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ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គឺជារដ្ឋឯករាជ្រយ អធិបត្រយ្រយ សន្តិភាព 
អព្រយាក្រឹត អចិន្ត្រ្រយ៍ មិនចូលបក្រសសម្ព័ន្ធ ។ បូរណភាពទឹកដី                 
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនអាចរំលោភបានដាច់ខាត និងជារដ្ឋ 
ដ្រលមិនអាចបំប្រកបាន ។ ន្រះជាស្ម្ររតីដ្រលមានច្រងយ៉្រងច្របាស់
នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដ្រលបានប្រសូត 
ឡើងនៅថ្ង្រទី២៤ ខ្រកញ្ញ្រ ឆ្ន្រំ១៩៩៣ ។ តាំងពីព្រលនោះមក 
ស្ថ្រប័នជាតិគ្រប់លំដាប់ថ្ន្រក់ និងប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទ្រស       
បានទទួលគោរពប្រតិបត្តិយ៉្រងខា្ជ្រប់ខ្ជួន តាមស្ម្ររតីន្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុង
ការការពារ កសង និងអភិវឌ្រឍ ប្រទ្រសជាតិឲ្រយមានការរីកចម្រើន 
រុងរឿងរហូតមកដល់បច្ចុប្របន្នន្រះ ។ ឯករាជ្រយជាតិ អធិបត្រយ្រយជាតិ 
និងបូរណភាពទឹកដី គឺជាដួងព្រលឹងរបស់ជាតិដ្រលប្រជាជាតិកម្ពុជា
យើងបានការពារយ៉្រងរឹងមាំតាមរយៈការពង្រឹងស្ម្ររតីជាតិនិយម 
មិនឱនក្របាល មិនលក់ខ្លួនបម្រើឲ្រយបរទ្រស ដ្រលធ្វើឲ្រយបាត់បង់ 
កិតិ្តយស និងស្រចក្តីថ្ល្រថ្នូររបស់ជាតិ ។ យើងការពារបានសិទ្ធស្វ័យ
សម្រ្រចរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រជាជាតិមួយ ជារដ្ឋមួយ 
ដ្រលមានឯករាជ្រយ និងអធិបត្រយ្រយភាពព្រញល្រញដោយមិន           
អនុញ្ញ្រតឲ្រយមានការជ្រៀតជ្រ្រកកិច្ចការផ្ទ្រក្នុងទាំងនយោបាយក្នុង 
និងក្រ្រប្រទ្រសពីសំណាក់ប្រទ្រសណាមួយឡើយ ។ ជាមួយ 
គ្ន្រន្រះលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ ការគោរពសិទ្ធិមនុស្រស រួមទាំងសិទ្ធ 
ចូលរួមយ៉្រងសកម្ម ក្នុងជីវភាពនយោបាយ ស្រដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់   
ប្រជាជនកំពុងមានជំហានរីកលូតលាស់យ៉្រងលឿន ព្រមគ្ន្រជាមួយ
នឹងការពង្រឹងយ៉្រងខា្ជ្រប់ខ្ជួននូវគោលការណ៍នីតិរដ្ឋ ដូចដ្រលប្រទ្រស
ប្រជាធិបត្រយ្រយនៅលើពិភពលោកបាននឹងកំពុងអនុវត្តដូចៗគ្ន្រ ។

កម្ពុជាជាប្រទ្រសមួយដ្រលធ្ល្រប់បាត់បង់ឯករាជ្រយ អធិបត្រយ្រយ 
ជាតិ និងបូរណភាពទឹកដី ។ ព្រលនោះតើមាន អ្វីខ្លះបានកើតមាន
នៅលើមាតុភូមិយើង? ក្រ្រយរដ្ឋប្រហារថ្ង្រ១៨ មីនា ឆ្ន្រំ១៩៧០ 
ព្រលដ្រលបនក្របត់ជាតិ លន់ នល់ សិរិមតៈឱនក្របាលធ្វើខ្ញុំបម្រើ 
អាម្ររិក នោះហើយគឺជាថ្ង្រន្រការចាប់ផ្តើមគ្រ្រះមហន្តរាយនៅ 
កម្ពុជា ។ សង្គ្រ្រមរា៉្រំរ៉្រអស់រយៈព្រល៥ឆ្ន្រំ និង១ខ្រ បនា្ទ្រប់មកគឺរបប
ប្រល័យពូជសសន៍ប៉ុលពត ក្នុងរយៈព្រល៣ឆ្ន្រំ ៨ខ្រ និង ១ថ្ង្រ 
រហូតដល់ថ្ង្រទី៧ ខ្រមករា ឆ្ន្រំ១៩៧៩ ទើបប្រទ្រសជាតិត្រូវបាន 
រំដោះ ប៉ុន្ត្រក៏បានស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលន្រ សង្គ្រ្រមផង និង 
សន្តិភាពផង ។ មកដល់ឆ្ន្រំ១៩៩៨ ក្រ្រមការអនុវត្តនយោបាយ 
ឈ្នះឈ្នះរបសស់ម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ទើបភ្លើងសង្គ្រ្រមត្រូវ 
បានពន្លត់ជាស្ថ្រពរ ប្រទ្រសជាតិទទួលបានសុខសន្តិភាពទាំង 
ស្រុង ប្រជាជាតិកម្ពុជាបានជួបជុំមូលត្រកូលគ្ន្រឡើងវិញ ។ 

ឆ្លុះបញ្ច្រំងឡើងវិញ អំពីដំណើរវិវត្តន៍ន្រព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ 
ន្រះ យើងអាចមើលឃើញទាំងអស់គ្ន្រច្របាស់ថ តើស្ថ្រនភាពន្រ 
ប្រជាជាតិមួយស្ថិតក្នុងសភាពប្របណា ក្នុងព្រលដ្រលប្រទ្រសមួយ

The Kingdom of Cambodia is a state of independence, 
sovereignty, peace, permanent neutrality, and non-alignment. 
The territorial integrity of the Kingdom of Cambodia is 
not to be violated and/or divided resolutely. That is what 
stipulates in the Kingdom’s Constitution coming into force 
on 24 September 1993. From then on, institutions at every 
level and the people of Cambodia in the whole country 
respect and adhere strictly to the spirit of the Constitution 
in national defense, construction, and development to the 
present.

National independence, sovereignty, and territorial    
integrity are the sole of the Cambodian nation that we have 
defended firmly. We have strengthened our national               
patriotism by bowing to no foreign power. We do not risk 
losing national honor and dignity. We have ensured rights 
of self-determination of our people as a nation, a state, 
where there is full peace and sovereignty. We allow no 
interference into our domestic and foreign policies from 
any foreign country. At the same time, we are putting into 
practices democracy, respect of human rights, as well as 
active participation in political life, while people’s                   
socio-economic situation is making rapid progress, 
strengthening strictly principle of rule of law as other     
countries in the world.

Cambodia once lost its independence, sovereignty, and 
territorial integrity. What had happened on our motherland? 
The 18-March-1970 coup, in which Lon Nol and                      
Sirikmatak bowed their heads to serve the Americans, was 
the beginning of Cambodia’s disaster. The war protracted 
for five years and one month. We then had that regime of 
genocide of Pol Pot for three years, eight months, and one 
day. It was until 7 January 1979 that the country was         
liberated. However, Cambodia was in the phase of war 
and peace altogether. It was until 1998, implementing the 
win-win policy of Samdech Techo Hun Sen, that the       
country finally extinguished the war flame and secures a 
complete peace, and national unity and reunification. 

Reflecting on these events, we can see clearly how a 
nation suffered when it lost completely its independence, 
sovereignty, and territorial integrity, while confronting to 
foreign aggression and violation. Beside the war of                 
destruction, total annihilation, massacre, pitiful separation, 

លើកកម្ពស់មោទនភាពជាតិ ការពារដាច់ខាត ឯករាជ្យ 
អធិបតោយ្យ បូរណភាពទឹកដី ដើម្បីសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ

Raising High National Pride, Defending Resolutely Independence, 
Sovereignty, Territorial Integrity for Peace and Development
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បាត់បង់ឯករាជ្រយជាតិទាំងស្រុង អធិបត្រយ្រយជាតិ និងបូរណភាព 
ទឹកដី ត្រូវទទួលរងការទន្ទ្រ្រន និងរំលោភបំពានយ៉្រងន្រះ? ក្រ្រពី 
សង្គ្រ្រមដ៏វិនាស ហិនហោច ការកាប់សមា្ល្រប់មនុស្រសយ៉្រងរង្គ្រល       
ការប្រកបាក់វិនាសព្រ្រត់ប្រ្រស់ដ៏ខ្ល្រចផ្រសាហើយនោះ ប្រជាជន  
កម្ពុជាក៏ត្រូវទទួលរងនូវក្តីអាមាស់ ការប្រមាថមាក់ងយ យ៉្រង 
ថោកទាប បាត់បង់អស់នូវកិត្តិយស និងស្រចក្តីថ្ល្រថ្នូររបស់ជាតិ           
និងបាត់បង់នូវជំនឿទុកចិត្តពីក្នុងខ្លួនឯងថ្រមទៀត ។ 

តាំងពីក្រ្រយថ្ង្រ៧ មករា ឆ្ន្រំ១៩៧៩ ជាពិស្រសក្រ្រយ 
ឆ្ន្រំ១៩៩៨ រហូតមកដល់បច្ចុប្របន្ន គឺជារយៈព្រលមួយដ៏ខ្លីណាស់      
ក្នុងការកសងប្រទ្រសមួយឲ្រយងើបច្រញពីគំនរផ្រះផង់ន្រសង្គ្រ្រម
មកកាន់ឋានៈជាប្រទ្រសមួយ ដ្រលមានការអភិវឌ្រឍចម្រើន ជឿន-
លឿន មានឯករាជ្រយ អធិបត្រយ្រយ និងបូរណភាពទឹកដីព្រញល្រញ 
ដូចដ្រលយើងបានឃើញសព្វថ្ង្រន្រះ ។ ប៉ុន្ត្រត្រូវចងចាំថ សមិទ្ធផល
ដ៏ត្រចះត្រចង់ដ្រលយើងទទួលបានន្រះ មិនម្រនបានមកដោយ
សរការប្រទានពីអ្នកណានោះឡើយ ប៉ុន្ត្រគឺពិតជាបានមកដោយ
សរការធ្វើពលិកម្មដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងទូទាំង
ប្រទ្រស ។ ប៉ុន្ត្រអ្វីដ្រលគួរឲ្រយសោកស្ត្រយ គឺមានជនក្របត់ជាតិមួយ
ក្រុមដោយសរត្រមានមហិច្ឆតា លោភលន់អំណាច បានឱន 
ក្របាលលក់ខ្លួនឲ្រយបរទ្រស ធ្វើជាអាយ៉ងបរទ្រសប៉ុនប៉ងលក់ឯករាជ្រយ
ជាតិ អធិបត្រយ្រយជាតិទៅឲ្រយបរទ្រសយ៉្រងថោកទាបបំផុត ។ 
អនុវត្តតាមបទបញ្ជ្ររបស់ចៅហា្វ្រយនាយ ជនក្របត់ជាតិទាំងន្រះ       
បានបំផុសឲ្រយមានចលាចលក្នុងសង្គមជាតិតាមរយៈការធ្វើបដិវត្តន៍
ពណ៌ផ្តួលរំលំរាជរដា្ឋ្រភិបាលស្របច្របាប់ ដោយទាមទារឲ្រយមានការ
ផ្ល្រស់ប្តូរជាវិជ្ជមាន ជ្រកក្រ្រមល្រសន្រលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ និង 
សិទ្ធមនុស្រស ។ ជនក្របត់ជាតិបានធ្វើសកម្មភាពរំលោភទាំងបំពាន
ទាំង កម្រ្រលទៅលើគោលការណ៍នីតិរដ្ឋ ដ្រលជាមូលដា្ឋ្រនគ្រឹះន្រ
លទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ និងបានឃោសនាញុះញង់បំផុសប្រជាជនឲ្រយ
ស្អប់ខ្ពើមគ្ន្រ ប្រងច្រកវណ្ណៈ ចងគំនុំគំុកួន បំប្រកបំបាក់សមគ្គីជាតិ 
និងបង្កើតឲ្រយមានសង្គ្រ្រមសរជាថ្មី ។ ប៉ុន្ត្រឧបាយកលដ៏ពិសពុល
ន្រះត្រូវបានវាយកាច់បំបាក់ទាន់ព្រលវ្រលា ។ ជនក្របត់ជាតិកំពុង 
ជាប់ក្នុងពន្ធនាគរ ។ គណបក្រសសង្គ្រ្រះជាតិ ដ្រលជាកមា្ល្រំងចលករ
ន្របដិវត្តន៍ពណ៌ក៏ត្រូវបានតុលាការកំពូល ច្រញសលដីកាសម្រ្រច 
រំលាយចោលនៅថ្ង្រទី១៦ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ២០១៧ ចំណ្រកមន្ត្រីថ្ន្រក់ដឹក
នាំគណបក្រសន្រះចំនួន ១១៨នាក់ ត្រូវហាមមិនឲ្រយធ្វើនយោបាយ 
រយៈព្រល៥ឆ្ន្រំ ។ សលដីការបស់តុលាការកំពូលន្រះ បានរួម 
ចំណ្រកដល់ការពង្រឹង ការគោរព និងការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និង        
ច្របាប់ជាធរមានស្របតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋ និងលទ្ធិប្រជាធិប-
ត្រយ្រយ ស្ររីពហុបក្រស ដើម្របីរក្រសាស្ថិរភាពនយោបាយ ឯករាជ្រយ 
អធិបត្រយ្រយ និងការពារសន្តិភាព និងការអភិវឌ្រឍដើម្របីភាពសុខសន្ត
របស់ប្រជាជន និងស្រចក្តីថ្ល្រថ្នូររបស់ជាតិ ព្រមទាំងប្រឆំង នឹង 
ការជ្រៀតជ្រ្រក កិច្ចការផ្ទ្រក្នុងពួកបរទ្រសទៀតផង ។ មូលហ្រតុ 
សំខាន់បំផុត ដ្រលគណបក្រសប្រឆំងមួយន្រះត្រូវត្ររំលាយចោល 
គឺដោយសរម្រដឹកនាំគណបក្រសន្រះ លក់ក្របាលបម្រើឲ្រយនយោបាយ 
បរទ្រស, ប៉ុនប៉ងផ្តួលរំលំរាជរដា្ឋ្រភិបាលស្របច្របាប់ដ្រលជាអំពើក្របត់
ជាតិ, ធ្វើសកម្មភាពរំលោភ លទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ និងគោលការណ៍ 
នីតិរដ្ឋ, ធ្វើសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្ល្រញសមិទ្ធផលសង្គមជាតិ, បង្ករឲ្រយ 

the Cambodian people suffered insult, shame, dishonor, 
and lost national dignity and self-confidence. 

Since after the 7-January-1979, and more importantly 
after 1998 to the present, though it was a rather short time, 
we have been able to rebuilt this country from war ashes 
and position itself as a country of development and              
progress with full independence, sovereignty and territorial 
integrity as we presently are seen. We must remember that 
such brilliant achievements that we have realized are not 
a gift from anyone at all, but supreme sacrifices of our 
people in the whole country.

It has been so unfortunate that a bunch of traitors to 
our nation, because of their ambition for power, have bowed 
their heads and sold themselves to foreign powers. They 
have made themselves puppets of foreign powers and at-
tempted to sell national independence and sovereignty in 
the cheapest manner possible. Taking order of their bosses, 
those traitors mobilized movements through color revolution 
aimed at bringing down the Cambodian legal Royal           
Government, demanding changes under pretext of democracy 
and human rights. Traitors had violated brutally principle 
of rule of law, which is the foundation of democracy. They 
also instigated people to exercise hatred, class division, 
revenge, national disunity, and recreation of war again.

Fortunately, we have discovered and neutralized their 
perfidious in a timely manner. Traitors are now in jails. 
CNRP – the motivator of color revolution ordered by the 
Supreme Court to dissolve on 16 November 2017, and 
118 leading officials of CNRP prohibited from political 
actions. The Supreme Court decision contributes to 
strengthening, respecting and implementing the Constitution, 
existing laws in accordance with rule of law and democracy, 
liberal pluralism for the sake of political stability,                         
independence, sovereignty, and defense of peace and         
development, people’s peaceful life and national dignity, 
while running counter to foreign interference in domestic 
affairs.

The main reason that CNRP must face dissolution was 
because its leaders have sold their heads to serve foreign 
powers, aimed to downfall the legal Royal Government, 
which is nothing but treacherous act, abused democracy, 
and rule of law, destroyed national achievements. They 
have caused political instability, sabotaged the country’s 
politics and economy to prevent national progress,                    
disrespected voters, and roles of members of the National 
Assembly, and insulted and disrespected the Constitution, 
HM the King, and other national institutions. 

We considered it was so fortunate for our country. 
Should such scheme be undiscovered and foiled in a      
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មានអស្ថិរភាពនយោបាយ ធ្វើវិច្ឆ្រទកម្មនយោបាយស្រដ្ឋកិច្ចទប់
ស្ក្រត់ការរីកចម្រើនរបស់ប្រទ្រស, ជាន់ឈ្លីឆន្ទៈប្រជាជន ដ្រល 
ជាមា្ច្រស់ឆ្ន្រត មិនបានបំព្រញតួនាទីភារកិច្ចជាតំណាងរាស្ត្រ, 
ប្រមាថ និងជាន់ឈ្លីរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ព្រះមហាក្រសត្រ និងស្ថ្រប័នជាតិ 
ដទ្រទៀត ។ 

យើងទាំងអស់គ្ន្របានចាត់ទុកថ នោះគឺជាមហាភ័ព្វសំណាង 
មួយរបស់ប្រជាជាតិយើង ប្រសិនបើឧបាយកលន្រះមិនត្រូវបាន 
រកឃើញ និងកំទ្រចចោលទាន់ព្រលវ្រលាទ្រប្រហ្រលជាម៉្រងន្រះ 
ឬវិនាទីន្រះប្រជាជាតិយើងកំពុងហ្រលឆ្លងសមុទ្រឈាម និងទឹក 
ភ្ន្រកជាមិនខានឡើយ ។ មានជនបរទ្រសខ្លះបានធ្វើជាជួយឈឺឆ្អ្រល
ចំពោះការរំលាយចោលគណបក្រសប្រឆំងមួយន្រះ រហូតហា៊្រនធ្វើ 
បុរ្រវិនិច្ឆ័យជាមុនថ លទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយកម្ពុជាបានស្ល្រប់បាត់ទៅ
ហើយ ។ ប៉ុន្ត្រលើភាពពិតជាក់ស្ត្រងប្រជាធិបត្រយ្រយ និងសិទ្ធ                
មនុស្រសកំពុងត្រមានសកម្មភាពរស់រវីកនៅលើទឹកដីកម្ពុជា ។ ឯករាជ្រយ 
ជាតិ អធិបត្រយ្រយជាតិ និងបូរណភាពទឹកដីកំពុងត្រត្រូវបានការ 
ការពារយ៉្រងរឹងមាំ ។ រាជរដា្ឋ្រភិបាលកម្ពុជានៅត្ររក្រសាការប្ត្រជា្ញ្រ 
ចិត្តយ៉្រងមុតមាំ ដើម្របីធនាឲ្រយការបោះឆ្ន្រតជ្រើសតាំងសមាជិក                 
ព្រឹទ្ធសភាដ្រលនឹងប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ង្រទី២៥ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្ន្រំ២០១៨ និង
ការបោះឆ្ន្រតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ ដ្រលនឹងត្រូវរៀបចំធ្វើឡើង
នៅថ្ង្រទី២៩ ខ្រកក្កដា ឆ្ន្រំ២០១៨ ដំណើរការជាប្រក្រតី ។ ប្រជាជន
កម្ពុជានៅត្រមានសិទ្ធស្ររីភាព ខាងនយោបាយ និងត្រូវបានការពារ
ស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច្របាប់ជាធរមាន ។ បច្ចុប្របន្នន្រះនៅកម្ពុជា
មានគណបក្រសនយោបាយជាច្រើនកំពុងធ្វើសកម្មភាព អង្គការ 
សុីវិលរាប់ពាន់ សរព័ត៌មានបោះពុម្ពផ្រសាយជាង៨០០ សរព័ត៌មាន 
តាមអ៊ិនធើណ្រតចំនួន៧០ ស្ថ្រនីយ៍ទូរទស្រសន៍២២ ស្ថ្រនីយ៍វិទ្រយុ 
៣៣០ និងសមាគមន៍អ្នកកាស្រតចំនួន៣៨ បាននឹងកំពុងធ្វើ 
សកម្មភាពជាធម្មតា ។ 

ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ នៅត្របន្តសកម្មភាពយ៉្រងក្លៀវកា្ល្រឆ្ព្រះ 
ទៅមុខក្នុងនាមជាអ្នកដ្រលមានមទនភាព ជាអ្នកដ្រលមានសិទ្ធ
ស្វ័យសម្រ្រចលើជោគវាសនារបស់ខ្លួន ជាអ្នកដ្រលការពារបាន
យ៉្រងមុតមាំនូវឯករាជ្រយ អធិបត្រយ្រយ បូរណភាពទឹកដី ថ្រក្រសាបាននូវ 
សុខសន្តិភាព ឯកភាពជាតិ ការបង្រួបបង្រួមជាតិ និងការអភិវឌ្រឍ 
ប្រទ្រស ។ យើងទាំងអស់គ្ន្រគំទ្រ និងរួបរួមគ្ន្រជុំវិញរាជរដា្ឋ្រភិបាល
កម្ពុជា ដើម្របីលើកតម្ល្រឯករាជ្រយ អធិបត្រយ្រយជាតិរបស់ខ្លួន មិន 
ឱនក្របាលធ្វើជាខ្ញុំបរទ្រស និងប្រឆំងដាច់ខាតចំពោះការជ្រៀតជ្រ្រក
កិច្ចការផ្ទ្រក្នុងណាមួយរបស់បរទ្រស ដ្រលជាមូលហ្រតុនាំមកនូវ
គ្រ្រះមហន្តរាយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសម្រ្រប់ប្រទ្រសជាតិ ដូចដ្រលប្រសសន៍ 
របសស់ម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជ្រក់ច្របាស់កាលពីថ្ង្រទី១៦ 
ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ២០១៧ ថ៖ «យើងមិននៅក្រ្រមការត្រួតត្រ្ររបស់ 
ប្រទ្រសណាមួយទ្រ ។ យើងជាកម្ពុជា យើងមិនផ្តល់ឱកាសសម្រ្រប់
បរទ្រសមកជ្រៀតជ្រ្រកកិច្ចការរបស់យើងនោះទ្រ ។ ខ្ញុំអំពាវនាវ 
ជនរួមជាតិ លើកកម្ពស់ស្ម្ររតីជាតិនិយម ស្ម្ររតីឯករាជ្រយ ស្ម្ររតី 
ការពារនូវអធិបត្រយ្រយ និងបូរណភាពទឹកដី ។ យើងមិនត្រូវអោន     
ក្របាលគ្រ្រន់ត្រ ដើម្របីដោះដូរជាមួយនឹងជំនួយបន្តិចបន្តួចនោះទ្រ 
យើងធ្ល្រប់រងនូវការដាក់ទណ្ឌ កម្មដ៍អយុត្តិធម៌បំផុតពីសំណាក់លោក
ខាងក្រ្រហើយ ការមិនអោនក្របាលរបស់យើងវាជាកិត្តិយសជាតិ 

របស់យើង។ ខ្ញុំសង្រឃឹមថ ប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្ម្រង ទាំងចាស់ 
ទាំងប្រុស ទាំងស្រី និងគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនឹងយល់ព្រមជាមួយខ្ញុំ 
ដើម្របីលើកតម្ល្រឯករាជ្រយអធិបត្រយ្រយភាពរបស់ខ្លួន យើងត្រូវប្រឆំង
នឹងការជ្រៀតជ្រ្រករបស់បរទ្រស ដ្រលជាមូលហ្រតុចំបងនាំមកនូវ
អន្តរាយសម្រ្រប់ប្រទ្រសរបស់យើង» ៕

timely manner, at this every moment, our country could 
have been swimming again in sea of blood and tear. Some 
foreigners have expressed concerns on the dissolution of 
the party and even subscribed to a prejudice that democracy 
in Cambodia already died. In reality, democracy and            
human rights are still alive and active in Cambodia. To 
guarantee the Senate elections to happen in 25 February 
2018 and the general elections on 29 July 2018 as schedule, 
we have firmly protected national independence,                          
sovereignty, and territorial integrity.

