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ពង្រីកប្រៀបខ្ល្រំងរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា                  
ឆ្ព្រះទ្រដណ្តើមជ័យជម្នះក្នុងការប្រះឆ្ន្រតន្រឆ្ន្រំ២០១៨

Widening CPP’s Advantage to Gain Victory in Forthcoming 2018 Elections
ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី៤ នៅ ថ្ង្រទី១៤ 

ខ្រមករា ឆ្នោំ២០១៨ និងជាពិស្រសការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត
នីតិកាលទី៦នៅថ្ង្រទី២៩ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៨ ខាងមុខន្រះ មានអត្ថន័យ 
សំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រប់ជោគវាសនាអនាគតន្រមាតុភូមិ និងប្រជា-
ជនកម្ពុជា។ នៅក្នុងដំណើរការឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតន្រះការតស៊ូ        
ដើម្បីបង្កើនសមានចិត្តគំទ្រពីប្រជាជន រវាងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា    
និងគណបក្សប្រឆំង ដ្រលមានមជ្ឈដា្ឋានអគតិខាងក្រមួយចំនួននៅពី
ក្រយនោះនឹងស្ត្រងឡើងកាន់ត្រតានតឹង ស្រួចស្រល់ និងប្តូរផ្តាច់។        
ដូច្ន្រះពីព្រលន្រះ រហូតទៅដល់ការបោះឆ្នោតក៏ជាព្រលវ្រលាដ្រលគ្រប់ 
អង្គការចាត់តាំងនៅគ្រប់ថ្នោក់ មន្ត្រី និងសមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ទូទាំងប្រទ្រសគប្បីយកអស់សា្មារតីអនុវត្តនូវរាល់ភារកិច្ច ដ្រលគណបក្ស 
បានប្រគល់ជូនឲ្យកាន់ត្រមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ដើម្បីបង្ហាញឲ្យប្រជាជន 
ជា មា្ចាស់ឆ្នោតឃើញច្បាស់ថ គឺមានត្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបុ៉ណ្ណោះ
ដ្រលជាជំរើសដ៏ល្អបំផុតរបស់ប្រជាជន។ ជាពិស្រស ត្រូវពង្រឹងការ 
គ្រប់គ្រង និងកសាងសមាជិកគណបក្សឲ្យធានានូវទិសដៅ ”សមាជិក  
គណបក្សមួយរូបគឺជាសំឡ្រងគំទ្រគណបក្សមួយសន្លឹក” ។

គួររំឭកថចាប់តាំងពីឆ្នោំ១៩៩៣ មកដល់បច្ចុប្បន្ន កម្ពុជាបានឆ្លងកាត់
ការបោះឆ្នោតទាំងថ្នោក់ជាតិ និងថ្នោក់ក្រមជាតិចំនួន១៣ លើករួចមក       
ហើយដ្រលបានប្រព្រឹត្តទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ និងគោលការណ៍ន្រ 
លទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្យ។ តាមរយៈការបោះឆ្នោតទាំងន្រះ គណបក្សប្រជាជន 
កម្ពុជា ត្រងបានទទួលការគំទ្រដ៏រឹងមាំពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋជាមា្ចាស់
ឆ្នោត ដើម្បីដឹកនាំទាំងនៅថ្នោក់ជាតិ ទាំងនៅថ្នោក់ក្រមជាតិ។ ដោយឡ្រក
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ កាលពីថ្ង្រទី៤ ខ្រ 
មិថុនា ឆ្នោំ២០១៧ កន្លងទៅន្រះ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានទទួល 
ជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់ជាថ្មីទៀត  ដ្រលបានឆ្លុះបញ្ចាំងមិនត្រឹមត្រជា 
ជោគជ័យ នៅកម្រិតមូលដា្ឋានទ្រ ត្រមានអត្ថន័យកម្រិតថ្នោក់ជាតិទៅហើយ។ 
ការគំទ្ររបស់ប្រជាជនមកលើគណបក្សមិនម្រនកើតឡើង ដោយច្រដន្យ 
ដោយគ្មានមូលដា្ឋានប្រកដប្រជានោះឡើយ ប៉ុន្ត្រជាការគំទ្រប្រកបដោយ    
វិចារណញ្ញាណពិតប្រកដ។ ជ័យជម្នៈន្រះ បានមកអាស្រ័យដោយប្រជាជន
បានឃើញនូវសា្នោដ្រដ៏ធំធ្រងរបស់គណបក្សក្នុងការបម្រើជាតិ និងប្រជា-
ជន បានឃើញឆន្ទៈដ៏មោះមុតរបស់គណបក្សក្នុងការអនុវត្តកំណ្រទម្រង់ 
និងបានយល់ច្បាស់ថ មានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំទើបធានាបាន
នូវសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងការបន្តអភិវឌ្ឍប្រទ្រសឲ្យរើកចម្រើនប្រកបដោយ
ចីរភាព។

ប៉ុន្ត្រទន្ទឹមនឹងចំណុចខា្លាំង គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក៏នៅមានចំណុច 
ខ្សាយ និងការខ្វះខាតផ្ស្រងៗផងដ្ររ ទាំងក្នុងការដឹកនាំអនុវត្តកម្មវិធី 
នយោបាយ ទាំងក្នុងការបម្រើប្រជាជន ក៏ដូចក្នុងការកសាងពង្រឹង 
គណបក្ស។ ចំណុចខ្វះខាតទាំងន្រះ ប្រៀបដូចជាធូលីដ្រលហុយចូលភ្ន្រក
ប្រជាជនមួយគ្រប់ម្តងៗ រហូតធ្វើឲ្យប្រជាជនមួយចំនួនស្រវាំងភ្ន្រក មើល 
មិនឃើញនូវសមិទ្ធផលនានា ដ្រលមានច្រើនស្អ្រកស្កះនៅក្នុងសង្គមជាតិ 
ហើយត្រឡប់ជាមិនព្រញចិត្តចំពោះ      ការដឹកនាំរបស់ គណបក្សប្រជាជន 

The fourth legislative Senate elections to be held on 14 
January 2018 and, especially, the sixth legislative term                         
parliamentary elections to be held on 29 July 2018 bear strategic 
significance for the destiny and future of the Cambodian               
motherland and people. In process towards the elections, there 
will be a tense and decisive struggle to convince supports from 
the people between the Cambodian People’s Party and the            
opposition party supported by ill-willed circles. From this            
moment to the elections, it is time for party organizations,             
officials, and members of the Cambodian People’s Party to make 
every effort to implement tasks in a highly effective manner to 
show to voters that the Cambodian People’s Party is their only 
best choice. Even more so, they need to strengthen management 
and educate the Party members to guarantee its objective of 
“making one party member a vote in support of the Party.”

It is worth recalling that from 1993 through to the present, 
Cambodia conducted 13 national and sub-national elections in 
conformity with the Constitution, laws, and principles of                 
democracy. In those elections, the Cambodian People’s Party 
received firm supports from their voters to lead the country at 
both national and sub-national levels. Particularly, in the 4-         
June-2017 communal councils elections, the Cambodian             
People’s Party once again scored a brilliant victory that reflected 
once again supports not just at sub-national level, but that of 
national level. The people’s support for the Cambodian People’s 
Party has not been by chance or without realistic foundation, 
but one of true judgment. The victory has come because our 
people have seen great achievements scored by the Party in 
serving our nation and people, strong will of the Party in                 
implementing reforms, and understood clearly that only the 
Cambodian People’s Party’s leadership can guarantee peace, 
stability, and sustainably continued development for the country.

Along with its strong points, the Cambodian People’s Party 
also went through its weak points and other shortcomings in its 
leadership of political platform’s implementation, both in             
serving the people and in building and strengthening the party. 
Those shortcomings are dust that one particle after another would 
blur people’s eyes to see no further achievements. They would 
on the contrary be unsatisfied with the Cambodian People’s 
Party leadership. The party has identified those shortcomings 
and resolutely determined to improve them.

The oppositions and ill-willed circles, while daring to               
recognize no Cambodian progress under the leadership of the 
Cambodian People’s Party, have always utilized the Cambodian 
People’s Party shortcomings as their strong points to open              
attacks on and to reduce people’s supports of the Cambodian 
People’s Party. There have been uncountable tricks that they 
have implemented though in violation of principles of rule of 
law, twisted the truth, cheated, employed demagogy, damaged 
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កម្ពុជាវិញ។ គណបក្សបានទទួលសា្គាល់នូវចំណុចខ្វះខាតទាំងនោះ ហើយ 
ប្ត្រជា្ញាក្រលម្អឲ្យខាងត្របាន។ 

ពួកប្រឆំង និងបណា្តាមជ្ឈដា្ឋានអគតិ ពួកគ្រមិនហ៊ានទទួលសា្គាល់នូវ
ការរើកចម្រើនរបស់កម្ពុជា ក្រមការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ទ្រ ត្របានឆ្លៀតប្រើប្រស់ចំណុចខ្វះខាតរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឲ្យទៅជាចំណុចខា្លាំងរបស់ពួកគ្រ ក្នុងការវាយប្រហរមកលើគណបក្ស 
ប្រជាជនកម្ពុជា សំដៅកាត់បន្ថយការគំទ្ររបស់ប្រជាជនមកលើគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា។ នៅមានល្បិចកលច្រើនណាស់ដ្រលពួកគ្របានអនុវត្ត
ទោះបីជាត្រូវរំលោភលើគោលការណ៍នីតិរដ្ឋ មួលបង្កាច់ការពិត បោក 
ប្រស់ ប្រជាភិថុត បំផ្លាញកិត្តិយស និងស្រចក្តីថ្ល្រថ្នូររបស់ជាតិ ជ្ររប្រទ្រច
ប្រមាថមើលងយថ្នោក់ដឹកនាំគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដោយពាក្យសម្តីដ៏
អសុរោះ និងបង្កប់នូវហិង្សាយ៉ាងជ្រលជ្រក្តី។ ពួកគ្រប្រថ្នោធ្វើឲ្យសង្គម
ត្រូវច្របូកច្របល់ វឹកវរ ដើម្បីក្រងយកចំណ្រញខាងនយោបាយ ទោះបីជា
ប្រទ្រសជាតិនឹងត្រូវទទួលរងមហន្តរាយក្តី ដូចអ្វីៗដ្រលគ្របានធ្វើរួចមក 
ហើយក្រយព្រល បោះឆ្នោតនៅឆ្នោំ២០១៣។ ថ្វីបើពួកគ្រត្រូវបរាជ័យជា
បន្តបនា្ទាប់ក្តី ក៏ឧបាយកលដ៏គ្រះថ្នោក់ន្រះនៅមិនទាន់បញ្ចប់ឡើយ គឺនៅ 
ត្របន្តជាមួយនឹងការឃោសនាថ ការបោះឆ្នោតឆ្នោំ២០១៨ ខាងមុខ គឺជា
”ឱកាសល្អសម្រប់ការផ្លាស់ប្តូរ” របស់ពួកគ្រ។ 

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា មានការប្ត្រជា្ញាចិត្តយ៉ាងមោះមុតបំផុត មិន 
អនុញ្ញាតឲ្យឧបាយកលដ៏ទុច្ចរឹត ពិសពុលរបស់ពួកប្រឆំងអាចសម្រច  
បានឡើយ  ទោះជាត្រូវបង់ក្នុងតម្ល្រណាក្តី។ ដើម្បីសម្រចគោលបំណង 
ន្រះ គឺមានត្រការប្រឹងប្រងរួមគ្នោខិតខំសម្រចឲ្យបាននូវសមិទ្ធផលថ្មីៗ
ទៀតក្នុងអនុវត្តរាល់គោលការណ៍របស់គណបក្ស និងកម្មវិធីនយោបាយ 
របស់រាជរដា្ឋាភិបាលក្រមការដឹកនំាដ៏ឈ្លាសវ្រ និងប្រកបដោយគតិបណ្ឌតិ 
របសស់ម្ត្រចអគ្គមហស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្ស 
ប្រជាជនកម្ពុជា និងជានាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ក្នុង 
ន័យន្រះ ឈរលើប្រៀបខា្លាំងរបស់គណបក្សយើងត្រូវបន្តខិតខំថ្ររក្សា 
សន្តិភាព ពង្រឹងសន្តិសុខ សណា្តាប់ធា្នោប់ សុវត្ថិភាពសង្គម រក្សាស្ថិរភាព 
នយោបាយ ស្ថិរភាពសង្គម និងស្ថិរភាពមា៉ាក្រូស្រដ្ឋកិច្ច លើកកម្ពស់ជីវភាព
រស់នៅរបស់ប្រជាជនឲ្យបានកាន់ត្រប្រសើរឡើង។ បន្តជំរុញកំណ្រទម្រង់
ឲ្យបានស្រុះដ្រគ្នោ និងកាន់ត្រមានប្រសិទ្ធភាព បន្តប្រឆំង និងបង្កា្រប 
រាល់បទល្មើសនានាដូចជា បញ្ហាគ្រឿងញៀន បទល្មើសព្រឈើ បទ 
ល្មើសដីធ្លី បទល្មើសន្រសាទ អាជីវកម្មរ៉្រខុសច្បាប់ កុងត្រូលជជុះ ការលួច 
ឆក់ ប្លន់ និងបាតុភាពអវិជ្ជមានផ្ស្រងៗទៀតក្នុងសង្គម។ ខិតខំលើកកម្ពស់ 
គុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការផ្តល់ស្រវាសាធារណៈជូនប្រជាជន យក
ចិត្តទុកដាក់ដោះស្រយប្រកបដោយភាពសកម្ម និងទាន់ព្រលវ្រលាចំពោះ
ការលំបាកទាំងឡាយរបស់កសិករ កម្មករ អាជីវករ ពលករចំណាកស្រុក 
គ្រូបង្រៀន មន្ត្រីរាជការ កងកមា្លាំងប្រដាប់អាវុធ....។ លើកទឹកចិត្តយុវជន
ឲ្យចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងរាល់ការងរន្រសង្គមជាតិ ក្នុងតួនាទីជាអ្នកបន្តវ្រន
ដ៏ក្លៀវកា្លា  មោះមុត ដើម្បីការពារជាតិ ការពារសន្តិភាព និងជំរុញការអភិវឌ្ឍ
មាតុភូមិទៅមុខទៀត ។ 

សម្រចបានកាន់ត្រល្អនូវកិច្ចការទាំងន្រះ គឺពិតជានឹងធានាដល់ការ 
ពង្រីកប្រៀបខា្លាំង និងប្រៀបឈ្នះរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។ រាល់ 
អង្គការចាត់តាំងគណបក្សនៅគ្រប់ថ្នោក់ មន្រ្តី និងសមាជិកគណបក្ស 
គ្រប់រូប គប្បីមានជំនឿលើជ័យជម្នះ ដ្រលនឹងបានមកពីការខំប្រឹងប្រង 
របស់ខ្លួន ហើយរួមសាមគ្គីគ្នោ ចិត្តមួយ ថ្លើមមួយ ដើម្បីយកឈ្នះជាថ្មីទៀត

នៅក្នុងសមរភូមិន្រការតស៊ូដ៏តានតឹង ស្រួចស្រល់ន្រះ។ យើងត្រូវចងចាំ
នូវមរតកសាសន៍ដ៏មានអត្ថន័យជ្រលជ្ររបស់សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន 
ដ្រលបានថ្ល្រងនៅក្នុងអង្គប្រជុំគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល បើកទូលាយ កាល 
ពីថ្ង្រទី៣០ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៧ ថ៖ «នៅក្នុងប្រវត្តិជិត៤០ឆ្នោំ ក្នុងការ 
បំព្រញភារកិច្ចការពារ និងកសាងប្រទ្រស គ្មានសភាពការណ៍ណាដ្រល 
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមិនធា្លាប់ឆ្លងកាត់នោះទ្រ បុ៉ន្ត្រយើងធានាបាន  
ជោគជ័យគ្រប់ព្រល» ៕

personal honor and/or national dignity, and insulted leaders of 
the Cambodian People’s Party with bad and deeply hidden  
violence words. They wished to cause social upheaval to gain 
political advantages without considering how disastrous the 
country would be. They had already proven their capability in 
the last 2013 elections. Even though they suffered defeats one 
after the other, they would continue to lay more tricks and 
widely propagate that the forthcoming 2018 will be their “best 
chance for a change.”

The Cambodian People’s Party is firmly determined not to 
allow them to realize their perfidious crafts, no matter how much 
the cost would be. To achieve this goal, we must pool together 
to realize further achievements through implementations of the 
Party’s principles and the Royal Government’s political                      
platforms under the brilliant and wise leadership of Samdech 
Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, President of the               
Cambodian People’s Party and Prime Minister of the Kingdom 
of Cambodia. In this meaning, holding advantage of strength, 
the Party must continue to make efforts to safeguard peace, to 
strengthen security, order, and social safety, and to maintain 
political, social, and macroeconomic stability, aimed at raising 
high people’s living condition. The Party continues to speed up 
synchronous and more effective reforms, to oppose and quell 
offences of drugs, forest, land, fisheries, illegal mining, off-the-
record checkpoints, thefts, robbery, and other negative phenomena 
in society. The Party makes more efforts to improve quality and 
efficiency in providing public service to people, to focus on 
solving in active and timely manner hardships encountered by 
farmers, workers, traders, emigrant workers, teachers, civil       
servants, armed forces, etc. The Party encourages youth to         
participate in social and national works to pursue their active 
and sharp taking-over roles in the national defense and                       
safeguarding peace and promoting development for motherland. 

Should we realize these tasks, we would be able to guarantee 
expansion of stronger and victorious advantage of the Cambodian 
People’s Party. Every level party organizations, officials, and 
members, must have confidence in this victory that we will 
achieve through our pooled efforts. We must join hands in a 
one-mind one-heart manner to gain new victory in this tense 
and decisive battle. We must remember a sentence of deep meaning 
of Samdech Techo Hun Sen delivered to the Expanding Central 
Committee Meeting on 30 July 2017 that “in its nearly 40 years 
history of implementing tasks of defending and building the 
country, there were no situations that the Cambodian Party 
never went through. But we always came out victorious every 
time.”

TsSnavdIþRbCaCn
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វិសោធនកម្មច្បាប់ ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ 
និងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ 

ជាការលើកស្ទួយគុណតម្លោនោលទ្ធិបោជាធិបតោយ្យ សោរី ពហុបក្ស
បច្ចុប្បន្នន្រះ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បាននិងកំពុងធ្វើដំណើរ

យ៉ាងសា្វាហប់ លើមាគ៌ាសន្តិភាព ប្រជាធិបត្រយ្យ និងអភិវឌ្ឍន៍ 
ដោយធានាបាននូវសុខសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ ការរើក 
ចម្រើនខាងស្រដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ការធ្វើឲ្យកាន់ត្រប្រសើរឡើងនូវ 
ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន។ កិត្យានុភាពជាតិកាន់ត្រត្រូវបាន
លើកកម្ពស់ជាលំដាប់ និងបានដើរតួនាទីកាន់ត្រសកម្មលើឆកអន្តរ
ជាតិ ។ ក្នុងដំណើរវិវត្តន៍ ជាវិជ្ជមានន្រះ លទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្យ ស្ររើ 
ពហុបក្ស និងការពង្រឹងនីតិរដ្ឋកាន់ត្រចាក់ឬសជ្រទៅក្នុងសង្គម
ជាតិយើង ។ ទាំងអស់ន្រះជាសមិទ្ធផលដ៏ធំធ្រងដ្រលធ្វើឲ្យខ្ម្ររ 
យើងទាំងអស់គ្នោមានមោទនភាពក្រល្រង ។

ឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតថ្នោក់ជាតិ និងថ្នោក់ក្រមជាតិជាច្រើនលើក
បានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញច្បាស់ថ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រម
ការដឹកនាំរបស់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដ្រលមានសម្ត្រចអគ្គមហ 
ស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន ជានាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រព័ន្ធនយោបាយ 
ប្រជាធិបត្រយ្យ ស្ររើពហុបក្ស មានការលូតលាស់យ៉ាងលឿន ឯការ
អនុវត្តនីតិរដ្ឋកាន់ត្រត្រូវបានពង្រឹងឡើង ។ ប៉ុន្ត្រឆ្លងកាត់ការវិវត្តនព៍ី
ដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយ សា្ថានភាពជាក់ស្ត្រង 
មិនដូចគ្នោទ្រ ដ្រលចាំបាច់ត្រូវធ្វើការក្រតម្រូវទៅលើបញ្ហាមួយចំនួន។ 
ច្បាប់ខ្លះដ្រលត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីព្រលមុន ដ្រលស្របនឹង 
សភាពការណ៍ព្រលនោះ ឥឡូវមានចំណុចខ្លះមិនសមស្របជា             
មួយនឹងសំណូមពរជាក់ស្ត្រងនាព្រលបច្ចុប្បន្នឡើយ។ ហ្រតុន្រះ 
ហើយទើបសា្ថាប័ននីតិប្បញ្ញត្តិ បានធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើជំពូក 
ខ្លះ ឬមាត្រខ្លះន្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច្បាប់មួយចំនួន ដើម្បីធានាការ 
ពង្រឹងបានស្ថិរភាពនយោបាយ និងការលើកកម្ពស់ប្រជាធិបត្រយ្យ 
និងសិទ្ធិស្ររើភាព ក៏ដូចការបន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍស្រដ្ឋកិច្ចសង្គម        
ដ្រលសុទ្ធត្រជាផលប្រយោជន៍ជាសារវ័ន្តរបស់ជាតិយើង ។ 

ជាក់ស្ត្រងនៅថ្ង្រទី១០ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៧ រដ្ឋសភាន្រ 
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានពិភាក្សានិងអនុម័តទៅលើស្រចក្តី  
ស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ និង 
ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ ស្តីពីគណបក្សនយោបាយក្នុងគោល 
បំណងជំរុញ និងពន្លឿនដំណើរការន្រលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្យ ស្ររើ 
ពហុបក្ស ទន្ទឹមនឹងការពង្រឹងនីតិរដ្ឋឲ្យកាន់ត្ររឹងមាំ ។ ជាពិស្រស 
គឺសំដៅលើកស្ទួយសិទ្ធិ និងករណីយកិច្ចរបស់ប្រជាជនដ្រលមាន
ច្រងនៅក្នុងជំពូកទី ៣ ន្រ រដ្ឋធម្មនុញ្ញ លើកកម្ពស់ការទទួលខុសត្រូវ 
និងគុណតម្ល្ររបស់គណបក្សនយោបាយទាំងអស់នៅកម្ពុជា ឲ្យគោរព
បានត្រឹមត្រូវតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច្បាប់ជាធរមាន ។ គួរបញ្ជាក់ថ      
ច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័ត តាំងពីថ្ង្រ 
ទី២៨ ខ្រតុលា ឆ្នោំ១៩៩៧ ដ្រលក្នុងរយៈព្រល ២០ឆ្នោំកន្លងមក     

ន្រះ ច្បាប់ន្រះមានភាពខ្វះចនោ្លាះមួយចំនួន នៅក្នុងការប្រតិបត្តិ 
ជាក់ស្ត្រង ។ គណបក្សនយោបាយខ្លះឆ្លៀតយកចំណុចចនោ្លាះ  
ប្រហោងន្រះ មកបង្កជាបញ្ហាធ្វើឲ្យមានចលាចលសង្គម ដើម្បី 
បម្រើមហិច្ឆតានយោបាយរបស់ខ្លួន ដ្រលនឹងបំផ្លាញនូវរាល់សមិទ្ធ
ផលសង្គមជាតិ ជាពិស្រសគឺបំផ្លាញសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ ដ្រល 
ប្រជាជនយើងរកមកវិញ   បានដោយលំបាកបំផុត ។ អាស្រ័យ ហ្រតុ 
ន្រះ នៅថ្ង្រទ២ី០ ខ្រកមុ្ភៈ ឆ្នោ២ំ០១៧ រដ្ឋសភាកប៏ានអនមុត័វសិោធន 
កម្មច្បាប់ ស្តីពីគណបក្សនយោបាយជាលើកទី១។ ខ្លឹមសារន្រ               
វិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយនាព្រលនោះ តម្រូវឲ្យ 
ថ្នោក់ដឹកនាំគណបក្សនានា ចាប់តាំងពីប្រធានរហូតដល់គណៈកមា្មា 
ធិការនាយកមិនត្រូវជាបុគ្គលដ្រលជាទណ្ឌិតជាប់ ទោសដាក់ពន្ធ  
នាគរពីបទឧក្រិដ្ឋ ឬពីបទមជ្ឈិមដោយគ្មានការព្យួរទោសឡើយ ។ 
គណបក្សនយោបាយណាដ្រលធ្វើខុសច្បាប់ ត្រូវប្រឈមមុខនឹង 
វិធានការមួយចំនួន ដោយរួមមានទាំងការរំលាយចោលគណបក្ស
នោះផង ។ ក្រយព្រលដ្រលច្បាស់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពី 
គណបក្សនយោបាយន្រះ ចូលជាធរមានរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន 
គណបក្សនយោបាយជាច្រើនបានអនុវត្តយ៉ាងខា្ជាប់ខ្ជួន ប៉ុន្ត្រគណ
បក្សខ្លះនៅត្រធ្វើសកម្មភាពបំពានច្បាប់ន្រះយ៉ាងគឃ្លើន។   ជា  
អាទិទណ្ឌិត ដ្រលបានលាឈប់ពីគណបក្សទៅហើយ ក៏នៅត្រផ្សារ 
ភា្ជាប់ខ្លួនជាមួយគណបក្ស បន្តធ្វើសកម្មភាពបម្រើឲ្យគោលនយោបាយ
របស់គណបក្សដដ្រល ដោយប្រើវោហស័ព្ទ ញុះញង់ អុចអាល 
វាយប្រហរ បំប្រកបំបាក់សាមគ្គីជាតិ ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ  
កិត្តិយសរបស់ជាតិ ឯគណបក្សនោះក៏នៅត្រផ្សារភា្ជាប់ខ្លួនជាមួយ  
ទណ្ឌិតនោះ។ 

កាលពីថ្ង្រទី២៨ ខ្រមិថុនា ឆ្នោំ២០១៧ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន 
ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើក
ឡើងនូវបញ្ហាមួយចំនួនដ្រលត្រូវធ្វើការបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថ តើអ្នក
ទោសមានសិទ្ធិផ្សារភា្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងបក្សនយោបាយឬទ្រ ? 
អ្នកទោសត្រងបាត់បង់សិទ្ធិបោះឆ្នោត ហ្រតុអ្វីបានជាអ្នកទោស  
ត្រងបង្កសង្គា្រមមិនច្រះចប់? សម្ត្រចត្រជោបានស្នើឲ្យសមាជិក 
សមាជិកា រដ្ឋសភារបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាពិនិត្យមើល និង
ស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ ។ លើមូល- 
ដា្ឋានន្រះ តំណាងរាស្ត្រន្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានលើក                      
សំណើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ និងច្បាប់
ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ ហើយដ្រល 
ត្រូវបាន រដ្ឋសភា ពិភាក្សា និងអនុម័តកាលពីថ្ង្រទី១០ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ 
២០១៧ ។ នៅថ្ង្រទី១៨ ខ្រកក្កដា កិច្ចប្រជុំព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី៣ 
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ទស្សនកិច្ចដែលមានលក្ខណៈជាបែវត្តិសាស្តែ និងបាននាំ
មកនូវផលបែយែជន៍ដ៏ថ្លែថ្លែសមែប់បែជាជន

នែបែទែសទាំងពីរកម្ពុជា-វៀតណាម

តបតាមស្រចក្តីអញ្ជើញរបស់ ពែះករុណា ពែះបាទសម្តែច  
ពែះបរមនាថ នរែត្តម សីហមុនី ពែះមហាក្សតែនែពែះរាជា-
ណាចកែកម្ពុជា ឯកឧត្តម ង្វៀន ភូជុង អគ្គល្រខាន្រគណៈកមា្មាធិការ
មជ្ឈិមបក្ស កុម្មុយនីស្ត វៀតណាម បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ន្រ     
សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម មកបំព្រញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋនៅ 
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជុាពថី្ង្រ ទ២ី០-២២ ខ្រកក្កដា ឆ្នោ២ំ០១៧ ។ ក្នងុឱកាស 
សា្នោក់នៅកម្ពុជា ឯកឧត្តម ង្វៀន ភូជុង បានអញ្ជើញចូលបង្គំគល់ 
ពែះបាទសម្តែចពែះបរមនាថ នរែត្តម សីហមុនី ពែះមហា 
ក្សតែ ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសម្តែចពែះមហាក្សតែីយ៍ 
នរែត្តម មុនីនាថ សីហនុ ពែះវររាជមាតាជាតិ ខ្មែរក្នុង 
សែរីភាព សែចក្តីថ្លែថ្នូរ និង សុភមង្គលនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំង ។ 

នារសៀលថ្ង្រទី២០ ខ្រកក្កដា នៅវិមានព្រឹទ្ធសភា សម្ត្រចវិបុល 
ស្រនាភក្តី  សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 
បានទទួលជួបសវនាការជាមួយឯកឧត្តម ង្វៀន ភូជុង អគ្គល្រខាន្រ 
គណៈកមា្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម ។ សម្ត្រចវិបុលស្រនា 
ភក្ត ី សាយ ឈុំ បានមានប្រសាសន៍ថ ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈ  
ប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាមនាព្រលន្រះ ស្របព្រលដ្រលប្រទ្រសយើងទាំង 
ពីរ កំពុងប្ររព្ធខួបអនុស្សាវរើយ៍លើកទី៥០ ន្រថ្ង្របង្កើតទំនាក់ទំនងការ 
ទូតកម្ពុជា-វៀតណាម ដ្រលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអតីតពែះមហា 
វីរៈក្សតែ ពែះករុណាពែះបាទសម្តែចពែះ នរែត្តម សីហនុ 
ពែះបរមរតនកែដ្ឋ និងអតីតថ្នោក់ដឹកនាំវៀតណាមជំនាន់មុន ។ 
សម្ត្រចប្រធានព្រឹទ្ធសភា បានវាយតម្ល្រខ្ពស់ និងចាត់ទុក ដំណើរទស្សនកិច្ច 
របស់ឯកឧត្តម អគ្គល្រខាមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមនាព្រលន្រះ           
គឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចប្រវត្តិសាស្រ្ត ដ្រលបាននាំមកនូវផលប្រយោជន៍ 
ដ៏ធំធ្រង សម្រប់ប្រជាជនន្រប្រទ្រសទាំងពីរទាំងក្នុងព្រលបច្ចុប្បន្នក៏ដូច 
ព្រលអនាគត ។  ក្នុងនាមព្រឹទ្ធសភា និងប្រជាជនកម្ពុជា សម្ត្រចប្រធាន 
ព្រឹទ្ធសភាបាន ថ្ល្រងអំណរគុណ និងដឹងគុណជានិច្ចចំពោះបក្សរដ្ឋ និង           
ប្រជាជនវៀតណាមដ្រលត្រងត្រជួយឧបត្ថម្ភគំទ្រ យ៉ាងធំធ្រងដល់បុព្វ
ហ្រតុដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងគ្រប់ដំណាក់កាល ។ ព្រឹទ្ធសភា 
កម្ពុជា សូមគំទ្រទាំងស្រុងនូវរាល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដា្ឋាភិបាលន្រ

ប្រទ្រសទាំងពីរ និងចាត់ទុកលទ្ធផលដ៏ធំធ្រងទាំង ន្រះគឺជាមូលដា្ឋានគ្រឹះ
ដ្រលធានាដល់ការថ្ររក្សា សន្តិភាព ស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា ។ 
ឯកឧត្តម ង្វៀន ភូជុង បានថ្ល្រងអំណរគុណចំពោះសម្ត្រចភក្តី សាយ ឈុំ 
ដ្រលបានចំណាយព្រលដ៏មានតម្ល្រ ទទួលជួបសវនាការនាឱកាសន្រះ ។ 
ឯកឧត្តមបានបន្តទៀតថ ក្នុងរយៈព្រល ៥០ឆ្នោំកន្លងទៅន្រះទំនាក់ទំនង   
និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទ្រសទាំងពីរបាននាំមកនូវផលប្រយោជន៍
ជាច្រើន ដោយបានរួមសុខ រួមទុក្ខជាមួយគ្នោ និងជួយគំទ្រគ្នោទៅវិញទៅ  

ឯកឧត្តម ង្វៀន ភូជុង អគ្គល្រខាន្រគណៈកមា្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្ត 
វៀតណាម ក្នុងឳកាសចូលបង្គំគល់ ពែះបាទសម្តែចពែះបរមនាថ 

នរែត្តម សីហមុនី ពែះមហាក្សតែ ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

