ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃពិធីមីទ្ទិញរំឭកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៦៦ ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
(២៨.០៦.១៩៥១-២៨.០៦.២០១៧)
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elak tak s‘unGuI
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1> elak exov NavI
2> elak Guwm sunÞr³
3> elak vgS savuF
4> elak Tav sar³munI
5> elak sux suFn
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2> elak m:k; Qin
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1> elak supat vIr³munI
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1> elak Fa savuuF
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elx 203
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023 219 065
Address :
No 203 Preah
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Tel : 023 219 065
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ប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត

របស់ប្រជាជន

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

រំដោះជាតិចេញពីរបប
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សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី
ហេង សំរិន

ប្រធានកិត្តិយសគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

សម្តេចក្រឡាហោម
ស ខេង
អនុប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ
ហ៊ុន សែន
ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី
សាយ ឈុំ
អនុប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

យើងខុំសូមសម្តែងគារវភក្តី និងកតញ្ញុតាធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតជូន សម្តេច មគ្គុទ្ទេសក៍ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនៃប្រជាជាតិ

កម្ពុជា

ដែលបានលះបង់អស់កម្លាំងកាយ

កម្លាំងចិត្ត

និងបញ្ញាញាណ

ក្នុងបុព្វហេតុសង្រ្គោះជាតិពីរបបប្រល័យ

ពូជសាសន៍ កសាង និងការពារមាតុភូមិកម្ពុជាមួយ ឯករាជ្យ សន្តិភាព សេរីភាព ប្រជាធិបតេយ្យ អព្យាក្រឹត និងវឌ្ឍនភាព

សង្គម ។

សូមគោរពជូនពរ សម្តេច សូមបានប្រកបដោយសុខភាពបរិបូរ កាយពលមាំមួន បញ្ញាញាណភ្លឺថ្លា និងជន្មាយុយឺន

យូរ ដើម្បីបន្តដឹកនាំមាតុភូមិ និងប្រជាជនកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកជោគជ័យធំៗថ្មីៗទៀត ។
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បច្ចុប្បន្នប្រជាជនកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសដែលស្រឡាញ់មាតុភូមិរបស់់ខ្លួន កំពុងសម្តែងក្តីសប្បាយ
រីករាយយ៉ាងក្រៃលែង ចំពោះការរីកចម្រើនដ៏ឆាប់រហ័សនៃសង្គមជាតិ ជាពិសេសចំពោះជ័យជម្នៈដ៏ត្រចះត្រចង់

elak tak s‘unGIu

របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់អាណត្តិទី៤ កាលពី
ថ្ងៃទី ៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅ ដែលជាជោគជ័យនៃសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ ។ ព្រមជាមួយនេះ

ប្រជាជន យើងក៏កំពុងចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងក្លៀវក្លាខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៦៦ ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា (២៨ មិថុនា ១៩៥១២៨ មិថុនា ២០១៧) ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយមួយដ៏សំខាន់ ។
ទស្សនាវដ្តីប្រជាជនដែលមានអាយុគម្រប់ ១៦ឆ្នាំហើយចាប់ពីបានបង្កើតឡើងនាខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០១ មកនោះ ក៏សូមចូលរួមជាមួយប្រជាជន
កម្ពុជាអបអរសាទរយ៉ាងក្លៀវក្លាចំពោះជោគជ័យរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតនេះ និងខួបអនុស្សាវរីយ៍នៃថ្ងៃបង្កើតគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា ដែលជិត៤ទសវត្ស កន្លងទៅនេះបានដឹកនាំមាតុភូមិកម្ពុជាតាំងពីដំណាក់កាលដ៏លំបាក និងគ្រោះថ្នាក់បំផុតឲ្យឈានទៅមុខជា
និច្ចនៅលើមាគ៌ា សន្តិភាព ប្រជាធិបតេយ្យ និងអភិវឌ្ឍន៍ ប្រកបដោយ មោទនភាព ។
រយៈពេល ១៦ ឆ្នាំមកនេះ ក្នុងនាមជាអង្គភាពមួយរបស់គណបក្ស ដែលធ្វើការងារលើសមរភូមិ សតិអារម្មណ៍ ទស្សនាវដ្តីប្រជាជនបានខិតខំ
បំពេញតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន ដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវមនសិការវិជ្ជាជីវៈ ក្នុងការបម្រើការងារឃោសនាអប់រំរបស់គណបក្ស
ដោយបានយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើ ការផ្សព្វផ្សាយអប់រំដល់មន្ត្រី សមាជិកគណបក្ស និងមហាជនបានយល់ជ្រួតជ្រាបច្បាស់នូវកម្មវិធី នយោបាយ
គោលការណ៍គោលនយោបាយ និងសេចក្តីសម្រេចនានារបស់គណបក្ស និងរាជរដ្ឋាភិបាល ក៏ដូចការ រីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យរបស់សង្គមជាតិ ,
ផ្សព្វផ្សាយនូវសកម្មភាព ទស្សនវិស័យ និងអនុសាសន៍ដ៏មានតម្លៃ ទាំងឡាយរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធាន
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងការដឹកនាំប្រទេស

ព្រមទាំងសកម្មភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្ស

ថ្នាក់ដឹក នាំព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា រាជរដ្ឋាភិបាល និងមន្ត្រីគ្រប់ថ្នាក់គ្រប់ផ្នែក ដែលបានចុះជួបជាមួយប្រជាជន និងជួយដោះស្រាយបញ្ហានានា
ជូនប្រជាជន ។ ទស្សនាវដ្តីប្រជាជនក៏បានរួមចំណែកក្នុងការបង្ហាញឲ្យដល់សាធារណមតិ អំពីធាតុពិតនៃល្បិចកលឃោសនាដ៏គ្រោះថ្នាក់របស់ពួក
ប្រឆាំង និងមជ្ឈដ្ឋានអគតិនានា ដែលព្យាយាមរកគ្រប់ វិធីប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យសភាពការណ៍ជាតិ មានការផ្លាស់ប្តូរដែលផ្តល់អំណោយផលដល់ពួកគេ
។ លើមូលដ្ឋាននេះ ទស្សនាវដ្តីប្រជាជនបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការថែរក្សារាល់សមិទ្ធផលនៃសង្គមជាតិ ថែរក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាព នយោបាយ
និងជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ ព្រមទាំងការកសាងពង្រឹងគណបក្សលើវិស័យសតិអារម្មណ៍ ។
លទ្ធផលដែលទស្សនាវដ្តីប្រជាជនសម្រេចបានក្នុងរយៈពេល ១៦ឆ្នាំ កន្លងមកនេះ គឺពុំអាចផ្តាច់ចេញបានឡើយពីការឧបត្ថម្ភគាំទ្រទាំងស្មារតី
និងសម្ភារៈ ពីសំណាក់ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី និង ប្រិយមិត្តអ្នកអានទាំងអស់ ដែលធ្វើឲ្យទស្សនាវដ្តីធានាបាននូវនិរន្តរភាពនៃ
ការចេញផ្សាយរបស់ខ្លួន ។ យើងខ្ញុំ ទាំងអស់គ្នាជាបុគ្គលិកនៃទស្សនាវដ្តីប្រជាជន សូមសម្តែងនូវការគោរព និងអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះការ
ជួយឧបត្ថម្ភ គាំទ្រនេះ និងមានក្តីសង្ឃឹមជឿជាក់ថា នឹងទទួលបានការរួមវិភាគទានដ៏ថ្លៃថ្លានេះបន្តទៀត ។
ចុងឆ្នាំ២០១៧ និងឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខ គឺជាដំណាក់កាលដ៏សំខាន់នៃការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់នីតិកាលទី៥
នៃរដ្ឋសភា និងជារយៈពេលដ៏សំខាន់បំផុតឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោត ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តនីតិកាលទី៥ ។ ក្នុងស្មារតីនេះទស្សនាវដ្តីប្រជាជន
ត្រូវតែបន្តប្រឹងប្រែងទ្វេឡើង ដើម្បី លើកកម្ពស់សមត្ថភាពការងារ ក្នុងការបម្រើវិស័យអប់រំនយោបាយសតិអារម្មណ៍របស់គណបក្សឲ្យកាន់តែ
បានប្រសើរឡើងថែមទៀត

សំដៅរួមចំណែកជាមួយគណបក្សទាំងមូល

ដណ្តើមជ័យជម្នះជាថ្មីទៀតក្នុងការ

បោះឆ្នោតជាតិនីតិកាលទី៦

ខាងមុខនេះ ។
នៅក្នុងឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះ យើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរ សម្តេច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី និងប្រិយមិត្តអ្នកអានទាំងអស់
សូមបានប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខ សេចក្តីចម្រើន និងជោគជ័យគ្រប់ប្រការ កុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ ។
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ជ័យជម្នះរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គឺជាជ័យជម្នះ
របស់ប្រជាជនដែលស្រឡាញ់សន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ

The CPP Victory - That of Peace and Development Loving People

ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់អាណត្តិទី៤

កាលពី

ថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ បានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិយាកាស

សន្តិភាព គ្មានអំពើហិង្សា និងប្រកបដោយលក្ខណៈសេរី ត្រឹមត្រូវ និង
យុត្តិធម៌។ នេះជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយទៀតរបស់កម្ពុជា

ដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅមុខលើមាគ៌ាសន្តិភាព ប្រជាធិប តេយ្យ និង

អភិវឌ្ឍន៍។

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលជោគជ័យយ៉ាងត្រចះ

នៃចំនួនឃុំ

សង្កាត់ទាំងអស់

ត្រចង់ ដោយបានឈ្នះនៅ ឃុំ សង្កាត់ ១១៥៦ ស្មើនឹង ៧០,២៣%

និងទទួលបានអាសនៈក្នុងក្រុមប្រឹក្សា

ចំនួន៦៥០៣ ស្មើនឹង៥៦,២០%។ បើគិតចំនួនសំឡេងគាំទ្រគណបក្ស

សរុបនៅទូទាំងប្រទេសមាន ៣.៥៤០.០៥៦ ស្មើនឹង ៥០,៧៦% ដែល

បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថា ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា និងយុវជនភាគច្រើនលើសលប់

បានបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។ គណបក្សទាំងមូលក៏ដូច

ប្រជាជនកម្ពុជានៅគ្រប់ទិសទីបានចូលរួមសម្តែងការអបអរសាទរ និងមាន
មោទនភាពក្រៃលែងចំពោះជ័យជម្នះនេះ ស្របពេលជាមួយនឹងការអបអរ

ខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៦៦
ដែរ។

នៃថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាផង

លើមូលដ្ឋានជ័យជម្នះនេះ

មានសំឡេងគ្រប់គ្រាន់

ធ្វើឲ្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ដើម្បីសម្រេចបានជ័យជម្នះក្នុងការបោះឆ្នោត

ជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី៤

ជាពិសេស ធានានូវមូលដ្ឋាន

យ៉ាងរឹងមាំសម្រាប់ឲ្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឈានទៅទទួលបានជ័យ
ជម្នះជាថ្មីទៀត

ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តនីតិកាលទី៦

នាខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ខាងមុខនេះ។ ឆ្លងតាមជ័យជម្នះនេះ ក៏បានធ្វើឲ្យ

បរាជ័យនូវការប៉ុនប៉ងរបស់ក្រុមប្រឆាំង និងមជ្ឈដ្ឋានអគិតនានា ដែលមាន
គោលបំណងផ្តួលរំលំគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលមានឈ្មោះដើមថា «បក្សប្រជាជន

បដិវត្តន៍ខ្មែរ» បានបដិសន្ធិនៅថ្ងៃទី២៨ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ១៩៥១ ដោយមាន
ប្រភពពីចលនាតស៊ូរបស់ប្រជាជន

ដើម្បីដណ្តើមឯករាជ្យជាតិពីពួក

អាណានិគមនិយមបារំាង។ ចាប់ពីពេលបដិសន្ធិមក គណបក្សបានរក្សា

ខ្ជាប់ឥតប្រែប្រួលនូវសារជាតិរបស់ខ្លួនជាគណបក្សរបស់ប្រជាជន ដោយ
សារប្រជាជន

និងដើម្បីប្រជាជន។

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានរួមសុខ

រយៈពេល

៦៦ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ

រួមទុក្ខជាមួយប្រជាជននៅគ្រប់

កាលៈទេសៈ ពុះពារឆ្លងកាត់រាល់ឧបសគ្គ និងការលំបាកយ៉ាងច្រើនឥត

គណនានៅក្នុងដំណើរដ៏បត់បែន និងស្មុគស្មាញបំផុតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជា

រហូតឈានមកដល់ដំណាក់កាលសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍនា បច្ចុប្បន្ន

នេះ។

គុណតម្លៃដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

បក្សនយោបាយណានៅកម្ពុជាអាចប្រៀបផ្ទឹមបានឡើយ ។

គឺគ្មានគណ
គណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជា គឺជាគណបក្សតែមួយគត់ ដែលបានដឹកនាំប្រជាជនតស៊ូ

ប្រយុទ្ធផ្តួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដ៏យង់ឃ្នងបំផុត សង្គ្រោះជាតិឲ្យ

មានជីវិតរស់ឡើងវិញទាន់ពេលវេលា, បាននាំមកជូនប្រជាជនវិញនូវសិទ្ធិ

សេរីភាព កិត្តិយស និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដែលត្រូវបាត់បង់ទាំងស្រុងក្នុងរបប

ប្រល័យពូជសាសន៍, បានបញ្ចប់នូវសង្គ្រាម និងការបែកបាក់ជាតិ បង្កើត

បានសន្តិភាព និងការឯកភាពជាតិទាំងស្រុង, បានស្តារសេដ្ឋកិច្ច សង្គម

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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ឲ្យឈានមកដល់ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយ

សមាជិកគណបក្សគ្រប់រូបគប្បីយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងសាមគ្គីភាព ឯកភាព

ឈប់ឈរ ព្រមជាមួយនេះ កិត្តិយស កិត្យានុភាពជាតិត្រូវបានស្តារ និងលើក

ស្រឡាញ់ប្រជាជន ប្តូរផ្តាច់ការពាររាល់សមិទ្ធផលនៃសង្គមជាតិ ជា

ជីវភាព ធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជាជនទូទៅត្រូវបានកែលម្អ លើកស្ទួយឥត
កម្ពស់ឡើងវិញប្រកបដោយមោទនភាព។

ស្រ្តដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថា

នេះគឺជាសច្ចធម៌នៃប្រវត្តិសា
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

គឺជាបង្អែកដ៏កក់ក្តៅ និងជាក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់របស់ប្រជាជន និងជាគំរូនៃ

ផ្ទៃក្នុងឲ្យកាន់តែរឹងមាំឡើង

រក្សាខ្ជាប់ឧត្តមគតិស្នេហាជាតិ

និងគោរព

ពិសេសធានា ចីរភាពនៃសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ តស៊ូលប់បំបាត់ឲ្យខាង
តែបាននូវបាតុភាពអសកម្មនានា

ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍

ប្រជាជន និងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តរាល់គោលនយោបាយ

ឧត្តមគតិស្នេហាជាតិសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាគ្រប់ៗជំនាន់តទៅមុខទៀត។

របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីបង្កើនជំនឿ និងការគាំទ្ររបស់ប្រជាជន ឈាន

ជឿទុកចិត្ត

តាំង តំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី៦ នាឆ្នាំ២០១៨ខាងមុខ ៕

គឺផ្អែកលើកត្តាទាំងអស់នេះហើយ ទើបប្រជាជនកម្ពុជាបានផ្តល់ការ

និងបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យទទួលបាន

ជ័យជម្នះនៅគ្រប់ការបោះឆ្នោត

ទាំងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិ

ទាំងការ

បោះឆ្នោតថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់ ធ្វើឲ្យគណបក្សមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការ

ដឹកនាំប្រទេសឲ្យមានការរីកចម្រើនដូចសព្វថ្ងៃ។

ផ្ទុយទៅវិញគណបក្សប្រឆាំង ដែលមានមជ្ឈដ្ឋានអគតិមួយចំនួននៅ

ពីក្រោយ មិនដែលបានធ្វើអ្វីដែលជាប្រយោជន៍ដល់ជាតិ និងប្រជាជន

ឡើយ ក្រៅតែពីខិតខំរិះរកគ្រប់វិធីដ៏ពិសពុល ដើម្បីផ្តួលរំលំគណបក្សប្រជា

ជនកម្ពុជា។ ពួកគេជំរុញឥតឈប់ឈរនូវសកម្មភាពអុចអាល ញុះញង់

បំបែកបំបាក់សាមគ្គីជាតិ មួលបង្កាច់ការពិត បោកប្រាស់ប្រជាភិថុត បំផុស

ចងគំនុំជាមួយប្រជាជាតិជិតខាង

រហូតដល់ការព្យាយាមបង្កជាបដិវត្តន៍

ពណ៌ថែមទៀត សំដៅផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលដឹកនាំដោយ

គណបក្សប្រជាជនជនកម្ពុជា ដើម្បីសម្រេចមហិច្ឆតា លោភលន់អំណាច

របស់ខ្លួន ។ ប៉ុន្តែពួកគេពុំអាចសម្រេចឧបាយកលដ៏ទុច្ចរិតនេះបានឡើយ

ហើយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ កន្លងមកនេះ ក៏

កាន់តែបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថែមទៀតថា ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើន

លើសលប់បដិសេធពួកគេ បដិសេធគោលនយោបាយបោកប្រាស់ប្រជាភិ

ថុត

និងសកម្មភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់របស់ពួកគេ

ដែលនឹងនាំប្រទេសជាតិ

ទៅរកភាពវឹកវរ កោលាហល និងសង្រ្គាមជាថ្មីទៀត ព្រោះថា ប្រជាជន

ត្រូវការសន្តិភាព

និងការអភិវឌ្ឍ។

ចរិតពោរពេញដោយភាពពិសពុល

ពុតត្បុតរបស់គណបក្សប្រឆាំងកាន់តែបង្ហាញច្បាស់ តាមរយៈសេចក្តីថ្លែង

ការណ៍របស់ពួកគេនៅថ្ងៃទី២៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ដែលបានបដិសេធ

មិនទទួលស្គាល់លក្ខណៈសេរី ត្រឹមត្រូវ និងយុត្តិធម៌នៃការបោះឆ្នោតថ្ងៃ

ទី៤ ខែមិថុនា កន្លងទៅនេះ ក្នុងពេលដែលអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ អ្នក

សង្កេតការណ៍អន្តរជាតិ និងបណ្តាអង្គទូតប្រចាំនៅកម្ពុជាបានអបអរសាទរ
ចំពោះជោគជ័យការបោះឆ្នោតនេះ ដោយបានវាយតម្លៃថា ការបោះឆ្នោត

ប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន

ប្រកបដោយលក្ខណៈសេរី

និងយុត្តិធម៌ហើយ

នោះ។ ច្បាស់ណាស់ថា ទង្វើរបស់ពួកគេគឺមានគោលបំណងបិទបាំងនូវ

បរាជ័យរបស់ខ្លួន

ដែលតែងអួតអាងថាខ្លួនឈ្នះនៅមុនពេលបោះឆ្នោត

លើកទឹកចិត្តដល់សកម្មជនរបស់ខ្លួន បន្តបោកប្រាស់សាធារណមតិ និង

ព្យាយាម បង្កើតបញ្ហាស្មុគស្មាញថ្មីៗទៀតឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតខាង

មុខ ប៉ុន្តែពួកគេគ្មានសេចក្តីក្លាហានហ៊ានបោះបង់ចោលអាសនៈទាំងអស់

នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ឡើយ។ ទោះបីចំពោះមុខនេះ ពួកគេអាច

បោកប្រាស់មនុស្សមួយចំនួនឲ្យគាំទ្រខ្លួន ប៉ុន្តែទៅថ្ងៃមុខទៀត អ្នកទាំង

នោះនឹងភ្ញាក់ខ្លួន ឃើញច្បាស់នូវមុខមាត់អាក្រក់របស់ពួកគេ ហើយងាក

មកគំាទ្រសច្ចធម៌វិញ នោះគឺគាំទ្រការដឹកនាំដ៏ត្រូវរបស់គណបក្សប្រជាជន

កម្ពុជា។

ដើម្បីថែរក្សា និងពង្រីកជ៏យជម្នះរបស់គណបក្ស និងចូលរួមអបអរសាទរ

យ៉ាងក្លៀវក្លាខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៦៦

ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជន

កម្ពុជា អង្គការចាត់តាំងរបស់គណបក្សគ្រប់ថ្នាក់ គ្រប់ផ្នែក ព្រមទាំងមន្រ្តី

ទៅដណ្តើមជ័យជម្នះ ដ៏ត្រចះត្រចង់ជាថ្មីទៀតក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើស
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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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ÉkraCü snþiPaB esrIPaB RbCaFibetyü
GBüaRkwt nig vDÆnPaBsgÁm

KNbkSRbCaCnkm<úCa
KN³kmµaFikarkNþal

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍

របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
(2)

បងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពស្នេហា !

ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់អាណត្តិទី៤ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

កន្លងទៅនេះ បានប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

ស្ថិតក្នុងបរិយាកាសនយោបាយអព្យាក្រឹត សេរី និង សុខសុវត្ថិភាព ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោត
នៅទូទាំងប្រទេស បានអនុវត្តនូវសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងភាពជាម្ចាស់ប្រទេសជាតិ ដោយបានអញ្ជើញ

ទៅបោះឆ្នោតយ៉ាងកុះករនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតនៃឃុំ សង្កាត់នីមួយៗ ដើម្បីជ្រើសរើសតំណាងដែល
ខ្លួនពេញចិត្តឲ្យដឹកនាំឃុំ សង្កាត់សម្រាប់រយៈពេល៥ឆ្នាំបន្តទៀតពីឆ្នាំ២០១៧ ដល់ឆ្នាំ ២០២២ ។ នេះជាសមិទ្ធផល

ជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងសន្តិភាព មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
និងដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមបន្តទៅមុខទៀត ។

នៅក្នុងឱកាសនេះ  គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា សូមប្រកាសជាឱឡារិកទទួលយកលទ្ធផលផ្លូវការនៃការ

បោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់អាណត្តិទី៤ ដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាស

នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៧នេះ ។ នេះគឺជាលទ្ធផលដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដោយសេរី
ត្រឹមត្រូវ និងយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដ ។

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា សូមសម្តែងនូវការគោរព និងដឹងគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះសមាជិក

សមាជិកាគណបក្ស និងជនរួមជាតិនៅគ្រប់ឃុំ សង្កាត់ ដែលបានធ្វើការសម្រេចចិត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវក្នុងការបោះឆ្នោត

គាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់នៅក្នុងក្របខណ្ឌប្រទេសជាតិទាំងមូល។

ជ័យជម្នះនេះបង្ហាញច្បាស់ថា

ប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនលើសលប់បានបោះឆ្នោតដើម្បីខ្លួនឯង

និងបោះឆ្នោត

ដើម្បីបន្តថែរក្សាសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍនៅលើទឹកដីនៃមាតុភូមិរបស់ខ្លួន ។ ជោគជ័យនេះ ក៏បាន ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យ

ឃើញថា ការអនុវត្តគោលនយោបាយ និងកម្មវិធីកំណែទម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនាពេលកន្លងមកពិតជាត្រឹមត្រូវ
ដែលបានផ្តល់ផលប្រយោជន៍ជាក់ស្តែងជូនប្រជាជន ហើយដែលគណបក្សនឹងបន្តខិតខំទ្វេឡើងទៀត។ តាមរយៈ

ជ័យជម្នះនេះ បានធានានូវមូលដ្ឋានយ៉ាងរឹងមាំសម្រាប់ឲ្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឈានទៅទទួលបានជ័យជម្នះ
ដ៏ត្រចះត្រចង់ជាថ្មីទៀតក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តនីតិកាលទី៦ នាខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ខាងមុខ ។

ម្យ៉ាងទៀតឆ្លងតាមជ័យជម្នះនេះ បានធ្វើឲ្យបរាជ័យទាំងស្រុងនូវការប៉ុនប៉ងរបស់ក្រុមប្រឆាំង និងមជ្ឈដ្ឋាន
អគតិនានា ដែលមានគោលបំណងផ្តួលរំលំគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ។

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា សូមវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការខិតខំរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត

ព្រមទាំងគណៈកម្មការ រាជធានី ខេត្ត និងគណៈកម្មការឃុំ សង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោត ដែលបានបំពេញតួនាទី
និងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ និងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ធ្វើឲ្យការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះនៅគ្រប់
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ដំណាក់កាលបានប្រពត
្រឹ ទៅ
្ត យ៉ាងល្អបស
្រ រើ ស្របតាមរដ្ឋធម្មនញ
ុ ្ញ ច្បាប់ បទបញ្ជាផក
្ទៃ ង
្នុ និងនីតវិ ធ
ិ ដ
ី ល
ែ បានកំណត់

ហើយត្រូវបានគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទទួលយក និងកោតសរសើរ ។ នេះជាជោគជ័យ និងជាលទ្ធផលផ្លែផ្កាពិតប្រាកដ
នៃកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាយើង ។

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា សូមវាយតម្លៃខ្ពស់ ចំពោះការខិតខំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល បណ្តាក្រសួង ស្ថាប័ន

អាជ្ញាធរដែនដី និងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនៅគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ដែលបានយកអស់លទ្ធភាពជួយគាំទ្រយ៉ាងសកម្ម

ដល់ដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅគ្រប់ដំណាក់កាល ធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនតាំងពីពេល

ចាប់ផ្តើមរហូតដល់បញ្ចប់ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមោះមុតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការពង្រឹង
ពង្រីកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា។ ព្រមជាមួយនេះ សូមថ្លែងអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះបណ្តាប្រទេសជាមិត្ត

និងសហគមន៍អន្តរជាតិ ដែលបានគាំទ្រ និងជួយឧបត្ថម្ភទាំងខាងស្មារតី សម្ភារៈ និងបច្ចេកទេសដល់ការបោះឆ្នោត
ក្នុងទិសដៅចូលរួមយ៉ាងសកម្មដល់ការ អភិវឌ្ឍលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា ។
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

និងអន្តរជាតិ

សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ក្រុមអ្នកអង្កេតការណ៍ទាំងជាតិ