The people of Cambodia have their political freedom 
and rights protected according to the Constitution and   
existing laws. As of present, in Cambodia, numerous          
political parties, thousands of civil society, over 800           
publishing presses, over 70 online media outlets, 22 TV 
stations, 330 radio stations, and 38 journalist associations 
are conducting their daily works.  

The people of Cambodia continue energetically to        
advance with pride, as the ones with self-determination 
on their destiny, and firm defenders of their independence, 
sovereignty, territorial integrity, while safeguarding peace, 
national unity, reconciliation, and development. E are       
supporting and uniting around the Royal Government to 
value our national independence, sovereignty, and bow to 
no foreign powers. We are against all forms of foreign 
interference of domestic affairs, which is a disastrous cause 
for our nation as is said by Samdech Techo Hun Sen on 
16 November 2017 – “We are under no other nation’s 
control. We are Cambodians. We give no chance for foreign 
interference in our affairs. I am calling on our compatriots 
to raise high national spirit of patriotism, independence, 
sovereignty, and territorial integrity. We bow to no one 
just for scanty assistance. We used to go through                         
punishments, the most unjust kind from external circles. 
Bowing to no foreign powers is our honor. I hope our 
people – old and young, men, and women, from all-walks 
of life will agree with me to raise high value of our                  
independence, and sovereignty. We are against foreign 
interference, which is the basic cause that brings our         
country destruction.” 
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ប្រឆាំងដាច់ខាតរាល់ការជ្រៀតជ្រកចូលកិច្ចការផ្ទ្រក្នុង  
របស់កម្ពុជា ដ្រលជាមូលហ្រតុនាំមកនូវគ្រះមហន្តរាយ

រាជរដា្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា ក្រ្រមការដឹកនាំរបសស់ម្ត្រចត្រជោ   

ហ៊ុន សែន បានប្ត្រជា្ញ្រដាច់ខាតការពារឲ្រយបានខឿនឯករាជ្រយ

ជាតិ អធិបត្រយ្រយជាតិ និងបូរណភាពទឹកដី ដោយមិនអនុញ្ញ្រតិ 

ឲ្រយបរទ្រសណាមួយ ជ្រៀតជ្រ្រកចូលកិច្ចការផ្ទ្រក្នុងរបស់ 

ប្រទ្រស មិនឱនក្របាលដោះដូរជាមួយជំនួយបន្តិចបន្តួចនោះ

ទ្រ ។ កាតព្វកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់គ្ន្រ គឺត្រូវត្ររួមគ្ន្រថ្ររក្រសា

ការពារឯករាជ្រយ អធិបត្រយ្រយជាតិ និងបូរណភាពទឹកដី 

របស់ខ្លួន ដើម្របីមានឱកាសរួមគ្ន្រអភិវឌ្រឍប្រទ្រសឲ្រយកាន់ត្រ

មានការរីកចម្រើន ។ 

នៅក្នុងកិច្ចប្រជំុកំពូលរំព្ញកខួបអនុស្រសាវរីយ៍អាស៊្រន - អាម្ររិក 

លើកទី៤០ កាលពីថ្ង្រទី១៣ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ២០១៧ ឆ្លើយតប 

ទៅនឹងស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍ របស់ឯកឧត្តម ដូណាល់ តែំ                   
ប្រធនាធិបតីសហរដ្ឋអាម្ររិកដ្រលថ្ល្រងថ អាម្ររិកគោរព 

ឯករាជ្រយភាព និងអធិបត្រយ្រយន្រប្រទ្រសទាំងអស់ ចង់ឲ្រយ 

ប្រទ្រសទាំងអស់នោះខា្ល្រំងរីកចម្រើន មានឯករាជ្រយដោយ 

ខ្លួនឯង ចាក់ឫសជ្រ្រក្នុងតម្ល្រប្រវត្តិសស្ត្ររបស់ខ្លួន និង 

ប្រឹងប្រ្រង ដើម្របីអនាគតល្អប្រសើររបស់ប្រជាជន សម្ត្រច 

ត្រជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានថ្ល្រងតបទៅឯកឧត្តម ដូណាល់ តែ ំ
ប្រកបដោយអត្ថន័យដ៏ជ្រ្រលជ្រ្រ និងមានតម្ល្រជាប្រវត្តិសស្រ្ត

ដោយសម្ត្រចបានបញ្ជ្រក់ច្របាស់ថ៖ «ឯកឧត្តមគឺជាមនុស្រសដ៏

អស្ច្ររ្រយមួយសម្រ្រប់ខ្ញុំ ។ ខ្ញុំគួរត្របញ្ជ្រក់នៅទីន្រះថ ប្រហ្រល 

ជាឱពកុ របស់ខ្ញុបំានស្ល្របទ់ៅហសួ ដ្រលគតម់និបានស្ត្របឮ់ 

សំដីរបស់ ប្រធនាធិបតីសហរដ្ឋអាម្ររិកមួយ ដ្រលបាន 

និយយនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិ និយយនៅ APEC 

ហើយនិយយនៅថ្ង្រន្រះទៀត ។ ឯកឧត្តមបាននិយយថ 

យើងគោរពឯករាជ្រយ និងអធបិត្រយ្រយភាព ន្រប្រទ្រសរបស់អ្នក 

យើងចងឱ់្រយអ្នកខា្ល្រងំរកីចម្រើន នងិមាន ឯករាជ្រយដោយខ្លនួឯង 

ចាក់ឫសជ្រ្រក្នុងតម្ល្រប្រវត្តិសស្ត្ររបស់អ្នក និងប្រឹងប្រ្រង 

ដើម្របីអនាគតល្អប្រសើរន្រប្រជាជនរបស់អ្នក ។ ន្រះជាអ្វីដ្រល

យើងប្រឹងប្រ្រងទាំងអស់គ្ន្រ ហើយរីកចម្រើនជាមួយគ្ន្រ និង 

ភាពជាដ្រគូពិត និងជាដ្រគូយូរអង្វ្រង ។ ខ្ញុំគិតថ ឯកឧត្តម 

គឺជាមនុស្រសដ៏អស្ច្ររ្រយ ហើយជាមនុស្រសដ្រលខ្ញុំគោរពបំផុត» ។ 

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រងទៀតថ៖ «ខ្ញុំជាមនុស្រស 

មា្ន្រក់ ក្នុងចំណោមមនុស្រស ១០០នាក់ ដ្រលព្រលនោះ នៅ 

កម្ពុជាគ្រចាត់ទុកថ ឯកឧត្តមមានលទ្ធភាពឈ្នះឆ្ន្រតត្រឹម

ត្រ ១% ប៉ុណោ្ណ្រះ ៩៩% ឯកឧត្តម គឺជាអ្នកចាញ់ ។ ក៏ប៉ុន្ត្រខ្លួនខ្ញុំ 

ស្ថិតនៅក្នុងចំណោម ១% ។ មុនព្រលបោះឆ្ន្រតខ្ញុំបានប្រកាស

ពីរលើកថ ឯកឧត្តម ជាអ្នកឈ្នះឆ្ន្រត ។ ប៉ុន្ត្រខ្ញុំប្ររជាទទួល 

នូវការវាយប្រហារពីប្រធនបក្រសប្រឆំងថ សត្វដ្រលមានរោម

ដូចគ្ន្រវានៅក្នុងសំបុកជាមួយគ្ន្របាន ។ ដូណាល់ ត្រ្រំ គឺជា 

អ្នកផ្ត្រច់ការដោយសរលុយ ឯ ហ៊ុន ស្រន ជាអ្នកផ្ត្រច់ការ 

ដោយសរលុយ និងអាវុធ ។ ឯសស្ត្រ្រចារ្រយខ្ម្ររមា្ន្រក់ ដ្រល 

ជាសស្ត្រ្រចារ្រយនៅសហរដ្ឋអាម្ររិកគ្របាននិយយថ បើ 

ដូណាល់ ត្រ្រំ ឈ្នះឆ្ន្រត គឺជាយុគសម័យន្រការរះឡើង                  

ន្រពួកអវិជា្ជ្រ ។ អញ្ចឹងទ្រ ខ្ញុំបានកា្ល្រយជាមុខសញ្ញ្រន្រការវាយ    

ប្រហារ ។ ក៏ប៉ុន្ត្រខ្ញុំមានមទនភាពដោយសរអ្វី ដ្រលខ្ញុំបាន 

ប្រកាសនៅមុនការបោះឆ្ន្រត គឺឯកឧត្តមកា្ល្រយទៅជាអ្នក 

ឈ្នះពិត ។ ប៉ុន្ត្រសូម កុំភ្ល្រចថ ចៅរបស់ខ្ញុំត្រូវបានគ្របង្ហ្រត់

បង្រៀនឱ្រយស្អប់ឯកឧត្តម ។ ន្រះបង្ហ្រញឱ្រយឃើញថ ស្ថ្រនទូត 

អាម្ររិកនៅទីក្រុងភ្នំព្រញ មិនត្រឹមត្រមិនមានអព្រយាក្រិតចំពោះ

បញ្ហ្រប្រទ្រសកម្ពុជាទ្រ ប៉ុន្ត្រមិនមានភាពអព្រយាក្រិតទាំងប្រក្ខជន

ប្រធនាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាម្ររិកខ្លួនឯងត្រម្តង ។ ចំណ៉ច

ន្រះខ្ញុំចង់ជម្រ្របជូនឯកឧត្តមថ សហរដ្ឋអាម្ររិក បើសិន       

ជាអនុវត្តតាមគោលនយោបាយថ្មីរបស់ឯកឧត្តមក្នុងការគោរព

ជំនួបរវាងសម្ត្រចត្រជោ   ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី 

ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និឯកឧត្តម ដូណាល់តែំ ប្រធនាធិបតី 

ន្រសហរដ្ឋអាម្ររិក នៅទីក្រុងមា៉្រនីល ប្រទ្រសហ្វីលីពីន
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ឯករាជ្រយ អធិបត្រយ្រយភាពន្រប្រទ្រសដទ្រ សហរដ្ឋអាម្ររិកនឹង

មានមិត្តភក្តិច្រើនណាស់ ហើយគ្រគោរព និងគ្រស្រឡាញ់ ។ 

ក៏ប៉ុន្ត្ររយៈព្រលកន្លងទៅន្រះ ខ្ញុំសូមជម្រ្របថ ប្រទ្រសនៅ 

ទីន្រះ ខ្ញុំគិតថ គ្រ្រន់ត្រមានអ្នកហា៊្រននិយយ និងមិនហា៊្រន 

និយយត្រប៉ុណោ្ណ្រះ គឺនៅត្រង់ថ រដ្ឋបាលមុនៗគ្របានប្រើ

ប្រ្រស់នូវលទ្ធិប្រជាធិប្រតយ្រយនិងសិទ្ធិមនុស្រស ដើម្របីជ្រៀត

ជ្រ្រកកិច្ចការផ្ទ្រក្នុងរបស់អ្នកដទ្រ ។ យើងខ្ញុំជាជនរងគ្រ្រះម្តង

ហើយម្តងទៀត ឥឡូវកំពុងត្រូវបន្តកា្ល្រយជាជនរងគ្រ្រះដោយ

សរត្រសកម្មភាពរបស់អ្នកខាងក្រ្រម ដ្រលដើរខុសពីបនា្ទ្រត់

នយោបាយរបស់ឯកឧត្តម ។ នយោបាយរបស់ ឯកឧត្តម 

កំពុងត្រធ្វើការក្រប្រ្រ ប៉ុន្ត្រស្ថ្រនទូតនៅទីក្រុងភ្នំព្រញមិនទាន់

បានធ្វើការក្រប្រ្រទ្រ យើងខ្ញុំត្រូវការកសងច្របាប់ គ្រមករារាំង  

ការកសងច្របាប់យើងខ្ញុំអនុវត្តច្របាប់របស់ប្រទ្រសត្រូវបានគ្រ

រារាំង ។ ចំណ៉ចន្រះខ្ញុំគិតថ ប្រហ្រលជាឯកឧត្តមត្រូវមាន 

ភារកិច្ច ដើម្របីដាស់តឿន ជាមួយនឹងមន្ត្រីទាំងឡាយ ព្រ្រះ 

រឿងន្រះជាគោលការណ៍ធំណាស់ ទាក់ទងទៅនឹងការមិន

ជ្រៀតជ្រ្រកចូលកិច្ចការផ្ទ្រក្នុង របស់គ្រ ។

ទាក់ទិនទៅនឹងបំណ៉លរបស់កម្ពុជា ជាមួយសហរដ្ឋ 

អាម្ររិក សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រងថ៖ «កម្ពុជា 

ត្រូវបានទមា្ល្រក់ដោយរដ្ឋប្រហារមួយ ដ្រលគំទ្រដោយ 

សហរដ្ឋអាម្ររិក ហើយបានកា្ល្រយទៅជាប្រទ្រសដ្រលជំពាក់ 

បំណ៉លសហរដ្ឋអាម្ររិក ។ ឯបំណ៉លនោះទៀតសោត 

គឺយើងខ្ញុំជាអ្នកទទួលមរតក ដូច្ន្រះ យើងខ្ញុំត្រូវមានភារកិច្ច 

សង ។ យើងខ្ញុំបានស្នើសុំថ យើងខ្ញុំសង ប៉ុន្ត្រសុំស្នើឱ្រយអាម្ររិក

បង្វ្ររបំណ៉លនោះមកជួយដល់កម្ពុជាវិញ ។ ចំណ៉ចន្រះយើង

ខ្ញុំស្នើសុំឱ្រយឯកឧត្តមធ្វើការពិចារណាព្រ្រះថ វាដូចជាការ 

យកញញួរមកវាយយើងខ្ញុំហើយ ហើយឱ្រយយើងខ្ញុំសងថ្ល្រ 

ញញួរនោះទៀត ។ ព្រ្រះជំនួយន្រះមិនដឹងថគ្រយកមកធ្វើ

អី ហើយគ្រទិញអាវុធមកធ្វើសង្គ្រ្រម នៅកម្ពុជាក្នុងព្រល 

ដ្រលយើងខ្ញុំនៅក្ម្រងៗនៅឡើយ ។ ប៉ុន្ត្រមរតករដ្ឋយ៉្រងណា

ក៏ដោយយើងខ្ញុំត្រូវត្រគោរព» ។ ជាចុងបញ្ចប់ សម្ត្រចត្រជោ 

ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រងថ៖ «ការមិនជ្រៀតជ្រ្រកចូលកិច្ចការ

ផ្ទ្រក្នុងន្រះជាចំណ៉ចសំខាន់ណាស់ នៅក្នុងគោលនយោបាយ 

ការបរទ្រសរបស់សហរដ្ឋអាម្ររិក ហើយអាម្ររិកអាចនឹង 

មានដ្រគូ និងមិត្តភក្តិដ៏ជាទីស្រលាញ់របស់ខ្លួនកាន់ត្រច្រើន 

ដ្រលព្រលនោះសហប្រតបិត្តកិារលើវសិយ័ ស្រដ្ឋកចិ្ច ពាណជិ្ជ- 

កម្ម វិនិយោគ នានានឹងចាប់ផ្តើមពីជំនឿទុកចិត្តន្រះឯង» ។

សុន្ទរកថរបសស់ម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានឆ្លុះបញ្ច្រំង

ឲ្រយឃើញពីការទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំ ដ្រលមាន 

ស្រចក្តីកា្ល្រហាន អង់អាចក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍ជា 

អាយុជីវិតរបស់ជាតិ ជាការប្រឆំងយ៉្រងដាច់អហំការរាល់ការ

ជ្រៀតជ្រ្រកចូលកិច្ចការផ្ទ្រក្នុងរបស់កម្ពុជា ដ្រលជាមូលហ្រតុ

ចម្របងនាំមកនូវគ្រ្រះ   មហន្តរាយយ៉្រងធ្ងន់ធ្ងរសម្រ្រប់មាតុភូមិ

កម្ពុជារបស់យើង ។ ខ្លឹមសរ ន្រសុន្ទរកថ ន្រះក៏មាន 

លក្ខណៈជាសកល ដ្រលរួមចំណ្រកយ៉្រងធំធ្រងដល់ការ 

ការពារ និងពង្រឹងខឿនឯករាជ្រយជាតិន្រប្រទ្រសទាំងអស់នៅ

លើពិភពលោកផងដ្ររ ៕
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ទិវាបុណ្រយឯករាជ្រយជាតិ ៩វិច្ឆិកា ខួបលើកទី៦៤ (ថ្ង្រ០៩ វិច្ឆិកា 

១៩៥៣-ថ្ង្រ០៩ វិច្ឆិកា ២០១៧) ត្រូវបានប្រ្ររព្ធធ្វើឡើងយ៉្រង 

មហោឡារិក នៅបរិវ្រណវិមានឯករាជ្រយ កាលពីព្រឹក ថ្ង្រទី០៩ 

ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ២០១៧ ក្រ្រមព្រះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ 

ពែះករុណា ពែះបាទសម្ដែច ពែះបរមនាថ នរែត្ដម 
សីហមុនី ពែះមហាក្សតែ ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

នៅក្នុងឧិកាសដ៍វិស្រសវិសលនោះ ក៍មានវត្តមានរបស់ថ្ន្រក់ 

ដឹកនាំកំពូល ដ្រលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងទិវាបុណ្រយឯករាជ្រយជាតិ 

៩ វិច្ឆិកាន្រះដ្ររ រួមមានសម្ដ្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន 
សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្ដ្រចអគ្គមហា-

ពញាចក្រី ហែង សំរិន ប្រធនរដ្ឋសភា សម្ដ្រចវិបុលស្រនាភក្ដី 

សាយ ឈុំ ប្រធនព្រឹទ្ធសភា សម្ដ្រចក្រឡាហោម ស ខែង 
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទ្រ សម្ដ្រចចៅហា្វ្រវាំងវរវៀង

ជ័យអធិបតីស្រីង្គ្ររ គង់ សំអុល ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី 

ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង សម្ដ្រចពិជ័យស្រនា ទៀ បាញ់ 
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង ការពារជាតិ  ព្រមទាំង ឯកឧត្ដម 

លោកជំទាវ ជាសមាជិកសមាជិកា ព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា រាជរដា្ឋ្រ-

ភិបាល អង្គទូត និងតំណាងស្ថ្រនទូតនានាប្រចាំនៅកម្ពុជា ព្រះរាជ-

វង្រសានុវង្រស នាមុឺន សព្វមុខមន្ត្រី អ្នកមុខអ្នកការ  កងកមា្ល្រំងប្រដាប់ 

អាវុធ មន្ត្រីរាជការគ្រប់ក្រសួងស្ថ្រប័ន និង ប្រជាពលរដ្ឋ លោកគ្រូ 

អ្នកគ្រូ សិស្រសានុសិស្រស ប្រមាណជាង១០.០០០នាក់។

បនា្ទ្រប់ពីពិធីគោរពទង់ជាតិ ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ពែះ 
ករុណាពែះបាទសម្ដែចពែះបរមនាថ  នរែត្ដម         សីហមុនី 
ពែះមហាក្សតែ ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាទីសកា្ក្ររៈដ៏ 

ខួបលើកទី៦៤ ទិវាឯករាជ្យជាតិ ៩ វិច្ឆិកា
ត្រូវបានប្ររព្ធធ្វើយ៉្រងមហ្រឡារិក

ពែះករុណា ពែះបាទសម្ដែច ពែះបរមនាថ នរែត្ដម សីហមុនី ពែះមហាក្សតែ ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា យងចូលរួមក្នុងពិធីប្រ្ររព្ធ 

ទិវាបុណ្រយឯករាជ្រយជាតិ ៩វិច្ឆិកា ខួបលើកទី៦៤ (ថ្ង្រ០៩ វិច្ឆិកា ១៩៥៣-ថ្ង្រ០៩ វិច្ឆិកា ២០១៧) 

ខ្ពង់ខ្ពស់ បំផុត ព្រះអង្គបានសព្វព្រះរាជហឫទ័យស្ដ្រចយងប្រទាន

កម្រងផ្ក្រ និងគោរពវិញ្ញ្រណក្ខន្ធ ព្រមទាំងយងប្រទានភ្លើងជ័យ       

ដ្រលដង្ហ្ររអមព្រះរាជដំណើរដោយសម្ដ្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន 
សម្ដ្រចចក្រី ហែង សំរិន សម្ដ្រចភក្ដី សាយ ឈុំ និងសម្ដ្រច 

