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យើងខុំសូមសម្តែងគារវភក្តី និងកតញ្ញុតាធម៌ដ៏ជែលជែបំផុតជូន សម្តេចបេធានកិត្តិយសគណបក្ស និង 

សម្តេចបេធានគណបក្ស មគ្គុទែសក៍ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនែបែជាជាតិ និងបែជាជនកម្ពុជា ដែលបានលះបង់អស់កម្លាំង 

កាយ កម្លាំងចិត្ត និងបញ្ញាញាណ ក្នុងបុព្វហែតុសងែ្គោះជាតិពីរបបបែល័យពូជសាសន៍ កសាង និងការពារមតុភូមិកម្ពុជា 

មួយ ឯករាជ្យ សន្តិភាព  សែរីភាព  បែជាធិបតែយ្យ អព្យាកែឹត និងវឌ្ឍនភាពសង្គម ។

សូមគោរពជូនពរ  សម្តេចបេធានកិត្តិយសគណបក្ស សម្តេចបេធានគណបក្ស  សូមបានបែកបដោយ 

សុខភាពបរិបូរ កាយពលមំមួន បញ្ញាញាណភ្លឺថ្លា និងជន្មាយុយឺនយូរ ដើម្បីដឹកនំមតុភូមិកម្ពុជា និងគណបក្សបែជាជន 

កម្ពុជា  ឆ្ពោះទៅរកជោគជ័យធំៗថ្មីៗទៀត ។
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ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន តែូវបានបង្កើតឡើងនៅខែមិថុន ឆ្នាំ ២០០១ គិតមកដល់បច្ចុប្បន្នមនអាយុ គមែប់ 

១៤  ឆ្នាំហើយ ដែលក្នុងរយៈពែលនែះ ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន បានធ្វើការអភិវឌ្ឍខ្លួនជាជំហានៗមកកាន់ទីតាំង

មួយជាអ្នកផ្តល់ព័ត៌មនបែកបដោយវិជា្ជាជីវៈ និងការទទួលខុសតែូវ ។ ជាមួយនឹងខួបគមែប់ ១៤ ឆ្នាំនែថ្ងែ     

កំណើតរបស់ខ្លួន ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន សូមចូលរួមជាមួយបែជាជនកម្ពុជាទូទំាងបែទែស អបអរសាទរយ៉ាងក្លៀវកា្លាខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៦៤នែ

ថ្ងែបង្កើតគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា (២៨ មិថុន ១៩៥១-២៨ មិថុន ២០១៥) ។

ក្នុងរយៈពែល ១៤ ឆ្នាំកន្លងទៅនែះ អនុវត្តភារកិច្ចចូលរួមបមែើការងារឃោសនអប់រំរបស់គណបក្ស ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន បានខិតខំបំពែញនូវ 

តួនទីរបស់ខ្លួន ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជូនដល់គែប់មជ្ឈដ្ឋានអ្នកអាន នូវគោលនយោបាយគោលការណ៍  សែចក្តីសមែចចិត្ត និងសកម្មភាពនន 

របស់គណបក្ស ទស្សនៈនយោបាយ ចំណែះដឹងទូទៅ ក៏ដូចជាសកម្មភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនំគណបក្ស ថ្នាក់ដឹកនំពែឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា និងរាជរដ្ឋា- 

ភិបាល រួមទាំងសមិទ្ធផលដ៏តែចះតែចង់លើគែប់វិស័យដែលបែជាជនយើងសមែចបាន កែមការដឹកនំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដែលមនសម្តែច 

អគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន ជានយករដ្ឋមនែ្តី ។ ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន បានធ្វើការកត់តែយ៉ាងសុកែឹតនូវការបែឹងបែងរបស់បែជាជន

យើងគែប់សែទាប់ គែប់មជ្ឈដ្ឋានក្នុងសង្គម ដែលបានចូលរួមដ៏សកម្មក្នុងការកសាងបែទែសជាតិ ធ្វើឲ្យមតុភូមិយើងបន្តធ្វើដំណើរទៅមុខឥត 

ឈប់ តាមទិសដៅដ៏តែឹមតែូវ ពងែីកបាននូវភាពអំណោយផល ដើម្បីឈានទៅសមែចជោគជ័យកាន់តែធំធែងថែមទៀតនពែលអនគត។ ជា 

មួយគា្នានែះ ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន ក៏បានធ្វើការបកសែយ បងា្ហាញការពិត និងតបតទៅនឹងការឃោសនអកុសលរបស់កែុមបែឆំង និងមជ្ឈដ្ឋាន   

អគតិទាំងឡាយដែលបានមួលបងា្កាច់ការពិត និងបំភ័ន្តសាធារណមតិ ក្នុងបំណងបន្ទាបកិត្យានុភាពរបស់គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា និងធ្វើឲ្យ        

សែអាប់ដល់ទិដ្ឋភាពវិជ្ជមននែដំណើរឈានឡើងរបស់បែទែសជាតិ។ ក្នុងរយៈពែល ១២ ខែចុងកែយនែះ ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន បានផ្សព្វផ្សាយ

អំពីជោគជ័យធំៗដែលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី ៥ សមែចបាន ជាពិសែស គឺការថែរក្សានូវសន្តិភាព ស្ថិរភាព 

នយោបាយ សន្តិសុខ សណ្តាប់ធា្នាប់សង្គម និរន្តរភាពរបស់រដ្ឋ និងបែកែតីភាពនែជីវភាពរបស់បែជាជន ក៏ដូចជាការរីកចមែើនខាងសែដ្ឋកិច្ច             

សង្គមកិច្ច ផ្លែផ្កានែការអនុវត្តកំណែទមែង់រដ្ឋដ៏ជមែ និងការរីកចមែើននែទំនក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជា ។ ទន្ទឹមនែះ ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន ក៏បាន 

ចូលរួមសកម្មក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ និងជំរុញអនុវត្តនូវវប្បធម៌សន្ទន ដើម្បីពងែឹងស្ថិរភាពនយោបាយ និងសុខដុមនីយកម្មសង្គមជាតិ ។

លទ្ធផលដ៏ល្អដែលទស្សនាវដ្តីប្រជាជនសមែចបានក្នុងរយៈពែល ១៤ ឆ្នាំមកនែះ ក៏ពិតជាបានមកដោយសារការជួយឧបត្ថម្ភ គាំទែទាំង សា្មារតី 

និងសម្ភារៈ ពីសំណក់ សម្តែច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកសែី និងបែិយមិត្តអ្នកអានទាំងអស់ ដែលបង្កលទ្ធភាពឲ្យទស្សនាវដ្តីប្រជាជន 

ចែញផ្សាយបានយ៉ាងទៀងទាត់ និងបង្កើនបាននូវគុណភាពនែការចែញផ្សាយរបស់ខ្លួន ។

យើងខ្ញុំទាំងអស់គា្នាជាបុគ្គលិកនែទស្សនាវដ្តីប្រជាជន សូមសម្តែងនូវការគោរព និងដឹងគុណយ៉ាងជែលជែ ចំពោះការជួយឧបត្ថម្ភ គាំទែដ៏ 

ថ្លែថ្លានែះ និងមនក្តីសង្ឃឹមជឿជាក់ថ សម្តែច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកសែី ពិតជានឹងជួយឧបត្ថម្ភ គាំទែដល ់ ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន ជា  

បន្តទៀត ។

ឆ្នាំ ២០១៥ និងឆ្នំា ២០១៦ ខាងមុខ គឺជាពែលវែលាដ៏សំខាន់មួយនៅលើកំណត់ផ្លូវនែការអភិវឌ្ឍបែទែសជាតិ និងក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់

ការបោះឆ្នាតថ្នាក់មូលដ្ឋាន និងការបោះឆ្នាតថ្នាក់ជាតិ ។  ក្នុងបរិការណ៍នែះ ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន តែូវតែពងែឹងពងែីកខ្លួនតាមរយៈការខិតខំលើក 

កម្ពស់សមត្ថភាព និងមនសិការវិជា្ជាជីវៈឲ្យកាន់តែបែសើរឡើង ដើម្បីបន្តចូលរួមក្នុងដំណើរការកសាងបែទែសជាតិ ជាពិសែសចូលរួមក្នុងការងារ

ឃោសនអបរ់រំបសគ់ណបក្ស  នងិអភវិឌ្ឍន ៍មនសកិារសង្គម  កែមការដកឹនរំបសគ់ណបក្សបែជាជនកម្ពជុា ដែលមនសម្តែចអគ្គមហាពញាចកែ ី

ហេង សំរិន ជាបែធានកិត្តិយសគណបក្ស សម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន ជាបែធានគណបក្ស សម្តែចកែឡាហោម ស ខេង 

និងសម្តែចវិបុលសែនភក្តី សាយ ឈុំ ជាអនុបែធានគណបក្ស ដែលជាបែមុខដ៏ឈា្លាសវែ និងបែកបដោយគតិបណ្ឌិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ។ 

យើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរ សម្តែច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកសែី និងបែិយមិត្ត អ្នកអានទាំងអស់ សូមបានបែកបតែនឹងពុទ្ធពរទាំង 

៤ បែការ គឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ  កុំបីឃ្លៀតឃ្លាតឡើយ ៕
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វែលាម៉ាង ១០ និង ៥៥ នទី 

ពែឹកថ្ងែទី ១៩ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០ ១៥    

ន ឈាបនដ្ឋានខាងមុខ  វត្ត   បុទមវតី 

ពេះករុណា   ពេះបាទសម្តេច 
ពេះបរមនាថ នរេត្តម 
សីហមុនី ពែះមហាក្សតែនែពែះរា-

ជាណចកែកម្ពុជា បានយងបែទាន 

ពែះអគ្គបូិជាសព សម្តែចអគ្គមហា 

ធម្មពោធិសាល ជា សីុម បែធានពែឹទ្ធ-

សភា បែធានគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា និងជាបែធានកិត្តិយសកែុមបែឹក្សា

ជាតិរណសិរ្ស សាមគ្គីអភិវឌ្ឍន៍មតុភូមិកម្ពុជា ។ នោះគឺជាកិច្ច ជូនដំណើរ 

និងលាគា្នាជាចុងកែយសែបតាមបែពែណីទំនៀមទម្លាប់ ខ្មែរ។ ជាការជូន

ដំណើរដែលគែប់គា្នាមិនចង់បានទាល់តែសោះ ពែះនែះគឺជាការ បាត់បង់

នូវឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់ជាថ្នាក់ដឹកនំកំពូលមួយរូបរបស់ជាតិ បែជាជន និង 

ពេះករុណា ពេះបាទ សម្តេចពេះបរមនាថ នរេត្តម 
សីហមុនី ពែះមហាក្សតែនែពែះរាជាណចកែកម្ពុជា និង  

សម្តេចពេះមហាក្សតេី នរេត្តម មុនិនាថសីហនុ ពេះវររាជ 
មាតាជាតិខ្មេរ ក្នុងសេរីភាព សេចក្តីថ្លេថ្នូរ និង សុភមង្គល

យងបែទានធូប ផ្កាភ្ញីដល់សពសម្តែចអគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា សុីម

សម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន ដឹកនំគណៈបែតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល 

គោរពសពសម្តែចអគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា សុីម
សម្តែចអគ្គមហាពញាចកែ ីហេង សំរិន ដឹកនំគណៈបែតិភូរដ្ឋសភា 

គោរពសពសម្តែចអគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា សុីម

សម្តែចវិបុលសែនភក្ត ីសាយ ឈុំ ដឹកនំគណៈបែតិភូពែឹទ្ធសភា 

គោរពសពសម្តែចអគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា សុីម

គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ដែលមួយជិវិតរបស់សម្តែចបាន តស៊ូដើម្បីឯក-

រាជ្យជាតិ ពិសែសពុះពាររាល់ឧបសគ្គដើម្បីសងែ្គោះជាតិ កសាងសន្តិភាព 

ផ្សះផ្សា បងែបួបងែមួជាតិ ការពារ សា្តារ និងអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ មតុភូមិកម្ពជុា ។

សម្តែចអគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា សុីម បានទទួលមរណភាពកាល 

ពីវែលាម៉ាង ៣ និង ៤៥ នទីរសៀលថ្ងែទី ៨ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០១៥ ក្នុង 

ជន្មាយុ ៨៣ ឆ្នាំដោយជរាពាធ បន្ទាប់ពីសម្តែចបានតស៊ូជាមួយនឹងការ 

ព្យាបាលជំងឺអស់រយៈពែលជាចែើនខែ ។

ដោយចាប់កំណើតនៅក្នុងតែកូលកូនកសិករនភូមិពពែល ឃុំអំពិល 

សែុករមសហែកខែត្តសា្វាយរៀង សម្តែចធម្មពោធិសាល ជា សុីម បាន    

បែសូតិនៅថ្ងែទី ១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៣២ ។ សម្តែចមនឈ្មាះដើម យិន 

សយ។ បិតារបស់សម្តែចឈ្មាះ យិន សេ និងមតាឈ្មាះ ប៉េន នេ 
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ដែលលោកទាំងពីរបានទទួលមរណភាពហើយ។ សម្តែចជាកូនទីបីក្នុង   

គែួសារដែលមនកូនបែុសបួននក់ និងកូនសែីម្នាក់ ដែលលោកទាំងអស់

នោះក៏ទទួលមរណភាពអស់ហើយដែរ។ នៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៥៥ សម្តែចបាន 

រៀប អាពាហព៍ពិាហជ៍ាមយួលោកជទំាវ ញ៉េម សឿន នងិបង្កើតជាគែសួារ 

មួយដ៏សុខដុម ដែលមនកូន ៧ នក់ក្នុងនោះកូនបែុស ៤ នក់ និងកូនសែី 

៣ នក់ ។

នៅក្នុងបឋមវ័យរហូតដល់ពែញវ័យ អាសែ័យដោយគោរពតាមបែពែ-

ណីជាតិ និងជាការសម្តែងនូវកតញ្ញុតាធម៌ចំពោះមតាបិតា នៅឆ្នាំ ១៩៤៥ 

សម្តែចធម្មពោធិសាលបានចូលទៅសា្នាក់អាសែ័យក្នុងវត្តអំពិល ឃុំអំពិល 

សែុករមសហែក ដោយបានសិក្សារៀនសូតែហើយកែយមកបានសាង

ផ្នួសជាពែះសង្ឃ និងបានបន្តការសិក្សារហូតដល់ទទួលបានសញ្ញាបតែ  

ពុទ្ធិកមធ្យមសិក្សា ។

ប៉ុន្តែគែអាចចងចាំបានថ ក្នុងអំឡុងនែការពែញវ័យរបស់សម្តែច នោះ 

គឺជាគែមួយដែលបែទែសកម្ពុជា ស្ថិតនៅកែមការតែួតតែរបស់បរ-  

ទែស ។ បែទែសជាតិ និងបែជាជនកម្ពុជាទាំងមូលបានបាត់បង់នូវឥស្សរ-

ភាពអធិបតែយ្យជាតិរបស់ខ្លួន។ ក្នុងបុព្វហែតុដើម្បីឯករាជ្យជាតិនែះហើយ

ក្នុងចនោ្លាះឆ្នាំ ១៩៥១-១៩៥៤ សម្តែចបានចូលរួមក្នុងចលនតស៊ូខ្មែរ 

ឥស្សរៈ ដើម្បីឯករាជ្យនែមតុភូមិកម្ពុជា។ កែយឆ្នាំ ១៩៥៤ និងក្នុងចនោ្លាះ 

ឆ្នាំ ១៩៧០-១៩៧៥ សម្តែចបានចូលបមែើក្នុងចលនតស៊ូស្នែហាជាតិ  

ហើយបានទទួលតួនទីជាបន្តបន្ទាប់ជាបែធានឃុំ និងជាបែធានសែុក ។        

ក្នុងបែសកកម្មបែវត្តិសាស្តែសង្គែះជាតិចនោ្លាះឆ្នាំ ១៩៧៨-១៩៧៩ បាន

ទទួលតួនទីជាអនុបែធានរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គែះជាតិកម្ពុជា សម្តែច 

បានរួមជាមួយសម្តែច ហេង សំរិន សម្តែច ហ៊ុន សេន និងឥស្សរជន

មួយចំនួនទៀតដឹកនំការតស៊ូរំដោះជាតិ និងបែជាជនកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពី   

របបបែល័យពូជាសាសន៍ប៉ុល ពត នៅថ្ងែទី ៧ ខែមករា ឆ្នាំ ១៩៧៩ ។

កែយថ្ងែរំដោះ ៧ មករា ឆ្នាំ ១៩៧៩ ដោយចែញដំណើរពីចំណុចសូន្យ 

សម្តែចបានរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនំ និងបែជាជនកម្ពុជា ជែងទង់សា្តារ និង 

កសាងបែទែសឡើងវិញដើម្បីជំនះនូវផលវិបាកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ ដែលរបប                      

បែល័យពូជសាសន៍បានបន្សល់ទុក និងខិតខំរាំងខ្ទប់កុំឲ្យរបបពែផ្សែនែះ 

វិលតែឡប់មកវិញបាន។ នៅពែលនោះ សម្តែចបានទទួលតួនទីជាសម-

ជិកកែុមបែឹក្សាបែជាជនបដិវត្តន៍កម្ពុជា និងជារដ្ឋមនែ្តីកែសួងមហាផ្ទែនែ

សាធារណរដ្ឋបែជាមនិតកម្ពុជា ។

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៨១  សម្តែចធម្មពោធិសាល តែូវបានជែើសតាំងជា  

បែធានរណសិរ្សសាមគ្គីកសាងការពារមតុភូមិកម្ពុជា ជាតំណងរាស្តែ  
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សម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន អានវិយោគថ

មណ្ឌលពែវែង និងជាបែធានរដ្ឋសភានែសាធារណរដ្ឋបែជាមនិតកម្ពជុា។ 

សម្តែច ក្នុងនមជាបែធានរណសិរ្សសាមគ្គីកសាងការពារមតុភូមិកម្ពុជា

បានបំពែញតួនទីជាបែវត្តិសាស្តែបែកបដោយជោគជ័យដ៏តែចះតែចង់។

សម្តែចបានធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញនូវវិស័យវប្បធម៌បែពែណី សាសនជាបន្ត 

បន្ទាប់។ បែជាពលរដ្ឋមនសិទ្ធិសែរីភាពគោរពជំនឿសាសន។ វត្តអារាម

តែូវបានបើកឲ្យគោរពបូជា។ ពែះសង្ឃតែូវបានបំបួសឡើងវិញតាមធម្ម           

វិន័យពែះពុទ្ធសាសន។ អនុញ្ញាតឲ្យមនសាសនដទែទៀតដូចជាឥសា្លាម

សាសន  សាសនគែិស្តជាដើម តែូវបានបង្កើតឡើងតាមសំណូមពររបស់

សាសនិក។ សម្តែចបានខិតខំបែមែបែមូលបែជាជនកម្ពុជាទាំងក្នុង និង 

កែបែទែស ដោយមិនបែកាន់ជាតិសាសនវណ្ណៈ និងនិន្នាការនយោបាយ

បែមូលផ្តុំរាល់កម្លាំងស្នែហាជាតិ សែឡាញ់សន្តិភាព បែជាធិបតែយ្យ និង 

សែរីភាព មននិស្សិត បញ្ញវន្ត ពែះសង្ឃ ជនជាតិ និងមន្តែីរាជការ។ល។   

ស្ម័គែចិត្តចូលរួមកសាងការពារ និងអភិវឌ្ឍបែទែសជាតិឈានទៅសមែច

នូវការកាត់បន្ថយភាពកែីកែជាបណ្តើរៗ ដើម្បីវិបុលភាព ភាពសុខដុមរមន

និងសុភមង្គលរបស់បែជាជនកម្ពុជា  ។ សម្តែច បានធ្វើជាសាសែ្តាចារ្យ

នៅសាលានយោបាយជាចែើន ដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស   

សមែប់បមែើបែជាជន ។

នថ្ងែទី ១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ ១៩៩១ សម័យបែជុំពែញអង្គលើកទី ១៤ នែ

គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា បានសមែចជែើស       

តាំងសម្តែចជាបែធានគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ហើយសម្តែចបានដឹកនំ

គណបក្សក្នុងតំណែងនែះរហូតដល់ជីវិតចុងកែយរបស់សម្តែច ។

សម្តែច បានរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនំទាំងអស់ខិតខំបែឹងបែងដោះ-         

សែយបញ្ហាជាតិរហូតឈានដល់កិច្ចពែមពែៀងទីកែុងបា៉ារីសឆ្នាំ ១៩៩១ 

ស្តីពីដំណោះសែយនយោបាយនៅកម្ពុជា ។ តាមរយៈការបោះឆ្នាតជា   

សកល កែមការរៀបចំរបស់អាជា្ញាធរបណោ្តាះអាសន្ននែអង្គការសហ-

បែជាជាតិបែចាំនៅកម្ពុជា(UNTAC)ថ្ងែទី ២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ ១៩៩៣ សម្តែច 

តែូវបានជាប់ឆ្នាតជាតំណងរាស្ដែមណ្ឌលភ្នំពែញ និងកែយមកតែូវបាន

ជែើសតាំងជាបែធានរដ្ឋសភានែពែះរាជាណចកែកម្ពុជា ។

សម្តែច តែូវបានជាប់ឆ្នាតម្តងទៀតជាតំណងរាសែ្តមណ្ឌលភ្នំពែញ 

នៅពែលបោះឆ្នាតជាតិលើកទី ២ នថ្ងែទី ២៦ ខែកក្កដ ឆ្នាំ១៩៩៨ ។ 

សម្តែច ក៏តែូវបាន ពេះករុណា ពេះបាទ សម្តេច ពេះនរេត្តម 
សីហនុ សព្វពែះរាជហប្ញទ័យតែងតាំងជាបែធានពែឹទ្ធសភានែពែះរាជា-

ណចកែកម្ពុជាសមែប់នីតិកាលទី ១ នៅថ្ងែ ១១ ខែមីន ឆ្នាំ ១៩៩៩ ។ 

តាមរយៈការបោះឆ្នាតអសកល នថ្ងែទី ២២ ខែមករា ឆ្នាំ ២០០៦ សម្តែច 

តែូវបានជែើសតាំងជាសមជិកពែឹទ្ធសភាភូមិភាគទី ១ កែុងភ្នំពែញ ហើយ

បន្ទាប់មកតែូវបានជែើសតាំងជាបែធានពែឹទ្ធសភានីតិកាលទី ២ ។

ដោយផ្សារភា្ជាប់ទៅនឹងរណសិរ្ស ដែលសម្តែចបានចំណយកម្លាំង    

កាយចិត្ត ពែលវែលា តាំងពីការកកើតដំបូងមកម៉ែ្លះនោះ នៅថ្ងែទី ២៩ ខែ 

មែសា ឆ្នាំ ២០០៦ សម្តែចតែូវបានជែើសតាំងជាបែធានគណៈអធិបតីកិត្តិ

យសកែុមបែឹក្សាជាតិរណសិរ្សសាមគ្គីអភិវឌ្ឍន៍មតុភូមិកម្ពុជា ។

ជាថ្មីម្តងទៀត តាមរយៈការបោះឆ្នាតជែើសតាំងសមជិកពែឹទ្ធសភា     

នីតិកាលទី ៣ ថ្ងែទី ២៩ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១២ សម្តែចតែូវបានជាប់ឆ្នាតជា
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ពេះករុណា ពេះបាទ សម្តេចពេះបរមនាថ នរេត្តម សីហមុនី ពែះមហាក្សតែនែពែះរាជាណចកែកម្ពុជា 

យងបែទានពែះអគ្គិបូជាសពសម្តែចអគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា សុីម
សមជិកពែឹទ្ធសភាមណ្ឌលភូមិភាគភ្នំពែញម្តងទៀត និងបន្ទាប់មកតែូវ         

បានជែើសតាំងជាបែធានពែឹទ្ធសភានីតិកាលទី ៣ ។

ដោយផ្តើមចែញពីសា្នាដែ សមិទ្ធផល និងការរួមចំណែកក្នុងបុព្វហែតុ

នែការការពារជាតិ កសាងជាតិ បងែួបបងែួមជាតិ វឌ្ឍនភាពជាតិ និងភាព 

សុខដុមរបស់បែជាជនកម្ពុជា សម្តែចធម្មពោធិសាលបានទទួលនូវគោរម-

ងារ សញ្ញាបតែ និងគែឿងឥស្សរយយសជាបន្តបន្ទាប់ ។

នៅថ្ងែទី ៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៩៣ សម្តែចអគ្គមហាធម្មពោធិសាល             

ជា សុីម តែូវ ពេះករុណា ពេះបាទសម្តេច ពេះនរេត្តម សីហនុ
ពែះមហាក្សតែនែពែះរាជាណចកែកម្ពុជា បែសពែះរាជទាននូវគោរម-

ងារជា "សម្តែច" ។ នៅថ្ងែទី ២ ខែមីន ឆ្នាំ ១៩៩៨ សម្តែចបានទទួល  

សញ្ញាបតែបណ្ឌិតកិត្តិយសទស្សនវិជា្ជាផ្នែកវិទ្យាសាស្តែនយោបាយពីThe 

Southern California University for Professional Studies នែរដ្ឋកាលី-

ហ្វរនីញា៉ា សហរដ្ឋអាមែរិក។ នៅថ្ងែទី ២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៧ សម្តែចបាន 

ទទួលសញ្ញាបតែបណ្ឌិតកិត្តិយសទស្សនវិជា្ជា ផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍សមហរណ-

សាស្តែពីសាកលវិទ្យាល័យឧប៊ុតរា៉ាតថនីនែពែះរាជាណចកែថែ។ នៅថ្ងែ 

ទី ១២ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០០៧ សម្តែចតែូវបាន ពេះករុណា ពេះបាទ      
សម្តេចពេះបរមនាថ នរេត្តម សីហមុនី ពែះមហាក្សតែនែពែះរា-

ជាណចកែកម្ពុជាបែសបែទានគោរមងារ ជាសម្តែចអគ្គមហាធម្មពោធិ-

សាល ជា សុីម ។ នៅថ្ងែទី ២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៩ សម្តែចតែូវបានពែះ 

ករុណពែះមហាក្សតែ បែសបែទានដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិថ្នាក់នយឧត្តម       

សែនីយ៍ផុតលែខផ្កាយមស ៥ នែកងយោធពលខែមរភូមិន្ទ។ នៅថ្ងែទី ១៥ 

ខែកក្កដ ឆ្នាំ ២០១០ សម្តែចបានទទួលសញ្ញាបតែបណ្ឌិតកិត្តិយស     

ទស្សនវិជា្ជា ផ្នែកសែវជែវវិស័យកសិកម្មពីវិទ្យាសា្ថានសែវជែវវប្បធម៌           

ពិភពលោកនែសាធារណរដ្ឋបែជាមនិតចិន។ នៅថ្ងែទី ១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 

២០១០ សម្តែចបានទទួលសញ្ញាបតែបណ្ឌិតកិត្តិយសទស្សនវិជា្ជា ផ្នែក       

ភាពជាអ្នកដឹកនំជាន់ខ្ពស់ នែកិច្ចការពែឹទ្ធសភាពីសាកលវិទ្យាល័យឌីអូ-      

ផិនសឺមីណឺរីនែរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញា៉ាសហរដ្ឋអាមែរិក។ នៅថ្ងែទី ៣០ ខែមីន 

ឆ្នាំ ២០១១ សម្តែចតែូវបានពែះមហាក្សតែនែពែះរាជាណចកែកម្ពុជា 

បែសបែទានគោរមងារជា "កិត្តិពែឹទ្ធបណ្ឌិត"នែរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ។

ទន្ទឹមគា្នានែះដែរ សម្តែចអគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា សុីម ធា្លាប់បាន

ទទួលគែឿងឥស្សរិយយសសំខាន់ៗជាបន្តបន្ទាប់ ៖ មុនីសារាភ័ណ្ឌថ្នាក់  

មហាសែរីវឌ្ឍន៍ (ថ្ងែទី១៦ខែធ្នូឆ្នាំ១៩៩២)។ ពែះរាជាណចកែកម្ពុជាថ្នាក់

មហាសែរីវឌ្ឍន៍ (ថ្ងែទី៣០ខែមែសាឆ្នាំ២០០១)។ សុវតា្ថារាថ្នាក់មហាសែរី-

វឌ្ឍន៍ (ថ្ងែទី២៩ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០០១)។ ការពារជាតិមស២ បែក់២ សំរឹទ្ធិ 

២ (ថ្ងែទី ១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០០១)។ សែនជ័យសិទ្ធ (ថ្ងែទី១៥ខែតុលាឆ្នាំ 

២០០១)។ ជាតូបការៈ (ថ្ងែទី៧ខែមីនឆ្នាំ២០០៣)។ឯករាជ្យជាតិ (ថ្ងែទី 

២៨ខែមីនឆ្នាំ២០០៨)។ គែឿងឥស្សរិយសមសថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតរបស់      

សាធារណរដ្ឋបែជាធិបតែយ្យបែជាមនិតឡាវ (ថ្ងែទី ២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 

២០០៨ ) ។

គឺដូចបណ្តាសាររំលែកទុក្ខពីបែមុខរដ្ឋ បែមុខរដ្ឋាភិបាល ឥស្សរជនជាន់ 

ខ្ពស់ននជាមិត្តភក្តិបរទែសជិតឆ្ងាយជាចែើនចំពោះសពសម្តែចធម្មពោធិ

សាល សុទ្ធសឹងតែសម្តែងនូវការអាឡោះអាល័យ និងកត់សម្គល់អំពីសា្នា-

ដែដ៏ធំធែងរបស់សម្តែចចំពោះជាតិ និងបែជាជន ។

ពិតណស់ អំណឹះតទៅ សម្តែចអគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា សុីម  
ចាកឆ្ងាយអំពីយើងជារៀងរហូត ។ ចាកឆ្ងាយពីទឹកដីដែលសម្តែចបានរួម    

ចំណែក ដណ្តើមយកនូវឯករាជ្យពីបរទែស រំដោះបែជាជនពីរបបបែល័យ   

ពូជសាសន៍ និងសា្តារអភិវឌ្ឍបែទែសពីបាតដែទទែ។ ចាកឆ្ងាយពីបែជាជន

កម្ពុជាដែលសម្តែចតែងគិតគូរហើយបូជាពែលវែលា និងជីវិត ដើម្បីបុព្វ-

ហែតុរស់រាន និងភាពសុខដុម ។

អ្វីដែលបន្សល់ទុកនៅ ហើយមិនរលត់សូន្យបង់តាមរូបកាយរបស់   

សម្តែចនោះគឺ សែចក្តីល្អ អំពើជាកុសល សែចក្តីថ្លែថ្នូរ សកម្មភាពតស៊ូ 

អំណត់ព្យាយម ភាពមុឺងម៉ាត់ក្នុងការងារ ភក្តីភាព និងឧត្តមគតិ  សា្នាដែដ៏

ធំធែងរបស់សម្តែចចំពោះជាតិ សាសន ពែះមហាក្សតែ ចំពោះសង្គមជាតិ 

ចំពោះពែះពុទ្ធសាសន និងបែជាពលរដ្ឋ។ គុណធម៌ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនែះនឹង 

