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យើងខុំសូមសម្តែងគារវភក្តី និងកតញ្ញុតាធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតជូន សម្តេចប្រធានកិត្តិយសគណបក្ស និង
សម្តេចប្រធានគណបក្ស មគ្គុទេសក៍ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនៃប្រជាជាតិ និងប្រជាជនកម្ពុជា ដែលបានលះបង់អស់កម្លាំង
កាយ កម្លាំងចិត្ត និងបញ្ញាញាណ ក្នុងបុព្វហេតុសង្រ្គោះជាតិពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ កសាង និងការពារមាតុភូមិកម្ពុជា
មួយ ឯករាជ្យ សន្តិភាព ស
 េរីភាព ប
 ្រជាធិបតេយ្យ អព្យាក្រឹត និងវឌ្ឍនភាពសង្គម ។
សូមគោរពជូនពរ សម្តេចប្រធានកិត្តិយសគណបក្ស សម្តេចប្រធានគណបក្ស សូមបានប្រកបដោយ
សុខភាពបរិបូរ កាយពលមាំមួន បញ្ញាញាណភ្លឺថ្លា និងជន្មាយុយឺនយូរ ដើម្បីដឹកនាំមាតុភូមិកម្ពុជា និងគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកជោគជ័យធំៗថ្មីៗទៀត ។
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GarmÖkfa


sUmeKarBsemþc Ék]tþm elakCMTav
elak elakRsI nigRbiymitþGñkGan CaTIeKarB ¡
ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០១ គិតមកដល់បច្ចុប្បន្នមានអាយុគម្រប់

elak tak s‘unGIu

១៤ឆ្នាំហើយ ដែលក្នុងរយៈពេលនេះ ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន បានធ្វើការអភិវឌ្ឍខ្លួនជាជំហានៗមកកាន់ទីតំាង
មួយជាអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងការទទួលខុសត្រូវ ។ ជាមួយនឹងខួបគម្រប់ ១៤ ឆ្នាំនៃថ្ងៃ

កំណើតរបស់ខ្លួន ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន សូមចូលរួមជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេស អបអរសាទរយ៉ាងក្លៀវក្លាខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៦៤នៃ
ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា (២៨ មិថុនា ១៩៥១-២៨ មិថុនា ២០១៥) ។
ក្នុងរយៈពេល ១៤ ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ អនុវត្តភារកិច្ចចូលរួមបម្រើការងារឃោសនាអប់រំរបស់គណបក្ស ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន បានខិតខំបំពេញនូវ
តួនាទីរបស់ខ្លួន ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជូនដល់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានអ្នកអាន នូវគោលនយោបាយគោលការណ៍ សេចក្តីសម្រេចចិត្ត និងសកម្មភាពនានា
របស់គណបក្ស ទស្សនៈនយោបាយ ចំណេះដឹងទូទៅ ក៏ដូចជាសកម្មភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្ស ថ្នាក់ដឹកនាំព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា និងរាជរដ្ឋាភិបាល រួមទាំងសមិទ្ធផលដ៏ត្រចះត្រចង់លើគ្រប់វិស័យដែលប្រជាជនយើងសម្រេចបាន ក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដែលមានសម្តេច
អគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ជានាយករដ្ឋមន្រ្តី ។ ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន បានធ្វើការកត់ត្រាយ៉ាងសុក្រឹតនូវការប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាជន
យើងគ្រប់ស្រទាប់ គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានក្នុងសង្គម ដែលបានចូលរួមដ៏សកម្មក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិ ធ្វើឲ្យមាតុភូមិយើងបន្តធ្វើដំណើរទៅមុខឥត
ឈប់ តាមទិសដៅដ៏ត្រឹមត្រូវ ពង្រីកបាននូវភាពអំណោយផល ដើម្បីឈានទៅសម្រេចជោគជ័យកាន់តែធំធេងថែមទៀតនាពេលអនាគត។ ជា
មួយគ្នានេះ ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន ក៏បានធ្វើការបកស្រាយ បង្ហាញការពិត និងតបតទៅនឹងការឃោសនាអកុសលរបស់ក្រុមប្រឆាំង និងមជ្ឈដ្ឋាន
អគតិទាំងឡាយដែលបានមួលបង្កាច់ការពិត និងបំភ័ន្តសាធារណមតិ ក្នុងបំណងបន្ទាបកិត្យានុភាពរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងធ្វើឲ្យ
ស្រអាប់ដល់ទិដ្ឋភាពវិជ្ជមាននៃដំណើរឈានឡើងរបស់ប្រទេសជាតិ។ ក្នុងរយៈពេល ១២ ខែចុងក្រោយនេះ ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន បានផ្សព្វផ្សាយ
អំពីជោគជ័យធំៗដែលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី ៥ សម្រេចបាន ជាពិសេស គឺការថែរក្សានូវសន្តិភាព ស្ថិរភាព
នយោបាយ សន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់សង្គម និរន្តរភាពរបស់រដ្ឋ និងប្រក្រតីភាពនៃជីវភាពរបស់ប្រជាជន ក៏ដូចជាការរីកចម្រើនខាងសេដ្ឋកិច្ច
សង្គមកិច្ច ផ្លែផ្កានៃការអនុវត្តកំណែទម្រង់រដ្ឋដ៏ជម្រៅ និងការរីកចម្រើននៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជា ។ ទន្ទឹមនេះ ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន ក៏បាន
ចូលរួមសកម្មក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ និងជំរុញអនុវត្តនូវវប្បធម៌សន្ទនា ដើម្បីពង្រឹងស្ថិរភាពនយោបាយ និងសុខដុមនីយកម្មសង្គមជាតិ ។
លទ្ធផលដ៏ល្អដែលទស្សនាវដ្តីប្រជាជនសម្រេចបានក្នុងរយៈពេល ១៤ ឆ្នាំមកនេះ ក៏ពិតជាបានមកដោយសារការជួយឧបត្ថម្ភ គំាទ្រទាំង ស្មារតី
និងសម្ភារៈ ពីសំណាក់ សម្តេច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី និងប្រិយមិត្តអ្នកអានទាំងអស់ ដែលបង្កលទ្ធភាពឲ្យទស្សនាវដ្តីប្រជាជន
ចេញផ្សាយបានយ៉ាងទៀងទាត់ និងបង្កើនបាននូវគុណភាពនៃការចេញផ្សាយរបស់ខ្លួន ។
យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាបុគ្គលិកនៃទស្សនាវដ្តីប្រជាជន សូមសម្តែងនូវការគោរព និងដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ចំពោះការជួយឧបត្ថម្ភ គំាទ្រដ៏
ថ្លៃថ្លានេះ និងមានក្តីសង្ឃឹមជឿជាក់ថា សម្តេច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ពិតជានឹងជួយឧបត្ថម្ភ គំាទ្រដល់ ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន ជា
បន្តទៀត ។
ឆ្នាំ ២០១៥ និងឆ្នំា ២០១៦ ខាងមុខ គឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់មួយនៅលើកំណាត់ផ្លូវនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ និងក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់
ការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋាន និងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិ ។ ក្នុងបរិការណ៍នេះ ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន ត្រូវតែពង្រឹងពង្រីកខ្លួនតាមរយៈការខិតខំលើក
កម្ពស់សមត្ថភាព និងមនសិការវិជ្ជាជីវៈឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង ដើម្បីបន្តចូលរួមក្នុងដំណើរការកសាងប្រទេសជាតិ ជាពិសេសចូលរួមក្នុងការងារ
ឃោសនាអប់ររំ បស់គណបក្ស និងអភិវឌ្ឍន៍ មនសិការសង្គម ក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពជា
ុ ដែលមានសម្តច
េ អគ្គមហាពញាចក្រី
ហេង សំរិន ជាប្រធានកិត្តិយសគណបក្ស សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រធានគណបក្ស សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង
និងសម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ជាអនុប្រធានគណបក្ស ដែលជាប្រមុខដ៏ឈ្លាសវៃ និងប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ។
យើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរ សម្តេច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី និងប្រិយមិត្ត អ្នកអានទាំងអស់ សូមបានប្រកបតែនឹងពុទ្ធពរទាំង
៤ ប្រការ គឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កុំបីឃ្លៀតឃ្លាតឡើយ ៕
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វេលាម៉ោង ១០ និង ៥៥ នាទី
ព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥
នាឈាបនដ្ឋានខាងមុខ
ព្រះករុណា

វត្តបុ
 ទមវតី

ព្រះបាទសម្តេច

ព្រះបរមនាថ

នរោត្តម

សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានយាងប្រទាន
ព្រះអគ្គប
ិ ជា
ូ សព

សម្តច
េ អគ្គមហា

ធម្មពោធិសាល ជា ស៊ម
ី ប្រធានព្រឹទ្ធសភា ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានកិត្តិយសក្រុមប្រឹក្សា
ជាតិរណសិរ្ស សាមគ្គីអភិវឌ្ឍន៍មាតុភូមិកម្ពុជា ។ នោះគឺជាកិច្ច ជូនដំណើរ
និងលាគ្នាជាចុងក្រោយស្របតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ ខ្មែរ។ ជាការជូន
ដំណើរដែលគ្រប់គ្នាមិនចង់បានទាល់តែសោះ ព្រោះនេះគឺជាការ បាត់បង់
នូវឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់ជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលមួយរូបរបស់ជាតិ ប្រជាជន និង

ព្រះករុណា ព្រះបាទ សម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម
សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង
សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី នរោត្តម មុនិនាថសីហនុ ព្រះវររាជ
មាតាជាតិខ្មែរ ក្នុងសេរីភាព សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ និង សុភមង្គល
យាងប្រទានធូប ផ្កាភ្ញីដល់សពសម្តេចអគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា ស៊ីម

សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ដឹកនាំគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភា

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ដឹកនាំគណៈប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល

គោរពសពសម្តេចអគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា ស៊ីម

គោរពសពសម្តេចអគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា ស៊ីម

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលមួយជិវិតរបស់សម្តេចបាន តស៊ូដើម្បីឯករាជ្យជាតិ ពិសេសពុះពាររាល់ឧបសគ្គដើម្បីសង្រ្គោះជាតិ កសាងសន្តិភាព
ផ្សះផ្សា បង្រប
ួ បង្រម
ួ ជាតិ ការពារ ស្តារ និងអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ មាតុភម
ូ ក
ិ ម្ពជា
ុ ។
សម្តេចអគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា ស៊ីម បានទទួលមរណភាពកាល
ពីវេលាម៉ោង ៣ និង ៤៥ នាទីរសៀលថ្ងៃទី ៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ ក្នុង
ជន្មាយុ ៨៣ ឆ្នាំដោយជរាពាធ បន្ទាប់ពីសម្តេចបានតស៊ូជាមួយនឹងការ
ព្យាបាលជំងឺអស់រយៈពេលជាច្រើនខែ ។
ដោយចាប់កំណើតនៅក្នុងត្រកូលកូនកសិករនាភូមិពពេល ឃុំអំពិល
ស្រុករមាសហែកខេត្តស្វាយរៀង សម្តេចធម្មពោធិសាល ជា ស៊ីម បាន
ប្រសូតិនៅថ្ងៃទី ១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៣២ ។ សម្តេចមានឈ្មោះដើម យិន
សយ។ បិតារបស់សម្តេចឈ្មោះ យិន សៅ និងមាតាឈ្មោះ ប៉ែន នៅ

សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ដឹកនាំគណៈប្រតិភូព្រឹទ្ធសភា
គោរពសពសម្តេចអគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា ស៊ីម
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ដែលលោកទាំងពីរបានទទួលមរណភាពហើយ។

សម្តេចជាកូនទីបីក្នុង

បានរួមជាមួយសម្តេច ហេង សំរិន សម្តេច ហ៊ុន សែន និងឥស្សរជន

គ្រួសារដែលមានកូនប្រុសបួននាក់ និងកូនស្រីម្នាក់ ដែលលោកទាំងអស់

មួយចំនួនទៀតដឹកនាំការតស៊ូរំដោះជាតិ

និងប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពី

នោះក៏ទទួលមរណភាពអស់ហើយដែរ។ នៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៥៥ សម្តេចបាន

របបប្រល័យពូជាសាសន៍ប៉ុល ពត នៅថ្ងៃទី ៧ ខែមករា ឆ្នាំ ១៩៧៩ ។

រៀប អាពាហ៍ពពា
ិ ហ៍ជាមួយលោកជំទាវ ញ៉ម
ែ សឿន និងបង្កត
ើ ជាគ្រសា
ួ រ

ក្រោយថ្ងៃរំដោះ ៧ មករា ឆ្នាំ ១៩៧៩ ដោយចេញដំណើរពីចំណុចសូន្យ

មួយដ៏សុខដុម ដែលមានកូន ៧ នាក់ក្នុងនោះកូនប្រុស ៤ នាក់ និងកូនស្រី

សម្តេចបានរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងប្រជាជនកម្ពុជា ជ្រោងទង់ស្តារ និង

៣ នាក់ ។

កសាងប្រទេសឡើងវិញដើម្បីជំនះនូវផលវិបាកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ

ដែលរបប

នៅក្នុងបឋមវ័យរហូតដល់ពេញវ័យ អាស្រ័យដោយគោរពតាមប្រពៃ-

ប្រល័យពូជសាសន៍បានបន្សល់ទុក និងខិតខំរាំងខ្ទប់កុំឲ្យរបបព្រៃផ្សៃនេះ

ណីជាតិ និងជាការសម្តែងនូវកតញ្ញុតាធម៌ចំពោះមាតាបិតា នៅឆ្នាំ ១៩៤៥

វិលត្រឡប់មកវិញបាន។ នៅពេលនោះ សម្តេចបានទទួលតួនាទីជាសមា-

សម្តេចធម្មពោធិសាលបានចូលទៅស្នាក់អាស្រ័យក្នុងវត្តអំពិល ឃុំអំពិល

ជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនបដិវត្តន៍កម្ពុជា

ស្រុករមាសហែក ដោយបានសិក្សារៀនសូត្រហើយក្រោយមកបានសាង

សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា ។

ផ្នួសជាព្រះសង្ឃ

និងបានបន្តការសិក្សារហូតដល់ទទួលបានសញ្ញាបត្រ

ពុទ្ធិកមធ្យមសិក្សា ។
ស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់បរ-

ទេស ។ ប្រទេសជាតិ និងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលបានបាត់បង់នូវឥស្សរភាពអធិបតេយ្យជាតិរបស់ខ្លួន។ ក្នុងបុព្វហេតុដើម្បីឯករាជ្យជាតិនេះហើយ
ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ

១៩៥១-១៩៥៤

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៨១ សម្តេចធម្មពោធិសាល ត្រូវបានជ្រើសតាំងជា
ប្រធានរណសិរ្សសាមគ្គីកសាងការពារមាតុភូមិកម្ពុជា

ប៉ុន្តែគេអាចចងចាំបានថា ក្នុងអំឡុងនៃការពេញវ័យរបស់សម្តេច នោះ
គឺជាគ្រាមួយដែលប្រទេសកម្ពុជា

និងជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃ

សម្តេចបានចូលរួមក្នុងចលនាតស៊ូខ្មែរ

ឥស្សរៈ ដើម្បីឯករាជ្យនៃមាតុភូមិកម្ពុជា។ ក្រោយឆ្នាំ ១៩៥៤ និងក្នុងចន្លោះ
ឆ្នាំ ១៩៧០-១៩៧៥ សម្តេចបានចូលបម្រើក្នុងចលនាតស៊ូស្នេហាជាតិ
ហើយបានទទួលតួនាទីជាបន្តបន្ទាប់ជាប្រធានឃុំ និងជាប្រធានស្រុក ។
ក្នុងបេសកកម្មប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គ្រោះជាតិចន្លោះឆ្នាំ ១៩៧៨-១៩៧៩ បាន
ទទួលតួនាទីជាអនុប្រធានរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជា

សម្តេច

ជាតំណាងរាស្ត្រ
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សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន អានវិយោគថា
មណ្ឌលព្រៃវង
ែ និងជាប្រធានរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋបជា
្រ មានិតកម្ពជា
ុ ។
សម្តេច

សម្តេច

បានរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ខិតខំប្រឹងប្រែងដោះ-

ក្នុងនាមជាប្រធានរណសិរ្សសាមគ្គីកសាងការពារមាតុភូមិកម្ពុជា

ស្រាយបញ្ហាជាតិរហូតឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ ១៩៩១

បានបំពេញតួនាទីជាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រកបដោយជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់។

ស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយនៅកម្ពុជា ។ តាមរយៈការបោះឆ្នោតជា

សម្តេចបានធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញនូវវិស័យវប្បធម៌ប្រពៃណី សាសនាជាបន្ត

សកល

បន្ទាប់។ ប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពគោរពជំនឿសាសនា។ វត្តអារាម

ប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជា(UNTAC)ថ្ងៃទី ២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ ១៩៩៣ សម្តេច

ត្រូវបានបើកឲ្យគោរពបូជា។

ត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ដ្រមណ្ឌលភ្នំពេញ និងក្រោយមកត្រូវបាន

ព្រះសង្ឃត្រូវបានបំបួសឡើងវិញតាមធម្ម

វិន័យព្រះពុទ្ធសាសនា។ អនុញ្ញាតឲ្យមានសាសនាដទៃទៀតដូចជាឥស្លាម
សាសនា សាសនាគ្រិស្តជាដើម ត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមសំណូមពររបស់

ក្រោមការរៀបចំរបស់អាជ្ញាធរបណ្តោះអាសន្ននៃអង្គការសហ-

ជ្រើសតាំងជាប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។
សម្តេច

ត្រូវបានជាប់ឆ្នោតម្តងទៀតជាតំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលភ្នំពេញ

សាសនិក។ សម្តេចបានខិតខំប្រមែប្រមូលប្រជាជនកម្ពុជាទាំងក្នុង និង

នៅពេលបោះឆ្នោតជាតិលើកទី ២ នាថ្ងៃទី ២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៨ ។

ក្រៅប្រទេស ដោយមិនប្រកាន់ជាតិសាសនាវណ្ណៈ និងនិន្នាការនយោបាយ

សម្តេច ក៏ត្រូវបាន ព្រះករុណា ព្រះបាទ សម្តេច ព្រះនរោត្តម

ប្រមូលផ្តុំរាល់កម្លាំងស្នេហាជាតិ ស្រឡាញ់សន្តិភាព ប្រជាធិបតេយ្យ និង

សីហនុ សព្វព្រះរាជហប្ញទ័យតែងតាំងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជា-

សេរីភាព មាននិស្សិត បញ្ញវន្ត ព្រះសង្ឃ ជនជាតិ និងមន្ត្រីរាជការ។ល។

ណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់នីតិកាលទី ១ នៅថ្ងៃ ១១ ខែមីនា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ។

ស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមកសាងការពារ និងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឈានទៅសម្រេច

តាមរយៈការបោះឆ្នោតអសកល នាថ្ងៃទី ២២ ខែមករា ឆ្នាំ ២០០៦ សម្តេច

នូវការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជាបណ្តើរៗ ដើម្បីវិបុលភាព ភាពសុខដុមរមនា

ត្រូវបានជ្រើសតាំងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាភូមិភាគទី ១ ក្រុងភ្នំពេញ ហើយ

និងសុភមង្គលរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ។

បន្ទាប់មកត្រូវបានជ្រើសតាំងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី ២ ។

នៅសាលានយោបាយជាច្រើន

សម្តេច បានធ្វើជាសាស្រ្តាចារ្យ

ដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស

សម្រាប់បម្រើប្រជាជន ។

ដែលសម្តេចបានចំណាយកម្លាំង

កាយចិត្ត ពេលវេលា តាំងពីការកកើតដំបូងមកម៉េ្លះនោះ នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែ

នាថ្ងៃទី ១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ ១៩៩១ សម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី ១៤ នៃ
គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងរណសិរ្ស

បានសម្រេចជ្រើស

តាំងសម្តេចជាប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ហើយសម្តេចបានដឹកនាំ
គណបក្សក្នុងតំណែងនេះរហូតដល់ជីវិតចុងក្រោយរបស់សម្តេច ។

មេសា ឆ្នាំ ២០០៦ សម្តេចត្រូវបានជ្រើសតាំងជាប្រធានគណៈអធិបតីកិត្តិ
យសក្រុមប្រឹក្សាជាតិរណសិរ្សសាមគ្គីអភិវឌ្ឍន៍មាតុភូមិកម្ពុជា ។
ជាថ្មីម្តងទៀត តាមរយៈការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា
នីតិកាលទី ៣ ថ្ងៃទី ២៩ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១២ សម្តេចត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជា
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ព្រះករុណា ព្រះបាទ សម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
យាងប្រទានព្រះអគ្គិបូជាសពសម្តេចអគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា ស៊ីម
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមណ្ឌលភូមិភាគភ្នំពេញម្តងទៀត

និងបន្ទាប់មកត្រូវ

បានជ្រើសតាំងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី ៣ ។

ទទួលគ្រឿងឥស្សរិយយសសំខាន់ៗជាបន្តបន្ទាប់ ៖ មុនីសារាភ័ណ្ឌថ្នាក់
មហាសេរីវឌ្ឍន៍ (ថ្ងៃទី១៦ខែធ្នូឆ្នាំ១៩៩២)។ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្នាក់

ដោយផ្តើមចេញពីស្នាដៃ សមិទ្ធផល និងការរួមចំណែកក្នុងបុព្វហេតុ

មហាសេរីវឌ្ឍន៍ (ថ្ងៃទី៣០ខែមេសាឆ្នាំ២០០១)។ សុវត្ថារាថ្នាក់មហាសេរី-

នៃការការពារជាតិ កសាងជាតិ បង្រួបបង្រួមជាតិ វឌ្ឍនភាពជាតិ និងភាព

វឌ្ឍន៍ (ថ្ងៃទី២៩ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០០១)។ ការពារជាតិមាស២ ប្រាក់២ សំរឹទ្ធិ

សុខដុមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា សម្តេចធម្មពោធិសាលបានទទួលនូវគោរម-

២ (ថ្ងៃទី ១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០០១)។ សេនាជ័យសិទ្ធ (ថ្ងៃទី១៥ខែតុលាឆ្នាំ

ងារ សញ្ញាបត្រ និងគ្រឿងឥស្សរយយសជាបន្តបន្ទាប់ ។

២០០១)។ ជាតូបការៈ (ថ្ងៃទី៧ខែមីនាឆ្នាំ២០០៣)។ឯករាជ្យជាតិ (ថ្ងៃទី

នៅថ្ងៃទី ៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៩៣ សម្តេចអគ្គមហាធម្មពោធិសាល

២៨ខែមីនាឆ្នាំ២០០៨)។

គ្រឿងឥស្សរិយសមាសថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតរបស់

ជា ស៊ីម ត្រូវ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេច ព្រះនរោត្តម សីហនុ

សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ (ថ្ងៃទី ២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ

ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រោសព្រះរាជទាននូវគោរម-

២០០៨ ) ។

ងារជា "សម្តេច" ។ នៅថ្ងៃទី ២ ខែមីនា ឆ្នាំ ១៩៩៨ សម្តេចបានទទួល

គឺដូចបណ្តាសាររំលែកទុក្ខពីប្រមុខរដ្ឋ ប្រមុខរដ្ឋាភិបាល ឥស្សរជនជាន់

សញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសទស្សនវិជ្ជាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយពីThe

ខ្ពស់នានាជាមិត្តភក្តិបរទេសជិតឆ្ងាយជាច្រើនចំពោះសពសម្តេចធម្មពោធិ

Southern California University for Professional Studies នៃរដ្ឋកាលី-

សាល សុទ្ធសឹងតែសម្តែងនូវការអាឡោះអាល័យ និងកត់សម្គាល់អំពីស្នា-

ហ្វរនីញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក។ នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៧ សម្តេចបាន

ដៃដ៏ធំធេងរបស់សម្តេចចំពោះជាតិ និងប្រជាជន ។

ទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសទស្សនវិជ្ជា ផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍សមាហរណ-

ពិតណាស់ អំណឹះតទៅ សម្តេចអគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា ស៊ីម

សាស្ត្រពីសាកលវិទ្យាល័យឧប៊ុតរ៉ាតថានីនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ។ នៅថ្ងៃ

ចាកឆ្ងាយអំពីយើងជារៀងរហូត ។ ចាកឆ្ងាយពីទឹកដីដែលសម្តេចបានរួម

ទី ១២ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០០៧ សម្តេចត្រូវបាន ព្រះករុណា ព្រះបាទ

ចំណែកដ
 ណ្តើមយកនូវឯករាជ្យពីបរទេស រំដោះប្រជាជនពីរបបប្រល័យ

សម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរា-

ពូជសាសន៍ និងស្តារអភិវឌ្ឍប្រទេសពីបាតដៃទទេ។ ចាកឆ្ងាយពីប្រជាជន

ជាណាចក្រកម្ពុជាប្រោសប្រទានគោរមងារ ជាសម្តេចអគ្គមហាធម្មពោធិ-

កម្ពុជាដែលសម្តេចតែងគិតគូរហើយបូជាពេលវេលា និងជីវិត ដើម្បីបុព្វ-

សាល ជា ស៊ីម ។ នៅថ្ងៃទី ២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៩ សម្តេចត្រូវបានព្រះ

ហេតុរស់រាន និងភាពសុខដុម ។

ករុណាព្រះមហាក្សត្រ ប្រោសប្រទានដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិថ្នាក់នាយឧត្តម

អ្វីដែលបន្សល់ទុកនៅ

ហើយមិនរលត់សូន្យបង់តាមរូបកាយរបស់

សេនីយ៍ផុតលេខផ្កាយមាស ៥ នៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ។ នៅថ្ងៃទី ១៥

សម្តេចនោះគឺ សេចក្តីល្អ អំពើជាកុសល សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ សកម្មភាពតស៊ូ

ខែកក្កដា

សម្តេចបានទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយស

អំណត់ព្យាយាម ភាពម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការងារ ភក្តីភាព និងឧត្តមគតិ ស្នាដៃដ៏

ផ្នែកស្រាវជ្រាវវិស័យកសិកម្មពីវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវវប្បធម៌

ធំធេងរបស់សម្តេចចំពោះជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ចំពោះសង្គមជាតិ

ពិភពលោកនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។ នៅថ្ងៃទី ១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ

ចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនា និងប្រជាពលរដ្ឋ។ គុណធម៌ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះនឹង

២០១០ សម្តេចបានទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសទស្សនវិជ្ជា ផ្នែក

មិនបាត់បង់ឡើយ

ភាពជាអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់

ទៅ ។

ឆ្នាំ

ទស្សនវិជ្ជា

២០១០

នៃកិច្ចការព្រឹទ្ធសភាពីសាកលវិទ្យាល័យឌីអូ-

ផិនសឺមីណឺរីនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិក។ នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែមីនា
ឆ្នាំ

២០១១

សម្តេចត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ប្រោសប្រទានគោរមងារជា "កិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត"នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ។
ទន្ទឹមគ្នានេះដែរ សម្តេចអគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា ស៊ីម ធ្លាប់បាន

