


niBn§nayk ³

elak tak s‘unGuI

KN³kmµkarniBn§

 1> elak exov NavI

 2> elak Guwm sunÞr³

 3> elak vgS savuF

 4> elak Tav sar³munI

 5> elak sux suFn

elxaniBn§

 1> elak CuM sm,tþi

 2> elak m:k; Qin

GñkbkERbPasa

1> elakRsI Em:n narIesaP½K

GñkftrUb

1> elak supat vIr³munI 

viciRtkr

1> elak Fa savuuF

Gas½ydæan ³ 

elx 203 

mhavifI RBHneratþm 

PñMeBj-km<úCa 

TUrs½BÞelx ³

023 219 065

Address : 

No 203 Preah 

Norodom Bld. 

Phnom Penh Cambodia 

Tel : 023 219 065

	សកម្មភាពសមជិក រដ្ឋសភា ព្ឹទ្ធសភា រាជរដ្ឋ្ភិបាល និងមន្្តីគណបក្ស ................................. ១៤

 សកម្មភាពរបស់ក្ុមការងរយុវជនគណបក្ស ........................................................................ ១7 

	សមិទ្ធផលសំខន់ៗមួយចំនួនន្វិស័យស្ដ្ឋកិច្ច..................................................................... ១៩

	វិស័យប្្ងកាតនឹងរួមចំណ្កពន្លឿនកំណើនស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា................................................... ២០

	បង្កើនកិច្ចគំពារបរិសា្ថ្ន គ្ប់គ្ងធនធានធម្មជាតិ និងការអភិវឌ្ឍ............................................. ២២

	ការរីកចម្ើនថ្មីនៅក្នុងវិស័យការងរបានផ្តល់អត្ថប្យោជន៍កាន់ត្ច្ើនដល់កម្មករ..................... ២៤

	ចំណ្ះដឹងទូទៅ ៈ  ប្ទ្ស៤ នឹងកា្ល្យទៅជាសឹង្ហបុរីទី២ នៅព្លខងមុខ................................. ២៦

	វប្បធម៌ ៈ  ប្វត្តិសិល្បៈ អាយ៉្.............................................................................................. ២៨

	ទឹកដីមតុភូមិ ៈ  ស្ុកឈូក ដ្លផ្តល់នូវភាពកក់កៅ្ត្ និងក្តីសង្ឃឹម............................................. ២៩

	កំណាព្យ ៈ   មិត្តល្អ បួនពួក......................................សំណើច............................................... ៣១

matika
Contents

ក្របមុខ
សម្តេចចកេី ហ្រង សំរិន បេធានរដ្ឋសភា 

អញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ដឹកនាំ 

សម័យបេជុំរដ្ឋសភាលើកទី៩ នីតិកាលទី ៥

(ថ្ងេទី១៦  ខេតុលា ឆ្នេំ២០១៧)

7

សម្ត្ចត្ជោ ហ៊ុន សែន ៖ 

ព្លអ្នកទម្ល្ក់គ្្បប្កនៅកម្ពុជា 

តើមនគិតពីសិទ្ធិមនុស្សទ្ ?

ការអនុវត្តផ្លូវច្បាប់ប្សើរជាងការប្ើប្្ស់....

ទាល់ត្មនការសា្ល្ប់មនុស្សទើបហៅថា .......

ឧទា្ទ្មក្នុងទីក្ុងដោយធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌មិន ....

វិចារណកថា ៈ ស្ចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន៤ មនគោលដៅធានាសុខសន្តិភាព និងការពារ.........

Editorial :  The Draft Amendments on Four Laws Aimed to Guarantee Peace,.........................

អត្ថបទនយោបាយ ៈ គស់រំលើងឲ្យបរាជ័យដល់ឫសគល់ឧបាយកលន្ការធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌...............

2

5

13

សម្ត្ចក្ឡាហម ស ខែង សុំឲ្យលុបបំបាត់

ចោលទស្សនៈ មើលស្្លតួនាទី

របស់ស្ត្ី

11

សម័យប្ជុំរដ្ឋសភាពិភាក្សា និងអនុម័តស្ចក្តីស្នើ

វិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន៤ 

ដើម្បី.........

12

សម្ត្ចវិបុលស្នាភក្តី សាយ ឈុំ ផ្តល់

ដំបូនា្ម្នឲ្យយុវជនត្ូវច្ះប្ើឱកាសមស

ឱកាសព្ជ្ ដ្លកម្ពុជា........



('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('
('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('
('

&

&

('
&

&

('
&

&

('
&

&

('
&

&

('
&

&

('
&

&

('
('

&

&

('
&

& ('
&

& ('
&

& ('
&

& ('
&

& ('
&

& ('
&

& ('
&

& ('
&

& ('
&

& ('
&

& ('
&

& ('
&

&

( '
&

&

( '
&

&

( '
&

&

( '
&

&

( '
&

&

( '
&

&

( '
&

&

( '
( '

&

&

( '
&

&( '
&

&( '
&

&( '
&

&( '
&

&( '
&

&( '
&

&( '
&

&( '
&

&( '
&

&( '
&

&( '
&

&( '
&

&

RBHkruNaCaGm©as;CIvittmál;elIt,Úg CaTIskáar³d¾x<g;x<s;bMput

kñúg»kasd¾mhankçtþbJkS]tþúgÁ]tþméføføabMputénRBHraCBiFIR)arB§xYbelIkTI 13 

énkarRKgraCsm,tþirbs;RBHkruNa CaGm©as;

 TUlRBHbgÁMeyIg´sUmRBHbrmraCanuBaØatfVayRBHraCs½BÞsaFukarBr sirIsYsþI C½ymgÁl bvrmhaRbesIr fVay 

RBHkruNaCaGm©as; sUmRBHGgÁmanRBHraCsuxPaBl¥bribUN’ RBHkayBlmaMmYn RBHbBaØajaNPøWføa RBHCnµayuyWnyUr nig 

seRmc)anRBHmhaeCaKC½ysirImgÁlRKb;Rbkar RbkbedayRBHetC)armIPøWciBa©acciEBa©g edIm,IKg;enACamøb;d¾RtCak;RtCuM     

rbs;RbCara®sþkm<úCaRKb;²rUb .

 ry³eBl 13 qñaM énkareLIgRKgraCsm,tþirbs;RBHkruNaCaGm©as;CIvittmál;elIt,Úg )annaMmknUvPaBkk;ekþA nig 

PaBsuxekSmkSanþ     cRmugceRmIn nigkarGPivDÆ\tQb;Qrrbs;RbeTsCati nigRbCara®sþkm<úCaTaMgmUl . 

 sUmbYgsYgdl;KuNbuNüRBHrtnRt½y vtßús½kþisiT§ikñúgelak eTvtaEfrkSaRBHmhaesVtcä½Rt nigRBH)armIén                 

GtItRBHmhakSRt RBHmhakSRtiyanIExµrRKb;RBHGgÁ sUmeR)aHRBM RTRTg;EfrkSaRBHkruNaCaGm©as; CIvittmál;elIt,Úg 

sUmmanRBHraCsuxPaBbribUN’ RBHbBaØajaNPøWføaKg;enACamøb;d¾RtCak;énRbCara®sþExµrterogeTA.

 sUmRBHkruNaéføviess RTg;RBHraCemtþaeR)as TTYlnUvKarvPkþIPaBd¾x<g;x<s;bMputBITUlRBHbgÁMeyIg´    

TsSnavdIþRbCaCn
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បច្ចុប្បន្នន្ះ ព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា កំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាល
ន្ការរីកចម្ើនយ៉្ងខ្ល្ំង អាស្័យដោយការដឹកនាំដ៏ត្ឹមត្ូវ មុឺងម៉្ត់ 
មនគោលដៅច្បាស់លាស់ និងមនចក្ខុវិស័យវ្ងឆ្ង្យរបស់គណបក្ស 
ប្ជាជនកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជាដ្លមនសម្ត្ចអគ្គមហាស្នា-
បតីត្ជោ ហ៊ុន សែន ជាប្មុខ ។ យើងរក្សាការពារបានយ៉្ងគត់មត់ 
នូវសុខសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ ការពារបាននូវសមិទ្ធផលដ៏ធំធ្ង    
ត្ចះត្ចង់ ដ្លយើងបង្កើតបានក្នុងរយៈព្លជិត ៣៩ឆ្ន្ំកន្លងទៅន្ះ 
ធ្វើឲ្យប្ជាជនរស់នៅប្កបដោយសុភមង្គល និងភាពសុខក្ស្មក្សាន្ត ។ 
លទ្ធិប្ជាធិបត្យ្យ ស្រីពហុបក្ស កាន់ត្មនជំហានរីកលូតលាស់ និង 
ចាក់ឫសជ្្នៅក្នុងសង្គមជាតិ រួមជាមួយនឹងការលើកកម្ពស់ ការពង្ឹង 
នីតិរដ្ឋ បានផ្តល់នូវផលប្យោជន៍ជាសារវន្តដល់សង្គមជាតិរបស់យើង ។

ប៉ុន្ត្ឆ្លងកាត់នូវដំណាក់កាលន្ការវិវត្តន៍ និងការរីកចម្ើនយ៉្ងឆប់ 
រហ័សន្ះបានធ្វើឲ្យល្ចឡើងនូវ ចំណុចមួយចំនួនន្ច្បាប់ខ្លះដ្លមិន
សមស្បជាមួយនឹងសំណូមពរជាក់ស្ត្ងន្សភាពការណ៍នាព្លបច្ចុប្បន្ន
ន្ះឡើយ ។ កន្លងមកមនជនអគតិ និងគណបក្សនយោបាយខ្លះបានឆ្លៀត
យកភាពខ្វះចន្ល្ះមួយចំនួន ន្ច្បាប់ហា៊្នប្ព្ឹត្តអំពើក្បត់ជាតិ ធ្វើជាខ្ញុំ 
កញ្ជះបរទ្ស បង្កជាបញ្ហ្ធ្វើឲ្យមនចលាចលសង្គម បំផ្ល្ញរាល់សមិទ្ធផល
ដ្លជាសា្ន្ដ្ដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ប្ជាជន ជាពិស្សបំផ្ល្ញសុខសន្តិភាព និង 
ការអភិវឌ្ឍ ។ ហ្តុន្ះហើយទើបសា្ថ្ប័ននីតិប្បញ្ញត្តិបានធ្វើវិសោធនកម្ម
ជាច្ើនលើកច្ើនសារទៅលើជំពូក និងមត្្ខ្លះន្រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច្បាប់
មួយចំនួនដើម្បីធានាការពង្ឹងបានស្ថិរភាពនយោបាយ ការពង្ឹងលទ្ធិ 
ប្ជាធិបត្យ្យ ស្រី ពហុបក្ស និងនីតិរដ្ឋ ធ្វើឲ្យគណបក្សនយោបាយទាំង
អស់កាន់ត្មនការទទួលខុសត្ូវខ្ពស់ ចំពោះផលប្យោជន៍របស់ជាតិ 
និងប្ជាជនយើងនៅក្នុងដំណាក់ថ្មី ។ ជាក់ស្ត្ងកាលពីថ្ង្ទី៦ ខ្តុលា 
ឆ្ន្ំ២០១៧ សមជិករដ្ឋសភាមកពីគណបក្សប្ជាជនកម្ពុជាចំនួន៤៩រូប 
បានចុះហត្ថល្ខលើស្ចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន៤ ជូនទៅរដ្ឋសភា 
ដ្លក្នុងនះ រួមមនស្ចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្ន្តជ្ើស
តាំងតំណាងរាស្ត្ ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្ន្តជ្ើសតាំងព្ឹទ្ធសភា ច្បាប់ស្តីពី
ការបោះឆ្ន្តជ្ើសរីសក្ុមប្ឹក្សារាជធានី ក្ុមប្ឹក្សាខ្ត្ត ក្ុមប្ឹក្សា 
ក្ុង ស្ុក ខណ្ឌ និងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្ន្តជ្ើសរីសក្ុមប្ឹក្សា ឃុំ 
សង្ក្ត់ ហើយត្ូវបានសម័យប្ជុំរដ្ឋសភាលើកទី៩ នីតិកាលទី៥ ធ្វើការ 
ពិភាក្សា និងអនុម័តយល់ព្មនៅថ្ង្ទី១៦ ខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១៧ ។ នៅ 
ថ្ង្ទី២០ ខ្តុលា ឆ្ន្ំ០១៧ កិច្ចប្ជុំព្ឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៣ បានពិនិត្យ 
ឲ្យយោបល់ និងឯកភាពទាំងស្ុងទៅលើស្ចក្តីស្នើច្បាប់ ស្តីពីវិសោធន 
កម្មច្បាប់ទាំង ៤ន្ះ ហើយនៅថ្ង្ទី២៤ ខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១៧ ក្ុមប្ឹក្សា 
ធម្មនុញ្ញបានសម្្ចទទួលសា្គ្ល់ច្បាប់ន្ះ គឺស្បនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញន្ 
ព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា ។ ពែះករុណា ពែះបាទសម្តែច ពែះបរម នាថ 
នរែត្តម សីហមុនី ពែះមហាក្សតែ ន្ព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា ព្ះ
អង្គបានឡាយព្ះហស្ថល្ខលើព្ះរាជក្ម ប្កាសឲ្យប្ើប្្ស់ច្បាប់
ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំង៤ន្ះ នៅថ្ង្ទី២៥ ខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១៧ ។

គោលបំណងសំខន់បំផុតក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំង ៤ន្ះ  គឺ

The Kingdom of Cambodia is in its stage of rapid progress thanks 
to the correct and unfaltering leadership of clear aims and long-term 
vision of the Cambodian People’s Party, and the Cambodian Royal 
Government, headed by Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun 
Sen. We have kept and defended peace and political stability firmly. 
We safeguarded brilliantly tremendous achievements scored in the past 
39 years. Our people are living in happiness and peace. Democracy 
and liberal pluralism have advanced and deep-rooted in our society, 
together with enhancement of rule of law. This has provided our nation 
and people with essential interests. 

However, going through stages of rapid evolution and progresses, 
we have discovered certain points in some laws that are not responsive 
to demands of current situations. So far, some ill-will persons and 
political parties have taken advantages of such loopholes to commit 
treasons and serve foreign countries, and cause problems that created 
social turmoil, destroyed sacred achievements of our people, and ruined 
peace, and development. It is in that sense that the legislative bodies 
have amended times and again chapters and articles of the Constitution 
and some laws to strengthen political stability, democracy, freedom, 
liberal pluralism, and rule of law. This obliges political parties to be 
more responsible before national and people interests in a new stage.

Take for instance, on 6 October 2017, 49 members of the                            
National Assembly from the Cambodian People’s Party signed a draft 
amendments on four laws and sent them to the National Assembly. 
They included proposed amendments to law on elections of the                  
National Assembly members, (2) the law on the Senate elections, (3) 
the law on elections of the municipal, provincial, city, district/Khan 
councilors, and (4) the law on elections of the commune councilors. 
The ninth session of the fifth legislature of the National Assembly 
discussed and adopted those amendments on 16 October 2017. On 20 
October 2017, the Senate, in its third legislature session, reviewed and 
unanimously agreed to the draft amendments of the four laws. On 24 
October 2017, the Constitutional Council gave its approval that the 
amended laws are constitutional. On 25 2017, Preah Baat Samdech 
Preah Boromneath Norodom Sihamoni, King of the Kingdom of           
Cambodia, signed the royal decree for the amended laws to enter into 
force.

The most important objective of the amendments of the four laws 
is to ensure consistency between those laws with the law on political 
organizations as well as existing norms and for the sake of long lasting 
political stability in the Kingdom of Cambodia. It is also for further 
strengthening and expediting process of democracy, liberal pluralism, 
and firmer rule of law. Those amendments bear no aims of either            
destroying individual, group, and/or political party or pulling back 
process of democracy, liberal pluralism as are twisted by certain ill-will 
circles. Coherently, the amendments are also prohibiting politicians 
and political parties from allowing themselves to be foreign tools to 

សេចក្តីស្នើវិសេធនកម្មច្បាប់ចំនួន៤ មានគេលដេ
ធានាសុខសន្តិភាព និងការពារសមិទ្ធផលសង្គមជាត ិ

The Draft Amendments on Four Laws Aimed to Guarantee 
Peace, Defend National Achievements
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ដើម្បីធ្វើឲ្យមនសង្គតិភាពជាមួយច្បាប់ ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ ព្មទាំង
បទដ្ឋ្នទាំងឡាយដ្លនៅជាធរមន និងដើម្បីធានាស្ថិរភាពនយោបាយ
ឲ្យស្ថិតស្ថ្រ យូរអង្វ្ង នៅព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា និងដើម្បីបន្តខិតខំ 
ពង្ឹង និងពន្លឿនដំណើរការន្លទ្ធិប្ជាធិបត្្យ ស្រី ពហុបក្ស ទន្ទឹមនឹង
ការពង្ឹងនីតិរដ្ឋឲ្យកាន់ត្រឹងមំ ។ ការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ន្ះគ្ម្ន
គោលដៅបំផ្លិចបំផ្ល្ញបុគ្គលណាម្ន្ក់ ក្ុម ឬក៏គណបក្សនយោបាយ 
ណាមួយ ឬក៏ធ្វើឲ្យថយក្្យនូវដំណើរការន្លទ្ធិប្ជាធិបត្យ្យ ស្រី 
ពហុបក្ស នៅកម្ពុជាដូចការមួលបង្ក្ច់របស់មជ្ឈដ្ឋ្នអគតិមួយចំនួននះ
ឡើយ ។ ជាមួយគ្ន្ន្ះ ក៏ដើម្បីការពារមិនឲ្យអ្នកនយោបាយ និងគណបក្ស
នយោបាយណាមួយត្ូវបានប្ើប្្ស់ជា ឧបករណ៍បម្ើឲ្យពួកបរទ្ស 
ធ្វើសកម្ម ភាពក្បត់ជាតិ ក្បត់ប្ជាជន ផ្តួលរំលំរដ្ឋ្ភិបាលស្បច្បាប់ និង
ធ្វើឲ្យប្ទ្សជាតិធា្ល្ក់ទៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្្មជាថ្មីទៀត ។ ជាក់ស្ត្ងនៅ
ក្នុងស្ចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ ស្តីពីការបោះឆ្ន្តជ្ើសតាំង
តំណាងរាស្ត្បានសម្្ចក្ប្្មត្្១៣៨-ស្ទួន បានកំណត់យ៉្ង 
ច្បាស់ថា៖ «ក្នុងនីតិកាលន្រដ្ឋសភាប្សិនបើមនគណបក្សនយោបាយ
ណាមួយប្កាសបោះបង់ចោលអាសនៈ ឬត្ូវលុបឈ្ម្ះច្ញពីបញ្ជី 
គណបក្សនយោបាយ ឬត្ូវរំលាយស្បតាមច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោ
បាយបញ្ជីប្ក្ខជន និងតំណាងរាស្្តទាំងអស់ ន្គណបក្សនយោបាយ 
នះ ល្ងមនសុពលភាព និងល្ងមនគុណសម្បត្តិតទៅទៀតហើយ ។ 
ក្នុងករណីខងលើន្ះ គណៈកម្ម្ធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្ន្តត្ូវធ្វើកា
រប្ងច្កអាសនៈដ្លនៅទំន្រនះ ក្នុងរយៈព្លយ៉្ងយូរ៧ថ្ង្ ទៅឱ្យ
គណបក្សនយោបាយនានាដ្លបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្ន្តក្នុងរាជធា
នី-ខ្ត្តជាមួយ ដោយមិនគិតបញ្ចូលគណបក្សនយោបាយដ្លបោះបង់
ចោលអាសនៈ ឬដ្លត្ូវលុបឈ្ម្ះច្ញពីបញ្ជីគណបក្សនយោបាយ 
ឬដ្លត្ូវរំលាយស្បតាមច្បាប់ ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ និងគណ 
បក្សនយោបាយមនអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភា ដ្លដឹកនាំរាជរដ្ឋ្ភិបាល…» ។ 
នៅក្នុងវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្ន្តជ្ើសរីសក្ុមប្ឹក្សា ឃុំ សង្ក្ត់ 
មត្្២០ថ្មី បានកំណត់ថា៖ «ក្នុងករណីគណបក្សនយោបាយណាមួយ 
បោះបង់ចោលអាសនៈ ដ្លខ្លួនទទួលបាន ឬត្ូវបានលុបឈ្ម្ះច្ញពី
បញ្ជីគណបក្សនយោបាយ ឬត្ូវបានរំលាយស្បតាមច្បាប់ស្តីពីគណបក្ស
នយោបាយបញ្ជីប្ក្ខជន និងសមជិកក្ុមប្ឹក្សា ឃុំ សង្ក្ត់ ទាំងអស់ 
ន្គណបក្សនយោបាយនះ ល្ងមនសុពលភាព និងល្ងមនគុណ 
សម្បត្តិតទៅទៀតហើយ ។ ករណីន្ះគណៈកម្ម្ធិការជាតិរៀបចំការ 
បោះឆ្ន្តត្ូវប្ងច្កអាសនៈ ដ្លនៅទំន្រនះទៅឲ្យបញ្ជីប្ក្ខជនន្
គណបក្សនយោបាយផ្ស្ងទៀត ដ្លបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្ន្ត ឃុំ 
សង្ក្ត់ ក្នុងអំឡុងព្លយ៉្ងយូរ១៤(ដប់បួន)ថ្ង្.....»។  នៅក្នុងវិសោធន
កម្មច្បាបស់្តីពីការបោះឆ្ន្តជ្ើសរីសក្ុមប្ឹក្សារាជធានី ខ្ត្ត ក្ុង ស្ុក 
ខណ្ឌ មត្្ ១៣ស្ទួន បានកំណត់ថា៖ «ក្នុងអាណត្តិន្ក្ុមប្ឹក្សារាជធានី 
ក្ុមប្ឹក្សាខ្ត្ត ក្ុមប្ឹក្សាក្ុង ក្ុមប្ឹក្សាស្ុក ក្ុមប្ឹក្សាខណ្ឌ ប្សិន
បើមនគណបក្សនយោបាយណាមួយប្កាស បោះបង់ចោល អាសនៈ 
ឬត្ូវបានលុបឈ្ម្ះច្ញពីបញ្ជីគណបក្សនយោបាយ ឬត្ូវបានរំលាយ
ស្បតាមច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយបញ្ជីប្ក្ខជន និងសមជិក្ុម 
ប្ឹក្សារាជធានី ខ្ត្ត ក្ុង ស្ុក ខណ្ឌ ទាំងអស់ន្គណបក្សនយោបាយ
នះល្ងមនសុពលភាព និងល្ងមនគុណសម្បត្តិតទៅទៀតហើយ ។ 
ករណីន្ះគណៈកម្ម្ធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្ន្តត្ូវប្ងច្កអាសនៈ
ដ្លនៅទំន្រនះទៅឲ្យបញ្ជីប្ក្ខជន គណបក្សនយោបាយផ្ស្ងទៀត 
ដ្លបានចូលរួមបោះឆ្ន្តក្នុងរាជធានី ខ្ត្ត ក្ុង ស្ុក ខណ្ឌ ក្នុងអំឡុង 
ព្លយ៉្ងយូរ ១៤(ដប់បួន)ថ្ង្...»។

មជ្ឈដ្ឋ្នអគតិទាំងពួកប្ឆំង ព្មទាំងប្ទ្សមួយចំនួនរួមទាំង 

carry out treason against their people, and to overthrow legal government, 
bringing the country back into a new war.

The amended article 138 bis of the law on elections of members 
of the National Assembly defined clearly that - “… In a legislative term 
of the National Assembly, if any political party abandons its seats, or 
is removed from the political parties list, or is dissolved according to 
law on political parties, the party’s listed candidates and members of 
the National Assembly are no longer valid and qualified. In such case, 
the National Elections Committee reallocates vacated seats within 
seven days at the longest to other parties contested in the elections in 
the same municipal and province. This will not include political parties 
that abandon their seats, or is removed from list of political parties, or 
is dissolved according to law on political party, and parties with seats 
in the National Assembly and leading the Royal Government.”

Amendments of the law on elections of the communal councilors 
defined in its new article 20 that “… in case anyone political parties 
are abandoning their allocated seats, are removed from list of political 
parties, or dissolved according to law on political parties, listed                 
candidates and commune councilors of the parties will no longer be 
valid and qualified. In such case, the National Elections Committee 
reallocates the vacated seats to listed candidates of political parties 
contested in the communal elections within 14 days at the longest …”

The amendments of law on elections of municipal, provincial/city, 
district/khan councils defined in Article 13 bis that “… in elected terms 
of councils of municipality, province, district/khan, if any political 
party abandons its seats, or is removed from the political parties list, 
or is dissolved according to law on political parties, the party’s listed 
candidates and municipal, provincial, city, and district/khan councilors 
are no longer valid and qualified. In such case, the National Elections 
Committee reallocates the vacated seats to listed candidates of political 
parties contested in the municipal, provincial, city, and district/khan 
councilor elections within 14 days at the longest …”

After the amendments in place, ill-will circles that include also 
opposition party and some countries, the US also included, complained, 
and expressed their concerns on what they termed as “backwardness 
of democracy in Cambodia.” Some foreigners boldly commented on 
Cambodia’s Constitution and national sovereignty in violation of prin-
ciple of democracy, liberal pluralism, and rule of law for demanding 
for release of culprits, the accused, and treacherous persons without 
condition. They have accused the amendments of the four laws unilateral 
and unconstitutional. They however should inspect clearly that                 
whatever the Royal Government has been doing is in complete                  
conformity with laws of the Kingdom of Cambodia. 

The National Assembly has the task and obligation to make and 
adopt laws according to stipulations in the Constitution and internal 
regulations of the National Assembly. According to the Constitution 
and internal regulations of the National Assembly, whether the opposition 
parties participate or not, the 67 members of the National Assembly 
present, or more than half the number of its members, can carry out 
the session and adopt the draft amendments of the four laws with a 
favor of 67 over 67.

There are criticisms also from certain circles that should there be 
trial of leader or dissolution of the opposition party, including also the 
amendments of the four laws, that would be a violation of voters’ wills. 
They forgot what the Americans and the opposition party did on               
Cambodian people in the decade 1970s and on the Cambodian People’s 
Party, and the legal Royal Government of Cambodia, during the               
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អាម្រិកផងបានធ្វើជាត្អូញត្អ្រ សោកសា្ត្យ និងព្ួយបារម្ភអំពីរបស់ដ្ល 
ហៅថា «ដំណើរថយក្្យន្លទ្ធិប្ជាធិបត្យ្យនៅកម្ពុជា» ក្្យ        
ព្លដ្លស្ចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំង ៤ន្ះចូលជាធរមន ។ ពួក           
បរទ្សខ្លះបានធ្វើអតា្ថ្ធិប្បាយបំពានយ៉្ងគឃ្លើនទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និង 
អធិបត្យ្យជាតិរបស់កម្ពុជា រំលោភទៅលើគោលការណ៍ ប្ជាធិបត្យ្យ 
ស្រី ពហុបក្ស និងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាដោយបានទាមទារឲ្យដោះល្ងអ្នក
ទោស ជនជាប់ចោទ រួមទាំងជនក្បត់ជាតិច្ញពីពន្ធនាគរដោយគ្ម្នលក្ខ
ខណ្ឌទៀតផង ។ ពួកគ្បានចោទប្កាន់ទៀតថា ស្ចក្តីស្នើវិសោធនកម្ម
ច្បាប់ទាំង៤ន្ះ ធ្វើឡើងដោយសភាឯកបក្សផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ។ ប៉ុន្ត្ពួក
គ្ត្ូវត្ពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ថា អ្វីៗដ្លរាជរដ្ឋ្ភិបាលបាន និង 
កំពុងធ្វើគឺ ស្បទៅតាមច្បាប់ន្ព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជាទាំងស្ុង ។ 
រដ្ឋសភាជាតិមនភារកិច្ច និងកាតព្វកិច្ចធ្វើច្បាប់ និងអនុម័តច្បាប់ទៅតាម
សា្ម្រតីខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងបទបញ្ជ្ផ្ទ្ក្នុងន្រដ្ឋសភា ។ បើយោងតាម 
ខ្លឹមសារន្រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងបទបញ្ជ្ផ្ទ្ក្នុងន្រដ្ឋសភា ទោះបីគណបក្ស 
ប្ឆំងមិនចូលរួម ក៏តំណាងរាស្ត្៦៧រូប ដ្លបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុង 
សម័យប្ជុំសភានះ គឺមនចំនួនលើសពីពាក់កណា្ត្ល ន្ចំនួនសមជិក
រដ្ឋសភាទាំងមូលអាចប្ជុំបាន ហើយការអនុម័តទៅលើស្ចក្តីស្នើ 
វិសោធនកម្មច្បាប់ទាំង៤នះ បានទទួលការគំទ្ ៦៧លើ ៦៧សម្ល្ង 
ទៅហើយ ។ 

មនការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋ្នអគតិខ្លះទៀត ដ្លបានចោទប្កាន់ទាំង 
ទទឹងទិសថា បើមនការកាត់ទោសម្ដឹកនាំបក្សប្ឆំង ឬរំលាយបក្ស 
ប្ឆំង រួមទាំងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំង ៤ ន្ះផង គឺជាការរំលោភ     
ទៅលើឆន្ទះរបស់ប្ជារាស្ត្ដ្លជាអ្នកបោះឆ្ន្ត ។ បុ៉ន្ត្ពួកគ្ប្រធ្វើជា
ភ្ល្ចនូវរឿងអតីតកាល ដ្លអាម្រិកព្មទាំងគណបក្សប្ឆំងបានធ្វើ 
មកលើប្ជាជនកម្ពុជាកាលពីក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្ន្ំ ១៩៧០ និងមកលើ 
គណបក្សប្ជាជនកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋ្ភិបាលស្បច្បាប់កម្ពុជាក្នុងអំឡុង
ព្លបោះឆ្ន្តឆ្ន្ំ២០១៣ ។ ទាក់ទិននឹងបញ្ហ្ន្ះ កាលពីថ្ង្១៨ ខ្តុលា 
សម្ត្ចត្ជោ ហ៊ុន សែន បានលើកជាសំណួរចំនួន២ថា៖ ទី១- «នៅ        
ព្លដ្លអ្នកផ្តួលរំលំទម្ល្ក់សម្ត្ចនរោត្តម សីហនុ អ្នកបានគំទ្ការ 
ផ្តួលរំលំ សម្ត្ចនរោត្តម សីហនុ តើពួកអ្នកមនបានគិតអំពីឆន្ទៈប្ជាពលរដ្ឋ 
ដ្លបានបោះឆ្ន្តសម្្ប់តំណ្ង ប្មុខរដ្ឋរបស់សម្ត្ចព្ះនរោត្តម 
សីហនុ ទ្? ពួកអ្នកបានគិតអំពីឆន្ទៈរាស្្តទ្? អ្នកអត់បានគិតអំពីឆន្ទៈ 
របស់រាស្្តទ្។ អ្នកគិតត្អំពីបញ្ហ្ថា សម្ត្ចនរោត្តម សីហនុ ដឹកនាំផ្ត្ច់
ការក្នុងព្លដ្លព្ះអង្គមិនបានធ្វើអ្វីខុសនះទ្ ។ ដើម្បីបម្ើឱ្យ 
សង្្គាមនៅវៀតណាម អ្នកត្ូវកាន់កាប់កម្ពុជា ហើយដោយសារត្ 
សម្ត្ចនរោត្តម សីហនុ មិនធ្វើតាមបំណងរបស់អ្នក អ្នកក៏ចាប់ផ្តើមផ្តួល   
រំលំសម្ត្ចនរោត្តម សីហនុ ដោយមិនបានគិតអំពីឆន្ទៈរបស់រាស្្ត ដ្ល 
បានគំទ្ និងថា្វ្យអំណាចចំពោះព្ះអង្គ ជាព្ះប្មុខរដ្ឋអស់មួយជីវិត
ទៀតផង» ។ សម្ត្ចត្ជោ ហ៊ុន សែន បានចោទជាសំណួរទី ២ថា៖ 
«កន្លងទៅនៅកម្ពុជា នៅព្លដ្លអ្នកស្្កថា ហ៊ុន ស្ន អើយចុះ 
ច្ញទៅ តើអ្នកមនបានគិតអំពីឆន្ទៈរាស្្ត ដ្លបានបោះឆ្ន្តឱ្យគណ 
បក្សប្ជាជនកម្ពុជាឱ្យ ហ៊ុន ស្ន ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្្តីទ្? ន្ះជាចំណុច 
ដ្លអ្នកត្ូវគិត ហើយសូមអ្នក កុំគ្ចវ្សថា រឿងហ្នឹងជារឿងចាស់ ។ 
ប៉ុន្ត្រឿងចាស់ និងរឿងថ្មី ដូចត្គ្ន្ទ្ ។ ម្យ៉្ងទៀត ខ្ញុំចង់ចង្អុលទៅ 
មហាអំណាច ដ្លហៅថា បិតាប្ជាធិបត្យ្យ និងសិទ្ធិមនុស្ស គឺសហរដ្ឋ 
អាម្រិក នៅត្ង់ថា ព្លលោក និច សុន ធ្វើខុសក្នុងរឿងអាស្ូវ  
វ៉តធើហ្គ្ត ព្លនះ គ្បានទម្ល្ក់និចសុនច្ញពីតំណ្ងហ្តុអ្វី បាន 
ជាគ្ម្ននរណាធ្វើ អតា្ថ្ធិប្បាយអំពីឆន្ទៈរបស់រាស្្ត ដ្លបានបោះឆ្ន្តឱ្យ 
និច សុន ធ្វើជាប្ធានាធិបតី?» ។ ម៉្យងវិញទៀតការអនុវត្តច្បាប់ គឺជាវិធាន

ការចាំបាច់ត្មួយគត់បញ្ជៀសបានការបង្ហូរឈាមគ្ន្ ដ្លសោកនាដ 
កម្មប្បន្ះ កម្ពុជាធា្ល្ប់បានឆ្លងកាត់ច្ើនណាស់មកហើយ ។ នៅថ្ង្ទី 
២៣ ខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១៧ សម្ត្ចត្ជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជ្ក់យ៉្ង 
ច្បាស់លាស់ថា៖ «កុំមកចង់ផ្ដួលរំលំដោយផ្លូវកាត់ឲ្យសោះ អ្នកមិនអាច 
ទៅរួចទ្ ហើយអ្នកក៏មិនអាចគ្ចវ្សពីសំណាញ់ច្បាប់បានដ្រ ។ អំពើ 
របស់អ្នកត្ូវត្ផ្ដនា្ទ្ទោសហើយ ហើយការអនុវត្តផ្លូវច្បាប់ប្សើរជាងការ
ប្ើប្្ស់កម្ល្ំងប្ដប់អាវុធ ។ យើងច្ញដំណើរពីសា្ថ្នភាពដ៏លំបាក 
រហូតមកដល់ព្លន្ះ ចាំបាច់ត្ូវត្រក្សាឲ្យបាន មិនត្ូវឲ្យជនក្បត់ក្្ម
បញ្ជ្របស់បរទ្សណាមកបំផ្លិចបំផ្ល្ញបានទ្» ។

ការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន៤ន្ះ បង្ហ្ញឲ្យឃើញនូវជំហានទៅមុខ
ដ៏ត្ឹមត្ូវន្ដំណើរការប្ជាធិបត្យ្យ និងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជា និងឆ្លុះបញ្ច្ំង 
ឲ្យឃើញច្បាស់ អំពីការទទួលខុសត្ូវរបស់គណបក្សប្ជាជនកម្ពុជាដ្ល
បានប្កាន់ខ្ជ្ប់គោលជំហរការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ ការពារសុខសន្តិភាព 
ការពាររាល់សមិទ្ធផលរបស់សង្គមជាតិ ដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្ទ្សជាតិយូរ
អង្វ្ងតទៅទៀត ដោយមិនអនុញ្ញ្តិឲ្យគណបក្សនយោបាយណាមួយ 
ឬមជ្ឈដ្ឋ្នអគតិណាមួយបំផ្លិចបំផ្ល្ញបានឡើយ ៕

elections in 2013. In relation to this issue, on 18 October, Samdech 
Techo Hun Sen raised two questions. 