មិនបាត់បង់ឡើយ ហើយនឹងស្ថិតនៅជាអមតៈអស់កាលជាដរាបតរៀង

ទៅ ។

យើងខ្ញុំទាំងអស់គា្នា សូមប្តែជា្ញាបន្តថែរក្សា និងពងែីកនូវឧត្តមគតិជាតិ 

មនសិការស្នហាជាតិ វីរភាព និងបទពិសោធន៍របស់សម្តែចឲ្យស្ថិតស្ថែរ និង 

រីកចមែើនជានិច្ចនិរន្តរ៍ ៕
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សេចក្ដីជូនដំណឹង
ស្ដីពីលទ្ធផលនេសន្និបាតគណៈកមា្មេធិការកណា្ដេល

លើកទី ៣៨ អាណត្តិទី ៥ របស់គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា
323

សន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្តាល លើកទី ៣៨ អាណត្តិទី ៥ របស់គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា បានដំណើរការ 
នៅពែឹកថ្ងែទី  ២០  ខែមិថុន  ឆ្នាំ  ២០១៥  កែមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់  សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតី         
តេជេ  ហ៊ុន  សេន  បែធានស្តីទីគណបក្ស  សម្តេចអគ្គមហាពញាចកេី  ហេង សំរិន  បែធានកិត្តិយស 
គណបក្ស   និងគណ ៈអចិន្តែយ៍នែគណៈកម្មាធិការកណ្តាល  ។  វត្តមនចូលរួមសន្និបាតមនសមជិក  សមជិកា  
គណៈកម្មាធិការកណ្តាល  ចំនួន ៥០៨រូប លើចំនួនសរុប ៥៤៥រូប ។

អង្គសន្នបិាតបានដំណើរការបែកបដោយសា្មារតីទទួលខុសតែវូខ្ពស់ ហើយបានសមែចនូវការងារដូចខាងកែម  ៈ
១. អង្គសន្និបាត បានសម្តែងនូវគារវភក្តី  និងកត្តញ្ញុតាធម៌ដ៏ជែលជែបំផុតថ្វាយ  ពេះករុណា ពេះបាទ 

សម្តេចពេះបរមនាថ   នរេត្តម   សីហមុនី   ពេះមហាក្សតេ   នេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា   និង 
សម្តេចពេះមហាក្សតេិយ៍  នរេត្តម  មុនិនាថ  សីហនុ  ពេះវររាជមាតាជាតិខ្មេរ  ជាទីសកា្ការៈដ៏ 
ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត  និងបានថ្វាយពែះពរ សូមឲ្យពែះអង្គមនពែះរាជសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ ពែះកាយពលមំមួន ពែះបញ្ញា 
ញាណភ្លឺថ្លា និងពែះជន្មាយុយឺនយូរ ដើម្បីគង់បែថប់នៅជាម្លប់ដ៏តែជាក់នែបែជារាសែ្តែខ្មរដរាបរៀងទៅ ។

២. អង្គសន្និបាត បានសម្តែងនូវមហាទុក្ខដ៏កែៀមកែំ គា្មានអ្វីបែៀបផ្ទឹមបាន ចំពោះមរណភាពរបស់ សម្តេច 
អគ្គមហាធម្មពេធិសាល  ជា  សុីម  ជាទីគោរពសែឡាញ់នែយើងទាំងអស់គា្នា និងបានចារឹកទុកនូវគំរូវីរភាព   
និងគុណូបការៈដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់  សម្តេច  ដែលមួយជីវិតបានតស៊ូដើម្បីឯករាជ្យ  ពិសែសបានចូលរួមដឹកនំ   
សង្គែះជាតិពីរបបបែល័យពូជសាសន៍  ដឹកនំសា្តារ  កសាង ផ្សះផ្សាបងែួបបងែួមជាតិ ការពារ និងអភិវឌ្ឍជាតិឲ្យ 
មនការរីកចមែើនដូចបច្ចុប្បន្ន  ។   អង្គសន្និបាតសូមគោរពបួងសួងឲ្យវិញ្ញាណក្ខ័ន្ឋរបស់   សម្តេច   បានទៅកាន់ 
សុគតិភពជារៀងរហូតតទៅ ។

៣. អង្គសន្និបាត បានដំណើរការបោះឆ្នាតដោយផ្ទាល់ និងដោយសម្ងាត់ ជែើសតាំង សម្តេចអគ្គមហា 
សេនាបតីតេជេ ហ៊ុន សេន ជាបែធានគណបក្ស សម្តេចកេឡាហេម ស ខេង ជាអនុបែធានគណបក្ស 
និង សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី  សាយ  ឈុំ  ជាអនុបែធានគណបក្ស ។

៤. អង្គសន្និបាត បានសា្តាប់ដោយយកចិត្តទុកដក់ និងឯកភាពទំាងសែុងនូវបទឧទ្ទែសនមរបស់  សម្តេច 
អគ្គមហាសេនាបតីតេជេ ហ៊ុន សេន បែធានគណបក្ស អំពីរបាយការណ៍ស្តីពីសភាពការណ៍ទូទៅ  និង 
ការងារគណបក្សឆមសទី ១ និងទិសដៅភារកិច្ចសមែប់ឆមសទី ២ ឆ្នាំ ២០១៥ ។

eFVIenAraCFanIPñMeBj/ éf¶TI 20 Exmifuna qñaM  2015  
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ទិដ្ឋភាពទូទៅនៅសន្និបាតគណៈកម្មៅធិការកណ្ដៅល
លើកទី ៣៨ អាណត្តិទី ៥ របស់គណបក្សបៅជាជនកម្ពុជា
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សូមកែបថ្វាយបង្គំសម្តែចពែះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតី,សម្តែចពែះសង្ឃរាជ, សម្តែចពែះរាជាគណៈ និងពែះថែរានុថែរៈគែប់ពែះអង្គជាទីសកា្ការៈ,

 សម្តែច, ឯកឧត្តម, លោកជំទាវ, លោកសែី, អស់លោក, ភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិ និងអន្តរជាតិ,

 សមជិកសមជិកានែអង្គមីទ្ទិញ និងជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពស្នែហា!

ថ្ងែនែះជាទិវាមួយដ៏មហោឡារិក ដែលយើងបានជួបជុំគា្នាដើម្បីរំឭកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៦៤នែការបង្កើតគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាដែលមនបែវត្តិដ៏រុងរឿងជាគណ

បក្សដឹកនំចលនតស៊ូរបស់បែជាជនបែឆំងនឹងបរទែសឈា្លានពាន  ដើម្បីឯករាជ្យជាតិ, ជាកម្លាំងនយោបាយតែមួយគត់ ដែលបានដឹកនំការបែយុទ្ធផ្តួលរំលំរបបបែល័យ  

ពូជសាសន៍ប៉ុលពត ដើម្បីសង្គែះជាតិឱ្យមនជីវិតរស់ឡើងវិញនិងជាគណបក្សដែលបានដឹកនំការពារមតុភូមិឱ្យស្ថិតស្ថែរគង់វង្ស, ការពារមិនឱ្យមនការវិលតែឡប់មក 

វិញនែរបបបែល័យពូជសាសន៍ពែមទាំងបានដឹកនំសា្តារ, កសាងនិងអភិវឌ្ឍបែទែសជាតិឱ្យមនការរីកចមែើនរហូតមកដល់ពែលបច្ចុប្បន្ននែះ។ តាំងពីថ្ងែចាប់បដិសន្ធិមក 

ទល់បច្ចុប្បន្ន, គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាបានបែកាន់ខា្ជាប់ឥតបែបែួលនូវគោលបំណង និងឧត្តមគតិរបស់ខ្លួនដែលផ្សារភា្ជាប់ទៅនឹងគោលការណ៍ " បេជាធិបតេយ្យ           
បេជាជន  " ក្នុងន័យថគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា គឺជាគណបក្សដែលកើតពីបែជាជន, មនអត្ថិភាពដោយសារបែជាជននិងដើម្បីបែជាជន, នៅជាមួយបែជាជន, រួមសុខរួម 

ទុក្ខជាមួយបែជាជនក្នុងគែប់កាលៈទែសៈ, ធ្វើជាស្នូលនែការបងែួបបងែួមជាតិ និងបងែួបបងែួមកម្លាំងបែជាជនគែប់សែទាប់ជាន់ថ្នាក់ ដោយគា្មានការរីសអើងជាកម្លាំងមហា

សាមគ្គីជាតិដ៏ធំទូលាយ ពុះពារឆ្លងកាត់គែប់ឧបសគ្គ ហើយហា៊ានធ្វើពលិកម្មឥតរួញរាដើម្បីបុព្វហែតុនែបែទែសកម្ពុជាមួយឯករាជ្យ, សន្តិភាព, សែរីភាព, បែជាធិបតែយ្យ, 

អព្យាកែឹត និងវឌ្ឍនភាពសង្គម។ នែះគឺជាសច្ចធម៌បែវត្តិសាស្តែដែលបែជាជនទូទាំងបែទែសបានយល់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ និងជាមូលដ្ឋានគែឹះនែការគាំទែដ៏រឹងមំពីសំណក់     

បែជាជនដ៏ចែើនកុះករ ក្នុងទូទាំងបែទែស ចំពោះតួនទីដឹកនំរបស់គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាក្នុងរយៈពែលជាង ៣៦ ឆ្នាំកន្លងមកនែះ ។

ថ្ងែនែះ, យើងបែរព្ធពធិនីែះឡើង ក្នងុសា្មារតគីោរព នងិដងឹគណុយ៉ាងជែលជែបផំតុចពំោះយទុ្ធជន, យទុ្ធនរ ីនងិអ្នកស្នែហាជាតគិែបជ់នំន ់ដែលបានតស៊បូែយទុ្ធយ៉ាង 

ប្តូរផ្តាច់,ហា៊ានលះបង់សាច់ឈាមនិងឤយុជីវិត បែកបដោយវីរភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ដើម្បីបុព្វហែតុជាតិ និងបែជាជន, ធ្វើឱ្យយើងមនអ្វីៗគែប់យ៉ាងនៅថ្ងែនែះ និងតទៅអន-

គត។ ជាការតបស្នងចំពោះពលិកម្មមិនឤចកាត់ថ្លែបានទាំងអស់នែះ យើងទាំងអស់គា្នាប្តែជា្ញាខិតខំថែរក្សាពូនជែំនូវរាល់សមិទ្ធផលនែសង្គមជាតិ ហើយបន្តពុះពារការពារ     

មតុភូមិកម្ពុជាឱ្យស្ថិតស្ថែរគង់វង្សជារៀងដរាប និងកសាងបែទែសជាតិឱ្យកាន់តែរីកចមែើនជឿនលឿនដូចឤរិយបែទែសឯទៀតនៅក្នុងតំបន់ និងសកលលោក។

នៅក្នុងឱកាសដ៏វិសែសវិសាលនែះ ទូលពែះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គា្នាសូមសម្តែងគារវភក្តីភាពនិងកតញ្ញុតាធម៌ដ៏ជែលជែបំផុតថ្វាយ ពេះករុណាពេះបាទសម្តេច
ពេះបរមនាថ នរេត្តម សីហមុនី ពេះមហាក្សតេនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា និងសម្តេចពេះមហាក្សតេិយ នរេត្តម មុនិនាថសីហនុ ពេះវររាជ 
មាតាជាតិខ្មេរ ក្នុងសេរីភាព សេចក្តីថ្លេថ្នូរ និង សុភមង្គល ជាទីសកា្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ដែលកំពុងគង់បែថប់ជាម្លប់ដ៏តែជាក់នែបែជារាស្ត្រខ្មែរគែប់ៗរូប និងសូម 

គោរពថ្វាយពែះពរ ពេះករុណាជាអមា្ចេស់ជីវិតលើត្បូង និង សម្តេចពេះវររាជមាតាជាតិ ជាទីសកា្ការៈ សូមមនពែះកាយពលមំមួន, ពែះបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លា និង 

ពែះជន្មាយុយឺនយូរ ដើម្បីបន្តដឹកនំនវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់តែើយវឌ្ឍនភាពដ៏រុងរឿង។

នៅក្នុងឱកាសនែះដែរ អង្គមីទ្ទិញសូមសម្តែងនូវសមនទុក្ខដ៏កែៀមកែំនិងសោកសា្តាយជាទីបំផុត ចំពោះមរណភាពរបស់សម្តែចអគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា សុីម         
ដែលជាការបាត់បង់មួយដ៏ធំរបស់គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា និងបែជាជាតិកម្ពុជា។ សម្តែចជាកុលបុតែខ្មែរ, ជាឥស្សរជន និងជាវីរជនដ៏ឆ្នើម ដែលបានបូជាអស់កម្លាំងកាយ

ចិត្តសា្មារតី ដើម្បីឯករាជ្យជាតិ ជាពិសែសបានចូលរួមដឹកនំការតស៊ូរំដោះបែទែស និងបែជាជន ពីរបបបែល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត និងបានរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការ 

កសាងសុខសន្តិភាព, ស្ថិរភាពនយោបាយ ពែមទាំងការសា្តារ និងអភិវឌ្ឍន៍បែទែសឱ្យមនការរីកចមែើនលើគែប់វិស័យរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន។ យើងទាំងអស់គា្នាសូមចារឹកទុក

ក្នុងដួងចិត្តនូវគំរូវីរភាព និងគុណូបការៈដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់សម្តែច និងសូមឧទ្ទិសបួងសួងឱ្យដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់សម្តែចបានទៅកាន់សុគតិភពជារៀងរហូតទៅ។

ក្នុងនមសម្តែចអគ្គមហាពញាចកែី ហេង សំរិន ក៏ដូចជាក្នុងនមថ្នាក់ដឹកនំនែគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ពែមទាំងក្នុងនមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់, ខ្ញុំសូមសម្តែងនូវការគោរព និង 

សែចក្តីសែឡាញ់ដ៏កក់ក្តាបំផុត ជូនជនរួមជាតិទាំងអស់នៅគែប់ទិសទីជាកសិករ, កម្មករ, និយោជិត, ឤជីវករ, ពែះសង្ឃ, បព្វជិតនែគែប់សាសន, គែប់ជនជាតិ, មន្តែីរាជការ 

និងកងកម្លាំងបែដប់ឤវុធគែប់បែភែទ ដែលបានរួមសាមគ្គីគា្នាជាធ្លុងមួយ ហើយចូលរួមអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនូវ កម្មវិធីនយេបាយ និង យុទ្ធសាសេ្តចតុកេណ 

សុន្ទរកថា
សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជេ ហ៊ុន សេន

បេធានគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា 
ថ្លេងក្នុងពិធីមីទ្ទិញរំឭកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៦៤

ថ្ងេបង្កើតគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា
(២៨.០៦.១៩៥១-២៨.០៦.២០១៥)
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ដំណាក់កាលទី ៣ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ធ្វើឱ្យបែទែសជាតិជាទីសែឡាញ់នែយើងទាំងអស់គា្នាមនសន្តិភាព, ស្ថិរភាពនយោបាយ, សន្តិសុខ និងសណ្តាប់ធា្នាប់សាធារណៈ

ដ៏រឹងមំ, សែដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាតិមនសន្ទុះអភិវឌ្ឍន៍ខា្លាំងកា្លា,កិត្តិយស និងកិត្យានុភាពជាតិតែូវបានលើកកម្ពស់ឥតឈប់ឈរ ហើយជីវភាពរស់នៅរបស់បែជាជនក៏តែូវបាន

កែលម្អឱ្យកាន់តែបែសើរឡើងជាលំដប់។

អង្គមីទ្ទិញ, ជនរួមជាតិជាទីគេរពស្នេហា!
រយៈពែល ៦៤ ឆ្នាំកន្លងមកនែះ, ទោះបីតែូវឆ្លងកាត់ការលំបាក និងបញ្ហាស្មុគសា្មាញជាចែើនអនែកយ៉ាងណក្តី, ក៏គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាបានស្ថិតនៅរួមសុខរួមទុក្ខ

ជាមួយបែជាជនជានិច្ច និងបានធ្វើអ្វីៗគែប់យ៉ាងដើម្បីផលបែយោជន៍ជាតិ និងបែជាជនក្នុងគែប់ដំណក់កាល រួមមន ការឆ្លងកាត់ការតស៊ូបែឆំងនឹងរបបឤណនិគម, 

សង្គែមដែលបង្កឡើងដោយរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់ពួកលន់នល់ និងពួកបរទែសឈា្លានពានពីឆ្នាំ១៩៧០ដល់១៩៧៥ និងជាពិសែសគឺការតស៊ូរំដោះជាតិ និងបែជាជន 

ពីទារុណកម្ម និងការសម្លាប់រងា្គលយ៉ាងឃោរឃៅពែផ្សែបំផុតនែរបបបែល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតរយៈពែល ៣ ឆ្នាំ ៨ ខែ ២០ ថ្ងែ ដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញបែទែសជាតិខ្ទែច

ខ្ទីឱ្យធា្លាក់ចុះដល់ចំណុចសូន្យ។

មហាជ័យជម្នះជាបែវត្តិសាស្តែរបស់បែជាជនកម្ពុជានថ្ងែ ៧ មករា ឆ្នាំ ១៩៧៩ លើរបបបែល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត បានសង្គែះជាតិ និងបែជាជនកម្ពុជាឱ្យមនជីវិត

រស់រានជាថ្មីឡើងវិញ។ លើមូលដ្ឋាននែជ័យជម្នះនែះ, បែជាជនកម្ពុជាបានទទួលមកវិញនូវសិទ្ធិសែរីភាព, បែជាធិបតែយ្យ, កិត្តិយស និងសែចក្តីថ្លែថ្នូរដែលតែូវបាត់បង់ទាំង

សែុងក្នុងរបបប៉ុលពត។ តាមរយៈមហាជ័យជម្នះជាបែវត្តិសាស្តែនែះ កម្ពុជាបានបិទទំព័រសករាជដ៏ខ្មាងងឹតរបស់ខ្លួន ហើយបើកឡើងនូវទំព័រសករាជថ្មី គឺសករាជឯករាជ្យ, 

សែរីភាព, បែជាធិបតែយ្យ, និងវឌ្ឍនភាពសង្គម។

ក្នុងរយៈពែលជាង ៣៦ ឆ្នាំចុងកែយនែះ, ឤសែ័យដោយមនការគាំទែយ៉ាងរឹងមំពីបែជាជនគែប់សែទាប់ជាន់ថ្នាក់, គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាបានដឹកនំបែទែសឆ្លង

កាត់ឧបសគ្គ និងការលំបាកយ៉ាងចែើនឥតគណន ហើយសមែចបានសមិទ្ធផលធំៗជាបែវត្តិសាស្តែនិងមិនឤចកាត់ថ្លែបានយ៉ាងចែើនជូនជាតិមតុភូមិ។ ពុំមនអ្នកណ 

ឤចភ្លែចបានទែថ, កែយរបបបែល័យពូជសាសន៍, កម្ពុជាតែូវចែញដំណើរពីចំណុចសូន្យ ដោយគា្មានបានទទួលមរតកអ្វីសោះ កែតែពីគំនរផែះផង់ និងផលវិបាកដែល 

សង្គែម និងរបបបែល័យពូជសាសន៍បានបន្សល់ទុកឱ្យ។ យើងបានចាក់គែឹះសា្ថាបនឡើងវិញនូវរចនសម្ព័ន្ធសង្គមជាតិដែលតែូវបានបំផ្លាញខ្ទែចខ្ទី ឱ្យកើតជារូបរាងពែញ 

លែញ និងបានដឹកនំសា្តារ និងកសាងជាតិឱ្យមនសភាពរឹងមំ និងទទួលបាននូវការរីកចមែើនជាលំដប់។ នៅក្នុងសា្ថានភាពដែលពិភពលោកតែូវបានបន្តគែបដណ្តប់ដោយ 

មនោគមវិជា្ជា និងនយោបាយសង្គែមតែជាក់, យើងបានពុះពារជម្នះគែះទុរភិក្ស, ទប់សា្កាត់ការវិលតែឡប់មកវិញនែរបបបែល័យពូជសាសន៍ ពែមទាំងដឹកនំសា្តារ និងកសាង 

សង្គមជាតិលើគែប់វិស័យ ក៏ដូចជាកសាងជីវភាពរស់នៅរបស់បែជាជនឡើងវិញឱ្យមនស្ថិរភាពជាជំហានៗ រហូតមនការរីកចមែើនដូចបច្ចុប្បន្ន។ យើងបានបញ្ចប់សង្គែម 

រវាងខ្មែរនងិខ្មែរទាំងសែុង ដោយគា្មានការបង្ហរូឈាម តាមរយៈនយោបាយឈ្នះ-ឈ្នះ ដែលបង្កើតបាននវូសន្តភិាពពែញលែញ នងិការឯកភាពជាត,ិ ឯកភាពទកឹដទីាំងសែុង។ 

ពែមជាមួយនែះ យើងបានការពារយ៉ាងរឹងមំនូវខឿនឯករាជ្យ, អធិបតែយ្យនិងបូរណភាពទឹកដី, បង្កើតទំនក់ទំនង និងកិច្ចសហបែតិបត្តិការយ៉ាងទូលំទូលាយជាមួយសហ-

គមន៍អន្តរជាតិ និងបានចូលរួមយ៉ាងសកម្ម, ដោយស្មើភាពនិងស្មើសិទ្ធិ, ក្នុងនមជាបែទែសជាតិមួយដែលមនឯករាជ្យ និងអធិបតែយ្យពិតបែកដ,នៅក្នុងកិច្ចការតំបន់ និង 

អន្តរជាតិ ពែមទាំងបានបែកា្លាយខ្លួនពីបែទែសដែលទទួលយកទាហានមួកខៀវរបស់អង្គការសហបែជាជាតិ មកជាបែទែសដែលបញ្ជូនកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនឱ្យពាក់មួកខៀវ

ទៅចូលរួមក្នុងបែតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហបែជាជាតិនៅក្នុងបែទែសមួយចំនួនដែលជាចំណុចក្តានៅលើសកលលោកវិញ។

សមិទ្ធផលជាបែវត្តិសាស្តែដ៏ថ្លែថ្លាទាំងអស់នែះ បានធ្វើឱ្យបែជាជាតិខ្មែរយើងឤចងើបមុខឡើងវិញក្នុងនមជាបែជាជាតិមួយដែលធា្លាប់មនវប្បធម៌ និងអរិយធម៌ដ៏រុង 

រឿង, ជាបែជាជាតិដែលមនសែរីភាព, មនសាមគ្គីភាព និងមនមូលដ្ឋានខាងសា្មារតី និងសម្ភារៈ ដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់លើជោគវាសនរបស់ខ្លួន។ ការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមនទាំងអស់ 

នែះ គឺជាមទនភាពដ៏ធំធែងបំផុតរបស់សង្គមជាតិកម្ពុជា។ នៅលើកំណត់ផ្លូវជាបែវត្តិសាស្តែនែះ, គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាបានកសាង, ពងែឹង និងពងែីកខ្លួនឥតឈប់ឈរ 

លើគែប់វិស័យ ដើម្បីរា៉ាប់រងនូវភារកិច្ចរាប់មុឺនជំពូកដែលបែជាជនបានបែគល់ឱ្យ។ ផ្អែកលើគោលការណ៍  " បេជាធិបតេយ្យបេជាជន  " គណបក្សបានធ្វើជាស្នូលនែ

សាមគ្គភីាព នងិឯកភាពជាតទិាងំមលូ ហើយដកឹនបំែទែសជាតឱិ្យឈានទៅមខុជានចិ្ចតាមទសិដៅដត៏ែមឹតែវូ។ លើមលូដ្ឋាននែះ គណបក្សសរបុបាននវូបណ្តាមែរៀនជាបទ 

ពិសោធន៍ដ៏មនតម្លែ និងជាកតា្តានែជ័យជម្នះក្នុងការដឹកនំរំដោះជាតិ ពែមទាំងការពារ និងកសាងជាតិគឺ ៈ គណបក្សមនភាពតែឹមតែូវខាងនយោបាយនៅគែប់កាលៈទែសៈ 

, មនការគាទំែដរ៏ងឹមពំបីែជាជន, មនវនិយ័មុងឺម៉ាត ់នងិរបៀបធ្វើការមត៉ច់ត,់មនជរួធនធានមនសុ្សដស៏បំរូបែបបែកបដោយសមត្ថភាព មនសកិារស្នែហាជាត ិនងិការទទួល 

ខុសតែូវខ្ពស់ និងមនសាមគ្គីភាពឯកភាពផ្ទែក្នុងរឹងមំ ។ សា្នាដែនិងសមិទ្ធផលធំៗទាំងអស់នែះ មិនគែន់តែជាបុព្វបទសមែប់ការបន្តកសាង និងការពារមតុភូមិកម្ពុជាជាទី 

សែឡាញ់របស់យើងទាំងអស់គា្នាប៉ុណោ្ណោះទែ, តែក៏ជាមរតកមនតម្លែសមែប់មនុស្សជំនន់កែយៗផងដែរ។

អង្គមីទ្ទិញ, ជនរួមជាតិជាទីគេរពស្នេហា!
ជោគជ័យរបស់គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នាតជែើសតាំងតំណងរាស្តែនីតិកាលទី ៥ នែរដ្ឋសភា បានផ្តល់ឱកាសដ៏ពែញលែញឱ្យគណបក្សបន្តបំពែញ      

បែសកកម្មជាបែវត្តិសាសែ្ត ក្នុងការបមែើជាតិ និងបែជាជន ដើម្បីបែកា្លាយកម្ពុជាទៅជាទឹកដីដ៏ពិសិដ្ឋ មនការអភិវឌ្ឍរស់រវីក បែកបដោយសុខសន្តិភាព និងវិបុលភាព ជា 

មួយនឹងសា្នាមញញឹម និងក្តីសង្ឃឹមរបស់បែជាជនដែលរស់នៅក្នុងភាពសុខដុមរមន។ ការធានបានល្អបែសើរនូវសន្តិភាព, សន្តិសុខ, សណ្តាប់ធា្នាប់សាធារណៈក៏ដូចជាការ 

សមែចបាននូវភាពធូរសែលនែសភាពការណ៍នយោបាយនៅចុងឆ្នាំ ២០១៤ ដើមឆ្នាំ ២០១៥ នែះ បានបង្កល័ក្ខខ័ណ្ឌអំណោយផលដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍សង្គមជាតិ។ 

ទន្ទឹមនឹងការសមែចបាននូវលទ្ធផលល្អបែសើរនៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចពែមពែៀងនយោបាយថ្ងែទី ២២ កក្កដ ២០១៤ ពិសែស គឺការរៀបចំបាននូវច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និង

ការបែពែឹត្តទៅនែគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នាត និងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នាតជែើសតាំងតំណងរាស្តែ ពែមទាំងការបង្កើតឡើងនូវគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំ     

ការបោះឆ្នាតថ្មី ដែលនឹងធានឱ្យការបោះឆ្នាតលើកកែយឤចបែពែឹត្តទៅកាន់តែល្អបែសើរ បែកបដោយការជឿទុកចិត្ត និងបញ្ចៀសមិនឱ្យមនភាពជាប់គាំងខាងនយោ-
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បាយកែយពែលបោះឆ្នាត, គណបក្សនយោបាយដែលមនឤសនៈក្នុងរដ្ឋសភាក៏បានឯកភាពគា្នាបែកាន់យក  " វប្បធម៌សន្ទន " ធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការពិភាក្សាដោះ-       

សែយដោយសន្តិវិធីនូវរាល់បញ្ហាជាតិ និងសង្គម ដែលភាគីទាំងពីរឤចមនទស្សនៈមិនទាន់សែបគា្នា ដោយភាពសោ្មាះតែង់ជាមួយគា្នា, គោរព និងឱ្យតម្លែគា្នាទៅវិញទៅមក។ 

នែះគឺជាបុរែល័ក្ខខ័ណ្ឌដ៏សំខាន់មួយទៀត ដែលផ្តល់នូវភាពជឿជាក់លើការបន្តបោះជំហានទៅមុខរបស់កម្ពុជា។

នៅក្នុងវិស័យសែដ្ឋកិច្ច, ទោះជាតែូវបន្តបែឈមនឹងភាពមិនបែកដបែជា និងហានិភ័យធំៗមួយចំនួន, ទាំងនៅក្នុងនិងកែបែទែស, រួមមនដូចជា គែះមហន្តរាយធម្ម- 

ជាតិ, អស្ថិរភាពនយោបាយ ក៏ដូចជាចលាចល និងភាពមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងទីផ្សារពលកម្មនៅកែយពែលបោះឆ្នាត ពែមទាំងការបន្តនែភាពមិនបែកដបែជានៅក្នុង

សា្ថានភាពសែដ្ឋកិច្ចសកលយ៉ាងណក៏ដោយ, ក៏កម្ពុជានៅតែឤចសមែចបាននូវកំណើនសែដ្ឋកិច្ចក្នុងអតែ ៧,៣ ភាគរយ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៣ និងបែមណ ៧ ភាគរយ ក្នុងឆ្នាំ 

២០១៤ ហើយនៅឆ្នាំ ២០១៥ ការព្យាករណ៍បងា្ហាញថ សែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងឤចសមែចបានកំណើនជុំវិញ ៧ ភាគរយ បន្តទៀត។ ផសស សមែប់បែជាជនម្នាក់តែូវបាន    

រំពឹងថនឹងបន្តកើនឡើងពី ១០៤២ ដុលា្លារឤមែរិក នៅឆ្នាំ ២០១៣ ដល់ ១១២៣ ដុលា្លារឤមែរិក នៅឆ្នាំ ២០១៤ និងឤចកើនដល់ ១២២០ ដុលា្លារឤមែរិក នៅឆ្នាំ ២០១៥។ 

អតិផរណមធ្យមបែចាំឆ្នាំតែូវបានគែប់គែងឱ្យស្ថិតនៅកែមកមែិត ៥ ភាគរយ ពោលគឺស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ ៣,៥ ភាគរយ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ និងក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ។ អតែប្តូរបែក់ 

ក៏តែវូបានធានឱ្យមនស្ថរិភាពជាទូទៅក្នងុរង្វង់ ៤០៥០ រៀល ក្នងុមួយដុលា្លារឤមែរិក។ អតែនែភាពកែកីែតែវូបានកាត់បន្ថយមកនៅកែម ១៨ ភាគរយ នៅឆ្នា ំ២០១៣ ។ 

លើសពីនែះទៀត ផលផ្លែផ្កានែកំណើនសែដ្ឋកិច្ចក៏តែូវបានបែងចែកក្នុងលក្ខណៈកាន់តែមនសមធម៌ឡើង ដែលតែូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈការធា្លាក់ចុះនែមែគុណវិសម-

ភាពនែការបែើបែស់ពី ០,៤១ នៅឆ្នាំ ២០០៧ មកនៅតែឹម ០,២៩ នៅឆ្នាំ ២០១២ ជាមួយនឹងការរំពឹងថ តួលែខនែះបន្តមនការធា្លាក់ចុះថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៣, 

