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ប្រកាន់គ្រលនយ្របាយជាតិនិយមរបស់ប្រជាជន 
ការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ ការពារឯករាជ្យ ស្ររីភាព 

និងអធិបត្រយ្យជាតិ ដើម្បីសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ
Adhering Strictly to People's Nationalist Policy in Defence 
of the Constitution, Independence, Freedoom, and National 

Sovereignty for Peace and Development
នៅពេលដេលបេទេសកម្ពុជាយើង កំពុងស្ថិតក្នុងយុគសម័យ                 

នេសន្តិភាព និងការអភិវឌេឍដេលមិនធ្លេប់មាននៅក្នុងបេវត្តិសាស្តេ 
បេមាណ ៥០០ឆ្នេំ ចុងកេេយនេះ បេជាជនកម្ពុជាទូទាំងបេទេសមាន 
ក្តីអំណរសាទរយ៉េង  កេេលេងចូលរួមអបអរខួបឆ្នេំទី២៤ នេការបដិ-
សន្ធិរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជាទី២ (២៤ កញ្ញេ ១៩៩៣-
២៤ កញ្ញេ ២០១៧) ដេលក្នុងរយៈ ពេល២៤ឆ្នេំ កន្លងមកនេះ 
ចេបាប់កំពូលនេះបានផ្តល់ឱកាស និងលក្ខណសមេបត្តិអនុគេេះដ៏ថ្លេថ្លេ 
ដល់បេជាជនយើង ក្នុងការនាំមាតុភូមិខ្លួនឲេយបោះជំហានទៅមុខយ៉េង
សា្វេហាប់លើមាគ៌េសន្តិភាព ការបងេួបបងេួមជាតិ ការលើកកម្ពស់ 
បេជាធិបតេយេយ ការងេឹងនីតិរដ្ឋ និងការអភិវឌេឍ ។ លើមូលដ្ឋេននេ 
រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះ រាជរដ្ឋេភិបាលកម្ពុជាទាំង៥ នីតិកាលកន្លងមកបានដឹក
នាំបេទេសកម្ពុជាពីដំណាក់កាលមានសន្តិភាពផង និងសង្គេេមផង មក      
កាន់ដំណាក់កាលមានសុខសន្តិភាពពេញលេញ មានការឯកភាពជាតិ 
ឯកភាពទឹកដីទាំងសេុង និងការអភិវឌេឍដ៏ខ្លេំងកា្លេ ។ បេជាជនកម្ពុជា          
គេប់និនា្នេការនយោបាយបានរស់នៅ ជួបជុំមូលតេកូលគ្នេឡើងវិញ កេេម 
ដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញតេមួយ ។ មនុញ្ញផលដ៏វិសេសវិសាលនេះ មានតម្លេ 
មិនអាចកាត់ថ្លេបានឡើយ ហើយដេលយើងទាំងអស់គ្នេតេូវខិតខំថេរកេសា
ការពារឲេយបានគង់វងេស ។ គណបកេសបេជាជនកម្ពុជា គឺជាកមា្លេំងស្នូល 
ក្នុងការការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដើមេបីធ្វើជាមូលដ្ឋេនគេឹះសមេេប់ការឯកភាព
ជាតិ ការរកេសាស្ថិរភាពសង្គម និងជាមូលដ្ឋេនសមេេប់ការអភិវឌេឍលើ 
គេប់វិស័យ ។

យើងគបេបីរំឮកឡើងវិញ អំពីអតីតកាលដ៏ជូរចត់ ពីអតីតកាលដេល          
បេជាជនកម្ពុជាធ្លេប់បានឆ្លងកាត់យកមក ឆ្លុះបញ្ចេំងជាមួយសា្ថេនភាព
កម្ពុជានាពេលបច្ចុបេបន្ន ទើបយើងមើលឃើញកាន់តេចេបាស់អំពីតម្លេនេ
សន្តិភាព ហើយដេលសន្តិភាពនេះបានកើតចេញមកពីការបេតិបត្តិ     
យ៉េងខ្ជេប់ខ្ជួននូវរដ្ឋធម្មនុញ្ញដេលជាចេបាប់កំពូលរបស់ជាតិ ។ នេះជា         
មូលហេតុដេលយើងទាំងអស់គ្នេតេូវតេការពារឲេយបានដច់ខត ដោយ 
មិនអនុញ្ញេតឲេយជនណា ឬកេុមណាមួយមកបំផ្លេញ ឬបនា្ទេបបន្ថេក 
រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដេលជាមូលដ្ឋេនគេឹះនេភាពស្ថិតស្ថេរ គង់វងេស របស់ជាតិ 
យើងបានឡើយ ។ យើងទាំងអស់ គ្នេចងចាំថ នៅថ្ងេទី១៨ ខេមីនា 
ឆ្នេំ១៩៧០ បនកេបត់ លន់ នល់ កេេម ខេសេញាក់របស់អាមេរិកបានធ្វើ   
រដ្ឋបេហារផ្តួលរំលំរបបរាជានិយម បំផ្លេញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេពេះរាជាណាចកេ
កម្ពុជាទី១ (ឆ្នេំ១៩៤៧-១៩៧០) ហើយផ្តើមចេញពីនេះ ទឹកដីកម្ពុជា
ក៏បានធ្លេក់ទៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គេេមអស់រយៈពេល ៥ឆ្នេំ និង ១ខេ ក្នុង 
របបសាធរណរដ្ឋខ្មេរ (ថ្ងេ១៨ មិនា ឆ្នេំ១៩៧០-១៧ មេសា ១៩៧៥) 
របបបេល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត ៣ឆ្នេំ ៨ខេ និង២០ថ្ងេ (ថ្ងេ១៧ 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-ថ្ងេ៦ មករា ឆ្នេំ១៩៧៩) ។ នៅថ្ងេទី៧ មករា ឆ្នេំ១៩៧៩ 
រណសិរេសសាមគ្គីសង្គេេះជាតិ កម្ពុជាដឹកនាំដោយគណបកេសបេជាជន 
កម្ពុជា បានវាយផ្តួលរំលំរបបបេល័យពូជសាសន៍ សងេ្គោះជាតិឲេយរស់ 
ឡើងវិញ និងបើកឡើងនូវទំព័រថ្មីនេបេវត្តិសាស្តេកម្ពុជា ។ ពីឆ្នេំ១៩៧៩ 
ដល់ឆ្នេំ១៩៩៣ រដ្ឋេភិបាលនេសាធរណរដ្ឋបេជាមានិតនេកម្ពុជា កេេយ
មកប្តូរជារដ្ឋកម្ពុជាបានដឹកនាំបេទេសជាតិឆ្លងកាត់ឧបសគ្គរាប់មុឺនរាប់
សេនជំពូក និងបានស្វះស្វេង រកសុខសន្តិភាព និងការបងេួបបងេួម 
ជាតិឡើងវិញ ។ អនុវត្តសា្មេរតីនេកិច្ចពេមពេៀងទីកេុងបា៉េរីស ការ 
បោះឆ្នេត សកលនៅខេឧសភា ឆ្នេំ១៩៩៣ បានដំណើរការ ហើយ         
ពេលនះរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជាទី២ បានចាប់កំណើត 
ឡើង ដេលនេះគឺជារដ្ឋធម្មនុញ្ញទី៦ ហើយ របស់កម្ពុជាបើគិតពី 
ឆ្នេំ១៩៤៧ មក ។ រវាងឆ្នេំ១៩៤៧-១៩៧០ កម្ពុជាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញ 
ដេលមានឈ្មេះថ «រដ្ឋធម្មនុញ្ញបេទេសកម្ពុជា» ពីឆ្នេំ១៩៧០-១៩៧៥ 
មានឈ្មេះថ «រដ្ឋធម្មនុញ្ញសាធរណរដ្ឋខ្មេរ» ពីឆ្នេំ១៩៧៥-១៩៧៩ 
មានឈ្មេះថ «រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបេជាធិបតេយេយ» ពីឆ្នេំ១៩៧៩-
១៩៨៩  មានឈ្មេះថ «រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេសាធរណរដ្ឋបេជាមានិតកម្ពុជា» 
ពីឆ្នេំ១៩៨៩-១៩៩៣ មានឈ្មេះថ «រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេរដ្ឋកម្ពុជា» និងពី 
ឆ្នេ១ំ៩៩៣ ដលប់ច្ចបុេបន្នមានឈ្មេះថ     «រដ្ឋធម្មនញុ្ញនេពេះរាជាណាចកេ 
កម្ពុជា» ។ 

ផ្អេកលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះ បេទេសកម្ពុជាបានបេកាន់យករបបរាជា 
និយមអាសេ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញ មានបេព័ន្ធនយោបាយបេជាធិបតេយេយ សេរី 
ពហុបកេស និងបេព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទីផេសារ ។ ពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា គឺជា 
រដ្ឋឯករាជេយ ឯកភាព មានអធិបតេយេយភាព និងបូរណភាពដេនដី 
ពេញលេញ ដេលមិនអាចរំលោភបំពានបាន ។ កេេមដំបូលនេ 
រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នេះបេជាជនកម្ពុជាយើងបានបេមូលផ្តុំអស់កមា្លេំងកាយ 
កមា្លេំងចិត្ត កមា្លេំងបញ្ញេសា្មេរតី ចូលរួមកសាង និងការពារជាតិ ដោយ        
បាននាំមាតុភូមិខ្លួនឲេយឈានទៅមុខយ៉េងឆប់រហ័ស លើមាគ៌េសន្តិភាព 
បេជាធិបតេយេយ នីតិរដ្ឋ និងការអភិវឌេឍ។ នេះជាមោទនភាពដ៏ពិសេស 
ថ្លេថ្លេបំផុតសមេេប់មាតុភូមិ និងបេជាជន កម្ពុជាយើង ។ ដំណើរការ 
បោះឆ្នេតជាបន្ត បនា្ទេប់តាមគោលការណ៍នេ លទ្ធិបេជាធិបតេយេយបាន
បេពេឹត្តិទៅដោយជោគជ័យ បេកបដោយ លក្ខណៈបេជាធិបតេយេយ សេរី 
និងយុត្តិធម៌ រួមមានការបោះឆ្នេតជេើសតាំងតំណាងរាស្តេចំនួន ៥ 
អាណត្តិ ហើយដេលអាណត្តិទី៦ នឹងតេូវបោះឆ្នេត នៅថ្ងេទី២៩ 
ខេកក្កដ ឆ្នេំ២០១៨ខងមុខ, ការបោះឆ្នេតជេើសរីស កេុមបេឹកេសា ឃុំ 
សង្កេត់ បាន ៤អាណត្តិ ការបោះឆ្នេតជេើសតាំងសមាជិកពេឹទ្ធសភា 
បានចំនួន ៣អាណត្តិហើយ ដេលការបោះឆ្នេតជេើសតាំង សមាជិក 
ពេឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងេទី១៤ ខេមករា ឆ្នេំ២០១៨  
នេះ និងការបោះឆ្នេតជេើសរីសកេុមបេឹកេសារាជធនី ខេត្ត កេុង-សេុក-
ខណ្ឌ បានចំនួន ២អាណត្តិរួចមកហើយ ។ ជាមួយគ្នេនេះ  អាសេ័យ   
ដោយការវិវត្តជាវិជ្ជមាននេសភាពការណ៍ទូទៅ និងតមេូវការចាំបាច់ 
នានា ដើមេបីផលបេយោជន៍ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ជាតិ រដ្ឋធម្មនុញ្ញ តេូវ 
បានធ្វើវិសោធន កម្មជាបន្តបនា្ទេប់ចំនួន ៨លើក រួចមកហើយ សំដៅ      
ធនាដំណើរការជាបេកេតីនេសា្ថេប័នជាតិ ដើមេបីដោះសេេយភាពជាប់ 
គំងខងនយោបាយកេេយពេល បោះឆ្នេតដោយគោរពខ្ជេប់ខ្ជួនគោល-
ការណ៍គតិយុត្តិជាមូលដ្ឋេននេរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងសេបតាមសំណូមពរ 
ចាំបាច់នេ សភាពការណ៍ជាក់ស្តេងរបស់បេទេសជាតិ ។ 

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 Con-
stitution 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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ប៉ុន្តេភាពស្ថិតស្ថេររឹងមាំនេរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងរយៈពេល ២៤ឆ្នេំមកនេះ 
ក៏តេូវឆ្លងកាត់នូវឧបសគ្គ និងការលំបាក ស្មុគសា្មេញរាប់មិនអស់ដេរ                    
អាសេ័យដោយពួកជនអគតិ ដេលលង់ផ្កេប់មុខក្នុងមហិច្ឆតាអំណាច      
និងដោយមានការគំទេពីបរទេស បានធ្វើសកម្មភាពដ៏គេេះថ្នេក់ជា 
បន្តបនា្ទេប់បុ៉នប៉ងបំផ្លេញស្ថិរភាពបេទេសជាតិ បំផ្លេញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេ 
ពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា ដោយពុំបានគិតគូទៅដល់ជោគវាសនារបស់
ជាតិ និងបេជាជនឡើយ ។ ជាក់ស្តេងការបង្ក ឡើងនូវពេឹត្តិការណ៍ 
ខេកក្កដ ឆ្នេំ១៩៩៧ ការបង្កើតឲេយមានភាពអនាធិបតេយេយកេេយការ
បោះឆ្នេត ឆ្នេំ១៩៩៨ អំពើភេរវកម្មបេដប់អាវុធនៅខេវិច្ឆិកា ឆ្នេំ២០០០ 
ជាដើម ។ ជាពិសេសពេឹត្តិការណ៍កេេយការបោះឆ្នេត ខេកក្កដ ឆ្នេំ 
២០១៣ ឧបាយកលទុច្ចរឹតរបស់ គណបកេសបេឆំង ដេលមានមេដឹកនាំ
របស់ខ្លួនជាជនកេបត់ជាតិ ឱនកេបាល បមេើ ធ្វើជាកូនជឹង និងជាអាយ៉ង 
របស់អាមេរិក បានធ្វើឡើងជាចំហដោយប៉ុនប៉ងបង្កើតឲេយមានបដិវត្តពណ៌
នៅកម្ពុជា តាមរយៈការបង្កើតឲេយមាន បាតុកម្ម-កុបេបកម្ម យ៉េងអាណា-
ធិបតេយេយតាមដងផ្លូវ បង្កភាពចលាចល ក្នុងសង្គមឈានទៅផ្តួលរំលំ 
រដ្ឋេភិបាលសេបចេបាប់ ដេលកើតចេញពីការ បោះឆ្នេត ។  ទង្វើនេះគឺជា
ការរំលោភបំពានយ៉េងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ហើយដេលរាជរដ្ឋេភិ-
បាលបានចាត់វិធនការមុឺងមាត់ ក្នុងការពងេឹងសន្តិសុខ សណា្តេប់ធ្នេប់ 
ឡើងវិញ ធ្វើឲេយបេជាជនទូទាំងបេទេសអបអរសាទរ និងគំទេយ៉េង 
កេេលេង ។ ថ្មីៗនេះទៀត គណបកេសបេឆំង និងមជេឈដ្ឋេនអគតិបាន 
ឱនកេបាលធ្វើជាខ្ញុំកញ្ជះពួកបរទេស បានឃុបឃិតគ្នេ បេើលេបិចកល 
ទុច្ចរឹត ប៉ុនប៉ងបង្កើតឲេយមានចលាចលឈានទៅដល់ការធ្វើបដិវត្តន៍ 
ពណ៌ ដើមេបីផ្តួលរំលំគណបកេសបេជាជនកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋេភិបាល 
កម្ពុជាសេបចេបាប់ បំផ្លេញចោលរដ្ឋធម្មនុញ្ញដេលជាចេបាប់កំពូលរបស់ជាត ិ
នងិបង្កើតឲេយមានសង្គេេមម្តងទៀតនៅលើទកឹដកីម្ពជុា ។  រាជរដ្ឋេភបិាល 
កម្ពុជាបាន អនុវត្តយ៉េងមុឺងមា៉េត់ នូវវិធនការចេបាប់បេកបដោយបេសិទ្ធ
ភាព ដើមេបីថេរកេសាសណា្តេប់ធ្នេប់សង្គម និងការពារផលបេយោជន៍ជា 
អាយុជីវិតរបស់បេជាជន ។ ឧបាយកលនេះមានចរឹតពិសពុលខ្លេំង 
ណាស់ ពេេះបង្ហេញឲេយឃើញចេបាស់ថ ពួកបរទេសបានបេើបេេស់ជន
កេបត់ជាតិនៅកម្ពុជា ធ្វើជា អាយ៉ង ដើមេបីបមេើផលបេយោជន៍របស់ពួក
គេដូច ដេលពួកគេធ្លេប់បានធ្វើកាលពីខេមីនា ឆ្នេំ១៩៧០ រួចមកហើយ ។ 
បច្ចុបេបន្នសំណុំរឿងកេបត់ជាតិនេះ កំពុងដំណើរការនៅក្នុងនីតិវិធីតុលា 
ការ ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បេធនគណបកេសបេជាជនកម្ពុជា       
និងជានាយករដ្ឋមន្តេីនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា បានអះអាងយ៉េងមឺុង 
មា៉េត់ថ៖ សា្មេរតីជាតិនិយមរបស់បេជាជន កម្ពុជាខ្ពស់ណាស់ មិនអាច 
ទទួលការបេមាថពីអ្នកណាទាំងអស់ ។ បេទេសរបស់យើងជាបេទេស
ដេលមានឯករាជេយ សេរីភាព និងបេជាធិបតេយេយ មិនអាចឲេយអ្នកណា       
បំផ្លេញតាមចិត្តតាមរយៈការចាត់តាំងមនុសេស ដេលជាជនកេបត់ជាតិនៅ
ក្នុងផ្ទេបេទេសនះទេ ។ ជនកេបត់ជាតិមិនអាចលើកលេងទោសឲេយបាន
ទេ តេវូតេអនវុត្តទៅតាមចេបាប ់។ សម្តេចតេជោបានអពំាវ នាវឲេយបេជាជន 
តេូវកេេកឈរឡើងបេកាន់គោលនយោបាយ ជាតិនិយម ការពារ 
អធិបតេយេយជាតិ ឯករាជេយ និងសេរីភាពរបស់ខ្លួនបេឆំងនឹងការ 
ជេៀតជេេករបស់ពួកបរទេស ។

ឆ្លងកាត់ពេឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះ បានបង្ហេញឲេយឃើញថ ក្នុង 
ដំណើរឈានឡើងរបស់ជាតិយើង គណបកេសបេជាជនកម្ពុជា គឺជា      
កមា្លេំងសំខន់បំផុតក្នុងការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ថ្ងេទី២៤ ខេកញ្ញេ ឆ្នេំ 

១៩៩៣ ជាកមា្លេំងស្នូល តេមួយគត់ក្នុងការការពារពេះរាជាណាចកេ 
កម្ពុជាទី២ ឲេយបានស្ថិតស្ថេរគង់វងេសរហូតមកដល់បច្ចុបេបន្ន និងតទៅ 
អនាគតទៀត ។ គណបកេស បេជាជនកម្ពុជា ដេលជាបង្អេកដ៏រឹងមាំ ជា 
ក្តីសងេឃឹមរបស់បេជាជនកម្ពុជា នៅតេបន្តធ្វើជាកមា្លេំងស្នូលដ៏រឹងមាំនេ 
សន្តិភាព ស្ថិរភាព និងការអភិវឌេឍបេទេសជាតិឆ្ពេះទៅដណ្តើមជ័យ 
ជម្នះធំៗថ្មីទៀត សេបតាមសា្មេរតី នេរដ្ឋធម្មនុញ្ញដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ជាតិ ៕

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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គោលនយោបាយរាជរដ្ឋោភិបាលក្នុងការការពារអត្ថបោយោជន៍
របស់កម្មករ កម្មការិនី ទទួលបានការគាំទោយ៉ោងខ្លោំង

រាជដ្ឋេភិបាលកម្ពុជា កេេមការដឹកនាំរបស់គណបកេសបេជាជន

កម្ពុជា បាននឹងកំពុងអនុវត្តបេកបដោយភាពមុឺងមា៉េត់នូវកំណេទមេង់

លើគេប់វិស័យ ដើមេបីពងេឹងការដឹកនាំបេទេសជាតិឲេយកាន់តេមាន

ការរីកចមេើន បេជាជន មានសុភមង្គល និងវិបុលភាព ។ ការពន្លឿន

កម្មវិធីនេការអភិវឌេឍទាំងអស់ រួមជាមួយនឹងកំណេទមេង់ ដេល 

យើង កំពុងធ្វើសព្វថ្ងេបាន ផ្តល់ផ្លេផ្កេជាចេើនដល់សង្គមជាតិ ។ 

ក្នុងរយៈពេលជាង ៣៨ឆ្នេំកន្លងមកនេះ បេទេសកម្ពុជា បានចេញ 

ដំណើរពីចំណុចសូនេយមកកាន់ឋានៈជាបេទេសមួយ ដេលមាន 

កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាមធេយម ៧,៧% ក្នុងមួយឆ្នេំក្នុងរយៈពេលវេង 

ហើយអតេេនេភាពកេីកេបានថយចុះពី ១០០% មកនៅតេឹម ១៣% ។ 

បេទេសកម្ពុជា ដេលតេូវបំផ្លេញខ្ទេចដោយសារសង្គេេម និងរបប 

បេល័យពូជសាសន៍ បានកា្លេយទៅជាបេទេសមួយ ដេលមានការ 

អភិវឌេឍ ។ សមិទ្ធផលទាំងនេះ គឺជាសា្នេដេដឹកនាំដ៏ធំធេងរបស់ 

គណបកេសបេជាជនកម្ពុជា ។ បច្ចុបេបន្ននេះក្នុងពេល ដេលបេទេស 

កម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនេការអភិវឌេឍយ៉េងខ្លេំង រាជរដ្ឋេ-

ភិបាលកម្ពុជាបានដក់ចេញឲេយអនុ វត្តនូវគោលនយោបាយឧសេសាហ- 

កម្មឆ្នេំ២០១៥-២០២៥ ជាមួយនឹងការជំរុញការអនុវត្តនយោបាយ

នាំយកកម្ពុជា ពីបេទេសដេលមានបេេក់ចំណូលមធេយមកមេិតទាប 

ទៅជាបេទេស ដេលមានបេេក់ចំណូលមធេយមកមេិតខ្ពស់នៅឆ្នេំ 

២០៣០ ។ ដើមេបីឲេយការងរនេះបានជោគជ័យរាជរដ្ឋេភិបាលតេូវ   

ធ្វើកចិ្ចការជាចេើនលើគេបវ់សិយ័ទាងំអស ់ពសិេស គវឺសិយ័ ឧសេសាហ- 

កម្ម និងវិស័យសេវា គឺជាវិស័យគេបដណ្តប់ ដើមេបីជំរុញលេបឿនលូត

លាស់នេសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់ បេទេសយើង ។ 

ផ្តើមចេញពីនេះ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន 
បេធនគណបកេសបេជាជនកម្ពុជា និងជានាយករដ្ឋមន្តេីនេពេះរាជា

ណាចកេកម្ពុជា បានយកចិត្តទុកដក់យ៉េងខ្លេំងក្នុងការរកេសា និង 

បង្កើតការងរជូនកម្មករ និយោជិត ការសមេួលដល់ការវិនិយោគ 

ការលើកកម្ពស់ជីវភាព និងការពារអត្ថបេយោជន៍របស់កម្មករ 

និយោជិត និងនិយោជក ។ ជាក់ស្តេងកន្លងមកនេះ សម្តេចតេជោ    

បានអញ្ជើញជួបដោយផ្ទេល់ជាមួយកម្មករ កម្មការិនី ដេលកំពុង       

បំពេញការងរនៅតាមរោងចកេនានា នៅក្នុងកេបខណ្ឌទូទាំង 

បេទេស ដើមេបីពិនិតេយមើលសា្ថេនភាពនេការលូតលាស់នៅក្នុង 

វិស័យឧសេសាហកម្មផង និងពិនិតេយមើល ចំណុចសេសសល់ជាបញ្ហេ 

ដេលតេូវដោះសេេយជូនចំពោះ កម្មករ កម្មការិនីយើងផង ។ 

តាមរយៈនេះសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បេមុខរាជរដ្ឋេភិបាលកម្ពុជា

បានធ្វើការកេសមេួល និងដក់ចេញគោលនយោបាយថ្មីៗមួយចំនួន 

ដើមេបីផ្តល់អត្ថបេយោជន៍ និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅ ដល់កម្មករ 

កម្មការិនី ការលើកទឹកចិត្ត និងការផ្តល់ជំនឿចិត្តដល់វិនិយោគិនផង ។ 

ជាក់ស្តេងគោលនយោបាយ គំពារសង្គម ដេលបេមុខរាជរដ្ឋេភិបាល

កម្ពុជាបានផ្តល់ជូនឲេយកម្មករ កម្មការិនី បនា្ទេប់ពីសម្តេចបានជួប 

សំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនកម្មករ កម្មការិនី នាពេលកន្លង 

មករួមមានទី១-ឆ្នេំ២០១៨ បេេក់ឈ្នួលអបេបបរមាអាចឡើងដល់ 

១៦៨ដុលា្លេរ ឬចេើនជាងនេះ ទី២-កម្មករ កម្មការិនី ជិះឡានកេុង 

រដ្ឋដោយឥតបង់លុយរយៈពេល ២ឆ្នេំ (ខេ សីហា ឆ្នេំ២០១៧ 

ដល់ខេសីហា ឆ្នេំ២០១៩) ទី៣-ពីដើមឆ្នេំ២០១៨ទៅនិយោជក 

តេូវចេញលុយថ្លេរបបសន្តិសុខ សង្គម ផ្នេកថេទាំសុខភាពកម្មករ 

១០០% ។ ដូច្នេះកម្មករអាចនៅសល់បេេក់រវាងពី ៨០០០ ទៅ 

១៣.០០០រៀល ក្នុងមួយខេ ទី៤-ពីឆ្នេំ២០១៨ទៅ កម្មករ កម្មការិនី

នឹងមានបេេក់សោធននិវត្តន៍ចំនួន ៨០% នេបេេក់ខេដេលខ្លួនធ្លេប់

ទទួលពីមុនដូចមន្តេីរាជការដេរ ។ មិនយកពន្ធលើបេេក់ឈ្នួលរបស់

កម្មករនិយោជិតតេឹម ១លានរៀលចុះ ទី៥-កម្មករ កម្មការិនីទាំង 

អស់ ទាំងកេេបេព័ន្ធ ទាំងក្នុងបេព័ន្ធទទួលបានការពិនិតេយពេយាបាល 

ជម្ងឺ ដោយឥតគិតថ្លេនៅតាមមន្ទីរពេទេយរដ្ឋ និងទី៦-កម្មការិនីឆ្លង 

ទន្លេតេូវទទួលបានបេេក់ឈ្នួល ១២០% ក្នុងរយៈពេល ៣ខេ ។ 

ជំរុញការកសាង មន្ទីរពេទេយបង្អេកនៅជិតរោងចកេសហគេេស និង

ជំរុញរៀបចំគិលានដ្ឋេនក្នុងរោងចកេសហគេេស និងបំពាក់សមា្ភេរៈ 

ឧបករណ៍ ឱសថគេប់គេេន់សមេេប់ពិនិតេយពេយាបាលសុខភាពកម្មករ 

និយោជិត ។ បង្កើនការតេួតពិនិតេយ ការជួលផ្ទះ ការផ្គត់ផ្គង់ថមពល 

អគ្គិសនី និងទឹកសា្អេតជូនកម្មករនិយោជិតឲេយបានល្អតាមគោលការ 

ដេលរដ្ឋបានកំណត់រួចហើយ ។ ជាមួយគ្នេនេះរាជរដ្ឋេភិបាលកម្ពុជា

ក៏បាននឹងកំពុងយកចិត្តទុកដក់ចំពោះកម្មករ កម្មការិនី ដេលធ្វើការ 

នៅកេេបេទេស និងខិតខំពងេីកទីផេសារការងរកេេបេទេសសេបច្

បាប់ផងដេរ ។ បងប្អូនកម្មករ កម្មការិនី និយោជិត បានសម្តេង 

ក្តីរីករាយ និងអបអរសាទរយ៉េងខ្លេំងចំពោះគោលនយោបាយទាំង

នេះ ។

លទ្ធផលដ៏ធំធេងដេលបងបងប្អូនកម្មករ កម្មការិនី ទទួលបាន 

នៅពេលនេះ គឺជាការខិតខំបេឹងបេេងខ្លេំងណាស់របស់រាជរដ្ឋេ-

ភិបាលកម្ពុជា ដេលមិនមេនតេឹមតេខិតខំទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគ 

មកបណា្តេក់ទុននៅកម្ពុជា ប៉ុណ្ណេះទេ ប៉ុន្តេតេូវខិតខំរកេសាឲេយបាននូវ

សុខសន្តិភាព ខិតខំកសាងហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់នានា ដើមេប 

បមេើឲេយ ការវិនិយោគ រួមទាំងរកវិធីកាត់បន្ថយការចំណាយថ្លេដើម 

ដើមេបីបង្កលក្ខណៈឲេយវិនិយោគិន មានលទ្ធភាពងយសេួលក្នុងការ 

ផលិត ហើយតាមរយៈការផលិតបាននះ យើងខិតខំជំរុញឲេយគេ 

តម្លើងបេេក់បៀវតេសរ៍ជូនកម្មករជារៀងរាល់ឆ្នេំ ។ ផ្ទុយទៅវិញតើ 
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គណបកេសបេឆំងបានធ្វើអ្វីខ្លះ ដើមេបីផលបេយោជន៍បេទេសជាតិ 

