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បោះឆ្នោតឲ្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

សន្តិភាពនឹងមានបន្ត ឱកាសអភិវឌ្ឍន៍នឹងមានបន្ត
Voting CPP to Continue Peace and Development

ការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេស ក្នុងការបោះ

ឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ នាថ្ងៃ ទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧
ខាងមុខនេះ

គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះដំណើររីកចម្រើន

របស់ឃុំ សង្កាត់នីមួយៗតទៅមុខទៀត និងការលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាព
របស់ប្រជាជនគ្រប់រូបនៅគ្រប់មូលដ្ឋាន ឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើង ។

ជាពិសេស ការបោះឆ្នោតនេះមានសារៈសំខាន់ក្រៃលែងដល់ការថែរក្សា

សន្តិភាព ស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ។

គួររំព្ញកថា តាមរយៈការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់កន្លងមក ប្រជាជន

កម្ពុជាបានធ្វើការសម្រេចចិត្ត ដ៏ត្រឹមត្រូវ ប្រកបដោយសុភវិនិច្ឆ័យដោយ

បានជ្រើសយកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឲ្យដឹកនាំប្រទេសទាំងនៅថ្នាក់
ជាតិ ថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់ ព្រោះប្រជាជនបានឃើញច្បាស់ថា

មានតែគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប៉ុណ្ណោះដែលមានសមត្ថភាព និងលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់

ដើម្បីសម្រេចនូវបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួន។

សម្រាប់ការ

បោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អណត្តិទី៤ នេះ គណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជានៅតែជាជំរើសដ៏ល្អបំផុតរបស់ប្រជាជន ពីព្រោះគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា

មានឧត្តមភាពលើសលប់ដែលគណបក្សផ្សេងៗទៀត

គ្មាន និងមិនអាចមានបានឡើយ។ ឧត្តមភាពនេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងច្បាស់តាម
រយៈកត្តាធំៗដូចខាងក្រោម៖
 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានសម្រេចសមិទ្ធផលយ៉ាងធំធេងលើ
គ្រប់វិស័យជូនជាតិ ក្នុងរយៈពេលជាង ៣៨ឆ្នាំមកនេះ ដែលធ្វើឲ្យប្រទេស

ជាតិមានការផ្លាស់ប្តូរស្ទើរស្មានមិនដល់ ។ ជាក់ស្តែងគណបក្ស បានដឹកនាំ

ការតស៊ូ ដើម្បីផ្តួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតទទួលបានជ័យជម្នះ ជាប្រវត្តិសាស្រ្ត នៅថ្ងៃ ៧ មករា ឆ្នាំ១៩៧៩ ដែលបានសង្គ្រោះជាតិ

ឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ នាំមកវិញនូវសិទ្ធិសេរីភាព លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ

កិត្តិយស និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជូនប្រជាជន ។ គណបក្សបានស្តារ និងកសាង
ប្រទេសជាតិឡើងវិញដែលត្រូវចាប់ផ្តើមពីលេខសូន្យ ហើយត្រូវស្ថិតក្នុង

ស្ថានភាពត្រូវគេហ៊ុំព័ទ្ធ និងឯកោយ៉ាងអយុត្តិធម៌ថែមទៀត ធ្វើឲ្យសង្គម
ជាតិមានការប្រែប្រួលរីកចម្រើនជាជំហានៗ ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់

ឲ្យកម្ពុជា ឈានមកដល់ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ខ្លាំងក្លាលើគ្រប់វិស័យនា
ពេលបច្ចុប្បន្ន ប្រជាជនកាន់តែមានជីវភាពធូរធារ ឯភាពក្រីក្រត្រូវបានកាត់

បន្ថយយ៉ាងច្រើន។ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ជាកម្លាំងស្នូលក្នុងដំណើរ
ការស្វែងរកសន្តិភាព និងការបង្រួបបង្រួមជាតិ រហូតសម្រេចបានកិច្ចព្រម

ព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩១ និងការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន ដែលអនុវត្តនយោបាយប្រជា-

ធិបតេយ្យ សេរព
ី ហុបក្ស។ គណបក្សបានម្ចាសកា
់ រដាក់ចញ
េ នូវនយោបាយ

ឈ្នះ ឈ្នះ ដែលបានធ្វើឲ្យរលំរលាយជាស្ថាពរនូវអង្គការចាត់តាំងនយោ-

បាយ និងយោធារបស់ពក
ួ ឧទ្ទាមខ្មរែ ក្រហម បញ្ចបទា
់ ង
ំ ស្រង
ុ នូវភ្លង
ើ សង្គម
្រា

ដ៏រ៉ាំរ៉ៃ បង្កើតបានសន្តិភាពពេញលេញ និងការឯកភាពជាតិ ឯកភាពទឹកដី
ក្នង
ុ ក្របខណ្ឌនៅទាំងប្រទស
េ ចាប់តាង
ំ ពីចង
ុ ឆ្នា១
ំ ៩៩៨ មក ធ្វឲ
ើ ្យប្រជាជន

បានរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្ត និងផ្តល់ភាពអនុគ្រោះយ៉ាងធំធេងដល់ការ

អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ។ គណបក្សបានជំរុញការអនុវត្តការកែទម្រង់រដ្ឋដ៏ស៊ី
ជម្រៅ និងទូលំទូលាយប្រកបដោយផ្លែផ្កា ដើម្បីលប់បំបាត់នូវចំណុច
ខ្សោយ និងការខ្វះខាតទាំងឡាយ ធានានូវអភិបាលកិច្ចល្អនៅគ្រប់ថ្នាក់ឲ្យ

ឆើ្លយតបនឹងសំណូមពរនៃការរីកចម្រើនរបស់សង្គមជាតិ និងសំណូមពរ
នៃការកែលម្អជីវភាពរបស់ប្រជាជន

ធានានូវយុត្តិធម៌

និងសមធម៌ក្នុង

សង្គម ។ គណបក្សបានថែរក្សា ពង្រឹង និងលើកស្ទួយឥតឈប់ឈរនូវ

លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ 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 relations 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 ទប់ស្កាត់រាល់ឧបាយកល និងសកម្មភាពរបស់

ដែលខ្លួនសិក្សាក៏មានសិទ្ធិជ្រើសរើស តាមបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនអ្នកណា

សាមគ្គីជាតិ បំផ្លាញការរស់នៅដ៏សុខសាន្តរបស់ប្រជាជន នាំប្រទេសជាតិ

កីឡាត្រូវបានបើកចំហ។


ពួកប្រឆាំង មជ្ឈដ្ឋានអគតិ និងពួកអមិតដ
្ត ល
ែ តែងតែរកគ្របវ់ ធ
ិ ប
ី ប
ំ ក
ែ បំបាក់
ឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងអសន្តិសុខ អស្ថិរភាព និងសង្គ្រាមជាថ្មីទៀត។ គណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា ដឹកនាំប្រទេសអ្នកណាក៏អាចរស់នៅជាមួយបានដោយ

សុខសាន្ត មានសិទស
ិ្ធ រេ ភា
ី ពពេញលេញទោះបីជាមានអតីតកាល ឬនិន្នាការ

នយោបាយផ្សេងៗគ្នាក្តី ។
 គណបក្សបានការពារយ៉ាងគត់មត់នូវខឿន ឯករាជ្យ អធិបតេយ្យ
និងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពជា
ុ

មិនឲ្យបាត់បង់សម
ូ ្បីតែមួយចំណែកតូច

ណាឡើយ ហើយមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសជិតខាងភូមិផងរបង
ជាមួយ ក៏ដូចជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូល ។

 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមានគោលនយោបាយដ៏ត្រឹមត្រូវ ដើម្បី

បន្តអភិវឌ្ឍឃុំ សង្កាត់ រយៈពេល ៥ ឆ្នាំទៅមុខទៀត ដែលឆ្លើយតបទាំង

ស្រុង ទៅនឹងឆន្ទៈ និងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនគ្រប់រូបនៅគ្រប់មូលដ្ឋាន ។ គោលនយោបាយរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ត្រូវបានកសាង

ឡើងដោយឈរលើមល
ូ ដ្ឋានការពិតជាក់សង
ែ្ត នៃការរីកចម្រន
ើ របស់សង្គម

ជាតិ ព្រមទាំងការឆ្លើយតបចំពោះសំណូមពរធំៗ ថ្មីៗទៀតក្នុងដំណើរការ
អភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់ និងការលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាជនឲ្យកាន់

តែបស
្រ រើ ឡើង។ គណបក្សមានសមត្ថភាព និងលទ្ធភាពពិតក្នង
ុ ការអនុវត្ត
ឲ្យបានសម្រេចនូវគោលនយោបាយនេះ ក្នុងជំហរ ហ៊ានគិត ហ៊ានធ្វើ

និងហ៊ានទទួលខុសត្រូវ ។

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា មានថ្នាក់ដឹកនំាប្រកបដោយគតិបណ្ឌិត

និងឧត្តមគតិស្នេហាជាតិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់

ជាថ្នាក់ដឹកនាំដែលប្រសូតចេញពី

ប្រជាជនយល់ដឹងច្បាស់អំពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាជន ហើយផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនជា

មួយប្រជាជននៅគ្រប់កាលៈទេសៈ និងស្ថានភាព។ គណបក្សមានអង្គការ
ចាត់តាំងនៅគ្រប់ថ្នាក់ នៅគ្រប់ឃុំ សង្កាត់ មានជួរមន្រ្តីប្រកបដោយ
គុណភាព

និងសមត្ថភាព

និងមានសមាជិកដ៏ច្រើនកុះករដែលបានចុះ

ឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចហើយចំនួនជាង ៥លាន ៣សែននាក់ ស្មើនឹង ៦៨%
នៃចំនួនប្រជាជនបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសរុប ។

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមានសាមគ្គីភាព ឯកភាពផ្ទៃក្នុងរឹងមាំឥត

រង្គោះរង្គើរតាំងពីលើដល់ក្រោម
ជោគជ័យនូវគ្រប់ភារកិច្ច។

ចំណែកឯក្រុមប្រឆាំងវិញ

ដែលធ្វើឲ្យគណបក្សអាចសម្រេចបាន

ពួកគេចិញ្ចឹមតែមហិច្ឆតាល្មោភអំណាច

គិតគូរតែផលប្រយោជន៍ ផ្ទាល់ខ្លួន ក្រុមគ្រួសារខ្លួន និងបក្សពួកខ្លួនប៉ុណ្ណោះ

គឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតែសម្រេចបំណងរបស់ខ្លួន ប៉ុន្តែពួកគេនិយាយមួយម៉ាត់
ណាក៏ថាស្នេហាជាតិ ស្នេហាប្រជាជនដែរ។ ពួកគេពុំបានធ្វើអ្វីដែលជា
ប្រយោជន៍ពិតដល់ជាតិ និងប្រជាជនឡើយ ផ្ទុយទៅវិញគឺ មានតែការ

លាបពណ៌ ជេរប្រទេច ប្រមាថមាក់ងាយកុហក បោកប្រាស់ ប្រជាភិថុត

ញុះញង់ អុចអាល បង្កទំនាស់បំផ្លាញធ្លុងសាមគ្គីជាតិ ដុតបញ្ឆេះគំនិតជាតិ
និយមចង្អៀតចង្អល់ បង្កអរិភាពជាមួយប្រទេសជិតខាង បង្កអស្ថិរភាព
និងចលាចលក្នុងសង្គម។ គ្មានអ្វីត្រូវស្រពេចស្រពិលឡើយថា ប្រសិនបើ

ពួកគេមានឱកាសបានដឹកនាំបទ
្រ ស
េ នោះ ប្រទស
េ ជាតិនង
ឹ ធ្លាកក
់ ង
ុ្ន សង្រា្គ ម

ជាថ្មីទៀត ឯសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍដែលយើងកំពុងមានបច្ចុប្បន្ននេះនឹង
ត្រូវរលាយបង់។

ការឆ្លុះបញ្ចាំងខាងលើនេះ បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថា មានតែគណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះ ដែលជាបង្អែកដ៏កក់ក្តៅ និងជាក្តីសង្ឃឹមពិតរបស់
ប្រជាជន ក្នុងការដឹកនាំសង្គមជាតិឲ្យបន្តឈានទៅមុខលើមាគ៌ាសន្តិភាព

ប្រជាធិបតេយ្យ និងអភិវឌ្ឍន៍ ឆ្ពោះទៅរកអនាគតដ៏រុងរឿង ដូចដែល
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នាយករដ្ឋ-

មន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃទី២០

ខែមេសា កន្លងទៅនេះថា “គណបក្សប្រជាជនកាន់អំណាច អ្នកណាក៏នៅ
ជាមួយបាន សន្តិភាពត្រូវបានធានាច្បាស់លាស់ បើកឱកាសឲ្យមនុស្ស

ទាំងអស់ប្រកបអាជីវកម្មតាមលទ្ធភាពរៀងៗខ្លួន។ យុវជន សូម្បីតែមុខវិជ្ជា

ក៏រស់នៅជាមួយបាន ឱកាសសម្រាបកា
់ ររីកចម្រន
ើ គ្របវ់ ស
ិ យ
័ រាប់ទាង
ំ វិសយ
័
ប្រជាជនមិនកាន់អំណាច

ប៉ុន្តែតើប្រាកដទេ

នៅពេលដែលគណបក្ស

តើធានាប្រាកដថាសន្តិភាពនេះត្រូវបានធានា

ឬអត់ ? បើការលាបពណ៌ ការជេរប្រទេច ការប្រមាថមាក់ងាយនៅតែបន្ត
កើតនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំ

និងអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគេ។

ដាស់តឿនមួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខ

នេះជាការ

តើបោះដើម្បី

សន្តិភាព បន្ត ឬបោះដើម្បីសង្រ្គាម ? ជ្រើសរើសទៅ រវាងសន្តិភាព
និងសង្រ្គាម

បោះឲ្យគណបក្សប្រជាជនសន្តិភាពនឹងមានបន្តឱកាស

អភិវឌ្ឍន៍នឹងមានបន្ត”។ បោះឆ្នោតឲ្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ជាការ

សម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុត ដើម្បីអនាគតភ្លឺថ្លារបស់យើងទាំងអស់គ្នា៕
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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./.
THE PRACHEACHUN MAGAZINE
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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 សសរភាព
ប្រជាធតិ្រសេយ្យ
ី
អពយាបកេ
រឹ នង
តិ វឌ្ឍនភាពសង្គម

គោលនគោបាយសំខាន់ៗសម្រាប់អភិវឌ្ឍ

ឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ ២០១៧-២០២២ របស់គណបក្សម្្រជាជនកម្ជា
ុ

១- ឃុំ សង្កាេ់ទទួលបានធនធានហតិរញ្ញ វេ្ុមន
តិ
តិ េតិចជាង ២,៨% ននចំណូលចរន្ថវកាជាេ
តិប្រចាំឆ្នា ំ សហើយ
អបរាសនះនរឹងបេរូវ្រសងកាើន្រនន្មសទៀេស�ើម្សី លើកកម្ពស់ការអភវតិ ឌ្ឍឃុំ សង្កាេ់

២- ប្រជាកសតិករទទួលបានការគាំបទពរី �្ឋស�ម
ើ ្ធា
ើ ផលតិេកម្ម នង
ី នាការ្រសងកាន
តិ ការរកទផ
ី សារសបរា្រ់លក់
កសតិផលសោយរានេនមលៃសមរម្យ

៣- ខតិេខំកាេ់្រន្យអបរាការបបាក់កុ ងវ
នា ស័
តិ យមបី ករូហតិរញ្ញ វេ្ុឲ្យស្តិេកនាុងកបមេ
តិ សមរម្យ នតិងពបងរឹងកតិច្ចការពារ
ប្រជាជនបកបី កន�លជាអនាកខ្ចបី បាក់ពស្
ី ្ ្រ័នមបី ករូហរតិ ញ្ញ វេ្ុ

៤- ប្រជាជនគា្មន�ី ឬ ខ្ះ�ី នរឹងទទួលបាន�ីសបរា្រ់សង់លំសៅឋាន នតិង្រងកា្រសងកាើនផល រាមរយៈការអនុវេ្
កម្មវធ
តិ ីសម្ទាន�ីសង្គមកតិច្ច

៥- ផ្ល់ជូនប្រជាជនសោយឥេគេ
តិ នថលៃនូវសសវាចុះ្រញ្ ី កំសណើេ ចុះ្រញ្ ី អាពាហ៍ពពា
តិ ហ៍ ្រញ្ ី មរណភាព
សសៀវសៅបគរួស្រ សសៀវសៅស្នាក់សៅ នង
តិ អេ្សញ្្ញណ្រ័ណ្ណសញ្្េនតិ ខ្មរ

៦- ប្រជាជនបគ្រ់រូ្រទទួលបានសសវាពតិនតិេ្យ នតិងពយាបាលជំងឺកាន់នេល្អប្រសសើររាមមណ្ឌលសុ ខភាព នតិង

មន្រី សពទ្យរ្រស់រ�្ឋ។ ប្រជាជនបកបី ក នង
តិ អនាកខ្ះលទ្ធភាពទទួលបានសសវាពន
តិ េ
តិ ្យ នង
តិ ពយាបាលជំងឺសោយ
ឥេ្រង់នថលៃសៅរាមមណ្ឌលសុ ខភាព នង
តិ រាមមន្រី សពទ្យរ្រស់រ�្ឋ

៧- ឃុំ សង្កាេ់នីមយ
ួ ៗរានអនុវទយាល័
យមួយយ៉ាងេតិច បករុង បសរុក ខណ្ឌនីមយ
ួ ៗរានវទយាល័
យមួយយ៉ាង
តិ
តិ

េច
តិ នង
តិ រានស្លា្រឋមសតិកសាសបចន
ើ ពបង្យរាមភូមតិ ស�ើម្ឲ
ី ្យកុរារ នង
តិ យុវជនបានសរៀនសូ បេបគ្រ់គានា
ំ
៨- អភវតិ ឌ្ឍប្រព័ន្ធទក
ំ នង
នា វី ភាពរស់សៅ សៅបគ្រ់ឃុំ សង្កាេ់
រឹ សបស្ចបសព�ណា
តិ ទក
រឹ ស្្អេសបរា្រ់សប្របើ បាស់កុ ងជ
៩- េ្រណា
្ ញអគ្គតិសនី�ល់បគ្រ់ភូមតិ នតិងរានេនមលៃសោក គឺ៦១០សរៀលកនាុងមួយគីឡូវា៉ាេ់សរា៉ាង សបរា្រ់អនាកសប្រើ

មន
តិ សលើសព៥
ី ០គឡ
ី ូវា៉ាេ់សរា៉ាងកនាុងមួយនខ នង
តិ ៤៨០សរៀលកនាុងមួយគឡ
ី ូវា៉ាេ់សរា៉ាងសបរា្រ់អនាកសប្រម
ើ ន
តិ សលើស
ព១
ើ ផល
ី ០គឡ
ី ូវា៉ាេ់សរា៉ាងកនាុងមួយនខ នង
តិ សហគមន៍កសតិករសប្របើ បាស់សពលយ្រ់សបរា្រ់្រូមទក
រឹ ្រងកា្រសងកាន

១០- េភា្្រ់ផូ វគមនាគមន៍
លៃ
ពីទីប្រជុំជនសៅបគ្រ់ភូមតិ បពមទាំងនកលម្អផូ វលំ
លៃ ជន្រទពីផូ វ�
លៃ ីសៅជាផលៃូវសៅស៊ូ ឬផលៃូវស្រេុង

១១- កស្ងឃុំ សង្កាេ់សៅជា្រ់បពំន�នជាមួយប្រសទសជតិេខាង ជាឃុំ សង្កាេ់ប្រក្រសោយសន្ភា
តិ ព នង
តិ ការ
អភវតិ ឌ្ឍប្រជាជនរស់សៅទាំងសងខាងបពំន�នរានចំណងមេ
តិ ្ភាព នង
តិ សហប្រេ្រ
តិ េ្កា
តិ រល្អ

១២- អាជីវករលក់�ូររាមផសារន�លស្តិេសលើទីរាង
ំ �ីរ្រស់រ�្ឋ អាចសផ្រសតិទ្ធតិកាន់កា្រ់ សប្រើបបាស់ នតិងអាបស័យ
ផលសៅកូនសៅ ឬអនាក�នទបាន សោយមន
តិ រានកំណេ់អាណេ្តិ

១៣- ឃុំ សង្កាេ់ រានសុ វេ្ភា
តិ ពកាន់នេល្អប្រសសើររាមរយៈការអនុវេ្សគាលនសយបាយភូមតិ ឃុំ រានសុ វេ្ភា
តិ ពឲ្យ
កាន់នេរានប្រសតិទ្ធភាព សោយោក់សចញនូវវធានការថ្ម
តិ
ីៗ្រនន្មសទៀេ បពមទាំងសលើកទរឹកចតិេ្�ល់អង្គភាព

អនាកពាក់ពន
័ ្ធន�លរានស្នាន�ល្អ នង
ន័
តិ
តិ យចំសពាះសមេ្កច
តិ អនុវេ្វធានការវ
តិ ្ចន�លអសកម្ម ឬខុសឆ្គង ។
&*

គណបក្សម្្រជាជនកម្ជា
(ម្្រ.ជ)
ុ
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ទស្សនកិច្ចឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ្វុ៊ក កាន់តែពង្រឹងបានទំនាក់ទំនងមិត្តភាព
និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាង កម្ពុជា-វៀតណាម

ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី

ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សព្វព្រះរាជហឬទ័យឲ្យ ឯកឧត្តម

សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
អនុញ្ញាតិឲ្យឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ៊្វុក នាយករដ្ឋមន្រ្តី

ង្វៀន សួនហ៊្វុក នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម
និងលោកជំទាវ ចូលក្រាបបង្គំគាល់

តបតាមការអញ្ជញ
ើ របស់សម្តច
េ អគ្គមហាសេនាបតីតជោ
េ ហ៊ន
ុ សែន

នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ្វុ៊ក

នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមចូលជួបសម្តែងការគួរសម

ម៉ឺនដុល្លារ

ទៅពីរម៉ឺនដុល្លារ

ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការដោះដូរទំនិញ

ពីព្រោះប្រជាជនកម្ពុជា និងវៀតណាមរកស៊ីនៅតំបន់នេះច្រើន ។ សម្តេច

តេជោក៏បានស្នើផងដែរឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបន្តគាំទ្រ និងជំរុញអ្នក

និងលោកជំទាវ

វិនិយោគទុនវៀតណាម មកកាន់កម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀត ព្រោះ

នៅកម្ពុជាពីថ្ងៃទី២៤-២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ។ ក្នុងឱកាសស្នាក់នៅ

ជាផ្នែកមួយជួយជំរុញកិច្ចអភិវឌ្ឍកម្ពុជានិងបានបង់ពន្ធជាច្រើនចូលថវិកា

នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម

បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាមមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការ

កម្ពុជា ឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ្វ៊ុក និងគណៈ ប្រតិភូបានចូលក្រាបបង្គំគាល់

ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរ ។

នៅក្នុងជំនួបចរចារទ្វេរភាគីរវាងសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និង

ឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ្វុ៊ក នៅវិមានសន្តិភាព ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃ
ប្រទេសកម្ពុជា

និងវៀតណាមបានប្តេជ្ញារួមគ្នាក្នុងការជំរុញទំហំពាណិជ្ជ

កម្មទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរ

និងបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលជាផល

កន្លងមកមានក្រុមហ៊ុនវៀតណាមមួយចំនួនបានវិនិយោគ នៅកម្ពុជា ដែល

ជាតិរបស់កម្ពុជា ។ ពាក់ព័ន្ធការងារព្រំដែនរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបានឯកភាព
គ្នាដោយអនុញ្ញាតឱ្យគណៈកម្មការព្រំដែន នៃប្រទេសទាំងពីរបន្តធ្វើការជា

មួយគ្នា ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពដ
ំ្រ ន
ែ នៃបទ
្រ ស
េ ទាំងពីរឲ្យបានឆាប់ចប់ ។

ក្នង
ុ នោះរដ្ឋាភបា
ិ លនៃបទ
្រ ស
េ ទាំងពីរ ក៏បានឯកភាពគ្នានង
ឹ បន្តកសាងស្ពាន

នៅតំបន់ជាប់ព្រំដែនផ្សេងទៀតដើម្បីផលប្រយោជន៍នៃប្រជាជនប្រទេស
ទាំងសងខាង ។

នៅក្នុងជំនួបនោះភាគីវៀតណាម បានសម្រេចផ្តល់ជំនួយចំនួន ៣

ប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរ ការអះអាងសារជាថ្មីនូវការគោរព និង

លានដុល្លារ ដល់កម្ពុជាសម្រាប់គម្រោងសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវា

ព្រៀងព្រំដែនពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតរវាងរដ្ឋទាំងពីរ។ ភាគីទាំងពីបានពិភាក្សា

ខេត្តព្រះសីហនុ និងផ្តល់ថវិកា ២លានដុល្លារ សម្រាប់សាងសង់ផ្សារដារ

ការអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនូវសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែន

និងកិច្ចព្រម-

អំពីការវិវត្តនៃសភាពការណ៍ អន្តរជាតិ ការបន្តធ្វើការយ៉ាងជិតស្និតជាមួយ
គ្នាក្នុងក្របខណ្ឌអាស៊ាន និងការបញ្ជាក់ជំហរជាថ្មីអំពីសារៈ សំខាន់នៃការ

ថែរក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងសន្តិសុខក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង ការដោះ

ដោយស្ម័គ្រចិត្ត និងផ្អែកលើសហគមន៍ដល់អ្នកញៀនគ្រឿងញៀន នៅ
នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដែលជាផ្សារ មួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរកស៊ីតាម
ព្រំដែន ដែលនឹងចាប់កសាងនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ។

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងឯកឧត្តម ង្វៀន ស៊ុនហ្វុ៊ក បាន

ស្រាយជម្លោះ ដោយមធ្យោបាយសន្តិវិធី ការអត់ធ្មត់ ការជៀសវាងការ

អញ្ជើញធ្វើជាសាក្សី នៃពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា

ជាតិដែលទទួលស្គាល់ជាសកល ។

១-អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពី

គំរាមកំហែង និងការប្រើប្រាស់កម្លាំងស្របតាម គោលការណ៍ច្បាប់អន្តរពាក់ព័ន្ធវិស័យសេដ្ឋកិច្ចប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរ បានឯក

ភាពគ្នាបន្តជំរុញឱ្យទំហំសេដ្ឋកិច្ចបានកើនឡើងដល់

៥ពាន់លានដុល្លារ

អាមេរិកនៅពេលខាងមុខ។ កាលពីឆ្នាំ២០១៦ ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី

មានប្រមាណ ២.៩២០លានដុល្លារ ដោយថយចុះ ១៣,១% បើធៀប
នឹងឆ្នាំ២០១៥ ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានស្នើរដល់សមភាគី

វៀតណាមធ្វយ
ើ ង
៉ា ណាជំរញ
ុ ពាណិជក
្ជ ម្មតាម ព្រដ
ំ ន
ែ ឲ្យមានភាពរលូន ។

សម្តេចតេជោបានស្នើឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាម អនុញ្ញាតិដល់

អ្នករកស៊ីនៅតាមព្រំដែន អាចយកចេញចូលនូវថវិកាយ៉ាងហោចពីមួយ

រវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចំនួន៤ ក្នុង នោះមានៈ

«ការសិក្សារួមស្ដីពីការសាង-

សង់ផ្លូវល្បឿនលឿន ភ្នំពេញ-បាវិត និងផ្លូវល្បឿនលឿន ហូជីមិញ-ម៉ក់ប»ៃ
២-អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គស
្នា ព
ី្ដ ី «គម្រោងសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌល

ផ្ដល់សេវាព្យាបាលដោយស្ម័គ្រចិត្ត និងផ្អែកលើសហគមន៍ដល់អ្នកញៀន
គ្រឿងញៀន» នៅខេត្តព្រះសីហនុ ៣-អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា
ស្ដីពី

«កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេរភាគីលើវិស័យជលផល»

អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពី
មិត្តភាព ភ្នំពេញ-ហាណូយ» ។

និងទី៤-

«ការគាំទ្រការសាងសង់មហាវិថី

គួរបញ្ជាក់ថា នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេស
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សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជា

បានអនុញ្ញាតិឲ្យឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ៊្វុក នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋ

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងឯកឧត្តម ង្វៀន ស៊ុនហ៊្វុក

អញ្ជើញធ្វើជាសាក្សី ក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា

សង្គមនិយមវៀតណាម ចូលជួបសម្តែងការគួរសម

រវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជា-វៀតណាម

បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធី

ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជា ណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់ដឹកនាំព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា

និងឡុងប៊ិញ (ខេត្តអានយ៉ាង ប្រទេសវៀតណាម) ផងដែរ ។ ស្ពាននេះ

ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមសង្ឃឹមថា ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជានឹងរួម

ទាំងពីរកម្ពុជា-វៀតណាម

សម្ពោធដាក់ឲ្យប្រប
ើ ស
្រា ស្ពា
់ នតភ្ជាបជ
់ ធ
្រៃ ំ (ខេតក
្ត ណ្តាល ប្រទស
េ កម្ពជា
ុ )

និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ។

មានប្រវែងសរុប ៤២៧,៤៤ម៉ែត្រ ដោយត្រូវចំណាយថវិកាសាងសង់អស់

ចំណែកយ៉ាងសកម្មថែមទៀត ក្នុងការជំរុញទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ច

សម្តច
េ អគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរន
ិ
នៅរសៀលថ្ងទ
ៃ ២
ី ៥ ខែមសា
េ

បានយល់ច្បាស់អំពីសារសំខាន់ និងតម្លៃនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំង

៣៦លានដុល្លារអាមេរិក ។

ប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជា បានអនុញ្ញាតិឲ្យឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ៊្វុក

សហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរ ជាពិសេសក្នុងជួរយុវជន ដើម្បីឲ្យ

ពីរស្របនឹងឆ្នាន
ំ ះេ គឺជាឆ្នាខ
ំ ប
ួ អនុស្សាវរីយល
៍ ក
ើ ទី៥០ ថ្ងប
ៃ ង្កត
ើ ទំនាក់ទន
ំ ង

ចូលជួបសម្តែង

ការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរ ។ រដ្ឋាភិបាល និងប្រជាជន វៀតណាមនៅតែ

អ្នកជំនាញព្រំដែនប្រទេសបារាំង ដើម្បីឲ្យមកជួយពិនិត្យ និងចូលរួមបោះ

សាមគ្គភា
ី ពរវាងប្រទស
េ ទាំងពីរថែមទៀត ។ ឆ្លៀតក្នង
ុ ឱកាសនេះ ឯកឧត្តម

បានចប់រួចរាល់នៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ និងបានបង្ហាញពីការខិតជិត

និងសភាវៀតណាមជូនចំពោះសម្តេចប្រធានព្រឹទ្ធសភា

នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម
ការគួរសមនៅវិមានរដ្ឋសភា។

មេដឹកនាំទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាអញ្ជើញ

បង្គោលព្រំដែនកម្ពុជា និងវៀតណាមដែលនៅសល់ប្រមាណ ១៦% អោយ
គ្នា ដើម្បីស្វែងរកវិធីសាស្រ្តក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហា ដែលនៅជាប់
គាំងមួយចំនួន

ដែលធ្វើឲ្យការបោះបង្គោលព្រំដែនមិនទាន់បានឯកភាព

គ្នា។ គួររម្លក
ឹ ថា ព្រដ
ំ ែនកម្ពជា
ុ វៀតណាមមានបណ្តោយ ១.២៧០ គីឡម
ូ ត
៉ែ ្រ
ហើយក្រុមបច្ចេកទេសនៃប្រទេសទាំងពីរ

បោះបង្គោលព្រំដែនបាន

ប្រវែងជិត ១.០០០គីឡូ ម៉ែត្រ ស្មើនឹងប្រវែង ៨៤% ហើយនៅសល់តែជាង
១៦% ទៀតប៉ុណ្ណោះ។

នារសៀលថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ដដែលនោះ សម្តេចវិបុល

សេនាភក្តី សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បាន
អនុញ្ញាតិឲ្យឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ៊្វុក នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃសាធារណរដ្ឋ

សង្គមនិយមវៀតណាមចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ ។

សម្តេចភក្តីប្រធានព្រឹទ្ធសភា បានចាត់ទុកដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការ

បន្តយកចិត្តទុកដាក់

និងខិតខំប្រឹងប្រែងពូនជ្រុំទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និង

ង្វៀន សួនហ៊្វុក បានពាំនាំនូវការផ្តាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីថ្នាក់ដឹកនាំបក្សរដ្ឋ
និងសូមគោរព

អញ្ជើញសម្តេចប្រធាន ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋ
សង្គមនិយមវៀតណាមនាពេលខាងមុខ។

សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះ

ឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ៊្វុក ដែលបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនង

មិត្តភាព

សាមគ្គីភាព

និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អរវាងប្រជាជន

និងប្រទេសទាំង ពីរ ព្រមទាំងការររីកចម្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជានាពេល
បច្ចុប្បន្ន ។ សម្តេចភក្តីបានវាយតម្លៃខ្ពស់ថា កម្ពុជា-វៀតណាម គឺជាដៃគូល្អ

មិត្តល្អ បងប្អូនល្អ និងជាអ្នកជិតខាងល្អ ។ កម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់នូវជំហរឥតងាករេក្នុងការថែរក្សានូវទំនាក់ទំនងជាអ្នកជិតខាងល្អ

ដែលមានចំណង

មិត្តភាព ជាប្រពៃណី និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាលើ គ្រប់វិស័យ ។

សម្តច
េ វិបល
ុ សេនាភក្តី សាយ ឈុំ បានប្រសទ
ិ ព
្ធ រជូនប្រជាជនវៀតណាម

របស់នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម និងគណៈ-

សូមឲ្យទទួលបានជ័យជម្នះថ្មីៗ ក្នុងស្នាដៃអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ ។ សម្តេច

មិត្តភាព សាមគ្គីភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អរវាងប្រជាជន និង

នៅសាធារណរដ្ឋសង្គម និយមវៀតណាម ដោយសម្តេចសន្យាថា នឹងរក

ប្រតិភូនៅកម្ពុជា

ថាជាការរួមចំណែកក្នុងការពង្រឹងពង្រីកទំនាក់ទំនង

ប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែប្រសើរ និងរឹងមាំបន្ថែមទៀត ។ ឯកឧត្តម ង្វៀន

សួនហ៊្វុក បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះមនោសញ្ចេតនា និងការរួមចំណែក

ភក្តី ក៏បានថ្លង
ែ អំណរគុណចំពោះការអញ្ជញ
ើ សម្តច
េ ទៅបំពញ
េ ទស្សនកិច្ច
ពេលវេលាសមស្របណាមួយ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីអញ្ជើញនេះ ។

ទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ្វុ៊ក នៅព្រះរាជាណាចក្រ

យ៉ាងសកម្មរបស់សម្តេចប្រធានព្រឹទ្ធសភា ក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាង

កម្ពុជាត្រូវបានចាត់ទុកថា ជា ព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដ៏សំខាន់ ដែល

ឈប់ឈរដែលនាំមកនូវផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាជន និងប្រទេសទាំងពីរ

កម្ពុជា និងវៀតណាម ក៏ដូចជាដើម្បីសន្តិភាព ស្ថិរភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិ-

ប្រទស
េ ទាំងពីរ ។ បច្ចប
ុ ្បន្នទនា
ំ ក់ទន
ំ ងនេះបានពង្រង
ឹ និងពង្រក
ី ដោយឥត
ជាពិសេសក្រោមព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់

សម្តេចព្រះបរមរតន

កោដ្ឋ និងព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី

រួមចំណែកជាវិជ្ជមានដល់ការជំរុញសាមគ្គីភាព មិត្តភាព ជាប្រពៃណីរវាង
ការណ៍ និងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក ៕
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សម្តេចតេជោ អពេា្ជីញសម្ពោធមហាវិថីដ៏ធំជាងគេដំបូងនៅភ្នំពេញ

 បើកការដ្ឋានសាងសង់ពហុកីឡដ្ឋានធំ, ព្យាករណ៍អំពីសង្គ្រាមនៅកូរ៉េខាងជើង,

សម្ពោធស្ពានជ្រៃធំ

សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជាអញ្ជើញ ជាអធិបតីភាពក្នុងពិធី
សម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ “មហាវិថីសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន”

ក្នុងខែមេសាឆ្នាំ២០១៧

កន្លងទៅនេះ

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតី

សម្តេចតេជោអញ្ជើញជាអធិបតីភាពនៅក្នុងពិធីសម្ពោធ មណ្ឌល
កីឡាក្នុងសាលមណ្ឌលកីឡាហែលទឹក នៃពហុកីឡដ្ឋានជាតិ
មរតកតេជោ និងបើកការដ្ឋានសង់កីឡដ្ឋានខ្នាតធំ

តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសម្តេច

តេជោបន្តថា ការសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវមហាវិថីដ៏ធំជាងគេ

ជាប្រវត្តិសាស្រ្តមួយចំនួន

និងគាំទ្រចំពោះការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក ក្នុងភាពជាដៃគូរវាង

កិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុនរ៉ានី ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីធំៗ
ដែលក្នុងនោះមានការសម្ពោធសមិទ្ធផលផ្លូវ

ស្ពាន ការបើកការដ្ឋានសង់កីឡដ្ឋានជាតិ ការផ្តល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិត
ចំនួនរាប់ពាន់នាក់ផងដែរ។

 ព្រឹកថ្ងៃទី៣ ខែមេសា សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជាបាន

នាពេលនេះ

មិនត្រឹមតែជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីការចូលរួមអបអរ

រដ្ឋ និងឯកជនប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបានឆ្លុះបញ្ជាំងឲ្យឃើញពីភាព
ជោគជ័យថ្មីមួយទៀតសម្រាប់កិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិផងដែរ។

សម្តេចតេជោក៏បានផ្តល់អនុសាសន៍ដល់ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី

អញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ ជាផ្លូវ

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារជាតិ ទៀ បាញ់ ផងដែរ អំពីការសិក្សាសម្រាប់ទុក

នេះ សម្តេចតេជោ បានកត់សម្គាល់អំពីការអភិវឌ្ឍរាជធានីភ្នំពេញ ដែល

និងទំហំមហាវិថីនេះអាចសមល្មមក្នុងពេលចាំបាច់។

ការនូវ “មហាវិថីសម្តេចតេជោហ៊ុនសែន” ឬ “ផ្លូវ៦០ម៉ែត្រ”។ នៅក្នុងពិធី

មានភាពរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស

ទាំងសំណង់អគារនិងហេដ្ឋារចនា-

សម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់សម្របទៅតាមកំណើនប្រជាជនក្នុងរាជធានី និងចំនួនអ្នក

ប្រើប្រាស់ក្នុងការចុះចតយន្តហោះក្នុងគ្រាមានអាសន ្នដោយសារតែប្រវែង

គួរបញ្ជាកថា
់ មហាវិថស
ី ម្តច
េ តេជោហ៊ន
ុ សែនដែលមានប្រវង
ែ ៩.១៦០

ម៉ត
ែ ្រ ដោយតភ្ជាបព
់ ផ
ី វូ្ល លេខ ២៧១ នៅភាគខាងជើង(ក្នង
ុ ខណ្ឌមានជ័យ)

ឆ្លងកាត់។

ទៅកាន់ផ្លូវជាតិលេខ២ នៅភាគខាងត្បូង(ខេត្តកណ្តាល)។ ផ្លូវថ្មីនេះមាន

មិនមានការរីកចម្រើនដូចសព្វទេថ្ងៃនេះទេ ព្រោះទីក្រុងភ្នំពេញពេលនោះ

ភ្នំពេញ ។ ផ្អែកតាមប្លង់គោលអភិវឌ្ឍន៍របស់សាលារាជធានីភ្នំពេញឆ្នាំ

សម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍ថា កាលពីឆ្នាំ១៩៧៩ រាជធានីភ្នំពេញ

បានប្រែក្លាយទៅជាទីក្នុងខ្មោចទៅហើយ។ប៉ុន្តែពេលនេះរាជធានីមានការ
រីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំង។

សព្វថ្ងៃទីក្រុងភ្នំពេញ

មានអគារខ្ពស់ៗជាច្រើន

រហូតដល់ ៤០ ទៅ៥០ជាន់ ដែលមុននេះកម្ពុជាមានត្រឹម ៧ជាន់ទៅ ៨

ជាន់ ។ នៅពេលខាងមុខនឹងមានអគារកម្ពស់ ១២៥ជាន់(កម្ពស់៥២០
ម៉ែត្រ) ដែលខ្ពស់ជាងគេនៅតំបន់អាស៊ី។

សម្តេចតេជោបន្តថា ទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីមុនមានផ្ទៃដីត្រឹមតែ ៣០០

បំណងជួយកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍ នៅភាគខាងត្បូងនៃរាជធានី
២០៣៥។ មហាវិថីនេះដឹកនាំធ្វើដោយក្រុមហ៊ុន អាយ អិន ជី ហូលឌីង។
មហាវិថីនេះរត់ពីផ្នែកខាងជើង ទៅផ្នែកខាងត្បូងនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ អ៊ីង

ស៊ីធី( ING City) នៃភាគខាងត្បូងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានទំហំ ២.៥៧២
ហិកតា
នេះ ។

។

មានស្ពានចំនន
ួ ពីរត្រវូ បានសង់ឡង
ើ តាមបណ្ដោយមហាវិថី

 ព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែមេសា សម្តេចតេជោបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏

គីឡម
ូ ត
ែ៉ កា
្រ រ៉េ តែពល
េ នេះបានពង្រក
ី ផ្ទដ
ៃ ដ
ី ល់ ៧០០គីឡម
ូ ត
ែ៉ កា
្រ រ៉េ ។

ខ្ពង់ខ្ពស់ នៅក្នុងពិធីសម្ពោធមណ្ឌលកីឡាក្នុងសាលមណ្ឌលកីឡាហែល

ជាអ្នកដឹកនាំ

ធំក្រោមជំនួយឥតសំណងរបស់ប្រទេសចិន ក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណ ១៥៧

សម្តច
េ ពិតជាមិននឹកស្មានថា នៅក្នង
ុ ដំណាក់កាលដែលសម្តច
េ កាន់តនា
ួ ទី
បញ្ជាក់ថា

មានការរីចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងដូចនេះទេ

។

សម្តេចតេជោ

“ខ្ញុំបានស្រមៃឃើញនូវស្ថានភាពដើមដែលបានឆ្លងកាត់យ៉ាង

លំបាកជាមួយគ្នា ។ នៅពេលនោះគ្រាន់តែទឹកផឹកក៏ត្រូវទៅអូសពីទន្លេ

មេគង្គមកប្រើប្រាស់ដែរ ហើយថ្ងៃនេះយើងបានសម្ពោធនូវមហាវិថីថ្មីមួយ

ទៀត ដែលមានទំហំធំមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ។ សម្តេច

ទឹក នៃពហុកីឡដ្ឋានជាតិមរតកតេជោ និងបើកការដ្ឋានសង់កីឡដ្ឋានខ្នាត
លានដុល្លារអាមេរិក។

សំណង់នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការត្រៀមខ្លួនរបស់

កម្ពុជាដែលនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតស៊ីហ្គេមលើកទី៣២
GAMES) នៅឆ្នាំ២០២៣ខាងមុខ។
មានប្រសាសន៍នាពេលនោះ

(SEA

សម្តេចតេជោបានថ្លែងអំណរគុណ

10 TsSnavdþI RbCaCn
ចំពោះរដ្ឋាភិបាល
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និងប្រជាជនចិនដែលបានគាំទ្រនិងផ្តល់នូវជំនួយឥត

សំណងដ៏ធំបំផុតដល់កម្ពុជាដើម្បីសាងសង់
តេជោ”

“ពហុកីឡដ្ឋានជាតិមរតក-

មួយនេះដែលបានបង្ហាញនូវមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការគ្រប់

ជ្រុងជ្រោយ រវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជា-ចិនជាបងប្អូន។ ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ
នេះនឹងជួយរួមចំណែកក្នុងការលើកស្ទួយវិស័យកីឡានៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែ
រីកចម្រើនទៅមុខ។

សម្តេចតេជោបានរំលឹកទៅរកអតីតកាលថា

មាសក្នុងតំបន់

និងអាស៊ីរហូតពិភពលោកទៀត។

សម្រាប់ជាតិយើង

នេះជាមោទនភាព

ដែលត្រូវខិតខំដើម្បីឲ្យបានស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយ

ប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោក ។ ស្មារតីនៃកីឡាយើងមិនត្រូវចុះញ៉មណា
មួយឡើយព្រោះថា កីឡាមិនបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសធំឬប្រទេស

តូច, ប្រទេសមានឬប្រទេសក្រនោះទេ ។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់កីឡាករនៃ
ប្រទេសនោះត្រូវខិតខំងើបឈរឡើង ក្នុងឋានៈជាកីឡាដែលអាចប្រកួត

វិស័យកីឡានៅកម្ពុជា

ដោយស្មើភាព និងស្មើសិទ្ធិជាមួយកីឡាករ នៃប្រទេសផ្សេងៗ ទាំងប្រទេស

ប៉ល
ុ ពត ។ សម្តច
េ ក៏បានសូមអភ័យទោសចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនង
ិ កីឡាករ

 ព្រក
ឹ ថ្ងទ
ៃ ៥
ី ខែមសា
េ សម្តច
េ តេជោបានអញ្ជញ
ើ ជាអធិបតីដខ
៏ ង
្ព ខ
់ ស
្ព ់

ត្រូវបានបំផ្លាញបាត់បង់ស្ទើរទាំងស្រុង នៅក្នុងរបបប្រល័យ ពូជសាសន៍

កីឡាការនី

ចំពោះការយឺតយាវក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតកីឡា

អ្នកមាន ប្រទេសអ្នកក្រ ប្រទេសធំ និងប្រទេសតូច។

នៅក្នង
ុ ពិធស
ី ម្ពោធដាក់ឲ្យប្រប
ើ ស
្រា ់ នូវរោងចក្របព
្រ ត
ឹ្រ ក
ិ្ត ម្មទក
ឹ ស្អាត ជំហាន

ស៊ីហេ្គម (SEA GAME) ពីព្រោះដោយសារប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់

ទី២ ដែលមានតម្លៃជាង ៦០លានដុល្លារ ស្ថិតនៅភូមិបឹងឈូក សង្កាត់

ប្រល័យពូជសាសន៍គឺយើងផ្តោតលើការខិតខំស្តារឡើងវិញ នូវហេដ្ឋារច-

សម្តច
េ បានផ្តលន
់ វូ អនុសាសន៍ចន
ំ ន
ួ បីសខា
ំ ន់កង
ុ្ន នោះ ទី១.ដោយសារ

សង្រ្គាមជាច្រើនដំណាក់កាល ។ ក្រោយពីរំដោះប្រទេសជាតិបានពីរបប

និរោធ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ។

នាសម្ព័ន្ធជាច្រើនជាពិសេសស្ពាន និងផ្លូវថ្នល់ ។ សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថា

កាលពីមុននេះបណ្តាឃុំមួយចំនួនរបស់ខេត្តកណ្តាល

អាចធ្វើស្ពានឆ្លងទន្លេមេគង្គរហូតដល់ទៅ ៤ ឬ ៥ឯណោះ ។ ហេតុនេះ

សម្រាប់ការផ្គត់ផ្គត់ទឹកទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំទាំងនោះ ។ ឥឡូវឃុំ

ដូចដែលយើងបានដឹងហើយគ្រានត
់ ច
ែ ណា
ំ
យ ដើម្បីរៀបចំកឡា
ី មួយយើង
បានជាសម្តច
េ មិនទាន់ហន
៊ា សុម
ំ ត
ិ ច
្ត ន
ិ ដោយសុឱ
ំ ្យជួយកសាងផ្លវូ និងស្ពាន
ទៅវិញ ។ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលមានសារសំខាន់ដែលកម្ពុជាបានកសាង
ពហុកីឡដ្ឋានជាតិថ្មីមួយទៀត

ដើម្បីត្រៀមទុកជាកន្លែងប្រកួតកីឡា

ស៊ីហ្គេម (SEA GAMES) នៅឆ្នាំ២០២៣ ។ នេះជាសមិទ្ធផលជាតិថ្មីដែល
កើតមាននៅក្រោមដំបូលសុខសន្តិភាព។
ហាត់លេងកីឡា

ទីនេះមិនត្រឹមតែជាកន្លែង

ឬប្រកួតកីឡានោះទេតែក៏ជាកន្លែងអាចទាក់ទាញភ្ញៀវ

ទេសចរណ៍មកទស្សនាកម្សាន្តផងដែរ។ សម្តេចតេជោក៏បានអំពាវនាវឲ្យ

ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមគាំទ្រចំពោះវិស័យកីឡានិង ចូលរួមលេងកីឡាឲ្យបាន

មួយប្រភេទយ៉ាងតិចព្រោះកីឡានាំមកនូវសុខភាព។ កីឡានាំមកនូវមិត្តភាព។ កីឡាមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ ។ សម្តេចតេជោក៏បានសំណូមពរដល់
កីឡាករកីឡាការនីទាំងអស់

ត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមទៀត

កម្ពុជាមានពហុកីឡដ្ឋានជាតិដ៏ទំនើប

ខណៈ

គឺត្រូវហ្វឹកហាត់ជំនាញកីឡាគ្រប់

ប្រភេទពិសេសកីឡាសម្រាប់ត្រៀមចូលរួមប្រកួតកីឡាស៊ីហេ្គម ។ ការ
ដែលមានពហុកីឡដ្ឋានល្អ, មានកន្លែងហ្វឹកហាត់ល្អហើយ តែចាំបាច់ក៏ត្រូវ
មានកីឡាករកីឡាការិនីប្រកបដោយសមត្ថភាពផងដែរ ។


ក្នុងថ្ងៃដដែលនេះដែរ នៅពេលល្ងាចសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត បាន
អញ្ជើញពិសារអាហារសាមគ្គីជាមួយក្រុមកីឡាករ
៣.០៨៣នាក់នៅសាលពិព័រណ៍កោះពេជ្រ។

កីឡាការិនី

ចំនួន

ហើយពេលនោះ

បានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន ឯកជនមួយចំនួនវិនិយោគលើវិស័យទឹកស្អាត
ទាំងនោះបានកាត់ចូលមកនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញហើយ ។ ដូច្នេះកិច្ចការដែល
ត្រូវធ្វើសុំឲ្យរដ្ឋាករទឹកស្វយ័ត ក្រុងភ្នំពេញទិញយកនូវបណ្តាញទឹកដែល
វិស័យឯកជនបានវិនិយោគនៅបណ្តាឃុំ

ដែលមុននេះស្ថិតនៅក្នុងខេត្ត

កណ្តាល។ ដូចនេះត្រូវបន្ថែមទុនមួយចំនួនទៀត ដើម្បីទិញយកបណ្តាញ
ទាំងនោះមកគ្រប់គ្រង ដើម្បីធានាការផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្នុងតម្លៃមួយដូចគ្នា ។

ព្រោះបច្ចុប្បន្នឃុំមួយចំនួន ដែលបានកាត់ចូលមកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅ
មានតម្លៃខ្ពស់ជាង

តម្លៃទឹករបស់រដ្ឋាករទឹកក្រុងភ្នំពេញ។

ចំណុចទី២.

ពិភាក្សាជាមួយអគ្គិសនីកម្ពុជាទាក់ទងការប្រើប្រាស់អគ្គិសនី ដើម្បីបញ្ចុះ

តម្លៃភ្លើង សម្រាប់ការបូមទឹកផ្គត់ផ្គង់ទឹកការប្រើប្រាស់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
ដែលជាផ្នែកមួយក្នុងការបញ្ចុះតម្លៃទឹក ។ សម្តេចតេជោបានស្នើឲ្យរដ្ឋាករ

ទឹកស្វយ័តរាជធានីភ្នំពេញបូមទឹកនៅពេលយប់ ព្រោះតម្លៃភ្លើងនៅពេល

យប់មានតម្លថោ
ៃ កជាងពេលថ្ងៃ (សម្រាបគោ
់ លដៅឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម) ។ សម្តេចតេជោបានស្នើឲ្យរដ្ឋាករទឹក ពិនិត្យមើលលទ្ធភាពក្នុងការ
សាងសង់អនុស្ថានីយចែកចាយដោយខ្លួនមួយ នៅរោងចក្រផលិតទឹក-

ស្អាតតែម្តង

ព្រោះអគ្គិសនីចេញពីអនុស្ថានីយចែកចាយមានតម្លៃថោក

ជាងអគ្គិសនី ដែលតចេញពីបណ្តាញ។ ចំណុចទី៣.ជំរុញការតបណ្តាញ
ទឹកទៅកាន់តំបន់ដែលមិនទាន់មានទឹក ទាំងតំបន់ទើបកសាងលំនៅដ្ឋាន
ថ្មី និងតំបន់ដែលប្រជាជនកំពុងរស់នៅ តែមិនទាន់មានបណ្តាញទឹក ។

 ព្រក
ឹ ថ្ងទ
ៃ ៦
ី ខែមសា
េ សម្តច
េ តេជោនាយករដ្ឋមន្រក
ី្ត ម្ពជា
ុ បានអញ្ជញ
ើ

ក្នុងឱកាសនោះ សម្តេចតេជោបានកោតសរសើរចំពោះក្រសួងអប់រំ

ជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវកំណាត់ផ្លូវ

កីឡាមានការរីកចម្រើន។ ទង់ជាតិកម្ពុជាត្រូវបក់នៅលើប្រទេសជាច្រើន

ជ្រោយចង្វា រាជធានីភ្នំពេញ ទៅដល់ថ្នល់កែងស្ថិតក្នុងឃុំសំបូរ ស្រុក

យុវជន និងកីឡា និងសហព័ន្ធកីឡាទាំងអស់ដែលបានខិតខំធ្វើឲ្យវិស័យ

នៅលើពិភពលោកតាមរយៈកីឡារបស់កម្ពុជា។ កីឡាបាននាំមកនូវកិត្តិយសជាតិនិងនាំមកនូវសាមគ្គីភាព

មិត្តភាពរវាងជនជាតិនៅលើពិភព

លោក ។ សម្តេចតេជោក៏បានអរគុណចំពោះក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ ដែលបាន
ចូលជួយគាំទ្រដល់វិស័យកីឡា ធ្វើឲ្យកីឡាមានការរីកចំរើនទៅមុខ ។

សម្តេចតេជោបានបន្ថែមថា បើទោះបីគ្មានស៊ីហ្គេម២០២៣ ក៏ដោយ

តែយើងត្រូវធ្វើឲ្យវិស័យកីឡារបស់យើងឈានឡើង។

កាលពីពេលមុន

យើងកម្របានឃើញកីឡាកររបស់យើង នាំយកមេដាយមាស មកកាន់
ប្រទេសជាតិណាស់

តែពេលនេះកីឡារបស់យើងបាននាំមកនូវមេដាយ

ជាតិលេខ៦ ប្រវែងជាង ៤០គីឡូម៉ែត្រចាប់ពីសង្កាត់ព្រែកលៀប ខណ្ឌ
បាធាយ ខេត្តកំពង់ចាម ។

ក្នុងពិធីនេះ ជាមួយនឹងការថ្លែងអំណរគុណដល់ការជួយពីរដ្ឋាភិបាល

នៃប្រទេសចិនក្នុងការស្តារ និងអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវ ស្ពាននៅ

កម្ពជា
ុ នោះ សម្តច
េ តេជោក៏បានបញ្ជាកផ
់ ងដែរអំពទ
ី ហ
ំ ទ
ំ ក
ឹ ប្រាកន
់ ស
ៃ ច
េ ក្តី

ត្រូវការក្នុងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យនេះបន្តទៀត។
សម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍ថា

សម្តេចនឹងទៅចូលរួមក្នុងសន្និសីទ

កំពល
ូ ទាក់ទងផ្លវូ មួយខ្សែក្រវ៉ាតម
់ យ
ួ នៅប្រទស
េ ចិននាខែឧសភា ខាងមុខ។

ពេលនោះ

ក៏មានទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់សម្តេចទៅកាន់ប្រទេសចិនផង
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ដែរ។ សម្តេចសង្ឃឹមថា កម្ពុជានឹងទទួលបានជាបន្តទៀតនូវជំនួយពីមិត្ត

អត្ថបទចំនួន ៧៩ អត្ថបទរបស់ឯកឧត្តម ស៊ី ជិនភីង ប្រធានាធិបតីចិន

ទៅ៧០០លានដុលរ្លា ហើយគោលដៅធំបផ
ំ ត
ុ របស់យង
ើ ទៅលើការកសាង

រួមមានសុន្ទរកថា សេចក្តីបង្គាប់បង្ហាញ និងសារលិខិតជូនពរជាដើម ។

ចិន។

ក្នុងមួយឆ្នាំផ្តោតសេចក្តីត្រូវការរបស់កម្ពុជាមានប្រមាណពី៥០០

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ។ នយោបាយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ នៅតែជាអាទិភាពនៃ

នយោបាយរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការដឹកនាំប្រទេស ។ គ្មាន
ជម្រើសណាឲ្យល្អ និងគ្មានជម្រើសណាឲ្យមានសមភាព ជាងការប្រើប្រាស់នូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ច

ក្នុងចន្លោះពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១២ ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤ ដែលក្នុងនោះ

បច្ចុប្បន្នសៀវភៅនេះបានបកប្រែជា ១៦ ភាសា ព្រមទាំងបោះពុម្ពផ្សាយ
បានចំនួន ៦លាន ២សែនក្បាលនៅលើសាកលលោកទាំងមូល។

ថ្លែងនៅក្នុងពិធីនេះសម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍ថា សៀវភៅស្តីពី

ឬការទទួលបានការគាំទ្រពីមិត្តចិននូវការ

ស៊ី ជីន ភីងៈ អភិបាលកិច្ចប្រទេសចិន នេះបានផ្តោតលើគំនិតជាសារវន្ត

រចនាសម្ព័ន្ធទាក់ទងវិស័យអប់រំ និងសុខាភិបាលវាសមភាពខ្លាំងណាស់ ។

ប្រធានាធិបតីចិនដែលក្នុងនោះគោលការណ៍គ្រឹះសម្រាប់ការអនុវត្ត គឺជា

កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដូចជាផ្លូវថ្នល់ ប្រឡាយទឹក អគ្គិសនី ឬហេដ្ឋា-

សម្តេចបានលើកជាឧទាហរណ៍ថា ដូចជាការកសាងផ្លូវថ្នល់ទាំងអ្នកមាន
ក៏ធដ
ើ្វ ណ
ំ
រើ អ្នកក្រកធ
៏ ដ
ើ្វ ណ
ំ
រើ ។ តាមរយៈនៃការតភ្ជាបន
់ ះេ បានរួមចំណក
ែ

កាត់បន្ថយគម្លាតរវាងទីក្រុងនិងជនបទ ។ បានធ្វើឲ្យទីក្រុងនិងជនបទ
មានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នា។

ទីក្រុងមានផ្លូវកៅស៊ូមានអគ្គិសនី

ប្រើប្រាស់ រីឯជនបទក៏មានផ្លូវកៅស៊ូ និងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ ។ សម្តេច

តេជោបន្តថា “ យើងពិតជាមានតម្រូវការទុនជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានា

ដែលក្នុងនោះមានមិត្តចិនដែលជាអ្នកផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានធំជាងគេ ” ។

 រសៀលថ្ងទ
ៃ ១
ី ០ ខែមសា
េ
សម្តច
េ តេជោ ហ៊ន
ុ សែន បានអញ្ជញ
ើ

ជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុង ពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងារ ឆ្នាំ២០១៦២០១៧

និងលើកទិសដៅឆ្នាំ២០១៧-២០១៨

រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទនៅវិមានសន្តិភាព។

របស់ក្រសួងកសិកម្ម

ក្នុងឱកាសនេះ សម្តេចតេជោបានអំពាវនាវដល់កសិករកម្ពុជា ឲ្យខិតខំ

ផលិតស្រូវប្រកបដោយគុណភាព បម្រើឲ្យការនាំចេញនិងចៀសវាងកុំឲ្យ

និងប្រមូលផ្តុំនូវសមិទ្ធផលការងារសំខាន់ៗរបស់ឯកឧត្តម ស៊ី ជីនភីង

គោលនយោបាយសង្គមនិយមយ៉ាងពិតប្រាកដរបស់ប្រទេសចិន និង មាន
គុណតម្លៃសមស្របនឹងសង្គមរបស់ប្រជាជាតិចិន។

ជាក់ស្តែងដើម្បីឱ្យ

ទ្រឹស្តីទាំងនេះនៅតែមានអត្ថិភាពក្នុងសង្គមចិន និងលើកតម្កើងកម្រិតនៃ
ការដឹកនាំ, ថ្នាក់ដឹកនាំចិនបានខិតខំរក្សាសុចរិតភាព និងតម្លាភាពនៃការ

អនុវត្តការងាររបស់ខ្លួន ។ ទន្ទឹមនេះគោលគំនិតនៅក្នុងសៀវភៅនេះក៏បាន

ផ្តោតលើការពង្រីកនូវកិត្យានុភាពនៃវប្បធម៌ ៥.០០០ឆ្នាំ ដ៏រុងរឿងរបស់
ប្រទេសចិន ដោយជំរុញឱ្យក្តីសុបិនចិនក្លាយទៅជាគោលការណ៍គ្រឹះក្នុង
ការផ្តល់សុភមង្គលជូនដល់ប្រជាជនចិន

។

ក្តីសុបិនចិននេះក៏បានរួម

សុខសន្តិភាពក្នុងតំបន់និងពិភពលោក

បន្ថែមពីលើសុខសន្តិភាពក្នុង

បញ្ចូលនូវការអភិវឌ្ឍអរិយធម៌ អេកូឡូស៊ី និងការរួមចំណែកជំរុញឱ្យមាន
ប្រទេស ដែលចិនបានផ្តល់ជូនប្រជាជនរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៤៩
មក ។

សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថា “ចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចាប់ឤរម្មណ៍ជា

មានជាតិពុល ឬសារធាតុផ្សេងៗបង្កប់នៅក្នុងអង្ករ។ការបាត់បង់ទីផ្សារ គឺ

ពិសេស គឺការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្នុងនាមជាអ្នកជិតខាង

សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថា ការបើកទីផ្សារនៅសហភាពអ៊ឺរ៉ុប កម្ពុជាមិន

ពិភពលោក” ។ ចិនបានក្លាយជាសមាជិកយ៉ាងសកម្មកង
ុ្ន ការពន្លាតសន្តភា
ិ ព

ជាមហន្តរាយមួយសម្រាប់កសិករកម្ពុជា ។
មានការប្រកួតប្រជែងនោះទេ

ព្រោះកម្ពុជាបាននាំចេញនូវប្រភេទអង្ករ

ក្រអូបនិងអង្ករសរីរាង្គ ។ ដូចនេះត្រូវនាំគ្នាខិតខំផលិតពូជសុទ្ធល្អនិងគ្មាន
ជាតិពុលណាមួយនៅក្នុងអង្កររបស់កម្ពុជា

ដែលនាំចេញទៅអឺរ៉ុបដែល

អាចឲ្យខូចឈ្មោះ និងបាត់បង់ទីផ្សារ ។ សម្តេចតេជោរំលឹកថា កន្លង

ទៅតែងមានការលើកឡើងថា មានការបង្កប់សារធាតុផ្សេងៗនៅក្នុងអង្ករ

ល្អ, ជាមិត្តល្អនិងជាមិត្តពិតប្រាកដជាមួយបណ្តាប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុង

ជូនដល់ពិភពលោក។ ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនគឺជាគំរូដ៏ល្អដល់
ប្រទេសដទៃទៀតផងដែរ។ ភាពរីកចម្រើននិងឧត្តមភាពរបស់ប្រទេស

ចិនបានជួយយ៉ាងខ្លាំងដល់ពិភពលោក ដោយសារតែចិនបានប្រកាន់ខ្ជាប់
នូវគោលការណ៍សន្តិសហវិជ្ជមាន ។


ព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមេសា សម្តេចតេជោបានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏

របស់កម្ពុជា ដែលនាំចេញទៅក្រៅប្រទេស។ ការបាត់បង់ទីផ្សារ គឺមហន្ត-

ខ្ពងខ
់ ស
្ព ក
់ ង
ុ្ន ពិធប
ី គ
្រ ល់សញ្ញាបត្រដល់នស
ិ ្សិតសាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរប
ុ៉