២០១៤ និង ២០១៥ នែះ។

ការអនុវត្តថវិកាឆ្នាំ ២០១៤ បានបងា្ហាញឱ្យឃើញនូវលទ្ធផលគួរជាទីលើកទឹកចិត្តមួយចំនួននែការកែទមែង់សុីជមែក្នុងការគែប់គែងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ ការបែមូល 

ចំណូលថវិការដ្ឋ ពិសែសចំណូលគយ និងពន្ធដរ តែូវបានពងែឹងក្នុងកមែិតគួរឱ្យកត់សម្គល់ដែលតែូវបានឆ្លុះបញ្ជាំងឱ្យឃើញតាមរយៈកំណើនយ៉ាងខា្លាំងនែចំណូលចរន្ត    

ថវិការដ្ឋក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ ក្នុងអតែបែមណ ១១,៧% លើសពីគោលដៅកំណត់ក្នុងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០១៤ ឬបានកើនបែមណ ២៤,៦% ធៀបនឹងការអនុវត្តក្នុងឆ្នាំ    

២០១៣។ ក្នុងបែតិបត្តិការចំណយសាធារណៈ, គោលការណ៍វិចារណកម្មចំណយ ដែលសំដៅធានឱ្យចំណយថវិកាមនការឆ្លើយតបកាន់តែល្អបែសើរឡើងទៅនឹង       

គោលនយោបាយជាឤទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ពែមទាំងគោលការណ៍បង្កើនបែសិទ្ធភាព និងស័ក្តិសិទ្ធភាពនែចំណយ, ទាំងក្នុងកមែិតវិភាជន៍ ទាំងក្នុងកមែិតបច្ចែកទែស 

និងបែតិបត្តិការ, ក៏តែូវបានបែកាន់ និងជំរុញអនុវត្តយ៉ាងខា្ជាប់ខ្ជួន។ ចំណុចលែចធ្លាជាងគែបំផុតនៅក្នុងនែះ គឺការដំឡើងបៀវត្សជូនមន្តែីរាជការ, យោធិន, នគរបាលជាតិ 

និងនិវត្តជន ពិសែសជូនគែូបងែៀន និងគែូពែទ្យ, ទន្ទឹមនឹងការកែទមែង់បែព័ន្ធបៀវត្ស និងបែព័ន្ធរដ្ឋបាលសាធារណៈ ដែលផ្តាតជាសំខាន់លើការធានបើកបែក់បៀវត្សជូន 

មន្តែីរាជការឱ្យបានទាន់ពែលវែលាក្នុងសបា្តាហ៍ទី ៤ នែខែនីមួយៗ តាមបែព័ន្ធធនគារដោយបើកផ្តល់តែង់ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់មន្តែីរាជការម្នាក់ៗនៅក្នុងធនគារពា-

ណិជ្ជ។

អង្គមីទ្ទិញ, ជនរួមជាតិជាទីគេរពស្នេហា!
សោកនដកម្ម, ការឈឺចាប់, ការភ័យខា្លាច និងការបាត់បង់ ដែលបែជាជាតិយើងបានជួបបែទះក្នុងអតីតកាលថ្មីៗនែះបានកន្លងផុតទៅហើយ។ បច្ចុប្បន្ននែះយើងកំពុង

រស់នៅលើទឹកដីមួយដែលមនសន្តិភាពពែញលែញ, មនស្ថិរភាពនយោបាយ, មនការបងែួបបងែួមជាតិ និងឯកភាពផ្ទែក្នុងជាតិ កែមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែមួយ,មន            

លទ្ធិបែជាធិបតែយ្យកំពុងចាក់គែឹះរឹងមំក្នុងសង្គមជាតិ និងមនខឿនសែដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចដែលកំពុងរីកលូតលាស់បែកបដោយថមពល និងជវភាព។ ទាំងអស់នែះគឺជាសមិ-

ទ្ធផលដ៏ថ្លែថ្លាបំផុតដែលកើតចែញពីការបែឹងបែងបែកបដោយទឹកចិត្តប្តូរផ្តាច់របស់សមជិកសមជិកាគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាគែប់ៗរូប,របស់មន្តែីរាជការ ក៏ដូចជាកង 

កម្លាំងបែដប់ឤវុធគែប់បែភែទ និងបែជាជនយើងគែប់សមសភាពសង្គម, ពែមទាំងពីការរួមវិភាគទានដ៏ថ្លែថ្លាពីសំណក់ដែគូ និងបណ្តាបែទែសជាមិត្តជិតឆ្ងាយទាំងអស់  

ចំពោះបុព្វហែតុសន្តិភាព, បែជាធិបតែយ្យនិងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា។ បែជាពលរដ្ឋគែប់រូបនៅក្នុងពែះរាជាណចកែកម្ពុជា សុទ្ធតែកំពុងទទួលបានផលបែយោជន៍ពីសមិទ្ធ-

ផលដ៏មនតម្លែទាំងអស់នែះ។

នៅក្នុងបរិការណ៍នែះ, គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា, ដែលបានទទួលឤណត្តិពីបែជាពលរដ្ឋតាមរយៈការបោះឆ្នាតបែជាធិបតែយ្យ ដោយសែរី តែឹមតែូវ និងយុត្តិធម៌ ឱ្យបន្ត 

ដឹកនំរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី ៥, មនការប្តែជា្ញាចិត្តយ៉ាងហ្មឹងម៉ាត់ឥតរាថយក្នុងការជំរុញអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនឱ្យសមែចបានលទ្ធផលល្អបែសើរលើគែប់ 

វិស័យ។

គណបក្សបែជាជនកម្ពជុាបែកានជ់ហំរយ៉ាងរឹងមំក្នងុការថែរក្សាការពាររាល់សមទិ្ធផលនែសង្គមជាត ិជាពិសែសគឺសន្តភិាព នងិស្ថិរភាពនយោបាយ ដែលជាសមិទ្ធផល 

ដ៏ធំធែងមិនឤចកាត់ថ្លែបាន និងជាបុព្វល័ក្ខខ័ណ្ឌសមែប់ការអភិវឌ្ឍសែដ្ឋកិច្ច និងសង្គម។ ក្នុងសា្មារតីនែះ គណបក្សនឹងបន្តអនុវត្តនយោបាយសាមគ្គីបេជាជាតិទាំង  
មូល ដោយមិនបែងចែកនិន្នាការនយោបាយ, អតីតកាល, ភែទ, ជំនឿសាសន, ដើមកំណើតជាតិ និងឋានៈសង្គម នៅលើមូលដ្ឋាននែការគោរពបែតិបត្តិខា្ជាប់ខ្លួននូវរដ្ឋ-

ធម្មនុញ្ញ និងបាវចន " ជាតិ សាសនា ពេះមហាក្សតេ  " ដើម្បីថែរក្សា និងពងែីករាល់សមិទ្ធផលដែលសមែចបានរយៈពែល ៣៦ ឆ្នាំកន្លងមក និងធានជោគជ័យក្នុង 

ដំណើរការកសាង និងការពារមតុភូមិតទៅមុខទៀត។ លើមូលដ្ឋាននែការអនុវត្តនយោបាយនែះ យើងនឹងបន្តលើកកម្ពស់   " វប្បធម៌សន្ទន " ជាមួយគណបក្សនយោបាយ 

ទាំងអស់ ដោយបញ្ចប់ការបែឈមមុខគា្នា ក្នុងគោលបំណងធានឱ្យបាននូវសា្មារតីសាមគ្គីបែជាជាតិទាំងមូល, ធាននូវបរិយកាសនយោបាយល្អបែសើរបែកបដោយស្ថិរភាព 

និងធាននូវភាពសុខដុមរមនក្នុងសង្គមជាតិ ក៏ដូចជាធាននូវការជឿទុកចិត្តរបស់អ្នកវិនិយោគទាំងក្នុងនិងកែបែទែស ។

នៅក្នុងផ្នែកសង្គម-សែដ្ឋកិច្ច, គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាគាំទែយ៉ាងក្លៀវកា្លា និងពែញទំហឹងចំពោះការប្តែជា្ញាចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការជំរុញអនុវត្តយុទ្ធសាសេ្ត 
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ចតុកេណ-ដំណាក់កាលទី ៣ពែមទាំង ផេនការយុទ្ធសាសេ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៤-២០១៨ ឱ្យសមែចបានជោគជ័យតាមការរំពឹងទុក ដោយផ្តាតឤទិ-

ភាពលើកិច្ចការសំខាន់ៗដូចតទៅ ៖

១-ការបន្តពងែឹងសន្តិភាព, ស្ថិរភាពនយោបាយ, សន្តិសុខ និងសណ្តាប់ធា្នាប់សាធារណៈ;

២-ការបន្តជំរុញអនវុត្តគោលនយោបាយលើកកម្ពស់កំណើន, ការងារ, សមធម៌ និងបែសិទ្ធភាព សំដៅកាត់បន្ថយភាពកែីកែរបស់បែជាជន និងបែងចែកផ្លែផ្កានែកំណើន 

បែកបដោយសមធម៌ដល់គែប់សែទាប់វណ្ណៈនែបែជាជន តាមរយៈការបន្តធានសមែចឱ្យបាននូវកំណើនសែដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ ក្នុងអតែបែចាំឆ្នាំជាមធ្យមបែមណ ៧ ភាគរយ, ការ 

ធានបាននូវស្ថិរភាពម៉ាកែូសែដ្ឋកិច្ច និងស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុដោយគែប់គែងអតិផរណឱ្យស្ថិតនៅក្នុងកមែិតកែម ៥ ភាគរយ និងរក្សាស្ថិរភាពនែអតែប្តូរបែក់, ការបន្តខិតខំ 

កៀរគរចំណូល និងធានបែសិទ្ធភាពចំណយថវិកាជាតិ ពែមទាំងការបង្កើនភាពធន់នែសែដ្ឋកិច្ចជាតិចំពោះវិបត្តិនិងហានិភ័យផ្សែងៗ គួបផ្សំនឹងការបន្តជំរុញការវិនិយោគ

លើហែដ្ឋារចនសម្ពន័្ធចាំបាចន់ន កដ៏ចូជាការរៀបចឱំ្យមននវូបែពន័្ធឡូជសី្ទីកដរ៏ស់រវីក និងការធាននវូភាពសុខដមុរមននៅក្នងុទនំកទ់នំងវិជា្ជាជវីៈ នងិក្នងុទផី្សារការងារ 

សំដៅបង្កើនភាពទាក់ទាញសមែប់ការវិនិយោគ, ជំរុញបង្កើតការងារ និងបង្កើនចំណូលសមែប់បែជាពលករកម្ពុជា ;

៣-ការបន្តផ្តល់ឤទិភាពដល់ការដំឡើងបែក់បៀវត្សអប្បបរមរបស់មន្តែីរាជការ និងកងកម្លាំងបែដប់ឤវុធ ឆ្ពោះទៅសមែចគោលដៅឱ្យបានជាង ១ លានរៀល នៅឆ្នាំ 

២០១៨ ដោយផ្សារភា្ជាប់ទៅនឹងការកែទមែង់បែព័ន្ធបៀវត្ស, ការកែទមែង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ, ការកែទមែង់ការគែប់គែងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងការបែយុទ្ធបែឆំងនឹងអំពើ 

ពកុរលួយ, ទន្ទមឹនងឹការបន្តផ្តាតការយកចតិ្តទុកដកល់ើការធានល័ក្ខខណ័្ឌការងារសមរម្យ នងិការលើកកម្ពស់ជវីភាពរបស់កម្មករ-កម្មការិន ីពែមទាំងការខតិខដំោះសែយ 

បញ្ហាជាក់ស្តែងមួយចំនួនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ចំពោះជីវភាពបែចាំថ្ងែរបស់បែជាជន រួមមនដូចជា បញ្ហាថ្លែអគ្គិសនី, ថ្លែទឹក និងបណ្តាញផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្អាត, 

ថ្លែកសិផល និងបញ្ហាមីកែូហិរញ្ញវត្ថុសមែប់គែួសារកសិករជាដើម ;

៤-ការបន្តធានអនុវត្តកម្មវិធីកែទមែង់ចាំបាច់ននរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឱ្យមនលក្ខណៈកាន់តែសុីជមែ និងទទួលបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាជាក់ស្តែងជាបណ្តើរៗ រួមមន

ការកែទមែង់កងកម្លាំងបែដប់ឤវុធ,ការកែទមែង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ, ការកែទមែង់បែព័ន្ធយុត្តិធម៌ និងតុលាការ, ការកែទមែង់ដីធ្លី និងការគែប់គែងធនធានធម្មជាតិ

ពិសែសធនធានពែឈើ, ធនធានជលផលនិងធនធានរ៉ែ ដោយផ្សារភា្ជាប់ទៅនឹងការបន្តខិតខំពងែឹងសា្ថាប័នជាតិ និងបែព័ន្ធអភិបាលកិច្ច ដើម្បីធានបែសិទ្ធភាព,គណនែយ្យ 

ភាព, តម្លាភាព, សមធម៌និងយុត្តិធម៌សង្គម;

៥-ការបន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស តាមរយៈការលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំ, ការបណ្តុះ- បណ្តាលជំនញវិជា្ជាជីវៈ និងបច្ចែកទែសពែមទាំងការលើកកម្ពស់គុណ

ភាពសែវាសុខាភិបាល, ទន្ទឹមគា្នានឹងការបង្កើនការយកចិត្តទុកដក់លើការលើកស្ទួយវិស័យវប្បធម៌, សិល្បៈ, កីឡា និងសង្គមកិច្ចឱ្យឆ្លើយតបនឹងសំណូមពរនែការជំរុញ  

ល្បឿនកសាងជាតិ, ការកែលម្អគុណភាពនែជីវភាពរស់នៅរបស់បែជាជន, ការតម្កើងតម្លែសីលធម៌ ពែមទាំងការការពារលើកកម្ពស់មរតកវប្បធម៌ និងអត្តសញ្ញាណជាតិ ; 

និង

៦-ការលើកកម្ពស់គុណភាព និងបែសិទ្ធភាពនែសែវាសាធារណៈដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពរ និងសែចក្តីតែូវការរបស់បែជាជនហើយទទួលបាននូវការពែញចិត្តពី

សំណក់បែជាជន ។

បន្ថែមលើនែះគណបក្សបែជាជនកម្ពជុាផ្តលឤ់ទភិាពពសិែសទៅលើការអភវិឌ្ឍយវុជនដែលជាសសរទែងូ នងិជាកម្លាងំបន្តវែន ក្នងុការកសាង នងិការពារបែទែសជាត,ិ 

ក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្តែីកុមរ និងជនពិការពែមទាំងការជួយគាំពារដល់កែុមជនងាយរងគែះក្នុងសង្គម ឱ្យមនជីវភាពរស់នៅបានសមរម្យ សែបជាមួយការរីក  

ចមែើននែសង្គមជាតិ ។

គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាគាំទែការបង្កើតច្បាប់ស្តីពីសមគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល និងច្បាប់ស្តីពីសហជីព ដើម្បីការពារទែទែង់សិទ្ធិ, សែរីភាព និង 

ផលបែយោជន៍របស់សមគម, អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល និងសហជីពទាំងអស់ និងផលបែយោជន៍សាធារណៈ ពែមទាំងធានឱ្យកិច្ចដំណើរការរបស់អង្គការទាំងនែះ         

បែពែឹត្តទៅបែកបដោយបែសិទ្ធភាព សែបតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋ និងអភិបាលកិច្ចល្អ។ គណបក្សបែឆំងដច់ខាតចំពោះរាល់ទង្វើជែៀតជែកពីមជ្ឈដ្ឋានបរទែសចូលក្នុង

ដំណើរការនែះដែលជាការរំលោភបំពានលើឯករាជ្យ និងអធិបតែយ្យរបស់កម្ពុជា ហើយអំពាវនវឱ្យមនការគោរពចំពោះពែះរាជាណចកែកម្ពុជាដែលជារដ្ឋអធិបតែយ្យ        

និងជាសមជិកមួយនែអង្គការសហបែជាជាតិ។

គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាគាំទែពែញទំហឹងចំពោះការប្តែជា្ញាចិត្តមះមុតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងកិច្ចការពារអធិបតែយ្យជាតិ និងបូរណភាពទឹកដី ជាពិសែសការខិតខំ

ដោះសែយបញ្ហាពែំដែនជាមួយបែទែសជិតខាងដោយឈរលើមូលដ្ឋានរដ្ឋធម្មនុញ្ញ, ច្បាប់ជាតិ, ច្បាប់អន្តរជាតិ និងឯកសារគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនន ដើម្បីកសាងខ្សែបន្ទាត់

ពែំដែនទាំងមូល ជាមួយបែទែសជិតខាងទៅជាពែំដែនស្ថិរភាព, សន្តិភាព, មិត្តភាព, សហបែតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍន៍។

នៅក្នុងឱកាសដ៏វិសែសវិសាលនែះដែរ ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដ៏ជែលជែ ចំពោះបណ្តាបែទែសជាមិត្ត, ដែគូបរទែស និងអង្គការអន្តរជាតិទាំងអស់ ដែលបានជួយ      

ឧបត្ថម្ភគាំទែដល់បុព្វហែតុដ៏តែឹមតែូវរបស់បែជាជនកម្ពុជា ពែមទាំងកំពុងតែបន្តពងែឹង និងពងែីកកិច្ចសហបែតិបត្តិការល្អជាមួយពែះរាជាណចកែកម្ពុជា ដែលជាការរួម   

ចំណែកដ៏សំខាន់មួយមិនឤចខ្វះបាន ដើម្បីសន្តិភាព, បែជាធិបតែយ្យ និងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា ។

ជាទីបញ្ចប់, ទូលពែះបង្គំ, ខ្ញុំពែះករុណ, ខ្ញុំ, សូមថ្វាយ, បែគែនពរនិងបែសិទ្ធពរជូន សម្តែច, ឯកឧត្តម, លោកជំទាវ, ភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិនិងអន្តរជាតិ, សមជិក-សមជិកា 

នែអង្គមីទ្ទិញ និងជនរួមជាតិទាំងអស់ សូមបានបែកបដោយពុទ្ធពរទាំង ៤ បែការ គឺ ៈឤយុ, វណ្ណៈ, សុខៈ, ពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ ៕

                                                                                                                                                                                   សូមអរពេះគុណ! សូមអរគុណ!
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ទិដ្ឋភាពទូទៅនៅពិធីមីទ្ទិញរំឭកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៦៤
ថ្ងៅបង្កើតគណបក្សបៅជាជនកម្ពុជា 

(២៨.០៦.១៩៥១-២៨.០៦.២០១៥)
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គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាបានបដិសន្ធិនៅថ្ងែទី ២៨ ខែមិថុន ឆ្នាំ១៩៥១ 

ដោយមនឈ្មាះដើមថ  " បក្សបែជាជនបដិវត្តន៍ខែ្មរ  " ដែលមនបែភពពីចលន

តស៊ូរបស់បែជាជនកម្ពុជាបែឆំងអាណនិគមនិយមបារាំង ដើម្បី ឯករាជ្យជាតិ។       

ចាប់តាំងពីពែលបដិសន្ធិរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន គណបក្សបានបែកាន់ខា្ជាប់នូវគោល

បណំង នងិឧត្តមគតរិបសខ់្លនួ គឈឺរនៅខាងបែជាជន ផ្សារភា្ជាបរ់មួសខុរមួទកុ្ខជាមយួ 

បែជាជន ខិតខំបែមូលកម្លាំងបែជាជាតិទាំងមូល ដែលមនឧត្តមគតិស្នែហាជាតិ 

មតុភូមិ បែឹងបែងជម្នះគែប់ឧបសគ្គ សែឡាញ់លទ្ធិបែជាធិបតែយ្យ សន្តិភាព ដោយ 

មនិបែកានឋ់ានៈ ជវីភាព ជនជាត ិជនំឿ សាសន អតតីកាល ដើម្បរីមួកម្លាងំគា្នាការពារ 

មតុភូមិ ការពារសមិទ្ធផលសង្គមជាតិ និងកសាងបែទែសកម្ពុជាមួយ ឯករាជ្យ សន្តិ- 

ភាព សែរីភាព អព្យាកែឹត បែជាធិបតែយ្យ និងវឌ្ឍនភាពសង្គម។ រយៈពែល ៦៤ ឆ្នាំ 

កន្លងមកនែះ ជាពិសែសបន្ទាប់ពីថ្ងែជ័យជម្នះ ៧ មករា ឆ្នាំ ១៩៧៩ គណបក្សបាន

សមែចសា្នាដែធំៗជាបែវត្តិសាសែ្តយ៉ាងចែើនជូនជាតិ និងបែជាជន។

ខាងកែមនែះគឺជាកាលបែវត្តិសំខាន់ៗរបស់គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ៈ

 ថ្ងែទី ២៨ ខែមិថុន ឆ្នាំ ១៩៥១ មហាសន្និបាតលើកទី១ បង្កើត " បក្សបែជា 

ជនបដិវត្តន៍ខ្មែរ  " ដែលបែពឹត្តទៅនៅតំបន់រំដោះ។ មហាសន្និបាតបានជែើសតាំង

ថ្នាក់ដឹកនំរបស់បក្ស និងសមែចមគា៌តស៊ូបែឆំងពួកអាណនិគមនិយមដើម្បី  

ដណ្តើមឯករាជ្យជូនជាតិ ។

ចលនតស៊ូរបស់បែជាជន កែមការដឹកនំរបស់បក្សបែជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរ        

បានរួមវិភាគទានយ៉ាងធំធែងចំពោះជោគជ័យនែចលនកែកឈររបស់បែជាជន

ទូទាំងបែទែស ដើម្បីដណ្តើមឯករាជ្យជាតិ នថ្ងែទី ៩ ខែវិច្ឆកា ឆ្នាំ ១៩៥៣ កែមពែះ 

រាជបូជនីយកិច្ចនែ ពេះករុណាពេះបាទ សម្តេចពេះនរេត្តម សីហនុ ពេះ
មហាក្សតេនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា ជាទីគោរពសកា្ការៈ ។ បន្ទាប់ពី   

បែទែសទទួលបានឯករាជ្យហើយ បក្សបានបន្តធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដើម្បីការ

ពារខឿនឯករាជ្យ សន្តិភាព និងអព្យាកែឹតភាពរបស់កម្ពុជា បែឆំងការជែៀតជែក 

របស់បរទែស ពែមទាំងជំរុញការតស៊ូទាមទារលើកស្ទួយសិទ្ធិសែរីភាព បែជាធិប-

តែយ្យ កែបែជីវភាពរស់នៅរបស់បែជាជន ។

ថ្ងែទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៦០ មហាសន្និបាតលើកទី ២ កោះបែជុំនៅភ្នំ-        

ពែញ។ មហាសន្និបាតបានសមែចមគា៌តស៊ូក្នុងសភាពការណ៍ថ្មីអនុម័តបណ្តាខ្លឹម

សារកែសមែួលលក្ខន្តិកៈបក្ស និងបោះឆ្នាតជែើសតាំងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិម។

ពែលបែទែសជាតិធា្លាក់ក្នុងភ្លើងសងែ្គាមពីឆ្នាំ ១៩៧០-១៩៧៥ បន្ទាប់ពីរដ្ឋ 

បែហារថ្ងែទី ១៨ មីន ដែលបង្កដោយពួកលន់នល់ និងកម្លាំងអមិត្ត បក្សបានបន្តការ 

តស៊ូបែយុទ្ធរំដោះជាតិ ដោយធ្វើជាកម្លាំងស្នូលនៅក្នុងរណសិរ្សរួបរួមជាតិកម្ពុជា 

រហូតទទួលបានជ័យជម្នះនថ្ងែ ១៧ ខែមែសា ឆ្នាំ ១៩៧៥។ ចាប់ពីពែលនោះ បក្ស 

បែជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរ ដែលតែូវពួកបែល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត ប្លន់សិទ្ធិដឹកនំទាំង 

សែុង តែូវបំផ្លាញទាំងខាងនយោបាយ សតិអារម្មណ៍ និងចាត់តាំង។

ថ្ងែទី ៥-៦ ខែមករា ឆ្នាំ ១៩៧៩ មហាសន្និបាតលើកទី ៣ មនបក្ខជនចំនួន 

៦២ រូប តំណងឲ្យបក្ខជនជាង ២០០ នក់ ដែលនៅរស់រួចផុតពីការកាប់សម្លាប់      

របស់ពួកប៉ុលពត បានជួបបែជុំដើម្បីកំណត់ទិសដៅជាយុទ្ធសាសែ្តសំខាន់ៗរបស់ 

បក្ស ។ មហាសន្និបាតបានអនុម័តកម្មវិធីនយោបាយថ្មីក្នុងនោះបានកំណត់ភារកិច្ច

ជាមូលដ្ឋានចំពោះមុខ គឺវាយផ្តួលរំលំរបបបែល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត ដើម្បីសងែ្គោះ 

ជាតិ និងបែជាជន អនុម័តលក្ខន្តិកៈបក្សថ្មី ជែើសតាំងក្បាលម៉ាសុីនដឹកនំបក្ស និង

បានសមែចបងើ្កតគណៈចលនកសាងបក្សឡើងវិញ (កសាងបក្សឡើងវិញទាំង

ខាងនយោបាយសតិអារម្មណ៍ ចាត់តាំង)។

 ថ្ងែទី ២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ ១៩៨១ មហាសន្និបាតបក្សលើកទី ៤ បែរព្ធនៅទី 

កែុងភ្នំពែញដោយមនតំណងចូលរួម ១៦២ រូប។ មហាសន្និបាតបក្សបានអនុម័ត 

របាយការណ៍នយោបាយ កម្មវិធីសែដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច សមែប់រយៈពែលប៉ុន្មានឆ្នាំ     

ខាងមុខ របាយការណ៍អំពកីារកសាងបក្ស អនុម័តលក្ខន្តិកៈបក្ស និងប្តរូឈ្មាះបក្សជា  

" បក្សបែជាជនបដិវត្តន៍កម្ពុជា " ។ មហាសន្និបាតបក្សបានបោះឆ្នាតជែើសតាំង   

គណៈកម្មាធិការមជ្ិឈមបក្សថ្ម ីដែលមនសមជិកពែញសិទ្ធ ិ១៩ រូប និងបមែងុ ២ រូប ។ 

មហាសន្និបាតកំណត់ថ ភារកិច្ចរួមជាយុទ្ធសាសែ្តក្នុងដំណក់កាលនោះគឺការពារ  

ឯករាជ្យជាតិ និងកសាងមតុភូមិ ក្នុងនោះការការពារមតុភូមិជាភារកិច្ចចំបងរបស់

បែជាជនកម្ពុជា ចំពោះការសា្តារសែដ្ឋកិច្ច តែូវយកការសា្តារកសិកម្មធ្វើជាភារកិច្ច  

ស្នូល ។

ថ្ងែទី ១២-១៥ ខែមករា ឆ្នាំ ១៩៨៤ សន្និបាតកម្មាភិបាលទូទាំងបែទែស          

របស់បក្ស បានឯកភាពលើតួនទីសំខាន់ៗរបស់កែុមសាមគ្គីបង្កបងើ្កនផលនៅក្នុង

ចលនបដិវត្តន៍ ជាពិសែសលើភារកិច្ចបង្កបងើ្កនផល កសាងជនបទ និងពងែឹងរដ្ឋ     

អំណច។ ឯកភាពលើទិសដៅគោលបំណង និងខ្លឹមសារពងែឹងកែុមសាមគ្គីដែលជា

សំខាន់ គឺការពងែឹងការងារគែប់គែងមធ្យាបាយផលិតកម្ម កម្លាំងពលកម្ម ការបែង 

ចែកភោគផល និងការងារបណ្តុះបណ្តាលកម្មាភិបាល កែុមសាមគ្គឺ និងកម្មាភិបាល 

ភូមិ ឃុំ។

ថ្ងែទី ២-៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៨៤ សន្និបាតកម្មាភិបាលទូទាំងបែទែសរបស់  

បក្ស បានអនុម័តសែចក្តីសមែចចិត្តស្តីពីបញ្ហាសំខាន់ៗជាបន្ទាន់មួយចំនួននែការ

ងារសតិអារម្មណ៍ សែចក្តីសមែចចិត្តស្តីពីគោលនយោបាយចំពោះកសិករ ចំពោះ  

ជនជាតភិាគតចិ នងិចពំោះសែដ្ឋកចិ្ចផលតិកម្មឯកជន។ អង្គសន្នបិាតបានបោះឆ្នាត 

ជែើសតាំងសមជិកបមែុងបំពែញបនែ្ថមឲ្យគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សចំនួន ៨ រូប 

ទៀត ។

ថ្ងែទី ១៣-១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ ១៩៨៥ មហាសន្និបាតតំណងទូទាំងបែទែស

សម្តែច ហេង សំរិន បែធានរណសិរ្យ សម្តែច ជា  សុីម អនុបែធានរណសិរ្យ 

ធ្វើដំណើរតែួតពល ក្នុងឱកាសពិធីមីទ្ទិញបែកាសរណសិរ្យសាមគ្គីសងែ្គោះជាតិកម្ពុជា

កាលប្រវត្តិសំខាន់ៗរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
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លើកទី ៥ របស់បក្សបែជាជនបដិវត្តន៍កម្ពុជាបានឯកភាពលើរបាយការណ៍នយោ-

បាយដែលបានកំណត់ភារកិច្ចរួមជាយុទ្ធសា្រស្ត គឺការពារឯករាជ្យជាតិ កសាងមតុ-

ភូមិឈានឡើងជាជំហានៗ ក្នុងនោះភារកិច្ចចំបង គឺការពារមតុភូមិ ការពារសមិទ្ធ-

ផលបដិវត្តន៍។ មហាសន្និបាតបានកំណត់កម្មវិធីសា្តារនិងពងែីកសែដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច 

៥ ឆ្នាំ លើកទី ១ (១៩៨៦-១៩៩០) និងអំពីភារកិច្ចកសាងបក្សក្នុងដំណក់កាល    

ថ្មី។ មហាសន្និបាតបានបោះឆ្នាតជែើសតាំងសមជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស 

៤៥ រូប ក្នុងនោះមនសមជិកបមែុង ១៤ រូប បោះឆ្នាតជែើសតាំងសម្តែច ហេង 
សំរិន ជាអគ្គលែខាមជ្ឈិមបក្ស បោះឆ្នាតជែើសតាំងការិយល័យនយោបាយមជ្ឈិម 

