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លើកកម្ពស់មោទនភាពជាតិ ការពារដាច់ខាត ឯករាជ្យ

អធិបតេយ្យ បូរណភាពទឹកដី ដើម្បីសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ
Raising High National Pride, Defending Resolutely Independence,
Sovereignty, Territorial Integrity for Peace and Development
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គឺជារដ្ឋឯករាជ្យ អធិបតេយ្យ សន្តិភាព

អព្យាក្រឹត អចិន្ត្រៃយ៍ មិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធ ។ បូរណភាពទឹកដី
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនអាចរំលោភបានដាច់ខាត

និងជារដ្ឋ

ដែលមិនអាចបំបែកបាន ។ នេះជាស្មារតីដែលមានចែងយ៉ាងច្បាស់
នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដែលបានប្រសូត

ឡើងនៅថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩៣ ។ តាំងពីពេលនោះមក
ស្ថាប័នជាតិគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់

និងប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេស

បានទទួលគោរពប្រតិបត្តិយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន តាមស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុង
ការការពារ កសាង និងអភិវឌ្ឍ ប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើន

រុងរឿងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ។ ឯករាជ្យជាតិ អធិបតេយ្យជាតិ

និងបូរណភាពទឹកដី គឺជាដួងព្រលឹងរបស់ជាតិដែលប្រជាជាតិកម្ពុជា

យើងបានការពារយ៉ាងរឹងមាំតាមរយៈការពង្រឹងស្មារតីជាតិនិយម

មិនឱនក្បាល មិនលក់ខ្លួនបម្រើឲ្យបរទេស ដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់
កិតិ្តយស និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិ ។ យើងការពារបានសិទ្ធស្វ័យ

សម្រេចរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រជាជាតិមួយ ជារដ្ឋមួយ

ដែលមានឯករាជ្យ

និងអធិបតេយ្យភាពពេញលេញដោយមិន

អនុញ្ញាតឲ្យមានការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងទាំងនយោបាយក្នុង

និងក្រៅប្រទេសពីសំណាក់ប្រទេសណាមួយឡើយ
គ្នានេះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ

ការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស

។

ជាមួយ

រួមទាំងសិទ្ធ

ចូលរួមយ៉ាងសកម្ម ក្នុងជីវភាពនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់
ប្រជាជនកំពុងមានជំហានរីកលូតលាស់យ៉ាងលឿន ព្រមគ្នាជាមួយ

នឹងការពង្រឹងយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវគោលការណ៍នីតិរដ្ឋ ដូចដែលប្រទេស
ប្រជាធិបតេយ្យនៅលើពិភពលោកបាននឹងកំពុងអនុវត្តដូចៗគ្នា ។

កម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលធ្លាប់បាត់បង់ឯករាជ្យ អធិបតេយ្យ

ជាតិ និងបូរណភាពទឹកដី ។ ពេលនោះតើមាន អ្វីខ្លះបានកើតមាន
នៅលើមាតុភូមិយើង? ក្រោយរដ្ឋប្រហារថ្ងៃ១៨ មីនា ឆ្នាំ១៩៧០

ពេលដែលបនក្បត់ជាតិ លន់ នល់ សិរិមតៈឱនក្បាលធ្វើខ្ញុំបម្រើ
អាមេរិក

នោះហើយគឺជាថ្ងៃនៃការចាប់ផ្តើមគ្រោះមហន្តរាយនៅ

កម្ពុជា ។ សង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃអស់រយៈពេល៥ឆ្នាំ និង១ខែ បន្ទាប់មកគឺរបប

ប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត ក្នុងរយៈពេល៣ឆ្នាំ ៨ខែ និង ១ថ្ងៃ
រហូតដល់ថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៩ ទើបប្រទេសជាតិត្រូវបាន

រំដោះ ប៉ុន្តែក៏បានស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃ សង្គ្រាមផង និង
សន្តិភាពផង ។ មកដល់ឆ្នាំ១៩៩៨ ក្រោមការអនុវត្តនយោបាយ
ឈ្នះឈ្នះរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ទើបភ្លើងសង្គ្រាមត្រូវ

បានពន្លត់ជាស្ថាពរ

ប្រទេសជាតិទទួលបានសុខសន្តិភាពទាំង

ស្រុង ប្រជាជាតិកម្ពុជាបានជួបជុំមូលត្រកូលគ្នាឡើងវិញ ។
ឆ្លុះបញ្ចាំងឡើងវិញ

អំពីដំណើរវិវត្តន៍នៃព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់

នេះ យើងអាចមើលឃើញទាំងអស់គ្នាច្បាស់ថា តើស្ថានភាពនៃ
ប្រជាជាតិមួយស្ថិតក្នុងសភាពបែបណា ក្នុងពេលដែលប្រទេសមួយ

The Kingdom of Cambodia is a state of independence,
sovereignty, peace, permanent neutrality, and non-alignment.
The territorial integrity of the Kingdom of Cambodia is
not to be violated and/or divided resolutely. That is what
stipulates in the Kingdom’s Constitution coming into force
on 24 September 1993. From then on, institutions at every
level and the people of Cambodia in the whole country
respect and adhere strictly to the spirit of the Constitution
in national defense, construction, and development to the
present.
National independence, sovereignty, and territorial
integrity are the sole of the Cambodian nation that we have
defended firmly. We have strengthened our national
patriotism by bowing to no foreign power. We do not risk
losing national honor and dignity. We have ensured rights
of self-determination of our people as a nation, a state,
where there is full peace and sovereignty. We allow no
interference into our domestic and foreign policies from
any foreign country. At the same time, we are putting into
practices democracy, respect of human rights, as well as
active participation in political life, while people’s
socio-economic situation is making rapid progress,
strengthening strictly principle of rule of law as other
countries in the world.
Cambodia once lost its independence, sovereignty, and
territorial integrity. What had happened on our motherland?
The 18-March-1970 coup, in which Lon Nol and
Sirikmatak bowed their heads to serve the Americans, was
the beginning of Cambodia’s disaster. The war protracted
for five years and one month. We then had that regime of
genocide of Pol Pot for three years, eight months, and one
day. It was until 7 January 1979 that the country was
liberated. However, Cambodia was in the phase of war
and peace altogether. It was until 1998, implementing the
win-win policy of Samdech Techo Hun Sen, that the
country finally extinguished the war flame and secures a
complete peace, and national unity and reunification.
Reflecting on these events, we can see clearly how a
nation suffered when it lost completely its independence,
sovereignty, and territorial integrity, while confronting to
foreign aggression and violation. Beside the war of
destruction, total annihilation, massacre, pitiful separation,
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បាត់បង់ឯករាជ្យជាតិទាំងស្រុង អធិបតេយ្យជាតិ និងបូរណភាព

ទឹកដី ត្រូវទទួលរងការទន្ទ្រាន និងរំលោភបំពានយ៉ាងនេះ? ក្រៅពី
សង្គ្រាមដ៏វិនាស ហិនហោច ការកាប់សម្លាប់មនុស្សយ៉ាងរង្គាល
ការបែកបាក់វិនាសព្រាត់ប្រាស់ដ៏ខ្លោចផ្សាហើយនោះ

ប្រជាជន

កម្ពុជាក៏ត្រូវទទួលរងនូវក្តីអាមាស់ ការប្រមាថមាក់ងាយ យ៉ាង

ថោកទាប បាត់បង់អស់នូវកិត្តិយស និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិ
និងបាត់បង់នូវជំនឿទុកចិត្តពីក្នុងខ្លួនឯងថែមទៀត ។
តាំងពីក្រោយថ្ងៃ៧

មករា

ឆ្នាំ១៩៧៩

ជាពិសេសក្រោយ

ឆ្នាំ១៩៩៨ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន គឺជារយៈពេលមួយដ៏ខ្លីណាស់
ក្នុងការកសាងប្រទេសមួយឲ្យងើបចេញពីគំនរផេះផង់នៃសង្គ្រាម

មកកាន់ឋានៈជាប្រទេសមួយ ដែលមានការអភិវឌ្ឍចម្រើន ជឿន-

លឿន មានឯករាជ្យ អធិបតេយ្យ និងបូរណភាពទឹកដីពេញលេញ

ដូចដែលយើងបានឃើញសព្វថ្ងៃនេះ ។ ប៉ុន្តែត្រូវចងចាំថា សមិទ្ធផល
ដ៏ត្រចះត្រចង់ដែលយើងទទួលបាននេះ

មិនមែនបានមកដោយ

សារការប្រទានពីអ្នកណានោះឡើយ ប៉ុន្តែគឺពិតជាបានមកដោយ
សារការធ្វើពលិកម្មដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងទូទាំង

ប្រទេស ។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្តាយ គឺមានជនក្បត់ជាតិមួយ
ក្រុមដោយសារតែមានមហិច្ឆតា

លោភលន់អំណាច

បានឱន

ក្បាលលក់ខ្លួនឲ្យបរទេស ធ្វើជាអាយ៉ងបរទេសប៉ុនប៉ងលក់ឯករាជ្យ
ជាតិ

អធិបតេយ្យជាតិទៅឲ្យបរទេសយ៉ាងថោកទាបបំផុត

អនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់ចៅហ្វាយនាយ

។

ជនក្បត់ជាតិទាំងនេះ

បានបំផុសឲ្យមានចលាចលក្នុងសង្គមជាតិតាមរយៈការធ្វើបដិវត្តន៍

ពណ៌ផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ ដោយទាមទារឲ្យមានការ
ផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាន ជ្រកក្រោមលេសនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និង

សិទ្ធមនុស្ស ។ ជនក្បត់ជាតិបានធ្វើសកម្មភាពរំលោភទាំងបំពាន
ទាំង កម្រោលទៅលើគោលការណ៍នីតិរដ្ឋ ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃ

លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងបានឃោសនាញុះញង់បំផុសប្រជាជនឲ្យ

ស្អប់ខ្ពើមគ្នា បែងចែកវណ្ណៈ ចងគំនុំគុំកួន បំបែកបំបាក់សាមគ្គីជាតិ
និងបង្កើតឲ្យមានសង្គ្រាមសារជាថ្មី ។ ប៉ុន្តែឧបាយកលដ៏ពិសពុល

នេះត្រូវបានវាយកាច់បំបាក់ទាន់ពេលវេលា ។ ជនក្បត់ជាតិកំពុង

ជាប់ក្នុងពន្ធនាគារ ។ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ដែលជាកម្លាំងចលករ

នៃបដិវត្តន៍ពណ៌ក៏ត្រូវបានតុលាការកំពូល ចេញសាលដីកាសម្រេច

រំលាយចោលនៅថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ចំណែកមន្ត្រីថ្នាក់ដឹក

នាំគណបក្សនេះចំនួន ១១៨នាក់ ត្រូវហាមមិនឲ្យធ្វើនយោបាយ

រយៈពេល៥ឆ្នាំ ។ សាលដីការបស់តុលាការកំពូលនេះ បានរួម

ចំណែកដល់ការពង្រឹង ការគោរព និងការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និង
ច្បាប់ជាធរមានស្របតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋ និងលទ្ធិប្រជាធិប-

តេយ្យ សេរីពហុបក្ស ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយ ឯករាជ្យ

អធិបតេយ្យ និងការពារសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍដើម្បីភាពសុខសាន្ត
របស់ប្រជាជន និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិ ព្រមទាំងប្រឆាំង នឹង

ការជ្រៀតជ្រែក កិច្ចការផ្ទៃក្នុងពួកបរទេសទៀតផង ។ មូលហេតុ
សំខាន់បំផុត ដែលគណបក្សប្រឆាំងមួយនេះត្រូវតែរំលាយចោល

គឺដោយសារមេដឹកនាំគណបក្សនេះ លក់ក្បាលបម្រើឲ្យនយោបាយ

បរទេស, ប៉ុនប៉ងផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលជាអំពើក្បត់
ជាតិ, ធ្វើសកម្មភាពរំលោភ លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងគោលការណ៍

នីតិរដ្ឋ, ធ្វើសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញសមិទ្ធផលសង្គមជាតិ, បង្ករឲ្យ

the Cambodian people suffered insult, shame, dishonor,
and lost national dignity and self-confidence.
Since after the 7-January-1979, and more importantly
after 1998 to the present, though it was a rather short time,
we have been able to rebuilt this country from war ashes
and position itself as a country of development and
progress with full independence, sovereignty and territorial
integrity as we presently are seen. We must remember that
such brilliant achievements that we have realized are not
a gift from anyone at all, but supreme sacrifices of our
people in the whole country.
It has been so unfortunate that a bunch of traitors to
our nation, because of their ambition for power, have bowed
their heads and sold themselves to foreign powers. They
have made themselves puppets of foreign powers and attempted to sell national independence and sovereignty in
the cheapest manner possible. Taking order of their bosses,
those traitors mobilized movements through color revolution
aimed at bringing down the Cambodian legal Royal
Government, demanding changes under pretext of democracy
and human rights. Traitors had violated brutally principle
of rule of law, which is the foundation of democracy. They
also instigated people to exercise hatred, class division,
revenge, national disunity, and recreation of war again.
Fortunately, we have discovered and neutralized their
perfidious in a timely manner. Traitors are now in jails.
CNRP – the motivator of color revolution ordered by the
Supreme Court to dissolve on 16 November 2017, and
118 leading officials of CNRP prohibited from political
actions. The Supreme Court decision contributes to
strengthening, respecting and implementing the Constitution,
existing laws in accordance with rule of law and democracy,
liberal pluralism for the sake of political stability,
independence, sovereignty, and defense of peace and
development, people’s peaceful life and national dignity,
while running counter to foreign interference in domestic
affairs.
The main reason that CNRP must face dissolution was
because its leaders have sold their heads to serve foreign
powers, aimed to downfall the legal Royal Government,
which is nothing but treacherous act, abused democracy,
and rule of law, destroyed national achievements. They
have caused political instability, sabotaged the country’s
politics and economy to prevent national progress,
disrespected voters, and roles of members of the National
Assembly, and insulted and disrespected the Constitution,
HM the King, and other national institutions.
We considered it was so fortunate for our country.
Should such scheme be undiscovered and foiled in a
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មានអស្ថិរភាពនយោបាយ

ធ្វើវិច្ឆេទកម្មនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចទប់

ស្កាត់ការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេស, ជាន់ឈ្លីឆន្ទៈប្រជាជន ដែល

ជាម្ចាស់ឆ្នោត មិនបានបំពេញតួនាទីភារកិច្ចជាតំណាងរាស្ត្រ,

ប្រមាថ និងជាន់ឈ្លីរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ព្រះមហាក្សត្រ និងស្ថាប័នជាតិ
ដទៃទៀត ។

យើងទាំងអស់គ្នាបានចាត់ទុកថា នោះគឺជាមហាភ័ព្វសំណាង

មួយរបស់ប្រជាជាតិយើង

ប្រសិនបើឧបាយកលនេះមិនត្រូវបាន

រកឃើញ និងកំទេចចោលទាន់ពេលវេលាទេប្រហែលជាម៉ោងនេះ
ឬវិនាទីនេះប្រជាជាតិយើងកំពុងហែលឆ្លងសមុទ្រឈាម

និងទឹក

ភ្នែកជាមិនខានឡើយ ។ មានជនបរទេសខ្លះបានធ្វើជាជួយឈឺឆ្អាល
ចំពោះការរំលាយចោលគណបក្សប្រឆាំងមួយនេះ

រហូតហ៊ានធ្វើ

បុរេវិនិច្ឆ័យជាមុនថា លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានស្លាប់បាត់ទៅ

ហើយ ។ ប៉ុន្តែលើភាពពិតជាក់ស្តែងប្រជាធិបតេយ្យ និងសិទ្ធ

មនុស្សកំពុងតែមានសកម្មភាពរស់រវើកនៅលើទឹកដីកម្ពុជា ។ ឯករាជ្យ
ជាតិ អធិបតេយ្យជាតិ និងបូរណភាពទឹកដីកំពុងតែត្រូវបានការ
ការពារយ៉ាងរឹងមាំ ។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែរក្សាការប្តេជ្ញា

ចិត្តយ៉ាងមុតមាំ

ដើម្បីធានាឲ្យការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិក

ព្រឹទ្ធសភាដែលនឹងប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ និង

ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ ដែលនឹងត្រូវរៀបចំធ្វើឡើង

នៅថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ដំណើរការជាប្រក្រតី ។ ប្រជាជន

កម្ពុជានៅតែមានសិទ្ធសេរីភាព ខាងនយោបាយ និងត្រូវបានការពារ

ស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច្បាប់ជាធរមាន ។ បច្ចុប្បន្ននេះនៅកម្ពុជា
មានគណបក្សនយោបាយជាច្រើនកំពុងធ្វើសកម្មភាព

អង្គការ

ស៊ីវិលរាប់ពាន់ សារព័ត៌មានបោះពុម្ពផ្សាយជាង៨០០ សារព័ត៌មាន

តាមអ៊ិនធើណេតចំនួន៧០ ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍២២ ស្ថានីយ៍វិទ្យុ
៣៣០

និងសមាគមន៍អ្នកកាសែតចំនួន៣៨

សកម្មភាពជាធម្មតា ។

បាននឹងកំពុងធ្វើ

ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ នៅតែបន្តសកម្មភាពយ៉ាងក្លៀវក្លាឆ្ពោះ

ទៅមុខក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានមោទនភាព ជាអ្នកដែលមានសិទ្ធ
ស្វ័យសម្រេចលើជោគវាសនារបស់ខ្លួន

ជាអ្នកដែលការពារបាន

យ៉ាងមុតមាំនូវឯករាជ្យ អធិបតេយ្យ បូរណភាពទឹកដី ថែក្សាបាននូវ
សុខសន្តិភាព ឯកភាពជាតិ ការបង្រួបបង្រួមជាតិ និងការអភិវឌ្ឍ
ប្រទេស ។ យើងទាំងអស់គ្នាគាំទ្រ និងរួបរួមគ្នាជុំវិញរាជរដ្ឋាភិបាល

កម្ពុជា ដើម្បីលើកតម្លៃឯករាជ្យ អធិបតេយ្យជាតិរបស់ខ្លួន មិន

ឱនក្បាលធ្វើជាខ្ញុំបរទេស និងប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះការជ្រៀតជ្រែក
កិច្ចការផ្ទៃក្នុងណាមួយរបស់បរទេស ដែលជាមូលហេតុនាំមកនូវ
គ្រោះមហន្តរាយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រទេសជាតិ ដូចដែលប្រសាសន៍

របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ច្បាស់កាលពីថ្ងៃទី១៦

ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ថា៖ «យើងមិននៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់

ប្រទេសណាមួយទេ ។ យើងជាកម្ពុជា យើងមិនផ្តល់ឱកាសសម្រាប់

បរទេសមកជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការរបស់យើងនោះទេ ។ ខ្ញុំអំពាវនាវ

ជនរួមជាតិ លើកកម្ពស់ស្មារតីជាតិនិយម ស្មារតីឯករាជ្យ ស្មារតី
ការពារនូវអធិបតេយ្យ និងបូរណភាពទឹកដី ។ យើងមិនត្រូវអោន

ក្បាលគ្រាន់តែ ដើម្បីដោះដូរជាមួយនឹងជំនួយបន្តិចបន្តួចនោះទេ

យើងធ្លាប់រងនូវការដាក់ទណ្ឌ កម្មដ៍អយុត្តិធម៌បំផុតពីសំណាក់លោក
ខាងក្រៅហើយ ការមិនអោនក្បាលរបស់យើងវាជាកិត្តិយសជាតិ

របស់យើង។

ខ្ញុំសង្ឃឹមថា

ប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្មេង

ទាំងចាស់

ទាំងប្រុស ទាំងស្រី និងគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនឹងយល់ព្រមជាមួយខ្ញុំ

ដើម្បីលើកតម្លៃឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួន យើងត្រូវប្រឆាំង

នឹងការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេស ដែលជាមូលហេតុចំបងនាំមកនូវ
អន្តរាយសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើង» ៕

TsSnavdIþRbCaCn
timely manner, at this every moment, our country could
have been swimming again in sea of blood and tear. Some
foreigners have expressed concerns on the dissolution of
the party and even subscribed to a prejudice that democracy
in Cambodia already died. In reality, democracy and
human rights are still alive and active in Cambodia. To
guarantee the Senate elections to happen in 25 February
2018 and the general elections on 29 July 2018 as schedule,
we have firmly protected national independence,
sovereignty, and territorial integrity.
The people of Cambodia have their political freedom
and rights protected according to the Constitution and
existing laws. As of present, in Cambodia, numerous
political parties, thousands of civil society, over 800
publishing presses, over 70 online media outlets, 22 TV
stations, 330 radio stations, and 38 journalist associations
are conducting their daily works.
The people of Cambodia continue energetically to
advance with pride, as the ones with self-determination
on their destiny, and firm defenders of their independence,
sovereignty, territorial integrity, while safeguarding peace,
national unity, reconciliation, and development. E are
supporting and uniting around the Royal Government to
value our national independence, sovereignty, and bow to
no foreign powers. We are against all forms of foreign
interference of domestic affairs, which is a disastrous cause
for our nation as is said by Samdech Techo Hun Sen on
16 November 2017 – “We are under no other nation’s
control. We are Cambodians. We give no chance for foreign
interference in our affairs. I am calling on our compatriots
to raise high national spirit of patriotism, independence,
sovereignty, and territorial integrity. We bow to no one
just for scanty assistance. We used to go through
punishments, the most unjust kind from external circles.
Bowing to no foreign powers is our honor. I hope our
people – old and young, men, and women, from all-walks
of life will agree with me to raise high value of our
independence, and sovereignty. We are against foreign
interference, which is the basic cause that brings our
country destruction.”
THE PRACHEACHUN MAGAZINE
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ប្រឆាំងដាច់ខាតរាល់ការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុង

របស់កម្ពុជា ដែលជាមូលហេតុនាំមកនូវគ្រោះមហន្តរាយ
ជាឱពុក របស់ខបា
្ញុំ នស្លប
ា ទៅ
់ ហួស ដែលគាត់មន
ិ បានស្តប
ា ឮ
់
សំដីរបស់ ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមួយ ដែលបាន
និយាយនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិ និយាយនៅ APEC
ហើយនិយាយនៅថ្ងៃនេះទៀត ។ ឯកឧត្តមបាននិយាយថា
យើងគោរពឯករាជ្យ និងអធិបតេយ្យភាព នៃប្រទស
េ របស់អក
្ន
យើងចង់ឱយ្ អ្នកខ្លង
ាំ រីកចម្រន
ើ និងមាន ឯករាជ្យដោយខ្លន
ួ ឯង
ចាក់ឫសជ្រៅក្នុងតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អ្នក

និងប្រឹងប្រែង

ដើម្បីអនាគតល្អប្រសើរនៃប្រជាជនរបស់អ្នក ។ នេះជាអ្វីដែល
យើងប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នា ហើយរីកចម្រើនជាមួយគ្នា និង
ជំនួបរវាងសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី

ភាពជាដៃគូពិត និងជាដៃគូយូរអង្វែង ។ ខ្ញុំគិតថា ឯកឧត្តម

នៃសហរដ្ឋអាមេរិក នៅទីក្រុងម៉ានីល ប្រទេសហ្វីលីពីន

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងទៀតថា៖ «ខ្ញុំជាមនុស្ស

នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និឯកឧត្តម ដូណាល់ត្រាំ ប្រធានាធិបតី

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោ
ហ៊ុន សែន បានប្តេជ្ញាដាច់ខាតការពារឲ្យបានខឿនឯករាជ្យ

ជាតិ អធិបតេយ្យជាតិ និងបូរណភាពទឹកដី ដោយមិនអនុញ្ញាតិ
ឲ្យបរទេសណាមួយ ជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់
ប្រទេស មិនឱនក្បាលដោះដូរជាមួយជំនួយបន្តិចបន្តួចនោះ
ទេ ។ កាតព្វកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់គ្នា គឺត្រូវតែរួមគ្នាថែរក្សា
ការពារឯករាជ្យ
របស់ខ្លួន

អធិបតេយ្យជាតិ

និងបូរណភាពទឹកដី

ដើម្បីមានឱកាសរួមគ្នាអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យកាន់តែ

មានការរីកចម្រើន ។
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរំព្ញកខួបអនុស្សាវរីយ៍អាស៊ាន - អាមេរិក
លើកទី៤០ កាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ឆ្លើយតប
ទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់ឯកឧត្តម ដូណាល់ ត្រាំ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលថ្លែងថា

អាមេរិកគោរព

ឯករាជ្យភាព និងអធិបតេយ្យនៃប្រទេសទាំងអស់ ចង់ឲ្យ
ប្រទេសទាំងអស់នោះខ្លាំងរីកចម្រើន

មានឯករាជ្យដោយ

ខ្លួនឯង ចាក់ឫសជ្រៅក្នុងតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួន និង
ប្រឹងប្រែង ដើម្បីអនាគតល្អប្រសើររបស់ប្រជាជន សម្តេច
តេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានថ្លែងតបទៅឯកឧត្តម ដូណាល់ ត្រាំ