ដែលបានតាមដានពិនិត្យមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោត

ហើយបានធ្វើការវាយតម្លៃប្រកបដោយភាពសត្យានុម័ត ចំពោះការបោះឆ្នោតនេះ ថាជាការបោះឆ្នោតមានលក្ខណៈ
សេរី យុត្តិធម៌ តម្លាភាព និងជឿទុកចិត្តបាន និងបានចាត់ទុកថា នេះជាគំរូមួយដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ពិភពលោក ។
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

សូមប្តេជ្ញាយ៉ាងឱឡារិកថា

គណបក្សនឹងប្រមូលផ្តុំកម្លាំងបន្តប្រឹងប្រែងពេញ

ទំហឹង ដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់ឆ្នាំ២០១៧-២០២២ ដែលបានប្រកាសជូនជនរួមជាតិរួច
មកហើយ ឲ្យបានសម្រេចជោគជ័យជាដាច់ខាត បង្កើតឡើងនូវសមិទផ
្ធ លថ្មៗ
ី ទៀតនៅគ្របម
់ ល
ូ ដ្ឋាន ដែលឆ្លើយតប
ទាំងស្រុងទៅនឹងសំណូមពរ និងបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ។
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

សូមអំពាវនាវដល់ជនរួមជាតិនៅទូទាំងប្រទេស

ទោះបីបានបោះឆ្នោតគាំទ្រ

គណបក្សណាក្តី សូមបន្តរួបរួមគ្នាជាធ្លុងមួយក្រោមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងក្រោមម្លប់បារមីដ៏ត្រជាក់ នៃព្រះករុណា
ព្រះបាទ
កម្ពុជា

សម្តេចព្រះបរមនាថ

នរោត្តម

ជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត

សីហមុនី

ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រ

និងរួមសាមគ្គីគ្នាជុំវិញរាជរដ្ឋាភិបាល

ដែលមានសម្តេចអគ្គមហាសេនា

បតីតេជោ ហ៊ុន សែន ជានាយករដ្ឋមន្ត្រី ដើម្បីបន្តថែរក្សារាល់សមិទ្ធផលនៃសង្គមជាតិ ថែរក្សាសន្តិភាព
និងជំរុញការអភិវឌ្ឍមាតុភូមិឲ្យកាន់តែជឿនលឿន
ប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូល ។

ជាមួយគ្នានេះ

និងខ្លាំងក្លាឡើង

ដែលជាផលប្រយោជន៍រួមជាសារវន្តរបស់

សូមអំពាវនាវដល់សមាជិកសមាជិកានៃក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់

អាណត្តិ ទី៤ទាំងអស់ ដែលនឹងចូលកាន់តំណែងនៅពេលខាងមុខ សូមរួមសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ក្នុងការបម្រើ

ប្រជាជនស្របតាមតួនាទី និងភារកិច្ចដែលច្បាប់បានកំណត់ ដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ សុវត្ថិភាព
ក្នុងមូលដ្ឋាន

និងជំរុញការអភិវឌ្ឍឃុំ

សង្កាត់នីមួយៗឲ្យកាន់តែបានរីកចម្រើនឡើង

ទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោត ។
ជាទីបញ្ចប់

សូមប្រសិទ្ធពរជូនសមាជិកសមាជិកាគណបក្ស

ឆ្លើយតបទៅនឹងការជឿ

និងបងប្អូនជនរួមជាតិនៅទូទាំងប្រទេស

សូមបាន ប្រកបនូវសេចក្តីសុខ សុភមង្គល និងវិបុលភាពគ្រប់ៗប្រការ កុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ ។

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧
								
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
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លទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់
លទ្ធផលផលវការនៃការប
ូ
ំនន
ួ ឃុ ំ

អាណត្ត
ិទី ៤ ឆ្នាំ ២០១៧
ោះបនោតប្រើសបរើស្រុម្រឹរាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទ្ី ៤ នោុំ ២០១៧
អាសនៈររួលបាន

អាសនៈ

សំផ្េងផ្ឆ្នតគំក្រគណ្បក្ស

រាជធានី ផ្មតត

ស្ាត់

បន្ទាយមានជ័យ

515

65

125,549

112,021

29,061

បាត់ដំបង

814

102

207,428

207,669

ក្ំពង់ចាម

817

109

205,614

ក្ំពង់ឆ្នង
ំ

422

70

ក្ំពង់សពឺ

609

ក្ំពង់ធំ

C PP

C NR P

បក្សផ្សសង

សរុប

C PP

C NR P

266,631

286

211

33,081

448,178

411

399

245,810

26,243

477,667

380

435

143,204

101,705

15,043

259,952

252

87

241,935

171,083

25,122

438,140

577

81

130,075

133,201

29,687

ក្ំពត

561

93

156,526

125,770

ក្ណ្ដ
ា ល

915

127

325,758

ផ្

167

29

ក្ក្ផ្ ោះ

295

មណ្ឌលគីរ ី

FC P

LDP

ផ្មឃុ ំ ផ្ៅស្ាត់

KNUP

GDP សំបុក្ឃ្ុំ

CNRP KNUP

54

10

53

49

35

74

170

62

8

367

242

78

9

292,963

273

285

15

40

41

17,430

299,726

317

240

3

71

22

305,483

20,019

651,260

484

431

79

48

31,759

20,628

1,082

53,469

112

55

26

3

47

82,322

58,602

10,273

151,197

178

116

38

9

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

ក្ពោះវ ិហារ

333

51

59,046

38,040

5,898

102,984

203

129

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

ផ្សៀមរាប

668

100

176,771

215,492

41,442

433,705

318

347

ក្ពោះសីហនុ

177

29

57,937

41,738

6,163

105,838

114

63

សាឹងវក្តង

176

34

41,055

16,702

3,990

61,747

132

39

សាាយផ្រៀង

518

80

174,975

107,022

9,003

291,000

332

186

តាវក្វ

736

100

264,576

215,329

17,004

496,909

417

318

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

23

1

តបូងឃ្ុំ

536

64

188,916

145,975

18,428

353,319

309

226

46

18

សរុបរួម

11,572

6,503

5,007

1,156

489

ោះក្ុង

1,646 3,540,056 3,056,824
50.76%

CPP
CNRP

43.83%

គណ្បក្សក្បជាជនក្មពុជា
គណ្បក្សសផ្គ្រោះជាតិ

FCP

គណ្បក្សហាវ៊ុនសុន
ិ បុិ

LDP

គណ្បក្សសមព័នធផ្ដី មបក្ី បជាធប
ិ ផ្តយយ

KNUP

គណ្បក្សវម្ររួបរួមជាតិ

GDP

គណ្បក្សក្បជាធិបផ្តយយមូលដ្ឋាន

377,031 6,973,911
5.41%

100%

56.20%

18

CPP

3

1
1

2

1

2

1

1

1

2
2

1

5

1

1
1
28

4

24

5

1

48

2

44

56

26

3

33

1

73

7

82

18

1

1

43.27% 0.24% 0.03% 0.21% 0.04% 0.01% 70.23% 29.71% 0.06%
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សុន្ទរកថា

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន

សែន

នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាប្រធានគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងពិធីមីទ្ទិញរំឭកខួបអនុស្សាវរីយ៍
លើកទី ៦៦ ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
(២៨.០៦.១៩៥១-២៨.០៦.២០១៧)
&'
- សូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតី សម្តេចព្រះសង្ឃរាជ សម្តេចព្រះរាជា-គណៈ និងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គ ជាទីសក្ការៈ
- គណៈចាងហ្វាងជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់ដឹកនាំនៃសាសនិកឥស្លាម

- សម្តេច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិ និងអន្តរជាតិ

- សមាជិក សមាជិកានៃអង្គមីទ្ទិញ និងបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពស្នេហា !

ថ្ងៃ ២៨ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ នេះ គឺជាថ្ងៃគម្រប់ខួប ៦៦ ឆ្នាំ នៃការបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលមានឈ្មោះដើមថា បក្សប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរ

ដើម្បីដឹកនាំការតស៊ូដណ្តើមឯករាជ្យពីពួកអាណានិគមនិយម ជូនជាតិ មាតុភូមិ និងប្រជាជន ។ ចាប់តាំងពីថ្ងៃបដិសន្ធិរហូតមកដល់ពេលនេះ គឺមាន
រយៈពេល ៦៦ ឆ្នាំហើយ ដែលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាន់ខ្ជាប់ឥតប្រែប្រួលនូវសារជាតិរបស់ខ្លួន ជាគណបក្សរបស់ប្រជាជន អាស្រ័យ
ដោយប្រជាជន និងដើម្បីប្រជាជន ហើយបានសម្រេចសមិទ្ធផលធំៗជាប្រវត្តិសាស្រ្តយ៉ាងច្រើនជូនជាតិ ។ ប្រការនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនគាំទ្រ
និងផ្តល់នូវតួនាទីដឹកនាំប្រទេសដល់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងរយៈពេលជាង ៣៨ ឆ្នាំ មកនេះ ។

យើងប្រារព្ធខួបអនុស្សាវរីយ៍នេះឡើង ក្នុងស្មារតីគោរពដឹងគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះកម្មាភិបាល យុទ្ធជន យុទ្ធនារី និងប្រជាជន យ៉ាងច្រើន

ឥតគណនា ដែលបានតស៊ូពុះពារធ្វើពលិកម្មប្រកបដោយវីរភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅគ្រប់ដំណាក់កាល ដើម្បីឯករាជ្យ សន្តិភាព សេរីភាព អធិបតេយ្យ

បូរណភាពដែនដី និងវឌ្ឍនភាពនៃមាតុភូមិកម្ពុជា ។ ខួបអនុស្សាវរីយ៍នេះ ក៏បានប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងសភាពការណ៍ដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកំពុងមាន

សន្តិភាពពេញលេញ មានស្ថិរភាពនយោបាយរឹងមាំ មានការអភិវឌ្ឍដ៏ខ្លាំងក្លាលើគ្រប់វិស័យ និងស្របពេលដែលប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងអបអរសាទរ
ចំពោះជោគជ័យនៃដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី ៤ កាលពីថ្ងៃទី ៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ កន្លងទៅថ្មីៗនេះ ។

ក្នុងឱកាសដ៏មហានក្ខត្តឫក្សនេះ ទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា សូមសម្តែងគារវភក្តីភាព និងកតញ្ញុតាធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុត ថ្វាយ ព្រះករុណា

ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រី
នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ ព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ ក្នុងសេរីភាព សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ និងសុភមង្គល ជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ដែលបាន

និងកំពុងគង់ប្រថាប់ក្នុងព្រះបរមសិរីរាជសម្បត្តិ និងជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់នៃប្រជារាស្ត្រខ្មែរគ្រប់ៗរូប ។ សូមថ្វាយព្រះពរ ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូង

និងសម្តេចព្រះវររាជមាតាជាតិ ជាទីសក្ការៈ សូមមានព្រះរាជសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ ព្រះកាយពលមាំមួន ព្រះបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លា និងព្រះជន្មាយុយឺនយូរ
ដើម្បីគង់ប្រថាប់ជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់នៃប្រជារាស្រ្តខ្មែរគ្រប់ៗរូបជារៀងដរាប ។
អង្គមីទ្ទិញ ជនរួមជាតិជាទីគោរពស្នេហា !

រយៈពេល ៦៦ ឆ្នាំមកនេះ កម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលជាប្រវត្តិសាស្រ្តយ៉ាងច្រើន ទាំងដំណាក់កាលប្រកបដោយមោទនភាពផង ទាំងដំណាក់

កាលប្រកបដោយភាពបត់បែន លំបាកស្មុគស្មាញ និងគ្រោះថ្នាក់ជាទីបំផុតផង ។ ប៉ុន្តែទោះបីស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈណាក្តី ក៏គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានៅ

តែរក្សាខ្ជាប់ជានិច្ចនូវគោលបំណង និងឧត្តមគតិរបស់ខ្លួន គឺឈរជាមួយប្រជាជនគ្រប់កាលៈទេសៈ ប្រឹងប្រែងជម្នះគ្រប់ឧបសគ្គ ហ៊ានធ្វើពលិកម្មឥតរួញរា
ដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាមួយឯករាជ្យ សន្តិភាព សេរីភាព ប្រជាធិបតេយ្យ អាព្យាក្រឹត និងវឌ្ឍនភាពសង្គម ។ ពេលប្រទេសជាតិត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងគ្រោះមហន្ត
រាយដែលរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត បានបង្កឡើង គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គឺជាកម្លាំងនយោបាយតែមួយគត់ដែលបានក្រោកឈរតស៊ូ ដឹកនាំ

ប្រជាជនធ្វើការប្រយុទ្ធផ្តួលរំលំរបបដ៏យង់ឃ្នងនេះឲ្យដួលរលំនៅថ្ងៃ ៧ ខែ មករា ឆ្នាំ ១៩៧៩ សង្គ្រោះប្រជាជាតិឲ្យរស់ឡើងវិញបានទាន់ពេលវេលា ។
មហាជ័យជម្នះ ថ្ងៃ ៧ មករា ឆ្នាំ ១៩៧៩ បានបិទទំព័រសករាជដ៏ខ្មៅងងឹតបំផុតរបស់កម្ពុជា និងបានបើកឡើងនូវសករាជថ្មី ដែលពោរពេញដោយពន្លឺ

និងក្តីសង្ឃឹម ។ ប្រជាជនកម្ពុជា ទាំងអ្នកធ្លាប់រងទុក្ខវេទនាក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ក៏ដូចយុវវ័យជំនាន់ក្រោយ តែងចងចាំជានិច្ចនូវអត្ថន័យដ៏ធំធេង
នៃជ័យជម្នះជាប្រវត្តិសាស្រ្តនេះ ។

រយៈពេលជាង ៣៨ឆ្នាំ នៃសករាជថ្មីនេះ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានដឹកនាំក្នុងការការពារជាតិ និងការស្តារ កសាងប្រទេសឡើងវិញពីលេខ

សូន្យនៅក្នុងស្ថានភាពមានសន្តិភាពផង និងសង្គ្រាមផង ហើយថែមទាំងត្រូវគេហ៊ុមព័ទ្ធខាងនយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ចពីខាងក្រៅយ៉ាងអមនុស្សធម៌
និងអយុត្តិធម៌ថែមទៀត ។ ទោះបីត្រូវឆ្លងកាត់នូវឧបសគ្គធំៗ និងការលំបាករាប់ម៉ឺនជំពូកយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានរក្សាការពារ
នូវបុព្វហេតុដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនជានិច្ច ដោយបានទប់ស្កាត់មិនឲ្យរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដ៏យង់ឃ្នងអាចវិលត្រឡប់មកវិញ ការពារនូវការរស់ឡើងវិញ

របស់ប្រជាជាតិ , បាននាំមកជូនប្រជាជនវិញនូវសិទ្ធិ សេរីភាព លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ កិត្តិយស និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដែលត្រូវបាត់បង់ទាំងស្រុងក្នុងរបប
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ប៉ុលពត , បានស្តារ និងកសាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ចឲ្យមានការប្រែ-ប្រួល និងរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ ធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនមានស្ថិរភាព

ជាជំហានៗ ។ លើមូលដ្ឋានប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍សាមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានផ្តួចផ្តើមនូវការចរចាស្វែងរកសន្តិភាព
និងការបង្រួបបង្រួមជាតិ ដើម្បីបញ្ចប់សង្រ្គាមផ្ទៃក្នុងដ៏រ៉ាំរ៉ៃ ដែលនៅតែបន្តគំរាមកំហែងដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជន និងជាឧបសគ្គក្នុងការ
អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ ។ បើគ្មានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ជាកម្លាំងស្នូលរបស់ជាតិក្នុងដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាព និងការបង្រួមបង្រួមជាតិទេនោះ គឺ

ពិតជាពុំអាចមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស ស្តីពីដំណោះស្រាយបញ្ហាកម្ពុជា នាថ្ងៃទី ២៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ ១៩៩១ ឡើយ ដូច្នេះក៏ពុំអាចមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញ

ឆ្នាំ ១៩៩៣ និងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី ២ បច្ចុប្បន្ននេះបានដែរ ។ នេះជាសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្រ្តដែលគ្មានអ្នកណាអាចបំភ្លៃបាន ។ ប៉ុន្តែសង្រ្គាមទើប
នឹងត្រូវបានបញ្ចប់ទាំងស្រុង គឺតាមរយៈនយោបាយឈ្នះ ឈ្នះ របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលបានធ្វើឲ្យអង្គការចាត់តាំងរបស់ពួកឧទ្ទាមខ្មែរ

ក្រហម ត្រូវរលំរលាយទាំងស្រុងទាំងខាងនយោបាយ និងយោធា បង្កើតបានសន្តិភាពពេញលេញនៅទូទាំងប្រទេស មានការឯកភាពជាតិ និងឯកភាព
ទឹកដី ចាប់ពីចុងឆ្នាំ ១៩៩៨ មក ។ សន្តិភាពបានផ្តល់ឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លាបំផុតដែលពុំធ្លាប់មានដល់ប្រជាជនកម្ពុជា ដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងលើក
ស្ទួយជីវភាពរបស់នៅរបស់ខ្លួន ។

ក្រោមពន្លឺនៃសន្តិភាព ក្នុងរយៈពេលជិតពីរទសវត្សចុងក្រោយនេះ កម្ពុជាសម្រេចបាននូវការផ្លាស់ប្តូរធំៗជាវិជ្ជមានប្រកបដោយមោទនភាពបំផុត

ជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច ។ តាមរយៈកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ប្រកបដោយចីរភាព និងការបែងចែកផ្លែផ្កានៃកំណើននេះប្រកបដោយ
សមធម៌ ភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនត្រូវបានកាត់បន្ថយជាបន្តបន្ទាប់ ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនជាទូទៅត្រូវបានលើកកម្ពស់កាន់តែប្រសើរឡើងៗ ។

កម្ពុជាបានចេញផុតពីប្រទេសមានចំណូលទាបទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាប ហើយកំពុងខិតខំពុះពារសម្រេចនូវចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួនឲ្យ
ទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ ២០៣០ និងឈានទៅជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ ២០៥០ ។ កម្ពុជាកំពុងចូលរួមដោយ
ស្មើភាព និងស្មើសិទ្ធិក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិ កម្ពុជាដែលពីមុនជាប្រទេសទទួលយកកងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ឥឡូវគឺជាប្រទេសគំរូ
មួយដែលបានបញ្ជូនកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនចូលរួមក្នុងកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសជាច្រើន។
លើមូលដ្ឋានសមិទ្ធផលធំៗទាំងអស់នេះ

យើងអាចបញ្ជាក់បានថា

អតីតកាលប្រកបដោយការភ័យខ្លាច,

សោកនាដកម្ម,

ការបែកបាក់ជាតិ

និងការបាត់បង់គ្រប់បែបយ៉ាង ដែលប្រជាជនយើងធ្លាប់បានជួបប្រទះកន្លងមក ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយ ។ បច្ចុប្បន្ននេះ ប្រជាជនយើងកំពុងរស់នៅលើ
មាតុភូមិរបស់ខ្លួនដែលមានសន្តិភាពពេញលេញ មានភាពសុខដុមរមនា មានក្តីសង្ឃឹម និងមានឱកាសសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូប ជាពិសេសសម្រាប់ក្មួយៗ

ជាយុវជនជំនាន់ក្រោយ ។ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានទទួលការគាំទ្រពីប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេស មានកាតព្វកិច្ចបន្តថែរក្សាការពារយ៉ាងដាច់

ខាតនូវរាល់សមិទ្ធផលនៃសង្គមជាតិឲ្យគង់វង្សស្ថិតស្ថេរ និងរីកចម្រើនបន្តទៀត ដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យកម្លាំងនយោបាយ ឬមជ្ឈដ្ឋានអមិត្តណាមកបំផ្លិច
បំផ្លាញទៅវិញបានឡើយ។

ឆ្លងតាមសមិទ្ធផលដ៏ថ្លៃថ្លាទាំងនេះ ពិតជាបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការដឹកនាំដ៏រឹងមាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលមានកម្មវិធីនយោបាយត្រឹមត្រូវ,

មានការគាំទ្រដ៏ទូលំទូលាយពីប្រជាជន មន្រ្តីរាជការ និងកងកម្លាំងគ្រប់ប្រភេទ , មានវិន័យម៉ឺងម៉ាត់ និងរបៀបរបបធ្វើការម៉ត់ចត់ , មានធនធានមនុស្សដ៏
ច្រើនកុះករប្រកបដោយគុណធម៌ សមត្ថភាព និងមនសិការទទួលខុសត្រូវ និងមានសាមគ្គីភាព ឯកភាពផ្ទៃក្នុងយ៉ាងរឹងមាំ ។ ទាំងអស់នេះក៏ជា
កត្តានៃជ័យជម្នះផង និងជាមេរៀនពិសោធន៍នៃការដឹកនាំរបស់គណបក្សផង ដែលគណបក្សទាំងមូលត្រូវក្តាបឲ
់ ្យជាប់ ហើយខិតខំពង្រឹងពង្រក
ី ថែមទៀត
ដើម្បីកាន់តែទទួលបាននូវការគាំទ្រ និងការជឿទុកចិត្តពីប្រជាជន ។
អង្គមីទ្ទិញ ជនរួមជាតិជាទីស្នេហា !

នៅក្នុងដំណើរទៅមុខរបស់ប្រជាជាតិយើងនេះដែរ ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី ៤ កាលពីថ្ងៃទី ៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧

កន្លងទៅនេះ បានប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យ ក្នុងបរិយាកាសនយោបាយ អព្យាក្រឹត សេរី និងប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាព ។ ប្រជាពលរដ្ឋដ៏ច្រើនកុះករ
បានទៅបោះឆ្នោតតាមការិយាល័យនីមួយៗ ប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរ សប្បាយរីករាយ និងតាមឆន្ទៈរបស់ខ្លួន ដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់
ក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន ។ ការបោះឆ្នោតនេះ ត្រូវបានអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ អ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិ ក៏ដូចប្រជាជនទូទាំងប្រទេសបានវាយតម្លៃថា
ជាការបោះឆ្នោតដោយសេរី ត្រឹមត្រូវ និងយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដ ។ ជោគជ័យនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនេះ គឺជាសមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្រ្តថ្មីមួយទៀតរបស់
ប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងការពង្រឹងសន្តិភាព មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គម តទៅមុខទៀត ។

ជ័យជម្នះដ៏ត្រចះត្រចង់របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី ៤ នេះ កាន់តែបានបញ្ជាក់ឲ្យ

ឃើញច្បាស់ថែមទៀតថា ប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវការតួនាទីដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដើម្បីធានាថែរក្សាការពារសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ

និងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិតទៅមុខទៀត ។ ឆ្លងតាមជ័យជម្នះនេះ បានធានាឲ្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមានមូលដ្ឋានរឹងមាំសម្រាប់ឈានទៅដណ្តើម
ជ័យជម្នះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិ-កាលទី ៤ នៅដើមឆ្នាំ ២០១៨ និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី ៦

នៅខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨ ខាងមុខ ហើយបានធ្វើឲ្យបរាជ័យទាំងស្រុងនូវការប៉ុនប៉ងរបស់មជ្ឈដ្ឋានអគតិមួយចំនួនដែលចង់ផ្តួលរំលំគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជា

។

ក្នុងនាមគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល

ខ្ញុំសូមសម្តែងនូវការគោរព

និងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនសមាជិក

សមាជិកាគណបក្ស យុវជន និងបងប្អូនជនរួមជាតិនៅគ្រប់ទិសទី ដែលមានជំនឿមុតមាំលើការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ហើយបាន

បោះឆ្នោតគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនលើសលប់ ។ ឆ្លើយតបទៅនឹងជំនឿទុកចិត្តនេះ គណបក្សសូមប្តេជ្ញាបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងពេញទំហឹង
ក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ ២០១៧-២០២២ ដែលបានប្រកាសជូនបងប្អូនជនរួមជាតិរួចហើយនោះ ឲ្យបានសម្រេច

ជោគជ័យ ធ្វើឲ្យឃុំ សង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសមានសាមគ្គីភាព មានសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ សុវត្ថិភាពកាន់តែរឹងមាំ មានការអនុវត្តច្បាប់ដោយស្មើភាព

មានសេវាសាធារណៈល្អ មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រាន់ មានសន្តិសុខស្បៀង សន្តិសុខទឹក និងសន្តិសុខអគ្គិសនី និងមានការរីកចម្រើនខាងសេដ្ឋកិច្ច
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សង្គមកិច្ច។

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍សាមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូល ដោយមិនប្រកាន់អំពីនិន្នាការនយោបាយ អតីតកាល ភេទ ជំនឿ

សាសនា ដើមកំណើតជាតិ និងឋានៈសង្គម ដើម្បីរួមកម្លាំងគ្នាការពារឯករាជ្យ អធិបតេយ្យ និងបូរណភាពទឹកដីឲ្យបានគង់វង្ស បន្តកសាង និងអភិវឌ្ឍ
ប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនដូចប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់ ដែលប្រកបដោយសន្តិភាព អរិយធម៌ និងសេចក្តីស្រឡាញ់ ហើយពុំមានការកើតមាន
ឡើងវិញនូវសង្រ្គាម
សុខដុមរមនា។

របបប្រល័យពូជសាសន៍

និងការបែកបាក់ជាតិដូចពីអតីតកាលទៀត

ដើម្បីឲ្យប្រជាជនបានរស់នៅប្រកបដោយសុភមង្គល

ឈរលើគោលការណ៍នេះ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ការពារដាច់ខាតនូវសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយរបស់ជាតិ ដែលជាលក្ខខណ្ឌជាសារវន្តដើម្បី

ធានានូវជីវភាពដ៏សុខសាន្តរបស់ប្រជាជន និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព ។ យើងប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះទង្វើលាបពណ៌ ជេរប្រទេច មួលបង្កាច់
ការពិត ប្រមាថមើលងាយមកលើគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលជាទង្វើមានគោលបំណងញុះញង់ បំបែកបំបាក់ជាតិ បង្កភាពវឹកវរក្នុងសង្គម ដែលនឹង
រុញច្រានប្រទេសជាតិឲ្យធ្លាក់ក្នុងកលយុគជាថ្មីទៀត ។

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្តេជ្ញាកសាង ពង្រឹងខឿនការពារជាតិរបស់ប្រជាជន និងខឿនសន្តិសុខជាតិឲ្យកាន់តែរឹងមាំ , ការពាររបបរាជានិយម

អាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងប្រព័ន្ធនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យ សេរីពហុបក្ស, ពង្រឹងការគោរពអនុវត្តច្បាប់ និងយុត្តិធម៌សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូប, រាំងស្កាត់
និទ្ទណ្ឌភាព និងអំពើហិង្សាគ្រប់រូបភាព។ ក្នុងន័យនេះ គណបក្សបន្តជំរុញការអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនូវកម្មវិធីនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណដំណាក់
កាលទី ៣ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ជាពិសេស បន្តជំរុញកំណែទម្រង់រដ្ឋ និងការអនុវត្តគោលនយោបាយនានាឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ពង្រឹងវិធាន
ការលុបបំបាត់បាតុភាពអសកម្មផ្សេងៗក្នុងសង្គម ដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យបានទៅនឹងសំណូមពរ បំណងប្រាថ្នា និងកង្វល់ផ្សេងៗរបស់ប្រជាជន ។

គណបក្សបន្តពង្រឹងកិច្ចសហការយ៉ាងស្មោះសជាមួយបណ្តាគណបក្សនយោបាយ អង្គការសង្គមស៊ីវិលនានា និងមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងៗទៀតក្នុងសង្គម

ដែលមានភាពស្មោះត្រង់ និងសុឆន្ទៈពិតប្រាកដ ក្នង
ុ គោលបំណងថែរក្សានូវបរិយាកាសនយោបាយល្អប្រសរើ ប្រកបដោយចីរភាព ជាពិសេសបរិយាកាស

ឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតជាតិនាឆ្នាំ ២០១៨ ខាងមុខ និងបង្កើននូវជំនឿទុកចិត្តរបស់អ្នកវិនិយោគ ទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស ដើម្បីបន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍ
សេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន។ ក្នុងស្មារតីនេះដែរ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមានជំនឿថា បណ្តាប្រទេស និងអង្គការ

អន្តរជាតិទាំងឡាយ នឹងបន្តគោរពយ៉ាងត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដចំពោះឯករាជ្យ និងអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជា មិនជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជា
គោរពសិទ្ធិស្វ័យសម្រេច និងឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលចង់រស់នៅដោយសន្តិភាព មិត្តភាព ភាតរភាព និងសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រជាជាតិទាំង
អស់នៅលើពិភពលោក ។

អង្គមីទ្ទិញ ជនរួមជាតិជាទីគោរពស្នេហា !