បក្សចំនួន ៩ រូប និងសមជិកបមែុងការិយល័យនយោបាយចំនួន ២ រូប ។

ថ្ងែ ៥-១២ ខែមែសា ឆ្នាំ ១៩៨៩ សន្និបាតកម្មាភិបាលទូទាំងបែទែសបាន 

ឯកភាពលើរបាយការណ៍អំពីសភាពការណ៍កម្ពុជារយៈពែល ១០ ឆ្នាំ (១៩៧៩-

១៩៨៩) និងទិសដៅសំខាន់ៗ ១៩៨៩-១៩៩០ និងបណ្តាឆ្នាំបន្ត ពែមទាំងបាន     

អនុម័តគោលនយោបាយថ្មីចំនួន ៥ គឺគោលនយោបាយគែប់គែង និងបែីបែស់ដីធ្លី

គោលនយោបាយចំពោះកសិករ គោលនយោបាយចំពោះផលិតកម្ម អាជីវកម្ម កសិ-

កម្ម តាមរបៀបបែវាស់ដែ គោលនយោបាយចំពោះឧស្សាហកម្មតូច និងសិប្បកម្មក្នុង 

កែបខណ្ឌសែដ្ចកិច្ចគែួសារ ឯកជន សមូហភាព និងរដ្ឋចមែុះឯកជន និងគោលនយោ-

បាយដឹកជបញ្ជូនឯកជន។ សន្និបាតបានបោះឆ្នាតបំពែញសិទ្ធិគណៈកម្មាធិការ  

មជ្ឈិម ៧ រូប បោះឆ្នាតជែើសតាំងបំពែញបនែ្ថមសមជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិម  

ចំនួន ១១ រូប និងបោះឆ្នាតជែើសតាំងបំពែញបនែ្ថមសមជិកបមែុងគណៈកម្មាធិ-

ការមជ្ឈឹមចំនួន១០រូប។

 ថ្ងែ ១៧-១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ 

១៩៩១ មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញ  

តំណងទូទាំង បែទែសបាន អនុម័ត 

កម្មវិធីនយោបាយ អនុម័តលក្ខន្តិកៈ 

កែបែថ្មី និងបានប្តូរ ឈ្មាះបក្សពី  

បក្សបែជាជន បដិវត្តន៍កម្ពុជា មកជា  

គណបក្សបែជាជនកម្ពជុា      ហើយបាន 

កំណត់អំពីរូបសញ្ញា របស់គណ-

បក្ស ដែលមនរូបបែសាទកំពូល 

៥ ។ មហាសន្និបាតបានគាំទែទាំងសែុងនូវបទអន្តរាគមន៍របស់សមែ្តច ហ៊ុន  សេន      

ដែលបានធ្វើការវាយតម្លែលើទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗនែសភាពការណ៍កម្ពុជា និងលើក 

ទិសដៅជំរុញអនុ វត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្ស ។ ក្នុងអំឡុងពែលនែមហា  

សន្និបាតវិសាមញ្ញនែះ អនុវត្តតាមលក្ខន្តិកៈកែបែថ្មី សន្និបាតគណៈកម្មាធិការ   

កណ្តាលលើកទី ១៤ បានសមែច  ៈ

-ផ្ទែរសមជិកពែញសិទ្ធិ និងសមជិកបមែុងទាំងអស់នែគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិម

បក្ស (ពែញសិទ្ធ៤ិ៦របូ នងិបមែុង ១០របូ ) មកជាសមជកិគណៈកម្មាធកិារកណ្តាល 

មនចំនួន ៥៦ រូប។

-ផ្ទែរសមជិកការិយល័យនយោបាយ និងសមជិកគណៈលែខាមជ្ឈិមបក្ស 

ទាំងអស់ (សមជិកការិយល័យនយោបាយពែញសិទ្ធិ ១៣រូប បមែុង ៣រូប និង 

សមជិកគណៈលែខាមជ្ឈិមបក្ស ១រូប ) មកជាសមជិកគណៈអចិនែ្តយ៍គណៈ- 

កម្មាធិការកណ្តាល មនចំនួន ១៧រូប( គណៈលែខាមជ្ឈិមបក្សចាស់ មន ៦រូបៈ 

សម្តែច ហេង សំរិន ឯកឧត្តម ប៊ូ ថង ឯកឧត្តម ស ខេង  ឯកឧត្តម សាយ 
ភូថង ឯកឧត្តម សាយ ឈុំ ឯកឧត្តម កេ គឹមយ៉េន)។ 

-តែងតាំង សម្តែច ហេង សំរិន ជាបែធានកិត្តិយសគណបក្ស។

-ជែើសតាំង សម្តែច ជា សុីម ជាបែធានគណបក្ស និងសម្តែច ហ៊ុន សេន 

ជាអនុបែធានគណបក្ស  ។

ថ្ងែ ២៨ -២៩ ខែកក្កដ ឆ្នាំ 

១៩៩២ មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញ

តំណងទូទាំងបែទែស របស់ 

គណបក្ស មនតំណងចូលរួម 

៦២៣ រូប បានឯកភាពលើការ        

វាយតម្លែ សភាពការណ៍កម្ពុជា         

ក្នុង អំឡុងពែលអនុវត្តកិច្ចពែម

ពែៀងទីកែុងបា៉ារីស និង ទិសដៅ 

ខាងមុខ អនុម័តការកែសមែួល   

ចំណុចមួយចំនួននែ លក្ខន្តិកៈ 

គណបក្ស ក្នងុនោះ មនការកែបែ 

រូបសញ្ញាគណបក្ស ដោយប្តូររូបបែសាទកំពូល ៥ និងជំនួសមកវិញដោយ រូបពែប 

ស នៅកណ្តាល ។ បែគល់សិទ្ធិជូនគណៈអចិន្តែយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល 

កំណត់រូបសញ្ញាថ្មីនៅពែលចាំបាច់ និងកែបែអក្សរកាត់នូវឈ្មាះគណបក្សពី 

គ.ប.ប.ក មកជា បែ.ជ ។ មហា

សន្និបាតបានបោះឆ្នាតជែើស

តាំងបំពែញបនែ្ថម សមជិក 

គណៈកម្មាធិការ កណ្តាល 

ចំនួន ១៩ រូបដែលធ្វើឲ្យចំនួន 

សមជិក គណៈកម្មាធិការ 

កណ្តាល នែគណបក្សសរុប 

មន ៧៥ រូប ។

ផែ្អកលើមូលដ្ឋាន សែចក្តី 

សមែចចិត្តខាងលើនែះ អង្គ 

សម្តែច ហ៊ុន សេន ជួបសំណែះសំណលជាមួយបែជាជនក្នុងតំបន់រំដោះសម្តែច ជាសុីម ជួបសំណែះសំណលជាមួយបែជាជនក្នុងតំបន់រំដោះ
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បែជុំគណៈអចិន្តែយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាលថ្ងែទី ២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៩២ ដោយ 

មនការចូលរួមពីមនែ្តីដឹកនំរបស់គណបក្សនែកែសួងសា្ថាប័ន និងខែត្ត កែុងបាន 

សមែចកែបែរូបសញ្ញាគណបក្សជាថ្មីពីរូប ពែបស មកជា  ទែវតាបាចផ្កា វិញ ។

ថ្ងែ ២៤ -២៧ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៧ មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណងទូទាំង 

បែទែសរបស់ គណបក្សបានអនុម័តជាឯកច្ឆ័ន្ទសែចក្តីបែកាសស្តីពីកម្មវិធីនយោ-

បាយរបស់គណបក្ស ដើម្បីសា្តារនិងអភិវឌ្ឍបែទែសជាតិរយៈពែលខាងមុខ អនុម័ត   

ខ្លឹមសារកែសមែួលចំណុចមួយចំនួននែលក្ខន្តិកៈគណបក្ស ក្នុងនោះមនការ កំណត់ 

អំពីបទភែ្លង និងចមែៀងរបស់គណបក្ស ។ មហាសន្និបាតបានបោះឆ្នាតជែើសតាំង 

បំពែញបនែ្ថមសមជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលចំនួន ៨៥រូបដែលធ្វើឲ្យចំនួន 

សមជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលនែគណបក្សសរុបមន ១៥៣រូប ។

 ថ្ងែ ១៩ មិថុន ឆ្នាំ១៩៩៨មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញាតំណងទូទាំងបែទែស     

មនតំណង ចូលរួម៧៦៨នក់ បានអនុម័តរបាយការណ៍ស្តីពីសភាពការណ៍ការ-

ងាររបស់គណបក្ស និងទិសដៅភារកិច្ចឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នាតថ្ងែទី ២៦ ខែ 

កក្កដ ឆ្នាំ១៩៩៨ អនុម័តសែចក្តីថែ្លងការណ៍នយោបាយរបស់គណបក្ស សមែប់   

ការបោះឆ្នាត និងអនុម័តខ្លឹមសារបំពែញបនែ្ថមនែលក្ខន្តិកៈគណបក្សស្តីពីការ                 

រំសាយ ការរួមបញ្ចូលគា្នា និងការធ្វើសម្ព័ន្ធភាពគណបក្ស ។

 ថ្ងែ ២៤-២៥ មែសា ឆ្នាំ២០០៣ មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណងទូទាំង           

បែទែសមនតំណងចូលរួមចំនួន ៧០៧នក់ បានអនុម័តរបាយការណ៍ស្តពីីសភាព-

ការណ៍ និងភារកិច្ចរបស់គណបក្សតាំងពីកែយមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណង         

ទូទាំងបែទែសនខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៧មកដល់បច្ចុប្បន្ន និងទិសដៅភារកិច្ចរបស់ 

គណបក្សសមែប់រយៈពែលបន្ត អនុម័តសែចក្តីបែកាសស្តីពីកម្មវិធីនយោបាយ            

របស់គណបក្ស ដើម្បីកសាងនិងការពារបែទែសជាតិសមែប់ឆ្នាំ២០០៣-២០០៨ 

ដោយកំណត់ច្បាស់អំពីចក្ខុវិស័យយុទ្ធសាសែ្ត និងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍                 

បែទែសជាតិលើគែប់វិស័យរបស់គណបក្ស ។ មហាសន្និបាតបានគាំទែជាឯកច្ឆ័ន្ទនូវ 

ការមែចរបស់គណៈអចិន្តែយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល ដែលបានជែើសតាំង 

សមែ្តច ហ៊ុន សេន អនុបែធានគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ជាបែក្ខជនរបស់គណ-

បក្សសមែប់តំណែងនយករដ្ឋមនែ្តីក្នុងនីតិកាលទី៣ ។

ថ្ងែ ២៨-២៩ មករា ឆ្នា២ំ០០៥ សន្នបិាតគណៈកម្មាធិការកណ្តាលលើកទី៣១

អាណត្តិទី៥ របស់គណបក្ស បានអនុមត័របាយការណ៍ស្តីពីសភាពការណ៍ និងទិស

ដៅភារកិច្ចរបស់គណបក្សរយៈពែលបន្ត និងបោះឆ្នាតជែើសតាំងបន្ថែមសមជិក 

គណៈអចិន្តែយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាលចំនួន ៨រូប ធ្វើឲ្យបរិមណសមជិក 

គណៈអចិន្តែយ៍ គណៈកម្មាធិការកណ្តាលមន ២៨រូប ។ សន្និបាតបានសមែច    

តែៀមរៀបចំឆ្ពោះទៅកាន់ ការបើកមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណងទូទាំងបែទែស 

របស់គណបក្ស ដើម្បីតែួតពិនិត្យការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្សដែល

អនុម័តដោយមហាសន្នបិាតវិសាមញ្ញតំណងទូទំាងបែទែស នខែមែសាឆ្នា២ំ០០៣ 

និងបោះឆ្នាតជែើសតាំងបំពែញបន្ថែមសមជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល ។

 ថ្ងែ ២១-២៣ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៥ មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណងទូទាំង              

បែទែសមនតំណងចូលរួមចំនួន ៨៧០រូប ។ មហាសន្និបាតបានអនុម័តរបាយ-       

ការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលនែការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្សពីឆ្នាំ ២០០៣ 

ដល់ឆ្នាំ២០០៥ និងទិសដៅភារកិច្ចឆ្នាំ២០០៦។ មហាសន្និបាតបានកំណត់គោល

ដៅចម្បងរបស់គណបក្សសមែប់រយៈពែលយូរអង្វែង គឺការអភិវឌ្ឍបែទែសជាតិឲ្យ

រីកចមែើនបែកបដោយចីរភាពលើមូលដ្ឋាន ធានសន្តិភាព និងស្ថិរភាពដ៏គត់មត់        

ដើម្បីឲ្យបែជាជនគែប់ៗរូបបានរស់នៅយ៉ាងសម្បូរសប្បាយ សុខដុមរមន និងសុភ-

មង្គល ។ មហាសន្និបាតបានបោះឆ្នាតបំពែញបន្ថែមសមជិកគណៈកម្មាធិការ-

កណ្តាលអាណតិ្តទី៥ចំនួន ១២១រូប និងលុបឈ្មាះសមជិកគណៈកម្មាធិការ-

កណ្តាលចំនួន ៦រូប ដែលបានទទួលមរណភាពធ្វើឲ្យបរិមណសមជិកគណៈ 

កម្មាធិការកណ្តាលមនចំនួនសរុប ២៦៨រូប ។ ទន្ទឹមនែះ មហាសន្និបាតបានសមែច 

ជាឯកច្ឆន្ទជែើសតាំងសម្តែច ហ៊ុន  សេន អនុបែធានគណបក្សជាបែក្ខជនសមែប់

មុខតំណែងនយករដ្ឋមន្តែនីែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុាសមែប់នីតិកាលទី៤នែរដ្ឋសភា។

ថ្ងែ ៣ មិន ឆ្នាំ២០០៧ សន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្តាលលើកទី៣៣បាន

ពភិាក្សា នងិអនមុត័របាយការណស៍្តពីសីភាពការណ ៍នងិទសិដៅភារកចិ្ចរបសគ់ណ-

បក្សឆ្នាំ២០០៧ និងបោះឆ្នាតជែើសតាំងបន្ថែមសមជិកគណៈអចិន្តែយ៍គណៈ-

កម្មាធិការកណ្តាលចំនួន ២រូប គឺបង្កើនពីចំនួន២៨រូបដល់៣០រូប។ សន្និបាតបាន 

ឯកភាពជាឯកច្ឆន្ទបែគល់ភារកិច្ចជូនសម្តែច ហ៊ុន សេន ក្នុងនមជានយករដ្ឋមន្តែី 

នែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពងែឹងបន្ថែមការដឹកនំដោះសែយបាតុភាពរំលោភដីធ្លីរដ្ឋ

ឲ្យបានមុឺងម៉ាត់ និងមនបែសិទ្ធភាព ដោយពុំមនការលើកលែងចំពោះសមសភាព

ណមួយឡើយ ។

ថ្ងែ ១២-១៣ មករា ឆ្នាំ២០០៨ មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណងទូទាំង                

បែទែសមនតំណងចូលរួមចំនួន ៩០០រូប។ មហាសន្និបាតបានឯកភាពទាំងសែុង

ចំពោះការវាយតម្លែលទ្ធផល នែការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្សពីឆ្នាំ 

២០០៣ដល់ឆ្នាំ ២០០៧ និងទិសដៅភារកិច្ចឆ្នាំ២០០៨។ មហាសន្និបាតបានអនុ-

ម័តកម្មវិធីនយោបាយ និងគោលការណ៍ ១១ ខ របស់គណបក្សដើម្បីបន្តកសាង និង 

ការពារមតុភូមិពីឆ្នាំ ២០០៨ដល់ឆ្នាំ ២០១៣ ពែមទាំងបណ្តាភារកិច្ចឆ្ពោះទៅកាន់

ការបោះឆ្នាតជែើសតាំងតំណងរាស្តែនីតិកាលទី ៤នថ្ងែទី ២៧ ខែកក្កដ ឆ្នាំ 

២០០៨ ។

ថ្ងែ ២៥-២៦ ខែមែសា ឆ្នាំ២០០៩ សន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្តាលលើក

ទី ៣៤ អាណតិ្តទី ៥ មនតំណងចូលរួមចំនួន ៨១៥រូបបានពិភាក្សា និងអនុម័ត   

របាយការណ៍ស្តីពីសភាពការណ៍និងការងារគណបក្សឆ្នាំ ២០០៨ និងទិសដៅភារ-

កិច្ចឆ្នាំ ២០០៩ ក្នុងនោះមនការងារសំខាន់ៗឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នាតជែើសរីស

តំណងកែុមបែឹក្សារាជធានី ខែត្ត កែុង សែុក ខណ្ឌ អាណត្តិទី១ ហើយបានបោះ-      

ឆ្នាតជែើសតាំងបន្ថែមសមជិកគណៈអចិន្តែយ៍នែគណៈកម្មាធិការកណ្តាលចំនួន

៦រូប គឺបន្ថែមពី ២៩រូបដល់ ៣៥រូប ។

ថ្ងែទី ១៦-១៧ ខែមីន ឆ្នាំ២០១៣ មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណងទូទាំង    

បែទែសមនតំណងចូលរួមចំនួន ២២៤៨ រូប។ មហាសន្និបាតបានអនុម័តសែចក្តី

បែកាសស្តីពីកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ដើម្បីកសាងនិង 

ការពារមតុភូមិឆ្នាំ ២០១៣-២០១៨ ។ ទន្ទឹមនែះបានពិនិត្យវាយតម្លែរាល់ការងារ

តែៀមរៀបចំរបស់គណបក្សគែប់ថ្នាក់ដើម្បីចូលរួមបែកួតបែជែងដណ្តើមជ័យជម្នះ

ក្នុងការបោះឆ្នាតជែើសតាំងតំណងរាស្តែ នីតិកាលទី ៥ នៅថ្ងែទី២៨ ខែកក្កដ ឆ្នាំ 

២០១៣។ មហាសន្និបាតគាំទែជាឯកច្ឆ័ន្ទ បែក្ខភាពសម្តែចអគ្គមហាសែនបតី-

តែជោ ហ៊ុន សេន ជានយករដ្ឋមន្តែីនែពែះរាជាណចកែកម្ពុជា សមែប់នីតិកាល 

ទី៥ នែរដ្ឋសភា និងនីតិកាលបន្តបន្ទាប់ទៀត ។

ថ្ងែទី ៣០,៣១ ខែមករា -ថ្ងែទី១ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥ មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញ

តំណងទូទាំងបែទែស មនតំណងចូលរួមចំនួន ១៣៩៥រូប។មហាសន្និបាតបាន 

វាយតម្លែយ៉ាងល្អិតល្អន់ ចំពោះការងារបោះឆ្នាតរបស់គណបក្សទាំងចំណុចខា្លាំង     

ចំណុចខ្សាយ ហើយបានដកសែង់មែរៀនពិសោធន៍មួយចំនួនអំពីការបោះឆ្នាត ។

មហាសន្និបាតគាំទែចំពោះដំណើរការកែទមែង់ការបោះឆ្នាត ដែលបាននិង           

កំពុងបែពែឹត្តទៅសំដៅធានឲ្យការបោះឆ្នាតបន្តបន្ទាប់ទៀតមនលក្ខណៈកាន់តែ

បែសើរឡើងដោយខិតខំបន្តដោះសែយរាល់បញ្ហាដែលនៅសែសសល់ តាមរយៈ

ការពងែីកវប្បធម៌នែការសន្ទនគា្នានៅគែប់កមែិត ដោយឈរលើមូលដ្ឋានគោរព      

ឧត្តមបែយោជន៍ជាតិ និងបែជាជនតាមគោលគារណ៍នែលទ្ធិបែជាធិបតែយ្យ និង 
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នីតិរដ្ឋ ។ មហាសន្និបាត កំណត់ទិសដៅភារកិច្ចជំរុញការកសាងពងែឹងគណបក្សលើ 

គែប់ផ្នែកសំដៅលើកកម្ពស់ គុណធម៌ សមត្ថភាព និងកម្លាំងដឹកនំរបស់គណបក្សឲ្យ 

ឆ្លើយតបនឹងសំណូមពរនែសភាពការណ៍ថ្មី និងធានការពារយ៉ាងរឹងមំរាល់សមិទ្ធ-

ផលដែលសមែចបានរយៈពែល ៣៦ឆ្នាំ កន្លងមកនែះ ។

មហាសន្នបិាត បានសមែចកែសមែលួរចនសម្ពន័្ធនែគណៈកម្មាធិការកណ្តាល

ពីចំនួន ២៦៨រូប ដល់ ៥៤៥រូប ដោយបានលុបឈ្មាះសមជិកគណៈកម្មាធិការ 

កណ្តាលដែលទទួលមរណភាព ២៧រូប បញ្ចែញពីគណបក្ស ១រូប លាលែងដោយ 

មូលហែតុសុខភាព ១រូប និងបោះឆ្នាតជែើសតាំងបន្ថែមសមជិកគណៈកម្មាធិការ-

កណ្តាល ៣០៦រូប ដើម្បីបង្កើនការដឹកនំនៅគែប់រចនសម្ព័ន្ធរបស់គណបក្សក្នុង 

សភាពការណ៍ថ្មី ជាពិសែសបង្កើនបរិមណមន្តែីសកម្ម វ័យក្មែង និងស្តែី ។ មហា 

សន្និបាត ជំរុញដំណើរការកែទមែង់ដ៏ទូលំទូលាយ និងសុីជមែរបស់គណបក្សឲ្យ

មនបែសិទ្ធភាពខ្ពស់ ដោយកំណត់ថកំណែទមែង់គឺជាអាយុជីវិតរបស់ជាតិ និង 

របស់គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ។

ថ្ងែទី ២០ ខែមិថុន ឆ្នា២ំ០១៥ សន្នបិាតគណៈកម្មាធិការកណ្តាលលើកទី ៣៨ 

បានសម្តែងនូវមហាទុក្ខដ៏កែៀមកែំ ចំពោះមរណភាពរបស់ សម្តែចអគ្គមហាធម្ម-

ពោធិសាល ជា សុីម ជាទីគោរពសែឡាញ់ និងបានចារិកទុកនូវគំរូវីរភាព និងគុណូ-

បការៈដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់សម្តែច ដែលមួយជីវិតបានតស៊ូដើម្បីឯករាជ្យពិសែសបាន

ចូលរួមដឹកនំសងែ្គោះជាតិពីរបបបែល័យពូជសាសន៍ ដឹកនំសា្តារ កសាងផ្សះផ្សា 

បងែួបបងែួមជាតិ ការពារ និងអភិវឌ្ឍជាតិឲ្យមនការរីកចមែើនដូចបច្ចុប្បន្ន ។

សន្និបាតបានដំណើរការបោះឆ្នាតដោយផ្ទាល់ និងដោយសម្ងាត់ ជែើសតាំង 

សម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ  ហ៊ុន សេន ជាបែធានគណបក្ស សម្តែចកែឡា- 

ហោម ស ខេង ជាអនុបែធានគណបក្ស និងសម្តែចវិបុលសែនភក្តី សាយ ឈុំ 
ជាអនុបែធានគណបក្ស ៕

semþcGKÁmhaBjacRkI 
ehg sMrin 
RbFanrdæsPa 

RbFankitþiysKNbkSRbCaCnkm<úCa

semþcGKÁmhaesnabtIeteCa 
h‘un Esn 
naykrdæm®nþI 

RbFanKNbkSRbCaCnkm<úCa
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ប៉ូលទែសចរណ៍មួយដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជាឲ្យកាន់តែមនបែសិទ្ធភាពខ្ពស់  អគ្គិសនីកម្ពុជា

គែងចំណយថវិកាជិត ១៦៨ លានដុលា្លារអាមែរិក ជាឥទានរបស់បែទែសចិនសមែប់

សាងសង់ខ្សែបញ្ជូនតង់ស្យុងខ្ពស់ចំនួនពីរខ្សែទៀត ក្នុងនោះ ខ្សែទី ១ តភា្ជាប់ពីខែត្តបាត់ដំ-

បងមកកានខ់ែត្តសៀមរាប នងិឆ្ពោះទៅខែត្តកពំងច់ាម ហើយខ្សែទ ី២ គកឺារតភា្ជាបន់ៅជុវំញិ 

រាជធានីភ្នំពែញ ។

ដោយឡែក ចំពោះគោលដៅនែផែនការយុទ្ធសាស្តែកាត់បន្ថយអតែ និងគម្លាតថ្លែ 

លក់អគ្គិសនីនៅរាជធានីភ្នំពែញ មន្តែីអគ្គីសនីកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថ ការតចរន្តអគ្គីសនី និង 

ដំឡើងកុងទ័រដល់បន្ទប់ និងផ្ទះជួលកម្មករ និយោជិត ដើម្បីឲ្យពួកគែបានបែើបែស់ចរន្ត 

៦១០ រៀល ក្នុងមួយគីឡូវា៉ាត់ សមែប់ការបែើកែម ៥០ គីឡូវា៉ាត់ ដែលជាតម្លែអនុគែះ

របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនោះ គិតតែឹមថ្ងែទី ២៧ ឧសភានែះបានចំនួន ៧៧.០៣៥ បន្ទប់ 

ហើយ។ លោក ជា សុីនហ៊ែល នយកទទួលបន្ទុកអាជីវកម្ម និងចែកចាយនែអគ្គិសនី     

កម្ពុជាបានឱ្យដឹងថ បែតិបត្តិការតភា្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីបមែើបែយោជន៍ជូនកម្មករកម្មការិនី 

និយោជិតនែះ សមែចបានបែមណ ៧៥ % ហើយ នៅសល់តែ ២៥ % ទៀតប៉ុណោ្ណោះ 

ដែលគែងនឹងបញ្ចប់នៅអំឡុងខែកក្កដ ឆ្នាំ ២០១៥ ។

ការបែតិបត្តិការតបណ្តាញអគ្គិសនី និងដំឡើងកុងទ័រទៅដល់កន្លែងសា្នាក់នៅរបស់ 

អ្នកជួលបន្ទប់ ឬជួលផ្ទះជាពិសែសកម្មករកម្មការិនីនែះ ដើម្បីឲ្យពួកគែបានបែើបែស់ 

អគ្គិសនីក្នុងតម្លែ ៦១០ រៀល ក្នុងមួយគីឡូវា៉ាត់ម៉ាងសមែប់អ្នកដែលបែើអស់កែម ៥០ 

គីឡូវា៉ាត់ក្នុងមួយខែ ដែលជាតម្លែអនុគែះរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល បានចាប់ផ្តើមធ្វើឡើង    

កាលពីថ្ងែទី ២៩ មករា ឆ្នាំ ២០១៥ បន្ទាប់ពីការបែកាសអំពាវនវរបស់សម្តែចតែជោ        

ហ៊ុន សេន នយករដ្ឋមនែ្តីកម្ពុជា ។

ការបែកាសអំពាវនវរបស់សម្តែចតែជោបានធ្វើឡើង បន្ទាប់ពីសម្តែចមើល ឃើញថ 

កម្មករ កម្មការិនីនៅតាមផ្ទះ និងបន្ទប់ជួល តែូវបានចំណយថ្លែភ្លើងខ្ពស់ ពោលចាប់ពី 

១.៥០០ រៀល រហូតដល់ ២.៥០០  រៀល ក្នុងមួយគីឡូវា៉ាត់ម៉ាង ដែលមិនមែនជាតម្លែ   

អនុគែះរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ហើយតម្លែភ្លើងខ្ពស់នែះទៀតសោតវានឹងមិនអាចធ្វើឲ្យជីវ-

ភាពរបស់កម្មករ កម្មការិនី បានបែសើរនោះឡើយ ។

យុទ្ធនការជួយឲ្យកម្មករ កម្មការិនី បានបែើបែស់អគ្គិសនីក្នុងតម្លែ ៦១០ រៀល ក្នុង 

មួយគីឡូវា៉ាត់ម៉ាង តែូវបានគែរំពឹងថនឹងចូលរួមកាត់បន្ថយការចំណយរបស់កម្មករ កម្ម-

ការិនីបានមួយកមែិតថែមទៀត ដើម្បីសល់បែក់ខែបានកាន់តែចែើនជួយដល់ជីវភាព  

កែុមគែួសារនៅតាមទីជនបទ ក៏ដូចជាជួយការរស់នៅរបស់កម្មករ កម្មការិនី បានបែសើរ 

ផងដែរ ។

ឯកឧត្តម កេវ រតនៈ បែតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកអគ្គនយកអគ្គិសនី 

កម្ពុជាបានឱ្យដឹងថ យុទ្ធនការតបណ្តាញអគ្គិសនី និងដំឡើងកុងទ័រដល់បន្ទប់អ្នកជួល 

បន្ទប់ និងជួលផ្ទះនែះ គែងនឹងចំណយថវិកាបែមណ ២ លានដុលា្លារអាមែរិក ។

យុទ្ធនការតបណ្តាញអគ្គិសនី និងដំឡើងកុងទ័រជូនអ្នកជួលបន្ទប់ និងជួលផ្ទះ ក្នុង 

ជំហានទី ២ បាននិងកំពុងធ្វើឡើងក្នុងខណ្ឌចំនួន ៨ រួមមន ៖ ខណ្ឌសែនសុខ  ពែកព្នា 

ពោធិ៍សែនជ័យ ចំការមន ច្បារអំព ជែយចងា្វារ មនជ័យ និងខណ្ឌឬស្សីកែវ ។

សូមបញ្ជាក់ផងដែរថ  តាមសា្ថានភាពនែការដក់ឲ្យដំណើរការរោងចកែអគ្គិសនីក្នុង

កែបខណ្ឌនែកិច្ចពែមពែៀងវិនិយោគដែលរាជរដ្ឋាភិបាល ដក់ឲ្យដំណើរការ  រោងចកែអ

គ្គិសនីក្នុងកែបខណ្ឌនែកិច្ចពែមពែៀងវិនិយោគដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានចុះហត្ថលែខាជា

មួយវិស័យឯកជន អាជា្ញាធរអគ្គិសនីមនជំនឿយ៉ាងមុតមំថ ចាប់ពី ពែលនែះរហូតដល់ឆ្នាំ 

២០២០ នឹងមិនមនបញ្ហាខ្វះបែភពអគ្គីសនី ទាំងបណ្តាញតង់ស្យុងខ្ពស់ ទាំងបណ្តាញតង់ 

ស្យុងមធ្យម និងទាំងបណ្តាញតង់ស្យុងទាប មនស្ថិរភាពខ្ពស់ ។

របាយការណ៍កែសួងបានបញ្ជាក់ថ បច្ចុប្បន្នបណ្តាញជាតិមនខ្សែបណ្តាញចំនួន 

១.៣០៤ គីឡូម៉ែតែ នៅកំពង់ស្ពឺ តាកែវ កំពត កែប កំពង់ឆ្នាំង ពោធិ៍សាត់ បាត់ដំបង 

បន្ទាយមនជ័យ សៀមរាប កំពង់ចាម កណ្តាល កែុងពែះសីហនុ ពែមទាំងអាចបញ្ជូន         

បែភពអគ្គិសនីទៅជួយផ្គត់ផ្គង់ឲ្យផ្នែកខ្លះនែខែត្ត ៥ ទៀត ដែលនៅក្បែរ គឺខែត្តពែវែង ត្បូង 

ឃ្មុំ កំពង់ធំ ប៉ែលិន និងកោះកុង ៕
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ក្នុងខែមិថុន ឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងទៅនែះ សម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែ-

ជោ ហ៊ុន សេន នយករដ្ឋមនែ្តីនែពែះរាជាណចកែកម្ពុជាបានអញ្ជើញជា

អធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធសមិទ្ធផលមួយចំនួន និងចូលរួមសម័យបែជុំពែញ

