


niBn§nayk ³

elak tak s‘unGuI

KN³kmµkarniBn§

 1> elak exov NavI

 2> elak Guwm sunÞr³

 3> elak vgS savuF

 4> elak Tav sar³munI

 5> elak sux suFn

elxaniBn§

 1> elak CuM sm,tþi

 2> elak m:k; Qin

GñkbkERbPasa

1> elakRsI Em:n narIesaP½K

GñkftrUb

1> elak supat vIr³munI 

viciRtkr

1> elak Fa savuuF

Gas½ydæan ³ 

elx 203 

mhavifI RBHneratþm 

PñMeBj-km<úCa 

TUrs½BÞelx ³

023 219 065

Address : 

No 203 Preah 

Norodom Bld. 

Phnom Penh Cambodia 

Tel : 023 219 065

	សកម្មភាពសមជិក រដ្ឋសភា ពៃឹទ្ធសភា រាជរដា្ឋៃភិបាល និងមនៃ្តីគណបកៃស ................................. ១៨

 សកម្មភាពរបស់កៃុមការងារយុវជនគណបកៃស ........................................................................ ២១ 

	សមិទ្ធផលសំខន់ៗមួយចំនួននៃវិស័យសៃដ្ឋកិច្ច..................................................................... ២៣

	ថវិកាឆ្នៃំ២០១៨ ជាថវិកាយុទ្ធសាស្តៃនៃការពូនផ្តុំកម្លៃំង និងធនធាន........................................... ២៤

	ចក្ខុវិស័យ និងផៃនការការងារវិស័យសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនសមៃៃប់.................................... ២៦

	ចំណៃះដឹងទូទៅ ៈ  អំពីមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងបៃទៃសលើកទី១៩ របស់បកៃសកុម្មុយនីស្តចិន....  ២៧

	ទឹកដីមតុភូមិ ៈ  ទើបចាប់បដិសន្ធិជាង ៦ ឆ្នៃំ ឃុំតៃជោអភិវឌៃឍន៍មនការរីកចមៃើន.........................  ២៩

	កំណាពៃយ ៈ  សំណើច សំណោក សំណាង.......................សំណើច............................................  ៣១

matika
Contents

ក្របមុខ
ក្រ្រមការដឹកនាំរបស់គណបក្រស

ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រទ្រសកម្ពុជា

មានសុខសន្តិភាព និងការអភិវឌ្រឍ 

12

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សៃន ៖ បៃជាធិបតៃយៃយដៃល

គា្មៃនការគៃប់គៃងដោយចៃបាប់.....

មនវត្តមន ហ៊ុន សៃន នៅទីនៃះ សូមកុំ........

បៃជាធិបតៃយៃយ សៃរី ពហុបកៃស មិនកា្លៃយជា.....

បៃជាជនកម្ពុជាបានតៃៀមរួចរាល់ហើយ .........
16

កម្ពុជាបៃៃរព្ធខួបអនុសៃសាវរីយ៍លើកទី៣៩ 

ថ្ងៃកំណើតរណសិរៃសសាមគ្គីអភិវឌៃឍន៍............

វិចារណកថា ៈ ៧មករា គឺជានិមិត្តរូបនៃសន្តិភាព វិបុលភាពនិងការអភិវឌៃឍ........................................

Editorial :  7 January - A Symbol of Peace, Prosperity, and Development...............................

អត្ថបទនយោបាយ ៈ ជីវភាពសង្គមនៅកម្ពុជា ដំណើរការជាបៃកៃតី និងកាន់តៃធានា..........................

3

5

6

ផ្លៃផ្កៃនៃដំណើរទសៃសនកិច្ចរបស់លោកជំទាវ

ស្រក្ខ ហាសុីណា នាយករដ្ឋមន្តៃី បង់កា្លៃដៃស 

នៅ......

8

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន អញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចបៃជុំ

ជាន់ខ្ពស់នៃបកៃសកុម្មុយនីស្តចិន សន្ទនាជាមួយ....

សម្តៃចតៃជោ គឺជាមិត្តចាស់ មិត្តពិតបៃៃកដ និង.....

ទោះបស្ចិមបៃទៃសចាត់ទុកកម្ពុជាជាអ្វីក៏ដោយ...... 10

ពិធីបួងសួងសុំសៃចក្តីសុខចមៃើនដល់

ពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជានៅមុខបៃៃសាទអង្គរវត្ត

17

សម្តៃចកៃឡាហោម ស ខ្រង បញ្ជៃឲៃយ

ប៉ូលិសនៅមូលដា្ឋៃនផៃសព្វផៃសាយ

ពីកំហុសកៃបត់ជាតិរបស់អតីត.....



i
i

i
i

i
i

i
i

i
i

i
i

i
i

i
i

i
i

i
i

i
i

i
i

i
i

i
i

i
i

i
i

i
i

i
i

i
i

i
i

i

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

¬ 7>1>1979 - 7>1>2018 ¦

sUmeKarBCUnBrbvrsYsþImhaRbesIr
kñúg»kasd¾mhankçtþb£kSénTivabuNürMB£kxYb

GnusSavrIy_elIkTI 39 TivaC½yCmñH 7 mkra

sUm  semþc )anRbkbedaysuxPaBbribUr  kayBlmaMmYn  bBaØajaNPøWføa  CnµayuyWnyUr 

edIm,IbnþdwknaM matuPUmi  nigRbCaCnkm<úCaseRmc)aneCaKC½yFM²fµIeTot  kñugbuBVehtu ÉkraCü  snþiPaB     

esrIPaB  ®bCaFibetyü  nigvDÆnPaBsgÁm  .
eKarBCUnedaykIþktBaØútaFm’d¾RCaleRCAbMput

TsSnavdþIRbCaCn

semþcGKÁmhaBjacRkI 
ehg sMrin 

្របធានរដ្ឋសភា នៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា 
RbFankitþiysKNbkSRbCaCnkm<úCa

semþcGKÁmhaesnabtIeteCa 
h‘un Esn

នាយករដ្ឋមន្តៃី នៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា 
RbFanKNbkSRbCaCnkm<úCa

semþcRkLaeham
s exg 

ឧបនាយករដ្ឋមន្តៃី និងជារដ្ឋមន្តៃីកៃសួងមហាផ្ទៃ

GnuRbFanKNbkSRbCaCnkm<úCa

semþcvibulesnaPkþI
say QMu

បៃធានពៃឹទ្ធសភា នៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា 
GnuRbFanKNbkSRbCaCnkm<úCa



the Pracheachun Magazine would like to express its sincere best wishes to Samdechs,Your 
Royal Highnesses, Excellencies, Lok Chumteav, Lok Oknha, Government Officials, 
Royal Armed Forces, Military Police, National Police, Compatriots, Diplomatic            
Mission and International Organizations in the Kingdom of Cambodia good health, 
wealth, happiness, prosperity and every success.
        from the Pracheachun 
        magazine

sirIsYsþIqñaMfµI

On the occasion of the Universal New Year 2018
Happy New Year

,

'

-

&

eyIg´sUmeKarBCUnBrbvrsYsþI sirImgÁl 

mhaRbesIrCUnsemþc Ék]tþm elakC¿Tav  

Gñk]kj:a m®nþIraCkarkgeyaFBlexmrPUminÞ 

kgraCGavuFhtß kgnKr)alCati nigRbCaCn 

km<úCaenARKb;TisTI RBmTaMgGgÁTUt nigGgÁkar 

GnþrCatinana  EdlkMBugbMeBjebskkmµd¾        

]tþúgÁ]tþmenA RBHraCaNacRkkm<úCa sUm 

TTYl)annUveCaKC½yfµI²EfmeTot enAkñúgkar 

bMeBjJParkic©  nigsUm)anRbkbEtnwgBuT§Br 

TaMgbYnRbkar KW Gayu vNÑ³ sux³ Bl³                 

kuMbIeXøógXøateLIy .  

       

      eKarBCUnBI

   TsSnavdþIRbCaCn

kñúg»kascUlqñaMfµI qñaMskl 2018
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បច្ចុបៃបន្ននៃះពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា ទទួលបាននូវសុខសន្តិភាពយ៉ៃង 
ពៃញលៃញ បរិបូណ៌ បៃជាជនបានរស់នៅបៃកបដោយភាពសុខដុមរមនា 
ពងៃឹងបាននូវធ្លុងសាមគ្គីជាតិ ឯកភាពជាតិ ក្នុងកៃបខណ្ឌនៃបៃទៃសមួយ 
ដៃលកំពុងការពារបានយ៉ៃងរឹងមំៃនូវខឿនឯករាជៃយជាតិ និងអធិបតៃយៃយ 
ជាតិ ។ បៃទៃសកម្ពុជាក៏កំពុងទទួលបាន នូវសមិទ្ធផលជាផ្លៃផ្កៃជាចៃើន     
ក្នុងការអភិវឌៃឍន៍សៃដ្ឋកិច្ចសង្គម រួមចំណៃកដល់ការលើកកម្ពស់ជីវភាព 
រស់នៅរបស់បៃជាជនឲៃយមនការរីកចមៃើនបៃសើរឡើងឥតឈប់ឈរ ។ 
បើយើងងាកបកកៃៃយទៅមើលអំពីសា្ថៃនភាពនៃ មតុភូមិដ៏កំសត់របស់ 
យើង និងជីវិតរស់នៅដ៏កៃីកៃតោកយ៉ៃកហួសនិសៃស័យរបស់បៃជាជនយើង 
បនា្ទៃប់ពីតៃូវបាន សង្គៃៃះចៃញពីរបបបៃល័យពូជសាសន៍ នាថ្ងៃទី៧ 
ខៃមករា ឆ្នៃំ១៩៧៩ យើងពិតជាមនមោទនភាពខ្លៃំងណាស់ ចំពោះអ្វីដៃល
យើងបានទទួលនៅពៃលបច្ចុបៃបន្ននៃះ ។ ៧មករា បានបញ្ចប់សម័យកាល 
ដ៏ខ្មៃងងឹតបំផុត ហើយបានបើកឡើងនូវទំព័រសករាជថ្មី គឺឯករាជៃយ 
សន្តិភាព សៃរីភាព បៃជាធិបតៃយៃយ និងវឌៃឍនភាពសង្គម ។ ៧មករា គឺជា 
កម្លៃំងរស់ដ៏អសា្ចៃរៃយពោរពៃញដោយថាមពលរឹងមំរបស់បៃជាជាតិកម្ពុជា ។ 
កៃៃមការដឹកនាំរបស់គណបកៃស បៃជាជនកម្ពុជា បៃជាជនយើងទូទាំង          
បៃទៃសបានខិតខំបៃឹងបៃៃង ពុះពារអស់កម្លៃំងកាយចិត្តតស៊ូជំនះនូវឧប-
សគ្គ រាប់មុឺនរាប់សៃនជំពូកនាំមកនូវជោគជ័យដ៏តៃចះតៃចង់ជូនជាតិមតុ- 
ភូមិ ។ 

បៃជាជនកម្ពុជាទូទាំងបៃទៃសបាន និងកំពុងសម្តៃងក្តីសបៃបាយរីករាយ
ចូលរួមអបអរសាទរបៃៃរព្ធពិធីខួបអនុសៃសាវរីយ៍លើកទី៣៩ នៃទិវាជ័យ 
ជម្នះ៧មករា ជាបៃវត្តិសាសៃ្ត (៧មករា ១៩៧៩ - ៧មករា ២០១៨) 
ក្នុងពៃល ដៃលបៃទៃសជាតិយើងសមៃៃចបានសមិទ្ធផលធំៗជាចៃើន 
ដូចជា ជោគជ័យការបោះឆ្នៃតកៃុមបៃឹកៃសា ឃុំ សងា្កៃត់ អាណតិ្តទី៤ កាលពី 
ខៃមិថុនា ឆ្នៃំ២០១៧ ការជំរុញលទ្ធិបៃជាធិបតៃយៃយឲៃយកាន់តៃមនជំហា៊ៃន 
រីកលូតលាស់ តាមរយៈការពងៃឹងគោលការណ៍នីតិរដ្ឋ គាស់រំលើងចោល 
ឧបាយកលនៃបដិវត្តន៍ពណ៌នៅកម្ពុជា និងការរីកចមៃើនការក្នុងអភិវឌៃឍ 
វិស័យសៃដ្ឋកិច្ចសង្គម ។

៧មករា គឺជានិមិត្តរូបនៃសន្តិភាព វិបុលភាព និងការអភិវឌៃឍ ។ នៃះជា 
សច្ចធម៌បៃវតិ្តសាសៃ្ត ដៃលគា្មៃនអ្នកណាអាចបំភ្លៃបានឡើយ ។ យើង 
ទាំងអស់គា្នៃចងចាំជានិច្ចថា សន្តិភាពនៃះបានមកពីការតស៊ូលះបង់អាយុ 
ជីវិត របស់អ្នកស្នៃហាជាតិ របស់ថា្នៃក់ដឹកនាំគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា               
ក្នុងការសង្គៃៃះជាតិចៃញពីរបបបៃល័យពូជសាសន៍ នៅថ្ងៃ៧មករា 
ឆ្នៃំ១៩៧៩ និងបានឆ្លងកាត់នូវដំណាក់កាលជាចៃើនទៀត ពោរពៃញ 
ទៅដោយឧបសគ្គរាប់មិនអស់ រហូតដល់ឆ្នៃំ១៩៩៨ ទើបយើងបានសា្គៃល់ 
រសជាតិសន្តិភាពពិតបៃៃកដ និងអធិបតៃយៃយជាតិពៃញបរិបូរណ៌ បើគិត 
ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី១៨ មីនា ឆ្នៃំ១៩៧០ ដៃលបនកៃបត់ជាតិ លន់ នល់ ជាឆ្កៃ 
បមៃើរបស់អាមៃរិក ធ្វើរដ្ឋបៃហារផ្តួលរំលំ ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ត្រច
ព្រះបរមរតនក្រដ្ឋ ។ អាសៃ័យដោយជ័យជម្នះ ៧មករា បៃជាជន 
យើងបានរស់ឡើងវិញ និងបានពួតដៃគា្នៃចូលរួមក្នុងកិច្ចការ ការពារជាតិ 
និងកសាងមតុភូមិរយៈពៃល១០ (១៩៧៩-១៩៨៩) បានបង្កជាបុព្វបទ
ក្នុងដំណើរការស្វៃងរកសន្តិភាព និងការបងៃួបបងៃួមជាតិរហូតសមៃៃច 
បានកិច្ចពៃមពៃៀងទីកៃុងបា៉ៃរីស នៅខៃតុលា ឆ្នៃំ១៩៩១ ។ ប៉ុន្តៃកម្ពុជាពុំ  
ទាន់ទទួលបានសន្តិភាពពៃញលៃញទៃ រហូតដល់ចុងឆ្នៃំ១៩៩៨ អាសៃ័យ 
ដោយនយោបាយ ឈ្នះ ឈ្នះ របស់សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន អង្គការ 
ចាត់តាំងខងនយោបាយ និងយោធារបស់ខ្មៃរកៃហមតៃូវរលំរលាយ ទើប 

At present, the Kingdom of Cambodia has achieved full peace. 
People are living in harmony, and strengthening national strand of 
solidarity and unity within a country that is defending firmly foundation 
of national independence and sovereignty. Cambodia is scoring fruitful 
achievements in socio-economic development, contributing to                       
improvement of people’s living condition and unceasing progress. If 
we look back and review status of our pitiful motherland and life in 
unimaginable hardships of our people after salvation of the regime of 
genocide on 7 January 1979, we are now proud for what we have done 
and achieved till today. The 7 January day ended a darkest period and 
ushered in a new era page of independence, peace, freedom,                       
democracy, and social progress. The 7 January day is a living force 
full of energy of the Cambodian nation. Under the leadership of the 
Cambodian People’s Party, our people in the whole country have been 
making steadfast efforts and overcoming numerous obstacles with all 
of their physical and mental strengths to score victories for our                 
motherland. 

The Cambodian people in the whole country have been manifesting 
their joy and participation in the celebration of the 39th anniversary of 
the historic victory on 7 January (7 January 1979 - 2018) at a time 
when the country is scoring numerous major achievements such as 
the fourth-term elections of the commune councils on 4 June 2017 to 
move democracy to further advancement, through efforts to strengthen 
principle of rule of law, uprooting ploy of color revolution in Cambodia, 
and making more progresses in socioeconomic development.

The 7 January day is a symbol of peace, prosperity, and development. 
It is an historic truth that no one can misconstrue it. We all are                       
remembering always that peace comes from sacrifice of lives of our 
patriots, leaders of the Cambodian People’s Party, and salvation of the 
country from the regime of genocide on 7 January 1979. We have gone 
through various phases full of obstacles until 1998 to achieve real 
peace and full national sovereignty since 18 March 1970, when the 
traitor Lon Nol launched a coup to remove Samdech Preah Borom 
Ratanakaod.

Thanks to the victory on 7 January 1979, our people survived and 
worked together in a ten-year period of national defense and                             
reconstruction (1979-1989) to create a founding course to search for 
peace and national reconciliation to achieve the Paris Peace Accord 
in October 1991. However, Cambodia was not yet at full peace, until 
late 1998, since there was no yet Samdech Techo Hun Sen’s win-win 
policy that dissolved the Khmer Rouge organization militarily and          
politically. That ended the war, and brought back to peace, national 
unity, land reunification, and living together under one Constitution for 
our people. Peace and political stability have provided a great and 
unprecedented opportunity for socio-economic development in the last 
roughly 500 years of the Cambodian history. 

Under the shade of peace, the Cambodian people started to grab 
chances for the country’s development. We are really proud to see that 
Cambodia has achieved a striving economic growth up to 7,7%                          
perannum in the last two decades, and continues to achieve growth 
around 6,9% for 2017 . The poverty rate of 100% in 1979 has dwindled 
to 53.5% in 2004, and 13.5% in 2014. Our GDP in 1998 was just 253 
USD per person. In 2013, it had jumped to 1,042 USD, and in 2017, it 
has reached 1,435 USD. It will continue to go up to roughly 1,568 USD 
in 2018. Cambodia ranked fourth in terms of the fastest poverty reduction 
in the world, and was among the top seven countries in the world with 
the fastest HDI growth rate in between 1990 and 2015. In 2016,           
Cambodia rose from s status of low income to lower-middle income 
country. We hope to become a higher-middle income country by 2030.

Particularly, in 2017, Cambodia’s economic sector continues to 
indicate magnificent progress supported by flow of investments in 
manufacturing, construction, tourism, and agro-industrial production. 
Such economic growth and macroeconomic stability allowed our       
people to search for jobs and make more income. Civil servants and 
armed forces have achieved income higher and higher from one year 

៧មករា គឺជានិមិត្តរូបនៃសន្តិភាព វិបុលភាព 
និងការអភិវឌ្ឍ

7 January – A Symbol of Peace, Prosperity, and Development
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សងៃ្គាមតៃូវបានបញ្ចប់ បៃទៃសជាតិទទួលបានមកវិញនូវសុខសន្តិភាព 
ឯកភាពជាតិ ឯកភាពទឹកដី បៃជាជនបានរស់នៅកៃៃមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
តៃមួយ ។ សុខសន្តិភាព និងស្ថិរភាពនយោបាយបាន ផ្តល់កាលានុវត្តភាព 
យ៉ៃងធំធៃង ដៃលមិនធា្លៃប់មនដល់ដំណើរការអភិវឌៃឍន៍សៃដ្ឋកិច្ចសង្គម 
ក្នុងរយៈពៃលបៃមណ ៥០០ឆ្នៃំនៃបៃវតិ្តសាសៃ្តកម្ពុជា។

កៃៃមម្លប់នៃសន្តិភាព បៃជាជនកម្ពុជាយើងចាប់ផ្តើមមនឱកាស 
អភិវឌៃឍន៍បៃទៃស ។ យើងពិតជាមន មោទនភាពក្នុងពៃលដៃលកម្ពុជា        
មនសន្ទុះកំណើនសៃដ្ឋកិច្ចខ្ពស់រហូតដល់ ៧,៧% ក្នុងមួយឆ្នៃំ ក្នុងរយៈពៃល 
ជាង ២ទសៃសវតៃសកន្លងមក និងបន្តមនកំណើនក្នុងរង្វង់ ៦,៩% ក្នុង 
ឆ្នៃំ២០១៧  ។ អតៃៃនៃភាពកៃីកៃ ដៃលកាលពីឆ្នៃំ១៩៧៩ មន១០០% 
បានថយចុះមក នៅ ៥៣,៥% ក្នុងឆ្នៃំ២០០៤ និង១៣,៥% ក្នុងឆ្នៃំ២០១៤ ។ 
ផលិតផលក្នុងសៃុកសរុបគិតជាមធៃយម សមៃៃប់បៃជាជនម្នៃក់នៅ          
ឆ្នៃំ១៩៩៨ មនតៃឹម តៃ ២៥៣ដុលា្លៃរអាមៃរិក នៅ ឆ្នៃំ២០១៣ កើនដល់ 
បៃមណ ១០៤២ដុលា្លៃរ នៅឆ្នៃំ២០១៧ កើនដល់ ១៤៣៥ដុលា្លៃរហើយ 
និងបន្តឡើងដល់បៃមណ ១៥៦៨ដុលា្លៃរអាមៃរិក នៅឆ្នៃំ២០១៨ ។               
កម្ពុជាក៏ទទួលបានចំណាត់ថា្នៃក់ ជាបៃទៃសជោគជ័យបំផុតទី៤ លើពិភព 
លោក ក្នុងការកាត់បន្ថយអតៃៃភាពកៃីកៃជាបៃទៃសឈានមុខគៃទាំង៧ 
លើពិភពលោក ក្នុងការកៃលម្អសន្ទសៃសន៍នៃការអភិវឌៃឍមនុសៃសក្នុងចន្លៃះ 
ឆ្នៃំ១៩៩០ ដល់ឆ្នៃំ២០១៥ ។ នៅឆ្នៃំ២០១៦ កម្ពុជាបានងើបផុតចៃញ 
ពីឋានៈជាបៃទៃស ដៃលមនចំណូលទាប ទៅជាបៃទៃសដៃលមនចំណូល
មធៃយមកមៃិតទាប ហើយសងៃឃឹមថា នឹងកា្លៃយជាបៃទៃសដៃលមនចំណូល
មធៃយមកមៃិតខ្ពស់នៅ ឆ្នៃំ២០៣០ ។ ដោយឡៃកនៅឆ្នៃំ២០១៧នៃះ វិស័យ 
សៃដ្ឋកិច្ចនៅតៃបងា្ហៃញសញ្ញៃរីកចមៃើនដ៏ធំធៃង ដៃលទៃទៃង់ដោយលំហូរ 
នៃការវិនិយោគវិស័យវាយនភណ្ឌសំណង់ ទៃសចរណ៍ និងផលិតកម្ម 
កសិកម្ម ឧសៃសាហកម្ម ។ ការសមៃៃចបាននូវកំណើនសៃដ្ឋកិច្ច និងស្ថិរភាព 
ម៉ៃកៃូសៃដ្ឋកិច្ច បានធ្វើឲៃយបៃជាជនកម្ពុជាកាន់តៃមនឱកាសស្វៃងរក 
ការងារ និងបង្កើនបៃៃក់ចំណូល ។ មនៃ្តីរាជការ កងកម្លៃំងបៃដាប់អាវុធ       
ទទួលបានបៃៃក់ចំណូលកាន់តៃខ្ពស់ពីមួយឆ្នៃំទៅមួយឆ្នៃំ តាមរយៈការ    
អនុវត្តគោលនយោបាយតម្លើងបៃៃក់បៀវតៃស ក្នុងគោលដៅជាង ១លានរៀល 
នៅឆ្នៃំ ២០១៨ របស់រាជារដា្ឋៃភិបាល ។ កម្មករ និយោជិត រាប់សៃននាក់ 
ដៃលកំពុងបមៃើការងារក្នុងវិស័យឯកជនក៏ទទួលបានឱកាសក្នុងការបង្កើន
បៃៃកច់ំណូលរបស់ខ្លួនដៃរ ដៃលនឹងតៃូវកើនឡើងដល់ ១៧០ដុលា្លៃរ នៅ 
ឆ្នៃំ២០១៨នៃះ ដោយមិនទាន់គិតទៅដល់ការទទួលបាននូវអត្ថបៃយោជន៍
ផៃសៃងពីការអនុវត្តគោលនយោបាយគាំៃពារសង្គមរបស់រាជរដា្ឋៃភិបាល  ។      
រាជរដា្ឋៃភិបាលកម្ពុជាក៏បានដាក់ចៃញនូវវិធានការ គោលនយោបាយចាំបាច់ 
នានាជាបន្តបនា្ទៃប់ក្នុងគោលដៅដោះសៃៃយការលំបាក ក្តីកង្វល់ និង                
បំណងបៃៃថា្នៃរបស់បៃជាជនទូទាំងបៃទៃស ពៃមទាំងដោះសៃៃយបញ្ហៃ 
បៃឈមរបស់ជាតិ ទាំងបញ្ហៃសង្គម និងសៃដ្ឋកិច្ច ។

ទន្ទឹមនឹងការរីកចមៃើនខងសៃដ្ឋកិច្ច បៃទៃសកម្ពុជាក៏បានខិតខំលើក
កម្ពស់លទ្ធិបៃជាធិបតៃយៃយលើគោល ការណ៍នីតិរដ្ឋ ដៃលបានស្តៃងចៃញ
តាមរយៈការបោះឆ្នៃតថា្នៃក់ជាតិ និងថា្នៃក់កៃៃមជាតិជាបន្តបនា្ទៃប់សៃប
តាម ចៃបាប់ និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ពៃមទាំងបៃកាន់ខ្ជៃប់នូវគោលការណ៍ជាសកល
នៃការគោរពសិទ្ធិមនុសៃសជាមូលដា្ឋៃនបៃឆំង ដាច់ខតរាល់ការជៃៀតជៃៃក
កិច្ចការផ្ទៃក្នុងការអុជអាល ការរីសអើងពូជសាសន៍ ដៃលអាចបង្ក 
ឲៃយមនអំពើហិងៃសា ការបះបោរ និងបំបៃកបំបាក់សាមគ្គីជាតិ កៃៃមផ្លៃក 
លទ្ធិបៃជាធិបតៃយៃយ និងសិទ្ធិមនុសៃស បមៃើផលបៃយោជន៍នយោបាយ 
ឲៃយជនកៃបត់ជាតិ និងពួកបរទៃសដៃលចង់ផ្លៃស់ប្តូររាជរដា្ឋៃភិបាលសៃបចៃបាប់ 
និងរុញចៃៃនមតុភូមិកម្ពុជា ឲៃយធា្លៃក់ចូលក្នុងភ្លើងសងៃ្គាមដោយសារបដិវត្តន៍
ពណ៌ ។ ជាមួយគា្នៃនៃះ កិតៃយានុភាពរបស់ពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា តៃូវបាន
លើកកម្ពស់នៅលើឆកអន្តរជាតិ ដោយបានដើរតួនាទីយ៉ៃងសកម្មជាមួយ
បណា្តៃរដ្ឋផៃសៃងៗ និងសហគមន៍អន្តរជាតិជួយស្វៃងរកសន្តិភាពជូនដល់ 
បៃទៃស ដៃលកំពុងមនជមោ្លៃះកៃៃមកៃបខណ្ឌនៃកិច្ចបៃតិបត្តិការរបស់ 
អង្គការសហបៃជាជាតិ ។ កម្ពុជាតៃូវបានអង្គការសហបៃជាជាតិវាយតម្លៃ

ជាបៃទៃសជាប់លំដាប់ថា្នៃក់លៃខ៣៥ ក្នុងចំណោម ១២១បៃទៃស និង 
លំដាប់ថា្នៃក់លៃខ៣ ក្នុងចំណោម៨បៃទៃស នៅក្នុងសហគមន៍អាសា៊ៃន       
ដៃលបានបរិចា្ចៃគកងកម្លៃំង ទៅចូលរួមបៃសកកម្មរកៃសាសន្តិភាពរបស់ 
អង្គការសហបៃជាជាតិ ។ កម្ពុជាក៏បានដើរតួនាទីសំខន់ក្នុងការ ចូលរួម 
ធានានូវសន្តិភាព និងសន្តិសុខពិភពលោកតាមរយៈការចូលជាភាគីនៃសន្ធិ-
សញ្ញៃ និងពិធីសារអន្តរជាតិជាចៃើន ។ 

សមិទ្ធផលទាំងអស់នៃះ គឺបានមកដោយសារបៃទៃសជាតិមនសុខ
សន្តិភាព ។ សុខសន្តិភាពរបស់បៃទៃសជាតិ និងការរស់នៅបៃកបដោយ
ភាពសុខកៃសៃមកៃសាន្តរបស់បៃជាជន គឺជាអាទិភាពខ្ពស់បំផុតសមៃៃប់រាជ- 
រដា្ឋៃភិបាលកម្ពុជាដោយគា្មៃនយកអ្វីមកទិញដូរបាន និងមិនអាចយកអ្វីមក 
ជំនួសបានឡើយ ។ ចងចាំជានិច្ចនូវសា្មៃរតី៧មករា បៃជាជនកម្ពុជាទូទាំង
បៃទៃសរួមគា្នៃថៃរកៃសាឲៃយបាននូវសន្តិភាព ការពារឲៃយបាននូវអធិបតៃយៃយ 
ជាតិ ទប់សា្កៃត់រាល់ឧបាយកល វាយបំបាក់ឲៃយបរាជ័យរាល់ការប៉ុនប៉ងតាម
គៃប់រូបភាព ក្នុងគោលបំណងរុញចៃៃនបៃទៃសជាតិយើងឲៃយធា្លៃក់ក្នុងសា្ថៃន 
ភាពវឹកវរ និងអស្ថិរភាពជាថ្មីម្តងទៀត ។ ខិតខំពងៃឹងឲៃយបានធ្លុងសាមគ្គីភាព 
ឯកភាពជាតិ លើកតម្កល់ខ្ពស់ផលបៃយោជន៍របស់បៃជាជន ធ្វើអំពើល្អ 
ជាមួយបៃជាជន បន្តពងៃឹងឧត្តមភាពរបស់គណបកៃស បន្តបណ្តុះសា្មៃរតី 
៧មករា ឲៃយនៅតៃមនសកម្មភាពរស់រវីកក្នុងសរសៃឈាមរបស់យើងទាំង
អស់គា្នៃ ក្នុងដំណើរឆ្ពៃះទៅដណ្តើមជោគជ័យកាន់តៃធំធៃងក្នុងការបោះ
ឆ្នៃតជៃើសតាំងពៃឹទ្ធសភា និងការបោះឆ្នៃតរដ្ឋសភា នៅឆ្នៃំ២០១៨នៃះ ៕

to another through the Royal Government’s policy of salary increment 
to over one million Riel in 2018. Hundreds of thousands of workers and 
employees working in private sector have also grabbed chances of          
increasing their incomes, whose minimum salary will reach 170 USD 
in 2018, including yet other advantages provided by the Royal Government’s 
social protection policy. The Royal Government of Cambodia issues 
stringently basic measures and necessary policies aimed at resolving 
difficulties, concerns, and responding to aspirations of people in the 
whole country, and those challenging social and economic issues of 
our nation. 

While achieving such economic progress, Cambodia has also made 
efforts to raise high democracy based on principle of rule of law, through 
consecutive, legal and Constitutional national and sub-national                 
elections, while adhering steadfastly to a universal principle of respect 
of human rights. Cambodia is resolutely against interference of internal 
affairs, instigation, and racism - disguised under democracy and respect 
of human rights - that can bring about violence, rebellion, and breaking 
of national solidarity, only to serve political interest of traitors and foreign 
circles who wish to remove legal Royal  Government and pushed 
Cambodia into flame of color revolution war.

Coincidentally, prestige of the Kingdom of Cambodia has been 
raised high in the international arena, in which Cambodia has been 
playing active roles with other states and international communities to 
seek peace for countries in conflict under the framework of cooperation 
with the United Nations. Cambodia ranked 35th among 125 nations, 
and third among eight countries in ASEAN, by the United Nations, in 
provision of troops for the UN peacekeeping operations.  Cambodia 
played significant role in guaranteeing world peace and security by 
becoming a party to many international treaties and protocols.

These achievements have been real because of our country is in 
peace. The country’s peace and peaceful life of our people is the    
highest priority for the Royal Government of Cambodia. It is not               
tradable and/or replaceable. We remember always the spirit of 7        
January and the Cambodian people in the whole country unite to keep 
peace, to defend national sovereignty, to prevent ploys, and to foil 
attempts of all forms to push the country into havoc and instability once 
again.

We will strengthen our strand of solidarity, national unity, raise high 
people’s interest, exercise actions of merit with people, continue to 
strengthen supremacy of the Party, and enliven the spirit of 7-Janaury 
in everyone on our march towards greater elections of the Senate and 
the National Assembly in 2018./.