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខិតខំចរចាជាមួយ វៀតណាម ក្នុងការទទួល

ទីនោះសម្តេចតេជោបានថ្លែងទាក់ទងទៅដល់ពលករខ្មែរ ដែលកំពុងធ្វើការ

ម៉ឺនតោន ។ រាជរដ្ឋាភិបាល នឹងខិតខំចរចាជាមួយប្រទេសផ្សេងៗ ដើម្បីនាំ

តឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង។

រាយដ៏ធំសម្រាប់កសិករកម្ពុជា។ សម្តេចតេជោបន្តថា នៅក្នុងតំបន់អាស៊ី
ទិញអង្ករពីកម្ពុជាចំនួន ៣០ម៉ឺនតោន, ជាមួយប្រទេសចិនចំនួន ២០
ចេញអង្ករកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារក្រៅប្រទេស។

នេះជាការប្រឹងប្រែងឲ្យ

(AEU) ចំនួន ១.៨៨៥ នាក់ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ រាជធានីភ្នំពេញ។នៅ

នៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េឬកូរ៉េខាងត្បូងនិង ការវាយតម្លៃអំពីស្ថានភាពតានសម្តេចតេជោបានអំពាវនាវដល់ពលករខ្មែរ ដែលកំពុងបំពេញការងារ

កសិករយើងមានទីផ្សារ មិនមែនជាការព្រងើយកន្តើយនោះទេ ។

នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង និងឪពុកម្តាយ បងប្អូនរបស់ពលករនៅឯក្នុង

ចូលរួមជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយលើកដំបូងនូវសៀវភៅស្តីពី “ ស៊ី

ស្ថានទូតកម្ពជា
ុ នៅទីនោះ បានធ្វកា
ើ រតាមដានយ៉ាងយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់បផ
ំ ត
ុ ។

 ព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែមេសា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញ

ជីន ភីងៈ អភិបាលកិច្ចប្រទេសចិន” ជាខេមរភាសានៅវិមានសន្តិភាព ។

ប្រទេសឲ្យរក្សានូវភាពស្ងប់ស្ងៀមកុំព្រួយបារម្ភ ពីព្រោះរាជរដ្ឋាភិបាលនិង

សម្តេចតេជោបានបន្តថា សម្តេចបានខិតខំចរចាជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េ

ពិធន
ី ះេ ក៏មានវត្តមានឯកឧត្តម ជាំង ជានគ័រ រដ្ឋមន្តក
ី្រ ម
ុ្រ ប្រក
ឹ ្សាព័តមា
៌ ន

សុំឲ្យរដ្ឋាភិបាល

និងពេញសមត្ថភាព នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំព្រះរាជាណា-

តែខ្មែរមួយទេគឺមានវៀតណាម ថៃ ហ្វីលីពីន ចិនក៏មាន ។យើងបានខិតខំ

នៃសាធារណរដ្ឋបជា
្រ មានិតចិន ឯកឧត្តម សុង ប៉ ឯកអគ្គរដ្ឋទត
ូ វិសាមញ្ញ

ចក្រកម្ពុជាផងដែរ ។

សៀវភៅ “ស៊ី ជីន ភីងៈ អភិបាលកិច្ចប្រទេសចិន” បានចងក្រងនូវ

ដើម្បីសុំឲ្យកូរ៉េទទួលយកពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅកូរ៉េ

ឲ្យបានច្រើន។ កូតាការងារនៅកូរ៉េគឺជាការដណ្តើមគ្នា ព្រោះមិនមែនមាន
បង្កើនតាំងពីរាប់រយរហូតដល់រាប់ម៉ឺននាក់

បែរទៅជាការខាតបង់ដោយ

សារការភ័យខ្លាចគ្មានហេតុផលជាការមិនល្អទេ ៕
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រដ្ឋសភា បើកសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី៨ នីតិកាលទី៥ ក្រោម
អធិបតីភាពសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន

ទ

សម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គរដ្ឋសភាលើកទី៨ នីតិកាលទី៥
កាលពីថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ រដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រ

កម្ពុជា បានបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី៨ នីតិកាលទី៥ ក្រោមអធិបតី
ភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ សម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ

និងដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពី

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងនាមតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកណ្តាល

និងមានការចូលរួមពីតំណាងរាស្រ្តមកពី

គណបក្សទាំងពីរដែលមាន អាសនៈ ក្នុងសភាចំនួន ៩៩រូបផងដែរ។
ព្រះរាជសារព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ

សីហមុនី

ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជូនសម័យប្រជុំ

រដ្ឋសភាលើកទី៨

ហេង

នរោត្តម

សំរិន

នីតិកាលទី៥

ប្រធានរដ្ឋសភា

ដែលអានដោយសម្តេចពញាចក្រី

បានលើកឡើងថា

ព្រះមហាក្សត្រ

បាននូវសង្គមកម្ពុជាមួយ
ស្ថិរភាពនយោបាយ

ប្រកបដោយភាពសុខដុមរមនាមានសន្តិភាព

សន្តិសុខ

និងសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គម។

ជាមួយនេះ

ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព និងសមធម៌ គឺការធ្វើឱ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើន
យូរអង្វែង។

ព្រះរាជសាររបស់ព្រះករុណាសង្កត់ធ្ងន់ថា

រយៈកាលកន្លងមកនេះ

រដ្ឋសភា និងរាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀត លើវិស័យ
សុខាភិបាល អប់រំ និងសង្គមកិច្ច ដោយបានបង្កើនថវិកាជាតិយ៉ាងច្រើន

នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧ នេះ ។ ការវិនិយោគជាមួយវិស័យសិក្សាធិការ និងសុខាភិបាល គឺជាការវិនិយោគដ៏ល្អមួយ ព្រោះការសិក្សា និងគ្រួសារជាមូលដ្ឋាន
គ្រឹះដ៏គង់វង្ស របស់ប្រទេសជាតិយើង។

ព្រះករុណាក៏បានកោតសរសើរយ៉ាងជ្រាលជ្រៅផងដែរ ចំពោះសម្តេច

នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានកោតសរសើរ និងថ្លែងអំណរគុណដ៏ជ្រាល

អគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតអនុប្រធានទី២ រដ្ឋសភា ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ជាប្រធាន

ស្ថិរភាពនយោបាយ និងសង្គម សន្តិភាព និងសន្តិសុខផ្ទៃក្នុង និងគ្រប់គ្រង

ជ្រៅបំផុតចំពោះសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា

គណៈកម្មការ និងសមាជិកសមាជិការដ្ឋសភាទាំងអស់ ដែលបានបំពេញ

ការងារអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្ត ពុំគិតពីការនឿយហត់ ខិតខំយកចិត្តទុកដាក់
ក្នុងការបម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋ

នេះ។

និងសង្គមជាតិក្នុងវិស្សមកាលកន្លងមក

ព្រះរាជសារនេះបានបញ្ជាក់ថា ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សម្តេច ឯក-

ឧត្តម និងលោកជំទាវ សមាជិក សមាជិកានៃរដ្ឋសភាគ្រប់រូប គឺជា

កម្ពុជា ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការរក្សា
សេដ្ឋកិច្ច បានធ្វើឱ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងកាត់
បន្ថយភាពក្រីក្រកម្រឹតខ្ពស់ ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។

នៅក្នុងថ្ងៃបើកសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៨ នេះដែរ រដ្ឋសភា បាន

ប្រកាសទទួលស្គាល់ឯកឧត្តម ជា

វ៉ាន់ដេត ជាតំណាងរាស្ត្រថ្មីនៃ

មណ្ឌល តាកែវជំនួសសម្តេចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន ដែលទទួលមរណភាព។

សម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៨ ក៏បានអនុម័តផងដែរ សេចក្តីស្នើច្បាប់

សកម្មភាពបម្រើប្រជាពលរដ្ឋ ជាតំណាង ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោត ដោយ

ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការ នៃក្រុមនីតិប្បញ្ញត្តិ

ប្រជារាស្តនៅ
្រ តាមមូលដ្ឋានព្រមទាំងទទួលយកបញ្ហាកង្វល់ និងការលំបាក

ពិធីសារទី៣ ធ្វើវិសោធនកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម ទំនិញ នៅក្រោម

បានអញ្ជើញយ៉ាងសកម្មចុះសួរសុខទុក្ខ

និងជួយដោះស្រាយបញ្ហាដល់

ទាំងឡាយ របស់បជា
្រ រាស្តម
្រ កជម្រាបជូនរាជរដ្ឋាបាល ដើម្បីរះិ រកវិធានការ

ដោះស្រាយរាល់បញ្ហាទាំងនោះ សង្ឃឹមថា រដ្ឋសភាដ៏ឧត្តុង្គឧត្តម ជាតំណាង
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូល នឹងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែង ដោះស្រាយបញ្ហា ប្រឈម

ចំពោះមុខបន្តទៀត ដើម្បីសម្រេចឱ្យបាននូវទិសដៅរួមជាជំហានៗ ធានា

ដោយសំឡេង ៨៧ និងអនុម័តសេចក្តីព្រាងស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើ
កិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌ ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ សេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយ
ក្នុងចំណោមរដ្ឋាភិបាល

នៃប្រទេសជាសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ី

អាគ្នេយ៍ និងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដោយសំឡេង ៩២ នៃសមាជិក សមាជិកា
រដ្ឋសភាទាំងមូលដែលបានចូលរួម ៕
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រីករាយបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំរកា ក្នុងអង្គរសង្រ្កាន្តនាខេត្តសៀមរាប


ខេត្តសៀមរាប មានទេសចរជាងមួយលាននាក់ជាមួយនឹងចំណូលជិត

១០០ លានដុល្លារទូទាំងប្រទេសមានភ្ញៀវក្នុងស្រុកជាងបីលាននាក់

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត
ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួមក្នុង ព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្រ្កាន្តលើកទី៥នៅខេត្តសៀមរាប

ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស ២៥៦១

គ.ស២០១៧ បានចូលមកដល់នៅថ្ងៃ៣ រោច ខែចេត្រវេលាម៉ោង

ផាប់ស្ទ្រីត និងសួនច្បារមុខព្រះរាជដំណាក់។

ព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្រ្កាន្តលើកទី៥ ឆ្នាំនេះ ក៏ដូចជាឆ្នាំមុនៗដែរ

០៣ និង១២ នាទីរំលងអ្រធាត្រ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី ១៣ ឈានចូល

បានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមវត្តមាន ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តម របស់សម្តេច អគ្គមហា-

ជាបុត្រីទី៦ នៃកបិល មហាព្រហ្ម។ សង្រ្កាន្តឬឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំ រកា ថ្ងៃសុក្រ

កម្ពុជា និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន។

ថ្ងៃសុក្រទី ១៤ ខែមេសា ដោយមានទេវតាព្រះនាម កិមិរាទេវី
៣ រោច ខែចេត្រ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១៤ ខែមេសាគ.ស ២០១៧ វេលាម៉ោង

សេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រ
ព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា ដែលជាថ្ងៃប្រកាសបើកព្រឹត្តិការណ៍

០៣ និង ១២ នាទី គឺជាថ្ងច
ៃ ល
ូ ឆ្នាំ រកា នព្វសក
័ ជាវារៈមហាសងន
្ក្រា ្ត ។

អង្គរសង្រ្កាន្តជាផ្លូវការ ថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមដែលមានប្រជាពល

ថ្ងៃអាទិត្យ៥ រោច ខែចេត្រត្រូវ នឹងថ្ងៃទី ១៦ ខែមេសាវេលាម៉ោង០៦

ជល់ដំរីដែលជាទីប្រារព្ធពិធីសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបង្ហាញ

ថ្ងសៅ
ៃ
រ៍ ៤ រោច ខែចត
េ ្រ ត្រវូ នឹងថ្ងទ
ៃ ី ១៥ ខែមសា
េ ជាវារៈវ័នបត ។

និង ៤៦ នាទី៤៨ វិនាទី គឺជាវារៈឡើងស័ក ។

ក្នុងឱកាសបុណ្យប្រពៃណីជាតិដ៏ធំប្រចាំឆ្នាំនេះ

ប្រជាពលរដ្ឋ

កម្ពជា
ុ ទាំងក្នង
ុ និងក្រៅបទ
្រ ស
េ បានរៀបចំខន
ួ្ល ប្រាណ សម្លៀកបំពាក់
ផ្ទះសម្បែង

ដើម្បីទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីរយៈពេលបីថ្ងៃនេះដោយក្តី

អំណរ។ ទន្ទម
ឹ នេះអាជ្ញាធរខេត្ត រាជធានី ទូទាង
ំ ប្រទស
េ និងតាមវត្ត

អារ៉ាម

ដោយមានកិច្ចសហការជាមួយផ្នែកពាក់ព័ន្ធនានាក៏បាន

ប្រារព្ធសង្រ្កាន្ត

និងបង្កបរិយាយកាសកម្សាន្តសប្បាយរីករាយជូន

ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការលេងល្បែងប្រជាប្រិយទាំងឡាយ។

ដោយឡែកនៅខេត្តសៀមរាប ដែលជាក្រុងទេសចរណ៍វប្បធម៌

រដ្ឋក្នុងខេត្ត អ្នកទេសចរជាតិ អន្តរជាតិយ៉ាងច្រើនកុះករនាទីលាន
នូវអារម្មណ៍រំភើបរីករាយ ដែលបានអញ្ជើញបើកព្រឹត្តិការណ៍អង្គរ
សង្រ្កាន្តលើកទី៥ ខេត្តសៀមរាបនេះ។ សម្តេចតេជោបានកោត

សរសើរដល់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ដែលបានរៀបចំ

អង្គរសង្រ្កាន្ត រយៈពេល៥ ឆ្នាំកន្លងទៅប្រកបដោយជោគជ័យដ៏
ត្រចះត្រចង់សម្រាប់កូនខ្មែរទាំងអស់គ្នា។ គ្មានជោគជ័យណាមួយ

ដែលកើតឡើងដោយឯងៗនោះឡើយ ប្រសិនបើអង្គរសង្ក្រាន្តនេះ
មិនមានការចូលរួមពីអក
្ន រាល់គ្នា ជាពិសស
េ កម្លាង
ំ យុវជនសហភាព
សហព័ន្ធ។

សម្តច
េ តេជោបានរំលក
ឹ ដោយសំដៅទៅលើកត្តា សុខសន្តភា
ិ ព។

ប្រវត្តិសាស្រ្ត ពោរពេញដោយប្រាង្គប្រាសាទជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌ

សម្តេចបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ដោយមានសុខសន្តិភាពរបស់ប្រទេស

សហការជាមួយក្រសួងទេសចរណ៍

ក្រីក្រ ព្រមទាំងអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ ទៅកំសាន្តទីណាក៏បានតាម

ពិភពលោកសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា (ស.ស.យ.ក.) រួម

អាជ្ញាធរដែនដីបានរៀបចំ

ព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្ត ព.ស. ២៥៦០-២៥៦១ គ.ស.២០១៧

លើកទី៥ ក្រោមប្រធានបទ “ការចូលរួមអបអរសាទរពិធប
ី ណ
ុ ្យចូល

ឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ”

នៅទីតាំងផ្សេងៗគ្នារួមមានបរិវេណខាង

មុខ ប្រាសាទអង្គវត្ត, លានជល់ដំរី, បរិវេណពិព័រណ៍អង្គរឃ្យុងយូ,

បានផ្តល់ឱកាសដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមនិង បានកាត់បន្ថយភាព
ចំណង់ចណ
ំ ល
ូ ចិតរ
្ត ៀងៗខ្លន
ួ ។ ប៉ន
ុ ដ
្តែ ច
ូ គ្នានេះគឺនៅមុនឆ្នា១
ំ ៩៩៨
ការជួបជុំនៅខេត្តសៀមរាប និងការធ្វើដំណើរទូទាំងប្រទេសមិន
អាចធ្វើបាននោះទេ

ព្រោះប្រទេសកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសង្រ្គាមនៅ

ឡើយ។ សម្តេចតេជោបានថ្លែងផងដែរថា កម្មករកម្មការិនី មន្ត្រី
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រាជការ និងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ និងយោធិនពិការ ត្រូវបានដំឡើង

រហូតដល់

វិស័យទេសចរណ៍នៅខេត្តសៀមរាប បានចាប់ផ្តើមពីសូន្យទេស-

នាក់កើនឡើង

ប្រាក់បៀរវត្សរ៍ ដោយសារមានដំបូលសន្តិភាពនេះ។ ដោយឡែក

ចរណ៍ និងសណ្ឋាគារចាស់ៗតែពីរប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់ទទួលភ្ញៀវ
ទេសចរ ប៉ុន្តែពេលនេះភ្ញៀវទេសចរបានកើនឡើងដល់ជាង ៥

លាននាក់ ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ ទន្ទឹមនេះសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី
កម្ពុជាក៏បានថ្លែងអំណរព្រះគុណ

ចំពោះព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្ន

ដែលព្រះអង្គតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុត ចំពោះវប្បធម៌របស់
ខ្មែរ ។ សម្តេចបានថ្វាយព្រះពរ ចំពោះព្រះមហាក្សត្រ និងព្រះមហា-

៩៥លានដុល្លារអាមេរិក។

ភ្ញៀវទេសចរបរទេសមក

ទស្សនាខេតស
្ត ៀមរាប ក្នង
ុ អំឡង
ុ ពិធប
ី ណ
ុ ្យនេះ មានចំនន
ួ ៣១.៨០០
៧,៨០%

បើធៀបរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ

២០១៦។ ឯកឧត្តមបន្តថា សន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ និងអនាម័យ
មានភាពល្អប្រសើរក្នុងអំឡុងពិធីបុណ្យអង្គរសង្រ្កាន។

គួររំលក
ឹ ថា ក្នង
ុ ព្រត
ឹ កា
ិ្ត រណ៍អង្គសង្រាន
្ក ឆ
្ត ២
ំ្នា ០១៦ ខេតស
្ត ៀមរាប

ទទួលបានចំណូលសេដ្ឋកិច្ចបានចំនួនប្រមាណ

និងភ្ញៀវជាតិ និងអន្តរជាតិចំនួន ១,៣លាន នាក់។

៨០លានដុល្លារ

ដោយឡែកស្ថិតិ ដែលរៀបចំដោយក្រសួងទេសចរណ៍ បាន

ក្សត្រី សូមព្រះអង្គទាំងទ្វេមានសុខភាពល្អបរិបូណ៍ ដើម្បីគង់ជាម្លប់

បង្ហាញថា ទេសចរក្នុងស្រុកបានដើរលេងបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីបីថ្ងៃគិត

ឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីនេះ ។

ចំនួនជាងបីលាននាក់ ។ ចំនួននេះកើនជាង ៣០% បើធៀប ទៅនឹង

ដល់កូនចៅ និងសូមជូនពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ នៅក្នុង
នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្រ្កាន្ត

ដែលបានប្រព្រឹត្តពីថ្ងៃទី១៤

ដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែមេសានោះ មានកម្មវិធីពិសេសៗជាច្រើន ដែល

សុទ្ធសឹងតែឆ្លុះបញ្ជាំងពីអរិយធម៌ វប្បធម៌ ទំនៀមទំលាប់ និង
ប្រពៃណីខ្មែរ

ដូចជាកម្មវិធីមហោស្រពវប្បធម៌បុរាណក្រោមទិដ្ឋ

ភាព “ប្រវត្តិមួយសតវត្សរ៍នៃរបាំព្រះរាជទ្រព្យខ្មែរ” ចាប់ពីឆ្នាំ១៩០៦
ដល់ឆ្នាំ ២០១៦ ក្រោមស្នាព្រះហស្ថរបស់សម្តេចព្រះរាម នរោត្តម

បុប្ផាទេវី ។

សិល្បៈល្ខោនខោល បានយកមកសម្តែងជាផ្ទាំង

ទស្សនីយភាពទ្រង់ទ្រាយធំ

ក្រោមការរៀបចំដំឡើង

និងដឹកនាំ

ដោយក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ។ ក្រៅពីកម្មវិធីពិសេសៗ
ខាងលើព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តឆ្នាំ២០១៧ ក៏នាំមកនូវកម្មវិធីជា
ច្រើនផ្សេងទៀតដូចជា កម្មវិធីភូមិខ្ញុំ កម្មវិធីអភិរក្សបេតិកភណ្ឌ កម្ម

ពីថ្ងៃទី១៤ ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ នេះមាន
បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ៣ថ្ងៃ កាលពីឆ្នាំទៅមិញ ។ ស្ទើរគ្រប់ខេត្តសុទ្ធតែ
ទទួលភ្ញៀវបានលើសជាងឆ្នាំទៅ

ពីមួយភាគរយដល់ទៅជាង

៥០%។ ដូចជាខេត្តកំពង់ធំកើន៥៧%។ នៅក្រុងភ្នំពេញមានភ្ញៀវ
ប្រមាណជាង ១៣ម៉ឺននាក់ ។

ខេត្តព្រះសីហនុទទួលបានភ្ញៀវ

ទេសចរប្រមាណ ១៤ម៉ឺននាក់ កើនឡើង១២៣%។ ខេត្តកំពត
ទទួលភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិជាង ៩ម៉ឺននាក់កើនជាង ៣០%។
ខេត្តក្រចេះទទួលបានភ្ញៀវទេសចរជិត ១៥ម៉ឺននាក់ ក្នុងនោះភ្ញៀវ
ទេសចរអន្តរជាតិមានចំនួន ១ ៣៥៧ នាក់ កើនឡើង ១,៣០%។
ខេត្តមណ្ឌលគីរី

មានភ្ញៀវទេសចរបានទៅកម្សាន្តជាង១៨.៥០០

នាក់ គឺកើនឡើងជិត ៤១%៕

វិធីទាញព្រ័ត្រមិត្តភាពអង្គរសង្ក្រាន្ត កម្មវិធីគុណល្បុក្កតោជាដើម។
និងមានការដង្ហែរយកមកដាក់តាំងបង្ហាញផងដែរនូវ ចាប៉ីដងវែង

យក្ស សម្បុកមាន់យក្ស ការបង្ហាញនូវគំរូឡដុតកុលាភាជន៍របស់
បុព្វបុរសខ្មែរដែលធ្វើកំណាយឃើញ។ល។

ផ្តម
ើ ចេញពីការចូលរួមអបអរបុណ្យចូលឆ្នាថ
ំ ប
ី្ម ព
្រ ណ
ៃ ជា
ី តិ ដែល

ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេស ឈប់សម្រាកពីការងារ និងការ

រៀបចំពត
ឹ្រ កា
ិ្ត រណ៍អង្គរសង្រាន
្ក ផ
្ត ងនោះ បានធ្វឲ
ើ ្យក្នង
ុ ឱកាសបុណ្យ

ចូលឆ្នាំថ្មីនេះ ទូទាំងប្រទេសមានភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកជាងបីលាន
បានធ្វើដំណើរកម្សាន្ត និង និយាយដោយឡែកតែខេត្តសៀមរាប

មានចំនួនជាងមួយលាននាក់ (គិតទាំងទេសចរបរទេសជាង ៣ម៉ឺន
នាក់)។

ឯកឧត្តម ថោង ខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទេសចរណ៍បានបញ្ជាក់

បន្ទាប់ពីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីបញ្ចប់ថា

រយៈពេលបួនថ្ងៃនៃបុណ្យចូល

ឆ្នាំថ្មីគិតចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ដល់១៦ មេសាខេត្តសៀមរាបទទួលបាន
ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិជាង១,៦លាននាក់ កើនឡើងជាង

២២%បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ បើគិតភ្ញៀវក្នុង
ស្រុកម្នាក់ៗចំណាយជាមធ្យម

៥០ដុល្លារ

និងភ្ញៀវអន្តរជាតិ

ចំណាយ ៥០០ដុល្លារ កម្ពុជាទទួលបានចំណូលពីព្រឹត្តិការណ៍នេះ

ទិដ្ឋភាពមួយចំនួនក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្រ្កាន្តលើកទី ៥
នៅខេត្តសៀមរាប
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សន្និបាតគណៈឃោសនាអប់រំ ឆ្នាំ២០១៧
 សតិអារម្មណ៍វិជ្ជមាននៅតែគ្របដណ្តប់ក្នុងសង្គម

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានៅតែមានឧត្តមភាព

ឯកឧត្តម ទេព ងន សមាជិកគណៈអចិនយ
្រៃ្ត ៍ នៃគណៈកម្មាធកា
ិ រកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
អញ្ជើញចូលរួមក្នុងសន្និបាតគណៈឃោសនាអប់រំគណៈកម្មាធិការកណ្តាលឆ្នាំ២០១៧

នៅថ្ងៃទី ១០-១១ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០១៧ គណៈឃោសនាអប់រំ

នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល
អប់រំឆ្នាំ២០១៧

បានបើកសន្និបាតគណៈឃោសនា

ដោយមានសមាជិក

សមាជិកា

ជាប្រធាន

អនុប្រធាន និងមន្រ្តីគណៈឃោសនាអប់រំ រាជធានី ខេត្ត ក្រសួង
ស្ថាប័ន និងបណ្តាអង្គការយុវជន គណបក្ស ចូលរួមចំនួនសរុប ៨៧

រូប (ស្រី ០៧ រូប) ។ អង្គសន្នបា
ិ តនេះបានប្រពត
ឹ្រ ទៅ
ិ្ត ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ទេព ងន សមាជិកគណៈអចិនយ
្រៃ្ត ៍ នៃគណៈកម្មា-

ធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ។

អង្គសន្និបាតបានពិភាក្សា និងឯកភាពលើរបាយការណ៍អំពី

លទ្ធផលការងារឃោសនាអប់រំ

ឆ្នាំ២០១៧

ឆ្នាំ២០១៦

និងទិសដៅការងារ

ដែលបានលើកឡើងអំពីលទ្ធផលការងារសំខាន់ៗ

ដែលគណៈឃោសនាអប់រំគ្រប់ថ្នាក់ សម្រេចបាននាពេលកន្លង

មក,

អំពីចំណុចខ្លាំង

និងចំណុចខ្សោយនៃ

សភាពការណ៍

សតិអារម្មណ៍របស់ប្រជាជន មហាជន និងទិសដៅការងារ ដែល
ត្រូវអនុវត្តបន្តក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់

ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស

ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់នាពេលខាងមុខ ។ អង្គសន្និបាតបានពិភាក្

សាស្វង
ែ យល់អព
ំ ី សភាពការណ៍នយោបាយសតិអារម្មណរ៍ បស់ប្រ
ជា- ជន មហាជន មន្ត្រីរាជការ កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ និងមជ្ឈដ្ឋាន
ផ្សេងៗទៀតក្នុងសង្គម ដោយពិនិត្យទាំងចំណុចវិជ្ជមាន ចំណុច

អវិជ្ជមាន និងបណ្តាមូលហេតុ ហើយបានធ្វើការកត់សម្គាល់បក
្រ ប
ដោយមោទនភាពចំពោះ
ឆ្នោតខាងមុខនេះ ។

ប្រៀបរបស់គណបក្សសម្រាបកា
់ របោះ

នៅក្នុងឱកាសនេះឯកឧត្តម ទេព ងន ក៏បានផ្តាំផ្ញើរ សមាជិក

សមាជិកា អង្គសន្និបាតឲ្យខិតខំយកចិត្តទុកដាក់អប់រំមន្ត្រី និងសមា-

ជិកគណបក្ស អំពប
ី ព
ុ ហ
្វ ត
េ ដ
ុ ត
៏ ម
ឹ្រ ត្រវូ របស់គណបក្ស អំពម
ី នសិកា

ស្នេហាជាតិ

និងប្រជាជនអំពីស្មារតីសាមគ្គីភាព

ឯកភាពផ្ទៃក្នុង

គណបក្ស កសាងខ្លន
ួ ឲ្យក្លាយជាមន្តល
ី្រ រ្អ បស់បជា
្រ ជន ដើម្បីសម្រេច

នូវរាល់ភារកិច្ចរបស់គណបក្ស ។ ត្រូវអប់រំប្រជាជន មហាជន ឲ្យ

យល់ដឹង អំពីសមិទ្ធផលធំៗ ដែលគណបក្សបានសម្រេច ជូនជាតិ
ពិសេសអំពីតម្លៃ នៃសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍព្រមទាំងគោល ជំហរ

ដ៏រឹងមាំ ប្តូរផ្តាច់របស់គណបក្សក្នុងការថែរក្សា សន្តិភាព និងស្ថិរភាព
នយោបាយ ។ អប់រំឲ្យប្រជាជនយល់ដឹងអំពី ឧបាយកលដ៏ពិស-

ពុលរបស់ក្រុមប្រឆាំង មជ្ឈដ្ឋានអគតិ ផ្សេងៗ និងពួកអមិត្តដែល

តែងរកគ្រប់វិធីបំផ្លាញសង្គមជាតិយើង ។ យកចិត្តទុកដាក់តាមដាន
ព័ត៌មានគ្រប់ប្រភេទ វាយបកឲ្យទាន់ពេលវេលា និងមានប្រសិទ្ធ

ភាព ប្រឆាំងនឹង ឧបាយកលទុច្ចរឹត និងសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្ររបស់
ក្រុមប្រឆាំង ដើម្បីរក្សាកិត្យានុភាព និងប្រជាប្រិយភាពរបស់គណ

បក្ស និងធ្វើឲ្យប្រជាជនឃើញច្បាស់នូវសារជាតិអាក្រក់របស់ពួក

ប្រឆាំង ។ ត្រវូ យកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់ដល់ការអប់រន
ំ យោបាយសតិអារម្មណ៍

ដល់យុវជនគ្រប់មុខសញ្ញាទាំងអស់ ឲ្យមាន ការយល់ដឹងត្រឹមត្រូវ
អំពីគណបក្ស

អំពីកម្មវិធីនយោបាយ

គោលការណ៍

គោល

នយោបាយរបស់គណបក្ស ជាពិសេសគោលនយោបាយ ចំពោះ

យុវជន ជំរុញចលនា និងលើកទឹកចិត្តយុវជន ចូលរួមអនុវត្តទិសដៅ
ភារកិច្ចចំពោះមុខ របស់គណបក្ស ហើយបន្តខិតខំកសាងពង្រីក
បក្សក្នុងជួរ យុវជនឲ្យបានច្រើន និងជាប្រចាំ ។

ឯកឧត្តម ទេព ងន បានសង្កត់ធ្ងន់ថា អនុវត្តបាននូវប្រការ

ខាងលើនេះ

គឺជាការចូលរួមពិតប្រាកដនៃការងារឃោសនាអប់រំ

គ្រប់ថ្នាក់ គ្រប់ផ្នែក ក៏ដូចមន្ត្រីម្នាក់ៗក្នុងការ កសាងពង្រឹងគណបក្ស

ឲ្យកាន់តែរឹងមាំលើគ្រប់វិស័យ ដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅដណ្តើមជ័យ-

ជម្នៈក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខ ៕
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រសៀលថ្ងៃទី ០៩ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្តម

បណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ គណៈ

កម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អនុប្រធាន

ទី២ រដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាប្រធាន

ក្រុមការងារគណបក្សថ្នាក់ កណ្តាល ចុះជួយខេត្តកំពង់ធំ
ជាមួយបេកជ
្ខ នពេញសិទ្ធ និងបេកជ
្ខ នបម្រុង

បានអញ្ជញ
ើ ជាអធិបតីភាពដ៏ខង
្ព ខ
់ ស
្ព ់ ពិធស
ី ណ
ំ
ះេ សំណាល

សម្រាប់ការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ របស់គណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងខេត្តកំពង់ធំ ចំនួន ១.៣១៨នាក់។ សមាជិក គណបក្សខេត្ត ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយឃុំ ព្រមទាំងមន្ត្រីគណបក្ស
សំខាន់ៗ មួយចំនួនទៀតដែលបានចូលរួមសរុបចំនួន១.៨១៨នាក់ ។ ពិធីបាន ប្រារព្ធឡើងនៅភូមិត្រពាំងស្វាយ ឃុំបល្ល័ង្ក ស្រុកបារាយណ៍
ខេត្តកំពង់ធំ ។

នៅថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន

សមាជិកា គណៈអចិន្ត្រៃយ៍ គណៈកម្មាធិការកណ្តាល ឧបនាយក
រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងទំនាក់ ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និង

អធិការកិច្ចបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុង ពិធីតភ្ជាប់ព្រះកេសទៅនឹង

