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TUlRBHbgÁMeyIg´ sUm]TiÞsbYgsYgKuNbuNüRBHrtnRt½y vtßús½kiþsiTi§nanakñúgelak eTvta       

rkSaRBHmhaesVtcäRt nigRBHviBaØaNkçn§énGtItRBHmhakSRt RBHmhakSRtiyanIExµrRKb;RBHGgÁ sUm 

CYyeR)aHRBM KaMBarEfrkSaRBHkruNaCaGm©as;CIvittmál;elIt,Úg CaTIskáar³d¾x<g;x<s;bMput sUmmanRBH 

raCsuxPaBbribUr RBHbBaØajaNPøWføa RBHCnµayuyWnyUr edIm,IKg;Rbfab;kñúgRBHsIrIraCsm,tiþ CanimitþrUb 

d¾x<g;x<s;bMputén ÉkraCü ÉkPaBCati GFibetyüCati bUrNPaBTwkdI vDÆnPaB nigvibulPaB én 

RBHraCaNacRkkm<úCa nigCamøb;d¾RtCak;énRbCara®sþExµrterogeTA .

         sUmRkabbgÁMTUlfVayedaykIþktBaØútaFm’d¾RCaleRCAbMput

         TsSnavdIþRbCaCn
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sUmRbsiT§BrbvrmhaRbesIrCUn

RbFankitiþysKNbkSRbCaCnkm<úCa

nigCaRbFanRkumRbwkSaCatirNsirSsamKIÁGPivDÆn_matuPUmikm<úCaCaTIeKarBd¾x<g;x<s; ¡

kñúg»kasd¾mhankçtþb£kSénTivaKRmb;Cnµayu 83 QancUl 84 vsSa rbs;semþc

eyIg´sUmlM»nkayeKarBedaykIþ  dwgKuNd¾RCaleRCAbMput semþcGKÁmhaBjacRkI  rdæbursd¾]tþúgÁ]tþm 

énRbCaCnkm<úCa Edl)anlHbg;Gs; kmøaMgkay kmøaMgcitþ nigbBaØajaN edIm,IrMedaHRbeTsCati      nigRbCaCn 

[rYcputBIrbbRbl½yBUCsasn_sahavyg;XñgbMput     nigdwknaMksag    karBarmatuPUmikm<úCa seRmc)an         

smiT§pld¾FMeFgCaRbvtþisaRsþtaMgBIéf¶C½yCmñH  7 mkra rhUtmkdl;dMNak;kalsnþiPaB RbCaFibetyü    

nigGPivDÆn_nabc©úb,nñ. 

sUm]TiÞsbYgsYgKuNbuNü RBHrtnRt½y  eTvtaqñaMfµI  nigvtßús½kþisiT§iTaMgLaykñúgelak RBmTaMgetC³ )armI 

énviBaØaNkçn§rbs;buBVvIrbursExµrRKb;CMnan;     sUmtamCYyeR)aHRBM KaMBar EfrkSasemþc nigelakCMTav   sUm          

)anRbkbnUvBuT§BrTaMgbYnRbkar KWGayu vNÑ³ sux³ Bl³ Caerogdrab edIm,IdwknaMRbeTskm<úCa nig 

KNbkSRbCaCnkm<úCa seRmc)aneCaKC½yFM²fµI²eTot .

eKarBCUnedaykþIktBaØútaFm’d¾RCaleRCAbMput

TsSnavdþIRbCaCn
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បោះឆ្នោតឲ្យគណបក្សបោជាជនកម្ពុជា
សន្តិភាពនឹងមានបន្ត ឱកាសអភិវឌ្ឍន៍នឹងមានបន្ត

Voting CPP to Continue Peace and Development
ការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រេជាជនកម្ពុជានៅទូទាំងប្រេទ្រេស ក្នុងការបោះ

ឆ្នោតជ្រេើសរើសក្រេុមប្រេឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ នាថ្ង្រេ ទី៤ ខ្រេមិថុនា ឆ្នោំ២០១៧ 
ខាងមុខន្រេះ គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះដំណើររើកចម្រេើន  
របស់ឃុំ សង្កាត់នីមួយៗតទៅមុខទៀត និងការលើកកម្ពស់កម្រេិតជីវភាព  
របស់ប្រេជាជនគ្រេប់រូបនៅគ្រេប់មូលដ្ឋាន ឲ្យបានកាន់ត្រេប្រេសើរឡើង ។ 
ជាពិស្រេស ការបោះឆ្នោតន្រេះមានសារៈសំខាន់ក្រេល្រេងដល់ការថ្រេរក្សា
សន្តិភាព ស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្ឍប្រេទ្រេសជាតិ។ 

គួររំព្ញកថា តាមរយៈការបោះឆ្នោតជាបន្តបនា្ទាប់កន្លងមក ប្រេជាជន        
កម្ពុជាបានធ្វើការសម្រេចចិត្ត ដ៏ត្រេឹមត្រេូវ ប្រេកបដោយសុភវិនិច្ឆ័យដោយ      
បានជ្រេើសយកគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា ឲ្យដឹកនាំប្រេទ្រេសទាំងនៅថា្នោក់ 
ជាតិ ថា្នោក់ក្រេមជាតិ និងថា្នោក់ឃុំ សង្កាត់ ព្រេះប្រេជាជនបានឃើញច្បាស់ថា 
មានត្រេគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា  ប៉ុណ្ណោះដ្រេលមានសមត្ថភាព និងលទ្ធ-
ភាពគ្រេប់គ្រេន់ ដើម្បីសម្រេចនូវបំណងប្រេថា្នោរបស់ខ្លួន។ សម្រេប់ការ      
បោះឆ្នោតជ្រេើសរើសក្រេុមប្រេឹក្សាឃុំសង្កាត់អណត្តិទី៤ ន្រេះ គណបក្ស              
ប្រេជាជនកម្ពុជានៅត្រេជាជំរើសដ៏ល្អបំផុតរបស់ប្រេជាជន ពីព្រេះគណបក្ស 
ប្រេជាជនកម្ពុជា មានឧត្តមភាពលើសលប់ដ្រេលគណបក្សផ្ស្រេងៗទៀត   
គ្មាន និងមិនអាចមានបានឡើយ។ ឧត្តមភាពន្រេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងច្បាស់តាម    
រយៈកតា្តាធំៗដូចខាងក្រេម៖
 គណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា បានសម្រេចសមិទ្ធផលយ៉ាងធំធ្រេងលើ

គ្រេប់វិស័យជូនជាតិ ក្នុងរយៈព្រេលជាង ៣៨ឆ្នោំមកន្រេះ ដ្រេលធ្វើឲ្យប្រេទ្រេស
ជាតិមានការផ្លាស់ប្តូរស្ទើរសា្មានមិនដល់ ។ ជាក់ស្ត្រេងគណបក្ស បានដឹកនាំ 
ការតស៊ូ ដើម្បីផ្តួលរំលំរបបប្រេល័យពូជសាសន៍បុ៉លពតទទួលបានជ័យ- 
ជម្នះ ជាប្រេវត្តិសាស្រេ្ត នៅថ្ង្រេ ៧ មករា ឆ្នោំ១៩៧៩ ដ្រេលបានសង្គ្រេះជាតិ
ឲ្យរួចផុតពីស្រេចក្តីសា្លាប់ នាំមកវិញនូវសិទ្ធិស្រេរើភាព លទ្ធិប្រេជាធិបត្រេយ្យ 
កិត្តិយស និងស្រេចក្តីថ្ល្រេថ្នូរជូនប្រេជាជន ។ គណបក្សបានសា្តារ និងកសាង
ប្រេទ្រេសជាតិឡើងវិញដ្រេលត្រេូវចាប់ផ្តើមពីល្រេខសូន្យ ហើយត្រេូវស្ថិតក្នុង
សា្ថានភាពត្រេូវគ្រេហ៊ុំព័ទ្ធ និងឯកោយ៉ាងអយុត្តិធម៌ថ្រេមទៀត ធ្វើឲ្យសង្គម       
ជាតិមានការប្រេប្រេួលរើកចម្រេើនជាជំហានៗ ដ្រេលជាមូលដ្ឋានគ្រេឹះសម្រេប់
ឲ្យកម្ពុជា ឈានមកដល់ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ខា្លាំងកា្លាលើគ្រេប់វិស័យនា
ព្រេលបច្ចុប្បន្ន ប្រេជាជនកាន់ត្រេមានជីវភាពធូរធារ ឯភាពក្រេីក្រេត្រេូវបានកាត់
បន្ថយយ៉ាងច្រេើន។ គណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា ជាកមា្លាំងស្នូលក្នុងដំណើរ  
ការស្វ្រេងរកសន្តិភាព និងការបង្រេួបបង្រេួមជាតិ រហូតសម្រេចបានកិច្ចព្រេម
ព្រេៀងទីក្រេុងបា៉ារើសនៅថ្ង្រេទី២៣ ខ្រេតុលា ឆ្នោំ១៩៩១ និងការបង្កើតរដ្ឋធម្ម-
នុញ្ញន្រេព្រេះរាជាណាចក្រេកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន ដ្រេលអនុវត្តនយោបាយប្រេជា-
ធិបត្រេយ្យ ស្រេរើពហុបក្ស។ គណបក្សបានមា្ចាស់ការដក់ច្រេញនូវនយោបាយ
ឈ្នះ ឈ្នះ ដ្រេលបានធ្វើឲ្យរលំរលាយជាសា្ថាពរនូវអង្គការចាត់តាំងនយោ-
បាយ និងយោធារបស់ពួកឧទា្ទាមខ្ម្រេរក្រេហម បញ្ចប់ទំាងស្រេងុនូវភ្លើងសង្គ្រេម
ដ៏រា៉ាំរ៉្រេ  បង្កើតបានសន្តិភាពព្រេញល្រេញ និងការឯកភាពជាតិ ឯកភាពទឹកដី
ក្នងុក្រេបខណ្ឌនៅទាងំប្រេទ្រេសចាបត់ាងំពចីងុឆ្នោ១ំ៩៩៨ មក  ធ្វើឲ្យប្រេជាជន 
បានរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្ត និងផ្តល់ភាពអនុគ្រេះយ៉ាងធំធ្រេងដល់ការ    
អភិវឌ្ឍប្រេទ្រេសជាតិ។ គណបក្សបានជំរុញការអនុវត្តការក្រេទម្រេង់រដ្ឋដ៏សុី
ជម្រេ និងទូលំទូលាយប្រេកបដោយផ្ល្រេផ្កា ដើម្បីលប់បំបាត់នូវចំណ៉ាច 
ខ្សាយ និងការខ្វះខាតទាំងឡាយ ធានានូវអភិបាលកិច្ចល្អនៅគ្រេប់ថា្នោក់ឲ្យ
ឆើ្លយតបនឹងសំណូមពរន្រេការរើកចម្រេើនរបស់សង្គមជាតិ និងសំណូមពរ
ន្រេការក្រេលម្អជីវភាពរបស់ប្រេជាជន ធានានូវយុត្តិធម៌ និងសមធម៌ក្នុង 
សង្គម ។ គណបក្សបានថ្រេរក្សា ពង្រេឹង និងលើកស្ទួយឥតឈប់ឈរនូវ  
លទ្ធិប្រេជាធិបត្រេយ្យ និងនីតិរដ្ឋ ការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ ការពាររបបរាជានិយម 

People’s decision in the whole country in the forthcoming 
4-June-2017 communal elections bears great significance on 
progress of every commune for the time to come and improves 
local people’s living standard. Furthermore, the elections will be 
so important to safeguard peace, stability, and national development.

It is worth reminding that through elections in the past, the 
people of Cambodia had made correct decisions and with             
common sense in choosing the Cambodian People’s Party to 
lead the country at the national and sub-national levels, because 
they have seen clearly that only the Cambodian People’s Party 
has had capacity and ability to respond to their aspirations. For 
the fourth-term communal elections, the Cambodian People’s 
Party continues to be the people’s best option because of its 
unmatchable supremacy. Its supremacy reflects through various 
major factors as followed:

• The Cambodian People’s Party realized enormous                               
achievements in every field for the nation in the past 38 years, 
resulting changes and transformations beyond imagination. The 
party led a resistance to bring down the regime of Pol Pot’s 
genocide, and won historic victory on 7 January 1979, rescuing 
people from deaths, and returning to the people their rights, 
democracy, honor and dignity. The party restores and rebuilds 
the country from nil, from the time of economic blockade and 
unjust isolation, to bring about eventual national progresses –
foundations for Cambodia to move to current every-field                     
development, in which people are making better living conditions 
and poverty is majorly reducing. 

The Cambodian People’s Party has been the core force of 
peace searching and national reconciliation, until the country 
reached the Paris Peace Agreement on 23 October 1991,               
following by the promulgation of the Constitution of the current 
Kingdom of Cambodia that is implementing liberal and pluralistic 
democracy. The party set out by itself the win-win policy that 
brought down the political and military organizations of the Khmer 
Rouge rebels, and ended entirely protracted war flame, while 
creating full peace and national unity in the whole country since 
the later part of 1998. That has allowed our people to live             
peacefully and offered great chance for national development.

The Party has driven fruitful implementation of profound and 
wide-ranging state reforms to eliminate weak points and                 
shortcomings to guarantee good governance at every level to 
respond to demands for national progresses, and improvements 
of people’s living standard, while ensuring social justice and 
equity.

The party maintains, strengthens and enhances steadfastly 
democracy and rule of law; defends the Constitutions and the 
monarchy; keeps political stability; and prevents every tricks and 
actions by the oppositions, ill-willed and hostile circles from    
breaking national solidarity, destroying peaceful life of our people 
and bringing our nation to insecurity, instability, and war once 
again. Under the leadership of the Cambodian People’s Party, 
everyone can live peacefully with full rights, no matter how            
different their pasts and political tendencies may be.

The party firmly defends foundations of national independence, 
sovereignty, and territorial integrity, while maintaining good rela-
tions with neighboring countries as well as with international 
community.

• The Cambodian People’s Party has correct policy to               
continue the development of commune/Sangkat in the next five 
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រក្សាស្ថិរភាពនយោបាយ ទប់សា្កាត់រាល់ឧបាយកល និងសកម្មភាពរបស់ 
ពួកប្រេឆំង មជ្ឈដ្ឋានអគតិ និងពួកអមិត្តដ្រេលត្រេងត្រេរកគ្រេប់វិធីបំប្រេកបំបាក់
សាមគ្គីជាតិ បំផ្លាញការរស់នៅដ៏សុខសាន្តរបស់ប្រេជាជន នាំប្រេទ្រេសជាតិ
ឲ្យធា្លាក់ទៅក្នុងអសន្តិសុខ អស្ថិរភាព និងសង្គ្រេមជាថ្មីទៀត។ គណបក្ស     
ប្រេជាជនកម្ពុជា ដឹកនាំប្រេទ្រេសអ្នកណាក៏អាចរស់នៅជាមួយបានដោយ  
សុខសាន្ត មានសិទ្ធសិ្រេរើភាពព្រេញល្រេញទោះបីជាមានអតីតកាល ឬនិនា្នោការ 
នយោបាយផ្ស្រេងៗគ្នោក្តី ។ 
 គណបក្សបានការពារយ៉ាងគត់មត់នូវខឿន    ឯករាជ្យ   អធិបត្រេយ្យ 

និងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពជុា មិនឲ្យបាត់បង់សូម្ីបត្រេមួយចំណ្រេកតូច
ណាឡើយ ហើយមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រេទ្រេសជិតខាងភូមិផងរបង 
ជាមួយ ក៏ដូចជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូល ។
 គណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជាមានគោលនយោបាយដ៏ត្រេឹមត្រេូវ   ដើម្បី 

បន្តអភិវឌ្ឍឃុំ សង្កាត់ រយៈព្រេល ៥ ឆ្នោំទៅមុខទៀត ដ្រេលឆ្លើយតបទាំង   
ស្រេុង ទៅនឹងឆន្ទៈ និងផលប្រេយោជន៍របស់ប្រេជាជនគ្រេប់រូបនៅគ្រេប់មូល-
ដ្ឋាន ។ គោលនយោបាយរបស់គណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា ត្រេូវបានកសាង
ឡើងដោយឈរលើមូលដ្ឋានការពិតជាក់ស្ត្រេងន្រេការរើកចម្រេើនរបស់សង្គម
ជាតិ ព្រេមទាំងការឆ្លើយតបចំពោះសំណូមពរធំៗ ថ្មីៗទៀតក្នុងដំណើរការ
អភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់ និងការលើកស្ទួយកម្រេិតជីវភាពរបស់ប្រេជាជនឲ្យកាន់
ត្រេប្រេសើរឡើង។ គណបក្សមានសមត្ថភាព និងលទ្ធភាពពិតក្នងុការអនុវត្ត
ឲ្យបានសម្រេចនូវគោលនយោបាយន្រេះ ក្នុងជំហរ ហា៊ានគិត ហា៊ានធ្វើ 
និងហា៊ានទទួលខុសត្រេូវ ។ 
គណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា មានថា្នោក់ដឹកនាំប្រេកបដោយគតិបណ្ឌិត    

និងឧត្តមគតិស្ន្រេហាជាតិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ជាថា្នោក់ដឹកនាំដ្រេលប្រេសូតច្រេញពី   
ប្រេជាជនយល់ដឹងច្បាស់អំពីសុខទុក្ខរបស់ប្រេជាជន ហើយផ្សារភា្ជាប់ខ្លួនជា
មួយប្រេជាជននៅគ្រេប់កាលៈទ្រេសៈ និងសា្ថានភាព។ គណបក្សមានអង្គការ
ចាត់តាំងនៅគ្រេប់ថា្នោក់ នៅគ្រេប់ឃុំ សង្កាត់ មានជួរមន្រេ្តីប្រេកបដោយ 
គុណភាព និងសមត្ថភាព និងមានសមាជិកដ៏ច្រេើនកុះករដ្រេលបានចុះ
ឈ្មាះបោះឆ្នោតរួចហើយចំនួនជាង ៥លាន ៣ស្រេននាក់ ស្មើនឹង ៦៨%       
ន្រេចំនួនប្រេជាជនបានចុះឈ្មាះបោះឆ្នោតសរុប ។ 
គណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជាមានសាមគ្គីភាព ឯកភាពផ្ទ្រេក្នុងរឹងមាំឥត 

រង្គះរង្គើរតាំងពីលើដល់ក្រេម ដ្រេលធ្វើឲ្យគណបក្សអាចសម្រេចបាន   
ជោគជ័យនូវគ្រេប់ភារកិច្ច។

ចំណ្រេកឯក្រេុមប្រេឆំងវិញ ពួកគ្រេចិញ្ចឹមត្រេមហិច្ឆតាល្មាភអំណាច 
គិតគូរត្រេផលប្រេយោជន៍ ផ្ទាល់ខ្លួន ក្រេុមគ្រេួសារខ្លួន និងបក្សពួកខ្លួនប៉ុណ្ណោះ 
គឺធ្វើយ៉ាងម៉្រេចឲ្យត្រេសម្រេចបំណងរបស់ខ្លួន ប៉ុន្ត្រេពួកគ្រេនិយយមួយមា៉ាត់
ណាក៏ថាស្ន្រេហាជាតិ ស្ន្រេហាប្រេជាជនដ្រេរ។ ពួកគ្រេពំុបានធ្វើអ្វីដ្រេលជា  
ប្រេយោជន៍ពិតដល់ជាតិ និងប្រេជាជនឡើយ  ផ្ទុយទៅវិញគឺ មានត្រេការ 
លាបពណ៌ ជ្រេរប្រេទ្រេច ប្រេមាថមាក់ងយកុហក បោកប្រេស់ ប្រេជាភិថុត     
ញុះញង់ អុចអាល បង្កទំនាស់បំផ្លាញធ្លុងសាមគ្គីជាតិ ដុតបញ្ឆ្រេះគំនិតជាតិ
និយមចង្អៀតចង្អល់ បង្កអរិភាពជាមួយប្រេទ្រេសជិតខាង បង្កអស្ថិរភាព 
និងចលាចលក្នុងសង្គម។  គ្មានអ្វីត្រេូវស្រេព្រេចស្រេពិលឡើយថា ប្រេសិនបើ
ពួកគ្រេមានឱកាសបានដឹកនំាប្រេទ្រេសនោះ ប្រេទ្រេសជាតិនឹងធា្លាក់ក្នងុសង្រេ្គាម
ជាថ្មីទៀត ឯសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍដ្រេលយើងកំពុងមានបច្ចុប្បន្នន្រេះនឹង
ត្រេូវរលាយបង់។ 

ការឆ្លុះបញ្ចាំងខាងលើន្រេះ បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថា មានត្រេគណបក្ស  
ប្រេជាជនកម្ពុជាបុ៉ណ្ណោះ ដ្រេលជាបង្អ្រេកដ៏កក់ក្តា និងជាក្តីសង្ឃឹមពិតរបស់ 
ប្រេជាជន ក្នុងការដឹកនាំសង្គមជាតិឲ្យបន្តឈានទៅមុខលើមាគ៌សន្តិភាព  
ប្រេជាធិបត្រេយ្យ និងអភិវឌ្ឍន៍ ឆ្ពោះទៅរកអនាគតដ៏រុងរឿង ដូចដ្រេល 
សម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន ប្រេធានគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា នាយករដ្ឋ-  
មន្រេ្តីន្រេព្រេះរាជាណាចក្រេកម្ពុជា បានមានប្រេសាសន៍កាលពីថ្ង្រេទី២០ 
ខ្រេម្រេសា កន្លងទៅន្រេះថា “គណបក្សប្រេជាជនកាន់អំណាច អ្នកណាក៏នៅ 
ជាមួយបាន សន្តិភាពត្រេូវបានធានាច្បាស់លាស់ បើកឱកាសឲ្យមនុស្ស        
ទាំងអស់ប្រេកបអាជីវកម្មតាមលទ្ធភាពរៀងៗខ្លួន។  យុវជន សូម្បីត្រេមុខវិជា្ជា   

ដ្រេលខ្លួនសិក្សាក៏មានសិទ្ធិជ្រេើសរើស តាមបំណងប្រេថា្នោរបស់ខ្លួនអ្នកណា 
ក៏រស់នៅជាមួយបាន ឱកាសសម្រេប់ការរើកចម្រេើនគ្រេប់វិស័យរាប់ទំាងវិស័យ
កីឡាត្រេូវបានបើកចំហ ។ បុ៉ន្ត្រេតើប្រេកដទ្រេ នៅព្រេលដ្រេលគណបក្ស  
ប្រេជាជនមិនកាន់អំណាច តើធានាប្រេកដថាសន្តិភាពន្រេះត្រេូវបានធានា 
ឬអត់ ? បើការលាបពណ៌ ការជ្រេរប្រេទ្រេច ការប្រេមាថមាក់ងយនៅត្រេបន្ត
កើតនៅក្នុងចំណមម្រេដឹកនាំ និងអ្នកគំទ្រេរបស់ពួកគ្រេ។ ន្រេះជាការ                 
ដស់តឿនមួយសម្រេប់ការបោះឆ្នោតនាព្រេលខាងមុខ តើបោះដើម្បី 
សន្តិភាព បន្ត ឬបោះដើម្បីសង្រេ្គាម ? ជ្រេើសរើសទៅ រវាងសន្តិភាព 
និងសង្រេ្គាម បោះឲ្យគណបក្សប្រេជាជនសន្តិភាពនឹងមានបន្តឱកាស 
អភិវឌ្ឍន៍នឹងមានបន្ត”។ បោះឆ្នោតឲ្យគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា ជាការ  
សម្រេចចិត្តដ៏ត្រេឹមត្រេូវបំផុត ដើម្បីអនាគតភ្លឺថា្លារបស់យើងទាំងអស់គ្នោ៕

years that entirely responds to the will and interest of local        
people. The (communal development) policy of the Cambodian 
People’s Party formulated basing on realistic national progress 
and responded to major new demands in the process of                    
communal/Sangkat development, while improving people’s living 
standard. The party has the capacity and ability to implement 
those policies in its position daring to think, to act, and to take 
responsibility.

• The Cambodian People’s Party has a wise and patriotic 
leadership born from the people. Therefore, they understand 
perfectly difficulties of the people and they always stay attached 
to our people in every circumstance and situation. The party has 
its organizational structure at every level, in the commune/         
Sangkat. Its officials are qualified and with capacity. Over 5.3 
million members of the party have registered to vote – or 68% 
of the total registered voters.

• The Cambodian People’s Party has unshakably firm                  
internal solidarity and unity from top to bottom level, which will 
enable the party to secure success in every task.

As for the opposition party, they only nurture their ambition 
for power, personal, family, and clan’s interests. They would do 
just anything to realize their ambitions uttering every word of 
patriotism. They have done nothing of real interest for our nation 
and people. On the contrary, all they did was to insult, lie, cheat, 
apply demagogy, provoke conflicts aimed at destroying national 
solidarity strand, enflaming narrow-minded nationalism, creating 
hostility with neighboring countries, instability and social turmoil. 
Nothing to be suspicious about the fact that should they have 
the chance to lead the country, Cambodia would fall once again 
into war, while the current peace and development that we have 
in hands would peril.

The above reflection clearly shows that only the Cambodian 
People’s Party will serve as warm referral backing and true hope 
of our people in leading our nation on its continued path of peace, 
democracy, and development towards a brilliant future. On 20 
April 2017, Samdech Techo Hun Sen, President of the                          
Cambodian People’s Party and Prime Minister of the Kingdom 
of Cambodia, said - “with the Cambodian People’s Party in 
power, everyone can live together. Peace is real. People can 
make business according to their ability. Even our youth can 
choose what they wanted to study and do in term of sports. Would 
there be a guarantee that when the Cambodia People’s Party 
no longer holds power, peace would continue to be here, since 
leaders of the opposition and their supporters continue to color 
one another, insult, and scold. It is an advice for the forthcoming 
elections, voting for peace or for war. People may choose between 
peace and war. Voting for the Cambodian People’s Party peace 
will prevail and development chance will continue.” Voting the 
Cambodian People’s Party will be a correct decision for our         
brilliant future./.
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ទិសដៅធំៗនៃគោលនយោបាយ

អភិវឌៃឍន៍ឃុំ សង្កៃត់ ឆ្នៃំ ២០១៧-២០២២

  គណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា បន្តជំរុញខ្លាំងក្លាករអភិវឌ្ឍឃុំ សង្កាត់ ឲ្យសម្រេច 
នូវទិសដៅធំៗ គឺ : 
១. ជាឃុំ សង្កាត់ដ្រេលលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រេជាធិបត្រេយ្យនៅមូលដ្ឋាន និងសិទ្ធិស្រេរីភាព 
 របស់ប្រេជាជនគ្រេប់ៗរូប ប្រេជាជនបានរស់នៅដោយសុខដុមរមនា គ្មានករប្រេងច្រេក
 អំពីនិនា្នាករនយោបាយ អតីតកល ភ្រេទ ជំនឿសាសនា ដើមកំណើតជាតិ និងឋានៈ
 ក្នុងសង្គម 
២. ជាឃុំ សង្កាត់ដ្រេលមានករអភិវឌ្ឍស្រេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋាន ដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់
 នៅរបស់ប្រេជាជន
៣. ជាឃុំ សង្កាត់ដ្រេលមានហ្រេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគមនាគមន៍គ្រេប់គ្រេន់ និងល្អ
៤. ជាឃុំ សង្កាត់ដ្រេលមានសន្តិសុខស្បៀង សន្តិសុខទឹក និងសន្តិសុខថាមពលអគ្គិសនី
៥. ជាឃុំ សង្កាត់ដ្រេលផ្តល់ស្រេវាសង្គមនានាជូនប្រេជាជនបានឆាប់រហ័សប្រេកបដោយ
 គុណភាព តមា្លាភាព និងជឿទុកចិត្ត
៦. ជាឃុំ សង្កាត់ដ្រេលលើកកម្ពស់សា្ថានភាពរស់នៅរបស់ស្ត្រេី កុមារ ជនពិករ ជនចាស់
 ជរា ជនជាតិដើមភាគតិច និងក្រេុមជនងយរងគ្រេះផ្ស្រេងទៀត
៧. ជាឃុំ សង្កាត់ដ្រេលមានភាពជាដ្រេគូដ៏ល្អប្រេសើរជាមួយសហគមន៍មូលដ្ឋាន អង្គករ
 សង្គមសុីវិល និងផ្ន្រេកឯកជន
៨. ជាឃុំ សង្កាត់ដ្រេលលើកកម្ពស់សុចរិតភាព ភាពសា្អាតស្អំ គ្មានអំពើពុករលួយ និងគ្មាន
 កររំលោភអំណាច
៩. ជាឃុំ សង្កាត់ដ្រេលធានាដល់សន្តិសុខ  របៀបរៀបរយ  សណា្តាប់ធា្នាប់សាធារណៈ 
 សុវត្ថិភាពសង្គម។
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ឯករាជ្យ សន្តិភាព សសរភីាព ប្រជាធតិ្រសេយ្យ

អពយាបករឹេ នតិង វឌ្ឍនភាពសង្គម

គោលនគោបាយសំខាន់ៗ សម្រាបអ់ភិវឌ្ឍ

ឃុំ សង្កា ត ់ឆ្នា ំ ២០១៧-២០២២ របសគ់ណបក្សម្្រជាជនកម្ុជា

១- ឃុំ សង្កា េទ់ទួលបានធនធានហតិរញ្ញ វេ្ុមតិនេតិចជាង ២,៨% ននចំណូលចរន្ថវ តិកាជាេតិប្រចាឆំ្នា  ំសហើយ 
 អបរាសនះនរឹងបេរូវ្រសងកាើន្រនន្មសទៀេស�ើម្សីលើកកម្ពស់ការអភតិវឌ្ឍឃំុ សង្កា េ់
២- ប្រជាកសតិករទទួលបានការគាបំទពីរ�្ឋស�ើម្ធីានាការ្រសងកាើនផលតិេកម្ម នតិងការរកទីផសារសបរា្រល់ក ់ 
 កសតិផលសោយរានេនមលៃសមរម្យ
៣- ខតិេខំកាេ្់រន្យអបរាការបបាកក់នាុងវ តិស័យមបីករូហតិរញ្ញ វេ្ុឲ្យស្តិេកនាុងកបមតិេសមរម្យ នតិងពបងរឹងកតិច្ចការពារ
 ប្រជាជនបកីបកន�លជាអនាកខ្ចីបបាកពី់ស្្្រន័មបីករូហតិរញ្ញ វេ្ុ
៤- ប្រជាជនគា្ម ន�ី ឬ ខ្ះ�ី នរឹងទទួលបាន�ីសបរា្រស់ងលំ់សៅឋាន នតិង្រងកា្រសងកាើនផល រាមរយៈការអនុវេ្
 កម្មវ តិធីសម្ទាន�ីសង្គមកតិច្ច
៥- ផ្ល់ជូនប្រជាជនសោយឥេគតិេនថលៃនូវសសវាចុះ្រញី្កំសណើ េ ចុះ្រញី្អាពាហ៍ពតិពាហ៍ ្រញី្មរណភាព 
 សសៀវសៅបគរួស្រ សសៀវសៅស្នា កស់ៅ នតិងអេ្សញ្្ញ ណ្រណ័្ណ សញ្្េតិនខ្មរ 
៦- ប្រជាជនបគ្ររ់ូ្រទទួលបានសសវាពតិនតិេ្យ នតិងពយាបាលជំងឺកានន់េល្អប្រសសើររាមមណ្ឌ លសុខភាព នតិង
 មន្ីរសពទ្យរ្រស់រ�្ឋ។ ប្រជាជនបកីបក នតិងអនាកខ្ះលទ្ធភាពទទួលបានសសវាពតិនតិេ្យ នតិងពយាបាលជំងឺសោយ
 ឥេ្រងន់ថលៃសៅរាមមណ្ឌ លសុខភាព នតិងរាមមន្ីរសពទ្យរ្រស់រ�្ឋ
៧- ឃុំ សង្កា េនី់មយួៗរានអនុវ តិទយាល័យមយួយ៉ា ងេតិច បករុង បសរុក ខណ្ឌ នីមយួៗរានវ តិទយាល័យមយួយ៉ា ង
 េតិច នតិងរានស្លា្រឋមសតិកសាសបចើនពបង្យរាមភូមតិ ស�ើម្ឲី្យកុរារ នតិងយុវជនបានសរៀនសូបេបគ្រគ់ានា
៨- អភតិវឌ្ឍប្រពន័្ធទរឹកសបស្ចបសព�ំណាំ នតិងទរឹកស្្អ េសបរា្រស់ប្រើបបាស់កនាុងជីវភាពរស់សៅ សៅបគ្រឃុ់ំ សង្កា េ់
៩- េ្រណ្ាញអគ្គតិសនី�ល់បគ្រភ់ូមតិ នតិងរានេនមលៃសោក គឺ៦១០សរៀលកនាុងមយួគីឡូវា៉ា េស់រា៉ា ង សបរា្រអ់នាកសប្រើ
 មតិនសលើសពី៥០គីឡូវា៉ា េស់រា៉ា ងកនាុងមយួនខ នតិង ៤៨០សរៀលកនាុងមយួគីឡូវា៉ា េស់រា៉ា ងសបរា្រអ់នាកសប្រើមតិនសលើស
 ពី១០គីឡូវា៉ា េស់រា៉ា ងកនាុងមយួនខ នតិងសហគមនក៍សតិករសប្រើបបាស់សពលយ្រស់បរា្រ្់រូមទរឹក្រងកា្រសងកាើនផល
១០- េភ្ា្រផ់លៃូវគមនាគមនពី៍ទីប្រជំុជនសៅបគ្រភ់ូមតិ បពមទាងំនកលម្អផលៃូវលំជន្រទពីផលៃូវ�ីសៅជាផលៃូវសៅសូ៊ ឬផលៃូវស្រេុង
១១- កស្ងឃំុ សង្កា េស់ៅជា្រប់ពំន�នជាមយួប្រសទសជតិេខាង ជាឃុំ សង្កា េប់្រក្រសោយសន្តិភាព នតិងការ
 អភតិវឌ្ឍប្រជាជនរស់សៅទាងំសងខាងបពំន�នរានចំណងមតិេ្ភាព នតិងសហប្រេតិ្រេ្តិការល្អ
១២- អាជីវករលក�ូ់ររាមផសារន�លស្តិេសលើទីរាងំ�ីរ្រស់រ�្ឋ អាចសផ្រសតិទ្ធតិកានក់ា្រ ់សប្រើបបាស់ នតិងអាបស័យ 
 ផលសៅកូនសៅ ឬអនាក�នទបាន សោយមតិនរានកំណេអ់ាណេ្តិ
១៣- ឃុំ   សង្កា េ ់រានសុវេ្តិភាពកានន់េល្អប្រសសើររាមរយៈការអនុវេ្សគាលនសយបាយភូមតិ ឃុំ រានសុវេ្តិភាពឲ្យ
 កានន់េរានប្រសតិទ្ធភាព  សោយោកស់ចញនូវវ តិធានការថ្មីៗ្រនន្មសទៀេ  បពមទាងំសលើកទរឹកចតិេ្�ល់អង្គភាព
 អនាកពាកព់ន័្ធន�លរានស្នា ន�ល្អ នតិងអនុវេ្វ តិធានការវ តិនយ័ចំសពាះសមេ្កតិច្ចន�លអសកម្ម ឬខុសឆ្គង ។

&*
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តបតាមការអញ្ជើញរបស់សម្ត្រេចអគ្គមហាស្រេនាបតីត្រេជោ ហុ៊ន សែន 
នាយករដ្ឋមន្ត្រេីន្រេព្រេះរាជាណាចក្រេកម្ពុជា ឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ្វុ៊ក          
នាយករដ្ឋមន្ត្រេីន្រេសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម និងលកជំទាវ      
បានដឹកនាំគណៈប្រេតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាមមកបំព្រេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការ
នៅកម្ពុជាពីថ្ង្រេទី២៤-២៦ ខ្រេម្រេសា ឆ្នោំ២០១៧ ។ ក្នុងឱកាសសា្នោក់នៅ 
កម្ពុជា ឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ្វ៊ុក និងគណៈ ប្រេតិភូបានចូលក្រេបបង្គំគល់ 
ព្រេះករុណាព្រេះបាទសម្ត្រេចព្រេះបរមនាថ នរែត្តម សីហមុនី ព្រេះមហា-
ក្សត្រេ ន្រេព្រេះរាជាណាចក្រេកម្ពុជាផងដ្រេរ ។

នៅក្នុងជំនួបចរចារទ្វ្រេរភាគីរវាងសម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន និង 
ឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ្វុ៊ក នៅវិមានសន្តិភាព ប្រេមុខរដ្ឋាភិបាលន្រេ 
ប្រេទ្រេសកម្ពុជា និងវៀតណាមបានប្ត្រេជា្ញារួមគ្នោក្នុងការជំរុញទំហំពាណិជ្ជ 
កម្មទ្វ្រេភាគីរវាងប្រេទ្រេសទាំងពីរ និងបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដ្រេលជាផល   
ប្រេយោជន៍សម្រេប់ប្រេទ្រេសទាំងពីរ ការអះអាងសារជាថ្មីនូវការគោរព និង
ការអនុវត្តឲ្យបានព្រេញល្រេញនូវសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រេំដ្រេន និងកិច្ចព្រេម-
ព្រេៀងព្រេំដ្រេនពាក់ព័ន្ធដទ្រេទៀតរវាងរដ្ឋទាំងពីរ។ ភាគីទាំងពីបានពិភាក្សា
អំពីការវិវត្តន្រេសភាពការណ៍ អន្តរជាតិ ការបន្តធ្វើការយ៉ាងជិតស្និតជាមួយ
គ្នោក្នុងក្រេបខណ្ឌអាសា៊ាន និងការបញ្ជាក់ជំហរជាថ្មីអំពីសារៈ សំខាន់ន្រេការ 
ថ្រេរក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងសន្តិសុខក្នុងសមុទ្រេចិនខាងត្បូង ការដោះ 
ស្រេយជម្លាះ ដោយមធ្យោបាយសន្តិវិធី ការអត់ធ្មត់ ការជៀសវាងការ 
គំរាមកំហ្រេង និងការប្រេើប្រេស់កមា្លាំងស្រេបតាម គោលការណ៍ច្បាប់អន្តរ-
ជាតិដ្រេលទទួលសា្គល់ជាសកល ។

ពាក់ព័ន្ធវិស័យស្រេដ្ឋកិច្ចប្រេមុខរដ្ឋាភិបាលន្រេប្រេទ្រេសទាំងពីរ បានឯក
ភាពគ្នោបន្តជំរុញឱ្យទំហំស្រេដ្ឋកិច្ចបានកើនឡើងដល់ ៥ពាន់លានដុលា្លារ 
អាម្រេរិកនៅព្រេលខាងមុខ។ កាលពីឆ្នោំ២០១៦ ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វ្រេភាគី 
មានប្រេមាណ ២.៩២០លានដុលា្លារ ដោយថយចុះ ១៣,១% បើធៀប 
នឹងឆ្នោំ២០១៥ ។ សម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន បានស្នើរដល់សមភាគី                             
វៀតណាមធ្វើយ៉ាងណាជំរុញពាណិជ្ជកម្មតាម ព្រេដំ្រេនឲ្យមានភាពរលូន ។ 
សម្ត្រេចត្រេជោបានស្នើឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រេ្តីវៀតណាម អនុញ្ញាតិដល់ 
អ្នករកសុីនៅតាមព្រេំដ្រេន អាចយកច្រេញចូលនូវថវិកាយ៉ាងហោចពីមួយ   