ហើយនឹងស្ថិតនៅជាអមតៈអស់កាលជាដរាបតរៀង

យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា សូមប្តេជ្ញាបន្តថែរក្សា និងពង្រីកនូវឧត្តមគតិជាតិ
មនសិការស្នហាជាតិ វីរភាព និងបទពិសោធន៍របស់សម្តេចឲ្យស្ថិតស្ថេរ និង
រីកចម្រើនជានិច្ចនិរន្តរ៍ ៕
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សេចក្ដីជូនដំណឹង

ស្ដីពីលទ្ធផលនៃសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល

លើកទី ៣៨ អាណត្តិទី ៥ របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
323
សន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល លើកទី ៣៨ អាណត្តិទី ៥ របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានដំណើរការ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតី
តេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានស្តីទីគណបក្ស សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានកិត្តិយស

គណបក្ស និងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល ។ វត្តមានចូលរួមសន្និបាតមានសមាជិក សមាជិកា
គណៈកម្មាធិការកណ្តាល ចំនួន ៥០៨រូប លើចំនួនសរុប ៥៤៥រូប ។

អង្គសន្នបា
ិ តបានដំណរើ ការប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រវូ ខ្ពស់ ហើយបានសម្រេចនូវការងារដូចខាងក្រោម ៈ

១. អង្គសន្និបាត បានសម្តែងនូវគារវភក្តី និងកត្តញ្ញុតាធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតថ្វាយ ព្រះករុណា ព្រះបាទ

សម្តេចព្រះបរមនាថ

នរោត្តម

សីហមុនី

ព្រះមហាក្សត្រ

នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

និង

សម្តេចព្រះមហាក្សត្រិយ៍ នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ ព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ ជាទីសក្ការៈដ៏

ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត និងបានថ្វាយព្រះពរ សូមឲ្យព្រះអង្គមានព្រះរាជសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ ព្រះកាយពលមាំមួន ព្រះបញ្ញា
ញាណភ្លឺថ្លា និងព្រះជន្មាយុយឺនយូរ ដើម្បីគង់ប្រថាប់នៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់នៃប្រជារាស្រ្តែខ្មរដរាបរៀងទៅ ។

២. អង្គសន្និបាត បានសម្តែងនូវមហាទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំ គ្មានអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបាន ចំពោះមរណភាពរបស់ សម្តេច

អគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា សុីម ជាទីគោរពស្រឡាញ់នៃយើងទាំងអស់គ្នា និងបានចារឹកទុកនូវគំរូវីរភាព
និងគុណូបការៈដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់

សម្តេច

ដែលមួយជីវិតបានតស៊ូដើម្បីឯករាជ្យ

មានការរីកចម្រើនដូចបច្ចុប្បន្ន ។

អង្គសន្និបាតសូមគោរពបួងសួងឲ្យវិញ្ញាណក្ខ័ន្ឋរបស់

ពិសេសបានចូលរួមដឹកនាំ

សង្គ្រោះជាតិពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ដឹកនាំស្តារ កសាង ផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិ ការពារ និងអភិវឌ្ឍជាតិឲ្យ
សុគតិភពជារៀងរហូតតទៅ ។

សម្តេច

បានទៅកាន់

៣. អង្គសន្និបាត បានដំណើរការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ និងដោយសម្ងាត់ ជ្រើសតាំង សម្តេចអគ្គមហា

សេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រធានគណបក្ស សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ជាអនុប្រធានគណបក្ស
និង សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ជាអនុប្រធានគណបក្ស ។

៤. អង្គសន្និបាត បានស្តាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ និងឯកភាពទាំងស្រុងនូវបទឧទ្ទេសនាមរបស់ សម្តេច

អគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្ស អំពីរបាយការណ៍ស្តីពីសភាពការណ៍ទូទៅ
ការងារគណបក្សឆមាសទី ១ និងទិសដៅភារកិច្ចសម្រាប់ឆមាសទី ២ ឆ្នាំ ២០១៥ ។

និង
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ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល

លើកទី ៣៨ អាណត្តិទី ៥ របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
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សុន្ទរកថា

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន
ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ថ្លែងក្នុងពិធីមីទ្ទិញរំឭកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៦៤
ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
(២៨.០៦.១៩៥១-២៨.០៦.២០១៥)
+*
សូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតី,សម្តេចព្រះសង្ឃរាជ, សម្តេចព្រះរាជាគណៈ និងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈ,
សម្តេច, ឯកឧត្តម, លោកជំទាវ, លោកស្រី, អស់លោក, ភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិ និងអន្តរជាតិ,
សមាជិកសមាជិកានៃអង្គមីទ្ទិញ និងជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពស្នេហា!
ថ្ងៃនេះជាទិវាមួយដ៏មហោឡារិក ដែលយើងបានជួបជុំគ្នាដើម្បីរំឭកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៦៤នៃការបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានប្រវត្តិដ៏រុងរឿងជាគណ
បក្សដឹកនាំចលនាតស៊ូរបស់ប្រជាជនប្រឆាំងនឹងបរទេសឈ្លានពាន ដើម្បីឯករាជ្យជាតិ, ជាកម្លាំងនយោបាយតែមួយគត់ ដែលបានដឹកនាំការប្រយុទ្ធផ្តួលរំលំរបបប្រល័យ
ពូជសាសន៍ប៉ុលពត ដើម្បីសង្គ្រោះជាតិឱ្យមានជីវិតរស់ឡើងវិញនិងជាគណបក្សដែលបានដឹកនាំការពារមាតុភូមិឱ្យស្ថិតស្ថេរគង់វង្ស, ការពារមិនឱ្យមានការវិលត្រឡប់មក
វិញនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ព្រមទាំងបានដឹកនាំស្តារ, កសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឱ្យមានការរីកចម្រើនរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ តាំងពីថ្ងៃចាប់បដិសន្ធិមក
ទល់បច្ចុប្បន្ន, គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាន់ខ្ជាប់ឥតប្រែប្រួលនូវគោលបំណង និងឧត្តមគតិរបស់ខ្លួនដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងគោលការណ៍ " ប្រជាធិបតេយ្យ
ប្រជាជន " ក្នុងន័យថាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គឺជាគណបក្សដែលកើតពីប្រជាជន, មានអត្ថិភាពដោយសារប្រជាជននិងដើម្បីប្រជាជន, នៅជាមួយប្រជាជន, រួមសុខរួម
ទុក្ខជាមួយប្រជាជនក្នុងគ្រប់កាលៈទេសៈ, ធ្វើជាស្នូលនៃការបង្រួបបង្រួមជាតិ និងបង្រួបបង្រួមកម្លាំងប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់ជាន់ថ្នាក់ ដោយគ្មានការរើសអើងជាកម្លាំងមហា
សាមគ្គីជាតិដ៏ធំទូលាយ ពុះពារឆ្លងកាត់គ្រប់ឧបសគ្គ ហើយហ៊ានធ្វើពលិកម្មឥតរួញរាដើម្បីបុព្វហេតុនៃប្រទេសកម្ពុជាមួយឯករាជ្យ, សន្តិភាព, សេរីភាព, ប្រជាធិបតេយ្យ,
អព្យាក្រឹត និងវឌ្ឍនភាពសង្គម។ នេះគឺជាសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលប្រជាជនទូទាំងប្រទេសបានយល់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ និងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការគាំទ្រដ៏រឹងមាំពីសំណាក់
ប្រជាជនដ៏ច្រើនកុះករ ក្នុងទូទាំងប្រទេស ចំពោះតួនាទីដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលជាង ៣៦ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ។
ថ្ងន
ៃ េះ, យើងប្រារព្ធពធ
ិ ន
ី េះឡើង ក្នង
ុ ស្មារតីគោរព និងដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបផ
ំ ត
ុ ចំពោះយុទជ
្ធ ន, យុទ្ធនារី និងអ្នកស្នេហាជាតិគ្របជ
់ នា
ំ ន់ ដែលបានតស៊ប
ូ ្រយទ
ុ យ
្ធ ង
៉ា
ប្តូរផ្តាច់,ហ៊ានលះបង់សាច់ឈាមនិងឤយុជីវិត ប្រកបដោយវីរភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ដើម្បីបុព្វហេតុជាតិ និងប្រជាជន, ធ្វើឱ្យយើងមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅថ្ងៃនេះ និងតទៅអនាគត។ ជាការតបស្នងចំពោះពលិកម្មមិនឤចកាត់ថ្លៃបានទាំងអស់នេះ យើងទាំងអស់គ្នាប្តេជ្ញាខិតខំថែរក្សាពូនជ្រំនូវរាល់សមិទ្ធផលនៃសង្គមជាតិ ហើយបន្តពុះពារការពារ
មាតុភូមិកម្ពុជាឱ្យស្ថិតស្ថេរគង់វង្សជារៀងដរាប និងកសាងប្រទេសជាតិឱ្យកាន់តែរីកចម្រើនជឿនលឿនដូចឤរិយប្រទេសឯទៀតនៅក្នុងតំបន់ និងសកលលោក។
នៅក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះ ទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមសម្តែងគារវភក្តីភាពនិងកតញ្ញុតាធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតថ្វាយ ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេច
ព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រិយ នរោត្តម មុនិនាថសីហនុ ព្រះវររាជ
មាតាជាតិខ្មែរ ក្នុងសេរីភាព សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ និង សុភមង្គល ជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ដែលកំពុងគង់ប្រថាប់ជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់នៃប្រជារាស្ត្រខ្មែរគ្រប់ៗរូប និងសូម
គោរពថ្វាយព្រះពរ ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូង និង សម្តេចព្រះវររាជមាតាជាតិ ជាទីសក្ការៈ សូមមានព្រះកាយពលមាំមួន, ព្រះបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លា និង
ព្រះជន្មាយុយឺនយូរ ដើម្បីបន្តដឹកនាំនាវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ត្រើយវឌ្ឍនភាពដ៏រុងរឿង។
នៅក្នុងឱកាសនេះដែរ អង្គមីទ្ទិញសូមសម្តែងនូវសមានទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំនិងសោកស្តាយជាទីបំផុត ចំពោះមរណភាពរបស់សម្តេចអគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា ស៊ីម
ដែលជាការបាត់បង់មួយដ៏ធំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងប្រជាជាតិកម្ពុជា។ សម្តេចជាកុលបុត្រខ្មែរ, ជាឥស្សរជន និងជាវីរជនដ៏ឆ្នើម ដែលបានបូជាអស់កម្លាំងកាយ
ចិត្តស្មារតី ដើម្បីឯករាជ្យជាតិ ជាពិសេសបានចូលរួមដឹកនាំការតស៊ូរំដោះប្រទេស និងប្រជាជន ពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត និងបានរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការ
កសាងសុខសន្តិភាព, ស្ថិរភាពនយោបាយ ព្រមទាំងការស្តារ និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសឱ្យមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន។ យើងទាំងអស់គ្នាសូមចារឹកទុក
ក្នុងដួងចិត្តនូវគំរូវីរភាព និងគុណូបការៈដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់សម្តេច និងសូមឧទ្ទិសបួងសួងឱ្យដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់សម្តេចបានទៅកាន់សុគតិភពជារៀងរហូតទៅ។
ក្នុងនាមសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ក៏ដូចជាក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ព្រមទាំងក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់, ខ្ញុំសូមសម្តែងនូវការគោរព និង
សេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏កក់ក្តៅបំផុត ជូនជនរួមជាតិទាំងអស់នៅគ្រប់ទិសទីជាកសិករ, កម្មករ, និយោជិត, ឤជីវករ, ព្រះសង្ឃ, បព្វជិតនៃគ្រប់សាសនា, គ្រប់ជនជាតិ, មន្ត្រីរាជការ
និងកងកម្លាំងប្រដាប់ឤវុធគ្រប់ប្រភេទ ដែលបានរួមសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយ ហើយចូលរួមអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនូវ កម្មវិធីនយោបាយ និង យុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណ
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ដំណាក់កាលទី ៣ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ធ្វើឱ្យប្រទេសជាតិជាទីស្រឡាញ់នៃយើងទាំងអស់គ្នាមានសន្តិភាព, ស្ថិរភាពនយោបាយ, សន្តិសុខ និងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ
ដ៏រឹងមាំ, សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាតិមានសន្ទុះអភិវឌ្ឍន៍ខ្លាំងក្លា,កិត្តិយស និងកិត្យានុភាពជាតិត្រូវបានលើកកម្ពស់ឥតឈប់ឈរ ហើយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក៏ត្រូវបាន
កែលម្អឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងជាលំដាប់។
អង្គមីទ្ទិញ, ជនរួមជាតិជាទីគោរពស្នេហា!
រយៈពេល ៦៤ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ, ទោះបីត្រូវឆ្លងកាត់ការលំបាក និងបញ្ហាស្មុគស្មាញជាច្រើនអនេកយ៉ាងណាក្តី, ក៏គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានស្ថិតនៅរួមសុខរួមទុក្ខ
ជាមួយប្រជាជនជានិច្ច និងបានធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិ និងប្រជាជនក្នុងគ្រប់ដំណាក់កាល រួមមាន ការឆ្លងកាត់ការតស៊ូប្រឆាំងនឹងរបបឤណានិគម,
សង្គ្រាមដែលបង្កឡើងដោយរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់ពួកលន់នល់ និងពួកបរទេសឈ្លានពានពីឆ្នាំ១៩៧០ដល់១៩៧៥ និងជាពិសេសគឺការតស៊ូរំដោះជាតិ និងប្រជាជន
ពីទារុណកម្ម និងការសម្លាប់រង្គាលយ៉ាងឃោរឃៅព្រៃផ្សៃបំផុតនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតរយៈពេល ៣ ឆ្នាំ ៨ ខែ ២០ ថ្ងៃ ដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសជាតិខ្ទេច
ខ្ទីឱ្យធ្លាក់ចុះដល់ចំណុចសូន្យ។
មហាជ័យជម្នះជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រជាជនកម្ពុជានាថ្ងៃ ៧ មករា ឆ្នាំ ១៩៧៩ លើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត បានសង្គ្រោះជាតិ និងប្រជាជនកម្ពុជាឱ្យមានជីវិត
រស់រានជាថ្មីឡើងវិញ។ លើមូលដ្ឋាននៃជ័យជម្នះនេះ, ប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលមកវិញនូវសិទ្ធិសេរីភាព, ប្រជាធិបតេយ្យ, កិត្តិយស និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដែលត្រូវបាត់បង់ទាំង
ស្រុងក្នុងរបបប៉ុលពត។ តាមរយៈមហាជ័យជម្នះជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះ កម្ពុជាបានបិទទំព័រសករាជដ៏ខ្មៅងងឹតរបស់ខ្លួន ហើយបើកឡើងនូវទំព័រសករាជថ្មី គឺសករាជឯករាជ្យ,
សេរីភាព, ប្រជាធិបតេយ្យ, និងវឌ្ឍនភាពសង្គម។
ក្នុងរយៈពេលជាង ៣៦ ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ, ឤស្រ័យដោយមានការគាំទ្រយ៉ាងរឹងមាំពីប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់ជាន់ថ្នាក់, គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានដឹកនាំប្រទេសឆ្លង
កាត់ឧបសគ្គ និងការលំបាកយ៉ាងច្រើនឥតគណនា ហើយសម្រេចបានសមិទ្ធផលធំៗជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងមិនឤចកាត់ថ្លៃបានយ៉ាងច្រើនជូនជាតិមាតុភូមិ។ ពុំមានអ្នកណា
ឤចភ្លេចបានទេថា, ក្រោយរបបប្រល័យពូជសាសន៍, កម្ពុជាត្រូវចេញដំណើរពីចំណុចសូន្យ ដោយគ្មានបានទទួលមរតកអ្វីសោះ ក្រៅតែពីគំនរផេះផង់ និងផលវិបាកដែល
សង្គ្រាម និងរបបប្រល័យពូជសាសន៍បានបន្សល់ទុកឱ្យ។ យើងបានចាក់គ្រឹះស្ថាបនាឡើងវិញនូវរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមជាតិដែលត្រូវបានបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទី ឱ្យកើតជារូបរាងពេញ
លេញ និងបានដឹកនាំស្តារ និងកសាងជាតិឱ្យមានសភាពរឹងមាំ និងទទួលបាននូវការរីកចម្រើនជាលំដាប់។ នៅក្នុងស្ថានភាពដែលពិភពលោកត្រូវបានបន្តគ្របដណ្តប់ដោយ
មនោគមវិជ្ជា និងនយោបាយសង្គ្រាមត្រជាក់, យើងបានពុះពារជម្នះគ្រោះទុរភិក្ស, ទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មកវិញនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ព្រមទាំងដឹកនាំស្តារ និងកសាង
សង្គមជាតិលើគ្រប់វិស័យ ក៏ដូចជាកសាងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនឡើងវិញឱ្យមានស្ថិរភាពជាជំហានៗ រហូតមានការរីកចម្រើនដូចបច្ចុប្បន្ន។ យើងបានបញ្ចប់សង្គ្រាម
រវាងខ្មរែ និងខ្មែរទាំងស្រុង ដោយគ្មានការបង្ហរូ ឈាម តាមរយៈនយោបាយឈ្នះ-ឈ្នះ ដែលបង្កើតបាននូវសន្តភា
ិ ពពេញលេញ និងការឯកភាពជាតិ, ឯកភាពទឹកដីទាំងស្រុង។
ព្រមជាមួយនេះ យើងបានការពារយ៉ាងរឹងមាំនូវខឿនឯករាជ្យ, អធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដី, បង្កើតទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងទូលំទូលាយជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិ និងបានចូលរួមយ៉ាងសកម្ម, ដោយស្មើភាពនិងស្មើសិទ្ធិ, ក្នុងនាមជាប្រទេសជាតិមួយដែលមានឯករាជ្យ និងអធិបតេយ្យពិតប្រាកដ,នៅក្នុងកិច្ចការតំបន់ និង
អន្តរជាតិ ព្រមទាំងបានប្រែក្លាយខ្លួនពីប្រទេសដែលទទួលយកទាហានមួកខៀវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ មកជាប្រទេសដែលបញ្ជូនកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនឱ្យពាក់មួកខៀវ
ទៅចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដែលជាចំណុចក្តៅនៅលើសកលលោកវិញ។
សមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ថ្លៃថ្លាទាំងអស់នេះ បានធ្វើឱ្យប្រជាជាតិខ្មែរយើងឤចងើបមុខឡើងវិញក្នុងនាមជាប្រជាជាតិមួយដែលធ្លាប់មានវប្បធម៌ និងអរិយធម៌ដ៏រុង
រឿង, ជាប្រជាជាតិដែលមានសេរីភាព, មានសាមគ្គីភាព និងមានមូលដ្ឋានខាងស្មារតី និងសម្ភារៈ ដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់លើជោគវាសនារបស់ខ្លួន។ ការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមានទាំងអស់
នេះ គឺជាមោទនភាពដ៏ធំធេងបំផុតរបស់សង្គមជាតិកម្ពុជា។ នៅលើកំណាត់ផ្លូវជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះ, គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានកសាង, ពង្រឹង និងពង្រីកខ្លួនឥតឈប់ឈរ
លើគ្រប់វិស័យ ដើម្បីរ៉ាប់រងនូវភារកិច្ចរាប់ម៉ឺនជំពូកដែលប្រជាជនបានប្រគល់ឱ្យ។ ផ្អែកលើគោលការណ៍ " ប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជន " គណបក្សបានធ្វើជាស្នូលនៃ
សាមគ្គភា
ី ព និងឯកភាពជាតិទាង
ំ មូល ហើយដឹកនាំបទ
្រ ស
េ ជាតិឱ្យឈានទៅមុខជានិចតា
្ច មទិសដៅដ៏តម
្រឹ ត្រវូ ។ លើមល
ូ ដ្ឋាននេះ គណបក្សសរុបបាននូវបណ្តាមរ
េ ៀនជាបទ
ពិសោធន៍ដ៏មានតម្លៃ និងជាកត្តានៃជ័យជម្នះក្នុងការដឹកនាំរំដោះជាតិ ព្រមទាំងការពារ និងកសាងជាតិគឺ ៈ គណបក្សមានភាពត្រឹមត្រូវខាងនយោបាយនៅគ្រប់កាលៈទេសៈ

, មានការគាំទដ
្រ រ៏ ង
ឹ មាំពប
ី ជា
្រ ជន, មានវិនយ
័ ម៉ង
ឺ ម៉ាត់ និងរបៀបធ្វកា
ើ រម៉តច
់ ត់,មានជួរធនធានមនុស្សដ៏សប
ំ រូ បែបប្រកបដោយសមត្ថភាព មនសិការស្នហា
េ ជាតិ និងការទទួល
ខុសត្រូវខ្ពស់ និងមានសាមគ្គីភាពឯកភាពផ្ទៃក្នុងរឹងមាំ ។ ស្នាដៃនិងសមិទ្ធផលធំៗទាំងអស់នេះ មិនគ្រាន់តែជាបុព្វបទសម្រាប់ការបន្តកសាង និងការពារមាតុភូមិកម្ពុជាជាទី
ស្រឡាញ់របស់យើងទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណោះទេ, តែក៏ជាមរតកមានតម្លៃសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយៗផងដែរ។
អង្គមីទ្ទិញ, ជនរួមជាតិជាទីគោរពស្នេហា!
ជោគជ័យរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី ៥ នៃរដ្ឋសភា បានផ្តល់ឱកាសដ៏ពេញលេញឱ្យគណបក្សបន្តបំពេញ
បេសកកម្មជាប្រវត្តិសាស្រ្ត ក្នុងការបម្រើជាតិ និងប្រជាជន ដើម្បីប្រែក្លាយកម្ពុជាទៅជាទឹកដីដ៏ពិសិដ្ឋ មានការអភិវឌ្ឍរស់រវើក ប្រកបដោយសុខសន្តិភាព និងវិបុលភាព ជា
មួយនឹងស្នាមញញឹម និងក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងភាពសុខដុមរមនា។ ការធានាបានល្អប្រសើរនូវសន្តិភាព, សន្តិសុខ, សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈក៏ដូចជាការ
សម្រេចបាននូវភាពធូរស្រាលនៃសភាពការណ៍នយោបាយនៅចុងឆ្នាំ ២០១៤ ដើមឆ្នាំ ២០១៥ នេះ បានបង្កល័ក្ខខ័ណ្ឌអំណោយផលដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍សង្គមជាតិ។
ទន្ទឹមនឹងការសម្រេចបាននូវលទ្ធផលល្អប្រសើរនៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយថ្ងៃទី ២២ កក្កដា ២០១៤ ពិសេស គឺការរៀបចំបាននូវច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និង
ការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត និងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ ព្រមទាំងការបង្កើតឡើងនូវគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំ
ការបោះឆ្នោតថ្មី ដែលនឹងធានាឱ្យការបោះឆ្នោតលើកក្រោយឤចប្រព្រឹត្តទៅកាន់តែល្អប្រសើរ ប្រកបដោយការជឿទុកចិត្ត និងបញ្ចៀសមិនឱ្យមានភាពជាប់គាំងខាងនយោ-
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បាយក្រោយពេលបោះឆ្នោត, គណបក្សនយោបាយដែលមានឤសនៈក្នុងរដ្ឋសភាក៏បានឯកភាពគ្នាប្រកាន់យក " វប្បធម៌សន្ទនា " ធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការពិភាក្សាដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនូវរាល់បញ្ហាជាតិ និងសង្គម ដែលភាគីទាំងពីរឤចមានទស្សនៈមិនទាន់ស្របគ្នា ដោយភាពស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នា, គោរព និងឱ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមក។
នេះគឺជាបុរេល័ក្ខខ័ណ្ឌដ៏សំខាន់មួយទៀត ដែលផ្តល់នូវភាពជឿជាក់លើការបន្តបោះជំហានទៅមុខរបស់កម្ពុជា។
នៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច, ទោះជាត្រូវបន្តប្រឈមនឹងភាពមិនប្រាកដប្រជា និងហានិភ័យធំៗមួយចំនួន, ទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេស, រួមមានដូចជា គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ, អស្ថិរភាពនយោបាយ ក៏ដូចជាចលាចល និងភាពមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងទីផ្សារពលកម្មនៅក្រោយពេលបោះឆ្នោត ព្រមទាំងការបន្តនៃភាពមិនប្រាកដប្រជានៅក្នុង
ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសកលយ៉ាងណាក៏ដោយ, ក៏កម្ពុជានៅតែឤចសម្រេចបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងអត្រា ៧,៣ ភាគរយ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៣ និងប្រមាណ ៧ ភាគរយ ក្នុងឆ្នាំ
២០១៤ ហើយនៅឆ្នាំ ២០១៥ ការព្យាករណ៍បង្ហាញថា សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងឤចសម្រេចបានកំណើនជុំវិញ ៧ ភាគរយ បន្តទៀត។ ផសស សម្រាប់ប្រជាជនម្នាក់ត្រូវបាន
រំពឹងថានឹងបន្តកើនឡើងពី ១០៤២ ដុល្លារឤមេរិក នៅឆ្នាំ ២០១៣ ដល់ ១១២៣ ដុល្លារឤមេរិក នៅឆ្នាំ ២០១៤ និងឤចកើនដល់ ១២២០ ដុល្លារឤមេរិក នៅឆ្នាំ ២០១៥។
អតិផរណាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំត្រូវបានគ្រប់គ្រងឱ្យស្ថិតនៅក្រោមកម្រិត ៥ ភាគរយ ពោលគឺស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ ៣,៥ ភាគរយ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ និងក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ។ អត្រាប្តូរប្រាក់
ក៏តវូ្រ បានធានាឱ្យមានស្ថរិ ភាពជាទូទៅក្នង
ុ រង្វង់ ៤០៥០ រៀល ក្នង
ុ មួយដុលរ្លា ឤមេរក
ិ ។ អត្រានភា
ៃ ពក្រក
ី ត
្រ វូ្រ បានកាត់បន្ថយមកនៅក្រោម ១៨ ភាគរយ នៅឆ្នាំ ២០១៣ ។
លើសពីនេះទៀត ផលផ្លែផ្កានៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក៏ត្រូវបានបែងចែកក្នុងលក្ខណៈកាន់តែមានសមធម៌ឡើង ដែលត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈការធ្លាក់ចុះនៃមេគុណវិសមភាពនៃការប្រើប្រាស់ពី ០,៤១ នៅឆ្នាំ ២០០៧ មកនៅត្រឹម ០,២៩ នៅឆ្នាំ ២០១២ ជាមួយនឹងការរំពឹងថា តួលេខនេះបន្តមានការធ្លាក់ចុះថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៣,
២០១៤ និង ២០១៥ នេះ។
ការអនុវត្តថវិកាឆ្នាំ ២០១៤ បានបង្ហាញឱ្យឃើញនូវលទ្ធផលគួរជាទីលើកទឹកចិត្តមួយចំនួននៃការកែទម្រង់ស៊ីជម្រៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ ការប្រមូល
ចំណូលថវិការដ្ឋ ពិសេសចំណូលគយ និងពន្ធដារ ត្រូវបានពង្រឹងក្នុងកម្រិតគួរឱ្យកត់សម្គាល់ដែលត្រូវបានឆ្លុះបញ្ជាំងឱ្យឃើញតាមរយៈកំណើនយ៉ាងខ្លាំងនៃចំណូលចរន្ត
ថវិការដ្ឋក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ ក្នុងអត្រាប្រមាណ ១១,៧% លើសពីគោលដៅកំណត់ក្នុងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០១៤ ឬបានកើនប្រមាណ ២៤,៦% ធៀបនឹងការអនុវត្តក្នុងឆ្នាំ
២០១៣។ ក្នុងប្រតិបត្តិការចំណាយសាធារណៈ, គោលការណ៍វិចារណកម្មចំណាយ ដែលសំដៅធានាឱ្យចំណាយថវិកាមានការឆ្លើយតបកាន់តែល្អប្រសើរឡើងទៅនឹង
គោលនយោបាយជាឤទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ព្រមទាំងគោលការណ៍បង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងស័ក្តិសិទ្ធភាពនៃចំណាយ, ទាំងក្នុងកម្រិតវិភាជន៍ ទាំងក្នុងកម្រិតបច្ចេកទេស
និងប្រតិបត្តិការ, ក៏ត្រូវបានប្រកាន់ និងជំរុញអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន។ ចំណុចលេចធ្លោជាងគេបំផុតនៅក្នុងនេះ គឺការដំឡើងបៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការ, យោធិន, នគរបាលជាតិ
និងនិវត្តជន ពិសេសជូនគ្រូបង្រៀន និងគ្រូពេទ្យ, ទន្ទឹមនឹងការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធបៀវត្ស និងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលសាធារណៈ ដែលផ្តោតជាសំខាន់លើការធានាបើកប្រាក់បៀវត្សជូន
មន្ត្រីរាជការឱ្យបានទាន់ពេលវេលាក្នុងសប្តាហ៍ទី ៤ នៃខែនីមួយៗ តាមប្រព័ន្ធធនាគារដោយបើកផ្តល់ត្រង់ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់មន្ត្រីរាជការម្នាក់ៗនៅក្នុងធនាគារពាណិជ្ជ។
អង្គមីទ្ទិញ, ជនរួមជាតិជាទីគោរពស្នេហា!
សោកនាដកម្ម, ការឈឺចាប់, ការភ័យខ្លាច និងការបាត់បង់ ដែលប្រជាជាតិយើងបានជួបប្រទះក្នុងអតីតកាលថ្មីៗនេះបានកន្លងផុតទៅហើយ។ បច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុង
រស់នៅលើទឹកដីមួយដែលមានសន្តិភាពពេញលេញ, មានស្ថិរភាពនយោបាយ, មានការបង្រួបបង្រួមជាតិ និងឯកភាពផ្ទៃក្នុងជាតិ ក្រោមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែមួយ,មាន
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងចាក់គ្រឹះរឹងមាំក្នុងសង្គមជាតិ និងមានខឿនសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចដែលកំពុងរីកលូតលាស់ប្រកបដោយថាមពល និងជវភាព។ ទាំងអស់នេះគឺជាសមិទ្ធផលដ៏ថ្លៃថ្លាបំផុតដែលកើតចេញពីការប្រឹងប្រែងប្រកបដោយទឹកចិត្តប្តូរផ្តាច់របស់សមាជិកសមាជិកាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ៗរូប,របស់មន្ត្រីរាជការ