ជីវភាពសង្គមនៅកម្ពុជា ដំណើរការជាប្រក្រតី 
និងកាន់ត្រធានាបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

លទ្ធិបៃជាធិបតៃយៃយនៅកម្ពុជា បាននឹងកំពុងតៃចាក់ឬសទៅក្នុង
សង្គមជាតិ និងមនជំហានលូតលាស់យ៉ៃងខ្លៃំងតាមរយៈកិច្ចខិតខំ
បៃឹងបៃៃងរបស់រាជរដា្ឋៃភិបាលកម្ពុជា កៃៃមការដឹកនាំរបស់សម្តៃច 
តៃជោ ហ៊ុន ស្រន សៃបទៅតាមសា្មៃរតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដៃលជាចៃបាប់
កំពូលរបស់កម្ពុជា ។ កន្លងទៅនៃះ មជៃឈដា្ឋៃនបរទៃសមួយចំនួន           
បានខិតខំបៃឹងបៃៃងបងា្អៃក់ដំណើរការ នៃការអនុវត្តលទ្ធិបៃជាធិប-
តៃយៃយ សៃរី ពហុបកៃស នៅបៃទៃសកម្ពុជា តាមរយៈការបៃើបៃៃស់ 
កម្លៃំងខងក្នុង ដៃលជាអ្នកនយោបាយបៃឆំងផ្កៃប់មុខឲៃយធ្វើ 
សកម្មភាពបដិវត្តន៍ពណ៌ ដើមៃបីផ្តួលរំលំរាជរដា្ឋៃភិបាលសៃបចៃបាប់ ។            
ឧបាយកលដ៏ថោកទាបនៃះតៃូវបានរាជរដា្ឋៃភិបាលវាយឲៃយបរាជ័យ 
ជីកគាស់រំលើងដល់ឬសគល់ ឈានទៅរលត់រលាយទាំងសៃុង ។ 
ប៉ុន្តៃបៃឈមមុខនឹងការបរាជ័យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៃះ ពួកបរទៃសដៃលជា 
ចៅហា្វៃយ និងជនកៃបត់ជាតិនៅតៃបន្តសកម្មភាពដ៏ពិសពុលរបស់ 
ខ្លួន ដោយបើកសមរភូមិនៅកៃៃបៃទៃស ឃោសនាមួលបងា្កៃច់ និង
កៀងគរបកៃសពួកវាយបៃហារមកលើរាជរដា្ឋៃភិបាលកម្ពុជារហូតចោទ
បៃកាន់ទាំងបំពានថា បៃជាធិបតៃយៃយនៅកម្ពុជាបានសា្លៃប់បាត់ទៅ
ហើយ ឬក៏ថាកំពុងធ្វើដំណើរថយកៃៃយ ។ ពួកនៃះថៃមទាំងហា៊ៃន
ដាក់លក្ខខណ្ឌបងា្គៃប់បញ្ជៃឲៃយដោះលៃងជនកៃបត់ជាតិ កឹម សុខ ការ
អនុញ្ញៃតិឲៃយគណបកៃសសង្គៃៃះជាតិធ្វើសកម្មភាពឡើងវិញ ដោយ 
មិនបានសិកៃសាទៅលើអង្គហៃតុ និងអង្គចៃបាប់ឲៃយបានចៃបាស់លាស់ 
ដៃលទង្វើនៃះគឺជាការជៃៀតជៃៃកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់បៃទៃស
កម្ពុជា ជាការរំលោភទៅលើគោលការណ៍ឯករាជៃយជាតិ និងរដ្ឋ-
អធិបតៃយៃយយ៉ៃងធ្ងន់ធ្ងរបំផុត ។

បច្ចុបៃបន្ននៃះការអនុវត្តលទ្ធិបៃជាធិបតៃយៃយ សៃរី ពហុបកៃស នៅ 
តៃមនដំណើរការជាធម្មតា។ កម្ពុជាបានតៃៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយ
សៃៃចសមៃៃប់ការបោះឆ្នៃតជៃើសតាំងសមជិកពៃឹទ្ធសភា នៅ 
ថ្ងៃទី២៥ ខៃកុម្ភៈ និងការបោះឆ្នៃតរដ្ឋសភា នៅថ្ងៃទី២៩ ខៃកក្កដា 
ឆ្នៃំ២០១៨ ។ ដំណើរការចុះបញ្ជីគណបកៃសនយោបាយឈរឈ្មៃះ
បោះឆ្នៃត និងបៃក្ខជនឈរឈ្មៃះបោះឆ្នៃតពៃឹទ្ធសភា នីតិកាល 
ទី៤ បានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី១២ ធ្នូ កន្លងទៅ ដោយមនគណបកៃស 
នយោបាយចំនួន៤ បានដាក់ពាកៃយស្នើសុំបៃកួតបៃជៃង ។ ចំណៃក
សា្ថៃប័នរដ្ឋសភាកំពុងតៃបន្តនិរន្តរភាពការងារជាបៃកៃតី ។ អនុវត្ត 
តាមចៃបាប់ស្តីពីគណបកៃសនយោបាយ គ.ជ.ប បានបៃកាសពីការ 
បៃងចៃកអាសនៈកៃុមបៃឹកៃសារាជធានី ខៃត្ត និងកៃុមបៃឹកៃសាកៃុង 
សៃុក ខណ្ឌ កៃុមបៃឹកៃសាឃុំ សងា្កៃត់ ពៃមទាំងអាសនៈរដ្ឋសភាដៃល
នៅទំនៃរកៃៃយពីគណបកៃសសង្គៃៃះជាតិតៃូវបានរំលាយ ។ រចនា
សម្ព័ន្ធថ្មីនៃថា្នៃក់ដឹកនាំរដ្ឋសភា បានរៀបចំធ្វើការបៃងចៃកសៃបតាម
នីតិវិធី ហើយបាននឹងកំពុងបំពៃញការងារជាសា្ថៃប័ននីតិបញ្ញតិបៃកប
ដោយបៃសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។ សមជិករដ្ឋសភាថ្មី និងសមជិកកៃុម 

បៃឹកៃសារាជធានី ខៃត្ត កៃុង សៃុក ខណ្ឌ ឃុំ សងា្កៃត់ បានបំពៃញភារកិច្ច
របស់ខ្លួនក្នុងការបមៃើបៃជាជនជាធម្មតា ។ គណៈកម្មៃធិការជាតិ
រៀបចំការបោះឆ្នៃត (គ.ជ.ប) ក៏បានបំពៃញភារកិច្ចយ៉ៃងតៃឹមតៃូវ
ទៅតាមបៃតិទិននៃការងាររបស់ខ្លួន ។ រាជរដា្ឋៃភិបាលកម្ពុជាដៃល
ជាសា្ថៃប័ននីតិបៃតិបត្តិកំពុងអនុវត្តការដឹកនាំលើគៃប់វិស័យទាំងអស់ 
ទាំងសៃដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច ការពារជាតិ និងកិច្ចការបរទៃស បៃកបដោយ
ជោគជ័យជាមួយនឹងសមិទ្ធផលធំៗជាចៃើន និងទទួលបានការគាំទៃ
យ៉ៃងខ្លៃំងពីសំណាក់បៃជាជនកម្ពុជាទូទាំងបៃទៃស ធ្វើឲៃយជីវភាព
សង្គមដំណើរការជាបៃកៃតី ។ បច្ចុបៃបន្ននៃះនៅកម្ពុជាមនគណបកៃស
នយោបាយចំនួន៣៥ បានចុះបញ្ជី និងតៃៀមបៃកួតបៃជៃងក្នុងការ
បោះឆ្នៃតក្នុងឆ្នៃំ២០១៨ ។ ការបង្កើតគណបកៃសនយោបាយថ្មីមិន
តៃូវបានហាមឃាត់ ឬរឹតតៃបិតនះទៃ ។ អង្គការសង្គមសុីវិលជាង 
៣០០០ បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយជាតិ និងបរទៃសរាប់ពាន់ កំពុងធ្វើ 
សកម្មភាពដោយសៃរី ដោយគា្មៃនការហាមឃាត់ ដៃលបងា្ហៃញឲៃយ 
ឃើញថា រាជរដា្ឋៃភិបាលបានបើកទូលាយសៃរីភាពសារព័ត៌មន
នៅកម្ពុជា ហើយវិស័យនៃះ កំពុងមនការរីកចមៃើនយ៉ៃងឆប់ 
រហ័ស ។

ដូច្នៃះអ្វីទៅដៃលហៅថា ការសា្លៃប់បាត់បង់នៃលទ្ធិបៃជាធិបតៃយៃយ 
សៃរី ពហុបកៃស នៅកម្ពុជា? អ្វីទៅ ដៃលហៅថា នៅកម្ពុជាលទ្ធិ-
បៃជាធិបតៃយៃយកំពុងដើរថយកៃៃយ? តើវាតមៃូវឲៃយទាល់តៃមន 
គណបកៃសនយោបាយមួយដឹកនាំដោយជនកៃបត់ជាតិ ដោយមន 
ជនបរទៃសជាចៅហា្វៃយញាក់ខៃសៃពីកៃៃយបៃពៃឹត្តិសកម្មភាព ដៃល 
ផ្ទុយទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ធ្វើទង្វើល្មើសចៃបាប់ បង្ករឲៃយមនអសន្តិសុខ 
និងចលាចលធ្វើឲៃយបៃកបាក់ផ្ទៃក្នុងជាតិទើបហៅថា បៃជាធិប-
តៃយៃយ? សូមកុំយកដំណើរការអនុវត្តបៃជាធិបតៃយៃយដៃលកំពុងតៃ
មនសកម្មភាពរស់រវីកមកធ្វើជាចំណាប់ខ្មៃំងរបស់បុគ្គលណា ឬ 
គណបកៃសនយោបាយណាមួយឲៃយសោះ ។ សូមកុំយកអាយុជីវិត     
បៃជាជនកម្ពុជាមកធ្វើជាលៃបៃងនយោបាយ និងសូមកុំនាំយកទឹកដី
កម្ពជុាឲៃយធា្លៃកច់លូទៅក្នងុភ្នកភ់្លើង សង្គៃៃមសារជាថ្មទីៀត ។ បៃជាជន 
កម្ពុជា មនការប្តៃជា្ញៃចិត្តខ្ពស់ក្នុងការកសាងមតុភូមិរបស់ខ្លួន  សៃប 
តាមសា្មៃរតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា ផ្អៃកលើបៃព័ន្ធ 
បៃជាធិបតៃយៃយ សៃរី ពហុបកៃស ធានាសិទ្ធមនុសៃស គោរពចៃបាប់              
ទទួលខុសតៃូវចំពោះវាសនាអនាគតជាតិ ឲៃយបានឈានឡើងរីក 
ចមៃើនលូតលាស់សមៃបូររុងរឿងជានិច្ចនិរន្ត ។ យើងប្តៃជា្ញៃដាច់ខត
ការពារឯករាជៃយជាតិ អធិបតៃយៃយជាតិ រាំងខ្ទប់ដាច់ខតការជៃៀត
ជៃៃកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជា និងគាំទៃរាជរដា្ឋៃភិបាលកម្ពុជា
ដៃលមនសម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន ជាបៃមុខក្នុងការបន្តបំពៃញ 
បៃសកកម្មដ៏ឧត្តុង្គឧត្តម ដើមៃបីសន្តិភាព និងការអភិវឌៃឍមតុភូមិ 
យើងតអង្វៃងរៀងទៅ ៕ 
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លោកជំទាវ ស្រក្ខ ហាសុីណា (Sheikh Hasina) នាយក 
រដ្ឋមន្តៃីនៃសាធារណរដ្ឋបៃជាមនិតបង់កា្លៃដៃស បានអញ្ជើញមក    
បំពៃញទសៃសនៈកិច្ចនៅពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី ៣-៥ 
ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៧ ក្នុងគោលបំណងរឹតចំណងមិត្តភាព និងកិច្ចសហ
បៃតិបត្តិការរវាងបៃទៃសទាំងពីរឲៃយកាន់តៃរឹងមំ ។ ក្នុងឱកាស 
សា្នៃក់នៅរាជធានីភ្នំពៃញ លោកជំទាវ ស្រក្ខ ហាសុីណា បាន 
អញ្ជើញចូលកៃៃបបង្គំគាល់ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្ត្រច 
ព្រះបរមនាថ នរ្រត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃ             
ពៃះរាជាណាចកៃកម្ពជុាផងដៃរ ។           ពៃះករណុា បានរឮំកអពំសីម្ពន័្ធភាព     
ជិតស្និទ្ធពិសៃសរបស់អតីតពៃះមហាកៃសតៃកម្ពុជា ចំពោះបិតាជាតិ 
របស់បង់កា្លៃដៃស បង់ហា្ក្របាន់ឌូ ស្រក្ខ មូជីប៊ូ រ៉្រម៉្រន់ ពៃម    
ទាំងអរគុណចំពោះការកោតសរសើររបស់បៃជាជន បង់កា្លៃដៃស 
ចំពោះអតីតពៃះមហាកៃសតៃកម្ពុជា នរ្រត្តម សីហនុ ។ ក្នុងន័យ 
នៃះ ពៃះអង្គ បានសា្វៃគមន៍ការបៃកាសរបស់នាយករដ្ឋមន្តៃីបៃទៃស
ទាំងពីរ អំពីការដាក់ឈ្មៃះផ្លូវសំខន់មួយនៃបៃទៃសរៀងខ្លួនក្នុង 
រាជធានីភ្នំពៃញ និងរដ្ឋធានីដាកា ដើមៃបីជានិមិត្តរូបនៃការគោរពថា្នៃក់
ដឹកនាំដ៏ឆ្នើមទាំងពីរ ។

ក្នុងជំនួបពិភាកៃសាការងារជាមួយ សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតី- 
តៃជោ ហ៊ុន ស្រន  នាយករដ្ឋមន្តៃីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជានៅ
វិមនសន្តិភាពកាលពីពៃឹកថ្ងៃទី៤ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៧ លោកជំទាវ 
ស្រក្ខ ហាសុីណា នាយករដ្ឋមន្តៃីបង់កា្លៃដៃស បានថ្លៃង កោត 
សរសើរថា កម្ពុជាគឺជាមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធហើយមនទសៃសនៈរួមគា្នៃកសាង
សន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោក ។ បៃមុខរដា្ឋៃភិបាលនៃ 
បៃទៃសកម្ពុជា និងបង់កា្លៃដៃសបានប្តៃជា្ញៃចិត្តរួមគា្នៃ ដើមៃបីលើកកម្ពស់
ទំនាក់ទំនងបៃទៃសទាំងពីរឲៃយដល់កមៃិតថ្មីមួយទៀត ។ ភាគីទាំង

ផ្លែផ្កែនែដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លែកជំទាវ សែក្ខ ហាស៊ីណា 
នាយករដ្ឋមន្តែី បង់ក្លែដែស នែកម្ពុជា

សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតតីៃជោ ហ៊ុន ស្រន  នាយករដ្ឋមន្តៃីនៃ

ពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា និង លោកជំទាវ ស្រក្ខ ហាសុីណា 

នាយករដ្ឋមន្តៃីបង់កា្លៃដៃស អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុង

ពិធីចុះហត្ថលៃខលើ ឯកសារចំនួន ១១

ពីរបានឯកភាពរៀបចំកិច្ចបៃជុំគណៈកម្មការចមៃុះលើកទី១ ដឹកនាំ
ដោយរដ្ឋមន្តៃីកៃសួងការបរទៃសនៃបៃទៃសទាំងពីរ នៅទីកៃុង ដាកា 
និងបានសមៃៃចចិត្តរៀបចំកិច្ចបៃជុំលើកទី១ នៃគណៈកម្មៃធិការ 
ពាណិជ្ជកម្មរួម ហៅថា (JTC) ដៃលដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្តៃីកៃសួង     
ពាណិជ្ជកម្មនៃបៃទៃសទាំងពីរនៅឆ្នៃំកៃៃយ ។ មៃដឹកនាំទាំងពីរក៏
បានឯកភាពគា្នៃជៃើសរីសផ្លូវនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពៃញ និងនៅទីកៃុង 
ដាកា ដើមៃបីដាក់ពៃះនាមរបស់ពៃះបិតាជាតិរបស់កម្ពុជា ពៃះ    
ករុណា ពៃះបរមរតនកោដ្ឋ និងបិតាជាតិរបស់បង់កា្លៃដៃស ដៃល   
នៃះជានិមិត្តរូបនៃសាមគ្គីភាពរវាងបៃទៃសយើងទាំងពីរ ។ សម្តៃច 
តៃជោបានថ្លៃងថា កម្ពុជាបានផ្ដល់នូវការគាំទៃភា្លៃមៗជាមួយ 
សំណូមពររបស់បង់កា្លៃដៃស នៅក្នុងការរៀបចំបង្កើតឲៃយកា្លៃយទៅ
ជាដៃគូសន្ទនាតាមវិស័យរបស់អាសា៊ៃន ហើយកម្ពុជានឹងបន្តធ្វើការ
ជាមួយនឹងដៃគូអាសា៊ៃន ដើមៃបីសមៃៃចទៅដល់ការពៃមពៃៀង ។ 
កម្ពុជា ក៏បានផ្ដល់នូវការគាំទៃជាមួយនឹងភាពជាដៃគូនៅក្នុងមៃគង្គ-
គងា្គៃ ហើយសម្តៃចនឹងធ្វើកិច្ចការនៃះជាមួយនាយករដ្ឋមន្តៃីឥណា្ឌៃ
នៅខៃមករា ឆ្នៃំកៃៃយ ពៃមទាំងធ្វើកិច្ចការនៃះជាមួយនឹងដៃគូក្នុង
មៃគង្គផងដៃរ ដើមៃបីឲៃយបង់កា្លៃដៃសមនលទ្ធភាពចូលរួមក្នុងកៃប- 
ខណ្ឌជាដៃគូរវាងមៃគង្គ-គងា្គៃ ។ សម្តៃចតៃជោបានបន្តទៀតថា      
យើងក៏បានពិភាកៃសាទាក់ទងជាមួយ នឹងជនភៀសខ្លួនយ៉ៃងចៃើន 
ដៃលជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់បង់កា្លៃដៃស ហើយយើងវាយតម្លៃខ្ពស់
ចំពោះបង់កា្លៃដៃស បើទោះបីបៃជាជនមនទៅដល់ ១៦០លាន 
នាក់ ក៏នៅទទួលចិញ្ចឹម បៃជាជនបៃមណ ១លាននាក់ ថៃមទៀត
ដៃលភៀសខ្លួនចៃញពីមីយ៉ៃន់ម៉ៃ ។ យើងក៏ពិចារណារួមគា្នៃ ដើមៃបី 
ធ្វើឱៃយមនឡើងនូវមតុភូមិនិវត្ត ហើយសងៃឃឹមថាភាគីទាំងពីរ 
បង់កា្លៃដៃស  និងមីយ៉ៃន់ម៉ៃរកឃើញនូវដំណោះសៃៃយដៃលអាច    

សម្តៃចវិបុលសៃនាភក្តី សាយ ឈុំ បៃធានពៃឹទ្ធសភានៃ

ពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា ទទួលជួបសន្ទនាជាមួយ 

លោកជំទាវ ស្រក្ខ ហាសុីណា នាយករដ្ឋមន្តៃីនៃសាធារណរដ្ឋ 

បៃជាមនិតបង់កា្លៃដៃស
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ឲៃយបៃជាជនវិលតៃលប់ទៅកាន់មតុភូមិវិញ ។ សម្តៃចតៃជោបាន 
អរគុណចំពោះលោកជំទាវ ដៃលបានអញ្ជើញសម្តៃចទៅទសៃសន-    
កិច្ចនៅបង់កា្លៃដៃសសារជាថ្មីម្ដងទៀត សម្តៃចសូមទទួលយកនូវ 
ការអញ្ជើញនៃះដោយការពៃញចិត្ត ។ ចំណៃកលោកជំទាវនាយក 
រដ្ឋមន្តៃីបង់កា្លៃដៃសបានមនបៃសាសន៍ថា បៃទៃសទាំងពីរមន 
បំណងបៃៃថា្នៃរួមគា្នៃ ដើមៃបីលើកកម្ពស់សន្តិភាព សន្តិសុខ និង 
ការអភិវឌៃឍ ។ បៃជាជនទាំងពីរបង់កា្លៃដៃស និងកម្ពុជាមនបៃពៃណី
បូរាណដូចគា្នៃ ។ ទសៃសនកិច្ចរបស់លោកជំទាវមកកម្ពុជាមនផ្លៃផ្កៃ
យ៉ៃងជៃៃលជៃៃបំផុត ។ សម្ដៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន និងលោកជំទាវ 
មនការប្ដៃជា្ញៃចិត្ត ដើមៃបីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងបង់កា្លៃដៃស និង 
កម្ពុជាឲៃយដល់កមៃិតថ្មីមួយ និងទំហំថ្មីមួយទៀត ។ លោកជំទាវ           
បានកោតសរសើរសម្ដៃចតៃជោនាយករដ្ឋមន្តៃី ហ៊ុន ស្រន ដៃល
បានដឹកនាំឲៃយមនកំណើនសៃដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមំ និងការអភិវឌៃឍនៅ 
កម្ពុជា ។ លោកជំទាវមនការរីករាយ ដៃលបានទទួលនូវការធានា
របស់សម្ដៃចតៃជោនូវការគាំទៃដល់ភាពជាដៃគូសន្ទនាតាមវិស័យ
របស់បង់កា្លៃដៃសនៅក្នុងអាសា៊ៃន ហើយក្នុងនាមជាបៃទៃសគងា្គៃ ។ 
បង់កា្លៃដៃសទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយកម្ពុជា សំដៅឆ្ពៃះទៅ
សមៃៃចបំណងបៃៃថា្នៃសហបៃតិបត្តិការមៃគង្គ-គងា្គៃ ។ ឯកសារ 
ចំនួន១១ ដៃលទាក់ទងទៅនិងទំនាក់ទំនងទ្ធៃភាគីសហបៃតិបត្តិ
លើវិស័យសៃដ្ឋកិច្ចសង្គម ការងារបណ្តុះបណា្តៃលតៃូវបានចុះហត្ថ- 
លៃខបនា្ទៃប់ពីជំនួបទ្វៃភាគីរវាងលោកជំទាវនាយករដ្ឋមនៃ្តីបង់កា្លៃ-
ដៃស និងសម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃកម្ពុជា។

នៅថ្ងៃទី៤ ខៃធ្នូ សម្តៃចវិបុលសៃនាភក្តី សាយ ឈុំ បៃធាន      
ពៃឹទ្ធសភានៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា បានទទួលជួបសន្ទនាជាមួយ 
លោកជំទាវ ស្រក្ខ ហាសុីណា នាយករដ្ឋមន្តៃីនៃសាធារណរដ្ឋ 
បៃជាមនិតបង់កា្លៃដៃស ។ សម្តៃចបៃធានពៃឹទ្ធសភាបានរំលឹកអំពី 
ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពការទូតកម្ពុជា-បង់កា្លៃដៃស ដៃលបង្កើតឡើង 
ដោយសា្នៃពៃះហស្ថ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្ត្រច ព្រះ 
នរ្រត្តម សីហនុ “ពៃះបរមរតនកោដ្ឋ” ជាមួយនឹងបិតាជាតិ 
របស់បង់កា្លៃដៃស ឯកឧត្តម បង់ហា្គ្របាន់ឌូ ស្រក មួជីប៊ួ  
រ៉្រម៉្រន់ ។ ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាបៃពៃណីនៃះ តៃូវបានពងៃឹង-

ពងៃីកជាបន្តបនា្ទៃប់ ដោយថា្នៃក់ដឹកនាំជំនាន់កៃៃយក្នុងគោលដៅ 
ដើមៃបីផលបៃយោជន៍រួមរបស់បៃទៃសទាំងពីរ ។ ក្នុងនាមពៃឹទ្ធសភា 
កម្ពុជា សម្តៃចភក្តីបានសម្តៃងនូវការគាំទៃ និងលើកទឹកចិត្តឱៃយ           
រដា្ឋៃភិបាលទាំងពីរជំរុញឲៃយសា្ថៃប័ន ដៃលមនការពាក់ព័ន្ធអនុវត្តនូវ
កិច្ចពៃមពៃៀង និងអនុសៃសារណៈយោគយល់គា្នៃរវាងបៃទៃសទាំងពីរ
ឱៃយកាន់តៃសុីជមៃៃ ពៃមទាំងរៀបចំពៃឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្ម 
ដើមៃបីជាគុណបៃយោជន៍ ដល់ការពងៃីក ការផ្លៃស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្ម   
រវាងបៃទៃសទាំងពីរឱៃយកាន់តៃរីកចមៃើនថៃមទៀត ។ ចំពោះការ 
អញ្ជើញសម្តៃចទៅបំពៃញទសៃសនកិច្ចនៅសាធារណរដ្ឋបៃជាមនិត
បង់កា្លៃដៃស សម្តៃចបៃធានពៃឹទ្ធសភាបានថ្លៃងអំណរគុណ និង 
សនៃយារកពៃលវៃលាសមសៃបណាមួយ ដើមៃបីឆ្លើយតបនឹងសៃចក្តី
អញ្ជើញនៃះ ។ លោកជំទាវ ស្រក្ខ ហាសុីណា បានថ្លៃងអំណរគុណ
ចំពោះសម្តៃចភក្តីបៃធាន ពៃឹទ្ធសភា ដៃលបានចំណាយពៃលវៃលា
ដ៏មនតម្លៃទទួលជួបគណៈបៃតិភូនាឱកាសនៃះ ។ លោកជំទាវ 
នាយករដ្ឋមនៃ្តីបាន    បញ្ជៃក់ពីសារៈសំខន់នៃទំនាក់ទំនងមិត្តភាព 
និងកិច្ចសហបៃតិបត្តិការរវាងបៃទៃសទាំងពីរ ដៃលមនលក្ខណៈ 
សៃដៀងគា្នៃ និងបទពិសោធន៍នៃការកសាងលទ្ធិបៃជាធិបតៃយៃយ 
និងការអភិវឌៃឍ សៃដៀងគា្នៃ ។ លោកជំទាវ ស្រក្ខ ហាសុីណា 
សងៃឃឹមយ៉ៃងមុតមំថា ទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហបៃតិបត្តិការរវាង 
សភានៃបៃទៃសទាំងពីរ នឹងកាន់តៃ បៃសើរឡើងថៃមទៀត តាម 
រយៈការផ្លៃស់ប្តូរដំណើរទសៃសនកិច្ចគា្នៃទៅវិញទៅមក ដើមៃបីចៃក 
រំលៃកបទពិសោធន៍ និងទសៃសនទាននានា ។

សម្តៃចអគ្គមហាពញាចកៃ ី ហ្រង សំរិន បៃធានរដ្ឋសភានៃ      
ពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជាក៏បានទទួលជួបសវនាការ និងពិភាកៃសា 
ការងារទ្វៃភាគីជាមួយលោកជំទាវ ស្រក្ខ ហាសុីណា នាយក           
រដ្ឋមន្តៃីនៃសាធារណរដ្ឋបៃជាមនិតបង់កា្លៃដៃសផងដៃរ ។ សម្តៃច
ចកៃីបានចាត់ទុកដំណើរទសៃសនកិច្ច      របស់លោកជំទាវនាយក
រដ្ឋមន្តៃីបង់កា្លៃដៃស មកកាន់កម្ពុជានា ពៃលនៃះថា ជាការផ្តល់នូវ
កិត្តិយសដ៏ធំធៃងសមៃៃប់បៃជាជន និងបៃទៃសកម្ពុជា និងជាការ 
ជំរុញឲៃយទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហបៃតិបត្តិការរវាងបៃទៃសជាតិទាំង
ពីរកាន់តៃបៃសើរឡើងបន្ថៃមទៀត ។ ជា ការឆ្លើយតបលោកជំទាវ 
ស្រក្ខ ហាសុីណា បានគូសបញ្ជៃក់ថា ដំណើរទសៃសនកិច្ចរបស់ 
លោកជំទាវ គឺដើមៃបីបង្ខិតបៃទៃសទាំងពីរ កម្ពុជា-បង់កា្លៃដៃស ឲៃយ 
កាន់តៃខិតជិតគា្នៃ ពៃមទាំងមនកិច្ចសហបៃតិបត្តិការកាន់តៃបៃសើរ
ជាងមុនទាំងក្នុងសា្ថៃប័ននីតិបៃបញ្ញត្តិទាំងក្នុងសា្ថៃប័ននីតិបៃតិបត្តិនៃ
បៃទៃសទាំងពីរ ។ លោកជំទាវក៏បាន ជមៃៃបជូនសម្តៃចចកៃីថា       
តាមរយៈដំណើរទសៃសនកិច្ចជាផ្លូវការនៃះរាជរដា្ឋៃភិបាលកម្ពុជា និង
រដា្ឋៃភិបាលបង់កា្លៃដៃសបានចុះហត្ថលៃខលើឯកសារចំនួន ១១ 
ដៃលនៃះ គឺជាផ្លៃផ្កៃថ្មីនៃការពូនជៃុំកិច្ចសហបៃតិបត្តិការទ្វៃភាគីរវាង
កម្ពុជា និងបង់កា្លៃដៃសដៃលបៃទៃសយើងទាំងពីរធា្លៃប់មនបៃវត្តិ-
សាស្តៃបៃហាក់បៃហៃលគា្នៃ ឬដូចគា្នៃ តៃម្តងពោលគឺកម្ពុជា និង      
បង់កា្លៃដៃសសុទ្ធតៃធា្លៃប់ជួបបៃទះដូចគា្នៃ នូវអំពើបៃល័យពូជសាសន៍ 
និងកលយុគនៃសង្គៃៃមហៃកហួរជា ដើម ។

ក្នុងឱកាសសា្នៃក់នៅរាជធានីភ្នំពៃញ លោកជំទាវ ស្រក្ខ 
ហាសុីណា ក៏បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងវៃទិកាធុរកិច្ចកម្ពុជាបង់កា្លៃដៃស 
ដោយមនការចូលរួមពីមន្តៃីពាក់ព័ន្ធ និងថា្នៃក់ដឹកនាំសភាពាណិជ្ជ-
កម្មនៃបៃទៃសទាំងពីរផងដៃរ ៕

សម្តៃចអគ្គមហាពញាចកៃី ហ្រង សំរិន បៃធានរដ្ឋសភា

នៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជាទទួលជួបសវនាការ និងពិភាកៃសាការងារ 

ជាមួយលោកជំទាវ ស្រក្ខ ហាសុីណា នាយករដ្ឋមន្តៃី

នៃសាធារណរដ្ឋបៃជាមនិតបង់កា្លៃដៃស
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សម្តេចតេជេ ហ៊ុន សេន អពេា្ជីញចូលរួមក្នុងកិច្ចបេជុំជាន់ខ្ពស់នេ
បក្សកុម្មុយនីស្តចិនសន្ទនាជាមួយគណបក្សនយេបាយ

នេលើពិភពលេក

ពីថ្ងៃទី២៩ ខៃវិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី២ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៧ តបតាមការ 
អញ្ជើញរបស់ឯកឧត្តម សុី ជីនភីង អគ្គលៃខនៃគណៈកម្មៃធិការ
មជៃឈឹមបកៃសកុម្មុយនីសចិន និងជាបៃធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋ 
បៃជាមនិតចិន សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន ស្រន 
បៃធានគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា និងជានាយករដ្ឋមន្តៃីនៃពៃះរាជា-
ណាចកៃកម្ពុជា បានដឹកនាំគណៈបៃតិភូជាន់ខ្ពស់អញ្ជើញចូលរួម
ក្នុងកិច្ចសន្ទនាជាន់ខ្ពស់រវាងបកៃសកុម្មុយនីស្តចិន ជាមួយគណបកៃស 
នានាជុំវិញពិភពលោក ។ ជាមួយគា្នៃនៃះ សម្តៃចតៃជោក៏បានជួប
ពិភាកៃសាការងារជាមួយបណា្តៃមៃដឹកនាំចិនសំខន់ៗ និងអ្នកវិនិយោគ
ទុនចិនធំៗមួយចំនួនទៀត ដើមៃបីកៀរគរការបណា្តៃក់ទុននៅកម្ពុជា
ឲៃយបានចៃើនថៃមទៀត ខណៈដៃលកម្ពុជាកំពុងជំរុញគោល 
នយោបាយអភិវឌៃឍន៍វិស័យឧសៃសាហកម្មឆ្នៃំ២០១៥-២០២៥ ឲៃយ 
ទទួលបានជោគជ័យ ។

នៅថ្ងៃទី១ ខៃធ្នូ សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន បានជួបសន្ទនា 
ការងារជាមួយឯកឧត្តម សុី ជីនភីង អគ្គលៃខនៃគណៈកម្មៃធិការ
មជៃឈឹមបកៃសកុម្មុយនីស្តិចិន ដៃលក្នុងឱកាសនះឯកឧត្តមបានមន
បៃសាសន៍ថា សម្តៃចតៃជោគឺជាមិត្តចាស់ មិត្តពិតបៃៃកដ និងជា 
មិត្តគួរជាទីទុកចិត្តរបស់បៃជាជន និងបកៃសកុម្មុយនីស្តចិន។ បច្ចុបៃបន្ន 
នៃះ ទំនាក់ទំនងនៃបៃទៃសទាំងពីរកម្ពុជា-ចិន មនភាពល្អបៃសើរ 
ជាងពៃលណាៗទាំងអស់ ។ មិនតៃប៉ុណោ្ណៃះភាគីទាំងពីរនៅតៃបន្ត
ពងៃឹងទំនាក់ទំនងរវាងបៃជាជន និងបៃជាជនគា្មៃនពៃលឈប់ ពោល
គឺជាទំនាក់ទំនងពិតសមៃៃប់បៃជាជននៃបៃទៃសទាំងពីរ ដៃលថា្នៃក់
ដឹកនាំនៃបៃទៃសទាំងពីរមនការគាំទៃគា្នៃទៅវិញទៅមក ។ ដោយ 
សារឆ្នៃំ២០១៨ គឺជាខួប ៦០ឆ្នៃំនៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូត 

