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យើងខុំសូមសម្តែងគារវភក្តី និងកតញ្ញុតាធម៌ដ៏ជែលជែបំផុតជូន សម្តេច មគ្គុទ្ទែសក៍ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនែបែជាជាតិ 
កម្ពុជា ដែលបានលះបង់អស់កម្លាំងកាយ កម្លាំងចិត្ត និងបញ្ញាញាណ ក្នុងបុព្វហែតុសងែ្គោះជាតិពីរបបបែល័យ                       
ពូជសាសន៍  កសាង និងការពារមតុភូមិកម្ពុជាមួយ ឯករាជ្យ សន្តិភាព   សែរីភាព  បែជាធិបតែយ្យ អព្យាកែឹត និងវឌ្ឍនភាព 
សង្គម ។

សូមគោរពជូនពរ សម្តេច សូមបានបែកបដោយសុខភាពបរិបូរ កាយពលមំមួន បញ្ញាញាណភ្លឺថ្លា និងជន្មាយុយឺន 
យូរ ដើម្បីបន្តដឹកនំមតុភូមិ និងបែជាជនកម្ពុជា  ឆ្ពោះទៅរកជោគជ័យធំៗថ្មីៗទៀត ។

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ
ហ៊ុន សេន

បែធានគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា

សម្តេចអគ្គមហាពញាចកេី
ហេង សំរិន

បែធានកិត្តិយសគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា

សម្តេចកេឡាហោម
ស ខេង

អនុបែធានគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា

សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី 
សាយ  ឈុំ

អនុបែធានគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា
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បច្ចុប្បន្នបែជាជនកម្ពុជានៅទូទាំងបែទែសដែលសែឡាញ់មតុភូមិរបស់់ខ្លួន  កំពុងសម្តែងក្តីសប្បាយ 

រីករាយយ៉ាងកែលែង ចំពោះការរីកចមែើនដ៏ឆាប់រហ័សនែសង្គមជាតិ ជាពិសែសចំពោះជ័យជម្នៈដ៏តែចះតែចង់ 

របស់គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជែើសរីសកែុមបែឹក្សាឃុំ-សង្កាត់អាណត្តិទី៤ កាលពី 

ថ្ងែទី ៤ ខែមិថុន ឆា្នោំ២០១៧ កន្លងទៅ ដែលជាជោគជ័យនែសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ ។ ពែមជាមួយនែះ 

បែជាជន យើងក៏កំពុងចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងក្លៀវកា្លាខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៦៦ ថ្ងែបង្កើតគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា (២៨ មិថុន ១៩៥១-

២៨ មិថុន ២០១៧) ដែលជាពែឹត្តិការណ៍នយោបាយមួយដ៏សំខាន់ ។ 

ទស្សនាវដ្តីប្រជាជនដែលមនអាយុគមែប់ ១៦ឆា្នោំហើយចាប់ពីបានបង្កើតឡើងនខែមិថុន ឆា្នោំ២០០១  មកនោះ ក៏សូមចូលរួមជាមួយបែជាជន

កម្ពុជាអបអរសាទរយ៉ាងក្លៀវកា្លាចំពោះជោគជ័យរបស់គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតនែះ និងខួបអនុស្សាវរីយ៍នែថ្ងែបង្កើតគណបក្ស

បែជាជនកម្ពុជា ដែលជិត៤ទសវត្ស កន្លងទៅនែះបានដឹកនំមតុភូមិកម្ពុជាតំាងពីដំណាក់កាលដ៏លំបាក និងគែះថ្នោក់បំផុតឲ្យឈានទៅមុខជា 

និច្ចនៅលើមគា៌ សន្តិភាព បែជាធិបតែយ្យ និងអភិវឌ្ឍន៍ បែកបដោយ មោទនភាព ។ 

រយៈពែល ១៦ ឆា្នោំមកនែះ ក្នុងនមជាអង្គភាពមួយរបស់គណបក្ស ដែលធ្វើការងរលើសមរភូមិ សតិអារម្មណ៍ ទស្សនាវដ្តីប្រជាជនបានខិតខំ  

បំពែញតួនទី និងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនយ៉ាងខា្ជាប់ខ្ជួន ដោយបែកាន់ខា្ជាប់នូវមនសិការវិជា្ជាជីវៈ ក្នុងការបមែើការងរឃោសនអប់រំរបស់គណបក្ស 

ដោយបានយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើ ការផ្សព្វផ្សាយអប់រំដល់មន្តែី សមជិកគណបក្ស និងមហាជនបានយល់ជែួតជែបច្បាស់នូវកម្មវិធី នយោបាយ 

គោលការណ៍គោលនយោបាយ និងសែចក្តីសមែចននរបស់គណបក្ស និងរាជរដា្ឋាភិបាល ក៏ដូចការ រីកចមែើនលើគែប់វិស័យរបស់សង្គមជាតិ , 

ផ្សព្វផ្សាយនូវសកម្មភាព ទស្សនវិស័យ និងអនុសាសន៍ដ៏មនតម្លែ ទាំងឡាយរបស់សម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន បែធាន 

គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា នយករដ្ឋមន្តែីនែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជាក្នុងការដឹកនំបែទែស ពែមទាំងសកម្មភាពរបស់ថ្នោក់ដឹកនំគណបក្ស 

ថ្នោក់ដឹក នំពែឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា រាជរដា្ឋាភិបាល និងមន្តែីគែប់ថ្នោក់គែប់ផ្នែក ដែលបានចុះជួបជាមួយបែជាជន និងជួយដោះសែយបញ្ហានន 

ជូនបែជាជន ។ ទស្សនាវដ្តីប្រជាជនក៏បានរួមចំណែកក្នុងការបង្ហាញឲ្យដល់សាធារណមតិ អំពីធាតុពិតនែល្បិចកលឃោសនដ៏គែះថ្នោក់របស់ពួក

បែឆាំង និងមជ្ឈដា្ឋានអគតិនន ដែលព្យាយមរកគែប់ វិធីប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យសភាពការណ៍ជាតិ មនការផ្លាស់ប្តូរដែលផ្តល់អំណោយផលដល់ពួក គែ 

។ លើមូលដា្ឋាននែះ ទស្សនាវដ្តីប្រជាជនបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការថែរក្សារាល់សមិទ្ធផលនែសង្គមជាតិ ថែរក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាព នយោបាយ 

និងជំរុញការអភិវឌ្ឍបែទែសជាតិ ពែមទាំងការកសាងពងែឹងគណបក្សលើវិស័យសតិអារម្មណ៍ ។ 

លទ្ធផលដែលទស្សនាវដ្តីប្រជាជនសមែចបានក្នុងរយៈពែល ១៦ឆា្នោំ កន្លងមកនែះ គឺពុំអាចផ្តាច់ចែញបានឡើយពីការឧបត្ថម្ភគាំទែទាំងសា្មារតី 

និងសម្ភារៈ ពីសំណាក់ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកសែី និង បែិយមិត្តអ្នកអានទាំងអស់ ដែលធ្វើឲ្យទស្សនវដ្តីធានបាននូវនិរន្តរភាពនែ

ការចែញផ្សាយរបស់ខ្លួន ។ យើងខ្ញុំ ទាំងអស់គា្នោជាបុគ្គលិកនែទស្សនាវដ្តីប្រជាជន សូមសម្តែងនូវការគោរព និងអំណរគុណដ៏ជែលជែចំពោះការ 

ជួយឧបត្ថម្ភ គាំទែនែះ និងមនក្តីសង្ឃឹមជឿជាក់ថ នឹងទទួលបានការរួមវិភាគទានដ៏ថ្លែថ្លានែះបន្តទៀត ។ 

ចុងឆា្នោំ២០១៧ និងឆា្នោំ២០១៨ ខាងមុខ គឺជាដំណាក់កាលដ៏សំខាន់នែការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយ របស់រាជរដា្ឋាភិបាលសមែប់នីតិកាលទី៥

នែរដ្ឋសភា និងជារយៈពែលដ៏សំខាន់បំផុតឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោត ជែើសតាំងតំណាងរាសែ្តនីតិកាលទី៥ ។ ក្នុងសា្មារតីនែះទស្សនាវដ្តីប្រជាជន

តែូវតែបន្តបែឹងបែងទ្វែឡើង ដើម្បី លើកកម្ពស់សមត្ថភាពការងរ ក្នុងការបមែើវិស័យអប់រំនយោបាយសតិអារម្មណ៍របស់គណបក្សឲ្យកាន់តែ 

បានបែសើរឡើងថែមទៀត សំដៅរួមចំណែកជាមួយគណបក្សទាំងមូល ដណ្តើមជ័យជម្នះជាថ្មីទៀតក្នុងការ បោះឆ្នោតជាតិនីតិកាលទី៦ 

ខាងមុខនែះ ។

នៅក្នុងឱកាសដ៏ថ្លែថ្លានែះ យើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរ សម្តែច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកសែី និងបែិយមិត្តអ្នកអានទាំងអស់ 

សូមបានបែកបតែនឹងសែចក្តីសុខ សែចក្តីចមែើន និងជោគជ័យគែប់បែការ កុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ ។ 

elak tak s‘unGIu
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ការបោះឆ្នោតជែើសរីសកែុមបែឹក្សាឃុំ-សង្កាត់អាណត្តិទី៤ កាលពី 
ថ្ងែទី៤ ខែមិថុន ឆា្នោំ២០១៧ កន្លងទៅនែះ បានបែពែឹត្តទៅក្នុងបរិយកាស
សន្តិភាព គា្មានអំពើហិង្សា និងបែកបដោយលក្ខណៈសែរី តែឹមតែូវ និង 
យុត្តិធម៌។ នែះជាពែឹត្តិការណ៍បែវត្តិសាស្តែដ៏សំខាន់មួយទៀតរបស់កម្ពុជា
ដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅមុខលើមគា៌សន្តិភាព បែជាធិប តែយ្យ និង 
អភិវឌ្ឍន៍។ គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាបានទទួលជោគជ័យយ៉ាងតែចះ   
តែចង់ ដោយបានឈ្នះនៅ ឃុំ សង្កាត់ ១១៥៦ ស្មើនឹង ៧០,២៣% 
នែចំនួនឃុំ សង្កាត់ទាំងអស់ និងទទួលបានអាសនៈក្នុងកែុមបែឹក្សា 
ចំនួន៦៥០៣ ស្មើនឹង៥៦,២០%។ បើគិតចំនួនសំឡែងគាំទែគណបក្ស 
សរុបនៅទូទាំងបែទែសមន ៣.៥៤០.០៥៦ ស្មើនឹង ៥០,៧៦% ដែល 
បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថ បែជាពលរដ្ឋកម្ពុជា និងយុវជនភាគចែើនលើសលប់
បានបោះឆ្នោតគាំទែគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា។ គណបក្សទាំងមូលក៏ដូច
បែជាជនកម្ពុជានៅគែប់ទិសទីបានចូលរួមសម្តែងការអបអរសាទរ និងមន
មោទនភាពកែលែងចំពោះជ័យជម្នះនែះ សែបពែលជាមួយនឹងការអបអរ
ខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៦៦ នែថ្ងែបង្កើតគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាផង
ដែរ។ លើមូលដា្ឋានជ័យជម្នះនែះ ធ្វើឲ្យគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា 
មនសំឡែងគែប់គែន់ ដើម្បីសមែចបានជ័យជម្នះក្នុងការបោះឆ្នោត          
ជែើសតាំងសមជិកពែឹទ្ធសភានីតិកាលទី៤     ជាពិសែស ធាននូវមូលដា្ឋាន
យ៉ាងរឹងមំសមែប់ឲ្យគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាឈានទៅទទួលបានជ័យ
ជម្នះជាថ្មីទៀត ក្នុងការបោះឆ្នោតជែើសតាំងតំណាងរាសែ្តនីតិកាលទី៦ 
នខែកក្កដា ឆា្នោំ២០១៨ខាងមុខនែះ។ ឆ្លងតាមជ័យជម្នះនែះ ក៏បានធ្វើឲ្យ  
បរាជ័យនូវការប៉ុនប៉ងរបស់កែុមបែឆាំង និងមជ្ឈដា្ឋានអគិតនន ដែលមន
គោលបំណងផ្តួលរំលំគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា។ 

គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ដែលមនឈ្មាះដើមថ «បក្សបែជាជន 
បដិវត្តន៍ខ្មែរ» បានបដិសន្ធិនៅថ្ងែទី២៨ ខែ មិថុន ឆា្នោំ១៩៥១ ដោយមន
បែភពពីចលនតស៊ូរបស់បែជាជន ដើម្បីដណ្តើមឯករាជ្យជាតិពីពួក   
អាណានិគមនិយមបារាំង។  ចាប់ពីពែលបដិសន្ធិមក គណបក្សបានរក្សា
ខា្ជាប់ឥតបែបែួលនូវសារជាតិរបស់ខ្លួនជាគណបក្សរបស់បែជាជន ដោយ 
សារបែជាជន និងដើម្បីបែជាជន។ រយៈពែល ៦៦ឆា្នោំកន្លងទៅនែះ 
គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាបានរួមសុខ រួមទុក្ខជាមួយបែជាជននៅគែប់   
កាលៈទែសៈ ពុះពារឆ្លងកាត់រាល់ឧបសគ្គ និងការលំបាកយ៉ាងចែើនឥត  
គណននៅក្នុងដំណើរដ៏បត់បែន និងស្មុគសា្មាញបំផុតនែបែវត្តិសាស្តែកម្ពុជា 
រហូតឈានមកដល់ដំណាក់កាលសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍន បច្ចុប្បន្ន 
នែះ។

គុណតម្លែដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា គឺគា្មានគណ  
បក្សនយោបាយណានៅកម្ពុជាអាចបែៀបផ្ទឹមបានឡើយ ។  គណបក្ស 
បែជាជនកម្ពុជា គឺជាគណបក្សតែមួយគត់ ដែលបានដឹកនំបែជាជនតស៊ូ
បែយុទ្ធផ្តួលរំលំរបបបែល័យពូជសាសន៍ដ៏យង់ឃ្នងបំផុត សង្គែះជាតិឲ្យ
មនជីវិតរស់ឡើងវិញទាន់ពែលវែលា, បាននំមកជូនបែជាជនវិញនូវសិទ្ធិ 
សែរីភាព កិត្តិយស និងសែចក្តីថ្លែថ្នូរដែលតែូវបាត់បង់ទាំងសែុងក្នុងរបប 
បែល័យពូជសាសន៍, បានបញ្ចប់នូវសង្គែម និងការបែកបាក់ជាតិ បង្កើត 
បានសន្តិភាព និងការឯកភាពជាតិទាំងសែុង, បានសា្តារសែដ្ឋកិច្ច សង្គម 

ជ័យជម្នះរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គឺជាជ័យជម្នះ 
របស់ប្រជាជនដ្រលស្រឡាញ់សន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ

The CPP Victory - That of Peace and Development Loving People
The fourth-term commune/Sangkat elections on 4 June 2017 held 

in a peaceful, none-violent, free, fair and just environment. It is                   
another historic event of Cambodia, which is advancing forward on 
the path of peace, democracy, and development. The Cambodian       
People’s Party scored a brilliant victory in 1,156 communes or 70.32% 
of the whole number of communes, and achieved some 6,503 seats or 
56.20% in communal councils. The total votes in support of CPP were 
3,540,056 million or 50.76% in the whole country. This clearly showed 
that the overwhelming majority people and youth of Cambodia voted 
in support of the Cambodian People’s Party. The whole party and 
people of Cambodia welcome with pride the victory while hailing the 
66th anniversary of the CPP’s founding anniversary.

The victory enables the Cambodian People’s Party to have enough 
votes to ensure victory in the forthcoming elections of the fourth term 
senators, and especially to guarantee a firm foundation for the                     
Cambodian People’s Party to score victory once again in the                            
forthcoming sixth legislative term general elections in July 2018. The 
victory has failed the attempts of the oppositions and ill willed circles 
in toppling the Cambodian People’s Party.

The Cambodian People’s Party, originally the Khmer Revolutionary 
Party, came to being on 28 June 1951, from a people’s resistance          
movement to gain independence from the French colony. From its 
inception, the party adheres steadfastly its nature of being a party that 
belongs to the people, by the people and for the people. In the past 66 
years, the Cambodian People’s Party has shared comforts and sufferings 
with people in every circumstance, overcome every obstacles and        
incalculable hardships in the most zigzagging, and complicated                 
processes in the history of Cambodia, until it comes to this stage of 
peace and development.

The supreme core value of the Cambodian People’s Party is beyond 
comparison. The Cambodian People’s Party is the only party that led 
the resistance to throw over the brutal regime of genocide, to save the 
our nation to revival in a timely manner, to have brought the                            
completely lost rights, freedom, honor, and dignity to our people, and 
to end war, national divisions. The party has created peace, national 
unity, restored economy from scratch, and brought the country this 
energetic development improving life of the people in general, and at 
the same time restored and raised high national honor, prestige with 
pride.

That is an historic reality. It reflects clearly that the Cambodian 
People’s Party is a warm support and only hope of the people and a 
model of patriotism for the Cambodian youth for generations to come. 

It is with these factors that the Cambodian people placed their trusts 
and voted for the Cambodian People’s Party. The victory in every 
elections – either national or commune/Sangkat elections, has enabled 
the party to have ability to lead the country to progresses in the present.

On the other hand, the opposition parties, with certain ill willed 
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តាំងពីលែខសូន្យ ឲ្យឈានមកដល់ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍បែកបដោយ  
ជីវភាព ធ្វើឲ្យជីវភាពបែជាជនទូទៅតែូវបានកែលម្អ លើកស្ទួយឥត 
ឈប់ឈរ ពែមជាមួយនែះ  កិត្តិយស កិត្យានុភាពជាតិតែូវបានសា្តារ និងលើក
កម្ពស់ឡើងវិញបែកបដោយមោទនភាព។ នែះគឺជាសច្ចធម៌នែបែវត្តិសា
សែ្តដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថ គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា 
គឺជាបង្អែកដ៏កក់ក្តា និងជាក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់របស់បែជាជន និងជាគំរូនែ
ឧត្តមគតិស្នែហាជាតិសមែប់យុវជនកម្ពុជាគែប់ៗជំនន់តទៅមុខទៀត។ 

គឺផ្អែកលើកតា្តាទាំងអស់នែះហើយ ទើបបែជាជនកម្ពុជាបានផ្តល់ការ
ជឿទុកចិត្ត និងបោះឆ្នោតគាំទែគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាឲ្យទទួលបាន  
ជ័យជម្នះនៅគែប់ការបោះឆ្នោត ទាំងការបោះឆ្នោតថ្នោក់ជាតិ ទាំងការ 
បោះឆ្នោតថ្នោក់ឃុំ សង្កាត់ ធ្វើឲ្យគណបក្សមនលទ្ធភាពគែប់គែន់ក្នុងការ
ដឹកនំបែទែសឲ្យមនការរីកចមែើនដូចសព្វថ្ងែ។

ផ្ទុយទៅវិញគណបក្សបែឆាំង ដែលមនមជ្ឈដា្ឋានអគតិមួយចំនួននៅ 
ពីកែយ មិនដែលបានធ្វើអ្វីដែលជាបែយោជន៍ដល់ជាតិ និងបែជាជន 
ឡើយ កែតែពីខិតខំរិះរកគែប់វិធីដ៏ពិសពុល ដើម្បីផ្តួលរំលំគណបក្សបែជា
ជនកម្ពុជា។ ពួកគែជំរុញឥតឈប់ឈរនូវសកម្មភាពអុចអាល ញុះញង់  
បំបែកបំបាក់សាមគ្គីជាតិ មួលបង្កាច់ការពិត បោកបែស់បែជាភិថុត បំផុស
ចងគំនុំជាមួយបែជាជាតិជិតខាង រហូតដល់ការព្យាយមបង្កជាបដិវត្តន៍ 
ពណ៌ថែមទៀត សំដៅផ្តួលរំលំរាជរដា្ឋាភិបាលសែបច្បាប់ដែលដឹកនំដោយ
គណបក្សបែជាជនជនកម្ពុជា ដើម្បីសមែចមហិច្ឆតា លោភលន់អំណាច 
របស់ខ្លួន ។ ប៉ុន្តែពួកគែពុំអាចសមែចឧបាយកលដ៏ទុច្ចរិតនែះបានឡើយ 
ហើយលទ្ធផលនែការបោះឆ្នោតកែុមបែឹក្សាឃុំ សង្កាត់ កន្លងមកនែះ ក៏          
កាន់តែបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថែមទៀតថ បែជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគចែើន
លើសលប់បដិសែធពួកគែ បដិសែធគោលនយោបាយបោកបែស់បែជាភិ
ថុត និងសកម្មភាពដ៏គែះថ្នោក់របស់ពួកគែ ដែលនឹងនំបែទែសជាតិ 
ទៅរកភាពវឹកវរ កោលាហល និងសងែ្គាមជាថ្មីទៀត ពែះថ បែជាជន 
តែូវការសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ។ ចរិតពោរពែញដោយភាពពិសពុល               
ពុតត្បុតរបស់គណបក្សបែឆាំងកាន់តែបង្ហាញច្បាស់ តាមរយៈសែចក្តីថ្លែង
ការណ៍របស់ពួកគែនៅថ្ងែទី២៦ ខែ មិថុន ឆា្នោំ២០១៧ ដែលបានបដិសែធ
មិនទទួលសា្គល់លក្ខណៈសែរី តែឹមតែូវ និងយុត្តិធម៌នែការបោះឆ្នោតថ្ងែ
ទី៤ ខែមិថុន កន្លងទៅនែះ ក្នុងពែលដែលអ្នកសង្កែតការណ៍ជាតិ អ្នក 
សង្កែតការណ៍អន្តរជាតិ និងបណា្តាអង្គទូតបែចាំនៅកម្ពុជាបានអបអរសាទរ
ចំពោះជោគជ័យការបោះឆ្នោតនែះ ដោយបានវាយតម្លែថ ការបោះឆ្នោត 
បែពែឹត្តទៅដោយរលូន បែកបដោយលក្ខណៈសែរី និងយុត្តិធម៌ហើយ 
នោះ។ ច្បាស់ណាស់ថ ទង្វើរបស់ពួកគែគឺមនគោលបំណងបិទបាំងនូវ 
បរាជ័យរបស់ខ្លួន ដែលតែងអួតអាងថខ្លួនឈ្នះនៅមុនពែលបោះឆ្នោត 
លើកទឹកចិត្តដល់សកម្មជនរបស់ខ្លួន បន្តបោកបែស់សាធារណមតិ និង 
ព្យាយម បង្កើតបញ្ហាស្មុគសា្មាញថ្មីៗទៀតឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតខាង
មុខ ប៉ុន្តែពួកគែគា្មានសែចក្តីកា្លាហានហា៊ានបោះបង់ចោលអាសនៈទាំងអស់
នៅក្នុងកែុមបែឹក្សាឃុំ សង្កាត់ឡើយ។ ទោះបីចំពោះមុខនែះ ពួកគែអាច      
បោកបែស់មនុស្សមួយចំនួនឲ្យគាំទែខ្លួន ប៉ុន្តែទៅថ្ងែមុខទៀត អ្នកទាំង 
នោះនឹងភា្ញាក់ខ្លួន ឃើញច្បាស់នូវមុខមត់អាកែក់របស់ពួកគែ ហើយងក 
មកគាំទែសច្ចធម៌វិញ នោះគឺគាំទែការដឹកនំដ៏តែូវរបស់គណបក្សបែជាជន
កម្ពុជា។ 

ដើម្បីថែរក្សា និងពងែីកជ៏យជម្នះរបស់គណបក្ស និងចូលរួមអបអរសាទរ
យ៉ាងក្លៀវកា្លាខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៦៦ ថ្ងែបង្កើតគណបក្សបែជាជន 
កម្ពុជា អង្គការចាត់តាំងរបស់គណបក្សគែប់ថ្នោក់ គែប់ផ្នែក ពែមទាំងមនែ្តី 

សមជិកគណបក្សគែប់រូបគប្បីយកចិត្តទុកដាក់ពងែឹងសាមគ្គីភាព ឯកភាព
ផ្ទែក្នុងឲ្យកាន់តែរឹងមំឡើង រក្សាខា្ជាប់ឧត្តមគតិស្នែហាជាតិ និងគោរព 
សែឡាញ់បែជាជន ប្តូរផ្តាច់ការពាររាល់សមិទ្ធផលនែសង្គមជាតិ ជា 
ពិសែសធាន    ចីរភាពនែសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ តស៊ូលប់បំបាត់ឲ្យខាង
តែបាននូវបាតុភាពអសកម្មនន ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បែយោជន៍  
បែជាជន និងលើកកម្ពស់បែសិទ្ធភាពនែការអនុវត្តរាល់គោលនយោបាយ 
របស់រាជរដា្ឋាភិបាល ដើម្បីបង្កើនជំនឿ និងការគាំទែរបស់បែជាជន ឈាន 
ទៅដណ្តើមជ័យជម្នះ ដ៏តែចះតែចង់ជាថ្មីទៀតក្នុងការបោះឆ្នោតជែើស
តាំង តំណាងរាស្តែនីតិកាលទី៦ នឆា្នោំ២០១៨ខាងមុខ ៕ 

TsSnavdIþRbCaCn

circles behind them, did nothing in the national and people’s interests 
other than seeking every perfidious means to overthrow the Cambodian 
People’s Party. They crave endlessly actions of instigation, provocation, 
national division, twisting the truth, cheating, demagogue, and causing 
rancor with neighboring nations. They even attempted to cause color 
revolution aimed at toppling the legitimate Royal Government led by 
the Cambodian People’s Party to realize their power ambitions.                   
However, they cannot realize their devil tricks. The commune/Sangkat 
elections results have clearly shown that the overwhelming majority 
people have denied them, their policies of demagogue, and dangerous 
course of actions that they would lead the country to trouble, turmoil, 
and another war, because people need peace and development.

Their perfidious and hypocritical natures have revealed clearly 
through their 26-June-2017 statement that denies the 4-June commune/
Sangkat elections were free, fair and just, while national and                               
international observers, and diplomats in Cambodia, hailed the elections 
as the victory, and approved the elections were held smoothly, in a free, 
and just manner. It is clear that their actions were to conceal their 
failures that they bragged of winning since before the elections. They 
continue to encourage their activists to keep deceiving the public            
opinion, and creating more complications for the forthcoming elections. 
However, they have no courage to abandon their seats in the commune/
Sangkat councils. For immediate effect, they would be able to lure 
some for support, but in days to come, their supporters will regain 
consciences, see clearly their true unapproved faces, and resort to            
supporting the truth, i.e. the correct leadership of the Cambodian      
People’s Party.