មុឺនដុលា្លារ ទៅពីរមុឺនដុលា្លារ ដើម្បីងយស្រេួលក្នុងការដោះដូរទំនិញ  
ពីព្រេះប្រេជាជនកម្ពុជា និងវៀតណាមរកសុីនៅតំបន់ន្រេះច្រេើន ។ សម្ត្រេច
ត្រេជោក៏បានស្នើផងដ្រេរឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបន្តគំទ្រេ និងជំរុញអ្នក 
វិនិយោគទុនវៀតណាម មកកាន់កម្ពុជាឲ្យកាន់ត្រេច្រេើនថ្រេមទៀត ព្រេះ   
កន្លងមកមានក្រេុមហ៊ុនវៀតណាមមួយចំនួនបានវិនិយោគ នៅកម្ពុជា ដ្រេល
ជាផ្ន្រេកមួយជួយជំរុញកិច្ចអភិវឌ្ឍកម្ពុជានិងបានបង់ពន្ធជាច្រេើនចូលថវិកា
ជាតិរបស់កម្ពុជា ។ ពាក់ព័ន្ធការងរព្រេំដ្រេនរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបានឯកភាព
គ្នោដោយអនុញ្ញាតឱ្យគណៈកម្មការព្រេំដ្រេន ន្រេប្រេទ្រេសទាំងពីរបន្តធ្វើការជា
មួយគ្នោ ដើម្ីបដោះស្រេយបញ្ហាព្រេដំ្រេនន្រេប្រេទ្រេសទំាងពីរឲ្យបានឆប់ចប់ ។ 
ក្នងុនោះរដ្ឋាភិបាលន្រេប្រេទ្រេសទំាងពីរ ក៏បានឯកភាពគ្នោនឹងបន្តកសាងសា្ពោន 
នៅតំបន់ជាប់ព្រេំដ្រេនផ្ស្រេងទៀតដើម្បីផលប្រេយោជន៍ន្រេប្រេជាជនប្រេទ្រេស
ទាំងសងខាង ។ 

នៅក្នុងជំនួបនោះភាគីវៀតណាម បានសម្រេចផ្តល់ជំនួយចំនួន ៣ 
លានដុលា្លារ ដល់កម្ពុជាសម្រេប់គម្រេងសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ស្រេវា
ដោយស្ម័គ្រេចិត្ត និងផ្អ្រេកលើសហគមន៍ដល់អ្នកញៀនគ្រេឿងញៀន នៅ 
ខ្រេត្តព្រេះសីហនុ  និងផ្តល់ថវិកា ២លានដុលា្លារ សម្រេប់សាងសង់ផ្សារដរ
នៅខ្រេត្តត្បូងឃ្មុំ ដ្រេលជាផ្សារ មួយដ៏សំខាន់សម្រេប់ប្រេជាពលរដ្ឋរកសុីតាម
ព្រេំដ្រេន ដ្រេលនឹងចាប់កសាងនៅព្រេលដ៏ខ្លីខាងមុខន្រេះ។

សម្ដ្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន និងឯកឧត្តម ង្វៀន ស៊ុនហ្វុ៊ក បាន         
អញ្ជើញធ្វើជាសាក្សី ន្រេពិធីចុះហត្ថល្រេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នោ 
រវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចំនួន៤ ក្នុង នោះមានៈ 
១-អនុស្សរណៈន្រេការយោគយល់គ្នោស្ដីពី «ការសិក្សារួមស្ដីពីការសាង- 
សង់ផ្លូវល្បឿនលឿន ភ្នំព្រេញ-បាវិត និងផ្លូវល្បឿនលឿន ហូជីមិញ-ម៉ក់ប្រេ» 
២-អនុស្សរណៈន្រេការយោគយល់គ្នោស្ដពីី «គម្រេងសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌល 
ផ្ដល់ស្រេវាព្យោបាលដោយស្ម័គ្រេចិត្ត និងផ្អ្រេកលើសហគមន៍ដល់អ្នកញៀន
គ្រេឿងញៀន» នៅខ្រេត្តព្រេះសីហនុ ៣-អនុស្សរណៈន្រេការយោគយល់គ្នោ
ស្ដីពី «កិច្ចសហប្រេតិបត្តិការទ្វ្រេរភាគីលើវិស័យជលផល» និងទី៤-
អនុស្សរណៈន្រេការយោគយល់គ្នោស្ដីពី «ការគំទ្រេការសាងសង់មហាវិថី 
មិត្តភាព ភ្នំព្រេញ-ហាណូយ» ។

គួរបញ្ជាក់ថា នៅព្រេឹកថ្ង្រេទី២៤ ខ្រេម្រេសា ប្រេមុខរដ្ឋាភិបាលន្រេប្រេទ្រេស 

ទស្សនកិច្ចឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ្វុ៊ក កាន់តែពងែឹងបានទំនាក់ទំនងមិត្តភាព 
និងកិច្ចសហបែតិបត្តិការគែប់ជែុងជែយរវាង កម្ពុជា-វៀតណាម

        ព្រេះករុណាព្រេះបាទសម្ត្រេចព្រេះបរមនាថ នរែត្តម សីហមុនី                   
    ព្រេះមហាក្សត្រេ ន្រេព្រេះរាជាណាចក្រេកម្ពុជា សព្វព្រេះរាជហឬទ័យឲ្យ ឯកឧត្តម     
      ង្វៀន សួនហ៊្វុក  នាយករដ្ឋមន្ត្រេីន្រេសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម    

                               និងលកជំទាវ ចូលក្រេបបង្គំគល់

សម្ត្រេចវិបុលស្រេនាភក្តី សាយ ឈុំ ប្រេធានព្រេឹទ្ធសភាន្រេព្រេះរាជាណាចក្រេកម្ពុជា 

អនុញ្ញាតិឲ្យឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ៊្វុក នាយករដ្ឋមន្រេ្តី 

ន្រេសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមចូលជួបសម្ត្រេងការគួរសម
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ទាំងពីរកម្ពុជា-វៀតណាម បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធី  
សម្ពោធដក់ឲ្យប្រេើប្រេស់សា្ពោនតភា្ជាប់ជ្រេធំ (ខ្រេត្តកណា្តាល ប្រេទ្រេសកម្ពជុា) 
និងឡុងប៊ិញ (ខ្រេត្តអានយ៉ាង ប្រេទ្រេសវៀតណាម) ផងដ្រេរ ។ សា្ពោនន្រេះ 
មានប្រេវ្រេងសរុប ៤២៧,៤៤ម៉្រេត្រេ ដោយត្រេូវចំណាយថវិកាសាងសង់អស់ 
៣៦លានដុលា្លារអាម្រេរិក ។

នៅរសៀលថ្ង្រេទី២៥ ខ្រេម្រេសា សម្ត្រេចអគ្គមហាពញាចក្រេ ីហែង សំរិន 
ប្រេធានរដ្ឋសភាកម្ពុជា បានអនុញ្ញាតិឲ្យឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ៊្វុក                   
នាយករដ្ឋមន្ត្រេីន្រេសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ចូលជួបសម្ត្រេង   
ការគួរសមនៅវិមានរដ្ឋសភា។ ម្រេដឹកនាំទាំងពីរបានឯកភាពគ្នោអញ្ជើញ   
អ្នកជំនាញព្រេំដ្រេនប្រេទ្រេសបារាំង ដើម្បីឲ្យមកជួយពិនិត្យ និងចូលរួមបោះ
បង្គលព្រេំដ្រេនកម្ពុជា និងវៀតណាមដ្រេលនៅសល់ប្រេមាណ ១៦% អោយ
បានចប់រួចរាល់នៅព្រេលឆប់ៗខាងមុខន្រេះ និងបានបង្ហាញពីការខិតជិត 
គ្នោ ដើម្បីស្វ្រេងរកវិធីសាស្រេ្តក្នុងការចូលរួមដោះស្រេយបញ្ហា ដ្រេលនៅជាប់ 
គំងមួយចំនួន ដ្រេលធ្វើឲ្យការបោះបង្គលព្រេំដ្រេនមិនទាន់បានឯកភាព   
គ្នោ។ គរួរម្លកឹថា ព្រេដំ្រេនកម្ពជុាវៀតណាមមានបណ្តាយ ១.២៧០ គឡីមូ៉្រេត្រេ 
ហើយក្រេុមបច្ច្រេកទ្រេសន្រេប្រេទ្រេសទាំងពីរ បោះបង្គលព្រេំដ្រេនបាន 
ប្រេវ្រេងជិត ១.០០០គីឡូ ម៉្រេត្រេ ស្មើនឹងប្រេវ្រេង ៨៤% ហើយនៅសល់ត្រេជាង  
១៦% ទៀតប៉ុណ្ណោះ។ 

នារសៀលថ្ង្រេទី២៥ ខ្រេម្រេសា ឆ្នោំ២០១៧ ដដ្រេលនោះ សម្ត្រេចវិបុល 
ស្រេនាភក្តី សាយ ឈុំ ប្រេធានព្រេឹទ្ធសភាន្រេព្រេះរាជាណាចក្រេកម្ពុជា បាន 
អនុញ្ញាតិឲ្យឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ៊្វុក នាយករដ្ឋមន្រេ្តី ន្រេសាធារណរដ្ឋ
សង្គមនិយមវៀតណាមចូលជួបសម្ត្រេងការគួរសម និងពិភាក្សាការងរ ។ 

សម្ត្រេចភក្តីប្រេធានព្រេឹទ្ធសភា បានចាត់ទុកដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការ        
របស់នាយករដ្ឋមន្រេ្តីន្រេសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម និងគណៈ-
ប្រេតិភូនៅកម្ពុជា ថាជាការរួមចំណ្រេកក្នុងការពង្រេឹងពង្រេីកទំនាក់ទំនង 
មិត្តភាព សាមគ្គីភាព និងកិច្ចសហប្រេតិបត្តិការដ៏ល្អរវាងប្រេជាជន និង 
ប្រេទ្រេសទាំងពីរឲ្យកាន់ត្រេប្រេសើរ និងរឹងមាំបន្ថ្រេមទៀត ។ ឯកឧត្តម ង្វៀន 
សួនហ៊្វុក បានវាយតម្ល្រេខ្ពស់ចំពោះមនោសញ្ច្រេតនា និងការរួមចំណ្រេក
យ៉ាងសកម្មរបស់សម្ត្រេចប្រេធានព្រេឹទ្ធសភា ក្នុងការពង្រេឹងទំនាក់ទំនងរវាង
ប្រេទ្រេសទំាងពីរ ។ បច្ចបុ្បន្នទំនាក់ទំនងន្រេះបានពង្រេងឹ និងពង្រេកីដោយឥត
ឈប់ឈរដ្រេលនាំមកនូវផលប្រេយោជន៍ជូនប្រេជាជន និងប្រេទ្រេសទាំងពីរ 
ជាពិស្រេសក្រេមព្រេះរាជកិច្ចដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ សម្ត្រេចព្រេះបរមរតន 
កោដ្ឋ និងព្រេះករុណាព្រេះបាទសម្ត្រេចព្រេះបរមនាថ នរែត្តម សីហមុនី 

ព្រេះមហាក្សត្រេន្រេព្រេះរាជា ណាចក្រេកម្ពុជា ថា្នោក់ដឹកនាំព្រេឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា 
និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ។

ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រេីវៀតណាមសង្ឃឹមថា ព្រេឹទ្ធសភាកម្ពុជានឹងរួម   
ចំណ្រេកយ៉ាងសកម្មថ្រេមទៀត ក្នុងការជំរុញទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ច 
សហប្រេតិបត្តិការរវាងប្រេទ្រេសទាំងពីរ ជាពិស្រេសក្នុងជួរយុវជន ដើម្បីឲ្យ  
បានយល់ច្បាស់អំពីសារសំខាន់ និងតម្ល្រេន្រេទំនាក់ទំនងរវាងប្រេទ្រេសទាំង
ពីរស្រេបនឹងឆ្នោនំ្រេះ គឺជាឆ្នោខួំបអនុស្សាវរើយ៍លើកទី៥០ ថ្ង្រេបង្កើតទំនាក់ទំនង
ការទូតរវាងប្រេទ្រេសទាំងពីរ ។ រដ្ឋាភិបាល និងប្រេជាជន វៀតណាមនៅត្រេ 
បន្តយកចិត្តទុកដក់  និងខិតខំប្រេឹងប្រេងពូនជ្រេុំទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និង  
សាមគ្គភីាពរវាងប្រេទ្រេសទាំងពរីថ្រេមទៀត ។ ឆ្លៀតក្នងុឱកាសន្រេះ ឯកឧត្តម 
ង្វៀន សួនហ៊្វុក បានពាំនាំនូវការផ្តាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីថា្នោក់ដឹកនាំបក្សរដ្ឋ 
និងសភាវៀតណាមជូនចំពោះសម្ត្រេចប្រេធានព្រេឹទ្ធសភា និងសូមគោរព 
អញ្ជើញសម្ត្រេចប្រេធាន ទៅបំព្រេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋ
សង្គមនិយមវៀតណាមនាព្រេលខាងមុខ។

សម្ត្រេចវិបុលស្រេនាភក្តី សាយ ឈុំ បានថ្ល្រេងអំណរគុណចំពោះ   
ឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ៊្វុក  ដ្រេលបានវាយតម្ល្រេខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនង       
មិត្តភាព សាមគ្គីភាព និងកិច្ចសហប្រេតិបត្តិការដ៏ល្អរវាងប្រេជាជន 
និងប្រេទ្រេសទាំង ពីរ ព្រេមទាំងការររើកចម្រេើនរបស់ប្រេទ្រេសកម្ពុជានាព្រេល 
បច្ចុប្បន្ន ។ សម្ត្រេចភក្តីបានវាយតម្ល្រេខ្ពស់ថា កម្ពុជា-វៀតណាម គឺជាដ្រេគូល្អ 
មិត្តល្អ បងប្អូនល្អ និងជាអ្នកជិតខាងល្អ ។ កម្ពុជាប្រេកាន់ខា្ជាប់នូវជំហរឥត- 
ងករ្រេក្នុងការថ្រេរក្សានូវទំនាក់ទំនងជាអ្នកជិតខាងល្អ ដ្រេលមានចំណង 
មិត្តភាព ជាប្រេព្រេណី និងកិច្ចសហប្រេតិបត្តិការជាមួយគ្នោលើ គ្រេប់វិស័យ ។ 
សម្ត្រេចវិបុលស្រេនាភក្ត ីសាយ ឈំុ បានប្រេសិទ្ធពរជូនប្រេជាជនវៀតណាម
សូមឲ្យទទួលបានជ័យជម្នះថ្មីៗ ក្នុងសា្នោដ្រេអភិវឌ្ឍប្រេទ្រេសជាតិ ។ សម្ត្រេច 
ភក្ត ីក៏បានថ្ល្រេងអំណរគុណចំពោះការអញ្ជើញសម្ត្រេចទៅបំព្រេញទស្សនកិច្ច
នៅសាធារណរដ្ឋសង្គម និយមវៀតណាម ដោយសម្ត្រេចសន្យោថា នឹងរក    
ព្រេលវ្រេលាសមស្រេបណាមួយ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងស្រេចក្តីអញ្ជើញន្រេះ ។  

ទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ្វុ៊ក នៅព្រេះរាជាណាចក្រេ   
កម្ពុជាត្រេូវបានចាត់ទុកថា ជា ព្រេឹត្តិការណ៍ប្រេវត្តិសាស្ត្រេមួយដ៏សំខាន់ ដ្រេល
រួមចំណ្រេកជាវិជ្ជមានដល់ការជំរុញសាមគ្គីភាព មិត្តភាព ជាប្រេព្រេណីរវាង 
កម្ពុជា និងវៀតណាម ក៏ដូចជាដើម្បីសន្តិភាព ស្ថិរភាព កិច្ចសហប្រេតិបត្តិ- 
ការណ៍ និងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ និងពិភពលក ៕

សម្ដ្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន និងឯកឧត្តម ង្វៀន ស៊ុនហ៊្វុក         

អញ្ជើញធ្វើជាសាក្សី ក្នុងពិធីចុះហត្ថល្រេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នោ

រវាងប្រេទ្រេសទាំងពីរកម្ពុជា-វៀតណាម

សម្ត្រេចអគ្គមហាពញាចក្រេី ហែង សំរិន ប្រេធានរដ្ឋសភាកម្ពុជា 

បានអនុញ្ញាតិឲ្យឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ៊្វុក នាយករដ្ឋមន្ត្រេីន្រេសាធារណរដ្ឋ

សង្គមនិយមវៀតណាម ចូលជួបសម្ត្រេងការគួរសម
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ក្នុងខ្រេម្រេសាឆ្នោំ២០១៧ កន្លងទៅន្រេះ សម្ត្រេចអគ្គមហាស្រេនាបតី 
ត្រេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រេ្តីន្រេព្រេះរាជាណាចក្រេកម្ពុជា និងសម្ត្រេច 
កិត្តិព្រេឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុនរ៉ែនី ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីធំៗ
ជាប្រេវត្តិសាស្រេ្តមួយចំនួន ដ្រេលក្នុងនោះមានការសម្ពោធសមិទ្ធផលផ្លូវ 
សា្ពោន  ការបើកការដ្ឋានសង់កីឡដ្ឋានជាតិ ការផ្តល់សញ្ញាបត្រេដល់និស្សិត
ចំនួនរាប់ពាន់នាក់ផងដ្រេរ។
 ព្រេឹកថ្ង្រេទី៣ ខ្រេម្រេសា សម្ត្រេចត្រេជោនាយករដ្ឋមន្រេ្តីកម្ពុជាបាន        

អញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីសម្ពោធដក់ឲ្យប្រេើប្រេស់ ជាផ្លូវ 
ការនូវ “មហាវិថីសម្ត្រេចត្រេជោហ៊ុនស្រេន” ឬ “ផ្លូវ៦០ម៉្រេត្រេ”។   នៅក្នុងពិធី   
ន្រេះ សម្ត្រេចត្រេជោ បានកត់សមា្គល់អំពីការអភិវឌ្ឍរាជធានីភ្នំព្រេញ ដ្រេល 
មានភាពរើកចម្រេើនយ៉ាងឆប់រហ័ស ទាំងសំណង់អគរនិងហ្រេដ្ឋារចនា-
សម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់សម្រេបទៅតាមកំណើនប្រេជាជនក្នុងរាជធានី និងចំនួនអ្នក 
ឆ្លងកាត់។

សម្ត្រេចត្រេជោមានប្រេសាសន៍ថា កាលពីឆ្នោំ១៩៧៩ រាជធានីភ្នំព្រេញ       
មិនមានការរើកចម្រេើនដូចសព្វទ្រេថ្ង្រេន្រេះទ្រេ ព្រេះទីក្រេុងភ្នំព្រេញព្រេលនោះ
បានប្រេកា្លាយទៅជាទីក្នុងខ្មាចទៅហើយ។ប៉ុន្ត្រេព្រេលន្រេះរាជធានីមានការ
រើកចម្រេើនយ៉ាងខា្លាំង។ សព្វថ្ង្រេទីក្រេុងភ្នំព្រេញ មានអគរខ្ពស់ៗជាច្រេើន 
រហូតដល់ ៤០ ទៅ៥០ជាន់ ដ្រេលមុនន្រេះកម្ពុជាមានត្រេឹម ៧ជាន់ទៅ ៨     
ជាន់ ។ នៅព្រេលខាងមុខនឹងមានអគរកម្ពស់ ១២៥ជាន់(កម្ពស់៥២០ 
ម៉្រេត្រេ) ដ្រេលខ្ពស់ជាងគ្រេនៅតំបន់អាសុី។

សម្ត្រេចត្រេជោបន្តថា ទីក្រេុងភ្នំព្រេញកាលពីមុនមានផ្ទ្រេដីត្រេឹមត្រេ ៣០០ 
គីឡូម៉្រេត្រេការ៉្រេ ត្រេព្រេលន្រេះបានពង្រេកីផ្ទ្រេដីដល់ ៧០០គីឡូម៉្រេត្រេការ៉្រេ ។       
សម្ត្រេចពិតជាមិននឹកសា្មានថា នៅក្នងុដំណាក់កាលដ្រេលសម្ត្រេចកាន់តួនាទី
ជាអ្នកដឹកនាំ មានការរើចម្រេើនយ៉ាងខា្លាំងដូចន្រេះទ្រេ ។ សម្ត្រេចត្រេជោ 
បញ្ជាក់ថា “ខ្ញុំបានស្រេម្រេឃើញនូវសា្ថានភាពដើមដ្រេលបានឆ្លងកាត់យ៉ាង
លំបាកជាមួយគ្នោ ។ នៅព្រេលនោះគ្រេន់ត្រេទឹកផឹកក៏ត្រេូវទៅអូសពីទន្ល្រេ   
ម្រេគង្គមកប្រេើប្រេស់ដ្រេរ  ហើយថ្ង្រេន្រេះយើងបានសម្ពោធនូវមហាវិថីថ្មីមួយ
ទៀត ដ្រេលមានទំហំធំមិនធា្លាប់មានពីមុនមកក្នុងរាជធានីភ្នំព្រេញ ។ សម្ត្រេច 

ត្រេជោបន្តថា ការសម្ពោធដក់ឲ្យប្រេើប្រេស់ជាផ្លូវការនូវមហាវិថីដ៏ធំជាងគ្រេ
នាព្រេលន្រេះ មិនត្រេឹមត្រេជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីការចូលរួមអបអរ        
និងគំទ្រេចំពោះការវិនិយោគរបស់ក្រេុមហ៊ុនក្នុងស្រេុក ក្នុងភាពជាដ្រេគូរវាង 
រដ្ឋ និងឯកជនប៉ុណ្ណោះទ្រេ ប៉ុន្ត្រេថ្រេមទាំងបានឆ្លុះបញ្ជាំងឲ្យឃើញពីភាព    
ជោគជ័យថ្មីមួយទៀតសម្រេប់កិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ប្រេទ្រេសជាតិផងដ្រេរ។

សម្ត្រេចត្រេជោក៏បានផ្តល់អនុសាសន៍ដល់ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រេ្តី 
រដ្ឋមន្រេ្តីក្រេសួងការពារជាតិ ទៀ បាញ់ ផងដ្រេរ អំពីការសិក្សាសម្រេប់ទុក
ប្រេើប្រេស់ក្នុងការចុះចតយន្តហោះក្នុងគ្រេមានអាសន ្នដោយសារត្រេប្រេវ្រេង
និងទំហំមហាវិថីន្រេះអាចសមល្មមក្នុងព្រេលចាំបាច់។ 

គួរបញ្ជាក់ថា មហាវិថីសម្ត្រេចត្រេជោហុ៊នស្រេនដ្រេលមានប្រេវ្រេង ៩.១៦០ 
ម៉្រេត្រេ ដោយតភា្ជាប់ពីផ្លវូល្រេខ ២៧១ នៅភាគខាងជើង(ក្នងុខណ្ឌមានជ័យ) 
ទៅកាន់ផ្លូវជាតិល្រេខ២ នៅភាគខាងត្បូង(ខ្រេត្តកណា្តាល)។ ផ្លូវថ្មីន្រេះមាន
បំណងជួយកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍ នៅភាគខាងត្បូងន្រេរាជធានី 
ភ្នំព្រេញ ។ ផ្អ្រេកតាមប្លង់គោលអភិវឌ្ឍន៍របស់សាលារាជធានីភ្នំព្រេញឆ្នោំ 
២០៣៥។ មហាវិថីន្រេះដឹកនាំធ្វើដោយក្រេុមហ៊ុន អាយ អិន ជី ហូលឌីង។ 
មហាវិថីន្រេះរត់ពីផ្ន្រេកខាងជើង ទៅផ្ន្រេកខាងត្បូងន្រេគម្រេងអភិវឌ្ឍន៍ អ៊ីង 
សុីធី( ING City) ន្រេភាគខាងត្បូងរាជធានីភ្នំព្រេញដ្រេលមានទំហំ ២.៥៧២ 
ហិកតា ។ មានសា្ពោនចំនួនពីរត្រេវូបានសង់ឡើងតាមបណ្តាយមហាវិថី           
ន្រេះ ។ 
 ព្រេឹកថ្ង្រេទី៤ ខ្រេម្រេសា សម្ត្រេចត្រេជោបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏  

ខ្ពង់ខ្ពស់ នៅក្នុងពិធីសម្ពោធមណ្ឌលកីឡាក្នុងសាលមណ្ឌលកីឡាហ្រេល
ទឹក ន្រេពហុកីឡដ្ឋានជាតិមរតកត្រេជោ និងបើកការដ្ឋានសង់កីឡដ្ឋានខា្នោត
ធំក្រេមជំនួយឥតសំណងរបស់ប្រេទ្រេសចិន ក្នុងទឹកប្រេក់ប្រេមាណ ១៥៧ 
លានដុលា្លារអាម្រេរិក។ សំណង់ន្រេះគឺជាផ្ន្រេកមួយន្រេការត្រេៀមខ្លួនរបស់   
កម្ពុជាដ្រេលនឹងធ្វើជាមា្ចាស់ផ្ទះន្រេការប្រេកួតសុីហ្គ្រេមលើកទី៣២ (SEA 

GAMES) នៅឆ្នោំ២០២៣ខាងមុខ។
មានប្រេសាសន៍នាព្រេលនោះ សម្ត្រេចត្រេជោបានថ្ល្រេងអំណរគុណ   

សម្តេចតេជេ អពេា្ជីញសម្ពេធមហាវិថីដ៏ធំជាងគេដំបូងនេភ្នំពេញ
 បើកការដ្ឋេនសាងសង់ពហុកីឡដ្ឋេនធំ, ព្យាករណ៍អំពីសង្គេាមនេកូរ៉េខាងជើង,

សម្ពេធសា្ពេនជេធំ

សម្ត្រេចត្រេជោអញ្ជើញជាអធិបតីភាពនៅក្នុងពិធីសម្ពោធ មណ្ឌល  
       កីឡាក្នុងសាលមណ្ឌលកីឡាហ្រេលទឹក ន្រេពហុកីឡដ្ឋានជាតិ         

         មរតកត្រេជោ និងបើកការដ្ឋានសង់កីឡដ្ឋានខា្នោតធំ

សម្ត្រេចត្រេជោនាយករដ្ឋមន្រេ្តីកម្ពុជាអញ្ជើញ ជាអធិបតីភាពក្នុងពិធី     
 សម្ពោធដក់ឲ្យប្រេើប្រេស់ “មហាវិថីសម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន” 
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ចំពោះរដ្ឋាភិបាល និងប្រេជាជនចិនដ្រេលបានគំទ្រេនិងផ្តល់នូវជំនួយឥត    
សំណងដ៏ធំបំផុតដល់កម្ពុជាដើម្បីសាងសង់ “ពហុកីឡដ្ឋានជាតិមរតក- 
ត្រេជោ” មួយន្រេះដ្រេលបានបង្ហាញនូវមិត្តភាពនិងសហប្រេតិបត្តិការគ្រេប់  
ជ្រេុងជ្រេយ រវាងប្រេទ្រេសទាំងពីរកម្ពុជា-ចិនជាបងប្អូន។ ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ
ន្រេះនឹងជួយរួមចំណ្រេកក្នុងការលើកស្ទួយវិស័យកីឡានៅកម្ពុជាឲ្យកាន់ត្រេ
រើកចម្រេើនទៅមុខ។

សម្ត្រេចត្រេជោបានរំលឹកទៅរកអតីតកាលថា  វិស័យកីឡានៅកម្ពុជា      
ត្រេូវបានបំផ្លាញបាត់បង់ស្ទើរទាំងស្រេុង នៅក្នុងរបបប្រេល័យ ពូជសាសន៍ 
បុ៉ល ពត ។ សម្ត្រេចក៏បានសូមអភ័យទោសចំពោះប្រេជាពលរដ្ឋនិងកីឡាករ
កីឡាការនី ចំពោះការយឺតយវក្នុងការធ្វើជាមា្ចាស់ផ្ទះការប្រេកួតកីឡា   
សុីហ្រេ្គម (SEA GAME) ពីព្រេះដោយសារប្រេទ្រេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់
សង្រេ្គាមជាច្រេើនដំណាក់កាល ។ ក្រេយពីរំដោះប្រេទ្រេសជាតិបានពីរបប
ប្រេល័យពូជសាសន៍គឺយើងផ្តាតលើការខិតខំសា្តារឡើងវិញ នូវហ្រេដ្ឋារច-
នាសម្ព័ន្ធជាច្រេើនជាពិស្រេសសា្ពោន និងផ្លូវថ្នល់ ។ សម្ត្រេចត្រេជោបញ្ជាក់ថា 
ដូចដ្រេលយើងបានដឹងហើយគ្រេន់ត្រេចំណាយ ដើម្ីបរៀបចំកីឡាមួយយើង
អាចធ្វើសា្ពោនឆ្លងទន្ល្រេម្រេគង្គរហូតដល់ទៅ ៤ ឬ ៥ឯណះ ។ ហ្រេតុន្រេះ         
បានជាសម្ត្រេចមិនទាន់ហា៊ានសំុមិត្តចិន ដោយសំុឱ្យជួយកសាងផ្លវូ និងសា្ពោន 
ទៅវិញ ។ប៉ុន្ត្រេថ្ង្រេន្រេះគឺជាថ្ង្រេដ្រេលមានសារសំខាន់ដ្រេលកម្ពុជាបានកសាង
ពហុកីឡដ្ឋានជាតិថ្មីមួយទៀត ដើម្បីត្រេៀមទុកជាកន្ល្រេងប្រេកួតកីឡា   
សុីហ្គ្រេម (SEA GAMES) នៅឆ្នោំ២០២៣ ។ ន្រេះជាសមិទ្ធផលជាតិថ្មីដ្រេល 
កើតមាននៅក្រេមដំបូលសុខសន្តិភាព។ ទីន្រេះមិនត្រេឹមត្រេជាកន្ល្រេង   
ហាត់ល្រេងកីឡា ឬប្រេកួតកីឡានោះទ្រេត្រេក៏ជាកន្ល្រេងអាចទាក់ទាញភ្ញៀវ  
ទ្រេសចរណ៍មកទស្សនាកម្សាន្តផងដ្រេរ។  សម្ត្រេចត្រេជោក៏បានអំពាវនាវឲ្យ
ប្រេជាពលរដ្ឋចូលរួមគំទ្រេចំពោះវិស័យកីឡានិង ចូលរួមល្រេងកីឡាឲ្យបាន
មួយប្រេភ្រេទយ៉ាងតិចព្រេះកីឡានាំមកនូវសុខភាព។ កីឡានាំមកនូវមិត្ត-
ភាព។ កីឡាមិនប្រេកាន់ពូជសាសន៍ ។ សម្ត្រេចត្រេជោក៏បានសំណូមពរដល់
កីឡាករកីឡាការនីទាំងអស់ ត្រេូវពង្រេឹងសមត្ថភាពបន្ថ្រេមទៀត ខណៈ            
កម្ពុជាមានពហុកីឡដ្ឋានជាតិដ៏ទំនើប គឺត្រេូវហ្វឹកហាត់ជំនាញកីឡាគ្រេប់      
ប្រេភ្រេទពិស្រេសកីឡាសម្រេប់ត្រេៀមចូលរួមប្រេកួតកីឡាសុីហ្រេ្គម ។ ការ 
ដ្រេលមានពហុកីឡដ្ឋានល្អ, មានកន្ល្រេងហ្វឹកហាត់ល្អហើយ ត្រេចាំបាច់ក៏ត្រេូវ
មានកីឡាករកីឡាការិនីប្រេកបដោយសមត្ថភាពផងដ្រេរ ។
 ក្នុងថ្ង្រេដដ្រេលន្រេះដ្រេរ នៅព្រេលលា្ងាចសម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន 

នាយករដ្ឋមន្រេ្តីន្រេព្រេះរាជាណាចក្រេកម្ពុជា និងសម្ត្រេចកិត្តិព្រេឹទ្ធបណ្ឌិត បាន
អញ្ជើញពិសារអាហារសាមគ្គីជាមួយក្រេុមកីឡាករ កីឡាការិនី ចំនួន 
៣.០៨៣នាក់នៅសាលពិព័រណ៍កោះព្រេជ្រេ។

ក្នុងឱកាសនោះ សម្ត្រេចត្រេជោបានកោតសរសើរចំពោះក្រេសួងអប់រំ 
យុវជន និងកីឡា និងសហព័ន្ធកីឡាទំាងអស់ដ្រេលបានខិតខំធ្វើឲ្យវិស័យ  
កីឡាមានការរើកចម្រេើន។ ទង់ជាតិកម្ពុជាត្រេូវបក់នៅលើប្រេទ្រេសជាច្រេើន
នៅលើពិភពលកតាមរយៈកីឡារបស់កម្ពុជា។ កីឡាបាននាំមកនូវកិត្តិ-
យសជាតិនិងនាំមកនូវសាមគ្គីភាព មិត្តភាពរវាងជនជាតិនៅលើពិភព 
លក ។ សម្ត្រេចត្រេជោក៏បានអរគុណចំពោះក្រេុមហ៊ុនទាំងអស់ ដ្រេលបាន 
ចូលជួយគំទ្រេដល់វិស័យកីឡា ធ្វើឲ្យកីឡាមានការរើកចំរើនទៅមុខ ។

សម្ត្រេចត្រេជោបានបន្ថ្រេមថា បើទោះបីគ្មានសុីហ្គ្រេម២០២៣ ក៏ដោយ 
ត្រេយើងត្រេូវធ្វើឲ្យវិស័យកីឡារបស់យើងឈានឡើង។ កាលពីព្រេលមុន
យើងកម្រេបានឃើញកីឡាកររបស់យើង នាំយកម្រេដយមាស មកកាន់  
ប្រេទ្រេសជាតិណាស់ ត្រេព្រេលន្រេះកីឡារបស់យើងបាននាំមកនូវម្រេដយ  

មាសក្នុងតំបន់ និងអាសុីរហូតពិភពលកទៀត។ ន្រេះជាមទនភាព 
សម្រេប់ជាតិយើង ដ្រេលត្រេូវខិតខំដើម្បីឲ្យបានស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយ   
ប្រេទ្រេសនៅក្នុងពិភពលក ។ សា្មារតីន្រេកីឡាយើងមិនត្រេូវចុះញ៉មណា   
មួយឡើយព្រេះថា កីឡាមិនបានចាត់ចំណាត់ថា្នោក់ជាប្រេទ្រេសធំឬប្រេទ្រេស
តូច, ប្រេទ្រេសមានឬប្រេទ្រេសក្រេនោះទ្រេ ។ ប៉ុន្ត្រេអ្វីដ្រេលសំខាន់កីឡាករន្រេ        
ប្រេទ្រេសនោះត្រេូវខិតខំងើបឈរឡើង ក្នុងឋានៈជាកីឡាដ្រេលអាចប្រេកួត
ដោយស្មើភាព និងស្មើសិទ្ធិជាមួយកីឡាករ ន្រេប្រេទ្រេសផ្ស្រេងៗ ទាំងប្រេទ្រេស 
អ្នកមាន ប្រេទ្រេសអ្នកក្រេ ប្រេទ្រេសធំ និងប្រេទ្រេសតូច។ 
 ព្រេកឹថ្ង្រេទី៥ ខ្រេម្រេសា សម្ត្រេចត្រេជោបានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ 

នៅក្នងុពិធីសម្ពោធដក់ឲ្យប្រេើប្រេស់ នូវរោងចក្រេប្រេព្រេតឹ្តកិម្មទឹកសា្អាត ជំហាន 
ទី២ ដ្រេលមានតម្ល្រេជាង ៦០លានដុលា្លារ ស្ថិតនៅភូមិបឹងឈូក សង្កាត់ 
និរោធ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំព្រេញ។

សម្ត្រេចបានផ្តល់នូវអនុសាសន៍ចំនួនបីសំខាន់ក្នងុនោះ ទី១.ដោយសារ
កាលពីមុនន្រេះបណា្តាឃុំមួយចំនួនរបស់ខ្រេត្តកណា្តាល ហើយព្រេលនោះ  
បានអនុញ្ញាតឲ្យក្រេុមហ៊ុន ឯកជនមួយចំនួនវិនិយោគលើវិស័យទឹកសា្អាត
សម្រេប់ការផ្គត់ផ្គត់ទឹកទៅដល់ប្រេជាពលរដ្ឋនៅឃុំទាំងនោះ ។ ឥឡូវឃុំ      
ទាំងនោះបានកាត់ចូលមកនៅក្នុងក្រេុងភ្នំព្រេញហើយ ។ ដូច្ន្រេះកិច្ចការដ្រេល    
ត្រេូវធ្វើសុំឲ្យរដ្ឋាករទឹកស្វយ័ត ក្រេុងភ្នំព្រេញទិញយកនូវបណា្តាញទឹកដ្រេល 
វិស័យឯកជនបានវិនិយោគនៅបណា្តាឃុំ ដ្រេលមុនន្រេះស្ថិតនៅក្នុងខ្រេត្ត 
កណា្តាល។ ដូចន្រេះត្រេូវបន្ថ្រេមទុនមួយចំនួនទៀត ដើម្បីទិញយកបណា្តាញ
ទាំងនោះមកគ្រេប់គ្រេង ដើម្បីធានាការផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្នុងតម្ល្រេមួយដូចគ្នោ ។ 
ព្រេះបច្ចុប្បន្នឃុំមួយចំនួន ដ្រេលបានកាត់ចូលមកក្នុងរាជធានីភ្នំព្រេញនៅ
មានតម្ល្រេខ្ពស់ជាង តម្ល្រេទឹករបស់រដ្ឋាករទឹកក្រេុងភ្នំព្រេញ។ ចំណ៉ាចទី២.              
ពិភាក្សាជាមួយអគ្គិសនីកម្ពុជាទាក់ទងការប្រេើប្រេស់អគ្គិសនី ដើម្បីបញ្ចុះ 
តម្ល្រេភ្លើង សម្រេប់ការបូមទឹកផ្គត់ផ្គង់ទឹកការប្រេើប្រេស់ក្នុងរាជធានីភ្នំព្រេញ 
ដ្រេលជាផ្ន្រេកមួយក្នុងការបញ្ចុះតម្ល្រេទឹក ។ សម្ត្រេចត្រេជោបានស្នើឲ្យរដ្ឋាករ
ទឹកស្វយ័តរាជធានីភ្នំព្រេញបូមទឹកនៅព្រេលយប់ ព្រេះតម្ល្រេភ្លើងនៅព្រេល
យប់មានតម្ល្រេថោកជាងព្រេលថ្ង្រេ (សម្រេប់គោលដៅឧស្សាហកម្ម និងសិប្ប- 
កម្ម) ។ សម្ត្រេចត្រេជោបានស្នើឲ្យរដ្ឋាករទឹក ពិនិត្យមើលលទ្ធភាពក្នុងការ
សាងសង់អនុសា្ថានីយច្រេកចាយដោយខ្លួនមួយ នៅរោងចក្រេផលិតទឹក-
សា្អាតត្រេម្តង ព្រេះអគ្គិសនីច្រេញពីអនុសា្ថានីយច្រេកចាយមានតម្ល្រេថោក   
ជាងអគ្គិសនី ដ្រេលតច្រេញពីបណា្តាញ។ ចំណ៉ាចទី៣.ជំរុញការតបណា្តាញ  
ទឹកទៅកាន់តំបន់ដ្រេលមិនទាន់មានទឹក ទាំងតំបន់ទើបកសាងលំនៅដ្ឋាន 
ថ្មី និងតំបន់ដ្រេលប្រេជាជនកំពុងរស់នៅ ត្រេមិនទាន់មានបណា្តាញទឹក ។
 ព្រេកឹថ្ង្រេទី៦ ខ្រេម្រេសាសម្ត្រេចត្រេជោនាយករដ្ឋមន្រេ្តកីម្ពជុា បានអញ្ជើញ

ជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ពោធដក់ឲ្យប្រេើប្រេស់ជាផ្លូវការនូវកំណាត់ផ្លូវ
ជាតិល្រេខ៦ ប្រេវ្រេងជាង ៤០គីឡូម៉្រេត្រេចាប់ពីសង្កាត់ព្រេកលៀប ខណ្ឌ 
ជ្រេយចង្វា រាជធានីភ្នំព្រេញ ទៅដល់ថ្នល់ក្រេងស្ថិតក្នុងឃុំសំបូរ ស្រេុក 
បាធាយ ខ្រេត្តកំពង់ចាម ។

ក្នុងពិធីន្រេះ ជាមួយនឹងការថ្ល្រេងអំណរគុណដល់ការជួយពីរដ្ឋាភិបាល
ន្រេប្រេទ្រេសចិនក្នុងការសា្តារ និងអភិវឌ្ឍន៍ហ្រេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវ សា្ពោននៅ 
កម្ពជុានោះ សម្ត្រេចត្រេជោក៏បានបញ្ជាក់ផងដ្រេរអំពីទំហំទឹកប្រេក់ន្រេស្រេចក្តី
ត្រេូវការក្នុងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យន្រេះបន្តទៀត។