របស់បៃទៃសទាំងពីរ ភាគីទាំងពីរបានសនៃយារួមគា្នៃហើយថា និង 
ពងៃឹងទំនាក់ទំនងកិច្ចសហបៃតិបត្តិការនៃបៃទៃសទាំងពីរឲៃយកាន់ 
តៃរឹងមំថៃមទៀត ។ សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន បៃធានគណបកៃស 
បៃជាជនកម្ពុជា និងជានាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា 
មនបៃសាសន៍ថា សម្តៃចពិតជាមនការសបៃបាយរីករាយ ដោយ   
បានជួបឯកឧត្តមបៃធានាធិបតីសាជាថ្មីម្តងទៀត នៅទីកៃុងប៉ៃកាំង ។ 
សម្តៃចតៃជោ បានសម្តៃងការអបអរសាទរជូនចំពោះឯកឧត្តម            
សុី ជីនភីង ដៃលតៃូវបានអង្គមហាសន្និបាតបកៃសកុម្មុយនីស្តចិន
លើកទី១៩ បោះឆ្នៃតជៃើសតាំងជាអគ្គលៃខនៃគណៈកម្មៃធិការ
មជៃឈឹមបកៃសកុម្មុយនីស្តីចិនសាជាថ្មីម្តងទៀត ។ ក្នុងជំនួបពិភាកៃសា 
គា្នៃនះ សម្តៃចតៃជោបានស្នើដល់ឯកឧត្តមបៃធានាធិបតី ធ្វើយ៉ៃង
ណាជំរុញការសាងសង់ផ្លូវលៃបឿនលឿនភ្នំពៃញកៃុងពៃះសីហនុឲៃយ
បានចៃញជារូបរាង ដោយសារវាឆ្លើយតបទៅនឹងចក្ខុវិស័យ ផ្លូវមួយ 
ខៃសៃកៃវាត់មួយ របស់ឯកឧត្តមបៃធានាធិបតី និងជាប៉ូលសៃដ្ឋកិច្ច 
របស់បៃទៃសកម្ពុជា ។ សម្តៃចតៃជោក៏បានស្នើដល់ឯកឧត្តម 
បៃធានាធិបតី ជួយដល់អង្គការសង្គមសុីវិល និងផ្នៃកផៃសៃងៗទៀត 
របស់បៃទៃសកម្ពុជា ។ ឯកឧត្តមបៃធានា ធិបតីចិនមនបៃសាសន៍ 
ថា អ្វីដៃលឯកឧត្តមចង់ឮពីសម្តៃច គឺសន្តិភាព និងស្ថៃរភាព 
នយោបាយរបស់បៃទៃសកម្ពុជា ។ នៅបៃទៃសចិនបានកំណត់ថា 
អ្នកដៃលឲៃយគុណមកយើង យើងតៃូវតៃសងគុណទៅគៃវិញ ពោល 
គឺ យើងនឹងកសាងសហគមន៍ដៃលមនវាសនារួមគា្នៃជាមួយនឹង 
បៃទៃសកម្ពុជា ។ ឯកឧត្តម សុី ជីនភីង បានថ្លៃងបន្តថា បើទោះ
បស្ចិមបៃទៃសចាត់ទុកកម្ពុជាជាអ្វីក៏ដោយ ក៏ចិនបានបៃកាសរួច 
ហើយថា ចិននឹងបន្តជួយគាំទៃដោយគា្មៃនការងាករៃដល់បៃទៃស 

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋមន្តៃី នៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា

ជួបសន្ទនា ការងារជាមួយឯកឧត្តម សុី ជីនភីង អគ្គលៃខ

នៃគណៈកម្មៃធិការមជៃឈឹមបកៃសកុម្មុយនីស្តចិន

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា 

អញ្ជើញថ្លៃងសុន្ទរកថា គន្លឹះក្នុងកិច្ចបៃជុំជាន់ខ្ពស់នៃបកៃសកុម្មុយនិស្តចិន 

សន្ទនាជាមួយគណបកៃសនយោបាយនៅលើពិភពលោក

 សម្តេចតេជោ គឺជាមិត្តចាស់ មិត្តពិតបេកដ និងជាមិត្តគួរជាទីទុកចិត្តរ បស់បេជាជន និងបក្សកុម្មុយនីស្តចិន
 ទោះបស្ចិមបេទេសចាត់ទុកកម្ពុជាជាអ្វីក៏ដោយ ចិននៅតេគាំទេកម្ពុជាដោយគ្មានការងាករេ



qñaMTI 17 elx 199 ExFñÚ qñaM 2017 TsSnavdþI RbCaCn 9

កម្ពុជា ពិសៃសគាំទៃដល់សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន ក្នុងការបន្ត 
ដឹកនាំរាជរដា្ឋៃភិបាល និងគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជាតទៅមុខទៀត ។ 
ជាមួយគា្នៃនៃះមៃដឹកនាំចិនបានសនៃយាបញ្ជូនអ្នកឯកទៃសរបស់ខ្លួន
ក្នុងការជួយដល់បៃទៃសកម្ពុជា ពិសៃសការជំរុញកៃុមហ៊ុនចិនទៅ
បណា្តៃក់ទុន នៅកម្ពុជាឲៃយកាន់តៃចៃើនឡើងថៃមទៀត ។

នៅថ្ងៃទី១ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៧ សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន បាន 
អញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចបៃជុំជាន់ខ្ពស់នៃបកៃសកុម្មុយនីស្តចិនសន្ទនា
ជាមួយគណបកៃសនយោបាយនៅលើពិភពលោកកៃៃមបៃធានបទៈ 
«រួមគា្នៃកសាង សហគមន៍នៃអនាគតរួមសមៃៃប់មនុសៃសជាតិ និង 
ពិភពលោកសៃស់សា្អៃត» ។ នៅក្នុងកិច្ចបៃជុំនះ សម្តៃចតៃជោបាន
ថ្លៃងសុន្ទរកថាគន្លឹះដោយបញ្ជៃក់ថា៖ យើងតៃូវតៃគោរពអធិបតីភាព 
និងជមៃើសផ្លូវដើររបស់ បៃទៃសដោយខ្លួនឯង មិនថាបៃទៃស 
នះធំ ឬតូច ខ្លៃំង ឬ ខៃសាយ នះទៃ ។ បៃទៃសទាំងអស់តៃូវតៃ   
បៃកាន់ខ្ជៃប់នូវគោលការណ៍មិនជៃៀតជៃៃកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងផងគា្នៃ និង 
តៃូវគោរពសិទ្ធរបស់បៃទៃសដទៃ ក្នុងការជៃើសរីសបៃព័ន្ធគៃប់គៃង 
និងមគា៌ៃអភិវឌៃឍន៍ឯករាជៃយ និងគា្មៃនការរំខន ។ អ្វីដៃលល្អសមៃៃប់ 
បៃទៃសមួយមិនបៃៃកដថា ល្អសមៃៃប់បៃទៃសផៃសៃងទៀតនះទៃ 
ដោយសារតៃលក្ខណៈពិសៃសដោយឡៃកផៃសៃងគា្នៃរបស់ បៃទៃស
នីមួយៗនៅក្នុងគៃប់ទិដ្ឋភាពនៃជីវភាពសង្គម ។ សម្តៃចតៃជោ 
ហ៊ុន ស្រន បានថ្លៃងទៀតថា៖ បទពិសោធន៍នៃការអភិវឌៃឍ 
នយោបាយរបស់កម្ពុជា នៅក្នុងយុគសម័យនៃបៃវត្តិសាសៃ្តទំនើប 
របស់ពិភពលោក គឺនៅមនលក្ខណៈក្មៃងខ្ចីនៅឡើយ។ ប៉ុន្តៃយើង
កំពុងរៀនសូតៃយ៉ៃងឆប់រហ័សសំដៅពងៃឹង «លទ្ធិបៃជាធិបតៃយៃយ 
បៃជាជន» របស់កម្ពុជាឲៃយមនភាពរស់រវីក និងរឹងមំ ។ តម្លៃស្នូល 
នៃ «លទ្ធិបៃជាធិបតៃយៃយបៃជាជន» របស់យើងគឺៈ ទី១-ការប្តូរបៃជា្ញៃ 
លើកកម្ពស់ និងការធានានូវការគោរពសិទ្ធិស្វ័យសមៃៃចរបស់ 
បៃជាជាតិកម្ពុជា នៅក្នុងអធិបតៃយៃយភាព និងបូរណភាពទឹកដីដ៏ 
ពៃញលៃញរបស់ខ្លួន ដោយគា្មៃនការជៃៀតជៃៃក និងរំលោភបំពានព ី
ខងកៃៃ ទី២-ការធានារកៃសាឲៃយបានដាច់ខតនូវសន្តិភាព ស្ថៃរភាព 
និងភាពសុខដុមរមនាសង្គម ដៃលជាបុព្វល័ក្ខខ័ណ្ឌមិនអាចខ្វះបាន
សមៃៃប់ការអភិវឌៃឍបៃទៃស ក៏ដូចជាសមៃៃប់ភាពកៃសៃមកៃសាន្តរបស់
បៃជាជាតិ និងសមៃៃប់ជីវភាពរស់នៅថ្លៃថ្នូរសមរមៃយរបស់បៃជាជន 
ទី៣- ការគោរពបៃតិបត្តិយ៉ៃងខ្ជៃប់ខ្ជួនឥតងាករៃនូវគោលការណ៍ 
នីតិរដ្ឋ និងបៃព័ន្ធនយោបាយសៃរីពហុបកៃស ដៃលក្នុងនៃះបៃជា- 
ពលរដ្ឋមនសិទ្ធិសៃរីភាពគៃប់យ៉ៃងដ៏ពៃញលៃញ នៅកៃៃមវិធាន
នៃចៃបាប់ជាពិសៃសសិទ្ធិក្នុងការជៃើសរីសអ្នកដឹកនាំបៃទៃស តាម 
រយៈការបោះឆ្នៃតជាទៀងទាត ់នងិដោយសៃរ ីតៃមឹតៃវូ  នងិយតុ្តធិម ៌
និងទី៤-ការប្តៃជា្ញៃអភិវឌៃឍសា្ថៃប័នរដ្ឋ ដោយឈរលើគោលការណ៍ 
បៃតិតុលៃយភាព អភិបាលកិច្ចល្អ និងគុណធិបតៃយៃយ ឲៃយកា្លៃយជា 
ឧបករណ៍បៃកបដោយបៃសិទ្ធភាព សក្តិសិទ្ធភាព និងពោរពៃញ   
ដោយសមត្ថភាពសមៃៃប់បមៃើបៃទៃសជាតិ និងបៃជាជនកម្ពុជា 
គៃប់សៃទាប់ជាន់ថា្នៃក់ ។

ដោយឡៃក នៅក្នុងពិធិលៀងសាយភោជន៍ជាមហាកិត្តិយស 
ជូនសម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន ស្រន បៃធាន 
គណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា និងជានាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃពៃះរាជាណាចកៃ
កម្ពុជា ឯកឧត្តម សុង ថាវ រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ 
នៃគណៈកម្មៃធិការមជៃឈឹមបកៃសកុម្មុយនីស្តីចិន មនបៃសាសន៍ ថា 
ថា្នៃក់ដឹកនាំកំពូលៗ នៃគណៈកម្មៃធិការមជៃឈឹមបកៃសកុម្មុយនីស្តចិន 

ធ្វើជាខ្នងបង្អៃកដ៏រឹងមំសមៃៃប់សម្តៃចតៃជោ ក្នុងការបន្តដឹកនាំ 
រាជរដា្ឋៃភិបាល និងបៃទៃសកម្ពុជារយៈពៃលយូអង្វៃងតទៅមុខ
ទៀត ។ ឯកឧត្តមរដ្ឋមនៃ្តីក៏បានចាត់ទុកថា វត្តមនរបស់សម្តៃច 
តៃជោ ហ៊ុន ស្រន ដៃលបានអញ្ជើញមកកាន់បៃទៃសចិននៅ 
ពៃលនៃះ គឺជាការផ្តល់នូវមហាកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតចំពោះ 
បកៃសរដ្ឋ និងបៃជាជនចិន ក្នុងការពងៃីកនូវកាលានុវត្តភាពរបស់ខ្លួន
លើការកសាងនិងអភិវឌៃឍសៃដ្ឋកិច្ច សង្គម ឲៃយកាន់តៃរឹងមំថៃមទៀត។  
ឯកឧត្តមរដ្ឋមនៃ្តីក៏បានវាយតម្លៃខ្ពស់ និងកោតសរសើរចំពោះ                
កំណើនសៃដ្ឋកិច្ចរបស់បៃទៃសកម្ពុជា កៃៃមការដឹកនាំបៃកបដោយ
កិត្តិបណ្ឌិតរបស់សម្តៃចតៃជោនាយករដ្ឋមនៃ្តី ក្នុងការពងៃឹង សន្តិភាព 
សន្តិសុខ ស្ថៃរភាពនយោបាយ និងការអភិវឌៃឍសៃដ្ឋកិច្ច សង្គម 
មនការរីកចមៃើនលើគៃប់វិស័យ ដៃលនះបានបងា្ហៃញឲៃយឃើញពី
បៃៀបឈ្នះក្នងុនាមជាមៃដកឹនាកំពំលូមយួរបូ ដៃលមន បញ្ញៃញាណ 
ឈា្លៃសវៃ និងបុិនបៃសព្វបំផុត ។ សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន បាន
ថ្លៃងនូវអំណរគុណជូនចំពោះបកៃសរដ្ឋ និងបៃជាជនចិន ដៃលតៃងតៃ
គាំទៃផ្តល់នូវការជួយឧបត្ថម្ភគៃប់បៃបយ៉ៃង ក្នុងការជួយដល់ 
ដំណើរការសា្តៃរ និងអភិវឌៃឍន៍បៃទៃសកម្ពុជាឡើងវិញ ។ សម្តៃច 
តៃជោក៏បានចាត់ទុកថា ការគាំទៃរបស់បៃទៃសចិន គឺពិតជាមន 
អត្ថន័យ មិនតៃឹមតៃបានរួមចំណៃកជួយដល់ការជំរុញកំណើន 
សៃដ្ឋកិច្ចជាតិ ប៉ុណោ្ណៃះទៃ គឺបានរួមចំណៃកផងដៃរដល់ការពងៃឹង
ឯករាជៃយភាព និងការខ្ពង់ខ្ពស់មុខមត់របស់បៃទៃសកម្ពុជាលើឆក
អន្តរជាតិផងដៃរ ។

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន ក៏បានអនុញ្ញៃតឲៃយថា្នៃក់ដឹកនាំ 
កៃុមហ៊ុនធំៗចំនួន ៣របស់បៃទៃសចិន ដៃលកំពុងធ្វើការវិនិយោគ
ក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា ក្នុងនះរួមមន កៃុមហ៊ុន China Road & 
Bridge Corporation កៃុមហ៊ុន Henan Transport Investment 
Group និងកៃុមហ៊ុន Greenland Holding Group ចូលជួប 
សំដៃងការគួរសមពិសៃស ដើមៃបីស្វៃងរកឱកាសវិនិយោគបន្ថៃម
ទៀតក្នុង បៃទៃសកម្ពុជា ។ ក្នុងជំនួបពិភាកៃសាគា្នៃនះ លោកបៃធាន 
កៃុមហ៊ុនទាំងនះ បានរាយការណ៍ជូនសម្តៃចតៃជោពីគមៃៃង ៤ 
ដៃល កៃមុហ៊នុបាន នងិកពំងុអនវុត្តនក៍្នងុបៃទៃសកម្ពជុា តាមរយៈ 
ការសាងសង់សា្ពៃន ផ្លូវ និងហៃដា្ឋៃរចនាសម្ព័ន្ធផៃសៃងៗទៀត ។  
លោកបៃធានកៃមុហ៊នុ កប៏ានជមៃៃបជនូសម្តៃចតៃជោដៃរថា គមៃៃង 
ទាំង ៤ដៃលកៃុមហ៊ុនរបស់លោកបានលើកឡើងនៃះ គឺកៃុមហ៊ុន   
នឹងខិតខំរៀបចំបៃបបទឲៃយបានហើយរួចរាល់ ដើមៃបីឈានទៅចុះ
ហត្ថលៃខលើកិច្ចពៃមពៃៀងក្នុងដំណើរទសៃសនកិច្ចផ្លូវការ របស់ 
ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមនៃ្តីចិន លី ខឺជាំង ដៃលនឹងអញ្ជើញមកចូលរួម
កិច្ចបៃជុំកំពូលមៃគង្គ-ឡាងឆន ក្នុងបៃទៃសកម្ពុជានាខៃមករា 
ឆ្នៃំ២០១៨ ដៃលសៃបគា្នៃ និងខួប៦០ ឆ្នៃំនៃថ្ងៃបង្កើតទំនាក់ទំនង 
ការទូតនៃបៃទៃសទាំងពីរ កម្ពុជា-ចិន ។

ការអញ្ជើញចូលរួមរបសស់ម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន ក្នុង 
កិច្ចបៃជុំនៃះ និងជំនួបរបស់សម្តៃចតៃជោជាមួយថា្នៃក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់
ចិន បានផ្តល់សារៈសំខន់យ៉ៃងខ្លៃំងនះគឺ ជាការបងា្ហៃញវត្តមន 
របស់បៃទៃសកម្ពុជាបន្ថៃមទៀតនៅលើផៃនទីពិភពលោក ហើយក៏
ជាការពងៃឹងនយោបាយការបរទៃសរបស់កម្ពុជា ជាមួយបណា្តៃ 
បៃទៃសនៅលើពិភពលោក និងជំរុញបៃទៃសកម្ពុជាទៅក្នុងកិច្ច 
សហបៃតិបត្តិការកាន់តៃបៃសើរឡើង លើវិស័យសៃដ្ឋកិច្ច ៕
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រាជរដា្ឋៃភិបាលកម្ពុជា បានរៀបចំពិធីបួងសួងសុំសៃចក្ដីសុខ 
ជូនដល់ពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា នៅមុខបៃៃសាទអង្គរវត្ត ខៃត្ត 
សៀមរាប នៅថ្ងៃទី២-៣ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៧ កៃៃមអធិបតីភាពដ៏ 
ខ្ពង់ខ្ពស់ សម្ដៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន ស្រន នាយក 
រដ្ឋមន្តៃី នៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា និងសម្ដៃចកិត្តិពៃឹទ្ធបណ្ឌិត     
ប៊ុន រ៉្រនី ហ៊ុន ស្រន ។ ពិធីនៃះក៏ជួនគា្នៃនឹងពៃលវៃលា ដៃល        
បៃជាជនកម្ពុជា យើងទូទាំងបៃទៃសចូលរួមអបអរសាទរខួប 
អនុសៃសាវរីយ៍លើកទី៣៩ ទិវាបង្កើតរណសិរៃសសាមគ្គីសង្គៃៃះជាតិ 
កម្ពុជា (២ ធ្នូ ១៩៧៨ - ២ ធ្នូ ២០១៧) បច្ចុបៃបន្នមនឈ្មៃះថា  
រណសិរៃសសាមគ្គីអភិវឌៃឍន៍មតុភូមិកម្ពុជា ដៃលជាចលនាតស៊ូវាយ
ផ្តួលរំលំរបបបៃល័យពូជសាសន៍នាថ្ងៃទី៧ ខៃមករា ឆ្នៃំ១៩៧៩ ។ 

នៅរសៀលថ្ងៃទី២ ខៃធ្នូ នៃះ នៅមុខបៃៃសាទអង្គរវត្ត សម្ដៃច 
តៃជោ ហ៊ុន ស្រន និងសម្តៃចកិត្តិពៃឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉្រនី ហ៊ុន ស្រន 
បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីកៃុងពាលីតាមបៃពៃណី និងទំនៀមទម្លៃប់ 
នៃពៃះពុទ្ធសាសនា ដៃលនៅក្នុងពិធីនះក៏មនការចូលរួមរបស់ 
មន្តៃីរាជរដា្ឋៃភិបាល និងសមជិក សមជិកា រដ្ឋសភា ពៃឹទ្ធសភា 
ផងដៃរ ។ បនា្ទៃប់ពីពិធីកៃុងពាល ី សម្ដៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន 
និងសម្ដៃចកិត្តិពៃឹទ្ធបណ្ឌិត បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីសូតៃមន្ត 

ពិធីបួងសួងសុំសេចក្តីសុខចមេើនដល់
ពេះរាជាណាចកេកម្ពុជានេមុខបេសាទអង្គរវត្ត

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន និងសម្ដៃចកិត្តិពៃឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉្រនី ហ៊ុន ស្រន អញ្ជើញចូលរួមក្នុង

ពិធីបួងសួងសុំសៃចក្ដីចមៃើនជូនដល់ពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា នៅមុខបៃៃសាទអង្គរវត្ត

ចមៃើនពៃះបរិត្ត ដៃលមនពៃះសងៃឃចំនួន ៥០០អង្គ នៅមុខ បៃៃសាទ 
អង្គរវត្ត ។ 

នៅពៃឹកថ្ងៃទី០៣ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៧ សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន 
និងសម្ដៃចកិត្តិពៃឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉្រនី ហ៊ុនស្រន បានអញ្ជើញ 
រាប់បាតៃបៃគៃនពៃះសងៃឃចំនួន ៥.១២០អង្គ ដើមៃបីបួងសួងសុំ         
សៃចក្ដីចមៃើនជូនដល់ពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា នៅមុខបៃៃសាទ 
អង្គរវត្ត ដៃលពិធីនៃះមនការយងនិមន្ត និងចូលរួមពីសម្ដៃច 
ពៃះមហាសងៃឃរាជទាំងពីរគណៈ សម្ដៃចពៃះសងៃឃក្នុងឋានានុកៃម
មន្តៃីរាជរដា្ឋៃភិបាល សិសៃសានុសិសៃស និងបៃជាពលរដ្ឋជាចៃើនកុះករ 
ផងដៃរ ។ បនា្ទៃប់ពសីម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន បូជាទៀន ធូប និង
ថា្វៃយភួងផ្កៃភ្ញីនៅរានអាសនៈរួចមក ពិធីបួងសួងបានបៃពៃឹត្តទៅ 
តាមគន្លងបៃពៃណីទំនៀមទម្លៃប់ ។ សម្តៃចតៃជោ សម្តៃច 
កិត្តិពៃឹទ្ធបណ្ឌិត អ្នកឧកញា៉ៃ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អស់លោក 
លោកសៃី លោកអាចារៃយបានធ្វើពិធីឧទ្ទិសបួងសួងសូមពៃះបារមីដ៏
ស័ក្តិសិទ្ធិ ដៃលគង់បៃថាប់ថៃរកៃសានៅលើទឹកដីអង្គរ ក៏ដូចជា 
នៅក្នុងកម្ពុជរដ្ឋទាំងមូល ពៃមទាំងបារមីពៃះអង្គចៃកពៃះអង្គចម 
លោកយយទៃព តាដំបងដៃក លោកតារាជ ពៃះអង្គតូច ពៃះអង្គធំ 
គង់នៅខ្នងភ្នំគូលៃន និងបារមីអារុក្ខអារកៃស អ្នកតាគៃប់ទិសទី និង     
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ទៃវតាគង់ថៃរកៃសា នៅតាមបៃៃង្គបៃៃសាទនានានៅលើទឹកដីដ៏ស័ក្តិ-
សិទ្ធិតាមជួយថៃរកៃសាពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជាឲៃយជួបតៃសៃចក្តីសុខ
ចមៃើនតរៀងទៅ ។ ពិធីបុណៃយនៃះជាការសម្តៃងនូវភាវៈជាអ្នក  
គោរពដឹងគុណ និងធ្វើបដិការកិច្ចចំពោះបុព្វបុរសរបស់យើងទាំងអស់
គា្នៃ សូមជួយឱៃយពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា បានជួបតៃសុខសន្តិភាព     
និងមនការអភិវឌៃឍរីកចមៃើនតទៅអនាគត ។

ឯកឧត្តម ថ្រង ខុន រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងទៃសចរណ៍បានឲៃយដឹង
ថា៖ នៃះគឺជាពិធីបៃពៃណីមួយដៃលអតីតមៃដឹកនាំ និងមៃដឹកនាំ      
ជំនាន់មុនរបស់យើងបានរៀបចំជារៀងរាល់ឆ្នៃំ ដៃលតៃូវធ្វើការ    
អធិសា្ឋៃនឱៃយបៃទៃសជាតិមនសន្តិភាពការអភិវឌៃឍ និងបៃជាពលរដ្ឋ
មនជីវភាពកាន់តៃបៃសើរឡើង ។ សន្តិភាពគឺជាគៃឹះដ៏រឹងមំបំផុត
សមៃៃប់ការអភិវឌៃឍបៃទៃស ។ ឯកឧត្តមរដ្ឋមនៃ្តីបានបន្តទៀតថា៖   
ចំនួនភ្ញៀវទៃសចរមកកាន់អង្គរវត្តបន្តកើនឡើង ដៃលបងា្ហៃញពី 
ទំនុកចិត្តរបស់អ្នកវិនិយោគ និងទៃសចរណ៍នៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា ។ 
បៃទៃសមួយដៃលមនអ្នកទៃសចរ និងវិនិយោគិនមកចៃើននះ គឺ
ជាបៃទៃសដៃលមនសន្តិភាពនិងមនស្ថិរភាពនយោបាយ ដៃល
មនន័យថាបៃទៃសនៃះមនទំនុកចិត្តពីបណា្តៃបៃទៃសដទៃទៀត ។ 
តាមការបា៉ៃន់បៃមណគិតតៃឹមដំណាច់ឆ្នៃំ២០១៧ ភ្ញៀវទៃសចរ 
ជាង ៥,៦លាននាក់ នឹងមកទសៃសនាបៃទៃសកម្ពុជាជាភស្តុតាង 
បងា្ហៃញថា កម្ពុជាពិតជាមនសុខសន្តិភាពពៃញលៃញ ។

គួរបញ្ជៃក់ថា បានជារាជរដា្ឋៃភិបាលជៃើសរីសបៃៃសាទអង្គរវត្ត
ជាទីតាំងសមៃៃប់រៀបចំពិធីសាសនាដ៏ធំបៃបនៃះ គឺដោយសារពី 
អតីតកាល ពៃះរាជាខ្មៃរ និងមន្តៃីធំៗក្នុងរាជការ សុទ្ធសឹងធា្លៃប់បាន
រៀបចំពិធីបួងសួងបៃបនៃះនៅទីដ៏ពិសិទ្ធ និងជាទីសកា្កៃរៈនៃះដៃរ ។ 
ក្នុងជំនាន់ពៃះករុណាពៃះបាទសម្តៃច ពៃះបរមរតនកោដ្ឋ ពៃះអង្គក៏
ធា្លៃប់បានរៀបចំពិធីបួងសួងដ៏ធំមួយនៅអង្គរវត្ត កៃៃយទទួលបាន
ឯករាជៃយជាតិពីអាណានិគមនិយមបារាំង ។ បច្ចុបៃបន្ននៃះរមណីយដា្ឋៃន
អង្គរនៅតៃបន្តលៃបីលៃបាញកៃៃមដំបូលសុខសន្តិភាព និងការអភិវឌៃឍ 
នៅកម្ពុជា ។ តាំងពីឆ្នៃំ១៩៩៨ ជាពៃលដៃលកម្ពុជាទទួលបាន 
សន្តិភាពពៃញលៃញលើផ្ទៃបៃទៃស កៃៃមនយោបាយឈ្នះ-ឈ្នះ 
របស់បៃមុខរាជរដា្ឋៃភិបាលកម្ពុជា សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ 
ហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋមន្តៃីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា បានធ្វើឲៃយ
កិត្តិសព្ទអង្គរខ្ចរខ្ចៃយកាន់តៃខ្លៃំងទៅកាន់ឆកអន្តរជាតិ ។ កៃៃម 

ដំបូលសន្តិភាព និងស្ថិរភាពនយោបាយនៃះរមណីយដា្ឋៃនអង្គរក៏ 
កំពុងតៃបន្តភាពលៃបីលៃបាញ និងកាន់តៃទាក់ទាញភ្ញៀវទៃសចរជាតិ 
និងអន្តរជាតិកាន់តៃចៃើនឡើងៗ ឥតឈប់ឈរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ 
និងទទួលបានការវាយតម្លៃជាប់ចំណាត់ថា្នៃក់លៃខ ១ជាប់គា្នៃពី         
សា្ថៃប័នវាយតម្លៃធំៗលើពិភពលោកដូចជា Archaeo Madness, 
Trip Advisor, Lonely Planet ជាដើម ។ ការទាក់ទាញភ្ញៀវ                  
ទៃសចរមកកាន់រមណីយដា្ឋៃនអង្គរទាំងអស់នៃះ កៃៃពីភាពលៃបីលៃបាញ
នៃភាពអសា្ចៃរៃយរបស់បៃៃសាទអង្គរ ក៏នៅមនកតា្តៃដ៏សំខន់មួយ 
ទៀត ដៃលយើងមិនអាចបំភ្លៃចបាននះគឺ សន្តិភាព និងស្ថិរភាព 
នយោបាយ ដៃលរាជរដា្ឋៃភិបាលកម្ពុជាបានពុះពារ ដណ្តើមមកបាន 
និងកំពុងតៃបន្តរកៃសាដោយបៃុងបៃយ័ត្នបំផុត ។ នៃះក៏ជាមោទនភាព 
ជាតិមួយដៃលកូនខ្មៃរគៃប់រូបតៃូវយល់ដឹង និងចូលរួមថៃរកៃសា 
ទាំងអស់គា្នៃ ពោលគឺ ថៃរកៃសាទាំងសា្នៃដៃបុព្វបុរសដៃលបានបនៃសល់
ទុក និងចូលរួមថៃរកៃសានូវសមិទ្ធផលដៃលថា្នៃក់ដឹកនាំកម្ពុជា បច្ចុបៃបន្ន
បានបៃឹងបៃៃងកសាងមកឲៃយបានគង់វងៃសយូរអង្វៃង ។

នៅក្នុងពិធីនះ ក៏មនការបៃគុំតនៃ្តីនៅមុខបៃសាទអង្គរវត្ត 
ទន្ទឹម នឹងនៃះដៃរ ក៏មនកម្មវិធីរត់បៃណាំងពាក់កណា្តៃលម៉ៃរា៉ៃតុង 
អន្ដរជាតិអង្គរលើកទី២២ ដោយមនភ្ញៀវទៃសចរជាតិនិងអន្ដរ-
ជាតិបៃមណ ១០.០០០នាក់ មកពី ៧៦បៃទៃស ចូលរួមអបអរ-
សាទរ ក្នុងពិធីដ៏អធិកអធមនៃះទៀតផង ៕

ពិធីបួងសួងសូមឲៃយបារមីស័ក្តិសិទ្ធិជួយថៃរកៃសាពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា បានជួបតៃសុខសន្តិភាព និងមនការអភិវឌៃឍរីកចមៃើនតទៅអនាគត

ពិធីសម្តៃងរបាំបួងសួងសុំសៃចក្តីសុខនៅមុខបៃៃសាទអង្គរវត្ត
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សម្តេចតេជេ ហ៊ុន សេន ៖ បេជាធិបតេយ្យដេលគ្មេនការគេប់គេង
ដេយច្បាប់ គឺអនាធិបតេយ្យ

 មានវត្តមាន ហ៊ុន សែន នៅទីនែះ សូមកុំបារម្ភពីសង្គែាមកើតឡើងឲ្យសោះ
 បែជាធិបតែយ្យ សែរី ពហុបក្ស មិនក្លាយជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់អ្នកណាមួយទែ
 បែជាជនកម្ពុជាបានតែៀុមរួចរាល់ហើយ សមែាប់ការបោះឆ្នោត

ក្នុងខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៧ សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន ស្រន 
នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជាបានអញ្ជើញជួបសំណៃះ
សំណាលជាមួយ កម្មករ កម្មការិនី និយោជិត កីឡាករ កីឡាការិនី 
ពៃមទាំងបញ្ចុះបឋមសិលាកសាងសមិទ្ធផលមួយចំនួន ។ សម្តៃច 
តៃជោបានថ្លៃងសារនយោបាយ និងបានបកសៃៃយបញ្ហៃមួយ               
ចំនួនដៃលទាក់ទងនឹងពៃឹត្តិការណ៍នយោបាយថ្មីៗនៅកម្ពុជា ។ 

ពៃឹកថ្ងៃទី៦ ខៃធ្នូ សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន បានបន្តជួបជាមួយ 
កម្មករ និយោជិត ចំនួន១៥.៧៤២នាក់ នៅតំបន់អូរដឹម ផ្លូវជាតិ 
លៃខ៤ ខណ្ឌពោធិសៃនជ័យ រាជធានីភ្នំពៃញ ។ ក្នុងឱកាសនះ 
សម្តៃចតៃជោបានថ្លៃងទាក់ទងទៅ នឹងការទទួលយកជនជាតិខ្មៃរ 
ដៃលអាមៃរិកគៃៃងនឹងបញ្ជូនមកវិញ ដោយសម្តៃចបានបញ្ជៃក់ 
ថា៖ «ក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្តៃីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា ខ្ញុំសូម
បៃកាសទទួលយកបងប្អូនតៃឡប់មកកម្ពុជាវិញ មិនឲៃយគៃធ្វើបាប 
ឡើយ” ។ ជាមួយនឹងការបៃកាសដូចនៃះសម្តៃចតៃជោក៏បានបញ្ជៃ 
ឲៃយកៃសួងមហាផ្ទៃ កៃសួងការបរទៃស និងសា្ថៃប័នពាក់ព័ន្ធដទៃ 
ទៀត ធ្វើការចរចាជាមួយអាមៃរិកក្នុងករណីដឹកជញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មៃរ 
មកវិញ និងការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពដល់ពួកគៃ ។ សម្តៃចតៃជោក៏បាន 
ស្នើអាមៃរិកពិចារណាផ្តល់ជំនួយក្នុងកមៃិតណាមួយ ដើមៃបីឲៃយពលរដ្ឋ
ខ្មៃរអាចរស់នៅបានក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា ក្នុងពៃលពួកគៃតៃូវបញ្ជូន 
មកក្នុងដំណាក់កាលដំបូងៗ ។

ទាក់ទងទៅនឹងសៃចក្តីអំពាវនាវរបស់ទណ្ឌិត សម រងៃសុី ដៃល
ញុះញង់ឲៃយកងកម្លៃំងបៃដាប់អាវុធបៃឆំងនឹងរាជរដា្ឋៃភិបាលសៃប
ចៃបាប់ ។ សម្តៃចតៃជោ បានលើកជាសំណួរថា៖ «បើសិនជាកងទ័ព 