To safeguard and broaden victory of the party and to hail actively 
the 66th founding anniversary of the Cambodian People’s Party, the 
party organizations at every level, sector, and officials should pay             
attention to strengthening firmer solidarity, internal unity, and adhering 
firmly patriotism, and respect and affection for the people. They must 
determinedly defend national achievements, especially sustainability 
of peace and development; strive to eliminate actions that are causing 
negative impacts on people’s interests and raising highly efficient 
implementation of the Royal Government’s policies in order to augment 
people’s belief and support towards gaining another brilliant victory 
in the forthcoming six legislative general elections in 2018./.
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 បងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពស្នេហា !
 ការបោះឆ្នោតជេើសរើសកេុមបេឹក្សាឃុំ សង្កាត់អាណត្តិទី៤ កាលពីថ្ងេអាទិត្យទី៤ ខេមិថុនា ឆ្នោំ២០១៧ 

កន្លងទៅនេះ   បានបេពេឹត្តទៅដោយជោគជ័យសេបតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ   និងច្បាប់នេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា ។ 
ស្ថិតក្នុងបរិយាកាសនយោបាយអព្យាកេឹត សេរើ និង សុខសុវត្ថិភាព បេជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ដេលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោត 
នៅទូទាំងបេទេស បានអនុវត្តនូវសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងភាពជាមា្ចាស់បេទេសជាតិ  ដោយបានអញ្ជើញ 
ទៅបោះឆ្នោតយា៉ាងកុះករនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតនេឃុំ សង្កាត់នីមួយៗ ដើម្បីជេើសរើសតំណាងដេល 
ខ្លួនពេញចិត្តឲ្យដឹកនាំឃុំ សង្កាត់សមេប់រយៈពេល៥ឆ្នោំបន្តទៀតពីឆ្នោំ២០១៧ ដល់ឆ្នោំ ២០២២ ។ នេះជាសមិទ្ធផល               
ជាបេវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតរបស់បេជាជនកម្ពុជាក្នុងការពងេឹងសន្តិភាព   មូលដ្ឋានគេឹះនេលទ្ធិបេជាធិបតេយ្យ 
និងដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមបន្តទៅមុខទៀត ។ 

នៅក្នុងឱកាសនេះ    គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា   សូមបេកាសជាឱឡារិកទទួលយកលទ្ធផលផ្លូវការនេការ 
បោះឆ្នោតជេើសរើសកេុមបេឹក្សាឃុំ សង្កាត់អាណត្តិទី៤ ដេលគណៈកមា្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបេកាស 
នៅថ្ងេទី ២៥ ខេ មិថុនា ឆ្នោំ២០១៧នេះ  ។  នេះគឺជាលទ្ធផលដេលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដោយសេរើ 
តេឹមតេូវ និងយុត្តិធមព៌ិតបេកដ ។

គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា សូមសម្តេងនូវការគោរព និងដឹងគុណដ៏ជេលជេបំផុតចំពោះសមាជិក 
សមាជិកាគណបក្ស និងជនរួមជាតិនៅគេប់ឃុំ សង្កាត់ ដេលបានធ្វើការសមេចចិត្តយា៉ាងតេឹមតេូវក្នុងការបោះឆ្នោត 
គាំទេគណបក្សបេជាជនកម្ពុជាឲ្យទទួលបានជោគជ័យយា៉ាងតេចះតេចង់នៅក្នុងកេបខណ្ឌបេទេសជាតិទាំងមូល។ 
ជ័យជម្នះនេះបង្ហាញច្បាស់ថា បេជាជនកម្ពុជាភាគចេើនលើសលប់បានបោះឆ្នោតដើម្បីខ្លួនឯង និងបោះឆ្នោត 
ដើម្បីបន្តថេរក្សាសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍនៅលើទឹកដីនេមាតុភូមិរបស់ខ្លួន ។ ជោគជ័យនេះ ក៏បាន ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យ 
ឃើញថា ការអនុវត្តគោលនយោបាយ និងកម្មវិធីកំណេទមេង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនាពេលកន្លងមកពិតជាតេឹមតេូវ 
ដេលបានផ្តល់ផលបេយោជន៍ជាក់ស្តេងជូនបេជាជន ហើយដេលគណបក្សនឹងបន្តខិតខំទ្វេឡើងទៀត។ តាមរយៈ 
ជ័យជម្នះនេះ បានធានានូវមូលដ្ឋានយា៉ាងរឹងមាំសមេប់ឲ្យគណបក្សបេជាជនកម្ពុជាឈានទៅទទួលបានជ័យជម្នះ 
ដ៏តេចះតេចង់ជាថ្មីទៀតក្នុងការបោះឆ្នោតជេើសតាំងតំណាងរាសេ្តនីតិកាលទី៦ នាខេកក្កដ ឆ្នោំ២០១៨ខាងមុខ ។ 
ម្យា៉ាងទៀតឆ្លងតាមជ័យជម្នះនេះ បានធ្វើឲ្យបរាជ័យទាំងសេុងនូវការប៉ុនប៉ងរបស់កេុមបេឆំង និងមជ្ឈដ្ឋាន 
អគតិនានា ដេលមានគោលបំណងផ្តួលរំលំគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា ។

គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា សូមវាយតម្លេខ្ពស់ចំពោះការខិតខំរបស់គណៈកមា្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត
ពេមទាំងគណៈកម្មការ រាជធានី ខេត្ត និងគណៈកម្មការឃុំ សង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោត  ដេលបានបំពេញតួនាទី     
និងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនបេកបដោយការទទួលខុសតេូវ និងបេសិទ្ធភាពខ្ពស់ ធ្វើឲ្យការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះនៅគេប់ 

សេចក្ដីថ្លេងការណ៍
របស់គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា
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   រាជធានីភ្នំពេញ,  ថ្ងេទី២៥     ខេមិថុនា  ឆ្នោំ២០១៧
        

     គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា

ដណំាកក់ាលបានបេពេតឹ្តទៅយា៉ាងល្អបេសើរសេបតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប ់បទបញ្ជាផ្ទេក្នងុ     នងិនតីវិធិដីេលបានកណំត ់
ហើយតេូវបានគេប់មជ្ឈដ្ឋានទទួលយក និងកោតសរសើរ ។ នេះជាជោគជ័យ និងជាលទ្ធផលផ្លេផ្កាពិតបេកដ                               
នេកំណេទមេង់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាយើង ។ 

គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា សូមវាយតម្លេខ្ពស់ ចំពោះការខិតខំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល បណា្តាកេសួង សា្ថាប័ន 
អាជា្ញាធរដេនដី និងកងកមា្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនៅគេប់លំដប់ថា្នោក់ ដេលបានយកអស់លទ្ធភាពជួយគាំទេយា៉ាងសកម្ម 
ដល់ដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅគេប់ដំណាក់កាល ធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតបានបេពេឹត្តទៅយា៉ាងរលូនតាំងពីពេល 
ចាប់ផ្តើមរហូតដល់បញ្ចប់ ដេលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការប្តេជា្ញាចិត្តយា៉ាងមោះមុតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការពងេឹង 
ពងេីកលទ្ធិបេជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា។ ពេមជាមួយនេះ សូមថ្លេងអំណរគុណដ៏ជេលជេចំពោះបណា្តាបេទេសជាមិត្ត 
និងសហគមន៍អន្តរជាតិ ដេលបានគាំទេ និងជួយឧបត្ថម្ភទាំងខាងសា្មារតី សមា្ភារៈ និងបច្ចេកទេសដល់ការបោះឆ្នោត 
ក្នុងទិសដៅចូលរួមយា៉ាងសកម្មដល់ការ អភិវឌ្ឍលទ្ធិបេជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា ។

គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា សូមថ្លេងអំណរគុណយា៉ាងជេលជេដល់កេុមអ្នកអង្កេតការណ៍ទាំងជាតិ 
និងអន្តរជាតិ ដេលបានតាមដនពិនិត្យមើលយា៉ាងយកចិត្តទុកដក់ចំពោះដំណើរបេពេឹត្តទៅនេការបោះឆ្នោត                
ហើយបានធ្វើការវាយតម្លេបេកបដោយភាពសត្យានុម័ត  ចំពោះការបោះឆ្នោតនេះ ថាជាការបោះឆ្នោតមានលក្ខណៈ 
សេរើ យុត្តិធម៌ តមា្លាភាព និងជឿទុកចិត្តបាន និងបានចាត់ទុកថា នេះជាគំរូមួយដ៏អសា្ចារ្យសមេប់ពិភពលោក ។ 

គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា សូមប្តេជា្ញាយា៉ាងឱឡារិកថា គណបក្សនឹងបេមូលផ្តុំកមា្លាំងបន្តបេឹងបេងពេញ 
ទំហឹង ដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់ឆ្នោំ២០១៧-២០២២ ដេលបានបេកាសជូនជនរួមជាតិរួច
មកហើយ ឲ្យបានសមេចជោគជយ័ជាដច់ខាត បង្កើតឡើងនូវសមិទ្ធផលថ្មីៗ ទៀតនៅគេបម់លូដ្ឋាន ដេលឆ្លើយតប 
ទាំងសេុងទៅនឹងសំណូមពរ និងបំណងបេថា្នោរបស់បេជាពលរដ្ឋ ។

គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា សូមអំពាវនាវដល់ជនរួមជាតិនៅទូទាំងបេទេស ទោះបីបានបោះឆ្នោតគាំទេ 
គណបក្សណាក្តី សូមបន្តរួបរួមគា្នោជាធ្លុងមួយកេមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងកេមម្លប់បារមីដ៏តេជាក់ នេពេះករុណា 
ពេះបាទ សម្តេចពេះបរមនាថ នរេត្តម សីហមុនី ពេះមហាក្សតេនេពេះរាជាណាចកេ           
កម្ពុជា ជាទីសកា្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត និងរួមសាមគ្គីគា្នោជុំវិញរាជរដ្ឋាភិបាល ដេលមានសម្តេចអគ្គមហាសេនា 
បតីតេជោ ហ៊ុន សេន ជានាយករដ្ឋមន្តេី ដើម្បីបន្តថេរក្សារាល់សមិទ្ធផលនេសង្គមជាតិ ថេរក្សាសន្តិភាព                             
និងជំរុញការអភិវឌ្ឍមាតុភូមិឲ្យកាន់តេជឿនលឿន និងខា្លាំងកា្លាឡើង ដេលជាផលបេយោជន៍រួមជាសារវន្តរបស់ 
បេជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូល ។  ជាមួយគា្នោនេះ  សូមអំពាវនាវដល់សមាជិកសមាជិកានេកេុមបេឹក្សា ឃុំ សង្កាត់            
អាណត្តិ ទី៤ទំាងអស់ ដេលនឹងចូលកាន់តំណេងនៅពេលខាងមុខ សូមរួមសហការគា្នោយា៉ាងជិតស្និទ្ធ ក្នុងការបមេើ 
បេជាជនសេបតាមតួនាទី និងភារកិច្ចដេលច្បាប់បានកំណត់ ដើម្បីពងេឹងសន្តិសុខ សណា្តាប់ធា្នោប់ សុវត្ថិភាព 
ក្នុងមូលដ្ឋាន និងជំរុញការអភិវឌ្ឍឃុំ សង្កាត់នីមួយៗឲ្យកាន់តេបានរើកចមេើនឡើង ឆ្លើយតបទៅនឹងការជឿ                        
ទុកចិត្តរបស់បេជាពលរដ្ឋជាមា្ចាស់ឆ្នោត ។

ជាទីបញ្ចប់ សូមបេសិទ្ធពរជូនសមាជិកសមាជិកាគណបក្ស និងបងប្អូនជនរួមជាតិនៅទូទាំងបេទេស 
សូមបាន បេកបនូវសេចក្តីសុខ សុភមង្គល និងវិបុលភាពគេប់ៗបេការ កុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ ។ 
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លទ្ធផលផ្លូវការនេការបេះឆ្នេតជេើសរើសកេុមបេឹក្សាឃុំ សង្កេត់ 
អាណត្តិទី ៤ ឆ្នេំ ២០១៧

CPP CNRP បក្សផ្សសង សរុប CPP CNRP FCP LDP KNUP GDP សំបុក្ឃ្ុ ំ CPP CNRP KNUP

បន្ទា យមានជ័យ 515 65 125,549 112,021 29,061 266,631 286 211 18 54 10 1

បាត់ដំបង 814 102 207,428 207,669 33,081 448,178 411 399 3 1 53 49

កំ្ពង់ចាម 817 109 205,614 245,810 26,243 477,667 380 435 1 1 35 74

កំ្ពង់ឆ្ន ងំ 422 70 143,204 101,705 15,043 259,952 252 170 62 8

កំ្ពង់សពឺ 609 87 241,935 171,083 25,122 438,140 367 242 78 9

កំ្ពង់ធំ 577 81 130,075 133,201 29,687 292,963 273 285 15 2 2 40 41

កំ្ពត 561 93 156,526 125,770 17,430 299,726 317 240 3 71 22

ក្ណ្ដា ល 915 127 325,758 305,483 20,019 651,260 484 431 1 79 48

ផ្ ោះកុ្ង 167 29 31,759 20,628 1,082 53,469 112 55 26 3

ក្ក្ផ្ ោះ 295 47 82,322 58,602 10,273 151,197 178 116 1 38 9

មណ្ឌ លគីរ ី 107 21 21,923 8,164 2,063 32,150 86 21 21

រាជធានីភ្នំផ្ពញ 899 105 351,414 416,013 13,511 780,938 431 468 48 57

ក្ពោះវហិារ 333 51 59,046 38,040 5,898 102,984 203 129 1 42 9

ព្ក្ពវវង 892 116 278,107 237,301 29,873 545,281 487 405 73 43

ផ្ោធិ៍សាត់ 343 49 136,679 60,941 7,980 205,600 251 92 49

រតនគីរ ី 260 50 51,438 20,305 3,529 75,272 207 51 2 48 2

ផ្សៀមរាប 668 100 176,771 215,492 41,442 433,705 318 347 2 1 44 56

ក្ពោះសីហនុ 177 29 57,937 41,738 6,163 105,838 114 63 26 3

សាឹងវក្តង 176 34 41,055 16,702 3,990 61,747 132 39 5 33 1

សាា យផ្រៀង 518 80 174,975 107,022 9,003 291,000 332 186 73 7

តាវក្វ 736 100 264,576 215,329 17,004 496,909 417 318 1 82 18

វក្ប 31 5 14,092 5,576 1,162 20,830 24 7 5

ព្ប៉ៃលិន 52 8 15,527 13,487 1,405 30,419 30 22 7 1

ឧតារមានជ័យ 152 24 57,430 32,767 8,539 98,736 102 49 1 23 1

តបូងឃ្ុ ំ 536 64 188,916 145,975 18,428 353,319 309 226 1 46 18

សរុបរមួ 11,572 1,646 3,540,056 3,056,824 377,031 6,973,911 6,503 5,007 28 4 24 5 1 1,156 489 1

50.76% 43.83% 5.41% 100% 56.20% 43.27% 0.24% 0.03% 0.21% 0.04% 0.01% 70.23% 29.71% 0.06%

CPP គណ្បក្សក្បជាជនក្មពុជា
CNRP គណ្បក្សសផ្គ រ្ ោះជាតិ
FCP គណ្បក្សហាវ៊ុនសុនិបិុ 
LDP គណ្បក្សសមព័នធផ្ដីមបកី្បជាធិបផ្តយយ
KNUP គណ្បក្សវម្ររបួរមួជាតិ
GDP គណ្បក្សក្បជាធិបផ្តយយមូលដ្ឋា ន

លទ្ធផលផលវូការនៃការប ោះបនោ តប្រើសបរើស្រុម្រឹរាឃ ុំ សង្កា ត ់អាណត្តិទ្ី ៤ នោ ុំ ២០១៧
ផ្មឃុ ំផ្ៅស ា្ ត់រាជធានី ផ្មតត

អា
ស
នៈ  ំននួឃុំ

 ស ា្ ត់
សំផ្េងផ្ឆ្ន តគកំ្រគណ្បក្ស អាសនៈររលួបាន
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- សូមកែបថ្វាយបង្គំសម្តែចពែះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតី សម្តែចពែះសង្ឃរាជ សម្តែចពែះរាជា-គណៈ និងពែះថែរានុថែរៈគែប់ពែះអង្គ ជាទីសកា្ការៈ
- គណៈចាងហា្វាងជាន់ខ្ពស់ និងថ្នោក់ដឹកនំនែសាសនិកឥសា្លាម
- សម្តែច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកសែី ភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិ និងអន្តរជាតិ
- សមជិក សមជិកានែអង្គមីទ្ទិញ និងបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពស្នែហា !
ថ្ងែ ២៨ ខែ មិថុន ឆា្នោំ ២០១៧ នែះ គឺជាថ្ងែគមែប់ខួប ៦៦ ឆា្នោំ នែការបង្កើតគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ដែលមនឈ្មាះដើមថ បក្សបែជាជនបដិវត្តខ្មែរ 

ដើម្បីដឹកនំការតស៊ូដណ្តើមឯករាជ្យពីពួកអាណានិគមនិយម ជូនជាតិ មតុភូមិ និងបែជាជន ។ ចាប់តាំងពីថ្ងែបដិសន្ធិរហូតមកដល់ពែលនែះ គឺមន 
រយៈពែល ៦៦ ឆា្នោំហើយ ដែលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាបានបែកាន់ខា្ជាប់ឥតបែបែួលនូវសារជាតិរបស់ខ្លួន ជាគណបក្សរបស់បែជាជន អាសែ័យ 
ដោយបែជាជន និងដើម្បីបែជាជន ហើយបានសមែចសមិទ្ធផលធំៗជាបែវត្តិសាសែ្តយ៉ាងចែើនជូនជាតិ ។ បែការនែះហើយដែលធ្វើឲ្យបែជាជនគាំទែ       
និងផ្តល់នូវតួនទីដឹកនំបែទែសដល់គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ក្នុងរយៈពែលជាង ៣៨ ឆា្នោំ មកនែះ ។

យើងបែរព្ធខួបអនុស្សាវរីយ៍នែះឡើង ក្នុងសា្មារតីគោរពដឹងគុណដ៏ជែលជែបំផុតចំពោះកម្មាភិបាល យុទ្ធជន យុទ្ធនរី និងបែជាជន យ៉ាងចែើន 
ឥតគណន ដែលបានតស៊ូពុះពារធ្វើពលិកម្មបែកបដោយវីរភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅគែប់ដំណាក់កាល ដើម្បីឯករាជ្យ សន្តិភាព សែរីភាព អធិបតែយ្យ 
បូរណភាពដែនដី និងវឌ្ឍនភាពនែមតុភូមិកម្ពុជា ។ ខួបអនុស្សាវរីយ៍នែះ ក៏បានបែពែឹត្តឡើងក្នុងសភាពការណ៍ដែលពែះរាជាណាចកែកម្ពុជាកំពុងមន   
សន្តិភាពពែញលែញ មនស្ថិរភាពនយោបាយរឹងមំ មនការអភិវឌ្ឍដ៏ខា្លាំងកា្លាលើគែប់វិស័យ និងសែបពែលដែលបែជាជនកម្ពុជាកំពុងអបអរសាទរ               
ចំពោះជោគជ័យនែដំណើរការបោះឆ្នោតជែើសរីសកែុមបែឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី ៤ កាលពីថ្ងែទី ៤ ខែ មិថុន ឆា្នោំ ២០១៧ កន្លងទៅថ្មីៗនែះ ។

ក្នុងឱកាសដ៏មហានក្ខត្តឫក្សនែះ ទូលពែះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គា្នោ សូមសម្តែងគារវភក្តីភាព និងកតញ្ញុតាធម៌ដ៏ជែលជែបំផុត ថ្វាយ ពេះករុណា
ពេះបាទសម្តេចពេះបរមនាថ នរេត្តម សីហមុនី ពេះមហាក្សតេនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា និងសម្តេចពេះមហាក្សតេី 
នរេត្តម មុនិនាថ សីហនុ ពេះវររាជមាតាជាតិខ្មេរ ក្នុងសេរើភាព សេចក្តីថ្លេថ្នូរ និងសុភមង្គល ជាទីសកា្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ដែលបាន 
និងកំពុងគង់បែថប់ក្នុងពែះបរមសិរីរាជសម្បត្តិ និងជាម្លប់ដ៏តែជាក់នែបែជារាស្ត្រខ្មែរគែប់ៗរូប ។ សូមថ្វាយពែះពរ ពែះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូង 
និងសម្តែចពែះវររាជមតាជាតិ ជាទីសកា្ការៈ សូមមនពែះរាជសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ ពែះកាយពលមំមួន ពែះបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លា និងពែះជន្មាយុយឺនយូរ        
ដើម្បីគង់បែថប់ជាម្លប់ដ៏តែជាក់នែបែជារាសែ្តខ្មែរគែប់ៗរូបជារៀងដរាប ។

អង្គមីទ្ទិញ ជនរួមជាតិជាទីគោរពស្នែហា !
រយៈពែល ៦៦ ឆា្នោំមកនែះ កម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលជាបែវត្តិសាសែ្តយ៉ាងចែើន ទាំងដំណាក់កាលបែកបដោយមោទនភាពផង ទាំងដំណាក់ 

កាលបែកបដោយភាពបត់បែន លំបាកស្មុគសា្មាញ និងគែះថ្នោក់ជាទីបំផុតផង ។ ប៉ុន្តែទោះបីស្ថិតក្នុងកាលៈទែសៈណាក្តី ក៏គណបក្សបែជាជនកម្ពុជានៅ
តែរក្សាខា្ជាប់ជានិច្ចនូវគោលបំណង និងឧត្តមគតិរបស់ខ្លួន គឺឈរជាមួយបែជាជនគែប់កាលៈទែសៈ បែឹងបែងជម្នះគែប់ឧបសគ្គ ហា៊ានធ្វើពលិកម្មឥតរួញរា 
ដើម្បីបែទែសកម្ពុជាមួយឯករាជ្យ សន្តិភាព សែរីភាព បែជាធិបតែយ្យ អាព្យាកែឹត និងវឌ្ឍនភាពសង្គម ។ ពែលបែទែសជាតិតែូវធា្លាក់ទៅក្នុងគែះមហន្ត
រាយដែលរបបបែល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត បានបង្កឡើង គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា គឺជាកម្លាំងនយោបាយតែមួយគត់ដែលបានកែកឈរតស៊ូ ដឹកនំ
បែជាជនធ្វើការបែយុទ្ធផ្តួលរំលំរបបដ៏យង់ឃ្នងនែះឲ្យដួលរលំនៅថ្ងែ ៧ ខែ មករា ឆា្នោំ ១៩៧៩ សង្គែះបែជាជាតិឲ្យរស់ឡើងវិញបានទាន់ពែលវែលា ។ 
មហាជ័យជម្នះ ថ្ងែ ៧ មករា ឆា្នោំ ១៩៧៩ បានបិទទំព័រសករាជដ៏ខ្មាងងឹតបំផុតរបស់កម្ពុជា និងបានបើកឡើងនូវសករាជថ្មី ដែលពោរពែញដោយពន្លឺ 
និងក្តីសង្ឃឹម ។ បែជាជនកម្ពុជា ទាំងអ្នកធា្លាប់រងទុក្ខវែទនក្នុងរបបបែល័យពូជសាសន៍ ក៏ដូចយុវវ័យជំនន់កែយ តែងចងចាំជានិច្ចនូវអត្ថន័យដ៏ធំធែង
នែជ័យជម្នះជាបែវត្តិសាសែ្តនែះ ។ 

រយៈពែលជាង ៣៨ឆា្នោំ នែសករាជថ្មីនែះ គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា បានដឹកនំក្នុងការការពារជាតិ និងការសា្តារ កសាងបែទែសឡើងវិញពីលែខ             
សូន្យនៅក្នុងសា្ថានភាពមនសន្តិភាពផង និងសង្គែមផង ហើយថែមទាំងតែូវគែហ៊ុមព័ទ្ធខាងនយោបាយ និងសែដ្ឋកិច្ចពីខាងកែយ៉ាងអមនុស្សធម៌ 
និងអយុត្តិធម៌ថែមទៀត ។ ទោះបីតែូវឆ្លងកាត់នូវឧបសគ្គធំៗ និងការលំបាករាប់មុឺនជំពូកយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា បានរក្សាការពារ
នូវបុព្វហែតុដ៏តែឹមតែូវរបស់ខ្លួនជានិច្ច ដោយបានទប់សា្កាត់មិនឲ្យរបបបែល័យពូជសាសន៍ដ៏យង់ឃ្នងអាចវិលតែឡប់មកវិញ ការពារនូវការរស់ឡើងវិញ 
របស់បែជាជាតិ , បាននំមកជូនបែជាជនវិញនូវសិទ្ធិ សែរីភាព លទ្ធិបែជាធិបតែយ្យ កិត្តិយស និងសែចក្តីថ្លែថ្នូរដែលតែូវបាត់បង់ទាំងសែុងក្នុងរបប    

សុន្ទរកថា
សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជេ ហ៊ុន សេន

នាយករដ្ឋមន្តេីនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា និងជាបេធានគណបក្ស
បេជាជនកម្ពុជា ថ្លេងក្នុងពិធីមីទ្ទិញរំឭកខួបអនុស្សាវរីយ៍

លើកទី ៦៦ ថ្ងេបង្កើតគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា
(២៨.០៦.១៩៥១-២៨.០៦.២០១៧)
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ប៉ុលពត , បានសា្តារ និងកសាងវិស័យសែដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ចឲ្យមនការបែ-បែួល និងរីកចមែើនជាបន្តបន្ទាប់ ធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់បែជាជនមនស្ថិរភាព
ជាជំហានៗ ។ លើមូលដា្ឋានបែកាន់ខា្ជាប់នូវគោលការណ៍សាមគ្គីបែជាជាតិទាំងមូល គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាបានផ្តួចផ្តើមនូវការចរចាស្វែងរកសន្តិភាព         
និងការបងែួបបងែួមជាតិ ដើម្បីបញ្ចប់សងែ្គាមផ្ទែក្នុងដ៏រា៉ាំរ៉ែ ដែលនៅតែបន្តគំរាមកំហែងដល់ការរស់នៅបែចាំថ្ងែរបស់បែជាជន និងជាឧបសគ្គក្នុងការ   
អភិវឌ្ឍបែទែសជាតិ ។ បើគា្មានគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ជាកម្លាំងស្នូលរបស់ជាតិក្នុងដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាព និងការបងែួមបងែួមជាតិទែនោះ គឺ      
ពិតជាពុំអាចមនកិច្ចពែមពែៀងទីកែុងបា៉ារីស ស្តីពីដំណោះសែយបញ្ហាកម្ពុជា នថ្ងែទី ២៣ ខែ តុលា ឆា្នោំ ១៩៩១ ឡើយ ដូច្នែះក៏ពុំអាចមនរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ឆា្នោំ ១៩៩៣ និងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជាទី ២ បច្ចុប្បន្ននែះបានដែរ ។ នែះជាសច្ចធម៌បែវត្តិសាសែ្តដែលគា្មានអ្នកណាអាចបំភ្លែបាន ។ ប៉ុន្តែសងែ្គាមទើប  
នឹងតែូវបានបញ្ចប់ទាំងសែុង គឺតាមរយៈនយោបាយឈ្នះ ឈ្នះ របស់គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ដែលបានធ្វើឲ្យអង្គការចាត់តាំងរបស់ពួកឧទា្ទាមខ្មែរ  
កែហម តែូវរលំរលាយទាំងសែុងទាំងខាងនយោបាយ និងយោធា បង្កើតបានសន្តិភាពពែញលែញនៅទូទាំងបែទែស មនការឯកភាពជាតិ និងឯកភាព 
ទឹកដី ចាប់ពីចុងឆា្នោំ ១៩៩៨ មក ។ សន្តិភាពបានផ្តល់ឱកាសដ៏ថ្លែថ្លាបំផុតដែលពុំធា្លាប់មនដល់បែជាជនកម្ពុជា ដើម្បីអភិវឌ្ឍសែដ្ឋកិច្ច សង្គម និងលើក
ស្ទួយជីវភាពរបស់នៅរបស់ខ្លួន ។ 

កែមពន្លឺនែសន្តិភាព ក្នុងរយៈពែលជិតពីរទសវត្សចុងកែយនែះ កម្ពុជាសមែចបាននូវការផ្លាស់ប្តូរធំៗជាវិជ្ជមនបែកបដោយមោទនភាពបំផុត 
ជាពិសែសនៅក្នុងវិស័យសែដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច ។ តាមរយៈកំណើនសែដ្ឋកិច្ចខ្ពស់បែកបដោយចីរភាព និងការបែងចែកផ្លែផ្កានែកំណើននែះបែកបដោយ   
សមធម៌ ភាពកែីកែរបស់បែជាជនតែូវបានកាត់បន្ថយជាបន្តបន្ទាប់ ជីវភាពរស់នៅរបស់បែជាជនជាទូទៅតែូវបានលើកកម្ពស់កាន់តែបែសើរឡើងៗ ។     
កម្ពុជាបានចែញផុតពីបែទែសមនចំណូលទាបទៅជាបែទែសមនចំណូលមធ្យមកមែិតទាប ហើយកំពុងខិតខំពុះពារសមែចនូវចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួនឲ្យ
ទៅជាបែទែសមនចំណូលមធ្យមកមែិតខ្ពស់នៅឆា្នោំ ២០៣០ និងឈានទៅជាបែទែសមនចំណូលខ្ពស់នៅឆា្នោំ ២០៥០ ។ កម្ពុជាកំពុងចូលរួមដោយ 
ស្មើភាព និងស្មើសិទ្ធិក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិ កម្ពុជាដែលពីមុនជាបែទែសទទួលយកកងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហបែជាជាតិ ឥឡូវគឺជាបែទែសគំរូ          
មួយដែលបានបញ្ជូនកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនចូលរួមក្នុងកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហបែជាជាតិនៅបែទែសជាចែើន។

លើមូលដា្ឋានសមិទ្ធផលធំៗទាំងអស់នែះ យើងអាចបញ្ជាក់បានថ អតីតកាលបែកបដោយការភ័យខា្លាច, សោកនដកម្ម, ការបែកបាក់ជាតិ 
និងការបាត់បង់គែប់បែបយ៉ាង ដែលបែជាជនយើងធា្លាប់បានជួបបែទះកន្លងមក តែូវបានបញ្ចប់ហើយ ។ បច្ចុប្បន្ននែះ បែជាជនយើងកំពុងរស់នៅលើ          
មតុភូមិរបស់ខ្លួនដែលមនសន្តិភាពពែញលែញ មនភាពសុខដុមរមន មនក្តីសង្ឃឹម និងមនឱកាសសមែប់មនុស្សគែប់រូប ជាពិសែសសមែប់ក្មួយៗ
ជាយុវជនជំនន់កែយ ។ គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាដែលបានទទួលការគាំទែពីបែជាជននៅទូទាំងបែទែស មនកាតព្វកិច្ចបន្តថែរក្សាការពារយ៉ាងដាច់
ខាតនូវរាល់សមិទ្ធផលនែសង្គមជាតិឲ្យគង់វង្សស្ថិតស្ថែរ និងរីកចមែើនបន្តទៀត ដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យកម្លាំងនយោបាយ ឬមជ្ឈដា្ឋានអមិត្តណាមកបំផ្លិច
បំផ្លាញទៅវិញបានឡើយ។ 

ឆ្លងតាមសមិទ្ធផលដ៏ថ្លែថ្លាទាំងនែះ ពិតជាបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការដឹកនំដ៏រឹងមំរបស់គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ដែលមនកម្មវិធីនយោបាយតែឹមតែូវ, 
មនការគាំទែដ៏ទូលំទូលាយពីបែជាជន មនែ្តីរាជការ និងកងកម្លាំងគែប់បែភែទ , មនវិន័យមុឺងម៉ាត់ និងរបៀបរបបធ្វើការម៉ត់ចត់ , មនធនធានមនុស្សដ៏
ចែើនកុះករបែកបដោយគុណធម៌ សមត្ថភាព និងមនសិការទទួលខុសតែូវ និងមនសាមគ្គីភាព ឯកភាពផ្ទែក្នុងយ៉ាងរឹងមំ ។ ទាំងអស់នែះក៏ជា 
កតា្តានែជ័យជម្នះផង នងិជាមែរៀនពសិោធន៍នែការដឹកនំរបសគ់ណបក្សផង ដែលគណបក្សទាំងមលូតែូវកា្តាបឲ់្យជាប់ ហើយខតិខពំងែឹងពងែកីថែមទៀត 
ដើម្បីកាន់តែទទួលបាននូវការគាំទែ និងការជឿទុកចិត្តពីបែជាជន ។

អង្គមីទ្ទិញ ជនរួមជាតិជាទីស្នែហា !
នៅក្នុងដំណើរទៅមុខរបស់បែជាជាតិយើងនែះដែរ ការបោះឆ្នោតជែើសរីសកែុមបែឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី ៤ កាលពីថ្ងែទី ៤ ខែ មិថុន ឆា្នោំ ២០១៧ 

កន្លងទៅនែះ បានបែពែឹត្តទៅដោយជោគជ័យ ក្នុងបរិយកាសនយោបាយ អព្យាកែឹត សែរី និងបែកបដោយសុខសុវត្ថិភាព ។ បែជាពលរដ្ឋដ៏ចែើនកុះករ
បានទៅបោះឆ្នោតតាមការិយល័យនីមួយៗ បែកបដោយភាពថ្លែថ្នូរ សប្បាយរីករាយ និងតាមឆន្ទៈរបស់ខ្លួន ដើម្បីជែើសរីសកែុមបែឹក្សាឃុំ សង្កាត់ 
ក្នុងមូលដា្ឋានរបស់ខ្លួន ។ ការបោះឆ្នោតនែះ តែូវបានអ្នកសង្កែតការណ៍ជាតិ អ្នកសង្កែតការណ៍អន្តរជាតិ ក៏ដូចបែជាជនទូទាំងបែទែសបានវាយតម្លែថ 
ជាការបោះឆ្នោតដោយសែរី តែឹមតែូវ និងយុត្តិធម៌ពិតបែកដ ។ ជោគជ័យនែដំណើរការបោះឆ្នោតនែះ គឺជាសមិទ្ធផលជាបែវត្តិសាសែ្តថ្មីមួយទៀតរបស់
បែជាជនកម្ពុជា ក្នុងការពងែឹងសន្តិភាព មូលដា្ឋានគែឹះនែលទ្ធិបែជាធិបតែយ្យ និងដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍សែដ្ឋកិច្ច សង្គម តទៅមុខទៀត ។