ក៏ដូចជាកង

កម្លាំងប្រដាប់ឤវុធគ្រប់ប្រភេទ និងប្រជាជនយើងគ្រប់សមាសភាពសង្គម, ព្រមទាំងពីការរួមវិភាគទានដ៏ថ្លៃថ្លាពីសំណាក់ដៃគូ និងបណ្តាប្រទេសជាមិត្តជិតឆ្ងាយទាំងអស់
ចំពោះបុព្វហេតុសន្តិភាព, ប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា។ ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សុទ្ធតែកំពុងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីសមិទ្ធផលដ៏មានតម្លៃទាំងអស់នេះ។
នៅក្នុងបរិការណ៍នេះ, គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា, ដែលបានទទួលឤណត្តិពីប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យ ដោយសេរី ត្រឹមត្រូវ និងយុត្តិធម៌ ឱ្យបន្ត
ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី ៥, មានការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងហ្មឹងម៉ាត់ឥតរាថយក្នុងការជំរុញអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនឱ្យសម្រេចបានលទ្ធផលល្អប្រសើរលើគ្រប់
វិស័យ។
គណបក្សប្រជាជនកម្ពជា
ុ ប្រកាន់ជហ
ំ រយ៉ាងរឹងមាំកង
្នុ ការថែរក្សាការពាររាល់សមិទ្ធផលនៃសង្គមជាតិ ជាពិសេសគឺសន្តភា
ិ ព និងស្ថិរភាពនយោបាយ ដែលជាសមិទផ
្ធ ល
ដ៏ធំធេងមិនឤចកាត់ថ្លៃបាន និងជាបុព្វល័ក្ខខ័ណ្ឌសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម។ ក្នុងស្មារតីនេះ គណបក្សនឹងបន្តអនុវត្តនយោបាយសាមគ្គីប្រជាជាតិទាំង
មូល ដោយមិនបែងចែកនិន្នាការនយោបាយ, អតីតកាល, ភេទ, ជំនឿសាសនា, ដើមកំណើតជាតិ និងឋានៈសង្គម នៅលើមូលដ្ឋាននៃការគោរពប្រតិបត្តិខ្ជាប់ខ្លួននូវរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងបាវចនា " ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ " ដើម្បីថែរក្សា និងពង្រីករាល់សមិទ្ធផលដែលសម្រេចបានរយៈពេល ៣៦ ឆ្នាំកន្លងមក និងធានាជោគជ័យក្នុង
ដំណើរការកសាង និងការពារមាតុភូមិតទៅមុខទៀត។ លើមូលដ្ឋាននៃការអនុវត្តនយោបាយនេះ យើងនឹងបន្តលើកកម្ពស់ " វប្បធម៌សន្ទនា " ជាមួយគណបក្សនយោបាយ
ទាំងអស់ ដោយបញ្ចប់ការប្រឈមមុខគ្នា ក្នុងគោលបំណងធានាឱ្យបាននូវស្មារតីសាមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូល, ធានានូវបរិយាកាសនយោបាយល្អប្រសើរប្រកបដោយស្ថិរភាព
និងធានានូវភាពសុខដុមរមនាក្នុងសង្គមជាតិ ក៏ដូចជាធានានូវការជឿទុកចិត្តរបស់អ្នកវិនិយោគទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ។
នៅក្នុងផ្នែកសង្គម-សេដ្ឋកិច្ច, គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាគាំទ្រយ៉ាងក្លៀវក្លា និងពេញទំហឹងចំពោះការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការជំរុញអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្ត
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ចតុកោណ-ដំណាក់កាលទី ៣ព្រមទាំង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៤-២០១៨ ឱ្យសម្រេចបានជោគជ័យតាមការរំពឹងទុក ដោយផ្តោតឤទិភាពលើកិច្ចការសំខាន់ៗដូចតទៅ ៖
១-ការបន្តពង្រឹងសន្តិភាព, ស្ថិរភាពនយោបាយ, សន្តិសុខ និងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ;
២-ការបន្តជំរុញអនវុត្តគោលនយោបាយលើកកម្ពស់កំណើន, ការងារ, សមធម៌ និងប្រសិទ្ធភាព សំដៅកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជន និងបែងចែកផ្លែផ្កានៃកំណើន
ប្រកបដោយសមធម៌ដល់គ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនៃប្រជាជន តាមរយៈការបន្តធានាសម្រេចឱ្យបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ ក្នុងអត្រាប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យមប្រមាណ ៧ ភាគរយ, ការ
ធានាបាននូវស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុដោយគ្រប់គ្រងអតិផរណាឱ្យស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតក្រោម ៥ ភាគរយ និងរក្សាស្ថិរភាពនៃអត្រាប្តូរប្រាក់, ការបន្តខិតខំ
កៀរគរចំណូល និងធានាប្រសិទ្ធភាពចំណាយថវិកាជាតិ ព្រមទាំងការបង្កើនភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិចំពោះវិបត្តិនិងហានិភ័យផ្សេងៗ គួបផ្សំនឹងការបន្តជំរុញការវិនិយោគ
លើហេដ្ឋារចនាសម្ពន
័ ្ធចាំបាច់នានា ក៏ដច
ូ ជាការរៀបចំឱ្យមាននូវប្រពន
័ ឡ
្ធ ូជស
ី ្ទីកដ៏រស់រវើក និងការធានានូវភាពសុខដុមរមនានៅក្នង
ុ ទំនាក់ទន
ំ ងវិជ្ជាជវី ៈ និងក្នង
ុ ទីផ្សារការងារ
សំដៅបង្កើនភាពទាក់ទាញសម្រាប់ការវិនិយោគ, ជំរុញបង្កើតការងារ និងបង្កើនចំណូលសម្រាប់ប្រជាពលករកម្ពុជា ;
៣-ការបន្តផ្តល់ឤទិភាពដល់ការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សអប្បបរមារបស់មន្ត្រីរាជការ និងកងកម្លាំងប្រដាប់ឤវុធ ឆ្ពោះទៅសម្រេចគោលដៅឱ្យបានជាង ១ លានរៀល នៅឆ្នាំ
២០១៨ ដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធបៀវត្ស, ការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ, ការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើ
ពុករលួយ, ទន្ទម
ឹ នឹងការបន្តផ្តោតការយកចិតទ
្ត ុកដាក់លើការធានាល័កខ
្ខ ណ
័ ្ឌការងារសមរម្យ និងការលើកកម្ពស់ជវី ភាពរបស់កម្មករ-កម្មការិនី ព្រមទាំងការខិតខំដោះស្រាយ
បញ្ហាជាក់ស្តែងមួយចំនួនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ចំពោះជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជន រួមមានដូចជា បញ្ហាថ្លៃអគ្គិសនី, ថ្លៃទឹក និងបណ្តាញផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត,
ថ្លៃកសិផល និងបញ្ហាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គ្រួសារកសិករជាដើម ;
៤-ការបន្តធានាអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ចាំបាច់នានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឱ្យមានលក្ខណៈកាន់តែស៊ីជម្រៅ និងទទួលបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាជាក់ស្តែងជាបណ្តើរៗ រួមមាន
ការកែទម្រង់កងកម្លាំងប្រដាប់ឤវុធ,ការកែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ, ការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ និងតុលាការ, ការកែទម្រង់ដីធ្លី និងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ
ពិសេសធនធានព្រៃឈើ, ធនធានជលផលនិងធនធានរ៉ែ ដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការបន្តខិតខំពង្រឹងស្ថាប័នជាតិ និងប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ច ដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាព,គណនេយ្យ
ភាព, តម្លាភាព, សមធម៌និងយុត្តិធម៌សង្គម;
៥-ការបន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស តាមរយៈការលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំ, ការបណ្តុះ- បណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងបច្ចេកទេសព្រមទាំងការលើកកម្ពស់គុណ
ភាពសេវាសុខាភិបាល, ទន្ទឹមគ្នានឹងការបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើការលើកស្ទួយវិស័យវប្បធម៌, សិល្បៈ, កីឡា និងសង្គមកិច្ចឱ្យឆ្លើយតបនឹងសំណូមពរនៃការជំរុញ
ល្បឿនកសាងជាតិ, ការកែលម្អគុណភាពនៃជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន, ការតម្កើងតម្លៃសីលធម៌ ព្រមទាំងការការពារលើកកម្ពស់មរតកវប្បធម៌ និងអត្តសញ្ញាណជាតិ ;
និង
៦-ការលើកកម្ពស់គុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃសេវាសាធារណៈដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពរ និងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជនហើយទទួលបាននូវការពេញចិត្តពី
សំណាក់ប្រជាជន ។
បន្ថម
ែ លើនេះគណបក្សប្រជាជនកម្ពជា
ុ ផ្តលឤ
់ ទិភាពពិសេសទៅលើការអភិវឌ្ឍយុវជនដែលជាសសរទ្រង
ូ និងជាកម្លាង
ំ បន្តវេន ក្នង
ុ ការកសាង និងការពារប្រទស
េ ជាតិ,
ក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីកុមារ និងជនពិការព្រមទាំងការជួយគាំពារដល់ក្រុមជនងាយរងគ្រោះក្នុងសង្គម ឱ្យមានជីវភាពរស់នៅបានសមរម្យ ស្របជាមួយការរីក
ចម្រើននៃសង្គមជាតិ ។
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាគាំទ្រការបង្កើតច្បាប់ស្តីពីសមាគម

និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

និងច្បាប់ស្តីពីសហជីព

ដើម្បីការពារទ្រទ្រង់សិទ្ធិ,

សេរីភាព

និង

ផលប្រយោជន៍របស់សមាគម, អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល និងសហជីពទាំងអស់ និងផលប្រយោជន៍សាធារណៈ ព្រមទាំងធានាឱ្យកិច្ចដំណើរការរបស់អង្គការទាំងនេះ
ប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ស្របតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋ និងអភិបាលកិច្ចល្អ។ គណបក្សប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះរាល់ទង្វើជ្រៀតជ្រែកពីមជ្ឈដ្ឋានបរទេសចូលក្នុង
ដំណើរការនេះដែលជាការរំលោភបំពានលើឯករាជ្យ និងអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជា ហើយអំពាវនាវឱ្យមានការគោរពចំពោះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលជារដ្ឋអធិបតេយ្យ
និងជាសមាជិកមួយនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ។
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាគាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះការប្តេជ្ញាចិត្តមោះមុតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងកិច្ចការពារអធិបតេយ្យជាតិ និងបូរណភាពទឹកដី ជាពិសេសការខិតខំ
ដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងដោយឈរលើមូលដ្ឋានរដ្ឋធម្មនុញ្ញ, ច្បាប់ជាតិ, ច្បាប់អន្តរជាតិ និងឯកសារគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនានា ដើម្បីកសាងខ្សែបន្ទាត់
ព្រំដែនទាំងមូល ជាមួយប្រទេសជិតខាងទៅជាព្រំដែនស្ថិរភាព, សន្តិភាព, មិត្តភាព, សហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍន៍។
នៅក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះដែរ ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅ ចំពោះបណ្តាប្រទេសជាមិត្ត, ដៃគូបរទេស និងអង្គការអន្តរជាតិទាំងអស់ ដែលបានជួយ
ឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់បុព្វហេតុដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ព្រមទាំងកំពុងតែបន្តពង្រឹង និងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលជាការរួម
ចំណែកដ៏សំខាន់មួយមិនឤចខ្វះបាន ដើម្បីសន្តិភាព, ប្រជាធិបតេយ្យ និងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា ។
ជាទីបញ្ចប់, ទូលព្រះបង្គំ, ខ្ញុំព្រះករុណា, ខ្ញុំ, សូមថ្វាយ, ប្រគេនពរនិងប្រសិទ្ធពរជូន សម្តេច, ឯកឧត្តម, លោកជំទាវ, ភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិនិងអន្តរជាតិ, សមាជិក-សមាជិកា
នៃអង្គមីទ្ទិញ និងជនរួមជាតិទាំងអស់ សូមបានប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង ៤ ប្រការ គឺ ៈឤយុ, វណ្ណៈ, សុខៈ, ពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ ៕
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ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃពិធីមីទ្ទិញរំឭកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៦៤
ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
(២៨.០៦.១៩៥១-២៨.០៦.២០១៥)
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កាលប្រវត្តិសំខាន់ៗរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
របស់បរទេស ព្រមទាំងជំរុញការតស៊ូទាមទារលើកស្ទួយសិទ្ធិសេរីភាព ប្រជាធិបតេយ្យ កែប្រែជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន ។

ថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៦០ មហាសន្និបាតលើកទី ២ កោះប្រជុំនៅភ្នំពេញ។ មហាសន្និបាតបានសម្រេចមាគ៌ាតស៊ូក្នុងសភាពការណ៍ថ្មីអនុម័តបណ្តាខ្លឹម
សារកែសម្រួលលក្ខន្តិកៈបក្ស និងបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិម។
ពេលប្រទេសជាតិធ្លាក់ក្នុងភ្លើងសង្រ្គាមពីឆ្នាំ

១៩៧០-១៩៧៥

បន្ទាប់ពីរដ្ឋ

ប្រហារថ្ងៃទី ១៨ មីនា ដែលបង្កដោយពួកលន់នល់ និងកម្លាំងអមិត្ត បក្សបានបន្តការ
តស៊ូប្រយុទ្ធរំដោះជាតិ

ដោយធ្វើជាកម្លាំងស្នូលនៅក្នុងរណសិរ្សរួបរួមជាតិកម្ពុជា

រហូតទទួលបានជ័យជម្នះនាថ្ងៃ ១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ ១៩៧៥។ ចាប់ពីពេលនោះ បក្ស
ប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរ ដែលត្រូវពួកប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត ប្លន់សិទ្ធិដឹកនាំទាំង
ស្រុង ត្រូវបំផ្លាញទាំងខាងនយោបាយ សតិអារម្មណ៍ និងចាត់តាំង។

ថ្ងៃទី ៥-៦ ខែមករា ឆ្នាំ ១៩៧៩ មហាសន្និបាតលើកទី ៣ មានបក្ខជនចំនួន
៦២ រូប តំណាងឲ្យបក្ខជនជាង ២០០ នាក់ ដែលនៅរស់រួចផុតពីការកាប់សម្លាប់
របស់ពួកប៉ុលពត

បានជួបប្រជុំដើម្បីកំណត់ទិសដៅជាយុទ្ធសាស្រ្តសំខាន់ៗរបស់

បក្ស ។ មហាសន្និបាតបានអនុម័តកម្មវិធីនយោបាយថ្មីក្នុងនោះបានកំណត់ភារកិច្ច
ជាមូលដ្ឋានចំពោះមុខ គឺវាយផ្តួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត ដើម្បីសង្រ្គោះ
ជាតិ និងប្រជាជន អនុម័តលក្ខន្តិកៈបក្សថ្មី ជ្រើសតាំងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំបក្ស និង
សម្តេច ហេង សំរិន ប្រធានរណសិរ្យ សម្តេច ជាស៊ីម អនុប្រធានរណសិរ្យ
ធ្វើដំណើរត្រួតពល ក្នុងឱកាសពិធីមីទ្ទិញប្រកាសរណសិរ្យសាមគ្គីសង្រ្គោះជាតិកម្ពុជា

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានបដិសន្ធិនៅថ្ងៃទី ២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៥១
ដោយមានឈ្មោះដើមថា " បក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ខែ្មរ " ដែលមានប្រភពពីចលនា
តស៊ូរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាប្រឆាំងអាណានិគមនិយមបារំាង ដើម្បី ឯករាជ្យជាតិ។
ចាប់តាំងពីពេលបដិសន្ធិរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន គណបក្សបានប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោល
បំណង និងឧត្តមគតិរបស់ខន
្លួ គឺឈរនៅខាងប្រជាជន ផ្សារភ្ជាបរ់ ម
ួ សុខរួមទុកជា
្ខ មួយ
ប្រជាជន ខិតខំប្រមូលកម្លាំងប្រជាជាតិទាំងមូល ដែលមានឧត្តមគតិស្នេហាជាតិ
មាតុភូមិ ប្រឹងប្រែងជម្នះគ្រប់ឧបសគ្គ ស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ សន្តិភាព ដោយ
មិនប្រកាន់ឋានៈ ជីវភាព ជនជាតិ ជំនឿ សាសនា អតីតកាល ដើម្បីរម
ួ កម្លាង
ំ គ្នាការពារ
មាតុភូមិ ការពារសមិទ្ធផលសង្គមជាតិ និងកសាងប្រទេសកម្ពុជាមួយ ឯករាជ្យ សន្តិភាព សេរីភាព អព្យាក្រឹត ប្រជាធិបតេយ្យ និងវឌ្ឍនភាពសង្គម។ រយៈពេល ៦៤ ឆ្នាំ
កន្លងមកនេះ ជាពិសេសបន្ទាប់ពីថ្ងៃជ័យជម្នះ ៧ មករា ឆ្នាំ ១៩៧៩ គណបក្សបាន
សម្រេចស្នាដៃធំៗជាប្រវត្តិសាស្រ្តយ៉ាងច្រើនជូនជាតិ និងប្រជាជន។
ខាងក្រោមនេះគឺជាកាលប្រវត្តិសំខាន់ៗរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ៈ

 ថ្ងៃទី ២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩៥១ មហាសន្និបាតលើកទី១ បង្កើត " បក្សប្រជា
ជនបដិវត្តន៍ខ្មែរ " ដែលប្រពឹត្តទៅនៅតំបន់រំដោះ។ មហាសន្និបាតបានជ្រើសតាំង
ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់បក្ស

និងសម្រេចមាគ៌ាតស៊ូប្រឆាំងពួកអាណានិគមនិយមដើម្បី

ដណ្តើមឯករាជ្យជូនជាតិ ។
ចលនាតស៊ូរបស់ប្រជាជន

ក្រោមការដឹកនាំរបស់បក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរ

បានរួមវិភាគទានយ៉ាងធំធេងចំពោះជោគជ័យនៃចលនាក្រោកឈររបស់ប្រជាជន
ទូទាំងប្រទេស ដើម្បីដណ្តើមឯករាជ្យជាតិ នាថ្ងៃទី ៩ ខែវិច្ឆកា ឆ្នាំ ១៩៥៣ ក្រោមព្រះ
រាជបូជនីយកិច្ចនៃ ព្រះករុណាព្រះបាទ សម្តេចព្រះនរោត្តម សីហនុ ព្រះ
មហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាទីគោរពសក្ការៈ ។ បន្ទាប់ពី
ប្រទេសទទួលបានឯករាជ្យហើយ បក្សបានបន្តធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដើម្បីការ
ពារខឿនឯករាជ្យ សន្តិភាព និងអព្យាក្រឹតភាពរបស់កម្ពុជា ប្រឆាំងការជ្រៀតជ្រែក

បានសម្រេចបងើ្កតគណៈចលនាកសាងបក្សឡើងវិញ (កសាងបក្សឡើងវិញទាំង
ខាងនយោបាយសតិអារម្មណ៍ ចាត់តាំង)។

 ថ្ងៃទី ២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ ១៩៨១ មហាសន្និបាតបក្សលើកទី ៤ ប្រារព្ធនៅទី
ក្រុងភ្នំពេញដោយមានតំណាងចូលរួម ១៦២ រូប។ មហាសន្និបាតបក្សបានអនុម័ត
របាយការណ៍នយោបាយ កម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច សម្រាប់រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំ
ខាងមុខ របាយការណ៍អំពកា
ី រកសាងបក្ស អនុម័តលក្ខន្តិកៈបក្ស និងប្តរូ ឈ្មោះបក្សជា
" បក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍កម្ពុជា " ។ មហាសន្និបាតបក្សបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង
គណៈកម្មាធកា
ិ រមជ្ឈិមបក្សថ្មី ដែលមានសមាជិកពេញសិទិ្ធ ១៩ រូប និងបម្រង
ុ ២ រូប ។
មហាសន្និបាតកំណត់ថា ភារកិច្ចរួមជាយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងដំណាក់កាលនោះគឺការពារ
ឯករាជ្យជាតិ និងកសាងមាតុភូមិ ក្នុងនោះការការពារមាតុភូមិជាភារកិច្ចចំបងរបស់
ប្រជាជនកម្ពុជា

ចំពោះការស្តារសេដ្ឋកិច្ច

ត្រូវយកការស្តារកសិកម្មធ្វើជាភារកិច្ច

ស្នូល ។

ថ្ងៃទី ១២-១៥ ខែមករា ឆ្នាំ ១៩៨៤ សន្និបាតកម្មាភិបាលទូទាំងប្រទេស
របស់បក្ស បានឯកភាពលើតួនាទីសំខាន់ៗរបស់ក្រុមសាមគ្គីបង្កបងើ្កនផលនៅក្នុង
ចលនាបដិវត្តន៍ ជាពិសេសលើភារកិច្ចបង្កបងើ្កនផល កសាងជនបទ និងពង្រឹងរដ្ឋ
អំណាច។ ឯកភាពលើទិសដៅគោលបំណង និងខ្លឹមសារពង្រឹងក្រុមសាមគ្គីដែលជា
សំខាន់ គឺការពង្រឹងការងារគ្រប់គ្រងមធ្យោបាយផលិតកម្ម កម្លាំងពលកម្ម ការបែង
ចែកភោគផល និងការងារបណ្តុះបណ្តាលកម្មាភិបាល ក្រុមសាមគ្គឺ និងកម្មាភិបាល
ភូមិ ឃុំ។

ថ្ងៃទី ២-៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៨៤ សន្និបាតកម្មាភិបាលទូទាំងប្រទេសរបស់
បក្ស

បានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្តីពីបញ្ហាសំខាន់ៗជាបន្ទាន់មួយចំនួននៃការ

ងារសតិអារម្មណ៍ សេចក្តីសម្រេចចិត្តស្តីពីគោលនយោបាយចំពោះកសិករ ចំពោះ
ជនជាតិភាគតិច និងចំពោះសេដក
្ឋ ច
ិ ផ
្ច លិតកម្មឯកជន។ អង្គសន្នបា
ិ តបានបោះឆ្នោត
ជ្រើសតាំងសមាជិកបម្រុងបំពេញបនែ្ថមឲ្យគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សចំនួន ៨ រូប
ទៀត ។

ថ្ងៃទី ១៣-១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ ១៩៨៥ មហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេស
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សម្តេច ជាស៊ីម ជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាជនក្នុងតំបន់រំដោះ

សម្តេច ហ៊ុន សែន ជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាជនក្នុងតំបន់រំដោះ

លើកទី ៥ របស់បក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍កម្ពុជាបានឯកភាពលើរបាយការណ៍នយោ-

បក្ស (ពេញសិទ៤
្ធិ ៦រូប និងបម្រុង ១០រូប ) មកជាសមាជិកគណៈកម្មាធកា
ិ រកណ្តាល

បាយដែលបានកំណត់ភារកិច្ចរួមជាយុទ្ធសា្រស្ត គឺការពារឯករាជ្យជាតិ កសាងមាតុ-

មានចំនួន ៥៦ រូប។

ភូមិឈានឡើងជាជំហានៗ ក្នុងនោះភារកិច្ចចំបង គឺការពារមាតុភូមិ ការពារសមិទ្ធ-

-ផ្ទេរសមាជិកការិយាល័យនយោបាយ

និងសមាជិកគណៈលេខាមជ្ឈិមបក្ស

ផលបដិវត្តន៍។ មហាសន្និបាតបានកំណត់កម្មវិធីស្តារនិងពង្រីកសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច

ទាំងអស់ (សមាជិកការិយាល័យនយោបាយពេញសិទ្ធិ ១៣រូប បម្រុង ៣រូប និង

៥ ឆ្នាំ លើកទី ១ (១៩៨៦-១៩៩០) និងអំពីភារកិច្ចកសាងបក្សក្នុងដំណាក់កាល

សមាជិកគណៈលេខាមជ្ឈិមបក្ស ១រូប ) មកជាសមាជិកគណៈអចិន្រៃ្តយ៍គណៈ-

ថ្មី។ មហាសន្និបាតបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស

កម្មាធិការកណ្តាល មានចំនួន ១៧រូប( គណៈលេខាមជ្ឈិមបក្សចាស់ មាន ៦រូបៈ

៤៥ រូប ក្នុងនោះមានសមាជិកបម្រុង ១៤ រូប បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសម្តេច ហេង