នៅក្នុងឱកាសដ៏មហោឡារិកនេះ ក្នុងនាមសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់

សូមអំពាវនាវដល់សមាជិក
ដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែមួយ

សមាជិកាគណបក្ស

ដើម្បីបន្តថែរក្សា

និងបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់

និងពង្រីករាល់សមិទ្ធផលនៃសង្គមជាតិ

សូមបន្តរួបរួមគ្នាជាធ្លុងមួយក្នុងមហាគ្រួសារតែមួយ
ជាពិសេសថែរក្សានូវសន្តិភាព

និងក្រោម

ដែលជាសមិទ្ធផលដ៏ធំធេង

បំផុតមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន ឲ្យស្ថិតស្ថេរគង់វង្សជារៀងរហូត ។ យើងត្រូវចងចាំថា ការបែកបាក់ជាតិ និងសង្រ្គាមផ្ទៃក្នុងដ៏រ៉ាំរ៉ៃដែលមានមូលហេតុចម្បង
បណ្តាលមកពីកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្នុងការដឹកនាំខាងនយោបាយពីអតីតកាលដែលគិតតែមហិច្ឆតាផ្ទាល់ខ្លួន មិនគិតផលប្រយោជន៍ជាតិ និងប្រជាជន
បានធ្វើឲ្យប្រជាជាតិយើងទទួលរងនូវគ្រោះមហន្តរាយ និងត្រូវបាត់បង់

ឱកាសរាប់សិបឆ្នាំក្នុងការកសាងប្រទេស ដូច្នេះ យើងមិនត្រូវភ្លេចខ្លួនដើរជាន់

ដានអតីតកាលដ៏ឈឺចាប់នេះជាថ្មីទៀតឡើយ យើងត្រូវខិតខំដណ្តើមយកមកវិញនូវពេលវេលាដែលយើងបានបាត់បង់ ។ ក្នុងដំណើរទៅមុខទៀតនេះ
រាល់អង្គការចាត់តាំងរបស់គណបក្ស

ក៏ដូចមន្រ្តីគណបក្សនៅគ្រប់ថ្នាក់

គ្រប់ផ្នែក

ត្រូវតែលើកកម្ពស់ភាពជាគំរូល្អក្នុងការបន្តអនុវត្តគោលការណ៍

និងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ស្របតាមអភិក្រម “ហ៊ានគិត ហ៊ានធ្វើ និងហ៊ានទទួលខុសត្រូវ” ។ ត្រូវខិតខំពង្រីកអំពើល្អ ហើយពុះពារ

កម្ចាត់ឲ្យខាងតែបាននូវភាពអសកម្មទាំងឡាយ មិនទុកឲ្យវាមកបំផ្លាញបុព្វហេតុដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់គណបក្សបានឡើយ ។ គប្បីយល់ឲ្យច្បាស់ថា «ប្រជា

ជនមានជំនឿលើការដឹកនាំរបស់គណបក្ស គណបក្សមានកាតព្វកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះប្រជាជនវិញ» ។ នេះជាទំនាក់ទំនងផ្សារភ្ជាប់រវាង
គណបក្ស និងប្រជាជន ។ លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី ៤ កន្លងមកនេះ គឺពិតជាមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំ និងបានផ្តល់

នូវមេរៀនពិសោធន៍ដ៏មានតម្លៃសម្រាប់គណបក្សយើង ពង្រឹងសកម្មភាពឆ្ពោះទៅកាន់ជ័យជម្នះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី ៦
នៅឆ្នាំ ២០១៨ ខាងមុខនេះ ។

នៅក្នុងឱកាសនេះដែរ ក្នុងនាមប្រជាជនកម្ពុជា ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះបណ្តាប្រទេសជាមិត្ត ដៃគូបរទេស និងអង្គការអន្តរជាតិ

នានា ដែលបានរួមវិភាគទានយ៉ាងថ្លៃថ្លាជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រចំពោះបុព្វហេតុដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា និងកំពុងបន្តពង្រឹង ពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
ល្អប្រកបដោយផ្លែផ្កា ជាមួយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលជាការរួមចំណែកដ៏សំខាន់មួយមិនអាចខ្វះបាន ដើម្បីសន្តិភាព ប្រជាធិបតេយ្យ និងការ
អភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា ។

ជាទីបញ្ចប់ ជាមួយនឹងអំណរសាទរ ខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៦៦ ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ទូលព្រះបង្គំ ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំ សូមថ្វាយព្រះពរ

ប្រគេនពរសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតី សម្តេចព្រះសង្ឃរាជ ព្រះរាជាគណៈ ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គ និងសូមប្រសិទ្ធពរជូនសម្តេច ឯកឧត្តម
លោកជំទាវ

គណៈដឹកនាំសាសនិកឥស្លាម

ភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិ

និងអន្តរជាតិ

សមាជិក

សូមបានប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខ សុភមង្គល និងវិបុលភាពគ្រប់ប្រការ កុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ ៕

										

សមាជិកានៃអង្គមីទ្ទិញ

និងជនរួមជាតិទាំងអស់

សូមអរព្រះគុណ សូមអរគុណ!

qñaMTI 17 elx 193 Exmifuna qñaM 2017

TsSnavdþI RbCaCn 11

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃពិធីមីទ្ទិញរំឭកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៦៦
ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
(២៨.០៦.១៩៥១-២៨.០៦.២០១៧)
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ទិវាចងចាំនៃដំណើរឆ្ពោះទៅការរំដោះជាតិ
ចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត
ដំណើរភៀសខ្លួនទៅវៀតណាម

ដើម្បីស្វែងរកការជួយឧបត្ថម្ភក្នុងការ

រំដោះជាតិចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត ។ ទីតាំងដែលសមមិត្ត

ហ៊ុន សែន និងក្រុមឆ្លងកាត់ពីខាងកម្ពុជា គឺនៅត្រង់ពាំងខ្ទរ និងអាងដាច់
ដែលមានដើមទ្រយឹងធំ

ស្កឹមស្កៃ

នៅក្បែនោះ

។

នៅទល់ខាងមុខ

គឺជាស្រុកឡុកនិញ ក្នុងខេត្តសុងប៊ែរ របស់វៀតណាម ។ មុនពេលឈាន

ជើងចូលក្នុង ទឹកដីវៀតណាមសមមិត្ត ហ៊ុន សែន បានបែរមុខមកខាង

ទឹកដីកម្ពជា
ុ ទាំងទឹកភ្នក
ែ ដោយនិយាយក្នង
ុ ចិតថា
្ត អាយុ១៣ឆ្នាំ បែកពីសក
្រុ
កំណើតដោយអត់សាលារៀន អាយុ ២៥ឆ្នាំ បែកពីប្រទេសដោយពួក
ឃាតក ។

-ចំណុចទី២. វេលាម៉ោង ០២:០០នាទីទៀបភ្លឺ ថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងរំលឹកអំពីប្រវត្តិកាលពី៤០ ឆ្នាំមុនក្នុង
ទិវាចងចាំនៃដំណើរឆ្ពោះទៅការរំដោះជាតិ ចេញពី
ពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត

ឆ្នាំ១៩៧៧ សមមិត្ត ហ៊ុន សែន បានដើរចូលចម្ងាយប្រមាណ ២០០
ម៉ែត្រ ទៅក្នុងទឹកដីវៀតណាម ។ អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បាន សម្រាករងចាំពេល

ភ្លឺ ដើម្បីកំណត់ទិសដៅសម្រាប់បន្តដំណើរ និងពុំមានអ្វីទទួលទាននោះ
ឡើយ ។ សំណួរមួយចំនួនដែលសមមិត្ត ហ៊ុន សែន បានចោទសួរខ្លួនឯង

• រាត្រីថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៧៧ បានក្លាយជាទិវាមួយដ៏សំខាន់

ថា

• កងទ័ពត្រូវត្រៀមជានិច្ចដើម្បីបង្រ្កាបរាល់ចលនានៃការផ្តួលរំលំនិង

ជាប់គុក ដោយសារការឆ្លងដែនខុសច្បាប់ឬទេ? តើវៀតណាមជឿហើយ

នៃរបត់ប្រវត្តិសាស្រ្តប្រទេសកម្ពុជា

ការធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ប្រទេសជាតិ

• សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ទទួលបានការធ្វើគារវកិច្ចស្វាគមន៍យ៉ាង

ស្និទ្ធស្នាលពីសំណាក់ ឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ៊្វុក នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃ
សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន

នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញទៅកាន់ខេត្តត្បូង

ឃ្មុំ និងឆ្លងដែនចូលទឹកដីប្រទេសវៀតណាម ដើម្បីរម្លឹកដល់ដំណើរតស៊ូ
របស់សម្តេច

និងយុទ្ធមិត្តដ៏ស្មោះត្រង់របស់សម្ដេចបួនរូបឆ្ពោះទៅកាន់

ប្រទេសវៀតណាម ដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រវាយផ្តួលរំលំរបបប្រល័យពូជ

តើអាចត្រូវស្លាប់នៅពេលឆ្លងព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមដោយការ

ជាន់មីន ឬដោយកងការពារព្រំដែនរបស់វៀតណាមឬទេ ? តើអាចត្រូវ

សុខចិត្តជួយក្នុងការផ្តួលរំលំរបបប្រល័យ ពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត ឬទេក្នុង

ពេលដែលវៀតណាមកំពុងមានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយកម្ពុជា ប្រជា-

ធិបតេយ្យ? សំណួរចុងក្រោយ គឺតើវៀតណាមអាចចាប់បញ្ជូនមកឲ្យ
ប៉ុល ពត វិញឬទេ? នោះជាពេលដែល សមមិត្ត ហ៊ុន សែន ចាប់ផ្តើមយក

ជីវិតធ្វើដើមទុន ដើម្បីធ្វើការតស៊ូផ្តួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត

បន្ទាប់ពីការចូលរួមក្នុងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នៃចលនារំដោះជាតិរហូត
ដល់ពិការភ្នែកម្ខាងនៅ ឆ្នាំ១៩៧៥ ។

- ចំណុចទី៣. ក្រោយពីធ្វើដំណើរកាត់ព្រៃក្នុងទឹកដីវៀតណាមបាន

ប្រមាណជិត ៦គីឡូម៉ែត្រ វេលា ម៉ោង១១:០០នាទី ជិតថ្ងៃត្រង់ ក្រុមសម

សាសន៍ ប៉ុល ពត កាលពី៤០ឆ្នាំមុន។ កន្លែង ជួបជុំនោះធ្វើឡើងនៅលើ

មិត្ត ហ៊ុន សែន បានទៅជួបផ្លូវលំមួយក្រាលគ្រួសក្រហមក៏ បានសម្រេច

បញ្ជាការដ្ឋានវរសេនាធំ

រួចបន្តដំណើរតាមផ្លូវថ្នល់ទៅរកជួបកងទ័ពវៀតណាម

ទឹកដីនៃស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ស្ថិតនៅក្នុងភូមិកោះថ្ម ឃុំទន្លូង ដែលជា
តំបន់២១

និងជាទីតាំងបន្ទាយឈរជើងរបស់

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ។ ពីទីតាំងកោះថ្ម

នារាត្រីថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៧៧ បានក្លាយជាទិវាមួយដ៏ សំខាន់នៃ

លាក់អាវុធរួចរៀបចំដាំបបរដោយអង្ករ

ដែលនៅសល់ក្នុងទៃបន្តិចបន្តួច

វៀតណាម ។

និងប្រជាជន

- ចំណុចទី៤. វេលាម៉ោង ១៤:០០នាទីថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៧៧

របត់ប្រវត្តិសាស្រ្តប្រទេសកម្ពុជា ជាពេលវេលា ដែលសមមិត្ត ហ៊ុន សែន

សមមិត្ត ហ៊ុន សែន និងក្រុមបានដើរទៅដល់ភូមិវៀតណាមមួយ ដែល

ប៉ុល ពត ។ មានទីតាំងចំនួន ៧ចំណុច ដែលសមមិត្ត ហ៊ុន សែន

ចម្ការកៅស៊ូវៀតណាមដែលកំពុងធ្វើដំណើរ

បានចាប់ផ្តើម

ដំណើរឆ្ពោះទៅការផ្តួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍

បានចាប់ផ្តើមចេញដំណើរ និងបានឆ្លងកាត់ឆ្ពោះទៅការវាយ ផ្តួលរំលំរបប
កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ នោះគឺៈ

- ចំណុចទី១. ទីតាំងកោះថ្ម ឃុំទន្លូង ស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

នៃបញ្ជាការដ្ឋានវរសេនាធំ តំបន់២១ វេលាម៉ោង២១:០០នាទី ថ្ងៃទី២០

ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៧៧ ចំថ្ងៃច័ន្ទ ៥កើត ខែអសាឍ ឆ្នាំម្សាញ់ នពស័ក ព.ស

២៥២១ សមមិត្ត ហ៊ុន សែន និងកម្មាភិបាលដ៏ទុកចិត្តបួននាក់ គឺ

នុច ថន, ញឹក ហួន, ស៊ូ គីម ស្រ៊ាង (ហៅសាញ់) និង វ៉ា ប៉ោអ៊ាន ចាប់ផ្តើម

មានចម្ងាយប្រមាណ ១៤គីឡូម៉ែត្រ ពីព្រំដែន ។ ពេលប្រទះនឹងកម្មករ
ដើរសំដៅ

សមមិត្ត

ហ៊ុន

សែន

ហើយកម្មករនោះក៏ឲ្យក្រុមសមមិត្តរង់ចាំនៅទីនោះសិន

។

បន្ទាប់មកកម្មករបាននាំកម្លាំងស្វ័យការពារវៀតណាម មកដល់ដោយមាន
អាវុធមកជាមួយផង ។ ដំបូងវៀតណាមសង្ស័យទៅលើជនកម្ពុជាទាំងប្រាំ
នាក់នេះ ថា ជាក្រុមវាយឆ្មក់ ឬក្រុមចារកិច្ចរបស់ ប៉ុល ពត ហើយបានធ្វើការ
សាកសួរ ។

- ចំណុចទី៥. ក្រោយពីចាប់ផ្តើមជឿជាក់ខ្លះលើការអះអាងរបស់សម

មិត្ត ហ៊ុន សែន ថាមិនមែនជាក្រុមវាយឆ្មក់របស់ ប៉ុល ពត ទេ ភាគី
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វៀតណាមក៏បានដាំបាយឆ្នាំងលេខ១០

និងធ្វើម្ហូបជូនសម្រាប់មនុស្ស

កាលដែលប្រទេសមានប្រជាធិបតេយ្យ និងមាន អ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងថា

រួច ជនកម្ពុជាទាំង ៥រូប ត្រូវគេនាំធ្វើដំណើរចម្ងាយ ៤គីឡូម៉ែត្រ ទៅដល់ភូមិ

បើមានប្រជាធិបតេយ្យ ឬមានការផ្តល់ឱកាសដូចសព្វថ្ងៃគ្មានការចាំបាច់

៥នាក់ ដែលធ្លាប់តែហូបបបរជាង១ឆ្នាំហើយ ។ ក្រោយពីបានទទួលទាន
ឡាំងជីន នៅវេលាម៉ោង ១៦:៤៥នាទី ។

- ចំណុចទី៦. ជនកម្ពុជាទាំងប្រាំត្រូវបានសាកសួរព័ត៌មានម្តងទៀត

នៅទីនោះ ពីសំណាក់បញ្ជាការកងអនុសេនាធំម្នាក់របស់វៀតណាម ។
វេលាម៉ោង ១៧:១៥នាទី ថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៧៧ អ្នក ទាំងប្រាំត្រូវ

បានគេដឹកក្នុងរថយន្តធុនធ្ងន់ម៉ាក GMC ពីភូមិឡាំងជីនទៅដល់ស្រុក
ឡុកនិញ នៅវេលាម៉ោង ១៨:០០នាទី ។

- ចំណុចទី៧. សមមិត្ត ហ៊ុន សែន ត្រូវគេបំបែកចេញពីអ្នករួមដំណើរ

ទាំងបួននាក់

ដែលមកជាមួយគ្នាហើយត្រូវបានគេសួរព័ត៌មានសាជាថ្មី

ដោយសំណួរដេញដោលជាច្រើនទៀត ។ នោះគឺជាពេល វេលាដែលតាន
តឹងភិតភ័យជាងពេលណាទាំងអស់សម្រាប់អ្នកទាំងបួន ដែលធ្វើដំណើរ
មកជាមួយ ដោយគិតថា គេអាចយកសមមិត្ត ហ៊ុន សែន ទៅសម្លាប់

ឬទៅណាមិនដឹង ប្រសិនបើមិនឃើញត្រឡប់មកវិញ ។ ពួកគាត់ទាំងបួន

មានអារម្មណ៍ច្រាស់ច្រាល ទោះអស់កម្លាំង ក៏ដេកមិនលក់ បក់មិនល្ហើយ
និងរងចាំរហូតសមមិត្ត ហ៊ុន សែន ត្រឡប់មកវិញពេលជាងពាក់កណ្តាល
អា្រធាតឆ្លងចូល ថ្ងៃទី២២ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ១៩៧៧ ។ ដោយសារការសាក

សួរដេញដោលព័ត៌មានតាមលំដាប់ថ្នាក់ ដែលមានពីថ្នាក់ភូមិ ឃុំ រហូត
ដល់ស្រុកនេះ បានធ្វើឲ្យភាគីវៀតណាមឃើញច្បាស់នូវឆន្ទៈមោះមុត

និងជំហរដាច់ខាតរបស់ សមមិត្ត ហ៊ុន សែន ក្នុងគោលបំណងដ៏មុតស្រួច
គឺឆ្ពោះទៅរកការកៀរគរកម្លាំងសម្រាប់រំដោះជាតិមាតុភូមិ ប្រជាជនពីរបប
ប្រល័យពូជសាសន៍ ។

ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

បានធ្វើការរំលឹកឡើងវិញពីប្រវត្តិនៃការ

ពាក្យ “សង្រ្គោះជាតិ” ជាពាក្យរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ។ ហេតុផល

ទៅសង្រ្គោះជាតិអីទេ ។ វាមិនមែនជា រឿងនិទានមួយទេនៅកម្ពុជាសុំមើល
ឲ្យច្បាស់ក្នុងឯកសារ ដែលបន្សល់នូវរូបថតជាច្រើនបានបង្ហាញតួអង្គ នៃ
ការបង្កើតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសាមគ្គីសង្រ្គោះជាតិកម្ពុជា

។

សម្តេច

តេជោ ហ៊ុន សែន មានប្រសាសន៍ទៀតថា នេះគឺជាទិវានៃការចងចាំ
ហើយចេញពីចំណុចនេះហើយ ដែលអង្គការចាត់តាំងខាង យោធាត្រូវបាន
បង្កើតឡើងខុសពីឆ្នាំ១៩៧០

។

ឆ្នាំ១៩៧០

អង្គការចាត់តាំងខាង

នយោបាយ បានកើត មុនតាមរយៈការបង្កើតរណសិរ្សរួបរួមជាតិ ដឹកនាំ
ដោយសម្តេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ និងរាជរដ្ឋាភិបាលនៅពេលនោះ
ដឹកនាំដោយសម្តេច ប៉ែន នុត ។ ចំណែកកម្លាំងយោធាមិនទាន់មានទេ ។

ឯការ សង្រ្គោះជាតិចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត អង្គការចាត់
តាំងខាងយោធាបានកើតមុនអង្គការ ចាត់តាំងនយោបាយ ហើយដែល
អង្គការចាត់តាំងយោធានោះ

គឺមានសម្តេចជាមេបញ្ជាការដឹកនាំកងទ័ព

រៀបរយនេះ ។ យើងទាំងអស់គ្នាពិតជានៅចាំបានថានៅក្នុងអំឡុងចុងឆ្នាំ
១៩៧៥ ដល់ ១៩៧៩ ប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសបានបន់ស្រន់សុំឲ្យ
មានអ្នកជួយសង្រ្គោះជីវិតរបស់ខ្លួនឲ្យរស់

ទោះបីត្រូវធ្វើអ្វីក៏ធ្វើដែរឲ្យតែ

បានរស់រានមានជីវិត ។ ស្របពេលដែលប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងដង្ហោយ

រកអ្នកជួយសង្រ្គោះនោះ កម្លាំងតស៊ូដឹកនាំដោយអ្នកស្នេហាជាតិមួយចំនួន
ដែលរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាម

ស្វែងរកកម្លាំងគាំទ្រពី

វៀតណាម បានជួយសង្គ្រោះរំដោះប្រទេសជាតិចេញពីរបបប្រល័យពូជ
សាសន៍ ប៉ុល ពត ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ថា កម្ពុជាមិន

តស៊ូរំដោះជាតិ ដោយបានចាប់ ផ្តើមចេញពីភូមិកោះថ្មកាលពី ៤០ឆ្នាំមុន

អាចរបូតផុតពីដៃនូវសន្តិភាពទេ

តេជោបានធ្វើការបកស្រាយហេតុផល ដែលសម្តេចត្រូវជ្រើសរើសប្រទេស

នៃសង្រ្គាម ។ សុំបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ គឺដោយសារតែអណ្តាតរបស់លោក

ដែលត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយប្រកបដោយការឈឺចាប់បំផុត ។ សម្តេច

វៀតណាមជាគោលដៅ ដែលត្រូវភៀសខ្លួន ដើម្បីឈានទៅបង្កើតចលនា
តស៊ូរំដោះជាតិចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត ដោយបាន
លើកឡើងថា

តើការពឹងវៀតណាមឲ្យមកជួយរំដោះជាតិជាការខុសដែរ

ឬ? បើគ្មានកងទ័ព វៀតណាមជួយតើយើងអាចរំដោះបានទេ?

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើសប្រទេសវៀតណាមជាគោលដៅដែលត្រូវទៅ?