ជ័យជម្នះដ៏តែចះតែចង់របស់គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតជែើសរីសកែុមបែឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី ៤ នែះ កាន់តែបានបញ្ជាក់ឲ្យ
ឃើញច្បាស់ថែមទៀតថ បែជាជនកម្ពុជាតែូវការតួនទីដឹកនំរបស់គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ដើម្បីធានថែរក្សាការពារសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ      
និងការអភិវឌ្ឍបែទែសជាតិតទៅមុខទៀត ។ ឆ្លងតាមជ័យជម្នះនែះ បានធានឲ្យគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាមនមូលដា្ឋានរឹងមំសមែប់ឈានទៅដណ្តើម
ជ័យជម្នះក្នុងការបោះឆ្នោតជែើសតាំងសមជិកពែឹទ្ធសភា នីតិ-កាលទី ៤ នៅដើមឆា្នោំ ២០១៨ និងការបោះឆ្នោតជែើសតាំងតំណាងរាសែ្ត នីតិកាលទី ៦ 
នៅខែ កក្កដា ឆា្នោំ ២០១៨ ខាងមុខ ហើយបានធ្វើឲ្យបរាជ័យទាំងសែុងនូវការប៉ុនប៉ងរបស់មជ្ឈដា្ឋានអគតិមួយចំនួនដែលចង់ផ្តួលរំលំគណបក្សបែជាជន
កម្ពុជា ។ ក្នុងនមគណៈអចិន្តែយ៍នែគណៈកម្មាធិការកណា្តាល ខ្ញុំសូមសម្តែងនូវការគោរព និងអំណរគុណយ៉ាងជែលជែបំផុតជូនសមជិក 
សមជិកាគណបក្ស យុវជន និងបងប្អូនជនរួមជាតិនៅគែប់ទិសទី ដែលមនជំនឿមុតមំលើការដឹកនំរបស់គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ហើយបាន                  
បោះឆ្នោតគាំទែគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាយ៉ាងចែើនលើសលប់ ។ ឆ្លើយតបទៅនឹងជំនឿទុកចិត្តនែះ គណបក្សសូមប្តែជា្ញាបន្តខិតខំបែឹងបែងពែញទំហឹង
ក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់ ឆា្នោំ ២០១៧-២០២២ ដែលបានបែកាសជូនបងប្អូនជនរួមជាតិរួចហើយនោះ ឲ្យបានសមែច 
ជោគជ័យ ធ្វើឲ្យឃុំ សង្កាត់នៅទូទាំងបែទែសមនសាមគ្គីភាព មនសន្តិសុខ សណា្តាប់ធា្នោប់ សុវត្ថិភាពកាន់តែរឹងមំ មនការអនុវត្តច្បាប់ដោយស្មើភាព 
មនសែវាសាធារណៈល្អ មនហែដា្ឋារចនសម្ព័ន្ធគែប់គែន់ មនសន្តិសុខស្បៀង សន្តិសុខទឹក និងសន្តិសុខអគ្គិសនី និងមនការរីកចមែើនខាងសែដ្ឋកិច្ច 
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សង្គមកិច្ច។
គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាបន្តបែកាន់ខា្ជាប់នូវគោលការណ៍សាមគ្គីបែជាជាតិទាំងមូល ដោយមិនបែកាន់អំពីនិន្នោការនយោបាយ អតីតកាល ភែទ ជំនឿ 

សាសន ដើមកំណើតជាតិ និងឋានៈសង្គម ដើម្បីរួមកម្លាំងគា្នោការពារឯករាជ្យ អធិបតែយ្យ និងបូរណភាពទឹកដីឲ្យបានគង់វង្ស បន្តកសាង និងអភិវឌ្ឍ      
បែទែសជាតិឲ្យមនការរីកចមែើនដូចបែទែសនននៅក្នុងតំបន់ ដែលបែកបដោយសន្តិភាព អរិយធម៌ និងសែចក្តីសែឡាញ់ ហើយពុំមនការកើតមន
ឡើងវិញនូវសងែ្គាម របបបែល័យពូជសាសន៍ និងការបែកបាក់ជាតិដូចពីអតីតកាលទៀត ដើម្បីឲ្យបែជាជនបានរស់នៅបែកបដោយសុភមង្គល 
សុខដុមរមន។

ឈរលើគោលការណ៍នែះ គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ការពារដាច់ខាតនូវសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយរបស់ជាតិ ដែលជាលក្ខខណ្ឌជាសារវន្តដើម្បី
ធាននូវជីវភាពដ៏សុខសាន្តរបស់បែជាជន និងការអភិវឌ្ឍបែកបដោយចីរភាព ។ យើងបែឆាំងដាច់ខាតចំពោះទង្វើលាបពណ៌ ជែរបែទែច មួលបង្កាច់ 
ការពិត បែមថមើលងយមកលើគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ដែលជាទង្វើមនគោលបំណងញុះញង់ បំបែកបំបាក់ជាតិ បង្កភាពវឹកវរក្នុងសង្គម ដែលនឹង
រុញចែនបែទែសជាតិឲ្យធា្លាក់ក្នុងកលយុគជាថ្មីទៀត ។

គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ប្តែជា្ញាកសាង ពងែឹងខឿនការពារជាតិរបស់បែជាជន និងខឿនសន្តិសុខជាតិឲ្យកាន់តែរឹងមំ , ការពាររបបរាជានិយម   
អាសែ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងបែព័ន្ធនយោបាយបែជាធិបតែយ្យ សែរីពហុបក្ស, ពងែឹងការគោរពអនុវត្តច្បាប់ និងយុត្តិធម៌សមែប់មនុស្សគែប់រូប, រាំងសា្កាត់ 
និទ្ទណ្ឌភាព និងអំពើហិង្សាគែប់រូបភាព។ ក្នុងន័យនែះ គណបក្សបន្តជំរុញការអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនូវកម្មវិធីនយោបាយ និងយុទ្ធសាសែ្តចតុកោណដំណាក់
កាលទី ៣ របស់រាជរដា្ឋាភិបាល ជាពិសែស បន្តជំរុញកំណែទមែង់រដ្ឋ និងការអនុវត្តគោលនយោបាយននឲ្យកាន់តែមនបែសិទ្ធភាពខ្ពស់ ពងែឹងវិធាន
ការលុបបំបាត់បាតុភាពអសកម្មផ្សែងៗក្នុងសង្គម ដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យបានទៅនឹងសំណូមពរ បំណងបែថ្នោ និងកង្វល់ផ្សែងៗរបស់បែជាជន ។ 

គណបក្សបន្តពងែឹងកិច្ចសហការយ៉ាងសោ្មាះសជាមួយបណា្តាគណបក្សនយោបាយ អង្គការសង្គមសុីវិលនន និងមជ្ឈដា្ឋានផ្សែងៗទៀតក្នុងសង្គម 
ដែលមនភាពសោ្មាះតែង ់នងិសឆុន្ទៈពតិបែកដ ក្នងុគោលបណំងថែរក្សានវូបរិយកាសនយោបាយល្អបែសើរបែកបដោយចរីភាព ជាពសិែសបរិយកាស 
ឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតជាតិនឆា្នោំ ២០១៨ ខាងមុខ និងបង្កើននូវជំនឿទុកចិត្តរបស់អ្នកវិនិយោគ ទាំងក្នុង និងកែបែទែស ដើម្បីបន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍ 
សែដ្ឋកិច្ច សង្គម និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់បែជាជន។ ក្នុងសា្មារតីនែះដែរ គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាមនជំនឿថ បណា្តាបែទែស និងអង្គការ 
អន្តរជាតិទាំងឡាយ នឹងបន្តគោរពយ៉ាងតែឹមតែូវពិតបែកដចំពោះឯករាជ្យ និងអធិបតែយ្យរបស់កម្ពុជា មិនជែៀតជែកចូលកិច្ចការផ្ទែក្នុងរបស់កម្ពុជា 
គោរពសិទ្ធិស្វ័យសមែច និងឆន្ទៈរបស់បែជាជនកម្ពុជាដែលចង់រស់នៅដោយសន្តិភាព មិត្តភាព ភាតរភាព និងសហបែតិបត្តិការជាមួយបែជាជាតិទាំង  
អស់នៅលើពិភពលោក ។

អង្គមីទ្ទិញ ជនរួមជាតិជាទីគោរពស្នែហា !
នៅក្នុងឱកាសដ៏មហោឡារិកនែះ ក្នុងនមសម្តែចអគ្គមហាពញាចកែ ី ហេង សំរិន ថ្នោក់ដឹកនំនែគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា និងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ 

សូមអំពាវនវដល់សមជិក សមជិកាគណបក្ស និងបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ សូមបន្តរួបរួមគា្នោជាធ្លុងមួយក្នុងមហាគែួសារតែមួយ និងកែម 
ដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែមួយ ដើម្បីបន្តថែរក្សា និងពងែីករាល់សមិទ្ធផលនែសង្គមជាតិ ជាពិសែសថែរក្សានូវសន្តិភាព ដែលជាសមិទ្ធផលដ៏ធំធែង 
បំផុតមិនអាចកាត់ថ្លែបាន ឲ្យស្ថិតស្ថែរគង់វង្សជារៀងរហូត ។ យើងតែូវចងចាំថ ការបែកបាក់ជាតិ និងសងែ្គាមផ្ទែក្នុងដ៏រា៉ាំរ៉ែដែលមនមូលហែតុចម្បង  
បណា្តាលមកពីកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្នុងការដឹកនំខាងនយោបាយពីអតីតកាលដែលគិតតែមហិច្ឆតាផ្ទាល់ខ្លួន មិនគិតផលបែយោជន៍ជាតិ និងបែជាជន 
បានធ្វើឲ្យបែជាជាតិយើងទទួលរងនូវគែះមហន្តរាយ និងតែូវបាត់បង់   ឱកាសរាប់សិបឆា្នោំក្នុងការកសាងបែទែស ដូច្នែះ យើងមិនតែូវភ្លែចខ្លួនដើរជាន់
ដានអតីតកាលដ៏ឈឺចាប់នែះជាថ្មីទៀតឡើយ យើងតែូវខិតខំដណ្តើមយកមកវិញនូវពែលវែលាដែលយើងបានបាត់បង់ ។ ក្នុងដំណើរទៅមុខទៀតនែះ 
រាល់អង្គការចាត់តាំងរបស់គណបក្ស ក៏ដូចមនែ្តីគណបក្សនៅគែប់ថ្នោក់ គែប់ផ្នែក តែូវតែលើកកម្ពស់ភាពជាគំរូល្អក្នុងការបន្តអនុវត្តគោលការណ៍ 
និងគោលនយោបាយរបស់រាជរដា្ឋាភិបាល សែបតាមអភិកែម “ហា៊ានគិត ហា៊ានធ្វើ និងហា៊ានទទួលខុសតែូវ” ។ តែូវខិតខំពងែីកអំពើល្អ ហើយពុះពារ              
កម្ចាត់ឲ្យខាងតែបាននូវភាពអសកម្មទាំងឡាយ មិនទុកឲ្យវាមកបំផ្លាញបុព្វហែតុដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់គណបក្សបានឡើយ ។ គប្បីយល់ឲ្យច្បាស់ថ «បែជា
ជនមនជំនឿលើការដឹកនំរបស់គណបក្ស គណបក្សមនកាតព្វកិច្ច និងទំនួលខុសតែូវខ្ពស់ចំពោះបែជាជនវិញ» ។ នែះជាទំនក់ទំនងផ្សារភា្ជាប់រវាង 
គណបក្ស និងបែជាជន ។ លទ្ធផលនែការបោះឆ្នោតជែើសរីសកែុមបែឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី ៤ កន្លងមកនែះ គឺពិតជាមូលដា្ឋានដ៏រឹងមំ និងបានផ្តល់
នូវមែរៀនពិសោធន៍ដ៏មនតម្លែសមែប់គណបក្សយើង ពងែឹងសកម្មភាពឆ្ពោះទៅកាន់ជ័យជម្នះក្នុងការបោះឆ្នោតជែើសតាំងតំណាងរាសែ្ត នីតិកាលទី ៦ 
នៅឆា្នោំ ២០១៨ ខាងមុខនែះ ។ 

នៅក្នុងឱកាសនែះដែរ ក្នុងនមបែជាជនកម្ពុជា ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដ៏ជែលជែចំពោះបណា្តាបែទែសជាមិត្ត ដែគូបរទែស និងអង្គការអន្តរជាតិ 
នន ដែលបានរួមវិភាគទានយ៉ាងថ្លែថ្លាជួយឧបត្ថម្ភគាំទែចំពោះបុព្វហែតុដ៏តែឹមតែូវរបស់បែជាជនកម្ពុជា និងកំពុងបន្តពងែឹង ពងែីកកិច្ចសហបែតិបត្តិការ
ល្អបែកបដោយផ្លែផ្កា ជាមួយពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ដែលជាការរួមចំណែកដ៏សំខាន់មួយមិនអាចខ្វះបាន ដើម្បីសន្តិភាព បែជាធិបតែយ្យ និងការ 
អភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា ។

ជាទីបញ្ចប់ ជាមួយនឹងអំណរសាទរ ខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៦៦ ថ្ងែបង្កើតគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ទូលពែះបង្គំ ខ្ញុំពែះករុណាខ្ញុំ សូមថ្វាយពែះពរ 
បែគែនពរសម្តែចពែះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតី សម្តែចពែះសង្ឃរាជ ពែះរាជាគណៈ ពែះថែរានុថែរៈគែប់ពែះអង្គ និងសូមបែសិទ្ធពរជូនសម្តែច ឯកឧត្តម 
លោកជំទាវ គណៈដឹកនំសាសនិកឥសា្លាម ភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិ និងអន្តរជាតិ សមជិក សមជិកានែអង្គមីទ្ទិញ និងជនរួមជាតិទាំងអស់ 
សូមបានបែកបតែនឹងសែចក្តីសុខ សុភមង្គល និងវិបុលភាពគែប់បែការ កុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ ៕

          
 សូមអរពែះគុណ  សូមអរគុណ!
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ទិដ្ឋភាពទូទៅនៅពិធីមីទ្ទិញរំឭកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៦៦
ថ្ងៅបង្កើតគណបក្សបៅជាជនកម្ពុជា 

(២៨.០៦.១៩៥១-២៨.០៦.២០១៧)
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ទិវាចងចាំនៃដំណើរឆ្ពៃះទៃការរំដៃះជាតិ
ចៃញពីរបបបៃល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត

• រាតែីថ្ងែទី២០ ខែមិថុន ឆា្នោំ១៩៧៧ បានកា្លាយជាទិវាមួយដ៏សំខាន់
នែរបត់បែវត្តិសាសែ្តបែទែសកម្ពុជា

• កងទ័ពតែូវតែៀមជានិច្ចដើម្បីបងែ្កាបរាល់ចលននែការផ្តួលរំលំនិង
ការធ្វើឲ្យខូចខាតដល់បែទែសជាតិ

•   សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន ទទួលបានការធ្វើគារវកិច្ចសា្វាគមន៍យ៉ាង
ស្និទ្ធសា្នោលពីសំណាក់ ឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ៊្វុក នយករដ្ឋមនែ្តីនែ   
សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម

នៅពែឹកថ្ងែទី២១ ខែមិថុន សម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន 
នយករដ្ឋមនែ្តីនែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា បានអញ្ជើញទៅកាន់ខែត្តត្បូង 
ឃ្មុំ និងឆ្លងដែនចូលទឹកដីបែទែសវៀតណាម ដើម្បីរម្លឹកដល់ដំណើរតស៊ូ 
របស់សម្តែច និងយុទ្ធមិត្តដ៏សោ្មាះតែង់របស់សម្ដែចបួនរូបឆ្ពោះទៅកាន់  
បែទែសវៀតណាម ដើម្បីស្វែងរកការគាំទែវាយផ្តួលរំលំរបបបែល័យពូជ
សាសន៍ ប៉ុល ពត កាលពី៤០ឆា្នោំមុន។ កន្លែង ជួបជុំនោះធ្វើឡើងនៅលើ  
ទឹកដីនែសែុកមែមត់ ខែត្តត្បូងឃ្មុំ ស្ថិតនៅក្នុងភូមិកោះថ្ម ឃុំទន្លូង ដែលជា 
បញ្ជាការដា្ឋានវរសែនធំ តំបន់២១ និងជាទីតាំងបន្ទាយឈរជើងរបស់ 
សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន ក្នុងរបបកម្ពុជាបែជាធិបតែយ្យ។ ពីទីតាំងកោះថ្ម 
នរាតែីថ្ងែទី២០ ខែមិថុន ឆា្នោំ១៩៧៧ បានកា្លាយជាទិវាមួយដ៏ សំខាន់នែ  
របត់បែវត្តិសាសែ្តបែទែសកម្ពុជា ជាពែលវែលា ដែលសមមិត្ត ហ៊ុន សេន 
បានចាប់ផ្តើម ដំណើរឆ្ពោះទៅការផ្តួលរំលំរបបបែល័យពូជសាសន៍                
ប៉ុល ពត ។ មនទីតាំងចំនួន ៧ចំណ៉ាច ដែលសមមិត្ត ហ៊ុន សេន 
បានចាប់ផ្តើមចែញដំណើរ និងបានឆ្លងកាត់ឆ្ពោះទៅការវាយ ផ្តួលរំលំរបប 
កម្ពុជាបែជាធិបតែយ្យ នោះគឺៈ

- ចំណ៉ាចទី១. ទីតាំងកោះថ្ម ឃុំទន្លូង សែុកមែមត់ ខែត្តត្បូងឃ្មុំ 
នែបញ្ជាការដា្ឋានវរសែនធំ តំបន់២១ វែលាមោ៉ាង២១:០០នទី ថ្ងែទី២០ 
ខែមិថុន ឆា្នោំ១៩៧៧ ចំថ្ងែច័ន្ទ ៥កើត ខែអសាឍ ឆា្នោំម្សាញ់ នពស័ក ព.ស 
២៥២១ សមមិត្ត ហ៊ុន សេន និងកម្មាភិបាលដ៏ទុកចិត្តបួននក់ គឺ                    
នុច ថន, ញឹក ហួន, ស៊ូ គីម សែ៊ាង (ហៅសាញ់) និង វា៉ា បោ៉ាអា៊ាន ចាប់ផ្តើម 

ដំណើរភៀសខ្លួនទៅវៀតណាម ដើម្បីស្វែងរកការជួយឧបត្ថម្ភក្នុងការ 
រំដោះជាតិចែញពីរបបបែល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត ។ ទីតាំងដែលសមមិត្ត 
ហ៊ុន សេន និងកែុមឆ្លងកាត់ពីខាងកម្ពុជា គឺនៅតែង់ពាំងខ្ទរ និងអាងដាច់ 
ដែលមនដើមទែយឹងធំ ស្កឹមស្កែ នៅក្បែនោះ ។ នៅទល់ខាងមុខ 
គឺជាសែុកឡុកនិញ ក្នុងខែត្តសុងប៊ែរ របស់វៀតណាម ។ មុនពែលឈាន 
ជើងចូលក្នុង ទឹកដីវៀតណាមសមមិត្ត ហ៊ុន សេន បានបែរមុខមកខាង 
ទកឹដកីម្ពជុា ទាងំទកឹភ្នែក ដោយនយិយក្នងុ ចតិ្តថអាយ១ុ៣ឆា្នោ ំបែកពសីែកុ 
កំណើតដោយអត់សាលារៀន អាយុ ២៥ឆា្នោំ បែកពីបែទែសដោយពួក 
ឃតក ។

-ចំណ៉ាចទី២. វែលាមោ៉ាង ០២:០០នទីទៀបភ្លឺ ថ្ងែទី២១ ខែមិថុន 
ឆា្នោំ១៩៧៧ សមមិត្ត ហ៊ុន សេន បានដើរចូលចម្ងាយបែមណ ២០០   
ម៉ែតែ ទៅក្នុងទឹកដីវៀតណាម ។ អ្នកទាំងអស់គា្នោក៏បាន សមែករងចាំពែល 
ភ្លឺ ដើម្បីកំណត់ទិសដៅសមែប់បន្តដំណើរ និងពុំមនអ្វីទទួលទាននោះ 
ឡើយ ។ សំណួរមួយចំនួនដែលសមមិត្ត ហ៊ុន សេន បានចោទសួរខ្លួនឯង  
ថ តើអាចតែូវសា្លាប់នៅពែលឆ្លងពែំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមដោយការ 
ជាន់មីន ឬដោយកងការពារពែំដែនរបស់វៀតណាមឬទែ ? តើអាចតែូវ 
ជាប់គុក ដោយសារការឆ្លងដែនខុសច្បាប់ឬទែ? តើវៀតណាមជឿហើយ
សុខចិត្តជួយក្នុងការផ្តួលរំលំរបបបែល័យ ពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត ឬទែក្នុង  
ពែលដែលវៀតណាមកំពុងមនទំនក់ទំនងការទូតជាមួយកម្ពុជា បែជា- 
ធិបតែយ្យ? សំណួរចុងកែយ គឺតើវៀតណាមអាចចាប់បញ្ជូនមកឲ្យ       
ប៉ុល ពត វិញឬទែ? នោះជាពែលដែល សមមិត្ត ហ៊ុន សេន ចាប់ផ្តើមយក 
ជីវិតធ្វើដើមទុន ដើម្បីធ្វើការតស៊ូផ្តួលរំលំរបបបែល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត 
បន្ទាប់ពីការចូលរួមក្នុងកងកម្លាំងបែដាប់អាវុធ នែចលនរំដោះជាតិរហូត  
ដល់ពិការភ្នែកម្ខាងនៅ ឆា្នោំ១៩៧៥ ។

- ចំណ៉ាចទី៣. កែយពីធ្វើដំណើរកាត់ពែក្នុងទឹកដីវៀតណាមបាន   
បែមណជិត  ៦គីឡូម៉ែតែ វែលា មោ៉ាង១១:០០នទី ជិតថ្ងែតែង់ កែុមសម   
មិត្ត ហ៊ុន សេន បានទៅជួបផ្លូវលំមួយកែលគែួសកែហមក៏ បានសមែច
លាក់អាវុធរួចរៀបចំដាំបបរដោយអង្ករ ដែលនៅសល់ក្នុងទែបន្តិចបន្តួច          
រួចបន្តដំណើរតាមផ្លូវថ្នល់ទៅរកជួបកងទ័ពវៀតណាម និងបែជាជន 
វៀតណាម ។

- ចំណ៉ាចទី៤. វែលាមោ៉ាង ១៤:០០នទីថ្ងែទី២១ ខែមិថុន ឆា្នោំ១៩៧៧ 
សមមិត្ត ហ៊ុន សេន និងកែុមបានដើរទៅដល់ភូមិវៀតណាមមួយ ដែល 
មនចម្ងាយបែមណ ១៤គីឡូម៉ែតែ ពីពែំដែន ។ ពែលបែទះនឹងកម្មករ     
ចម្ការកស៊ូវៀតណាមដែលកំពុងធ្វើដំណើរ សមមិត្ត ហ៊ុន សេន 
ដើរសំដៅ ហើយកម្មករនោះក៏ឲ្យកែុមសមមិត្តរង់ចាំនៅទីនោះសិន ។        
បន្ទាប់មកកម្មករបាននំកម្លាំងស្វ័យការពារវៀតណាម មកដល់ដោយមន 
អាវុធមកជាមួយផង ។ ដំបូងវៀតណាមសង្ស័យទៅលើជនកម្ពុជាទាំងបែំ
នក់នែះ ថ ជាកែុមវាយឆ្មក់ ឬកែុមចារកិច្ចរបស់ ប៉ុល ពត ហើយបានធ្វើការ 
សាកសួរ ។

- ចំណ៉ាចទី៥. កែយពីចាប់ផ្តើមជឿជាក់ខ្លះលើការអះអាងរបស់សម   
មិត្ត ហ៊ុន សេន ថមិនមែនជាកែុមវាយឆ្មក់របស់ ប៉ុល ពត ទែ ភាគី   

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន ថ្លែងរំលឹកអំពីបែវត្តិកាលពី៤០ ឆា្នោំមុនក្នុង

ទិវាចងចាំនែដំណើរឆ្ពោះទៅការរំដោះជាតិ ចែញពី

ពីរបបបែល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត
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វៀតណាមក៏បានដាំបាយឆា្នោំងលែខ១០ និងធ្វើម្ហូបជូនសមែប់មនុស្ស 
៥នក់ ដែលធា្លាប់តែហូបបបរជាង១ឆា្នោំហើយ ។ កែយពីបានទទួលទាន 
រួច ជនកម្ពុជាទាំង ៥រូប តែូវគែនំធ្វើដំណើរចម្ងាយ ៤គីឡូម៉ែតែ ទៅដល់ភូមិ 
ឡាំងជីន នៅវែលាមោ៉ាង ១៦:៤៥នទី ។

- ចំណ៉ាចទី៦. ជនកម្ពុជាទាំងបែំតែូវបានសាកសួរព័ត៌មនម្តងទៀត
នៅទីនោះ ពីសំណាក់បញ្ជាការកងអនុសែនធំម្នោក់របស់វៀតណាម ។ 
វែលាមោ៉ាង ១៧:១៥នទី ថ្ងែទី២១ ខែមិថុន ឆា្នោំ១៩៧៧ អ្នក ទាំងបែំតែូវ
បានគែដឹកក្នុងរថយន្តធុនធ្ងន់ម៉ាក GMC ពីភូមិឡាំងជីនទៅដល់សែុក 
ឡុកនិញ នៅវែលាមោ៉ាង ១៨:០០នទី ។

-  ចំណ៉ាចទី៧. សមមិត្ត ហ៊ុន សេន តែូវគែបំបែកចែញពីអ្នករួមដំណើរ
ទាំងបួននក់ ដែលមកជាមួយគា្នោហើយតែូវបានគែសួរព័ត៌មនសាជាថ្មី 
ដោយសំណួរដែញដោលជាចែើនទៀត ។ នោះគឺជាពែល វែលាដែលតាន
តឹងភិតភ័យជាងពែលណាទាំងអស់សមែប់អ្នកទាំងបួន ដែលធ្វើដំណើរ 
មកជាមួយ ដោយគិតថ គែអាចយកសមមិត្ត ហ៊ុន សេន ទៅសម្លាប់ 
ឬទៅណាមិនដឹង បែសិនបើមិនឃើញតែឡប់មកវិញ ។ ពួកគាត់ទាំងបួន
មនអារម្មណ៍ចែស់ចែល ទោះអស់កម្លាំង ក៏ដែកមិនលក់ បក់មិនល្ហើយ 
និងរងចាំរហូតសមមិត្ត ហ៊ុន សេន តែឡប់មកវិញពែលជាងពាក់កណា្តាល
អា្រធាតឆ្លងចូល ថ្ងែទី២២ ខែ មិថុន ឆា្នោំ១៩៧៧ ។ ដោយសារការសាក
សួរដែញដោលព័ត៌មនតាមលំដាប់ថ្នោក់ ដែលមនពីថ្នោក់ភូមិ ឃុំ រហូត    
ដល់សែុកនែះ បានធ្វើឲ្យភាគីវៀតណាមឃើញច្បាស់នូវឆន្ទៈមោះមុត 
និងជំហរដាច់ខាតរបស់ សមមិត្ត ហ៊ុន សេន ក្នុងគោលបំណងដ៏មុតសែួច 
គឺឆ្ពោះទៅរកការកៀរគរកម្លាំងសមែប់រំដោះជាតិមតុភូមិ បែជាជនពីរបប 
បែល័យពូជសាសន៍ ។

បែមុខរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានធ្វើការរំលឹកឡើងវិញពីបែវត្តិនែការ   
តស៊ូរំដោះជាតិ ដោយបានចាប់ ផ្តើមចែញពីភូមិកោះថ្មកាលពី ៤០ឆា្នោំមុន  
ដែលតែូវធ្វើការសមែចចិត្តមួយបែកបដោយការឈឺចាប់បំផុត ។ សម្តែច
តែជោបានធ្វើការបកសែយហែតុផល ដែលសម្តែចតែូវជែើសរីសបែទែស
វៀតណាមជាគោលដៅ ដែលតែូវភៀសខ្លួន ដើម្បីឈានទៅបង្កើតចលន
តស៊ូរំដោះជាតិចែញពីរបបបែល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត ដោយបាន 
លើកឡើងថ តើការពឹងវៀតណាមឲ្យមកជួយរំដោះជាតិជាការខុសដែរ 
ឬ? បើគា្មានកងទ័ព វៀតណាមជួយតើយើងអាចរំដោះបានទែ? 