ប្រកបដោយអត្ថន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅ និងមានតម្លៃជាប្រវត្តិសាស្រ្ត

ដោយសម្តេចបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថា៖ «ឯកឧត្តមគឺជាមនុស្សដ៏
អស្ចារ្យមួយសម្រាប់ខ្ញុំ ។ ខ្ញុំគួរតែបញ្ជាក់នៅទីនេះថា ប្រហែល

គឺជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យ ហើយជាមនុស្សដែលខ្ញុំគោរពបំផុត» ។

ម្នាក់ ក្នុងចំណោមមនុស្ស ១០០នាក់ ដែលពេលនោះ នៅ
កម្ពុជាគេចាត់ទុកថា ឯកឧត្តមមានលទ្ធភាពឈ្នះឆ្នោតត្រឹម

តែ ១% ប៉ុណ្ណោះ ៩៩% ឯកឧត្តម គឺជាអ្នកចាញ់ ។ ក៏ប៉ុន្តែខ្លួនខ្ញុំ
ស្ថិតនៅក្នុងចំណោម ១% ។ មុនពេលបោះឆ្នោតខ្ញុំបានប្រកាស
ពីរលើកថា ឯកឧត្តម ជាអ្នកឈ្នះឆ្នោត ។ ប៉ុន្តែខ្ញុំបែរជាទទួល
នូវការវាយប្រហារពីប្រធានបក្សប្រឆាំងថា សត្វដែលមានរោម
ដូចគ្នាវានៅក្នុងសំបុកជាមួយគ្នាបាន ។ ដូណាល់ ត្រាំ គឺជា
អ្នកផ្តាច់ការដោយសារលុយ ឯ ហ៊ុន សែន ជាអ្នកផ្តាច់ការ
ដោយសារលុយ និងអាវុធ ។ ឯសាស្ត្រាចារ្យខ្មែរម្នាក់ ដែល
ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេបាននិយាយថា បើ
ដូណាល់ ត្រាំ ឈ្នះឆ្នោត គឺជាយុគសម័យនៃការរះឡើង
នៃពួកអវិជ្ជា ។ អញ្ចឹងទេ ខ្ញុំបានក្លាយជាមុខសញ្ញានៃការវាយ
ប្រហារ ។ ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានមោទនភាពដោយសារអ្វី ដែលខ្ញុំបាន
ប្រកាសនៅមុនការបោះឆ្នោត គឺឯកឧត្តមក្លាយទៅជាអ្នក
ឈ្នះពិត ។ ប៉ុន្តែសូម កុំភ្លេចថា ចៅរបស់ខ្ញុំត្រូវបានគេបង្ហាត់
បង្រៀនឱ្យស្អប់ឯកឧត្តម ។ នេះបង្ហាញឱ្យឃើញថា ស្ថានទូត
អាមេរិកនៅទីក្រុងភ្នំពេញ មិនត្រឹមតែមិនមានអព្យាក្រិតចំពោះ
បញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាទេ ប៉ុន្តែមិនមានភាពអព្យាក្រិតទាំងបេក្ខជន
ប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងតែម្តង ។ ចំណុច
នេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនឯកឧត្តមថា សហរដ្ឋអាមេរិក បើសិន
ជាអនុវត្តតាមគោលនយោបាយថ្មីរបស់ឯកឧត្តមក្នុងការគោរព
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ឯករាជ្យ អធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសដទៃ សហរដ្ឋអាមេរិកនឹង
មានមិត្តភក្តិច្រើនណាស់ ហើយគេគោរព និងគេស្រឡាញ់ ។
ក៏ប៉ុន្តែរយៈពេលកន្លងទៅនេះ ខ្ញុំសូមជម្រាបថា ប្រទេសនៅ
ទីនេះ ខ្ញុំគិតថា គ្រាន់តែមានអ្នកហ៊ាននិយាយ និងមិនហ៊ាន
និយាយតែប៉ុណ្ណោះ គឺនៅត្រង់ថា រដ្ឋបាលមុនៗគេបានប្រើ
ប្រាស់នូវលទ្ធិប្រជាធិបេតយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្ស

ដើម្បីជ្រៀត

ជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់អ្នកដទៃ ។ យើងខ្ញុំជាជនរងគ្រោះម្តង
ហើយម្តងទៀត ឥឡូវកំពុងត្រូវបន្តក្លាយជាជនរងគ្រោះដោយ
សារតែសកម្មភាពរបស់អ្នកខាងក្រោម ដែលដើរខុសពីបន្ទាត់
នយោបាយរបស់ឯកឧត្តម ។ នយោបាយរបស់ ឯកឧត្តម
កំពុងតែធ្វើការកែប្រែ ប៉ុន្តែស្ថានទូតនៅទីក្រុងភ្នំពេញមិនទាន់
បានធ្វើការកែប្រែទេ យើងខ្ញុំត្រូវការកសាងច្បាប់ គេមករារាំង
ការកសាងច្បាប់យើងខ្ញុំអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសត្រូវបានគេ
រារាំង ។ ចំណុចនេះខ្ញុំគិតថា ប្រហែលជាឯកឧត្តមត្រូវមាន
ភារកិច្ច ដើម្បីដាស់តឿន ជាមួយនឹងមន្ត្រីទាំងឡាយ ព្រោះ
រឿងនេះជាគោលការណ៍ធំណាស់ ទាក់ទងទៅនឹងការមិន
ជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុង របស់គេ ។
ទាក់ទិនទៅនឹងបំណុលរបស់កម្ពុជា

ជាមួយសហរដ្ឋ

បង្វែរបំណុលនោះមកជួយដល់កម្ពុជាវិញ ។ ចំណុចនេះយើង
ខ្ញុំស្នើសុំឱ្យឯកឧត្តមធ្វើការពិចារណាព្រោះថា វាដូចជាការ
យកញញួរមកវាយយើងខ្ញុំហើយ ហើយឱ្យយើងខ្ញុំសងថ្លៃ
ញញួរនោះទៀត ។ ព្រោះជំនួយនេះមិនដឹងថាគេយកមកធ្វើ
អី

ហើយគេទិញអាវុធមកធ្វើសង្គ្រាម

នៅកម្ពុជាក្នុងពេល

ដែលយើងខ្ញុំនៅក្មេងៗនៅឡើយ ។ ប៉ុន្តែមរតករដ្ឋយ៉ាងណា
ក៏ដោយយើងខ្ញុំត្រូវតែគោរព» ។ ជាចុងបញ្ចប់ សម្តេចតេជោ
ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា៖ «ការមិនជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការ

ផ្ទៃក្នុងនេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់ នៅក្នុងគោលនយោបាយ
ការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក

ហើយអាមេរិកអាចនឹង

មានដៃគូ និងមិត្តភក្តិដ៏ជាទីស្រលាញ់របស់ខ្លួនកាន់តែច្រើន
ដែលពេលនោះសហប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រលើវស
ិ យ
័ សេដក
្ឋ ច
ិ ្ច ពាណិជ-្ជ
កម្ម វិនិយោគ នានានឹងចាប់ផ្តើមពីជំនឿទុកចិត្តនេះឯង» ។
សុន្ទរកថារបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានឆ្លុះបញ្ចាំង

ឲ្យឃើញពីការទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំ ដែលមាន
សេចក្តីក្លាហាន

អង់អាចក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍ជា

អាយុជីវិតរបស់ជាតិ ជាការប្រឆាំងយ៉ាងដាច់អហំការរាល់ការ
ជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជា ដែលជាមូលហេតុ

អាមេរិក សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា៖ «កម្ពុជា

ចម្បងនាំមកនូវគ្រោះ មហន្តរាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់មាតុភូមិ

សហរដ្ឋអាមេរិក ហើយបានក្លាយទៅជាប្រទេសដែលជំពាក់

លក្ខណៈជាសកល

ត្រូវបានទម្លាក់ដោយរដ្ឋប្រហារមួយ

ដែលគាំទ្រដោយ

បំណុលសហរដ្ឋអាមេរិក ។ ឯបំណុលនោះទៀតសោត
គឺយើងខ្ញុំជាអ្នកទទួលមរតក ដូច្នេះ យើងខ្ញុំត្រូវមានភារកិច្ច

កម្ពុជារបស់យើង ។ ខ្លឹមសារ នៃសុន្ទរកថា នេះក៏មាន
ដែលរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងដល់ការ

ការពារ និងពង្រឹងខឿនឯករាជ្យជាតិនៃប្រទេសទាំងអស់នៅ
លើពិភពលោកផងដែរ ៕

សង ។ យើងខ្ញុំបានស្នើសុំថា យើងខ្ញុំសង ប៉ុន្តែសុំស្នើឱ្យអាមេរិក
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ខួបលើកទី៦៤ ទិវាឯករាជ្យជាតិ ៩ វិច្ឆិកា
ត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើយ៉ាងមហោឡារិក

ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្ដេច ព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា យាងចូលរួមក្នុងពិធីប្រារព្ធ
ទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ៩វិច្ឆិកា ខួបលើកទី៦៤ (ថ្ងៃ០៩ វិច្ឆិកា ១៩៥៣-ថ្ងៃ០៩ វិច្ឆិកា ២០១៧)

ទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ៩វិច្ឆិកា ខួបលើកទី៦៤ (ថ្ងៃ០៩ វិច្ឆិកា

ខ្ពង់ខ្ពស់ បំផុត ព្រះអង្គបានសព្វព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងប្រទាន

មហោឡារិក នៅបរិវេណវិមានឯករាជ្យ កាលពីព្រឹក ថ្ងៃទី០៩

ដែលដង្ហែរអមព្រះរាជដំណើរដោយសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន

១៩៥៣-ថ្ងៃ០៩ វិច្ឆិកា ២០១៧) ត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងយ៉ាង

ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រោមព្រះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់
ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្ដេច ព្រះបរមនាថ នរោត្ដម
សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
នៅក្នុងឧិកាសដ៍វិសេសវិសាលនោះ

ក៍មានវត្តមានរបស់ថ្នាក់

ដឹកនាំកំពូល ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ

កម្រងផ្កា និងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ ព្រមទាំងយាងប្រទានភ្លើងជ័យ

សម្ដេចចក្រី ហេង សំរិន សម្ដេចភក្ដី សាយ ឈុំ និងសម្ដេច
ក្រឡាហោម ស ខេង ដែលមានព្រះរាជវត្តមាន សម្ដេច

ព្រះមហាសង្ឃរាជ សម្ដេច ព្រះសង្ឃនាយក សម្ដេចព្រះសង្ឃ
និងព្រះរាជាគណៈ ៩អង្គ ស្វាធ្យាយជយន្តោ ផងដែរ។

ក្រោយពីពិធីបង្ហោះប៉េងប៉ោង និងលែងព្រាបជានិមិត្តរូបនៃ

៩ វិច្ឆិកានេះដែរ រួមមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន

សន្តិភាព

ពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា សម្ដេចវិបុលសេនាភក្ដី

សុខទុក្ខ ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការ អ្នកមុខអ្នកការ អង្គទូត

សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្ដេចអគ្គមហាសាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្ដេចចៅហ្វាវាំងវរវៀង
ជ័យអធិបតីស្រីង្គារ គង់ សំអុល ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី
ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង

សម្ដេចពិជ័យសេនា

ទៀ

បាញ់

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង ការពារជាតិ ព្រមទាំង ឯកឧត្ដម

លោកជំទាវ ជាសមាជិកសមាជិកា ព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា រាជរដ្ឋា-

ព្រះករុណា

សព្វព្រះរាជហឬទ័យ

ជាអម្ចាស់

ជីវិតលើត្បូង

ស្ដេចយាងសំណេះសំណាល

ព្រះអង្គបាន
សាកសួរ

និងសិស្សនិស្សិត លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ដែលបានចូលរួមក្នុងទិវាបុណ្យ
ឯករាជាជាតិ ៩ វិច្ឆិកា នៅជុំវិញវិមានឯករាជ្យផងដែរ។

នៅពេលរាត្រីក៏មានរៀបចំ ពិធីអុចកាំជ្រួចនៅខាងមុខព្រះ

បរមរាជវាំង និងការប្រគំតន្ត្រី ការសម្ដែងសិល្បៈជូនប្រជាពលរដ្ឋ
យើងទស្សនាកម្សាន្តសប្បាយ រីករាយនៅតាមទីធ្លាសាធារណៈ ។
ដោយឡែកនៅរសៀលថ្ងៃទី០៨

ខែវិច្ឆិកា

ឆ្នាំ២០១៧

ភិបាល អង្គទូត និងតំណាងស្ថានទូតនានាប្រចាំនៅកម្ពុជា ព្រះរាជ-

មន្ត្រីតាមក្រសួងស្ថាប័ន រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាន និងសាលារាជធានី

អាវុធ មន្ត្រីរាជការគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័ន និង ប្រជាពលរដ្ឋ លោកគ្រូ

ឯករាជ្យ និងថ្វាយកម្រងផ្កាគោរព ព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធ «ព្រះបរមរតន-

វង្សានុវង្ស នាម៉ឺន សព្វមុខមន្ត្រី អ្នកមុខអ្នកការ កងកម្លាំងប្រដាប់
អ្នកគ្រូ សិស្សានុសិស្ស ប្រមាណជាង១០.០០០នាក់។

បន្ទាប់ពីពិធីគោរពទង់ជាតិ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ព្រះ

ករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី
ព្រះមហាក្សត្រ

នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាទីសក្ការៈដ៏

ភ្នំពេញ

ក៏បានចូលរួមដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅវិមាន

កោដ្ឋ» នៅវិមានព្រះបរមរូបព្រះករុណា ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ ក្នុង
ខួបអនុស្សាវរីយ៍ លើកទី៦៤ នៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ៩វិច្ឆិកា
និងទិវាកំណើតនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទឆ្នាំ២០១៧ ។ ដោយ

ឡែកអភិបាលខេត្ត នៅតាមបណ្តាខេត្តទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ក៏បាន
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ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្ដេច ព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា យាងប្រទានភ្លើងជ័យ និង
ស្តេចយាងសំណេះសំណាលជាមួយប្រជារាស្រ្តរបស់ព្រះអង្គនៅវិមានឯករាជ្យ

ដឹកនាំមន្ដ្រីរាជការ កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋ
យ៉ាងច្រើនកុះករ

ប្រារព្ធពិធីបុណ្យជាតិនៅក្នុងខេត្តនីមួយៗយ៉ាង

អធិកអធ័ម។ ជាមួយគ្នានេះក្រុមហ៊ុន Google និងបណ្តាញសង្គម

នរោត្ដម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជា។

គួររំលឹកដែរថា

កម្ពុជាតែងតែប្រារព្ធពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិ

ដ៏ល្បីលើពិភពលោក Facebook ក៏បានចូលរួមអបអរសាទរ និង

ថ្ងៃ៩ វិច្ឆិកា និងទិវាកំណើតកងយោធពលខេមរភូមិជារៀងរាល់ឆ្នាំ

នៅថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនមួយនេះ រំលេច

ក្លហា
ា ននៃព្រះករុណា ព្រះមហាវីរក្សត្រ ព្រះវរៈរាជបិតា

រីករាយជាមួយថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យនេះផងដែរ។

ទង់ជាតិរបស់កម្ពុជា

នៅលើ

នៅលើនិមិត្តសញ្ញារបស់ខ្លួន

Google

ដែលជាប្រវត្ដិសាស្ដ្រ និងគុណូបក្ការៈដ៏ថ្លៃថ្លានិងវិរៈភាពដ៏អង់អាច

ដោយរំលេច

ឯករាជ្យ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ព្រះបាទ សម្តេច

លើបណ្ដាញសង្គម Facebook វិញ បាន រំលេចរូបភាពរចនាឡើង

បញ្ញាញាណយ៉ាងក្លៀវក្លាបំផុត តស៊ូទាមទារឯករាជ្យភាពជូនជាតិ

អក្សរថា «Cambodia Independence Day» ។ ដោយឡែកនៅ

ដោយមានប៉េងប៉ោង និងរូប វិមានឯករាជ្យ ជាមួយអក្សរ Happy
Independence Day ។ ចំណែកឯក្លឹបបាល់ទាត់របស់ប្រទេស

អាល្លឺម៉ង់ Borussia Dortmund បានបង្ហោះរូបភាពក្រុមកីឡាករ
Dortmund

និងបានសរសេរជាភាសាខ្មែរថា៖

"អបអរសាទរ

ព្រះនរោត្ដម សីហនុ ដែលបានខិតខំលះបង់នូវព្រះកាយពល
មាតុភូមិកម្ពុជាពីបារាំង

ដែលបានធ្វើឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទទួលបានការឯកភាពទឹកដី

សេរីភាព

បរិបូរណ៍នាថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៥៣។

និងឯករាជ្យជាតិពេញ

ព្រះមហាវីរក្សត្រ សម្តេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ បាន

ខួបលើកទី៦៤ នៃទិវាឯករាជ្យជាតិកម្ពុជា និងរូបទង់ជាតិកម្ពុជា" ។

យាងចូលព្រះទិវង្គត

ភ្លើងជ័យក៍បានប្រារព្ធធ្វើ

ហស្ថ និងព្រះកិត្តិនាមរបស់ព្រះអង្គ នៅស្ថិតជាប់ក្នុងចិត្តរបស់ប្រជា

នៅរសៀលថ្ងៃទី ១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧ ព្រះរាជពិធីពន្លត់

ក្រោមព្រះរាជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់

បំផុតរបស់ ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថ

ដោយព្រះជរាពាធ

ក្នុងព្រះជន្មាយុ

៩០

ព្រះវស្សា កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២។ ក៏ប៉ុន្តែស្នាព្រះពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់ៗរូបជានិច្ច៕

មន្ត្រីរាជការ អ្នកមុខអ្នកការ និងសិស្សនិស្សិត លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ បានចូលរួមក្នុងទិវាបុណ្យ ឯករាជ្យជាតិ ៩ វិច្ឆិកា នៅជុំវិញវិមានឯករាជ្យ
ក្នុងបរិយាកាសសប្បាយរីករាយយ៉ាងក្រៃលែង
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ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប
និងសំពះព្រះខែ អកអំបុក ឆ្នាំ២០១៧

ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយាងចូលរួម
ក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែ អកអំបុកថ្ងៃ១៤-១៥កើតខែកក្តិកនិងថ្ងៃ ១រោច ខែមិគសិរ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២
ដល់ទី៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ខាងមុខព្រះបរមរាជវាំង

ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែ អកអំបុក

ដែលជាបុណ្យប្រពៃណីជាតិដ៏ធំប្រចាំឆ្នាំ បានប្រារព្ធទៅតាមពេល

កំណត់រយៈពេល៣ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃ១៤-១៥កើតខែកក្តិកនិងថ្ងៃ ១រោច

ខែមិគ្គសិរ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២ ដល់ទី៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ខាងមុខ

ព្រះបរមរាជវាំង រាជធានីភ្នំពេញ ។ ព្រះរាជពិធីបានប្រព្រឹត្តិទៅនៅ
ក្រោមព្រះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ព្រះករុណាព្រះបាទ

សម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ
នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ

ប្រធានព្រឹទ្ធសភា សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន

ឆ្នាំ២០១៦ ចំនួន ១៤ ទូក ។ ទូកដែលមកចូលរួមប្រកួតសុទ្ធតែឆ្លង
កាត់ការប្រកួតជម្រុះពីមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន ហេតុនេះទូកឆ្នាំនេះភាគ
ច្រើនខ្លាំងនិងមានល្បឿនលឿន។

ទូកងទាំង

២៧១

ទូកនេះ

មានប្រភេទទូកអុំបុរស ចំនួន ១៦១ ទូក, ទូកអុំនារី១ ទូក,

ទូកចែវបុរស ២៦ទូក, ទូកចែវនារី ២ ទូក, ទូកខ្នាតអន្តរជាតិ
បុរសចំនួន ៧៧ ទូក និង ទូកខ្នាតអន្តរជាតិនារីចំនួន ៣ទូក ។

រីឯចំណុះទូកមានចំនួន ១៤ ៤៣៥ នាក់ និងមានកម្លាំងត្រៀមចំនួន
៣ ៣៩១ នាក់។

ក្នុងទូកទាំង២៧១ ទូកនេះមាន ទូករបស់រាជធានីចំនួន ៣៩,

ប្រធានរដ្ឋសភា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន

ខេត្តកណ្ដាលចំនួន ៦៣ ,កំពង់ចាម ៣៧, ត្បូងឃ្មុំ ១០, កំពង់ធំ ១៨,

ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ

ស្វាយរៀង២, បន្ទាយមានជ័យ១, ព្រះវិហារ២, មណ្ឌលគីរី១,

នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ឥស្សរជនជាតិជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភា
ភ្ញៀវអន្តរជាតិយ៉ាងច្រើនកុះករ។

សម្តេចក្រឡាហោម

រដ្ឋសភា

ព្រមទាំង

រាជរដ្ឋាភិបាល

ឯកឧត្តម ប៊ូ ជុំសេរី អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំ យុវជន

និងកីឡា និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការបច្ចេកទេស និងជាប្រធាន

គណៈមេប្រយោគ សម្រាប់ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបានបញ្ជាក់ថា
នៅ ឆ្នាំនេះមានទូកងចូលរួមប្រកួតចំនួន ២៧១ទូក គឺកើនលើស

ព្រៃវែង ២៨ ,កំពង់ឆ្នាំង ២៨, ក្រចេះ ២០ ,តាកែវ បី ,បាត់ដំបង៤,
កំពង់ស្ពឺ៣,

ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី១,

ទូកបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ព

ជើងទឹក២, កងទ័ពជើងគោក១, កងរាជអាវុធហត្ថលើ ផ្ទៃប្រទេស

ពីរ, សហភាពកីឡានគរបាលជាតិ មួយ និងវត្តព្រែកបារាំងចំនួន៤ ។
ចំពោះប្រទីបដែលត្រូវបណ្តែតមានចំនួន១៣ ក្នុងនោះ មាន

ប្រទីបព្រះបរមរាជវាំង ប្រទីបព្រឹទ្ធសភា ប្រទីបរដ្ឋសភា ប្រទីប

រាជរដ្ឋាភិបាលប្រទីបក្រសួងយុត្តិធម៌ ប្រទីបក្រសួង ការពារជាតិ
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រាជធានីភ្នំពេញ ឈ្មោះជ័យសំរោងតេជៈ ថ្នាក់លេខ២ ប្រភេទទូក

អុំបុរសរបស់រាជធានីភ្នំពេញពាក់ស្លាកលេខ១៩៧ ឈ្មោះអគ្គមហា
ពញាចក្រីបារមីសំរឹទ្ធិស្រីសួគ៌ និងទូកចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៣បានទៅ

ទូក ឈ្មោះព្រះទីនាំងសារាយអណ្ដែត ចង្ហាន់ហុយរបស់ខេត្តកំពង់
ឆ្នាំងដែលជាប្រភេទទូកចែវបុរសពាក់ស្លាកលេខ២៦៩។
ក្រសួងទេសចរណ៍បានឲ្យដឹងថា

បណ្តែត

ប្រទីប

និងសំពះព្រះខែ

ក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូក

អកអំបុក

រយៈពេលបីថ្ងៃ

គិតពីថ្ងៃទី២ ដល់ ៤ខែវិច្ឆិកាមានភ្ញៀវទេសចរនិង ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ

ធ្វើដំណើរកម្សាន្តប្រមាណបួនលាននាក់។ ក្នុងនោះទេសចរ និង
ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលដើរកម្សាន្តនៅតាមរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍នា
ពិធីប្រណាំងទូក និងបណ្តែតប្រទីបនៅមុខព្រះបរមរាជវាំង

នាមានចំនួនប្រមាណ

៨០ម៉ឺននាក់

ក្នុងអត្រាកំណើន

២៣%

ក្នុងនោះភ្ញៀវជាតិ ៧៣ម៉ឺននាក់កើន ២៤% និងភ្ញៀវអន្តរជាតិ

ប្រទីបក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រទីបក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ប្រទីប

៧ម៉ឺននាក់ កើន ១៦% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។

ប្រទីបក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រទីបក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល និងប្រទីប

៣,២លាននាក់ បានដើរកម្សាន្តក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យនេះ។

ក្រសួងឧស្សាហកម្ម

និងសិប្បកម្ម

ប្រទីបក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

សាលារាជធានីភ្នំពេញ។

ដើម្បីបង្កបរិយាកាសសប្បាយរីករាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែល

សម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញ

មានប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរជាង

បន្ទាប់ពីពិធីបុណ្យបញ្ចប់ ភ្លាមក្នុងរាត្រីថ្ងៃដដែល សម្តេចតេជោ

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជាបានសរសេរនៅក្នុងទំព័រហ្វេស

មកកម្សាន្តក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក ដែលមានមនុស្សចំនួន ជាង

ប៊ុកផ្លូវការរបស់សម្តេចដោយបញ្ជាក់ថា

និងស្តង់លក់ទំនិញមាន

ទី១.នៅ

ទិសទី។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ គឺបានបង្ហាញឲ្យកូនចៅខ្មែរយើង និង

ទី៣.នៅរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំ និងទី៤.នៅតំបន់ជ្រោយចង្វាត្រើយ

ទម្លាប់នៃពិធីបុណ្យប្រពៃណីដ៏ថ្លៃថ្លាបំផុតរបស់ជាតិយើងផងដែរ។

ទីតាំងរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំ ដើម្បីប្រារព្ធពិធីផ្សព្វផ្សាយផលប៉ះពាល់

ថែរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេស

៣លាននោះ

អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានរៀបចំទីតាំងប្រគំតន្រ្តី
៤

ទីតាំងធំៗ

រួមមាន

រយៈពេលបីថ្ងៃនេះ

ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក

បានទាក់ទាញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកពីគ្រប់

មជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍កោះពេជ្រ, ទី២.នៅសួនច្បារមុខវត្តបទុមវត្តី,

ភ្ញៀវទេសចរបរទេសបានឃើញនិងបានស្គាល់នូវវប្បធម៌ ទំនៀម-

ខាងកើត។ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ក៏បានប្រកាសកំណត់យក

សម្តេចតេជោបានសំដែងអំណរគុណជនរួមជាតិ ដែលបានចូលរួម

នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននាឱកាសព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក។

សមត្ថកិច្ច និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ឋគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់ដែលបាន

ទូកដែលមានសោភ័ណភាព ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ ក្នុងនោះរួមមានៈ

រាជធានីភ្នំពេញ និងនៅតាមបណ្តាខេត្តនានាដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋ និង

លើទូកឈ្មោះ សារ៉ាយតេជោសែនជ័យ (ខេត្តកណ្តាល) ចំណាត់

ដ៏មហោឡារិកនេះ ។ សូមជូនពរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុង និង

និងអរគុណអាជ្ញាធរ

មាន

លទ្ធផលនៃការអុំទូករយៈពេលបីថ្ងៃ បានរកឃើញជើងខ្លាំងនិង

ចូលរួមពង្រឹងសន្តិសុខសុវត្ថិភាព និងសណ្តាប់ធ្នាប់ទាំងនៅក្នុង

ទូកគូពិសេសល្បឿនលឿនជាងគេ ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ បានទៅ

ទេសចរបរទេសមានឱកាសបានសប្បាយរីករាយនៅក្នុងពិធីបុណ្យ

ថ្នាក់លេខ២ បារមីពោធិ៍មាសតេជោសែនជ័យ (ខេត្តកណ្តាល)

ក្រៅប្រទេសជួបតែសេចក្តីសុខ និងសំណាងល្អគ្រប់ៗគ្នា ៕

និងចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ ស្រីសសុខសែនជ័យ (គណៈរដ្ឋមន្ត្រី)។
ចំណែកទូកអុំបុរសផែនលេខ១
មានចំនួន៣៣ទូក។

លេខ៣

មានចំនួន១៥ទូក។

មានចំនួន២០ទូក

លេខ២

និងលេខ៤

មានចំនួន៨ទូក។ រីឯទូកអុំនារី ផែនលេខ១ មានចំនួន១១ទូក។
ទូកចែវបុរសផែនលេខ១ មានចំនួន៥ទូក , ផែនលេខ២ មានចំនួន

១១ទូក និងផែនលេខ៣ មានចំនួន៨ ទូក។ ទូកចែវនារី ផែនលេខ១
មានមួយទូក , លេខ២ មានចំនួន១ទូក និងលេខ៣ មានចំនួន៥
ទូក។ ទូកខ្នាតអន្តរជាតិបុរសផែនលេខ១ មានចំនួន ២៦ទូក ,

លេខ២ មានចំនួន ២៩ទូក, លេខ៣ មានចំនួន ២៨ទូក និងលេខ៤
មានចំនួន ៨ទូក។ ចំណែកទូកខ្នាតអន្តរជាតិ មានតែមួយទូក។

ទូកដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់សោភ័ណភាពនាឆ្នាំនេះថ្នាក់លេខ១

បានទៅលើទូកពាក់ស្លាកលេខ១១៣ ជាប្រភេទទូកអុំបុរសរបស់

ទិដ្ឋភាពមហាជនច្រើនកុះករ ចូលរួមសប្បាយរីករាយក្នុង
ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប សំពះព្រះខែ និងអកអំបុក
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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អពេា្ជីញចូលរួមកិច្ចសន្ទនាក្រៅផ្លូវការ
រវាងថ្នាក់ដឹកនាំ ASEAN-APEC នៅប្រទេសវៀតណាម

 ស្ថិរភាពនយោបាយរបស់កម្ពុជាក៏ជាស្ថិរភាពនយោបាយរបស់វៀតណាមដែរ
 កម្ពុជា-វៀតណាម សន្យាជំរុញការបោះបង្គោលព្រំដែនគោករវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យចប់រួចរាល់នៅ
ក្នុងរដូវប្រាំងឆ្នាំ២០១៨

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា

ASEAN - APEC ឆ្នាំ២០១៧

ប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម

អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចសន្ទនាក្រៅផ្លូវការរវាងថ្នាក់ដឹកនាំ

នៅថ្ងៃទី១០-១១ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ សម្តេចអគ្គមហាសេនា-

អញ្ជើញចូលជួបសម្តែងការគួរសម ឯកឧត្តម ត្រាន់ ដាយក្វាង
និងជាប្រធានកិច្ចប្រជុំកំពូល APEC

បតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ផ្នែកនៃការតភ្ជាប់រូបវ័ន្ត ស្ថាប័ន មនុស្សនិងមនុស្ស។ កិច្ចខិតខំ

- APEC ឆ្នាំ២០១៧ ដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងដាណាំងនៃសាធារណ

អ្នកដឹកនាំនៃសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ ។

ក៏មានការយាង

ាំ ០១៧ នោះដែរ ឯកឧត្តម រ៉ូ្រឌីហ្គោ ឌូទរែ តេ
អាស៊ន
ា -APEC ឆ្ន២

បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចសន្ទនាក្រៅផ្លូវការរវាងថ្នាក់ដឹកនាំ ASEAN
រដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម។ នៅពិធី បើកកិច្ចសន្ទនាក្រៅផ្លូវការនេះ

និងអញ្ជើញចូលរួមពីបណ្តាមេដឹកនាំប្រមុខរដ្ឋ

ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអាស៊ាន

និងបណ្ដាមេដឹកនាំនៃ

ប្រទេសសមាជិក APEC ផ្សេងទៀតជាច្រើន រូប។

នៅក្នុងពិធីបើកកិច្ចសន្ទនាក្រៅផ្លូវការនេះ ឯកឧត្តម ត្រាន់

ដាយក្វាង ប្រធានកិច្ចប្រជុំកំពូល APEC ឆ្នាំ២០១៧ និងជា

ប្រធានាធិបតីវៀតណាមបានថ្លែងថា៖ APEC គឺស្ថិតក្នុងពេលវេលា

ដ៏សំខាន់មួយ ពោលគឺពិភពលោកកំពុងផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័ស
និងអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក ដែលកំពុងផ្លាស់ប្តូរបង្ហាញឲ្យយើងនូវកាលានុ-

វត្តភាព និងការប្រឈមដែលពុំធ្លាប់មានពីមុន។ បដិវត្តន៍ឧស្សាហ-

កម្មទី៤ របៀបវារ:ឆ្នាំ២០៣០ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយ
ចីរភាព និងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស ស្តីពីបម្រែបម្រួលអាកាស

ប្រឹងប្រែងបន្តជាថ្មី គឺត្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ APEC ដើម្បីបន្តជា

នៅ ក្នុងសុន្ទរកថា បើកកិច្ចសន្ទនាក្រៅផ្លូវការ រវាងថ្នាក់ដឹកនាំ
ប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋ ហ្វីលីពីន និងជាប្រធានអាស៊ានបានគូស

បញ្ជាក់ពីអាទិភាពមួយចំនួនរបស់ APEC ទី១- ការលើកកម្ពស់

កំណើន ប្រកបដោយចីរភាព ការច្នៃប្រឌិត និងបរិយាប័ន ទី២-ពង្រឹង
សមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់

និងទី៣-ពង្រឹងភាពប្រកួត

ប្រជែង និងនវានុវត្តន៍របស់សហគ្រិនមីក្រូធុនតូច និងមធ្យមនៅក្នុង
យុគសម័យ ឌីជីថល និងទី៤-លើកកម្ពស់សន្តិសុខ ស្បៀងនិង

កសិកម្មប្រកបដោយចីរភាព ក្នុងការឆ្លើយតបទៅ នឹងបម្រែបម្រួល
អាកាសធាតុ។ ក្នុងកិច្ចសន្ទនាក្រៅផ្លូវការ រវាងថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាន
និង កិច្ចសហប្រតិ បត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក ក្រោមមូលបទ
“ ការរួមគ្នាក្នុងភាពជាដៃគូ ដើម្បីថាមភាពថ្មី សម្រាប់សមាហរណ -

ធាតុបានផ្តល់នូវមូលដ្ឋានយ៉ាងសំខាន់ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជាសកល

កម្ម និងការតភ្ជាប់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វីក “នេះសម្តេច

APEC នឹងបន្តពន្លឿនការសម្រេចគោលដៅទីក្រុង Bogor នៃការ

បញ្ជាក់ថា៖ អាស៊ាន និង APEC គឺជាដៃគូយ៉ាងសំខាន់ និងមាន

ប្រកបដោយចីរភាព បរិយាប័ន្ន និងសមធម៌។ នៅឆ្នាំ២០១៧ នេះ

ធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគដោយសេរី និងបើកទូលាយនៅឆ្នាំ

២០២០ ជាមួយនឹងភាពបន្ទាន់ថ្មីក៏ដូចជា លើកកម្ពស់ទិដ្ឋភាពបី

តេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងសុន្ទរកថាគន្លឹះ ដោយបានគូស

គោលដៅរួមដូចគ្នា ពោលគឺការជំរុញកំណើននិងការអភិវឌ្ឍប្រកប
ដោយចីរភាព នវានុវត្តន៍ និងបរិយាប័ន ព្រមទាំងការធ្វើសមាហរណ
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កម្មចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។ ក្នុងស្មារតីនេះ តំបន់យើង
ទាំងពីរពិតជា នៅមានឱកាសច្រើន ក្នុងការសហការគ្នា ដើម្បី
ស្វែងរកប្រភពកំណើនថ្មីៗ

ពង្រឹងនវានុវត្តន៍

គាំទ្របណ្តាញ

ផលិតកម្មតំបន់ ក៏ដូចជាការកាត់បន្ថយឧបសគ្គដែលរាំងស្ទះដល់

សមាហរណកម្ម តាមរយៈការបង្កើនកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម

សេរីក្នុងតំបន់

ដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង

បើកចំហតំបន់របស់ APEC ហើយនេះក៏អាចជា ការបោះជំហានដ៏
ល្អមួយសម្រាប់ការជំរុញពាណិជ្ជកម្មសេរីក្នុងពិភពលោក។ សម្តេច
តេជោក៏បានលើកឡើងដែរថា

ការចូលរួមរបស់អាស៊ានជាមួយ

នឹង APEC មានកម្រិតមិនទាន់ពេញលេញនៅឡើយ ដោយសារ

ប្រទេសអាស៊ាន ចំនួនបីទៀត រួមមាន កម្ពុជា ឡាវ និងមីយ៉ាន់ម៉ា
នៅមិនមែនជាសមាជិករបស់ APEC នៅឡើយ។ ក្នុងន័យនេះ

សម្តេចតេជោបានស្នើដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេស APEC ទាំងអស់

ពិចារណាដាក់បញ្ចូលប្រទេសទាំងបីនេះ ជាសមាជិក APEC ដើម្បី

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

ឲ្យអាស៊ានមានឱកាសចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្ម និងពេញ លេញ

ក្នុងការសម្រេចបាននូវគោលដៅរួម និងភាពរុងរឿងក្នុងតំបន់ ។

អញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារ

ជាមួយឯកឧត្តម នាយករដ្ឋមន្ដ្រីវៀតណាម ង្វៀន សួនហ្វុក

ដើម្បីបន្តរក្សានូវតួនាទីស្នូលរបស់អាស៊ាន ក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនង

បត្តិការលើគ្រប់វិស័យ សម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជា វៀតណាម

ឲ្យអញ្ជើញប្រធានអាស៊ាន និងអគ្គលេខាធិការអាស៊ាន ដើម្បីចូលរួម

ការយកចិត្តទុកដាក់ដូចគ្នា។ មេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរក៏បានវាយ

ជាមួយដៃគូសន្ទនាទាំងក្នុងនិងក្រៅតំបន់ សម្តេចតេជោក៏បានស្នើ
ជាទៀងទាត់ប្រចាំឆ្នាំ ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល APEC។
ក្នុងឱកាសស្នាក់នៅប្រទេសវៀតណាម

នៅថ្ងៃទី១១

វិច្ឆិកា

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រ

កម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលជួបសម្តែងការគួរសម ឯកឧត្តម ត្រាន់

ដាយក្វាង

ប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម

និងជាប្រធានកិច្ចប្រជុំកំពូល APEC ឆ្នាំ២០១៧។ ឯកឧត្តម ត្រាន់

ទាំងក្នុងក្របខណ្ឌទ្វេភាគី ពហុភាគីតំបន់ និងអន្តរជាតិ ដែលមាន

តម្លៃខ្ពស់ និងកោតសរសើរចំពោះខួប ៥០ឆ្នាំ នៃទំនាក់ទំនងការ
ទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរ និងបានស្នើរួមគ្នាក្នុងការជំរុញឲ្យមានការ

ផ្លាស់ប្តូរដំណើរទស្សនកិច្ចពីគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ ពិសេសរវាងប្រជាជននិងប្រជាជន
ទៀត។

នៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែរឹងមាំទ្វេឡើងថែម

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា

មុនពេលចាកចេញពីប្រទេស

ដាយក្វាង បានកោតសរសើរ សម្តេចតេជោដែលបានថ្លែងនូវ

វៀតណាមបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន នៅ

ដំណោះស្រាយ និងផលប្រយោជន៍សម្រាប់តំបន់ទាំងមូល ពិសេស

ទទួលទានអាហារពេលព្រឹក និងពិភាក្សាការងារ ជាមួយឯកឧត្តម

សុន្ទរកថា ប្រកបដោយអត្ថន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតក្នុងការខិតខំរក
ការតភ្ជាប់គ្នារវាងបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន

និងប្រទេស

APEC។

ប្រទេស ហ្វីលីពីន សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញ

នាយករដ្ឋមន្ដ្រីវៀតណាម ង្វៀន សួនហ្វុក ។ នៅក្នុងជំនួបនោះ

ឯកឧត្តមក៏បានចាត់ទុកវត្តមានរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី

ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរ បានសន្យាគ្នាជំរុញការបោះ

នឹងមេដឹកនាំ APEC ថា ទទួលបានជោគជ័យខ្លាំងណាស់សម្រាប់

ក្នុងរដូវប្រាំងឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខ។ មេដឹកនាំទាំងពីរបានសន្យារួម

កម្ពុជា ក្នុងកិច្ចសន្ទនាក្រៅផ្លូវការ រវាងមេដឹកនាំអាស៊ាន ជាមួយ
កិច្ចប្រជុំកំពូល APEC នៅទីក្រុងដាណាំងដែលបានបញ្ចប់ទៅប្រក

បដោយផ្លែផ្កានេះ ។ ឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋវៀតណាមក៏បានកោត
សរសើរ និងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្រុម
ប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ដែលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ទទួលបានជ័យជំនះ

ដ៏ត្រចះត្រចង់បំផុត ហើយដែលជ័យជម្នះនោះ បានជំរុញឲ្យកម្ពុជា
មានស្ថេរភាពនយោយបាយ សន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គម ដែលជា
កត្តាជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្ពស់បំផុត។
ដាយក្វាង

ឯកឧត្តម

ត្រាន់

បានចាត់ទុកស្ថិរភាពនយោបាយរបស់កម្ពុជាក៏ជា

ស្ថិរភាពនយោបាយរបស់វៀតណាមដែរ។

ឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋ

វៀតណាម និងសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី បានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាង

យកចិត្តទុកដាក់ ការពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិ-

បង្គោលព្រំដែនគោករវាងកម្ពុជា និងវៀតណាមឲ្យចប់រួចរាល់នៅ
គ្នាថា

នឹងខិតខំជំរុញគណៈកម្មាធិការព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរ

កម្ពុជាវៀតណាមធ្វើការបោះបង្គោលព្រំដែនគោកឲ្យហើយរួចរាល់

នៅក្នុងរដូវប្រាំងឆ្នាំក្រោយ ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាប្រែក្លាយតំបន់ព្រំដែន
គោកនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជា វៀតណាមឲ្យក្លាយជាតំបន់ព្រំដែន
ប្រកបដោយសន្តិភាព ស្ថិរភាព ការអភិវឌ្ឍ ការផ្លាស់ប្តូរទំនិញ

ពាណិជ្ជកម្ម ទេសចរណ៍ និងការធ្វើដំណើរឆ្លងដែនទៅមករបស់
ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ ក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរណ៍ដោយគ្មាន

ការភ័យខ្លាច។ គួរបញ្ចាក់ថាកម្ពុជានិងវៀតណាមមានព្រំដែនគោក
ជាប់គ្នាប្រវែង ១.២៧០ គីឡូម៉ែត្រ ។ ប្រទេសទាំងពីរបានសម្រេច
ការងារបោះបង្គោលព្រំដែនគោកបាន ៨៤ ភាគរយហើយ ។ នៅ

សល់ ១៦ ភាគរយទៀតភាគីទាំងពីរកំពុងតែបន្តការដោះស្រាយ៕
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កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៣១ និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធ
ក្រោមមូលបទៈ ”រួមគ្នាជាដៃគូដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ
រួមចំណែកជាមួយពិភពលោក”

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
អញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៣១

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជួបពិភាក្សាជាមួយឯកឧត្តម លី កឺជំាង នាយករដ្ឋមន្រ្តី

និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធ

នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

ឌូតឺតេ

សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម បានជួបពិភាក្សាគ្នានៅក្នុង

បតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

កំពូលនេះ មេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងបីបានវាយតម្លៃខ្ពស់ និងកោត

តបតាមការអញ្ជើញរបស់ឯកឧត្តម

រ៉ូ្រឌីហ្គោ

ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីន សម្តេចអគ្គមហាសេនាបានអញ្ជើញទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីន
កំពូលអាស៊ានលើកទី៣១

ដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំ

និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធក្រោមមូល

បទ ”រួមគ្នាជាដៃគូដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូររួមចំណែកជាមួយពិភព
លោក” ចាប់ពីថ្ងៃទី១២-១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ។ សម្តេចតេជោ

បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៣១, កិច្ច

ប្រជុំកំពូលរំព្ញកខួបអនុស្សាវរីយ៍អាស៊ាន-សហរដ្ឋអាមេរិកទី៤០ ,

កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន-ចិនលើកទី២០, កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានសាធារណរដ្ឋកូរ៉េលើកទី១៩, កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន-ជប៉ុនលើក
ទី២០,

កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន-អង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី៩,

កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបូក៣លើកទី២០, កិច្ចប្រជុំកំពូលរំព្ញកខួប
អនុស្សាវរីយ៍អាស៊ាន-សហភាពអ៊ឺរ៉ុបលើកទី៤០,
អាស៊ីបូព៌ាលើកទី១២

កិច្ចប្រជុំកំពូល

និងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន-ឥណ្ឌា

លើក

ទី១៥ ។ ជាមួយគ្នានេះសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានអញ្ជើញ
ជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយឥស្សរជន ដឹកនាំនៃបណ្តាប្រទេសជាមិត្ត
មួយចំនួនផងដែរ ។

ក្រៅពីបានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំសំខាន់ៗនេះ

នៅព្រឹក

ថ្ងៃទី១៣ វិច្ឆិកា ២០១៧ មុននឹងអញ្ជើញចូលរួមពិធីបើកកិច្ចប្រជុំ
កំពូលអាស៊ានលើកទី៣១ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន

សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឯកឧត្តមបណ្ឌិត

ថងលួន ស៊ីសូលីត នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ

ប្រជាមានិតឡាវ និងឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ្វុក នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃ

ជំនួបកំពូលរវាងប្រទេសទាំងបី កម្ពុជា វៀតណាម ឡាវ ។ កិច្ចប្រជុំ
សរសើរចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្តាខេត្ត

ជាប់ព្រំដែននៃតំបន់ត្រី-

កោណ ដែលបានបង្កើននូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នាក្នុងការអភិវឌ្ឍ

បណ្តាខេត្តនៅជាប់ព្រំដែន ក្នុងតំបន់ត្រីកោណធ្វើឲ្យ មានការអភិវឌ្ឍ
គួរឲ្យកត់សំគាល់ ពិសេសការតភ្ជាប់ប្រកបដោយភាពប្រទាក់ក្រឡា

គ្នាក្នុងបណ្តាខេត្តក្នុងតំបន់ត្រីកោណនេះ ។ មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល

នៃប្រទេសទាំងបី បានឯកភាពគ្នាក្នុងការលើកឡើងពីកញ្ចប់អាទិភាព
ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណ

ឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើនទ្វេ

ឡើងថែមទៀត ពិសេសការរួមគ្នាកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជា
ពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ត្រីកោណ ។

នៅថ្ងៃ១២ វិច្ឆិកា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន

នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញជួបពិភាក្សា
ការងារទ្វេភាគីជាមួយឯកឧត្តម

ឌីមេទ្រី ម៉េវីដេវ នាយក

រដ្ឋមន្រ្តីនៃសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធរុស្សី។

ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រ្តី

រុស្សីបានសម្តែងការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅបំផុត ដោយបានជួប

សម្តេចតេជោសារជាថ្មីម្តងទៀត បន្ទាប់ពីបានជួបសម្តេចក្នុងឆ្នាំ
២០១៤-២០១៥ និងឆ្នាំ ២០១៦ ។ ឆ្នាំ២០១៧នេះ គឺជា ខួប៦០
ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ប្រទេសទាំងពីរ ហើយកាលពីថ្ងៃទី៩

វិច្ឆិកា កន្លងទៅថ្មីៗនេះ ឯកឧត្តមបាន ផ្ញើសារចូលរួមអបអរសាទរ
ខួបលើកទី៦៤ឆ្នាំ

នៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជា

ផងដែរ ។ បច្ចុប្បន្ននេះ ទំនាក់ទំនងប្រទេសយើងទាំងពីរមានភាព
ល្អប្រសើរខ្លាំងណាស់ ព្រមទាំងបានដើរទៅមុខយ៉ាងលឿន ហើយ
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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជួបពិភាក្សាជាមួយឯកឧត្តម ឌីមេទ្រី ម៉េវីដេវ នាយករដ្ឋមន្រ្តី

ជួបពិភាក្សាជាមួយឯកឧត្តមបណ្ឌិត ថងលួន ស៊ីស៊ូលីត នាយករដ្ឋមន្រ្តី

ការពិភាក្សារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ នឹងជួយជំរុញទំនាក់ទំនងកិច្ច

តាមដាន និងត្រួតពិនិត្យមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដោយមិនមាន

ទៀត ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានឯកភាពថា ទំនាក់ទំនង

ផ្នែកពីសំណាក់ប្រទេសទាំងពីរ ។ សម្តេចពិតជាមានការរីករាយ

នៃសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធរុស្សី

សហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរ ឲ្យកានតែរឹងមាំទ្វេឡើងថែម
ការទូតរបស់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងរយៈ

៦០ឆ្នាំកន្លងមកនេះ

បាន

នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ

អ្វីកើតឡើង

ពិសេសតាមរយៈការប្រជុំពិភាក្សាពីថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់

ចំពោះសភាពការណ៍ នៅតាមតំបន់ព្រំដែនដែលមិនមានភាពតានតឹង

បង្ហាញនូវភាពកាន់តែចាស់ទុំ និងរឹងមាំសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរ ។

និងសូមវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស និងគណៈកម្មធ
ា ិការ

ជួសជុលមន្ទីរពេទ្យរុស្សី ដែលបានសាងសង់ឡើងកាលពីទសវត្ស

រាល់បញ្ហាដែលកើតមានឡើង សំដៅធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយជម្លោះ