នោះគឺ

ដោយសារតែប្រទេសវៀតណាមមានភូមិសាស្រ្តនៅជិតកម្ពុជា

ជាងគេ ។ ចំណែកប្រទេសឡាវមានចម្ងាយប្រមាណ២០០គីឡូម៉ែត្រ
ពីកម្ពុជា ។ បញ្ហាសំខាន់តើឡាវមានលទ្ធភាពឬទេ? បើទៅពឹងថៃដែល
នៅម្ខាងប្រទេស តើថៃមានលទ្ធភាពឬទេ? សម្រាប់វៀតណាម គឺនៅកៀក

តែប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រពីកម្ពុជា ហើយវៀតណាមក៏មិនមែនជារឿងថ្មីទេ ។

ព្រះមហាក្សត្រ នរោត្តម សីហនុ ក៏ធ្លាប់ពឹងវៀតណាមឲ្យជួយរំដោះ

ប្រទេសពីរបប លន់ នល់ ។ ម្យ៉ាងទៀតរឿងរ៉ាវដែលយើងត្រូវដឹងដើម្បីឲ្យ
មនុស្សមួយចំនួនស្គាល់បញ្ហា មេដឹកនាំប្រទេសជាច្រើន សុទ្ធតែតស៊ូពី
ក្រៅប្រទេសដើម្បីរំដោះទឹកដី មិនមែនតស៊ូតែត្រឹមក្នុងប្រទេសទេ ។
វៀតណាមក៏ធ្លាប់

បានពឹងកម្ពុជាឲ្យជួយរំដោះទឹកដី

ដែលមេដឹកនាំ

វៀតណាមតែងតែបានសម្តែងការដឹងគុណចំពោះកម្ពុជា កាលពីសង្រ្គាម
ជាមួយវៀតណាមខាងត្បូង

។

សម្តេចតេជោក៏បានលើកឡើងផងដែរ

អំពីពាក្យសង្រ្គោះ ជាតិដែលត្រូវបានពួកប្រឆាំងយកមកប្រើនៅក្នុងដំណាក់

ទោះជាដោយតម្លៃណាក៏ដោយកម្លាំង

ប្រដាប់អាវុធត្រូវក្តាប់ឲ្យជាប់ ។ អណ្តាតរបស់ពួកប្រឆាំង គឺជាមូលហេតុ
នេះហើយ គឺជាមូលហេតុនៃ សង្រ្គាម ហើយបើសិនជាអស់លោកនៅតែ

និយាយអំពីការប្រមាថអំពីការគំរាមសម្លាប់ អស់លោកត្រូវត្រៀមក្តារ

មឈូសទុកឲ្យហើយ ។ ខ្ញុំសូមព្រមាន ។ ប្រជាជនកម្ពុជាស្លាប់អស់ច្រើន
ណាស់ ដោយសារសង្រ្គាម ។ បើគ្មានរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ១៩៧០ ក៏មិនមាន
សង្គ្រាម និងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត ដែរ ។ ដូចនេះអ្នកកសាង

កំហុសទាំងឡាយត្រូវទទួលស្គាល់ឲ្យច្បាស់នូវប្រវត្តិសាស្រ្តនេះ មិនមែន
ចាំតែមានកាំភ្លើងទេ

អណ្តាតរបស់អ្នកឯងក៏អាចបង្កើតសង្រ្គាមបានដែរ

ដរាបណាអណ្តាតរបស់អ្នកឯង, ការសរសេរ របស់អ្នកឯងនៅតែប្រមាថ
មាក់ងាយខ្ញុំ ។ ខ្ញុំនៅតែនិយាយថា កម្ពុជានៅសល់សង្រ្គាមនៅឡើយនោះ

កងទ័ពត្រូវត្រៀមជានិច្ច ដើម្បីបង្រ្កាបរាល់ចលនានៃការផ្តួលរំលំ និងការ

ធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ប្រទេសជាតិ ។ សម្តេចតេជោបានបន្តថា «មានអ្នកឲ្យ
ខ្ញុំបញ្ជាក់ថា

តើរូបគេស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្ស១០០

ឬ

២០០នាក់

ដែលត្រូវកម្ចាត់ទេ ។ ខ្ញុំបាននិយាយថា ដើម្បីការពារសន្ដិភាព ការពារ
ប្រជាជនរាប់លាននាក់ បើចាំបាច់ ត្រូវកម្ចាត់ ១០០ ឬ ២០០នាក់ ក៏ត្រូវតែ

កម្ចាត់ដែរ ។ អីចឹងសូមអ្នកស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ ។ បើអ្នកមិនចូលរួម បំផ្លាញ

សន្ដិភាពទេ អ្នកមិនមែនគោលដៅនៃការកម្ចាត់ទេ ។ អ្នកណាក៏ដោយ
ឲ្យតែមានគោលដៅបំផ្លាញ សន្ដិភាពនេះ អ្នកនឹងទទួលផល នូវអ្វីដែលអ្នក
ចង់ ។ អ្នកដកខ្លូនចេញទៅ» ។
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ចំណងការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជា-វៀតណាម ១៩៦៧ - ២០១៧
ផងដែរ ។ វត្តមានរបស់សម្តេចតេជោនៅពេលនេះក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញ
ពីការគោរពស្រឡាញ់ដឹងគុណ

និងក្នុងនាមជាអ្នកជិតខាងល្អ ដែលជា

ផ្លៃផ្កានៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ

ស្ថិតស្ថិរយូរអង្វែងរវាង

ប្រទេសយើងទាំងពីរ ។ ឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ៊្វុក ថ្លែងបន្តថាប្រជាជន
វៀតណាមមានពាក្យមួយឃ្លាដែលបាននិយាយថា

នៅពេលដែលមាន

ភាពផ្អែមល្ហែមហើយត្រូវនឹកដល់ភាពជូរចត់ផង ។ តាមរយៈពាក្យពេចន៍
ដ៏មានអត្ថន័យនោះ

ដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានគិតយ៉ាងច្បាស់លាស់ពី

ប្រវត្តិនៃចំណងសាមគ្គីភាព ការកៀកស្មាគ្នា រវាងប្រទេស និងប្រជាជន
ទាំងពីរវៀតណាម-កម្ពុជា ទាំងក្នុងគ្រាលំបាកផង ទាំងក្នុងពេលដែលមាន

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញទទួលបានការធ្វើគារវកិច្ចស្វាគមន៍

យ៉ាងស្និទ្ធស្នាលពីសំណាក់ ឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ៊្វុក នាយករដ្ឋមន្រ្តី
នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម

សម្តេចតេជោក៏បានធ្វើការព្រមានផងដែរ ចំពោះអ្នកដែលចង់កំចាត់

ត្រកូល ហ៊ុន ដោយសម្តេចបញ្ជាក់ច្បាស់ៗថា ត្រកូល ហ៊ុន មិនមែន
សម្រាប់អ្នកឯងវ៉ៃលេងទេ ។ ត្រកូល ហ៊ុន ជាត្រកូលដែលរួម

សុខរួមទុក្ខជាមួយប្រជាជនកម្ពុជា ។ ត្រកូល ហ៊ុន មិនបានយកប្រទេស

នេះធ្វើជាប្រទេសផ្តាច់មុខរបស់ ខ្លួនទេ តែត្រកូល ហ៊ុន សុំធានាការពារ

នូវសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសនេះ ការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ ការពារ ព្រះមហាក្សត្រ

ការពារនូវអ្វីដែលជាសមិទ្ធផលសង្គមជាតិ ។ សូមអស់លោកកុំញុះញង់
បង្កើតចលាចល ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះបណ្តាអង្គទូត

និងមិត្តបរទេសមួយចំនួន ដែលបានមកកាន់ទីនេះ ដើម្បីស្គាល់នូវប្រវត្តិ
ដើមនៃការចាប់ផ្តើមរបស់តួអង្គមួយ ក្នុងចំណោមតួអង្គផ្សេងទៀត ដែល

បានបង្កើតនូវការរស់រានមានជីវិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ។ ការសង្គ្រោះ

ប្រទេសចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ និងការនាំយកឧក្រិដ្ឋជនសង្រ្គាម
ឧក្រិដ្ឋជនប្រល័យពូជសាសន៍ យកទៅកាត់ទោស ប្រសិនបើគេចាត់ទុកថា
ការកាត់ទោសនេះត្រឹមត្រូវ មានន័យថា សម្តេចតស៊ូផ្តួលរំលំរបបប្រល័យ
ពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត និងការជួយរបស់វៀតណាមគ្មានអ្វីខុសទេ ។

នៅថ្ងៃទី ២១ ខែ មិថុនា បន្ទាប់ពីបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីតាំងចំណុច

ប្រវត្តិសាស្រ្តនៃដំណើរឆ្ពោះទៅ

ការផ្តួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍

ប៉ុល ពត ដែលចាប់ផ្តើមពីភូមិកោះថ្ម ឃុំទន្លូង ស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
រហូតក្នុងទឹកដីវៀតណាម ស្រុកឡុកនិញ ខេត្តប៊ិញហ្វឿក រួចរាល់សម្តេច

តេជោ ហ៊ុន សែន បានបន្តដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង ធូយ៉ូវម៉ូត ខេត្តប៊ិញ
ហ្វឿក ។ នៅទីនោះសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ត្រូវបានទទួលការធ្វើ

គារវកិច្ចស្វាគមន៍យ៉ាងស្និទ្ធស្នាលបំផុតពីសំណាក់ ឯកឧត្តម ង្វៀន
សួនហ៊្វុក នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម និង
ឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់វៀតណាមជាច្រើនរូប ។

ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមមានប្រសាសន៍ថា

សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា

វត្តមានរបស់

នៅលើទឹកដីវៀតណាមនាពេលនេះ

មិនគ្រាន់តែជាការរំលឹកអំពីការចងចាំរបស់សម្តេចតេជោ ចំពោះទិវាចងចាំ
នៃដំណើរឆ្ពោះទៅការផ្តួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត ប៉ុណ្ណោះ
ទេ ប៉ុន្តែវាបានកើតឡើងព្រមគ្នាទៅនឹងការប្រារព្វខួប ៥០ឆ្នាំ នៃការបង្កើត

សន្តិភាព និងទាំងក្នុងភាពសម្បូរសប្បាយសុភមង្គលផង ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន មានប្រសាសន៍ថា ថ្ងៃនេះកាលពី៤០ឆ្នាំ

មុន គឺជាថ្ងៃដែលមានការឈឺចាប់បំផុតរបស់សម្តេច ដោយសម្តេចបាន
ធ្វើដំណើរចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជា

ភៀសខ្លួនមកកាន់ប្រទេសវៀត-

ណាម ស្វែងរកការជួយឧបត្ថម្ភរបស់វៀតណាម ដើម្បីឈានទៅវាយរំលំ
របបប្រល័យពូជសាសន៍
ចេញពីរបបមួយ

ដើម្បីសង្រោ្គះប្រទេស

និងប្រជាជនកម្ពុជា

ដែលមិនធ្លាប់មានទាល់តែសោះលើពិភពលោក

។

សម្តេចតេជោបន្តថា ដំណើរទស្សនកិច្ចការងាររបស់សម្តេចទៅកាន់

ប្រទេសវៀតណាមនៅពេលនេះ គឺជាដំណើរប្រវត្តិសាស្រ្ត និងក៏មិនមែនជា
រឿងដាច់ដោយឡែករបស់សម្តេចនោះទេ
របស់ប្រទេស

ប៉ុន្តែគឺជារឿងប្រវត្តិសាស្រ្ត

និងប្រជាជនកម្ពុជាដូចអ្វីដែលរូបសម្តេចធ្លាប់បានមាន

ប្រសាសន៍ជម្រាបដល់ ប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីពេលកន្លងមក ។ សម្តេចតេ

ជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីមានប្រសាសន៍ឯកភាពទៅនឹង ប្រសាសន៍លើកឡើង
របស់ ឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ៊្វុក ពីប្រវត្តិនៃការកៀកស្មាគ្នា ប្រយុទ្ធប្រឆាំង

អាណានិគមនិយមបារាំង និងចក្រពត្តិអាមេរិករហូតទទួលបាននូវឯករាជ្យ
យ៉ាងពេញលេញជូនប្រទេសនីមួយៗដូចគ្នា ។ សម្តេចតេជោបន្តថា ជីវិត
របស់សម្តេច គឺជាឆាកជីវិតមួយពោរពេញទៅដោយការលំបាកខ្លាំង បើ
ប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្តាមេដឹកនាំបរទេសជាច្រើនទៀតនោះ ។ តាមរយៈ
នេះសម្តេចសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំ

និង

ប្រជាជនវៀតណាម ដែលតែងតែជួយដល់រូបសម្តេច រហូតជួយវាយផ្តួលរំ

លំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត រហូតទទួលបាននូវសុខសន្តិភាព
និងការអភិវឌ្ឍ រីកចម្រើនក្នុងដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្ន ។

នៅលើទឹកដីនៃប្រទេសវៀតណាមនោះដែរ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

ក៏បានអញ្ជើញជាអធិបតី

ក្នុងពិធីសំណេះសំណាលដាច់ដោយឡែកជា

មួយនិស្សិតចំនួន ៩៥នាក់ តំណាងឲ្យនិស្សិតចំនួន ១០៣ នាក់ ដែល
កំពុងសិក្សាក្នុងខេត្តប៊ិញហ្វឿក ប្រទេសវៀតណាមផងដែរ ។

ទិវាចងចាំនៃដំណើរឆ្ពោះទៅការរំដោះជាតិពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍

ថ្ងៃ២០ មិថុនា ឆ្នាំ១៩៧៧ បានបង្ហាញឲ្យខ្មែរគ្រប់រូបឃើញច្បាស់នូវគំរូវីរ
ភាពដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងយុទ្ធមិត្តទាំងឡាយ

របស់សម្តេច ដែលបានយកជីវិតធ្វើជាដើមទុន ហ៊ានធ្វើពលីកម្មឥតរុញរា

ដើម្បីប្រទេសជាតិ និងប្រជាជនកម្ពុជា។ គឺផ្តើមពីសកម្មភាពដ៏ប្តូរផ្តាច់នេះ
ហើយ ដែលបាននាំដល់ការបង្កើតប្រវត្តិសាស្រ្តកម្ពុជា ហើយថ្មីនេះប្រកប
ដោយមោទនភាពបំផុតហើយ ដែលខ្មែរគ្រប់រូប គ្រប់ជំនាន់គប្បី ចងចាំទុក
ជារៀងរហូត៕
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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ មន្ត្រី គឺជាខ្ញុំបម្រើ
ដ៏ស្មោះត្រង់របស់ប្រជាជន
អ្នកដែលស្អប់បំផុតដែរ

។

សម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍ថា៖

«រឿងប្តីស័ក្តិ ៣ ប្រពន្ធស័ក្តិ ៤ និងកូនស័ក្តិ ៥ គឺខ្មែរស្អប់ណាស់ ។

ប្រយ័ត្នអាកន្លែងហ្នឹង ។ ខ្ញុំខ្លួនឯង គឺជាអ្នកដែលស្អប់ជាទីបំផុត
អ៊ីចឹងហើយ

បានជាពេលដែលខ្ញុំមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងប្រទេស

កូនរបស់ខ្ញុំ ចៅរបស់ខ្ញុំ ត្រូវតែជាមនុស្សល្អ មិនអាចប្រើប្រាស់

ឥទ្ធពលរបស់ឱពុកម្តាយទៅប៉ះពាល់ ទៅគំរាមកំហែងអ្នកដទៃទេ
ត្រូវចាំចំណុចនេះឲ្យបាន ។ ពាក្យខ្មែរបាននិយាយថា សំណាប

យោងដី ស្រីយោងប្រុស ។ ការរីកធំធាត់របស់យើង ក៏ចាប់ផ្តើម
ពីការដែលយើងមានភរិយា ដែលជួយកិច្ចការប្តីទៅលើបញ្ហានានា
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតី

ក្នុងពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រជូនសិស្សសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន បានផ្តល់នូវអនុ-

សាសន៍ដ៏មានតម្លៃជាច្រើននៅពេល ដែលសម្តេចអញ្ជើញចូលរួម

ក្នុងពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រជូនសិស្សសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល សរុប

៧៥១អង្គ/នាក់ នៅ វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំនាព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា

ទាក់ទងមនុស្សធម៌ តែមិនទាក់ទងនឹងដំណើរការងាររបស់ប្តីនោះ
ទេ ។ រឿងបាតុភាពកូនរបស់មន្រ្តី ប្រពន្ធរបស់មន្រ្តី ដែលធ្វើ

ផ្តេសផ្តាសនៅតែមាន ទោះបីវានៅតិចតួចក្តី ។ កន្លែងខ្លះគេក៏បាន
លើកឡើងពីបញ្ហាត្រីមួយកន្រ្តក ស្អុយមួយ ស្អុយទាំងអស់ ។

មិនមែនយ៉ាងដូច្នេះទេ ភាគច្រើននៃមន្រ្តីរបស់យើងធ្វើកិច្ចការទាំង
អស់ នេះបានយ៉ាងល្អហើយ»។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានផ្តាំផ្ញើទៅកាន់ក្រុមអ្នកវិភាគថា

ឆ្នាំ២០១៧ ។

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបែកបាក់នោះ គឺគ្មានថ្ងៃនោះឡើយ

ខ្ញុំបម្រើដ៏ស្មោះត្រង់របស់ប្រជាជន មិនមែនជាចៅហ្វាយនាយនោះ

ភាពនាយករដ្ឋមន្រ្តីរបស់កម្ពុជា គ្មានសមាជិកគណបក្សប្រជាជន

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា មន្រ្តីទាំងអស់ត្រូវធ្វើជា

ហើយដរាបណាសម្តេចនៅមានជីវិត គឺសម្តេចនៅតែកាន់ជាបេក្ខ

ទេ ហើយមន្រ្តីត្រូវតែចេះរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយប្រជាជន និងត្រូវចេះ

កម្ពជា
ុ រូបណាមកដណ្តម
ើ សម្តច
េ នោះទេ ។ សម្រាបត
់ ណ
ំ
ង
ែ នាយក-

ដទៃនោះឡើយ ។ ដំបូងត្រូវយល់ឲ្យបានច្បាស់ថា យើងជាខ្ញុំបម្រើ

នោះទេ ដរាបណាប្រជាជននៅតែបន្តគាំទ្រ គឺនៅតែបន្តដឹកនាំ

ប្រជាជនទេ ។ នេះជាចំណុចសំខាន់បំផុត ដែលមន្រ្តីទាំងអស់ត្រូវ

ទាក់ទិនទៅនឹង នៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ -សង្កាត់នាពេល

ទទួលខុស និង ត្រូវ មិនមែនទទួលតែត្រូវ ហើយខុសទម្លាក់ឲ្យអ្នក

ដ៏ស្មោះត្រង់របស់ប្រជាជន មិនមែនជាចៅហ្វាយនាយ របស់
យល់ឲ្យច្បាស់អំពីតួនាទីរបស់ខ្លួន ។ ប្រជាជន គឺជាចៅហ្វាយរបស់

រដ្ឋមន្រ្តីវិញ សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថា មិនមានការកំណត់អាណត្តិ

ប្រទេស ។

កន្លងមក សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានស្នើឲ្យគ្រប់គណបក្សនយោ

យើង ចំណែកយើង គឺជាខ្ញុំបម្រើ ។ អ៊ីចឹងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យចៅហ្វាយ

បាយទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោត ដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀប

ណា

ហើយកុំឡាំប៉ាបន្តទៀត និងបានថ្លែងអំណរគុណដល់ គណៈកម្មា-

ពេញចិត្ត

នេះគឺជាបញ្ហាដែលអស់លោកត្រូវរៀបចំឥរិយាបថបែប

ដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយចៅហ្វាយ

ក្នុងពេលដែលចៅហ្វាយ

ត្រូវការ ។ មិនត្រូវធ្វើឥរិយាបថក្រអឺតក្រទមដាក់ប្រជាជននោះទេ ។
«ងើយស្កក ឱនដាក់គ្រាប»់ គឺជាគតិសម្រាប់មន្រ្តីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

ក្នុងការបម្រើប្រជាជន ។ សម្តេចតេជោថ្លែងទៀតថា មន្រ្តីដែលផ្សា-

ភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយបញ្ហា និងផ្សាភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយប្រជាជន គឺជាមន្រ្តី
ដែលត្រូវប្រើប្រាស់ ឯមន្រ្តីដែលមិនគួរប្រើប្រាស់នោះ គឺមន្រ្តីដែល
ចេះតែរាយការណ៍ និងសុំយោបល់ ហើយបន្ទោសទៅថ្នាក់ក្រោម។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានផ្តល់ដំបូន្មានដល់មន្ត្រីទាំងអស់ឲ្យ
បញ្ចប់នូវវប្បធម៌ ប្តីស័ក្តិ៣ ប្រពន្ធស័ក្តិ៤ និងកូនស័ក្តិ៥ ព្រោះនេះជា

វប្បធម៌ដែលប្រជាជនស្អប់ខ្ពើមខ្លាំងណាស់

ហើយសម្តេចក៏ជា

ចំការបោះឆ្នោតចេញផ្សាយនៅថ្ងៃម្សិលមិញ (ថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា)
ធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ដែលបានខិតខំធ្វើឲ្យដំណើរការនៃ
ការបោះឆ្នោតបានដំណើរការទៅដោយល្អប្រសើរ ។ សម្តេចតេជោ

ហ៊ុន សែន ក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់គណបក្សនយោបាយទាំង-

អស់ ដែលបានចូលរួមធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ បានដំណើរការទៅដោយជោគជ័យ និង បានអំពាវនាវដល់

យុវជន ដែលនឹងត្រូវគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្រ្ត
អាណត្តិទី៦ នៅឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខ ត្រូវទៅចុះឈ្មោះឲ្យបានគ្រប់

គ្នានៅតាមទីតាំងដែលពួកគេកំពុងស្នាក់ និង រស់នៅ ៕
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ព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត

ងួន ញ៉ិល សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការ
កណ្តាល

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

អនុប្រធានទី២

រដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាប្រធានក្រុម
ការងារគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល ចុះជួយខេត្តកំពង់ធំ បាន
អញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារ ដែលបានប្រារព្ធ

ឡើងនៅសាលប្រជុំស្នាក់ការគណបក្សខេត្ត ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល បានមានប្រសាសន៍បកស្រាយលំអិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹង

លទ្ធផលបឋម និងបណ្តោះអាសន្ន នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងមក
ពិសេសក្នុងបរិបទជាក់ស្តែងក្នុងខេត្តកំពង់ធំ។

តបតាមការអញ្ជើញរបស់បក្សកុម្មុយនិស្តចិន លោក
ជំទាវ ម៉ែន សំអន សមាជិកាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈ
កម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយក
រដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភា
ព្រឹទ្ធសភា

និងអធិការកិច្ចបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូ

គណបក្សទៅបំពេញទស្សនកិច្ច នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ដើម្បីចូលរួមវេទិកាស្តីពី «គណបក្សនយោបាយ ក្រុម អ្នកស្រាវជ្រាវ
និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៃបណ្តាប្រទេស BRICS»

ក្រោមប្រធានបទ «ប្រមូលផ្តុំបញ្ញាញាណ និងការខិតខំឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍរួម

និងអនាគតដ៏ត្រចះត្រចង់» នៅទីក្រុងហ្វូចូវ ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧។

លោកជំទាវ និងថ្នាក់ដឹកនាំចិន បានអបអរសាទរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ ចំពោះលទ្ធផលប្រកបដោយផ្លែផ្កា និងមានផលប្រយោជន៍ទៅវិញ

ទៅមកពីចំណងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្រ្ត គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងបានចាត់ទុកគ្នាថា «ជាមិត្តស្មោះត្រង់

ពិតប្រាកដ ជាមិត្តដែលទុកចិត្តគ្នា ជាអ្នកជិតខាងល្អ ជាបងប្អូនល្អ និងជាដៃគូល»្អ ។

នៅថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម នៃ ប៉េណា សមា

ជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល

អនុប្រធានទី១

ព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់

ក្នុងពិធីប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីណែនាំ របស់គណៈកម្មាធិការ កណ្តាល
គណបក្សប្រ ជា ជនកម្ពុ ជា ស្តី ពី កិ ច្ច កា រជាអាទិ ភា ពមួ យ ចំ នួ ន ចំ ពោះ

មុខ ។ ពិធីផ្សព្វផ្សាយនេះបានប្រារព្ធធ្វើនៅទីស្នាក់ការគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពត ដែលមានវត្តមានចូលរួមពីសំណាក់ក្រុម

ការងារថ្នាក់កណ្តាល ខេត្ត ស្រុក ក្រុង និងឃុំ សង្កាត់ សរុបចំនួន
៥១៥នាក់។

ថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍
កែ គឹមយ៉ាន សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ នៃគណៈកម្មាធិការ
កណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រធាន
ក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

និង

ឯកឧត្តម លោកជំទាវ បានជួបសំណេះសំណាល ជាមួយយុវជន
យុវនារីចំនួន ២.៧២៥នាក់ មកពីគ្រប់ភូមិដែលបានស្ម័គ្រចិត្ត
ចូលជាសមាជិកបក្សគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ។
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ថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ ប៉ុល សារឿន
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
អគ្គបញ្ជាការនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ បានសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រី
អប់រំ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ នៃខេត្តព្រះសីហនុ ។ នាពេលនោះ ឯកឧត្តមបានកោត
សរសើរ និងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អស់លោក លោកស្រី
ក្រុមការងារ និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូទាំងអស់ដែលបានសហការខិតខំយកចិត្តទុកដាក់
ខ្ពស់ក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំ ឱ្យសម្រេចបានលទ្ធផល ។

ថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ សម្តេចចៅហ្វាវាំង គង់ សំអុល
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបើកយុទ្ធនាការឃោសនា
បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ នៅឃុំ សង្កាត់ ៧០ទូទាំង
ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។
ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ឆាយ ថន សមាជិក គណៈ

អចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល

ទេសរដ្ឋមន្រ្តី

និងជាប្រធានក្រុមការងារ

គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលចុះជួយខេត្ត អមដំណើរដោយ ឯកឧត្តម រិន វិរៈ សមាជិក

គណៈកម្មាធិការកណ្ដាល សមាជិកក្រុមការងារយុវជនថ្នាក់កណ្ដាល អនុប្រធាន
ក្រុមការងារ គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលជួយស្រុក និងជាប្រធានក្រុមការងារជួយឃុំ
បានចុះជួបសំណេះសំណាល

និងផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយបក្ស

ក៏ដូចជា

សមិទផ
្ធិ លរបស់រាជរដ្ឋាភបា
ិ ល ជូនដល់ ប្រជាពលរដ្ឋកង
្នុ ឃុកា
ំ ហែង ស្រក
ុ សំរោងទង
ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។

ថ្ងៃទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ទេព ងន សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈ
កម្មាធិការកណ្តាល និងជាអនុប្រធានទី២ ព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីហែបិទ
យុទ្ធនាការនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់

អាណត្តិទី៤

ឆ្នាំ២០១៧ ក្នុងស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្តាល។ ឯកឧត្តម បានមានប្រសាសន៍ថា ក្នុងរយៈពេល
១៤ថ្ងៃ នៃការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ បានប្រព្រឹត្តទៅដោយ
ជោគជ័យ ដែលមន្ត្រីគណបក្សយើង និងក្រុមការងារចុះពង្រឹងមូលដ្ឋានគ្រប់ថ្នាក់បានបំពេញ
ការងារយ៉ាងសកម្ម ខិតខំអស់កម្លាំងកាយចិត្ត ចុះឃោសនាគ្រប់រូបភាពដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ
គោលនយោបាយ និងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់របស់គណបក្សដោយឈរលើស្មារតីទទួល
ខុសត្រូវខ្ពស់
និងប្រក្រតី។

គោរពច្បាប់ក្រមសីលធម៌

និងនីតិវិធីរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត

ហើយបង្ករបាននូវបរិយាកាសនយោបាយទន់ភ្លន់

ក្នុងខែមិថុនានេះដែរ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ គន់ គីម សមាជិកគណៈ
អចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អគ្គមេបញ្ជាការរងនៃ
កងយោធពលខេមរភូមិន្ទ បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយកងទ័ព ដែល
ឈរជើងនៅតំបន់ព្រំដែន

និងបានចុះត្រួតពិនិត្យផ្លូវឡើងទៅកាន់ប្រាសាទខ្នា

ស្ថិតនៅ ភូមិអូបាតដាវ ឃុំបន្សាយរាក់ ក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ។
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ថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ប៉ា សុជាតិវង្ស សមាជិកគណ
កម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានអញ្ជើញជាអធិ
បតីក្នុងសន្និបាតបូកសរុបការងារ នៃដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ-សង្កាត់
អាណត្តិទី៤ ដែលមានការចូលរួមពី អភិបាលរងរាជធានី គណៈបញ្ជាការឯកភាព គណៈ
កម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរាជធានីភ្នំពេញ កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ច និងមន្រ្តីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួន
នៅរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ។