ហែតុអ្វីតែូវជែើសរីសបែទែសវៀតណាមជាគោលដៅដែលតែូវទៅ? 
នោះគឺ ដោយសារតែបែទែសវៀតណាមមនភូមិសាសែ្តនៅជិតកម្ពុជា 
ជាងគែ ។ ចំណែកបែទែសឡាវមនចម្ងាយបែមណ២០០គីឡូម៉ែតែ 
ពីកម្ពុជា ។ បញ្ហាសំខាន់តើឡាវមនលទ្ធភាពឬទែ? បើទៅពឹងថែដែល 
នៅម្ខាងបែទែស តើថែមនលទ្ធភាពឬទែ? សមែប់វៀតណាម គឺនៅកៀក
តែប៉ុន្មានគីឡូម៉ែតែពីកម្ពុជា ហើយវៀតណាមក៏មិនមែនជារឿងថ្មីទែ ។ 
ពេះមហាក្សតេ នរេត្តម សីហនុ ក៏ធា្លាប់ពឹងវៀតណាមឲ្យជួយរំដោះ
បែទែសពីរបប លន់ នល់ ។ ម្យា៉ាងទៀតរឿងរា៉ាវដែលយើងតែូវដឹងដើម្បីឲ្យ
មនុស្សមួយចំនួនសា្គល់បញ្ហា មែដឹកនំបែទែសជាចែើន សុទ្ធតែតស៊ូពី 
កែបែទែសដើម្បីរំដោះទឹកដី មិនមែនតស៊ូតែតែឹមក្នុងបែទែសទែ ។ 
វៀតណាមក៏ធា្លាប់ បានពឹងកម្ពុជាឲ្យជួយរំដោះទឹកដី ដែលមែដឹកនំ                       
វៀតណាមតែងតែបានសម្តែងការដឹងគុណចំពោះកម្ពុជា កាលពីសងែ្គាម
ជាមួយវៀតណាមខាងត្បូង ។ សម្តែចតែជោក៏បានលើកឡើងផងដែរ 
អំពីពាក្យសងែ្គោះ ជាតិដែលតែូវបានពួកបែឆាំងយកមកបែើនៅក្នុងដំណាក់

កាលដែលបែទែសមនបែជាធិបតែយ្យ និងមន អ្វីៗគែប់បែបយ៉ាងថ 
ពាក្យ  “សងែ្គោះជាតិ” ជាពាក្យរបស់គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ។ ហែតុផល 
បើមនបែជាធិបតែយ្យ ឬមនការផ្តល់ឱកាសដូចសព្វថ្ងែគា្មានការចាំបាច់
ទៅសងែ្គោះជាតិអីទែ ។ វាមិនមែនជា រឿងនិទានមួយទែនៅកម្ពុជាសុំមើល
ឲ្យច្បាស់ក្នុងឯកសារ ដែលបន្សល់នូវរូបថតជាចែើនបានបង្ហាញតួអង្គ នែ
ការបង្កើតកងកម្លាំងបែដាប់អាវុធសាមគ្គីសងែ្គោះជាតិកម្ពុជា ។ សម្តែច 
តែជោ ហ៊ុន សេន មនបែសាសន៍ទៀតថ នែះគឺជាទិវានែការចងចាំ 
ហើយចែញពីចំណ៉ាចនែះហើយ ដែលអង្គការចាត់តាំងខាង យោធាតែូវបាន
បង្កើតឡើងខុសពីឆា្នោំ១៩៧០ ។ ឆា្នោំ១៩៧០ អង្គការចាត់តាំងខាង 
នយោបាយ បានកើត មុនតាមរយៈការបង្កើតរណសិរ្សរួបរួមជាតិ ដឹកនំ 
ដោយសម្តេចពេះ នរេត្តម សីហនុ និងរាជរដា្ឋាភិបាលនៅពែលនោះ 
ដឹកនំដោយសម្តែច ប៉េន នុត ។  ចំណែកកម្លាំងយោធាមិនទាន់មនទែ ។ 
ឯការ សងែ្គោះជាតិចែញពីរបបបែល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត អង្គការចាត់
តាំងខាងយោធាបានកើតមុនអង្គការ ចាត់តាំងនយោបាយ ហើយដែល 
អង្គការចាត់តាំងយោធានោះ គឺមនសម្តែចជាមែបញ្ជាការដឹកនំកងទ័ព 
រៀបរយនែះ ។ យើងទាំងអស់គា្នោពិតជានៅចាំបានថនៅក្នុងអំឡុងចុងឆា្នោំ 
១៩៧៥ ដល់ ១៩៧៩ បែជាជនកម្ពុជាទូទាំងបែទែសបានបន់សែន់សុំឲ្យ
មនអ្នកជួយសងែ្គោះជីវិតរបស់ខ្លួនឲ្យរស់ ទោះបីតែូវធ្វើអ្វីក៏ធ្វើដែរឲ្យតែ 
បានរស់រានមនជីវិត ។ សែបពែលដែលបែជាជនកម្ពុជាកំពុងដង្ហាយ  
រកអ្នកជួយសងែ្គោះនោះ កម្លាំងតស៊ូដឹកនំដោយអ្នកស្នែហាជាតិមួយចំនួន
ដែលរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់បែទែសវៀតណាម ស្វែងរកកម្លាំងគាំទែពី                 
វៀតណាម បានជួយសង្គែះរំដោះបែទែសជាតិចែញពីរបបបែល័យពូជ
សាសន៍ ប៉ុល ពត ។

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន បានបញ្ជាក់យ៉ាងមុឺងម៉ាត់ថ កម្ពុជាមិន   
អាចរបូតផុតពីដែនូវសន្តិភាពទែ  ទោះជាដោយតម្លែណាក៏ដោយកម្លាំង   
បែដាប់អាវុធតែូវកា្តាប់ឲ្យជាប់ ។ អណា្តាតរបស់ពួកបែឆាំង គឺជាមូលហែតុ 
នែសងែ្គាម ។ សុំបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ គឺដោយសារតែអណា្តាតរបស់លោក 
នែះហើយ គឺជាមូលហែតុនែ សងែ្គាម ហើយបើសិនជាអស់លោកនៅតែ      
និយយអំពីការបែមថអំពីការគំរាមសម្លាប់ អស់លោកតែូវតែៀមកា្តារ 
មឈូសទុកឲ្យហើយ ។ ខ្ញុំសូមពែមន ។ បែជាជនកម្ពុជាសា្លាប់អស់ចែើន
ណាស់ ដោយសារសងែ្គាម ។ បើគា្មានរដ្ឋបែហារឆា្នោំ១៩៧០ ក៏មិនមន 
សង្គែម និងរបបបែល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត ដែរ ។ ដូចនែះអ្នកកសាង 
កំហុសទាំងឡាយតែូវទទួលសា្គល់ឲ្យច្បាស់នូវបែវត្តិសាសែ្តនែះ មិនមែន 
ចាំតែមនកាំភ្លើងទែ អណា្តាតរបស់អ្នកឯងក៏អាចបង្កើតសងែ្គាមបានដែរ 
ដរាបណាអណា្តាតរបស់អ្នកឯង, ការសរសែរ របស់អ្នកឯងនៅតែបែមថ  
មក់ងយខ្ញុំ ។ ខ្ញុំនៅតែនិយយថ កម្ពុជានៅសល់សងែ្គាមនៅឡើយនោះ 
កងទ័ពតែូវតែៀមជានិច្ច ដើម្បីបងែ្កាបរាល់ចលននែការផ្តួលរំលំ និងការ  
ធ្វើឲ្យខូចខាតដល់បែទែសជាតិ ។  សម្តែចតែជោបានបន្តថ «មនអ្នកឲ្យ 
ខ្ញុំបញ្ជាក់ថ តើរូបគែស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្ស១០០ ឬ ២០០នក់ 
ដែលតែូវកម្ចាត់ទែ ។ ខ្ញុំបាននិយយថ ដើម្បីការពារសន្ដិភាព ការពារ 
បែជាជនរាប់លាននក់ បើចាំបាច់ តែូវកម្ចាត់ ១០០ ឬ ២០០នក់ ក៏តែូវតែ 
កម្ចាត់ដែរ ។ អីចឹងសូមអ្នកសា្ដាប់ឲ្យច្បាស់ ។ បើអ្នកមិនចូលរួម បំផ្លាញ 
សន្ដិភាពទែ អ្នកមិនមែនគោលដៅនែការកម្ចាត់ទែ ។ អ្នកណាក៏ដោយ 
ឲ្យតែមនគោលដៅបំផ្លាញ សន្ដិភាពនែះ អ្នកនឹងទទួលផល នូវអ្វីដែលអ្នក 
ចង់ ។ អ្នកដកខ្លូនចែញទៅ» ។
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សម្តែចតែជោក៏បានធ្វើការពែមនផងដែរ ចំពោះអ្នកដែលចង់កំចាត់ 
តែកូល ហ៊ុន ដោយសម្តែចបញ្ជាក់ច្បាស់ៗថ តែកូល ហ៊ុន មិនមែន 
សមែប់អ្នកឯងវ៉ែលែងទែ ។ តែកូល ហ៊ុន ជាតែកូលដែលរួម 
សុខរួមទុក្ខជាមួយបែជាជនកម្ពុជា ។ តែកូល ហ៊ុន មិនបានយកបែទែស
នែះធ្វើជាបែទែសផ្តាច់មុខរបស់ ខ្លួនទែ តែតែកូល ហ៊ុន សុំធានការពារ   
នូវសន្តិភាពសមែប់បែទែសនែះ ការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ ការពារ ពែះមហាក្សតែ 
ការពារនូវអ្វីដែលជាសមិទ្ធផលសង្គមជាតិ ។ សូមអស់លោកកុំញុះញង់ 
បង្កើតចលាចល  ។

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះបណា្តាអង្គទូត 
និងមិត្តបរទែសមួយចំនួន ដែលបានមកកាន់ទីនែះ ដើម្បីសា្គល់នូវបែវត្តិ      
ដើមនែការចាប់ផ្តើមរបស់តួអង្គមួយ ក្នុងចំណោមតួអង្គផ្សែងទៀត ដែល   
បានបង្កើតនូវការរស់រានមនជីវិតរបស់បែជាជនកម្ពុជា ។ ការសង្គែះ 
បែទែសចែញពីរបបបែល័យពូជសាសន៍ និងការនំយកឧកែិដ្ឋជនសងែ្គាម 
ឧកែិដ្ឋជនបែល័យពូជសាសន៍ យកទៅកាត់ទោស បែសិនបើគែចាត់ទុកថ 
ការកាត់ទោសនែះតែឹមតែូវ មនន័យថ សម្តែចតស៊ូផ្តួលរំលំរបបបែល័យ 
ពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត និងការជួយរបស់វៀតណាមគា្មានអ្វីខុសទែ ។

នៅថ្ងែទី ២១ ខែ មិថុន បន្ទាប់ពីបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីតាំងចំណ៉ាច
បែវត្តិសាសែ្តនែដំណើរឆ្ពោះទៅ ការផ្តួលរំលំរបបបែល័យពូជសាសន៍       
ប៉ុល ពត ដែលចាប់ផ្តើមពីភូមិកោះថ្ម ឃុំទន្លូង សែុកមែមត់ ខែត្តត្បូងឃ្មុំ 
រហូតក្នុងទឹកដីវៀតណាម សែុកឡុកនិញ  ខែត្តប៊ិញហ្វឿក រួចរាលស់ម្តែច 
តែជោ ហ៊ុន សេន បានបន្តដំណើរទៅកាន់ទីកែុង ធូយ៉ូវម៉ូត  ខែត្តប៊ិញ 
ហ្វឿក ។ នៅទីនោះសម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន តែូវបានទទួលការធ្វើ            
គារវកិច្ចសា្វាគមន៍យ៉ាងស្និទ្ធសា្នោលបំផុតពីសំណាក់ ឯកឧត្តម ង្វៀន 
សួនហ៊្វុក នយករដ្ឋមនែ្តីនែសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម និង 
ឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់វៀតណាមជាចែើនរូប ។

ឯកឧត្តមនយករដ្ឋមនែ្តីវៀតណាមមនបែសាសន៍ថ វត្តមនរបស់  
សម្តែចតែជោនយករដ្ឋមនែ្តីកម្ពុជា នៅលើទឹកដីវៀតណាមនពែលនែះ        
មិនគែន់តែជាការរំលឹកអំពីការចងចាំរបស់សម្តែចតែជោ ចំពោះទិវាចងចាំ
នែដំណើរឆ្ពោះទៅការផ្តួលរំលំរបបបែល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត ប៉ុណោ្ណោះ 
ទែ ប៉ុន្តែវាបានកើតឡើងពែមគា្នោទៅនឹងការបែរព្វខួប ៥០ឆា្នោំ នែការបង្កើត

ចំណងការទូតនែបែទែសទាំងពីរកម្ពុជា-វៀតណាម ១៩៦៧ - ២០១៧ 
ផងដែរ ។ វត្តមនរបស់សម្តែចតែជោនៅពែលនែះក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញ
ពីការគោរពសែឡាញ់ដឹងគុណ  និងក្នុងនមជាអ្នកជិតខាងល្អ ដែលជា         
ផ្លែផ្កានែកិច្ចសហបែតិបត្តិការគែប់ជែុងជែយ ស្ថិតស្ថិរយូរអង្វែងរវាង   
បែទែសយើងទាំងពីរ ។ ឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ៊្វុក ថ្លែងបន្តថបែជាជន 
វៀតណាមមនពាក្យមួយឃ្លាដែលបាននិយយថ នៅពែលដែលមន         
ភាពផ្អែមល្ហែមហើយតែូវនឹកដល់ភាពជូរចត់ផង ។ តាមរយៈពាក្យពែចន៍ 
ដ៏មនអត្ថន័យនោះ ដែលយើងទាំងអស់គា្នោបានគិតយ៉ាងច្បាស់លាស់ពី 
បែវត្តិនែចំណងសាមគ្គីភាព ការកៀកសា្មាគា្នោ រវាងបែទែស និងបែជាជន 
ទាំងពីរវៀតណាម-កម្ពុជា ទាំងក្នុងគែលំបាកផង ទាំងក្នុងពែលដែលមន 
សន្តិភាព និងទាំងក្នុងភាពសម្បូរសប្បាយសុភមង្គលផង ។ 

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន មនបែសាសន៍ថ ថ្ងែនែះកាលពី៤០ឆា្នោំ  
មុន គឺជាថ្ងែដែលមនការឈឺចាប់បំផុតរបស់សម្តែច ដោយសម្តែចបាន  
ធ្វើដំណើរចាកចែញពីបែទែសកម្ពុជា ភៀសខ្លួនមកកាន់បែទែសវៀត-
ណាម ស្វែងរកការជួយឧបត្ថម្ភរបស់វៀតណាម ដើម្បីឈានទៅវាយរំលំ 
របបបែល័យពូជសាសន៍ ដើម្បីសងែ្គះបែទែស និងបែជាជនកម្ពុជា 
ចែញពីរបបមួយ ដែលមិនធា្លាប់មនទាល់តែសោះលើពិភពលោក ។ 
សម្តែចតែជោបន្តថ ដំណើរទស្សនកិច្ចការងររបស់សម្តែចទៅកាន់  
បែទែសវៀតណាមនៅពែលនែះ គឺជាដំណើរបែវត្តិសាសែ្ត និងក៏មិនមែនជា
រឿងដាច់ដោយឡែករបស់សម្តែចនោះទែ ប៉ុន្តែគឺជារឿងបែវត្តិសាសែ្ត 
របស់បែទែស និងបែជាជនកម្ពុជាដូចអ្វីដែលរូបសម្តែចធា្លាប់បានមន 
បែសាសន៍ជមែបដល់ បែជាជនកម្ពុជាកាលពីពែលកន្លងមក ។ សម្តែចតែ
ជោនយករដ្ឋមនែ្តីមនបែសាសន៍ឯកភាពទៅនឹង បែសាសន៍លើកឡើង 
របស់ ឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ៊្វុក ពីបែវត្តិនែការកៀកសា្មាគា្នោ បែយុទ្ធបែឆាំង 
អាណានិគមនិយមបារាំង និងចកែពត្តិអាមែរិករហូតទទួលបាននូវឯករាជ្យ
យ៉ាងពែញលែញជូនបែទែសនីមួយៗដូចគា្នោ ។ សម្តែចតែជោបន្តថ ជីវិត 
របស់សម្តែច គឺជាឆាកជីវិតមួយពោរពែញទៅដោយការលំបាកខា្លាំង បើ    
បែៀបធៀបទៅនឹងបណា្តាមែដឹកនំបរទែសជាចែើនទៀតនោះ ។ តាមរយៈ 
នែះសម្តែចសូមអរគុណយ៉ាងជែលជែបំផុតជូនចំពោះថ្នោក់ដឹកនំ និង 
បែជាជនវៀតណាម ដែលតែងតែជួយដល់រូបសម្តែច រហូតជួយវាយផ្តួលរំ
លំរបបបែល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត រហូតទទួលបាននូវសុខសន្តិភាព 
និងការអភិវឌ្ឍ រីកចមែើនក្នុងដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្ន ។ 

នៅលើទឹកដីនែបែទែសវៀតណាមនោះដែរ សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន 
ក៏បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីសំណែះសំណាលដាច់ដោយឡែកជា   
មួយនិស្សិតចំនួន ៩៥នក់ តំណាងឲ្យនិស្សិតចំនួន ១០៣ នក់ ដែល   
កំពុងសិក្សាក្នុងខែត្តប៊ិញហ្វឿក បែទែសវៀតណាមផងដែរ ។

ទិវាចងចាំនែដំណើរឆ្ពោះទៅការរំដោះជាតិពីរបបបែល័យពូជសាសន៍
ថ្ងែ២០ មិថុន ឆា្នោំ១៩៧៧ បានបង្ហាញឲ្យខ្មែរគែប់រូបឃើញច្បាស់នូវគំរូវីរ
ភាពដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបសស់ម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន និងយុទ្ធមិត្តទាំងឡាយ 
របស់សម្តែច ដែលបានយកជីវិតធ្វើជាដើមទុន ហា៊ានធ្វើពលីកម្មឥតរុញរា 
ដើម្បីបែទែសជាតិ និងបែជាជនកម្ពុជា។ គឺផ្តើមពីសកម្មភាពដ៏ប្តូរផ្តាច់នែះ
ហើយ ដែលបាននំដល់ការបង្កើតបែវត្តិសាសែ្តកម្ពុជា ហើយថ្មីនែះបែកប
ដោយមោទនភាពបំផុតហើយ ដែលខ្មែរគែប់រូប គែប់ជំនន់គប្បី ចងចាំទុក 
ជារៀងរហូត៕

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន អញ្ជើញទទួលបានការធ្វើគារវកិច្ចសា្វាគមន៍

យ៉ាងស្និទ្ធសា្នោលពីសំណាក់ ឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ៊្វុក នយករដ្ឋមនែ្តី

នែសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម
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សម្តេចតេជេ ហ៊ុន សេន ៖ មន្តេី គឺជាខ្ញុំបមេើ
ដ៏ស្មេះតេង់របស់បេជាជន

សម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន បានផ្តល់នូវអនុ-
សាសន៍ដ៏មនតម្លែជាចែើននៅពែល ដែលសម្តែចអញ្ជើញចូលរួម    
ក្នុងពិធីបែគល់វិញ្ញាបនបតែជូនសិស្សសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល សរុប 
៧៥១អង្គ/នក់ នៅ វិទ្យាសា្ថានជាតិអប់រំនពែឹកថ្ងែទី២៦ ខែមិថុន 
ឆា្នោំ២០១៧ ។ 

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន បានថ្លែងថ មនែ្តីទាំងអស់តែូវធ្វើជា
ខ្ញុំបមែើដ៏សោ្មាះតែង់របស់បែជាជន មិនមែនជាចៅហា្វាយនយនោះ 
ទែ ហើយមនែ្តីតែូវតែចែះរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយបែជាជន និងតែូវចែះ 
ទទួលខុស និង តែូវ មិនមែនទទួលតែតែូវ ហើយខុសទម្លាក់ឲ្យអ្នក  
ដទែនោះឡើយ ។ ដំបូងតែូវយល់ឲ្យបានច្បាស់ថ យើងជាខ្ញុំបមែើ 
ដ៏សោ្មាះតែង់របស់បែជាជន មិនមែនជាចៅហា្វាយនយ របស់ 
បែជាជនទែ ។ នែះជាចំណ៉ាចសំខាន់បំផុត ដែលមនែ្តីទាំងអស់តែូវ 
យល់ឲ្យច្បាស់អំពីតួនទីរបស់ខ្លួន ។ បែជាជន គឺជាចៅហា្វាយរបស់ 
យើង ចំណែកយើង គឺជាខ្ញុំបមែើ ។ អ៊ីចឹងតែូវធ្វើម៉ែចឲ្យចៅហា្វាយ   
ពែញចិត្ត នែះគឺជាបញ្ហាដែលអស់លោកតែូវរៀបចំឥរិយបថបែប 
ណា ដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយចៅហា្វាយ ក្នុងពែលដែលចៅហា្វាយ 
តែូវការ ។ មិនតែូវធ្វើឥរិយបថកែអឺតកែទមដាក់បែជាជននោះទែ ។ 
«ងើយស្កក ឱនដាក់គែប»់ គឺជាគតិសមែប់មនែ្តីរបស់រាជរដា្ឋាភិបាល
ក្នុងការបមែើបែជាជន ។ សម្តែចតែជោថ្លែងទៀតថ មនែ្តីដែលផ្សា-
ភា្ជាប់ខ្លួនជាមួយបញ្ហា និងផ្សាភា្ជាប់ខ្លួនជាមួយបែជាជន គឺជាមនែ្តី 
ដែលតែូវបែើបែស់ ឯមនែ្តីដែលមិនគួរបែើបែស់នោះ គឺមនែ្តីដែល 
ចែះតែរាយការណ៍ និងសុំយោបល់ ហើយបនោ្ទាសទៅថ្នោក់កែម។ 
សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន  បានផ្តល់ដំបូន្មានដល់មន្តែីទាំងអស់ឲ្យ 
បញ្ចប់នូវវប្បធម៌ ប្តីស័ក្តិ៣ បែពន្ធស័ក្តិ៤ និងកូនស័ក្តិ៥ ពែះនែះជា
វប្បធម៌ដែលបែជាជនស្អប់ខ្ពើមខា្លាំងណាស់ ហើយសម្តែចក៏ជា 

អ្នកដែលស្អប់បំផុតដែរ ។ សម្តែចតែជោមនបែសាសន៍ថ៖ 
«រឿងប្តីស័ក្តិ ៣ បែពន្ធស័ក្តិ ៤ និងកូនស័ក្តិ ៥ គឺខ្មែរស្អប់ណាស់ ។ 
បែយ័ត្នអាកន្លែងហ្នឹង ។ ខ្ញុំខ្លួនឯង គឺជាអ្នកដែលស្អប់ជាទីបំផុត 
អ៊ីចឹងហើយ បានជាពែលដែលខ្ញុំមនលទ្ធភាពគែប់គែងបែទែស 
កូនរបស់ខ្ញុំ ចៅរបស់ខ្ញុំ តែូវតែជាមនុស្សល្អ មិនអាចបែើបែស់   
ឥទ្ធពលរបស់ឱពុកម្តាយទៅប៉ះពាល់ ទៅគំរាមកំហែងអ្នកដទែទែ 
តែូវចាំចំណ៉ាចនែះឲ្យបាន ។ ពាក្យខ្មែរបាននិយយថ សំណាប 
យោងដី សែីយោងបែុស ។ ការរីកធំធាត់របស់យើង ក៏ចាប់ផ្តើម 
ពីការដែលយើងមនភរិយ ដែលជួយកិច្ចការប្តីទៅលើបញ្ហានន 
ទាក់ទងមនុស្សធម៌ តែមិនទាក់ទងនឹងដំណើរការងររបស់ប្តីនោះ
ទែ ។ រឿងបាតុភាពកូនរបស់មនែ្តី បែពន្ធរបស់មនែ្តី ដែលធ្វើ 
ផ្តែសផ្តាសនៅតែមន ទោះបីវានៅតិចតួចក្តី ។ កន្លែងខ្លះគែក៏បាន
លើកឡើងពីបញ្ហាតែីមួយកនែ្តក ស្អុយមួយ ស្អុយទាំងអស់ ។ 
មិនមែនយ៉ាងដូច្នែះទែ ភាគចែើននែមនែ្តីរបស់យើងធ្វើកិច្ចការទាំង
អស់ នែះបានយ៉ាងល្អហើយ»។ 

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន បានផ្តាំផ្ញើទៅកាន់កែុមអ្នកវិភាគថ 
គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាបែកបាក់នោះ គឺគា្មានថ្ងែនោះឡើយ 
ហើយដរាបណាសម្តែចនៅមនជីវិត គឺសម្តែចនៅតែកាន់ជាបែក្ខ
ភាពនយករដ្ឋមនែ្តីរបស់កម្ពុជា គា្មានសមជិកគណបក្សបែជាជន 
កម្ពជុារបូណាមកដណ្តើមសម្តែចនោះទែ ។ សមែបត់ណំែងនយក- 
រដ្ឋមនែ្តីវិញ សម្តែចតែជោបញ្ជាក់ថ មិនមនការកំណត់អាណត្តិ 
នោះទែ ដរាបណាបែជាជននៅតែបន្តគាំទែ គឺនៅតែបន្តដឹកនំ 
បែទែស ។

ទាក់ទិនទៅនឹង នែការបោះឆ្នោតកែុមបែឹក្សាឃុំ -សង្កាត់នពែល 
កន្លងមក សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សែន បានស្នើឲ្យគែប់គណបក្សនយោ
បាយទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោត ដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀប
ចំការបោះឆ្នោតចែញផ្សាយនៅថ្ងែម្សិលមិញ (ថ្ងែទី២៥ ខែមិថុន) 
ហើយកុំឡាំបា៉ាបន្តទៀត និងបានថ្លែងអំណរគុណដល់ គណៈកម្មា-
ធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ដែលបានខិតខំធ្វើឲ្យដំណើរការនែ
ការបោះឆ្នោតបានដំណើរការទៅដោយល្អបែសើរ ។ សម្តែចតែជោ 
ហ៊ុន សេន ក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់គណបក្សនយោបាយទាំង-
អស់ ដែលបានចូលរួមធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតជែើសរីសកែុមបែឹក្សាឃុំ- 
សង្កាត់ បានដំណើរការទៅដោយជោគជ័យ និង បានអំពាវនវដល់ 
យុវជន ដែលនឹងតែូវគែប់អាយុបោះឆ្នោតជែើសរីសតំណាងរាសែ្ត
អាណត្តិទី៦ នៅឆា្នោំ២០១៨ ខាងមុខ តែូវទៅចុះឈ្មាះឲ្យបានគែប់
គា្នោនៅតាមទីតាំងដែលពួកគែកំពុងសា្នោក់ និង រស់នៅ ៕

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន អញ្ជើញជាអធិបតី

ក្នុងពិធីបែគល់វិញ្ញាបនបតែជូនសិស្សសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល
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 ពែឹកថ្ងែទី១០ ខែមិថុន ឆា្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត 
ងួន ញុិល សមជិកគណៈអចិន្តែយ៍គណៈកម្មាធិការ  
កណា្តាល គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា អនុបែធានទី២ 
រដ្ឋសភា នែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា និងជាបែធានកែុម 
ការងរគណបក្សថ្នោក់កណា្តាល ចុះជួយខែត្តកំពង់ធំ បាន   
អញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចបែជុំកែុមការងរ ដែលបានបែរព្ធ

ឡើងនៅសាលបែជុំសា្នោក់ការគណបក្សខែត្ត ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញុិល បានមនបែសាសន៍បកសែយលំអិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹង    
លទ្ធផលបឋម និងបណោ្តាះអាសន្ន នែការបោះឆ្នោតជែើសរីសកែុមបែឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ថ្ងែទី៤ ខែមិថុន ឆា្នោំ២០១៧ កន្លងមក 
ពិសែសក្នុងបរិបទជាក់ស្តែងក្នុងខែត្តកំពង់ធំ។

ថ្ងែទី០១ ខែមិថុន ឆា្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តមនយឧត្តមសែនីយ៍ 

កេ គឹមយ៉េន សមជិកគណៈអចិន្តែយ៍   នែគណៈកម្មាធិការ 

កណា្តាល គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ឧបនយករដ្ឋមន្តែី បែធាន 

កែុមការងរថ្នោក់កណា្តាលចុះជួយខែត្តបន្ទាយមនជ័យ និង 

ឯកឧត្តម លោកជំទាវ បានជួបសំណែះសំណាល ជាមួយយុវជន 

យុវនរីចំនួន ២.៧២៥នក់ មកពីគែប់ភូមិដែលបានស្ម័គែចិត្ត 

ចូលជាសមជិកបក្សគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ។

នៅថ្ងែទី១៧ ខែមិថុន ឆា្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តម នេ ប៉េណា សម
ជិកគណៈអចិន្តែយ៍គណៈកម្មាធិការកណា្តាល អនុបែធានទី១ 
ពែឹទ្ធសភានែពែះរាណាចកែកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស ់
ក្នុងពិធីបែជុំផ្សព្វផ្សាយសែចក្តីណែនំ របស់គណៈកម្មាធិការ កណា្តាល 
គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាស្តីពីកិច្ចការជាអាទិភាពមួយចំនួនចំពោះ
មុខ ។ ពិធីផ្សព្វផ្សាយនែះបានបែរព្ធធ្វើនៅទីសា្នោក់ការគណបក្ស 
បែជាជនកម្ពុជាខែត្តកំពត ដែលមនវត្តមនចូលរួមពីសំណាក់កែុម
ការងរថ្នោក់កណា្តាល ខែត្ត សែុក កែុង និងឃុំ សង្កាត់ សរុបចំនួន 
៥១៥នក់។

តបតាមការអញ្ជើញរបស់បក្សកុម្មុយនិស្តចិន លោក 

ជំទាវ ម៉េន សំអន  សមជិកាគណៈអចិន្តែយ៍គណៈ 

កម្មាធិការកណា្តាល គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ឧបនយក 

រដ្ឋមន្តែី និងជារដ្ឋមន្តែីកែសួងទំនក់ទំនងរដ្ឋសភា 

ពែឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចបានដឹកនំគណៈបែតិភូ 
គណបក្សទៅបំពែញទស្សនកិច្ច នៅសាធារណរដ្ឋបែជាមនិតចិន ដើម្បីចូលរួមវែទិកាស្តីពី  «គណបក្សនយោបាយ កែុម អ្នកសែវជែវ       
និងអង្គការសង្គមសុីវិលនែបណា្តាបែទែស BRICS»  កែមបែធានបទ «បែមូលផ្តុំបញ្ញាញាណ និងការខិតខំឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍរួម 
និងអនគតដ៏តែចះតែចង»់  នៅទីកែុងហ្វូចូវ ចាប់ពីថ្ងែទី១០ ដល់ថ្ងែទី១៤ ខែមិថុន ឆា្នោំ ២០១៧។ 

លោកជំទាវ និងថ្នោក់ដឹកនំចិន បានអបអរសាទរនិងវាយតម្លែខ្ពស់ ចំពោះលទ្ធផលបែកបដោយផ្លែផ្កា និងមនផលបែយោជន៍ទៅវិញ
ទៅមកពីចំណងមិត្តភាព និងកិច្ចសហបែតិបត្តិការភាពជាដែគូយុទ្ធសាសែ្ត គែប់ជែុងជែយ និងបានចាត់ទុកគា្នោថ «ជាមិត្តសោ្មាះតែង់ 
ពិតបែកដ ជាមិត្តដែលទុកចិត្តគា្នោ ជាអ្នកជិតខាងល្អ ជាបងប្អូនល្អ និងជាដែគូល្អ» ។
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ថ្ងែទី៥ ខែមិថុន ឆា្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តមនយឧត្តមសែនីយ៍  ប៉ុល សារឿន     