សម្ត្រេចត្រេជោមានប្រេសាសន៍ថា សម្ត្រេចនឹងទៅចូលរួមក្នុងសន្និសីទ      
កំពូលទាក់ទងផ្លវូមួយខ្ស្រេក្រេវា៉ាត់មួយនៅប្រេទ្រេសចិននាខ្រេឧសភា ខាងមុខ។ 
ព្រេលនោះ ក៏មានទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់សម្ត្រេចទៅកាន់ប្រេទ្រេសចិនផង 
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ដ្រេរ។ សម្ត្រេចសង្ឃឹមថា កម្ពុជានឹងទទួលបានជាបន្តទៀតនូវជំនួយពីមិត្ត
ចិន។ ក្នុងមួយឆ្នោំផ្តាតស្រេចក្តីត្រេូវការរបស់កម្ពុជាមានប្រេមាណពី៥០០ 
ទៅ៧០០លានដុលា្លារ ហើយគោលដៅធំបំផុតរបស់យើងទៅលើការកសាង
ហ្រេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ។ នយោបាយហ្រេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ នៅត្រេជាអាទិភាពន្រេ
នយោបាយរបស់គណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជាក្នុងការដឹកនាំប្រេទ្រេស ។ គ្មាន   
ជម្រេើសណាឲ្យល្អ និងគ្មានជម្រេើសណាឲ្យមានសមភាព ជាងការប្រេើ-       
ប្រេស់នូវកំណើនស្រេដ្ឋកិច្ច ឬការទទួលបានការគំទ្រេពីមិត្តចិននូវការ 
កសាងហ្រេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដូចជាផ្លូវថ្នល់ ប្រេឡាយទឹក អគ្គិសនី ឬហ្រេដ្ឋា-
រចនាសម្ព័ន្ធទាក់ទងវិស័យអប់រំ និងសុខាភិបាលវាសមភាពខា្លាំងណាស់ ។ 
សម្ត្រេចបានលើកជាឧទាហរណ៍ថា ដូចជាការកសាងផ្លូវថ្នល់ទាំងអ្នកមាន
ក៏ធ្វើដំណើរ អ្នកក្រេក៏ធ្វើដំណើរ។ តាមរយៈន្រេការតភា្ជាប់ន្រេះបានរួមចំណ្រេក
កាត់បន្ថយគមា្លាតរវាងទីក្រេុងនិងជនបទ ។ បានធ្វើឲ្យទីក្រេុងនិងជនបទ           
មានលក្ខណៈប្រេហាក់ប្រេហ្រេលគ្នោ។ ទីក្រេុងមានផ្លូវកស៊ូមានអគ្គិសនី 
ប្រេើប្រេស់ រើឯជនបទក៏មានផ្លូវកស៊ូ និងអគ្គិសនីប្រេើប្រេស់ ។ សម្ត្រេច 
ត្រេជោបន្តថា “ យើងពិតជាមានតម្រេូវការទុនជាមួយដ្រេគូអភិវឌ្ឍន៍នានា         
ដ្រេលក្នុងនោះមានមិត្តចិនដ្រេលជាអ្នកផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានធំជាងគ្រេ ” ។
 រសៀលថ្ង្រេទី១០ ខ្រេម្រេសា សម្ត្រេចត្រេជោ ហុ៊ន សែន បានអញ្ជើញ

ជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុង ពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងរ ឆ្នោំ២០១៦- 
២០១៧ និងលើកទិសដៅឆ្នោំ២០១៧-២០១៨ របស់ក្រេសួងកសិកម្ម 
រុកា្ខាប្រេមាញ់ និងន្រេសាទនៅវិមានសន្តិភាព។

ក្នុងឱកាសន្រេះ សម្ត្រេចត្រេជោបានអំពាវនាវដល់កសិករកម្ពុជា ឲ្យខិតខំ 
ផលិតស្រេូវប្រេកបដោយគុណភាព បម្រេើឲ្យការនាំច្រេញនិងចៀសវាងកុំឲ្យ
មានជាតិពុល ឬសារធាតុផ្ស្រេងៗបង្កប់នៅក្នុងអង្ករ។ការបាត់បង់ទីផ្សារ គឺ
ជាមហន្តរាយមួយសម្រេប់កសិករកម្ពុជា ។

សម្ត្រេចត្រេជោបញ្ជាក់ថា ការបើកទីផ្សារនៅសហភាពអ៊ឺរ៉ុប កម្ពុជាមិន
មានការប្រេកួតប្រេជ្រេងនោះទ្រេ ព្រេះកម្ពុជាបាននាំច្រេញនូវប្រេភ្រេទអង្ករ   
ក្រេអូបនិងអង្ករសរើរាង្គ ។ ដូចន្រេះត្រេូវនាំគ្នោខិតខំផលិតពូជសុទ្ធល្អនិងគ្មាន
ជាតិពុលណាមួយនៅក្នុងអង្កររបស់កម្ពុជា ដ្រេលនាំច្រេញទៅអឺរ៉ុបដ្រេល 
អាចឲ្យខូចឈ្មាះ និងបាត់បង់ទីផ្សារ ។ សម្ត្រេចត្រេជោរំលឹកថា កន្លង 
ទៅត្រេងមានការលើកឡើងថា មានការបង្កប់សារធាតុផ្ស្រេងៗនៅក្នុងអង្ករ 
របស់កម្ពុជា ដ្រេលនាំច្រេញទៅក្រេប្រេទ្រេស។ ការបាត់បង់ទីផ្សារ គឺមហន្ត-
រាយដ៏ធំសម្រេប់កសិករកម្ពុជា។ សម្ត្រេចត្រេជោបន្តថា នៅក្នុងតំបន់អាសុី      
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខិតខំចរចាជាមួយ វៀតណាម ក្នុងការទទួល       
ទិញអង្ករពីកម្ពុជាចំនួន ៣០មុឺនតោន, ជាមួយប្រេទ្រេសចិនចំនួន ២០ 
មុឺនតោន ។  រាជរដ្ឋាភិបាល នឹងខិតខំចរចាជាមួយប្រេទ្រេសផ្ស្រេងៗ ដើម្បីនាំ
ច្រេញអង្ករកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារក្រេប្រេទ្រេស។ ន្រេះជាការប្រេឹងប្រេងឲ្យ   
កសិករយើងមានទីផ្សារ មិនម្រេនជាការព្រេងើយកន្តើយនោះទ្រេ ។
 ព្រេឹកថ្ង្រេទី១១ ខ្រេម្រេសា សម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញ      

ចូលរួមជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយលើកដំបូងនូវសៀវភៅស្តីពី    “ សុី 
ជីន ភីងៈ អភិបាលកិច្ចប្រេទ្រេសចិន” ជាខ្រេមរភាសានៅវិមានសន្តិភាព  ។ 
ពិធីន្រេះក៏មានវត្តមានឯកឧត្តម ជំាង ជានគ័រ  រដ្ឋមន្ត្រេកី្រេមុប្រេកឹ្សាព័ត៌មាន
ន្រេសាធារណរដ្ឋប្រេជាមានិតចិន  ឯកឧត្តម សុង ប៉ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញ 
និងព្រេញសមត្ថភាព ន្រេសាធារណរដ្ឋប្រេជាមានិតចិនប្រេចាំព្រេះរាជាណា-
ចក្រេកម្ពុជាផងដ្រេរ ។

សៀវភៅ “សុី ជីន ភីងៈ អភិបាលកិច្ចប្រេទ្រេសចិន” បានចងក្រេងនូវ 

អត្ថបទចំនួន ៧៩ អត្ថបទរបស់ឯកឧត្តម សុី ជិនភីង ប្រេធានាធិបតីចិន  
ក្នុងចនោ្លាះពីខ្រេវិច្ឆិកាឆ្នោំ២០១២ ដល់ខ្រេមិថុនា ឆ្នោំ ២០១៤ ដ្រេលក្នុងនោះ 
រួមមានសុន្ទរកថា ស្រេចក្តីបង្គប់បង្ហាញ និងសារលិខិតជូនពរជាដើម ។ 
បច្ចុប្បន្នសៀវភៅន្រេះបានបកប្រេជា ១៦ ភាសា ព្រេមទាំងបោះពុម្ពផ្សាយ 
បានចំនួន ៦លាន ២ស្រេនក្បាលនៅលើសាកលលកទាំងមូល។

ថ្ល្រេងនៅក្នុងពិធីន្រេះសម្ត្រេចត្រេជោមានប្រេសាសន៍ថា សៀវភៅស្តីពី   
សុី ជីន ភីងៈ អភិបាលកិច្ចប្រេទ្រេសចិន  ន្រេះបានផ្តាតលើគំនិតជាសារវន្ត           
និងប្រេមូលផ្តុំនូវសមិទ្ធផលការងរសំខាន់ៗរបស់ឯកឧត្តម សុី ជីនភីង      
ប្រេធានាធិបតីចិនដ្រេលក្នុងនោះគោលការណ៍គ្រេឹះសម្រេប់ការអនុវត្ត គឺជា
គោលនយោបាយសង្គមនិយមយ៉ាងពិតប្រេកដរបស់ប្រេទ្រេសចិន និង មាន
គុណតម្ល្រេសមស្រេបនឹងសង្គមរបស់ប្រេជាជាតិចិន។ ជាក់ស្ត្រេងដើម្បីឱ្យ          
ទ្រេឹស្តីទាំងន្រេះនៅត្រេមានអត្ថិភាពក្នុងសង្គមចិន និងលើកតម្កើងកម្រេិតន្រេ 
ការដឹកនាំ, ថា្នោក់ដឹកនាំចិនបានខិតខំរក្សាសុចរិតភាព និងតមា្លាភាពន្រេការ  
អនុវត្តការងររបស់ខ្លួន ។ ទន្ទឹមន្រេះគោលគំនិតនៅក្នុងសៀវភៅន្រេះក៏បាន
ផ្តាតលើការពង្រេីកនូវកិត្យោនុភាពន្រេវប្បធម៌ ៥.០០០ឆ្នោំ ដ៏រុងរឿងរបស់      
ប្រេទ្រេសចិន ដោយជំរុញឱ្យក្តីសុបិនចិនកា្លាយទៅជាគោលការណ៍គ្រេឹះក្នុង
ការផ្តល់សុភមង្គលជូនដល់ប្រេជាជនចិន ។ ក្តីសុបិនចិនន្រេះក៏បានរួម   
បញ្ចូលនូវការអភិវឌ្ឍអរិយធម៌ អ្រេកូឡូសុី និងការរួមចំណ្រេកជំរុញឱ្យមាន
សុខសន្តិភាពក្នុងតំបន់និងពិភពលក បន្ថ្រេមពីលើសុខសន្តិភាពក្នុង   
ប្រេទ្រេស ដ្រេលចិនបានផ្តល់ជូនប្រេជាជនរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នោំ ១៩៤៩ 
មក ។

សម្ត្រេចត្រេជោបញ្ជាក់ថា “ចំណ៉ាចមួយទៀតដ្រេលខ្ញុំចាប់ឤរម្មណ៍ជា   
ពិស្រេស គឺការពង្រេឹងកិច្ចសហប្រេតិបត្តិការអន្តរជាតិក្នុងនាមជាអ្នកជិតខាង
ល្អ, ជាមិត្តល្អនិងជាមិត្តពិតប្រេកដជាមួយបណា្តាប្រេទ្រេសទាំងអស់នៅក្នុង   
ពិភពលក” ។ ចិនបានកា្លាយជាសមាជិកយ៉ាងសកម្មក្នងុការពនា្លាតសន្តភិាព 
ជូនដល់ពិភពលក។ ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនគឺជាគំរូដ៏ល្អដល់   
ប្រេទ្រេសដទ្រេទៀតផងដ្រេរ។ ភាពរើកចម្រេើននិងឧត្តមភាពរបស់ប្រេទ្រេស   
ចិនបានជួយយ៉ាងខា្លាំងដល់ពិភពលក ដោយសារត្រេចិនបានប្រេកាន់ខា្ជាប់
នូវគោលការណ៍សន្តិសហវិជ្ជមាន ។ 
 ព្រេឹកថ្ង្រេទី២០ ខ្រេម្រេសា សម្ត្រេចត្រេជោបានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏      

ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នងុពិធីប្រេគល់សញ្ញាបត្រេដល់និស្ិសតសាកលវិទ្យោល័យ អាសីុ អឺរុ៉ប 
(AEU) ចំនួន ១.៨៨៥ នាក់ នៅវិទ្យោសា្ថានជាតិអប់រំ រាជធានីភ្នំព្រេញ។នៅ
ទីនោះសម្ត្រេចត្រេជោបានថ្ល្រេងទាក់ទងទៅដល់ពលករខ្ម្រេរ ដ្រេលកំពុងធ្វើការ
នៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉្រេឬកូរ៉្រេខាងត្បូងនិង ការវាយតម្ល្រេអំពីសា្ថានភាពតាន-
តឹងរវាងសហរដ្ឋអាម្រេរិក និងប្រេទ្រេសកូរ៉្រេខាងជើង។

សម្ត្រេចត្រេជោបានអំពាវនាវដល់ពលករខ្ម្រេរ ដ្រេលកំពុងបំព្រេញការងរ
នៅប្រេទ្រេសកូរ៉្រេខាងត្បូង និងឪពុកមា្តាយ បងប្អូនរបស់ពលករនៅឯក្នុង            
ប្រេទ្រេសឲ្យរក្សានូវភាពស្ងប់ស្ងៀមកុំព្រេួយបារម្ភ ពីព្រេះរាជរដ្ឋាភិបាលនិង
សា្ថានទូតកម្ពជុានៅទីនោះ បានធ្វើការតាមដនយ៉ាងយកចិត្តទុកដក់បំផុត។

សម្ត្រេចត្រេជោបានបន្តថា សម្ត្រេចបានខិតខំចរចាជាមួយម្រេដឹកនាំកូរ៉្រេ
សុំឲ្យរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីសុំឲ្យកូរ៉្រេទទួលយកពលករខ្ម្រេរទៅធ្វើការនៅកូរ៉្រេ 
ឲ្យបានច្រេើន។ កូតាការងរនៅកូរ៉្រេគឺជាការដណ្តើមគ្នោ ព្រេះមិនម្រេនមាន
ត្រេខ្ម្រេរមួយទ្រេគឺមានវៀតណាម ថ្រេ ហ្វីលីពីន ចិនក៏មាន ។យើងបានខិតខំ
បង្កើនតាំងពីរាប់រយរហូតដល់រាប់មុឺននាក់ ប្រេរទៅជាការខាតបង់ដោយ
សារការភ័យខា្លាចគ្មានហ្រេតុផលជាការមិនល្អទ្រេ ៕
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កាលពីថ្ង្រេទី០៧ ខ្រេម្រេសា ឆ្នោំ២០១៧ រដ្ឋសភាន្រេព្រេះរាជាណាចក្រេ 
កម្ពុជា បានបើកសម័យប្រេជុំព្រេញអង្គលើកទី៨ នីតិកាលទី៥ ក្រេមអធិបតី 
ភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ សម្ដ្រេចអគ្គមហាពញាចក្រេី ហែង សំរិន ប្រេធានរដ្ឋសភា 
និងដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពី សម្ត្រេចអគ្គមហាស្រេនាបតីត្រេជោ     
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រេីន្រេព្រេះរាជាណាចក្រេកម្ពុជា ក្នុងនាមតំណាង- 
រាស្ត្រេមណ្ឌលខ្រេត្តកណា្តាល និងមានការចូលរួមពីតំណាងរាស្រេ្តមកពី  
គណបក្សទាំងពីរដ្រេលមាន អាសនៈ ក្នុងសភាចំនួន ៩៩រូបផងដ្រេរ។

ព្រេះរាជសារព្រេះករុណាព្រេះបាទសម្ត្រេចព្រេះបរមនាថ នរែត្តម 
សីហមុនី ព្រេះមហាក្សត្រេន្រេព្រេះរាជាណាចក្រេកម្ពុជា ជូនសម័យប្រេជុំ 
រដ្ឋសភាលើកទី៨ នីតិកាលទី៥ ដ្រេលអានដោយសម្ត្រេចពញាចក្រេី              
ហែង សំរិន ប្រេធានរដ្ឋសភា បានលើកឡើងថា ព្រេះមហាក្សត្រេ 
ន្រេព្រេះរាជាណាចក្រេកម្ពុជា បានកោតសរសើរ និងថ្ល្រេងអំណរគុណដ៏ជ្រេល
ជ្រេបំផុតចំពោះសម្ត្រេចអគ្គមហាពញាចក្រេី ហែង សំរិន ប្រេធានរដ្ឋសភា 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិតអនុប្រេធានទី២ រដ្ឋសភា ឯកឧត្តម លកជំទាវ ជាប្រេធាន      
គណៈកម្មការ និងសមាជិកសមាជិការដ្ឋសភាទាំងអស់ ដ្រេលបានបំព្រេញ   
ការងរអស់ពីកមា្លាំងកាយចិត្ត ពុំគិតពីការនឿយហត់ ខិតខំយកចិត្តទុកដក់
ក្នុងការបម្រេើដល់ប្រេជាពលរដ្ឋ និងសង្គមជាតិក្នុងវិស្សមកាលកន្លងមក
ន្រេះ។

ព្រេះរាជសារន្រេះបានបញ្ជាក់ថា ការខិតខំប្រេឹងប្រេងរបស់សម្ត្រេច ឯក-
ឧត្តម និងលកជំទាវ សមាជិក សមាជិកាន្រេរដ្ឋសភាគ្រេប់រូប គឺជា 
សកម្មភាពបម្រេើប្រេជាពលរដ្ឋ ជាតំណាង ប្រេជាពលរដ្ឋមា្ចាស់ឆ្នោត ដោយ       
បានអញ្ជើញយ៉ាងសកម្មចុះសួរសុខទុក្ខ និងជួយដោះស្រេយបញ្ហាដល់          
ប្រេជារាស្ត្រេនៅតាមមូលដ្ឋានព្រេមទំាងទទួលយកបញ្ហាកង្វល់ និងការលំបាក 
ទំាងឡាយ របស់ប្រេជារាស្ត្រេមកជម្រេបជូនរាជរដ្ឋាបាល ដើម្ីបរិះរកវិធានការ
ដោះស្រេយរាល់បញ្ហាទាំងនោះ សង្ឃឹមថា រដ្ឋសភាដ៏ឧត្តុង្គឧត្តម ជាតំណាង 
ប្រេជាពលរដ្ឋខ្ម្រេរទាំងមូល នឹងបន្តខិតខំប្រេឹងប្រេង ដោះស្រេយបញ្ហា ប្រេឈម 
ចំពោះមុខបន្តទៀត ដើម្បីសម្រេចឱ្យបាននូវទិសដៅរួមជាជំហានៗ ធានា 

បាននូវសង្គមកម្ពុជាមួយ ប្រេកបដោយភាពសុខដុមរមនាមានសន្តិភាព 
ស្ថិរភាពនយោបាយ សន្តិសុខ និងសណា្តាប់ធា្នោប់សង្គម។ ជាមួយន្រេះ 
ការអភិវឌ្ឍប្រេកបដោយចីរភាព និងសមធម៌ គឺការធ្វើឱ្យស្រេដ្ឋកិច្ចរើកចម្រេើន
យូរអង្វ្រេង។

ព្រេះរាជសាររបស់ព្រេះករុណាសង្កត់ធ្ងន់ថា រយៈកាលកន្លងមកន្រេះ 
រដ្ឋសភា និងរាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដក់បន្ថ្រេមទៀត លើវិស័យ 
សុខាភិបាល អប់រំ និងសង្គមកិច្ច ដោយបានបង្កើនថវិកាជាតិយ៉ាងច្រេើន 
នៅក្នុងឆ្នោំ២០១៧ ន្រេះ ។ ការវិនិយោគជាមួយវិស័យសិក្សាធិការ និងសុខា-
ភិបាល គឺជាការវិនិយោគដ៏ល្អមួយ ព្រេះការសិក្សា និងគ្រេួសារជាមូលដ្ឋាន 
គ្រេឹះដ៏គង់វង្ស របស់ប្រេទ្រេសជាតិយើង។

ព្រេះករុណាក៏បានកោតសរសើរយ៉ាងជ្រេលជ្រេផងដ្រេរ ចំពោះសម្ត្រេច 
អគ្គមហាស្រេនាបតីត្រេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រេី ន្រេព្រេះរាជាណាចក្រេ 
កម្ពុជា ដ្រេលបានខិតខំប្រេឹងប្រេងដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការរក្សា 
ស្ថិរភាពនយោបាយ និងសង្គម សន្តិភាព និងសន្តិសុខផ្ទ្រេក្នុង និងគ្រេប់គ្រេង     
ស្រេដ្ឋកិច្ច បានធ្វើឱ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវអត្រេកំណើនស្រេដ្ឋកិច្ច និងកាត់   
បន្ថយភាពក្រេីក្រេកម្រេឹតខ្ពស់ ក្នុងប៉ុនា្មានឆ្នោំចុងក្រេយន្រេះ។

នៅក្នុងថ្ង្រេបើកសម័យប្រេជុំរដ្ឋសភាលើកទី៨ ន្រេះដ្រេរ រដ្ឋសភា បាន 
ប្រេកាសទទួលសា្គល់ឯកឧត្តម ជា វ៉ែន់ដែត ជាតំណាងរាស្ត្រថ្មីន្រេ   
មណ្ឌល តាក្រេវជំនួសសម្ត្រេចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន ដ្រេលទទួលមរណភាព។

សម័យប្រេជំុរដ្ឋសភាលើកទី៨ ក៏បានអនុម័តផងដ្រេរ ស្រេចក្តីស្នើច្បាប់     
ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រេីរាជការ ន្រេក្រេុមនីតិប្បញ្ញត្តិ 
ដោយសំឡ្រេង ៨៧ និងអនុម័តស្រេចក្តីព្រេងស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រេមលើ    
ពិធីសារទី៣ ធ្វើវិសោធនកម្មកិច្ចព្រេមព្រេៀងពាណិជ្ជកម្ម ទំនិញ នៅក្រេម 
កិច្ចព្រេមព្រេៀងក្រេបខ័ណ្ឌ ស្តីពីកិច្ចសហប្រេតិបត្តិការ ស្រេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយ 
ក្នុងចំណមរដ្ឋាភិបាល ន្រេប្រេទ្រេសជាសមាជិកសមាគមប្រេជាជាតិអាសុី 
អាគ្ន្រេយ៍ និងសាធារណរដ្ឋកូរ៉្រេដោយសំឡ្រេង ៩២ ន្រេសមាជិក សមាជិកា 
រដ្ឋសភាទាំងមូលដ្រេលបានចូលរួម ៕

រដ្ឋសភា បើកសម័យប្រជុំព្រញអង្គលើកទី៨ នីតិកាលទី៥ ក្រម 
អធិបតីភាពសម្ដ្រចអគ្គមហាពញាចក្រី ហ្រង សំរិន

សម្ដ្រេចអគ្គមហាពញាចក្រេី ហែង សំរិន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកសម័យប្រេជុំព្រេញអង្គរដ្ឋសភាលើកទី៨ នីតិកាលទី៥ 

ទ
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ពិធីបុណ្យចូលឆ្នោំថ្មីប្រេព្រេណីជាតិ ឆ្នោំរកា នព្វស័ក ព.ស ២៥៦១ 
គ.ស២០១៧ បានចូលមកដល់នៅថ្ង្រេ៣ រោច ខ្រេច្រេត្រេវ្រេលាម៉ាង 
០៣ និង១២ នាទីរំលងអ្រធាត្រេ ថ្ង្រេព្រេហស្បតិ៍ទី ១៣ ឈានចូល 
ថ្ង្រេសុក្រេទី ១៤ ខ្រេម្រេសា ដោយមានទ្រេវតាព្រេះនាម កិមិរាទ្រេវើ 
ជាបុត្រេីទី៦ ន្រេកបិល មហាព្រេហ្ម។ សង្រេ្កាន្តឬឆ្នោំថ្មី  ឆ្នោំ រកា ថ្ង្រេសុក្រេ 
៣ រោច ខ្រេច្រេត្រេ ត្រេូវនឹងថ្ង្រេទី ១៤ ខ្រេម្រេសាគ.ស ២០១៧ វ្រេលាម៉ាង 
០៣ និង ១២ នាទី គឺជាថ្ង្រេចូលឆ្នោ ំរកា នព្វស័ក ជាវារៈមហាសង្កា្រេន្ត ។ 
ថ្ង្រេសៅរ៍ ៤ រោច ខ្រេច្រេត្រេ ត្រេវូនឹងថ្ង្រេទី ១៥ ខ្រេម្រេសាជាវារៈវ័នបត ។ 
ថ្ង្រេអាទិត្យ៥ រោច ខ្រេច្រេត្រេត្រេូវ នឹងថ្ង្រេទី ១៦ ខ្រេម្រេសាវ្រេលាម៉ាង០៦ 
និង ៤៦ នាទី៤៨ វិនាទី គឺជាវារៈឡើងស័ក ។

ក្នុងឱកាសបុណ្យប្រេព្រេណីជាតិដ៏ធំប្រេចាំឆ្នោំន្រេះ ប្រេជាពលរដ្ឋ 
កម្ពជុាទំាងក្នងុ និងក្រេប្រេទ្រេសបានរៀបចំខ្លនួប្រេណ សម្លៀកបំពាក់ 
ផ្ទះសម្ប្រេង ដើម្បីទទួលទ្រេវតាឆ្នោំថ្មីរយៈព្រេលបីថ្ង្រេន្រេះដោយក្តី 
អំណរ។ ទន្ទមឹន្រេះអាជា្ញាធរខ្រេត្ត រាជធានី ទូទំាងប្រេទ្រេស និងតាមវត្ត 
អារា៉ាម ដោយមានកិច្ចសហការជាមួយផ្ន្រេកពាក់ព័ន្ធនានាក៏បាន   
ប្រេរព្ធសង្រេ្កាន្ត និងបង្កបរិយយកាសកម្សាន្តសប្បាយរើករាយជូន
ប្រេជាពលរដ្ឋតាមរយៈការល្រេងល្ប្រេងប្រេជាប្រេិយទាំងឡាយ។

ដោយឡ្រេកនៅខ្រេត្តសៀមរាប ដ្រេលជាក្រេុងទ្រេសចរណ៍វប្បធម៌
ប្រេវត្តិសាស្រេ្ត ពោរព្រេញដោយប្រេង្គប្រេសាទជាសម្បត្តិប្រេតិកភណ្ឌ
ពិភពលកសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា (ស.ស.យ.ក.) រួម 
សហការជាមួយក្រេសួងទ្រេសចរណ៍ អាជា្ញាធរដ្រេនដីបានរៀបចំ 
ព្រេឹត្តិការណ៍អង្គរសង្កា្រេន្ត ព.ស. ២៥៦០-២៥៦១ គ.ស.២០១៧ 
លើកទី៥  ក្រេមប្រេធានបទ “ការចូលរួមអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូល
ឆ្នោំថ្មីប្រេព្រេណីជាតិខ្ម្រេរ” នៅទីតាំងផ្ស្រេងៗគ្នោរួមមានបរិវ្រេណខាង
មុខ ប្រេសាទអង្គវត្ត, លានជល់ដំរើ, បរិវ្រេណពិព័រណ៍អង្គរឃ្យុងយូ, 

ផប់ស្ទ្រេីត និងសួនច្បារមុខព្រេះរាជដំណាក់។
ព្រេឹត្តិការណ៍អង្គរសង្រេ្កាន្តលើកទី៥ ឆ្នោំន្រេះ ក៏ដូចជាឆ្នោំមុនៗដ្រេរ 

បានប្រេព្រេឹត្តទៅក្រេមវត្តមាន ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តម របស់សម្ត្រេច អគ្គមហា-
ស្រេនាបតីត្រេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រេីន្រេព្រេះរាជាណាចក្រេ    
កម្ពុជា និងសម្ត្រេចកិត្តិព្រេឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ែនី ហ៊ុន សែន។

 ព្រេឹកថ្ង្រេទី១៤ ខ្រេម្រេសា ដ្រេលជាថ្ង្រេប្រេកាសបើកព្រេឹត្តិការណ៍  
អង្គរសង្រេ្កាន្តជាផ្លូវការ ថ្ល្រេងទៅកាន់អ្នកចូលរួមដ្រេលមានប្រេជាពល
រដ្ឋក្នុងខ្រេត្ត អ្នកទ្រេសចរជាតិ អន្តរជាតិយ៉ាងច្រេើនកុះករនាទីលាន   
ជល់ដំរើដ្រេលជាទីប្រេរព្ធពិធីសម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន បានបង្ហាញ 
នូវអារម្មណ៍រំភើបរើករាយ ដ្រេលបានអញ្ជើញបើកព្រេឹត្តិការណ៍អង្គរ
សង្រេ្កាន្តលើកទី៥ ខ្រេត្តសៀមរាបន្រេះ។ សម្ត្រេចត្រេជោបានកោត     
សរសើរដល់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ដ្រេលបានរៀបចំ 
អង្គរសង្រេ្កាន្ត រយៈព្រេល៥ ឆ្នោំកន្លងទៅប្រេកបដោយជោគជ័យដ៏          
ត្រេចះត្រេចង់សម្រេប់កូនខ្ម្រេរទាំងអស់គ្នោ។ គ្មានជោគជ័យណាមួយ 
ដ្រេលកើតឡើងដោយឯងៗនោះឡើយ ប្រេសិនបើអង្គរសង្កា្រេន្តន្រេះ
មិនមានការចូលរួមពីអ្នករាល់គ្នោ ជាពិស្រេសកមា្លាងំយុវជនសហភាព
សហព័ន្ធ។

សម្ត្រេចត្រេជោបានរំលឹក ដោយសំដៅទៅលើកតា្តា សុខសន្តភិាព។ 
សម្ត្រេចបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ដោយមានសុខសន្តិភាពរបស់ប្រេទ្រេស     
បានផ្តល់ឱកាសដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមនិង បានកាត់បន្ថយភាព 
ក្រេីក្រេ ព្រេមទាំងអាចឲ្យប្រេជាពលរដ្ឋ ទៅកំសាន្តទីណាក៏បានតាម      
ចណំងច់ណំលូចតិ្តរៀងៗខ្លនួ។          ប៉នុ្ត្រេដចូគ្នោន្រេះ គនឺៅមនុឆ្នោ១ំ៩៩៨ 
ការជួបជុំនៅខ្រេត្តសៀមរាប និងការធ្វើដំណើរទូទាំងប្រេទ្រេសមិន   
អាចធ្វើបាននោះទ្រេ ព្រេះប្រេទ្រេសកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសង្រេ្គាមនៅ
ឡើយ។ សម្ត្រេចត្រេជោបានថ្ល្រេងផងដ្រេរថា កម្មករកម្មការិនី មន្ត្រេី 

រីករាយបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំរកា ក្នុងអង្គរសងា្កាន្តនាខាត្តសៀមរាប 

សម្ត្រេចអគ្គមហាស្រេនាបតីត្រេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រេីន្រេព្រេះរាជាណាចក្រេកម្ពុជា និងសម្ត្រេចកិត្តិព្រេឹទ្ធបណ្ឌិត 
ប៊ុន រ៉ែនី ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួមក្នុង ព្រេឹត្តិការណ៍អង្គរសង្រេ្កាន្តលើកទី៥  នៅខ្រេត្តសៀមរាប

 ខេត្តសៀមរាប មានទេសចរជាងមួយលាននាក់ជាមួយនឹងចំណូលជិត 
១០០ លានដុលា្លេរទូទាំងបេទេសមានភ្ញៀវក្នុងសេុកជាងបីលាននាក់
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រាជការ និងកមា្លាំងប្រេដប់អាវុធ និងយោធិនពិការ ត្រេូវបានដំឡើង 
ប្រេក់បៀរវត្សរ៍ ដោយសារមានដំបូលសន្តិភាពន្រេះ។ ដោយឡ្រេក     
វិស័យទ្រេសចរណ៍នៅខ្រេត្តសៀមរាប បានចាប់ផ្តើមពីសូន្យទ្រេស-
ចរណ៍ និងសណា្ឋាគរចាស់ៗត្រេពីរប៉ុណ្ណោះ សម្រេប់ទទួលភ្ញៀវ 
ទ្រេសចរ ប៉ុន្ត្រេព្រេលន្រេះភ្ញៀវទ្រេសចរបានកើនឡើងដល់ជាង ៥ 
លាននាក់ ក្នុងមួយឆ្នោំ ។ ទន្ទឹមន្រេះសម្ត្រេចត្រេជោនាយករដ្ឋមន្រេ្តី 
កម្ពុជាក៏បានថ្ល្រេងអំណរព្រេះគុណ ចំពោះព្រេះមហាក្សត្រេបច្ចុប្បន្ន     
ដ្រេលព្រេះអង្គត្រេងត្រេយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់បំផុត ចំពោះវប្បធម៌របស់ 
ខ្ម្រេរ ។ សម្ត្រេចបានថា្វាយព្រេះពរ ចំពោះព្រេះមហាក្សត្រេ និងព្រេះមហា-
ក្សត្រេី សូមព្រេះអង្គទាំងទ្វ្រេមានសុខភាពល្អបរិបូណ៍ ដើម្បីគង់ជាម្លប់ 
ដល់កូនចៅ និងសូមជូនពរដល់ប្រេជាពលរដ្ឋខ្ម្រេរទាំងអស់ នៅក្នុង 
ឱកាសចូលឆ្នោំថ្មីន្រេះ ។

នៅក្នុងព្រេឹត្តិការណ៍អង្គរសង្រេ្កាន្ត ដ្រេលបានប្រេព្រេឹត្តពីថ្ង្រេទី១៤ 
ដល់ថ្ង្រេទី១៦ ខ្រេម្រេសានោះ មានកម្មវិធីពិស្រេសៗជាច្រេើន ដ្រេល 
សុទ្ធសឹងត្រេឆ្លុះបញ្ជាំងពីអរិយធម៌ វប្បធម៌ ទំនៀមទំលាប់ និង 
ប្រេព្រេណីខ្ម្រេរ ដូចជាកម្មវិធីមហោស្រេពវប្បធម៌បុរាណក្រេមទិដ្ឋ
ភាព “ប្រេវត្តិមួយសតវត្សរ៍ន្រេរបាំព្រេះរាជទ្រេព្យខ្ម្រេរ” ចាប់ពីឆ្នោំ១៩០៦ 
ដល់ឆ្នោំ ២០១៦ ក្រេមសា្នោព្រេះហស្ថរបស់សម្ត្រេចព្រេះរាម នរែត្តម 
បុបា្ផែទែវី ។   សិល្បៈល្ខានខល បានយកមកសម្ត្រេងជាផ្ទាំង   
ទស្សនីយភាពទ្រេង់ទ្រេយធំ ក្រេមការរៀបចំដំឡើង និងដឹកនាំ 
ដោយក្រេសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រេសិល្បៈ ។  ក្រេពីកម្មវិធីពិស្រេសៗ 
ខាងលើព្រេឹត្តិការណ៍អង្គរសង្កា្រេន្តឆ្នោំ២០១៧ ក៏នាំមកនូវកម្មវិធីជា
ច្រេើនផ្ស្រេងទៀតដូចជា កម្មវិធីភូមិខ្ញុំ កម្មវិធីអភិរក្សប្រេតិកភណ្ឌ កម្ម
វិធីទាញព្រេ័ត្រេមិត្តភាពអង្គរសង្កា្រេន្ត កម្មវិធីគុណល្បុក្កតោជាដើម។ 
និងមានការដង្ហ្រេរយកមកដក់តាំងបង្ហាញផងដ្រេរនូវ ចាបុីដងវ្រេង 
យក្ស សម្បុកមាន់យក្ស ការបង្ហាញនូវគំរូឡដុតកុលាភាជន៍របស់      
បុព្វបុរសខ្ម្រេរដ្រេលធ្វើកំណាយឃើញ។ល។

ផ្តើមច្រេញពីការចូលរួមអបអរបុណ្យចូលឆ្នោថំ្មបី្រេព្រេណីជាតិ ដ្រេល
ប្រេជាពលរដ្ឋខ្ម្រេរនៅទូទាំងប្រេទ្រេស ឈប់សម្រេកពីការងរ និងការ
រៀបចំព្រេតឹ្តកិារណ៍អង្គរសង្រេ្កន្តផងនោះ បានធ្វើឲ្យក្នងុឱកាសបុណ្យ
ចូលឆ្នោំថ្មីន្រេះ ទូទាំងប្រេទ្រេសមានភ្ញៀវទ្រេសចរក្នុងស្រេុកជាងបីលាន
បានធ្វើដំណើរកម្សាន្ត និង និយយដោយឡ្រេកត្រេខ្រេត្តសៀមរាប   
មានចំនួនជាងមួយលាននាក់ (គិតទាំងទ្រេសចរបរទ្រេសជាង ៣មុឺន 
នាក់)។

ឯកឧត្តម ថែង ខុន រដ្ឋមន្រេ្តីក្រេសួងទ្រេសចរណ៍បានបញ្ជាក់ 
បនា្ទាប់ពីបុណ្យចូលឆ្នោំថ្មីបញ្ចប់ថា     រយៈព្រេលបួនថ្ង្រេន្រេបុណ្យចូល
ឆ្នោំថ្មីគិតចាប់ពីថ្ង្រេទី១៣ ដល់១៦ ម្រេសាខ្រេត្តសៀមរាបទទួលបាន
ភ្ញៀវទ្រេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិជាង១,៦លាននាក់ កើនឡើងជាង 
២២%បើធៀបនឹងរយៈព្រេលដូចគ្នោកាលពីឆ្នោំមុន។ បើគិតភ្ញៀវក្នុង
ស្រេុកមា្នោក់ៗចំណាយជាមធ្យម ៥០ដុលា្លារ និងភ្ញៀវអន្តរជាតិ 
ចំណាយ ៥០០ដុលា្លារ កម្ពុជាទទួលបានចំណូលពីព្រេឹត្តិការណ៍ន្រេះ

រហូតដល់ ៩៥លានដុលា្លារអាម្រេរិក។ ភ្ញៀវទ្រេសចរបរទ្រេសមក      
ទស្សនាខ្រេត្តសៀមរាប ក្នងុអំឡុងពិធីបុណ្យន្រេះ មានចំនួន ៣១.៨០០ 
នាក់កើនឡើង ៧,៨០% បើធៀបរយៈព្រេលដូចគ្នោកាលពីឆ្នោំ 
២០១៦។ ឯកឧត្តមបន្តថា សន្តិសុខ សណា្តាប់ធា្នោប់ និងអនាម័យ     
មានភាពល្អប្រេសើរក្នុងអំឡុងពិធីបុណ្យអង្គរសង្រេ្កាន។

គួររំលឹកថា ក្នងុព្រេតឹ្តកិារណ៍អង្គសង្រេ្កន្តឆ្នោ២ំ០១៦ ខ្រេត្តសៀមរាប
ទទួលបានចំណូលស្រេដ្ឋកិច្ចបានចំនួនប្រេមាណ ៨០លានដុលា្លារ  
និងភ្ញៀវជាតិ និងអន្តរជាតិចំនួន ១,៣លាន នាក់។