នៅក្នុងសន្និបាតនោះ

ឯកឧត្តមបានថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះថា

«ការដំណើរការការងារនេះ ពិតជាមិនអាចចាត់ចែងបានតាមតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋបានល្អ
១០០ភាគរយ នោះទេ អាចថា សមត្ថភាពមានប៉ុណ្ណឹង ម្យ៉ាងបញ្ហាប្រឈម បញ្ហាតម្រូវការ
មានកម្រិតខ្ពស់ ដែលលទ្ធភាពដោះស្រាយរបស់យើង មិនទាន់ឆ្លើយតប នេះជាគំលាតតម្រូវការ និងការដោះស្រាយនៅឆ្ងាយពីគ្នា ធ្វើឲ្យការងារនៅក្នុង
ទីក្រុងភ្នំពេញ មិនទាន់បានល្អនៅឡើយ»។

នៅថ្ងៃទី២៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត
សមាជិកគណៈកម្មាធិការ កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និង ឯកឧត្តម
ចាន់ ចេស្តា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពត បានអញ្ជើញកាត់
ឬសសីម៉ាព្រះវិហារ

និងសម្ពោធសមិទ្ធផលនានានៅវត្តភ្នំធំ

ស្ថិតក្នុង

ឃុំតាកែន ស្រុកឈូក ខេត្តកំពត។
ព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឯកឧត្តម វេង

សាខុន

សមាជិក គណៈ

កម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខា ប្រមាញ់

និងនេសាទ រួមជាមួយឯកឧត្តមឯកអគ្គរាជទូតហ៊ីដេហ៊ីសា ហូរីណុជិ (Hidehisa
Horinouchi) ឯកអគ្គរាជទូត វិសាមញ្ញ និងពេញសមត្ថភាពប្រទេសជប៉ុន ប្រចាំ

នៅកម្ពជា
ុ បានអញ្ជញ
ើ ចូលរួមជា គណធិបតីកង
្នុ កម្មវធ
ិ ដា
ី ក
ំ ន
ូ ឈើ និងស្តារព្រៃឈើ
រៀបចំដោយមូលនិធិ បរិស្ថានរបស់អ៊ីអន(AEON) និងមជ្ឍមណ្ឌលសង្រ្គោះសត្វ
ព្រៃភ្នំតាម៉ៅ ។ ពិធីប្រព្រឹត្តិទៅភូមិខ្សាច់លប់ ឃុំត្រពាំងសាប ស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ។

ឈើដែលបានដាំមានចំនួន ៧ ០០០ដើម ជាប្រភេទ កូនឈើគ្រញូង បេង ត្រាច
ពរពេល ច្រែស កកោះ ធ្នង់ ព្រីង ទ្រយឹង កណ្តឹងដំរី ពពាលខែ និងក្រឡាញ់។

ព្រក
ឹ ថ្ងទ
ៃ ៨
ី

ខែមថ
ិ នា
ុ

ឯកឧត្តម

អ៊ន
ិ

ចាន់ដា

អភិបាលនៃ

គណៈអភិបាលខេតព
្ត ះ្រ វិហារ អមដំណរើ ដោយអភិបាលរងខេត្ត ប្រធាន
មន្ទរី សាធារណការខេត្ត អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន អញ្ជញ
ើ ចុះពិនត
ិ ្យការដ្ឋានស្ថាបនា
ផ្លវូ ក្រាលកៅស៊ប
ូ វ
្រ ង
ែ ៣០០ ម៉ត
ែ ទ
្រ ទឹង ៧ ម៉ត
ែ ្រ អនុវត្តដោយមន្ទរី
សាធារណការខេតស
្ត ត
ិ ្ថ នៅភូមថ
ិ ី ្ម សង្កាតក
់ ព
ំ ង់បណា
្រ
ក ក្រង
ុ ព្រះវិហារ។
ថ្ងទ
ៃ ១
ី ៤ ខែមថ
ិ នា
ុ ឯកឧត្តម ឈុន ឈន់ សមាជិកគណៈកម្មាធកា
ិ រ
កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ធំ និង
ឯកឧត្តម សុខ លូ អភិបាលនៃគណៈ អភិបាលខេត្តបាន ទៅសួរសុខទុក្ខ
លោក សឺន សព្ទ័ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកបារាយណ៍ ដែលមានជំងឺ សម្រាក
ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែក
ខេត្តកំពង់ធំ។

បារាយណ៍សន្ទុក

ក្នុងស្រុកបារាយណ៍
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ថ្ងៃទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត សមា

ជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងជាអនុប្រធានក្រុម
ការងារថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយខេត្តកំពង់ចាម និងខេត្តត្បូងឃ្មុំ ទទួល

បន្ទុកការងារយុវជន បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបិទយុទ្ធនាការ
ឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៤។

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រោមកិច្ចសហប្រតិបតិ្តការ

រវាងក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល
អាឌិនណោអែរ

និងមូលនិធិខនរ៉ាត

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពដល់បេក្ខភាពជា

យុវជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ត្រូវបានរៀបចំឡើង នៅទីស្នាក់ការគណ

បក្សខេត្តកំពង់ចាម

ដែលមានបេក្ខភាពជាយុវជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-

សង្កាត់ចូលរួមចំនួន ៧០រូប ក្នុងតំបន់៤ រួមមានខេត្ត កំពង់ចាម ត្បូងឃ្មុំ

ក្រចេះ ស្ទឹងត្រែង កំពង់ធំ រតនគិរី មណ្ឌលគិរី ក្រោមប្រធានបទបី ទី១ ការគ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោត ទី២ ការធ្វើយុទ្ធនាការតាមខ្នងផ្ទះ និងទី៣
ការប្រើប្រាស់បណ្តាញព័ត៌មានសង្គម Facebook ជាដើម។

ថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្ត្រី លី ធុជ
សមាជិកគណៈកម្មការកណ្តាល

និងជាអនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់

កណ្តាលចុះជួយខេត្ត ឯកឧត្តម មួង ប៉យ សមាជិក គណកម្មការ
កណ្តាល

ប្រធានគណបក្សខេត្តរតនគិរី

និងលោកជំទាវ

កែវ

សាវឿន អនុប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត បានចូលរួម

ក្នុងពិធីសំណេះសំណាល ជាមួយក្រុមការងារយុវជនបក្សតាមបណ្តាសាខាក្រុងស្រុក សរុបអ្នកចូលរួមប្រមាណ ៥២០នាក់។

ថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាក្នុងរាជធានី
ភ្នំពេញ (ក៧៧) បានរៀបចំពិធីបញ្ចូលសមាជិកសកម្មជន ក៧៧
ចំនួន ៧៧៨នាក់ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម សាយ សំអាល់

អនុប្រធានគណៈចលនាយុវជន។

ថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម សួន បវរ សមាជិក

ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងជាប្រធានក្រុមការងារ
យុវជនបក្សខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

បានចុះជួបសមាជិកតាមខ្នងផ្ទះ

ដើម្បីណែនាំរបៀបគូសសន្លឹកឆ្នោត នាពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើស
ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ខាងមុខនេះ។

ថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ សមាជិក

ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងជាប្រធានជនបង្គោល
យុវជនស្រុកចំការលើ

បានរួមពិធីសំណេះសំណាលជាមួយបេក្ខជន

ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ អាណត្តិ៤ (២០១៧-២០២២) និងមេភូមិ ក្នុងឃុំជយោ
ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ហ៊ុន
ម៉ានិត និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ចុះជួយ ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម។
ថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ងិន បាណាល់ ប្រធាន

ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តព្រៃវែង

និងក្រុមការងារ

យុវជន

គណបក្សខេត្ត ចូលរួមជាមួយ ឯកឧត្តម ស្បោង សារ៉ាត ប្រធាន

គណ:កម្មាធិការបក្សខេត្តព្រៃវែង បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពចូលរួម
ក្នុងពិធីបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់

នៅសង្កាត់កំពង់លាវ ក្រុងព្រៃវែង ដោយមានការចូលរួមច្រើនកុះករពី

សកម្មជនយុវជនគណបក្ស។
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ថ្ងៃទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម សុខ លូ

សមាជិកក្រុមការងារយុវជន គណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល ប្រធាន

គណបក្សខេត្ត និងជាប្រធាន ក្រម
ុ ការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត
បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាព

ក្នុងពិធីបិទយុទ្ធនាការឃោសនា

បោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិ ទី៤ នៅ
ក្នុងក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ។

ថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ហេង សុខណាង

សមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល

ប្រធានក្រុម

ការងារយុវជនគណបក្សខេត្តស្វាយរៀង រួមជាមួយ លោក ហួត ឃាងវេង

លោក តូច ប៉ូលីវ៉ា អនុប្រធានយុវជនខេត្តស្វាយរៀង បានចុះសួរសុខ
បក្ស ក៏ដូចជា

របៀបនៃការគូសសន្លឹកឆ្នោតក្នុងស្រុកចន្ទ្រា ខេត្តស្វាយរៀង។

ទុកប្រជាពលរដ្ឋតាមខ្នងផ្ទះ

និងបានចុះពន្យល់ពីគោលនយោបាយ

ថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ជ្រុន ថេរ៉ាវ៉ាត

សមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល

ក្រុមជន

បង្គោលថ្នាក់កណ្តាល

បានអញ្ជើញជាអធិបតី

និងជាប្រធាន

ទទួលបន្ទុកយុវជនស្រុកព្រៃឈរ

ក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់ភ្នាក់ងារ

គណបក្ស និងអ្នកសង្កេតការណ៏ចំនួន ២៣០នាក់ នៅគណបក្សស្រុក

ខេត្តកំពង់ចាម។

ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ភុន
សមាជិកក្រុមការងារយុវជនថ្នាក់
យុវជនគណបក្សខេត្តកំពត

កណ្តាល

សារពេជ្រ

និងជាប្រធានក្រុមការងារ

និងក្រុមការងារបានចុះជួបរំលឹកគោល-

ការណ៍របស់ គណបក្ស ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា ស្រុកជុំគីរី ខេត្តកំពត។

ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម សារុន ឬទ្ធា

សមាជិកក្រុមការងារ យុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល បានចុះ
ធ្វស
ើ កម្ម ភាពឃោសនា ចែក និងពន្យល់គោលនយោបាយបក្ស

និងពន្យល់ ពីរបៀបគូសសន្លឹងឆ្នោត តាមខ្នងផ្ទះ នៅភូមិល្ងៀង
ឃុំល្ងៀង ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។

ថ្ងៃទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ លោក សោម ពិសិដ្ឋ

សមាជិកក្រុមការងារ យុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងក្រុម
ការងារ

បានរៀបចំក្បួនដង្ហែបិទយុទ្ធនាការឃោសនាបោះ-

ឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ របស់គណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកែប។
ថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ស្រី សុភ័ក្ត្រ សមាជិកក្រុមការ
ងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនខេត្តកំពង់
ចាម បានដឹកនាំសមាជិកក្រុមការងារបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកសង្កេតការណ៍
យុវជនទូទាំងស្រុកកងមាស នូវគោលការណ៍ ៣ ចំណុចដូចខាងក្រោម ៖
១.ត្រូវតែច្បាស់លាស់ចំពោះគណបក្ស។ ២.ត្រូវតែក្លាហាន ហ៊ានការពារ
ផលប្រយោជន៍បក្សហើយបើឃើញភាពមិនប្រក្រតីកើតឡើង ពិសេសសកម្ម
ភាពខុសឆ្គងរបស់បក្សប្រឆាំង ត្រូវប្រាប់ភ្នាក់ងារគណបក្សប្រជាជនឲ្យមានចំណាត់ការប្ដឹង។ ៣.មិនត្រូវរត់ចោលការិយាល័យបោះឆ្នោតជាដាច់ខាត។
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កាលប្រវត្តិសំខាន់ៗរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានបដិសន្ធិនៅថ្ងៃទី ២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៥១ ដោយមានឈ្មោះដើមថា " បក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ខែ្មរ" ដែលមានប្រភពពី

ចលនាតស៊ូរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាប្រឆាំងអាណានិគមនិយមបារំាង ដើម្បីឯករាជ្យជាតិ។ ចាប់តាំងពីពេលបដិសន្ធិរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគណបក្សបានប្រកាន់ខ្ជាប់នូវ
គោលបំណង និងឧត្តមគតិរបស់ខ្លួន គឺឈរនៅខាងប្រជាជន ផ្សារភ្ជាប់រួមសុខរួមទុក្ខជាមួយប្រជាជន ខិតខំប្រមូលកម្លាំងប្រជាជាតិទាំងមូល ដែលមានឧត្តមគតិស្នេហា
ជាតិមាតុភូមិ ស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងសន្តិភាព ដោយមិនប្រកាន់ឋានៈជីវភាព ជនជាតិ ជំនឿ សាសនា អតីតកាល ដើម្បីរួមកម្លាំងគ្នាការពារមាតុភូមិ

ការពារសមិទ្ធផលសង្គមជាតិ និងកសាងប្រទេសកម្ពុជាមួយ ឯករាជ្យ សន្តិភាព សេរីភាព អព្យាក្រឹត ប្រជាធិបតេយ្យ និងវឌ្ឍនភាពសង្គម ។ រយៈពេល ៦៦ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
ជាពិសេសបន្ទាប់ពីថៃជ័យជម្នះ ៧ មករា ឆ្នាំ១៩៧៩ គណបក្សបានសម្រេចស្នាដៃធំៗជាប្រវត្តិសាស្រ្តយ៉ាងច្រើនជូនជាតិ និងប្រជាជន។
ខាងក្រោមនេះគឺជាកាលប្រវត្តិសំខាន់ៗរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាៈ



ថ្ងៃទី ២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៥១ មហាសន្និបាតលើកទី១ បង្កើត

"បក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរ" ដែលប្រពឹត្តទៅនៅតំបន់រំដោះ។ មហាសន្និបាតបានជ្រើសតាំងក្បាលម៉ាស៊ីដឹកនាំរបស់បក្ស

និងសម្រេចមាគ៌ាតស៊ូ

ប្រឆាំងពួកអាណានិគមនិយម ដើម្បីដណ្តើមឯករាជ្យជូនជាតិ ។ ចលនា

តស៊ូរបស់ប្រជាជនក្រោមការដឹកនាំរបស់បក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរបានរួម
វិភាគទានយ៉ាងធំធេង ចំពោះជោគជ័យនៃចលនាក្រោកឈររបស់ប្រជាជន
ទូទាំងប្រទេស ដើម្បីដណ្តើមឯករាជ្យជាតិ នាថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆកា ឆ្នាំ១៩៥៣
ក្រោមព្រះរាជបូជនីយកិច្ចនៃ ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេច ព្រះ

នរោត្តម សីហនុ ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាទីគោរពសក្ការៈ

។

បន្ទាប់ពីប្រទេសទទួលបានឯករាជ្យហើយបក្ស

បានបន្តធស
្វើ កម្មភាពនយោបាយ ដើម្បីការពារខឿនឯករាជ្យ សន្តិភាព

និងអព្យាក្រឹតភាពរបស់កម្ពុជា ប្រឆាំងការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេស ព្រម

ទាំងជំរុញការតស៊ូទាមទារលើកស្ទួយសិទ្ធិសេរីភាព ប្រជាធិបតេយ្យ និង

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងយុទ្ធមិត្តក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចាត់តាំង
កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជា

កែប្រែជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន ។ ពេលប្រទេសជាតិធ្លាក់ក្នុងភ្លើង

សង្រ្គាមពីឆ្នាំ១៩៧០-១៩៧៥ បន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី ១៨ មីនា ដែលបង្ក

ដោយពួកលន់នល់ និងកម្លាំងអមិត្ត បក្សបានបន្តការតស៊ូប្រយុទ្ធរំដោះជាតិ
ដោយធ្វើជាកម្លាំងស្នូលនៅក្នុងរណសិរ្សរួបរួមជាតិកម្ពុជារហូតទទួលបាន

ជ័យជម្នះនាថ្ងៃ ១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ ១៩៧៥ ។ ចាប់ពីពេលនោះ បក្សប្រជាជន

បដិវត្តខ្មែរ ដែលត្រូវពួកប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត ប្លន់សិទ្ធិដឹកនាំទាំង

ដែលចេញមុខជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី ១២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ១៩៧៨

អនុម័តលក្ខន្តិកៈបក្សថ្មី ជ្រើសតាំងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំបក្ស និងបានសម្រេច

បងើ្កតគណៈចលនាកសាងបក្សឡើងវិញ (កសាងបក្សឡើងវិញ ទាំងខាង
នយោបាយ សតិអារម្មណ៍ និងចាត់តាំង)។



ថ្ងៃទី ២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ ១៩៨១ មហាសន្និបាតបក្សលើកទី៤

ស្រុងត្រូវបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីទាំងខាងនយោបាយ សតិអារម្មណ៍ និងចាត់តាំង។

ប្រារព្ធនៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយមានតំណាងចូលរួម ១៦២ រូប ។ មហា

ប្រព្រឹត្តទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញ ។ មហាសន្និបាតបានសម្រេចមាគ៌ាតស៊ូក្នុង

សម្រាប់រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខ

ឆ្នោតជ្រើសតាំងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិម ដែលមានលោក ទូ សាមុត

មហាសន្និបាតបក្ស បានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស

 ថ្ងៃទី ២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៧៨ កម្មាភិបាល បក្ខជនយុទ្ធជន យុទ្ធនារី

កំណត់ថា ភារកិច្ចរួមជាយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងដំណាក់កាលនោះ គឺការពារឯក-



ថ្ងៃទី ២៨-៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៦០ មហាសន្និបាតលើកទី២

សភាពការណ៍ថ្មីអនុម័តបណ្តាខ្លឹមសារកែសម្រួលលក្ខន្តិកៈបក្ស និងបោះ
ជាលេខា ។

ស្នេហាជាតិនៃបក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរ ដែលបានភៀសខ្លួនរួចផុតពីការ
កាប់សម្លាប់របស់ពួក ប៉ុល ពត បានប្រមូលផ្តុំរួបរួមគ្នាបង្កើតរណសិរ្សសាមគ្គី

សន្និបាតបានអនុម័តរបាយការណ៍នយោបាយ កម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច

របាយការណ៍អំពីការកសាងបក្ស

អនុម័តលក្ខន្តិកៈបក្ស និងប្តូរឈ្មោះបក្សជា "បក្សប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជា" ។

ថ្មី ដែលមានសមាជិកពេញសិទ្ធិ១៩រូប និងបម្រុង ២ រូប ។ មហាសន្និបាត

រាជ្យជាតិ និងកសាងមាតុភូមិ ក្នុងនោះការការពារមាតុភូមិជាភារកិច្ច

ចំបងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា

ចំពោះការស្តារសេដ្ឋកិច្ច

ត្រូវយកការស្តារ

សង្គ្រោះជាតិកម្ពុជា ដែលបានប្រកាសជាសាធារណៈដល់ជនរួមជាតិ និង

កសិកម្មធ្វើជាភារកិច្ចស្នូល ។

ស្រុកស្នួល ខេត្តក្រចេះ ។ គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សដែលរួមមាន

ប្រទេសរបស់បក្ស បានឯកភាពលើតួនាទីសំខាន់ៗរបស់ក្រុមសាមគ្គីបង្ក

១១រូប ទៀត បានប្រកាសចេញនូវគោលការណ៍ ១១ចំណុច ជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ។

កសាងជនបទ និងពង្រឹងរដ្ឋអំណាច ។ ឯកភាពលើទិសដៅ គោលបំណង

ពិភពលោកក្នុងមហាមិទ្ទិញនៅភូមិជើងឃ្លូ ឃុំជើងឃ្លូ (បច្ចុប្បន្ន ឃុំ ២ ធ្នូ)

សម្តេច ហេង សំរិន សម្តេច ជា ស៊ីម សម្តេច ហ៊ុន សែន និងឥស្សរជន

 ថ្ងៃទី ៥-៨ ខែមករា ឆ្នាំ ១៩៧៩ មហាសន្និបាតលើកទី ៣ មានបក្ខជន

ចំនួន ៦២រូប តំណាងឲ្យបក្ខជនជាង ២០០នាក់ ដែលនៅមានជីវិតរួចផុត
ពីការកាប់សម្លាប់របស់ពួក ប៉ុល ពត បានជួបប្រជុំដើម្បីកំណត់ទិសដៅជា
យុទ្ធសាស្រ្តសំខាន់ៗរបស់បក្ស ។ មហាសន្និបាតបានអនុម័តកម្មវិធី

នយោបាយថ្មី ក្នុងនោះបានកំណត់ភារកិច្ចជាមូលដ្ឋានចំពោះមុខ គឺវាយ

ផ្តួលរំលំ របបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត ដើម្បីសង្រ្គោះជាតិ និងប្រជាជន

 ថ្ងៃទី ១២-១៥ ខែមករា ឆ្នាំ ១៩៨៤ សន្និបាតកម្មាភិបាលទូទាំង

បងើ្កនផលនៅក្នុងចលនាបដិវត្តន៍

ជាពិសេសលើភារកិច្ចបង្កបងើ្កនផល

និងខ្លឹមសារពង្រឹងក្រុមសាមគ្គីដែលជាសំខាន់ គឺការពង្រឹងការងារគ្រប់គ្រង

មធ្យោបាយផលិតកម្ម កម្លាំងពលកម្ម ការបែងចែកភោគផល និងការងារ
បណ្តុះបណ្តាលកម្មាភិបាល ក្រុមសាមគ្គី និងកម្មាភិបាលភូមិ-ឃុំ។



ថ្ងៃទី ២-៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៨៤ សន្និបាតកម្មាភិបាលទូទាំងប្រទេស

របស់បក្ស បានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្តីពីបញ្ហាសំខាន់ៗជាបន្ទាន់មួយ
ចំនួននៃការងារសតិអារម្មណ៍

សេចក្តីសម្រេចចិត្តស្តីពីគោលនយោបាយ

22 TsSnavdþI RbCaCn

qñaMTI 17 elx 193 Exmifuna qñaM 2017

សម្តេចអគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា ស៊ីម អញ្ជើញសួរសុខទុក្ខ
ប្រជាជននៅតំបន់រំដោះ កាលពីចុងឆ្នាំ ១៩៧៨

សេដ្ចកិច្ចគ្រួសារ ឯកជន សមូហភាព និងរដ្ឋចម្រុះឯកជន និងគោលនយោបាយដឹកជបញ្ជូនឯកជន ។ សន្និបាតបានបោះឆ្នោតបំពេញសិទ្ធិគណៈ
កម្មាធិការមជ្ឈិម ៧រូប បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងបំពេញបនែ្ថមសមាជិកគណៈ
កម្មាធិការមជ្ឈិមចំនួន ១១រូប និងបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងបំពេញបនែ្ថមសមា
ជិកបម្រុងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមចំនួន ១០រូប ។

 ថ្ងៃ ១៧-១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩១ មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាង

ទូទាំងប្រទេសបានអនុម័តកម្មវិធីនយោបាយ អនុម័តលក្ខន្តិកៈ កែប្រែថ្មី

និងបានប្តូរឈ្មោះបក្សពី បក្សប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជា មកជា គណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា ហើយបានសម្រេច
អំពីរូបសញ្ញារបស់គណបក្ស ដែល
សម្តេច ហេង សំរិន ប្រធានរណសិរ្យ សម្តេច ជា ស៉ីម អនុប្រធានរណសិរ្យ
ធ្វើដំណើរត្រួតពល ក្នុងឱកាសពិធីមីទ្ទីញប្រកាសរណសិរ្យ
សាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជា

ចំពោះកសិករ

ចំពោះជនជាតិភាគតិច

និងចំពោះសេដ្ឋកិច្ចផលិតកម្ម

ឯកជន ។ អង្គសន្និបាតបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកបម្រុងបំពេញ
បនែ្ថមឲ្យគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សចំនួន ៨រូប ទៀត ។

 ថ្ងៃទី ១៣-១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ ១៩៨៥ មហាសន្និបាតតំណាងទូទាំង

ប្រទេសលើកទី៥ របស់បក្សប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាបានឯកភាពលើរបាយ-

មានរូបប្រាសាទកំពូល៥ ។ មហា
សន្និបាតបានគាំទ្រទាំងស្រុងនូវបទ
អន្តរាគមន៍របស់សមេ្តច ហ៊ុន សែន
ដែលបានធ្វើការវាយតម្លៃលើទិដ្ឋភាព
សំខាន់ៗនៃសភាពការណ៍កម្ពុជា និង

លើក ទិសដៅ ជំរុញអនុវត្តកម្មវិធី
នយោបាយរបស់គណបក្ស ។ ក្នុង
អំឡុងពេលនៃមហា សន្និបាត វិសាមញ្ញ
នេះ

អនុវត្តតាមលក្ខន្តិកៈកែប្រែថ្មី

ការណ៍នយោបាយដែលបានកំណត់ភារកិច្ចរួមជាយុទ្ធសា្រស្ត គឺការពារ

សន្និបាតគណៈកម្មាធិការ កណ្តាល

គឺការពារមាតុភូមិ ការពារសមិទ្ធផលបដិវត្តន៍ ។ មហាសន្និបាតបានកំណត់

- ផ្ទេរសមាជិកពេញសិទ្ធិ និង

ឯករាជ្យជាតិ កសាងមាតុភូមិឈានឡើងជាជំហានៗ ក្នុងនោះភារកិច្ចចំបង

រូបសញ្ញាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ដែលបានអនុម័តក្នុងមហាសន្និបាត
វិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងប្រទេស

លើកទី ១៤ បាន សម្រេចៈ

ថ្ងៃទី ១៧- ១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ
១៩៩១

កម្មវិធីស្តារ និងពង្រីកសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច ៥ឆ្នាំ លើកទី១ (១៩៨៦-

សមាជិក បម្រុងទាំងអស់ នៃគណៈ

បានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិក គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស៤៥ រូប

គណៈកម្មាធិការកណ្តាលមានចំនួន ៥៦ រូប។

១៩៩០) និងអំពីភារកិច្ចកសាងបក្សក្នុងដំណាក់កាលថ្មី ។ មហាសន្និបាត

ក្នុងនោះមានសមាជិកបម្រុង ១៤រូប បោះឆ្នោតជ្រើសតាំង សម្តេច ហេង សំរិន

កម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស (ពេញសិទ្ធិ៤៦រូប និងបម្រុង ១០រូប ) មកជាសមាជិក
-