សមជិកគណៈអចិន្តែយ៍ គណៈកម្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា 

អគ្គបញ្ជាការនែកងយោធពលខែមរភូមិន្ទ បានសំណែះសំណាលជាមួយមន្តែី 

អប់រំ លោកគែូ អ្នកគែូ នែខែត្តពែះសីហនុ ។ នពែលនោះ ឯកឧត្តមបានកោត 

សរសើរ និងវាយតម្លែខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំបែឹងបែងរបស់អស់លោក លោកសែី 

កែុមការងរ និងលោកគែូ អ្នកគែូទាំងអស់ដែលបានសហការខិតខំយកចិត្តទុកដាក់            

ខ្ពស់ក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំ ឱ្យសមែចបានលទ្ធផល ។ 

ថ្ងែទី០៣ ខែមិថុន ឆា្នោំ២០១៧ សម្តែចចៅហា្វាវាំង គង់ សំអុល 
សមជិកគណៈអចិន្តែយ៍ នែគណៈកម្មាធិការកណា្តាលគណបក្ស   

បែជាជនកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបើកយុទ្ធនការឃោសន

បោះឆ្នោតកែុមបែឹក្សាឃុំ សង្កាត់ នៅឃុំ សង្កាត់ ៧០ទូទាំង 

ខែត្តកំពង់ឆា្នោំង។

 ថ្ងែទី២៦ ខែឧសភា ឆា្នោំ២០១៧  ឯកឧត្តម ឆយ ថន សមជិក គណៈ              
អចិន្តែយ៍នែគណៈកម្មាធិការកណា្តាល ទែសរដ្ឋមនែ្តី និងជាបែធានកែុមការងរ 
គណៈកម្មាធិការកណា្តាលចុះជួយខែត្ត អមដំណើរដោយ ឯកឧត្តម រិន វិរៈ សមជិក 
គណៈកម្មាធិការកណា្តាល សមជិកកែុមការងរយុវជនថ្នោក់កណា្តាល អនុបែធាន 
កែុមការងរ គណៈកម្មាធិការកណា្តាលជួយសែុក និងជាបែធានកែុមការងរជួយឃុំ 
បានចុះជួបសំណែះសំណាល និងផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយបក្ស ក៏ដូចជា   
សមទិ្ធផិលរបសរ់ាជរដា្ឋាភបិាល ជនូដល ់បែជាពលរដ្ឋក្នងុ ឃុកំាហែង សែកុសរំោងទង 
ខែត្តកំពង់ស្ពឺ។

ថ្ងែទី០២ ខែមិថុន ឆា្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តម ទេព ងន សមជិកគណៈអចិន្តែយ៍គណៈ  

កម្មាធិការកណា្តាល និងជាអនុបែធានទី២ ពែឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីហែបិទ

យុទ្ធនការនែការឃោសនបោះឆ្នោតជែើសរីសកែុមបែឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ 

ឆា្នោំ២០១៧ ក្នុងសែុកសា្អាង ខែត្តកណា្តាល។ ឯកឧត្តម បានមនបែសាសន៍ថ ក្នុងរយៈពែល 

១៤ថ្ងែ នែការឃោសនបោះឆ្នោតជែើសរីសកែុមបែឹក្សាឃុំសង្កាត់ បានបែពែឹត្តទៅដោយ 

ជោគជ័យ ដែលមន្តែីគណបក្សយើង និងកែុមការងរចុះពងែឹងមូលដា្ឋានគែប់ថ្នោក់បានបំពែញ

ការងរយ៉ាងសកម្ម ខិតខំអស់កម្លាំងកាយចិត្ត ចុះឃោសនគែប់រូបភាពដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ   

គោលនយោបាយ និងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ឃំុ សង្កាត់របស់គណបក្សដោយឈរលើសា្មារតីទទួល   

ខុសតែូវខ្ពស់ គោរពច្បាប់កែមសីលធម៌ និងនីតិវិធីរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ហើយបង្ករបាននូវបរិយកាសនយោបាយទន់ភ្លន់ 

និងបែកែតី។
ក្នុងខែមិថុននែះដែរ ឯកឧត្តមនយឧត្តមសែនីយ ៍ គន់ គីម សមជិកគណៈ    

អចិន្តែយ៍គណៈកម្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា អគ្គមែបញ្ជាការរងនែ

កងយោធពលខែមរភូមិន្ទ បានអញ្ជើញជួបសំណែះសំណាលជាមួយកងទ័ព ដែល 

ឈរជើងនៅតំបន់ពែំដែន និងបានចុះតែួតពិនិត្យផ្លូវឡើងទៅកាន់បែសាទខា្នោ 

ស្ថិតនៅ ភូមិអូបាតដាវ ឃុំបន្សាយរាក់ កែុងសំរោង ខែត្តឧត្តរមនជ័យ។
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ថ្ងែទី២២ ខែមិថុន ឆា្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តម បា៉េ សុជាតិវង្ស សមជិកគណ 

កម្មាធិការកណា្តាល គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា  អភិបាលរាជធានីភ្នំពែញបានអញ្ជើញជាអធិ

បតីក្នុងសន្និបាតបូកសរុបការងរ នែដំណើរការបោះឆ្នោតជែើសរីសកែុមបែឹក្សា ឃុំ-សង្កាត់ 

អាណត្តិទី៤ ដែលមនការចូលរួមពី អភិបាលរងរាជធានី គណៈបញ្ជាការឯកភាព គណៈ     

កម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរាជធានីភ្នំពែញ កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ច និងមនែ្តីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួន 

នៅរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពែញ។ នៅក្នុងសន្និបាតនោះ ឯកឧត្តមបានថ្លែងយ៉ាងដូច្នែះថ 

«ការដំណើរការការងរនែះ ពិតជាមិនអាចចាត់ចែងបានតាមតមែូវការបែជាពលរដ្ឋបានល្អ

១០០ភាគរយ នោះទែ អាចថ សមត្ថភាពមនប៉ុណ្ណឹង ម្យា៉ាងបញ្ហាបែឈម បញ្ហាតមែូវការ 

មនកមែិតខ្ពស់ ដែលលទ្ធភាពដោះសែយរបស់យើង មិនទាន់ឆ្លើយតប នែះជាគំលាតតមែូវការ និងការដោះសែយនៅឆា្ងាយពីគា្នោ ធ្វើឲ្យការងរនៅក្នុង

ទីកែុងភ្នំពែញ មិនទាន់បានល្អនៅឡើយ»។

នៅថ្ងែទី២៦ ខែ មិថុន ឆា្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉េណេត 
សមជិកគណៈកម្មាធិការ កណា្តាលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា និង ឯកឧត្តម 

ចាន់ ចេសា្តេ អភិបាលនែគណៈអភិបាលខែត្តកំពត បានអញ្ជើញកាត់ 

ឬសសីម៉ាពែះវិហារ និងសមោ្ពោធសមិទ្ធផលនននៅវត្តភ្នំធំ ស្ថិតក្នុង 

ឃុំតាកែន សែុកឈូក ខែត្តកំពត។

ពែឹកថ្ងែទី១០ ខែមិថុន ឯកឧត្តម វេង សាខុន សមជិក គណៈ 
កម្មាធិការកណា្តាល គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្តែី កែសួងកសិកម្មរុកា្ខា បែមញ់ 
និងនែសាទ រួមជាមួយឯកឧត្តមឯកអគ្គរាជទូតហុីដែហុីសា ហូរីណ៉ាជិ (Hidehisa 
Horinouchi) ឯកអគ្គរាជទូត វិសាមញ្ញ និងពែញសមត្ថភាពបែទែសជប៉ុន បែចាំ
នៅកម្ពជុាបានអញ្ជើញចលូរមួជា   គណធបិតកី្នងុកម្មវធិដីាកំនូឈើ នងិសា្តារពែឈើ 
រៀបចំដោយមូលនិធិ  បរិសា្ថានរបស់អ៊ីអន(AEON) និងមជ្ឍមណ្ឌលសងែ្គោះសត្វ
ពែភ្នំតាម៉ា ។ ពិធីបែពែឹត្តិទៅភូមិខ្សាច់លប់ ឃុំតែពាំងសាប សែុកបាទី ខែត្តតាកែវ។ 
ឈើដែលបានដាំមនចំនួន ៧ ០០០ដើម ជាបែភែទ កូនឈើគែញូង បែង តែច 

ពែកឹថ្ងែទី៨ ខែមិថុន ឯកឧត្តម អិុន ចាន់ដា អភិបាលនែ 

គណៈអភិបាលខែត្តពែះវិហារ អមដំណើរដោយអភិបាលរងខែត្ត បែធាន 

មន្ទរីសាធារណការខែត្ត អាជា្ញាធរមូលដា្ឋាន អញ្ជើញចុះពិនិត្យការដា្ឋានសា្ថាបន   

ផ្លវូកែលកសូ៊បែវែង ៣០០ ម៉ែតែទទឹង ៧ ម៉ែតែ អនុវត្តដោយមន្ទរី   

សាធារណការខែត្តស្ថតិនៅភូមិថ្ម ីសង្កាត់កំពង់បែណាក កែងុពែះវិហារ។

ពរពែល ចែស កកោះ ធ្នង់ ពែីង ទែយឹង កណ្តឹងដំរី ពពាលខែ និងកែឡាញ់  ។

ថ្ងែទី១៤ ខែមិថុន ឯកឧត្តម ឈុន ឈន់ សមជិកគណៈកម្មាធិការ  

កណា្តាលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា បែធានកែុមបែឹក្សាខែត្តកំពង់ធំ និង 

ឯកឧត្តម សុខ លូ អភិបាលនែគណៈ អភិបាលខែត្តបាន ទៅសួរសុខទុក្ខ   

លោក សឺន សព្ទ័ បែធានកែុមបែឹក្សាសែុកបារាយណ៍ ដែលមនជំងឺ សមែក 

ព្យាបាលនៅមន្ទីរពែទ្យបង្អែក បារាយណ៍សន្ទុក ក្នុងសែុកបារាយណ៍ 

ខែត្តកំពង់ធំ។
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ថ្ងែទី០២ ខែមិថុន ឆា្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉េណេត សម
ជិកកែុមការងរយុវជនគណបក្សថ្នោក់កណា្តាល និងជាអនុបែធានកែុម
ការងរថ្នោក់កណា្តាលចុះជួយខែត្តកំពង់ចាម និងខែត្តត្បូងឃ្មុំ ទទួល 
បន្ទុកការងរយុវជន បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបិទយុទ្ធនការ
ឃោសនបោះឆ្នោតជែើសរីសកែុមបែឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៤។

នៅពែឹកថ្ងែទី១៨ ខែឧសភា ឆា្នោំ២០១៧ កែមកិច្ចសហបែតិបតិ្តការ
រវាងកែុមការងរយុវជនគណបក្សថ្នោក់កណា្តាល និងមូលនិធិខនរា៉ាត 
អាឌិនណោអែរ វគ្គបណ្តុះបណា្តាលពងែឹងសមត្ថភាពដល់បែក្ខភាពជា
យុវជនកែុមបែឹក្សាឃុំ សង្កាត់តែូវបានរៀបចំឡើង នៅទីសា្នោក់ការគណ 
បក្សខែត្តកំពង់ចាម ដែលមនបែក្ខភាពជាយុវជនកែុមបែឹក្សាឃុំ-
សង្កាត់ចូលរួមចំនួន ៧០រូប ក្នុងតំបន់៤ រួមមនខែត្ត កំពង់ចាម ត្បូងឃ្មុំ 
កែចែះ ស្ទឹងតែង កំពង់ធំ រតនគិរី មណ្ឌលគិរី កែមបែធានបទបី ទី១ ការគែប់គែងយុទ្ធនការបោះឆ្នោត ទី២ ការធ្វើយុទ្ធនការតាមខ្នងផ្ទះ និងទី៣ 
ការបែើបែស់បណា្តាញព័ត៌មនសង្គម Facebook ជាដើម។

ថ្ងែទី២១ ខែឧសភា ឆា្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តម ទែសរដ្ឋមន្តែី លី ធុជ 
សមជិកគណៈកម្មការកណា្តាល និងជាអនុបែធានកែុមការងរថ្នោក់ 

កណា្តាលចុះជួយខែត្ត ឯកឧត្តម មួង ប៉យ សមជិក គណកម្មការ 

កណា្តាល បែធានគណបក្សខែត្តរតនគិរី និងលោកជំទាវ កេវ 
សាវឿន អនុបែធានកែុមការងរយុវជនគណបក្សខែត្ត បានចូលរួម 

ថ្ងែទី២១ ខែឧសភា ឆា្នោំ២០១៧ គែឹះសា្ថានឧត្តមសិក្សាក្នុងរាជធានី
ភ្នំពែញ (ក៧៧) បានរៀបចំពិធីបញ្ចូលសមជិកសកម្មជន ក៧៧ 
ចំនួន ៧៧៨នក់ កែមអធិបតីភាពឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ 
អនុបែធានគណៈចលនយុវជន។

ថ្ងែទី២២ ខែឧសភា ឆា្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តម សួន បវរ សមជិក
កែុមការងរយុវជនគណបក្សថ្នោក់កណា្តាល និងជាបែធានកែុមការងរ
យុវជនបក្សខែត្តបន្ទាយមនជ័យ បានចុះជួបសមជិកតាមខ្នងផ្ទះ 
ដើម្បីណែនំរបៀបគូសសន្លឹកឆ្នោត នពែលបោះឆ្នោតជែើសរីស   
កែុមបែឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ខាងមុខនែះ។

ថ្ងែទី២៧ ខែឧសភា ឆា្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ សមជិក
កែុមការងរយុវជនគណបក្សថ្នោក់កណា្តាល និងជាបែធានជនបង្គល
យុវជនសែុកចំការលើ បានរួមពិធីសំណែះសំណាលជាមួយបែក្ខជន   
កែុមបែឹក្សាឃុំ អាណត្តិ៤ (២០១៧-២០២២) និងមែភូមិ ក្នុងឃុំជយោ 
សែុកចំការលើ ខែត្តកំពង់ចាម កែមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ហ៊ុន 

ថ្ងែទី២០ ខែឧសភា ឆា្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តម ងិន បាណាល់ បែធាន   
កែុមការងរយុវជនគណបក្សខែត្តពែវែង និងកែុមការងរ យុវជន 
គណបក្សខែត្ត ចូលរួមជាមួយ ឯកឧត្តម ស្បោង សារា៉េត បែធាន   
គណ:កម្មាធិការបក្សខែត្តពែវែង បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពចូលរួម          
ក្នុងពិធីបើកយុទ្ធនការឃោសនបោះឆ្នោតកែុមបែឹក្សា ឃុំ សង្កាត់ 
នៅសង្កាត់កំពង់លាវ កែុងពែវែង ដោយមនការចូលរួមចែើនកុះករពី   
សកម្មជនយុវជនគណបក្ស។

ក្នុងពិធីសំណែះសំណាល ជាមួយកែុមការងរយុវជនបក្សតាមបណា្តាសាខាកែុងសែុក សរុបអ្នកចូលរួមបែមណ ៥២០នក់។

មា៉េនិត និងជាបែធានកែុមការងរថ្នោក់កណា្តាល គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ចុះជួយ សែុកចំការលើ ខែត្តកំពង់ចាម។
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ថ្ងែទី០២ ខែមិថុន ឆា្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តម សុខ លូ                    
សមជិកកែុមការងរយុវជន គណបក្សថ្នោក់កណា្តាល បែធាន 
គណបក្សខែត្ត នងិជាបែធាន   កែមុការងរយវុជនគណបក្សខែត្ត 
បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាព ក្នុងពិធីបិទយុទ្ធនការឃោសន
បោះឆ្នោតជែើសរីសកែុមបែឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិ ទី៤ នៅ 
ក្នុងកែុងស្ទឹងសែន ខែត្តកំពង់ធំ។

ថ្ងែទី២៤ ខែឧសភា ឆា្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តម ហេង សុខណាង              
សមជិកកែុមការងរយុវជនគណបក្សថ្នោក់កណា្តាល បែធានកែុម  
ការងរយុវជនគណបក្សខែត្តសា្វាយរៀង រួមជាមួយ លោក ហួត ឃងវែង 
លោក តូច ប៉ូលីវា៉ា អនុបែធានយុវជនខែត្តសា្វាយរៀង បានចុះសួរសុខ
ទុកបែជាពលរដ្ឋតាមខ្នងផ្ទះ និងបានចុះពន្យល់ពីគោលនយោបាយ 

ថ្ងែទី១៧ ខែឧសភា ឆា្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តម ជេុន ថេរា៉េវ៉េត         
សមជិកកែុមការងរយុវជនគណបក្សថ្នោក់កណា្តាល និងជាបែធាន 
កែុមជន បង្គលថ្នោក់កណា្តាល ទទួលបន្ទុកយុវជនសែុកពែឈរ 
បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណា្តាលដល់ភា្នោក់ងរ 
គណបក្ស និងអ្នកសង្កែតការណ៏ចំនួន ២៣០នក់ នៅគណបក្សសែុក 
ខែត្តកំពង់ចាម។

ថ្ងែទី៣១ ខែឧសភា ឆា្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តម ភុន សារពេជេ 
សមជិកកែុមការងរយុវជនថ្នោក់ កណា្តាល និងជាបែធានកែុមការងរ    

យុវជនគណបក្សខែត្តកំពត និងកែុមការងរបានចុះជួបរំលឹកគោល-

ការណ៍របស់ គណបក្ស ដល់ថ្នោក់ដឹកនំកែុមការងរយុវជនគណបក្ស   

បែជាជនកម្ពុជា សែុកជុំគីរី ខែត្តកំពត។

ថ្ងែទី២៥ ខែឧសភា ឆា្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តម សារុន ឬទ្ធេ 
សមជិកកែុមការងរ យុវជនគណបក្សថ្នោក់កណា្តាល បានចុះ 
ធ្វើសកម្ម ភាពឃោសន ចែក នងិពន្យលគ់ោលនយោបាយបក្ស 
និងពន្យល់ ពីរបៀបគូសសន្លឹងឆ្នោត តាមខ្នងផ្ទះ នៅភូមិល្ងៀង 
ឃុំល្ងៀង សែុកត្បូងឃ្មុំ ខែត្តត្បូងឃ្មុំ។

ថ្ងែទី០២ ខែមិថុន ឆា្នោំ២០១៧ លោក សោម ពិសិដ្ឋ             
សមជិកកែុមការងរ យុវជនគណបក្សថ្នោក់កណា្តាល និងកែុម 
ការងរ បានរៀបចំក្បួនដង្ហែបិទយុទ្ធនការឃោសនបោះ-
ឆ្នោតកែុមបែឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ របស់គណបក្ស 
បែជាជនកម្ពុជាខែត្តកែប។

ថ្ងែទី១៧ ខែឧសភា ឆា្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តម សែី សុភ័ក្តែ សមជិកកែុមការ

ងរយុវជនគណបក្សថ្នោក់កណា្តាល និងជាបែធានកែុមការងរយុវជនខែត្តកំពង់

ចាម បានដឹកនំសមជិកកែុមការងរបើកវគ្គបណ្តុះបណា្តាលអ្នកសង្កែតការណ៍ 

យុវជនទូទាំងសែុកកងមស នូវគោលការណ៍ ៣ ចំណ៉ាចដូចខាងកែម  ៖

១.តែូវតែច្បាស់លាស់ចំពោះគណបក្ស។ ២.តែូវតែកា្លាហាន ហា៊ានការពារ

ផលបែយោជន៍បក្សហើយបើឃើញភាពមិនបែកែតីកើតឡើង ពិសែសសកម្ម

បក្ស ក៏ដូចជា    របៀបនែការគូសសន្លឹកឆ្នោតក្នុងសែុកចន្ទាែ ខែត្តសា្វាយរៀង។

ភាពខុសឆ្គងរបស់បក្សបែឆាំង តែូវបែប់់ភា្នោក់ងរគណបក្សបែជាជនឲ្យមនចំណាត់ការប្ដឹង។  ៣.មិនតែូវរត់ចោលការិយល័យបោះឆ្នោតជាដាច់ខាត។
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គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា បានបដិសន្ធិនៅថ្ងែទី ២៨ ខែមិថុន ឆា្នោំ១៩៥១ ដោយមនឈ្មាះដើមថ " បក្សបេជាជនបដិវត្តន៍ខេ្មរ" ដែលមនបែភពពី
ចលនតស៊ូរបស់បែជាជនកម្ពុជាបែឆាំងអាណានិគមនិយមបារាំង ដើម្បីឯករាជ្យជាតិ។ ចាប់តាំងពីពែលបដិសន្ធិរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគណបក្សបានបែកាន់ខា្ជាប់នូវ 
គោលបំណង និងឧត្តមគតិរបស់ខ្លួន គឺឈរនៅខាងបែជាជន ផ្សារភា្ជាប់រួមសុខរួមទុក្ខជាមួយបែជាជន ខិតខំបែមូលកម្លាំងបែជាជាតិទាំងមូល ដែលមនឧត្តមគតិស្នែហា
ជាតិមតុភូមិ សែឡាញ់លទ្ធិបែជាធិបតែយ្យ និងសន្តិភាព ដោយមិនបែកាន់ឋានៈជីវភាព ជនជាតិ ជំនឿ សាសន អតីតកាល ដើម្បីរួមកម្លាំងគា្នោការពារមតុភូមិ 
ការពារសមិទ្ធផលសង្គមជាតិ និងកសាងបែទែសកម្ពុជាមួយ ឯករាជ្យ សន្តិភាព សែរីភាព អព្យាកែឹត បែជាធិបតែយ្យ និងវឌ្ឍនភាពសង្គម ។ រយៈពែល ៦៦ឆា្នោំកន្លងមកនែះ 
ជាពិសែសបន្ទាប់ពីថែជ័យជម្នះ ៧ មករា ឆា្នោំ១៩៧៩ គណបក្សបានសមែចសា្នោដែធំៗជាបែវត្តិសាសែ្តយ៉ាងចែើនជូនជាតិ និងបែជាជន។

ខាងកែមនែះគឺជាកាលបែវត្តិសំខាន់ៗរបស់គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាៈ

 ថ្ងែទី ២៨ ខែមិថុន ឆា្នោំ១៩៥១ មហាសន្និបាតលើកទី១ បង្កើត              
"បក្សបែជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរ" ដែលបែពឹត្តទៅនៅតំបន់រំដោះ។ មហាសន្និ-
បាតបានជែើសតាំងក្បាលម៉ាសុីដឹកនំរបស់បក្ស និងសមែចមគា៌តស៊ូ  
បែឆាំងពួកអាណានិគមនិយម ដើម្បីដណ្តើមឯករាជ្យជូនជាតិ ។ ចលន 
តស៊ូរបស់បែជាជនកែមការដឹកនំរបស់បក្សបែជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរបានរួម  
វិភាគទានយ៉ាងធំធែង ចំពោះជោគជ័យនែចលនកែកឈររបស់បែជាជន
ទូទាំងបែទែស ដើម្បីដណ្តើមឯករាជ្យជាតិ នថ្ងែទី៩ ខែវិច្ឆកា ឆា្នោំ១៩៥៣ 
កែមពែះរាជបូជនីយកិច្ចនែ ពេះករុណាពេះបាទសម្តេច ពេះ 
នរេត្តម សីហនុ ពេះមហាក្សតេនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា
ជាទីគោរពសកា្ការៈ ។ បន្ទាប់ពីបែទែសទទួលបានឯករាជ្យហើយបក្ស       
បានបន្តធ្វើសកម្មភាពនយោបាយ ដើម្បីការពារខឿនឯករាជ្យ សន្តិភាព 
និងអព្យាកែឹតភាពរបស់កម្ពុជា បែឆាំងការជែៀតជែករបស់បរទែស ពែម
ទាំងជំរុញការតស៊ូទាមទារលើកស្ទួយសិទ្ធិសែរីភាព បែជាធិបតែយ្យ និង 
កែបែជីវភាពរស់នៅរបស់បែជាជន ។ ពែលបែទែសជាតិធា្លាក់ក្នុងភ្លើង 
សងែ្គាមពីឆា្នោំ១៩៧០-១៩៧៥ បន្ទាប់ពីរដ្ឋបែហារថ្ងែទី ១៨ មីន ដែលបង្ក 
ដោយពួកលន់នល់ និងកម្លាំងអមិត្ត បក្សបានបន្តការតស៊ូបែយុទ្ធរំដោះជាតិ 
ដោយធ្វើជាកម្លាំងស្នូលនៅក្នុងរណសិរ្សរួបរួមជាតិកម្ពុជារហូតទទួលបាន
ជ័យជម្នះនថ្ងែ ១៧ ខែមែសា ឆា្នោំ ១៩៧៥ ។ ចាប់ពីពែលនោះ បក្សបែជាជន 
បដិវត្តខ្មែរ ដែលតែូវពួកបែល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត ប្លន់សិទ្ធិដឹកនំទាំង
សែុងតែូវបំផ្លាញខ្ទែចខ្ទីទាំងខាងនយោបាយ សតិអារម្មណ៍ និងចាត់តាំង។ 
 ថ្ងែទី ២៨-៣០ ខែកញ្ញា ឆា្នោំ ១៩៦០ មហាសន្និបាតលើកទី២ 

បែពែឹត្តទៅនៅរាជធានីភ្នំពែញ ។ មហាសន្និបាតបានសមែចមគា៌តស៊ូក្នុង
សភាពការណ៍ថ្មីអនុម័តបណា្តាខ្លឹមសារកែសមែួលលក្ខន្តិកៈបក្ស និងបោះ
ឆ្នោតជែើសតាំងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិម ដែលមនលោក ទូ សាមុត 
ជាលែខា ។  
 ថ្ងែទី ២ ខែ ធ្នូ ឆា្នោំ ១៩៧៨ កម្មាភិបាល បក្ខជនយុទ្ធជន យុទ្ធនរី     

ស្នែហាជាតិនែបក្សបែជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរ ដែលបានភៀសខ្លួនរួចផុតពីការ
កាប់សម្លាប់របស់ពួក ប៉ុល ពត បានបែមូលផ្តុំរួបរួមគា្នោបង្កើតរណសិរ្សសាមគ្គី 
សង្គែះជាតិកម្ពុជា ដែលបានបែកាសជាសាធារណៈដល់ជនរួមជាតិ និង
ពិភពលោកក្នុងមហាមិទ្ទិញនៅភូមិជើងឃ្លូ ឃុំជើងឃ្លូ (បច្ចុប្បន្ន ឃុំ ២ ធ្នូ) 
សែុកស្នួល ខែត្តកែចែះ ។ គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សដែលរួមមន  
សម្តែច ហេង សំរិន សម្តែច ជា សុីម សម្តែច ហ៊ុន សេន និងឥស្សរជន 
១១រូប ទៀត បានបែកាសចែញនូវគោលការណ៍ ១១ចំណ៉ាច ជាបែវត្តិសាស្តែ ។
 ថ្ងែទី ៥-៨ ខែមករា ឆា្នោំ ១៩៧៩ មហាសន្និបាតលើកទី ៣ មនបក្ខជន 

ចំនួន ៦២រូប តំណាងឲ្យបក្ខជនជាង ២០០នក់ ដែលនៅមនជីវិតរួចផុត
ពីការកាប់សម្លាប់របស់ពួក ប៉ុល ពត បានជួបបែជុំដើម្បីកំណត់ទិសដៅជា
យុទ្ធសាសែ្តសំខាន់ៗរបស់បក្ស ។ មហាសន្និបាតបានអនុម័តកម្មវិធី      
នយោបាយថ្មី ក្នុងនោះបានកំណត់ភារកិច្ចជាមូលដា្ឋានចំពោះមុខ គឺវាយ 
ផ្តួលរំលំ របបបែល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត ដើម្បីសងែ្គោះជាតិ និងបែជាជន 

អនុម័តលក្ខន្តិកៈបក្សថ្មី ជែើសតាំងក្បាលម៉ាសុីនដឹកនំបក្ស និងបានសមែច 
បងើ្កតគណៈចលនកសាងបក្សឡើងវិញ (កសាងបក្សឡើងវិញ ទាំងខាង 
នយោបាយ សតិអារម្មណ៍ និងចាត់តាំង)។
 ថ្ងែទី ២៦ ខែឧសភា ឆា្នោំ ១៩៨១ មហាសន្និបាតបក្សលើកទី៤          

បែរព្ធនៅទីកែុងភ្នំពែញដោយមនតំណាងចូលរួម ១៦២ រូប ។ មហា         
សន្និបាតបានអនុម័តរបាយការណ៍នយោបាយ កម្មវិធីសែដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច 
សមែប់រយៈពែលប៉ុន្មានឆា្នោំខាងមុខ របាយការណ៍អំពីការកសាងបក្ស 
អនុម័តលក្ខន្តិកៈបក្ស និងប្តូរឈ្មាះបក្សជា "បក្សបែជាជនបដិវត្តកម្ពុជា" ។ 
មហាសន្និបាតបក្ស បានបោះឆ្នោតជែើសតាំងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស
ថ្មី ដែលមនសមជិកពែញសិទ្ធិ១៩រូប និងបមែុង ២ រូប ។ មហាសន្និបាត 
កំណត់ថ ភារកិច្ចរួមជាយុទ្ធសាសែ្តក្នុងដំណាក់កាលនោះ គឺការពារឯក-
រាជ្យជាតិ និងកសាងមតុភូមិ ក្នុងនោះការការពារមតុភូមិជាភារកិច្ច 
ចំបងរបសប់ែជាជនកម្ពុជា ចំពោះការសា្តារសែដ្ឋកិច្ច តែូវយកការសា្តារ    
កសិកម្មធ្វើជាភារកិច្ចស្នូល ។
 ថ្ងែទី ១២-១៥ ខែមករា ឆា្នោំ ១៩៨៤ សន្និបាតកម្មាភិបាលទូទាំង  

បែទែសរបស់បក្ស បានឯកភាពលើតួនទីសំខាន់ៗរបស់កែុមសាមគ្គីបង្ក  
បងើ្កនផលនៅក្នុងចលនបដិវត្តន៍ ជាពិសែសលើភារកិច្ចបង្កបងើ្កនផល  
កសាងជនបទ និងពងែឹងរដ្ឋអំណាច ។ ឯកភាពលើទិសដៅ គោលបំណង 
និងខ្លឹមសារពងែឹងកែុមសាមគ្គីដែលជាសំខាន់ គឺការពងែឹងការងរគែប់គែង
មធ្យាបាយផលិតកម្ម កម្លាំងពលកម្ម ការបែងចែកភោគផល និងការងរ 
បណ្តុះបណា្តាលកម្មាភិបាល កែុមសាមគ្គី និងកម្មាភិបាលភូមិ-ឃុំ។
 ថ្ងែទី ២-៩  ខែវិច្ឆិកា ឆា្នោំ ១៩៨៤ សន្និបាតកម្មាភិបាលទូទាំងបែទែស