“... Firstly, when they launched a coup against the head of state 
Preah Norodom Sihanouk, did anyone think about any voters or people’s 
wills that voted him as head of state? Was it not against the will of the 
people? You did not care about it? You only brought up issue of dicta-
torship while he did nothing wrong. To serve your war interest in Viet-
nam, you needed to occupy Cambodia. As Samdech Preah Norodom 
Sihanouk refused to oblige your wish, you got him, ignoring his people’s 
support as a lifetime head of state, out of power ...”

Samdech Techo in his second question asked – “... recently too, 
there was this chanting slogan of “Hun Sen! Step Down.” Have those 
people thought of wills of the people who had voted overwhelmingly 
for the Cambodian People’s Party and for Hun Sen to be Prime                  
Minister? This is the point that everyone should think about. Yo cannot 
avoid it and said it is an old issue. I wantd to point to the powerful 
nation or father of democracy and human rights, the United States of 
America, I mean, when Mr. Nixon did something wrong about Watergate 
scandal, there was this motion in the US congress to bring him down. 
Nobody talked about people’s wills that voted him as president in the 
first place ...” 

After all, implementing laws to resolve issues is the only necessatry 
means to avoid bloodshep, such tragedy that Cambodia went through 
many times. On 23 October 2017, Samdech Techo Hun Sen reaffirmed 
clearly that “… they should not seek to bring us down in abrupt way. 
You would not be able to succeed. You may not escape from legal net. 
You are to receive punishment for what you had done. Implementing 
laws is better than using arms. We have put our difficult past behind. 
We must keep it. We will not allow treacherous persons to destroy 
under foreign order …”

The amendments of the four laws show a correct step forwards of 
democracy and rule of law in Cambodia. It also reflects responsibility 
taken by the Cambodian People’s Party in adherence to position of 
defending the Constitution, peace, and national achievements for the 
sake of long-term national development. We allow no destructions from 
any political party or ill will circles./.
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គាស់រំលើងឲ្យបរាជ័យដល់ឫសគល់ឧបាយកល
នៃការធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌នៃកម្ពុជា

បដិវត្តន៍ពណ៌ ជាពាក្យមួយដ្លត្ូវបានគ្ប្ើប្្ស់ទូទាំង 

ពិភពលោក ជាការកត់សម្គ្ល់ទៅលើការធ្វើចលនាបះបោរបង្កើត

ឲ្យមនភាពចលាចល ការបង្ហូរឈាម ហើយចុងក្្យបំផុតវាបាន

ផ្តល់នូវផលវិបាកជាច្ើនហួសពីអ្វីដ្លយើងនឹកសា្ម្នមិនដល់ ។

តើបដិវត្តន៍ពណ៌ជាអ្វី? តាមនិយមន័យបដិវត្តន៍ពណ៌គឺជា វិធី

សាស្្តក្នុងការផ្ល្ស់ប្តូររបបមួយ ឬម្ដឹកនាំន្ប្ទ្សមួយតាម 

រយៈការប្ើប្្ស់កម្ល្ំងមហាជន ជាពិស្សយុវជនឲ្យប្មូលផ្តុំ

គ្ន្ធ្វើការតវា៉្ក្្មរូបភាពអហិង្សា ឈានទៅដល់ការប្ើអំពើ 

ហិង្សា ក្្មល្សទាមទារសិទ្ធិស្រីភាព និងយុត្តិធម៌សង្គម ។       

ពាក្យថា ផ្ល្ស់ប្តូរនៅក្នុងនិយមន័យ ន្បដិវត្តន៍ពណ៌គឺការផ្តួលរំលំ

រដ្ឋ្ភិបាលស្បច្បាប់មួយដ្លកើតច្ញពីការបោះឆ្ន្ត ។ ជាទូទៅ

បដិវត្តន៍ពណ៌ត្ូវបានគ្ប្ើប្្ស់ពណ៌ផ្ក្ ឬវត្ថុអ្វីដ្លជាក់លាក់

ណាមួយមកធ្វើជានិមិត្តសញ្ញ្ ។

តើអ្វីទៅជាវិធីន្ការធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌? ដើម្បីបង្កើតឲ្យមន 

បដិវត្តន៍ពណ៌នៅក្នុងប្ទ្សមួយ គ្ត្ូវរកឲ្យឃើញ ចំណុចរសើប 

បំផុត ឬក៏បង្កឱកាសបង្កើតឲ្យមនភាពអវិជ្ជមនណាមួយនៅក្នុង 

របបនះ បនា្ទ្ប់មកត្ូវចំណាយព្លធ្វើការបំពាក់បំប៉នមួយជំហាន

ម្តងៗ ឲ្យប្ជាជនបាត់ជំនឿមកលើរដ្ឋអំណាច ឈានទៅបនា្ទ្ប          

និងបន្សាបអំណាចរបស់រដ្ឋ ធ្វើឲ្យរដ្ឋអំណាចនះចុះខ្សាយបាត់ 

បង្អ្ក បាត់ការគំទ្ ទើបបំផុសមហាជនឲ្យក្្កឡើងធ្វើការតវា៉្ 

បះបោរ បង្កចលាចល និងផ្តួលរំលំត្ម្តង ។ ពួកគ្ក៏បានបង្កើតផង

ដ្រនូវសម្ព័ន្ធភាពរវាងគណបក្សនយោបាយ ដ្លមននិនា្ន្ការដូច

គ្ន្ក្នុងការប្ឆំងរាជរដ្ឋ្ភិបាលបង្កើតសម្ព័ន្ធសមគម និងអង្គការ

មិនម្នរដ្ឋ្ភិបាលកសាងចលនាយុវជន និងបង្កើតបណា្ត្ញផ្សព្វ-

ផ្សាយមន និនា្ន្ការប្ឆំងដើម្បីធ្វើការឃោសនាវាយប្ហារម្ 

ដឹកនាំរដ្ឋ្ភិបាល និងគណបក្សកាន់អំណាច ។ វិធីធ្វើនៅមនច្ើន

យ៉្ងទៀតដូចជាការប្មូលផ្តុំគ្ន្ធ្វើបាតុកម្មតាមដងផ្លូវ ដើម្បីបដិ-

ស្ធលទ្ធផលន្ការបោះឆ្ន្តទាមទារឲ្យមនការបោះឆ្ន្ត ឬ 

ការផ្ទៀងផ្ទ្ត់ ឬការរាប់សន្លឹកឆ្ន្តឡើងវិញ រួចជំរុញប្ព័ន្ធ 

ផ្សព្វផ្សាយ និង សម្ព័ន្ធ NGOs ដ្លពួកគ្រៀបចំស្្ចហើយនះ

ឲ្យបន្ទរ និងបំពងសម្ល្ងធ្វើឲ្យឮខ្ទរខ្ទ្រឡើង ។ ពួកគ្បញ្ឆ្ះកំហឹង

បាតុករប្ឆំងរដ្ឋ្ភិបាល ជំរុញឬរៀបចំឲ្យមនការប៉ះទង្គិចដោយ

ការបង្ហូរឈាម និងទាក់ទាញ ឬទិញទឹកចិត្តកម្ល្ំងប្ដប់អាវុធឲ្យ

ឈប់គំទ្រដ្ឋ្ភិបាលជាដើម ។

តើបដិវត្តន៍ពណ៌កើតឡើងនៅប្ទ្សណាខ្លះ? បដិវត្តន៍ពណ៌

បានកើតឡើងក្នុងប្ទ្សមួយចំនួន ដ្លយើងបានធ្វើការកត់ 

សម្គ្ល់ដូចជា នៅក្នុងអតីតសហភាពសូវៀត និងឧបទ្វីបបាល់កង់

ក្នុងដើមទស្សវត្សរ៍ឆ្ន្ំ២០០០ បដិវត្តន៍ផ្ក្ការណ្ហ្សុិន ក្នុង 

ប្ទ្សព័រទុយហា្ក្ល់ ឆ្ន្ំ១៩៧៤ បដិវត្តន៍ពណ៌លឿងនៅប្ទ្ស

ហ្វីលីពីនឆ្ន្ំ១៩៨៦ បដិវត្តន៍ក្ណាត់កម្ញី នៅឆ្កូស្លូវា៉្គី ខ្វិច្ឆិកា 

ឆ្ន្ំ១៩៨៩ បដិវត្តន៍ ប៊ូលឌូហ្ស្រ នៅប្ទ្សយូហា្គ្សា្ល្វី ឆ្ន្ំ២០០០ 

បដិវត្តន៍ផ្ក្កូលាប នៅប្ទ្សហ្សកហ្សី ខ្វិច្ឆិកា ឆ្ន្ំ២០០៣ 

បដិវត្តន៍ពណ៌ទឹកក្ូចនៅអ៊ុយក្្ន ខ្វិច្ឆិកា ឆ្ន្ំ២០០៤ បដិវត្តន៍ 

ពណ៌សា្វ្យ នៅអ៊ីរា៉្ក់ ខ្មករា ឆ្ន្ំ២០០៥ បដិវត្តន៍ខោខូវប៊យ 

នៅប្ទ្សប្ឡារូស ខ្មិនា ឆ្ន្ំ២០០៦ បដិវត្តន៍រមៀត នៅ 

ប្ទ្សភូម ខ្សីហា ឆ្ន្ំ២០០៧ បដិវត្តន៍ផ្ក្ម្លិះ នៅទុយណ្សុី 

ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១០ បដិវត្តន៍ផ្ក្ឈូកនៅអ្ហ្សីប ខ្មករា ឆ្ន្ំ២០១១ 

បដិវត្តន៍ផ្ក្ម្លិះ នៅប្ទ្សចិន ខ្ កុម្ភៈ ឆ្ន្ំ២០១១ បដិវត្តន៍ចម្ុះ

ពណ៌នៅប្ទ្សម៉្ស្ដូនី ខ្ម្សា ឆ្ន្ំ២០១៦។ល។ និង។ល។ 

តើនៅប្ទ្សកម្ពុជាមនបដិវត្តន៍ពណ៌ឬទ្? បើពិនិត្យទៅ 

លើនិយមន័យ និងបទពិសោធន៍ ដ្លបដិវត្តន៍ពណ៌បានកើតមន   

រួចហើយនៅលើប្ទ្សមួយចំនួនក្នុងពិភពលោក ព្មទាំងតួអង្គ

សកម្មភាពកុប្បកម្មហិង្សា ញុះញង់ដោយគណបក្សសង្គ្្ះជាតិ ដ្លជាធាតុពិតន្ការធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌កាលពីឆ្ន្ំ២០១៣ 
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ទាំងឡាយដ្លត្ូវធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌ រួមជាមួយនឹងឯកសារជាច្ើន
ដ្លសមត្ថកិច្ចយើង ប្មូលបានជាភស្តុតាងបានបង្ហ្ញឲ្យយើង
ឃើញច្បាស់ណាស់ថា ក្នុងអំឡុងការបោះឆ្ន្តឆ្ន្ំ២០១៣ គណបក្ស
ប្ឆំងដោយមនការគំទ្ពីអាម្រិក អង្គការសង្គមសុិវិល និងប្ព័ន្ធ 
ឃោសនា ដ្លមននិនា្ន្ការប្ឆំងបានធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌នៅ 
ប្ទ្សកម្ពុជាយើងហើយ ។ តាមរយៈការបះបោរនៅតាមដងផ្លូវ 
ពួកសកម្មជនន្គណបក្សប្ឆំង បានកាន់ផ្ក្ឈូកនៅក្នុងដ្ជា
សញ្ញ្សម្គ្ល់ដ្លនះ គឺជាបដិវត្តន៍ផ្ក្ឈូក ។ បដិវត្តន៍ពណ៌ 
នៅកម្ពុជា ផ្តើមឡើងដោយមនស្ណារីយោមួយច្បាស់លាស់ 
ទាំងមុនព្លបោះឆ្ន្ត ក្នុងព្លបោះឆ្ន្ត និងក្្យព្ល 
បោះឆ្ន្តនាថ្ង្ទី២៧ ខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ២០១៣ ។ មុនព្លបោះឆ្ន្ត
គណបក្សប្ឆំងបានប្កាសជាមុនថា  ពួកគ្ចូលរួមបោះឆ្ន្ត 
ត្នឹងមិនទទួលសា្គ្ល់លទ្ធផលន្ការបោះឆ្ន្តទ្ ដោយភា្ជ្ប់ជា
មួយនូវការចោទប្កាន់មួលបង្ក្ច់ថា គណៈកម្ម្ធិការជាតិរៀបចំ
ការបោះឆ្ន្តមិនអព្យក្ឹត ។ ក្្យមកពួកគ្បានមួលបង្ក្ច់ 
អំពីការបន្លំសន្លឹកឆ្ន្ត បំផុសឲ្យមនការប្កបាក់ក្នុងសង្គមជាតិ    
បំផុសសតិអារម្មណ៍ជាតិនិយមចង្អៀតចង្អល់ ។ ក្នុងថ្ង្បោះឆ្ន្ត         

ក្ុមប្ឆំងបានបង្កើតឲ្យមនអំពើហិង្សាជាច្ើនកន្ល្ង ដូចជាការ
គំរាមអ្នកបោះឆ្ន្តមិនឲ្យទៅបោះឆ្ន្ត គំរាមកំហ្ងមន្ត្ីរៀបចំ
ការបោះឆ្ន្តតាមការិយល័យបោះឆ្ន្ត រហូតឈានទៅដល់ដុត
រថយន្តរបស់សមត្ថកិច្ចថ្មទៀត ។ ក្្យថ្ង្បោះឆ្ន្តពួកគ្           
បានខិតខំប្ម្ប្មូលអ្នកគំទ្ខ្លួន មកទីលានប្ជាធិបត្យ្យ 
ហើយប្ើប្្ស់ទីលានន្ះ ជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្្ប់ប្មូលកម្ល្ំង 
និងចាត់តាំ្ងជាសកម្មភាពបាតុកម្មយ៉្ងអនាធិបត្យ្យ តាមដងផ្លូវ 
ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉្ងធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខ សណា្ត្ប់ធា្ន្ប់សង្គម ។          
ពួកគ្ប្កាសមិនទទួលសា្គ្ល់លទ្ធផលន្ការបោះឆ្ន្ត មិនចូលរួម
កិច្ចប្ជុំរដ្ឋសភាលើកដំបូងតាមការកោះប្ជុំរបស់ព្ះមហាក្សត្
ទាមទារឲ្យសម្ត្ចត្ជោ ហ៊ុន សែន ចុះច្ញពីតំណ្ង និង 
រៀបចំឲ្យមនការបោះឆ្ន្តឡើងវិញ ។ មនអង្គការសង្គមសុីវិល    
ខ្លះបានទាមទារឲ្យបង្កើតរដ្ឋ្ភិបាលបណ្ត្ះអាសន្ន ដើម្បីដឹកនាំ
ប្ទ្សក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាល ហើយរៀបចំការបោះឆ្ន្ត 
ឡើងវិញ។ ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដ្លមននិនា្ន្ការប្ឆំងត្ងត្ផ្សាយ
ហើយផ្សាយទៀត នូវបទវិភាគ និងបទសម្ភ្សន៍របស់ក្ុមមនុស្ស
ដ្លមនការចាត់តាំងត្ឹមត្ូវ ហើយដ្លប្កាសខ្លួនឯងជាអ្នក 
វិភាគឯករាជ្យនិយយភូតកុហក បំភ្ល្បំផ្លើស ក្នុងគោលបំណងធ្វើ
ឲ្យសាធារណមតិច្បូកច្បល់ ។ 

នៅខ្ឧសភា ឆ្ន្ំ២០១៦ ពួកគ្បានសាកល្បងម្តងទៀតធ្វើ 
បដិវត្តន៍ពណ៌ខ្ម្ តាមរយៈការបំផុសប្ជាជនឲ្យស្លៀកពាក់ពណ៌
ខ្ម្រៀងរាល់ថ្ង្ច័ន្ទ ។ នៅខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១៧ បក្សប្ឆំងបាន      
សាកល្បងម្តងទៀត ធ្វើសកម្មភាពក្នុងទម្ង់ជាបដិវត្តន៍ពណ៌ដ្រ
នះ គឺការបំផុសឲ្យលើកបដដ្លមនរូបជនក្បត់ជាតិ កឹម សុខ 
នៅតាមទីសា្ន្ក់ការគណបក្សប្ឆំងគ្ប់ខ្ត្ត រាជធានី និងតាម 
មូលដ្ឋ្ននានា ប៉ុន្ត្ឧបាយកលទាំងអស់ន្ះត្ូវបរាជ័យ ហើយ 

បដិវត្តន៍ពណ៌នៅកម្ពុជាត្ូវបានគស់ឫសផ្តួលរំលំ ។ កឹម សុខ 
ក៏បានសារភាពជាចំហហើយថា សហរដ្ឋអាម្រិកជាអ្នកជួយគត់ 
ឲ្យអនុវត្តផ្នការ ដើម្បីផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋ្ភិបាល ដោយយកគំរូតាម 
ប្ទ្សយូហ្គ្សា្ល្វី និងស៊្ប៊ី ។ 

ទង្វើទាំងអស់ន្ះ គឺផ្ទុយទាំងស្ុងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ផ្ទុយពីគោល- 
ការណ៍ដ៏ត្ឹមត្ូវន្លទិ្ធប្ជាធិបត្យ្យ នីតិរដ្ឋ និងផ្ទុយពីឆន្ទៈ 
របស់ប្ជាជន ប៉ុន្ត្វាត្ឹមត្ូវឥតខោ្ច្ះ បើពិនិត្យអំពីសកម្មភាព 
ទាំងន្ះទៅនឹង និយមន័យ និងខ្លឹមសារន្ការធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌ ។ 
តាមរយៈភស្តុតាងជាច្ើនបានបង្ហ្ញថា ម្ដឹកនាំបក្សប្ឆំងពិត
ជាបានប្ើប្្ស់ឧបាយកលយ៉្ងពិសពុល គ្្ះថា្ន្ក់បំផុត ក្នុង 
ការផ្តួលរំលំរដ្ឋអំណាចស្បច្បាប់ ខុសពីគោលការណ៍ន្លទ្ធិ-
ប្ជាធិបត្យ្យ ហើយសកម្មភាពន្ះនឹងបំផ្ល្ញចោលនូវសមិទ្ធផល
ទាំងឡាយ ដ្លប្ជាជនកម្ពុជាបានខិតខំប្ឹងប្្ងកសាងឡើង
យ៉្ងលំបាក ក្នុងរយៈព្លជាង ៣០ឆ្ន្ំកន្លងមកន្ះ។ តាមការ 
សន្និដ្ឋ្ន និងវាយតម្ល្ទៅលើព័ត៌មន និងសកម្មភាពរបស់គណបក្ស 
ប្ឆំង ដ្លបានប្ព្ឹត្តតាំងពីមុនមកដល់ព្លន្ះ ពួកគ្នឹង          
មិនបោះបង់មហិច្ឆតាដ៏ខ្ម្កខ្វក់ន្ះឡើយ ទោះបីជារាជរដ្ឋ្ភិបាល
ដ្លដឹកនាំដោយគណបក្សប្ជាជនកម្ពុជា និងដ្លប្សូតច្ញ 
ពីការបោះឆ្ន្តបាន និងកំពុងខិតខំប្ឹងប្្ងបម្ើប្ជាពលរដ្ឋ ក៏
ដូចជាសង្គមយ៉្ងល្អប្សើរយ៉្ងណាក៏ដោយ ។

រាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា ក្្មការដឹកនាំរបសស់ម្ត្ចត្ជោ  
ហ៊ុន សែន បានចាត់វិធានការមុឺងម៉្ត់តាមច្បាប់បំបាត់អំពើ 
អនាធិបត្យ្យ បង្កភាពចលាចលក្នុងសង្គម ពង្ឹងសន្តិសុខ 
សណា្ត្ប់ធា្ន្ប់ឡើងវិញ ធ្វើឲ្យប្ជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្ទ្សអបអរ
សាទរ និងគំទ្យ៉្ងខ្ល្ំង ។ ការប៉ុនប៉ងរបស់មជ្ឈដ្ឋ្នអគតិ និង     
ក្ុមប្ឆំងដើម្បីផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា និងគណបក្ស 
ប្ជាជនកម្ពុជា តាមរយៈបដិវត្តន៍ពណ៌ត្ូវបរាជ័យ ។ ជោគជ័យ
ន្ះបានបង្ហ្ញឲ្យឃើញច្បាស់នូវការគំទ្របស់ប្ជាជនកម្ពុជាចំ
ពោះការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្ជាជនកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋ្ភិបាល 
កម្ពុជា ។ ជោគជ័យន្ះក៏បង្ហ្ញឲ្យឃើញនូវសា្ម្រតីអង់អាចកា្ល្ហាន
របស់កងកម្ល្ំងប្ដប់អាវុធគ្ប់ប្ភ្ទ ដ្លបានធ្វើសកម្មភាព
ដើម្បីការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ  ការពារជាតិ សាសនា ព្ះមហាក្សត្ និង
ការពាររាជរដ្ឋ្ភិបាលស្បច្បាប់ ។ ទោះបីជាពួកប្ឆំង និង              
មជ្ឈដ្ឋ្នអគតិទាំងន្ះ ទទួលបរាជ័យក្នុងការប៉ុនប៉ងផ្តួលរំលំរាជ 
រដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជាស្បច្បាប់ តាមរយៈការធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌ ហើយ 
ក៏ដោយ ក៏ពួកន្ះ មិនបោះបង់ចោលឧបាយកលដ៏ខ្ម្កខ្វក់ន្ះ   
ទ្ ។ គណបក្សប្ជាជនកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជានៅត្       
ប្កាន់ខ្ជ្ប់គោលនយោបាយជាតិនិយមរបស់ប្ជាជន ការពារឲ្យ 
បានដច់ខតឯករាជ្យ ស្រីភាព ប្ជាធិបត្យ្យ បូរណភាពទឹកដី 
និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ មិនឲ្យពួកបរទ្សធ្វើការជ្ៀតជ្្ក បំផ្លិចបំផ្ល្ញ
តាមរយៈការធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌ ដោយចាត់តាំងជនក្បត់ជាតិឲ្យធ្វើ 
សកម្មភាពនៅក្នុងប្ទ្ស កម្ពុជាយើងបានឡើយ ៕



qñaMTI 17 elx 197 Extula qñaM 2017 TsSnavdþI RbCaCn 7

សម្តេចតេជេ ហ៊ុន សេន ៖ ពេលអ្នកទម្លេក់គេប់បេកនេកម្ពុជា 
តើមនគិតពីសិទិ្ធមនុស្សទេ?

 ការអនុវត្តផ្លូវច្បាប់ប្រសើរជាងការប្រើប្រស់ប្រដាប់អាវុធដូចដ្រលមានការញុះញង់ដោយជនក្បត់ជាតិ
 ទាល់ត្រមានការស្លាប់មនុស្សទើបហៅថាប្រជាធិបត្រយ្យឬ?
 ឧទ្ទាមក្នុងទីក្រុងដោយធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌មិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមានជាដាច់ខាត

ក្នុងខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១៧ ន្ះ សម្ត្ចអគ្គមហាស្នាបតីត្ជោ 
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្្តីន្ព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា បានជួប     
សំណ្ះសំណាលជាមយួក្មយួៗចៅៗជាកម្មករ កម្មការនិ ីនយិោជតិ 
នៅក្នុងរាជធានីភ្នំព្ញ និងបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងព្ឹត្តិការណ៍ធំៗ
មួយចំនួនទៀត។ 

 ព្ឹកថ្ង្ទី២ ខ្តុលា សម្ត្ចត្ជោបានអញ្ជើញចូលរួមជា 
អធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីសម្ព្ធសណា្ឋ្គរ និងរមណីយដ្ឋ្ន 
សុខសៀមរាប។ ក្នុងឱកាសនះ សម្ត្ចត្ជោ បានថ្ល្ងបញ្ជ្ក់   
ថា យើងមិនអនុញ្ញ្ត និងមិនផ្តល់ឱកាសឲ្យអ្នកណាដ្លបំផ្ល្ញ 
ដល់សន្តិសុខជាតិរបស់យើងនះទ្ ។ យើងកំពុងធ្វើសកម្មភាព 
បន្តទៀត ហើយមិនបញ្ចប់ត្ឹមចាប់ខ្លួនមនុស្សម្ន្ក់ទ្ ព្្ះន្ះ    
ជាការរៀបចំ និងការធ្វើសកម្មភាពជាប្ព័ន្ធត្ម្តង។ ខ្ញុំនិយយ 
ប៉ុណ្ណឹងអ្នកដទ្អាចយល់បានហើយ ។ យើងមិនអនុញ្ញ្តឲ្យអ្នក 
ឯងមកបំផ្ល្ញសន្តិសុខជាតិនះទ្។ មនសន្តិភាព ទើបមនការ 
អភិវឌ្ឍ។ មនការអភិវឌ្ឍនះហើយទើបធានាបាននូវសន្តិភាព ។ 
អ្នកឯងមិនអាចធ្វើអ្វីស្្ចត្ចិត្ត ហើយធ្វើជាខ្ញុំបម្ើបរទ្សរួច
ហើយមកបំផ្ល្ញខ្ម្រនះទ្ ។ មិនអាចអនុញ្ញ្តដច់ខត ហើយ 
យើងហា៊្នធ្វើ និងហា៊្នប្ឈមគ្ប់បញ្ហ្ ។ សម្ត្ចត្ជោបន្តថា 
ទម្្ំបានសន្តិភាពដូចថ្ង្ន្ះ យើងលំបាកខ្ល្ំងណាស់ មិនអាចឲ្យ
អ្នកឯងមកធ្វើឧទា្ទ្មក្នុងទីក្ុងទ្។ ឧទា្ទ្មក្នុងព្្វាជារឿងមួយ 
ត្ឧទា្ទ្មក្នុងទីក្ុង ដោយធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌ មិនអនុញ្ញ្តដច់ខត ។ 
អ្នកឯងបានធ្វើហើយក៏បានបរាជ័យ ត្ក៏កំពុងត្ៀមធ្វើបន្តទៀត។ 
សម្ត្ចត្ជោបានបន្តថា សម្្ប់កម្ពុជាមនច្បាប់ដោយឡ្ក 
របស់កម្ពុជា ដ្លកម្ពុជាខ្លួនឯងជាអ្នកកសាងនូវរដ្ឋមួយន្ះ មិនអាច
ជំនួសដោយច្បាប់របស់ប្ទ្សណាទ្ ។ 

 ព្ឹកថ្ង្ទី៥ ខ្តុលា សម្ត្ចត្ជោនាយករដ្ឋមន្្តីកម្ពុជា         
បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងទិវាគ្ូបង្ៀន ៥តុលា 
ក្្មប្ធានបទ « គ្ូបង្ៀនជាវិស្វករព្លឹងន្យុវជនជំនាន់
ក្្យ » ដ្លបានប្្រព្ធនៅវិទ្យសា្ថ្នជាតិអប់រំរាជធានីភ្នំព្ញ ។ 

សម្ត្ចត្ជោ ហ៊ុន សែន មនប្សាសន៍ថា៖ តើមនវីធីណា
ដើម្បីលើកអាយុគ្ូបង្ៀនឲ្យដល់ ៦៥ឆ្ន្ំទ្?  បច្ចុប្បន្នយើងឲ្យ 
គ្ូចូលនិវត្តន៍នៅអាយុ ៦០ ឆ្ន្ំ ។ ប៉ុន្ត្យើងប្រជារីសគ្ូចូល          
និវត្តន៍ឲ្យមកបន្តធ្វើជាគ្ូជាប់កិច្ចសន្យ។  សម្ត្ចត្ជោ បានគំទ្ 
ឲ្យមនការបន្តអាយុចូលនិវត្តន៍ដល់គ្បូង្ៀន ព្្ះន្ះជាតម្ូវ
ការចាំ្បាច់របស់សង្គមដ្លមួយឆ្ន្ំៗត្ូវឲ្យរីសគ្ូថ្មីរាប់ពាន់នាក់ 
ហើយការរីសនះនៅត្មិនគ្ប់      ដ្លតម្ូវឲ្យ យើងប្រជា
យកគ្ូចូលនិវត្តន៍មកធ្វើជាគ្ូជាប់កិច្ចសន្យទៅវិញ។ ដូចន្ះគួរ
ត្ធ្វើការក្សម្ួលច្បាប់នះ ដើម្បី ពន្យអាយុចូលនិវត្តន៍របស់គ្ូ
បង្ៀន ។ សម្ត្ចត្ជោសង្ឃឹមថាការពន្យន្ះអាចធ្វើទៅបាន 
អាស្័យលើរដ្ឋសភាត្ប៉ុណ្ណ្ះ ត្ រដ្ឋសភាប្្កដជាគំទ្ចំពោះ
សំណើន្ះ ។

 ព្ឹកថ្ង្ទី៩ ខ្តុលា សម្ត្ចត្ជោនាយករដ្ឋមន្្តីកម្ពុជា          
បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធី ច្កសញ្ញ្បត្ថា្ន្ក់ 
បរិញ្ញ្បត្រង បរិញ្ញ្បត្ បរិញ្ញ្បត្ជាន់ខ្ពស់ និងបណ្ឌិតន្សាកល
វិទ្យល័យឯកទ្សន្កម្ពុជាចំនួន ៥.៨០៨នាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌល 
សន្និសីទ និងពិព័រណ៍កោះព្ជ្ រាជធានីភ្នំព្ញ។ក្នុងឱកាសនះ
សម្ត្ចត្ជោបានប្កាសថា ដោយពិនិត្យឃើញថាមន្្តីរាជការ 
ជាស្្តី និងកម្មការិនីត្ូវទទួលការគំពារសង្គមពីរាជរដ្ឋ្ភិបាលក៏ 
ប៉ុន្ត្ស្្តីដ្លជាកងទ័ព និងស្្តីជាកងនគរបាលជាតិ ដ្ល 
សម្្លកូន កន្លងទៅមិនបានទទួលការគំពាសុខភាពពីរដ្ឋនៅ
ឡើយ ។ ដូចន្ះចាប់ពីខ្ មករា ឆ្ន្ំ ២០១៨ ន្ះទៅស្្តីជាមន្្តី 
រាជការសុីវិល នគរបាល   កងទ័ពនឹងត្ូវទទួលបានប្្ក់ឧបត្ថម្ភ   
ចំនួនប្្ំបីស្នរៀលសម្្ប់ការសម្្លកូនមួយ, បើបានកូន 
ភ្ល្ះពីរគឺទទួលបាន ១,៦លានរៀល និងបើបាន កូនភ្ល្ះបី 
គឺទទួលបាន ២,៤លានរៀល ។      សម្ត្ចត្ជោបន្តថា បើពិនិត្យ
លទ្ធភាពថវិការបស់ជាតិគឺមិនមនបញ្ហ្ទ្ ។ ព្្ះមន្្តីរាជការ 
និង កងកម្ល្ំងប្ដប់អាវុធជាស្្តីបច្ចប្បន្នមនចំនួន ៩២.១៩៨ 
នាក់ ក្នុងនះស្្តីជាមន្្តីរាជការសុីវិលមនចំនួន ៨២.៥១៧នាក់, 
មន្្តីរាជការសុីវិលជាស្្តីនៅថា្ន្ក់កណា្ត្លមនចំនួន ១៦.៥០៣ 
នាក់, ថា្ន្ក់ក្្មជាតិមនចំនួន ៦៦.០១៤ នាក់, នគរបាលចំនួន 
៣.៨៧៥ នាក់ ,កងទ័ពចំនួន ៥.៨០៦ នាក់ ។ តាមការបា៉្ន់ប្មណ
ស្្តីដ្លត្ូវឆ្លងទន្ល្ក្នុងមួយឆ្ន្ំមនប្មណជាង ១០% ស្មើ 

សម្ត្ចត្ជោ ហ៊ុន សែន  អញ្ជើញជួបសំណ្ះសំណាលជាមួយ
កម្មករ កម្មការិនីនៅសាលមហស្ពកោះព្ជ្
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នឹងប្មណ ១០.៨៤៤ នាក់ ។ បើបា៉្ន់ការចំណាយទៅលើប្្ក់
គំពារសង្គមសម្្ប់មន្្តី   រាជការសុីវិលនិង កងកម្ល្ំងប្ដប់អាវុធ
នៅព្លឆ្លងទន្ល្ក្នុងមួយឆ្ន្ំចំណាយអស់ប្មណ ២,១ លាន 
ដុលា្ល្រអាម្រិក និងចំណាយទៅលើស្្តីជាកម្មការិនីឆ្លងទន្ល្ក្នុង 
មួយឆ្ន្ំប្មណជាង ១០ លានដុលា្ល្រ។

 ព្ឹកថ្ង្ទី១០ខ្តុលា សម្ត្ចត្ជោអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់
ខ្ពង់នៅក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយ និងដក់ឲ្យអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិ
ស្តីពីការអប់រំបណ្តុះបណា្ត្ល បច្ច្កទ្ស និងវិជា្ជ្ជីវៈឆ្ន្ំ២០១៧ 
-២០២៥  នៅវិមនសន្តិភាពទីស្តីការនាយករដ្ឋមន្្តី ។ ក្នុងឱកាស 
នះ សម្ត្ចត្ជោមនប្សាសន៍ថា នៅក្នុងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសម្្ប់
ការគ្ប់គ្ងឆ្ន្ំ២០១៨ រាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជាបានសម្្ចបង្កើន 
ថវិកាគំពារសង្គម ដល់មន្្តីរាជការ ដ្លទទួលមរណភាព និង              
បានបង្កើនកម្ិតដ្លត្ូវយកពន្ធលើប្្ក់ខ្ផងដ្រ។ រាជរដ្ឋ្-   
ភិបាលសម្្ចបង្កើនប្្ក់មន្ដ្ីរាជការសុីវិល ដ្លទទួលមរណ-
ភាពធម្មតា (ដោយសារជំងឺ) នឹងទទួលបានប្្ក់ពីរលានរៀល។ 
ប៉ុន្ត្សម្្ប់ មន្ត្ីរាជការសុីវិល ដ្លទទួលមរណភាពក្នុងព្ល     
បំព្ញការងរនឹងទទួលថវិកាឧបត្ថម្ភបួនលានរៀល។ 

សម្ត្ចរំលឹកថា កន្លងទៅរាជរដ្ឋ្ភិបាល បានសម្្ចផ្ដល់ថវិកា
ឧបត្ថម្ភដល់គ្ួសារសព មន្ត្ីរាជការ ១ លាន ២ស្នរៀល សម្្ប់ 
អ្នកទទួលមរណភាព ដោយសារជំងឺ និងថវិកា ១លាន ៥ ស្ន       
រៀលសម្្ប់មន្ត្ីរាជការសុីវិលទទួលមរណភាព ក្នុងព្លបំព្ញ 
ប្សកកម្ម ។