មកបង្កើនកិច្ចសហការគ្នោប្រយុទ្ធតស៊ូ ដើម្បីឯករាជ្យជាតិន្រប្រជាជាតិ 
នីមួយៗ ។ ចាប់តាំងពីថ្ង្រដ្រលប្រទ្រសយើងទាំងពីរដណ្តើមបានឯករាជ្យ
ប្រទ្រសនីមួយៗបានខិតខំយ៉ាងខា្លាំងកា្លា ដើម្បីពង្រឹងឯករាជ្យជាតិ និង  
កសាងប្រទ្រសជាតិឡើងវិញ ។ ឯកឧត្តមអគ្គល្រខាមជ្ឈិមបក្ស កុម្មុយនីស្ត 
វៀតណាមបានសម្ត្រងនូវស្រចក្តីរំភើបរើករាយ ដោយមើលឃើញថ 
ប្រទ្រសកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍ និងរើកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យយ៉ាងឆប់ 
រហ័ស ។ ឯកឧត្តមបានថ្ល្រងអំណរគុណចំពោះការគំទ្រ និងការជួយ               
ឧបត្ថម្ភយ៉ាងធំធ្រងពីប្រទ្រសជាមិត្ត និងសហគមន៍អន្តរជាតិ ជាពិស្រសការ
ជួយឧបត្ថម្ភដ៏មានតម្ល្រពីសំណាក់ប្រជាជនកម្ពុជា ចំពោះការតស៊ូរំដោះ 
ជាតិរបស់ប្រជាជនវៀតណាម ។  ឯកឧត្តមក៏បានស្នើឲ្យភាគីទាំងពីរពិនិត្យ 
ឡើងវិញនូវសមិទ្ធផល ដ្រលសម្រចបានដកស្រង់បទពិសោធន៍ និងបន្ត 
អប់រំប្រជាជន ជាពិស្រស យុវជនជំនាន់ក្រយៗឲ្យបានជ្រួតជ្របអំពី 
ទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អប្រព្រន្រប្រទ្រសទាំង ពីរលើ 
គ្រប់វិស័យ សំដៅបន្តកសាង ពូនជ្រំ ពង្រឹងពង្រីកឲ្យបានកាន់ត្រល្អប្រសើរ 
ថ្រមទៀត។ ឯកឧត្តម ង្វៀន ភូជុង ក៏បានសម្ត្រងការអបអរចំពោះប្រទ្រស
កម្ពុជា ដ្រលទទួលបានជោគជ័យក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស     
ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី៤ ដ្រលន្រះជាមូលដា្ឋានយ៉ាងល្អសម្រប់ 
ប្រទ្រសកម្ពុជា ក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនាព្រលខាងមុខឲ្យទទួលបាន
ជោគជ័យថ្រមទៀត។

នៅរសៀលថ្ង្រទី២០ ខ្រកក្កដា គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាមបាន
អញ្ជើញជួបសវនាការ ជាមួយសម្ត្រចអគ្គមហពញាចក្រ ី ហែង សំរិន         
ប្រធានរដ្ឋសភាន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ ក្នុងជំនួបន្រះ ភាគីទាំងពីរ 
បានលើកឡើងពីចំណងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អរវាងប្រទ្រស

សម្ត្រចវិបុលស្រនាភក្តី  សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 
បានទទួលជួបសវនាការជាមួយឯកឧត្តម ង្វៀន ភូជុង អគ្គល្រខា

ន្រគណៈកមា្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម



qñaMTI 17 elx 194 Exkkáda qñaM 2017 TsSnavdþI RbCaCn 5

ទាំងពីរ ដ្រលច្រះត្ររើកចម្រើនទៅមុខឥតឈប់ឈរ ។ សម្ត្រចចក្រី 
ប្រធានរដ្ឋសភាមានប្រសាសន៍ថ វត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តម អគ្គល្រខា 
មជ្ឈឹមបក្ស និងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាមនាព្រលន្រះ ពិតជាបាន 
ផ្តល់កិត្តិយសដ៏ធំធ្រង ចំពោះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងមានអត្ថន័យ ជា
ពិស្រសដល់ការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជាតិទាំងពីរ ។ សម្ត្រចចក្រី   
បានថ្ល្រងអំណរគុណយ៉ាងជ្រលជ្រចំពោះការគំទ្រដ៏ខា្លាំងកា្លា និងការ 
ជួយឧបត្ថម្ភដ៏ថ្ល្រថ្លាពី សំណាក់បក្ស រដ្ឋ និងប្រជាជនវៀតណាមចំពោះ  
ប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងបុព្វហ្រតុរំដោះជាតិកាលពីមុនក៏ដូចជា ដំណើរការ   
អភិវឌ្ឍន៍នាព្រលបច្ចុប្បន្ន ។ ជាក់ស្ត្រងនៅក្នុងព្រលន្រះរដ្ឋ និងប្រជាជន 
វៀតណាម បាននាំមកនូវសមិទ្ធផលដ៏ថ្មីសនា្លាងមួយទៀតដល់រដ្ឋសភា       
កម្ពុជាតាមរយៈការចុះអនុស្សរណៈន្រកិច្ចព្រមព្រៀង ដ្រលវៀតណាម 
សម្រចជួយកសាងអគររដ្ឋបាលដ៏ធំមួយស្មើ នឹងទឹកប្រក់ប្រមាណ 
២៥លានដុលា្លារអាម្ររិក ដល់រដ្ឋសភាកម្ពុជា ។ ឯកឧត្តម ង្វៀន ភូជុង   
បានអបអរសាទរចំពោះការរើកចម្រើនរបស់កម្ពុជាយ៉ាងឆប់រហ័ស លើ 
គ្រប់វិស័យនាព្រលបច្ចុប្បន្នន្រះ និងបានសម្ត្រងនូវក្តីរើករាយយ៉ាងខ្លំាងនៅ
ព្រល ដ្រលឃើញចំណងមិត្តភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រទ្រសកម្ពុជា-
វៀតណាម មានការរើកចម្រើន រឹងមាំជាលំដាប់ ។ ចំណងមិត្តភាព ដ្រល 
មានជាប្រព្រណីន្រះ គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ប្រទ្រសទាំងពីរ ដ្រល 
ត្រូវថ្ររក្សាជារៀងរហូត ហើយផ្សព្វផ្សាយដល់យុវជនជំនាន់ក្រយឲ្យ 
យល់ដឹង និងបន្តថ្ររក្សាឲ្យបានយូរអង្វ្រងតទៅ ។ បនា្ទាប់មក សម្ត្រចចក្រី 
ហែង សំរិន និងឯកឧត្តម ង្វៀន ភូជុង បានអញ្ជើញធ្វើជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់
ខ្ពស់ក្នុងពិធីចុះ អនុស្សរណៈយោគយល់ស្តីពីការផ្តល់ជំនួយសាងសង់អគរ
រដ្ឋបាលរដ្ឋសភាដ្រលត្រូវចុះហត្ថល្រខា ដោយឯក ឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញុិល 
អនុប្រធានទី២ រដ្ឋសភាកម្ពុជា និងឯកឧត្តម អូន ជូលីវ អនុប្រធាន 
រដ្ឋសភា វៀតណាម ។ 

ឯកឧត្តម ង្វៀន ភូជុង ក៏បានអញ្ជើញជួបសវនាការ និងពិភាក្សា 
ការងរ ជាមួយសម្ត្រចអគ្គមហស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋ 
មន្រ្តីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ ភាគីទាំងពីរបានឯក ភាពគ្នោក្នុងការ     
ពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទ្រសទាំងពីរ និងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើ
គ្រប់វិស័យ ដោយយល់ស្របក្នុងការជំរុញការតភា្ជាប់ហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ 
ស្រដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងជំរុញឲ្យទំហំពាណិជ្ជកម្ម ប្រទ្រសទាំងពីរឡើង 
ដល់ ៥.០០០លានដុលា្លារអាម្ររិក នៅឆ្នោំ២០២៥ ។ ឯកឧត្តម ង្វៀន ភូជុង 
បានជម្របសម្ត្រចត្រជោថ លោកមានស្រចក្តីរើករាយយ៉ាងខា្លាំង ដោយ    
បានឃើញប្រទ្រសកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍ រើកចម្រើនយ៉ាងឆប់រហ័ស និង
បានអបអរសាទរចំពោះជោគជ័យន្រការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា
ឃុំ សង្កាត់ នាព្រលកន្លងមកដ្រលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន 

សម្ត្រចអគ្គមហពញាចក្រី ហែង សំរិន  ប្រធានរដ្ឋសភាជួប

សវនា ការជាមួយឯកឧត្តម ង្វៀន ភូជុង អគ្គល្រខាន្រគណៈ

កមា្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម

សម្ត្រចអគ្គមហស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី 
ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជួបពិភាក្សាការងរជាមួយឯកឧត្តម ង្វៀន ភូជុង 

អគ្គល្រខាន្រ គណៈកមា្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម

ជោគជ័យ ។ ឯកឧត្តម ង្វៀន ភូជុង  បានមានប្រសាសន៍ថ ឆ្នោំន្រះជាខួប 
៥០ ឆ្នោំ ន្រទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទ្រសទាំងពីរកម្ពុជា-វៀតណាម               
ហើយបើមើលត្រឡប់ទៅក្រយវិញទំនាក់ទំនងរវាងប្រទ្រសទាំងពីរបាន
ឆ្លងកាត់ការសាកល្បង និងបានបញ្ជាក់ពីភាពស្និទ្ធសា្នោលតស៊ូរួមគ្នោជួយ    
គ្នោទៅវិញទៅមកក្នុងការស្វ្រងរកសុខសន្តិភាព និងស្ថិរភាពជូនដល់ 
ប្រទ្រសនីមួយៗ ដ្រលជាកតា្តាចលករជួយជំរុញនិងអភិវឌ្ឍប្រទ្រសយើង
ទាំងពីរ ។ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រងអំណរគុណចំពោះរដ្ឋ និង 
ប្រជាជនវៀតណាម ដ្រលបានផ្តល់ជំនួយដល់កម្ពុជាសម្រប់ការ សាងសង់
អគរអគ្គល្រខាធិការដា្ឋានរដ្ឋសភា ដោយសម្ត្រចបានចាត់ទុកថ ន្រះគឺជា 
ចំណងដ្រដ៏ធំមួយសម្រប់ ពង្រឹងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជា ។ សម្ត្រចត្រជោក៏បាន
ឯកភាពជាមួយនឹងអ្វីដ្រលឯកឧត្តម ង្វៀន ភូជុង លើកឡើងពាក់ព័ន្ធ 
ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទ្រសទាំងពីរ ហើយបានថ្ល្រងអំណរគុណចំពោះរដា្ឋា-
ភិបាលវៀតណាម ដ្រលបានគំទ្រការដាក់ប្រសាទសំបូរព្រគុកជា   
សម្បត្តិប្រតិកភណ្ឌពិភពលោក ។ សម្ត្រចត្រជោក៏បានស្នើឲ្យភាគី វៀតណាម 
ជំរុញទ្រសចរវៀតណាមមកទស្សនាកម្ពុជាឲ្យបានច្រើន និងជំរុញឲ្យមាន
កិច្ចសហការគ្នោរវាង បណា្តាខ្រត្តនៅតាមព្រំដ្រនន្រប្រទ្រសទាំងពីរក្នុងការ
ទប់សា្កាត់អំពើឧក្រិដ្ឋឆ្លងដ្រន ។ បនា្ទាប់មកសម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន 
និងឯកឧត្តម ង្វៀន ភូជុង បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីចុះហត្ថល្រខា
លើស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍រួម និងឯកសារផ្ស្រងៗចំនួន៥ គឺទី១-ស្រចក្តីថ្ល្រង
ការណ៍រួមស្តីពីការពង្រឹងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជា-
វៀតណាម ទី២-ក្របខណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀងរួមរវាងរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា 
និងរដា្ឋាភិបាលន្រ សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ស្តីពីការតភា្ជាប់ស្រ
ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា-វៀតណាម ទី៣-អនុស្សរណៈន្រការ យោគយល់គ្នោស្តីពី “កិច្ច 
សហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍគម្រងរោងចក្រអគ្គិសនី ការតភា្ជាប់បណា្តាញ 
បញ្ជូនអគ្គិសនី និងពាណិជ្ជកម្មថមពល” ទី៤-ពិធីសារស្តីពី “សកម្មភាព  
សង្រ្គោះគ្រះមហន្តរាយអចិន្រ្តយ៍នៅតាមព្រំដ្រនគោក” និងទី៥-អនុស្ស-
រណៈន្រការយោគយល់គ្នោរវាងវិទ្យាសា្ថានប្រសណីយ៍ ទូរគមនាគមន៍ 
បច្ច្រកវិទ្យា គមនាគមន៍ និងព័ត៌ាមាន(NIPTICT)ន្រក្រសួងប្រសណីយ៍       
និងទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាជាមួយក្រុមហ៊ុនវៀតធ្រលកម្ពុជា ភីធីអ៊ី អ៊ិលធីឌី  
របស់វៀតណាម ។ 

នៅថ្ង្របញ្ចប់ទស្សនកិច្ច ឯកឧត្តម ង្វៀន ភូជុង អគ្គល្រខាគណៈ       
កមា្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្ត វៀតណាម រួមដំណើរជាមួយសម្ត្រចវិបុល
ស្រនាភក្តី សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា បានបំព្រញទស្សនកិច្ចនៅ 
កំពង់ផ្រស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ និងអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីសមោ្ពោធ
ស្តូបអនុស្សាវរើយ៍មិត្តភាព កម្ពុជា-វៀតណាម នៅខ្រត្តព្រះសីហនុផងដ្ររ ៕
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នាថ្ង្រទី៨ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៧ នៅវ្រលាមោ៉ាង១៦:៣៧នាទី 
មោ៉ាងនៅទីក្រុង Krakow ប្រទ្រសប៉ូឡូញ ត្រូវនឹងមោ៉ាង ២១:៣៧នាទី 
មោ៉ាងនៅរាជធានីភ្នំព្រញ គណៈកម្មការប្រតិកភណ្ឌពិភពលោកន្រអង្គការ
ដើម្បីវប្បធម៌ា វិទ្យាសាស្ត្រ និងអប់រំ របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ(យូណ្រស្កូ) 
បានសម្រចចុះ «តំបន់ប្រសាទសំបូរព្រគុក» ទៅក្នុងបញ្ជីប្រតិកភណ្ឌ  
ពិភពលោកតាមរយៈ DECISION 41 COM 8B.15, នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ 
លើកទី៤១ របស់ ខ្លួននៅទីក្រុង Krakow ន្រប្រទ្រសប៉ូឡូញ តាមសំណើ  
របស់រាជ រដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា ។ តំបន់ប្រសាទសំបូរព្រគុក គឺជាប្រតិកភណ្ឌ 
ខ្ម្ររទី៣ ហើយ ដ្រលទទួលបាននូវមហកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ន្រះ បនា្ទាប់ពី 
តំបន់ ប្រសាទអង្គរ ត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីប្រតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅ
ឆ្នោំ១៩៩២ និងប្រសាទព្រះវិហរត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីប្រតិកភណ្ឌ 
ពិភពលោកនៅឆ្នោំ២០០៨ ។ ន្រះគឺជាមោទនភាពដ៏ធំធ្រងសម្រប់ប្រជា-
ជនកម្ពុជា និងប្រជាជនទាំងអស់ នៅលើពិភពលោក ។ 

ដើម្បីសម្ត្រងការអបអរសាទរចំពោះជោគជ័យថ្មីមួយន្រះ  រាជរដា្ឋាភិបាល
កម្ពុជាបានប្ររព្វពិធីជួបជុំដ៏ធំមួយនៅពហុកីឡដា្ឋានជាតិអូឡាំពិក ក្រម
អធិបតីភាពសម្ត្រចអគ្គមហស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី 
ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសម្ត្រចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រា៉ែនី                       
ហ៊ុន សែន ដោយមានមហជនចូលរួមប្រមាណជាង ១មុឺននាក់ ។ 
នៅក្នុងឱកាសនោះសម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រងថ ន្រះជាទិវា         
ប្រវត្តិសាស្រ្តថ្មីដ៏សំខាន់មួយរបស់ជាតិកម្ពុជាទាំងមូល ខណៈដ្រលប្រសាទ
សំបូរព្រគុកត្រូវបានទទួលសា្គាល់ថ មានគុណតម្ល្រល្រចធ្លាជាសាកល     
ដូចការរំពឹងទុករបស់យើងអស់រយៈព្រលជាច្រើនឆ្នោំមកហើយ ។ ពិធីន្រះ 
ក៏ស្របគ្នោទៅនឹងខួប ៩ឆ្នោំ ន្រការចុះបញ្ជីប្រសាទព្រះវិហរជាសម្បត្តិ  
ប្រតិកភណ្ឌពិភពលោកកាលពីថ្ង្រទី៧ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០០៨កន្លងទៅដ្ររ ។ 
សមិទ្ធផលជាប្រវត្ដិសាស្ដ្រទាំងន្រះ មិនម្រនកើតឡើងដោយច្រដន្យនោះ 
ទ្រ គឺកើតច្រញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រងរួមគ្នោរបស់យើង ដ្រលជាកូនចៅ                
ជំនាន់ក្រយក្នុងបុព្វហ្រតុលើកគុណតម្ល្ររបស់បុព្វបុរសខ្ម្ររ ដ្រលបាន 
កសាង និងបន្សល់ទុកនូវមរតកដ៏មហអសា្ចារ្យសម្រប់ប្រជាជាតិខ្ម្ររ 
ខណៈដ្រលតំបន់ន្រះ បានស្ថិតក្នុងភាពស្ងប់សា្ងាត់អស់រយៈព្រលរាប់រយ
ឆ្នោំកន្លងទៅ និងបានហ៊ុំព័ទ្ធដោយព្រ ។ ជាការពិត ន្រះគឺជាមហសមិទ្ធ 
ផលរួម និងជាកិត្យានុភាពដ៏ខ្ពស់ត្រដ្រតថ្មីមួយទៀតរបស់ជាតិយើង ដ្រល 
កើតច្រញមកពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រងប្រកបដោយវើរភាពជាប់មិនដាច់ និង   

ឥតរាថយរបស់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដ្រលដឹកនាំដោយគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជាក្នុងរយៈព្រលជាង ៣០ឆ្នោំកន្លងទៅ លើការងរអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍន៍
សម្បត្ដិវប្បធម៌ា ប្រព្រណី ដ្រលមិនអាចកាត់ថ្ល្របានរបស់កម្ពុជាបន្ថ្រមលើ
ការស្វះស្វ្រងនាំមកជូនប្រជាជនកម្ពុជានូវសុខសន្ដិភាព ការបង្រួបបង្រួម 
ជាតិ និងភាពសុខដុមរមនា ក៏ដូចជាការដឹកនាំកសាង និងអភិវឌ្ឍជាតិ 
លើគ្រប់វិស័យ ។ សម្ត្រចត្រជោបានថ្ល្រងបន្តថ លទ្ធផលជាវិជ្ជមានន្រះក៏
ជាការតបស្នងមួយដ៏ស័ក្ដិសមចំពោះគុណូបការៈដ៏ថ្ល្រថ្លា មិនអាចកាត់ថ្ល្រ 
បាន និងការខិតខំប្រឹងប្រងបូជាទាំងកមា្លាំងកាយ និងកមា្លាំងចិត្ដរបស់បុព្វ  
បុរសខ្ម្ររជំនាន់ដើម ដ្រលបានពលីលះបង់តស៊ូកសាងសម្បត្ដិវប្បធម៌ាទុក
ជាក្ររដំណ្រលសម្រប់កូនចៅជំនាន់ក្រយ ដ្រលស្ដ្រងឱ្យឃើញថ សា្នោ 
ដ្រ របស់បុព្វបុរសយើងមិនសាបសូន្យឡើយ ថ្រមទាំងកា្លាយជាសា្ពោនចម្លង
នាំកម្ពុជា ឆ្ពោះទៅ ភាពរុងរឿង និងលើក តម្កើងកិត្យានុភាពជាតិឱ្យខ្ពស់ 
ត្រដ្រតនៅក្នុងសកលលោកយើងន្រះ ។ ទោះបីយ៉ាង ណាមហសមិទ្ធផល 
ន្រះ មិនម្រនជាកិត្ដិយសសម្រប់ត្រប្រជាជន និងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 
ប៉ុណ្ណោះទ្រ ប៉ុន្ដ្រគឺជាកិត្ដិយសសម្រប់ មនុស្សជាតិនៅលើពិភពលោកទាំង
មូលផងដ្ររ ដោយតំបន់ប្រសាទសំបូរព្រគុក ដ្រលត្រូវបានចុះទៅក្នុង 
បញ្ជីប្រតិកភណ្ឌពិភពលោកនាព្រលន្រះ ត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាអន្ដរជាតិ 
ស្ដីពីប្រង្គប្រសាទ និងរមណីយដា្ឋានទទួលសា្គាល់ថជាកំពូលសា្នោដ្រដ៏ 
មហអសា្ចារ្យន្រសា្ថាបត្យកម្មខ្ម្ររ និងមានតម្ល្រជាសកលដ៏ចំណាន ហើយ     
ដ្រលមនុស្សជាតិអាចទស្សនាស្វ្រងយល់ស្រង់យកនូវក្បួន ឬចំណុច 
សំខាន់ៗពីសា្នោដ្រ ទាំងនោះជាប្រយោជន៍លើការកសាង សា្នោដ្រថ្មីៗទៀត ។ 
សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ធា្លាប់ទទួលបានជោគជ័យជាច្រើនលើករួចមកហើយ ក្នុងការស្នើសុំដល់ 
អង្គការ យូណ្រស្កូ ដើម្បីដាក់បញ្ចូលប្រតិកភណ្ឌវប្បធម៌ា ជាតិទាំងរូបី និង 
អរូបីទៅក្នុងបញ្ជីប្រតិកភណ្ឌពិភពលោក និងប្រតិកភណ្ឌ អរូបីន្រមនុស្ស 
ជាតិ ។ រាល់ការសម្រច ន្រគណៈកមា្មាធិការប្រតិកភណ្ឌពិភពលោកន្រះ 
បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីដំណើរ លើគន្លងផ្លូវត្រូវន្រនយោបាយការទូត ការអភិវឌ្ឍ
សង្គមស្រដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា ដោយកម្ពុជាទទួលបានការគំទ្រ ជាបន្ដ 
បនា្ទាប់ពីសា្ថាប័នអន្ដរជាតិ ។ ជាក់ស្ដ្រងការសម្រចចុះបញ្ជតីំបន្រ់បាសាទ 
សំបូរព្រគុកចូលជាប្រតិកភណ្ឌ ពិភពលោកន្រះ គឺជាសមិទ្ធផលជាតិថ្មី 
មួយទៀតបន្ថ្រមលើសមិទ្ធផល ដ្រលទទួលបានពីមុនមកមានដូចជា 
រមណីយដា្ឋានអង្គរ របាំព្រះរាជទ្រព្យ របាំក្បាច់បុរាណខ្ម្ររ លោ្ខោនស្រមោល 

ការចុះបញ្ជីតំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រាគុកទ្រាក្នុងបញ្ជីប្រាតិកភណ្ឌ 
ពិភពល្រាកជាម្រាទនភាពដ៏ធំធ្រាងរបស់ប្រាជាជនកម្ពុជា

ប្រជាជនកម្ពុជា មានមោទនភាពដ៏ធំធ្រងចំពោះការសម្រចចុះ «តំបន់ប្រសាទសំបូរព្រគុក» ទៅក្នុងបញ្ជីប្រតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី៤១ 
របស់គណៈកមា្មាការ ប្រតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅទីក្រុង Krakow ន្រប្រទ្រសប៉ូឡូញ តាមសំណើរបស់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា
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ស្ប្រកធំ ប្រសាទព្រះវិហរ បណា្ណោសារឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍  
ទួលស្ល្រង ល្ប្រងទាញព្រ័ត្រ និងចាបុីដងវ្រង ។ សម្ត្រចត្រជោ បានបង្ហាញ 
ក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថ ក្រសួងសា្ថាប័ននានា ភាគីពាក់ព័ន្ធជាតិ និង 
អន្ដរជាតិនឹងខិតខំចូលរួម និងផ្ដល់នូវកិច្ចសហការដើម្បីធ្វើឱ្យការងរសា្ដារ
ថ្រទាំអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍប្រសាទសំបូរព្រគុក ដ្រលជាសម្បត្ដិ ប្រតិកភណ្ឌ 
ពិភពលោក ទទួលបាននូវការរើកចម្រើនកាន់ត្រធំធ្រងប្រកបដោយភាព   
ទាក់ទាញដ៏រស់រវើក និងគង់វង់ស្ថិតស្ថ្ររយូរអង្វ្រង ពិស្រសគំទ្រធ្វើឲ្យ 
វិស័យទ្រសចរណ៍កម្ពុជា បន្ដដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញកំណើន 
ស្រដ្ឋកិច្ចជាតិ ។

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានលើកឡើងពីមូលហ្រតុធំៗ៥ចំណុច 
ដ្រលកម្ពុជាបានទទួលជោគជ័យ នៅក្នុងវិស័យប្រតិកភណ្ឌវប្បធម៌ា គឺទី១-
វត្តមានន្រសន្តិភាព និងការឯកភាពទឹកដី ។ សន្តិភាពដើម្បីទាំងអស់គ្នោ       
ហើយទាំងអស់គ្នោក៏ត្រូវការសន្តិភាព ។ មានសន្តិភាពទើបមានការអភិវឌ្ឍ 
ទី២-ព្រះមហក្សត្រ ព្រះអង្គត្រង ផ្តល់នូវការគំទ្រ និងលើកទឹកចិត្តជា   
ប្រចាំតាំងពីអតីតពែះមហាក្សតែ សម្តែចពែះវររាជបិតាជាតិ 
ពែះបរមរតនកែដ្ឋ មកដល់ព្រះមហក្សត្របច្ចុប្បន្ន ទី៣-គណបក្ស     
ប្រជាជនកម្ពុជា ដ្រលជាគណបក្សដឹកនាំរដ្ឋមានគោលនយោបាយច្បាស់ 
លាស់លើវិស័យ វប្បធម៌ា និងសិល្បះ ដ្រលធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យ
ជាបន្តបនា្ទាប់ក្នុងការដាក់បញ្ចូលប្រង្គប្រសាទរបស់កម្ពុជា ទៅក្នុង 
សម្បត្តិប្រតិកភណ្ឌពិភពលោក ទី៤-យន្តការអនុវត្តសុីសង្វាក់គ្នោ ទាំងក្នុង 
ប្រទ្រស និងក្រប្រទ្រស ។ ខាងក្នុងជាកតា្តាកំណត់ឯខាងក្រជាផ្ន្រក 
ដ្រលទ្រទ្រង់ និងទី៥-យើងមាន ការគំទ្ររបស់ប្រជាជនតាមរយៈការបោះ
ឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនឲ្យដឹកនាំប្រទ្រសជារៀងរហូតមក ។

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានដាក់ច្រញនូវទិសដៅមួយចំនួនដ្រល
ត្រូវអនុវត្តនៅព្រលខាងមុខគឺ ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់គ្នោត្រូវចូលរួមក្នុង   
ចលនាការពារវប្បធម៌ាជាតិ ទាំងរូបីយ និងអរូបីយ ។ ត្រូវជំរុញការអភិវឌ្ឍ 
និងអភិរក្សតាមផ្រនការម្រ ដ្រលជាអនុសាសន៍ ឬជាក្របខណ្ឌដ្រលយើង
បានព្រមព្រៀងជាមួយ យូណ្រស្កូ ដោយយើងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាធានាឲ្យ
បានថ អ្វីដ្រលយើងបានដាក់ចូលទៅន្រះ មិនត្រូវបានទាត់ ច្រញវិញពី 
បញ្ជីសម្បត្តិប្រតិកភណ្ឌពិភពលោកនោះទ្រ ។ ត្រូវពង្រឹងហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ផ្លូវថ្នល់ ដើម្បីអភិវឌ្ឍទ្រសចរណ៍នៅក្នុងតំបន់ន្រះ សំខាន់លើប្រព័ន្ធផ្លូវ 
និងស្រវាផ្ស្រងទៀតដ្រលពាក់ព័ន្ធ ។ សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធត្រូវ ពិនិត្យមើលអំ
ពីតំបន់ផ្លូវមួយចំនួនដ្រលត្រូវធ្វើផ្លូវវាង ជៀសវាងនូវការបើករថយន្តធំៗ  
បំពានធ្វើឲ្យខ្ទ្រចខ្ទីតំបន់ នោះ ។ អង្គការយូណ្រស្កូ និងមិត្តភក្តិបរទ្រសសូម
ជួយបន្តគំទ្រទាំងជំនួយបច្ច្រកទ្រស ទាំងថវិការ សម្រប់ការ ជួសជុល 
និងអភិរក្ស ។ សម្ត្រចត្រជោក៏បានប្រកាសយកថ្ង្រទី១០ ខ្រកក្កដា ជា 
រៀងរាល់ឆ្នោំជាទិវាចងចាំន្រការ ដាក់បញ្ចូលប្រសាទបុរាណនានារបស់ 
កម្ពុជាជាសម្បត្តិប្រតិកភណ្ឌពិភពលោក ។

រមណីយដា្ឋានសំបូរព្រគុកជាប្រភ្រទរមណីយដា្ឋានវប្បធម៌ា និងប្រវត្តិ
សាស្រ្តដ្រលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុង ភូមិសំបូរ ឃុំសំបូរ ស្រុកប្រសាទសំបូរ 
ខ្រត្តកំពង់ធំ មានចមា្ងាយ ៣៧គីឡូម៉្រត្រ ពីទីរួមខ្រត្តកំពង់ធំ ដ្រលសាង 
សង់លើដីរាបស្មើមានទំហំ ៣.០០០ហិកតា តាមផ្លូវជាតិ៦៤ បត់សា្តាំតាម
សាលាវិស័យកាត់តាមផ្លូវបុសស្រមោច ។ រមណីយដា្ឋានសំបូរព្រគុកជា 
រាជធានីចាស់ឈ្មាះថ ឥសានបុរៈពីសម័យនោះជាមជ្ឈមណ្ឌលន្រ 
សាសនាឧទ្ទិស ថ្វាយសវៈនិយម ។ ក្រុមប្រសាទន្រះសាងសង់អំពីឥដ្ឋតាន ់
និងថ្មបាយក្រៀមលម្អទៅដោយចមា្លាក់ពីលើឥដ្ឋ ចាក់ពុម្ពដោយបាយអជា
ផ្ទាំងៗអំពីឥដ្ឋ ត្របច្ចុប្បន្នរប្រះស្ទើរអស់ ។ ក្បាច់ផ្ត្ររនិងការសរស្ររជា 
ពាក្យព្រជ្រលើ ប្រអប់ទា្វារធ្វើអំពីថ្មភក់ទាំងអស់ ។ ប្រសាទន្រះកសាង 
ឡើងនៅក្នុងរាជ្យ ព្រះបាទឥសានវរ្មន័ទី១ នៅក្នុងស.ត ទី៧ (គ.ស 616-
635) នាសមយ័ច្រនឡា ។ ក្រុមប្រសាទសំបរូព្រគកុន្រះ ត្រូវបានបោះបង់ 