ក្រឡាហោម ស ខែង ដ្រលមានព្រះរាជវត្តមាន សម្ដ្រច 

ព្រះមហាសង្រឃរាជ សម្ដ្រច ព្រះសង្រឃនាយក សម្ដ្រចព្រះសង្រឃ 

និងព្រះរាជាគណៈ ៩អង្គ ស្វ្រធ្រយាយជយនោ្ត្រ ផងដ្ររ។

 ក្រ្រយពីពិធីបង្ហ្រះប៉្រងបោ៉្រង និងល្រងព្រ្របជានិមិត្តរូបន្រ 

សន្តិភាព ព្រះករុណា ជាអមា្ច្រស់ ជីវិតលើត្របូង ព្រះអង្គបាន 

សព្វព្រះរាជហឬទ័យ ស្ដ្រចយងសំណ្រះសំណាល សកសួរ        

សុខទុក្ខ ថ្ន្រក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការ អ្នកមុខអ្នកការ អង្គទូត 

និងសិស្រសនិស្រសិត លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ដ្រលបានចូលរួមក្នុងទិវាបុណ្រយ 

ឯករាជាជាតិ ៩ វិច្ឆិកា នៅជុំវិញវិមានឯករាជ្រយផងដ្ររ។ 

នៅព្រលរាត្រីក៏មានរៀបចំ ពិធីអុចកាំជ្រួចនៅខាងមុខព្រះ 

បរមរាជវាំង និងការប្រគំតន្ត្រី ការសម្ដ្រងសិល្របៈជូនប្រជាពលរដ្ឋ

យើងទស្រសនាកម្រសាន្តសប្របាយ រីករាយនៅតាមទីធ្ល្រសធរណៈ ។

ដោយឡ្រកនៅរសៀលថ្ង្រទី០៨ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ២០១៧ 

មន្ត្រីតាមក្រសួងស្ថ្រប័ន រដ្ឋល្រខាធិការដា្ឋ្រន និងសលារាជធនី 

ភ្នំព្រញ ក៏បានចូលរួមដាក់កម្រងផ្ក្រគោរពវិញ្ញ្រណក្ខន្ធនៅវិមាន 

ឯករាជ្រយ និងថ្វ្រយកម្រងផ្ក្រគោរព ព្រះវិញ្ញ្រណក្ខន្ធ  «ព្រះបរមរតន-

កោដ្ឋ» នៅវិមានព្រះបរមរូបព្រះករុណា ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ ក្នុង 

ខួបអនុស្រសាវរីយ៍ លើកទី៦៤ ន្រទិវាបុណ្រយឯករាជ្រយជាតិ ៩វិច្ឆិកា           

និងទិវាកំណើតន្រកងយោធពលខ្រមរភូមិន្ទឆ្ន្រំ២០១៧ ។ ដោយ 

ឡ្រកអភិបាលខ្រត្ត នៅតាមបណា្ត្រខ្រត្តទូទាំងប្រទ្រសកម្ពុជា ក៏បាន 
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ដឹកនាំមន្ដ្រីរាជការ កងកមា្ល្រំងប្រដាប់អាវុធ ព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋ 

យ៉្រងច្រើនកុះករ ប្រ្ររព្ធពិធីបុណ្រយជាតិនៅក្នុងខ្រត្តនីមួយៗយ៉្រង 

អធិកអធ័ម។  ជាមួយគ្ន្រន្រះក្រុមហ៊ុន Google និងបណា្ត្រញសង្គម 

ដ៏ល្របីលើពិភពលោក Facebook ក៏បានចូលរួមអបអរសទរ និង      

រីករាយជាមួយថ្ង្របុណ្រយឯករាជ្រយន្រះផងដ្ររ។ នៅលើ Google 

នៅថ្ង្រទី៩ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ២០១៧ ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនមួយន្រះ រំល្រច 

ទង់ជាតិរបស់កម្ពុជា នៅលើនិមិត្តសញ្ញ្ររបស់ខ្លួន ដោយរំល្រច 

អក្រសរថ «Cambodia Independence Day» ។ ដោយឡ្រកនៅ 

លើបណា្ត្រញសង្គម Facebook វិញ បាន រំល្រចរូបភាពរចនាឡើង

ដោយមានប៉្រងបោ៉្រង និងរូប វិមានឯករាជ្រយ ជាមួយអក្រសរ Happy 

Independence Day ។ ចំណ្រកឯក្លឹបបាល់ទាត់របស់ប្រទ្រស 

អាល្លឺម៉ង់ Borussia Dortmund បានបង្ហ្រះរូបភាពក្រុមកីឡាករ     

Dortmund និងបានសរស្ររជាភាសខ្ម្ររថ៖ "អបអរសទរ 

ខួបលើកទី៦៤ ន្រទិវាឯករាជ្រយជាតិកម្ពុជា និងរូបទង់ជាតិកម្ពុជា" ។

នៅរសៀលថ្ង្រទី ១១ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ ២០១៧  ព្រះរាជពិធីពន្លត់ 

ភ្លើងជ័យក៍បានប្រ្ររព្ធធ្វើ ក្រ្រមព្រះរាជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់             

បំផុតរបស់ ពែះករុណាពែះបាទសម្ដែចពែះបរមនាថ 

នរែត្ដម សីហមុនី ពែះមហាក្សតែ ន្រព្រះរាជាណាចក្រ 

កម្ពុជា។

គួររំលឹកដ្ររថ កម្ពុជាត្រងត្រប្រ្ររព្ធពិធីបុណ្រយឯករាជ្រយជាតិ 

ថ្ង្រ៩ វិច្ឆិកា និងទិវាកំណើតកងយោធពលខ្រមរភូមិជារៀងរាល់ឆ្ន្រំ 

ដ្រលជាប្រវត្ដិសស្ដ្រ និងគុណូបកា្ក្ររៈដ៏ថ្ល្រថ្ល្រនិងវិរៈភាពដ៏អង់អាច

កា្ល្រហានន្រពែះករណុា ពែះមហាវរីក្សតែ ពែះវរៈរាជបតិា 
ឯករាជ្យ នែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ពែះបាទ សម្តែច 
ពែះនរែត្ដម សីហនុ ដ្រលបានខិតខំលះបង់នូវព្រះកាយពល 

បញ្ញ្រញាណយ៉្រងក្លៀវកា្ល្របំផុត តស៊ូទាមទារឯករាជ្រយភាពជូនជាតិ

មាតុភូមិកម្ពុជាពីបារាំង ដ្រលបានធ្វើឱ្រយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

ទទួលបានការឯកភាពទឹកដី ស្ររីភាព និងឯករាជ្រយជាតិព្រញ 

បរិបូរណ៍នាថ្ង្រទី៩ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ១៩៥៣។

ពែះមហាវីរក្សតែ សម្តែចពែះ នរែត្តម សីហនុ បាន 

យងចូលព្រះទិវង្គត ដោយព្រះជរាពាធ ក្នុងព្រះជនា្ម្រយុ ៩០ 

ព្រះវស្រសា កាលពីថ្ង្រទី១៥ ខ្រតុលា ឆ្ន្រំ២០១២។ ក៏ប៉ុន្ត្រស្ន្រព្រះ-

ហស្ថ និងព្រះកិត្តិនាមរបស់ព្រះអង្គ នៅស្ថិតជាប់ក្នុងចិត្តរបស់ប្រជា 

ពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់ៗរូបជានិច្ច៕

ពែះករុណា ពែះបាទសម្ដែច ពែះបរមនាថ នរែត្ដម សីហមុនី ពែះមហាក្សតែ ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា យងប្រទានភ្លើងជ័យ និង

ស្ត្រចយងសំណ្រះសំណាលជាមួយប្រជារាស្រ្តរបស់ព្រះអង្គនៅវិមានឯករាជ្រយ

មន្ត្រីរាជការ អ្នកមុខអ្នកការ និងសិស្រសនិស្រសិត លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ  បានចូលរួមក្នុងទិវាបុណ្រយ ឯករាជ្រយជាតិ ៩ វិច្ឆិកា នៅជុំវិញវិមានឯករាជ្រយ

ក្នុងបរិយកាសសប្របាយរីករាយយ៉្រងក្រ្រល្រង 
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ព្រះរាជពិធីបុណ្រយអុំទូក បណ្ត្រតប្រទីប និងសំពះព្រះខ្រ អកអំបុក
ដ្រលជាបុណ្រយប្រព្រណីជាតិដ៏ធំប្រចាំឆ្ន្រំ បានប្រ្ររព្ធទៅតាមព្រល
កំណត់រយៈព្រល៣ថ្ង្រគឺនៅថ្ង្រ១៤-១៥កើតខ្រកក្តិកនិងថ្ង្រ ១រោច 
ខ្រមិគ្គសិរ ត្រូវនឹងថ្ង្រទី២ ដល់ទី៤ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ២០១៧ ខាងមុខ 
ព្រះបរមរាជវាំង រាជធនីភ្នំព្រញ ។ ព្រះរាជពិធីបានប្រព្រឹត្តិទៅនៅ
ក្រ្រមព្រះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ពែះករុណាពែះបាទ 
សម្តែចពែះបរមនាថ នរែត្តម សីហមុនី ពែះមហាក្សតែ
ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្ត្រចវិបុលស្រនាភក្តី សាយ ឈុំ 
ប្រធនព្រឹទ្ធសភា សម្ត្រចអគ្គមហាពញាចក្រ ី ហែង សំរិន 
ប្រធនរដ្ឋសភា សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន          
នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្ត្រចក្រឡាហោម         
ស ខែង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទ្រ    ព្រមទាំង 
ឥស្រសរជនជាតិជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា រាជរដា្ឋ្រភិបាល 
ភ្ញៀវអន្តរជាតិយ៉្រងច្រើនកុះករ។

ឯកឧត្តម  ប៊ូ ជុំសែរី អនុរដ្ឋល្រខាធិការក្រសួងអប់រំ យុវជន 
និងកីឡា និងជាអនុប្រធនគណៈកម្មការបច្ច្រកទ្រស និងជាប្រធន 
គណៈម្រប្រយោគ សម្រ្រប់ព្រះរាជពិធីបុណ្រយអុំទូកបានបញ្ជ្រក់ថ 
នៅ ឆ្ន្រំន្រះមានទូកងចូលរួមប្រកួតចំនួន ២៧១ទូក គឺកើនលើស 

ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្ត្រតប្រទីប 
និងសំពះព្រះខ្រ អកអំបុក ឆ្ន្រំ២០១៧

ពែះករុណាពែះបាទសម្តែចពែះបរមនាថ នរែត្តម សីហមុនី ពែះមហាក្សតែ ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយងចូលរួម   

ក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្រយអុំទូក បណ្ត្រតប្រទីប និងសំពះព្រះខ្រ អកអំបុកថ្ង្រ១៤-១៥កើតខ្រកក្តិកនិងថ្ង្រ ១រោច ខ្រមិគសិរ ត្រូវនឹងថ្ង្រទី២ 

ដល់ទី៤ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ២០១៧ ខាងមុខព្រះបរមរាជវាំង

ឆ្ន្រំ២០១៦ ចំនួន ១៤ ទូក ។ ទូកដ្រលមកចូលរួមប្រកួតសុទ្ធត្រឆ្លង
កាត់ការប្រកួតជម្រុះពីមូលដា្ឋ្រនរបស់ខ្លួន ហ្រតុន្រះទូកឆ្ន្រំន្រះភាគ
ច្រើនខា្ល្រំងនិងមានល្របឿនលឿន។ ទូកងទាំង ២៧១ ទូកន្រះ 
មានប្រភ្រទទូកអុំបុរស ចំនួន ១៦១ ទូក, ទូកអុំនារី១ ទូក, 
ទូកច្រវបុរស ២៦ទូក, ទូកច្រវនារី ២ ទូក, ទូកខា្ន្រតអន្តរជាតិ 
បុរសចំនួន ៧៧ ទូក និង ទូកខា្ន្រតអន្តរជាតិនារីចំនួន ៣ទូក ។ 
រីឯចំណ៉ះទូកមានចំនួន ១៤ ៤៣៥ នាក់ និងមានកមា្ល្រំងត្រៀមចំនួន 
៣ ៣៩១ នាក់។

ក្នុងទូកទាំង២៧១ ទូកន្រះមាន ទូករបស់រាជធនីចំនួន ៣៩, 
ខ្រត្តកណា្ត្រលចំនួន ៦៣ ,កំពង់ចាម ៣៧, ត្របូងឃ្មុំ ១០, កំពង់ធំ ១៨, 
ព្រ្រវ្រង ២៨ ,កំពង់ឆ្ន្រំង ២៨, ក្រច្រះ ២០ ,តាក្រវ បី ,បាត់ដំបង៤, 
ស្វ្រយរៀង២, បនា្ទ្រយមានជ័យ១, ព្រះវិហារ២, មណ្ឌលគីរី១, 
កំពង់ស្ពឺ៣, ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី១, ទូកបញ្ជ្រការដា្ឋ្រនកងទ័ព 
ជើងទឹក២, កងទ័ពជើងគោក១, កងរាជអាវុធហត្ថលើ ផ្ទ្រប្រទ្រស 
ពីរ, សហភាពកីឡានគរបាលជាតិ មួយ និងវត្តព្រ្រកបារាំងចំនួន៤ ។

ចំពោះប្រទីបដ្រលត្រូវបណ្ត្រតមានចំនួន១៣ ក្នុងនោះ មាន 
ប្រទីបព្រះបរមរាជវាំង ប្រទីបព្រឹទ្ធសភា ប្រទីបរដ្ឋសភា ប្រទីប              
រាជរដា្ឋ្រភិបាលប្រទីបក្រសួងយុត្តិធម៌ ប្រទីបក្រសួង ការពារជាតិ 
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ប្រទីបក្រសួងមហាផ្ទ្រ ប្រទីបក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ប្រទីប 
ក្រសួងឧស្រសាហកម្ម និងសិប្របកម្ម ប្រទីបក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 
ប្រទីបក្រសួងទ្រសចរណ៍ ប្រទីបក្រសួងរ៉្រ និងថមពល និងប្រទីប 
សលារាជធនីភ្នំព្រញ។ 

ដើម្របីបង្កបរិយកាសសប្របាយរីករាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដ្រល
មកកម្រសាន្តក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្រយអុំទូក ដ្រលមានមនុស្រសចំនួន ជាង 
៣លាននោះ អាជា្ញ្រធររាជធនីភ្នំព្រញបានរៀបចំទីតាំងប្រគំតន្រ្តី 
និងស្តង់លក់ទំនិញមាន ៤ ទីតាំងធំៗ រួមមាន ទី១.នៅ 
មជ្រឈមណ្ឌលពិព័រណ៍កោះព្រជ្រ,    ទី២.នៅសួនច្របារមុខវត្តបទុមវត្តី, 
ទី៣.នៅរមណីយដា្ឋ្រនវត្តភ្នំ និងទី៤.នៅតំបន់ជ្រ្រយចង្វ្រត្រើយ 
ខាងកើត។ រដ្ឋបាលរាជធនីភ្នំព្រញ ក៏បានប្រកាសកំណត់យក 
ទីតាំងរមណីយដា្ឋ្រនវត្តភ្នំ   ដើម្របីប្រ្ររព្ធពិធីផ្រសព្វផ្រសាយផលប៉ះពាល់
ន្រការប្រើប្រ្រស់គ្រឿងញៀននាឱកាសព្រះរាជពិធីបុណ្រយអុំទូក។

លទ្ធផលន្រការអុំទូករយៈព្រលបីថ្ង្រ បានរកឃើញជើងខា្ល្រំងនិង
ទូកដ្រលមានសោភ័ណភាព ប្រចាំឆ្ន្រំ២០១៧ ក្នុងនោះរួមមានៈ 
ទូកគូពិស្រសល្របឿនលឿនជាងគ្រ ចំណាត់ថ្ន្រក់ល្រខ១ បានទៅ 
លើទូកឈ្ម្រះ សរា៉្រយត្រជោស្រនជ័យ (ខ្រត្តកណា្ត្រល) ចំណាត់ 
ថ្ន្រក់ល្រខ២ បារមីពោធិ៍មាសត្រជោស្រនជ័យ (ខ្រត្តកណា្ត្រល) 
និងចំណាត់ថ្ន្រក់ល្រខ៣ ស្រីសសុខស្រនជ័យ (គណៈរដ្ឋមន្ត្រី)។ 
ចំណ្រកទូកអុំបុរសផ្រនល្រខ១ មានចំនួន១៥ទូក។ ល្រខ២ 
មានចំនួន៣៣ទូក។ ល្រខ៣ មានចំនួន២០ទូក និងល្រខ៤ 
មានចំនួន៨ទូក។ រីឯទូកអុំនារី ផ្រនល្រខ១ មានចំនួន១១ទូក។  
ទូកច្រវបុរសផ្រនល្រខ១ មានចំនួន៥ទូក , ផ្រនល្រខ២ មានចំនួន 
១១ទូក និងផ្រនល្រខ៣ មានចំនួន៨     ទូក។ ទូកច្រវនារី ផ្រនល្រខ១ 
មានមួយទូក , ល្រខ២ មានចំនួន១ទូក និងល្រខ៣ មានចំនួន៥        
ទូក។  ទូកខា្ន្រតអន្តរជាតិបុរសផ្រនល្រខ១ មានចំនួន  ២៦ទូក , 
ល្រខ២ មានចំនួន ២៩ទូក, ល្រខ៣ មានចំនួន ២៨ទូក និងល្រខ៤ 
មានចំនួន ៨ទូក។ ចំណ្រកទូកខា្ន្រតអន្តរជាតិ មានត្រមួយទូក។

ទូកដ្រលជាប់ចំណាត់ថ្ន្រក់សោភ័ណភាពនាឆ្ន្រំន្រះថ្ន្រក់ល្រខ១ 
បានទៅលើទូកពាក់ស្ល្រកល្រខ១១៣ ជាប្រភ្រទទូកអុំបុរសរបស់ 

រាជធនីភ្នំព្រញ ឈ្ម្រះជ័យសំរោងត្រជៈ ថ្ន្រក់ល្រខ២ ប្រភ្រទទូក   
អុំបុរសរបស់រាជធនីភ្នំព្រញពាក់ស្ល្រកល្រខ១៩៧ ឈ្ម្រះអគ្គមហា
ពញាចក្រីបារមីសំរឹទ្ធិស្រីសួគ៌ និងទូកចំណាត់ថ្ន្រក់ល្រខ ៣បានទៅ 
ទូក ឈ្ម្រះព្រះទីនាំងសរាយអណ្ត្រត ចង្ហ្រន់ហុយរបស់ខ្រត្តកំពង់
ឆ្ន្រំងដ្រលជាប្រភ្រទទូកច្រវបុរសពាក់ស្ល្រកល្រខ២៦៩។

ក្រសួងទ្រសចរណ៍បានឲ្រយដឹងថ ក្នុងឱកាសបុណ្រយអុំទូក 
បណ្ត្រត ប្រទីប និងសំពះព្រះខ្រ អកអំបុក រយៈព្រលបីថ្ង្រ 
គិតពីថ្ង្រទី២ ដល់ ៤ខ្រវិច្ឆិកាមានភ្ញៀវទ្រសចរនិង ប្រជាពលរដ្ឋខ្ម្ររ
ធ្វើដំណើរកម្រសាន្តប្រមាណបួនលាននាក់។ ក្នុងនោះទ្រសចរ និង 
ប្រជាពលរដ្ឋ ដ្រលដើរកម្រសាន្តនៅតាមរមណីយដា្ឋ្រនទ្រសចរណ៍នា
នាមានចំនួនប្រមាណ ៨០មុឺននាក់ ក្នុងអត្រ្រកំណើន ២៣% 
ក្នុងនោះភ្ញៀវជាតិ ៧៣មុឺននាក់កើន ២៤% និងភ្ញៀវអន្តរជាតិ 
៧មុឺននាក់ កើន ១៦% បើធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគ្ន្រកាលពីឆ្ន្រំមុន។
សម្រ្រប់រាជធនីភ្នំព្រញ មានប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទ្រសចរជាង 
៣,២លាននាក់ បានដើរកម្រសាន្តក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្រយន្រះ។ 

បនា្ទ្រប់ពីពិធីបុណ្រយបញ្ចប់ ភា្ល្រមក្នុងរាត្រីថ្ង្រដដ្រល សម្ត្រចត្រជោ 
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជាបានសរស្ររនៅក្នុងទំព័រហ្វ្រស
ប៊ុកផ្លូវការរបស់សម្ត្រចដោយបញ្ជ្រក់ថ ព្រះរាជពិធីបុណ្រយអុំទូក 
រយៈព្រលបីថ្ង្រន្រះ បានទាក់ទាញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកពីគ្រប់ 
ទិសទី។ ទន្ទឹមនឹងន្រះដ្ររ គឺបានបង្ហ្រញឲ្រយកូនចៅខ្ម្ររយើង និង      
ភ្ញៀវទ្រសចរបរទ្រសបានឃើញនិងបានស្គ្រល់នូវវប្របធម៌ ទំនៀម-
ទមា្ល្រប់ន្រពិធីបុណ្រយប្រព្រណីដ៏ថ្ល្រថ្ល្របំផុតរបស់ជាតិយើងផងដ្ររ។ 
សម្ត្រចត្រជោបានសំដ្រងអំណរគុណជនរួមជាតិ ដ្រលបានចូលរួម
ថ្ររក្រសាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទ្រស និងអរគុណអាជា្ញ្រធរ មាន 
សមត្ថកិច្ច និងស្ថ្រប័នពាក់ព័ន្ឋគ្រប់លំដាប់ថ្ន្រក់ទាំងអស់ដ្រលបាន
ចូលរួមពង្រឹងសន្តិសុខសុវត្ថិភាព និងសណា្ត្រប់ធ្ន្រប់ទាំងនៅក្នុង 
រាជធនីភ្នំព្រញ និងនៅតាមបណា្ត្រខ្រត្តនានាដើម្របីប្រជាពលរដ្ឋ និង
ទ្រសចរបរទ្រសមានឱកាសបានសប្របាយរីករាយនៅក្នុងពិធីបុណ្រយ
ដ៏មហោឡារិកន្រះ ។ សូមជូនពរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុង និង 
ក្រ្រប្រទ្រសជួបត្រស្រចក្តីសុខ និងសំណាងល្អគ្រប់ៗគ្ន្រ ៕