សម្ត្ចត្ជោមនប្សាសន៍ថា ច្បាប់ថវិកាសម្្ប់ការគ្ប់គ្ង
ឆ្ន្ំ ២០១៨ ដ្លត្ូវដក់ឆ្លងនៅថ្ង្ទី២៧ ខ្តុលាខងមុខ បាន   
ដំឡើងថវិកាសម្្ប់មរណភាព របស់មន្្តីរាជការសុីវិលសា្ល្ប់ដោយ
ជំងឺនិងការសា្ល្ប់នៅក្នុងប្សសកកម្មការងរ គឺនៅមនកម្ិតទាប
ជាងកងកម្ល្ំងប្ដប់អាវុធ ដ្លពលី និងមរណភាពដោយជំងឺ ។ 
កម្ល្ំងប្ដប់អាវុធ ដ្លពលីទទួលបានថវិកា២៦ខ្ន្ប្្ក់បៀវត្សរ៍
ចុងក្្យ (ប្្ក់ខ្ពលទាហាន បច្ចុប្បន្នមនជាង ១ លានរៀល ) ។ 
សម្្ប់កងកម្ល្ំងប្ដប់អាវុធ ដ្លទទួលមរណភាពដោយសារ 
ជំងឺទទួលបានប្្ក់ឧបត្ថម្ភ ៧ ខ្ ន្ប្្ក់បៀវត្សរ៍ចុងក្្យ។      
ជាមួយន្ះនៅមនប្្ក់ឧបត្ថម្ភផ្ស្ងៗ រួមមនប្្ក់បុណ្យសព 
ទទួលបានមួយលើក ស្មើនឹង ១៥ ខ្ន្ប្្ក់ខ្ចុងក្្យ និង        
ក្ុមគ្ួសារសពទទួលបានប្្ក់ឧបត្ថម្ភមួយលើក ស្មើនឹងចំនួន 
១៤ ខ្ ន្បៀវត្សរ៍មូលដ្ឋ្នចុងក្្យ ។

 ព្ឹកថ្ង្ទី១១ ខ្តុលា សម្ត្ចត្ជោនាយករដ្ឋមន្្តីកម្ពុជា 
បានបន្តជួបជាមួយកម្មករ កម្មការិនី និយោជិតជាងមួយមុឺននាក់នៅ
រោងចក្កាត់ដ្រតំបន់ផ្លូវវ្ងស្្ង (រោងចក្ ISI ) ខណ្ឌមនជ័យ 
រាជធានីភ្នំព្ញ ។ នៅទីនះសម្ត្ចត្ជោបានផ្ញើសារនយោបាយ
មួយចំនួនទាក់ទងនឹងគណបក្សនយោបាយ និងគ្្ប់ប្កគីមីរបស់
អាម្រិកនៅខ្ត្តសា្វ្យរៀង។

សម្ត្ចត្ជោមនប្សាសន៍ថា៖ «បើរំលាយបក្សមួយបក្សប្្ំ 
ទៀតចូលជំនួស បានស្ចក្តីថា ពីបក្សពីរឡើងទៅបក្សប្្ំមួយនៅ
ក្នុងសភា។ នៅកម្ពុជាមនគណបក្សនយោបាយរាប់សិប។ វាជា     

ឋានសួគ៌លោកិយន្បក្សនយោបាយហើយវាក៏ជាឋានសួគ៌ ន្អង្គការ 
ក្្រដ្ឋ្ភិបាលដ្រ ។ 

ក្នុងពិធីនះ សម្ត្ចត្ជោ ក៏បានថ្ល្ងទៅដល់អង្គការសហ-
ប្ជាជាតិ (អ.ស.ប) ផងដ្រទាក់ទិនទៅនឹងការគំទ្ខ្ម្រក្ហម 
ឲ្យគ្ប់គ្ងអាសនៈកម្ពុជានៅអ.ស.ប អំឡុងឆ្ន្ំ១៩៧៩ ដល់ឆ្ន្ំ 
១៩៩១។ សម្ត្ចចាត់ទុកថាការគំ្ំទ្នះជារឿងដ៏អាមស់មួយ 
របស់អ.ស.ប។ សម្ត្ចត្ជោមនប្សាសន៍ថា៖ « ២៣ ខ្តុលា         
កិច្ចព្មព្ៀងទីក្ុងបា៉្រីសខិតជិតមកដល់ហើយ។ ខ្ញុំគិតថា រាប់ 
ទាំងអ.ស.ប ជាការគួរឲ្យអាមស់ណាស់ ដ្លបានបន្តការគំទ្   
របបប្ល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតឲ្យអង្គុយនៅ អ.ស.ប តាំងពីឆ្ន្ំ 
១៩៧៩ រហូតមកទល់ឆ្ន្ំ១៩៩១ នៅមុនព្លដ្លក្ុមប្ឹក្សាជាតិ
ជាន់ខ្ពស់ចូលទៅកាន់កាប់អាសនៈនៅទីនះ ។ វាជាការចំអកន្
លទ្ធិប្ជាធិបត្យ្យនិងសិទ្ធិមនុស្ស ដ្លគ្ស្្កក្ត្ងៗ ហើយ 
ពួកគ្មិនទទួលសា្គ្ល់ការពិត ។ ប៉ុន្ត្ឥឡូវពីការដ្លពួកគ្មិន 
ទទួលសា្គ្ល់ទៅជាការទទួលសា្គ្ល់ហួសហ្តុនិង ទាមទារឲ្យមន
ការកាត់ទោសមនុស្សមិនត្ឹមត្ម្កោ្ល្ងប៉ុនា្ម្ននាក់ទ្  ក៏ប៉ុន្ត្គ្ចង់
ពង្ីកនូវវិសាលភាពន្ការកាត់ទោស ដ្លអាចនាំទៅដល់អស្ថិរ
ភាពប្ទ្សន្ះទៀតផង»។ 

ទាក់ទងនឹងគ្្ប់ប្កគីមីរបស់អាម្រិក នៅខ្ត្តសា្វ្យរៀង 
សម្ត្ចត្ជោមនប្សាសន៍ថា៖ ឥឡូវអាវុធគីមីបានរកឃើញនៅ
ច្ើនទីតាំងក្នុងខ្ត្តសា្វ្យរៀង។ ដំបូងយើងគិតថាមនត្ពីរទីតាំង
ប៉ុណ្ណ្ះទ្ ត្ឥឡូវយើងរកឃើញមនប្្ំបួនទីតាំងអាវុធគីមី។     
ដូចន្ះសុំឲ្យរដ្ឋមន្្តីក្សួងសុខភិបាល ត្ូវធ្វើការស្្វជ្្វនៅ 
ក្នុងតំបន់នះ ព្្ះយើងទើបត្រកឃើញនៅប៉ុនា្ម្នខ្ន្ះទ្ ។     
ដូចន្ះយើងបានរស់នៅជាមួយអាវុធគីមីន្ះរយៈព្ល រាប់សិប ឆ្នាំ 
មកហើយ។ ជាង៤០ឆ្ន្ំមកហើយបើរាប់តាំងពីគ្ទម្ល្ក់ ។ ដូចន្ះ
តើសុខភាពរបស់ប្ជាជននៅតំបន់ន្ះយ៉្ងម៉្ច?

សម្ត្ចត្ជោបានបន្តថា អាវុធគីមីន្ះមិនម្នមនត្នៅខ្ត្ត
សា្វ្យរៀងនះទ្ វាអាចមននៅតំបន់មួយចំនួនទៀតដូចជាតំបន់
ម្មត់ (ខ្ត្តត្បូងឃ្មុំ)និង កន្ល្ងដទ្ទៀត ព្្ះកាលពីឆ្ន្ំ១៩៧០ 
គ្ប្ើអាវុធគីមីន្ះទម្ល្ក់មកលើកម្ពុជា ដើម្បីឲ្យស្លឹកឈើជ្ុះស្ួល
មើលពួកយៀកកុង និងទ័ពតស៊ូ ។ សម្ត្ចត្ជោបន្ថ្មថា គ្អាច
ធ្វើទៅរួចដោយមិនបានគិតអំពីសិទ្ធិមនុស្សទ្។ ឥឡូវយើងគ្្ន់
ត្ប្ើច្បាប់ដើម្បីការពារជាតិ ការពារប្ជាជន ដើម្បីការពារសន្តិសុខ
ជាតិគ្ថាយើងរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស បំបិទស្រីភាព ។ សម្ត្ច 
ត្ជោបានលើកជាសំណួរថា នៅព្លគ្លើកដ្ សម្ល្ប់យើង 
បាញ់យើង, ទម្ល្ក់គ្្ប់ប្ក លើក្បាលរបស់យើង តើគ្មនគិត 
អពំសីិទ្ធរិបស់ប្ជាជនកម្ពជុាទ្? សូមមិត្តបរទ្សយល់អំពសីភាព- 
ការណ៍របស់កម្ពុជា។ អតីតកាលឈឺចាប់មួយន្ះបង្ហ្ញថា អស់ 
លោកអ្នកមិនបានគោរពយើងខ្ញុំទ្។ អស់លោកបានគំទ្ ប៉ុល ពត 
នៅឯអ.ស.ប។ អស់លោកមិនបានគិតពីសិទ្ធិមនុស្សទ្។ ប៉ុន្ត្ 
នៅព្លដ្លយើង ខ្ញុំអនុវត្តត្ឹមច្បាប់ដើម្បីគ្ប់គ្ងរដ្ឋមួយប្កប
ដោយសន្តិភាព ឯករាជ្យ អស់លោកប្រជាថា ន្ះជាដំណើរការ 
បំផ្ល្ញប្ជាធិបត្យ្យ  ។  តើប្ជាធិបត្យ្យទាល់ត្មនការសា្ល្ប់
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មនុស្សទើបហៅថា ប្ជាធិបត្យ្យឬ? សម្ត្ចត្ជោក៏បានអំពាវនាវ
ឲ្យប្ជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្្កឈរឡើងរួមគ្ន្ដើម្បីការពារសន្តិភាព
របស់ប្ទ្ស។ សន្តិភាពនះហើយដ្លធានាដល់ការអភិវឌ្ឍ 
សម្្ប់យើង ទៅថ្ង្អនាគត ។

 ព្ឹកថ្ង្ទី១៤ ខ្តុលា សម្ត្ចត្ជោនាយករដ្ឋមន្្តីកម្ពុជា   
បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងពិធីជួបជាមួយសិស្ស
ប្ឡងបាក់ឌុបឆ្ន្ំ២០១៧ ទូទាំងប្ទ្សទទួលនិទ្ទ្ស អ្(A)        
ចំនួនជាង៤០០នាក់នៅវិមនសន្តិភាពន្ទីស្តីការនាយករដ្ឋមន្្តី។ 
ក្នុងឱកាសនះ សម្ត្ចបានរំលឹកទៅដល់ព្ះមហាវីរក្សត្ព្ះ 
បរមរតនកោដ្ឋនិង កិច្ចព្មព្ៀងទីក្ុងបា៉្រីស។

សម្ត្ចត្ជោបញ្ជ្ក់ថា ព្ះរាជបូជនីយកិច្ចរបស់ព្ះករុណា  
សម្ត្ចឪ សម្ត្ចតា សម្ត្ចតាទួតន្យើង ព្ះអង្គបានបូជាព្ញមួយ
ជីវិតរបស់ព្ះអង្គ ដើម្បី ឯករាជ្យ ស្រីភាពនិង ការបង្ួបបង្ួម 
ជាតិរបស់កម្ពុជា។ ប្សិនបើគ្ម្នព្ះរាជបូជនីយកិច្ចន្ះទ្ យើង
ដក់សញ្ញ្សួរថាតើអនាគតកម្ពុជាមកដល់ព្លន្ះវាយ៉្ងម៉្ច ? 
ជាពសិស្វត្តមនរបសព់្ះអង្គក្នងុការតស៊ទូាមទារឯករាជយ្ ពបីារាំង្ 
៩ វិច្ឆិកា ឆ្ន្ំ១៩៥៣ ដ្លព្លនះជាកាលបរិច្ឆ្ទចុងក្្យន្
ការចាកច្ញរបស់បារាំ្ងពីប្ទ្សកម្ពុជា» ។ នៅសល់ត្ប៉ុនា្ម្ន
ថ្ង្ទៀតប៉ុណ្ណ្ះខួប២៤ ឆ្ន្ំកិច្ចព្មព្ៀងទីក្ុងបារីសថ្ង្ ២៣ 
តុលា ។ យើងចោទសួរថា បើគ្ម្នវត្តមនរបស់ព្ះអង្គទ្កិច្ចព្ម
ព្ៀងទីក្ុងបា៉្រីសមនឬអត់ ? នៅក្នុងតំណាក់កាលន្ះតួអង្គពីរ
ដ៏សំខន់គឺ បើគ្ម្នវត្តមនរបស់ព្ះអង្គ ក៏គ្ម្នវត្តមនកិច្ចព្មព្ៀង
ទីក្ុងបា៉្រីស   ហើយបើមិនមនវត្តមន ហ៊ុន ស្ន ក៏គ្ម្នវត្តមន 
កិច្ចព្មព្ៀងទីក្ុងបា៉្រីសដ្រ ។ គ្អាចបោះបង់ចោលការចរចា
ជាមួយក្ុមខ្ម្រក្ហម និងក្ុមរបស់លោក សឺន សាន បាន ត្មិន
អាចបោះបង់ចោលការចរចារវាងសម្ដ្ចព្ះ នរោត្តម សីហនុ និង
មិនអាចបោះបង់ចោលការចរចាជាមួយនាយករដ្ឋមន្្តី ហ៊ុន ស្ន 
បានឡើយ ។ ជំនួប សីហនុ ហ៊ុន ស្ន ហ្វ្រអង់ តាឌឺន័រ ថ្ង្ទី ២ ធ្នូ 
១៩៨៧ គឺជាចរន្តសំខន់បំផុតឆ្ព្ះមកកាន់តំណាក់កាលន្ការ 
ចរចាស្វ្ងរកសន្តិភាពសម្្ប់កម្ពុជា។ 

 ព្ឹកថ្ង្ទី ១៨ ខ្តុលា សម្ត្ចត្ជោ ហ៊ុន សែន បាន 
អញ្ជើញជួប នៅសំណ្ះសំណាលជាមួយកម្មករ កម្មការិនី     
រោងចក្ ចំនួន ១០ នៅតំបន់កំបូល ខណ្ឌពោធិស្នជ័យ រាជធានី 
ភ្នំព្ញ ។ នៅទីនះសម្ត្ចត្ជោបានថ្ល្ងជា ថ្មីម្តងទៀតទាក់ទង 
ទៅនឹងប្ជាធិបត្យ្យ និងសង្្គាមនៅកម្ពុជាដ្លបង្កដោយ 
សហរដ្ឋអាម្រិក។

សម្ត្ចត្ជោបានចោទជាសំណួរទៅកាន់អាម្រិកថា នៅព្ល 
គំទ្ឲ្យមនរដ្ឋប្ហារទម្ល្ក់អតីតព្ះមហាក្សត្ខ្ម្រ សម្ត្ចព្ះ 
នរោត្តម សីហនុ ពួកអ្នកមនបានគិតពីឆន្ទៈរបស់ប្ជារាស្្ត ដ្ល
បានបោះឆ្ន្តសម្្ប់តំណ្ងព្ះប្មុខរដ្ឋរបស់ សម្ដ្ចព្ះ 
នរោត្តម សីហនុដ្រឬទ្? តើពួកអ្នកបានគិតអំពីឆន្ទៈរាស្ត្រខ្ម្រឬ
ទ្? ពួកអ្នកអត់បានគិតអំពីឆន្ទៈរបស់រាស្ត្ទ្។ អ្នកគិតត្អំពី 
បញ្ហ្ថា សម្ដ្ចព្ះ នរោត្តម សីហនុ ដឹកនាំផ្ដ្ច់ការឬធ្វើន្ះធ្វើ
នះក្នុងព្លដ្លព្ះអង្គមិនបានធ្វើអ្វីខុសនះ។ ដើម្បីបម្ើឲ្យ

សង្គ្្មនៅវៀតណាមអ្នកត្ូវកាន់កាប់កម្ពុជា ហើយដោយសារ 
សម្ដ្ចព្ះ នរោត្តម សីហនុ មិនធ្វើតាមបំណងរបស់ពួកអ្នកៗក៏      
ចាប់ផ្ដើមផ្ដួលរំលំសម្ដ្ចព្ះនរោត្តម សីហនុ ។

សម្ត្ចត្ជោក៏បានចោទសួរទៀតថា ចំពោះការទម្ល្ក់អតីត 
ប្ធានាធិបតី និច សុន ថាតើបានសុំការសម្្ចពីរាស្្តឬទ្ ?  រឿង
មួយទៀតខ្ញុំចង់ចង្អុលទៅមហាអំណាចដ្លហៅថា បិតាប្ជា-
ធិបត្យ្យ និងសិទ្ធិមនុស្ស គឺសហរដ្ឋអាម្រិកត្ម្ដង។ នៅត្ង់ថា 
កាលព្លលោក និច សុន មនរឿងអាស្ូវហើយគ្ទម្ល្ក់លោក 
និច សុន ច្ញពីតំណ្ង ហ្តុអ្វីបានជាគ្ម្នអ្នកណាធ្វើអតា្ថ្ធិប្បាយ
អំពីឆន្ទៈរាស្្តដ្លបោះឆ្ន្តឲ្យ លោក និចសុន ធ្វើប្ធានាធិបតី ? 
ខ្ញុំមិនចង់វាយប្ហារ វាយបកដោយទ្ឹស្ដីណាមួយទ្ ។ ក៏ប៉ុន្ត្       
ហួសហ្តុព្កក៏សុំផ្ញើសារទៅសម្្ប់អ្នកទាំងឡាយ ដ្ល 
បកស្្យថា ការផ្ដនា្ទ្ទោសចំពោះម្បក្សប្ឆំងដ្លប្ព្ឹត្ត 
អំពើក្បត់ជាតិ និងបក្សនយោបាយដ្លប្ព្ឹត្តជាប្ព័ន្ធន្អំពើក្បត់
ជាតិ ដ្លអាចនឹងត្ូវរំលាយដោយតុលាការថា ក្បត់ឆន្ទៈរាស្ត»្។ 
តើន្ះវាជាឡូសុិករបស់មនុស្សឆ្កួត ហើយគិតត្ពីបកស្្យយក 
ត្ូវ ? ចំពោះគណបក្សប្ឆំងវិញ សម្ត្ចត្ជោបានចោទសួរថា 
« កន្លងទៅនៅកម្ពុជា នៅព្លដ្លអ្នកបានស្្កថា ហ៊ុន ស្ន 
អើយចុះច្ញទៅ អ្នកបានគិតអំពីឆន្ទៈរាស្ត្ ដ្លបានបោះឆ្ន្ត
ដោយសំឡ្ងភាគច្ើនលើសលប់ ឲ្យគណបក្សប្ជាជនកម្ពុជា 
ឲ្យ ហ៊ុន ស្ន ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្ីឬទ្ ?  ន្ះជាចំណុចដ្លអ្នក 
ត្ូវគិត ហើយសូមអ្នកកុំគ្ចវ្សថា រឿងនឹងជារឿងចាស់។ 
ត្រឿងចាស់និងរឿងថ្មីវាដូចគ្ន្ ។ កុំធ្វើជាឡូសុិករបស់ពួកឆ្កួត »។

សម្ដ្ចត្ជោ ក៏បានបង្ហើបអំពីភស្តុតាងថ្មីទៀតពាក់ព័ន្ធ នឹង 
អំពើក្បត់ជាតិរបស់លោក សម រង្សី បើទោះបីសម្ត្ចមិនបាន 
បញ្ច្ញ ឈ្ម្ះអ្នកនិយយក៏ដោយ ។ សម្ត្ចត្ជោថ្ល្ងថា     
សម្ត្ចបានឃើញឃ្លីបថ្មីមួយទៀត ដ្លនិយយអំពីការអំពាវនាវ
ឲ្យកងកម្ល្ំងប្ដប់អាវុធច្ញមក ដើម្បីបង្វ្រចុងកាណុងផ្តួលរំលំ
រដ្ឋ្ភិបាល ហ៊ុន ស្ន ។ ឃ្លីបន្ះគ្បាននិយយតាំងពីថ្ង្ទី ៤ 
ខ្មិថុនាឆ្ន្ំ ២០១១ នៅទីក្ុងឡូវ្ល រដ្ឋម៉្សាឈូស្ត 
សហរដ្ឋអាម្រិក ។ សម្ដ្ចត្ជោបានបន្តថា ឃ្លីបន្ះថ្វីត្បិតត្វា 
ចាស់ ត្វាបានផ្សាភា្ជ្ប់គ្ន្។ គ្បាននិយយថា « របប ហ៊ុន ស្ន 

សម្ត្ចត្ជោ ហ៊ុន សែន  អញ្ជើញបើកការដ្ឋ្នសាងសង់សា្ព្នប្តុង
ឆ្លងកាត់ទន្ល្សាបថ្ង្ទី២៣ ខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១៧
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ជិតដួលរលំហើយ ការបះបោរ យើងត្ូវការរៀបចំការណ្នាំ។ 
យើងត្ូវការការឧបត្ថម្ភ ដើម្បីឲ្យការបះបោរផ្ទុះឡើងនិងកងកម្ល្ំង
ប្រចុងកាណុង ផ្តួលរំលំរបបហ៊ុនស្នផ្ត្ច់ការ»។

ពាក់ព័ន្ធនឹងឃ្លីបថ្មីន្ះ សម្ត្ចត្ជោបានលើកជាសំណួរថា 
តើនៅទីន្ះវាជាអ្វី? ហើយកន្លងទៅ ហ៊ុន ស្ន អើយចុះច្ញ         
ទៅ ហើយបង្កើតចលនា ដ្លធ្វើឲ្យមនការសា្ល្ប់មនុស្សនៅផ្លូវ 
វ្ងស្្ងវាជាអ្វី ? តើន្ះជាទង្វើគោរពឆន្ទៈរាស្ត្ដ្រឬ ? ឬក៏ជា
ទង្វើកុប្បកម្មផ្ដួលរំលំក្្មការបង្គ្ប់បញ្ជ្របស់បរទ្ស ដើម្បី 
បង្កើតនូវសង្គ្្មឡើងវិញនៅកម្ពុជា?  អ្នកបានធ្វើរួចមកហើយ។ 
អ្នកបានចាញ់ត្អ្នកមិនទាន់បោះបង់ចោលនូវឧបាយកលន្ះទ្  ។

  សម្ដ្ចត្ជោបានបង្ហើបថា កន្លងមកយើងបានបនា្ល្យខ្ស្វ្ង
ដើម្បីស្ទូចយកត្ីធំន្ះជារឿងចាំបាច់ន្ការស្្វជ្្វ ។ សួរថា      
និយយតាំងពីយូរមកហើយហ្តុអ្វីទើបចាប់? វានៅត្ង់ថាតើការ 
និយយនិង ភស្តុតាង វាសុីសង្វ្ក់គ្ន្ដ្រឬអត់ ? សម្ត្ចបន្ថ្មថា 
ដល់វាសុីសង្វ្ក់គ្ន្ហើយវាមិនម្នត្បុគ្គលម្ន្ក់ទ្ បក្សទាំងមូល
ដ្លពាក់ព័ន្ធចាំបាច់ត្ូវរំលាយដោយតុលាការ។ ត្វាជាសមត្ថកិច្ច
របស់តុលាការដ្លត្ូវសម្្ចនៅព្លខងមុខ ។

 ព្ឹកថ្ង្ទី២២ ខ្តុលា សម្ត្ចត្ជោ ហ៊ុន សែន បាន           
បន្តជួបសំណ្ះសំណាលជាមួយតំណាងកម្មករ និយោជិត ជាង 
បួនពាន់នាក់ នៅសាលមហស្ពកោះព្ជ្ ។ ក្នុងឱកាសនះ    
សម្ត្ចត្ជោបានថ្ល្ងថា នៅព្លដ្លគណបក្សសង្គ្្ះជាតិ 
ត្ូវរំលាយ ម្ឃុំ ចៅសង្ក្ត់រួមទាំងជំទប់ ឬសមជិកក្ុមប្ឹក្សា     
របស់សង្គ្្ះជាតិនៅត្រក្សាតំណ្ងដដ្ល ប្សិនបើពួកគ្លា 
ឈប់ពីគណបក្សដើម និងព្មមករួមរស់ជាមួយគណបក្សប្ជា-
ជនកម្ពុជា ។ 

សម្ត្ចត្ជោបានហៅការទទួលយកម្ឃុំ ចៅសង្ក្ត់ ជំទប់ 
ឬសមជិកក្ុមប្ឹក្សាឃុំ សង្ក្ត់ ន្ះថា ជាការអនុវត្តនយោបាយ 
ឈ្នះឈ្នះ ដ្លសម្ត្ចធា្ល្ប់បានធ្វើជាមួយខ្ម្រក្ហម។ សម្ត្ច        
ត្ជោបានបញ្ជ្ក់ថា «ឥឡូវខ្ញុំសូមផ្ត្ំម្ឃុំ-ចៅសង្ក្ត់ របស់ 
គណបក្សសង្គ្្ះជាតិ ឬជំទប់ ឬសមជិករបស់សង្គ្្ះជាតិ បើ    
អ្នកចង់រក្សាជាចៅសង្ក្ត់ជាម្ឃុំតទៅទៀត អ្នកប្តូរជីវភាពមក 
ចូលគណបក្សប្ជាជនកម្ពុជាទៅ។ គណបក្សរបស់អ្នករលាយ 
ហើយ។ អ្នកមិនអាចនៅធ្វើម្ឃុំ ចៅសង្ក្ត់ ឬជំទប់ ឬសមជិក 
ក្ុមប្ឹក្សាបានទៀតទ្ ក៏ប៉ុន្ត្នៅព្លបក្សរលាយអ្នកចង់ទៅតាម
បក្សក៏ចង់ទៅ ប៉ុន្ត្បើអ្នកចង់នៅធ្វើម្ឃុំ អ្នកប្កាសចាកច្ញ 
ពីគណបក្សនឹង ហើយសូមចូលគណបក្ស ប្ជាជន។ អីចឹងយើង 
រៀបចំបញ្ជីឈ្ម្ះឡើងវិញ ដក់ក្នុងកូតាជាប់ជាចៅសង្ក្ត់ ឬម្       
ឃុំ នៅនឹងត្ម្តងវាមិនស្ួល។ ឥឡូវសង្គ្្ះបក្សឬសង្គ្្ះខ្លួន 
ឯង…»។

 ព្ឹកថ្ង្ទី២៣ ខ្តុលា សម្ត្ចត្ជោនាយករដ្ឋមន្្តីកម្ពុជា
បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបើកការដ្ឋ្នសាងសង់
សា្ព្នប្តុងឆ្លងទន្ល្សាប ភា្ជ្ប់ពីផ្លូវជាតិល្ខ៥ ក្នុងភូមិសាស្្ត 
ខណ្ឌប្ញស្សីក្វ ទៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ជ្្យចង្វ្ និងភា្ជ្ប់ទៅផ្លូវ 
ជាតិល្ខ ៦អា ក្នុងខណ្ឌជ្្យចង្វ្ រាជធានីភ្នំព្ញ  ។ ក្នុង 

ឱកាសនះ សម្ត្ចបានរំលឹកទៅដល់កិច្ចព្មព្ៀងទីក្ុងបា៉្រីស 
២៣ តុលា ឆ្ន្ំ១៩៩១ នះ សម្ត្ចបញ្ជ្ក់ថា ដោយសារត្គ្មិន
គោរពកិច្ចព្មព្ៀងក្ុងបា៉្រីសន្ះហើយ ទើបអង្គការចាត់តាំង 
នយោបាយនិងយោធារបស់ខ្ម្រក្ហមត្ូវបានរំលាយ។ ដោយ
សារត្គ្មិនគោរពកិច្ចព្មព្ៀងក្ុងបា៉្រីសន្ះ ហើយបានជា    
មនគណបក្សនយោបាយមួយ នឹងអាចត្ូវរំលាយនៅព្លខង         
មុខ ។

ទាក់ទិនទៅនឹងកាតព្វកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋ្ភិបាល សម្ត្ចត្ជោ 
មនប្សាសន៍ថា «កុំថាខ្ញុំកម្ច្ត់ដ្គូនយោបាយឱ្យសោះ ព្្ះ 
អ្នកតាំងខ្លួនជាសត្ូវរបស់ខ្ញុំ ហើយអ្នកមិនម្នគ្្ន់ត្បំផ្ល្ញខ្ញុំ
ទ្។ បើសិនអ្នកបំផ្ល្ញខ្ញុំ អ្នកក៏បំផ្ល្ញរាជរដ្ឋ្ភិបាលស្បច្បាប់
មួយ ព្្ះខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្ីន្រាជរដ្ឋ្ភិបាលស្បច្បាប់គ្ថា 
ប្ឆំងត្ ហ៊ុន ស្ន។ ចុះ ហ៊ុន ស្ន តំណាងឲ្យមនុស្សប៉ុនា្ម្នទៅ 
ដ្លបោះឆ្ន្តឲ្យគណបក្សប្ជាជនកម្ពុជា? ហ៊ុន ស្ន កំពុងត្ 
តំណាងឲ្យរដ្ឋអធិបត្យ្យមួយ ដ្លត្ូវដឹកនាំអនុវត្តទាំងគោល-
នយោបាយក្នុងប្ទ្ស និងក្្ប្ទ្ស មិនអាចឲ្យអ្នកឯងមក 
ផ្ដួលរំលំបានល្ងៗទ្ »។ 

សម្ត្ចត្ជោបានបន្ថ្មទៀតថា «ខ្ញុំធា្ល្ប់បាននិយយហើយ 
ដើម្បីការពារស្ចក្ដីសុខសាន្តរបស់ប្ជាជន ធានាសន្តិភាព ឱ្យ 
ប្ជាជន មិនឲ្យប្ជាជនធា្ល្ក់ទៅក្នុងស្ចក្ដីសា្ល្ប់ យើងហា៊្នកម្ច្ត់
ចោលមនុស្សមួយចំនួនបើសិនជាចាំបាច់ ។  ដើម្បីការពារសមិទ្ធផល
កិច្ចព្មព្ៀង ២៣ តុលា, ការពារសមិទ្ធផលន្នយោបាយ 
ឈ្នះឈ្នះ, ការពារសមិទ្ធផលសង្គមជាតិ ដ្លយើងកសាងបាន 
ដោយលំបាករហូតមកដល់ព្លន្ះ យើងប្ដ្ជា្ញ្អនុវត្តច្បាប់ដើម្បី
ការពារជាតិ ការពារប្ជាជន ហើយបើមនការតម្ូវកម្ល្ំងប្ដប់
អាវុធ ត្ូវត្ៀមជាស្្ចដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងសភាពការណ៍
ដ្លវាកើតឡើង »។

សម្ត្ចត្ជោបានព្មនថា «សូមម្តា្ត្កុំមកចង់ផ្ដួលរំលំ កុំ 
ល្ងផ្លូវកាត់ឱ្យសោះ។ អ្នកមិនអាចទៅរួចទ្ ហើយអ្នកក៏មិនអាច
នឹងគ្ចវ្សពីសំណាញ់ច្បាប់បានដ្រ។ អំពើរបស់អ្នកត្ូវត្ 
ផ្តនា្ទ្ទោសហើយ ហើយការអនុវត្តផ្លូវច្បាប់ប្សើរជាងការប្ើប្្ស់
កម្ល្ំងប្ដប់អាវុធ ដូចដ្លមនការញុះញង់ដោយជនក្បត់ ដ្ល
ចង់ប្ើប្្ស់ការបះបោរប្ដប់អាវុធ ។ ការបះបោរប្ដប់ អាវុធ 
វានឹងនាំទៅដល់ការហូរឈាមនិងសា្ល្ប់ជីវិតមនុស្ស ប៉ុន្ត្ការអនុវត្ត
ផ្លូវច្បាប់គឺមិនសា្ល្ប់មនុស្សទ្ គ្្ន់ត្ជាប់គុក ព្្ះការជាប់គុក     
មិនម្នបណា្ត្លមកពីគ្ធ្វើបាបអ្នកឯងទ្ មកពីអ្នកឯងធ្វើខុស 
បានជាជាប់គុក ។ គ្ម្ននរណាគ្ទៅចាប់មនុស្សដ្លមិនធ្វើខុស 
ទៅដក់គុកនះទ្» ។ 

 សម្ត្ចត្ជោបានបន្តថា យើងបានច្ញដំណើរពីសា្ថ្នភាព 
ដ៏លំបាក រហូតមកដល់ព្លន្ះ យើងទទួលបានប៉ុណ្ណ្ះចាំបាច់
យើងត្ូវត្រក្សា មិនត្ូវឲ្យជនក្បត់ ក្្មបញ្ជ្របស់បរទ្សណា
មកបំផ្លិចបំផ្ល្ញនះទ្ ព្្ះន្ះជាសោកនាដកម្មដ្លយើង 
បានពើបប្ទះកាលពីអតីតកាល នៅព្លដ្លគ្ផ្ដួលរំលំសម្ដ្ច
ព្ះនរោត្ដម សីហនុ ព្ះប្មុខរដ្ឋស្បច្បាប់ន្កម្ពុជា៕



qñaMTI 17 elx 197 Extula qñaM 2017 TsSnavdþI RbCaCn 11

នៅព្ឹកថ្ង្ទី១៦ ខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១៧ សម្ត្ចអគ្គមហាពញា- 
ចក្ី ហែង សំរិន ប្ធានរដ្ឋសភា ន្ព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា        
បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដឹកនាំ សម័យប្ជុំរដ្ឋសភា 
លើកទី៩ នីតិកាលទី៥ ដើម្បីពិភាក្សា និងអនុម័តទៅលើឯកសារ 
មួយចំនួន។

ក្នុងនះស្ចក្ដីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន៤ ដ្លស្នើឡើង
ដោយក្ុមអ្នកតំណាងរាស្ត្ហត្ថល្ខីចំនួន ៤៩រូប ក៏ត្ូវបានលើក 
យកមកធ្វើការពិភាក្សាសំដៅធានាឱ្យមនសង្គតិភាព ជាមួយ 
ច្បាប់ស្ដីពី គណបក្សនយោបាយ និងធានាស្ថិរភាពនយោបាយឱ្យ
នៅស្ថិតស្ថ្រយូរអង្វ្ងនៅព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា ។ សម័យប្ជុំ 
រដ្ឋសភាបាន៖ ១-ពិភាក្សា និងអនុម័តស្ចក្ដីស្នើច្បាប់ស្ដីពី វិសោធន-
កម្មចប្ាប ់ស្ដពីកីារបោះឆ្នត្ជ្ើសតាងំតណំាងរាស្ត ្ ២-ពភិាកស្ា 
និងអនុម័តស្ចក្ដីស្នើច្បាប់ ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពកីារបោះ-
ឆ្ន្តជ្ើសតាំងសមជិកព្ឹទ្ធសភា ៣-ពិភាក្សា និងអនុម័តស្ចក្ដី
ស្នើច្បាប់ស្ដីពី វិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្ន្តជ្ើសរីសក្ុម
ប្ឹក្សាឃុំ សង្ក្ត់ និង៤-ពិភាក្សា និងអនុម័តស្ចក្ដីស្នើច្បាប់ស្ដីពី 
វិសោធនកម្មច្បាប់ ស្ដីពីការបោះឆ្ន្តជ្ើសរីសក្ុមប្ឹក្សារាជ-
ធានី ក្ុមប្ឹក្សាខ្ត្ត ក្ុមប្ឹក្សាក្ុង ក្ុមប្ឹក្សាស្ុក ក្ុម 
ប្ឹក្សាខណ្ឌ ។ 

សមជិក សមជិកា រដ្ឋសភា មកពីគណបក្សប្ជាជនកម្ពុជា 
មនចំនួន ៦៧រូប ដ្លក្នុងនះ ក៏មនវត្តមនសម្ដ្ចអគ្គមហាស្-
នាបតីត្ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្ីន្ព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា
ផងដ្រ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសម័យប្ជុំរដ្ឋសភា និងបានធ្វើ 
ការពិភាក្សា និងអនុម័តយល់ព្ម ដោយសំឡ្ងគំទ្ចំនួន៦៧ 
លើ៦៧ សម្ល្ងទៅលើស្ចក្តសី្នើរវិសោធនកម្មចប្ាបទ់ាំង៤ នះ។ 

  វិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្ន្តជ្ើសតាំងតំណាងរាស្ត្
បានក្ប្្មត្្១៣៨-ស្ទួនបានកំណត់យ៉្ងច្បាស់ថា “ក្នុងនីតិកាល