ចោលតាំងពីឆ្នោំ ១៩៧១ មកម្ល្រ៉ះ ប៉ុន្ត្រត្រូវបានរៀបចំសារជាថ្មីនៅឆ្នោំ 
១៩៨០ ។ ក្នុងព្រលកាប់ឆ្ការព្រគ្ររកឃើញមានប្រសាទ ទាំងអស់ ចំនួន 
១៤០ ប្រសាទ ហើយនៅប្រសាទពីរទៀតរកមិនទាន់ឃើញ ។ 
រមណីយដា្ឋានសំបូរព្រគុក ច្រកច្រញជា៤ធំៗ គឺ១-ក្រុមប្រសាទខាងជើង
ហៅថប្រសាទសំបូរនៅកណា្តាល និងពទ្ធ័ជុំវិញដោយប្រសាទ តូចៗ 
ហើយប្ល្រកៗគ្នោ ទី២-ប្រសាទកណា្តាល ហៅថប្រសាទតោ ដ្រលប្រង្គ
ប្រសាទកណា្តាលមានទា្វារចូលពី ទិសខាងជើង ឯទា្វារបើកពីទិសមួយទៀត
ជាទា្វារបញ្ឆោតនៅត្រង់ក្បាលជណ្តើរទាំង៤ មានរូបតោអង្គុយបញ្ឈរ ជង្គង់ 
ពីរក្នុងទិសនីមួយៗ ហៅថទ្រវកថ ។ នៅភាគខាងលិចន្រប្រសាទតោ  
មានក្រុមប្រសាទតូចៗជាច្រើនទៀតទី៣-ក្រុមប្រសាទខាងត្បូងហៅថ 
ប្រសាទយយព័ន្ធ ដ្រលស្ថិតនៅចំកណា្តាលហ៊ុមព័ទ្ធដោយប្រសាទជា 
ច្រើនមានកំព្រងពីរជាន់ ដ្រលកំព្រងខាងក្នុងមានតោបុរៈចូលទាំងបួនទិស ។ 
ក្រុមប្រសាទទាំងន្រះជាអតីត រាជធានី និងទី៤-ក្រុមប្រសាទ ក្រល          
មាសមានទីតាំងនៅខាងជើងប្រសាទសំបូរព្រគុកមានប្រសាទតូចៗធ្វើ 
អំពីឥដ្ឋ និងខាងលិចមានប្រសាទមួយធ្វើអំពីថ្មបាយក្រៀម ។ ប្រសាទដ៏
ច្រើនសន្ធឹកសនា្ធាប់ន្រះគ្របានកំណត់ ៣តំបន់ សម្រប់ការពារក្នុងនោះ 
ទី១-ចមា្ងាយ៣០ម៉្រត្រពទ្ធ័ជុំវិញកំព្រងខាងក្រមនិងមាត់ស្រះ ទី២-ចមា្ងាយ 
៣០០ម៉្រត្រពទ្ធ័ជុំវិញតំបន់ទី១ និងទី៣-ចមា្ងាយ១៥០០ ម៉្រត្រពទ្ធ័ជុំវិញ 
តំបន់ទី២ ។ តាមរយៈតម្ល្រល្រចធ្លាន្រ តំបន់ប្រសាទសំបូរព្រគុក 
ដ្រលគ្មានពីរនៅលើពិភពលោកន្រះ ហើយទើបកិច្ចប្រជុំគណៈកមា្មាធិការ
ប្រតិកភណ្ឌ ពិភពលោកន្រអង្គការយូណ្រស្កូសម្រចពិនិត្យ និងវាយតម្ល្រ 
តំបន់ប្រសាទសំបូរព្រគុក មានគុណតម្ល្រល្រចធ្លា ជាសកលហើយបាន
សម្រចចុះតំបន់ប្រសាទសំបូរព្រគុកក្នុងបញ្ជីប្រតិកភណ្ឌពិភពលោក ។

គួរបញ្ជាក់ថ ការរៀបចំឯកសារនានាក្នុងការដាក់ តំបន់ប្រសាទ     
សំបូរព្រគុក ចូលក្នុងបញ្ជីប្រតិកភណ្ឌពិភពលោកបានចាប់ផ្តើមតាំងពីឆ្នោំ 
២០១២ ។ ដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមការណ្រនាំន្រការអនុវត្តអនុសញ្ញាស្តីពី
ការការពារប្រតិកភណ្ឌពិភពលោក វប្បធម៌ា និងធម្មជាតិ ដ្រលកម្ពុជា 
គឺជាហត្ថល្រខីដ្ររនោះ ការងរន្រះក៏ត្រូវបាន សម្រិតសម្រំងកាន់ត្រម៉ត់ចត់
ថ្រមទៀតនៅចុងឆ្នោំ២០១៣ ។ នៅដើមខ្រមករា ឆ្នោំ២០១៦ សម្ត្រចត្រជោ 
ហ៊ុន សែន ក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បាន        
លើកសំណើជាផ្លូវការទៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រតិកភណ្ឌពិភពលោក របស់ 
អង្គការយូណ្រស្កូ ។ ផ្អ្រកលើសំណើន្រះមជ្ឈមណ្ឌលប្រតិកភណ្ឌពិភព-
លោករបស់អង្គការយូណ្រស្កូបានបញ្ជូនអ្នកជំនាញរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអន្តរ-
ជាតិស្តីពីប្រង្គប្រសាទ និងរមណីយដា្ឋាន (ICOMOS) មកវាយតម្ល្រតំបន់
ប្រសាទសំបូរព្រគុក នៅខ្រកញ្ញា ឆ្នោំ២០១៦ ហើយទើបធ្វើស្រចក្តី  
សម្រចបញ្ជូលតំបន់ ប្រសាទន្រះជាផ្លូវការទៅក្នុងបញ្ជីប្រតិកភណ្ឌពិភព
លោក នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី៤១ របស់ខ្លួននាថ្ង្រទី៨ ខ្រ កក្កដា ឆ្នោំ២០១៧ ៕

គណៈប្រតិភូកម្ពុជាអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ កំពូលលើកទី៤១ ន្រគណៈកមា្មាការ 
ប្រតិកភណ្ឌពិភពលោកក្នុងទីក្រុង Krakow ន្រប្រទ្រសប៉ូឡូញ 
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ការបោះឆ្នោតជោើសរើសកោុមបោឹក្សាឃុំ សង្កោត់អាណត្តិទី៤ 
បានបោពោឹត្តទោក្នុងបរិយាកាសសន្តិភាព គ្មោនអំពើហិង្សា 

និងមានលក្ខណៈសោរើ តោឹមតោូវ និងយុត្តិធម៌

យុទ្ធនាការឃោសនាស្វ្រងរកសម្ល្រងឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស ក្រុមប្រឹក្សា 
ឃុំ សង្កាត់   អាណត្តិទី ៤ ឆ្នោំ ២០១៧ របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខ្រត្តរតនគិរើ

ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា បានអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតយ៉ាងសប្បាយរើករាយប្រកបដោយ
បរិយកាសនយោបាយ អព្យាក្រឹត ស្ររើ និង សុខសុវត្ថិភាព

អនុលោមទៅតាមប្រតិទិនជាក់លាក់ របស់គណៈកមា្មាធិការជាតិ
រៀបចំការបោះឆ្នោត(គ.ជ.ប.) ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា
ឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នោំ២០១៧ បានដំណើរការយ៉ាងត្រឹមត្រូវ
តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច្បាប់ជាធរមានន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 
ក្នុងបរិយកាសសន្តិភាព គ្មាន អំពើហិង្សា និងប្រកបដោយ លក្ខណៈ 
ស្ររើ ត្រឹមត្រូវ យុត្តិធម៌ា និងតមា្លាភាព។ យុទ្ធនាការឃោសនាបោះ- 
ឆ្នោតមានរយៈព្រល ១៤ថ្ង្រ ពីថ្ង្រទី២០  ខ្រឧសភា ដល់ថ្ង្រទី២ 
ខ្រមិថុនា។ ថ្ង្រទី៤ ខ្រមិថុនា ឆ្នោំ២០១៧ ជាថ្ង្របោះឆ្នោត។ ថ្ង្រ២៥ 
ខ្រមិថុនា គណៈកមា្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត បានប្រកាស 
លទ្ធផល បោះឆ្នោតជាផ្លូវការ។

ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ 
ន្រះ មានគណបក្សនយោបាយចំនួន១២ បានចុះបញ្ជីប្រក្ខជនឈរ 
ឈ្មាះ រួមមានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ 
គណបក្ស ហ៊្វុនសុិនបុិច គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបត្រយ្យ 
គណបក្សខ្ម្ររ រួបរួមជាតិ គណបក្សសំបុកឃ្មុំសង្គមប្រជាធិបត្រយ្យ 
គណបក្សសញ្ជាតិកម្ពុជា គណបក្សប្រជាធិបត្រយ្យមូលដា្ឋាន  
គណបក្សសាធារណរដ្ឋ ប្រជាធិបត្រយ្យ គណបក្សយុវជនកម្ពុជា 
គណបក្សអំណាចខ្ម្ររ និងគណបក្សជនជាតិដើមប្រជាធិបត្រយ្យ 
កម្ពុជា ។ ក្នុងចំណមគណបក្សទាំង១២ មានត្រគណបក្ស 
ប្រជាជនកម្ពុជា និងគណបក្សសង្គា្រះជាតិប៉ុណ្ណោះ បានដាក់ 
ប្រក្ខជន ឈរឈ្មាះនៅគ្រប់ ១៦៤៦ ឃុំសង្កាត់ ទូទាំងប្រទ្រស 
ដ្រលមាន  អាសនៈសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ចំនួន១១ ៥៧២ ។ 
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានចុះបញ្ជីប្រក្ខជនឈរឈ្មាះទាំងព្រញ 
សិទ្ធ និងបម្រុងចំនួន ២៧ ១១៤ នាក់ ។
យុទ្ធនាការឃោសនារកសំឡេងឆ្នោតៈ

នៅរាជធានីភ្នំព្រញគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានប្ររព្ធបើក 
យុទ្ធនាការ ឃោសនា បោះឆ្នោតនៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះព្រជ្រ ក្រម 
វត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ របស់សម្ត្រចវិបុលស្រនាភក្តី សាយ ឈុំ អនុ             
ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានិងមានសមាជិក សមាជិកាបក្ស 

មកពីគ្រប់ក្រសួង សា្ថាប័ន មន្ទីរ និងខណ្ឌនានាប្រមាណជាង ៥មុឺន 
នាក់។ ពិធីបើកយុទ្ធនាការន្រះ ក៏ត្រូវបាន ប្ររព្ធនៅខ្រត្ត ក្នុងស្រុក 
ខណ្ឌ ឃុំ សង្កាត់ទូទាំងប្រទ្រស។

នៅថ្ង្រទី២ ខ្រមិថុនា ដ្រលជាថ្ង្របិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការឃោសនា
រកសំឡ្រងឆ្នោត នៅរាជធានីភ្នំព្រញគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បាន
ប្ររព្ធពិធីបិទក្រមវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ពីសំណាក់សម្ត្រចអគ្គមហ
ស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា  
ដោយមានអ្នកគំទ្រចូលរួមប្រមាណ ២០ មុឺននាក់។

ជាមួយនឹងការថ្ល្រងអំណរគុណ និងកោតសរសើរចំពោះសមា-
ជិក សមាជិកាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ និងថ្នោក់ដឹកគ្រប់ 
លំដាប់ថ្នោក់ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានគូសបញ្ជាក់ថ គណ
បក្សប្រជាជនកម្ពុជាដ៏ថ្ល្រថ្នូរដ្រលមានសមាជិក សមាជិកា ជាង៥ 
លាននាក់បានអនុវត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវនូវច្បាប់ និងបទបញ្ជាន្រការ
បោះឆ្នោតបញ្ចៀសបាននូវហិង្សាទាំងឡាយ ដ្រលជាការព្រួយ 
បារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។ សកម្មភាពន្រការចូលរួមដ៏ល្អថ្ល្រថ្នូររបស់ 
សមាជិក សមាជិកាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានបង្ហាញឱ្យឃើញ
នូវភាពចាស់ទុំខាងនយោបាយរបស់គណបក្ស ដោយមិនបាន  
បង្ហាញនូវអាកប្បកិរិយជាជនទំនើង និងជមោ្លាះណាមួយនោះទ្រ។ 
សម្ត្រច ត្រជោ ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថ  
សមាជិក បក្សដ៏សោ្មាះត្រង់ និងប្រកបដោយវិន័យមា្នោក់ៗត្រូវត្រជា
សន្លឹកឆ្នោតមួយសន្លឹកបោះឲ្យបក្ស ។ បក្សយើងត្រងឈ្នះរាល់ 
ការបោះឆ្នោត កន្លងមកដោយសារសន្លឹកឆ្នោតរបស់សមាជិក និង 
ក្រុមគ្រួសារន្រ សមាជិកគណបក្ស និងអ្នកគំទ្រ ។ យើងជាសមាជិក 
គណបក្ស, កាតព្វកិច្ចរបស់យើងគឺការពារបក្ស ការពារបក្សគឺ 
តាមរយៈការបោះឆ្នោតឲ្យគណបក្ស។ យើងត្រូវប្រកា្លាយដោយ
មោទនភាពថសមាជិកបក្សមា្នោក់ជាសន្លឹកឆ្នោតមួយសន្លឹកបោះឲ្យ
បក្ស ។ សុំម្រតា្តាកុំខឹងគោវាយរទ្រះ។ ចំណុចន្រះ បក្សយើងបាន 
ទទួលសា្គាល់ថ យើងមិនទាន់ធ្វើបានល្អឥតខ្ចាះនោះទ្រ។ យើង 
នៅមានការខ្វះខាត ដ្រលកំពុងក្រលម្អ។ យើងនៅមានមន្រ្តីមួយ 
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សកម្មភាពរាប់សន្លឹកឆ្នោតក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សា
ឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤

ចំនួនមានឥរិយបថមិនត្រឹមត្រូវ ។ ប៉ុន្ត្រយើងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់        
និងថ្លឹងឲ្យច្បាស់រវាងមា្ខោងគុណសម្បត្តិរបស់គណបក្ស និងមា្ខោង 
គុណវិបត្តិរបស់គណបក្ស ដ្រលមិនទាន់បំព្រញបំណងប្រថ្នោ  
របស់បងប្អូនបាន ។ 

គ.ជ.ប.បានវាយតម្ល្រថ រយៈព្រល ១៤ថ្ង្រន្រដំណើរការ             
ឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ប្រព្រឹត្តទៅ 
បានល្អ និងបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ។ គណបក្សនយោបាយ 
ទាំង១២ ដ្រលបានចុះបញ្ជីប្រក្ខជនឈរឈ្មាះបោះឆ្នោត មានភាព 
ចាស់ទុំខាងនយោបាយមានសណា្តាប់ធា្នោប់ល្អ ច្រះអត់ធ្មត់និង  
អធ្យាស្រ័យគ្នោទៅវិញទៅមក និងបានបង្កើតឡើងនូវបរិយកាស 
ល្អប្រសើរ គ្មានអំពើហិង្សាណាមួយគួរឲ្យកត់សមា្គាល់ឡើយ។

គ.ជ.ប.បានកត់សមា្គាល់ទៀតថ សភាពការណ៍ជាវិជ្ជមានក្នុង
ព្រលឃោសនាបោះឆ្នោតកន្លងទៅន្រះ ក៏មានការចូលរួមចំណ្រក
យ៉ាងសកម្មពីអាជា្ញាធរដ្រនដី កងកមា្លាំងសន្តិសុខ និងគណៈកម្មការ
រៀបចំការបោះឆ្នោតគ្រប់លំដាប់ថ្នោក់ ដ្រលបានខិតខំរៀបចំ 
សណា្តាប់ធា្នោប់ សម្របសម្រួល បង្កលក្ខណៈងយស្រួលដល់គ្រប់ 
គណបក្សនយោបាយ និងបញ្ចៀសបាននូវបាតុភាពអសកម្មទាំង 
ឡាយដ្រលអាចកើតមានឡើងជាយថហ្រតុ។ 
ក្នុងថ្ងេបោះឆ្នោតៈ ៤ មិថុនា ២០១៧ 

នៅថ្ង្រទី៤ ខ្រមិថុនា ដ្រលជាថ្ង្របោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា 
ដ្រលមានឈ្មាះបោះឆ្នោតបានទៅបោះឆ្នោត នៅតាមការិយល័យ
បោះឆ្នោតនៅក្នុងមូលដា្ឋានរបស់ខ្លួន។ ការិយល័យបោះឆ្នោតមាន 
ចំនួនសរុប ២២ ១៤៨ ការិយល័យ។ នៅតាមការិយល័យបោះ
ឆ្នោតនីមួយៗមានការរៀបចំសណា្តាប់ធា្នោប់ របៀបរៀបរយល្អ ពុំមាន 
បាតុភាពអាក្រក់ ឬអំពើបង្កហ្រតុណាមួយកើតឡើងគួរឲ្យកត់ 
សមា្គាល់ឡើយ។ ប្រជាពលរដ្ឋមានឈ្មាះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតមាន   
ចំនួន ៧ ៨៦៥ ០៣៣ នាក់។ អ្នកបានទៅ បោះឆ្នោតមានចំនួន 
៧.១០៧.៣៩៥នាក់ ស្មើ ៩០,៣៧%។ សន្លឹកឆ្នោតបានការ 
៦.៩៧៣.៩១១ សន្លឹក ស្មើ ៩៨,១២% សន្លឹកឆ្នោត មិនបានការ 
១៣៣.៤៨៤ សន្លឹក ស្មើនឹង១,៨៨%។ 

លទ្ធផលជាផ្លូវការដ្រលគ.ជ.ប.បានប្រកាសគឺៈ គណបក្ស  
ប្រជាជនកម្ពជុាទទលួបាន៣.៥៤០.០៥៦ សឡំ្រង ត្រវូជា៥០,៧៦% 
បើប្រៀបធៀប ឆ្នោំ២០១៣ កើន ៣០៤.០៨៧ សំឡ្រង ទទួលបាន 
តំណ្រងម្រឃុំ ចៅ សង្កាត់ ១១៥៦ ស្មើនឹង៧០,២៣% ឬជាង 

២ភាគ៣ន្រចំនួនឃុំ សង្កាត់ ទូទាំងប្រទ្រស ។ គណបក្សសង្រ្គោះ 
ជាតិ ទទួលបានសំឡ្រង ៣.០៥៦.៨២៤ ស្មើនឹង៤៣,៨៣% ទទួល 
បាន តំណ្រងម្រឃុំ ចៅ សង្កាត់ ចំនួន ៤៨៩ ស្មើនឹង ២៩,៧១% ឬ          
ក្រម១ភាគ៣ន្រចំនួនឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទ្រស។ គណបក្សខ្ម្ររ        
រួបរួមជាតិទទួលបានតំណ្រងម្រឃុំចំនួន១ ។
ការវាយតម្លេរបស់អ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ អន្តរជាតិ

ក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតន្រះ មានអ្នកសង្ក្រតការណ៍ជាតិសរុប 
៧៤ ៦៧១ នាក់ មកពីអង្គការសមាគមចំនួន ២១ អង្គភាព ក្នុងនោះ
មកពីសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ៣១ ៤៣១ នាក់ សមាគម 
នារើកម្ពុជា ដើម្បីសន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ចំនួន២០ ៧៩៣ នាក់  គណៈ
កមា្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយស្ររើ និងយុត្តិធម៌ា នៅកម្ពុជា 
ហៅកាត់ថ Comfrel មាន១៤ ៥៨០ នាក់។ ចំណ្រកអ្នកសង្ក្រត 
ការណ៍អន្តរជាតិចំនួន៣៨៤ នាក់ មកពីបណា្តាសា្ថានទូត និងអង្គការ 
សមាគមអន្តរជាតិសរុប ៣៤ អង្គភាព ។ អ្នកសារព័ត៌ាមានជាតិនិង
អន្តរជាតិសរុបចំនួន ៧៨៨ នាក់មកពីអង្គភាពសារព័ត៌ាមានជាតិ  
ចំនួន ៤៧ និងអង្គភាពសារព័ត៌ាមានអន្តរជាតិចំនួន ២៦ សា្ថាប័ន ។ 
ភា្នោក់ងរគណបក្សនយោបាយមានចំនួនសរុប១០៥ ៣៤៨នាក់ 
(ស្រី ២២ ៩៩២នាក់) ក្នុងន្រះមានភា្នោក់ងរព្រញសិទ្ធិចំនួន ៥៨ 
៦៧២ នាក់ (ស្រី១១ ៧៦២នាក់) ភា្នោក់បម្រុងចំនួន៤៦ ៧២១នាក់ 
(ស្រី ១១.២៣០នាក់)។ 

ក្រុមអ្នកសង្ក្រតការណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិដោយក្នុងនោះរួមមាន
ទាំងអង្គការអ្នកប្រជាធិបត្រយ្យនិយមកណា្តាលអន្តរជាតិ (CDI-      
International) សន្និសីទអន្តរជាតិន្រគណបក្សនយោបាយនៅ 
អាសុី (ICAPP) និងអង្គការអ្នកប្រជាធិបត្រយ្យ និយមកណា្តាល  
អាសុីបា៉ាសុីហ្វិកអន្តរជាតិ (CAPDI) សុទ្ធត្របានធ្វើការវាយតម្ល្រ       
រៀងៗខ្លួន ចំពោះដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ 
សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ន្រះ ដោយចាត់ទុកថ ដំណើរការបោះឆ្នោត ឃុំ 
សង្កាត់ កាលពីថ្ង្រទី៤មិថុនា  បានប្រព្រឹត្តទៅ ដោយរលូន សន្តិភាព 
ប្រសិទ្ធភាព និងមានតមា្លាភាព។ ភាពល្អប្រសើរឡើងទាំងន្រះ 
រួមមាន គុណភាពន្របញ្ជីឈ្មាះអ្នកបោះឆ្នោត ការចុះឈ្មាះ 
ប្រក្ខជនគណបក្សនយោបាយ កំណើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ  និង
ភាពបើកចំហររវាងគ.ជ.ប.ជាមួយអង្គការសង្គមសុីវិល និងសាធា-
រណជន។

បណា្តាអង្គទូតប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដ្រលបានតាម 
សង្ក្រតលើការបោះឆ្នោត ក៏បានវាយតម្ល្រប្រកបដោយភាពវិជ្ជមាន
ក្រល្រងចំពោះដំណើរការបោះឆ្នោតន្រះ ។

ឆ្លងតាមលទ្ធផលន្រះ បានបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថ ប្រជាជន 
កម្ពុជា ដ៏ច្រើនលើសលប់បំផុត បានបោះឆ្នោតគំទ្រគណបក្ស 
ប្រជាជនកម្ពុជា ដើម្បីបន្តថ្ររក្សាសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍមាតុភូមិ។ 
លទ្ធផលន្រះក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថ ប្រជាជនមិនទទួលយក 
នូវសារនយោបាយ និង គោលនយោបាយរបស់គណបក្សប្រឆំង 
ដ្រលបង្កប់ទៅដោយឧបាយកលទុច្ចរិត បោកប្រស់ បំផ្លិចបំផ្លាញ 
សង្គមជាតិនោះឡើយ។ ជ័យជម្នះ ដ្រលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា 
ទទួលបានក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ បានលើកទឹក      
ចិត្តកាន់ត្រខា្លាំងឡើងទៀតដល់សមាជិក សមាជិកា គណបក្ស 
ទាំងមូល ព្រមទាំងប្រជាជនទូទាំងប្រទ្រស ពង្រឹងឲ្យបានធ្លុង 
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សន្និបាត បូកសរុបការងរ បោះឆ្នោត ជ្រើសរើស ក្រុមប្រឹក្សា  ឃុំ សង្កាត់ 
អាណត្តិទី ៤ នៅខ្រត្តព្រះសីហនុ (១៦-១៧ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៧)

សាមគ្គី ដើម្បីឈនទៅទទួលបានជ័យជម្នះជាថ្មីទៀត ក្នុងការ     
បោះឆ្នោតសកលថ្នោក់ជាតិនាឆ្នោំ២០១៨ ខាងមុខន្រះ ។

ដោយឡ្រក គណៈកមា្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប.) 
កាលពីថ្ង្រទី១៦-១៧ ខ្រកក្កដា បានបើកសន្និបាតបូកសរុបការងរ
រៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ អាណត្តិទី៤
ឆ្នោំ២០១៧នៅខ្រត្តព្រះសីហនុ។

តាមរយៈសន្និបាតន្រះបានវាយតម្ល្រថ ទោះបីជាការរៀបចំ
បោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់អាណត្តិទី៤ ឆ្នោំ២០១៧ 
សម្រចបាននូវលទ្ធផលជោគជ័យយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏នៅត្រមាន 
ចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនត្រូវដោះស្រយ ហើយជាការពិតគ្មានការ
បោះឆ្នោតណាមួយរៀបចំឡើងដោយល្អឥតខ្ចាះ ១០០% នោះ 
ទ្រ។ កតា្តាសំខាន់ៗ ដ្រលនាំឲ្យការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស
ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យដោយសារ 
កកា្តាចំនួន៧ ក្នុងនោះ ទី១. អំពីក្របខណ្ឌច្បាប់ និងបទបញ្ជា, ទី២. 
អំពីរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង, ទី៣. អំពីការចុះឈ្មាះបោះឆ្នោត ដើម្បី 
រៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មី, ទី៤. អំពីការអប់រំអ្នកបោះឆ្នោត និង 
សាធារណៈជន, ទី៥. អំពីការប្រើប្រស់ទូរទស្សន៍និងវិទ្យុរបស់រដ្ឋ, 
ទី៦. តមា្លាភាពន្រការផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលបឋម ន្រការបោះឆ្នោត 
និងទី៧.អំពីការដោះស្រយពាក្យបណ្តឹង។ ឯកឧត្តម សុិក ប៊ុន 
ហុក ប្រធាន គ.ជ.ប.បានបញ្ជាក់ក្នុងសន្និបាតន្រះថ នឹងយកបទ 
ពិសោធន៍ពីការបោះឆ្នោត  ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ន្រះទៅ
ក្រលម្អសម្រប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង តំណាងរាស្រ្តនៅឆ្នោំ 
២០១៨ ឲ្យកាន់ត្រល្អប្រសើរថ្រមទៀត។

ចំណ្រកសម្ត្រចក្រឡាហោម ស ខែង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី 
រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងមហផ្ទ្រ ដ្រលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបិទសន្និបាត 
ន្រះដ្ររបានលើកឡើងនូវអនុសាសន៍មួយចំនួន។ សម្ត្រចក្រឡា 
ហោម បានមានប្រសាសន៍ថ ក្នុងនាមរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា 
ក្រសួងមហផ្ទ្រ សូមកោតសរសើរ និងវាយតម្ល្រខ្ពស់ចំពោះថ្នោក់ដឹក
នាំ និងមន្ត្រី គ.ជ.ប. គ្រប់លំដាប់ថ្នោក់ អាជា្ញាធរ កមា្លាំងមានសមត្ថកិច្ច 
គណបក្សនយោបាយនានា អ្នកសង្ក្រតការណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិ 
អ្នកពាក់ព័ន្ធនានា ព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្ម្ររទាំងអស់ ដ្រលបាន 
ចូលរួមអនុវត្ត និងគោរពច្បាប់បោះឆ្នោត បទបញ្ជា នីតិវិធី និងក្រម        
សីលធម៌ាសម្រប់ការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសា្មារតីទទួលខុសត្រូវ 
និងភាពថ្ល្រថ្នូរធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ 

អាណត្តិទី៤ ន្រះ ទទួលបានលទ្ធផលដ៏ល្អប្រសើរទាំងលើទិដ្ឋភាព
ច្បាប់បច្ច្រកទ្រស ក្រមបរិយកាសសន្តិភាព មានស្ថិរភាព 
នយោបាយ សន្តិសុខ សណា្តាប់ធា្នោប់ និងមានសុវត្ថិភាពយ៉ាងល្អ 
ប្រសើរ។

សម្ត្រចក្រឡាហោមបានបញ្ជាក់ថ ចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោត 
ជាតិ  ឆ្នោំ១៩៩៣ រហូតមកទល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា
ឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នោំ២០១៧ កម្ពុជាបានធ្វើការបោះឆ្នោត  
តាមគោលការណ៍ន្រលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្យ ស្ររើពហុបក្ស ទាំងការ 
បោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ និងមិនផ្ទាល់យ៉ាងទៀងទាត់ ស្របតាម                  
រដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់បោះឆ្នោតសរុបចំនួន ១៣  ការបោះឆ្នោតរួចហើយ។ 
ផ្អ្រកតាមបទពិសោធន៍ជាអន្តរជាតិគ្មានប្រទ្រសណាមួយ ដ្រល       
បានរៀបចំចាត់ច្រងការបោះឆ្នោតបានល្អឥតខ្ចាះនោះឡើយ ។ 
ប៉ុន្ត្រទោះបីយ៉ាងន្រះក្តី នៅកម្ពុជាពីការបោះឆ្នោតមួយទៅការបោះ
ឆ្នោតមួយត្រូវបានមជ្ឈដា្ឋានជាតិ និងអន្តរជាតិ វាយតម្ល្រថ ការ                
បោះឆ្នោតបានប្រព្រឹត្តិទៅតាមគោលការណ៍ ន្រលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្យ 
ស្ររើពហុបក្សនៅកម្ពុជាកាន់ត្រមានភាពល្អប្រសើរ។ កាន់ត្របើក 
ចំហរ ក្រមការចូលរួមអង្ក្រតមើលដោយផ្ទាល់ពីភា្នោក់ងរគណ 
បក្សនយោបាយ និងអ្នកសង្ក្រតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិនានា 
នឹងកាន់ត្រមានសុវត្ថិភាព។

សម្ត្រចក្រឡាហោមបានបញ្ជាក់ទៀតថ សមិទ្ធផលដ្រល 
សម្រច បានទាំងន្រះ អាស្រ័យដោយយើងទាំងអស់គ្នោ ទាំងរាជ 
រដា្ឋាភិបាល គណៈកមា្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត គណបក្ស 
នយោបាយ  និងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ បានខិតខំរួមគ្នោធ្វើការក្រល
ម្អដំណើរការបោះឆ្នោតទាំងក្របខណ្ឌច្បាប់ និងក្របខណ្ឌបច្ច្រក 
ទ្រសពីការបោះឆ្នោតមួយ ទៅការបោះឆ្នោតមួយទៀត ដោយឈរ
លើមូលដា្ឋានន្រការប្រម្រប្រមូលអនុសាសន៍   និងធាតុចូលពីគ្រប់ 
មជ្ឈដា្ឋាន ព្រម ជាមួយការតាំងចិត្ត និងការចូលរួមប្រកបដោយភាព
សោ្មាះសពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទំាងអស់ សំដៅរួមគ្នោលើកកម្ពស់                    ដំណើរ 
ការបោះឆ្នោតតាមគោលការណ៍ន្រលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្យ ស្ររើ 
ពហុ បក្សនៅកម្ពុជា។

សម្ត្រចក្រឡាហោម ស ខែង បានរំលឹកថ នៅក្រយការ 
បោះឆ្នោត ជាតិឆ្នោំ២០១៣ គណបក្សនយោបាយដ្រលមានអាសនៈ
ក្នុងរដ្ឋសភាបានរួមគ្នោ ដើម្បីពិនិត្យ និងរៀបចំក្រទម្រង់សា្ថាប័នរៀបចំ
ការបោះឆ្នោតតាមរយៈការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដើម្បីឈន
ទៅរៀបចំច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅន្រគណៈកមា្មា-
ធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត សំដៅធានាឯករាជ្យភាព ស្វ័យភាព 
របស់គ.ជ.ប. ដ្រលជាសា្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោត។ ព្រមជាមួយ
ន្រះច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ និងច្បាប់ស្តី
ពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ក៏ត្រូវបានពិនិត្យ 
និងរៀបចំជាថ្មីដ្រលក្នុងក្របខណ្ឌច្បាប់ទាំងនោះ បានតម្រូវឲ្យ 
គ.ជ.ប. និងរាជរដា្ឋាភិបាលសហការគំទ្រគ្នោក្នុងការរៀបចំបញ្ជី
បោះឆ្នោតថ្មីឆ្នោំ២០១៦ សំដៅធានាឲ្យបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីន្រះកាន់ត្រ
មានភាពសុក្រឹត្យ និងមានការជឿទុកចិត្តថ្រមទៀតពីសំណាក់អ្នក
បោះឆ្នោត និងសាធារណៈជនគ្រប់មជ្ឈដា្ឋាន ៕
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 ថ្ង្រទី១៥ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត          
ងួន ញុិល  សមាជិកគណៈអចិន្ត្រយ៍គណៈកមា្មាធិការ  
កណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អនុប្រធានទី២ 
រដ្ឋសភា ន្រព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា និងជាប្រធានក្រុម   
ការងរគណបក្សថ្នោក់កណា្តាល ចុះជួយខ្រត្តកំពង់ធំ បាន
អញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំជាមួយ គណៈកមា្មាធិការគណ

បក្សប្រជាជនកម្ពុជា ស្រុកកំពង់សា្វាយ សរុបវត្តមានចំនួន ២៣នាក់ ។
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញុិល បានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់អង្គប្រជុំដោយបានបកស្រយអំពីលទ្ធផល ន្រការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុម  

ប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ពីថ្ង្រទី៤ ខ្រមិថុនា ឆ្នោំ២០១៧ ក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទ្រស ដ្រលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ទទួលបាន 
ជោគជ័យ ។ ន្រះបានបញ្ជាក់ថ ប្រជាជនកម្ពុជានៅត្រផ្តល់ការទុកចិត្តមកលើគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងការដឹកនាំប្រទ្រសជាតិ បន្តទៀត ។

ថ្ង្រទី១៤ ខ្រកក្កដា ឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្រនីយ៍ឧបនាយក 

រដ្ឋមន្ត្រី កែ គឹមយ៉ែន សមាជិកគណៈអចិន្ត្រយ៍ គណៈកមា្មា   

ធិការកណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធានអាជា្ញាធរជាតិ  

ប្រយុទ្ធប្រឆំងគ្រឿងញៀន ឯកឧត្តម សួន បវរ អភិបាល   

គណៈអភិបាលខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យ និងមន្ត្រីក្រុមការងរបាន