ដោយឡ្រេកស្ថិតិ ដ្រេលរៀបចំដោយក្រេសួងទ្រេសចរណ៍ បាន 
បង្ហាញថា ទ្រេសចរក្នុងស្រេុកបានដើរល្រេងបុណ្យចូលឆ្នោំថ្មីបីថ្ង្រេគិត
ពីថ្ង្រេទី១៤ ខ្រេម្រេសាដល់ថ្ង្រេទី១៦ ខ្រេម្រេសា ឆ្នោំ២០១៧ ន្រេះមាន 
ចំនួនជាងបីលាននាក់ ។ ចំនួនន្រេះកើនជាង ៣០% បើធៀប ទៅនឹង 
បុណ្យចូលឆ្នោំថ្មី ៣ថ្ង្រេ កាលពីឆ្នោំទៅមិញ ។ ស្ទើរគ្រេប់ខ្រេត្តសុទ្ធត្រេ 
ទទួលភ្ញៀវបានលើសជាងឆ្នោំទៅ ពីមួយភាគរយដល់ទៅជាង 
៥០%។ ដូចជាខ្រេត្តកំពង់ធំកើន៥៧%។   នៅក្រេុងភ្នំព្រេញមានភ្ញៀវ 
ប្រេមាណជាង ១៣មុឺននាក់ ។  ខ្រេត្តព្រេះសីហនុទទួលបានភ្ញៀវ 
ទ្រេសចរប្រេមាណ ១៤មុឺននាក់ កើនឡើង១២៣%។ ខ្រេត្តកំពត 
ទទួលភ្ញៀវទ្រេសចរជាតិអន្តរជាតិជាង ៩មុឺននាក់កើនជាង ៣០%។ 
ខ្រេត្តក្រេច្រេះទទួលបានភ្ញៀវទ្រេសចរជិត ១៥មុឺននាក់ ក្នុងនោះភ្ញៀវ
ទ្រេសចរអន្តរជាតិមានចំនួន ១ ៣៥៧ នាក់ កើនឡើង ១,៣០%។ 
ខ្រេត្តមណ្ឌលគីរើ មានភ្ញៀវទ្រេសចរបានទៅកម្សាន្តជាង១៨.៥០០
នាក់ គឺកើនឡើងជិត ៤១%៕

ទិដ្ឋភាពមួយចំនួនក្នុងព្រេឹត្តិការណ៍អង្គរសង្រេ្កាន្តលើកទី ៥  
នៅខ្រេត្តសៀមរាប
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នៅថ្ង្រេទី ១០-១១ ខ្រេ ម្រេសា ឆ្នោំ២០១៧ គណៈឃោសនាអប់រំ
ន្រេគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល បានបើកសន្និបាតគណៈឃោសនា 
អប់រំឆ្នោំ២០១៧ ដោយមានសមាជិក សមាជិកា ជាប្រេធាន 
អនុប្រេធាន និងមន្រេ្តីគណៈឃោសនាអប់រំ រាជធានី ខ្រេត្ត ក្រេសួង 
សា្ថាប័ន និងបណា្តាអង្គការយុវជន គណបក្ស ចូលរួមចំនួនសរុប ៨៧ 
រូប (ស្រេ ី០៧ រូប) ។ អង្គសន្នបិាតន្រេះបានប្រេព្រេតឹ្តទិៅក្រេមអធិបតី-
ភាព ឯកឧត្តម ទែព ងន សមាជិកគណៈអចិន្ត្រេយ៍ ន្រេគណៈកមា្មា-
ធិការកណា្តាលគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា ។ 

អង្គសន្និបាតបានពិភាក្សា និងឯកភាពលើរបាយការណ៍អំពី 
លទ្ធផលការងរឃោសនាអប់រំ ឆ្នោំ២០១៦ និងទិសដៅការងរ 
ឆ្នោំ២០១៧ ដ្រេលបានលើកឡើងអំពីលទ្ធផលការងរសំខាន់ៗ 
ដ្រេលគណៈឃោសនាអប់រំគ្រេប់ថា្នោក់ សម្រេចបាននាព្រេលកន្លង  
មក, អំពីចំណ៉ាចខា្លាំង និងចំណ៉ាចខ្សាយន្រេ សភាពការណ៍ 
សតិអារម្មណ៍របស់ប្រេជាជន មហាជន និងទិសដៅការងរ ដ្រេល     
ត្រេូវអនុវត្តបន្តក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ ការបោះឆ្នោតជ្រេើសរើស 
ក្រេុមប្រេឹក្សាឃុំ-សង្កាត់នាព្រេលខាងមុខ ។ អង្គសន្និបាតបានពិភាក្
សាស្វ្រេងយល់អំពី សភាពការណ៍នយោបាយសតិអារម្មណ៍របស់ប្រេ
ជា- ជន មហាជន មន្ត្រេីរាជការ កងកមា្លាំងប្រេដប់អាវុធ និងមជ្ឈដ្ឋាន 
ផ្ស្រេងៗទៀតក្នុងសង្គម ដោយពិនិត្យទាំងចំណ៉ាចវិជ្ជមាន ចំណ៉ាច 
អវិជ្ជមាន និងបណា្តាមូលហ្រេតុ ហើយបានធ្វើការកត់សមា្គល់ប្រេកប
ដោយមទនភាពចំពោះ ប្រេៀបរបស់គណបក្សសម្រេប់ការបោះ 
ឆ្នោតខាងមុខន្រេះ ។

នៅក្នុងឱកាសន្រេះឯកឧត្តម ទែព ងន ក៏បានផ្តាំផ្ញើរ សមាជិក 
សមាជិកា អង្គសន្និបាតឲ្យខិតខំយកចិត្តទុកដក់អប់រំមន្ត្រេី និងសមា-
ជិកគណបក្ស អំពីបុព្វហ្រេតុដ៏ត្រេមឹត្រេវូរបស់គណបក្ស អំពីមនសិកា 

ស្ន្រេហាជាតិ និងប្រេជាជនអំពីសា្មារតីសាមគ្គីភាព ឯកភាពផ្ទ្រេក្នុង 
គណបក្ស កសាងខ្លនួឲ្យកា្លាយជាមន្ត្រេលី្អរបស់ប្រេជាជន ដើម្ីបសម្រេច
នូវរាល់ភារកិច្ចរបស់គណបក្ស ។ ត្រេូវអប់រំប្រេជាជន មហាជន ឲ្យ 
យល់ដឹង អំពីសមិទ្ធផលធំៗ ដ្រេលគណបក្សបានសម្រេច ជូនជាតិ 
ពិស្រេសអំពីតម្ល្រេ ន្រេសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍព្រេមទាំងគោល ជំហរ 
ដ៏រឹងមាំ ប្តូរផ្តាច់របស់គណបក្សក្នុងការថ្រេរក្សា សន្តិភាព និងស្ថិរភាព 
នយោបាយ ។ អប់រំឲ្យប្រេជាជនយល់ដឹងអំពី ឧបាយកលដ៏ពិស- 
ពុលរបស់ក្រេុមប្រេឆំង មជ្ឈដ្ឋានអគតិ ផ្ស្រេងៗ និងពួកអមិត្តដ្រេល
ត្រេងរកគ្រេប់វិធីបំផ្លាញសង្គមជាតិយើង ។ យកចិត្តទុកដក់តាមដន
ព័ត៌មានគ្រេប់ប្រេភ្រេទ វាយបកឲ្យទាន់ព្រេលវ្រេលា និងមានប្រេសិទ្ធ 
ភាព ប្រេឆំងនឹង ឧបាយកលទុច្ចរឹត និងសង្គ្រេមចិត្តសាស្ត្រេរបស់  
ក្រេុមប្រេឆំង ដើម្បីរក្សាកិត្យោនុភាព និងប្រេជាប្រេិយភាពរបស់គណ 
បក្ស និងធ្វើឲ្យប្រេជាជនឃើញច្បាស់នូវសារជាតិអាក្រេក់របស់ពួក 
ប្រេឆំង ។ ត្រេវូយកចិត្តទុកដក់ដល់ការអប់រំនយោបាយសតិអារម្មណ៍
ដល់យុវជនគ្រេប់មុខសញ្ញាទាំងអស់ ឲ្យមាន ការយល់ដឹងត្រេឹមត្រេូវ 
អំពីគណបក្ស អំពីកម្មវិធីនយោបាយ គោលការណ៍ គោល 
នយោបាយរបស់គណបក្ស ជាពិស្រេសគោលនយោបាយ ចំពោះ 
យុវជន ជំរុញចលនា និងលើកទឹកចិត្តយុវជន ចូលរួមអនុវត្តទិសដៅ
ភារកិច្ចចំពោះមុខ របស់គណបក្ស ហើយបន្តខិតខំកសាងពង្រេីក 
បក្សក្នុងជួរ យុវជនឲ្យបានច្រេើន និងជាប្រេចាំ ។

ឯកឧត្តម ទែព ងន បានសង្កត់ធ្ងន់ថា អនុវត្តបាននូវប្រេការ 
ខាងលើន្រេះ គឺជាការចូលរួមពិតប្រេកដន្រេការងរឃោសនាអប់រំ 
គ្រេប់ថា្នោក់ គ្រេប់ផ្ន្រេក ក៏ដូចមន្ត្រេីមា្នោក់ៗក្នុងការ កសាងពង្រេឹងគណបក្ស 
ឲ្យកាន់ត្រេរឹងមាំលើគ្រេប់វិស័យ ដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅដណ្តើមជ័យ- 
ជម្នៈក្នុងការបោះឆ្នោតនាព្រេលខាងមុខ ៕

សន្និបាតគណៈឃោសនាអប់រំ ឆ្នោំ២០១៧ 
 សតិអារម្មណ៍វិជ្ជមាននោតោគោបដណ្តប់ក្នុងសង្គម 
      គណបក្សបោជាជនកម្ពុជានោតោមានឧត្តមភាព

ឯកឧត្តម ទែព ងន សមាជិកគណៈអចិន្ត្រេយ៍ ន្រេគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា 
អញ្ជើញចូលរួមក្នុងសន្និបាតគណៈឃោសនាអប់រំគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលឆ្នោំ២០១៧
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រសៀលថ្ង្រេទី ០៩ ខ្រេ ម្រេសា ឆ្នោំ ២០១៧ ឯកឧត្តម 
បណ្ឌិត ងួន ញុិល សមាជិកគណៈអចិន្ត្រេយ៍ គណៈ     
កមា្មាធិការកណា្តាល គណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា អនុប្រេធាន 
ទី២ រដ្ឋសភា ន្រេព្រេះរាជាណាចក្រេកម្ពុជា និងជាប្រេធាន  
ក្រេុមការងរគណបក្សថា្នោក់  កណា្តាល ចុះជួយខ្រេត្តកំពង់ធំ 
បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ពិធីសំណ្រេះសំណាល

ជាមួយប្រេក្ខជនព្រេញសិទ្ធ និងប្រេក្ខជនបម្រេុង  សម្រេប់ការឈរឈ្មាះបោះឆ្នោត ជ្រេើសរើសក្រេុមប្រេឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ របស់គណបក្ស 
ប្រេជាជនកម្ពុជា ក្នុងខ្រេត្តកំពង់ធំ ចំនួន ១.៣១៨នាក់។ សមាជិក គណបក្សខ្រេត្ត ប្រេធានក្រេុមការងរចុះជួយឃុំ ព្រេមទាំងមន្ត្រេីគណបក្ស 
សំខាន់ៗ មួយចំនួនទៀតដ្រេលបានចូលរួមសរុបចំនួន១.៨១៨នាក់ ។ ពិធីបាន  ប្រេរព្ធឡើងនៅភូមិត្រេពាំងសា្វាយ ឃុំបល្ល័ង្ក ស្រេុកបារាយណ៍ 
ខ្រេត្តកំពង់ធំ ។

នៅថ្ង្រេទី១៣ ខ្រេម្រេសា ឆ្នោំ២០១៧ លកជំទាវ ម៉ែន សំអន 
សមាជិកា គណៈអចិន្ត្រេយ៍ គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល ឧបនាយក 
រដ្ឋមន្ត្រេី រដ្ឋមន្ត្រេី ក្រេសួងទំនាក់ ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រេឹទ្ធសភា និង
អធិការកិច្ចបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុង ពិធីតភា្ជាប់ព្រេះក្រេសទៅនឹង
ព្រេះពុទ្ធរូប ៥ព្រេះអង្គ និងការតភា្ជាប់ដងខ្លួនជាមួយនឹងទា្វាររបាចំនួន 
២ នៅខ្រេត្តសៀមរាប ។ លកជំទាវ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រេី ម៉ែន 
សំអន បានថ្ល្រេងនូវការកោតសសើរ ចំពោះការខិតខំស្រេវជ្រេវដើ
ម្បីស្វ្រេងរកបំណ្រេក ក៏ដូចជាការប្រេមូលនូវបំណ្រេកន្រេព្រេះពុទ្ធរូប និ
ងបំណ្រេកន្រេរូបបដិមារដទ្រេទៀតយកមកតភា្ជាប់ និងផ្គុំឡើងវិញ ដើ
ម្បីឲ្យរូបទាំងនោះមានលក្ខណៈព្រេញល្រេញឡើងវិញ ។ 

លកជំទាវបាន បន្តថា ការប្រេមូលនិងការតភា្ជាប់ន្រេះគឺជាការរក្សាទុកនូវវត្ថបុុរាណ របស់ខ្ម្រេរដ្រេលជាសា្នោរដ្រេរបស់ដូនតាបានបន្សល់ទុកឲ្យ 
និងការរក្សាទុក  នូវវត្ថុបុរាណទាំងនោះឲ្យចំកន្ល្រេងនៅគង់វង្ស និងសុវត្ថិភាព។

រសៀលថ្ង្រេទី០៨ ខ្រេម្រេសា ឆ្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តម កែ គឹមយ៉ែន              

សមាជិកគណៈអចិន្ត្រេយ៍ គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល ឧបនាយក 

រដ្ឋមន្ត្រេី ប្រេធានក្រេុមការងរថា្នោក់កណា្តាលចុះជួយខ្រេត្តបនា្ទាយមាន- 

ជ័យ បានជួបសំណ្រេះសំណាលជាមួយប្រេធានក្រេុមបក្សចំនួន 

២០៤៩ នាក់ និងប្រេក្ខភាពក្រេមុប្រេកឹ្សាឃំុ មកពីឃំុកូប និងឃំុ គុត្តសត 

ស្រេុកអូជ្រេ ខ្រេត្តបនា្ទាយមានជ័យ។ ឯកឧត្តមបានផ្តាំផ្ញើអោយ  

ប្រេធានក្រេុមបក្ស និងប្រេក្ខភាពក្រេុមប្រេឹក្សាទាំងអស់ខិតខំ គ្រេប់គ្រេង 

ព្រេកឹថ្ង្រេទី៧ ខ្រេម្រេសា ឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្រេនីយ៍ មាស សុភា               
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រេយ៍ គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្ស  
ប្រេជាជនកម្ពុជា អគ្គម្រេបញ្ជាការរងន្រេកងយោធពលខ្រេមរភូមិន្ទ 
ម្រេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោក និងឯកឧត្តមឧត្តមស្រេនីយ៏ត្រេី ហ័ន 
ជៀនថាំង ម្រេបញ្ជាការ យោធភូមិភាគទី៩ ទទួលបន្ទកុនយោបាយ
វៀតណាមបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នងុ ពិធីសម្ពោធដក់ឲ្យ ប្រេើប្រេស់ 
អគរទីបញ្ជាការកងអនុស្រេនាធំដឹក ជញ្ជនូការិយល័យទី៤    កងទ័ព 
ជើងគោក ដ្រេលជាអំណយដ៏របស់យោធភូមិភាគទី៩ កងទ័ព 
ប្រេជាជនវៀតណាម។

សមាជិកបក្សឲ្យបានល្អ ដើម្បីឈានទៅទទួលជ័យជម្នះ នៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រេុមប្រេឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ នាព្រេលខាង មុខន្រេះ ។
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នៅថ្ង្រេទី០១ ខ្រេ ម្រេសា ឆ្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តម ទែព ងន 
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រេយ៍  ន្រេគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្ស 
ប្រេជាជនកម្ពុជា និងជាអនុប្រេធាន ទី២ ព្រេឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញ 
ជួបសំណ្រេះសំណាល និងសួរសុខទុក្ខ ជាមួយប្រេក្ខជន ឈរឈ្មាះ 
បោះឆ្នោតជ្រេើសរើសក្រេុមប្រេឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ (ព្រេញ សិទ្ធិ 
និងបម្រេុង) នៅទូទាំងស្រេុកអង្គស្នួល, ស្រេុកពញាឮ និងស្រេុក កោះធំ 
សរុប៣២ ឃុំ និងប្រេក្ខជនសរុប ៥៨៤នាក់ ព្រេមទាំងបាន  
ឧបត្ថម្ភថវិកាក្នុងមួយឃុំៗ ២,០០០,០០០ រៀល សម្រេប់ ប្រេើប្រេស់ 
ក្នងុគណបក្សឃំុ និងឧបត្ថម្ភប្រេក្ខជនមា្នោក់ៗ ៥០,០០០រៀល ។

នៅថ្ង្រេទី១៨ ខ្រេម្រេសា ឆ្នោ២ំ០១៧ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្រេនីយ៍ គន់ គីម 
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រេយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល ប្រេធានក្រេុមការងរ
ថា្នោក់ជាតិចុះជួយខ្រេត្តឧត្តរមានជ័យ បានប្រេគល់ផ្ទះចំនួន៤ ខ្នង ដ្រេល 
ជាអំណយ របស់សម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រេីន្រេព្រេះរាជា
ណាចក្រេកម្ពុជាដល់ប្រេជាពលរដ្ឋចំនួន៤គ្រេួសារ ដ្រេលមានជីវភាពលំបាក 
ស្ថិតនៅក្នុងស្រេុក អន្លង់វ្រេង នៅខ្រេត្តឧត្តរមានជ័យ។

កាលពីទី៥ ខ្រេម្រេសា ឆ្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ែ សមាជិក   
គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា ទ្រេសរដ្ឋមន្រេ្តី រដ្ឋមន្រេ្តី 
ក្រេសួងរៀបចំដ្រេនដី នគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ បានធ្វើជាតំណាងដ៏ខ្ពង់
ខ្ពស់សម្ត្រេចអគ្គមហាស្រេនាបតីត្រេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រេី                   
ន្រេព្រេះរាជាណាចក្រេកម្ពុជា ជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធឆ្លងឧបដ្ឋានសាលា 
និងសមិទ្ធផលនានា ក្នុងវត្តគិរើវ័ន្ត ហៅវត្តសា្ពោន ស្ថិតក្នុងឃុំដរ ស្រេុកម្រេមត់ 
ខ្រេត្តត្បូងឃ្មុំ។

ថ្ង្រេទី២២ ខ្រេម្រេសា  ឯកឧត្តម បែក់ សុខុន សមាជិកគណៈ           

កមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា ទ្រេសរដ្ឋមន្រេ្តី រដ្ឋមន្រេ្តី            

ក្រេសួងការបរទ្រេស និងសហប្រេតិបត្តិការអន្តរជាតិបានអញ្ជើញ

ជួបសំណ្រេះសំណាលសួរសុខទុក្ខសមាជិក សមាជិកា គណបក្ស 

ប្រេជាជនកម្ពុជា ក្នុងឃុំប្រេសាទ ស្រេុកសា្អាង ខ្រេត្តកណា្តាល ។

ព្រេឹកថ្ង្រេទី១ ខ្រេម្រេសា  ឯកឧត្តម ថែង ខុន សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ           
កណា្តាលគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រេីក្រេសួងទ្រេសចរណ៍ បាន 
អញ្ជើញជា  អធិបតីក្នុងពិធីបុណ្យពុទា្ធាភិស្រេក និងឆ្លងសមិទ្ធផលនានានៅ
វត្តមុនីរ័ត្នណងអម ក្នុងភួមិឈូកខ្សាច់ ឃុំឈូកខ្សាច់ ស្រេុកបារាយណ៍ 
ខ្រេត្តកំពង់ធំ ។ សមិទ្ធផលដ្រេលធ្វើបុណ្យពុទា្ធាភិស្រេកឆ្លងដក់នាព្រេល
នោះរួមមាន ចាក់សាបក្នុងទីធា្លាវត្ត កសាងសាលាសំណាក់ ដក់បង្គល 
ភ្លើង ធ្វើខ្ចុស  ឈាបនដ្ឋាន ចាក់ដីក្នុងទីធា្លាវត្ត ជាវរថយន្តដឹកតុ រោងចំអិន 

អាហារ និងដក់ពិដនមា្នោងសិលា ដ្រេលចំណាយថវិកាសរុបអស់ជាង ២៥៧លានរៀល។ ថវិកាទាំងន្រេះបានទទួលពីសប្បុរសជន                     
ក្នុង និងក្រេប្រេទ្រេស។ 
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ព្រេកឹថ្ង្រេទី ២០ ម្រេសា ឯកឧត្តម ឯម សំអាន សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ
កណា្តាលគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា រដ្ឋល្រេខាធិការក្រេសួងមហាផ្ទ្រេ តំណាង 
សម្ត្រេចក្រេឡាហោម ស ខែង ឧបនាយក  រដ្ឋមន្ត្រេីរដ្ឋមន្ត្រេីក្រេសួងមហាផ្ទ្រេ
បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបិទវគ្គបឋមវិជា្ជាជីវៈនគរបាលនៅសាលានគរ
បាលជាតិភូមិភាគ ៦ ខ្រេត្តកំពង់ឆ្នោំង ដោយមានការចូលរួមពី អភិបាល 
ខ្រេត្រេកំពង់ឆ្នោងំនិង ឧត្តមស្រេនិយ៍ អនុប្រេធានបណ្ឌតិ្យសភានគរបាលកម្ពជុា ។

នៅថ្ង្រេទី១៦ ខ្រេម្រេសា ឆ្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តម អុិត សំហែង សមាជិកគណៈ 

កមា្មាធិការកណា្តាល រដ្ឋមន្ត្រេីក្រេសួងការងរ និងបណ្តុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈ បាន     

អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបើកព្រេឹត្តិការណ៍ «មហាសង្រេ្កាន្ដខ្ម្រេរ» នៅឧទ្យោន           

Manseok ទីក្រេងុសូ៊វុ៉ន ប្រេទ្រេសកូរ៉្រេខាងត្ូបង រៀបចំដោយសា្ថានឯកអគ្គរាជទូត

កម្ពុជា ប្រេចាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉្រេ ក្រេសួងការងរ និងបណ្តុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈ 

និងសហគមន៍ខ្ម្រេរនៅ កូរ៉្រេ ដោយមានអ្នក   ចូលរួមប្រេមាណជិត២មុឺននាក់។ 

នៅថ្ង្រេទី១១ ខ្រេម្រេសា ឆ្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉ែណែត សមាជិក 

គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល តំណាងដ៍ខ្ពង់ខ្ពសស់ម្ត្រេចអគ្គមហាស្រេនាបតី  

ត្រេជោ ហ៊ុន សែន និងសម្ត្រេចកិត្តិព្រេឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ែនី ហ៊ុន សែន 

អញ្ជើញសម្ពោធឆ្លងព្រេះវិហារ និងសមិទ្ធផលនានា នៅវត្តពោធិ៍វិន័យរោគ 

ស្ថិតក្នុងភូមិរោគ ឃុំសា្ពោនស្រេង ស្រេុកភ្នំស្រេុក ខ្រេត្តបនា្ទាយមានជ័យ ។

ថ្ង្រេទី០៨ ខ្រេម្រេសា ឆ្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង ប្រេធាន 
ស្តទីីគណៈកម្មការ អង្ក្រេត បោសសំអាត និងប្រេឆំងអំពើពុករលួយន្រេព្រេទឹ្ធសភា 
(ហៅកាត់គណៈកម្មការ ទី១០ ព្រេទឹ្ធសភា) បានអញ្ជើញចុះជួបសំណ្រេះសំណាល
ជាមួយមន្ត្រេីរាជការចូលនិវត្តន៍ និងអតីតយុទ្ធជន ទូទាំងស្រេុកកណា្តាលស្ទឹង   
ចំនួន៦២២នាក់ នៅភូមិអន្លង់រមៀត ឃុំអន្លង់រមៀត ស្រេុកកណា្តាលស្ទឹង 
ខ្រេត្តកណា្តាល។

ឯកឧត្តមបានថ្ល្រេងថា ស្រេបតាមការអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រេទ្រេសជាតិ ក្មួយៗ 
បងប្អូន កម្មករ កម្មការនី និងមន្ត្រេីរាជការ ត្រេូវបានតំឡើង ប្រេក់បៀវត្ស ប្រេក់ឈ្នួលជាបន្តបនា្ទាប់ ទាំងអស់ន្រេះ គឺបានមកពីការខិតខំប្រេឹង
ប្រេងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដ្រេលបានធ្វើឲ្យប្រេទ្រេសជាតិមានការរើកចម្រេើន មានសុខសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ ទើបមានអ្នកវិនិយោគ
ទុនមកបណា្តាក់ទុកនៅប្រេទ្រេសយើងកាន់ត្រេច្រេើន។ 

នៅរសៀលថ្ង្រេទី ១២ ខ្រេម្រេសា ឆ្នោំ ២០១៧ លកជំទាវ អ៊ុន សុគនា្ធែ 
អ្នកតំណាងរាស្រេ្ត ប្រេធានក្រេុមការងរចុះជួយស្រេុកទឹកឈូ លកជំទាវ 
ភរិយរបស់ ឯកឧត្តម ចាន់ ចែស្ដា អភិបាលខ្រេត្តកំពត លកជំទាវ                
យូ សុគន្ធ អភិបាលរងខ្រេត្ត លកជំទាវ អុឹង យនី សមាជិកក្រេុមប្រេឹក្សា 
ខ្រេត្ត លកស្រេី ព្រេំ សុភាព ប្រេធាន ក្រេុមការងរចុះជួយឃុំត្រេពាំងធំ លក 
នាក់ សុវណា្ណោរើ អភិបាលស្រេុកប្រេធានគណបក្យប្រេជាជនកម្ពុជា ស្រេុក   

ទឹកឈូ ខ្រេត្តកំពត រួមជាមួយនិងលកស្រេ ី ស្រេង សូភីន ម្រេឃុំ ត្រេពាំងធំ ព្រេមទាំងថា្នោក់ដឹនាំភូមិឃុំទាំងអស់ បានចុះចូលរួមពិធីបុណ្យ            
ស្រេង់ទឹកជូនចាស់ៗប្រេមាណជាង២០០នាក់ នៅក្នុងឃុំត្រេពាំងធំ ស្រេុកទឹកឈូនិងណ្រេនាំការងរមួយចំនួនសំខាន់ៗ សម្រេប់ឆ្ពោះទៅ  
កាន់ការបោះឆ្នោតឃុំ ថ្ង្រេទី៤-០៦-១៧ ។ 
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នាព្រេឹកថ្ង្រេទី០៦ ខ្រេម្រេសា ឆ្នោំ២០១៧ ក្រេុម 
ការងរយុវជនគណបក្ស ន្រេក្រេសួង ស្រេដ្ឋកិច្ច 
និងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំកិច្ចប្រេជុំបូកសរុបលទ្ធ
ផលប្រេចាំឆ្នោំ២០១៦ និងលើកទិសដៅការងរ
ប្រេចាំឆ្នោំ២០១៧ ក្រេមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម 
អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ 

កណា្តាល ប្រេធានគណៈកមា្មាធិការគណបក្សក្រេសួងស្រេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ឯកឧត្តម កែ ប៊ុនខៀង សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល ប្រេធានក្រេុម  
ការងរយុវជនគណបក្សថា្នោក់កណា្តាល និងឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉ែណែត សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល អនុប្រេធានក្រេុមការងរយុវជនគណបក្សថា្នោក់
កណា្តាល ព្រេមទាំងសមាជិកក្រេុមការងរយុវជនគណបក្សថា្នោក់កណា្តាលទទួលបន្ទុកតំបន់៤ និងសមាជិក សមាជិកា ក្រេុមការងរយុវជនគណបក្ស 
ន្រេក្រេសួងស្រេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុសរុប ១៥០នាក់។

ថ្ង្រេទី១៥ ខ្រេម្រេសា ឆ្នោំ២០១៧ ក្រេុមការងរយុវជនគណបក្សថា្នោក់ 
កណា្តាលដឹកនាំដោយឯកឧត្តម កែ ប៊ុនខៀង ប្រេធានក្រេុមការងរយុវជន
គណបក្សថា្នោក់ កណា្តាល ឯកឧត្តម ហុ៊ន ម៉ាែណែត អនុប្រេធានក្រេមុការងរ
យុវជនគណបក្សថា្នោក់កណា្តាល និងសមាជិក ៨រូប បានទទួលជួបពិភាក្សា 
ផ្លាស់ប្តរូយោបល់ ជាមួយគណៈប្រេតិភូសហភាពសម្ពន័្ធយុវជនទូទំាងប្រេទ្រេស
ចិន ដឹកនាំដោយលក Mr. Jing Lin អគ្គល្រេខាធិការសហភាពសហព័ន្ធ
យុវជនទូទាំងប្រេទ្រេសចិន។

នាថ្ង្រេទី០១ ខ្រេម្រេសា ឆ្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉ែណែត 

អនុប្រេធានក្រេមុការងរយុវជនគណបក្សថា្នោក់កណា្តាល បានអញ្ជើញ

ជាអធិបតីក្នុងពិធីជួបសំណ្រេះសំណាល និងផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់

ប្អូនៗក្រេុមសកម្មជនយុវជនបក្សនៅខ្រេត្តស្ទឹងត្រេង។

នាព្រេឹកថ្ង្រេទី ២៤ ខ្រេមីនា ឆ្នោំ ២០១៧  ឯកឧត្តម ជែុន ថែរ៉ែវ៉ែត 
សមាជិកក្រេុមការងរយុវជនថា្នោក់កណា្តាល អនុប្រេធានគណៈពង្រេឹងស្រេុក 
លា្វាឯម   និងប្រេធានគណៈពង្រេឹងឃុំកោះក្រេវ បានដឹកនាំក្រេុមការងរ៖

ជបួសណំ្រេះសណំាលជាមយួថា្នោកដ់កឹនា ំ នងិសមាជកិ សមាគមមនសុ្ស 
ចាស់  ជួបពិភាក្សាការងរជាមួយប្រេជាការពារអំពីការបង្កើនការយកចិត្ត 
ទុកដក់ចំពោះសន្តិសុខ និងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងឃុំ ជាពិស្រេសនៅក្នុងព្រេល  
បុណ្យចូលឆ្នោំប្រេព្រេណីជាតិខ្ម្រេរ   និងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតខ្រេមិថុនា ខាង  
មុខន្រេះ  ។  ឯកឧត្តមក៏បាននាំយកអង្ករ  និងថវិការបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតទ្រេសរដ្ឋមន្រេ្តី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ប្រេធានគណៈពង្រេឹងស្រេុកលា្វាឯម និងស្រេុក 
ខ្សាច់កណា្តាល  ទៅផ្តល់ជូនគ្រេួសារបក្សដ្រេលទើបឆ្លងទន្ល្រេចំនួន ៥ នាក់ ដោយក្នុងមា្នោក់ៗទទួលបានថវិកា១០០,០០០ រៀល  និងអង្ករ ៥០ គីឡូក្រេម ។                                                                                                                                              

នាថ្ង្រេទី២៥ ខ្រេមីនា ឆ្នោំ២០១៧  ក្រេុមការងរយុវជនគណបក្សថា្នោក់  

កណា្តាល ៣រូប គឺឯកឧត្តម គង់ បូរ៉ែ ឯកឧត្តម ពែ ប៉ូលីណែល 

និងឯកឧត្តម គួច វែងសែ៊ុន ជាសមាជិកក្រេុមការងរគ្រេូឧទ្ទ្រេសនាម         

ន្រេក្រេុមការងរយុវជនគណបក្សថា្នោក់កណា្តាល បានសហការជាមួយក្រេុម

ការងរគណបក្សថា្នោក់កណា្តាលចុះជួយស្រេុកសា្វាយអន្ទរ និងស្រេុកកញ្ជ្រេៀច 

ខ្រេត្តព្រេវ្រេង ដ្រេលមានឯកឧត្តម ឌី វិជា្ជែ ជាប្រេធាន បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណា្តាលដល់សកម្មជនយុវជនអំពីប្រេធានបទ ការនិយយជាសាធារណៈ 

និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ ក្រេុមសកម្មជនយុវជនចូលរួមចំនួន ៥៥ នាក់ មកពីស្រេុកសា្វាយអន្ទរ និងស្រេុកកញ្រេៀច ខ្រេត្តព្រេវ្រេង។

នាថ្ង្រេទី០២ ខ្រេម្រេសា ឆ្នោ២ំ០១៧ ឯកឧត្តម ងិន បាណាល់ សមាជិក

ក្រេុមការងរយុវជនថា្នោក់កណា្តាល និងជាប្រេធានក្រេុមការងរយុវជនគណ 

បក្សខ្រេត្តព្រេវ្រេង បានដឹកនាំក្រេុមការងរយុវជន ចូលរួមក្នុងពិធីបើកវគ្គ       

បញ្រេ្ជាបគោលនយោបាយគណបក្សដល់យុវជនគណបក្សស្រេុកកំពង់ត្រេ

ប្រេក ដ្រេលមានយុវជន យុវនារើចូលរួម ១៣០នាក់។
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នៅព្រេកឹថ្ង្រេទី៩ ខ្រេម្រេសា ឆ្នោ២ំ០១៧  ឯកឧត្តម ឡាវ វ៉ែន់ សមាជិក
ក្រេុមការងរយុវជនគណបក្សថា្នោក់កណា្តាល  និងជាអនុប្រេធានក្រេុមការងរ
ថា្នោក់កណា្តាលចុះជួយស្រេកុបាធាយទទួលបន្ទកុយុវជន ដោយមានកិច្ច  សហ-
ការជាមួយក្រេមុការងរយុវជនស្រេកុបាធាយ ឯកឧត្តម ពែ បូ៉លីណែល 
សមាជិកក្រេុមការងរយុវជនថា្នោក់កណា្តាល បានចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិន ដើម្បី 
ផ្សព្វផ្សាយសមិទ្ធផលរបស់គណបក្ស និងតួនាទីភារកិច្ចរបស់សកម្មជន        

និងអ្នកគំទ្រេគណបក្សក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រេើសរើសក្រេុមប្រេឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន ៣០០នាក់នៅ ឃុំតាំងក្រេសាំង ស្រេុកបាធាយ ខ្រេត្តកំពង់ចាម ក្រេម 
អធិបតីភាព ឯកឧត្តម ឈឹម សារ៉ែត ប្រេធានក្រេុមការងរថា្នោក់កណា្តាលចុះជួយស្រេុកបាធាយទទួលបន្ទុកយុវជន។ 

នាថ្ង្រេទី១៤ ខ្រេមីនា ឆ្នោំ២០១៧ លក ស្រេី សុភ័ក្ត្រេ សមាជិកក្រេុម  

ការងរយុវជនគណបក្សថា្នោក់កណា្តាល និងជាប្រេធានក្រេមុការងរយុវជន

គណបក្សខ្រេត្ត បានដឹកនាំក្រេុមការងរចុះធ្វើវ្រេទិកាសាធារណៈ ចំនួន 

២កន្ល្រេង នៅតាមភូមិ ក្នុងឃុំសូរគង និងឃុំអង្គរបាន ស្រេុកកងមាស 

ដើម្បីស្វ្រេងយល់ពីបញ្ហាជាក់ស្ដ្រេង នៅនឹងមូលដ្ឋាន។

កាលពីព្រេឹកថ្ង្រេទី២៥ ខ្រេមីនា ឆ្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត   
ជែុន ថែរ៉ែវ៉ែត សមាជិកក្រេុមការងរយុវជនគណបក្សថា្នោក់ 
កណា្តាល អនុប្រេធានគណៈពង្រេឹងស្រេុក ប្រេធានជនបង្គលយុវជន 
ស្រេុក ព្រេឈរ និងជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត 
ហ៊ុន មា៉ែណែត និងក្រេុមការងរបានជួបសំណ្រេះសំណាលជា          

មួយប្រេក្ខជនព្រេញសិទ្ធិក្រេុមប្រេឹក្សាឃុំទាំង១៥ ក្នុងស្រេុកព្រេឈរ ចំនួន ១១៥នាក់ រួមទាំងសកម្មជនយុវជន សរុប ២៤៤នាក់ នៅមន្ទីរ 
គណបក្សស្រេុកព្រេឈរ ខ្រេត្តកំពង់ចាម ។

នាថ្ង្រេទី១៩ ខ្រេមីនា ឆ្នោ២ំ០១៧ ក្រេមុការងរយុវជនគណបក្សខ្រេត្ត
សៀមរាប បានរៀបចំវគ្គអប់រំនយោបាយ ជូនក្រេុមបក្ស និងសកម្មជន
យុវជនគណបក្សនៅភូមិត្រេចពក ឃុំពព្រេល ស្រេុកសូទ្រេនិគម 
ឧទ្ទ្រេសនាមដោយ លក តាន់ ឡ្រេន និង លក ម៉ា ដរិន 
ដោយមានអ្នកចូលរួមចំនួន ១៣៧នាក់។

ក្រេុមការងរយុវជនខ្រេត្តបនា្ទាយមានជ័យ ដឹកនាំដោយ លក 
ស្រេង សុផល តំណាងឯកឧត្តម សួន បវរ ប្រេធានក្រេុមការងរ
យុវជនគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា ខ្រេត្តបនា្ទាយមានជ័យ បាននាំយក 
អំណយមានថវិកា អង្ករ សារុង ទឹកក្រេូចទៅច្រេកជូនបងប្អូនប្រេជា
ពលរដ្ឋចំនួន ៦គ្រេួសារ ដ្រេលជាគ្រេួសាររងគ្រេះដោយខ្យល់កន្តា្រេក់

នៅភូមិផ្លាស់កង់ ឃុំសារង្គ ស្រេុកសា្វាយច្រេក ដោយក្នុង១គ្រេួសារទទួលបាន អង្ករ៥០គីឡូក្រេម និងថវិកា ៣០០ ០០០រៀល សារុង២ 
ទឹកក្រេូច២ដប។

ព្រេកឹថ្ង្រេទី១៩ ខ្រេមីនា ឆ្នោ២ំ០១៧ ក្រេមុការងរយុវជនគណបក្សប្រេជាជន
កម្ពុជាខ្រេត្តកំពត ដោយមានការចង្អុលបង្ហាញពី ឯកឧត្តម ចាន់ ចែសា្តែ 
អភិបាលន្រេគណៈអភិបាលខ្រេត្តកំពត លក សាន់ សូឡ្រេមា៉ាន តំណាង 
ឯកឧត្តម ភុន សារពែជែ សមាជិកក្រេុមការងរយុវជនគណបក្សថា្នោក់ 
កណា្តាល និងជាប្រេធានក្រេុមការងរយុវជនគណបក្សខ្រេត្តកំពត ដឹកនាំក្រេុម

ការងរយុវជនគណបក្សខ្រេត្ត ដោយមានការចូលរួមសហការជាមួយលកម្រេឃុំ កោះតូច លកម្រេប៉ុស្តិ៍ នាំយកអំណយមួយចំនួនទៅប្រេគល់ជូនដល់
លកយយចាសជ់រា គ្មានទពីងឹ ចនំនួ ៤គ្រេសួារ ស្ថតិនៅភមូពិ្រេកអពំលិ ឃុកំោះតចូ ស្រេកុទកឹឈ ូខ្រេត្ត ដោយក្នងុមយួគ្រេសួារទទួលបាន  អង្ករ៣០គឡីកូ្រេម 
មី១ក្រេះ ត្រេីខ ទឹកដោះគោ ស្ករស សាប៊ូលាងចាន ទឹកត្រេី ទឹកសុីអ៊ីវ សារុង រួមនិងថវិកា ១០០.០០០រៀល។
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លទ្ធផលមួយចំនួននៃវិស័យសៃដ្ឋកិច្ច
- ក្នុងឆ្នោំ២០១៦ កន្លងទៅ តាមការបា៉ាន់សា្មានកំណើនស្រេដ្ឋកិច្ចអាច  

សម្រេចបានក្នុងរង្វង់៧%  ដោយសារមានកំណើនក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម
ដ្រេលជាកមា្លាំងចលករអូសកំណើនស្រេដ្ឋកិច្ចនាំមុខទី១ ការរើកលូតលាស់ 
ន្រេវិស័យសំណង់ វិស័យទ្រេសចរណ៍ ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ការងរស្រេវាដឹក 
ជញ្ជូន និង កំណើនវិស័យកសិកម្ម ។ ចំណូលសម្រេប់ប្រេជាជនមា្នោក់ៗអាច
នឹងកើនពី ១២១៥ដុលា្លារអាម្រេរិក ក្នុងមា្នោក់នៅឆ្នោំ២០១៥ មកដល់ ១៣០០ 
ដុលា្លារអាម្រេរិក ក្នុងមា្នោក់នៅឆ្នោំ២០១៦ ។ 