សម្តេច ហេង សំរិន ឯកឧត្តម ប៊ូ ថង ឯកឧត្តម ស ខេង ឯកឧត្តម សាយ

សំរិន ជាអគ្គលេខាមជ្ឈិមបក្ស បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈិម

ភូថង ឯកឧត្តម សាយ ឈុំ ឯកឧត្តម កែ គឹមយ៉ាន)។

បក្សចំនួន ៩ រូប និងសមាជិកបម្រុងការិយាល័យនយោបាយចំនួន ២ រូប ។

ថ្ងៃ ៥-១២ ខែមេសា ឆ្នាំ ១៩៨៩ សន្និបាតកម្មាភិបាលទូទាំងប្រទេសបាន
ឯកភាពលើរបាយការណ៍អំពីសភាពការណ៍កម្ពុជារយៈពេល ១០ ឆ្នាំ (១៩៧៩-

-តែងតាំង សម្តេច ហេង សំរិន ជាប្រធានកិត្តិយសគណបក្ស។
-ជ្រើសតាំង សម្តេច ជា ស៊ីម ជាប្រធានគណបក្ស និងសម្តេច ហ៊ុន សែន
ជាអនុប្រធានគណបក្ស។

១៩៨៩) និងទិសដៅសំខាន់ៗ ១៩៨៩-១៩៩០ និងបណ្តាឆ្នាំបន្ត ព្រមទាំងបាន

ថ្ងៃ ២៨ -២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ

អនុម័តគោលនយោបាយថ្មីចំនួន ៥ គឺគោលនយោបាយគ្រប់គ្រង និងប្រីប្រាស់ដីធ្លី

១៩៩២ មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញ

គោលនយោបាយចំពោះកសិករ គោលនយោបាយចំពោះផលិតកម្ម អាជីវកម្ម កសិ-

តំណាងទូទាំងប្រទេស

កម្ម តាមរបៀបប្រវាស់ដៃ គោលនយោបាយចំពោះឧស្សាហកម្មតូច និងសិប្បកម្មក្នុង

គណបក្ស

ក្របខណ្ឌសេដ្ចកិច្ចគ្រួសារ ឯកជន សមូហភាព និងរដ្ឋចម្រុះឯកជន និងគោលនយោ-

៦២៣ រូប បានឯកភាពលើការ

បាយដឹកជបញ្ជូនឯកជន។

វាយតម្លៃ

សន្និបាតបានបោះឆ្នោតបំពេញសិទ្ធិគណៈកម្មាធិការ

របស់

មានតំណាងចូលរួម
សភាពការណ៍កម្ពុជា

មជ្ឈិម ៧ រូប បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងបំពេញបនែ្ថមសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិម

ក្នុង

អំឡុងពេលអនុវត្តកិច្ចព្រម

ចំនួន ១១ រូប និងបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងបំពេញបនែ្ថមសមាជិកបម្រុងគណៈកម្មាធិ-

ព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស និង ទិសដៅ

ការមជ្ឈឹមចំនួន១០រូប។

ខាងមុខ

អនុម័តការកែសម្រួល

ចំណុចមួយចំនួននៃ

 ថ្ងៃ ១៧-១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ

លក្ខន្តិកៈ

មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញ

គណបក្ស ក្នង
ុ នោះ មានការកែប្រែ

តំណាងទូទាំង ប្រទេសបាន អនុម័ត

រូបសញ្ញាគណបក្ស ដោយប្តូររូបប្រាសាទកំពូល ៥ និងជំនួសមកវិញដោយ រូបព្រាប

កម្មវិធីនយោបាយ អនុម័តលក្ខន្តិកៈ

ស នៅកណ្តាល ។ ប្រគល់សិទ្ធិជូនគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល

កែប្រែថ្មី

កំណត់រូបសញ្ញាថ្មីនៅពេលចាំបាច់

១៩៩១

និងបានប្តូរឈ

្មោះបក្សពី

និងកែប្រែអក្សរកាត់នូវឈ្មោះគណបក្សពី

បក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍កម្ពុជា មកជា

គ.ប.ប.ក មកជា ប្រ.ជ ។ មហា

គណបក្សប្រជាជនកម្ពជា
ុ ហើយបាន

សន្និបាតបានបោះឆ្នោតជ្រើស

កំណត់អំពីរូបសញ្ញា

តាំងបំពេញបនែ្ថម

សមាជិក

គណៈកម្មាធិការ

កណ្តាល

របស់គណ-

បក្ស ដែលមានរូបប្រាសាទកំពូល
៥ ។ មហាសន្និបាតបានគាំទ្រទាំងស្រុងនូវបទអន្តរាគមន៍របស់សមេ្តច ហ៊ុន សែន

ចំនួន ១៩ រូបដែលធ្វើឲ្យចំនួន

ដែលបានធ្វើការវាយតម្លៃលើទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗនៃសភាពការណ៍កម្ពុជា

និងលើក

សមាជិក

គណៈកម្មាធិការ

ទិសដៅជំរុញអនុវ ត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្ស ។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃមហា

កណ្តាល

នៃគណបក្សសរុប

សន្និបាតវិសាមញ្ញនេះ

មាន ៧៥ រូប ។

អនុវត្តតាមលក្ខន្តិកៈកែប្រែថ្មី

សន្និបាតគណៈកម្មាធិការ

កណ្តាលលើកទី ១៤ បានសម្រេច ៈ
-ផ្ទេរសមាជិកពេញសិទ្ធិ និងសមាជិកបម្រុងទាំងអស់នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិម

ផែ្អកលើមូលដ្ឋាន សេចក្តី
សម្រេចចិត្តខាងលើនេះ

អង្គ
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ប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាលថ្ងៃទី ២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៩២ ដោយ

កណ្តាលចំនួន

មានការចូលរួមពីមន្រ្តីដឹកនាំរបស់គណបក្សនៃក្រសួងស្ថាប័ន និងខេត្ត ក្រុងបាន

កម្មាធិការកណ្តាលមានចំនួនសរុប ២៦៨រូប ។ ទន្ទឹមនេះ មហាសន្និបាតបានសម្រេច

សម្រេចកែប្រែរូបសញ្ញាគណបក្សជាថ្មីពីរូប ព្រាបស មកជា ទេវតាបាចផ្កា វិញ ។

ជាឯកច្ឆន្ទជ្រើសតាំងសម្តេច ហ៊ុន សែន អនុប្រធានគណបក្សជាបេក្ខជនសម្រាប់

ថ្ងៃ ២៤ -២៧ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៧ មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងទូទំាង

៦រូប

ដែលបានទទួលមរណភាពធ្វើឲ្យបរិមាណសមាជិកគណៈ

មុខតំណង
ែ នាយករដ្ឋមន្តន
ី្រ រា
ៃ ជរដ្ឋាភបា
ិ លកម្ពជា
ុ សម្រាបន
់ ត
ី កា
ិ លទី៤នៃរដ្ឋសភា។

គណបក្សបានអនុម័តជាឯកច្ឆ័ន្ទសេចក្តីប្រកាសស្តីពីកម្មវិធីនយោ-

ថ្ងៃ ៣ មិនា ឆ្នាំ២០០៧ សន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្តាលលើកទី៣៣បាន

បាយរបស់គណបក្ស ដើម្បីស្តារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរយៈពេលខាងមុខ អនុម័ត

ពិភាក្សា និងអនុមត
័ របាយការណ៍សព
្តី ស
ី ភាពការណ៍ និងទិសដៅភារកិចរ្ច បស់គណ-

ខ្លឹមសារកែសម្រួលចំណុចមួយចំនួននៃលក្ខន្តិកៈគណបក្ស ក្នុងនោះមានការ កំណត់

បក្សឆ្នាំ២០០៧ និងបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងបន្ថែមសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈ-

អំពីបទភេ្លង និងចម្រៀងរបស់គណបក្ស ។ មហាសន្និបាតបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង

កម្មាធិការកណ្តាលចំនួន ២រូប គឺបង្កើនពីចំនួន២៨រូបដល់៣០រូប។ សន្និបាតបាន

បំពេញបនែ្ថមសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលចំនួន

ឯកភាពជាឯកច្ឆន្ទប្រគល់ភារកិច្ចជូនសម្តេច ហ៊ុន សែន ក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រី

ប្រទេសរបស់

៨៥រូបដែលធ្វើឲ្យចំនួន

សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលនៃគណបក្សសរុបមាន ១៥៣រូប ។


ថ្ងៃ ១៩ មិថុនា ឆ្នាំ១៩៩៨មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញាតំណាងទូទាំងប្រទេស
មានតំណាង ចូលរួម៧៦៨នាក់ បានអនុម័តរបាយការណ៍ស្តីពីសភាពការណ៍ការ-

នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពង្រឹងបន្ថែមការដឹកនាំដោះស្រាយបាតុភាពរំលោភដីធ្លីរដ្ឋ
ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ និងមានប្រសិទ្ធភាព ដោយពុំមានការលើកលែងចំពោះសមាសភាព
ណាមួយឡើយ ។

ងាររបស់គណបក្ស និងទិសដៅភារកិច្ចឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី ២៦ ខែ

ថ្ងៃ ១២-១៣ មករា ឆ្នាំ២០០៨ មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងទូទាំង

កក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៨ អនុម័តសេចក្តីថែ្លងការណ៍នយោបាយរបស់គណបក្ស សម្រាប់

ប្រទេសមានតំណាងចូលរួមចំនួន ៩០០រូប។ មហាសន្និបាតបានឯកភាពទាំងស្រុង

ការបោះឆ្នោត

ចំពោះការវាយតម្លៃលទ្ធផល

និងអនុម័តខ្លឹមសារបំពេញបនែ្ថមនៃលក្ខន្តិកៈគណបក្សស្តីពីការ

នៃការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្សពីឆ្នាំ

២០០៣ដល់ឆ្នាំ ២០០៧ និងទិសដៅភារកិច្ចឆ្នាំ២០០៨។ មហាសន្និបាតបានអនុ-

រំសាយ ការរួមបញ្ចូលគ្នា និងការធ្វើសម្ព័ន្ធភាពគណបក្ស ។

 ថ្ងៃ ២៤-២៥ មេសា ឆ្នាំ២០០៣ មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងទូទាំង

ម័តកម្មវិធីនយោបាយ និងគោលការណ៍ ១១ ខ របស់គណបក្សដើម្បីបន្តកសាង និង

ប្រទស
េ មានតំណាងចូលរួមចំនន
ួ ៧០៧នាក់ បានអនុមត
័ របាយការណ៍សព
ី្ត ស
ី ភាព-

ការពារមាតុភូមិពីឆ្នាំ ២០០៨ដល់ឆ្នាំ ២០១៣ ព្រមទាំងបណ្តាភារកិច្ចឆ្ពោះទៅកាន់

ការណ៍

ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី ៤នាថ្ងៃទី ២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ

និងភារកិច្ចរបស់គណបក្សតាំងពីក្រោយមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាង

ទូទាំងប្រទេសនាខែមករា

ឆ្នាំ១៩៩៧មកដល់បច្ចុប្បន្ន

និងទិសដៅភារកិច្ចរបស់

២០០៨ ។

អនុម័តសេចក្តីប្រកាសស្តីពីកម្មវិធីនយោបាយ

ថ្ងៃ ២៥-២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៩ សន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្តាលលើក

របស់គណបក្ស ដើម្បីកសាងនិងការពារប្រទេសជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ២០០៣-២០០៨

ទី ៣៤ អាណតិ្តទី ៥ មានតំណាងចូលរួមចំនួន ៨១៥រូបបានពិភាក្សា និងអនុម័ត

ដោយកំណត់ច្បាស់អំពីចក្ខុវិស័យយុទ្ធសាស្រ្ត

និងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍

របាយការណ៍ស្តីពីសភាពការណ៍និងការងារគណបក្សឆ្នាំ ២០០៨ និងទិសដៅភារ-

ប្រទេសជាតិលើគ្រប់វិស័យរបស់គណបក្ស ។ មហាសន្និបាតបានគាំទ្រជាឯកច្ឆ័ន្ទនូវ

កិច្ចឆ្នាំ ២០០៩ ក្នុងនោះមានការងារសំខាន់ៗឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស

ការម្រេចរបស់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល

ដែលបានជ្រើសតាំង

តំណាងក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ អាណត្តិទី១ ហើយបានបោះ-

សមេ្តច ហ៊ុន សែន អនុប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ជាបេក្ខជនរបស់គណ-

ឆ្នោតជ្រើសតាំងបន្ថែមសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាលចំនួន

បក្សសម្រាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្រ្តីក្នុងនីតិកាលទី៣ ។

៦រូប គឺបន្ថែមពី ២៩រូបដល់ ៣៥រូប ។

គណបក្សសម្រាប់រយៈពេលបន្ត

ថ្ងៃ ២៨-២៩ មករា ឆ្នា២
ំ ០០៥ សន្នបា
ិ តគណៈកម្មាធកា
ិ រកណ្តាលលើកទី៣១

ថ្ងៃទី ១៦-១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣ មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងទូទាំង

អាណត្តិទី៥ របស់គណបក្ស បានអនុមត័របាយការណ៍ស្តីពីសភាពការណ៍ និងទិស

ប្រទេសមានតំណាងចូលរួមចំនួន ២២៤៨ រូប។ មហាសន្និបាតបានអនុម័តសេចក្តី

ដៅភារកិច្ចរបស់គណបក្សរយៈពេលបន្ត និងបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងបន្ថែមសមាជិក

ប្រកាសស្តីពីកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

គណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាលចំនួន

ធ្វើឲ្យបរិមាណសមាជិក

ការពារមាតុភូមិឆ្នាំ ២០១៣-២០១៨ ។ ទន្ទឹមនេះបានពិនិត្យវាយតម្លៃរាល់ការងារ

គណៈអចិន្ត្រៃយ៍ គណៈកម្មាធិការកណ្តាលមាន ២៨រូប ។ សន្និបាតបានសម្រេច

ត្រៀមរៀបចំរបស់គណបក្សគ្រប់ថ្នាក់ដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងដណ្តើមជ័យជម្នះ

ត្រៀមរៀបចំឆ្ពោះទៅកាន់ ការបើកមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងប្រទេស

ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី ៥ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ

របស់គណបក្ស ដើម្បីត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្សដែល

២០១៣។

អនុមត
័ ដោយមហាសន្នបា
ិ តវិសាមញ្ញតណា
ំ
ងទូទាង
ំ ប្រទស
េ នាខែមសា
េ ឆ្នា២
ំ ០០៣

តេជោ ហ៊ុន សែន ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់នីតិកាល

និងបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងបំពេញបន្ថែមសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល ។

ទី៥ នៃរដ្ឋសភា និងនីតិកាលបន្តបន្ទាប់ទៀត ។

៨រូប

មហាសន្និបាតគាំទ្រជាឯកច្ឆ័ន្ទ

ដើម្បីកសាងនិង

បេក្ខភាពសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតី-

 ថ្ងៃ ២១-២៣ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៥ មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងទូទាំង

ថ្ងៃទី ៣០,៣១ ខែមករា -ថ្ងៃទី១ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥ មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញ

ប្រទេសមានតំណាងចូលរួមចំនួន ៨៧០រូប ។ មហាសន្និបាតបានអនុម័តរបាយ-

តំណាងទូទាំងប្រទេស មានតំណាងចូលរួមចំនួន ១៣៩៥រូប។មហាសន្និបាតបាន

ការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលនៃការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្សពីឆ្នាំ ២០០៣

វាយតម្លៃយ៉ាងល្អិតល្អន់

ដល់ឆ្នាំ២០០៥ និងទិសដៅភារកិច្ចឆ្នាំ២០០៦។ មហាសន្និបាតបានកំណត់គោល

ចំណុចខ្សោយ ហើយបានដកស្រង់មេរៀនពិសោធន៍មួយចំនួនអំពីការបោះឆ្នោត ។

ដៅចម្បងរបស់គណបក្សសម្រាប់រយៈពេលយូរអង្វែង គឺការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យ

ចំពោះការងារបោះឆ្នោតរបស់គណបក្សទាំងចំណុចខ្លាំង

មហាសន្និបាតគាំទ្រចំពោះដំណើរការកែទម្រង់ការបោះឆ្នោត

ដែលបាននិង

រីកចម្រើនប្រកបដោយចីរភាពលើមូលដ្ឋាន ធានាសន្តិភាព និងស្ថិរភាពដ៏គត់មត់

កំពុងប្រព្រឹត្តទៅសំដៅធានាឲ្យការបោះឆ្នោតបន្តបន្ទាប់ទៀតមានលក្ខណៈកាន់តែ

ដើម្បីឲ្យប្រជាជនគ្រប់ៗរូបបានរស់នៅយ៉ាងសម្បូរសប្បាយ សុខដុមរមនា និងសុភ-

ប្រសើរឡើងដោយខិតខំបន្តដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលនៅសេសសល់ តាមរយៈ

មង្គល ។ មហាសន្និបាតបានបោះឆ្នោតបំពេញបន្ថែមសមាជិកគណៈកម្មាធិការ-

ការពង្រីកវប្បធម៌នៃការសន្ទនាគ្នានៅគ្រប់កម្រិត

កណ្តាលអាណតិ្តទី៥ចំនួន

ឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិ និងប្រជាជនតាមគោលគារណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និង

១២១រូប

និងលុបឈ្មោះសមាជិកគណៈកម្មាធិការ-

ដោយឈរលើមូលដ្ឋានគោរព
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នីតិរដ្ឋ ។ មហាសន្និបាត កំណត់ទិសដៅភារកិច្ចជំរុញការកសាងពង្រឹងគណបក្សលើ
គ្រប់ផ្នែកសំដៅលើកកម្ពស់ គុណធម៌ សមត្ថភាព និងកម្លាំងដឹកនាំរបស់គណបក្សឲ្យ
ឆ្លើយតបនឹងសំណូមពរនៃសភាពការណ៍ថ្មី និងធានាការពារយ៉ាងរឹងមាំរាល់សមិទ្ធផលដែលសម្រេចបានរយៈពេល ៣៦ឆ្នាំ កន្លងមកនេះ ។
មហាសន្នបា
ិ ត បានសម្រេចកែសម្រល
ួ រចនាសម្ពន
័ ន
្ធ គ
ៃ ណៈកម្មាធកា
ិ រកណ្តាល
ពីចំនួន ២៦៨រូប ដល់ ៥៤៥រូប ដោយបានលុបឈ្មោះសមាជិកគណៈកម្មាធិការ
កណ្តាលដែលទទួលមរណភាព ២៧រូប បញ្ចេញពីគណបក្ស ១រូប លាលែងដោយ
មូលហេតុសុខភាព ១រូប និងបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងបន្ថែមសមាជិកគណៈកម្មាធិការ-

semþcGKÁmhaBjacRkI
ehg sMrin
RbFanrdæsPa
RbFankitþiysKNbkSRbCaCnkm<úCa

semþcGKÁmhaesnabtIeteCa
h‘un Esn
naykrdæm®nþI
RbFanKNbkSRbCaCnkm<úCa

កណ្តាល ៣០៦រូប ដើម្បីបង្កើនការដឹកនាំនៅគ្រប់រចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណបក្សក្នុង
សភាពការណ៍ថ្មី ជាពិសេសបង្កើនបរិមាណមន្ត្រីសកម្ម វ័យក្មេង និងស្ត្រី ។ មហា
សន្និបាត ជំរុញដំណើរការកែទម្រង់ដ៏ទូលំទូលាយ និងស៊ីជម្រៅរបស់គណបក្សឲ្យ
មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ដោយកំណត់ថាកំណែទម្រង់គឺជាអាយុជីវិតរបស់ជាតិ និង
របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ។

ថ្ងទ
ៃ ី ២០ ខែមថ
ិ នា
ុ ឆ្នា២
ំ ០១៥ សន្នបា
ិ តគណៈកម្មាធកា
ិ រកណ្តាលលើកទី ៣៨
បានសម្តែងនូវមហាទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំ ចំពោះមរណភាពរបស់ សម្តេចអគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា ស៊ីម ជាទីគោរពស្រឡាញ់ និងបានចារិកទុកនូវគំរូវីរភាព និងគុណូបការៈដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់សម្តេច ដែលមួយជីវិតបានតស៊ូដើម្បីឯករាជ្យពិសេសបាន
ចូលរួមដឹកនាំសង្រ្គោះជាតិពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ដឹកនាំស្តារ កសាងផ្សះផ្សា
បង្រួបបង្រួមជាតិ ការពារ និងអភិវឌ្ឍជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនដូចបច្ចុប្បន្ន ។
សន្និបាតបានដំណើរការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ និងដោយសម្ងាត់ ជ្រើសតំាង

semþcRkLaeham
semþcvibulesnaPkþI
s exg
say QMu
GnuRbFanKNbkSRbCaCnkm<úCa
GnuRbFanKNbkSRbCaCnkm<úCa
tmkBITMB½rTI 26
ប៉ូលទេសចរណ៍មួយដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ អគ្គិសនីកម្ពុជា
គ្រោងចំណាយថវិកាជិត ១៦៨ លានដុល្លារអាមេរិក ជាឥទានរបស់ប្រទេសចិនសម្រាប់
សាងសង់ខ្សែបញ្ជូនតង់ស្យុងខ្ពស់ចំនួនពីរខ្សែទៀត ក្នុងនោះ ខ្សែទី ១ តភ្ជាប់ពីខេត្តបាត់ដំបងមកកាន់ខត
េ ស
្ត ៀមរាប និងឆ្ពោះទៅខេតក
្ត ព
ំ ង់ចាម ហើយខ្សែទី ២ គឺការតភ្ជាបនៅ
់ ជុវំ ញ
ិ
រាជធានីភ្នំពេញ ។
ដោយឡែក ចំពោះគោលដៅនៃផែនការយុទ្ធសាស្ត្រកាត់បន្ថយអត្រា និងគម្លាតថ្លៃ
លក់អគ្គិសនីនៅរាជធានីភ្នំពេញ មន្ត្រីអគ្គីសនីកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថា ការតចរន្តអគ្គីសនី និង
ដំឡើងកុងទ័រដល់បន្ទប់ និងផ្ទះជួលកម្មករ និយោជិត ដើម្បីឲ្យពួកគេបានប្រើប្រាស់ចរន្ត
៦១០ រៀល ក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់ សម្រាប់ការប្រើក្រោម ៥០ គីឡូវ៉ាត់ ដែលជាតម្លៃអនុគ្រោះ
របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនោះ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២៧ ឧសភានេះបានចំនួន ៧៧.០៣៥ បន្ទប់
ហើយ។ លោក ជា ស៊ីនហ៊ែល នាយកទទួលបន្ទុកអាជីវកម្ម និងចែកចាយនៃអគ្គិសនី
កម្ពុជាបានឱ្យដឹងថា ប្រតិបត្តិការតភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីបម្រើប្រយោជន៍ជូនកម្មករកម្មការិនី
និយោជិតនេះ សម្រេចបានប្រមាណ ៧៥ % ហើយ នៅសល់តែ ២៥ % ទៀតប៉ុណ្ណោះ
ដែលគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅអំឡុងខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ ។
ការប្រតិបត្តិការតបណ្តាញអគ្គិសនី និងដំឡើងកុងទ័រទៅដល់កន្លែងស្នាក់នៅរបស់
អ្នកជួលបន្ទប់

ឬជួលផ្ទះជាពិសេសកម្មករកម្មការិនីនេះ

ដើម្បីឲ្យពួកគេបានប្រើប្រាស់

អគ្គិសនីក្នុងតម្លៃ ៦១០ រៀល ក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងសម្រាប់អ្នកដែលប្រើអស់ក្រោម ៥០
គីឡូវ៉ាត់ក្នុងមួយខែ ដែលជាតម្លៃអនុគ្រោះរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល បានចាប់ផ្តើមធ្វើឡើង
កាលពីថ្ងៃទី ២៩ មករា ឆ្នាំ ២០១៥ បន្ទាប់ពីការប្រកាសអំពាវនាវរបស់សម្តេចតេជោ
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា ។
ការប្រកាសអំពាវនាវរបស់សម្តេចតេជោបានធ្វើឡើង បន្ទាប់ពីសម្តេចមើល ឃើញថា
កម្មករ កម្មការិនីនៅតាមផ្ទះ និងបន្ទប់ជួល ត្រូវបានចំណាយថ្លៃភ្លើងខ្ពស់ ពោលចាប់ពី
១.៥០០ រៀល រហូតដល់ ២.៥០០ រៀល ក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់ម៉ោង ដែលមិនមែនជាតម្លៃ

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រធានគណបក្ស សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ជាអនុប្រធានគណបក្ស និងសម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ
ជាអនុប្រធានគណបក្ស ៕
អនុគ្រោះរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ហើយតម្លៃភ្លើងខ្ពស់នេះទៀតសោតវានឹងមិនអាចធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់កម្មករ កម្មការិនី បានប្រសើរនោះឡើយ ។
យុទ្ធនាការជួយឲ្យកម្មករ កម្មការិនី បានប្រើប្រាស់អគ្គិសនីក្នុងតម្លៃ ៦១០ រៀល ក្នុង
មួយគីឡូវ៉ាត់ម៉ោង ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចូលរួមកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់កម្មករ កម្មការិនីបានមួយកម្រិតថែមទៀត

ដើម្បីសល់ប្រាក់ខែបានកាន់តែច្រើនជួយដល់ជីវភាព

ក្រុមគ្រួសារនៅតាមទីជនបទ ក៏ដូចជាជួយការរស់នៅរបស់កម្មករ កម្មការិនី បានប្រសើរ
ផងដែរ ។
ឯកឧត្តម កែវ រតនៈ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកអគ្គិសនី
កម្ពុជាបានឱ្យដឹងថា យុទ្ធនាការតបណ្តាញអគ្គិសនី និងដំឡើងកុងទ័រដល់បន្ទប់អ្នកជួល
បន្ទប់ និងជួលផ្ទះនេះ គ្រោងនឹងចំណាយថវិកាប្រមាណ ២ លានដុល្លារអាមេរិក ។
យុទ្ធនាការតបណ្តាញអគ្គិសនី និងដំឡើងកុងទ័រជូនអ្នកជួលបន្ទប់ និងជួលផ្ទះ ក្នុង
ជំហានទី ២ បាននិងកំពុងធ្វើឡើងក្នុងខណ្ឌចំនួន ៨ រួមមាន ៖ ខណ្ឌសែនសុខ ព្រែកព្នៅ
ពោធិ៍សែនជ័យ ចំការមន ច្បារអំពៅ ជ្រោយចង្វារ មានជ័យ និងខណ្ឌឬស្សីកែវ ។
សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា តាមស្ថានភាពនៃការដាក់ឲ្យដំណើរការរោងចក្រអគ្គិសនីក្នុង
ក្របខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគដែលរាជរដ្ឋាភិបាល ដាក់ឲ្យដំណើរការ រោងចក្រអ
គ្គិសនីក្នុងក្របខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានចុះហត្ថលេខាជា
មួយវិស័យឯកជន អាជ្ញាធរអគ្គិសនីមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថា ចាប់ពី ពេលនេះរហូតដល់ឆ្នាំ
២០២០ នឹងមិនមានបញ្ហាខ្វះប្រភពអគ្គីសនី ទាំងបណ្តាញតង់ស្យុងខ្ពស់ ទាំងបណ្តាញតង់
ស្យុងមធ្យម និងទាំងបណ្តាញតង់ស្យុងទាប មានស្ថិរភាពខ្ពស់ ។
របាយការណ៍ក្រសួងបានបញ្ជាក់ថា