បះបោរ តើអ្វីនឹងកើតឡើង? សុំផ្ដៃំទៅជនកៃបត់ជាតិឯងថា អ្នកឯង
សា្គៃល់សភាពការណ៍កម្ពុជាតិចពៃកហើយ។ អ្នកឯងសា្គៃល់កម្លៃំង
បៃដាប់អាវុធនៅកម្ពុជាតិចពៃកហើយ ។ អ្នកឯងសា្គៃល់បៃជាជន 
កម្ពុជាតិចពៃកហើយ។ បៃជាជនកម្ពុជាបើទោះបីនៅលំបាក ក៏ប៉ុន្តៃ 
បៃជាជាតិមួយនៃះ សៃឡាញ់សន្តិភាពនឹងមិនលុះទៅដោយអំពើ
ញុះញង់អកុសលរបស់អ្នកទៃ ។ ឥឡូវសាកលៃបងគិតមើល បៃសិន
បើមនការបះបោរដោយកងទ័ពណាមួយ សង្គៃៃមវានឹងផ្ទុះ ។ តើ    
អ្នកទាំងអស់គា្នៃបានទទួលផលអ្វីទៀត” ។

សម្តៃចតៃជោបន្ថៃមថា លទ្ធិបៃជាធិបតៃយៃយ និងការអភិវឌៃឍវា      
មិនចាប់ផ្តើមក្នុងផ្ទៃនៃសងៃ្គាមនះទៃ គឺវាចាប់ផ្តើមនៅក្នុងផ្ទៃនៃ 
សន្តិភាពតៃប៉ុណោ្ណៃះ ។ សូមមើលអតីតកាលរបស់យើង ។ វៃទនា
ណាស់ទមៃៃំមនឱកាសដូចសព្វថ្ងៃនៃះ ។ រកៃសាសន្តិភាពបានទើប 
រកៃសានូវការងាររបស់យើង ។ រកៃសាបាននូវស្ថិរភាពនយោបាយ 
និងសន្តិសុខ សណា្តៃប់ធា្នៃប់សង្គម បានទើបរកៃសាបាននូវរកៃសាសុវត្ថិ-
ភាព ការងារដៃលក្មួយៗមន ។ សម្តៃចតៃជោបានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ 
«នៅពៃលដៃលមនវត្តមន ហ៊ុន សៃន នៅទីនៃះសូមកុំបារម្ភពី 
សង្គៃៃមកើតឡើងឲៃយសោះ ។ ហ៊ុន សៃន រួមជាមួយនឹងថា្នៃក់ដឹកនាំ
នៃគណបកៃសបៃជាជនគឺជា អ្នកធានាតៃមួយគត់អំពីសន្តិភាព និង 
ការអភិវឌៃឍនៅក្នុងបៃទៃស ។ ពៃៃះមនុសៃសម្នៃក់នៃះបានឈរនៅជា
បង្គៃលជាមួយនឹងថា្នៃក់ដឹកនាំដទៃទៀតតាំងពីរំដោះវ៉ៃប៉ុលពត ។ 
ទប់សា្កៃត់ការវិលតៃឡប់នៃរបបប៉ុលពត ស្វៃងរកសន្តិភាព និងទប់
សា្កៃត់នៃសង្គៃៃមដៃលគៃបង្កមិនចៃះចប់មិនចៃះហើយ ជាពិសៃស
ទប់សា្កៃត់បដិវត្តន៍ពណ៌នៅឆ្នៃំ២០១៣ និងដើមឆ្នៃំ២០១៤ និងជា 
បន្តបនា្ទៃប់មក ។ ដូច្នៃះមនវត្តមន  ហ៊ុន សៃន  គឺមនវត្តមន 
សន្តិភាព នៃះគឺជារឿងពិតមិនមៃនជារឿងក្លៃងកា្លៃយហើយលើក 
ខ្លួនឯងនះទៃ”។
 ពៃឹកថ្ងៃទី៩   ខៃធ្នូ សម្ដៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន ស្រន  

នាយករដ្ឋមន្តៃីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា តៃូវបានតៃងតាំងជា 
«ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសុច្ឆន្ទៈពិភពលោកសមៃៃប់វិស័យទៃសចរណ៍    និង
គោលដៅនៃការអភិវឌៃឍបៃកបដោយចីរភាព” ។ សៃបពៃលគា្នៃនៃះ
រាជធានីភ្នំពៃញក៏ទទួលបានជ័យលាភី «ជារាជធានីនៃវបៃបធម៌ 
និងទៃសចរណ៍ពិភពលោក” ដៃលផ្ដល់ដោយលោកសាស្តៃៃចារៃយ 
អានតុន ការា៉ៃហា្គៃ (Anton Caragea) បៃធានកៃុមបៃឹកៃសា 
ទៃសចរណ៍ និងពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុប ។ មនបៃសាសន៍ក្នុងពិធីនៃះ 
សម្តៃចតៃជោ បញ្ជៃក់ថា កម្ពុជាបានកំណត់តម្លៃទៃសចរណ៍របស់ខ្លួន
ជាទៃសចរវបៃបធម៌ និងធម្មជាតិ។ យើងតៃូវធ្វើកិច្ចការទាំងឡាយ      

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន អញ្ជើញជួបសំណៃះសំណាលជាមួយ កម្មករ 

កម្មការិនី និយោជិត ក្នុងបរិយកាសរីករាយកៃៃលៃង
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ដើមៃបីអភិរកៃសនូវកៃរដំណៃលបៃវត្តិសាស្តៃ កុំឲៃយបាត់លក្ខខណ្ឌ 
ដៃលកំណត់ ដោយអង្គការយូណៃស្កូ ។ បើមិនដូចោ្នៃះ អ្វីៗដៃល    
យើងបានដាក់បញ្ចូលជាបៃតិកភណ្ឌពិភពលោករួចហើយ អាចនឹង 
បាត់បង់លក្ខណៈសមៃបត្តិរបស់វា ។ សម្តៃចតៃជោបានអំពាវនាវឲៃយ 
បៃជាជននៅទូទាំងបៃទៃស និងការអភិវឌៃឍក្នុងវិស័យឯកជនទាំងអស់ 
សូមគោរពនូវ បទដា្ឋៃនគតិយុត្តិ ធ្វើយ៉ៃងណាកុំឲៃយវិស័យទៃសចរណ៍
បំពានទៅលើវិស័យវបៃបធម៌ ។ ផ្ទុយទៅវិញតៃូវឲៃយវិស័យទៃសចរណ៍
រីកចមៃើន ដោយយកវិស័យវបៃបធម៌ និងធម្មជាតិជាគោលដៅ ។ 
ធ្វើបាន បៃបនៃះទើបមននិរន្តរភាព និងចីរភាពមិនតៃឹមតៃ២០៣០ 
ទៃ អាចឈានទៅដល់ឆ្នៃំ៣.០០០ ក៏អាចថាបាន ។ តៃូវបៃឹងបៃៃង
រួមគា្នៃដើមៃបីងើបឈរឡើង ដើមៃបីដំណើរការទៅអនាគតទាំងអស់គា្នៃ ។

 ថ្ងៃទី១៣ ខៃធ្នូ  សម្តៃចតៃជោបៃមុខរាជរដា្ឋៃភិបាលកម្ពុជា 
បានបន្តអញ្ជើញជួបសំណៃះសំណាលជាមួយ កម្មករ និយោជិត 
ចំនួន ១៥.១៣៣នាក់ទៀត មកពីរោងចកៃសហគៃៃសចំនួន១៣ 
នៅតំបន់កប់សៃូវ ខណ្ឌពោធិសៃនជ័យ រាជធានីភ្នំពៃញ ។ នៅ             
ទីនះសម្តៃចបានបៃកាសអំពីសៃវាសុខភាព សង្គមមួយទៀតចំពោះ
សមជិកកៃុមបៃឹកៃសាឃុំសងា្កៃត់ បៃធានភូមិ អនុបៃធានភូមិ ជំនួយ 
ការភូមិ ដៃលនឹងទទួលបាននូវការពិនិតៃយពៃយាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពៃទៃយ
រដ្ឋដោយមិនបង់បៃៃក់ ។ សម្តៃចតៃជោបញ្ជៃក់ថា កន្លងទៅរាជរដា្ឋៃ-
ភិបាល បានដាក់ចៃញចំពោះកៃបខណ្ឌគោលនយោបាយចំពោះ 
កម្មករ ចំពោះមនៃ្តីរាជការ សៃ្តីនៅក្នុងជួរកងកម្លៃំងបៃដាប់អាវុធ 
និងមនៃ្តីដៃលជាកីឡារួចហើយ ហើយពៃលនៃះកៃបខណ្ឌគោល-
នយោបាយនៃះ តៃូវបានពងៃីកវិសាលភាពទៅដល់មនៃ្តីថា្នៃក់ឃុំ ថា្នៃក់ 
ភូមិ ។ សម្តៃចតៃជោបន្តថាមនៃ្តីថា្នៃក់ឃុំសងា្កៃត់ និងថា្នៃក់ភូមិទាំងអស់
មនចំនួនបៃមណជិតបៃៃំមួយមុឺននាក់ ដៃលក្នុងនះមនកៃុម        
បៃឹកៃសាឃុំសងា្កៃត់មនចំនួន ៤៣.១៤៩នាក់ និងបៃធានភូមិ អនុ 
បៃធានភូមិ និងជំនួយការភូមិ មនចំនួន១១.៥៧២នាក់ នឹងតៃូវ       
បានទទួលនូវរបបនៃការពិនិតៃយពៃយាបាលជំងឺ ដោយឥតគិតថ្លៃពីមន្ទីរ- 
ពៃទៃយរដ្ឋទាំងអស់ដូចកម្មករដៃរ ។ សមៃៃប់ស្តៃីនៅថា្នៃក់ឃុំ ថា្នៃក់ភូមិ 
ក៏ទទួលបានអត្ថបៃយោជន៍ដូចកម្មការិនីដៃរនៅពៃលសមៃៃលកូន ។ 
វិសាលភាពនៃះ តៃូវបានដាក់នៅកៃៃមមូលនិធិសមធម៌របស់រាជ-
រដា្ឋៃភិបាល ។

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន ក៏បានថ្លៃងផងដៃរ ទៅដល់ការពៃយួរ
ថវិកាជំនួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុប ដល់គណៈកម្មៃធិការជាតិរៀបចំការ
បោះឆ្នៃត (គ.ជ.ប.) ។ សម្តៃចតៃជោបញ្ជៃក់ថា រាជរដា្ឋៃភិបាលមន
លុយគៃប់គៃៃន់សមៃៃប់រៀបចំការបោះឆ្នៃតទៅតាមការគៃៃងទុក ។ 
កម្ពុជាបន្តនូវការអនុវត្តលទ្ធិបៃជាធិបតៃយៃយសៃរីពហុបកៃស ។ ទោះបី
គា្មៃនការចូលរួមរបស់បកៃសបៃឆំងក៏ដោយ ក៏ការបោះឆ្នៃតនៅតៃ 
បន្ត ។ លទ្ធិបៃជាធិបតៃយៃយ សៃរី ពហុបកៃស នឹងមិនកា្លៃយទៅជាចំណាប់
ខ្មៃំងរបស់អ្នកណាម្នៃក់ទៃ ។ សម្តៃចតៃជោមនបៃសាសន៍ថា យើង 
តៃូវខិតខំថៃទាំសន្តិភាព ដៃលយើងរកបានដោយលំបាក ។ ថៃទាំ
ជាមួយដំណើរការលទ្ធិបៃជាធិបតៃយៃយ សៃរីពហុបកៃស ដៃលនៅ 
ក្នុងឆ្នៃំ២០១៨ ខងមុខយើងនឹងបោះឆ្នៃតជៃើសរីសសមជិក  
ពៃឹទ្ធសភានៅថ្ងៃទី២៥ ខៃកុម្ភៈ និងការបោះឆ្នៃតរដ្ឋសភានៅ 

ថ្ងៃទី២៩ ខៃកក្កដា ។ នៃះជាពៃលវៃលាដៃលយើងតៃូវបន្តជំហាន
ទៅមុខ ជំហានដៃលបៃជាជនចង់បាន ។ គា្មៃនការចូលរួមរបស់អ្នក
ក៏ការបោះឆ្នៃតនៅតៃបន្ត ។ សម្តៃចតៃជោសង្កត់ថា ចៃបាប់នៅ           
កម្ពុជារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅកម្ពុជាក៏មិនបានតមៃូវឲៃយទៅចុះហត្ថលៃខពី
បៃធានាធិបតីនៃបៃទៃសនានា ឬពីអគ្គលៃខធិកាអង្គការសហ-
បៃជាជាតិ ទើបហៅថា ការបោះឆ្នៃតសៃបចៃបាប់នះដៃរ ។ 
បៃជាជនចូលរួមបោះឆ្នៃត គឺជាការគៃប់គៃៃន់ ។ ឥឡូវបៃជាជន       
បានតៃៀមរួចរាល់ហើយសមៃៃប់ការបោះឆ្នៃត ។ រាជរដា្ឋៃភិបាលក៏
មនទុនគៃប់គៃៃន់ដៃរសមៃៃប់ការរៀបចំការបោះឆ្នៃត ។ ដំណើរ
ការនឹងចាប់ផ្តើមតាមការគៃៃងទុក ។ ការបោះឆ្នៃតនាពៃលខង    
មុខមនគណបកៃសចៃើននឹងចូលរួមបោះឆ្នៃត ។ មនមនុសៃសតៃ 
១១៨នាក់ទៃ ដៃលតៃូវបានហាមឃាត់មិនឲៃយចូលរួមនយោបាយ ។ 
ដូចនៃះនៅមនមនុសៃសចៃើនទៀតបានចូលរួម ។ សម្តៃចតៃជោ        
បានស្នើឲៃយធ្វើការសិកៃសា ពីចៃបាប់បកៃសនយោបាយ របស់បៃទៃស  
អូសៃ្តាលី ដៃលទើបតៃចៃញកាលពីសបា្តៃហ៍មុន គឺធ្ងន់ធ្ងរជាងចៃបាប់
នៅកម្ពុជាទៅទៀត ។ ចុះហៃតុអ្វីគៃមិននាំគា្នៃទៅស្តីបន្ទៃសឲៃយ 
អូសៃ្តាលីផង? សម្តៃចតៃជោបញ្ជៃក់ថា បៃទៃសដៃលគៃប់គៃង      
ដោយចៃបាប់ទើបជាបៃទៃស ដៃលមនបៃជាធិបតៃយៃយ និងរកៃសា           
បាននូវដំណើរការបៃជាធិបតៃយៃយពិតបៃៃកដ ។ បៃជាធិបតៃយៃយ 
ដៃលគា្មៃនការគៃប់គៃងដោយចៃបាប់ ឬនិយយមួយបៃបដោយគា្មៃន 
នីតិរដ្ឋ គឺជាដំណើរអនាធិបតៃយៃយ ដៃលមិនអាចគៃប់គៃងបានហើយ
ទីបំផុតវានាំមកនូវវិនាសកម្ម និងការខ្លៃចផៃសារសមៃៃប់បៃទៃស ។

 ពៃឹកថ្ងៃទី១២  ខៃធ្នូ សម្តៃចតៃជោបានអញ្ជើញជាអធិបតី
ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុងពិធីសមោ្ពៃធដាក់ឱៃយបៃើបៃៃស់នូវហៃដា្ឋៃរចនាសម្ព័ន្ធ 
អគារហ្វឹកហ្វឺនជំនាញចារកម្ម និងបុកគៃឹះសាងសង់សាលបៃជុំ 
នៃអគ្គនាយកដា្ឋៃនសៃៃវជៃៃវចារកិច្ច ដៃលមនតម្លៃជាងបីលាន 
ដុលា្លៃរអាមៃរិក នៅខណ្ឌពៃៃកព្នៃ រាជធានីភ្នំពៃញ ។

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន បានថ្លៃងថា៖ «យើងមិនអាចឲៃយកើត
មនភៃរវកម្មនៅលើទឹកដីកម្ពុជា ហើយយើងក៏មិនចង់ឃើញបៃទៃស
នៅក្នុងតំបន់របស់យើងកើតមននូវអំពើភៃរវកម្មផងដៃរ ។ ចំណុច
នៃះយើងនៅតៃបន្តការខិតខំជាមួយបៃទៃសទាំងអស់នៅលើពិភព

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន អញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងសមោ្ពៃធដាក់

ឱៃយបៃើបៃៃស់ពិធីហៃដា្ឋៃរចនាសម្ព័ន្ធអគារហ្វឹកហ្វឺនជំនាញចារកម្ម
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លោក ដើមៃបីបន្តការបៃយុទ្ធបៃឆំងជាមួយភៃរវកម្ម ។ ប៉ុន្តៃកម្ពុជាក៏
តៃូវមនការងារមួយ ដៃលតៃូវធ្វើបន្តទៀតនះ គឺការទប់សា្កៃត់ការ
កើតមនបដិវត្តន៍ពណ៌ ។ យើងវ៉ៃបំបាក់ឆ្អឹងខ្នង ផ្តៃច់កៃបាល និង           
រំលាយដងខ្លួននៃអង្គការភៃរវកម្មនៃអង្គការបដិវត្តន៍ពណ៌ នៅក្នុង 
បៃទៃសរួចសៃៃចទៅហើយ ។ ប៉ុន្តៃអ្នកដៃលគាំទៃវាមិនទាន់ផុតជីវិត
ទៃ ។ ការប៉ុនប៉ងរបស់គៃចំពោះយើងនៅតៃមន ។ ដូច្នៃះទោះ        
ដោយតម្លៃណាក៏ដោយ មិនតៃូវឲៃយមនបដិវត្តន៍ពណ៌នៅកម្ពុជានះ
ទៃ ។ នៃះបៃហៃលជាលើកដំបូងនៅក្នុងបៃវត្តិសាស្តៃនៃបដិវត្តន៍ 
ពណ៌ដៃលពួកគៃតៃូវបានបរាជ័យនៅក្នុងឆ្នៃំ២០១៣ និងដើមឆ្នៃំ 
២០១៤ និងកៃៃយមកទៀត ។ មូលហៃតុសំខន់នៅតៃង់ថា                  
កៃបាលម៉ៃសុីនរបស់រាជរដា្ឋៃភិបាលមនការសាមគ្គីភាពគា្នៃខ្ពស់ ។  
បៃជាជនមិនចង់ឃើញសងៃ្គាមកើតឡើងវិញ ទោះដោយទមៃង់ 
ណាក៏ដោយ ជារដ្ឋបៃហារ ឬជាបដិវត្តន៍ពណ៌ កៃៃមហៃតុផលនៃ 
លទ្ធិបៃជាធិបតៃយៃយ និងសិទ្ធិមនុសៃសនះទៃ ។ កងកម្លៃំងបៃដាប់ 
អាវុធ គឺនៅឈរជាមួយរាជរដា្ឋៃភិបាល ការពាររាជរដា្ឋៃភិបាល ។ 
កំណើនសៃដ្ឋកិច្ចនៅតៃល្អ អតិផរណានៅគៃប់គៃងបានក្នុងកៃបខណ្ឌ
រកៃសាស្ថៃរភាពនយោបាយ និងស្ថៃរភាពនៃម៉ៃកៃូសៃដ្ឋកិច្ច ។ ពិត 
មៃនតៃយើងកាត់កៃបាល ឯដងខ្លួនយើងរំលាយ ក៏ប៉ុន្តៃឧបាយកល  
ពិសពុលនៃអ្នកបញ្ជៃពីខងកៃៃយមិនទាន់ផុតរលត់នៅឡើយទៃ ។ 
យើងតៃូវតៃតាមមើលឲៃយជាប់ យើងបានដឹងរួចមកហើយនូវរចនា
សម្ព័ន្ធចាត់តាំងនៃបដិវត្តន៍ពណ៌នៅកម្ពុជា ។ ទោះដោយតម្លៃណា 
ក៏ដោយយើងមិនតៃូវឲៃយកើតឡើងបដិវត្តន៍ពណ៌ ដៃលនាំដល់ការ
សា្លៃប់បៃជាជនរាប់មុឺន រាប់សៃន រាប់លាននាក់នះទៃ ។ ជាប់គុក 
ម្នៃក់ពីរអ្នក ឬក៏សា្លៃប់មនុសៃសក្នុងរយៈពៃលកន្លងទៅ គឺបណា្តៃល 
មកពីមូលហៃតុនៃបដិវត្តន៍ពណ៌នះឯង ។ បើសិនជាគៃរកឃើញ 
រឿងនៃះ វាក៏គា្មៃនរឿងអ្វីកើតឡើងនៅកម្ពុជានះដៃរ ។ ខ្ញុំក៏      
សងៃឃឹមថា អ្នកទាំងឡាយដៃលធា្លៃប់បានបញ្ជៃបដិវត្តន៍ពណ៌ និងរួម
ចំណៃកធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌នឹងបញ្ចប់ជាមួយទង្វើទាំងអស់នៃះពៃៃះ
ថា នៅទីនៃះ គឺជាតំបន់ដៃលខ្ញុំកំពុងនិយយនៅចំពោះមុខចារកម្ម
កងទ័ព ។ អ្នកបានដឹងហើយថា ឈ្មៃះខឿនការពារជាតិរបស់ 
បៃជាជន គឺមិនមៃនជាឈ្មៃះធម្មតានះទៃ ហើយក៏មិនមៃនគៃៃន់
តៃមនកម្លៃំងចារកម្ម នៅទូទាំងកងទ័ពនះដៃរ ប៉ុន្តៃបៃជាជនកម្ពុជា
មនបញ្ញៃគៃប់គៃៃប់ក្នុងការវិនិច្ឆ័យ ទៅលើសកម្មភាពទាំងឡាយ 
នះ ។ សូមបញ្ជៃក់ជូនអ្នកថា ក្នុងសម័យសង្គៃៃម គៃៃន់តៃពាកៃយ 
ដៃលថា ៣មិន ១រាយការណ៍ ក៏ជាការទប់សា្កៃត់ការវាយបៃហារតៃី
ភាគីក្នុងដំណាក់កាលនះដៃរ ។  បៃហៃលជាតៃូវសិកៃសាបន្ថៃម 
ទៀតហើយ ជាពិសៃសអ្នកដៃលធា្លៃប់ធ្វើសៃចក្តីថ្លៃងការណ៍ វិភាគ 
ទាក់ទិនជាមួយកម្ពុជា អ្នកគួរសិកៃសាមើលឲៃយចៃបាស់ថា ហៃតុអ្វីវិស័យ
ការពារជាតិរបស់បៃជាជន វិស័យការពារជាតិ ដៃលដឹកនាំដោយ 
រាជរដា្ឋៃភិបាល ហើយដៃលក្នុងនះគណបកៃសដៃលឈ្នះឆ្នៃត 
គណបកៃសគៃប់គៃងបៃទៃសតាំងពីដើមទីមក ហៃតុអ្វីបានជាកម្លៃំង 
ដ៏ខ្លៃំង ការហ៊ុំព័ទ្ធពីខងកៃៃ និងមនមហាអំណាចគាំទៃតៃីភាគីវ៉ៃ 
គណបកៃស វ៉ៃរាជរដា្ឋៃភិបាល ជំនាន់សាធារណរដ្ឋបៃជាមនិតកម្ពុជា 
រដ្ឋកម្ពុជាមិនដួលរំលំ? អ្នកតៃូវតៃសិកៃសាឲៃយចៃបាស់បៃសិនបើអ្នក 

ស្ទើរភ្លើង អ្នកនឹងទទួលបរាជ័យ” ។ 

 ពៃឹកថ្ងៃទី១៥   ខៃធ្នូ  សម្តៃចតៃជោបានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ 
ខ្ពងខ់្ពសន់ៅក្នងុពធិបីៃគលប់ៃៃករ់ងា្វៃនរ់ាជរដា្ឋៃភបិាល ជនូដល ់កឡីាករ 
កីឡាការិនី ជ័យលាភីមៃដាយក្នុងការបៃកួតជើងឯកគៃប់កមៃិតជា
លក្ខណៈអន្តរជាតិនៅវិមនសន្តិភាព ។ ក្នុងពៃឹត្តិការណ៍នៃះ សម្តៃច
តៃជោបានថ្លៃងទាក់ទងទៅនឹងការគំរាមជាថ្មីទៀត របស់កៃុមសភា
សហភាពអឺរ៉ុបអំពីការបន្តឹងទិដា្ឋៃការ និងការបង្កកទៃពៃយសមៃបត្តិ ។

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន មនបៃសាសន៍ថា៖ «អ្នកខ្លះកំពុង
សងៃឃឹមទៅលើការបង្កកទៃពៃយសមៃបត្តិរបស់មៃដឹកនាំកម្ពុជានៅកៃៃ
បៃទៃស ។ សូមអញ្ជើញធ្វើទៅ ។  ខ្ញុំរុញឲៃយអ្នកធ្វើទៅដើមៃបីឲៃយបាន
ដឹងថា មៃដឹកនាំកម្ពុជា ណាខ្លះមនលុយនៅកៃៃបៃទៃស? សូម 
អញ្ជើញធ្វើទៅ វាមិនបានធ្វើឲៃយប៉ះកៃបាល ហ៊ុន សៃន ទៃ លើកលៃង
តៃអ្នកឯងវ៉ៃទនៃ្ទានយកបៃទៃសខ្ញុំទាំងមូល ។ ប៉ុន្តៃអ្នកឯងហា៊ៃន       
ចូលអ្នកឯងនឹងចោលខ្មៃចនៅសៃុកខ្មៃរដៃរ ។ ប៉ុន្តៃដំណាក់កាល
នៃះពិភពលោកនៃះគៃមិនធ្វើបៃបនៃះទៃ ។ គៃបៃើគា្នៃឯងឲៃយធ្វើគា្នៃ 
ឯងតៃប៉ុណោ្ណៃះ ។ ពៃៃះគៃក៏ធា្លៃប់ងាប់លើដីយើងរាប់មិនអស់ដៃរ ។ 
អ្នកខ្លះយកខ្មៃចទៅវិញមិនទាន់អស់ផង” ។ សម្តៃចតៃជោបាន 
បន្តថា មិនបាច់គំរាមទៃ ។ ខ្ញុំអំពាវនាវឲៃយអ្នកឯងធ្វើឲៃយលឿនមក     
ហើយគូសមកមនុសៃសណាខ្លះ ដៃលអ្នកឯងហាមឃាត់មិនឲៃយចូល
បៃទៃសអ្នកឯង ។ សម្តៃចលើកជាសំណួរថា តើនៅពៃលដៃល 
គៃមិនហាមឃាត់សួរថា មនុសៃសទាំងអស់នឹងតៃូវការទៅរស់នៅ 
សៃុកគៃទើបរស់ឬអី?។ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ 
សភាសហភាពអឺរ៉ុប សម្តៃចតៃជោបានលើកឡើងថា វិធានការ 
ទណ្ឌកម្មតាមសំណូមពររបស់អ្នក មិនមៃនអ្នកណាក៏ចៃះតៃធ្វើតាម 
ទៃ ។ កុងតៃៃកិច្ចសនៃយានៃការបញ្ជៃទិញទំនិញពីកម្ពុជាគៃបានចុះ
ហត្ថលៃខរួចហើយ សួរថាតើវិស័យឯកជនគៃពៃមធ្វើតាមទៃ? 
បើធ្វើតាមគឺតៃូវសងគៃ ។ រឿងរឹតបន្តឹងទិដា្ឋៃការនៃះទៀតសោត         
តៃូវមើលពាកៃយគៃឲៃយចៃបាស់ រឹតបន្តឹងទិដា្ឋៃការ មិនមៃនទណ្ឌកម្ម 
ទិដា្ឋៃការទៃ គឺវាមនន័យខុសគា្នៃ ។ តៃទោះបីជាដាក់ទណ្ឌកម្ម 
ទិដា្ឋៃការក៏អត់ងាប់ខ្មៃរដៃរ ។ រឿងធំជាងមិនមៃនមកពីកតា្តៃសម្ពៃធ
នៃះ សម្ពៃធនះទៃ ។ ពិភពលោកបច្ចុបៃបន្នមនឥរិយបទនយោបាយ
ការបរទៃសឯករាជៃយផៃសៃងៗគា្នៃ កមៃិតខុសៗគា្នៃ ។ សម្តៃចតៃជោ 
បន្ថៃមថា ជារឿងធម្មតាទៃ យើងទៅវាយបំបាក់ជើងកូនរបស់គៃ នៅ
ពៃលដៃលកូនរបស់គៃចូលមកលួចប្លន់យើង ។ ឪគៃចៃបាស់ជាខឹង 
ហើយ ។ ដឹងហើយអ្នកដៃលយើងវាយបំបាក់ជើងជាអ្នកណា?      
បដិវត្តន៍ពណ៌អ្នកណាជាអ្នកបញ្ជៃវា? ។

 ពៃឹកថ្ងៃទី១៧    ខៃធ្នូ សម្តៃចតៃជោនាយករដ្ឋមនៃ្តីកម្ពុជា   
បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុង ពិធីជួបសំណៃះសំណាល 
ជាមួយតំណាងកម្មករ កម្មការិនី សរុបជិតបៃៃំពាន់នាក់នៅសាល 
មហោសៃពកោះពៃជៃ រាជធានីភ្នំពៃញ។

ក្នុងឱកាសនះ សម្តៃចតៃជោបានថ្លៃងថា «កតា្តៃកំណត់ គឺនៅ 
ក្នុងផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជា មិនមៃននៅលើពួកបរទៃសជាអ្នកកំណត់
នះទៃ ។ បៃសិនជានៅលើពួកបរទៃសជាអ្នកកំណត់ដដៃលនះ
ខ្មៃរគឺជាឆ្កៃសុទ្ធ ដៃលថា ដើរតាមអញ ទើបអញទំលាក់ឆ្អឹងឲៃយសុី ។ 
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ឯករាជៃយ អធិបតៃយៃយភាពរបស់ជាតិមួយមនតម្លៃធំណាស់ ។កុំធ្វើ
ជាសត្វឆ្កៃគៃៃន់តៃដើមៃបីជាមួយឆ្អឹងឬ សាច់មួយដុំវាមិនថ្លៃថ្នូរទៃ» ។ 

សម្តៃចតៃជោបានបន្តថា ឧទាហរណ៍ដូចជាការគំរាមថា បើមិន 
ដើរតាមអញ កាត់ផ្តៃច់នៃះកាត់ផ្តៃច់នះ។ លោកឯងធ្វើទៅ ។ 
លោកឯងជៃើសរីសមនុសៃសប៉ុនា្មៃននះ ឬជៃើសរីសបៃជាជន 
១៥លាននាក់?។ លោកឯងជៃើសរីសទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គល
មួយកៃុម ឬក៏លោកឯងជៃើសរីសទំនាក់ទំនងរវាងបៃទៃស និង 
បៃទៃស?។ ពិភពលោកមនទៅមនមក។ ពាកៃយរឹតបន្តឹងទិដា្ឋៃការ
សុំអញ្ជើញ! វាចំណៃញលុយខ្មៃរតើ។ គៃក៏តៃូវការចូលសៃុកខ្មៃរ 
ដៃរ។ យើងរឹតបន្តឹងវិញទៅ ពៃៃះខ្មៃរមិនមៃនមនទំនាក់ទំនង 
តៃបៃទៃសមួយកៃុមឯណា។ ខ្មៃរមនទំនាក់ទំនងជាមួយពិភព 
លោក។

 រយៈពៃលបីថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ដល់ថ្ងៃទី២៤ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៧     
ពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា បានបៃៃរព្ធពិធីបុណៃយសមុទៃបៃចាំឆ្នៃំលើក
ទី៦ ដៃលបៃពៃឹត្តិទៅនៅទីរួមខៃត្តកៃបស្ថិតជាប់នឹងឆ្នៃរសមុទៃតៃ   
ម្តង។ បុណៃយសមុទៃលើកនៃះកៃៃមបៃធានបទ “ឆ្នៃរសមុទៃបៃតងៈ 
អនាគត គឺបច្ចុបៃបន្ន” និងអមដោយពាកៃយសោ្លៃក “និរន្តរភាពទៃសចរណ៍
សមៃៃប់ការអភិវឌៃឍ ̋  ។  ពិធីដ៏អធឹកអធមនៃះ    បៃពឹត្តិទៅកៃៃម 
អធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ      
ហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា។ 

សម្តៃចតៃជោ បៃមុខរាជរដា្ឋៃភិបាលក៏បានអញ្ជើញចូលរួមសមោ្ពៃធ 
អគារសិកៃសាដ៏ស្កឹមស្កៃមួយខ្នងកម្ពស់បីជាន់មន ១៨បន្ទប់នៅ 
វិទៃយាល័យ ប៊ុន រ៉្រនី ហ៊ុន ស្រន ចរិយវងៃស ក្នុងភូមិដំណាក់ចំបក់
សងា្កៃត់អូរកៃសារ កៃុងកៃប ។ សមិទ្ធិនៃះ ជាអំណោយរបស់សម្តៃច 
តៃជោ និងសម្តៃចកិត្តិពៃឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉្រនី ហ៊ុន ស្រន ។             
សម្តៃចតៃជោបានសមៃៃចផ្តល់អគារសិកៃសានៃះកាលពីថ្ងៃទី ៣              
ខៃសីហា ឆ្នៃំ២០១៦ ក្នុងអំឡុងពៃលដៃលសម្តៃចតៃជោអញ្ជើញ 
មកសំណៃះសំណាលជាមួយមន្តៃីរាជការនៅក្នុងខៃត្តកៃប។

នាឱកាសបើកបុណៃយសមុទៃ សម្តៃចតៃជោបានសង្កត់ធ្ងន់អំពី 
ចំណុចចមៃបង គឺសន្តិភាព ស្ថិរភាពនៅកម្ពុជា។ សម្តៃចតៃជោមន 
បៃសាសន៍ថា ដើមៃបីជំរុញកំណើនភ្ញៀវទៃសចរតៃូវធានាឲៃយមននូវ 
វត្តមនជាអចិន្តៃៃយ៍នៃសន្តិភាព និងអវត្តមនជាអចិន្តៃៃយ៍នូវ 

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន អញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធី

បុណៃយសមុទៃលើកទី៦

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន អញ្ជើញសមោ្ពៃធដាក់ឲៃយបៃើបៃៃស់ជាផ្លូវការ