អញ្ជើញទៅថ្វាយបង្គំ និងសួរសុខទុក្ខព្រះគ្រូចៅអធិការគ្រូសូត្រ 

ឆ្វ្រង និងសា្តាំព្រះសង្ឃ គង់ចាំព្រះវស្សានៅវត្តស្រះកណា្តាល           

ថ្ង្រទី១៤ ខ្រកក្កដា ឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្រនីយ៍ ទៀ  បាញ់    
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រយ៍ គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណ-
បក្ស ប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តកី្រសួងការពារ      
ជាតិ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់
អគរទីចាត់ការកងរាជអាវុធហត្ថ នៅមជ្ឈមណ្ឌល ហ្វឹកហ្វឺនភ្នំ 
ជំរាយ ខ្រត្តកំពង់ឆ្នោំង។ ក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តមបានជួប    សំ-
ណ្រះសំណាលជាមួយកងទ័ពនៅទីនោះផងដ្ររ។

ខា្ចាស់ភូមិខា្ចាស់ឃុំបុស្បូវស្រុកព្រះន្រត្រព្រះ ខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យ និងបានជួបថ្ល្រងអំណរគុណប្រជាពលរដ្ឋដ្រលបានទៅចូល

រួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី៤ កន្លងទៅថ្មីៗន្រះ។

ថ្ង្រទី១៦ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៧ លោកជំទាវ                           
ម៉ែន សំអន សមាជិកាគណៈអចិន្ត្រយ៍ គណៈ    
កមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឧប-
នាយករដ្ឋមន្ត្រី     រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយ
រដ្ឋសភា - ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច បានអញ្ជើញជា

កិត្តិយសក្នុងពិធីស្រចសុគន្ធវារើព្រះគ្រូធម្មចរិយ វ៉្រង វុទ្ធី ព្រះរាជាគណថ្នោក់កិត្តិយស ព្រះចៅអធិការវត្តត្រជៈភ្នំស្រង់ 
ដ្រលបានទទួលគោរម្យងរជាព្រះព្រហ្ម បញ្ញា ដ្រលស្ថិតក្នុងឃុំស្រង់ ស្រុកគងពិសី ខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ ។
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ក្នុងខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៧ ន្រះ ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ សមាជិកគណៈអចិន្ត្រយ៍ 

គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ជាទ្រសាភិបាលធនាគរជាតិ

និងប្រធានក្រុមការងរថ្នោក់ជាតិចុះជួយស្រុកសន្ទុក បានចុះសំណ្រះសំណាល         

និងថ្ល្រងអរគុណចំពោះប្រជាប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងស្រុក ដ្រលបានទៅចូលរួមបោះ

ឆ្នោតជ្រើសរើសក្រមុប្រកឹ្សាឃុសំង្កាតអ់ាណត្តទិ៤ី បានគ្រប់គ្នោនងិបានអពំាវនាវឲ្យ 

ប្រជាពលរដ្ឋគំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាទៀត ដើម្បីបន្តដឹកនំាប្រទ្រសឆ្ពោះ

ទៅកាន់ការអភិវឌ្ឍ ។ នោះ ឯកឧត្តម និងលោកជំទាវក៏បាននាំយកទៀនព្រះវស្សា

ថ្ង្រទី ២៤ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ ២០១៧ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុក រា៉ែប៊ុន សមាជិក 
គណៈអចនិ្ត្រយ ៍  គណៈកមា្មាធកិារកណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពជុា រដ្ឋមន្ត្រកី្រសងួ 
អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ អមដំណើរដោយឯកឧត្តមរដ្ឋល្រខាធិការ អនុរដ្ឋល្រខាធិការ 
អគ្គនាយក និងមន្ត្រីជំនាញ បានអញ្ជើញពិនិត្យមើលសកម្មភាពសា្ថាបនាផ្លូវជនបទ 
ក្រលកៅស៊ូពីរជាន់ប្រភ្រទ (DBST) ប្រវ្រង ១៧ គ.ម. តភា្ជាប់ពីផ្លូវជាតិល្រខ ៦ 
ត្រង់ភូមិខា្ចាស់ ឃុំខា្ចាស់ ទៅភូមិដំរើឆ្លង ឃុំខា្នោពោធិ ឆ្លងកាត់ឃុំចំនួន ៣ 
ក្នុងស្រុកសូទ្រនិគម ខ្រត្តសៀមរាប ។ ផ្លូវន្រះគ្រងនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅចុង       
ឆ្នោំ ២០១៨ ។

គ្រឿងឧបភោគ បរិភោគ ទៀនវស្សា និងបច្ច័យទៅប្រគ្រនដល់ព្រះសង្ឃគង់ចាំព្រះវស្សាចំនួន ២៧វត្តក្នុងស្រុកសន្ទុកខ្រត្តកំពង់ធំផងដ្ររ។

ក្នុងខ្រកក្កដា ន្រះដ្ររ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្រនីយ៍ គន់ គីម សមាជិកគណៈ 

អចិន្ត្រយ៍ គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នាយស្រនាធិការ  

ចម្រុះកងយោធពលខ្រមភូមិន្ទ និងក្រុមការងរបានអញ្ជីញទៅសាកសួរសុខទុក្ខ  

ពិនិត្យសកម្មភាពការងរ និងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនខ្រត្តឧត្តរមានជ័យ។ ក្នុង   

ឱកាសនោះ ឯកឧត្តមក៏បានអញ្ជើញចូលទៅមើលការងរសាងសង់អគរសិក្សាថ្មី 

និងជួបសំណ្រះសំណាលជាមួយក្មួយៗ សិស្សសាលាន្រវិទ្យាល័យសំរោងស្ថិតនៅ 

ក្រុងសំរោង ខ្រត្តឧត្តរមានជ័យផងដ្ររ។

 ថ្ង្រទី២១ ខ្រកក្កដា ឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្រនីយ៍ មាស សុភា 
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រយ៍    គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជា អគ្គម្របញ្ជាការរងកងយោធពលខ្រមរភូមិន្ទ    ម្របញ្ជាការកងទ័ព 
ជើងគោក បានអញ្ជើញជួបសំណ្រះសំណាលនិងចូលរួមក្នុងពិធីបិទវគ្គ 
ហ្វឹកហ្វឺនក្រុមបាញ់កាំភ្លើងដ្រ លើកទី២៧ និងមា៉ារា៉ាតុនឆ្នោំ២០១៧ កងទ័ព        
ជើងគោកនៅបញ្ជាការដា្ឋានការពារកោះឆ្ន្ររ កងទ័ពជើងទឹកនាខ្រត្ត 
ព្រះសីហនុ។

ថ្ង្រទី២២ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តម ទែព ងន សមាជិក  

គណៈអចិន្ត្រយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល អនុប្រធានទី២ ព្រឹទ្ធសភា 

បាននាំយកទ្រយ្យទាន ទៀនវស្សា និងបច្ច័យទៅប្រគ្រនព្រះសង្ឃ 

គង់ចាំព្រះវស្សា និងពិនិត្យមើលការដា្ឋានសាងសង់ព្រះវិហរ នៅវត្ត 

ប្រំបីមុំ ឃុំប្រំបីមុំ ស្រុកទ្រំង ខ្រត្តតាក្រវ។
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ក្នុងខ្រកក្កដា ន្រះដ្ររ ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ សមាជិកគណៈ          

កមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិសា្ថានបាន

អញ្ជើញពិនិត្យមើលតំបន់ធម្មជាតិ តំបន់អភិរក្សនានានៅភាគខាងជើង 

និងពាយ័ព្យន្រប្រទ្រសកម្ពុជា។ ពីទីនោះលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការ   

ចូលរួមការពារអភិរក្សធម្មជាតិ និងសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរកម្សាន្ត

ទៅកាន់តំបន់ទាំងនោះផងដ្ររ។

 ថ្ង្រទី២២ ខ្រកក្កដា ឯកឧត្តម ថង សាវុន សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ   
កណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលគណៈអភិបាលខ្រត្តរតនគីរើ
បានចុះពិនិត្យវឌ្ឍនភាព ន្រការសាងសង់សំណង់អគរសិក្សាដ្រលជា   
អំណយដ៏ថ្ល្រថ្លារបសស់ម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៅស្រុក 
លំផត់ និងវឌ្ឍនភាពន្រការងរកសិកម្ម នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដី 
សម្បទានស្រដ្ឋកិច្ចហ័ងអាញ់លំផត់ និងអណ្តូងមាស។ ក្នុងឱកាសចុះ 
ពិនិត្យន្រះដ្ររ     ឯកឧត្តមអភិបាលខ្រត្តបានសម្រចជួយសាងសង់សា្ពោន 

ថ្ង្រទី២១ ខ្រកក្កដា ឯកឧត្តម ឯម សំអាន សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ  

កណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋល្រខាធិការក្រសួងមហផ្ទ្របាន  

អញ្ជើញជួបសំណ្រះសំណាលជាមួយកងកមា្លាំងនគរបាលជាតិនិងប្រកាស

តាំងស៊ប់ កមា្លាំងនគរបាល វគ្គទី២ នៅសាលានគរបាលជាតិ ភូមិភាគ ៣ 

នៅខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ ។ ជាមួយការកោតសរសើរឯកឧត្តមក៏បានរំលឹកដល់នគរ

បាលជាតិទាំងអស់ត្រូវគោរពឲ្យបាននូវវិន័យនិងសីលធម៌ា។

ថ្ង្រទី១៧ ខ្រកក្កដា ឯកឧត្តម ស សុខា សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ  

កណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលព្រវ្រង និង 

លោកជំទាវ បានចូលរួមជាមួយលោកជំទាវ ញ៉ែម សាខន           
ស ខែង ភរិយសម្ត្រចក្រឡាហោម ស ខែង កមា្លាំងសមត្ថកិច្ច 

និងក្រុមការងរជាច្រើនទៀត ចុះជួយស្ទូងស្រូវប្រជាកសិករក្នុង   

ស្រុកពោធិ៍រៀង ។

ថ្ង្រទី២១ ខ្រកក្កដា ឯកឧត្តម លឹម គានហែ សមាជិកគណៈ                   

កមា្មាធិការកណា្តាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិង

ឧតុនិយមបាន  អញ្ជើញពិនិត្យសា្ថានភាពទឹក និងការងរបង្កបង្កើនផល 

របស់ខ្រត្តនៅជុំវិញបឹងទន្ល្រសាប  ដ្រលជាខ្រត្តមានសកា្តានុពលលើដំណាំ

ស្រូវ ។ សកម្មភាពន្រះ ក៏ដើម្បពីិនិត្យពង្រីកគម្រងសាងសង់អាងទឹក          

និងប្រពន្ធ័ធារាសាស្ត្របន្ថ្រមទៀតនៅ ចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួន។

មួយកន្ល្រងស្ថិតនៅក្នុងឃុំល្បាំង១ ស្រុកលំផត់  ដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ ។
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ថ្ង្រទី២៧ ខ្រកក្កដា ឯកឧត្តម  ស ថាវី សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ 

កណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលន្រគណៈអភិបាលខ្រត្ត      

ឧត្តរមានជ័យ បានអញ្ជើញចុះទៅពិនិត្យសា្ថានភាពជំនន់ទឹកភ្លៀង នៅ 

ស្រុកត្រពាំងប្រសាទ និងស្រុកអន្លង់វ្រង។ លោកបានរំលឹកដល់មន្រ្តី                                        

មូលដា្ឋានឲ្យតាមដានបានជាប់ជាប្រចាំចំពោះសា្ថានភាពទឹកជំនន់ និង 

ត្រៀមលក្ខណៈសម្រប់ការជួយសង្រ្គោះ ។

 ថ្ង្រទី២៦ ខ្រកក្កដា ឯកឧត្តម ម៉ែ ធនិន សមាជិក                 

គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាល 

ន្រគណៈអភិបាលខ្រត្តពោធិ៍សាត់ បានបន្តទទួលដោះស្រយ 

បញ្ហាប្រឈមមួយចំនួន ដ្រលជាក្តីកង្វល់ទៅតាមសំណូមពរ 

របស់ប្រជាពលរដ្ឋ នៅមុនក៏ដូចជាក្រយមោ៉ាងការងររដ្ឋបាល។

ថ្ង្រទី២៦ ខ្រកក្កដា  ឯកឧត្តម ឈួរ ច័ន្ទឌឿន សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ

កណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលន្រគណៈអភិបាលខ្រត្តកំពង់

ឆ្នោំង បានអញ្ជើញចូលរួមបើកការដា្ឋានសាងសង់សួនច្បារថ្មីលើផ្ទ្រដី 

២,៣៩ហ.តស្ថិតក្នុងភូមិម៉ុងបារាំងសង្កាត់ប្អ្ររ។ ឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថ

ការបើកការដា្ឋានសាងសង់សួនច្បារថ្មីដ៏ធំន្រះ គឺបានដោយសារប្រទ្រស

យើងមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពព្រញល្រញនិងមានការអភិវឌ្ឍដ្ររ។

ព្រឹកថ្ង្រទី១៩ ខ្រកក្កដា ឯកឧត្តម សុខ លូ អភិបាលគណៈអភិបាល    

ខ្រត្តកំពង់ធំ បានអញ្ជើញជួបសំណ្រះសំណាលជាមួយព្រះសង្ឃ ប្រជា  

ពលរដ្ឋសិស្សានុសិស្សក្នុងពិធីល្រងកូនត្រីពូជ១០០គ.ក្រ ដ្រលមានចំនួន 

៤មុឺនក្បាល ក្នុងនោះ កូនត្រីឆ្ពិន ៣មុឺនក្បាល កូនត្រីកាហ្រ ៩ពាន់ក្បាល 

និង កូនត្រីកន្ធរ ១ពាន់ក្បាល ស្ថិតនៅសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រីអូរបុស្សមា្កាក់ 

ក្នុងភូមិត្រពាំងឬស្សី ឃុំត្រពាំងឬស្សី ស្រុកកំពង់សា្វាយ ។

នៅថ្ង្រទី២៨ ខ្រមិថុនា ឆ្នោ២ំ០១៧ គណៈកមា្មាធិការគណបក្សប្រជាជន

កម្ពជុា ខ្រត្តកំពត បានរៀបចំមិទ្ទញិអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរើយ៍លើក

ទី៦៦ ថ្ង្របង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពជុា(២៨ មិថុនា ១៩៥១-២៨ 

មិថុនា ២០១៧) ក្រមអធិបតីភាពឯកឧមត្ត ចាន់ ចែសា្តែ ប្រធាន  

គណៈកមា្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពជុា ខ្រត្តកំពត ដ្រលមានអ្នកចូល

រួមជាសមាជិកសមាជិកាគណបក្ស 3600 នាក់។
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ថ្ង្រទី០៤ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉ែណែត អនុ         
ប្រធានក្រុមការងរយុវជនគណបក្សថ្នោក់កណា្តាល និងជាអនុប្រធាន   
ក្រុមការងរថ្នោក់កណា្តាលចុះជួយខ្រត្តកំពង់ចាម និងខ្រត្តត្បូងឃ្មុំទទួល 
បន្ទុកការងរយុវជន បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីប្រគល់រង្វាន់ 
ជ័យលាភីយុវជនឆ្នើមជាវាគ្មិន គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្រុងកំពង់ចាម 

ថ្ង្រទី២៤ ខ្រមិថុនា ឆ្នោំ២០១៧ គណៈប្រតិភូក្រុមការងរយុវជន  
គណបក្សថ្នោក់កណា្តាល ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម យស ផានីតា្តែ សមា
ជិកក្រុមការងរយុវជនគណបក្សថ្នោក់កណា្តាល និងសមាជិក ៣រូប 
បានអញ្ជើញចូលរួម៖

- ពិធីបញ្ចូលសមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ចំនួន ១៥៧រូប 
នៅរដ្ឋធានីប៉្រកាំង សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។

- ពិធីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរើយ៍លើកទី៦៦ ថ្ង្របង្កើតគណបក្ស នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ដ្រលមានការចូលរួមអបអរសាទរពីតំណាង          
ក្រសួងទំនាក់ទំនងអន្ដរជាតិន្របក្សកុម្មុយនីសចិន យុវជនបក្សកុម្មុយនីសចិន និងមិត្តចិន ព្រមទាំងសមាជិក-សមាជិកាគណបក្ស ជាយុវនិស្សិត 
នៅរដ្ឋធានីប៉្រកាំង សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។

ថ្ង្រទី០១ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព សមា  

ជិកក្រុមការងរយុវជនគណបក្សថ្នោក់កណា្តាល និងជាប្រធានក្រុម         

ការងររៀបចំអង្គការចាត់យុវជនគណបក្សនៅប្រទ្រសអូស្រ្តាលី និង 

ណូវ៉្រលហ្ស្រឡង់ ន្រក្រុមការងររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណ

បក្សប្រជាជនកម្ពុជា នៅក្រប្រទ្រសបានប្ររព្ធខួបអនុស្សាវរើយ៍  

ថ្ង្រទី០៨ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៧ គណៈកមា្មាធិការគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជាប្រចាំប្រទ្រសអាល្លឺម៉ង់ និងឆ្រក រួមជាមួយសមាជិក សមាជិកា 
គណបក្ស និងយុវជនគណបក្សយ៉ាងច្រើនកុះករ បាននាំគ្នោប្ររព្ធពិធី 
អបអរសាទរខួបអនុស្សាវរើយ៍លើកទី៦៦ ថ្ង្របង្កើតគណបក្សប្រជាជន 
កម្ពុជា ក្រមអធិបតីភាព លោកជំទាវ ទូច សុផារដ្ឋ ប្រធានគណៈ  

ថ្ង្រទី០៨ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តម ងិន បាណាល់               
សមាជិកក្រុមការងរយុវជនគណបក្សថ្នោក់កណា្តាល និងជាប្រធាន         
ក្រុមការងរយុវជនគណបក្សខ្រត្តព្រវ្រង បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធី
ប្រកាសស្រចក្តីសម្រចបំព្រញបន្ថ្រម ក្រុមការងរយុវជនគណបក្ស
ខ្រត្តព្រវ្រង និងប្រកាសបញ្ចូលយុវជនស្រុកបាភ្នំជាសមាជិកថ្មីគណ

ថ្ង្រទី០២ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តម វ៉ែ ថន សមាជិកក្រុម   
ការងរយុវជនគណបក្សថ្នោក់កណា្តាល ប្រធានក្រុមការងរខ្រត្តចុះជួយ
ស្រុកព្រកប្រសព្វ និងជាប្រធានក្រុមការងរយុវជនគណបក្សខ្រត្ត          
បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរើយ៍លើក
ទី៦៦ ថ្ង្របង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដ្រលមានសមាជិក-
សមាជិកាចូលរួមចំនួន ២៤០នាក់ និងយុវជនបក្សស្រុក ៥០នាក់។

លើកទី៦៦ ថ្ង្របង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក្រមវត្តមានឯកឧត្តម កុយ គួង ប្រធានគណ:កមា្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាប្រចាំប្រទ្រស  

អូស្តា្រលី និងណូវ៉្រលហ្ស្រឡង់ និងឯកឧត្តម ហួរ ហាប់ ប្រធានក្រុមការងរតំបន់៣ ព្រមទាំងអនុប្រធាន និងសមាជិកក្រុមការងរមួយចំនួនទៀត 

ដ្រលមានសមាជិកចូលរួមចំនួន ៥០០នាក់។

ដ្រលមានវត្តមានអញ្ជើញចូលរួមពីបណា្តាក្រុមជនបង្គាលក្រុមការងរថ្នោក់កណា្តាលចុះជួយខ្រត្តកំពង់ចាម និងខ្រត្តត្បូងឃ្មុំ។

កមា្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រចាំសាធារណៈរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ និងឯកឧត្តម ហួត ហាក់ សមាជិកក្រុមការងរយុវជនគណបក្សថ្នោក់ 
កណា្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបក្សប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុប។

បក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្រមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ស សុខា តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលព្រវ្រង ឯកឧត្តម ជា សុមែធី សមាជិកគណ:កមា្មាធិការកណា្តាល 
និងជាអនុប្រធានគណកមា្មាធិការបក្សខ្រត្ត អ្នកចូលរួមចំនួន ២៣០នាក់។
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ថ្ង្រទី១៦ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៧  គណៈកមា្មាធិការគណបក្សប្រជាជន

កម្ពុជាប្រចាំនៅចក្រភពអង់គ្ល្រស បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយ ដើម្បីអបអរ

សារទរខួបអនុស្សាវរើយ៏លើកទី ៦៦ ថ្ង្របង្កើតគណបក្សប្រជាជន 

កម្ពុជា និងលទ្ធផលន្រការបាះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ 

អាណត្តិទី៤ កាលពីថ្ង្រទី៤ ខ្រមិថុនា ឆ្នោំ២០១៧  ផ្សព្វផ្សាយស្រចក្តី

ណ្រនាំស្តីពីកិច្ចការអាទិភាពមួយចំនួនចំពោះមុខ និងស្រក្តីថ្ល្រងការណ៍

ថ្ង្រទី០៧ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៧ លោក សោម ពិសិដ្ឋ សមាជិក          
ក្រុមការងរយុវជនគណបក្សថ្នោក់កណា្តាល និងជាអភិបាលរង 
ខ្រត្តក្រប បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសសុពលភាព សមាជិក 
ក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ និងប្រកាសឈ្មាះប្រធានក្រុមប្រឹក្សា ចៅសង្កាត់ 
រងទី១ និងចៅសង្កាត់រងទី២ ក្នុងអាណត្តិទី៤ ន្ររដ្ឋបាលសង្កាត់ក្រប 
ក្រុងក្រប ខ្រត្តក្រប។

ថ្ង្រទី០៩ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តម ភុន សារពែជែ សមា
ជិកក្រុមការងរយុវជនគណបក្សថ្នោក់កណា្តាល និងជាប្រធានក្រុម  
ការងរយុវជនគណបក្សខ្រត្តកំពត បានបើកកិច្ចប្រជុំក្បាលមា៉ាសុីន                     
ដើម្បីពិភាក្សាការងរយុវជនគណបក្សប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆមាសទី១ 
ក្រមវត្តមាន លោក អ៊ុក ឡាយ អនុប្រធានគណៈចលនាមហជន        

ថ្ង្រទី២៤ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តម សែី សុភ័ក្តែ សមាជិក
ក្រុមការងរយុវជនគណបក្សថ្នោក់កណា្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងរ
យុវជនគណបក្សខ្រត្ត រួមជាមួយ ឯកឧត្តម អុឹង គឹមលាង សមាជិក         
ក្រុមការងរយុវជនគណបក្សថ្នោក់កណា្តាល បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា
ជាមួយ ក្រុមយុវជនគណបក្សសង្កាត់-ម្រភូមិ/អនុភូមិ ទូទាំងក្រុង 
កំពង់ចាម ដើម្បីបូកសរុបការងរបោះឆ្នោតកន្លងមក  ដ្រលមានអ្នក 
ចូលរួមចំនួន ១៥០នាក់។ 

ថ្ង្រទី១៦ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៧ ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ សមាជិកក្រុម

ការងរយុវជនគណបក្សថ្នោក់កណា្តាល និងជាប្រធានជនបង្គាលយុវជន

ស្រុកចំការលើ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីជួបសំណ្រះសំណាលជា        

មួយសកម្មជនយុវជនគ្រប់ថ្នោក់របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងស្រុក    

ចំការលើ ខ្រត្តកំពង់ចាម ដើម្បីថ្ល្រងអំណរគុណ និងសា្ដាប់ពីវឌ្ឍនភាព 

ថ្ង្រទី១៤ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៧ ក្រុមការងរយុវជនគណបក្សប្រជា
ជនកម្ពុជាខ្រត្តកំពត ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ភុន សារពែជែ សមា 
ជិកក្រុមការងរយុវជនគណបក្សថ្នោក់កណា្តាល និងជាប្រធានក្រុមការ
ងរយុវជនគណបក្សខ្រត្តកំពត បានអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខ និងផ្តល់ 
អំណយមួយចំនួនជូនដល់លោក សូ សុណា សមាជិកក្រុមការងរ 
យុវជនខ្រត្ត ដ្រលសម្រកព្យាបាលនៅមន្ទីរព្រទ្យបង្អ្រកខ្រត្តកំពត។

និងជាសមាជិកគណៈកមា្មាធិការគណបក្សខ្រត្តកំពត ដ្រលមានការចូលរួមពីសមាជិក សមាជិកា ន្រក្រុមការងរយុវជនគណបក្សខ្រត្តកំពត។

ស្តីពីលទ្ធផលន្រកិច្ចប្រជុំសន្និសីទអន្តរជាតិន្រគណបក្សនយោបាយនៅអាសុី(ICAPP) លើកទី២៨ នៅទីក្រុងស្រអ៊ូល សាធារណរដ្ឋកូរ៉្រ   និងអបអរ

សាទរការបញ្ចូលតំបន់ប្រសាទសម្បូរព្រគុកទៅក្នុងបញ្ជីប្រតិកភណ្ឌពិភពលោក ព្រមទាំងរៀបចំពិធីបញ្ចូលសមាជិកថ្មីរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ចំនួន ១៩ នាក់។

ការងរ និងដាក់ទិសដៅអនុវត្តបន្ត សំរាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នោំ២០១៨ ដ្រលមានសមាជិកចូលរួមចំនួន ៣៧២នាក់។
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សមិទ្ធផលសំខាន់ៗមួយចំនួននេវិស័យសេដ្ឋកិច្ច

មកដល់បច្ចុប្បន្នន្រះ សា្ថាប័នរូបីយវត្ថុអន្តរជាតិសំខាន់ៗ រួមទាំង 
សា្ថាប័នស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា នៅត្របន្តធ្វើការព្យាករណ៍កំណើនស្រដ្ឋកិច្ច
កម្ពុជាមានភាពរឹងមាំស្ថិតក្នុងរង្វង់ ៧ % ក្នុងឆ្នោំ២០១៧ និង 
ឆ្នោំ២០១៨ ដោយសារការងើបឡើងវិញន្រវិស័យកសិកម្មប្រមាណ 
២% កំណើនរឹងមាំន្រវិស័យ  ឧស្សាហកម្មប្រមាណ ១០,៧% 
កំណើនវិស័យស្រវាកម្ម ប្រមាណ ៦,៥% ។ កម្ពុជាអាចគ្រប់គ្រង  
អត្រអតិផរណាឲ្យស្ថិតក្នុងកម្រិតអាចគ្រប់គ្រងបាន ពោលគឺ 
ប្រមាណ ៣,៥% ក្នងុឆ្នោ២ំ០១៧ន្រះ នងិប្រមាណ ៣,៨% នៅក្នងុឆ្នោ ំ
២០១៨ ។ 
 រយៈព្រល ៦ខ្រ ក្នុងឆ្នោំន្រះ អង្ករកម្ពុជា ត្រូវបាននាំច្រញសរុប 

ចំនួន ២៨៨.៥៦២ តោន ទៅកាន់ ៥៦ ប្រទ្រស។ បើធៀបនឹងរយៈ 
ព្រល ៦ខ្រ ឆ្នោំមុន គឺការនាំច្រញអង្ករ បានកើនឡើង ៧,៦០%។ 
កាលព ី ៦ខ្រក្នងុឆ្នោ២ំ០១៦ ការនាចំ្រញអង្ករ មានចនំនួ ២៦៨.១៩០ 
តោន។ អង្ករកម្ពុជា ដ្រលបាននាំច្រញរយៈព្រល ៦ខ្រ ក្នុងឆ្នោំន្រះ 
គឺប្រទ្រសចិន ឈរលំដាប់ទី១ ( ៩៤.៧២០ តោន ) ប្រទ្រសបារាំង 
ឈរលំដាប់ទី២ ( ៣៧.៣២១ តោន ) ប្រទ្រសប៉ូឡូញ ឈរលំដាប់ 
ទី៣ ( ២.៦៣៩ តោន ) ប្រទ្រសអង់គ្ល្រស ឈរលំដាប់ទី៤ ( ២១. 
២៦៩ តោន ) ប្រទ្រសនីដឺឡ្រន ឈរលំដាប់ទី៥ ( ១៤.៨៩៤ តោន ) 
ប្រទ្រសប៊្រលហ្សិក ឈរលំដាប់ទី៦ ( ១១.៤៣២ តោន ) ប្រទ្រស 
ឆ្រក ឈរលំដាប់ទី៧ ( ៩.៩០៧ តោន ) ប្រទ្រសកាបុង ឈរ 
លំដាប់ទី៨ ( ៨.៨៨២ តោន ) ប្រទ្រសមា៉ាឡ្រសុី ឈរលំដាប់ទី៩ 
( ៨.១៣០ តោន) និងប្រទ្រសអ៊ីតាលី ឈរលំដាប់ទី១០ ( ៧.០៩៩ 
តោន )។  ក្រសួងកសិកម្ម រុកា្ខោប្រមាញ់ និងន្រសាទ ក៏បានប្រកាសថ 
បច្ចុប្បន្ន ការនាំច្រញអង្ករ មានចំនួន ៧២ ក្រុមហ៊ុន។ ដោយឡ្រក 
ក្នុងខ្រមិថុនា ឆ្នោំ២០១៧ ក្រសួងកសិកម្ម បានប្រកាសថ ការនាំ 
អង្ករច្រញ តាមរយៈច្រកច្រញ-ចូលត្រមួយ គឺមានបរិមាណសរុប 
ចំនួន ៣០.៩២៥តោន ដ្រលមានការថយចុះចំនួន ២.៩៣៧ តោន 

( ៩,៥០% ) ធៀបនងឹបរមិាណនាចំ្រញអង្ករ ក្នងុខ្រមថិនុា ឆ្នោ២ំ០១៦។
 ក្រសួងកសិកម្ម បានប្រកាសថ ក្នុងការងរ អាជីវកម្ម និង 

ផលិតកម្មកៅស៊ូ នៅរយៈព្រល ៦ខ្រ ក្នុងឆ្នោំ២០១៧ មានចំនួនសរុប 
១៧២.៦៨៤ ហិកតា ក្នុងនោះ ផ្ទ្រដីចមា្ការកៅស៊ូ សរុប ៤៣៣.៨២៧ 
ហ.ត។ រើឯការផលិតអនុវត្តបានប្រចាំខ្រ មានចំនួន ៩២.៣៧៩ 
តោន និងបញ្ច្រញលក់ប្រចាំខ្រមានចំនួន ៦៥.៥៥៦ តោន។ 

របាយការណ៍បង្ហាញថ សព្វថ្ង្រន្រះ ចមា្ការកៅស៊ូកសិឧស្សាហកម្ម 
រដ្ឋ មាន ១ គឺវិទ្យាសា្ថានស្រវជ្រវកៅស៊ូកម្ពុជា ដ្រលមានផ្ទ្រដី អាជីវកម្ម 
៥៨៣ ហ.ត ផ្ទ្រដីចមា្ការកៅស៊ូសរុប ៧៧៦ ហ.ត ផលិតផលអនុវត្ត 
បានប្រចាំខ្រ ២២៤ តោន និងបញ្ច្រញលក់ប្រចាំខ្រ ១៥០ តោន។

ចំណ្រកចមា្ការកៅស៊ូកសិឧស្សាហកម្មឯកជន មានចំនួន ៩ 
ក្រុមហ៊ុន រួមមាន៖ ១-ក្រុមហ៊ុន សុភក្តិនីកា អ៊ិនវ្រសម្រន គ្រុប។ 
២-ក្រុមហ៊ុន ស្វីហ្វរា៉ាប់ប៊ី លីមីធីត ( រតនគិរើ ) ។  ៣-ក្រុមហ៊ុន ចមា្ការ 
កៅស៊ូតាបា៉ាវ ។៤-ក្រុមហ៊ុន ឡុង ស្រង ។  ៥-ក្រុមហ៊ុន ចមា្ការកៅស៊ូ 
ម្រមត់ ខូអិលធីឌី ។ ៦-ក្រុមហ៊ុន ស្វីហ្វរើសសស៍ ( ស្នួល )។ 
៧-ក្រុមហ៊ុន អានមា៉ាឌី គ្រុប ( ពាមជាំង រមាសហ្រក ) ។ ៨-ក្រុមហ៊ុន 
អានមា៉ាឌី គ្រុប ( ចមា្ការអណ្តូង ) និង៩-ក្រុមហ៊ុនក្រក ( ខ្រមបូឌា ) 
ខូអិល ធីឌី។ ក្រុមហ៊ុនឯកជនទាំង ៩ន្រះ មានផ្ទ្រដីអាជីវកម្មកៅស៊ូ 
សរុប ៣២.១០១ ហ.ត ផ្ទ្រដីចមា្ការកៅស៊ូសរុប ៥២.៨៥១ ហ.ត 
ផលិតផលអនុវត្តបានប្រចាំខ្រ ៣៦.៨៥៥ តោន និងបញ្ច្រញលក់ 
ប្រចាំខ្រ មានចួន ១១.៥០៦ តោន។ ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគលើសម្បទាន
ដីស្រដ្ឋកិច្ច មានផ្ទ្រដីអាជីវកម្មកៅស៊ូ ចំនួន ៤៤.៦០០ ហ.ត ផ្ទ្រដី 
ចមា្ការកៅស៊ូសរុប ២២៥.៩០០ ហ.ត ផលិតផលអនុវត្តបាន 
១១.៨០០ តោន និងបញ្ច្រញលក់ប្រចាំខ្រ ១១.៣០០ តោន។ 
ដោយឡ្រក ក្រុមហ៊ុន ចមា្ការកៅស៊ូគ្រួសារ មានផ្ទ្រដីអាជីវកម្មសរុប 
៩៥.៤០០ ហ.ត ផ្ទ្រដីចមា្ការកៅស៊ូសរុប ១៥៤.៣០០ ហ.ត 
ផលិតផលអនុវត្តបានប្រចាំខ្រ មានចំនួន ៣២.២០០ តោន 