ដើមេបីផលបេយោជន៍បងប្អូន កម្មករ កម្មការិនីរបស់យើង? នៅ          

ពេលដេលរដ្ឋេភបិាលកម្ពជុាខិតខអំនវុត្តយទុ្ធសាស្តេ ៣សុ ំគណបកេស 

បេឆំងបានបេើបេេស់យុទ្ធសាស្តេ ៣កុ ំ និង៣ទារ ដេលខ្លឹមសារ        

របស់វាមានលក្ខណៈកេបត់ផលបេយោជន៍ជាតិ ជាយុទ្ធសាស្តេកេបត់ 

ជាតិដេលមិនអាចទទួលយកបានជាដច់ខត ។ យុទ្ធសាស្តេ ៣សុំ 

របស់គណបកេសបេជាជនកម្ពុជា គឺទី១-សុំឲេយគេផ្តល់ជំនួដល់កម្ពុជា 

ទី២-សុំ ឲេយគេមកវិនិយោគនៅកម្ពុជា ដើមេបីបង្កើតការងរ និងបេេក់ 

ចំណូលដល់កម្មករ កម្មការិនី និងទី៣-សុំឲេយបរទេសទិញទំនិញពី 

កម្ពុជា ដើមេបីធនានូវនិរន្តរភាពការងរ និងរោងចកេនៅក្នុងបេទេស ។ 

ដោយសារយុទ្ធសាស្តេនេះហើយ ដេលធ្វើឲេយវិស័យឧសេសាហកម្ម 

កាត់ដេរមានការរីកចមេើនយ៉េងខ្លេំង ។ នៅឆ្នេំ ១៩៩៤ នៅកម្ពុជា

មានរោងចកេកាត់ដេរតេឹមតេ ៦៣ និងមានកម្មករ ៨២.០០០នាក់ 

តម្លេនេការនាំចេញមាន ២២៧លានដុលា្លេរ ប៉ុន្តេមកដល់បច្ចុបេបន្ន

នេះមានរោងចកេកាត់ដេរចំនួន ១.១០៧ កម្មករមានជាង ៧៤ មុឺន 

នាក់ ទទួលបានបេេក់ឈ្នួលបេមាណ ១,៦ពាន់លានដុលា្លេរ ។ 

បេជាជនបេមាណជាង ២លាននាក់ ផេសេងទៀតទទួល បានផល 

ដោយបេយោលពីវិស័យនេះ ។ កម្មករ កម្មការិនី បានទទួលការ 

តម្លើងបេេក់ឈ្នួលអបេបបរមាចំនួន ១១ លើក ពីចំនួន ៤០ដុលា្លេរ 

នៅមុនឆ្នេំ១៩៩៧ ដល់ ១៥៣ដុលា្លេរក្នុងមួយខេ នៅឆ្នេំ២០១៧ 

និងបានកេសមេួលបេេក់ អត្ថបេយោជន៍ផេសេងៗពីចំនួន០ដុលា្លេរ នៅ 

មុនឆ្នេំ២០០០ ដល់ ១៧ដុលា្លេរ ក្នុងមួយខេនៅឆ្នេំ២០១៧ ។                

ជារួមកម្មករនិយោជិតផ្នេកវាយនភណ្ឌកាត់ដេរ និងផលិតសេបេក   

ជើងបានទទួលបេេក់ឈ្នួលយ៉េងតិចចំនួន ១៧០ដុលា្លេរ ដល់ 

១៨១ដុលា្លេរ ក្នុងមួយខេ ។ តម្លេនេការនាំចេញកើនដល់ ៧.៦៦៣ 

លានដុលា្លេរ ។ ដោយឡេកពលករទៅធ្វើការនៅ កេេបេទេស 

មានចំនួន ១,២លាននាក់ ហើយបានផ្ទេរថវិកាមកកេុមគេួសារនៅ

ឯសេុកកំណើតបេមាណ ២ពាន់ លានដុលា្លេរ ក្នុងមួយឆ្នេំ ។ ឯ 

យុទ្ធសាស្តេ ៣កុំ របស់គណបកេសបេឆំងដេលបានអនុវត្តជា 

អចិន្តេេយ៍ និងជាគោលនយោបាយគន្លឹះតេមួយគត់របស់ពួកគេ 

គឺទី១-កុំឲេយគេផ្តល់ជំនួយដល់បេទេសកម្ពុជា ទី២-កុំវិនិយោគមក 

កាន់បេទេសកម្ពុជា និងទី៣-កុំឲេយបរទេសទិញទំនិញពីកម្ពុជា ។ 

ជាក់ស្តេងកាលពីខេសីហា ឆ្នេំ២០១៦ មេដឹកនាំគណបកេសបេឆំង 

បានអំពាវនាវសហគមអឺរ៉ុប ឲេយបិទទីផេសានាំចេញសម្លៀកបំពាក់ពី

បេទេសកម្ពុជា ដេលធ្វើឲេយសហជីពកម្មករ និងបេជាជនគេប់មជេឈដ្ឋេន

បានបេតិកម្មថ្កេលទោសយ៉េងខ្លេំង រហូតពេមានរំលាយគណបកេស

នះចោលទៀតផង បេសិនបើសហគមអឺរ៉ុបបិទទីផេសាសម្លៀកបំពាក់

ពីកម្ពុជាតាមសំណើររបស់បុគ្គលនះ ។ ចំណេក ៣ទារ របស់ 

គណបកេសបេឆំង គឺទី១-ទារដូរ ទី២-ទារឡើងបេេក់ខេ និងទារ 

ធ្វើបាតុកម្ម ។ ៣ទារ នេះគ្មេនគោលការណ៍អ្វី ចេបាស់លាស់ទេ ធ្វើ 

តាមតេមហិច្ឆតានយោបាយដ៏អាកេក់របស់ខ្លួន ដេលធ្វើឲេយប៉ះពាល់

យ៉េងធ្ងន់ធ្ងរដល់ផល បេយោជន៍ជាតិតេប៉ុណ្ណេះ ។ ជាពិសេស          

ពេឹត្តិការណ៍កេេយការបោះឆ្នេតនាខេកក្កដ ឆ្នេំ២០១៣ គណបកេស 

បេឆំងបានបំផុសបំផុល និងពនេយុះកម្មករឲេយធ្វើបាតុកម្ម-កូដកម្មដុត

បំផ្លេញរោងចកេដេលកំពុងដំណើរការ ដេលជាការទាត់ឆ្នេំងបាយ 

កម្មករចោល និងមានន័យស្មើនឹងការដុតបំផ្លេញចោលផលបេយោជន៍

របស់កម្មករ ដេលរាជរដ្ឋេភិបាលកម្ពុជាបានខិតខំស្វះស្វេងរកមក

បានទាំងលំបាកបំផុត ។ ឆ្លងកាត់ពេឹត្តិការណ៍ទាំងនេះធ្វើឲេយយើង

តេូវចងចាំ ចេបាស់ថ អ្វីដេលយើងទទួលបានគេប់ៗគ្នេនៅថ្ងេនេះ 

គឺបានមកពីការខិតខំ បេឹងបេេងយ៉េងខ្លេំងរបស់គណបកេសបេជាជន 

កម្ពុជា និងរាជរដ្ឋេភិបាលកម្ពុជា ការខិតខំអស់ពីកមា្លេំងកាយចិត្ត 

របស់កម្មករ កម្មការិនី ក្នុងការបង្កើន លទ្ធភាពការងរ និងជំនឿទុក       

ចិត្តរបស់វិនិយោគិនមកលើការដឹកនាំដ៏តេឹមតេូវចេបាស់លាស់ មាន 

ការទទួលខុសតេូវ និងបេសិទ្ធភាពរបស់រាជរដ្ឋេភិបាលកម្ពុជា ។ 

សមិទ្ធផលនេះមិនមានបាតដេគណបកេសបេឆំងនៅក្នុងនះទេ ។ 

ប៉ុន្តេដើមេបីឲេយសមេេចបានជោគជ័យ ក្នុងជំហានឆ្ពេះទៅមុខ 

ទៀត យើងតេូវតេរកេសាឲេយបានដច់ខតនូវសុខសន្តិភាពសមេេប់ 

បេទេសជាតិរបស់យើង ។ គ្មេនសន្តិភាព គឺមិនអាចអភិវឌេឍន៍បាន 

ទេ ។ ចំណងពីរនេះទាក់ទងគ្នេ មិនអាចបាត់មួយណាបានឡើយ ។ 

មានសន្តិភាព ទើបមានការអភិវឌេឍ មានការអភិវឌេឍទើបរកេសាបាន 

នូវសន្តិភាព ។ ដូច្នេះដើមេបីបេទេសយើងមានការរីកចមេើនស្ថិតស្ថេរ

គង់វងេស មានការអភិវឌេឍជឿនលឿនទៅមុខទៀត សម្តេចតេជោ 
ហ៊ុន សែន បានដក់ចេញទិសដៅ ៥ចំណុច ដេលជាកេបខណ្ឌ

គោលនយោបាយសមេេប់អភិវឌេឍ គឺទី១-រួមគ្នេ រកេសាសន្តិភាព 

ស្ថិរភាពនយោបាយ សន្តិសុខសណា្តេប់ធ្នេប់សង្គម ដើមេបីសុវត្ដិភាព 

និងស្ថិរភាពការងរ ទី២-រួមគ្នេ រកេសាការងរ និងបង្កើតការងរ 

ថ្មីៗចេើនថេមទៀត ដោយធ្វើការពងេីក និងបង្កើនទីផេសារបន្ថេម 

ទី៣-រួមគ្នេបង្កើន បេេក់ចំណូល ដោយការបណ្តុះបណា្តេលចំណេះដឹង

បន្ថេមដល់កម្មករ និងកុំឲេយកម្មករភ័យខ្លេចពីការបាត់បង់ការងរ 

និងបេេក់ចំណូល ទី៤-ផ្តល់របបគំពារសន្តិសុខសង្គមដល់កម្មករ

ចាប់ពីខេមករា ឆ្នេំ២០១៨ នេះតទៅ និងទី៥-ផ្តល់កិច្ចគំពារ និង 

យកចិត្តទុកដក់ចំពោះកម្មករ កម្មការិនី ដេលធ្វើការនៅកេេ 

បេទេស ។

ការចុះជួបសំណេះសំណាល ដោយផ្ទេល់ របស់សម្តេចតេជោ 

ហ៊ុន សែន ជាមួយកម្មករ កម្មការិនី បានបង្ហេញឲេយឃើញពីការ 

យកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់របស់បេមុខដឹកនាំគណបកេសបេជាជនកម្ពុជា 

និងរាជរដ្ឋេភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការរួមសុខរួមទុក្ខដោះសេេយរាល់ការ

លំបាកនានាដើមេបីការពារសិទ្ធ និងផលបេយោជន៍សេបចេបាប់របស់ 

និយោជក និងកម្មករនិយោជិត លើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌការងរឲេយ 

បានកាន់តេបេសើរឡើង និងពងេីកសុខដុមនីយកម្ម ក្នុង ទំនាក់ទំនង

វិជា្ជេជីវៈរវាងកម្មករនិយោជិត និងនិយោជក ដេលនេះគឺជាគោល 

នយោបាយរបស់គណបកេសបេជាជន កម្ពុជាបានដក់ចេញ និងបន្ត

អនុវត្តឲេយទទួលបានជោគជ័យនៅពេលខងមុខទៀត ៕ 
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កម្ពុជា ឡាវ ជំរុញដោះសោយបញ្ហោពោំដោន 
ដោលនោសោសសល់ឲ្យចប់សព្វគោប់

បេមុខរាជរដ្ឋេភិបាលកម្ពុជា និងរដ្ឋេភិបាលឡាវ បានខិតខំមួយជំហាន 
ទៀត ដើមេបីដោះសេេយបញ្ហេពេំដេនដេលនៅសេសសល់ បនា្ទេប់ពីសា្ថេន-
ភាពតានតឹងបន្តិចបានកើតឡើងកាលពីប៉ុនា្មេនខេមុននេះ។ ការជំរុញ     
ដោះសេេយបានកើតឡើងបនា្ទេប់ពសីម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន 
សែន នាយករដ្ឋមនេ្តីនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា បានអញ្ជើញទៅកាន់      
សាធរណរដ្ឋបេជាធិបតេយេយបេជាមានិតឡាវកាលពីថ្ងេទី១២ ខេសីហា 
ឆ្នេំ២០១៧។ លទ្ធផលនេដំណើរទៅកាន់បេទេសឡាវមួយថ្ងេនេះ បាន 
ឈានទៅបញ្ចប់វត្តមាន កងទ័ពឡាវ ដេលបានឆ្លងចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជា នៅ 
ចំណុចពេំដេន ក្នុងសេុកសៀមបា៉េង ខេត្តស្ទឹងតេេង របស់កម្ពុជា និងខេត្ត 
ចំបា៉េសាក់ បេទេសឡាវ។ 

កាលពីពេឹកថ្ងេទី១ ខេកញ្ញេ ឆ្នេំ២០១៧ ឯកឧត្តម ថែងលន់ 
សុីសូលីត នាយករដ្ឋមនេ្តីឡាវ ក៏បានអញ្ជើញមកបំពេញទសេសនកិច្ច                  
ការងររយៈពេលមួយថ្ងេនៅពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា ។ បេធនបទសំខន់
នេដំណើរមកកាន់កម្ពុជា គឺដើមេបីបន្តដោះសេេយបញ្ហេពេំដេនកម្ពុជា ដេល
នៅសេសសល់បនា្ទេប់ពីជំនួបរវាងបេមុខរដ្ឋេភិបាល ទាំងពីរនៅបេទេស 
ឡាវកាលពីថ្ងេទី១២ ខេសីហាកន្លងទៅ។

បេមុខរដ្ឋេភិបាលនេបេទេសទាំងពីរ បានជួបពិភាកេសាទេ្វភាគី និងបាន 
ឯកភាពគ្នេលើ ៤ចំណុច ដើមេបីឈានទៅដោះសេេយបញ្ហេ ពេំដេនដេល 
នៅ សេសសល់។ ចំណុចទាំង ៤មាន៖ ទី១.ភាគីទាំងពីរបានអនុញ្ញេតឲេយ 
រដ្ឋមនេ្តីកេសួងការបរទេសនេបេទេសទាំងពីរជួបបេជុំគ្នេនៅក្នុងរយៈពេល
ប៉ុនា្មេនថ្ងេខងមុខនេះនៅភ្នំពេញ ដើមេបីស្វះស្វេងរកដំណះសេេយរកការ
សេុះសេួល និងរកការយោគយល់គ្នេ  ទី២.ភាគីឡាវបានយល់ពេមតាមសំ
ណើរបស់កម្ពុជាពិនិតេយដោះសេេយបញ្ហេ ៤ចំណុច ដេលនៅសេសសល់
នៅក្នុងខេត្តស្ទឹងតេេង និងខេត្តចំបា៉េសាក់ដូចមានក្នុងលិខិតសំណើររបស់
សម្តេច ចុះថ្ងេទី ២៦ កុម្ភៈ ឆ្នេំ ២០១៥ ដើមេបីឲេយកេុមជំនាញនេគណៈកមា្មេ-
ធិការចមេុះពេំដេនបេទេសទាំងពីរចុះធ្វើការវាស់វេង និងកំណត់ទីតាំង 
បោះបង្គេលពេំដេននៅលើដីជាក់ស្តេង ។ ទីតាំងដេលតេូវដោះសេេយ 
នះមាន នៅចំណុចបង្គេលពេំដេនលេខ ០៣៣ , បង្គេល ពេំដេនលេខ 
០១៧-១៣, តំបន់អូរសា្វេយ វីនខំ  និងបង្គេល ពេំដេនលេខ ០៣២-១ ។ 
ចំណុចនេះតេូវដោះសេេយមុនចំណុច អូរតាង៉េវ ទី៣.ភាគីទាំងពីរបានឯក

ភាពគ្នេឲេយគណៈកមា្មេធិការពេំដេន បេទេសទាំងពីរ ចុះដោះសេេយបញ្ហេជាក់
ស្តេងនៅនឹងកន្លេងនៅតំបន់អូរតាង៉េវ ដោយដោះសេេយចំណុចដេល 
នៅសេសសល់ ។ ភាគីទាំងពីរតេូវចុះទៅពិនិតេយផ្ទេល់ថ ចំណុចណាជា 
ដីកម្ពុជា ? ចំណុចណាជាដីឡាវ? គឺតេូវកំណត់ឲេយចេបាស់ ហើយរកឃើញ 
បាន មួយកន្លេង បោះបង្គេលមួយកន្លេង ។ យោងតាមចំណុចនេះ 
គឺនៅសល់តេ ២០ បង្គេលទៀតប៉ុណ្ណេះដេលមិនទាន់បានបោះនៅក្នុង 
តំបន់អូរង៉េវនេះ ។ ទី៤.ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នេធ្វើលិខិតទៅបេធនា-
ធិបតីបារាំេង សុំឲេយជួយផ្តល់អ្នកជំនាញក្នុងការផ្ទេរផេនទីបារាំេងពីខ្នេត ១លើ 
១០០.០០០ (១/១០០.០០០) មក ១លើ ៥០.០០០(១/៥០.០០០)       
និងផ្តល់ឯកសារសំខន់ៗទាក់ទងទៅនឹងពេំដេននេបេទេសទាំងពីរកម្ពុជា 
ឡាវ ។

ក្នុងសន្និសីទកាសេតរួមគ្នេបនា្ទេប់ពីជំនួបទ្វេភាគីនះ សម្តេចតេជោ 
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនេ្តីកម្ពុជាបានបញ្ជេក់ថ ជោគជ័យនេការដោះ
សេេយបញ្ហេរវាងបេទេសទាំងមួយផ្នេក កើតចេញពីទំនាក់ទំនងផ្ទេល់រវាង
សម្តេច និងលោក ថែងលន់ សុីសូលីត និងទំនាក់ទំនងនេគេួសារទាំង
ពីរបានធ្វើឲេយការដោះសេេយបញ្ហេមានភាពងយសេួលចេើន។

ចំណេកឯកឧត្តម ថែងលន់ សុីសូលីត នាយករដ្ឋមនេ្តីឡាវវិញមាន
បេសាសន៍ថ្លេងអំណរគុណចំពោះសម្តេចតេជោ ដេលបានទទួលលោក 
យ៉េងល្អ បានបង្ហេញជំនឿថ ការដោះសេេយបញ្ហេពេំដេនរវាងបេទេសទាំង
ពីរឈរលើមូលដ្ឋេនមិត្តភាព ស្មើភាពនិងដោយមិនឲេយអ្នកណាមា្នេក់ចំណេញ
ឬអ្នកណាមា្នេក់ខតនះទេ ។ ឯកឧត្តមបញ្ជេក់ថ យើងក៏បានឯកភាព 
គ្នេថ រកេសាឲេយបាននូវសន្តិសុខ សន្តិភាព នៅតំបន់ដេលមិនទាន់បាន 
ដោះសេេយរួច ។ យើងជឿជាក់បេទេសទាំងពីរ អាចដោះសេេយបញ្ចប់ 
បញ្ហេដេលនៅសេសសល់ ១៤ % នេះ។  

បនា្ទេប់ពីជំនួបកំពូលនេះគឺបេេំថ្ងេកេេយមកនៅថ្ងេទី៥ ខេកញ្ញេ ឯកឧត្តម 
សាលើមសែ គុំម៉ែសុីត ( Saleum xai Kommasith) រដ្ឋមន្តេីកេសួង
ការបរទេសនេសាធរណរដ្ឋបេជាធិបតេយេយបេជាមានិតឡាវបាន អញ្ជើញ 
មកកាន់កម្ពុជា។ បេមុខការទូតនេបេទេសទាំងពីរបានជួបពិភាកេសាទ្វេភាគី
នៅរសៀលថ្ងេទី៥ ខេកញ្ញេ នាទីស្តីការកេសួងការបរទេស និងសហ 
បេតិបត្តិការអន្តរជាតិ។ 

នៅជំនួបទ្វេភាគីនេះ រដ្ឋមន្តេីកេសួងការបរទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថ
លេខលើកំណត់ហេតុ នេជំនួបពិភាកេសាគ្នេអំពីការបោះបង្គេលពេំដេនរវាង
បេទេសទាំងពីរកម្ពុជា-ឡាវ និងការពិភាកេសាលើលិខិត រវាងសម្តេចអគ្គ-
មហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តេីកម្ពុជា និងឯកឧត្តម    
នាយករដ្ឋមន្តេីឡាវ ផ្ញើជូនបេធនាធិបតីបេទេសបារាំង ដើមេបីសុំឯកសារ 
ផេនទីពេំដេនកម្ពុជា-ឡាវ ។

នៅក្នុងកិច្ចបេជុំបានពិភាកេសាយ៉េងតេង់ទៅតេង់មក និងបានសមេេច 
ឯកភាពគ្នេជាចេើនចំណុច។ គឺទី១.ឯកភាពគ្នេលើខ្លឹមសារ ដើមេបីរៀបចំ        
ឲេយនាយករដ្ឋមន្តេីទាំងពីរចុះហត្ថលេខ ដើមេបីបញ្ជូនទៅបេធនាធិបតី 
បារាំង ទី២.ឯកភាពឲេយគណៈកម្មការចមេុះពេំដេនឡាវកម្ពុជា សហការគ្នេ
ចុះទៅពិនិតេយមើលនៅលើដីជាក់ស្តេងនៅចំណុច៤ នៅខេត្តស្ទឹងតេេង 
របស់កម្ពុជា និងខេត្តរបស់ ខងឡាវ ទី៣.ឯកភាពឲេយគណៈកម្មការចមេុះ 
ពេំដេនឡាវ កម្ពុជា រៀបចំខ្លួន ឬកមា្លេំងដើមេបីចុះពិនិតេយ និងសិកេសាអំពីការ 
ដោះសេេយ បញ្ហេពេំដេន និងទី៤.ឯកភាពគ្នេឲេយកេុមបច្ចេកទេសទាំងពីរ
ចុះទៅសិកេសាដើមេបីមើលលទ្ធភាពក្នុងការបោះបង្គេលបំពេញបន្ថេម ៕

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនេ្តីនេ
ពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា និងឯកឧត្តម ថែងលន់ សុីសូលីត 

នាយករដ្ឋមនេ្តីឡាវ ធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នេកេេយជំនួបពិភាកេសា
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កិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចម្រុះ កម្ពុជា-ថ្រ លើកទី៣ 
ផ្ត្រតលើប្រធានបទ «ការពង្រឹងភាពជាដ្រគូ 

ដើម្បីសន្តិភាព និងវិបុលភាព»

ឯកឧត្តម បែយុទ្ធ ច័ន្ទអូឆា នាយករដ្ឋមន្តេីនេពេះរាជាណា-
ចកេថេ បានដឹកនាំគណៈបេតិភូជាន់ខ្ពស់មកបំពេញទសេសនកិច្ចផ្លូវ
ការនៅពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា និងបានរួមជាមួយសម្តេចអគ្គ-
មហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តេីនេពេះរាជា-
ណាចកេកម្ពុជា ធ្វើជាសហបេធននេកិច្ចបេជុំគណៈរដ្ឋមន្តេីចមេុះ 
កម្ពុជា-ថេលើកទី៣ នៅរាជធនីភ្នំពេញនាថ្ងេ ទី៧ ខេកញ្ញេ ឆ្នេំ 
២០១៧ ។ ពេឹត្តិការណ៍នេះបានបង្ហេញឲេយឃើញពីការរួមចំណេកដ៏
សំខន់ដល់ការពងេឹងពងេីក និងធ្វើឲេយកាន់តេសុីជមេេថេមទៀត   
នូវទំនាក់ទំនងដ៏ល្អបេសើរដេលមានសេេប់ និងកិច្ចសហបេតិបត្តិ
ការរវាងបេទេស យើងទាងំពរី ។ កិច្ចបេជុគំណៈ រដ្ឋមន្តេចីមេុះកម្ពជុា-
ថេលើកទី៣នេះ បានពិភាកេសាយ៉េងសុីជមេេ អំពីបញ្ហេទ្វេភាគីស្តីពី 
«ការពងេឹងភាពជាដេគូ ដើមេបីសន្តិភាព និងវិបុលភាព» ដោយបាន 
ឯកភាពគ្នេលើចំណុចជាចេើន ។

កិច្ចបេជុំបានសម្តេងការរីករាយចំពោះវឌេឍនភាពការងរនេការ
បើកចេកអន្តរជាតិ ស្ទឹងបត់ ក្នុងខេត្ត បនា្ទេយមានជ័យ បេទេសកម្ពុជា 
និងបានណងអៀន ក្នុងខេត្តសេះកេវ បេទេសថេ ហើយបានឯកភាព 
ពន្លឿនការសាងសងស់ា្ពេនឆ្លងកាតព់េដំេន ផ្លវូតភា្ជេប ់អគរ នងិហេដ្ឋេ- 
រចនាសម្ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធនៅចេកទា្វេរអន្តរជាតិ ស្ទឹងបត់-បានណងអៀន 
នេះ ។ ភាគីទាំងពីរបានជំរុញឲេយអាជា្ញេធរពាក់ព័ន្ធនេបេទេសទាំងពីរ
ពន្លឿនការបើកចេកទា្វេរអន្តរជាតិចំនួន៤ ដេលបានឯកភាពគ្នេឲេយ 
បានឆប់គឺៈ ១-ចេកអានសេះ (ខេត្តពេះវិហារ)- ចេកអានម៉ា 
(ខេត្តអ៊ូប៊ុនរាជធនី) ២-ចេកភ្នំដី (ខេត្តបាត់ដំបង) - ចេកបាន 
ខៅឌិន (ខេត្តសេះកេវ) ៣- ចេកថ្មដ (ខេត្តពោធិ៍សាត់) - ចេក 

បានថសេន (ខេត្តតេេត) និង៤-ចេកជប់គគីរ (ខេត្តឧត្តរមាន 
ជ័យ)- ចេកសាយតាគូ (ខេត្តបូរីរា៉េម) ។ ភាគីទាំងពីរក៏បានជំរុញ 
ឲេយអាជា្ញេធរពាក់ព័ន្ធ និងគណៈកម្មការចមេុះខណ្ឌសីមា ពេំដេន 
គោកកម្ពុជា-ថេ ចាប់ផ្តើមពិភាកេសាស្តីពីការបើកចេកទា្វេរពេំដេនអន្តរ
ជាតិថ្មីមួយទៀត នៅអូរនាង ខេត្តបនា្ទេយមានជ័យ បេទេសកម្ពុជា 
និងបានបា៉េរ៉េ ខេត្តសេះកេវ បេទេសថេឲេយបានឆប់ ។ បេមុខរាជ      
រដ្ឋេភិបាលនេបេទេសទាំងពីរ បានឯកភាពបន្តការពិភាកេសាលើកិច្ច
ពេមពេៀងទ្វេភាគី ស្តីពីចរាចរដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដេករវាងរាជរដ្ឋេភិ-
បាលនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋេភិបាលនេពេះរាជា-
ណាចកេថេ និងពន្លឿនការសាងសង់សា្ពេននៅចេកទា្វេរពេំដេនអន្តរ
ជាតិ ពេំ (ខេត្តប៉េលិន)-បានបា៉េកាត (ខេត្តច័ន្ទ បូរី) ឲេយបានឆប់ 
បនា្ទេប់ពីកេុមការងរបច្ចេកទេសរបស់គណៈកម្មការចមេុះខណ្ឌសី
មាពេំដេនគោកកម្ពុជា-ថេ ធ្វើការវាស់វេងលំអិតនៅតំបន់នះរួច ។ 
ឯកភាពបង្កើនកិច្ចសហបេតិបត្តិការ ក្នុងការបង្កើតតំបន់គ្មេនគេឿង - 
ញៀន «ភូមិស» នៅតាមតំបន់ពេំដេនកម្ពុជា-ថេ ពេមទាំងពងេឹង 
ការិយល័យទំនាក់ទំនងពេំដេន ដើមេបីធ្វើឲេយបេសើរឡើងនូវកិច្ច 
សហបេតិបត្តិការតាមតំបន់ពេំដេនកម្ពុជា-ថេ ។ ដើមេបីសមេេចបាន 
នូវទំហំ ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី ១៥ប៊ីលានដុលា្លេរ នៅឆ្នេំ២០២០ ភាគី
ទាំងពីរបានឯកភាពជំរុញការសមេួលពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគនៅ 
តាមពេំដេន លើកទឹកចិត្តបន្ថេមទៀតដល់សា្ថេប័នរដ្ឋ និងឯកជន 
របស់ខ្លួន បង្កើនមូលនិធិក្នុងទីផេសារមូលបតេបេទេសនីមួយៗ ដើមេបី 
គំទេការវិនិយោគរបស់ខ្លួន ។ ភាគីថេបានបញ្ជេក់សារជាថ្មីពី                 
បំណងដ៏ខ្លេំងកា្លេក្នុងការនាំចូល ទំនិញឲេយបានចេើនបន្ថេមទៀតពី 

កិច្ចបេជុំគណៈរដ្ឋមន្តេីចមេុះកម្ពុជា-ថេលើកទី៣ បានពិភាកេសាយ៉េងសុីជមេេ អំពីបញ្ហេទ្វេភាគីស្តីពី 

«ការពងេឹងភាពជាដេគូ ដើមេបីសន្តិភាព និង វិបុលភាព»



qñaMTI 17 elx 196 ExkBaØa qñaM 20178 TsSnavdþI RbCaCn

កម្ពុជា ។ ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នេ លើកកម្ពស់ការអភិវឌេឍតំបន់
សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅតាមបណ្តេយពេំដេនកម្ពុជា-ថេ ដើមេបីបង្កើន 
ការងរ និងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់នះ និងពន្លឿនការ 
តភា្ជេប់រវាងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងខេត្តបនា្ទេយមានជ័យ - ខេត្ត 
សេះកេវ និងខេត្តកោះកុង-ខេត្តតេេត ហើយឯកភាពចាប់ផ្តើម 
រៀបចំកិច្ចបេជុំ កេុមការងរ ចមេុះលើកទី៣ស្តីពីការអភិវឌេឍតំបន់
សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរវាងកម្ពុជា និងថេឲេយបានឆប់ ។ ដើមេបីជំរុញ 
វិស័យទេសចរណ៍ និងលើកកម្ពស់ពាកេយសោ្លេក «ពេះរាជាណាចកេ 
ពីរគោលដៅតេមួយ» បេមុខរាជរដ្ឋេភិបាលទាំងពីរបានឯកភាព 
រៀបចំសកម្មភាពទេសចរណ៍ផេសេងៗដូចជា ការតាំងពិព័រណ៍ ទេស
ចរណ៍នៅតាមបណា្តេខេត្តឆ្នេរសមុទេរបស់កម្ពុជា និងខេត្តភាគខង 
កើតរបស់ថេ ពេមទាំងបង្កើន ការតភា្ជេប់តាមផ្លូវសមុទេ ផ្លូវគោក 
និងផ្លូវអាកាស ដើមេបីលើកកម្ពស់គោលដៅទេសចរណ៍នេឆ្នេរសមុទេ 
ដ៏សេស់សា្អេតរបស់បេទេសទាំងពីរ ។ 

នៅចុងបញ្ចប់នេកិច្ចបេជុំគណៈរដ្ឋមន្តេីចមេុះលើកទី៣  សម្តេច 
តេជោ ហ៊ុន សែន និងឯកឧត្តម បែយុទ្ធ ច័ន្ទអូឆា បានធ្វើជា
សាកេសីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខលើឯកសារចំនួន ៥រួមមាន៖ ១-សេចក្តី 
ថ្លេងការណ៍រួមនេកិច្ចបេជុំគណៈរដ្ឋមន្តេីចមេុះ កម្ពុជា-ថេ លើកទី៣ 
ដេលនឹងជួយតមេង់ទិសសមេេប់ទំនាក់ ទំនងទ្វេភាគី និងកិច្ចសហ
បេតិបត្តិការនាពេលអនាគត ២-អនុសេសរណៈនេការយោគយល់គ្នេ 
ស្តីពីការ អភិវឌេឍអគរ តេួតពិនិតេយនៅចេកពេំដេនស្ទឹងបត់ (កម្ពុជា)-
ណងអៀន (ថេ) ៣-អនុសេសរណៈនេការ យោគយល់គ្នេស្តីពីកិច្ច 
សហបេតិបត្តិការលើវិស័យការងរ ៤-កិច្ចពេមពេៀងស្តីពីការ 
បេើបេេស់កមា្លេំងពលកម្ម និងទី៥-កិច្ចពេមពេៀងស្តីពីកិច្ចសហ           
បេតិបត្តិការរវាងកេុមបេឹកេសាធុរកិច្ច កម្ពុជា-ថេ និងកេុមបេឹកេសាធុរកិច្ច 
ថេ-កម្ពុជា ។

នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នេ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋ 
មនេ្តីបានថ្លេងថ លើបញ្ហេសេដ្ឋកិច្ច ភាគីទាំងពីរបានផ្តេតសំខន់
ទៅលើកិច្ចការតភា្ជេប់ និងបន្ថេមទៅដោយការពងេីកទំហំពាណិជ្ជ 
កម្មឲេយកាន់តេធំ ។ ការតភា្ជេប់ គឺជាបេធនបទដ៏សំខន់ ដេលបេទេស
ទាំងពីរតេូវពងេីកទាំងផ្លូវទឹក ផ្លូវគោក ផ្លូវដេក ។ ឯការពងេីក 
ទំហំពាណិជ្ជកម្មនះ គឺនៅតេង់មិត្តថេបានខិតខំដើមេបីជួយទិញ 
កសិផលពីកម្ពុជា ។ ក្នុងពេល ដេលទីផេសារកសិផលកម្ពុជាជួបការ
លំបាក មិត្តថេបានជួយទិញកសិផលពីកម្ពុជា ។ បច្ចុបេបន្ននេះទំហំ 
ពាណិជ្ជកម្មរវាងបេទេសទាំងពីរ គឺកម្ពុជានាំចេញទៅថេមួយ ឯថេ 
នាំចូលមកកម្ពុជាបេេំ ។ កិច្ចបេជុំក៏បាន ផ្តេតលើបញ្ហេសេដ្ឋកិច្ច 
និងវិនិយោគជាទូទៅ ។ បញ្ហេតភា្ជេប់នឹងបញ្ហេពេំដេនភាគីទាំងពីរ 
បានឯកភាព ទៅលើការបើកចេកពេំដេនបន្ថេមទៀត ដើមេបី       
សមេួលដល់ទំនាក់ទំនងរវាងបេជាជននិងបេជាជន និងសមេួល 
ដល់ការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងបេទេសទាំងពីរ ។ សម្តេចតេជោ 
បានថ្លេងទៀតថ៖ យើងបានពិភាកេសាទៅលើបញ្ហេគេឿងញៀន 
ការជួញដូរមនុសេស ដេលជាបេធនបទតេូវសហការគ្នេនៅពេល 
ខងមុខ ។ កម្ពុជាចង់ឲេយពលករកម្ពុជាទៅធ្វើការដោយសេបចេបាប់
នៅក្នុងបេទេសថេ ។ បញ្ហេគេឿងញៀន មិត្តថេនឹងជួយដល់មជេឈ-
មណ្ឌលបនេសាបគេឿងញៀន និងបានឯកភាពរៀបចំតំបន់តាម 
ពេំដេនកម្ពុជា-ថេ ជាតំបន់ គ្មេនការជួញដូរគេឿងញៀន ។ ភាគី       
ទាំងពីរ បានយល់ពេម សហបេតិបត្តិការជួយបេជាពលរដ្ឋរស់នៅ 

តាម ពេំដេនដេលជួបបេទះគេេះធម្មជាតិដូចជាអគ្គិភ័យ និងទឹក 
ជំនន់ជាដើម អោយបានទទួលនូវការសង្គេេះពិសេសទាន់ពេល 
វេលា ។

ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមនេ្តីថេ បែយុទ្ឋ ចាន់អូឆា បានមាន 
បេសាសន៍គំទេ និងបញ្ជេក់បន្ថេម ផងដេរថ បេទេសថេ-កម្ពុជា       
នឹងសហការខិតខំជួយ ទិញកសិផលកម្ពុជានៅតាមតំបន់ពេំដេន 
និងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទូទៅរវាងថេកម្ពុជា ។ ទន្ទឹមនឹងនះបេទេស
ថេនឹងខិតខំជំរុញអោយការបើកចេកពេំដេន អោយបានឆប់រហ័ស 
និងសហការជួយរៀបចំពលករ ដេលកំពុងធ្វើការតាមទូកក្នុងសមុទេ
អោយបានសេបចេបាប់តេឹមតេូវ ។ បេទេសថេក៏នឹងជួយដល់មជេឈ-
មណ្ឌលសា្តេរនីតិសមេបទានៅខេត្តពេះសីហនុ នូវថ្នេំបនេសាបគេឿង 
ញៀន និងការសា្តេរនីតិសមេបទា ។ ថេក៏នឹងខិតខំតភា្ជេប់ផ្លូវដេក 
ពីពេំដេនឲេយដល់ទីកេុង ភ្នំពេញ ។ ចំពោះការតភា្ជេប់ផ្លូវដេកជាបេវត្តិ
សាសេ្តនៅក្នុងតំបន់អនុភូមិភាគតាមតំបន់ទន្លេមេគង្គ គឺភាគី ថេនឹង 
ជំរុញកិច្ចការនេះអោយបានលឿន ។ ភាគីថេនឹងសហការលើក 
កម្ពស់អភិវឌេឍជីវភាពរស់នៅរបស់ បេជាពលរដ្ឋតាមពេំដេនអោយ
បានល្អបេសើរ ។ យើងប្តេជា្ញេថ នឹងដឹកនាំបេទេសយើងទៅមុខ        
បេកបដោយចីរភាពគេប់ជេុងជេេយដូចជាពេលនេះ ថេបូក១ ឬ 
កម្ពុជាបូក១ ដើមេបីឆ្ពេះទៅកាន់បេទេសផេសេងៗ ទៀតអោយមាន 
ចំនួនចូលរួមកាន់តេចេើនឡើង ។ ចំពោះទិសដៅនេការធ្វើពាណិជ្ជ-
កម្មរួមគ្នេបេទេសថេ នឹងជំរុញទំហំពាណិជ្ជកម្មអោយកើនឡើង 
បេមាណ ១៥.០០០លានដុលា្លេរ នៅក្នុងឆ្នេំនៅឆ្នេំ២០២០ ខង 
មុខនេះ ដោយបេទេសទាំងពីរនឹងខិតខំស្វេងរកយុទ្ធសាសេ្តបន្ថេម
ទៀត ។ ជាមួយនេះថេក៏នឹងអនុម័ត ចេបាប់គយថេថ្មី ដេលនឹង               
បេកាសចេញជាផ្លូវការឆប់ៗខងមុខនេះ ដេលបង្កលក្ខណៈ 
ងយសេួលដល់ពាណិជ្ជករកម្ពុជា ក្នុងការបញ្ជូនទំនិញទៅកាន់ 
បេទេសទី៣ ផងដេរ ។

ក្នុងឱកាសទសេសនកិច្ចនេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និង 
សម្តេចកិត្តិពេឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ែនី ហ៊ុន សែន ឯកឧត្តម បែយុទ្ធ 
ច័ន្ទអូឆា និងលោកជំទាវ បានអញ្ជើញសមោ្ពេធសួនមិត្តភាព 
កម្ពុជា-ថេ នៅរាជធនី ភ្នំពេញផងដេរ ៕

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនេ្តីនេពេះរាជា
ណាចកេកម្ពុជា និងសម្តេចកិត្តិពេឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ែនី ហ៊ុន សែន 
ទទួលសា្វេគមន៍ ឯកឧត្តម  បែយុទ្ធ ច័ន្ទអូឆា នាយករដ្ឋមន្តេី

នេពេះរាជាណាចកេថេ និងលោកជំទាវ 
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រដ្ឋាភិបាលចិនគាំទាយ៉ាងពាញទំហឹងចំពាះការដឹកនាំ
របស់សម្តាចតាជា ហ៊ុន សាន

   ចំណងមិត្តភាព កម្ពុជា-ចិន គ្មានបរទេសណាអាចមកបំបេកបំបាក់បានឡើយ
   ប្រទ្រសចិនស្ថិតជាខ្នងបង្អ្រកដ៏រឹងមាំសម្រប់ជួយកម្ពុជាគ្រប់កាលៈទ្រសៈទាំងអស់
   មកដល់ឆ្នាំ ២០១៧  នេះកម្ពុជាបានទទួលជំនួយពីមិត្តចិនជាង ៤.៨០០ លានដុល្លារ

នៅថ្ងេទី២០ ខេកញ្ញេ នៅវិមានសន្តិភាពនេរាជធនីភ្នំពេញ 

ឯកឧត្តម លីវ យុនសាន សមាជិកគណៈអចិន្ដេេយ៍នេការិយល័យ

នេនយោបាយគណៈកមា្មេធិការមជេឈឹមបកេសកុម្មុយនីស្ដចិន បានជួប          

ពិភាកេសាការងរជាមួយសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន 
នាយករដ្ឋមនេ្តីនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា ដោយបានអះអាងថ 

រដ្ឋេភិបាលចិនគំទេការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន 
ពេញទំហឹង។ ជាការកត់សំគល់ គឺដំណើរទសេសនកិច្ចរបស់ 

ឯកឧត្តម លីវ យុនសាន បានធ្វើឡើងបនា្ទេប់ពីដំណើរទសេសនកិច្ច

របស់ឯកឧត្តម វ៉ែង ជៀរ៉ូយ (Wang Jiarui) អនុបេធនសភា

បេឹកេសាភិបាលបេជាជនចិននៅកម្ពុជាកាលពី ថ្ងេ៧ ខេ កញ្ញេ ។ ការ

អញ្ជើញមកបំពេញទសេសនកិច្ចនៅកម្ពុជា ជាបន្តបនា្ទេប់របស់មេដឹក

នាំចិនសុទ្ធតេបង្ហេញ ជំហរគំេទេចំពោះការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោ  

និងបេឆំងចំពោះការជេៀតជេេករបស់ពួកបរទេសមួយចំនួន ចូល 

កិច្ចការផ្ទេក្នុងរបស់កម្ពុជា ។  

ក្នុងជំនួបនះឯកឧត្តម លីវ យុនសាន បានបញ្ជេក់ថ ទោះ 

បីរូប ឯកឧត្តមមានការមមាញឹកក្នុងការរៀបចំមហាសន្និបាតបកេស

លើកទី១៩ នៅបេទេសចិន ដេលនឹងគេេងធ្វើនៅថ្ងេទី ១៨ ខេ តុលា 

ខងមុខនេះក៏ដោយ ក៏ឯកឧត្តមរីករាយក្នុងការមកបំពេញទសេសន- 

កិច្ចនៅពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា ដើមេបីរិតចំណងមិត្តភាព និងកិច្ច 

សហបេតិបត្តិការរវាងបេទេសទាំងពីរជាបងប្អូនអោយកាន់តេខ្លេំង

កា្លេរឹងមាំថេមទៀត ។ ឯកឧត្តម លីវ យុនសាន បានបញ្ជេក់ 

ជាថ្មីម្តងទៀតថ  រដ្ឋេភិបាលនេសាធរណរដ្ឋបេជាមានិតចិនគំទេ 

ការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ពេញទំហឹង ហើយនេះ 

ក៏ជាសញ្ញេទៅកាន់ពិភពលោកថ មិត្តភាព កម្ពុជា-ចិន គឺគ្មេនបរទេស

ណាអាចមកបំបេកបំបាក់បានឡើយ ។ 

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជេក់ថទំនាក់ទំនងជាដេគូ

យុទ្ឋសាសេ្តគេប់ជេុងជេេយ ក្នុងលក្ខណៈជាបងប្អូនរវាងចិន និង 

កម្ពុជា ស្ថិតនៅក្នុងភាពរឹងមាំ ហើយការរីកចមេើនរបស់កម្ពុជាមិន

អាចកាត់ផ្តេច់ពីមិត្តចិនបានឡើយ ។ សម្តេចតេជោបានអរគុណ        

មិត្តចិន ដេលបន្តជួយកម្ពុជាក្នុងគេេលំបាករហូតមកដល់ពេលនេះ 

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនេ្តីនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជាទទួលជូបពិភាកេសាការងរជាមួយ

ឯកឧត្តម លីវ យុនសាន សមាជិកគណៈអចិន្ដេេយ៍នេការិយល័យនយោបាយគណៈកមា្មេធិការមជេឈឹមបកេសកុម្មុយនីស្ដចិន
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ក្នុងនះ មានទាំងការកៀរគរអ្នកវិនិយោគមកធ្វើការបណា្តេក់ទុន 

រកសុីនៅកម្ពុជា និងបានផ្តល់ជំនួយឥណទាន និងជំនួយឥតសំណង 

ជាចេើន ដើមេបីអភិវឌេឍបេទេសកម្ពុជា ។ មកដល់ឆ្នេំ ២០១៧ 

នេះកម្ពុជាទទួលជំនួយមិត្តចិនជាង ៤.៨០០ លានដុលា្លេរហើយ ។ 

សម្តេចតេជោក៏បានស្នើសុំអោយភាគីចិនជួយជំរុញផ្តល់ទុនសមេេប់

អភិវឌេឍន៍ផ្លូវរថភ្លើងលេបឿនលឿន ផ្លូវគមនាគមន៍ជាតិ ពិសេសផ្លូវ 

លេបឿនលឿន ភ្នំពេញ-ពេះសីហនុ ពេលានយន្តហោះនៅខេត្ត 

សៀមរាប ពេមទាំងពន្លឿនការនាំចូលអង្ករកម្ពុជាទៅកាន់បេទេស

ចិន ក្នុងកូតាថ្មី (៣០០.០០០តោន) ឲេយបានលឿនផងដេរ ។ ទន្ទឹម   

នឹងនះដេរ សម្តេចតេជោក៏បានស្នើសុំអោយជួយជំរុញការកសាង

ផ្លូវតាមជនបទ ការកសាងសាលារៀនតាម ជនបទ និងជីកសេះទឹក 

តាមជនបទ…ឲេយបានឆប់រហ័ស ដើមេបីបមេើសេចក្តីតេូវការរបស់ 

បេជាជន ជាពិសេសនៅតាមទីជនបទ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លេងអំណរគុណយ៉េង 

ជេេលជេេ ចំពោះឯកឧត្តម លីវ យុនសាន ។ សម្តេចតេជោនឹង

អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចសន្ទនានយោបាយរវាងមេដឹកនាំចិន និងបណា្តេ 

មេដឹកនាំពិភពលោក ដេលគេេងនឹងធ្វើនៅឆ្នេំកេេយនេះនៅទីកេុង

ប៉េកាំងបេទេសចិន ។ សម្តេចតេជោក៏បានថ្លេងអំណរគុណមិត្ត 

ចិនដេលបានផ្តល់ជំនួយ ២លានយន់ នាថ្ងេនេះសមេេប់បេើបេេស់

ជាបេយោជន៍ដល់សង្គមជាតិ ។ 

នៅឆ្នេំ២០១៨ ខងមុខនេះ គឺតេូវនឹងខួប៦០ ឆ្នេំនេទំនាក់ទំនង

ការទូតរវាងបេទេសទាំងពីរ ដេលកម្ពុជា និងចិនតេូវរៀបចំអោយ 

បានល្អបំផុត ។ បេទេសចិនបានសនេយាបន្តជួយកម្ពុជាបើកម្ពុជាជួប

ការលំបាកបេទេសចិននឹងជួយឧបត្ថម្ភគំទេជានិច្ច ។ ឯកឧត្តម 

លីវ យុនសាន បានបញ្ជេក់ថ បេទេសយើងទាំងពីរបាន                   

សា្គេល់មិត្តពិតបេេកដក្នុងគេេកេ និងក្នុងពេលជួបការលំបាក ។                         

បេទេសចិន គឺស្ថិតជាខ្នងបង្អេកដ៏រឹងមាំសមេេប់ជួយកម្ពុជាគេប់ 

កាលៈទេសៈទាំងអស់។   

នៅក្នុងជំនួបនះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងឯកឧត្តម 

លីវ យុនសាន បានអញ្ជើញធ្វើជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុង

ពិធីចុះហត្ថលេខលើអនុសេសរណៈចំនួន៦ ក្នុងនះរួមមានទី១-

អនុសេសរណៈនេការយោគយល់ស្តីពី «ការផ្លេស់ប្តូរទសេសនកិច្ចសិកេសា 

និងកិច្ចសហបេតិបត្តិការ» រវាងបកេសកុម្មុយនីស្តចិន និងគណបកេស 

បេជាជនកម្ពុជា ទី២-អនុសេសរណៈស្តីពី “ការជំរុញទំនាក់ទំនងនិង

សហបេតិបត្តិការ រវាងអង្គការមិនមេនរដ្ឋេភិបាលនេបេទេសទាំង

ពីរ ទី៣-អនុសេសរណៈស្តីពី «ការអនុវត្តគំរោងលើកកម្ពស់ជីវភាព» 

រវាងកេសួងសុខភិបាលនិងមូលនិធិចិនដើមេបីសន្តិភាពនិងការអភិ

វឌេឍន៍ ទី៤-អនុសេសរណៈស្តីពី   «ការអនុវត្តគំរោងលើកកំពស់ជីវភាព» 

រវាងកេសួងអប់រំកម្ពុជានិងមូលនិធិចិន ដើមេបីសន្តិភាព និងការ 

អភិវឌេឍ ទី៥-អនុសេសរណៈស្តីពី «កិច្ចសហការថតភាពយន្ត ឯកសារ» 

រវាងសា្ថេនីយទូរទសេសន៍មជេឈឹមចិន និងសា្ថេនីយទូរទសេសន៍ ជាតិកម្ពុជា 

និងទី៦-អនុសេសរណៈស្តីពី «កិច្ចសហបេតិបត្តិការ ការសិកេសាលើ 

គមេេងសាងសង់បណា្តេញទូរទសេសន៍ឌីជីថល ទូទាំងបេទេសកម្ពុជា» 

រវាងកេសួងព័ត៌មានកម្ពុជាជាមួយទូទសេសន៍យូណាន នេសាធរណ- 

រដ្ឋបេជាមានិតចិន ។   

តាមរយៈដំណើរទសេសនកិច្ច ឯកឧត្តម លីវ យុនសាន នៅ   

ពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា កាន់តេបង្ហេញឲេយឃើញចេបាស់ថ ទំនាក់- 

ទំនងមិត្តភាព សាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហបេតិបត្តិការ និងភាពជាដេគូ

យុទ្ធសាស្តេគេប់ជេុងជេេយរវាងកម្ពុជា-ចិន មិនអាចមានអ្នកណា

មកបំបេកបំបាក់បានឡើយ ហើយបេទេសយើងទាំងពីរនឹងខិតខំ 

ពូនជេំសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងនេះ ឲេយកាន់តេរីកចមេើនតទៅមុខទៀត 

ដើមេបីផលបេយោជន៍ ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេបេជាជាតិយើងទាំងពីរ ៕

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនេ្តីនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា និងឯកឧត្តម លីវ យុនសាន សមាជិកគណៈអចិន្ដេេយ៍

នេការិយល័យនយោបាយនេគណៈកមា្មេធិការមជេឈឹមបកេសកុម្មុយនីស្ដចិន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខលើអនុសេសរណៈចំនួន៦
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សម្តេចតេជេ ហ៊ុន សេន ៖ អំពើក្បត់ជាតិ មិនតេូវអត់ឱនទេ!
 ប្រជាធិបត្រយ្យគ្មាននីតិរដ្ឋ គឺជាអនាធិបត្រយ្យ

           សម្ត្រចត្រជោនឹងបន្តធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រី១០ ឆ្នាំទៀត

ក្នុងខេកញ្ញេ ឆ្នេំកន្លងទៅនេះ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ 
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនេ្តីនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជាបានអញ្ជើញ
បន្តជួបជាមួយកម្មករ កម្មការិនី និយោជិត, ចូលរួមសមោ្ពេធសមិទ្ធ 
ផលនិងផ្តល់សញ្ញេបតេដល់និសេសិតកម្ពុជាជាចេើនពាន់នាក់ ។ ក្នុង 
ពេឹត្តិការណ៍ទាំងនេះ       សម្តេចបេមុខរាជរដ្ឋេភិបាល បានគូសបញ្ជេក់ 
ជាសារនយោបាយទាក់ទងទៅនឹងការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំបកេសបេឆំង
ពីបទកេបត់ជាតិដោយសារតេសកម្មភាពឃុបឃិតជាសមា្ងេត់ជាមួយ
បរទេស ដើមេបីផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋេភិបាលដេលកើតចេញពីការបោះ-
ឆ្នេត។
 ពេឹកថ្ងេទី៣ ខេកញ្ញេ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញ

ជួបសំណេះសំណាលជាមួយកម្មករ កម្មការិនី រោងចកេកាត់ដេរជិត 
៤ពាន់នាក់ នៅមជេឈមណ្ឌលកោះពេជេ ។ នៅពេលនះ សម្តេច 
តេជោមានបេសាសន៍ថ «ហេតុអីបានយើងតេូវចាប់(កឹមសុខ) 
បើគ្មេនរឿងធ្ងន់ធ្ងរយើងមិនតេូវចាប់ទេ។ តេរឿងនេះវាធ្ងន់ពេក 
ហើយ។ វាក៏កំពុងឈានជាបណ្តើរៗហើយ ហើយយើងក៏កំពុង 
ស្វេងរកបាតដេទី៣ ជានរណា? ឥឡូវយើងរកឃើញបាតដេទី៣ 
ហើយ»។ សម្តេចតេជោបានសង្កត់ធ្ងន់ថ នេះជារឿងកេបត់ជាតិ ដេល
មានចេងក្នុងកេមពេហ្មទណ្ឌតេឹមតេូវតមេូវឲេយចាប់ខ្លួន។ សម្តេច       
តេជោបានពេមានថ មិនតេូវឲេយបរទេសណាលូកលាន់ចូលកិច្ចការ
ផ្ទេក្នុងរបស់កម្ពុជាឡើយ ជាពិសេសអ្នកបាតដេទី៣។ សម្តេច 
តេជោបានហៅអ្នកបាតដេទី៣ ជាអ្នកដេលធ្លេប់បេើ លន់ នល់ ឲេយ
ធ្វើរដ្ឋបេហារទមា្លេក់សម្តេចពេះនរោត្តម សីហនុ។
 ពេឹកថ្ងេទី៤ ខេកញ្ញេ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញ

ជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីសមោ្ពេធដក់ឲេយបេើបេេស់វិហារអ៊ីសា្លេម
ជើមៀក នៅសង្កេត់សំបួរមាស កេុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាម ។           
ពីទីនះសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមនេ្តីបានថ្លេងថ “សូមផ្តេំផ្ញើរទៅ  
អ្នកដេលបានធ្វើសេចក្តីថ្លេងការណ៍ដើមេបីការពារនូវជន (កឹម សុខ) 

នេះ វាគេេន់តេជាការការពារអាយ៉ងរបស់ខ្លួនឲេយរួចផុតពីការចោទ
បេកាន់តេប៉ុណ្ណេះ។ សូមគោរពអធិបតេយេយភាពរបស់កម្ពុជា។ មិន
តេូវបេើបេេស់វិធីផ្តួលរំលំតាមរយៈរបស់ដេលហៅថ បដិវត្តន៍ពណ៌ 
ទេ” ។

សម្តេចតេជោមានបេសាសន៍បន្តថ បេទេសកម្ពុជាធ្លេប់រងគេេះ
ឈឺចាប់ដោយសារសងេ្គាមនេះគឺរងទុក្ខវេទនាខ្លេំងណាស់។ ហេតុ
ដូច្នេះហើយបានជាយើងតេូវមើលឲេយឃើញពីចំណុចទាំងអស់នេះ
ដើមេបីឈានទៅមុខ ។ តមេូវការមុនគេរបស់យើងគឺតេូវរកេសាឲេយបាន
នូវសន្តិភាព ទោះក្នុងតម្លេណាក៏ដោយមិនអាចឲេយបរទេសមកបេើ
បេេស់ជនជាតិខ្មេរសមា្លេប់ខ្មេរតទៅទៀតទេ ។ បរទេសទាំងឡាយ 
តេូវមើលឲេយឃើញ តេូវសេេវជេេវឲេយចេបាស់ ។ យើងក៏ចង់សា្គេល់មុខ
អ្នកដេលបានផ្តល់នូវមេរៀន ហើយមកអនុវត្តយុទ្ធសាសេ្តបំផ្លេញ
ជាតិរបស់យើង។ ការសា្លេប់មនុសេសនៅឆ្នេំ២០១៣ និងដើមឆ្នេំ 
២០១៤ ហើយភាពចលាចល និងអស្ថិរភាពសង្គមដេលកើតមាន 
កន្លងទៅគឺជាផេនការរៀបចំទុកជាមុន និងកើតចេញពីការដឹកនា ំរ
បស់ពួកបរទេសដេលចង់បំផ្លេញបេទេសកម្ពុជា ។    សម្តេចតេជោ 
នាយករដ្ឋមនេ្តី ក៏បានផ្ញើរសារទៅជនបរទេស ដេលបានបេើបេេស់ 
លោក កឹម សុខ ឲេយបញេឈប់សកម្មភាពរបស់ខ្លួន ។ រាជរដ្ឋេភិបាល
នឹងធ្វើការសេេវជេេវតាមផ្លូវតុលាការ ដើមេបីឲេយបានដឹងថអ្នកណា    
ខ្លះបានចូលរួមនៅក្នុងពេឹត្តិការណ៍រយៈពេលកន្លងទៅ? ជនបរទេស 
ណាខ្លះ ? ពេេះមានទាំងអាមេរិក និងកាណាដ ។

គួររំលឹកថ បនា្ទេប់ពីមានការចាប់ខ្លួនលោក កឹម សុខ, កេសួង 
ការបរទេសអាមេរិក និង សហគមន៍អឺរ៉ុបកាលពីថ្ងេទី៣ ខេកញ្ញេ បាន
ចេញសេចក្តីថ្លេងការណ៍រៀងៗខ្លួន ដោយបង្ហេញពីក្ដីពេួយបារម្ភ ។ 
ដោយឡេកសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានអះអាងថ ការឈានដល់ការ   
ចាប់ខ្លួនលោក កឹម សុខ នេះ គឺធ្វើឡើងកេេយពេលដេលមានការ
ផេសព្វផេសាយវីដេអូឃ្លីបមួយផេសាយកាលពីថ្ងេទី ៩ ធ្នូ ឆ្នេំ២០១៣ របស់ 

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន  អញ្ជើញជួបជាមួយកម្មករ កម្មការិនី និយោជិត
រោងចកេកាត់ដេរក្នុងភាពស្និទ្ធសា្នេលជាទីបំផុត

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន  អញ្ជើញជួបជាមួយបេជាជនក្នុង
ពិធីបិទទា្វេរទឹក ទំនប់វារីអគ្គិសនី សេសានកេេម២ នៅខេត្តស្ទឹងតេេង
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បណា្តេញ CBN ឬ (Cambodian Broadcasting Network) ដេល
មានទីតាំងនៅបេទេសអូសេ្តាលីនិងភស្តុតាងផេសេងៗទៀត ដេល    
បានបង្ហេញពីផេនការសមា្ងេត់នេការឃុបឃិតរវាងបេធនគណបកេស
សងេ្គោះជាតិ និងបក្ខពួកជាមួយបរទេសដើមេបីផ្ដួលរំលំរដ្ឋេភិបាល
សេបចេបាប់។ នៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូ លោក កឹម សុខ បាននិយយ 
យ៉េងចេបាស់ៗថ លោកតេូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកហៅឲេយទៅរៀន   
យុទ្ធសាសេ្តនេះមួយឆ្នេំម្តងតាំងពីឆ្នេំ ២០០២ មកមេ្ល៉ះ ...។ គេថ 
ចង់ផ្តួលរំលំរដ្ឋេភិបាលតេូវចាប់ផ្តើមពីកេេមទៅមុន ហើយគេ        
បានឲេយយកគំរូតាមបេទេស យូហោ្គេសា្លេវី ក្នុងការផ្តួលរំលំលោក    
មីឡូសូវិច.. ។ លោកបន្តថ ការធ្វើរបស់លោកនេះគឺមិនមេនធ្វើដោយ
ចិត្តឯងនះទេ គឺអាមេរិកជាអ្នកជួយ និងមានអ្នកជំនាញសាសេ្តាចារេយ
មកពីអាមេរិក និងកាណាដ ជាអ្នកផ្តល់យុទ្ធសាសេ្តទៀត។ បើលោក
ធ្វើប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតេមិនជោគជ័យទៀត ...មានតេបន្ត ។

លោក កឹម សុខ តេូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីមោ៉េងសូនេយ
និង ៣៥នាទីរំលងអ្រធតេឈានចូលថ្ងេទី៣ ខេកញ្ញេ នៅឯ 
គេហដ្ឋេន នាទីកេុងភ្នំពេញ។ បនា្ទេប់មកតុលាការបានបន្តនីតីវិធី 
របស់ខ្លួន ។ អយេយការបានសមេេចចោទបេកាន់លោក កឹម សុខ 
ក្នងុបទល្មើសជាកស់្តេងពបីទ      សន្ទដិ្ឋភិាពជាមយួបរទេសតាមមាតេេ 
៤៤៣ នេកេមពេហ្មទណ្ឌ នេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា ។     បទចោទ 
បេកាន់នេះជាទោសកេបត់ជាតិ។ បនា្ទេប់មកនៅពេឹក ថ្ងេទី១១ 
ខេកញ្ញេ ក្នុងសម័យបេជុំវិសាមញ្ញរដ្ឋសភាបានអនុម័តដោយសំឡេង
ឯកច្ឆន្ទឲេយកេសួង មានសមត្ថកិច្ចបន្តនីតិវិធីចាប់ខ្លួនចោទបេកាន់ 
និងឃុំខ្លួនលោក កឹម សុខ តំណាងរាស្តេមណ្ឌលកំពង់ចាម 
និងជាបេធនគណបកេសសង្គេេះជាតិ។
 ពេឹកថ្ងេទី៦ ខេកញ្ញេ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមនេ្តីកម្ពុជាបាន

ជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនកម្មករ កម្មការិនី និយោជិត 
ចំនួន ១០.៤៦១ នាក់ ដេលមានសហគេេសចំនួន ២៨ នៅក្នុងតំបន់
សួនឧសេសាហកម្មកាណាឌីយ៉េ នៅខណ្ឌពោធិសេនជ័យ រាជធនី 
ភ្នំពេញ។ ក្នុងពេលនះសម្តេចតេជោមានបេសាសន៍ថ “មុននេះ  
ខ្ញុំមានការសា្ទេក់ស្ទើរ តើខ្ញុំសមេេចចាកចេញនៅពេលណា តេបនា្ទេប់
ពីឃើញពេឹត្តិការណ៍គួរឲេយឈឺចាប់ នេអំពើកេបត់ជាតិរបស់ជនជាតិ
ខ្មេរខ្លះដេលតេូវបានចាប់ខ្លួនរួចមកហើយ និងអាចមានខ្លះទៀត         
ខ្ញុំសមេេចបន្តការងររបស់ខ្ញុំមិនតិចជាង ១០ ឆ្នេំទៀតទេ”។ សម្តេច 
តេជោបញ្ជេក់ថ សម្តេចមានលទ្ធភាពដើមេបីនឹងចូលនិវត្តន៍នៅក្នុង
អាណត្តិទី៨  ។ ក៏ប៉ុន្តេបេសិនបើបេជាជនកម្ពុជានៅតេបន្តគំទេ 
សម្តេចនៅអាណត្តិទី៨  ទៀតនះ សម្តេចនឹងគិតឡើងវិញ ។ 
សម្តេចនៅតេអាចបន្តទៀត ពេេះពេលនះអាយុទើបតេ ៧៥ 
ឆ្នេំទេ ។ សម្តេចតេជោដក់ជាសំណួរថ ចំណេកអ្នកខ្លះ អាយុ 
ដល់៨០ ឆ្នេំ ហើយនៅចង់ធ្វើ? ចុះហេតុអ្វីសម្តេចធ្វើមិនបាន? 