ន្រដ្ឋសភាប្សិនបើមន គណបក្សនយោបាយណាមួយ ប្កាស 
បោះបង់ចោលអសនៈ ឬត្ូវលុបឈ្ម្ះច្ញពីបញ្ជីគណបក្ស 
នយោបាយ ឬត្ូវរំលាយ ស្បតាមច្បាប់ស្តីពីគណបក្ស នយោបាយ 
បញ្ជីប្ក្ខជន និងតំណាងរាស្្តទំាងអស់ន្គណបក្សនយោបាយ
នះ ល្ងមនសុពលភាព និងល្ងមនគុណសម្បត្តិតទៅទៀត 
ហើយ។ ក្នុងករណីខងលើន្ះ គណៈកម្ម្ធិការជាតិរៀបចំការ
បោះឆ្ន្ត ត្ូវធ្វើការប្ងច្កអាសនៈដ្លនៅទំន្រនះ ក្នុង 
រយៈព្លយ៉្ងយូរ ៧ថ្ង្ ទៅឱ្យគណបក្សនានា ដ្លបានចូលរួម 
ក្នុងការបោះឆ្ន្ត ក្នុងរាជធានី-ខ្ត្តជាមួយ ដោយមិនគិតបញ្ចូល 
គណបក្សនយោបាយ ដ្លបោះបង់ចោលអាសនៈ ឬដ្លត្ូវ 
លុបឈ្ម្ះច្ញពីបញ្ជីគណបក្សនយោបាយ ឬដ្លត្ូវរំលាយ
ស្បតាមច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ និងគណបក្សនយោបាយ
មនអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភា ដ្លដឹកនាំរាជរដ្ឋ្ភិបាល…” ។

ឯកឧត្ដមបណ្ឌិតរដ្ឋ ជាម យៀប តំណាងរាស្ត្ក្ុមហត្ថល្ខី 
ទាំង ៤៩រូប បានថ្ល្ងថា ស្ចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំង ៤ន្ះ 
គ្ម្នអ្វីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្តនាចង់បំផ្លិចបំផ្ល្ញបុគ្គល ឬគណបក្ស 
នយោបាយណាមួយនះឡើយ ប៉ុន្ត្ដើម្បីឲ្យមនសង្គតិភាពជាមួយ
ច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ និងវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្ស
នយោបាយ ដ្លធ្វើឡើងជាបន្តបនា្ទ្ប់ និងបទដ្ឋ្នទាំងឡាយ 
ដ្លនៅជាធរមន។

ឯកឧត្តម បានបន្ថ្មថា ចំពោះការស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់
ទាំង ៤ន្ះ គឺសំដៅរៀបចំការប្ងច្កអាសនៈរដ្ឋសភា ព្ឹទ្ធសភា 
ក្ុមប្ឹក្សាឃុំ សង្ក្ត់ និងក្ុមប្ឹក្សារាជធានី ខ្ត្ត ក្ុង ស្ុក ខណ្ឌ 
ក្្យព្លគណបក្សនយោបាយណាមួយ ដ្លបានចូលរួម 
ប្កួតប្ជ្ងបោះឆ្ន្តសកល ឬអសកល ហើយបានប្ព្ឹត្ត 
បទល្មើស ធ្ងន់ធ្ងរ ត្ូវបានតុលាការ ឬសមត្ថកិច្ចរំលាយ និងរំសាយ 
គណបក្សនះចោលជាសា្ថ្ពរ៕

សម័យប្រជុំរដ្ឋសភាពិភាក្សា និងអនុម័តស្រចក្ដីស្នើវិស្រធនកម្ម
ច្បាប់ចំនួន៤ ដើម្បីធានាស្ថិរភាពនយ្របាយយូរអង្វ្រងន្រកម្ពុជា

សម្ត្ចអគ្គមហាពញាចក្ី     ហែង សំរិន     ប្ធានរដ្ឋសភា អញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដឹកនាំ សម័យប្ជុំរដ្ឋសភា លើកទី៩ នីតិកាលទី៥
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សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ផ្តល់ដំបូនា្មេនឲ្យយុវជនតេូវ
ចេះបេើឱកាសមាស ឱកាសពេជេ ដេលកម្ពុជាមានសព្វថ្ងេ

សម្ត្ចវិបុលស្នាភក្តី សាយ ឈុំ ប្ធានព្ឹទ្ធសភា ន្ 

ព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា បានមនប្សាសន៍ថា «យុវជនទាំងអស់ 

ដ្លកើតក្នុងសម័យន្ះ ពិតជាមនសំណាងខ្លំាងណាស់ ដ្ល     

បានរស់នៅ និងសិក្សារៀនសូត្ព្ញល្ញក្នុងសង្គមមួយប្កប

ដោយសុខសន្តិភាព និងការរីកចម្ើន ជាពិស្សមនការគំទ្ 

ការផ្តល់ឱកាស និងការផ្តល់តម្ល្យ្៉ងខ្ល្ំងដល់យុវជនដ្លជាស

សរទ្ូងរបស់ជាតិទាំងក្នុងព្លបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត ពីសំណាក់ 

រាជរដ្ឋ្ភិបាល និងសង្គមជាតិទាំងមូល»។

ក្នុងព្លអនុញ្ញ្តឲ្យគណៈប្តិភូយុវជន ន្សមគមនាវា 

យុវជនអាសុីអាគ្ន្យ៍កម្ពុជាចំនួន ៣៣នាក់ ចូលជួបសម្ត្ងការ 

គួរសម នាព្ឹកថ្ង្ទី១២  ខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១៧ នៅវិមនព្ឹទ្ធសភា 

មុនព្លទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធី នាវាយុវជនអាសុីអាគ្ន្យ៍ និងជប៉ុន 

លើកទី៤៤ ឆ្ន្ំ២០១៧ សម្ត្ចវិបុលស្នាភក្តីក៏បានកោតសរសើរ 

និងលើកទឹកចិត្តដល់ក្សួងអប់រំយុវជន និងកីឡា ក៏ដូចជាសមគម

នាវាយុវជនអាសុីអាគ្ន្យ៍កម្ពុជា ដ្លបានខិតខំរៀបចំកម្មវិធីន្ះ 

ឡើង ដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់យុវជនកម្ពុជា បានពង្ីកនូវចំណ្ះដឹង 

របស់ខ្លួន   និងស្វ្ងយល់អំពីតួនាទីដ៏សំខន់ ន្ការចូលរួមរបស់ 

យុវជនក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិ ជាពិស្សផ្តល់នូវការច្ករំល្ក

បទពិសោធន៍ន្ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស និងការចូលរួមក្នុង    

សកម្មភាពរបស់សង្គមជាមួយនឹងបណា្ត្យុវជនន្ប្ទ្សជប៉ុន និង

យុវជនមកពីប្ទ្សអាសា៊្នផ្ស្ងទៀត។ សម្ត្ចភក្តីបានផ្តល់          

ដំបូនា្ម្នដល់យុវជនថាក្មួយៗត្ូវច្ះប្ើប្្ស់ឱកាសមស ឱកាស

ព្ជ្ដ្លកម្ពុជាមនសព្វថ្ង្ន្ះ  ដើម្បីបង្កើតឱកាសសម្្ប់ 

ខ្លួនឯង សម្្ប់ក្ុមគ្ួសារ សម្្ប់សហគមន៍និងសម្្ប់ជាតិ 

របស់យើង។

សម្ត្ចប្ធានព្ឹទ្ធសភា បានបញ្ជ្ក់ថា ប្ទ្សជាតិយើងកំពុង

បោះជំហានទៅមុខយ៉្ងរឹងមំលើមគ៌្សន្តិភាព ប្ជាធិបត្យ្យ 

សហប្តិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍន៍។ រាជរដ្ឋ្ភិបាល បានខិតខំប្ឹងប្្ង

ណាស់ដើម្បីការពារឯករាជ្យជាតិ អធិបត្យ្យជាតិ និងបូរណភាព  

ទឹកដីឲ្យបានគត់មត់ដូចដ្លរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានកំណត់។ សម្ត្ចភក្តី 

បានគូសបញ្ជ្ក់ថា ប្ជាជនយើងកំពុងសប្បាយរីករាយ ដោយ 

បានទទួលនូវមនុញ្ញផលន្សន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍហើយមនការ

ប្ត្ជា្ញ្ចិត្តខ្ពស់ណាស់ ដើម្បីបន្តកសាង និងអភិវឌ្ឍប្ទ្សជាតិ 

ឲ្យឈានទៅកាន់ភាពសម្បូររុងរឿង ដូចបណា្ត្ប្ទ្សនៅក្នុងតំបន ់

និងលើពិភពលោក ដ្លមនការអភិវឌ្ឍ មនស្ចក្តីស្ឡាញ់  

ហើយមិនមនការកើតឡើងវិញនូវសង្្គាម របបប្ល័យពូជសាសន៍

និងការប្កបាក់ផ្ទ្ក្នុងជាតិដូចកាលពីអតីតកាលនះឡើយ។

សម្ត្ចភក្តី សាយ ឈុំ បានផ្ត្ំផ្ញើដល់ក្មួយៗជាប្តិភូយុវជន

ទាំងអស់ បន្តនូវការប្ត្ជា្ញ្ចិត្ត  និងឆន្ទៈមុតមំ ចូលរួមចំណ្កឱ្យបាន

កាន់ត្សកម្មបន្ថ្មទៀត ដើម្បីបុព្វហ្តុ សន្តិភាព ស្ថិរភាព ការ     

អភិវឌ្ឍនិងភាពសុខសាន្តសម្បូរណ៍រុងរឿងរបស់ប្ទ្សកម្ពុជា។

ជាពិស្ស ប្តិភូយុវជនទាំងអស់ត្ូវច្ះស្ឡាញ់យោគយល់ 

អធ្យស្័យ សាមគ្គីគ្ន្ និងធ្វើការងរជាក្ុមឲ្យបានល្អដើម្បីនាំនូវ   

កិត្តិយសជូនប្ទ្សជាតិកម្ពុជាដូចសុភាសិតថា នៅផ្ទះម្ត្យទីទ្ 

នៅព្្ម្ត្យត្មួយ និងជូនពរដល់ប្តិភូយុវជនទាំងអស់ទទួល

បានសុខភាពល្អ កម្ល្ំងមំមួន ប្្ជា្ញ្ឈា្ល្សវ្ អញ្ជើញចូលរួមក្នុង

កម្មវិធីនាវាយុវជនអាសា៊្ន-ជប៉ុន ប្កបដោយជោគជ័យ ៕

សម្ត្ចវិបុលស្នាភក្តី សាយ ឈុំ ប្ធានព្ឹទ្ធសភាអនុញ្ញ្តឲ្យគណៈប្តិភូយុវជន ន្សមគមនាវា 

យុវជនអាសុីអគ្ន្យ៍កម្ពុជាចំនួន ៣៣នាក់ ចូលជួបសម្ត្ងការគួរសម 
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សម្តេចកេឡាហេម ស ខេង សុំឲ្យលុបបំបាត់ចេលទស្សនៈ
មើលសេលតួនាទីរបស់ស្តេី

សម្ត្ចក្ឡាហម ស ខែង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្ី រដ្ឋមន្ត្ី 

ក្សួងមហាផ្ទ្បាន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្ជុំបូកសរុប 

លទ្ធផលន្ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្ បញ្ជ្្បយ្នឌ័រ ២០១១-

២០១៥ និងប្កាសផ្សព្វផ្សាយផ្នការយុទ្ធសាស្ត្បញ្ជ្្ប 

យ្នឌ័រ ២០១៨-២០២៣ កាលពីព្ឹកថ្ង្ទី១៩ ខ្តុលា 

ឆ្ន្ំ២០១៧ នៅទីស្តីការក្សួងមហាផ្ទ្ ។

ក្នុងឱកាសនះ សម្ត្ចក្ឡាហមបានមនប្សាសន៍ថា៖ 

ការលើកកម្ពស់សមភាពយ្នឌ័រ ផ្អ្កលើតួនាទី និងការទទួល 

ខុសត្ូវរបស់ក្សួងមហាផ្ទ្ ពោលគឺការថ្រក្សាការពារសន្តិ-

សុខ សុវត្ថិភាព និងសណា្ត្ប់ធា្ន្ប់សង្គមដ្លជាមូលដ្ឋ្នគ្ឹះ ន្ 

ការ អភវិឌឍ្គ្បវ់សិយ័បក្បដោយចរីភាព  ។ សម្ត្ចក្ឡាហម 

បញ្ជ្ក់ថា “ក្ុមការងរ យ្នឌ័រក្សួងមហាផ្ទ្ បានដើរតួនាទី 

យ៉្ងសំខន់ ក្នុងការប្មូលផ្តុំ និងចងក្ងបណា្ត្ញសាខជាក្ុម

ការងរយន្ឌរ័ តាមបណា្តថ្ា្នក្ ់    អគ្គនាយកដ្ឋន្ ទាងំផ្នក្រដ្ឋបាល 

សុីវិល កងកម្ល្ំងនគរបាលជាតិ  និងផ្ន្កខងពន្ធនាគរ ដ្លជា

វិស័យធំទាំងបីរបស់ក្សួងមហាផ្ទ្ និងមនភារកិច្ចចាំបាច់ក្នុង

ការកំណត់ បទដ្ឋ្ន និងគោលការណ៍នានា ក្នុងការលើកកម្ពស់ 

សមធម៌ និងសមសភាពយ្នឌ័រ តាមរយៈការបញ្្ជាបទស្សនៈ

យ្នឌ័រក្នុងការរៀបចំច្បាប់ គោលនយោបាយនានា របស់ក្សួង 

មហាផ្ទ្។ យើងមិនអាចមើលរំលងសមត្ថភាពរបស់ស្ត្ីក្នុងការ 

បំព្ញភារកិច្ចក្នុងអង្គភាព សា្ថ្ប័នបានឡើយ។ យើងត្ូវត្លុប

បំបាត់ចោលទស្សនៈមើលស្្លតួនាទីរបស់ស្ត្ី” ។

លោកជំទាវ ជូ ប៊ុនអែង រដ្ឋល្ខធិការក្សួងមហាផ្ទ្ 

មនប្សាសន៍ឲ្យដឹងថា នៅក្នុងតួនាទីជាសមជិកសភាចំនួន 

ស្្តីកើនឡើងជិត ៤ដង ចាប់តាំងពីព្លយើងបានធ្វើការ 

បោះឆ្ន្ត ចំនួនស្ត្ីកើនពីចំនួន ៥,៦ % រហូតទៅដល់២០ % ។ 

នៅក្នុងជួរមន្ត្ីរាជការផ្ន្កសុីវិលមនការកើនឡើងពី ៣៣ % 

ទៅដល់ ៣៧% ហើយក៏មនដក់បញ្ចូលនិងតំឡើងឋានៈតួនាទី

ស្ត្ីនៅក្នុងការដឹកនាំគ្ប់កម្ិត បើទោះបីជាមិនទាន់មនច្ើន 

ក៏ប៉ុន្ត្យើងបានធ្វើពីមិនមនទៅមន ហើយការដ្លមនន្ះ

ទៀតក៏កំពុងត្ត្ូវបានពង្ឹងគុណភាព ដោយសារត្ស្ី្តមន 

បទពិសោធន៍ ជាមួយការងរដ្លបងប្អូនស្ីបានអនុវត្ត ហើយ 

បានរៀនសូត្បន្ថ្មទៀត។ ស្ត្ីជាច្ើនបាននឹងកំពុងត្ធ្វើការ

ងរប្កបដោយប្សិទ្ធភាព។ លោកជំទាវ ជូ ប៊ុនអែង បាន 

បញ្ជ្ក់ថា ស្ត្ីបច្ចុប្បន្នន្ះ បាននឹងកំពុងត្កសាងសមត្ថភាព 

ផ្ទ្ល់ខ្លួន ដោយបានខិតខំរៀនសូត្មនចំណ្ះដឹងខ្ពស់ ហើយ

ក៏មនឆន្ទៈនៅក្នុងការចូលបម្ើក្នុងជួរ ន្មន្ត្ីសាធារណៈ ឬ 

មួយក៏ផ្ន្កពាក់ព័ន្ធផ្ស្ងៗ និងសង្ឃឹមថា ស្ត្ីទាំងនះ នឹងរួម 

ចំណ្កធ្វើឲ្យមនកំណើន ន្ការចូលរួម ក៏ដូចជាការទទួលបាន

ឋានៈតួនាទីនៅក្នុងការដឹកនាំសង្គមកាន់ត្ច្ើនឡើងថ្មទៀត

នៅព្លអនាគត៕

សម្ត្ចក្ឡាហម ស ខែង  អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្ជុំបូកសរុបលទ្ធផលន្ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្ បញ្ជ្្បយ្នឌ័រ ២០១១-២០១៥ 

និងប្កាសផ្សព្វផ្សាយផ្នការយុទ្ធសាស្ត្បញ្ជ្្បយ្នឌ័រ ២០១៨-២០២៣
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ព្ឹកថ្ង្ទី១៩ ខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១៧ នៅក្នុងភូមិ 

ត្ពាំងសា្វ្យ ឃុំបល្ល័ង្ក ស្ុកបារាយណ៍ ខ្ត្ត 

កំពង់ធំ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល សមជិក  

គណៈអចិន្ត្្យ៍ន្គណៈកម្ម្ធិការកណា្ត្លគណ - 

បក្សប្ជាជនកម្ពុជា អនុប្ធានទី២ រដ្ឋសភា ន្       

ព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា និងជាប្ធានក្ុមការងរគណបក្សថា្ន្ក់កណា្ត្លចុះជួយខ្ត្តកំពង់ធំ បានអញ្ជើញជាអធិបតី                      

កិច្ចប្ជុំជាមួយគណៈអចិន្ត្្យ៍គណៈកម្ម្ធិការគណបក្សប្ជាជនកម្ពុជា ខ្ត្តកំពង់ធំ និងអស់លោកប្ធានគណបក្ស 

ស្ុក-ក្ុង ទាំង៨ ដើម្បីត្ួតពិនិត្យលទ្ធផលការងរ កន្លងមក និងពិនិត្យពិភាក្សាស្ចក្តីរាយការណ៍របស់គណៈអចិន្ត្្យ៍ 

បក្សខ្ត្ត គណបក្សស្ុក-ក្ុងទាំង៨។

នៅថ្ង្ទី១០ ខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១៧ លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន 
សមជិកាគណៈអចិន្ត្្យ៍  គណៈកម្ម្ធិការកណា្ត្លគណបក្សប្ជាជន

កម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្្តី រដ្ឋមន្្តីក្សួង ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-

ព្ឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពសស់ម្ត្ចត្ជោ ហ៊ុន សែន 
បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបុណ្យពុទ្ធសាសនា នៅមជ្ឈមណ្ឌល 

ពិព័ណ៌កោះព្ជ្ រាជធានីភ្នំព្ញ ។ លោកជំទាវបានថ្ល្ងថា  កម្ពុជា 

បច្ចុប្បន្ន ក្្មការដឹកនាំប្កបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់ សម្ត្ចត្ជោ 

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្្តីន្ព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា បានដឹកនាំប្ទ្សពីបាតដ្ទទ្រហូតដល់មន ការអភិវឌ្ឍលើគ្ប់វិស័យ 

ទាំងពុទ្ធចក្ និងអាណាចក្ ក្នុងនះវិស័យព្ះពុទ្ធសាសនា ក៏មនការរីកចម្ើនគួរឲ្យកត់សម្គ្ល់ផងដ្រ។

 ថ្ង្ទី១៣ ខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១៧ សម្ត្ចពិជ័យស្នា ទៀ បាញ់ 

សមជិកគណៈអចិន្ត្្យ៍គណៈកម្ម្ធិការកណា្ត្លគណបក្សប្ជាជន

កម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្ី រដ្ឋមន្ត្ីក្សួងការពារជាតិ និងជាប្ធាន 

អាជា្ញ្ធរជាតិអាវុធគីមី បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យកិច្ចប្តិបតិ្តការបោស 

សំអាតគ្្ប់ប្កអាវុធគីមី និងត្ួតពិនិត្យទីតាំងជាកន្ល្ងរុករកឃើញ

ថ្មីៗ និងបានជួបសំណ្ះសំណាលជាមួយប្ជាពលរដ្ឋទាំង៥ភូមិក្នុង

ឃុំគគីរ ស្ុករមសហ្ក ខ្ត្តសា្វ្យរៀងចំនួន៨៨៥គ្ួសារ ដ្លរង

ផលប៉ះពាល់និងរងការគំរាមកំហ្ងដោយសារជាតិ គីមីទាំងនះ។

ថ្ង្ទី ១០ ខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១៧ ឯកឧត្តម ប៊ិន ឈិន សម-

ជិកគណៈអចិន្ត្្យ៍ គណៈកម្ម្ធិការកណា្ត្លគណបក្សប្ជា-

ជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្្តីប្ចាំការ រដ្ឋមន្្តីស្តីទីន្ទីស្តី 

ការគណៈរដ្ឋមន្្តី និងជាប្ធានក្ុមការងរថា្ន្ក់ជាតិចុះជួយ 

មូលដ្ឋ្នខ្ត្តតាក្វ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីខួបលើកទី 

២០ឆ្ន្ំ ន្មន្ទីរព្ទ្យភ្ន្ក ខ្ត្តតាក្វ និងទិវាសុខភាពភ្ន្ក 

ពិភពលោក ដ្លប្្រព្ធធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិវ្ណមន្ទីរព្ទ្យភ្ន្ក 

ក្នុងក្ុង ដូនក្វ ខ្ត្តតាក្វ ។
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ថ្ង្ទី១៦ ខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១៧ ឯកឧត្តម ទែព ងន សមជិកគណៈអចិន្ត្្យ៍គណៈ

កម្ម្ធិការកណា្ត្លគណបក្សប្ជាជនកម្ពុជា អនុប្ធានទី២ព្ឹទ្ធសភាន្ព្ះរាជាណា-

ចក្កម្ពុជា និងជាប្ធានគណៈប្តិភូសភាជាតិកម្ពុជា បានឡើងថ្ល្ងក្នុងមហាសន្និបាត 

អន្តរសភា លើកទី១៣៧ ស្តីពីការលើកកម្ពស់ ពហុវប្បធម៌ និងសន្តិភាពតាមរយៈការ 

សន្ទនាអន្តរជំនឿ និងអន្តរជាតិនៅវិមន Tavrichesky ក្នុងទីក្ុង Saint Petersbur 

នៅសហពន្ធ័រូស្សី។  សភាកម្ពុជាបានផ្ត្តទៅលើទិសដៅសំខន់ចំនួន៦ដូចជា៖ ១. លើក 

កម្ពស់នីតិរដ្ឋ យុត្តិធម៌សង្គម និងភាពស្មើគ្ន្ចំពោះមុខច្បាប់ ២. បង្កើនវប្បធម៌សន្ទនា 

វប្បធម៌ច្ករំល្ក និងវប្បធម៍ចូលរួម ៣. បង្កើនទំនាក់ទំនងរវាង អង្គការនីតិប្បញ្ញតិ្ត នីតិប្តិ-

ថ្ង្ទី១៥ ខ្តុលា ឯកឧត្តម អុិត សំហែង សមជិកគណៈកម្ម្ធិការកណា្ត្ល

គណបក្សប្ជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្ីក្សួងការងរ និងបណ្តុះបណា្ត្លវិជា្ជ្ជីវៈ បាន 

អញ្ជើញចុះជួបសំណ្ះសំណាល និងសួរសុខទុក្ខជាមួយពលករខ្ម្រ ដ្លកំពុង 

បម្ើការងរក្នុងរោងចក្ផលិតសាច់មន់ GFPTស្ថិតក្នុងខ្ត្តឈុនប៊ុរី ប្ទ្សថ្ 

។ ន្ះជាការចុះជួបលើកទី២ហើយ ដ្លលើកទី១ បានធ្វើឡើងនៅខ្ត្តសមុទ្ 

បាកាន។

បត្តអិង្គការតុលាការថា្ន្ក់ក្្មជាតិ អង្គការក្្រដ្ឋ្ភិបាល និងសមគម ៤. ទប់សា្ក្ត់ឧបាយកលនយោបាយទុច្ចរិត ដ្លអុចអាលការរីសអើង 

ពូជសាសន៍ ការស្អប់ជនបរទ្ស និងភាពជ្ុលនិយមខងនយោបាយ ៥. ទប់សា្ក្ត់ការជ្ៀតជ្្កចូលកិច្ចការផ្ទ្ក្នុងកម្ពុជាពីមជ្ឈដ្ឋ្ន អមិត្ត 

ដ្លប្ើប្្ស់ប្ពន្ធ័ឃោសនា បណា្ត្ញសង្គម និងវ្ទិកានានា ៦. ជំរុញដំណើរសមហរណកម្មកម្ពុជាទៅក្នុងក្បខណ្ឌ័តំបន់ និងពិភពលោក ។

ថ្ង្ទី១៥ ខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១៧ ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម សមជិកគណៈកម្ម្-

ធិការកណា្ត្លគណបក្សប្ជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្្តីក្សួងរ៉្ និងថាមពលបាន 

អញ្ជើញជួបសំណ្ះសំណាល និងប្គល់រង្វ្ន់លើកទឹកចិត្តជូនសិស្សានុសិស្ស 

ដ្លបានប្ឡងជាប់បាក់ឌុបទូទាំងស្ុកបាកាន ខ្ត្តពោធិ៍សាត់ចំនួន១៤២នាក់។ 

ក្នុងស្ុកបាកានទាំងមូលមនសិស្សដ្លទទួលបាននិទ្ទ្សA ចំនួនមួយនាក់ 

និទ្ទ្ស B ចំនួន ២៤នាក់ និទ្ទ្ស C ចំនួន ៥២ នាក់  និទ្ទ្ស D ចំនួន ៣៧ នាក់ 

និងនិទ្ទ្ស E ចំនួន ១៣៦នាក់។

ថ្ង្ទី៣ ខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១៧ ឯកឧត្តម ថែង ខុន សមជិកគណៈកម្ម្ធិការ 

កណា្ត្លគណបក្សប្ជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្ីក្សួងទ្សចរណ៍ បានអញ្ជើញបញ្ចុះបឋម          

សិលាសាងសង់អគរសិក្សាបណ្តុះបណា្ត្លវិជា្ជ្ជីវៈបច្ច្កវិទ្យព័ត៌មន ទ្សចរណ៍ និង  

កសិកម្មកម្ិតបឋមដ្លមនឈ្ម្ះថា «សាលាបណ្តុះបណា្ត្វិជា្ជ្ជីវៈស្ុកបារាយណ៍» 

ក្នុងខ្ត្តកំពង់ធំ។ សាលាបណ្តុះបណា្ត្វិជា្ជ្ជីវៈដ្លមនកម្ពស់ ២ជាន់ ន្ះ សាងសង់ឡើង 

ដោយប្ើប្្ស់ថវិកាជិត៦ មុឺន ដុលា្ល្រអាម្រិក អាចទទួលសិស្សឲ្យចូលរៀនបាន ៤៥នាក់ 

ក្នុង ១ជាន់សម្្ប់ បណ្តុះបណា្ត្លលើជំនាញស្វាកម្មទ្សចរណ៍ ព័ត៌មនវិទ្យ និង 

ជំនាញកសិកម្ម កម្ិតបឋម។

នៅថ្ង្ទី១ ខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១៧ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត ប៉ែន សុីម៉ន សមជិកគណៈ

កម្ម្ធិការកណា្ត្លគណបក្សប្ជាជនកម្ពុជា ទីប្ឹក្សាផ្ទ្លស់ម្ដ្ចអគ្គមហាស្នា

បតីត្ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្ីន្ព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា និងជាអនុប្ធាន

ទី១ក្ុមការងរថា្ន្ក់     កណា្ត្លចុះជួយខ្ត្តកំពត បានអញ្ជើញជួបសំណ្ះសំណាល

ជាមួយសិស្សជ័យលាភីប្ឡងសញ្ញ្បត្សិក្សាទុតិយភូមិឆ្ន្ំសិក្សា ២០១៦-

២០១៧ នៅខ្ត្តកំពត។ ក្នុងឱកាសនះ ឯកឧត្តមបានផ្តល់ម៉ូតូម្ន្ក់ៗគ្ឿងដល់

សិស្សដ្លទទួលបាននិទ្ទ្ស A។
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នៅថ្ង្ទី១៨ ខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១៧ លោកជំទាវ បាន សែីមុំ អ្នកតំណាង 

រាស្្តមណ្ឌលប៉្លិន បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីដំកូនឈើ និងផ្តល់សម្ភ្រៈ 

សិក្សា ដល់លោកគ្ូ អ្នកគ្ូ សិស្សានុសិស្សន្វិទ្យល័យ ហ៊ុន សែន ក្ុង 

ទ្ពនិម្មិត្តប៉្លិន ក្្មប្ធានបទ "ក្តីសង្ឃឹម" រៀបចំដោយកម្មសិក្សាការី 

មន្ត្ីជាន់ខ្ពស់ បន្ទប់សម្ភុបុរៈ វ្នព្ឹក ន្សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល សហការជាមួយ 

ស.ស.យ.ក ខ្ត្តប៉្លិន ដើម្បីបណ្តុះគំនិតឆ្ន្ប្ឌិត ការផ្តួចផ្តើមថ្មី ផ្ល្ស់ប្តូរ 

ទស្សនៈ និងបទពិសោធរបស់សិកា្ខ្កាម។ ពិធីន្ះមនការអញ្ជើញចូលរួមពី 

 ថ្ង្ទី ០៧ ខ្តុលា ឆ្ន្ំ ២០១៧ ឯកឧត្តម លឹម គានហែ សមជិកគណៈ
កម្ម្ធិការកណា្ត្លគណបក្សប្ជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្ីក្សួងធនធានទឹក និង 
ឧតុនិយម បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យសា្ថ្នភាពទឹកនៅខ្ត្តបនា្ទ្យមនជ័យ ។ ឯកឧត្តម 
បានធ្វើការណ្នាំដល់ក្ុម ការងរបច្ច្កទ្សរបស់ក្សួង និងមន្ទីរធនធានទឹក 
និងឧតុនិយមខ្ត្តបនា្ទ្យមនជ័យ ត្ូវត្បន្តយកចិត្តទុកដក់តាម ដន និងធ្វើការ
បង្វ្រទឹកឱ្យបានទាន់ព្លវ្លា បើទោះបីជាព្លន្ះជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅក្នុង 
ស្ុកម៉្ឡ្ ក៏ដូចជានៅក្ុងបោ៉្យប៉្ត បានស្កផុត ទៅហើយក្តី ប៉ុន្ត្ភ្លៀងអាច
នឹងនៅត្បន្តធា្ល្ក់ ។

អាជា្ញ្ធរខ្ត្ត ក្ុមប្ឹក្សាខ្ត្ត មន្ទីរអប់រំយុវជន និងកីឡាខ្ត្ត កម្មសិក្សាការីមន្ត្ីជាន់ខ្ពស់ បន្ទប់សម្ភុបុរៈ វ្នព្ឹក ន្សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល 

សហភាព សហព័ន្ធ យុវជនកម្ពុជាខ្ត្ត លោកគ្ូ អ្នកគ្ូ សិស្សានុសិស្សសរុបប្មណ ៣០០នាក់។

ថ្ង្ទី១៧ តុលា ឯកឧត្តម វែង សាខុន សមជិកគណៈកម្ម្ធិការ

កណា្ត្លគណបក្សប្ជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្ីក្សួងកសិកម្ម រុកា្ខ្    

ប្មញ់ និងន្សាទ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងទិវាស្បៀងអាហារ 

ពិភពលោកឆ្ន្ំ២០១៧ ក្្មប្ធានបទ ផ្ល្ស់ប្តូរអនាគតន្ការធ្វើ      

ចំណាកស្ុកតាមរយៈការវិនិយោគលើសន្តិសុខស្បៀង និងអភិវឌ្ឍន ៍

ជនបទ ។ ទិវាន្ះបានប្្រព្ធនៅឃុំទឹកជ្្ ស្ុកតំប្រ ខ្ត្តត្បូងឃ្មុំ។ 

ឯកឧត្តម ក៏បានជួបសំណ្ះសំណាលជាមួយប្ជាពលរដ្ឋនៅទីនះ ផង។

ថ្ង្ទី១៦ខ្តុលា ឯកឧត្តម ស ថាវី សមជិកគណៈកម្ម្ធិការ 

កណា្ត្លគណបក្សប្ជាជនកម្ពុជា អភិបាលន្គណៈអភិបាលខ្ត្ត                 

ឧត្តរមនជ័យបានអញ្ជើញចូលរួមវ្ទិកាផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្្ះយោបល់ 

នៅសាលាក្ុងសំរោង។ក្នុងឱកាសនះឯកឧត្តមបានសំណ្ះសំណាល

ជាមួយប្ជាពលរដ្ឋដោយបញ្ជ្ក់អំពីអ្វី ដ្លប្មុខរាជរដ្ឋ្ភិបាលបាន 

យកចិត្តទុកដក់ក្នុងការដោះស្្យការពិបាកជូនប្ជាជន។

ថ្ង្ទី១២ ខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១៧ ឯកឧត្តមវ្ជ្ជបណ្ឌិត ម៉ម ប៊ុនហែង សមជិក

គណៈកម្ម្ធិការកណា្ត្លគណបក្សប្ជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្ីក្សួងសុខភិបាល

បានដឹកនាំក្ុមការងរចុះទៅដល់ឃុំគគីរ ស្ុករមសហ្ក ខ្ត្តសា្វ្យរៀង ទឹកដី

ដ៏ជូរចត់របស់ប្ជារាស្្តខ្ម្រ  ដ្លទទួលរងឥទ្ធិពលអាក្ក់ពីសំណល់សង្គ្្មដ៏

ឈឺចាប់ បន្សល់ដោយសហរដ្ឋអាម្រិក កាលពីសម័យសង្គ្្ម ដើម្បីពិនិត្យ 

មើលសា្ថ្នភាពសុខភាពពលរដ្ឋ ដ្លរងគ្្ះដោយសារចំហាយគីមីច្ញពី 

គ្្ប់ប្ល័យលោកទាំងនះ។
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នៅថ្ង្ទី១៤-១៥ ខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១៧ន្ះ ក្ុមគ្ូឧទ្ទ្ស ន្ក្ុម
ការងរយុវជនគណបក្សថា្ន្ក់កណា្ត្ល បានមកច្ករំល្កចំណ្ះដឹង 
និងបទពិសោធន៍ជូនបងប្អូនក្ុមសកម្មជនយុវជនគណបក្ស នៅតាម 
បណា្ត្ស្ុកទាំង៨ និងបណា្ត្មន្ទីរជុំវិញខ្ត្តព្ះវិហារ។ ពិធីបិទវគ្គ 
បញ្ជ្្បកម្មវិធីអប់រំនយោបាយ និងបង្កើនសមត្ថភាពដល់ក្ុមការងរ
យុវជនគណបក្សខ្ត្ត ក្ុងស្ុក និងក្ុមសកម្មជនគណបក្សខ្ត្ត 

ព្ះវិហារ ធ្វើឡើងនាព្ឹកថ្ង្ ទី១៥ ខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១៧ ក្្មអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម នាយឧត្ដមស្នីយ៍ មាស សុភា ប្ធានក្ុមការងរថា្ន្ក់ជាតិ 
ចុះជួយខ្ត្ត និងឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា ប្ធានគណបក្សខ្ត្ត ជាសមជិកក្ុមការងរយុវជនគណបក្សថា្ន្ក់កណា្ត្ល  រួមជាមួយថា្ន្ក់ដឹកនាំ 
សមជិកសមជិកាជាច្ើនរូបទៀត។