ពិធីប្រណាំងទូក និងបណ្ត្រតប្រទីបនៅមុខព្រះបរមរាជវាំង

ទិដ្ឋភាពមហាជនច្រើនកុះករ ចូលរួមសប្របាយរីករាយក្នុង

ព្រះរាជពិធីបុណ្រយអុំទូក បណ្ត្រតប្រទីប សំពះព្រះខ្រ និងអកអំបុក
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សម្តេចតេជេ ហ៊ុន សេន អពេា្ជីញចូលរួមកិច្ចសន្ទនាកេផ្លូវការ 
រវាងថ្នេក់ដឹកនាំ ASEAN-APEC នេបេទេសវៀតណាម

 ស្ថិរភាពនយោបាយរបស់កម្ពុជាក៏ជាស្ថិរភាពនយោបាយរបស់វៀតណាមដែរ
 កម្ពុជា-វៀតណាម សន្យាជំរុញការបោះបង្គោលពែំដែនគោករវាងបែទែសទាំងពីរឲ្យចប់រួចរាល់នៅ    
     ក្នុងរដូវបែំងឆ្នាំ២០១៨

នៅថ្ង្រទី១០-១១ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ២០១៧ សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនា-
បតីត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 
បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចសន្ទនាក្រ្រផ្លូវការរវាងថ្ន្រក់ដឹកនាំ ASEAN 
- APEC ឆ្ន្រំ២០១៧ ដ្រលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងដាណាំងន្រសធរណ 
រដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម។ នៅពិធី បើកកិច្ចសន្ទនាក្រ្រផ្លូវការន្រះ 
ក៏មានការយង និងអញ្ជើញចូលរួមពីបណា្ត្រម្រដឹកនាំប្រមុខរដ្ឋ 
ប្រមុខរដា្ឋ្រភិបាលន្រប្រទ្រសអាស៊្រន និងបណា្ត្រម្រដឹកនាំន្រ 
ប្រទ្រសសមាជិក APEC ផ្រស្រងទៀតជាច្រើន រូប។

នៅក្នុងពិធីបើកកិច្ចសន្ទនាក្រ្រផ្លូវការន្រះ ឯកឧត្តម តែន់ 
ដាយក្វែង ប្រធនកិច្ចប្រជុំកំពូល APEC ឆ្ន្រំ២០១៧ និងជា 
ប្រធនាធិបតីវៀតណាមបានថ្ល្រងថ៖  APEC គឺស្ថិតក្នុងព្រលវ្រលា 
ដ៏សំខាន់មួយ ពោលគឺពិភពលោកកំពុងផ្ល្រស់ប្តូរយ៉្រងឆប់រហ័ស 
និងអាសុី-បា៉្រសុីហ្វិក ដ្រលកំពុងផ្ល្រស់ប្តូរបង្ហ្រញឲ្រយយើងនូវកាលានុ-
វត្តភាព និងការប្រឈមដ្រលពុំធ្ល្រប់មានពីមុន។ បដិវត្តន៍ឧស្រសាហ- 
កម្មទី៤ របៀបវារ:ឆ្ន្រំ២០៣០ សម្រ្រប់ការអភិវឌ្រឍប្រកបដោយ 
ចីរភាព និងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងបា៉្ររីស ស្តីពីបម្រ្របម្រួលអាកាស
ធតុបានផ្តល់នូវមូលដា្ឋ្រនយ៉្រងសំខាន់ សម្រ្រប់ការអភិវឌ្រឍជាសកល 
ប្រកបដោយចីរភាព បរិយប័ន្ន និងសមធម៌។ នៅឆ្ន្រំ២០១៧ ន្រះ 
APEC នឹងបន្តពន្លឿនការសម្រ្រចគោលដៅទីក្រុង Bogor ន្រការ 
ធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគដោយស្ររី និងបើកទូលាយនៅឆ្ន្រំ 
២០២០ ជាមួយនឹងភាពបនា្ទ្រន់ថ្មីក៏ដូចជា លើកកម្ពស់ទិដ្ឋភាពបី 

ផ្ន្រកន្រការតភា្ជ្រប់រូបវ័ន្ត ស្ថ្រប័ន មនុស្រសនិងមនុស្រស។ កិច្ចខិតខំ 
ប្រឹងប្រ្រងបន្តជាថ្មី គឺត្រូវការចាំបាច់សម្រ្រប់ APEC ដើម្របីបន្តជា       
អ្នកដឹកនាំន្រសមាហរណកម្មស្រដ្ឋកិច្ចតំបន់ឲ្រយកាន់ត្រសុីជម្រ្រ ។ 
នៅ ក្នុងសុន្ទរកថ បើកកិច្ចសន្ទនាក្រ្រផ្លូវការ រវាងថ្ន្រក់ដឹកនាំ 
អាស៊្រន-APEC ឆ្ន្រ២ំ០១៧ នោះដ្ររ ឯកឧត្តម រ៉ូ្រឌហី្គែ ឌទូែរតែ 
ប្រធនាធិបតីសធរណរដ្ឋ ហ្វីលីពីន និងជាប្រធនអាស៊្រនបានគូស
បញ្ជ្រក់ពីអាទិភាពមួយចំនួនរបស់ APEC ទី១- ការលើកកម្ពស់ 
កំណើន ប្រកបដោយចីរភាព ការច្ន្រប្រឌិត និងបរិយប័ន ទី២-ពង្រឹង
សមាហរណកម្មស្រដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ និងទី៣-ពង្រឹងភាពប្រកួត 
ប្រជ្រង និងនវានុវត្តន៍របស់សហគ្រិនមីក្រូធុនតូច និងមធ្រយមនៅក្នុង 
យុគសម័យ ឌីជីថល និងទី៤-លើកកម្ពស់សន្តិសុខ ស្របៀងនិង 
កសិកម្មប្រកបដោយចីរភាព ក្នុងការឆ្លើយតបទៅ នឹងបម្រ្របម្រួល 
អាកាសធតុ។ ក្នុងកិច្ចសន្ទនាក្រ្រផ្លូវការ រវាងថ្ន្រក់ដឹកនាំអាស៊្រន 
និង កិច្ចសហប្រតិ បត្តិការស្រដ្ឋកិច្ចអាសុី-បា៉្រសុីហ្វិក ក្រ្រមមូលបទ 
“ ការរួមគ្ន្រក្នុងភាពជាដ្រគូ ដើម្របីថមភាពថ្មី សម្រ្រប់សមាហរណ - 
កម្ម និងការតភា្ជ្រប់គ្រប់ជ្រុងជ្រ្រយន្រអាសុី-បា៉្រសុីហ្វីក “ន្រះសម្ត្រច 
ត្រជោ ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រងសុន្ទរកថគន្លឹះ ដោយបានគូស 
បញ្ជ្រក់ថ៖ អាស៊្រន និង APEC គឺជាដ្រគូយ៉្រងសំខាន់ និងមាន 
គោលដៅរួមដូចគ្ន្រ ពោលគឺការជំរុញកំណើននិងការអភិវឌ្រឍប្រកប
ដោយចីរភាព នវានុវត្តន៍ និងបរិយប័ន ព្រមទាំងការធ្វើសមាហរណ

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចសន្ទនាក្រ្រផ្លូវការរវាងថ្ន្រក់ដឹកនាំ 

ASEAN - APEC ឆ្ន្រំ២០១៧

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា 

អញ្ជើញចូលជួបសម្ត្រងការគួរសម ឯកឧត្តម តែន់ ដាយក្វែង 
ប្រធនរដ្ឋន្រសធរណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម 

និងជាប្រធនកិច្ចប្រជុំកំពូល APEC
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កម្មចូលទៅក្នុងស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។ ក្នុងស្ម្ររតីន្រះ តំបន់យើង 
ទាំងពីរពិតជា នៅមានឱកាសច្រើន ក្នុងការសហការគ្ន្រ ដើម្របី 
ស្វ្រងរកប្រភពកំណើនថ្មីៗ ពង្រឹងនវានុវត្តន៍ គំទ្របណា្ត្រញ 
ផលិតកម្មតំបន់ ក៏ដូចជាការកាត់បន្ថយឧបសគ្គដ្រលរាំងស្ទះដល់ 
សមាហរណកម្ម តាមរយៈការបង្កើនកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម 
ស្ររីក្នុងតំបន់ ដ្រលជាផ្ន្រកមួយដ៏សំខាន់ន្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រង 
បើកចំហតំបន់របស់ APEC ហើយន្រះក៏អាចជា ការបោះជំហានដ៏      
ល្អមួយសម្រ្រប់ការជំរុញពាណិជ្ជកម្មស្ររីក្នុងពិភពលោក។ សម្ត្រច 
ត្រជោក៏បានលើកឡើងដ្ររថ ការចូលរួមរបស់អាស៊្រនជាមួយ   
នឹង APEC មានកម្រិតមិនទាន់ព្រញល្រញនៅឡើយ ដោយសរ 
ប្រទ្រសអាស៊្រន ចំនួនបីទៀត រួមមាន កម្ពុជា ឡាវ និងមីយ៉្រន់មា៉្រ 
នៅមិនម្រនជាសមាជិករបស់ APEC នៅឡើយ។ ក្នុងន័យន្រះ    
សម្ត្រចត្រជោបានស្នើដល់ថ្ន្រក់ដឹកនាំន្រប្រទ្រស APEC ទាំងអស់  
ពិចារណាដាក់បញ្ចូលប្រទ្រសទាំងបីន្រះ ជាសមាជិក APEC ដើម្របី
ឲ្រយអាស៊្រនមានឱកាសចូលរួមចំណ្រកយ៉្រងសកម្ម និងព្រញ ល្រញ 
ក្នុងការសម្រ្រចបាននូវគោលដៅរួម និងភាពរុងរឿងក្នុងតំបន់ ។       
ដើម្របីបន្តរក្រសានូវតួនាទីស្នូលរបស់អាស៊្រន ក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនង
ជាមួយដ្រគូសន្ទនាទាំងក្នុងនិងក្រ្រតំបន់ សម្ត្រចត្រជោក៏បានស្នើ
ឲ្រយអញ្ជើញប្រធនអាស៊្រន និងអគ្គល្រខាធិការអាស៊្រន ដើម្របីចូលរួម
ជាទៀងទាត់ប្រចាំឆ្ន្រំ ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល APEC។ 

ក្នុងឱកាសស្ន្រក់នៅប្រទ្រសវៀតណាម នៅថ្ង្រទី១១ វិច្ឆិកា 
សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណាចក្រ 
កម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលជួបសម្ត្រងការគួរសម ឯកឧត្តម តែន់ 
ដាយក្វែង ប្រធនរដ្ឋន្រសធរណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម 
និងជាប្រធនកិច្ចប្រជុំកំពូល APEC ឆ្ន្រំ២០១៧។ ឯកឧត្តម តែន់ 
ដាយក្វែង បានកោតសរសើរ សម្ត្រចត្រជោដ្រលបានថ្ល្រងនូវ         
សុន្ទរកថ ប្រកបដោយអត្ថន័យដ៏ជ្រ្រលជ្រ្របំផុតក្នុងការខិតខំរក
ដំណោះស្រ្រយ និងផលប្រយោជន៍សម្រ្រប់តំបន់ទាំងមូល ពិស្រស
ការតភា្ជ្រប់គ្ន្ររវាងបណា្ត្រប្រទ្រសអាស៊្រន និងប្រទ្រស APEC។          
ឯកឧត្តមក៏បានចាត់ទុកវត្តមានរបស់សម្ត្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី
កម្ពុជា ក្នុងកិច្ចសន្ទនាក្រ្រផ្លូវការ រវាងម្រដឹកនាំអាស៊្រន ជាមួយ 
នឹងម្រដឹកនាំ APEC ថ ទទួលបានជោគជ័យខា្ល្រំងណាស់សម្រ្រប់ 
កិច្ចប្រជុំកំពូល APEC នៅទីក្រុងដាណាំងដ្រលបានបញ្ចប់ទៅប្រក
បដោយផ្ល្រផ្ក្រន្រះ ។ ឯកឧត្តមប្រធនរដ្ឋវៀតណាមក៏បានកោត 
សរសើរ និងវាយតម្ល្រខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលន្រការបោះឆ្ន្រតក្រុម 
ប្រឹក្រសាឃុំ សង្ក្រត់ ដ្រលគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា ទទួលបានជ័យជំនះ
ដ៏ត្រចះត្រចង់បំផុត ហើយដ្រលជ័យជម្នះនោះ បានជំរុញឲ្រយកម្ពុជា
មានស្ថ្ររភាពនយោយបាយ សន្តិសុខសណា្ត្រប់ធ្ន្រប់សង្គម ដ្រលជា
កតា្ត្រជំរុញកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចយ៉្រងខ្ពស់បំផុត។ ឯកឧត្តម តែន់ 
ដាយក្វែង បានចាត់ទុកស្ថិរភាពនយោបាយរបស់កម្ពុជាក៏ជា 
ស្ថិរភាពនយោបាយរបស់វៀតណាមដ្ររ។ ឯកឧត្តមប្រធនរដ្ឋ 
វៀតណាម និងសម្ត្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី បានពិភាក្រសាគ្ន្រយ៉្រង
យកចិត្តទុកដាក់ ការពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិ-

បត្តិការលើគ្រប់វិស័យ សម្រ្រប់ប្រទ្រសទាំងពីរកម្ពុជា វៀតណាម 
ទាំងក្នុងក្របខណ្ឌទ្វ្រភាគី ពហុភាគីតំបន់ និងអន្តរជាតិ ដ្រលមាន 
ការយកចិត្តទុកដាក់ដូចគ្ន្រ។ ម្រដឹកនាំន្រប្រទ្រសទាំងពីរក៏បានវាយ
តម្ល្រខ្ពស់ និងកោតសរសើរចំពោះខួប ៥០ឆ្ន្រំ ន្រទំនាក់ទំនងការ 
ទូតរវាងប្រទ្រសទាំងពីរ និងបានស្នើរួមគ្ន្រក្នុងការជំរុញឲ្រយមានការ
ផ្ល្រស់ប្តូរដំណើរទស្រសនកិច្ចពីគ្រប់ផ្ន្រកទាំងអស់ ពិស្រសរវាងប្រជា-
ជននិងប្រជាជន ន្រប្រទ្រសទាំងពីរឲ្រយកាន់ត្ររឹងមាំទ្វ្រឡើងថ្រម
ទៀត។

នៅព្រឹកថ្ង្រទី១១ ខ្រវិច្ឆិកា  មុនព្រលចាកច្រញពីប្រទ្រស                  
វៀតណាមបន្តដំណើរឆ្ព្រះទៅកាន់ កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊្រន នៅ 
ប្រទ្រស ហ្វីលីពីន សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញ 
ទទួលទានអាហារព្រលព្រឹក និងពិភាក្រសាការងរ ជាមួយឯកឧត្តម 
នាយករដ្ឋមន្ដ្រីវៀតណាម ង្វៀន សួនហ្វុក ។ នៅក្នុងជំនួបនោះ
ប្រមុខរដា្ឋ្រភិបាលន្រប្រទ្រសទាំងពីរ បានសន្រយាគ្ន្រជំរុញការបោះ 
បង្គ្រលព្រំដ្រនគោករវាងកម្ពុជា និងវៀតណាមឲ្រយចប់រួចរាល់នៅ 
ក្នុងរដូវប្រ្រំងឆ្ន្រំ២០១៨ ខាងមុខ។ ម្រដឹកនាំទាំងពីរបានសន្រយារួម
គ្ន្រថ នឹងខិតខំជំរុញគណៈកមា្ម្រធិការព្រំដ្រនន្រប្រទ្រសទាំងពីរ     
កម្ពុជាវៀតណាមធ្វើការបោះបង្គ្រលព្រំដ្រនគោកឲ្រយហើយរួចរាល់
នៅក្នុងរដូវប្រ្រំងឆ្ន្រំក្រ្រយ ដើម្របីធ្វើយ៉្រងណាប្រ្រកា្ល្រយតំបន់ព្រំដ្រន
គោកន្រប្រទ្រសទាំងពីរកម្ពុជា វៀតណាមឲ្រយកា្ល្រយជាតំបន់ព្រំដ្រន
ប្រកបដោយសន្តិភាព ស្ថិរភាព ការអភិវឌ្រឍ ការផ្ល្រស់ប្តូរទំនិញ 
ពាណិជ្ជកម្ម ទ្រសចរណ៍ និងការធ្វើដំណើរឆ្លងដ្រនទៅមករបស់       
ប្រជាជនន្រប្រទ្រសទាំងពីរ ក៏ដូចជាភ្ញៀវទ្រសចរណ៍ដោយគ្ម្រន 
ការភ័យខា្ល្រច។ គួរបញ្ច្រក់ថកម្ពុជានិងវៀតណាមមានព្រំដ្រនគោក
ជាប់គ្ន្រប្រវ្រង ១.២៧០ គីឡូម៉្រត្រ ។ ប្រទ្រសទាំងពីរបានសម្រ្រច
ការងរបោះបង្គ្រលព្រំដ្រនគោកបាន ៨៤ ភាគរយហើយ ។ នៅ 
សល់ ១៦ ភាគរយទៀតភាគីទាំងពីរកំពុងត្របន្តការដោះស្រ្រយ៕

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន      អញ្ជើញជួបពិភាក្រសាការងរ 

ជាមួយឯកឧត្តម នាយករដ្ឋមន្ដ្រីវៀតណាម ង្វៀន សួនហ្វុក 
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តបតាមការអញ្ជើញរបស់ឯកឧត្តម រ៉ូ្រឌីហ្គែ ឌូតឺតែ                         
ប្រធនាធិបតីន្រសធរណរដ្ឋហ្វីលីពីន សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនា-
បតីត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 
បានអញ្ជើញទៅកាន់ប្រទ្រសហ្វីលីពីន ដើម្របីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំ 
កំពូលអាស៊្រនលើកទី៣១ និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធក្រ្រមមូល
បទ ”រួមគ្ន្រជាដ្រគូដើម្របីធ្វើការផ្ល្រស់ប្តូររួមចំណ្រកជាមួយពិភព
លោក”  ចាប់ពីថ្ង្រទី១២-១៤ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ២០១៧ ។ សម្ត្រចត្រជោ

បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊្រនលើកទី៣១, កិច្ច      
ប្រជុំកំពូលរំព្ញកខួបអនុស្រសាវរីយ៍អាស៊្រន-សហរដ្ឋអាម្ររិកទី៤០ , 
កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊្រន-ចិនលើកទី២០, កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊្រន-
សធរណរដ្ឋកូរ៉្រលើកទី១៩, កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊្រន-ជប៉ុនលើក 
ទី២០, កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊្រន-អង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី៩,      
កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊្រនបូក៣លើកទី២០, កិច្ចប្រជុំកំពូលរំព្ញកខួប 
អនុស្រសាវរីយ៍អាស៊្រន-សហភាពអ៊ឺរ៉ុបលើកទី៤០, កិច្ចប្រជុំកំពូល 
អាសុីបូពា៌្រលើកទី១២ និងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊្រន-ឥណា្ឌ្រ លើក 
ទី១៥ ។ ជាមួយគ្ន្រន្រះសម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានអញ្ជើញ
ជួបពិភាក្រសាទ្វ្រភាគីជាមួយឥស្រសរជន ដឹកនាំន្របណា្ត្រប្រទ្រសជាមិត្ត
មួយចំនួនផងដ្ររ ។

ក្រ្រពីបានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំសំខាន់ៗន្រះ នៅព្រឹក 
ថ្ង្រទី១៣ វិច្ឆិកា ២០១៧ មុននឹងអញ្ជើញចូលរួមពិធីបើកកិច្ចប្រជុំ 
កំពូលអាស៊្រនលើកទី៣១ សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន 
សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឯកឧត្តមបណ្ឌិត 
ថងលួន សុីសូលីត នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រសធរណរដ្ឋប្រជាធិបត្រយ្រយ
ប្រជាមានិតឡាវ និងឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ្វុក នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រ

កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊្រនលើកទី៣១ និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធ
ក្រមមូលបទៈ  ”រួមគ្ន្រជាដ្រគូដើម្បីធ្វើការផ្ល្រស់ប្តូរ

រួមចំណ្រកជាមួយពិភពល្រក”

 សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

អញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊្រនលើកទី៣១ 

និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធ

សធរណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម បានជួបពិភាក្រសាគ្ន្រនៅក្នុង  
ជំនួបកំពូលរវាងប្រទ្រសទាំងបី កម្ពុជា វៀតណាម ឡាវ ។ កិច្ចប្រជុំ 
កំពូលន្រះ ម្រដឹកនាំន្រប្រទ្រសទាំងបីបានវាយតម្ល្រខ្ពស់ និងកោត
សរសើរចំពោះថ្ន្រក់ដឹកនាំន្របណា្ត្រខ្រត្ត ជាប់ព្រំដ្រនន្រតំបន់ត្រី-
កោណ ដ្រលបានបង្កើននូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្ន្រក្នុងការអភិវឌ្រឍ
បណា្ត្រខ្រត្តនៅជាប់ព្រំដ្រន ក្នុងតំបន់ត្រីកោណធ្វើឲ្រយ មានការអភិវឌ្រឍ 
គួរឲ្រយកត់សំគល់ ពិស្រសការតភា្ជ្រប់ប្រកបដោយភាពប្រទាក់ក្រឡា
គ្ន្រក្នុងបណា្ត្រខ្រត្តក្នុងតំបន់ត្រីកោណន្រះ ។ ម្រដឹកនាំរដា្ឋ្រភិបាល     
ន្រប្រទ្រសទាំងបី បានឯកភាពគ្ន្រក្នុងការលើកឡើងពីកញ្ចប់អាទិភាព
ក្នុងការអភិវឌ្រឍន៍តំបន់ត្រីកោណ ឲ្រយកាន់ត្រមានការរីកចម្រើនទ្វ្រ
ឡើងថ្រមទៀត ពិស្រសការរួមគ្ន្រកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជា
ពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ត្រីកោណ ។