សម្តេចតេជោបានបន្តថ សម្តេចបានធ្វើជានាយករដ្ឋមនេ្តីរយៈ
ពេលជិត៣៣ ឆ្នេំ។ បើរួមទាំងជារដ្ឋមនេ្តីការបរទេស ជាឧបនាយក 
រដ្ឋមនេ្តីទៀតនះ គឺមានរយៈពេលជិត ៣៩ឆ្នេំ។ ការរីកចមេើន          
របស់បេទេសកម្ពុជា គឺជាចំណេកដោយផ្ទេល់របស់សម្តេច ក្នុងការ
ធ្វើឲេយបេទេសកម្ពុជាចេញពីគំនរផេះផង់មកជាបេទេសរីកចំរីនមាន
ការអភិវឌេឍ។ សម្តេចបានធ្វើឲេយបេទេសដេលញុំាញីដោយសារ 
សងេ្គាម មកជាបេទេសមានសុខសន្តិភាពពេញលេញ និងមាន 

ស្ថិរភាពនយោបាយ ។
 ពេឹកថ្ងេទី១១ ខេកញ្ញេ សម្តេចតេជោបេមុខរាជរដ្ឋេភិបាល

បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីចេកសញ្ញេបតេដល់និសេសិត
សាកលវិទេយាល័យសុខភិបាលចំនួន ៣.៩៨៦ នាក់នៅមជេឈ- 
មណ្ឌលសន្និបាត និងពិព័រណ៍កោះពេជេ ។ ក្នុងពេលនះសម្តេចតេ
ជោមានបេសាសន៍ថ “អំពើកេបត់ជាតិមិនតេូវអត់ឱនទេ ។ សភាបើក
កិច្ចបេជុំថ្ងេនេះ(១១កញ្ញេ)។ បើអំពើកេបត់ជាតិនេះតេូវបានសម          
គំនិតដោយកេបខណ្ឌបកេសទាំងមូល បកេសនេះតេូវទទួលរងនូវការដក់
ពិន័យទៅតាមចេបាប់ដេលតេូវរំលាយគណបកេសចោលតេម្តង” ។ 

សម្តេចតេជោបន្តថ មិនអនុញ្ញេតឲេយអំពើកេបត់ជាតិណាមួយកើត
មានដូចឆ្នេំ ១៩៧០ ទៀតទេ ។  វាជាភ័ព្វសំណាងខ្លេំងណាស់ដេល
យើងរកឃើញអំពើកេបត់ជាតិ  និងចាប់ជនកេបត់ជាតិ។ ជាមួយនេះ 
សម្តេចក៏បានពេមានផងដេរថ បេសិនបើគណបកេសបេឆំងនៅតេ
បន្តការពារ និងរារាំងបានន័យថ គណបកេសមួយនេះកេបត់ជាតិរួច 
ទៅហើយ។ ដូចនេះគ្មេនពេលវេលាសមេេប់ទុកឲេយគណបកេសនេះ 
ស្ថិតនៅក្នុងដំណើការបេជាធិបតេយេយនៅកម្ពុជាទៀតនះទេ ។ 
សម្តេចតេជោបន្តថ នៅកម្ពុជាមានគណបកេសនយោបាយចេើន
ណាស់ បើអត់បកេសមួយនេះក៏នៅមានគណបកេសចេើនទៀត ។ 

សម្តេចតេជោបានចាត់ទុកអំពើកេបត់ជាតិដេល កឹម សុខ បាន
បេពេឹត្តិនេះមានលក្ខណៈជាបេព័ន្ធហើយសងេឃឹមថ សំណុំរឿងនេះ
នឹងដំណើការទៅតាមនីតិវិធីចេបាប់។ សម្តេចតេជោបញ្ជេក់ចេបាស់ថ 
បេជាធិបតេយេយគ្មេននីតិរដ្ឋ គឺជាអនាធិបតេយេយ ដេលនាំទៅដល់ 
ការបង្ហូរឈាម ។
 ពេឹកថ្ងេទី១៥   ខេកញ្ញេ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បាន 

បន្តចុះជួបជាមួយកម្មករ កម្មការិនី ចំនួនជាងមួយមុឺននាក់ នៅសួន 
ឧសេសាហកម្មវឌេឍនៈ១ ក្នុងភូមិដំណាក់ធំ ក្នុងខណ្ឌមានជ័យ រាជ-
ធនីភ្នំពេញ។ សម្តេចតេជោបានមានបេសាសន៍ទាក់ទងនឹងការ   
ដក់ទណ្ឌកម្មទិដ្ឋេការរបស់អាមេរិក មកលើកម្ពុជាហើយជាការឆ្លើយ
តបទៅអាមេរិកវិញ កម្ពុជាសមេេចផ្អេកកិច្ចសហបេតិបត្តិការរុករក
អដ្ឋិធតុទាហានអាមេរិកនៅកម្ពុជា ។ ទន្ទឹមនះ សម្តេចតេជោក៏បាន 
ដក់ជាសំណួរទៅកាន់ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកបេចាំនៅកម្ពុជាផង
ដេរ។

សម្តេចតេជោបញ្ជេក់ថ “ ឯកឧត្តម ហួសហេតុពេកហើយ។ 
ជនជាតិកម្ពុជាចាំឲេយចេបាស់ ។ ខ្មេរយើងដេលទៅរស់នៅអាមេរិក 
ពេលមានទោសជាប់គុកនៅអាមេរិក គេមិនឲេយរស់នៅបេទេស 
គេទៀតទេ ។ មានកិច្ចពេមពេៀងមួយ ដេលគបសង្កត់យើងតាំងពី
ចុះកិច្ចពេមពេៀងចាប់ផ្តើមមកម៉េ្លះ ។ បើយើងមិនចុះហត្ថលេខគេ
នឹងបន្តឹងទិដ្ឋេការ(វីសារ,VISA)ចំពោះយើង ។ យើងបានចុះហត្ថ
លេខហើយអនុវត្តជាបន្តបនា្ទេប់រហូតមានមនុសេសចំនួន ៥៦៦ នាក់ 
តេូវបានបញ្ជូនពីអាមេរិក មកកម្ពុជា ។ ក្នុងចំណមនះមានបួន 
នាក់ធ្វើអត្តឃាត”។ សម្តេចតេជោបន្ថេមថ ក្មួយៗបងប្អូនបេជាជន 
កម្ពុជាចាំឲេយចេបាស់ វាជាសោកនាដកម្មលើសោកនាដកម្ម ។ យើង 
មិនបានបញេឈប់ដោយឯកតោភាគីទេ  តេយើងបានស្នើសុំឲេយមានការ
ធ្វើវិសោធនកម្មលើកិច្ចពេមពេៀងនេះ ដោយយោងទៅលើសិទ្ធិ 
មនុសេស និងអំពើមនុសេសធម៌ ។ ប៉ុន្តេបេរជារដ្ឋេភិបាលអាមេរិក            
បេេប់មកយើងថ មិនតេូវបានផ្តល់ទិដ្ឋេការសមេេប់មនេ្តីការទូត 
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របស់កម្ពុជាតទៅទៀតទេ។ អញ្ចឹងជាស្វ័យបេវត្តិអាមេរិកបានលុប
ចោលកិច្ចពេមពេៀងនេះ ជាឯកតោភាគីហើយ ។

ជាការឆ្លើយតប សម្តេចតេជោបានបេេប់ទៅអាមេរិកវិញថ កិច្ច
សហបេតិបត្តិការស្វេងរកអដ្ឋិធតុទាហានអាមេរិកបាត់ខ្លួននៅកម្ពុជា
ជាង៩០ នាក់រកឃើញជាង ៤០ នាក់ក៏តេូវផ្អេកដេរ ។ យើងមិន 
លុបចោលទេ តេសុំផ្អេកជាបណ្តេះអាសន្ន។ បើអាមេរិកមិនផ្តល់    
ទិដ្ឋេការដល់មនេ្តីការបរទេសកម្ពុជា យើងក៏ផ្អេកការស្វេងរកអដ្ឋិធតុ
ទាហានអាមេរិកដេរ ។ បើកការចរចាជាកញ្ចប់ ។ នេះហើយថ 
បេទេសឯករាជេយ និងអធិបតេយេយ  ។ ដូចនេះសូមឪពុកមា្តេយ ឬសាច់ 
ញាតិទាហាន អាមេរិកកុំបន្ទេសរដ្ឋេភិបាលកម្ពុជា។ បើចង់ បន្ទេស 
គួរបន្ទេសឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជា និងរដ្ឋេភិបាលអាមេរិក ។ 
សម្តេចតេជោបានរំលឹកថឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកកុំតាំងខ្លួនធ្វើជាឪ
ម៉េរបស់កម្ពុជា ។ 

សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមនេ្តីកម្ពុជា ក៏បានអំពាវនាវឲេយជនជាតិ
កម្ពុជាឲេយងើបឈរឡើងដើមេបីឯករាជេយ សេរីភាព និងអធិបតេយេយភាព 
របស់ខ្លួន។ សម្តេចបញ្ជេក់ថ សម្តេចមិនចង់ឲេយមានពេឹត្តិការណ៍     
ឆ្នេំ ១៩៦៥ -១៩៦៦ កើតឡើងវិញនះទេ ទាក់ទិននឹងបាតុកម្ម 
បេឆំងសា្ថេនទូតអាមេរិក ។ ប៉ុន្តេសា្មេរតីជាតិនិយមរបស់ជនជាតិខ្មេរ 
ខ្ពស់ណាស់មិនអាចទទួលការបេមាថពីអ្នកណាទាំងអស់។ បេទេស
របស់យើងជាបេទេសដេលមានឯករាជេយ សេរីភាព និងបេជាធិប-
តេយេយ មិនអាចឲេយអ្នកឯងបំផ្លេញតាមចិត្តតាមរយៈការចាត់តាំង 
មនុសេស ដេលជាជនកេបត់ជាតិនៅក្នុងផ្ទេបេទេសនះទេ ហើយជន
កេបត់ជាតិមិនអាចលើកលេងទោសបានទេ តេូវអនុវត្តន៍ទៅតាម 
ចេបាប់ ។

ក្នុងពេឹត្តិការណ៍នះដេរ សម្តេចតេជោក៏បានទាមទារឲេយឯក-
អគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកបេចាំកម្ពុជា ធ្វើការបកសេេយឲេយបានចេបាស់នូវ 
បញ្ហេមួយចំនួន ក្នុងនះការលើកឡើងរបស់ទូតអាមេរិកថ ការ 
ចោទបេកាន់របស់កម្ពុជាគ្មេនភស្តុតាង គ្មេនមូលដ្ឋេនតេឹមតេូវ 
ពាក់ព័ន្ធអំពើកេបត់ជាតិរបស់ កឹម សុខ  និងបញ្ហេដេលទូតអាមេរិក
បេកាសអំពីអសន្តិសុខនៅកម្ពុជាឲេយពលរដ្ឋអាមេរិកបេយ័ត្នខ្លួន  ។ 

សម្តេចតេជោបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធ និងអំពើកេបត់ជាតិរបស់ 
កឹម សុខ គឺកម្ពុជាមិនបានចោទអាមេរិកទេ ។ គឺ កឹម សុខ ទេ 
ដេលចោទអាមេរិកថ ដេលបានណេនាំអំពីវិធីផ្តួលរំលំ ផ្លេស់ប្តូរ 
ទៅតាមរបៀបយូហោ្គេសា្លេវី និង ស៊េបប៊ី  ហើយបញ្ជូនសាសេ្តាចារេយ
មកអនុវត្តនៅកម្ពុជាទៀត ។      សម្តេចតេជោបញ្ជេក់ថ “ឯកឧត្តម 
(ទូតអាមេរិក) បានបេកាសថការចោទបេកាន់ទៅលើសហរដ្ឋ 
អាមេរិកគ្មេនភស្តុតាង គ្មេនមូលដ្ឋេនតេឹមតេូវ។ ខ្ញុំចង់សួរឯកឧត្តមឲេយ
ឆ្លើយបំភ្លឺតើសម្តី កឹម សុខ តេឹមតេូវឬអត់ ? ពេេះយើងមិនបាន 
ចោទបេកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកទេ  ប៉ុន្តេ កឹម សុខ ទេជាអ្នកចោទ 
អាមេរិក ដេលបានណេនាំអំពីវិធីផ្តួលរំលំផ្លេស់ប្តូរ ទៅតាមរបៀប 
យូហោ្គេសា្លេវី និង ស៊េបប៊ី  ហើយបញ្ជូនសាសេ្តាចារេយមកអនុវត្តនៅ 
កម្ពុជា  ។ តើមេនឬមិនមេន? តើអាមេរិកចោទ កឹម សុខ ឬ កឹម 
សុខ ចោទអាមេរិកសូមទូតអាមេរិកចេញមកបកសេេយលើរឿង
នេះឲេយបានចេបាស់ ។ សម្តី កឹម សុខ ជាសម្តីពិត ឬមិនពិត?។ បើ 
អ៊ីចឹងរដ្ឋេភិបាលអាមេរិកតាំងពីជំនាន់ ប៊ូស, គ្លីនតុន, ដប់បេល-

យូប៊ូស, អូបាមា៉េ និងដូណាល់តេេំ គឺបេេំបេធនាធិបតីតេូវចេញមក
បកសេេយ តើបានណេនាំ កឹម សុខ ឲេយធ្វើបេបនេះទេ? 

ទន្ទឹមនឹងការបកសេេយនេះ សម្តេចតេជោក៏បានអំពាវនាវឲេយ 
បងប្អូនជនរួមជាតិ សូមមេតា្តេកេេកឈរឡើងបេកាន់គោលនយោ-
បាយជាតិនិយម ការពារអធិបតេយេយជាតិ របស់ខ្លួនបេឆំងនឹងការ
ជេៀតជេេករបស់បរទេស។ អតីតកាលដ៏ឈឺចាប់ដោយសារការ
ឈា្លេនពានរបស់ពួកចកេពត្តិអាមេរិក។ យើងមិនទាន់ភ្លេចទេគេេប់
បេកគេេប់មិនទាន់ផ្ទុះនៅចេើនណាស់លើទឹកដីរបស់យើង ។

ទាក់ទងនឹងការបេកាសរបស់សា្ថេនទូត ដេលបេេប់ឲេយពលរដ្ឋ   
អាមេរិកាំងបេុងបេយ័ត្ន ចំពោះបញ្ហេសន្តិសុខនៅសេុកខ្មេរ នះ 
សម្តេចតេជោចង់ដឹងពីហេតុផលនៅពីកេេយការបេកាសនះ ។ 
តើសា្ថេនទូតអាមេរិកមានព័ត៌មានពីគមេេងភេរវកម្មនៅកម្ពុជា ឬ    
អាមេរិកមានបំណងបាញ់ម៊ីសីលមកលើកម្ពុជា ឬថការបេកាស
នះមានបំណងចង់បំភិតបំភ័យបេជាជនកម្ពុជា?។ សម្តេចតេជោ
នាយករដ្ឋមនេ្តីបញ្ជេក់ថ “ឯកឧត្តមបានបេេប់ឲេយបេជាពលរដ្ឋ 
អាមេរិកបេយ័ត្នចំពោះសន្តិសុខ។ ខ្ញុំចង់សួរឯកឧត្តម តើឯកឧត្តម 
មានភស្តុតាង ឬព័ត៌មានអំពីការវ៉េភេរវកម្មនៅកម្ពុជាឬ? បេសិន     
មានហេតុអ្វីឯកឧត្តមមិនចេករំលេកដល់កម្ពុជា ក្នុងឋានៈជាដេគូ 
សហបេតិបត្តិការបេឆំងភេរវកម្ម ឬឯកឧត្តមតេៀមបំរុង ដើមេបី             
បាញ់មីសុីលចូលកម្ពុជាសូមឯកឧត្តមឆ្លើយតប ? ឬឯកឧត្តមកំពុង
បំភ័យបេជាជនកម្ពុជា ដេលកំពុងសបេបាយរីករាយក្នុងឳកាសបុណេយ
ភ្ជុំបិណ្ឌ។ ជនជាតិខ្មេររបស់យើងតេូវជឿលើខ្លួនឯង ។ យើងមាន 
សមត្ថភាពបេឆំងភេរវកម្ម។ ប៉ុន្តេយើងចង់ឲេយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក
បំភ្លឺចំពោះយើង” ។ 
 ពេឹកថ្ងេទី២៥ ខេកញ្ញេ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមនេ្តីកម្ពុជា

បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបិទទា្វេរទឹក ទំនប់វារីអគ្គិសន ី
សេសានកេេម២ នៅខេត្តស្ទឹងតេេង។ នៅទីនះសម្តេចតេជោ 
បញ្ជេក់ថ សូមឲេយអ្នកវិភាគទាំងឡាយសិកេសាអំពីចេបាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ 
ឲេយបានចេបាស់លាស់បន្តិច។ មានអ្នកខ្លះសូមេបីតេខ្ញុំបេតិកម្មជាមួយ
ទូតបរទេសមួយ ដេលមើលងយកម្ពុជា ក៏គេស្នើថ យើងមិនទាន់ 
បេជុំសភាផង បេរជានិយយមុនសុំសភា ។ 

សម្តេចតេជោបានពនេយល់ថ ការបកសេេយតបតជាមួយទូត    
បរទេសណាមួយវាជាសិទ្ធិរបស់នាយករដ្ឋមនេ្តី និងរដ្ឋមនេ្តីការ 
បរទេសគឺគេប់គេេន់ហើយ ។ ដូចករណីគេឈា្លេនពានកម្ពុជាគឺតេូវ 
វ៉េគ្នេសិនអត់មានបេជុំសភានះទេ ។ ដូចនេះតេូវសា្គេល់សភាឲេយ 
បានចេបាស់ និងក៏តេូវសា្គេល់មុខនាយករដ្ឋមនេ្តីឲេយបានចេបាស់ផងដេរ ។ 
នាយករដ្ឋមនេ្តីមានតួនាទីទទួលខុសតេូវ ដឹកនាំនយោបាយកេេ 
បេទេស និងក្នុងបេទេស ។ អ្វីខ្លះដេលតេូវស្នើទៅសភាសុំសចា្ចេប័ន
ពីរដ្ឋសភា ។ 

នៅក្នុងឱកាសនះ សម្តេចតេជោក៏បានបញ្ជេក់ជាថ្មីទៀតថ 
សម្តេចនឹងបន្តឈរឈ្មេះជានាយករដ្ឋមនេ្តីពីរអាណត្តិទៀតយ៉េង
តិច ដើមេបីរួមចំណេកបន្តអភិវឌេឍន៍បេទេស និងដោះសេេយបញ្ហេជូន
បេជាពលរដ្ឋបន្តទៀត ។ សម្តេចក៏សងេឃឹមថ បេជាពលរដ្ឋទាំងអស់
នឹងបន្តបោះឆ្នេតគំទេគណបកេសបេជាជនកម្ពុជាបន្តទៀត ៕
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នៅពេឹកថ្ងេទី១១ ខេកញ្ញេ ឆ្នេំ២០១៧  រដ្ឋសភា បានបើកកិច្ច 

បេជុំវិសាមញ្ញនីតិកាលទី៥ កេេមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពសស់ម្តេចអគ្គ

មហាពញាចកេី     ហែង សំរិន     បេធនរដ្ឋសភានេពេះរាជាណាចកេ 

កម្ពុជា  ដោយបានលើកដេអនុម័ត ៦៧សម្លេង លើ ៦៧សម្លេង 

លើករណី កឹម សុខ តំណាងរាស្តេមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាម ដើមេបី 

បើកផ្លូវឱេយកេសួងមានសមត្ថកិច្ច ធ្វើការចោទបេកាន់ ចាប់ខ្លួន ឃាត់ 

ខ្លួន និងឃុំខ្លួននៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់ កឹម សុខ ពីបទសន្ទិដ្ឋិភាព 

ជាមួយបរទេស។

សម្តេចចកេី ហែង សំរិន បានថ្លេងថ បទបញ្ជេផ្ទេក្នុងនេ 

រដ្ឋសភាបានចេងថ កូរ៉ុមលើសពីពាក់កណា្តេលនេចំនួនសមាជិក 

រដ្ឋសភាទាំងមូល សមេេប់ការអនុម័តទាំងឡាយណា ដេលតមេូវ 

ឱេយមតិភាគចេើនដោយបេៀប ឬយកមតិភាគចេើនដច់ខតនេចំនួន

សមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូល។ យោងតាមបេការ ៤៦ថ្មី បទបញ្ជេផ្ទេ 

ក្នុងនេរដ្ឋសភា ការអនុម័តទាំងឡាយ ដេលតេូវយកតាមមតិភាគ 

ចេើន ដេលបានកំណត់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកេេពីមតិភាគចេើនដច់ខត

នេចំនួនសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូល តេូវទុកជាបានការ វាលេងតេ 

មានការកំណត់ក្នុងចេបាប់ដោយឡេក។ យោងមាតេេ ៨០ វាកេយខណ្ឌ 

ទី៥ នេរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និង នេមាតេេ ១៣ នេចេបាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈតំណាង

រាសេ្តដេលចេងថ ក្នុងករណីទាំងអស់ខងលើនេះ ការចោទ 

បេកាន់ ការឃុំខ្លួន តំណាងរាស្តេណាមួយតេូវផ្អេកបេសិនបើ                    

រដ្ឋសភាបញ្ចេញមតិឱេយផ្អេកតាមមតិភាគចេើន ៣ភាគ៤ នេចំនួន 

សមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូល។

យោងមាតេេ ១២ នេចេបាប់ស្តីពី លក្ខន្តិកៈ តំណាងរាស្តេចេងថ 

ក្នុងករណីតំណាងរាស្តេ បានបេពេឹត្តបទល្មើសពេហ្មទណ្ឌជាក់ 

ស្តេង កេសួងមាន សមត្ថកិច្ចអាចចោទ បេកាន់ចាប់ខ្លួន ឃាត់ ខ្លួន 

ឬឃុំខ្លួនបានហើយ តេូវធ្វើសេចក្តី រាយការណ៍មករដ្ឋសភា ឬមក 

គណៈកមា្មេធិការអចិន្តេេយ៍រដ្ឋសភា នៅចន្លេះសម័យបេជុំរដ្ឋសភា

ជាបនា្ទេន់ ដើមេបីសមេេច។ 

គួរបញ្ជេក់ថ នៅវេលាមោ៉េង ០០:៣៥ នាទីយប់រំលងអ្រធតេ 

ថ្ងេទី២ ចូលថ្ងេទី៣ ខេកញ្ញេឆ្នេំ២០១៧ មនេ្តីនគរបាលយុត្តិធម៍ 

បានចាប់ខ្លួន កឹម សុខ បេធនគណបកេស សង្គេេះជាតិក្នុងបទល្មើស

ជាក់ស្តេងដោយអនុលោម តាមកេមនីតិវិធីពេហ្មទ័ណ្ឌនេពេះរាជា-

ណាចកេកម្ពុជា។ ការចាប់ខ្លួន កឹម សុខ បានធ្វើឡើងបនា្ទេប់ពីវីដេអូ

ឃ្លីបបានផេសព្វផេសាយដោយបណា្តេញ CBN (Cambodian Broad-

casting Network) ដេលមាន ទីតាំងនៅបេទេសអូសេ្តាលី បាន 

បង្ហេញ រូបភាព កឹម សុខ នៅក្នុងកិច្ចបេជុំមួយដោយបាននិយយ 

អស់ដោយខ្លួនឯង អំពីផេនការឃុបឃិតគ្នេជាមួយអាមេរិក រៀបចំ 

ផេនការ សមា្ងេត់ ដើមេបីផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋេភិបាលកម្ពុជាសេបចេបាប់ ដេល

កើតចេញពីបោះឆ្នេតបេកបដោយលក្ខណៈបេជាធិបតេយេយ និង 

មាន ការទទួលសា្គេល់ជាអន្តរជាតិ។ ទង្វើរបស់ កឹម សុខ និងបក្ខពួក 

គឺជាអំពើកេបត់ជាតិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ និងមិនអាចអត់អោនឲេយបានឡើយ    

ពេេះវាអាចបង្កគេេះថ្នេក់ និងមហន្តរាយធំធេងមិនអាចបា៉េន់ 

បេមាណបានឡើយ បេសិនបើសមត្ថកិច្ចមិន បង្កេេបបានទាន់ពេល 

វេលា។ អំពើកេបត់ជាតិរបស់ កឹម សុខ នឹង តេូវទទួលការផ្តនា្ទេទោស

តាមបញ្ញត្តិនេមាតេេ ៤៤៣ (បទសន្ទិដ្ឋិភាព ជាមួយបរទេស) 

ក្នុងផ្នេកទី១ ស្តីពីអំពើកេបត់ជាតិនិងអំពើចារកម្ម ជំពូកទី២ ស្តីពីការ 

ប៉ះពាល់សន្តិសុខនេរដ្ឋ មាតិកាទី១ ស្តីពីការប៉ះពាល់ដល់សា្ថេប័ន 

ចមេបងរបស់រដ្ឋគន្ថីទី៤ ស្តីពីបទល្មើសបេឆំងនឹងជាតិ នេកេម                   

ពេហ្មទណ្ឌនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា។ មាតេេ ៤៤៣ នេះ បានចេង 

ចេបាស់ ថ៖ “បទសន្ទិដ្ឋិភាពជាមួយបរទេស គឺជាអំពើតេូវរ៉ូវគ្នេដោយ

សមា្ងេត់ជាមួយរដ្ឋបរទេស ឬភា្នេក់ងរបរទេស ដើមេបីបង្កើតឲេយមាន 

អពំើបេទសូ្តរា៉េយ ឬឲេយមានអពំើឈា្លេនពាន   បេឆងំនងឹពេះរាជាណា-

ចកេកម្ពុជា។ បទសន្ទិដ្ឋិភាពជាមួយបរទេស តេូវផ្តនា្ទេទោសដក់ 

ពន្ធនាគរពី១៥ (ដប់បេេំ) ទៅ៣០ (សាមសិប) ឆ្នេំ។” បច្ចុបេបន្ននេះ 

កឹម សុខ កំពង់តេូវបានស្ថិត កេេមការឃាត់ខ្លួន និងការចាត់ការ 

តាមនីតិវិធីដោយសា្ថេប័នមានសមត្ថកិច្ច និងសា្ថេប័ន តុលាការ ៕

សម័យប្រជុំវិសាមញ្ញន្ររដ្ឋសភាបានអនុម័ត សម្រចឱ្យតុលាការបន្ត 
នីតិវិធីសំណុំរឿងរបស់ កឹម សុខា ពីបទសន្ទិដ្ឋិភាពជាមួយបរទ្រស

សម្តេចអគ្គមហាពញាចកេី ហែង សំរិន បេធនរដ្ឋសភា
អញ្ជើញជាអធិបតីដឹកនាំ សម័យបេជុំវិសាមញ្ញនេរដ្ឋសភា

ថ្ងេទី១១ ខេកញ្ញេ ឆ្នេំ២០១៧ 
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សម្តេចបេមុខរដ្ឋស្តីទី អនុញ្ញេតឲ្យឯកឧត្តមអនុបេធានសភា
បេឹក្សានយេបាយបេជាជនចិនចូលជួបសម្តេងការគួរសម

នាថ្ងេទី ៧ ខេកញ្ញេ ឆ្នេំ ២០១៧ វេលាមោ៉េង ៨: ០០ នាទីពេឹក 
នៅវិមានពេឹទ្ធសភា សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ បេមុខរដ្ឋ
ស្តីទីនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា បានអនុញ្ញតឲេយឯកឧត្តម វ៉ែង 
ជារួយ អនុបេធនសភាបេឹកេសានយោបាយបេជាជនចិន ចូលជួប 
សម្តេងការគួរសមក្នុងឱកាស ដេលឯកឧត្តមដឹកនាំគណៈបេតិភូ 
មកបំពេញទសេសនកិច្ចជាផ្លូវការនៅពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា ។

ក្នុងពែះបរមនាម ពែះករុណា ពែះបាទសម្តែច 
ពែះបរមនាថ នរែត្តម សីហមុនី ពែះមហាក្សតែ នេ 
ពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា និងសម្តែចពែះមហាក្សតែី នរែត្តម 
មុនិនាថ សីហនុ ពែះវររជមតាជាតិខ្មែរ សម្តេចបេមុខ 
រដ្ឋស្តីទីបានសម្តេងនូវសេចក្តីសបេបាយរីករាយ និងសា្វេគមន៍ដ៏ 
កក់ក្តេ ចំពោះឯកឧត្តម និងគណៈបេតិភូ ដេលបានអញ្ជើញមក       
បំពេញទសេសនកិច្ចផ្លូវការនៅពេះរាជាណាចកេកម្ពុជានាឱកាសនេះ  ។ 
តាមរយៈដំណើរទសេសកិច្ចនាពេលនេះ គឺពិតជាបានរួមចំណេកដ៏ 
ធំធេង ក្នុងការបន្តពូនជេុំចំណងមិត្តភាព សាមគ្គីភាពជាបេពេណី      
និងកិច្ចសហបេតិបត្តិការគេប់ជេុងជេេយរវាងបេជាជន និង 
បេទេសទាំងពីរ ដេលមានតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយ ។

 ឯកឧត្តម វ៉ែង ជារួយ បានថ្លេងជមេេបអំពីគោលបំណងនេ 
ដំណើរទសេសនកិច្ចនាពេលនេះ គឺដើមេបីរឹតចំណងមិត្តភាព សាមគ្គី 
ភាព និងកិច្ចសហបេតិបត្តិការរវាងបេទេសទាំងពីរឲេយកាន់តេល្អ 
បេសើរឡើងថេមទៀត ។ ឯកឧត្តម បានបញ្ជេក់ថ សាធរណរដ្ឋ 
បេជាមានិតចិនតេងតេ ចាត់ទុកពេះរាជាណាចក ្រកម្ពុជា ជាមិត្តល្អ 
ដេគូល្អ ហើយតាមរយៈដំណើរទសេសនកិច្ចនាពេលនេះសភានេ 
បេទេសទាំងពីរ នឹងខិតខំជំរុញកិច្ចសហបេតិបត្តិការរវាងបេជាជន 
និងបេទេសទាំងពីរឲេយកាន់តេរឹងមាំថេមទៀត ។ ឯកឧត្តម បានគូស 
បញ្ជេក់ថ បេទេសទាំងពីរ មានកិច្ចសហបេតិបត្តិការគ្នេ ដ៏ល្អ 
បេសើរលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច នយោបាយ និងវបេបធម៌ជាដើម ។ 

ឯកឧត្តម បានវាយតម្លេខ្ពស់ចំពោះ ការរីកចមេើនរបស់ពេះរាជា-
ណាចកេកម្ពុជា និងបានចាត់ទុកការរីកចមេើន និងឧបសគ្គរបស់ 
ពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា គឺជាការរីកចមេើន និងជាឧបសគ្គរបស់ 
សាធរណរដ្ឋបេជាមានិតចិនផងដេរ។