នៅសៀលថ្ង្ទី០៣ ខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១៧ ពិធីសំណ្ះសំណាល 
ក្្មអធិបតីភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិត គន់ គីម សមជិកគណៈអចិន្ត្្យ៍
គណៈកម្ម្ធិការកណា្ត្លគណបក្ស និងជាប្ធានក្ុមការងរថា្ន្ក់ 
កណា្ត្លចុះជួយខ្ត្តឧត្តរមនជ័យ ដោយមនការចូលរួមពី ឯកឧត្តម 
លៀម សុដា សមជិកក្ុមការងរយុវជនគណបក្សថា្ន្ក់កណា្ត្ល និង
ជាប្ធានក្ុមការងរយុវជនគណបក្សខ្ត្តឧត្តរមនជ័យ ក្ុមការងរ 

ថ្ង្ទី៣០ ខ្កញ្ញ្ ឆ្ន្ំ២០១៧ ឯកឧត្តម កែ ប៊ុនខៀង ប្ធាន   

ក្ុមការងរយុវជនគណបក្សថា្ន្ក់កណា្ត្ល និង ឯកឧត្តម គង់ បូរ៉ែ 
សមជិកក្ុមការងរយុវជនគណបក្សថា្ន្ក់កណា្ត្ល ឯកឧត្តម ឈឹម មា៉ែ 
អ្នកតំណាងរាស្្តមណ្ឌលសៀមរាប បានអញើញជាអធិបតីភាពក្នុង 

ពិធីបើកវគ្គបំប៉នការងរចាត់តាំង និងបានធ្វើបទឧទ្ទ្សនាម ជូនវគ្គ        

គណៈប្តិភូដ្លដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉ែណែត អនុប្ធានក្ុម

ការងរយុវជនគណបក្សថា្ន្ក់កណា្ត្ល និងជាប្ធានក្ុមការងររៀបចំអង្គការ

ចាត់តាំងយុវជននៅក្្ប្ទ្ស ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ សមជិកក្ុមការងរ 

យុវជនគណបក្សគណបក្សថា្ន្ក់កណា្ត្ល និងជាប្ធានក្ុមការងររៀបចំ              

អង្គការចាត់តាំងយុវជននៅទ្វីបអឺរ៉ុប ព្មទាំងប្ធានក្ុមការងរតាមបណា្ត្ 

ថ្ង្ទី០៤ ខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១៧ នៅមន្ទីរគណបក្សរាជធានី                              

បានប្្រព្វពិធីបិទវគ្គអប់រំនយោបាយជំនាន់ទី២១ ក្្មអធិបតីភាព 

ឯកឧត្តម បា៉ែ សុជាតិវង្ស ប្ធានគណបក្សរាជធានីភ្នំព្ញ និងជា

ប្ធានក្ុមការងរយុវជនគណបក្សរាជធានីភ្នំព្ញ ដោយមន 

សិកា្ខ្កាម ចូលរួមចំនួន ៦៩ នាក់ដើម្បីកា្ល្យជា យុវជនបន្តវ្ន ប្កប 

ដ្លក្នុងនះមនសមសភាពសិកា្ខ្កាមមកពី ក្ុមការងរយុវជនគណបក្សខ្ត្ត-ស្ុក-ឃុំ មន្្តីគណបក្សស្ុក-ឃុំ និងក្ុមការងរចុះជួយគណបក្សឃុំ 

នៅស្ុកពួក ខ្ត្តសៀមរាប ដ្លមនសមជិកជាយុវជនចូលរួមចំនួន ២០២នាក់។

ដោយគុណភាព និងប្សិទ្ធភាពខ្ពស់ មនសុជីវធម៌ សីលធម៌ គុណធម៌ និងបុព្វហ្តុស្ន្ហាជាតិ ព្មទាំង បូរណភាពទឹកដី យុវជនត្ូវការរៀនសូត្ 

ដុសខត់ សំលៀង និងការអនុវត្តសមត្ថភាព ដ្លទាំងអស់ន្ះជារឿងសំខន់ណាស់ក្នុងនាមជាសមជិកគណបក្សប្ជាជនកម្ពុជា ៕

យុវជនគណបក្ស និងសសយកខ្ត្ត ក្ុង ស្ុក ឃុំ សង្ក្ត់ ចំនួន៨២រូប។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត គន់ គីម ក៏បានឧបត្ថម្ភថវិកាជូនយុវជនក្នុងម្ន្ក់ៗ ចំនួន 
២០ ដុលា្ល្រ និងបានឧបត្ថម្ភទូរស័ព្ទ សា្ម្តហ្វូន ចំនួន ០៦គ្ឿង ដល់យុវជនដ្លគ្ម្នទូរស័ព្ទសា្ម្តហ្វូន។

ប្ទ្សផ្ស្ងៗ និងសមជិកសមជិកា សរុប ៩៦ រូប បានទៅបំព្ញប្សកកម្មចាប់ ពីថ្ង្ទី២០ ខ្កញ្ញ្ ដល់ថ្ង្ទី០២ ខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១៧ នៅទ្វីបអឺរ៉ុប ក្ុមការងរបាន៖

- ពិធីប្កាសបញ្ចូលសមជិកគណបក្សនៅតំបន់ម្ឌីទ្រា៉្ណ្,ប្ទ្សអង់គ្ល្ស, ប្ទ្សអាល្លឺម៉ង់, ប្ទ្ស ហូឡ៉ង់

- ប្កាសទទួលសា្គ្ល់ក្ុមការងរយុវជនគណបក្សប្ជាជនកម្ពុជានៅទីក្ុងទូលូស សាធារណរដ្ឋបារាំង, ប្ទ្សអាល្លឺម៉ង់, ប្ទ្សហូឡ៉ង់ និងប្កាសទទួលសា្គ្ល់ 

សាខយុវជនប្ចាំប្ទ្ស ឆ្ក

- ជួបផ្ទ្ល់ជាមួយបងប្អូនខ្ម្រ និងពិសាអាហារសាមគ្គីមហាគ្ួសារខ្ម្រនៅអាល្លឺម៉ង់ ស្វីស អង់គ្ល្ស ប៊្លហ្សិក  និងសាធារណៈរដ្ឋបារាំង ។  

- បានចូលជួបសម្ត្ងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងរជាមួយ ឯកឧត្តម Michel Herbillon សមជិកសភា អនុប្ធានគណកម្មការកិច្ចការអន្តរជាតិ និងជាប្ធាន 

ក្ុមមិត្តភាពកម្ពុជា-បារាំង របស់រដ្ឋសភាបារាំង។ លោក តាន់ ប៊ុន ហួង (Buon Huong TAN ) តំណាងរាស្ត្ បារាំង ដើមកំណើតខ្ម្រ នៅទីក្ុង បា៉្រីស ប្ទ្សបារាំង 

(០១-១០-២០១៧)៕
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ថ្ង្ទី២៦ ខ្កញ្ញ្ ឆ្ន្ំ២០១៧ នាសា្ន្ក់ការគណបក្ស 
ក្ុងបោ៉្យប៉្ត ឯកឧត្តម សួន បវរ សមជិកក្ុមការងរ 
យុវជនគណបក្សថា្ន្ក់កណា្ត្ល និងជាប្ធានគណៈកម្ម្ធិការ 
គណបក្សខ្ត្តបនា្ទ្យមនជ័យ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធី
ប្កាសក្ុមការងរចុះជួយ ភូមិ សង្ក្ត់ និងក្ុងបោ៉្យប៉្ត។ 
ឯកឧត្តមបានស្នើឲ្យក្ុមការងរទាំងអស់ ខិតខំដោះស្្យ 

ថ្ង្ទី៣០ ខ្កញ្ញ្ ឆ្ន្ំ២០១៧ ឯកឧត្តម ភុន សារពែជែ 
សមជិកក្ុមការងរយុវជនថា្ន្ក់កណា្ត្ល និងជាប្ធានក្ុម
ការងរយុវជនគណបក្សខ្ត្តកំពត ឯកឧត្តម នែ គង់ សម-    
ជិកគណៈអចិន្ត្្យ៍គណៈកម្ម្ធិការគណបក្សខ្ត្ត អភិបាល 
រងន្គណៈអភិបាលខ្ត្តកំពត និងជាអនុប្ធានក្ុមការងរ
យុវជនគណបក្សខ្ត្តកំពត  លោកជំទាវ យ៉យ នីតា អនុរដ្ឋ
ល្ខធិការក្សួងកិច្ចការនារី និងជាអនុប្ធានក្ុមការងរ 

ថ្ង្ទី០៧ ខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១៧ ឯកឧត្តម ហែង សុខណា 
ប្ធានក្ុមការងរយុវជនខ្ត្តសា្វ្យរៀង និងក្ុមការងរ 
បានជួបសំណ្ះសំណាល ជាមួយ ឪពុក ម្ត្យ សិស្ស និង 
សិស្ស ប្លងជាប់ បាក់ឌុប និទ្្ទស B.C.D.E ចំនួយ២៩រូប។ 
ក្នុងនះ ក្ុមការងរបានឧបត្ថម្ភ សម្ភ្រ: សិក្សា, ថវិកា និង 
បានអាហាររូបករណ៏មួយចំនួនផងដ្រ។

ថ្ង្ទី១១ ខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១៧ ឯកឧត្តម យស ផានីតា្តែ 
សមជិកក្ុមការងរយុវជនថា្ន្ក់កណា្ត្ល និងក្ុមគ្ូឧទ្ទ្ស  
របស់ក្ុមការងរយុវជនគណបក្សថា្ន្ក់កណា្ត្ល បានចូលរួមធ្វើ 
បទបង្ហ្ញស្តីពីកម្ពុជាអតីតកាល បច្ចុប្បន្ន និងអនាគត ដោយ          
ឯកឧត្តម ហា៊ែង សុីណែ អនុរដ្ឋល្ខធិការក្សួងអប់រំយុវជន 
និងកីឡា ជូនដល់សមជិក សមជិកា ក្ុមប្ឹក្សាយុវជនកម្ពុជា 

រសៀលថ្ង្ទី១៤ ខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១៧ ឯកឧត្តម ងួន រសី 
សមជិកក្ុមការងរយុវជនថា្ន្ក់កណា្ត្ល បានរៀបចំពិធី             

សំណ្ះសំណាលជាមួយក្ុមការងរសមជិកគណបក្ស និង 

ប្គល់សម្ភ្រៈដ្លបានស្នើសុំ ជូនភូមិពីរដ្លមនការខ្វះខត

ឧបករណ៍ប្ើប្្ស់ និងផ្ដល់ប្្ក់ឧបត្ថម្ភដល់សមជិកបក្ស  

ពលរដ្ឋខ្ម្ររស់នៅខ្ត្ត British Columbia និងខ្ត្ត Alberta 

ប្ទ្សកាណាដ បានរ្អង្គ្សថវិកាបាន៤.៥០០ដុលា្ល្រ ដើម្បីឧបត្ថម្ភ

ដល់មន្ទីរព្ទ្យគន្ធបុបា្ផ្ ហើយនៅព្ឹកថ្ង្ទី០៧ ខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១៧ 

ន្ះ ក្ុមការងររៀបចំការអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបក្សប្ចាំនៅ

ប្ទ្សកាណាដ ក៏បាននាំយកថវិកាដ្លបានមកពីការរ្អង្គ្ស    

ហើយនៅព្លបញ្ចប់កម្មវិធីមនអាហារសាមគ្គីផងដ្រ។

ប្គល់ជូនថា្ន្ក់ដឹកនាំមន្ទីរព្ទ្យ ដោយឯកឧត្តម ទុយ រី ឯកអគ្គរាជទូតន្កម្ពុជា ប្ចាំនៅអង្គការសហប្ជាជាតិ និងប្ចាំប្ទ្សកាណាដ ។

មកពី២៥ រាជធានី-ខ្ត្ត នៅខ្ត្តសៀមរាប ក្នុងកម្មវិធី ទស្សនកិច្ចសិក្សាយុវជន២០១៧ ។

យុវជនគណបក្សខ្ត្ត និងក្ុមការងរយុវជនគណបក្សខ្ត្តកំពត បានជួបសំណ្ះសំណាលជាមួយក្ុមការងរយុវជនគណបក្សក្ុង 
ក្នុងនះមន ៥សង្ក្ត់ និងភូមិ១៥ ដើម្បីត្ួតពិនិត្យកំលាំង រចនាសម្ព័ន្ធយុវជន ត្ៀមបណ្តុះបណា្ត្លយុវជន ពង្ឹងយុវជនអោយមន 
ភាពកា្ល្ហាន ហា៊្នតស៊ូមតិ     សំរាប់ការបោះឆ្ន្តនាព្លខងមុខ។

សំណូមពររបស់ប្ជាពលរដ្ឋ និងចុះដល់មូលដ្ឋ្នឲ្យបាន ញឹកញាប់ ។
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សមិទ្ធផលសំខាន់ៗមួយចំនួននៃវិស័យសៃដ្ឋកិច្ច
ចំណូលពន្ធដារខៃកញ្ញានិងរយៈពៃល ៩ខៃ
- អគ្គនាយកដ្ឋ្នពន្ធដរន្ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបាន

ប្កាសឲ្យដឹងថា ក្នុងខ្កញ្ញ្ កន្លងទៅន្ះ ប្មូលចំណូលពន្ធ-

អាករបានចំនួន ៥២៩,៩២ពាន់លានរៀល ឬប្មណ១៣២,៤៨ 

លានដុលា្ល្រអាម្រិក។ សម្្ប់រយៈព្ល ៩ខ្ឆ្ន្ំ២០១៧ ចំណូល 

ពន្ធអាករ ដ្លប្មូលបានសរុបមនចំនួន ៦.១៨៦,២០ ពាន់ 

លានរៀល ឬប្មណ ១.៥៤៦,៥៥ លានដុលា្ល្រស្មើនឹង៩០,១៥% 

ន្ផ្នការ។

តួល្ខខងលើប្សិនបើធៀបរយៈព្លដូចគ្ន្ន្ឆ្ន្ំ២០១៦ 

ឃើញថាការប្មូលចំណូលពន្ធ-អាករសម្្ប់រយៈព្ល ៩ខ្ឆ្ន្ំ 

ន្ះកើនឡើងចំនួន ១.៤២១ ពាន់លានរៀលឬប្មណ៣៥៥,២

៩លានដុលា្ល្រស្មើនឹងអត្្កំណើន ២៩,៨២%។

ការនាំចៃញអង្គរ
- ក្នុងរយៈព្ល៩ខ្ ដើមឆ្ន្ំន្ះ កម្ពុជាបាននាំច្ញអង្ករ 

ចំនួន ៤២១.៩០០តោន កើនឡើង ១៦,៧% ធៀបនឹងរយៈព្ល 

ដូចគ្ន្ឆ្ន្ំមុន ។ ក្នុងនះការនាំច្ញទៅប្ទ្សចិនមនចំនួន 

១២៤.៧០០តោន ប្ទ្សបារាំងមន ៥៣.៩០០តោន ប្ទ្ស 

ប៉ូឡូញ ៣៥.៤០០តោន ។ 

ការនាំចៃញកៅស៊ូ
- រយៈព្ល៩ខ្ ឆ្ន្ំ២០១៧ កម្ពុជាប្មូលផលជ័រកៅស៊ូបាន 

ចំនួន ១១៥.៨៤៣ តោន ក្នុងនះបាននាំច្ញជ័រកៅស៊ូចំនួន 

១១៤.៩៩១តោន ដោយទទួលបានទឹកប្្ក់ចំនួន ១៩២.២៦៤. 

៩៥២ដុលា្ល្រ ដ្លតម្ល្ជាមធ្យម ១.៦៨២ដុលា្ល្រ ក្នុងមួយតោន ។ 

ផ្ទ្ដីកៅស៊ូរបស់កម្ពុជាសរុបមនចំនួន ៤៣២.០៩៦ហិកតា ក្នុង 

នះ ផ្ទ្ដីចៀរជ័រមនចំនួន ១៦៣.១៣០ហិកតា ស្មើនឹង 

៣៧,៧៧% និងផ្ទ្ដីថ្ទាំមនចំនួន ២៦៨.៩៦៦ហិកតា ស្មើនឹង 

៦២,២៣% ។ នៅឆ្ន្ំ២០១៦កន្លងទៅ កម្ពុជានាំច្ញជ័រកៅស៊ូ 

បានជាង ១៤មុឺនតោន ទទួលបានទឹកប្្ក់ជាង ១៨០លានដុលា្ល្រ ។

ការនាំចៃញវិស័យជលផល
- រយៈព្ល ៨ខ្ឆ្ន្ំ២០១៧ កម្ពុជាបាននាំច្ញផល ន្សាទ       

៩ ៩០០តោន កើនបាន ១០០តោន បើប្ៀបធៀបនិងរយៈព្ល

ដូចគ្ន្ឆ្ន្ំមុន ការនាំច្ញផលន្សាទស្ស់មន ចំនួន ៦ ៣៥០ 

តោន ស្មើនឹង ៤២,៣៣% ន្ផ្នការ ចំណ្កផលន្សាទ 

ក្ច្ន្មនចំនួន ៣ ៥៥០ តោនស្មើនឹង ៧១% ន្ផ្នការ ចំពោះ 

ការន្សាទសមុទ្ទទួលបាន ៧ ៦២២៥តោន និងការចិញ្ចឹមត្ី 

កា្ត្ម បង្គៀរ ទទួលបាន ១ ៣៦៨៦៣តោន ចំណូលបានពីការ 

នាំច្ញ មនចំនួន ១ ៣៣៤លានរៀល ស្មើនឹង ៤៤,៤៩% ន្       

ផ្នការ ។ 

គមៃោងដៃលកៃសួងសៃដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុអនុម័តក្នុងរយៈពៃល៧ឆ្នាំ
ចុងកៃោយ

ក្នុងរយៈព្ល ៧ឆ្ន្ំចុងក្្យន្ះ ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

បានផ្តល់អាជា្ញ្ប័ណ្ណ វិនិយោគក្នុងវិស័យសំណង់ចំនួន ២១៣ 

គម្្ង ក្នុងនះបុរីចំនួន ១៣២គម្្ង និងគម្្ងខុនដូ និង 

គម្្ងផ្ស្ងៗជាច្ើនទៀត ដ្លមនទុនវិនិយោគសរុបចំនួន៣

៣៧៥លានដុលា្ល្រ អាម្រិក។ ក្នុងន្ះវិស័យសំណង់បានរួម 

ចំណ្ក ១ភាគ១០ន្ផលទុនជាតិសរុប និងបានបង្កើតសកម្មភាព

ការងរជាច្ើន។

ចំណ្កសមគមអ្នកអភិវឌ្ឍន៍លំនៅដ្ឋ្នកម្ពុជា បានប្កាស 

ឲ្យដឹងកាលពីដើមខ្តុលាដ្រថា សមគមមនសមជិកចំនួនជាង

៤០ក្ុមហ៊ុនដ្លជាក្ុមហ៊ុនវិនិយោគធំៗ។

យោងតាមទិន្នន័យរបស់ក្សួង រៀបចំដ្នដីនគរូបនីយកម្ម 

និងសំណង់បានឲ្យដឹងថា ទុនវិនិយោគក្នុងវិស័យសំណង់ក្នុង 

រយៈព្ល ៧ខ្ឆ្ន្ំន្ះ មនទំហំទឹកប្្ក់ជាង ៥ពាន់លានដុលា្ល្រ 

អាម្រិក។

វិស័យមីកៃូហិរញ្ញវត្ថុ
យោងតាមការបញ្ជ្ក់ធនាគរជាតិន្កម្ពុជា កាលពីដើម 

ខ្តុលាបានឲ្យដឹងថា គ្ឹះសា្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាមនភាព 

រីកចម្ើនខ្ល្ំង។ គិតត្ឹមដំណាច់ខ្សីហា ២០១៧ កន្លងទៅន្ះ

គ្ឹះសា្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាមនចំនួន ៧៦ និងប្តិបត្តិករ 

ឥណទានជនបទចំនួន២៨៦ មនបណា្ត្ញប្តិបត្តិការនៅទូទាំង

ផ្ទ្ប្ទ្ស និងមនរហូតដល់ថា្ន្ក់មូលដ្ឋ្នឃុំ។ ទំហំទឹកប្្ក់ 

សរុបមនចំនួនប្មណ១៨,៨០ ទ្ីលានរៀល ប្មណ ៣,៩០ 

ប៊ីលានដុលា្ល្រអាម្រិក, ១ប៊ីលានស្មើ នឹង១០០០លាន ផ្តល់ដល់ 

អតិថិជនខ្ចីប្្ក់ ចំនួន ១,៨ លាននាក់ និងប្្ក់បញ្ញើសរុបមន 

៧,៧០ទ្ីលានរៀល (ប្មណ ១,៩០ប៊ីលានដុលា្ល្រអាម្រិក) 

ទទួលបានពីអ្នកផ្ញើរប្្ក់ជាង ១,៧លាននាក់។
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ការចុះហត្ថល្ខលើកិច្ចព្មព្ៀង សម្្ប់ការអភិវឌ្ឍប្្ង 
នៅប្លុក A កាលពី ថ្ង្ទី២៣ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ២០១៧ កន្លងទៅន្ះ 
រវាងរាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា តំណាងដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ 
អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ទ្សរដ្ឋមន្ត្ី និងជារដ្ឋមន្ត្ីក្សួងស្ដ្ឋកិច្ច 
និងហិរញ្ញវត្ថុ និងឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម រដ្ឋមន្ត្ីក្សួងរ៉្ និង 
ថាមពល ជាមួយក្ុមហ៊ុន Kris Energy តំណាងដោយលោក       
Kelvin Tang នាយកប្តិបត្តិក្ុមហ៊ុន Kris Energy Group 
និងជាប្ធានក្ុមហ៊ុន KrisEnergy ( Cambodia) គឺជាសក្ខីភាព 
ថ្មីមួយទៀត ឆ្លុះបញ្ច្ំងឲ្យឃើញនូវសមិទ្ធិផលរបស់រាជរដ្ឋ្ភិបាល
កម្ពុជា ក្្មការដឹកនាំដោយសម្ត្ចអគ្គមហាស្នាបតីត្ជោ 
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្ីន្ព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា។ គម្្ង 
ប្្ងកាតប្លុក A ន្ះគឺជាគម្្ងប្្ងកាតទី១ ដ្លបើកសករាជ 
អោយកម្ពុជា កា្ល្យជាប្ទ្សផលិតប្្ង និងឈានទៅធ្វើការរុករក
ដ៏ខ្ល្ំងកា្ល្ថ្មទៀត លើប្លុកប្្ងកាត ដ្លនៅទំន្រ ចំនួន ៥ 
ប្លុកទៀត ក្នុងចំណមប្លុកប្្ងកាតចំនួន ៦ នៅដ្នសមុទ្ និង 
១៨ប្លុកនៅដ្នគោក។

 រាជរដ្ឋ្ភិបាលនឹងបង្កលក្ខណៈងយស្ួលសព្វប្បយ៉្ង ក្នុង
ការច្ញលិខិតបទដ្ឋ្នពាក់ព័ន្ធ នឹងគម្្ងវិនិយោគប្្ងកាត 
ប្លុក A ន្ះតាមការព្មព្ៀងដោយអនុលោមតាមច្បាប់ និង 
របបលើកទឹកចិត្តជាធរមន ដើម្បីធ្វើអោយគម្្ងវិនិយោគប្្ង 
និងឧស្ម័ន ក្នុងប្លុក A ទទួលបានជោគជ័យតាមការគ្្ងទុក។ 
ដូចគ្ន្ន្ះដ្រ ភាគីក្ុមហ៊ុនក៏ត្ូវបំព្ញកាតព្វកិច្ចពាក់ព័ន្ធនានា  
ដូចមនច្ងក្នុងកញ្ចប់កិច្ចព្មព្ៀងប្្ងប្លុក A ។ ប្តិបត្តិការ 
ដោយរលូន និង ជោគជ័យរបស់ក្ុមហ៊ុន Kris Energy ក្នុងដំណាក់ 
កាលទី១ ន្ប្លុក A នឹងបើកផ្លូវពន្លឿនសន្ទុះសម្្ប់ផ្នការស្វ្ងរុ
ករក វាយតម្ល្ នងិអភិវឌ្ឍន៍ធនធានប្្ងកាត នៅដំណាក់កាលទ២ី 
និង ទី ៣ នៅប្លុក A ទាំងមូល បន្តទៀត ក៏ដូចជាការចរចា និងរៀប
ចំកិច្ចព្មព្ៀងទៅលើប្លុកផ្ស្ងទៀត ។ ជាមួយនឹងការចុះកិច្ច 
ព្មព្ៀងន្ះ ក្ុមហ៊ុន KrisEnergy បានអះអាងថា នឹងធ្វើឲ្យ 
ប្ទ្សកម្ពុជា កា្ល្យជាប្ទ្សផលិតប្្ងកាតដូចបំណង ហើយ 
តំណក់ប្្ងកាត លើកដំបូងរបស់កម្ពុជា នឹងល្ចរូបរាងឡើងជា 

ផ្លូវការនៅដើមឆ្ន្ំ២០១៩ ពោលគឺមនរយៈព្ល ២៤ខ្ទៀត 
គិតចាប់ពីព្លន្ះទៅ។

កញ្ចប់កិច្ចព្មព្ៀង សម្្ប់ការអភិវឌ្ឍន៍អណ្តូងប្្ងកាត់
នៅប្លុក A ដ្នសមុទ្កម្ពុជា ដ្ល ទើបចុះហត្ថល្ខន្ះ រាជរដ្ឋ្
ភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញ្តឲ្យក្ុមហ៊ុន KrisEnergy ធ្វើផលិតកម្ម 
លើកទី១របស់ខ្លួន គឺជំហាន 1A និង 1B ន្ដំណាក់កាលទី១ ន្ប្លុក 
A ដ្លមនផ្ទ្ ក្ឡា១៩៨គីឡូម៉្ត្ការ៉្ ន្ប្លុក A ទាំងមូលទំហំ 
៣.០៨៣គីឡូម៉្ត្ការ៉្ ស្ថិតនៅក្នុងអាងសមុទ្កម្ពុជា ក្នុងតំបន់ 
ឈូងសមុទ្ថ្ ដ្លមនជម្្ទឹកចន្ល្ះពី៥០ ម៉្ត្ ទៅ 
៨០ម៉្ត្។

តាមការបា៉្ន់សា្ម្នបរិមណ ធនធានប្្ងកាត ដ្លក្ុមហ៊ុន 
KrisEnergy ធ្វើ ប្តិបត្តិការដំណាក់កាលដំបូង 1A និង 1B 
អាចមនលើសពី ៣០លានបារ៉្ល ដ្លមន រយៈព្លផលិត 
៩ឆ្ន្ំ និងអាចធ្វើឲ្យមនលទ្ធភាពពាណិជ្ជកម្មគ្ប់គ្្ន់ ដើម្បីជំរុញ
ឲ្យកម្ពុជាកា្ល្យជាប្ទ្សផលិតប្្ងឆៅមួយ នៅព្លអនាគត។ 
លោក Kelvin Tang នាយកប្តិបត្តិក្ុមហ៊ុន KrisEnergy 
បានថ្ល្ងបញ្ជ្ក់ថា អណ្តូង ប្្ង អប្សរា នឹងកា្ល្យជាអណ្តូងប្្ង
ដ្លផ្តល់តំណក់ប្្ងទី១ នៅកម្ពុជា។ ក្ុមហ៊ុន KrisEnergy 
អះអាងថា បនា្ទ្ប់ពីចុះហត្ថល្ខន្ះ យើងនឹងប្កាសស្ចក្តី 
សម្្ចចុងក្្យលើការវិនិយោគហើយនឹងបន្ត ដើម្បីឲ្យសម្្ច
បាននូវតំណក់ប្្ងដំបូង គឺក្នុងឆ្ន្ំ២០១៩ ។

ឯកឧត្តមទ្សរដ្ឋមន្ត្ី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្ត្ីក្សួង 
ស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានថ្ល្ងថា ចំណូលដ្លនឹងទទួលបានពី
វិស័យប្្ងកាតន្ះ នឹងរួមចំណ្កជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គម    
ស្ដ្ឋកិច្ច ដោយផ្ត្តលើវិស័យអាទិភាពចម្បង៤ គឺ ផ្លូវ ទឹក ភ្លើង 
និងមនុស្ស។ ឯកឧត្តម អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន បានថ្ល្ងថា «កម្ពុជា 
មនទិសដៅច្បាស់លាស់ គឺមិនបណ្ត្យខ្លួនឲ្យកា្ល្យជាប្ទ្ស 
ដ្លពឹងផ្អ្កលើចំណូលប្្ង និងឧស្ម័នជាចរន្តដង្ហើមសា្ល្ប់រស់
ន្ស្ដ្ឋកិច្ចទ្ ប៉ុន្ត្នឹងប្ើប្្ស់ចំណូលន្ះ រួមចំណ្កក្នុងការក្
ទម្ង់រចនាសម្ព័ន្ធស្ដ្ឋកិច្ច ដើម្បីធានាចីរភាព កំណើនក្នុងរយៈ 
ព្លមធ្យម និងវ្ង»។

ឯកឧត្តម ម៉ែង សក្តិធារ៉ែ រដ្ឋល្ខធិកាក្សួងរ៉្ និងថាម-
ពល បានថ្ល្ងថា នៅក្នុងប្លុក A មនអនុតំបន់ ឬអណ្តូងប្្ង 
កាតចំនួន ៧កន្ល្ងទៀត ប៉ុន្ត្គម្្ងដំបូង គឺចាប់ផ្ដើមនៅ 
អណ្តូងមួយឈ្ម្ះថា អប្សរា មុនគ្សិន។ ក្្យព្លក្ុមហ៊ុន 
បូមប្្ងឆៅនះបានហើយ គ្នឹងនាំច្ញទៅលក់ក្នុងទីផ្សារ 
អន្តរជាតិ។ ឯកឧត្តម ម៉ែង សក្តិធារ៉ែ បន្តថា បច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមិន
ទាន់មនលទ្ធភាព ចម្្ញ់ប្្ងឆៅ ដោយខ្លួនឯងបានទ្ ប៉ុន្ត្មន 
ក្ុមហ៊ុនចិនមួយបាន និងកំពុងសាងសង់រោងចក្ចម្្ញ់ប្្ង
កាតនៅកម្ពុជាដ្រ ប្ហ្លជានៅឆ្ន្ំ២០២០ ទើបបញ្ចប់ដំណើរ 
ការសាងសង់។ ដល់ព្លនះ រាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា នឹងគិតគូរ 
បន្តទៀត ព្្ះរោងចក្ន្ះ មិនម្នចម្្ញ់ត្ប្្ង ដ្លបូមក្នុង 
ស្ុកទ្ គោលដៅរបស់គ្ គឺនាំប្្ងឆៅពីក្្ស្ុក មកចម្្ញ់
ជាផលិតផលសម្្ងចុងក្្យនៅកម្ពុជា។ ក្្យព្លកម្ពុជា

វិស័យប្រេងកាតនឹងរួមចំណ្រេកពន្លឿនកំណើនស្រេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
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មនសមត្ថភាពចម្្ញ់ប្្ងបាន ហើយ កម្ពុជានឹងមិនចាំបាច់នាំចូ
លប្្ងពីខងក្្១០០% ទៀតទ្។ ព្លនះកម្ពុជា នឹងរក្សា 
បានសន្តិសុខ ថាមពលដោយខ្លួនឯង។

រោងចក្ចម្្ញ់ប្្ងកាត ដ្លគ្្ងចំណាយថវិកាសម្្ប់
ការសាងសង់ ក្នុងដំណាក់កាលទី១ មនរហូតទៅដល់ ៦២០ លាន 
ដុលា្ល្រ មនសមត្ថភាពផលិតបាន ២លានតោន ក្នុងមួយឆ្ន្ំ បាន 
បើកការដ្ឋ្នសាងសង់កាលពីថ្ង្ទី០៤ ខ្ឧសភា ឆ្ន្ំ២០១៧ ស្ថិត 
នៅក្នុងភូមិសាស្្តភូមិព្្កទាល់ ឃុំទឹកថា្ល្ ស្ុកព្្នប់ ខ្ត្តព្ះ- 
សីហនុ ។ យោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្សួងរ៉្ និង ថាមពល 
បានឲ្យដឹងថា ការងរសាងសង់រោងចក្ចម្្ញ់ប្្ងកាតធំមួយ
ន្ះ ត្ូវបានប្គល់ជូនក្ុមហ៊ុនចិនដើម្បីអនុវត្ត មនឈ្ម្ះថា 
«SINO GREAT WALL INTERNATIONAL ENGINEERING 
Co,.Ltd។ ក្្យក្ុមហ៊ុនផលិតបានថាមពល មិនត្ឹមត្ផ្គត់ផ្គង់
សម្្ប់ទីផ្សារក្នុងស្ុកនះទ្ ប៉ុន្ត្នឹងត្ូវលក់ផ្គត់ផ្គង់ សម្្ប់ 
ទីផ្សារអន្តរជាតិទៀតផង ដ្លផលិតផលច្ញពីរោងចក្ន្ះ មន 
ប្្ងសាំង ប្្ងម៉្ស៊ូត និងហា្គ្ស ។ របាយការណ៍របស់ក្សួង 
បានបង្ហ្ញទៀតថា ដំណើរការសាងសង់រោងចក្ក្នុងដំណាក់ 
កាលទី១ នឹងបញ្ចប់នាពាក់កណា្ត្លឆ្ន្ំ២០១៩ ហើយដំណាក់-
កាលទី២ នឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅឆ្ន្ំ២០២២ ជាមួយទុន 
វិនិយោគ ១ពាន់លានដុលា្ល្រ មនសមត្ថភាពផលិតបាន ៣លាន 
តោនក្នុងមួយឆ្ន្ំ សម្្ប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្ុក និង អន្តរជាតិ។ 

បើយោងតាមលទ្ធផលន្ការសិក្សា ដ្លបង្ហ្ញដោយក្សួង
រ៉្បានបញ្ជ្ក់ថា នៅឆ្ន្ំ ២០១៥ កម្ពុជាបានប្ើប្្ស់ប្្ងឥន្ធនៈ 
១,៨លានតោន កើនឡើង ៦.៧% បើប្ៀបធៀប នឹងឆ្ន្ំ២០១៤ 
ក្នងនះប្្ងម៉្ស៊ូតកើន ៨,៣% ប្្ងសាំងកើន ៥,៦% និង 
ឧស្ម័នឥន្ធនៈកើន ៦% ដ្លឆ្លុះបញ្ច្ំងឲ្យឃើញថា តម្ូវការ 
ប្ើប្្ស់ប្្ងឥន្ធនៈ នឹងបន្តកើនឡើងនៅឆ្ន្ំ បនា្ទ្ប់ទៀត ជាមួយ
នឹងកំណើនស្ដ្ឋកិច្ចរបស់ប្ទ្សកម្ពុជា ។ របាយការណ៍ដដ្ល 
ន្ះ ក៏បានបញ្ជ្ក់ផងដ្រថា បច្ចុប្បន្ន កម្ពុជានាំចូលប្្ង និងឧស្ម័ន 
ឥន្ធនៈពីបរទ្ស ១០០% តាមរយៈក្ុមហ៊ុនក្នុងស្ុក និងអន្តរជាតិ 
ចំនួន១៤ ដើម្បីលក់ និង ច្កចាយទូទាំងប្ទ្ស។