អង្គរបស់រដ្ឋសភា។ នៅក្នុងវត្តមនចូលរួមទាំងនែះសម្តែចបានថ្លែងសារ 

នយោបាយទាក់ទងនឹងការរៀបចំច្បាប់ស្តីពីសមគម និងអង្គការមិនមែន 

រដ្ឋាភិបាល និងបែតិកម្មតបចំពោះការលើកឡើងរបស់តំណងរាសែ្តគណ-

បក្សសងែ្គោះជាតិ ទាក់ទងនឹងការមួលបងា្កាច់អំពីការបន្លំសន្លឹកឆ្នាត និងការ 

ចែកអំណោយរបស់កាកបាទកែហម ។

 ពែឹកថ្ងែទី ២ ខែមិថុន សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន បានអញ្ជើញចូល 

រួមសម្ពោធដក់ឱ្យបែើបែស់ផ្លូវជាតិលែខ ៤១ ដែលតភា្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលែខ៤ 

តែង់ចំណុចថ្នល់ទទឹងខែត្តកំពង់ស្ពឺទៅផ្លូវជាតិលែខ ៣ តែង់សែុកដងទង់

ខែត្តកំពតមនបែវែង ៩៥ គីឡូម៉ែតែ។ នៅទីនោះសម្តែចបានថ្លែងនូវសារ

នយោបាយមួយទាក់ទងនឹងច្បាប់ស្តីពីសមគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិ-

បាល ។

សម្តែចបានមនបែសាសន៍ថ យើងអត់ចង់សម្លាប់មន់យកពងទែ ។ 

យើងចង់ចិញ្ចឹមមន់ឲ្យធាត់ដើម្បីផ្តល់ពង និងផ្តល់សាច់ ។ បានន័យថ           

ច្បាប់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល និងសមគមគឺជាច្បាប់ដែលទែទែង់ឲ្យ  

សកម្មភាពទាំងឡាយរបស់អង្គការកែរដ្ឋាភិបាល និងសមគមបែពែឹត្ត

ទៅដោយមនច្បាប់ធាន និងការពារហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើសកម្ម-             

ភាព។ រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងអនុម័តនូវច្បាប់នែះនៅពែលខាងមុខហើយនឹង  

បញ្ជូនទៅសភា ។

សម្តែចបានរំលឹកអំពីបែវត្តិនែសែចក្តីពែងច្បាប់ ស្តីពីការគែប់គែង  

សមគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលថការពិគែះយោបល់មិនមែន    

ទើបនឹងមនថ្មីថ្មាងទែ។ ពិគែះយោបល់នោះវាចែើនពែកហើយ។ ឥឡូវ

ធាតុចូលថ្មីៗបន្ថែមទៀតក៏តែូវបានយកចិត្តទុកដក់។ បែទែសគែដទែមន 

ច្បាប់នែះ។ បែទែសខ្មែរហែតុអ្វីបានគែជំទាស់នឹងច្បាប់នែះ? ។ អ្វីដែល 

យើងអាចទទួលយកបាន យើងទទួល ហើយអ្វីដែលយើងមិនអាចទទួល

យកបានយើងមិនទទួល ។

សម្តែចនយករដ្ឋមន្តែី ក៏បានកត់សម្គល់អំពីអង្គការកែរដ្ឋាភិបាល      

មួយដែលបានដើរខ្ចីបែក់ពីបែជាពលរដ្ឋ ដោយឱ្យការបែក់រហូតដល់ទៅ 

១០% ក្នុងមួយខែ។ សម្តែចបញ្ជាក់ថនែះជាសកម្មភាពបោកបែសសុទ្ធ

សាធ ។ សម្តែចបានស្នើឲ្យកែសួងសែដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ធនគារជាតិនែ 

កម្ពុជា និងអាជា្ញាធរដែនដីចាត់វិធានការកុំឱ្យអង្គការនោះរួចខ្លួនបែសិនជា

បែជាពលរដ្ឋមិនអាចទទួលបានបែក់របស់ខ្លួនមកវិញនោះ។

សម្តែចបញ្ជាក់ថ គែន់តែធ្វើសកម្មភាពបែបនែះវាកាន់តែបងា្ហាញ              

ច្បាស់អំពីភាពចាំបាច់នែការធ្វើច្បាប់ ស្តីពីការគែប់គែងអង្គការកែរដ្ឋាភិ-

បាល និងសមគមទៅហើយ ពែះមនអង្គការកែរដ្ឋាភិបាលរាប់រយយក

លុយទៅឱ្យបែជាជនខ្ចី។ ឥឡូវមនអង្គការកែរដ្ឋាភិបាលទៀតហើយទៅ

យកលុយពីបែជាជនវិញដោយឱ្យការបែក់មួយខែ ១០% មួយឆ្នាំ    

១២០%។ ដូចនែះ បើថ្ងែកែយមនភែរវកម្មកើតឡើងដោយអង្គការណ

មួយអ្នកណទទួលខុសតែូវ?។

សម្តែចបន្តថ អង្គការកែរដ្ឋាភិបាលនន និងសមគមសូមកុំឱ្យបារម្ភ 

អំពីច្បាប់នែះ។ ច្បាប់នែះនឹងការពារអ្នក ។ ច្បាប់នែះនឹងទែទែង់ឱ្យអ្នក ។    

ច្បាប់នែះនឹងបើកទូលាយសកម្មភាពឱ្យអ្នកទៅតាមផ្លូវច្បាប់មួយ។ ការធា-

នទៅតាមផ្លូវច្បាប់មួយ បានសែចក្តីថធ្វើអ្វីក៏ដោយមនច្បាប់គែប់គែង

ហើយច្បាប់នែះរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានតមែូវក្នុងមតែ ៤២ ។ មតែ ៤២ ចែងថ

បែជាពលរដ្ឋខ្មែរមនសិទ្ធិបង្កើតសមគម និងគណបក្សនយោបាយ។ សិទ្ធិ 

នែះតែូវកំណត់ដោយច្បាប់។ យើងបានធ្វើច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ

រួចហើយ តែមិនទាន់បានធ្វើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតសមគម និងអង្គការមិន 

មែនរដ្ឋាភិបាល ។

ទាក់ទងនឹងផ្លូវជាតិលែខ ៤១ ដែលដក់សម្ពោធនែះ សម្តែចបាន      

បញ្ជាក់ថ ការកសាងផ្លូវនែះមិនទាន់ចប់ទែ គឺនៅមនគមែងតែូវចែញផ្លូវ

មួយខ្សែទៀតដោយភា្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលែខ៣ដែលមនបែវែង៧៧គីឡូម៉ែតែ

ឆ្ពោះទៅភ្នំសែួចក្បែរសែអំបិល។បន្ទាប់ពីផ្លូវជាតិលែខ៤១នែះបន្តិចទៀត

នឹងសម្ពោធផ្លូវលែខ៤៤ចាប់ពីច្បារមនឆ្លងកាត់ទៅឱរា៉ាល់ និងចែញទៅ 

ឧដុង្គវិញ (កំពង់ស្ពឺ)។ ម្យា៉ាងទៀតផ្លូវលែខ៥១ក៏បានសិក្សារួចហើយនៅ

សល់តែការចុះហត្ថលែខានិងការសាងសង់ទែ។បន្ថែមលើនែះនៅមនវារី-

អគ្គិសនីគីរីរម្យ ១ និងគីរីរម្យ ៣ ទៀត ដែលជាការរួមចំណែកមួយដល់ការ   

អភិវឌ្ឍនៅទិសនិរតីរបស់កម្ពុជា ដោយសាធារណរដ្ឋបែជាមនិតចិនក្នុង

ភាពជាដែគូយុទ្ធសាស្តែគែប់ជែុងជែយ ។

ជាមួយនឹងការថ្លែងអំណរគុណជាថ្មីទៀតចំពោះបែជាជន និងរដ្ឋាភិ-

បាលចិននោះ សម្តែចបានមនបែសាសន៍ថជំនួយ និងកម្ចីពែមទាំងការវិនិ

យោគរបស់បែទែសចិន បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់កិច្ចអភិ-

វឌ្ឍន៍កម្ពុជា។ ការងារសា្ថាបនផ្លូវសា្ពោន នៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទែ កម្ពុជា

សម្តេចតេជេ ហ៊ុន សេន បញ្ជេក់ពីភាពចាំបាច់នេច្បាប់
ស្តីពីការគេប់គេងសមាគម និងអង្គការមិនមេនរដ្ឋេភិបាល

 សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន  កាត់ខ្សែបូសម្ពោធដក់ឱ្យបែើបែស់ផ្លូវ

ជាតិលែខ ៤១ បែវែង ៩៥ គីឡូម៉ែ្រតតភា្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលែខ៤ តែង់ចំណុច

ថ្នល់ទទឹងខែត្តកំពង់ស្ពឺទៅផ្លូវជាតិលែខ ៣ តែង់សែុកដងទង់ខែត្តកំពត 
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នៅតែតែូវការជំនួយនិងបែក់កម្ចីសម្បទានពីបែទែសចិនបន្ថែមទៀត ។      

ជាក់ស្តែង កាលពីឆ្នាំ ២០១៤ បែទែសចិនបានផ្តល់ដល់កម្ពុជាបែមណ   

៧០០ លានយ័ន (បែហាក់បែហែល ១០០ លានដុលា្លារ )និងឆ្នាំ២០១៥

បែទែសចិនបានផ្តល់ដល់កម្ពុជាចំនួនបែមណ ១.០០០ លានយ័ន ស្មើនឹង 

បែមណជាង ១៤០ លានដុលា្លារ ។

គួរបញ្ជាក់ថផ្លូវជាតិលែខ ៤១ នែះសាងសង់ឡើងទៅតាមបទដ្ឋានផ្លូវ

ថ្នល់កមែិតទី ៣ នែគំរូរចនប្លង់សំណង់របស់បែទែសចិន។ ជាបែភែទផ្លូវ

កែលថ្មចាក់កស៊ូពីរជាន់ DBST ដែលចំណយថវិកាសរុបបែមណ 

៤៦.២៥០.០០០ ដុលា្លារ ជាកម្ចីសម្បទានរបស់បែទែសចិន និងថវិកាបដិ-

ភាគរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ។

កែុមហ៊ុនសាជីវកម្មផ្លូវ និងសា្ពោនបែទែសចិន (China Road and 

Bridge Corporation) បានទទួលជោគជ័យក្នុងការដែញថ្លែអនុវត្ត           

គមែងសាងសង់ និងកែុមហ៊ុនកា្វាងចូវវា៉ាន់អាន(Guangzhou Wanan 

Construction Supervision) ដែលជាអ្នកទទួលបន្ទុកតែួតពិនិត្យបច្ចែក-

ទែសសំណង់ ។

សូមរំលឹកថផ្លូវជាតិលែខ ៤១ ក៏ជាផ្លូវយុទ្ធសាសែ្តដ៏សំខាន់មួយដែល

តាមបែវត្តិពីអតីតកាលបានបញ្ជាក់ថ ផ្លូវនែះសាងសង់ឡើងមិនតែឹមតែ   

តភា្ជាប់រាជធានីឧដុង្គរបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកចែកសមុទែនៅកំពត ដើម្បី         

ភា្ជាប់ទំនក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយពិភពលោកខាងកែប៉ុណោ្ណោះទែប៉ុន្តែ

ថែមទាំងតភា្ជាប់ទំនក់ទំនងជាមួយនវាជំនួញបារាំង និងពួកអឺរ៉ុបផង ។

ពែឹកថ្ងែទី ៨ ខែមិថុន សម្តែចតែជោបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសម័យ

បែជុំពែញអង្គរដ្ឋសភា។ នៅពែលនោះសម្តែចបានថ្លែងបែតិកម្មតបទៅនឹង

តំណងរាសែ្តមកពីគណបក្សសងែ្គោះជាតិ ដែលនិយយទាក់ទងទៅនឹង  

សន្លឹកឆ្នាត និងការចែកអំណោយ ។

សម្តែចបានបញ្ជាក់ថរឿងលួចសន្លកឹឆ្នាតនែះតែវូតែបបួលគា្នាស្បថ ។ 

បើអ្នកណមិនហា៊ានស្បថ គឺបោកបែសបែជាពលរដ្ឋបែជាជាតិតែម្តង ។         

ចំណែករឿងកាកបាទកែហមចែកជំនួយរីសមុខមត់ តើហា៊ានស្បថឲ្យរន្ទះ 

បាញ់ទែ?។ សម្តែចបន្តថ មនតែវិធីតែមួយនៅចំពោះមុខវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិ        

ទាំងឡាយបើសិនជាបំពារបំពានដោយចែតនក្នុងផ្លូវនយោបាយ។ខ្ញុំគិត

ថមនតែវិធីស្បថឲ្យរន្ទះបាញ់ឲ្យងាប់ទាំងពូជ។ ខ្ញុំគិតថចាំឯកឧត្តមសម

រង្សុីមកខ្ញុំបបួលស្បថ។ ឥឡូវខ្ញុំនិយយជាសាធារណៈនៅក្នុងសភា តើ  

គណបក្សននហា៊ានស្បថទែជាមួយនឹងគណបក្សបែជាជន មុខពែះអង្គ   

ដងកើ? ។ បើគណបក្សបែជាជនលួចសន្លឹកឆ្នាត ឲ្យគណបក្សបែជាជន 

ងាប់ទាំងអស់ តែូវគែប់ រន្ទះបាញ់ ស្អីទាំងអស់ ប៉ុន្តែបើអ្នកណភូត ចោទ   

គែខុស អ្នកហ្នឹងក៏តែូវដូចគា្នាវិញដែរ។ រន្ទះបាញ់ទាំងអស់ ។

សំដៅទៅលើការនិយយថ កាកបាទកែហមចែកអំណោយបែកាន់  

និន្នាការនោះសម្តែចបានបញ្ជាក់ថ សម្តែចមិនមែននិយយរឿងបញ្ហានឹង

ដើម្បីនឹងកាន់ជើងភរិយសម្តែចទែ ក៏ប៉ុន្តែសួរថ តើមនុស្សប៉ុន្មានដែល   

ទទលួផលបែយោជន?៍ គគឺែប់ៗ គា្នា ។ ចាគំណបក្សទាងំពរីតាមរយៈវប្បធម ៌

សន្ទនទៅស្បថនៅពែះអង្គដងកើ។ គណបក្សណមិនហា៊ានចូលស្បថអ្នក

នោះគឺនិយយបោកបែសបែជាជន ៕

 ផ្លូវជាតិលែខ ៤១ បែវែង ៩៥ គីឡូម៉ែតែ តភា្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលែខ ៤ តែង់ចំណុច      

ថ្នល់ទទឹងខែត្តកំពង់ស្ពឺ ទៅផ្លូវជាតិលែខ ៣ តែង់សែុកដងទង់ខែត្តកំពត 

ដែលតែូវបានសម្ពោធ
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ថ្ងែអងា្គរ ទី ០៩ ខែមិថុន ឆ្នាំ ២០១៥ វែលាម៉ាង ១៥ រសៀល
ពែឹទ្ធសភានែពែះរាជាណចកែកម្ពុជា បានកោះបែជុំជាវិសាមញ្ញ
កែមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តម សាយ ឈុំ បែធាន      
ស្តីទីពែឹទ្ធសភា ។ សមជិកពែឹទ្ធសភាមនវត្តមនចំនួន ៥២ រូប 
ហើយ របៀបវារៈមនតែមួយ គឺការបោះឆ្នាតជែើសរីសបែធាន     
ពែឹទ្ធសភា និងអនុបែធានទី ១ ពែឹទ្ធសភា ។

មុនចាប់ផ្តើមដំណើរការរបៀបវារៈ អង្គបែជុំពែឹទ្ធសភាបាន         
កែកឈរស្មិងសា្មាធិ៍ចំនួន ១ នទី ដើម្បីគោរពវិញាណក្ខន្ធ សម្តែច 
អគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា សុីម បែធានពែឹទ្ធសភានែពែះរាជា-
ណចកែកម្ពុជា បែធានគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា និងជាបែធាន  
គណៈអធិបតីកិត្តិយសកែុមបែឹក្សាជាតិរណសិរ្យ សាមគ្គីអភិវឌ្ឍន៍   
មតុភូមិកម្ពុជា ។

លទ្ធផលនែការបោះឆ្នាត គឺទី ១ ឯកឧត្តម សាយ ឈុំ 
ទទួលបានសំឡែងគាំទែចំនួន ៥២ សំឡែង នែចំនួនសមជិកពែឹទ្ធ-
សភាទាំងមូល ទី២ ឯកឧត្តម នេ ប៉េណា ទទួលបានសំឡែងគាំទែ 
ចំនួន ៥១ សំឡែង នែចំនួនសមជិកពែឹទ្ធសភាទាំងមូល។ ដូច្នែះ  
ផ្អែកតាមលទ្ធផលនែការបោះឆ្នាតខាងលើនែះ ឯកឧត្តម សាយ 
ឈុំ តែូវបានជាប់ឆ្នាតជាបែធានពែឹទ្ធសភានីតិកាលទី ៣ ឯកឧត្តម 
នេ ប៉េណា តែូវបានជាប់ឆ្នាតជាអនុបែធានទី ១ ពែឹទ្ធសភា 
នីតិកាលទី ៣ ។

បន្ទាប់ពីបានជាប់ឆ្នាតជាបែធានពែឹទ្ធសភា ឯកឧត្តម សាយ 
ឈុំ បានមនបែសាសន៍ថ មុននែះអង្គពែឹទ្ធសភាបានដំណើការ
ទៅតាមនីតិវិធីដើម្បីបោះឆ្នាតជែើសរីសដច់ដោយឡែកពីគា្នានូវ
បែធាន និងអនុបែធានទី១នែពែឹទ្ធសភាសែបតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនែពែះ
រាជាណចកែកម្ពុជា និងបទបញ្ជាផ្ទែក្នុងនែពែឹទ្ធសភា។ ឯកឧត្តម 
បន្តថ តាមរយៈលទ្ធផលនែការបោះឆ្នាតក្នុងនមលោក និងឯក-
ឧត្តម នេ ប៉េណា ដែលទទួលបានតួនទីជាបែធាន និងអនុបែធាន 
សូមថ្លែងអំណរគុណដ៏ជែលជែបំផុត ចំពោះការផ្តល់នូវសែចក្តី    
ទុកចិត្តឲ្យបានចូលរួមចំណែកដឹកនំពែឹទ្ធសភានីតិកាលទី ៣ ក្នុង  
បែសកកម្មបមែើជាតិមតុភូមិ ជាទីស្នែហានែយើងនៅដំណក់  
កាលថ្មីជាបែវត្តិសាស្តែនែះ ។

ឯកឧត្តម សាយ ឈុ ំបានប្តែជា្ញាថ យើងខ្ញុនំងឹខតិខរំមួវភិាគទាន 
ដើម្បីជំរុញការកសាងកម្ពុជា ជានីតិរដ្ឋ ដែលជាបំណងបែថ្នាដ៏            
ពិសិដ្ឋរបស់បែជាជាតិយើង។ ជាពិសែសយើងខ្ញុំខិតខំថែរក្សាវប្ប-
ធម៌សន្ទនគា្នា ក្នុងបរិយកាសសាមគ្គីភាតរភាព យោគយល់ សហ-
ការជួយគា្នាទៅវិញទៅមក ដើម្បីរួមគា្នាជំរុញការអភិវឌ្ឍបែទែសជាតិ
ឈានឆ្ពោះទៅកាន់វឌ្ឍនភាព ។ ជាពិសែសពែឹទ្ធសភាយើងតែូវបន្ត 
ចូលរួមផ្តល់នូវវិភាគទានយ៉ាងសំខាន់ដល់កំណែទមែង់ទាំងឡាយ
ដែលជាអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងការធ្វើសមហរណកម្ម  
កម្ពុជាក្នុងកែបខ័ណ្ឌតំបន់ និងអន្តរជាតិ ៕

ឯកឧត្តម សាយ ឈុំ តេូវបានជាប់ឆ្នេតជាបេធានពេឹទ្ធសភា 
ឯកឧត្តម នេ ប៉េណា ជាអនុបេធានទី ១ ពេឹទ្ធសភា

ឯកឧត្តម សាយ ឈុំ បែធានពែឹទ្ធសភា ថ្លែងក្នុងកិច្ចបែជុំវិសាមញ្ញរបស់ពែឹទ្ធសភា
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ថ្ងែទី  ០៧ ខែមិថុន ឆ្នាំ ២០១៥ សម្តែចកែឡាហោម ស ខេង ឧបនយករដ្ខមនែ្តី រដ្ឋមន្តែី 

កែសួងមហាផ្ទែ សមជិកគណៈអចិន្តែយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សបែជាជន   

កម្ពុជា បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យដំណើរការសាងសង់តំបន់ទីបែជុំជន និងតំបន់រដ្ឋបាលសាលា 

ខែត្តត្បូងឃ្នុំ ដែលក្នុងឱកាសនោះសម្តែចកែឡាហោមបានជំរុញឱ្យថ្នាក់ដឹកនំ និងកែុមការ- 

ងារពន្លឿនការសាងសង់ឱ្យបានឆប់រហ័ស ។

ថ្ងែទី ២១ ខែមិថុន ឆ្នាំ ២០១៥ សម្តែចវិបុលសែនភក្តី សាយ ឈុំ បែធានពែឹទ្ធសភា 
បែធានគណៈបែចាំការគណៈអចិន្តែយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា 
បានអញ្ជើញជួបសំណែះសំណលក្នុងពិធីបែគល់ទីលានបាល់ទាត់ ដែលជាអំណោយដ៏ថ្លែ
ថ្លារបស់សម្តែចវិបុលសែនភក្តី សាយ ឈុំ ជូនដល់សិស្សានុសិស្ស លោកគែូ អ្នកគែូ 
នៅវិទ្យាល័យច្បារអំព ខណ្ឌមនជ័យ រាជធានីភ្នំពែញ ដែលក្នុងឱកាសនោះសម្តែចវិបុលសែ
នភក្តីបានផ្តល់ជូនបន្ថែមនូវសម្ភារៈកីឡា ម៉ាសុីនកាត់ស្មាបែភែទរុញ ១ គែឿង និងថវិកាចំនួន 
៥០០០ដុលា្លារអាមែរិក សមែប់ការកសាងសមិទ្ធផលមួយចំនួនក្នុងវិទ្យាល័យ ពែមទាំង 
ឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន ១៥ លានរៀលដល់លោកគែូអ្នកគែូចំនួន ២៥៣ នក់ ។

ថ្ងែទី ៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម ងួន ញុិល អនុបែធានទី ២ រដ្ឋសភា  សម-

ជិកគណៈអចិន្តែយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា បែធានកែុមការងារ

ថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខែត្តកំពង់ធំ បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យដំណើរការសាងសង់អគារសិក្សា   

មួយខ្នង មនបួនបន្ទប់ ដែលជាអំណោយដ៏ថ្លែថ្លារបស់ឯកឧត្តម ងួន ញុិល ជូនដល់បែជាជន 

នៅមូលដ្ឋាននោះ ស្ថិតក្នុងបរិវែណវត្តតែពាំងជែ ភូមិតែពាំងជែ ឃុំបល្ល័ង្ក សែុកបារាយណ៍ 

ខែត្តកំពង់ធំ អញ្ជើញពិនិត្យផ្លូវមួយខ្សែបែវែង ២០០០ ម៉ែតែ ភា្ជាប់ពីផ្លូវកស៊ូលែខ ៧១ ចូលវត្ត 

តែពាំងជែ ភូមិតែពាំងជែ ឃុំបល្ល័ង្ក សែុកបារាយណ៍ ខែត្តកំពង់ធំ ដែលទើបជួសជុលពងែីក

ចាក់គែួសកែហមបន្ថែម និងកែសមែួលបែព័ន្ធលូរួចរាល់កែមការឧបត្ថម្ភរបស់ឯកឧត្តមផង 

ដែរ ។ ឯកឧត្តម  ងួន  ញុិល បានជួបសំណែះសំណលសួរសុខទុក្ខពែះសង្ឃលោកតាលោក 

យយ និងបានផ្តល់ជូនថវិកាក្នុងម្នាក់ៗ ១០.០០០ រៀល  ឧបត្ថម្ភសមែប់ព្យាបាលជំងឺពែឹទា្ធា

ចារ្យ ហុឹម ក្នុងភូមិតែពាំងជែ ដែលតែូវមកសំរាកព្យាបាលនៅភ្នំពែញអស់ថវិកាចំនួន ១.៥៥០ 

ដុលា្លារ និងឧបត្ថមការព្យាបាលឈ្មាះ តា ម៉ន ពែមទាំងភរិយ នូវថវិកាចំនួន ៧០០ ដុលា្លារ។ 

សរុបថវិកាចំណយក្នុងបែសកកម្មចំនួន ២.៥០០ ដុលា្លារអាមែរិក ។

ថ្ងែទី ១៩ ខែមិថុន ឯកឧត្តម អ៊ុក រា៉េប៊ុន សមជិកគណៈអចិន្តែយ៍គណៈកម្មាធិការ 

កណ្តាលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមនែ្តីកែសួងកសិកម្ម រុកា្ខាបែមញ់ និងនែសាទ បាន  

អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបែរព្ធទិវាពិភពលោកបែយុទ្ធបែឆំងនឹងរហោសា្ថានកម្ម ឬឱនភាពដី 

ឆ្នាំ ២០១៥ នៅឃុំរស្មីសាមគ្គី សែុកឱរា៉ាល់ ខែត្តកំពង់ស្ពឺ។

ថ្ងែទី   ១៧ ខែមិថុន ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម ម៉ុក  មា៉េរ៉េត សមជិកគណៈកម្មាធិការ 

កណ្តាលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា តំណងរាសែ្តមណ្ឌលតាកែវ បានអញ្ជើញជួបសំណែះ   

សំណលសួរសុខទុក្ខ ពែមទាំងនំយកអំណោយរបស់សាខាកាកបាទកែហមខែត្តតាកែវ 

ឧបត្ថម្ភជូនបែជាពលរដ្ឋចំនួន ៩២ គែួសារ ដែលរងគែះរលំផ្ទះ ដោយសារភ្លៀងមួយមែធំ

លាយឡំនឹងខ្យល់កួចកាលពីថ្ងែទី ២១ ខែឧសភា កន្លងទៅ នៅឃុំខា្វាវ សែុកសំរោង ខែត្ត 

តាកែវ ដែលក្នុងមួយគែួសារទទួលបាន អង្ករ ២៥ គីឡូកែម អំបិល ០១ គីឡូកែម និងទឹកតែី 

០៦ ដប ។ ដោយឡែក កែុមការងារបានផ្តល់ថវិកាមន្ថែមជួយដល់ផ្ទះ ០៤ គែួសារដែលរលំ 

ខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរចំនួន ២០  មឺុនរៀល ។ ជូន ១៩  ខ្នងខូចខាតមធ្យមចំនួន ១០ មឺុនរៀល និង 

៤៩ ខ្នងទៀត ចំនួន ៥ មឺុនរៀល ។
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ថ្ងែទី ០៣ ខែមិថុន ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុនហេង សមជិកកម្មាធិការកណ្តាល 

គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមនែ្តីកែសួងសុខាភិបាល និងឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតនែសាធារ-

ណរដ្ឋឆែក បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធដក់ឱ្យបែើបែស់ជាផ្លូវការ នូវអគារមណ្ឌល 

សុខភាព រាមអណ្តើក  មណ្ឌលសុខភាពធា្លាបែជុំ និងមណ្ឌលសុខភាពបុស្សតាផង់ ស្ថិតក្នុង 

ឃុំរាមអណ្តើក សែុកគិរីវង្ស ខែត្តតាកែវ។

ថ្ងែទី ០៥ ខែមិថុន ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម សួស  យ៉េរា៉េ តំណងរាសែ្តមណ្ឌលពែះវិហារ 

សមជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា រួមដំណើរដោយឯកឧត្តមអភិ-

បាលរងនែគណៈអភិបាលខែត្តពែះវិហារ អភិបាលសែុកគូលែន មន្តែីរាជការ កែុមការងារ 

ជំនញ បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យ និងដោះសែយបញ្ចប់ជាសា្ដាពរនូវទំនស់ដីធ្លីជាមួយកែុមហ៊ុន 

សិលាដមុិច ចំនួន ០៩ គែួសារ ស្ថិតនៅក្នុងភូមិសែយ៉ង់ សែុកគូលែន ខែត្តពែះវិហារ ។

ក្នុងខែមិថុន ឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងទៅនែះ ឯកឧត្តម កេន សតា្ថេ សមជិកគណៈកម្មាធិការ 

កណ្តាលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា អភិបាលនែគណៈអភិបាលខែត្តកែប បានអញ្ជើញពិនិត្យ 

សកម្មភាពកសាងហែដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់នៅក្នុងខែត្ត ដែលកំពុងបំពែញការងារយ៉ាង 

មមញឹក ។

ថ្ងែទី ២ ខែមិថុន ឯកឧត្តម វង សូត សមជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សបែជាជន          

កម្ពុជារដ្ឋមន្តែីកែសួង សង្គមកិច្ច 

អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា 

អមដំណើរដោយមន្តែីអ្នក មុខអ្នក 

ការ និងអាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន បាន 

នំយកកង់ ៤០០ គែឿង ដែលជា 

អំណោយរបស់អង្គការ កុកិសែ 

KJO ជប៉ុន និងអង្គការ ASPECA 

ចែកជូនដល់សិស្សកែីកែមកពីសា

លាចំនួន ១៦ នៅសែុកត្បូងឃ្មុំ 

ខែត្តត្បូងឃ្មុំ ។

ថ្ងែទី ១៩ ខែមិថុន ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉េណេត សមជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណ-

បក្សបែជាជនកម្ពុជា រួមជាមួយបងប្អូនកែុមគែូពែទ្យស្ម័គែចិត្តយុវជនសម្តែចតែជោ និស្សិត 

អាហារូបករណ៍សម្តែចតែជោ និងយុវជនមូលដ្ឋាននៅឃុំតែពាំងពែីង សែុកទឹកឈូ ខែត្តកំពត 

បានចុះពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺជូនបែជាពលរដ្ឋជាង ៣ ពាន់នក់ ។

ថ្ងែទី ៧ ខែមិថុន ឯកឧត្តម នឹម ច័ន្ទតារា តំណងរាសែ្តមណ្ឌលកំពត និងលោកជំទាវ 

បាននំយកបច្ច័យចំនួន ១៦០ លានរៀល(បែមណ ៤ មឺុនដុលា្លារអាមែរិក)យកបែគែនដល់ 

ពែះ ចៅអធិការវត្តបាក់នឹម ដើម្បីកសាងបង្ហើយពែះវិហារវត្តបាក់នឹម ដែលសាងសង់បានជាង 

៨០ ភាគរយ ស្ថិតនៅឃុំចែស សែុកជុំគិរី ខែត្តកំពត និងបាននំយកសម្ភារសិក្សា កែម និង 

ថវិកា ផ្តល់ជូនដល់សិស្សានុសិស្សសាលាបឋមសិក្សាបាក់នឹម និងបែជាពលរដ្ឋផងដែរ   ។
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ឯកឧត្តម សុខ សូកាន បែធានកែុមការងារយុវជនគណបក្ស