ឧបត្ថម្ភពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលរុស្សី ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

សម្តេចតេជោបានស្នើឲ្យ មានការបោះបង្គោលបន្ថែមចំនួន១៤៥

ថ្មីៗនេះក៏មានការចុះ ហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង ដើម្បីធ្វើការ
៦០ ដែលនឹងត្រូវធ្វើការជួសជុលនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខក្រោមជំនួយ
ក៏បានលើកឡើងពីបំណុល

ដែលកម្ពុជាជំពាក់អតីតសហភាព

សូវៀត ការពិភាក្សាឲ្យមានការហោះហើរត្រង់ពីប្រទេសរុស្សីមកកាន់

ខេត្តព្រះសីហនុ ។ ចំពោះបញ្ហាបំណុលនេះ ឯកឧត្តមនាយក
រដ្ឋមន្រ្តីរុស្សីស្វាគមន៍ក្នុងការបង្កើតក្រុមការងារ ដើម្បីដោះស្រាយ

ព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើការជួបប្រជុំ ដើម្បីដោះស្រាយនូវ

ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរ ។ នៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាគ្នានោះដែរ
បង្គោលនៅតាមទីកន្លែងណា

ដែលមានភាពសាំញុំាឲ្យបានញឹក

ហើយដែល ការស្នើឡើងនោះ បានទទួលការឯកភាពពីឯកឧត្តម
នាយករដ្ឋមន្រ្តីឡាវ ។

ព្រលប់ថ្ងៃទី១៣ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០១៧ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

ជូនប្រទេសកម្ពុជា ។ ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រ្តីរុស្សីក៏បានចាត់ទុក

នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជាបានជួប ពិភាក្សាការងារទ្វេភាគីជាមួយ

ទុកថា កម្ពុជានឹងបន្តមានស្ថេរភាពនយោបាយ ដោយមិនអាចមាន

ចិន ។ ឯកឧត្តម នាយករដ្ឋមន្រ្តីចិនបានបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវការប្តេជ្ញា

ថា

កម្ពុជាគឺជាមិត្តដ៏ល្អជិតស្និទ្ធរបស់ប្រទេសរុស្សី

និងបានចាត់

បរទេសណាចូលជ្រៀតជ្រែកបានឡើយ ។ រុស្សីនឹងផ្តល់ជំនួយ

សម្រាប់ការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ២០១៨ ព្រមទាំងត្រៀមបញ្ជូនអ្នក
សង្កេតការណ៍បោះឆ្នោត

ទៅធ្វើការត្រួតពិនិត្យដំណើរការបោះ-

ឆ្នោតនេះផងដែរ ។ មេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរក៏បានធ្វើការពិភាក្សា

គ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី ពហុភាគី
បញ្ហាតំបន់ និងអន្តរជាតិ ពិសេសចលនាបដិវត្តន៍ពណ៌ ។

ឯកឧត្តម លី កឺជាំង នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត

រួមគ្នា ក្នុងការជំរុញទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរឱ្យដល់កម្រិត
ខ្ពស់មួយថែមទៀត ។ ជាការឆ្លើយតបសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី
ក៏បានសម្តែងនូវការរីករាយ និងសូមថ្លែងអំណរគុណ ដែលបាន
ទទួលស្គាល់ពីមិត្តចិនថា ជាមិត្តចាស់ដែលប្រកបដោយការជឿទុក

ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក ។ ដោយកម្ពុជានឹងត្រូវរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូល

មេគង្គ-ឡានឆាងលើកទី២ នៅរាជធានីភ្នំពេញនាខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

នៅថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

ខាងមុខ នេះសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញឯកឧត្តម

ស៊ីស៊ូលីត នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជា-

ទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជា ដើម្បីបើកសករាជថ្មីនៃទំនាក់ទំនង

បានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ថងលួន
មានិតឡាវ ។ នៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាដ៏មានសារសំខាន់នេះ មេដឹកនាំ
ប្រទេសទាំងពីរ

បានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅ

លើស្ថានភាពនៅតាមតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជា ឡាវ ដែលត្រូវបាន
សម្តេចតេជោលើកឡើងថា

ជាបញ្ហាដែលយើងកំពុង

តែធ្វើការ

នាយករដ្ឋមន្រ្តី លី កឺជំាង ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះ និងបំពេញ
រវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងខួបអនុស្សាវរីយ៍ ទី៦០ឆ្នាំ នៃទំនាក់ទំនង
ការទូតកម្ពុជា-ចិន ។ ឯកឧត្តម លី កឺជាំង បានទទួលការអញ្ជើញ

របស់សម្តេចតេជោ ដោយរីករាយ និងសន្យារួមចំណែកធ្វើឱ្យកិច្ចប្រជុំ
កំពូលមេគង្គ-ឡានឆាងបានទទួលជោគជ័យ ។ ភាគីទាំងពីរក៏បាន
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ពិភាក្សាអំពីការជំរុញការអនុវត្តគម្រោងការកសាងផ្លូវល្បឿនលឿន

គ្នា និងការលើកកម្ពស់តួនាទីស្នូលរបស់អាស៊ានក្នុងនិម្មាបនកម្ម

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ ភាគីចិនបានសន្យាថានឹងខិតខំប្រឹងប្រែង

ទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូខាងក្រៅ

ភ្នំពេញ-ក្រុងព្រះសីហនុ

ដែលជាផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់មួយរបស់

ឱ្យអស់ពីសមត្ថភាព ក្នុងការជួយជំរុញឱ្យការកសាងផ្លូវល្បឿនលឿន
នេះបានសម្រចទៅយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដើម្បីចូលរួមវិភាគទាញជំរុញ

កំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងលើកតម្កើងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ។
ភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាគ្នាអំពីការ ជំរុញការដោះមីន និងយុទ្ធភ័ណ្ឌ

មិនទាន់ផ្ទុះនៅកម្ពុជា ដែលជាមរតកនៃសង្រ្គាមរុំារ៉ៃនៅកម្ពុជារាប់
ទស្សវត្សកន្លងទៅ ដោយភាគីមិត្តចិនបានបញ្ជាក់ថា ការដោះមីន

តំបន់ ។ អាស៊ានត្រូវរក្សាតុល្យភាព និងបុរេសកម្មរបស់ខ្លួនក្នុង
ដោយមិនត្រូវចូលរួមជាមួយ

សកម្មភាពទាំងឡាយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាព សន្តិសុខ
និងវិបុលភាពតំបន់។ ជាពិសេសក្នុងបរិបទ នៃការងើបឡើងវិញនៃ

ការប្រកួតប្រជែងរបស់មហាអំណាច និងភាពមិនប្រាកដប្រជានៃ
ស្ថានភាពនយោបាយ ភូមិ សាស្រ្តតំបន់ដែលអាចនាំដល់ការខ្វែង
គំនិតគ្នាក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន ។ ជាមួយគ្នានេះ

អាស៊ានត្រូវរក្សាឲ្យបាននូវគោលការណ៍កុងសង់ស៊ីល ដើម្បីធានាថា

និងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ ជាសកម្មភាពអទិភាពមួយរបស់រដ្ឋាភិបាល

ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់កំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវតែមួយ ជា

ក្នុងបរិការណ៍នេះមិត្តចិនសន្យាថា នឹងជួយឱ្យអស់លទ្ធភាព ដើម្បី

ការគាំទ្រពេញលេញពីប្រទេសសន្ទនាដៃគូរបស់ ខ្លួននៅក្នុងយន្តការ

ចិនក្នុងការជួយប្រទេសនានាដែលកំពុងជួបប្រទះនូវបញ្ហានេះ

។

ពិសេស ដើម្បីធានាថា តួនាទីស្នូលរបស់អាស៊ានត្រូវទទួលបាន

បោសសម្អាតមីន និងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះឱ្យបានឆាប់រហ័ស និង

នានាដូចជា អាស៊ានបូក៣ កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ា វេទិកាតំបន់

ជាក់ស្តែង និងដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរពិនិត្យ និងសម្រេចឱ្យបាន

អាស៊ានក៏បានចាត់ទុកដែរថា ការគ្រប់គ្រងតួនាទីស្នូលនេះបានល្អ

ស្នើឱ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៃ ប្រទេសទាំងពីរធ្វើការពិភាក្សាលើទិដ្ឋភាព

មុនពេលទស្សនកិច្ច ផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីចិននៅកម្ពុជា
នាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខ ។ ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រ្តី លី កឺជាំង បាន

បញ្ជាក់សារជាថ្មីនូវការបន្តគាំទ្រ និងជួយដល់កម្ពុជាក្នុងការថែរក្សា
សុខសន្តិភាព, ស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជា ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាជាមួយ

ឯកឧត្តម ស៊ីន ហ្សូអាបេ នាយករដ្ឋមន្ត្រី ជប៉ុន ដែលក្នុងពេល

នោះឯកឧត្តម អាបេ បានអះអាងបញ្ជាក់ជូនសម្តេចតេជោថា

ប្រទេសជប៉ុនគាំទ្រ និងផ្តល់ជំនួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់រៀបចំ

ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៨ ។ ដោយឡែកក្នុងពេលជួបពិភាក្សា
ការងារជា មួយឯកឧត្តម ហ្កីត ទ័ររេស អគ្គលេខាធិការនៃ អ.ស.ប

អាស៊ាន និងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តី ការពារជាតិអាស៊ាន ។ មេដឹកនាំ
និងធ្វើឲ្យអាស៊ានមានឥទ្ធិពលលើវេទិកាអន្តរជាតិ ហើយអាស៊ាន
ក៏នឹងអាចប្រើប្រាស់ឲ្យអស់លទ្ធភាពនូវតួនាទីនោះ

ដើម្បីចូលរួម

ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានានៅក្នុងតំបន់ និងបញ្ហាប្រឈមជា

សកល ។ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលពេញ នោះដែរ មេដឹកនាំអាស៊ាន
ក៏បានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ទៅលើបញ្ហា ប្រឈម

នានាដូចជា បញ្ហាប្រឆាំងភេរវកម្ម និងអំពើហិង្សាជ្រុលនិយម
បញ្ហាសមុទ្រ បញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េ បញ្ហារដ្ឋរ៉ាក់ឃីន និងបញ្ហាប្រឈម

មួយចំនួនទៀតដូចជា បម្រែបម្រួលធាតុអាកាសជាដើម។ ថ្លែងក្នុង

បទអន្តរាគមន៍ទៅកាន់បណ្តាមេដឹកនាំអាស៊ាន ក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាន
លើកទី៣១ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានលើកឡើងពីបញ្ហា

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា ថ្មីៗនេះ កម្ពុជាបានរកឃើញ

គន្លឹះមួយចំនួន ដែលទាក់ទង ទៅនឹងកត្តា សន្តិសុខ និងសន្តិភាព

ធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទទួលរងគ្រោះ និងកំពុងរងគ្រោះដោយសារ

សារការ គំរាមកំហែងនៃអំពើភេរវកម្ម ឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន ការជួញ

គ្រាប់បែកគីមីក្នុងទឹកដីកម្ពុជា ដែលអាមេរិកទម្លាក់ពីអតីតកាល
ឥទ្ធិពលរបស់វា ។ ពេលនេះកម្ពុជាបានធ្វើលិខិតផ្លូវការទៅកាន់
អង្គការអន្តរជាតិ ផ្នែកអាវុធគីមី ហើយដើម្បីជួយដល់កម្ពុជា ។ ភាគី

ទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជា ក្នុងការ

ដែលនឹងបន្តស្ថិតនៅជាអទិភាពខ្ពស់បំផុតមួយរបស់តំបន់ ដោយ

ដូរមនុស្ស គ្រឿនញៀន ការកើនកំដៅសកល និងគ្រោះ មហន្តរាយ
ធម្មជាតិ ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានវាយតម្លៃកិច្ចប្រជុំទាំងអស់នេះ

បញ្ចូនកងទ័ពទៅចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាព និងធ្វើការងារមនុស្សធម៌

ថា បានសម្រេចលទ្ធផលធំៗជាច្រើន ដែលផ្តល់ផលប្រយោជន៍

នៅថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា បណ្តាមេដឹកនាំអាស៊ានបានយាង និង

រួមមានឯកសារព្រមព្រៀង មួយដ៏សំខាន់បំផុត ដែលចុះហត្ថលេខា

ក្រោមឆ័ត្ររបស់ អ.ស.ប ។

អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពេញអង្គ អាស៊ានលើកទី៣១ ផ្តោត
លើរបៀបវារៈស្តីពី «ការអនុវត្តចក្ខុវិស័យសហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ

២០២៥ និងមាគ៌ាឆ្ពោះទៅមុខ» ។ មេដឹកនាំអាស៊ានបានគូសបញ្ជាក់

សារជាថ្មីពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការកសាងសហគមន៍
អាស៊ានតាមរយៈការលើកកម្ពស់លើគ្រប់វិស័យទាំងផ្នែកនយោបាយ

សន្តិសុខ សេដ្ឋកិច្ច ការទូតនិងសង្គម វប្បធម៌ ព្រមទាំងការលើក

កម្ពស់កិត្យានុភាពអាស៊ាន យន្តការពិគ្រោះយោបល់ សាមគ្គីផ្ទៃក្នុង

គោលការណ៍គ្រឹះនៃការមិន ជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងផង

ដល់ប្រជាជាតិទាំងអស់នៃប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាន

ក្នុងនោះ

ដោយប្រមុខដឹកនាំអាស៊ាន ដើម្បីការពារសិទ្ធពលករចំណាកស្រុក
អាស៊ាន ឲ្យមានសិទ្ធសេរីភាពកាន់តែទូលំទូលាយក្នុងការស្វែងរក
ការងារធ្វើនៅក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ានទាំង១០ ដោយគ្មាន

ការភិតភ័យអ្វីឡើយ ។ ប្រទេសអាស៊ានទាំង១០ យើងរួមសុខទុក្ខ
ជាមួយគ្នា និងរីកចម្រើនទៅមុខជាមួយគ្នា ដោយមិនទុកប្រទេស

ណាឲ្យនៅពីក្រោយឡើយ ។ ទន្ទឹមនឹងនោះក៏យើងមិនជ្រៀតជ្រែក
ការងារផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេស ណាឡើយ ប៉ុន្តែយើងរួមគ្នាដោះស្រាយ
បញ្ហានានាដោយសន្តិវិធី ដែលនាំមកនូវវិបុលភាព និងសន្តិភាព ៕
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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ យើងត្រូវលើកកម្ពស់ស្មារតីជាតិនិយម
ស្មារតីឯករាជ្យ ស្មារតីការពារនូវអធិបតេយ្យ និងបូរណភាពទឹកដី

 យើងប្រឆាំងដាច់ខាតការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេស ដែលជាមូលហេតុចំបងនាំមកនូវអន្តរាយសម្រាប់ប្រទេសយើង
 សូមកុំធ្វើប្រតិកម្មប្រហារជីវិតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្សនៅកម្ពុជា

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជួបសំណេះសំណាលជាមួយ កម្មករ កម្មការិនី និយោជិតក្នុងបរិយាកាសសប្បាយរីករាយ

ក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ សម្តេចអគ្គមហាសេនា-

ឲ្យបានច្បាស់។ នៅទីនេះមិនមែនជាបញ្ហានយោបាយនោះទេ ។

បានបន្តជួបជាមួយកម្មករ កម្មការិនី និយោជិត ប្រធានរដ្ឋបាល

សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថា យើងបន្តការខិតខំជាមួយគ្នាដើម្បីរក្សា

បតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

នៅទីនេះគឺបញ្ហាច្បាប់”។

តំណាងកម្មករនៅតាមបណ្តារោងចក្រ សហគ្រាសនានា។ សម្តេច

សន្តិភាព និងការប្តេជ្ញានៃដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុ

ទងនឹងការវិវត្តនយោបាយថ្មីៗនារយៈពេលចុងក្រោយ។

ខ្លួនរួចជាស្រេចដោយតុលាការ។ គណបក្សសង្រ្គោះជាតិក៏នឹងត្រូវ

តេជោបានលើកឡើងនូវសារនយោបាយសំខាន់ៗ មួយចំនួនទាក់

 ព្រឹកថ្ងៃទី៨ ខែវិច្ឆិកា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន

សែន អញ្ជើញ

ជួបសំណេះសំណាលជាមួយ កម្មករ កម្មការិនី ចំនួនជាងមួយម៉ឺន

នាក់មកពីរោងចក្រប្រមាណ២០ ក្នុងខណ្ឌមានជ័យ និងខណ្ឌដង្កោ
រាជធានីភ្នំពេញ។ នៅពេលនោះសម្តេចតេជោបានថ្លែងថា៖ “ខ្ញុំសុំ

បក្សជាបន្តទៀត។

បើទោះបីបក្សនយោបាយខ្លះត្រូវបានរំលាយ

រំលាយចោលដោយផ្អែកទៅលើអង្គហេតុ និងអង្គច្បាប់ដែលមាន
ជាធរមានជាមួយបទល្មើស

កម្ពុជា ។ ក៏ប៉ុន្តែអត់គណបក្សមួយនៅមានគណបក្សនយោបាយ

ច្រើនណាស់ចូលរួម ។ យើងប្តូរផ្តាច់ជាមួយដំណើការប្រជាធិបតេយ្យ

ដាស់តឿនចំពោះអ្នកទាំងឡាយ ដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកស្រឡាញ់ខ្មែរ

សេរីពហុបក្សបន្តទៀត

ពហុបក្សនៅកម្ពុជា។

ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨ ។

លើសខ្មែរ សូមកុំធ្វើប្រតិកម្មប្រហារជីវិតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរី

អ្នកកំពុងធ្វើប្រតិកម្មតាមរបៀបបរទេស

ស្រឡាញ់ខ្មែរជាងខ្មែរ ។ វាជាការខុសឆ្គងហើយអ្នកធ្លាប់តាំងខ្លួន

ដែលគេបានសាងសម្រាប់ប្រជាជន

ដោយត្រូវធ្វើការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភានៅ

ថ្ងៃទី ២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨ និងបោះឆ្នោតសាកលនៅថ្ងៃទី ២៩
សម្តេចតេជោបានសង្កត់ធ្ងន់ចុងក្រោយថា “យើងមិនចុះចាញ់

ជាអ្នកស្រឡាញ់ខ្មែរជាងខ្មែរ តែអ្នកបានសម្លាប់ខ្មែរអស់រាប់លាន

ជាមួយនឹងទង្វើអគតិណាមួយឡើយ ។ ទោះបីអាសិរពិសប៉ុនណា

អង្គច្បាប់ ។ យើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែប

សន្តិភាព ស្ថិរភាព និងកិច្ចការដែលយើងកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ទៀតទេ។

ជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាសម្តេចតេជោថា “ប្រសិនជាអ្នកចង់

យើងបានផ្ញើសារអម្បាញ់មិញថា សុំកុំបំផ្លាញយើងកុំសម្លាប់ប្រជា-

នាក់រួចស្រេចទៅហើយ។ អ្នកត្រូវស្គាល់ឲ្យច្បាស់នូវអង្គហេតុនិង
ឧទ្ទាមនោះទេ” ។ ក្នុងន័យទៅកាន់ជនបរទេសដែលតែងតែជ្រៀត
បំផ្លាញយើង គឺមានន័យស្មើនឹងអ្នកបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ

ដែលអ្នកកំពុងអនុវត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរ។ អ្នកត្រូវគិតពីចំណុចនេះ

ក៏ដោយ

ក៏យើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបំផ្លាញនូវសេចក្ដីសុខ

យើងមិនផ្ដល់ឱកាសទេ បើទោះបីដោយតម្លៃណាក៏ដោយ ហើយ

ធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា ដែលនឹងត្រូវធ្វើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី ២៩
ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខ ដែលជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស
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សមាជិកសភាដោយគណបក្សជាច្រើនចូលរួម ។ សុំកុំបំផ្លាញយើង

តែចង់បានសន្តិភាព ហើយឱនក្បាលដើម្បីធ្វើជាអាយ៉ងរបស់អ្នក

សភា តាមរយៈអង្គបោះឆ្នោតដែលមានក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ជា

ខ្សែញាក់របស់អ្នកណាដែរ»។ យើងត្រូវការស្មើសិទ្ធិ និងស្មើភាព ។

សម្លាប់យើងតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោតអសកលជ្រើសរើស ព្រឹទ្ធមួយនឹងគណបក្សនយោបាយមួយចំនួនចូលរួមនៅថ្ងៃទី២៥

ខែ

កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខនេះ។ សូមកុំបំផ្លាញសន្តិភាព និងប្រជា-

ធិបតេយ្យនៅប្រទេសយើង ។ សូមកុំប្រតិកម្មដោយខ្វះការពិចារណា

អំពីអង្គហេតុ និងអង្គច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើង ។ យើង
ស្វាគមន៍ចំពោះអ្នកដែលចង់មករួមរស់ជាមួយនឹងគណបក្សប្រជាជន

មុនពេលដែលគណបក្សមួយត្រូវបានរំលាយចោល ហើយអ្នក
នយោបាយមួយចំនួនត្រូវបានកាត់សិទ្ធិនយោបាយរយៈពេល ៥ ឆ្នាំ។

យើងស្វាគមន៍ជាមួយនឹងការខិតខំទាំងអស់ ដើម្បីធានានូវសន្តិភាព

ស្ថិរភាពនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍ” ។

 ព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា សម្តេចតេជោបានអញ្ជើញជាអធិបតី

ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រតិភូយុវជន
នៃកម្មវិធីនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍

និងជប៉ុនលើកទី

៤៤

ឆ្នាំ

២០១៧ ចំនួនជាង ៣០០នាក់ នៅវិមានសន្តិភាព។ ក្នុងឱកាសដ៏
ថ្លៃថ្លានេះសម្តេចបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្តងទៀត អំពីការការពារលទ្ធិ-

ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា។

សម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍ថា យើងប្តេជ្ញាជាមួយដំណើរការ

ប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រទេសយើង ។ ពិតមែនហើយគ្មានប្រទេស
ណាមួយនៅលើពិភពលោកនេះគ្មានបញ្ហានោះទេ។

យើងគ្រាន់

ណាទេ យើងក៏មិនត្រឹមតែចង់បានជំនួុយហើយឱនក្បាល ក្រោម
សម្តេចតេជោបានបញ្ជាក់ថា៖

«យើងមិននៅក្រោមការត្រួតត្រា

របស់ប្រទេសណាមួយទេ ។ យើងជាកម្ពុជា យើងមិនផ្តល់ឱកាស

សម្រាប់បរទេសមកជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការរបស់យើងនោះទេ ។ ខ្ញុំ

អំពាវនាវជនរួមជាតិលើកកម្ពស់ស្មារតីជាតិនិយម ស្មារតីឯករាជ្យ

ស្មារតីការពារនូវអធិបតេយ្យ និងបូរណភាពទឹកដី ។ យើងមិនត្រូវ
អោនក្បាលគ្រាន់តែដើម្បីដោះដូរជាមួយនឹងជំនួយបន្តិចបន្តួចនោះ

ទេ យើងធ្លាប់រងនូវការដាក់ទណ្ឌកម្មដ៍អយុត្តិធម៌បំផុតពីសំណាក់
លោកពីខាងក្រៅហើយ ការមិនឱនក្បាលរបស់យើងវាជាកិត្តិយស
ជាតិរបស់យើង ។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថា ប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្មេង ទាំងចាស់
ទាំងប្រុស ទាំងស្រី និងគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈ និងយល់ព្រមជាមួយខ្ញុំ

ដើម្បីលើកតម្លៃឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួន យើងត្រូវប្រឆាំង

និងការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេស ដែលជាមូលហេតុចំបងនាំមកនូវ
អន្តរាយសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើង» ។



ព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បាន

អញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុងជំនួបជាមួយតំណាងកម្មករ កម្មការិនីជាង ៤ ពាន់នាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រ។
ក្នុងឱកាសនោះសម្តេចតេជោបានថ្លែងថា

ប្រសិនបើអាមេរិក

កាត់ជំនួយ សម្រាប់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត

តែចង់ស្នើឲ្យប្រទេសនានា គោរពនូវការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេស

(គ.ជ.ប.) មានន័យថា អាមេរិក មិនត្រឹមតែផ្តួលសម្តេចមិនបាន

ឲ្យយើងសម្រេចកិច្ចការរបស់យើង។ គ្មានអ្នកណាស្គាល់យើងជាង

កម្ពុជាថែមទៀតផង។

និមួយៗតែប៉ុណ្ណោះ។ កុំលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់យើង ទុក
យើងនោះទេ។

យើងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រាប់ព្រឹទ្ធសភា

នោះ ទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបានរួមចំណែកសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅ

សម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍ថា « ខ្ញុំស្វាគមន៍ចំពោះអាមេរិក