បច្ចុប្បន្នបណ្តាញជាតិមានខ្សែបណ្តាញចំនួន

១.៣០៤ គីឡូម៉ែត្រ នៅកំពង់ស្ពឺ តាកែវ កំពត កែប កំពង់ឆ្នាំង ពោធិ៍សាត់ បាត់ដំបង
បន្ទាយមានជ័យ សៀមរាប កំពង់ចាម កណ្តាល ក្រុងព្រះសីហនុ ព្រមទាំងអាចបញ្ជូន
ប្រភពអគ្គិសនីទៅជួយផ្គត់ផ្គង់ឲ្យផ្នែកខ្លះនៃខេត្ត ៥ ទៀត ដែលនៅក្បែរ គឺខេត្តព្រៃវែង ត្បូង
ឃ្មុំ កំពង់ធំ ប៉ៃលិន និងកោះកុង ៕
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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បញ្ជាក់ពីភាពចាំបាច់នៃច្បាប់

ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

ច្បាប់នេះ។ ប្រទេសខ្មែរហេតុអ្វីបានគេជំទាស់នឹងច្បាប់នេះ? ។ អ្វីដែល
យើងអាចទទួលយកបាន យើងទទួល ហើយអ្វីដែលយើងមិនអាចទទួល
យកបានយើងមិនទទួល ។
សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី

ក៏បានកត់សម្គាល់អំពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល

មួយដែលបានដើរខ្ចីប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋ ដោយឱ្យការប្រាក់រហូតដល់ទៅ
១០% ក្នុងមួយខែ។ សម្តេចបញ្ជាក់ថានេះជាសកម្មភាពបោកប្រាសសុទ្ធ
សាធ ។ សម្តេចបានស្នើឲ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារជាតិនៃ
កម្ពុជា និងអាជ្ញាធរដែនដីចាត់វិធានការកុំឱ្យអង្គការនោះរួចខ្លួនប្រសិនជា
ប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចទទួលបានប្រាក់របស់ខ្លួនមកវិញនោះ។
សម្តេចបញ្ជាក់ថា

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែនកាត់ខ្សែបូសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវ
ជាតិលេខ ៤១ ប្រវែង ៩៥ គីឡូម៉ែ្រតតភ្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ៤ ត្រង់ចំណុច
ថ្នល់ទទឹងខេត្តកំពង់ស្ពឺទៅផ្លូវជាតិលេខ ៣ ត្រង់ស្រុកដងទង់ខេត្តកំពត
ក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងទៅនេះ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញជា
អធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធសមិទ្ធផលមួយចំនួន និងចូលរួមសម័យប្រជុំពេញ

គ្រាន់តែធ្វើសកម្មភាពបែបនេះវាកាន់តែបង្ហាញ

ច្បាស់អំពីភាពចាំបាច់នៃការធ្វើច្បាប់ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល និងសមាគមទៅហើយ ព្រោះមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរាប់រយយក
លុយទៅឱ្យប្រជាជនខ្ចី។ ឥឡូវមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទៀតហើយទៅ
យកលុយពីប្រជាជនវិញដោយឱ្យការប្រាក់មួយខែ

១០%

មួយឆ្នាំ

១២០%។ ដូចនេះ បើថ្ងៃក្រោយមានភេរវកម្មកើតឡើងដោយអង្គការណា
មួយអ្នកណាទទួលខុសត្រូវ?។
សម្តេចបន្តថា អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានា និងសមាគមសូមកុំឱ្យបារម្ភ

នៅក្នុងវត្តមានចូលរួមទាំងនេះសម្តេចបានថ្លែងសារ

អំពីច្បាប់នេះ។ ច្បាប់នេះនឹងការពារអ្នក ។ ច្បាប់នេះនឹងទ្រទ្រង់ឱ្យអ្នក ។

នយោបាយទាក់ទងនឹងការរៀបចំច្បាប់ស្តីពីសមាគម និងអង្គការមិនមែន

ច្បាប់នេះនឹងបើកទូលាយសកម្មភាពឱ្យអ្នកទៅតាមផ្លូវច្បាប់មួយ។ ការធា-

រដ្ឋាភិបាល និងប្រតិកម្មតបចំពោះការលើកឡើងរបស់តំណាងរាស្រ្តគណ-

នាទៅតាមផ្លូវច្បាប់មួយ

បក្សសង្រ្គោះជាតិ ទាក់ទងនឹងការមួលបង្កាច់អំពីការបន្លំសន្លឹកឆ្នោត និងការ

ហើយច្បាប់នេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានតម្រូវក្នុងមាត្រា ៤២ ។ មាត្រា ៤២ ចែងថា

ចែកអំណោយរបស់កាកបាទក្រហម ។

ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិបង្កើតសមាគម និងគណបក្សនយោបាយ។ សិទ្ធិ

អង្គរបស់រដ្ឋសភា។

បានសេចក្តីថាធ្វើអ្វីក៏ដោយមានច្បាប់គ្រប់គ្រង

 ព្រឹកថ្ងៃទី ២ ខែមិថុនា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញចូល

នេះត្រូវកំណត់ដោយច្បាប់។ យើងបានធ្វើច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ

រួមសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវជាតិលេខ ៤១ ដែលតភ្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ៤

រួចហើយ តែមិនទាន់បានធ្វើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតសមាគម និងអង្គការមិន

ត្រង់ចំណុចថ្នល់ទទឹងខេត្តកំពង់ស្ពឺទៅផ្លូវជាតិលេខ ៣ ត្រង់ស្រុកដងទង់

មែនរដ្ឋាភិបាល ។

ខេត្តកំពតមានប្រវែង ៩៥ គីឡូម៉ែត្រ។ នៅទីនោះសម្តេចបានថ្លែងនូវសារ

ទាក់ទងនឹងផ្លូវជាតិលេខ ៤១ ដែលដាក់សម្ពោធនេះ សម្តេចបាន

នយោបាយមួយទាក់ទងនឹងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិ-

បញ្ជាក់ថា ការកសាងផ្លូវនេះមិនទាន់ចប់ទេ គឺនៅមានគម្រោងត្រូវចេញផ្លូវ

បាល ។

មួយខ្សែទៀតដោយភ្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ៣ដែលមានប្រវែង៧៧គីឡូម៉ែត្រ

សម្តេចបានមានប្រសាសន៍ថា យើងអត់ចង់សម្លាប់មាន់យកពងទេ ។

ឆ្ពោះទៅភ្នំស្រួចក្បែរស្រែអំបិល។បន្ទាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ៤១នេះបន្តិចទៀត

យើងចង់ចិញ្ចឹមមាន់ឲ្យធាត់ដើម្បីផ្តល់ពង និងផ្តល់សាច់ ។ បានន័យថា

នឹងសម្ពោធផ្លូវលេខ៤៤ចាប់ពីច្បារមនឆ្លងកាត់ទៅឱរ៉ាល់

ច្បាប់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

ឧដុង្គវិញ (កំពង់ស្ពឺ)។ ម្យ៉ាងទៀតផ្លូវលេខ៥១ក៏បានសិក្សារួចហើយនៅ

និងសមាគមគឺជាច្បាប់ដែលទ្រទ្រង់ឲ្យ
និងសមាគមប្រព្រឹត្ត

សល់តែការចុះហត្ថលេខានិងការសាងសង់ទេ។បន្ថែមលើនេះនៅមានវារី-

និងការពារហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើសកម្ម-

អគ្គិសនីគីរីរម្យ ១ និងគីរីរម្យ ៣ ទៀត ដែលជាការរួមចំណែកមួយដល់ការ

សកម្មភាពទាំងឡាយរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល
ទៅដោយមានច្បាប់ធានា

ភាព។ រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងអនុម័តនូវច្បាប់នេះនៅពេលខាងមុខហើយនឹង

អភិវឌ្ឍនៅទិសនិរតីរបស់កម្ពុជា

បញ្ជូនទៅសភា ។

ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ។

សម្តេចបានរំលឹកអំពីប្រវត្តិនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់
សមាគម

និងចេញទៅ

ស្តីពីការគ្រប់គ្រង

និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលថាការពិគ្រោះយោបល់មិនមែន

ដោយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្នុង

ជាមួយនឹងការថ្លែងអំណរគុណជាថ្មីទៀតចំពោះប្រជាជន

និងរដ្ឋាភិ-

បាលចិននោះ សម្តេចបានមានប្រសាសន៍ថាជំនួយ និងកម្ចីព្រមទាំងការវិនិ

ទើបនឹងមានថ្មីថ្មោងទេ។ ពិគ្រោះយោបល់នោះវាច្រើនពេកហើយ។ ឥឡូវ

យោគរបស់ប្រទេសចិន

បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់កិច្ចអភិ-

ធាតុចូលថ្មីៗបន្ថែមទៀតក៏ត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់។ ប្រទេសគេដទៃមាន

វឌ្ឍន៍កម្ពុជា។ ការងារស្ថាបនាផ្លូវស្ពាន នៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេ កម្ពុជា
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សូមរំលឹកថាផ្លូវជាតិលេខ ៤១ ក៏ជាផ្លូវយុទ្ធសាស្រ្តដ៏សំខាន់មួយដែល
តាមប្រវត្តិពីអតីតកាលបានបញ្ជាក់ថា

ផ្លូវនេះសាងសង់ឡើងមិនត្រឹមតែ

តភ្ជាប់រាជធានីឧដុង្គរបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកច្រកសមុទ្រនៅកំពត

ដើម្បី

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយពិភពលោកខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែ
ថែមទាំងតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនាវាជំនួញបារាំង និងពួកអឺរ៉ុបផង ។
ព្រឹកថ្ងៃទី ៨ ខែមិថុនា សម្តេចតេជោបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសម័យ
ប្រជុំពេញអង្គរដ្ឋសភា។ នៅពេលនោះសម្តេចបានថ្លែងប្រតិកម្មតបទៅនឹង
តំណាងរាស្រ្តមកពីគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ

ដែលនិយាយទាក់ទងទៅនឹង

សន្លឹកឆ្នោត និងការចែកអំណោយ ។

ផ្លូវជាតិលេខ ៤១ ប្រវែង ៩៥ គីឡូម៉ែត្រ តភ្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ ៤ ត្រង់ចំណុច

សម្តច
េ បានបញ្ជាកថា
់ រឿងលួចសន្លក
ឹ ឆ្នោតនេះត្រវូ តែបបួលគ្នាស្បថ ។

ថ្នល់ទទឹងខេត្តកំពង់ស្ពឺ ទៅផ្លូវជាតិលេខ ៣ ត្រង់ស្រុកដងទង់ខេត្តកំពត

បើអ្នកណាមិនហ៊ានស្បថ គឺបោកប្រាសប្រជាពលរដ្ឋប្រជាជាតិតែម្តង ។

ដែលត្រូវបានសម្ពោធ

។

ចំណែករឿងកាកបាទក្រហមចែកជំនួយរើសមុខមាត់ តើហ៊ានស្បថឲ្យរន្ទះ

ជាក់ស្តែង កាលពីឆ្នាំ ២០១៤ ប្រទេសចិនបានផ្តល់ដល់កម្ពុជាប្រមាណ

បាញ់ទេ?។ សម្តេចបន្តថា មានតែវិធីតែមួយនៅចំពោះមុខវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិ

៧០០ លានយ័ន (ប្រហាក់ប្រហែល ១០០ លានដុល្លារ )និងឆ្នាំ២០១៥

ទាំងឡាយបើសិនជាបំពារបំពានដោយចេតនាក្នុងផ្លូវនយោបាយ។ខ្ញុំគិត

ប្រទេសចិនបានផ្តល់ដល់កម្ពុជាចំនួនប្រមាណ ១.០០០ លានយ័ន ស្មើនឹង

ថាមានតែវិធីស្បថឲ្យរន្ទះបាញ់ឲ្យងាប់ទាំងពូជ។ ខ្ញុំគិតថាចាំឯកឧត្តមសម

ប្រមាណជាង ១៤០ លានដុល្លារ ។

រង្ស៊ីមកខ្ញុំបបួលស្បថ។ ឥឡូវខ្ញុំនិយាយជាសាធារណៈនៅក្នុងសភា តើ

នៅតែត្រូវការជំនួយនិងប្រាក់កម្ចីសម្បទានពីប្រទេសចិនបន្ថែមទៀត

គួរបញ្ជាក់ថាផ្លូវជាតិលេខ ៤១ នេះសាងសង់ឡើងទៅតាមបទដ្ឋានផ្លូវ

គណបក្សនានាហ៊ានស្បថទេជាមួយនឹងគណបក្សប្រជាជន

មុខព្រះអង្គ

ថ្នល់កម្រិតទី ៣ នៃគំរូរចនាប្លង់សំណង់របស់ប្រទេសចិន។ ជាប្រភេទផ្លូវ

ដងកើ? ។ បើគណបក្សប្រជាជនលួចសន្លឹកឆ្នោត ឲ្យគណបក្សប្រជាជន

ក្រាលថ្មចាក់កៅស៊ូពីរជាន់

ងាប់ទាំងអស់ ត្រូវគ្រាប់ រន្ទះបាញ់ ស្អីទាំងអស់ ប៉ុន្តែបើអ្នកណាភូត ចោទ

DBST

ដែលចំណាយថវិកាសរុបប្រមាណ

៤៦.២៥០.០០០ ដុល្លារ ជាកម្ចីសម្បទានរបស់ប្រទេសចិន និងថវិកាបដិ-

គេខុស អ្នកហ្នឹងក៏ត្រូវដូចគ្នាវិញដែរ។ រន្ទះបាញ់ទាំងអស់ ។
សំដៅទៅលើការនិយាយថា

ភាគរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ។
ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មផ្លូវ និងស្ពានប្រទេសចិន (China Road and

កាកបាទក្រហមចែកអំណោយប្រកាន់

និន្នាការនោះសម្តេចបានបញ្ជាក់ថា សម្តេចមិនមែននិយាយរឿងបញ្ហានឹង

បានទទួលជោគជ័យក្នុងការដេញថ្លៃអនុវត្ត

ដើម្បីនឹងកាន់ជើងភរិយាសម្តេចទេ ក៏ប៉ុន្តែសួរថា តើមនុស្សប៉ុន្មានដែល

គម្រោងសាងសង់ និងក្រុមហ៊ុនក្វាងចូវវ៉ាន់អាន(Guangzhou Wanan

ទទួលផលប្រយោជន៍? គឺគប
្រ ៗ
់ គ្នា ។ ចាំគណបក្សទាំងពីរតាមរយៈវប្បធម៌

Construction Supervision) ដែលជាអ្នកទទួលបន្ទុកត្រួតពិនិត្យបច្ចេក-

សន្ទនាទៅស្បថនៅព្រះអង្គដងកើ។ គណបក្សណាមិនហ៊ានចូលស្បថអ្នក

ទេសសំណង់ ។

នោះគឺនិយាយបោកប្រាសប្រជាជន ៕
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ឯកឧត្តម សាយ ឈុំ ត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានព្រឹទ្ធសភា
ឯកឧត្តម នៃ ប៉េណា ជាអនុប្រធានទី ១ ព្រឹទ្ធសភា

ឯកឧត្តម សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា ថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញរបស់ព្រឹទ្ធសភា
ថ្ងៃអង្គារ ទី ០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥ វេលាម៉ោង ១៥ រសៀល

បន្ទាប់ពីបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានព្រឹទ្ធសភា ឯកឧត្តម សាយ

បានកោះប្រជុំជាវិសាមញ្ញ

ឈុំ បានមានប្រសាសន៍ថា មុននេះអង្គព្រឹទ្ធសភាបានដំណើការ

ស្តីទីព្រឹទ្ធសភា ។ សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមានវត្តមានចំនួន ៥២ រូប

ប្រធាន និងអនុប្រធានទី១នៃព្រឹទ្ធសភាស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះ

ព្រឹទ្ធសភា និងអនុប្រធានទី ១ ព្រឹទ្ធសភា ។

បន្តថា តាមរយៈលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្នុងនាមលោក និងឯក-

ព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តម សាយ ឈុំ ប្រធាន

ហើយ របៀបវារៈមានតែមួយ គឺការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាន
មុនចាប់ផ្តើមដំណើរការរបៀបវារៈ

អង្គប្រជុំព្រឹទ្ធសភាបាន

ក្រោកឈរស្មិងស្មាធិ៍ចំនួន ១ នាទី ដើម្បីគោរពវិញាណក្ខន្ធ សម្តេច
អគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា ស៊ីម ប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជា-

ណាចក្រកម្ពុជា ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធាន

គណៈអធិបតីកិត្តិយសក្រុមប្រឹក្សាជាតិរណសិរ្យ សាមគ្គីអភិវឌ្ឍន៍
មាតុភូមិកម្ពុជា ។

លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត គឺទី ១ ឯកឧត្តម សាយ ឈុំ

ទទួលបានសំឡេងគាំទ្រចំនួន ៥២ សំឡេង នៃចំនួនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងមូល ទី២ ឯកឧត្តម នៃ ប៉េណា ទទួលបានសំឡេងគាំទ្រ
ចំនួន ៥១ សំឡេង នៃចំនួនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងមូល។ ដូច្នេះ

ផ្អែកតាមលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតខាងលើនេះ ឯកឧត្តម សាយ

ឈុំ ត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី ៣ ឯកឧត្តម
នៃ ប៉េណា ត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជាអនុប្រធានទី ១ ព្រឹទ្ធសភា
នីតិកាលទី ៣ ។

ទៅតាមនីតិវិធីដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសដាច់ដោយឡែកពីគ្នានូវ

រាជាណាចក្រកម្ពុជា និងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃព្រឹទ្ធសភា។ ឯកឧត្តម
ឧត្តម នៃ ប៉េណា ដែលទទួលបានតួនាទីជាប្រធាន និងអនុប្រធាន
សូមថ្លែងអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុត ចំពោះការផ្តល់នូវសេចក្តី
ទុកចិត្តឲ្យបានចូលរួមចំណែកដឹកនាំព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី ៣ ក្នុង
បេសកកម្មបម្រើជាតិមាតុភូមិ

កាលថ្មីជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះ ។

ជាទីស្នេហានៃយើងនៅដំណាក់

ឯកឧត្តម សាយ ឈុំ បានប្តេជថា
្ញា យើងខ្ញន
ុំ ង
ឹ ខិតខំរម
ួ វិភាគទាន

ដើម្បីជំរុញការកសាងកម្ពុជា

ជានីតិរដ្ឋ

ដែលជាបំណងប្រាថ្នាដ៏

ពិសិដ្ឋរបស់ប្រជាជាតិយើង។ ជាពិសេសយើងខ្ញុំខិតខំថែរក្សាវប្បធម៌សន្ទនាគ្នា ក្នុងបរិយាកាសសាមគ្គីភាតរភាព យោគយល់ សហ-

ការជួយគ្នាទៅវិញទៅមក ដើម្បីរួមគ្នាជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ
ឈានឆ្ពោះទៅកាន់វឌ្ឍនភាព ។ ជាពិសេសព្រឹទ្ធសភាយើងត្រូវបន្ត

ចូលរួមផ្តល់នូវវិភាគទានយ៉ាងសំខាន់ដល់កំណែទម្រង់ទាំងឡាយ

ដែលជាអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងការធ្វើសមាហរណកម្ម
កម្ពុជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់ និងអន្តរជាតិ ៕

TsSnavdþI RbCaCn 21

qñaMTI 14 elx 169 Exmifuna qñaM 2015

skmµPaBsmaCikrdæsPa-RBwT§sPa-raCrdæaPi)al nigm®nþIKNbkS
ថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ខមន្រ្តី រដ្ឋមន្ត្រី
ក្រសួងមហាផ្ទៃ

សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជន

កម្ពុជា បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យដំណើរការសាងសង់តំបន់ទីប្រជុំជន និងតំបន់រដ្ឋបាលសាលា
ខេត្តត្បូងឃ្នុំ ដែលក្នុងឱកាសនោះសម្តេចក្រឡាហោមបានជំរុញឱ្យថ្នាក់ដឹកនាំ និងក្រុមការងារពន្លឿនការសាងសង់ឱ្យបានឆាប់រហ័ស ។

ថ្ងៃទី ២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥ សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា

ប្រធានគណៈប្រចាំការគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលក្នុងពិធីប្រគល់ទីលានបាល់ទាត់ ដែលជាអំណោយដ៏ថ្លៃ
ថ្លារបស់សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ជូនដល់សិស្សានុសិស្ស លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ

នៅវិទ្យាល័យច្បារអំពៅ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ដែលក្នុងឱកាសនោះសម្តេចវិបុលសេ

នាភក្តីបានផ្តល់ជូនបន្ថែមនូវសម្ភារៈកីឡា ម៉ាសុីនកាត់ស្មៅប្រភេទរុញ ១ គ្រឿង និងថវិកាចំនួន
៥០០០ដុល្លារអាមេរិក

សម្រាប់ការកសាងសមិទ្ធផលមួយចំនួនក្នុងវិទ្យាល័យ

ព្រមទាំង

ឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន ១៥ លានរៀលដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូចំនួន ២៥៣ នាក់ ។
ថ្ងៃទី ៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម ងួន ញ៉ិល អនុប្រធានទី ២ រដ្ឋសភាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធានក្រុមការងារ
ថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខេត្តកំពង់ធំ

បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យដំណើរការសាងសង់អគារសិក្សា

មួយខ្នង មានបួនបន្ទប់ ដែលជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ឯកឧត្តម ងួន ញុិល ជូនដល់ប្រជាជន
នៅមូលដ្ឋាននោះ ស្ថិតក្នុងបរិវេណវត្តត្រពាំងជ្រៃ ភូមិត្រពាំងជ្រៃ ឃុំបល្ល័ង្ក ស្រុកបារាយណ៍
ខេត្តកំពង់ធំ អញ្ជើញពិនិត្យផ្លូវមួយខ្សែប្រវែង ២០០០ ម៉ែត្រ ភ្ជាប់ពីផ្លូវកៅស៊ូលេខ ៧១ ចូលវត្ត
ត្រពាំងជ្រៃ ភូមិត្រពាំងជ្រៃ ឃុំបល្ល័ង្ក ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ ដែលទើបជួសជុលពង្រីក
ចាក់គ្រួសក្រហមបន្ថែម និងកែសម្រួលប្រព័ន្ធលូរួចរាល់ក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់ឯកឧត្តមផង
ដែរ ។ ឯកឧត្តម ងួន ញ៉ិល បានជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខព្រះសង្ឃលោកតាលោក
យាយ និងបានផ្តល់ជូនថវិកាក្នុងម្នាក់ៗ ១០.០០០ រៀល ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺព្រឹទ្ធា
ចារ្យ ហ៊ឹម ក្នុងភូមិត្រពាំងជ្រៃ ដែលត្រូវមកសំរាកព្យាបាលនៅភ្នំពេញអស់ថវិកាចំនួន ១.៥៥០
ដុល្លារ និងឧបត្ថមការព្យាបាលឈ្មោះ តា ម៉ន ព្រមទាំងភរិយា នូវថវិកាចំនួន ៧០០ ដុល្លារ។
សរុបថវិកាចំណាយក្នុងបេសកកម្មចំនួន ២.៥០០ ដុល្លារអាមេរិក ។

ថ្ងៃទី ១៩ ខែមិថុនា ឯកឧត្តម អ៊ុក រ៉ាប៊ុន សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការ
កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បាន
អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីប្រារព្ធទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរហោស្ថានកម្ម ឬឱនភាពដី
ឆ្នាំ ២០១៥ នៅឃុំរស្មីសាមគ្គី ស្រុកឱរ៉ាល់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។

ថ្ងៃទី ១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម ម៉ុក ម៉ារ៉េត សមាជិកគណៈកម្មាធិការ
កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលតាកែវ បានអញ្ជើញជួបសំណេះ
សំណាលសួរសុខទុក្ខ

ព្រមទាំងនាំយកអំណោយរបស់សាខាកាកបាទក្រហមខេត្តតាកែវ

ឧបត្ថម្ភជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ៩២ គ្រួសារ ដែលរងគ្រោះរលំផ្ទះ ដោយសារភ្លៀងមួយមេធំ
លាយឡំនឹងខ្យល់កួចកាលពីថ្ងៃទ២
ី ១ ខែឧសភា កន្លងទៅ នៅឃុំខ្វាវ ស្រុកសំរោង ខេត្ត
តាកែវ ដែលក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបាន អង្ករ ២៥ គីឡូក្រាម អំបិល ០១ គីឡូក្រាម និងទឹកត្រី
០៦ ដប ។ ដោយឡែក ក្រុមការងារបានផ្តល់ថវិកាមន្ថែមជួយដល់ផ្ទះ ០៤ គ្រួសារដែលរលំ
ខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរចំនួន ២០ មឺុនរៀល ។ ជូន ១៩ ខ្នងខូចខាតមធ្យមចំនួន ១០ មឺុនរៀល និង
៤៩ ខ្នងទៀត ចំនួន ៥ មឺុនរៀល ។
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ថ្ងៃទី ០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុនហេង សមាជិកកម្មាធិការកណ្តាល
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាល និងឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋឆេក បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ នូវអគារមណ្ឌល
សុខភាព រាមអណ្តើក

មណ្ឌលសុខភាពធ្លាប្រជុំ និងមណ្ឌលសុខភាពបុស្សតាផង់ ស្ថិតក្នុង

ឃុំរាមអណ្តើក ស្រុកគិរីវង្ស ខេត្តតាកែវ។

ថ្ងៃទី ២ ខែមិថុនា ឯកឧត្តម វង សូត សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង

សង្គមកិច្ច

អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
អមដំណើរដោយមន្ត្រីអ្នក មុខអ្នក
ការ និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន បាន
នាំយកកង់ ៤០០ គ្រឿង ដែលជា
អំណោយរបស់អង្គការ

កុកិសៃ

KJO ជប៉ុន និងអង្គការ ASPECA
ចែកជូនដល់សិស្សក្រីក្រមកពីសា
លាចំនួន ១៦ នៅស្រុកត្បូងឃ្មុំ
ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ។

ក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងទៅនេះ ឯកឧត្តម កែន សត្ថា សមាជិកគណៈកម្មាធិការ
កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកែប បានអញ្ជើញពិនិត្យ
សកម្មភាពកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់នៅក្នុងខេត្ត