ព្រះពុទ្ធរូប ៥ព្រះអង្គ និងការតភ្ជាប់ដងខ្លួនជាមួយនឹងទ្វាររបាចំនួន
២ នៅខេត្តសៀមរាប ។ លោកជំទាវ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ម៉ែន

សំអន បានថ្លែងនូវការកោតសសើរ ចំពោះការខិតខំស្រាវជ្រាវដើ
ម្បីស្វែងរកបំណែក ក៏ដូចជាការប្រមូលនូវបំណែកនៃព្រះពុទ្ធរូប និ
ងបំណែកនៃរូបបដិមារដទៃទៀតយកមកតភ្ជាប់ និងផ្គុំឡើងវិញ ដើ
ម្បីឲ្យរូបទាំងនោះមានលក្ខណៈពេញលេញឡើងវិញ

។

លោកជំទាវបាន បន្តថា ការប្រមល
ូ និងការតភ្ជាបន
់ ះេ គឺជាការរក្សាទុកនូវវត្ថប
ុ រា
ុ ណ របស់ខរែ្ម ដែលជាស្នារដៃរបស់ដូនតាបានបន្សល់ទុកឲ្យ
និងការរក្សាទុក នូវវត្ថុបុរាណទាំងនោះឲ្យចំកន្លែងនៅគង់វង្ស និងសុវត្ថិភាព។

រសៀលថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម កែ គឹមយ៉ាន
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ គណៈកម្មាធិការកណ្តាល ឧបនាយក
រដ្ឋមន្ត្រី ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រធានក្រុមបក្សចំនួន

២០៤៩ នាក់ និងបេកភា
្ខ ពក្រម
ុ ប្រក
ឹ ្សាឃុំ មកពីឃក
ំុ ប
ូ និងឃុំ គុតស
្ត ត
ស្រុកអូជ្រៅ

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។

ឯកឧត្តមបានផ្តាំផ្ញើអោយ

ប្រធានក្រុមបក្ស និងបេក្ខភាពក្រុមប្រឹក្សាទាំងអស់ខិតខំ គ្រប់គ្រង
សមាជិកបក្សឲ្យបានល្អ ដើម្បីឈានទៅទទួលជ័យជម្នះ នៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ នាពេលខាង មុខនេះ ។
ព្រក
ឹ ថ្ងទ
ៃ ៧
ី ខែមសា
េ
ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនយ
ី ៍ មាស សុភា

សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍

ប្រជាជនកម្ពុជា

គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស

អគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ

មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោក និងឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៏ត្រី ហ័ន

ជៀនថាំង មេបញ្ជាការ យោធភូមភា
ិ គទី៩ ទទួលបន្ទក
ុ នយោបាយ

វៀតណាមបានអញ្ជញ
ើ ជាអធិបតីកង
ុ្ន ពិធស
ី ម្ពោធដាក់ឲ្យ ប្រប
ើ ស
្រា ់

អគារទីបញ្ជាការកងអនុសនា
េ ធំដក
ឹ ជញ្ជន
ូ ការិយាល័យទី៤ កងទ័ព

ជើងគោក ដែលជាអំណោយដ៏របស់យោធភូមិភាគទី៩ កងទ័ព

ប្រជាជនវៀតណាម។
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នៅថ្ងៃទី០១ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ទេព ងន

សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍

នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជា និងជាអនុប្រធាន ទី២ ព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញ

ជួបសំណេះសំណាល និងសួរសុខទុក្ខ ជាមួយបេក្ខជន ឈរឈ្មោះ
បោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ (ពេញ សិទ្ធិ
និងបម្រុង) នៅទូទាំងស្រុកអង្គស្នួល, ស្រុកពញាឮ និងស្រុក កោះធំ
សរុប៣២

ឃុំ

និងបេក្ខជនសរុប

៥៨៤នាក់

ព្រមទាំងបាន

ឧបត្ថម្ភថវិកាក្នុងមួយឃុំៗ ២,០០០,០០០ រៀល សម្រាប់ ប្រប
ើ ស
្រា ់

ក្នង
ុ គណបក្សឃុំ និងឧបត្ថមប
្ភ ក
េ ជ
្ខ នម្នាក់ៗ ៥០,០០០រៀល ។
នៅថ្ងទ
ៃ ១
ី ៨ ខែមសា
េ ឆ្នា២
ំ ០១៧ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនយ
ី ៍ គន់ គីម

សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល ប្រធានក្រុមការងារ
ថ្នាក់ជាតិចុះជួយខេត្តឧត្តរមានជ័យ បានប្រគល់ផ្ទះចំនួន៤ ខ្នង ដែល

ជាអំណោយ របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជា

ណាចក្រកម្ពុជាដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន៤គ្រួសារ ដែលមានជីវភាពលំបាក
ស្ថិតនៅក្នុងស្រុក អន្លង់វែង នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ។

កាលពីទី៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា សមាជិក

គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ បានធ្វើជាតំណាងដ៏ខ្ពង់
ខ្ពស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន

សែន

នាយករដ្ឋមន្ត្រី

នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធឆ្លងឧបដ្ឋានសាលា
និងសមិទ្ធផលនានា ក្នុងវត្តគិរីវ័ន្ត ហៅវត្តស្ពាន ស្ថិតក្នុងឃុំដារ ស្រុកមេមត់
ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។

ថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន សមាជិកគណៈ
កម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី
ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានអញ្ជើញ
ជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខសមាជិក សមាជិកា គណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងឃុំប្រាសាទ ស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្តាល ។
ព្រឹកថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឯកឧត្តម ថោង ខុន សមាជិកគណៈកម្មាធិការ

កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍

បាន

អញ្ជើញជា អធិបតីក្នុងពិធីបុណ្យពុទ្ធាភិសេក និងឆ្លងសមិទ្ធផលនានានៅ
វត្តមុនីរ័ត្នណោងអម ក្នុងភួមិឈូកខ្សាច់ ឃុំឈូកខ្សាច់ ស្រុកបារាយណ៍

ខេត្តកំពង់ធំ ។ សមិទ្ធផលដែលធ្វើបុណ្យពុទ្ធាភិសេកឆ្លងដាក់នាពេល

នោះរួមមាន ចាក់សាបក្នុងទីធ្លាវត្ត កសាងសាលាសំណាក់ ដាក់បង្គោល

ភ្លើង ធ្វើខ្ចុស ឈាបនដ្ឋាន ចាក់ដីក្នុងទីធ្លាវត្ត ជាវរថយន្តដឹកតុ រោងចំអិន
អាហារ និងដាក់ពិដានម្នាងសិលា ដែលចំណាយថវិកាសរុបអស់ជាង ២៥៧លានរៀល។ ថវិកាទាំងនេះបានទទួលពីសប្បុរសជន
ក្នុង និងក្រៅប្រទេស។
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នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម អ៊ិត សំហេង សមាជិកគណៈ
កម្មាធិការកណ្តាល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បាន
អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបើកព្រឹត្តិការណ៍ «មហាសង្រ្កាន្ដខ្មែរ» នៅឧទ្យាន
Manseok ទីកង
ុ្រ ស៊វូ ន
ុ៉ ប្រទស
េ កូរខា
េ៉ ងត្បូង រៀបចំដោយស្ថានឯកអគ្គរាជទូត
កម្ពុជា ប្រចាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
និងសហគមន៍ខ្មែរនៅ កូរ៉េ ដោយមានអ្នក ចូលរួមប្រមាណជិត២ម៉ឺននាក់។
ព្រក
ឹ ថ្ងទ
ៃ ី ២០ មេសា ឯកឧត្តម ឯម សំអាន សមាជិកគណៈកម្មាធកា
ិ រ

កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ តំណាង

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយក រដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ
បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបិទវគ្គបឋមវិជ្ជាជីវៈនគរបាលនៅសាលានគរ
បាលជាតិភូមិភាគ ៦ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ដោយមានការចូលរួមពី អភិបាល

ខែតក
្រ ព
ំ ង់ឆង
ំ្នា និង ឧត្តមសេនយ
ិ ៍ អនុបធា
្រ នបណ្ឌត
ិ ្យសភានគរបាលកម្ពជា
ុ ។
នៅថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត សមាជិក
គណៈកម្មាធិការកណ្តាល

តំណាងដ៍ខ្ពង់ខ្ពសស
់ ម្តេចអគ្គមហាសេនាបតី

តេជោ ហ៊ុន សែន និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន
អញ្ជើញសម្ពោធឆ្លងព្រះវិហារ និងសមិទ្ធផលនានា នៅវត្តពោធិ៍វិន័យរោគ
ស្ថិតក្នុងភូមិរោគ ឃុំស្ពានស្រែង ស្រុកភ្នំស្រុក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ។
នៅរសៀលថ្ងៃទី ១២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៧ លោកជំទាវ អ៊ុន សុគន្ធា

អ្នកតំណាងរាស្រ្ត

ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុកទឹកឈូ

លោកជំទាវ

ភរិយារបស់ ឯកឧត្តម ចាន់ ចេស្ដា អភិបាលខេត្តកំពត លោកជំទាវ
យូ សុគន្ធ អភិបាលរងខេត្ត លោកជំទាវ អ៊ឹង យានី សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា
ខេត្ត លោកស្រី ព្រំ សុភាព ប្រធាន ក្រុមការងារចុះជួយឃុំត្រពាំងធំ លោក

នាក់ សុវណ្ណារី អភិបាលស្រុកប្រធានគណបក្យប្រជាជនកម្ពុជា ស្រុក

ទឹកឈូ ខេត្តកំពត រួមជាមួយនិងលោកស្រី សេង សូភីន មេឃុំ ត្រពាំងធំ ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹនាំភូមិឃុំទាំងអស់ បានចុះចូលរួមពិធីបុណ្យ
ស្រង់ទឹកជូនចាស់ៗប្រមាណជាង២០០នាក់ នៅក្នុងឃុំត្រពាំងធំ ស្រុកទឹកឈូនិងណែនាំការងារមួយចំនួនសំខាន់ៗ សម្រាប់ឆ្ពោះទៅ
កាន់ការបោះឆ្នោតឃុំ ថ្ងៃទី៤-០៦-១៧ ។

ថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង ប្រធាន

ស្តទ
ី គ
ី ណៈកម្មការ អង្កត
េ បោសសំអាត និងប្រឆាំងអំពព
ើ ក
ុ រលួយនៃពទ
ឹ្រ ស
្ធ ភា

(ហៅកាត់គណៈកម្មការ ទី១០ ព្រទ
ឹ ស
្ធ ភា) បានអញ្ជញ
ើ ចុះជួបសំណះេ សំណាល

ជាមួយមន្ត្រីរាជការចូលនិវត្តន៍ និងអតីតយុទ្ធជន ទូទាំងស្រុកកណ្តាលស្ទឹង
ចំនួន៦២២នាក់ នៅភូមិអន្លង់រមៀត ឃុំអន្លង់រមៀត ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង
ខេត្តកណ្តាល។

ឯកឧត្តមបានថ្លែងថា ស្របតាមការអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសជាតិ ក្មួយៗ

បងប្អូន កម្មករ កម្មការនី និងមន្ត្រីរាជការ ត្រូវបានតំឡើង ប្រាក់បៀវត្ស ប្រាក់ឈ្នួលជាបន្តបន្ទាប់ ទាំងអស់នេះ គឺបានមកពីការខិតខំប្រឹង
ប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើន មានសុខសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ ទើបមានអ្នកវិនិយោគ
ទុនមកបណ្តាក់ទុកនៅប្រទេសយើងកាន់តែច្រើន។
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នាព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុម

ការងារយុវជនគណបក្ស នៃក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច

និងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធ
ផលប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ និងលើកទិសដៅការងារ

ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម
អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន សមាជិកគណៈកម្មាធិការ
កណ្ដាល ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ឯកឧត្តម កែ ប៊ុនខៀង សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល ប្រធានក្រុម
ការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល និងឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល អនុប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់

កណ្តាល ព្រមទាំងសមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាលទទួលបន្ទុកតំបន់៤ និងសមាជិក សមាជិកា ក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស
នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុសរុប ១៥០នាក់។

ថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់

កណ្ដាលដឹកនាំដោយឯកឧត្តម កែ ប៊ុនខៀង ប្រធានក្រុមការងារយុវជន

គណបក្សថ្នាក់ កណ្ដាល ឯកឧត្តម ហ៊ន
ុ ម៉ណ
ា
ត
ែ អនុបធា
្រ នក្រម
ុ ការងារ

យុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងសមាជិក ៨រូប បានទទួលជួបពិភាក្សា
ផ្លាសប
់ រូ្ត យោបល់ ជាមួយគណៈប្រតភ
ិ ស
ូ ហភាពសម្ពន
័ យ
្ធ វុ ជនទូទាង
ំ ប្រទស
េ

ចិន ដឹកនាំដោយលោក Mr. Jing Lin អគ្គលេខាធិការសហភាពសហព័ន្ធ
យុវជនទូទាំងប្រទេសចិន។

នាថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត
អនុបធា
្រ នក្រម
ុ ការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាលបានអញ្ជញ
ើ
ជាអធិបតីក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាល និងផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់
ប្អូនៗក្រុមសកម្មជនយុវជនបក្សនៅខេត្តស្ទឹងត្រែង។

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្តម ជ្រុន ថេរ៉ាវ៉ាត

សមាជិកក្រុមការងារយុវជនថ្នាក់កណ្ដាល អនុប្រធានគណៈពង្រឹងស្រុក
ល្វាឯម និងប្រធានគណៈពង្រឹងឃុំកោះកែវ បានដឹកនាំក្រុមការងារ៖

ជួបសំណេះសំណាលជាមួយថ្នាក់ដក
ឹ នាំ និងសមាជិក សមាគមមនុស្ស

ចាស់

ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយប្រជាការពារអំពីការបង្កើនការយកចិត្ត

ទុកដាក់ចំពោះសន្តិសុខ និងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងឃុំ ជាពិសេសនៅក្នុងពេល
បុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរ

និងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតខែមិថុនា ខាង

មុខនេះ ។ ឯកឧត្តមក៏បាននាំយកអង្ករ និងថវិការបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតទេសរដ្ឋមន្រ្តី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ប្រធានគណៈពង្រឹងស្រុកល្វាឯម និងស្រុក
ខ្សាច់កណ្តាល ទៅផ្តល់ជូនគ្រួសារបក្សដែលទើបឆ្លងទន្លេចំនួន ៥ នាក់ ដោយក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានថវិកា១០០,០០០ រៀល និងអង្ករ ៥០ គីឡូក្រាម ។
នាថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់

កណ្ដាល ៣រូប គឺឯកឧត្តម គង់ បូរ៉ា ឯកឧត្តម ពៅ ប៉ូលីណែល
និងឯកឧត្តម គួច វេងស្រ៊ុន ជាសមាជិកក្រុមការងារគ្រូឧទ្ទេសនាម
នៃក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល

បានសហការជាមួយក្រុម

ការងារគណបក្សថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុកស្វាយអន្ទរ និងស្រុកកញ្ជ្រៀច
ខេត្តព្រៃវែង ដែលមានឯកឧត្តម ឌី វិជ្ជា ជាប្រធាន បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់សកម្មជនយុវជនអំពីប្រធានបទ ការនិយាយជាសាធារណៈ
និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ ក្រុមសកម្មជនយុវជនចូលរួមចំនួន ៥៥ នាក់ មកពីស្រុកស្វាយអន្ទរ និងស្រុកកញ្រៀច ខេត្តព្រៃវែង។

នាថ្ងទ
ៃ ០
ី ២ ខែមសា
េ
ឆ្នា២
ំ ០១៧ ឯកឧត្តម ងិន បាណាល់ សមាជិក
ក្រុមការងារយុវជនថ្នាក់កណ្ដាល និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណ
បក្សខេត្តព្រៃវែង បានដឹកនាំក្រុមការងារយុវជន ចូលរួមក្នុងពិធីបើកវគ្គ
បញ្រ្ជាបគោលនយោបាយគណបក្សដល់យុវជនគណបក្សស្រុកកំពង់ត្រ
បែក ដែលមានយុវជន យុវនារីចូលរួម ១៣០នាក់។
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នៅព្រក
ឹ ថ្ងទ
ៃ ៩
ី ខែមសា
េ
ឆ្នា២
ំ ០១៧ ឯកឧត្តម ឡាវ វ៉ន
ា ់ សមាជិក

ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងជាអនុប្រធានក្រុមការងារ

ថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រក
ុ បាធាយទទួលបន្ទក
ុ យុវជន ដោយមានកិច្ច សហ-

ការជាមួយក្រម
ុ ការងារយុវជនស្រក
ុ បាធាយ ឯកឧត្តម ពៅ ប៉ល
ូ ណ
ី
ល
ែ

សមាជិកក្រុមការងារយុវជនថ្នាក់កណ្ដាល បានចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិន ដើម្បី
ផ្សព្វផ្សាយសមិទ្ធផលរបស់គណបក្ស

និងតួនាទីភារកិច្ចរបស់សកម្មជន

និងអ្នកគាំទ្រគណបក្សក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន ៣០០នាក់នៅ ឃុំតាំងក្រសាំង ស្រុកបាធាយ ខេត្តកំពង់ចាម ក្រោម
អធិបតីភាព ឯកឧត្តម ឈឹម សារ៉េត ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុកបាធាយទទួលបន្ទុកយុវជន។

នាថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ លោក ស្រី សុភ័ក្ត្រ សមាជិកក្រុម
ការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងជាប្រធានក្រម
ុ ការងារយុវជន
គណបក្សខេត្ត បានដឹកនាំក្រុមការងារចុះធ្វើវេទិកាសាធារណៈ ចំនួន
២កន្លែង នៅតាមភូមិ ក្នុងឃុំសូរគង និងឃុំអង្គរបាន ស្រុកកងមាស
ដើម្បីស្វែងយល់ពីបញ្ហាជាក់ស្ដែង នៅនឹងមូលដ្ឋាន។

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត

ជ្រុន

ថេរ៉ាវ៉ាត

ស្រុក

ព្រៃឈរ

សមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថា្នក់

កណ្ដាល អនុប្រធានគណៈពង្រឹងស្រុក ប្រធានជនបង្គោលយុវជន

និងជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត

ហ៊ុន ម៉ាណែត និងក្រុមការងារបានជួបសំណេះសំណាលជា

មួយបេក្ខជនពេញសិទ្ធិក្រុមប្រឹក្សាឃុំទាំង១៥ ក្នុងស្រុកព្រៃឈរ ចំនួន ១១៥នាក់ រួមទាំងសកម្មជនយុវជន សរុប ២៤៤នាក់ នៅមន្ទីរ
គណបក្សស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម ។

នាថ្ងទ
ៃ ១
ី ៩ ខែមនា
ី ឆ្នា២
ំ ០១៧ ក្រម
ុ ការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត

សៀមរាប បានរៀបចំវគ្គអប់រំនយោបាយ ជូនក្រុមបក្ស និងសកម្មជន

យុវជនគណបក្សនៅភូមិត្រាចពក

ឃុំពពេល

ស្រុកសូទ្រនិគម

ឧទ្ទេសនាមដោយ លោក តាន់ ឡែន និង លោក ម៉ៅ ដារិន

ដោយមានអ្នកចូលរួមចំនួន ១៣៧នាក់។

ក្រុមការងារយុវជនខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ដឹកនាំដោយ លោក

ស្រេង សុផល តំណាងឯកឧត្តម សួន បវរ ប្រធានក្រុមការងារ

យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បាននាំយក

អំណោយមានថវិកា អង្ករ សារុង ទឹកក្រូចទៅចែកជូនបងប្អូនប្រជា
ពលរដ្ឋចំនួន ៦គ្រួសារ ដែលជាគ្រួសាររងគ្រោះដោយខ្យល់កន្ត្រាក់
នៅភូមិផ្លាស់កង់ ឃុំសារង្គ ស្រុកស្វាយចេក ដោយក្នុង១គ្រួសារទទួលបាន អង្ករ៥០គីឡូក្រាម និងថវិកា ៣០០ ០០០រៀល សារុង២
ទឹកក្រូច២ដប។

ព្រក
ឹ ថ្ងទ
ៃ ១
ី ៩ ខែមនា
ី ឆ្នា២
ំ ០១៧ ក្រម
ុ ការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជន

កម្ពុជាខេត្តកំពត ដោយមានការចង្អុលបង្ហាញពី ឯកឧត្តម ចាន់ ចេស្តា

អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពត លោក សាន់ សូឡៃម៉ាន តំណាង

ឯកឧត្តម ភុន សារពេជ្រ សមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់

កណ្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តកំពត ដឹកនាំក្រុម
ការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត ដោយមានការចូលរួមសហការជាមួយលោកមេឃុំ កោះតូច លោកមេប៉ុស្តិ៍ នាំយកអំណោយមួយចំនួនទៅប្រគល់ជូនដល់
លោកយាយចាស់ជរា គ្មានទីពង
ឹ ចំនន
ួ ៤គ្រសា
ួ រ ស្ថត
ិ នៅភូមព
ិ ក
្រែ អំពល
ិ ឃុកោ
ំ ះតូច ស្រក
ុ ទឹកឈូ ខេត្ត ដោយក្នង
ុ មួយគ្រសា
ួ រទទួលបាន អង្ករ៣០គីឡក
ូ ម
្រា
មី១កេះ ត្រីខ ទឹកដោះគោ ស្ករស សាប៊ូលាងចាន ទឹកត្រី ទឹកស៊ីអ៊ីវ សារុង រួមនិងថវិកា ១០០.០០០រៀល។
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លទ្ធផលមួយចំនួននៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ច
- ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ កន្លងទៅ តាមការប៉ាន់ស្មានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអាច

សម្រេចបានក្នុងរង្វង់៧% ដោយសារមានកំណើនក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម
ដែលជាកម្លាំងចលករអូសកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនាំមុខទី១ ការរីកលូតលាស់

នៃវិស័យសំណង់ វិស័យទេសចរណ៍ ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ការងារសេវាដឹក

ជាប្រមាណ៥៨% នៃចំនួនផ្ទះសរុបប្រមាណជាង ៣លានខ្នង និងគ្រប

ដណ្តប់ដល់ភូមិប្រមាណ៧៥% នៃចំនួនភូមិ សរុប ១៤៣៦៤ភូមិនៅទូទាំ
ងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

- ការរីកលូតលាស់វិស័យសំណង់ដោយមានអគារខ្ពស់ៗចាប់ពី ៥ជាន់

ជញ្ជូន និង កំណើនវិស័យកសិកម្ម ។ ចំណូលសម្រាប់ប្រជាជនម្នាក់ៗអាច

ទៅ៤០ជាន់ ឡើងក្នុង រាជធានីភ្នំពេញគិតមកដល់ឆ្នាំ២០១៦ នេះ មានជាង

ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងម្នាក់នៅឆ្នាំ២០១៦ ។

បាករីកដុះដាលព្រោងព្រាតតាមទីប្រជុំជន ទីរួមខេត្តក្នុងទូទាំងប្រទេស ។

នឹងកើនពី ១២១៥ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងម្នាក់នៅឆ្នាំ២០១៥ មកដល់ ១៣០០

- រាជរដ្ឋាភិបាលបានបន្តសាងសង់ និងបញ្ចប់ការសាងសង់ព្រមទាំង

៨០០កន្លែង ព្រមទាំងសំណង់លំនៅស្ថាន បុរីសណ្ឋាគារ ផ្ទះសំណាក់
- រាជរដ្ឋាភិបាល ក៏បានគិតគូរដល់ប្រាក់ខែកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរ

បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជា ផ្លូវការនូវសំណង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវ ថ្នល់ ស្ពាន

សម្លៀកបំពាក់ និងស្បែកជើង ដែលនឹងត្រូវកើនឡើងពី ១៤០ដុល្លារ

បន្ទាយឆ្មារ

មានន័យថា កម្មករនឹងទទួលបានប្រាក់ខែសរុបពី ១៧០ដុល្លារអាមេរិក

មួយចំនួនមានជាអាទិ៍៖

កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៥៦

ប្រវែង១២៤គ.ម

ពីសិរីសោភ័ណ

និងផ្លូវចូលប្រាសាទ

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

ទៅដល់ក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ផ្លូវជាតិលេខ៤៤ ប្រវែងជាង

១៣៩គ.ម ដែលភ្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ៤ ទៅ ផ្លូវជាតិលេខ៥ កំណាត់
ផ្លូវជាតិលេខ៧៦ ប្រវែង១៧២គ.ម ពីមណ្ឌលគីរីទៅខេត្តរតនគីរី និងស្ពាន
បេតុងកោះធំប្រវែង ៤១៥ម ឆ្លងកាត់ទន្លេបាសាក់ នៅឃុំព្រែកថ្មី ស្រុក

អាមេរិក ក្នុងមួយខែទៅដល់ ១៥៣ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយខែ ដែលនេះ

ក្នុងមួយខែ ដែលនេះ មានន័យថាកម្មករនឹងទទួលបានប្រាក់ខែសរុបពី
១៧០ដុលរ្លា អាមេរក
ិ ក្នង
ុ មួយខែ ទៅដល់ ១៨១ដុលរ្លា អាមេរក
ិ ក្នង
ុ មួយខែ ។
ចំណូលពន្ធដារខែមីនានិងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៧:

ក្នុងខែមីនា កន្លងទៅនេះ អគ្គនាយកដ្ឋានប្រមូលពន្ធអាករគ្រប់ ប្រភេទ

កោះធំ ខេត្តកណ្តាល ដែល ត្រូវបានស្ថាបនារួចនៅ ឆ្នាំ២០១៦ កន្លងទៅ

បានចំនួន ១ ៦៦៨ ពាន់ លានរៀល ឬប្រមាណ៤១៧,០៤លានដុល្លារ

១៥៣៧៦គ.ម

ប្រភេទប្រមូលបានចំនួន ៣.០៧៤ ពាន់លានរៀលឬប្រមាណ ៧៦៨,៦២

នេះ ។ មកដល់ដំណាច់ឆ្នាំ២០១៦នេះ សរុបផ្លូវជាតិ និងផ្លូវខេត្ត មានប្រវែង
ហើយក្នុងនេះបានចាក់ក្រាលកៅស៊ូមានប្រវែងប្រមាណ

ជាង ៤៣៥០០គ.ម ។

- ពីឆ្នាំ២០១២ ដល់ឆ្នាំ២០១៦នេះ ផ្លូវលំជនបទដែលបានកែលម្អ

ដោយចាក់ក្រាលកៅស៊ូ និងបេតុង មានប្រវែងប្រមាណជាង ៣០០គ.ម ។

- យានយន្តដែលបាននិងកំពុងធ្វើចរាចរលើដងផ្លូវមានបរិមាណជាង

៣លាន ៥សែនគ្រឿង ក្នុងនោះរថយន្តតូច ធំ មានជាងកន្លះលានគ្រឿង
និងម៉ូតូមានជាង៣លានគ្រឿង ។

- ការស្ថាបនាដាក់ឲ្យប្រប
ើ ស
្រា រ់ ច
ួ នូវស្ពានធំៗឆ្លងកាត់ទន្លម
េ គ
េ ង្គ ទន្ល-េ

សាប ទន្លេបាសាក់ និង ដៃសមុទ្រមាន ២០កន្លែង ស្ពានឆ្លងកាត់ស្ទឹងជា

អាមេរិក។ បើគិតសរុបសម្រាប់ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំនេះ ចំណូលពន្ធអាករគ្រប់
លានដុល្លារស្មើនឹង៤៤,៨០%នៃផែនការ។ ប្រសិនបើប្រៀបធៀបនឹងរយៈ

ពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំ២០១៦ ឃើញថា ការអនុវត្តប្រមូលចំណូលពន្ធអាករ
គ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ត្រីមាសទី១ឆ្នាំ២០១៧ កើនទ្បើង ចំនួន១ ៤៧៤,៨

ពាន់លានរៀល ឬប្រមាណ ៣៦៨,៧១ លានដុល្លារឬស្មើនឹងអត្រាកំណើន
៩២,២០%។

ចំណូលពីការលក់ប័ណ្ណទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរខែមីនានិងត្រីមាសទី១
គ្រឹះស្ថានអង្គរ

បានផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍លក់ប័ណ្ណចូលទស្សនា

រមណីយដ្ឋានអង្គរ ដោយបង្ហាញថា ក្នង
ុ ខែមនា
ី ឆ្នា២
ំ ០១៧ មានអ្នកទេសចរ

ច្រើន ព្រមទាំងផ្លូវដែកពីភ្នំពេញទៅខេត្តព្រះសីហនុ មានប្រវែង ២៦៦

បរទេសបានទិញប័ណច
្ណ ល
ូ ទស្សនាឋរមណីយដ្ឋានអង្គរ សរុបចំនន
ួ ២២៥.