នៅថ្ងៃទី ២៥ កុម្ភៈ ២០១៨ ខាងមុខ។ យើងនឹងចាត់តាំងរៀបចំការ

កាត់ជំនួយទៅដល់គ.ជ.ប. ។ បានសេចក្តីថា អ្នកឯងនិយាយពី

បីអ្នកជួយ ឬមិនជួយវាមិនសំខាន់សម្រាប់យើងទេ។ ទោះបីអ្នក

អ្នកឯងផ្តួលខ្ញុំមិនដួលហើយអ្នកឯង

បោះឆ្នោតរដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី២៩ កក្កដា ២០១៨ ខាងមុខ ទោះ

មិនទទួលស្គាល់ ឬទទួលស្គាល់ ច្បាប់យើងខ្ញុំ គឺតម្រូវឲ្យប្រជាជន
កម្ពុជាទទួលស្គាល់គឺចប់សព្វគ្រប់ហើយ ។ គណៈកម្មាធិការជាតិ

លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ហើយអ្នកឯងកាត់ជំនួយពី គ.ជ.ប. ។ អីចឹង
នៅបានរួមចំណែកសម្លាប់

លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា » ។ ការកាត់ជំនួយរបស់អាមេរិក
មិនបានសម្លាប់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេ តែគឺជាការសម្លាប់ក្រុម

រៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាស, ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដោះស្រាយបញ្ហា

មនុស្សដែលបម្រើនយោបាយរបស់អាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះ។ «យកល្អ

លទ្ធផលចុងក្រោយ។ ព្រះមហាក្សត្រកោះប្រជុំសភា។ ព្រះមហា-

ងាប់ NGO (អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងស្រុក) ទាំងអស់ ។

ចុងក្រោយ ។ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាស
ក្សត្រតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្រ្តីចេញពីគណបក្សឈ្នះឆ្នោត រួចហើយ

នាយករដ្ឋមន្រ្តីរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្រ្តីមួយសុំការអនុម័តពីរដ្ឋសភា រួច
ហើយព្រះរាជក្រឹត្យបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលគឺជារឿងចប់សេចក្តី

។

វាមិនមានការចាំបាច់ទៅអញ្ជើញបរទេស ឲ្យមកទទួលស្គាល់លទ្ធផល

ការបោះឆ្នោតនោះទេ។ រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមិនបានតម្រូវឲ្យប្រទេស
ក្រៅមកទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតទេ។ យើងអញ្ជើញបរទេស

មកធ្វើការសង្កេតការណ៍ ។ ដូចនេះមិនចាំបាច់អ្នកណាចោទថា
ត្រូវទទួលស្គាល់ ឬមិនទទួលស្គាល់នោះទេ ។ យើងអត់មានត្រូវការ

ទេព្រោះអំណាចប្រទេសយើងមិនមែនត្រូវយករដ្ឋធម្មនុញ្ញ ឬច្បាប់
ប្រទេសដទៃយកមកអនុវត្តទេ ។

 នៅថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយ

កម្មករ កម្មការិនី និងនិយោជិត ពីរម៉ឺននាក់ក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្ម
7 NG សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា «យើងមិនមែនគ្រាន់

អាមេរិកកាត់ជំនួយពីកម្ពុជាទាំងអស់តែម្តងទៅ ព្រោះកាត់ទៅវា
សម្តេចតេជោបន្តថា ឆ្នាំ ២០១៣ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកពេលនោះ
បានសួរខ្ញុំថា
ជំនួយ?។

ហេតុអីឯកឧត្តមនិយាយជំរុញឲ្យអាមេរិកកាត់

ខ្ញុំឆ្លើយថា

ចុះអ្នកឯងមិនទៅសួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភា

រដ្ឋសភាអាមេរិកទៅ បើគេនិយាយ ខ្ញុំក៏ត្រូវនិយាយ ទៅខ្ទប់មាត់
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភាកុំឲ្យចេះតែនិយាយថាកាត់ៗ អីចឹង ។
ខ្ញុំត្រូវតែថាទៅវិញថា កាត់ទៅកុំនិយាយច្រើនពេក ។ តែដល់ងាប់

វាងាប់ NGO ដែលបំផ្លាញយើងរាល់ថ្ងៃ។ឲ្យងាប់មុនទៅ ។ មិនទាន់
ធ្វើអូឌីតផង បន្តិចទៀតធ្វើអូឌីត។ អ្នកឯងយកលុយមកចាយអីមក
ចាយនៅកម្ពុជាហើយបំផ្លាញកម្ពុជាអត់បានទេ »។

នៅក្នុងឱកាសនោះ សម្តេចតេជោក៏បានប្រកាសផងដែរទាក់ទង

ជាមួយការគំរាមបិទទីផ្សារនាំចេញផលិតផលកាត់ដេររបស់កម្ពុជា ។
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សម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ ៖ ប្រឆាំងដាច់ខាតឧបាយកលធ្វើ

បដិវត្តន៍ពណ៌ ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិធ្លាក់ក្នុងគ្រោះមហន្តរាយ

សម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ

គណៈអធិបតីក្នុងអង្គពីធខ
ី ួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៦៤ នៃថ្ងៃកំណើត
កងយោធពលខេមរភូមិន្ទ

អញ្ជើញត្រួតពលក្នុងពិធីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៦៤
នៃថ្ងៃកំណើត កងយោធពលខេមរភូមិន្ទ

នៅថ្ងៃទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ សម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ បានអញ្ជើញជាអធិបតី

ក្នុងពិធីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៦៤ នៃថ្ងៃកំណើត
កងយោធពលខេមរភូមិន្ទ (៩ វិច្ឆិកា ១៩៥៣ - ៩ វិច្ឆិកា ២០១៧)

មួយមកបង្កគ្រោះថ្នាក់ បំផ្លាញប្រទេសជាតិ និងប្រជាជនកម្ពុជា

ជាថ្មីម្ដងទៀត ដូចដែលយើងធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ចាប់ពីក្រោយសម័យ

សង្គ្រាម ឆ្នាំ១៩៧០ និងដូចជានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដ៏ខ្មៅងងឹត
នោះឡើយ។

ចាប់តាំងពីប្រទេសកម្ពុជា ទទួលបានឯករាជ្យភាពពេញបរិបូរណ៌

ស្រុកភ្នំស្រួច

នៅថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៥៣ ក្រោមព្រះរាជបូជនីយកិច្ចរបស់

សម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ បានថ្លែងបញ្ជាក់ថា «ដើម្បី

ដំណាក់កាលនោះមេបញ្ជាការ និងកងទ័ពបារាំង បានចាកចេញពី

នៅវិទ្យាស្ថានទ័ពជើងគោក
ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។

ឆ្លើយតបទៅនឹងបាតុភាព

ឃុំត្រែងត្រយឹង

អសកម្ម

ដែលកើតមានឡើងនៅក្នុង

សង្គមជាតិ ដ៏ដូចជាការប៉ុនប៉ងនាំមកនូវបដិវត្ដន៍ពណ៌នៅកម្ពុជាចំ
ពោះមុខយើងត្រូវប្រកាសជំហរប្រឆាំងដាច់ខាត
ឱកាសនិយមទាំងឡាយណា

ចំពោះក្រុមជន

ដែលនាំប្រទេសជាតិឲ្យធ្លាក់ក្នុង

គ្រោះមហន្ដរាយ ការបំផ្លិចបំផ្លាញសុខសន្ដិភាព ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់

ភាពសុខក្សេមក្សាន្ដរបស់ប្រជាជន»។ សម្តេចពិជ័យសេនា បាន

ថ្លែងបន្ដថា យើងត្រូវតែប្រឆាំងដាច់ខាត ចំពោះទង្វើអគតិទាំងនេះ

ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ ក្នុង
ទឹកដីកម្ពុជា គឺក្នុងពេលនោះហើយ ដែលកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ
ត្រូវបានបង្កើតឡើង ។ កងយោធពលខេមរភូមិន្ទ មានតួនាទីយ៉ាង

សំខាន់ក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដី អធិបតេយ្យភាពជាតិពីការ
ឈ្លានពានរបស់បច្ចាមិត្ត ព្រមទាំងការពារព្រះមហាក្សត្រ ការពារ

រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ការពាររាជរដ្ឋាភិបាល និងការពារសុខសន្តិភាពរបស់
ជាតិផងដែរ៕

ហើយគោរពប្រតិបត្តិឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន តាមបទបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដែលមានសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រមុខ ក៏ដូចជា
បទបញ្ជារបស់ក្រសួងការពារជាតិ អគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយោធពល

ខេមរភូមិន្ទ ក្នុងការបម្រើដល់បុព្វហេតុ ការពារជាតិមាតុភូមិ និង
ប្រជាជន។ សម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ បានអំពាវនាវឲ្យកង
យោធពលខេមភូមិន្ទត្រូវលើកកម្ពស់ស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះឧបាយ

កល «បដិវត្តន៍ពណ៌» ត្រូវចាត់ទុកថា អង្គការចាត់តាំងខ្មែរក្រហម

ព្រៃផ្សៃយ៉ាងណា គឺអង្គការចាត់តាំង បដិវត្ដន៍ពណ៌ ក៏គ្រោះថ្នាក់
ចំពោះជាតិយ៉ាងនោះដែរ។ ដូចនេះ យើងត្រូវហ៊ានលះបង់គ្រប់

បែបយ៉ាង ទោះស្ថិតក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយ ត្រូវត្រៀមគ្រប់កាលៈ-

ទេសៈ ដើម្បីប្រឆាំងជាមួយបដិវត្ដន៍ពណ៌ មិនអនុញ្ញាតឲ្យជនណា

ពលទាហាន នាយទាហាន អញ្ជើញចូលរួមក្នុងអង្គពិធខ
ី ួបអនុស្សាវរីយ៍
លើកទី៦៤ នៃថ្ងៃកំណើត កងយោធពលខេមរភូមិន្ទ
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skmµPaBsmaCikrdæsPa-RBwT§sPa-raCrdæaPi)al nigm®nþIKNbkS
ថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាលប្រជុំស្នាក់ការ

គណបក្សខេត្ត ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល សមាជិក

គណៈអចិន្ត្រៃយ៍ គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា អនុប្រធានទី២ រដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណា-

ចក្រកម្ពុជា និងជាប្រធានក្រុមការងារគណបក្សថ្នាក់

កណ្តាលចុះជួយខេត្តកំពង់ធំ បានអញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ច

ប្រជុំក្រុមការងារចុះជួយខេត្តកំពង់ធំ ប្រចាំខែតុលា ។ អង្គប្រជុំបានស្តាប់សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារក្នុងខែតុលា

ឆ្នាំ២០១៧ និងទិសដៅភារកិច្ចសម្រាប់រយៈពេលបន្ត និងបានធ្វើការចូលរួមយោបល់បំពេញបន្ថែមលើសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍ ដើម្បី
ជាបទពិសោធន៍យកទៅអនុវត្តឱ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ។

ថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ សម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់

សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ និងលោកជំទាវ
ក្នុងឱកាសបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកាណាដា បានឆ្លៀតជួប
សំណេះសំណាល សាកសួរសុខទុក្ខជាមួយបងប្អូន អណិកជនខ្មែរ
ជាសមាជិក សមាជិកា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រស់នៅទីក្រុងវែនគូវឺ
ប្រទេសកាណាដា ដែលបានចូលរួមគាំទ្រគណបក្សប្រជាជានកម្ពុជា
គ្រប់កាលៈទេសៈ។
រាត្រីថ្ងៃទី ១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន

សមាជិកាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកម្មវិធីប្រកួតវគ្គ

ផ្តាច់ព្រាត់រាជនីសម្រស់លំដាប់ពិភពលោកឆ្នាំ ២០១៧ ( Miss Global

2017) នៅមជ្ឈមណ្ឌល និងពិព័រណ៌កោះពេជ្រ រាជធានីភ្នំពេញ ។
លោកជំទាវបានសម្តែងនូវការកោតសសើរ និងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះ
គំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ និងបានគូសបញ្ជាក់ថា ប្រការដែលកម្ពុជាអាចធ្វើជា

ម្ចាស់ផ្ទះបាន ក៏ព្រោះតែមានការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់
សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានធ្វើប្រទេសឲ្យមានសុខសន្តិភាព និងការ

អភិវឌ្ឍន៍លើគ្រប់វិស័យ ក្នុងនោះវិស័យវប្បធម៌ និងសិល្បៈក៏មានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរ មិនដូចអ្វីដែលគណបក្សប្រឆាំង
ដែលតែងតែញុះញុង និងលាបព៌ណគ្រប់រូបភាព ហើយជានិច្ចកាលតែងរារាំងដល់ការអភិវឌ្ឍន៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់បែបយ៉ាង។

ក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម កែ គឹមយ៉ាន
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី និងជាប្រធានក្រុមការងារ
ថ្នាក់ជាតិ

ចុះមូលដ្ឋានខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

បានអញ្ជើញជា

អធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវអគារចំនួន ១ខ្នង
ជាអំណោយ របស់អង្គការមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាល
បច្ចេកទេស (SEAPC-C) នៅក្នុងបរិវេណវិទ្យាល័យជប់វារី
ឃុំជប់វារី ស្រុកព្រះនេត្រព្រះ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។
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ថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ គន់ គីម

សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍

គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

អគ្គមេបញ្ជាការរងកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ និងជានាយសេនាធិការចំរុះបាន
អញ្ជើញចែកអាវរងារដែលជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី

ប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជូនដល់កងកម្លាំងនៃមូលដ្ឋាន សមុទ្រកងទ័ពជើង
ទឹករាម និងចុះពិនិត្យការងារជួសជុលនិងថែទាំគ្រឿងបំពាក់របស់កងទ័ពជើងទឹក
នៅខេត្តព្រះសីហនុ។

ក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ មាស សុភា

សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជា អគ្គមេបញ្ជាការរង មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោក អញ្ជើញចុះ
សំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខ និងផ្តល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធបណ្តោះអាសន្នជូន

ដល់យោធិនពិការ នៅមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៏យោធិនពិការ៣១៧តេជោភ្នំឆ័ត្រ
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យជំហានទី២ចំនួន ១៨២ខ្នង ដែលជំហានទី១ បាន
ប្រគល់ជូនចំនួន ២២០ខ្នង លើផែនការ ៤៩៥ខ្នង។

ថ្ងៃទី១៧ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ថោង ខុន សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទេសចរណ៍បានអញ្ជើញចូលរួមវេទិកាទេសចរណ៍
វប្បធម៌ អាស៊ាន-ចិន ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅសណ្ឋាគារអង្គរប៉ារ៉ាឌី ខេត្តសៀមរាប។ ថ្លែងក្នុង
វេទិកានោះ ឯកឧត្តម ថោង ខុន បានលើកឡើងថា វេទិកាទេសចរណ៍វប្បធម៌អាស៊ាន-ចិន
នឹងរួមចំណែកលើកកម្ពស់សន្តិភាព ស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់តំបន់ទាំងមូលពិសេស
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អ ផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគដែលនាំមកនូវលំហូរទេសចរណ៍
និងវិនិយោគជាច្រើនមកកម្ពុជា និងអាស៊ាន។

ថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម វង សូត សមាជិកគណៈកម្មាធិការ
កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជារដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន
និងយុវនីតិ-សម្បទា បានជួបសំណេះសំណាលជួបជាមួយមន្រ្តីគណបក្សក្នុងស្រុក
ពញាក្រែក ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ និងស្រុកកំចាយមារ ខេត្តព្រៃវែងជិត១ពាន់នាក់ និងបាន
ស្វាគមន៍សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា

CNRP

ដែលទើបចុះចូលគណបក្សប្រជាជននៅ

ស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ស្រុកពញាក្រែក។ ឯកឧត្តម គូសបញ្ជាក់ថា
គណបក្សស្រុក-ឃុំ បានខិតខំពង្រឹងពង្រីកកម្លាំងពិតរបស់គណបក្ស តាមវិធីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព សមាជិកបក្ស គ្រួសារបក្ស ធ្វើសៀវភៅបក្ស
និងប័ណ្ណសំគាល់សមាជិកបក្ស ។

ថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ
សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្តី
ក្រសួងព័ត៌មាន បានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនផ្សាយទូរទស្សន៍
និងវិទ្យុកម្លាំង៥ គីឡូវ៉ាត់ ដែលជាអំណោយរបស់វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម
ជូនដល់មន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកំពង់ចាម ។
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ថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត សមាជិកគណៈ
កម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

និងជាប្រធានសមាគមសិស្ស-

និស្សិតអាហារូបករណ៍សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត
តំណាងដ៏ខ្ពស់ខ្ពងស
់ ម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រ
បណ្តោះអាសន្នមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ និងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិជូនសិស្សានុសិស្ស
ជ័យលាភី នៃសាលាអន្តរជាតិ ភ្យូឆឺប្រាយ (Future Bright) ខេត្តសៀមរាប
សម្រាប់ឆ្នំាសិក្សា២០១៦-២០១៧ ។

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម វេង សាខុន

សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្តី
ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានជួបពិភាក្សាការងារ
ជាមួយក្រុមហ៊ុន SunRice នៅទីស្នាក់កណ្តាលនាទីក្រុងស៊ីដនី ក្នុង
គោលបំណងទាក់ទាញការនាំចូលអង្ករកម្ពុជា

មកកាន់ប្រទេស

អូស្រ្តាលី។
ថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឯកឧត្តម ស សុខា សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលព្រៃវែង ឯកឧត្តម ជា សុមេធី
សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

អភិបាលនៃ

គណ:អភិបាលខេត្តព្រៃវែង ព្រមទាំងលោកជំទាវជាភរិយាសម្តេចក្រឡាហោម
ស ខេង បានដឹកនាំក្រុមគ្រូពេទ្យចំនួន១២០រូប ចុះពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺ
ជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃ និងមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយ នៅក្នុង
បរិវេណអនុវិទ្យាល័យសម្តេចឪ ស្ថិតក្នុងភូមិត្បូងវត្ត ឃុំក្របៅ ស្រុកកំចាយមារ
ខេត្តព្រៃវែង។
ថ្ងៃទី២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង ប្រធានស្តីទីគណៈកម្មការទី១០
ព្រឹទ្ធសភា និងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគទី៣ (ខេត្តកណ្តាល) បានអញ្ជើញជា
អធិបតីភាពក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ក្រុមយុវជន ប្រជាការពារ
ភូមិ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងសិស្សានុសិស្សដែលប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
នៅឃុំឈើទាល

និងឃុំកំពង់ស្វាយ

ស្រុកកៀនស្វាយ

ខេត្តកណ្តាល។

ឯកឧត្តម

បានមានប្រសាសន៍បន្តថា ការផ្តល់ សេវាសាធារណៈ គឺជាតម្រូវការយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់
បម្រើជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។
ថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ចាន់ ចេស្តា ប្រធានគណៈកម្មាធិការ

គណបក្សខេត្ត

និងជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពត

បានជួបស្វាគមន៍អតីត

សមាជិក សមាជិកា គណបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន៣៥ រូបមកពីបណ្តាក្រុង ស្រុក ទូទាំងខេត្ត
ដែលសុំចូលរួមរស់ជីវភាពនយោបាយជាមួយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

បន្ទាប់ពីបាន

ជ្រួតជ្រាបនូវអំពើក្បត់ជាតិរបស់មេបក្សខ្លួន។ ឯកឧត្តម លើកឡើងថា នេះការសម្រេចចិត្តដ៏
ត្រឹមត្រូវរបស់បងប្អូន ដែលបានមករួមរស់ក្នុងជីវភាពនយោបាយជាមួយគណបក្សប្រជាជន

កម្ពុជា។ ឯកឧត្តម បញ្ជាក់ថា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ថាតួនាទីរបស់បងប្អូន
ដែល ធ្លាប់មាននឹងត្រូវបានរក្សាដដែល។ ដូច្នេះក្នុងចំណោមសមាជិកថ្មីទាំងអស់ ដែលមាន

តំណែងក្នុងជួរក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទូទាំងខេត្តកំពត

ផ្តល់តួនាទីជូនវិញ។

គណៈកម្មាធិកាបក្សខេត្តនឹងរៀបចំ
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នាព្រឹកថ្ងៃទី២១ តុលា ២០១៧ ឯកឧត្តម លៀម សុដា ប្រធាន

ក្រុមការងារយុវជនខេត្ត បានចូលរួមប្រកាសក្រុមការងារយុវជន ស្រុកឃុំ-ភូមិ

ព្រមទាំងបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់យុវជនចំនួនជាង២០០

នាក់ ដោយមានប្រធាន អនុប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស មក
ពីគ្រប់ក្រុង-ស្រុក ចូលរួមផងដែរ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ស ថាវី
ប្រធានគណបក្សខេត្តឧត្តរមានជ័យ តំណាងឯកឧត្តមបណ្ឌិត គន់ គីម ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខេត្តឧត្តរមានជ័យ។
ខេត្តសៀមរាប ៖ ព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមការងារ

យុវជនគណបក្សខេត្ត បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពីវិធាន
ការរក្សាសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ សុវត្ថិភាពសង្គម និង

បច្ចុប្បន្នភាព នៃស្ថានការណ៍នយោបាយកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាពរបស់
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត

ខេត្តសៀមរាប។

ឃឹម

ប៊ុនសុង

អភិបាលនៃគណៈអភិបាល

ថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ នៅស្នាក់ការគណបក្សខេត្តកែប
មានពិធីប្រកាសបញ្ចូលសមាជិកគណបក្សថ្មីជាយុវជន ៤មន្ទីរ នៅ
សាខាបក្សមន្ទីរ ពាណិជ្ជកម្ម មន្ទីរកិច្ចការនារី មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
និងមន្ទីរកសិកម្ម

រុក្ខាប្រមាញ់

និងនេសាទ

នៃគណៈកម្មាធិការ

គណបក្សខេត្តកែប ចំនួន ១៥០ នាក់ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម
កែន សត្ថា សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្តកែប ឯកឧត្តម សោម ពិសិដ្ឋ សមាជិកក្រុម

ការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត។
នៅថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា

ខេត្តព្រះវិហារ

បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែតុលា

ដើម្បីពិនិត្យការអនុវត្តការងារ ប្រគល់សេចក្តីសម្រេចជូនសមាជិកក្រុម
ការងារថ្មីចំនួន ២រូប ការចងបណ្តាញក្រុមការងារយុវជនខេត្ត ក្រុងស្រុក និងសកម្មជនយុវជនតាមបណ្តាអង្គភាព។

ថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមគ្រូឧទ្ទេសរបស់ក្រុមការងារ
យុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម យស់ ផានីត្តា

សមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល បានចូលរួមធ្វើ
បទបង្ហាញក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល នៃកម្មវិធី"យុវជនបាត់ដំបងដើម្បីបុព្វ
ហេតុគណបក្ស" ជូនដល់ក្រុមសកម្មជនយុវជនគណបក្សទាំង ១៤

ក្រុង-ស្រុក នៃខេត្តបាត់ដំបង ។
ថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគណបក្សលើកទី១

សម្រាប់មន្រ្តី និងក្រុមសកម្មជនយុវជនគណបក្សចំនួន ១៩៥ នាក់ មកពីឃុំ៤
នៃស្រុកសំរោង ស្តីពីភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងការកសាងបក្សនៅមូលដ្ឋាន ក្រោម
អធិបតីភាព ឯកឧត្តម ម៉ៅ ហាវណ្ណាល់ ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាល

ចុះជួយស្រុកសំរោង នៅទីស្នាក់គណបក្សស្រុកសំរោង។ ខ្លឹមសារនៃវគ្គបណ្តុះ
បណ្តាលនេះមាន៣ចំណុច៖

ទី១-ភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅមូលដ្ឋាន

និងគោល

គំនិតជោគជ័យបង្ហាញដោយលោកស៊ីវស្រេង ទី២-យុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការពង្រឹង និងកសាងបក្ស នៅមូលដ្ឋាន បង្ហាញដោយ ឯកឧត្តម ពៅ ប៉ូលីណែលនិងទី៣ការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋាន បង្ហាញដោយ លោកទឹង សុជាតិ។

ថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ជ្រុន ថេរ៉ាវ៉ាតសមាជិក

ក្រុមការងារយុវជនថ្នាក់កណ្តាល

អនុប្រធានគណៈពង្រឹងស្រុក

និងជាប្រធានជនបង្គោលយុវជនស្រុក

បានអញ្ជើញជាអធិបតី

ព្រៃឈរ

ក្នុងពិធីបើក

បវេសនកាល ឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០១៧-២០១៨ នៅវិទ្យាល័យរណរិទ្ធគន្ធបុប្ផា
ក្នុងស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម និងនៅព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧
នៅឃុំកោះកែវ ស្រុកល្វាឯម។
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ថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ លោកជំទាវ លៀង