- រាជរដ្ឋាភិបាលបានបន្តសាងសង់ និងបញ្ចប់ការសាងសង់ព្រេមទាំង
បានដក់ឲ្យប្រេើប្រេស់ជា ផ្លូវការនូវសំណង់ហ្រេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវ ថ្នល់ សា្ពោន 
មួយចំនួនមានជាអាទិ៍៖ កំណាត់ផ្លូវជាតិល្រេខ៥៦ និងផ្លូវចូលប្រេសាទ 
បនា្ទាយឆ្មារ ប្រេវ្រេង១២៤គ.ម ពីសិរើសោភ័ណ ខ្រេត្តបនា្ទាយមានជ័យ 
ទៅដល់ក្រេុងសំរោង ខ្រេត្តឧត្តរមានជ័យ ផ្លូវជាតិល្រេខ៤៤ ប្រេវ្រេងជាង 
១៣៩គ.ម ដ្រេលភា្ជាប់ពីផ្លូវជាតិល្រេខ៤ ទៅ ផ្លូវជាតិល្រេខ៥ កំណាត់ 
ផ្លូវជាតិល្រេខ៧៦ ប្រេវ្រេង១៧២គ.ម ពីមណ្ឌលគីរើទៅខ្រេត្តរតនគីរើ និងសា្ពោន 
ប្រេតុងកោះធំប្រេវ្រេង ៤១៥ម ឆ្លងកាត់ទន្ល្រេបាសាក់ នៅឃុំព្រេកថ្មី ស្រេុក 
កោះធំ ខ្រេត្តកណា្តាល ដ្រេល ត្រេូវបានសា្ថាបនារួចនៅ ឆ្នោំ២០១៦ កន្លងទៅ  
ន្រេះ ។ មកដល់ដំណាច់ឆ្នោំ២០១៦ន្រេះ សរុបផ្លូវជាតិ និងផ្លូវខ្រេត្ត មានប្រេវ្រេង 
១៥៣៧៦គ.ម ហើយក្នុងន្រេះបានចាក់ក្រេលកស៊ូមានប្រេវ្រេងប្រេមាណ
ជាង ៤៣៥០០គ.ម ។ 

- ពីឆ្នោំ២០១២ ដល់ឆ្នោំ២០១៦ន្រេះ ផ្លូវលំជនបទដ្រេលបានក្រេលម្អ 
ដោយចាក់ក្រេលកស៊ូ និងប្រេតុង មានប្រេវ្រេងប្រេមាណជាង ៣០០គ.ម ។ 

- យនយន្តដ្រេលបាននិងកំពុងធ្វើចរាចរលើដងផ្លូវមានបរិមាណជាង 
៣លាន ៥ស្រេនគ្រេឿង ក្នុងនោះរថយន្តតូច ធំ មានជាងកន្លះលានគ្រេឿង 
និងម៉ូតូមានជាង៣លានគ្រេឿង ។ 

- ការសា្ថាបនាដក់ឲ្យប្រេើប្រេស់រួចនូវសា្ពោនធំៗឆ្លងកាត់ទន្ល្រេម្រេគង្គ ទន្ល្រេ-
សាប  ទន្ល្រេបាសាក់  និង ដ្រេសមុទ្រេមាន ២០កន្ល្រេង សា្ពោនឆ្លងកាត់ស្ទឹងជា  
ច្រេើន ព្រេមទាំងផ្លូវដ្រេកពីភ្នំព្រេញទៅខ្រេត្តព្រេះសីហនុ មានប្រេវ្រេង ២៦៦      
គ.ម ។ 

- ឆ្នោំ២០១៦ ន្រេះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានសា្ថាបនាប្រេព័ន្ធធារាសាស្ត្រេ 
ដើម្បីដោះស្រេយលើការស្រេច ស្រេពផ្ទ្រេដីបង្កបង្កើនផលប្រេមាណ ៥៦% 
ន្រេផ្ទ្រេដីដំណាំស្រេូវប្រេមាណ ៣លានហិកតា និងដោយ សារអាកាសធាតុ    
មានលក្ខណៈអំណយផលល្អសម្រេប់ការបង្កបង្កើនផលដំណាំកសិកម្ម
នៅទូទាំងព្រេះរាជាណាចក្រេកម្ពុជា បរិមាណផលិតផលស្រេូវរដូវវស្សា និង
ស្រេូវរដូវប្រេំងសម្រេចបានប្រេមាណជិត ១០លានតោន និងសល់ស្រេូវជាង 
៥លានតោន គិតជាអង្ករប្រេមាណជាង ៣លានតោន សម្រេប់ បម្រេើការ 
នាំច្រេញ ។ រើឯការនាំច្រេញអង្ករទៅទីផ្សារបរទ្រេសបានជាង ០,៥លានតោន 
កើនជាងឆ្នោំ ២០១៥ ។

- ចំពោះវិស័យថាមពលអគ្គិសនីវិញ នៅឆ្នោំ២០១៦ ន្រេះ បរិមាណ 
ផ្គត់ផ្គង់ដោយវារើអគ្គិសនី និងរោងចក្រេអគ្គិសនីដុតធ្យូងថ្ម ដ្រេលជាប្រេភព    
ថាមពលផ្ទាល់របស់កម្ពុជាដល់តម្រេូវការប្រេើបា្រស់បាន កើនឡើងចំនួន 
ប្រេមាណ ២០% បើប្រេៀបធៀបនឹងឆ្នោំ២០១៥។ ការនាំចូលប្រេភព 
ថាមពលអគ្គិសនី ពីប្រេទ្រេសជិត ខាងបានថយចុះពីប្រេមាណ ២៥% មក   
នៅត្រេឹមត្រេប្រេមាណ២២% ។ ការតភា្ជាប់ខ្ស្រេបណា្តាញចរន្តឲ្យដល់ប្រេជា  
ពលរដ្ឋជាអ្នកប្រេើប្រេស់ថាមពលអគ្គិសនីនៅឆ្នោំ២០១៦ ន្រេះ ចំពោះ គ្រេហ-
ដ្ឋានប្រេជាពលរដ្ឋសុទ្ធសាធបានកើនដល់ប្រេមាណ ១,២លានខ្នងផ្ទះ ត្រេូវ 

ជាប្រេមាណ៥៨% ន្រេចំនួនផ្ទះសរុបប្រេមាណជាង ៣លានខ្នង និងគ្រេប 
ដណ្តប់ដល់ភូមិប្រេមាណ៧៥% ន្រេចំនួនភូមិ សរុប ១៤៣៦៤ភូមិនៅទូទាំ
ងព្រេះរាជាណាចក្រេកម្ពុជា ។ 

- ការរើកលូតលាស់វិស័យសំណង់ដោយមានអគរខ្ពស់ៗចាប់ពី ៥ជាន់ 
ទៅ៤០ជាន់ ឡើងក្នុង រាជធានីភ្នំព្រេញគិតមកដល់ឆ្នោំ២០១៦ ន្រេះ មានជាង 
៨០០កន្ល្រេង ព្រេមទាំងសំណង់លំនៅសា្ថាន បុរើសណា្ឋាគរ ផ្ទះសំណាក់            
បាករើកដុះដលព្រេងព្រេតតាមទីប្រេជុំជន ទីរួមខ្រេត្តក្នុងទូទាំងប្រេទ្រេស ។

- រាជរដ្ឋាភិបាល ក៏បានគិតគូរដល់ប្រេក់ខ្រេកម្មកររោងចក្រេកាត់ដ្រេរ 
សម្លៀកបំពាក់ និងស្ប្រេកជើង ដ្រេលនឹងត្រេូវកើនឡើងពី ១៤០ដុលា្លារ 
អាម្រេរិក ក្នុងមួយខ្រេទៅដល់ ១៥៣ដុលា្លារអាម្រេរិក ក្នុងមួយខ្រេ ដ្រេលន្រេះ     
មានន័យថា កម្មករនឹងទទួលបានប្រេក់ខ្រេសរុបពី ១៧០ដុលា្លារអាម្រេរិក 
ក្នុងមួយខ្រេ ដ្រេលន្រេះ មានន័យថាកម្មករនឹងទទួលបានប្រេក់ខ្រេសរុបពី 
១៧០ដុលា្លារអាម្រេរិក ក្នងុមួយខ្រេ ទៅដល់ ១៨១ដុលា្លារ អាម្រេរិកក្នងុមួយខ្រេ ។ 

ចំណូលពន្ធដារខែមីនានិងតែីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៧:
ក្នុងខ្រេមីនា កន្លងទៅន្រេះ អគ្គនាយកដ្ឋានប្រេមូលពន្ធអាករគ្រេប់ ប្រេភ្រេទ 

បានចំនួន ១ ៦៦៨ ពាន់ លានរៀល ឬប្រេមាណ៤១៧,០៤លានដុលា្លារ 
អាម្រេរិក។ បើគិតសរុបសម្រេប់ត្រេីមាសទី១ ឆ្នោំន្រេះ ចំណូលពន្ធអាករគ្រេប់
ប្រេភ្រេទប្រេមូលបានចំនួន ៣.០៧៤ ពាន់លានរៀលឬប្រេមាណ ៧៦៨,៦២ 
លានដុលា្លារស្មើនឹង៤៤,៨០%ន្រេផ្រេនការ។ ប្រេសិនបើប្រេៀបធៀបនឹងរយៈ
ព្រេលដូចគ្នោន្រេឆ្នោំ២០១៦ ឃើញថា ការអនុវត្តប្រេមូលចំណូលពន្ធអាករ       
គ្រេប់ប្រេភ្រេទសម្រេប់ត្រេីមាសទី១ឆ្នោំ២០១៧ កើនទ្បើង ចំនួន១ ៤៧៤,៨ 
ពាន់លានរៀល ឬប្រេមាណ ៣៦៨,៧១ លានដុលា្លារឬស្មើនឹងអត្រេកំណើន 
៩២,២០%។

ចំណូលពីការលក់ប័ណ្ណទស្សនារមណីយដា្ឋានអង្គរខែមីនានិងតែីមាសទី១
គ្រេឹះសា្ថានអង្គរ បានផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍លក់ប័ណ្ណចូលទស្សនា  

រមណីយដ្ឋានអង្គរ ដោយបង្ហាញថា ក្នងុខ្រេមីនា ឆ្នោ២ំ០១៧ មានអ្នកទ្រេសចរ
បរទ្រេសបានទិញប័ណ្ណចូលទស្សនាឋរមណីយដ្ឋានអង្គរ សរុបចំនួន ២២៥. 
៣៥១ នាក់ កើនឡើង ៨,៦០% ធៀបនឹងខ្រេមីនាឆ្នោំ២០១៦។ រើឯចំណូល 
សរុប នៅខ្រេមីនាមានចំនួន ១០.៥៥៩.៥៥២ ដុលា្លារ កើនឡើង ៧៦,២២% 
ធៀបនឹងខ្រេមីនា ឆ្នោំ២០១៦ ។ ក្នុងនៅខ្រេមីនាន្រេះដ្រេរ ចំណូលបង់ចូល          
ថវិកាជាតិពីការលក់ប័ណ្ណចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរមានចំនួន ១០. 
១០៨.៨៥០ ដុលា្លារ ហើយបង់ចូលមូលនិធិមន្ទីរព្រេទ្យគន្ធបុបា្ផាចំនួន 
៤៥០.៧០២ ដុលា្លារ។ 

ត្រេីមាសទី១ ឆ្នោំ២០១៧ ន្រេះ មានភ្ញៀវបរទ្រេសចូលទស្សនារមណីយ
ដ្ឋានអង្គរ ចំនួន ៧៦៤.១៤៦ នាក់ ធៀបរយៈព្រេលដូចគ្នោឆ្នោំ២០១៦ កើន 
៨,៩៥% ចំណូលសរុបចំនួន ៣០.៨៥៥.៨៥៥ ដុលា្លារ ធៀបនឹង 
រយៈព្រេលដូចគ្នោឆ្នោំ២០១៦ កើនឡើង ៥១,៦១%។

ការនាំចែញសម្លៀកបំពាក់តែីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៧:
ការនាំច្រេញសម្លៀកបំពាក់ និងស្ប្រេកជើងពីកម្ពុជាក្នុងត្រេីមាសទីមួយ

ឆ្នោំ២០១៧ន្រេះ កើនឡើង ១៣% បើធៀបនឹងរយៈព្រេលដូចគ្នោកាលពីឆ្នោំ 
មុនដោយមានទំហំទឹកប្រេក់កើនពី ១.៣៧០ដុលា្លារ ទៅដល់ជាង ១.៥៥០ 
លានដុលា្លារអាម្រេរិក។ ទីផ្សារធំៗដ្រេលកម្ពុជាបាននាំច្រេញស្ប្រេកជើង និង 
សម្លៀកបំពាក់ មានដូចជា អឺរ៉ុប សហរដ្ឋអាម្រេរិក កាណាដ និងប្រេទ្រេស 
ជប៉ុនជាដើម៕
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យោងតាមរបាយការណ៍បូកសរុបការងរកសិកម្ម រុកា្ខាប្រេមាញ់ និង 

ន្រេសាទប្រេចាឆំ្នោ២ំ០១៦-២០១៧  នងិទសិដៅការងរសម្រេបឆ់្នោ២ំ០១៧- 

២០១៨ របស់ក្រេសួងកសិកម្មរុកា្ខាប្រេមាញ់ និងន្រេសាទ បានឲ្យដឹងថា ផ្ទ្រេដី

ដំដំណាំស្រេូវសម្រេចបានចំនួន ៣,១១លានហិកតា នៅឆ្នោំ២០១៦ ពោល 

គឺកើនប្រេមាណ ២,១៩% បើប្រេៀបធៀបនឹងឆ្នោំ២០១៥។

លទ្ធផល និងសកម្មភាពការងរសំខាន់ៗតាមផ្ន្រេកផ្ស្រេងៗឆ្លើយតប

ទៅនឹងការអនុវត្តផ្រេនការប្រេចាំឆ្នោំក៏ដូចជា ផ្រេនការយុទ្ធសាស្ត្រេអភិវឌ្ឍន៍  

វិស័យកសិកម្ម ២០១៤-២០១៨ រួមទាំងការចូលរួមអនុវត្តកំណ្រេទម្រេង់សុី

ជម្រេរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដ្រេលសម្រេចបានកន្លងទៅ ន្រេះមានដូចជាៈ

ផ្នែកដាំដុះ 

១.ផលិតកម្មដំណាំស្រូវ

ល្បឿនការងរបង្កបង្កើនផលដំណាំស្រេូវរដូវវស្សាឆ្នោំ ២០១៦ គិតត្រេឹម 

ដំណាច់ខ្រេធ្ន ូឆ្នោ២ំ០១៦  ផ្ទ្រេដីភ្ជរួរាស់សម្រេចបានចំនួន ៣ ០០១ ០៨៥ ហ.ត 

ក្នុងនោះភ្ជួររាស់ដោយគោ ក្រេបីមានចំនួន ២៦៥ ១០២ហ.ត និងដោយ 

គ្រេឿងយន្តមានចំនួន ២ ៧៣៥ ៩៨៣ហ.ត តិចជាងឆ្នោមុំនចំនួន ៥៥២ ៨០២    

ហ.ត គិតក្នងុរយៈព្រេលដូចគ្នោ។  ផ្ទ្រេដីសាបសម្រេចបានចំនួន ៥០ ៦១៩ ហ.ត 

តិចជាងឆ្នោំមុនចំនួន ២០ ៤៥៤ហ.ត។ ផ្ទ្រេដីសន្ទូង និងព្រេះសម្រេច 

បានចំនួន ២ ៥៩៩ ៥៨៦ហ.ត ស្មើនឹង ១០៤,៩៧% ន្រេផ្រេនការ ២ ៤៧៦ 

៤៤៦ហ.ត លើសឆ្នោំមុនចំនួន ៣៧ ៦២៩ហ.ត។    ការងរប្រេមូលផលស្រេូវ 

រដូវវស្សា រហូតមកដល់ព្រេលន្រេះ សម្រេចបានចំនួន ២ ៣១៥ ៧៩៤ហ.ត 

លើផ្ទ្រេដីអនុវត្តសរុប ២ ៥៩៩ ៥៨៦ហ.ត ដោយទទួលបានបរិមាណផល 

សរុបចំនួន ៦ ៨៥៧ ៨០៧តោន លើស ឆ្នោំមុន ៦០៨ ៣៩៨ តោន។ 

ទិន្នផលគិតជាធ្យម ២,៩៦១តោន/ហ.ត លើសឆ្នោំមុន ២២១គ.ក្រេ/ហ.ត។

ដោយឡ្រេកផលិតកម្មដំណំាស្រេវូរដូវប្រេងំឆ្នោ២ំ០១៦-២០១៧ ល្បឿន

ការងរបង្កបង្កើនផលដំណាំស្រេូវរដូវប្រេំងគិតត្រេឹមថ្ង្រេទី២៨ ខ្រេធ្នូ ឆ្នោំ២០១

៦សម្រេចបានផ្ទ្រេដីភ្ជួររាស់សម្រេចបានចំនួន ៣៦៩ ៣០៤ហ.ត តិចជាង 

ឆ្នោំមុនចំនួន ១០៩ ៣៤៤ហ.ត ក្នុងនោះភ្ជួររាស់ដោយគោក្រេបីមានចំនួន 

១២ ៥៩៩ ហ.ត និងដោយគ្រេឿងយន្តមានចំនួន ៣៥៦ ៧០៥ហ.ត ។ 

ផ្ទ្រេដសីាបសម្រេចបានចនំនួ ៤៤៣ ហ.ត តចិជាងឆ្នោមំនុចនំនួ ៦៨៨ហ.ត។ 

ផ្ទ្រេដីសន្ទូង និងព្រេះសម្រេចបានចំនួន ៣០៧ ៥០១ហ.ត ស្មើនឹង 

៧០,៨៩% ន្រេផ្រេនការ ៤៣៣ ៧៥៥ហ.ត តិចជាងឆ្នោំមុនចំនួន ១១២ 

០៩៤ ហ.ត (មូលហ្រេតុដោយសារទឹកស្រេកយឺត)។

ទន្ទមឹន្រេះគ្រេះជំនន់ទឹកភ្លៀងប៉ះពាល់លើផ្ទ្រេដីសរុបចំនួន ១៩ ០២៦ ហ.ត 

ខូចខាតសន្ទងូ-ពង្រេះសរុបចំនួន៣៦២៥ហ.តក្នងុន្រេះខ្រេត្តកំពង់ស្ពធឺ្ងន់ធ្ងរ

ជាងគ្រេ(ប៉ះពាល់ ៦ ៣៦៩ហ.ត, ខូចខាត៤៣៩ហ.ត)។

ការងរប្រេមូលផលស្រេវូស្រេលដើមរដូវរហូតមកដល់ព្រេលន្រេះ សម្រេច 

បានចំនួន ៣១៤ ១៧៣ ហ.ត លើផ្ទ្រេដីអនុវត្តស្រេូវស្រេលសរុប ៦៣២ 

៥០៨ហ.ត  ដោយទទួលបាន បរិមាណផលសរុបចំនួន ១ ២២៧ ៥៦៦ តោន 

លើសឆ្នោំមុន ៤៣៩ ៤៧៣តោន។ ទិន្នផលគិតជាធ្យម ៣,៩០៧តោន/

ហ.ត លើសឆ្នោំមុន ៤៥១គ.ក្រេ/ហ.ត ដ្រេលមានអតិរ្រេក ៥,១១លានតោន 

(កើន១០% ធៀបឆ្នោំ២០១៥)

២. ដំណាំរួមផ្សំ និងដំណាំឧស្សាហកម្ម

ផ្ទ្រេដីផលិតកម្មដំណាំរួមផ្សំ និងដំណាំឧស្សាហកម្មអនុវត្តបានសរុប  

ចំនួន ៤៤ ៦៣៥ហ.ត តិច ជាងឆ្នោំមុនចំនួន៤ ១៨២ហ.ត  ក្នុងនោះ៖

- ដំណាំរួមផ្សំអនុវត្តបានសរុបចំនួន ៣៨ ៧០៣ហ.ត ស្មើនឹង 

៥២,៨៤% ន្រេផ្រេនការ ៧៣ ២៤៩ហ.ត តិចជាងឆ្នោំមុនចំនួន ២ ២០៩ហ.ត

- ដំណាំឧស្សាហកម្មអនុវត្តបានសរុបចំនួន ៥ ៩៣២ហ.ត ស្មើនឹង 

៤២,០១% ន្រេផ្រេនការ ១៤ ១២១ហ.ត តិចជាងឆ្នោមុំនចំនួន ១ ៩៧៣ ហ.ត ។

ការនាំច្រញអង្ករ 

ក្នុងរយៈព្រេល ១២ខ្រេ ឆ្នោំ២០១៦ ន្រេះ ការនាំអង្ករច្រេញតាមរយៈ 

ច្រេកច្រេញ-ចូលត្រេមួយគឺ មានបរិមាណសរុបចំនួន ៥៤២ ១៤៤តោន ដ្រេល 

មានការកើនឡើងចំនួន ៣ ៧៤៨តោន (+0,៧%) លើសបរិមាណនាំ  

ច្រេញរយៈព្រេល ១២ខ្រេ ឆ្នោំ២០១៥ ដ្រេលមានចំនួន ៥៣៨ ៣៩៦តោន។ 

ក្នុងនោះ បរិមាណនាំច្រេញក្នុងខ្រេធ្នូ ន្រេះ មានចំនួន ៦២ ៤៥៥តោន 

ដ្រេលមានការថយចុះចំនួន ១៩ ០២៤តោន (-៣០,៥០%) តិចជាងខ្រេធ្នូ 

ឆ្នោំ២០១៥ និងបាននាំច្រេញទៅកាន់ទិសដៅចំនួន ៦៥ប្រេទ្រេស។

ផ្នែកកៅស៊ូ  

ការងរអាជវីកម្មផលតិកម្មកស៊កូ្នងុនោះ មានចមា្ការកស៊កូសឧិស្សា- 

ហកម្មរដ្ឋមានផ្ទ្រេដីអាជីវកម្មចំនួន ៥៨៣ហ.តក្នុងផ្ទ្រេដីសរុបចំនួន ៧៧៦   

ហ.ត ។  ផលិតផលអនុវត្តបានគិតដល់ខ្រេធ្នូ ឆ្នោំ២០១៦ ចំនួន៧៧១ តោន 

និងបញ្ច្រេញលក់ចំនួន ៥៤៥តោន។ ឡ្រេកចមា្ការកស៊ូកសិឧស្សាហកម្ម   

ឯកជនចំនួន៩ ក្រេុមហ៊ុនក្នុងនោះមានផ្ទ្រេដីអាជីវកម្ម ៣១ ១២២ ហ.ត, 

ផ្ទ្រេដីចមា្ការកស៊ូសរុប៥៣ ៦៨៦ហ.ត,ផលិតផលអនុវត្ត បានដល់ខ្រេធ្នូ 

ចំនួន ៣១ ៧៥៩តោន, បញ្ច្រេញលក់បាន៣២ ៩៧៦តោន។

វិស័យកសិកម្មបាននិងកំពុងរួមចំណែកយ៉ែងសំខាន់
ដល់កំណើនសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

សម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន  សែន អញ្ជើញចូលរួមកុ្នុងពិធីបិតសន្និបាត      
បូកសរុបការងរកសិកម្ម រុកា្ខាប្រេមាញ់ និងន្រេសាទ 

ទូទាំងប្រេទ្រេសឆ្នោំ២០១៦-២០១៧
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មា៉ាសុីនកិនស្រេូវខា្នោតធំ នៅកម្ពុជា

សរុបទាំងចមា្ការកស៊ូកសិឧស្សាហកម្មរដ្ឋ ចមា្ការកស៊ូ កសិឧស្សាហ-

កម្មឯកជន និងក្រេុមហ៊ុន វិនិយោគលើសម្បទានដីស្រេដ្ឋកិច្ច និងចមា្ការកស៊ូ

គ្រេួសារគឺបច្ចុប្បន្នមានផ្ទ្រេដីអាជីវកម្មចំនួន ១២៦ ៩៩៦ហ.ត, ផ្ទ្រេដីចមា្ការ 

កស៊ូសរុបចំនួន៤៣១ ០៥៣  ហ.ត, ផលិតផលអនុវត្តបាន១២៧ ៨៥២ 

តោន និងបញ្ច្រេញលក់បានចំនួន ១២៨ ០១១ តោន។

គួរកត់សមា្គល់ថាសម្រេប់ឆ្នោំ ២០១៦ ន្រេះតម្ល្រេកស៊ូមានការធា្លាក់ចុះ 

រហូតដល់ ១ ០៤២ ដុលា្លារក្នុងមួយតោន។មកទល់ព្រេលន្រេះតម្ល្រេកស៊ូ 

បានកើនឡើងវិញក្នុងរង្វង់ ១ ៧០៣ដុលា្លារក្នុងមួយតោន។

ជាទិសដៅចំពោះមុខលើផ្ន្រេកដំដុះ ក្រេសួងបន្តជំរុញដល់អង្គភាព   

ជំនាញក្រេមឱវាទ និងមន្ទរីកសិកម្ម រុកា្ខាប្រេមាញ់និងន្រេសាទរាជធានី-ខ្រេត្ត

ទាំងអស់ចាត់វិធានការតាមគ្រេប់រូបភាព ដើម្បីជំរុញការងរបង្កបង្កើនផល

ស្រេវូរដូវប្រេងំ និងដំណំាកសិកម្មផ្ស្រេងទៀតតាមរយៈការអនុវត្តបច្ច្រេកទ្រេស

កសិកម្មសមស្រេបឱ្យបានទាំងបរិមាណនិងគុណភាព តាមផ្រេនការកំណត់

ក្នុងឆ្នោំ២០១៦-២០១៧ ។ បន្ដជំរុញអប់រំផ្សព្វផ្សាយឱ្យប្រេជាកសិករដំ   

ដំណាំផ្ស្រេងទៀត  ជាមួយនឹងការប្រេើប្រេស់ទឹកដោយប្រេសិទ្ធភាពសន្សំ  

សំច្រេ ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បង្កដោយគ្រេះរាំងស្ងួត គ្រេះខ្វះទឹក

ដ្រេលអាចកើតឡើងនៅចុងរដូវ និងដំដំណាំរួមផ្សំដូចជា  ពោត ដំឡូង បន្ល្រេ 

សណ្ត្រេក។ល។ និងកាត់បន្ថយការចំណាយថ្ល្រេដើមឱ្យបានច្រេើន ដើម្បី           

ផ្តល់កម្រេបន្ថ្រេម ជួយលើកកម្ពស់ស្រេដ្ឋកិច្ចគ្រេសួារ ព្រេមទំាងចូលរួមទប់សា្កាត់

ការបញ្ចះុតម្ល្រេកសិផល ពិស្រេសតម្ល្រេស្រេវូក្នងុព្រេលប្រេមូលផលចុងរដូវន្រេះ។

ពិនិត្យឡើងវិញ ដើម្បីត្រេៀមលក្ខណៈមានដូចជា ស្រេូវពូជ ពូជបន្ល្រេ 

មធ្យោបាយ  និងសមា្ភារសម្រេប់អន្តរាគមន៍ នៅព្រេលមានគ្រេះមហន្តរាយ 

ជាយថា ហ្រេតុការទប់ទល់ជំងឺឬសត្វល្អិតចង្រេបំផ្លាញដំណាំផ្ស្រេងៗ ព្រេម

ទាំងបន្តរៀបចំពង្រេឹងសហគមន៍កសិកម្ម ការធ្វើផលិតកម្មកសិកម្មតាមកិច្ច

សន្យោ ឆ្ពោះទៅរកការធ្វើកសិពាណិជ្ជកម្ម។

ក្រេសួងបន្តណ្រេនាំដល់មន្ទីរកសិកម្ម រុកា្ខាប្រេមាញ់ និងន្រេសាទរាជធានី-

ខ្រេត្តទាំងអស់ សហការជាមួយអាជា្ញាធរមូលដ្ឋានចុះធ្វើអន្តរាគមន៍ ដើម្បី 

ស្វ្រេងរកដំណះស្រេយ ទប់សា្កាត់ការធា្លាក់ចុះតម្ល្រេស្រេូវទាន់ព្រេលវ្រេលា         

ចាត់ច្រេងជាបន្តក្នុងការរៀបចំក្រេុមការងរសម្រេបសម្រេួល ថា្នោក់តំបន់ និង 

ថា្នោក់ខ្រេត្ត ដើម្បីជួយដោះស្រេយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការងរស្រេូវអង្ករនៅ   

មូលដ្ឋាន ព្រេមទាំងកំពុង រៀបចំចាត់មន្រេ្តីជំនាញ ដើម្បីត្រេួតពិនិត្យអនាម័យ

និងភូតគមអនាម័យនៅតាមច្រេកនាំច្រេញនាំចូល ឱ្យបានសមស្រេបតាម 

វិធានបច្ច្រេកទ្រេស និងនីតិវិធីដោយអនុលមតាមសា្មារតីន្រេលិខិតល្រេខ 

៩៤២ សជណ.កស ចុះថ្ង្រេទី០៧ ខ្រេកញ្ញា ឆ្នោំ២០១៦ របស់ទីស្តីការគណៈ 

រដ្ឋមន្ត្រេី។

ក្រេសួងកសិកម្មរុកា្ខាប្រេមាញ់ និងន្រេសាទបានធ្វើស្រេចក្ដីសន្និដ្ឋាន និង    

វាយតម្ល្រេខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលធំៗន្រេផលិតកម្មកសិកម្ម សុខភាព និង 

ផលិតកម្មសត្វ កស៊ូ និងលទ្ធផលន្រេកំណ្រេទម្រេង់ព្រេឈើ និងជលផល 

នារដូវកាលឆ្នោំ២០១៦ កន្លងទៅ។ ក្នុងនោះ ផលិតកម្មស្រេូវសម្រេចបាន 

៩,៩៥ លានតោន (ឆ្នោំ២០១៥ ទទួលបាន ៩,២៩លានតោន) ដ្រេលមាន 

អតិរ្រេក ៥,១១លានតោន (កើន១០% ធៀបឆ្នោំ២០១៥) ដំណាំរួមផ្សំនិង

ឧស្សាហកម្មសម្រេចបាន ១៦,៨៨លានតោន (លើសឆ្នោំមុន ៤,៥%) 

ផ្ទ្រេដីដំកស៊ូមាន ៤៣២ ៧៣៥ហ.ត (កើន១១,២៥%) និងផលិតកម្ម 

សត្វសម្រេចបាន ៤២,១៨ លានក្បាល (៤០,៧លានក្បាល ក្នុងឆ្នោំ 

២០១៥) ជាដើម។ ចំពោះកំណ្រេទម្រេង់ក្នុងអនុវិស័យព្រេឈើ និងផល 

ផលក៏សម្រេចបានលទ្ធផលគួរឲ្យកត់សមា្គល់ ។ ដោយឡ្រេកការនាំច្រេញ 

ផលិតផលកសិកម្មសរុប សម្រេចបាន ៤,៧លានតោន (៤,១៥លាន    

តោន ក្នុងឆ្នោំ២០១៥) ក្នុងនោះ ការនាំច្រេញអង្ករតាមយន្តការច្រេកច្រេញ 

ចូលត្រេមួយសម្រេចបាន ៥៤២ ១៤៤តោន និងការនាំច្រេញកស៊ូ ១៤៥ 

១០០តោន (១៣,៣២ភាគរយ ក្នុងឆ្នោំ២០១៥)។

សម្រេប់ព្រេលន្រេះនិងបន្តទៅមុខក្រេសួងបានកំណត់យុទ្ធសាស្រេ្តចំនួន 

៥ ក្នុងនោះ រួមមាន ១.បង្កើនផលិតភាព ពិពិធភាវូបនីយកម្ម និង 

ពាណិជ្ជូនីយកម្មកសិកម្ម ២.ជំរុញផលិតកម្មសត្វ និងសុខភាពសត្វ             

៣.ការគ្រេប់គ្រេងធនធានជលផលប្រេកបដោយនិរន្តរភាព ៤.ការគ្រេប់គ្រេង 

ធនធានព្រេឈើ និងសត្វព្រេប្រេកបដោយនិរន្តរភាព  និងទី៥.ពង្រេឹង 

សា្ថាប័ន បង្កើនប្រេសិទ្ធភាពស្រេវាគំទ្រេ និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស។                  

ក្រេសួងក៏កំពុងរៀបចំ កសាងផ្រេនការយុទ្ធសាស្រេ្តអភិវឌ្ឍន៍ កសិកម្មខ្រេត្ត  

ឆ្នោំ២០១៦-២០២០ និងរៀបចំកសាងផ្រេនការម្រេស្តីពីការអភិវឌ្ឍវិស័យ 

កសិកម្មឆ្ពោះទៅឆ្នោ២ំ០៣០ ដោយបានកំណត់នូវទិសដៅគោលនយោបាយ

ដូចជា ចក្ខុវិស័យ ប្រេសកកម្ម និងគោលដៅគោលនយោបាយ។

ដើម្បីសម្រេចបាន នូវទិសដៅគោលនយោបាយទាំងអស់ដ្រេលក្រេសួង

ដក់ច្រេញខាងលើន្រេះកិច្ចការជាច្រេើននឹងត្រេវូអនុវត្ត និងត្រេវូសម្រេចឲ្យបាន

នាព្រេលខាងមុខ។ គ្រេប់អង្គភាពជំនាញពាក់ព័ន្ធក្នុងផ្ន្រេកនីមួយៗ  ដ្រេល         

ស្ថិតនៅក្រេមការគ្រេប់គ្រេងរបស់ក្រេសួងកសិកម្ម រុកា្ខាប្រេមាញ់ និងន្រេសាទ 

ត្រេូវអនុវត្តនូវបណា្តាសកម្មភាពអាទិភាព ទាំងឡាយ ដូចមានច្រេងក្នុងផ្រេន

ការយុទ្ធសាស្រេ្តអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម២០១៤-២០១៨ ន្រេះ ។ ជាមួយ 

គ្នោន្រេះ បណា្តាដ្រេគូអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យឯកជន និងសង្គមសុីវិល ក៏ត្រេូវបានលើ

កទឹកចិត្តឲ្យចូលរួមអនុវត្តការងរតាមជំនាញរបស់ខ្លួន ដើម្បីរួមចំណ្រេក   

សម្រេចបាននូវទិសដៅដ្រេលបានកំណត់។ បន្ថ្រេមលើន្រេះ ផ្រេនការយុទ្ធ

សាស្រេ្តន្រេះមានលក្ខណៈពហុវិស័យ សង្គតិភាព និងបំព្រេញឲ្យគ្នោជាមួយ 

ផ្រេនការ និងគោលនយោបាយជាតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ៕
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 ថាមពលអគ្គសិនី គឺជាវិស័យអាទិភាពមួយក្នងុចំណមវិស័យអាទិភាព

នានា ដ្រេលទាមទារឱ្យមានការយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍ ដើម្បី    

ជំរុញល្បឿនន្រេការអភិវឌ្ឍស្រេដ្ឋកិច្ចជាតិ ព្រេះអគ្គសិនី មិនត្រេមឹត្រេជាតម្រេវូ

ការចាំបាច់ចំពោះ ត្រេជីវភាពរស់នៅប្រេចាំថ្ង្រេរបស់ប្រេជាពលរដ្ឋគ្រេប់ៗរូប 

ប៉ុណ្ណោះទ្រេ ប៉ុន្ត្រេអគ្គិសនីក៏មានសារៈសំខាន់ចំពោះវិស័យឧស្សាហកម្ម 

សបិ្បកម្ម ពាណជិ្ជកម្ម កសកិម្ម  នងិវសិយ័ផ្ស្រេងៗ ក្នងុផ្ន្រេកស្រេដ្ឋកចិ្ចផងដ្រេរ។ 

រាជរដ្ឋាភិបាលដ្រេលដឹកនាំដោយសម្ត្រេចអគ្គមហាស្រេនាបតីត្រេជោ ហ៊ុន 
សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រេីបានជំរុញអោយវិស័យថាមពលអគ្គិសនីកម្ពុជា បាន

បោះជំហានឈានទៅរកការផ្លាស់ប្តូរមួយជាប្រេវត្តិសាស្រេ្ត។ 

ជាក់ស្ត្រេងគិតត្រេឹមឆ្នោំ២០១៦ កន្លងមកន្រេះ  អាជា្ញាបណ្ណស្រេវាករបាន  

ច្រេកចាយអគ្គិសនីចំនួន៤១៣ អាជា្ញាបណ្ណគ្រេបដណ្តប់លើភូមិជាង ១មុឺន 

៣ពាន់ ស្មើនឹងជាង៩៧% ន្រេចំនួនភូមិទូទាំងប្រេទ្រេស បណា្តាញច្រេកចាយ

អគ្គិសនីបានគ្រេបដណ្តប់ភូមិចំនួនជាង១ មុឺនស្មើនឹង  ៧៤% ន្រេចំនួនភូមិ 

ទូទាំងប្រេទ្រេស ។ ចំណ្រេកការភា្ជាប់ចរន្តឲ្យអ្នកប្រេើប្រេស់តាមខ្នងផ្ទះមាន 

ចំនួន៣,២៨ លានខ្នងផ្ទះមានន័យថាគ្រេហដ្ឋានប្រេមាណជាង ៥៨% មាន 

អគ្គិសនីប្រេើប្រេស់។ 

បច្ចុប្បន្នរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនការខិតខំរបស់ខ្លួន ក្នុងការពង្រេីកការ

តបណា្តាញអគ្គសិនី កាន់ត្រេទូលំទូលាយដល់ប្រេជាពលរដ្ឋនៅទូទំាងប្រេទ្រេស 

ខណៈដ្រេលអគ្គិសនីនៅតំបន់ខ្លះ ត្រេូវបានទិញពីប្រេទ្រេសជិតខាង ដើម្បីផ្គត់

ផ្គង់តម្រេូវការរបស់ប្រេជាពលរដ្ឋ។ ក្នុងខ្រេកុម្ភះ កន្លងមកន្រេះដ្រេរ អគ្គិសនី 

កម្ពុជាក៏បានចុះហត្ថល្រេខា អនុវត្តគម្រេងសាងសង់ខ្ស្រេបញ្ជូនតង់ស្យុង  

ខ្ពស់២៣០ គីឡូវ៉ុល ជំហានទី២ ក្រេមទឹកប្រេក់ ១៨៥លានដុលា្លារ ជាមួយ 

ក្រេុមហ៊ុនចិន China National Heavy Machinery Corporation 

«CHMC» ថ្រេមទៀត។ គម្រេងន្រេះនឹងរួចរាល់នៅរយៈព្រេល ៣៦ខ្រេ 

ដ្រេលនឹងធ្វើឱ្យប្រេសើរឡើង ក្នុងការតភា្ជាប់អគ្គិសនីជូនប្រេជាពលរដ្ឋនៅ   

ប៉្រេកនិរតីន្រេប្រេទ្រេសកម្ពុជាថ្រេមទៀត។ តាមរបាយការណ៍របស់អាជា្ញាធរ 

អគ្គិសនីកម្ពុជាបានបង្ហាញថា ការវិនិយោគលើប្រេភពអគ្គិសនីក្នុងស្រេុក  

ទាំងអស់ក្នុងឆ្នោំ២០១៦ មានចំនួន៣.១៨៤ លានដុលា្លារសហរដ្ឋអាម្រេរិក 

ដ្រេលអនុភាពប្រេភពអគ្គិសនីក្នុងស្រេុកមានចំនួន ១.៥៩២ម្រេហា្គវា៉ាត់ បើគិត 

តាមស្តង់ដរថ្ល្រេមធ្យម ២លានដុលា្លារ ក្នុង ១ម៉្រេហា្គវា៉ាត់។

ឯកឧត្តម ទី នរិន ្ធ ប្រេធានអាជា្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថា                     