ការនាំច្រញអង្គរកម្ពុជាមានការកើនឡើងនៅក្នុងរយៈព្រល៦ ខ្រដើមឆ្នោំន្រះ រយៈព្រល ៦ខ្រ ដើមឆ្នោំេនះការងរអាជិវកម្ម និងផលិតកម្មកៅស៊ូមានកំណើនឡើងវិញ
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និងបញ្ច្រញលក់ប្រចាំខ្រ មានចំនួន ៣១.៦០០ តោន។
សម្រប់ឆមាសទី១ ក្នុងឆ្នោំ២០១៧ ន្រះ តម្ល្រកៅស៊ូជាមធ្យម 

១៤៥០ ដុលា្លារអាម្ររិក ក្នុង ១តោន។ ដូច្ន្រះសរុបរយៈព្រល ៦ខ្រ 
ក្នុងឆ្នោំ២០១៧ ផលិតកម្មកៅស៊ូ រាប់ទាំងចមា្ការរដ្ឋ ចមា្ការក្រុមហ៊ុន 
ឯកជន ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគលើសម្បទានដីស្រដ្ឋកិច្ច និងក្រុមហ៊ុន 
ចមា្ការកៅស៊ូគ្រួសារ ដ្រលបានបញ្ច្រញលក់ សរុបចំនួន ៦៥.៥៥៦ 
តោន គទឺទលួបានចណំលូសរបុ ៩៥.០៥៦.២០០ ដលុា្លារអាម្ររកិ។
 របាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មរុកា្ខោប្រមាញ់ និងន្រសាទ    

ដ្រលបានផ្សព្វផ្សាយក្នុងខ្រកក្កដា ន្រះ បង្ហាញថ ចំណូលព្រឈើ 
សម្រប់ឆមាសទី១ ឆ្នោំ២០១៧ន្រះ គឺចំណូលពីថ្ល្រសួយសារផល 
អនុផលព្រឈើ សរុបចំនួន ១៦.៩៥៣.៤៧៧.០៦១ រៀល 
និងចំណូលពីស្រវាសាធារណៈចំនួន ២.៧១១.៥៩៧.៧៥៤ រៀល 
និង៩៩ ២០៤,៨៥ ដុលា្លារអាម្ររិក សរុបគិតជាដុលា្លារ ៤ ៨៩១ 
៧៨០,២៣ ដុលា្លារ។

របាយការណ៍ដដ្រល ក៏បានបង្ហាញពីការផ្តល់ទិដា្ឋាការអាជា្ញាប័ណ្ណ 
នាំច្រញផល អនុផលព្រឈើ ជូនក្រុមហ៊ុនចំនួន ៨ មានបរិមាណ 
ឈើក្រច្ន្រ ចំនួន ៦ ៣៦៤ ម៉្រត្រគូប ជ័រទឹកចំនួន ៨៨ តោន 
និងធ្យូងអាកាស្យា ចំនួន ២៧ តោន ព្រមទាំងបានផ្តល់ទិដា្ឋាការ  
អាជា្ញាប័ណ្ណនាំចូល ចំនួន ៤ ក្រុមហ៊ុន ដ្រលមានបរិមាណផលិត ផល 
ឈើក្រច្ន្រសរុបចំនួន ៣ ២០៩ ម៉្រត្រគូប។ ក្រុមហ៊ុនចំនួន ៥ 
បាននាំច្រញផលិតផលរានទ្រវតា និងឈើក្រច្ន្រទៅក្រប្រទ្រស 
មានបរិមាណសរុប ចំនួន ៤ ៧៤១ ម៉្រត្រគូប និងជ័រទឹកចំនួន ៦៨ 
តោន។ ក្រុមហ៊ុនចំនួន ៤ បានធ្វើការនាំចូលឈើ Poplar Lumber 
Radiata MDF Wood Pan Chanfuta Umbila ពីប្រទ្រស 
ញូហ្សីល្រន ចិន សហរដ្ឋអាម្ររិក កូរ៉្រ មូសំបិច និងប្រទ្រស 
នីហ្ស្ររើយ៉ា សរុបចំនួន ២ ៣៣៧ ម៉្រត្រគូប។ 

ក្នុងរយៈព្រលន្រះដ្ររក្រសួងក៏បានលើកឡើងពីការផ្តល់លិខិត
បើកផ្លូវដឹកជញ្ជូនផល អនុផលព្រឈើ ជូនក្រុមហ៊ុនចំនួន ២១ 
និងអតិថិជន ចំនួន ១នាក់ មានឈើហ៊ុបមូលចំនួន ២៦ ៨៩៥ 
ម៉្រត្រគូប, ឈើអារចំនួន ៧៩៨ ម៉្រត្រគូប, ឈើល្រខ១ ចំនួន ៨ ០០០ 
ម៉្រត្រគូប, ឈើជ្រុង ចំនួន ១ ៨៣៩ ម៉្រត្រគូប, កូនក្រឡឹង ចំនួន 
៥៩៨ ម៉្រត្រគូប, កូនឈើចំនួន ៦៦៨ ០៦៨ ដើម, អុសចម្រុះ ចំនួន 
៥៧ ៧៩៤ ស្ទ្ររ ,ជ័រទឹកចំនួន ៦៣៨ តោន ឬស្សីចំនួន ៥០៣ តោន 
និងជន្លង់ម្រច ចំនួន ៦ ៥៥៥ ដើម។
 ក្នុងរយៈព្រល ៥ខ្រ ឆ្នោំ២០១៧ ទ្រសចរអន្តរជាតិមក 

ទស្សនាកម្ពុជាមានចំនួន ២,៣លាននាក់ កើន១២% បើធៀបនឹង 
រយៈព្រលដូចគ្នោឆ្នោំ២០១៦ ។ តាមការព្យាករណ៍ កម្ពុជានឹងស្រូប 
បានភ្ញៀវ ទ្រសចរអន្តរជាតិ ៥,៥លាននាក់ នៅឆ្នោំ២០១៧ន្រះ ។
 ក្នុងរយៈព្រល ៧ខ្រដើម ឆ្នោំ២០១៧ គិតចាប់ពីខ្រមករា 

រហូលដល់ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៧ ចំនួនភ្ញៀវទ្រសចរ ដ្រលទិញ 
បណ័្ណចលូទស្សនារមណយីដា្ឋាន អង្គរមានចនំនួ ១.៤១៥. ៧៦៩នាក ់
កើនឡើង១២.៣៤% បើប្រៀធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគ្នោឆ្នោំ ២០១៦។ 
ចំណូលដ្រលប្រមូលបាន ពីការលក់ប័ណ្ណចូលទស្សនារមណីយដា្ឋាន
អង្គរ ក្នងុរយៈព្រល៧ខ្រ ឆ្នោ២ំ០១៧ន្រះ មានចនំនួ ៦០.៣៩១.៦៥៦ 

ដុលា្លារ កើនឡើង៦៨.៣៣ភាគរយ ន្រះបើធៀបនឹងឆ្នោំ២០១៦។
 គិតត្រឹមដំណាច់ខ្រមិថុនា ន្រះ សហគ្រសគ្រឹះសា្ថានកាត់ដ្ររ

មានចំនួនសរុប ១.១៤២ មានកម្ម ករនិយោជិតសរុប ៧៣០.១៥៨នាក់ 
សហគ្រសគ្រឹះសា្ថានក្រពីកាត់ដ្ររមានចំនួនសរុប ៧.២៩០ មាន 
កម្មករនិយោជិតសរុប ៣៧៥.២៦៥នាក់ ។
 ឆមាសទី១ ឆ្នោំ២០១៧ អគ្គនាយកដា្ឋានគយ និងរដា្ឋាករកម្ពុជា 

ប្រមូលចំណូលបានសរុប ៣.៧០៥ ប៊ីលានរៀល ស្មើនឹងប្រមាណ 
៩១៥លានដុលា្លារអាម្ររិក សម្រចបាន ៥២% ន្រផ្រនការ 
ឆ្នោំ២០១៧ ដ្រលកំណត់ដោយច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រប់ការគ្រប់
គ្រងប្រចាំឆ្នោំ២០១៧ ។ ចំណូលន្រះកើនឡើងប្រមាណ ៣% បើ 
ធៀបនឹងឆមាសទី១ ឆ្នោំ២០១៦ ។
 ខ្រមិថុនា ឆ្នោំ២០១៧ អគ្គនាយកដា្ឋានពន្ធដាប្រមូលបាន  

ចំណូលពន្ធអាករគ្រប់ប្រភ្រទចំនួន ៥១០ពាន់លានរៀល ឬប្រមាណ 
១២៧,៦២ លានដុលា្លារអាម្ររិក។ ដោយឡ្រកក្នុងឆមាសទីមួយ 
ឆ្នោំន្រះ ចំណូលពន្ធ-អាករសរុបដ្រលប្រមូលបានចំនួន៤ ៧៦៩,៦២ 
ពាន់លានរៀល ឬប្រមាណ១១៩២,៤០លានដុលា្លារស្មើនឹង៦៩,៤៩%
ន្រគោលដៅកំណត់ដោយច្បាប់។ ចំណូលន្រះ ប្រសិនបើប្រៀបធៀប
នឹងរយៈព្រលដូចគ្នោន្រឆ្នោំ២០១៦ ឃើញថចំណូលពន្ធ-អាករគ្រប់ 
ប្រភ្រទសម្រប់រយៈព្រល៦ ខ្រឆ្នោំន្រះ មានការកើនឡើង 
១.០៦០,២៥ពាន់លានរៀល ឬប្រមាណ២៦៥,០៧លានដុលា្លារឬ
ស្មើនឹងអត្រកំណើន ៣២,១៤% ។
 ក្នុងរយៈព្រល៦ខ្រ ដើមឆ្នោំន្រះ ក្រសួងរៀបចំដ្រនដី នគរូប-

នីយកម្ម និងសំណង់បានអនុម័តលើគម្រងសាងសង់ទូទាំង 
ប្រទ្រសសរុប ១៥២៣គម្រង កើនឡើង ២៨,៧% ឯតម្ល្រសរុប 
មាន ៤,៩៤ ពាន់លានដុលា្លារ កើនឡើង ២៧% ធៀបនឹងរយៈព្រល 
ដូចគ្នោឆ្នោំ២០១៦ ។ 

  ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យអន្តរជាតិសុីប៊ីអ័អ៊ី ខ្រមបូឌានៅកម្ពុជា
បានបង្ហាញនូវលទ្ធផលន្រការសិក្សាមួយរបស់ខ្លួន កាលពីព្រល 
ថ្មីន្រះថ អគរការិយល័យដ្រលបានផ្គត់ផ្គត់ចូលទីផ្សារមានកំណើន 
១២,៥០% បើធៀបរយៈព្រលដូចគ្នោកាលពីឆ្នោំមុន ដ្រលមាន 
ទំហំការិយល័យសរុបចំនួន ៣៥.០០០ម៉្រត្រការ៉្រ ហើយ ទំហំន្រ
ការប្រើប្រស់សរុបស្ថិតក្នុងរង្វង់៧៥ទៅ៧៦% ន្រផ្ទ្រក្រឡាសរុប ។  
តម្រូវការប្រើប្រស់អគរការិយ ល័យមានការកើនឡើង ប៉ុន្ត្រដោយ
សារការផ្គត់ផ្គង់កើនឡើងខា្លាំង បានធ្វើឲ្យអត្រប្រើប្រស់រួមធា្លាក់ចុះ 
បន្តិច ហើយតម្ល្រន្រការជួលក៏មានការធា្លាក់ចុះបន្តិចផងដ្ររ ។ នៅ
ឆ្នោំន្រះក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនបានពង្រីក ទីផ្សាររបស់ពួកគ្រ ដ្រលធ្វើឲ្យ
តម្រូវការអគរការិយល័យកើនឡើង ប៉ុន្ត្រភាគច្រើនជាក្រុមហ៊ុន 
ក្នុងស្រុក ច្រើនជាងក្រុមហ៊ុនបរទ្រស។
 ចំណ្រកសមាគមអ្នកវាយតម្ល្រ និងភា្នោក់ងរអចលនវត្ថុកម្ពុជា

បានបញ្ច្រញរបាយការណ៍ឲ្យដឹងថ អគរការិយល័យកម្រិត 
ប៊ី(B) និងសុី(C)មានតម្រូវការប្រើប្រស់កើនឡើង ដោយសារ 
ក្រុមហ៊ុនភាគច្រើន បានប្តូររបៀបរបស់ខ្លួនពីការជួលផ្ទះវើឡា 
ឬផ្ទះល្វ្រងធ្វើជាការិយល័យ មកជួលអគរការិយល័យប្រើប្រស់ 
ជំនួសវិញ ទើបធ្វើឲ្យទីផ្សារការិយល័យមានភាពល្អប្រសើរ ៕
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រាជរដា្ឋាភិបាលសម្រប់នីតិកាលទី៥ ដឹកនាំដោយសម្ដ្រចអគ្គ- 

មហស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន បានជំរុញការអនុវត្តកម្មវិធី           

កំណ្រទម្រង់សុីជម្រលើគ្រប់វិស័យប្រកបដោយផ្ល្រផ្កា  ក្នុងនោះ      

កំណ្រទម្រង់ការគ្រប់គ្រងចំណូលពន្ធមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ក្នុង 

ការរួមចំណ្រកជំរុញកំណើនស្រដ្ឋកិច្ច ការលើកស្ទួយជីវភាពមន្ត្រី 

រាជការ កងកមា្លាំងប្រដាប់អាវុធ ក៏ដូចជាប្រជាជនទូទៅ ព្រមទាំង 

ការពង្រឹងខឿនការពារជាតិ ការពារប្រទ្រសរបស់ កម្ពុជា ។

រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា  បានដាក់ច្រញនូវគោលនយោបាយស្តីពី 

«យុទ្ធសាស្ត្រ កៀរគរចំណូលរយៈព្រលមធ្យម ២០១៤-២០១៨» 

ដើម្បីផ្សារភា្ជាប់នៅនឹងចក្ខុវិស័យន្រការអភិវឌ្ឍកម្ពុជា ដោយផ្តាត

លើការប្រមូលចំណូលក្នុងស្រុកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងភាព 

ស័ក្កិសិទ្ធិ សំដៅឆ្លើយតបឲ្យបានសមស្របទៅនឹងតម្រូវការអភិវឌ្ឍ

ស្រដ្ឋកិច្ចសង្គមប្រកបដោយចីរភាព។ យុទ្ធសាស្ត្រន្រះផ្តាតលើ 

គោលការណ៍សំខាន់ចំនួនបួនគឺ ទីមួយ ប្រមូលឲ្យអស់លទ្ធភាពនូវ

សកា្តានុពលប្រមូលចំណូល ដ្រលមាននាព្រលបច្ចុប្បន្ន ទីពីរ មិន 

បង្កើត ប្រភ្រទចំណូលពន្ធថ្មី ទីបី មិនដំឡើងអត្រពន្ធ និងអាករលើ

កល្រងត្រក្នុងករណីប៉ះប៉ូវដល់ការបាត់បង់ចំណូល និងការការពារ 

សុខភាព ឬការការពារបរិសា្ថាន និងទីបួន ធានាឲ្យបាននូវភាព 

ងយស្រួល សមធម៌ា និងយុត្តិធម៌ា ព្រមទាំងធានាប្រសិទ្ធភាព 

តមា្លាភាព នងិគណន្រយ្យភាព ក្នងុការគ្របគ់្រង នងិប្រមលូ ចណំលូ។ 

យោងតាមរបាយការណ៍ស្តីពីចំណូល បានបង្ហាញពីភាពល្អ  

ប្រសើរន្រការប្រមូលចំណូលកន្លងមក ដ្រលមានការកើនឡើង 

ជារៀងរាល់ឆ្នោំ ប៉ុន្ត្រ យ៉ាងណាក៏ដោយវាក៏បានបង្ហាញ ពីភាពចនោ្លាះ 

ប្រហោងជាច្រើនរបស់សា្ថានប័នកៀរគរចំណូល  ដ្រលទាមទារឲ្យ 

បន្តពង្រឹងការគ្រប់គ្រងចំណូលពន្ធ និងការក្រទម្រង់សុីជម្រលើ 

គ្រប់ផ្ន្រកគ្រប់វិស័យ ។ ថ្ល្រងនៅក្នុងកម្ម  វិធីកំណ្រទម្រង់ការគ្រប់គ្រង 

ហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ និងការប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការយុទ្ធសាស្ត្រ 

កៀរគរចំណូលរយៈព្រលមធ្យម ២០១៤-២០១៨ នាព្រលកន្លង 

មកន្រះ សម្ដ្រចអគ្គមហស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋ 

មន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានជំរុញឲ្យមន្ត្រីសា្ថាប័នជំនាញ 

ប្រមូលចំណូលគ្រប់ផ្ន្រកខិតខំអនុវត្តការងរប្រកបដោយការយក

ចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុត ក្នុងគោលដៅកៀរគរចំណូលឲ្យបានកាន់ត្រ

ច្រើន និងតមា្លាភាព។ ទន្ទឹមន្រះ រាជរដា្ឋាភិបាលក៏បានសម្រចលុប

ចោលពន្ធមូយចំនួន និងលើកល្រងពន្ធជាច្រើនទៀត ដើម្បីជាការ     

រួមចំណ្រកក្នុងការជួយលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាជន និងកាត់បន្ថយ 

ភាពក្រីក្រ ដ្រលជាផ្រនការ អាទិភាព។ រាជរដា្ឋាភិបាលបានខិតខំ      

កាត់បន្ថយបន្ទុកន្រការចំណាយផ្ស្រងៗ រួមមានកាត់បន្ថយថ្ល្រ 

អគ្គិសនី ថ្ល្រទឹក បញ្ចុះអត្រការប្រក់លើស្រវាឥណទានក្នុងវិស័យ

មីក្រូហរិញ្ញវត្ថុ និងការលើកល្រងពន្ធជាដើម។ ជាក់ស្ត្រង ពាក់ព័ន្ធ 

នឹងការលើកល្រងពន្ធន្រះ ចាប់ពីឆ្នោំ២០១៦ មក រាជរដា្ឋាភិបាលបាន

សម្រចលើកល្រងពន្ធលើមធ្យាបាយដឹកជញ្ជូនសម្រប់ម៉ូតូ និង 

រុឺម៉ក កង់បី អ្នកជាប់ពន្ធតូច (អាជីវករតូចតាច) ដ្រលមានផល 

របរត្រឹម ២៥០លានរៀល ក្នុង១ ឆ្នោំ ។ ពន្ធលើប្រក់ចំណ្រញរបស់

គ្រឹះសា្ថានឧត្តមសិក្សា មហវិទ្យាល័យ និងសាកលវិទ្យាល័យ ដីស្រ 

ចមា្ការ របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ការផ្ទ្ររកម្មសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ 

ពីឪពុកមា្តាយទៅកូន ពីជីតា ជីដូនទៅចៅ ការនាំចូលគ្រឿងយន្ត 

បម្រើដល់វិស័យកម្ម និងផលិតកម្មកសិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។ 

នាព្រលថ្មីៗន្រះ រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា តាមរយៈក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច 

និងហិរញ្ញវត្ថុ បានច្រញប្រកាសស្តីពីការណ្រនាំអនុវត្តអាករលើ 

តម្ល្របន្ថ្រម (VAT) ចំពោះការផ្គត់ផ្គង់មិនជាប់អាករ ដោយមិនគិត 

ពន្ធ VAT ចំពោះផលិតផល ឬស្រវាកម្ម១១មុខផ្ស្រងៗគ្នោ និងនៅ 

មានការលើកល្រងពន្ធជាច្រើនប្រភ្រទទៀត។ រាជរដា្ឋាភិបាលបាន 

ប្រកាសថ កម្ពុជាគ្មានគោលការណ៍បង្កើតពន្ធថ្មី ឬដំឡើងពន្ធនោះ 

ទ្រ គឺមានត្រខិតខំពង្រឹងការប្រមូលពន្ធឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពប៉ុណ្ណោះ។

អគ្គនាយកដា្ឋានពន្ធដារន្រក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានឲ្យ 

ដឹងថ សម្រប់ខ្រមិថុនាឆ្នោំ២០១៧ កន្លងទៅន្រះ អគ្គនាយកដា្ឋាន 

ប្រមូលបានចំណូលពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភ្រទចំនួន ៥១០ពាន់លាន 

កំណែទមែង់ការគែប់គែងចំណូលពន្ធកាន់តែ
បង្ហែញលទ្ធផលជាវិជ្ជមាន

កិច្ចប្រជុំស្តីពី ការពង្រឹង ការគ្រប់គ្រង ប្រមូល ចំណូលពន្ធ សម្រប់ ថវិកា
ថ្នោក់ ក្រមជាតិ ព្រម ទាំង ការ ចុះ អង្ក្រតផ្ទៀង ផ្ទាត់ សហគ្រស និង 

ការធ្វើ បច្ចុប្បន្ន ភាពទិន្នន័យ អចលនទ្រព្យ ក្នុង ខ្រត្ត សៀម រាប 
នៅ សាលាខ្រត្តសៀមរាប
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រៀល ឬប្រមាណ ១២៧,៦២ លានដុលា្លារអាម្ររិក។ ដោយឡ្រកក្នុង 

ឆមាសទីមួយ ឆ្នោំន្រះ ចំណូលពន្ធ-អាករសរុបដ្រលប្រមូលបាន 

ចំនួន ៤ ៧៦៩,៦២ ពាន់លានរៀល ឬប្រមាណ ១១៩២,៤០ លាន 

ដុលា្លារស្មើនឹង ៦៩,៤៩% ន្រគោលដៅកំណត់ដោយច្បាប់។  

ចំណូល ន្រះ ប្រសិនបើប្រៀបធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគ្នោន្រឆ្នោំ ២០១៦ 

ឃើញថ ចំណូលពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភ្រទសម្រប់រយៈព្រល៦ ខ្រឆ្នោំ 

ន្រះ មានការកើនឡើង ១.០៦០,២៥ពាន់លានរៀល ឬប្រមាណ  

២៦៥,០៧លានដុលា្លារឬស្មើនឹងអត្រកំណើន ៣២,១៤%។

ក្នុងឆមាសទីមួយឆ្នោំន្រះ ដ្ររសង្ក្រតឃើញថ មានការកើន 

ឡើងនូវ ប្រក់ពន្ធស្ទើរគ្រប់ប្រភ្រទពន្ធជាពិស្រសប្រភ្រទពន្ធ-អាករ 

សំខាន់ៗ មានជាអាទិ៍ពន្ធលើប្រក់ចំណូលកើនឡើង៣២,៨%,  

អាករលើតម្ល្របន្ថ្រមកើនឡើង ៤៥,១% ខណៈដ្រលអាករពិស្រស 

កើនឡើង ១០,៧% និងពន្ធលើប្រក់បៀវត្សរ៍មានការកើនឡើង  

ចំនួន ៥,០%

ដើម្បីធានានូវប្រសិទ្ធភាព ក្នុងការអនុវត្តការប្រមូលចំណូលពន្ធ

ឲ្យបានគ្រប់តាមផ្រនការកំណត់ដោយច្បាប់ចំនួន ៦ ៨៦៣ ៣០០ 

លានរៀល (គិតជាដុលា្លារ ១ ៧១៥,៨៣ លានដុលា្លារ)  ឯកឧត្តម 

គង់ វិបុល បានផ្តល់នូវអនុសាសន៍ណ្រនាំដល់អង្គភាពក្រម  

ឱវាទពន្ធដារឲ្យបន្តអនុវត្តយ៉ាងមុឺងមា៉ាត់ និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

នូវគោលនយោបាយក្រទម្រង់ដ៏មុតស្រួចរបស់រាជរដា្ឋាភិបាល ដូច 

មានច្រងក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រកៀរគរ ចំណូលរយៈព្រលមធ្យមរបស់ 

រាជរដា្ឋាភិបាល និងកម្មវិធីកំណ្រទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រម  

ទាំងបានដាក់ច្រញនូវវិធានការសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាងក្រម ៖

   បន្តពង្រឹងយន្តការន្រការចុះបញ្ជីពន្ធដារ និងប្រសិទ្ធភាពន្រ

ការផ្តល់ស្រវាជូនអ្នកជាប់ពន្ធ

  បន្តពង្រឹងប្រសិទ្ធភាព ន្រការចាត់ច្រងការដាក់លិខិតប្រកាស

សារពើពន្ធរបស់អ្នកជាប់ពន្ធ

 បន្តពង្រឹងការធ្វើសវនកម្មលើសហគ្រសដ្រលមានហនិភ័យ

ខ្ពស់ ដ្រលព្យាយមគ្រចវ្រសកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធតាមគ្រប់រូបភាព

  ត្រៀមរៀបចំអនុវត្តប្រមូលពន្ធលើមធ្យាបាយដឹកជញ្ជូន និង

យនជំនិះគ្រប់ប្រភ្រទសម្រប់ឆ្នោំ២០១៧  

 បន្តពង្រឹង និងបណ្តុះបណា្តាលសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីរាជការ  

ពន្ធដារតាមរយៈការរៀបចំសិកា្ខោសាលា និងវគ្គបណ្តុះបណា្តាល 

ជំនាញបន្ថ្រម ទាំងក្នុងនិងក្រប្រទ្រស

 បន្តពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អ និងក្រប្រផ្នត់គំនិតរបស់មន្ត្រី 

ពន្ធដារឲ្យកា្លាយជាអ្នកបម្រើស្រវាសាធារណៈបានល្អ

            បន្តធ្វើទនំើបកម្មប្រពន័្ធពត័៌ាមានវទិ្យា ជាពសិ្រសរៀបចអំភវិឌ្ឍ 

កម្មវធិគី្របគ់្រងការ ប្រមលូពន្ធគ្របប់្រភ្រទ តាមបច្ច្រកវទិ្យាពត័៌ាមាន។

 បន្តលើកកម្ពស់និងបញ្ជា្របវប្បធម៌ាពន្ធដារ ពង្រឹងការអនុវត្ត 

ច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធក្នុងចំណមធុរជន គ្រប់មជ្ឈដា្ឋានតាមរយៈការ

រៀបចំសិកា្ខោសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពីប្រព័ន្ធពន្ធដារកម្ពុជា។

 បន្តអប់រំណ្រនាំ ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ និងសមត្ថភាពមន្រ្តី 

ពន្ធដារគ្រប់លំដាប់ថ្នោក់ ពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អរបស់រដ្ឋបាល  សារ-

ពើពន្ធជាពិស្រសការក្រប្រផ្នត់គំនិត (Mindset) របស់មន្រ្តីរាជការ

ពន្ធដារគ្រប់រូប ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តការងរប្រកបដោយការ 

ទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដោយឈរលើមនសិការ វិជា្ជាជីវៈ និងសា្មារតីតម្កល់

ផលប្រយោជន៍ជាតិជាចម្បង ដោយចូលរួមអនុវត្តព្រមៗគ្នោនូវកម្មវិធ ី

នយោបាយរបស់រាជរដា្ឋាភិបាល     សំដៅធ្វើយ៉ាងណាធានាបាននូវ 

ប្រសិទ្ធភាព ន្រការប្រមូលចំណូលពន្ធ ដោយផ្អ្រកលើអភិក្រម 

«ឆ្លុះកញ្ចក់ ងូតទឹក ដុសក្អ្រល និងព្យាបាលជំង»ឺ ដ្រលបានដាក់  

ច្រញដោយសម្ដ្រចអគ្គមហស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយក

រដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

 ដោយឡ្រក ចំណូលពន្ធគយរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជា នៅក្នុង 

រយៈព្រលជិតកន្លះទសវត្សរ៍ចុងក្រយន្រះ មានការកើនឡើងជា 

ពិស្រសនៅក្នុង  ឆ្នោំ២០១៤ កន្លងទៅ ខណៈដ្រលសកម្មភាពពាណិជ្ជ-

កម្មក្នុងស្រុក ការផ្តាះប្តូរទំនិញជាមួយអន្តរជាតិមានការកើនឡើង 

គួរឲ្យកត់សមា្គាល់។ នៅឆ្នោំ ២០១៤ និងឆ្នោំ២០១៥ គ្រសង្ក្រត            

ឃើញមានការកើនឡើងចំណូលពន្ធតាមប្រភ្រទពន្ធសំខាន់ៗ មួយ 

ចំនួន។ នៅក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នោំ២០១៧ អគ្គនាយកដា្ឋានគយ និង 

រដា្ឋាករកម្ពុជា ប្រមូលចំណូលបានសរុប ៣.៧០៥ ប៊ីលានរៀល 

ស្មើនឹងប្រមាណ ៩១៥លានដុលា្លារអាម្ររិក សម្រចបាន ៥២%       

ន្រផ្រនការឆ្នោំ២០១៧ ដ្រលកំណត់ដោយច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុ 

សម្រប់ការគ្រប់គ្រងប្រចាំឆ្នោំ២០១៧ ។ ចំណូលន្រះកើនឡើង 

ប្រមាណ ៣% បើធៀបនឹងឆមាសទី១ ឆ្នោំ២០១៦ ។

លទ្ធផល ន្រសកម្មភាពកំណ្រទម្រង់ការគ្រប់គ្រងចំណូលពន្ធ 

ដ្រលបានអនុវត្ដនាព្រលកន្លងមកន្រះ បានបង្ហាញឲ្យឃើញនូវ  

លទ្ធផលប្រសើរជាច្រើនលើផ្ន្រកភាពជឿទុកចិត្ដបានន្រថវិកា និង 

ការក្រលម្អគណន្រយ្យ ភាពហិរញ្ញវត្ថុ ដ្រលជាសញ្ញាមួយនាំឱ្យមាន

ការត្រៀមលក្ខណៈសម្រប់ជំហនបន្តបនា្ទាប់ទៀត។ នៅឆ្នោំខាង      

មុខនឹងមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចំណូលពន្ធទំនើបមួយ សម្រប់លើក 

កម្ពស់ការប្រើប្រស់ប្រភពធនធានសាធារណៈដ៏កម្រប្រកបដោយ

ប្រសិទ្ធភាព និងភាពស័ក្តិសិទិ្ធ ដ្រលអាចឲ្យរាជរដា្ឋាភិបាលក្រលម្អ 

ការផ្តល់ស្រវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋ បានកាន់ត្រល្អប្រសើរ 

ឡើង៕ 
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ឃាតកលាក់មុខ ដែលសំងំនែលើដី ក្នុងដី ក្នុងទឹក

ឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្រនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧបនាយរដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រី
ក្រសួងការពារជាតិអញ្ជើញទស្សនារូបភាពនៅក្នុង

សារមន្ទីរសន្តិភាពសកម្មភាពកមា្ចាត់មីន នៅខ្រត្តសៀមរាប

សារមន្ទីរសន្តិភាពសកម្មភាពកមា្ចាត់មីន នៅខ្រត្តសៀមរាប ត្រូវ 

បានសមោ្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការកាលពីថ្ង្រទី៦ ខ្រមិថុនា 

ឆ្នោំ២០១៧ កន្លងមក ដ្រលក្នុងពិធីនោះក៏មានការផ្ទ្ររ និងប្រគល់  

សមា្ភារៈបច្ច្រកទ្រសបោសសំអាតមីន     ជាជំនួយឥតសំណងរបស់ 

រាជរដា្ឋាភិបាល និងប្រជាជនជបុ៉នផ្តល់ជូនរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា 

ដើម្បីគំទ្រដល់សកម្មភាពរបស់មជ្ឈ មណ្ឌលសកម្មភាកមា្ចាត់មីន 

កម្ពជុាផងដ្ររ។ សមា្ភារៈទាងំនោះរមួមាន គ្រឿងចក្រកម្ទ្រចគ្របម់នី 

៩គ្រឿង រថយន្តចំនួន៨៨គ្រឿង មា៉ាសុីនរាវមីនចំនួន៧៨៨គ្រឿង  

និងអាវក្រះចំនួន ៤៥០កំប្ល្ររ។ សមា្ភារៈទាំងន្រះនឹង បង្កើនប្រសិទិ្ធ

ភាពប្រតិបតិ្តការឲ្យកាន់ត្រល្អថ្រមទៀត ក្នុងការរំដោះយុទ្ធភណ្ឌមិន

ទាន់ផ្ទុះ និងគ្រប់មីនកប់ក្នុងដីដ្រលបន្សល់ទុកដោយសង្រ្គាមពីអតីត

កាល។ ជំនួយទាំងន្រះមានតម្ល្រជាង ១១លានដុលា្លារអាម្ររិក។

ផ្តើមច្រញពីចំណុចន្រះបានបង្កើតជាសំណួរថ តើគ្រប់មីននិង

យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះទាំងន្រះបានកើតឡើងតាំង ពីព្រលណា មក? 