សម្តេចបេមុខរដ្ឋស្តីទី បានថ្លេងអំណរគុណចំពោះសាធរណរដ្ឋ
បេជាមានិតចិន ដេលបានរួមវិភាគទានយ៉េងធំធេងក្នុងការកសាង 
និងអភិវឌេឍបេទេសកម្ពុជា ពេមទាំងចាត់ទុកបេទសកម្ពុជា គឺជាមិត្ត
ពិសេសដេលផ្តល់ភាពអនុគេេះសមេេប់កិច្ចសហបេតិបត្តិការលើ
គេប់វិស័យ។ ពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា បានចាត់ទុកបេជាជន និង 
បេទេសចិន ជាអ្នកជិតខងល្អ មិត្តល្អ បងប្អូនល្អ និងជាដេគូល្អ។    
សម្តេចបានថ្លេងអំណរគុណ ដ៏ជេេលជេេចំពោះរដ្ឋេភិបាល និង 
កេុមគេូពេទេយចិន ដេលបានយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់ក្នុងការថេទាំពេះ 
រាជសុខភាព ពេះមហាកេសតេនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា និងសម្តេច 
ពេះវររាជមាតាជាតិខ្មេរ ។ សម្តេចបេមុខរដ្ឋស្តីទី បានថ្លេងអំណរ 
គុណចំពោះសភាបេឹកេសានយោបាយ បេជាជនចិន និងរដ្ឋេភិបាល    
ចិន ដេលបានផ្តល់ជំនួយជាបន្តបនា្ទេប់ដល់ពេឹទ្ធសភានេពេះរាជា-
ណាចកេកម្ពុជា។ ជំនួយទាំងនះបានរួមចំណេកយ៉េងខ្លេំងកា្លេ 
ក្នុងការពងេឹងសា្ថេប័ន និងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពការងរមន្តេីនេអគ្គ
លេខធិការដ្ឋេនពេឹទ្ធសភា ។ ពេឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានបេើបេេស់ជំនួយ
ទាំងអស់នះបេកបដោយបេសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។ សម្តេចបេមុខរដ្ឋស្តីទី  
បានវាយតម្លេខ្ពស់ចំពោះតួនាទីអន្តរជាតិរបស់ចិន ដេលនាំមក 
នូវសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងការអភវឌេឍក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ ។ 
រាជរដ្ឋេភិបាលកម្ពុជា គំទេយ៉េងពេញទំហឹងចំពោះគំនិតផ្តួចផ្តើម 
របស់ឯកឧត្តម សុី ជិនពីង ដេលបង្កើតឡើង នូវគោលនយោបាយ 
“ខេសេកេវាត់មួយ ផ្លូវមួយ”  និងធនាគរវិនិយោគហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ 
(AIIB)។ ជាមួយគ្នេនេះ បេទេសកម្ពុជា ក៏បានចូលរួមអនុវត្តយ៉េង
សកម្មក្នុងកិច្ចសហបេតិបត្តិការអាសា៊េន-ចិន អាសា៊េនបូកបី តំបន់ 
ពាណិជ្ជកម្មសេរីចិន-អាសា៊េន និងកេបខ័ណ្ឌកិច្ចសហបេតិបត្តិការ 
ទន្លេមេគង្គ-ឡានឆង។ រាជរដ្ឋេភិបាលកម្ពុជានឹងបានទទួលផល       
បេយោជន៍ដ៏ធំធេងសមេេប់អភិវឌេឍបេទេសកម្ពុជា លើកកម្ពស់ 
ជីវភាពរស់នៅ និងកាត់បន្ថយភាពកេីកេរបស់បេជាជនកម្ពុជា ។ 
សម្តេច បេមុខរដ្ឋស្តីទី បានជមេេបជូនអំពីសភាពការណ៍នៅកម្ពុជា
ដេលបាន និងកំពុងបោះជំហានយ៉េងរឹងមាំលើមាគ៌េសន្តិភាព 
បេជាធិបតេយេយ និងការអភិវឌេឍ ។ 

ឯកឧត្តម វ៉ែង ជារួយ បានឯកភាពចំពោះបេសាសន៍ដ៏ថ្លេថ្លេ
របស់សម្តេចបេមុខរដ្ឋស្តីទី ពេមទាំងបានគោរពអញ្ជើញសម្តេចវិបុល
សេនាភក្តី សាយ ឈុំ ទៅបំពេញទសេសនកិច្ចនៅសាធរណរដ្ឋ 
បេជាមាតិចិន ក្នុងពេលវេលាសមសេបណាមួយ ។

សម្តេចបេមុខរដ្ឋស្តីទី បានបេសិទ្ធពរជូនសាធរណរដ្ឋបេជាមា-
និតចិនសមេេចបាននូវវឌេឍភាពកាន់តេធំៗ និងថ្មីៗថេមទៀត ដើមេបី 
រួមចំណេកថេរកេសាសន្តិភាព ស្ថិរភាព សន្តិសុខ និងការអភិវឌេឍ 
ក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក៕

សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ បេមុខរដ្ឋស្តីទីនេពេះរាជាណា-
ចកេកម្ពុជាអនុញ្ញេតឲេយឯកឧត្តម វ៉ែង ជារួយ អនុបេធនសភា 

បេឹកេសានយោបាយបេជាជនចិន ចូលជួបសម្តេងការគួរសម
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ក្រសួងមហាផ្ទ្រដាក់ឲ្យអនុវត្តអនុក្រឹត្យនិងលិខិតបទដា្ឋ្រន
ស្តីពីការបង្កើតយន្តការច្រកច្រញចូលត្រមួយ

កាលពីពេឹកថ្ងេទី១៣ ខេកញ្ញេ ឆ្នេំ២០១៧ កេសួងមហាផ្ទេបាន

ធ្វើសិកា្ខេសាលាផេសព្វផេសាយ និងដក់ឲេយអនុវត្តអនុកេឹតេយ និងលិខិត 

បទដ្ឋេនស្តីពីការបង្កើតយន្តការចេកចេញចូលតេមួយ និងការ        

បង្កើតការិយល័យបេជាពលរដ្ឋនៅរដ្ឋបាលថ្នេក់កេេមជាតិ កេេម 

អធិបតីភាពសម្តេចកេឡាហោម ស ខែង ឧបនាយករដ្ឋមន្តេី និង 

ជារដ្ឋមន្តេីកេសួងមហាផ្ទេ។

ក្នុងពិធីនេះសម្តេចកេឡាហោម ស ខែង  បានមានបេសាសន៍ 

ថ ការបង្កើតការិយល័យបេជាពលរដ្ឋនៅរដ្ឋបាលថ្នេក់កេេមជាតិ 

គឺដើមេបីសមេុះសមេួលដោះសេេយបណ្តឹងតវា៉េនានារបស់បេជាពល- 

រដ្ឋនៅរដ្ឋបាលថ្នេក់កេេមជាតិ ដេលជាកេបខណ្ឌគតិយុត្តិ និងជា 

ឯកសារបច្ចេកទេសដ៏មានសារសំខន់ ក្នុងការរួមចំណេកសមេេច

បាននូវចក្ខុវិស័យនេគោលនយោបាយផ្តល់សេវាសាធរណៈរបស់

រាជរដ្ឋេភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់បេសិទ្ធភាព និងគុណភាពនេការ

ផ្តល់សេវារដ្ឋបាលឲេយកាន់តេល្អបេសើរឡើងជូនបេជាពលរដ្ឋ ។ ជា 

ពិសេសកំណេទមេង់ការអភិវឌេឍតាមបេបបេជាធិបតេយេយ នៅថ្នេក់ 

កេេមជាតិ ដើមេបីធនាដល់ការសមេេចបាននូវគោលបំណងរួម 

គឺការលើកកម្ពស់ការផ្តល់សេវា និងការអភិវឌេឍមូលដ្ឋេនឆ្លើយតប

ទៅនឹងសេចក្តីតេូវការរបស់បេជាពលរដ្ឋ បេកបដោយគុណភាព 

តមា្លេភាពគណនេយេយភាព និងសមធម៌សង្គម។

សម្តេចកេឡាហោមបានបន្តថ មានការធ្វើបេតិភូកម្មមុខងរ       

ក្នុងការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលចំនួនបេមាណជា ២០០បេភេទសេវា ពី 

កេសួងសា្ថេប័នចំនួន១០។ រហូតមកដល់ឆ្នេំ២០១៧ ការិយល័យ 

ទាំងពីរនេះ តេូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្នេក់រដ្ឋបាលកេុង សេុក ខណ្ឌ 

បានចំនួន៤៦ នេរាជធនី ខេត្តទាំង២៥ ដេលក្នុងនះ រួមមាន 

នៅរដ្ឋបាលកេុងចំនួន២៦ រដ្ឋបាលសេុកចំនួន៨ និងរដ្ឋបាលខណ្ឌ 

ចំនួន១២ ។ ផ្អេកលើលទ្ធផលនេការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលរបស់ 

ការិយល័យចេកចេញចូលតេមួយ និងការសមេុះសមេួលដោះ-

សេេយបណ្តឹងនានារបស់ការិយល័យបេជាពលរដ្ឋ ដេលបាន 

បង្កើតឡើងនៅតាមកេុង សេុក ខណ្ឌគោលដៅទាំងនេះនាពេល 

កន្លងមកបានបង្ហេញឲេយឃើញលទ្ធផលជាវិជ្ជមានគួរជាទីមោទនៈ 

ដោយការិយល័យទាំងពីរនេះបាន និងកំពុងបេតិបត្តិការផ្តល់សេវា

រដ្ឋបាល ជូនបេជាពលរដ្ឋយ៉េងសកម្ម សេបតាមគោលការណ៍ 

បេបបទ និងនីតិវិធីដេលបានកំណត់ដោយបានបង្កភាពងយសេួល

ជូនបេជាពលរដ្ឋដេលមកទទួលសេវា និងបានផ្តល់សេវាជូនបេជា

ពលរដ្ឋទាន់ពេលវេលា ពេមទាំងបានបេមូលចំណូលចូលថវិកាជាតិ

ពីការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលទាំងនេះ បេកបដោយតមា្លេភាព បេសិទ្ធ 

ភាព និងចូលរួមចំណេកក្នុងការទប់សា្កេត់នូវអំពើពុករលួយផងដេរ។

សម្តេចកេឡាហោ ស ខែង បានបញ្ជេក់ថ ការបង្កើតអង្គភាព

ចេកចេញចូលតេមួយនៅថ្នេក់រដ្ឋបាលរាជធនី ខេត្ត គឺដើមេបីបេមូល

ផ្តុំការផ្តល់សេវានានា ដេលរួមមានទាំងសេវារដ្ឋបាលដេលកំពុង 

ផ្តល់ដោយរដ្ឋបាលរាជធនី ខេត្ត និងសេវារដ្ឋបាលដេលកំពុងផ្តល់

ដោយមន្ទីរ អង្គភាពជំនាញនានា មកដក់នៅកន្លេងតេមួយ ។ 

ការិយល័យចេកចេញចូលតេមួយ ដេលបាននិងកំពុងអនុវត្តនៅ 

រដ្ឋបាលថ្នេក់កេុង សេុក ខណ្ឌទាំង៤៦ និងតេូវពងេីកទៅដល់ 

រដ្ឋបាលសេុក កេុង ខ័ណ្ឌ ដទេទៀត ដេលមានលក្ខណៈសមេបត្តិ 

សមសេប ដើមេបីផ្តល់សេវានានាដេលទទួលបានការធ្វើបេតិភូកម្ម   

ពីកេសួងសា្ថេប័ននានាឲេយកាន់តេល្អបេសើរ ៕

សម្តេចកេឡាហោម ស ខែង ឧបនាយករដ្ឋមន្តេី និងជារដ្ឋមន្តេីកេសួងមហាផ្ទេ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងសិកា្ខេសាលាផេសព្វផេសាយ និងដក់ឲេយអនុវត្ត 

អនុកេឹតេយ និងលិខិតបទដ្ឋេនស្តីពីការបង្កើតយន្តការចេកចេញចូលតេមួយ និងការបង្កើតការិយល័យបេជាពលរដ្ឋនៅរដ្ឋបាលថ្នេក់កេេមជាតិ 



skmµPaBsmaCikrdæsPa-RBwT§sPa-raCrdæaPi)al nigm®nþIKNbkS

qñaMTI 17 elx 196 ExkBaØa qñaM 2017 TsSnavdþI RbCaCn 17

 ថ្ងេទី១៦ ខេកញ្ញេ ឆ្នេំ២០១៧ នៅភូមិគេឹះក្នុងភូមិតេពាំង 
សា្វេយ ឃុំបល្ល័ង្ក សេុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត 
ងួន ញ៉ិល សមាជិកគណៈអចិន្តេេយ៍នេគណៈកមា្មេធិការ 
កណា្តេលគណបកេសបេជាជនកម្ពុជា បេធនរដ្ឋសភាស្តីទី ៃន  
ពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា និងជាបេធនកេុមការងរគណបកេស 
ថ្នេក់កណា្តេល ចុះជួយខេត្តកំពង់ធំ បានអញ្ជើញជា អធិបតីកិច្ច 
បេជុំជាមួយគណៈអចិន្តេេយ៍ គណៈកមា្មេធិការគណបកេសបេជាជន

កម្ពុជា ខេត្តកំពង់ធំ ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់អស់លោក ជាបេធនគណបកេស សេុក-កេុងទាំង៨ និងឯកឧត្តម លោកជំទាវ អស់លោកជាបេធន
កេុមការងរចុះជួយសេុក-កេុងទាំង៨ របស់ខេត្តកំពង់ធំ ។

របៀបវារៈសំខន់គឺ ៖ ការងរធ្វើបច្ចុបេបន្នភាពសមាជិកបកេស និងសៀវភៅកេុមបកេស តាមសេចក្តីណេនាំរបស់គណៈកមា្មេធិការកណា្តេល គណបកេស-
បេជាជនកម្ពុជា និងការងរធ្វើបច្ចុបេបន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នេតឆ្នេំ២០១៧ និងដំណើរការចុះឈ្មេះបោះឆ្នេត ឆ្នេំ២០១៨ តាមផេនការរបស់គណៈកមា្មេធិការ 
ជាតិ រៀបចំការបោះឆ្នេត (គ.ជ.ប) សមេេប់ខេត្ត កំពង់ធំ ។

ថ្ងេទី ២៥ ខេកញ្ញេ ឆ្នេំ២០១៧ លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមនេ្តី ម៉ែន 
សំអន សមាជិកាគណៈអចិន្តេេយ៍នេគណៈកមា្មេធិការកណា្តេលគណបកេស

បេជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្តេី រដ្ឋមនេ្តីកេសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-

ពេឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចបានដឹកនំាគណ:បេតិភូអធិការកិច្ច អញ្ជើញជួប    

បេជុំពិភាកេសាការងរជាផ្លូវការជាមួយ ឯកឧត្តម ចាវ ហុងជូ (Zhao Hong-

zhu) លេខធិការរង គណ:កមា្មេធិការមជេឈឹមអធិការកិច្ចវិន័យ នេគណបកេស 

កុម្មុយនីសចិន នៅទីកេុងប៉េកាំង បេទេសចិន ។ មានបេសាសន៍នាឳកាស 

នះលោកជំទាវ បានលើកឡើងអំពីបេវត្តិនេទំនាក់ទំនងបេទេសទាំងពីរ   
តាំងពីសម័យបុរាណកាលរហូតមកដល់បច្ចុបេបន្ន ហើយលោកជំទាវសងេឃឹមថ បេទេសទាំងពីរកាន់តេរីកចមេើនថេមទៀត។ បនា្ទេប់មកបេតិភូទាំងពីរ

ក៏បានធ្វើការផ្លេស់ប្តូរបទពិសោធន៍ជាមួយគ្នេទៅវិញទៅមកលើវិស័យអធិការកិច្ច និងទទួលទានអាហាររួមគ្នេ ស្ថិតក្នុងបរិយកាសដ៏រីករាយ រាក់ទាក់ 

និងស្និទ្ធសា្នេលជាទីបំផុត។

 ថ្ងេទី ១៧ កញ្ញេ សម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ សមាជិក 

គណៈអចិនេេ្តយ៍ គណៈកមា្មេធិការកណា្តេលគណបកេសបេជាជនកម្ពុជា 

ឧបនាយករដ្ឋមនេ្តី រដ្ឋមនេ្តី កេសួងការពារជាតិ បានអញ្ជើញចូលរួម 

អបអរសាទរពិធីជួបសំណេះសំណាល និងចេករង្វេន់លើកទឹកចិត្ត 

ដល់សិសេសានុសិសេសនិទ្ទេស (A) ខេត្តសៀមរាប ។ នៅពេលនះ     

សម្តេចពិជ័យសេនាបានលើកទឹកចិត្តថក្មួយៗ ដេលពុំបានលទ្ធផល 

និទ្ទេស A លើកនេះកុំទាន់អស់សងេឃឹម អនាគតយើងនៅវេងឆ្ងេយ 

នៅមានឱកាស ទទួលបាននូវភាពជោគជ័យក្នុងជីវិត ។

ថ្ងេទី១៤ ខេកញ្ញេ ឆ្នេំ២០១៧ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្តេី កែ 
គឹមយ៉ែន សមាជិកអចិន្តេេយ៍គណៈកមា្មេធិការកណា្តេលគណបកេស 

បេជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្តេី និងជាបេធនកេុមការងរថ្នេក់ជាតិ

ចុះមូលដ្ឋេនខេត្តបនា្ទេយមានជ័យ បានជួបសមាជិក សមាជិកា សរុប 

ចំនួន ៤៦០នាក់ ក្នុងពិធីរាប់បាតេ  ដរឆ្លងកាន់បិណ្ឌវេនទី៩ នៅក្នុង 

វត្តសុភណារា៉េម ឃុំសំរោងចំនួន ២០០នាក់ និងពិធី សំណេះសំណាល 

ជាមយួសមាជកិ-សមាជកិា សាខបកេសភមូ ិចនំនួសរបុ ២៦០នាកម់កព ី

២៩សាខបកេយភូមិ នៅឃុំសំរោង សេុកអូរជេេ ខេត្តបនា្ទេយមានជ័យ។
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នៅពេឹកថ្ងេអាទិតេយ ៥រោច ខេភទេបទ ឆ្នេំរកា នព្វស័ក ព.ស.២៥៦១ តេូវនឹងថ្ងេទី១០ 
ខេកញ្ញេ គ.ស ២០១៧ ឯកឧត្តម អុឹម ឈុនលឹម  សមាជិកគណៈអចិន្តេេយ៍គណៈកមា្មេ-
ធិការកណា្តេលគណបកេសបេជាជនកម្ពុជា បេធនកេុមបេឹកេសាធម្មនុញ្ញ និងលោកជំទាវ 
អមដោយមនេ្តីខុទ្ទកាល័យ និងដោយមានការចូលរួមពីថ្នេក់ដឹកនាំកេុមបេឹកេសាខេត្ត គណ: 
អភិបាលខេត្ត កេុង សេុកនិងមនេ្តីរាជការនេមន្ទីរ អង្គភាពជំនាញជុំវិញខេត្ត ពេមទាំង 
ពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្ត បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីកាន់បិណ្ឌវេនទី៥ នៅវត្តសេនមនរមេយ 
កេុងសេនមនរមេយ ខេត្តមណ្ឌលគិរី ដោយបាននាំយកចង្ហេន់ និងបច្ច័យសមេេប់កសាងវត្ត 
និងបេគេនពេះសងេឃ១៧អង្គ ពេមទាំងទេយេយទានរួមមាន សាដក (១៧បេអប់) អង្ករផ្កេម្លិះ 
(៥បាវស្មើនឹង១៦០គ.កេ) តេីខកំប៉ុង (២កេសធំស្មើនឹង១០០កំប៉ុង) មីយើង (២កេសធំ 

ពេឹកថ្ងេទី១៤ខេកញ្ញេឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ មស សុភា 
សមាជិកគណៈអចិន្តេេយ៍ គណៈកមា្មេធិការកណា្តេលគណបកេសបេជា
ជនកម្ពុជា អគ្គមេបញ្ជេការរងកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ មេបញ្ជេការ 
កងទ័ពជើងគោក អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបិទវគ្គហ្វឹកហ្វឺនបំប៉ន 
ជំនាញសុើបការណថ្មើរជើងឆ្នេំ២០១៧ របស់យោធភូមិភាគទី៤ 
នៅទីបញ្ជេការសេេលអូរកូនតឹង។

ស្មើនឹង១២កេសតូច) ទឹកកេូច (៨កេស) និងទឹកបរិសុទ្ធវីតាល់ (៥កេស) សរុបជាថវិកាចំនួន ៤ ៨៦៥ ៨០០រៀល ដើមេបីឧទ្ទិសមគ្គផល កុសលផល
បុណេយជូនដល់វិញ្ញេណក្ខន្ធជីដូនជីតា មាតាបិតា និងញាតិកាទាំងបេេំពីរសនា្តេនដេលបានចេកឋានទៅកាន់បរលោកហើយ។

ថ្ងេទី១៩ ខេកញ្ញេ  នៅសាលបេជំុធំសាលាខេត្តកេប បានរៀបចំពិធីចេក 

វិញ្ញេបនបតេបណ្តេះអាសន្ន និងចេករង្វេន់ជូនដល់សិសេសានុសិសេសដេលបេឡង   

ជាប់សញ្ញេបតេមធេយមសិកេសាទុតិយភូមិឆ្នេំសិកេសា២០១៦-២០១៧ កេេមអធិបតី 

ភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិត ចម បែសិទ្ធ សមាជិកគណៈកមា្មេធិការកណា្តេលគណ- 

បកេសបេជាជនកម្ពុជា ទេសរដ្ឋមនេ្តី រដ្ឋមនេ្តីកេសួងឧសេសាហកម្ម និងសិបេបកម្ម 

ឯកឧត្តម កែន សត្ថា អភិបាលនេគណៈអភិបាលខេត្ត ឯកឧត្តម សំ សារីន 
បេធនកេុមបេឹកេសាខេត្ត ។

ក្នុងខេកញ្ញេ នេះ ដេរឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ គន់ គីម សមាជិក 

គណៈអចិនេេ្តយ៍នេគណៈកមា្មេធិការកណា្តេល គណបកេសបេជាជនកម្ពុជា 

អគ្គមេបញ្ជេការរងកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ អញ្ជើញចូលរួមកាន់វេន និង    

រាបប់ាតេជាមយួបេជាពលរដ្ឋនៅវត្តជយ័ទកឹ ក្នងុឃុអំន្លងវ់េង សេកុអន្លងវ់េង 

ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ដើមេបីឧទ្ទិសកុសលផលបុណេយជូនញាតិការ៧សណា្តេន 

និងជូនដល់អតីតយុទ្ធជនដេលបានពលី ជីវិតដើមេបីជាតិមាតុភូមិ ។

ក្នុងខេកញ្ញេ នេះ ឯកឧត្តម ទែព ងន សមាជិកគណៈអចិន្តេេយ៍គណៈកមា្មេ-

ធិការកណា្តេលគណបកេសបេជាជនកម្ពុជា អនុបេធនទី២ ពេឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញ 

ទៅពិនិតេយមើលការសាងសង់សមិទ្ធផលក្នុងវត្ត និងបេគេនបច្ច័យសមេេប់កសាង 

វត្ត ក្នុងនះរួមមាន៖ - វត្តបឹងអំបិល, វត្តភ្នំយ៉េត និងវត្តមង្គលសួរស្តីតេេង នេខេត្ត 

ប៉េលិន បច្ច័យកសាង វត្តទាំង៣ សរុបថវិកា ៣,៤០០ ដុលា្លេរ បេគេនពេះសងេឃ 

និងឧបត្ថម្ភ តាជី យយជី បេជាពលរដ្ឋ និងកងកមា្លេំង សរុបចំនួន ២,៩២០,០០០ 

រៀល ។ បច្ច័យកសាងពេះវិហារ នៅវត្តបេេំបីមុំ សេុកទេេំង ខេត្តតាកេវ ថវិកា 

ចំនួន៩,០០០,០០០រៀល ។



skmµPaBsmaCikrdæsPa-RBwT§sPa-raCrdæaPi)al nigm®nþIKNbkS

qñaMTI 17 elx 196 ExkBaØa qñaM 2017 TsSnavdþI RbCaCn 19

ឯកឧត្តម ចាន់ ចែសា្ដែ បេធនគណបកេសខេត្ត និងជាអភិបាល    

ខេត្តកំពត បានអញ្ជើញបើកហិបវិញ្ញេសារនៅមណ្ឌលបេឡង និងពិនិតេយ 

សា្ថេនភាព នេការបេឡងនៅសាលាវិទេយាល័យមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុន កេុង 

កំពត។ ឯកឧត្តមលើកឡើងថ ក្នុងឆ្នេំសិកេសា២០១៦-២០១៧ ទូទាំងខេត្

តកំពតមានបេក្ខជនចំណេះទូទៅ បំពេញវិជា្ជេ និងស្វ័យរិន បានចុះឈ្មេះ 

បេឡងយកសញ្ញេបតេ មធេយមសិកេសាទុតិយភូមិ (បាក់ឌុប) ចំនួន៥.១៧៩ 

នាក់ សេី២.៤៣៧នាក់ ។ ឯកឧត្តម ចាន់ ចែសា្តែ បានបញ្ជេក់ថ 

 ថ្ងេទី១៨ ខេកញ្ញេ ឯកឧត្តម លឹម គានហែ សមាជិកគណៈកមា្មេ-

ធិការកណា្តេលគណបកេសបេជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្តេីកេសួងធនធនទឹក និង 

ឧតុនិយម បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយសិសេសទើបនឹងបេឡងជាប់ 

សញ្ញេបតេមធេយមសិកេសាទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប) ទូទាំងសេុកពញាឮ ខេត្ត 

កណា្តេលចំនួន ៣៦៥នាក់ ។ ក្នុងឱកាសនះ ឯកឧត្តម បានផ្តល់ម៉ូតូ មួយ 

គេឿង ដល់សិសេសបេឡងបាននិទ្ទេស A និងរង្វេន់ជាចេើនទៀតដល់សិសេស

ដេលទទួលបាននិទ្ទេសជាបន្តបនា្ទេប់។

ក្នុងខេកញ្ញេ នេះ ដេរឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ សមាជិកគណៈកមា្មេ-
ធិការកណា្តេលគណបកេសបេជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមនេ្តីកេសួង ព័ត៌មាន និងជា     
បេធនកេុមការងរថ្នេក់កណា្តេលចុះជួយសេុកកោះសូទិន ខេត្តកំពង់ចាម 
និងលោកជំទាវ ពេម       ទាំងមនេ្តីកេុមការងរអាជា្ញេធរមូលដ្ឋេន បានអញ្ជើញ
ចូលរួមក្នុងពិធីសមោ្ពេធដក់ឲេយបេើបេេស់សា្ពេនកំពង់ឪជេឹង នៅឃុំពងេ 
សេុកកោះសូទិន ដេលជាអំណយដ៏  ថ្លេថ្លេរបស់ឯកឧត្តម និងលោកជំទាវ
ដេលចំណាយថវិកាបេមាណពីរមុឺនដុលា្លេរ។

រដ្ឋបាលខេត្តកំពតបានតេៀមលក្ខណៈ និងកំណត់ចាត់វិធនការយ៉េងហ្មត់ចត់ ដោយបានណេនាំដល់អាជា្ញេធរ និងគេប់មន្ទីរ 

អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ទទួលខុសតេូវ តាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួន សេបតាមគោលការណ៍ថ្នេក់ជាតិ បានកំណត់ណេនាំ ដើមេបីធនា            

រកេសាអោយបានការបេឡងសញ្ញេបតេមធេយមសិកេសាទុតិយភូមិឆ្នេំសិកេសា២០១៦-២០១៧ នេះ បេពេឹត្តទៅដោយរលូនដូចឆ្នេំ 

មុនៗ បេកបដោយសន្តិសុខ សណា្តេប់ធ្នេប់ និងសុវត្ថិភាព តមា្លេភាព បេសិទ្ធភាព និងយុត្តិធម៌ អាចទទួលយកបាន 

ពីមតិសាធរណៈជាតិ អន្តរជាតិ ពោលគឺអ្នកចេះបេឡងជាប់។

ថ្ងេទី២៣ ខេកញ្ញេ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ែណែត សមាជិកគណៈ 

កមា្មេធិការកណា្តេលគណបកេសបេជាជនកម្ពុជា បានអញ្ជើញជួប 

សំណេះសំណាល និងពិសាអាហារសាមគ្គីជាមួយបងប្អូនខ្មេរនៅ

បេទេសអាល្លឺម៉ង់ ។ ពិធីជួបជុំគ្នេនេះបេពេឹត្តទៅក្នុងបរិយកាស 

សបេបាយរីករាយ និងស្និទ្ធសា្នេលជាទីបំផុតក្នុងនាមជាមហាគេួសារ

ខ្មេរតេមួយ។
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ថ្ងេទី២៦ ខេសីហា ឆ្នេំ២០១៧ កេុមការងរយុវជនគណបកេសថ្នេក់ 
កណា្តេល បានរៀបចំកិច្ចបេជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងរ ឆមាសទី១ 
ឆ្នេំ២០១៧ និងទិសដៅភារកិច្ចការងរបន្តរបស់កេុមការងរយុវជន 
គណបកេស ដោយមានការចូលរួមពី ឯកឧត្តម កែ ប៊ុនខៀង បេធន 
ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ែណែត និង ឯកឧត្តម សា៊ែន បូរ៉ែត អនុបេធន    
កេុមការងរយុវជនគណបកេសថ្នេក់កណា្តេល។ ក្នុងអង្គពិធីក៏មានការចូល

រួមពីសមាជិក-សមាជិកា នេកេុមការងរយុវជនគណបកេសថ្នេក់កណា្តេល និងបេធន-អនុបេធន កេុមការងរយុវជនគណបកេសរាជធនី-ខេត្ត បេធន-អនុ
បេធនកេុមសកម្មជនយុវជនគណបកេសកេសួង-សា្ថេប័នសរុបចំនួន ២០០នាក់។ កេុមការងរយុវជនគណបកេសថ្នេក់កណា្តេលបានផ្ដល់កំពេយូទ័រចំនួន 
៤៩គេឿង ជូនកេុមការងរយុវជនគណបកេសរាជធនី-ខេត្ត សមេេប់បមេើការងរយុវជន។

ថ្ងេទី១០ ខេកញ្ញេ ឆ្នេំ២០១៧ នៅសា្នេក់ការគណបកេសខេត្ត ឯកឧត្តម 

សួន បវរ សមាជិកកេុមការងរយុវជនគណបកេសថ្នេក់កណា្តេល និង

ជាបេធនគណៈកមា្មេធិការគណបកេសខេត្ត បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុង

ពិធីផេសព្វផេសាយលទ្ធផលបេជុំបូកសរុបការងរគណបកេសឆមាសទី១ និង

ទិសដៅការងរបន្តរបស់កេុមការងរយុវជនថ្នេក់កណា្តេល ដល់គណ-

ថ្ងេទី៣ ខេកញ្ញេ ឆ្នេំ២០១៧ ឯកឧត្តម ងិន បាណាល់ សមាជិក

កេុមការងរយុវជនគណបកេសថ្នេក់កណា្តេល និងជាបេធនកេុមការងរ

យុវជនគណបកេសខេត្តពេេវេង និងឯកឧត្តម យស ផានីតា្តែ សមាជិក

កេុមការងរយុវជនគណបកេសថ្នេក់កណា្តេល បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុង

វគ្គបញេ្ជាបគោលនយោបាយរបស់គណបកេសបេជាជនកម្ពុជា ដល់ 

ថ្ងេទី០៨ ខេកញ្ញេ ឆ្នេំ២០១៧ ឯកឧត្តម ភុន សារពែជែ សមាជិក

កេុមការងរយុវជនគណបកេសថ្នេក់កណា្តេល និងជាបេធនកេុមការងរ

យុវជនគណបកេសបេជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពត លោកជំទាវ យ៉យ នីតា 
អនុរដ្ឋលេខធិការកេសួងកិច្ចការនារី និងជាអនុបេធនកេុមការងរ 

យុវជនគណបកេសខេត្តកំពត បានដឹកនាំកេុមការងរយុវជនគណបកេសខេត្ត 

ថ្ងេទី១៥ ខេកញ្ញេ ឆ្នេំ២០១៧ ឯកឧត្ដម ឡាយ គឹមលី សមាជិក

កេុមការងរយុវជនគណបកេសថ្នេក់កណា្តេល និងជាអនុបេធនកេុមការ

ងរចុះជួយកេុងបោ៉េយប៉េត បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបេកាស

សមាសភាពកេុមការងរគណបកេស ចុះជួយសង្កេត់ និងសាខបកេស ក្នុង 

សង្កេត់ផេសារកណា្តេល កេុងបោ៉េយប៉េត ខេត្តបនា្ទេយមានជ័យ ដេល 

យុវជនសេុកបាភ្នំចំនួន ១៧០នាក់ ដេលបានចូលរួមធ្វើបទបង្ហេញដោយគេូឧទ្ទេសនាមជាសកម្មជនយុវជនវាគ្មិនគណបកេសមកពីកេុមការងរយុវជន 

គណបកេសថ្នេក់កណា្តេល កេេមបេធនបទពីរគឺ (១)សមិទ្ធផលគណបកេស និង សភាពការណ៍បច្ចុបេបន្ន (២) ការតស៊ូមតិ។

សមាសភាពចូលរួមមាន កេុមការងរចុះជួយសង្កេត់ និងសាខបកេស  បេធន អនុបេធនគណបកេសកេុង គណៈកមា្មេធិការបកេសសង្កេត់  បេធនសាខបកេស។

ថ្ងេទី២៧ ខេសីហា ឆ្នេំ២០១៧ ឯកឧត្តម សុខ លូ សមាជិកកេុម

ការងរយុវជនគណបកេសថ្នេក់កណា្តេល បេធនគណបកេសខេត្ត និងជា     

បេធនកេុមការងរយុវជនគណបកេសខេត្ត បានដឹកនាំកិច្ចបេជុំកេុមការ

ងរចុះជួយកេុងស្ទឹងសេន ដើមេបីពិនិតេយការងរចាំបាច់មួយចំនួន បនា្ទេប់

មកបន្តការបេជុំកេុមការងរយុវជនគណបកេសខេត្តដើមេបីពិភាកេសាការងរ 

ចាំបាច់មួយចំនួន។

បកេសកេុង សេុក មន្ទីរ អង្គភាព យុវជនខេត្ត កេុង សេុក ឃុំ សង្កេត់ និងយុវជនមន្ទីរ អង្គភាព និងបានបេកាស ឯកឧត្តម អ៊ុំ រាតេី ជាអនុបេធនគណបកេស

ខេត្តបនា្ទេយមានជ័យ។

និងដោយមានការអញ្ចើញចូលរួមជួបពី លោក ឆយ សន បេធនគណៈកមា្មេធិការគណបកេសសេុក លោក មួង នឿន អភិបាលនេគណៈអភិបាល 

សេុកបនា្ទេយមាស បានចុះសំណេះសំណាលជាមួយយុវជនឃុំ ភូមិ ដើមេបីតេួតពិនិតេយកំលាំង រចនាសម្ព័ន្ធយុវជន តេៀមបណ្តុះបណា្តេលយុវជន អោយមាន 

ភាពកា្លេហាន សមេេប់ការបោះឆ្នេតឆ្នេំ២០១៨ខងមុខ ដេលមានយុវជនចូលរួមចំនួន ៧០នាក់។
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ថ្ងេទី២៩ ខេសីហា ឆ្នេំ២០១៧ លោក សេី សុភ័ក្តេ សមា-
ជិកកេុម ការងរយុវជនគណបកេសថ្នេក់កណា្តេល និងជាបេធន 
កេុមការងរយុវជនគណបកេសខេត្តកំពង់ចាម បានធ្វើបទ ឧទ្ទេស-
នាម ស្តីពីលទ្ធផល ការងរយុវជន និងទិសដៅអនុវត្ត ឆ្ពេះទៅ 
កាន់ការបោះឆ្នេតសាកល ឆ្នេ២ំ០១៨ ជនូដលយ់វុជនគណបកេស 
ខេត្ត និងគណបកេស កេុង/សេុក ទូទាំងខេត្តកំពង់ចាម។

ថ្ងេទី០២ ខេកញ្ញេ ឆ្នេំ២០១៧ លោក សោម ពិសិដ្ឋ សមាជិក
កេុមការងរយុវជនគណបកេសថ្នេក់កណា្តេល និងជាបេធន 
កេុមការងរ យុវជនគណបកេសខេត្ត បានចុះពិនិតេយបច្ចុបេបន្នភាព
ទិន្នន័យបេជាពលរដ្ឋគេប់អាយុ១៨ ឆ្នេំតាមខ្នងផ្ទះ នៅភូមិ 
ពេេតាកុយ ឃុំពងទឹក សេុក ដំណាក់ចង្អើរ ខេត្តកំពត ដើមេបី         
ជំរុញពួកគត់អោយទៅចុះឈ្មេះបោះឆ្នេតថ្មី សមេេប់ឆ្នេំ 

ថ្ងេទី១៥ ខេកញ្ញេ ឆ្នេំ២០១៧ ឯកឧត្តម ងួន សុជាតិ 
សមាជិកកេុមការងរយុវជនគណបកេសថ្នេក់កណា្តេល និង

ជាអនុបេធនគណៈកមា្មេធិការគណបកេសខេត្ត អញ្ជើញជា

អធិបតីក្នុងពិធីបិទវគ្គអប់រំនយោបាយជំនាន់ទី ៤ ឆ្នេំ 

២០១៧ នៅសា្នេក់ការគណបកេសខេត្ត។

ថ្ងេទី១៦ ខេកញ្ញេ ឆ្នេំ២០១៧ ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ 
សមាជិក កេុមការងរយុវជនគណបកេសថ្នេក់កណា្តេល និងជា 

បេធនជនបង្គេលយុវជនសេុកចំការលើ បានអញ្ជើញជាអធិប

តីក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយ លោកគេូ អ្នកគេូ មាតា បិតា 

អាណាពេយាបាល និងចេករង្វេនដ់លស់ិសេសជ័យលាភីនិទ្ទេស A, B 

ថ្ងេទី០៣ ខេកញ្ញេ ឆ្នេំ២០១៧ ឯកឧត្តម ងិន បាណាល់ 
សមាជិកកេុមការងរយុវជនគណបកេសថ្នេក់កណា្តេល និងជាបេ

ធនកេុមការងរយុវជនគណបកេសខេត្តពេេវេង ដំណាងដ៏ខ្ពង់-

ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ស សុខា តំណាងរាសេ្តមណ្ឌលពេេវេង និង 

លោកជំទាវ បាននាំយកអំណយ រួមមានអង្ករ មី ទឹកតេី តេីខ 

ថ្ងេទី០១ ខេកញ្ញេ ឆ្នេំ២០១៧ លោក យិន សារឿន បេធនកេុម

ការងរយុវជនគណបកេសបេជាជនកម្ពុជាសេុក បានដឹកនាំយុវជន 

គណបកេសដឹកថ្មចាក់បំពេញជង្ហុកលើផ្លូវ ដើមេបីបង្ករភាពងយសេួល 

ជូនបេជាជនក្នុងការធ្វើដំណើរ ដោយបានចំណាយថវិកាផ្ទេល់ខ្លួនចំនួន 

២.០០០.០០០៛(ពីរលានរៀល) ដើមេបីចាក់ដីបំពេញចំណទផ្លូវចូល

មី និងថវិកា ចេកជូនគេួសារកេីកេចំនួន១០គេួសារ និងបានបេគល់រទេះរុញ១គេឿងជូនអ៊ុំសេីពិការជើងមា្ខេង នៅភូមិធ្នក ឃុំស្ពឺ "ខ" 

សេុកបាភ្នំ។

សាលាបឋមសិកេសាភ្នំពេឹក ភូមិទួលខ្ពស់ ឃុំភ្នំពេឹក សេុកភ្នំពេឹក ខេត្តបាត់ដំបង។

និងC  នៅសេុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម។

២០១៨។
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សមិទ្ធផលសំខាន់ៗមួយចំនួននៃវិស័យសៃដ្ឋកិច្ច
ចំណូលពន្ធដារខៃសីហា និងរយៈពៃល ៨ខៃ

- ក្នុងខេសីហា កន្លងទៅនេះ ចំណូលពន្ធ-អាករ ដេលអគ្គនាយក

ដ្ឋេនពន្ធដរបេមូលបានមានចំនួន ៥១៥ ពាន់លានរៀល (បេមាណ 

១២៨,៨២លានដុលា្លេរអាមេរិក។       ដោយឡេកសមេេប់រយៈពេល 

៨ខេឆ្នេំនេះ ចំណូលពន្ធ-អាករដេលបេមូលបានមានចំនួន៥ ៦៥៧ 

ពាន់លានរៀល (បេមាណ១៤១៤,៤៣លានដុលា្លេរ) ស្មើនឹង 

៨២% នេគោលដៅកំណត់ក្នុងចេបាប់ហិរញ្ញវត្ថុសមេេប់ការគេប់គេង

ឆ្នេំ២០ ១៧។ 

តួលេខនេះ បេសិនបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នេនេឆ្នេំ២០១៦ 

ឃើញថ ចំណូលពន្ធ-អាករគេប់បេភេទក្នុងរយៈពេល ៨ខេឆ្នេំ 

២០១៧ កើនឡើងចំនួន ១.៣៥៤ ពាន់លានរៀល ឬបេមាណ 

៣៣៨,៤៨ លានដុលា្លេរ ឬស្មើនឹង ៣១,៤៦%។

ក្នុងរយៈពេល ៨ខេឆ្នេំនេះ ដេរអគ្គនាយកដ្ឋេនពន្ធដរសង្កេត

ឃើញថ មានការកើនឡើងនូវបេេក់ពន្ធស្ទើរគេប់បេភេទពន្ធ ជា 

ពិសេសបេភេទពន្ធ-អាករសំខន់ៗ មានជាអាទិ៍ ពន្ធលើបេេក់ 

ចំណូលកើន៣១,៧%, អាករលើតម្លេបន្ថេមកើន ៤២,៧% ខណៈ 

ដេលអាករពិសេសកើន ១៣,៩% និងពន្ធលើបេេក់បៀវតេសមាន      

ការកើនឡើងចំនួន ២,៩%។

ចំណូលពីការលក់ប័ណ្ណទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរខៃសីហា និង 

រយៈពៃល ៨ខៃ

- ក្នុងខេសីហា កន្លងទៅចំនួនភ្ញៀវបរទេស ដេលបានទិញប័ណ្ណ 

ទសេសនារមណីយដ្ឋេនអង្គរមានចំនួន១៩២.៤០៣ នាក់ និងទទួល 

ចំណូលសរុប ៨.៨៤០.៧៥៦ដុលា្លេរអាមេរិក។ បើបេៀបធៀប 

ខេសីហាឆ្នេំ២០១៦ ចំនួនអ្នកទេសចរបរទេសដេលបានទិញសំបុតេ

ចូលទសេសនារមណីយដ្ឋេនអង្គរនៅខេសីហា ឆ្នេំនេះ បានកើនឡើង 

១១,៨៣% ហើយចំណូលបានកើន ៨០,៧៧%។ 

ចំណូលពីការលក់ប័ណ្ណទសេសនារមណីយដ្ឋេនអង្គរ នៅខេសីហា 

ឆ្នេំនេះ ដេលមានចំនួន ៨.៨៤០.៧៥ដុលា្លេរ តេូវបានឧបត្ថម្ភមូល 

និធិមន្ទីរពេទេយគន្ធបុបា្ផេ ក្នុងខេសីហា ចំនួន ៣៨៤.៨០៦ ដុលា្លេរ។

ដោយឡេកសមេេប់រយៈពេល ៨ខេ ចំនួនទេសចរបរទេស 

និងចំណូល ដេលទទួលបានពីការលក់ប័ណ្ណទសេសនារមណីយដ្ឋេន

អង្គរមានចំនួន១.៦០៨.១៧២ នាក់ កើន ១២,២៨% បើធៀប 

រយៈពេលដូចគ្នេនេឆ្នេំ២០១៦។ សរុបចំណូលរយៈពេល ៨ខេនេះ 

ទទួលបាន៦៩.២៣២.៤១២ ដុលា្លេរកើនឡើង៦៩,៨២% បើធៀប 

រយៈពេលដូចគ្នេ ២០១៦។ទន្ទឹមនេះគេឹះសា្ថេនអង្គរបានដកបេេក់ 

ចំណូលនេះ ដើមេបីឧបត្ថម្ភមូលនិធិគន្ធបុបា្ផេរយៈពេល ៧ខេចំនួន 

២.៦៤២.២៦២ ដុលា្លេរ។

ពលរដ្ឋខ្មៃរធ្វើទៃសចរនៅកៃៅបៃទៃសរយៈពៃល ៧ខៃ

- កេសួងទេសចរណ៍បានឲេយដឹងថ ក្នុងរយៈពេល ៧ខេឆ្នេំនេះ 

បេជាជនខ្មេរ៩៩៨. ០០០នាក់បានចេញកមេសាន្តនៅកេេបេទេស ។ 

ចំនួននេះបង្ហេញថ បានកើនឡើងបេមាណ២២% ។ ការកើនឡើង

នូវការចេញដើរកមេសាន្តនៅកេេបេទេសរបស់បេជាជនខ្មេរ ឆ្លុះ   

បញ្ចេំងពីរការកើនឡើង នូវបេេក់ចំណូលរបស់បេជាពលរដ្ឋកម្ពុជា

កាន់តេបេសើរឡើង។ កាលពីឆ្នេំមុនទេសចរកម្ពុជាចេញ ទៅទសេសនា

នៅកេេបេទេសមានចំនួនបេមាណមួយលាននាក់ និងរំពឹងកើន

ឡើងជាងមួយលាននាក់នៅឆ្នេំនេះ ដោយសារកំណើននេជីវភាព 

របស់បេជាពលរដ្ឋ ។

ទន្ទឹមនឹងនេះ កម្ពុជាក៏ទទួលបានកំណើនទេសចរអន្តរជាតិផង

ដេរ។ កេសួងទេសចរណ៍ពេយាករណ៍ថ នៅឆ្នេំ២០១៧ នេះ កម្ពុជា

នឹងទទួលបានទេសចរអន្តរជាតិកើនឡើងដល់ ៥,៤លាននាក់ ក្នុង

នះភ្ញៀវទេសចរចិនចំនួនមួយលាននាក់។

ទៃសចរក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ

- យោងតាមរបាយការណ៍របស់មន្ទីរទេសចរណ៍រាជធនី -ខេត្ត 

ដេលជាតំបន់ទេសចរណ៍    សំខន់ៗបានបង្ហេញថ ទេសចរជាតិ-

អន្តរជាតិនិងបេជាពលរដ្ឋដេលធ្វើដំណើរកមេសាន្តនៅតាមរមណីយ

ដ្ឋេនទេសចរណ៍នានាក្នុងឱកាសបុណេយភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នេំ២០១៧ នេះ 

មានចំនួនបេមាណជិត ១.០៥០.០០០នាក់។ ចំនួននេះកើនឡើង 

បេមាណ ១៥,៧០% បើធៀបនឹងឆ្នេំ ២០១៦។ ក្នុងនះទេសចរ 

ជាតិមានចំនួន ១.០១០.០០០នាក់ កើន ១៥,៣០% និងទេសចរ 

អន្តរជាតិបេមាណ ៤០.០០០នាក់កើន ៦,២០% ។

ចំណូល និងចំណាយថវិកាថ្នាក់ជាតិឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៧

- ការអនុវត្តចំណូលថវិកាថ្នេក់ជាតិ ឆ្លងកាត់អគ្គនាយកដ្ឋេនរតនា

ជាតិឆមាសទី១ ឆ្នេំ២០១៧ មានលក្ខណៈល្អបេសើរជាងការអនុវត្ត

ក្នុងឆ្នេំ២០១៦ គឺសមេេចបាន ៥៦,៤% នេចេបាប់ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ចំពោះផ្នេក ចំណាយអនុវត្តបានបេសើរជាងឆ្នេំ២០១៦ គឺសមេេច 

បាន ៣៩,៥% (គិតទាំងបុរេបេទាន) នេចេបាប់ហិរញ្ញវត្ថុ។ ដូចនេះ 

ជាលទ្ធផលរួមនេការអនុវត្តថវិកាថ្នេក់ជាតិឆ្លងកាត់អគ្គនាយកដ្ឋេន

រតនាគរជាតិ បេចាំឆមាសទី១ ឆ្នេំ២០១៧ មានអតិរេកជាបណ្តេះ

អាសន្នរហូតដល់បេមាណ២៤០០ ៤១៧លានរៀល ។  អតិរេកនេះ

នឹងធ្លេក់ចុះមកវិញនាចុងឆ្នេំក្នុងរង្វង់បេមាណ ៨២៣ ៨៩០ លាន 

រៀល នៅពេលគេប់កេសួង-សា្ថេប័នបង្កើនលេបឿននេការអនុវត្ត 

ចំណាយនៅឆមាសទី២នេះ៕
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កំណើននៃសកម្មភាពដឹកជញ្ជូន ក្នុងឆមាសទី១

សកម្មភាពចរាចរណ៍ទំនិញតាមផ្លូវទឹក

ឆមាសទីមួយឆ្នេំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ ចំណូលពីវិស័យដឹក 
ជញ្ជូន និងលទ្ធផលនេកិច្ចសហបេតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនបានបង្ហេញ
ឲេយឃើញពីកំណើនគួរឲេយកត់សមា្គេល់ តេក៏មានចំណុចខ្លះថយចុះ 
បន្តិចបន្តួចដេរ។

យោងតាមរបាយការណ៍ឆមាសទីមួយឆ្នេំ២០១៧ របស់កេសួង 
សាធរណការ និងដឹកជញ្ជូន បានបង្ហេញឲេយឃើញពីចំណុចធំៗនេ
វិស័យដឹកជញ្ជូនក្នុងនះមាន ការងរដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក ផ្លូវទឹក,       
ការងរដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ពេំដេន, ការងរកំពង់ផេនិងភា្នេក់ងរ 
កម្ពុជានាវាចរ (កាំសាប), ការងរភស្តុភារកម្មជាដើម។

១.ការងរចុះបញ្ជី ធ្វើផ្លេកលេខ និងគេេះថ្នេក់ចរាចរណ៍ៈ
ទីភា្នេក់ងរសហបេតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនឬចេកា(JICA)បាន

ផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសសិកេសារៀបចំ បង្កើតបេព័ន្ធបច្ចេកវិទេយាចុះបញ្ជី
យនយន្តនិងតេួតពិនិតេយលក្ខណៈបច្ចេកទេសយនយន្ត។ ចុះបញ្ជី
យនយន្ដបានចំនួន១៩៦.៦៤២គេឿង(ម៉ូតូ ១៧២.៣៧៧គេឿង 
ថយចុះ ៤៦% និងរថយន្ដគេប់បេភេទ ២៤.២៦៥គេឿងថយចុះ 
៣៨% បើធៀបនឹងឆមាសទី១ ឆ្នេំ២០១៦)។ចេញប័ណ្ណបើកបរ 
ចំនួន ៤៦.០៥៧ប័ណ្ណ (ម៉ូតូ ៣៩៨ប័ណ្ណ ថយចុះ ៩២% និងរថយន្ដ 
៤៥.៦៥៩ប័ណ្ណ ថយចុះ ៥៧% ធៀបនឹងឆមាសទី១ ឆ្នេំ២០១៦)
។គេេះថ្នេក់ចរាចរណ៍មាន ១.៨៨៣ករណី (សា្លេប់ ៩១៩នាក់ របួស 
២.៩៨២នាក់ ) កើនឡើង ០,៨% ធៀបនឹងឆមាសទី១ឆ្នេំ២០១៦ 
ដេលមាន ១.៨៦៧ករណី (សា្លេប់៩០៨នាក់ និងរបួស២.៧០០)។ 
ចំណេកចំនួនអ្នកសា្លេប់ដោយគេេះថ្នេក់ចរាចរក្នុងឆ្នេំ ២០១៧ 
(៩១៩នាក់) មានការកើនឡើង ១,២% ធៀបនឹងឆមាសទី១ 
ឆ្នេំ២០១៦ ដេលមាន ៩០៨នាក់។ ក្នុងនះអ្នកបើកបរអត់ពាក់មួក
សុវត្ថិភាពពេលគេេះថ្នេក់មាន ៥៧១នាក់។

២.ការងរដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹក និងនាវាសមុទេ
ក.ដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកៈ តេួតពិនិតេយលក្ខណៈបច្ចេកទេសជលយន

ចំនួន ៣១គេឿង ផ្តល់ប័ណ្ណសមា្គេល់ជលយនចំនួន ០២គេឿង 
ប្តូរប័ណ្ណសមា្គេល់ជលយនចំនួន ០១គេឿង និងផ្តល់ចេបាប់អាជីវកម្ម
ដឹកជញ្ជូនចំនួន ២៩គេឿង។

ខ.ដឹកជញ្ជូនតាមនាវាសមុទេៈ តេួតពិនិតេយលក្ខណៈបច្ចេកទេស
នាវាចំនួន ០៨គេឿង លិខិតអនុញ្ញេតធ្វើអាជីវកម្មចំនួន ០៤ចេបាប់      
ផ្តល់វិញ្ញេបនបតេសមត្ថភាពជំនាញចំនួន ១១៧ចេបាប់ និងផ្តល់ 
សៀវភៅវិជា្ជេជីវៈនាវិកចំនួន ៣៥ចេបាប់។

៣.ការងរដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ពេំដេន
ក.កិច្ចសហបេតិបត្ដិការជាមួយបេទេសឡាវ
បន្តអនុវត្ដបេតិបត្ដិការដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់តាមកិច្ច - 

សនេយា។ កេុមហ៊ុនចមេុះឡាវ-ជប៉ុន បានចុះបញ្ជីយនយន្តសរុប 
១៤គេឿង (កេបាលសណ្តេង ១៤ និងសឺមីរុឺម៉ក ១៤) ក្នុងចំណម 
កូតា៤០គេឿង ដើមេបីធ្វើបេតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងកាត់ពេំដេន
រវាងកម្ពុជា-ឡាវ ។ ភាគីទាំងពីរឯកភាពសាកលេបងអនុវត្តកូតា 
យនយន្តចនំនួ ២០គេឿងបន្ថេមតេមនិទានអ់នវុត្តបាននៅឡើយ។ 
កិច្ចបេជុំបេចាំឆ្នេំ២០១៦ របស់គណៈកមា្មេធិការសមេួលការដឹក 
ជញ្ជូនបានឯកភាពគ្នេធ្វើអនុសេសរណៈនេការយោគយល់ ដំឡើង កូតា 
ឱេយដល់ ១៥០គេឿង ការស្នើអនុវត្ត និងអនុញ្ញេតឱេយរថយន្តគេួសារ
អាចចេញចូលទៅវិញទៅមករវាងបេទេសទាំងពីរ ការស្នើផ្លូវឆ្លងកាត់
ថ្មីស្ទឹងតេេង-ពេះវិហារ-សៀមរាប ការរៀបចំពិធីសារស្តីពីការដឹក 
ជញ្ជូនអ្នកដំណើរទៀងទាត់តាមកាលវេលា ការរៀបចំមនេ្តី ទំនាក់-
ទំនង នៅថ្នេក់កេសួង និងមន្ទីរថ្នេក់ខេត្ត រវាងភាគីទាំងពីរ។ល។

តាមរយៈកេសួងការបរទេស និងសហបេតិបត្តិការអន្តរជាតិ 
កេសួងសាធរណការ និងដឹកជញ្ជូនបានជំរុញឱេយសមភាគីឡាវ        
បេជុំពិភាកេសាអំពីការគូសប្លង់បច្ចេកទេសរួមគ្នេ និងវាយតម្លេការ 
សាងសង់សា្ពេនឆ្លងកាត់ទន្លេល្ពេ-សេឡាំផវ។

ខ. កិច្ចសហបេតិបត្ដិការជាមួយបេទេសវៀតណាម  
បន្តអនុវត្តកូតាយនយន្ត ៥០០គេឿង ក្នុងកេបខ័ណ្ឌអនុសេសរណៈ

នេការយោគយល់ស្តីពីការអនុវត្តកិច្ចពេមពេៀងទ្វេភាគី ដឹកជញ្ជូន 
ឆ្លងកាត់ពេំដេនកម្ពុជា-វៀតណាម។ កេសួងបានបេើបេេស់ថវិកា 
ជាតិឆ្នេំ២០១៧ នេះ ដើមេបីពងេីកកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ ១ជា 
បនួគន្លងផ្លវូ ក្នងុចន្លេះគឡីមូ៉េតេលេខ ១៦៥+៣០០ ដលគ់ឡីមូ៉េតេ 
លេខ១៦៦+៨០០ (ចេកទា្វេពេំដេនបាវិត) បេវេង ១.៥០០ម៉េតេ។ 
ភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខលើអនុសេសរណៈយោគយល់ស្តីពីការ
ជំរុញការសាងសង់ និងចំណុចតភា្ជេប់ផ្លូវលេបឿនលឿននាថ្ងេទី២៥ 
ខេមេសា ឆ្នេំ២០១៧ នៅរាជធនីភ្នំពេញ ក្នុងឱកាសទសេសនកិច្ចផ្លូវ
ការរបស់ឯកឧត្តម ង្វៀន ស៊ុនហ្វុក នាយករដ្ឋមនេ្តីនេសាធរណរដ្ឋ
សង្គមនិយមវៀតណាម។ បច្ចុបេបន្នកំពុងរុះរីបណា្តេញហេដ្ឋេរចនា-
សម្ព័ន្ធរូបវន្តដេលប៉ះពាល់គមេេងសាងសង់។ ភាគីទាំងពីរកំពុង 
រៀបចំសេចក្តីពេេងអនុសេសរណៈនេការយោគយល់ ស្តីពីកិច្ចសហ- 
បេតិបត្តិការ និងការតភា្ជេប់វិស័យដឹកជញ្ជូនឆ្នេំ២០១៧-២០២១ 
និងទសេសនវិស័យឆ្នេំ២០៣០ និងបានឯកភាពឱេយមានកេុមការងរ 
ដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹក និងដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទេរបស់កេសួងទាំងពីរពិភាកេសា
ដើមេបីរិះរកវិធីពងេឹង និងពងេីកកិច្ចសហបេតិបត្តិការ លើការដឹក 
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ជញ្ជូនផ្លូវទឹក និងការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទេ។ ភាគីទាំងពីរឯកភាពឱេយ
កេសួងដឹកជញ្ជូនវៀតណាម រៀបចំពិធីសមោ្ពេធបើកឱេយយនយន្ត 
ឆ្លងកាត់ចេកពេំដេនអូរយ៉េដវ-ឡេថញ់ ដើមេបីអនុវត្តកិច្ចពេមពេៀង
ដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ពេំដេនកម្ពុជា-វៀតណាម ក្នុងឆ្នេំ២០១៧     ដោយ 
គេេងអញ្ជើញថ្នេក់ឧបនាយករដ្ឋមនេ្តីទាំងពីរបេទេស ចូលរួមជា 
អធិបតី។

គ. កិច្ចសហបេតិបត្ដិការជាមួយបេទេសថេ
បន្តអនុវត្តកូតាយនយន្ត ៤០គេឿង ដេលបានអនុញ្ញេត ។            

បច្ចុបេបន្នមានកេុមហ៊ុនមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណេះ ដេលដំណើរការដឹក    
អ្នកដំណើរជាកញ្ចប់ទេសចរណ៍ពីកម្ពុជាទៅថេតាមរយៈការជួលនិង
បេើបេេស់រថយន្តបឺស និងវ៉េន ។ ដោយឡេក កេុមហ៊ុនណាតា-
កាន់ខេមបូឌា (NATTAKAN Cambodia) និងកេុមហ៊ុនបរិស័ទ 
ឃុនស៊ុងថេ (Thai Transport Co.) ជាកេុមហ៊ុនចមេុះទទួលបាន
ការអនញុ្ញេតធ្វើសេវាបសឺដកឹអ្នកដណំើរ មានកណំត់ពេល (ឡានដ) 
ដោយបេើរថយន្តបឺសកម្ពុជា៤គេឿង និងថេ៤គេឿង ចេញដំណើរ
ឆ្លេស់គ្នេរាល់ថ្ងេតាមទិសដៅ និងខេសេផ្លូវរវាងសៀមរាប-បាងកក និង 
ភ្នំពេញ-បាងកក។ បច្ចុបេបន្នកេសួងកំពុងពិចារណាសំណើរបស់ 
កេុមហ៊ុនចមេុះទាំងពីរ សុំដក់ឱេយដំណើរការបន្ថេមរថយន្តបឺសលើ
ខេសេផ្លូវសៀមរាប-បាងកក និងខេសេផ្លូវផេសេងៗទៀត។ អនុសេសរណៈ
ស្តីពីការដំឡើងកូតាយនយន្តពី ៤០គេឿង ដល់ ១៥០គេឿង 
តាមចេកទា្វេរបោ៉េយប៉េត-អារញ្ញបេេថេត ចូលជាធរមាននៅចុង 
ខេមីនា ឆ្នេំ២០១៧។ បច្ចុបេបន្ន កេសួងកំពុងចាប់ផ្តើមរៀបចំចុះបញ្ជី
យនយន្តកូតា ១៥០ខងលើ និងមានគមេេងចុះបញ្ជីយនយន្ត 
៥០០គេឿង សមេេប់កូតា GMS ផងដេរ។

ឃ. កិច្ចសហបេតិបត្ដិការរវាងបេទេសកម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាម
កេសួងសាធរណការបានបញ្ជេក់ថ អនុសេសរណៈនេការយោគ

យល់ស្តីពីការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ពេំដេនកម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាម បាន  
ចូលជាធរមាន។ ដោយអនុវត្តកូតាយនយន្តចំនួន ១៥០គេឿង 
សមេេប់ធ្វើបេតិបត្តិការឆ្លងកាត់។  ភាគីវៀតណាម បានផ្តួចផ្តើមឱេយ
មានអនុសេសរណៈនេការយោគយល់ និងផេនការមេសមេេប់ការ 
តភា្ជេប់ និងអភិវឌេឍន៍វិស័យដឹកជញ្ជូនរវាងបីបេទេស។ វៀតណាម 
បានស្នើសុំឱេយកម្ពុជា និងឡាវជួយផ្តល់ទិន្នន័យសមេេប់ការសិកេសា
ផេនការមេ និងបានស្នើឱេយមានការជួបបេជុំជាបន្តបនា្ទេប់ ដើមេបីផ្តល់ 
មតិ និងបញ្ចប់ការងរនេះ។

ការងរផ្លូវដេកៈ
ការងរជួសជុល និងសាងសង់ជាអាទិភាពសមេេប់ខេេសផ្លូវដេក

ទិសខងជើង ។ ក្នុងនះសមេេចបាន១០០%ក្នុងការបំពាក់បេព័ន្ធ
សុវត្ថិភាពផ្លូវឆ្លងកាត់ផ្លូវដេកពាយ័ពេយ (គ.ម៣៨៤+៥៦៥-គ.ម 
៣៨៤+៩២១)។ ជួសជុលពងេឹងសា្ពេន (គ.ម ៣២៨+៥០០ - គ.ម 
៣៧៨+៥០០) សមេេចបាន ១០០%។ ដោះដេករ៉េ និងការងរ 
សាងសង់ឡើងវិញ (គ.ម ៣០០+០០០ - គ.ម ៣១០+០០០) 
សមេេចបាន ៩០,៧៣%។

ដោយឡេកការងរសាងសង់ផ្លូវដេក (គ.ម ៣២៨+០០០ - 

គ.ម ៣៣៨+០០០ : ពីមង្គលបុរី-សិរីសោភ័ណ) សមេេចបាន 
៣៧,៣៦%។ការសាងសង់ថ្មីបន្ត (គ.ម ៣៧៨+៥០០ - គ.ម 
៣៨៥+០៥០ : នៅកេុងបោ៉េយប៉េត) និងផ្លូវរថភ្លើងជៀសក្នុងសា្ថេនី
យបោ៉េយប៉េត សមេេចបាន ៨៣,៣១%។ការងរជួសជុលផ្លូវដេក 
(គ.ម ៣១០+០០០ - គ.ម ៣២៨+៥០០) សមេេចបាន ៣៧,៨១% ។ 
ជួសជុលពងេឹងផ្លូវដេក(គ.ម ៣៣៨+៥០០ - គ.ម ៣៧៨+៥០០) 
សមេេចបាន ៧៣,២៦%។ ជួសជុលផ្លូវដេក (គ.ម២៧៣+២៥០ - 
គ.ម៣០០+០០០) សមេេចបាន ១៧,៦៣%។

កម្ពុជាបានបង្កើតកេុមការងរបច្ចេកទេសអន្តរកេសួង ដើមេបី          
ពិភាកេសាលើសេចក្តីពេេងកិច្ចពេមពេៀងបច្ចេកទេស និងនីតិវិធីដឹក
ជញ្ជូនឆ្លងកាត់ពេំដេនតាមផ្លូវដេកកម្ពុជា-ថេបច្ចុបេបន្ន កំពុងរៀបចំ 
អនុសេសរណៈនេការយោគយល់គ្នេ រវាងកេសួងសាធរណការ និង 
ដឹកជញ្ជូន និងកេសួងដឹកជញ្ជូនថេ។

ការងរកំពង់ផេ និងភា្នេក់ងរកម្ពុជានាវាចរ (កាំសាប) ៖
១.ការងរអាជីវកម្មកំពង់ផេស្វយ័តកេុងពេះសីហនុ 
ឆមាសទីមួយនេះបរិមាណទំនិញឆ្លងកាត់មាន២.០៨៦.៦៤៦

តោន កើនឡើង ២,៥% ធៀបនឹងឆមាសទី១ ឆ្នេំ២០១៦ (ដេលមាន 
២.០៤៤.៨០៩តោន)។បរិមាណនាវាឆ្លងកាត់មាន ៦៧៨ គេឿង 
ថយចុះ ០.២% ធៀបនឹងឆមាសទី១ ឆ្នេំ២០១៦ (ដេលមាន 
៦៨០គេឿង)។ បរិមាណកុងតឺន័រមាន ២១០.១៩៤ TEU  កើន 
ឡើង ៧,២% ធៀបនឹងឆមាសទី១ ឆ្នេំ២០១៦ (ដេលមាន 
១៩៦.០២៦ TEU)។ ជាលទ្ធផលទទួលបានចំណូលសរុប ២៧. 
៩១១.៧១០ដុលា្លេរអាមេរិក គឺកើនឡើង ៣,២% ធៀបនឹងឆមាស 
ទី១ ឆ្នេំ២០១៦(២៧.០២៤.១០០ ដុលា្លេរអាមេរិក)។ 

២.ការងរអាជីវកម្មកំពង់ផេស្វយ័តភ្នំពេញ
បរិមាណទំនិញបេេងឥន្ធនៈ និងហា្គេសឆ្លងកាត់មាន ១.១៤០. 