- ឆ្នាំ២០១៦ នេះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានស្ថាបនាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ

សរុប នៅខែមីនាមានចំនួន ១០.៥៥៩.៥៥២ ដុល្លារ កើនឡើង ៧៦,២២%

គ.ម ។

ដើម្បីដោះស្រាយលើការស្រោច ស្រពផ្ទៃដីបង្កបង្កើនផលប្រមាណ ៥៦%
នៃផ្ទៃដីដំណាំស្រូវប្រមាណ ៣លានហិកតា និងដោយ សារអាកាសធាតុ
មានលក្ខណៈអំណោយផលល្អសម្រាប់ការបង្កបង្កើនផលដំណាំកសិកម្ម

៣៥១ នាក់ កើនឡើង ៨,៦០% ធៀបនឹងខែមីនាឆ្នាំ២០១៦។ រីឯចំណូល
ធៀបនឹងខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ។ ក្នុងនៅខែមីនានេះដែរ ចំណូលបង់ចូល

ថវិកាជាតិពីការលក់ប័ណ្ណចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរមានចំនួន ១០.
១០៨.៨៥០

ដុល្លារ

ហើយបង់ចូលមូលនិធិមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាចំនួន

នៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បរិមាណផលិតផលស្រូវរដូវវស្សា និង

៤៥០.៧០២ ដុល្លារ។

៥លានតោន គិតជាអង្ករប្រមាណជាង ៣លានតោន សម្រាប់ បម្រើការ

ដ្ឋានអង្គរ ចំនួន ៧៦៤.១៤៦ នាក់ ធៀបរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ២០១៦ កើន

កើនជាងឆ្នាំ ២០១៥ ។

រយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ២០១៦ កើនឡើង ៥១,៦១%។

ស្រូវរដូវប្រាំងសម្រេចបានប្រមាណជិត ១០លានតោន និងសល់ស្រូវជាង
នាំចេញ ។ រីឯការនាំចេញអង្ករទៅទីផ្សារបរទេសបានជាង ០,៥លានតោន
- ចំពោះវិស័យថាមពលអគ្គិសនីវិញ នៅឆ្នាំ២០១៦ នេះ បរិមាណ

ផ្គត់ផ្គង់ដោយវារីអគ្គិសនី និងរោងចក្រអគ្គិសនីដុតធ្យូងថ្ម ដែលជាប្រភព

ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៧ នេះ មានភ្ញៀវបរទេសចូលទស្សនារមណីយ

៨,៩៥%

ចំណូលសរុបចំនួន

៣០.៨៥៥.៨៥៥

ដុល្លារ

ធៀបនឹង

ការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៧:

ការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ និងស្បែកជើងពីកម្ពុជាក្នុងត្រីមាសទីមួយ

កើនឡើងចំនួន

ឆ្នាំ២០១៧នេះ កើនឡើង ១៣% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ

ថាមពលអគ្គិសនី ពីប្រទេសជិត ខាងបានថយចុះពីប្រមាណ ២៥% មក

លានដុល្លារអាមេរិក។ ទីផ្សារធំៗដែលកម្ពុជាបាននាំចេញស្បែកជើង និង

ថាមពលផ្ទាល់របស់កម្ពុជាដល់តម្រូវការប្រើបា្រស់បាន
ប្រមាណ

២០%

បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៥។

ការនាំចូលប្រភព

នៅត្រឹមតែប្រមាណ២២% ។ ការតភ្ជាប់ខ្សែបណ្តាញចរន្តឲ្យដល់ប្រជា
ពលរដ្ឋជាអ្នកប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីនៅឆ្នាំ២០១៦ នេះ ចំពោះ គេហដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋសុទ្ធសាធបានកើនដល់ប្រមាណ ១,២លានខ្នងផ្ទះ ត្រូវ

មុនដោយមានទំហំទឹកប្រាក់កើនពី ១.៣៧០ដុល្លារ ទៅដល់ជាង ១.៥៥០
សម្លៀកបំពាក់ មានដូចជា អឺរ៉ុប សហរដ្ឋអាមេរិក កាណាដា និងប្រទេស
ជប៉ុនជាដើម៕
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វិស័យកសិកម្មបាននិងកំពុងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់
ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ឆ្នាំមុនចំនួន ១០៩ ៣៤៤ហ.ត ក្នុងនោះភ្ជួររាស់ដោយគោក្របីមានចំនួន
១២ ៥៩៩ ហ.ត និងដោយគ្រឿងយន្តមានចំនួន ៣៥៦ ៧០៥ហ.ត ។
ផ្ទដ
ៃ សា
ី បសម្រេចបានចំនន
ួ ៤៤៣ ហ.ត តិចជាងឆ្នាម
ំ ន
ុ ចំនន
ួ ៦៨៨ហ.ត។
ផ្ទៃដីសន្ទូង និងព្រោះសម្រេចបានចំនួន ៣០៧ ៥០១ហ.ត ស្មើនឹង
៧០,៨៩% នៃផែនការ ៤៣៣ ៧៥៥ហ.ត តិចជាងឆ្នាំមុនចំនួន ១១២
០៩៤ ហ.ត (មូលហេតុដោយសារទឹកស្រកយឺត)។
ទន្ទម
ឹ នេះគ្រោះជំនន់ទក
ឹ ភ្លៀងប៉ះពាល់លផ
ើ ដ
ៃ ្ទ ស
ី រុបចំនន
ួ ១៩ ០២៦ ហ.ត
ខូចខាតសន្ទង
ូ -ពង្រោះសរុបចំនន
ួ ៣៦២៥ហ.តក្នង
ុ នេះខេតក
្ត ព
ំ ង់សធ
ឺ្ព ន
្ង ធ
់ រ្ង
ជាងគេ(ប៉ះពាល់ ៦ ៣៦៩ហ.ត, ខូចខាត៤៣៩ហ.ត)។
ការងារប្រមល
ូ ផលស្រវូ ស្រាលដើមរដូវរហូតមកដល់ពល
េ នេះ សម្រេច

សម្តេចតេជោ ហ៊ុនសែន អញ្ជើញចូលរួមកុ្នុងពិធីបិតសន្និបាត
បូកសរុបការងារកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
ទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ២០១៦-២០១៧

យោងតាមរបាយការណ៍បូកសរុបការងារកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង
នេសាទប្រចាឆ
ំ ២
្នាំ ០១៦-២០១៧ និងទិសដៅការងារសម្រាបឆ
់ ២
្នាំ ០១៧២០១៨ របស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានឲ្យដឹងថា ផ្ទៃដី
ដាំដំណាំស្រូវសម្រេចបានចំនួន ៣,១១លានហិកតា នៅឆ្នាំ២០១៦ ពោល
គឺកើនប្រមាណ ២,១៩% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៥។
លទ្ធផល

និងសកម្មភាពការងារសំខាន់ៗតាមផ្នែកផ្សេងៗឆ្លើយតប

ទៅនឹងការអនុវត្តផែនការប្រចាំឆ្នាំក៏ដូចជា

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍

វិស័យកសិកម្ម ២០១៤-២០១៨ រួមទាំងការចូលរួមអនុវត្តកំណែទម្រង់ស៊ី
ជម្រៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលសម្រេចបានកន្លងទៅ នេះមានដូចជាៈ
ផ្នែកដាំដុះ
១.ផលិតកម្មដំណាំស្រូវ
ល្បឿនការងារបង្កបង្កើនផលដំណាំស្រូវរដូវវស្សាឆ្នាំ ២០១៦ គិតត្រឹម
ដំណាច់ខធ
ែ ូ្ន ឆ្នា២
ំ ០១៦ ផ្ទដ
ៃ ភ
ី រួ្ជ រាស់សម្រេចបានចំនន
ួ ៣ ០០១ ០៨៥ ហ.ត
ក្នុងនោះភ្ជួររាស់ដោយគោ ក្របីមានចំនួន ២៦៥ ១០២ហ.ត និងដោយ
គ្រឿងយន្តមានចំនន
ួ ២ ៧៣៥ ៩៨៣ហ.ត តិចជាងឆ្នាម
ំ ន
ុ ចំនន
ួ ៥៥២ ៨០២
ហ.ត គិតក្នង
ុ រយៈពេលដូចគ្នា។ ផ្ទដ
ៃ សា
ី បសម្រេចបានចំនន
ួ ៥០ ៦១៩ ហ.ត
តិចជាងឆ្នាំមុនចំនួន ២០ ៤៥៤ហ.ត។ ផ្ទៃដីសន្ទូង និងព្រោះសម្រេច
បានចំនួន ២ ៥៩៩ ៥៨៦ហ.ត ស្មើនឹង ១០៤,៩៧% នៃផែនការ ២ ៤៧៦
៤៤៦ហ.ត លើសឆ្នាំមុនចំនួន ៣៧ ៦២៩ហ.ត។ ការងារប្រមូលផលស្រូវ
រដូវវស្សា រហូតមកដល់ពេលនេះ សម្រេចបានចំនួន ២ ៣១៥ ៧៩៤ហ.ត
លើផ្ទៃដីអនុវត្តសរុប ២ ៥៩៩ ៥៨៦ហ.ត ដោយទទួលបានបរិមាណផល
សរុបចំនួន ៦ ៨៥៧ ៨០៧តោន លើស ឆ្នាំមុន ៦០៨ ៣៩៨ តោន។
ទិន្នផលគិតជាធ្យម ២,៩៦១តោន/ហ.ត លើសឆ្នាំមុន ២២១គ.ក្រ/ហ.ត។
ដោយឡែកផលិតកម្មដណា
ំ
ស
ំ វូ្រ រដូវប្រាង
ំ ឆ្នា២
ំ ០១៦-២០១៧ ល្បឿន
ការងារបង្កបង្កើនផលដំណាំស្រូវរដូវប្រាំងគិតត្រឹមថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១
៦សម្រេចបានផ្ទៃដីភ្ជួររាស់សម្រេចបានចំនួន ៣៦៩ ៣០៤ហ.ត តិចជាង

បានចំនួន ៣១៤ ១៧៣ ហ.ត លើផ្ទៃដីអនុវត្តស្រូវស្រាលសរុប ៦៣២
៥០៨ហ.ត ដោយទទួលបាន បរិមាណផលសរុបចំនន
ួ ១ ២២៧ ៥៦៦ តោន
លើសឆ្នាំមុន ៤៣៩ ៤៧៣តោន។ ទិន្នផលគិតជាធ្យម ៣,៩០៧តោន/
ហ.ត លើសឆ្នាំមុន ៤៥១គ.ក្រ/ហ.ត ដែលមានអតិរេក ៥,១១លានតោន
(កើន១០% ធៀបឆ្នាំ២០១៥)
២. ដំណាំរួមផ្សំ និងដំណាំឧស្សាហកម្ម
ផ្ទៃដីផលិតកម្មដំណាំរួមផ្សំ និងដំណាំឧស្សាហកម្មអនុវត្តបានសរុប
ចំនួន ៤៤ ៦៣៥ហ.ត តិច ជាងឆ្នាំមុនចំនួន៤ ១៨២ហ.ត ក្នុងនោះ៖
-

ដំណាំរួមផ្សំអនុវត្តបានសរុបចំនួន

៣៨

៧០៣ហ.ត

ស្មើនឹង

៥២,៨៤% នៃផែនការ ៧៣ ២៤៩ហ.ត តិចជាងឆ្នាំមុនចំនួន ២ ២០៩ហ.ត
- ដំណាំឧស្សាហកម្មអនុវត្តបានសរុបចំនួន ៥ ៩៣២ហ.ត ស្មើនឹង
៤២,០១% នៃផន
ែ ការ ១៤ ១២១ហ.ត តិចជាងឆ្នាម
ំ ន
ុ ចំនន
ួ ១ ៩៧៣ ហ.ត ។
ការនាំចេញអង្ករ
ក្នុងរយៈពេល ១២ខែ ឆ្នាំ២០១៦ នេះ ការនាំអង្ករចេញតាមរយៈ
ច្រកចេញ-ចូលតែមួយគឺ មានបរិមាណសរុបចំនួន ៥៤២ ១៤៤តោន ដែល
មានការកើនឡើងចំនួន ៣ ៧៤៨តោន (+0,៧%) លើសបរិមាណនាំ
ចេញរយៈពេល ១២ខែ ឆ្នាំ២០១៥ ដែលមានចំនួន ៥៣៨ ៣៩៦តោន។
ក្នុងនោះ បរិមាណនាំចេញក្នុងខែធ្នូ នេះ មានចំនួន ៦២ ៤៥៥តោន
ដែលមានការថយចុះចំនួន ១៩ ០២៤តោន (-៣០,៥០%) តិចជាងខែធ្នូ
ឆ្នាំ២០១៥ និងបាននាំចេញទៅកាន់ទិសដៅចំនួន ៦៥ប្រទេស។
ផ្នែកកៅស៊ូ
ការងារអាជីវកម្មផលិតកម្មកៅស៊ក
ូ ង
្នុ នោះ មានចម្ការកៅស៊ក
ូ សិឧស្សាហកម្មរដ្ឋមានផ្ទៃដីអាជីវកម្មចំនួន ៥៨៣ហ.តក្នុងផ្ទៃដីសរុបចំនួន ៧៧៦
ហ.ត ។ ផលិតផលអនុវត្តបានគិតដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ចំនួន៧៧១ តោន
និងបញ្ចេញលក់ចំនួន ៥៤៥តោន។ ឡែកចម្ការកៅស៊ូកសិឧស្សាហកម្ម
ឯកជនចំនួន៩ ក្រុមហ៊ុនក្នុងនោះមានផ្ទៃដីអាជីវកម្ម ៣១ ១២២ ហ.ត,
ផ្ទៃដីចម្ការកៅស៊ូសរុប៥៣ ៦៨៦ហ.ត,ផលិតផលអនុវត្ត បានដល់ខែធ្នូ
ចំនួន ៣១ ៧៥៩តោន, បញ្ចេញលក់បាន៣២ ៩៧៦តោន។

TsSnavdþI RbCaCn 23

qñaMTI 16 elx 191 Exemsa qñaM 2017
សរុបទាំងចម្ការកៅស៊ូកសិឧស្សាហកម្មរដ្ឋ ចម្ការកៅស៊ូ កសិឧស្សាហ-

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

កម្មឯកជន និងក្រុមហ៊ុន វិនិយោគលើសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច និងចម្ការកៅស៊ូ

សត្វសម្រេចបាន ៤២,១៨ លានក្បាល (៤០,៧លានក្បាល ក្នុងឆ្នាំ

គ្រួសារគឺបច្ចុប្បន្នមានផ្ទៃដីអាជីវកម្មចំនួន ១២៦ ៩៩៦ហ.ត, ផ្ទៃដីចម្ការ

២០១៥) ជាដើម។ ចំពោះកំណែទម្រង់ក្នុងអនុវិស័យព្រៃឈើ និងផល

កៅស៊ូសរុបចំនួន៤៣១ ០៥៣ ហ.ត, ផលិតផលអនុវត្តបាន១២៧ ៨៥២

ផលក៏សម្រេចបានលទ្ធផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ។ ដោយឡែកការនាំចេញ

តោន និងបញ្ចេញលក់បានចំនួន ១២៨ ០១១ តោន។

ផលិតផលកសិកម្មសរុប សម្រេចបាន ៤,៧លានតោន (៤,១៥លាន

គួរកត់សម្គាល់ថាសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៦ នេះតម្លៃកៅស៊ូមានការធ្លាក់ចុះ

តោន ក្នុងឆ្នាំ២០១៥) ក្នុងនោះ ការនាំចេញអង្ករតាមយន្តការច្រកចេញ

រហូតដល់ ១ ០៤២ ដុល្លារក្នុងមួយតោន។មកទល់ពេលនេះតម្លៃកៅស៊ូ

ចូលតែមួយសម្រេចបាន ៥៤២ ១៤៤តោន និងការនាំចេញកៅស៊ូ ១៤៥

បានកើនឡើងវិញក្នុងរង្វង់ ១ ៧០៣ដុល្លារក្នុងមួយតោន។

១០០តោន (១៣,៣២ភាគរយ ក្នុងឆ្នាំ២០១៥)។

ជាទិសដៅចំពោះមុខលើផ្នែកដាំដុះ

ក្រសួងបន្តជំរុញដល់អង្គភាព

សម្រាប់ពេលនេះនិងបន្តទៅមុខក្រសួងបានកំណត់យុទ្ធសាស្រ្តចំនួន

ជំនាញក្រោមឱវាទ និងមន្ទរី កសិកម្ម រុកប
្ខា មា
្រ ញ់នង
ិ នេសាទរាជធានី-ខេត្ត

៥ ក្នុងនោះ រួមមាន ១.បង្កើនផលិតភាព ពិពិធភាវូបនីយកម្ម និង

ទាំងអស់ចាត់វិធានការតាមគ្រប់រូបភាព ដើម្បីជំរុញការងារបង្កបង្កើនផល

ពាណិជ្ជូនីយកម្មកសិកម្ម

ស្រវូ រដូវប្រាង
ំ និងដំណាក
ំ សិកម្មផ្សេងទៀតតាមរយៈការអនុវត្តបច្ចក
េ ទេស

៣.ការគ្រប់គ្រងធនធានជលផលប្រកបដោយនិរន្តរភាព ៤.ការគ្រប់គ្រង

កសិកម្មសមស្របឱ្យបានទាំងបរិមាណនិងគុណភាព តាមផែនការកំណត់

ធនធានព្រៃឈើ និងសត្វព្រៃប្រកបដោយនិរន្តរភាព

ក្នុងឆ្នាំ២០១៦-២០១៧ ។ បន្ដជំរុញអប់រំផ្សព្វផ្សាយឱ្យប្រជាកសិករដាំ

ស្ថាប័ន បង្កើនប្រសិទ្ធភាពសេវាគាំទ្រ និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស។

ដំណាំផ្សេងទៀត

ក្រសួងក៏កំពុងរៀបចំ កសាងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ កសិកម្មខេត្ត

ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទឹកដោយប្រសិទ្ធភាពសន្សំ

២.ជំរុញផលិតកម្មសត្វ

និងសុខភាពសត្វ
និងទី៥.ពង្រឹង

សំចៃ ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បង្កដោយគ្រោះរាំងស្ងួត គ្រោះខ្វះទឹក

ឆ្នាំ២០១៦-២០២០

ដែលអាចកើតឡើងនៅចុងរដូវ និងដាំដំណាំរួមផ្សំដូចជា ពោត ដំឡូង បន្លែ

កសិកម្មឆះ្ពោ ទៅឆ្នា២
ំ ០៣០ ដោយបានកំណត់នវូ ទិសដៅគោលនយោបាយ

សណ្តែក។ល។ និងកាត់បន្ថយការចំណាយថ្លៃដើមឱ្យបានច្រើន ដើម្បី

ដូចជា ចក្ខុវិស័យ បេសកកម្ម និងគោលដៅគោលនយោបាយ។

និងរៀបចំកសាងផែនការមេស្តីពីការអភិវឌ្ឍវិស័យ

ផ្តលក
់ ម្រៃបន្ថម
ែ ជួយលើកកម្ពសស
់ ដ
េ ក
្ឋ ច
ិ គ
្ច សា
ួ្រ រ ព្រមទាំងចូលរួមទប់សត
្កា ់

ដើម្បីសម្រេចបាន នូវទិសដៅគោលនយោបាយទាំងអស់ដែលក្រសួង

ការបញ្ចះុ តម្លក
ៃ សិផល ពិសស
េ តម្លស
ៃ វូ្រ ក្នង
ុ ពេលប្រមល
ូ ផលចុងរដូវនេះ។

ដាក់ចញ
េ ខាងលើនះេ កិចកា
្ច រជាច្រន
ើ នឹងត្រវូ អនុវត្ត និងត្រវូ សម្រេចឲ្យបាន

ពិនិត្យឡើងវិញ

នាពេលខាងមុខ។ គ្រប់អង្គភាពជំនាញពាក់ព័ន្ធក្នុងផ្នែកនីមួយៗ

ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈមានដូចជា

ស្រូវពូជ

ពូជបន្លែ

ដែល

មធ្យោបាយ និងសម្ភារសម្រាប់អន្តរាគមន៍ នៅពេលមានគ្រោះមហន្តរាយ

ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

ជាយថា ហេតុការទប់ទល់ជំងឺឬសត្វល្អិតចង្រៃបំផ្លាញដំណាំផ្សេងៗ ព្រម

ត្រូវអនុវត្តនូវបណ្តាសកម្មភាពអាទិភាព ទាំងឡាយ ដូចមានចែងក្នុងផែន

ទាំងបន្តរៀបចំពង្រឹងសហគមន៍កសិកម្ម ការធ្វើផលិតកម្មកសិកម្មតាមកិច្ច

ការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម២០១៤-២០១៨ នេះ ។ ជាមួយ

សន្យា ឆ្ពោះទៅរកការធ្វើកសិពាណិជ្ជកម្ម។

គ្នានេះ បណ្តាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យឯកជន និងសង្គមស៊ីវិល ក៏ត្រូវបានលើ

ក្រសួងបន្តណែនាំដល់មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទរាជធានី-

កទឹកចិត្តឲ្យចូលរួមអនុវត្តការងារតាមជំនាញរបស់ខ្លួន

ដើម្បីរួមចំណែក

ខេត្តទាំងអស់ សហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចុះធ្វើអន្តរាគមន៍ ដើម្បី

សម្រេចបាននូវទិសដៅដែលបានកំណត់។ បន្ថែមលើនេះ ផែនការយុទ្ធ

ស្វែងរកដំណោះស្រាយ ទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ចុះតម្លៃស្រូវទាន់ពេលវេលា

សាស្រ្តនេះមានលក្ខណៈពហុវិស័យ សង្គតិភាព និងបំពេញឲ្យគ្នាជាមួយ

ចាត់ចែងជាបន្តក្នុងការរៀបចំក្រុមការងារសម្របសម្រួល ថ្នាក់តំបន់ និង

ផែនការ និងគោលនយោបាយជាតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ៕

ថ្នាក់ខេត្ត

ដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការងារស្រូវអង្ករនៅ

មូលដ្ឋាន ព្រមទាំងកំពុង រៀបចំចាត់មន្រ្តីជំនាញ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យអនាម័យ
និងភូតគាមអនាម័យនៅតាមច្រកនាំចេញនាំចូល
វិធានបច្ចេកទេស

ឱ្យបានសមស្របតាម

និងនីតិវិធីដោយអនុលោមតាមស្មារតីនៃលិខិតលេខ

៩៤២ សជណ.កស ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ របស់ទីស្តីការគណៈ
រដ្ឋមន្ត្រី។
ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទបានធ្វើសេចក្ដីសន្និដ្ឋាន និង
វាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលធំៗនៃផលិតកម្មកសិកម្ម

សុខភាព

និង

ផលិតកម្មសត្វ កៅស៊ូ និងលទ្ធផលនៃកំណែទម្រង់ព្រៃឈើ និងជលផល
នារដូវកាលឆ្នាំ២០១៦ កន្លងទៅ។ ក្នុងនោះ ផលិតកម្មស្រូវសម្រេចបាន
៩,៩៥ លានតោន (ឆ្នាំ២០១៥ ទទួលបាន ៩,២៩លានតោន) ដែលមាន
អតិរេក ៥,១១លានតោន (កើន១០% ធៀបឆ្នាំ២០១៥) ដំណាំរួមផ្សំនិង
ឧស្សាហកម្មសម្រេចបាន ១៦,៨៨លានតោន (លើសឆ្នាំមុន ៤,៥%)

ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវខ្នាតធំ នៅកម្ពុជា
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វិស័យថាមពលអគ្គិសនីកម្ពុជាកំពុងបោះជំហានឈាន
ទៅរកការផ្លាស់ប្តូរមួយជាប្រវត្តិសាស្រ្ត

ការតបណ្តាញអគ្គីសនីចូលផ្ទះជួលរបស់កម្មករ

ការដ្ឋានស្ថាបនាវារីអគ្គីសនីសេសានក្រោម២
នៅខេត្តស្ទឹងត្រែង

កម្មការីនីក្នុងតម្លៃ ៦១០រៀល ក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់ម៉ោង

ថាមពលអគ្គស
ិ នី គឺជាវិសយ
័ អាទិភាពមួយក្នង
ុ ចំណោមវិសយ
័ អាទិភាព
នានា ដែលទាមទារឱ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍ ដើម្បី

តាមស្តង់ដារថ្លៃមធ្យម ២លានដុល្លារ ក្នុង ១ម៉េហ្គាវ៉ាត់។
ឯកឧត្តម ទី នរិន្ធ ប្រធានអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថា

ជំរញ
ុ ល្បឿននៃការអភិវឌ្ឍសេដក
្ឋ ច
ិ ជា
្ច តិ ព្រោះអគ្គស
ិ នី មិនត្រម
ឹ តែជាតម្រវូ

ចំពោះសមិទ្ធផល នៃការអភិវឌ្ឈ បណ្តាញបញ្ជូន និងអនុស្ថានីយ ដែលជា

ការចាំបាច់ចំពោះ តែជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ៗរូប

ឆ្អឹងខ្នងនៃការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៦

ប៉ុណ្ណោះទេ

ប៉ុន្តែអគ្គិសនីក៏មានសារៈសំខាន់ចំពោះវិស័យឧស្សាហកម្ម

និងដាក់ឲ្យដំណើរការបណ្តាញបញ្ជូន និងអនុស្ថានីយជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យ

សិប្បកម្ម ពាណិជក
្ជ ម្ម កសិកម្ម និងវិសយ
័ ផ្សេងៗ ក្នង
ុ ផ្នក
ែ សេដក
្ឋ ច
ិ ផ
្ច ងដែរ។

យើងមាន បណ្តាញតង់ស្យុងខ្ពស់ ១.៥២៥គីឡូម៉ែត្រ និងអនុស្ថានីយចំនួន

រាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន

២៥ គ្របដណ្តប់ផ្ទាល់លើខេត្តចំនួន១៤ និងមិនផ្ទាល់ ៤ទៀត។ ចំពោះ

បោះជំហានឈានទៅរកការផ្លាស់ប្តូរមួយជាប្រវត្តិសាស្រ្ត។

ប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំ២០១៦

សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជំរុញអោយវិស័យថាមពលអគ្គិសនីកម្ពុជា បាន
ជាក់ស្តែងគិតត្រឹមឆ្នាំ២០១៦ កន្លងមកនេះ អាជ្ញាបណ្ណសេវាករបាន

យើងបានសាងសង់

ការអភិវឌ្ឈបណ្តាញបញ្ជូនរង បណ្តាញចែកចាយ និងការតភ្ជាប់ចរន្តឲ្យអ្នក
គីឡូវ៉ុល

មានសន្ទុះកើនឡើងខ្លាំងក្នុងខ្សែបណ្តាញ២២

មានចំនួនកើនឡើងដល់

២៨.៨៩២គម

ត្រង់ស្វូចែកចាយ

ចែកចាយអគ្គិសនីចំនួន៤១៣ អាជ្ញាបណ្ណគ្របដណ្តប់លើភូមិជាង ១ម៉ឺន

កើនឡើងដល់

១២.៦០៥គ្រឿង ខ្សែបណ្តាញចែកចាយតង់ស្យុងទាប

៣ពាន់ ស្មើនឹងជាង៩៧% នៃចំនួនភូមិទូទាំងប្រទេស បណ្តាញចែកចាយ

កើនដល់

អគ្គិសនីបានគ្របដណ្តប់ភូមិចំនួនជាង១ ម៉ឺនស្មើនឹង ៧៤% នៃចំនួនភូមិ

២.១៥៩.៣២៤ កន្លែង ក្នុងទំហំវិនិយោគលើ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខាងលើ

ទូទាំងប្រទេស ។ ចំណែកការភ្ជាប់ចរន្តឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់តាមខ្នងផ្ទះមាន

មានចំនួនសរុប ១.១៧២ លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលក្នុងនោះ

ចំនួន៣,២៨ លានខ្នងផ្ទះមានន័យថាគេហដ្ឋានប្រមាណជាង ៥៨% មាន

វិនយោ
ិ
គរបស់អគ្គស
ិ នីកម្ពជា
ុ មានចំនន
ួ ៣៩៦លានដុលរ្លា សហរដ្ឋអាមេរក
ិ

អគ្គិសនីប្រើប្រាស់។

និងការវិនិយោគលើសេវាកម្មផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីឯកជនមានចំនួន

២៦.៦៧៩

គម

និងភ្ជាប់ចរន្តជូនអ្នកប្រើប្រាស់កើនដល់

៧៧៦

បច្ចុប្បន្នរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនការខិតខំរបស់ខ្លួន ក្នុងការពង្រីកការ

លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧ នេះ អាជ្ញាធរអគ្គិសនី

តបណ្តាញអគ្គស
ិ នី កាន់តទ
ែ ល
ូ ទ
ំ លា
ូ យដល់បជា
្រ ពលរដ្ឋនៅទូទាង
ំ ប្រទេស

កម្ពុជា គ្រោងដាក់ឲ្យដំណើរការរោងចក្រធ្យូងថ្ម ១ កន្លែង ទំហំ១៣៥

ខណៈដែលអគ្គិសនីនៅតំបន់ខ្លះ ត្រូវបានទិញពីប្រទេសជិតខាង ដើម្បីផ្គត់

មេហ្គាវ៉ាត់បន្ថែមទៀត ដើម្បីទប់ទល់នឹងកំណើនសេចក្តីត្រូវការប្រើប្រាស់

ផ្គង់តម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។ ក្នុងខែកុម្ភះ កន្លងមកនេះដែរ អគ្គិសនី

បន្ថែមទៀត និងកាត់បន្ថយការនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងឲ្យបានមកត្រឹម

កម្ពុជាក៏បានចុះហត្ថលេខា

អនុវត្តគម្រោងសាងសង់ខ្សែបញ្ជូនតង់ស្យុង

២០%។ គោលដៅនៃការអភិវឌ្ឈអគ្គិសនីភារូវនីយកម្មរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

ខ្ពស់២៣០ គីឡូវ៉ុល ជំហានទី២ ក្រោមទឹកប្រាក់ ១៨៥លានដុល្លារ ជាមួយ

គឺធ្វើយ៉ាងណានៅឆ្នាំ ២០២០ គ្រប់ភូមិទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេស នឹង

ក្រុមហ៊ុនចិន

មានការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីគ្រប់គ្រាន់។ ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង

«CHMC»

China

ថែមទៀត។

National

Heavy

Machinery

Corporation

គម្រោងនេះនឹងរួចរាល់នៅរយៈពេល

៣៦ខែ

រ៉ែ និងថាមពលបានមានប្រសាសន៍ថា ”ដើម្បីជំរុញសម្រេចឲ្យបានគោល

ដែលនឹងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង ក្នុងការតភ្ជាប់អគ្គិសនីជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅ

ដៅនេះ

ប៉ែកនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជាថែមទៀត។

តាមរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរ

បន្ថែមទៀតដូចជា នៅកំពង់ចាម-ក្រចេះ-ស្ទឹងត្រែង-រតនគីរី, មណ្ឌលគីរី,

ការវិនិយោគលើប្រភពអគ្គិសនីក្នុងស្រុក

គម្រោងភ្នំពេញ-ព្រៃវែង-ស្វាយរៀង, តាតៃ-ភ្នំពេញ, គម្រោងកំពង់ចាម-

ទាំងអស់ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ មានចំនួន៣.១៨៤ លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក

កំពង់ធំ-សៀមរាប-បាត់ដំបង, គម្រោង បាត់ដំបង-ប៉ៃលិន, គម្រោងឡាវ-

ដែលអនុភាពប្រភពអគ្គិសនីក្នុងស្រុកមានចំនួន ១.៥៩២មេហ្គាវ៉ាត់ បើគិត

ព្រះវិហារ-កំពង់ធំ, គម្រោងសៀមរាប-ឧត្តរមានជ័យ គម្រោងស្រែអំបិល-

អគ្គិសនីកម្ពុជាបានបង្ហាញថា

រាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងជំរុញការសាង់សងគម្រោងបណ្តាញជាតិ
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បទុមសាគរ និងទីរួមខេត្តកោះកុង។ល។ ដើម្បធ្វើយ៉ាងណាអាចបញ្ចូន

សំដៅកាត់បន្ថយការនាំចល
ូ វត្ថធា
ុ តុដម
ើ ពីបរទេស និងជំរញ
ុ ឱ្យតម្លអ
ៃ គ្គស
ិ នី

ប្រភពអគ្គិសនីពីបណ្តាញជាតិទៅកាន់ខេត្តទាំងអស់នោះ

កាន់តែទាប។

នៅទូទាំង

ប្រទេសឲ្យបានត្រឹមឆ្នាំ២០២០”។ ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម បានបញ្ជាក់ថា

ឯកឧត្តម វិចទ័រ ហ្សូណា អ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលបាន

រាជរដ្ឋាភបា
ិ លបានគាំទ្រ និងជំរញ
ុ ការផ្តលប
់ ក
្រា ក
់ ម្ចដោ
ី យមិនយកការប្រាក់

ឱ្យដឹងថា ក្រសួងកំពុង សិក្សាជាមួយ ក្រុមហ៊ុនឯកជនដើម្បីសិក្សាស្វែងរក

របស់មូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ នៃអគ្គិសនីកម្ពុជា ដើម្បីជួយ

លទ្ធភាពទាញយកប្រភពរ៉ែ ធ្យូងថ្ម ដែលស្ថិតក្នុងស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ

ជំរុញការពង្រីកបណ្តាញអគ្គិសនីទៅកាន់ជនបទនានា ដែលនៅសល់

ខេត្តឧត្តរមានជ័យដើម្បីយកមកផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើម

ដើម្បីឲ្យតំបន់ជនបទទាំងនោះឆាប់មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស ់។ បន្ថែមលើស

អគ្គិសនីក្នុងស្រុក។

ពីនេះទៀត តាមផែនការកាត់បន្ថយអត្រា និងទម្លាក់ថ្លៃលក់អគ្គិសនី រាជ-

ខណៈ ដែលកម្ពុជាមានរោងចក្រផលិតថាមពលអគ្គិសនីដើរដោយថាម-

រដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យអគ្គិសនីកម្ពុជាធ្វើការបង្វែរ

ពលធ្យូងថ្មចំនួន ៣កន្លែង ស្ថិតក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ ដែលមានអនុភាព

កញ្ចប់ថវិកានៃ

ដល់រោងចក្រផលិត

ការសម្រេចស្រាវជ្រាវរកប្រភពធនធានរ៉ែធ្យូងថ្មនេះ

ថវិកាចំណូល កាត់ចំណាយរួចរបស់ខ្លួន ទៅមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្ម

ផលិតថាមពលអគ្គិសនីរហូតដល់ជិត ១០០០មេហ្គាវ៉ាត់។

ជនបទ ដើម្បីប្រើប្រាស់សម្រាប់កាត់បន្ថយអត្រា និងទម្លាក់ថ្លៃលក់អគ្គិសនី

ផលស្រាវជ្រាវរកឃើញថា ធ្យូងថ្មនេះ ផ្តល់កម្តៅទាបជាងធ្យូងថ្មនាំចូលពី

នៅតំបន់ជនបទ ឲ្យមកប្រហាក់ប្រហែល នឹងតម្លៃនៅរាជធានីភ្នំពេញវិញ

បរទេសក៏ពិតមែន

និងជួយបន្ថយថ្លៃអគ្គិសនីដល់គ្រួសារក្រីក្រនៅតាមជនបទព្រមទាំងជួយ

ធ្យូងថ្មនាំចូលដែរ ។ ឯកឧត្តមបានលើកឡើងទៀតថា រហូតមកដល់ពេល

អនុគ្រោះថ្លៃ ដល់ការប្រើប្រាស់សម្រាប់ការប្រកបរបរកសិកម្ម នៅតាម

នេះ ក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសកំពុងសិក្សាពីបរិមាណធនធានរ៉ែធ្យូងថ្មនៅតំបន់

ជនបទស្របតាមផែនការ ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់។ ជាទិសដៅ