ចំពោះសមិទ្ធផល ន្រេការអភិវឌ្ឈ បណា្តាញបញ្ជូន និងអនុសា្ថានីយ ដ្រេលជា

ឆ្អឹងខ្នងន្រេការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅកម្ពុជាឆ្នោំ២០១៦ យើងបានសាងសង់ 

និងដក់ឲ្យដំណើរការបណា្តាញបញ្ជូន និងអនុសា្ថានីយជាបន្តបនា្ទាប់ធ្វើឲ្យ 

យើងមាន បណា្តាញតង់ស្យុងខ្ពស់ ១.៥២៥គីឡូម៉្រេត្រេ និងអនុសា្ថានីយចំនួន 

២៥ គ្រេបដណ្តប់ផ្ទាល់លើខ្រេត្តចំនួន១៤ និងមិនផ្ទាល់ ៤ទៀត។ ចំពោះ 

ការអភិវឌ្ឈបណា្តាញបញ្ជូនរង បណា្តាញច្រេកចាយ និងការតភា្ជាប់ចរន្តឲ្យអ្នក

ប្រេើប្រេស់នៅឆ្នោំ២០១៦ មានសន្ទុះកើនឡើងខា្លាំងក្នុងខ្ស្រេបណា្តាញ២២ 

គីឡូវ៉ុល មានចំនួនកើនឡើងដល់ ២៨.៨៩២គម ត្រេង់ស្វូច្រេកចាយ 

កើនឡើងដល់ ១២.៦០៥គ្រេឿង ខ្ស្រេបណា្តាញច្រេកចាយតង់ស្យុងទាប 

កើនដល់ ២៦.៦៧៩ គម និងភា្ជាប់ចរន្តជូនអ្នកប្រេើប្រេស់កើនដល់ 

២.១៥៩.៣២៤ កន្ល្រេង ក្នុងទំហំវិនិយោគលើ ហ្រេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខាងលើ 

មានចំនួនសរុប ១.១៧២ លានដុលា្លារសហរដ្ឋអាម្រេរិក ដ្រេលក្នុងនោះ                 

វិនិយោគរបស់អគ្គសិនីកម្ពជុាមានចំនួន ៣៩៦លានដុលា្លារ សហរដ្ឋអាម្រេរិក 

និងការវិនិយោគលើស្រេវាកម្មផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីឯកជនមានចំនួន ៧៧៦ 

លានដុលា្លារសហរដ្ឋអាម្រេរិក។ នៅក្នុងឆ្នោំ២០១៧ ន្រេះ អាជា្ញាធរអគ្គិសនី 

កម្ពុជា គ្រេងដក់ឲ្យដំណើរការរោងចក្រេធ្យូងថ្ម ១ កន្ល្រេង ទំហំ១៣៥ 

ម្រេហា្គវា៉ាត់បន្ថ្រេមទៀត ដើម្បីទប់ទល់នឹងកំណើនស្រេចក្តីត្រេូវការប្រេើប្រេស់

បន្ថ្រេមទៀត និងកាត់បន្ថយការនាំចូលពីប្រេទ្រេសជិតខាងឲ្យបានមកត្រេឹម 

២០%។ គោលដៅន្រេការអភិវឌ្ឈអគ្គិសនីភារូវនីយកម្មរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល 

គឺធ្វើយ៉ាងណានៅឆ្នោំ ២០២០ គ្រេប់ភូមិទាំងអស់នៅទូទាំងប្រេទ្រេស នឹង        

មានការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីគ្រេប់គ្រេន់។ ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម រដ្ឋមន្រេ្តីក្រេសួង 

រ៉្រេ និងថាមពលបានមានប្រេសាសន៍ថា ”ដើម្បីជំរុញសម្រេចឲ្យបានគោល

ដៅន្រេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងជំរុញការសាង់សងគម្រេងបណា្តាញជាតិ 

បន្ថ្រេមទៀតដូចជា នៅកំពង់ចាម-ក្រេច្រេះ-ស្ទឹងត្រេង-រតនគីរើ, មណ្ឌលគីរើ, 

គម្រេងភ្នំព្រេញ-ព្រេវ្រេង-សា្វាយរៀង, តាត្រេ-ភ្នំព្រេញ, គម្រេងកំពង់ចាម-

កំពង់ធំ-សៀមរាប-បាត់ដំបង, គម្រេង បាត់ដំបង-ប៉្រេលិន, គម្រេងឡាវ-

ព្រេះវិហារ-កំពង់ធំ, គម្រេងសៀមរាប-ឧត្តរមានជ័យ គម្រេងស្រេអំបិល-

វិស័យថាមពលអគ្គិសនីកម្ពុជាកំពុងបោះជំហានឈាន
ទោរកការផ្លោស់ប្តូរមួយជាបោវត្តិសាសោ្ត

ការដ្ឋានសា្ថាបនាវារើអគ្គីសនីស្រេសានក្រេម២ 
នៅខ្រេត្តស្ទឹងត្រេង

ការតបណា្តាញអគ្គីសនីចូលផ្ទះជួលរបស់កម្មករ 

កម្មការើនីក្នុងតម្ល្រេ ៦១០រៀល ក្នុងមួយគីឡូវា៉ាត់ម៉ាង
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បទុមសាគរ និងទីរួមខ្រេត្តកោះកុង។ល។ ដើម្បធ្វើយ៉ាងណាអាចបញ្ចូន         

ប្រេភពអគ្គិសនីពីបណា្តាញជាតិទៅកាន់ខ្រេត្តទាំងអស់នោះ នៅទូទាំង 

ប្រេទ្រេសឲ្យបានត្រេឹមឆ្នោំ២០២០”។ ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម បានបញ្ជាក់ថា 

រាជរដ្ឋាភិបាលបានគំទ្រេ និងជំរុញការផ្តល់ប្រេក់កម្ចដីោយមិនយកការប្រេក់

របស់មូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ ន្រេអគ្គិសនីកម្ពុជា ដើម្បីជួយ      

ជំរុញការពង្រេីកបណា្តាញអគ្គិសនីទៅកាន់ជនបទនានា   ដ្រេលនៅសល់ 

ដើម្បីឲ្យតំបន់ជនបទទាំងនោះឆប់មានអគ្គិសនីប្រេើប្រេស ់។ បន្ថ្រេមលើស 

ពីន្រេះទៀត តាមផ្រេនការកាត់បន្ថយអត្រេ និងទមា្លាក់ថ្ល្រេលក់អគ្គិសនី រាជ-

រដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យអគ្គិសនីកម្ពុជាធ្វើការបង្វ្រេរ កញ្ចប់ថវិកាន្រេ                

ថវិកាចំណូល កាត់ចំណាយរួចរបស់ខ្លួន ទៅមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្ម 

ជនបទ ដើម្បីប្រេើប្រេស់សម្រេប់កាត់បន្ថយអត្រេ និងទមា្លាក់ថ្ល្រេលក់អគ្គិសនី

នៅតំបន់ជនបទ ឲ្យមកប្រេហាក់ប្រេហ្រេល នឹងតម្ល្រេនៅរាជធានីភ្នំព្រេញវិញ    

និងជួយបន្ថយថ្ល្រេអគ្គិសនីដល់គ្រេួសារក្រេីក្រេនៅតាមជនបទព្រេមទាំងជួយ

អនុគ្រេះថ្ល្រេ ដល់ការប្រេើប្រេស់សម្រេប់ការប្រេកបរបរកសិកម្ម នៅតាម 

ជនបទស្រេបតាមផ្រេនការ ដ្រេលរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់។ ជាទិសដៅ    

សំរាប់អភិវឌ្ឍន៏អាជា្ញាធរអគ្គសិនីកម្ពជុា មានផ្រេនការទិញអគ្គសិនីពីប្រេទ្រេស

វៀតណាម ថ្រេ និងឡាវ សរុបចំនួន ១.៦៤៩,៩០លាន គីឡូវា៉ាត់ម៉ាង 

(kWh) ដើម្បីបំព្រេញតម្រេូវការប្រេើប្រេស់ក្នុងស្រេុកក្នុងឆ្នោំ ២០១៧ ន្រេះ។ 

ក្នុងនោះ អាជា្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាបានទិញពីប្រេទ្រេសវៀតណាម ចំនួន 

១.២៦១,៨៧ លានkWh ពីប្រេទ្រេសថ្រេ ចំនួន ៣៤៩,៦៦ លានkWh 

និងពីប្រេទ្រេសឡាវចំនួន៣៨,៣៧លានkWh ។ ឯកឧត្តម ទី នរិន្ទ 
ប្រេធានអាជា្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា មានប្រេសាសន៍ថា ការប្រេើប្រេស់ថាមពល 

អគ្គិសនីឆ្នោំ២០១៧ ន្រេះ នឹងកើនឡើងចំនួន ៩៨០,៥៣លានkWh បន្ថ្រេម

លើការប្រេើប្រេស់អគ្គិសនីចំនួន ៧.១៧៥,០៥លានkWh កាលពីឆ្នោំ 

២០១៦កន្លងទៅ។ 

ការប្រេើប្រេស់អគ្គិសនីពីប្រេទ្រេសជិតខាង ស្មើនឹង២០ % ក្នុងចំណម

ថាមពលគ្រេងប្រេើប្រេស់ទាំងអស់ក្នុងឆ្នោំ២០១៧ ន្រេះ ។ របាយការណ៍ 

របស់អាជា្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា ក៏បានឲ្យដឹងដ្រេរថា សម្រេប់ឆ្នោំ ២០១៥ និង 

២០១៦ កម្ពុជានាំចូលអគ្គិសនីពីប្រេទ្រេសវៀតណាមសរុបប្រេមាណ 

២.៤០០លានkWh ប្រេទ្រេសថ្រេសរុបប្រេមាណ ៥៨០លានkWh និង 

ប្រេទ្រេសឡាវសរុបប្រេមាណ ៥០លានkWh ។

ឯកឧត្តម ទី នរិន្ទ ក៏បានបន្ថ្រេមថា ការផលិតថាមពលក្នុងស្រេុកក្នុង 

ឆ្នោំន្រេះនឹងមានចំនួន ៣.២៣៩,៩៨ លានkWh ពីរោងចក្រេផលិតអគ្គិសនី

ដើរដោយធ្យូងថ្មចំនួន ២.៧៥០,០៧ លានkWh ពីវារើអគ្គិសនីចំនួន   

៤៣៤,៥៥ លានkWh ពីរោងចក្រេដុតប្រេងចំនួន  ៦៤,៨៥ លានkWh 

ពីថាមពលកកើតឡើងវិញ និងពីប្រេភពផ្ទាល់របស់ឧស្សាហកម្ម និងអ្នក 

ច្រេកចាយ ១៦,២៣ លានkWh ។

ឆ្នោំ២០១៦ កន្លងទៅន្រេះ ពលរដ្ឋរស់នៅតាមគ្រេហដ្ឋានចំនួន ១.៩១០. 

០០០ ខ្នងផ្ទះ ស្មើនឹងប្រេមាណ ៥៨% ចំណមពលរដ្ឋទូទំាងប្រេទ្រេសកម្ពជុា

បានភា្ជាប់អគ្គិសនីប្រេើប្រេស់រួចរាល់ហើយ។ តាមគម្រេងរាជរដ្ឋាភិបាល

គ្រេងភា្ជាប់អគ្គិសនីដល់ពលរដ្ឋរស់នៅទូទាំងប្រេទ្រេសឲ្យបាន ១០០% ក្នុង 

ឆ្នោំ ២០២០។

ទន្ទឹមន្រេះ ក្រេសួងរ៉្រេ និងថាមពលបានចាប់ផ្តើមសិក្សាប្រេភពធនធាន 

រ៉្រេធ្យូងថ្មដើម្បី ផ្គត់ផ្គង់ រោងចក្រេផលិតអគ្គិសនីដើរដោយធ្យូងថ្មក្នុងស្រេុក     

សំដៅកាត់បន្ថយការនំាចូលវត្ថធុាតុដើមពីបរទ្រេស និងជំរុញឱ្យតម្ល្រេអគ្គសិនី

កាន់ត្រេទាប។ 

ឯកឧត្តម វិចទ័រ ហ្សូណា អ្នកនាំពាក្យក្រេសួងរ៉្រេ និងថាមពលបាន 

ឱ្យដឹងថា ក្រេសួងកំពុង សិក្សាជាមួយ ក្រេុមហ៊ុនឯកជនដើម្បីសិក្សាស្វ្រេងរក

លទ្ធភាពទាញយកប្រេភពរ៉្រេ ធ្យូងថ្ម ដ្រេលស្ថិតក្នុងស្រេុកត្រេពាំងប្រេសាទ        

ខ្រេត្តឧត្តរមានជ័យដើម្បីយកមកផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើម ដល់រោងចក្រេផលិត  

អគ្គិសនីក្នុងស្រេុក។  ការសម្រេចស្រេវជ្រេវរកប្រេភពធនធានរ៉្រេធ្យូងថ្មន្រេះ 

ខណៈ ដ្រេលកម្ពុជាមានរោងចក្រេផលិតថាមពលអគ្គិសនីដើរដោយថាម-

ពលធ្យូងថ្មចំនួន ៣កន្ល្រេង ស្ថិតក្នុងខ្រេត្តព្រេះសីហនុ ដ្រេលមានអនុភាព 

ផលិតថាមពលអគ្គិសនីរហូតដល់ជិត ១០០០ម្រេហា្គវា៉ាត់។  ទោះបីលទ្ធ-

ផលស្រេវជ្រេវរកឃើញថា ធ្យូងថ្មន្រេះ ផ្តល់កម្តាទាបជាងធ្យូងថ្មនាំចូលពី 

បរទ្រេសក៏ពិតម្រេន ប៉ុន្ត្រេអាចយកមកផលិតជាថាមពលអគ្គិសនីបានដូច  

ធ្យូងថ្មនាំចូលដ្រេរ ។ ឯកឧត្តមបានលើកឡើងទៀតថា រហូតមកដល់ព្រេល 

ន្រេះ ក្រេុមអ្នកបច្ច្រេកទ្រេសកំពុងសិក្សាពីបរិមាណធនធានរ៉្រេធ្យូងថ្មនៅតំបន់

ត្រេពាំងប្រេសាទ ស្ថិតក្នុងខ្រេត្ដឧត្ដរមានជ័យ ដើម្បីពិនិត្យមើលថាអាចមាន 

លក្ខណៈគ្រេប់គ្រេន់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ ដល់រោងចក្រេ ចាប់ពី៣០ឆ្នោំ ឬ៤០ឆ្នោំ 

បានដ្រេរឬទ្រេ។ ប៉ុន្ដ្រេជាធម្មតាបើ បរិមាណធ្យូងថ្មមិនគ្រេប់គ្រេន់ទ្រេ គឺមិន         

អាចឆ្លើយតបទៅលើការចំណាយការសាងសង់រោងចក្រេ ដ្រេលមានតម្ល្រេ 

ខ្ពស់នោះដ្រេរ។ 

បើតាមរបាយការណ៍របស់ ក្រេសួងរ៉្រេនិងថាមពលបានឱ្យដឹងថា ឱ្យដឹង 

ថា នៅក្នុងត្រេីមាសទី១ ឆ្នោំ២០១៧ន្រេះ រោងចក្រេផលិតថាមពល អគ្គិសនី 

ដើរដោយធ្យូងថ្ម ទី៣ របស់ក្រេុមហ៊ុន Cambodia International                       

Development Group ដ្រេលមានអានុភាពជាង ៧០០ម្រេហា្គវា៉ាត់ គ្រេង ដ

ក់ឱ្យដំណើរការផ្លូវការក្នុងសមត្ថភាព ២៧០ ម្រេហា្គវា៉ាត់ ខណៈដ្រេល 

រោងចក្រេធ្យូងថ្មចំនួន២ ទៀត មានសមត្ថភាពជាង ២០០ម្រេហា្គវា៉ាត់។ 

សូមបញ្ជាក់ថា បច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាមានថាមពលអគ្គិសនីក្នុងបណា្តាញ 

ជាតិទាំងផលិតក្នុងស្រេុក និងការនាំចូលពីបរទ្រេសមានរហូតដល់ជាង   

២០០០ ម្រេហា្គវា៉ាត់ ហើយក្រេសួងរ៉្រេ និងថាមពលត្រេូវបង្កើនកំណើន 

ថាមពលពី១៥ ទៅ ២០% ជារៀងរាល់ឆ្នោំ ដើម្បីបំព្រេញស្រេចក្តីត្រេូវការប្រេើ

ប្រេស់ នៅតាមផ្ទះ វិស័យឧស្សាហកម្ម សិប្បកម្ម និងវិស័យមួយចំនួនទៀត 

ដ្រេលបម្រេើដល់ការអភិវឌ្ឍ ។ ចំពោះសមិទ្ធផលវារើអគ្គិសនីរបស់កម្ពុជា 

ដ្រេលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន កម្ពុជាបានកសាងទំនប់វារើអគ្គិសនីរួចរាល់ 

ហើយចំនួន ៦រួមមានៈ វារើអគ្គិសនីគិរើរម្យ១, វារើអគ្គិសនីកំចាយ, 

វារើអគ្គិសនីគិរើរម្យ៣ ,វារើអគ្គិសនីស្ទឹងអាត្រេ, វារើអគ្គិសនីស្ទឹងឫស្សីជ្រេុំក្រេម 

និងវារើអគ្គិសនីស្ទឹងតាត្រេ ហើយចុងក្រេយគឺវារើអគ្គិសនីស្រេសានក្រេម២ 

ដ្រេលនឹងដក់ឲ្យដំណើរការចុងឆ្នោំ២០១៧ ន្រេះ។ គម្រេងសាងសង់ន្រេះ      

និងពង្រេីកវិសាលភាពរបស់បណា្តាញជាតិបញ្ជូនបន្ថ្រេម ទៅដល់គ្រេប់តំបន់ 

ន្រេព្រេះរាជាណាចក្រេកម្ពុជា ហើយទាញយកថាមពលពីប្រេភពផ្គត់ផ្គង់ពី 

ធ្យូងថ្ម ដ្រេលជាប្រេភពគ្រេឹះផ្តល់ដល់បណា្តាញបញ្ជូនរង  អគ្គិសនីជនបទ          

ដើម្បីយកទៅច្រេកចាយផ្គត់ផ្គង់ទូទាំងប្រេទ្រេស។ គម្រេងន្រេះក៏បង្កើនលទ្ធ

ភាពសមត្ថភាព ក៏ដូចជាប្រេើប្រេស់សម្រេប់បង្កើនស្ថិរភាពរបស់ប្រេព័ន្ធជាតិ

នាំថាមពលដ្រេលមានតម្ល្រេសមរម្យជូនដល់ប្រេជាពលរដ្ឋ ដ្រេលជាកតា្តា             

សំខាន់ក្នុងការពង្រេីកសកា្តានុពលស្រេដ្ឋកិច្ច ស្រេមតាមយុទ្ធសាស្ត្រេអភិវឌ្ឍន៍

វិស័យថាមពលស្រេដ្ឋកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា៕
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នៅក្នងឆ្នោំ ២០១៦ កន្លងទៅន្រេះ ក្រេសួងការងរ និងបណ្តុះបណា្តាល

វិជា្ជាជីវៈបានខិតខំប្រេឹងប្រេងអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

នីតិកាលទី៥ ន្រេរដ្ឋសភា ដ្រេលមានសម្ត្រេចអគ្គមហាស្រេនាបតីត្រេជោ  

ហ៊ុន សែន ជាប្រេមុខដឹកនាំបានជួយលើកកម្ពស់កម្រេិតជីវភាពរបស់ 

ប្រេជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ឲ្យកាន់ត្រេប្រេសើរឡើង ដោយបានចូលរួមចំណ្រេក 

កាត់បន្ថយភាពក្រេីក្រេ និងជំរុញកំណើនស្រេដ្ឋកិច្ចប្រេកបដោយចីរភាព។

តាមរបាយការណ៍របស់ក្រេសួងការងរ  និងបណ្តុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈ  

បានបង្ហាញឲ្យដឹងថា ក្រេសួងសម្រេចបានសមិទ្ធផលសំខាន់ៗជាច្រេើន ។ 

នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍលក្ខខណ្ឌការងរ និងសុខដុមនីយកម្មទំនាក់ទំនងវិជា្ជា

ជីវៈ មានសហគ្រេស គ្រេឹះសា្ថាន ដ្រេលបានចុះបញ្ជីនៅក្រេសួងការងរ 

និងបណ្តុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈចំនួន ១១.១៦៨ គ្រេឹះសា្ថាន  កើនឡើង ៣៥ % 

រោងចក្រេកាត់ដ្រេរ និងផលិតស្ប្រេកជើងមានចំនួន ១.១០៧ គ្រេឹះសា្ថាន 

កើនឡើង ០,៧% និងមានកម្មករនិយោជិតចំនួន ៧៤៣.៦១៥ នាក់ក្នុង 

នោះស្រេី ៦៤៣.៧១៤ នាក់កើនឡើង១១% ព្រេមទាំងបានផ្តល់ការងរ

ដោយប្រេយោលដល់ប្រេជាពលរដ្ឋប្រេមាណ២ លាននាក់ផ្ស្រេងទៀត។ ជា

មួយគ្នោន្រេះបានចុះបញ្ជីធ្វើអធិការកិច្ចការងរចំនួន៨.៧៦៣  លើក ថា្នោក់ 

ជាតិចំនួន២.៨៤៦ លើក និងរាជធានី ខ្រេត្ត ៦.៣១៧លើក ក្នុងនោះ           

អធិការកិច្ចការងរផ្ន្រេកសិប្បកម្មឡឥដ្ឋបានចំនួន ៣៧៩លើក កើន ៧៥% 

ថា្នោក់ជាតិ ២៦លើក និងរាជធានីខ្រេត្ត៣៥៣ លើក ដោយបានដក់ 

កំហិតសហគ្រេស គ្រេឹះសា្ថានចំនួន ៨៤២ គ្រេឹះសា្ថាន កើន៣០% ផក 

ពិន័យចំនួន៦០  គ្រេឹះសា្ថានកើន ១០០% ក្នុងនោះថា្នោក់ជាតិ ៥គ្រេឹះសា្ថាន 

និងរាជធានី ខ្រេត្ត ៥៥ គ្រេឹះសា្ថាន និងកំពុងរៀបចំច្រេញលិខិតផកពិន័យ  

ចំនួន៥១គ្រេឹះសា្ថាន ក្នុងនោះថា្នោក់ជាតិ ២៧គ្រេឹះសា្ថាន និងរាជធានីខ្រេត្ត២៤ 

គ្រេឹះសា្ថាន។ ណ្រេនាំមា្ចាស់សិប្បកម្មឡឥដ្ឋឲ្យរៀបចំប្រេងច្រេកទីកន្ល្រេងសា្នោក់

នៅរបស់កម្មករ ឲ្យដច់ច្រេញពីទីតាំងសង្វាក់ផលិតកម្ម ដើម្បីចៀសវាង 

គ្រេះថា្នោក់ជាយថាហ្រេតុណាមួយដល់កុមារ ដ្រេលសា្នោក់នៅជាមួយឪពុក 

មា្តាយ និងអាចនាំឲ្យមានការយល់ច្រេឡំថាជាពលកម្មកុមារនៅក្នុងសិប្ប-

កម្មឡឥដ្ឋ។ បានរកឃើញរោងចក្រេ  សហគ្រេស គ្រេឹះសា្ថាន ដ្រេលមាន 

គិលានដ្ឋាន បន្ទប់រំរបួស និងប្រេអប់សង្គ្រេះបឋមត្រេឹមត្រេូវតាមច្បាប់ចំនួន 

៦០២ សហគ្រេសកើនឡើង២០%។ រៀបចំអនុក្រេឹត្យស្តីពីឯកសណា្ឋាន 

សញ្ញាសមា្គល់ សញ្ញាសក្តិ និងបណ្ណសមា្គល់ខ្លួនរបស់មន្ត្រេីអធិការកិច្ច 

ការងរ ។ រៀបចំប្រេកាសរួមស្តីការផកពិន័យជាប្រេក់ចំពោះអ្នកប្រេព្រេឹត្ត

ល្មើសច្បាប់ស្តីពីការងរ។ អនុវត្តព្រេះរាជក្រេិត្យល្រេខ នស/រកត/១១១៦/ 

១០៤៤   ចុះថ្ង្រេទី ១៧ ខ្រេវិច្ឆិកា ឆ្នោំ២០១៦  ស្តីពីការបង្កើតគណៈកមា្មា-

ធិការជាតិប្រេឆំងពលកម្មកុមារ និងបានបញ្ចប់ស្រេចក្តីព្រេងផ្រេនការ      

សកម្មភាពជាតិស្តីពីការកាត់បន្ថយពលកម្មកុមារ និងលប់បំបាត់ទម្រេង់       

ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតន្រេពលកម្មកុមារឆ្នោំ២០១៦-២០២៥។ បានផ្សះផ្សា និងដោះ

ស្រេយវិវាទការងរបុគ្គលនៅតាមសហគ្រេស គ្រេឹះសា្ថានចំនួន ១៤៨ 

គ្រេឹះសា្ថាន (ថយ១%) ក្នុងនោះថា្នោក់ជាតិ២៦ គ្រេឹះសា្ថាន និងរាជធានីខ្រេត្ត 

១២២គ្រេឹះសា្ថាន ដ្រេលគិតជាករណីមានចំនួន ២១៦ករណី ក្នុងនោះ 

ថា្នោក់ជាតិ ៣៨ករណី និងរាជធានី ខ្រេត្ត ១៧៨ករណី។ ជាលទ្ធផល 

គឺបានសះជា ៨៩ករណី មិនសះជាចំនួន ១២៣ករណី និងមឃៈចំនួន 

៤ករណី។ មូលហ្រេតុធំៗទាំង៥ ន្រេវិវាទការងរបុគ្គលគឺ លម្អៀងន្រេការ 

គិតប្រេក់ឈ្នួល ថិរវ្រេលាធ្វើការ ការធ្វើការបន្ថ្រេមម៉ាង ការឈប់សម្រេក 

និងការឈប់ពីការងរ។ បានផ្សះផ្សា និងដោះស្រេយវិវាទការងររួមនៅ

តាមសហគ្រេស គ្រេឹះសា្ថាន ចំនួន២៩៣គ្រេឹះសា្ថាន  (ថយ២៣%)ក្នុងនោះ 

ថា្នោក់ជាតិ ១២៩គ្រេឹះសា្ថាន និងរាជធានីខ្រេត្ត ១៦៤គ្រេឹះសា្ថាន ដ្រេលគិតជា 

ករណីមានចំនួន៦៣៧ករណី ក្នុងនោះថា្នោក់ជាតិ ១៣៤ ករណី និងរាជធានី 

ខ្រេត្ត ៥០៣ ករណីដោយពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មករនិយោជិតចំនួន ១១៣.៦២៧ 

នាក់ (ថយ១៣%) ក្នុងនោះថា្នោក់ជាតិ ៤៥.០៥៥នាក់ និងរាជធានីខ្រេត្ត 

វិស័យការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈសមាចបាន 
សមិទ្ធផលយ៉ាងចាើនក្នុងឆ្នាំ២០១៦

ឯកឧត្តម អុិត សំហែង រដ្ឋមន្រេ្តីក្រេសួងការងរ 
និងបណ្តុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈ និងគណៈប្រេតិភូអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងរ

ជាមួយឯកឧត្តម  Stuphen Sui រដ្ឋល្រេខាធិការទទួលបន្ទុកការងរ   
និងសុខុមាលភាពន្រេតំបន់រដ្ឋបាលពិស្រេសហុងកុង

ឆ្នោំ២០១៧  កម្មករទទួលបានប្រេក់ឈ្នួលអប្បបរមាកើនដល់ 

១៥៣ ដុលា្លា បូកបន្ថ្រេមទឹកប្រេក់អត្ថប្រេយោជន៍ផ្ស្រេងៗទៀត 

កម្មករទទួលបាន ១៧០-១៨១ ដុលា្លាក្នុង១ ខ្រេ
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៦៨.៥៧២នាក់។ ជាលទ្ធផល គឺបានសះជាចំនួន ២៣០ករណី មិនសះជា 

៤០៦ ករណី និងមឃៈចំនួន ១ករណី។ ដូចគ្នោនឹងវិវាទការងរបុគ្គលដ្រេរ 

មូលហ្រេតុធំៗទាំង៥ ន្រេការវិវាទការងរ គឺលម្អៀងន្រេការគណនាប្រេក់ 

ឈ្នួល ថិរវ្រេលាធ្វើការ ការធ្វើការបន្ថ្រេមម៉ាង និងការឈប់ពីការងរ។ 

សិក្សាសម្រេបសម្រេួល និងសហការជាមួយអង្គការអន្តរជាតិខាងការងរ 

(ILO) ភាគីកម្មករ និយោជិត និងភាគីនិយោជក ដើម្បីពិភាក្សាកំណត់        

ប្រេក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រេប់វិស័យវាយនភណ្ឌកាត់ដ្រេរ និងផលិត 

ស្ប្រេកជើងសម្រេប់ឆ្នោំ២០១៧ ពីចំនួន ១៤០ដុលា្លារអាម្រេរិក ទៅ ១៥៣ 

ដុលា្លារអាម្រេរិក (កើន៩,៣%)។ បើគិតទាំងប្រេក់អត្ថប្រេយោជន៍ផ្ស្រេងៗ 

កម្មករនិយោជិតមា្នោក់ៗអាចទទួលបានប្រេក់ចំណូលពី១៧០ ដុលា្លារ 

អាម្រេរិកទៅ ១៨១ ដុលា្លារអាម្រេរិក ក្នុងមួយខ្រេ។  បានចុះបញ្ជីសហជីព 

មូលដ្ឋានចំនួន ១៦២សហជីព សហព័ន្ធសហជីពចំនួន ៦ សហជីព 

និងសហភាពសហជីពចំនួន ២ សហជីព ។ គិតត្រេឹមខ្រេធ្នូឆ្នោំ ២០១៦             

កម្ពុជាមានសហជីពមូលដ្ឋានកើនរហូតដល់ទៅចំនួន ៣.៤៩៧សហជីព 

សហព័ន្ធសហជីពចំនួន ១០៣ សហជីព សហភាពសហជីពចំនួន១៨ 

សហជីព និងសមាគមនិយោជកចំនួន ៨ សមាគម។

ចំណ្រេកឯការអភិវឌ្ឍមុខរបរ និងការងរវិញ បានផ្តល់ស្រេវាមុខរបរ    និង

រកការងរជូនប្រេជាពលរដ្ឋក្នុងឆ្នោំ២០១៦ សរុបចំនួន ២១១.៨៤៧ នាក់ 

ស្រេី ១១៦.៥៨៣នាក់ ក្នុងនោះការងរក្នុងប្រេទ្រេសបានចំនួន ១២៦. 

២៧១នាក់ (ស្រេី៨១.៨៤៤នាក់)។ ការងរក្រេប្រេទ្រេសបានចំនួន 

៨៥.៥៧៦ នាក់ (ស្រេី៣៤.៧៣៩នាក់) ក្នុងនោះនៅប្រេទ្រេសថ្រេចំនួន 

៧៦.៤៣៣នាក់ (ស្រេី៣១.៨០៥នាក់)។ ប្រេទ្រេសកូរ៉្រេចំនួន៧.៣៧១នាក់ 

(ស្រេ១ី.៨៦៨នាក់)។ ប្រេទ្រេសជបុ៉នចំនួន១.៥៦២នាក់ (ស្រេ៨ី៨៦នាក់) ។ 

ប្រេទ្រេសមា៉ាឡ្រេសុីចំនួន១២៣នាក់ (ស្រេី៩៣នាក់) និងប្រេទ្រេសសិង្ហបូរើ 

ចំនួន ៨៧នាក់ (ស្រេី៨៧នាក់) ។ គិតត្រេឹមដំណាច់ខ្រេធ្នូ ឆ្នោំ២០១៦ 

មានពលករកម្ពុជា ដ្រេលកំពុងធ្វើការនៅបរទ្រេសមានចំនួនប្រេមាណ ១,១៥ 

លាននាក់ ក្នុងនោះនៅប្រេទ្រេសថ្រេចំនួន១.០៥៦.៣៥៨ នាក់ (ស្រេី៤២០. 

៣៣៦ នាក់) ក្នុងនោះអ្នកមិនទាន់មានឯកសារមានចំនួនប្រេមាណ ៣១០. 

០០០នាក់។ ប្រេទ្រេសកូរ៉្រេចំនួន៤៤.២២៩ (នាក់ស្រេី៩.២៨៣នាក់) ។ 

ប្រេទ្រេសជប៉ុន៣.៨៩៧នាក់ (ស្រេី៣.២៦៩នាក់)។  ប្រេទ្រេសមា៉ាឡ្រេសុី 

ចំនួន៤៦.៥៤១នាក់ (ស្រេី៤០.០៨៤នាក់) និងប្រេទ្រេសសិង្ហបូរើចំនួន 

៤៨៧នាក់(ស្រេី ៤៨៧នាក់) ។

គួរបញ្ជាក់ដ្រេរថា  ពលករកម្ពុជាដ្រេលកំពុងធ្វើការងរនៅក្រេប្រេទ្រេស

បានជ្ញើថវិកាជូនក្រេុមគ្រេួសារបានប្រេមាណជាង ១,៧ពាន់លានដុលា្លារ  

អាម្រេរិក ក្នុង១ឆ្នោំ ព្រេមទាំងទទួលបាននូវមុខជំនាញវិជា្ជាជីវៈព្រេលត្រេឡប់   

មកវិញ ដើម្បីរួមចំណ្រេកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រេទ្រេសជាតិ។

ចំពោះការអភិវឌ្ឍរបបសន្តិសុខសង្គម សម្រេប់ជនទាំងឡាយណា         

ដ្រេលស្ថតិក្រេមបទប្បញ្ញត្តនិ្រេច្បាប់ស្តពីីការងរ ក្រេសួងក៏បានពង្រេកីវិសាល

ភាពប្រេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមនៅទូទាំង ២៥រាជធានីខ្រេត្ត ដោយបាន 

ចុះបញ្ជីសហគ្រេស គ្រេឹះសា្ថានថ្មីបានចំនួន ៩៣៥ (កើន២៤%)ដ្រេលបាន 

គ្រេបដណ្តប់សមាជិកថ្មីចំនួន ៥៩.១៩២នាក់ (កើន៧%)។ អង្ក្រេត   

របាយការណ៍ហានិភ័យការងរចំនួន ៣៦.៧៣៤នាក់(កើន១៣%)ក្នុង

នោះមានកម្មករនិយោជិតរងគ្រេះចំនួន ៣៤.៥១៣នាក់ (កើន១៤%)     

ព្រេមទាំងបានផ្តល់តាវកាលិកហានិភ័យការងរចំនួន ៣៦.៥០៨ឯកសារ 

(កើន២៨%) ដល់ជនរងគ្រេះចំនួន ១៥.៣៣៨នាក់ (កើន៤៤%)។         

អនុវត្តរបបថ្រេទាំសុខភាពចាប់ពីខ្រេមិថុនា ឆ្នោំ២០១៦ ដោយបានពង្រេីក 

ដល់សហគ្រេស គ្រេឹះសា្ថានចំនួន ៦០៣ ដ្រេលមានកម្មករនិយោជិតចំនួន 

៦០០.៨៣១នាក់ និងបន្តពង្រេីកនៅក្នុងក្រេបខ័ណ្ឌទូទាំងប្រេទ្រេស។ ចាប់ 

ពីឆ្នោំ២០០៨ដល់២០១៦ សហគ្រេស គ្រេឹះសា្ថាន ដ្រេលបានចុះបញ្ជីនៅ        

ប្រេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមមានចំនួន ៨.៧៣១គ្រេឹះសា្ថាន និងមាន 

សមាជិកចំនួន១.១៣៦.២៧១នាក់។ រៀបចំស្រេចក្តីព្រេងព្រេះរាជក្រេឹត្យ      

ស្តពីីការបង្កើតរបបសន្តសុិខសង្គម ផ្ន្រេកហានិភ័យការងរសម្រេប់មន្ត្រេរីាជ-

ការសាធារណៈ និងផ្ន្រេកថ្រេទាំសុខភាពសម្រេប់មន្ត្រេីសាធារណៈ អតីត 

មន្ត្រេីរាជការ និងអតីតយុទ្ធជន។

នៅក្នុងទិសដៅបន្តអនុវត្តក្នុងឆ្នោំ២០១៧ ក្រេសួងការងរ និងបណ្តុះ-

បណា្តាលវិជា្ជាជីវៈ នឹងខិតខំបន្តជំរុញកំណ្រេទម្រេង់ផ្រេនការយុទ្ធសាស្ត្រេអាទិភាព

ទំាង៥ ន្រេការអភិវឌ្ឍវិស័យការងរ និងបណ្តះុបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈ ដោយប្រេមូល

ផ្តុំលើសកម្មភាពសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា បន្តពង្រេឹងការអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិ

ច្បាប់ និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិខាងការងរ និងរៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់

ស្តីពីការងរ។ បន្តពង្រេឹងសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រេីអធិការកិច្ចការងរក្នុងការ 

អនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការងរ ច្បាប់ស្តីពីសហជីព ច្បាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខ 

សង្គម។ ជំរុញការអនុម័តស្រេចក្តីព្រេងច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីជម្រេះក្តីវិវាទការងរ 

និងស្រេចក្តពី្រេងច្បាប់ស្តពីីប្រេក់ឈ្នលួអប្បបរិមា ព្រេមទំាងបន្តរៀបចំលិខិត

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ស្រេចក្តីណ្រេនាំ និងស្រេចក្តីជូនដំណឹងនានាដើម្បីជំរុញ        

ការអនុវត្តច្បាប់ ដ្រេលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យការងរ។ បន្តជំរុញការអនុវត្ត              

ផ្រេនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីការកាត់បន្ថយពលកម្មកុមារ និងលុបបំបាត់ 

ទម្រេង់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតន្រេពលកម្មកុមារឆ្នោំ ២០១៦-២០២៥។ បន្តកំណត់  

ប្រេក់ឈ្នួលអប្បបរមាឆ្នោំ២០១៨ សម្រេប់កម្មករនិយោជិតវិស័យវាយន-

ភណ្ឌកាត់ដ្រេរ និងផលិតស្ប្រេកជើង ទៅតាមលក្ខណវិនិច្ឆ័យ យន្តការ 

និងកាលវិភាគដ្រេលត្រេីភាគីបានកំណត់។

លទ្ធផលជាផ្ល្រេផ្កាខាងលើន្រេះ សរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថា វិស័យការងរ 

និងបណ្តុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈ បានរួមចំណ្រេកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការអនុវត្ត

គោលនយោបាយកំណ្រេរទម្រេង់ការគ្រេប់គ្រេងរដ្ឋបាលសាធារណៈ និងផ្រេន

ការយុទ្ធសាស្ត្រេអភិវឌ្ឍន៍ជាតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យទទួលបានលទ្ធផល

កាន់ត្រេល្អប្រេសើរឡើងថ្រេមទៀត៕

អគរក្រេសួងការងរ និងបណ្តុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈ
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ស្ប្រេកធំ ជាទស្សនីយភាពប្រេភ្រេទស្រេមល 