ហើយព្រលណា ទើបយកវាច្រញអស់ពីក្នុងដី? ព្រលណាទើប 

ល្រងមានរបស់ទាំងន្រះ ធ្វើឲ្យអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋយើង ពិស្រស 

ប្រជាជនសា្លាប់និងរបួសពិការ ?        ពិស្រសប្រជាជនដ្រលរស់នៅ

អតីតតំបន់ដ្រលឆ្លងកាត់សង្រ្គាម។

ចាប់តាំងពីឆ្នោំ១៩៩៩ រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់យកថ្ង្រ

ទី២៤ ខ្រកុម្ភៈ ជារៀងរាល់ប្ររព្ធទិវាជាតិយល់ដឹងអំពីមីន ក្នុងគោល

បំណងបង្ហាញអំពីសមិទ្ធិន្រការរំដោះយុទ្ធភណ្ឌ និងគ្រប់មីនគ្រប់ 

ប្រភ្រទ និងដើម្បីបញ្ចៀសគ្រះថ្នោក់ដោយសារគ្រប់មីននិងយុទ្ធភណ្ឌ

ពុំទាន់ផ្ទុះ។

យុទ្ធភណ្ឌ និងគ្រប់មីនគ្រប់ប្រភ្រទមិនទាន់ផ្ទុះ ជាសំណល់ន្រ 

សង្រ្គាមពីអតីតកាល ដ្រលបង្កឡើងដោយបរទ្រសក្នុងនោះមាន 

សហរដ្ឋអាម្ររិក  ផងដ្ររ  ដ្រលបានចាប់ផ្តើមតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នោំ៦០។

សង្រ្គាមជាងបីទសវត្សរ៍នៅកម្ពុជា បានបន្សល់ទុកឃាតកលាក់មុខ

ន្រះជាច្រើនលានគ្រប់។

ក្នុងឯកសារដ្រលបញ្ជាក់ដោយឯកឧត្តម ហែង រតនា អគ្គ       

នាយកមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកមា្ចាត់មីនកម្ពុជា បានកត់ត្រថ 

សង្គា្រម និងការទមា្លាក់គ្រប់ប្រករបស់សហរដ្ឋអាម្ររិកនៅកម្ពុជា 

មានរយៈព្រលជាង ១២ឆ្នោំ (១៩៦៣-១៩៧៥) ជាប់ៗគ្នោ ហើយ

បើគិតពីចំនួនគ្រប់ប្រកទមា្លាក់ពីយន្តហោះគិតជាមធ្យមជាង ៥០០ 

គ្រប់ក្នុងមួយថ្ង្រ (៤.៧៤៥ថ្ង្រ) ។ ការទមា្លាក់គ្រប់ប្រកនៅកម្ពុជា 

មិនម្រនកម្រិតត្រឹមត្រទមា្លាក់តាមផ្លូវលំហូជីមិញនោះទ្រ ព្រះថក្នុង

ចំណមជើងហោះហើរទមា្លាក់គ្រប់ប្រកចំនួនជាង ២៣០.៥៤៤ 

ជើងនោះ ការហោះហើរទមា្លាក់តាមតំបន់ផ្លូវលំហូជីមិញមានចំនួន

ប្រមាណត្រ ៣៨.៩០២ (ជិត៤មុឺន)ប៉ុណ្ណោះ។  រើឯចំនួន១៩១. 

៦៤២ (ជិត២០មឺុន) ជើងហោះហើរទៀតមិនទមា្លាក់តាមផ្លូវន្រតំបន់

ផ្លូវលំហូជីមិញនោះទ្រ ហើយការទមា្លាក់ខ្លះសិ្ថតនៅតំបន់ប្រសាទ

អង្គរវត្ត តំបន់ខ្រត្តបាត់ដំបង ខ្រត្តពោធិ៍សាត់ជាដើម ។ល។ តាម       

ទិន្ឋន័យន្រការទមា្លាក់គ្រប់ប្រកដោយសហរដ្ឋអាម្ររិក គិតពីថ្ង្រទី 

០៤ តុលា ១៩៦៥ ដល់ ថ្ង្រទី១៥ ខ្រសីហ ១៩៧៣ មានគ្រប់ប្រក 

ចំនួន ២.៧៥៦.៩៤១តោន          ដ្រលហោះហើរទមា្លាក់គ្រប់មានចំនួន 

២៣០.៥១៦ជើង (លើក), ទមា្លាក់នៅទីតាំងចំនួន១១៣.៧១៦ 

កន្ល្រង ។ ដូចន្រះ បើគិតពីចំនួនជំរឿនប្រជាជនកម្ពុជា នៅឆ្នោំ 

១៩៦៥ -៧០ មានចំនួនប្រមាណ ៦លាន ៥ស្រននាក់ មានន័យថ

ប្រជាជនខ្រ្មរមា្នោក់ត្រូវទទួលទម្ងន់គ្រប់ប្រកជាង៤០០គីឡូក្រម ។ 

បើគិតតាមប្របសាមញ្ញវិញឲ្យមនុស្សមា្នោក់លើកឬ ទ្រទម្ងន់គ្រប់ជាង

៤០០គីឡូក្រមនោះ សូម្បីត្រសង្កត់ក៏សា្លាប់ដ្ររមិនបាច់គិតដល់វា

ផ្ទុះនោះទ្រ។  កម្ពុជារងគ្រះដោយសារគ្រប់ប្រកចង្កាមក្នុងសម័យ

សង្គា្រមនៅទសវត្សរ៍ទី៦០ និងទី៧០ ដ្រលទមា្លាក់ដោយកងទ័ព 

អាកាសសហរដ្ឋអាម្ររកិមាន  ចនំនួប្រមាណជាង ២៩,៥លានគ្រប ់

(29.5 millions cluster submunitions)។ ឯកសារខ្លះថ មាន 

ចំនួន ២៦លានគ្រប់ ហើយមានច្រើនប្រភ្រទដូចជា BLU 17, 

BLU24, BLU69 ជាដើម និងគ្រប់ប្រក ចង្កាម។

ខាងលើន្រះ គឺជាមួយផ្ន្រកធំន្រការបន្សល់ទុកនូវយុទ្ធភណ្ឌពុំ 

ទាន់ផ្ទុះយ៉ាងច្រើន រួមជាមួយសង្រ្គាមផ្ទ្រក្នុងបន្តបនា្ទាប់មកទៀតផង 

បានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ និងគ្រប់មីនយ៉ាងច្រើន

ដ្រលពុំទាន់បានបន្សាប និងរំដោះ។
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សំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គា្រមនៅកម្ពុជា ត្រូវបានប្រងច្រកជាបួន 

ប្រភ្រទធំៗ គឺទី១.គ្រប់មីនគ្រប់ប្រភ្រទ, ទី២.គ្រប់ប្រកចង្កាម, 

ទី៣.គ្រប់យុទ្ធ-ភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះគ្រប់ប្រភ្រទ (រួមមានគ្រប់ប្រក 

ទមា្លាក់ពីយន្តហោះ, គ្រប់កាំភ្លើងធំ,គ្រប់កាំភ្លើងធន់មធ្យមនិងធ្ងន់

គ្រប់ប្រភ្រទ) និងទី៤.គ្រប់ប្រកគីមី។ សំណល់គ្រប់មិនទាន់ផ្ទុះ 

ទាំងន្រះស្ថិតនៅរាយបា៉ាយលើដី កប់ក្នុងដី និងក្នុងទឹក ដ្រលបាន 

ប្រើប្រស់បម្រុងប្រើប្រស់ និងត្រូវបានបោះបង់ ចោល។

យោងតាមឯកសាអាជា្ញាធរកម្ពុជា គ្រប់គ្រងសកម្មភាពកមា្ចាត់ 

មនី នងិសង្គា្រះជនពកិារដោយសារមនី (អាជា្ញាធរមនី) បានបញ្ជាក ់

ថ ក្នុងរយៈព្រល ២៥ឆ្នោំ (គិតពីឆ្នោំ១៩៩២ ដល់ឆ្នោំ២០១៧ ) 

កម្ពុជាបានធ្វើការ បោសសំអាតមីន និងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គា្រម

លើផ្ទ្រដី ១ .៥៩៥ គីឡូម៉្រត្រក្រឡា សម្រប់បង្កបង្កើនផលសាងសង់

លំនៅដា្ឋាន ផ្លូវថ្នល់ សាលារៀន។ល។ ក្នុងនោះបានរកឃើញ និង    

បំផ្លាញចោលគ្រប់មីនចំនួនជាងមួយលានគ្រប់, គ្រប់មីនប្រឆំង

រថក្រះជាងពីរមុឺនគ្រប់  និងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គា្រមជាងពីរ

លានគ្រប់។ អត្រជនរងគ្រះថ្នោក់ ក៏បានធា្លាក់ចុះពីជាងពីរពាន់នាក់

ក្នុងឆ្នោំ១៩៩៦ មកនៅត្រឹម ៨៣នាក់នៅ ឆ្នោំ២០១៦ ។ ដោយឡ្រក 

ចាប់ពីខ្រមករា មកដល់ ខ្រមិថុនា ឆ្នោំ២០១៧ កម្ពុជាមានជនរងគ្រះ

ថ្នោក់ដោយសារមីន និងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គា្រមចំនួន ៣២ នាក់។ 

របាយការណ៍ស្រវជ្រវមូលដា្ឋានបង្ហាញថ កម្ពុជានៅមានផ្ទ្រដី

សង្ស័យថមានគ្រប់មីន និងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គា្រមប្រមាណ 

១. ៩៧០ គីឡូ ម៉្រត្រក្រឡាទៀត។ គួរបញ្ជាក់ដ្ររថ ក្នុងការធ្វើ 

សកម្មភាពរំដោះគ្របម់ីន និងយុទ្ធភណ្ឌមនិទានផ់្ទុះន្រះ មជ្ឈមណ្ឌល 

សកម្មភាពកមា្ចាត់មីនកម្ពុជា ដំណើរការបានដោយការជួយពីរាជ 

រដា្ឋាភិបាល អង្គការធំៗជាដ្រគូប្រទ្រសផ្តល់ ជំនួយជាដ្រគូ និង             

អង្គការដោះមីនអន្តរជាតិមួយចំនួនទៀត។

រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដឹកនាំដោយសម្ត្រចអគ្គមហស្រនាបតី

ត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមាន

ផ្រនការច្បាស់លាស់ គឺរយៈព្រល ១០ឆ្នោំទៀតត្រូវបោសសមា្អាត

គ្រប់មីនឱ្យអស់នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ត្រត្រូវការថវិកាជំនួយ 

ប្រមាណ ៤០៦លានដុលា្លារអាម្ររិក។ ឯកឧត្តម ហែង រតនា       
អគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌសកម្មភាពមីនកម្ពុជាហៅកាត់ថ សុីមា៉ាក់     

បានអះអាងថ សុីមា៉ាក់គ្រងនឹងដោះ និងកម្ទ្រចគ្រប់មីន និង                 

យុទ្ធភណ្ឌមិនផ្ទុះគ្រប់ប្រភ្រទទាំងអស់នៅកម្ពុជា នៅត្រឹមឆ្នោំ ២០២៥ 

ដោយត្រូវការថវិកាប្រមាណ ៤០៦ លានដុលា្លារអាម្ររិក ឬ ប្រមាណ 

៤០ លានដុលា្លារក្នុងមួយឆ្នោំ ហើយបើមានថវិកាគ្រប់គ្រន់នោះ 

សុីមា៉ាក់ នឹងអាចបញ្ចប់ការងររបស់ខ្លួននៅមុនកាលកំណត់ទៀត

ផង ព្រះសុីមា៉ាក់ មានធនធានមនុស្ស ឬអ្នកជំនាញគ្រប់គ្រន់ហើយ

គឺខ្វះត្រថវិកាប៉ុណ្ណោះ  ។

ដើម្បីសម្រចបាននូវគោលដៅន្រះ កម្ពុជាបានកសាងផ្រនការ

យុទ្ធសាស្ត្រជាតិសកម្មភាពមីនបច្ចុប្បន្ន២០១០-២០១៩។ ន្រះជា

យុទ្ធសាស្រ្តថ្នោក់ជាតិគ្រប់ជ្រុងជ្រយលើកទី១ សម្រប់វិស័យមីន

ដ្រលបានគំទ្រដល់គោលដៅចម្បងៗក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទ្រសជាតិ 

និងចូលរួមចំណ្រកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់រាជរដា្ឋាភិបាល ។  

ផ្រនការយុទ្ធសាស្ត្រន្រះ មានទស្សនៈវិស័យប្រសកកម្មគោលដៅ 

៤, អនុគោលដៅ១៤ សូចនាករ សា្ថាប័ន និងការសម្របសម្រួលវិធាន

ការអនុវត្ត និងតម្រូវការធនធានដោយប្រមើលមើលក្របខណ្ឌយុទ្ធ

សាស្រ្តន្របរិបទឆ្នោំ២០០៨-២០០៩ ដើម្បីជំរុញកិច្ចខិតខំ ប្រឹងប្រង 

សំណើសុំពន្យាព្រល ១០ឆ្នោំតាម មាត្រ៥ ន្រអនុសញ្ញាអូតាវា៉ា             

គំទ្រដល់ការអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាពកាតាហ្រណា ផ្រនការ            

យុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិបច្ចុប្បន្នកម្ម យុទ្ធសាស្រ្ត ចតុកោណ 

ដំណាក់កាលទី២ គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សរ៍កម្ពុជាទី៩ និង 

គោលនយោបាយជាតិនានា។  បច្ចុប្ប្បន្នកម្ពុជាបានរៀបចំយុទ្ធ-

សាស្រ្តថ្មី គឺការរៀបចំផ្រនការយុទ្ធសាស្រ្តថ្មីសម្រប់ឆ្នោំ២០១៨- 

២០២៥។

យោងតាម ឯកសារអាជា្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកមា្ចាត់មីន 

និងសង្គា្រះជនពិការដោយសារមីនបានបញ្ជាក់ថ ផ្រនការយុទ្ធ-

សាស្រ្តជាតិសកម្មភាពមីន ២០១៨-២០២៥ ត្រូវបានតាក់ត្រង       

ឡើង ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រឈមទាំងឡាយ ដ្រលតម្រូវ 

ឲ្យរាជរដា្ឋាភិបាលដោះស្រយ ដើម្បីការអភិវឌ្ឍ និងផ្តល់សុវត្ថិភាព

ដលប់្រជាជនកម្ពជុាគ្រប់ៗ របូ។ ការ កសាងផ្រនការយទុ្ធសាស្រ្តន្រះ 

គឺផ្អ្រកលើយុទ្ធសាស្រ្ត ដ្រលមានពីមុនក៏ដូចជាចំណ្រះដឹងនិងបទ 

ពិសោធន៍ ដ្រលកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ក្នុងរយៈព្រលច្រើនឆ្នោំកន្លងមក

ក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រងលើការងរបោសសមា្អាតមីន។

ដើម្បីអនុវត្តផ្រនការន្រះឲ្យបានជោគជ័យ អាជា្ញាធរមីនកម្ពុជា 

យុទ្ធភណ្ឌ និងគ្រប់មីនគ្រប់ប្រភ្រទមិនទាន់ផ្ទុះ ជាសំណល់ន្រសង្រ្គាម 
ពីអតីតកាល ដ្រលអង្គភាពកំចាត់មីន សុីមា៉ាក់បោសសមា្អាតពីក្នុងដី
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បានពិនិត្យឲ្យយោបល់ និងឯកភាពទាំងស្រុងទៅលើស្រចក្តីស្នើ 
ច្បាប់ន្រះ ហើយនៅថ្ង្រទី២៥ ខ្រកក្កដា ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបាន 
សម្រចទទួលសា្គាល់ច្បាប់ន្រះ គឺស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញន្រព្រះរាជា
ណាចក្រកម្ពុជា ។ ក្នុងព្រះបរមនាមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជាព្រះរាជានុសិទ្ធិរបស់
ព្រះករុណាព្រះមហក្សត្រ ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្ត្រចវិបុល 
ស្រនាភក្តី សាយ ឈុំ ប្រមុខរដ្ឋស្តីទីបានចុះហត្ថល្រខាលើ                     
ព្រះរាជក្រមប្រកាសឲ្យប្រើប្រស់ច្បាប់ ស្តីពិវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តី 
ពីគណបក្សនយោបាយន្រះនៅថ្ង្រទី២៨ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៧ ។ 

ខ្លឹមសារន្រវិសោធនកម្មច្បាប់ន្រះនៅក្នុងមាត្រ ៦ថ្មី (ពីរ)  គឺ 
តម្រូវឲ្យគ្រប់គណបក្សនយោបាយ មិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពណាមួយ 
ដ្រលធ្វើឲ្យអន្តរាយទៅដល់ឯកភាពជាតិ និងបូរណភាពទឹកដី ធ្វើ       
វិទ្ធង្សនាប្រឆំងនឹងរបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ធ្វើឲ្យប៉ះ 
ពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិ បង្កើតកងកមា្លាំងប្រដាប់អាវុធ ធ្វើការ 
ញុះញង់ដ្រលនាំឲ្យមានការប្រកបាក់ជាតិ ការយល់ព្រម ការ 
ឃុបឃឹត និងការប្រើប្រស់សារជាសំឡ្រង រូបភាព ឯកសារជា 
លាយលក្ខណ៌ាអក្សរ ឬសកម្មភាពរបស់ទណ្ឌិតជាប់ទោសពីបទ 
ឧក្រិដ្ឋ ឬពីបទមជ្ឈិម ដើម្បីជាផលប្រយោជន៍នយោបាយ សម្រប់ 
គណបក្សរបស់ខ្លួន ។ មាត្រ៤៤ ថ្មី (ពីរ) បានច្រងច្បាស់ថ               
ដោយមិនទាន់គិតដល់ទោសព្រហ្មទណ្ឌផ្ស្រងទៀត គណបក្ស 
នយោបាយដ្រលបានប្រព្រឹត្តិល្មើសនឹងមាត្រ៦ថ្មី (ពីរ) ន្រច្បាប់ន្រះ 
និងមាត្រ៧ ន្រច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ តុលាការអាច  

សម្រចផ្អាកសកម្មភាពគណបក្សនយោបាយ នោះមិនលើសពី 
៥ឆ្នោំ ឬ រំលាយគណបក្សនយោបាយនោះចោលត្រម្តង ។ 

ច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយមានសារៈសំខាន់ណាស់ ក្នុង
ការរមួចណំ្រកឲ្យការបោះឆ្នោតដណំើរការបាន ទៅដោយ ជោគជ័យ 
និងជួយលើកស្ទួយតម្ល្រន្រលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្យនៅកម្ពុជា ។ ច្បាប់
ន្រះជួយទប់សា្កាត់មិនឲ្យគណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬអ្នក 
នយោបាយណាមា្នោក់ រួមទាំងទណ្ឌិតផង ធ្វើសកម្មភាពបង្កភាពវឹកវរ
បំផ្លាញសង្គម ជាតិបានឡើយ ។ ច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ 
ដ្រលត្រូវបាន ធ្វើវិសោធនកម្មន្រះ គ្មានការដាក់សំពោធលើគណ 
បក្សណាមួយឬលើសិទ្ធិស្ររើភាពរបស់បុគ្គលណាមា្នោក់ ឬធ្វើឲ្យថយ
ក្រយនូវដំណើរការន្រប្រជាធិបត្រយ្យ ស្ររើពហុបក្សនៅកម្ពុជា        
ដូចការមួលបង្កាច់របស់មជ្ឈដា្ឋានអគតិមួយចំនួននោះឡើយ ។ ផ្ទុយ 
ទៅវិញ ច្បាប់ន្រះកាន់ត្រធានាដល់ការអនុវត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាម        
រដ្ឋធម្មនុញ្ញនូវសិទ្ធិស្ររើភាពរបស់គណបក្សនយោបាយ និងរបស់   
មនុស្សមា្នោក់ៗ ក៏ដូចដំណើរការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្យនៅកម្ពុជា។  
ឈរលើសា្មារតីន្រះ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាប្រកាន់ខា្ជាប់នូវគោល
ជំហរ គោរពការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ ការពារលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្យ ការពារ 
រាល់សមិទ្ធផលន្រសង្គមជាតិ ដ្រលយើងសម្រចបានមកដោយ    
លំបាកបំផុតក្នុងរយៈព្រល ៣៨ឆ្នោំកន្លងទៅន្រះ ដោយមិនអនុញ្ញាតិ
ឲ្យគណបក្សនយោបាយណា បុគ្គលណា ឬមជ្ឈដា្ឋានអគតិណាមក 
បំផ្លាញបានជាដាច់ខាត ៕

ត្រូវចាត់វិធានការអនុវត្តគោលដៅចំនួន៤    គឺទី១.កាត់បន្ថយគ្រះ 

ថ្នោក់មីន និងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដទ្រទៀត, ទី២.រួមចំណ្រកដល់

ការជំរុញកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ, ទី៣.ធានា

និរន្តរភាពសមត្ថភាពជាតិក្នុងការដោះស្រយបញ្ហាមីនដ្រលស្រស

សល់ និងទី៤.លើកកម្ពស់ស្ថិរភាព និងការរំសាយសពា្វាវុធ នៅក្នុង 

តំបន់ និងលើឆកអន្តរជាតិ។

ទន្ទឹមគ្នោន្រះ រាជរដា្ឋាភិបាល តាមរយៈអាជា្ញាធរមីនកម្ពុជាក៏បាន

ចាត់វិធានការមួយចំនួន ដើម្បីអនុវត្តផ្រនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិសកម្ម

ភាពមីនរួមមានៈ ធ្វើការស្រវជ្រវទិន្នន័យមូលដា្ឋាន ដ្រលរងផល 

ប៉ះពាល់ដោយសារមីន,  អនុវត្តវិធីសាស្ត្រកាត់បន្ថយផ្ទ្រដីសង្ស័យ 

ដោយផ្អ្រកតាមទិន្នន័យស្រវជ្រវមូលដា្ឋាន, បញ្ជា្របផ្រនការសកម្ម

ភាពមីនជាមួយនឹងផ្រនការថ្នោក់ក្រមជាតិ ដោយធ្វើការចាត់ 

អាទិភាពចមា្ការមីន ផ្អ្រកតាមទិន្នន័យស្រវជ្រវមូលដា្ឋាននិងតម្រូវ

ការរបស់សហគមន៍មូលដា្ឋាន ក្នុងការកាត់បន្ថយគ្រះថ្នោក់   និងការ 

អភិវឌ្ឍ ដើម្បីកំណត់ធនធានបោសសមា្អាតមីនឲ្យចំទិសដៅពង្រឹង

សមត្ថភាព និងការសម្របសម្រួលការងរសំខាន់ៗមួយចំនួនដូច

ជាការរៀបចំផ្រនការ, ការសម្របសម្រួលសកម្មភាពមីន, ការ 

បញ្ជា្របយ្រនឌ័រ, ការគ្រប់គ្រងព័ត៌ាមាន និងការធានាគុណភាព               

ចូលរួមក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រងរក្សាស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ 

ដោយចូលរួមអនុវត្តនូវអនុសញ្ញា និងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ ដ្រល     

កម្ពុជាជារដ្ឋភាគីនិងធ្វើការកាត់បន្ថយគ្រះថ្នោក់ និងជួយសង្គា្រះ

ជនរងគ្រះដោយសារមីន និងរក្សានិរន្តរភាព សមត្ថភាពជាតិ។

អាជា្ញាធរមីនកម្ពុជាក៏បានប្រកាសថ ក្នុងរយៈព្រលជាង ១៨ 

ឆ្នោំកន្លងទៅ សម្រប់វិស័យសកម្មភាពបោសសមា្អាតមីននៅកម្ពុជា 

គឺកម្ពុជាទទួល បានការរួមចំណ្រកពីសហគមន៍អន្តរជាតិប្រមាណ 

២៩លានដុលា្លារក្នុង មួយឆ្នោំៗ ដ្រលបានចូលរួមជួយសង្គា្រះអាយុ

ជីវិតប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីការគំរាមកំហ្រង និងជួយគំទ្រការ

អភិវឌ្ឍស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា បានយ៉ាងច្រើនគួរឲ្យកត់សមា្គាល់។

ចំណ្រកសម្ត្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជាវិញ កាលពីព្រលថ្មីៗ 

កន្លងទៅន្រះបានអំនាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិស្រសយុវជន 

យុវតី ឲ្យចូលរួមទស្សនា “សារមន្ទីរសន្តិភាពសកម្មភាពកំចាត់មីន” 

នៅខ្រត្តសៀមរាប ដើម្បីស្រ្វងយល់កាន់ត្រច្បាស់អំពីសង្រ្គាម និង 

កាកសណំលជ់ាតផិ្ទុះក្រយ  សង្រ្គាមដ្រល ប៉ះពាលដ់លក់ាររសរ់ាន 

និងប្រកបការងរផ្ស្រងៗរបស់សហគមន៍នៅតាមបណា្តា ខ្រត្ត នានា។ 

ន្រះជាការបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រមុខរាជ 

រដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា៕
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រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិត  

របសស់ម្ត្រចអគ្គមហស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន បាននិងកំពុង

ធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ ស្ថិរភាពសង្គម 

និងសន្តិសុខជាតិ យ៉ាងល្អប្រសើរ ព្រមទាំងសម្រចបានជោគជ័យ

យ៉ាងធំធ្រងក្នុងការបន្ត     ជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រទ្រសជាតិឲ្យមានការ

រើកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យ ។ ជាមួយគ្នោន្រះ កម្ពុជាទទួលបាននូវ        

ជោគជ័យយ៉ាងច្រើន ក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជន   

ហើយអង្គការសហប្រជាជាតិ ក៏បានកត់សមា្គាល់ឃើញពីភាព 

រើកចម្រើនន្រះដ្ររ។ កំណើនសា្ថាប័នមា៉ាក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា 

គោលនយោបាយទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគ ព្រមទាំងបរិសា្ថានដ៏ល្អ  

សម្រប់ធុរកិច្ច បានធ្វើឲ្យការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រត្រូវបានកាត់បន្ថយ

យ៉ាងច្រើន។

យោងតាមរបាយការណ៍ របស់រាជរដា្ឋាភិបាលបានអោយដឹងថ

ក្នុងរយៈព្រលជាង ១០ឆ្នោំមកន្រះ ប្រទ្រសកម្ពុជាអាចកាត់បន្ថយ 

អត្រន្រភាពក្រីក្រ បានប្រមាណជាង១% ក្នុងមួយឆ្នោំគឺធ្វើបានទៅ

តាមគោលដៅប្រកបដោយមហិច្ឆតារបស់រាជរដា្ឋាភិបាល ហើយ 

ផលិតផលសរុបរបស់មនុស្សមា្នោក់ៗបានកើនឡើង ២ដង។ ចាប់ 

ពីឆ្នោំ ២០០០ ដល់ឆ្នោំ២០០៧ប្រទ្រសកម្ពុជាសម្រចបាននូវកំណើន

ស្រដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ គិតជាមធ្យមប្រមាណជាង ៩ % ហើយក្នុងរយៈព្រល 

១ទសវត្សកន្លងមកន្រះ ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅត្របន្តមានកំណើនជា  

មធ្យមជាង ៧ % និងរក្សាអត្រអតិផរណាអោយនៅទាបក្រម៥% ។ 

តាមរបាយការណ៍ របស់ធនាគរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី (ADB) ដ្រលច្រញ 

ផ្សាយនៅថ្ង្រទី០៦ ខ្រម្រសា ឆ្នោំ២០១៧ បានឲ្យដឹងថ ស្រដ្ឋកិច្ច 

របស់កម្ពុជាត្រូវបានគ្ររំពឹងថ នឹងនៅត្រមានភាពរឹងមាំ ក្នុងរយៈព្រល 

២ឆ្នោំបន្តទៀត ។ របាយការណ៍លើកឡើងថ ផលិតផលសរុប 

ក្នងុស្រកុ (ផ.ស.ស) នងឹកើនឡើងទៀតដល៧់,១% ក្នងុឆ្នោ២ំ០១៧ 

និងឆ្នោំ២០១៨ ពោលគឺខ្ពស់ជាងតួល្រខបា៉ាន់ប្រមាណ ៧,០% 

ក្នុងឆ្នោំ ២០១៦ ។

ជាមួយគ្នោន្រះ   រាជរដា្ឋាភិបាបានគ្រប់គ្រង    និងកសាងបាននូវ

សា្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្ន និង 

ភាពទុកចិត្ត ធ្វើអោយកម្រិតជីវភាព  រស់នៅរបស់ប្រជាជនត្រូវបាន

លើកកម្ពស់ឥតឈប់ឈរ ។ តាមរបាយការណ៍វាយតម្ល្រភាពក្រីក្រ

របស់ធនាគរពិភពលោកនៅដើមឆ្នោំ ២០១៤ បាន ឲ្យដឹងថ កម្ពុជា 

បានសម្រចលើសគោលដៅ ន្រភាពក្រីក្របានកំណត់ក្នុង គោលដៅ 

អភិវឌ្ឍន៍សហសវត្សរ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ អត្រភាព       

ក្រីក្រនៅកម្ពុជាបានធា្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកពី ៥៣,២% នៅឆ្នោំ២០០៤ 

មក ត្រឹម ២០,៥% នៅឆ្នោំ២០១១ ដ្រលជាហ្រតុធ្វើឲ្យកម្ពុជា 

ជាប់ចំណាត់ ថ្នោក់ល្រខ ៤ ក្នុងនាមជាប្រទ្រសដ្រលកាត់បន្ថយភាព

ក្រីក្រល្អជាងគ្រក្នុងពិភពលោក។ ក្នុងន័យន្រះ ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ 

ចំនួន ៧លាននាក់ ក្នុង ឆ្នោំ២០០៤ ត្រូវបានកាត់បន្ថយ មកត្រឹម 

៣លាននាក់ ក្នុងឆ្នោំ២០១១។  លោក អាឡាសាន សូ ប្រធានគ្រប់គ្រង

ធនាគរពិភពលោកមានប្រសាសន៍ថ “ន្រះជាដំណឹងល្អ សម្រប់ 

កម្ពុជា។ សន្ទុះន្រការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រគឺកើនលើសពីការរំពឹង

ទុក។ នៅព្រលដ្រលយើងធ្វើការវាយ  តម្ល្រភាពក្រីក្រស្រដៀងន្រះ

នៅឆ្នោំ២០០៦ យើងបានកំណត់គោលដៅថនឹងកាត់បន្ថយភាព

ក្រីក្រឲ្យបានពាក់កណា្តាលនៅឆ្នោំ២០១៥។ ប៉ុន្ត្រកម្ពុជាបានសម្រច

វាហើយនៅឆ្នោំ២០១១” ។

បច្ចុប្បន្នន្រះ ស្របព្រលនឹងកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដ្រលមាន

ល្បឿនលឿន ភាពក្រីក្រក៏កំពុងត្រផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆប់រហ័ស ។  

ភាគរយន្រប្រជាជនកម្ពុជា ដ្រលរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្របំផុតបានធា្លាក់

ចុះពីតួល្រខខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងតំបន់ទៅកាន់តួល្រខដ្រលមានត្រឹម

ត្រមួយខ្ទង់ប៉ុណ្ណោះ ។      យោងតាមសៀវភៅគោលនយោបាយជាតិ 

របស់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញថ ចំណូលរបស់ប្រជាជន 

កម្ពុជា - ជោគជ័យនោការកាត់បន្ថយភាពកោីកោ

កំណើនន្រវិស័យកសិកម្មរួមចំណ្រកយ៉ាងសំខាន់ដល់កំណើនស្រដ្ឋកិច្ច វិស័យកាត់ដ្ររបានធ្វើឲ្យប្រជាជនមានចំណូលកាន់ត្រកើនឡើង