របស់បក្ស បានអនុម័តសែចក្តីសមែចចិត្តស្តីពីបញ្ហាសំខាន់ៗជាបន្ទាន់មួយ
ចំនួននែការងរសតិអារម្មណ៍ សែចក្តីសមែចចិត្តស្តីពីគោលនយោបាយ 

កាលប្រវត្តិសំខាន់ៗរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន និងយុទ្ធមិត្តក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចាត់តាំង
កងកម្លាំងបែដាប់អាវុធសាមគ្គីសង្គែះជាតិកម្ពុជា

ដែលចែញមុខជាផ្លូវការនៅថ្ងែទី ១២ ខែ ឧសភា ឆា្នោំ១៩៧៨
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ចំពោះកសិករ ចំពោះជនជាតិភាគតិច និងចំពោះសែដ្ឋកិច្ចផលិតកម្ម 
ឯកជន ។ អង្គសន្និបាតបានបោះឆ្នោតជែើសតាំងសមជិកបមែុងបំពែញ 
បនែ្ថមឲ្យគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សចំនួន ៨រូប ទៀត ។
 ថ្ងែទី ១៣-១៦ ខែតុលា ឆា្នោំ ១៩៨៥ មហាសន្និបាតតំណាងទូទាំង

បែទែសលើកទី៥ របស់បក្សបែជាជនបដិវត្តកម្ពុជាបានឯកភាពលើរបាយ-
ការណ៍នយោបាយដែលបានកំណត់ភារកិច្ចរួមជាយុទ្ធសា្រស្ត គឺការពារ 
ឯករាជ្យជាតិ កសាងមតុភូមិឈានឡើងជាជំហានៗ ក្នុងនោះភារកិច្ចចំបង 
គឺការពារមតុភូមិ ការពារសមិទ្ធផលបដិវត្តន៍ ។ មហាសន្និបាតបានកំណត់
កម្មវិធីសា្តារ និងពងែីកសែដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច ៥ឆា្នោំ លើកទី១ (១៩៨៦-
១៩៩០) និងអំពីភារកិច្ចកសាងបក្សក្នុងដំណាក់កាលថ្មី ។ មហាសន្និបាត
បានបោះឆ្នោតជែើសតាំងសមជិក គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស៤៥ រូប 
ក្នុងនោះមនសមជិកបមែុង ១៤រូប បោះឆ្នោតជែើសតាំង  សម្តែច ហេង សំរិន 
ជាអគ្គលែខានែគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស បោះឆ្នោតជែើសតាំងការិយ-
ល័យនយោបាយមជ្ឈិមបក្សចំនួន ៩រូប និងសមជិកបមែុងការិយល័យ 
នយោបាយចំនួន ២រូប ។
 ថ្ងែ ៥-១២ ខែមែសា ឆា្នោំ១៩៨៩ សន្និបាតកម្មាភិបាលទូទាំងបែទែស

បានឯកភាពលើរបាយការណ៍អំពីសភាពការណ៍កម្ពុជារយៈពែល ១០ ឆា្នោំ 
(១៩៧៩-១៩៨៩) និងទិសដៅសំខាន់ៗ ១៩៨៩-១៩៩០ និងបណា្តា 
ឆា្នោំបន្ត ពែមទាំងបានអនុម័តគោលនយោបាយថ្មីចំនួន៥ គឺគោលនយោបាយ 
គែប់គែង និងបែីបែស់ដីធ្លី គោលនយោបាយ ចំពោះកសិករ គោល 
នយោបាយចំពោះ ផលិតកម្ម អាជីវកម្ម កសិកម្ម តាមរបៀបបែវាស់ដែ 
គោលនយោបាយចំពោះ ឧស្សាហកម្មតូច និងសិប្បកម្មក្នុងកែបខណ្ឌ   

សែដ្ចកិច្ចគែួសារ ឯកជន សមូហភាព និងរដ្ឋចមែុះឯកជន និងគោលនយោ- 
បាយដឹកជបញ្ជូនឯកជន ។ សន្និបាតបានបោះឆ្នោតបំពែញសិទ្ធិគណៈ  
កម្មាធិការមជ្ឈិម ៧រូប បោះឆ្នោតជែើសតាំងបំពែញបនែ្ថមសមជិកគណៈ
កម្មាធិការមជ្ឈិមចំនួន ១១រូប និងបោះឆ្នោតជែើសតាំងបំពែញបនែ្ថមសម
ជិកបមែុងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមចំនួន ១០រូប ។
 ថ្ងែ ១៧-១៨ ខែតុលា ឆា្នោំ១៩៩១ មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាង   

ទូទាំងបែទែសបានអនុម័តកម្មវិធីនយោបាយ អនុម័តលក្ខន្តិកៈ កែបែថ្មី 
និងបានប្តូរឈ្មាះបក្សពី បក្សបែជាជនបដិវត្តកម្ពុជា មកជា គណបក្ស 
បែជាជនកម្ពុជា ហើយបានសមែច 
អំពីរូបសញ្ញារបស់គណបក្ស ដែល 
មនរូបបែសាទកំពូល៥ ។ មហា 
សន្និបាតបានគាំទែទាំងសែុងនូវបទ
អន្តរាគមន៍របសស់មែ្តច ហ៊ុន សេន 
ដែលបានធ្វើការវាយតម្លែលើទិដ្ឋភាព
សំខាន់ៗនែសភាពការណ៍កម្ពុជា និង 
លើក ទិសដៅ ជំរុញអនុវត្តកម្មវិធី 
នយោបាយរបស់គណបក្ស ។ ក្នុង 
អំឡុងពែលនែមហា សន្និបាត វិសាមញ្ញ 
នែះ អនុវត្តតាមលក្ខន្តិកៈកែបែថ្មី 
សន្និបាតគណៈកម្មាធិការ កណា្តាល 
លើកទី ១៤ បាន សមែចៈ

- ផ្ទែរសមជិកពែញសិទ្ធិ និង  
សមជិក បមែុងទាំងអស់ នែគណៈ  
កម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស (ពែញសិទ្ធិ៤៦រូប និងបមែុង ១០រូប ) មកជាសមជិក
គណៈកម្មាធិការកណា្តាលមនចំនួន ៥៦ រូប។

- ផ្ទែរសមជិកការិយល័យ នយោបាយ និងសមជិកគណៈ 
លែខាមជ្ឈិមបក្សទាំងអស់ (សមជិកការិយល័យនយោបាយពែញសិទ្ធិ 
១៣រូប បមែុង ៣រូប និងសមជិកគណៈលែខាមជ្ឈិមបក្ស ១រូប ) 
មកជាសមជិកគណៈអចិនែ្តយ៍ គណៈកម្មាធិការកណា្តាលមន ចំនួន 
១៧រូប (គណៈលែខាមជ្ឈិមបក្សចាស់មន ៦រូប ៈ

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

-  តែងតាំង សម្តែច ហេង សំរិន ជាបែធានកិត្តិយសគណបក្ស។
- ជែើសតាំង សម្តែច ជា សុីម ជាបែធានគណបក្ស និងសម្តែច                 

ហ៊ុន សេន ជាអនុបែធានគណបក្ស ។
 ថ្ងែ ២៨ -២៩ ខែកក្កដា ឆា្នោំ១៩៩២ មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាង 

រូបសញ្ញាគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា

ដែលបានអនុម័តក្នុងមហាសន្និបាត

វិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងបែទែស

ថ្ងែទី ១៧- ១៨ ខែតុលា ឆា្នោំ

១៩៩១

សម្តែចអគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា សុីម អញ្ជើញសួរសុខទុក្ខ

បែជាជននៅតំបន់រំដោះ កាលពីចុងឆា្នោំ ១៩៧៨

សម្តែច ហេង សំរិន បែធានរណសិរ្យ សម្តែច ជា សុីម អនុបែធានរណសិរ្យ 

ធ្វើដំណើរតែួតពល ក្នុងឱកាសពិធីមីទ្ទីញបែកាសរណសិរ្យ

សាមគ្គីសង្គែះជាតិកម្ពុជា
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ទូទាំងបែទែស របស់គណបក្សមន តំណាងចូលរួម៦២៣ រូប បាន             
ឯកភាព លើការវាយតម្លែសភាពការណ៍កម្ពុជា ក្នុងអំឡុងពែលអនុវត្តកិច្ច 
ពែមពែៀងទីកែុងបា៉ារីស និងទិសដៅខាងមុខ អនុម័តការកែសមែួលចំណ៉ាច 
មួយចំនួននែលក្ខន្តិកៈគណបក្ស ក្នុងនោះមនការកែបែរូបសញ្ញាគណ- 
បក្ស ដោយប្តូររូបបែសាទកំពូល ៥ និងជំនួសមកវិញដោយរូប ពែបស 
នៅកណា្តាល ។ បែគល់សិទ្ធិជូនគណៈអចិន្តែយ៍ គណៈកម្មាធិការកណា្តាល 
កំណត់រូបសញ្ញា ថ្មីនៅពែលចាំបាច់ និងកែបែអក្សរកាត់នូវឈ្មាះគណបក្ស
ពី គ.ប.ប.ក មកជា បែ.ជ ។ មហាសន្និបាត បាន បោះឆ្នោត ជែើសតាំងបំពែញ 
បនែ្ថម សមជិកគណៈកម្មាធិការ កណា្តាល ចំនួន ១៩ រូប ដែលធ្វើឲ្យ ចំនួន 
សមជិកគណៈកម្មាធិការ កណា្តាល 
នែគណបក្សសរុបមន ៧៥ រូប ។ 
ផែ្អកលើមលូដា្ឋាន                 សែចក្តសីមែច 
ចិត្តខាងលើនែះ អង្គបែជុំគណៈ-
អចិន្តែយ៍ គណៈកម្មាធិការកណា្តាល 
ថ្ងែទី ២៣ ខែកញ្ញា ឆា្នោំ ១៩៩២ 
ដោយមនការចូលរួម ពីមនែ្តីដឹកន ំ
របសគ់ណបក្សនែកែសួង សា្ថាប័ន 
និងខែត្ត កែុង បានសមែចកែបែ 
រូបសញ្ញា គណបក្សជាថ្មីពីរូប 
ពែបស មកជា ទែវតាបាចផ្កា វិញ ។
 ថ្ងែ ២៤-២៧ ខែមករា 

ឆា្នោំ១៩៩៧ មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញ
តំណាងទូទាំងបែទែស  របស់គណ-
បក្សបានអនុម័តជាឯកច្ឆ័ន្ទ សែចក្តី 
បែកាសស្តីពី កម្មវិធីនយោបាយ 
របស់គណបក្ស ដើម្បីសា្តារ និងអភិវឌ្ឍ 
បែទែសជាតិ រយៈពែលខាងមុខ      
អនុម័តខ្លឹមសារ កែសមែួលចំណ៉ាច 
មួយចំនួននែលក្ខន្តិកៈ  គណបក្ស 
ក្នុងនោះមនការកំណត់ អំពីបទភែ្លង 
និងចមែៀងរបស់គណបក្ស ។ មហា-
សន្នបិាត បានបោះឆ្នោតជែើសតាងំ 
បំពែញបនែ្ថម សមជិកគណៈ  
កម្មាធិការកណា្តាលចំនួន ៨៥រូបដែល
ធ្វើឲ្យចំនួនសមជិកគណៈកម្មាធិការ
កណ្តាលនៃគណបក្សសរុបមាន 
១៥៣រូប ។
 ថ្ងែ ១៩ មិថុន ឆា្នោំ១៩៩៨ មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញាតំណាងទូទាំង

បែទែសមនតំណាងចូលរួម ៧៦៨នក់ បានអនុម័តរបាយការណ៍ស្តីពី  
សភាពការណ៍ការងររបស់គណបក្ស និងទិសដៅភារកិច្ចឆ្ពោះទៅកាន់ការ
បោះឆ្នោតថ្ងែទី ២៦ ខែកក្កដា ឆា្នោំ១៩៩៨ អនុម័តសែចក្តីថែ្លងការណ៍  
នយោបាយរបស់គណបក្ស សមែប់ការបោះឆ្នោត និងអនុម័តខ្លឹមសារបំពែញ
បនែ្ថមនែលក្ខន្តិកៈគណបក្ស ស្តីពីការរំសាយ ការរួមបញ្ចូលគា្នោ និងការធ្វើ 
សម្ព័ន្ធភាពគណបក្ស ។
 ថ្ងែ ២៤-២៥ មែសា ឆា្នោំ២០០៣ មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាង  

ទូទាំងបែទែសមនតំណាងចូលរួមចំនួន ៧០៧នក់ បានអនុម័តរបាយកាណ៍

ស្តីពីសភាពការណ៍ និងភារកិច្ចរបស់គណបក្សតាំងពីកែយមហា សន្និបាត
វិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងបែទែសនខែមករា ឆា្នោំ១៩៩៧មកដល់បច្ចុប្បន្ន        
និងទិសដៅភារកិច្ចរបស់គណបក្សសមែប់រយៈពែលបន្ត អនុម័តសែចក្តី
បែកាសស្តីពីកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្ស ដើម្បីកសាងនិងការពារ  
បែទែសជាតិសមែប់ឆា្នោំ២០០៣-២០០៨ ដោយកំណត់ច្បាស់អំពីចក្ខុវិស័យ
យុទ្ធសាសែ្ត និងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍បែទែសជាតិលើគែប់វិស័យរបស់
គណបក្ស ។ មហាសន្និបាតបានគាំទែជាឯកច្ឆ័ន្ទនូវការមែចរបស់គណៈ 
អចិន្តែយ៍គណៈកម្មាធិការកណា្តាល ដែលបានជែើសតាំងសមែ្តច ហ៊ុន សេន 
អនុបែធានគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ជាបែក្ខជនរបស់គណបក្សសមែប់    
តំណែងនយករដ្ឋមនែ្តីក្នុងនីតិកាលទី៣ ។
 ថ្ងែ ២៨-២៩ មករា ឆា្នោំ២០០៥ សន្តិបាតគណៈកម្មាធិការកណា្តាល

លើកទី៣១ អាណត្តិទី៥ របស់គណបក្ស បានអនុមត័របាយការណ៍ស្តីពី 
សភាពការណ៍ និងទិសដៅភារកិច្ចរបស់គណបក្សរយៈពែលបន្ត និង         
បោះឆ្នោតជែើសតាំងបន្ថែមសមជិកគណៈអចិន្តែយ៍ គណៈកម្មាធិការ  
កណា្តាល ចំនួន ៨រូប ធ្វើឲ្យបរិមណសមជិកគណៈអចិន្តែយ៍គណៈកម្មា
ធិការកណា្តាលមន ២៨រូប ។ សន្និបាតបានសមែចតែៀមរៀបចំឆ្ពោះទៅ
កាន់ការបើកមហាសន្និបាត វិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងបែទែស របស់ គណបក្ស 
ដើម្បីតែួតពិនិត្យការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្សដែលអនុម័ត
ដោយមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងបែទែសន ខែមែសា ឆា្នោំ 
២០០៣ និងបោះឆ្នោតជែើសតាំងបំពែញបន្ថែមសមជិកគណៈកម្មាធិការ
កណា្តាល ។
 ថ្ងែ ២១-២៣ វិច្ឆិកា ឆា្នោំ២០០៥ មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាង   

ទូទាំងបែទែសមនតំណាងចូលរួមចំនួន ៨៧០រូប ។ មហាសន្និបាតបាន  
អនុម័តរបាយការណ៍ ស្តីពីលទ្ធផលនែការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់  
គណបក្សពីឆា្នោំ ២០០៣ ដល់ឆា្នោំ២០០៥ និងទិសដៅភារកិច្ចឆា្នោំ២០០៦ ។ 
មហាសន្នបិាត បានកណំតគ់ោលដៅចម្បងរបសគ់ណបក្ស សមែបរ់យៈពែល 
យូរអង្វែង គឺការអភិវឌ្ឍបែទែសជាតិឲ្យរីកចមែើនបែកបដោយចីរភាពលើ
មូលដា្ឋាន ធានសន្តិភាព និងស្ថិរភាពដ៏គត់មត់ដើម្បីឲ្យបែជាជនគែប់ៗរូប
បានរស់នៅយ៉ាងសម្បូរសប្បាយសុខដុមរមន និងសុភមង្គល ។ មហា  
សន្និបាត បានបោះឆ្នោតបំពែញបន្ថែមសមជិកគណៈកម្មាធិការកណា្តាល
អាណតិ្តទី ៥ចំនួន ១២១រូប និងលុបឈ្មាះសមជិកគណៈកម្មាធិការ 
កណា្តាលចំនួន ៦ រូប ដែលបានទទួលមរណភាពធ្វើឲ្យបរិមណសមជិក 
គណៈកម្មាធិការកណា្តាលមនចំនួនសរុប ២៦៨ រូប ។ ទន្ទឹមនែះមហា        
សន្និបាតបានសមែចជាឯកច្ឆន្ទជែើសតាំងសម្តែច ហ៊ុន សេន អនុ 
បែធានគណបក្ស ជាបែក្ខជនសមែប់មុខតំណែងនយករដ្ឋមន្តែី នែរាជ      
រដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាសមែប់នីតិកាលទី៤ នែរដ្ឋសភា។
 ថ្ងែ ៣ មិន ឆា្នោំ២០០៧ សន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណា្តាលលើក   

ទី៣៣ បានពិភាក្សា និងអនុម័តរបាយការណ៍ស្តីពីសភាពការណ៍ និង                
ទិសដៅភារកិច្ចរបស់គណបក្សឆា្នោំ២០០៧ និងបោះឆ្នោតជើែសតាំងបនែ្ថម   
សមជិកគណៈអចិន្តែយ៍គណៈកម្មាធិការកណា្តាលចំនួន ២រូប គឺបង្កើន 
ពីចំនួន ២៨រូបដល ់៣០រូប។ សន្និបាតបានឯកភាពជាឯកច្ឆន្ទបែគល់ 
ភារកិច្ចជូនសម្តែច ហ៊ុន សេន ក្នុងនមជានយករដ្ឋមន្តែីនែរាជរដា្ឋាភិបាល
កម្ពុជា ពងែឹងបន្ថែមការដឹកនំដោះសែយបាតុភាពរំលោភដីធ្លីរដ្ឋឲ្យបាន  
មុឺងម៉ាត់ និងមនបែសិទ្ធភាព ដោយពុំមនការលើកលែងចំពោះសមសភា
ពណាមួយឡើយ ។
 ថ្ងែ ១២-១៣ មករា ឆា្នោំ២០០៨ មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាង 

រូបសញ្ញាគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា
(ពែបស) ដែលបានអនុម័ត

ក្នុងមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាង
ទូទាំងបែទែស

ថ្ងែទី ២៨- ២៩ /០៧ /១៩៩២

រូបសញ្ញាគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា

(ទែវតាបាចផ្កា) ដែលបានអនុម័តនៅ

ក្នុងសម័យបែជុំរបស់គណៈ

អចិន្តែយ៍គណៈកម្មាធិការកណា្តាល

(២៣.៩.១៩៩២)
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ទូទាំងបែទែសមនតំណាងចូលរួមចំនួន ៩០០រូប ។ មហាសន្និបាតបាន 

ឯកភាពទាំងសែុង ចំពោះការវាយតម្លែលទ្ធផលនែការអនុវត្តកម្មវិធីនយោ-

បាយរបស់គណបក្សពីឆា្នោំ២០០៣ដល់ឆា្នោំ ២០០៧ និងទិសដៅភារកិច្ចឆា្នោំ 

២០០៨។ មហាសន្និបាតបានអនុម័តកម្មវិធីនយោបាយ និងគោលការណ៍ 

១១ ខ របស់គណបក្សដើម្បីបន្តកសាង និងការពារមតុភូមិពីឆា្នោំ ២០០៨ 

ដល់ឆា្នោំ ២០១៣ ពែមទាំងបណា្តាភារកិច្ចឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតជែើស

តាំងតំណាងរាស្តែនីតិកាលទី ៤នថ្ងែទី ២៧ ខែកក្កដា ឆា្នោំ២០០៨ ។

 ថ្ងែ ២៥-២៦ ខែមែសា ឆា្នោំ២០០៩ សន្និបាតគណៈកម្មាធិការ  

កណា្តាលលើកទី ៣៤ អាណតិ្តទី ៥ មនតំណាងចូលរួមចំនួន ៨១៥រូប 

បានពិភាក្សា និងអនុម័តរបាយការណ៍ស្តីពីសភាពការណ៍ និងការងរ  

គណបក្សឆា្នោំ ២០០៨ និងទិសដៅភារកិច្ចឆា្នោំ ២០០៩ ក្នុងនោះមនការងរ 

សំខាន់ៗ ឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតជែើសរីសតំណាងកែុមបែឹក្សា រាជធានី 

ខែត្ត កែុង សែុក ខណ្ឌ អាណត្តិទី១ ហើយបានបោះឆ្នោតជែើសតាំងបន្ថែម

សមជិកគណៈអចិន្តែយ៍ នែគណៈកម្មាធិការកណា្តាលចំនួន  ៦រូប គឺបន្ថែម 

ពី ២៩រូបដល់ ៣៥រូប ។

 ថ្ងែទី ១៦-១៧ ខែមីន ឆា្នោំ២០១៣ មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាង

ទូទាំងបែទែសមនតំណាងចូលរួមចំនួន ២ ២៤៨ រូប ។ មហាសន្និបាត  

បានអនុម័តសែចក្តីបែកាស ស្តីពីកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្សបែជាជន

កម្ពុជា ដើម្បីកសាងនិងការពារមតុភូមិឆា្នោំ ២០១៣-២០១៨ ។ ទនឹ្ទមនែះ 

បានពិនិត្យ វាយតម្លែរាល់ការងរតែៀមរៀបចំរបស់គណបក្សគែប់ថ្នោក់           

ដើម្បីចូលរួមបែកួតបែជែងដណ្តើមជ័យជម្នះក្នុងការបោះឆ្នោតជែើសតាំង

តំណាងរាស្តែ នីតិកាលទី ៥ នៅថ្ងែទី២៨ ខែកក្កដា ឆា្នោំ២០១៣។ មហា 

សន្និបាតគាំទែជាឯកច្ឆ័ន្ទ បែក្ខភាពសម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ        

ហ៊ុន សេន ជានយករដ្ឋមន្តែីនែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជាសមែប់នីតិ 

កាលទី៥ នែរដ្ឋសភា និងនីតិកាលបន្តបន្ទាប់ទៀត ។

 ថ្ងែទី ៣០,៣១ ខែមករា -ថ្ងែទី១ខែកុម្ភៈ ឆា្នោំ២០១៥ មហាសន្និបាត

វិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងបែទែស មនតំណាងចូលរួមចំនួន ១ ៣៩៥ រូប។ 

មហាសន្និបាតបានវាយតម្លែយ៉ាងល្អិតល្អន់ ចំពោះការងរបោះឆ្នោតរបស់

គណបក្សទាំងចំណ៉ាចខា្លាំងចំណ៉ាចខ្សាយ ហើយបានដកសែង់មែរៀន 

ពិសោធន៍មួយចំនួនអំពីការបោះឆ្នោត ។

មហាសន្និបាតគាំទែចំពោះដំណើរការកែទមែង់ការបោះឆ្នោត ដែល    

បាននិងកំពុងបែពែឹត្តទៅសំដៅធានឲ្យការបោះឆ្នោតបន្តបន្ទាប់ទៀត មន 

លក្ខណៈកាន់តែបែសើរឡើង ដោយខិតខំបន្តដោះសែយរាល់បញ្ហាដែល

នៅសែសសល់ តាមរយៈការពងែីកវប្បធម៌នែការសន្ទនគា្នោនៅគែប់កមែិត 

ដោយឈរលើមូលដា្ឋានគោរពឧត្តមបែយោជន៍ជាតិ និងបែជាជនតាមគោល

ការណ៍នែលទ្ធិបែជាធិបតែយ្យ និងនីតិរដ្ឋ ។ មហាសន្និបាត កំណត់ទិសដៅ

ភារកិច្ចជំរុញការកសាងពងែឹងគណបក្សលើគែប់ផ្នែក សំដៅលើកកម្ពស់ 

គុណធម៌ សមត្ថភាព និងកម្លាំងដឹក នំរបស់គណបក្សឲ្យឆ្លើយតបនឹង  

សំណូមពរនែសភាពការណ៍ថ្មី និងធានការពារយ៉ាងរឹងមំរាល់សមិទ្ធផល

ដែលសមែចបានរយៈពែល ៣៦ឆា្នោំ កន្លងមកនែះ ។

មហាសន្និបាតបានសមែចកែសមែួលរចនសម្ព័ន្ធនែគណៈកម្មាធិការ

កណា្តាលពីចំនួន ២៦៨រូប ដល់ ៥៤៥រូប ដោយបានលុបឈ្មាះសមជិក

គណៈកម្មាធិការកណា្តាលដែលទទួលមរណភាព ២៧ រូប បញ្ចែញពី 

គណបក្ស ១រូប លាលែងដោយមូលហែតុសុខភាព ១រូប និងបោះឆ្នោត      

ជែើសតាំងបន្ថែមសមជិកគណៈកម្មាធិការកណា្តាល  ៣០៦រូប ដើម្បីបង្កើន 

ការដឹកនំនៅគែប់រចនសម្ព័ន្ធរបស់គណបក្ស ក្នុងសភាពការណ៍ថ្មីជា 

ពិសែសបង្កើនបរិមណមន្តែីសកម្ម វ័យក្មែង និងស្តែី ។ មហាសន្និបាត ជំរុញ

ដំណើរការកែទមែង់ដ៏ទូលំទូលាយ និងសុីជមែរបស់គណបក្សឲ្យមន  

បែសិទ្ធភាពខ្ពស់ ដោយកំណត់ថកំណែទមែង់គឺជាអាយុជីវិតរបស់ជាតិ 

និងរបស់គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ។

 ថ្ងែទី២០ ខែមិថុន ឆា្នោំ២០១៥ សន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណា្តាល

លើកទី៣៨  បានសម្តែងនូវមហាទុក្ខដ៏កែៀមកែំ ចំពោះមរណភាពរបស់ 

សម្តែចអគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា សុីម ជាទីគោរពសែឡាញ់ និងបាន 

ចារិកទុកនូវគំរូវីរភាព និងគុណូបការៈដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់សម្តែច ដែលមួយ

ជីវិតបានតស៊ូដើម្បីឯករាជ្យពិសែសបានចូលរួមដឹកនំសងែ្គោះជាតិពីរបប

បែល័យពូជសាសន៍ ដឹកនំសា្តារ កសាងផ្សះផ្សាបងែួបបងែួមជាតិ ការពារ 

និងអភិវឌ្ឍជាតិឲ្យមនការរីកចមែើនដូចបច្ចុប្បន្ន ។ សន្និបាតបានដំណើរ

ការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ និងដោយសម្ងាត់ ជែើសតាំងសមែ្តចអគ្គមហា

សែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន ជាបែធានគណបក្ស សម្តែចកែឡាហោម       

ស ខេង ជាអនុបែធានគណបក្ស និងសម្តែចវិបុលសែនភក្តី សាយ ឈុំ 
ជាអនុបែធានគណបក្ស ៕

semþcGKÁmhaBjacRkI 
ehg sMrin 
RbFanrdæsPa 

RbFankitþiysKNbkSRbCaCnkm<úCa

semþcGKÁmhaesnabtIeteCa 
h‘un Esn 
naykrdæm®nþI 

RbFanKNbkSRbCaCnkm<úCa
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លទ្ធផលមួយចំនួននៃវិស័យសៃដ្ឋកិច្ច

ចំណូលពន្ធដារខៃឧសភា
នៅក្នុងខែឧសភា ឆា្នោំ២០១៧ កន្លងទៅ អគ្គនយកដា្ឋានពន្ធដារបែមូល

ពន្ធអាករគែប់បែភែទបានចំនួនជាង ៥៥៤ពាន់លានរៀលឬបែមណ  
ជាង១៣៨,៥លានដុលា្លារអាមែរិក។ ដោយឡែកសរុបសមែប់រយៈពែល៥
ខែឆា្នោំនែះចំណូលពន្ធ-អាករសរុបបែមូលបានមនចំនួន ៤ ០៨២ ពាន់លាន 
រៀលឬបែមណ១ ០២០,៥០ លានដុលា្លារស្មើនឹង ៥៩,៤៩% នែផែនការ 
ច្បាប់។

តួលែខនែ ះបើបែៀបធៀបនឹងរយៈពែលដូចគា្នោនែឆា្នោំ២០១៦ ឃើញថ 
ចំណូលពន្ធ-អាករគែប់បែភែទសមែប់រយៈពែល៥ ខែឆា្នោំ២០១៧ បាន 
កើនឡើង ១ ២៤៩ ពាន់លានរៀល ឬបែមណ ៣១២,២៤ លានដុលា្លារ 
ឬស្មើនឹងអតែកំណើន ៤៤,០៩%។

គែសង្កែតឃើញមនការកើនឡើង ស្ទើរគែបប់ែភែទ ពន្ធជាពសិែស  
បែភែទពន្ធអាករសំខាន់ៗមនជាអាទិ៍ ពន្ធលើបែក់ចំណូលកើនឡើង 
៣៥,២%, ពន្ធលើបែក់បៀវត្សរ៍កើន៧,១ % និងអាករលើតម្លែបន្ថែម 
កើន៥៩,២០% ខណៈដែលអាករពិសែស កើនឡើង ១១,៣%។

ចំណូលពីប័ណ្ណទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរខ ែឧសភា
គែឹះសា្ថានអង្គរបានបែកាសថ ក្នុងខែឧសភា កន្លងទៅមនទែសចរ        

បរទែសដែលបានទិញប័ណ្ណចូលទស្សនរមណីយដា្ឋានអង្គរចំនួន ១៤៧ 
០១១ នកក់ើនឡើង ១៧,៤២ % បើបែៀបធៀបនងឹខែឧសភា ឆា្នោ២ំ០១៦។ 
រីឯចំណូលនៅខែឧសភា ឆា្នោំ២០១៧ ចំនួនសរុប ៦ ៦៦១ ០១២ ដុលា្លារ 
គឺកើនឡើង ៩១,៧៥% បើធៀបនឹងខែឧសភាឆា្នោំ២០១៦។