នៅថ្ង្រ១២ វិច្ឆិកា សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន 
នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញជួបពិភាក្រសា
ការងរទ្វ្រភាគីជាមួយឯកឧត្តម  ឌីមែទែី ម៉ែវីដែវ នាយក            
រដ្ឋមន្រ្តីន្រសធរណរដ្ឋសហព័ន្ធរុស្រសី។ ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រ្តី         
រុស្រសីបានសម្ត្រងការស្វ្រគមន៍យ៉្រងកក់ក្ត្របំផុត ដោយបានជួប 
សម្ត្រចត្រជោសរជាថ្មីម្តងទៀត បនា្ទ្រប់ពីបានជួបសម្ត្រចក្នុងឆ្ន្រំ 
២០១៤-២០១៥ និងឆ្ន្រំ ២០១៦ ។ ឆ្ន្រំ២០១៧ន្រះ គឺជា ខួប៦០
ឆ្ន្រំន្រទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ប្រទ្រសទាំងពីរ ហើយកាលពីថ្ង្រទី៩ 
វិច្ឆិកា កន្លងទៅថ្មីៗន្រះ ឯកឧត្តមបាន ផ្ញើសរចូលរួមអបអរសទរ
ខួបលើកទី៦៤ឆ្ន្រំ ន្រទិវាបុណ្រយឯករាជ្រយជាតិរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជា 
ផងដ្ររ ។ បច្ចុប្របន្នន្រះ ទំនាក់ទំនងប្រទ្រសយើងទាំងពីរមានភាព
ល្អប្រសើរខា្ល្រំងណាស់ ព្រមទាំងបានដើរទៅមុខយ៉្រងលឿន ហើយ 

 សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

ជួបពិភាក្រសាជាមួយឯកឧត្តម លី កឺជាំែង នាយករដ្ឋមន្រ្តី 

ន្រសធរណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន
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ការពិភាក្រសារបស់យើងនៅថ្ង្រន្រះ នឹងជួយជំរុញទំនាក់ទំនងកិច្ច 
សហប្រតិបត្តិការន្រប្រទ្រសទាំងពីរ ឲ្រយកានត្ររឹងមាំទ្វ្រឡើងថ្រម 
ទៀត ។ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន  បានឯកភាពថ ទំនាក់ទំនង
ការទូតរបស់ប្រទ្រសទាំងពីរក្នុងរយៈ ៦០ឆ្ន្រំកន្លងមកន្រះ បាន 
បង្ហ្រញនូវភាពកាន់ត្រចាស់ទុំ និងរឹងមាំសម្រ្រប់ប្រទ្រសទាំងពីរ ។ 
ថ្មីៗន្រះក៏មានការចុះ ហត្ថល្រខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង ដើម្របីធ្វើការ 
ជួសជុលមន្ទីរព្រទ្រយរុស្រសី ដ្រលបានសងសង់ឡើងកាលពីទសវត្រស 
៦០ ដ្រលនឹងត្រូវធ្វើការជួសជុលនៅព្រលដ៏ខ្លីខាងមុខក្រ្រមជំនួយ
ឧបត្ថម្ភពីសំណាក់រដា្ឋ្រភិបាលរុស្រសី ។ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន 
ក៏បានលើកឡើងពីបំណ៉ល ដ្រលកម្ពុជាជំពាក់អតីតសហភាព 
សូវៀត ការពិភាក្រសាឲ្រយមានការហោះហើរត្រង់ពីប្រទ្រសរុស្រសីមកកាន់

ខ្រត្តព្រះសីហនុ ។ ចំពោះបញ្ហ្របំណ៉លន្រះ ឯកឧត្តមនាយក                 
រដ្ឋមន្រ្តីរុស្រសីស្វ្រគមន៍ក្នុងការបង្កើតក្រុមការងរ ដើម្របីដោះស្រ្រយ 
ជូនប្រទ្រសកម្ពុជា ។ ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រ្តីរុស្រសីក៏បានចាត់ទុក 
ថ កម្ពុជាគឺជាមិត្តដ៏ល្អជិតស្និទ្ធរបស់ប្រទ្រសរុស្រសី និងបានចាត់ 
ទុកថ កម្ពុជានឹងបន្តមានស្ថ្ររភាពនយោបាយ ដោយមិនអាចមាន
បរទ្រសណាចូលជ្រៀតជ្រ្រកបានឡើយ ។ រុស្រសីនឹងផ្តល់ជំនួយ 
សម្រ្រប់ការបោះឆ្ន្រតសកលឆ្ន្រំ២០១៨ ព្រមទាំងត្រៀមបញ្ជូនអ្នក
សង្ក្រតការណ៍បោះឆ្ន្រត ទៅធ្វើការត្រួតពិនិត្រយដំណើរការបោះ-
ឆ្ន្រតន្រះផងដ្ររ ។ ម្រដឹកនាំន្រប្រទ្រសទាំងពីរក៏បានធ្វើការពិភាក្រសា 
គ្ន្រយ៉្រងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហ្រទំនាក់ទំនងទ្វ្រភាគី ពហុភាគី 
បញ្ហ្រតំបន់ និងអន្តរជាតិ ពិស្រសចលនាបដិវត្តន៍ពណ៌ ។

នៅថ្ង្រទី១២ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ២០១៧ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន 
បានអញ្ជើញជួបពិភាក្រសាការងរជាមួយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ថងលួន 
សុីស៊ូលីត នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រសធរណរដ្ឋប្រជាធិបត្រយ្រយប្រជា-
មានិតឡាវ ។ នៅក្នុងជំនួបពិភាក្រសាដ៏មានសរសំខាន់ន្រះ ម្រដឹកនាំ 
ប្រទ្រសទាំងពីរ បានធ្វើការពិភាក្រសាគ្ន្រយ៉្រងយកចិត្តទុកដាក់ទៅ 
លើស្ថ្រនភាពនៅតាមតំបន់ព្រំដ្រនកម្ពុជា ឡាវ ដ្រលត្រូវបាន        
សម្ត្រចត្រជោលើកឡើងថ ជាបញ្ហ្រដ្រលយើងកំពុង ត្រធ្វើការ          

តាមដាន និងត្រួតពិនិត្រយមើលយ៉្រងយកចិត្តទុកដាក់ដោយមិនមាន 
អ្វីកើតឡើង ពិស្រសតាមរយៈការប្រជុំពិភាក្រសាពីថ្ន្រក់ដឹកនាំគ្រប់ 
ផ្ន្រកពីសំណាក់ប្រទ្រសទាំងពីរ ។ សម្ត្រចពិតជាមានការរីករាយ 

ចំពោះសភាពការណ៍ នៅតាមតំបន់ព្រំដ្រនដ្រលមិនមានភាពតានតឹង  
និងសូមវាយតម្ល្រខ្ពស់ចំពោះរដ្ឋមន្រ្តីការបរទ្រស និងគណៈកមា្ម្រធិការ
ព្រំដ្រនន្រប្រទ្រសទាំងពីរបានធ្វើការជួបប្រជុំ ដើម្របីដោះស្រ្រយនូវ
រាល់បញ្ហ្រដ្រលកើតមានឡើង សំដៅធ្វើយ៉្រងណាកាត់បន្ថយជម្ល្រះ
ព្រំដ្រនរវាងប្រទ្រសទាំងពីរ ។ នៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាគ្ន្រនោះដ្ររ 
សម្ត្រចត្រជោបានស្នើឲ្រយ មានការបោះបង្គ្រលបន្ថ្រមចំនួន១៤៥ 
បង្គ្រលនៅតាមទីកន្ល្រងណា ដ្រលមានភាពសំញុំាឲ្រយបានញឹក 
ហើយដ្រល ការស្នើឡើងនោះ បានទទួលការឯកភាពពីឯកឧត្តម 

នាយករដ្ឋមន្រ្តីឡាវ ។
ព្រលប់ថ្ង្រទី១៣ ខ្រវិចិ្ឆកា ឆ្ន្រំ២០១៧ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន 

នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រកម្ពុជាបានជួប ពិភាក្រសាការងរទ្វ្រភាគីជាមួយ 
ឯកឧត្តម លី កឺជាំង នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រសធរណរដ្ឋប្រជាមានិត
ចិន ។ ឯកឧត្តម នាយករដ្ឋមន្រ្តីចិនបានបញ្ជ្រក់ឡើងវិញនូវការប្ត្រជ្ញា
រួមគ្ន្រ ក្នុងការជំរុញទំនាក់ទំនងរវាងប្រទ្រសទាំងពីរឱ្រយដល់កម្រិត 
ខ្ពស់មួយថ្រមទៀត ។ ជាការឆ្លើយតបសម្ត្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី
ក៏បានសម្ត្រងនូវការរីករាយ និងសូមថ្ល្រងអំណរគុណ ដ្រលបាន 
ទទួលស្គ្រល់ពីមិត្តចិនថ ជាមិត្តចាស់ដ្រលប្រកបដោយការជឿទុក
ចិត្តគ្ន្រទៅវិញទៅមក ។ ដោយកម្ពុជានឹងត្រូវរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូល
ម្រគង្គ-ឡានឆងលើកទី២ នៅរាជធនីភ្នំព្រញនាខ្រមករា ឆ្ន្រំ២០១៨ 
ខាងមុខ ន្រះសម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន  បានអញ្ជើញឯកឧត្តម 
នាយករដ្ឋមន្រ្តី លី កឺជាំែង ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលន្រះ និងបំព្រញ
ទស្រសនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជា ដើម្របីបើកសករាជថ្មីន្រទំនាក់ទំនង       
រវាងប្រទ្រសទាំងពីរក្នុងខួបអនុស្រសាវរីយ៍ ទី៦០ឆ្ន្រំ ន្រទំនាក់ទំនង 
ការទូតកម្ពុជា-ចិន ។ ឯកឧត្តម លី កឺជាំង បានទទួលការអញ្ជើញ 
របស់សម្ត្រចត្រជោ ដោយរីករាយ និងសន្រយារួមចំណ្រកធ្វើឱ្រយកិច្ចប្រជុំ
កំពូលម្រគង្គ-ឡានឆងបានទទួលជោគជ័យ ។ ភាគីទាំងពីរក៏បាន

 សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 
ជួបពិភាក្រសាជាមួយឯកឧត្តម ឌីមែទែី ម៉ែវីដែវ នាយករដ្ឋមន្រ្តី 

ន្រសធរណរដ្ឋសហព័ន្ធរុស្រសី

 សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

ជួបពិភាក្រសាជាមួយឯកឧត្តមបណ្ឌិត ថងលួន សុីស៊ូលីត នាយករដ្ឋមន្រ្តី

ន្រសធរណរដ្ឋប្រជាធិបត្រយ្រយប្រជាមានិតឡាវ
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ពិភាក្រសាអំពីការជំរុញការអនុវត្តគម្រ្រងការកសងផ្លូវល្របឿនលឿន
ភ្នំព្រញ-ក្រុងព្រះសីហនុ ដ្រលជាផ្លូវស្រដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់មួយរបស់ 
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ ភាគីចិនបានសន្រយាថនឹងខិតខំប្រឹងប្រ្រង
ឱ្រយអស់ពីសមត្ថភាព ក្នុងការជួយជំរុញឱ្រយការកសងផ្លូវល្របឿនលឿន
ន្រះបានសម្រចទៅយ៉្រងឆប់រហ័ស ដើម្របីចូលរួមវិភាគទាញជំរុញ 
កំណើនស្រដ្ឋកិច្ច និងលើកតម្កើងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ។ 
ភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្រសាគ្ន្រអំពីការ ជំរុញការដោះមីន និងយុទ្ធភ័ណ្ឌ
មិនទាន់ផ្ទុះនៅកម្ពុជា ដ្រលជាមរតកន្រសង្រ្គាមរុំារ៉្រនៅកម្ពុជារាប់ 
ទស្រសវត្រសកន្លងទៅ ដោយភាគីមិត្តចិនបានបញ្ជ្រក់ថ ការដោះមីន     
និងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ ជាសកម្មភាពអទិភាពមួយរបស់រដា្ឋ្រភិបាល 
ចិនក្នុងការជួយប្រទ្រសនានាដ្រលកំពុងជួបប្រទះនូវបញ្ហ្រន្រះ ។ 
ក្នុងបរិការណ៍ន្រះមិត្តចិនសន្រយាថ នឹងជួយឱ្រយអស់លទ្ធភាព ដើម្របី 
បោសសមា្អ្រតមីន និងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះឱ្រយបានឆប់រហ័ស និង 
ស្នើឱ្រយស្ថ្រប័នពាក់ព័ន្ធន្រ ប្រទ្រសទាំងពីរធ្វើការពិភាក្រសាលើទិដ្ឋភាព
ជាក់ស្ត្រង និងដាក់ជូនថ្ន្រក់ដឹកនាំទាំងពីរពិនិត្រយ និងសម្រ្រចឱ្រយបាន 
មុនព្រលទស្រសនកិច្ច ផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីចិននៅកម្ពុជា
នាព្រលដ៏ខ្លីខាងមុខ ។ ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រ្តី លី កឺជាំង បាន 
បញ្ជ្រក់សរជាថ្មីនូវការបន្តគំទ្រ និងជួយដល់កម្ពុជាក្នុងការថ្ររក្រសា
សុខសន្តិភាព, ស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្រឍរបស់កម្ពុជា ។

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានអញ្ជើញជួបពិភាក្រសាជាមួយ
ឯកឧត្តម សុីន ហ្សូអាបែ នាយករដ្ឋមន្ត្រី ជប៉ុន ដ្រលក្នុងព្រល 
នោះឯកឧត្តម អាបែ បានអះអាងបញ្ជ្រក់ជូនសម្ត្រចត្រជោថ 
ប្រទ្រសជប៉ុនគំទ្រ និងផ្តល់ជំនួយដល់ប្រទ្រសកម្ពុជាសម្រ្រប់រៀបចំ
ការបោះឆ្ន្រតឆ្ន្រំ២០១៨ ។ ដោយឡ្រកក្នុងព្រលជួបពិភាក្រសា 
ការងរជា មួយឯកឧត្តម ហ្កីត ទ័ររែស អគ្គល្រខាធិការន្រ អ.ស.ប 
សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រងថ ថ្មីៗន្រះ កម្ពុជាបានរកឃើញ
គ្រ្រប់ប្រកគីមីក្នុងទឹកដីកម្ពុជា ដ្រលអាម្ររិកទមា្ល្រក់ពីអតីតកាល 
ធ្វើឲ្រយប្រជាជនកម្ពុជាទទួលរងគ្រ្រះ និងកំពុងរងគ្រ្រះដោយសរ
ឥទ្ធិពលរបស់វា ។ ព្រលន្រះកម្ពុជាបានធ្វើលិខិតផ្លូវការទៅកាន់ 
អង្គការអន្តរជាតិ ផ្ន្រកអាវុធគីមី ហើយដើម្របីជួយដល់កម្ពុជា ។ ភាគី
ទាំងពីរក៏បានពិភាក្រសាគ្ន្រអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រងរបស់កម្ពុជា ក្នុងការ
បញ្ចូនកងទ័ពទៅចូលរួមថ្ររក្រសាសន្តិភាព និងធ្វើការងរមនុស្រសធម៌
ក្រ្រមឆ័ត្ររបស់ អ.ស.ប ។

នៅថ្ង្រទី១៤ ខ្រវិច្ឆិកា បណា្ត្រម្រដឹកនាំអាស៊្រនបានយង និង 
អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលព្រញអង្គ អាស៊្រនលើកទី៣១ ផ្ត្រត 
លើរបៀបវារៈស្តីពី «ការអនុវត្តចក្ខុវិស័យសហគមន៍អាស៊្រនឆ្ន្រំ 
២០២៥ និងមាគ៌្រឆ្ព្រះទៅមុខ» ។ ម្រដឹកនាំអាស៊្រនបានគូសបញ្ជ្រក់
សរជាថ្មីពីការខិតខំប្រឹងប្រ្រងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការកសងសហគមន៍ 

អាស៊្រនតាមរយៈការលើកកម្ពស់លើគ្រប់វិស័យទាំងផ្ន្រកនយោបាយ 
សន្តិសុខ ស្រដ្ឋកិច្ច ការទូតនិងសង្គម វប្របធម៌ ព្រមទាំងការលើក 
កម្ពស់កិត្រយានុភាពអាស៊្រន យន្តការពិគ្រ្រះយោបល់ សមគ្គីផ្ទ្រក្នុង 
គោលការណ៍គ្រឹះន្រការមិន ជ្រៀតជ្រ្រកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទ្រក្នុងផង

គ្ន្រ និងការលើកកម្ពស់តួនាទីស្នូលរបស់អាស៊្រនក្នុងនិមា្ម្របនកម្ម 
តំបន់ ។ អាស៊្រនត្រូវរក្រសាតុល្រយភាព និងបុរ្រសកម្មរបស់ខ្លួនក្នុង  
ទំនាក់ទំនងជាមួយដ្រគូខាងក្រ្រ ដោយមិនត្រូវចូលរួមជាមួយ    
សកម្មភាពទាំងឡាយដ្រលធ្វើឲ្រយប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាព សន្តិសុខ 
និងវិបុលភាពតំបន់។ ជាពិស្រសក្នុងបរិបទ ន្រការងើបឡើងវិញន្រ
ការប្រកួតប្រជ្រងរបស់មហាអំណាច និងភាពមិនប្រ្រកដប្រជាន្រ
ស្ថ្រនភាពនយោបាយ ភូមិ សស្រ្តតំបន់ដ្រលអាចនាំដល់ការខ្វ្រង   
គំនិតគ្ន្រក្នុងចំណោមប្រទ្រសសមាជិកអាស៊្រន ។ ជាមួយគ្ន្រន្រះ     
អាស៊្រនត្រូវរក្រសាឲ្រយបាននូវគោលការណ៍កុងសង់សុីល ដើម្របីធនាថ                
ប្រទ្រសសមាជិកអាស៊្រនទាំងអស់កំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវត្រមួយ ជា 
ពិស្រស ដើម្របីធនាថ តួនាទីស្នូលរបស់អាស៊្រនត្រូវទទួលបាន       
ការគំទ្រព្រញល្រញពីប្រទ្រសសន្ទនាដ្រគូរបស់ ខ្លួននៅក្នុងយន្តការ 
នានាដូចជា អាស៊្រនបូក៣ កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុីបូពា៌្រ វ្រទិកាតំបន់ 
អាស៊្រន និងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តី ការពារជាតិអាស៊្រន ។ ម្រដឹកនាំ 
អាស៊្រនក៏បានចាត់ទុកដ្ររថ ការគ្រប់គ្រងតួនាទីស្នូលន្រះបានល្អ 
និងធ្វើឲ្រយអាស៊្រនមានឥទ្ធិពលលើវ្រទិកាអន្តរជាតិ ហើយអាស៊្រន   
ក៏នឹងអាចប្រើប្រ្រស់ឲ្រយអស់លទ្ធភាពនូវតួនាទីនោះ ដើម្របីចូលរួម
ដោះស្រ្រយបញ្ហ្រប្រឈមនានានៅក្នុងតំបន់ និងបញ្ហ្រប្រឈមជា 
សកល ។ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលព្រញ នោះដ្ររ ម្រដឹកនាំអាស៊្រន 
ក៏បានធ្វើការពិភាក្រសាគ្ន្រយ៉្រងយកចិត្តទុកដាក់ ទៅលើបញ្ហ្រ ប្រឈម 
នានាដូចជា បញ្ហ្រប្រឆំងភ្ររវកម្ម និងអំពើហិង្រសាជ្រុលនិយម 
បញ្ហ្រសមុទ្រ បញ្ហ្រឧបទ្វីបកូរ៉្រ បញ្ហ្ររដ្ឋរា៉្រក់ឃីន និងបញ្ហ្រប្រឈម 
មួយចំនួនទៀតដូចជា បម្រ្របម្រួលធតុអាកាសជាដើម។ ថ្ល្រងក្នុង
បទអន្តរាគមន៍ទៅកាន់បណា្ត្រម្រដឹកនាំអាស៊្រន ក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊្រន 
លើកទី៣១ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានលើកឡើងពីបញ្ហ្រ 

គន្លឹះមួយចំនួន ដ្រលទាក់ទង ទៅនឹងកតា្ត្រ សន្តិសុខ និងសន្តិភាព 
ដ្រលនឹងបន្តស្ថិតនៅជាអទិភាពខ្ពស់បំផុតមួយរបស់តំបន់ ដោយ 
សរការ គំរាមកំហ្រងន្រអំពើភ្ររវកម្ម ឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដ្រន ការជួញ 
ដូរមនុស្រស គ្រឿនញៀន ការកើនកំដៅសកល និងគ្រ្រះ មហន្តរាយ 
ធម្មជាតិ ។

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានវាយតម្ល្រកិច្ចប្រជុំទាំងអស់ន្រះ
ថ បានសម្រ្រចលទ្ធផលធំៗជាច្រើន ដ្រលផ្តល់ផលប្រយោជន៍  
ដល់ប្រជាជាតិទាំងអស់ន្រប្រទ្រសជាសមាជិកអាស៊្រន ក្នុងនោះ 
រួមមានឯកសរព្រមព្រៀង មួយដ៏សំខាន់បំផុត ដ្រលចុះហត្ថល្រខា 
ដោយប្រមុខដឹកនាំអាស៊្រន ដើម្របីការពារសិទ្ធពលករចំណាកស្រុក
អាស៊្រន ឲ្រយមានសិទ្ធស្ររីភាពកាន់ត្រទូលំទូលាយក្នុងការស្វ្រងរក
ការងរធ្វើនៅក្នុងចំណោមប្រទ្រសអាស៊្រនទាំង១០ ដោយគ្ម្រន 
ការភិតភ័យអ្វីឡើយ ។ ប្រទ្រសអាស៊្រនទាំង១០ យើងរួមសុខទុក្ខ 
ជាមួយគ្ន្រ និងរីកចម្រើនទៅមុខជាមួយគ្ន្រ ដោយមិនទុកប្រទ្រស
ណាឲ្រយនៅពីក្រ្រយឡើយ ។ ទន្ទឹមនឹងនោះក៏យើងមិនជ្រៀតជ្រ្រក
ការងរផ្ទ្រក្នុងរបស់ប្រទ្រស ណាឡើយ ប៉ុន្ត្រយើងរួមគ្ន្រដោះស្រ្រយ
បញ្ហ្រនានាដោយសន្តិវិធី ដ្រលនាំមកនូវវិបុលភាព និងសន្តិភាព ៕
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ក្នុងខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ២០១៧ កន្លងទៅន្រះ សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនា- 
បតីត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 
បានបន្តជួបជាមួយកម្មករ កម្មការិនី និយោជិត ប្រធនរដ្ឋបាល 
តំណាងកម្មករនៅតាមបណា្ត្ររោងចក្រ សហគ្រ្រសនានា។ សម្ត្រច
ត្រជោបានលើកឡើងនូវសរនយោបាយសំខាន់ៗ មួយចំនួនទាក់
ទងនឹងការវិវត្តនយោបាយថ្មីៗនារយៈព្រលចុងក្រ្រយ។
 ព្រឹកថ្ង្រទី៨ ខ្រវិច្ឆិកា សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញ 