គួរបញ្ជ្ក់ថា នៅប្ទ្សកម្ពុជាបានរកឃើញ តំបន់មនប្្ង
កាតនៅបាតសមុទ្របស់ខ្លួន ចំនួន៦ កន្ល្ង និងមួយកន្ល្ងទៀត 
ស្ថិតនៅលើតំបន់ត្ួតសុីគ្ន្ជាមួយប្ទ្សថ្។ តំបន់ចំនួន៦កន្ល្
ងរបស់ប្ទ្សកម្ពុជា ត្ូវបានប្ងច្កជាតំបន់ ឬប្លុក A, B, C, D, 
E, និងF ។ កន្លងមក រាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជាបានអនុញ្ញ្តឲ្យក្ុមហ៊ុន
សហរដ្ឋអាម្រិកមួយឈ្ម្ះ Chevron Oversea Petroleum 
(Cambodia) Ltd. ធ្វើការរុករកប្្ង និងឧស្ម័ននៅក្នុងតំបនA់ 
ក្នុងដ្នសមុទ្កម្ពុជា។ ក្ុមហ៊ុនរបស់អាម្រិកមួយន្ះបាន 
ប្ទះឃើញមនរណ្ត្ប្្ង ដ្លដក់ឈ្ម្ះផ្ស្ងៗគ្ន្ដូចជា៖ 
រណ្ត្ទី១ មនឈ្ម្ះថា ពិស្ណុការត្ូវបាន រកឃើញនៅខ្តុលា ឆ្ន្ំ 
២០០៤  មនជម្្    ១១.៨៧៤ ហ្វីតស្មើនឹងជាង ៣.៦១៩ ម៉្ត្ 
រណ្ត្ទី២ ឈ្ម្ះថា សុវណ្ណភូមិ រក ឃើញនៅខ្វិចិ្ឆកា ឆ្ន្ំ២០០៤ 
មនជម្្១២.២៣២ ហ្វីតស្មើនឹង ជាង ៣.៧២៨ ម៉្ត្ រណ្ត្ទី៣ 
ឈ្ម្ះ ស្រីសម្បត្តិ រកឃើញនៅខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០០៤ មន 
ជម្្១១.៧១២ហ្វីត ស្មើ នឹងជាង ៣.៥៦៩ម៉្ត្ និងរណ្ត្ទី៤ 
ឈ្ម្ះថា វិមនអាកាសរកឃើញនៅខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០០៤ មន 

ជម្្១១.៦៦០ ហ្វីត ស្មើនឹងជាង ៣.៥៥៣ម៉្ត្។ 
តាមរបាយការណ៍ ពីអគ្គនាយកដ្ឋ្នប្្ងកាត បានឲ្យដឹងថា 

ក្នុងរយះព្លកន្លងមក និងបច្ចុប្បន្នមនក្ុមហ៊ុនជាច្ើន កំពុង 
ធ្វើប្តិបត្តិការរុករកប្្ង និងឧស្ម័នក្នុងដ្នទឹក និងដ្នគោក 
ន្ប្ទ្សកម្ពុជា ដ្លមនដូចជា៖ ទី១. ក្ុមហ៊ុន Chevron 
របស់សហរដ្ឋអាម្រិក បានចំណាយថវិកាសរុបចំនួន ១៨០ លាន 
ដុលា្ល្រអាម្រិក សម្្ប់ប្តិបត្តិការរុករកប្្ងនៅប្លុក A ហើយចុង 
ក្្យបានលក់ទៅឲ្យក្ុមហ៊ុន Kris Energy ទី២. ក្ុមហ៊ុន 
ចម្ុះមនក្ុមហ៊ុន PTTEPI និងដ្គូពីរទៀត គឺក្ុមហ៊ុន RPL 
និងក្ុមហ៊ុន SPC បានចំណាយទុន ៥០ លាន ដុលា្ល្រអាម្រិក 
សម្្ប់ប្តិបត្តិការរុករកនៅប្លុក B  ទី៣. ក្ុមហ៊ុន Polytec             
Petroleum (Cambodia) Corporation របស់ប្ទ្សចិនធ្វើ 
ប្តិបត្តិការរុករកនៅប្លុកC ទី៤. ក្ុមហ៊ុន CPHL(Cambodia)
Company Ltd ធ្វើប្តិបត្តិការរុករកនៅប្លុកD ទី៥. ក្ុមហ៊ុន MED-
CO International PetroleumLtd របស់ប្ទ្សឥណ្ឌូណ្សុីធ្វើ 
ប្តិបត្តិការរុករកនៅប្លុក E ទី៦. ក្ុមហ៊ុន CNOOC របស់ចិនធ្វើ 
ប្តិបត្តិការរុករកនៅប្លុក F ដោយប្ើទុនអស់ប្ហ្ល  ៣០ លាន 
ដុលា្ល្រ អាម្រិក ទី៧ .ក្ុមហ៊ុន Medco Cambodia Tonle Sap 
Co., Ltd របស់ឥណ្ឌណ្សុី ធ្វើប្តិបត្តិការរុករកនៅប្លុក១២ ដ្ល 
ជាប្លុកនៅលើដ្នគោក ទី៨. ក្ុម ហ៊ុន PVEP OVERSEAS          
របស់វៀតណាមធ្វើប្តិបត្តិការរុករកនៅប្លុក១៥ ដ្លជាប្លុកនៅ 
លើដ្នគោក និងទី៩. ក្ុមហ៊ុន JOG-MEC ធ្វើប្តិបត្តិការរុករក 
នៅប្លុក១៧ ដ្លជាប្លុកនៅលើដ្នគោក ។

ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម រដ្ឋមន្ត្ីក្សួងរ៉្ និងថាមពល ថ្ល្ងថា 
ស្បតាមគោលនយោបាយកំណ្ទម្ង់សុីជម្្ របស់ រាជរដ្ឋ្ភិបាល 
សម្្ប់អាណត្តិឆ្ន្ំ ២០១៣-២០១៨ន្ះ ក្សួងរ៉្ និងថាមពល 
មនប្សកកម្មយ៉្ងធំធ្ង ក្នុងការបង្កើតសមិទ្ធផលថ្មីៗថ្មទៀត 
ក្នុងវិស័យ ស្ដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ្ឍសង្គម តាមរយៈការជំរុញប្ើប្្ស់
ឲ្យអស់លទ្ធភាពសកា្ត្នុពលរបស់វិស័យឧស្សាហកម្មនិស្សារណក
ម្ម ដូចជា ការធ្វើអាជីវកម្ម ផលិតកម្មរ៉្ ប្្ងកាត និងឧស្ម័ន ការពួត
ផ្គុំកម្ល្ំងគ្ន្រវាងវិស័យថាមពល រ៉្ ប្្ងកាត និងឧស្ម័ន ព្មទាំងការ
អភិវឌ្ឍវិស័យអគ្គិសនីជនបទ ការជំរុញពិពិធកម្មប្ភពថាមពល        
និងការពង្ីកវិសាលភាពគ្បដណ្តប់ន្ស្វាផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី មន
ថ្ល្សមរម្យឲ្យបានដល់ប្ជាជនយើងទាំងអស់គ្ន្៕
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បង្កើនកិច្ចគាំពារបរិស្ថាន គាប់គាងធនធានធម្មជាតិ 
និងការអភិវឌ្ឍដាយចីរភាព

ក្នុងរយៈព្លកន្លងមកន្ះ ក្សួងបរិសា្ថ្នបានខិតខំយ៉្ងខ្ល្ំង
ក្នុងការក្សម្ួលរចនាសម្ព័ន្ធ គ្ប់គ្ងកសាងហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ-
រូបវន្ត កសាង និងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ជំរុញការលើកកម្ពស់ការ 
យល់ដឹងជា សាធារណៈអំពីបរិសា្ថ្ន និងធនធានធម្មជាតិ ពង្ឹង 
ការអនុវត្តច្បាប់ អភិវឌ្ឍសហគមន៍មូលដ្ឋ្ន រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្ 
និងផ្នការសកម្មភាពបរិសា្ថ្នជាតិ និងរៀបចំ «ក្មបរិសា្ថ្ន 
និងធនធានធម្មជាត»ិ ។ ក្្មការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា
ដ្លមនសម្ត្ចអគ្គមហាស្នាបតីត្ជោ ហ៊ុន សែន ជាប្មុខ 
ក្សួងបរិសា្ថ្ន បានកំណត់យក «ការធ្វើទំនើបកម្មសា្ថ្ប័ន និង 
កំណ្ទម្ង់វិស័យបរិសា្ថ្ន» ជាគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្សម្្ប់ 
ធានា និរន្តរភាព និងប្សិទ្ធភាពការងររបស់ក្សួងក្នុងក្បខណ្ឌ 
ន្កិច្ចគំពារបរិសា្ថ្ន ការអភិរក្សជីវៈចម្ុះ ការគ្ប់គ្ងធនធាន 
ធម្មជាតិ និងការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព ។ 

អាស្័យដោយកិច្ចប្ឹងប្្ងន្ះ ក្សួងបរិសា្ថ្នបានរៀបចំ 
ឲ្យមនវ្ទិកាថា្ន្ក់ជាតិស្តីពី «ការការពារ និងអភិរក្សធនធាន 
ធម្មជាតិ» ក្នុងមួយឆ្ន្ំម្តងក្្មអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របសស់ម្ត្ច
ត្ជោ ហ៊ុន សែន និងវ្ទិកាពិគ្្ះយោបល់ស្តីពី «ការការពារ 
និងអភិរក្សធនធានធម្មជាត»ិ ក្នុងមួយឆ្ន្ំ ៣ដង ដឹកនាំដោយក្សួង 
បរិសា្ថ្ន ដើម្បីពិនិត្យពិភាក្សាការងរ និងដោះស្្យបញ្ហ្រួមគ្ន្ 
ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិសា្ថ្ន និងធនធានធម្មជាតិ ។ ក្សួងបាន    
បង្កើតតំបន់ការពារធម្មជាតិថ្មីចំនួន ២៣កន្ល្ង (១៣កន្ល្ង ផ្ទ្រ 
ពីក្សួងកសិកម្ម រុកា្ខ្ប្មញ់ និងន្សាទ) បន្ថ្មទៀត និងរបៀង 
អភិរក្សជីវៈចម្ុះឧត្តរ និងរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្ុះជួរភ្នំក្វាញ                
ដ្លធ្វើឲ្យប្ព័ន្ធតំបន់ការពារធម្មជាតិកើនឡើងដល់ចំនួន ៤៩ 
កន្ល្ង គ្បដណ្តប់លើផ្ទ្ដីសរុបប្មណ ៧,៥លានហិកតា 
ស្មើនឹង ៤១% ន្ផ្ទ្ដីប្ទ្សកម្ពុជា ។ ជាមួយគ្ន្ន្ះ 
ក្សួងបរិសា្ថ្នបានរៀបចំ និងអនុវត្តគម្្ងរ្ដបូកជាមួយអង្គការ

ដ្គូរួមមន អង្គការសមគមអភិរក្សសត្វព្្ (WCS) នៅដ្ន 
ជម្កសត្វព្្ «ក្វសីម» អង្គការអភិរក្អន្តរជាតិ (CI) នៅ 
ដ្នជម្កសត្វព្្ «ព្្ឡង់» និងអង្គការសម្ព័ន្ធសត្វព្្ (WA) 
នៅឧទ្យនជាតិជួរភ្នំក្វា៉្ញខងត្បូង និងដ្នជម្ក សត្វព្្តាត្ 
ដើម្បីកៀរគរធនធានថវិកា និងបច្ច្កទ្សសម្្ប់ពង្ឹងការ 
ការពារ និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ និងលើកស្ទួយជីវភាព 
សហគមន៍មូលដ្ឋ្ន ។ ក្សួង ក៏បាននិងកំពុងសិក្សាសកា្ត្នុពល
ប្តិកភ័ណ្ឌធម្មជាតិ និងទ្សចរណ៍ធម្មជាតិសំខន់ៗ ដើម្បីរៀបចំ 
បង្កើត តំបន់ប្តិកភ័ណ្ឌធម្មជាតិ និងរបៀងទ្សចរណ៍ធម្មជាតិក្នុង
ទិសដៅជំរុញការអភិវឌ្ឍទ្សចរណ៍ធម្មជាតិបន្ថ្មទៀត សំដៅ 
បង្កើនចំណូល ជូនសហគមន៍មូលដ្ឋ្ន និងថវិកាជាតិក៏ដូចជារួម 
ចំណ្កដល់ការការពារ និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ ។ ជាមួយគ្ន្
ន្ះក៏បានធ្វើការកំណត់តំបន់គ្ប់គ្ងក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិរួម
មន «តំបន់ស្នូល តំបន់អភិរក្ស តំបន់ប្ើប្្ស់ដោយចីរភាព និង 
តំបន់សហគមន»៍ បោះបង្គ្លកំណត់ព្ំតំបន់ការពារធម្មជាតិ         
រៀបចំផ្នការគ្ប់គ្ងតំបន់ការពារធម្មជាតិ ទប់សា្ក្ត់បទល្មើស 
ធនធានធម្មជាតិ ដោះស្្យទំនាស់ដីធ្លី សហការចុះបញ្ជីដីធ្លី និង
រៀបចំផ្នទីសម្្ប់ការគ្ប់គ្ង និងប្ើប្្ស់ដីធ្លីដូចជា ដី                 
លំនៅដ្ឋ្ន ដីសមូហភាព ជនជាតិដើមភាគតិច សម្បទានដី 
ស្ដ្ឋកិច្ច សម្បទានដីសង្គមកិច្ច និងតំបន់ការពារធម្មជាតិថ្មីៗ 
បន្ថ្មទៀត ។ ជោគជ័យគួរឲ្យកត់សម្គ្ល់មួយទៀតនះគឺ ក្សួង
បរិសា្ថ្នបានត្ួតពិនិត្យវាយតម្ល្ គម្្ងវិនិយោគអភិវឌ្ឍន៍សម្ប- 
ទាន ដីស្ដ្ឋកិច្ចដោយបាននិរាករណ៍គម្្ងវិនិយោគអភិវឌ្ឍន៍ 
ចំនួន ២៧គម្្ង បានកាត់បន្ថយរយៈព្លជួលពី ៩៩ឆ្ន្ំ ឬ 
៧០ឆ្ន្ំ មកនៅត្ឹម ៥០ឆ្ន្ំ ។ ផ្ទ្រគម្្ងវិនិ យោគអភិវឌ្ឍន៍ 
សម្បទានដីស្ដ្ឋកិច្ច ដំណាំកសិឧស្សាហកម្មចំនួន ៧៣កន្ល្ង 
ទៅឲ្យក្សួងកសិកម្ម រុកា្ខ្ប្មញ់ និងន្សាទ ។ ចំណ្កតំបន់ 

 ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្ត្ី ក្សួងបរិសា្ថ្ន អញ្ជើញចុះពិនិត្យ 

រមណីយដ្ឋ្នព្ះមុនីវង្សបូកគោ

ទ្សភាព ន្ ធម្មជាតិ ដ៏ ស្ស់បំព្ងក្នុងតំបន់អភិរក្សព្្ឈើធម្មជាតិ

ក្នុងខ្ត្តមណ្ឌលគិរី
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ព្្ការពារ តំបន់អភិរក្សព្្ឈើ និងព្្ផ្តល់ផលចំនួន ១៨ កន្ល្ង 
ត្ូវបានផ្ទ្រមកក្សួងបរិសា្ថ្នគ្ប់គ្ងវិញ ។ បង្កើតសហគមន៍ 
តំបន់ការពារធម្មជាតិសរុបចំនួន ១៥០សហគមន៍ ដ្លមន 
ប្ជាជនសរុបចំនួន ៣២.០២៨គ្ួសារ រស់នៅក្នុងភូមិ ២៤៣ 
ភូមិលើផ្ទ្ដី ១៩៣ពាន់ហិកតា និងបានលើកកម្ពស់ជីវភាព 
សហគមន៍ តាមរយៈការបង្កើតជម្ើសមុខរបរថ្មីក្នុងវិស័យកសិកម្ម 
និងចិញ្ចឹមសត្វ ការក្ច្ន្ផល និងអនុផលព្្ឈើ និងទ្សចរណ៍ 
ធម្មជាតិ ដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងអាស្័យទាំងស្ុងលើធនធានធម្ម-
ជាតិ ។ ត្ួតពិនិត្យ និងវាយតម្ល្គម្្ងវិនិយោគអភិវឌ្ឍន៍ទ្សច
រណ៍ធម្មជាតិជាប្ចាំ ដើម្បីបង្កើនប្សិទ្ធភាពន្ការអនុវត្តគម្្ង 
ក៏ដូចជាការកាត់បន្ថយទំនាស់ដីធ្លី ។ ជាក់ស្ត្ងការចុះបញ្ជីដីរដ្ឋ 
សម្្ប់គម្្ងវិនិយោគអភិវឌ្ឍន៍ទ្សចរណ៍ធម្មជាតិចំនួន ៦ ត្ូវ 
បានបញ្ចប់ និងគម្្ង៩ទៀតកំពុងដំណើរការ ។ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព
ផ្នទីតំបន់ការពារធម្មជាតិទូទាំងប្ទ្ស ក្នុងនះបានបញ្ចូល         
ផ្នទីតំបន់ការពារធម្មជាតិថ្មីចំនួន៨តំបន់ និងរៀបចំឡើងវិញផ្ន
ទីតំបន់ការពារធម្មជាតិចំនួន ១៣តំបន់ ដ្លបានផ្ទ្រពីក្សួង 
កសិកម្ម រុកា្ខ្ប្មញ់ និងន្សាទ និងកសាងផ្នទីរបៀង អភិរក្ស 
ជីវៈចម្ុះ ។ 

នៅក្នុងវ្ទិកាជាតិលើកទី២ ស្តីពី «ការការពារ និងអភិរក្សធនធាន
ធម្មជាតិកាលពីព្លកន្លងទៅន្ះ សម្ត្ចត្ជោ ហ៊ុន សែន            
នាយករដ្ឋមន្ត្ីន្ព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា បានកោតសរសើរដល់ 
ក្សួង បរិសា្ថ្ន ក្សួងសា្ថ្ប័នពាក់ព័ន្ធប្ជាជនតំណាងសហគមន៍ 
ព្ះសង្ឃ និងអង្គការដ្គូអន្តរជាតិទាំង អស់ដ្លបាន ចូលរួមយ៉្ង
សកម្មក្នុងការថ្រក្សាការពារ និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ ។ សម្ត្ច 
ត្ជោបានថ្ល្ងថា ការការពារ និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ និង 
គំពារដល់ទ្សចរណ៍ គឺកម្ពុជាកំណត់ថា ជាទ្សចរណ៍វប្បធម៌ 
ដ្លចូលរួមចំណ្កបង្កើនចំណូល និងមុខរបរប្ជាជនឲ្យកាន់ត្ 
ប្សើរ ។ ការរីកចម្ើនន្ះ ស្បជាមួយកម្ពុជាមន សុខសន្តិភាព 
និងមនការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ផងដ្រ ។ សម្ត្ចត្ជោ ហ៊ុន សែន 
ក៏បានជំរុញឲ្យអាជា្ញ្ធរ ជាពិស្សរដ្ឋបាលថា្ន្ក់ក្្មជាតិចាត់វិធាន
ការឲ្យតឹងរឹងលើការកាប់ព្្ឈើ ។ 

ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្ត្ីក្សួងបរិសា្ថ្នបានឲ្យដឹង
ថា ដើម្បីពង្ឹងប្សិទ្ធភាពការងរ ក្នុងសមត្ថកិច្ចរដ្ឋបាលការពារ 
និងអភិរក្សធម្មជាតិ ក្សួងបរិសា្ថ្នបានផ្ទ្រមុខងរគ្ប់គ្ងតំបន់
ការ ពារធម្មជាតិ និងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិទៅឲ្យរដ្ឋបាល
ថា្ន្ក់ក្្មជាតិ ដ្លមនមន្ទីរបរិសា្ថ្នជាស្នាធិការ ។ គួរ 
បញ្ជ្ក់ដ្រថា តាមរយៈយុទ្ធនាការរបស់គណៈកម្មការជាតិ ដើម្បី 
ទប់សា្ក្ត់ និងបង្ក្្ប បទល្មើសធនធានធម្មជាតិយើងឃើញថា បទ
ល្មើសព្្ឈើទ្ង់ទ្្យធំនៅទូទាំងប្ទ្សត្ូវបានលុប បំបាត់ 
ចោលទាំងស្ុង ។ ដោយឡ្កយោងតាមទិន្នន័យរបស់ក្សួង 
បរិសា្ថ្នបង្ហ្ញថា ក្នុងរយៈព្ល ២ឆ្ន្ំចុងក្្យន្ះ គឺឆ្ន្ំ២០១៤-
២០១៦ អត្្ន្ការបាត់បង់គម្បព្្ឈើប្ចាំឆ្ន្ំបានធា្ល្ក់ចុះ
មក នៅកម្ិត ០,៣% ប៉ុណ្ណ្ះ ។ អត្្ថយចុះ ន្ះ គឺដោយសារ
ត្ប្សិទ្ធភាពន្ការអនុវត្តកំណ្ទម្ង់ លើការការពារ និងគ្ប់-

គ្ងធនធានធម្មជាតិរបស់ រាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា ការដំព្្ឈើឡើង
វិញនៅតំបន់រ្ចរឹលមួយចំនួនក៏ដូចជា ការចូលរួមពីសហគមន៍ 
មូលដ្ឋ្នកម្ល្ំងប្ដប់អាវុធ និងអជា្ញ្ធរមូលដ្ឋ្នក្នុង ការទប់សា្ក្ត់ 
និងបង្ក្្បបទល្មើសព្្ឈើ ។ 

ក្សួងបរិសា្ថ្ននឹងបន្តភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្ូវរបស់ខ្លួន 
ក៏ដូចជាការសហការជាមួយសា្ថ្ប័ន ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ ភាគីពាក់ព័ន្ធនានា
ក្នុងកិច្ចគំពារបរិសា្ថ្ន ការគ្ប់គ្ងធនធានធម្មជាតិ អភិរក្សជីវៈ 
ចម្ុះ និងការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពដើម្បីនិរន្តរភាពបរិសា្ថ្ន និង 
ធនធានធម្មជាតិ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហ្ប្ឈម ចំពោះមុខ និង
តម្ូវការជាក់ស្ត្ងក្នុងសង្គមជាតិទាំងព្លបច្ចុប្បន្ន និងតទៅ 
អនាគត ។

ចំពោះទិសដៅទៅមុខទៀតក្សួងបរិសា្ថ្ននឹងខិតខំតាមដន 
និងត្ួតពិនិត្យគុណភាពបរិសា្ថ្ន (ទឹក ដី និងខ្យល់) ដើម្បីជាមូល-
ដ្ឋ្នក្នុងការវាយតម្ល្ពីសា្ថ្នភាពបំពុលបរិសា្ថ្ន និងដក់ច្ញ 
នូវវិធានបង្ក្រជាមុន ក្នុងគោលដៅធានាសុវត្ថិភាព សុខភាព 
សាធារណៈ និងគុណភាពបរិសា្ថ្ន ។ ពង្ឹងការត្ួតពិនិត្យសំណល់
គ្្ះថា្ន្ក់ និងការបំពុលគ្ប់ប្ភ្ទ ច្ញពីរោងចក្ នៅតាម 
តំបន់ស្ដ្ឋកិច្ចពិស្ស និងតំបន់ឧស្សាហកម្ម សំដៅធានា 
គុណភាពបរិសា្ថ្ន និងសុវត្ថិភាពប្ព័ន្ធអ្កូឡូសុី ។ ជំរុញរាល់ 
គម្្ងអភិវឌ្ឃន៍ទាំងឯកជន និងសាធារណៈឲ្យការសិក្សាវាយ 
តម្ល្ហ្តុប៉ះពាល់បរិសា្ថ្ន និងសង្គម ដើម្បីកាត់បន្ថយហ្តុប៉ះពាល់
បរិសា្ថ្ន និងសង្គមឲ្យនៅកម្ិត អប្បបរម ។ ពង្ឹងការគ្ប់គ្ង 
តំបន់ការពារធម្មជាតិ និងរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្ុះតាមរយៈការ 
ពង្ឹងការ អនុវត្តវិធានការច្បាប់ក្នុងការទប់សា្ក្ត់ និងបង្្កាបបទ 
លើ្មសធនធានធម្មជាតិ និងការរៀបចំផ្នការគ្ប់គ្ងតំបន់ការពារ
ធម្មជាតិ ព្មទាំងជំរុញការចូលរួមរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ជាពិស្ស 
សហគមន៍មូលដ្ឋ្ន សំដៅធានាប្សិទ្ធភាពក្នុងការគ្ប់គ្ង 
ធនធានធម្មជាតិ និងការអភិរក្សជីវៈចម្ុះ ។ ពង្ឹងសមត្ថភាព 
គ្ប់គ្ង និងលើកកម្ពស់ជីវភាពសហគមន៍មូលដ្ឋ្ន តាមរយៈការ
ប្ើប្្ស់ធនធានធម្មជាតិប្កបដោយនិរន្តរភាព ការអភិវឌ្ឍ 
ទ្សចរណ៍ធម្មជាតិ និងការបង្កើត ជម្ើសមុខរបរសមស្ប ដើម្បី
កាត់បន្ថយសម្ព្ធទៅលើធនធានធម្មជាតិ ។ ជំរុញការចុះបញ្ជីតំបន់
ការពារធម្មជាតិ និងសិក្សាសា្ថ្នភាពសកា្ត្នុពលប្ព័ន្ធអ្កូឡូសុី 
និងភាពចាំបាច់ន្មុខងរទីជម្្ល ដើម្បីរៀបចំបង្កើតតំបន់ការពារ
ធម្មជាតិ និងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិថ្មីៗបន្ថ្មទៀត ។      
លើកកម្ពស់ការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហ្ ន្ការប្្ប្ួលអាកាសធាតុ 
តាមរយៈការជំរុញការអនុវត្តផ្នការសកម្មភាព ឆ្លើយតបនឹងការ
ប្្ប្ួលអាកាសធាតុនៅតាមវិស័យពាក់ព័ន្ធ ទាំងនៅថា្ន្ក់ជាតិ 
និងថា្ន្ក់ក្្មជាតិ ។ រៀបចំនឹងអនុវត្តកម្មវិធីអភិវឌ្ឍទីប្ជុំជន 
ប្តង ដើម្បីធានាការអភិវឌ្ឍទីក្ុងដោយនិរន្តរភាព ។ លើកកម្ពស់ 
ការងរអប់រំ និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មនបរិសា្ថ្នសំដៅ «ប្្កា្ល្យ 
ចំណះដឹងបរិសា្ថ្ន ឲ្យទៅជាការប្តិបត្តិបរិសា្ថ្ន» ដើម្បីពង្ឹង 
ប្សិទ្ធភាពគ្ប់គ្ងបរិសា្ថ្ន និងធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាធានា 
ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព ៕
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ការរីកចម្រើនថ្មីន្រក្នុងវិស័យការងារបានផ្តល់អត្ថប្រយ្រជន៍
កាន់ត្រច្រើនដល់កម្មករ និយ្រជិត

រាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជានិតិកាលទី៥ ន្រដ្ឋសភា ក្្មការដឹកនាំ
ប្កបដោយគតិបណ្ឌិត      របស់សម្ត្ចអគ្គមហាស្នាបតីត្ជោ 
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្ីន្ព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា ដ្លបាន
និងកំពុងរក្សាបាននូវសន្តិភាព ស្តិរភាពនយោបាយនះ បានធ្វើ 
ឲ្យសម្្ចជោគជ័យយ៉្ងធំធ្ង ក្នុងការបន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍប្ទ្ស
ជាតិ ។ ក្នុងនះវិស័យការងរ និងបណ្តុះបណា្ត្លវិជា្ជ្ជីវៈ ក៍ត្ូវ     
បានយកចិត្តទុកដក់យ៉្ងខ្ល្ំងក្នុងការរួមចំណ្កលើកកម្ពស់កម្ិត
ជីវភាព កាត់បន្ថយភាពក្ីក្ របស់ប្ជាពលរដ្ឋ និងជំរុញកំណើន 
ស្ដ្ឋកិច្ចប្កបដោយចីរភាព។

តាមរបាយការណ៍របស់ក្សួងការងរ និងបណ្តុះបណា្ត្លវិជា្ជ្
ជីវៈបានឲ្យដឹងថា ក្នុងរយៈព្ល ៤ឆ្ន្ំ គិតចាប់តាំងពី ឆ្ន្ំ២០១៤ 
ដល់ ២០១៧ នៅក្នុងការទាក់ទាញវិនិយោគ និងការបង្កើតមុខរបរ
និងការងរបានបង្កើត ការងរថ្មីក្នុងស្ុកបានចំនួនប្មណ ៦០ 
មុឺននាក់ និងក្្ប្ទ្សបានចំនួនប្មណ ៣២មុឺននាក់ ដ្ល 
ធ្វើឲ្យប្ជាជន ៩៩,៣%មនការងរធ្វើ និងអត្្អត់ការងរធ្វើ 
មនត្០,៧%ត្ប៉ុណ្ណ្ះ។ សហគ្្ស គ្ឹះសា្ថ្នក៏បានបន្តកើន
ឡើងជាលំដប់។ ជាក់ស្ត្ងគិតមកដល់ឆ្ន្ំ២០១៧ ន្ះ សហគ្្ស
ដ្លបានចុះបញ្ជីនៅក្សួងការងរនិង បណ្តុះបណា្ត្លវិជា្ជ្ជីវៈ 
កើនដល់ចំនួន ១១ ១៦៨ គ្ឹះសា្ថ្នមនកម្មករ និយោជិត ចំនួន     
១ ១៨៧ ២២៧នាក់ (ស្ី ៨៣១ ១០៤នាក់) ក្នុងនះ ឧស្សាហ-
កម្មវាយនភណ្ឌកាត់ដ្រ និងផលិតស្ប្កជើងចំនួន ៧៤ មុឺននាក់   
និងបានបង្កើតមុខរបរ និងការងរដល់ប្ជាជនប្មណ ៣,៦ 
លាន នាក់ ។  ក្សួងបានបន្តពង្ីកកិច្ចសហប្តិបត្តិការ វិស័យ 
ការងរ និងមុខរបរជាមួយប្ទ្សនានា ដើម្បីបង្កើតឧិកាសការងរ 
ជូនប្ជាជននៅក្្ប្ទ្សបានចំនួន ១,២លាននាក់ ក្នុងនះ 

មនប្ទ្សថ្  កូរ៉្ ម៉្ឡ្សុី ជប៉ុន និងប្ទ្សដទ្ទៀត 
ដ្លមន ចំណូលជាតិសរុបបានប្មណ ២ពាន់លានដុលា្ល្រក្នុង
១ឆ្ន្ំព្មទាំងបានទទួលនូវមុខជំនាញវិជា្ជ្ជីវៈ និងបានធ្វើសម-
ហរណកម្មព្លត្ឡប់មកមតុភូមិវិញ។ ចំពោះប្្ក់ឈ្នួល 
និងលក្ខខណ្ឌការងរវិញ ក៍ត្ូវយកចិត្តទុកដក់ដំឡើងប្្ក់ឈ្នួល 
អប្បបរម និងអត្ថប្យោជន៍ផ្ស្ងៗជារៀងរាល់ឆ្ន្ំចាប់តាំងពី 
ឆ្ន្ំ២០១៣ បានចនំួន ៥  លើក ជូនកម្មករ នយិោជតិ ផ្ន្កវាយនភណ្ឌ 
កាត់ដ្រ និងផលិតស្ប្កជើង ដោយកើនពី ៨០ ដុលា្ល្រ ក្នុង 
ឆ្ន្ំ២០១៣ ដល់១៧០ដុលា្ល្រ ក្នុងឆ្ន្ំ២០១៨ ដោយបូករួមទាំង 
ប្្ក់រង្វ្ន់ ប្្ក់អត្ថប្យោជន៍ផ្ស្ងៗ និងប្្ក់អតីតភាព ធ្វើឲ្យ 
កម្មករនិយោជិតម្ន្ក់ៗទទួលបានប្្ក់ឈ្នួល ចាប់ពី ១៨៧ ដុលា្ល្រ 

ទៅ១៩៨ដុលា្ល្រ។ យើងបានបង្កើតច្បាប់ស្តីពីប្្ក់ឈ្នួលអប្បបរម 
ដ្លនឹងគ្បដណ្តប់វិស័យផ្ស្ងទៀត ជាពិស្សវិស័យកម្មន្ត-
សាល សំណង់ និងសណា្ឋ្គរ, បាន ផ្តល់ប្្ក់ ឈ្នួល ចំនួន១២០% 
ន្ប្្ក់ឈ្នួលប្ចាំខ្ដល់កម្មការីនីដ្លសម្្ល កូនរយៈព្ល 
៩០ ថ្ង្, បានដំឡើងកម្ិតអប្បបរមន្ប្្ក់បៀវត្សជាប់ពន្ធឲ្យ 
ឡើងដល់ ១លានរៀល  និងលើកល្ងពន្ធលើអត្ថប្យោជន៍បន្ថ្ម
ចំនួន២០% លើសោហ៊ុយធ្វើដំណើរ កន្ល្ងសា្ន្ក់នៅ ប្្ក់ថ្ល្បាយ 
វភិាគទានប្ឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម ប្្ក់ឧបត្ថម្ភ ប្្ក់ 
បំណាច់បញ្ចប់កិច្ចសន្យ ឬប្្ក់បំណាច់ន្ការបញ្ឈប់ល្ងឲ្យធ្វើ
ការ។បានពង្ឹងការរៀបចំស្វាថ្ទាំ សុខភាពកម្ិតបឋម បន្ទប់ 
បំបៅកូន និងទារកដ្ឋ្ន ព្មទាំងកន្ល្ងបរិភគអាហារនៅតាម 
រោងចក្ សហគ្្ស គ្ឹះសា្ថ្ន ។ ឧបត្ថម្ភទុនដល់ម្ច្ស់យនយន្ត 
ដឹកជញ្ជូនកម្មករនិយោជិត ដើម្បីគោរពទៅតាមបទដ្ឋ្នបច្ច្កទ្ស
សុវត្ថិភាព ។ អនុញ្ញ្តឲ្យកម្មករនិយោជិតជិះរថយន្តក្ុងរបស់ 
រដ្ឋរយៈព្ល ២ឆ្ន្ំនះ ចាប់អនុវត្តពីថ្ង្ទី២០ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ២០១៧ 
ដល់ថ្ង្ទី២០ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ២០១៩។ តភា្ជ្ប់បណា្ត្ញអគ្គិសនី និង 
ទឹកសា្អ្ត ដោយតម្ល្ទាបជូនកម្មករនិយោជិត សិស្ស និស្សិត តាម 
ផ្ទះជួល ។ ក្ទម្ង់ប្ព័ន្ធអធិការកិច្ច ការងរជាតិ ដើម្បីពង្ឹងការ 
អនុវត្តច្បាប់ និងបទដ្ឋ្នការងរ ធានាសិទ្ធិ និង ផលប្យោជន៍ 
របស់កម្មករនិយោជិត និងនិយោជក ព្មទាំងបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌល
ទំនាក់ទំនងសាធារណៈតាមបណា្ត្ញទូរស័ព្ទ ដោយឥតគិតថ្ល្ 
(Call Centre) តាមរយៈទូរស័ព្ទល្ខ ១២៩៧ ផងដ្រ ។

ចំណ្កការអភិវឌ្ឍរបបសន្តិសុខសង្គមវិញ បានផ្តល់របបសន្តិសុខ
សង្គមផ្ន្កហានិភ័យ និងផ្ន្កថ្ទាំសុខភាព ដោយនិយោជកបង់ 
វិភាគទានជំនួសកម្មករនិយោជិត១០០%  សម្្ប់កម្មករនិយោជិត 
ផ្ន្កឯកជនចំនួន ១ ១៦៦ ៧៣៦នាក់(ស្ីចំនួន ៨១៦ ២៨២) 
និងបានជួយសង្គ្្ះ ព្យបាល និងផ្តល់អត្ថប្យោជន៍ផ្ស្ងៗ 

សម្ត្ចត្ជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចុះពិនិត្យផ្ទ្ល់ប្ព័ន្ធ