ស្រីម៉ុល

អនុប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត

ព្រៃវែង បានចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសបញ្ចូលយុវជន
ស្រុកស្វាយអន្ទរ

ជាសមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ចំនួន ២០០នាក់។

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមការងារ
យុវជនគណបក្សស្រុករំដួលខេត្តស្វាយរៀង
បានធ្វើការ
បច្ចុប្បន្ន

និងវាគ្មិន

ផ្សព្វផ្សាយពីស្ថានការណ៍នយោបាយកម្ពុជា
ជាពិសេសការធ្វើបដិវត្តពណ៌របស់គណបក្ស

ដទៃជូនដល់ក្រុមសកម្ម-ជនតាមឃុំប្រមាណ ៧០រូប។
នាថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ពិធីប្រកាសកែសំរួល

និងបំពេញបន្ថែមក្រុមការងារយុវជន និងសកម្មជនសាខាបក្ស
ការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិចំការលើ
បង្អែក

មណ្ឌលសុខភាព

និងវិទ្យាល័យ

មន្ទីរពេទ្យ

ស្រុកចំការលើ

ខេត្តកំពង់ចាម ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានិត

សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល

ស្រុកចំការលើ ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ សមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល ។

និងជាប្រធានក្រុមចុះជួយ

នៅថ្ងែទី១៣-១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ពិធីបើកវគ្គ

អប់រំនយោបាយជំនាន់ទី០៩ ជូនមន្រ្តីគណបក្សប្រជាជន

កម្ពុជា នៅក្រុងបាងលុន ខេត្តរតនៈគិរី ក្រោមអធិបតីភាព
ឯកឧត្តម ថង សាវុន សមាជិកក្រុមការងារ

យុវជន

គណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជន
គណបក្សខេត្ត ។

ថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង៩ និង៣០
នាទីព្រឹកក្រុមការងារយុវជនគណបក្សស្រុកភ្នំព្រឹក ខេត្ត
បាត់ដំបង

បានចូលរួមកម្មវិធីសំណេះសំណាលក្រោម

អធិបតីភាព ឯកឧត្តម សឿម ប៊ុនរិទ្ធិ អនុប្រធានក្រុម

ការងារយុវជនគណបក្សខេត្តបាត់ដំបង

ស្តីពីសភាព-

ការណ៍ថ្មីៗ នៅទីស្នាក់ការគណបក្សស្រុកភ្នំព្រឹក ខេត្តបាត់ដំបង។ សមាសភាពចូលរួមក្រុមការងារថ្នាក់ខេត្តមានចំនួន ១៦
នាក់ ក្រុមការងារយុវជនស្រុកមានចំនួន ១២៣ នាក់ ស្រី ៦០ នាក់ សរុបរួមមានចំនួន ១៣៩ នាក់ ស្រី ៦០ នាក់។
ខេត្តកំពត ៖ ថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ជឹង ផល្លា សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍

គណបក្សខេត្ត និងឯកឧត្តម នៃ គង់់ អនុប្រធានក្រុមការងារយុវជនខេត្ត លោក ខៀវ

រិទ្ធី អនុប្រធានក្រុមការងារយុវជនខេត្ត តំណាង ឯកឧត្តម ភុន សារពេជ្រ សមាជិក
ក្រុមការងារយុវជនថ្នាក់កណ្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនខេត្ត ព្រមទាំងក្រុម

ការងារយុវជនគណបក្សស្រុក
គីឡូក្រាម។

បាននាំយកអង្ករជូនគណបក្សស្រុក

ចំនួន៥០០

TsSnavdþI RbCaCn 23

qñaMTI 17 elx 198 Exvicäika qñaM 2017

សមិទ្ធផលសំខាន់ៗមួយចំនួននៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ច
នៅថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ធនាគារពិភពលោកបានធ្វើការវាយ

ក្នុងតោន ។ ជ័រកៅស៊ូរបស់កម្ពុជាត្រូវបាននាំចេញភាគច្រើនទៅ

រយៈពេល ២ឆ្នាំខាងមុខ ដែលត្រូវបានជំរុញដោយការផ្លាស់ប្តូរទៅ

កន្លងទៅកម្ពុជាបាន នាំចេញជ័រកៅស៊ូជាង ១៤ម៉ឺនតោន ទទួល



តម្លៃថា សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែរក្សាភាពខ្លាំង និងរឹងមាំនៅក្នុង
ជាផលិតកម្មបន្ថែមតម្លៃកាន់តែខ្ពស់ ។ ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបដ៏
រឹងមាំរបស់កម្ពុជាត្រូវបានរំពឹងថា នឹងកើនឡើងដល់ ៦,៩% ក្នុង

កាន់ប្រទេសចិន វៀតណាម សិង្ហបុរី និងម៉ាឡេស៊ី ។ នៅឆ្នាំ២០១៦
បានទឹកប្រាក់ជាង ១៨០លានដុល្លារ ។



កម្ពុជា បាននាំចេញអង្ករទៅកាន់ទីផ្សារបរទេសបាន

ឆ្នាំ២០១៨ ហើយរក្សាកម្រិតខ្ពស់ជិតស្មើនឹង ៦,៧% ក្នុងឆ្នាំ២០១៩

ប្រមាណ ៤៩ម៉ឺនតោន កើនឡើង១៦% បើធៀបនឹងរយៈពេល

ធ្វើពិពិធកម្ម ការនាំចេញស្បែកជើង និងគ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត ។

លំដាប់ថ្នាក់ទី១ ប្រទេសបារាំងនាំចូល ៦៣.៣០០តោន ឈរ

ដោយសារលំហូរចូលដ៏ប្រសើរនៃការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស ការ
-

ការនាំចេញរយៈពេល ៩ខែឆ្នាំនេះ មានទំហំទឹកប្រាក់

៧.៧០០ លានដុល្លារ កើនឡើង ១៧% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូច
គ្នាកាលពីឆ្នាំមុន ។ ក្នុងនេះការនំាចេញសម្លៀកបំពាក់មានតម្លៃ
៤,៩ពាន់ លានដុល្លារ កើនឡើង ៨,៣% ការនាំចេញស្បែកជើង

មានតម្លៃ ៦៣៦,៧៦ កើនឡើង ៤៣% និងវាយនភ័ណ្ឌមានតម្លៃ

ដូចគ្នា ឆ្នាំ២០១៦ ។ ប្រទេសចិននាំចូល ១៤២.៧៦៨តោន ឈរ
លំដាប់ថ្នាក់ទី២

និងប្រទេសប៉ូឡូញនាំចូល

ឈរលំដាប់ថ្នាក់ទី៣

។

៣៩.៣៥២តោន

អង្កររបស់កម្ពុជាបាននាំចេញទៅកាន់

ប្រទេសជិត៦៣ នៅលើពិភពលោក ខណៈក្រុមហ៊ុននាំចេញអង្ករ
មានចំនួនជាង ៨០ក្រុមហ៊ុន ។

- គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ការងារប្រមូលផលស្រូវរដូវវស្សា

៧៦,៨៨ លានដុល្លារ ខណៈផលិតផលមិនជាក់លាក់ផ្សេងទៀត

រហូតមកដល់ពេលនេះ សម្រេចបានចំនួន ១.០៤៤.៧៨៨ហ.ត

ការនាំចេញទៅសហភាពអឺរ៉ុបបានកើនឡើងដល់ ៣.០០០លាន

បរិមាណផលសរុបចំនួន

មានតម្លៃ ៥៦១,៤៥លានដុល្លារ កើនឡើងដល់ ៤២,៥១ % ។

ដុល្លារ ស្មើនឹង ៥,៩៤% បើធៀបនឹងរយៈពេល៩ខែកាលពីឆ្នាំមុន

។ ការនាំចេញ ទៅជប៉ុនចំនួន ៥៣៤,២៥លានដុល្លារ កើនឡើង

២៥,៨៤% ។ ការនាំចេញទៅអាមេរិកមានចំនួន ១,៤៧ពាន់លាន
ដុល្លារ ធ្លាក់ចុះ ១% បើធៀបរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន ។

- ក្នុងរយៈពេល៩ខែ ដើមឆ្នាំនេះវិស័យសំណង់បានទាក់ទាញ

នូវទឹកប្រាក់វិនិយោគប្រមាណ ៥,៦៣ពាន់ដុល្លារអាមេរិក ។ តួលេខ
នេះបង្ហាញថា

បានកើនឡើងប្រមាណ

២២%

បើធៀបនឹង

រយៈពេលដូចគ្នា កាលពីឆ្នាំមុន ដែលមានចំនួនត្រឹមតែ ៤,៦១ពាន់
ដុល្លារ តែប៉ុណ្ណោះ ។ ភាគរយច្រើននៃការវិនិយោគ ទាំងនេះគឺ
ទៅលើអគារពាណិជ្ជកម្មធំៗ ផ្សារទំនើប រោងចក្រ និងខុនដូ ។
- រយៈពេល១០ខែ ដើមឆ្នាំ

២០១៧ គឺចាប់ពីខែមករា ដល់
ខែ តុលាៈ



កម្ពុជា ប្រមូលផលជ័រ

កៅស៊ូបានចំនួន ១៣០.៧២៨

តោន កើនឡើងចំនួន ៣០.

៨៧០ តោន ស្មើនឹង៣១%
បើធៀបរយៈពេលដូចគ្នា ទៅ
នឹងឆ្នាំមុន

ដោយទទួលបាន

ទឹកប្រាក់ ចំនួន ២១៦. ២២៤.

១១២ ដុល្លារ ដែលតម្លៃលក់
ជ័រកៅស៊ូ មធ្យមក្នុងរយៈពេល

១០ខែគឺ ១.៦៥៤ដុល្លារ ក្នុង
១ តោន កើនឡើង ៥៣៣ដុលរ្លា

លើផ្ទៃដីអនុវត្តសរុប

២.៦៥៧.៧៦៨ហ.ត

ដោយទទួលបាន

៣.៣៩០.៩៨២តោន

លើសឆ្នាំមុន

៥៩៦.១៤៧ តោន ។ ទិន្នផលគិតជាមធ្យម ៣.២៤៦តោន/ហ.ត
លើសឆ្នាំមុន ២០គ.ក្រ/ហ.ត ។ ការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវ
ប្រាំងឆ្នាំ

២០១២-២០១៨

ភ្ជួររាស់រៀបចំដីសម្រេចបានចំនួន

១២០.២៧៤ហ.ត ក្នុងនោះភ្ជួររាស់ដោយគោក្របីចំនួន ៤.០៣២
ហ.ត ស្មើនឹង ៣,៣៥% និងដោយគ្រឿងយន្តចំនួន ១១៦.២៤២

ហ.ត ស្មើនឹង ៩៦,៦៥% តិចជាងឆ្នាំមុន ៣០.៦០៤ហ.ត សាប
បានសរុបចំនួន ១១៦ហ.ត តិចជាងឆ្នាំមុនចំនួន ៤០ហ.ត ស្ទួង

និងព្រោះសម្រេចបានចំនួន ១០៦.៤១៦ហ.ត ស្មើនឹង ២៣,៩៩%
នៃផែនការ ៤៤៣.៦០០ហ.ត ៕
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ការអនុវត្តគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មរស់រវើក រឹងមាំ
រួមចំណែកដល់ការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច
ផ្លាស់ប្តូរផ្សេងៗ ៧ ៧៣៦ ម៉ាក ការធ្វើទុតិយតាវិញ្ញាបនបត្រ ២ ៣៩

ម៉ាក កត់ត្រា ទទួលស្គាល់សិទ្ធិផ្តាច់មុខ ៣០១ ម៉ាក កត់ត្រា

អាជ្ញាប័ណ្ណ ១៦៥ ម៉ាក និងបានពង្រីកកិច្ចការពារម៉ាកសម្គាល់ភូមិ
សាស្ត្រ បានចំនួន ២ គឺ “ម្រេចកំពត” និង “ស្ករត្នោតកំពង់ស”្ពឺ

ដោយបានចុះបញ្ជីនៅសហគមន៍អឺរ៉ុប ប្រទេសវៀតណាម និងថៃ។

ដើម្បីធានាដល់ភាពរីកចម្រើននៃវិស័យនេះ ក្រសួងបានពង្រឹង

សមត្ថភាពផលិតកម្ម តាមរយៈការជំរុញសហគ្រិនភាព និងសមត្ថភាព

ជំនាញ ដើម្បីបង្កើនផលិតភាពផលិតកម្ម បង្កើនការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលក្នុងស្រុក សម្រាប់ទីផ្សារជាតិ និងអន្តរជាតិ ទាក់ទាញការ

ឯកឧត្តម ប៉ាន សូរស័ក្តិ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ដឹកនាំគណៈប្រតិភូ
ចូលរួមកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យទ្បើងវិញនូវគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មលើក
ទី២ របស់កម្ពុជា នៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក កាលពីថ្ងៃទី២៣
ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ក្នុងទីក្រុង ហ្សឺណែវ

វិស័យពាណិជ្ជកម្ម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានារយៈពេល

វិនិយោគ កែច្នៃផលិតផលក្នុងស្រុក និងជំរុញការនាំចេញ ដោយ
ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយអំពីការប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្មែរ

ដែលអាច

ផលិតបានក្នុងស្រុក ជំនួសការប្រើប្រាស់ផលិតផលនាំចូល និង

ចូលរួមអនុវត្តន៍គម្រោងមួយចំនួន ទាក់ទងនឹងការបង្កើនផលិតកម្ម
សម្រាប់កសិករ សិប្បករ និងអាជីវករខ្នាតតូច។ រៀបចំយន្តការ
អភិវឌ្ឍន៍វិស័យឯកជន

តាមរយៈការចងក្រងជាសមាគម
សមាគមម្រេច

និង

ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយ បានរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនដល់កំណើនសេដ្ឋ-

សម្ព័ន្ធសមាគមអាជីវកម្មដូចជា

សមាគមក្រូច

ពាណិជ្ជកម្មមួយរស់រវើក និងរឹងមាំ ស្របទៅតាមបរិបទអនុតំបន់

សមុទ្រកម្ពុជា សមាគមស្វាយចន្ទី។ល។ ព្រមទាំងជំរុញឲ្យសមាគម

កិច្ច។ នេះក៏អាស្រ័យដោយរាជរដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយ

ពោធិ៍សាត់ សមាគមដំឡូងមី សហព័ន្ធស្រូវ-អង្ករ សម្ព័ន្ធជលផល

និងសកលលោកផងដែរ ។

និងសម្ព័ន្ធសមាគមអាជីវកម្មទាំងនោះ

សំខាន់ៗផ្សេងៗទៀត ទៅកាន់ទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុប សហរដ្ឋ

អាជីវកម្ម ដើម្បីបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែង ចែករំលែកបទពិសោធន៍

ប្រាំមួយខែ ដើមឆ្នាំ២០១៧ មានទឹកប្រាក់សរុប ៣៥ ២៦០ ០០០ ០០០

ផលិតភាពផលិតកម្ម។ អនុវត្តគម្រោងជំរុញទីផ្សារសម្រាប់កសិករ

និងកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម។ ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនបច្ចុប្បន្ននេះ

ទៅលើមុខទំនិញស្រូវ ក្រអូប បន្លែ មាន់ស្រែ ដំឡូងមី សសៃសូត្រ

សម្រេចបានការចុះបញ្ជីថ្មី ចំនួន ១៧ ៤៤៨ ក្រុមហ៊ុនព្រមទាំងការ

ចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ សំដៅ ស្វែងរកទីផ្សារ និងបង្កើន

វិញ្ញាបនបត្រសម្រាប់សហគ្រាសឯកបុគ្គលចំនួន ១ ២៩៧

ឃ្លាំមើលស្ថានភាព និងសន្ទស្សន៍ថ្លៃមុខទំនិញចាំបាច់ ដែលបម្រើ

ការនាំចេញទំនិញសម្លៀកបំពាក់ ស្បែកជើង និងទំនិញ នាំចេញ

សមាជិក

និងសមាជិកានៅក្នុងសមាគម

ជួយពង្រឹងសមត្ថភាព
និងសម្ព័ន្ធសមាគម

អាមេរិក និងទីផ្សារអនុតំបន់ តំបន់ ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៣ រហូតដល់

ចំណេះដឹង និងជំនាញ ដើម្បីបង្កើនគុណភាពផលិតផល និង

ដុល្លារអាមេរិក

ខ្នាតតូច ( AIMS ) របស់អង្គការ IFAD ដោយផ្តោតសំខាន់

តាមរយៈការចេញវិញ្ញាបនបត្រប្រភពដើមទំនិញ

ត្រូវបានកែសម្រួល ទៅជាការចុះបញ្ជីតាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ដោយ

ដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្សែសង្វាក់តម្លៃផលិតផលទាំងនេះ

ដោយមានការ

កែប្រែស្ថានភាពសហគ្រាសចំនួន ២០ ៩០៧ ក្រុមហ៊ុន និងចេញ

ចំណូលជូនដល់កសិករខ្នាតតូច និងមធ្យម។ បង្កើតក្រុមការងារ

ក្រុមហ៊ុន។

ឲ្យជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ ហើយក្រុមការងារនេះ នឹងផ្តល់កិច្ចអន្តរាគមន៍

និងអភិវឌ្ឍន៍ជា

នានា ក្នុងករណីមានសភាពការណ៍មិនប្រក្រតីកើតឡើង ដើម្បី

វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ប្រភពដើមទំនិញ ការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម និង

បម្រើជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជា ស្រូវ អង្ករ ប្រេង

ស្វ័យប្រវត្តិកម្មធនាគារ បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ពាណិជ្ជករ

និងហ្គាស ចុះតាមដានស្ថានភាពផ្គត់ផ្គង់ទំនិញក្នុងទីផ្សារ ដើម្បី

អ្វីដែលស្មុគស្មាញ និងលុបចោលអ្វីមិនចាំបាច់។ ក្នុងរយៈពេលដូច

ចង្អុលបង្ហាញពីសូចនាករ សម្រាប់កែសម្រួលថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ

ចំនួន ៦ ៨៦៤ ម៉ាក បញ្ជាក់ប្រតិវេទន៍ចំនួន ៩ ៨១០ ម៉ាក ការ

កាន់តែកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយ ថ្ងៃនោះ ផ្នែកជំនាញពាក់ព័ន្ធ

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់

បន្តបន្ទាប់នូវប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ក្នុងការផ្តល់សេវារួមមាន ការផ្តល់

បញ្ចៀសវិបត្តិទីផ្សារ។ធ្វើអន្តរាគមន៍លើមុខទំនិញសំខាន់ៗ ដែល

សេវាពាក់ព័ន្ធ ការចុះបញ្ជីម៉ាក រួមទាំងការទូទាត់សេវាតាមប្រព័ន្ធ

ឥន្ធនៈ តាមរយៈការត្រួតពិនិត្យសន្និធិទំនិញ ដូចជា ប្រេងឥន្ធនៈ

ក្នុងស្រុក និងបរទេស ក្នុងការស្នើសុំសេវានានា ព្រមទាំងកែសម្រួល

ធានាស្ថិរភាពការផ្គត់ផ្គង់ និងតម្រូវការព្រមទាំងកំណត់រូបមន្ត

គ្នានេះដែរបានចុះបញ្ជីម៉ាកថ្មីចំនួន ២ ១៧៧ ម៉ាក ចុះសារឡើងវិញ

តាមបណ្តាស្ថានីយ។ ស្របពេលដែលចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ
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របស់ក្រសួងបានណែនាំ ឲ្យអាជីវករបិទស្លាកថ្លៃលើមុខទំនិញលក់

រាយ និងថ្លៃសេវាកម្មនានា ព្រមទាំងបានរៀបចំ និងផ្សព្វផ្សាយ
លិខិតបទដ្ឋាននានា ដើម្បីទប់ស្កាត់ការលក់ និងការចែកចាយផលិត

ផលក្លែងក្លាយសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរ និងណែនាំឲ្យអាជីវករប្រកប
អាជីវកម្មដោយភាពស្មោះត្រង់ ដើម្បីរក្សាកេរ្តិ៍ឈ្មោះផលិតផលក្នុង
ស្រុក។

ជាមួយគ្នានេះ

ក្រសួងបានចូលរួមអនុវត្តន៍យន្តការមួយចំនួន

ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកកស្ទះទំនិញកសិផល

ឬការបន្ទាបតម្លៃ

កសិផលពីសំណាក់ឈ្មួញកណ្តាល និងម្ចាស់មជ្ឈមណ្ឌល កែច្នៃប្រមូលទិញនានា ដោយរៀបចំការប្រជុំផ្លាស់ប្តូរយោបល់ពីគ្រប់ភា

គីពាក់ព័ន្ធជាទៀងទាត់ ដោះស្រាយបញ្ហាប្រកបដោយតម្លាភាព។

សកម្មភាពលើកដាក់ទំនិញ នាំចេញ នាំចូល នៅកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ

ទន្ទឹមនឹងនេះ បានរៀបចំចាត់តាំងឲ្យមានការចរចាជាលក្ខណៈ

អាស៊ាន និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ាន-ចិន អាស៊ាន-កូរ៉េ អាស៊ាន-រុស្ស៊ី

ថៃ និងភាគីវៀតណាម ក្នុងការនាំចេញពោត ដំឡូងមី ល្ពៅ

ការសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មជាមួយអឺរ៉ុប មជ្ឈឹមបូព៌ា ទ្វីបអាមេរិក

ជំរុញអនុវត្តការវេចខ្ចប់ល្អ ព្រមទាំងការដាក់ស្លាកសញ្ញាលើផលិត

ពាណិកម្មអន្តរជាតិ និងការចរចាបើកទីផ្សារតាមរយៈជំនួបជាមួយ

ប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមក្នុងស្រុក និងអនុវត្តតាមស្តង់ដារផលិតកម្ម

គណៈកម្មការសំខាន់ៗ គឺ គណៈកម្មការសម្របសម្រួល សេវាកម្ម

ទំនិញកម្ពុជា

ជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយតំបន់។

ទ្វេភាគី សម្រាប់ដោះស្រាយទីផ្សារនាំចេញតាមព្រំដែនជាមួយភាគី

និងអាស៊ាន-ហុងកុង ក៏ដូចជាការងារទ្វេភាគី កិច្ចសហប្រតិបត្តិ

ស្វាយចន្ទី។ល។

និងការងារពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក។

សំដៅសម្រួលការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឆ្លងព្រំដែន។

កម្ពុជាធ្វើកិច្ចទំនាក់ទំនង

ផលកម្ពុជា ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងលើកទឹកចិត្តសហគ្រិនឲ្យខិតខំ

ប្រតិភូអន្តរជាតិ តាមរយៈយន្តការនៃការចរចា ដែលមាន ៣

ក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយឲ្យទីផ្សារពិភពលោក ទទួលស្គាល់

អាស៊ាន គណៈកម្មការសម្របសម្រួលពាណិជ្ជកម្មទំនិញ និងភាព

ដែលមានគុណភាពល្អ

ទំនិញប្រទេសដទៃទៀត

អាចប្រកួតប្រជែងជាមួយ

នៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិ។

ជំរុញការ

ក្នុងរយៈពេលនេះ សមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងបានត្រួតពិនិត្យទំនិញ

ប្រើប្រាស់ទ្រព្យអរូបី ក្នុងការប្រមែប្រមូលទុនអាជីវកម្ម តាមរយៈ

នៅមាត់ច្រកព្រំដែន និងចុះតាមទីផ្សារមូលដ្ឋានរួមទាំងហាងទំនិញ

ស្តីពីប្រតិបត្តិការ ដែលមានកិច្ចធានាសម្រាប់ទទួលបានទុនបង្វិល

ចំនួនប្រមាណ ៥ ៩៩៩ លើក រឹបអូស និងកម្ទេចចោលទំនិញខូច

ការចាំបាច់នានា។

ប្រមាណ ១១៥ តោន។ ចុះបង្ក្រាបករណីចរាចរផលិតផលគ្មាន

ទំនិញ តម្លៃទំនិញនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិ ព្រមទាំងតួលេខនាំ

ករណី។ ចុះត្រួតពិនិត្យស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈចំនួន ៣១៥ ស្ថានីយ

ប្រសិទ្ធភាពផលិតកម្ម និងការនាំចេញ។ ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយចលនា

គុណភាព និងស្ថានីយចំនួន ១១៥ បានក្លែងបន្លំលើបរិមាណ

ទាក់ទងនឹងលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រនៃតំបន់

តាមច្រកព្រំដែនសំខាន់ៗ

ការលើកទឹកចិត្តឲ្យសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ប្រើប្រាស់ច្បាប់

តាមទីប្រជុំជននានា ទំនិញមានសារធាតុគីមីហាមឃាត់។ល។ បាន

អាជីវកម្មរបស់ខ្លួនរយៈពេលខ្លី ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទុនប្រតិបត្តិ