អគារសិកៃសាថ្មី ១ខ្នង ៣ជាន់ ១៨បន្ទប់ នៅវិទៃយាល័យ

ប៊ុន រ៉្រនី ហ៊ុន ស្រន ចរិយវងៃស

សង្គៃៃមនិងកលយុគ។ ផ្តើមចៃញពីចំណុចខងលើនៃះ សម្តៃច       
តៃជោអំពាវនាវដល់បៃជាពលរដ្ឋទាំងមូល តៃូវរួបរួមគា្នៃការពារនូវ
សុខសន្តិភាព ដៃលរកមកបានដោយលំបាកមិនតៃូវឲៃយបៃទៃសឬ 
កៃមុណាមយួមកបផំ្លៃញសន្តភិាព ទោះក្នងុលក្ខខណ្ឌណា កដ៏ោយ។

សម្តៃចតៃជោបន្តថា យើងតៃូវរកៃសាឲៃយបាននូវសមុទៃបៃតង។ 
រកៃសាឲៃយបានជាឈ្មៃះជាតារារះនាទិសនិរតី។ អភិវឌៃឍន៍តំបន់ឆ្នៃរ 
បន្ថៃម ។ ការពារឆ្នៃរ ការពារបរិសា្ថៃនធម្មជាតិ តៃូវធ្វើឲៃយឆ្នៃរសមុទៃ
កម្ពុជានៅតៃសា្អៃតជានិច្ច ។ ខិតខំកសាងហៃដា្ឋៃរចនាសម្ព័ន្ធបន្ថៃម 
ដូចជាការតភា្ជៃប់ មនផ្លូវគោក ផ្លូវដៃក ផ្លូវអាកាស ដើមៃបីបំរីភ្ញៀវ 
ទៃសចរ។ តៃូវការពារសន្តិសុខ សណា្តៃប់ធា្នៃប់សង្គមឲៃយបានល្អគៃប់
ទីកន្លៃងកុំឲៃយមនកៃុមគៃឿងញៀន ចោរឆក់ ប្លន់។ មិនតៃូវឲៃយ             
សមុទៃកម្ពុជាកា្លៃយទៅជាកន្លៃងជៃកកោននៃពួកគៃឿងញឿន ឬ       
ពួកភៃរវកម្មណាមួយឡើយ។ តៃូវជំរុញការផលិត ផលិតផលបំរី 
វិស័យទៃសចរណ៍អោយបានចៃើនដូចជា បង្កើនការដាំដុះដំណាំ  
បៃបធម្មជាតិសមៃៃប់លក់ចៃកចាយដល់ភ្ញៀវទៃសចរ ។ ការចិញ្ចឹម 
សត្វ ចិញ្ចឹមតៃីជាដើម ជាពិសៃសតាមសណា្ឋៃគារនានាតៃូវយកចិត្ត 
ទុកដាក់ និងទិញផលិតផលធម្មជាតិពីបៃជាពលរដ្ឋដើមៃបីបមៃើភ្ញៀវ 
ទៃសចរ ៕
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កម្ពុជាបានបៃៃរព្ធពិធីអបអរសាទរខួបអនុសៃសាវរីយ៍លើកទី៣៩ ថ្ងៃ    
កំណើតរណសិរៃសសាមគ្គីអភិវឌៃឍន៍មតុភូមិកម្ពុជា ដៃលមនឈ្មៃះដើម 
រណសិរៃសសាមគ្គីសងៃ្គោះជាតិកម្ពុជា  (២ធ្នូ១៩៧៨ - ២ធ្នូ ២០១៧) នៅ 
សាលសន្និសីទចតុមុខកាលពីពៃឹកថ្ងៃទី២ ខៃធ្នូ កៃៃមអធិបតីភាពដ៏ 
ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តៃចអគ្គមហាពញាចកៃី ហ្រង សំរិន បៃធានរដ្ឋសភា 
នៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា និងជាបៃធានកៃុមបៃឹកៃសាជាតិរណសិរៃសសាមគ្គី 
អភិវឌៃឍន៍មតុភូមិកម្ពុជា។

មនបៃសាសន៍ក្នុងឱកាសនៃះ សម្តៃចចកៃី ហ្រង សំរិន បាន 
បញ្ជៃក់ថា សា្មៃរតី ២ធ្នូ និងសា្មៃរតី ៧មករា នៅតៃបានចារឹកជាប់ក្នុងកៃអៅ
បៃះដូងរបស់បៃជាជនកម្ពុជាគៃប់រូប និងបានបៃៃកា្លៃយទៅជាកម្លៃំងសាមគ្គី
ដ៏ធំក្នុងការបង្កើតឡើង នូវសមិទ្ធផលនានាលើគៃប់វិស័យសមៃៃប់សង្គម
ជាតិទាំងមូល។ ពីមួយឆ្នៃំទៅមួយឆ្នៃំ   កៃៃមពន្លឺនៃសន្តិភាពនិងសៃរីភាព

កម្ពុជាប្រារព្ធខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៣៩ ថ្ង្រាកំណើត
រណសិរ្សសាមគ្គីអភិវឌ្ឍន៍មាតុភូមិកម្ពុជា

ពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា យើងមនការអភិវឌៃឍលើគៃប់វិស័យសមិទ្ធផល 
ធំៗជាចៃើន បានរីកស្គុះសា្គៃយពៃញផ្ទៃបៃទៃស ទាំងនៃះគឺជាកញ្ចក់ឆ្លុះ 
បញ្ចៃំងឲៃយឃើញពី សមិទ្ធផល និងជោគជ័យថ្មីៗបន្ថៃមទៀត ដៃលនឹងកើត 
ឡើងនៅ ក្នុងឆ្នៃំ២០១៨ និងឆ្នៃំខងមុខបន្តបនា្ទៃប់ទៀត។

សម្តៃចចកៃីបានថ្លៃងទៀតថា រយៈពៃល ៣៩ឆ្នៃំកន្លងទៅនៃះ បនា្ទៃប់ពី 
ថ្ងៃជ័យជម្នះ ៧ មករា ១៩៧៩ កៃៃមការដឹកនាំដ៏តៃឹមតៃូវ        និងបៃកបដោយ 
ចក្ខុវិស័យវៃងឆ្ងៃយរបស់គណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា តាមរយៈការជម្នះរាល់ 
ឧបសគ្គ និងការលំបាកយ៉ៃងចៃើនឥតគណនាធ្វើឲៃយបៃទៃសជាតិសមៃៃច
បានសមិទ្ធផលធំៗ និងសំខន់ៗជាបៃវត្តិសាសៃ្ត ដៃលបាននាំឲៃយចាក 
ផុតពីសៃមោលអតីតកាលដ៏សៃនឈឺចាប់ និងកំពុងបោះជំហានទៅមុខ
យ៉ៃងសា្វៃហាប់លើមគា៌ៃសុខសន្តិភាពពៃញលៃញ ស្ថិរភាពនយោបាយ 
សណា្តៃប់ធា្នៃប់សង្គម និងមនការអភិវឌៃឍលើគៃបវិស័យ។

គួរបញ្ជៃក់ថា រណសិរៃសសាមគ្គីសងៃ្គោះជាតិកម្ពុជា បច្ចបៃបន្នមនឈ្មៃះ 
ថា រណសិរៃសសាមគ្គីអភិវឌៃឍន៍ កម្ពុជាបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី ២ធ្នូ 
ឆ្នៃំ១៩៧៨ នៅសៃុកស្នួល ខៃត្តកៃចៃះ ដៃលតៃូវបានបង្កើតឡើងដោយ       
ថា្នៃក់ដឹកនាំនៃគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា ដើមៃបីវាយផ្តួលរំលំពីរបបបៃល័យ
ពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត សង្គៃៃះបៃទៃសជាតិ  នាថ្ងៃទី ៧មករា ឆ្នៃំ១៩៧៩។ 
ដោយការរីកចមៃើនរឹងមំឥតឈប់ឈររណសិរៃសសាមគ្គីសង្គៃៃះជាតិកម្ពុជា
បានប្តូរឈ្មៃះមកជា “រណសិរៃសសាមគ្គីកសាងការពារមតុភូមិកម្ពុជា” និង 
ចុងកៃៃយនៃះ គឺ “រណសិរៃសសាមគ្គីអភិវឌៃឍន៍មតុភូមិកម្ពុជា” ៕

ពិធីអបអរសាទរខួបអនុសៃសាវរីយ៍លើកទី៣៩ ថ្ងៃកំណើតរណសិរៃសសាមគ្គីអភិវឌៃឍន៍មតុភូមិកម្ពុជា

សម្តៃច ហ្រង សំរិន បៃធានរណសិរៃស សម្តៃច ជា សុីម អនុបៃធានរណសិរៃស 
ធ្វើដំណើរតៃួតពល ក្នុងឱកាសពិធីមីទ្ទីញបៃកាសរណសិរៃសសាមគ្គីសង្គៃៃះជាតិកម្ពុជា

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន អញ្ជើញជួបសំណៃះសំណាលជាមួយ 

បៃជាជនក្នុងតំបន់រំដោះ
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សម្តៃចកៃឡាហោម ស ខ្រង ឧបនាយករដ្ឋមន្តៃី និងជា 
រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងមហាផ្ទៃ បានបញ្ជៃឲៃយនគរបាលនៅទូទាំងបៃទៃស
ធ្វើការបកសៃៃយផៃសព្វផៃសាយអប់រំឲៃយបៃជាពលរដ្ឋនៅគៃប់មូលដា្ឋៃន 
បានយល់ពីកំហុសរបស់លោក កឹម សុខ និងអតីតគណបកៃស 
សង្គៃៃះជាតិ ឃុបឃិតជាមួយបរទៃស ធ្វើសកម្មភាពផ្តួលរំលំរដ្ឋ        
អំណាចសៃបចៃបាប់តាមរយៈការរៀបចំបដិវត្តន៍ពណ៌ ដៃលផ្ទុយពី
គោលការណ៍នៃលទ្ធិបៃជាធិបតៃយៃយ សៃរីពហុបកៃស ដៃលបទល្មើស
នៃះមនចៃងចៃបាស់លាស់នៅក្នុងកៃមពៃហ្មទណ្ឌ និងចៃបាប់ស្តីពី 
គណបកៃសនយោបាយ ។

ការបញ្ជៃរបស់សម្តៃចកៃឡាហោម បានធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និបាត 
ស្តីពីការពងៃឹងការងារប៉ុស្តិ៍នគរបាល រដ្ឋបាលទូទាំងបៃទៃសលើក 
ទី២ នៅមជៃឈមណ្ឌលសន្និបាត និងពិព័រណ៌កោះពៃជៃ កាលពីពៃឹក 
ថ្ងៃទី១៣ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៧ ។

សម្តៃចកៃឡាហោម ស ខ្រង បានបញ្ជៃក់ថា “ បច្ចុបៃបន្ននៃះ 
សភាពការណ៍សន្តិសុខ នយោបាយ បាននឹងកំពុងវិវត្តក្នុងបរិបទថ្មី
មួយ និងដោយមនសមសភាពចូលរួមមនកមៃិតទូទាំងបៃទៃស ។ 
ហៃតុនៃះ យើងក៏តៃូវចូលរួមផៃសព្វផៃសាយឲៃយបានទូលំទូលាយជូន 
បៃជាពលរដ្ឋបានយល់ដឹងទាំងអស់គា្នៃ ។ សភាពការណ៍នះ 
គឺកាលពីថ្ងៃទី០៣ ខៃកញ្ញៃ ឆ្នៃំ២០១៧ លោក កឹម សុខ ជាអតីត
បៃធានគណបកៃសសង្គៃៃះជាតិតៃូវបានឃាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការ
ពីបទកៃបត់ជាតិ ។ នៅថ្ងៃទី១៦ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នៃំ២០១៧ គណបកៃស 
សង្គៃៃះជាតិ និងមៃដឹកនាំចំនួន ១១៨រូប តៃូវបានសាលដីកា 
តុលាការកំពូលបៃកាសរំលាយ និងផ្អៃកសកម្មភាពនយោបាយ 
រយៈពៃល៥ឆ្នៃំ ។ ទាក់ទងនឹងពៃឹត្តិការណ៍នៃះ មនសាធារណៈជន
ជាចៃើនបានយល់ពីហៃតុផលដៃលនាំឲៃយមនរឿងហៃតុ ហើយគាំ
ទៃចំពោះចំណាត់ការរបស់រាជរដា្ឋៃភិបាល និងតុលាការ។ ប៉ុន្តៃក៏
នៅមនមួយចំនួនដៃលមិនទាន់យល់ ឬក៏យល់បានដៃរ ប៉ុន្តៃ    
អាសៃ័យដោយនិនា្នៃការនយោបាយស្ថិតនៅម្ខៃង ឬក៏លំអៀង             

សម្តេចកេឡាហេម ស ខេង បញ្ជេឲ្យប៉ូលិសនេមូលដ្ឋេនផ្សព្វផ្សាយ
ពីកំហុសក្បត់ជាតិរបស់អតីតមេដឹកនាំបក្សបេឆាំង

សម្តៃចកៃឡាហោម ស ខ្រង ឧបនាយករដ្ឋមន្តៃី និងជា រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងមហាផ្ទៃ អញ្ជើញចូលរួមសន្និបាត

 ស្តីពីការពងៃឹងការងារប៉ុស្តិ៍នគរបាល រដ្ឋបាលទូទាំងបៃទៃសលើក ទី២

ហៃតុនៃះ ទើបមនសំណូមពរតមៃូវឲៃយមន្តៃីនគរបាលជាតិនិយយ 
ជារួម និងដោយឡៃកមន្តៃីប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាល ដៃលមន                      
ការងារបៃចាំថ្ងៃនៅផ្ទៃល់ជាមួយបៃជាជន ជួយធ្វើការបកសៃៃយ 
ផៃសព្វផៃសាយ អប់រំ ឲៃយបៃជាពលរដ្ឋនៅគៃប់មូលដា្ឋៃនយល់ចៃបាស់ពី 
កំហុសរបស់លោក កឹម សុខ និងគណបកៃសសង្គៃៃះជាតិ ដៃល        
មនទោសធ្ងន់ធ្ងរ មិនអាចអត់អោនឲៃយបានដោយសារពួកគៃបាន 
ឃុបឃិតជាមួយបរទៃស ធ្វើសកម្មភាពផ្តួលរំលំរដ្ឋអំណាចសៃប 
ចៃបាប់ តាមរយៈការរៀបចំបដិវត្តន៍ពណ៌ ផ្ទុយពីគោលការណ៍នៃ 
លទ្ធិបៃជាធិបតៃយៃយ សៃរី ពហុបកៃស ដៃលបទល្មើសនៃះ មន                
ចៃងចៃបាស់លាស់នៅក្នុងកៃមពៃហ្មទណ្ឌ និងចៃបាប់ស្តីពីគណបកៃស 
នយោបាយ ” ។ 

សម្តៃចកៃឡាហោម បានលើកឡើងថា៖ «បរទៃសមួយចំនួន
ចោទបៃកាន់មកលើការដឹកនាំរបស់រាជរដា្ឋៃភិបាលថា បានធ្វើឲៃយ 
លទ្ធិបៃជាធិបតៃយៃយនៅកម្ពុជាដើរថយកៃៃយ ឬថា ធ្វើការគាប 
សង្កត់ បំបិទសិទ្ធិសៃរីភាព ជាមូលដា្ឋៃនដៃលចៃងនៅក្នុងសៃចក្តី 
ថ្លៃងការណ៍ជាសកល។ល។ យើងតៃូវបញ្ជៃក់ឲៃយចៃបាស់ថា បញ្ហៃ 
នៃះគឺជា ការចាំបាច់ក្នុងការអនុវត្តចៃបាប់ដើមៃបីពងៃឹងនីតិរដ្ឋ ពងៃឹង 
លទ្ធិបៃជាធិបតៃយៃយ និងមិនមនន័យថា ពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា 
ដៃលមនរាជរដា្ឋៃភិបាលដឹកនាំដោយគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា បាន
បោះបង់ចោលនូវលទ្ធិបៃជាធិបតៃយៃយនះទៃ ។

សា្ថៃនភាពសន្តិសុខ សណា្តៃប់ធា្នៃប់សាធារណៈ និងសុវត្ថិភាព 
សង្គមឆ្នៃំ២០១៧ មនលក្ខណៈល្អបៃសើរ បើទោះជាមន 
សកម្មភាពញុះញង់ បង្កើតឲៃយមនកូដកម្ម បាតុកម្មបៃឆំងពីកៃុម 
អគតិជៃុលនិយម ក្នុងចៃតនាបំពុលបរិយកាសនយោបាយ និង 
សន្តិសុខសង្គមក្តី ក៏បញ្ហៃទាំងនះ តៃូវបានដោះសៃៃយដោយ 
សន្តិវិធី ដោយទប់សា្កៃត់បាននូវអំពើហិងៃសា និងបងៃួមទំនាស់មិន   
អោយរីករាលដាលបង្កអោយមនចលាចលសង្គមបានឡើយ ៕
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ឯកឧត្តម ងួន ញ៉ិល សមជិកគណៈអចិន្តៃៃយ៍ 

គណៈកម្មៃធិការកណា្តៃល     គណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា អនុបៃធាន 

ទី២ រដ្ឋសភា នៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា និងជាបៃធាន កៃុម 

ការងារគណបកៃសថា្នៃក់កណា្តៃល ចុះជួយខៃត្តកំពង់ធំ នៅពៃឹក 

ថ្ងៃទ១ី៩ ខៃធ្ន ូឆ្នៃ២ំ០១៧នៃះ បានអញ្ជើញជបួសណំៃះសណំាល 

សួរសុខទុក្ខផ្ទៃល់ និងនាំយកថវិកា សម្ភៃរៈបៃើបៃៃស់ សៃបៀង 

អាហារជាចៃើន និងសង់ផ្ទះឡើងវិញ ជូនចំពោះគៃួសាររងគៃៃះ

ដោយភ្លើងឆៃះផ្ទះទាំងសៃុង ចំនួន ៣គៃួសារ រស់នៅក្នុងភូមិតៃពាំងជៃៃ ឃុំបល្ល័ង្គ សៃុកបារាយណ៍ ខៃត្តកំពង់ធំ ។

ឯកឧត្តម ងួន ញ៉ិល បានមនបៃសាសន៍ទៅកាន់គៃួសាររងគៃៃះ ដោយបញ្ជៃក់ពីទឹកចិត្តកៃៀមកៃំ ចូលរួមការសោកសា្តៃយដោយទទួល 

បានព័ត៌មននៃះ ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត បានថ្លៃងអំណរគុណដល់ពៃះសងៃឃ ជាពៃះអនុគណសៃុកបារាយណ៍ សាខកាកបាទកៃហម កងកម្លៃំង និងអាជា្ញៃធរ 

ខៃត្តកំពង់ធំ និងសៃុកបារាយណ៍ ដៃលបានចូលរួមអន្តរាគមន៍ លើការងារមនុសៃសធម៌នៃះទាន់ពៃលវៃលា ។ 

ថ្ងៃទី១៣ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៧ ឯកឧត្តម ទ្រព ងន សមជិក                   

គណៈអចិន្តៃៃយ៍គណៈកម្មៃធិការកណា្តៃល អនុបៃធានទី២ ពៃឹទ្ធសភា 

បានជួបសវនាការជាមួយគណៈបៃតិភូពៃឹទ្ធសភានៃសាធារណរដ្ឋឆៃក ។ 

ក្នុងជំនួបនះ ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគា្នៃបន្តខិតខំពងៃឹងពងៃីក 

ទំនាក់ទំនងសហបៃតិបត្តិការ រវាងបៃទៃសទាំងពីរ ជាពិសៃសរវាង     

សា្ថៃប័ននីតិបៃបញ្ញត្តិនៃបៃទៃសទាំងពីរ។ សាធារណរដ្ឋឆៃក បានចាត់     

ទុកកម្ពុជាជាបៃទៃសអាទិភាពក្នុងការផ្ដល់ជំនួយអភិវឌៃឍន៍ និងជាដៃគូ

ស្អិតរមួតក្នុងចំណោមបៃទៃសអាសា៊ៃន។

 ថ្ងៃទី ១៤ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៧ លោកជំទាវ ម៉្រន សំអន សមជិកា

គណៈអចិន្តៃៃយ៍គណៈកម្មៃធិការកណា្តៃល ឧបនាយករដ្ឋមន្តៃី រដ្ឋមន្តៃី

កៃសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ពៃឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចតំណាង 

ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋ 

មន្តៃីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីអប-

អរសាទរខួបលើកទី២៥ នៃការដាក់បញ្ចូលរមណីយដា្ឋៃនអង្គរក្នុងបញ្ជី

បៃតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅលើទឹកដីសៀមរាប។ លោកជំទាវបាន 

បញ្ជៃក់ថា ជោគជ័យដ៏ធំធៃងនៃះមិនមៃនជាការចៃដនៃយនះទៃ គឺពិត 

ក្នុងខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៧ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសៃនីយ ៍គន់ គីម 

សមជិកគណៈអចិន្តៃៃយ៍គណៈកម្មៃធិការ កណា្តៃលគណបកៃស 

បៃជាជនកម្ពុជា អគ្គមៃបញ្ជៃការរងកងយោធពលខៃមរភូមិន្ទ         

និងជាបៃធានសៃនាធិការចមៃុះបានអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខ និង

ពិនិតៃយមើលពីជីវភាពរស់នៅរបស់នាយទាហាន នាយទាហាន រង 

និងកងទ័ពនៅវរសៃនាតូចលៃខ៣៧២ ចំណុះកងពលតូច 

អន្តរាគមន៍លៃខ៧។

ជាបានមក ពីការខិតខំបៃឹងបៃៃងថៃរកៃសា និងអភិរកៃសពីរាជរដា្ឋៃភិបាលកម្ពុជា ដៃលដឹកនាំដោយសម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ                           

ហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃ ពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា ដៃលតៃងតៃយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការលើកស្ទួយវបៃបធម៌ និងបៃតិកភណ្ឌជាតិ។
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ថ្ងៃទី ១៤ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៧ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសៃនីយ៍ មស សុភា សមជិក 
គណៈអចិន្តៃៃយ៍គណៈកម្មៃធិការកណា្តៃលគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា អគ្គមៃបញ្ជៃការ
រងកងយោធពលខៃមរភូមិន្ទ មៃបញ្ជៃការកងទ័ពជើងគោក បៃធានកៃុមការងារ 
ថា្នៃក់ជាតិចុះជួយខៃត្ត ពៃះវិហារ រួមជាមួយ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាល 
នៃគណៈអភិបាល ខៃត្តពៃះវិហារ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីចៃកវិញ្ញៃបនបតៃ                  
សម្គៃល់ម្ចៃស់អចលនវត្ថុជូនបៃជាពលរដ្ឋ ស្ថិតក្នុងភូមិចំបក់សៃនជ័យ ភូមិធម្មជាតិ 
សម្តៃចតៃជោ ឃុំសៃអៃម និងភូមិសុខសៃនជ័យឃុំកន្ទួត សៃុកជាំកៃសាន្ត ចំនួន 
៤.៤៣៥ កៃបាលដីនៅវត្តគីរីតៃជោស្វរៈ។

ថ្ងៃទី៩ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៧ ឯកឧត្តម ចម ប្រសិទ្ធ សមជិកគណៈកម្មៃធិការ 

កណា្តៃលគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា ទៃសរដ្ឋមន្តៃី រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងឧសៃសាហកម្ម និង 

សិបៃបកម្ម និងជាបៃធានកៃុមការងារថា្នៃក់កណា្តៃលចុះជួយខៃត្តកៃប បាននាំកៃុម 

គៃូពៃទៃយស្ម័គៃចិត្តចុះពិនិតៃយ ពៃយាបាលជំងឺជូនបៃជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃជាង 

៣០០នាក់ នៅក្នុងបរិវៃណវិទៃយាល័យ ហ៊ុន ស្រន ចំការដូង ក្នុងភូមិភ្នំលាវ 

ឃុំពងទឹក សៃុកដំណាក់ចង្អើរ ខៃត្តកៃប។

ថ្ងៃទី១៦ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៧ ឯកឧត្តម ត្រំ អុីវតឹក សមជិកគណៈកម្មៃធិការ-

កណា្តៃលគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងបៃៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ 

បៃធានកៃុមការងារថា្នៃក់កណា្តៃលចុះជួយសៃុកទឹកផុស និងសៃុកកំពង់លៃងខៃត្ត    

កំពង់ឆ្នៃំង បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបៃកាសបញ្ចូលសមជិកគណបកៃសបៃជាជន

កម្ពុជាថ្មី (ជាអតីតសមជិកមកពីគណបកៃសសង្គៃៃះជាតិ) ចំនួន១៦នាក់ និង            

សំណៃះសំណាលជាមួយសមជិកគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជាចំនួន ៥៦៧នាក់     

នៅទីសា្នៃក់ការគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជាសៃុកកំពង់លៃង។

ថ្ងៃទី១០ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៧ ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉្រ សមជិកគណៈ          

កម្មៃធិការកណា្តៃលគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា ទៃសរដ្ឋមនៃ្តី រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួង 

រៀបចំដៃនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធី        

សមោ្ពៃធដាក់ឲៃយបៃើបៃៃស់មហាកុដិ, ពៃះពុទ្ធរូប និងសមិទ្ធផលនានានៅវត្ត

បទុមពៃឹកៃស (ហៅវត្តជើងចៃង់)នៅភូមិជើងចៃង់ ឃុំទួលស្នួល សៃុកកៃូចឆ្មៃរ 

ខៃត្តតៃបូងឃ្មុំ។

ថ្ងៃទី៧ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៧ ឯកឧត្តម ជា ជ្រដ្ឋ សមជិកគណៈកម្មៃធិការ

កណា្តៃលគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា បៃធានគណ:កម្មការទី២ ពៃឹទ្ធសភា         

នងិជាបៃធានកៃមុមតិ្តភាពទ្វៃភាគពីៃទឹ្ធសភាកម្ពជុា សភាតួកគ ីបានអញ្ជើញ 

ជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីសមោ្ពៃធដាក់ឲៃយបៃើបៃៃស់អណ្តូងស្នប់ ដៃលឧបត្ថម្ភ

ដោយអង្គការសន្ទនាមៃគង្គ(MDI) ជូនបៃជាពលរដ្ឋនៅភូមិតាបា៉ៃវបំពៃញ

ទៃស និងភូមិឈូកសណ្តល់ ឃុំរកាពរបៃៃំ សៃុកតៃបូងឃ្មុំ ខៃត្តតៃបូងឃ្មុំ។
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ថ្ងៃទី៨ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៧ ឯកឧត្តម ឡាយ វណ្ណៈ សមជិកគណៈកម្មៃធិកា 

កណា្តៃលគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខៃត្តតាកៃវ បាន 

អញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខកម្មការិនីចំនួន ១២៣នាក់ដួលសន្លប់ក្នុងរោងចកៃជៃឌី & 

តូយូសុីម ខូអិលធីឌី ស្ថិតនៅឃុំពត់ស សៃុកបាទី និងនាំយកអំណោយសម្តៃច 

កិត្តិពៃឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉្រន ហ៊ុន ស្រន បៃធានកាកបាទកៃហមកម្ពុជា និងឯកឧត្តម

ឧបនាយករដ្ឋមនៃ្តីបៃចាំការ ប៊ិន ឈិន រដ្ឋមន្តៃីស្តីទីនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្តៃី និង 

បៃធានកៃុមការងារថា្នៃក់ជាតិចុះជួយខៃត្តតាកៃវ ទៅចៃកជូនផង។

ថ្ងៃទី១៩ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៧ លោកជំទាវ បាន ស្រីមុំ អ្នកតំណាងរាសៃ្ត 

មណ្ឌលប៉ៃលិន បានដឹកនាំកៃុមការងារចុះជួយបៃមូលទិន្នផលបៃជាពលរដ្ឋ ដៃល 

មនជីវភាពខ្វះខត គៃួសារជនពិការ និងមិនមនលទ្ធភាពជួលកម្លៃំងពលកម្ម 

នៅឃុំសាលាកៃៃ សៃុកសាលាកៃៃ ខៃត្តប៉ៃលិន ដោយមនការចូលរួមពីប្អូនៗ 

សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខៃត្តប៉ៃលិនផងដៃរ។ លោកជំទាវតៃងតៃគិតគូ     

ពីសុខទុក្ខរបស់បៃជាពលរដ្ឋគៃប់កាលៈទៃសៈ ដោយតម្កល់ផលបៃយោជន៍បៃជា-

ពលរដ្ឋជាចមៃបង និងលើកស្ទួយជីវភាព រស់នៅបៃជាពលរដ្ឋឲៃយកាន់តៃល្អបៃសើរ 

ថ្ងៃទី ១៧ ខៃ ធ្នូ ឆ្នៃំ ២០១៧ ឯកឧត្តម ចាន់ ច្រស្តា អភិបាលនៃគណៈ 
អភិបាលខៃត្តកំពត លោកជំទាវអភិបាលរងខៃត្ត បានដឹកនាំមន្តៃីរាជការរួមទាំង 
ថា្នៃក់ដឹកនាំមន្ទីរជុំវិញខៃត្ត ថា្នៃក់ដឹកនាំសៃុក អាជា្ញៃធរឃុំ និងកងកម្លៃំងបៃដាប់អាវុធ
ចុះជួយចៃូតកាត់សៃូវជូនបងប្អូនបៃជាពលរដ្ឋ ដៃលខ្វះខតកម្លៃំងពលកម្ម ស្ថិត 
នៅភូមិបឹងធំខងលិច ឃុំអង្គសុរភី សៃុកកំពង់តៃៃច ។ ឯកឧត្តមតៃងតៃយក                 
ចិត្តទុកដាក់ដឹកនាំមន្តៃីរបស់រដ្ឋបាលខៃត្ត ពៃមទាំងកងកម្លៃំង ចុះជួយដល់ 
បៃជាពលរដ្ឋ ក្នុងការដកស្ទួង ភ្ជួររាស់ ចៃូត កាត់ ជាប់ជាបៃចាំ ដៃលជាបៃពៃណី 
ដ៏ល្អរបស់ ថា្នៃក់ដឹកនាំដៃលបានផៃសារភា្ជៃប់សាមគ្កីល្អជាមួយបៃជាជន។

ថ្ងៃទី១៩ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៧ ឯកឧត្តម ស ថាវី សមជិក 

គណកម្មៃធិការកណា្តៃលអភិបាល នៃគណៈអភិបាលខៃត្តឧត្តរមន- 

ជ័យ បានជួបសំណៃះសំណាល និងជូនដំណើរយុទ្ធជនស្មគៃ័ចិត្ត         

ចូលបមៃើក្នុងជួរកងយោធពលខៃមរភូមិន្ទបំពៃញកៃបខណ្ឌ័ឲៃយយោធ

ភូមិភាគទី១ កងទ័ពជើងគោក នៅខៃត្តឧត្តរមនជ័យ ។

ឡើងជាបណ្តើរៗ កៃៃមដំបូលសុខសន្តិភាព ស្ថៃរភាព និងការអភិវឌៃឍ របស់សង្គមជាតិ។

ថ្ងៃទី០៩ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ ២០១៧ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង បៃធានស្តីទីគណៈកម្មការ

ទី១០ពៃឹទ្ធសភា និងជាសមជិកពៃឹទ្ធសភាបៃចាំភូមិភាគទី៣ (ខៃត្តកណា្តៃល) បាន

អញ្ជើញជួបសំណៃះសំណាលជាមួយកៃុមបៃឹកៃសាឃុំ មៃភូមិ បៃជាការពារ សៃ្តី ដៃល 

ទើបសមៃៃលកូនមនជីវភាពកៃីកៃ និងបៃជាពលរដ្ឋចាស់ជរាសរុបចំនួន៥៨នាក់ 

នៅឃុំកំពង់សា្វៃយ សៃុកកៀនសា្វៃយ ខៃត្តកណា្តៃល។ ឯកឧត្តមបានលើកឡើងថា 

ស្តៃីដៃលទើបសមៃៃលកូន និងអ៊ុំ ពូ មីងដៃលមនវ័យចាស់ជរា តៃូវតៃមនការពិនិតៃយ 

និងថៃទាំសុខភាពឲៃយបានខ្ពស់ពៃៃះរដូវនៃះជារដូវធា្លៃក់ខៃយល់ ហើយក្តៃ ដៃលអាចងាយនឹងបង្កឲៃយមនជំងឺបានយ៉ៃងឆប់រហ័ស។
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កាលពីពៃឹកថ្ងៃទី០៣ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៧ នៅទីសា្នៃក់ការកណា្តៃល 
គណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា (គ៨៥) កៃុមការងារយុវជនគណបកៃសនៃ 
កៃសួងសៃដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ កៃៃមការសមៃបសមៃួលរបស់ឯកឧត្តម 
បណ្ឌិត ហ៊្រល ចំរើន បៃធានកៃុមការងារយុវជនគណបកៃសបៃចាំ 
កៃសួងសៃដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំបទបឋកថាស្តីពី “សាវតា 
បុព្វហៃតុ និងទសៃសនវិស័យនយោបាយរបស់គណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា” 
ឧទ្ទៃសនាមដោយឯកឧត្តម តាក ស៊ុនអុី បៃធានគណៈឃោសនាអប់រំ 
នៃគណៈកម្មៃធកិារកណា្តៃលគណបកៃសបៃជាជនកម្ពជុា ជូនយុវជនគណ- 
បកៃសបៃចាំកៃសួងសៃដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បៃមណជាង ១០០០ រូប។      
ពិធីនៃះក៏មនការចូលរួមជាគណៈអធិបតីភាពដោយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត 
សភាចារៃយ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន សមជិកគណៈកម្មៃធិការកណា្តៃលគណ-
បកៃសបៃជាជនកម្ពុជា និងជាបៃធានគណៈកម្មៃធិការគណបកៃសកៃសួង