ជួបសំណ្រះសំណាលជាមួយ កម្មករ កម្មការិនី ចំនួនជាងមួយមុឺន
នាក់មកពីរោងចក្រប្រមាណ២០ ក្នុងខណ្ឌមានជ័យ និងខណ្ឌដង្ក្រ 
រាជធនីភ្នំព្រញ។ នៅព្រលនោះសម្ត្រចត្រជោបានថ្ល្រងថ៖ “ខ្ញុំសុំ
ដាស់តឿនចំពោះអ្នកទាំងឡាយ ដ្រលតាំងខ្លួនជាអ្នកស្រឡាញ់ខ្ម្ររ
លើសខ្ម្ររ សូមកុំធ្វើប្រតិកម្មប្រហារជីវិតលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយស្ររី 
ពហុបក្រសនៅកម្ពុជា។ អ្នកកំពុងធ្វើប្រតិកម្មតាមរបៀបបរទ្រស 
ស្រឡាញ់ខ្ម្ររជាងខ្ម្ររ ។ វាជាការខុសឆ្គងហើយអ្នកធ្ល្រប់តាំងខ្លួន 
ជាអ្នកស្រឡាញ់ខ្ម្ររជាងខ្ម្ររ ត្រអ្នកបានសមា្ល្រប់ខ្ម្ររអស់រាប់លាន
នាក់រួចស្រ្រចទៅហើយ។ អ្នកត្រូវស្គ្រល់ឲ្រយច្របាស់នូវអង្គហ្រតុនិង 
អង្គច្របាប់ ។ យើងមិនអនុញ្ញ្រតឲ្រយមានលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយប្រប 
ឧទា្ទ្រមនោះទ្រ” ។ ក្នុងន័យទៅកាន់ជនបរទ្រសដ្រលត្រងត្រជ្រៀត
ជ្រ្រកចូលកិច្ចការផ្ទ្រក្នុងកម្ពុជាសម្ត្រចត្រជោថ “ប្រសិនជាអ្នកចង់ 
បំផ្ល្រញយើង គឺមានន័យស្មើនឹងអ្នកបានបំផ្ល្រញលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ 
ដ្រលអ្នកកំពុងអនុវត្តជារៀងរាល់ថ្ង្រដ្ររ។ អ្នកត្រូវគិតពីចំណ៉ចន្រះ

សម្តេចតេជេ ហ៊ុន សេន ៖ យើងតេូវលើកកម្ពស់ស្មេរតីជាតិនិយម 
ស្មេរតីឯករាជ្យ ស្មេរតីការពារនូវអធិបតេយ្យ និងបូរណភាពទឹកដី 

 យើងប្រឆាំងដាច់ខាតការជ្រៀតជ្រករបស់បរទ្រស ដ្រលជាមូលហ្រតុចំបងនាំមកនូវអន្តរាយសម្រាប់ប្រទ្រសយើង 

 សូមកុំធ្វើប្រតិកម្មប្រហារជីវិតលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្យស្ររីពហុបក្សនៅកម្ពុជា

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ជួបសំណ្រះសំណាលជាមួយ កម្មករ កម្មការិនី និយោជិតក្នុងបរិយកាសសប្របាយរីករាយ

ឲ្រយបានច្របាស់។ នៅទីន្រះមិនម្រនជាបញ្ហ្រនយោបាយនោះទ្រ ។ 
នៅទីន្រះគឺបញ្ហ្រច្របាប់”។ 

សម្ត្រចត្រជោបញ្ជ្រក់ថ យើងបន្តការខិតខំជាមួយគ្ន្រដើម្របីរក្រសា
សន្តិភាព និងការប្ត្រជា្ញ្រន្រដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយស្ររីពហុ
បក្រសជាបន្តទៀត។ បើទោះបីបក្រសនយោបាយខ្លះត្រូវបានរំលាយ 
ខ្លួនរួចជាស្រ្រចដោយតុលាការ។ គណបក្រសសង្រ្គោះជាតិក៏នឹងត្រូវ 
រំលាយចោលដោយផ្អ្រកទៅលើអង្គហ្រតុ និងអង្គច្របាប់ដ្រលមាន
ជាធរមានជាមួយបទល្មើស ដ្រលគ្របានសងសម្រ្រប់ប្រជាជន 
កម្ពុជា ។ ក៏ប៉ុន្ត្រអត់គណបក្រសមួយនៅមានគណបក្រសនយោបាយ
ច្រើនណាស់ចូលរួម ។ យើងប្តូរផ្ត្រច់ជាមួយដំណើការប្រជាធិបត្រយ្រយ 
ស្ររីពហុបក្រសបន្តទៀត ដោយត្រូវធ្វើការបោះឆ្ន្រតព្រឹទ្ធសភានៅ 
ថ្ង្រទី ២៥ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្ន្រំ ២០១៨ និងបោះឆ្ន្រតសកលនៅថ្ង្រទី ២៩ 
ខ្រកក្កដា ឆ្ន្រំ ២០១៨ ។

សម្ត្រចត្រជោបានសង្កត់ធ្ងន់ចុងក្រ្រយថ “យើងមិនចុះចាញ់
ជាមួយនឹងទង្វើអគតិណាមួយឡើយ ។  ទោះបីអាសិរពិសប៉ុនណា 
ក៏ដោយ ក៏យើងមិនអនុញ្ញ្រតឲ្រយពួកគ្របំផ្ល្រញនូវស្រចក្ដីសុខ 
សន្តិភាព ស្ថិរភាព និងកិច្ចការដ្រលយើងកំពុងអភិវឌ្រឍន៍ទៀតទ្រ។
យើងមិនផ្ដល់ឱកាសទ្រ    បើទោះបីដោយតម្ល្រណាក៏ដោយ ហើយ 
យើងបានផ្ញើសរអម្របាញ់មិញថ សុំកុំបំផ្ល្រញយើងកុំសមា្ល្រប់ប្រជា-
ធិបត្រយ្រយនៅកម្ពុជា ដ្រលនឹងត្រូវធ្វើការបោះឆ្ន្រតនៅថ្ង្រទី ២៩ 
ខ្រកក្កដា ឆ្ន្រំ២០១៨ ខាងមុខ ដ្រលជាការបោះឆ្ន្រតជ្រើសរីស 
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សមាជិកសភាដោយគណបក្រសជាច្រើនចូលរួម ។ សុំកុំបំផ្ល្រញយើង 
សមា្ល្រប់យើងតាមរយៈន្រការបោះឆ្ន្រតអសកលជ្រើសរីស ព្រឹទ្ធ-
សភា តាមរយៈអង្គបោះឆ្ន្រតដ្រលមានក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ  សង្ក្រត់ ជា 
មួយនឹងគណបក្រសនយោបាយមួយចំនួនចូលរួមនៅថ្ង្រទី២៥ ខ្រ 
កុម្ភៈ ឆ្ន្រំ២០១៨ ខាងមុខន្រះ។ សូមកុំបំផ្ល្រញសន្តិភាព និងប្រជា-
ធិបត្រយ្រយនៅប្រទ្រសយើង ។ សូមកំុប្រតិកម្មដោយខ្វះការពិចារណា
អំពីអង្គហ្រតុ និងអង្គច្របាប់នៅក្នុងប្រទ្រសរបស់យើង ។ យើង               
ស្វ្រគមន៍ចំពោះអ្នកដ្រលចង់មករួមរស់ជាមួយនឹងគណបក្រសប្រជាជន 
មុនព្រលដ្រលគណបក្រសមួយត្រូវបានរំលាយចោល ហើយអ្នក 
នយោបាយមួយចំនួនត្រូវបានកាត់សិទ្ធិនយោបាយរយៈព្រល ៥ ឆ្ន្រំ។ 
យើងស្វ្រគមន៍ជាមួយនឹងការខិតខំទាំងអស់ ដើម្របីធនានូវសន្តិភាព 
ស្ថិរភាពនយោបាយនិងការអភិវឌ្រឍ” ។
 ព្រឹកថ្ង្រទី១០ ខ្រវិច្ឆិកា សម្ត្រចត្រជោបានអញ្ជើញជាអធិបតី

ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុងពិធីជួបសំណ្រះសំណាលជាមួយប្រតិភូយុវជន                 
ន្រកម្មវិធីនាវាយុវជនអាសុីអាគ្ន្រយ៍ និងជប៉ុនលើកទី ៤៤ ឆ្ន្រំ 
២០១៧ ចំនួនជាង ៣០០នាក់ នៅវិមានសន្តិភាព។ ក្នុងឱកាសដ៏
ថ្ល្រថ្ល្រន្រះសម្ត្រចបានបញ្ជ្រក់ជាថ្មីម្តងទៀត អំពីការការពារលទ្ធិ-
ប្រជាធិបត្រយ្រយនៅកម្ពុជា។

សម្ត្រចត្រជោមានប្រសសន៍ថ យើងប្ត្រជា្ញ្រជាមួយដំណើរការ
ប្រជាធិបត្រយ្រយសម្រ្រប់ប្រទ្រសយើង ។ ពិតម្រនហើយគ្ម្រនប្រទ្រស
ណាមួយនៅលើពិភពលោកន្រះគ្ម្រនបញ្ហ្រនោះទ្រ។ យើងគ្រ្រន់ 
ត្រចង់ស្នើឲ្រយប្រទ្រសនានា គោរពនូវការសម្រ្រចចិត្តរបស់ប្រទ្រស 
និមួយៗត្រប៉ុណោ្ណ្រះ។ កុំលូកដ្រចូលកិច្ចការផ្ទ្រក្នុងរបស់យើង ទុក 
ឲ្រយយើងសម្រ្រចកិច្ចការរបស់យើង។ គ្ម្រនអ្នកណាស្គ្រល់យើងជាង
យើងនោះទ្រ។ យើងនឹងរៀបចំការបោះឆ្ន្រតសម្រ្រប់ព្រឹទ្ធសភា
នៅថ្ង្រទី ២៥ កុម្ភៈ ២០១៨ ខាងមុខ។ យើងនឹងចាត់តាំងរៀបចំការ
បោះឆ្ន្រតរដ្ឋសភានៅថ្ង្រទី២៩ កក្កដា ២០១៨ ខាងមុខ ទោះ 
បីអ្នកជួយ ឬមិនជួយវាមិនសំខាន់សម្រ្រប់យើងទ្រ។ ទោះបីអ្នក    
មិនទទួលស្គ្រល់ ឬទទួលស្គ្រល់ ច្របាប់យើងខ្ញុំ គឺតម្រូវឲ្រយប្រជាជន 
កម្ពុជាទទួលស្គ្រល់គឺចប់សព្វគ្រប់ហើយ ។ គណៈកមា្ម្រធិការជាតិ
រៀបចំការបោះឆ្ន្រតប្រកាស, ក្រុមប្រឹក្រសាធម្មនុញ្ញដោះស្រ្រយបញ្ហ្រ
ចុងក្រ្រយ ។  គណៈកមា្ម្រធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្ន្រតប្រកាស 
លទ្ធផលចុងក្រ្រយ។ ព្រះមហាក្រសត្រកោះប្រជុំសភា។ ព្រះមហា-
ក្រសត្រត្រងតាំងនាយករដ្ឋមន្រ្តីច្រញពីគណបក្រសឈ្នះឆ្ន្រត រួចហើយ
នាយករដ្ឋមន្រ្តីរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្រ្តីមួយសុំការអនុម័តពីរដ្ឋសភា រួច
ហើយព្រះរាជក្រឹត្រយបង្កើតរាជរដា្ឋ្រភិបាលគឺជារឿងចប់ស្រចក្តី ។ 
វាមិនមានការចាំបាច់ទៅអញ្ជើញបរទ្រស ឲ្រយមកទទួលស្គ្រល់លទ្ធផល
ការបោះឆ្ន្រតនោះទ្រ។ រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមិនបានតម្រូវឲ្រយប្រទ្រស
ក្រ្រមកទទួលស្គ្រល់លទ្ធផលបោះឆ្ន្រតទ្រ។ យើងអញ្ជើញបរទ្រស
មកធ្វើការសង្ក្រតការណ៍ ។ ដូចន្រះមិនចាំបាច់អ្នកណាចោទថ          
ត្រូវទទួលស្គ្រល់ ឬមិនទទួលស្គ្រល់នោះទ្រ ។ យើងអត់មានត្រូវការ
ទ្រព្រ្រះអំណាចប្រទ្រសយើងមិនម្រនត្រូវយករដ្ឋធម្មនុញ្ញ ឬច្របាប់ 
ប្រទ្រសដទ្រយកមកអនុវត្តទ្រ ។
 នៅថ្ង្រទី១៦ ខ្រវិច្ឆិកា ក្នុងពិធីជួបសំណ្រះសំណាលជាមួយ

កម្មករ កម្មការិនី និងនិយោជិត ពីរមុឺននាក់ក្នុងតំបន់ឧស្រសាហកម្ម 
7 NG សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រងថ «យើងមិនម្រនគ្រ្រន់

ត្រចង់បានសន្តិភាព ហើយឱនក្របាលដើម្របីធ្វើជាអាយ៉ងរបស់អ្នក
ណាទ្រ យើងក៏មិនត្រឹមត្រចង់បានជំនួុយហើយឱនក្របាល ក្រ្រម 
ខ្រស្រញាក់របស់អ្នកណាដ្ររ»។ យើងត្រូវការស្មើសិទ្ធិ និងស្មើភាព ។ 
សម្ត្រចត្រជោបានបញ្ជ្រក់ថ៖ «យើងមិននៅក្រ្រមការត្រួតត្រ្រ 
របស់ប្រទ្រសណាមួយទ្រ ។ យើងជាកម្ពុជា យើងមិនផ្តល់ឱកាស 
សម្រ្រប់បរទ្រសមកជ្រៀតជ្រ្រកកិច្ចការរបស់យើងនោះទ្រ ។ ខ្ញុំ         
អំពាវនាវជនរួមជាតិលើកកម្ពស់ស្ម្ររតីជាតិនិយម ស្ម្ររតីឯករាជ្រយ 
ស្ម្ររតីការពារនូវអធិបត្រយ្រយ និងបូរណភាពទឹកដី ។ យើងមិនត្រូវ
អោនក្របាលគ្រ្រន់ត្រដើម្របីដោះដូរជាមួយនឹងជំនួយបន្តិចបន្តួចនោះ
ទ្រ យើងធ្ល្រប់រងនូវការដាក់ទណ្ឌកម្មដ៍អយុត្តិធម៌បំផុតពីសំណាក់
លោកពីខាងក្រ្រហើយ ការមិនឱនក្របាលរបស់យើងវាជាកិត្តិយស
ជាតិរបស់យើង ។ ខ្ញុំសង្រឃឹមថ ប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្ម្រង ទាំងចាស់ 
ទាំងប្រុស ទាំងស្រី និងគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈ និងយល់ព្រមជាមួយខ្ញុំ 
ដើម្របីលើកតម្ល្រឯករាជ្រយអធិបត្រយ្រយភាពរបស់ខ្លួន យើងត្រូវប្រឆំង
និងការជ្រៀតជ្រ្រករបស់បរទ្រស ដ្រលជាមូលហ្រតុចំបងនាំមកនូវ
អន្តរាយសម្រ្រប់ប្រទ្រសរបស់យើង» ។ 
 ព្រឹកថ្ង្រទី១៩ ខ្រវិច្ឆិកា សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បាន     

អញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុងជំនួបជាមួយតំណាងកម្មករ កម្ម-
ការិនីជាង ៤ ពាន់នាក់នៅមជ្រឈមណ្ឌលកោះព្រជ្រ។

ក្នុងឱកាសនោះសម្ត្រចត្រជោបានថ្ល្រងថ ប្រសិនបើអាម្ររិក 
កាត់ជំនួយ សម្រ្រប់គណៈកមា្ម្រធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្ន្រត         
(គ.ជ.ប.) មានន័យថ អាម្ររិក មិនត្រឹមត្រផ្តួលសម្ត្រចមិនបាន 
នោះ ទ្រ ប៉ុន្ត្រថ្រមទាំងបានរួមចំណ្រកសមា្ល្រប់ប្រជាធិបត្រយ្រយនៅ 
កម្ពុជាថ្រមទៀតផង។

សម្ត្រចត្រជោមានប្រសសន៍ថ « ខ្ញុំស្វ្រគមន៍ចំពោះអាម្ររិក 
កាត់ជំនួយទៅដល់គ.ជ.ប. ។ បានស្រចក្តីថ អ្នកឯងនិយយពី 
លទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ ហើយអ្នកឯងកាត់ជំនួយពី គ.ជ.ប. ។ អីចឹង 
អ្នកឯងផ្តួលខ្ញុំមិនដួលហើយអ្នកឯង នៅបានរួមចំណ្រកសមា្ល្រប់ 
លទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយនៅកម្ពុជា » ។  ការកាត់ជំនួយរបស់អាម្ររិក     
មិនបានសមា្ល្រប់រាជរដា្ឋ្រភិបាលកម្ពុជាទ្រ ត្រគឺជាការសមា្ល្រប់ក្រុម    
មនុស្រសដ្រលបម្រើនយោបាយរបស់អាម្ររិកត្រប៉ុណោ្ណ្រះ។ «យកល្អ       
អាម្ររិកកាត់ជំនួយពីកម្ពុជាទាំងអស់ត្រម្តងទៅ ព្រ្រះកាត់ទៅវា 
ងប់ NGO (អង្គការក្រ្ររដា្ឋ្រភិបាលនៅក្នុងស្រុក) ទាំងអស់ ។ 
សម្ត្រចត្រជោបន្តថ ឆ្ន្រំ ២០១៣ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាម្ររិកព្រលនោះ 
បានសួរខ្ញុំថ ហ្រតុអីឯកឧត្តមនិយយជំរុញឲ្រយអាម្ររិកកាត់ 
ជំនួយ?។ ខ្ញុំឆ្លើយថ ចុះអ្នកឯងមិនទៅសួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភា 
រដ្ឋសភាអាម្ររិកទៅ បើគ្រនិយយ ខ្ញុំក៏ត្រូវនិយយ ទៅខ្ទប់មាត់ 
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភាកុំឲ្រយច្រះត្រនិយយថកាត់ៗ អីចឹង ។ 
ខ្ញុំត្រូវត្រថទៅវិញថ កាត់ទៅកុំនិយយច្រើនព្រក ។ ត្រដល់ងប់      
វាងប់ NGO ដ្រលបំផ្ល្រញយើងរាល់ថ្ង្រ។ឲ្រយងប់មុនទៅ ។ មិនទាន់ 
ធ្វើអូឌីតផង បន្តិចទៀតធ្វើអូឌីត។ អ្នកឯងយកលុយមកចាយអីមក 
ចាយនៅកម្ពុជាហើយបំផ្ល្រញកម្ពុជាអត់បានទ្រ »។

នៅក្នុងឱកាសនោះ សម្ត្រចត្រជោក៏បានប្រកាសផងដ្ររទាក់ទង
ជាមួយការគំរាមបិទទីផ្រសារនាំច្រញផលិតផលកាត់ដ្រររបស់កម្ពុជា ។ 
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នៅថ្ង្រទី០៨ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ២០១៧ សម្ត្រចពិជ័យស្រនា ទៀ បាញ់ 
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ បានអញ្ជើញជាអធិបតី
ក្នុងពិធីអបអរសទរខួបអនុស្រសាវរីយ៍លើកទី៦៤ ន្រថ្ង្រកំណើត 
កងយោធពលខ្រមរភូមិន្ទ (៩ វិច្ឆិកា ១៩៥៣  -  ៩ វិច្ឆិកា ២០១៧) 
នៅវិទ្រយាស្ថ្រនទ័ពជើងគោក ឃុំត្រ្រងត្រយឹង ស្រុកភ្នំស្រួច 
ខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ។

សម្ត្រចពិជ័យស្រនា ទៀ បាញ់ បានថ្ល្រងបញ្ជ្រក់ថ «ដើម្របី 
ឆ្លើយតបទៅនឹងបាតុភាព អសកម្ម ដ្រលកើតមានឡើងនៅក្នុង 
សង្គមជាតិ ដ៏ដូចជាការប៉ុនប៉ងនំាមកនូវបដិវត្ដន៍ពណ៌នៅកម្ពុជាចំ
ពោះមុខយើងត្រូវប្រកាសជំហរប្រឆំងដាច់ខាត ចំពោះក្រុមជន 
ឱកាសនិយមទាំងឡាយណា ដ្រលនាំប្រទ្រសជាតិឲ្រយធ្ល្រក់ក្នុង  
គ្រ្រះមហន្ដរាយ ការបំផ្លិចបំផ្ល្រញសុខសន្ដិភាព ធ្វើឲ្រយប៉ះពាល់ដល់
ភាពសុខក្រស្រមក្រសាន្ដរបស់ប្រជាជន»។ សម្ត្រចពិជ័យស្រនា បាន 
ថ្ល្រងបន្ដថ យើងត្រូវត្រប្រឆំងដាច់ខាត ចំពោះទង្វើអគតិទាំងន្រះ 
ហើយគោរពប្រតិបត្តិឲ្រយបានខា្ជ្រប់ខ្ជួន តាមបទបញ្ជ្ររបស់រាជរដា្ឋ្រ-
ភិបាល ដ្រលមានសម្ដ្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រមុខ ក៏ដូចជា 
បទបញ្ជ្ររបស់ក្រសួងការពារជាតិ អគ្គម្របញ្ជ្រការន្រកងយោធពល
ខ្រមរភូមិន្ទ ក្នុងការបម្រើដល់បុព្វហ្រតុ ការពារជាតិមាតុភូមិ និង 
ប្រជាជន។ សម្ត្រចពិជ័យស្រនា ទៀ បាញ់ បានអំពាវនាវឲ្រយកង
យោធពលខ្រមភូមិន្ទត្រូវលើកកម្ពស់ស្ម្ររតីប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះឧបាយ
កល «បដិវត្តន៍ពណ»៌ ត្រូវចាត់ទុកថ អង្គការចាត់តាំងខ្ម្ររក្រហម
ព្រ្រផ្រស្រយ៉្រងណា គឺអង្គការចាត់តាំង បដិវត្ដន៍ពណ៌ ក៏គ្រ្រះថ្ន្រក់ 
ចំពោះជាតិយ៉្រងនោះដ្ររ។ ដូចន្រះ យើងត្រូវហា៊្រនលះបង់គ្រប់ 
ប្របយ៉្រង ទោះស្ថិតក្នុងតម្ល្រណាក៏ដោយ ត្រូវត្រៀមគ្រប់កាលៈ-
ទ្រសៈ ដើម្របីប្រឆំងជាមួយបដិវត្ដន៍ពណ៌ មិនអនុញ្ញ្រតឲ្រយជនណា