ខែត្ត និងជាអ្នកតំណងរាសែ្តមណ្ឌលតាកែវ ឯកឧត្តមសុខ ពុទ្ធិវុធ 

កែុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខែត្ត សហការជាមួយកែុមការ

ងារជនំញថ្នាកក់ណ្តាលចុះជយួខែត្តតាកែវ ដកឹនដំោយ ឯកឧត្តម 

សា្វាយ សុីថ បានរៀបចំបំពាក់បំប៉ន ពិសែសលើជំនញបែើបែស់

បណ្តាញផ្សព្វផ្សាយសង្គម ជូនដល់សកម្មយុវជនគណបក្ស គែប់ 

សែកុ-កែងុទទូាងំខែត្ត នងិកែមុការងារថ្នាកក់ណ្តាលចុះជយួមលូដ្ឋានបែមណ  ២០០នក ់ក្នងុនោះកម៏នការចលូរមួពកីែមុបែកឹ្សា នងិអភបិាលរងសែកុទាងំ ១០ នែខែត្តតាកែវ 

ថ្ងែទី ៧ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០១៥ ពែញមួយថ្ងែចាប់តាំងពីពែឹកដល់ម៉ាង ៦លា្ងាច នៅសា្នាក់ការគណបក្សខែត្ត ។

បែជុំផ្សព្វផ្សាយ សែចក្តីសមែច សែចក្តីកំណត់ រាល់ការងារដែលពាក់ពន្ធ័ ដល់កែុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបក្សនៅកែបែទែស ជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនំ 

សមជិក សមជិកា កែុមការងារដោយមនការចូលរួមពី ឯកឧត្តម សោម សឿន បែធានគណៈចាត់តាំង គណៈកម្មាធិការកណ្តាល ឯកឧត្តម កែ ប៊ុនខៀង បែធានកែុមការ

ងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត អនុបែធានកែុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល និងជាបែធានកែុមការងាររៀបចំ អង្គការចាត់-

តាំងយុវជនគណបក្សកែបែទែស នថ្ងែទី ៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅសាលបែជុំសា្នាក់ការកណ្តាលរបស់គណបក្ស ដោយមនការចូលរួមពីកែុមការងាររៀបចំអង្គការ

ចាត់តាំងយុវជនគណបក្សនៅបែទែសកាណដ ទ្វីបអឺរ៉ុប អាមែរិក អូសែ្តាលី-ណូវែលហ្សែឡង់ ផ្នែកយុទ្ធសាសែ្ត និងផ្នែករដ្ឋបាល  និងកិច្ចការទូទៅ  ។

នថ្ងែទី ១៧ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០១៥ កែុមការងារយុវជនគណ-

បក្សថ្នាក់កណ្តាលដឹកនំដោយឯកឧត្តម កែ ប៊ុនខៀង រួមជាមួយ 

អនុបែធាន សមជិក សមជិកាចំនួន ២២រូប ចូលគោរពវិញ្ញាណ-

ក្ខន្ធសម្តែចអគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា សុីម បែធានគណបក្ស 

បែជាជនកម្ពុជា ។

នថ្ងែទី ២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ នសា្នាក់ការកណ្តាល 

គណបក្ស មនរៀបចំពិធីបែកាសសែចក្ដីសមែចរចនសម្ព័ន្ធកែុម

សកម្មជនយុវជនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា បែចាំគែឹះសា្ថានឧត្តម

សិក្សាក្នុងរាជធានីភ្នំពែញ ហៅកាត់ ក.៧៧ ដោយមនការចូលរួម 

ពីសំណក់លោកជំទាវ ឃួន សុដរី សមជិកអចិនែ្តយ៍គណៈ-

កម្មាធិការកណ្តាល ឯកឧត្តម ពិត ចំណន ជាអនុបែធានកិត្តិយស 

និងឯកឧត្តម កែ ប៊ុនខៀង បែធានកែុមការងារយុវជនគណបក្ស 

ថ្នាក់កណ្តាល ដែលមនសមជិក សមជិកាចូលរួមសរុប ៧០ 

នក់ ។  បន្ទាប់ពីការបែកាសសមសភាពរចនសម្ព័ន្ធរួចមក លោកជំទាវបានមនបែសាសន៍ផ្តាំផ្ញើដល់អង្គពិធីឱ្យខិតខំបំពែញភារកិច្ច តួនទី ដែលមនតាមសែចក្តីសមែច។

នថ្ងែទី ២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ កែុមការងារយុវជនគណ-

បក្សខែត្តស្ទឹងតែង តែូវបានបែកាសកែសមែួលតួនទីភារកិច្ចថ្មី  

ដើម្បីបង្កើនបែសិទ្ធិភាពការងារយុវជនគណបក្សបន្ថែម បន្ទាប់ពី

បែធានកែុមការងារយុវជនគណបក្សចាស់ បានផ្លាស់ប្តូរភារកិច្ច

ទៅបំពែញការងារថ្មីនៅខែត្តពោធិ៍សាត់ ។ លោក មុំ សារឿន តែូវ

បានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខែត្ត បែកាសទទួលសា្គល់បែធាន

កែុមការងារយុវជនគណបក្សខែត្តជាផ្លូវការ កែមអធិបតីភាព 

ឯកឧត្តម ហុីង ផន់រឿន អនុបែធានបែចាំការគណបក្សខែត្ត 

និងមនសមជិកចូលរួមចំនួន ៣០០នក់ ។
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នថ្ងែទី ១៥ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០១៥ ដោយទទួលបានការ        

អនុញ្ញាតពី ឯកឧត្តមបែធានគណៈបែចាំការគណអចិ-

នែ្តយ៍  គណៈកម្មាធិការកណ្តាល ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត 

អនុបែធាន   កែុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល រួម 

ជាមួយសមជិក និងតំណងគណៈកម្មការបរទែសគណៈ-

កម្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស បានទទួលជួបសំដែងការ 

គួរសមជាមួយ ឯកឧត្តម Dmitry    Tsvetko ឯកអគ្គរដ្ឋទូត

សហព័ន្ធរុស្សីបែចាំនៅពែះរាជាណចកែកម្ពុជា ។

ថ្ងែ ទី ៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ ន 

សា្នាក់ការគណបក្ស សែុកភ្នំសែួច មនការ 

រៀបចំបោះឆ្នាត ជែើសរីសសកម្មជន 

យុវជនគណបក្ស ភូមិ និងសកម្មជនយុវជន 

គណបក្សឃុំគីរីវន្ត័ សែុកភ្នំសែួច ខែត្ត 

កំពង់ស្ពឺ ដោយមនការចូលរួមពី ឯកឧត្តម 

សួស គង ់បែធានកែុមការងារចុះជួយសែុក 

ភ្នំសែួច ថ្នាក់ដឹកនំគណក្សសែុក កែុមការ-

ងារយុវជនគណបក្សសែុក ថ្នាក់ដឹកនំគណបក្សឃុំ និងតំណងសាខាគណបក្ស ភូមិ រួមជាសាក្សី ដើម្បីឲ្យយុវជនជែើសរីសតំណងរបស់ខ្លួន សមែប់ដឹកនំសកម្មភាពយុ

វជនរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍ ឃុំរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែមនសន្ទុះអភិវឌ្ឍកាន់តែខា្លាំងកា្លាថែមទៀត ។ យុវជនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ក្នុងភូមិ ឃុំគីរីវន្ត័ នឹងឈានឆ្ពោះទៅរក 

ជ័យជំនះ កែមការដឹកនំរបស់តំណងបែកបដោយសកា្តានុពលរបស់ខ្លួន ។

ពែឹកថ្ងែទី ១៤ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០១៥ 

ពិធីបោះឆ្នាត ជែើសរីសយុវជនគណបក្ស 

ភូមិ ឃុំអង្គពពែល កែមអធិបតីភាព ឯក-

ឧត្ដម ជុំ វង សមជិកពែឹទ្ធសភា និងជាអនុ

បែធានកែុមការងារចុះជួយសែុក និង កែុម

ការងារថ្នាក់ខែត្តចុះជួយសែុក នៅសា្នាក់ការ 

បក្សឃុំអង្គពពែល សែុកគងពិសី ខែត្ត 

កំពង់ស្ពឺ  ។ 

ពែឹកថ្ងែទី ៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ កែុមការងារយុវ-

ជនគណបក្សខែត្តបាត់ដំបងដឹកនំដោយ ឯកឧត្តម ជាម 

ច័ន្ទសោភ័ណ បែធានកែុមការងារយុវជនគណបក្សខែត្ត 

និងលោក កង សុវណ្ណអងា្គរ សមជិកកែុមការងារយុវជន 

គណបក្សខែត្ត ជាវាគ្មិនធ្វើបទបងា្ហាញ ស្តីពីការពងែឹងរចន

សម្ពន័សកម្មជនយុវជនគណបក្ស ថ្នាក់មូលដ្ឋាន ដល់សកម្ម-

ជនយុវជនគណបក្សបណ្តាសងា្កាត់ ក្នុងកែុងបាត់ដំបង នៅ

ទីសា្នាក់ការគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ខែត្តបាត់ដំបង ។

នថ្ងែទី ៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥ឯកឧត្តម សត្យា វុត 

បែធានគណបែចាំការ និងជាបែធានកែុមការងារយុវជន 

គណបក្សខែត្ត ឯកឧត្តម    រិន  វីរៈ សមជិកកែុមការងារយុវជន 

គណបក្សថ្នាក់កណ្តាល បែធានកែុមការងារចុះជួយឃុំ 

តែពាំងគង បានចូលរួមបញ្ចូលសមជិកគណបក្សជាយុវជ

នចំនួន ៧៥នក់ នៅឃុំតែពាំងគង សែុកសំរោងទង 

ខែត្តកំពង់ស្ពឺ ។
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១.ចំណូលពន្ធដាររយៈព្រល ៥ ខ្រ

អគ្គនយកដ្ឋានពន្ធដរនែកែសួងសែដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានអោយដឹងថ នៅ   

ក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងមកនែះ ពន្ធដរបែមូលបានចំណូលពន្ធបង់ចូល           

ថវកិាមនចនំនួបែមណ ៣៤១ ពានល់ានរៀល ឬបែមណជាង ៨៥,៤១ លានដលុា្លារ 

អាមែរិក។ សរុបទៅបែក់ចំណូលដែលរកបានក្នុងរយៈពែល ៥ ខែនែឆ្នាំនែះ ស្មើនឹង 

៥២,៨៦% នែផែនការកំណត់ក្នុងច្បាប់ការគែប់គែងហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០១៥ ហើយ។

តាមការវិភាគបែភែទពន្ធឃើញថ ចំណូលក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ មនការកើនឡើង

គែប់បែភែទពន្ធក្នុងនោះបែភែទពន្ធសំខាន់ៗដែលមនការកើនឡើងមនដូចជាពន្ធ

លើបែក់បៀវត្សមនការកើនឡើង ២៨,៦% ពន្ធលើបែក់ចំណែញកើនឡើង 

៣៣,៩% និងអាករពិសែសកើនឡើង ៣៤,៩% និងអាករលើតម្លែបន្ថែមកើន 

បែមណ ២៦,៩% ។

បើពិនិត្យតាមវិស័យឃើញថចំណូលក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ក៏មនការកើនឡើងស្ទើរ

គែប់សកម្មភាពដែរក្នុងនោះផែ្នកសែវាហិរញ្ញវត្ថុកើនឡើងបែមណ ៣៧,៨%។ ផ្នែក

ភែសជ្ជៈកើនឡើង២០,២%។ផ្នែកទូរគមនគមន៍កើនឡើង១៣,២%។ផ្នែកនីហ-

រ័ណអាហរ័ណកើនឡើង ១៨,៤%។ ផលិតផលគែឿងបែើបែស់កើន ៥,៩% ។ ផ្នែក 

ផលិតសម្លៀកបំពាក់ ១៦,១%។ ផ្នែកសណ្ឋាគារ និងផ្ទះសំណក់កើនឡើង ៣៨%។ 

ផ្នែកថ្នាំជក់កើនឡើង១២៨%។ ផលិតយនយន្តកើន ១៥៨% និងផ្នែកលក់គែឿង

ចកែកើន៥៩,៦%។ផ្នែកលក់គែឿងឧបភោគបរិភោគកើន ៩២,១%។ ផ្នែកកសិកម្ម 

កើនឡើង ១០៥,៦%។ ផ្នែកលក់ភែសជ្ជៈកើនឡើង ៤៤,៩%។

ជាផែនការបន្តអគ្គនយកដ្ឋានពន្ធដរផ្តាតលើគោលដៅមួយចំនួន ក្នុងនោះ 

បន្តពងែឹងការបែមូលចំណូលគែប់បែភែទ ជាពិសែសពន្ធលើបែក់ចំណែញអាករ 

លើតម្លែបន្ថែមអាករពិសែស ជាពិសែសលើបារី និងសែបៀរ បន្តពងែឹងការចុះបញ្ជី

សហគែសតាមបែព័ន្ធថ្មី បន្តពងែឹងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មនសហគែសទាំង 

អស់ បន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យអចលនទែព្យទាំងអស់ដែលបានចុះបញ្ជីនៅ                   

សុរិយោដីដក់ចូលក្នុងបែព័ន្ធទិន្នន័យ បន្តលើកកម្ពស់ និងបញ្ជាែបវប្បធម៌ពន្ធដរ 

និង បន្តពងែឹងការបែមូលចំណូលក្នុងវិស័យសំណង់។

២. ការនាំច្រញដោយឆ្លងកាត់កំពង់ផ្រស្វយ័តភ្នំព្រញរយៈព្រល ៥ ខ្រ

អគ្គនយកដ្ឋានកំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពែញបានបញ្ជាក់ថ ការនំចែញរយៈពែល ៥ 

ខែនែឆ្នាំនែះ ដោយឆ្លងកាត់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពែញមនចំនួន ៥០០០០ កុងតឺន័រ  

ខណៈកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងរយៈពែលដូចគា្នាមនចំនួនតែឹម ៤៥០០០ កុងតឺន័រ។ បើគិត 

ក្នុងរយៈពែលដូចគា្នាកាលពីឆ្នាំមុនគឺមនកំណើន១០ ភាគរយ។ទំនិញដែលនំចែញ

តាមកំពង់ផែភ្នំពែញភាគចែើន ជាកសិផល និងវាយនភ័ណ្ឌ ដែលមនគោលដៅឆ្ពោះ 

ទៅកាន់បែទែសចិន សហភាពអឺរ៉ុប និងអាមែរិក ។

បច្ចុប្បន្នកំពង់ផែភ្នំពែញមនសមត្ថភាពអាចផ្ទុកបានចំនួន ១៥០០០០ កុងតឺន័រ 

នឹងអាចអនុញ្ញាតឲ្យកបា៉ាល់មនជមែទឹកចាប់ពី ៤,៥០ ទៅ ៥,៥០ ម៉ែតែចូលចត 

បាន និងផ្ទុកទំនិញទម្ងន់ ៣.០០០ តោន ដែលមនកុងតឺន័រចនោ្លាះពី ១២០ ទៅ ១៥០ 

កុងតឺន័រ ។

កំណើននែការនំចែញតាមកំពង់ផែភ្នំពែញ ដោយសារការរីកចមែើនសែដ្ឋកិច្ច 

និងការផ្តល់សែវារបស់កំពង់ផែបែកបដោយគុណភាព ឆប់រហ័ស និងមនតម្លែ             

បែកួតបែជែងល្អជាមួយបែទែសក្នុងតំបន់។

៣. ចំណូលពីការលក់ប័ណ្ណទស្សនារមណីយដា្ឋានអង្គរយៈព្រល ៥ ខ្រ

អាជា្ញាធរជាតិអប្សរាបានបងា្ហាញថ ភ្ញៀវទែសចរបរទែសទិញប័ណ្ណ ចូលទស្សន 

រមណីយដ្ឋានអង្គរបែចាំខែឧសភាមនចំនួន ១២៧ ៦៥២ នក់ ជាមួយនឹងចំណូល 

សរុប ៣ ៤៦៥ ៥៨០ ដុលា្លារអាមែរិក ។ 

ចំណែកស្ថិតិភ្ញៀវទែសចរ ចូលទស្សនរមណីយដ្ឋានអង្គររយៈពែល ៥ ខែ ដើម 

ឆ្នាំ ២០១៥ ចាប់ពីខែមករា ដល់ខែឧសភា រួមមន ៥៧០ ៣៦១ នក់ និងទទួលបាន 

ចំណូល ២៧.៦២១.៧២០ ដុលា្លារ ។

ចំណូលពីការលក់ប័ណ្ណចូលទស្សនរមណីយដ្ឋានអង្គរ ក្នុងរយៈពែល ៥ ខែនែះ 

បើបែៀបធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៤ ក្នុងរយៈពែលដូចគា្នាមនការថយចុះបែមណ 

១,៨៤% ។

គួររំលឹកថ កាលពីឆ្នាំ ២០១៣ មនភ្ញៀវទែសចរសរុប ២.០២១.៧១៥ នក់   

ចូលទស្សនរមណីយដ្ឋានអង្គហើយទទួលបានចំណូលចំនួន ៥៧ ៦៨៧ ៦៨០ 

ដុលា្លារអាមែរិក។ ចំណែកឆ្នាំ ២០១៤ មនភ្ញៀវទែសចរសរុប ២ ០៥៩ ៧០២ នក់ 

និងចំណូលចំនួន ៥៩ ៣៤២.០០០ ដុលា្លារ ។

៤. ចំនួនយានយន្ត

នយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកនែកែសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យ  

ដឹងថ យនយន្តដែលបានចុះបញ្ជីតែឹមតែូវនៅកែសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

រយៈពែល៥ខែនែឆ្នាំនែះមនចំនួន ១៧១៣៩៣គែឿង។បើបែៀបធៀបរយៈពែល   

ដូចគា្នានឆ្នាំ ២០១៤ មនការកើនឡើងចំនួន ២៩ ២៩១ គែឿងស្មើនឹងបែមណ 

២១,១៧%។

ក្នុងចំណោមយនយន្តខាងលើនែះមនរថយន្តចំនួន ២៤ ១៩១ គែឿង និងម៉ូតូ 

ចំនួន ១៤៧ ២០២ គែឿង។ បើបែៀបធៀបរយៈពែលដូចគា្នានឆ្នាំ២០១៤គឺរថយន្ត 

កើនឡើងចំនួន ៦៨១៦ គែឿងស្មើនឹង ៣៩,២២% និងម៉ូតូកើនឡើង ២៣ ១៣៥ 

គែឿងស្មើនឹង ១៨,៦៤% ។

គិតតែឹមខែឧសភាកន្លងទៅនែះ ចំនួនយនយន្តចុះបញ្ជីតែឹមតែូវនៅទូទាំង   

បែទែសបានកើនដល់ ២ ៩៧៣ ២១១ គែឿង ក្នុងនែះមនម៉ូតូចំនួន ២ ៥១៩ ៣១៩ 

គែឿង (១,២ លានគែឿងជាម៉ូតូដែលបានចុះបញ្ជីនៅរាជធានីភ្នំពែញ) ។ តួលែខ     

ខាងលើនែះមិនបានគិតបញ្ចូលយនយន្តដែលបានចុះបញ្ជីនៅកែសួងមហាផ្ទែនិង

កែសួងការពារជាតិផងទែ ៕
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ថមពលអគ្គិសនីគឺជាវិស័យអាទិភាពមួយក្នុងចំណោមវិស័យអាទិភាពនន ដែល

ទាមទារឱ្យមនការយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍ  ដើម្បីជំរុញល្បឿននែការអភិវឌ្ឍ

សែដ្ឋកិច្ចជាតិ ពែះអគ្គិសនីមិនតែឹមតែជាតមែូវការចាំបាច់ ចំពោះតែជីវភាពរស់នៅបែចាំ

ថ្ងែរបស់បែជាពលរដ្ឋគែប់ៗរូបប៉ុណោ្ណោះទែ ប៉ុន្តែអគ្គិសនីក៏មនសារៈសំខាន់ចំពោះវិស័យ 

ឧស្សាហកម្ម សិប្បកម្មពាណិជ្ជកម្មកសិកម្ម និងវិស័យផ្សែងៗ ក្នុងផ្នែកសែដ្ឋកិច្ចផងដែរ។

ចំពោះគោលដៅសំខាន់នែការអភិវឌ្ឍវិស័យអគ្គិសនីនៅក្នុងពែះរាជាណចកែកម្ពុជា គឺធ្វើ 

យ៉ាងណផ្គត់ផ្គង់ថមពលអគ្គិសនីឱ្យបានគែប់គែន់ សមែប់ការបែើបែស់នៅទូទាំង         

បែទែសតាមថ្លែមយួសមរម្យ ហើយធ្វើយ៉ាងណឱ្យការផលតិការផ្គតផ់្គង ់នងិការបែើបែស ់

អគ្គិសនីបែពែឹត្តទៅបែកបដោយគុណភាព បែសិទ្ធភាព ចីរភាព និងតម្លាភាព ។

ក្នុងអាណ្ណតិទី ៥ នែរាជរដ្ឋាភិបាល ដឹកនំដោយសម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ 

ហ៊ុន សេន នយករដ្ឋមន្តែីនែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានពែលនែះ បាននិងកំពុងអនុវត្តកម្ម 

វិធីកំណែទមែង់សុីជមែលើគែប់វិស័យ ក្នុងនោះកំណែទមែង់វិស័យថមពលពិតជាមន

តួនទីសំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកដល់ដំណើរការជំរុញកំណើនសែដ្ឋកិច្ច ការបែកួតបែជែង 

និងការអភិវឌ្ឍន៍របស់កម្ពុជា ។ សកម្មភាពកំណែទមែង់វិស័យអគ្គិសនី ដែលបានអនុវត្ដ 

នៅពែលនែះ បានបងា្ហាញចែញនូវលទ្ធផលបែសើរជាចែើនក្នុងការបំរីបែជាជន។ ដើម្បី  

សមែួលដល់ការវិនិយោគ និងការអភិវឌ្ឍន៍សែដ្ឋកិច្ចជាតិ កែសួងរ៉ែ និងថមពលបាន     

បញ្ចែញសែចក្តីបែកាសស្តីពីការកំណត់ផែនការយុទ្ធសាស្តែដើម្បីបន្ថយអតែ និងគម្លាត

ថ្លែលក់អគ្គិសនីនៅពែះរាជាណចកែកម្ពុជាសមែប់ឆ្នាំ ២០១៥ ដល់ឆ្នាំ ២០២០ ដែលជា

ផ្នែកមួយនែការកាត់បន្ថយភាពកែីកែរបស់បែជាជននៅទូទាំងបែទែស ។

នៅក្នងុបែការ ១ របស់សែចក្តបីែកាស ដែលចុះហត្ថលែខាដោយឯកឧត្តម សុ៊យ 
សេម រដ្ឋមន្តែីកែសួងរ៉ែ និងថមពល បានសមែចដក់ឱ្យអនុវត្តន៍ផែនការយុទ្ធសាស្តែ   

បន្ថយអតែ និងគម្លាតអគ្គិសនីនៅពែះរាជាណចកែកម្ពុជា ដែលបានសិក្សា រួមគា្នាដោយ 

កែសួងរ៉ែ និងថមពល អាជា្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា និងអគ្គិសនីកម្ពុជា ក្នុង   គោលដៅចែករំលែក 

ផ្លែផ្កាទទួលបានពីការអភិវឌ្ឍវិស័យអគ្គិសនីឱ្យបានសមធម៌ ដោយធ្វើឱ្យថ្លែអគ្គិសនីនៅ     

តំបន់ទទួលបែភពអគ្គិសនីពីបណ្តាញជាតិមនតម្លែកាន់តែទាប មនគម្លាតខុសគា្នាកាន់ 

តែតិច និងជំរុញពងែីកតំបន់ទទួលបែភពអគ្គិសនីពីបណ្តាញជាតិនែះឱ្យគែបដណ្តប់ទូ-

ទាំងបែទែស សែបតាមចក្ខុវិស័យនែវិស័យថមពលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដឺកនំដោយ    

សម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហុ៊ន សេន ។

សែចក្តីបែកាសនោះបានឱ្យដឹងថ ផែនការយុទ្ធសាស្តែដែលដក់ឱ្យអនុវត្តន៍ក្នុង    

បែការ ១ ខាងលើនែះមនឈ្មាះថ ផែនការយុទ្ធសាស្តែបន្ថយអតែ និងគម្លាតថ្លែលក់    

អគ្គិសនីនែពែះរាជាណចកែកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៥-២០២០ ។ អគ្គនយកដ្ឋានថមពល អាជា្ញា 

ធរអគ្គិសនីកម្ពុជា អគ្គិសនីកម្ពុជា មន្ទីររ៉ែ និងថមពល គែប់រាជធានី-ខែត្ត មូលនិធិអគ្គិសនី 

ភាវូបនីយកម្មជនបទ និងអ្នកកាន់អាជា្ញាប័ណ្ណ ធ្វើសែវាកម្មអគ្គិសនីគែប់បែភែទនៅក្នុងពែះ

រាជាណចកែកម្ពុជា តែូវរួមគា្នាអនុវត្តន៍ផែនការយុទ្ធសាស្តែបន្ថយអតែ និងគម្លាតថ្លែលក់

អគ្គិសនីនែពែះរាជាណចកែកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៥-២០២០  ដែលបានកំណត់ក្នុងបែការ ១ 

និងបែការ ២ ខាងលើឱ្យបានសុកែឹត និងមនបែសិទ្ធភាព ដើម្បីឈានទៅសមែចគោល

ដៅនែផែនការយុទ្ធសាស្តែ បន្ថយអតែ និងគម្លាតថ្លែលក់អគ្គិសនីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល  

កម្ពុជា ។

គោលដៅនែផែនការយុទ្ធសាស្តែបន្ថយអតែ និងគម្លាតថ្លែលក់អគ្គិសនីនែពែះរាជា-

ណចកែកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៥-២០២០ មន ៥ ចំណុចសំខាន់ គឺទី១-បន្ថយគម្លាតថ្លែលក់   

អគ្គិសនីនៅក្នុងពែះរាជាណចកែកម្ពុជាឱ្យថយចុះជាបន្តបន្ទាប់ ដោយរក្សាបាននូវស្ថិរ-

ភាព និងនិរន្តរភាពនែអាជីវកម្មផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី និងរក្សាបាននូវការអនុវត្តគោលការណ៍       

កំណត់បញ្ជីថ្លែលក់អគ្គិសនី ដែលកំណត់ដោយច្បាប់ស្តីពីអគ្គិសនីនែពែះរាជាណចកែ   

កម្ពុជា ។ ទី២-បន្ថយគម្លាតថ្លែអគ្គិសនីដែលខុសគា្នាពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយទៀតនៅ  

កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នឱ្យកាន់តែថយចុះបន្តិចម្តងៗ រហូតទាល់តែដូចគា្នាទូទាំងបែទែសតាម      

បែភែទអតិថិជនបែើបែស់អគ្គិសនី ។ ទី៣-ពងែីកវិសាលភាពនែការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីចែញ

ពីបែព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់បណ្តាញជាតិ ដែលជាបែព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់មួយមនលទ្ធភាពធ្វើឱ្យការផ្គត់ផ្គង់   

មនស្ថិរភាពមនគុណភាព មននិរន្តរភាព និងធ្វើឱ្យអតែថ្លែ និងគម្លាតថ្លែថយចុះដើម្បី   

ពងែីកលទ្ធភាពទាំងនែះឱ្យគែបដណ្តប់ទៅគែប់តំបន់ទូទាំងបែទែស ។ ទី៤-រៀបចំថ្លែលក់

អគ្គិសនីមួយអនុគែះសមែប់គែួសារកែីកែនៅតំបន់ជនបទ នែពែះរាជាណចកែកម្ពុជា 

ដើម្បីអាចឱ្យគែួសារកែីកែនៅតំបន់ជនបទនែះមនលទ្ធភាពបែើបែស់អគ្គិសនី យ៉ាង     

ហោចណស់ក៏សមែប់ជីវភាពជាមូលដ្ឋានដែរ និងទី៥-រៀបចំថ្លែអគ្គិសនីមួយអនុគែះ

សមែប់ការបូមទឹកធ្វើកសិកម្មនៅតំបន់ជនបទ ដែលកសិករអាចភា្ជាប់ចរន្តបែើបែស់ពី   

ខ្សែបណ្តាញតង់ស្យុងមធ្យម និងពីខ្សែបណ្តាញតង់ស្យុងទាបគែប់បែភែទ ទាំងក្នុងកែប        

ខ័ណ្ឌខ្សែបណ្តាញរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា និងទំាងក្នុងកែបខ័ណ្ឌខ្សែបណ្តាញរបស់សែវាករ

អគ្គិសនីឯកជន ដើម្បីឱ្យបែជាកសិករនៅតំបន់ជនបទអាចធ្វើកសិកម្មបានងាយសែួល 

និងមនបែសិទ្ធភាព ។ ថ្មីៗនែះ ក្នុងលិខិតបំភ្លឺតបទៅអ្នកតំណរាស្តែតាមរយៈសម្ដែច    

អគ្គមហាពញាចកែី ហេង សំរិន បែធានរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងែទី ០៥ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥ 

សម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន នយករដ្ឋមន្តែីនែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា  

បានឲ្យដងឹថ ដើម្បផី្គតផ់្គងអ់គ្គសិនឲី្យបានគែបគ់ែនន់ៅទទូាងំបែទែស គតឺែវូចណំយទនុ 

វិនិយោគរាប់ពាន់លានដុលា្លារ សមែប់ការអភិវឌ្ឍអនុសា្ថានីយមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជា និង 

បណ្តាញបញ្ជូន និងរាប់ពាន់លានដុលា្លារទៀតសមែប់ការអភិវឌ្ឍបណ្តាញបញ្ជនូរង និង   

បណ្តាញចែកចាយតាមតំបន់ននទូទំាងបែទែស ។ 

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន ក៏បានបងា្ហាញផងដែរផែនការកាត់បន្ថយតម្លែបែើបែស់

អគ្គិសនីឲ្យនៅទាបបំផុតផងដែរក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ដោយគែងទម្លាក់តម្លែនៅតែឹមតម្លែ 

៧៣០ រៀល ក្នុងមួយគីឡូវា៉ាត់ម៉ាងសមែប់តំបន់ផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដោយអគ្គិសនីកម្ពុជា និង 

៧៥០ រៀល ក្នុងមួយគីឡូវា៉ាត់ម៉ាង សមែប់តំបន់ផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដោយឯកជន ។