គុណភាព ទំនិញក្លែងបន្លំ ទំនិញហួសកាលបរិច្ឆេទកំណត់បានចំនួន

ក្រសួងបានផ្សព្វផ្សាយជាប្រចាំនូវព័ត៌មានទីផ្សារ សន្ទស្សន៍ថ្លៃ

ច្បាប់អនុញ្ញាត រំលោភសិទ្ធិនាំចូល និងក្លែងបន្លំម៉ាកសញ្ញាបាន ២២

អាចយកទៅប្រើប្រាស់បង្កើន

រកឃើញស្ថានីយ ចំនួន ២៧ ស្ថានីយ បានលក់ប្រេងក្លែងបន្លំ

ភូមិ១ ផលិតផល១ ធ្វើការសិក្សាអំពីសក្តានុពលផលិតកម្ម ដែល

(រង្វាស់រង្វាល់)។ កសាងមន្ទីរពិសោធន៍ខ្នាតតូច ៦ កន្លែង នៅ

ផលិតករក្នុងតំបន់នោះ ចូលរួមអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍការផលិតទំនិញ

សោធន៍ចល័តចំនួន ២ គ្រឿង។ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក៏បានរៀបចំ

ព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ និងចូលរួមផលិត

អង្គរសង្ក្រាន្តពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មនៅតាមបណ្តាខេត្ត ជាពិសេស

បាន រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រផលិតផលគ្រឿងចម្លាក់ជាប្រពៃណីជាតិ

នឹងនោះក៏បានចូលរួមពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មនៅក្រៅប្រទេស

ក៏ដូចជា ចូលរួមបង្កើនចំណូល និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដល់កសិករ

រៀបចំពិព័រណ៍ពិភពលោក នៅប្រទេសអ៊ីតាលី នៅឆ្នាំ២០១៥ និង

ការឈានចូលទៅទីផ្សារអន្តរជាតិ គឺទាមទារឲ្យមានការប្រឹង-

អាស៊ាន នៅឆ្នាំ២០១៦។ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានរៀបចំយុទ្ធនា

ក្របខណ្ឌពាណិជ្ជកម្មសេរីសំខាន់ៗ ក្នុងតំបន់ អនុតំបន់ និងពិភព

បន្តធ្វើសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ ចំនួន ៤ ខេត្តទៀត ព្រមទាំងបន្តធ្វើទៅ

ចេញសំខាន់ៗ

សម្រាប់អាជីវករ

និងលើកទឹកចិត្តឲ្យ

ព្រមទាំងដាក់ឲ្យដំណើរការរថយន្ត

នៃភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួន

ពិព័រណ៍ក្នុងប្រទេស និងព្រឹត្តិការណ៍ពាណិជ្ជកម្មនានា ដូចជាពិព័រណ៍

ឲ្យបានច្រើនសម្រាប់ទីផ្សារក្នុងស្រុកផង និងនាំចេញផង ក្នុងនោះ

ពិព័រណ៍កម្មនាំចេញ-នាំចូលនិងខេត្តមួយផលិតផលមួយ។ ទន្ទឹម

ដើម្បីអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍផលិតផលជាមរតកប្រពៃណីរបស់ដូនតា

ពិភពលោក ដោយទទួលបានពានរង្វាន់ប្រាក់ពីគណៈកម្មាធិការ

តាមជនបទ។

ទទួលបានពានរង្វាន់ចំនួន ៣ គ្រឿង ពីគណៈកម្មការពិព័រណ៍ចិន-

ប្រែងយ៉ាងច្រើន។ ក្រសួងបានធ្វើសមាហរណកម្មកម្ពុជា នៅក្នុង

ការទិញផលិតផលខ្មែរ តាំងពីដើមឆ្នាំ២០១៦ ចំនួន ៤ ខេត្ត និង

លោក តាមរយៈការចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ច

ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ទៀត

ប្រកបដោយគុណភាពតាមឯកទេសកម្ម

និង

ដើម្បីពញ្ញាក់ស្មារតីមហាជនទូទៅឲ្យចាប់
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អារម្មណ៍ និងងាកមកប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្មែរ កាត់បន្ថយការប្រើ

អធិការកិច្ច និងចត្តាឡីស័ក្ត (AQSIQ) នៃសាធារណរដ្ឋ

ក្នុងស្រុក ។ រៀបចំចងក្រងអត្តសញ្ញាណផលិតផលសក្តានុពល

ទីផ្សារចិន ដែលកន្លងមកកម្ពុជាទទួលបានការអនុញ្ញាតចំនួន ៣

ប្រាស់ទំនិញនាំចូលពីបរទេសជំរុញការនាំចេញ និងបង្កើនការងារ
កម្ពុជា និងអមដោយការតាំងបង្ហាញផលិតផលខ្មែរ ដើម្បីពង្រឹង
កេរ្តិ៍ឈ្មោះ

និងពង្រីកការនាំចេញផលិតផលទាំងនោះ

ទៅកាន់

ទីផ្សារអន្តរជាតិ តាម រយៈសិក្ខាសាលានៅបណ្តារាជធានី-ខេត្ត។
កម្ពុជាយើងក៏បានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនកម្ពុជា និង

ភាគីចិនបង្កើនមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ចំនួន ៣ និងកំពុង

ប្រជាមានិតចិន

ដើម្បីចុះបញ្ជីនាំចេញផលិតផលកម្ពុជាទៅកាន់

មុខទំនិញ គឺអង្ករ ពោត និងដំឡូងមី ហើយមុខទំនិញមួយចំនួន
ទៀត កំពុងដាក់ការស្នើសុំ គឺម្រេច កញ្ចុងអង្ករ សណ្តែកសៀង

ផ្លែស្វាយ ផ្លែចេក ផ្លែមៀន គ្រាប់កាហ្វេ ផ្លែស្រកានាគ និង
សំបុកទឹកមាត់ត្រចៀកកាំ។

ទន្ទឹមនេះដែរ ក៏បានរៀបចំផ្តួចផ្តើមគំនិត បង្កើតគោលនយោ-

សាងសង់ភូមិវប្បធម៌កម្ពុជា-ចិន នៅទីក្រុងប៉េកាំង ដើម្បីជំរុញ

បាយជំរុញការនាំចេញផលិតផលសក្តានុពល និងសេវាកម្ម ក្នុង

និងរួមគ្នាកម្ពុជា-ចិន

ទៅ នៃគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យផលិតផលហាឡាលកម្ពុជា”

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទេសចរណ៍

វប្បធម៌

និងវិនិយោគកម្ពុជា

ព្រមទាំងដាក់តាំងបង្ហាញផលិតផលកម្ពុជា

នោះបានបញ្ចប់ការរៀបចំអនុក្រឹត្យ ស្តីពី “ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្ត

ជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅទីនោះ។

និងបន្តរៀបចំយន្តការសមស្របមួយចំនួន ជំរុញឲ្យមានការអនុ-

បង្កើតស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំ

ការអាជីវកម្ម ដើម្បីបញ្ជាក់លើផលិតផល និងសេវាកម្ម ក្នុងន័យ

នឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម ប្រចាំនៅទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេស

ជនមូស្លីម និងមិនមែនមូស្លីមលើផលិតផលហាឡាលកម្ពុជា។ បាន

សមិទ្ធិដែលគួរឲ្យមោទនភាពមួយទៀតគឺ កម្ពុជាសម្រេចបាន

អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក និងអង្គការអន្តរជាតិ ពាក់ព័ន្ធ
ស្វីស ដើម្បីសម្រួលជាមួយប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច (LDCs) ក្នុង
ការចរចាក្រោមក្របខណ្ឌអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការអន្តរជាតិនានា ។

ពង្រឹង

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចូលរួមជាមួយក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខា

ប្រមាញ់ និងនេសាទ ចរចាជាមួយអគ្គរដ្ឋបាលត្រួតពិនិត្យគុណភាព
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វត្ត តាមរយៈការចេញវិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់ហាឡាល ជូនប្រតិបត្តិ-

កសាងទំនុកចិត្តជូនអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស ទាំង

ជំរុញការអនុវត្តគម្រោងបង្កើនផលិតកម្ម និងការកែច្នៃផលិតផល

ដំឡូងមី ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស

រៀបចំបណ្តាញប្រមូលទិញដំឡូង រៀបចំឡសម្ងួត និងបង្កើតសិប្បកម្ម កែច្នៃផលិតផលដំឡូងមី ទៅជាផលិតផលផ្សេងៗ ដើម្បីបង្កើត
ការងារនៅក្នុងមូលដ្ឋាន៕

សម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍ថា « អំពើឆ្កួតៗមួយទៀតបាន

សម្តេចតេជោបានធ្វើការពន្យល់ថា ប្រសិនជាអ្នកឯងបិទទីផ្សារ

កើតឡើង។

ដែលបានចុះកុងត្រាទិញទំនិញពីកម្ពុជារួចហើយ។

ម៉េចឥឡូវនេះ? គេមិនដែលរៀបចំស្អីឲ្យវាគាំងទេ សូមចំណាំចុះ

សម្រាប់កម្ពុជា អ្នកឯងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខវិស័យឯកជន

អ្នកឯងបិទៗ

ជានយោបាយ តែអ្នកឯងមិនអាចអនុវត្តបានទេ។ អ្នកឯងបិទការ
បញ្ជាទិញបានទេ នេះជាច្បាប់? ។ សម្តេចតេជោបានបន្តទៀតថា
«មិនអាចឱនក្បាលធ្វើឲ្យបាត់ឯករាជ្យ

អធិបតេយ្យជាតិ

ព្រោះ

គ្រាន់តែចង់បានជំនួយបន្តិចបន្តួចនោះទេ ។ កាត់ជំនួយស៊ីម៉ាក
(CMAC) ខ្ញុំប្រាប់ស៊ីម៉ាក់ថា រាជរដ្ឋាភិបាលដាក់លុយជំនួស។
បន្ទាប់ទៅទៅចរចាជាមួយចិនៗ
អាមេរិកទេ

ចិនបានប្រកាសថា

មិនត្រឹមដាក់លុយជំនួសជំនួយ
នឹងផ្តល់អាទិភាពសម្រាប់ការ

ដោះមីន និងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះ។ មានអីផ្តល់ជំនួយមកវិញតើ ព្រោះ
ខ្លាចចិនអង្គុយជំនួសកៅអីរបស់ខ្លួន» ។		



ព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា សម្តេចតេជោបានអញ្ជើញជួប

សំណេះសំណាលជាមួយ កម្មករ កម្មការិនី និយោជិតចំនួន

១៣.៥៦៥ នាក់ មកពីរោងចក្រសហគ្រាសចំនួន ២៥ នៅតំបន់

ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ នាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មបឹងបៃតង។ ក្នុងពិធីនេះ សម្តេចប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបាន

បង្ហើបថា សមាសភាពអនុប្រធាន និងសមាជិកគណៈកម្មាធិការ
ជាតិរៀបចំការឆ្នោតឬគ.ជ.ប.ដែលនឹងចូលជំនួសកន្លែងមន្រ្តីគ.ជ.ប.

បីរូបមកពីកូតាគណបក្សសង្រ្គោះជាតិដែលបានសុំលាលែងកាលពី
ថ្ងៃទី ២០ ខែ វិច្ឆិកា។

គេចង់ឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត

គាំង។ គេឱ្យមនុស្សបីនាក់លាលែង ។ អីចឹងយើងយល់យ៉ាង
នៅពេលណា

ដែលមានការរៀបចំច្បាប់ដោយមានការចូលរួមពី

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ច្បាប់នោះមិនដែលទុកឲ្យគាំងទេ សូមកុំ
ភាន់ច្រឡំ។ ដំណើរការនៅធម្មតា។ ឥឡូវកាន់តែបង្ហាញច្បាស់ថា

ចរិតដែលគេឲ្យមនុស្សលាលែង ។ កាលណាចូលទៅក្នុងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត គឺគេឲ្យមនុស្សលាលែងចេញ

ពីបក្ស ដើម្បីបង្ហាញពីការស្មោះត្រង់ជាមួយបក្សដែលបានលាលែង

រួចមកហើយនោះ។ តើគេស្មោះត្រង់ជាមួយជាតិ ឬស្មោះត្រង់ជា
មួយបក្ស?

នេះជាសំណួរដែលត្រូវចោទសួរ។

បោះឆ្នោតនៅតែបោះឆ្នោត

ប៉ុន្តែមិនថ្វីទេ

ហើយបីនាក់នោះនឹងត្រូវជ្រើសរើស

គេបើកច្រកឲ្យជ្រើសរើស ដើម្បីបំពេញបន្ថែម ដែលខ្ញុំគិតថាក្រៅពី

គណបក្សហ្វ៊ុនស៊ីនប៉ិច គឺគណបក្សកាន់អំណាចនឹងមិនគួរចូល
ឡូកឡំបន្ថែមទេ ។ គួរតែគណបក្សហ្វ៊ុនស៊ីនប៉ិចអាចមានម្នាក់
ហើយក៏ធ្វើអនុប្រធានតែម្ដង។ ក្រៅពីនោះ គឺដូចជាគណបក្ស
សញ្ជាតិកម្ពុជា ដែលបានពីរអាសនៈដែរនោះ គួរតែមួយទៅ ។

ឯក្រៅពីនោះយកពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយទៅ។ នេះគ្រាន់តែ

យោបល់ខ្ញុំទេ ព្រោះខ្ញុំក៏មានសិទ្ធិបោះឆ្នោត មួយសំឡេងនៅ
ក្នុងសភា »៕
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លើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពវិស័យទូរគមនាគមន៍

និងប្រៃសណីយ ដើម្បីជំរុញល្បឿនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង អញ្ជើញចូលរួមពិធីតភ្ជាប់ ខ្សែកាប្លិ៍ក្រោម
បាតសមុទ្រប្រទេសម៉ាឡេស៊ី កម្ពុជា ថៃ ដែលត្រូវបាន

ពិធីចុះហ
 ត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនការ
ៃ យោគយល់គរវាង
្នា ក្រសួង

ប្រៃសណីយ៍និងទ
 ូរគ
 មនាគមន៍ជាមួយសារជីវក
 ម្មទ
 ូរគ
 មនាគមន៍ក
 ូរ៉េ 

ស្ថាបនាឡើងប្រវែង ១ ៣០០ គម

RafflesHotelLeRoyalPhnom Penh

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានីតិកាលទី៥ នេះ បានយកចិត្តទុកដាក់

(1Tbps=1000Gbps=1000000 Mbps=100000000 Kbps)

ខ្ពស់ ទៅលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យា ព័ត៌មាន និងទូរគមនាគមន៍ ដែល

តាមរយៈបណ្តាញខ្សែកាប្តិ៍អុបទិកក្រោមបាតសមុទ្រចំនួន

ជាវិស័យអាទិភាព

អភិវឌ្ឍ

ដែលបានអូសមកដល់កម្ពុជាហើយ។ ខ្សែកាប្តិ៍អុបទិក ក្រោមបាត

ដោយបាន

សមុទ្រចំនួន ២ខ្សែរបស់ក្រុមហ៊ុនពីរ គឺក្រុមហ៊ុនតែកូថេក (បណ្តាញ

សេដ្ឋកិច្ចជាតិ

និងជាឆ្អឹងខ្នងសម្រាប់ទ្រទ្រង់ការ

ព្រមទាំងការអភិវឌ្ឍវិស័យដទៃទៀត

ខិតខំអនុវត្តកម្មវិធីកំណែទម្រង់វិស័យ ទូរគមនាគមន៍ប្រៃសណីយ៍

ខ្សែកាប្លិ៍

ដើម្បីរួមចំណែកធ្វើទំនើបកម្ម អាជីវកម្ម សេវាកម្ម វិស័យនេះក្នុង

Cambodia Fiber Optic Networks Co., Ltd. ដែលជា របស់

ទូទាំងប្រទេស

ក្រុមហ៊ុនឯកជនចិន (បណ្តាញកាប្លិ៍ Asia-Africa-Europe 1) ។

ច្រើន។

ហើយដែលបានបង្ហាញចេញលទ្ធផលប្រសើរជា

ការជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យទូរគមនាគមន៍បច្ចេកវិទ្យា

Malaysia-Cambodia-Thailand)

២ខ្សែ

បណ្តាញកាប្លិ៍នេះ

និងក្រុមហ៊ុន

អូសមកងើបពីបាតសមុទ្រនៅត្រង់ឆ្នេរសមុទ្រ

គមនាគមន៍ និងព័ត៌មានកំពុងតែធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈទំនើប និង

អូរត្រេះ

ក្រុងព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី៥

មករា

ឆ្នាំ២០១៧

ប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ មានតម្លៃ

និងបណ្តាញកាប្លិ៍ Asia-Africa-Europe 1 បានអូសមកងើបនៅ

ប្រកួតប្រជែង និងមានសេវាគ្របដណ្តប់ទូទាំងប្រទេសដែលប្រជាជន

ឆ្នេរសមុទ្រអូរឈើទាល ក្រុងព្រះសីហនុកាលពី ថ្ងៃទី០២ ខែឧសភា

ទូទៅអាចប្រើប្រាស់បាន និងទទួលបានផលប្រយោជន៍គ្រប់ៗគ្នា ។

ឆ្នាំ ២០១៧។

ដោយសារការប្រើប្រាស់សេវាអ៊ីនធឺណិត ពីប្រទេសជិតខាង

ខ្សែកាប្លិ៍ក្រោមបាតសមុទ្រប្រទេសម៉ាឡេស៊ី កម្ពុជា ថៃ ត្រូវបាន

មានតម្លៃថ្លៃ និងមិនមានល្បឿនបញ្ជូនគ្រប់គ្រាន់ព្រមទាំងមិនមាន

ស្ថាបនាឡើងប្រវែង ១ ៣០០ គម និងត្រូវបានតភ្ជាប់ប្រទេស

ឯករាជ្យភាព ក្នុងការតភ្ជាប់ពីកម្ពុជាដោយសារយើងពឹងទៅលើគេ

ម៉ាឡេស៊ី និងថៃ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការពង្រីកសមត្ថភាព នៃ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយ សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ

លំហូរ ទិន្នន័យដ៏ទូលាយ និងមានល្បឿនលឿន ។ ការអភិវឌ្ឍខ្សែ

ហ៊ុន សែន បានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយកែទម្រង់ស្រប

កាប្លិ៍ក្រោមបាទសមុទ្រ និងបណ្តាញខ្សែកាបិ៍្លអុបទិកលើគោក នឹង

តាមយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការអភិវឌ្ឍ

ចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការអភិឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និង

និងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ឆ្អឹងខ្នងទូរគមនាគមន៍ ដែលក្នុងនោះ

ការចូលរួមកាត់បន្ថយគម្លាតឌីជីថលរវាងទីប្រជុំជន (ទីក្រុង) និង

មានការកសាង បណ្តាញខ្សែកាប្លិ៍អុបទិកក្រោមបាតសមុទ្រដោយ

ជនបទ ។

ខ្លួនឯង តាមរយៈការលើកទឹកចិត្តវិស័យឯកជន។
ជាក់ស្តែងនិយ័តទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា

និយ័តករទូរគមនាគមន៍ បានឲ្យដឹងថា បច្ចុប្បន្ននេះ អ្នកជួល

បានប្រកាសឲ្យដឹងថា

ជាវបណ្តាញ Internet ប្រើប្រាស់គិតត្រឹមចុងឆ្នាំ២០១៦ មាន

នៅចុងឆ្នាំ២០១៧ នេះ ប្រជាជន និងអ្នកប្រើប្រាស់ Internet

តាមបណ្តាញ Internet ទូរស័ព្ទចល័ត ចំនួន ៨លាន និងបណ្តាញ

នៅកម្ពុជា អាចនឹងមាន Internet ល្បឿនលឿនរហូតដល់ Tbps

Internet អចល័តចំនួន ៩៨,២៩៨ ដែលប្រើប្រាស់ល្បឿនបញ្ជូន
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ភ្ជាប់ទៅបណ្តាញ Internet អន្តរជាតិតាមរយៈស្ថានីយ៍ Internet

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សា ហើយមានការព្រមព្រៀងសព្វគ្រប់ពីអ្នក

នៅប្រទេសសឹង្ហបុរី តាមបណ្តាញខ្សែកាប្លិ៍អុបទិក នៃប្រទេសថៃ

ពាក់ព័ន្ធគម្រោងនេះត្រូវការរយៈពេលប្រមាណ ៣ឆ្នាំទៀត ដើម្បី

និងនៅទីក្រុងហុងកុង តាមបណ្តាញប្រទេសវៀតណាម ដែលមាន

អាចបង្ហោះផ្កាយរណបបាន ដែលអាចសម្រេចក្នុងឆ្នាំ២០២១ ឬ

ទំហំសរុប Download = 96081 Mbps និង Upload = 58623

២០២២ ខាងមុខ។ បើតាមស្ដង់ដារបច្ចេកទេស ការបង្ហោះផ្កាយ

Mbps។

រណបមួយបានត្រូវការពេល ៧ឆ្នាំឯណោះ ប៉ុន្តែដោយសារក្រុមហ៊ុន

កាលពីថ្ងៃទី៥ ឧសភា ឆ្នាំ១៩៩៧ កម្ពុជាបានតភ្ជាប់បណ្តាញ
Internet

(Dial-Up

internet

connection)

កាលណោះបណ្តាញអ៊ិនធឺណិតរបស់កម្ពុជា
អ៊ីនធឺណិតពិភពលោក

តភ្ជាប់ទៅបណ្តាញ

តាមរយៈផ្កាយរណបល្បឿនយឺតបំផុត

ដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា
អ៊ិនធឺណិតអន្តរជាតិ

ដំបូងបំផុត។

VSAT

និងបានតភ្ជាប់ទៅស្ថានីយ៍

នៅប្រទេសសឹង្ហបុរី

ចិន China Great Wall Industry corporation មានបទពិសោធន៍
រួចទៅហើយ
ដូចគ្នានេះ

ដែលបានអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសឡាវលើគម្រោង
ទើបធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនអាចដំណើការផ្កាយរណបបាន

ឆាប់។ តាមរបាយការណ៍ក្រសូងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍
បានអោយ ដឹងថាគិតត្រឹមខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ចំនួនប្រតិបត្តិករ

ដែលមានល្បឿនជា

ទូរគមនាគមន៍កំពុងធ្វើអាជីវកម្មទូរស័ព្ទចល័តមានចំនួន៦ ទូរស័ព្ទ

អតិបរិមាត្រឹមតែ 128 Kbps (គីឡូប៊ីតក្នុងមួយវិនាទី) ប៉ុណ្ណោះ

អចល័តមានចំនួន៨ អ៊ិនធឺណេតមានចំនួន៣៤ ប្រព័ន្ធ3G មាន

សម្រាប់មាត់ច្រកអ៊ិនធឺណិតអន្តរជាតិតែមួយរបស់កម្ពុជា។

ចំនួន៦ មាត់ច្រកអន្តរជាតិមានចំនួន៣ សេវា VoIP មានចំនួន១៩

ពេលនោះ អតិថិជនអ៊ីនធឺណិតអាចប្រើប្រាស់សេវាអ៊ិនធឺណិត

និង VSAT មានចំនួន៦ ។ អត្រាអ្នកប្រើប្រាស់សេវាទូរស័ព្ទចល័ត

ត្រឹមតែបច្ចេកវិទ្យា Dual-up internet connection ដែលមាន

និងអចល័តនៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួន ១៨ ២៨១ ៩៦០នាក់

ល្បឿនត្រឹមតែ ៦៤ Kbps ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការតភ្ជាប់សេវា Internet

ស្មើអត្រា ១១៥, ៣៥ ក្នុងប្រជាជន ១០០នាក់ ក្នុងនោះទូរស័ព្ទ

ព្រោះបច្ចេកវិទ្យានេះ

បានតភ្ជាប់ប្រើប្រាស់តាមការប្រើប្រាស់

( SIM Cards Sold Out ) មានចំនួន ១៨ ១៨៤ ៧៩៦ នាក់

ពិធិការ Internet ជាមួយការប្រើប្រាស់ខ្សែទូរស័ព្ទអចល័ត ឯចំនួន

ស្មើអត្រា ១១៤,៧៤ ក្នុងប្រជាជន ១០០នាក់ និងទូរស័ព្ទអចល័ត

អ្នកប្រើប្រាស់មានមិនលើសពី ១ ០០០ នាក់ឡើយ បើធៀបជាមួយ

មានចំនួន ៩៧ ១៦៤ នាក់ ស្មើអត្រា ០,៦១ ក្នុងប្រជាជន ១០០

នឹងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នាពេលបច្ចុប្បន្នខុសគ្នាខ្លាំងណាស់ គឺ

នាក់ ។ ចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់សេវាអ៊ិនធឺណេតចល័ត និងអចល័ត