ដែលកំពុងបំពេញការងារយ៉ាង

មមាញឹក ។

ថ្ងៃទី ១៩ ខែមិថុនា ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រួមជាមួយបងប្អូនក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោ និស្សិត
អាហារូបករណ៍សម្តេចតេជោ និងយុវជនមូលដ្ឋាននៅឃុំត្រពាំងព្រីង ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត
បានចុះពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋជាង ៣ ពាន់នាក់ ។
ថ្ងៃទី ០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម សួស យ៉ារ៉ា តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលព្រះវិហារ
សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រួមដំណើរដោយឯកឧត្តមអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះវិហារ អភិបាលស្រុកគូលែន មន្ត្រីរាជការ ក្រុមការងារ
ជំនាញ បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យ និងដោះស្រាយបញ្ចប់ជាស្ដាពរនូវទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន
សិលាដាម៉ិច ចំនួន ០៩ គ្រួសារ ស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្រយ៉ង់ ស្រុកគូលែន ខេត្តព្រះវិហារ ។

ថ្ងៃទី ៧ ខែមិថុនា ឯកឧត្តម នឹម ច័ន្ទតារា តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលកំពត និងលោកជំទាវ
បាននាំយកបច្ច័យចំនួន ១៦០ លានរៀល(ប្រមាណ ៤ ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក)យកប្រគេនដល់
ព្រះ ចៅអធិការវត្តបាក់នឹម ដើម្បីកសាងបង្ហើយព្រះវិហារវត្តបាក់នឹម ដែលសាងសង់បានជាង
៨០ ភាគរយ ស្ថិតនៅឃុំច្រេស ស្រុកជុំគិរី ខេត្តកំពត និងបាននាំយកសម្ភារសិក្សា ក្រមា និង
ថវិកា ផ្តល់ជូនដល់សិស្សានុសិស្សសាលាបឋមសិក្សាបាក់នឹម និងប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ។
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នាថ្ងៃទី ១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ ក្រុមការងារយុវជនគណ-

បក្សថ្នាក់កណ្តាលដឹកនាំដោយឯកឧត្តម កែ ប៊ុនខៀង រួមជាមួយ
អនុប្រធាន សមាជិក សមាជិកាចំនួន ២២រូប ចូលគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្តេចអគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា ស៊ីម ប្រធានគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា ។

នាថ្ងៃទី ២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ នាស្នាក់ការកណ្តាល
គណបក្ស មានរៀបចំពិធីប្រកាសសេចក្ដីសម្រេចរចនាសម្ព័ន្ធក្រុម
សកម្មជនយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រចាំគ្រឹះស្ថានឧត្តម
សិក្សាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ហៅកាត់ ក.៧៧ ដោយមានការចូលរួម
ពីសំណាក់លោកជំទាវ ឃួន សុដារី សមាជិកអចិន្រៃ្តយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល ឯកឧត្តម ពិត ចំណាន ជាអនុប្រធានកិត្តិយស
និងឯកឧត្តម កែ ប៊ុនខៀង ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស
ថ្នាក់កណ្តាល ដែលមានសមាជិក សមាជិកាចូលរួមសរុប ៧០
នាក់ ។ បន្ទាប់ពីការប្រកាសសមាសភាពរចនាសម្ព័ន្ធរួចមក លោកជំទាវបានមានប្រសាសន៍ផ្តាំផ្ញើដល់អង្គពិធីឱ្យខិតខំបំពេញភារកិច្ច តួនាទី ដែលមានតាមសេចក្តីសម្រេច។

ប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ សេចក្តីសម្រេច សេចក្តីកំណត់ រាល់ការងារដែលពាក់ពន្ធ័ ដល់ក្រុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបក្សនៅក្រៅប្រទេស ជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ
សមាជិក សមាជិកា ក្រុមការងារដោយមានការចូលរួមពី ឯកឧត្តម សោម សឿន ប្រធានគណៈចាត់តាំង គណៈកម្មាធិការកណ្តាល ឯកឧត្តម កែ ប៊ុនខៀង ប្រធានក្រុមការ
ងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត អនុប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងាររៀបចំ អង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបក្សក្រៅប្រទេស នាថ្ងៃទី ៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅសាលប្រជុំស្នាក់ការកណ្តាលរបស់គណបក្ស ដោយមានការចូលរួមពីក្រុមការងាររៀបចំអង្គការ
ចាត់តាំងយុវជនគណបក្សនៅប្រទេសកាណាដា ទ្វីបអឺរ៉ុប អាមេរិក អូស្រ្តាលី-ណូវែលហ្សេឡង់ ផ្នែកយុទ្ធសាស្រ្ត និងផ្នែករដ្ឋបាលនិងកិច្ចការទូទៅ។

នាថ្ងៃទី ២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តស្ទឹងត្រែង

ត្រូវបានប្រកាសកែសម្រួលតួនាទីភារកិច្ចថ្មី

ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពការងារយុវជនគណបក្សបន្ថែម បន្ទាប់ពី
ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សចាស់

បានផ្លាស់ប្តូរភារកិច្ច

ទៅបំពេញការងារថ្មីនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ។ លោក មុំ សារឿន ត្រូវ
បានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត ប្រកាសទទួលស្គាល់ប្រធាន
ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តជាផ្លូវការ

ក្រោមអធិបតីភាព

ឯកឧត្តម ហ៊ីង ផាន់រឿន អនុប្រធានប្រចាំការគណបក្សខេត្ត
និងមានសមាជិកចូលរួមចំនួន ៣០០នាក់ ។
ឯកឧត្តម សុខ សូកាន ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស
ខេត្ត និងជាអ្នកតំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលតាកែវ ឯកឧត្តមសុខ ពុទ្ធិវុធ
ក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខេត្ត

សហការជាមួយក្រុមការ

ងារជំនាញថ្នាកក
់ ណ្តាលចុះជួយខេតតា
្ត កែវ ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម
ស្វាយ ស៊ីថា បានរៀបចំបំពាក់បំប៉ន ពិសេសលើជំនាញប្រើប្រាស់
បណ្តាញផ្សព្វផ្សាយសង្គម ជូនដល់សកម្មយុវជនគណបក្ស គ្រប់
ស្រក
ុ -ក្រង
ុ ទូទាង
ំ ខេត្ត និងក្រម
ុ ការងារថ្នាកក
់ ណ្តាលចុះជួយមូលដ្ឋានប្រមាណ ២០០នាក់ ក្នង
ុ នោះក៏មានការចូលរួមពីកម
្រុ ប្រក
ឹ ្សា និងអភិបាលរងស្រក
ុ ទាំង ១០ នៃខត
េ តា
្ត កែវ
ថ្ងៃទី ៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ ពេញមួយថ្ងៃចាប់តាំងពីព្រឹកដល់ម៉ោង ៦ល្ងាច នៅស្នាក់ការគណបក្សខេត្ត ។
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នាថ្ងៃទី ១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ ដោយទទួលបានការ

អនុញ្ញាតពី

ឯកឧត្តមប្រធានគណៈប្រចាំការគណអចិ-

ន្រៃ្តយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត
អនុប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល រួម
ជាមួយសមាជិក និងតំណាងគណៈកម្មការបរទេសគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស

បានទទួលជួបសំដែងការ

គួរសមជាមួយ ឯកឧត្តម Dmitry

Tsvetko ឯកអគ្គរដ្ឋទូត

សហព័ន្ធរុស្សីប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។
ព្រឹកថ្ងៃទី ១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥
ពិធីបោះឆ្នោត ជ្រើសរើសយុវជនគណបក្ស
ភូមិ ឃុំអង្គពពេល ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម ជុំ វង សមាជិកព្រឹទ្ធសភា និងជាអនុ
ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុក និង ក្រុម
ការងារថ្នាក់ខេត្តចុះជួយស្រុក នៅស្នាក់ការ
បក្សឃុំអង្គពពេល

ស្រុកគងពិសី

ខេត្ត

កំពង់ស្ពឺ។

ព្រឹកថ្ងៃទី ៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តបាត់ដំបងដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ជាម
ច័ន្ទសោភ័ណ

ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត

និងលោក កង សុវណ្ណអង្គារ សមាជិកក្រុមការងារយុវជន
គណបក្សខេត្ត ជាវាគ្មិនធ្វើបទបង្ហាញ ស្តីពីការពង្រឹងរចនា
សម្ពន
័ សកម្មជនយុវជនគណបក្ស ថ្នាកម
់ ល
ូ ដ្ឋាន ដល់សកម្មជនយុវជនគណបក្សបណ្តាសង្កាត់ ក្នុងក្រុងបាត់ដំបង នៅ
ទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តបាត់ដំបង ។
ថ្ងៃ ទី ៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ នា
ស្នាក់ការគណបក្ស ស្រុកភ្នំស្រួច មានការ
រៀបចំបោះឆ្នោត

ជ្រើសរើសសកម្មជន

យុវជនគណបក្ស ភូមិ និងសកម្មជនយុវជន
គណបក្សឃុំគីរីវន្ត័

ស្រុកភ្នំស្រួច

ខេត្ត

កំពង់ស្ពឺ ដោយមានការចូលរួមពី ឯកឧត្តម
សួស គង់ ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុក
ភ្នំស្រួច ថ្នាក់ដឹកនាំគណក្សស្រុក ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សស្រុក ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សឃុំ និងតំណាងសាខាគណបក្ស ភូមិ រួមជាសាក្សី ដើម្បីឲ្យយុវជនជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួន សម្រាប់ដឹកនាំសកម្មភាពយុ
វជនរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍ ឃុំរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែមានសន្ទុះអភិវឌ្ឍកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀត ។ យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងភូមិ ឃុំគីរីវន្ត័ នឹងឈានឆ្ពោះទៅរក
ជ័យជំនះ ក្រោមការដឹកនាំរបស់តំណាងប្រកបដោយសក្តានុពលរបស់ខ្លួន ។

នាថ្ងៃទី ៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥ឯកឧត្តម សត្យា វុត
ប្រធានគណប្រចាំការ

និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជន

គណបក្សខេត្ត ឯកឧត្តមរិន វីរៈ សមាជិកក្រុមការងារយុវជន
គណបក្សថ្នាក់កណ្តាល

ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយឃុំ

ត្រពាំងគង បានចូលរួមបញ្ចូលសមាជិកគណបក្សជាយុវជ
នចំនួន

៧៥នាក់

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ។

នៅឃុំត្រពាំងគង

ស្រុកសំរោងទង
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បាន និងផ្ទុកទំនិញទម្ងន់ ៣.០០០ តោន ដែលមានកុងតឺន័រចន្លោះពី ១២០ ទៅ ១៥០
កុងតឺន័រ ។
កំណើននៃការនាំចេញតាមកំពង់ផែភ្នំពេញ ដោយសារការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ច
និងការផ្តល់សេវារបស់កំពង់ផែប្រកបដោយគុណភាព

ឆាប់រហ័ស

និងមានតម្លៃ

ប្រកួតប្រជែងល្អជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់។
៣. ចំណូលពីការលក់ប័ណ្ណទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរយៈពេល ៥ ខែ
អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានបង្ហាញថា ភ្ញៀវទេសចរបរទេសទិញប័ណ្ណ ចូលទស្សនា
រមណីយដ្ឋានអង្គរប្រចាំខែឧសភាមានចំនួន ១២៧ ៦៥២ នាក់ ជាមួយនឹងចំណូល
សរុប ៣ ៤៦៥ ៥៨០ ដុល្លារអាមេរិក ។
ចំណែកស្ថិតិភ្ញៀវទេសចរ ចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គររយៈពេល ៥ ខែ ដើម
ឆ្នាំ ២០១៥ ចាប់ពីខែមករា ដល់ខែឧសភា រួមមាន ៥៧០ ៣៦១ នាក់ និងទទួលបាន
ចំណូល ២៧.៦២១.៧២០ ដុល្លារ ។

១.ចំណូលពន្ធដាររយៈពេល ៥ ខែ
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានអោយដឹងថា នៅ
ក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងមកនេះ ពន្ធដារប្រមូលបានចំណូលពន្ធបង់ចូល
ថវិកាមានចំនន
ួ ប្រមាណ ៣៤១ ពាន់លានរៀល ឬប្រមាណជាង ៨៥,៤១ លានដុលរ្លា
អាមេរិក។ សរុបទៅប្រាក់ចំណូលដែលរកបានក្នុងរយៈពេល ៥ ខែនៃឆ្នាំនេះ ស្មើនឹង
៥២,៨៦% នៃផែនការកំណត់ក្នុងច្បាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០១៥ ហើយ។
តាមការវិភាគប្រភេទពន្ធឃើញថា ចំណូលក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ មានការកើនឡើង
គ្រប់ប្រភេទពន្ធក្នុងនោះប្រភេទពន្ធសំខាន់ៗដែលមានការកើនឡើងមានដូចជាពន្ធ
លើប្រាក់បៀវត្សមានការកើនឡើង
៣៣,៩%

២៨,៦%

និងអាករពិសេសកើនឡើង

ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញកើនឡើង

៣៤,៩%

និងអាករលើតម្លៃបន្ថែមកើន

ប្រមាណ ២៦,៩% ។
បើពិនិត្យតាមវិស័យឃើញថាចំណូលក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ក៏មានការកើនឡើងស្ទើរ
គ្រប់សកម្មភាពដែរក្នុងនោះផែ្នកសេវាហិរញ្ញវត្ថុកើនឡើងប្រមាណ ៣៧,៨%។ ផ្នែក
ភេសជ្ជៈកើនឡើង២០,២%។ផ្នែកទូរគមនាគមន៍កើនឡើង១៣,២%។ផ្នែកនីហរ័ណអាហរ័ណកើនឡើង ១៨,៤%។ ផលិតផលគ្រឿងប្រើប្រាស់កើន ៥,៩% ។ ផ្នែក
ផលិតសម្លៀកបំពាក់ ១៦,១%។ ផ្នែកសណ្ឋាគារ និងផ្ទះសំណាក់កើនឡើង ៣៨%។
ផ្នែកថ្នាំជក់កើនឡើង១២៨%។ ផលិតយានយន្តកើន ១៥៨% និងផ្នែកលក់គ្រឿង
ចក្រកើន៥៩,៦%។ផ្នែកលក់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគកើន ៩២,១%។ ផ្នែកកសិកម្ម
កើនឡើង ១០៥,៦%។ ផ្នែកលក់ភេសជ្ជៈកើនឡើង ៤៤,៩%។
ជាផែនការបន្តអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារផ្តោតលើគោលដៅមួយចំនួន
បន្តពង្រឹងការប្រមូលចំណូលគ្រប់ប្រភេទ

ក្នុងនោះ

ជាពិសេសពន្ធលើប្រាក់ចំណេញអាករ

លើតម្លៃបន្ថែមអាករពិសេស ជាពិសេសលើបារី និងស្រាបៀរ បន្តពង្រឹងការចុះបញ្ជី
សហគ្រាសតាមប្រព័ន្ធថ្មី
អស់

បន្តពង្រឹងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានសហគ្រាសទាំង

បន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យអចលនទ្រព្យទាំងអស់ដែលបានចុះបញ្ជីនៅ

សុរិយោដីដាក់ចូលក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យ បន្តលើកកម្ពស់ និងបញ្ជ្រាបវប្បធម៌ពន្ធដារ
និង បន្តពង្រឹងការប្រមូលចំណូលក្នុងវិស័យសំណង់។
២. ការនាំចេញដោយឆ្លងកាត់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញរយៈពេល ៥ ខែ
អគ្គនាយកដ្ឋានកំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថា ការនាំចេញរយៈពេល ៥
ខែនៃឆ្នាំនេះ ដោយឆ្លងកាត់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញមានចំនួន ៥០០០០ កុងតឺន័រ
ខណៈកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាមានចំនួនត្រឹម ៤៥០០០ កុងតឺន័រ។ បើគិត
ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនគឺមានកំណើន១០ ភាគរយ។ទំនិញដែលនាំចេញ
តាមកំពង់ផែភ្នំពេញភាគច្រើន ជាកសិផល និងវាយនភ័ណ្ឌ ដែលមានគោលដៅឆ្ពោះ
ទៅកាន់ប្រទេសចិន សហភាពអឺរ៉ុប និងអាមេរិក ។
បច្ចុប្បន្នកំពង់ផែភ្នំពេញមានសមត្ថភាពអាចផ្ទុកបានចំនួន ១៥០០០០ កុងតឺន័រ
នឹងអាចអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់មានជម្រៅទឹកចាប់ពី ៤,៥០ ទៅ ៥,៥០ ម៉ែត្រចូលចត

ចំណូលពីការលក់ប័ណ្ណចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរ ក្នុងរយៈពេល ៥ ខែនេះ
បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ

២០១៤

ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាមានការថយចុះប្រមាណ

១,៨៤% ។
គួររំលឹកថា កាលពីឆ្នាំ ២០១៣ មានភ្ញៀវទេសចរសរុប ២.០២១.៧១៥ នាក់
ចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គហើយទទួលបានចំណូលចំនួន ៥៧ ៦៨៧ ៦៨០
ដុល្លារអាមេរិក។ ចំណែកឆ្នាំ ២០១៤ មានភ្ញៀវទេសចរសរុប ២ ០៥៩ ៧០២ នាក់
និងចំណូលចំនួន ៥៩ ៣៤២.០០០ ដុល្លារ ។
៤. ចំនួនយានយន្ត
នាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកនៃក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យ
ដឹងថា យានយន្តដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវនៅក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
រយៈពេល៥ខែនៃឆ្នាំនេះមានចំនួន ១៧១៣៩៣គ្រឿង។បើប្រៀបធៀបរយៈពេល
ដូចគ្នានាឆ្នាំ ២០១៤ មានការកើនឡើងចំនួន ២៩ ២៩១ គ្រឿងស្មើនឹងប្រមាណ
២១,១៧%។
ក្នុងចំណោមយានយន្តខាងលើនេះមានរថយន្តចំនួន ២៤ ១៩១ គ្រឿង និងម៉ូតូ
ចំនួន ១៤៧ ២០២ គ្រឿង។ បើប្រៀបធៀបរយៈពេលដូចគ្នានាឆ្នាំ២០១៤គឺរថយន្ត
កើនឡើងចំនួន ៦៨១៦ គ្រឿងស្មើនឹង ៣៩,២២% និងម៉ូតូកើនឡើង ២៣ ១៣៥
គ្រឿងស្មើនឹង ១៨,៦៤% ។
គិតត្រឹមខែឧសភាកន្លងទៅនេះ

ចំនួនយានយន្តចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវនៅទូទាំង

ប្រទេសបានកើនដល់ ២ ៩៧៣ ២១១ គ្រឿង ក្នុងនេះមានម៉ូតូចំនួន ២ ៥១៩ ៣១៩
គ្រឿង (១,២ លានគ្រឿងជាម៉ូតូដែលបានចុះបញ្ជីនៅរាជធានីភ្នំពេញ) ។ តួលេខ
ខាងលើនេះមិនបានគិតបញ្ចូលយានយន្តដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិង
ក្រសួងការពារជាតិផងទេ ៕
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យុទ្ធសាស្ត្រ ៥ ចំណុច ដើម្បីបន្ថយអត្រា និងគម្លាតថ្លៃលក់
អគ្គិសនីជូនប្រជាជន

និងប្រការ ២ ខាងលើឱ្យបានសុក្រឹត និងមានប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីឈានទៅសម្រេចគោល
ដៅនៃផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ បន្ថយអត្រា និងគម្លាតថ្លៃលក់អគ្គិសនីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជា ។
គោលដៅនៃផែនការយុទ្ធសាស្ត្របន្ថយអត្រា និងគម្លាតថ្លៃលក់អគ្គិសនីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៥-២០២០ មាន ៥ ចំណុចសំខាន់ គឺទី១-បន្ថយគម្លាតថ្លៃលក់
អគ្គិសនីនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឱ្យថយចុះជាបន្តបន្ទាប់

ដោយរក្សាបាននូវស្ថិរ-

ភាព និងនិរន្តរភាពនៃអាជីវកម្មផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី និងរក្សាបាននូវការអនុវត្តគោលការណ៍
កំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនី

ដែលកំណត់ដោយច្បាប់ស្តីពីអគ្គិសនីនៃព្រះរាជាណាចក្រ

កម្ពុជា ។ ទី២-បន្ថយគម្លាតថ្លៃអគ្គិសនីដែលខុសគ្នាពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយទៀតនៅ
កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នឱ្យកាន់តែថយចុះបន្តិចម្តងៗ

រហូតទាល់តែដូចគ្នាទូទាំងប្រទេសតាម

ប្រភេទអតិថិជនប្រើប្រាស់អគ្គិសនី ។ ទី៣-ពង្រីកវិសាលភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីចេញ
ពីប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់បណ្តាញជាតិ

មជ្ឈមណ្ឌលវារីអគ្គិសនីកំចាយ ក្នុងខេត្តកំពត

ដែលជាប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់មួយមានលទ្ធភាពធ្វើឱ្យការផ្គត់ផ្គង់

មានស្ថិរភាពមានគុណភាព មាននិរន្តរភាព និងធ្វើឱ្យអត្រាថ្លៃ និងគម្លាតថ្លៃថយចុះដើម្បី

ថាមពលអគ្គិសនីគឺជាវិស័យអាទិភាពមួយក្នុងចំណោមវិស័យអាទិភាពនានា ដែល

ពង្រីកលទ្ធភាពទាំងនេះឱ្យគ្របដណ្តប់ទៅគ្រប់តំបន់ទូទាំងប្រទេស ។ ទី៤-រៀបចំថ្លៃលក់

ទាមទារឱ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍ ដើម្បីជំរុញល្បឿននៃការអភិវឌ្ឍ

អគ្គិសនីមួយអនុគ្រោះសម្រាប់គ្រួសារក្រីក្រនៅតំបន់ជនបទ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សេដ្ឋកិច្ចជាតិ ព្រោះអគ្គិសនីមិនត្រឹមតែជាតម្រូវការចាំបាច់ ចំពោះតែជីវភាពរស់នៅប្រចាំ

ដើម្បីអាចឱ្យគ្រួសារក្រីក្រនៅតំបន់ជនបទនេះមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់អគ្គិសនី

ថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ៗរូបប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែអគ្គិសនីក៏មានសារៈសំខាន់ចំពោះវិស័យ

ហោចណាស់ក៏សម្រាប់ជីវភាពជាមូលដ្ឋានដែរ និងទី៥-រៀបចំថ្លៃអគ្គិសនីមួយអនុគ្រោះ

ឧស្សាហកម្ម សិប្បកម្មពាណិជ្ជកម្មកសិកម្ម និងវិស័យផ្សេងៗ ក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ។

សម្រាប់ការបូមទឹកធ្វើកសិកម្មនៅតំបន់ជនបទ

ចំពោះគោលដៅសំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍវិស័យអគ្គិសនីនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គឺធ្វើ

ខ្សែបណ្តាញតង់ស្យុងមធ្យម និងពីខ្សែបណ្តាញតង់ស្យុងទាបគ្រប់ប្រភេទ ទាំងក្នុងក្រប

យ៉ាងណាផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់

ខ័ណ្ឌខ្សែបណ្តាញរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា និងទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌខ្សែបណ្តាញរបស់សេវាករ

សម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅទូទាំង

យ៉ាង

ដែលកសិករអាចភ្ជាប់ចរន្តប្រើប្រាស់ពី

ប្រទស
េ តាមថ្លម
ៃ យ
ួ សមរម្យ ហើយធ្វយ
ើ ង
៉ា ណាឱ្យការផលិតការផ្គតផ
់ ង
្គ ់ និងការប្រប
ើ ស
្រា ់

អគ្គិសនីឯកជន

អគ្គិសនីប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយគុណភាព ប្រសិទ្ធភាព ចីរភាព និងតម្លាភាព ។

និងមានប្រសិទ្ធភាព ។ ថ្មីៗនេះ ក្នុងលិខិតបំភ្លឺតបទៅអ្នកតំណារាស្ត្រតាមរយៈសម្ដេច

ក្នុងអាណ្ណតិទី ៥ នៃរាជរដ្ឋាភិបាល ដឹកនាំដោយសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាពេលនេះ បាននិងកំពុងអនុវត្តកម្ម
វិធីកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅលើគ្រប់វិស័យ ក្នុងនោះកំណែទម្រង់វិស័យថាមពលពិតជាមាន

ដើម្បីឱ្យប្រជាកសិករនៅតំបន់ជនបទអាចធ្វើកសិកម្មបានងាយស្រួល

អគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី ០៥ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥
សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
បានឲ្យដឹងថា ដើម្បីផត
្គ ផ
់ ង
្គ អ
់ គ្គស
ិ នីឲ្យបានគ្របគ
់ ន
្រា នៅ
់ ទូទាង
ំ ប្រទស
េ គឺតវ្រូ ចំណាយទុន

តួនាទីសំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកដល់ដំណើរការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ការប្រកួតប្រជែង

វិនិយោគរាប់ពាន់លានដុល្លារ

និងការអភិវឌ្ឍន៍របស់កម្ពុជា ។ សកម្មភាពកំណែទម្រង់វិស័យអគ្គិសនី ដែលបានអនុវត្ដ

បណ្ដាញបញ្ជូន និងរាប់ពាន់លានដុល្លារទៀតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបណ្ដាញបញ្ជន
ូ រង និង

នៅពេលនេះ បានបង្ហាញចេញនូវលទ្ធផលប្រសើរជាច្រើនក្នុងការបំរើប្រជាជន។ ដើម្បី

បណ្ដាញចែកចាយតាមតំបន់នានាទូទាង
ំ ប្រទស
េ ។

សម្រួលដល់ការវិនិយោគ និងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចជាតិ ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលបាន

សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអនុស្ថានីយមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជា

និង

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានបង្ហាញផងដែរផែនការកាត់បន្ថយតម្លៃប្រើប្រាស់

បញ្ចេញសេចក្តីប្រកាសស្តីពីការកំណត់ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបន្ថយអត្រា និងគម្លាត

អគ្គិសនីឲ្យនៅទាបបំផុតផងដែរក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ដោយគ្រោងទម្លាក់តម្លៃនៅត្រឹមតម្លៃ

ថ្លៃលក់អគ្គិសនីនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៥ ដល់ឆ្នាំ ២០២០ ដែលជា

៧៣០ រៀល ក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងសម្រាប់តំបន់ផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដោយអគ្គិសនីកម្ពុជា និង

ផ្នែកមួយនៃការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេស ។

៧៥០ រៀល ក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់ម៉ោង សម្រាប់តំបន់ផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដោយឯកជន ។

នៅក្នង
ុ ប្រការ ១ របស់សច
េ ក្តប
ី កា
្រ ស ដែលចុះហត្ថលខា
េ ដោយឯកឧត្តម ស៊យ
ុ

ប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់អស់ក្រោម ៥០ គីឡូ ក្នុងមួយខែ គឺចំណាយតម្លៃ ៦១០ រៀល

សែម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល បានសម្រេចដាក់ឱ្យអនុវត្តន៍ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ

ក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់ម៉ោង ។ សម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមទីជនបទ និង

បន្ថយអត្រា និងគម្លាតអគ្គិសនីនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលបានសិក្សា រួមគ្នាដោយ

ការប្រើប្រាស់សម្រាប់បូមទឹកធ្វើកសិកម្មគឺមានតម្លៃ ៤៥០ រៀល ក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់ម៉ោង ។

ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា និងអគ្គិសនីកម្ពុជា ក្នុង គោលដៅចែករំលែក