ផ្ទេរសមាជិកការិយាល័យ

នយោបាយ

និងសមាជិកគណៈ

ជាអគ្គលេខានៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងការិយា-

លេខាមជ្ឈិមបក្សទាំងអស់ (សមាជិកការិយាល័យនយោបាយពេញសិទ្ធិ

នយោបាយចំនួន ២រូប ។

មកជាសមាជិកគណៈអចិន្រៃ្តយ៍ គណៈកម្មាធិការកណ្តាលមាន ចំនួន

ល័យនយោបាយមជ្ឈិមបក្សចំនួន ៩រូប និងសមាជិកបម្រុងការិយាល័យ

 ថ្ងៃ ៥-១២ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៨៩ សន្និបាតកម្មាភិបាលទូទាំងប្រទេស

បានឯកភាពលើរបាយការណ៍អំពីសភាពការណ៍កម្ពុជារយៈពេល ១០ ឆ្នាំ

(១៩៧៩-១៩៨៩) និងទិសដៅសំខាន់ៗ ១៩៨៩-១៩៩០ និងបណ្តា

ឆ្នាំបន្ត ព្រមទាំងបានអនុម័តគោលនយោបាយថ្មីចំនួន៥ គឺគោលនយោបាយ
គ្រប់គ្រង និងប្រីប្រាស់ដីធ្លី គោលនយោបាយ ចំពោះកសិករ គោល

នយោបាយចំពោះ ផលិតកម្ម អាជីវកម្ម កសិកម្ម តាមរបៀបប្រវាស់ដៃ
គោលនយោបាយចំពោះ

ឧស្សាហកម្មតូច

និងសិប្បកម្មក្នុងក្របខណ្ឌ

១៣រូប បម្រុង ៣រូប និងសមាជិកគណៈលេខាមជ្ឈិមបក្ស ១រូប )

១៧រូប (គណៈលេខាមជ្ឈិមបក្សចាស់មាន ៦រូប ៈ

សម្តេច ហេង សំរិន ឯកឧត្តម ប៊ូ ថង ឯកឧត្តម ស ខេង ឯកឧត្តម

សាយ ភូថង ឯកឧត្តម សាយ ឈុំ ឯកឧត្តម កែ គឹមយ៉ាន)។

- តែងតាំង សម្តេច ហេង សំរិន ជាប្រធានកិត្តិយសគណបក្ស។

- ជ្រើសតាំង សម្តេច ជា ស៊ីម ជាប្រធានគណបក្ស និងសម្តេច

ហ៊ុន សែន ជាអនុប្រធានគណបក្ស ។

 ថ្ងៃ ២៨ -២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩២ មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាង
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ទូទាំងប្រទេស របស់គណបក្សមាន តំណាងចូលរួម៦២៣ រូប បាន

ស្តីពីសភាពការណ៍ និងភារកិច្ចរបស់គណបក្សតាំងពីក្រោយមហា សន្និបាត

ព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស និងទិសដៅខាងមុខ អនុម័តការកែសម្រួលចំណុច

និងទិសដៅភារកិច្ចរបស់គណបក្សសម្រាប់រយៈពេលបន្ត អនុម័តសេចក្តី

ឯកភាព លើការវាយតម្លៃសភាពការណ៍កម្ពុជា ក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តកិច្ច
មួយចំនួននៃលក្ខន្តិកៈគណបក្ស

ក្នុងនោះមានការកែប្រែរូបសញ្ញាគណ-

បក្ស ដោយប្តូររូបប្រាសាទកំពូល ៥ និងជំនួសមកវិញដោយរូប ព្រាបស

នៅកណ្តាល ។ ប្រគល់សិទ្ធិជូនគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ គណៈកម្មាធិការកណ្តាល

កំណត់រូបសញ្ញា ថ្មីនៅពេលចាំបាច់ និងកែប្រែអក្សរកាត់នូវឈ្មោះគណបក្ស
ពី គ.ប.ប.ក មកជា ប្រ.ជ ។ មហាសន្និបាត បាន បោះឆ្នោត ជ្រើសតាំងបំពេញ

បនែ្ថម សមាជិកគណៈកម្មាធិការ កណ្តាល ចំនួន ១៩ រូប ដែលធ្វើឲ្យ ចំនួន

សមាជិកគណៈកម្មាធិការ កណ្តាល

វិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងប្រទេសនាខែមករា

ឆ្នាំ១៩៩៧មកដល់បច្ចុប្បន្ន

ប្រកាសស្តីពីកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្ស ដើម្បីកសាងនិងការពារ
ប្រទេសជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ២០០៣-២០០៨ ដោយកំណត់ច្បាស់អំពីចក្ខុវិស័យ
យុទ្ធសាស្រ្ត និងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិលើគ្រប់វិស័យរបស់

គណបក្ស ។ មហាសន្និបាតបានគាំទ្រជាឯកច្ឆ័ន្ទនូវការម្រេចរបស់គណៈ
អចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល ដែលបានជ្រើសតាំងសមេ្តច ហ៊ុន សែន
អនុប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ជាបេក្ខជនរបស់គណបក្សសម្រាប់

តំណែងនាយករដ្ឋមន្រ្តីក្នុងនីតិកាលទី៣ ។

 ថ្ងៃ ២៨-២៩ មករា ឆ្នាំ២០០៥ សន្តិបាតគណៈកម្មាធិការកណ្តាល

នៃគណបក្សសរុបមាន ៧៥ រូប ។
ី ម្រេច
ផែក
្អ លើមល
ូ ដ្ឋាន សេចក្តស

លើកទី៣១ អាណត្តិទី៥ របស់គណបក្ស បានអនុមត័របាយការណ៍ស្តីពី

អចិន្ត្រៃយ៍ គណៈកម្មាធិការកណ្តាល

បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងបន្ថែមសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ គណៈកម្មាធិការ

ចិត្តខាងលើនេះ អង្គប្រជុំគណៈ-

សភាពការណ៍ និងទិសដៅភារកិច្ចរបស់គណបក្សរយៈពេលបន្ត និង
កណ្តាល ចំនួន ៨រូប ធ្វើឲ្យបរិមាណសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មា

ថ្ងៃទី ២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៩២

ដោយមានការចូលរួម ពីមន្រ្តីដឹកនាំ
របស់គណបក្សនៃក្រសួង

ធិការកណ្តាលមាន ២៨រូប ។ សន្និបាតបានសម្រេចត្រៀមរៀបចំឆ្ពោះទៅ

ស្ថាប័ន

កាន់ការបើកមហាសន្និបាត វិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងប្រទេស របស់ គណបក្ស

និងខេត្ត ក្រុង បានសម្រេចកែប្រែ
រូបសញ្ញា

គណបក្សជាថ្មីពីរូប

ព្រាបស មកជា ទេវតាបាចផ្កា វិញ ។



ថ្ងៃ

២៤-២៧

ខែមករា

ឆ្នាំ១៩៩៧ មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញ
តំណាងទូទំាងប្រទេស របស់គណ-

ដើម្បីត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្សដែលអនុម័ត
រូបសញ្ញាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ដោយមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងប្រទេសនា ខែមេសា ឆ្នាំ

ក្នុងមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាង

កណ្តាល ។

(ព្រាបស) ដែលបានអនុម័ត
ទូទាំងប្រទេស

ថ្ងៃទី ២៨- ២៩ /០៧ /១៩៩២

បក្សបានអនុម័តជាឯកច្ឆ័ន្ទ សេចក្តី

២០០៣ និងបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងបំពេញបន្ថែមសមាជិកគណៈកម្មាធិការ



ថ្ងៃ ២១-២៣ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៥ មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាង

ទូទាំងប្រទេសមានតំណាងចូលរួមចំនួន ៨៧០រូប ។ មហាសន្និបាតបាន
អនុម័តរបាយការណ៍

ស្តីពីលទ្ធផលនៃការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់

ប្រកាសស្តីពី

កម្មវិធីនយោបាយ

ប្រទេសជាតិ

រយៈពេលខាងមុខ

យូរអង្វែង គឺការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យរីកចម្រើនប្រកបដោយចីរភាពលើ

គណបក្ស

បានរស់នៅយ៉ាងសម្បូរសប្បាយសុខដុមរមនា និងសុភមង្គល ។ មហា

គណបក្សពីឆ្នាំ ២០០៣ ដល់ឆ្នាំ២០០៥ និងទិសដៅភារកិច្ចឆ្នាំ២០០៦ ។

របស់គណបក្ស ដើម្បីស្តារ និងអភិវឌ្ឍ

មហាសន្នបា
ិ ត បានកំណត់គោលដៅចម្បងរបស់គណបក្ស សម្រាបរ់ យៈពេល

អនុម័តខ្លឹមសារ កែសម្រួលចំណុច
មួយចំនួននៃលក្ខន្តិកៈ

មូលដ្ឋាន ធានាសន្តិភាព និងស្ថិរភាពដ៏គត់មត់ដើម្បីឲ្យប្រជាជនគ្រប់ៗរូប

ក្នុងនោះមានការកំណត់ អំពីបទភេ្លង

សន្និបាត បានបោះឆ្នោតបំពេញបន្ថែមសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល

និងចម្រៀងរបស់គណបក្ស ។ មហា-

សន្នបា
ិ ត បានបោះឆ្នោតជ្រស
ើ តាំង
បំពេញបនែ្ថម

សមាជិកគណៈ

កម្មាធិការកណ្តាលចំនួន ៨៥រូបដែល

ធ្វើឲ្យចំនួនសមាជិកគណៈកម្មាធិការ

អាណតិ្តទី ៥ចំនួន ១២១រូប និងលុបឈ្មោះសមាជិកគណៈកម្មាធិការ
រូបសញ្ញាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
(ទេវតាបាចផ្កា) ដែលបានអនុម័តនៅ
ក្នុងសម័យប្រជុំរបស់គណៈ

កណ្តាលនៃគណបក្សសរុបមាន អចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល
១៥៣រូប ។

(២៣.៩.១៩៩២)

កណ្តាលចំនួន ៦ រូប ដែលបានទទួលមរណភាពធ្វើឲ្យបរិមាណសមាជិក

គណៈកម្មាធិការកណ្តាលមានចំនួនសរុប ២៦៨ រូប ។ ទន្ទឹមនេះមហា
សន្និបាតបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទជ្រើសតាំងសម្តេច ហ៊ុន

សែន អនុ

ប្រធានគណបក្ស ជាបេក្ខជនសម្រាប់មុខតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃរាជ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់នីតិកាលទី៤ នៃរដ្ឋសភា។

 ថ្ងៃ ៣ មិនា ឆ្នាំ២០០៧ សន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្តាលលើក

 ថ្ងៃ ១៩ មិថុនា ឆ្នាំ១៩៩៨ មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញាតំណាងទូទាំង

ទី៣៣ បានពិភាក្សា និងអនុម័តរបាយការណ៍ស្តីពីសភាពការណ៍ និង

សភាពការណ៍ការងាររបស់គណបក្ស និងទិសដៅភារកិច្ចឆ្ពោះទៅកាន់ការ

សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាលចំនួន ២រូប គឺបង្កើន

ប្រទេសមានតំណាងចូលរួម ៧៦៨នាក់ បានអនុម័តរបាយការណ៍ស្តីពី

បោះឆ្នោតថ្ងៃទី ២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៨ អនុម័តសេចក្តីថែ្លងការណ៍

នយោបាយរបស់គណបក្ស សម្រាប់ការបោះឆ្នោត និងអនុម័តខ្លឹមសារបំពេញ
បនែ្ថមនៃលក្ខន្តិកៈគណបក្ស ស្តីពីការរំសាយ ការរួមបញ្ចូលគ្នា និងការធ្វើ
សម្ព័ន្ធភាពគណបក្ស ។

 ថ្ងៃ ២៤-២៥ មេសា ឆ្នាំ២០០៣ មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាង

ទូទាំងប្រទេសមានតំណាងចូលរួមចំនួន ៧០៧នាក់ បានអនុម័តរបាយកាណ៍

ទិសដៅភារកិច្ចរបស់គណបក្សឆ្នាំ២០០៧ និងបោះឆ្នោតជើ្រសតាំងបនែ្ថម

ពីចំនួន ២៨រូបដល ់៣០រូប។ សន្និបាតបានឯកភាពជាឯកច្ឆន្ទប្រគល់
ភារកិច្ចជូនសម្តេច ហ៊ុន សែន ក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាល

កម្ពុជា ពង្រឹងបន្ថែមការដឹកនាំដោះស្រាយបាតុភាពរំលោភដីធ្លីរដ្ឋឲ្យបាន
ម៉ឺងម៉ាត់ និងមានប្រសិទ្ធភាព ដោយពុំមានការលើកលែងចំពោះសមាសភា
ពណាមួយឡើយ ។



ថ្ងៃ ១២-១៣ មករា ឆ្នាំ២០០៨ មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាង
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បានពិនិត្យ វាយតម្លៃរាល់ការងារត្រៀមរៀបចំរបស់គណបក្សគ្រប់ថ្នាក់
ដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងដណ្តើមជ័យជម្នះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង
តំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី ៥ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣។ មហា
សន្និបាតគាំទ្រជាឯកច្ឆ័ន្ទ បេក្ខភាពសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ
ហ៊ុន

សែន

ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់នីតិ

កាលទី៥ នៃរដ្ឋសភា និងនីតិកាលបន្តបន្ទាប់ទៀត ។

 ថ្ងៃទី ៣០,៣១ ខែមករា -ថ្ងៃទី១ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥ មហាសន្និបាត

semþcGKÁmhaBjacRkI
ehg sMrin
RbFanrdæsPa
RbFankitþiysKNbkSRbCaCnkm<úCa

semþcGKÁmhaesnabtIeteCa
h‘un Esn
naykrdæm®nþI
RbFanKNbkSRbCaCnkm<úCa

វិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងប្រទេស មានតំណាងចូលរួមចំនួន ១ ៣៩៥ រូប។
មហាសន្និបាតបានវាយតម្លៃយ៉ាងល្អិតល្អន់ ចំពោះការងារបោះឆ្នោតរបស់
គណបក្សទាំងចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយ

ហើយបានដកស្រង់មេរៀន

ពិសោធន៍មួយចំនួនអំពីការបោះឆ្នោត ។
មហាសន្និបាតគាំទ្រចំពោះដំណើរការកែទម្រង់ការបោះឆ្នោត

ដែល

បាននិងកំពុងប្រព្រឹត្តទៅសំដៅធានាឲ្យការបោះឆ្នោតបន្តបន្ទាប់ទៀត មាន
លក្ខណៈកាន់តែប្រសើរឡើង ដោយខិតខំបន្តដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែល
នៅសេសសល់ តាមរយៈការពង្រីកវប្បធម៌នៃការសន្ទនាគ្នានៅគ្រប់កម្រិត
ដោយឈរលើមូលដ្ឋានគោរពឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិ និងប្រជាជនតាមគោល
ការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងនីតិរដ្ឋ ។ មហាសន្និបាត កំណត់ទិសដៅ
ភារកិច្ចជំរុញការកសាងពង្រឹងគណបក្សលើគ្រប់ផ្នែក

សំដៅលើកកម្ពស់

គុណធម៌ សមត្ថភាព និងកម្លាំងដឹក នាំរបស់គណបក្សឲ្យឆ្លើយតបនឹង

semþcRkLaeham
s exg
GnuRbFanKNbkSRbCaCnkm<úCa

semþcvibulesnaPkþI
say QMu
GnuRbFanKNbkSRbCaCnkm<úCa

សំណូមពរនៃសភាពការណ៍ថ្មី និងធានាការពារយ៉ាងរឹងមាំរាល់សមិទ្ធផល
ដែលសម្រេចបានរយៈពេល ៣៦ឆ្នាំ កន្លងមកនេះ ។
មហាសន្និបាតបានសម្រេចកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធនៃគណៈកម្មាធិការ
កណ្តាលពីចំនួន ២៦៨រូប ដល់ ៥៤៥រូប ដោយបានលុបឈ្មោះសមាជិក

ទូទាំងប្រទេសមានតំណាងចូលរួមចំនួន ៩០០រូប ។ មហាសន្និបាតបាន

គណៈកម្មាធិការកណ្តាលដែលទទួលមរណភាព ២៧ រូប បញ្ចេញពី

ឯកភាពទាំងស្រុង ចំពោះការវាយតម្លៃលទ្ធផលនៃការអនុវត្តកម្មវិធីនយោ-

គណបក្ស ១រូប លាលែងដោយមូលហេតុសុខភាព ១រូប និងបោះឆ្នោត

បាយរបស់គណបក្សពីឆ្នាំ២០០៣ដល់ឆ្នាំ ២០០៧ និងទិសដៅភារកិច្ចឆ្នាំ

ជ្រើសតាំងបន្ថែមសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល ៣០៦រូប ដើម្បីបង្កើន

២០០៨។ មហាសន្និបាតបានអនុម័តកម្មវិធីនយោបាយ និងគោលការណ៍

ការដឹកនាំនៅគ្រប់រចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណបក្ស ក្នុងសភាពការណ៍ថ្មីជា

១១ ខ របស់គណបក្សដើម្បីបន្តកសាង និងការពារមាតុភូមិពីឆ្នាំ ២០០៨

ពិសេសបង្កើនបរិមាណមន្ត្រីសកម្ម វ័យក្មេង និងស្ត្រី ។ មហាសន្និបាត ជំរុញ

ដល់ឆ្នាំ ២០១៣ ព្រមទាំងបណ្តាភារកិច្ចឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតជ្រើស

ដំណើរការកែទម្រង់ដ៏ទូលំទូលាយ

តាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី ៤នាថ្ងៃទី ២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៨ ។

ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់



ថ្ងៃ ២៥-២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៩ សន្និបាតគណៈកម្មាធិការ

កណ្តាលលើកទី ៣៤ អាណតិ្តទី ៥ មានតំណាងចូលរួមចំនួន ៨១៥រូប
បានពិភាក្សា

និងអនុម័តរបាយការណ៍ស្តីពីសភាពការណ៍

និងការងារ

និងស៊ីជម្រៅរបស់គណបក្សឲ្យមាន

ដោយកំណត់ថាកំណែទម្រង់គឺជាអាយុជីវិតរបស់ជាតិ

និងរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ។



ថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ សន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្តាល

លើកទី៣៨

បានសម្តែងនូវមហាទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំ ចំពោះមរណភាពរបស់

គណបក្សឆ្នាំ ២០០៨ និងទិសដៅភារកិច្ចឆ្នាំ ២០០៩ ក្នុងនោះមានការងារ

សម្តេចអគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា ស៊ីម ជាទីគោរពស្រឡាញ់ និងបាន

សំខាន់ៗ ឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងក្រុមប្រឹក្សា រាជធានី

ចារិកទុកនូវគំរូវីរភាព និងគុណូបការៈដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់សម្តេច ដែលមួយ

ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ អាណត្តិទី១ ហើយបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងបន្ថែម

ជីវិតបានតស៊ូដើម្បីឯករាជ្យពិសេសបានចូលរួមដឹកនាំសង្រ្គោះជាតិពីរបប

សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាលចំនួន ៦រូប គឺបន្ថែម

ប្រល័យពូជសាសន៍ ដឹកនាំស្តារ កសាងផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិ ការពារ

ពី ២៩រូបដល់ ៣៥រូប ។

និងអភិវឌ្ឍជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនដូចបច្ចុប្បន្ន ។ សន្និបាតបានដំណើរ

 ថ្ងៃទី ១៦-១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣ មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាង

ការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ និងដោយសម្ងាត់ ជ្រើសតំាងសមេ្តចអគ្គមហា

ទូទាំងប្រទេសមានតំណាងចូលរួមចំនួន ២ ២៤៨ រូប ។ មហាសន្និបាត

សេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រធានគណបក្ស សម្តេចក្រឡាហោម

បានអនុម័តសេចក្តីប្រកាស ស្តីពីកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្សប្រជាជន

ស ខេង ជាអនុប្រធានគណបក្ស និងសម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ

កម្ពុជា ដើម្បីកសាងនិងការពារមាតុភូមិឆ្នាំ ២០១៣-២០១៨ ។ ទនឹ្ទមនេះ

ជាអនុប្រធានគណបក្ស ៕
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លទ្ធផលមួយចំនួននៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ច
ចំណូលពន្ធដារខែឧសភា

នៅក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រមូល

ទេសចរអន្តរជាតិរយៈពេល ៤ខែ

ក្រសួងទេសចរណ៍បានឲ្យដឹងថា រយៈពេល ៥ខែ ឆ្នាំ២០១៧ នេះ

ពន្ធអាករគ្រប់ប្រភេទបានចំនួនជាង ៥៥៤ពាន់លានរៀលឬប្រមាណ

ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមកទស្សនាកម្ពុជាមានចំនួន ១,៩ លាននាក់

ខែឆ្នាំនេះចំណូលពន្ធ-អាករសរុបប្រមូលបានមានចំនួន ៤ ០៨២ ពាន់លាន

តួលេខនេះមានកំណើនពីរខ្ទង់ដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងបណ្តាឆ្នាំមុន។

ជាង១៣៨,៥លានដុល្លារអាមេរិក។ ដោយឡែកសរុបសម្រាប់រយៈពេល៥
រៀលឬប្រមាណ១ ០២០,៥០ លានដុល្លារស្មើនឹង ៥៩,៤៩% នៃផែនការ
ច្បាប់។

តួលេខនេ ះបើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំ២០១៦ ឃើញថា

ចំណូលពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់រយៈពេល៥ ខែឆ្នាំ២០១៧ បាន

កើនឡើង ១ ២៤៩ ពាន់លានរៀល ឬប្រមាណ ៣១២,២៤ លានដុល្លារ
ឬស្មើនឹងអត្រាកំណើន ៤៤,០៩%។

គេសង្កត
េ ឃើញមានការកើនឡើង ស្ទរើ គ្របប
់ ភ
្រ ទ
េ ពន្ធជាពិសស
េ

គឺមានកំណើន ១២% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នា នៃឆ្នាំ២០១៦។

កំណើនលេខពីរខ្ទង់នេះ មិនមែនជាតួលេខរួមទូទាំងប្រទេសនោះទេ

សូម្បីគោលដៅទេសចរណ៍ធំៗដូចជា

តំបន់ឆ្នេរ

ឦសានក៏មានកំណើនពីរខ្ទង់ដែរ។

និងតំបន់អេកូភូមិភាគ

ឆ្នាំ២០១៧ នេះ ក្រសួងទេសចរណ៍មានមហិច្ឆតាចង់បានភ្ញៀវទេសច

រអន្តរជាតិឲ្យបាន៥,៥លាននាក់ ឆ្នាំ២០២០ ឲ្យបាន ៧លាននាក់៕

គម្រោងនៃការសាងសង់និងការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មសំណង់រយៈពេល ៤ខែ

យោងតាមរបាយការណ៍របស់ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម

ប្រភេទពន្ធអាករសំខាន់ៗមានជាអាទិ៍ ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលកើនឡើង

និងសំណង់ បានបង្ហាញឲ្យដឹងថារយៈពេល៤ ខែឆ្នាំ២០១៧នេះ ក្រសួង

កើន៥៩,២០% ខណៈដែលអាករពិសេស កើនឡើង ១១,៣%។

សំណង់សរុបចំនួនជាង ៥លានម៉ែត្រការ៉េស្មើនឹងតម្លៃប្រមាណជាង៤.០០០

៣៥,២%, ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សរ៍កើន៧,១ % និងអាករលើតម្លៃបន្ថែម
ចំណូលពីប័ណ្ណទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរខ ែឧសភា

គ្រឹះស្ថានអង្គរបានប្រកាសថា ក្នុងខែឧសភា កន្លងទៅមានទេសចរ

បរទេសដែលបានទិញប័ណ្ណចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរចំនួន

១៤៧

បានផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ចំនួន

១.០២០គម្រោងមានផ្ទៃក្រឡា

លានដុល្លារអាមេរិក បើប្រៀបធៀបទុនវិនិយោគរយៈពេលដូចគ្នានៃ
ឆ្នាំ២០១៦ មានការកើនឡើងជាង ៤០%។
ដោយឡែក

ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនប្រកបអាជីវកម្មសិក្សាគម្រោងប្លង់

០១១ នាក់កន
ើ ឡើង ១៧,៤២ % បើប្រៀបធៀបនឹងខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦។

និងសាងសង់ គិតមកទល់រយៈពេល៤ខែឆ្នាំនេះដែរ ក្រសួងបានចុះបញ្ជី

គឺកើនឡើង ៩១,៧៥% បើធៀបនឹងខែឧសភាឆ្នាំ២០១៦។

ចំនួន ១.០១១ ក្រុមហ៊ុន ក្នុងនោះ១.ក្រុមហ៊ុនសិក្សាគម្រោងប្លង់មានចំនួន

រីឯចំណូលនៅខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ចំនួនសរុប ៦ ៦៦១ ០១២ ដុល្លារ
ក្នុងចំណោមចំណូលសរុប ៦.៦៦១.០១២ ដុល្លារ បានបង់ចូលថវិកា

ជាតិចំនួន ៦.៣៦៦. ៩៩០ ដុល្លារ និងឧបត្ថម្ភមូលនិធិមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាចំ
នួន ២៩៤.០២២ ដុល្លារ។

បើគិតរយៈពេល៥ ខែចាប់ពីខែមករា ដល់ខែឧសភា ឆ្នាំនេះ ចំនួនភ្ញៀវ

ទេសចរបរទេសដែលបានទិញប័ណ្ណចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរមាន
ចំនួន ១.០៩២.៣៧៧ នាក់ កើនឡើង១២,៣០% បើធៀបនឹងរយៈពេល

ដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ២០១៦ ។ រីឯចំណូល

សរុបចំនួន ៤៥.៩១៣.៦០២ ដុល្លារ
កើនឡើង ៦៤,១៣ % បើធៀបនឹង
រយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ២០១៦។
សរុប

អ្នកទេសចរបរទេសទិញ

ប័ណ្ណ ចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរ
នៅខែមករា

ឆ្នាំ២០១៧

មានចំនួន

២៨៧.០៤១ នាក់ ទទួលបានចំណូល
សរុប ៨.៣០៤.៧៤០ ដុល្លារ ខែកុម្ភៈ

មានចំនួន ២៥១.៧៥៤ នាក់ ទទួល
បានចំណូលសរុប

១១.៩៩១.៥៦៣

ដុល្លារ ខែមីនា មានចំនួន ២២៥.៣៥១
នាក់ ទទួលបានចំណូល ១០.៥៥៩.
៥៥២ ដុលរ្លា ខែមសា
េ មាន ១៨១.២២០