សម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ ៖ បេឆាំងដាច់ខាតឧបាយកលធ្វើ
បដិវត្តន៍ពណ៌ ដេលធ្វើឲ្យបេទេសជាតិធ្លេក់ក្នុងគេះមហន្តរាយ

សម្ត្រចពិជ័យស្រនា ទៀ បាញ់ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ 

អញ្ជើញត្រួតពលក្នុងពិធីអបអរសទរខួបអនុស្រសាវរីយ៍លើកទី៦៤ 

ន្រថ្ង្រកំណើត កងយោធពលខ្រមរភូមិន្ទ
មួយមកបង្កគ្រ្រះថ្ន្រក់ បំផ្ល្រញប្រទ្រសជាតិ និងប្រជាជនកម្ពុជា 
ជាថ្មីម្ដងទៀត ដូចដ្រលយើងធ្ល្រប់បានឆ្លងកាត់ចាប់ពីក្រ្រយសម័យ
សង្គ្រ្រម ឆ្ន្រំ១៩៧០ និងដូចជានៅក្នុងរបបខ្ម្ររក្រហមដ៏ខ្ម្រងងឹត
នោះឡើយ។

ចាប់តាំងពីប្រទ្រសកម្ពុជា ទទួលបានឯករាជ្រយភាពព្រញបរិបូរណ៌
នៅថ្ង្រទី៩ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ១៩៥៣ ក្រ្រមព្រះរាជបូជនីយកិច្ចរបស់ 
ពែះករុណា ពែះបាទសម្តែចពែះ នរែត្តម សីហនុ ក្នុង 
ដំណាក់កាលនោះម្របញ្ជ្រការ និងកងទ័ពបារាំង បានចាកច្រញពី 
ទឹកដីកម្ពុជា គឺក្នុងព្រលនោះហើយ ដ្រលកងយោធពលខ្រមរភូមិន្ទ 
ត្រូវបានបង្កើតឡើង ។ កងយោធពលខ្រមរភូមិន្ទ មានតួនាទីយ៉្រង
សំខាន់ក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដី អធិបត្រយ្រយភាពជាតិពីការ
ឈា្ល្រនពានរបស់បចា្ច្រមិត្ត ព្រមទាំងការពារព្រះមហាក្រសត្រ ការពារ 
រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ការពាររាជរដា្ឋ្រភិបាល និងការពារសុខសន្តិភាពរបស់ 
ជាតិផងដ្ររ៕

គណៈអធិបតីក្នុងអង្គពីធខីួបអនុស្រសាវរីយ៍លើកទី៦៤ ន្រថ្ង្រកំណើត 

កងយោធពលខ្រមរភូមិន្ទ

ពលទាហាន នាយទាហាន អញ្ជើញចូលរួមក្នុងអង្គពិធខីួបអនុស្រសាវរីយ៍

លើកទី៦៤ ន្រថ្ង្រកំណើត កងយោធពលខ្រមរភូមិន្ទ
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ថ្ង្រទី១២ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ២០១៧ នៅសលប្រជុំស្ន្រក់ការ 

គណបក្រសខ្រត្ត ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញុិល សមាជិក 

គណៈអចិន្ត្រ្រយ៍ គណៈកមា្ម្រធិការកណា្ត្រលគណបក្រស 

ប្រជាជនកម្ពុជា អនុប្រធនទី២ រដ្ឋសភាន្រព្រះរាជាណា-

ចក្រកម្ពុជា និងជាប្រធនក្រុមការងរគណបក្រសថ្ន្រក់ 

កណា្ត្រលចុះជួយខ្រត្តកំពង់ធំ បានអញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ច
ប្រជុំក្រុមការងរចុះជួយខ្រត្តកំពង់ធំ ប្រចាំខ្រតុលា ។ អង្គប្រជុំបានស្ត្រប់ស្រចក្តីព្រ្រងរបាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងរក្នុងខ្រតុលា 

ឆ្ន្រំ២០១៧ និងទិសដៅភារកិច្ចសម្រ្រប់រយៈព្រលបន្ត  និងបានធ្វើការចូលរួមយោបល់បំព្រញបន្ថ្រមលើស្រចក្តីព្រ្រងរបាយការណ៍     ដើម្របី 

ជាបទពិសោធន៍យកទៅអនុវត្តឱ្រយបានគ្រប់ជ្រុងជ្រ្រយ ។

រាត្រីថ្ង្រទី ១៧ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ២០១៧លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន       
សមាជិកាគណៈអចិន្ត្រ្រយ៍ គណៈកមា្ម្រធិការកណា្ត្រលគណបក្រសប្រជាជន
កម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-
ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកម្មវិធីប្រកួតវគ្គ
ផ្ត្រច់ព្រ្រត់រាជនីសម្រស់លំដាប់ពិភពលោកឆ្ន្រំ ២០១៧  ( Miss Global 
2017) នៅមជ្រឈមណ្ឌល និងពិព័រណ៌កោះព្រជ្រ រាជធនីភ្នំព្រញ ។ 
លោកជំទាវបានសម្ត្រងនូវការកោតសសើរ និងវាយតម្ល្រខ្ពស់ចំពោះ 
គំនិតផ្តួចផ្តើមន្រះ និងបានគូសបញ្ជ្រក់ថ ប្រការដ្រលកម្ពុជាអាចធ្វើជា
មា្ច្រស់ផ្ទះបាន ក៏ព្រ្រះត្រមានការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់

សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានធ្វើប្រទ្រសឲ្រយមានសុខសន្តិភាព និងការ 
អភិវឌ្រឍន៍លើគ្រប់វិស័យ ក្នុងនោះវិស័យវប្របធម៌ និងសិល្របៈក៏មានការរីកចម្រើនគួរឲ្រយកត់សមា្គ្រល់ផងដ្ររ មិនដូចអ្វីដ្រលគណបក្រសប្រឆំង 
ដ្រលត្រងត្រញុះញុង និងលាបព៌ណគ្រប់រូបភាព ហើយជានិច្ចកាលត្រងរារាំងដល់ការអភិវឌ្រឍន៍របស់រាជរដា្ឋ្រភិបាលគ្រប់ប្របយ៉្រង។

 ថ្ង្រទី១៣ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ២០១៧ សម្ត្រចពិជ័យស្រនា ទៀ បាញ់ 
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រ្រយ៍គណៈកមា្ម្រធិការកណា្ត្រលគណបក្រសប្រជាជន

កម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ និងលោកជំទាវ

ក្នុងឱកាសបំព្រញទស្រសនកិច្ចនៅប្រទ្រសកាណាដា បានឆ្លៀតជួប 

សំណ្រះសំណាល សកសួរសុខទុក្ខជាមួយបងប្អូន អណិកជនខ្ម្ររ 

ជាសមាជិក សមាជិកា គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា រស់នៅទីក្រុងវ្រនគូវឺ 

ប្រទ្រសកាណាដា ដ្រលបានចូលរួមគំទ្រគណបក្រសប្រជាជានកម្ពុជា

គ្រប់កាលៈទ្រសៈ។

ក្នុងខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ២០១៧ ឯកឧត្តម កែ គឹមយ៉ែន 
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រ្រយ៍ គណៈកមា្ម្រធិការកណា្ត្រលគណបក្រស

ប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី និងជាប្រធនក្រុមការងរ  

ថ្ន្រក់ជាតិ ចុះមូលដា្ឋ្រនខ្រត្តបនា្ទ្រយមានជ័យ បានអញ្ជើញជា         

អធិបតីក្នុងពិធីសម្ព្រធដាក់ឲ្រយប្រើប្រ្រស់នូវអគរចំនួន ១ខ្នង      

ជាអំណោយ របស់អង្គការមជ្រឈមណ្ឌលអប់រំបណ្តុះបណា្ត្រល 

បច្ច្រកទ្រស (SEAPC-C) នៅក្នុងបរិវ្រណវិទ្រយាល័យជប់វារី 

ឃុំជប់វារី ស្រុកព្រះន្រត្រព្រះ ខ្រត្តបនា្ទ្រយមានជ័យ។
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ថ្ង្រទី០៦ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ២០១៧ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្រនីយ៍ គន់ គីម 
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រ្រយ៍ គណៈកមា្ម្រធិការកណា្ត្រលគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា    
អគ្គម្របញ្ជ្រការរងកងយោធពលខ្រមរភូមិន្ទ និងជានាយស្រនាធិការចំរុះបាន 
អញ្ជើញច្រកអាវរងរដ្រលជាអំណោយដ៏ថ្ល្រថ្ល្ររបស់សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន     
នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសម្ត្រចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រា៉ែនី    
ប្រធនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជូនដល់កងកមា្ល្រំងន្រមូលដា្ឋ្រន     សមុទ្រកងទ័ពជើង 
ទឹករាម និងចុះពិនិត្រយការងរជួសជុលនិងថ្រទាំគ្រឿងបំពាក់របស់កងទ័ពជើងទឹក 
នៅខ្រត្តព្រះសីហនុ។

ថ្ង្រទី២២ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ២០១៧ ឯកឧត្តម វង សូត សមាជិកគណៈកមា្ម្រធិការ 

កណា្ត្រលគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា និងជារដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន 

និងយុវនីតិ-សម្របទា បានជួបសំណ្រះសំណាលជួបជាមួយមន្រ្តីគណបក្រសក្នុងស្រុក

ពញាក្រ្រក ខ្រត្ត ត្របូងឃ្មុំ និងស្រុកកំចាយមារ ខ្រត្តព្រ្រវ្រងជិត១ពាន់នាក់ និងបាន

ស្វ្រគមន៍សមាជិកក្រុមប្រឹក្រសា CNRP ដ្រលទើបចុះចូលគណបក្រសប្រជាជននៅ 

ស្ន្រក់ការគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា ស្រុកពញាក្រ្រក។ ឯកឧត្តម គូសបញ្ជ្រក់ថ 

ថ្ង្រទី១៧ ខ្រវិចិ្ឆកា ឆ្ន្រំ២០១៧ ឯកឧត្តម ថែង ខុន សមាជិកគណៈកមា្ម្រធិការកណា្ត្រល

គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទ្រសចរណ៍បានអញ្ជើញចូលរួមវ្រទិកាទ្រសចរណ៍      

វប្របធម៌ អាស៊្រន-ចិន ដ្រលប្រព្រឹត្តទៅនៅសណា្ឋ្រគរអង្គរបា៉្ររា៉្រឌី ខ្រត្តសៀមរាប។ ថ្ល្រងក្នុង 

វ្រទិកានោះ ឯកឧត្តម ថែង ខុន បានលើកឡើងថ វ្រទិកាទ្រសចរណ៍វប្របធម៌អាស៊្រន-ចិន 

នឹងរួមចំណ្រកលើកកម្ពស់សន្តិភាព ស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្រឍន៍សម្រ្រប់តំបន់ទាំងមូលពិស្រស

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អ ផ្ន្រកពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគដ្រលនាំមកនូវលំហូរទ្រសចរណ៍ 

និងវិនិយោគជាច្រើនមកកម្ពុជា និងអាស៊្រន។

ក្នុងខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ២០១៧ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្រនីយ៍ មាស សុភា 
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រ្រយ៍ គណៈកមា្ម្រធិការកណា្ត្រលគណបក្រសប្រជាជន 
កម្ពុជា អគ្គម្របញ្ជ្រការរង ម្របញ្ជ្រការកងទ័ពជើងគោក អញ្ជើញចុះ 
សំណ្រះសំណាលសួរសុខទុក្ខ   និងផ្តល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធបណោ្ត្រះអាសន្នជូន
ដល់យោធិនពិការ នៅមណ្ឌលអភិវឌ្រឍន៏យោធិនពិការ៣១៧ត្រជោភ្នំឆ័ត្រ 
ខ្រត្តបនា្ទ្រយមានជ័យជំហានទី២ចំនួន ១៨២ខ្នង ដ្រលជំហានទី១ បាន 
ប្រគល់ជូនចំនួន ២២០ខ្នង លើផ្រនការ ៤៩៥ខ្នង។

ថ្ង្រទី១៦ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ២០១៧ ឯកឧត្តម ខៀវ កញារីទ្ធ 
សមាជិកគណៈកមា្ម្រធិការកណា្ត្រល គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្តី 

ក្រសួងព័ត៌មាន បានសម្ព្រធដាក់ឲ្រយប្រើប្រ្រស់មា៉្រសុីនផ្រសាយទូរទស្រសន៍ 

និងវិទ្រយុកមា្ល្រំង៥ គីឡូវា៉្រត់ ដ្រលជាអំណោយរបស់វិទ្រយុសម្ល្រងវៀតណាម 

ជូនដល់មន្ទីរព័ត៌មានខ្រត្តកំពង់ចាម ។

គណបក្រសស្រុក-ឃុំ បានខិតខំពង្រឹងពង្រីកកមា្ល្រំងពិតរបស់គណបក្រស តាមវិធីធ្វើបច្ចុប្របន្នភាព សមាជិកបក្រស គ្រួសរបក្រស ធ្វើសៀវភៅបក្រស 

និងប័ណ្ណសំគល់សមាជិកបក្រស ។
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ថ្ង្រទី២៩ ខ្រតុលា ឆ្ន្រំ២០១៧ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង ប្រធនស្តីទីគណៈកម្មការទី១០

ព្រឹទ្ធសភា និងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគទី៣ (ខ្រត្តកណា្ត្រល) បានអញ្ជើញជា    

អធិបតីភាពក្នុងពិធីសំណ្រះសំណាលជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ ក្រុមយុវជន ប្រជាការពារ 

ភូមិ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងសិស្រសានុសិស្រសដ្រលប្រឡងជាប់សញ្ញ្របត្រមធ្រយមសិក្រសាទុតិយភូមិ 

នៅឃុំឈើទាល និងឃុំកំពង់ស្វ្រយ ស្រុកកៀនស្វ្រយ ខ្រត្តកណា្ត្រល។ ឯកឧត្តម 

បានមានប្រសសន៍បន្តថ ការផ្តល់   ស្រវាសធរណៈ គឺជាតម្រូវការយ៉្រងសំខាន់សម្រ្រប់

បម្រើជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ង្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។

 នៅព្រឹកថ្ង្រទី២០ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ២០១៧ ឯកឧត្តម វែង សាខុន            
សមាជិកគណៈកមា្ម្រធិការកណា្ត្រលគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្តី 

ក្រសួងកសិកម្ម រុកា្ខ្រប្រមាញ់ និងន្រសទ បានជួបពិភាក្រសាការងរ 

ជាមួយក្រុមហ៊ុន SunRice នៅទីស្ន្រក់កណា្ត្រលនាទីក្រុងសុីដនី ក្នុង

គោលបំណងទាក់ទាញការនាំចូលអង្ករកម្ពុជា មកកាន់ប្រទ្រស 

អូស្រ្តាលី។

ថ្ង្រទី១៤ ខ្រវិច្ឆិកា ឯកឧត្តម ស សុខា សមាជិកគណៈកមា្ម្រធិការកណា្ត្រល 

គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលព្រ្រវ្រង   ឯកឧត្តម ជា សុមែធី 
សមាជិកគណៈកមា្ម្រធិការកណា្ត្រលគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលន្រ 

គណ:អភិបាលខ្រត្តព្រ្រវ្រង ព្រមទាំងលោកជំទាវជាភរិយសម្ត្រចក្រឡាហោម 

ស ខែង  បានដឹកនាំក្រុមគ្រូព្រទ្រយចំនួន១២០រូប ចុះពិនិត្រយ និងព្រយាបាលជំងឺ  

ជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្ល្រ និងមិនប្រកាន់និនា្ន្រការនយោបាយ នៅក្នុង 

បរិវ្រណអនុវិទ្រយាល័យសម្ត្រចឪ ស្ថិតក្នុងភូមិត្របូងវត្ត ឃុំក្របៅ ស្រុកកំចាយមារ 

ខ្រត្តព្រ្រវ្រង។

ថ្ង្រទី១៧ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ២០១៧ ឯកឧត្តម ចាន់ ចែសា្តែ ប្រធនគណៈកមា្ម្រធិការ 
គណបក្រសខ្រត្ត និងជាអភិបាលន្រគណៈអភិបាលខ្រត្តកំពត បានជួបស្វ្រគមន៍អតីត 
សមាជិក សមាជិកា គណបក្រសសង្គ្រ្រះជាតិចំនួន៣៥ រូបមកពីបណា្ត្រក្រុង ស្រុក ទូទាំងខ្រត្ត
ដ្រលសុំចូលរួមរស់ជីវភាពនយោបាយជាមួយគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា បនា្ទ្រប់ពីបាន                 
ជ្រួតជ្រ្របនូវអំពើក្របត់ជាតិរបស់ម្របក្រសខ្លួន។ ឯកឧត្តម លើកឡើងថ ន្រះការសម្រ្រចចិត្តដ៏
ត្រឹមត្រូវរបស់បងប្អូន ដ្រលបានមករួមរស់ក្នុងជីវភាពនយោបាយជាមួយគណបក្រសប្រជាជន
កម្ពុជា។ ឯកឧត្តម បញ្ជ្រក់ថ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជ្រក់ថតួនាទីរបស់បងប្អូន
ដ្រល ធ្ល្រប់មាននឹងត្រូវបានរក្រសាដដ្រល។ ដូច្ន្រះក្នុងចំណោមសមាជិកថ្មីទាំងអស់ ដ្រលមាន 
តំណ្រងក្នុងជួរក្រុមប្រឹក្រសាឃុំសង្ក្រត់ទូទាំងខ្រត្តកំពត   គណៈកមា្ម្រធិកាបក្រសខ្រត្តនឹងរៀបចំ 
ផ្តល់តួនាទីជូនវិញ។

ថ្ង្រទី១៩ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ២០១៧ ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉ែណែត សមាជិកគណៈ       

កមា្ម្រធិការកណា្ត្រលគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធនសមាគមសិស្រស-

និស្រសិតអាហារូបករណស៍ម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន និងសម្ត្រចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត 

តំណាងដ៏ខ្ពស់ខ្ពងស់ម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញប្រគល់វិញ្ញ្របនបត្រ 

បណោ្ត្រះអាសន្នមធ្រយមសិក្រសាបឋមភូមិ និងមធ្រយមសិក្រសាទុតិយភូមិជូនសិស្រសានុសិស្រស

ជ័យលាភី ន្រសលាអន្តរជាតិ ភ្រយូឆឺប្រ្រយ (Future Bright) ខ្រត្តសៀមរាប 

សម្រ្រប់ឆ្នំាសិក្រសា២០១៦-២០១៧ ។
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នាព្រឹកថ្ង្រទី២១ តុលា ២០១៧ ឯកឧត្តម លៀម សុដា ប្រធន 

ក្រុមការងរយុវជនខ្រត្ត បានចូលរួមប្រកាសក្រុមការងរយុវជន ស្រុក-

ឃុំ-ភូមិ ព្រមទាំងបើកវគ្គបណ្តុះបណា្ត្រលដល់យុវជនចំនួនជាង២០០

នាក់ ដោយមានប្រធន អនុប្រធនក្រុមការងរយុវជនគណបក្រស មក 

ពីគ្រប់ក្រុង-ស្រុក ចូលរួមផងដ្ររ ក្រ្រមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ស ថាវី 
ប្រធនគណបក្រសខ្រត្តឧត្តរមានជ័យ តំណាងឯកឧត្តមបណ្ឌិត គន់ គីម ប្រធនក្រុមការងរថ្ន្រក់កណា្ត្រលចុះជួយខ្រត្តឧត្តរមានជ័យ។

ខ្រត្តសៀមរាប ៖ ព្រឹកថ្ង្រទី១៨ ខ្រតុលា ឆ្ន្រំ២០១៧ ក្រុមការងរ 
យុវជនគណបក្រសខ្រត្ត បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្រសព្វផ្រសាយ ស្តីពីវិធន 
ការរក្រសាសន្តិសុខ សណា្ត្រប់ធ្ន្រប់សធរណៈ សុវត្ថិភាពសង្គម និង 
បច្ចុប្របន្នភាព ន្រស្ថ្រនការណ៍នយោបាយកម្ពុជា ក្រ្រមអធិបតីភាពរបស់ 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ឃឹម ប៊ុនសុង អភិបាលន្រគណៈអភិបាល 
ខ្រត្តសៀមរាប។

ថ្ង្រទី២៣ ខ្រតុលា ឆ្ន្រំ២០១៧ នៅស្ន្រក់ការគណបក្រសខ្រត្តក្រប         

មានពិធីប្រកាសបញ្ចូលសមាជិកគណបក្រសថ្មីជាយុវជន ៤មន្ទីរ នៅ 

សខាបក្រសមន្ទីរ ពាណិជ្ជកម្ម មន្ទីរកិច្ចការនារី មន្ទីរអភិវឌ្រឍន៍ជនបទ 

និងមន្ទីរកសិកម្ម រុកា្ខ្រប្រមាញ់ និងន្រសទ ន្រគណៈកមា្ម្រធិការ 

គណបក្រសខ្រត្តក្រប ចំនួន ១៥០ នាក់ ក្រ្រមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម     

នៅថ្ង្រទី២០ ខ្រតុលា ឆ្ន្រំ២០១៧ ក្រុមការងរយុវជនគណបក្រស 

ប្រជាជនកម្ពុជា ខ្រត្តព្រះវិហារ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខ្រតុលា 

ដើម្របីពិនិត្រយការអនុវត្តការងរ ប្រគល់ស្រចក្តីសម្រ្រចជូនសមាជិកក្រុម

ការងរថ្មីចំនួន ២រូប ការចងបណា្ត្រញក្រុមការងរយុវជនខ្រត្ត ក្រុង-

ស្រុក និងសកម្មជនយុវជនតាមបណា្ត្រអង្គភាព។

ថ្ង្រទី១៨ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ២០១៧ ក្រុមគ្រូឧទ្ទ្រសរបស់ក្រុមការងរ 

យុវជនគណបក្រសថ្ន្រក់កណា្ត្រល ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម យស់ ផានីតា្តែ 
សមាជិកក្រុមការងរយុវជនគណបក្រសថ្ន្រក់កណា្ត្រល បានចូលរួមធ្វើ 