ជារៀងរាល់ឆ្នោំ
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កម្ពុជា នឹងកើនឡើងជាបន្តបនា្ទាប់ រហូតឈនដល់ជាប្រទ្រសមាន

ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នោំ ២០៣០ និងជាប្រទ្រសមាន 

ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នោំ២០៥០។

ក្រុមស្រដ្ឋវិទូរបស់ធនាគរពិភពលោក (WorldBank) បាន 

បង្ហាញ   សូចនាការន្រសន្ទស្សន៍ស្រដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា  ដោយដៅទៅ 

លើប្រភព ទ្រទ្រង់កណំើនស្រដ្ឋកចិ្ចខ្ពសម់ានដចូជា៖ វសិយ័ កសកិម្ម 

សំណង់ ទ្រសចរណ៍ ឧស្សាហកម្មកាត់ដ្ររ ស្រវាកម្ម និងខ្ស្រសង្វាក់ 

ផលិតកម្មក្នុងឧស្សាហកម្មខា្នោតតូច និងមធ្យម។ ពួកគ្របានបញ្ជាក់ 

ថ ចាប់ពីពាក់កណា្តាលឆ្នោំ២០១៦ មក កម្ពុជាបានឆ្លងផុតពីប្រទ្រស

មានចំណូលទាបរួចទៅហើយ។ បច្ចុប្បន្ន កម្ពុជាកំពុងនៅក្នុង                  

ដំណាក់កាលជាប្រទ្រសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាប។

ជាមួយគ្នោន្រះ របាយការណ៍របស់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា បាន 

បង្ហាញថ កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា ស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ ៧% 

នៅឆ្នោំ២០១៦ និងឆ្នោំ២០១៧ ន្រះ។ ផលិតផលសរុបក្នុង 

ស្រុក(GDP) បានកើនឡើងពី ៣ពាន់លានដុលា្លារ ក្នុងឆ្នោំ១៩៩៣ 

ដល់ប្រមាណ ១៨ពាន់លានដុលា្លារ នៅឆ្នោំ២០១៥។ ក្នុងរយៈព្រល 

ដូចគ្នោន្រះ ចំណូលប្រជាជនមា្នោក់បានកើនឡើងពី ២២៩ដុលា្លារ 

ដល់ ១ ២១៦ដុលា្លារ។ គួរកត់សមា្គាល់ថ តាមរយៈកំណើនស្រដ្ឋកិច្ច

ធ្វើឲ្យចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា មានការកើនឡើង ជា 

រៀងរាល់ឆ្នោំ ក្នុងនោះនៅឆ្នោំ២០១៤ ប្រជាពលរដ្ឋមា្នោក់មានចំណូល

មធ្យម១.១២៣ដុលា្លារអាម្ររិក និងកើនឡើងដល់ជាង ១.៣០០ 

ដុលា្លារនៅឆ្នោំ២០១៦។ ចំណូលមធ្យមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា  

មា្នោក់ៗ នឹងមានកំណើនដល់១.៤២២ ដុលា្លារ នៅក្នុងឆ្នោំ២០១៧ ន្រះ។

ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការវិវត្តន៍រើកចម្រើនន្រស្រដ្ឋកិច្ច និងស្រប        

តាមការប្រប្រួលន្រសា្ថានភាពស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោក                 

រាជរដា្ឋាភិបាលបានសម្រចធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្ម ឯកសារយុទ្ធសាស្រ្ដ 

ជាលើកទី៣ គឺ «យុទ្ធសាស្រ្ដ អភិវឌ្ឍន៍វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្នោំ២០១៦-

២០២៥» ដោយដាក់ច្រញនូវគោលដៅសម្រចឲ្យបានប្រព័ន្ធ             

ហិរញ្ញវត្ថុមួយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ផ្អ្រកលើគោលការណ៍ 

ទីផ្សារមានលក្ខណៈពិពិធភាព ភាពរឹងមាំ និងបរិយប័ន្ន ដ្រលផ្ដល់ 

ភាពទូលំទូលាយ ក្នុងការបំព្រញតម្រូវការស្រវាហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុង 

ប្រទ្រស។  យុទ្ធសាស្រ្ដអភិវឌ្ឍន៍វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្នោំ២០១៦-

២០២៥ លើកទី៣ ន្រះ ត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការនៅ ថ្ង្រទី១៥ 

ខ្រមិថុនា ឆ្នោំ២០១៧  ។ យុទ្ធសាស្រ្ដអភិវឌ្ឍន៍វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ 

រយៈព្រលវ្រងរបស់រាជរដា្ឋាភិបាលន្រះ បាននិងកំពុងរួមចំណ្រក 

យ៉ាងសកម្មក្នុងការលើកស្ទួយកំណើនស្រដ្ឋកិច្ច ការកាត់បន្ថយ 

ភាពក្រីក្រ និងការលើកកម្ពស់បរិយប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ។

នៅក្នុងសារលិខិតរបស់ សម្ដ្រចអគ្គមហស្រនាបតីត្រជោ     

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងឱកាស

ខួបអនុស្សាវរើយ៍លើកទី១៣១ ន្រទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ ថ្ង្រទី១ 

ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៧ ក្រមប្រធានបទ «ដើម្បីសន្តិភាព ការងរ 

មុខរបរ និងអភិវឌ្ឍន»៍ សម្ត្រចត្រជោ បានថ្ល្រងឲ្យដឹងថ ស្រដ្ឋកិច្ច 

កម្ពុជាសម្រចបានកំណើនថ្ររជាមធ្យមប្រចាំឆ្នោំ ៧% អត្រភាព   

ក្រីក្ររបស់ប្រជាជនត្រូវបានកាត់បន្ថយមក ១៣,៥%  និងអត្រ 

អត់ការងរធ្វើមានចំនួន ០,៧% ប៉ុណ្ណោះ ។

ន្រះជាភ័ស្តុតាង បញ្ជាក់ពីការដើរលើផ្លូវត្រូវរបស់រាជរដា្ឋាភិបាល 

ដឹកនាំដោយសម្ត្រចត្រជោស្រន ដ្រលបានខិតខំពុះពារជំនះរាល់

ការលំបាក និងបញ្ហាប្រឈមនានា ដើម្បីអនុវត្តឲ្យបានជោគជ័យ   

នូវកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួន ដ្រលបានប្រកាសជូនប្រជាជាតិ។ 

ព្រមជាមួយន្រះ ដើម្បីសម្រចនូវចក្ខុវិស័យរយៈព្រលវ្រងរបស់ខ្លួន ។ 

រាជរដា្ឋាភិបាលបានកំណត់ថ ត្រូវត្រធានារក្សា សន្តិភាព និងស្ថិរភាព 

នយោបាយឲ្យកាន់ត្ររឹងមាំ  ដើម្បីធានាឲ្យដំណើរការអភិវឌ្ឍសង្គម 

ជាតិ កាន់ត្រមានសន្ទុះខា្លាំងកា្លាឡើង ជានិច្ចក្នុងមហិច្ឆិតាធ្វើឱ្យ 

កម្ពុជា កា្លាយជាប្រទ្រសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នោំ 

២០៣០ និងឈនទៅជាប្រទ្រសមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នោំ ២០៥០៕

វិស័យសំណង់បានរួមចំណ្រកទ្រទ្រង់ធ្វើឲ្យកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

មានល្បឿនលូតលាស់លឿន

កម្ពុជានៅត្រជាគោលដៅទ្រសចរណ៍ល្អបំផុតនៅលើពិភពលោក

ដ្រលធ្វើឲ្យចំនួនភ្ញៀវទ្រសចរមានកំណើនជារៀងរាល់ឆ្នោំ
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សិល្បៈស្បែកពណ៌

សិល្បៈស្ប្រកពណ៌ា គឺជាប្រភ្រទសិល្បៈចមា្លាក់   

ដាប់ទម្លុះលើស្ប្រកគោ មិនខុសពីការដាប់ចមា្លាក់ន្រ 

សិល្បៈស្ប្រកធំ និងស្ប្រកតូចនោះឡើយ ប៉ុន្ត្រមិនម្រន

ជាសិល្បៈលោ្ខោនស្រមោលដូចស្ប្រកធំ និងស្ប្រក 

តូចនោះទ្រ គឺជាសិល្បៈរូបចមា្លាក់ស្ប្រកលាបពណ៌ា      

ដូចរូបគំនូរលាបពណ៌ាប្របបុរាណរបស់ខ្ម្ររ (Dessin 

Traditione Khmer.) ហើយសម្រប់សម្ត្រងក្នុងព្រល

ថ្ង្រដោយប្រើផ្ទាំងសំពត់ពណ៌ាខ្មា ឬពណ៌ាស្រគំ 

(ប្រផ្រះ) ជាផ្ទាំងសំពត់សម្រប់ជើត មានន័យថ          

ដូចយករូបគំនូរលាបពណ៌ា មកសម្ត្រងនិទានរឿង 

រួមផ្សំនឹងសិល្បករសម្ត្រងផង ។

សិល្បៈស្ប្រកពណ៌ាន្រះ បានបាត់បង់អាក់ខាន 

ល្រងបានសម្ត្រងយូរឆ្នោំមកហើយ គឺប្រហ្រលតាំង 

ពីឆ្នោំ១៩៣០ ឬ១៩៤០ មកម្ល្រ៉ះ ន្រះបើយោងតាម 

ឯកសារដ្រលយើងប្រមូលបាន ។

ក្រយព្រល ដ្រលរបបខ្ម្ររក្រហមដួលរំលំទៅ 

ទើបយើងបាន រកឃើញដោយច្រដន្យ នូវផ្ទាំងគំនូរ 

ស្ប្រកលាបពណ៌ាន្រះប្រមាណជាង២០ សន្លឹក គឺនៅ

ក្នុងព្រះបរមរាជវាំងក្រុងភ្នំព្រញ ។

ក្រយពីការត្រួតពិនិត្យដោយហ្មត់ចត់ នូវរូប 

ចមា្លាក់ ស្ប្រកដ៏ល្អប្រណីតទាំងន្រះដោយអ្នកសិល្បៈ

ជំនាញសំខាន់ៗទាំងព្រះសង្ឃ និងគ្រហស្ថនាំឲ្យ 

យើងបា៉ានសា្មានបានថ ស្ប្រកពណ៌ា ដ្រលស្រស- 

សល់ទាំងន្រះ គឺប្រហ្រលជាសា្នោដ្រសិល្បករជំនាញៗ

ន្ររោងជាងរបស់ព្រះបរមរាជវាំងជាក់ជាមិនខាន ។ 

ម្យា៉ាងទៀតថ្វីត្បិតត្រ ស្ប្រកទាំងនោះនៅស្រសសល់

តិចតួចប៉ុណ្ណោះក៏ពិតម្រន ត្រក៏គង់អាចធ្វើឲ្យយើង       

ដឹងបានដ្ររថ ស្ប្រកពណ៌ាន្រះនឹងអាចសម្ត្រងរឿង   

រាមក្ររ្តិ៍ រឿងឥណាវបុស្សៈ និងរឿងបុរាណដទ្រទៀត 

បានទៀតផង។

ក្រយព្រលយើងបានរកឃើញ ស្ប្រកលាប 

ពណ៌ាន្រះមក យើងក៏មានបំណងចង់ឲ្យមានសកម្ម-

ភាពសម្ត្រងនូវសិល្បៈប្រភ្រទន្រះ ជូនទស្សនិក 

ជនជាតិ និងភ្ញៀវអន្តរជាតិឲ្យបានឃើញនិង 

សា្គាល់ច្រើនគ្នោផងដ្ររ ប៉ុន្ត្រជាប្រការដ្រលគួរឲ្យ

សោកសា្តាយណាស់ កាលនោះភាពក្រីក្រការខ្វះ

ខាតរបស់យើង ទាំងការយល់ដឹងទាំងសមា្ភារៈ     

ព្រមជាមួយព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនទៀត មករំខាន 

បានធ្វើឲ្យ បំណងយើង ជួបផលវិបាកយ៉ាងខា្លាំង

ដោយពុំអាចដំណើរការទៅបានឡើយ។

រហូតមកដល់ឆ្នោំ២០០០ គិតទៅជាង២០ 

ឆ្នោំ ទើបយើងអាចបោះពុម្ពសៀវភៅស្តីពីសិល្បៈ

ស្ប្រកពណ៌ាន្រះបាន ដោយជំនួយសប្បុរស 

របស់មូលនិធិ យ៉ូតា ជប៉ុន ហើយអំឡុងឆ្នោំ ២០០០ 

នោះដ្ររ នៅក្នុងឱកាសប្ររពពិធីទិវាវប្បធម៌ា   

ជាតិថ្ង្រ ៣ម្រសា នៅសាលមហោស្រពចតុមុខ 

ដោយសារមានជំនួយរបស់អង្គការ Slaw Son  

សហរដ្ឋអាម្ររិកតាមរយៈលោកបណ្ឌិត សំ សំអាង 

ដ្រលគណៈកម្មការស្រវជ្រវសិល្បៈ របស់ 

ក្រសួងវប្បធម៌ា និងវិចិត្រសិល្បៈទាំងមូលបាន  

ធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញ នូវទម្រង់សិល្បៈ ស្ប្រកពណ៌ា 

ន្រះ ក្នុងនោះដោយបានលើកយករឿងទ្រវកថ 

(កូរសមុទ្រទឹកដោះ) តាមចមា្លាក់ជាច្រើននៅ

ប្រសាទអង្គរវត្ត ប្រសាទបាយ័ន និងប្រសាទ 

ឯទៀត យកមកសម្ត្រងជូនភ្ញៀវជាតិ និងភ្ញៀវ 

អន្តរជាតិបានឃើញ និងទស្សនាជាលើកដំបូង  

បង្អស់ក្នុងឱកាសដ៏ថ្ល្រថ្លានោះ ។

រើឯរបៀបសម្ត្រងស្ប្រកពណ៌ា ដ្រលជា សិល្បៈ 

ស្ប្រកសម្រប់សម្ត្រងព្រលថ្ង្រនោះវិញ មាន  

លក្ខណៈខុសគ្នោខ្លះៗ ពីការសម្ត្រងលោ្ខោន 

ស្រមោលស្ប្រកធំ ពោលគឺ អ្នកជើត ជើតរូបដើរ 

ជុំវិញ ផ្ទាំងសំពត់ពណ៌ាស ឬក៏ស្ប្រក តូចវិញ គឺ    

អ្នកជើតអង្គុយជើតរូបពីក្រយផ្ទាំង សំពត់ស 

ដោយពឹងលើពន្លឺភ្លើងឆ្លុះយកស្រមោល ។

ចំណ្រកឯការសម្ត្រងស្ប្រកពណ៌ាវិញ យើង 

សង្ក្រតឃើញ ការសម្ត្រងមានលក្ខណៈពាក់ 

កណា្តាលន្រការ សម្ត្រងលោ្ខោនពាក់កណា្តាល 

សម្ត្រងស្ប្រក ពោលគឺអ្នកជើតស្ប្រកមានស្រី 

មានប្រុសក្នុងសម្លៀកបំពាក់ និងគ្រឿងអលង្ការ 

សា្អាតៗ តាមតួអង្គរូបស្ប្រក រួចគ្រជើតស្ប្រកច្រញ

មកខាងមុខផ្ទាំងសំពត់ខ្មា ឬស្រគំព្រលខ្លះ 

គ្របញ្ឈរ ស្ប្រកនឹងផ្ទាំងក្រណាត់រួចគ្រសម្ត្រង

ជាលោ្ខោន ដោយបានច្រៀងនិយយរៀបរាប់ជជ្រក

ពិភាក្សា ឬឆ្លងឆ្លើយស្ន្រហទៅតាមសាច់រឿង រួច

ទើបចាប់ស្ប្រករបស់គ្រជើតបន្តទៅទៀត ។                

ចំណ្រកតន្ត្រីជូនស្ប្រកន្រះមានវង់ពិណពាទ្យវង់

តូច ដ្រលមានឧបករណ៍ ៥ មុខដូចជា រនាតឯក, 

សមោ្ហារ, គងវង់ធំ ស្គរធំ និងស្រឡ្រតូច រើឯបទភ្ល្រង 

គឺខ្ចីពីបទភ្ល្រងមហោរើ ៕

     

 (ដកសេង់ឯកសារ ឯកឧត្តម ពេទេ ទុំកេវិល) 
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អ្នកជំនាញនានាបានធ្វើការបា៉ាន់ប្រមាណថ តំបន់អាសុីអាគ្ន្រយ៍ដ្រល
មានប្រជាជនជាង ៦០០លាននាក់ នាព្រលបច្ចុប្បន្នន្រះនឹងត្រូវទាមទារ   
នូវតម្រូវការ ម្ហូបអាហរ កើនឡើងប្រមាណជាង ៤០% នៅក្នុងឆ្នោំ២០៥០ 
ដ្រល ព្រលនោះកំណើនប្រជាជននឹងកើនឡើងខ្ពស់ជាងសព្វថ្ង្រ ។ 

យោងតាមរបាយការណ៍សិក្សាស្រវជ្រវថ្មីៗ របស់វ្រទិកាស្រដ្ឋកិច្ច   
ពិភពលោក បានបង្ហាញឲ្យដឹងថ ជាតំបន់ មួយដ្រលមានកំណើនស្រដ្ឋកិច្ច 
ខ្ពស់ ការនាំច្រញរបស់អាសុីអាគ្ន្រយ៍គ្រងនឹងមានការកើនឡើង ១៥% 
នៅឆ្នោំ ២០២៥ ។ នៅព្រលដ្រលទទួលបានផលប្រយោជន៍សម្រប់រយៈ
ព្រលខ្លីដ៏ច្រើនសម្បើមសម្រប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យ ស្រដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ហើយ 
នោះ គ្រក៏មិនអាចប្រក្រកបាននូវការទទួលបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរអំពីតម្រូវការ 
ចាំបាច់ន្រការផ្គត់ផ្គង់ចំណីអាហរ ហើយព្រលនោះគ្រត្រូវយកចិត្តទុកដាក់
ទៅលើកតា្តាពូជជាសំខាន់ ដ្រលត្រូវធ្វើឲ្យសុីគ្នោទៅនឹង ដីដាំដុះ និងបរិសា្ថាន 
ក្នុងតំបន់នោះ ។ បញ្ហាដ៏ធំមួយបានចោទឡើងគឺថ តើយើងត្រូវការរយៈ 
ព្រលប៉ុនា្មានទៅ ដើម្បីឲ្យបរិសា្ថាន និងស្រដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ហុចផលប្រយោជ
ន៍ដល់តម្រូវការជាក់ស្ត្រងសម្រប់ដល់យើងទាំងអស់គ្នោ? នៅក្នុងបរិបទ
ដ្រលលទ្ធភាពន្រការទ្រទ្រង់ត្រូវប្រឈម ជាមួយ នឹងការប្រកួតប្រជ្រងន្រ 
ធនធានដ្រលមានដ្រនកំណត់ និងការកើនឡើងនូវតម្រូវការម្ហូបអាហរ  
កាន់ត្រខ្ពស់ បណា្តាអ្នកផលិតនៅជុំវិញពិភពលោក និងនៅក្នុងតំបន់ត្រូវត្រ 
យកចិត្តទុកដាក់ ធ្វើឲ្យកាន់ត្រប្រសើរឡើង នូវរចនាសម្ព័ន្ធវប្បកម្ម ការជំរុញ 
តិចណូឡូសុី  និងការធ្វើឲ្យកាន់ត្រប្រសើរ ឡើងនូវបច្ច្រកវិជា្ជាដាំដុះ ។ វា     
មិនម្រន ត្រឹមត្រតម្រូវការន្រការប្រើប្រស់ព្រលវ្រលាត្រមួយគត់ប៉ុណ្ណោះទ្រ 
ប៉ុន្ត្របញ្ហាសកា្តានុពលក៏ជាតម្ល្រដ្រលត្រូវគិតគូផងដ្ររ ។ ប្រសិនបើគ្រមិន
បានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ ខាងលើតាំងពីឥឡូវទ្រ នោះ 
អាសុីអាគ្ន្រយ៍ទាំងមូលដ្រលជាតំបន់ផលិត និងផ្គត់ផ្គង់ចំណីអាហរ ដូចជា 
អង្ករ ត្រី ស៊ុត និង កាហ្វ្រ សម្រប់ពិភពលោកផងនោះ អាចត្រូវ  
ប្រឈមនឹងគ្រះអត់ឃា្លានជាមិនខាន ។ 

តំបន់អាសុីអាគ្ន្រយ៍ត្រូវបានគ្រទទួលសា្គាល់ថ មានជោគជ័យធំធ្រង 
និងមានកំណើនលឿនណាស់បើធៀប នឹងតំបន់ដទ្រទៀតនៅក្នុងពិភព 
លោក ។ ស្រដ្ឋកិច្ចដ្រលនៅត្របន្តរើកចម្រើនក្នុងរយៈព្រល ៥ឆ្នោំ ទៅមុខ 
ទៀត ស្រទាប់វណ្ណៈថ្នោក់កណា្តាលនឹងកាន់ត្រមានចំនួនកើនឡើងទ្វ្រដង 
គឺរហូតដល់ប្រមាណ ៤០០លាននាក់ នៅឆ្នោំ២០២០ ។ គណៈប្រតិបត្តិការ 
អភិវឌ្ឍន៍ស្រដ្ឋកិច្ចរបស់សឹង្ហបុរើបានបា៉ាន់ប្រមាណថ បើគណនាទៅលើ 
ប្រជាសាស្ត្រន្រះ ប្រជាជនវណ្ណៈថ្នោក់កណា្តាលនឹងមានដល់ ៦០ % នៅ 
ក្នុងតំបន់ទាំងមូល ។ សន្ទុះន្រកំណើនន្រះ នឹងកា្លាយទៅជាបន្ទុកមួយធ្ងន់-
ធ្ងរដ្ររ ដោយសារការកើនឡើងនូវយុវជនជំនាន់ថ្មីដ្រលបច្ចុប្បន្នមាន ១/៤ 
ន្រចំនួន ប្រជាជននៅក្នងុតំបន់ អាសីុអាគ្ន្រយ៍ទំាងមូល ។ តំបន់ន្រះនឹងទទួល
បានប្រក់ចំណូលខ្ពស់ជាង (ក្រយកាត់ពន្ធ ឬអាចយកទៅចាយបាន)      
នឹងធ្វើឲ្យមានការប្រប្រួលខា្លាំងខុសពីជំនាន់មុនៗដ្រលនាំឲ្យមានផលប៉ះ
ទង្គិចដល់ តម្រូវការម្ហូបអាហរ និងលទ្ធភាពន្រការផ្គត់ផ្គង់ជាដើម ។ 
មានការបា៉ានប់្រមាណថ ប្រជាជននៅក្នងុពភិពលោក នងឹមានកណំើនដល ់
៨,១ ពាន់លាននាក់ នៅឆ្នោំ២០២៥ ដ្រលនឹងកា្លាយទៅជាបន្ទុកកាន់ត្រធ្ងន់
ធ្ងរចំពោះ ការផ្គត់ផ្គង់អាហរនៅក្នុងរយៈព្រលនោះ ។ 

ទិន្នន័យដ្រលបានមកពីការស្រវជ្រវរបស់អ្នកស្រដ្ឋកិច្ចបានរកឃើញ
ថ តម្រូវការប្រើប្រស់នៅក្នុងបណា្តា ប្រទ្រសអាសុីអាគ្ន្រយ៍មានអាហរ   
សំខាន់ ២មុខ ដ្រលមានលទ្ធភាពនាំច្រញកាន់ត្រខ្ពស់ក្នុងរយៈព្រល ៥ឆ្នោំ 
ខាងមុខ គឺ ត្រី និងស្ករ ព្រមទាំងផលិតផលដទ្រទៀត ដ្រលមានទំនាក់ទំនង 

ជាមួយគ្នោ ។ យ៉ាងណាក្តីអ្វីដ្រលគ្រ មិនអាចមើលឃើញជាមុនបាននោះ គឺ
ការធ្វើឲ្យមានការខូចខាតលើបរិសា្ថាន និងផលប៉ះពាល់ដទ្រទៀត ដ្រល 
កើត មានទៅលើទិន្នផល ដ្រលគ្រទទួលបានទាំងនោះ ។ ឧទាហរណ៍ 
ទិន្នផលន្រសាទដ៏ច្រើនលើសលប់ បាននិងកំពុង កា្លាយទៅ ជាបញ្ហាសកល 
ដ្រលបច្ចុប្បន្នន្រះមាន ២៥% ន្រផលន្រសាទនៅក្នុងស្តុកមិនត្រូវបានធ្វើ
ការនាំច្រញ ឬក៏ខូចខាតចោលត្រម្តង ហើយមានត្រ ៥០% ប៉ុណ្ណោះដ្រល
ត្រូវធ្វើការនាំច្រញព្រញល្រញ ។ បើពិនិត្យទៅ លើអត្របច្ចុប្បន្ន ការប្រតិ-
បត្តិផលន្រសាទត្រូវធ្វើឲ្យរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខា្លាំងសម្រប់រយៈព្រល ២ 
ទសវត្សរ៍ទៅមុខ ទៀត ដ្រលមិនត្រឹម ត្រធ្វើឲ្យបាត់បង់ភោគផលត្រីប៉ុណ្ណោះ
ទ្រ ប៉ុន្ត្រវាធ្វើឲ្យអន្តរាយទៅដល់បរិសា្ថានដ្រលរួមមាន ប្រភ្រទន្ររុក្ខជាតិ 
ក្នុងទឹកផងដ្ររ ។ ស្របព្រលដ្រលតម្រូវការម្ហូបអាហរកាន់ត្រមានកំណើន 
ឡើងច្រើនលើសលប់ បំផុតនៅក្នុងតំបន់ អាសុីអាគ្ន្រយ៍ប្របន្រះ តើទីផ្សារ 
ទាំងឡាយអាចធ្វើដូចម្ត្រច ក្នុងការដោះស្រយបញ្ហាប្រឈមន្រះ ហើយ 
ដ្រលត្រូវ ធានាឲ្យបានថ ដំណើរការផលិតប្រព្រឹត្តទៅមានចីរភាព អភិរក្ស 
បាននូវបរិសា្ថានសម្រប់តម្រូវ ការក្នុងព្រលខាងមុខ ។

ទាក់ទិនទៅនឹងវិស័យដាំដុះវិញ ទោះបីត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាធាតុអា-
កាស ដ្រលជួនកាល គឺគ្រះរាំងស្ងួត ឬក៏ គ្រះទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរ ប៉ុន្ត្រគ្រ   
កត់សមា្គាល់ឃើញ មានជោគជ័យក្នុងការអនុវត្តជីវៈបច្ច្រកវិជា្ជាកសិកម្ម 
ដ្រលរួមមានការ បង្កាត់ពូជដំណាំផ្ស្រងៗគ្នោ និងបច្ច្រកទ្រសក្រប្រតាមពូជ
ដំណាំនីមួយៗ ដ្រលធ្វើឲ្យមានការងយស្រួល ក្នុងការដាំដំណាំ ដ្រល 
មិនចាញ់ធាតុអាកាស និងឲ្យផលខ្ពស់ ។ ការដា្ឋានកសិកម្មមួយចំនួនកំពុង
ជំរុញការដោះស្រយកាត់ បន្ថយនូវរបៀបដាំដុះប្របប្រព្រណី ដោយការ 
ក្រប្រដីឲ្យមានជីជាតិ និងអាចដោះស្រយចំពោះលក្ខណៈ ន្របមា្លាស់ ប្តូរ 
អាកាសធាតុ ។ ដូច្ន្រះហើយ គ្រត្រូវត្រទទួលយកនូវដំណះស្រយមួយគឺ 
ផលិតផលចំណីអាហរមានតម្ល្រខ្ពស់ ដ្រលប្រើបច្ច្រកវិជា្ជាខ្ពស់ ។ មាន   
បណា្តាប្រទ្រសអាសា៊ានមួយចំនួននៅត្រអនុវត្តវិធីចាស់នៅឡើយ ហើយ 
ទំនងជាមិនទាន់សម្រចចិត្ត ទទួលយកឲ្យបានព្រញល្រញ នូវបច្ច្រកវិជា្ជា   
ខ្ពស់សម្រប់ការផលិតចំណីអាហរ ដ្រលជាការប្រកួតប្រជ្រងដ៏លំបាក 
នោះផង ។

របៀបវារៈជាគន្លឹះ ដើម្បីដោះស្រយរាល់បញ្ហា គឺការបង្កើតកិច្ចសហ 
ប្រតិបត្តិការអន្តររដា្ឋាភិបាលនៅក្នុងកិច្ច ប្រឹងប្រងមួយដូចដ្រលសហគមន៍
ស្រដ្ឋកិច្ចអាសា៊ានធា្លាប់បានអនុវត្តកន្លងរួចមកហើយដូចជា គំនិតផ្តួចផ្តើម 
បង្កឲ្យ មានភាពងយស្រួលទៅដល់លំហូរទំនិញ និងការផ្លាស់ប្តូរបច្ច្រក-       
វិជា្ជាផលិតទំនិញនៅក្នុងក្របខណ្ឌគ្រប់បណា្តា ប្រទ្រសអាសា៊ានទាំងអស់ ។ 
នៅព្រលដ្រលឃើញថ ផលប្រយោជន៍ត្រូវទទួលបានហើយនោះ អាសា៊ាន 
នឹងធ្វើការ រួមគ្នោឆ្ពោះទៅមុខ ដើម្បីគោលគំនិតខាងលើន្រះ ។ ជាមួយគ្នោ
ន្រះដើម្បីកសាងសមត្ថភាពឲ្យកាន់ត្រខ្ពស់ សា្ថាប័ន ហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងតំបន់
តួយ៉ាងដូចជា ធនាគរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ត្រូវធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងក្នុងការផ្តល់   
ការគំទ្រផ្ន្រក ហិរញ្ញវត្ថុទៅដល់ បណា្តារដ្ឋជាសមាជិកអាសា៊ាន ដើម្បីជួយ 
ដល់ការវិនិយោគសម្រប់ការនាំច្រញផលិតផលចំណី អាហរ ដ្រលមាន 
បច្ច្រកវិជា្ជា និងបរិកា្ខោរទំនើប ដ្រលអាចជួយបណា្តាប្រទ្រសក្នុងតំបន់ អាច      
ធ្វើការប្រកបដោយជោគជ័យក្នុងការទ្រទ្រង់ នូវតម្រូវការនាព្រល អនាគត ។ 
ដំណះស្រយចុងក្រយបំផុត គឺអ្នកផលិតចំណីអាហរ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ 
ត្រូវជួបគ្នោធ្វើការរួមគ្នោ ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈ និងរកឲ្យឃើញនូវដំណះ 
ស្រយទៅលើផលវិបាក ទាំងឡាយចំពោះផលិតផលចំណីអាហរ និង 
តម្រូវការន្រការផ្គត់ផ្គង់ ៕

តើអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងតេូវបេឈមចំពេះភាពអត់ឃ្លេន
ក្នុងប៉៊ន្មេនទសវត្សរ៍ខាងម៊ខ ឬទេ?
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មិនខ្វល់ថ អ្នកស្រកទឹក ឬអត់ទ្រ ការ ញ្ុាំទឹក ត្រងត្រមាន   