ត្រពាំងប្រាសាទ ស្ថិតក្នុងខេត្ដឧត្ដរមានជ័យ ដើម្បីពិនិត្យមើលថាអាចមាន

សំរាប់អភិវឌ្ឍន៏អាជ្ញាធរអគ្គស
ិ នីកម្ពជា
ុ
មានផែនការទិញអគ្គស
ិ នីពប
ី ទ
្រ ស
េ

លក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ ដល់រោងចក្រ ចាប់ពី៣០ឆ្នាំ ឬ៤០ឆ្នាំ

វៀតណាម ថៃ និងឡាវ សរុបចំនួន ១.៦៤៩,៩០លាន គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង

បានដែរឬទេ។ ប៉ុន្ដែជាធម្មតាបើ បរិមាណធ្យូងថ្មមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ គឺមិន

(kWh) ដើម្បីបំពេញតម្រូវការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ នេះ។

អាចឆ្លើយតបទៅលើការចំណាយការសាងសង់រោងចក្រ

ក្នុងនោះ

ខ្ពស់នោះដែរ។

អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាបានទិញពីប្រទេសវៀតណាម

ចំនួន

ទោះបីលទ្ធ-

ប៉ុន្តែអាចយកមកផលិតជាថាមពលអគ្គិសនីបានដូច

ដែលមានតម្លៃ

១.២៦១,៨៧ លានkWh ពីប្រទេសថៃ ចំនួន ៣៤៩,៦៦ លានkWh

បើតាមរបាយការណ៍របស់ ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពលបានឱ្យដឹងថា ឱ្យដឹង

និងពីប្រទេសឡាវចំនួន៣៨,៣៧លានkWh ។ ឯកឧត្តម ទី នរិន្ទ

ថា នៅក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៧នេះ រោងចក្រផលិតថាមពល អគ្គិសនី

ប្រធានអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា មានប្រសាសន៍ថា ការប្រើប្រាស់ថាមពល

ដើរដោយធ្យូងថ្ម

អគ្គិសនីឆ្នាំ២០១៧ នេះ នឹងកើនឡើងចំនួន ៩៨០,៥៣លានkWh បន្ថែម

Development Group ដែលមានអានុភាពជាង ៧០០មេហ្គាវ៉ាត់ គ្រោង ដា

លើការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីចំនួន

ក់ឱ្យដំណើរការផ្លូវការក្នុងសមត្ថភាព

៧.១៧៥,០៥លានkWh

កាលពីឆ្នាំ

២០១៦កន្លងទៅ។

ទី៣

របស់ក្រុមហ៊ុន

Cambodia

២៧០

International

មេហ្គាវ៉ាត់

ខណៈដែល

រោងចក្រធ្យូងថ្មចំនួន២ ទៀត មានសមត្ថភាពជាង ២០០មេហ្គាវ៉ាត់។

ការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីពីប្រទេសជិតខាង ស្មើនឹង២០ % ក្នុងចំណោម

សូមបញ្ជាក់ថា បច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាមានថាមពលអគ្គិសនីក្នុងបណ្តាញ

ថាមពលគ្រោងប្រើប្រាស់ទាំងអស់ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ នេះ ។ របាយការណ៍

ជាតិទំាងផលិតក្នុងស្រុក

របស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា ក៏បានឲ្យដឹងដែរថា សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៥ និង

២០០០

២០១៦

កម្ពុជានាំចូលអគ្គិសនីពីប្រទេសវៀតណាមសរុបប្រមាណ

ថាមពលពី១៥ ទៅ ២០% ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការប្រើ

២.៤០០លានkWh ប្រទេសថៃសរុបប្រមាណ ៥៨០លានkWh និង

ប្រាស់ នៅតាមផ្ទះ វិស័យឧស្សាហកម្ម សិប្បកម្ម និងវិស័យមួយចំនួនទៀត

ប្រទេសឡាវសរុបប្រមាណ ៥០លានkWh ។

ដែលបម្រើដល់ការអភិវឌ្ឍ ។ ចំពោះសមិទ្ធផលវារីអគ្គិសនីរបស់កម្ពុជា

ឯកឧត្តម ទី នរិន្ទ ក៏បានបន្ថែមថា ការផលិតថាមពលក្នុងស្រុកក្នុង

មេហ្គាវ៉ាត់

និងការនាំចូលពីបរទេសមានរហូតដល់ជាង

ហើយក្រសួងរ៉ែ

និងថាមពលត្រូវបង្កើនកំណើន

ដែលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន កម្ពុជាបានកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីរួចរាល់

ឆ្នាំនេះនឹងមានចំនួន ៣.២៣៩,៩៨ លានkWh ពីរោងចក្រផលិតអគ្គិសនី

ហើយចំនួន

ដើរដោយធ្យូងថ្មចំនួន ២.៧៥០,០៧ លានkWh ពីវារីអគ្គិសនីចំនួន

វារីអគ្គិសនីគិរីរម្យ៣ ,វារីអគ្គិសនីស្ទឹងអាតៃ, វារីអគ្គិសនីស្ទឹងឫស្សីជ្រុំក្រោម

៤៣៤,៥៥ លានkWh ពីរោងចក្រដុតប្រេងចំនួន

៦៤,៨៥ លានkWh

និងវារីអគ្គិសនីស្ទឹងតាតៃ ហើយចុងក្រោយគឺវារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម២

ពីថាមពលកកើតឡើងវិញ និងពីប្រភពផ្ទាល់របស់ឧស្សាហកម្ម និងអ្នក

ដែលនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការចុងឆ្នាំ២០១៧ នេះ។ គម្រោងសាងសង់នេះ

ចែកចាយ ១៦,២៣ លានkWh ។

និងពង្រីកវិសាលភាពរបស់បណ្តាញជាតិបញ្ជូនបន្ថែម ទៅដល់គ្រប់តំបន់

ឆ្នាំ២០១៦ កន្លងទៅនេះ ពលរដ្ឋរស់នៅតាមគេហដ្ឋានចំនួន ១.៩១០.

៦រួមមានៈ

នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

វារីអគ្គិសនីគិរីរម្យ១,

វារីអគ្គិសនីកំចាយ,

ហើយទាញយកថាមពលពីប្រភពផ្គត់ផ្គង់ពី

០០០ ខ្នងផ្ទះ ស្មន
ើ ង
ឹ ប្រមាណ ៥៨% ចំណោមពលរដ្ឋទទា
ូ ង
ំ ប្រទស
េ កម្ពជា
ុ

ធ្យូងថ្ម ដែលជាប្រភពគ្រឹះផ្តល់ដល់បណ្តាញបញ្ជូនរង

បានភ្ជាប់អគ្គិសនីប្រើប្រាស់រួចរាល់ហើយ។

តាមគម្រោងរាជរដ្ឋាភិបាល

ដើម្បីយកទៅចែកចាយផ្គត់ផ្គង់ទូទាំងប្រទេស។ គម្រោងនេះក៏បង្កើនលទ្ធ

គ្រោងភ្ជាប់អគ្គិសនីដល់ពលរដ្ឋរស់នៅទូទាំងប្រទេសឲ្យបាន ១០០% ក្នុង

ភាពសមត្ថភាព ក៏ដូចជាប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្កើនស្ថិរភាពរបស់ប្រព័ន្ធជាតិ

ឆ្នាំ ២០២០។

នាំថាមពលដែលមានតម្លៃសមរម្យជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ

ទន្ទឹមនេះ ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលបានចាប់ផ្តើមសិក្សាប្រភពធនធាន
រ៉ែធ្យូងថ្មដើម្បី ផ្គត់ផ្គង់ រោងចក្រផលិតអគ្គិសនីដើរដោយធ្យូងថ្មក្នុងស្រុក

អគ្គិសនីជនបទ

ដែលជាកត្តា

សំខាន់ក្នុងការពង្រីកសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ច ស្រមតាមយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍
វិស័យថាមពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា៕
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វិស័យការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈសម្រេចបាន
សមិទ្ធផលយ៉ាងច្រើនក្នុងឆ្នាំ២០១៦

ឯកឧត្តម អ៊ិត សំហេង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងារ

និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងគណៈប្រតិភូអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារ
ជាមួយឯកឧត្តម Stuphen Sui រដ្ឋលេខាធិការទទួលបន្ទុកការងារ
និងសុខុមាលភាពនៃតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុង

ឆ្នាំ២០១៧ កម្មករទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាកើនដល់
១៥៣ ដុល្លា បូកបន្ថែមទឹកប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀត
កម្មករទទួលបាន ១៧០-១៨១ ដុល្លាក្នុង១ ខែ

នៅក្នងឆ្នាំ ២០១៦ កន្លងទៅនេះ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាល

គ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុណាមួយដល់កុមារ ដែលស្នាក់នៅជាមួយឪពុក

វិជ្ជាជីវៈបានខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

ម្តាយ និងអាចនាំឲ្យមានការយល់ច្រឡំថាជាពលកម្មកុមារនៅក្នុងសិប្ប-

នីតិកាលទី៥

នៃរដ្ឋសភា

ដែលមានសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ

កម្មឡឥដ្ឋ។ បានរកឃើញរោងចក្រ

សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ដែលមាន

ហ៊ុន សែន ជាប្រមុខដឹកនាំបានជួយលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរបស់

គិលានដ្ឋាន បន្ទប់រំរបួស និងប្រអប់សង្គ្រោះបឋមត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ចំនួន

ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង ដោយបានចូលរួមចំណែក

៦០២ សហគ្រាសកើនឡើង២០%។ រៀបចំអនុក្រឹត្យស្តីពីឯកសណ្ឋាន

កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាព។

សញ្ញាសម្គាល់ សញ្ញាសក្តិ និងបណ្ណសម្គាល់ខ្លួនរបស់មន្ត្រីអធិការកិច្ច

និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ការងារ ។ រៀបចំប្រកាសរួមស្តីការផាកពិន័យជាប្រាក់ចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្ត

បានបង្ហាញឲ្យដឹងថា ក្រសួងសម្រេចបានសមិទ្ធផលសំខាន់ៗជាច្រើន ។

ល្មើសច្បាប់ស្តីពីការងារ។ អនុវត្តព្រះរាជក្រិត្យលេខ នស/រកត/១១១៦/

នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍលក្ខខណ្ឌការងារ និងសុខដុមនីយកម្មទំនាក់ទំនងវិជ្ជា

១០៤៤ ចុះថ្ងៃទី ១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មា-

ជីវៈ មានសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងការងារ

ធិការជាតិប្រឆាំងពលកម្មកុមារ

និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈចំនួន ១១.១៦៨ គ្រឹះស្ថាន កើនឡើង ៣៥ %

សកម្មភាពជាតិស្តីពីការកាត់បន្ថយពលកម្មកុមារ

រោងចក្រកាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើងមានចំនួន ១.១០៧ គ្រឹះស្ថាន

ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៃពលកម្មកុមារឆ្នាំ២០១៦-២០២៥។ បានផ្សះផ្សា និងដោះ

កើនឡើង ០,៧% និងមានកម្មករនិយោជិតចំនួន ៧៤៣.៦១៥ នាក់ក្នុង

ស្រាយវិវាទការងារបុគ្គលនៅតាមសហគ្រាស

នោះស្រី ៦៤៣.៧១៤ នាក់កើនឡើង១១% ព្រមទាំងបានផ្តល់ការងារ

គ្រឹះស្ថាន (ថយ១%) ក្នុងនោះថ្នាក់ជាតិ២៦ គ្រឹះស្ថាន និងរាជធានីខេត្ត

ដោយប្រយោលដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ២ លាននាក់ផ្សេងទៀត។ ជា

១២២គ្រឹះស្ថាន ដែលគិតជាករណីមានចំនួន ២១៦ករណី ក្នុងនោះ

មួយគ្នានេះបានចុះបញ្ជីធ្វើអធិការកិច្ចការងារចំនួន៨.៧៦៣ លើក ថ្នាក់

ថ្នាក់ជាតិ ៣៨ករណី និងរាជធានី ខេត្ត ១៧៨ករណី។ ជាលទ្ធផល

ជាតិចំនួន២.៨៤៦ លើក និងរាជធានី ខេត្ត ៦.៣១៧លើក ក្នុងនោះ

គឺបានសះជា ៨៩ករណី មិនសះជាចំនួន ១២៣ករណី និងមោឃៈចំនួន

អធិការកិច្ចការងារផ្នែកសិប្បកម្មឡឥដ្ឋបានចំនួន ៣៧៩លើក កើន ៧៥%

៤ករណី។ មូលហេតុធំៗទាំង៥ នៃវិវាទការងារបុគ្គលគឺ លម្អៀងនៃការ

ថ្នាក់ជាតិ ២៦លើក និងរាជធានីខេត្ត៣៥៣ លើក ដោយបានដាក់

គិតប្រាក់ឈ្នួល ថិរវេលាធ្វើការ ការធ្វើការបន្ថែមម៉ោង ការឈប់សម្រាក

កំហិតសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានចំនួន ៨៤២ គ្រឹះស្ថាន កើន៣០% ផាក

និងការឈប់ពីការងារ។ បានផ្សះផ្សា និងដោះស្រាយវិវាទការងាររួមនៅ

ពិន័យចំនួន៦០ គ្រឹះស្ថានកើន ១០០% ក្នុងនោះថ្នាក់ជាតិ ៥គ្រឹះស្ថាន

តាមសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ចំនួន២៩៣គ្រឹះស្ថាន (ថយ២៣%)ក្នុងនោះ

និងរាជធានី ខេត្ត ៥៥ គ្រឹះស្ថាន និងកំពុងរៀបចំចេញលិខិតផាកពិន័យ

ថ្នាក់ជាតិ ១២៩គ្រឹះស្ថាន និងរាជធានីខេត្ត ១៦៤គ្រឹះស្ថាន ដែលគិតជា

ចំនួន៥១គ្រឹះស្ថាន ក្នុងនោះថ្នាក់ជាតិ ២៧គ្រឹះស្ថាន និងរាជធានីខេត្ត២៤

ករណីមានចំនួន៦៣៧ករណី ក្នុងនោះថ្នាក់ជាតិ ១៣៤ ករណី និងរាជធានី

គ្រឹះស្ថាន។ ណែនាំម្ចាស់សិប្បកម្មឡឥដ្ឋឲ្យរៀបចំបែងចែកទីកន្លែងស្នាក់

ខេត្ត ៥០៣ ករណីដោយពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មករនិយោជិតចំនួន ១១៣.៦២៧

នៅរបស់កម្មករ ឲ្យដាច់ចេញពីទីតាំងសង្វាក់ផលិតកម្ម ដើម្បីចៀសវាង

នាក់ (ថយ១៣%) ក្នុងនោះថ្នាក់ជាតិ ៤៥.០៥៥នាក់ និងរាជធានីខេត្ត

តាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារ

និងបានបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងផែនការ
និងលប់បំបាត់ទម្រង់
គ្រឹះស្ថានចំនួន

១៤៨
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៦៨.៥៧២នាក់។ ជាលទ្ធផល គឺបានសះជាចំនួន ២៣០ករណី មិនសះជា

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

៤០៦ ករណី និងមោឃៈចំនួន ១ករណី។ ដូចគ្នានឹងវិវាទការងារបុគ្គលដែរ

អនុវត្តរបបថែទាំសុខភាពចាប់ពីខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ដោយបានពង្រីក

មូលហេតុធំៗទាំង៥ នៃការវិវាទការងារ គឺលម្អៀងនៃការគណនាប្រាក់

ដល់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថានចំនួន ៦០៣ ដែលមានកម្មករនិយោជិតចំនួន

ឈ្នួល ថិរវេលាធ្វើការ ការធ្វើការបន្ថែមម៉ោង និងការឈប់ពីការងារ។

៦០០.៨៣១នាក់ និងបន្តពង្រីកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេស។ ចាប់

សិក្សាសម្របសម្រួល និងសហការជាមួយអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ

ពីឆ្នាំ២០០៨ដល់២០១៦ សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ដែលបានចុះបញ្ជីនៅ

(ILO) ភាគីកម្មករ និយោជិត និងភាគីនិយោជក ដើម្បីពិភាក្សាកំណត់

បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមមានចំនួន

ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់វិស័យវាយនភណ្ឌកាត់ដេរ

សមាជិកចំនួន១.១៣៦.២៧១នាក់។

និងផលិត

៨.៧៣១គ្រឹះស្ថាន

និងមាន

រៀបចំសេចក្តីព្រាងព្រះរាជក្រឹត្យ

ស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ ពីចំនួន ១៤០ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ១៥៣

ស្តព
ី កា
ី របង្កត
ើ របបសន្តស
ិ ខ
ុ សង្គម ផ្នក
ែ ហានិភយ
័ ការងារសម្រាបម
់ ន្តរា
ី្រ ជ-

ដុល្លារអាមេរិក (កើន៩,៣%)។ បើគិតទាំងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ

ការសាធារណៈ និងផ្នែកថែទាំសុខភាពសម្រាប់មន្ត្រីសាធារណៈ អតីត

កម្មករនិយោជិតម្នាក់ៗអាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលពី១៧០

មន្ត្រីរាជការ និងអតីតយុទ្ធជន។

ដុល្លារ

អាមេរិកទៅ ១៨១ ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយខែ។ បានចុះបញ្ជីសហជីព

នៅក្នុងទិសដៅបន្តអនុវត្តក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះ-

មូលដ្ឋានចំនួន ១៦២សហជីព សហព័ន្ធសហជីពចំនួន ៦ សហជីព

បណ្តាលវិជជ
្ជា វី ៈ នឹងខិតខំបន្តជរំ ញ
ុ កំណទ
ែ ម្រងផ
់ ន
ែ ការយុទសា
្ធ ស្តអា
្រ ទិភាព

និងសហភាពសហជីពចំនួន ២ សហជីព ។ គិតត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៦

ទាំង៥ នៃការអភិវឌ្ឍវិសយ
័ ការងារ និងបណ្តះុ បណ្តាលវិជជ
្ជា វី ៈ ដោយប្រមល
ូ

កម្ពុជាមានសហជីពមូលដ្ឋានកើនរហូតដល់ទៅចំនួន ៣.៤៩៧សហជីព

ផ្តុំលើសកម្មភាពសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា បន្តពង្រឹងការអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិ

សហព័ន្ធសហជីពចំនួន ១០៣ សហជីព សហភាពសហជីពចំនួន១៨

ច្បាប់ និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិខាងការងារ និងរៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់

សហជីព និងសមាគមនិយោជកចំនួន ៨ សមាគម។

ស្តីពីការងារ។

ចំណក
ែ ឯការអភិវឌ្ឍមុខរបរ និងការងារវិញ បានផ្តលស
់ វា
េ មុខរបរ និង

បន្តពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីអធិការកិច្ចការងារក្នុងការ

អនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការងារ

ច្បាប់ស្តីពីសហជីព

ច្បាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខ

រកការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឆ្នាំ២០១៦ សរុបចំនួន ២១១.៨៤៧ នាក់

សង្គម។ ជំរុញការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីជម្រះក្តីវិវាទការងារ

ស្រី ១១៦.៥៨៣នាក់ ក្នុងនោះការងារក្នុងប្រទេសបានចំនួន ១២៦.

និងសេចក្តព
ី ង
្រា ច្បាប់សព
ី្ត ប
ី ក
្រា ឈ
់ ល
ួ្ន អប្បបរិមា ព្រមទាំងបន្តរៀបចំលខ
ិ ត
ិ

២៧១នាក់

បទដ្ឋានគតិយុត្ត សេចក្តីណែនាំ និងសេចក្តីជូនដំណឹងនានាដើម្បីជំរុញ

(ស្រី៨១.៨៤៤នាក់)។

ការងារក្រៅប្រទេសបានចំនួន

៨៥.៥៧៦ នាក់ (ស្រី៣៤.៧៣៩នាក់) ក្នុងនោះនៅប្រទេសថៃចំនួន

ការអនុវត្តច្បាប់

៧៦.៤៣៣នាក់ (ស្រី៣១.៨០៥នាក់)។ ប្រទេសកូរ៉េចំនួន៧.៣៧១នាក់

ផែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីការកាត់បន្ថយពលកម្មកុមារ

(ស្រ១
ី .៨៦៨នាក់)។ ប្រទស
េ ជប៉ន
ុ ចំនន
ួ ១.៥៦២នាក់ (ស្រ៨
ី ៨៦នាក់) ។

ទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៃពលកម្មកុមារឆ្នាំ

ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចំនួន១២៣នាក់ (ស្រី៩៣នាក់) និងប្រទេសសិង្ហបូរី

ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាឆ្នាំ២០១៨ សម្រាប់កម្មករនិយោជិតវិស័យវាយន-

ចំនួន ៨៧នាក់ (ស្រី៨៧នាក់) ។ គិតត្រឹមដំណាច់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

ភណ្ឌកាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង ទៅតាមលក្ខណវិនិច្ឆ័យ យន្តការ

មានពលករកម្ពុជា ដែលកំពុងធ្វើការនៅបរទេសមានចំនួនប្រមាណ ១,១៥

និងកាលវិភាគដែលត្រីភាគីបានកំណត់។

ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យការងារ។

បន្តជំរុញការអនុវត្ត
និងលុបបំបាត់

២០១៦-២០២៥។

បន្តកំណត់

លាននាក់ ក្នុងនោះនៅប្រទេសថៃចំនួន១.០៥៦.៣៥៨ នាក់ (ស្រី៤២០.

លទ្ធផលជាផ្លែផ្កាខាងលើនេះ សរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថា វិស័យការងារ

៣៣៦ នាក់) ក្នុងនោះអ្នកមិនទាន់មានឯកសារមានចំនួនប្រមាណ ៣១០.

និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការអនុវត្ត

០០០នាក់។ ប្រទេសកូរ៉េចំនួន៤៤.២២៩ (នាក់ស្រី៩.២៨៣នាក់) ។

គោលនយោបាយកំណែរទម្រង់ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈ និងផែន

ប្រទេសជប៉ុន៣.៨៩៧នាក់ (ស្រី៣.២៦៩នាក់)។

ការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យទទួលបានលទ្ធផល

ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

ចំនួន៤៦.៥៤១នាក់ (ស្រី៤០.០៨៤នាក់) និងប្រទេសសិង្ហបូរីចំនួន

កាន់តែល្អប្រសើរឡើងថែមទៀត៕

៤៨៧នាក់(ស្រី ៤៨៧នាក់) ។
គួរបញ្ជាក់ដែរថា ពលករកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេស
បានជ្ញើថវិកាជូនក្រុមគ្រួសារបានប្រមាណជាង

១,៧ពាន់លានដុល្លារ

អាមេរិក ក្នុង១ឆ្នាំ ព្រមទាំងទទួលបាននូវមុខជំនាញវិជ្ជាជីវៈពេលត្រឡប់
មកវិញ ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ។
ចំពោះការអភិវឌ្ឍរបបសន្តិសុខសង្គម

សម្រាប់ជនទាំងឡាយណា

ដែលស្ថត
ិ ក្រោមបទប្បញ្ញតន
ិ្ត ច
ៃ ្បាប់សព
ី្ត កា
ី រងារ ក្រសង
ួ ក៏បានពង្រក
ី វិសាល
ភាពបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមនៅទូទាំង ២៥រាជធានីខេត្ត ដោយបាន
ចុះបញ្ជីសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានថ្មីបានចំនួន ៩៣៥ (កើន២៤%)ដែលបាន
គ្របដណ្តប់សមាជិកថ្មីចំនួន ៥៩.១៩២នាក់ (កើន៧%)។ អង្កេត
របាយការណ៍ហានិភ័យការងារចំនួន

៣៦.៧៣៤នាក់(កើន១៣%)ក្នុង

នោះមានកម្មករនិយោជិតរងគ្រោះចំនួន ៣៤.៥១៣នាក់ (កើន១៤%)
ព្រមទាំងបានផ្តល់តាវកាលិកហានិភ័យការងារចំនួន ៣៦.៥០៨ឯកសារ

អគារក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
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ក្រៃលែង។ ឥន្ទជិតខិតខំដកសរ ប៉ុន្តែសល់សរ

ស្បែកធំ

មួយដកមិនរួចសោះ

ឥន្ទជិតក៏ហោះទៅសុំទឹក

ដោះនាងមណ្ឌោគីរី ជាព្រះមាតាបៅបង្កាត់សរ
នេះបានដូចប្រាថ្នា ។ ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតឥន្ទជិតត្រូវ
ស្លាប់ដោយការ ផ្លែងសរព្រហ្មាស្រ្តរបស់ ព្រះរាម
ដើម្បីផ្តាច់ក្បាលឥន្ទជិត។ ក្បាលនេះត្រូវស្វាអង្គ
ទទ្រដាក់លើតោក ដែលខ្ចីមកពីឋានព្រហ្ម ហើយ
ត្រូវព្រះរាមផ្លែងសរ

បញ្ជូនទៅឋាតុសិត

នាទី

បញ្ចប់នៃសង្រ្គាមនោះ ។
ឈុតឆាកទាំងនេះ ជាការសម្តែងនៃសិល្បៈ
ស្បែកធំនៅគ្រប់ពិធីបុណ្យធំៗដូចមាន រៀបរាប់
ខាងលើ ។ ចំណក
ែ វង់តន្តដ
ី្រ ល
ែ ប្រគជ
ំ ន
ូ សិល្បៈ
ល្ខោនស្រមោលស្បែកធំនះេ

ក៏ជាប្រភទ
េ តន្តី្រ

ដែលកំដរជាប់នង
ឹ ពិធខា
ី ងសាសនាផងដែរ មាន
ឈ្មោះថា វង់ភ្លេងពិណពាទ្យ ក្នុងនោះមានវង់តូច

សិល្បៈស្បែកធំ
ស្បែកធំ ជាទស្សនីយភាពប្រភេទស្រមោល
ដែលបានមកពីការយក ចម្លាកល
់ ស
ើ ្បែកគោដាប់

និងវង់ធំ ។

ពោលសាច់រឿង

ដែលភាគច្រើនជាគ្រូធំនៃវង់

សិល្បៈស្បែកធំនេះ ។

ទម្លុះមានទំហំធំៗជា រូបនឹងថ្កល់ មានទម្រង់ ក្បាច់

សិល្បៈស្បែកធំ

ដូចគំនរូ បុរាណ គេយកទៅជើតផ្ទបន
់ ង
ឹ ផ្ទាង
ំ សំពត់

បានពីដើមដល់ចប់ឡើយ

សយ៉ាងធំ

ដែលឆ្លះុ បញ្ចាង
ំ ដោយពន្លឺភ្លើងគំនរ

អន្លើចម្បាំងឥន្ទជិត(កូនប្រុសរាពណ៍)ជាមួយនឹង

ឬភ្លើងចន្លុះដែលដុតឲ្យឆេះសន្ធោរសន្ធៅ

ព្រះលក្ម្សណ៍(ប្អូនព្រះរាម) តែប៉ុណ្ណោៈ។ ម្យ៉ាង

ខុស

គេសម្តែងរឿងរាមកេរ្តិ៍មិន
ភាគច្រើនសម្តែងតែ

នៅលើ រានដោយមានក្រាលដើមចេកខាងក្រោម

ទៀតនៅក្នុងឈុតចម្បាំងឥន្ទ

សំពត់ស ដើម្បីឆ្លុះយកស្រមោលរូបចម្លាក់ទាំង

ចែកជាឈុតតូចៗទៅតាមឈ្មោះ សរ (គឺអាវុធ

ឡាយនោះ (សព្វថ្ងៃគេប្រើចង្កៀងអគ្គីសនីបញ្ចាំង

មានឫទ្ធិ)របស់គូសត្រូវទាំងសងខាងដូចតទៅ ៖

ជំនួសវិញ) ។ ជាទូទៅគេសង្កេតឃើញសិល្បៈ

- ឈុតសរនាគបាស គឺជាសរមួយរបស់អសុរ-

ល្ខោនស្រមោល

នេះទាំងតូចទាំងធំមាននៅ

ជិតនេះគេច្រើន

ឥន្ទជិតផ្លែងទៅក្លាយជាសត្វនាគច្រើន

ហើយ

ច្រើនប្រទេសដូចជា អ៊ីរ៉ង់ ទួរគី ឥណ្ឌូនេស៊ី កម្ពុជា

ត្រូវព្រះលក្ម្សណ៍ និងពលសេនារបួសជា ច្រើនគ្នា

ថៃ ។ល។

តែត្រូវបានក្រុងសិម្ពលីគ្រុឌជាព្រះធម្មបិតារបស់

សិល្បៈស្បែកធំនៅប្រទេសកម្ពុជា

គឺជា

ព្រះរាម

ទៅជួយឆាបឆក់សម្លាប់អស់ពួកនាគ

ប្រភេទសិល្បៈសក្ការៈ ព្រោះទម្រងន
់ ះេ សម្តង
ែ

រំដោះព្រះលក្ម្សណ៍ និងពួកពលសេនាឲ្យបានរស់

តែរឿងរាមកេរប
៍្ត ណ
ុ៉
ះ្ណោ ដែលជាទេវកថា បង្ហាញ

មក វិញ។

ពីមហិទឫ
ិ្ធ ទ្ធិព្រះរាមជា អវតារបស់ព្រះនរាយណ៍

- ឈុតសរព្រហ្មាស្រ្ត គឺជាសរមួយរបស់ឥន្ទ

ហើយក៏មិនមានសម្តែងរឿងអ្វីក្រៅពីនេះ បើរាប់

ជិតដែរ ដែលផ្លែងទៅត្រូវព្រះលក្ម្សណ៍ ហើយ

មកដល់ឆ្នាំ២០០២ ។

ក៏ក្លាយជាដើមឈើដុះមែកសាខា។ ប៉ុន្តែសរនេះ

សិល្បៈល្ខោនស្រមោលស្បែកធំនេះ

ច្រើន

ត្រូវដកបានមុនពេលព្រះអាទិត្យរះ ដោយការខំ

សម្តង
ែ ក្នង
ុ ព្រះរាជពិធប
ី ជា
ូ ព្រះសពព្រះមហាក្សត្រ

ប្រឹងប្រែងផ្សំឱសថរបស់ពីភក
េ ហោរា និងដោយ

ព្រះគ្រូបាធ្យាយ

ឬពេលខ្លះ

មានហនុមាន ជាអ្នកខំស្វះស្វែងរកថ្នាំនោះបាន

សម្តែង ដើម្បីសុំទឹកភ្លៀង។ ការសម្តែងអ្នកជើត

មកពីភ្នំនន្ទចក្រយកទឹកម៉ូត្រគោ ឧសភរាជ ពីព្រៃ

ឬអ្នករាំត្រូវលើករូបជើត

ហេមពាន្ត។

សពមាតាបិតា

សតាមក្រុមតួខុសៗគ្នា

វិលជុំវិញផ្ទាំងសំពត់
គឺដំណើរយក្សដំណើរ

យកថ្មដុសពីឋានព្រះព្រហ្មមិថុតា

និងឃាត់ដំណើរព្រះអាទិត្យតាមបញ្ជាព្រះរាម ។

មនុស្សដំណើរស្វាហោះលើអាកាស ឬបណ្តែត

-

ឈុតសរពាន់

ទឹក ឬចលនាចម្បាំងទៅតាម ចង្វាក់ភ្លេងខុសៗ

លក្ម្សណ៍

គ្នា ដែលអ្នកប្រគំភ្លេងទៅតាម ការហៅរបស់អ្នក

ពាន់ត្រូវអសុរឥន្ទជិត

គឺជាសរមួយរបស់ព្រះ

ដែលផ្លែងចេញទៅកើតជាព្រួញរាប់ធ្វើឲ្យឥន្ទជិតឈឺចុកចាប់

ចំពោះវង់តូចមានឧបករណ៍ ៖ រនាតឯក,
គងវង់ធំ, ស្រឡៃ, សំភោរ និងស្គរធំមួយគូ ។
រីឯវង់ធំមានឧបករណ៍ ៖ រនាតឯក, រនាតធុង,
គងវង់តូច, គងវង់ធំ, ស្រឡៃតូច, ស្រឡៃធំ,
រនាតដែក, រនាតថោង, សំភោរ, ស្គរធំមួយគូ
និងឈឹង ។
ចំណក
ែ បទភ្លង
េ ដែលត្រវូ ប្រគជ
ំ ន
ូ ត្រងអ
់ ន្លច
ើ
ម្បាំងឥន្ទជិតមានប្រមាណជាម្ហៃបទ