នាក់ ទទួលបាននចំណូល ៨.៣៩៦.
៧៣៥

ដុល្លារ

និងខែឧសភា

មាន

១៤៧.០១១ នាក់ ទទួលបានចំណូល
៦.៦៦១.០១២ ដុល្លារ៕		

ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មសិក្សាគម្រោងប្លង់

និងសាងសង់នៅមានសុពលភាព

៨១ក្រុមហ៊ុន និងទី២.ក្រុមហ៊ុន សាងសង់មានចំនួន ៩៧០ក្រុមហ៊ុន។
ចំណែក រូបវន្តបុគ្គលសិក្សាគម្រោងប្លង់នៅមានសុពលភាពចំនួន ១១៥រូប

ក្នុងនោះស្ថាបត្យករ ៨០រូប វិស្វករចំនួន ៣៥រូប។ បានចុះបញ្ជីស្ថាបត្យករ
ក្នុងគណៈស្ថាបត្យករកម្ពុជា ចំនួន ៥៨៨រូប ក្នុងនោះស្ថាបត្យករបរទេស
០៨រូប ជនជាតិជប៉ុនចំនួន ០២រូប នៅទូទាំង ប្រទេសមាន ស្ថាបត្យករសរុប
ប្រមាណចំនួន ២.៥០០នាក់៕
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កម្ពុជាកំពុងក្លាយជាគោលដៅទេសចរណ៍
ដ៏ទាក់ទាញរបស់ពិភពលោក
ក្រសួងទេសចរណ៍

ដែលជាសេនាធិការឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់

ចេញនូវផែនការ យុទ្ធនាការ និងវិធាន ការចាំបាច់មួយចំនួន ដើម្បីទាក់ទាញ
ភ្ញៀវទេសចរជាតិ

និងអន្តរជាតិ

ដើម្បីឲ្យកម្ពុជាក្លាយទៅជាគោលដៅ

ទេសចរណ៍ប្រកបដោយភាពទាក់ទាញ

និងផ្តល់ភាពកក់ក្តៅដល់ភ្ញៀវ

ទេសចរ ។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ គឺការរីកចម្រើននៃវិស័យទេសចរណ៍

កម្ពុជាបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញ

យ៉ាងច្បាស់អំពីសារៈសំខាន់នៃ

សន្តិភាព សន្តិសុខសុវត្ថិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ ដែលជាកត្តាកំណត់
នៃជោគជ័យ

និងជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ធានាចីរភាពនៃការអភិវឌ្ឍវិស័យ

ទេសចរណ៍ ។ ក្រោមការដឹកនាំដ៏វាងវៃ និងប៉ិនប្រសប់របស់សម្តេចអគ្គ
មហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន វិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជាមានការរីក
ចម្រើនយ៉ាងលឿន និងត្រូវបានចាត់ទុកជាវិស័យអាទិភាព ដ៏សំខាន់មួយ

ដោយបាននាំមកនូវចំណូលជូនជាតិ ផ្តល់ឱកាសការងារ និងចូលរួមការ

ប្រាសាទបាយ័នជាគោលដៅទេសចរណ៍ដ៏សំខាន់

កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ របស់ប្រជាជន ។

របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
កម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់នីតិកាលទី

កម្ពុជាមានសក្តានុពលធំធេងណាស់ សម្រាប់ទាក់ទាញទេសចរធៀប

៥

នឹងប្រទេសជិតខាង ។ បើគិតត្រឹមតែ ប្រាង្គប្រាសាទបូរាណ កម្ពុជាជាប្រទេ

ទេសចរណ៍វប្បធម៌ និងធម្មជាតិប្រកបដោយគុណភាព និងចីរភាពដោយ

កន្លែង និងគ្រឹះប្រាសាទរាប់ពាន់កន្លែងផ្សេងទៀត ដែលមានអាយុកាលរាប់

នៃរដ្ឋសភា បានលើកច្បាស់ថា ត្រូវបន្តអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជាជា

ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវទស្សនៈ «ការអភិវឌ្ឍបម្រើឲ្យការអភិរក្ស និងការអភិរក្ស

បម្រើឲ្យការអភិវឌ្ឍ» ដើម្បីចូលរួមទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចលើកស្ទួយ

សតែមួយគត់ក្នុងតំបន់អាស៊ី ដែលមានប្រាង្គប្រាសាទបូរាណជាង ១០០០
ពាន់ឆ្នាំស័ក្តិសមនឹងកិត្តិនាម «កម្ពុជាៈ ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈ» និងជា
«ព្រះរាជាណាចក្រនៃវប្បធម៌» ជាពិសេសប្រាសាទអង្គរវត្ត និងប្រាសាទ

ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន និងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការអភិវឌ្ឍ

ព្រះវិហារ ដែលបានក្លាយជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌រូបីនៃមនុស្សជាតិ

បាយក៏បានកំណត់ច្បាស់ថា ត្រូវខិតខំសម្រេច គោលដៅទទួលទេសចរ

និងសិល្បៈល្ខោនខោល

សេដ្ឋ កិច្ចបៃតង ដែលជានិន្នាការរួមនៃពិភពលោកបច្ចុប្បន្ន ។ កម្មវិធីនយោ
ណ៍ពីក្រៅប្រទេសនៅឆ្នាំ២០១៨ ឲ្យបានកើនដល់ ៦,១លាននាក់ ។

អាស្រ័យដោយការខិតខំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងការចូលរួមពីគ្រប់
ផ្នែក និងសហគមន៍នានាបានធ្វើឲ្យសក្តានុពលទេសចរណ៍ របស់កម្ពុជាមា
នការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំង ។

នៅក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍ នៃដៃគូសន្ទនាសហប្រតិ-

បត្តិការអាស៊ីលើកទី២ (Asia Cooperation Dialogue-ACD) និង សន្និសីទ

អន្តរជាតិលើកទី១ស្តីពីទេសចរណ៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងទីក្រុងបេតិកភណ្ឌ (First UNESCO/UNWTO International Conference on Sustainable Tourism and Heritage Cities) នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា

ឆ្នាំ២០១៧ នៅខេត្តសៀមរាប សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ

ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា ដោយសារប្រទេសកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាព
ស្ថិរភាពនយោបាយ និងមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យ ទើបធ្វើឲ្យទេសចរ

មានការកើនឡើងរហូតជាមួយនឹងកំណើន នៃចំនួនទេសចរអន្តរជាតិនៅ
លើសកលលោកចំនួន ១.២៣៥ លាននាក់ ក្នុងកំណើន ៣,៩% នៅ

ឆ្នាំ២០១៦ ដែលក្នុងនោះទេសចរណ៍តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ទទួលបាន

៣០៣ លាននាក់ ក្នុងកំណើន ៨.៤%, កម្ពុជាទទួលបានទេសចរអន្តរជាតិ
ចំនួន ៥លាននាក់ ក្នុងកំណើន ៥% និង នាំមកនូវចំណូលប្រមាណ
៣០០០លានដុល្លារអាមេរិក ។ ក្នុងរយៈពេលបីខែដើម ឆ្នាំ២០១៧ នេះ
កម្ពុជាទទួលបាន

ទេសចរអន្តរជាតិជាង

១,៥លាននាក់

ក្នុងកំណើន

១២% ។ តាមការរំពឹងទុក នៅឆ្នាំ២០១៧ កម្ពុជាអាចនឹងទទួលបាន
ទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ ៥,៤លាននាក់ និង៧លាននាក់ នៅឆ្នាំ២០២០

ដែលអាចនាំមកនូវប្រាក់ ចំណូលប្រមាណ ៥០០០ លានដុល្លារចូលថវិកា
ជាតិ ។

របស់អង្គការ UNESCO កាលពីឆ្នាំ ១៩៩២ និង ឆ្នាំ២០០៨ របាំអប្សរា

ដែលបានចុះបញ្ជីជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌

អរូបីរបស់ អង្គការ UNESCO កាលពីឆ្នាំ២០០២ និង ឆ្នាំ២០០៥ ។

លើសពីនេះទៀត តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាទាំងមូលប្រវែង ៤៤០គីឡូម៉ែត្រ
បានក្លាយជាសមាជិកក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រ
កាលពីឆ្នាំ២០១១

ដែលស្អាតបំផុតលើសកលលោក

និងត្រូវបានប្រសិទ្ធនាម

«ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាតារារះ

នាទិសនីរតី» ព្រមជាមួយនឹងតំបន់អេកូទេសចរណ៍ភូមិភាគឦសាន ដែល

ពោលពេញទៅដោយអាថ៌កំបាំងធម្មជាតិដ៏សម្បូរណ៍បែប សម្រាប់ការ
សិក្សាស្រាវជ្រាវ និងផ្សង ព្រេងរបស់យុវជន ។ កន្លងទៅថ្មីៗនេះ លោក

Anton Caragea ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាទេសចរណ៍ និងពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុប
និងលោក Mircea Constantinesu ប្រធានបណ្ឌិតសភាទេសចរណ៍អឺរ៉ុប
បានធ្វើដំណើរផ្ទាល់មកកម្ពុជា មក ប្រកាសកម្ពុជាជាគោលដៅទេសចរណ៍

ល្អបំផុតលើពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦ និងជាគោលដៅទេសចរណ៍

វប្បធម៌ដ៏ពេញ និយម ដោយបានចាត់ទុកព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាព្រះរា

ជាណាចក្រអច្ឆរិយៈលើ ៤ចំណុចគឺ ១- អច្ឆរិយភាព ខាងវប្បធម៌ជាពិសេស
ប្រាសាទអង្គរវត្ត ដែលជាស្នាដៃរបស់មនុស្សខ្មែរ តំណាងឲ្យមនុស្សជាតិ

ទាំងមូល និងអច្ឆរិយភាពខាងធម្មជាតិ ២- បឹងទន្លេសាបដ៏ធំនៅអាស៊ី
ដែលមានទឹកហូរត្រឡប់ ដែលគ្មានពីរនៅលើ ពិភពលោក ៣-ភាពពិសេស
របស់ព្រះពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជា ដែលមិនត្រឹមតែអប់រំមនុស្សឲ្យក្លាយជា
ពុទ្ធសាសនិកប៉ុណ្ណោះទេ តែថែមទាំងអប់រំមនុស្ស ទូទៅឲ្យធ្វើតែអំពើល្អ
និងទី៤- ភាពញញឹមរួសរាយរាក់ទាក់របស់ ប្រជាជនកម្ពុជា ។

ក្រសួងទេសចរណ៍ បានសម្តែងការគោរពកោតសរសើរចំពោះការដឹក

នាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិត និងឈ្លាសវៃរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន
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វិស័យពាណិជ្ជកម្ម ដែលកំពុងមានការរីកចម្រើន ធ្វើឲ្យកំពង់ផែស្វយ័ត
ក្រុងព្រះសីហនុកាន់តែមានការអភិវឌ្ឃន៏

២០០លានដុល្លារ ដើម្បីឆ្លើយតបកំណើនទំនិញឆ្លងកាត់។ ចំណតកំពង់ផែ
ដែលគ្រោងសាងសង់នេះមានប្រវែង

២៥០ម៉ែត្រ

និងមានជម្រៅទឹក

១៤,៥ ម៉ែត្រ បំពាក់ដោយគ្រឿងចក្រទំនើបៗថែមទៀតផង។ ផែថ្មីនេះ

អាចអនុញ្ញាតឲ្យនាវា ធំៗ ចូលចតនៅកម្ពុជាបាន។ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី
ស៊ុន ចាន់ថុល បានព្យាករណ៍ថា ការសាងសង់ផែទឹកជ្រៅនេះធ្វើអោយ

បរិមាណកុងតឺន័រឆ្លង កាត់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ នៅឆ្នាំ២០២៣
ខាងមុខ នឹងកើនលើស ៧០០,០០០ TEUs (TEUs = Twenty Equiva-

lent Units) ដែលលើសពីសមត្ថភាព កំពង់ផែនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ ឯកឧត្តម
ទេសរដ្ឋមន្រ្តី ស៊ុន ចាន់ថុល ក៏បានបង្ហាញពីប្រវត្តិ នៃការសាងសង់
និងអភិវឌ្ឍន៍ផែកុងតឺន័រ

កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានការមមាញឹកខ្លាំងក្នុងពេល
ដែលវិស័យនាំចេញនាំចូលកាន់តែមានការរីកចម្រើន

វិស័យនាំចេញនាំចូល បានរួមចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញកំណើន

សេដ្ឋកិច្ចការអភិវឌ្ឃ សង្គម និងការប្រមូលចំណូលចូលថវិកាជាតិ ហើយ
នេះជាជោគជ័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី៥
សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន។

ដែលដឹកនាំដោយ

នៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុនេះដែរថា

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០២ ដល់ឆ្នាំ ២០១៤ កំពុងផែបានចំណាយថវិកាជិត
១០០លានដុល្លារ ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ផែ ខណៈបច្ចុប្បន្នកំពុងសាងសង់ផែពហុ
បំណងប្រវែង ៣៣០ម៉ែត្រ ជម្រៅទឹក ១៣.៥ម៉ែត្រ និងចំណតមូល
ដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ភស្តុភារ សម្រាប់ការរុករកប្រេង ដែលមានបណ្តោយ ២០០
ម៉ែត្រ ជម្រៅទឹក ៧.៥ម៉ែត្រ ដោយគ្រោងចំណាយ ថវិកាចំនួន ៧៤,២

លានដុល្លារអាមេរិក។

ថវិកាសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍នេះ

ទទួលបានកម្ចីពី

រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន។ សរុបមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ កំពង់ផែស្វយ័ត ក្រុងព្រះ

តាមរបាយការណ៍ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានអោយដឺងថា ការដោះដូរ

សីហនុ ទទួលបានប្រាក់កម្ចីពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន តាមរយៈភ្នាក់ងារ JICA

ក្នុងទឹកប្រាក់ជាង ២០ ប៊ីលានដុល្លារ ដោយមានកំណើនជាង ៧ %

ង់ផែផ្ទាល់ចំនួន ២២លានដុល្លារអាមេរិក។ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ស៊ុន

ប៊ីលានដុល្លារ។ ក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅ កម្ពុជាបានអនុញ្ញាត ឲ្យមានការនាំចូល

កម្ម ឆ្នាំ២០១៥-២០២៥ តាមនិទស្សន៍បរិមាណកុងតឺន័រ ឆ្លងកាត់កំពង់ផែ

សម្រេចបាន

របស់ជប៉ុន ប្រមាណ ១៧៨,៦លានដុល្លារអាមេរិក និងវិនិយោគថវិកាកំព

បើធៀបនឹងការនាំចេញ-នាំចូល ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ដែលមានតម្លៃជាង ១៨

ចាន់ថុល អោយដឹងទៀតថា តាមគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហ-

ទំនិញរបស់កម្ពុជា

ទៅក្រៅប្រទេស

ក្នុងឆ្នាំ២០១៦

ទំនិញ និងផលិតផលសំខាន់ៗ គិតជាទឹកប្រាក់ សរុបជិត១១ ប៊ីលានដុល្លារ

ស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុនៅឆ្នាំ២០២៣ នឹងកើនលើស ៧០០,០០០ TEUs

ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ។ ផលិតផល ដែលកម្ពុជា ធ្វើការនាំចូល មានជាអាទិ៍៖

នាពេលបច្ចុប្បន្ន។

និងអគ្គិសនី វត្ថុធាតុដើម បម្រើក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ ឱសថ

ឆ្នាំ ២០០៥ បានសាងសង់ផែកុងតឺន័រ ប្រវែង ២៤០ម៉ែត្រ ជម្រៅទឹក ១១,៥

ប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនមុខទៀត។ ដោយឡែក ទំហំនៃការនាំចេញរបស់ កម្ពុជា

ដល់ឆ្នាំ ២០០៩ បាន សាងសង់ផែកុងតឺន័របន្ថែមប្រវែង ១៦០ម៉ែត្រ

ដោយមានកំណើន ៨ % បើធៀបនឹងការនាំចេញ កាល ពីឆ្នាំ២០១៥

លើកដាក់ កុងតឺន័រ ចំណាយថវិកាអស់ចំនួន ៣៤,៨ លានដុល្លារ។ ឆ្នាំ

របស់កម្ពុជា ដែលបាននាំចេញ មានដូចជា៖ សម្លៀកបំពាក់ ស្បែកជើង កង់

ថវិកា អស់ ចំនួន ៣៥,៩លានដុល្លារ។ ឆ្នាំ ២០១៥ ដល់ឆ្នាំ ២០១៨

ទីផ្សាររបស់កម្ពុជាមាន៖ សហគមន៍អឺរ៉ុប សហរដ្ឋអាមេរិក ចិន ជប៉ុន

និងចំណតមូលដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ភស្តុភារ

នាំចេញនាំចូលឆ្ពោះប្តូរមុខទំនិញក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម បានធ្វើឲ្យបរិមាណ

ថវិកាចំនួន ៧៤,២លានដុល្លារ។ ចុងឆ្នាំ២០១៦ និងខែមករា ឆ្នាំ២០១៧

ទឹកជ្រៅរបស់កម្ពុជាកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ ជាក់ស្តែងឆ្នាំ២០១៤ មាន

QC (២គ្រឿង) និងRTG (៩គ្រឿង) សម្រាប់ការបង្កើនសមត្ថភាព និង

មានកំណើនជាង ៣%។ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុនេះរក ចំណូល

ចំនួន២២លានដុល្លារ។ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តថា បច្ចុប្បន្នកំពង់ផែ

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ស៊ុន ចាន់ថុល រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសាធារណការ

រយៈអង្គការ JICA ប្រមាណ ១៧៨,៦លានដុល្លារ អាមេរិក និងថវិកា វិនិ

កើនឡើងជាង ៧ % បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៥ មានត្រឹមជាង ១០ ប៊ីលាន

(TEUs = Twenty Equivalent Units) ដែលលើសពីសមត្ថភាពកំពង់ផែ

រថយន្ត គ្រឿងចក្រកសិកម្ម គ្រឿងបន្លាស់ ប្រេងឥន្ធនៈ គ្រឿងអេឡិចត្រូនិក

សូមបញ្ជាក់ថា ការអភិវឌ្ឍកំពង់ផែព្រះសីហនុ កាលឆ្នាំ ២០០២ ដល់

និងសម្ភារៈបរិក្ខាពេទ្យ ម្ហូបអាហារ និង ភេសជ្ជៈ សម្ភារៈនិងរបស់របរប្រើប្រាស់

ម៉ែត្រ ចំណាយថវិកាអស់ចំនួន ៣៣,៧លានដុល្លារអាមេរិក។ ឆ្នាំ ២០០៥

ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះ សម្រេចបាននៅក្នុងទឹកប្រាក់ជិត ៩ ប៊ីលានដុល្លារ

(បង្គ្រប់ ៤០០ម៉ែត្រ) ជម្រៅទឹក ១១,៥ ម៉ែត្រ និងបំពាក់ មធ្យោបាយ

ដែលមានទឹកប្រាក់ ត្រឹមជាង ៨ ប៊ីលានដុល្លារ។ ផលិតផល សំខាន់ៗ

២០០៩ ដល់ឆ្នាំ ២០១២ បានសាងសង់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ចំណាយ

អង្ករ ម្រេច ជ័រកៅស៊ូ ពោត ចំណិតដំឡូងមី គ្រឿងបង្គុំរថយន្ត ជាដើម។

កំពុងសាងសង់ ផែពហុបំណងប្រវែង ៣៣០ម៉ែត្រ ជម្រៅទឹក ១៣,៥ម៉ែត្រ

កូរ៉េខាងត្បូង សហគមន៍អាស៊ាន ជាដើម។ ជាក់ស្តែងផែ្អកលើទំហំនៃការ

បណ្តោយ ២០០ម៉ែត្រ ជម្រៅទឹក ៧,៥ម៉ែត្រ ដោយគ្រោងចំណាយ

កុងតឺន័រឆ្លងកាត់កំពង់ផែ ស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ ដែលជាកំពង់ផែសមុទ្រ

បានបំពាក់ មធ្យោបាយលើកដាក់កុងតឺន័រទំនើបចំនួន២ សម្រាប់ប្រភេទ

កំណើន ១៦% ឆ្នាំ២០១៥ មានកំណើនជាង ១៧% និង ឆ្នាំ២០១៦

គុណភាពសេវាកម្មលើកដាក់កុងតឺន័រ ដោយប្រើប្រាស់ថវិកាកំពង់ផែ

បានក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំៗបានប្រមាណជាង ៣០លានដុល្លារ អាមេរិក។

ស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុទទួលបានប្រាក់កម្ចី

និងដឹកជញ្ជូន បានថ្លែងថា នៅឆ្នាំ២០២២ ខាងមុខ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុង

យោគកំពង់ផែ២២លានដុល្លារអាមេរិក ។

ព្រះសីហនុ

គ្រោងសាងសង់កំពុងផែទឹកជ្រៅមួយទៀត

តម្លៃប្រមាណ

សម្រាប់ការរុករកប្រេង

ដែលមាន

ពីរាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនតាម
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ឯកឧត្តម ប៊ិន ឈិន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការ និងជារដ្ឋមន្ត្រីស្តីទី

ទទួលបន្ទុក ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី និងជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពសស
់ ម្តេចអគ្គ

គ្រប់គ្រងនេះ ត្រូវចំណាយថវិកា ប្រមាណ ៨០០លានដុល្លារអាមេរិក។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ ដែលជាកំពង់ផែ

មហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រ

សមុទ្រទឹកជ្រៅ របស់ កម្ពុជា បានចូលរួមយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេ

ណការ និងដឹកជញ្ជូន ពិសេសបុគ្គលិកកម្មករ កម្មការិនីកំពង់ផែស្វយ័ត

វិវត្តន៍នៃ ស្ថានការណ៍បច្ចប្បន្នអាចវាយតម្លៃ ថាក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខ កំពង់

កម្ពុជា បានមានប្រសាសន៍ កោតសរសើរចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសាធារក្រុងព្រះសីហនុទាំងអស់ដែល

បានខិតខំបំពេញការងារយ៉ាងសស្រាក់

សស្រាំអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្ត ទទួលបានលទ្ធផលអាជីវកម្ម មានការកើន

ឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ ។ ថ្វីត្បិតតែកំពង់ផែស្វយ័តមានទំហំតូចធៀបនឹង

កំពង់ផែផ្សេងៗក្នុងតំបន់ ប៉ុន្តែទិដ្ឋភាពនិងល្បឿនសេវាលើក ដាក់នៅកំពង់

ផែនេះត្រូវបានលើកកម្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់ ដែលធ្វើឱ្យគុណភាពសេវាបច្ចុប្បន្ន
អនុវត្តន៍បានដូចកំពង់ផែផ្សេងៗក្នុងតំបន់ដែរ។

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្ដីបានបន្ថែមថា ដើម្បីកែលម្អប្រពន្ធគ្រប់គ្រង

ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទំនិញឆ្លងកាត់ផែបានកើនឡើងជាលំដាប់។ បើពិនិត្យដំណើរ
ផែនេះនឹងដើរតួនាទីកាន់តែសំខាន់ទ្វេឡើងបម្រើឲ្យចរន្តសេដ្ឋកិច្ច

និង

ពង្រឹងឧត្តមភាពនៃការប្រកួប្រជែងរបស់កម្ពុជា នៅពេលអាស៊ានអនុវត្តន៍

កម្មវិធីតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ានធ្វើឲ្យចលនា នៃចរាចរណ៍ទំនិញនាំ
ចេញនាំចូលកាន់តែមានសកម្មភាពមមាញឹក។ រាជរដ្ឋា ភិបាលនីតិកាលទី
៥ ដែលដឹក នាំដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន

នឹងបន្តការវិនិយោគវិស័យហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធគមនាគមន៍ និងកែលម្អនូវ

កិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីកសាងប្រព័ន្ធឡូជិស្ទីកដ៏រស់រវើកតាមរយៈ

សេវាកម្មគ្រប់ផ្នែក ក្នុងតំបន់កំពង់ផែនេះឱ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើងថែម

ការសាងសង់ បណ្តាញដឹកជញ្ជូនក្នុងគោលដៅធានានូវការតភ្ជាប់ផ្ទៃក្នុង

ទុកដាក់ពីសំណាក់អតិថិជន

កែសម្រួលសេវាពាក់ព័ន្ធដឹកជញ្ជូននាំមកនូវ

ទៀត កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ ត្រូវ ខិតខំលើកកម្ពស់ការយកចិត្ត
វិនិយោគគិនជាតិ

និងអន្តរជាតិនិងអ្នក

ផ្តល់ជំនួយ ទាំងឡាយមកលើការបេ្តជ្ញាក្នុងការសាងនិងអភិវឌ្ឍន៍កំពង់ផែ
ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ កន្លងមកឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ស៊ុន ចាន់ថុល
ក៏បានស្នើឲ្យជប៉ុន សិក្សារៀបចំប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មសម្រាប់ការបំពេញ
នីតិវិធីទំនិញចេញចូលនៅកំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុនេះផងដែរ ព្រោះ
បច្ចុប្បន្នការបំពេញបែបបទទាំងអស់នេះ ត្រូវធ្វើឡើងដោយ ដៃនាំឲ្យមាន

ការយឺតយ៉ាវ។ ជប៉ុន ក៏បានឯកភាពជួយសិក្សា ហើយការបង្កើតប្រព័ន្ធ
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ប្រទេស និងការតភ្ជាប់ជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក។ ការ
១-ការកាត់បន្ថយថ្លៃដឹក

ជញ្ជូន ២-បង្កើនភាពអាចទុកចិត្ត និងភាពស័ក្តិសិទ្ធិ ៣-ពង្រឹងភាពប្រកួត

ប្រជែង និង៤ ការបង្កើនវិនិយោគ និងពាណិជ្ជកម្ម ។ ពិសេសកំពង់ផែ
ស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

ដែលជាកំពង់ផែសមុទ្រទឹកជ្រៅរបស់កម្ពុជា

និងបង្កើនសមត្ថភាព លើកដាក់ទំនិញ ដើម្បីបំពេញនូវតម្រូវការនៃការ
កើនឡើងទំហំពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជា៕

of Reflection) ។ ផ្តើមចេញ ពីនេះ យើងអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបានថា ដើម្បី