ផលិតកម្មនៅតាមរោងចក្
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ឯកឧត្តម អុិត សំហែង រដ្ឋមន្ត្ីក្សួងការងរ និងបណ្តុះបណា្ត្ល វិជា្ជ្ជីវៈ 

ជួបជាមួយពលករ ពលការិនី បម្ើការងរនៅប្ទ្សថ្

ដោយមិនបាច់បង់ប្្ក់។ រៀបចំផ្តល់ស្វា ពិនិត្យសុខភាព និង       ព្
យបាលជំងឹដោយឥតគិតថ្ល្ដល់កម្មករនិយោជិត ទាំងស្ដ្ឋកិច្ច 
ក្នុងប្ព័ន្ធ និងក្្ប្ព័ន្ធនៅតាមមន្ទីរព្ទ្យរដ្ឋ និងបានកសាង 
អគរបន្ថ្មនៅតាមមណ្ឌល សុខភាព និងមន្ទីរព្ទ្យបង្អ្កដ្ល   
មនទីតាំនៅក្ប្រតំបន់រោងចក្។ បានដក់ឲ្យដំណើរការរបប     
សន្តិសុខសង្គមផ្ន្កហានិភ័យការងរសម្្ប់មន្ត្ីសាធារណៈ និង 
ផ្ន្កថ្ទាំសុខភាព សម្្ប់មន្ត្ីសាធារណៈអតីតមន្ត្ីរាជការ និង 
អតីតយុទ្ធជន និងបានសិក្សារៀបចំដក់ឲ្យប្ើប្្ស់ដំណើរការ    
របបប្្ក់សោធនសម្្ប់វិស័យឯកជននៅឆ្ន្ំ២០១៩។

ឯកឧត្តម អុិត សំហែង រដ្ឋមន្ត្ីក្សួងការងរ និង 
បណ្តុះបណា្ត្លវិជា្ជ្ជីវៈ បានលើកឡើងថា «នៅក្នុងវិស័យការងរ 
ន្ះ កម្ពុជាក៍ប្ឈមនឹងបញ្ហ្មួយចំនួន ដូចជា ការខ្វះខតធនធាន
មនុស្សប្កបដោយគុណភាព និងសមត្ថភាព ដើម្បីឆ្លើយតបទៅ     
នឹងស្ចក្តីត្ូវការន្ការអភិវឌ្ឍសង្គម ស្ដ្ឋកិច្ច ដ្លបញ្ហ្ទាំងអស់ 
នះ គឺជាឧបសគ្គសម្្ប់កម្ពុជា ក្នុងការទាក់ទាញវិនិយោគពី 
បរទ្ស ក៏ដូចជាការប្កួតប្ជ្ងក្នុងវិស័យស្ដ្ឋកិច្ចជាមួយប្ទ្ស
ក្នុងតំបន»់ ។ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហ្ន្ះ រាជរដ្ឋ្ភិបាលបាន 
ដក់ច្ញនូវគោលនយោបាយជាតិ ស្តីពីមុខរបរ និងការងរ 
ឆ្ន្ំ២០១៥-២០២៥ និងគោលនយោបាយជាតិ ស្តីពីការអប់រំ 
បណ្តុះបណា្ត្លបច្ច្កទ្ស និងវិជា្ជ្ជីវៈ ឆ្ន្ំ២០១៧-២០២៥ ដើម្បី
កំណត់គោលដៅជំនាញកម្ល្ំងពលកម្មសម្្ប់យុវជន ដ្លកំពុង 
សិក្សា ក៏ដូចជាសិស្សដ្លបានបោះបង់ការសិក្សា ហើយមិនមន
លទ្ធភាពបន្តការបណ្តុះបណា្ត្លវិជា្ជ្ជីវៈផ្លូវការ និងដើម្បីកសាង 
កម្ល្ំង ពលកម្មដ្លប្កបដោយចំណ្ះដឹង សមត្ថភាព ជំនាញ 
ឥរិយបថការងរ ក្មសីលធម៌ វិជា្ជ្ជីវៈ និងផលិតភាពការងរខ្ពស់
សម្្ប់ការប្កួតប្ជ្ង និងការងរព្ញមួយជីវិតសំដៅចូលរួម
ចំណ្កលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅ និងស្ចក្តីថ្ល្ថ្នូររបស់ប្ជា-
ពលរដ្ឋក្នុងសង្គមក៏ដូចជាការកសាងខឿនស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា នាព្ល 
បច្ចុប្បន្ន និងអនាគត តាមរយៈគុណភាព និងសមត្ថិភាពន្កម្ល្ំង 

ពលកម្ម។
ដើម្បីអនុវត្តឲ្យបានជោគជ័យការងរទាំងអស់ន្ះ សម្ដ្ច 

អគ្គមហាស្នាបតីត្ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្ីន្ព្ះរាជា-
ណាចក្កម្ពុជា ក៏បានផ្តល់អនុសាសន៍សំខន់ៗ ៥ចំណុច ដល់ 

និយោជក និងនិយោជិតដើម្បីធ្វើការរួមគ្ន្ធានាដល់លក្ខខ័ណ្ឌ 
ការងរ និងប្្ក់ចំណូលល្អ។ អនុសាសន៍សំខន់ៗទាំង ៥ចំណុច         
ដ្លផ្តល់ដោយសម្ត្ចត្ជោប្មុខរាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា រួមមន  
១- ត្ូវរួមគ្ន្ថ្រក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងសុវត្ថិភាពសណា្ត្ប់ធា្ន្ប់
សង្គមឱ្យបានល្អ ២- រួមគ្ន្រក្សាការងរ និងបង្កើតការងរថ្មីៗច្ើន 
ថ្មទៀត ដោយធ្វើការពង្ីក និងបង្កើនទីផ្សារបន្ថ្ម៣- រួមគ្ន្    
បង្កើនប្្ក់ចំណូល ដោយការបណ្តុះបណា្ត្លចំណ្ះដឹងបន្ថ្ម 

ដល់កម្មករ។ រាជរដ្ឋ្ភិបាល នឹងបន្តតម្លើងប្្ក់ខ្កម្មករជារៀងរាល់
ឆ្ន្ំ ៤- ផ្តល់របបគំពារសន្តិសុខ សង្គម ដល់កម្មករចាប់ពីខ្ មករា 
២០១៨ ន្ះ គឺនិយោជក (ម្ច្ស់ក្ុមហ៊ុន) នឹងបង់ថ្ល្របប សន្តិសុខ 
សង្គម ១០០% ដល់កម្មករ កម្មការនី រួមទាំងកម្មករ សំណង់ 
សណា្ឋ្គរ ដឹកជញ្ជូនបើកបរ កសិកម្ម…។ល។  គឺទទួលបានការ 
ពិនិត្យព្យបាលជំងឺ នៅមន្ទីរព្ទ្យរដ្ឋដោយឥតគិតថ្ល្តាមរយៈមូល
និធិសមធម៌ និង៥- បន្តផ្តល់កិច្ចគំពារ និងយកចិត្តទុកដក់ចំពោះ 
កម្មករ កម្មការនី ដ្លកំពុងធ្វើការនៅក្្ប្ទ្ស ដោយធ្វើការ 
សម្បសម្ួលជាមួយប្ទ្សដ្គូ ដើម្បីផ្តល់លក្ខ័ណការងរល្អៗ 
ព្មទាំងជួយសម្ួលនូវលិខិតបទដ្ឋ្ននានាដ្លពាក់ព័ន្ឋនឹងការ
ងររបស់កម្មករ។

ទាំងអស់ន្ះ គឺជាលទ្ធផលផ្ល្ផ្ក្ដ្លបានបង្ហ្ញឲ្យឃើញថា 
ការរីកចម្ើននៅក្នុងវិស័យការងរ និងបណ្តុះបណា្ត្លវិជា្ជ្ជីវៈ 
បាននិងកំពុងធ្វើឲ្យកម្មករ និយោជិតទទួលបាននូវអត្ថប្យោជន៍ 
កាន់ត្ច្ើនជាបន្តបនា្ទ្ប់ និងបានរួមចំណ្កយ៉្ងសំខន់នៅក្នុង
ការអនុវត្តគោលនយោបាយកំណ្ទម្ង់   និងផ្នការយុទ្ធសាស្ត្
អភិវឌ្ឍន៍ជាតិរបស់រាជរដ្ឋ្ភិបាល ឲ្យកាន់ត្ទទួលបានជោគជ័យ 
ថ្មទៀត ៕

វិស័យកាត់ដ្រកំពុងមនការរីកចម្ើនខ្ល្ំងក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា

ដ្លពោរព្ញដោយសុខសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ
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ប្រទ្រស៤ នឹងក្ល្រយទ្រជាសឹង្ហបុរីទី២ 
ន្រព្រលខាងមុខ

លោក Reid Kirchenbauer ជានាយកសា្ថ្បនិកវ្បសាយ           

InvestAsian ដ្លមនជំនាញខងស្ដ្ឋកិច្ច និងការទិញលក់           

អចលនទ្ព្យបានធ្វើការវិភាគអំពីការវិវត្តខងស្ដ្ឋកិច្ចសង្គម និង 

នយោបាយ ហើយបានធ្វើការបា៉្ន់ប្មណថា នៅព្លខងមុខ 

ន្ះមនប្ទ្សចំនួន៤ នឹងកា្ល្យទៅ ជាប្ទ្សសឹង្ហបុរីទី២ ដ្ល

ក្នុងនះក៏មនព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជាយើងផងដ្រ ។

លោក Reid Kirchenbauer បានសរស្រថា ជារឿយៗស្ដ្ឋកិ

ច្ចន្ប្ទ្សសឹង្ហបុរី ត្ូវបានគ្លើកយកធ្វើជាឧទាហរណ៍ន្គោ

លនយោបាយប្កបដោយភាពអនុគ្្ះសម្្ប់វិនិយោគិន ហើយ 

ដ្លបានធ្វើឲ្យកំណើនស្ដ្ឋកិច្ចន្ប្ទ្សមួយន្ះ ហក់ឈាន 

ឡើងខ្ពស់យ៉្ងឆប់រហ័ស ។ យើងទាំងអស់គ្ន្សុទ្ធត្បានដឹង 

ហើយអំពីប្ទ្សសឹង្ហបុរី ដ្លមនភាពក្ីក្បានផ្ល្ស់ប្តូរទៅជា

ប្ទ្សមួយដ្លមនបំផុតនៅលើភពផ្នដីយើងន្ះ ។ ការ            

អភិវឌ្ឍដ៏លឿនគួរឲ្យភា្ញ្ក់ផ្អើលរបស់សឹង្ហបុរី ក្នុងប៉ុនា្ម្នទសវត្សរ៍ 

កន្លងទៅន្ះបានធ្វើឲយ្ អ្នកវនិយិោគទាងំឡាយស្វះស្វ្ងរក «សងឹ្ហបរីុ 

បនា្ទ្ប់» ទៀត ។ ហ្តុអ្វីក៏គ្មិនបន្តធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងប្ទ្ស 

សឹង្ហបុរីដដ្លន្ះ? ជាការពិតណាស់ឱកាសដ្លបានមកដល់

ហើយនះវាក៏បានកន្លងហួសទៅ ។ គ្លំបាកនឹងធ្វើការវិនិយោគ

នៅក្នុងប្ទ្សមួយ ដ្លមនការរីកចម្ើនដល់ដំបូលទៅហើយ

នះណាស់ ។ ឥឡូវប្ទ្សន្ះមនលុយគ្ប់គ្្ន់ហើយ ហើយ

គ្ក៏មិនសូវត្ូវការលុយអ្នកទៀតទ្ ។ ការលើកទឹកចិត្ត និងជម្ើស

នានាសម្្ប់អ្នកវិនិយោគទាំងឡាយមនតិចតួចណាស់ បើទោះបី 

ជាអ្នកនាំយកលុយរាប់លាន ដុលា្ល្រទៅកាន់ ទីនះក៏ដោយ ។ 

ជាមួយគ្ន្ន្ះ យើងក៏ត្ូវចោទសួរថា ហ្តុអ្វីក៏ចាំបាច់ធ្វើការ 

វិនិយោគនៅក្នុងប្ទ្សមួយ ដ្លបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលអភិ-

វឌ្ឍន៍ដ៏ធំធ្ង ហើយដ្លវាមិនដូចកាលពី ២០ឆ្ន្ំមុននះ? គ្ប់ៗ 

គ្ន្បានឃើញបញ្ហ្ទាំងអស់ន្ះ ហើយយើងកំពុងសម្លឹងទៅរក 

ប្ទ្សណាផ្ស្ងទៀត ដ្លនឹងត្ូវកា្ល្យទៅជាសឹង្ហបុរីបនា្ទ្ប់ ។ 

ទីក្ុងហុងកុង និងប្ទ្សអារា៉្ប់រួមអ្មិរា៉្តមិនត្ូវបានយកមក 

ពិភាក្សានៅក្នុង អត្ថបទន្ះទ្ ពីព្្ះពួកគ្បានទទួលជោគជ័យ 

ដូចជា  សឹង្ហបុរីរួចទៅហើយ ។ 

មុនព្លសម្លឹងទៅរកប្ទ្សសឹង្ហបុរី បនា្ទ្ប់យើងត្ូវពិនិត្យ 

មើលនូវលក្ខណៈសម្បត្តិ និងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន ដ្លធ្វើឲ្យប្ទ្ស

សឹង្ហបុរីទទួលបានជោគជ័យធំធ្ងប្បន្ះ ។ មនកតា្ត្សំខន់ៗ 

ជាច្ើនដ្លធ្វើឲ្យ មនប្ព័ន្ធរដ្ឋ្ភិបាលប្កបដោយប្សិទ្ធភាព ។ 

វាមិនចាំបាច់ទ្នូវតម្ូវការខងស្រីភាព (សឹង្ហបុរីជាប្ទ្ស ដ្ល

ស្ថិតនៅក្នុងលំដប់ទាបខងស្រីភាពន្សារព័ត៌មន) ប៉ុន្ត្ត្ូវ 

ផ្ត្តការយកចិត្តទុកដក់ទៅលើកំណើន ស្ដ្ឋកិច្ច និងសុខមល 

ភាពប្ជាជន ។ សឹង្ហបុរីមិនម្នជាប្ទ្សដ្លប្កាន់យករបប

ប្ជាធិបត្យ្យព្ញល្ញនះទ្ ។ មនអ្នកខ្លះបានលើកជា 

យោបល់ថា ប្ទ្សមួយន្ះដ្លមិនមនការប្កួតប្ជ្ងខ្ល្ំង 

រវាងគណបក្សនយោបាយបានធ្វើឲ្យរដ្ឋ្ភិបាលរបស់ខ្លួន ងយបត់- 

ប្ន និងប្កបដោយប្សិទ្ធភាព ។ ហ្តុន្ះហើយសឹង្ហបុរីបនា្ទ្ប់

ត្ូវត្សា្វ្ហាប់ និងមនតម្ល្ភាព ឯបញ្ហ្ប្ជាធិបត្យ្យដូចជា 

មិនចាំបាច់ទ្ ។ ឯបញ្ហ្ប្ឈមខ្លះទៀត គឺត្ូវពិនិត្យទៅលើទីតាំង

ជាយុទ្ធសាស្ត្របស់ប្ទ្សនះ ។ ប្ទ្សមួយមិនអាចផ្ល្ស់ប្តូរ  

ទីតាំងរបស់ខ្លួននៅលើផ្នដីន្ះបានទ្ដូចជា ប្ទ្សឡាវ និង 

ម៉ុងហ្គ្លី ដោយសារគ្ម្នភូមិសាស្ត្ជាប់ សមុទ្ទើបធ្វើឲ្យជួប 

ការលំបាក ។ 

ប្ទ្សសឹង្ហបុរីមនទីតាំងជាប់ច្កសមុទ្ម៉្ឡាកាជាផ្លូវនាវា

ដ៏មនសារៈសំខន់ ។ ជាក់ស្ត្ងនាវា ដឹកប្្ងរបស់ចិនប្មណ 

៨០% ត្ូវធ្វើដំណើរតាមច្កន្ះច្ញមកពីមជ្ឈឹមបូពា៌្ ។ អាស្័យ 

ដោយភូមិសាស្ត្ប្បន្ះ ធ្វើឲ្យកំពង់ផ្ប្ទ្សសឹង្ហបុរីកា្ល្យទៅ

ជាកំពង់ផ្ដ៏មមញឹកជាងគ្លំដប់ទី២ ក្នុងពិភពលោក ។ ប្ទ្ស

សឹង្ហបុរីបនា្ទ្ប់ក៏ត្ូវត្មនគោលនយោបាយបើកចំហរ និងទាក់ទាញ

វិនិយោគិនបរទ្សហើយប្ទ្ស មួយមិនអាចរីកចម្ើនលូតលាស់

ជាមួយគោលនយោបាយគំពារនិយមបានទ្ ។  

ប្រទ្រស៤ ដ្រលនឹងក្លាយទៅជាសឹង្ហបុរីបន្ទាប់គឺ៖ 
១- ម៉្ឡ្សុីៈ ម៉្ឡ្សុីជាប្ទ្សក្ប្រខងជាប់នឹងសឹង្ហបុរីប៉្ក

ខងជើង គឺជាប្ទ្សមួយស្ថិតក្នុងជម្ើសដំបូងគ្ ។ ប្ទ្សទាំង

ពីរមនភាពស្ដៀងគ្ន្ខ្ល្ំងណាស់ ហើយកន្លងមកសឹង្ហបុរីក៏ជា 

ផ្ន្កមួយន្ ប្ទ្សម៉្ឡ្សុីរហូតមកដល់ឆ្ន្ំ១៩៦៥ ទើបផ្ត្ច់ខ្លួន 

ច្ញ ។ នៅក្នុងបរិបទន្ការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ច សឹង្ហបុរី ដ្លផ្ត្ច់ខ្លួន 

ច្ញពីម៉្ឡ្សុី ក៏នៅត្ប្ងច្កនូវផលប្យោជន៍ទាំងឡាយ 

ជាមួយគ្ន្ដ្រ ។ ស្ថិតនៅលើទី តាំងភូមិសាស្ត្អនុគ្្ះ ព្ំដ្ន       

ទាំងអស់ន្ប្ទ្សម៉្ឡ្សុី ស្ទើរត្ហ៊ុំព័ទ្ធទាំងស្ុងដោយច្ក 

សមុទ្ម៉្ឡាកា ។ វាផ្តល់នូវសកា្ត្នុពលដូចគ្ន្ទៅនឹងសឹង្ហបុរីដ្រ    

គឺម៉្ឡ្សុី បានកា្ល្យជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្្ប់នាវាចរណ៍ និង 

ពាណិជ្ជកម្ម ។ ប្ទ្សម៉្ឡ្សុីក៏បង្ករភាពងយស្ួលសម្្ប់វិនិ

យោគិនបរទ្ស ។ ជាប្ទ្សមួយក្នុងចំណមប្ទ្សតិចតួច 

បំផុតនៅអាសុី ដ្លជនបរទ្សអាចទិញដីបាន ។ អ្វីដ្លត្ូវ 

ដោះស្្យ គឺការលប់បំបាត់អំពើពុករលួយ និងបង្កើនប្សិទ្ធភាព

ដឹកនាំរបស់រដ្ឋ្ភិបាល ។ នៅមនបញ្ហ្ញាំញីខ្លះទៀត គឺប្ទ្ស 

ន្ះមនជនជាតិ និងសាសនាច្ើនចំរុះគ្ន្បើធៀបទៅនឹងសឹង្ហបុរី ។ 
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ប្ទ្សម៉្ឡ្សុី ស្ថិតនៅភូមិភាគអាសុីអាគ្ន្យ៍ ដោយមនព្ំ 

ប្ទល់ជាប់នឹងប្ទ្សថ្ សឹង្ហបុរី និងប្ទ្ស ឥណ្ឌូន្សុី 

មនផ្ទ្ដីសរុប ៣៣០.៨០៣គីឡូម៉្ត្ការ៉្ មនប្ជាជនសរុប 

ចំនួន ៣១.៦១៨.០០០នាក់ (តួល្ខឆ្ន្ំ២០១៧) ។

២- ព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជាៈ កម្ពុជាជាប្ទ្សមួយដ្លក្ីក្

ជាងគ្នៅក្នុងអាសុី ។ ប្ទ្សន្ះស្ថិត នៅក្នុងចម្ង្យឆ្ង្យ 

ដើម្បីកា្ល្យទៅជាសឹង្ហបុរីបនា្ទ្ប់ ។ ប៉ុន្ត្កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចលឿនខ្ពស់ 

និងនយោបាយទាក់ទាញរស់រវីករបស់រាជរដ្ឋ្ភិបាល ចំពោះវិនិ-

យោគិនបរទ្ស ពិតជាផ្តល់សារៈសំខន់សម្្ប់ប្ជាជាតិមួយ 

ន្ះ។ កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្ូវបានអ្នកវិភាគបា៉្ន់សា្ម្នថា មន 

អត្្ ៧%ថ្រតទៅមុខទៀត ។ ជាមួយគ្ន្ន្ះ ជនបរទ្សទទួល 

បាននូវភាពងយស្ួលក្នុងការប្កបរបរជំនួញ និងការទិញលក់ 

អចលនទ្ព្យ ។ មិនត្ឹមត្ប៉ុណ្ណឹងទ្ ប្ទ្សចិនក៏ជាកម្ល្ំងជួយ

ទ្ទ្ង់កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាដ្រ ។ ប្ទ្សទាំងពីរជាសម្ព័ន្ធ 

មិត្តនឹងគ្ន្ ។ ប្ទ្សចិនត្ងត្បានជួយជាជំនួយហិរញ្ញវត្ថុសម្្ប់

ការកសាងផ្លូវថ្នល់ សា្ព្ន និងជំនួយដទ្ទៀត ។ GDP របស់ 

ចិនមនទំហំ ៥៦០ដង ធំជាង GDP កម្ពុជា ។ ប្ទ្សកម្ពុជាមន

ច្កច្ញចូលទៅកាន់ សមុទ្ និងមនផ្លូវសម្្ប់ធ្វើលំហូរពាណិជ្ជ

កម្ម ក៏ដូចជាការរីកចម្ើនន្វិស័យទ្សចរណ៍ ដ្លកំពុងមន 

សន្ទុះខ្ល្ំង ។ នៅមនបញ្ហ្ប្ឈមខ្លះ បុ៉ន្ត្រាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា      

បានធ្វើឲ្យមនការរីកចម្ើនទៅមុខកាន់ត្ ច្ើនណាស់ហើយក្នុង

ការដោះស្្យបញ្ហ្ប្ឈមទាំងន្ះ ។ 

ប្ទ្សកម្ពុជាមនផ្ទ្ដីសរុប ១៨១.០៣៥គីឡូម៉្ត្ការ៉្ មន 

ប្ជាជនសរុប ១៥.៩៥៧.២២៣នាក់ គិតត្ឹមខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ២០១៦ ។

៣- ហ្សកហ្សុីៈ សាធារណរដ្ឋហ្សកហ្សុី គឺជាប្ទ្សមួយនៅក្នុង

តំបន់អាសុីខងលិច មនព្ំប្ទល់ ជាប់នឹងប្ទ្សរុស្សី និងតួកគី 

ប៉ុន្ត្មិនម្នសហរដ្ឋអាម្រិកទ្ ។ អ្នកខ្លះពិតជាមិនបានចាប់អារម្មណ៍

ជាមួយ ហ្សកហ្សុី ប៉ុន្ត្ប្ទ្សដ្លគ្មិនចាប់អារម្មណ៍មួយន្ះ  

កំពុងមនជាចំណុចខ្ល្ំងមួយហើយ ។ រដ្ឋ្ភិបាល ហ្សកហ្សុីមន 

ប្សិទ្ធភាពការងរខ្ពស់ណាស់ រីឯធនាគរមនភាពងយស្ួលក្នុង

ការធ្វើទំនាក់ទំនង ។ គ្អាចធ្វើទំនាក់ទំនងការងរជាមួយធនាគរ

មនិដលរ់យៈពល្មយួថ្ងផ្ង អាចនងឹសម្ច្ ។ វនិយិោគនិបរទស្ 

ដ្លចង់ទិញអចលនទ្ព្យ ឬចាប់ផ្តើមបើកក្ុមហ៊ុនមិនចាំបាច់ប្

ឈមនឹងលក្ខខណ្ឌលំបាកណាមួយទ្ ។ ដោយសារត្ភាពងយ 

ស្ួលន្ះហើយ ទើបធ្វើឲ្យវិស័យធនាគររបស់ហ្សកហ្សុីស្ថិតក្នុង

លំដប់ធនាគរដ្ល ងយស្ួលទំនាក់ទំនងការងរជាងគ្បំផុត 

ក្នុងចំណមធនាគរ ដ្លងយស្ួលដទ្ទៀតនៅក្នុងពិភព 

លោក ដោយស្ថិតក្នុងលំដប់ទី១៦ ក្នុងចំណម១៩០ប្ទ្ស ។       

កំពង់ផ្ដ៏ធំមួយ កំពុងស្ថិតក្នុងការសាងសង់ រួមជាមួយនឹងបំពង់  

បង្ហូរប្្ងជាច្ើនច្ញពីប្ទ្សតួកគី ឆ្លងកាត់ហ្សកហ្សុីឆ្ព្ះទៅ

កាន់បណា្ត្ប្ទ្សអឺរ៉ុប បានរួមចំណ្កយ៉្ងខ្ល្ំងក្នុងការជំរុញល្បឿន

ស្ដ្ឋកិច្ចហ្សកហ្សុី ។ ប៉ុន្ត្ប្ទ្សន្ះក៏កំពុងមនបញ្ហ្ប្ឈម 

ដូចជា តំបន់ South Caucasus តាំងពីយូរយរណាស់មកហើយ 

នៅត្មិនទាន់ស្ថិរភាព ។ 

ប្ទ្សហ្សកហ្សុី មនទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់ Eurasia តាម 

បណ្ត្យជួរភ្នំ South Caucasus នៅច្កកណា្ត្លន្អាសុីប៉្ក 

ខងលិច និងអឺរ៉ុបប៉្កខងកើត និងស្ថិតនៅចន្ល្ះសមុទ្ខ្ម្ 

និងសមុទ្ Caspian ។ ប្ទ្សន្ះមនផ្ទ្ដី ៦៩.៧០០ គីឡូម៉្ត្ 

ការ៉្ និងមនប្ជាជនសរុប ៣.៧២០.៤០០នាក់ (តួល្ខឆ្ន្ំ 

២០១៦)។ 

៤- បា៉្ណាម៉្ៈ ភូមិសាស្ត្ដ៏ល្អអសា្ច្រ្យរបស់បា៉្ណាម៉្ គឺទីតាំង

ន្ប្ទ្សន្ះស្ថិតនៅភា្ជ្ប់រវាងឧបទ្វីប អាម្រិកទាំងពីរជាមួយគ្ន្ ។ 

ប្ជាជាតិអាម្រិកកណា្ត្លមួយន្ះ មនភ័ព្វសំណាងខ្ល្ំងណាស់ 

ដោយសារត្កតា្ត្ទីតាំងភូមិសាស្ត្អំណយផល ពិស្សគឺព្្ក 

ជីករបស់ខ្លួន ។ ប្សិនបើគ្ម្នព្្កជីកបា៉្ណាម៉្ទ្ រាល់នាវាដឹក 

ទំនិញធំៗ ទាំងអស់ត្ូវត្ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវវាង ទៅប៉្កខងលើ 

ន្តំបន់អាម្រិកខងត្បូង ដើម្បីទៅកាន់គោលដៅដទ្ទៀត ។         

ព្្កជីកន្ះ អាចជួយកាត់បន្ថយបានព្លវ្លាន្ការធ្វើនាវាចរណ៍

ប្មណ២ អាទិត្យឯណះ ហើយក៏អាចធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយបានការ

ខតបង់ប្្ក់រាប់ពាន់លានដុលា្ល្រក្នុងមួយឆ្ន្ំៗ ។ បា៉្ណា ម៉្ស្ថិត      

ក្នុងទីតាំងមួយ ន្បញ្ជីឈ្ម្ះដ្លសកម្មបំផុតក្នុងគោលដៅឆ្ព្ះ

ទៅកាន់ឋានៈជាសឹង្ហបុរីបនា្ទ្ប់ ។ ប្ធានាធិបតីបា៉្ណាម៉្ ២រូប              

រួចមកហើយបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់សឹង្ហបុរី ដើម្បី 

សិក្សារៀនសូត្នូវ ជោគជ័យរបស់ប្ទ្សន្ះ ។ នៅព្លដ្ល  

បា៉្ណាម៉្ស្ថិតក្នុងប្បផ្នស្តង់ដរជាប្ទ្សអាម្រិកឡាទីន ប៉ុន្ត្

បញ្ហ្ការិយធិបត្យ្យនៅមនការលំបាកច្ើន បើធៀបទៅនឹង 

សឹង្ហបុរី ។ ការចាត់ច្ងរបរជំនួញក៏ដូច ជាការទំនាក់ទំនងជាមួយ 

រដ្ឋ្ភិបាលមនការលំបាកខ្ល្ំង ។ អត្្ពន្ធសាជីវកម្មមនរហូត 

ដល់ទៅ២៥% គឺ ខ្ពស់ជាងបើធៀបទៅនឹងប្ទ្សដទ្ទៀតដ្ល

ត្ូវកា្ល្យជាសឹង្ហបុរីបនា្ទ្ប់ ។ តើបា៉្ណាម៉្អាចប្យុទ្ធនឹង អំពើពុក 

រលួយ ការបញ្ចុះអត្្ពន ្ធ ការបង្កើនប្សិទ្ធភាពការងរ ការធ្វើឲ្យ  

ប្សើរឡើងនូវកិត្តិស័ព្វរបស់ធនាគរបានទ្? ដោះស្្យបាន 

បញ្ហ្បានទាំងអស់ន្ះ ប្ទ្សបា៉្ណាម៉្នឹងទទួលបានជោគជ័យ

យ៉្ងពិតប្្កដ។

ប្ទ្សបា៉្ណាម៉្ មននាមជាផ្លូវការថា សាធារណៈរដ្ឋបា៉្ណា-

ម៉្ ស្ថិតនៅអាម្រិកកណា្ត្ល ខងលិច ទល់នឹងប្ទ្សកូសា្ត្រីកា 

ខងកើតឈៀងខងត្បូង ទល់នឹងប្ទ្សកូឡំប៊ី ខងជើងទល់នឹង 

សមុទ្ខរីបៀន និងខងត្បូងទល់មហាសមុទ្បា៉្សុីហ្វិក ។ 

ប្ទ្សន្ះមនផ្ទ្ដី ៧៤.១៧៧,៣គីឡូម៉្ត្ការ្៉ មនប្ជាជន 

ចំនួន ៤.០៥៣.៣៧៤ (តួល្ខខ្វិច្ឆិកា ឆ្ន្ំ២០១៦) ៕

     (តាមឯកសារបរទៃស)
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បែវត្តិសិល្បៈ
អាយ៉ែ

អាយ៉ែ ជាទម្ង់សិល្បៈទស្សនីយភាពមួយ 
ប្ភ្ទ ដ្លមនប្ជាប្ិយភាពយ៉្ងធំធ្ង 
នៅប្ទ្សកម្ពុជា។ ទម្ង់សិល្បៈមួយន្ះបាន
ឈ្ម្ះមកពីសិល្បករ ដ៏ល្បីល្បាញម្ន្ក់ឈ្ម្ះ 
ពូយ៉្។ អាយ៉្ជាទម្ង់សិល្បៈចម្ៀងឆ្លងឆ្លើយ 
ឬជាប្ភ្ទសិល្បៈ ច្ៀងដ្ញប្្ជា្ញ្គ្ន្ដោយ 
ចោទសួរ និងឆ្លើយដោះប្សា្ន្នានាដោយសំនួន
វោហាជាកំណាព្យកាព្យឃោ្ល្ងឥតព្្ងទុកនះ
ឡើយ។ ការច្ៀង គ្និយមច្ៀងស្្តីនិងបុរស
ជាគូចោទឆ្លើយ និងមនលក្ខណៈបញ្ឆិតបញ្ឆៀង 
ល្បខយ បន្តុះបង្អ្ប់ ឬសរសើរបញ្ជ្រគ្ន្ 
ទៅវិញទៅមក និងរិះរកអត្ថន័យកំប្លុកកំប្ល្ងឲ្យ
បានផ្ទុះសំណើច ។

បើតាមការស្្វជ្្វលោកគ្ូ ម៉្ង ហ៊ុន ដ្ល
ជាសាស្្្តចារ្យតន្ត្ីករប្ព្ណីដ៏ល្បីល្បាញន្
ប្ទ្សកម្ពុជា អតីតៈសា្វ្មីអ្នកនាង សង្វ្ ព្ជ្ 
អ្នកចម្ៀងអាយ៉្ដ៏ឆ្នើមនាទ.វឆ្ន្ំ ៦០ លោក 
បានមនប្សាសន៍ថា សិល្បៈអាយ៉្មនប្ភព
កំណើតច្ញពីចម្ៀងប្បក្ គឺចម្ៀងឆ្លង 
ឆ្លើយគ្ន្ ដ្លមនប្ុសម្ខ្ង ស្ីម្ខ្ងឈរតម្ៀប
គ្ន្ជាជួរទល់មុខគ្ន្ ទះដ្ព្មជាចង្វ្ក់បន្ទរអម
ជាមួយចម្ៀងតគ្ន្ទៅវិញទៅមក។ ជាពិស្ស 
គ្និយមល្ង ឬសម្ត្ងនៅព្លបុណ្យចូលឆ្ន្ំ
ប្ព្ណីខ្ម្រ ។ ចំណ្រកាលក្្យមកចម្ៀង 
ប្បក្ន្ះ ត្ូវបានសម្ួលដោយគំនិតច្ន្ប្ឌិត
របស់បុព្វបុរសសិល្បករខ្ម្រ បានបំភ្ល្ឲ្យកា្ល្យ 
ទៅជាចម្ៀងទោល ដ្លឆ្លងឆ្លើយរវាងស្ី 
និងប្ុស និងមនវង់តន្ត្ីភ្ល្ងការប្គំជូនបនា្ទ្ប់
ពីអ្នកចម្ៀងច្ៀងចប់មួយឃ្ល្ៗ ដោយពុំមន 
ទះដ្បន្ទរតាមទៀតឡើយ ។ ចំពោះឧបករណ៍ 
តន្ត្ដីល្បគ្កំដំរនះមន៖ ទខ្ស្ប្ ី(ទខ្្មរ្), 