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបន្តថា រាជរដ្ឋាភិបាលមិនដែលព្រងើយកន្តើយនិង

ផ្លែផ្កាទទួលបានពីការអភិវឌ្ឍវិស័យអគ្គិសនីឱ្យបានសមធម៌

ដោយធ្វើឱ្យថ្លៃអគ្គិសនីនៅ

តំបន់ទទួលប្រភពអគ្គិសនីពីបណ្តាញជាតិមានតម្លៃកាន់តែទាប
តែតិច

មានគម្លាតខុសគ្នាកាន់

និងជំរុញពង្រីកតំបន់ទទួលប្រភពអគ្គិសនីពីបណ្តាញជាតិនេះឱ្យគ្របដណ្តប់ទូ-

ទាំងប្រទេស

ស្របតាមចក្ខុវិស័យនៃវិស័យថាមពលរបស់រាជរដ្ឋាភបា
ិ ល

ដឺកនាំដោយ

សម្តច
េ អគ្គមហាសេនាបតីតជោ
េ
ហ៊ន
ុ សែន ។
សេចក្តីប្រកាសនោះបានឱ្យដឹងថា

មិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះថ្លៃអគ្គិសនីនោះទេ ប៉ុន្តែបានខិតខំធ្វើការងារជាច្រើនឆ្នាំកន្លង
មកហើយដើម្បីសម្រេចបាននូវផែនការកាត់បន្ថយថ្លៃអគ្គិសនី
ពេលថ្មីៗនេះ។

ផែនការនេះ

ដែលបានដាក់ចេញក្នុង

នឹងត្រូវសម្រិតសម្រាំងជាបន្តបន្ទាប់ថែមទៀតទៅតាម

ជំហាននៃការអភិវឌ្ឍវិស័យផ្គត់ផ្គង់ថាមពល និងការពង្រីកបណ្តាញអគ្គិសនីថ្នាក់ជាតិ ។
ជាក់ស្តែង ក្នុងគោលដៅនៃផែនការយុទ្ធសាស្ត្របន្ថយអត្រា និងគម្លាតថ្លៃលក់អគ្គិស-

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដែលដាក់ឱ្យអនុវត្តន៍ក្នុង

នីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៥-២០២០ នេះដែរ អគ្គិសនីកម្ពុជាគ្រោងចំណាយ

ប្រការ ១ ខាងលើនេះមានឈ្មោះថា ផែនការយុទ្ធសាស្ត្របន្ថយអត្រា និងគម្លាតថ្លៃលក់

១៦៨ លានដុល្លារអាម៉េរិកកសាងខ្សែបញ្ជូនតង់ស្យុងខ្ពស់ពីខេត្តបាត់ដំបងទៅសៀមរាប

អគ្គិសនីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៥-២០២០ ។ អគ្គនាយកដ្ឋានថាមពល អាជ្ញា

ដើម្បីធានាការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។

ធរអគ្គិសនីកម្ពុជា អគ្គិសនីកម្ពុជា មន្ទីររ៉ែ និងថាមពល គ្រប់រាជធានី-ខេត្ត មូលនិធិអគ្គិសនី
ភាវូបនីយកម្មជនបទ និងអ្នកកាន់អាជ្ញាប័ណ្ណ ធ្វើសេវាកម្មអគ្គិសនីគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងព្រះ
រាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវរួមគ្នាអនុវត្តន៍ផែនការយុទ្ធសាស្ត្របន្ថយអត្រា និងគម្លាតថ្លៃលក់
អគ្គិសនីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៥-២០២០ ដែលបានកំណត់ក្នុងប្រការ ១

លោក ប្រាំង ជលសា អគ្គនាយករងទទួលបន្ទុកផែនការ និងបច្ចេកទេសនៃអគ្គិសនី
កម្ពុជាបានឱ្យដឹងថា

ដើម្បីធានាការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលជាតំបន់
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អាថ៌កំបាំងបង្ការជំងឺមហារីក
អាស្រ័យដោយមានទម្លាប់ល្អៗ

សុទ្ធតែមានប្រសិទ្ធភាពជាកំណត់

ក្នុងការទប់

ស្កាត់មហារីកក្រអូមមាត់ មហារីកសួត បំពង់អាហារ ថ្លើម។ ក្នុងនោះតែបៃតងនាំមកនូវប្រសិទ្ធផ្សេងៗ។

រក្សាទម្លាប់ល្អៗ ៩ យ៉ាងដូចខាងក្រោមដើម្បីទប់
បណ្ឌិត ៈ

ភ័យចុះដល់ ៤០% ។ ពពួកតែបៃតង តែក្រហម...

ភាពខ្ពស់បំផុតស្មើ ៥ ដងប្រៀបនឹងប្រភេទតែ

អ្នកជំនាញការទូន្មានថាៈ មនុស្សម្នាក់ៗ គួរ

ស្កាត់មហារីក

ទទួលទានតែ ៤ កែវក្នុង ១ ថ្ងៃ អាចបន្ថយហានិ-

. ទំពា ៣០ ដងរួចចាំលេប

មុនពេលរកអន្តរាគមន៍ពីវេជ្ជ-

ការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថា

ទំពាឲ្យល្អិតពេល

ទទួលទាន អាចបន្ថយហានិភ័យមហារីកក្រពះ

. ទទួលទានសណ្តែកសៀង

ផ្លូវពោះវៀន ។ ក្រៅពីនេះការពិសោធន៍ជាក់
ស្តែងរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Georgia (អាមេ-

រិក)

នៅរកឃើញថាទឹកមាត់មានប្រសិទ្ធភាព

កំទេចជាតិពុលយ៉ាងខ្លាំង វាអាចកម្ចាត់ អស់ជាតិ
ពុលបង្កមហារីកថ្លើមក្នុង៣០ វិនាទី។ ដូច្នេះចូរ
ទទួលទានយឺតទំពាឲ្យល្អិតល្អបំផុត គឺប្រមាណ
៣០ ដងរួចទើបលេប ។
សណ្តែកសៀងមានលទ្ធភាពទប់ស្កាត់ជំងឺមហារីក
សុដន មហារីកស្បូន និងមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត

ពួកអ្នកស្រាវជ្រាវឲ្យដឹងថា

ក្នុងសណ្តែក

សៀងមានសារជាតិម្យ៉ាងហៅថាisoflavones ។

សារជាតិនេះមានលទ្ធភាពទប់ស្កាត់ជំងឺមហារីក

ពាក់ព័ន្ធដល់ estrogen ដូចជាមហារីកសុដន

មហារីកស្បូន និងមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត ។
ប៉ុន្តែប្រការគួរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់

គឺអ្នកកំពុង

កើតជំងឺមួយក្នុងចំណោមជំងឺទាំងនេះ ល្អបំផុត
មិនត្រូវទទួលទានទឹកសណ្តែកសៀងទេ ដើម្បី

បញ្ចៀសរំញោច កកើតកោសិកាមហារីកច្រើន
ជាង ។

នៅសាកលវិទ្យា-

ល័យហាវ៉ាដអាមេរិកឲ្យដឹងថា ការដើរ ១ ម៉ោង
ក្នុង ១ ថ្ងៃអាចបន្ថយដល់ពាក់កណ្តាលនូវអត្រា
កើតមហារីកក្រពេញលំពែង មហារីកពោះវៀន
ធំ។ ជំងឺដូចជាមហារីកក្រពេញលំពែងច្រើនពាក់

ព័ន្ធដល់បរិមាណកម្តៅសរីរាង្គខ្ពស់ពេក ។ រក្សា
ទម្លាប់ដើររាល់ថ្ងៃ

មានលទ្ធភាពទប់ស្កាត់ជំងឺមហារីក

តាមស្ថិតិ តំបន់មានអត្រាបាត់បង់ជីវិតទាប

បំផុតដោយសារមហារីកក្រពះ

មានការប្រើ-

ប្រាសខ
់ ម
្ទឹ សច្រន
ើ គួរសមក្នង
ុ ១ ឆ្នាៗ
ំ ។ អ្នកទទួល
ទានខ្ទឹមសច្រើនអាចបន្ថយហានិភ័យកើតមហា

រីកក្រពះដល់ទៅ ៦០% ។ អាស្រ័យហេតុនេះអ្នក

ជំនាញការទូន្មានថាគួរបន្ថែមគ្រឿងទេសដូចជា
ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមទៅក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃ។
. សំដិលថ្ងៃ ១៥ នាទីក្នុង ១ ថ្ងៃ

ក្នុងចំណោមវិធីទប់ស្កាត់មហារីកការអាំងថ្ងៃ

ជាវិធីដ៏ល្អមួយ ។ ពួកអ្នកជំនាញការឲ្យដឹងថា ៈ

. ដើរ ១ ម៉ោងក្នុង ១ ថ្ងៃ
តាមពួកអ្នកវិទ្យាសាស្រ្ត

ខ្ទឹមស ខ្ទឹមក្រហម មាននៅក្នុងរបបអាហារ

អាំងថ្ងៃជួយសរីរាង្គបង្កើនវីតាមីន D អាចធ្វើឲ្យ
ថយចុះហានិភ័យកើតមហារីក
សុដនមហារីកពោះវៀន
ស្តាតមហារីកអូវែ... ។

ដូចជាមហារីក

មហារីកក្រពេញប្រូ-

. ទទួលទានតែ ៤ កែវក្នុង ១ ថ្ងៃ
ពួកអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តជប៉ុន

រកឃើញថា

. គេងគ្រប់ ៧ ម៉ោងក្នុង ១ ថ្ងៃ

តាមសមាគមស្រាវជ្រាវមហារីកអាមេរិកស្រ្តី

គេងតិចជាង ៧ ម៉ោងក្នុង ១ ថ្ងៃនឹងធ្វើឲ្យកើនហា-

និភ័យមហារីកសុដនឡើងដល់ ៤៧% ។ មូល-

ហេតុ គឺដោយសារក្នុងដំណេកនឹងបង្កើតជាអ័រម៉ូន melatonin ១ប្រភេទ ។ វាមានឥទ្ធិពល

រារាំងការកកើត estrogen ក្នុងសរីរាង្គស្រ្តី ជួយ
រារាំងលទ្ធភាពមហារីកក្រពេញសុដន។
. បន្ថយទទួលទានស្ករ

អាហារ ដែលកោសិកាមហារីកចូលចិតប
្ត ផ
ំ ត
ុ

គឺស្ករ។ ក្នុងសៀវភៅ ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបង្ការនិង
ព្យាបាលមហារីក

របស់ជប៉ុនបានបង្ហាញថា

ប្រមាណ ៥៧% នៃបរិមាណស្ករក្នុងឈាមនឹង
ក្លាយជាសារធាតុជីវជាតិធ្វើឲ្យកោសិកាមហារីក

កកើតដុះដាល ។ ពួកអ្នកជំនាញការមហារីកឲ្យ

ដឹងថាៈមនុស្សល្អបំផុត គួរកំហិតអាហារផ្ទុកស្ករ
ច្រើនដើម្បីបន្ថយហានិភ័យកើតមហារីក។ក្នុង១
ថ្ងៃគួរប្រើប្រាស់ស្ករនៅកម្រិតប្រមាណ
ក្រាមតែប៉ុណ្ណោះ ៕

៥០

អាចជួយបន្ថយកំដៅលើស

ដែលមានប្រសទ
ិ ភា
្ធ ពបង្ការមហារីកបានល្អជាង។
. ទទួលទាន ៦ កែវក្នុង ១ ថ្ងៃ

ការស្រាវជ្រាវមួយ ចុះផ្សាយលើទស្សនាវដ្តី

The New England of Medicine បង្ហាញថា ៈ
ក្នុង ១ ថ្ងៃទទួលទានទឹក ៦ កែវ (១ កែវប្រមាណ

២៤០ មីលីលីត្រ) អាចបន្ថយពាក់កណ្តាលហានិភ័យកើតមហារីកប្លោកនោម

និងប្រមាណ

៤៥% ហានិភ័យមហារីកពោះវៀន។
. បន្ថែមខ្ទឹមទៅក្នុងអាហារ

ការដើរ ១ ម៉ោង ក្នុង ១ ថ្ងៃអាចបន្ថយដល់ពាក់
កណ្តាលនូវអត្រាកើតមហារីកក្រពេញលំពែង
មហារីកពោះវៀនធំ
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គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
គឺជាក្ដីសង្ឃឹមតែមួយគត់របស់ប្រជាជនកម្ពុជា
អស់រយៈពេល ៦៤ ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ ឆ្លងតាមដំណើរវិវត្ដន៍ដ៏ធំធេងជាប្រវត្ដិសាស្ដ្រមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបោះ
ជំហានទៅតាមទិសដៅដ៏ត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដ ។ អាស្រ័យដោយមានការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវ ទើបមានការចូលរួមដ៏ទូលំទូលាយពីសំណាក់ប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់ គ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន ក្នុងដំណើរការកសាង និងការពារជាតិ និងធ្វើឲ្យប្រជាជនកាន់តែមានស្មារតីគោរពស្រឡាញ់ និងគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រួបរួមសាមគ្គីគ្នា ដើម្បីឈានទៅ
សម្រេចជ័យជម្នះធំៗថ្មីទៀត ។ អបអរខួបលើកទី ៦៤ ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា (២៨ មិថុនា ១៩៥១ - ២៨ មិថុនា ២០១៥ )ប្រជាជនកម្ពុជា បានសម្ដែងនូវ
ទស្សនៈ និងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនជាច្រើន ដែលទស្សនាវដ្ដីប្រជាជនសូមដកស្រង់យកមកផ្សាយជូនដូចខាងក្រោម ៖
ព្រះតេជគុណ តាតមហាទី ព្រះចៅអធិការវត្ដព្រះឥន្ទកោសា នៅទីរួមខេត្ដសៀមរាប បានមានសង្ឃដីកាថា ៖ ក្រោមការ
ដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជន មិនមែនមានការតែរីកចម្រើនផ្នែកអាណាចក្រប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្ដែវិស័យពុទ្ធចក្រក៏មានការរីក
ចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ណាស់ដែរ។ វត្ដអារាមបានកើតមានព្រោងព្រាត តាមភូមិឃុំ តាំងពីទីជនបទដាច់ស្រយាល រហូត
ដល់ទីប្រជុំជន ទីក្រុង ។ ព្រះសង្ឃមានដល់ទៅរាប់ម៉ឺនអង្គ ពុទ្ធបរិស័ទមានសិទ្ធិធ្វើបុណ្យទានទៅតាមសទ្ធារបស់ខ្លួន។ក្រោម
ការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា មិនមានប្រកាន់វណ្ណៈ ឬសាសនាណាឡើយ។ គណបក្សនេះបានធ្វើឲ្យមានសុខដុម
នីយកម្មនៃរាល់សាសនាទាំងអស់ ដែលជាមូលហេតុធ្វើសាសនិកនៃសាសនាទាំងឡាយបានរួមរស់ប្រកបដោយសុភមង្គល
ជាមួយគ្នាក្នុងសង្គមកម្ពុជាទាំងមូល បង្កើតឲ្យមានជាខឿនឯកភាពជាតិ សាមគ្គីជាតិដ៏រឹងមាំបំផុត។ នេះជាសមិទ្ធផលធំ
ណាស់ ដែលគណបក្សប្រជាជនធ្វើបាន។ អាត្មាភាព បួងសួងសូមឲ្យគណបក្សប្រជាជននៅតែបន្ដឈ្នះគ្រប់ៗអាណត្ដិតទៅ
មុខទៀត ។
លោក ហ៊ុន ឡេក អាយុ ៦១ ឆ្នាំ រស់នៅភូមិស្រែណុក ឃុំក្បាលរមាស ស្រុកសេសាន ខេត្ដស្ទឹងត្រែងបានឲ្យដឹងថា ៖
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមានគុណបំណាច់ធំធេងណាស់នៅក្នុងប្រវត្ដិសាស្ដ្ររបស់ខ្លួន។

គណបក្សនេះបានដឹកនាំការ

សង្គ្រោះប្រជាជន ដឹកនាំឲ្យមានសុខសន្ដភា
ិ ព បង្រួបបង្រួមជាតិ ឯកភាពជាតិ និងការអភិវឌ្ឍដ៏ធធ
ំ េង។ មកដល់ពេលនេះទើប
យើងមើលឃើញច្បាស់ថា បើគ្មានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំទេ ប្រហែលជាយើងមិនបានមើលឃើញពន្លឺអភិវឌ្ឍន៍
បែបនេះទេ។ គណបក្សដទៃឮតែការសន្យាភូតកុហកសព្វបែបយ៉ាងទាំងអស់។ ពួកគេយកការសន្យា និងការភូតកុហកមក
ធ្វើជាទុននយោបាយដើម្បីបោកប្រាសប្រជាជនតែប៉ុណ្ណោះ។ រូបខ្ញុំផ្ទាល់ ក៏ដូចជាប្រជាជនដែលមានសុភវិនិច្ឆ័យសូមគាំទ្រ
និងនៅតែបន្ដគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនដើម្បីដឹកនាំប្រទេសជារៀងរហូត ។

អ្នកស្រី សុខ សោភ័ណ្ឌ អាយុ ៤០ ឆ្នាំ ជាអ្នកបម្រើការងារក្នុងធនាគារមួយ
នៅជិតផ្សារលើ សង្កាត់លេខ ២ ក្រុង ខេត្ដព្រះសីហនុបានឲ្យដឹងថា៖ខ្ញុំនៅ
ចងចាំថាគ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់ទាំងក្នុងគ្រាលំបាកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ

ក៏ដូចជានៅក្នុងគ្រាដែលមានសុខសន្ដិភាពក្ដី

គឺមានតែ

គណបក្សប្រជាជនកម្ពជា
ុ ដែលបានផ្សារភ្ជាបខ
់ ន
្លួ យ៉ាងស្ថត
ិ ស្ថេរជាមួយប្រជាជនកម្ពជា
ុ ។ ពេលជួបគ្រោះលំបាកធ្ងនធ
់ រ្ង គណបក្សជាអ្នកជួយដោះស្រាយ ពេលប្រជាជនរស់នៅក្នុងសុខសន្ដិភាព គណបក្សជួយអបអរសាទរ និងថែទាំដោយក្ដីគោរពអាណិតស្រឡាញ់។ គ្មានគណបក្សប្រជាជន និងគ្មានចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចអគ្គមហាទាំងបីគឺគ្មានជ័យ
ជម្នះ ៧ មករាទេ។ បើគ្មានថ្ងៃ ៧ មករា គឺពិតជាគ្មានថ្ងៃនេះឡើយ។ ខ្ញុំមិនដែលបំភ្លេចនូវគុណបំណាច់អ្នកដែលជួយ
សង្គ្រោះអាយុជីវិតខ្ញុំ គ្រួសារខ្ញុំ និងប្រជាជនម្ដងណាឡើយ។ មានជនអគតិខ្លះបានប្រមាថមាក់ងាយគណបក្សដោយពាក្យ
សម្ដីអសុរស គ្មានសីលធម៌ គ្មានគុណធម៌។ ប៉ុន្ដែអ្នកទាំងនោះត្រូវមើលឃើញឲ្យច្បាស់ថាបើទោះបីជាអ្នកកើតមិនទាន់
សម័យប៉ុលពតក៏ដោយ ក៏អ្នកត្រូវរៀនសូត្រពីប្រវត្ដិសាស្ដ្រឲ្យបានច្បាស់លាស់។ សម្រាប់រូបខ្ញុំផ្ទាល់ ខ្ញុំកើតទាន់សម័យប៉ុលពត តែនៅតូចណាស់ មិនចងចាំសេចក្ដីច្រើនទេ
តែខ្ញុំស្រាវជ្រាវសិក្សាស្វែងយល់ពីប្រវត្ដិសាស្ដ្រ ទើបយល់ដឹងការពិត ហើយកាន់តែធ្វើឲ្យខ្ញុំមានចិត្ដស្រឡាញ់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ។
យុវជន គឿន ណារិទ្ធ រស់នៅទីរួមខេត្ដសៀមរាបបាននិយាយថា ៖ អបអរសាទរខួបលើកទី ៦៤ ថ្ងៃបង្កើតគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងនាមជាយុវជនកម្ពុជាមួយរូប ខ្ញុំពិតជាមានសេចក្ដីរំភើបរីករាយឥតឧបមា ព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់ ខ្ញុំគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ជាពិសេសសម្ដេចអគ្គមហាទាំងបីដែលលោកជាមគ្គុទ្ទេសក៏ដ៏ឆ្នើមរបស់គណបក្ស

បានដឹកនាំឲ្យ

ប្រទេសជាតិមានសុខសន្ដិភាព បានធ្វើឲ្យយុវជនជំនាន់ថ្មីនេះមើលឃើញ និងបានទទួលផលពីការអភិវឌ្ឍដ៏ធំធេងនាបច្ចុប្បន្ន។ នៅពេលដែលប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើន ក៏ធ្វើឲ្យយុវជនកម្ពុជាមានមោទនភាព មានកិត្ដិយស នៅពេលដែល
យើងបានជួបជាមួយនឹងបរទេសនានាដែលបានមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយើង នោះវាកាន់តែលើកទឹកចិត្តយើងខ្ញុំក៏ដូចជាយុវ
ជនកម្ពុជាទាំងអស់ឲ្យមានស្មារតីខិតខំត្រងត្រាប់យកគំរូតាមមគ្គុទ្ទេសក៏រៀមច្បងដើម្បីរួមដំណើរជំរុញសង្គមជាតិយើងឲ្យ
កាន់តែមានការវិវឌ្ឍទៅមុខទៀត។
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លោក អន ចន្ទ័សុជាតិ មន្រ្តីបម្រើការងារនៅក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានមានប្រសាសន៍ថា អស់រយៈ
ពេល ៦៤ ឆ្នាំហើយដែលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានបាប់បដិសន្ធិឡើង និងបានផ្សារភ្ជាប់សកម្មភាពជាមួយជីវភាព
នយោបាយ សង្គម ដោយឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលលំបាក ស្មុគស្មាញ ក៏ដូជាការងាយស្រួល ហើយគ្រប់សកម្មភាពទាំងនោះ
សុទ្ធតែបានការចូលរួមគាំទ្រយ៉ាងក្លៀវក្លាពីសំណាក់ប្រជាជនកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេស ។ ក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីដើមរៀងមក រហូតដល់សព្វថ្ងៃគឺពិតជាត្រឹមត្រូវ ។ ខ្ញុំផ្ទាល់មើលឃើញថា មានតែគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជាមួយគត់ដែលអាចដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាឈានឆ្ពោះទៅរកត្រើយសុខសន្តិភាព សម្បូររុងរឿង និងសុភមង្គល។ គណ
បក្សនេះបានប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលបំណង និងឧត្តមគតិរបស់ខ្លួន គឺឈរខាងប្រជាជនរស់នៅរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយប្រជាជន
នៅគ្រប់កាលៈទេសៈ ហ៊ានធ្វើពលីកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីប្រជាជន ។ ជាគណបក្សដែលសាងស្នាដៃជាប្រវត្តិសាស្រ្តនាថ្ងៃ
រំដោះប្រទេសជាតិ និងប្រជាជនឱ្យរួចចាកផុតពីរណ្តៅមរណៈនាថ្ងៃ ៧ មករា ឆ្នាំ ១៩៧៩ ហើយបន្តបង្កើតស្នាដៃជាប្រវត្តិ
សាស្រ្ត ក្នុងការថែរក្សាពូនជ្រុំសាមគ្កីភាពជាតិ បង្រួបបង្រួមជាតិ នាំប្រទេសជាតិ និងប្រជាជនជួបនូវសន្តិភាពសុខដុមរមនា
និងអភិវឌ្ឃន៍ ដែលសម័យមុនៗពុំធ្លាប់ជួបប្រទះ ។ ខ្ញុំសូមចូលរួមអបអរសាទរដោយស្មោះអស់ពីដួងចិត្តទិវាខួបអនុស្សាវរីយ៍
លើកទី ៦៤ ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ។
លោក ម៉ៅ សុផាត រស់នៅភូមិលេខ១ សង្កាត់លេខ៤ ក្រុង ខេត្ដព្រះសីហនុ បានបញ្ជាក់ថា ៖ ដោយសារតែគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំប្រទេសបានល្អត្រឹមត្រូវ ធ្វើឲ្យប្រជាជនរស់នៅក្នុងភាពសុខសាន្ដ មានជីវភាពធូរធារ មានការរីកចម្រើន
គ្រប់វិស័យ ។ ជាក់ស្ដែងវិស័យទេសចរណ៍ និងការវិនិយោគនៅក្នុងខេត្ដព្រះសីហនុ គឺមានក្រុមហ៊ុនទាំងបរទេស ទាំងក្នុង
ប្រទេស មករកស៊ីបណ្ដាក់ទុន ធ្វើឲ្យប្រជាជនមានការងារធ្វើ មានជីវភាពល្អប្រសើរ និងមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញបរិបូរណ៍ ។
ទាំងនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថា
ឡាយចូលមករកស៊ី

។

ប្រទេសជាតិយើងកំពុងមានសុខសន្ដិភាពទើបផ្ដល់ជំនឿទុកចិត្ដទៅដល់អ្នកវិនិយោគទាំង

ប្រជាជនរស់នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជា ដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាទាំងបីជាប្រមុខ ជាពិសេសសម្ដេច
តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ដ្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានធ្វើឲ្យ
ប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនខ្លាំងក្លាណាស់ ។

លោក មាស ទូច អាយុ ៦៥ ឆ្នាំ ប្រជាជនរស់នៅភូមិអូរកន្ទិល សង្កាត់បឹងកន្សែង ក្រុងបានលុង ខេត្ដរតនគិរី បានបង្ហាញ
ពីចំណាប់អារម្មណ៍ថា ៖ បច្ចុប្បន្ននេះ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គឺជាស្នូលដឹកនាំដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងការដោះស្រាយ បញ្ហាគ្រប់
យ៉ាងជូនប្រទេសជាតិ គឺធ្វើការដោះស្រាយដោយពិតៗ មិនប្រជាភិថុតិ មិនភូតកុហកដូចគណបក្សដទៃទេ។ ដោយ ឡែកនៅ
សង្កាត់បឹងកន្សែង ក្រុងបានលុងយើងនេះ ក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបក្ស ឃើញថាមានការប្រែប្រួលច្រើនណាស់ ជា
ពិសេសគឺជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន យើងឃើញមានសាលារៀន មានវត្ដអារ៉ាម មានផ្លូវថ្នល់ ផ្ទះសម្បែងធំៗ ប្រជាជនមា
នមធ្យោបាយធ្វើដំណើរគ្រប់ផ្ទះទាំងអស់ ។ ក្នុងពិធីខួបកំណើតបក្សនាពេលនេះ ខ្ញុំសូមប្រកាសនៅតែបន្ដគាំទគណបក្ស
្រ
ប្រជាជនកម្ពុជាជារៀងរហូត ។
លោក សម សុខសែន សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ និងជាប្រធានយុវជនសង្កាត់
បង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនថា ៖ ខ្ញុំជាយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ " ខ្ញុំខិតខំបម្រើការងារជូន
ដល់ប្រជាជនក្នុងសង្កាត់ ហើយត្រូវបានថ្នាក់លើឃើញពីសកម្មភាពបានតែងតាំងរូបខ្ញុំជាប្រធានយុវជនសង្កាត់ខ្ញុំស្រឡាញ់
គណបក្សប្រជាជន និងមានការជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជន ។ ខ្ញុំមិនមែនចូលជាសមាជិក
គណបក្សប្រជាជនដោយចៃដន្យនោះទេ គឺខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្ត និងជឿជាក់ក្នុងចិត្តថា មានតែគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយគត់
ដែលមានភាពចាស់ទុំខាងនយោបាយ ជាពិសេសមានសម្តេចទាំងបីជាថ្នាក់ដឹកនាំដ៏ល្អ ចេះស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋ គ្មានរើស
អើង មានព្រហ្មវិហារធម៌មកលើប្រជាជន ដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យខ្ញុំបាទគាំទ្រ
និងស្រឡាញ់អស់ពច
ី ត
ិ ត
្ ពីថល
្ ម
ើ ទៅលើតែគណបក្សប្រជាជនកម្ពជ
ុ ាមួយគត់
ក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ "។