ឲ្យវិស័យទេសចរណ៍មានការរីកចម្រើនខ្លាំង

គឺទី១-ត្រូវមានគោលនយោ-

បាយ ច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវ មានវិធានការម៉ត់ចត់ និងការអនុវត្តដោយយក
ចិត្តទុកដាក់ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ទី២-ត្រូវមានតំបន់
ទេសចរណ៍ទាក់ទាញដូចជា ប្រាង្គប្រាសាទនានា ទីរមណីយដ្ឋានសំខាន់ៗ

សិល្បៈ វប្បធម៌ ប្រពៃណី និងការរស់នៅ និងទី៣-ត្រូវមានអ្នកដឹកនាំដែល
មានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយ មានបញ្ញាឈ្លាសវៃ មាន គំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ ។

ឯកឧត្តម ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍បានថ្លែងថា វិស័យ

ទេសចរណ៍កម្ពុជាជាទេសចរណ៍វប្បធម៌ និងធម្មជាតិ ហើយត្រូវបានរាជ
រដ្ឋាភិបាលកំណត់ថាជា

«មាសបៃតង»

។

វិស័យទេសចរជាវិស័យ

អាទិភាព សេដ្ឋកិច្ចមួយ ចំណែកវប្បធម៌គឺជាអត្តសញ្ញាណ និងជាដួង

ព្រលឹងរបស់ប្រទេសជាតិ ។ បេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌ គឺជាធនធានដ៏ចម្បងក្នុង

ភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ កាន់តែច្រើនឡើងនាំគ្នាមកកំសាន្ត
នៅបណ្តាខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រ
ដែលជាស្ថាបនិកនៃគោលនយោបាយ ឈ្នះ-ឈ្នះ និងគោលនយោបាយ
បើកចំហជើងមេឃ

ព្រមទាំងគោលនយោបាយផ្សេងៗជាច្រើនទៀត

ដែលក្នុងនោះរួមមានការបញ្ចូលវិស័យទេសចរណ៍

និង

វប្បធម៌រួមគ្នា

សម្រាប់ជំរុញការអភិវឌ្ឍមាតុភូមិកម្ពុជា ។ ហេតុនេះហើយ ទើបសម្តេច
តេជោ ហ៊ុន សែន ត្រូវបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆ័ន្ទជ្រើសតាំងជាសមាជិក

កិត្តិយសនៃបណ្ឌិត្យសភាទេសចរណ៍អឺរ៉ុប (European Tourism Acad-

ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ ។ ភាពផ្សារភ្ជាប់ និងភាពសុខដុមរមនាក្នុងសង្គម
ជាធនធានដ៏ មានសក្តានុពល និងប្រសិទ្ធភាពរួមចំណែកអភិវឌ្ឍវិស័យទេ
សចរណ៍បង្កើតជាផលិតផលទេសចរណ៍ប្រកប ដោយយថាភាពប្លែកពីគេ

និងភាពទោល ។ ជាមួយគ្នានេះ កម្ពុជាក៏បាននិងកំពុងបន្តអភិវឌ្ឍវិស័យ
ទេសចរណ៍

ជាគោលដៅទេសចរណ៍ស្អាត

និងបៃតងផ្តល់សេវាប្រកប

ដោយគុណភាពនិងភាពកក់ក្តៅដល់ភ្ញៀវទេសចរដោយ

ឈរលើគោល

ការណ៍នៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាព ការទទួលខុសត្រូវ និងបរិយាប័ន្ន។

គ្របៗ
់ គ្នាសុទត
្ធ បា
ែ នកំណត់ច្បាស់ថា កម្ពជា
ុ គឺជាគោលដៅ ទេសចរណ៍

emy) ។ លោក Mircea Constantinesu បានកោតសរសើរសម្តេចតេជោ

វប្បធម៌ និងធម្មជាតិដ៏ស្រស់បំព្រង ប្រកបដោយភាពទាក់ទាញក្នុងតំបន់

ប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីចំណុចសូន្យ

និងភាពរួសរាយរាក់ទាក់របស់ប្រជាជនកម្ពុជា ។ នេះជាមោទនភាពរបស់

ហ៊ុន សែន ថា ជាវិរជនដ៏កម្រមួយរបស់ពិភពលោក ដែលបានអភិវឌ្ឍ

រហូតដល់មានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់

វិស័យ ដែលមានការទទួលស្គាល់លើឆាកអន្តរជាតិ និងបានប្រសិទ្ធនាម

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជាបុគ្គលពូកែធ្វើ (Man of Action) បុគ្គល
ពូកែចរចា (Man of Dialogue) និងជាបុគ្គលពូកែគិត និងឆ្លុះបញ្ចាំង (Man

អង្គរ សម្បត្តិបេតិកភ័ណ្ឌអរូបី ភាពស្អាតនៃតំបន់ឆ្នេរ ភាពបៃតង នៃធម្មជាតិ
កម្ពុជាដើម្បីបង្ហាញឲ្យពិភពលោកមើល ឃើញថា កម្ពុជាគឺជាព្រះរាជាណា

ចក្រនៃវប្បធម៌ សម្បូរណ៍ដោយតំបន់ទេសចរណ៍ដ៏ជាទីទាក់ទាញ និងជា
ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈ ៕
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មានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គឺមានក្តីសង្ឃឹម
មានសុខសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ

ប្រជាជនកម្ពុជាបាននឹងកំពុងសម្តែងក្តីសប្បាយរីករាយចំពោះជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់ របស់គណបក្ស ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-

សង្កាត់ក្រោយពី ថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ កន្លង ទៅនេះ ។ ក្នុងពេលនេះដែរ ប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេស ក៏បានសម្តែងការអបអរសាទរយ៉ាងក្លៀវក្លា

ខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៦៦ ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា (ថ្ងៃ ២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៥១ - ថ្ងៃ ២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧) ។ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គឺជាបង្អែក
និងជាក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់សម្រាប់
មកផ្សាយជូនដូចខាងក្រោម៖

អនាគតដ៏

រុងរឿងនៃជាតិមាតុភូមិយើង

។

ទស្សនាវដ្តីប្រជាជនសូមលើកយកចំណាប់អារម្មណ៍មួយចំនួនរបស់ប្រជាជន

ព្រះតេជគុណ ឌិត ម៉ារ៉ាណែត ចៅអធិការវត្តជ្រោះតូច ស្ថិតក្នុងភូមិត្រពាំងឈូក ឃុំត្រពាំងធំខាងត្បូង

ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ មានសង្ឃដីកាថា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានដើរលើផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវទាំងវិស័យ

ពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រ ។

ជាពិសេសវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនា ដែលរបបប៉ុលពតបានបំផ្លាញចោល

ប៉ុន្តែត្រូវបានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញ ។ អាត្មាសូមឲ្យសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

ដឹកនាំប្រទេសដើម្បីមានសុខសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍តទៅទៀត។

លោក ស ស៊ីណា ប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានមាន
ប្រសាសន៍ថាៈ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា មានគុណបំណាច់ដ៏ធំធេង
ចំពោះប្រទេសជាតិ និងប្រជាជន ។ ជាពិសេសចាប់តាំងពីក្រោយថ្ងៃ
រំដោះ ៧ មករា ១៩៧៩ ក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបក្ស ប្រជាជនយើងបានទទួលនូវសុខសន្តិភាព
សេរីភាព និងសុភមង្គលសព្វបែបយ៉ាងទាំងអស់ ។ បើគ្មានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំ នោះយើង
នឹងមិនបានឃើញ ឱកាសនៃការអភិវឌ្ឍដូចបច្ចុប្បន្ននេះដែរ ។ ខ្ញុំនៅតែបន្តគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឲ្យដឹកនាំប្រទេសជាតិ ជារៀងរហូត ។

កញ្ញា ឃុន ដាលី រស់នៅភូមិថ្មី ឃុំកៀនជ្រៃ ស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម បានអះអាងថាៈ ក្រោម

ការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលមានសម្តេចចក្រី ហេង សំរិន ជាប្រធានកិត្តិយស
និងសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រធាន បានធ្វើឲ្យសមិទ្ធផលនានានូវលើទឹកដីកម្ពុជារីកលូតលាស់
យ៉ាងលឿន និងបានបម្រើឧត្តមប្រយោជន៍ និងបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេស ។ នេះគឺជា
ការពិត ដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែក បានឮផ្ទាល់ត្រចៀក មិនមែនជាការសន្យាភូតកុហក
បោកប្រាស់ បម្រើតែមហិច្ឆតានយោបាយដ៏អាក្រក់របស់ខ្លួនដូចគណបក្សដទៃនោះឡើយ ។ យើង
ទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរួម សាមគ្គីពូតដៃការពារសមិទ្ធផលរបស់យើងឲ្យបានស្ថិតស្ថេរជារៀងរហូត ។
លោក ខេង រ៉ា នគរបាលមួយរូបរស់នៅភូមិមណ្ឌល១ សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប បាន

មានចំណាប់អារម្មណ៍ថា ខ្ញុំបានឆ្លងកាត់របបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត ដូចនេះលោកពុំអាចបំភ្លេចបានឡើយ
ចំពោះគុណូបការៈដ៏ធំធេងរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសម្តេចតេជោ

ហ៊ុនសែនជាប្រមុខដែលបាន

ជួយរំដោះប្រទេស និងប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យបានរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់និងបានអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសឲ្យមានការរីកចម្រើន
យ៉ាងខ្លាំងដូចបច្ចុប្បន្ន។ ខ្ញុំគាំទ្រជានិច្ចចំពោះគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសមានសុខសន្តិភាព
ពេញលេញនិងមានកិត្យានុភាពលើឆាកអន្តរជាតិ។

លោក ណាំ ធីរិទ្ធ អតីតពលករនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បច្ចុប្បន្នរស់

នៅភូមិត្រពាំងក្រសាំង ឃុំត្រពាំងព្រះ ស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម

បានឲ្យដឹងថាៈ ក្នុងឱកាសខួបលើកទី៦៦ ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជន កម្ពុជារូបខ្ញុំផ្ទាល់សូមសម្តែងក្តី
រីករាយ និងការដឹងគុណចំពោះគណបក្ស និងសម្តេចប្រមុខដឹកនាំដែលបាន សង្គ្រោះប្រទេសជាតិពីរបប

ប៉ុល ពត ស្វះស្វែងរកសុខសន្តិភាពជូនប្រជាជន និងជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រទេស ឲ្យមានការរីកចម្រើន
យ៉ាងខ្លាង
ំ ។ គណបក្សក៏នៅបានគិតគូរយ៉ាងខ្ពសច
់ ពោ
ំ ះជីវភាពប្រជាជន ជាពិសស
េ បានស្វះស្វង
ែ បង្កត
ើ
ឱកាសការងារជូនប្រជាជនបានធ្វើគ្រប់ៗគ្នា ។
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យុវជន ជួន ថារិត អាយុ ២៤ឆ្នាំ រស់នៅភូមិគ្រួស សង្កាត់សំរោង ខណ្ឌព្រែកព្នៅ រាជធានី
ភ្នំពេញ បានឲ្យដឹងថាៈ ខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយណាស់ ដែលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាយើង
បានទទួលជ័យជម្នៈ ក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់នាពេលកន្លងមក ដែលក្នុងនោះ
សង្កាត់សំរោងយើងខ្ញុំក៏បានឈ្នះ

ដោយទទួលសម្លេងគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំង

ដើម្បីឲ្យគណបក្ស

ប្រជាជនបន្តដឹកនាំអភិវឌ្ឍភូមិ-សង្កាត់ ទៅមុខទៀត ។ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថា រូបខ្ញុំនៅតែបន្ត
គាំទ្រគណបក្សប្រជាជនក្នុងការបោះឆ្នោតគ្រប់ៗអាណត្តិ ។
ប្អូន ខេង សីហា សិស្សទី១២ នៃវិទ្យាល័យអង្គរកា ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ បាននិយាយថា ឪពុក
ម្តាយរបស់ខ្ញុំធា្លប់បានប្រាប់ថា ពីសម័យមុនពុំមានសាលារៀនគ្រប់គ្រាន់ដល់ជនបទដូចពេលនេះទេ។
ពីមុនដើម្បីបានរៀនសូត្រគឺត្រូវធ្វើដំណើរឆ្ងាយណាស់។ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននៅស្រុកត្រាំកក់ របស់ប្អូន
មានទាំងវិទ្យាល័យ អនុវិទ្យាល័យ បឋមសិក្សា និងបណ្ណាល័យយ៉ាងធំទៀតផង។នេះគឺដោយសារគុណ
របស់គណបក្ស ប្រជាជនកម្ពុជា។

លោកស្រី វណ្ណ ប៊ល
ូ ី អាយុ៦៤ ឆ្នាំរស់នៅភូមស
ិ
ពោ
្រែ ធិ៍សង្កាតស
់ ះ្រ
ប្ញស្សីកង
ុ្រ ស្ទង
ឹ ត្រែង ខេតស
្ត ង
ឹ្ទ ត្រែង មានប្រសាសន៍ថា រាល់ថក
ៃ្ង ន
ូ ៗ
មានប្តប
ី ព
្រ ន្ធចញ
េ ទៅធ្វកា
ើ រងាររៀងខ្លន
ួ អស់ហយ
ើ

រីឯខ្ញអ
ំុ ង្គយ
ុ មើល

ចៅលក់ឥវ៉ានចា
់ បហ៊យ
ួ ក្នង
ុ ផ្ទះបន្តច
ិ បន្ទច
ួ ជំនស
ួ កូន ។ កូនៗរបស់ខស
ំុ្ញ ទ
ុ ត
្ធ មា
ែ នជីវភាពធូរធា។ ខ្ញរំុ ស់នៅ
ជាមួយកូនក្នង
ុ ផ្ទះធំលម
្ម មានរថយន្តទន
ំ ប
ើ ជិះ។

ទាំងនេះក៏ដោយសារតែបទ
្រ ស
េ មានសន្តភា
ិ ពមានការ

អភិវឌ្ឍ។ នេះគឺដោយសារការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពជា
ុ ដែលមានសម្តច
េ តេជោ ហ៊ន
ុ សែន ។

កញ្ញា ភាព សុម៉ាលី អាយុ ១៩ឆ្នាំ រស់នៅខណ្ឌព្រែកព្នៅ រាជធានីភ្នំពេញ បានបង្ហាញពី
ចំណាប់ អារម្មណ៍របស់ខ្លួនថាៈ ទោះបីជាពួកប្រឆាំង និងក្រុមអគតិនៅតែបន្តឧបសគ្គ័យ៉ាងណា
ក្តី ក៏ប៉ុន្តែក្រោមការ ដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាយើងដំណើរការកសាង និងអភិវឌ្ឍ
ប្រទេសនៅតែបន្តបោះជំហានទៅមុខឥត ឈប់ឈរឡើយ ។ ជាក់ស្តែងជោគជ័យនៃការបោះឆ្នោតកន្លងមកបង្ហាញឲ្យឃើញថា ប្រជាជនមាន ជំនឿទុកចិត្ត និងក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់ទៅលើ
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ។
លោកស្រី មុត ប៉ុម មន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាឃុំត្រពាំងធំខាងត្បូង ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ បានបញ្ជាក់ថា ខ្ញុំ
បានបំរើការជាមន្ត្រីឃុំត្រពាំងធំខាងត្បូង តាំងពីឆ្នាំ១៩៧៩ មកមេ្ល៉ះ ខ្ញុំបានឆ្លងកាត់យ៉ាងវេទនានៅក្នុង
របបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត ហេតុនេះខ្ញុំបានយល់ច្បាស់អំពីការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជា ព្រោះថាមានតែគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមួយតែប៉ុណ្ណោះធ្វើអោយប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើន
ហើយដឹកនាំឲ្យមានភាពសំបូររុងរឿងទៅថ្ងៃអនាគតបាន ។
លោក ធន់ សុវណ្ណ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ស្រះប្ញស្សីក្រុង

ស្ទឹងត្រែង ខេត្តស្ទឹងត្រែងបាននិយាយថា ចាប់តាំងពីក្រោយរំដោះ ៧

មករា ១៩៧៩ ប្រទេសបានឆ្លងកាត់នូវការលំបាកយ៉ាងច្រើនដែលបន្សល់ទុកពីរបប ប៉ុល ពត។
ប៉ុន្តែមានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកដឹកនាំ បានជម្នះរាល់ការលំបាករហូត ធ្វើឲ្យប្រទេសមាន

សន្តិភាពពេញលេញ និងមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យ។ ជាក់ស្តែងនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងមានផ្លូវជាតិ
សំខាន់ៗតភ្ជាប់ពីខេត្តនេះ ទៅកាន់ខេត្តផ្សេងនិងតភ្ជាប់ទៅប្រទេសឡាវ។ ខេត្តមានស្ពានចំនួន ២ឆ្លង
កាត់ គឺស្ពានមេគង្គឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គនិងស្ពានសេកុង

ឆ្លងកាត់ទន្លេសេកុង ។ ស្ពានទាំងពីរនេះជា

ទ្រព្យដ៏មហាសាល ដែលពលរដ្ឋក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងទាំងអស់ត្រូវការជាចាំបាច់ ។
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បងឈប់
ពេលជិះរ៉ឺម៉កកង់ បី ជាមួយគ្នា
ទៅចូលរួមពិធីខួបកំណើត មិត្តភក្តិ
នាង នូ សួរ នាយ សម្បូរ ជាគូរដណ្តង
ឹ ៈ
- ពេលរៀបការ ជាមួយ អូនរួច
បងអាចឈប់ជក់បារី ឈប់ផឹកស្រា ទេ?
- បើអូនចង់ឲ្យបងឈប់ បងយល់ព្រមតាម។
- ក្រៅពីឈប់ជក់បារី ឈប់ផឹកស្រា បងអាចឈប់ដើរលេង យប់បាន
ទេ?
- បងពិតជាអនុវត្តបាន!
- ល្អណាស់! តើបងអាចឈប់អ្វីបានទៀតទេ ?
- បាន....គឺបងឈប់រៀបការជាមួយអូន ។

១. យើងនាំគ្នាចេញទៅបោះឆ្នោត			
គាំទ្របក្សយើងឥតបែកបែរ			
២. បក្សយើងនោះគឺបក្សប្រជា			
ត្រចង់ថ្លៃថ្លាប្រាកដណាស់			
៣. ជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់			
រាស្រ្តគាំទ្រច្រើនឥតគណនា			
៤. ការពារសនិ្តភាពជាកំណត់			
ឃុំ-សង្កាត់យើងថ្កើងត្រចះ			
៥. យើងក្តាប់អ្វីពិតនៅក្នុងដៃ			
មិនដូចជាភ្លើងឆេះចំបើង			
៦. មិនជឿសន្ធឹកលាន់ដូចព្យុះ			
តាមពិតគ្រាន់តែជាជំនោរ			

អារម្មណ៍យើងផ្តោតមិនប្រួលប្រែ
រហូតទាល់តែបក្សយើងឈ្នះ ។
ជនកម្ពុជាដ៏ត្រចះ
ជោគជ័យជាក់ច្បាស់ទាំងអស់គ្នា ។
ទី៤ អាណតិ្តបក្សប្រជា
ដោយសារមាគ៌ាបក្សល្អល្អះ ។
អភិវឌ្ឍប្រាកដឥតក្រឡះ
សមិទ្ធិថ្មីច្បាស់នឹងកើតឡើង ។
មិនដេកស្រមៃចិត្តចចើង

		

មានតែបងព្រម

ក្រោយយប់ផ្សំដំណេក នាយ ខាំ សួរនាង ខា ជាប្រពន្ធ៖
- បងចង់ឲ្យអូនប្រាប់ការពិតមួយ មិនមែនជារឿងពិបាកនិយាយទេ ?
- ច៎ា...បងចង់ដឹងរឿងអី?
- បងចង់ដឹង ហេតុម៉េចអូនព្រមរៀបការជាមួយបងខណៈនៅភូមិនេះ
មានកម្លោះគរគោក សុទ្ធតែមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងបង និងរៀនសូត្រ
បានច្រើនជាងបង ?
- ច៎ា...មកពីបងព្រមដណ្តឹងអូន។ ចំណែកបុរសផ្សេងៗគេថា ខ្ញុំដូច
ក្របីត្រាំផុក អត់អ្នកណាត្រូវការ ។
ឈប់រវល់

រសាត់ហុយប៉ើងតាមវាយោ ។

បានឱកាសជួបគ្នាជាចៃដន្យ ស្រ្តីបីនាក់សាសងគ្នាៈ

គេស្រែកពន្យុះព្យុះជន់ជោរ

នាង ថាចៈ ប្តីខ្ញុំឲ្យតែផឹកស្រាឆ្អែត គាត់ឈប់រវីរវល់ជាមួយស្រា មិនដូច

ខ្យល់ទួញថ្ងួចថ្ងួរកំដរខ្មោច ។

អ្នកខ្លះ ផឹកទាល់តែដើរលែងរួច នៅតែស្រែកទារស្រាទៀតនោះទេ ។

៧. តាំងខ្លួនធ្វើឯងអ្នកសង្គ្រោះ			

តាមពិតអាប់យសស្អុយអសោចិ៍

នាង ផូៈ អើ..បើបានដូចប្តីអ្នកអ៊ីចឹងល្អណាស់ហើយ! ខ្ញុំចង់បានអ៊ីចឹង ។

មើលឃើញដំរីជាស្រមោច			

ចេះឆ្អិនខ្លាំងខ្លោចបង្កើតគ្រោះ ។

នាង នូៈ បងឯងសរសើរមនុស្សផឹកស្រាថា ល្អទៅកើតដូចជា ចម្លែក

៨. ប៉ុន្តែគណបក្សប្រជាជន			

បក្សមានគុណធ្ងន់ជួយជាតិរស់

បក្សស្ទួយកិត្តិនាមជ្រោងកិត្តិយស			

កម្ពុជាខ្ពង់ខ្ពស់រស់សុខសាន្ត ។

៩. ក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំ សង្កាត់			
គោលមាគ៌ាបក្សត្រួសត្រាយដាន			
១០. ដាក់ខ្លួនជាអ្នកបម្រើរាស្ត្រ			
ឧបសគ្គតូចធំ ផ្តុំពុះពារ			
១១. ប្រកាន់ឲ្យខ្ជាប់នូវទស្សនៈ			
សន្តិភាព អភិវឌ្ឍន៍ជាគោលការណ៍			
១២. ឈ្នះ ឈ្នះ យើងឈ្នះទាំងអស់គ្នា			
ញញឹមជូនពរដោយអំណរ			

មែន។
នាង ផូៈ ច៎ា...ខ្ញុំសរសើរថា ល្អ ត្រង់ផឹកឆ្អែត លែងរវីរវល់ជាមួយ

ប្តេជ្ញាម៉ឺងម៉ាត់ធ្វើឲ្យបាន

ស្រាទៀត គ្រាន់បើជាងប្តីខ្ញុំ ដែលឲ្យតែផឹក មិនត្រឹមតែឈប់រវីរវល់ជាមួយ

អភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានក្សាន្តរមនា ។

ស្រាទេ ថែមទាំងឈប់រវីរវល់ជាមួយខ្ញុំទៀតផង ។

កុំឲ្យរង្កៀសចិត្តប្រជា
ស្រាយទាន់វេលារាល់បញ្ហា ។
ឧត្តមគតិបក្ស បរិសុទ្ធថ្លា
បក្សយើងប្តេជ្ញាធ្វើឲ្យល្អ ។
ប្រជាកម្ពុជាសូមអបអរ
ជោគជ័យបវរបក្សទេវតា ៕		

							

ខៀវ ណាវី

            ប៉ាឧត្តមសេនីយ
កុមារ តន និង កុមារ តុំ ជជែកគ្នា។ ទីបផ
ំ ត
ុ កុមារ តន ប្រកាសខ្លាង
ំ ៗ៖
- យើងបងឯងដល់ទៅ៣ ឆ្នាំ ដូច្នេះយើងជាឧត្តមសេនីយចំណែកឯង
ជាកូនចាបបង។ ល្មមពេលនោះ ឪពុកដើរចូលមកដល់សួរៈ
- ទើបតែអាយុប៉ុណ្ណឹង ធ្វើដល់ឧត្តមសេនីយទៅហើយ ចុះប៉ាធ្វើអីដែរ ?
កូន តុំ ឆ្លើយកាត់បងៈ
- គឺធ្វើប៉ាលោកឧត្តមសេនីយ ! ។

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

H/P : 012 990 935 / Tel : 023 885 188 / Fax : 023 885 189 E-mail : ariyathoar@yahoo.com
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elakCMTav Em:n sMGn
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgTMnak;TMngCamYyrdæsPa RBwT§sPa nigGFikarkic© >>>> 400>000`
É>] Ek Kwmya:n smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanRkumkargarcuHextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] G‘uk r:ab‘un
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgGPivDÆn_CnbT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] GUn B½n§munñIr½tñ RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgesdækic© nighirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200 duløar
É>] evg saxun
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgksikmµrkçaRbmaj; nigensaT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 150 duløar
É>] h‘un eNg
RbFanKN³kmµkarTI 4 énrdæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] efag xun
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] Guit sMehg
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] Kg; vibul
RbtiPUraCrdæaPi)alTTYlbnÞúkGKÁnaykdæan énGKÁnaykdæanBn§dar énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] ln; lwméf
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþkMBg;cam>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] GUsµan hasSan; RbFanKN³clnasasnik\søaménKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] sr cMru:g
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþRkecH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] )a: suCativgS RbFanKN³kmµaFikarKNbkSraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] Em:n vibul
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] m:m b‘unnag
GnuRbFanKN³kmµkarTI 10énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] yU Pirmü
GnuRbFanRkumkargarrbs;KN³kmµaFikarkNþal cuHCYyraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþ)at;dMbg
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþesomrab
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþRBHsIhnu
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþkMBt
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
É>] lwm Kaneha RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
É>] m:m b‘unehg RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] fa y:av
GnuRbFanKN³kmµaFikarKNbkSFnaKarCatiénkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 213>470`
É>] CU
yinsIum rdæelxaFikarRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] ):av hmpan rdæelxaFikarRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] em:A b‘unNarin smaCikKN³kmµaFikarkNþalKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
É>] sU CughYr
smaCikRkumRbwkSaextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] cay bUrin
GñktMNagraRsþmNÐlkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] sYs y:ar:a
GñktMNagraRsþmNÐlRBHvihar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] nr³ rtn³vDÆena rdæelxaFikarRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
É>] XYn r:anIn
rdæelxaFikarRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] 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`
vuF§a
elak mIu
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`