ប្រយោជន៍ជាច្រើនចំពោះសុខភាព។ ទឹក គឺជារបស់ដ៏ល្អបំផុត 

ដ្រលអ្នកត្រូវការក្នុងព្រលស្រក។ ខាងក្រមន្រះ គឺជាអត្ថ-

ប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពមួយចំនួន នៅព្រលយើងព្យាយម 

ញាុំទឹកបានច្រើនក្នុងព្រលពោះទទ្ររ ជាពិស្រសព្រលភា្ញាក់ពីគ្រង 

ព្រឹកឡើង។

. ជួយលាងសមា្អាតពោះវៀន

. បញ្ច្រញជាតិពុលពីក្នុងខ្លួន

. បង្កើនការឃា្លានអាហរព្រលព្រឹក

. បង្ការការឈឺក្បាល

. លាងសមា្អាតពោះវៀនធំ

. បង្កើនការរំលាយអាហរក្នុងខ្លួន

. បង្កើនថមពលក្នុងខ្លួន

. បង្កើនការសម្រកទម្ងន់

. ជួយឲ្យស្ប្រកភ្លឺថ្លា

. បង្កើនមុខងរប្រព័ន្ធភាពសាុំ

ការញាុំទឹក អាចព្យាបាលបញ្ហាជាច្រើនរបស់មនុស្សយើង

បាន។ មានជំងឺ ជាច្រើន ដ្រលច្រញពីក្នុងក្រពះ។ នៅព្រលអ្នកញាុំ 

ទឹកទាំងពោះទទ្ររ ឬគ្មានអាហរក្នុងក្រពះ មានន័យថ អ្នកកំពុង 

ត្រប្រើវិធីជួយធ្វើឲ្យ   ក្រពះមានសុខភាពល្អហើយ។ 

វិធីសាស្ត្រញាុំទឹក ព្រលពោះទទ្ររប្របន្រះ    មានដើមកំណើត 

ច្រញពីប្រទ្រសជប៉ុន។ ជាធម្មតាជនជាតិជប៉ុនញាុំទឹកប្រមាណ 

៤ក្រវជារៀងរាល់ព្រឹកមុនព្រលញាុំអាហរ។ ក្រយពីញាុំទឹករួច 

ពួកគ្ររង់ចាំ យ៉ាងហោចណាស់ ៣០នាទីសិនមុនព្រលញាុំអាហរ

ព្រលព្រឹក។ ទមា្លាប់មួយន្រះនឹងជួយឲ្យពួកគ្រមានភាពសកម្ម 

និងសុខភាពល្អ។ ចំពោះអត្ថប្រយោជន៍ន្រការញាុំទឹកន្រះវិញ 

គឺធំធ្រងណាស់ ហើយយកល្អគួរត្រ ញាុំទឹកកៅ្តាឧណ្ហាៗ៕

សារបែយែជន៍នែការញុែំទឹក
ពែលពែះទទែរ 

ក្រពះមិនរំលាយអាហរ គឺជាបញ្ហាមួយ ដ្រលមនុស្សគ្រប់គ្នោ 

បានជួបប្រទះ។ ក្រពះមិនរំលាយអាហរ ធ្វើឲ្យពោះអ្នកបោ៉ាង 

តឹងណ្រន ហើយមិនមានផសុកភាពទាល់ត្រសោះ។

បើមានបញ្ហាន្រះកើតឡើង ហើយអ្នកមិនទាន់ចង់ទៅមន្ទីរព្រទ្យ 

ទ្រ សូមអ្នកធ្វើតាមការណ្រនាំខាងក្រមន្រះ ៖

. ញាុំប្រទាលកន្ទុយក្រពើ

. ការញាុំត្រខ្ញី ឬអាហរធ្វើពីខ្ញីក៏អាចជួយអ្នកបានដ្ររ

. ញាុំផ្ល្របោ៉ាម

. ចៀសវាងការញាុំអាហរឆៅ

. កុំញាុំអាហរផ្ត្រសផ្តាស ពិស្រសអាហរតាមចិញ្ចឹមផ្លូវ ៕

វិធីមួយចំនួននៅពៅលកៅពះមិនរំលាយអាហារ 
ឧស្សាហ៍ឆ្អល់ពៅះ
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មុខមាត់ថ្មីនែឃុំមួយនែក្បែរជើងភ្នំដំរីរមៀល

ពីអតីតកាលរាប់សិបឆ្នោំកន្លងទៅ នៅព្រល 
និយយដល់ឈ្មាះឃុំន្រះ គ្រប់គ្នោត្រងត្រញញើត 
ញញើម ពីព្រះទីនោះនៅមិនឆ្ងាយប៉ុនា្មានពីជើង
ភ្នំដំរើរមៀលដ្រលអ្នកស្រុកត្រំកក់ ខ្រត្តតាក្រវ 
ត្រងល្បីថ ជាតំបន់មួយពោរព្រញដោយ 
អសន្តសិុខ។ ការរសន់ៅរបស់ប្រជាជនតបំនន់្រះ 
បានឆ្លងកាត់នូវការលំបាក ជាច្រើនជំនាន់ទោះ
បីជាក្រយថ្ង្ររំដោះ ៧ មករា ឆ្នោំ១៩៧៩ក្តី 
ព្រះ ទីនោះជាតំបន់ដ្រលសង្រ្គាមត្រងត្រតាម 
លងជានិច្ច។ ប៉ុន្ត្រចាប់តាំងពីកម្ពុជាបានទទួល
នូវសន្តិភាពព្រញល្រញ ដោយសារនយោបាយ 
ឈ្នះ ឈ្នះ និងជាពិស្រសទទួលបាននូវការយក
ចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមការងរ គណបក្សប្រជាជន 
កម្ពុជា គ្រប់ថ្នោក់ ពីថ្នោក់ដឹកនាំគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជា ឃុំមួយន្រះបានប្រប្រួលមុខមាត់ថ្មីហើយ
កា្លាយជាឃុំមួយ ល្រងឆ្ងាយដាច់អាល័យទៀត 
ហើយ។

ឃុំត្រពាំងធំខាងត្បូង កៀកនឹងជើងភ្នំដំរើ 
រមៀលមួយផ្ន្រកធំន្រឃុំត្រពាំងធំខាងត្បូង ស្រុក 
ត្រំកក់ គ្រអាចសម្លឹងឃើញភ្នំដំរើរមៀលដ៏ធំហើយ
វ្រងនាទិសបស្ចិមន្រឃុំយ៉ាងច្បាស់។ ភ្នំដ៏ធំជ្រង 
ន្រះស្ថិតនៅចំងយប្រមាណជាង១០គ.មពីឃុំ ។ 
បច្ចុប្បន្ន អ្នកភូមិអាចធ្វើដំណើរទៅភ្នំន្រះបាន 
យ៉ាងងយស្រួល ពីព្រះមានផ្លូវល្មមអាចទៅ 
មកបាន ដោយគ្រន់ត្រចំណាយព្រលប៉ុនា្មាន 
មោ៉ាងប៉ុណ្ណោះ។ សន្តិភាពព្រញបរិបូរណ៍និងការ
អភិវឌ្ឍហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងឆប់រហ័ស ក្នុង
សម័យសម្ត្រចត្រជោបានពង្រួញផ្លូវហក់ដូចជា
ទាញភ្នំដំរើរមៀលឲ្យមកនៅកៀក នឹងភូមិដា្ឋាន  
ប្រជាជនយ៉ាងដូចោ្នោះដ្ររ ។

ប៉ុន្ត្រពីអតីតកាល គ្រមិនអាចធ្វើដំណើរតាម

យនយន្តបានឡើយ ព្រះពុំមានផ្លូវ។តាមការ
បញ្ជាក់ពីចាស់ៗ ដ្រលរស់នៅទីនោះជាយូរមក
ហើយបានដំណាលថ ពីដើមមានផ្លូវម្រនត្រជា
ប្រភ្រទផ្លូវដ្រលអ្នកភូមិនិយមហៅថ “ផ្លូវដំរើ” ។ 
អ្នកធ្វើដំណើរត្រូវដើរត្បុលតាមព្រ និងចំណាយ
ព្រលសឹងមួយកំណាត់ថ្ង្រទើបទៅដល់។ ម៉្យាង 
ទៀតពីអតីតកាល ក៏មិនមានការធ្វើចរាចរដ្ររ 
ដោយសារតាមផ្លូវ និងតំបន់ភ្នំន្រះជាតំបន់  
អសន្តិសុខ។ 

ឃុំត្រពាំងធំខាងត្បូង ជាឃុំមួយក្នុងចំណម 
ឃុំទាំង១៥ របស់ស្រុកត្រំកក់។ ឃុំមានភូមិ 
សាស្ត្រខាងជើងទល់ នឹងឃុំត្រពាំងធំខាងជើង 
ស្រុកត្រំកក់ ខ្រត្តតាក្រវ, ខាងលិចទល់នឹងជួរភ្នំ 
ដំរើរមៀល ន្រស្រុកជុំគីរើ ខ្រត្តកំពត, ខាងត្បូង 
ទល់នឹងឃុំសំរោង ស្រុកត្រំកក់ និងខាងកើត 
ទល់នឹងឃុំតាភ្រម និងឃុំជាងទង ស្រុកត្រំកក់។

លោក សាន់ គឿន ប្រធានគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជាឃុំត្រពាំងធំខាងត្បូង  និងជាប្រធានក្រុម
ប្រឹក្សាឃុំបានឲ្យដឹងថ ឃុំត្រពាំងធំខាងត្បូង 
មានផ្ទ្រដីសរុប ៣ ៤៥៨,៦០ ហ.ត ក្នុងនោះផ្ទ្រដី  
សម្រប់ធ្វើស្រវស្សាចំនួន ១.៧៦៣,២៨ហ.ត, 
ដីចមា្ការ ៨០ហ.ត, ដីស្រះត្រពាំង ១០ហ.ត, 
ដីសហគមន៍ព្រឈើ ៥២ហ.ត, ដីភ្នំ ៩៩៨ 
ហ.ត។ ឃុំមានភូមិចំនួន ១៣ភូមិ មានប្រជា 
ពលរដ្ឋចំនួន ២ ៣៦៨គ្រួសារ ស្មើនឹងមនុស្ស 
រាយចំនួន ៩.៧២៨ នាក់(ស្ត្រី៥០៣២នាក់)។ 
ប្រជាពលរដ្ឋអាយុ ១៨ឆ្នោំឡើងមានចំនួន ៦ ២៧៨ 
នាក់ ក្នុងនោះស្រី៣ ៣៣៧  នាក់។
ជីវភាពរបស់អ្នកឃុំតេពាំងធំខាងត្បូងៈ

ឃុំមានចំងយពីស្រុកត្រំកក់ ឬដ្រលនិយម 
ហៅថ ផ្សារអង្គតាសោម ឬប្រជុំជនអង្គតាសោម 

ប្រមាណ១០គ.ម។ ដើម្បីទៅឃុំមួយន្រះសព្វថ្ង្រ
គឺងយស្រួលទ្រ។ បើធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិល្រខ
៣ពីភ្នំព្រញ នៅព្រលទៅដល់ទីប្រជុំជនអង្គតា
សោមមានផ្លូវកៅស៊ូបំប្រកទៅសា្តាំយើងអាចបត់
ទៅសា្តាំដ្រ តាមផ្លូវកៅស៊ូន្រះ ត្រង់រហូតនឹងបាន 
មានទៅដល់ទីប្រជុំជន និងឃុំន្រះជាក់ជាពុំខាន។

លោកម្រឃុំបានរំលឹកប្រប់យើងថ ពីមុន
ចាប់ពីផ្សារអង្គតាសោមមកឃុំន្រះ ពុំមានផ្លូវកៅ
ស៊ូដូចបច្ចុប្បន្នឡើយ។ បើគ្រចង់ធ្វើដំណើរពីទី 
ប្រជុំជនអង្គតាសោម ទៅឃុំត្រពាំងធំខាងត្បូង 
ត្រូវ ចំណាយព្រលយ៉ាងតិច ក៏បីមោ៉ាងដ្ររដោយ
សារសា្ថានភាពផ្លូវមិនអំណយផល។ ពីសម័យ 
មុនជាផ្លូវលំ។ ការធ្វើដំណើរដោយ ថ្មើរជើង 
ជិះកង់ ម៉ូតូ និងរទ្រះស្រះត្រប៉ុណ្ណោះ ហើយការ 
ធ្វើដំណើរប្រកបដោយ ការព្រួយបារម្ភទៀតផង 
ពោល គឺអាចធ្វើទៅបានត្រនៅព្រលថ្ង្រ។ ប៉ុន្ត្រ 
ព្រលន្រះចំណាយព្រលមិនដល់មួយមោ៉ាង ផង 
នឹងបានមកភា្លាម ហើយចង់ធ្វើដំណើរព្រលណា 
ក៏បាន។

ដោយសារសា្ថានភាពភូមិសាស្រ្តរបស់ឃុំ គឺ
ប្រជាជននៅទីនោះភាគច្រើនជាកសិករ។ លោក 
ម្រឃុំបញ្ជាក់ថ ពិនិត្យជារួមក្នុងឃុំប្រជាពលរដ្ឋ
ប្រមាណ៩០%មានមុខរបរធ្វើស្រ ចមា្ការ មាន 
៥% ជាមន្ត្រីរាជការ បុគ្គលិក កម្មករ  និង៥% 
ជាអាជីវករលក់ដូរនៅតាមភូមិ និងរកសីុទៅកាន់ 
តំបន់ផ្ស្រងៗ។

លោកបន្តថ អាស្រ័យលើផ្ទ្រដីស្រវស្សាជាង
មួយពាន់់ហិកតា និងដីចមា្ការជាង ៨០ហិកតា     
ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំអាចបង្កបង្កើនផល និង   
ផ្គត់ផ្គង់បាននូវជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគ្រ។ ក្នុង
រដូវវស្សាឆ្នោំន្រះកសិករកំពុងត្រចាប់ផ្តើមភ្ជួររាស់

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំ និងមន្ត្រីការងរចុះជួយឃុំត្រពាំងធំខាងត្បូងចុះពិនិត្យការដា្ឋានសា្ថាបនាផ្លូវ និងចំការបន្ល្ររបស់ប្រជាជន
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ដាស់ និងបានធ្វើជាបណ្តើរៗហើយ។ ការបង្ក  
បង្កើនផលក៏បានទទួលនូវទិន្នផលកាន់ត្រច្រើន
ជាងមុនតាមរយៈ ការប្រើប្រស់ពូជ បច្ច្រកទ្រស 
និងការធ្វើពិពិធកម្មជាបណ្តើរៗ។ ពិស្រសជាង 
ន្រះដោយសារមានរោងចក្រនៅទីប្រជុំជន និង 
នៅឯភ្នំព្រញផង មានកូនចៅប្រជាជនមួយចំនួន
បានទៅធ្វើជាកម្មករ និងប្រកបរបរផ្ស្រងៗនៅ 
ទីក្រុង ហើយផ្ញើប្រក់មកផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារ 
ដ្រល ជាហ្រតុធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជាជនអ្នកត្រពាំង
ធំខាងត្បូងមិនអត្តខាត់ដូចពីអតីតកាលឡើយ។

លោកម្រឃុំបន្តថ ចំណ្រកមធ្យាបាយ  
សម្រប់ធ្វើដំណើរវិញ គ្រប់ផ្ទះសុទ្ធត្រមានយន        
ជំនិះ។ ក្នុងនោះ កង់ចំនួន១ ៦៩៩គ្រឿង, ម៉ូតូ 
ចំនួន១ ៣៣៨គ្រឿង, រុឺម៉ក់កង់បីចំនួន ៤គ្រឿង, 
រថយន្តដឹកទំនិញ ចំណុះមួយតោនកន្លះ ចំនួន 
១៧ គ្រឿង, រថយន្តដឹកទំនិញចំណុះលើសពី     
មួយតោនកន្លះចំនួន ៥គ្រឿង, រថយន្តប្រភ្រទ 
ទ្រសចរណ៍ ១២កៅអីចំនួន ១៩គ្រឿង និងរថយន្ត 
ប្រភ្រទទ្រសចរណ៍គ្រួសារចំនួន៣៩គ្រឿង។

លោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំរូបន្រះ បាន 
និយយដោយមោទនភាពថ ទាំងន្រះបង្ហាញ 
យ៉ាងច្បាស់ និងស្ត្រងឲ្យឃើញពីសា្ថានភាពជីវភាព
រស់់នៅរបស់ប្រជាជន ពិស្រសក្រមការដឹកនាំ
ដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដ្រលមាន 
សម្ត្រចអគ្គមហស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន 
ជាប្រធានគណបក្ស និងជានាយករដ្ឋមន្ត្រី បាន
ធ្វើឲ្យប្រទ្រសជាតិមានការរើកចម្រើនជាពិស្រស
ប្រជាជនមានសុខសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងមាន 
ការងរធ្វើ ឬអាចប្រកបរបរអ្វីក៏ទទួលបាននូវផល
ចំណូលច្រើន។ 
ឃុំដេលឈ្នះរាល់ការបោះឆ្នោត ៖

ចាប់តាំងពីដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស
ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី១ រហូតមកដល់ 
ការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី៤ កាល ពីថ្ង្រទី៤ 
ខ្រមិថុនា ឆ្នោំ២០១៧ កន្លងទៅថ្មីៗន្រះ 
គណបក្សប្រជាជន   កម្ពុជានៅបន្តនំាមុខរហូត
នៅឃុំមួយន្រះ។ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបាន
កាន់ទង់ប្រធាន ក្រុមប្រឹក្សាឃុំនៅរាល់ការបោះ
ឆ្នោត។ ដោយឡ្រកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាណ
ត្តិទី៤ ដ្រលទើបបញ្ចប់ ក្នុងអាសនៈចំនួន៧ គឺ 
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលចំនួន ៤។ 
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើជាប្រធានក្រុម
ប្រឹក្សាឃុំបន្តទៀត។

លោកម្រឃុំបានប្រប់ថ ជោគជ័យពីមុន    
និងព្រលន្រះ គឺផ្តើមច្រញពីការគំទ្រមិនងករ្រ 
និងមិនថមថយ ពីប្រជាជនមកលើគណបក្ស 
ប្រជាជនកម្ពុជា។ ប្រជាជនបានឃើញច្បាស់ 
អំពីភាពប្រប្រួលថ្មីនៅក្នុង មូលដា្ឋានរបស់គ្រទោះ
ជាមិនបានល្អឥតខ្ចាះ ត្របើធៀបទៅអតីតកាល 

មុនន្រះជាង៣០ឆ្នោំឬមុនឆ្នោំ១៩៩៩ គឺនៅព្រល 
ន្រះឃុំមាន ការផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់ថ្មីយ៉ាងលឿន 
ហួសពីការសា្មាន។ 

លោកបន្តដោយបង្ហាញថ ឃុំមានហ្រដា្ឋារច-
នាសម្ព័ន្ធជាច្រើនត្រូវបានកសាង ឡើងជាបន្ត 
បនា្ទាប់។ ទាំងវិស័យពុទ្ធចក្រ និងអាណាចក្រ 
កំពុងរើកដុះដាល ដោយមានការចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍
ពីសប្បុរសជនពីលោក ខ្រង រា៉ា អនុប្រធានក្រុម 
ការងរ ថ្នោក់កណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា 
ចុះជួយស្រុកត្រំកក់ និងជាប្រធានក្រុមការងរ
ថ្នោក់កណា្តាល ចុះជួយឃុំត្រពាំងធំខាងត្បូង។ 
ការជួយជាបន្តបនា្ទាប់ពីសំណាក់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត 
ច័ន្ទ សារុន ប្រធានក្រុមការងរថ្នោក់កណា្តាលគណ
បក្សប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយស្រុកត្រំកក់ និង    
ការជួយពីថ្នោក់ដឹកនាំគណបក្សប្រជាជន កម្ពុជា 
ដទ្រទៀត។ 

លោកប្រធានក្រុម ប្រឹក្សា 
ឃុំ បញ្ជាក់ទៀតថ រហូតមក 
ទល់ព្រលន្រះ ឃុំមានផ្លូវដីស 
និងដីក្រហម ជាច្រើនខ្ស្រ 
ដ្រលមាន ប្រវ្រងរាប់មុឺន 
ម៉្រត្រ ត្រនៅមិនទាន់មាន 
ផ្លូវក្រលកៅស៊ូនៅឡើយ ។ 
ប៉ុន្ត្រជាទិសដៅមិនយូរប៉ុនា្មាន 
ឃុំ មានទិសដៅប្រកា្លាយផ្លូវ 
ដីស ទៅជាផ្លូវក្រលក្រួស 
ក្រហម និងពីដីក្រហម ទៅ 
ជាក្រលកៅស៊ូ។ ជាក់ស្ត្រង 
ព្រលន្រះឃុំ កំពុង ដំណើរការ 
ចាក់ក្រល ផ្លូវកៅស៊ូមួយ ខ្ស្រ។

ទូទាំងឃុំមាន សាលា រៀនចំនួន ៥ កន្ល្រង ។ 
ក្នុង នោះ មានវិទ្យាល័យ ១កន្ល្រង អនុវិទ្យាល័យ
១កន្ល្រងសាលាបឋមសិក្សា ៣ កន្ល្រង និង   
សាលាឯកជន បង្រៀនភាសា បរទ្រសចំនួន 
៣កន្ល្រង និង រោងប្រជុំរបស់ សហគមន៍ 
ចំនួនមួយកន្ល្រង។ សរុបមានអគរសិក្សា ២៣ 
ខ្នងស្មើនឹង ១១៩បន្ទប់, គ្រូ១១០ នាក់ (ស្រី៣០ 
នាក់) និងសិស្ស២ ៧៣៥នាក់ (ស្រី១ 
៣២០នាក់)។

លោកម្រឃុំបន្តថ ឃុំមានព្រសហគមន៍ដំរើ
រមៀលចំនួនមួយ, មានផ្សារចំនួនមួយ និងមាន 
ការជួសជុល ក្រលម្អជាបន្តបនា្ទាប់ដើម្បីឲ្យតំបន់
នោះមានបរិសា្ថានសា្អាតជាប្រចាំ។ រួមចំណ្រក    
ជួយលើកកម្ពស់សុខភាព និងអនាម័យក្នុងការ  
រស់នៅរបស់ប្រជាជន ឃុំបានជំរុញកសាងបាន
អណ្តូងជាង១០០អណ្តូង, មានលូកាត់ទទឹងផ្លូវ
ជាច្រើនកន្ល្រង, បង្គន់អនាម័យ ១ ៥០០កន្ល្រង, 
សា្ពោន ២កន្ល្រង និងកំពុងត្រៀមកសាងលូកាត់ 
ទទឹងផ្លូវជាច្រើនកន្ល្រងទៀត។ 

បើសម្លឹងទៅរក សកា្តានុពលទ្រសចរណ៍វិញ 
ឃុំត្រពាំងធំខាងត្បូង ក៏មានអំណយផលពីធម្ម
ជាតិច្រើនណាស់ដ្ររ ដោយគ្រន់ត្រពុំទាន់បាន 
ក្រច្ន្រ និងមានការរៀបចំជាទ្រង់ទ្រយធំត្រ 
ប៉ុណ្ណោះ។ លោក សាន់ គឿន បានបញ្ជាក់ថ     
ក្នុងភូមិសាស្រ្ត ឃុំមានរមណីយដា្ឋានជ្រះតូច 
ជ្រះធំ, ជ្រះតាភើ, ថ្មស ដ្រលស្ថិតនៅតាម  
បណ្តាយជួរភ្នំដំរើរមៀល ដ្រលជាប់នឹងស្រុក 
ជុំគីរើ ខ្រត្តកំពត ហើយរមណីយដា្ឋានទាំងន្រះ       
កំពុងត្រទាក់ទាញភ្ញៀវជាតិ និងអន្តរជាតិជាពិស្រស
កំពុងត្រធ្វើការក្រលម្អ និងអភិវឌ្ឍន៍ជាបណ្តើរៗ 
ហើយ ។ លោកម្រឃុំរំពឹងថ នៅព្រលមានការ
អភិវឌ្ឍតំបន់អ្រកូទ្រសចរណ៍ទាំងន្រះ កាន់ត្រ 
ច្បាស់លាស់ នោះប្រជាជនទាំងខ្រត្តតាក្រវ និង 
ខ្រត្តកំពត ពិតជាទទួលបាននូវចំណូលជាច្រើន
បន្ថ្រមទៀតយកមកទ្រទ្រង់ និងក្រប្រជីវភាព 

គ្រួសារ។
បន្ទាប់ពីបានទទួលការគាំទេ អាជ្ញាធរឃុំកាន់តេ

ប្តេជ្ញាខ្ពស់ថេមទៀតៈ 
លោក សាន់ គឿន បាននិយយដោយទឹក  

មុខមុឹងមា៉ាត់ជាងមុនថ ដោយសារគណបក្ស  
ប្រជាជនកម្ពុជានៅឃុំន្រះ ទទួលបានជោគជ័យ
ដឹកនាំឃុំបន្តទៀតនោះបានស្រចក្តីថ គណៈ 
កមា្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឃុំ ក៏កាន់ត្រ
ត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវធំធ្រងជាងមុនបន្ថ្រម
ទៀត ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះការគំទ្ររបស់ប្រជាជន 
និងតបស្នងចំពោះមា្ចាស់ឆ្នោត។

លោកបន្តថសម្រប់អាណត្តិថ្មីន្រះអាជា្ញាធរ 
ដ្រលដឹកនាំដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានឹង
សម្រចឲ្យបានទៅតាមកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ឃុំដ្រល
បានបញ្ជាក់រួចមកហើយ ក្នុងអំឡុងព្រលឃោស
នាបោះឆ្នោត។ចំណុចសំខាន់គឺជំរុញល្បឿនក្នុង
ការអភិវឌ្ឍនិង ការបម្រើឲ្យបានទាន់ព្រលវ្រលា
នូវរាល់ព្រល ដ្រលប្រជាពលរដ្ឋមករក យើងឲ្យ 
ជួយដោះស្រយនិងឆ្លើយតប៕

ការដា្ឋានផ្លូវលំឆ្លងកាត់ក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំត្រពាំងធំខាងត្បូង
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១. វស្សាភ្លៀងធា្លាក់ដក់ព្រញស្រ រុក្ខជាតិផ្កាផ្ល្រលាស់ខៀវខ្ចី
 បងបើកគោយន្តភ្ជួររាស់ដី ចោលភ្ន្រកឃើញស្រីដកសំណាប ។
២. ស្រអូនស្រក្រមបងស្រលើ យើងរួមគ្នោធ្វើរៀងដរាប
 ព្រលខ្លះបងពឹងអូនជួយសាប ព្រលដឹកសំណាបអូនពឹងបង ។
៣. រសៀលជ្រលជ្រទ្ររគងភ្នំ ប្រវឹកពួនយំគុម្ពយផ្លង 
 កុកក្រៀលក្រសាស្រកអឺងកង ទទាត្រយ៉ងយំឆ្លងឆ្លើយ ។
៤. ពព្រចពពូលចូលគុមោ្ពោត ពពា្លាក់ផ្លាះផ្លាតកាត់កន្ត្រើយ 
 ត្រដ្រវិចស្រកកៀកបង្កើយ តៅវ៉ាតបឆ្លើយលើចុងចា ។
៥. អូនអើយសា្តាប់ផ្គរថ្ងូរសន្ធឹក ជំនោរនាំទឹកខ្រវស្សា
 ពពកខ្មួលខា្មាញ់ព្រញវ្រហស៍ សូរិយបន្ទន់កាំរស្មី ។
៦. បងលួចមើលអូនពីចមា្ងាយ ឆមឆយចុះបឹងជញ្ជាត់ត្រី 
 សន្សំកា្តាមខ្យងដាក់ក្នុងល្អី ត្រកួនត្រួយខ្ចីប្រះចងបាច់ ។
៧. ន្រះពិតចារិកនារើខ្ម្ររ ឡើងច្រញពីស្រផ្សំម្ហូបស្រច 
 រៀមប៉ងផ្តាះផ្តងចិត្តប្តូរផ្តាច់ ឆ្នោំថ្មីសម្រចឲ្យម៉្រស្តី  ។
៨.ចាំផុតរដូវប្រមូលផល ជំនូនចូលដល់ពុកម៉្រស្រី
 យើងក្របសំពះផ្កាសា្លាជ័យ សាងជីវិតថ្មីជាមួយគ្នោ ។
៩. រួមសាងសង្គមរើកធំធាត់ ចម្រើនវិវឌ្ស្រស់សោភា
 ក្រមសន្តិភាពសុខរមនា ប្រជារើករាយជានិរន្តន៍ ៕  

  ដែយលែក. សុខ សុធន

   បានមួយទៀត
 ព្រឹកមួយ នាង ណុក និងនាង 

ណែម ជួបគ្នោជាច្រដន្យតាមផ្លូវក៏ឈប់

ជជ្រកគ្នោៈ

- ន្រ.... រឿងប្តីប្រពន្ធឯង ឡើង 

តុលាការប្តឹងសុំល្រងលះ គ្នោនោះ 

យ៉ាងម៉្រចហើយ?

- អើរឿងទ្រព្យសម្បត្តិរួមច្រកគ្នោរួចរាល់អស់ហើយនៅឡើយ ត្រកូន 

តូចច្រកគ្នោមិនទាន់ កុំអីឈនដល់បញ្ចប់តាំងពីបីខ្រមុនម្រ្ល៉ះ ។

- ម៉្រចបានជាអ៊ីចឹង?

- ចាំបាច់ឆ្ងល់អី ព្រះកូនមានត្រមា្នោក់ ខ្ញុំក៏ចង់បាន គត់ក៏ចង់បាន ។

- អ៊ីចឹងគិតយ៉ាងម៉្រច ?

- មានយ៉ាងម៉្រច ខ្ញុំសម្រចចិត្ត រង់ចាំបានកូនមា្នោក់ទៀត ដើម្បីងយ 

ច្រកគ្នោ ។

                              ចូលប៉ុនា្មែនដប
នាយ ផ្លយ សួរនាយ ផ្លូច ដ្រលទើបសា្គាល់គ្នោៈ

- ប័ណ្ណភាគហ៊ុនបងឯងទិញពីប៉ុនា្មានថ្ង្រមុនយ៉ាងម៉្រចដ្ររ?

- អើ....គឺបានចូលប៉ុនា្មានផ្លាកហើយតើ ។

- អូហូ..ខ្ញុំជួយអបអរសាទរផងណា៎ា

-     អបអរសាទរខ្មាចយកស៏្អ!ី ខ្ញុទំញិបាន១ថ្ង្រ  ស្របត់្រភាគហ៊នុធា្លាកច់ុះ 

ដូចឡានរអិលពីចំណត។ ខ្ញុំងងឹតមុខដួលនៅកន្ល្រងទាល់ត្រទៅមន្ទីរ   

ព្រទ្យ ព្យួរស្ររ៉ូមអស់ប៉ុនា្មានផ្លាកទើបស្រួលខ្លួនវិញ។

                                  ចាញ់ឆ្ងែយ
លា្ងាចមួយ នាង មា៉ែប់ ខឹងខា្លាំងព្រក ទើបស្រកជំទាលដាក់នាយ 

គែៀល ជាប្តីៈ

- មើលខ្ញុំសួរបងឯង តើម្រអស់នោះវាគ្រន់បើជាងខ្ញុំត្រង់ណា បានជា 

បងឯងវក់នឹងវាងប់ងល់ខា្លាំងម៉្រ្លះ ?

-  អូហ៍ អត់ទ្រ តាមពិត ពួកនាងៗអស់នោះចាញ់អូនឆ្ងាយណាស់ ។

-  បងនិយយជាការពិតឬ?

- ពិតហើយ អាយុនាងចាញ់អូនឯងដល់ទៅ២០ ឆ្នោំឯណះ។ ចំណ្រក 

រូបរាងក៏តូចជាងអូនឯង ៣ ដងយ៉ាងតិច ។

                            ពែោះបែច័ណ្ឌខា្លែំង
លោកនាយក ជុយ និយយប្រប់នាងល្រខា ខុងខន ៖

នាងត្រូវបញ្ឈប់ការងរពីព្រលន្រះទៅហើយ មូលហ្រតុមកពីប្រច័ណ្ឌ 

ខា្លាំងព្រក ។     នាង ល្រខាបើកភ្ន្រកធំៗ៖

- អា៎ា្ហក...ខ្ញុំមិនទាន់មានប្តី ហើយក៏មិនមានមិត្តប្រុសដ្ររ តើនាងខ្ញុំ 

ប្រច័ណ្ឌជាមួយអ្នកណា? 

                                 នឹងឈ្នះ
ថ្ង្រមួយនាយ បែឹង បានចូលសវនាការនៅតុលាការ ក្នុងនាមជាសាក្ីស

ន្រភាគីទំនាស់មា្ខោង។ លោកចៅក្រមសួរ៖

- លោកអាចនិយយការពិតទាំងអស់ នៅចំពោះមុខតុលាការ បានទ្រ ?

- បាទ ខ្ញុំសូមស្បថជូន!

- លោកដឹងថ  បើនិយយខុសពីការពិត តើមានផលវិបាកយ៉ាងណា 

ទ្រ?

- បាទដឹង !

- ចុះផលវិបាកនោះយ៉ាងណា ?

- បាទ....គឺភាគីខាងខ្ញុំ នឹងឈ្នះក្តីលើភាគីមា្ខោងទៀត ៕

បទពាក្យ៧
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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`

Gñk]btßmÖ TsSnavdþI RbCaCn elx 194
1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

19-

20-

21-

22-

23-

24-

25-

26-

27-

28-

29-

30-

31-

32-

33-

34-

35-

36-

37-

38-

39-

40-

41-

42-

43-

44-

45-

46-

47-

48-

49-

50-

51-

52-

53-

54-



Gñk]btßmÖ TsSnavdþI RbCaCn elx 194
55-

56-

57-

58-

59-

60-

61-

62-

63-

64-

65-

66-

67-

68-

69-

70-

71-

72-

73-

74-

75-

76-

77-

78-

79-

80-

81-

82-

83-

84-

85-

86-

87-

88-

89-

90-

91-

92-

93-

94-

95-

96-

97-

98-

99-

100-

101-

102-

103-

104-

105-

106-

107-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

elak CIv s‘unlag smaCikRkumkargarcuHextþ kNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

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

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

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

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