ក្នុងចំណោមចំណូលសរុប ៦.៦៦១.០១២ ដុលា្លារ បានបង់ចូលថវិកា 
ជាតិចំនួន ៦.៣៦៦. ៩៩០ ដុលា្លារ និងឧបត្ថម្ភមូលនិធិមន្ទីរពែទ្យគន្ធបុបា្ផាចំ
នួន ២៩៤.០២២ ដុលា្លារ។

បើគិតរយៈពែល៥ ខែចាប់ពីខែមករា ដល់ខែឧសភា ឆា្នោំនែះ ចំនួនភ្ញៀវ
ទែសចរបរទែសដែលបានទិញប័ណ្ណចូលទស្សនរមណីយដា្ឋានអង្គរមន
ចំនួន ១.០៩២.៣៧៧ នក់ កើនឡើង១២,៣០% បើធៀបនឹងរយៈពែល
ដូចគា្នោកាលពីឆា្នោំ២០១៦ ។ រីឯចំណូល 
សរុបចំនួន ៤៥.៩១៣.៦០២ ដុលា្លារ         
កើនឡើង ៦៤,១៣ % បើធៀបនឹង 
រយៈពែលដូចគា្នោកាលពីឆា្នោំ២០១៦។

សរុប អ្នកទែសចរបរទែសទិញ 
ប័ណ្ណ ចូលទស្សនរមណីយដា្ឋានអង្គរ
នៅខែមករា ឆា្នោំ២០១៧ មនចំនួន 
២៨៧.០៤១ នក់ ទទួលបានចំណូល 
សរុប ៨.៣០៤.៧៤០ ដុលា្លារ ខែកុម្ភៈ 
មនចំនួន ២៥១.៧៥៤ នក់ ទទួល 
បានចំណូលសរុប ១១.៩៩១.៥៦៣ 
ដុលា្លារ ខែមីន មនចំនួន ២២៥.៣៥១ 
នក់ ទទួលបានចំណូល ១០.៥៥៩. 
៥៥២ ដលុា្លារ  ខែមែសាមន ១៨១.២២០ 
នក់ ទទួលបាននចំណូល ៨.៣៩៦. 
៧៣៥ ដុលា្លារ និងខែឧសភា មន 
១៤៧.០១១ នក់ ទទួលបានចំណូល 
៦.៦៦១.០១២ ដុលា្លារ៕  

       ទៃសចរអន្តរជាតិរយៈពៃល ៤ខៃ
កែសួងទែសចរណ៍បានឲ្យដឹងថ រយៈពែល ៥ខែ ឆា្នោំ២០១៧  នែះ         

ភ្ញៀវទែសចរអន្តរជាតិមកទស្សនកម្ពុជាមនចំនួន ១,៩ លាននក់ 
គឺមនកំណើន ១២% បើធៀបទៅនឹងរយៈពែលដូចគា្នោ នែឆា្នោំ២០១៦។        
តួលែខនែះមនកំណើនពីរខ្ទង់ដែលមិនធា្លាប់មនក្នុងបណា្តាឆា្នោំមុន។

កំណើនលែខពីរខ្ទង់នែះ មិនមែនជាតួលែខរួមទូទាំងបែទែសនោះទែ 
សូម្បីគោលដៅទែសចរណ៍ធំៗដូចជា តំបន់ឆ្នែរ និងតំបន់អែកូភូមិភាគ   
ឦសានក៏មនកំណើនពីរខ្ទង់ដែរ។ 

ឆា្នោំ២០១៧ នែះ កែសួងទែសចរណ៍មនមហិច្ឆតាចង់បានភ្ញៀវទែសច
រអន្តរជាតិឲ្យបាន៥,៥លាននក់ ឆា្នោំ២០២០ ឲ្យបាន ៧លាននក់៕

គមៃោងនៃការសាងសង់និងការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មសំណង់រយៈពៃល ៤ខៃ
យោងតាមរបាយការណ៍របស់ កែសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម 

និងសំណង់ បានបង្ហាញឲ្យដឹងថរយៈពែល៤ ខែឆា្នោំ២០១៧នែះ កែសួង
បានផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ចំនួន ១.០២០គមែងមនផ្ទែកែឡា
សំណង់សរុបចំនួនជាង ៥លានម៉ែតែការ៉ែស្មើនឹងតម្លែបែមណជាង៤.០០០
លានដុលា្លារអាមែរិក បើបែៀបធៀបទុនវិនិយោគរយៈពែលដូចគា្នោនែ  
ឆា្នោំ២០១៦ មនការកើនឡើងជាង ៤០%។

ដោយឡែក ការចុះបញ្ជីកែុមហ៊ុនបែកបអាជីវកម្មសិក្សាគមែងប្លង់ 
និងសាងសង់ គិតមកទល់រយៈពែល៤ខែឆា្នោំនែះដែរ កែសួងបានចុះបញ្ជី    
កែុមហ៊ុនអាជីវកម្មសិក្សាគមែងប្លង់ និងសាងសង់នៅមនសុពលភាព 
ចំនួន ១.០១១ កែុមហ៊ុន ក្នុងនោះ១.កែុមហ៊ុនសិក្សាគមែងប្លង់មនចំនួន 
៨១កែុមហ៊ុន និងទី២.កែុមហ៊ុន សាងសង់មនចំនួន ៩៧០កែុមហ៊ុន។ 
ចំណែក រូបវន្តបុគ្គលសិក្សាគមែងប្លង់នៅមនសុពលភាពចំនួន ១១៥រូប 
ក្នុងនោះសា្ថាបត្យករ ៨០រូប វិស្វករចំនួន ៣៥រូប។ បានចុះបញ្ជីសា្ថាបត្យករ 
ក្នុងគណៈសា្ថាបត្យករកម្ពុជា ចំនួន ៥៨៨រូប ក្នុងនោះសា្ថាបត្យករបរទែស 
០៨រូប ជនជាតិជប៉ុនចំនួន ០២រូប នៅទូទាំង បែទែសមន សា្ថាបត្យករសរុប 
បែមណចំនួន ២.៥០០នក់៕
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កម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាសមែប់នីតិកាលទី ៥ 
នែរដ្ឋសភា បានលើកច្បាស់ថ តែូវបន្តអភិវឌ្ឍវិស័យទែសចរណ៍កម្ពុជាជា
ទែសចរណ៍វប្បធម៌ និងធម្មជាតិបែកបដោយគុណភាព និងចីរភាពដោយ 
បែកាន់ខា្ជាប់នូវទស្សនៈ «ការអភិវឌ្ឍបមែើឲ្យការអភិរក្ស និងការអភិរក្ស  
បមែើឲ្យការអភិវឌ្ឍ» ដើម្បីចូលរួមទែទែង់កំណើនសែដ្ឋកិច្ចលើកស្ទួយ   
ជីវភាពរស់នៅរបស់បែជាជន និងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការអភិវឌ្ឍ
សែដ្ឋ កិច្ចបែតង ដែលជានិន្នោការរួមនែពិភពលោកបច្ចុប្បន្ន ។ កម្មវិធីនយោ
បាយក៏បានកំណត់ច្បាស់ថ តែូវខិតខំសមែច គោលដៅទទួលទែសចរ
ណ៍ពីកែបែទែសនៅឆា្នោំ២០១៨ ឲ្យបានកើនដល់ ៦,១លាននក់ ។                
អាសែ័យដោយការខិតខំរបស់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងការចូលរួមពីគែប់ 
ផ្នែក និងសហគមន៍ននបានធ្វើឲ្យសកា្តានុពលទែសចរណ៍ របស់កម្ពុជាម
នការរីកចមែើនយ៉ាងខា្លាំង ។ 

នៅក្នុងពិធីបើកកិច្ចបែជុំរដ្ឋមន្តែីទែសចរណ៍ នែដែគូសន្ទនសហបែតិ-
បត្តិការអាសុីលើកទី២ (Asia Cooperation Dialogue-ACD) និង សន្និសីទ
អន្តរជាតិលើកទី១ស្តីពីទែសចរណ៍បែកបដោយនិរន្តរភាព និងទីកែុងបែតិក- 
ភណ្ឌ (First UNESCO/UNWTO International Conference on Sus-
tainable Tourism and Heritage Cities) នពែឹកថ្ងែទី១២ ខែមិថុន 
ឆា្នោំ២០១៧ នៅខែត្តសៀមរាប សម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ                          
ហ៊ុន សេន បានថ្លែងថ ដោយសារបែទែសកម្ពុជាមនសុខសន្តិភាព   
ស្ថិរភាពនយោបាយ និងមនការអភិវឌ្ឍលើគែប់វិស័យ ទើបធ្វើឲ្យទែសចរ
មនការកើនឡើងរហូតជាមួយនឹងកំណើន នែចំនួនទែសចរអន្តរជាតិនៅ
លើសកលលោកចំនួន ១.២៣៥ លាននក់ ក្នុងកំណើន ៣,៩% នៅ 
ឆា្នោំ២០១៦ ដែលក្នុងនោះទែសចរណ៍តំបន់អាសុីបា៉ាសុីហ្វិក ទទួលបាន 
៣០៣ លាននក់ ក្នុងកំណើន ៨.៤%, កម្ពុជាទទួលបានទែសចរអន្តរជាតិ
ចំនួន ៥លាននក់ ក្នុងកំណើន ៥% និង នំមកនូវចំណូលបែមណ 
៣០០០លានដុលា្លារអាមែរិក ។ ក្នុងរយៈពែលបីខែដើម ឆា្នោំ២០១៧ នែះ 
កម្ពុជាទទួលបាន ទែសចរអន្តរជាតិជាង ១,៥លាននក់ ក្នុងកំណើន     
១២% ។ តាមការរំពឹងទុក នៅឆា្នោំ២០១៧ កម្ពុជាអាចនឹងទទួលបាន 
ទែសចរអន្តរជាតិបែមណ ៥,៤លាននក់ និង៧លាននក់ នៅឆា្នោំ២០២០ 
ដែលអាចនំមកនូវបែក់ ចំណូលបែមណ ៥០០០ លានដុលា្លារចូលថវិកា 
ជាតិ ។

កែសួងទែសចរណ៍ ដែលជាសែនធិការឲ្យរាជរដា្ឋាភិបាលបានដាក់  
ចែញនូវផែនការ យុទ្ធនការ និងវិធាន ការចាំបាច់មួយចំនួន ដើម្បីទាក់ទាញ 
ភ្ញៀវទែសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ ដើម្បីឲ្យកម្ពុជាកា្លាយទៅជាគោលដៅ 
ទែសចរណ៍បែកបដោយភាពទាក់ទាញ និងផ្តល់ភាពកក់ក្តាដល់ភ្ញៀវ 
ទែសចរ ។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គល់ គឺការរីកចមែើននែវិស័យទែស-
ចរណ៍ កម្ពុជាបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញ យ៉ាងច្បាស់អំពីសារៈសំខាន់នែ   
សន្តិភាព សន្តិសុខសុវត្ថិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ ដែលជាកតា្តាកំណត់ 
នែជោគជ័យ និងជាមូលដា្ឋានសមែប់ធានចីរភាពនែការអភិវឌ្ឍវិស័យ 
ទែសចរណ៍ ។ កែមការដឹកនំដ៏វាងវែ និងបុិនបែសប់របសស់ម្តែចអគ្គ 
មហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន វិស័យទែសចរណ៍កម្ពុជាមនការរីក 
ចមែើនយ៉ាងលឿន និងតែូវបានចាត់ទុកជាវិស័យអាទិភាព ដ៏សំខាន់មួយ 
ដោយបាននំមកនូវចំណូលជូនជាតិ ផ្តល់ឱកាសការងរ និងចូលរួមការ 
កាត់បន្ថយភាពកែីកែ របស់បែជាជន ។ 

កម្ពុជាមនសកា្តានុពលធំធែងណាស់ សមែប់ទាក់ទាញទែសចរធៀប
នឹងបែទែសជិតខាង ។ បើគិតតែឹមតែ បែង្គបែសាទបូរាណ កម្ពុជាជាបែទែ
សតែមួយគត់ក្នុងតំបន់អាសុី ដែលមនបែង្គបែសាទបូរាណជាង ១០០០ 
កន្លែង និងគែឹះបែសាទរាប់ពាន់កន្លែងផ្សែងទៀត ដែលមនអាយុកាលរាប់
ពាន់ឆា្នោំស័ក្តិសមនឹងកិត្តិនម «កម្ពុជាៈ ពែះរាជាណាចកែអច្ឆរិយៈ» និងជា 
«ពែះរាជាណាចកែនែវប្បធម»៌ ជាពិសែសបែសាទអង្គរវត្ត និងបែសាទ 
ពែះវិហារ ដែលបានកា្លាយជាសម្បត្តិបែតិកភណ្ឌវប្បធម៌រូបីនែមនុស្សជាតិ 
របស់អង្គការ UNESCO កាលពីឆា្នោំ ១៩៩២ និង ឆា្នោំ២០០៨ របាំអប្សរា 
និងសិល្បៈលោ្ខានខោល ដែលបានចុះបញ្ជីជាសម្បត្តិបែតិកភណ្ឌវប្បធម៌   
អរូបីរបស់ អង្គការ UNESCO កាលពីឆា្នោំ២០០២ និង ឆា្នោំ២០០៥ ។ 
លើសពីនែះទៀត តំបន់ឆ្នែរសមុទែកម្ពុជាទាំងមូលបែវែង ៤៤០គីឡូម៉ែតែ 
បានកា្លាយជាសមជិកក្លឹបឆ្នែរសមុទែ ដែលសា្អាតបំផុតលើសកលលោក 
កាលពីឆា្នោំ២០១១ និងតែូវបានបែសិទ្ធនម «ឆ្នែរសមុទែកម្ពុជាតារារះ 
នទិសនីរត»ី ពែមជាមួយនឹងតំបន់អែកូទែសចរណ៍ភូមិភាគឦសាន  ដែល
ពោលពែញទៅដោយអាថ៌កំបាំងធម្មជាតិដ៏សម្បូរណ៍បែប សមែប់ការ 
សិក្សាសែវជែវ និងផ្សង ពែងរបស់យុវជន ។ កន្លងទៅថ្មីៗនែះ លោក 
Anton Caragea បែធានកែុមបែឹក្សាទែសចរណ៍ និងពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុប 
និងលោក Mircea Constantinesu បែធានបណ្ឌិតសភាទែសចរណ៍អឺរ៉ុប 
បានធ្វើដំណើរផ្ទាល់មកកម្ពុជា មក បែកាសកម្ពុជាជាគោលដៅទែសចរណ៍
ល្អបំផុតលើពិភពលោកសមែប់ឆា្នោំ២០១៦ និងជាគោលដៅទែសចរណ៍ 
វប្បធម៌ដ៏ពែញ និយម ដោយបានចាត់ទុកពែះរាជាណាចកែកម្ពុជាជាពែះរា
ជាណាចកែអច្ឆរិយៈលើ ៤ចំណ៉ាចគឺ ១- អច្ឆរិយភាព ខាងវប្បធម៌ជាពិសែស 
បែសាទអង្គរវត្ត ដែលជាសា្នោដែរបស់មនុស្សខ្មែរ តំណាងឲ្យមនុស្សជាតិ 
ទាំងមូល និងអច្ឆរិយភាពខាងធម្មជាតិ ២- បឹងទន្លែសាបដ៏ធំនៅអាសុី 
ដែលមនទឹកហូរតែឡប់ ដែលគា្មានពីរនៅលើ ពិភពលោក ៣-ភាពពិសែស
របស់ពែះពុទ្ធសាសននៅកម្ពុជា ដែលមិនតែឹមតែអប់រំមនុស្សឲ្យកា្លាយជា 
ពុទ្ធសាសនិកប៉ុណោ្ណោះទែ តែថែមទាំងអប់រំមនុស្ស ទូទៅឲ្យធ្វើតែអំពើល្អ 
និងទី៤- ភាពញញឹមរួសរាយរាក់ទាក់របស់ បែជាជនកម្ពុជា ។ 

កែសួងទែសចរណ៍ បានសម្តែងការគោរពកោតសរសើរចំពោះការដឹក
នំបែកបដោយគតិបណ្ឌិត និងឈា្លាសវែរបសស់ម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន 

កម្ពុជាកំពុងក្លាយជាគាលដាទាសចរណ៍
ដ៏ទាក់ទាញរបស់ពិភពលាក
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បែសាទបាយ័នជាគោលដៅទែសចរណ៍ដ៏សំខាន់

របស់ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា
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វិស័យនំចែញនំចូល បានរួមចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញកំណើន
សែដ្ឋកិច្ចការអភិវឌ្ឃ សង្គម និងការបែមូលចំណូលចូលថវិកាជាតិ ហើយ
នែះជាជោគជ័យរបស់រាជរដា្ឋាភិបាលអាណត្តិទី៥ ដែលដឹកនំដោយ   
សម្ដែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន។ 

តាមរបាយការណ៍ កែសួងពាណិជ្ជកម្មបានអោយដឺងថ ការដោះដូរ 
ទំនិញរបស់កម្ពុជា ទៅកែបែទែស ក្នុងឆា្នោំ២០១៦ សមែចបាន 
ក្នុងទឹកបែក់ជាង ២០ ប៊ីលានដុលា្លារ ដោយមនកំណើនជាង ៧ % 
បើធៀបនឹងការនំចែញ-នំចូល ក្នុងឆា្នោំ២០១៥ ដែលមនតម្លែជាង ១៨ 
ប៊ីលានដុលា្លារ។ ក្នុងឆា្នោំកន្លងទៅ កម្ពុជាបានអនុញ្ញាត ឲ្យមនការនំចូល 
ទំនិញ និងផលិតផលសំខាន់ៗ គិតជាទឹកបែក់ សរុបជិត១១ ប៊ីលានដុលា្លារ 
កើនឡើងជាង ៧ % បើធៀបនឹងឆា្នោំ២០១៥ មនតែឹមជាង ១០ ប៊ីលាន 
ដុលា្លារតែប៉ុណោ្ណោះ។ ផលិតផល ដែលកម្ពុជា ធ្វើការនំចូល មនជាអាទិ៍៖ 
រថយន្ត គែឿងចកែកសិកម្ម គែឿងបន្លាស់ បែងឥន្ធនៈ គែឿងអែឡិចតែូនិក 
និងអគ្គិសនី វត្ថុធាតុដើម បមែើក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដែរ ឱសថ 
និងសម្ភារៈបរិកា្ខាពែទ្យ ម្ហូបអាហារ និង ភែសជ្ជៈ សម្ភារៈនិងរបស់របរបែើបែស់
បែចាំថ្ងែជាចែើនមុខទៀត។ ដោយឡែក ទំហំនែការនំចែញរបស់ កម្ពុជា 
ក្នុងរយៈពែលដូចគា្នោនែះ សមែចបាននៅក្នុងទឹកបែក់ជិត ៩ ប៊ីលានដុលា្លារ 
ដោយមនកំណើន ៨ % បើធៀបនឹងការនំចែញ កាល ពីឆា្នោំ២០១៥ 
ដែលមនទឹកបែក់ តែឹមជាង ៨ ប៊ីលានដុលា្លារ។ ផលិតផល សំខាន់ៗ 
របស់កម្ពុជា ដែលបាននំចែញ មនដូចជា៖ សម្លៀកបំពាក់ ស្បែកជើង កង់ 
អង្ករ មែច ជ័រកស៊ូ ពោត ចំណិតដំឡូងមី គែឿងបង្គុំរថយន្ត ជាដើម។ 
ទីផ្សាររបស់កម្ពុជាមន៖ សហគមន៍អឺរ៉ុប សហរដ្ឋអាមែរិក ចិន ជប៉ុន 
កូរ៉ែខាងត្បូង សហគមន៍អាសា៊ាន ជាដើម។ ជាក់ស្តែងផែ្អកលើទំហំនែការ
នំចែញនំចូលឆ្ពោះប្តូរមុខទំនិញក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម បានធ្វើឲ្យបរិមណ
កុងតឺន័រឆ្លងកាត់កំពង់ផែ ស្វយ័តកែុងពែះសីហនុ ដែលជាកំពង់ផែសមុទែ   
ទឹកជែរបស់កម្ពុជាកើនឡើងជារៀងរាល់ឆា្នោំ ជាក់ស្តែងឆា្នោំ២០១៤ មន 
កំណើន ១៦% ឆា្នោំ២០១៥ មនកំណើនជាង ១៧% និង ឆា្នោំ២០១៦ 
មនកំណើនជាង ៣%។ កំពង់ផែស្វយ័តកែុងពែះសីហនុនែះរក ចំណូល  
បានក្នុងរយៈពែលមួយឆា្នោំៗបានបែមណជាង ៣០លានដុលា្លារ អាមែរិក។

ឯកឧត្តមទែសរដ្ឋមនែ្តី ស៊ុន ចាន់ថុល រដ្ឋមនែ្តីកែសួងសាធារណការ 
និងដឹកជញ្ជូន បានថ្លែងថ នៅឆា្នោំ២០២២ ខាងមុខ កំពង់ផែស្វយ័តកែុង 
ពែះសីហនុ គែងសាងសង់កំពុងផែទឹកជែមួយទៀត តម្លែបែមណ 

២០០លានដុលា្លារ ដើម្បីឆ្លើយតបកំណើនទំនិញឆ្លងកាត់។ ចំណតកំពង់ផែ
ដែលគែងសាងសង់នែះមនបែវែង ២៥០ម៉ែតែ និងមនជមែទឹក 
១៤,៥ ម៉ែតែ បំពាក់ដោយគែឿងចកែទំនើបៗថែមទៀតផង។ ផែថ្មីនែះ 
អាចអនុញ្ញាតឲ្យនវា ធំៗ ចូលចតនៅកម្ពុជាបាន។ ឯកឧត្តមទែសរដ្ឋមនែ្តី 
ស៊ុន ចាន់ថុល បានព្យាករណ៍ថ ការសាងសង់ផែទឹកជែនែះធ្វើអោយ 
បរិមណកុងតឺន័រឆ្លង កាត់កំពង់ផែស្វយ័តកែុងពែះសីហនុ នៅឆា្នោំ២០២៣ 
ខាងមុខ នឹងកើនលើស ៧០០,០០០ TEUs  (TEUs = Twenty Equiva-
lent Units) ដែលលើសពីសមត្ថភាព កំពង់ផែនពែលបច្ចុប្បន្ន។ ឯកឧត្តម 
ទែសរដ្ឋមនែ្តី ស៊ុន ចាន់ថុល ក៏បានបង្ហាញពីបែវត្តិ នែការសាងសង់ 
និងអភិវឌ្ឍន៍ផែកុងតឺន័រ នៅកំពង់ផែស្វយ័តកែុងពែះសីហនុនែះដែរថ 
ចាប់តាំងពីឆា្នោំ២០០២ ដល់ឆា្នោំ ២០១៤ កំពុងផែបានចំណាយថវិកាជិត 
១០០លានដុលា្លារ ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ផែ ខណៈបច្ចុប្បន្នកំពុងសាងសង់ផែពហុ
បំណងបែវែង ៣៣០ម៉ែតែ ជមែទឹក ១៣.៥ម៉ែតែ និងចំណតមូល 
ដា្ឋានផ្គត់ផ្គង់ភស្តុភារ សមែប់ការរុករកបែង ដែលមនបណោ្តាយ ២០០ 
ម៉ែតែ ជមែទឹក ៧.៥ម៉ែតែ ដោយគែងចំណាយ ថវិកាចំនួន ៧៤,២ 
លានដុលា្លារអាមែរិក។ ថវិកាសមែប់អភិវឌ្ឍន៍នែះ ទទួលបានកម្ចីពី 
រដា្ឋាភិបាលជប៉ុន។ សរុបមកដល់បច្ចុប្បន្ននែះ កំពង់ផែស្វយ័ត កែុងពែះ 
សីហនុ ទទួលបានបែក់កម្ចីពីរដា្ឋាភិបាលជប៉ុន តាមរយៈភា្នោក់ងរ JICA 
របស់ជប៉ុន បែមណ ១៧៨,៦លានដុលា្លារអាមែរិក និងវិនិយោគថវិកាកំព
ង់ផែផ្ទាល់ចំនួន ២២លានដុលា្លារអាមែរិក។ ឯកឧត្តមទែសរដ្ឋមនែ្តី ស៊ុន 
ចាន់ថុល អោយដឹងទៀតថ តាមគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហ-
កម្ម ឆា្នោំ២០១៥-២០២៥ តាមនិទស្សន៍បរិមណកុងតឺន័រ ឆ្លងកាត់កំពង់ផែ
ស្វយ័តកែុងពែះសីហនុនៅឆា្នោំ២០២៣ នឹងកើនលើស ៧០០,០០០ TEUs  
(TEUs = Twenty Equivalent Units) ដែលលើសពីសមត្ថភាពកំពង់ផែ 
នពែលបច្ចុប្បន្ន។

សូមបញ្ជាក់ថ ការអភិវឌ្ឍកំពង់ផែពែះសីហនុ កាលឆា្នោំ ២០០២ ដល់ 
ឆា្នោំ ២០០៥ បានសាងសង់ផែកុងតឺន័រ បែវែង ២៤០ម៉ែតែ ជមែទឹក ១១,៥ 
ម៉ែតែ ចំណាយថវិកាអស់ចំនួន ៣៣,៧លានដុលា្លារអាមែរិក។ ឆា្នោំ ២០០៥ 
ដល់ឆា្នោំ ២០០៩ បាន សាងសង់ផែកុងតឺន័របន្ថែមបែវែង ១៦០ម៉ែតែ    
(បង្គែប់ ៤០០ម៉ែតែ) ជមែទឹក ១១,៥ ម៉ែតែ និងបំពាក់ មធ្យាបាយ 
លើកដាក់ កុងតឺន័រ ចំណាយថវិកាអស់ចំនួន ៣៤,៨ លានដុលា្លារ។ ឆា្នោំ 
២០០៩ ដល់ឆា្នោំ ២០១២ បានសាងសង់តំបន់សែដ្ឋកិច្ចពិសែស ចំណាយ 
ថវិកា អស់ ចំនួន ៣៥,៩លានដុលា្លារ។ ឆា្នោំ ២០១៥ ដល់ឆា្នោំ ២០១៨ 
កំពុងសាងសង់ ផែពហុបំណងបែវែង ៣៣០ម៉ែតែ ជមែទឹក ១៣,៥ម៉ែតែ 
និងចំណតមូលដា្ឋានផ្គត់ផ្គង់ភស្តុភារ សមែប់ការរុករកបែង ដែលមន 
បណោ្តាយ ២០០ម៉ែតែ ជមែទឹក ៧,៥ម៉ែតែ ដោយគែងចំណាយ 
ថវិកាចំនួន ៧៤,២លានដុលា្លារ។ ចុងឆា្នោំ២០១៦ និងខែមករា ឆា្នោំ២០១៧ 
បានបំពាក់ មធ្យាបាយលើកដាក់កុងតឺន័រទំនើបចំនួន២ សមែប់បែភែទ 
QC (២គែឿង) និងRTG (៩គែឿង) សមែប់ការបង្កើនសមត្ថភាព និង   
គុណភាពសែវាកម្មលើកដាក់កុងតឺន័រ ដោយបែើបែស់ថវិកាកំពង់ផែ 
ចំនួន២២លានដុលា្លារ។ ឯកឧត្តមទែសរដ្ឋមន្តែីបានបន្តថ បច្ចុប្បន្នកំពង់ផែ
ស្វយ័តកែុងពែះសីហនុទទួលបានបែក់កម្ចី ពីរាជរដា្ឋាភិបាលជប៉ុនតាម 
រយៈអង្គការ JICA បែមណ ១៧៨,៦លានដុលា្លារ  អាមែរិក និងថវិកា វិនិ
យោគកំពង់ផែ២២លានដុលា្លារអាមែរិក ។ 

វិស័យពាណិជ្ជកម្ម ដែលកំពុងមានការរីកចមែើន ធ្វើឲ្យកំពង់ផែស្វយ័ត 
កែុងពែះសីហនុកាន់តែមានការអភិវឌ្ឃន៏ 

កំពង់ផែស្វយ័តកែុងពែះសីហនុ មនការមមញឹកខា្លាំងក្នុងពែល
ដែលវិស័យនំចែញនំចូលកាន់តែមនការរីកចមែើន



28 qñaMTI 17 elx 193 Exmifuna qñaM 201728 TsSnavdþI RbCaCn

ឯកឧត្តម ប៊ិន ឈិន ឧបនយករដ្ឋមន្តែីបែចាំការ និងជារដ្ឋមន្តែីស្តីទី
ទទួលបន្ទុក ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្តែី និងជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពសស់ម្តែចអគ្គ 
មហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន នយករដ្ឋមន្តែីនែពែះរាជាណាចកែ 
កម្ពុជា បានមនបែសាសន៍ កោតសរសើរចំពោះថ្នោក់ដឹកនំកែសួងសាធារ-
ណការ និងដឹកជញ្ជូន ពិសែសបុគ្គលិកកម្មករ កម្មការិនីកំពង់ផែស្វយ័ត 
កែុងពែះសីហនុទាំងអស់ដែល បានខិតខំបំពែញការងរយ៉ាងសសែក់ 
សសែំអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្ត ទទួលបានលទ្ធផលអាជីវកម្ម មនការកើន 
ឡើងជារៀងរាល់ឆា្នោំ ។ ថ្វីត្បិតតែកំពង់ផែស្វយ័តមនទំហំតូចធៀបនឹង  
កំពង់ផែផ្សែងៗក្នុងតំបន់ ប៉ុន្តែទិដ្ឋភាពនិងល្បឿនសែវាលើក ដាក់នៅកំពង់
ផែនែះតែូវបានលើកកម្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់ ដែលធ្វើឱ្យគុណភាពសែវាបច្ចុប្បន្ន
អនុវត្តន៍បានដូចកំពង់ផែផ្សែងៗក្នុងតំបន់ដែរ។