បែជាពលរដ្ឋបែើបែស់អស់កែម ៥០ គីឡូ ក្នុងមួយខែ គឺចំណយតម្លែ ៦១០ រៀល 

ក្នុងមួយគីឡូវា៉ាត់ម៉ាង ។ សមែប់ការបែើបែស់របស់បែជាពលរដ្ឋនៅតាមទីជនបទ និង    

ការបែើបែស់សមែប់បូមទឹកធ្វើកសិកម្មគឺមនតម្លែ ៤៥០ រៀល ក្នុងមួយគីឡូវា៉ាត់ម៉ាង ។

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន បានបន្តថ រាជរដ្ឋាភិបាលមិនដែលពែងើយកន្តើយនិង

មិនយកចិត្តទុកដក់ចំពោះថ្លែអគ្គិសនីនោះទែ ប៉ុន្តែបានខិតខំធ្វើការងារជាចែើនឆ្នាំកន្លង   

មកហើយដើម្បីសមែចបាននូវផែនការកាត់បន្ថយថ្លែអគ្គិសនី ដែលបានដក់ចែញក្នុង 

ពែលថ្មីៗនែះ។ ផែនការនែះ នឹងតែូវសមែិតសមែំងជាបន្តបន្ទាប់ថែមទៀតទៅតាម                     

ជំហាននែការអភិវឌ្ឍវិស័យផ្គត់ផ្គង់ថមពល និងការពងែីកបណ្តាញអគ្គិសនីថ្នាក់ជាតិ ។

ជាក់ស្តែង ក្នុងគោលដៅនែផែនការយុទ្ធសាស្តែបន្ថយអតែ និងគម្លាតថ្លែលក់អគ្គិស-

នីនែពែះរាជាណចកែកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៥-២០២០ នែះដែរ អគ្គិសនីកម្ពុជាគែងចំណយ 

១៦៨ លានដុលា្លារអាម៉ែរិកកសាងខ្សែបញ្ជូនតង់ស្យុងខ្ពស់ពីខែត្តបាត់ដំបងទៅសៀមរាប  

ដើម្បីធានការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីឲ្យកាន់តែមនបែសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។

លោក បែំង ជលសា អគ្គនយករងទទួលបន្ទុកផែនការ និងបច្ចែកទែសនែអគ្គិសនី 

កម្ពុជាបានឱ្យដឹងថ ដើម្បីធានការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅក្នុងខែត្តសៀមរាបដែលជាតំបន់      

យុទ្ធសាស្ត្រ ៥ ចំណុច ដើម្បីបន្ថយអត្រ និងគម្លាតថ្ល្រលក់
អគ្គិសនីជូនប្រជាជន

មជ្ឈមណ្ឌលវារីអគ្គិសនីកំចាយ ក្នុងខែត្តកំពត
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អាថ៌កំបាំងបង្ការជំងឺមហារីក
អាស្រ័យដោយមានទមា្លាប់ល្អៗ

អ្នកជំនញការទូន្មានថៈ មនុស្សម្នាក់ៗ គួរ 
រក្សាទម្លាប់ល្អៗ ៩ យ៉ាងដូចខាងកែមដើម្បីទប់
សា្កាត់មហារីក មុនពែលរកអន្តរាគមន៍ពីវែជ្ជ-   
បណ្ឌិត  ៈ

. ទទួលទានសណ្ត្រកសៀង

តាមស្ថិតិ តំបន់មនអតែបាត់បង់ជីវិតទាប  
បំផុតដោយសារមហារីកកែពះ មនការបែើ-
បែសខ់្ទមឹសចែើនគរួសមក្នងុ ១ ឆ្នាំៗ ។ អ្នកទទលួ 
ទានខ្ទឹមសចែើនអាចបន្ថយហានិភ័យកើតមហា
រីកកែពះដល់ទៅ ៦០% ។ អាសែ័យហែតុនែះអ្នក 
ជំនញការទូន្មានថគួរបន្ថែមគែឿងទែសដូចជា
ខ្ទឹមសខ្ទឹមកែហមទៅក្នុងរបបអាហារបែចាំថ្ងែ។

. សំដិលថ្ង្រ ១៥ នាទីក្នុង ១ ថ្ង្រ
ក្នុងចំណោមវិធីទប់សា្កាត់មហារីកការអាំងថ្ងែ

ជាវិធីដ៏ល្អមួយ ។ ពួកអ្នកជំនញការឲ្យដឹងថ ៈ   
អាំងថ្ងែជួយសរីរាង្គបង្កើនវីតាមីន D អាចធ្វើឲ្យ 
ថយចុះហានិភ័យកើតមហារីក ដូចជាមហារីក  
សុដនមហារីកពោះវៀន មហារីកកែពែញបែូ-
សា្តាតមហារីកអូវែ... ។

. ទទួលទានត្រ ៤ ក្រវក្នុង ១ ថ្ង្រ
ពួកអ្នកវិទ្យាសាសែ្តជប៉ុន រកឃើញថ 

ទទួលទានតែ ៤ កែវក្នុង ១ ថ្ងែ អាចបន្ថយហានិ-
ភ័យចុះដល់ ៤០% ។ ពពួកតែបែតង តែកែហម... 
សុទ្ធតែមនបែសិទ្ធភាពជាកំណត់ ក្នុងការទប់
សា្កាត់មហារីកកែអូមមត់ មហារីកសួត បំពង់អា-
ហារ ថ្លើម។ ក្នុងនោះតែបែតងនំមកនូវបែសិទ្ធ- 
ភាពខ្ពស់បំផុតស្មើ ៥ ដងបែៀបនឹងបែភែទតែ 
ផ្សែងៗ។

. ទំពា ៣០ ដងរួចចាំល្រប
ការសែវជែវបងា្ហាញថ ទំពាឲ្យល្អិតពែល  

ទទួលទាន អាចបន្ថយហានិភ័យមហារីកកែពះ    
ផ្លូវពោះវៀន ។ កែពីនែះការពិសោធន៍ជាក់   
ស្តែងរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Georgia (អាមែ-
រិក) នៅរកឃើញថទឹកមត់មនបែសិទ្ធភាព 
កំទែចជាតិពុលយ៉ាងខា្លាំង វាអាចកម្ចាត់ អស់ជាតិ
ពុលបង្កមហារីកថ្លើមក្នុង៣០ វិនទី។ ដូច្នែះចូរ 
ទទួលទានយឺតទំពាឲ្យល្អិតល្អបំផុត គឺបែមណ 
៣០ ដងរួចទើបលែប ។

. គ្រងគ្រប់ ៧ ម៉ោងក្នុង ១ ថ្ង្រ
តាមសមគមសែវជែវមហារីកអាមែរិកសែ្តី

គែងតិចជាង ៧ ម៉ាងក្នុង ១ ថ្ងែនឹងធ្វើឲ្យកើនហា-
និភ័យមហារីកសុដនឡើងដល់ ៤៧% ។ មូល- 
ហែតុ គឺដោយសារក្នុងដំណែកនឹងបង្កើតជាអ័រ-
ម៉ូន melatonin ១បែភែទ ។ វាមនឥទ្ធិពល 
រារាំងការ កកើត estrogen ក្នុងសរីរាង្គសែ្តី ជួយ 
រារាំងលទ្ធភាពមហារីកកែពែញសុដន។

. បន្ថយទទួលទានស្ករ
អាហារ ដែលកោសកិាមហារកីចលូចតិ្តបផំតុ 

គឺស្ករ។ ក្នុងសៀវភៅ ធ្វើយ៉ាងណដើម្បីបងា្ការនិង 
ព្យាបាលមហារីក របស់ជប៉ុនបានបងា្ហាញថ 
បែមណ ៥៧% នែបរិមណស្ករក្នុងឈាមនឹង
កា្លាយជាសារធាតុជីវជាតិធ្វើឲ្យកោសិកាមហារីក
កកើតដុះដល ។ ពួកអ្នកជំនញការមហារីកឲ្យ
ដឹងថៈមនុស្សល្អបំផុត គួរកំហិតអាហារផ្ទុកស្ករ
ចែើនដើម្បីបន្ថយហានិភ័យកើតមហារីក។ក្នុង១
ថ្ងែគួរបែើបែស់ស្ករនៅកមែិតបែមណ ៥០ 
កែមតែប៉ុណោ្ណោះ ៕

ពួកអ្នកសែវជែវឲ្យដឹងថ ក្នុងសណ្តែក   
សៀងមនសារជាតិម្យា៉ាងហៅថisoflavones ។ 
សារជាតិនែះមនលទ្ធភាពទប់សា្កាត់ជំងឺមហារីក
ពាក់ព័ន្ធដល់ estrogen ដូចជាមហារីកសុដន 
មហារីកស្បូន និងមហារីកកែពែញបែូសា្តាត ។          
ប៉ុន្តែបែការគួរឲ្យយកចិត្តទុកដក់ គឺអ្នកកំពុង       
កើតជំងឺមួយក្នុងចំណោមជំងឺទាំងនែះ ល្អបំផុត   
មិនតែូវទទួលទានទឹកសណ្តែកសៀងទែ ដើម្បី 
បញ្ចៀសរំញោច កកើតកោសិកាមហារីកចែើន 
ជាង ។

. ដើរ ១ ម៉ោងក្នុង ១ ថ្ង្រ
តាមពួកអ្នកវិទ្យាសាសែ្ត នៅសាកលវិទ្យា-

ល័យហាវា៉ាដអាមែរិកឲ្យដឹងថ ការដើរ ១ ម៉ាង 
ក្នុង ១ ថ្ងែអាចបន្ថយដល់ពាក់កណ្តាលនូវអតែ
កើតមហារីកកែពែញលំពែង មហារីកពោះវៀន 
ធំ។ ជំងឺដូចជាមហារីកកែពែញលំពែងចែើនពាក់
ព័ន្ធដល់បរិមណកម្តាសរីរាង្គខ្ពស់ពែក ។ រក្សា 
ទម្លាប់ដើររាល់ថ្ងែ អាចជួយបន្ថយកំដៅលើស    
ដែលមនបែសិទ្ធភាពបងា្ការមហារីកបានល្អជាង។

. ទទួលទាន ៦ ក្រវក្នុង ១ ថ្ង្រ
ការសែវជែវមួយ ចុះផ្សាយលើទស្សនវដ្តី 

The New England of Medicine បងា្ហាញថ ៈ 
ក្នុង ១ ថ្ងែទទួលទានទឹក ៦ កែវ (១ កែវបែមណ 
២៤០ មីលីលីតែ) អាចបន្ថយពាក់កណ្តាលហា-
និភ័យកើតមហារីកបោ្លាកនោម និងបែមណ 
៤៥% ហានិភ័យមហារីកពោះវៀន។

. បន្ថ្រមខ្ទឹមទៅក្នុងអាហារ

ការដើរ ១ ម៉ាង ក្នុង ១ ថ្ងែអាចបន្ថយដល់ពាក់
កណ្តាលនូវអតែកើតមហារីកកែពែញលំពែង 

មហារីកពោះវៀនធំ

សណ្តែកសៀងមនលទ្ធភាពទប់សា្កាត់ជំងឺមហារីក
សុដន មហារីកស្បូន និងមហារីកកែពែញបែូសា្តាត

ខ្ទឹមស ខ្ទឹមកែហម មននៅក្នុងរបបអាហារ 
មនលទ្ធភាពទប់សា្កាត់ជំងឺមហារីក
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គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
គឺជាក្ដីសង្ឃឹមត្រមួយគត់របស់ប្រជាជនកម្ពុជា

អស់រយៈពែល  ៦៤ ឆ្នាំកន្លងទៅនែះ ឆ្លងតាមដំណើរវិវត្ដន៍ដ៏ធំធែងជាបែវត្ដិសាស្ដែមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននែះ គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យបែទែសកម្ពុជាបោះ

ជំហានទៅតាមទិសដៅដ៏តែឹមតែូវពិតបែកដ ។ អាសែ័យដោយមនការដឹកនំដ៏តែឹមតែូវ ទើបមនការចូលរួមដ៏ទូលំទូលាយពីសំណក់បែជាជនគែប់សែទាប់ គែប់មជ្ឈ-

ដ្ឋាន ក្នុងដំណើរការកសាង និងការពារជាតិ និងធ្វើឲ្យបែជាជនកាន់តែមនសា្មារតីគោរពសែឡាញ់ និងគាំទែគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា រួបរួមសាមគ្គីគា្នា ដើម្បីឈានទៅ 

សមែចជ័យជម្នះធំៗថ្មីទៀត ។ អបអរខួបលើកទី ៦៤ ថ្ងែបង្កើតគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា (២៨ មិថុន ១៩៥១ - ២៨ មិថុន ២០១៥ )បែជាជនកម្ពុជា បានសម្ដែងនូវ 

ទស្សនៈ និងចំណប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនជាចែើន ដែលទស្សនវដ្ដីបែជាជនសូមដកសែង់យកមកផ្សាយជូនដូចខាងកែម ៖

ពែះតែជគុណ តាតមហាទី ពែះចៅអធិការវត្ដពែះឥន្ទកោសា នៅទីរួមខែត្ដសៀមរាប បានមនសង្ឃដីកាថ ៖ កែមការ 

ដឹកនំរបស់គណបក្សបែជាជន មិនមែនមនការតែរីកចមែើនផ្នែកអាណចកែប៉ុណោ្ណោះទែ ប៉ុន្ដែវិស័យពុទ្ធចកែក៏មនការរីក  

ចមែើនគួរឲ្យកត់សម្គល់ណស់ដែរ។ វត្ដអារាមបានកើតមនពែងពែត តាមភូមិឃុំ តាំងពីទីជនបទដច់សែយល រហូត 

ដល់ទីបែជុំជន ទីកែុង ។ ពែះសង្ឃមនដល់ទៅរាប់មុឺនអង្គ ពុទ្ធបរិស័ទមនសិទ្ធិធ្វើបុណ្យទានទៅតាមសទា្ធារបស់ខ្លួន។កែម

ការដឹកនំរបស់គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា មិនមនបែកាន់វណ្ណៈ ឬសាសនណឡើយ។ គណបក្សនែះបានធ្វើឲ្យមនសុខដុម 

នីយកម្មនែរាល់សាសនទាំងអស់ ដែលជាមូលហែតុធ្វើសាសនិកនែសាសនទាំងឡាយបានរួមរស់បែកបដោយសុភមង្គល

ជាមួយគា្នាក្នុងសង្គមកម្ពុជាទាំងមូល បង្កើតឲ្យមនជាខឿនឯកភាពជាតិ សាមគ្គីជាតិដ៏រឹងមំបំផុត។ នែះជាសមិទ្ធផលធំ          

ណស់ ដែលគណបក្សបែជាជនធ្វើបាន។ អាតា្មាភាព បួងសួងសូមឲ្យគណបក្សបែជាជននៅតែបន្ដឈ្នះគែប់ៗអាណត្ដិតទៅ

មុខទៀត ។

លោក ហ៊ុន ឡែក អាយុ ៦១ ឆ្នាំ រស់នៅភូមិសែណុក ឃុំក្បាលរមស សែុកសែសាន ខែត្ដស្ទឹងតែងបានឲ្យដឹងថ ៖ 

គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាមនគុណបំណច់ធំធែងណស់នៅក្នុងបែវត្ដិសាស្ដែរបស់ខ្លួន។ គណបក្សនែះបានដឹកនំការ  

សង្គែះបែជាជន ដកឹនំឲ្យមនសុខសន្ដភិាព បងែួបបងែួមជាត ិឯកភាពជាត ិនិងការអភិវឌ្ឍដ៏ធធំែង។ មកដល់ពែលនែះទើប 

យើងមើលឃើញច្បាស់ថ បើគា្មានគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាដឹកនំទែ បែហែលជាយើងមិនបានមើលឃើញពន្លឺអភិវឌ្ឍន៍       

បែបនែះទែ។ គណបក្សដទែឮតែការសន្យាភូតកុហកសព្វបែបយ៉ាងទាំងអស់។ ពួកគែយកការសន្យា និងការភូតកុហកមក

ធ្វើជាទុននយោបាយដើម្បីបោកបែសបែជាជនតែប៉ុណោ្ណោះ។ រូបខ្ញុំផ្ទាល់ ក៏ដូចជាបែជាជនដែលមនសុភវិនិច្ឆ័យសូមគាំទែ    

និងនៅតែបន្ដគាំទែគណបក្សបែជាជនដើម្បីដឹកនំបែទែសជារៀងរហូត ។

អ្នកសែី សុខ សោភ័ណ្ឌ អាយុ ៤០ ឆ្នាំ ជាអ្នកបមែើការងារក្នុងធនគារមួយ 

នៅជិតផ្សារលើ សងា្កាត់លែខ ២ កែុង ខែត្ដពែះសីហនុបានឲ្យដឹងថ៖ខ្ញុំនៅ  

ចងចាំថគែប់កាលៈទែសៈទាំងអស់ទាំងក្នុងគែលំបាកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ ក៏ដូចជានៅក្នុងគែដែលមនសុខសន្ដិភាពក្ដី គឺមនតែ  

គណបក្សបែជាជនកម្ពជុា ដែលបានផ្សារភា្ជាបខ់្លនួយ៉ាងស្ថតិស្ថែរជាមយួបែជាជនកម្ពជុា។ ពែលជបួគែះលបំាកធ្ងនធ់្ងរគណ-

បក្សជាអ្នកជួយដោះសែយ ពែលបែជាជនរស់នៅក្នុងសុខសន្ដិភាព គណបក្សជួយអបអរសាទរ និងថែទាំដោយក្ដីគោរពអា-

ណិតសែឡាញ់។ គា្មានគណបក្សបែជាជន និងគា្មានចលនសង្គែះជាតិដែលដឹកនំដោយសម្ដែចអគ្គមហាទាំងបីគឺគា្មានជ័យ

ជម្នះ ៧ មករាទែ។ បើគា្មានថ្ងែ ៧ មករា គឺពិតជាគា្មានថ្ងែនែះឡើយ។ ខ្ញុំមិនដែលបំភ្លែចនូវគុណបំណច់អ្នកដែលជួយ                

សង្គែះអាយុជីវិតខ្ញុំ គែួសារខ្ញុំ និងបែជាជនម្ដងណឡើយ។ មនជនអគតិខ្លះបានបែមថមក់ងាយគណបក្សដោយពាក្យ

សម្ដីអសុរស គា្មានសីលធម៌ គា្មានគុណធម៌។ ប៉ុន្ដែអ្នកទាំងនោះតែូវមើលឃើញឲ្យច្បាស់ថបើទោះបីជាអ្នកកើតមិនទាន់          

សម័យប៉ុលពតក៏ដោយ ក៏អ្នកតែូវរៀនសូតែពីបែវត្ដិសាស្ដែឲ្យបានច្បាស់លាស់។ សមែប់រូបខ្ញុំផ្ទាល់ ខ្ញុំកើតទាន់សម័យប៉ុលពត តែនៅតូចណស់ មិនចងចាំសែចក្ដីចែើនទែ

តែខ្ញុំសែវជែវសិក្សាស្វែងយល់ពីបែវត្ដិសាស្ដែ ទើបយល់ដឹងការពិត ហើយកាន់តែធ្វើឲ្យខ្ញុំមនចិត្ដសែឡាញ់គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ។

យុវជន គឿន ណរិទ្ធ រស់នៅទីរួមខែត្ដសៀមរាបបាននិយយថ ៖ អបអរសាទរខួបលើកទី ៦៤ ថ្ងែបង្កើតគណបក្ស      

បែជាជនកម្ពុជា ក្នុងនមជាយុវជនកម្ពុជាមួយរូប ខ្ញុំពិតជាមនសែចក្ដីរំភើបរីករាយឥតឧបម ពែះខ្ញុំសែឡាញ់ ខ្ញុំគាំទែគណ-

បក្សបែជាជនកម្ពុជា ជាពិសែសសម្ដែចអគ្គមហាទាំងបីដែលលោកជាមគ្គុទ្ទែសក៏ដ៏ឆ្នើមរបស់គណបក្ស បានដឹកនំឲ្យ                     

បែទែសជាតិមនសុខសន្ដិភាព បានធ្វើឲ្យយុវជនជំនន់ថ្មីនែះមើលឃើញ និងបានទទួលផលពីការអភិវឌ្ឍដ៏ធំធែងនបច្ចុ-     

ប្បន្ន។ នៅពែលដែលបែទែសជាតិមនការរីកចមែើន ក៏ធ្វើឲ្យយុវជនកម្ពុជាមនមទនភាព មនកិត្ដិយស នៅពែលដែល     

យើងបានជួបជាមួយនឹងបរទែសននដែលបានមកកាន់បែទែសកម្ពុជាយើង នោះវាកាន់តែលើកទឹកចិត្តយើងខ្ញុំក៏ដូចជាយុវ

ជនកម្ពុជាទាំងអស់ឲ្យមនសា្មារតីខិតខំតែងតែប់យកគំរូតាមមគ្គុទ្ទែសក៏រៀមច្បងដើម្បីរួមដំណើរជំរុញសង្គមជាតិយើងឲ្យ

កាន់តែមនការវិវឌ្ឍទៅមុខទៀត។
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លោក ម៉ា សុផត រស់នៅភូមិលែខ១ សងា្កាត់លែខ៤ កែុង ខែត្ដពែះសីហនុ បានបញ្ជាក់ថ ៖ ដោយសារតែគណបក្ស 

បែជាជនកម្ពុជាដឹកនំបែទែសបានល្អតែឹមតែូវ  ធ្វើឲ្យបែជាជនរស់នៅក្នុងភាពសុខសាន្ដ មនជីវភាពធូរធារ មនការរីកចមែើន 

គែប់វិស័យ ។ ជាក់ស្ដែងវិស័យទែសចរណ៍ និងការវិនិយោគនៅក្នុងខែត្ដពែះសីហនុ គឺមនកែុមហ៊ុនទាំងបរទែស ទាំងក្នុង 

បែទែស មករកសុីបណ្តាក់ទុន ធ្វើឲ្យបែជាជនមនការងារធ្វើ មនជីវភាពល្អបែសើរ និងមនសិទ្ធិសែរីភាពពែញបរិបូរណ៍ ។ 

ទាំងនែះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថ បែទែសជាតិយើងកំពុងមនសុខសន្ដិភាពទើបផ្ដល់ជំនឿទុកចិត្ដទៅដល់អ្នកវិនិយោគទាំង

ឡាយចូលមករកសុី ។ បែជាជនរស់នៅកែមការដឹកនំរបស់គណបក្ស 

បែជាជនកម្ពុជា ដែលមនសម្ដែចអគ្គមហាទាំងបីជាបែមុខ ជាពិសែសសម្ដែច 

តែជោ  ហ៊ុន  សេន នយករដ្ឋមន្ដែីនែពែះរាជាណចកែកម្ពុជា បានធ្វើឲ្យ 

បែទែសជាតិមនការរីក ចមែើនខា្លាំងកា្លាណស់ ។

លោក មស ទូច អាយុ ៦៥ ឆ្នាំ បែជាជនរស់នៅភូមិអូរកន្ទិល សងា្កាត់បឹងកន្សែង កែុងបានលុង ខែត្ដរតនគិរី បានបងា្ហាញ 

ពីចំណប់អារម្មណ៍ថ ៖ បច្ចុប្បន្ននែះ គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា គឺជាស្នូលដឹកនំដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងការដោះសែយ បញ្ហាគែប់ 

យ៉ាងជូនបែទែសជាតិ គឺធ្វើការដោះសែយដោយពិតៗ មិនបែជាភិថុតិ មិនភូតកុហកដូចគណបក្សដទែទែ។ ដោយ ឡែកនៅ 

សងា្កាត់បឹងកន្សែង កែុងបានលុងយើងនែះ កែមការដឹកនំរបស់គណបក្ស ឃើញថមនការបែបែួលចែើនណស់ ជា 

ពិសែសគឺជីវភាពរស់នៅរបស់បែជាជន យើងឃើញមនសាលារៀន មនវត្ដអារា៉ាម មនផ្លូវថ្នល់ ផ្ទះសម្បែងធំៗ បែជាជនម

នមធ្យាបាយធ្វើដំណើរគែប់ផ្ទះទាំងអស់ ។ ក្នុងពិធីខួបកំណើតបក្សនពែលនែះ ខ្ញុំសូមបែកាសនៅតែបន្ដគាំទែ  គណបក្ស 

បែជាជនកម្ពុជាជារៀងរហូត ។

លោក សម  សុខសែន សមជិកអចិន្តែយ៍គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាសងា្កាត់ស្ទឹងមនជ័យ និងជាបែធានយុវជនសងា្កាត់ 

បងា្ហាញពីចំណប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនថ ៖ ខ្ញុំជាយុវជនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាសងា្កាត់ស្ទឹងមនជ័យ " ខ្ញុំខិតខំបមែើការងារជូន 

ដល់បែជាជនក្នុងសងា្កាត់ ហើយតែូវបានថ្នាក់លើឃើញពីសកម្មភាពបានតែងតាំងរូបខ្ញុំជាបែធានយុវជនសងា្កាត់ខ្ញុំសែឡាញ់ 

គណបក្សបែជាជន និងមនការជឿជាក់យ៉ាងខា្លាំងទៅលើការដឹកនំរបស់គណបក្សបែជាជន ។ ខ្ញុំមិនមែនចូលជាសមជិក 

គណបក្សបែជាជនដោយចែដន្យនោះទែ គឺខ្ញុំស្ម័គែចិត្ត និងជឿជាក់ក្នុងចិត្តថ មនតែគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាតែមួយគត់ 

ដែលមនភាពចាស់ទុំខាងនយោបាយ ជាពិសែសមនសម្តែចទាំងបីជាថ្នាក់ដឹកនំដ៏ល្អ ចែះសែឡាញ់បែជាពលរដ្ឋ គា្មានរីស 

អើង មនពែហ្មវិហារធម៌មកលើបែជាជន  ដូច្នែះហើយទើបធ្វើឲ្យខ្ញុំបាទគាំទែ 

នងិសរ្ឡាញអ់សព់ចីតិត្ពថីល្ើមទៅលើតែគណបកស្បរ្ជាជនកមព្ជុាមយួគត ់ 

ក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ "។

លោក រស់  ហុីង អាយុ៥៤ឆ្នាំ រស់នៅភូមិអូរចិញ្ចៀន ឃុំ សែុកអន្លង់វែង ខែត្ដឧត្ដរមនជ័យ បានឲ្យដឹងថ ៖ ទឹកដីដែល 

យើងខ្ញុំកំពុងរស់នៅនែះ បានទទួលពន្លឺនែសុខសន្ដិភាពកែយគែទាំងអស់។ បើទោះជាកែយគែក៏ពិតមែន តែយើងក៏បាន 

ទទួលសុខសន្ដភិាពហើយដែរ។ បើគា្មានគណបក្សបែជាជនកម្ពជុាទែ គា្មាននយោបាយឈ្នះឈ្នះ របស់សម្ដែចតែជោ ហុ៊ន សេ ន 

ទែនោះ  មែ៉្លះសង្គែមមិនទាន់រលត់ទៅវិញនៅឡើយទែ ហើយភូមិ ឃុំរបស់យើងខ្ញុំ ក៏កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គែម 

ដដែល។ ដូច្នែះឃើញថ គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា មនគុណបំណច់ធំធែងណស់ នែះជាសច្ចធម៌បែវត្ដិសាស្ដែ កុំអ្នកណ 

មកបំភ្លែ ឬមកភូតកុហកឲ្យសោះ។ សម្ដែចអគ្គមហាទាំងបី គឺពិតជាមគ្គុទ្ទែសក៏ដ៏ឆ្នើមរបស់គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា និង 

របស់ បែជាជនកម្ពុជាទូទាំងបែទែស។ យើងខ្ញុំនៅតែបន្ដគាំទែគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា។ មនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា 

ទើបមនសន្ដិភាព និងមនការអភិវឌ្ឍ និងជាទីសង្ឃឹមបែកបដោយភាពកក់ក្ដាដែលមិនអាចខ្វះបាន សមែប់បែជាជនកម្ពុជា 

គែប់ៗរូប ។

លោក អន ចន្ទ័សុជាតិ មនែ្តីបមែើការងារនៅកែសួងកសិកម្ម រុកា្ខាបែមញ់ និងនែសាទ បានមនបែសាសន៍ថ អស់រយៈ 

ពែល ៦៤ ឆ្នាំហើយដែលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាបានបាប់បដិសន្ធិឡើង និងបានផ្សារភា្ជាប់សកម្មភាពជាមួយជីវភាព 

នយោបាយ សង្គម ដោយឆ្លងកាត់ដំណក់កាលលំបាក ស្មុគសា្មាញ ក៏ដូជាការងាយសែួល ហើយគែប់សកម្មភាពទាំងនោះ 

សុទ្ធតែបានការចូលរួមគាំទែយ៉ាងក្លៀវកា្លាពីសំណក់បែជាជនកម្ពុជានៅទូទាំងបែទែស ។ កែមការដឹកនំរបស់គណបក្ស  

បែជាជនកម្ពុជាតាំងពីដើមរៀងមក រហូតដល់សព្វថ្ងែគឺពិតជាតែឹមតែូវ ។ ខ្ញុំផ្ទាល់មើលឃើញថ មនតែគណបក្សបែជាជន 

កម្ពុជាមួយគត់ដែលអាចដឹកនំបែទែសកម្ពុជាឈានឆ្ពោះទៅរកតែើយសុខសន្តិភាព សម្បូររុងរឿង និងសុភមង្គល។ គណ 

បក្សនែះបានបែកាន់ខា្ជាប់នូវគោលបំណង និងឧត្តមគតិរបស់ខ្លួន គឺឈរខាងបែជាជនរស់នៅរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយបែជាជន 

នៅគែប់កាលៈទែសៈ ហា៊ានធ្វើពលីកម្មគែប់បែបយ៉ាងដើម្បីបែជាជន ។ ជាគណបក្សដែលសាងសា្នាដែជាបែវត្តិសាសែ្តនថ្ងែ 

រំដោះបែទែសជាតិ និងបែជាជនឱ្យរួចចាកផុតពីរណ្តាមរណៈនថ្ងែ ៧ មករា ឆ្នាំ ១៩៧៩ ហើយបន្តបង្កើតសា្នាដែជាបែវត្តិ 

សាសែ្ត  ក្នុងការថែរក្សាពូនជែុំសាមគ្កីភាពជាតិ បងែួបបងែួមជាតិ នំបែទែសជាតិ និងបែជាជនជួបនូវសន្តិភាពសុខដុមរមន 

និងអភិវឌ្ឃន៍ ដែលសម័យមុនៗពុំធា្លាប់ជួបបែទះ ។ ខ្ញុំសូមចូលរួមអបអរសាទរដោយសោ្មាះអស់ពីដួងចិត្តទិវាខួបអនុស្សាវរីយ៍

លើកទី ៦៤ ថ្ងែបង្កើតគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ។



30 qñaMTI 14 elx 169 Exmifuna qñaM 2015TsSnavdþI RbCaCn

អ្នកសែី យិន ព បែជាជនរស់នៅសងា្កាត់ កែុងសែនមនោរម្យ ក៏បានបងា្ហាញអំពីទឹកចិត្ដរបស់ខ្លួនថ ៖ រូបខ្ញុំ ក៏ដូចជា      