៧៨២ តោន កើនឡើង ១៧% បើធៀបនឹងឆមាសទី១ ឆ្នេំ២០១៦ 
(ដេលមាន ៩៧៣.៨៣២ តោន)។បរិមាណនាវាឆ្លងកាត់មាន 
៦៨៩ គេឿង ថយចុះ ៥% បើធៀបនឹងឆមាសទី១ ឆ្នេំ២០១៦ 
(ដេលមាន ៧២៦ គេឿង)។ នាវាដឹកអ្នកដំណើរមាន ៧២៣ គេឿង 
កើនឡើង ២០% បើធៀបនឹងឆមាសទី១ ឆ្នេំ២០១៦ (ដេលមាន 
៦០១ គេឿង)។ បរិមាណកុងតឺន័រមាន ៨១.២៥៣ TEU កើនឡើង 
២៣% បើធៀបនឹងឆមាសទី១ ឆ្នេំ២០១៦ (ដេលមាន ៦៥.៨៤០ 
TEU)។បរិមាណអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់មាន ៥.៣៨៩ នាក់ កើនឡើង 
៧៨% បើធៀបនឹងឆមាសទី១ ឆ្នេំ២០១៦ (ដេលមាន ៣.០២៩ 
នាក់)។

ចំណូលសរុបសមេេចបានចំនួន៣.៦៤៣.១៧៧ ដុលា្លេរ អាមេរិក 
កើនឡើង ០,៧% បើធៀបនឹងឆមាសទី១ ឆ្នេំ២០១៦ (ដេលមាន 
៣.៦១៤.៩៩២ ដុលា្លេរអាមេរិក)។

៣.ការងរភា្នេក់ងរកម្ពុជានាវាចរ (កាំសាប) 
បរិមាណនាវាឆ្លងកាត់ដេលបានធ្វើសេវាសរុបមាន ២.០៩៣ 

គេឿង (ស្មើនឹង ៨.៤៣៥.០៧៣GRT)ថយចុះ៣,១៩%បើធៀប
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លើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការអនុវត្តគ្រលនយ្របាយរូបិយវត្ថុ 
ដើម្បីជំរុញខ្ល្រំងការអភិវឌ្ឍវិស័យធនាគារ 

រាជរដ្ឋេភិបាលកម្ពុជា បាននិងកំពុងអនុវត្តបេកបដោយបេសិទ្ធ
ភាពនូវគោលនយោបាយ   មា៉េកេូសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុសាធរណៈ
ដ៏តេឹមតេូវដោយជំរុញខ្លេំង ការកសាងហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត 
ការលើកកំពស់សេវាសាធរណៈ និងការពងេឹងអភិបាលកិច្ចល្អធ្វើ
អោយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតេបន្តមានកំណើនខ្ពស់ ។

លោកជំទាវ នាវ ច័ន្ទថាណា ទេសាភិបាល ធនាគរជាតិនេ 
កម្ពុជា បានថ្លេងថ តាមរយៈកំណេទមេង់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា 
បានបង្កើតនូវឱកាសយ៉េងចេើន សមេេប់ឱេយអាជីវកម្មខ្នេតតូចទទួល
បានការរីកចមេើនដោយក្នុងឆ្នេំ២០០២ អ្នកដក់បេេក់ក្នុងធនាគរ 
នៅកម្ពុជាមានចំនួន ៨៤.០០០នាក់ ហើយបច្ចុបេបន្នមានរហូត 
៣លាននាក់។ ចំណេកគណនីនៅតាមមីកេូហិរញ្ញវត្ថុមានចំនួន 
១,៥ លាន កើនពី ១០៧.០០០ គណនីកាលពីឆ្នេំ២០០២ ។ 
ឥឡូវនេះ បេជាជនមានប័ណ្ណឥណទាន និងប័ណ្ណឥណពន្ធ។ តាម 
រយៈបេព័ន្ធទូទាត់អ្នកធ្វើការងរនៅទីកេុងអាច ផ្ញើបេេក់ដេលពួកគេ
រកបានទៅឱេយកេុមគេួសារនៅតាមខេត្ត នៅថ្ងេដេលពួកគេបើក 
បេេក់ខេតេម្តង ជាជាងតេូវកាន់សាច់បេេក់យកទៅផ្ទះដោយខ្លួន 
ឯង។ ការងរនេះបង្កភាពងយសេួលដ៏សំខន់មួយដល់បេជាជន
យើង។ ការមានចំនួនគេឹះសា្ថេនហិរញ្ញវត្ថុកាន់តេចេើន មានន័យថ 
មានផលិតផល និងសេវាកាន់តេសមេបូរបេប ហើយការបេកួតបេជេង

ធ្វើឱេយចំណាយលើបេតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុកាន់តេចុះទាប ។ បេជា 
ពលរដ្ឋអាចទុកបេេក់សនេសំ និងយកទៅវិនិយោគ។  គិតតេឹមចុង 
ឆ្នេំ២០១៦ ប័ណ្ណ ឥណពន្ធមានចំនួន ១,៥ លានប័ណ្ណ។ ចំនួន ATM 
គឺសូនេយហើយឥឡូវនេះ មាន ១.២៦០ កន្លេង។ មា៉េសុីន EFTPOS 
(មា៉េសុីនសមេេប់ទូទាត់តាមបេព័ន្ធអេឡិចតេូនិច នៅកន្លេងលក់ 
ទំនិញ) មានចំនួនសូនេយនៅឆ្នេំ ២០០២ ឥឡូវនេះមា៉េសុីននេះមាន 
បំពាក់នៅ ៥.៣០០កន្លេង។ ក្នុងសា្ថេនការនេះវិស័យធនាគរក៏បាន
ដើរតួនាទីជាអន្តរការី ហិរញ្ញវត្ថុយ៉េងសំខន់ និងបានចូលរួមចំណេក
អភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។

ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ ទេសាភិបាលធនាគរជាតិនេកម្ពុជាបាន
ថ្លេងថ ក្នុងកេបខ័ណ្ឌចេបាប់ និងបទបេបញ្ញត្តិ វិស័យធនាគររបស់យើង 
តេូវបានពងេឹងជាលំដប់សេបតាមសា្ថេនភាពរីកចមេើន និងស្តង់ដរ 
អន្តរជាតិ។ គិតមកដល់ឆមាសទី១ ឆ្នេំ២០១៧នេះ ចំនួនអ្នកដក់ 
បេេក់បញ្ញើ បានកើនដល់ ៤,៨លាននាក់ កើន ១១% ខណៈចំនួន
អ្នកខ្ចីបេេក់បានថយចុះបន្តិចមក ២,៦ លាននាក់ ស្លើនិង០.១៦%។ 
នៅ ឆមាសទី១ ឆ្នេំនេះ បេេក់បញ្ញើកើនឡើង២៣.៤% (ឆ្នេំលើឆ្នេំ) 
ដល់ ៧០.៨ ទេីលានរៀល ស្មើបេមាណ ៧៦.៥% នេផលិតផលក្នុង 
សេុកសរុប (ផសស)។ ឥណទានកើនឡើង ២០.៤% ដល់ ៧៦.៥ 
ទេលីានរៀល ស្មើនងឹ៨៣% នេផសស។ ទេពេយសកម្ម បានកើនឡើង 
២១.៨% ដល់១២៦.៨ ទេីលានរៀល ស្មើនឹងបេមាណ១១៧%  
នេផសស។ ចំពោះចំនួនសាខ និងបណា្តេញបេតិបត្តិការរបស់ 
ធនាគរ និងមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ ដេលផ្តល់បេេក់បញ្ញើ និងកម្ចីមានចំនួន 
២.២៨៦កន្លេង។ មា៉េសុីនដក និងដក់បេេក់ស្វ័យបេវត្តិមានរហូត 
ដល់១.៧២២ មា៉េសុីន កើន១៧.៦%។

ឥណទានរបស់គេឹះសា្ថេនធនាគរ បន្តបេងចេកទៅវិស័យ 
ចមេបងៗនេសេដ្ឋកិច្ច៖ ពាណិជ្ជកម្មលក់ដុំនិងរាយ ៣១%, សំណង់ 
និងអចលនទេពេយ ១៥%, គេួសារ១៦% និងកសិកម្ម១០%។ ចំណេក
ឥណទានរបស់គេឹះសា្ថេនមីកេូហិរញ្ញ វត្ថុ បេងចេកទៅ គេួសារ ៣២%, 

 មា៉េសុីន អេធីអឹម  សមេេប់ដកបេេក់ដេលដើរតួនាទីសំខន់ 

ក្នុងវិស័យធនាគរ

 ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ អញ្ជើញចូលរួមពិធីសមោ្ពេធសាខធនាគរជាតិ

នេកម្ពុជា ខេត្តបាត់ដំបង
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កសិកម្ម ២៩%, ពាណិជ្ជកម្ម ១៨% និងសេវាកម្ម១០%។
ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ ទេសាភិបាលធនាគរជាតិនេកម្ពុជា 

នៅតេប្តេជា្ញេចិត្តថ ធនាគរជាតិនេកម្ពុជា នឹងបន្តលើកកម្ពស់បេសិទ្ធ
ភាពគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ ដើមេបីអភិវឌេឍវិស័យធនាគរបេកប
ដោយបេសិទ្ធភាព ភាពរឹងមាំ ភាពបេកួតបេជេងឱេយមានបេសិទ្ធភាព 
ដើមេបីឈានទៅសមេេចបាននូវសមិទ្ធផលថ្មីៗបន្ថេមទៀត ។ សេដ្ឋ-
កិច្ចកម្ពុជា ទទួលបានអំណយផលពីភាពបេសើរឡើង នេសេដ្ឋកិច្ច 
ពិភពលោក ហើយក៏សេបពេល ដេលវិស័យនានាពិសេសវិស័យ 
កាត់ដេរ សំណង់ កសិកម្ម និងទេសចរណ៍មានសន្ទុះកើនឡើងគួរឱ្
យកត់សមា្គេល់។

ការងរចំបងៗ ដេលធនាគរជាតិកម្ពុជាតេូវអនុវត្តក្នុងឆមាស
ទី២ ឆ្នេំ២០១៧ នេះគឺ៖

១.ការលើកកម្ពស់បេសិទ្ធភាពគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ៖
 បន្តអនុវត្តវិធនការលើកកម្ពស់ ការបេើបេេស់បេេក់រៀល 

ជាលំដប់ផ្អេកលើទីផេសារ និងសហការជាមួយកេសួង-សា្ថេប័ន                  
ពាក់ព័ន្ធក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយថ្នេក់ជាតិ ដើមេបីជំរុញការ 
បេើបេេស់ បេេក់រៀលឱេយបានទូលំទូលាយ។
 បន្តអភិវឌេឍទីផេសារអន្តរធនាគរ និងរូបិយវត្ថុ ដូចជាការជំរុញ

ការបេើបេេស់មូលបតេអាចជួញដូរបាន (NCDs) បេតិបត្តិការផ្តល់
សន្ទនីយភាពដោយមានការធនា (LPCO) និងឧបករណ៍ដទេ 
ទៀត។ 
 បន្តអភិវឌេឍទីផេសារប្តូរបេេក់ ដើមេបីសេូបយករូបិយប័ណ្ណ និងផ្គត់

ផ្គង់រូបិយវត្ថុទៅក្នុងចរាចរណ៍ឱេយកាន់ តេបេសើរឡើង។
 បន្តពងេឹងបេសិទ្ធភាពនេការគេប់គេងការវិនិយោគទុនបមេុង

អន្តរជាតិ ដើមេបីគរពូនទុនបមេុង ឱេយកើនឡើងជាលំដប់ សំដៅរួម   
ចំណេកពងេឹងភាពធន់នេសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។

២. ចំពោះការងរតេួតពិនិតេយ៖
តេូវបន្តពងេឹងការតេួតពិនិតេយដោយផ្អេកលើហានិភ័យ និងទសេសនៈ

អនាគតសេបតាមឧត្តមានុវត្ត អន្តរជាតិ ជាពិសេសគោលការណ៍ 
ស្នូលបាសេល។ លើកកម្ពស់កេបខណ្ឌគតិយុត្តិ និងការតេួតពិនិតេយ
គេឹះសា្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ និងបេតិបត្តិករ ឥណទានជនបទសំដៅ 
ពងេឹងស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ដូចជាបង្កើនគណនេយេយភាព និងតមា្លេភាព
ក្នុងវិស័យមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ។ បញ្ចប់ការចុះបញ្ជីបេតិបត្តិករ  ឥណទាន 
ដេលនៅសេសសល់។ តាមដនលើឥទ្ធិពលនេការដក់ចេញនូវ
គោលនយោបាយមា៉េកេូ និងមីកេូបេុងបេយ័ត្នកន្លងមកដូចជាអនុបាត
កេបខ័ណ្ឌសន្ទនីយភាព និងការដក់ពិដនអតេេការបេេក់។ តាមដន
លើវឌេឍនភាពនេដក់ឱេយបេើបេេស់ផលិតផល និងសេវាហិរញ្ញវត្ថុ 
ថ្មីៗ ជាពិសេសបច្ចេកវិទេយាហិរញ្ញវត្ថុ (FinTech)។ លើកកម្ពស់        
បរិយប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុឱេយបានទូលំទូលាយ និងបេកបដោយចីរភាព       
និងបញ្ចប់ការរៀបចំយុទ្ធសាសេ្តបរិយប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ។ លើកកម្ពស់
ការអប់រំផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុ និងកិច្ចការពារអតិថិជន។ ជំរុញការងរ           
អភិវឌេឍន៍គមេេងបង្កើតបេព័ន្ធការពារបេេក់បញ្ញើ និងពិនិតេយនិង        
កេលម្អបេកាសនិងបទបេបញ្ញត្តិ ដេលមានសេេប់ និងរៀបចំបេកាស 
និងបទបេបញ្ញត្តិថ្មីៗបន្ថេមទៀតឱេយសេបទៅនឹងការអភិវឌេឍនេវិស័យ

ធនាគរ។
៣. ចំពោះការផ្តល់សេវាធនាគរកណា្តេល៖
តេូវដក់ឱេយបេើបេេស់បេព័ន្ធ Cambodian Shared Switch 

សមេេប់សមេួលដល់ បេតិបត្តិការទូទាត់អន្តរធនាគរជាមួយនឹង 
ចំណាយបេតិបត្តិការទាប។ បន្តអភិវឌេឍបេព័ន្ធទូទាត់ដុលភា្លេមៗ 
(RTGS) ដើមេបីសមេួលដល់បេតិបត្តិការទូទាត់ដេលមានតម្លេធំ។ 
បន្តសហការជាមួយកេុមការងរធនាគរពិភពលោក ក្នុងការរៀបចំ 
ផេនការយុទ្ធសាសេ្តអភិវឌេឍបេព័ន្ធទូទាត់សងបេេក់។

៤. ការពងេឹងសុវត្ថិភាពបច្ចេកវិទេយា៖
* ពងេឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយសុវត្ថិភាពបច្ចេកវិទេយា សហ-

ការជាមួយនាយកដ្ឋេនពាក់ព័ន្ធក្នុងការធ្វើស្វ័យបេវត្តិកម្មមូលដ្ឋេន
ទិន្នន័យ និងពងេឹងការបេើបេេស់បច្ចេកវិទេយា ដើមេបីលើកកម្ពស់ 
បេសិទ្ធភាពការងរ និងសិកេសាលើការធ្វើទំនើបកម្មបច្ចេកវិទេយាដើមេបី
បេើបេេស់ក្នុងបេតិបត្តិការធនាគរកណា្តេល។

៥.ចំពោះការគេប់គេងចរាចរសាច់បេេក់៖
បន្តគេប់គេងចរាចរណ៍រូបិយវត្ថុដោយផ្គត់ផ្គង់ទៅតាមតមេូវការ 

និងឱេយបានទាន់ពេលវេលា សេបតាមការរីកចមេើននេសា្ថេនភាព
សេដ្ឋកិច្ចនៅតាមតំបន់ និងបន្តពងេឹងការយកចិត្តទុកដក់ជាបេចាំ
លើការគេប់គេង ថេរកេសា និងធនាការពារសុវត្ថិភាពឃា្លេំងបេេក់។

៦.ចំពោះការបេឆំងការសមា្អេតបេេក់ និងហិរញ្ញបេបទាន
ភេរវកម្ម៖ 
តាមដនលទ្ធផលការវាយតម្លេ និងផេនការសកម្មភាពកេតមេូវ

ពេមទាំងបន្តលើកកម្ពស់ការ 
យល់ដឹងរបស់គេឹះសា្ថេនធនាគរ និងហិរញ្ញវត្ថុស្តីពីហានិភ័យ 

ការសមា្អេត បេេក់និងហិរញ្ញបេបទានភេរវកម្ម និងពងេឹងសមត្ថភាព 
វិភាគបេតិបត្តិការ និងការតេួតពិនិតេយបុគ្គលរាយការណ៍ជាបន្ត 
បនា្ទេប់។

ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ បានសង្កត់ធ្ងន់ផងថ ក្នុងរយៈពេល 
២ទសវតេសរ៍កន្លងមកនេះ បេទេសកម្ពុជាទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 
រឹងមាំ ៧,៧% ដេលគំទេដោយកំណើនឥណទានខ្ពស់ និងមាន 
អតិផរណាទាប  អាចគេប់គេងបានពេមទាំងមានអតេេប្តូរបេេក់
ថេរ។ ការបើកទូលាយសេរីភាវូបនីយកម្មនិងទំនើបកម្មនេសេដ្ឋកិច្ច 
និងកំណេទមេង់នានាបានទាញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឱេយរីកចមេើនយ៉េង
ឆប់រហ័សទាំងផ្នេកទំហំ និងដោះសេេយបានភាពស្មុគសា្មេញក្នុង    
អំឡុងពេលប៉ុនា្មេនទសវតេសរ៍ចុងកេេយនេះ។ ធនាគរជាតិនេកម្ពុជា
ក៏បានដក់ចេញនូវគោលនយោបាយបេុងបេយ័ត្នថ្មីៗ ដើមេបីទប់សា្កេត់
ឬកាត់បន្ថយហានិភ័យ ដេលអាចកើតមានក្នុងគោលបំណង ដើមេបី
ការពារបេេក់កម្ចីរបស់ធនាគរ។ 

គួរបញ្ជេក់ផងដេរថ ក្នុងបរិបទនេស្ថិរភាព នយោបាយរបស់កម្ពុជា
កាន់តេល្អបេសើរនះ   រាជរដ្ឋេភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយសម្តេច 
អគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ជានាយករដ្ឋមន្តេី នូវតេ      
រកេសាបាននូវស្ថិភាពមា៉េកេូសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការអនុវត្តនយោបាយ 
រូបិយវត្ថុ និងថវិកាបេកបដោយភាពទន់ភ្លន់ និងបេុងបេយ័ត្ន៕
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កេសួងអប់រំយុវជន និងកីឡាបានបេកាសថ ឆ្នេំ២០១៧ នេះ 
មានសិសេសចំនួន ៦៣.៦៦៨នាក់

តេូវជា ៦៣,៨៤ % នេបេក្ខជនវត្តមានចំនួន ៩៩.៧២៨នាក់           
បានបេឡងជាប់សញ្ញេបតេមធេយមសិកេសាទុតិយភូមិ ដេលក្នុងនះ        
បេក្ខជនបេឡងជាបន់ៅថ្នេកវ់ទិេយាសាស្តេមាន ចនំនួ ៣៤.២៣៤នាក ់
តេូវជា៥៣,៤៣% នេបេក្ខជនចំនួន ៦៤.១០៣នាក់ ហើយនៅថ្នេក់ 
វិទេយាសាស្តេសង្គមមាន ២៩.៤៣៤នាក់ តេូវជា ៨២,៦២% នេ 
បេក្ខជន ចំនួន ៣៥ ៦២៥ នាក់។ក្នុងចំណមបេក្ខជនបេឡងជាប់
៦៣.៦៦៨នាក់នះ មានបេក្ខជន ថ្នេក់វិទេយាសាស្តេ មានបេក្ខជន 
បេឡងជាប់ ចំនួន ៣៤.២៣៤នាក់ តេូវជា៥៣, ៤០% និងថ្នេក់ 
វិទេយាសាស្តេ សង្គមមាន បេក្ខជនបេឡងជាប់ចំនួន ២៩.៤៣៤នាក់ 
តេូវជា ៨២,៦២ភាគរយ។ ចំណេក បេក្ខជនទទួលនិទ្ទេសA ចំនួន 
៤២៤នាក់ និទ្ទេសB ចំនួន ២.៤៦៤នាក់ និទ្ទេសC ចំនួន 
៥.០០០នាក់ និទ្ទេសD ចំនួន៩.១២៣នាក់ និងនិទ្ទេសE ចំនួន        
៤៦.៦៥៧នាក់។

សេចក្ដីបេកាសព័ត៌មានដដេលបានឱេយដឹងទៀតថ ការបេឡង
សញ្ញេបតេមធេយមសិកេសាទុតិយភូមិឆ្នេំ២០១៧នេះ រាជធនី ខេត្ត 
ដេលមានបេក្ខជនបេឡងជាប់ ទទួល បាន និទ្ទេស A សរុបមានចំនួន 
៤២៤នាក់ គឺរាជធនីភ្នំពេញមានចំនួន១៩៤នាក់ សៀមរាប 
ចំនួន៤៧នាក់ កណា្តេលចំនួន២៦នាក់ បាត់ដំបងចំនួន ២៣នាក់ 
កំពតចំនួន២១នាក់ កំពង់ចាមចំនួន២០នាក់ពេេវេងចំនួន១២នាក់ 
បនា្ទេយមានជ័យចំនួន ១២នាក់ កំពង់ឆ្នេំងចំនួន ១២នាក់ ពេះ 
សីហនុចំនួន ៩នាក់ កំពង់ធំចំនួន ៩នាក់ តាកេវចំនួន ៨នាក់តេបូង 
ឃ្មុំចំនួន ៧នាក់ ពោធិ៍សាត់ចំនួន ៦នាក់ កេចេះចំនួន ៦នាក់ 
សា្វេយរៀងចំនួន ៥នាក់ ពេះវិហារចំនួន ២នាក់ កេបចំនួន ២នាក់ 
កំពង់ស្ពឺចំនួន ១នាក់ ប៉េលិនចំនួន ១នាក់ និងកោះកុង ចំនួន 
១នាក់។

គួរបញ្ជេក់ដេរថ ការបេឡងសញ្ញេបតេមធេយមសិកេសាទុតិយភូមិ 

ដេលបេពេឹត្តទៅកាលពីថ្ងេទី២១-២២  ខេសីហា ឆ្នេំ២០១៧ មាន
មណ្ឌលបេឡងនៅគេប់រាជធនីខេត្ត សរុបចំនួន ១៧៨ មណ្ឌល 
មានបន្ទប់បេឡង ៤ ០៩៣ បន្ទប់ និងបេក្ខជនចុះឈ្មេះក្នុងបញ្ជី 
សរុបចំនួន១០១ ៤១៣នាក់ ដេលក្នុងនះ ៨០.៣៧០នាក់ ជា 
បេក្ខជនចំណេះទូទៅ ១៣.៦៧៩នាក់ជាបេក្ខជនស្វេរិន ៤. ១១៣ 
នាក់ ជាបេក្ខជនបំពេញវិជា្ជេ និង ៣.២៥១នាក់ជាបេក្ខជន ស្វេរិន 
បំពេញវិជា្ជេ។ បេក្ខជនអវត្តមាន មានចំនួន ១៦៨៥នាក់ ។

ដំណើរការនេការបេឡង ទាំងដំណើរការសំណេរ កំណេ និង 
សេង់បូកពិន្ទុដោយកុំពេយូទ័រ បានបេពេឹត្តទៅបេកបដោយជោគជ័យ 
ពុំមានឧបទ្ទហេតុអ្វីគួរឱេយកត់សមា្គេល់ឡើយ។ អ្នកនាំពាកេយកេសួង 
អប់រំយុវជន និងកីឡាបានអះអាងថចំនួនបេក្ខជនបេឡងជាប់បាក់
ឌុប និងជាប់និទ្ទេសA នៅក្នុងឆ្នេំនេះមានការកើនឡើងជាងឆ្នេំមុន
ដោយសារតេសិសេសខិតខំ បេឹងបេេងរៀនសូតេ។ ឯកឧត្តម រស់ 
សាលីន នាយកខុទ្ទកាល័យ និងជាអ្នកនាំពាកេយកេសួងអប់រំយុវជន
និងកីឡា បានឲេយដឹងថ លទ្ធផលបេឡងសញ្ញេបតេមធេយមសិកេសា 
ទុតិយភូមិចំណេះទូទៅ និងបំពេញវិជា្ជេឆ្នេំនេះ គឺមានលក្ខណៈ 
ល្អបេសើរជាងឆ្នេំមុន ដោយមានបេក្ខជនបេឡងជាប់ចំនួន ៦៣. 
៦៦៨នាក់ តេូវជា ៦៣,៨៤% នេបេក្ខជន វត្តមាន សរុបចំនួន ៩៩. 
៧២៨នាក់ ខណៈដេលឆ្នេំមុនមាន បេក្ខជនបេឡងជាប់ ចំនួន 
៥៥.៧៥៣នាក់ តេូវជា៦២,១៨ % នេបេក្ខជនវត្តមានចំនួន ៨៩ 
៦៦១នាក់។ ឯកឧត្តមបានបញ្ជេក់ថ ចំណេកបេក្ខជនជាប់    
និទ្ទេសA ក៏មានការកើនឡើងដេរ គឺឆ្នេំនេះ មានជាប ់៤២៤នាក់        
រីឯឆ្នេំមុនមានបេក្ខជនបេឡងជាប់តេ ៤០៥នាក់ប៉ុណ្ណេះ។

យោងតាមសេចក្តីបេកាសព័ត៌មានរបស់កេសួងអប់រំ បានឱេយដឹង 
ថ ការបេឡងបាក់ឌុបនៅឆ្នេំនេះ មានបេក្ខជនបេពេឹត្តខុសឆ្គង   
ចំនួន ២៨នាក់ តេូវដក់វិន័យឱេយធ្លេក់ស្វ័យបេវត្តិ ដោយមានលំដប់ 
ពិន្ទុ០.០០ ក្នុងបញ្ជីលទ្ធផលបេឡង។ ក្នុងនះមានបេក្ខជន ២នាក់ 
តេូវកេសួងផ្អេកមិនឱេយបេឡង១ឆ្នេំបនា្ទេប់ និងបេក្ខជន១នាក់ទៀត 
ផ្អេកមិនឱេយបេឡង ២ឆ្នេំ បន្តបនា្ទេប់។ ដោយសារតេពួកគេទាំងនះ
បានបេពេឹត្តកំហុសឆ្គងរួមមាន ករណីបេឡងជំនួស ប្ដូរលេខតុ 
លួចចម្លង និងយកទូរស័ព្ទដេ យកសំណៅឯកសារ និងមា៉េសុីន 
គិតលេខចូលបន្ទប់បេឡង។

កេេពីដក់ពិន័យលើសិសេសបេឡងនេះ កេសួងអប់រំ ក៏បានដក់ 
ពិន័យលើបុគ្គលិកអប់រំ ដេលបានបេពេឹត្តខុសឆ្គងក្នុងដំណើរការ 
បេឡងចំនួន ២៨ករណីផងដេរ ក្នុងនះ ២៤ករណី ពាក់ព័ន្ធនឹង 
ដំណើរការសំណេរ និង ៤ករណីក្នុងដំណើរការកំណេដោយ 
កេសួងអប់រំដក់ ពិន័យលើបុគ្គលិកអប់រំទាំងនះទៅតាមចេបាប់   
អប់រំរបស់កេសួងដូចជា ការស្តីបន្ទេសផ្ទេល់មាត់ ស្តីបន្ទេស ជា 
លាយលក្ខណ៍អកេសរ ស្តីបន្ទេសជាទម្ងន់ លុបឈ្មេះចេញពីតារាង 
ឡើងឋានន្តរស័ក្តិ ឬថ្នេក់ ២ឆ្នេំ ផ្អេកមិនឱេយចូលរួមជាគណៈមេ 

លទ្ធផលនៃការបៃឡងសញ្ញៃបតៃមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នៃំ២០១៧ នៃះ 
គឺជាជៃគជ័យថ្មីទៀតនៃក្នុងកំណៃទមៃង់វិស័យអប់រំនៃកម្ពុជា

បេក្ខជនចូលបេឡងសញ្ញេបតេមធេយមសិកេសាទុតិយភូមិឆ្នេំ២០១៧
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បេយោគ១ឆ្នេំ និងផ្អេកលេងឱេយចូលរួម ក្នុងដំណើរការបេឡង។
ថ្លេងក្នុងឱកាសបើកហិបវិញ្ញេសាបេឡងសញ្ញេប័តេមធេយមសិកេសា