សុទ្ធតែ Gbps (1Gbps = 1000000 Kbps) ដោយអាចប្រើប្រាស់

នៅទូទាំងប្រទេសកើនឡើងដល់ចំនួន ៨ ៦៥៩ ៧៨៣នាក់

តាមបច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទចល័ត 4G-LTE និងអាចឈានដល់ 5G

ស្មើអត្រា ៥៤, ៦៤ ក្នុងប្រជាជន ១០០ នាក់ ។

ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ក្រៅពីការតភ្ជាប់តាមបណ្តាញខ្សែកាប្លិ៍អុបទិក
អចល័ត។

បច្ចុប្បន្នទូរគមនាគមន៍យើង មានបណ្តាញខ្សែកាបិ៍្តអុបទិកឆ្អឹង
ខ្នង ( ២៤ ខេត្ត ក្រុង ) នៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

ដោយឡែកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមាន 4G ជាដើមត្រូវបានបញ្ចូលក្នុង

បណ្តាញខ្សែកាបិ៍្តអុបទិកឆ្អឹងខ្នងនេះ

នឹងជួយដល់រាជរដ្ឋាភិបាល

ទីផ្សារបន្ថែមពីលើបណ្តាញខ្សែ កាប្លិ៍អុបទិក ដែល មានប្រវែង ២៩

ក្នុងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រងការងារតាមប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍

៨០០ គម ក្នុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា និងតភ្ជាប់ទៅប្រទេស

និងព័ត៌មានវិទ្យា ( Creation of the Effectiveness of Job Man-

វៀតណាម ឡាវ និងថៃឡង់ដ៏ ។

agement by Information System ) ដោយសារតម្រូវការតម្លើង

ជាមួយការរីចំរើននេះ កម្ពុជាកំពុងសិក្សាលើគម្រោងផ្កាយរណប

បណ្តាញតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា ក្នុងល្បឿនលឿននេះ នឹងអាច

ដំបូង ដែលតាមការប៉ាន់ស្មានអាចមានតម្លៃដល់រង្វង់ ១៥០លាន

ប្រែក្លាយទៅជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃបណ្តាញតភ្ជាប់សំខាន់ ៗសម្រាប់

ដុល្លារ ដើម្បីបម្រើសេវាទូរគមនាគមន៍នាឆ្នាំ២០២១ ខាងមុខ។

ការអនុវត្តគ្រោង GMTBNP នេះប្រកបដោយភាពជោគជ័យ ។

លោក អ៊ឹម វុត្ថា អ្នកនាំពាក្យនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា (TRC)

ក្រសួងបានរៀបចំគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈ PIP បីឆ្នាំរំកិល

បាននិយាយថា ការប៉ាន់ស្មានបឋម ដើម្បីបង្កើតឲ្យមានផ្កាយរណប

២០១៧-២០១៩

របស់ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា

ដំបូងរបស់កម្ពុជា យើងត្រូវការថវិកាប្រមាណ១៥០ លាន ដុល្លារ

បញ្ជូនស៊ីញ៉ាល់

ដោយធ្វើការស្ថាបនាកប់បណ្តាញកាបិ៍្តអុបទិក

សម្រាប់ដាក់ឲ្យដំណើរការនៅឆ្នាំ ២០២១ ឬឆ្នាំ ២០២២ ។

ជាមួយដំណើរការ Broadband

គម្រោងមួយនេះត្រូវការរយៈពេលមួយឆ្នាំទៀត ដើម្បីសិក្សាលម្អិត

ខេត្តកំពង់ចាម ស្គន់ ភ្នំពេញ តាខ្មៅ តាកែវ អង្គតាសោម បន្ទាយមាស

មុននឹងឈានដល់ការដំឡើងឧបករណ៍

និងដាក់ឲ្យដំណើរការ។

កំពង់ត្រាច កែប កំពត វាលរេញ និងខេត្តព្រះសីហនុ មានចំងាយ

គិតចាប់ពីពេលនេះ យើងត្រូវការរយៈពេលមួយឆ្នាំ ដើម្បីសិក្សាឲ្យ

៤០០ គម ។ គម្រោងនេះបានរៀបចំឡើងតាំងពីឆ្នាំ ២០០៨

ចេញជារូបរាង ហើយដើម្បីទទួលបានការអនុម័តពីរដ្ឋាភិបាលលើ

រហូតដល់ដំណាច់ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៦ តាមការគ្រោងទុករបស់

សិទ្ធិបង្ហោះផ្កាយរណប ។ លោក អ៊ឹម វុត្ថា បានពន្យល់ថា

ទីប្រឹក្សា KDDI-F / ISI Consortium ប្រចាំនៅទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា

Access

ដែលមានប្រព័ន្ធ
Network ចាប់ពី
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qñaMTI 17 elx 198 Exvicäika qñaM 2017
បច្ចុប្បន្នបានដាក់ឲ្យដំណើរការទាំង
អគារលក់

និងអគារបច្ចេកទេស

១០ស្ថានីយ៍

ក្នុងនោះមាន

ព្រមទាំងបណ្តាញកាបិ៍្តអុបទិក

ឆ្អឹងខ្នង និងបណ្តាញកាបិ៍្តអុបទិកតភ្ជាប់បម្រើអតិថិជន ។ ពង្រីក
និងដាក់ឲ្យដំណើរការជាមួយបណ្តាញបញ្ជូនស៊ីញ៉ាល់ទាំងពីរ STM16 និង STM-64 នៅសាខាទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា ជុំវិញបឹងទន្លេសាប
តាមបណ្តោយផ្លូវជាតិ លេខ ៥ និងផ្លូវជាតិលេខ៦ ។
ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាមាន POP ភ្ជាប់ទៅអន្តរជាតិចំនួន ០២
គឺ ៖
• POP ទៅប្រទេសសឹង្ហបូរី ភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅក្រុមហ៊ុន Telia

ដែលមានចំណុះ 1Gb និង ក្រុមហ៊ុន Equintx-Ix ដែលមានចំណុះ
1Gb ។

• POP នៅហុងកុងភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅក្រុមហ៊ុន Hatchison

សម្រាប់សេវា IP Transit ដែល មានចំណុះ 2Gb និងចំណុះ 0.5Gb
ទៅក្រុមហ៊ុនដាទសម្រាប់សេវា VoIP ។

ឯកឧត្តម ត្រាំ អ៊ីវ តឹក រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍បានអោយដឹងអំពីវិធានការ ដើម្បីជំរុញនិងអនុវត្តន៍គោល
នយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ប្រកប
ដោយជោគជ័យក្នុងពេលខាងមុខដោយបានបង្ហាញថា ក្រសួង
បានសម្រេចដាក់ចេញនូវវិធានការរួមដូចតទៅគឺ

បន្តជំរុញការ

រៀបចំគោលនយោបាយ ឬផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ពាក់ព័ន្ធ នឹងលិខិត
បទដ្ឋាននៃវិស័យនីមួយៗ

តាមដានត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តន៍ជាក់-

ស្តែងក៏ដូចជា ការចាត់វិធានការចាំបាច់សំដៅធានាប្រសិទ្ធភាពនៃ
ការអនុវត្តច្បាប់ លិខិតបទដ្ឋានដោយពុំរើសអើង ។ បន្តពង្រឹង
គុណភាព និងការផ្តល់សេវាប្រៃសណីយ៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
ភាពជឿជាក់ និងទំនុកចិត្តពីអ្នកប្រើប្រាស់ដូចជា ការពង្រីកសាខា
អាជីវកម្ម និងការពង្រីកបណ្តាញ ផ្ទេរប្រាក់ទៅដល់ គ្រប់ស្រុក ឃុំ
ភូមិ។ សហការជាមួយដៃគូពាណិជ្ជកម្មតាមបណ្តាប្រទេសផ្សេងៗ
បន្តស្វែងរកដៃគូសហប្រតិបត្តិការ

និងការបន្ថែមទុនវិនិយោគ

ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រាស ។ ជំរុញការបណ្តុះបណ្តាលធនធាន

ទេសចរណ៍ មានសក្តន
ា ព
ុ លសេដក
្ឋ ច
ិ ្ច និងតាមគ្រឹះស្ថាន សិកសា
្ ។ល។
រៀបចំក្របខ័ណ្ឌ និងយន្តការរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិចរួមមួយ
ដើម្បីបំពេញការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព សន្សំសំចៃពេល វេលា
និងថវិកា ។ បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្តាប្រទេសក្នុង
តំបន់ និងជាមួយស្ថាប័នអន្តរជាតិ ដើម្បីធ្វើឲ្យវិស័យទូរគមនាគមន៍
និង ICT ដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការគាំទ្រការកសាងសហគមន៍
អាស៊ាន ការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងការកសាងធនធាន
មនុស្ស។

បណ្តុះបណ្តាលដល់ប្រជាជននៅតាមជនបទអំពីបច្ចេក

វិទ្យាថ្មីៗ និងទាញយកផលប្រយោជន៍ពីបច្ចេកវិទ្យានេះវិញ ដើម្បី
លើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន

ការគ្រប់គ្រងគ្រោះ-

មហន្តរាយ ការការពារបរិស្ថាន និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។
រៀបចំក្របខ័ណ្ឌអក្ខរកម្មបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍
សម្រាប់ប្រជាជននៅជនបទ។

និងព័ត៌មាន

រៀបចំយន្តការជាក់ស្តែងសម្រាប់

ការស្រាវជ្រាវ និងលើកទឹកចិត្តការអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុន និងសហគ្រាស
ធុនតូច មធ្យម ។ បង្កើនសមត្ថភាពធនធានមនុស្សប្រកបដោយ
គុណភាព

ដើម្បីឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលាទៅនឹងការរីកចម្រើន

យ៉ាងឆាប់រហ័សនៃបច្ចេកវិទ្យាទំនើប តាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែង
របស់វិទ្យាស្ថានជាតិដែលក្នុងនោះគឺ៖ រៀបចំការផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយរហូតដល់សហគមន៍ ជនបទអំពីអាហារូបករណ៍ ជ្រើសរើស
និស្សិត ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាពិសេសផ្តល់អាទិភាព លើក
ទឹកចិត្តសិស្ស និស្សិត ដែលមាន ជីវភាពក្រីក្រពិតប្រាកដ។
ស្វែងរកដៃគូអភិវឌ្ឍផ្សេងៗក្រៅពី ITU ដើម្បីជួយសម្ភារៈសិក្សាដែល
អាចបញ្ជូនទៅជនបទ ដែលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបានចុះដល់ ។ ប្រសិន
បើផែនការស្នើសុំប្រព័ន្ធ NeverNet បានសម្រេចចំនួន ១០០ឈុត
នោះ

វិទ្យាស្ថានជាតិ

និងសហការជាមួយសហគមន៍ជនបទ

ទាំងនោះ ក្នុងការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន ឆ្លាតវៃ ដោយ
ជ្រើសរើសទីតាំងសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាន សហគមន៍
ប្រើប្រាស់បានគ្រប់ៗគ្នា ព្រមទាំងជួយបណ្តុះបណ្តាលអ្នកគ្រប់គ្រង
ឧបករណ៍ និងជួយថែរក្សាជួសជុលប្រចាំផង ៕

មនុស្ស និងសិក្សាស្វែងយល់អំពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ ដើម្បីគាំទ្រដល់ការ
ធ្វើអាជីវកម្មប្រៃសណីយ៍។ បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូ
និងវិស័យឯកជនជំរុញ លើកទឹកចិត្តការអភិវឌ្ឍវិស័យបច្ចេកវិទ្យា
គមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន ក្នុងការវិនិយោគលើផ្នែក កសាងហេដ្ឋា
រចនាសម្ព័ន្ធ ការបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាថ្មី និងការបញ្រ្ជាបការយល់ដឹង
អំពីបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានដល់ទីជនបទ ។ រៀបចំ
គោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តដល់ការវិនិយោគ លើហេដ្ឋារចនា
សម្ព័ន្ធទាំងនោះ និងអនុវត្តកម្មវិធីកាតព្វកិច្ច USO ។ ជំរុញ
ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

អ៊ិនធឺណេតល្បឿនលឿនឲ្យបាន

ទូលំទូលាយទូទាំងប្រទេស ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការ
ប្រើប្រាស់ និងមានតម្លៃសមរម្យ ពិសេសនៅតាមតំបន់ឧស្សាហកម្ម

យុវជនកម្ពុជាកំពុងពេញនិយមក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
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មិនដែលញ៉ាំខ្លាញ់ទេ ចុះហេតុអ្វី
បានជាឡើងខ្លាញ់ក្នុងឈាម?
ធម្មតាកូឡេស្តេរ៉ុលក្នុងខ្លួនកើនឡើងកាន់តែខ្ពស់គឺដោយ
សារតែញ៉ាំអាហារមិនផ្តល់សុខភាព ជាពិសេសអាហារមាន
កូឡេស្តេរ៉ុលខ្ពស់ Saturated Fat និង Trans Fats។
អាហារល្អៗដែលត្រូវបានគេរកឃើញថា

មានកូឡេស្តេរ៉ុល

ខ្ពស់នោះមានដូចជា៖
-	សាច់ក្រហម
-

ថ្លើមសត្វ និងសាច់គ្រឿងក្នុង

-

អាហារធ្វើពីទឹកដោះគោដូចជា ហ្វ្រូម៉ា ទឹកដោះគោ

ការ៉េម និងបឺរ
-

ស៊ុត

-

អាហារចៀនខ្លាញ់ច្រើនៗដូចជា

ដំឡូងចៀន

ឬមាន់ចៀនជាដើម
ខ្លាញ់ ឬកូឡេស្តេរ៉ុលគឺជាសារធាតុមួយប្រភេទដែលថ្លើម
ផលិតចេញមក។ វាមាននាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការបង្កើតជា
ភ្នាស់របស់កោសិកា វីតាមីន D និងអ័រម៉ូន។ កូឡេស្តេរ៉ុលគឺជា
សារធាតុដូចខ្លាញ់ដែរ គឺមិនអាចរលាយក្នុងទឹកទេ ហើយក៏
មិនអាចធ្វើដំណើរក្នុងឈាមដោយខ្លួនឯងដែរ។ Lipoprotein
គឺជាមូលេគុលមួយ

ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយថ្លើម

សម្រាប់ដឹកនាំកូឡេស្តេរ៉ុលក្នុងចរន្តឈាម។
Lipoprotein មានពីរប្រភេទគឺ Low Density Lipoprotein
(LDL) (កូឡេស្តេរ៉ុលអាក្រក់) ដែលវាអាចកើនឡើងក្នុង
សរសៃឈាម

និងបង្កជាបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរបានដូចជា

គាំងបេះដូង ឬដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល។ High Density
Lipoprotein (HDL) (កូឡេស្តេរ៉ុលល្អ) ជាអ្នកជួយដឹកនាំ
LDL ចូលទៅក្នុងថ្លើមវិញ។
ថ្លើមរបស់មនុស្សយើងជា អ្នកផលិតកូឡេស្តេរ៉ុលទាំងអស់
ដែលយើងត្រូវការ ប៉ុន្តែខ្លាញ់ និងកូឡេស្តេរ៉ុលទាំងនោះក៏មាន
ក្នុងអាហារដែលយើងញ៉ាំដែរ។ ការញ៉ាំអាហារដែលមានជាតិ
ខ្លាញ់ខ្ពស់ នឹងបង្កើនកូលេស្តេរ៉ុល LDL ក្នុងឈាម។ ដូច្នេះវា
នឹងបង្កើនគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងក្នុងខ្លួន
HDL ក្នុងឈាមចុះទាបដែរនោះ។

បើសិនជាចំនួន

-

បឺរសណ្តែកដី

-

សូកូឡា

ការឡើងខ្ពស់នៃកូឡេស្តេរ៉ុលក្នុងឈាម ក៏អាចបណ្តាល
មកពីបញ្ហាហ្សែនដែរ។
មកពីអាហារទេ

មានន័យថា

វាមិនមែនបណ្តាល

ប៉ុន្តែជាហ្សែនក្នុងរាងកាយដែលធ្វើឲ្យថ្លើម

ផលិតកូឡេស្តេរ៉ុល និងខ្លាញ់ច្រើនតែម្តង។ ជំងឺផ្សេងៗទៀត
ដូចជា ជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងកង្វះអ័រម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតក៏ជាហេតុផល
មួយនាំឲ្យកូឡេស្តេរ៉ុលក្នុងឈាមឡើងខ្ពស់។

ការជក់បារីក៏

បង្កើនចំនួនកូឡេស្តេរ៉ុលកាន់តែខ្លាំងក្នុងខ្លួនដែរ៕
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សំបុត្រនោះឲ្យខ្ញុំដឹងជាមុនសិន ដើម្បីចៀសវាងបញ្ហាអាក្រក់ណា
មួយ ដោយសារខ្លឹមសារក្នុងសំបុត្រនោះ ។

បទពាក្យ ៧
១. តាមគតិលោកតំណាលថា

មេខ្លាសម្ងំគុម្ពោតព្រៃ

គោដើរស៊ីស្មៅមកក្បែរដៃ	

ក្រោករហ័សវៃប្រាប់ភ្លាមថា ។

២. នែវើយមេគោស្តាប់ឲ្យច្បាស់

អញឃ្លានខ្លាំងណាស់នូវមំសា

ដាច់ខាតស៊ីឯងឥឡូវណា
៣. មេគោឃើញខ្លាញ័រចំប្រប់
គ្រានេះគ្រោះធំសមក្សិណក្ស័យ
៤. គោបន្ទន់ខ្លួនឧ៑នគោរព
មិនទាន់បានបៅេម៉្លះហេវហត់
៥. បើអ្នករក្សាពាក្យសច្ចៈ
កុំនៅអែអង់ឲ្យយូរការ

អញអត់អាហារពីរបីថ្ងៃ ។
ស្ទើរដួលសន្លប់ដោយភិតភ័យ
មិនរួចពីដៃខ្លាប្រាកដ ។
ដ្បិតពេញមួយយប់កូនកំសត់
ខ្ញុំរត់បំបៅកូនសិនរ៉ា ។
វិលវិញទៀងជាក់ឥតមុសា
អញនេះឃ្លានផ្សាពោះខ្លាំងណាស់ ។

៦. ទឹកភ្នែកមេគោហូរជោកមុខ

ទ្រូងណែននូវទុក្ខនឹងព្រាត់ប្រាស

ពីកូនសម្លាញ់យ៉ាងរហ័ស

ដោយដៃខ្លាចាស់ថ្ងៃនេះហើយ ។

៧. គោឲ្យកូនបៅឆ្អែតកាលណា

វិលតាមសន្យាឥតយូរឡើយ

កូនបោលត្រឹកៗតាមពីក្រោយ

ដល់ហើយប្រគល់ខ្លួនឲ្យខ្លា ។

៨. ភ្លាមនោះកូនគោពោលច្បាស់ៗ

ម៉ែខ្ញុំចាស់ណាស់ស្បែកជី្រវយារ

	សាច់ស្វិតមិនឆ្ងាញ់នឿយទំពា

សូមលោកម្ចាស់មាឆីខ្ញុំវិញ ។

៩. ខ្លាចាស់បានស្តាប់ស័ព្ទកូនគោ

ស្មារតីពុះពោររែងទោម្នេញ

តតញ្ញូស៊ូស្លាប់ជួសម៉ែវិញ
១០. មេវាប្រកាន់ពាក្យសច្ចៈ
ប្រគល់ខ្លួនឲ្យឯងភោក្តា	
១១. ចំណែកកូនតូចកតញ្ញូ

- អូហូ..ពិតជាគ្មានបញ្ហាអ្វីសោះហើយលោកមេធាវី។ ខ្ញុំគ្រាន់តែ
សរសេរប្រាប់គាត់ថា

ចាប់ពីពេលនេះទៅ

ខ្ញុំផ្តល់សេរីភាពជូន

គាត់វិញ។ គាត់មិនបាច់ខ្វល់ខ្វាយ គិតពីខ្ញុំទៀតទេ រស់នៅឲ្យសុខ
សប្បាយក្នុងគុក

ព្រោះមានគេម្នាក់ព្រមគិតគូរខ្ញុំជំនួសរូបគាត់

ហើយ ។
សមត្ថភាពភាសា
នាងក្រមុំ សំបូរ សួរអ្នកកម្លោៈដែលតាមក្រវែលនាងៈ
- ឭថា បងបានទៅធ្វើកម្មសិក្សានៅអង់គ្លេសជិតមួយឆ្នាំទើបតែ
ត្រឡប់មកវិញមែនទេ?
- ត្រូវហើយ!
- បងយល់ឃើញយ៉ាងណា ចំពោះប្រជាជនអង់គ្លេស និង
ប្រជាជន យើង ?
- អូហូ..សមត្ថភាពគេខ្ពស់ជាងយើងឆ្ងាយណាស់ ពិសេស
សមត្ថភាព ខាងភាសា សូម្បីកូនក្មេងទើបកើតអាយុបានពីរបីឆ្នាំក៏
ចេះនិយាយភាសា អង់គ្លេសដែរ ។

ចុះអញម្តេចមិញមិនមេត្តា ។
វិលវិញឥតអាក់ខកសន្យា
រក្សាពាក្យពិតសត្យត្រឹមត្រង់ ។
យកជីវិតប្តូរស៊ូស្រោចស្រង់

ឲ្យម៉ែរួចរស់ឆ្ពោះយូរលង់	ស្មោះត្រង់សងគុណអ្នកមេថ្លៃ ។
១២. អើមេសច្ចៈកូនកតញ្ញូ
មិនឆីឯងទេកុំភិតភ័យ

មេកូនទាំងគូកបនិស្ស័យ
ទៅទីអាស្រ័យឯងវិញចុះ ៕

			

ដោយលោក. នឹម ណាំ

ខ្លឹមសារសំបុត្រ
នាង ឡង់ ភរិយានាយ ឡុក
ជាជនជាប់ចោទ ដែលតុលាការ
ទើបតែកាត់ទោស ឲ្យជាប់គុក
រយៈពេល ១៦ឆ្នាំ ដណ្តឹងសួរ
លោកមេធាវីៈ
- លោកអាចយកសំបុត្រនេះទៅឲ្យប្តីខ្ញុំនៅក្នុងគុកផងបានទេ?
- ថីមិនបាន តែជាមួយល័ក្ខខ័ណ្ឌ គឺត្រូវប្រាប់ខ្ញុំពីខ្លឹមសារក្នុង
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elakCMTav Em:n sMGn
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgTMnak;TMngCamYyrdæsPa RBwT§sPa nigGFikarkic© >>>> 400>000`
É>] Ek Kwmya:n smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanRkumkargarcuHextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] G‘uk r:ab‘un
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgGPivDÆn_CnbT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] Ca can;tU
RbFanKN³kmµaFikarénKNbkSFnaKarCati >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 400>000`
É>] GUn B½n§munñIr½tñ RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgesdækic© nighirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200 duløar
É>] evg saxun
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgksikmµrkçaRbmaj; nigensaT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 150 duløar
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgBaNiC¢kmµ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 150 duløar
É>] )a:n sUrs½kþi
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
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþkMBg;cam>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] ln; lwméf
É>] GUsµan hasSan; RbFanKN³clnasasnik\søaménKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþRkecH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] sr cMru:g
É>] )a: suCativgS RbFanKN³kmµaFikarKNbkSraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] Em:n vibul
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
GnuRbFanKN³kmµkarTI 10énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] m:m b‘unnag
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>] ehg sYr
GKÁnayknaykrdæ)al nighirBaØvtßúénRksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
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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smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] ehg vNÑa
É>] s‘ag can;
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elakCMTav esO c½nÞfa
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak Ca vuT§I
GnuRbFanKN³kmµaFikarRtYtBinitü énKN³kmµaFikarKNbkSextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak eTB visidæ
elak G‘¿u
raRtI
GPi)alrgextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak eqg suPRk
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
RbFankaril½yrdæ)al énFnaKarCati >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak hU darINa
É>] efa eCdæa
rdæelxaFikarRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000 `
KN³kmµaFikarKNbkSRbCaCnkm<úCaRbcaMKN³kmµaFikarsRmbsRmYlExµrkm<úCaeRkam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
elak lI sarI
GPi)alrg extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
RbFanmnÞIrsaFarNkar extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
elak Kwm suvNÑ
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`
RbFanRkumkargarcuH XuMrevog RsuksMerag extþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak hg; bU
elak Qa b‘unriT§
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak em:A hak;
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak lwm vIrkS
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak lwm efg
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`
GnuRbFannaykdæanhirBaØvtßúénRksYgénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak esA smösS
elak ):av muyfug GnuRbFanKN³kmµaFikarsaxabkSmCÄmNÐlpþl;QaménmnÞIreBTüRBHGgÁDYg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Qun b‘uneQOn smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak efg b‘unetg smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
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`
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak hYt Fan
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`
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak TUc supløa
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`