បែជាជនទាំងឡាយដែរ ក្នុងមួយជីវិតម្នាក់ៗតែូវការតែម្យា៉ាងគត់ គឺការរស់នៅបែកបដោយសុភមង្គល សុខសន្ដិភាពនិងមន

ជីវភាពធូរធារសមរម្យ។ ពែលនែះយើងមនអ្វីៗទាំងអស់នោះហើយ។ តើអ្នកណផ្ដល់ឲ្យមកយើង ជាការពិតវាបានមក          

ដោយការខិតខំបែឹងបែងរបស់យើងផ្ទាល់ ប៉ុន្ដែបើបែទែសគា្មានសុខសន្ដិភាពទែ មនតែភាពចលាចល មនសង្គែម ការ 

កាប់សម្លាប់បង្ហូរឈាមគា្នា តើយើងមនពែលវែលានឹងបង្កើនជីវភាពរស់នៅដូចម្ដែចទៅសុភមង្គលនៅឯណ រឿងទាំងអស់

យើងសុទ្ធតែបានឆ្លងកាត់រួចហើយ តាំងពីសង្គែមឆ្នាំ១៩៧៥រហូតដល់មកឆ្នាំ១៩៧៩ និងដល់ឆ្នាំ១៩៩៨ ទើបនយោបាយ 

ឈ្នះ ឈ្នះ ធ្វើឲ្យបញ្ចប់សង្គែមទាំងសែុង។ តើអ្នកណជាអ្នកដឹកនំ ដើម្បីរំលត់ភ្លើងសង្គែមនែះ នោះគឺគណបក្សបែជាជន 

កម្ពុជា និងសម្ដែចអគ្គមហាទាំងបី ជាបែមុខដឹកនំដ៏ឈា្លាសវែតែមួយគត់ ។ ហែតុនែះខ្ញុំគាំទែដោយគា្មានលក្ខខណ្ឌចំពោះ 

គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ដែលបែៀបបានស្មើនឹងឪពុកម្ដាយដ៏មនគុណធំធែងបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ ។

លោក កែវ សាវុធ បច្ចុប្បន្នជាបែធានយុវជនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា 

សងា្កាត់ចាក់អងែលើបានបញ្ជាក់ពីអាម្មរណ៍របស់ខ្លួនថ ៖ ក្នុងវ័យជាយុវជនខ្ញុំ 

សែឡាញ់ គោរព និងស្ម័គែចិត្តចូលជាសមជិកគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាដោយគា្មានការបង្ខិតបង្ខំ ពែះខ្ញុំនឹកឃើញថ មន

តែគណបក្សបែជាជនតែមួយគត់ដែលបានជួយសង្គែះបែជាពលរដ្ឋឲ្យរួចផុតពីរបបបែល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត។ បើគា្មាន

ការជួយសង្គែះទាន់ពែលវែលាទែ គឺពែលនែះគា្មានវត្តមនរបស់រូបខ្ញុំដែលកំពុងរស់នៅនបច្ចុប្បន្នឡើយ ។ គណបក្សបែជា-

ជនបានរំដោះបែជាពលរដ្ឋទូទាំងបែទែសចែញពីរបបបែល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត ក្នុងនោះក៏មនកែុមគែួសាររបស់ខ្ញុំ ដែល 

មនឳពុក និងម្តាយជាទីសែឡាញ់បានបង្កើតរូបខ្ញុំឲ្យបានរស់រានមនជីវិតមកដល់ពែលនែះ ក៏អាសែ័យទៅលើការជួយ 

សង្គែះពីគណបក្សបែជាជន ។ ក្នុងនមខ្ញុំជាយុវជន ខ្ញុំសូមប្តែជា្ញាចិត្តគាំទែគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាជារៀងរហូត ដោយពុំ 

ងាករែ ទោះបីជាគណបក្សដទែមកឃោសនបំភ្លែអូសទាញយុវជនឲ្យចូលរួមក្នុងនិន្នាការនយោបាយរបស់ពួកគែក៏ដោយក៏   

រូបខ្ញុំប្តែជា្ញាបមែើគណបក្សបែជាជនអស់មួយជីវិត ។

លោក កែត វា៉ាន់ធី អាយុ៣៧ឆ្នាំ មែភូមិជែសែន សងា្កាត់ កែុងមនោរម្យ ខែត្ដមណ្ឌលគិរី បានមនបែសាសន៍ថ ៖ គណ-

បក្សបែជាជនកម្ពុជា គឺជានិមិត្ដរូបនែសុខសន្ដិភាព បែជាធិបតែយ្យ បូរណភាពទឹកដី ការបងែួបបងែួមជាតិ និងការអភិវឌ្ឍន៍។ 

គណបក្សមនតួនទីធំធែងណស់ ក្នុងការដឹកនំការសង្គែះជាតិ រហូតធ្វើឲ្យមនការអភិវឌ្ឍដល់សព្វថ្ងែ។ អ្នកណមើល 

មិនឃើញពីសច្ចធម៌នែះ គឺជាមនុស្សរមិលគុណសុទ្ធសាធតែម្ដង។ សម្ដែចទាំងបីបានខិតខំបែឹងបែងខា្លាំងណស់ក្នុងការដឹក

នំបែទែសជាតិ ដោយហែតុនែះទើបបែជាជនភាគចែើនលើសលប់នៅតែបន្ដគោរពសែឡាញ់ និងគាំទែសម្ដែច គាំទែគណ-

បក្សបែជាជនកម្ពុជា តាំងពីដើមរៀងមក រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននែះ។ រូបខ្ញុំផ្ទាល់ នៅតែចងចាំជានិច្ចសា្នាដែដឹកនំរបស់សម្ដែច ជា

ពិសែសគឺតួនទីដ៏ធំធែងរបស់គណបក្សបែជាជន ដែលមនសម្ដែចដឹកនំ ធ្វើឲ្យកម្ពុជាបែមុខមត់ថ្មីយ៉ាងឆប់រហ័សបំផុត។ 

ក្នុងឱកាសខួបកំណើតគណបក្សនពែលនែះ ខ្ញុំសូមបងា្ហាញពីអារម្មណ៍របស់

ខ្ញុំដោយសោ្មាះថ ខ្ញុំនៅតែគាំទែគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាអស់មួយជីវិត ។

លោក គឹម សីម៉ា អាយុ ២៨ ឆ្នាំ នៅភូមិចុងថ្នល់ ឃុំបារាយណ៍ សែុកដូនកែវ ខែត្តតាកែវ បច្ចុប្បន្នជាកម្មករបមែើការងារ 

ក្នុងរោងពុម្ពអរិយធម៌បានមនចំណប់អារម្មណ៍ថ ថ្វីត្បិតរូបខ្ញុំជាយុវជនសម័យកែយសងែ្គាមក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែតាមរយៈការ

រៀបរាប់របស់ឪពុកម្តាយ និងអ៊ុំចាស់ៗបានឱ្យដឹងថ ក្នុងសម័យប៉ុលពត បែជាជនកម្ពុជារស់នៅសែនលំបាក មហាវែទន រង 

នូវការកាប់សម្លាប់យ៉ាងរងា្គល កុំតែបានគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាវាយផ្តួលរំលំរបបនែះ ហើយដឹកនំបែទែសទទួលបានសុខ

សន្តិភាព និងមនការអភិវឌ្ឍបែទែសជាតិសម្បូរសប្បាយ យើងមនឱកាសបានសិក្សារៀនសូតែ បង្កើនចំណែះដឹង ។ ខ្ញុំ      

ឃើញជាក់ស្តែងនឹងភ្នែកនូវការរីកចមែើនគែប់បែបយ៉ាង កែមការដឹកនំរបស់គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិ-

បាល ដែលមនសម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន ជាបែមុខដឹកនំបែកបដោយភាពឈា្លាសវែ ។ គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាដឹកនំ  

បែទែសរយៈពែល ៣៦ ឆ្នាំ ចាប់ពីបាតដែទទែ រហូតដល់មនការរីកចមែើនដូចសព្វថ្ងែនែះ មិនដូចគណបក្សឯទៀតបានតែ 

សន្យាខ្យល ់មនិបានធ្វើអ្វទីាងំអស ់បង្កតែការលបំាកដលស់ង្គមជាត ិ ។ ដោយមើលឃើញបែបនែះ ខ្ញុមំនិបោះបងច់ោលអ្វដីែល 

មនក្នុងដែសែប់នោះគឺសុខសន្តិភាព ការអភិវឌ្ឍ ។ ពែះថផ្លែផ្កាទាំងនែះបានមកពីយើងមនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា  

ដឹកនំតែឹមតែូវ ជាបក្សដើម្បីបែជាជន ៕

លោកសែី ឈិន  គឹមយិន អាយុ៦៥ឆ្នាំ រស់នៅភូមិរាជានុកូល សងា្កាត់ កែុងស្ទឹងតែង ខែត្ដស្ទឹងតែង បានមនបែសាសន៍ 

ថ ៖ រំលឹកដល់ខួបកំណើតគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា  ធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់រឿងអតីតកាលជាចែើន  ដែលជីវិតខ្ញុំ ក៏ដូចជាជី

វិតបែជាជនកម្ពុជាទាំងអស់បានជួបបែទះក្នុងរបបប៉ុលពត បើកំុតែគណបក្សបែជាជនជួយរំដោះទាន់ មែ៉្លះយើងទាំងអស់គា្នា 

សា្លាប់បាត់ទៅហើយ ។ ការបែរព្ធខួបកំណើតគណបក្សនពែលនែះ គឺជាការសម្ដែងនូវការដឹងគុណជាពន្លឹកដល់វីរយុទ្ធជន  

យុទ្ធនរី អ្នកស្នែហាជាតិ និងបែជាជនខ្មែរគែប់រូបដែលបានធ្វើពលិកម្មដើម្បី ឲ្យជាតិមតុភូមិរស់រានមនជីវិតរហូតមកដល់ 

សព្វថ្ងែនែះ ។ បើបែៀបធៀបពីអតីតកាល ជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្ន គឺមនសភាពខុសគា្នាដូចមែឃនិងដី ដែលយើងទាំងអស់គា្នាមិន 

នឹកសា្មានដល់ ពែះបែទែសជាតិមនការអភិវឌ្ឍលឿនណស់ ។ នែះមកពីថ្នាក់ដឹកនំគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាមនគោល 

នយោបាយដឹកនំបែទែសបានតែឹមតែូវ សែបតាមឆន្ទៈរបស់បែជាជន ។ 



qñaMTI 14 elx 169 Exmifuna qñaM 2015 TsSnavdþI RbCaCn 31

e)aHBum<eday eragBum< GriyFm’ pÞHelx 92/ pøÚvelx 594/ sgáat;bwgkk; II x½NÐTYleKak-PñMeBj 
H/P : 012 990 935 / Tel : 023 885 188 / Fax : 023 885 189 E-mail : ariyathoar@yahoo.com

- បាទ... គឺសំឡែងនោះហើយ ដែលធ្វើឲ្យរថយន្តខ្ញុំកើតជំងឺ 

អាលែរហ្សីភា្លាមៗពែះ        រថយន្តដឹកទឹកកកបុកពីកែយយ៉ាងខា្លាំង ។ 

សូមលោកនគរបាល ពិនិត្យមើលគូទវាផងទៅ ខ្ទែចអស់ហើយ ! ។

របស់សំខាន់

 នៅក្នុងថ្នាក់រៀនមួយ លោកគែូសួរសិស្សៈ

- ប្អូនម៉ក់និយយមកមើលតើរបស់សំខាន់អ្វី ដែលពែលនែះមនតែ 

កាល ពី ១០  ឆ្នាំមុន មិន ទាន់មន ?

កុមរ ម៉ក់ ដំអក់បន្តិច ទើបឆ្លើយៈ

- ជមែបបែសាសន៍លោកគែូ របស់សំខាន់បំផុតនោះ គឺរូបខ្ញុំនែះហើយ 

បាទ ។ កាលពី១០ឆ្នាំមុន ខ្ញុំមិនទាន់កើតផង។

អត់អូនម្ត្រចបាន

ទើបវិលតែឡប់ពីដើរកម្សាន្តជាមួយមិត្តភក្តិ ចូលដល់ផ្ទះភា្លាមនង 

សារា៉ាយនិយយឡូឡា ដក់ប្តី:

- ថ្ងែនែះជាទិវាសិទ្ធិនរី បងបានយល់ពែមឲ្យអូនដើរកម្សាន្តជាមួយ 

មិត្តភក្តិ ដោយធានធ្វើការផ្ទះ ជំនួសអូន ពែមទាំងមើលថែរក្សាកូនផងដែរ។ 

ចុះហែតុអី ក៏អ្វីៗរាត់រាយពែញផ្ទះ ឯខ្លួនកូនឲ្យគគែិច អត់ផ្ងូតទឹកសម្អាតខ្លួន

ឲ្យគា្នាសោះ ហើយមិនដឹងថ កូនបានបាយញុំា ឬក៏អត់ទែ ?

សារា៉ាន់ ឆ្លើយតបបែពន្ធយ៉ាងទន់ភ្លន់ :

- ឱ អូនសម្លាញ់អើយ ចាំបាច់ខឹងសម្បាធ្វើអី ។ កាលពីយើងទើបបានគា្នា 

ដំបូង បងបានបែប់អូនច្បាស់ហើយតើថ :

" បងសែឡាញ់អូនខា្លាំងណស់ បើអត់អូននៅក្បែរបងពិតជាទន់ដែ-

ជើង ធ្វើអ្វីមិនកើតទែ " ។

បានដោយ្រហ្វ៊ី

ថ្ងែនែះ លោក ឡាង មនភារកិច្ចចុះបំពែញបែសកកម្មតាមជាយដែន 

រយៈពែលពីរសបា្តាហ៍  ។ នងកូលាបជាភរិយបានជូនដំណើរប្តីដល់ 

សា្ថានីយ៍រថភ្លើង។

ពែលលោក ឡាង ហៀបឡើងជិះរថភ្លើង នងកូលាបញញឹមអឹមអៀន 

ឱនខ្សិបដក់តែចៀក ប្តី :

"បែកគា្នារយៈពែលពីរសបា្តាហ៌នែះ អូនសង្ឃឹមថ បងនឹងមិនខ្ជះខា្ជាយ 

លុយកាក់ ទៅលើអ្វ ីដែលកាលនៅផ្ទះបានដោយ្រហ្វ្៊នីោះទែ ណបងណ " ។

សុំកុំច្រឡ ំ

ក្នុងពែលធ្វើដំណើរតាមទូកដមួយ បុរសម្នាក់និយយទៅកាន់នងកែមុំ 

ដែលអង្គុយក្បែរគា្នា :

- លាក់បាំងអី រាល់ពែលឃើញនងសើច ខ្ញុំចង់តែអញ្ជើញនងទៅ 

កាន់កន្លែងខ្ញុំ...។

នងកែមុំញញឹមឱនមុខចុះបន្តិចរួចឆ្លើយរបៀបអៀនបែៀន :

- ហុីស..ហុីស..សុំទោស លោកដូចជាសរសើរនងខ្ញុំពែក ហើយ:

- សូមនងកុំចែឡំ ខ្ញុំនែះជាដុកទ័រធ្មែញ ។ ចង់ឲ្យអ្នកនងទៅកន្លែងខ្ញុំ 

ដើម្បីខ្ញុំព្យាបាលឆ្មែញជូន បែយោជន៍កុំឲ្យខូចចែើនពែកតើ ៕

ពិនិត្យមើលគូទ
នៅកន្លែងផ្លូវខ្វែង នគរបាលបែចាំ 

ការគោលដៅ ចែញសា្ទាក់រថយន្តមួយ 

គែឿង ដែលនៅតែបរឆ្លងផ្លូវពែលភ្លើង 

កែហម ។

អ្នកបើកបរចែញមកបកសែយ ៖

- មិនមែនខ្ញុំ បើកបរបំពានច្បាប់ទែ តែ

នែះមកពីរថយន្តខ្ញុអំាលែរហ្ីសសំឡែង ! 

-  ស្អី ! អាលែរហ្សីយ៉ាងម៉ែច ?

- ចុះអម្បាញ់មិញ លោកមនឭសំឡែងគែំងទែ ?

- ថីមិនឭ ចុះវាយ៉ាងម៉ែច ?

- ហុកសឹបបួនឆ្នាំកន្លងទៅ  យើងចងចាំនៅគែប់អងា្គ

 ទិវាកំណើតបក្សបែជា  ជនកម្ពុជាដ៏ថ្លែថ្លា ។

- ថ្ងែម្ភែបែំបីមិថុន   បែវត្តិពិសា្តារខ្មែរពួតដែ

 ឆ្នាំហាសឹបមួយ (១៩៥១)ឥតកាឡែ បែសូតបក្សថ្លែរួមកម្លាំង ។

- កែកឈរតស៊ូរួមឆន្ទៈ  ពុះពារឧបសគ្គស្ម័គែតតាំង

 លះបង់ឈាមសែស់សោ្មាះចូលច្បាំង បែយុទ្ធបែឆំងនឹមតែួតតែ ។

- ចែើនដំណក់កាលកន្លងទៅ  បក្សផ្សារភា្ជាប់នៅនឹងបែជា 

 ដឹកនំរំដោះបែឹងពុះពារ  បង្កាែបខា្មាំងមរបានជោគជ័យ ។

- វាយផ្តួលរំលំសង្គមក្បត់  របបជូរចត់កាប់បែល័យ

 ធ្វើពលិកម្មដ៏ថ្លាថ្លែ   ដោយបក្សឈា្លាសវែរំដោះជាតិ ។

- បែំពីរមករាចិតបែំបួន (៧.០១.១៩៧៩) ជោគជ័យផ្ទួនៗបន្តទៀត

 បក្សផ្តើមការពារកសាងជាតិ  អភិវឌ្ឍឥតឃ្លាតជាជំហាន ។

- ពីគំនរផែះក្លិនឆ្អែះឆ្អាប  ពីកែដុនដបរស់អត់ឃ្លាន

 កា្លាយជាហុឺហាមនធនធាន  មនវត្តថ្នល់សា្ពោនមនសាលា ។

- មនសន្តិភាព សែរីភាព  ជឿនលឿនពែញពែៀបគែបច់លន

 ដោយគោលនយោបាយថ្លែថ្លា មគា៌ចែសា្តាបក្សដឹកនំ ។

- បក្សបែជាជនកម្ពុជា  បក្សមហិម បក្សរឹងមំ

 បក្សមនគុណធ្ងន់ បក្សថែទាំ  មនបក្សដឹកនំជាតិរុងរឿង ។

(បទពាក្យ ៧)
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24- É>] m:m b‘unehg RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
25-  É>] fa y:av GnuRbFanKN³kmµaFikarKNbkSFnaKarCatiénkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 213>470`
26- É>] CU yinsIum rdæelxaFikarRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
27- É>] G‘uk R)afña rdæelxaFikarRksYgB½t’man >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
28- É>] Xwm sariT§ RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
29- É>] ):av hmpan GnurdæelxaFikarRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
30- É>] sU CughYr RbFanRkumRbwkSaextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
31- É>] cay bUrin GñktMNagraRsþmNÐlkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
32- É>] sYs y:ar:a GñktMNagraRsþmNÐlRBHvihar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
33- É>] nr³ rtn³vDÆena rdæelxaFikarRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
34- É>] XYn r:anIn rdæelxaFikarRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
35- É>] ekA xundar:a GnuRbFanRkumkargarfñak;kNþalcuHCYyextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
36- É>]>]>esnIyÉk mas viriT§ GKÁelxaFikarénGCJaFrCatiRbqaMgeRKÓgejon >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
37- É>] qay bJT§iEsn GKÁnaykénGKÁnaykdæanerobcMEdndInKrUbnIykmµ nigsMNg;  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
38- É>]> bUn lwmehg GnurdæelxaFikarTIsIþkarKN³rdæmRnIþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
39- É>] esg eTog CMnYykarpÞal;semþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
40- É>] kwm Cati GnurdæelxaFikarRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
41- É>] em:A b‘unNarin smaCikKN³kmµaFikarkNþalKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
42- É>] Em:n suIpan; smaCikRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
43- É/] ):an b‘uneFOn rdæelxaFikarRksYgEpnkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
44- elakCMTav swug sIuyut >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
45- É>] Kwm Fa RbFanRkumRbwkSaextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
46- É>]bNiÐt mas b:U GnurdæelxaFikarRksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
47- elakCMTav Titü c½nÞtarIn GnurdæelxaFikarRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
48- É>] Ta c½nÞlIda TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
49- É>] Em:n vibul RbFanKN³hirBaØvtßúénKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
50- É>] RCun efra:va:t TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
51- É>] em:A LaMg GnurdæelxaFikarRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
52- É/] G‘un qalI smaCikRkumRbwkSaextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
53- elak eGam cn RbFannaykdæanc,ab; vivaT nigsßitiénGKÁnaykdæanBn§dar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
54- ]kj:a sn kusl GnuRbFanKNbkSRsukkMBg;sila >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 duløar
55- elak sarU rdæCati m®nþIsalaextþéb:lin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  70>000`
56- elak sarU rdæbBaØa m®nþIsalaextþéb:lin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  70>000`
57- elak sarU rtna m®nþIxNÐrdæ)aléRBeQI extþmNÐlKirI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  70>000`
58- É>] h‘U taMgeGg rdæelxaFikarRksYgEpnkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
59- elakCMTav exg sMv:ada rdæelxaFikarRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
60- É>] say bUrin TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
61- É>] Bt can;nI smaCikRkumkargarcuHCYyextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
62- É>] ehg vNÑa smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
63- elak tak suvNÑnI GnuRbFannaykdæanGWr:ub énRksYgkarbreTs nigshRbtibtþikarGnþrCati >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
64- elak s‘ag can; smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
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1- elakCMTav Em:n sMGn smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgTMnak;TMngCamYyrdæsPa RBwT§sPa nigGFikarkic© > 400>000`
2-  É>] Ek Kwmya:n smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanRkumkargarcuHextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
3-  É>] G‘uk r:ab‘un smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgksikmµ rkçaRbmaj; nigensaT> 100 duløar
4-  É>] h‘un eNg RbFanKN³kmµkarTI 4 énrdæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
5- É>] min Xin RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFmµkar nigsasna nigelakCMTav gYn FYn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
6- É>] RtaM GIuvtwk RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
7- É>] efag xun RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
8- É>] R)ak; cMerIn smaCikRBwTæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
9- É>] Kg; vibul RbtiPUraCrdæaPi)alTTYlbnÞúkGKÁnaykdæan énGKÁnaykdæanBn§dar énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>> 100 duløar
10- É>] ln; lwméf RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþkMBg;cam>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
11- É>] eCog GM RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
12- É>] GUsµan hasSan; RbFanKN³clnasasnik\søaménKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
13- É>] sr cMru:g RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþRkecH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
14- É>] )a: suCativgS RbFanKN³kmµaFikarKNbkSraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
15- É>] Qit suxun GPi)alénKN³GPi)alextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
16- É>] m:m b‘unnag GnuRbFanKN³kmµkarTI 10énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
17- É>] yU Pirmü smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;s<W RbFanRkumkargarcuHRsuk»ra:l; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
18- KN³kmµaFikarKNbkSextþ)at;dMbg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
19- KN³kmµaFikarKNbkSextþesomrab >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
20- KN³kmµaFikarKNbkSextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
21- KN³kmµaFikarKNbkSRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
22- KN³kmµaFikarKNbkSextþkMBg;FM >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
23- É>] lwm Kaneha RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
24- É>] m:m b‘unehg RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
25-  É>] fa y:av GnuRbFanKN³kmµaFikarKNbkSFnaKarCatiénkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 213>470`
26- É>] CU yinsIum rdæelxaFikarRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
27- É>] G‘uk R)afña rdæelxaFikarRksYgB½t’man >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
28- É>] Xwm sariT§ RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
29- É>] ):av hmpan GnurdæelxaFikarRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
30- É>] sU CughYr RbFanRkumRbwkSaextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
31- É>] cay bUrin GñktMNagraRsþmNÐlkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
32- É>] sYs y:ar:a GñktMNagraRsþmNÐlRBHvihar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
33- É>] nr³ rtn³vDÆena rdæelxaFikarRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
34- É>] XYn r:anIn rdæelxaFikarRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
35- É>] ekA xundar:a GnuRbFanRkumkargarfñak;kNþalcuHCYyextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
36- É>]>]>esnIyÉk mas viriT§ GKÁelxaFikarénGCJaFrCatiRbqaMgeRKÓgejon >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
37- É>] qay bJT§iEsn GKÁnaykénGKÁnaykdæanerobcMEdndInKrUbnIykmµ nigsMNg;  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
38- É>]> bUn lwmehg GnurdæelxaFikarTIsIþkarKN³rdæmRnIþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
39- É>] esg eTog CMnYykarpÞal;semþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
40- É>] kwm Cati GnurdæelxaFikarRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
41- É>] em:A b‘unNarin smaCikKN³kmµaFikarkNþalKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
42- É>] Em:n suIpan; smaCikRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
43- É/] ):an b‘uneFOn rdæelxaFikarRksYgEpnkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
44- elakCMTav swug sIuyut >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
45- É>] Kwm Fa RbFanRkumRbwkSaextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
46- É>]bNiÐt mas b:U GnurdæelxaFikarRksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
47- elakCMTav Titü c½nÞtarIn GnurdæelxaFikarRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
48- É>] Ta c½nÞlIda TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
49- É>] Em:n vibul RbFanKN³hirBaØvtßúénKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
50- É>] RCun efra:va:t TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
51- É>] em:A LaMg GnurdæelxaFikarRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
52- É/] G‘un qalI smaCikRkumRbwkSaextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
53- elak eGam cn RbFannaykdæanc,ab; vivaT nigsßitiénGKÁnaykdæanBn§dar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
54- ]kj:a sn kusl GnuRbFanKNbkSRsukkMBg;sila >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 duløar
55- elak sarU rdæCati m®nþIsalaextþéb:lin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  70>000`
56- elak sarU rdæbBaØa m®nþIsalaextþéb:lin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  70>000`
57- elak sarU rtna m®nþIxNÐrdæ)aléRBeQI extþmNÐlKirI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  70>000`
58- É>] h‘U taMgeGg rdæelxaFikarRksYgEpnkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
59- elakCMTav exg sMv:ada rdæelxaFikarRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
60- É>] say bUrin TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
61- É>] Bt can;nI smaCikRkumkargarcuHCYyextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
62- É>] ehg vNÑa smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
63- elak tak suvNÑnI GnuRbFannaykdæanGWr:ub énRksYgkarbreTs nigshRbtibtþikarGnþrCati >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
64- elak s‘ag can; smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
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65- elak XYn sMbUr smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
66- elakCMTav esO c½nÞfa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
67- elak Ca vuT§I smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
68- kBaØa pag nitEhV‘rI mRnþIRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
69- elak eg:a em:gRCYn GPi)alRkuge)a:yEb:t >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
70- elak G‘¿u raRtI RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRkugesrIesaP½NÐ extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
71- elak sYn suFI RbFanmnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
72- elak Kwm b:uNÑa smaCikKN³kmµaFikarKNbkSextþesomrabRbFansaxaKNbkSmnÞIrsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
73- elak Kat h‘ul RbFanKN³kmµaFikarKNbkSsgáat;pSarkNþal extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
74- elak cab DINa smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkS xNÐdUneBj RbFanKN³kmµkarpSarkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
75- elak hg; bU RbFanRkumkargarcuH XuMrevog RsuksMerag extþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
76- É>] m:uk m:aer:t smaCikrdæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
77- É>] evg saxun rdæelxaFikarRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  40>000`
78- elak lI sarI smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkS RbFanmnÞIrerobcMEdndI extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  40>000`
79- elak Kwm suvNÑ RbFanmnÞIrsaFarNkar extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
80- É>] siun vuT§I smaCikGciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
81- É>] QMu vNÑariT§ GPi)alrgextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
82- elak em:A suxlIm GnuRbFanmCÄmNÐlCatievC¢saRsþbUraNRksYgsuxaPi)al smaCikRkumkargarcuHextþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
83- elak can; sIuNat smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
84- elak XU eBA GPi)alRsuksVayeck>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
85- elak eTB visidæ GnuRbFanKN³RtYtBinitüKNbkSextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
86- kBaØa Ekv suCata GnuRbFanelxaFikardæanGmKN³kmµkarTI 4 énRBwT§sPa smaCikaRkumkargarcuHextþrtnKirI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
87- É>] cug Ept GPi)alrgextþbnÞaymanC½y  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   20>000`
88- elak Qa b‘unriT§ smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
89- elak em:A hak; smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
90- elak lwm vIrkS smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
91- elak lwm efg smaCikRkumkargarcuHextþkNþal>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
92- elak eXøak sMGag smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
93- elak Ca KwmlIn RbFanelxaFikardæanGmKN³kmµkarTI 4 énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
94- elak hug RCin RbFanKN³hirBaØvtßúénKN³kmµaFikarKNbkSextþ)at;dMbg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
95- elak mIu vuF§a mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
96- elak G‘ut sMGan GFikarrgénGFikardæanRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg;  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
97- elak KYc can;Titü GaCIvkr extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
98- elak lI sarun mRnþIRksYghirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 15>000`
99- elak G‘uc savn GnuRbFanmnÞIrksikmµ extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 15>000`
100- É>] esg sumunI smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkSRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
101- É>] b:uj sc©³ GKÁnaykkic©karbec©keTsénRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
102- elak mIu lIhYt smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
103- elak CYn vNÑriT§ smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
104- elak gYn eBRC RbFannaykdæanTwks¥at RksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
105- elak m:m Rbus GnuRbFannaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusSénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
106- elak esA smösS GnuRbFannaykdæanhirBaØvtßúénRksYgénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
107- elak Qun b‘uneQOn smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
108- elak efg b‘unetg smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
109- elak sVay suKn§I smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
110- elak sux cMNan smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
111- elak esA smÖar RbFankariyal½ybNþúHbNþalénnaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusS énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>> 10>000`
112- elak Tit criya RbFankariyal½yKNenyünaykdæanhirBaØvtßú énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
113- elak Esm sMNag RbFankariyal½yRKb;RKgRbB½n§Farasa®sþnaykdæanFarasa®sþ ksikmµ énRksYgFanFanTwk nig]tuniym > 10>000`
114- elak sux tara smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
115- elak sU pløI smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
116- elak hYt Fan smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
117- elak TIm vudæarI smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
118- elak Nub eromNI smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
119- elak sarun sm,tþi smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
120- elak sr viciRt smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
121- elak TUc supløa smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
122- elak CMu ]tþra: smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
123- elak Qñag b‘uy smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
124- kBaØa m:ak; Picehok m®nþIRkumh‘un JC saxa)at;dMbg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
125- elak ys; Ful smaCikRkumkargarcuHRsukkMBg;lav extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
126- elak Lúg cnßa smaCikRkumkargarcuHRsukkMBg;lav extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
127- elak Lac PIra:t; smaCikRkumkargarcuHRsuk)aPñM extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
128- elak Qag suvNÑara: mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
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