ដ្រេលបានមកពីការយក  ចមា្លាក់លើស្ប្រេកគោដប់ 

ទម្លុះមានទំហំធំៗជា រូបនឹងថ្កល់ មានទម្រេង់ ក្បាច់ 

ដូចគំនូរបុរាណ គ្រេយកទៅជើតផ្ទប់នឹងផ្ទាងំសំពត់

សយ៉ាងធំ ដ្រេលឆ្លះុបញ្ចាងំដោយពន្លឺភ្លើងគំនរ

ខុស ឬភ្លើងចន្លុះដ្រេលដុតឲ្យឆ្រេះសនោ្ធារសនៅ្ធា

នៅលើ រានដោយមានក្រេលដើមច្រេកខាងក្រេម

សំពត់ស ដើម្បីឆ្លុះយកស្រេមលរូបចមា្លាក់ទាំង

ឡាយនោះ (សព្វថ្ង្រេគ្រេប្រេើចង្កៀងអគ្គីសនីបញ្ចាំង

ជំនួសវិញ) ។ ជាទូទៅគ្រេសង្ក្រេតឃើញសិល្បៈ

ល្ខានស្រេមល ន្រេះទាំងតូចទាំងធំមាននៅ 

ច្រេើនប្រេទ្រេសដូចជា អ៊ីរ៉ង់ ទួរគី ឥណ្ឌូន្រេសុី កម្ពុជា       

ថ្រេ ។ល។

សិល្បៈស្ប្រេកធំនៅប្រេទ្រេសកម្ពុជា គឺជា 

ប្រេភ្រេទសិល្បៈសកា្ការៈ ព្រេះទម្រេង់ន្រេះ សម្ត្រេង 

ត្រេរឿងរាមក្រេរ្តបុ៉៍ណ្ណោះ ដ្រេលជាទ្រេវកថា បង្ហាញ 

ពីមហិទ្ធឫិទ្ធិព្រេះរាមជា អវតារបស់ព្រេះនរាយណ៍ 

ហើយក៏មិនមានសម្ត្រេងរឿងអ្វីក្រេពីន្រេះ បើរាប់ 

មកដល់ឆ្នោំ២០០២ ។

សិល្បៈល្ខានស្រេមលស្ប្រេកធំន្រេះ ច្រេើន 

សម្ត្រេងក្នងុ ព្រេះរាជពិធីបូជាព្រេះសពព្រេះមហាក្សត្រេ 

ព្រេះគ្រេូបាធ្យោយ សពមាតាបិតា ឬព្រេលខ្លះ  

សម្ត្រេង ដើម្បីសុំទឹកភ្លៀង។ ការសម្ត្រេងអ្នកជើត 

ឬអ្នករាំត្រេូវលើករូបជើត វិលជុំវិញផ្ទាំងសំពត់ 

សតាមក្រេុមតួខុសៗគ្នោ គឺដំណើរយក្សដំណើរ 

មនុស្សដំណើរសា្វាហោះលើអាកាស ឬបណ្ត្រេត 

ទឹក  ឬចលនាចម្បាំងទៅតាម ចង្វាក់ភ្ល្រេងខុសៗ 

គ្នោ ដ្រេលអ្នកប្រេគំភ្ល្រេងទៅតាម ការហៅរបស់អ្នក 

ពោលសាច់រឿង ដ្រេលភាគច្រេើនជាគ្រេូធំន្រេវង់ 

សិល្បៈស្ប្រេកធំន្រេះ ។

សិល្បៈស្ប្រេកធំ គ្រេសម្ត្រេងរឿងរាមក្រេរ្តិ៍មិន 

បានពីដើមដល់ចប់ឡើយ ភាគច្រេើនសម្ត្រេងត្រេ 

អន្លើចម្បាំងឥន្ទជិត(កូនប្រេុសរាពណ៍)ជាមួយនឹង

ព្រេះលក្ម្សណ៍(ប្អូនព្រេះរាម) ត្រេប៉ុណ្ណោៈ។ ម្យោ៉ាង

ទៀតនៅក្នុងឈុតចម្បាំងឥន្ទ   ជិតន្រេះគ្រេច្រេើន 

ច្រេកជាឈុតតូចៗទៅតាមឈ្មាះ សរ (គឺអាវុធ 

មានឫទ្ធិ)របស់គូសត្រេូវទាំងសងខាងដូចតទៅ ៖

- ឈុតសរនាគបាស គឺជាសរមួយរបស់អសុរ-

ឥន្ទជិតផ្ល្រេងទៅកា្លាយជាសត្វនាគច្រេើន ហើយ 

ត្រេូវព្រេះលក្ម្សណ៍ និងពលស្រេនារបួសជា ច្រេើនគ្នោ 

ត្រេត្រេូវបានក្រេុងសិម្ពលីគ្រេុឌជាព្រេះធម្មបិតារបស់

ព្រេះរាម ទៅជួយឆបឆក់សមា្លាប់អស់ពួកនាគ 

រំដោះព្រេះលក្ម្សណ៍ និងពួកពលស្រេនាឲ្យបានរស់ 

មក វិញ។

- ឈុតសរពែហ្មាសែ្ត គឺជាសរមួយរបស់ឥន្ទ 

ជិតដ្រេរ ដ្រេលផ្ល្រេងទៅត្រេូវព្រេះលក្ម្សណ៍ ហើយ 

ក៏កា្លាយជាដើមឈើដុះម្រេកសាខា។ ប៉ុន្ត្រេសរន្រេះ 

ត្រេូវដកបានមុនព្រេលព្រេះអាទិត្យរះ ដោយការខំ 

ប្រេឹងប្រេងផ្សំឱសថរបស់ពីភ្រេកហោរា  នងិដោយ 

មានហនុមាន ជាអ្នកខំស្វះស្វ្រេងរកថា្នោំនោះបាន 

មកពីភ្នំនន្ទចក្រេយកទឹកម៉ូត្រេគោ ឧសភរាជ ពីព្រេ 

ហ្រេមពាន្ត។ យកថ្មដុសពីឋានព្រេះព្រេហ្មមិថុតា        

និងឃាត់ដំណើរព្រេះអាទិត្យតាមបញ្ជាព្រេះរាម ។

- ឈុតសរពាន់ គឺជាសរមួយរបស់ព្រេះ 

លក្ម្សណ៍ ដ្រេលផ្ល្រេងច្រេញទៅកើតជាព្រេួញរាប់-

ពាន់ត្រេូវអសុរឥន្ទជិត ធ្វើឲ្យឥន្ទជិតឈឺចុកចាប់ 

ស្បែកធំ
ក្រេល្រេង។ ឥន្ទជិតខិតខំដកសរ បុ៉ន្ត្រេសល់សរ 

មួយដកមិនរួចសោះ ឥន្ទជិតក៏ហោះទៅសុំទឹក

ដោះនាងមណ្ឌគីរើ ជាព្រេះមាតាបៅបង្កាត់សរ

ន្រេះបានដូចប្រេថា្នោ ។ ប៉ុន្ត្រេនៅទីបំផុតឥន្ទជិតត្រេូវ

សា្លាប់ដោយការ ផ្ល្រេងសរព្រេហា្មាស្រេ្តរបស់ ព្រេះរាម 

ដើម្បីផ្តាច់ក្បាលឥន្ទជិត។  ក្បាលន្រេះត្រេូវសា្វាអង្គ

ទទ្រេដក់លើតោក ដ្រេលខ្ចីមកពីឋានព្រេហ្ម ហើយ 

ត្រេូវព្រេះរាមផ្ល្រេងសរ បញ្ជូនទៅឋាតុសិត នាទី  

បញ្ចប់ន្រេសង្រេ្គាមនោះ ។

ឈុតឆកទាំងន្រេះ ជាការសម្ត្រេងន្រេសិល្បៈ

ស្ប្រេកធំនៅគ្រេប់ពិធីបុណ្យធំៗដូចមាន រៀបរាប់ 

ខាងលើ ។ ចំណ្រេកវង់តន្ត្រេដី្រេលប្រេគំជូនសិល្បៈ

ល្ខានស្រេមលស្ប្រេកធំន្រេះ ក៏ជាប្រេភ្រេទតន្ត្រេី 

ដ្រេលកំដរជាប់នឹងពិធីខាងសាសនាផងដ្រេរ មាន 

ឈ្មាះថា វង់ភ្ល្រេងពិណពាទ្យ ក្នុងនោះមានវង់តូច 

និងវង់ធំ ។

ចំពោះវង់តូចមានឧបករណ៍ ៖ រនាតឯក, 

គងវង់ធំ, ស្រេឡ្រេ, សំភោរ និងស្គរធំមួយគូ ។

រើឯវង់ធំមានឧបករណ៍ ៖ រនាតឯក, រនាតធុង, 

គងវង់តូច, គងវង់ធំ, ស្រេឡ្រេតូច, ស្រេឡ្រេធំ, 

រនាតដ្រេក, រនាតថោង, សំភោរ, ស្គរធំមួយគូ 

និងឈឹង ។

ចំណ្រេកបទភ្ល្រេង ដ្រេលត្រេវូប្រេគំជូនត្រេង់អន្លើច

ម្បាំងឥន្ទជិតមានប្រេមាណជាម្ហ្រេបទ ក្នុងបទ  

និមួយៗហាក់គូសបង្ហាញនូវដំណើរមួយ ឬមនោ-

សញ្ច្រេតនាមួយយ៉ាងច្បាស់លាស់ ទៅតាមតួផ្ស្រេង

គ្នោមិនលាយឡំគ្នោឡើយដូចជា៖

- បទសាធុការ សម្រេប់ពិធីហោមរោង

- បទជើតសម្រេប់ធ្វើដំណើរ ចម្បាំង ឬហោះ

- បទជើតឈឹងសម្រេប់ផ្ល្រេងសរ

- បទជើតចាប់សម្រេប់ច្បាំងឬសា្វាប្រេចាប់

- បទដំណើរក្រេសម្រេប់ដំណើរកងទ័ព យក្ស

- បទផ្លិសម្រេប់ដំណើរគ្រេុឌ

- បទណ្រេសម្រេប់អន្លើបុញ្ញកាមអណ្ត្រេតទឹក

- បទត្រេក់សម្រេប់ប្រេកាឡា

- បទរោទ៍បីជាន់សម្រេប់ដំណើរចូលច្បាំង

- បទរោទ៍បីជាន់សម្រេប់ផ្ល្រេងសរសម្ត្រេងឬទ្ធិ

- បទអូតតូច និងអូតធំសម្រេប់អន្លើកំសត់ 

យំសោក

- បទនាងលត សម្រេប់អន្លើកំប្លុកកំប្ល្រេង

- បទក្លុសំម្រេប់តំាង សីល ឬដំណើរទ្រេវតា ៕    

  

                       ឯកសារតន្តែីរបាំ និងលខ្មែរ

   ឯកឧត្តម ពែជែ ទុំកែវិល

សិល្បៈស្ប្រេកធំ
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ការប្រព្រឹត្តទ្រន្រការប្រះឆ្ន្រត
ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្ក្រត់ អាណត្តិទី ៤

626

ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ នាថ្ង្រទី៤ ខ្រមិថុនា ឆ្នោំ២០១៧ និងត្រូវដំណើរការនៅគ្រប់ការិយាល័យបោះឆ្ន្រាត 
តាមឃុំ សង្កាត់ និមួយៗចាប់ពីម៉ោង ៧ៈ០០ នាទី ដល់ម៉ោង ១៥ៈ០០ នាទី 

I. ការបែពែឹត្តទៅនែការបោះឆ្នាត (ថ្ងែទី ៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧)
១- អ្នកដ្រលមានសិទ្ធិចូលទៅក្នុងបរិវ្រណខាងក្នុង និងក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតបាន លុះត្រត្រ ជននោះមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត និង   

មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្ម្ររ (អ.ខ) ឬឯកសារបញ្ជាក់ អត្តសញ្ញាណបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោត (ឯ.អ) ហើយជននោះមិនទាន់បានបោះឆ្នោតនៅឡើយ ។
អ្នកបោះឆ្នោតត្រូវធ្វើដូចម្ត្រចខ្លះ នៅបរិវ្រណខាងក្នុងន្រការិយាល័យបោះឆ្នោត
+ សមាជិកទី ២ ន្រ គ.កប ជាអ្នកជួយរកឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត ប្រប់ល្រខ រៀងឈ្មោះរបស់គាត់ ច្រញក្រដាសល្រខរៀងតាម

លំដាប់មុនក្រយ និងណ្រនាំអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យឈរបន្ត កន្ទុយគា្នោជាជួរ ។
+ សមាជិកទី ៣ ន្រ គ.កប ដ្រលប្រចាំការត្រង់មាត់ទា្វារ ត្រូវជម្របអ្នកបោះឆ្នោតដ្រលកំពុងឈរជាជួរបន្តកន្ទុយគា្នោ តម្រង់ទៅកាន់មាត់ទា្វារ             

ហើយត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោត ត្រចំនួន ៤នាក់ ក្នុងព្រលត្រមួយ ហើយជម្របគាត់ឲ្យដើរតម្រង់ទៅតុល្រខាធិការ (ផ្តល់អាទិភាព 
ចូលក្នុងការិយាល័យ បោះឆ្នោត ចំពោះអ្នកបោះឆ្នោតជាព្រះសង្ឃ មនុស្សចាស់ ស្រ្តីមានផ្ទ្រពោះ ស្រ្តីមានកូនតូច ជនពិការ និងអ្នកមានជំងឺ ) ។

អ្នកបោះឆ្នោតត្រូវធ្វើដូចម្ត្រចខ្លះព្រលចូលក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោត
+ ទៅជួបល្រខាធិការ ដោយបង្ហាញប័ណ្ណព័ត៌មាន (ប្រសិនបើមាន) អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សញ្ជាតិខ្ម្ររ (អ.ខ) ឬឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ   

បម្រើឲ្យការបោះឆ្នោត (ឯ.អ) ។ ល្រខាធិការពិនិត្យ មើលម្រមដ្ររបស់អ្នកបោះឆ្នោតដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យប្រកដថា គា្មោនសា្នោមទឹកខ្មោ លុបមិនជ្រះជាប់នៅ 
លើម្រម ដ្រគាត់ និងពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ អ.ខ ឬ ឯ.អ របស់គាត់ជាមួយរូបពិត រួចផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយរូបថត ឈ្មោះ និងទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនៅក្នងុបញ្ជបីោះឆ្នោត ។ 
ក្នុងករណីឃើញដូចគា្នោ ល្រខាធិការត្រូវជូន អ.ខ ឬ ឯ.អ របស់ គាត់បន្តឲ្យអនុប្រធាន និងត្រូវបានប្រប់អ្នកបោះឆ្នោតឲ្យទៅយកសន្លឹកឆ្នោតពីអនុប្រធាន ។

+ ព្រលទៅជួបអនុប្រធាន អ្នកបោះឆ្នោតនឹងទទួលបានសន្លឹកឆ្នោត ១សន្លឹក ដ្រលមានបោះត្រសមា្ងាត់ នៅលើផ្ន្រកខាងខ្នង និងបត់ជា ៤ផ្នត់ 
តាមការកំណត់របស់ គ.ជ.ប រួមជាមួយ អ.ខ ឬ ឯ.អ របស់គាត់ផង ។ ព្រលប្រគល់សន្លឹកឆ្នោត អនុប្រធាន ត្រូវណ្រនាំគាត់ឲ្យដើរទៅកាន់បន្ទប់សមា្ងាត់   
ដើម្បីបោះឆ្នោត ។

+ នៅក្នុងបន្ទប់សមា្ងាត់អ្នកបោះឆ្នោត ត្រូវប្រើប៊ិចដ្រលមាននៅទីនោះស្រប់ ឬប៊ិចផ្ទាល់ខ្លួន (លើកល្រងត្រខ្មោដ្រ) អ្នកត្រូវគូសសញ្ញាគាំទ្រនៅ 
ក្នុងប្រឡោះបួនជ្រុងទ្រវ្រង ន្រគណបក្សនយោបាយ ដ្រល អ្នកព្រញចិត្ត ត្រូវបត់សន្លឹកឆ្នោតតាមផ្នត់ដើម ដើម្បីឲ្យសញ្ញាដ្រលអ្នកបានគូសបត់ចូលក្នុងផ្នត់
មិនអាច មើលឃើញ និងឲ្យរូបសញ្ញាន្រត្រសមា្ងាត់ ស្ថិតនៅខាងក្រ ។ ព្រលច្រញពីបន្ទប់សមា្ងាត់ត្រូវដើរតម្រង់ទៅ តុដាក់ហិបឆ្នោត ដោយបង្ហាញសន្លឹក
ឆ្នោតផ្ន្រកខាងខ្នងមានបោះត្រសមា្ងាត់ទៅរកសមាជិកទី ១ ហើយ ស៊កវាចូលទៅក្នុងហិបឆ្នោតដោយខ្លួនឯង លើកល្រងត្រអ្នកបោះឆ្នោតនោះ ជាជនពិការ 
ដ្រលមិនអាចស៊ក ដោយខ្លួនឯងបាន ។

+ បនា្ទាប់មកអ្នកបោះឆ្នោត ត្រវូយល់ព្រមឲ្យសមាជិកទី ១ ន្រ គ.កប ជ្រលក់ម្រមចង្អលុដ្រសា្តា ំឬម្រមផ្ស្រងទៀតចូលទៅក្នងុដបទឹកខ្មោលុបលាង
មិនជ្រះ និងរង់ចាំរហូតដល់ស្ងួតបន្តិច ទើបច្រញពីការិយាល័យបោះឆ្នោត ។

២- នៅក្នងុការយិាលយ័បោះឆ្នោត អ្នកបោះឆ្នោតមនិត្រវូសរួអ្នកណាមា្នោកឲ់្យបង្ហាញពគីណបក្សនយោ បាយជាកល់ាកណ់ាមយួនៅលើសន្លកឹឆ្នោត 
ឬ/និងមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពណាមួយ ដ្រលរំលោភទៅលើការសមា្ងាត់ន្រការបោះឆ្នោតឡើយ ។ 

អ្នកបោះឆ្នោតទូទៅ ទោះបីមិនច្រះអក្សរក៏ដោយ ក៏មិនអាចស្នើសុំជំនួយពីជនណាមា្នោក់ដ្រលមានវត្តមានក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតឲ្យជួយគាត់
ក្នុងការបោះឆ្នោតបានឡើយ លើកល្រងត្រអ្នកបោះឆ្នោតនោះ ជាជនពិការ ដ្រលមិនអាចបោះឆ្នោតបានដោយខ្លួនឯង ។ ករណីន្រះ អាចស្នើសុំអ្នកជំនួយ
ជាអនីតិជនមា្នោក់មកជាមួយ ឬស្នើសុំជំនួយពីប្រធាន គ.កប ។ ប្រធាន គ.កប អាចចាត់សមាជិក គ.កប ណាមា្នោក់ឲ្យជួយក៏បាន ប៉ុន្ត្រត្រូវមានការយល់ព្រម
ពីសាមីខ្លួន ។ នៅក្នុងបន្ទប់សមា្ងាត់ សម្រប់គូសសន្លឹកឆ្នោត ប្រធាន ឬសមាជិក គ.កប ឬអ្នកជំនួយជាអនីតិជនមកជាមួយ ត្រូវសួរអ្នកបោះឆ្នោតជាជន  
ពិការនោះ អំពីគណបក្សនយោបាយ  ដ្រលគាត់បោះឆ្នោតឲ្យ ដោយសួរតិចៗធ្វើយា៉ោងណាកុំឲ្យមនុស្សនៅក្នុងការិយាល័យ បោះឆ្នោតឮឲ្យសោះ ។ 
បនា្ទាប់មកប្រធាន ឬសមាជិក គ.កប ឬអ្នកជំនួយនោះត្រូវគូសសញ្ញាក្នុងប្រអប់បួន ជ្រុងទ្រវ្រងន្រគណបក្សនយោបាយ នៅលើសន្លឹកឆ្នោត តាមការជ្រើស-
រើសរបស់អ្នកបោះឆ្នោតជាជនពិការនោះ រួចបត់សន្លឹកឆ្នោតតាមផ្នត់ដើម រួចនាំគាត់ទៅកាន់ហិបឆ្នោត និងជួយស៊កសន្លឹកឆ្នោតរបស់គាត់ចូលទៅក្នុង 
ហិបឆ្នោត និងត្រូវរក្សាការសមា្ងាត់ន្រការបោះឆ្នោតរបស់គាត់ ។

ចំពោះអ្នកបោះឆ្នោត ដ្រលជាជនពិការភ្ន្រកទាំងសងខាង ហើយមានបំណងចង់បោះឆ្នោតដោយខ្លួនឯង ប្រធាន គ.កប ត្រូវណ្រនាំអ្នក 
បោះឆ្នោតនោះ ឲ្យច្រះប្រើក្របក្រដាសពិស្រសដ្រលមានសន្លឹកឆ្នោតផ្លូវការនៅខាងក្នុងសម្រប់ជាជំនួយដល់ការបោះឆ្នោត និងជូនគាត់ទៅកាន់បន្ទប់ 
សមា្ងាត់ ជួយរកប៊ិច ជួយរៀបចំក្របក្រដាសពិស្រសឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងរង់ចាំព្រលគាត់ច្រញពីបន្ទប់សមា្ងាត់ជួយគាត់បន្ថ្រមទៀត បើសិនជាមានសំណូមពរ
ពីអ្នកបោះឆ្នោតជាជនពិការនោះ ។

ស្វៃងយល់អំពី
ច្បាប់បោះឆ្នោត
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៣- អ្នកបោះឆ្នោតណាមា្នោក់ ដ្រលបានធ្វើឲ្យខូចសន្លឹកឆ្នោតដោយអច្រតនា ដោយធ្វើឲ្យរហ្រក ឬធ្វើ ឲ្យប្រឡាក់ ឬដ្រលបានគូសសញ្ញានៅលើ  
សន្លឹកឆ្នោតរួចហើយ ត្របានប្តូរចិត្តវិញ គាត់អាចសុំសន្លឹកឆ្នោត ១សន្លឹកផ្ស្រងទៀតពីប្រធាន គ.កប ។ អ្នកបោះឆ្នោតមា្នោក់អាចសុំប្តូរបានត្រ ១ដងគត់ ។

៤- គា្មោនជនណាមា្នោក់ដ្រលមានវត្តមាននៅក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោត អាចពិនិត្យមើលការគូសសញ្ញា លើសន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកបោះឆ្នោតបាន
ឡើយ លើកល្រងត្រអ្នកដ្រលជួយអ្នកបោះឆ្នោតជាជនពិការ ។

៥- ក្នុងករណីដ្រលភា្នោក់ងរគណបក្សនយោបាយ បានយល់ឃើញថា ការបោះឆ្នោតមិនប្រក្រតី ឬការសម្រចរបស់ គ.កប ណាមា្នោក់ 
មិនអាចទទួលយកបាន ភា្នោក់ងរគណបក្សនយោបាយនោះអាចប្តឹង ជំទាស់ ឬតវា៉ោដោយផ្ទាល់មកប្រធានគណៈកម្មការការិយាល័យបោះឆ្នោត ដោយ 
បង្ហាញពីមូលហ្រតុ ឬ/និង ភស្តុតាង ដ្រលនាំឲ្យគាត់ជឿថា មានភាពមិនប្រក្រតី ឬការរំលោភច្បាប់ ឬ/និងការរំលោភបទបញ្ជានីតិវិធី សម្រប់ការបោះឆ្នោត
ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ។ ប្រធាន គ.កប ត្រូវដោះស្រយបណ្តឹងជំទាស់ ឬតវា៉ោនោះភា្លាម ។ ការសម្រចរបស់ គ.កប ជាការសម្រចបានការ 
ក្នុងកម្រិតសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន ហើយប្រធានត្រូវប្រកាសបន្តដំណើរការបោះឆ្នោតតទៅទៀត ។

ក្នុងករណីភា្នោក់ងរគណបក្សនយោបាយនោះមិនយល់ព្រមទទួលយកនូវវិធានការន្រការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រធាន គ.កប ភា្នោក់ងរគណបក្ស 
នយោបាយនោះ មិនត្រូវរំខាន ឬជ្រៀតជ្រកធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការបោះឆ្នោតឡើយ ។ ប៉ុន្ត្រគាត់មានសិទ្ធិប្តឹងបន្តទៅ គឃ.សប តាមទម្រង់ 
១២០២ (មិនឲ្យហួស ម៉ោង ១១ៈ៣០នាទី នៅថ្ង្របនា្ទាប់ពីថ្ង្របោះឆ្នោត) ។

៦- ប្រសិនការបោះឆ្នោតឈានដល់ម៉ោង ១៥ៈ០០នាទី ន្រថ្ង្របោះឆ្នោត (ថ្ង្រទី ៤ ខ្រមិថុនា ឆ្នោំ ២០១៧) ដ្រលជាព្រលវ្រលាកំណត់បញ្ចប់  
ដំណើរការបោះឆ្នោត ប៉ុន្ត្រនៅត្រមានអ្នកបោះឆ្នោតស្ថិតនៅក្នុង ការិយាល័យបោះឆ្នោត ឬឈរតម្រង់ជួរ ឬស្ថិតនៅក្នុងបរិវ្រណខាងក្នុងន្រការិយាល័យបោះ
ឆ្នោតទៀត អ្នក បោះឆ្នោតទាំងនោះត្រូវត្របានអនុញ្ញាតឲ្យបោះឆ្នោត ។

ក្នុងករណីន្រះ សមាជិកទី ២ ន្រ គ.កប ត្រូវប្រកាសអញ្ជើញអ្នកបោះឆ្នោតដ្រលមានវត្តមាននៅក្នុងបរិវ្រណខាងក្នុងន្រការិយាល័យបោះឆ្នោត   
ឲ្យឈរតម្រង់ជួរ និងត្រូវប្រមូលយក អ.ខ ឬ ឯ.អ ដោយចាប់ផ្តើមពីអ្នកបោះឆ្នោតដ្រលនៅក្រយគ្របង្អស់ រហូតដល់អ្នកខាងមុខបង្អស់រួចប្រគល់ឲ្យ   
សមាជិកទី ៣ នៅត្រង់មាត់ទា្វារ ។ សមាជិកទី ៣ ត្រូវហៅឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតមា្នោក់ម្តងៗ រហូតដល់អ្នកបោះឆ្នោតចុងក្រយបង្អស់ ឲ្យចូលក្នុង 
ការិយាល័យបោះឆ្នោត ដើម្បីបោះឆ្នោតតាមលំដាប់លំដោយរហូតដល់អស់អ្នកបោះឆ្នោត ។

ជនណាក៏ដោយ ដ្រលគា្មោនវត្តមាននៅខាងក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោត ឬនៅក្នុងជួរអ្នកបោះឆ្នោត ឬនៅក្នុងបរិវ្រណខាងក្នុងន្រការិយាល័យបោះ
ឆ្នោត នៅនាទីចុងក្រយនាម៉ោង ១៥ៈ០០នាទី ន្រថ្ង្របោះឆ្នោត ទ្រ អ្នកបោះឆ្នោតទាំងនោះ ពុំត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបោះឆ្នោតឡើយ ។

៧- ប្រសិនបើអ្នកបោះឆ្នោតដ្រលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត មិនទាន់បានមកបោះឆ្នោតគ្រប់គា្នោ ទ្រ ទោះបីគា្មោនអ្នកបោះឆ្នោតឈររង់ចាំបោះ
ឆ្នោតក្តី ប្រធាន គ.កប មិនអាចបិទការបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យ របស់ខ្លួន នៅមុនម៉ោង ១៥ៈ០០នាទី ន្រថ្ង្របោះឆ្នោតបានឡើយ ។ ត្រប្រសិនបើអ្នក 
បោះឆ្នោតទាំងអស់ ដ្រលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត បានបោះឆ្នោតគ្រប់គា្នោហើយ ប្រធាន គ.កប អាចប្រកាសបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យ  
បោះឆ្នោតរបស់ខ្លួន នៅមុនម៉ោង ១៥ៈ០០នាទី ។ 

II. ការបិទការិយាល័យបោះឆ្នាត និងការរាប់សន្លឹកឆ្នាត
១- បនា្ទាប់ពីប្រកាសបិទការបោះឆ្នោត និងក្រយពីអ្នកបោះឆ្នោតគ្រប់រូប បានបោះឆ្នោតហើយភា្លាមនៅចំពោះមុខភា្នោក់ងរគណបក្ស និងអ្នក 

សង្ក្រតការណ៍ ប្រធានការិយាល័យបោះឆ្នោតត្រូវចាត់ច្រងធ្វើកំណត់ហ្រតុ និងបំព្រញទម្រង់ប្របបទ ន្រការបិទការបោះឆ្នោត រួចចុះហត្ថល្រខាហើយត្រូវ 
បង្ហាញជូនភា្នោក់ងរគណបក្ស និងអ្នកសង្ក្រតការណ៍ដើម្បីពិនិត្យ ។ ភា្នោក់ងរគណបក្សអាចចូលរួមចុះហត្ថល្រខា ឬផ្តិតម្រដ្រជាសាក្សីលើកំណត់ហ្រតុខាង
លើន្រះ រួចប្រធាន គ.កប ត្រូវចាត់ច្រងបំព្រញប្របបទន្រការរាប់សន្លឹក ឆ្នោត ។

២- ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតត្រូវធ្វើនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតនិមួយៗក្នុងឃុំ សង្កាត់ ។ មន្ត្រីបោះឆ្នោតតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតនិមួយៗ ជាអ្នក       
ទទួលខុសត្រូវក្នុងការរាប់សន្លឹកឆ្នោត ។ ក្នុងករណីន្រះការិយាល័យ បោះឆ្នោតនឹងកា្លាយទៅជាការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោត ។

ក្នុងករណីដ្រលមិនអាចរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោត របស់ខ្លួនបាន (ករណីប្រធានសក្តិ ឬអសន្តិសុខ) គ.ជ.ប សម្រចឲ្យ     
គឃ.សប ចាត់ច្រងការរាប់សន្លឹកឆ្នោត ន្រការិយាល័យបោះឆ្នោតនោះនៅទីសា្នោក់ការ គឃ.សប ឬកន្ល្រងណាមួយដ្រលមានសុវត្ថិភាព ។ គ.ជ.ប ត្រូវចាត់
ឲ្យមន្ត្រីការិយាល័យបោះឆ្នោតនោះរាប់សន្លឹកឆ្នោត ឬអាចត្រងតាំងមន្ត្រីផ្ស្រងទៀតឲ្យរាប់សន្លឹកឆ្នោត ក្នុងករណីមន្ត្រីការិយាល័យបោះឆ្នោតនោះអវត្តមាន ។

៣- ប្រធានការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោត ត្រូវចាត់ឲ្យបើកហិបឆ្នោត និងចាក់សន្លឹកឆ្នោតទាំងអស់ ច្រញពីក្នុងហិបឆ្នោតរួចហើយត្រូវ ៖
+ ដាក់វត្ថុដ្រលមិនម្រនជាសន្លឹកឆ្នោតដាច់ដោយឡ្រក (ប្រសិនបើមាន)
+ លាសន្លឹកឆ្នោតដ្រលបានបោះត្រសមា្ងាត់ជាផ្លូវការនៅខាងខ្នង ដោយដាក់ផ្កាប់ចុះក្រមមួយបាច់មាន ២៥សន្លឹក នៅពំនូកទី ១ 
+ ក្នុងករណីមានសន្លឹកឆ្នោតដ្រលបានបោះត្រមិនបានបោះត្រសមា្ងាត់ជាផ្លូវការនៅខាងខ្នង ត្រូវដាក់ដោយឡ្រកនៅពំនូកទី ២
+ រាប់សន្លឹកឆ្នោតដ្រលផ្កាប់ចុះក្រមទាំង ២ពំនូក ហើយកត់ត្រ និងបង្ហាញអំពីចំនួនសន្លឹក ឆ្នោត ដ្រលបានរាប់ទាំង ២ពំនូក រួចផ្ទៀងផ្ទាត់ជា  

មួយចំនួនសន្លឹកឆ្នោត ដ្រលបានចាក់ច្រញពីហិប និង បង្ហាញពីលទ្ធផលន្រការផ្ទៀងផ្ទាត់ន្រះដល់ភា្នោក់ងរគណបក្សនយោបាយ និងអ្នកសង្ក្រតការណ៍ ។ 
+ មន្ត្រីការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោត ត្រូវផ្ងារសន្លឹកឆ្នោត ដ្រលមានបោះត្រខាងខ្នងនៅពំនូកទី ១ ដ្រលជាដំបូងត្រូវពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់សុពលភាព

ន្រសន្លឹកឆ្នោតរួចកំណត់ជាសន្លឹកឆ្នោតបានការ និងសន្លឹក ឆ្នោតមិនបានការ ។ ព្រមទាំងបង្ហាញសន្លឹកឆ្នោតដ្រលបានកំណត់ពីឆន្ទៈនយោបាយរួចហើយ
នោះដើម្បីឲ្យភា្នោក់ងរគណបក្សនយោបាយ និងអ្នកសង្ក្រតការណ៍អាចមើលឃើញច្បាស់ហើយត្រូវដាក់សន្លឹកឆ្នោតទាំងនោះទៅតាមពំនូក ដោយឡ្រក 
សម្រប់គណបក្សនយោបាយនិមួយៗ ។

+ នៅព្រលដ្រលសន្លឹកឆ្នោតទាំងអស់ត្រូវបានរាប់រួចរាល់ហើយ ប្រធាន គ.ករ ត្រូវចាត់ច្រងឲ្យ បូកសរុបចំនួនសន្លឹកឆ្នោតបានការដ្រលគាំទ្រ  
គណបក្សនយោបាយនិមួយៗ សន្លឹកឆ្នោតមិនបានការរួចហើយ ត្រូវចាត់ច្រងបំព្រញកំណត់ហ្រតុន្រការរាប់សន្លឹកឆ្នោត សម្រប់ការិយាល័យរបស់ខ្លួនតាម



qñaMTI 16 elx 191 Exemsa qñaM 2017 TsSnavdþI RbCaCn 31

ចំនួន ដ្រលត្រូវប្រើប្រស់ដោយចុះហត្ថល្រខាប្រធាន និងបោះត្រ និងច្រកជូនភា្នោក់ងរគណបក្សនយោបាយដ្រលមានវត្តមាន ។
កំណត់ហ្រតុស្តីពីការរាប់សន្លឹកឆ្នោត ត្រូវធ្វើជា ៣ច្បាប់ ១ច្បាប់ ផ្ញើជូន គឃ.សប ១ច្បាប់ បិទផ្សាយ ជាសាធារណៈនៅការិយាល័យរាប់សន្លឹក  

ឆ្នោតរហូតដល់ថ្ង្រប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការន្រការបោះឆ្នោត និង ១ច្បាប់ទៀត បិទផ្សាយជាសាធារណៈនៅទីសា្នោក់ការ គឃ.សប រហូតដល់ថ្ង្រប្រកាស 
លទ្ធផលជា ផ្លូវការន្រការបោះឆ្នោត ។

អំពីសន្លឹកឆ្នោតបានការ : ត្រូវចាត់ទុកជាបានការសន្លឹកឆ្នោតណាដ្រលមានគូសសញ្ញាគាំទ្រគណបក្ស នយោបាយត្រមួយនៅលើសន្លឹកឆ្នោត 
ដ្រល គ.កប ច្រកឲ្យ ។

អំពីសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការ
ត្រូវចាត់ទុកជាមឃៈសន្លឹកឆ្នោតដ្រលពុំម្រនជាសន្លឹកឆ្នោតផ្លូវការ ឬគា្មោនគំនូស ឬមានគំនូសត្រ គ.កប ពុំអាចសន្និដា្ឋានបានថាបោះឆ្នោតគាំទ្រ

ឲ្យគណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬមានសញ្ញាដ្រលនាំឲ្យគ្រសា្គាល់អ្នកបោះឆ្នោត ឬមានរហ្រក ឬខូច ឬគា្មោនត្រសមា្ងាត់ជាផ្លូវការ ។
III. ការតែួតពិនិត្យ និងការបូកសរុបលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ននែការបោះឆ្នាត
១- ការត្រួតពិនិត្យ និងបូកសរុបលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្នន្រការបោះឆ្នោតនៅ គឃ.សប
- គណៈកម្មការឃុំ សង្កាត់ រៀបចំការបោះឆ្នោត ត្រូវត្រួតពិនិត្យ និងបូកសរុបលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ន ន្រការរាប់សន្លឹកឆ្នោតតាមការិយាល័យ  

រាប់សន្លឹកឆ្នោត ក្នុងរយៈព្រលយា៉ោងយូរ ៣ថ្ង្រ បនា្ទាប់ពីបានទទួលកំណត់ហ្រតុន្រការបោះឆ្នោត និងសមា្ភារៈបោះឆ្នោតពីគ្រប់ការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោត  
ទាំងអស់ ។

ក្នុងការត្រួតពិនិត្យ និងបូកសរុបលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្នន្រការរាប់សន្លឹកឆ្នោត គឃ.សប មិនអាច បើកកញ្ចប់សន្លឹកឆ្នោត និងមិនអាចរាប់  
សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញបានឡើយ ចំពោះការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោតណា ដ្រលគា្មោនបណ្តឹងតវា៉ោ ឬបណ្តឹងជំទាស់អំពីលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្នន្រការ     
បោះឆ្នោត ។ ករណីមានបណ្តឹងតវា៉ោ ឬ/និងបណ្តឹងជំទាស់ ត្រគា្មោនភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីភាពមិនប្រក្រតីណាមួយដ្រលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលបណ្តោះ            
អាសន្នន្រការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោត និងរាប់សន្លឹកឆ្នោតណាមួយ ឬច្រើន ក្នុងឃុំ សង្កាត់នោះទ្រ គឃ.សប ត្រូវចាត់ច្រងត្រួតពិនិត្យ         
លទ្ធផលបណ្តោះអាសន្នន្រការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅការិយាល័យពាក់ព័ន្ធតាមនីតិវិធីជាធម្មតា ដោយមិនចាំបាច់បើកកញ្ចប់សុវត្ថិភាព “ក” ឡើយ ប៉ុន្ត្រ 
ក្នុងករណីពិនិត្យឃើញថា អាចប៉ះពាល់លទ្ធផលបណ្តោះអាសន្នន្រការបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតណាមួយ ប្រធាន គឃ.សប ត្រូវចាត់ច្រង 
ការត្រួតពិនិត្យ ដោយបើកកញ្ចប់សុវត្ថិភាព “ក” ដើម្បីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ ។ ភា្នោក់ងរគណបក្សនយោបាយ និងអ្នកសង្ក្រតការណ៍ ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួម
ក្នុងដំណើរការត្រួតពិនិត្យ និងបូកសរុបលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្នន្រការរាប់សន្លឹកឆ្នោត ព្រមទាំងសមា្ភារៈបោះឆ្នោតដ្រលបានប្រមូលមកពីគ្រប់ការិយាល័យ
បោះឆ្នោតន្រឃុំ សង្កាត់ និមួយៗ ។

- បនា្ទាប់ពីត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតតាមការិយាល័យនិមួយៗរួចហើយ គឃ.សប ត្រូវធ្វើការបូកសរុបលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ន         
ន្រការរាប់សន្លឹកឆ្នោតរបស់ការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោតទាំងអស់ ចំណុះឃុំ សង្កាត់ បញ្ចូលគា្នោជាលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្នន្រការបោះឆ្នោតឃុំ សង្កាត់ ។

២- ការត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្នន្រការបោះឆ្នោតនៅ គធ.ខប 
- គណៈកម្មការរាជធានី ខ្រត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត (គធ.ខប) ត្រូវត្រួតពិនិត្យនូវលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្នន្រការ បោះឆ្នោតតាមឃុំ សង្កាត់និមួយៗ 

ក្នុងដ្រនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈព្រលយា៉ោយូរ ៥ថ្ង្រ បនា្ទាប់ពីបានទទួលកំណត់ហ្រតុបូកសរុបលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្នន្រការបោះឆ្នោតតាមឃុំ សង្កាត់ 
និមួយៗនោះ ។

- ការត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្នន្រការបោះឆ្នោតរបស់ឃុំ សង្កាត់និមួយៗ គណៈកម្មការរាជធានី ខ្រត្តរៀបចំការការបោះឆ្នោតមិនអាច
បើកកញ្ចប់សន្លឹកឆ្នោតន្រឃុំ សង្កាត់ណាមួយ ឬការិយាល័យបោះឆ្នោតណាមួយបានឡើយ ប្រសិនបើឃុំ សង្កាត់នោះ ឬការិយាល័យបោះឆ្នោតនោះ 
គា្មោនបណ្តឹងតវា៉ោ ឬបណ្តឹងជំទាស់អំពីលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្នន្រការបោះឆ្នោត ។ ចំពោះឃុំ សង្កាត់ណាឬការិយាល័យបោះឆ្នោតណាដ្រលមានបណ្តឹងតវា៉ោ 
ឬបណ្តឹងជំទាស់គណៈកម្មការរាជធានី ខ្រត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតអាចបើក និងពិនិត្យមើលសមា្ភារៈបោះឆ្នោត និងអាចរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញ 
ប្រសិនបើចាំបាច់ ។