ទុតិយភូមិ ចំណេះដឹងទូទៅ និងបំពេញវិជា្ជេ ឬបាក់ឌុបនៅមណ្ឌល
បេឡងវិទេយាល័យពេះសុីសុវត្ថិ កាលពីពេឹក ថ្ងេទី ២១ ខេសីហា 
ឆ្នេំ២០១៧ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារេយ ហង់ ជួនណារ៉ុន រដ្ឋមនេ្ដី 
កេសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាបានឲេយដឹងថ ការបេឡងសញ្ញេប័តេ 
មធេយមសិកេសាទុតិយភូមិ ចំណេះ ដឹងទូទៅ និងបំពេញវិជា្ជេ ឬបាក់ឌុប 
ក្នុងឆ្នេំ២០១៧ នេះ បានបេពេឹត្ដទៅបេកបដោយភាពស្ងប់សា្ងេត់ 
និងមានរបៀបរៀបរយល្អ នៅតាមមណ្ឌល បេឡងទូទាំងបេទេស។ 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត សភាចារេយបានបន្តថ ការរៀបចំបេឡងបានល្អ 
បេសើរនេះ គឺដោយសារកេសួងបានសហការបានល្អបេសើរជា 
មួយអង្គភាពបេឆំងអំពើពុករលួយ សហភាពសហព័ន្ធយុវជន 
កម្ពុជា និងអាជា្ញេធរពាក់ព័ន្ធនានា ។ កេសួងអប់រំនៅតេបន្ដការរឹត 
បន្ដឹងវិន័យដូចឆ្នេំមុនៗ ហើយស្ដង់ដរវិញ្ញេសាក៏នៅរកេសាមិនឱេយបេក
ធ្លេយដដេល ដើមេបីពងេឹងដំណើរការបេឡងកាន់តេបេសើរថេម
ទៀត។

ឯកឧត្តម ឃាង សែង អនុបេធនអង្គភាពបេឆំងអំពើពុករលួយ
បានលើកឡើងថ បេឡងបាក់ឌុបឆ្នេំនេះ អង្គភាពបេឆំងអំពើពុក 
រលួយបានដក់អ្នកសង្កេតការណ៍មានជាង ៤៥០០ នាក់ នៅទូទាំង 
បេទេស ក្នុងនះនៅភ្នំពេញដក់ជិត ៩០០នាក់។

ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ែនី បេធនសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា 
បានឱេយដឹងដេរថ ការបេឡងបាក់ឌុបឆ្នេំនេះ សហភាពសហព័ន្ធ       
យុវជនកម្ពុជា បានចូលរួមបើកវគ្គបំប៉នដល់គេូ និងបេក្ខជនបេឡង 
និងអ្នកសង្កេតការណ៍ពេលបេឡង ពេមទាំងជួយមើលថេរកេសា 
មធេយាបាយ យនជំនិះ របស់បេក្ខជនបេឡងផងដេរ ដើមេបីឱេយ              
ពួកគត់មិនមានការពេួយបារម្ភ និងផ្តេតអារម្មណ៍ទៅលើតេការ 
បេឡង។

សមេេប់ការបេឡង សញ្ញេប័តេមធេយមសិកេសាទុតិយភូមិ នៅឆ្នេំ 
២០១៧ នេះដេរ សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន     
នាយករដ្ឋមនេ្តីនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា បានអំពាវនាវដល់សិសេសា- 
នុសិសេសតេូវយកចិត្តទុកក្នុងការបេឡង និងគោរពវិន័យឱេយបាន 
មុឺងមា៉េត់ កុំមានភាព ភ័យខ្លេច។ ប៉ុន្តេតេូវគោរពវិន័យ និងបទបញ្ញត្តិ
បេឡងឱេយបានតេឹមតេូវពេេះថ អ្នកចេះ គឺជាប់ ។ សម្ដេចតេជោ 
ក៏បានអរគុណដល់លោកគេូ អ្នកគេូ មន្តេីអប់រំគេប់លំដប់ថ្នេក់មន្តេី
សង្កេតការណ៍ នេអង្គភាពបេឆំងអំពើ ពុករលួយបេចាំមណ្ឌល 
អាជា្ញេធរដេនដីទទួលផេន សន្តិសុខ និងសណា្តេប់ធ្នេប់ ដេលបានចូល 
រួមសហការគ្នេដើមេបីឱេយដំណើរការ នេការបេឡងសញ្ញេប័តេមធេយម
សិកេសាទុតិយភូមិនៅឆ្នេំនេះបានបេពេឹត្តទៅដោយរលូន និងមាន 
តមា្លេភាព ។ សម្ដេចតេជោនឹងជួបសំណេះសំណាលជាមួយ 
សិសេសានុសិសេស ដេលបានបេឡងសញ្ញេបតេមធេយមសិកេសាទុតិយ 
ភូមិ (បាក់ឌុប) ឆ្នេំ២០១៧ ជាប់និទ្ទេស A ទាំង ៤២៤នាក់ នៅ 
វិមានសន្តិភាព ជាមួយនឹងការទទួលបាននូវរង្វេន់លើកទឹកចិត្តថេម
ទៀតផង។

លទ្ធផលនេការបេឡង សញ្ញេបតេមធេយមសិកេសាទុតិយភូមិឆ្នេំ 
២០១៧ នេះ បានបង្ហេញយ៉េងចេបាស់ពីជោគជ័យថ្មីទៀត នៅក្នុង 
កំណេទមេង់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា អនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ 
ចេបាប់យុត្តិធម៌ តមា្លេភាព នៅក្នុងចក្ខុវិស័យដើមេបីកសាង និងអភិវឌេឍ 
ធនធនមនុសេស បេកបដោយគុណភាព សំដៅធ្វើយ៉េងណា នៅ 
ពេលសិសេស និសេសិតបញ្ចប់ការសិកេសារបស់ខ្លួន ពួកគេនឹងមាន                  
ចំណេះដឹងសេបតាមស្តង់ដរមួយសមសេប ពេមទាំងអាចបេកួត
បេជេងនៅលើទីផេសារការងរ ក្នុងតំបន់ និងលើសកលលោក ដេល
អាចកា្លេយជាកមា្លេំងស្នូលសមេេប់ជំរុញការអភិវឌេឍ សង្គម និងសេដ្ឋ-
កិច្ចរបស់បេទេសជាតិ ៕

នឹងឆមាសទី១ឆ្នេំ២០១៦(ដេលមាន ២.១៦២ គេឿង)។ បរិមាណ 
ទំនិញនាំចូលមាន ៤.១៧២.៨៥៦ តោន កើនឡើង ១២% បើ 
ធៀបនឹងឆមាសទី១ ឆ្នេំ២០១៦ (ដេលមាន ៣.៧១៥.៥៨៧ 
តោន) និងនាំចេញមាន ៩១៧.០៨៦ តោន។ ការងរបញ្ជូនទំនិញ
អនុវត្ដបាននាំចូលមាន១២០កុងតឺន័រថយចុះ ០,៤% បើធៀបនឹង 
ឆមាសទី១ ឆ្នេំ ២០១៦ (ដេលមាន ១២៥ កុងតឺន័រ) និងនាំចេញ 
គ្មេន។ បរិមាណនាវាកត់តេេភ្នំពេញមាន ៥១៦ គេឿង និងខេត្ដ 
ពេះសីហនុមាន ៣៨២ គេឿង។

បា៉េន់សា្មេនចំណូលសរុបបេមាណ៩.០៧០.៧៨៣.៩៩៧ រៀល 
ថយចុះ ១៥% បើធៀបនឹងឆមាសទី១ ឆ្នេំ២០១៦ (ដេលមាន 
១០.៤៦៦.២៤២.៣៩២ រៀល)។

 ការងរភស្តុភារកម្មៈ
ការងរភស្តុភារកម្មគឺជា ការងរសំខន់មួយទៀត សមេេប់ការ 

អភិវឌេឍវិស័យសាធរណការ និងដឹកជញ្ជូននៅកម្ពុជា។ ការរៀបចំ 

ផេនការមេភស្តុភារកម្ម ពេលនេះភា្នេក់ងរសហបេតិបត្តិអន្តរជាតិ    
ជប៉ុនឬចេកា (JICA) និងធនាគរពិភពលោក បានឯកភាពគ្នេក្នុង
ការជួយសហការរៀបចំផេនការ   មេភស្តុភារកម្មឱេយបេទេសកម្ពុជា 
ដោយគេេងបញ្ជូនអ្នកជំនាញរបស់ខ្លួននៅដើមខេសីហា ២០១៧ 
ដើមេបីចាប់ផ្តើមរៀបចំផេនការមេភស្តុភារកម្ម។ កេសួងសាធរណ-
ការ និងដឹកជញ្ជូនភា្នេក់ងរសហបេតិបត្តិអន្តរជាតិជប៉ុន និងធនាគរ
ពិភពលោកបានដក់ទិសដៅសមេេចឱេយបាន ផេនការមេភស្តុភារ 
កម្មនៅដំណាច់ខេមីនា២០១៨ ខងមុខនេះ ។

ទន្ទឹមនេះក៏មានការរៀបចំបង្កើតកេុមបេឹកេសាជាតិភស្តុភារកម្ម ។ 
សេចក្តីពេេងពេះរាជកេឹតេយក្នុងការបង្កើតកេុមបេឹកេសាជាតិភស្តុភារកម្ម 
តេូវបានរៀបចំរួចរាល់។ ជំហានបនា្ទេប់គឺ ទី១.តេូវដក់ឆ្លងផ្ទេក្នុង 
កេសួងសាធរណការនិងដឹកជញ្ជូន ទី២. ស្នើសុំគោលការណ៍ពី 
សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមនេ្តីកម្ពុជា ក្នុងការបង្កើតកេុមបេឹកេសាជាតិ 
ភស្តុភារកម្ម និងទី៣.ដក់ឆ្លងគណៈរដ្ឋមនេ្តីនូវសេចក្តីពេេងពេះរាជ
កេឹតេយបង្កើតកេុមបេឹកេសាជាតិភស្តុភារកម្ម ៕

tmkBITMB½rTI 24
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ក្រុមហ៊ុន និងសហគ្រសឯកជនបារាំង ប្រមាណជាង៣០០ នឹងមក
ធ្វើការវិនិយ្រគន្រប្រទ្រសកម្ពុជា ក្នុងព្រលឆាប់ៗខាងមុខន្រះ

លោក Jean-Pierre RAFFARIN  បេធនមូលនិធី FPI
(Fondation Prospective Innovation)

ដេលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្តេីបារាំងថ្លេងសុន្ទរកថក្នុងពិធី

កាលពីថ្ងេទី២០ ខេកញ្ញេ ឆ្នេំ២០១៧ នៅឯវិមានពេឹទ្ធសភានេ
បេទេសបារាំង ឯកឧត្តម បា៉ែន សូរស័ក្តិ រដ្ឋមនេ្តីកេសួងពាណិជ្ជកម្ម 
និងគណៈបេតិភូកម្ពុជា តេូវបានអញ្ជើញជាភ្ញៀវកិត្តិយសចូលជួប 
ពិភាកេសាជាមួយ លោក Jean-Pierre RAFFARIN បេធនមូលនិធិ 
FPI (Fondation Prospective Innovation) ដេលជាអតីត 
នាយករដ្ឋមនេ្តីបារាំង និងជាសមាជិកសភាកិត្តិយសនេបេទេស 
បារាំង។ នៅក្នុងជំនួបពិភាកេសានេះ  ឯកឧត្តមរដ្ឋមនេ្តី បានសម្តេង     
នូវអំណរគុណយ៉េងជេេលជេេជាទីបំផុតដល់ លោក Jean-Pierre 
RAFFARIN ដេលបានផ្តល់កិត្តិយសអញ្ជើញកម្ពុជា និងសា្វេគមន៍
គណៈបេតិភូកម្ពុជាយ៉េងកក់ក្តេ ក្នុងជំនួបដ៏មានសារៈសំខន់ 
នះ។

នៅចំពោះមុខអ្នកការទូតជាចេើនរូប បេធនសមាគមពាក់ព័ន្ធ 
នឹងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ ដេលមកពីបេទេសផេសេងៗ អ្នក 
បញ្ជេរទិញធំៗ (BUYER) និងតំណាងកេុមហ៊ុនរៀបចំពិព័រណ៍ 
MESSE FRANKFURT ឯកឧត្តមរដ្ឋមនេ្តី បានលើកឡើងអំពីការ
អភិវឌេឍយ៉េងឆប់រហ័សរបស់កម្ពុជា កេេមការដឹកនាំដ៏ឈា្លេសវេ 
បេកបដោយគតិបណ្ឌិត និងបេេកដនិយមរបសស់ម្តេចអគ្គមហា-
សេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន បេមុខរាជរដ្ឋេភិបាលកម្ពុជា ដោយ 
រកេសាបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាមធេយម ៧% ក្នុងមួយឆ្នេំក្នុង 
រយៈពេល ១០ឆ្នេំកន្លងទៅ  ហើយរាជរដ្ឋេភិបាលកម្ពុជា បាននិង     
កំពុងបន្តអនុវត្តយុទ្ធសាស្តេចតុកោណដំណាក់កាលទី៣ សំដៅ 
បង្កបរិយកាសធុរកិច្ចដ៏ល្អបេសើរបេេកា្លេយកម្ពុជា ឱេយទៅជាគោល
ដៅដ៏ទាក់ទាញមួយសមេេប់វិនិយោគ និងធ្វើធុរកិច្ច។

ឯកឧត្តមរដ្ឋមនេ្តី បានបេេប់អ្នកការទូត ក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយស 
ទាំងអស់ផងដេរ អំពីទំនាក់ទំនងល្អរវាងកម្ពុជា-បារាំងកន្លងមក 
រហូតមកដល់ពេលនេះ ជាពិសេសផ្នេកការទូត សេដ្ឋកិច្ច និង 
ពាណិជ្ជកម្ម ដេលក្នុងនះ ឯកឧត្តមរដ្ឋមនេ្តី បានលើកឡើងអំពី 

បេព័ន្ធអនុគេេះ “EVERYTHING BUT ARMS (EBA)”  ដេល 
បានអនុញ្ញេតឱេយកម្ពុជាអាចនាំចេញទំនិញគេប់បេភេទ (លើកលេង 
តេអាវុធ) ទៅកាន់សហគមអឺរ៉ុប ដោយមិនជាប់ពន្ធ និងកាតព្វកិច្ច 
ផេសេងៗឡើយ។ ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនះដេរ ឯកឧត្តមរដ្ឋមនេ្តី ក៏បាន 
ស្នើដល់ភាគីបារាំង ឱេយបន្តកិច្ចសហបេតិបត្តិការល្អជាមួយកម្ពុជា 
ជាពិសេសបានជំរុញភាគីបារាំង ឱេយមកធ្វើការវិនិយោគបន្ថេមទៀត
នៅកម្ពុជាទៅលើវិស័យកាត់ដេរ សម្លៀកបំពាក់ វាយនភ័ណ្ឌ សេបេក 
ជើង ផលិតផលកសិកម្ម និងផលិតផលសកា្តេនុពលជាចេើនទៀត។

ថ្លេងសុន្ទរកថក្នុងឱកាសនះ លោក Jean-Pierre RAFFARIN 
បានកោតសរសើរយ៉េងខ្លេំងដល់បេទេសកម្ពុជា ដេលមានការ        
អភិវឌេឍរីកចមេើនយ៉េងឆប់រហ័សគួរឱេយកត់សមា្គេល់ មួយនៅក្នុង 
តំបន់អាសុីអាគ្នេយ៍ ហើយថ កម្ពុជាពិតជាមានកមា្លេំងពលកម្មគេប់
គេេន់ មានធនធនធម្មជាតិសមេបូរណ៍បេប និងមានទីតាំងអំណយ
ផលសមេេប់ធនាដល់ការធ្វើវិនិយោគយូរអង្វេងផងដេរ។ លើសពី 
នេះទៅទៀត តាមរយៈមូលនិធី FPI (Fondation Prospective 
Innovation) នេបេទេសបារាំង លោក Jean-Pierre RAFFARIN 
នឹងបេមេបេមូលកេុមហ៊ុន និងសហគេេសឯកជនបារាំងបេមាណ
ជាង៣០០ មកសិកេសាពីលទ្ធភាពវិនិយោគ និងធ្វើការវិនិយោគនៅ
បេទេសកម្ពុជាក្នុងពេលឆប់ៗខងមុខនេះ។  លោកបានបញ្ជេក់ 
ទៀតថ កេុមហ៊ុន និងសហគេេស ឯកជនទាំងនះ នឹងទៅកម្ពុជា 
ដើមេបីបើកកេុមហ៊ុន និងវិនិយោគលើវិស័យកាត់ដេរ សម្លៀកបំពាក់ 
និងវាយនភ័ណ្ឌ វិស័យកសិកម្ម និងវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជា។

ការវិនិយោគដេលនឹងកើតឡើងយ៉េងពិតបេេកដខងមុខនេះ នឹង
ជួយឱេយការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់សហគមន៍អឺរ៉ុប មានការ 
កើនឡើងបន្ថេមទៀត ជាពិសេសការបញ្ជេរទិញផលិតផលសម្លៀក- 
បំពាក់ វាយនភ័ណ្ឌ និងផលិតផលកសិកម្មរបស់កម្ពុជាពីសហគមន៍
អឺរ៉ុប។/

គណៈបេតិភូកម្ពុជាថតរូបអនុសេសាវរីយ៍ជាមួយសមាជិកសភា
កិត្តិយសនេបេទេសបារាំង
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ការឈឺចាប់នៅសនា្លេប់ គឺជាបញ្ហេមួយដេលបណា្តេលមក

ពីការរលាក ការឈឺចាប់ និងមិនសេួលក្នុងសនា្លេក់ ហើយ         

រឿងនេះកក៏ើតឡើងលើមនសុេសជាចេើន លើពភិពលោក ដោយ 

មិនបេកាន់អាយុ និងភេទដេរ។ ការឈឺចាប់នេះអាច មាន 

លក្ខណៈពីតិចតួចទៅរាុេំរ៉េ ហើយពេលខ្លះអាចបណា្តេលឲេយ 

គំងសនា្លេក់ផងក៏មាន។

ការឈឺសនា្លេក់ ចេើនតេបណា្តេលមកពីជំងឺរលាកសនា្លេក់ 

ហោ្គេដ ប៉ុន្តេខ្លះទៀតក៏អាចបណា្តេលមកពីជំងឺកង្វះគេេប់

ឈាម ឈឺចាប់ក្នុងសាច់ដុំ បេកឆ្អឹង ឬថ្លេះឆ្អឹង រលាក ថង់ទឹក 

ក្នុងសនា្លេក់ និងគេេចសាច់ដុំផងដេរ។

បើសិនជាអ្នកធ្លេប់មានការឈឺសនា្លេក់ អ្នកពិតជាដឹងថ 

បញ្ហេនេះពិបាកទេេំប៉ុណា្ណេហើយ ដូច្នេះដើមេបីល្អឬបង្កេរការ

ឈឺចាប់យកល្អគួរតេចៀសវាង អាហារខងកេេមនេះឲេយបាន

ចេើនបំផុតតាមតេអាចធ្វើទៅបាន៖

សាច់កៃឆ្នៃ និងសាច់កៃហម
សាច់បេភេទនេះ ផ្ទុកទៅដោយសារធតុគីមីជាចេើន 

ដូចជា Nitrites និង Purines ដេលជានឹងបង្កើនការរលាក 

និងឈឺចាប់ ។ វាក៏មានជាតិពុលជាចេើនដេលធ្វើឲេយការ         

រលាកក្នុងសនា្លេក់កាន់តេធ្ងន់ធ្ងរផងដេរ ។

ជាតិស្ករសិប្បនិមិត្ត
ជាតិស្ករក៏បង្កើនការរលាក និងជំរុញដល់ការបញ្ចេញ 

សារធតុ Cytokines ដេលជាភា្នេក់ងរបង្កការរលាកយ៉េង 

ខ្លេំង។ ជាតិស្ករ ក៏សមេបូរ 

កាឡូរីដេរ ហើយកេេពីបង្ក 

ការឈឺសនា្លេក់ វានឹងធ្វើឲេយ 

អ្នក  ឡើងទម្ងន់ ដេលវាពិត

ជាមិនល្អចំពោះសនា្លេក់ដេល

កំពុងតេឈឺសោះឡើយ។

ស៊ុត
ការញាុេំស៊ុត ក៏អាចធ្វើឲេយ 

សនា្លេក់ហើម និងឈឺចាប់ 

កាន់ តេខ្លេំងដេរ ពេេះតេសារ 

ធតុ Arachidonic Acid 

ក្នុងផ្នេក ពណ៌លឿងរបស់ស៊ុត ធ្វើឲេយមានការឆ្លើយតបការ 

រលាកក្នុងរាងកាយ។ ស៊ុតបង្កើនការរលាកបានដោយសារ

តេមានជាតិខ្លេញ់ Saturated Fat ខ្ពស់។ បើសិនជាអ្នក 

ចូលចិត្តញាុេំ ស៊ុតមេន ចូរញាុេំតេផ្នេកពណ៌សបានហើយ។

អាហារមានសារធាតុ Monosodium Glutamate
សារធតុមួយនេះ តេូវបានគេបេើបេេស់សមេេប់ផ្តល់រស

ជាតិដល់អាហារដូចជា ស៊ុបជាដើម។ សារធតុដេលជំរុញ 

ដល់ភាពញៀនមួយនេះក៏ជាហេតុនាំឲេយមានការរលាក និង 

ឈឺចាប់ក្នុងសនា្លេក់ផងដេរ ដេលអ្នកតេូវតេចៀសវាងជា 

ពិសេសសមេេប់ជំងឺរលាកសនា្លេក់បេប Rheumatoid                    

Arthritis ៕

 អាហារដែលគួរចៀសវង
នែពែលមនបញ្ហែឈឺសនា្លែក់
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១. កូនអើយចូរចាំឲេយបេេកដ  ខេភទេបទរដូវភ្ជុំ

 កាន់បិណ្ឌដក់បាតខ្មេរនិយម  បេពេណីធំបុណេយសាសនា ។

២. តាមពុទ្ធបញ្ញត្តិពីបុរាណ  ផ្តេំញាតិសនា្តេនគេប់អតា្តេ 

 វេលារំលឹកគុណបុព្វការ  ជីដូនជីតាសាលោហិត ។

៣. ជាបុណេយតបស្នងកតញ្ញូ  ពេះបរមគេូតេេស់និមិត្ត 

 បេេប់មនុសេសនិករ និងបព្វជិត  បដិបត្តិកមេិតដប់បេេំថ្ងេ ។

៤. វសេសាន្តរដូវភទេបទ  ពុទ្ធកាលកំណត់អចិន្តេេយ៍ 

 ផ្តើមពីមួយរោជឥតកាឡេ  កាន់បិណ្ឌដល់ថ្ងេទីដប់បេេំ ។

៥. នះទីបញ្ចប់ហៅថ ភ្ជុំ  ជាថ្ងេមូលផ្តុំរៀងរាល់ឆ្នេំ 

 បងេសុកូលវេរភត្តតាមចំណាំ  ឧទ្ទិសជូនផ្តេំតាមពេះសងេឃ ។

៦. នេះជាទំនៀមពីបុរាណ  កូនចៅគេប់បេេណតេូវផ្ចិតផ្ចង់ 

 តបគុណពេះរស់ពីរពេះអង្គ  លោកធ្លេប់ផ្គត់ផ្គង់ផ្តល់ជីវិត ។

៧. យយតាមីងមាញាតិភូមិផង  គេូបាប្អូនបងធ្លេប់ស្នេហ៍ស្និទ្ធ 

 គរវៈចាកទានដោយទឹកចិត្ត  ផលបុណេយបានពិតនាជាតិមុខ ។

៨. កូនអើយខេភ្ជំកុំភ្លេចវត្ត  ចូរចាំទៀងទាត់ជាទំនុក 

 ចង្ហេន់នំនេកតេៀមដក់ទុក  បេគេនគេប់មុខដល់ពេះសងេឃ ។

៩. ស្លៀកពាក់តុបតេងឲេយសមសួន          ទៅតាមចេបាបក់េបនួដោយផ្ចតិផ្ចង ់ 

 ផមួងអាវបា៉េក់សេបេព័ទ្ធបង់  ជាខ្នេតផូរផង់ពីបុរាណ ។

១០. កុំខើចលួចលើស្ទើរលេចកេេម  ចូលចុះចំណមនាំរំខន 

 កេេមមេស៉ៅដៅផត់ហួសបេមាណ  ខ្មេសញាតិសនា្តេនពោលនិនា្ទេ ។

១១. ឆ្នេះហើយកូនអើយរកេសាកេរ្តិ៍  តេកូលយើងខ្មេរល្អគប់ជា 

 រួមចិត្តរកេសាចេបាប់ពេឹទា្ធេ  លើកស្ទួយការពារវបេបធម៌ជាតិ ៕

      

   ដែយលែក. សុខ សុធន

    ចម្ងល់កុមរ ង៉ន
អ្នកសេី សាន មានផ្ទេពោះកូនទី    

២ ។ កុមារ ង៉ន ជាកូនបេុសដំបូងអាយុ 

៥ ឆ្នេំ ឃើញមា្តេយផឹកថ្នេំរត់ចូលទៅ 

ជិតសួរៈ

- ម៉េ.ម៉េ.ផឹកស្អីហ្នឹង ?

- អើ.ម៉េផឹកថ្នេំជាតិដេក ដើមេបីជាជំនួយដល់អាប្អូនរបស់កូនឯងហ្នឹង 

ណា៎!

ឮដូចោ្នេះកុមារ ង៉ន បើកភ្នេកធំៗលាន់មាត់ៈ

- អាអូនជាមនុសេសយន្ត មេនទេម៉េ ? 

           ខ្ញុំប្លៃកទៃបង ?

ថ្ងេមួយនាយ កា្តែម តេូវបាននាង ក្តិប ជាភរិយបញ្ជេឲេយនាំនាងទៅ 

ចូលហាងកេសម្ផសេសអស់មួយពេឹកធំ។ កេេយពីជាងកេសម្ផសេសបំពេញ       

កិច្ចការតាមបំណងបេេថ្នេរបស់នាងរួចរាល់ពេលចេញមកវិញក៏សួរ ៖

- បងជួយពិនិតេយខ្ញុំមើល តើខ្ញុំខុសប្លេកពីមុនទេ?

- អើ... ចាំទៅដល់ផ្ទះសិន នឹងដឹងហើយ !

- ម៉េចចាំបាច់ ដល់ផ្ទះសិន ?

- ពេលទៅដល់ផ្ទះវិញ បេសិនបើអាពាលឆ្កេយើងវាពេូស នះបាន 

សេចក្តីថ អូនឯងខុសប្លេកពីមុនដល់ថ្នេក់ ឆ្កេមើលមា្ចេស់លេងសា្គេល់ហើយ ។

នាង ក្តិប ខឹងតូង ទើបសេេកៈ

- ខ្ញុំពឹងបង មិនមេន ពឹងអាពាលទេ! ។

	 	 												ធ្លាក់ភ្នែក

ភា្នេក់ងរនគរបាលមា្នេក់សេវឹងជោក ប៉ុន្តេបេឹងលើកដេបញេឈប់រថយន្ត 

តូចមួយគេឿង ដេលបើករេផ្លូវរួចចូលទៅជិតសម្លឹងពិនិតេយអ្នកបើកបរ 

ហើយសួរៈ 

- អេហ៍.. ម៉េចក៏កាន់ដេចង្កូតដល់ទៅពីរនាក់អ៊ីចឹង ?

អ្នកបើកបរក៏សេវឹងទន់កខ្លេំងដេរ តបវិញៈ

- អ្ហេស..ឃើញខ្ញុំមា្នេក់ឯង លោកលើកគ្នេមកបីបួននាក់បេុងសម្លុត 

មេនទេ? 

	 	 					ត្រជាក់ចិត្តសិន

ពេេះតេអាក់អន់សេពន់ចិត្តពីរបីថ្ងេមកហើយ ទើបពេឹកនេះ លោកតា 

ម៉េន ទៅឡូឡាដក់មា្ចេស់ហាងលក់គេឿងសំអាងៈ

- លោកឯងមើលកេបាលខ្ញុំឲេយចេបាស់ទៅ នេះនេៗ ។ លោកឯង 

ឃោសនាថ ថ្នេរំបសខ់្លនួឲេយតេលាបជាប់ៗ គ្នេតេមឹមយួសបា្តេហ ៍សកន់ងឹដុះ 

ឡើងវិញ ។ ខ្ញុំខំតេធ្វើតាមដោយបេឹងលាបអត់ឲេយខកខនមួយថ្ងេណា 

សេេប់តេលាបគេប់មួយសបា្តេហ៍ សក់ប៉ុនា្មេនសរសេចុងកេេយលើកេបាល ខ្ញុំ 

តេូវជេុះអស់គ្មេនសល់។ ឃើញហើយនៅៗកេបាលខ្ញុំពេលនេះ សូមេបីសក់ 

មួយសរសេក៏គ្មេនផង តើលោកឯងគិតយ៉េងម៉េច? 

មា្ចេស់ហាងសើចតិចៗ ៖

- បាទ..បាទ. សូមលោកតាតេជាក់ចិត្តសិនណា៎ ពេេះនេះគឺជា 

ការតេឹមតេូវហើយតើ។ ដើមេបីឲេយសក់ថ្មីដុះបាន តេូវតេមានកន្លេងឲេយវាដុះ។ 

បានសេចក្តីថ បើសក់ចាស់មិនទាន់ជេុះអស់ទេ ធ្វើម៉េចសក់ថ្មីមានកន្លេង

អាចដុះឡើង ។

	 	 												គឺសង្សារខ្ញុំ

នាយ ជុត សេវឹងជោក ដល់ថ្នេក់មើលមនុសេសមា្នេក់ឃើញបេកជាពីរ 

បាននាំមិត្តបេមឹក ដេលជាអ្នកមើលអ្វីៗឃើញបេកជាពីរដូចគ្នេទៅលេង 

ផ្ទះរបស់ខ្លួន។ ពេលទៅដល់ផ្ទះនាយ ជុត ចង្អុលបេពន្ធហើយបេេប់មិត្ត៖

- នេ.សមា្លេញ់ នេះហើយបេពន្ធខ្ញុំ !

នាយ ជុន មើលនាងឃើញបេកជាពីរក៏សួរៈ

- ចុះមា្នេក់ទៀតហ្នុ៎ះ?

- អូហូ. ហ្នឹងគឺសងេសារខ្ញុំ ! ៕

បទពាក្យ ៧
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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`

Gñk]btßmÖ TsSnavdþI RbCaCn elx 196
1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

19-

20-

21-

22-

23-

24-

25-

26-

27-

28-

29-

30-

31-

32-

33-

34-

35-

36-

37-

38-

39-

40-

41-

42-

43-

44-

45-

46-

47-

48-

49-

50-

51-

52-

53-

54-

55-



Gñk]btßmÖ TsSnavdþI RbCaCn elx 196
56-

57-

58-

59-

60-

61-

62-

63-

64-

65-

66-

67-

68-

69-

70-

71-

72-

73-

74-

75-

76-

77-

78-

79-

80-

81-

82-

83-

84-

85-

86-

87-

88-

89-

90-

91-

92-

93-

94-

95-

96-

97-

98-

99-

100-

101-

102-

103-

104-

105-

106-

107-

108-

109-

110-

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`

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

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

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

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

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

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

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