ទ្សោ, ទ្អ៊ូ, ចាបុីដងវ្ង, តាខ្, ខ្លុយ, ស្គរដ្, 
ក្្ប ។ល។

ថ្វីបើបានពង្ីកច្នប្្ឌិតឲ្យមនវង់តន្ត្ីចូល
ប្គំក៏ដោយ ក៏ប្ភ្ទសិល្បៈន្ះនៅនិយម 
ហៅថា ចម្ៀងប្បក្ ឬសិល្បៈប្បក្ដដ្ល 
ដោយ គ្្ន់ត្បានក្លម្អបន្តិចម្តងៗត្ 
ប៉ុណ្ណ្ះ ។ លុះរហូតមកដល់ចុងស.វ.ទី១៩ និង 
ដើមស.វ.ទី២០ (១៨៧៨-១៩៥៨) ទើបមន
សិល្បករឆ្នើមមួយរូបឈ្ម្ះយ៉្ (ពូយ៉្) ដ្ល 
មនដើមកំណើត នៅភូមិឈើនាងខ្ពស់ ឃុំព្ះ 
ពុទ្ធនិពា្វ្ន ស្ុកគងពីសី ខ្ត្តកំពង់ស្ពឺ ដ្ល            
ជាសមជិកម្ន្ក់ក្នុងក្ុម សម្ត្ងសិល្បៈ ន្វង់ 
ភ្ល្ងធំមួយ នៅភូមិត្ពាំងទា ឃុំពងទឹកស្ុក 
កណា្ត្លស្ទឹង ខ្ត្តកណា្ត្ល ក៏បានធ្វើឲ្យមន 
ព្ឹត្តិការណ៍ថ្មីសម្្ប់ ទម្ង់សិល្បៈន្ះឡើង។ 
ដោយសារទ្ពកោសល្យ បុិនប្សប់របស់ពូយ៉្ 
ដ្លជាអ្នកចម្ៀងយ៉្ងពូក្ ប្្ជា្ញ្ឆ្ល្តវាងវ្   
សម្ល្ងពិរោះ ប្សប់ប្ើសំនួនវោហាឥតព្្ង 
ទុក ច្ះសម្ត្ងរាំចាក់ត្លុក កំប្លុកកំប្ល្ងពិស្ស
ច្ះទាំងក្បាច់គុណខ្ម្រទៀតផង ក៏បានធ្វើឲ្យ 
ទស្សនិកជនទូទៅ ចាប់អារម្មណ៍ លើរូបគត់ 
យ៉្ងខ្ល្ំង និងល្បីល្បាញរន្ទឺគ្ប់ទិសទីរហូតមន
ពិធីបុណ្យទានម្តងៗ ពួកអ្នកស្ុកត្ងតម្ូវឲ្យ
ក្ុមវង់ភ្ល្ងធំរបស់គត់ទៅប្គំ និងសម្ត្ង 
សិល្បៈ ច្ៀងចោទឆ្លើយគ្ន្ជាបន្តបនា្ទ្ប់។ តាំង 
ពីនះមក ក្ុមសិល្បៈនះក៏មនប្ជាប្ីយ 
ភាពកាន់ត្ខ្ល្ំងឡើងៗ។ ចំពោះទស្សនិកជន 
ផងទាំងឡាយ កាលបើមនកម្មវិធីបុណ្យទាន 
ដល្មនសលិប្ៈន្ះទៅសម្តង្ គន្ាគំ្ន ្នយិយ 
ថា ទៅមើលពូយ៉្ខ្លះទៅមើលតាយ៉្ ខ្លះទៀត 
ដ្លមនវ័យចំណាស់ក៏និយយថា ទៅមើល 

អាយ៉្ ឬក៏ពោលប្្ប់កូនចៅថា យប់ន្ះអាយ៉្
មកល្ងបុណ្យចុងភូមិយើង។ តាំងពីព្លនះ
រហូតមកទល់បច្ចុប្បន្នន្ះ សិល្បៈមួយប្ភ្ទ 
ន្ះ ក៏បានជាប់ឈ្ម្ះថា អាយ៉ែ ដ្លជាក្រ-
ដំណ្លដូនតាខ្ម្រសុទ្ធសាធ ។

មកដល់សព្វថ្ង្ន្ះ អាយ៉្ នៅត្ជាទម្ង់
សិល្បៈប្ជាប្ីយមួយប្ប ដ្លជាទីព្ញនិយម 
ន្សង្គមខ្ម្រ ជាសិល្បៈមួយប្ភ្ទដ្លមន 
លក្ខណៈចរិតសាមញ្ញសុីជំរៅទៅ នឹងស្ទាប់ 
មហាជនជាងប្ភ្ទសិល្បៈដទ្ ។

សិល្បៈអាយ៉្ ត្ូវបានសិល្បៈករជំនាន់ 
ក្្យបំប្កក្ច្ន្ទាំងបទចម្ៀង និងបទភ្ល្ង 
ឲ្យមនច្ើនប្ប ដើម្បីប្តូរអារម្មណ៍ដោយមិន
ច្ៀងត្មួយប្បដដ្លនះឡើយ ។ ឧទា-
ហរណ៍ៈ ផ្តើមដំបូងគ្ច្ៀងបទ “នមសកា”  
ដើម្បីជាការគោរពរំលឹក គុណគ្ូបាអាចារ្យ ឬ 
គុណមតាបិតា។ បនា្ទ្ប់មកទៀតគ្ច្ៀងបទ 
“បំព្កា្ល្យ” សម្្ប់ជាកិច្ចសា្វ្គមន៍ភ្ញៀវព្ៀង
លៀន ដ្លបានចូលរួមកំសាន្ត និងអញ្ជើញដ្ 
គូចម្ៀងមកឆ្លងឆ្លើយ ។ បន្តមកទៀតគ្ច្ៀង 
បទ  “ក្នចាវ” សម្្ប់ជាការបន្តុះបង្អ្ប់ល្ប
ខយដ្ញដោលគ្ន្ទៅវិញទៅមក ដើម្បីបាន 
ផ្ទុះសំណើច ។ ផុតពីវគ្គន្ះគ្ប្តូរទៅច្ៀងបទ 
“ឌិលឡា” ដ្លសម្្ប់ផ្តើមសំណួរចោទ និង 
ឆើ្លយអំពីផ្លូវលោកផ្លូវធម៌  ឬជាប្សា្ន្ផ្ស្ងៗ ។ 
ផុតពីវគ្គចោទឆ្លើយ និងបានបកស្្យរួចហើយ
គឺជាវគ្គដ្លគូឆ្លងឆ្លើយត្ូវលាគ្ន្ និងគោរព 
សនា្ត្នញាតិ នះគ េតម្ូវប្តូរមកច្ៀងបទ 
“ភំភួង” ឬ បទ “ការ៉្យន់សា” ។

ទម្ង់សិល្បៈអាយ៉្ ន្ះសិល្បករជំនាន់
ក្្យលោកក៏បានក្ច្ន្ទៅជាពីរប្ភ្ទ គឺ 
អាយ៉្ឆ្លងឆ្លើយនិងអាយ៉្រឿង ។ ប្ភ្ទទីមួយ 
គឺអាយ៉្ ឆ្លងឆ្លើយ ជាទម្ង់ដូចដ្លបាន 
រៀបរាប់ខងលើ។ ប្ភ្ទទីពីរ គឺអាយ៉្រឿង          
ជាទម្ង់សម្ត្ងជាសាច់រឿងមនឈុតឆកដូច
ទៅនឹងលោ្ខ្នបាសាក់ ឬលោ្ខនយីក្ដូចោ្ន្ះដ្រ 
គ្្ន់ត្ថា ខុសប្ល្កត្ង់អាយ៉្រឿងពុំមនការ  
តុបត្ងលម្អឆក ឬត្ងតួស្លៀកពាក់មុខមត់ឲ្យ
ឆើតរលើបរលោងនះឡើយ ។ គ្ត្ូវយក 
បទចម្ៀងឆ្លងឆ្លើយមកច្ៀង តាមឈុតឆក 
និមួយៗ ។ ម្យ៉្ងទៀតអ្វីដ្លជាចំណុចសំខន់
នះគឺ អាយ៉្រឿងគ្ ច្ើនជ្ើសរីសត្រឿង     
ប្បកំប្លុកកំប្ល្ងមកសម្ត្ងឧទាហរណ៍ ដូចជា 
រឿង ព្្ងនិទានខ្លីៗ រឿងអាឡ្វ រឿងអាសុខ 
ស្លូត អាសុខកាច រឿងកុហកចាញ់អាតា្ម្ រឿង 
គ្ូកាច សិស្សខូច រឿងតម្លង់៧     សនា្ត្នជាដើម។ 

បច្ចុប្បន្ន ដោយការយកចិត្តដក់ខ្ពស់របស់ 
រាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជាយើង សិល្បៈអាយ៉្ត្ូវ       
បានដក់បញ្ជូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សា ជាផ្លូវការនៅ
សកលវិទ្យល័យភូមិន្ទវិចិត្សិល្បៈ ក្្មការ 
គ្ប់គ្ងផ្ទ្ល់របស់មហាវិទ្យល័យសិល្បៈ តូរ្យ 
តន្ត្ី ៕ 
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សែុកឈូក ដែលផ្តល់នូវភាពកក់ក្តែ និងក្តីសង្ឃឹម

សែុកឈូក ស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីន្ខ្ត្ត 
កំពត ។ ដោយសារលក្ខណៈពិស្សរបស់ 
ស្ុកន្ះ ទើបរៀងរាល់រដូវវស្សា ស្ុក 
ឈូកគ្បដណ្តប់ទៅដោយវាលស្្ និងព្្ 
ព្ឹក្សាដ៏ខៀវស្ងត់ គួរជាទីគយគន់យ៉្ង 
ក្្ល្ង និងគួរឲ្យចង់់ទៅកំសាន្ត និងសា្ន្ក់ 
នៅ ដើម្បីទទួលយកនូវសម្ភស្សដ៏ស្ស់ត្កាល 
ដ្លកើតច្ញពីធម្មជាតិពិតៗន្ះ ។ ស្ុក
ឈូកស្ថិតនៅប៉្កខងកើតទីរួមខ្ត្ត កំពត 
ដ្លមនព្ំប្ទល់ខងជើង ទល់នឹងស្ុក 
ជុំគីរី ខ្ត្តកំពត និង ស្ុកបស្ដ្ឋ ខ្ត្តកំពង់ស្ពឺ 
ខងត្បូងទល់នឹងស្ុកដងទង់ និងស្ុក 
បនា្ទ្យមស ខ្ត្តកំពត ខងលិចទល់នឹង 
ស្ុក ទឹកឈូ ខ្ត្តកំពត និងស្ុកកំពង់សិលា 
ខ្ត្តព្ះសីហនុ ខងកើតទល់នឹងស្ុកអង្គរ 
ជ័យ ខ្ត្តកំពត និងស្ុកត្្ំកក់ ខ្ត្តតាក្វ ។ 
ស្ុកឈូកច្កច្ញជា ១៥ឃុំ មន ៨០ភូមិ 
មនផ្ទ្ដីសរុប ១.២៩៣គីឡូម៉្ត្ការ៉្ មន 
ចំនួន គ្ួសារសរុប ២៧.៣៧៣គ្ួសារ មន 
ប្ជាជនសរុប ១២០.១១៦នាក់ (ស្ី ៦១. 
៩៤៦នាក់) អាយុ ១៨ឆ្ន្ំឡើង មនចំនួន 
៧៨.២៥៨នាក់ (ស្ី ៣៩.៣១៨នាក់) ។

លោក ខៀវ រិទ្ធិភ័ណ្ឌ ប្ធានគណៈ 
កម្ម្ធិការគណបក្សស្ុក និងជាអភិបាលន្ 
គណៈអភិបាលស្ុក បាន មនប្សាសន៍ថា 
ការងរសន្តិសុខសណា្ត្ប់ធា្ន្ប់សង្គម គឺជាកិច្ច
ការដ្លមនសារៈសំខន់បំផុតព្្ះថា បើ 
ការងរ ន្ះធ្វើមិនបានល្អ មូលដ្ឋ្នភូមិឃុំជួប
អសន្តិសុខព្លនះសតិអារម្មណ៍ប្ជាជនក៏
មិននឹងនដ្រ ។ អ្វីដ្លរឹតត្ ធ្វើឲ្យស្មុគសា្ម្ញ 

ទៀតនះគឺ ប្ជាជនបាត់ការជឿទុកចិត្តមក
លើសមត្ថកិច្ចយើងត្ម្តង ។ ដូច្ន្ះយើងយក 
ចិត្តទុកដក់ខ្ល្ំងណាស់លើការងរន្ះ ។ ដោយ 
អនុវត្តន៍គោលនយោបាយភូមិ ឃុំមនសុវត្ថិ-
ភាព និងអាស្័យដោយការដឹក នាំណ្នាំជាប់
ជាប្ចាំរបស់គណៈអភិបាលខ្ត្ត ក៏ដូចជា 
ក្ុមការងរចុះជួយស្ុក គណៈបញ្ជ្ការ 
ឯកភាពស្ុក បានខិតខំប្ើប្្ស់នូវវិធានការ
សរុប មធ្យបាយសរុប កម្ល្ំងសរុប ដោយធ្វើ
យ៉្ងណាអនុវត្តន៍ឲ្យបានមុឺងម៉្ត់ គោល 
នយោបាយភូមិឃុំមនសុវត្ថិភាព ដោយលើក 
ទឹកចិត្ត ឲ្យមនការចូលរួមគំទ្ពីសំណាក់ 
កម្ល្ំងមហាជន សំដៅរក្សាឲ្យបានសន្តិសុខ 
សុវត្ថិភាព និងការរស់នៅប្កបមុខរបរចិញ្ចឹម
ជីវិតរបស់បងប្អូន ប្ជាជនឲ្យមនលំនឹងទាំង 
ផ្លូវកាយ ទាំងផ្លូវចិត្ត ។ ប្សិនបើជីវភាពរស់ 
នៅគ្ម្នលំនឹង និងគ្ម្នស្ថិរភាពទ្នះ ប្ជា-
ជនយើងមួយចំនួនក៏ងយ ធា្ល្ក់ចូលទៅក្នុង
ការញុះញង់ពីសំណាក់ជនឆ្លៀតឱកាសជាមិន
ខន ។ 

ប្ជាជនទូទាំងស្ុកឈូក មនជីវភាព 
រស់នៅល្អប្សើរ ហើយភាគច្ើនជាកសិករ 
ដោយមនចំនួនប្មណ ៩០% រស់នៅ 
ពឹងផ្អ្កលើវិស័យកសិកម្ម ដ្លជាវិស័យ      
ចំបងក្នុងការទ្ទ្ង់ជីវភាពរស់នៅ របស់បង 
ប្អូន។ ស្ុកន្ះមនផ្ទ្ដីស្្ ១៦.៦០០ ហិក 
តា ផ្ទ្ដីចំការ ៤១៥ហិកតា និងផ្ទ្ដីព្្ ៩៩. 
៩២៤ហិកតា ។ បច្ចុប្បន្នន្ះ ប្ជាជនកំពុង 
សស្្ក់សស្្ំ បង្កបង្កើនផលស្ូវវស្សាយ៉្ង
មមញឹក ។ ចំណ្កដំណាំរួមផ្សំផ្ស្ងៗបងប្អូន

ដំបាន ១.២០០ហិកតា ដំណាំឧស្សាហកម្ម 
រយៈព្លខ្លីដំបាន ១៦៩ហិកតា និងដំណាំ 
ឧស្សាហកម្មរយៈព្លវ្ងដូចជា ដំណាំកៅ-
ស៊ូដំបាន ៣៧៥ហិតា និងដំណាំម្្ចបាន 
១២១ហិកតា ។ ចំពោះវិស័យអប់រំវិញក្នុង 
ស្ុកឈូក ទាំងមូលមនវិទ្យល័យចំនួន ៣ 
កន្ល្ង ច្កច្ញជា ១៤អគរ ស្មើនឹង ៨២ 
បន្ទប់ មនគ្ូចំនួន ១៧៦នាក់ (ស្ី ៦០ នាក់) 
និងសិស្សចំនួន ៣.៨៧៤នាក់ (ស្ី ១.៩ 
៣៨នាក់) មនអនុវិទ្យល័យចំនួន ១២កន្ល្ង 
ច្កច្ញជា ១៧ អគរ ស្មើនឹង ៧៦បន្ទប់ 
មនគ្ូ ១៧២នាក់ (ស្ី ៥៨នាក់) និងសិស្ស 
ចំនួន ៣.៦៥៥នាក់ (ស្ី ១.៨៥៣ នាក់) 
សាលាបឋមសិក្សាមនចំនួន ៥០កន្ល្ង ច្ក 
ច្ញជា ១០៧អគរ ស្មើនឹង ៤០០បន្ទប់ មន 
គ្ូចំនួន ៤៤២នាក់ (ស្ី ១៧៣នាក់) និង 
សិស្សចំនួន ១៦.០៨៧នាក់ (ស្ី ៧.៧៤៦ 
នាក់) និងមត្ត្យ្យសិក្សាចំនួន ១ កន្ល្ង ស្មើ 
នឹង ៥បន្ទប់ និងមនគ្ូចំនួន ៤នាក់ ។ ក្នុង 
ចំណមអគរសិក្សាទាំងអស់នះ មនចំនួន 
២៩ខ្នង ស្មើ នឹង ១៥១បន្ទប់ ជាអំណយ 
ដ៏ថ្ល្ថា្ល្របស់ សម្ត្ច អគ្គមហាស្នាបតីត្ជោ 
ហ៊ុន សែន និងសម្ត្ចគតិព្ឹទ្ធបណ្ឌិត    
ប៊ុន រ៉ែនី ហ៊ុន សែន ។ ដោយឡ្កក៏មន
អគរសិក្សាខ្លះទៀតជាអំណយ របស់ក្ុម 
ការងរ និងសប្បុរសជន នានាដ្លបានជួយ 
រួមចំណ្កយ៉្ងសំខន់ ដល់ការអភិវឌ្ឍលើ 
វិស័យអប់រំនៅស្ុកឈូក ។ គួររំឮកដ្រថា 
ក្នុងឱកាសសម័យ ប្ឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយ 
ភូមិ ឆ្ន្ំសិក្សា២០១៥-២០១៦កន្លងទៅ មន 

វ្ទិកាសាធារណៈ ជួបសំណ្ះសំណាលស្វ្ងយល់ពី 
តម្ូវការរបស់ប្ជាជន ក្នុងឃុំល្បើក ស្ុកឈូក

ការសា្ថ្បនាផ្លូវ សម្ួលការធ្វើចរាចរណ៍ជូនប្ជាជននៅក្នុងស្ុកឈូក
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ប្ក្ខជនប្ឡងចំនួន ៤៨៣ នាក់ (ស្ី ២៤៣ 
នាក់) បានប្ឡងជាប់ ២៩៨នាក់ (ស្ី 
១៦៣នាក់) ។ លោក ខៀវ រិទ្ធិភ័ណ្ឌ បានឲ្យ 
ដឹងថា ក្នុងសម័យប្ឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយ
ភូមិឆ្ន្ំសិក្សា២០១៦-២០១៧ នាព្លន្ះ 
បានដំណើរការយ៉្ងល្អ ដោយប្ក្ខជនទាំង 
អស់បានប្ុងប្ៀបខ្លួនជាមុន និងត្ៀម   
លក្ខណៈសម្បត្តិគ្ប់គ្្ន់ដើម្បីប្ឡង និង 
ប្ត្ជា្ញ្យកឲ្យបាន ជាប់ក្នុងចំនួនច្ើនបំផុត ។ 
ប្ជាជននៅស្ុកឈូក ភាគច្ើនត្ងយក 
ចិត្តទុកដក់ខ្ល្ំងណាស់ ក្នុងការបញ្ចូនកូនចៅ 
ឲ្យទៅរៀនសូត្ ក្្បជញ្ជក់យក ចំណ្ះដឹង 
ព្្ះន្ះជាឱកាសល្អត្មួយគត់ ដ្លប្-
ទ្សយើងកំពុងមនសុខសន្តិភាព ព្ញល្ញ 
បង្ករលក្ខណៈសម្បត្តិដ៏វិស្សវិសាលសម្្ប់
ពង្ឹងវិស័យអប់រំ និងបណ្តុះបណា្ត្លធនធាន 
មនុស្ស ដើម្បីរួមចំណ្កដល់ការអភិវឌ្ឍមូល-
ដ្ឋ្នរបស់ខ្លួន និយយដោយឡ្ក និង 
និយយជារួមគឺដើម្បី អភិវឌ្ឍប្ទ្សជាតិយើង
ឲ្យកាន់ត្មនការរីកចម្ើនតទៅមុខទៀត ។ 
ចំពោះវិស័យសុខភិបាលវិញ ស្ុកឈូក គឺ 
ជាស្ុកប្តិបត្តិមួយគ្ប់គ្ងចំនួន ៣ស្ុក 
មនមន្ទីរព្ទ្យបង្អ្កចំនួន ២កន្ល្ង និង 
មណ្ឌលសុខភាពចំនួន ២៤កន្ល្ង ព្មទាំង
មនបុគ្គលិកបម្ើការងរចំនួន ២៦៥នាក់ 
(ស្ី ៥០នាក់) ។ ក្នុងនះស្ុកឈូកមន 
មណ្ឌលសុខភាពចំនួន ១២កន្ល្ង មន 
បុគ្គលិកបម្ើការងរចំនួន ១៧៨នាក់ (ស្ី 
៩៩នាក់) ។ មន្ទីរព្ទ្យបង្អ្ក និងមណ្ឌល   
សុខភាពបានបម្ើការជាប្ចាំ សម្្ប់ផ្តល់
ស្វាសុខភាពជូនប្ជាជន ទូទៅគ្ប់ព្ល 
វ្លា ។ ព្មជាមួយន្ះក៏បានចុះទៅដល់ផ្ទះ

ប្ជាជននៅតាមភូមិ ដើម្បីផ្តល់ស្វាពន្យ 
កំណើត ចាក់វា៉្ក់សាំង ស្ត្ី និងកុមរ និងផ្សព្វ
ផ្សាយអប់រំបង្ក្រជម្ងឺឆ្លងផ្ស្ងៗ ។ ជាក់ស្ត្ង 
ផ្ន្កសុខភាពមតា និងទារក បានពិគ្្ះ 
និងពិនិត្យស្តី្រចំនួន ៨.៣៩២នាក់ និងករណី 
សម្្កព្ទ្យមនចំនួន ៧៦៧នាក់ ។ 
អ្វីដ្លគួរឲ្យកត់សម្គ្ល់គឺ ក្នុងឆមសទី១ ឆ្ន្ំ 
២០១៧ ន្ះ គ្ប់មណ្ឌលសុខភាពនៅស្ុក
ឈូកមិនមនអ្នកសា្ល្ប់ទ្ ។ ចំពោះវិស័យ 
សាសនាវិញទូទាំងស្ុកឈូក មនវត្តព្ះពុទ្ធ 
សាសនាសរុប ៤៨វត្ត មនព្ះសង្ឃ ៣៥៩ 
អង្គ គ្ឹះសាសនាមនព្ះវិហារ ២៦កន្ល្ង 
និងមន បរិស័ទចំនួន ២.៦៥៣នាក់ ។ នៅ 
ទីន្ះមិនដ្លមនជម្ល្ះសាសនាទ្ ។ គណៈ 
កម្ម្ធិការបក្សស្ុក គណៈអភិបាលស្ុក ក៏ 
ដូចជាអាជា្ញ្ធរ ភូមិឃុំ ត្ងធ្វើសុខដុមនីយកម្ម 
សាសនា មិនដ្លឲ្យមនផលរមស់អ្វីឡើយ 
ហើយប្ជាជនមិនថា កាន់សាសនាណាឡើយ 
ត្ងត្រួបរួមសាមគ្គីគ្ន្ ជួយទំនុកបម្ុងគ្ន្ 
ជួយយកអសារគ្ន្គ្ប់ព្លវ្លា ទាំងអស់ ។ 

នៅលើការងរដឹកនាំវិញ ទាំងគណបក្ស 
ស្ុក ទាំងអាជា្ញ្ធរស្ុកបានយកចិត្តទុកដក់
ខ្ល្ំងណាស់ទៅលើការរស់នៅ និងសុខទុក្ខ 
របស់ប្ជាជន ។ ប៉ុន្ត្យើងពិតជានៅមន 
ចន្ល្ះប្ហងខ្លះដ្លន្ះជារឿង ជៀស 
មិនផុតឡើយ ចំពោះការងរដឹកនាំ ប៉ុន្ត្គ្ម្ន 
ព្លណាមួយ ដ្លយើងធ្វ្សប្ហ្សមិន
ធ្វើការក្សម្ួលនះឡើយ ។ ន្ះជាការ 
អះអាងរបស់លោក ខៀវ រិទ្ធិភ័ណ្ឌ ។ គត់បាន 
និយយទៀតថា ពួកប្ឆំងត្ងត្បញ្ជ្្ប 
ខ្លួន ចូលត្ង់កន្ល្ងណាដ្លយើងនៅស្ស
សល់ចំណុចអវិជ្ជមន ។ ពួកគ្ចុះទៅនិយយ 

ញុះញង់វាយប្ហារ និងថ្មទាំងឃោសនា 
បំភ្ល្ការពិតថ្មទៀត ។ ប៉ុន្ត្យើងមិនទុក 
ឱកាសឲ្យពួកន្ះធ្វើព្យុះធ្វើភ្លៀងបាន នៅក្នុង 
មូលដ្ឋ្នរបស់យើងទ្ ។ យើងរហ័សរហួន 
ជួសជុល និងក្លម្អចំណុចខ្វះខតរបស់ 
យើង ។ យើងម្ច្ស់ការវាយបកភា្ល្មៗ និងធ្វើ
ការបកសរ្ាយពន្យលប់រ្ជាជនឲយ្បានយល ់
ច្បាស់អំពីការពិត ។ នៅព្លដ្លយើង 
ពង្ឹងខ្ល្ំងការងរន្ះ ពួកប្ឆំងក៏បាក់ស្ុត 
ដ្រ ។ ពួកគ្ល្ងភូតកុហកកើត ព្្ះប្ជា- 
ជនល្ងជឿ ។ ចំណុចខ្វះខតរបសយ់ើងក៏ 
ត្ូវបានក្លម្អ បង្កើតបានជំនឿទុកចិត្ត និង 
ទាក់ទាញបានការគំទ្របស់ប្ជាជនមកវិញ។ 
លោកប្ធានគណៈកម្ម្ធិការបក្សស្ុក  បាន 
មនប្សាសន៍ជាចុងក្្យថា ជ័យជម្នះ 
ស្ថិតនៅលើយើង ឯមូលហ្តុដ្លនាំឲ្យមន 
ជ័យជម្នះក៏ដោយសារយើង ។ យើងជាអ្នក 
កំណត់កតា្ត្ជ័យជម្នះ មិនម្នពួកប្ឆំង 
នះទ្ ។ ដូច្ន្ះយើងត្ូវត្រួបរួមគ្ន្ ពង្ឹង 
ធ្លុងសាមគ្គីទាំងក្នុងជួរគណបក្ស ក្នុងជួររដ្ឋ-
អំណាច និងក្នុងប្ជាជន ។ ដើម្បីពង្ឹងធ្លុង 
សាមគ្គីបាន យើងត្ូវយកចិត្តទុកដក់បំព្ញ 
ការងរជាសមូហភាព មនតម្ល្ភាព សោ្ម្ះ-
ត្ង់ជាមួយប្ជាជន គោរពស្ឡាញ់ប្ជា-
ជន មិនធ្វើឲ្យប្ជាជនថា្ន្ំងថា្ន្ក់ មិនធ្វើឲ្យ 
ប្ជាជនខកចិត្ត ។ ស្ុកឈូកកំពុងអនុវត្ត 
ការងរន្ះយ៉្ងមុឺងម៉្ត់ ហើយស្ុកឈូក 
ប្ត្ជា្ញ្ដណ្តើមយកជ័យជម្នះឲ្យបាន ក្នុងការ 
បោះឆ្ន្តជ្ើសតាំងតំណាងរាស្ត្ នៅ 
ខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ២០១៨ខងមុខន្ះ ៕

ការងរបង្កបង្កើនផលស្ូវ និងការដំដំណាំម្្ចមិនត្ឹមត្ជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្ជាជនប៉ុណ្ណ្ះទ្ 
ប៉ុន្ត្ថ្មទាំងបានជួយបង្កើនសម្ស់ធម្មជាតិដ៏ស្ស់ត្កាលដល់ស្ុកឈូកទៀតផង
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១. ទីមួយគឺបុណ្យ គុណឧត្តម  តាមជួយឧបត្ថម្ភគ្ប់ៗជាតិ

 កុសលផ្តល់ជូន ឥតឃ្ល្ឃ្ល្ត  គួរឆ្លៀតសន្សំ កុំជិនណាយ ។

២. បុណ្យជាទ្វធម៌ ដ៏ថ្ល្ថា្ល្  បុណ្យជួយអាតា្ម្ ផុតអបាយ 

 ចៀសកម្មអប្ិយ ផងទាំងឡាយ   សឹងសុខសប្បាយ ឆ្ង្យទុកា្ខ្ ។

៣. ទីពីរ មិត្តល្អ មហិម  មនព្ហ្មវិហារ មតាបិតា 

 គឺជាគ្ូដើម ឆ្នើមលោកា  ថ្នមថា្ន្ក់រក្សា ឥតជិនឆ្អន់ ។

៤. អ្នកផ្តល់កំណើតបង្កើតកាយ  ជម្នះអន្តរាយ ច្ើនអនន្ត 

 ចិត្តស្ន្ហ៍សោ្ម្ះពិតឥតស្្កស្ន់  ជាព្ះអរហន្តន្បុត្តំ ។

៥. ឯទីបីគឺ គ្ូបាធ្យយ  លោកត្ងរកីរាយ ជ្ើសសម្្ងំ   

 ច្ះចាំតាមក្បួន គម្ពីរក្្ំង  ឥតទុកលាក់បាំង បង្ៀនអស់ ។

៦. ខិតខំទូនា្ម្ន ប្ៀនប្ដៅ  ដ្បិតខ្ល្ចសិស្សខ្ល្ អសប្បុរស 

 សាងល្អសុចរិត ចិត្តត្ង់សោ្ម្ះ  ប្ិតប្ឹងរំដោះ អវិជា្ជ្ ។

៧. បើបានសិស្សសា្ត្ប់ ត្្ប់ឱវាទ  គ្ូរឹតឱហាត ឥតរួញរា

 ឥតគិតហត់នឿយ ស្បើយពុះពារ   ឲ្យសិស្សគ្ប់គ្ន្ ច្ះចាំល្អ ។

៨. រីទីបួនសោត មិត្តកល្យណ  ស្ឡាញ់រាប់អាន ចិត្តសោ្ម្ះសរ 

 ដោះទុក្ខធុរៈ គ្ប់គ្្ក្  និងរួមត្្កអរ មិត្តមនបាន ។

៩. មិត្តល្អបួនប្ប សង្ខ្បខ្លី  សមូទោសប្សុស្គីប្ម់ជឈ្ដ្ឋន្ 

 ពាក្យពោលពុំសមរម្យប៉ុនា្ម្ន  រំខន ខន្តី ទុកមឃៈ ។

១០. រីជនសា្គ្ល់គុណ បុព្វការី  សឹងសុខសួស្តី ជ័យជោគជាក់ 

 បុណ្យជួយលើកស្ទួយ អភិរក្ស  មិនឲ្យធ្ល្យធា្ល្ក់ អាក់អន្តរាយ ៕

   ដែយលែក. នឹម ណាំ

    ធ្មែញបាក់សក់ស្កូវ
នាយ ចែក និងនាង ចាន់ ជា 

ប្តីប្ពន្ធរស់នៅជាមួយគ្ន្ ជាង  

១០ឆ្ន្ំ មកហើយ ដោយមន 

សុភមង្គលយ៉្ង ក្្ល្ង។ ប៉ុន្ត្ 

ជាច្ដន្យ ថ្ង្មួយ នាយ ចែក           

ជួបគ្្ះថា្ន្ក់ចរាចរបាក់ធ្ម្ញអស់ទាំងពីរជួរ។ លុះព្លច្ញពី 

មន្ទីរព្ទ្យនាយ ចែក ប្ញាប់ ប្ញាល់ទៅដក់ធ្ម្ញឡើងវិញ។ 

ដក់រួចមកដល់ផ្ទះស្្ប់ត្នាង ចាន់ ដកដង្ហើមវ្ងនិយយៈ

- យើងល្មមច្កផ្លូវគ្ន្ហើយ !

- អ្ហ៎ាកម៉្ចហ្នឹង សុខៗស្្ប់ត្ចង់ល្ងលះគ្ន្ ?

- បងភ្ល្ចហើយឬ កាលថ្ង្រៀបការយើងបានសចា្ច្រួមគ្ន្នៅមុខ

ព្ះ ជាម្ច្ស់ថា “ពួកយើងនឹងរស់នៅជាមួយគ្ន្រហូតដល់បាក់ធ្ម្ញ

សក់ស្កូវ ។ ព្លន្ះថ្វីបើសក់របស់បងមិនទាន់ស្កូវ ត្ធ្ម្ញបង 

បាក់អស់ហើយ នៅជាមួយគ្ន្ម្ត្ចកើតទៀត ។

          គិតគូរម៉តចត់

ម្ត្យចង់ឲ្យកូនស្ីច្ះសន្សំសំច្ និងចាយវាយមនរបៀបក៏ 

ប្្ប់ៈ

- ចាប់ពីព្លន្ះតទៅចំណាយទិញអ្វីៗត្ូវត្កត់ត្្ចូលបញ្ជី

ទោះតិចតូចក៏ដោយ។ ថ្ង្មួយកូន សែក ចាប់បញ្ជីបណ្តើរនិយយ

ជាមួយម្ត្យបណ្តើរៈ

- តាំងពីថ្ង្ម៉្ប្្ប់ខ្ញុំ ឲ្យធ្វើបញ្ជីកត់រាល់ការចំណាយតូចធំ ខ្ញុំ

ច្ះពិចារណាល្អិតល្អន់មុននឹងទិញអ្វីមួយ។ របស់ណាឈ្ម្ះវ្ង

ព្កពិបាកសរស្រអត់ខ្ចីទិញ ។



elakCMTav Em:n sMGn smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgTMnak;TMngCamYyrdæsPa RBwT§sPa nigGFikarkic© >>>> 400>000`

É>] Ek Kwmya:n smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanRkumkargarcuHextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

É>] G‘uk r:ab‘un smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgGPivDÆn_CnbT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

É>] Ca can;tU RbFanKN³kmµaFikarénKNbkSFnaKarCati >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 400>000`

É>] GUn B½n§munñIr½tñ RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgesdækic© nighirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200 duløar

É>] evg saxun RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgksikmµrkçaRbmaj; nigensaT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 150 duløar

É>] )a:n sUrs½kþi RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgBaNiC¢kmµ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 150 duløar

É>] h‘un eNg RbFanKN³kmµkarTI 4 énrdæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

É>] efag xun RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

É>] Guit sMehg RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

É>] Kg; vibul RbtiPUraCrdæaPi)alTTYlbnÞúkGKÁnaykdæan énGKÁnaykdæanBn§dar énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

É>] ln; lwméf RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþkMBg;cam>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

É>] GUsµan hasSan; RbFanKN³clnasasnik\søaménKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

É>] sr cMru:g RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþRkecH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

É>] )a: suCativgS RbFanKN³kmµaFikarKNbkSraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

É>] Em:n vibul RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

É>] m:m b‘unnag GnuRbFanKN³kmµkarTI 10énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

É>] yU Pirmü GnuRbFanRkumkargarrbs;KN³kmµaFikarkNþal cuHCYyraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

KN³kmµakar k71   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 400>000 ̀

KN³kmµaFikarKNbkSextþ)at;dMbg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

KN³kmµaFikarKNbkSextþesomrab >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

KN³kmµaFikarKNbkSextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

KN³kmµaFikarKNbkSRksYgkic©karnarI  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar

KN³kmµaFikarKNbkSextþbnÞaymanC½y  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar

KN³kmµaFikarKNbkSextþkMBt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar

KN³kmµaFikarKNbkSRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 ̀

É>] lwm Kaneha RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 ̀

É>] m:m b‘unehg RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar

É>] fa y:av GnuRbFanKN³kmµaFikarKNbkSFnaKarCatiénkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 213>470`

É>] CU yinsIum rdæelxaFikarRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar

É>] ):av hmpan rdæelxaFikarRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar

É>] em:A b‘unNarin smaCikKN³kmµaFikarkNþalKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`

É>] sU CughYr smaCikRkumRbwkSaextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar

É>] cay bUrin GñktMNagraRsþmNÐlkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar

É>] sYs y:ar:a GñktMNagraRsþmNÐlRBHvihar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar

É>] nr³ rtn³vDÆena rdæelxaFikarRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 ̀

É>] XYn r:anIn rdæelxaFikarRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar

É>]> esþIg suxum GnurdæelxaFikarTIsIþkarRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`

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`
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É>] ehg vNÑa smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`

É>] s‘ag can; smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`

elakCMTav esO c½nÞfa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  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`

elak hU darINa RbFankaril½yrdæ)al énFnaKarCati >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 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>] 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`