លោក រស់ ហ៊ីង អាយុ៥៤ឆ្នាំ រស់នៅភូមិអូរចិញ្ចៀន ឃុំ ស្រុកអន្លង់វែង ខេត្ដឧត្ដរមានជ័យ បានឲ្យដឹងថា ៖ ទឹកដីដែល
យើងខ្ញុំកំពុងរស់នៅនេះ បានទទួលពន្លឺនៃសុខសន្ដិភាពក្រោយគេទាំងអស់។ បើទោះជាក្រោយគេក៏ពិតមែន តែយើងក៏បាន
ទទួលសុខសន្ដភា
ិ ពហើយដែរ។ បើគន
្មា គណបក្សប្រជាជនកម្ពជា
ុ ទេ គ្មាននយោបាយឈ្នះឈ្នះ របស់សម្ដច
េ តេជោ ហ៊ន
ុ សែន
ទេនោះ មេ៉្លះសង្គ្រាមមិនទាន់រលត់ទៅវិញនៅឡើយទេ ហើយភូមិ ឃុំរបស់យើងខ្ញុំ ក៏កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាម
ដដែល។ ដូច្នេះឃើញថា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា មានគុណបំណាច់ធំធេងណាស់ នេះជាសច្ចធម៌ប្រវត្ដិសាស្ដ្រ កុំអ្នកណា
មកបំភ្លៃ ឬមកភូតកុហកឲ្យសោះ។ សម្ដេចអគ្គមហាទាំងបី គឺពិតជាមគ្គុទ្ទេសក៏ដ៏ឆ្នើមរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និង
របស់ប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេស។ យើងខ្ញុំនៅតែបន្ដគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។ មានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ទើបមានសន្ដិភាព និងមានការអភិវឌ្ឍ និងជាទីសង្ឃឹមប្រកបដោយភាពកក់ក្ដៅដែលមិនអាចខ្វះបាន សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា
គ្រប់ៗរូប ។
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លោកស្រី ឈិនគឹមយិន អាយុ៦៥ឆ្នាំ រស់នៅភូមិរាជានុកូល សង្កាត់ ក្រុងស្ទឹងត្រែង ខេត្ដស្ទឹងត្រែង បានមានប្រសាសន៍
ថា ៖ រំលឹកដល់ខួបកំណើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់រឿងអតីតកាលជាច្រើនដែលជីវិតខ្ញុំ ក៏ដូចជាជី
វិតប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់បានជួបប្រទះក្នុងរបបប៉ុលពត បើកុំតែគណបក្សប្រជាជនជួយរំដោះទាន់ មេ៉្លះយើងទាំងអស់គ្នា
ស្លាប់បាត់ទៅហើយ ។ ការប្រារព្ធខួបកំណើតគណបក្សនាពេលនេះ គឺជាការសម្ដែងនូវការដឹងគុណជាពន្លឹកដល់វីរយុទ្ធជន
យុទ្ធនារី អ្នកស្នេហាជាតិ និងប្រជាជនខ្មែរគ្រប់រូបដែលបានធ្វើពលិកម្មដើម្បី ឲ្យជាតិមាតុភូមិរស់រានមានជីវិតរហូតមកដល់
សព្វថ្ងៃនេះ ។ បើប្រៀបធៀបពីអតីតកាល ជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្ន គឺមានសភាពខុសគ្នាដូចមេឃនិងដី ដែលយើងទាំងអស់គ្នាមិន
នឹកស្មានដល់ ព្រោះប្រទេសជាតិមានការអភិវឌ្ឍលឿនណាស់ ។ នេះមកពីថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមានគោល
នយោបាយដឹកនាំប្រទេសបានត្រឹមត្រូវ ស្របតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាជន ។
លោក កែវ សាវុធ បច្ចុប្បន្នជាប្រធានយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
សង្កាត់ចាក់អង្រែលើបានបញ្ជាក់ពីអាម្មរណ៍របស់ខ្លួនថា ៖ ក្នុងវ័យជាយុវជនខ្ញុំ

ស្រឡាញ់ គោរព និងស្ម័គ្រចិត្តចូលជាសមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំ ព្រោះខ្ញុំនឹកឃើញថា មាន
តែគណបក្សប្រជាជនតែមួយគត់ដែលបានជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរួចផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត។ បើគ្មាន
ការជួយសង្គ្រោះទាន់ពេលវេលាទេ គឺពេលនេះគ្មានវត្តមានរបស់រូបខ្ញុំដែលកំពុងរស់នៅនាបច្ចុប្បន្នឡើយ ។ គណបក្សប្រជាជនបានរំដោះប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត ក្នុងនោះក៏មានក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ ដែល
មានឳពុក

និងម្តាយជាទីស្រឡាញ់បានបង្កើតរូបខ្ញុំឲ្យបានរស់រានមានជីវិតមកដល់ពេលនេះ

ក៏អាស្រ័យទៅលើការជួយ

សង្គ្រោះពីគណបក្សប្រជាជន ។ ក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជន ខ្ញុំសូមប្តេជ្ញាចិត្តគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាជារៀងរហូត ដោយពុំ
ងាករេ ទោះបីជាគណបក្សដទៃមកឃោសនាបំភ្លៃអូសទាញយុវជនឲ្យចូលរួមក្នុងនិន្នាការនយោបាយរបស់ពួកគេក៏ដោយក៏
រូបខ្ញុំប្តេជ្ញាបម្រើគណបក្សប្រជាជនអស់មួយជីវិត ។

លោក កេត វ៉ាន់ធី អាយុ៣៧ឆ្នាំ មេភូមិជ្រៃសែន សង្កាត់ ក្រុងមនោរម្យ ខេត្ដមណ្ឌលគិរី បានមានប្រសាសន៍ថា ៖ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គឺជានិមិត្ដរូបនៃសុខសន្ដិភាព ប្រជាធិបតេយ្យ បូរណភាពទឹកដី ការបង្រួបបង្រួមជាតិ និងការអភិវឌ្ឍន៍។
គណបក្សមានតួនាទីធំធេងណាស់ ក្នុងការដឹកនាំការសង្គ្រោះជាតិ រហូតធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍដល់សព្វថ្ងៃ។ អ្នកណាមើល
មិនឃើញពីសច្ចធម៌នេះ គឺជាមនុស្សរមិលគុណសុទ្ធសាធតែម្ដង។ សម្ដេចទាំងបីបានខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់ក្នុងការដឹក
នាំប្រទេសជាតិ ដោយហេតុនេះទើបប្រជាជនភាគច្រើនលើសលប់នៅតែបន្ដគោរពស្រឡាញ់ និងគាំទ្រសម្ដេច គាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា តាំងពីដើមរៀងមក រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះ។ រូបខ្ញុំផ្ទាល់ នៅតែចងចាំជានិច្ចស្នាដៃដឹកនាំរបស់សម្ដេច ជា
ពិសេសគឺតួនាទីដ៏ធំធេងរបស់គណបក្សប្រជាជន ដែលមានសម្ដេចដឹកនាំ ធ្វើឲ្យកម្ពុជាប្រែមុខមាត់ថ្មីយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុត។
ក្នុងឱកាសខួបកំណើតគណបក្សនាពេលនេះ ខ្ញុំសូមបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់
ខ្ញុំដោយស្មោះថា ខ្ញុំនៅតែគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាអស់មួយជីវិត ។
អ្នកស្រី យិន ពៅ ប្រជាជនរស់នៅសង្កាត់ ក្រុងសែនមនោរម្យ ក៏បានបង្ហាញអំពីទឹកចិត្ដរបស់ខ្លួនថា ៖ រូបខ្ញុំ ក៏ដូចជា
ប្រជាជនទាំងឡាយដែរ ក្នុងមួយជីវិតម្នាក់ៗត្រូវការតែម្យ៉ាងគត់ គឺការរស់នៅប្រកបដោយសុភមង្គល សុខសន្ដិភាពនិងមាន
ជីវភាពធូរធារសមរម្យ។ ពេលនេះយើងមានអ្វីៗទាំងអស់នោះហើយ។ តើអ្នកណាផ្ដល់ឲ្យមកយើង ជាការពិតវាបានមក
ដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងផ្ទាល់ ប៉ុន្ដែបើប្រទេសគ្មានសុខសន្ដិភាពទេ មានតែភាពចលាចល មានសង្គ្រាម ការ
កាប់សម្លាប់បង្ហូរឈាមគ្នា តើយើងមានពេលវេលានឹងបង្កើនជីវភាពរស់នៅដូចម្ដេចទៅសុភមង្គលនៅឯណា រឿងទាំងអស់
យើងសុទ្ធតែបានឆ្លងកាត់រួចហើយ តាំងពីសង្គ្រាមឆ្នាំ១៩៧៥រហូតដល់មកឆ្នាំ១៩៧៩ និងដល់ឆ្នាំ១៩៩៨ ទើបនយោបាយ
ឈ្នះ ឈ្នះ ធ្វើឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមទាំងស្រុង។ តើអ្នកណាជាអ្នកដឹកនាំ ដើម្បីរំលត់ភ្លើងសង្គ្រាមនេះ នោះគឺគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជា និងសម្ដេចអគ្គមហាទាំងបី ជាប្រមុខដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃតែមួយគត់ ។ ហេតុនេះខ្ញុំគាំទ្រដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌចំពោះ
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលប្រៀបបានស្មើនឹងឪពុកម្ដាយដ៏មានគុណធំធេងបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ ។

លោក គឹម សីម៉ា អាយុ ២៨ ឆ្នាំ នៅភូមិចុងថ្នល់ ឃុំបារាយណ៍ ស្រុកដូនកែវ ខេត្តតាកែវ បច្ចុប្បន្នជាកម្មករបម្រើការងារ
ក្នុងរោងពុម្ពអរិយធម៌បានមានចំណាប់អារម្មណ៍ថា ថ្វីត្បិតរូបខ្ញុំជាយុវជនសម័យក្រោយសង្រ្គាមក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែតាមរយៈការ
រៀបរាប់របស់ឪពុកម្តាយ និងអ៊ុំចាស់ៗបានឱ្យដឹងថា ក្នុងសម័យប៉ុលពត ប្រជាជនកម្ពុជារស់នៅសែនលំបាក មហាវេទនា រង
នូវការកាប់សម្លាប់យ៉ាងរង្គាល កុំតែបានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាវាយផ្តួលរំលំរបបនេះ ហើយដឹកនាំប្រទេសទទួលបានសុខ
សន្តិភាព និងមានការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិសម្បូរសប្បាយ យើងមានឱកាសបានសិក្សារៀនសូត្រ បង្កើនចំណេះដឹង ។ ខ្ញុំ
ឃើញជាក់ស្តែងនឹងភ្នែកនូវការរីកចម្រើនគ្រប់បែបយ៉ាង ក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាល ដែលមានសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រមុខដឹកនាំប្រកបដោយភាពឈ្លាសវៃ ។ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំ
ប្រទេសរយៈពេល ៣៦ ឆ្នាំ ចាប់ពីបាតដៃទទេ រហូតដល់មានការរីកចម្រើនដូចសព្វថ្ងៃនេះ មិនដូចគណបក្សឯទៀតបានតែ
សន្យាខ្យល់ មិនបានធ្វអ
ើ ទា
្វី ង
ំ អស់ បង្កតកា
ែ រលំបាកដល់សង្គមជាតិ ។ ដោយមើលឃើញបែបនេះ ខ្ញម
ុំ ន
ិ បោះបង់ចោលអ្វដ
ី ល
ែ
មានក្នុងដៃស្រាប់នោះគឺសុខសន្តិភាព ការអភិវឌ្ឍ ។ ព្រោះថាផ្លែផ្កាទាំងនេះបានមកពីយើងមានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ដឹកនាំត្រឹមត្រូវ ជាបក្សដើម្បីប្រជាជន ៕
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បាទ...

គឺសំឡេងនោះហើយ

អាលែរហ្សីភ្លាមៗព្រោះ

ដែលធ្វើឲ្យរថយន្តខ្ញុំកើតជំងឺ

រថយន្តដឹកទឹកកកបុកពីក្រោយយ៉ាងខ្លាំង ។

សូមលោកនគរបាល ពិនិត្យមើលគូទវាផងទៅ ខ្ទេចអស់ហើយ ! ។
របស់សំខាន់
នៅក្នុងថ្នាក់រៀនមួយ លោកគ្រូសួរសិស្សៈ
-ប្អូនម៉ក់និយាយមកមើលតើរបស់សំខាន់អ្វី

ដែលពេលនេះមានតែ

កាលពី ១០ ឆ
 ្នាំមុន មិនទា
 ន់មាន ?
កុមារ ម៉ក់ ដំអក់បន្តិច ទើបឆ្លើយៈ
- ជម្រាបប្រសាសន៍លោកគ្រូ របស់សំខាន់បំផុតនោះ គឺរូបខ្ញុំនេះហើយ

(បទពាក្យ ៧)
- ហុកសឹបបួនឆ្នាំកន្លងទៅ		
ទិវាកំណើតបក្សប្រជា		
- ថ្ងៃម្ភៃប្រាំបីមិថុនា			
ឆ្នាំហាសឹបមួយ (១៩៥១)ឥតកាឡៃ	
- ក្រោកឈរតស៊ូរួមឆន្ទៈ		
លះបង់ឈាមស្រស់ស្មោះចូលច្បាំង
- ច្រើនដំណាក់កាលកន្លងទៅ		
ដឹកនាំរំដោះប្រឹងពុះពារ		
- វាយផ្តួលរំលំសង្គមក្បត់		
ធ្វើពលិកម្មដ៏ថ្លាថ្លៃ			

យើងចងចាំនៅគ្រប់អង្គា
ជនកម្ពុជាដ៏ថ្លៃថ្លា ។

- ពីគំនរផេះក្លិនឆ្អេះឆ្អាប		

ប្រវត្តិពិស្តារខ្មែរពួតដៃ
ប្រសូតបក្សថ្លៃរួមកម្លាំង ។

- ថ្ងៃនេះជាទិវាសិទ្ធិនារី បងបានយល់ព្រមឲ្យអូនដើរកម្សាន្តជាមួយ

ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹមត្រួតត្រា ។

ចុះហេតុអី ក៏អ្វីៗរាត់រាយពេញផ្ទះ ឯខ្លួនកូនឲ្យគគ្រិច អត់ផ្ងូតទឹកសម្អាតខ្លួន

បក្សផ្សារភ្ជាប់នៅនឹងប្រជា

ឲ្យគ្នាសោះ ហើយមិនដឹងថា កូនបានបាយញុំា ឬក៏អត់ទេ ?

បង្ក្រាបខ្មាំងមារបានជោគជ័យ ។

សារ៉ាន់ ឆ្លើយតបប្រពន្ធយ៉ាងទន់ភ្លន់ :

របបជូរចត់កាប់ប្រល័យ

- ឱ អូនសម្លាញ់អើយ ចាំបាច់ខឹងសម្បាធ្វើអី ។ កាលពីយើងទើបបានគ្នា

ដោយបក្សឈ្លាសវៃរំដោះជាតិ ។
អភិវឌ្ឍឥតឃ្លាតជាជំហាន ។
ពីក្រដុនដាបរស់អត់ឃ្លាន
ជឿនលឿនពេញព្រៀបគ្របច
់ លនា
បក្សមហិមា បក្សរឹងមាំ

បក្សមានគុណធ្ងន់ បក្សថែទាំ		មានបក្សដឹកនាំជាតិរុងរឿង ។
ពិនិត្យមើលគូទ
នៅកន្លែងផ្លូវខ្វែង
ការគោលដៅ
គ្រឿង

ចេញស្ទាក់រថយន្តមួយ

ដែលនៅតែបរឆ្លងផ្លូវពេលភ្លើង

អ្នកបើកបរចេញមកបកស្រាយ ៖
- មិនមែនខ្ញុំ បើកបរបំពានច្បាប់ទេ តែ
នេះមកពីរថយន្តខអា
ំុ្ញ លែរហ្សីសឡ
ំ ង
េ !
-ស្អី ! អាលែរហ្សីយ៉ាងម៉េច ?
- ចុះអម្បាញ់មិញ លោកមានឭសំឡេងគ្រាំងទេ ?

ដំបូង បងបានប្រាប់អូនច្បាស់ហើយតើថា :
" បងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់ បើអត់អូននៅក្បែរបងពិតជាទន់ដៃជើង ធ្វើអ្វីមិនកើតទេ " ។
បានដោយ្រហ្វ៊ី
ថ្ងៃនេះ លោក ឡាង មានភារកិច្ចចុះបំពេញបេសកកម្មតាមជាយដែន
រយៈពេលពីរសប្តាហ៍

។

នាងកូលាបជាភរិយាបានជូនដំណើរប្តីដល់

ស្ថានីយ៍រថភ្លើង។
ពេលលោក ឡាង ហៀបឡើងជិះរថភ្លើង នាងកូលាបញញឹមអឹមអៀន
ឱនខ្សិបដាក់ត្រចៀក ប្តី :
"បែកគ្នារយៈពេលពីរសប្តាហ៌នេះ អូនសង្ឃឹមថា បងនឹងមិនខ្ជះខ្ជាយ
លុយកាក់ ទៅលើអី្វ ដែលកាលនៅផ្ទះបានដោយ្រហ្វនោ
ី៊្ ះទេ ណាបងណា " ។
សុំកុំច្រឡំ

នគរបាលប្រចាំ

ក្រហម ។

- ថីមិនឭ ចុះវាយ៉ាងម៉េច ?

សារ៉ាយនិយាយឡូឡា ដាក់ប្តី:

មិត្តភក្តិ ដោយធានាធ្វើការផ្ទះ ជំនួសអូន ព្រមទាំងមើលថែរក្សាកូនផងដែរ។

ដោយគោលនយោបាយថ្លៃថ្លា	មាគ៌ាចេស្តាបក្សដឹកនាំ ។
- បក្សប្រជាជនកម្ពុជា		

ចូលដល់ផ្ទះភ្លាមនាង

ពុះពារឧបសគ្គស្ម័គ្រតតាំង

	ក្លាយជាហ៊ឺហាមានធនធាន		មានវត្តថ្នល់ស្ពានមានសាលា ។
-	មានសន្តិភាព សេរីភាព		

អត់អូនម្តេចបាន
ទើបវិលត្រឡប់ពីដើរកម្សាន្តជាមួយមិត្តភក្តិ

- ប្រាំពីរមករាចិតប្រាំបួន (៧.០១.១៩៧៩) ជោគជ័យផ្ទួនៗបន្តទៀត
បក្សផ្តើមការពារកសាងជាតិ		

បាទ ។ កាលពី១០ឆ្នាំមុន ខ្ញុំមិនទាន់កើតផង។

ក្នុងពេលធ្វើដំណើរតាមទូកដមួយ បុរសម្នាក់និយាយទៅកាន់នាងក្រមុំ
ដែលអង្គុយក្បែរគ្នា :
- លាក់បាំងអី រាល់ពេលឃើញនាងសើច ខ្ញុំចង់តែអញ្ជើញនាងទៅ
កាន់កន្លែងខ្ញុំ...។
នាងក្រមុំញញឹមឱនមុខចុះបន្តិចរួចឆ្លើយរបៀបអៀនប្រៀន :
- ហ៊ីស..ហ៊ីស..សុំទោស លោកដូចជាសរសើរនាងខ្ញុំពេក ហើយ:
- សូមនាងកុំច្រឡំ ខ្ញុំនេះជាដុកទ័រធ្មេញ ។ ចង់ឲ្យអ្នកនាងទៅកន្លែងខ្ញុំ
ដើម្បីខ្ញុំព្យាបាលឆ្មេញជូន ប្រយោជន៍កុំឲ្យខូចច្រើនពេកតើ ៕

e)aHBum<eday eragBum< GriyFm’ pÞHelx 92/ pøÚvelx 594/ sgáat;bwgkk; II x½NÐTYleKak-PñMeBj
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elakCMTav Em:n sMGn
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgTMnak;TMngCamYyrdæsPa RBwT§sPa nigGFikarkic© > 400>000`
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanRkumkargarcuHextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] Ek Kwmya:n
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgksikmµ rkçaRbmaj; nigensaT> 100 duløar
É>] G‘uk r:ab‘un
RbFanKN³kmµkarTI 4 énrdæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] h‘un eNg
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFmµkar nigsasna nigelakCMTav gYn FYn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] min Xin
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] RtaM GIuvtwk
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] efag xun
smaCikRBwTæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] R)ak; cMerIn
RbtiPUraCrdæaPi)alTTYlbnÞúkGKÁnaykdæan énGKÁnaykdæanBn§dar énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] Kg; vibul
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþkMBg;cam>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] ln; lwméf
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] eCog GM
RbFanKN³clnasasnik\søaménKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] GUsµan hasSan;
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþRkecH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] sr cMru:g
É>] )a: suCativgS RbFanKN³kmµaFikarKNbkSraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
GPi)alénKN³GPi)alextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] Qit suxun
GnuRbFanKN³kmµkarTI 10énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] m:m b‘unnag
smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;s<W RbFanRkumkargarcuHRsuk»ra:l; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] yU Pirmü
KN³kmµaFikarKNbkSextþ)at;dMbg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþesomrab >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþkMBg;FM >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
É>] lwm Kaneha
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] m:m b‘unehg
GnuRbFanKN³kmµaFikarKNbkSFnaKarCatiénkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 213>470`
É>] fa y:av
rdæelxaFikarRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] CU
yinsIum
rdæelxaFikarRksYgB½t’man >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
É>] G‘uk R)afña
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] Xwm sariT§
GnurdæelxaFikarRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] ):av hmpan
RbFanRkumRbwkSaextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] sU CughYr
GñktMNagraRsþmNÐlkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] cay bUrin
GñktMNagraRsþmNÐlRBHvihar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] sYs y:ar:a
É>] nr³ rtn³vDÆena rdæelxaFikarRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
rdæelxaFikarRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] XYn r:anIn
GnuRbFanRkumkargarfñak;kNþalcuHCYyextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] ekA xundar:a
É>]>]>esnIyÉk mas viriT§ GKÁelxaFikarénGCJaFrCatiRbqaMgeRKÓgejon >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
GKÁnaykénGKÁnaykdæanerobcMEdndInKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
É>] qay bJT§iEsn
GnurdæelxaFikarTIsIþkarKN³rdæmRnIþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
É>]> bUn lwmehg
CMnYykarpÞal;semþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
É>] esg eTog
GnurdæelxaFikarRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] kwm Cati
smaCikKN³kmµaFikarkNþalKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>] em:A b‘unNarin
smaCikRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>] Em:n suIpan;
rdæelxaFikarRksYgEpnkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É/] ):an b‘uneFOn
elakCMTav swug sIuyut
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
RbFanRkumRbwkSaextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>] Kwm Fa
GnurdæelxaFikarRksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>]bNiÐt mas b:U
GnurdæelxaFikarRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
elakCMTav Titü c½nÞtarIn
TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>] Ta c½nÞlIda
RbFanKN³hirBaØvtßúénKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>] Em:n vibul
TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>] RCun efra:va:t
GnurdæelxaFikarRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>] em:A LaMg
smaCikRkumRbwkSaextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É/] G‘un qalI
RbFannaykdæanc,ab; vivaT nigsßitiénGKÁnaykdæanBn§dar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
elak eGam cn
GnuRbFanKNbkSRsukkMBg;sila >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 duløar
]kj:a sn kusl
m®nþIsalaextþéb:lin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 70>000`
elak sarU rdæCati
m®nþIsalaextþéb:lin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 70>000`
elak sarU rdæbBaØa
m®nþIxNÐrdæ)aléRBeQI extþmNÐlKirI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 70>000`
elak sarU rtna
rdæelxaFikarRksYgEpnkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] h‘U taMgeGg
rdæelxaFikarRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elakCMTav exg sMv:ada
TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] say bUrin
smaCikRkumkargarcuHCYyextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] Bt can;nI
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] ehg vNÑa
GnuRbFannaykdæanGWr:ub énRksYgkarbreTs nigshRbtibtþikarGnþrCati >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak tak suvNÑnI
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak s‘ag can;
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smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
mRnþIRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
GPi)alRkuge)a:yEb:t >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRkugesrIesaP½NÐ extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
RbFanmnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
smaCikKN³kmµaFikarKNbkSextþesomrabRbFansaxaKNbkSmnÞIrsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSsgáat;pSarkNþal extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkS xNÐdUneBj RbFanKN³kmµkarpSarkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
RbFanRkumkargarcuH XuMrevog RsuksMerag extþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
smaCikrdæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
rdæelxaFikarRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkS RbFanmnÞIrerobcMEdndI extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
RbFanmnÞIrsaFarNkar extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
smaCikGciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
GPi)alrgextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
GnuRbFanmCÄmNÐlCatievC¢saRsþbUraNRksYgsuxaPi)al smaCikRkumkargarcuHextþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
GPi)alRsuksVayeck>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
GnuRbFanKN³RtYtBinitüKNbkSextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
GnuRbFanelxaFikardæanGmKN³kmµkarTI 4 énRBwT§sPa smaCikaRkumkargarcuHextþrtnKirI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
GPi)alrgextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
RbFanelxaFikardæanGmKN³kmµkarTI 4 énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
RbFanKN³hirBaØvtßúénKN³kmµaFikarKNbkSextþ)at;dMbg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
GFikarrgénGFikardæanRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
GaCIvkr extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
mRnþIRksYghirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 15>000`
GnuRbFanmnÞIrksikmµ extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 15>000`
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkSRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
GKÁnaykkic©karbec©keTsénRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
RbFannaykdæanTwks¥at RksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
GnuRbFannaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusSénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
GnuRbFannaykdæanhirBaØvtßúénRksYgénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
RbFankariyal½ybNþúHbNþalénnaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusS énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>> 10>000`
RbFankariyal½yKNenyünaykdæanhirBaØvtßú énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
RbFankariyal½yRKb;RKgRbB½n§Farasa®sþnaykdæanFarasa®sþ ksikmµ énRksYgFanFanTwk nig]tuniym > 10>000`
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
m®nþIRkumh‘un JC saxa)at;dMbg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
smaCikRkumkargarcuHRsukkMBg;lav extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
smaCikRkumkargarcuHRsukkMBg;lav extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
smaCikRkumkargarcuHRsuk)aPñM extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
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