ថ្ងៃទី២៤ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នៃំ២០១៧ កៃុមសកម្មជនយុវជនគណបកៃស 

កៃសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានបើកក្នុងវគ្គបណ្តុះបណា្តៃល

កៃៃមបៃធានបទ "យុវជនឆ្ពៃះទៅកាន់ការបោះឆ្នៃតឆ្នៃំ២០១៨" 

កៃៃមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមទៃសរដ្ឋមន្តៃី ស៊ុន ចាន់ថុល បៃធាន 

គណៈកម្មៃធកិារគណបកៃសកៃសងួ  នងិបទិវគ្គបណ្តុះបណា្តៃល នៃះដោយ 

នៅពៃឹកថ្ងៃច័ន្ទ ទី១១ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៧ ឯកឧត្តម ក្រ ប៊ុន ខៀង 

បៃធានកៃុមការងារយុវជនគណបកៃសថា្នៃក់កណា្តៃលឯកឧត្តម ហ៊ុន 
ម៉្រណ្រត អនុបៃធានកៃុមការងារយុវជនគណបកៃសថា្នៃក់កណា្តៃល ពៃម 

ទាំងសមជិក របស់កៃុមការងារយុវជនគណបកៃសថា្នៃក់កណា្តៃល បាន       

ជួបពិភាកៃសាការងារជាមួយគណៈបៃតិភូបកៃសកុម្មុយនីស្តចិន ដៃលដឹកនាំ 

នៅថ្ងៃអាទិតៃយ ១៤រោច ខៃមិគសិរ ឆ្នៃំរកា ព.ស ២៥៦១ ពៃឹកថ្ងៃទី ១៧ 

ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៧ គណៈកម្មៃធិការគណបកៃសខៃត្តបាត់ដំបង បានរៀបចំ

ពិធីបៃកាសស្តីពីការបំពៃញបន្ថៃម សមសភាពកៃុមការងារយុវជន 

គណបកៃសខៃត្តបាត់ដំបង បៃកាសស្តីពីការកៃសមៃួល និងបំពៃញបន្ថៃម

សមសភាពកៃុមការងារយុវជនគណបកៃសកៃុងបាត់ដំបង និងបៃកាស 

ឯកឧត្តម ក្រ ប៊ុនខៀង សមជិកគណៈកម្មៃធិការកណា្តៃល និងជាបៃធានកៃុមការងារយុវជនគណបកៃសថា្នៃក់កណា្តៃល។

បញ្ចូលសមជិកគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា នៃគណៈកម្មៃធិការគណបកៃសមូលដា្ឋៃនសាកលវិទៃយាល័យបាត់ដំបងចំនួន ៤៩១នាក់ កៃៃមអធិបតីភាព       

ឯកឧត្តម ក្រ ប៊ុនខៀង សមជិកគណៈកម្មៃធិការកណា្តៃលគណបកៃស អនុបៃធានគណៈឃោសនាអប់រំ នៃគណៈកម្មៃធិការកណា្តៃល និងជាបៃធានកៃុម 

ការងារយុវជនគណបកៃសថា្នៃក់កណា្តៃល ឯកឧត្តម ច័ន្ទ សុផល សមជិកគណៈកម្មៃធិការកណា្តៃល  គណបកៃស និងជាបៃធានគណៈកម្មៃធិការគណបកៃស 

ខៃត្តបាត់ដំបង នាទីសា្នៃក់ការគណបកៃសខៃត្តបាត់ដំបង ។

នារសៀលថ្ងៃសៅរ៍ ៦រោច ខៃមិគសិរ ឆ្នៃំរកា ព.ស២៥៦១ 

តៃូវនឹងថ្ងៃទី០៩ ខៃធ្នូ គ.ស ២០១៧ ឯកឧត្តម ឃឹម ប៊ុនសុង 
សមជិកគណៈកម្មៃធិការកណា្តៃល និងជាបៃធានគណៈកម្មៃធិការ 

គណបកៃសខៃត្តសៀមរាប អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបៃកាសសុពលភាព 

កៃុមការងារយុវជនគណបកៃសខៃត្ត និងការបៃងចៃកភារកិច្ចកៃុមការងារ

យុវជនគណបកៃសខៃត្ត ចុះជួយកៃុង-សៃុក ទាំង១២ ទូទាំងខៃត្ត សៀមរាប។

សៃដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ, ឯកឧត្តម ក្រ ប៊ុនខៀង សមជិក គណៈកម្មៃធិការកណា្តៃល និងជាបៃធានកៃុមការងារយុវជនថា្នៃក់កណា្តៃល។

ដោយឯកឧត្តម Ou Yaping អគ្គលៃខរងសាលាបកៃស នៃគណៈកម្មៃធិការមជៃឈិមបកៃសកុម្មុយនីស្តចិន នាទីសា្នៃក់ការកណា្តៃលរបស់គណបកៃសបៃជាជន 

កម្ពុជា (គ៨៥) ។
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ថ្ងៃទី០២ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៧ នៅទីសា្នៃក់ការគណបកៃសសៃុកលា្វៃឯម 
បានបើកវគ្គអប់រំនយោបាយ និងផៃសព្វផៃសាយសភាពការណ៍ថ្មីៗនៅកម្ពុជា 
ជូនដល់យុវជនគណបកៃសសៃុក កៃៃមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ក្រ ថាច 
គណៈពងៃឹងសៃុកលា្វៃឯម និងមនការចូលរួមពីកៃុមគៃូឧទ្ទៃស របស់    
កៃុមការងារយុវជនគណបកៃសថា្នៃក់កណា្តៃល ដៃលដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម 
គង់ បូរ៉្រ សមជិកកៃុមការងារយុវជនគណបកៃសថា្នៃក់កណា្តៃល ជូនដល់ 
កៃុមសកម្មជន ជាយុវជនចំនួន ២២០នាក់។

នៅថ្ងៃទី ២៥-២៦ ខៃ វិច្ឆិកា ឆ្នៃំ ២០១៧ នៅសា្នៃក់ការគណបកៃស 

សៃុករវៀង មនរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណា្តៃលកៃុមយុវជនគណបកៃសចំនួន ៤ 

ឃុំគឺ ឃុំរស្មី រហ័ស រុងរឿង រីករាយ អ្នកចូលរួមសរុបចំនួន៩៥ នាក់សៃី 

៤៥ នាក់។ វគ្គបណ្តុះបណា្តៃលនៃះបានការឧបត្ថម្ភពី លោក ពឹង ទៃីដា 

បៃធានកៃុមការងារខៃត្តចុះជួយសៃុក និងបៃធានកៃុមការងារចុះជួយ 

ឃុំរុងរឿង រហ័ស និងរីករាយ។

ថ្ងៃច័ន្ទ ១រោច ខៃមិគសិរ ឆ្នៃំរកា នព្វស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦១ 

តៃូវនឹងថ្ងៃទី០៤ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៧ មនបៃៃរព្ធពិធីបៃកាសបញ្ជូល

សមជិកគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជាថ្មី ចំនួន ១១រូប (១រូប អតីត 

ភាពគណបកៃសសងៃៃ្គោះជាតិ) កម្មវិធីនៃះបៃៃរព្ធឡើងនៅទីសា្នៃក់ 

ការសៃុកបរិបូរណ៌ ខៃត្តកំពង់ឆ្នៃំង។

ថ្ងៃទី២៤ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នៃំ២០១៧ នៅទីសា្នៃក់ការគណៈកម្មៃធិការ 

គណបកៃសខៃត្តកៃប បានរៀបចំពិធីបញ្ចូលសមជិកបកៃសថ្មីជាយុវជនតាម

មន្ទីរអង្គភាពចំនួន ០៥បន្ថៃមទៀត និងកៃសមៃួលសមសភាពតាម 

សាខបកៃសសរុបចំនួន ២០៥នាក់។ ក្នុងពិធីនៃះក៏មនការបញ្ចូលសម-

ជិកថ្មីជាបៃក្ខជនឈរឈ្មៃះ ដៃលអតីតជាគណបកៃសសង្គៃៃះជាតិ បាន

សុំវិលមករួមរស់ជាមួយគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជាចំនួន ៥រូប ផងដៃរ ៕

កាលពីពៃឹកថ្ងៃទី២៥ ខៃវិច្ឆិកា ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ជ្រុន ថ្ររ៉្រវ៉្រត 
អនុបៃធានគណៈពងៃឹងសៃុកពៃៃឈរ និងជាបៃធានជនបង្គៃលយុវជន 

បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសំណៃះសំណាល និងផៃសព្វផៃសាយអំពី

សា្ថៃនភាពនយោបាយបច្ចុបៃបន្នដល់យុវជនសៃុក ពៃៃឈរចំនួន ៧៣១ 

នាក់ នៅទីសា្នៃក់ការបកៃសសៃុកពៃៃឈរ ។ នាពៃឹកថ្ងៃទី០១ ខៃធ្នូ 

ឆ្នៃំ២០១៧ នៅឃុំកោះកៃវ សៃុកលា្វៃឯម ខៃត្តកណា្តៃលក៏មនរៀបចំពិធី 
សំណៃះ-សំណាល ផៃសព្វផៃសាយអំពីសា្ថៃនការណ៍នយោបាយកម្ពុជាបច្ចុបៃបន្ន កៃៃមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម សួង ម៉្រងគា អនុបៃធានទី២ 

គណៈពងៃឹងមូលដា្ឋៃន សៃុកលា្វៃឯមផងដៃរ។

ថ្ងៃពៃហសៃបត្តិ៍ ១២កើត ខៃមិគសិរ ឆ្នៃំរកា នព្វស័ក ព.ស. ២៥៦១ 

តៃូវនឹងថ្ងៃទី៣០ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នៃំ២០១៧ កៃុមការងារយុវជនគណបកៃស 

សៃុកភ្នំពៃឹក ខៃត្តបាត់ដំបង បានរៀបចំកិច្ចបៃជុំជីវភាពបៃចាំខៃវិច្ឆិកា 

ឆ្នៃំ២០១៧ របស់ខ្លួននៅទីសា្នៃក់ការគណបកៃសសៃុកភ្នំពៃឹក កៃៃម 

អធិបតីភាពលោក ជា សុផាត អនុបៃធានគណៈកម្មៃធិការគណបកៃស

សៃុក និងលោក ទូច សុគុណ សមជិកអចិន្តៃៃយ៍គណបកៃសសៃុក                 

ដើមៃបីតៃួតពិនិតៃយលើសកម្មភាពកន្លងមក និងលើកផៃនការសមៃៃប់ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៧។
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សមិទ្ធផលសំខាន់ៗមួយចំនួននេវិស័យសេដ្ឋកិច្ច
ក្នុងរយៈពេល៩ខេ ដើមឆ្នាំ២០១៧ នេះ :

ចំណូលថវិកាជាតិអនុវត្តបានបៃមណ ១១.៩៨០ ប៊ីលាន រៀល 

និងចំណាយថវិកាជាតិអនុវត្តបានបៃមណ ៩.៦១៧ ប៊ីលានរៀល 

។ តុលៃយភាពនៃថវិកាជាតិមនអតិរៃក ២.៣៦២,៦ ប៊ីលានរៀល ។

ការងារពាណិជ្ជកម្មមនការនាំចៃញចំនួន ៣៤.៧៦៤,៧ 

ប៊ីលានរៀល និងការនាំចូលមន ៤១.០០៥,៩ប៊ីលានរៀល ។           

បៃតិបត្តិការជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជា មនឱនភាព 

៦.២៤១,២ប៊ីលានរៀល ។

ផលនៃសាទសៃស់នាំចៃញអនុវត្តបាន ៦.៩៥០តោន ស្មើ 

នឹង ៤៦,៣៣% នៃផៃនការ ១៥.០០០តោន បើ ធៀបនឹងរយៈពៃល 

ឆ្នៃំមុនកើនឡើង ១៥០តោន ។ ផលនៃសាទកៃច្នៃអនុវត្តបាន 

៣.៨៨០តោន ស្មើនឹង ៧៧,៦០% នៃផៃនការ ៥.០០០តោន ធៀប

នឹងរយៈពៃលដូចគា្នៃឆ្នៃំមុនកើនឡើង ១៨០តោន ។ ចំណូល 

ពីវិស័យជលផលទទួល បាន ២.៥៧៧.១១១.១៨៣រៀល ស្មើនឹង 

៨៥,៩០% នៃផៃនការ ៣.០០០.០០០.០០០រៀល ធៀបនឹង 

រយៈពៃល ដូចគា្នៃឆ្នៃំមុនកើនឡើង ៩៩២.៦៨៥.៥៤៣រៀល ។

ក្នុងរយៈពេល ១១ខេ ដើមឆ្នាំ២០១៧ នេះ : 

កម្ពុជាបៃមូលផលជ័រកស៊ូបានចំនួន ១៥២.៩៦២តោន 

កើនឡើងចំនួន ៣៦.៦១៣តោន ស្មើនឹង៣១% បើធៀបនឹងរយៈ

ពៃលដូចគា្នៃទៅនឹងឆ្នៃំមុន និងទទួលបានថវិកាជិត ២៥០លាន 

ដុលា្លៃរ ។ តម្លៃលក់ជ័រកស៊ូមធៃយមគឺ ១.៦២៥ដុលា្លៃរ ក្នុង១តោន 

កើនឡើង ៤៥២ដុលា្លៃរ ក្នុង១តោន សើ្មនឹង ៣៨% បើធៀប 

រយៈពៃលដូចគា្នៃកាលពីឆ្នៃំមុន ។ គិតមកដល់ពៃលនៃះ កម្ពុជាមន

ផ្ទៃដីកស៊ូសរុបចំនួនជិត ៤៤មុឺនហិកតា ក្នុងនះផ្ទៃដៃលអាច 

ចៀរជ័របានចំនួន ១៧មុឺនហិកតា និងផ្ទៃដីថៃទាំជិត ២៧មុឺន   

ហិកតា ។

ចំណូលពន្ធ-អាករគៃប់បៃភៃទ ដៃលអគ្គនាយកដា្ឋៃនពន្ធដារ

បៃមូលបានមនចំនួន ៧.៣១០,៥១ពាន់លានរៀល (បៃមណ 

១.៨២៧,៦៣លានដុលា្លៃរអាមៃរិក) ស្មើនឹង ១០៦,៥២% នៃ            

គោលដៅកំណត់ក្នុងចៃបាប់ហិរញ្ញវត្ថុ សមៃៃប់ការគៃប់គៃងឆ្នៃំ២០១៧ ។ 

បើធៀបនឹងរយៈពៃលដូចគា្នៃនៃឆ្នៃំ២០១៦ ការបៃមូលចំណូលពន្ធ-

អាករគៃប់បៃភៃទ កើនឡើងចំនួន ១.៦៧៦,១៥ពាន់លានរៀល 

(បៃមណ ៤១៩,០៤លានដុលា្លៃរ) ស្មើនឹង ២៩,៧៥% ។ មនការ

កើនឡើងនូវបៃៃក់ពន្ធស្ទើរគៃប់បៃភៃទពន្ធ ជាពិសៃសបៃភៃទពន្ធ-

អាករសខំន់ៗ  មនដចូជា ពន្ធលើបៃៃកច់ណំលូកើនឡើង ៣១,១% 

អាករលើតម្លៃបន្ថៃមកើនឡើង ២៩,៨% ខណៈដៃលអាករពិសៃស 

កើនឡើង ១៥,០% និងពន្ធលើបៃៃក់បៀវតៃសមនការកើនឡើង 

ចំនួន ៨,៦% ។

 ការនាំចៃញអង្ករមនចំនួន ៥៦២.២៣៧ តោន កើនឡើង 

១៧,២០% បើធៀបនឹងរយៈពៃល ដូចគា្នៃឆ្នៃំ២០១៦។ អង្ករកម្ពុជា

តៃូវបាននាំចៃញទៅកាន់ ៦៣ បៃទៃស ក្នុងនះបៃទៃសចិនឈរ 

លំដាប់ទី១ មនចំនួន ១៦៤. ៩៧៦ តោន, បៃទៃសបារាំងឈរ 

លំដាប់ទី២ មនចំនួន ៧០.៧៤១ តោន, បៃទៃសប៉ូឡូញ ឈរ 

លំដាប់ទី៣ មនចំនួន ៤១.៤៦៩ តោន ។ បច្ចុបៃបន្នការនាំចៃញអង្ករ

មនចំនួន៨៤កៃុមហ៊ុន។ គួរបញ្ជៃក់ថា ការនាំចៃញអង្កររបស់កម្ពុជា

សរុបក្នុងឆ្នំា២០១៦ មនចំនួន ៥៤២.១៤៤ តោន ធៀបនឹង 

ឆ្នៃំ២០១៥ ដៃលការនាំចៃញអង្ករមនចំនួន៥៣៨.៣៩៦តោន។ 

ឆ្នៃំ២០១៤ ការនាំចៃញអង្ករកម្ពុជា មនចំនួន ៣៨៧.០៦១ តោន 

និងឆ្នៃំ២០១៣ ការនាំចៃញអង្ករមន ចំនួន៣៧៨.៨៥១។ 

 ភ្ញៀវទៃសចរបរទៃសចំនួន ២.១៨៩.៨០៤ នាក់បានទិញ

បណ្ណចូលទសៃសនារមណីយដា្ឋៃនអង្គរក្នុងខៃត្តសៀមរាប និងទទួល 

បានចណំលូ ៩៥.៦៦១.២៤១ លានដលុា្លៃរអាមៃរកិ។ ចនំនួទៃសចរ 

បរទៃស ទិញបណ្ណចូល ទសៃសនាអង្គររយៈពៃល ១១ខៃ ឆ្នៃំនៃះ 

បានកើនឡើង ១២,៤៣% បើធៀបនឹងរយៈពៃល ១១ ខៃ 

កាលពីឆ្នៃំ២០១៦។

- ក្នុងរយៈពៃល១០ខៃ ឆ្នៃំ២០១៧ កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទៃសចរ

អន្តរជាតិជាង ៤,៣លាននាក់ កើនបាន ជាង ១០% បើធៀបនឹង 

រយៈពៃលដូចគា្នៃឆ្នៃំ២០១៦ ។ កៃសួងទៃសចរណ៍ពៃយាករណ៍ថា 

នៅឆ្នៃំ២០១៧នៃះ កម្ពុជា នឹងទទួលបានភ្ញៀវទៃសចរអន្តរជាតិ 

៥,៥លាននាក់ នៅឆ្នៃំ២០២០ និងទទួលបាន៧លាននាក់ ។

 ការងារបង្កបង្កើន ផលសៃូវរដូវវសៃសាបានបញ្ចប់ដោយ 

សមៃៃចបាន ១០៦,៤៥% នៃ ផៃនការ ២.៤៩៦.៧៩០ ហិកតា។ 

ក្នុងនះ ការបៃើបៃៃស់ដោយគៃឿងយន្តសមៃៃប់ផលិតកម្មកសិកម្ម 

គឺស្មើនឹង ៩៣,៧៣% ធៀបនឹងការបៃើបៃៃស់ដោយគោកៃបី មន 

៦,២៧%។ ការបៃមូលផលសៃូវរដូវវសៃសារហូតដល់ពៃលនៃះ 

សមៃៃចបានចំនួន ១.២៧៥. ៤៣០ ហ.ត លើផ្ទៃដីអនុវត្តសរុប 

២.៦៥៧.៧៦៨ ហ.ត ដោយទទួល បានបរិមណផលសរុបចំនួន 

៤.០៧២.៤០៨ តោន លើសឆ្នៃំមុន ចំនួន ៥២៦.២៨៩ តោន។ 

ទិន្នផលគិតជាមធៃយម ៣,១៩៣   តោន / ហ.ត  លើសឆ្នៃំមុន               

២២ គ.កៃ / ហ.ត ៕
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សៃចក្តពីៃៃងចៃបាបស់្តពីហីរិញ្ញវត្ថសុមៃៃបក់ារគៃបគ់ៃងឆ្នៃ ំ២០១៨  
និងទូទាត់ថវិកាជាតិ ឆ្នៃំ២០១៦ តៃូវបានអង្គបៃជុំគណៈរដ្ឋមន្តៃី 
ពិភាកៃសា និងអនុម័តនៅថ្ងៃទី២៧ ខៃតុលា ឆ្នៃំ២០១៧ ហើយចៃបាប់
នៃះតៃូវបានរដ្ឋសភាសម័យបៃជុំលើកទី៩ នីតិកាលទី៥ ធ្វើការ 
ពិភាកៃសា និងអនុម័តនៅថ្ងៃទី១៧ ខៃវិច្ឆិកាឆ្នៃំ២០១៨ ។ 

ថវិកាឆ្នៃំ២០១៨ គឺជាឧបករណ៍ដ៏មនបៃសិទ្ធភាពមួយក្នុងការ
ជួយឲៃយរាជរដា្ឋៃភិបាល អាចឆ្លើយតបទៅនឹងបំណងបៃៃថា្នៃរបស់ 
បៃជាជន និងអាចសមៃៃចបុព្វហៃតុចមៃបងៗរបស់ខ្លួន ជាពិសៃស 
ការបង្កើន លៃបឿននៃការអភិវឌៃឍ ការលើកកម្ពស់បៃសិទ្ធភាពសៃវា
សាធារណៈ និងការចូលរួមដោះសៃៃយបញ្ហៃជា ចៃើនទៀតរបស់ 
ជាតិ និងបៃជាជន ។ យោងតាមចៃបាប់នៃះបងា្ហៃញថា កៃបខណ្ឌ 
ថវិកាឆ្នៃំ២០១៨ គឺចំណូលក្នុងបៃទៃស ថវិការដ្ឋ ឬថវិកាជាតិ 
តៃូវបានគៃៃងចំនួន ១៨.៥៨៧.០០៣ លានរៀល ស្មើនឹង 
១៨,៧៥% នៃ ផ.ស.ស និងមនកំណើន ១១,៩% ធៀបនឹង 
ចៃបាប់ឆ្នៃំ២០១៧ ឯចំណាយសរុបថវិការដ្ឋ ឬថវិកាជាត ិ តៃូវបាន 
គៃៃងចំនួន ២៤.៣៧៥.១០២លានរៀល ស្មើនឹង ២៤,៥៩% 
នៃផ.ស.ស និងមនកំណើន ១៥,២% ធៀបនឹងចៃបាប់ឆ្នៃំ២០១៧ ។ 
ជាលទ្ធផលអតិរៃកថវិកា ចរន្តអាចរកៃសាបានក្នុងកមៃិតបៃមណ 
២,៤៨% នៃផ.ស.ស នៅឆ្នៃំ២០១៨ និងមនឱនភាពថវិកា សរុប 
ស្មើនឹង -៥,៨៤% នៃផ.ស.ស សៃបតាមគោលនយោបាយវិតា្ថៃរកម្ម
ថវិកាបៃយ័ត្នបៃយៃងរបស់រាជរដា្ឋៃភិបាល ។ ទំហំសៃដ្ឋកិច្ចជាតិ 
(ផ.ស.សតាមថ្លៃបច្ចុបៃបន្ន) បានកើនឡើងពី ៦១.៣២៦.៩២៨ 
លានរៀល ឬសមមលូនងឹបៃមណ ១៥.២៣៧លានដលុា្លៃរអាមៃរកិ 
ក្នុងឆ្នៃំ២០១៣ ដល់ ៨៩.៥០៩.៤២២លានរៀល ឬសមមូល 
នឹងបៃមណជាង ២២.១៧២លានដុលា្លៃរអាមៃរិក ក្នុងឆ្នៃំ២០១៧ 

ហើយនឹងបន្តឡើងដល់ ៩៩.១១៦.០៤១លានរៀល សមមូលនឹង 
បៃមណជាង ២៤.៥៥២លានដុលា្លៃរអាមៃរិក នៅឆ្នៃំ២០១៨ ។

នៅក្នុងទិសដៅ ជាយុទ្ធសាស្តៃកំណត់ចំណាយថវិកាថា្នៃក់ជាតិ
នៃះដៃរគឺៈ ចំណាយលើបន្ទុកបុគ្គលិក តៃូវបានគៃៃងចំនួន 
៧.៩១៤.៩២៤លានរៀល សមៃៃប់(១)-ការដំឡើងបៀវតៃសមូលដា្ឋៃន 
ក្នុងអតៃៃ ១២,០% តាមតម្លៃឯកតាសន្ទសៃសន៍ ២.១៣០រៀល 
ដោយអនុវត្តចាប់ពីខៃមករា ឆ្នៃំ២០១៨, (២)-ការដំឡើងបៃៃក់          
ដំណាច់មុខងារនឹងតៃូវអនុវត្តចាប់ពីខៃមៃសា ឆ្នៃំ២០១៨ តាមកមៃិត 
ចន្លៃះពី ៤០.០០០រៀល ទៅ ១០០. ០០០រៀល, (៣)-ការដំឡើង
បៃៃក់ឧបត្ថម្ភបៃចាំខៃសមៃៃប់មន្តៃីជាប់កិច្ចសនៃយាពី ៥០០.០០០រៀល 
ទៅដល់ ៦០០.០០០រៀល ដោយអនុវត្តចាប់ពីខៃមករា ដល់ខៃធ្នូ 
ឆ្នៃំ២០១៨, (៤)-ការដំឡើងរបបសោធនបៃចាំខៃទាបបំផុតពី 
៤២០.០០០រៀល ទៅដល់ ៤៨០.០០០រៀល ជូនដល់និវត្តជន 
ដៃលជាអតីតមន្តៃី រាជការសុីវិល និងកងកម្លៃំងបៃដាប់អាវុធ ពៃម 
ទាំងផ្តល់បន្ថៃមចន្លៃះពី ២០.០០០រៀល និង ៤០.០០០រៀល ជូន
ដល់និវត្តជនដោយផ្អៃកលើកមៃិតរបបសោធនបៃចាំខៃ ដោយគិត 
ចាប់ពីខៃមៃសា ឆ្នៃំ២០១៨ ។ 

ជារួមនៅឆ្នៃំ២០១៨ បៀវតៃសអបៃបបរមរបស់មន្តៃីរាជការសុីវិល  
និងកងកម្លៃំងបៃដាប់អាវុធនឹងតៃូវបានកើនឡើងជិត ៣ដង ធៀប 
នឹងឆ្នៃំ២០១៣ ដៃលមនសា្ថៃនភាពផ្លៃស់ប្តូរដូចខងកៃៃម៖

- បៀវតៃសមន្តៃីរាជការសុីវិល នឹងតៃូវបានតម្លើងពីចំនួន ៨៥៣. 
៥០០រៀល នៅឆ្នៃំ២០១៧ ដល់បៃមណ ៩១៤.៤៥០រៀល                
នៅខៃមករា ឆ្នៃំ២០១៨ ហើយនឹងតៃូវបានដំឡើងដល់បៃមណ 
១.០១៤ ៤៥០រៀល ចាប់ពីខៃមៃសា ឆ្នៃំ២០១៨ បើធៀបឆ្នៃំ 
២០១៣ បៀវតៃសនៃះមនតៃឹម ៣៤៤.០០០ រៀល ប៉ុណោ្ណៃះ

សម័យបៃជុំរដ្ឋសភាលើកទី៩ នីតិកាលទី៥ ធ្វើការពិភាកៃសា និងអនុម័តសៃចក្តីពៃៃងចៃបាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសមៃៃប់ការគៃប់គៃងឆ្នៃំ ២០១៨  

និងទូទាត់ថវិកាជាតិ ឆ្នៃំ២០១៦

ថវិកាឆ្នាំ២០១៨ ជាថវិកាយុទ្ធសាស្តានាការពូនផ្តុំកម្លាំង 
និងធនធានជាអតិបរម ដើម្បីការអភិវឌ្ឍ

បាកបដាយគុណភាព និងចីរភាព
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- បៀវតៃសគៃូបងៃៀន និងគៃូពៃទៃយ នឹងតៃូវបានដំឡើងពីចំនួន 
៩៥៣.៥០០រៀល នៅឆ្នៃំ២០១៧ ដល់បៃមណ ១.០១៤. 
៤៥០រៀល  នៅខៃមករា ឆ្នៃំ២០១៨ ហើយនឹងតៃូវបានដំឡើងដល់ 
បៃមណ ១.១១៤.៤៥០រៀល ចាប់ពីខៃមៃសា ឆ្នៃំ២០១៨ 
បើធៀបឆ្នៃំ២០១៣ បៀវតៃសគៃូបងៃៀនមនតៃឹម ៤០០. ០០០រៀល 
និងបៀវតៃសគៃូពៃទៃយមនតៃឹម ៣៦០.០០០រៀល ប៉ុណោ្ណៃះ

- បៀវតៃសនគរបាល (ពលបាលតៃី) នឹងតៃូវបានដំឡើងពីចំនួន 
៩៣៧.៩៧៧រៀល (គិតបញ្ចូលទាំងរបបអង្ករ) នៅឆ្នៃំ២០១៧ 
ដល់បៃមណ ៩៩៨.៩២៧រៀល (គិតបញ្ចូលទាំងរបបអង្ករ) 
នៅខៃមករា ឆ្នៃំ២០១៨ ហើយនឹងតៃូវបានដំឡើងដល់បៃមណ 
១.០៩៨.៩២៧.រៀល (គិតបញ្ចូលទាំងរបបអង្ករ) ចាប់ពីខៃមៃសា 
ឆ្នៃំ២០១៨ បើធៀបឆ្នៃំ២០១៣ បៀវតៃសនៃះមនតៃឹម ៣៨០.០០០ 
រៀលប៉ុណោ្ណៃះ

- បៀវតៃសយោធិន (ពលទោ) នឹងតៃូវបានដំឡើងពីចំនួន ៨២២. 
៥០០រៀល (មិនគិតបញ្ចូលរបបអង្ករ) នៅឆ្នៃំ២០១៧ ដល់ 
បៃមណ ៨៧៦.៥៥០.រៀល (មិនគិតបញ្ចូលរបបអង្ករ) នៅ                  
ខៃមករា ឆ្នៃំ ២០១៨ ហើយនឹងតៃូវបានដំឡើងដល់ ៩៧៦. 
៥៥០រៀល ចាប់ពីខៃមៃសា ឆ្នៃំ២០១៨ បើគិតបញ្ចូលរបបអង្ករតៃូវ
ជាបៃមណ ១.០៣៥.០២៧រៀល  បើធៀបឆ្នៃំ២០១៣ បៀវតៃសនៃះ 
មនតៃឹម ៣១៦.០០០រៀល ប៉ុណោ្ណៃះ ។

ទន្ទឹមនៃះ រាជរដា្ឋៃភិបាលក៏បានកៃសមៃួលនូវកមៃិតអបៃបបរម
នៃបៃៃក់បៀវតៃសជាប់ពន្ធលើបៃៃក់បៀវតៃស ដើមៃបីអនុគៃៃះដល់មន្តៃី 
រាជការ គៃូបងៃៀន គៃូពៃទៃយ និងកម្មករនិយោជិត ដៃលទទួលបាន 
បៃៃក់បៀវតៃស ១.២០០.០០០រៀល ឬ តិចជាងឲៃយរួចផុតពីការបង់ 
ពន្ធលើបៃៃក់បៀវតៃស ។ 

កៃៃពីបានដំឡើងបៃៃក់បៀវតៃសជូនមន្តៃីរាជការ និងកងកម្លៃំង 
បៃដាប់អាវុធជាង ១លានរៀល រាជរដា្ឋៃភិបាលក៏បានគៃៃងថវិកា 
ចំនួន ៣០.០០០លានរៀល សមៃៃប់រៀបចំជាមូលនិធិថៃទាំសុខភា
ពជូនមន្តៃីរាជការសុីវិល កងកម្លៃំងបៃដាប់អាវុធគៃប់បៃភៃទ និង 
និវត្តជន ។ ទន្ទឹមនឹងនៃះ រាជរដា្ឋៃភិបាលបានសមៃៃចផ្តល់ និងដំឡើង
បៃៃក់ឧបត្ថម្ភគោលនយោបាយគាំពារសង្គមចំនួន ២ទៀត ដោយ 
អនុវត្តចាប់ពីខៃមករា ឆ្នៃំ ២០១៨ ដៃលរួមមន៖

- ផ្តល់បៃៃក់ឧបត្ថម្ភមតុភាពដល់មន្តៃីរាជការសុីវិល និងកង   
កម្លៃំងបៃដាប់អាវុធគៃប់បៃភៃទជាស្តៃី ដោយបង្កើនពី ៦០០. 
០០០រៀល ទៅចំនួន ៨០០.០០០រៀល សមៃៃប់ការសមៃៃល 
បានកូនមួយ និងចំនួន ១.៦០០.០០០រៀល សមៃៃប់ការសមៃៃល 
បានកូនភោ្លៃះពីរ និងចំនួន ២.៤០០.០០០រៀល សមៃៃប់ការ 
សមៃៃលបានកូនភោ្លៃះបី 

- ផ្តល់បៃៃក់ឧបត្ថម្ភបុណៃយសពមន្តៃីរាជការសុីវិល ដៃលទទួល 
មរណភាព ដោយក្នុងម្នៃក់ៗតៃូវបានដំឡើងពីចំនួន ១.២០០. 
០០០រៀល ទៅ ២.០០០.០០០រៀល ចំពោះមរណភាពដោយ 
ជម្ងឺធម្មតា និងដំឡើងពីចំនួន ១.៥០០.០០០រៀល ទៅ  ៤.០០០. 
០០០រៀល ចំពោះមរណភាពក្នុងពៃលបំពៃញបៃសកកម្ម ឬ 
គៃៃះថា្នៃក់ការងារ ។

ដោយឡៃក ចំណាយមិនមៃនបន្ទុកបុគ្គលិកតៃូវបានគៃៃង 
ចនំនួ ៧.៣០៣.២៤៣លានរៀល, មនសមមតៃស្មើនងឹ ៤៨,០% 
នៃចំណាយចរន្តថវិកាថា្នៃក់ជាតិ តៃូវជា ៧,៣៧% នៃផ.ស.ស 
គឺមនកំណើន ១៦,៩% ធៀបនឹងចៃបាប់ឆ្នៃំ២០១៧, ហើយតៃូវបាន
វិភាជដោយផ្អៃកលើតមៃូវការ និងអាទិភាពចាំបាច់តាមវិស័យ 
នីមួយៗ ។