ក្នុងបទ

និមយ
ួ ៗហាក់គស
ូ បង្ហាញនូវដំណរើ មួយ ឬមនោសញ្ចត
េ នាមួយយ៉ាងច្បាស់លាស់ ទៅតាមតួផ្សេង
គ្នាមិនលាយឡំគ្នាឡើយដូចជា៖
- បទសាធុការ

សម្រាប់ពិធីហោមរោង

- បទជើតសម្រាប់ធ្វើដំណើរ ចម្បាំង ឬហោះ
- បទជើតឈឹងសម្រាប់ផ្លែងសរ
- បទជើតចាប់សម្រាប់ច្បាំងឬស្វាប្រចាប់
- បទដំណរើ ក្រៅសម្រាបដ
់ ណ
ំ
រើ កងទ័ព យក្ស
- បទផ្លិសម្រាប់ដំណើរគ្រុឌ
- បទណេសម្រាប់អន្លើបុញ្ញកាមអណ្តែតទឹក
- បទត្រាក់សម្រាប់ប្រែកាឡា
- បទរោទ៍បីជាន់សម្រាប់ដំណើរចូលច្បាំង
- បទរោទ៍បីជាន់សម្រាប់ផ្លែងសរសម្តែងឬទ្ធិ
- បទអូតតូច និងអូតធំសម្រាប់អន្លើកំសត់
យំសោក
- បទនាងលោត សម្រាប់អន្លើកំប្លុកកំប្លែង
- បទក្លស
ំុ ម្រាបតា
់ ង
ំ សីល ឬដំណរើ ទេវតា ៕
		
ឯកសារតន្ត្រីរបាំ និងលខ្មែរ
		

ឯកឧត្តម ពេជ្រ ទុំក្រវិល
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ស្វែងយល់អំពី
ច្បាប់បោះឆ្នោត

ការប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោត

ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី ៤
626

ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ នាថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ និងត្រូវដំណើរការនៅគ្រប់ការិយាល័យបោះឆ្នេាត

តាមឃុំ សង្កាត់ និមួយៗចាប់ពីម៉ោង ៧ៈ០០ នាទី ដល់ម៉ោង ១៥ៈ០០ នាទី
I. ការប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោត (ថ្ងៃទី ៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧)

១- អ្នកដែលមានសិទ្ធិចូលទៅក្នុងបរិវេណខាងក្នុង និងក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតបាន លុះត្រាតែ ជននោះមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត និង

មានអត្តសញ្ញាណប័ណស
្ណ ញ្ជាតខ
ិ រែ្ម (អ.ខ) ឬឯកសារបញ្ជាក់ អត្តសញ្ញាណបម្រឲ
ើ ្យការបោះឆ្នោត (ឯ.អ) ហើយជននោះមិនទាន់បានបោះឆ្នោតនៅឡើយ ។
អ្នកបោះឆ្នោតត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះ នៅបរិវេណខាងក្នុងនៃការិយាល័យបោះឆ្នោត

+ សមាជិកទី ២ នៃ គ.កប ជាអ្នកជួយរកឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត ប្រាប់លេខ រៀងឈ្មោះរបស់គាត់ ចេញក្រដាសលេខរៀងតាម

លំដាប់មុនក្រោយ និងណែនាំអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យឈរបន្ត កន្ទុយគ្នាជាជួរ ។

+ សមាជិកទី ៣ នៃ គ.កប ដែលប្រចាំការត្រង់មាត់ទ្វារ ត្រូវជម្រាបអ្នកបោះឆ្នោតដែលកំពុងឈរជាជួរបន្តកន្ទុយគ្នា តម្រង់ទៅកាន់មាត់ទ្វារ

ហើយត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោត តែចំនួន ៤នាក់ ក្នុងពេលតែមួយ ហើយជម្រាបគាត់ឲ្យដើរតម្រង់ទៅតុលេខាធិការ (ផ្តល់អាទិភាព
ចូលក្នុងការិយាល័យ បោះឆ្នោត ចំពោះអ្នកបោះឆ្នោតជាព្រះសង្ឃ មនុស្សចាស់ ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ ស្រ្តីមានកូនតូច ជនពិការ និងអ្នកមានជំងឺ ) ។
អ្នកបោះឆ្នោតត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះពេលចូលក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោត

+ ទៅជួបលេខាធិការ ដោយបង្ហាញប័ណ្ណព័ត៌មាន (ប្រសិនបើមាន) អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សញ្ជាតិខ្មែរ (អ.ខ) ឬឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ

បម្រើឲ្យការបោះឆ្នោត (ឯ.អ) ។ លេខាធិការពិនិត្យ មើលម្រាមដៃរបស់អ្នកបោះឆ្នោតដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យប្រាកដថា គ្មានស្នាមទឹកខ្មៅ លុបមិនជ្រះជាប់នៅ

លើមម
្រា ដៃគាត់ និងពិនត
ិ ្យផ្ទៀងផ្ទាត់ អ.ខ ឬ ឯ.អ របស់គាត់ជាមួយរូបពិត រួចផ្ទៀងផ្ទាតជា
់ មួយរូបថត ឈ្មោះ និងទិនន
្ន យ
័ ពាក់ពន
័ នៅ
្ធ ក្នង
ុ បញ្ជបោ
ី ះឆ្នោត ។
ក្នុងករណីឃើញដូចគ្នា លេខាធិការត្រូវជូន អ.ខ ឬ ឯ.អ របស់ គាត់បន្តឲ្យអនុប្រធាន និងត្រូវបានប្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតឲ្យទៅយកសន្លឹកឆ្នោតពីអនុប្រធាន ។

+ ពេលទៅជួបអនុប្រធាន អ្នកបោះឆ្នោតនឹងទទួលបានសន្លឹកឆ្នោត ១សន្លឹក ដែលមានបោះត្រាសម្ងាត់ នៅលើផ្នែកខាងខ្នង និងបត់ជា ៤ផ្នត់

តាមការកំណត់របស់ គ.ជ.ប រួមជាមួយ អ.ខ ឬ ឯ.អ របស់គាត់ផង ។ ពេលប្រគល់សន្លឹកឆ្នោត អនុប្រធាន ត្រូវណែនាំគាត់ឲ្យដើរទៅកាន់បន្ទប់សម្ងាត់
ដើម្បីបោះឆ្នោត ។

+ នៅក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់អ្នកបោះឆ្នោត ត្រូវប្រើប៊ិចដែលមាននៅទីនោះស្រាប់ ឬប៊ិចផ្ទាល់ខ្លួន (លើកលែងតែខ្មៅដៃ) អ្នកត្រូវគូសសញ្ញាគាំទ្រនៅ

ក្នុងប្រឡោះបួនជ្រុងទ្រវែង នៃគណបក្សនយោបាយ ដែល អ្នកពេញចិត្ត ត្រូវបត់សន្លឹកឆ្នោតតាមផ្នត់ដើម ដើម្បីឲ្យសញ្ញាដែលអ្នកបានគូសបត់ចូលក្នុងផ្នត់
មិនអាច មើលឃើញ និងឲ្យរូបសញ្ញានៃត្រាសម្ងាត់ ស្ថិតនៅខាងក្រៅ ។ ពេលចេញពីបន្ទប់សម្ងាត់ត្រូវដើរតម្រង់ទៅ តុដាក់ហិបឆ្នោត ដោយបង្ហាញសន្លឹក
ឆ្នោតផ្នែកខាងខ្នងមានបោះត្រាសម្ងាត់ទៅរកសមាជិកទី ១ ហើយ ស៊កវាចូលទៅក្នុងហិបឆ្នោតដោយខ្លួនឯង លើកលែងតែអ្នកបោះឆ្នោតនោះ ជាជនពិការ
ដែលមិនអាចស៊ក ដោយខ្លួនឯងបាន ។

+ បន្ទាបម
់ កអ្នកបោះឆ្នោត ត្រវូ យល់ពម
្រ ឲ្យសមាជិកទី ១ នៃ គ.កប ជ្រលក់មម
្រា ចង្អល
ុ ដៃស្តាំ ឬម្រាមផ្សេងទៀតចូលទៅក្នង
ុ ដបទឹកខ្មៅលប
ុ លាង

មិនជ្រះ និងរង់ចាំរហូតដល់ស្ងួតបន្តិច ទើបចេញពីការិយាល័យបោះឆ្នោត ។

២- នៅក្នង
ុ ការិយាល័យបោះឆ្នោត អ្នកបោះឆ្នោតមិនត្រវូ សួរអ្នកណាម្នាក់ឲ្យបង្ហាញពីគណបក្សនយោ បាយជាក់លាក់ណាមួយនៅលើសន្លក
ឹ ឆ្នោត

ឬ/និងមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពណាមួយ ដែលរំលោភទៅលើការសម្ងាត់នៃការបោះឆ្នោតឡើយ ។

អ្នកបោះឆ្នោតទូទៅ ទោះបីមិនចេះអក្សរក៏ដោយ ក៏មិនអាចស្នើសុំជំនួយពីជនណាម្នាក់ដែលមានវត្តមានក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតឲ្យជួយគាត់

ក្នុងការបោះឆ្នោតបានឡើយ លើកលែងតែអ្នកបោះឆ្នោតនោះ ជាជនពិការ ដែលមិនអាចបោះឆ្នោតបានដោយខ្លួនឯង ។ ករណីនេះ អាចស្នើសុំអ្នកជំនួយ

ជាអនីតិជនម្នាក់មកជាមួយ ឬស្នើសុំជំនួយពីប្រធាន គ.កប ។ ប្រធាន គ.កប អាចចាត់សមាជិក គ.កប ណាម្នាក់ឲ្យជួយក៏បាន ប៉ុន្តែត្រូវមានការយល់ព្រម
ពីសាមីខ្លួន ។ នៅក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់ សម្រាប់គូសសន្លឹកឆ្នោត ប្រធាន ឬសមាជិក គ.កប ឬអ្នកជំនួយជាអនីតិជនមកជាមួយ ត្រូវសួរអ្នកបោះឆ្នោតជាជន
ពិការនោះ អំពីគណបក្សនយោបាយ

ដែលគាត់បោះឆ្នោតឲ្យ ដោយសួរតិចៗធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមនុស្សនៅក្នុងការិយាល័យ បោះឆ្នោតឮឲ្យសោះ ។

បន្ទាប់មកប្រធាន ឬសមាជិក គ.កប ឬអ្នកជំនួយនោះត្រូវគូសសញ្ញាក្នុងប្រអប់បួន ជ្រុងទ្រវែងនៃគណបក្សនយោបាយ នៅលើសន្លឹកឆ្នោត តាមការជ្រើស-

រើសរបស់អ្នកបោះឆ្នោតជាជនពិការនោះ រួចបត់សន្លឹកឆ្នោតតាមផ្នត់ដើម រួចនាំគាត់ទៅកាន់ហិបឆ្នោត និងជួយស៊កសន្លឹកឆ្នោតរបស់គាត់ចូលទៅក្នុង
ហិបឆ្នោត និងត្រូវរក្សាការសម្ងាត់នៃការបោះឆ្នោតរបស់គាត់ ។

ចំពោះអ្នកបោះឆ្នោត ដែលជាជនពិការភ្នែកទាំងសងខាង ហើយមានបំណងចង់បោះឆ្នោតដោយខ្លួនឯង ប្រធាន គ.កប ត្រូវណែនាំអ្នក

បោះឆ្នោតនោះ

ឲ្យចេះប្រើក្របក្រដាសពិសេសដែលមានសន្លឹកឆ្នោតផ្លូវការនៅខាងក្នុងសម្រាប់ជាជំនួយដល់ការបោះឆ្នោត

និងជូនគាត់ទៅកាន់បន្ទប់

សម្ងាត់ ជួយរកប៊ិច ជួយរៀបចំក្របក្រដាសពិសេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងរង់ចាំពេលគាត់ចេញពីបន្ទប់សម្ងាត់ជួយគាត់បន្ថែមទៀត បើសិនជាមានសំណូមពរ
ពីអ្នកបោះឆ្នោតជាជនពិការនោះ ។
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៣- អ្នកបោះឆ្នោតណាម្នាក់ ដែលបានធ្វើឲ្យខូចសន្លឹកឆ្នោតដោយអចេតនា ដោយធ្វើឲ្យរហែក ឬធ្វើ ឲ្យប្រឡាក់ ឬដែលបានគូសសញ្ញានៅលើ

សន្លឹកឆ្នោតរួចហើយ តែបានប្តូរចិត្តវិញ គាត់អាចសុំសន្លឹកឆ្នោត ១សន្លឹកផ្សេងទៀតពីប្រធាន គ.កប ។ អ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់អាចសុំប្តូរបានតែ ១ដងគត់ ។

៤- គ្មានជនណាម្នាក់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោត អាចពិនិត្យមើលការគូសសញ្ញា លើសន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកបោះឆ្នោតបាន

ឡើយ លើកលែងតែអ្នកដែលជួយអ្នកបោះឆ្នោតជាជនពិការ ។

៥- ក្នុងករណីដែលភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ បានយល់ឃើញថា ការបោះឆ្នោតមិនប្រក្រតី ឬការសម្រេចរបស់ គ.កប ណាម្នាក់

មិនអាចទទួលយកបាន ភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយនោះអាចប្តឹង ជំទាស់ ឬតវ៉ាដោយផ្ទាល់មកប្រធានគណៈកម្មការការិយាល័យបោះឆ្នោត ដោយ

បង្ហាញពីមូលហេតុ ឬ/និង ភស្តុតាង ដែលនាំឲ្យគាត់ជឿថា មានភាពមិនប្រក្រតី ឬការរំលោភច្បាប់ ឬ/និងការរំលោភបទបញ្ជានីតិវិធី សម្រាប់ការបោះឆ្នោត
ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ។ ប្រធាន គ.កប ត្រូវដោះស្រាយបណ្តឹងជំទាស់ ឬតវ៉ានោះភ្លាម ។ ការសម្រេចរបស់ គ.កប ជាការសម្រេចបានការ
ក្នុងកម្រិតសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន ហើយប្រធានត្រូវប្រកាសបន្តដំណើរការបោះឆ្នោតតទៅទៀត ។

ក្នុងករណីភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយនោះមិនយល់ព្រមទទួលយកនូវវិធានការនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រធាន គ.កប ភ្នាក់ងារគណបក្ស

នយោបាយនោះ មិនត្រូវរំខាន ឬជ្រៀតជ្រែកធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការបោះឆ្នោតឡើយ ។ ប៉ុន្តែគាត់មានសិទ្ធិប្តឹងបន្តទៅ គឃ.សប តាមទម្រង់
១២០២ (មិនឲ្យហួស ម៉ោង ១១ៈ៣០នាទី នៅថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃបោះឆ្នោត) ។

៦- ប្រសិនការបោះឆ្នោតឈានដល់ម៉ោង ១៥ៈ០០នាទី នៃថ្ងៃបោះឆ្នោត (ថ្ងៃទី ៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧) ដែលជាពេលវេលាកំណត់បញ្ចប់

ដំណើរការបោះឆ្នោត ប៉ុន្តែនៅតែមានអ្នកបោះឆ្នោតស្ថិតនៅក្នុង ការិយាល័យបោះឆ្នោត ឬឈរតម្រង់ជួរ ឬស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណខាងក្នុងនៃការិយាល័យបោះ
ឆ្នោតទៀត អ្នក បោះឆ្នោតទាំងនោះត្រូវតែបានអនុញ្ញាតឲ្យបោះឆ្នោត ។

ក្នុងករណីនេះ សមាជិកទី ២ នៃ គ.កប ត្រូវប្រកាសអញ្ជើញអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានវត្តមាននៅក្នុងបរិវេណខាងក្នុងនៃការិយាល័យបោះឆ្នោត

ឲ្យឈរតម្រង់ជួរ និងត្រូវប្រមូលយក អ.ខ ឬ ឯ.អ ដោយចាប់ផ្តើមពីអ្នកបោះឆ្នោតដែលនៅក្រោយគេបង្អស់ រហូតដល់អ្នកខាងមុខបង្អស់រួចប្រគល់ឲ្យ
សមាជិកទី ៣ នៅត្រង់មាត់ទ្វារ ។ សមាជិកទី ៣ ត្រូវហៅឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ម្តងៗ រហូតដល់អ្នកបោះឆ្នោតចុងក្រោយបង្អស់ ឲ្យចូលក្នុង
ការិយាល័យបោះឆ្នោត ដើម្បីបោះឆ្នោតតាមលំដាប់លំដោយរហូតដល់អស់អ្នកបោះឆ្នោត ។

ជនណាក៏ដោយ ដែលគ្មានវត្តមាននៅខាងក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោត ឬនៅក្នុងជួរអ្នកបោះឆ្នោត ឬនៅក្នុងបរិវេណខាងក្នុងនៃការិយាល័យបោះ

ឆ្នោត នៅនាទីចុងក្រោយនាម៉ោង ១៥ៈ០០នាទី នៃថ្ងៃបោះឆ្នោត ទេ អ្នកបោះឆ្នោតទាំងនោះ ពុំត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបោះឆ្នោតឡើយ ។

៧- ប្រសិនបើអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត មិនទាន់បានមកបោះឆ្នោតគ្រប់គ្នា ទេ ទោះបីគ្មានអ្នកបោះឆ្នោតឈររង់ចាំបោះ

ឆ្នោតក្តី ប្រធាន គ.កប មិនអាចបិទការបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យ របស់ខ្លួន នៅមុនម៉ោង ១៥ៈ០០នាទី នៃថ្ងៃបោះឆ្នោតបានឡើយ ។ តែប្រសិនបើអ្នក
បោះឆ្នោតទាំងអស់ ដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត បានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្នាហើយ ប្រធាន គ.កប អាចប្រកាសបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យ
បោះឆ្នោតរបស់ខ្លួន នៅមុនម៉ោង ១៥ៈ០០នាទី ។

II. ការបិទការិយាល័យបោះឆ្នោត និងការរាប់សន្លឹកឆ្នោត

១- បន្ទាប់ពីប្រកាសបិទការបោះឆ្នោត និងក្រោយពីអ្នកបោះឆ្នោតគ្រប់រូប បានបោះឆ្នោតហើយភ្លាមនៅចំពោះមុខភ្នាក់ងារគណបក្ស និងអ្នក

សង្កេតការណ៍ ប្រធានការិយាល័យបោះឆ្នោតត្រូវចាត់ចែងធ្វើកំណត់ហេតុ និងបំពេញទម្រង់បែបបទ នៃការបិទការបោះឆ្នោត រួចចុះហត្ថលេខាហើយត្រូវ

បង្ហាញជូនភ្នាក់ងារគណបក្ស និងអ្នកសង្កេតការណ៍ដើម្បីពិនិត្យ ។ ភ្នាក់ងារគណបក្សអាចចូលរួមចុះហត្ថលេខា ឬផ្តិតមេដៃជាសាក្សីលើកំណត់ហេតុខាង
លើនេះ រួចប្រធាន គ.កប ត្រូវចាត់ចែងបំពេញបែបបទនៃការរាប់សន្លឹក ឆ្នោត ។

២- ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតត្រូវធ្វើនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតនិមួយៗក្នុងឃុំ សង្កាត់ ។ មន្ត្រីបោះឆ្នោតតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតនិមួយៗ ជាអ្នក

ទទួលខុសត្រូវក្នុងការរាប់សន្លឹកឆ្នោត ។ ក្នុងករណីនេះការិយាល័យ បោះឆ្នោតនឹងក្លាយទៅជាការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោត ។

ក្នុងករណីដែលមិនអាចរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោត របស់ខ្លួនបាន (ករណីប្រធានសក្តិ ឬអសន្តិសុខ) គ.ជ.ប សម្រេចឲ្យ

គឃ.សប ចាត់ចែងការរាប់សន្លឹកឆ្នោត នៃការិយាល័យបោះឆ្នោតនោះនៅទីស្នាក់ការ គឃ.សប ឬកន្លែងណាមួយដែលមានសុវត្ថិភាព ។ គ.ជ.ប ត្រូវចាត់

ឲ្យមន្ត្រីការិយាល័យបោះឆ្នោតនោះរាប់សន្លឹកឆ្នោត ឬអាចតែងតាំងមន្ត្រីផ្សេងទៀតឲ្យរាប់សន្លឹកឆ្នោត ក្នុងករណីមន្ត្រីការិយាល័យបោះឆ្នោតនោះអវត្តមាន ។
៣- ប្រធានការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោត ត្រូវចាត់ឲ្យបើកហិបឆ្នោត និងចាក់សន្លឹកឆ្នោតទាំងអស់ ចេញពីក្នុងហិបឆ្នោតរួចហើយត្រូវ ៖
+ ដាក់វត្ថុដែលមិនមែនជាសន្លឹកឆ្នោតដាច់ដោយឡែក (ប្រសិនបើមាន)

+ លាសន្លឹកឆ្នោតដែលបានបោះត្រាសម្ងាត់ជាផ្លូវការនៅខាងខ្នង ដោយដាក់ផ្កាប់ចុះក្រោមមួយបាច់មាន ២៥សន្លឹក នៅពំនូកទី ១
+ ក្នុងករណីមានសន្លឹកឆ្នោតដែលបានបោះតែមិនបានបោះត្រាសម្ងាត់ជាផ្លូវការនៅខាងខ្នង ត្រូវដាក់ដោយឡែកនៅពំនូកទី ២

+ រាប់សន្លឹកឆ្នោតដែលផ្កាប់ចុះក្រោមទាំង ២ពំនូក ហើយកត់ត្រា និងបង្ហាញអំពីចំនួនសន្លឹក ឆ្នោត ដែលបានរាប់ទាំង ២ពំនូក រួចផ្ទៀងផ្ទាត់ជា

មួយចំនួនសន្លឹកឆ្នោត ដែលបានចាក់ចេញពីហិប និង បង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការផ្ទៀងផ្ទាត់នេះដល់ភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ និងអ្នកសង្កេតការណ៍ ។

+ មន្ត្រីការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោត ត្រូវផ្ងារសន្លឹកឆ្នោត ដែលមានបោះត្រាខាងខ្នងនៅពំនូកទី ១ ដែលជាដំបូងត្រូវពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់សុពលភាព

នៃសន្លឹកឆ្នោតរួចកំណត់ជាសន្លឹកឆ្នោតបានការ និងសន្លឹក ឆ្នោតមិនបានការ ។ ព្រមទាំងបង្ហាញសន្លឹកឆ្នោតដែលបានកំណត់ពីឆន្ទៈនយោបាយរួចហើយ
នោះដើម្បីឲ្យភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ និងអ្នកសង្កេតការណ៍អាចមើលឃើញច្បាស់ហើយត្រូវដាក់សន្លឹកឆ្នោតទាំងនោះទៅតាមពំនូក ដោយឡែក
សម្រាប់គណបក្សនយោបាយនិមួយៗ ។

+ នៅពេលដែលសន្លឹកឆ្នោតទាំងអស់ត្រូវបានរាប់រួចរាល់ហើយ ប្រធាន គ.ករ ត្រូវចាត់ចែងឲ្យ បូកសរុបចំនួនសន្លឹកឆ្នោតបានការដែលគាំទ្រ

គណបក្សនយោបាយនិមួយៗ សន្លឹកឆ្នោតមិនបានការរួចហើយ ត្រូវចាត់ចែងបំពេញកំណត់ហេតុនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោត សម្រាប់ការិយាល័យរបស់ខ្លួនតាម
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ចំនួន ដែលត្រូវប្រើប្រាស់ដោយចុះហត្ថលេខាប្រធាន និងបោះត្រា និងចែកជូនភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយដែលមានវត្តមាន ។

កំណត់ហេតុស្តីពីការរាប់សន្លឹកឆ្នោត ត្រូវធ្វើជា ៣ច្បាប់ ១ច្បាប់ ផ្ញើជូន គឃ.សប ១ច្បាប់ បិទផ្សាយ ជាសាធារណៈនៅការិយាល័យរាប់សន្លឹក

ឆ្នោតរហូតដល់ថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោត និង ១ច្បាប់ទៀត បិទផ្សាយជាសាធារណៈនៅទីស្នាក់ការ គឃ.សប រហូតដល់ថ្ងៃប្រកាស
លទ្ធផលជា ផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោត ។

អំពីសន្លឹកឆ្នោតបានការ : ត្រូវចាត់ទុកជាបានការសន្លឹកឆ្នោតណាដែលមានគូសសញ្ញាគាំទ្រគណបក្ស នយោបាយតែមួយនៅលើសន្លឹកឆ្នោត

ដែល គ.កប ចែកឲ្យ ។

អំពីសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការ

ត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈសន្លឹកឆ្នោតដែលពុំមែនជាសន្លឹកឆ្នោតផ្លូវការ ឬគ្មានគំនូស ឬមានគំនូសតែ គ.កប ពុំអាចសន្និដ្ឋានបានថាបោះឆ្នោតគាំទ្រ

ឲ្យគណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬមានសញ្ញាដែលនាំឲ្យគេស្គាល់អ្នកបោះឆ្នោត ឬមានរហែក ឬខូច ឬគ្មានត្រាសម្ងាត់ជាផ្លូវការ ។
III. ការត្រួតពិនិត្យ និងការបូកសរុបលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោត

១- ការត្រួតពិនិត្យ និងបូកសរុបលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតនៅ គឃ.សប

- គណៈកម្មការឃុំ សង្កាត់ រៀបចំការបោះឆ្នោត ត្រូវត្រួតពិនិត្យ និងបូកសរុបលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ន នៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតតាមការិយាល័យ

រាប់សន្លឹកឆ្នោត ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ៣ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីបានទទួលកំណត់ហេតុនៃការបោះឆ្នោត និងសម្ភារៈបោះឆ្នោតពីគ្រប់ការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោត
ទាំងអស់ ។

ក្នុងការត្រួតពិនិត្យ និងបូកសរុបលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ននៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោត គឃ.សប មិនអាច បើកកញ្ចប់សន្លឹកឆ្នោត និងមិនអាចរាប់

សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញបានឡើយ

ចំពោះការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោតណា

ដែលគ្មានបណ្តឹងតវ៉ា

ឬបណ្តឹងជំទាស់អំពីលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ននៃការ

បោះឆ្នោត ។ ករណីមានបណ្តឹងតវ៉ា ឬ/និងបណ្តឹងជំទាស់ តែគ្មានភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីភាពមិនប្រក្រតីណាមួយដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលបណ្តោះ
អាសន្ននៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោត និងរាប់សន្លឹកឆ្នោតណាមួយ ឬច្រើន ក្នុងឃុំ សង្កាត់នោះទេ គឃ.សប ត្រូវចាត់ចែងត្រួតពិនិត្យ
លទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ននៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅការិយាល័យពាក់ព័ន្ធតាមនីតិវិធីជាធម្មតា ដោយមិនចាំបាច់បើកកញ្ចប់សុវត្ថិភាព “ក” ឡើយ ប៉ុន្តែ

ក្នុងករណីពិនិត្យឃើញថា អាចប៉ះពាល់លទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតណាមួយ ប្រធាន គឃ.សប ត្រូវចាត់ចែង

ការត្រួតពិនិត្យ ដោយបើកកញ្ចប់សុវត្ថិភាព “ក” ដើម្បីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ ។ ភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ និងអ្នកសង្កេតការណ៍ ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួម

ក្នុងដំណើរការត្រួតពិនិត្យ និងបូកសរុបលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ននៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោត ព្រមទាំងសម្ភារៈបោះឆ្នោតដែលបានប្រមូលមកពីគ្រប់ការិយាល័យ
បោះឆ្នោតនៃឃុំ សង្កាត់ និមួយៗ ។

- បន្ទាប់ពីត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតតាមការិយាល័យនិមួយៗរួចហើយ គឃ.សប ត្រូវធ្វើការបូកសរុបលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ន

នៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតរបស់ការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោតទាំងអស់ ចំណុះឃុំ សង្កាត់ បញ្ចូលគ្នាជាលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតឃុំ សង្កាត់ ។
២- ការត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតនៅ គធ.ខប

- គណៈកម្មការរាជធានី ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត (គធ.ខប) ត្រូវត្រួតពិនិត្យនូវលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ននៃការ បោះឆ្នោតតាមឃុំ សង្កាត់និមួយៗ

ក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលយ៉ាយូរ ៥ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីបានទទួលកំណត់ហេតុបូកសរុបលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតតាមឃុំ សង្កាត់
និមួយៗនោះ ។

- ការត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតរបស់ឃុំ សង្កាត់និមួយៗ គណៈកម្មការរាជធានី ខេត្តរៀបចំការការបោះឆ្នោតមិនអាច

បើកកញ្ចប់សន្លឹកឆ្នោតនៃឃុំ សង្កាត់ណាមួយ ឬការិយាល័យបោះឆ្នោតណាមួយបានឡើយ ប្រសិនបើឃុំ សង្កាត់នោះ ឬការិយាល័យបោះឆ្នោតនោះ

គ្មានបណ្តឹងតវ៉ា ឬបណ្តឹងជំទាស់អំពីលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោត ។ ចំពោះឃុំ សង្កាត់ណាឬការិយាល័យបោះឆ្នោតណាដែលមានបណ្តឹងតវ៉ា
ឬបណ្តឹងជំទាស់គណៈកម្មការរាជធានី
ប្រសិនបើចាំបាច់ ។

ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតអាចបើក

និងពិនិត្យមើលសម្ភារៈបោះឆ្នោត

និងអាចរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញ

- ក្នុងករណីឃុំ សង្កាត់ណាដែលមានសំឡេងឆ្នោតលម្អៀងគ្នាយ៉ាងច្រើន ០,៥% រវាងបញ្ជីបេក្ខជនពីរ ឬច្រើន ហើយឃុំ សង្កាត់នោះ មានពាក្យ

បណ្តឹងជំទាស់ដែលត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់គណៈកម្មការ
សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញ ។

រាជធានី

ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត

ត្រូវបើកពិនិត្យមើលសម្ភារៈបោះឆ្នោត

និងរាប់

គណៈកម្មការឃុំ សង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតសាមី ភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ អ្នកសង្កេតការណ៍នៃឃុំ សង្កាត់នោះ និងអ្នកជំទាស់អាចចូល

រួមក្នុងដំណើរការត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ន នៃការបោះឆ្នោតក្នុងឃុំ សង្កាត់នោះ ។

- បន្ទាប់ពីបានត្រួតពិនិត្យនូវលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតរបស់ឃុំ សង្កាត់ និមួយៗចប់សព្វគ្រប់ហើយ គណៈកម្មការរាជធានី ខេត្ត

រៀបចំការបោះឆ្នោត ត្រូវធ្វើការកំណត់ចំនួនអាសនៈ ដែលបញ្ជីបេក្ខជននៃគណបក្សនយោបាយនិមួយៗបានទទួល និងត្រូវស្រង់ឈ្មោះបេក្ខជនជាប់ឆ្នោត
ជា សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ តាមលំដាប់លេខរៀងពីលើមកក្រោម តាមបញ្ជីបេក្ខជននៃគណបក្សនយោបាយ ជាប់ឆ្នោតនិមួយៗ និងកំណត់ឈ្មោះ
បេក្ខជនជាប់ឆ្នោតដែលទទួលតំណែងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់ ជាមេឃុំ ចៅសង្កាត់ ជំទប់ ចៅសង្កាត់រង រួចហើយធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ភ្លាមទៅ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមទម្រង់បែបបទដែលបានកំណត់ ។

ក្នុងការកំណត់បេក្ខជនជាប់ឆ្នោតទទួលតំណែងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ជាមេឃុំ ចៅសង្កាត់ ជំទប់ និងចៅសង្កាត់រង ករណីបើមាន

បញ្ជីបេក្ខជននៃគណបក្សនយោបាយពីរ ឬច្រើនមានសំឡេងឆ្នោតស្មើគ្នា គណៈកម្មការរាជធានី ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត ត្រូវរៀបចំការចាប់ឆ្នោតទៅតាម
នីតិវិធី ដែលកំណត់ ដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ៕
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ស្រុកកោះសូទិន

នេះនៅពេល

ក្នុងក្តី

ត្រឹមតែជិត ៧ម៉ឺននាក់ ប៉ុន្តែមានវត្តដល់ទៅ ២៧
និងមានព្រះសង្ឃ ២៥០អង្គ មានវិហារឥស្លាម

សង្ឃឹមរបស់យើង

ក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិតែងតែចុះជាប់ក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រ