ឯកឧត្តមឧបនយករដ្ឋមនែ្ដីបានបន្ថែមថ ដើម្បីកែលម្អបែពន្ធគែប់គែង
សែវាកម្មគែប់ផ្នែក ក្នុងតំបន់កំពង់ផែនែះឱ្យបានកាន់តែបែសើរឡើងថែម
ទៀត កំពង់ផែស្វយ័តកែុងពែះសីហនុ តែូវ ខិតខំលើកកម្ពស់ការយកចិត្ត  
ទុកដាក់ពីសំណាក់អតិថិជន វិនិយោគគិនជាតិ និងអន្តរជាតិនិងអ្នក     
ផ្តល់ជំនួយ ទាំងឡាយមកលើការបែ្តជា្ញាក្នុងការសាងនិងអភិវឌ្ឍន៍កំពង់ផែ 
បែកបដោយបែសិទ្ធភាព។ កន្លងមកឯកឧត្តមទែសរដ្ឋមនែ្តី ស៊ុន ចាន់ថុល 
ក៏បានស្នើឲ្យជប៉ុន សិក្សារៀបចំបែព័ន្ធស្វ័យបែវត្តិកម្មសមែប់ការបំពែញ     
នីតិវិធីទំនិញចែញចូលនៅកំពង់ផែខែត្តពែះសីហនុនែះផងដែរ ពែះ             
បច្ចុប្បន្នការបំពែញបែបបទទាំងអស់នែះ តែូវធ្វើឡើងដោយ ដែនំឲ្យមន 
ការយឺតយ៉ាវ។ ជបុ៉ន ក៏បានឯកភាពជួយសិក្សា ហើយការបង្កើតបែព័ន្ធ 

គែប់គែងនែះ តែូវចំណាយថវិកា បែមណ ៨០០លានដុលា្លារអាមែរិក។
គួរបញ្ជាក់ផងដែរ កំពង់ផែស្វយ័តកែុងពែះសីហនុ ដែលជាកំពង់ផែ 

សមុទែទឹកជែ របស់   កម្ពុជា បានចូលរួមយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសែ
ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទំនិញឆ្លងកាត់ផែបានកើនឡើងជាលំដាប់។  បើពិនិត្យដំណើរ 
វិវត្តន៍នែ សា្ថានការណ៍បច្ចប្បន្នអាចវាយតម្លែ ថក្នុងពែលដ៏ខ្លីខាងមុខ កំពង់
ផែនែះនឹងដើរតួនទីកាន់តែសំខាន់ទ្វែឡើងបមែើឲ្យចរន្តសែដ្ឋកិច្ច និង   
ពងែឹងឧត្តមភាពនែការបែកួបែជែងរបស់កម្ពុជា នៅពែលអាសា៊ានអនុវត្តន៍ 
កម្មវិធីតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសែរីអាសា៊ានធ្វើឲ្យចលន នែចរាចរណ៍ទំនិញនំ
ចែញនំចូលកាន់តែមនសកម្មភាពមមញឹក។ រាជរដា្ឋា ភិបាលនីតិកាលទី 
៥ ដែលដឹក នំដោយសម្ដែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន 
នឹងបន្តការវិនិយោគវិស័យហែដា្ឋា រចនសម្ព័ន្ធគមនគមន៍ និងកែលម្អនូវ  
កិច្ចសមែួលពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីកសាងបែព័ន្ធឡូជិស្ទីកដ៏រស់រវីកតាមរយៈ
ការសាងសង់ បណា្តាញដឹកជញ្ជូនក្នុងគោលដៅធាននូវការតភា្ជាប់ផ្ទែក្នុង
បែទែស និងការតភា្ជាប់ជាមួយបែទែសក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក។ ការ           
កែសមែួលសែវាពាក់ព័ន្ធដឹកជញ្ជូននំមកនូវ ១-ការកាត់បន្ថយថ្លែដឹក 
ជញ្ជូន ២-បង្កើនភាពអាចទុកចិត្ត និងភាពស័ក្តិសិទ្ធិ ៣-ពងែឹងភាពបែកួត 
បែជែង និង៤ ការបង្កើនវិនិយោគ និងពាណិជ្ជកម្ម ។ ពិសែសកំពង់ផែ 
ស្វយ័តកែុងពែះសីហនុ ដែលជាកំពង់ផែសមុទែទឹកជែរបស់កម្ពុជា 
និងបង្កើនសមត្ថភាព លើកដាក់ទំនិញ ដើម្បីបំពែញនូវតមែូវការនែការ
កើនឡើងទំហំពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជា៕ 

ដែលជាសា្ថាបនិកនែគោលនយោបាយ ឈ្នះ-ឈ្នះ និងគោលនយោបាយ 
បើកចំហជើងមែឃ ពែមទាំងគោលនយោបាយផ្សែងៗជាចែើនទៀត                
ដែលក្នុងនោះរួមមនការបញ្ចូលវិស័យទែសចរណ៍ និង វប្បធម៌រួមគា្នោ  
សមែប់ជំរុញការអភិវឌ្ឍមតុភូមិកម្ពុជា ។ ហែតុនែះហើយ ទើបសម្តែច 
តែជោ ហ៊ុន សេន តែូវបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆ័ន្ទជែើសតាំងជាសមជិក    
កិត្តិយសនែបណ្ឌិត្យសភាទែសចរណ៍អឺរ៉ុប (European Tourism Acad-
emy) ។ លោក Mircea Constantinesu បានកោតសរសើរសម្តែចតែជោ 
ហ៊ុន សេន ថ ជាវិរជនដ៏កមែមួយរបស់ពិភពលោក ដែលបានអភិវឌ្ឍ 
បែទែសកម្ពុជាតាំងពីចំណ៉ាចសូន្យ រហូតដល់មនការអភិវឌ្ឍលើគែប់ 
វិស័យ ដែលមនការទទួលសា្គល់លើឆាកអន្តរជាតិ និងបានបែសិទ្ធនម 
សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន ជាបុគ្គលពូកែធ្វើ (Man of Action) បុគ្គល 
ពូកែចរចា (Man of Dialogue) និងជាបុគ្គលពូកែគិត និងឆ្លុះបញ្ចាំង (Man 

of Reflection) ។ ផ្តើមចែញ ពីនែះ យើងអាចធ្វើការសន្និដា្ឋានបានថ ដើម្បី 
ឲ្យវិស័យទែសចរណ៍មនការរីកចមែើនខា្លាំង គឺទី១-តែូវមនគោលនយោ-
បាយ ច្បាស់លាស់តែឹមតែូវ មនវិធានការម៉ត់ចត់ និងការអនុវត្តដោយយក
ចិត្តទុកដាក់បែកបដោយការទទួលខុសតែូវខ្ពស់ ទី២-តែូវមនតំបន់ 
ទែសចរណ៍ទាក់ទាញដូចជា បែង្គបែសាទនន ទីរមណីយដា្ឋានសំខាន់ៗ 
សិល្បៈ វប្បធម៌ បែពែណី និងការរស់នៅ និងទី៣-តែូវមនអ្នកដឹកនំដែល 
មនចក្ខុវិស័យវែងឆា្ងាយ មនបញ្ញាឈា្លាសវែ មន គំនិតច្នែបែឌិតខ្ពស់ ។

ឯកឧត្តម ថេង ខុន រដ្ឋមន្តែីកែសួងទែសចរណ៍បានថ្លែងថ វិស័យ
ទែសចរណ៍កម្ពុជាជាទែសចរណ៍វប្បធម៌ និងធម្មជាតិ ហើយតែូវបានរាជ   
រដា្ឋាភិបាលកំណត់ថជា «មសបែតង» ។ វិស័យទែសចរជាវិស័យ                        
អាទិភាព សែដ្ឋកិច្ចមួយ ចំណែកវប្បធម៌គឺជាអត្តសញ្ញាណ និងជាដួង 
ពែលឹងរបស់បែទែសជាតិ ។ បែតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌ គឺជាធនធានដ៏ចម្បងក្នុង
ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ ។ ភាពផ្សារភា្ជាប់ និងភាពសុខដុមរមនក្នុងសង្គម
ជាធនធានដ៏ មនសកា្តានុពល និងបែសិទ្ធភាពរួមចំណែកអភិវឌ្ឍវិស័យទែ
សចរណ៍បង្កើតជាផលិតផលទែសចរណ៍បែកប ដោយយថភាពប្លែកពីគែ 
និងភាពទោល ។ ជាមួយគា្នោនែះ កម្ពុជាក៏បាននិងកំពុងបន្តអភិវឌ្ឍវិស័យ   
ទែសចរណ៍ ជាគោលដៅទែសចរណ៍សា្អាត និងបែតងផ្តល់សែវាបែកប        
ដោយគុណភាពនិងភាពកក់ក្តាដល់ភ្ញៀវទែសចរដោយ ឈរលើគោល       
ការណ៍នែការអភិវឌ្ឍបែកបដោយនិរន្តរភាព ការទទួលខុសតែូវ និងបរិយ-
ប័ន្ន។

គែប់ៗ គា្នោសទុ្ធតែបានកណំតច់្បាសថ់ កម្ពជុាគជឺាគោលដៅ ទែសចរណ ៍
វប្បធម៌ និងធម្មជាតិដ៏សែស់បំពែង បែកបដោយភាពទាក់ទាញក្នុងតំបន់  
អង្គរ សម្បត្តិបែតិកភ័ណ្ឌអរូបី ភាពសា្អាតនែតំបន់ឆ្នែរ ភាពបែតង នែធម្មជាតិ 
និងភាពរួសរាយរាក់ទាក់របស់បែជាជនកម្ពុជា ។ នែះជាមោទនភាពរបស់
កម្ពុជាដើម្បីបង្ហាញឲ្យពិភពលោកមើល ឃើញថ កម្ពុជាគឺជាពែះរាជាណា
ចកែនែវប្បធម៌ សម្បូរណ៍ដោយតំបន់ទែសចរណ៍ដ៏ជាទីទាក់ទាញ និងជា 
ពែះរាជាណាចកែអច្ឆរិយៈ ៕

ភ្ញៀវទែសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ កាន់តែចែើនឡើងនំគា្នោមកកំសាន្ត

នៅបណា្តាខែត្តជាប់មត់សមុទែ
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លោក ស សុីណា បែធានមន្ទីរព័ត៌មនខែត្តត្បូងឃ្មុំ បានមន 

បែសាសន៍ថៈ គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា មនគុណបំណាច់ដ៏ធំធែង  

ចំពោះបែទែសជាតិ និងបែជាជន ។ ជាពិសែសចាប់តាំងពីកែយថ្ងែ 

រំដោះ ៧ មករា ១៩៧៩ កែមការដឹកនំរបស់គណបក្ស បែជាជនយើងបានទទួលនូវសុខសន្តិភាព 

សែរីភាព និងសុភមង្គលសព្វបែបយ៉ាងទាំងអស់ ។ បើគា្មានគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាដឹកនំ នោះយើង 

នឹងមិនបានឃើញ ឱកាសនែការអភិវឌ្ឍដូចបច្ចុប្បន្ននែះដែរ ។ ខ្ញុំនៅតែបន្តគាំទែគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា

ឲ្យដឹកនំបែទែសជាតិ ជារៀងរហូត ។ 
កញ្ញា ឃុន ដាលី រស់នៅភូមិថ្មី ឃុំកៀនជែ សែុកកំពង់សៀម ខែត្តកំពង់ចាម បានអះអាងថៈ កែម

ការដឹកនំរបស់គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ដែលមនសម្តែចចកែី ហេង សំរិន ជាបែធានកិត្តិយស 

និងសម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន ជាបែធាន បានធ្វើឲ្យសមិទ្ធផលនននូវលើទឹកដីកម្ពុជារីកលូតលាស់ 

យ៉ាងលឿន និងបានបមែើឧត្តមបែយោជន៍ និងបំណងបែថ្នោរបស់បែជាជនទូទាំងបែទែស ។ នែះគឺជា 

ការពិត ដែលយើងទាំងអស់គា្នោបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែក បានឮផ្ទាល់តែចៀក មិនមែនជាការសន្យាភូតកុហក 

បោកបែស់ បមែើតែមហិច្ឆតានយោបាយដ៏អាកែក់របស់ខ្លួនដូចគណបក្សដទែនោះឡើយ ។ យើង 

ទាំងអស់គា្នោតែូវតែរួម សាមគ្គីពូតដែការពារសមិទ្ធផលរបស់យើងឲ្យបានស្ថិតស្ថែរជារៀងរហូត ។

បែជាជនកម្ពុជាបាននឹងកំពុងសម្តែងក្តីសប្បាយរីករាយចំពោះជោគជ័យដ៏តែចះតែចង់ របស់គណបក្ស បែជាជនកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតជែើសរីសកែុមបែឹក្សាឃុំ-
សង្កាត់កែយពី ថ្ងែទី៤ ខែមិថុន ឆា្នោំ២០១៧ កន្លង ទៅនែះ ។ ក្នុងពែលនែះដែរ បែជាជនកម្ពុជាទូទាំងបែទែស ក៏បានសម្តែងការអបអរសាទរយ៉ាងក្លៀវកា្លា                                   
ខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៦៦ ថ្ងែបង្កើតគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា (ថ្ងែ ២៨ ខែមិថុន ឆា្នោំ១៩៥១ - ថ្ងែ ២៨ ខែមិថុន ឆា្នោំ២០១៧) ។ គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា គឺជាបង្អែក 
និងជាក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់សមែប់ អនគតដ៏ រុងរឿងនែជាតិមតុភូមិយើង ។ ទស្សនវដ្តីបែជាជនសូមលើកយកចំណាប់អារម្មណ៍មួយចំនួនរបស់បែជាជន 
មកផ្សាយជូនដូចខាងកែម៖

ពែះតែជគុណ ឌិត ម៉ារា៉ាណែត   ចៅអធិការវត្តជែះតូច ស្ថិតក្នុងភូមិតែពាំងឈូក ឃុំតែពាំងធំខាងត្បូង 
សែុកតែំកក់ ខែត្តតាកែវ មនសង្ឃដីកាថ គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាបានដើរលើផ្លូវដ៏តែឹមតែូវទាំងវិស័យ
ពុទ្ធចកែនិងអាណាចកែ ។  ជាពិសែសវិស័យពែះពុទ្ធសាសន ដែលរបបប៉ុលពតបានបំផ្លាញចោល             
ប៉ុន្តែតែូវបានគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញ ។ អាតា្មាសូមឲ្យសម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន                
ដឹកនំបែទែសដើម្បីមនសុខសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍តទៅទៀត។

លោក ខែង រា៉ា នគរបាលមួយរូបរស់នៅភូមិមណ្ឌល១ សង្កាត់សា្វាយដង្គំ កែុងសៀមរាប ខែត្តសៀមរាប បាន 
មនចំណាប់អារម្មណ៍ថ ខ្ញុំបានឆ្លងកាត់របបបែល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត ដូចនែះលោកពុំអាចបំភ្លែចបានឡើយ     
ចំពោះគុណូបការៈដ៏ធំធែងរបស់គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាដែលមនសម្តែចតែជោ ហ៊ុនសែនជាបែមុខដែលបាន 
ជួយរំដោះបែទែស និងបែជាជនកម្ពុជាឲ្យបានរួចផុតពីសែចក្តីសា្លាប់និងបានអភិវឌ្ឍន៍បែទែសឲ្យមនការរីកចមែើន
យ៉ាងខា្លាំងដូចបច្ចុប្បន្ន។ ខ្ញុំគាំទែជានិច្ចចំពោះគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា  ដែលបានធ្វើឲ្យបែទែសមនសុខសន្តិភាព

ពែញលែញនិងមនកិត្យានុភាពលើឆាកអន្តរជាតិ។

មានគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា គឺមានក្តីសង្ឃឹម 
មានសុខសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ

លោក ណាំ ធីរិទ្ធ អតីតពលករនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉ែ បច្ចុប្បន្នរស់   
នៅភូមិតែពាំងកែសាំង ឃុំតែពាំងពែះ សែុកពែឈរ ខែត្តកំពង់ចាម 
បានឲ្យដឹងថៈ ក្នុងឱកាសខួបលើកទី៦៦ ថ្ងែបង្កើតគណបក្សបែជាជន កម្ពុជារូបខ្ញុំផ្ទាល់សូមសម្តែងក្តី   
រីករាយ និងការដឹងគុណចំពោះគណបក្ស និងសម្តែចបែមុខដឹកនំដែលបាន សង្គែះបែទែសជាតិពីរបប 
ប៉ុល ពត ស្វះស្វែងរកសុខសន្តិភាពជូនបែជាជន និងជំរុញការអភិវឌ្ឍបែទែស ឲ្យមនការរីកចមែើន 
យ៉ាងខា្លាងំ ។ គណបក្សកន៏ៅបានគិតគរូយ៉ាងខ្ពសច់ពំោះជវីភាពបែជាជន ជាពសិែស បានស្វះស្វែងបង្កើត        
ឱកាសការងរជូនបែជាជនបានធ្វើគែប់ៗគា្នោ ។
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លោកសែី មុត ប៉ុម មន្តែីកែុមបែឹក្សាឃុំតែពាំងធំខាងត្បូង សែុកតែំកក់ ខែត្តតាកែវ បានបញ្ជាក់ថ ខ្ញុំ

បានបំរីការជាមន្តែីឃុំតែពាំងធំខាងត្បូង តាំងពីឆា្នោំ១៩៧៩ មកមែ្ល៉ះ ខ្ញុំបានឆ្លងកាត់យ៉ាងវែទននៅក្នុង   

របបបែល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត ហែតុនែះខ្ញុំបានយល់ច្បាស់អំពីការដឹកនំរបស់គណបក្សបែជាជន   

កម្ពុជា  ពែះថមនតែគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាមួយតែប៉ុណោ្ណោះធ្វើអោយបែទែសជាតិមនការរីកចមែើន 

ហើយដឹកនំឲ្យមនភាពសំបូររុងរឿងទៅថ្ងែអនគតបាន ។

យុវជន ជួន ថរិត អាយុ ២៤ឆា្នោំ រស់នៅភូមិគែួស សង្កាត់សំរោង ខណ្ឌពែកព្នោ រាជធានី  

ភ្នំពែញ បានឲ្យដឹងថៈ ខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយណាស់ ដែលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាយើង   

បានទទួលជ័យជម្នៈ ក្នុងការបោះឆ្នោតកែុមបែឹក្សាឃុំ-សង្កាត់នពែលកន្លងមក ដែលក្នុងនោះ   

សង្កាត់សំរោងយើងខ្ញុំក៏បានឈ្នះ ដោយទទួលសម្លែងគាំទែយ៉ាងខា្លាំង ដើម្បីឲ្យគណបក្ស   

បែជាជនបន្តដឹកនំអភិវឌ្ឍភូមិ-សង្កាត់ ទៅមុខទៀត ។ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថ រូបខ្ញុំនៅតែបន្ត 

គាំទែគណបក្សបែជាជនក្នុងការបោះឆ្នោតគែប់ៗអាណត្តិ ។

ប្អូន ខែង សីហា សិស្សទី១២ នែវិទ្យាល័យអង្គរកា  សែុកតែំកក់ ខែត្តតាកែវ បាននិយយថ ឪពុក

ម្តាយរបស់ខ្ញុំធា្លាប់បានបែប់ថ ពីសម័យមុនពុំមនសាលារៀនគែប់គែន់ដល់ជនបទដូចពែលនែះទែ។

ពីមុនដើម្បីបានរៀនសូតែគឺតែូវធ្វើដំណើរឆា្ងាយណាស់។ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននៅសែុកតែំកក់ របស់ប្អូន 

មនទាំងវិទ្យាល័យ អនុវិទ្យាល័យ បឋមសិក្សា និងបណា្ណោល័យយ៉ាងធំទៀតផង។នែះគឺដោយសារគុណ

របស់គណបក្ស បែជាជនកម្ពុជា។

លោកសែ ីវណ្ណ បូ៊លី អាយុ៦៤ ឆា្នោរំស់នៅភូមិសែពោធិ៍សង្កាត់សែះ

ប្ញស្ីសកែងុស្ទងឹតែង ខែត្តស្ទងឹតែង មនបែសាសន៍ថ រាល់ថ្ងែកូនៗ            

មនប្តបីែពន្ធចែញទៅធ្វើការងររៀងខ្លនួអស់ហើយ រីឯខ្ញុអំង្គយុមើល

ចៅលក់ឥវា៉ាន់ចាបហួ៊យក្នងុផ្ទះបន្តចិបន្ទចួជំនួសកូន ។ កូនៗរបស់ខ្ញុសុំទ្ធតែមនជីវភាពធូរធា។ ខ្ញុរំស់នៅ

ជាមួយកូនក្នងុផ្ទះធំល្មមមនរថយន្តទំនើបជិះ។ ទំាងនែះក៏ដោយសារតែបែទែសមនសន្តភិាពមនការ 

អភិវឌ្ឍ។ នែះគឺដោយសារការដឹកនំរបស់គណបក្សបែជាជនកម្ពជុា ដែលមនសម្តែចតែជោ ហុ៊ន សេន ។

កញ្ញា  ភាព សុម៉ាលី អាយុ ១៩ឆា្នោំ រស់នៅខណ្ឌពែកព្នោ រាជធានីភ្នំពែញ បានបង្ហាញពី 

ចំណាប់ អារម្មណ៍របស់ខ្លួនថៈ ទោះបីជាពួកបែឆាំង និងកែុមអគតិនៅតែបន្តឧបសគ្គ័យ៉ាងណា

ក្តី ក៏ប៉ុន្តែកែមការ ដឹកនំរបស់គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាយើងដំណើរការកសាង និងអភិវឌ្ឍ

បែទែសនៅតែបន្តបោះជំហានទៅមុខឥត ឈប់ឈរឡើយ ។ ជាក់ស្តែងជោគជ័យនែការបោះ-

ឆ្នោតកន្លងមកបង្ហាញឲ្យឃើញថ បែជាជនមន ជំនឿទុកចិត្ត និងក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់ទៅលើ

គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ។

លោក ធន់ សុវណ្ណ សមជិកកែុមបែឹក្សាសង្កាត់សែះប្ញស្សីកែុង   
ស្ទឹងតែង ខែត្តស្ទឹងតែងបាននិយយថ ចាប់តាំងពីកែយរំដោះ ៧ 
មករា ១៩៧៩ បែទែសបានឆ្លងកាត់នូវការលំបាកយ៉ាងចែើនដែលបន្សល់ទុកពីរបប ប៉ុល ពត។                      
ប៉ុន្តែមនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាជាអ្នកដឹកនំ បានជម្នះរាល់ការលំបាករហូត ធ្វើឲ្យបែទែសមន     
សន្តិភាពពែញលែញ និងមនការអភិវឌ្ឍលើគែប់វិស័យ។ ជាក់ស្តែងនៅក្នុងខែត្តស្ទឹងតែងមនផ្លូវជាតិ
សំខាន់ៗតភា្ជាប់ពីខែត្តនែះ ទៅកាន់ខែត្តផ្សែងនិងតភា្ជាប់ទៅបែទែសឡាវ។ ខែត្តមនសា្ពោនចំនួន ២ឆ្លង 
កាត់ គឺសា្ពោនមែគង្គឆ្លងកាត់ទន្លែមែគង្គនិងសា្ពោនសែកុង   ឆ្លងកាត់ទន្លែសែកុង ។ សា្ពោនទាំងពីរនែះជា       
ទែព្យដ៏មហាសាល ដែលពលរដ្ឋក្នុងខែត្តស្ទឹងតែងទាំងអស់តែូវការជាចាំបាច់ ។
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១. យើងនំគា្នោចែញទៅបោះឆ្នោត   អារម្មណ៍យើងផ្តាតមិនបែួលបែ

 គាំទែបក្សយើងឥតបែកបែរ   រហូតទាល់តែបក្សយើងឈ្នះ ។

២. បក្សយើងនោះគឺបក្សបែជា   ជនកម្ពុជាដ៏តែចះ

 តែចង់ថ្លែថ្លាបែកដណាស់   ជោគជ័យជាក់ច្បាស់ទាំងអស់គា្នោ ។

៣. ជែើសកែុមបែឹក្សាឃុំ សង្កាត់   ទី៤ អាណតិ្តបក្សបែជា

 រាសែ្តគាំទែចែើនឥតគណន   ដោយសារមគា៌បក្សល្អល្អះ ។

៤. ការពារសនិ្តភាពជាកំណត់   អភិវឌ្ឍបែកដឥតកែឡះ

 ឃុំ-សង្កាត់យើងថ្កើងតែចះ   សមិទ្ធិថ្មីច្បាស់នឹងកើតឡើង ។

៥. យើងកា្តាប់អ្វីពិតនៅក្នុងដែ   មិនដែកសែមែចិត្តចចើង 

 មិនដូចជាភ្លើងឆែះចំបើង   រសាត់ហុយបុើងតាមវាយោ ។

៦. មិនជឿសន្ធឹកលាន់ដូចព្យុះ   គែសែកពន្យុះព្យុះជន់ជោរ

 តាមពិតគែន់តែជាជំនោរ   ខ្យល់ទួញថ្ងួចថ្ងួរកំដរខោ្មាច ។

៧. តាំងខ្លួនធ្វើឯងអ្នកសង្គែះ   តាមពិតអាប់យសស្អុយអសោចិ៍

 មើលឃើញដំរីជាសែមោច   ចែះឆ្អិនខា្លាំងខោ្លាចបង្កើតគែះ ។

៨. ប៉ុន្តែគណបក្សបែជាជន   បក្សមនគុណធ្ងន់ជួយជាតិរស់

 បក្សស្ទួយកិត្តិនមជែងកិត្តិយស   កម្ពុជាខ្ពង់ខ្ពស់រស់សុខសាន្ត ។

៩. កែយការបោះឆ្នោតឃុំ សង្កាត់   ប្តែជា្ញាមុឺងម៉ាត់ធ្វើឲ្យបាន

 គោលមគា៌បក្សតែួសតែយដាន   អភិវឌ្ឍមូលដា្ឋានក្សាន្តរមន ។

១០. ដាក់ខ្លួនជាអ្នកបមែើរាស្តែ   កុំឲ្យរង្កៀសចិត្តបែជា

 ឧបសគ្គតូចធំ ផ្តុំពុះពារ   សែយទាន់វែលារាល់បញ្ហា ។

១១. បែកាន់ឲ្យខា្ជាប់នូវទស្សនៈ   ឧត្តមគតិបក្ស បរិសុទ្ធថ្លា 

 សន្តិភាព អភិវឌ្ឍន៍ជាគោលការណ៍   បក្សយើងប្តែជា្ញាធ្វើឲ្យល្អ ។

១២. ឈ្នះ ឈ្នះ យើងឈ្នះទាំងអស់គា្នោ   បែជាកម្ពុជាសូមអបអរ

 ញញឹមជូនពរដោយអំណរ   ជោគជ័យបវរបក្សទែវតា ៕  

       ខៀវ ណាវី

          បងឈប់
 ពែលជិះរុឺម៉កកង់ បី ជាមួយគា្នោ 

ទៅចូលរួមពិធីខួបកំណើត មិត្តភក្តិ 

នង ន ូសរួ នយ  សម្បរូ ជាគរូដណ្តងឹៈ

- ពែលរៀបការ ជាមួយ អូនរួច 

បងអាចឈប់ជក់បារី ឈប់ផឹកសែ ទែ?

-   បើអូនចង់ឲ្យបងឈប់ បងយល់ពែមតាម។

-   កែពីឈប់ជក់បារី ឈប់ផឹកសែ បងអាចឈប់ដើរលែង យប់បាន 

ទែ?

-   បងពិតជាអនុវត្តបាន!

-   ល្អណាស់! តើបងអាចឈប់អ្វីបានទៀតទែ ?

-   បាន....គឺបងឈប់រៀបការជាមួយអូន ។

            មានតៃបងពៃម

កែយយប់ផ្សំដំណែក នយ ខាំ សួរនង ខា ជាបែពន្ធ៖

-   បងចង់ឲ្យអូនបែប់ការពិតមួយ មិនមែនជារឿងពិបាកនិយយទែ ?

-   ចា៎ា...បងចង់ដឹងរឿងអី?

-    បងចង់ដឹង  ហែតុម៉ែចអូនពែមរៀបការជាមួយបងខណៈនៅភូមិនែះ

មនកមោ្លាះគរគោក សុទ្ធតែមនទែព្យសម្បត្តិចែើនជាងបង និងរៀនសូតែ 

បានចែើនជាងបង ?

- ចា៎ា...មកពីបងពែមដណ្តឹងអូន។ ចំណែកបុរសផ្សែងៗគែថ ខ្ញុំដូច 

កែបីតែំផុក អត់អ្នកណាតែូវការ ។

	 	 	 ឈប់រវល់

បានឱកាសជួបគា្នោជាចែដន្យ សែ្តីបីនក់សាសងគា្នោៈ

នង ថចៈ ប្តីខ្ញុំឲ្យតែផឹកសែឆ្អែត គាត់ឈប់រវីរវល់ជាមួយសែ មិនដូច 

អ្នកខ្លះ ផឹកទាល់តែដើរលែងរួច នៅតែសែកទារសែទៀតនោះទែ ។

នង ផូៈ អើ..បើបានដូចប្តីអ្នកអ៊ីចឹងល្អណាស់ហើយ! ខ្ញុំចង់បានអ៊ីចឹង ។

នង នូៈ បងឯងសរសើរមនុស្សផឹកសែថ ល្អទៅកើតដូចជា ចម្លែក 

មែន។

នង ផូៈ ចា៎ា...ខ្ញុំសរសើរថ ល្អ តែង់ផឹកឆ្អែត លែងរវីរវល់ជាមួយ 

សែទៀត គែន់បើជាងប្តីខ្ញុំ ដែលឲ្យតែផឹក មិនតែឹមតែឈប់រវីរវល់ជាមួយ 

សែទែ ថែមទាំងឈប់រវីរវល់ជាមួយខ្ញុំទៀតផង ។

	 	 												ប៉ាឧត្តមស្រនីយ

កុមរ តន និង កុមរ តំុ ជជែកគា្នោ។ ទីបំផុត កុមរ តន បែកាសខា្លាងំៗ ៖

-  យើងបងឯងដល់ទៅ៣ ឆា្នោំ  ដូច្នែះយើងជាឧត្តមសែនីយចំណែកឯង

ជាកូនចាបបង។ ល្មមពែលនោះ ឪពុកដើរចូលមកដល់សួរៈ

-  ទើបតែអាយុប៉ុណ្ណឹង ធ្វើដល់ឧត្តមសែនីយទៅហើយ ចុះបា៉ាធ្វើអីដែរ ?

កូន តុំ ឆ្លើយកាត់បងៈ

-  គឺធ្វើបា៉ាលោកឧត្តមសែនីយ ! ។



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>] 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`

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

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

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

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

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

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

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

É>] 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 CIv s‘unlag smaCikRkumkargarcuHextþ kNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

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

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

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

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