តាមការពៃយាករណ៍កំណើនសៃដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នៃំ២០១៨ នឹង 
អាចបន្តសមៃៃចបានបៃមណ ៦,៩% ដូចឆ្នៃំ២០១៧ ដៃលធ្វើឲៃយ 
ផ.ស.ស តាមថ្លៃបច្ចុបៃបន្នកើនឡើងដល់ ៩៩.១១៦.០៤១លាន 
រៀល បៃមណជា ២៤.៥៥២លានដុលា្លៃរអាមៃរិក ខណៈដៃល 
ផ.ស.ស សមៃៃប់មនុសៃសម្នៃក់តៃូវបានរំពឹងថានឹងកើនឡើងដល់ 
១.៥៦៨ដុលា្លៃរអាមៃរិក ។ អតៃៃអតិផរណាមធៃយមបៃចាំឆ្នៃ ំតៃូវបាន 
បា៉ៃន់សា្មៃនថា នឹងមនការកើនឡើងបន្តិចក្នុងអតៃៃ ៣,៨% ក្នុងឆ្នៃំ 
២០១៧ និង ៣,៥% ក្នុងឆ្នៃំ២០១៨ ដោយសារការងើបឡើងវិញ
ជាបណ្តើរៗនៃថ្លៃបៃៃងលើទីផៃសារអន្តរជាតិ និងថ្លៃកសិផលមួយ 
ចំនួន ។ ចំណៃកឯអតៃៃប្តូរបៃៃក់រៀល គឺនៅតៃបន្តស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ 
៤.០៣៧រៀល ក្នុងមួយដុលា្លៃរអាមៃរិក ក្នុងឆ្នៃំ២០១៧ និង២០១៨ ។ 
ឱនភាពគណនីចរន្តនៃជញ្ជីងទូទាត់កៃៃបៃទៃសតៃូវបានពៃយាករថា 
អាចនឹងកើនឡើងដល់ ៨,៤% នៃផ.ស.ស នៅឆ្នៃំ២០១៨ ធៀបនឹង 
៧,៩% នៃផ.ស.ស នៅឆ្នៃំ២០១៧ ដោយសារការរំពឹងទុកនៃការ 
ថមថយនៃឥណទាន ដៃលបានមកពីបៃភពហិរញ្ញបៃបទានឥត 
សំណង កៃៃមហៃតុផលថាកម្ពុជាបានបៃៃកា្លៃយខ្លួនជាបៃទៃសមន
បៃៃក់ចំណូលមធៃយមកមៃិតទាប ខណៈដៃលឱនភាពពាណិជ្ជកម្ម 
បានធា្លៃក់ចុះពី ១៥,៤% នៃផ.ស.សក្នុងឆ្នៃំ ២០១៧ មកតៃឹម ១៥% 
នៃផ.ស.ស ក្នុងឆ្នៃំ២០១៨  ដៃលឆ្លុះបញ្ចៃំងនូវពិពិធកម្មផលិតផល
នាំចៃញ ។ ទុនបមៃុងអន្តរជាតិតៃូវបានបា៉ៃន់សា្មៃនថានឹងកើនឡើង 
ដល់ ៩.០៥០លានដុលា្លៃរអាមៃរិក នៅឆ្នៃំ២០១៧  និងពៃយាករថា 
នឹងបន្តកើនឡើងដល់ ១០.៥១៨ លានដុលា្លៃរអាមៃរិក នៅក្នុង            
ឆ្នៃំ ២០១៨ ដៃលធានាបាននូវការនាំចូលបៃមណ ៦,៥ខៃ នៅឆ្នៃំ 
២០១៨ ។  ផ្អៃកលើសូចនាករម៉ៃកៃូសៃដ្ឋកិច្ចដូចដៃលបានកំណត់
ខងលើ យើងអាចនិយយបានថា កម្ពុជានៅតៃអាចបន្តសមៃៃច   
បាននូវកំណើនសៃដ្ឋកិច្ចក្នុងរង្វង់ ៧,០% ក្នុងមួយឆ្នៃំនៅក្នុង 
រយៈពៃលខ្លី និងមធៃយមខងមុខ ។ 

សរុបមកថវិកាឆ្នៃំ២០១៨ អាចបៃសិទ្ធនាមបានថា ជាថវិកា          
យុទ្ធសាស្តៃនៃការពូនផ្តុំកម្លៃំង និងធនធានជាអតិបរម ដើមៃបី   
សមៃៃចឲៃយខងតៃបាននូវគោលដៅសំខន់ៗនៃកម្មវិធីនយោបាយ
របស់រាជរដា្ឋៃភិបាលនីតិកាលទី៥ នៃរដ្ឋសភា នៅក្នុងសភាពការណ៍ 
តំបន់ និងពិភពលោក ដៃលកាន់តៃមនភាពស្មុគសា្មៃញ ដើមៃបី 
បន្តរកៃសាសន្តិភាព ស្ថិរភាព ក៏ដូចជាការទៃទៃង់នូវដំណើរការ 
វិវឌៃឍន៍ឈានឡើងរបស់កម្ពុជាលើវិថី នៃការអភិវឌៃឍបៃកបដោយ 
គុណភាព និងចីរភាពតទៅមុខឥតឈប់ឈរក្នុងនីតិកាលបន្តបនា្ទៃប់
ទៀត ៕
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ចក្ខុវិស័យ និងផែនការការងារវិស័យសាធារណការ
 និងដឹកជញ្ជូនសមែប់រយៈពែលខាងមុខ

រាជរដា្ឋៃភិបាលដឹកនាំដោយសម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន ស្រន 
នាយករដ្ឋមន្តៃីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា បាននិងកំពុងអនុវត្តកម្មវិធីកំណៃ 

ទមៃងស់ុជីមៃៃលើគៃបវ់សិយ័។ ក្នងុនះ កណំៃទមៃង ់វសិយ័សាធារណការ 

និងដឹកជញ្ជូន មិនតៃឹមតៃដើរតួនាទីសំរាប់ជំរុញដល់កំណើនសៃដ្ឋកិច្ចនិង 

ការបង្កើតការងារ ប៉ុណោ្ណៃះទៃ ប៉ុន្តៃវិស័យនៃះក៏បានរួមចំណៃកយ៉ៃងសំខន់

នៅក្នុងការកាត់បន្ថយភាពកៃីកៃផងដៃរ ។

ឯកឧត្តមទៃសរដ្ឋមនៃ្តី ស៊ុន ចាន់ថុល រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងសាធារណការ 

នងិដកឹជញ្ជនូបានអោយដងឹថា សមទិ្ធផលធំៗ ដរ៏ងឹមនំៃវសិយ័ សាធារណការ 

និងដឹកជញ្ជូន ដៃលសមៃៃចបានក្នុងរយៈពៃលកន្លងមកមនដូចជា ការសា្តៃរ 

សាងសង់ ជួសជុលផ្លូវថ្នល់ សា្តៃរនិងអភិវឌៃឍន៍ផ្លូវដៃក សា្តៃរផ្លូវទឹក សាងសង់ 

និងពងៃឹងសមត្ថភាពកំពង់ផៃ និងការពងៃឹងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍មន 

វឌៃឍនភាពគួរឲៃយកត់សម្គៃល់។ ដោយឡៃកបណា្តៃញដឹកជញ្ជូនជាយុទ្ធសាសៃ្ត

តៃូវបានតភា្ជៃប់រវាងតំបន់នានានៅទូទាំងបៃទៃសក៏ដូចជា បៃទៃសជិតខង 

ដៃលជាកតា្តៃដ៏សំខន់សមៃៃប់ទៃទៃង់កំណើនសៃដ្ឋកិច្ច បង្កើនបៃសិទ្ធភាព 

សៃដ្ឋកិច្ច ពៃមទាំងពងៃឹងភាពបៃគួតបៃជៃង និងការកាត់បន្ថយភាពកៃីកៃ 

របស់បៃជាជន ។ ការអនុវត្តកិច្ចពៃមពៃៀងស្តីពីការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ 

ពៃំដៃនរវាងបៃទៃសជាប់ពៃំដៃនជាមួយពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា មន       

ភាពរលូន និងមនសន្ទុះកើនឡើងជាលំដាប់ នៃចំនួនកូតាយនយន្ត 

ធ្វើបៃតិបត្តិការ ឆ្លងកាត់ពៃំដៃន ។

កៃសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនក៏ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការ 

អនុវត្តយន្តការនៃការផ្តល់សៃវាសាធារណៈ ដោយតៃូវបានពងៃឹង និង 

ពងៃីក បៃកបដោយតម្លៃភាព គុណភាព បៃសិទ្ធភាព គណនៃយៃយភាព 

មនភាពរហ័ស តម្លៃថោក និងនៅជិតកៀកនឹងបៃជាជន ។ ឯកឧត្តម 

ទៃសរដ្ឋមនៃ្តី ស៊ុន ចាន់ថុល រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួង សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន 

បានលើកឡើងថា គិតចាប់ពីដើម ឆ្នៃំ២០១៧ រហូតមកទល់បច្ចុបៃបន្ននៃះ  

កៃសួងបានជួយដោះសៃៃយការលំបាកមួយចំនួន ជូនដល់បៃជាពលរដ្ឋ 

កម្ពុជារួមមន៖

ការដាក់ឲៃយដំណើរការមណ្ឌលប្តូរ និងពនៃយារបណ្ណបើកបរនៅផៃសារ 

ទំនើបអ៊ីអនម៉ល (AEON Mall) ភ្នំពៃញ ដោយចំណាយពៃលបៃមណ 

១៥នាទី ដើមៃបីទទួលបានបណ្ណបើកបរ។ ការបិតផ្លៃកសុវត្ថិភាព ស្ទីគ័រ 

ចំណាំងផ្លៃតពន្លឺពៃលយប់បាន ចំនួន៣,៤លាន សន្លឹក។ យុទ្ធនាការចៃក 

មួកសុវត្ថិភាព។ ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធអង្គការលៃខរបស់កៃសួងឡើងវិញ 

ដើមៃបីបំពៃញការងារឱៃយកាន់តៃមនបៃសិទ្ធភាព។ ការដាក់ឲៃយដំណើរការ 

ចុះបញ្ជីយនយន្តតាម បៃព័ន្ធស្វ័យបៃវត្តិកម្ម។ ការផ្តល់ប័ណ្ណបើកយនយន្ត 

និងអប់រំ។ អប់រំកម្មវិធីយល់ដឹងអំពីទៃឹស្តីនៃការបើកលើទូរសព្ទឈៀក 

ចល័ត និងផ្លៃកលៃខយនយន្តដៃលមន ឃៃយូអរ កូត (QR Code) ដើមៃបី 

កាត់បន្ថយការក្លៃងបន្លំ។ ឯកឧត្តមទៃសរដ្ឋមនៃ្តី ស៊ុន ចាន់ថុល រដ្ឋមនៃ្តី 

កៃសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនបានលើក ឡើងទៀត  អំពីគមៃៃងផៃន

ការដៃលតៃូវអនុវត្តនាពៃលខងមុខដូចជា៖ ការសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងពី 

ភ្នំពៃញទៅពៃលានយន្តហោះ ដើមៃបីកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍  

ដៃលគៃៃងដាក់ឲៃយដំណើរក្នុងពៃលឆប់ៗ, ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវ-ទឹក, 

ការរៀបចំកៃបខណ្ឌសា្ថៃប័ន ទទួលបន្ទុកភស្តុភារកម្ម ដើមៃបីកាត់បន្ថយថ្លៃ 

ដឹកជញ្ជូន, ការធ្វើសមហរណកម្មទូទាំងបៃទៃសតាមរយៈការកសាង និង 

ពងៃីកបណា្តៃញផ្លូវតភា្ជៃប់, ការកសាងផ្លូវ  រថភ្លើង, ការគៃប់គៃងការដឹកជញ្ជូន

លើសទម្ងន់កមៃិតកំណត់,ការកសាងកំពង់ផៃទឹកជៃៃ។ ជំរុញការអនុវត្ត    

ចៃបាប់ឲៃយកាន់តៃមនសុវត្ថិភាពនិងវិបុលភាពថៃមទៀត  និងបានលើកទឹកចិ

ត្តឲៃយបៃជាពលរដ្ឋទាំងអស់ ចូលរួមឲៃយបានសសៃៃក់សសៃៃំក្នុងការអនុវត្តច្

បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ដើមៃបីជួយកាត់បន្ថយគៃៃះថា្នៃក់ចរាចរណ៍ និង 

ការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅក្នុងបៃទៃស។ 

គួរបញ្ជៃក់ថា ក្នុងឆ្នៃំ ២០១៨ នៃះកំណាត់ផ្លូវជាតិលៃខ ៥៥ ដៃល 

តភា្ជៃប់ពីផ្លូវជាតិលៃខ ៥ ឆ្លងកាត់ សៃុកវាលវៃង ខៃត្តពោធិ៍សាត់ ទៅកាន់ 

ចៃកពៃំដៃនកម្ពុជា-ថៃ គឺចៃកថ្មដា បៃវៃង ១៨២ គីឡូម៉ៃតៃ នឹងបញ្ចប់ការ 

សាងសង់ ដៃលផ្លូវនៃះ នឹងជំរុញសៃដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាកើនឡើងបន្ថៃម 

ទៀតផងដៃរ ។

ក្នុងឱកាសបើកសមោ្ពៃធមណ្ឌលតៃួតពិនិតៃយលក្ខណៈបច្ចៃកទៃសយន

ជំនិះសាខជៃៃយចងា្វៃនៅថ្ងៃទី២១ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៧ នៃះ ឯកឧត្តម 

ទៃសរដ្ឋមន្ដៃី ស៊ុន ចាន់ថុល រដ្ឋមន្ដៃីកៃសួង សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន 

បានបញ្ជៃក់ថា មុនចូលឆ្នៃំថ្មីបៃពៃណីជាតិខ្មៃរខង មុខនៃះ យើងនឹងតភា្ជៃប់

ផ្លូវសា្ថៃនីយ៍រថភ្លើង ពីសា្ថៃនីយភ្នំពៃញទៅពៃលានយន្ដហោះ ដោយមន 

កៃបាលរថភ្លើងចនំនួបគីៃឿង ដៃលមយួគៃឿងដឹកបានបៃហៃល១០០នាក។់ 

បៃជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើររយៈពៃល៣ខៃ ដោយឥតគិតថ្លៃថៃមទៀតផង។ 

យើងក៏មនគមៃៃងកសាងកំពង់ផៃទឹកជៃៃនៅខៃត្តពៃះសីហនុ រហូតដល់ 

១៤.៥ម៉ៃតៃផងដៃរ។ កំពង់ផៃទឹកជៃៃថ្មីនៃះ អាចឲៃយកបា៉ៃល់ធំៗទូទាំង 

ពភិពលោកចលូចតបាន ដោយតៃៀមបញ្ចបក់ារសាងសងន់ៅឆ្នៃ២ំ០២២។ 

ឯកឧត្តមទៃសរដ្ឋមន្តៃីបានបញ្ជៃក់ថា កៃសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន 

សហការជាមួយកៃុមហ៊ុនឯកជននានាបង្កើតបៃព័ន្ធអនឡាញ ដើមៃបីស្នើសុំ

ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ទៃសរដ្ឋមន្ដៃី រដ្ឋមន្ដៃីកៃសួងសាធារណការ 

និងដឹកញ្ជូន អញ្ជើញចូលរួមពិធីសមោ្ពៃធមណ្ឌលតៃួតពិនិតៃយលក្ខណៈ 

បច្ចៃកទៃសយនជំនិះសាខជៃៃយចងា្វៃរ
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អំពីមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទ្រសលើកទី ១៩ 
របស់បក្សកុម្មុយនីស្តចិន

មហាសនិ្នបាតតំណាងទូទាំងបៃទៃសលើកទី១៩ តៃូវបានបៃៃរព្ធ 
ធ្វើឡើងនៅរដ្ឋធានីប៉ៃកាំង កាលពីថ្ងៃទី១៨ ដល់ថ្ងៃទី២៤ ខៃតុលា 
ឆ្នៃំ២០១៧។  ពិភពលោកទាំងមូលយល់ឃើញជាទូទៅថា មហាន្និបាត  
នៃះជាមហាសន្និបាតដ៏មនសារៈសំខន់ណាស់ ដៃលធ្វើឡើងក្នុងដំណាក់ 
កាលសំខន់ ដើមៃបីដណ្តើមយកជោគជ័យនៃការកសាង សង្គមមនធូរធារ 
គៃប់ជៃុងជៃៃយ និងសង្គមនិយមបៃកបដោយ លក្ខណៈពិសៃសចិនឈាន
ចូលយុគសម័យថ្មី។ ក្នុងមហាសន្និបាតនៃះ ឯកឧត្តម សុី ជីនភីង                    
អគ្គលៃខបកៃសកុម្មុយនីស្តចិនបានថ្លៃងលើកឡើងបៃព័ន្ធគំនិត និងផៃនការ 
សកម្មភាព ដៃលមនលក្ខណៈគៃប់ជៃុងជៃៃយយុទ្ធសាស្តៃនិងសម្លឹង 
ឆ្ពៃះទៅមុខ។ គតិសង្គមនិយមបៃកបដោយលក្ខណៈពិសៃសចិនក្នុងយុគ 
សម័យថ្មីរបស់ឯកឧត្តម សុី ជីនភីង តៃូវបានចម្លងទៅក្នុងលក្ខន្តិកៈ បកៃស។ 
កៃៃពីនៃះ ក៏ធ្វើការជៃើសរីសសា្ថៃប័នដឹកនាំនៃមជៃឈិមបកៃសអាណត្តិថ្មី។ 
ឯកឧត្តម សុី ជីនភីង តៃូវបានជៃើសតាំងជាអគ្គលៃខបកៃសជាថ្មីម្តងទៀត 
។

មហាសន្និបាតលើកនៃះ បានបូកសរុបសមិទ្ធផលដ៏អសា្ចៃរៃយ ដៃល              
បៃទៃសចិនសមៃៃចបានបនា្ទៃប់ពីមហាសន្និបាតលើកទី១៨ ។ ៥ឆ្នៃំ កន្លង 
ទៅនៃះ សៃដ្ឋកិច្ចពិភពលោកងើបឡើងវិញ ដោយទន់ខៃសាយការប៉ះទង្គិច 
និងជមោ្លៃះក្នុងតំបន់តៃងតៃកើតឡើង បញ្ហៃពិភពលោកកាន់តៃធ្ងន់ធ្ងរ ការ         
អភិវឌៃឍសៃដ្ឋកិច្ចចិនបានឈានចូលសា្ថៃនភាព បៃកៃតីថ្មី។ កៃៃមការដឹកនាំ 
ដ៏រឹងមំរបស់មជៃឈិមបកៃសដោយមន ឯកឧត្តម សុី ជីនភីង ជាស្នូល           
សៃដ្ឋកិច្ចចិនរកៃសាលៃបឿនកំណើនខ្ពស់ និងមធៃយម ដៃលជាប់លំដាប់ខ្ពស់                     
ក្នុងចំណោមបៃទៃសសំខន់ៗនៅលើពិភពលោក។ ផលិតផលសរុបក្នុង 
សៃុកកើនឡើងពី៥៤ ទៃីលានយន់ រហូតដល់ ៨០ទៃីលានយន់ ជាប់ 
លំដាប់ទី២ នៅលើពិភពលោក។ កំណៃទមៃង់តៃូវបានជំរុញឲៃយកាន់                   
តៃសុីជមៃៃ។ បៃទៃសចិនបានចាត់វិធានការផ្នៃកការកៃទមៃង់ចំនួនជាង 
១៥០០ ។ ការសា្ថៃបនាក្នុងវិស័យដូចជា បៃជាធិបតៃយៃយ និងនីតិរដ្ឋ គំនិត 
និងវបៃបធម៌ ជីវភាពរស់នៅរបស់បៃជាជនបៃព័ន្ធអៃកូឡូសុីទទួលការរីក-
ចមៃើនដ៏ធំធៃង។ ការបៃយុទ្ធបៃឆំងអំពើពុករលួយនិងការទូត ដៃល       
មនលក្ខណៈពិសៃសចិន ទទួលបានសា្នៃដៃគួរឲៃយកត់សម្គៃល់ក្នុងទូទាំង 
ពិភពលោក។ យើងអាចនិយយបានថា ៥ឆ្នៃំកន្លង ទៅនៃះ ចិនសមៃៃច   

បានសមិទ្ធផលស្ទើរតៃក្នុងគៃប់វិស័យ ដៃលមិនធា្លៃប់មនក្នុងបៃវត្តិសាសៃ្ត។
មហាសន្និបាតបានលើកឡើងថា តាមរយៈកិច្ចខិតខំបៃឹងបៃៃង 

រយៈពៃលវៃង សង្គមនិយមបៃកបដោយលក្ខណៈពិសៃសចិនបានឈាន 
ចូលយុគសម័យថ្មី។ នៅក្នុងយុគសម័យថ្មីនៃះ ទំនាស់សំខន់ៗក្នុងសង្គម 
បៃទៃសចិន បានកា្លៃយទៅជាទំនាស់រវាងតមៃូវការចំពោះជីវភាពល្អបៃសើរ
របស់បៃជាជន ដៃលកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ និងការអភិវឌៃឍដោយ 
អតុលៃយភាព និងមិនពៃញលៃញ ។ មិនយូរប៉ុនា្មៃនបៃទៃសចិននឹងកសាង 
សង្គម មនភាពធូរធារគៃប់ជៃុងជៃៃយ បៃជាជននឹងលើកឡើងនូវ 
តមៃូវការ ដៃលមនលក្ខណៈពិពិធកម្មកាន់តៃខ្ពស់ចំពោះជីវភាពរស់នៅ 
ល្អបៃសើរ។ ទន្ទឹមនឹងនៃះ ជាទូទៅកមៃិតផលិតភាពចិនតៃូវបានលើក 
កម្ពស់គួរឲៃយសម្គៃល់ ។ សមត្ថភាព ផលិតកម្មលើចៃើនវិស័យបានជាប់ 
លំដាប់ខ្ពស់ក្នុងពិភពលោក បញ្ហៃបៃឈមសំខន់ជាង គឺការអភិវឌៃឍដោយ 
អតុលៃយភាព និងការមិនពៃញលៃញ ។ នៅពៃលអនាគត ការងារចមៃបង        
របស់បកៃសកុម្មុយនីស្តចិននៅតៃជាការអភិវឌៃឍសៃដ្ឋកិច្ច តៃតៃូវផ្តៃតសំខន់
ទៅលើការអភិវឌៃឍដោយគៃប់ជៃុងជៃៃយ ។

មហាសន្និបាតបានលើកឡើងថា ក្នុងអំឡុងពីមហាសន្និបាត លើក ទី១៩ 
ដល់មហាសន្និបាតលើកទី២០ ជាដំណាក់កាលសំខន់សមៃៃប់សមៃៃច
គោលដៅ “មួយរយឆ្នៃំពីរ˝។ យើងនឹងសមៃៃចគោលដៅមួយរយ ឆ្នៃំទីមួយ 
គឺកសាងសង្គមមនធូរធារគៃប់ជៃុងជៃៃយ ក៏នឹងខិតខំបៃឹងបៃៃងចាប់ផ្តើម
កិច្ចការថ្មី ដើមៃបីកសាងបៃទៃសសង្គមនិយមទំនើបកម្មដោយគៃប់ជៃុង-
ជៃៃយ ដៃលជាគោលដៅមួយរយឆ្នៃំទីពីរ។ ពីឆ្នៃំ២០២០ ទៅដល់ 
ឆ្នៃំ២០៣៥ ដោយឈរលើមូលដា្ឋៃនបញ្ចប់ការកសាងសង្គមមនភាព 
ធូរធារគៃប់ជៃុងជៃៃយ បៃទៃសចិននឹងខិតខំកសាងបៃទៃស១៥ ឆ្នៃំ ដើមៃបី 
សមៃៃចទំនើបកម្មជា ទូទៅ។ ពីឆ្នៃំ២០៣៥ ដល់ពាក់កណា្តៃលសតវតៃសរ៍ 
នៃះ ដោយឈរលើមូលដា្ឋៃនសមៃៃចទំនើបកម្ម បៃទៃសចិននឹងខិតខំ 
កសាងបៃទៃស១៥ឆ្នៃំទៀត ដើមៃបីកសាងបៃទៃសចិន ឲៃយទៅជាបៃទៃស 
សង្គមនិយមទំនើបដៃលមនភាពខ្លៃំងកា្លៃ និងសមៃបូរសបៃបាយបៃកបដោយ 
បៃជាធិបតៃយៃយ   អរិយធម៌ ភាពចុះសមៃុង និងភាពសៃស់សា្អៃត។ ជីវភាព 
រស់នៅរបស់បៃជាជនចិននឹងកាន់តៃមនសុភមង្គល ជនជាតិចិននឹងដើរ        
តួនាទីកាន់តៃសំខន់នៅលើឆកអន្តរជាតិ ។

មហាសន្និបាតបានបញ្ជៃក់ថា ដើមៃបីសមៃៃចគោលដៅអសា្ចៃរៃយ តៃូវតៃ
មនបកៃសកាន់អំណាចដ៏រឹងមំ។ ការដឹកនាំរបស់បកៃសកុម្មុយនីស្តចិនជា 
ឧត្តមភាពធំបង្អស់ និងលក្ខណៈពិសៃសគល់នៃរបបសង្គមនិយមបៃកប 
ដោយលក្ខណៈពិសៃសចិន តៃូវតៃបៃកាន់ខ្ជៃប់និងកៃលម្អការដឹកនាំរបស់
បកៃសដោយមិនងាករៃ ដើមៃបីកសាងបកៃសឲៃយទៅជាបកៃសកាន់អំណាចលទ្ធិម៉ៃកៃស 
ដៃលឈានមុខជានិច្ចទទួលការគាំទៃពីបៃជាជន ហា៊ៃនធ្វើបដិវត្តលើខ្លួនឯង 
ទប់ទល់នឹងរាល់ បញ្ហៃបៃឈម មិនអត់ឱន បៃកាន់ខ្ជៃប់ធ្វើយុទ្ធនាការតស៊ូ
បៃឆំង “ពួកខ្លៃ ពួករុយ និងពួកឆ្កៃចចក˝ ដៃលធ្វើឲៃយការតស៊ូបៃយុទ្ធបៃឆំង        
អំពើពុករលួយកាន់តៃមនលក្ខណៈលើសលប់ និងទទួលការរីកចមៃើន 
ធំឡើងៗ។ បកៃសកុម្មុយនិស្តចិននឹងបន្តបៃយុទ្ធបៃឆំងអំពើពុករលួយដោយ 
គា្មៃនទីបញ្ចប់ ធ្វើឲៃយមន្តៃីរដ្ឋការមិនហា៊ៃន មិនអាច មិនចង់បៃពៃឹត្តអំពើ 
ពុករលួយ ដើមៃបីដណ្តើមយកជោគជ័យនៃការតស៊ូបៃយុទ្ធបៃឆំងអំពើ 

   ឯកឧត្តម វ៉្រង វ្រគ័ង ៖ បៃធានបណ្ឌិតសភាវិទៃយាសាស្តៃសង្គមចិន 
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ពុករលួយ ។
អ្នកសារពត៌មនបានឲៃយដឹងថា បណ្ឌិតៃយសភាវិទៃយាសាស្តៃសង្គមចិន         

គឺជាគៃឹះសា្ថៃនសិកៃសាសៃៃវជៃៃវចមៃុះកមៃិតខ្ពស់ជាងគៃបង្អស់ នៅក្នុងបៃទៃស
ចិនដៃលសា្រវជៃៃវទសៃសនវិជា្ជៃ និងវិទៃយាសាស្តៃសង្គម។ ឯកឧត្តមបៃធាន 
វ៉្រង វ្រក្វ្រង ធ្វើការសៃៃវជៃៃវពាក់ព័ន្ធទសៃសនវិជា្ជៃលទ្ធិម៉ៃកៃស ទៃឹស្តី                
សំខន់ៗនិងបញ្ហៃជាក់ស្តៃងនៃសង្គម   និយមបៃកបដោយលក្ខណៈពិសៃស
ចិនរយៈពៃលយូរ។ ក្នុងនាមជាតំណាងបកៃស ដៃលចូលរួមមហាសន្និបាត 
លើកនៃះ ឯកឧត្តម វ៉្រង វ្រក្វ្រង មនការយល់ដឹង និងមតិយ៉ៃង      
ជៃៃលជៃៃចំពោះខ្លឹមសារនៃមហាសន្និបាតលើកទី១៩ នៃះ។ ឯកឧត្តម 
យល់ឃើញ ថា ក្នុងបរិបទមជៃឈិមបកៃសកុម្មុយនីស្តចិន ដៃលមនឯកឧត្តម    
សុី ជីនភីង ជាស្នូលដឹកនាំបៃជាជនចិនគៃប់ជនជាតិទាំងអស់ ឈានចូល 
យុគសម័យថ្មី ចាប់ផ្តើមធ្វើដំណើរថ្មី បន្តសរសៃរទំព័រថ្មី ។ មហាសន្និបាត 
លើកទី១៩ នៃះ ជាកិច្ចបៃជុំអសា្ចៃរៃយ ដៃលមនលក្ខណៈបៃវត្តិសាស្តៃបៃកប
ដោយសារសំខន់បំផុត។ មហាសន្និបាតលើកទី១៩ នៃះបានបៃកាសថា 
សង្គម និយមបៃកបដោយលក្ខណៈពិសៃស ចិនបានឈានចូលយុគ- 
សម័យថ្មី បានពនៃយល់គតិសង្គមនិយម បៃកបដោយលក្ខណៈពិសៃសចិន 
ក្នុងសម័យថ្មីរបស់ឯកឧត្តម សុី ជីនភីង បានធ្វើឲៃយគំនិតណៃនាំរបស់       
បកៃសកុម្មុយនិស្តចិនបន្តវិវឌៃឍទៅមុខឲៃយទាន់សម័យ បានបើកទំព័រជាបៃវត្តិ-
សាសៃ្តថ្មី ដៃលជនជាតិចិនបោះជំហានទៅរកវិបុលភាពឡើងវិញ បាន 
បើកទំព័រជាបៃវត្តិសាស្ត្រថ្មី ដៃលបៃជាជនចិនបានបោះជំហានទៅរក      
ជីវភាពរស់នៅដ៏ល្អបៃសើរនិងយុគសម័យថ្មី បានបើកទំព័រជាបៃវត្តិសាសៃ្ត  
ថ្មី ដៃលបកៃសកុម្មុយនីស្តចិនហា៊ៃនធ្វើការតស៊ូ ដើមៃបីបោះជំហានទៅរក 
ជោគជ័យដ៏អសា្ចៃរៃយ។ រាល់ផៃនការនិងសមិទ្ធផលដៃលរៀបចំឡើងនិង 
ទទួលបានក្នុងមហាសន្និបាតនៃះ មុខជានឹងដើរតួនាទីណៃនាំនិងធានា      
សំខន់ក្នុងការដណ្តើមយកជោគជ័យសមៃៃប់កសាងសង្គមមនធូរធារគៃប់  
ជៃុងជៃៃយ ការជំរុញវិស្វកម្មដ៏អសា្ចៃរៃយក្នុងការកសាងបកៃស ដណ្តើមយក 
ជោគជយ័ថ្មរីបសស់ង្គមនយិម បៃកបដោយលក្ខណៈពសិៃសចិន ការសមៃៃច 
សុបិន ចិន ក្នុងការសា្តៃរវិបុលភាពដ៏មហិមរបស់បៃជាជាតិចិនឡើងវិញ ។

ពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងរវាងបៃទៃសចិន និងបណា្តៃបៃទៃសទូទាំង 
ពិភពលោក ឯកឧត្តម វ៉្រង វ្រក្វ្រង គូសបញ្ជៃក់ថា បកៃសកុម្មុយនីស្តចិន 
ជាបកៃសនយោបាយមួយ ដៃលពាំនាំសុភមង្គលជូនបៃជាជនក៏ជាបកៃស 
នយោបាយមួយដៃលតស៊ូ ដើមៃបីបុព្វហៃតុវឌៃឍនភាពរបស់មនុសៃសជាតិ។ 
បកៃសកុម្មុយនិស្តចិនតៃងតៃចាត់ទុកការរួមវិភាគទានថ្មីកាន់តៃធំ ដើមៃបី 
មនុសៃសជាតិជាបៃសកកម្មរបស់ខ្លួន។ អតៃៃរួមវិភាគទានចិនសមៃៃប់ 
កំណើនសៃដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលើសពី៣០ ភាគរយ ជាប់លំដាប់លៃខមួយ 
នៅលើពិភពលោក។ បៃទៃសចិន ខិតខំក្នុងការថៃរកៃសាសន្តិភាពពិភព
លោក ជំរុញការអភិវឌៃឍរួមគា្នៃ បៃកាន់ខ្ជៃប់នូវអភិវឌៃឍកិច្ចសហបៃតិបត្តិការ
មៃតៃីភាពជាមួយបណា្តៃបៃទៃសនានា ដោយឈរលើមូលដា្ឋៃននៃគោល-
ការណ៍សន្តិសហវិជ្ជមន ជំរុញកសាងទំនាក់ទំងអន្តរជាតិបៃបថ្មី ដៃល 
គោរពគា្នៃទៅវិញទៅមក មនយុត្តិធម៌ និងផ្តល់ផលបៃយោជន៍ទៅវិញ 
ទៅមក។    របាយការណ៍មហាសន្និបាត លើកទី១៩ បានអំពាវនាវគៃប់ 
បៃទៃសនានាសហការគា្នៃ ដើមៃបីបង្កើតសហគមន៍រួម វាសនាតៃមួយនៃ 
មនុសៃសជាតិ និងកសាងពិភពលោកដៃលមនសន្តិភាពយូរអង្វៃរ សន្តិសុខ 
ទូទៅ វិបុលភាពរួមគា្នៃ ការបើកទូលាយបរិយប័ន និងភាពសៃស់សា្អៃត។    
បៃទៃសចិននឹងបន្តដើរតួនាទីជាបៃទៃសធំ ទទួលខុសតៃូវ ចូលរួមក្នុងការ
កៃទមៃង់និងកសាងបៃព័ន្ធគៃប់គៃងពិភពលោកយ៉ៃងសកម្ម ផ្តល់គតិបណ្ឌិត
និងកម្លៃំងរបស់ខ្លួនដោយឥតឈប់ឈរ។

ពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងរវាងបៃទៃសចិននិងកម្ពុជា ឯកឧត្តម វ៉្រង 
វ្រក្វ្រង យល់ឃើញថា ការអភិវឌៃឍនៃបៃទៃសចិនមិនអាចកាត់ផ្តៃច់ពិភព
លោក មិនអាចកាត់ផ្តៃច់ពីទ្វីបអាសុី ក៏មិនអាចកាត់ផ្តៃច់ពីបៃទៃសកម្ពុជា 
បានទៃ ។ ក្នុងនាមជាអ្នកជិតខងល្អ មិត្តភ័ក្តល្អ បងប្អូនល្អ ដៃគូល្អ 
បៃទៃសចិនសងៃឃឹមយ៉ៃងសោ្មៃះថា បៃទៃស កម្ពុជាអាចសមៃៃចបានស្ថិរភាព 
និងវិបុលភាពរយៈពៃលវៃង ក្នុងការអភិវឌៃឍសៃដ្ឋកិច្ច និងសង្គម។ បៃទៃស 
ចិន សា្វៃគមន៍កម្ពុជាជិះ រថភ្លើងលៃបឿនលឿននៃការអភិវឌៃឍសៃដ្ឋកិច្ចរបស់ 
ខ្លួន ដើមៃបីធ្វើឲៃយបៃទៃសយើងទាំងពីរមនវិបុលភាពនិងការរីកចមៃើនរួមគា្នៃ ៕

tmkBITMB½rTI 26

សៃវាតៃួតពិនិតៃយលក្ខណៈ បច្ចៃកទៃសយនយន្ត ការចុះបញ្ជីយនយន្តការ

ចៃញប័ណ្ណបើកបរ និងបានជំរុញឲៃយមន្តៃីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ខិតខំបៃឹងបៃៃង

បៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធអនឡាញ ដើមៃបីកាត់បន្ថយចំណាយកៃៃផ្លូវការ។ ក្នុង 

ឆ្នៃំ២០១៧ នៃះ បៃជាពលរដ្ឋបានយករថយន្ដពិនិតៃយលក្ខណៈបច្ចៃកទៃស 

(ឆៀក) បានចំនួន ២១៦,០០០គៃឿង មនការធា្លៃក់ចុះជាង ឆ្នៃំ២០១៦ 

ដៃលមនចំនួន ២៣៤,០០០គៃឿង ការធា្លក់ចុះនៃះ ដោយសាររថយន្ដ 

នីមួយៗ មិនទាន់ដល់ពៃលកំណត់តៃូវឆៀកតៃប៉ុណោ្ណៃះ។ 

ចំពោះទិសដៅសកម្មភាព ដៃលតៃូវអនុវត្តបន្តកៃសួងតៃូវខិតខំអភិវឌៃឍន៍

ហៃដា្ឋៃរចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន ការងារដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក ការងារផ្លូវថ្នល់ 

និងការបន្តសា្តៃរ និងសាងសង់ហៃដា្ឋៃរចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ឲៃយបានយ៉ៃងហោច

បៃវៃង ៣ ៥០០ គ.ម បន្ថៃមសមៃៃប់៥ ឆ្នៃំខងមុខ ដើមៃបីគាំទៃគោល 

នយោបាយនានារបស់ រាជរដា្ឋៃភិបាល ជាពិសៃសគោលនយោបាយអភិវឌៃឍន៍

វិស័យឧសៃសាហកម្មនៅកម្ពុជា និងបំរីឲៃយការធ្វើសមហរណកម្មជាតិ និង 

អន្តរជាត ិ។  បន្តសា្តៃរ  នងិសាងសងផ់្លវូជាតកិមៃតិ១ ពបីៃភៃទផ្លវូកៃៃលកស៊ ូ

២ជាន់ ( DBST ) ទៅបៃតុងកស៊ូ (AC)  ។  បន្តពងៃីកផ្លូវជាតិកមៃិត ១ 

ភា្ជៃប់ទៅតំបន់អភិវឌៃឍន៍សំខន់ៗ និងនៅជុំវិញទីកៃុងសំខន់ៗពី ២ គន្លង 

ទៅ៤ គន្លង ដើមៃបកីាតប់ន្ថយពៃលវៃលាធ្វើដណំើរ នងិកាតប់ន្ថយគៃៃះថា្នៃក ់

ចរាចរណ៍ ។ បន្តសា្តៃរ និងសាងសង់ផ្លូវជាតិ ផ្លូវខៃត្ត ភា្ជៃប់ទៅតំបន់អភិវឌៃឍន៍

ឧសៃសាហកម្ម កសិកម្ម កសិឧសៃសហកម្ម និងទៃសចរណ៍ថ្មីៗ ដៃលបាន 

បង្កើតឡើង និងតាមតំបន់ពៃំដៃន ។ បន្តបង្កើនអតៃៃកៃៃលកស៊ូសមៃៃប់

ផ្លូវជាតិកំរិត២ ឲៃយបាន ១០០% និងផ្លូវខៃត្តឲៃយបានយ៉ៃងតិច ៤០% ។ 

រៀបចំឲៃយមន ការសិកៃសា និងអនុវត្តគមៃៃង ស្តីពីការបាក់ចៃៃំង និងចំនុច 

សំខន់ៗ។ បន្តការសា្ថៃបនាសា្ថៃនីយបៃពៃឹត្តិកម្មទឹកកខ្វក់ នៅតាមបណា្តៃ ខៃត្ត 

សំខន់ៗ ។ បន្តរៀបចំឲៃយមននិងបៃើបៃៃស់សៃវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ 

នៅតាមទីកៃុងសំខន់ៗ ។ បង្កើនសា្លៃកសញ្ញៃសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍លើផ្លូវ 

ជាតិ ផ្លូវខៃត្ត និងតំបន់ទីបៃជុំជន និងរៀបចំ ដាក់ឲៃយមនកាមៃរា៉ៃ សមៃៃប់ 

តាមដាន ការបើកបរលើសលៃបឿន កំណត់នៅតាមផ្លូវជាតិ កមៃិត១ ដើមៃបី 

សុវត្ថិភាព និងកាត់បន្ថយ គៃៃះថា្នៃក់ចរាចរណ៍ ។ ជំរុញការសាងសង់ 

ផ្លូវលៃបឿនលឿន ដៃលជាគមៃៃងអាទិភាព ផ្អៃកលើផៃនការមៃនៃការ 

អភិវឌៃឍផ្លូវលៃបឿនលឿននៅកម្ពុជា ដូចជាខៃសៃផ្លូវភ្នំពៃញ-កៃុងពៃះសីហនុ 

និងភ្នំពៃញ- បាវិតជាដើម ។ បន្តពងៃឹងគុណភាពលើការថៃទាំ ជួសជុល និង 

ការងារសាងសង់ និងធានាឲៃយបាននូវលំហូរថវិកាជាតិ លើការ ថៃទាំបៃចាំ 

និងថៃទាំខួបណា្តៃញផ្លូវថ្នល់ និងបន្តការងារគៃប់គៃងដីចំណីផ្លូវឲៃយមន 

បៃសិទ្ធភាព ៕
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ទើបចាប់បដិសន្ធិជាង៦ ឆ្ន្រំ ឃំុត្រជ្រអភិវឌ្ឍន៍ 
មនកររើកចម្រើនយ៉្រងខ្ល្រំង

មនចម្ងៃយជិត ១០០គីឡូម៉ៃតៃស្ថិតនៅភាគ

ឧត្តរនៃទីរួមខៃត្តកំពត, តៃជោអភិវឌៃឍន៍ជាឃុំមួយ

ទើបកកើតឡើងជាងបៃៃំមួយឆ្នៃំប៉ុណោ្ណៃះ តៃគៃប់

វិស័យក្នុងដៃននៃរដ្ឋបាលដៃលពឹងផ្អៃកជាសំខន់

លើវិស័យកសិកម្មនៃះ មនការបៃៃបៃួលរីក- 

ចមៃើនយ៉ៃងឆប់រហ័ស បើបៃៀបធៀបទៅនឹង   

បណា្តៃឃុំសងា្កៃត់ទាំងអស់ក្នុងខៃត្តកំពត។ ជា 

ទឡ្ហីករណ៍ដៃលតៃូវបានវាយតម្លៃថា មូលដា្ឋៃន

ដៃលដឹកនាំដោយមន្តៃីមកពីគណបកៃសបៃជាជន

កម្ពុជាមួយមនការរីកចមៃើននៃះ គឺដោយសារ

ក្នុងចំណោមបៃជាពលរដ្ឋជាង ១.៩៥០គៃួសារ 

មនយនយន្ត និងគៃឿងចកៃផ្នៃកកសិកម្ម 

សមៃៃប់បៃើបៃៃស់បៃមណជាងជិត ១.៥០០ 

គៃឿង ឯណោះ។

ទឹកដីតេជោអភិវឌ្ឍន៍
លោក សាន គៃីយ៉ៃ បៃធានកៃុមបៃឹកៃសាឃុំ 

តៃជោអភិវឌៃឍន៍ បានរៀបរាប់បៃៃប់ទសៃសនាវដ្តី    

បៃជាជនថា ឃុំនៃះបានបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃ 

ទី៣១ ខៃឧសភាឆ្នៃំ២០១១ ដៃលកាត់ចំណៃក

ផ្ទៃដីមួយផ្នៃកចៃញពីឃុំតៃពាំងភា្លៃំង សៃុកឈូក ។ 

ឃុំមនភូមិចំនួនបៃៃំមួយជាចំណុះ គឺភូមិតៃជោ 

អភិវឌៃឍន៍ ភូមិតៃជោអន្លង់ក្មៃងលៃង ភូមិតៃជោ 

កៃបាលដំរី ភូមិតៃជោអងា្កៃញ់ ភូមិតៃជោពងៃក 

និងភូមិតៃជោជៃៃបាក់។

ឃុំតៃជោអភិវឌៃឍន៍ មនពៃំបៃទល់ខងជើង

និងខងកើតជាប់ខៃត្តកំពង់ស្ពឺ។ ខងតៃបូងទល់ 

ឃុំតៃពាំងភា្លៃំង ខងលិចទល់ខៃត្តពៃះសីហនុ។ 

វិសាលភាពនៃឃុំទាំងមូលមនផ្ទៃដីទំហំ២៦ . 

៣៥២ហិកតា ក្នុងនះផ្ទៃដីកសិកម្ម ៤.៥០០ 

ហិកតានិងដីលំនៅសា្ថៃន ២.០៥២ហិកតា ។ 

រហូតមកដល់បច្ចុបៃបន្ន បៃជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំមន 

ចំនួន ១.៩៥៨ គៃួសារ ស្មើនឹង៧.៣៦៦នាក់ ។ 

បៃជាជននៃឃុំនៃះមន៩៨% បៃកបមុខរបរ 

កសិកម្ម។ 

តេជោអភិវឌ្ឍន៍មានអ្វីខ្លះ?
លោកមៃឃុំបានរៀបរាប់ឱៃយដឹងពីសមិទ្ធផល

ដៃលបានកើតឡើង សមៃៃប់មូលដា្ឋៃនទើបនឹង

មនអាយុកាលជាងបៃៃំមួយឆ្នៃំនៃះថា ដោយ     

មួយផ្នៃកនៃភូមសាស្តៃ ឃុំតៃជោអភិវឌៃឍន៍គៃប 

ដណ្តប់មជៃឈមណ្ឌលអភិវឌៃឍន៍ យោធិនពិការ ៣១៧ 

កោះសា្លៃផងនះ សមិទ្ធិបានកើតឡើងជាបន្ត 

បនា្ទៃប់និងឆប់រហ័ស។ ក្នុងនះរួមមន ផ្លូវ 

កស៊ូបៃវៃង ១៨គីឡូម៉ៃតៃតភា្ជៃប់ពីផ្លូវជាតិ

លៃខ៤ អគារសាលាឃុំមួយ ប៉ុស្តិ៍នគរបាល 

រដ្ឋបាលមួយ សា្នៃក់ការសន្តិសុខកងរាជអាវុធហត្ថ

មួយ ផៃសារមួយកន្លៃងមនតូបលក់ទំនិញគៃប់មុខ

ចំនួន២២៧ វិទៃយាល័យ និងសាលាបឋមសិកៃសា 

បៃៃំកន្លៃង វត្តចំនួនបួន មន្ទីរពៃទៃយបង្អៃក និង 

មណ្ឌលសុខភាពពីរកន្លៃង សៃះទឹកធំៗប្រាំ 

មួយកន្លៃង អណ្តូងស្នប់៦៨ និងអណ្តូងលូចំនួន 

២៦៦។

 លោក សាន គៃីយ៉ៃ បានបញ្ជៃក់ទៀតថា 

មកដល់ពៃលនៃះ ភូមិចំនួនបីមនអគ្គិសនីរដ្ឋ

បៃើបៃៃស់ ក្នុងនះនៅភូមិតៃជោអភិវឌៃឍន៍ភ្លើង    

អគ្គីសនីមនគៃប់អគាររដ្ឋ និងលំនៅសា្ថៃនបៃជា- 

ជន។    រីឯភូមិតៃជោអន្លង់ក្មៃងលៃង និងភូមិ 

តៃជោកៃបាលដំរីមនដោយផ្នៃកៗ។ ចំណៃក 

ទឹកសា្អៃតវិញ អាជា្ញៃធរបានចាប់ដៃគូជាមួយ 

កៃុមហ៊ុនឯកជន ដៃលពៃលនៃះកំពុងសាងសង់

មណ្ឌលផលិតសមៃៃចបានបៃមណ ៥០% 

តាម រយៈការទាញយកទឹក ដៃលមនទីតាំងក្នុង

ភូមិសាស្តៃសៃៃប់។ ជាជំហានដំបូងទឹកសា្អៃត    

នឹងផ្គត់ផ្គង់លើភូមិតៃជោអភិវឌៃឍន៍ ភូមិតៃជោ 

អន្លង់ក្មៃងលៃងនិងភូមិតៃជោកៃបាលដំរី។ 

លោកមៃឃុំបានបៃៃប់ទៀតថា៖ ជាមោទន-

ភាពសមៃៃប់ឃុំតៃជោអភិវឌៃឍន៍ដៃលមន កៃុមហ៊ុន 

ឯកជនបីបានកើតឡើងក្នុងមូលដា្ឋៃនដោយផ្តល់

ការងារ ដល់បៃជាពលរដ្ឋក្នុងការរកបៃៃក់ចំណូល

សមៃៃប់គៃួសារនះ គឺកៃុមហ៊ុនកសិកម្មដាំដូង

បៃៃងវីជីភី, កៃុមហ៊ុនដាំសា្វៃយចន្ទីចាន់សុធា និង

មណ្ឌលកមៃសាន្តទឹកធា្លៃក់បីជាន់។ ទោះជាបៃប 

នៃះក្តីលោកបៃធាន កៃុមបៃឹកៃសាឃុំតៃជោអភិវឌៃឍន៍

បានផ្ញើជូនចំពោះរាជរដា្ឋៃភិបាល និងផ្នៃកពាក់ព័ន្ធ

នានានូវសំណូមពរមួយចំនួនរួមមន ជួយសាង- 

សង់រោងចកៃ ដើមៃបីផ្តល់ការងារជូនពលរដ្ឋក្នុង 

មូលដា្ឋៃន ដៃលជាផ្នៃកសំខន់ឈានទៅកាត់បន្ថយ

ការធ្វើចំណាកសៃុក។ បង្កើនការផ្តល់សៃវា    

អគ្គិសនីដល់ភូមិទាំងបៃៃំមួយ ដើមៃបីបានបៃើបៃៃស់

គៃប់ៗគៃួសារ។ ជួយសង់សា្ពៃនឆ្លងកាត់ស្ទឹងពីរ

កន្លៃងស្ថិតនៅក្នុងភូមិតៃជោកៃបាលដំរី និងភូមិ 

តៃជោពងៃក ដោយមួយខៃសៃៗមនបៃវៃង២៣ 

វិទៃយាល័យ ប៊ុន រ៉្រនី-ហ៊ុន ស្រន កោះសា្លៃ ឃុំតៃជោ អភិវឌៃឍន៍មណ្ឌលសុខភាពក្នុងឃុំតៃជោ អភិវឌៃឍន៍
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ម៉ៃតៃ។ សូមជួយសង់សាលាបឋមសិកៃសាមួយ 

កន្លៃងស្ថិតក្នុងភូមិពងៃកដោយភូមិនៃះមនចម្ងៃយ

រហូតដល់ ២៣គីឡូម៉ៃតៃពីទីកន្លៃងដៃលមន

សាលារៀនសព្វថ្ងៃ។

លោក ម៉ៃ ម៉ៃរា៉ៃឌី នាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាល

ឃុំតៃជោអភិវឌៃឍន៍បានបៃៃប់ថា កៃៃមដំបូល 

សន្តិភាពរបស់រាជរដា្ឋៃភិបាលកម្ពុជា ដឹកនាំដោយ

សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន ស្រន 

បៃធានគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា បានធ្វើឱៃយបៃជា- 

ពលរដ្ឋឃុំតៃជោអភិវឌៃឍន៍មនជីវភាពធូរធារនិង

រីកចមៃើនជាលំដាប់ ។ សព្វថ្ងៃក្នុងចំណោម 

បៃជាពលរដ្ឋ ១.៩៥៨ គៃួសារនៃមូលដា្ឋៃននៃះ 

គឺមនរថយន្តតូចធំ ចំនួន ១០៧គៃឿង ម៉ូតូ 

១.១៤៨គៃឿង គោយន្ត ៤៨គៃឿង តៃៃក់ទ័រ 

៣៥គៃឿង និងអៃសា្កៃវា៉ៃទ័រមួយគៃឿង។ 

ពាក់ព័ន្ធបញ្ហៃសន្តិសុខមូលដា្ឋៃន លោកនាយ 

ប៉ុស្តិ៍បានបញ្ជៃក់ថា ទោះបីមិនបានដល់កមៃិត 

ឥតខ្ចៃះក្តី តៃការការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូន

បៃជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំតៃជោ អភិវឌៃឍន៍មនលក្ខណៈ 

ល្អ តាមរយៈកិច្ចសហការរវាងកម្លៃំងនគរបាល

មូលដា្ឋៃនជាមួយបៃជាការពារ កងរាជអាវុធហត្ថ 

និងកងពលតូចលៃខ ១១ ។ ពៃៃះតៃសភាព- 

ការណ៍ និងលក្ខណៈភូមិសាស្តៃអំណោយផល 

ល្អ ពៃលនៃះ ក្នុងឃុំឈានទៅមនហាងខរា៉ៃ 

អូខៃសមៃៃប់បមៃើដល់ការកមៃសាន្ត ផ្ទះសំណាក់ 

និងសាលាឯកជនផ្នៃកភាសាបរទៃសថៃមទៀត

ផង។

លោក ខៀវ ឫទ្ធិភ័ណ្ឌ អភិបាលសៃុកឈូក 

បានមនបៃសាសន៍ថា កៃៃយពីបានបង្កើត 

ឡើង ការដឹកនាំឃុំតៃជោអភិវឌៃឍន៍មនការបៃៃ-

បៃួលទាំងហៃដា្ឋៃរចនាសម្ព័ន្ធ ក៏ដូចជាជីវភាពរបស់

បៃជាពលរដ្ឋបានធូរធារស្ទើរគៃប់គៃួសារ ។ ជាមួយ 

នឹង ការជំរុញខ្លៃំងកា្លៃ 

ផ្នៃកវិស័យ កសិកម្ម 

បច្ចុបៃបន្ន តំបន់តៃជោ 

អភិវឌៃឍន៍ មនទៃស-

ភាពពណ៌បៃតង ទាំង 

បៃៃំងវសៃសា ។ បៃជា-

ពលរដ្ឋ ចៃះបៃើបៃៃស់ 

នូវអ្វី ដៃលជាសកា្តៃនុ 

ពល ក្នុងមូលដា្ឋៃន 

របស់ខ្លួន ពោលគឺ 

ខុសពីមុន ដៃលមន 

ភាពសោះកកៃៃះ បង្ក  

ឲៃយមនការ ធ្វើចំណាក  

សៃុកជាហូរហៃ ។ 

លោកអភិបាលសៃុក ក៏បានបញ្ជៃក់អំពីអ្វីដៃល

អាជា្ញៃធរតៃូវខិតខំបន្តទៀត ដូចជា បញ្ហៃ្កដំណោះ 

សៃៃយទំនាស់ដីធ្លី ការកៃលម្អ ជួសជុល និងសា្ថៃ-

បនាផ្លូវជនបទដាច់សៃយលដៃលមិនទាន់បាន

ល្អបៃសើរនៅឡើយនះ។

លោក ស៊ុន ពៃជៃ អាយុ ៥៨ឆ្នៃំ រស់នៅភូមិ 

តៃជោអភិវឌៃឍន៍ ឃុំតៃជោអភិវឌៃឍន៍បានរៀបរាប់

ថាលោកបានមករស់នៅទីនៃះតាំងពីឆ្នៃំ២០០៨ 

តាមរយៈការចៃកដីកសិកម្ម និងលំនៅសា្ថៃន 

កៃៃមគោលនយោបាយយោធិនពិការ។ កាល 

នះ សា្ថៃនភាពសា្ងៃត់ជៃងំ ហើយបើចង់ទិញ 

ម្ហូបអាហារ ឬសម្ភៃរៈផៃសៃងៗតៃូវធ្វើដំណើរទៅ 

ផៃសារតៃៃងតៃយឹង ខៃត្តកំពង់ស្ពឺ។ ប៉ុន្តៃបនា្ទៃប់ពី 

បង្កើតរដ្ឋបាលឃុំតៃជោអភិវឌៃឍន៍ ទើបចាប់ផ្តើម

មនការរីកចមៃើនគៃប់ហៃដា្ឋៃរចនាសម្ព័ន្ធ ពិសៃស

ផៃសារបានកើតមនក្នុងមូលដា្ឋៃនតៃម្តង។ 

អតីតមន្តៃីយោធារូបនៃះបានបន្តថា ជាមួយ

នឹងវត្តមនផៃសារកៃបៃរលំនៅសា្ថៃននះ កៃៃពី 

ការងារដាំដុះដំណាំផៃសៃងៗ និងមនដើមទុន 

មួយចំនួន កៃុមគៃួសារលោកក៏ចាប់ផ្តើមលក់     

ទំនិញរហូតបច្ចុបៃបន្នទទួលបាននូវជីវភាពធូរធារ

ដូចគៃឯងដៃរ។ លោក ស៊ុន ពៃជៃ បញ្ជៃក់ថា    

រាល់ថ្ងៃក្នុងបន្ទុកគៃួសារមនគា្នៃបៃៃំនាក់ លោក

មនរថយន្តសា្អៃតល្មមមួយគៃឿងគៃៃន់ នឹងដឹក 

អីវា៉ៃន់ និងម៉ូតូពីរគៃឿងសមៃៃប់កូនចៅធ្វើដំណើរ។ 

ថ្មីៗនៃះ លោកទើបនឹងជួសជុលនិងធ្វើផ្ទះអស់  

ជាងមួយមុឺនដុលា្លៃរ បន្ថៃមលើរបបដៃលទទួល 

បាន ។ ពីមុនបើតៃូវការទៅណាមកណាលុយ  

មនចៃើនបំផុតតៃឹមពីរមុឺនរៀលប៉ុណោ្ណៃះ តៃ 

បច្ចុបៃបន្នពៃលឡើងផៃសារធំៗ ដើមៃបីទិញអីវា៉ៃន់មក 

លក់បន្ត យ៉ៃងហោចក៏មន២០លាន ទៅ៣០ 

លានរៀល ដាក់តាមខ្លួនដៃរ។ មោទនភាពទាំង 

នៃះ លោកនិងកៃុមគៃួសារមិនបំភ្លៃចគុណ         

ពិសៃសនៅតៃបន្តគាំទៃរាជរដា្ឋៃភិបាល ដៃល 

ដឹកនាំដោយសម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន 

បៃធានគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា ដោយឥត 

បៃៃបៃួលឡើយ។

មនគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា ដឹកនាំនឹង 

មនការរីកចមៃើនរហូត បៃជាពលរដ្ឋដៃលទទួល

បាននូវសុខសុវត្ថិភាព សន្តិភាពនិងការរីកចមៃើន

ពីការដឹកនាំរបស់រាជរដា្ឋៃភិបាលកម្ពុជា ដៃលមន 

គណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជាជាស្នូលដ៏រឹងមំ ក៏      

ដូចជា អាជា្ញៃធរដៃនដីគៃប់លំដាប់ថា្នៃក់ ដៃលមន

តៃងទទួលបាននូវការគាំទៃកើនឡើងជាលំដាប់

បានបងា្ហៃញនូវជំនឿជាក់ថា មនគណបកៃស 

បៃជាជនកម្ពុជា មនសម្តៃចតៃជោជាបៃមុខពៃម

ទាំងថា្នៃក់ដឹកនាំគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា គៃប់ 

លំដាប់ថា្នៃក់ ដៃលតៃងគិតគូនិងចុះជួយគៃប់      

បៃបយ៉ៃងជាបៃចាំ ឃុំតៃជោអភិវឌៃឍន៍ នឹងទទួល

បាននូវវឌៃឍនភាពឈានឡើងថៃមទៀត ៕

ផ្លូវចាក់កស៊ូឆ្លងកាត់ក្នុងភូមិសាសៃ្តឃុំតៃជោ អភិវឌៃឍន៍
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១-សំណើចយើងសើចក្នុងសងៃឃឹម សើចលាយញញឹមភក្តៃបៃិមបៃិយ

សំណើចសំណាងជីវិតថ្មី នៅលើទឹកដីអច្ឆរិយៈ ។

២-សន្តិភាពអភិវឌៃឍគត់មត់ល្អ សំណើចខ្ទៃរខ្ទ័រដ៏បៃតៃយកៃស

បៃៃំពីរមករាចារជៃៃជាក់ ក្នុងបៃះដូងអ្នក - ខ្មៃររាល់គា្នៃ ។

៣-អតីតកាលដ៏ងងឹត បច្ចុបៃបន្នភ្លឺពិតលើកម្ពុជា

អនាគតតៃចះចៃបាស់មគា៌ៃ ពៃៃះបកៃសបៃជាជនដឹកនាំ ។

១-សំណោកសោយសោកពីអតីត អ័ព្ទខ្មៃរួមរឹតទៃូងពើតគៃៃំ

ភ្នំឆ្អឹងស្ទឹងឈាមជន់ជោគជាំ ហូរកា្លៃយជាជៃៃំកៃៃលកម្ពុជា ។

២-សំណើចខំសើចទាំងឈឺចាប់ មិនសើចគឺសា្លៃប់ទាំងវៃទនា

សើចតាមអង្គការដាក់បញ្ជៃ សើចយំលាយគា្នៃ សើចមុនសា្លៃប់ ។

១-សំណាងតៃមួយក្នុងរយគៃៃះ សំណាងបានរស់ផុតឈឺចាប់

អតីតកាលរំឮកបៃៃប់ សូមកុំបៃញាប់បំភ្លៃចភា្លៃម ។

២-ជិតសៃសិបឆ្នៃំសមិទ្ធផល បានផ្តល់ផ្លៃផ្កៃស្ទួយកិត្តិនាម

ដៃលតៃបាញចៃញមកពីញើសឈាម សាងឡើងក្នុងនាមជាតិកម្ពុជា ។

៣-ការពារឲៃយបានឯករាជៃយជាតិ អធិបតៃយៃយជាតិមហិម

សន្តិភាពអភិវឌៃឍយឺនយូរយរ សុខដុមរមនាអង្វៃងអើយ ៕

  

      ដ្រយល្រក. ខៀវ ណាវី

      ទំពែកពីរនាក់

តា កក់ និងតា កឹម កៃបាល 

ទំពៃកគា្មៃនសល់សក់ មួយ សរសៃ 

ដូចគា្នៃ ។ ពៃលដើរជួបគា្នៃដោយ      

ចៃដនៃយ តា កឹម និងយយ៖

- អៃហ ៍…លៃបង…ខ្ញុំមើលទៅ

កៃបាលលៃបងឯងឃើញដូចជាទំពៃកចៃើនជាងខ្ញុំ ។

- និយយផ្តៃស កៃបាលខ្ញុំ និងកៃបាលប្អូនកឹមឯងរលីងគា្មៃនសក់ 

មួយសរសៃដូចគា្នៃ ។ បានសៃចក្តីថា ទំពៃកស្មើគា្នៃ ហៃតុម៉ៃចក៏ថា 

កៃបាលខ្ញុំទំពៃកចៃើនជាង ?

- អត់សល់សក់មួយសរសៃដូចគា្នៃមៃនហើយ ប៉ុន្តៃកៃបាលលៃបង 

កាក់ ឯងធំជាងកៃបាលខ្ញុំ ។ ដូច្នៃះ បើមិនទំពៃកចៃើនជាង តើជា 

ស្អីទៅវិញ ?  ។

                           កុំឲ្យសងរួច
កៃុមគៃួសារលោក សាអ្រម អង្គុយជុំគា្នៃពីមុខទូរទសៃសន៍តាម 

ដានការបៃកួតបាល់ទាត់រវាងកៃុម ក និងកៃុម ខ ដៃលសុទ្ធសឹង 

ជាកៃុមខ្លៃំងដូចគា្នៃ ។ បៃយុទ្ធគា្នៃយ៉ៃងស្វិតសា្វៃញជិតចប់តង់ទីមួយ 

សៃៃប់តៃកៃុម ក ស៊ុតចូលបានមួយគៃៃប់ ធ្វើឲៃយអ្នកទសៃសនា 

សៃៃកហោ៊ៃរកៃៃវ ។ ភា្លៃមនះកុមរ សំអុន ជាកូនបៃុសពស្ទុះទៅ 

បិទទូរទសៃសន៍ធ្វើឲៃយអ្នកទសៃសនាក្តៃកៃហាយគៃប់គា្នៃ ។

កុមរ សំអន ជាបងគំហកសួរៈ

- ម៉ៃចអូនឯងធ្វើអ៊ីចឹង?

  កុមរសំអុនសើចស្ងួតឆ្លើយៈ

- បិទកុំឲៃយកៃុម ខ សងរួច ។ ខ្ញុំខ្លៃចកៃុម ខ ទាត់ចូលវិញ ។

                          អ្នកចេឡំហើយ

រាតៃីពាក់កណា្តៃលអ្រធាតទៅហើយ បុគ្គលិកសណា្ឋៃគារម្នៃក់រត់

ទៅគោះទា្វៃរបន្ទប់មួយ ដៃលមនអតិថិជនម្នៃក់កំពុងសា្នៃក់នៅក្នុង

នះ ។ ពួកគៃគោះហើយគោះទៀត ទាល់តៃអ្នកសា្នៃក់នៅខងក្នុង 

ភា្ញៃក់ហើយសៃៃកសួរៈ

- អ្នកណារកអីថ្មើរណៃះ?

- កៃៃកភា្លៃមឡើងលោក សណា្ឋៃគារតៃូវភ្លើងឆៃះហើយ ។

- អៃហ៍ អ្នកឯងចៃឡំហើយ ខ្ញុំមិនមៃនបុគ្គលិកពន្លត់អគ្គីភ័យទៃ ។

                      នៅក្នុងខោខ្លី

នៅចុងមោ៉ៃងសិកៃសា អ្នកគៃូសួរសិសៃស វ៉ូច 
- មើលប្អូន វ៉ូច កិត្តិយសគឺជាអ្វី ?

- បាទ....ជមៃៃបអ្នកគៃូកិត្តិយសគឺរបស់នៅក្នុងខខ្លីបា៉ៃខ្ញុំ។ 

ឮ វ៉ូច ឆ្លើយអ្នកគៃូភា្ញៃក់វិះដាច់ផ្ងៃ៖

- អៃហ៍..... ម៉ៃចក៏ប្អូនអះអាងដូច្នៃះ ?

- បាទ.... ខ្ញុំនិយយការពិតតើ  ជាក់ស្តៃងមៃសិលមិញនៅផ្ទះខ្ញុំ 

មនភ្ញៀវជិះរថយន្តមកលៃង ខណៈឪពុកខ្ញុំកំពុងស្លៀកខខ្លី ។      

គាត់ហៀបនឹងចៃញទទួលភ្ញៀវទាំងខខ្លី តៃម្តៃយខ្ញុំសៃៃកឃាត់ 

ថាៈ

<<អៃហ៍...ម៉ៃចបងមិនស្លៀកខវៃងវិញ ធ្វើដូច្នៃះបងមិនបាត់ 

បង់កិត្តិយសអស់ហើយទៃឬ ?>>៕



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

É>] qay bJT§iEsn GKÁnaykénGKÁnaykdæanerobcMEdndInKrUbnIykmµ nigsMNg;  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`

É>]> bUn lwmehg GnurdæelxaFikarTIsIþkarKN³rdæmRnIþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`

É>] esg eTog GnurdæelxaFikarTIsIþkarKN³rdæmRnIþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`

É>] sux exmrin GnuRbFanRkumkargarcuHRsukkeRBa©óc nigRbFanRkumkargarcuHXuMkeRBa©óc >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar

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

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

elakCMTav esO c½nÞfa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`

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

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

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

elak eqg suPRk smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`

elak hU darINa RbFankaril½yrdæ)al énFnaKarCati >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

elak CIv s‘unehg 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`