- ក្នុងករណីឃុំ សង្កាត់ណាដ្រលមានសំឡ្រងឆ្នោតលម្អៀងគា្នោយា៉ោងច្រើន ០,៥% រវាងបញ្ជីប្រក្ខជនពីរ ឬច្រើន ហើយឃុំ សង្កាត់នោះ មានពាក្យ
បណ្តឹងជំទាស់ដ្រលត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌន្រច្បាប់គណៈកម្មការ រាជធានី ខ្រត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត ត្រូវបើកពិនិត្យមើលសមា្ភារៈបោះឆ្នោត និងរាប់ 
សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញ ។

គណៈកម្មការឃុំ សង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតសាមី ភា្នោក់ងរគណបក្សនយោបាយ អ្នកសង្ក្រតការណ៍ន្រឃុំ សង្កាត់នោះ និងអ្នកជំទាស់អាចចូល
រួមក្នុងដំណើរការត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ន ន្រការបោះឆ្នោតក្នុងឃុំ សង្កាត់នោះ ។

- បនា្ទាប់ពីបានត្រួតពិនិត្យនូវលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្នន្រការបោះឆ្នោតរបស់ឃុំ សង្កាត់ និមួយៗចប់សព្វគ្រប់ហើយ គណៈកម្មការរាជធានី ខ្រត្ត 
រៀបចំការបោះឆ្នោត ត្រូវធ្វើការកំណត់ចំនួនអាសនៈ ដ្រលបញ្ជីប្រក្ខជនន្រគណបក្សនយោបាយនិមួយៗបានទទួល និងត្រូវស្រង់ឈ្មោះប្រក្ខជនជាប់ឆ្នោត
ជា សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ តាមលំដាប់ល្រខរៀងពីលើមកក្រម តាមបញ្ជីប្រក្ខជនន្រគណបក្សនយោបាយ ជាប់ឆ្នោតនិមួយៗ និងកំណត់ឈ្មោះ    
ប្រក្ខជនជាប់ឆ្នោតដ្រលទទួលតំណ្រងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់ ជាម្រឃុំ ចៅសង្កាត់ ជំទប់ ចៅសង្កាត់រង រួចហើយធ្វើស្រចក្តីរាយការណ៍ភា្លាមទៅ 
គណៈកមា្មោធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមទម្រង់ប្របបទដ្រលបានកំណត់ ។

ក្នុងការកំណត់ប្រក្ខជនជាប់ឆ្នោតទទួលតំណ្រងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ជាម្រឃុំ ចៅសង្កាត់ ជំទប់ និងចៅសង្កាត់រង ករណីបើមាន  
បញ្ជីប្រក្ខជនន្រគណបក្សនយោបាយពីរ ឬច្រើនមានសំឡ្រងឆ្នោតស្មើគា្នោ គណៈកម្មការរាជធានី ខ្រត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត ត្រូវរៀបចំការចាប់ឆ្នោតទៅតាម
នីតិវិធី ដ្រលកំណត់ ដោយគណៈកមា្មោធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ៕
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យ្រេស៊ូគ្រេឹស្ទចំនួន ៤កន្ល្រេង ។ 

ស្រេុកកោះសូទិនមានសាលារៀនចំនួន ៤៦ 

ក្នុងនោះមានសាលាបឋមសិក្សាចំនួន៣៣ មាន 

អគរសិក្សា ៣៥ខ្នង ស្មើនឹង ៣៤៣បន្ទប់ មាន 

សិស្សសរុប ៨.៧៣៨នាក់ ។ អនុវិទ្យោល័យ 

មាន ៤ មានអគរសិក្សាចំនួន ៥ខ្នង ស្មើ ១៥ 

បន្ទប់ មានសិស្សសរុបចំនួន ១.១១៤ នាក់ 

វិទ្យោល័យ មានចំនួន ៤ មានអគរសិក្សា ២៨ 

ខ្នង ស្មើ ១០៩បន្ទប់ មានសិស្សសរុបចំនួន 

២.៩២០នាក់ ។ ដោយឡ្រេកការងរសុខាភិបាល

ក៏មានការរើកចម្រេើនគួរឲ្យគត់សមា្គល់ដ្រេរ ។ 

បុគ្គលិកសុខាភិបាល នៅទីនោះបានយកចិត្តទុក

ដក់បំព្រេញការងររបស់ខ្លួន ប្រេកបដោយការ 

ទទួលខុសត្រេូវខ្ពស់ ។ នៅក្នុងឆ្នោំ២០១៦ កន្លង 

ទៅបានចុះផ្តល់ថា្នោំបង្ការជម្ងឺ ៧មុខ ដល់កុមារ 

អាយុក្រេម ១ឆ្នោំ ដូចជា ការ ចាក់ថា្នោំការពាររប្រេង 

រលាកថ្លើមប្រេភ្រេទ B ការពារជម្ងឺខាន់សា្លាក់ 

ត្រេតាណូស ក្អកមាន់ ជម្ងឺកញ្ជ្រេិល សរុបចំនួន 

៤.៧៣៨នាក់ និងថា្នោំការពារចាក់បង្ក្រេប់សរុប  

ចំនួន ១.២២៤នាក់ ។ ស្ត្រេីមកពិនិត្យផ្ទ្រេ ពោះ  

មាន ២.៨០៣នាក់ ស្ត្រេីមកពន្យោកំណើតសរុប 

១.៦៥៤នាក់ និងសំរាលកូនសរុប ៤៥៦នាក់ ។ 

ផ្តល់ថា្នោំពន្យោជីវិតសម្រេប់មនុស្សចាស់ និងក្ម្រេង 

៨៣៧នាក់ ។ អ្នកមកពិនិត្យជម្ងឺតាមមណ្ឌល 

សុខភាពមាន ៣០.១៦១នាក់ ។ សកម្មភាព  

សន្តសុិខសណា្តាប់ធា្នោប់សង្គម ត្រេវូបានពង្រេងឹគ្រេប់ 

ព្រេលវ្រេលាទាំងយប់ ទាំងថ្ង្រេ និងគ្រេប់ទីកន្ល្រេង ។ 

អាជា្ញាធរដ្រេនដី និងសមត្ថកិច្ចគ្រេប់ផ្ន្រេកគ្រេប់ថា្នោក់ 

សែុកកែះសូទិន ក្នុងក្តី
សង្ឃឹមរបស់យើង

នៅក្នុងចំណមស្រេុក-ក្រេុង ទាំង១០ ន្រេ 

ខ្រេត្តកំពង់ចាម ស្រេុកកោះសូទិន បានធ្វើឲ្យល្រេច 

ឡើងនូវសមិទ្ធផលជាច្រេើន តាមរយៈការខិតខំ 

ប្រេឹងប្រេងរបស់ប្រេជាជននៅទីនោះ ក្រេមការ 

ដឹកនាំ របស់គណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា និងរាជ-

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ។ ស្រេុកកោះសូទិននាចុងរដូវ 

ប្រេំង និង ដើមរដូវវស្សាន្រេះ មានទិដ្ឋភាពស្រេស់

បំព្រេងគួរឲ្យចង់គយគន់ក្រេល្រេង ។ ភ្លៀងកក់ខ្រេ 

ជាច្រេើនម្រេនាព្រេលកន្លងមក បានធ្វើឲ្យដំណាំ

នានាប្រេពណ៌ខៀវស្រេងត់ ហើយនៅព្រេល 

ដ្រេលយើងបានទៅដល់ និងបានឃើញផ្ទាល់នូវ 

សម្រេស់ទាំងន្រេះ វាហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យយើងមាន

អារម្មណ៍ថា យើងកំពុងស្ថិតនៅលើទឹកដីកោះ

សូទិននាកណា្តាលរដូវវស្សាអីចឹងដ្រេរ ។ 

ស្រេុកកោះសូទិន មានព្រេំប្រេទល់ខាងលិច  

ទល់នឹងស្រេុកស្រេីសន្ធរ ខាងជើងទល់ស្រេុកកំពង់ 

សៀម និងស្រេុកកងមាស ខ្រេត្តកំពង់ចាម ខាង 

កើតទល់នឹងស្រេុកអូរាំងឪ ខ្រេត្តត្បូងឃ្មុំ ខាងត្បូង 

ទល់នឹងស្រេុកសុីធរកណា្តាល ខ្រេត្តព្រេវ្រេង ។ 

ស្រេុក ន្រេះមានផ្ទ្រេដីសរុប ១៧.៦២២គីឡូម៉្រេត្រេ 

ការ៉្រេ មានឃុំចំនួន ៨ ភូមិចំនួន ៨៥ មានគ្រេួសារ 

ចំនួន ១៩.៧៥៨ និងចំនួនប្រេជាជនសរុប 

៦៩.៦៦៥នាក់ ។ ប្រេជាជនស្រេុកកោះសូទិន 

ជាទូទៅបានប្រេកបរបរធ្វើចំការ ដំដំណាំរួមផ្សំ 

និងធ្វើស្រេ ទាំងប្រេំង ទាំងវស្សា ។ ជាក់ស្ត្រេង 

នៅក្នុងឆ្នោំ២០១៦ កន្លងទៅ និងដើមឆ្នោំ២០១៧ 

ន្រេះ ប្រេជាកសិករស្រេុក កោះសូទិន បានបង្ករ  

បង្កើនផលស្រេូវរដូវវស្សាចំនួន ៦៤០ ហិកតា 

ដោយទទួលបានទិន្នផល ៤,៣ តោន/ហិកតា 

និងធ្វើស្រេវូប្រេងំបាន ១១២០ហិកតា បានទទួល 

ទិន្នផល ៤,១ តោន/ហិកតា ។ កាលពីក្នុងរដូវ  

វស្សានោះដ្រេរប្រេជាជន ក៏បានដំដំណាំរួមផ្សំ 

ដូចជា ពោត សណ្ត្រេក…ដោយទទួលបានផល 

គួរជាទីគប់ចិត្ត ព្រេះកាលពីព្រេលនោះ មានភ្លៀង 

ធា្លាក់គ្រេប់គ្រេន់ តាំងពីដើមឆ្នោំរហូតមកដល់ចុង 

ឆ្នោំ ។ ដោយឡ្រេកក្នុងរដូវប្រេំងន្រេះ បងប្អូនបាន

បន្តដំដំណាំរួមផ្សំបន្ថ្រេមទៀតគឺ ដំពោត បាន 

១៨១ ហិកតា ទទួលទិន្នផល ៣,៧ តោន/

ហិកតា សណ្ត្រេកដីបាន ១៧៨ ហិកតា ទទួល 

ទិន្នផល ១,២តោន/ហិកតា សណ្ត្រេកបាយបាន 

១៥១ ហិកតា ទទួលទិន្នផល ១,២តោន/ហិកតា 

ដំឡូងជា្វា បាន ១៥៤ ហិកតា ទទួលទិន្នផល 

៥,១ តោន/ហិកតា អំពៅបាន ១៧១ ហិកតា 

ទទួលទិន្នផល ១៨ តោន/ហិកតា ថា្នោំជក់ 

(ថា្នោំខ្ម្រេរ) អនុវត្តបាន ៣១២ហិកតា ទិន្នផល 

១,២តោន/ហិកតា ថា្នោំកូតាប ដំបាន ១ ២៩០ 

ហិកតា បានទិន្នផល ១,២តោន/ហិកតា ។

ប្រេទ្រេសមានសន្តិភាព ភូមិ ឃុំ ស្រេុក មាន 

ភាពសុខសាន្ត ប្រេជាជនរស់នៅប្រេកបដោយ 

សុភមង្គល ។ ន្រេះគឺជាអ្វីដ្រេលប្រេជាជនកម្ពុជា  

និយយជារួម និងនិយយដោយឡ្រេកប្រេជាជន 

ស្រេុកកោះសូទិន កំពុងត្រេទទួលបាននាព្រេល 

បច្ចុប្បន្នន្រេះ ។ ប្រេជាជនមានសិទ្ធស្រេរើភាពគ្រេប់

ប្រេបយ៉ាង ទាំងសិទ្ធក្នុងការរស់នៅ សិទ្ធទទួល

បាននូវការជួយទំនុកបម្រេុង សិទ្ធនយោបាយ 

និងជំនឿសាសនាជាដើម ។ ជាក់ស្ត្រេង បច្ចុប្បន្ន 

ន្រេះនៅព្រេល ដ្រេលប្រេជាជនទូទាំងស្រេុកមាន  

ត្រេឹមត្រេជិត ៧មុឺននាក់ ប៉ុន្ត្រេមានវត្តដល់ទៅ ២៧ 

និងមានព្រេះសង្ឃ ២៥០អង្គ មានវិហារឥសា្លាម 

សាសនាចំនួន ៥ ស៊ូរា៉ាវ ចំនួន ២ និងសា្នោក់ការ 

ក្រេុមការងរថា្នោក់ជាតិត្រេងត្រេចុះជាប់ក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភគំទ្រេ 
រាប់ទាំងការងរយុវជន និងកីឡាផង

ធម្មជាតិរើកស្រេស់បំព្រេងនៅស្រេុកកោះសូទិន
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យកចិត្តទុកដក់ខា្លាំងណាស់ ក្នុងការពង្រេឹងការ 

អនុវត្តគោលនយោបាយភូមិ ឃុំ មានសុវត្ថិភាព 

ធ្វើ ឲ្យប្រេជាជនកាន់ត្រេមានការកក់ក្តា និងមាន 

លំនឹងក្នុងចិត្ត ក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រេចាំថ្ង្រេ ។ 

នៅក្នុង ឆ្នោំ២០១៦ បទល្មើសព្រេហ្មទណ្ឌកើត 

មានត្រេ ៥ករណី ត្រេប៉ុណ្ណោះ ។ សមត្ថកិច្ច 

បានចាត់កមា្លាំង ចុះការពារ និងបង្កា្រេបបទល្មើស

នានាបានទាន់ព្រេលវ្រេលា ។ ក្នុងនោះមានការ

ចុះបង្កា្រេបបទល្មើសន្រេសាទចំនួន ៨ ករណី 

ផងដ្រេរ ។

លក ផ្រេន សុផល ប្រេធានគណៈកមា្មាធិការ 

គណបក្សស្រេកុ និងជាអភិបាលស្រេកុកោះសូទិន 

បានឲ្យដឹងថា សមិទ្ធផលនឹងជោគជ័យដ្រេល 

សម្រេចបានទាំងអស់ន្រេះ គឺពិតជាបានមកដោយ

ការដឹកនំាដោយត្រេមឹត្រេវូរបស់ គណបក្សប្រេជាជន 

កម្ពុជា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងដោយមានការ  

រួមចំណ្រេកយ៉ាងធំធ្រេងផងដ្រេរ ពីថា្នោក់ដឹកនាំក្រេុម

ការងរថា្នោក់កណា្តាល និងគណបក្សខ្រេត្ត អាជា្ញា-

ធរខ្រេត្ត បានជួយជ្រេមជ្រេងធ្វើឲ្យសម្រេចបាន

នូវទិសដៅការងរទំាងឡាយនាព្រេលកន្លងមក ។ 

ចំពោះការងរគណបក្សវិញលក ផ្រេន សុផល 

បានឲ្យដឹងថា គណៈកមា្មាធិការគណបក្ស ស្រេុក 

និងក្រេុមការងរគ្រេប់ថា្នោក់ ដ្រេលមានភារកិច្ចចុះ 

ជួយឃុំ បានចុះធ្វើសកម្មភាពជាបន្តបនា្ទាប់ ជំរុញ 

ការអនុវត្តរូបភាព ចិញ្ចឹមចលនានៅមូលដ្ឋានដូច

ភ្លៀងរលឹម និងយ៉ាងសកម្មជាទីបំផុត ដើម្បី 

គ្រេប់គ្រេងថ្រេទាំសមាជិកគណបក្ស ពង្រេឹងរចនា-

សម្ព័ន ពិស្រេសសាខាបក្ស ភូមិ ក្រេុមបក្ស ធានា 

បានភាពរឹងមាំជានិច្ច ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ក៏បាន 

ជំរុញការធ្វើជំរឿនសមាជិកបក្ស តាមខ្រេនីមួយៗ 

សម្រេចបានលទ្ធផលល្អប្រេសើរ ជាបន្តបនា្ទាប់ ។ 

លក ផ្រេន សុផល បានឲ្យដឹងទៀតថា ទន្ទឹម     

នឹងសកម្មភាព ចិញ្ចឹមចល - 

នានៅមូលដ្ឋាន ការពង្រេឹង 

ពង្រេីកគណបក្ស ការអប់រំ 

សតិអារម្មណ៍ នយោបាយ 

និងចាត់តាំង ក្រេុមការងរ 

គ្រេប់ថា្នោក់ ក៏បាននំាអំណយ 

ជាថវិកា ជាសមា្ភារៈផ្ស្រេងៗ 

ឧបត្ថម្ភ ជូនដល់ប្រេជាជន 

ទូទៅ ដ្រេលជួបការលំបាក 

ផ្ន្រេកជីវភាព អ្នកមានជម្ងឺ 

គ្រេួសារដ្រេលមាន អ្នកទទួល 

មរណភាព ស្ត្រេីឆ្លងទន្ល្រេ និង 

អ្នកទទួលរងផលប៉ះពាល់ ដោយគ្រេះថា្នោក់ 

ផ្ស្រេងៗ ។ ក្រេុមការងរក៏បានជួយរួមចំណ្រេក 

យ៉ាងធំធ្រេង ដល់ការកសាងសមិទ្ធផលនានា 

ទាំងពុទ្ធចក្រេ ទាំងអាណាចក្រេដូចជា ផ្លូវថ្នល់ 

សាលារៀន និងវត្តអារាមជាដើម ។ លក 

ប្រេធានគណៈកមា្មាធិការគណបក្សស្រេុក បានធ្វើ 

ការគត់សមា្គល់ថា ចាប់ពីក្រេយ ការបោះឆ្នោត 

ឆ្នោំ២០១២ និងឆ្នោំ២០១៣ អាស្រេ័យដោយ 

សកម្មភាព និងទង្វើល្អរបស់មន្ត្រេគីណបក្សបាន 

ធ្វើឲ្យប្រេជាប្រេិយភាពរបស់គណបក្ស ទទួល 

បានការគំទ្រេ ពីប្រេជាជន មហាជនកាន់ត្រេច្រេើន 

ហើយលកសង្ឹឃមថា ការបោះឆ្នោតក្រេមុប្រេកឹ្សា 

ឃុំ សង្កាត់ នៅខ្រេមិថុនា ឆ្នោំ២០១៧ និងការ 

បោះឆ្នោតជ្រេើសតាំងតំណាងរាស្ត្រេ ឆ្នោំ ២០១៨ 

គណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា នឹងទទួលបានជ័យ-

ជម្នៈ ។  

នៅមានការងរសំខាន់ៗ ជាច្រេើនទៀត 

ដ្រេលត្រេូវធ្វើនៅឆ្នោំ២០១៧ ន្រេះ និងបណា្តាឆ្នោំ 

ខាងមុខ ។ លក ផ្រេន សុផល បានរៀបរាប់ 

ដោយត្រេួសៗ អំពី 

ផ្រេនការ របស់គណ-

បក្សស្រេកុ ដ្រេលត្រេូវ 

អនុវត្តឲ្យបាន ជោគ- 

ជ័យ ។ អ្វីដ្រេលសំខាន់ 

នោះ គឺការយកចិត្ត 

ទុកដក់ក្នុង កិច្ចការ-

ពារសុវត្ថិភាព នៅមូល- 

ដ្ឋានភូមិឃុំធ្វើឲ្យប្រេជា- 

ជនរស់នៅ ប្រេកប 

ដោយ សុខសុវត្ថិភាព 

ជាអចិន្ត្រេយ៍ ជួយ 

ដោះស្រេយ នូវរាល់ 
ផ្លូវសំខាន់ៗក្នុងស្រេុកកោះសូទិនកំពុងត្រេូវ

បានជួសជុលនិងសា្ថាបនាជាបន្តបនា្ទាប់

ថា្នោំជក់គឺជាដំណាំរួមផ្សំដ៏សំខាន់របស់ប្រេជាជនស្រេុកកោះសូទិន

សំណូមពរផ្ស្រេងៗ  ជូនប្រេជាជនឲ្យបានទាន់ 

ព្រេលវ្រេលាធ្វើត្រេអំពើល្អជា មួយប្រេជាជន គោរព 

ស្រេឡាញ់ប្រេជាជន និងកុំធ្វើអ្វីមួយដ្រេលប៉ះពាល់ 

ទៅដល់ផលប្រេយោជន៍របស់ប្រេជាជន កុំធ្វើឲ្យ 

ប្រេជាជនថា្នោំងថា្នោក់។ ការងរន្រេះសំខាន់ណាស់ ។ 

បនា្ទាប់មកទៀត គឺការអនុវត្តរបបចុះមូលដ្ឋាន 

ឲ្យបានទៀងទាត់រៀងរាល់ខ្រេ យ៉ាងហោច 

ណាស់ក្នុងមួយខ្រេឲ្យបានពី ១ដង ទៅ ៣ដង   

ដើម្បីជួយឃុំនូវរាល់គ្រេប់ការងរទំាងអស់ ឲ្យ 

ដំណើរការបានល្អ បានរលូន និងមានប្រេសិទ្ធ-

ភាព ។ យកចិត្តទុកដក់ទ្វ្រេដងថ្រេមទៀត ក្នុង 

ការពង្រេឹងក្បាលមា៉ាសុីនដឹកនាំ គណបក្សគ្រេប់-

ថា្នោក់ គ្រេប់រចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់ នៅថា្នោក់មូល-

ដ្ឋានឲ្យកាន់ត្រេមានភាពរឹងមាំ ។

ទិសដៅការងរ ដ្រេលបានដក់ច្រេញស្រេប

ទៅនឹងសំណូមពរជាក់ស្ត្រេងរបស់មូលដ្ឋាន រួម 

ជាមួយនឹងភាពមុឺងមា៉ាត់ ក្នុងការអនុវត្តពិតជាធ្វើ

ឲ្យទទួលបានជោគជ័យ នូវរាល់គ្រេប់ការងរ 

ទំាងអស់ ទំាងព្រេលបច្ចបុ្បន្ន និងតទៅអនាគត ។ 

ស្រេុកកោះសូទិន កំពុងស្ថិតនៅក្នុងសា្ថានភាព 

ន្រេះ ។ ថា្នោកដឹកនាំគណៈកមា្មាធិការគណបក្ស 

ខ្រេត្ត-ស្រេុក និងក្រេុមការងរចុះជួយស្រេុកបាន   

ខិតខំយកអស់ទាំងកមា្លាំងកាយ កមា្លាំងចិត្ត និង 

ប្រេជា្ញាសា្មារតី ដើម្បីជួយជ្រេមជ្រេងដល់ភាពរើក

ចម្រេើនរបស់ស្រេុកកោះសូទិន និងដើម្បីជីវភាព 

រស់នៅដ៏សុខក្ស្រេមក្សាន្តរបស់ប្រេជាជន ស្រេុក 

កោះសូទិន។ ផ្តើមច្រេញពីន្រេះ យើងសង្ឃឹម 

ជានិច្ចថា ស្រេុកកោះសូទិននឹងឈ្នះរហូត ៕
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ខណៈព្រេលដ្រេលយើងដឹងថា សរើរាង្គ 
ណាដ្រេលសំខាន់ និងត្រេូវថ្រេរក្សានោះត្រេ
យើងក៏ត្រេូវយកចិត្តទុកដក់ បន្ថ្រេមទៅលើ 
សុខភាពសួតផងដ្រេរ។ រាល់ការបង្ករោគ 
ឬរបួសនៅសួត មិនគ្រេន់ត្រេប៉ះពាល់ដល់ 
ការដកដង្ហើមទ្រេ ត្រេក៏បង្កើនការប្រេឈមនឹង
ជំងឺផ្លូវដង្ហើមជាច្រេើនទៀតដូចជា ជំងឺហឺត 
និងជំងឺរប្រេងដ្រេរ។ 

ខាងក្រេមន្រេះ គឺជាអាការៈមួយចំនួន 
តូច  ដ្រេលអាចបញ្ជាក់ថា សួតអ្នកស្ថិតក្នុង
សភាពគ្រេះថា្នោក់ និងត្រេូវការពិគ្រេះជា 
មួយគ្រេូព្រេទ្យ៖

ពិបាកដកដង្ហើមរយៈពែលយូរ
មិនខ្វល់ថា ការឡើងកាំជណ្តើរ ឬការ 

ធ្វើការងរធម្មតាទ្រេ បើសិនជាអ្នកមាន 
អារម្មណ៍ថា ពិបាកដកដង្ហើមក្រេយពីធ្វើ   
ការងរធម្មតាៗទាំងន្រេះវាអាចបញ្ជាក់ អំពី 
បញ្ហាណាមួយហើយ។ ជាមួយគ្នោន្រេះដ្រេរ 
បើសិនជាអ្នកពិបាក ក្នុងការរត់ ឬពិបាកដក
ដង្ហើមគ្រេប់ព្រេលវ្រេលាទាំងអស់ សូម្បីត្រេ 
គ្រេងដ្រេរ នោះមានន័យថា អាចជាបញ្ហា 
លើសួត ហើយដូចជា ជំងឺរលាកទងសួត 
ជំងឺហឺត ជំងឺស្ទះសួតរា៉ាំរ៉្រេ ឬជំងឺទាក់ទងនឹង 
ប្រេះដូង។

មានស្លែសចែើន
ការដ្រេលក្អកមានស្ល្រេស ឬកំហាក ត្រេ 

មនុស្សភាគច្រេើនមើលរំលង។ យ៉ាងណា 
មិញ បើសិនជាអ្នកមានអាការៈប្រេបន្រេះ  
លើសពីបីខ្រេ ចូរពិគ្រេះជាមួយព្រេទ្យទៅ
ព្រេះវាអាចជាសញ្ញារបស់ជំងឺ រលាកទង 
សួតរា៉ាំរ៉្រេ។ បើសិនជារឿងន្រេះ កើតឡើងជា 
មួយនឹងការដកដង្ហើមលឺសូរដូចហួច ឬ 
ពិបាកដកដង្ហើមទៀតនោះ វាអាចជាសញ្ញា 
របស់ ជំងឺស្ទះសួតរា៉ាំរ៉្រេវិញ។ ដូច្ន្រេះហើយ 
បើសិនជាអ្នកក្អករយៈព្រេល យូរអ្នកត្រេូវត្រេ
ពិគ្រេះជាមួយគ្រេូព្រេទ្យ។ 

ឈាមក្នុងកំហក
សញ្ញាគន្លះឹមួយផ្ស្រេងទៀត ដ្រេល បញ្ជាក់ 

អំពីជំងឺសួតនោះ គឺវត្តមានរបស់ឈាម 
ក្នុងកំហាក។ ខណៈព្រេល ដ្រេលការប្រេ-
ប្រេួល ពណ៌របស់ កំហាកអាចបង្ហាញច្រេើន 
អំពីសុខភាពនោះ វត្តមានរបស់ឈាមក្នុងកំ
ហាកអាចជាសញ្ញារបស់ជំងឺរប្រេង។

ឈឺទែូង
បើសិនជាអ្នកគិតថា ការឈឺទ្រេូង ត្រេង 

ត្រេបញ្ជាក់ពី ជំងឺគំងប្រេះដូងនោះ អ្នកពិតជា
គិតខុសហើយ។បើសិនជាអ្នកមានអាការៈ
ឈឺទ្រេូង ដូចមានអ្វីមួយស្រេួចចាក់ក្នុងទ្រេូង
នៅព្រេលដកដង្ហើម ក្អក ឬកណា្តាស វាអាច 
ដោយសារត្រេការបង្ករោគនៅសួត ដ្រេលបង្ក 
ឡើងដោយបាក់ត្រេរើ ឬវើរុស។ ករណីដ៏កម្រេ 
គឺថា វាអាចមានកំណកឈាម ក្នុងសរស្រេ 

ឈាមអាក់ទ្រេរបស់សួត ដ្រេលនាំឲ្យស្ទះដ
ល់លំហូរឈាមឬហៅថាPulmonaryEmbo

lism។ 
ដកដង្ហើមលឺដូចហួច

ការជក់បារើគឺជាមូលហ្រេតុសំខាន់បំផុតនាំឲ្យកើតជំងឺសួត ហើយដ្រេលយើងទាំងអស់គ្នោត្រេូវរួមគ្នោទប់សា្កាត់កុំឲ្យមានផ្ស្រេងបារើក្នុងបរិសា្ថានជំុវិញខ្លួនយើង

សួតកំពុងមានបញ្ហែ 
អាចនឹងមានសញ្ញែទាំងនែះ

ការលឺសម្ល្រេងដូចហួច ព្រេលដកដង្ហើម 
អាចជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថា មុខងរសួតថយ 
ចុះ។ រឿងន្រេះបញ្ជាក់ថា សួតកំពុងត្រេមាន 
ការពិបាកដកដង្ហើម ដោយសារត្រេផ្លូវដង្ហើម 
រួមតូច ឬសរស្រេឈាម ស្ទះដោយសារកម្ទិច 
កម្ទីមកពីខាងក្រេរាងកាយ។ ករណីភាគ 
ច្រេើន ការដកដង្ហើមលឺសូរដូចហួចមាន 
ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរលាក ដោយសារជំងឺ 
ហឺត រលាកទងសួត រលាកសួត ប្រេតិកម្ម 
អាល្រេកសុី ឬការស្ទះក្នុងរាងកាយដោយ 
សារដុំសាច់ ឬកំទិចកំទីពីខាងក្រេរាង-
កាយ។

ក្អករា៉ាំរ៉ែ
សញ្ញាដ៏សំខាន់បំផុត ដ្រេលបញ្ជាក់ថា 

សួតកំពុងស្ថិតក្នុងសភាពគ្រេះថា្នោក់ គឺការ 
ក្អករា៉ាំរ៉្រេ ។  ខណៈព្រេលដ្រេលការក្អកអាច  
បណា្តាលមកពីការបង្ករោគដោយវើរុស ឬ 
ជំងឺផ្តាសាយវាគួរត្រេធូរស្រេលទៅវិញ នៅ 
រយៈព្រេលពីរទៅបីសបា្តាហ៍ក្រេយ។ យ៉ាង 
ណាមិញ បើសិនជាបន្តរយៈព្រេលយូរជាង 
ន្រេះ ឬរហូតដល់ច្រេើនជាង ៨ សបា្តាហ៍ 
វាអាចជារឿងត្រេូវបារម្ភហើយ។ ដូច្ន្រេះអ្នក 
គួរត្រេទៅ ជួបគ្រេពូ្រេទ្យជំនាញផ្លវូដង្ហើម ដើម្ីប 
រកមើលមូលហ្រេតុរបស់វា។ មូលហ្រេតុមួយ 
ចំនួនន្រេការក្អករា៉ាំរ៉្រេ អាចជាការរលាកទង 
សួត ជំងឺហឺត ជំងឺរលាកសួត និងរប្រេង៕
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    ម៉ៃក្មៃងមៃនទៃន

ធ្វើដណំើរតាម រថភ្លើង ទៅកាន ់

ក្រេុង ព្រេះសីហនុ យុវជន ណាង 

អង្គុយកអីមួយ ហើយដក់កាស្រេ ត 

គ្រេបលើកអីមួយទៀត ស្ថិតនៅ 

១. ឆ្នោំន្រេះពីរពាន់ដប់ប្រេំពីរ                     ប្រេជាមូលមីរទាំងប្រេុសស្រេី
 ត្រេៀមខ្លួនបោះឆ្នោតអាណត្តិថ្មី            នាថ្ង្រេទី៤ មិថុនា ។
២. ជ្រេើសក្រេុមប្រេឹក្សាឃុំសង្កាត់                សា្មារតីមុឺងមា៉ាត់គ្រេប់អាតា្មា 
 ស្វ្រេងរកអ្នកដឹកនាំថ្ល្រេថា្លា                     ដោយមនសិការសោ្មាះប្រេជា ។
៣. ចូរយើងរំលឹកកាលគ្រេមុន                 យើងរងទារុណធា្លាប់វ្រេទនា 
 តើមាននរណាជួយប្រេជា                    រំដោះការពារឆ្លងគ្រេះភ័យ ។
៤. គ្រេប់ដំណាក់កាលជាបន្ត                    គឺបក្សសោ្មាះសរផ្តល់ជោគជ័យ
 រួមសុខរួមទុក្ខញាតិប្រេុសស្រេី               ឯកភាពទឹកដីជុំសណា្តាន ។
៥. នោះពិតគឺបក្សប្រេជាជន                          លកអ្នកមានគុណឲ្យក្ស្រេមក្សាន្ត 
 ផ្តល់សន្តិភាពគ្រេប់មូលដ្ឋាន                ស្រេរើភាពបានជូនប្រេជា ។
៦. ការពារបូរណភាពទឹកដី                     និងអធិបត្រេយ្យភាពរមនា 
 សា្តារអភិវឌ្ឍកម្ពុជា                             លឿនហួសគណនាគ្រេប់វិស័យ ។
៧. អគរតូចធំផ្សារទំនើប                       យនយន្តរលើបទើបមានថ្មី 
 ថ្នល់ខ្ពស់សា្ពោនភោ្លាះផ្លូវក្រេមដី           សា្ពោនអាកាសថ្មីកើតសព្វគ្រេប់ ។
៨. ដោយនយោបាយបក្សឈា្លាសវ្រេ          សម្ត្រេចប្រេព្រេប្រេឹងថ្ង្រេយប់ 
 ត្រេជោ ហ៊ុន សែន ផ្តល់នូវម្លប់          ប្រេជាជ្រេកគ្រេប់កាលវ្រេលា ។
៩. យើងសូមប្ត្រេជា្ញាដោយសោ្មាះស្ម័គ្រេ         បោះឆ្នោតជូនបក្សជោគជយ

 បក្សប្រេជាជនកម្ពុជា                          គំទ្រេគ្រេប់គ្រេជាតិរុងរឿង ៕
        
      និពន្ធ                 
                                                                             សុខ សុធន 

ក្ប្រេរខ្លនួ  ។ លកតា ណ៉ាប ឡើងមក ក្រេយ ប្រេងុអង្គយុលើកអដីក ់

កាស្រេតនោះត្រេត្រេូវយុវជន ណាង ឃាត់ប្រេប់ថា៖

- សូមទោសលកអ៊ំ កន្ល្រេងន្រេះម៉្រេខ្ញុំអង្គុយហើយ គត់ទើប 

ងើបទៅចូលបន្ទប់ទឹក ។

លកតា ណ៉ាប អត់កន្ល្រេងអង្គុយក៏ទៅឈរក្ប្រេរទា្វាររថភ្លើង ។     

ព្រេលរថភ្លើងទៅឈប់នៅចំណតបនា្ទាប់      យុវនារើស្រេស់សា្អាតមា្នោក់ 

ឡើងមករកកន្ល្រេងអង្គុយមិនបានដ្រេរ ត្រេត្រេូវយុវជន ណាង លើក     

កាស្រេតអនុញ្ញាតឲ្យយុវនារើអង្គុយយ៉ាងរាក់ទាក់ ។ 

លកតា ណ៉ាប ញញឹមពោលរង៉ូវមា្នោក់ឯងៈ

- គិតទៅវិទ្យោសាស្រេ្តឥឡូវ ជឿនលឿនម្រេនទ្រេន អាចធ្វើឲ្យ 

មា្តាយមានកូនកំលះទៅហើយ ចំណ្រេកខ្លនួឯងនៅក្ម្រេងល្ហក់ ដដ្រេល 

គឺក្ម្រេងជាងកូនទៅទៀតផងន៍ ។

             ព្យាបាលក្អក

កូនប្រេុសលកនាយកក្រេុមហ៊ុនទើបមានអាយុ៧ ឆ្នោំ និយយ 

ប្រេប់មា្តាយៈ

- មា៉ាក់.មា៉ាក់.....បា៉ាច្រេះព្យោបាលក្អកដ្រេរតើ !

- ម៉្រេចក៏កូនឯងដឹង ?

- ថ្ង្រេមុនខ្ញុំឃើញច្បាស់ណាស់ ព្រេលមា៉ាក់ច្រេញទៅផ្សារបាត់អ្នក

មីងល្រេខារបស់លកបា៉ាមកល្រេងផ្ទះយើង ។ លកបា៉ាយកដ្រេ   

អង្អ្រេលទ្រេូងអ្នកមីងថ្នមៗ។ ខ្ញុំសួរថា លកបា៉ា ធ្វើអ៊ីចឹងធ្វើស្អីលក 

បា៉ាថា ជួយព្យោលបាលជំងឺក្អក ព្រេះអ្នកមីងក្អកខា្លាំង ។

          បង្ខំរៀបការ

ព្រេលបានជួបគ្នោនាលា្ងាចមួយយុវជន ចំណាន បានត្អូញត្អ្រេរ  

ប្រេប់យុវជនចំណាប់ជាមិត្តៈ

- គ្នោអភ័ព្វណាស់ ទើបត្រេគ្រេញិចនាងថើបបានមួយខ្សឺតត្រេូវនាង

ទះកផំ្លៀង ប្រេកអពំលិអពំ្រេកព្រេត រចួគ្រេចមខុល្រេងឲ្យគ្នោជបួរហតូ។

- អ្រេហ៍....ឯងប៉ុណ្នោឹងទុកជាគ្រេន់បើហើយ គ្នោឯណះទើបធ្ងន់

រាប់សិបដងលើសឯងទៅទៀត ។

- អា្ហាក...ចុះឯងធ្ងន់យ៉ាងម៉្រេច ?

- អើ.....គ្នោ និងនាងមិនទាន់បានថើបគ្នោមួយខ្សឺតទ្រេ ទើបត្រេ 

ប៉ះដ្រេ និងចាប់ដ្រេនាងត្រេម្តងប៉ុណ្ណោះ ក៏ត្រេូវឪពុករបស់នាងមើល 

ឃើញទាន់ ក៏ចាប់បង្ខំឲ្យខ្ញុំរៀបការជាមួយកូនស្រេីគត់ភា្លាមទើប

បាន ៕

បទពាក្យ ៧
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É>] Guit sMehg RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

É>] ekA xundar:a GnuRbFanRkumkargarfñak;kNþalcuHCYyextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar

É>] mas viriT§ GKÁelxaFikarénGCJaFrCatiRbqaMgeRKÓgejon >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar

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

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

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

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

É>] Em:n suIpan; smaCikRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`

É>] eNA FYk rdæelxaFikarRksYgksikmµ rukçaRbmaj; nigensaT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`

É/] ):an b‘uneFOn rdæelxaFikarRksYgEpnkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`

elakCMTav swug sIuyut >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`

É>] Kwm Fa RbFanRkumRbwkSaextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`

É>]bNiÐt mas b:U GnurdæelxaFikarRksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`

elakCMTav Titü c½nÞtarIn GnurdæelxaFikarRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`

É>] RCun efra:va:t TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`

elak Kwm b:uNÑa smaCikGcié®nþy_énKN³kmµaFikarKNbkSextþesomrabRbFansaxaKNbkSmnÞIrsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>> 100>000`

É>]> ]kj:a  sn kusl GnuRbFanKNbkSRsukkMBg;sila >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 duløar

É>] suwm suIfa GKÁnaykrdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 80>000`

É>] G‘un qalI smaCikRkumRbwkSaextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`

É>] Bt can;nI smaCikRkumkargarcuHCYyextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`

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

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

elak mUl viciRt RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRkugdUnEkv extþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`

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

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

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

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

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

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

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

É>] QMu vNÑariT§ GnurdæelxaFikarRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`

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

elak em:A suxlIm GnuRbFanmCÄmNÐlCatievC¢saRsþbUraNRksYgsuxaPi)al smaCikRkumkargarcuHextþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`

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

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

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

elak Kat h‘ul RbFanKN³kmµaFikarKNbkSsgáat;pSarkNþal extþbnÞaymanC½y   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

elak ys; Ful smaCikRkumkargarcuHRsukeBaFierog extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak Lúg cnßa smaCikRkumkargarcuHRsukeBaFierog extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak Lac PIra:t; smaCikRkumkargarcuHRsuk)aPñM extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak Qag suvNÑara: mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`