ខេត្តកំពង់ចាម ស្រុកកោះសូទិន បានធ្វើឲ្យលេច
ឡើងនូវសមិទ្ធផលជាច្រើន តាមរយៈការខិតខំ
ប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាជននៅទីនោះ

ក្រោមការ

ដឹកនាំ របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ។ ស្រុកកោះសូទិននាចុងរដូវ
ប្រាំង និង ដើមរដូវវស្សានេះ មានទិដ្ឋភាពស្រស់
បំព្រងគួរឲ្យចង់គយគន់ក្រៃលែង ។ ភ្លៀងកក់ខែ
ជាច្រើនមេនាពេលកន្លងមក បានធ្វើឲ្យដំណាំា
នានាប្រែពណ៌ខៀវស្រងាត់

ហើយនៅពេល

ដែលយើងបានទៅដល់ និងបានឃើញផ្ទាល់នូវ
សម្រស់ទាំងនេះ វាហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យយើងមាន
អារម្មណ៍ថា

យើងកំពុងស្ថិតនៅលើទឹកដីកោះ

សូទិននាកណ្តាលរដូវវស្សាអីចឹងដែរ ។
ស្រុកកោះសូទិន មានព្រំប្រទល់ខាងលិច
ទល់នឹងស្រុកស្រីសន្ធរ ខាងជើងទល់ស្រុកកំពង់
សៀម និងស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម ខាង
កើតទល់នឹងស្រុកអូរាំងឪ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ខាងត្បូង
ទល់នឹងស្រុកស៊ីធរកណ្តាល

ខេត្តព្រៃវែង

។

ស្រុក នេះមានផ្ទៃដីសរុប ១៧.៦២២គីឡូម៉ែត្រ
ការ៉េ មានឃុំចំនួន ៨ ភូមិចំនួន ៨៥ មានគ្រួសារ
ចំនួន

១៩.៧៥៨

និងចំនួនប្រជាជនសរុប

៦៩.៦៦៥នាក់ ។ ប្រជាជនស្រុកកោះសូទិន
ជាទូទៅបានប្រកបរបរធ្វើចំការ ដាំដំណាំរួមផ្សំ
និងធ្វើស្រែ ទាំងប្រាំង ទាំងវស្សា ។ ជាក់ស្តែង
នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៦ កន្លងទៅ និងដើមឆ្នាំ២០១៧
នេះ ប្រជាកសិករស្រុក កោះសូទិន បានបង្ករ
បង្កើនផលស្រូវរដូវវស្សាចំនួន ៦៤០ ហិកតា

សាសនាចំនួន ៥ ស៊ូរ៉ាវ ចំនួន ២ និងស្នាក់ការ

ធម្មជាតិរីកស្រស់បំព្រងនៅស្រុកកោះសូទិន

រាប់ទាំងការងារយុវជន និងកីឡាផង

នៅក្នុងចំណោមស្រុក-ក្រុង ទាំង១០ នៃ

ដែលប្រជាជនទូទាំងស្រុកមាន

ដោយទទួលបានទិន្នផល ៤,៣ តោន/ហិកតា

យេស៊ូគ្រឹស្ទចំនួន ៤កន្លែង ។

និងធ្វស
ើ វូ្រ ប្រាង
ំ បាន ១១២០ហិកតា បានទទួល

ស្រុកកោះសូទិនមានសាលារៀនចំនួន ៤៦

ទិន្នផល ៤,១ តោន/ហិកតា ។ កាលពីក្នុងរដូវ

ក្នុងនោះមានសាលាបឋមសិក្សាចំនួន៣៣ មាន

វស្សានោះដែរប្រជាជន

ក៏បានដាំដំណាំរួមផ្សំ

អគារសិក្សា ៣៥ខ្នង ស្មើនឹង ៣៤៣បន្ទប់ មាន

ដូចជា ពោត សណ្តែក…ដោយទទួលបានផល

សិស្សសរុប ៨.៧៣៨នាក់ ។ អនុវិទ្យាល័យ

គួរជាទីគាប់ចត
ិ ្ត ព្រោះកាលពីពល
េ នោះ មានភ្លៀង

មាន ៤ មានអគារសិក្សាចំនួន ៥ខ្នង ស្មើ ១៥

ធ្លាកគ
់ ្រប់គ្រាន់

តាំងពីដើមឆ្នាំរហូតមកដល់ចុង

បន្ទប់ មានសិស្សសរុបចំនួន ១.១១៤ នាក់

ឆ្នាំ ។ ដោយឡែកក្នុងរដូវប្រាំងនេះ បងប្អូនបាន

វិទ្យាល័យ មានចំនួន ៤ មានអគារសិក្សា ២៨

បន្តដាំដំណាំរួមផ្សំបន្ថែមទៀតគឺ ដាំពោត បាន

ខ្នង ស្មើ ១០៩បន្ទប់ មានសិស្សសរុបចំនួន

១៨១ ហិកតា ទទួលទិន្នផល ៣,៧ តោន/

២.៩២០នាក់ ។ ដោយឡែកការងារសុខាភិបាល

ហិកតា សណ្តែកដីបាន ១៧៨ ហិកតា ទទួល

ក៏មានការរីកចម្រើនគួរឲ្យគត់សម្គាល់ដែរ

ទិន្នផល ១,២តោន/ហិកតា សណ្តែកបាយបាន

បុគល
្គ ក
ិ សុខាភិបាល នៅទីនោះបានយកចិតទ
្ត ក
ុ

១៥១ ហិកតា ទទួលទិន្នផល ១,២តោន/ហិកតា

ដាក់បំពេញការងាររបស់ខ្លួន ប្រកបដោយការ

ដំឡូងជ្វា បាន ១៥៤ ហិកតា ទទួលទិន្នផល

ទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៦ កន្លង

៥,១ តោន/ហិកតា អំពៅបាន ១៧១ ហិកតា

ទៅបានចុះផ្តល់ថ្នាំបង្ការជម្ងឺ ៧មុខ ដល់កុមារ

ទទួលទិន្នផល

អាយុក្រោម ១ឆ្នាំ ដូចជា ការ ចាក់ថ្នាំការពាររបេង

១៨

តោន/ហិកតា

ថ្នាំជក់

។

(ថ្នាំខ្មែរ) អនុវត្តបាន ៣១២ហិកតា ទិន្នផល

រលាកថ្លើមប្រភេទ

១,២តោន/ហិកតា ថ្នាំកូតាប ដាំបាន ១ ២៩០

តេតាណូស ក្អកមាន់ ជម្ងឺកញ្ជ្រិល សរុបចំនួន

ហិកតា បានទិន្នផល ១,២តោន/ហិកតា ។

៤.៧៣៨នាក់ និងថ្នាំការពារចាក់បង្ក្រប់សរុប

ប្រទេសមានសន្តិភាព ភូមិ ឃុំ ស្រុក មាន

B

ការពារជម្ងឺខាន់ស្លាក់

ចំនួន ១.២២៤នាក់ ។ ស្ត្រីមកពិនិត្យផ្ទៃ ពោះ

ប្រជាជនរស់នៅប្រកបដោយ

មាន ២.៨០៣នាក់ ស្ត្រីមកពន្យាកំណើតសរុប

សុភមង្គល ។ នេះគឺជាអ្វីដែលប្រជាជនកម្ពុជា

១.៦៥៤នាក់ និងសំរាលកូនសរុប ៤៥៦នាក់ ។

និយាយជារួម និងនិយាយដោយឡែកប្រជាជន

ផ្តល់ថ្នាំពន្យាជីវិតសម្រាប់មនុស្សចាស់ និងក្មេង

ស្រុកកោះសូទិន

កំពុងតែទទួលបាននាពេល

៨៣៧នាក់ ។ អ្នកមកពិនិត្យជម្ងឺតាមមណ្ឌល

បច្ចុប្បន្ននេះ ។ ប្រជាជនមានសិទ្ធសេរីភាពគ្រប់

សុខភាពមាន ៣០.១៦១នាក់ ។ សកម្មភាព

បែបយ៉ាង ទាំងសិទ្ធក្នុងការរស់នៅ សិទ្ធទទួល

សន្តស
ិ ខ
ុ សណ្តាបធ្នា
់ ប់សង្គម ត្រវូ បានពង្រង
ឹ គ្រប់

បាននូវការជួយទំនុកបម្រុង

សិទ្ធនយោបាយ

ពេលវេលាទាំងយប់ ទាំងថ្ងៃ និងគ្រប់ទីកន្លែង ។

និងជំនឿសាសនាជាដើម ។ ជាក់ស្តែង បច្ចុប្បន្ន

អាជ្ញាធរដែនដី និងសមត្ថកិច្ចគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ថ្នាក់

ភាពសុខសាន្ត
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នឹងសកម្មភាព ចិញ្ចឹមចល -

សំណូមពរផ្សេងៗ

នានៅមូលដ្ឋាន

ការពង្រឹង

ពេលវេលាធ្វើតែអំពើល្អជា មួយប្រជាជន គោរព

ការអប់រំ

ស្រឡាញ់ប្រជាជន និងកុំធ្វើអ្វីមួយដែលប៉ះពាល់

ពង្រីកគណបក្ស
សតិអារម្មណ៍

នយោបាយ

ទៅដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជន

និងចាត់តាំង

ក្រុមការងារ

ប្រជាជនថ្នាំងថ្នាក់។ ការងារនេះសំខាន់ណាស់ ។
បន្ទាប់មកទៀត

ជាថវិកា

ជាសម្ភារៈផ្សេងៗ

ឲ្យបានទៀងទាត់រៀងរាល់ខែ

ឧបត្ថម្ភ

ជូនដល់ប្រជាជន

ណាស់ក្នុងមួយខែឲ្យបានពី ១ដង ទៅ ៣ដង

ដែលជួបការលំបាក

គឺការអនុវត្តរបបចុះមូលដ្ឋាន
យ៉ាងហោច

ដើម្បីជួយឃុំនូវរាល់គប
្រ កា
់ រងារទាំងអស់

ឲ្យ

អ្នកមានជម្ងឺ

ដំណរើ ការបានល្អ បានរលូន និងមានប្រសិទ្ធ-

គ្រួសារដែលមាន អ្នកទទួល

ភាព ។ យកចិត្តទុកដាក់ទ្វេដងថែមទៀត ក្នុង

មរណភាព ស្ត្រីឆ្លងទន្លេ និង

ការពង្រឹងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំ គណបក្សគ្រប់-

ផ្នែកជីវភាព

យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់ ក្នុងការពង្រឹងការ

អ្នកទទួលរងផលប៉ះពាល់

អនុវត្តគោលនយោបាយភូមិ ឃុំ មានសុវត្ថិភាព

ផ្សេងៗ ។ ក្រុមការងារក៏បានជួយរួមចំណែក

ធ្វើ ឲ្យប្រជាជនកាន់តែមានការកក់ក្តៅ និងមាន

យ៉ាងធំធេង

លំនឹងក្នុងចិត្ត

។

ទាំងពុទ្ធចក្រ ទាំងអាណាចក្រដូចជា ផ្លូវថ្នល់

នៅក្នុង ឆ្នាំ២០១៦ បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌកើត

សាលារៀន និងវត្តអារាមជាដើម ។ លោក

មានតែ ៥ករណី តែប៉ុណ្ណោះ ។ សមត្ថកិច្ច

ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សស្រុក បានធ្វើ

បានចាត់កម្លាំង ចុះការពារ និងបង្ក្រាបបទល្មើស

ការគត់សម្គាល់ថា ចាប់ពីក្រោយ ការបោះឆ្នោត

នានាបានទាន់ពេលវេលា ។ ក្នុងនោះមានការ

ឆ្នាំ២០១២

ចុះបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទចំនួន ៨ ករណី

សកម្មភាព និងទង្វល
ើ រ្អ បស់មន្តគ
ី្រ ណបក្សបាន

ផងដែរ ។

ធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពរបស់គណបក្ស

ក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ

កុំធ្វើឲ្យ

គ្របថ្នា
់ ក់ ក៏បាននាំអណោ
ំ
យ

ទូទៅ

ថ្នាំជក់គឺជាដំណាំរួមផ្សំដ៏សំខាន់របស់ប្រជាជនស្រុកកោះសូទិន

ជូនប្រជាជនឲ្យបានទាន់

ដោយគ្រោះថ្នាក់

ដល់ការកសាងសមិទ្ធផលនានា

និងឆ្នាំ២០១៣

អាស្រ័យដោយ
ទទួល

ថ្នាក់ គ្រប់រចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់ នៅថ្នាក់មូលដ្ឋានឲ្យកាន់តែមានភាពរឹងមាំ ។
ទិសដៅការងារ

ដែលបានដាក់ចេញស្រប

ទៅនឹងសំណូមពរជាក់ស្តែងរបស់មូលដ្ឋាន រួម
ជាមួយនឹងភាពម៉ឺងម៉ាត់ ក្នុងការអនុវត្តពិតជាធ្វើ
ឲ្យទទួលបានជោគជ័យ

នូវរាល់គ្រប់ការងារ

ទាំងអស់ ទាំងពេលបច្ចប
ុ ្បន្ន និងតទៅអនាគត ។
ស្រុកកោះសូទិន

កំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាព

នេះ ។ ថ្នាកដឹកនាំគណៈកម្មាធិការគណបក្ស

លោក ផេន សុផល ប្រធានគណៈកម្មាធិការ

បានការគាំទ្រ ពីប្រជាជន មហាជនកាន់តែច្រើន

ខេត្ត-ស្រុក

គណបក្សស្រក
ុ និងជាអភិបាលស្រក
ុ កោះសូទន
ិ

ហើយលោកសង្ឃឹមថា ការបោះឆ្នោតក្រម
ុ ប្រក
ឹ ្សា

បានឲ្យដឹងថា

សមិទ្ធផលនឹងជោគជ័យដែល

ឃុំ សង្កាត់ នៅខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ និងការ

ខិតខំយកអស់ទាំងកម្លាំងកាយ កម្លាំងចិត្ត និង

សម្រេចបានទាំងអស់នេះ គឺពិតជាបានមកដោយ

បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ ឆ្នាំ ២០១៨

ការដឹកនាំដោយត្រម
ឹ ត្រវូ របស់ គណបក្សប្រជាជន

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នឹងទទួលបានជ័យ-

កម្ពុជា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងដោយមានការ

ជម្នៈ ។

រួមចំណែកយ៉ាងធំធេងផងដែរ ពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រុម

នៅមានការងារសំខាន់ៗ

ជាច្រើនទៀត

ការងារថ្នាក់កណ្តាល និងគណបក្សខេត្ត អាជ្ញា-

ដែលត្រូវធ្វើនៅឆ្នាំ២០១៧ នេះ និងបណ្តាឆ្នាំ

ធរខេត្ត បានជួយជ្រោមជ្រែងធ្វើឲ្យសម្រេចបាន

ខាងមុខ ។ លោក ផេន សុផល បានរៀបរាប់

នូវទិសដៅការងារទាំងឡាយនាពេលកន្លងមក ។

ដោយត្រួសៗ

ចំពោះការងារគណបក្សវិញលោក ផេន សុផល

ផែនការ

បានឲ្យដឹងថា គណៈកម្មាធិការគណបក្ស ស្រុក

បក្សស្រក
ុ

និងក្រុមការងារគ្រប់ថ្នាក់

អនុវត្តឲ្យបាន

ដែលមានភារកិច្ចចុះ

ប្រាជ្ញាស្មារតី ដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងដល់ភាពរីក
ចម្រើនរបស់ស្រុកកោះសូទិន និងដើម្បីជីវភាព
រស់នៅដ៏សុខក្សេមក្សាន្តរបស់ប្រជាជន
កោះសូទិន។

ផ្តើមចេញពីនេះ

របស់គណដែលត្រូវ
ជោគ-

ជ័យ ។ អ្វីដែលសំខាន់

ការអនុវត្តរូបភាព ចិញ្ចឹមចលនានៅមូលដ្ឋានដូច

នោះ

ភ្លៀងរលឹម

ដើម្បី

ទុកដាក់ក្នុង កិច្ចការ-

គ្រប់គ្រងថែទាំសមាជិកគណបក្ស ពង្រឹងរចនា-

ពារសុវត្ថិភាព នៅមូល-

សម្ព័ន ពិសេសសាខាបក្ស ភូមិ ក្រុមបក្ស ធានា

ដ្ឋានភូមិឃុំធ្វើឲ្យប្រជា-

បានភាពរឹងមាំជានិច្ច ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ក៏បាន

ជនរស់នៅ

ជំរញ
ុ ការធ្វជ
ើ រ
ំ ឿនសមាជិកបក្ស តាមខែនម
ី យ
ួ ៗ

ដោយ សុខសុវត្ថិភាព

សម្រេចបានលទ្ធផលល្អបស
្រ រើ ជាបន្តបន្ទាប់ ។

ជាអចិន្ត្រៃយ៍

ជួយ

លោក ផេន សុផល បានឲ្យដឹងទៀតថា ទន្ទឹម

ដោះស្រាយ

នូវរាល់

ស្រុក

យើងសង្ឃឹម

ជានិច្ចថា ស្រុកកោះសូទិននឹងឈ្នះរហូត ៕

អំពី

ជួយឃុំ បានចុះធ្វើសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់ ជំរុញ
និងយ៉ាងសកម្មជាទីបំផុត

និងក្រុមការងារចុះជួយស្រុកបាន

គឺការយកចិត្ត

ប្រកប

ផ្លូវសំខាន់ៗក្នុងស្រុកកោះសូទិនកំពុងត្រូវ
បានជួសជុលនិងស្ថាបនាជាបន្តបន្ទាប់
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សួតកំពុងមានបញ្ហា

ឈាមអាក់ទែរបស់សួត

ដែលនាំឲ្យស្ទះដ

ល់លំហូរឈាមឬហៅថាPulmonaryEmbo
lism។

អាចនឹងមានសញ្ញាទាំងនេះ

ដកដង្ហើមលឺដូចហួច

ការជក់បារីគឺជាមូលហេតុសំខាន់បំផុតនាំឲ្យកើតជំងឺសួត ហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវរួមគ្នាទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានផ្សែងបារីក្នុងបរិស្ថានជុំវិញខ្លួនយើង

ខណៈពេលដែលយើងដឹងថា

ណាដែលសំខាន់

សរីរាង្គ

និងត្រូវថែរក្សានោះតែ

យើងក៏ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ បន្ថែមទៅលើ
សុខភាពសួតផងដែរ។
ឬរបួសនៅសួត

រាល់ការបង្ករោគ

មិនគ្រាន់តែប៉ះពាល់ដល់

ការដកដង្ហើមទេ តែក៏បង្កើនការប្រឈមនឹង
ជំងឺផ្លូវដង្ហើមជាច្រើនទៀតដូចជា ជំងឺហឺត
និងជំងឺរបេងដែរ។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាអាការៈមួយចំនួន

តូច ដែលអាចបញ្ជាក់ថា សួតអ្នកស្ថិតក្នុង
សភាពគ្រោះថ្នាក់
មួយគ្រូពេទ្យ៖

និងត្រូវការពិគ្រោះជា

ពិបាកដកដង្ហើមរយៈពេលយូរ

មិនខ្វល់ថា ការឡើងកាំជណ្តើរ ឬការ

ធ្វើការងារធម្មតាទេ

អារម្មណ៍ថា

បើសិនជាអ្នកមាន

ពិបាកដកដង្ហើមក្រោយពីធ្វើ

ការងារធម្មតាៗទាំងនេះវាអាចបញ្ជាក់ អំពី
បញ្ហាណាមួយហើយ។

ជាមួយគ្នានេះដែរ

បើសិនជាអ្នកពិបាក ក្នុងការរត់ ឬពិបាកដក
ដង្ហើមគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់

មនុស្សភាគច្រើនមើលរំលង។
មិញ

យ៉ាងណា

បើសិនជាអ្នកមានអាការៈបែបនេះ

លើសពីបីខែ ចូរពិគ្រោះជាមួយពេទ្យទៅ

ព្រោះវាអាចជាសញ្ញារបស់ជំងឺ

រលាកទង

សួតរ៉ាំរ៉ៃ។ បើសិនជារឿងនេះ កើតឡើងជា
មួយនឹងការដកដង្ហើមលឺសូរដូចហួច

ឬ

ពិបាកដកដង្ហើមទៀតនោះ វាអាចជាសញ្ញា
របស់ ជំងឺស្ទះសួតរ៉ាំរ៉ៃវិញ។ ដូច្នេះហើយ

បើសិនជាអ្នកក្អករយៈពេល យូរអ្នកត្រូវតែ
ពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យ។
ឈាមក្នុងកំហាក

សញ្ញាគន្លះឹ មួយផ្សេងទៀត ដែល បញ្ជាក់

អំពីជំងឺសួតនោះ

គឺវត្តមានរបស់ឈាម

ក្នុងកំហាក។ ខណៈពេល ដែលការប្រែ-

បេះដូង។

មានស្លេសច្រើន

ការដែលក្អកមានស្លេស ឬកំហាក តែ

ការពិបាកដកដង្ហើម ដោយសារតែផ្លូវដង្ហើម

រួមតូច ឬសរសៃឈាម ស្ទះដោយសារកម្ទិច
កម្ទីមកពីខាងក្រៅរាងកាយ។
ច្រើន

ករណីភាគ

ការដកដង្ហើមលឺសូរដូចហួចមាន

ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរលាក ដោយសារជំងឺ
ហឺត រលាកទងសួត រលាកសួត ប្រតិកម្ម
អាលែកស៊ី

សារដុំសាច់
កាយ។

ឬការស្ទះក្នុងរាងកាយដោយ

ឬកំទិចកំទីពីខាងក្រៅរាង-

ក្អករ៉ាំរ៉ៃ

សញ្ញាដ៏សំខាន់បំផុត

ដែលបញ្ជាក់ថា

បណ្តាលមកពីការបង្ករោគដោយវីរុស

ឈឺទ្រូង

បើសិនជាអ្នកគិតថា ការឈឺទ្រូង តែង

ឈឺទ្រូង ដូចមានអ្វីមួយស្រួចចាក់ក្នុងទ្រូង

ជំងឺហឺត ជំងឺស្ទះសួតរ៉ាំរ៉ៃ ឬជំងឺទាក់ទងនឹង

ចុះ។ រឿងនេះបញ្ជាក់ថា សួតកំពុងតែមាន

ហាកអាចជាសញ្ញារបស់ជំងឺរបេង។

អំពីសុខភាពនោះ វត្តមានរបស់ឈាមក្នុងកំ

លើសួត ហើយដូចជា ជំងឺរលាកទងសួត

អាចជាបញ្ហា

មុខងារសួតថយ

សួតកំពុងស្ថិតក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក់ គឺការ

តែបញ្ជាក់ពី ជំងឺគាំងបេះដូងនោះ អ្នកពិតជា

នោះមានន័យថា

អាចជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថា

ប្រួល ពណ៌របស់ កំហាកអាចបង្ហាញច្រើន

សូម្បីតែ

គេងដែរ

ការលឺសម្លេងដូចហួច ពេលដកដង្ហើម

គិតខុសហើយ។បើសិនជាអ្នកមានអាការៈ

នៅពេលដកដង្ហើម ក្អក ឬកណ្តាស វាអាច

ក្អករ៉ាំរ៉ៃ ។

ខណៈពេលដែលការក្អកអាច

ឬ

ជំងឺផ្តាសាយវាគួរតែធូរស្រាលទៅវិញ នៅ

រយៈពេលពីរទៅបីសប្តាហ៍ក្រោយ។ យ៉ាង
ណាមិញ បើសិនជាបន្តរយៈពេលយូរជាង
នេះ ឬរហូតដល់ច្រើនជាង ៨ សប្តាហ៍

វាអាចជារឿងត្រូវបារម្ភហើយ។ ដូច្នេះអ្នក
គួរតែទៅ ជួបគ្រព
ូ ទ
េ ្យជំនាញផ្លវូ ដង្ហម
ើ ដើម្បី

ដោយសារតែការបង្ករោគនៅសួត ដែលបង្ក

រកមើលមូលហេតុរបស់វា។ មូលហេតុមួយ

គឺថា វាអាចមានកំណកឈាម ក្នុងសរសៃ

សួត ជំងឺហឺត ជំងឺរលាកសួត និងរបេង៕

ឡើងដោយបាក់តេរី ឬវីរុស។ ករណីដ៏កម្រ

ចំនួននៃការក្អករ៉ាំរ៉ៃ

អាចជាការរលាកទង
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ក្បែរខ្លន
ួ ។ លោកតា ណុប ឡើងមក ក្រោយ ប្រង
ុ អង្គយ
ុ លើកៅអីដាក់
កាសែតនោះតែត្រូវយុវជន ណាង ឃាត់ប្រាប់ថា៖
- សូមទោសលោកអ៊ំ កន្លែងនេះម៉ែខ្ញុំអង្គុយហើយ គាត់ទើប

បទពាក្យ ៧

ងើបទៅចូលបន្ទប់ទឹក ។
លោកតា ណុប អត់កន្លែងអង្គុយក៏ទៅឈរក្បែរទា្វររថភ្លើង ។
ពេលរថភ្លើងទៅឈប់នៅចំណតបន្ទាប់

យុវនារីស្រស់ស្អាតម្នាក់

ឡើងមករកកន្លែងអង្គុយមិនបានដែរ តែត្រូវយុវជន ណាង លើក
កាសែតអនុញ្ញាតឲ្យយុវនារីអង្គុយយ៉ាងរាក់ទាក់ ។
លោកតា ណុប ញញឹមពោលរង៉ូវម្នាក់ឯងៈ
- គិតទៅវិទ្យាសាស្រ្តឥឡូវ ជឿនលឿនមែនទែន អាចធ្វើឲ្យ
ម្តាយមានកូនកំលោះទៅហើយ ចំណក
ែ ខ្លន
ួ ឯងនៅក្មង
េ ល្ហក់ ដដែល
គឺក្មេងជាងកូនទៅទៀតផងន៍ ។
១. ឆ្នាំនេះពីរពាន់ដប់ប្រាំពីរ

ត្រៀមខ្លួនបោះឆ្នោតអាណត្តិថ្មី

នាថ្ងៃទី៤ មិថុនា ។

២. ជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់

ស្មារតីម៉ឺងម៉ាត់គ្រប់អាត្មា

៣. ចូរយើងរំលឹកកាលគ្រាមុន

យើងរងទារុណធ្លាប់វេទនា

៤. គ្រប់ដំណាក់កាលជាបន្ត

គឺបក្សស្មោះសរផ្តល់ជោគជ័យ

៥. នោះពិតគឺបក្សប្រជាជន

លោកអ្នកមានគុណឲ្យក្សេមក្សាន្ត

ស្វែងរកអ្នកដឹកនាំថ្លៃថ្លា

តើមាននរណាជួយប្រជា

រួមសុខរួមទុក្ខញាតិប្រុសស្រី
ផ្តល់សន្តិភាពគ្រប់មូលដ្ឋាន

ដោយមនសិការស្មោះប្រជា ។
រំដោះការពារឆ្លងគ្រោះភ័យ ។

ឯកភាពទឹកដីជុំសណ្តាន ។

សេរីភាពបានជូនប្រជា ។

៦. ការពារបូរណភាពទឹកដី

និងអធិបតេយ្យភាពរមនា

៧. អគារតូចធំផ្សារទំនើប

យានយន្តរលើបទើបមានថ្មី

	ស្តារអភិវឌ្ឍកម្ពុជា

លឿនហួសគណនាគ្រប់វិស័យ ។

ថ្នល់ខ្ពស់ស្ពានភ្លោះផ្លូវក្រោមដី

ស្ពានអាកាសថ្មីកើតសព្វគ្រប់ ។

តេជោ ហ៊ុន សែន ផ្តល់នូវម្លប់

ប្រជាជ្រកគ្រប់កាលវេលា ។

៨. ដោយនយោបាយបក្សឈ្លាសវៃ

៩. យើងសូមប្តេជ្ញាដោយស្មោះស្ម័គ្រ

ព្យាបាលក្អក

ប្រជាមូលមីរទាំងប្រុសស្រី

សម្តេចប្រពៃប្រឹងថ្ងៃយប់

បោះឆ្នោតជូនបក្សជោគជយា

បក្សប្រជាជនកម្ពុជា
គាំទ្រគ្រប់គ្រាជាតិរុងរឿង ៕
								
និពន្ធ
						
							
សុខ សុធន

ម៉ែក្មេងមែនទែន
ធ្វដ
ើ ណ
ំ
រើ តាម រថភ្លង
ើ ទៅកាន់
ក្រុងព្រះសីហនុ យុវជន ណាង
អង្គុយកៅអីមយ
ួ ហើយដាក់កាសែត
គ្របលើកៅអីមួយទៀត ស្ថិតនៅ

កូនប្រុសលោកនាយកក្រុមហ៊ុនទើបមានអាយុ៧ ឆ្នាំ និយាយ
ប្រាប់ម្តាយៈ
- ម៉ាក់.ម៉ាក់.....ប៉ាចេះព្យាបាលក្អកដែរតើ !
- ម៉េចក៏កូនឯងដឹង ?
- ថ្ងៃមុនខ្ញុំឃើញច្បាស់ណាស់ ពេលម៉ាក់ចេញទៅផ្សារបាត់អ្នក
មីងលេខារបស់លោកប៉ាមកលេងផ្ទះយើង

។

លោកប៉ាយកដៃ

អង្អែលទ្រូងអ្នកមីងថ្នមៗ។ ខ្ញុំសួរថា លោកប៉ា ធ្វើអ៊ីចឹងធ្វើស្អីលោក
ប៉ាថា ជួយព្យាលបាលជំងឺក្អក ព្រោះអ្នកមីងក្អកខ្លាំង ។
		

បង្ខំរៀបការ

ពេលបានជួបគ្នានាល្ងាចមួយយុវជន ចំណាន បានត្អូញត្អែរ
ប្រាប់យុវជនចំណាប់ជាមិត្តៈ
- គ្នាអភ័ព្វណាស់ ទើបតែគ្រញិចនាងថើបបានមួយខ្សឺតត្រូវនាង
ទះកំផ្លៀង បែកអំពល
ិ អំពក
ែ ព្រាត រួចគេចមុខលែងឲ្យគ្នាជប
ួ រហូត។
- អេហ៍....ឯងប៉ុណ្នឹងទុកជាគ្រាន់បើហើយ គ្នាឯណោះទើបធ្ងន់
រាប់សិបដងលើសឯងទៅទៀត ។
- អ្ហាក...ចុះឯងធ្ងន់យ៉ាងម៉េច ?
- អើ.....គ្នា និងនាងមិនទាន់បានថើបគ្នាមួយខ្សឺតទេ ទើបតែ
ប៉ះដៃ និងចាប់ដៃនាងតែម្តងប៉ុណ្ណោះ ក៏ត្រូវឪពុករបស់នាងមើល
ឃើញទាន់

ក៏ចាប់បង្ខំឲ្យខ្ញុំរៀបការជាមួយកូនស្រីគាត់ភ្លាមទើប

បាន ៕

e)aHBum<eday eragBum< GriyFm’ pÞHelx 92/ pøÚvelx 594/ sgáat;bwgkk; II x½NÐTYleKak-PñMeBj

H/P : 012 990 935 / Tel : 023 885 188 / Fax : 023 885 189 E-mail : ariyathoar@yahoo.com
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elakCMTav Em:n sMGn
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgTMnak;TMngCamYyrdæsPa RBwT§sPa nigGFikarkic© >>>> 400>000`
É>] Ek Kwmya:n smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanRkumkargarcuHextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] G‘uk r:ab‘un
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgGPivDÆn_CnbT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] GUn B½n§munñIr½tñ RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgesdækic© nighirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200 duløar
É>] evg saxun
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgksikmµrkçaRbmaj; nigensaT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 150 duløar
É>] h‘un eNg
RbFanKN³kmµkarTI 4 énrdæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] efag xun
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] Guit sMehg
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] Kg; vibul
RbtiPUraCrdæaPi)alTTYlbnÞúkGKÁnaykdæan énGKÁnaykdæanBn§dar énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] ln; lwméf
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþkMBg;cam>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] GUsµan hasSan; RbFanKN³clnasasnik\søaménKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] sr cMru:g
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþRkecH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] )a: suCativgS RbFanKN³kmµaFikarKNbkSraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] Em:n vibul
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] m:m b‘unnag
GnuRbFanKN³kmµkarTI 10énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] yU Pirmü
GnuRbFanRkumkargarrbs;KN³kmµaFikarkNþal cuHCYyraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
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`