បទបង្ហ្រញក្នុងវគ្គបណ្តុះបណា្ត្រល ន្រកម្មវិធី"យុវជនបាត់ដំបងដើម្របីបុព្វ

ហ្រតុគណបក្រស" ជូនដល់ក្រុមសកម្មជនយុវជនគណបក្រសទាំង ១៤ 

កែន សតា្ថែ សមាជិកគណៈកមា្ម្រធិការកណា្ត្រលគណបក្រស និងជាប្រធនគណៈកមា្ម្រធិការគណបក្រសខ្រត្តក្រប ឯកឧត្តម សែម ពិសិដ្ឋ សមាជិកក្រុម

ការងរយុវជនគណបក្រសថ្ន្រក់កណា្ត្រល និងជាប្រធនក្រុមការងរយុវជនគណបក្រសខ្រត្ត។

ក្រុង-ស្រុក ន្រខ្រត្តបាត់ដំបង ។

ថ្ង្រទី២០ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ២០១៧ វគ្គបណ្តុះបណា្ត្រលគណបក្រសលើកទី១ 
សម្រ្រប់មន្រ្តី និងក្រុមសកម្មជនយុវជនគណបក្រសចំនួន ១៩៥ នាក់ មកពីឃុំ៤ 
ន្រស្រុកសំរោង ស្តីពីភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងការកសងបក្រសនៅមូលដា្ឋ្រន ក្រ្រម 
អធិបតីភាព ឯកឧត្តម ម៉ែ ហាវណា្ណែល់ ប្រធនក្រុមការងរថ្ន្រក់កណា្ត្រល 
ចុះជួយស្រុកសំរោង នៅទីស្ន្រក់គណបក្រសស្រុកសំរោង។ ខ្លឹមសរន្រវគ្គបណ្តុះ 
បណា្ត្រលន្រះមាន៣ចំណ៉ច៖ ទី១-ភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅមូលដា្ឋ្រន និងគោល              
គំនិតជោគជ័យបង្ហ្រញដោយលោកសុីវស្រ្រង ទី២-យុទ្ធសស្រ្តក្នុងការពង្រឹង និងកសងបក្រស នៅមូលដា្ឋ្រន បង្ហ្រញដោយ ឯកឧត្តម ពៅ ប៉ូលីណ្រលនិងទី៣-
ការអភិវឌ្រឍនៅមូលដា្ឋ្រន បង្ហ្រញដោយ លោកទឹង សុជាតិ។

ថ្ង្រទី២៨ ខ្រតុលា ឆ្ន្រំ២០១៧ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ជែុន ថែរា៉ែវ៉ែតសមាជិក

ក្រុមការងរយុវជនថ្ន្រក់កណា្ត្រល អនុប្រធនគណៈពង្រឹងស្រុក ព្រ្រឈរ 

និងជាប្រធនជនបង្គ្រលយុវជនស្រុក បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីបើក 

បវ្រសនកាល ឆ្ន្រំសិក្រសាថ្មី ២០១៧-២០១៨ នៅវិទ្រយាល័យរណរិទ្ធគន្ធបុបា្ផ្រ 

ក្នុងស្រុកព្រ្រឈរ ខ្រត្តកំពង់ចាម និងនៅព្រឹកថ្ង្រទី០១ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ២០១៧ 

នៅឃុំកោះក្រវ ស្រុកលា្វ្រឯម។
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 ថ្ង្រទី២២ ខ្រតុលា ឆ្ន្រំ២០១៧ លោកជំទាវ លៀង 
សែីម៉ុល អនុប្រធនក្រុមការងរយុវជនគណបក្រសខ្រត្ត

ព្រ្រវ្រង បានចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសបញ្ចូលយុវជន

ស្រុកស្វ្រយអន្ទរ ជាសមាជិកគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា 

ចំនួន ២០០នាក់។

នៅព្រឹកថ្ង្រទី២២ ខ្រតុលា ឆ្ន្រំ២០១៧ ក្រុមការងរ      

យុវជនគណបក្រសស្រុករំដួលខ្រត្តស្វ្រយរៀង និងវាគ្មិន 

បានធ្វើការ      ផ្រសព្វផ្រសាយពីស្ថ្រនការណ៍នយោបាយកម្ពុជា

បច្ចុប្របន្ន ជាពិស្រសការធ្វើបដិវត្តពណ៌របស់គណបក្រស 

ដទ្រជូនដល់ក្រុមសកម្ម-ជនតាមឃុំប្រមាណ ៧០រូប។

នៅថ្ង្រទី១៣-១៤ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ២០១៧ ពិធីបើកវគ្គ 
អប់រំនយោបាយជំនាន់ទី០៩ ជូនមន្រ្តីគណបក្រសប្រជាជន 
កម្ពុជា នៅក្រុងបាងលុន ខ្រត្តរតនៈគិរី ក្រ្រមអធិបតីភាព 
ឯកឧត្តម ថង សាវុន សមាជិកក្រុមការងរ     យុវជន 
គណបក្រសថ្ន្រក់កណា្ត្រល និងជាប្រធនក្រុមការងរយុវជន
គណបក្រសខ្រត្ត ។

នាថ្ង្រទី១២ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ២០១៧ ពិធីប្រកាសក្រសំរួល 
និងបំព្រញបន្ថ្រមក្រុមការងរយុវជន និងសកម្មជនសខាបក្រស
ការិយល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិចំការលើ មន្ទីរព្រទ្រយ 
បង្អ្រក មណ្ឌលសុខភាព និងវិទ្រយាល័យ ស្រុកចំការលើ 
ខ្រត្តកំពង់ចាម ក្រ្រមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉ែនិត 
សមាជិកគណៈកមា្ម្រធិការកណា្ត្រល និងជាប្រធនក្រុមចុះជួយ

ថ្ង្រទី១២ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ២០១៧ វ្រលាម៉្រង៩ និង៣០ 

នាទីព្រឹកក្រុមការងរយុវជនគណបក្រសស្រុកភ្នំព្រឹក ខ្រត្ត 

បាត់ដំបង បានចូលរួមកម្មវិធីសំណ្រះសំណាលក្រ្រម 

អធិបតីភាព ឯកឧត្តម សឿម ប៊ុនរិទ្ធិ អនុប្រធនក្រុម 

ការងរយុវជនគណបក្រសខ្រត្តបាត់ដំបង ស្តីពីសភាព-

ខ្រត្តកំពត ៖ ថ្ង្រទី០១ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ២០១៧ ឯកឧត្តម ជឹង ផល្លែ សមាជិកអចិន្ត្រ្រយ៍ 

គណបក្រសខ្រត្ត និងឯកឧត្តម នែ គង់់ អនុប្រធនក្រុមការងរយុវជនខ្រត្ត លោក ខៀវ 

រិទ្ធី អនុប្រធនក្រុមការងរយុវជនខ្រត្ត តំណាង ឯកឧត្តម ភុន សារពែជែ សមាជិក

ក្រុមការងរយុវជនថ្ន្រក់កណា្ត្រល និងជាប្រធនក្រុមការងរយុវជនខ្រត្ត ព្រមទាំងក្រុម

ការងរយុវជនគណបក្រសស្រុក បាននាំយកអង្ករជូនគណបក្រសស្រុក ចំនួន៥០០ 

គីឡូក្រ្រម។

ការណ៍ថ្មីៗ នៅទីស្ន្រក់ការគណបក្រសស្រុកភ្នំព្រឹក ខ្រត្តបាត់ដំបង។ សមាសភាពចូលរួមក្រុមការងរថ្ន្រក់ខ្រត្តមានចំនួន ១៦ 

នាក់ ក្រុមការងរយុវជនស្រុកមានចំនួន ១២៣ នាក់ ស្រី ៦០ នាក់ សរុបរួមមានចំនួន ១៣៩ នាក់ ស្រី ៦០ នាក់។

ស្រុកចំការលើ ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ សមាជិកក្រុមការងរយុវជនគណបក្រសថ្ន្រក់កណា្ត្រល ។
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សមិទ្ធផលសំខាន់ៗមួយចំនួននៃវិស័យសៃដ្ឋកិច្ច
 នៅថ្ង្រទី២២ ខ្រវិច្ឆិកា ធនាគរពិភពលោកបានធ្វើការវាយ 

តម្ល្រថ ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅត្ររក្រសាភាពខា្ល្រំង និងរឹងមាំនៅក្នុង 
រយៈព្រល ២ឆ្ន្រំខាងមុខ ដ្រលត្រូវបានជំរុញដោយការផ្ល្រស់ប្តូរទៅ
ជាផលិតកម្មបន្ថ្រមតម្ល្រកាន់ត្រខ្ពស់ ។ ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបដ៏
រឹងមាំរបស់កម្ពុជាត្រូវបានរំពឹងថ នឹងកើនឡើងដល់ ៦,៩% ក្នុង 
ឆ្ន្រំ២០១៨ ហើយរក្រសាកម្រិតខ្ពស់ជិតស្មើនឹង ៦,៧% ក្នុងឆ្ន្រំ២០១៩ 
ដោយសរលំហូរចូលដ៏ប្រសើរន្រការវិនិយោគផ្ទ្រល់ពីបរទ្រស ការ 
ធ្វើពិពិធកម្ម ការនាំច្រញស្រប្រកជើង និងគ្រឿងបនា្ល្រស់រថយន្ត ។ 

-  ការនាំច្រញរយៈព្រល ៩ខ្រឆ្ន្រំន្រះ មានទំហំទឹកប្រ្រក់ 
៧.៧០០ លានដុលា្ល្ររ កើនឡើង ១៧% បើធៀបនឹងរយៈព្រលដូច
គ្ន្រកាលពីឆ្ន្រំមុន ។ ក្នុងន្រះការនាំ្រច្រញសម្លៀកបំពាក់មានតម្ល្រ 
៤,៩ពាន់ លានដុលា្ល្ររ កើនឡើង ៨,៣% ការនាំច្រញស្រប្រកជើង 
មានតម្ល្រ ៦៣៦,៧៦ កើនឡើង ៤៣%  និងវាយនភ័ណ្ឌមានតម្ល្រ 
៧៦,៨៨ លានដុលា្ល្ររ ខណៈផលិតផលមិនជាក់លាក់ផ្រស្រងទៀត 
មានតម្ល្រ ៥៦១,៤៥លានដុលា្ល្ររ កើនឡើងដល់ ៤២,៥១ % ។        
ការនាំច្រញទៅសហភាពអឺរ៉ុបបានកើនឡើងដល់ ៣.០០០លាន 
ដុលា្ល្ររ ស្មើនឹង ៥,៩៤% បើធៀបនឹងរយៈព្រល៩ខ្រកាលពីឆ្ន្រំមុន 
។ ការនាំច្រញ ទៅជប៉ុនចំនួន ៥៣៤,២៥លានដុលា្ល្ររ កើនឡើង 
២៥,៨៤% ។ ការនាំច្រញទៅអាម្ររិកមានចំនួន ១,៤៧ពាន់លាន 
ដុលា្ល្ររ ធ្ល្រក់ចុះ ១% បើធៀបរយៈព្រលដូចគ្ន្រកាលពីឆ្ន្រំមុន ។

- ក្នុងរយៈព្រល៩ខ្រ ដើមឆ្ន្រំន្រះវិស័យសំណង់បានទាក់ទាញ 
នូវទឹកប្រ្រក់វិនិយោគប្រមាណ ៥,៦៣ពាន់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ។ តួល្រខ 
ន្រះបង្ហ្រញថ បានកើនឡើងប្រមាណ ២២% បើធៀបនឹង 
រយៈព្រលដូចគ្ន្រ កាលពីឆ្ន្រំមុន ដ្រលមានចំនួនត្រឹមត្រ ៤,៦១ពាន់ 
ដុលា្ល្ររ ត្រប៉ុណោ្ណ្រះ ។ ភាគរយច្រើនន្រការវិនិយោគ ទាំងន្រះគឺ 
ទៅលើអគរពាណិជ្ជកម្មធំៗ ផ្រសារទំនើប រោងចក្រ និងខុនដូ ។

- រយៈព្រល១០ខ្រ ដើមឆ្ន្រំ 
២០១៧ គឺចាប់ពីខ្រមករា ដល់ 
ខ្រ តុលាៈ 
 កម្ពុជា ប្រមូលផលជ័រ 

កស៊ូបានចំនួន ១៣០.៧២៨ 
តោន កើនឡើងចំនួន ៣០. 
៨៧០ តោន ស្មើនឹង៣១%  

បើធៀបរយៈព្រលដូចគ្ន្រ ទៅ 
នឹងឆ្ន្រំមុន ដោយទទួលបាន 
ទឹកប្រ្រក់ ចំនួន ២១៦. ២២៤. 
១១២ ដុលា្ល្ររ ដ្រលតម្ល្រលក់ 
ជ័រកស៊ូ មធ្រយមក្នុងរយៈព្រល 
១០ខ្រគឺ ១.៦៥៤ដុលា្ល្ររ ក្នុង     
១ តោន កើនឡើង ៥៣៣ដលុា្ល្ររ 

ក្នុងតោន ។ ជ័រកស៊ូរបស់កម្ពុជាត្រូវបាននាំច្រញភាគច្រើនទៅ 
កាន់ប្រទ្រសចិន វៀតណាម សិង្ហបុរី និងមា៉្រឡ្រសុី ។ នៅឆ្ន្រំ២០១៦ 
កន្លងទៅកម្ពុជាបាន នាំច្រញជ័រកស៊ូជាង ១៤មុឺនតោន ទទួល 
បានទឹកប្រ្រក់ជាង ១៨០លានដុលា្ល្ររ ។
 កម្ពុជា បាននាំច្រញអង្ករទៅកាន់ទីផ្រសារបរទ្រសបាន 

ប្រមាណ ៤៩មុឺនតោន កើនឡើង១៦% បើធៀបនឹងរយៈព្រល 
ដូចគ្ន្រ ឆ្ន្រំ២០១៦ ។  ប្រទ្រសចិននាំចូល ១៤២.៧៦៨តោន ឈរ 
លំដាប់ថ្ន្រក់ទី១ ប្រទ្រសបារាំងនាំចូល ៦៣.៣០០តោន ឈរ 
លំដាប់ថ្ន្រក់ទី២ និងប្រទ្រសប៉ូឡូញនាំចូល ៣៩.៣៥២តោន 
ឈរលំដាប់ថ្ន្រក់ទី៣ ។ អង្កររបស់កម្ពុជាបាននាំច្រញទៅកាន់ 
ប្រទ្រសជិត៦៣ នៅលើពិភពលោក ខណៈក្រុមហ៊ុននាំច្រញអង្ករ
មានចំនួនជាង ៨០ក្រុមហ៊ុន ។

-  គិតត្រឹមថ្ង្រទី២៣ ខ្រវិច្ឆិកា ការងរប្រមូលផលស្រូវរដូវវស្រសា
រហូតមកដល់ព្រលន្រះ សម្រ្រចបានចំនួន ១.០៤៤.៧៨៨ហ.ត 
លើផ្ទ្រដីអនុវត្តសរុប ២.៦៥៧.៧៦៨ហ.ត ដោយទទួលបាន 
បរិមាណផលសរុបចំនួន ៣.៣៩០.៩៨២តោន លើសឆ្ន្រំមុន 
៥៩៦.១៤៧ តោន ។ ទិន្នផលគិតជាមធ្រយម ៣.២៤៦តោន/ហ.ត 
លើសឆ្ន្រំមុន ២០គ.ក្រ/ហ.ត ។ ការងរបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវ 
ប្រ្រំងឆ្ន្រំ ២០១២-២០១៨ ភ្ជួររាស់រៀបចំដីសម្រ្រចបានចំនួន 
១២០.២៧៤ហ.ត ក្នុងនោះភ្ជួររាស់ដោយគោក្របីចំនួន ៤.០៣២ 
ហ.ត ស្មើនឹង ៣,៣៥% និងដោយគ្រឿងយន្តចំនួន ១១៦.២៤២ 
ហ.ត ស្មើនឹង ៩៦,៦៥% តិចជាងឆ្ន្រំមុន ៣០.៦០៤ហ.ត សប 
បានសរុបចំនួន ១១៦ហ.ត តិចជាងឆ្ន្រំមុនចំនួន ៤០ហ.ត ស្ទួង 
និងព្រ្រះសម្រ្រចបានចំនួន ១០៦.៤១៦ហ.ត ស្មើនឹង ២៣,៩៩% 
ន្រផ្រនការ ៤៤៣.៦០០ហ.ត ៕
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ការអនុវត្តគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មរស់រវើក រឹងមាំ
រួមចំណោកដល់ការជំរុញកំណើនសោដ្ឋកិច្ច

វិស័យពាណិជ្ជកម្ម ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានារយៈព្រល  
ប៉ុនា្ម្រនឆ្ន្រំចុងក្រ្រយ បានរួមចំណ្រកយ៉្រងច្រើនដល់កំណើនស្រដ្ឋ-
កិច្ច។ ន្រះក៏អាស្រ័យដោយរាជរដា្ឋ្រភិបាលមានគោលនយោបាយ
ពាណិជ្ជកម្មមួយរស់រវីក និងរឹងមាំ ស្របទៅតាមបរិបទអនុតំបន់ 
និងសកលលោកផងដ្ររ ។

ការនាំច្រញទំនិញសម្លៀកបំពាក់ ស្រប្រកជើង និងទំនិញ នាំច្រញ 
សំខាន់ៗផ្រស្រងៗទៀត ទៅកាន់ទីផ្រសារសហគមន៍អឺរ៉ុប សហរដ្ឋ 
អាម្ររិក និងទីផ្រសារអនុតំបន់ តំបន់ ចាប់ពីឆ្ន្រំ២០១៣ រហូតដល់ 
ប្រ្រំមួយខ្រ ដើមឆ្ន្រំ២០១៧ មានទឹកប្រ្រក់សរុប ៣៥ ២៦០ ០០០ ០០០ 
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក តាមរយៈការច្រញវិញ្ញ្របនបត្រប្រភពដើមទំនិញ 
និងកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម។ ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនបច្ចុប្របន្នន្រះ         
ត្រូវបានក្រសម្រួល ទៅជាការចុះបញ្ជីតាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ដោយ 
សម្រ្រចបានការចុះបញ្ជីថ្មី ចំនួន ១៧ ៤៤៨ ក្រុមហ៊ុនព្រមទាំងការ
ក្រប្រ្រស្ថ្រនភាពសហគ្រ្រសចំនួន ២០ ៩០៧ ក្រុមហ៊ុន និងច្រញ    
វិញ្ញ្របនបត្រសម្រ្រប់សហគ្រ្រសឯកបុគ្គលចំនួន ១ ២៩៧ 
ក្រុមហ៊ុន។

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានដាក់ឲ្រយប្រើប្រ្រស់ និងអភិវឌ្រឍន៍ជា           
បន្តបនា្ទ្រប់នូវប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ក្នុងការផ្តល់ស្រវារួមមាន ការផ្តល់
វិញ្ញ្របនបត្របញ្ជ្រក់ប្រភពដើមទំនិញ ការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម និង 
ស្រវាពាក់ព័ន្ធ ការចុះបញ្ជីមា៉្រក រួមទាំងការទូទាត់ស្រវាតាមប្រព័ន្ធ 
ស្វ័យប្រវត្តិកម្មធនាគរ       បង្កលក្ខណៈងយស្រួលដល់ពាណិជ្ជករ 
ក្នុងស្រុក និងបរទ្រស ក្នុងការស្នើសុំស្រវានានា ព្រមទាំងក្រសម្រួល 
អ្វីដ្រលស្មុគស្ម្រញ និងលុបចោលអ្វីមិនចាំបាច់។ ក្នុងរយៈព្រលដូច
គ្ន្រន្រះដ្ររបានចុះបញ្ជីមា៉្រកថ្មីចំនួន ២ ១៧៧ មា៉្រក  ចុះសរឡើងវិញ 
ចំនួន ៦ ៨៦៤ មា៉្រក បញ្ជ្រក់ប្រតិវ្រទន៍ចំនួន ៩ ៨១០ មា៉្រក ការ 

ផ្ល្រស់ប្តូរផ្រស្រងៗ ៧ ៧៣៦ មា៉្រក ការធ្វើទុតិយតាវិញ្ញ្របនបត្រ ២ ៣៩ 
មា៉្រក កត់ត្រ្រ ទទួលស្គ្រល់សិទ្ធិផ្ត្រច់មុខ ៣០១ មា៉្រក កត់ត្រ្រ 
អាជា្ញ្រប័ណ្ណ ១៦៥ មា៉្រក និងបានពង្រីកកិច្ចការពារមា៉្រកសមា្គ្រល់ភូមិ
សស្ត្រ បានចំនួន ២ គឺ “ម្រ្រចកំពត” និង “ស្ករតោ្ន្រតកំពង់ស្ព”ឺ 
ដោយបានចុះបញ្ជីនៅសហគមន៍អឺរ៉ុប ប្រទ្រសវៀតណាម និងថ្រ។ 
ដើម្របីធនាដល់ភាពរីកចម្រើនន្រវិស័យន្រះ ក្រសួងបានពង្រឹង 
សមត្ថភាពផលិតកម្ម តាមរយៈការជំរុញសហគ្រិនភាព និងសមត្ថភាព 
ជំនាញ ដើម្របីបង្កើនផលិតភាពផលិតកម្ម បង្កើនការផ្គត់ផ្គង់ផលិត-
ផលក្នុងស្រុក សម្រ្រប់ទីផ្រសារជាតិ និងអន្តរជាតិ ទាក់ទាញការ 
វិនិយោគ ក្រច្ន្រផលិតផលក្នុងស្រុក និងជំរុញការនាំច្រញ ដោយ      
ចូលរួមផ្រសព្វផ្រសាយអំពីការប្រើប្រ្រស់ផលិតផលខ្ម្ររ ដ្រលអាច 
ផលិតបានក្នុងស្រុក ជំនួសការប្រើប្រ្រស់ផលិតផលនាំចូល និង 
ចូលរួមអនុវត្តន៍គម្រ្រងមួយចំនួន ទាក់ទងនឹងការបង្កើនផលិតកម្ម 
សម្រ្រប់កសិករ សិប្របករ និងអាជីវករខា្ន្រតតូច។ រៀបចំយន្តការ 
អភិវឌ្រឍន៍វិស័យឯកជន តាមរយៈការចងក្រងជាសមាគម និង 
សម្ព័ន្ធសមាគមអាជីវកម្មដូចជា សមាគមម្រ្រច សមាគមក្រូច 
ពោធិ៍សត់ សមាគមដំឡូងមី សហព័ន្ធស្រូវ-អង្ករ សម្ព័ន្ធជលផល 
សមុទ្រកម្ពុជា សមាគមស្វ្រយចន្ទី។ល។  ព្រមទាំងជំរុញឲ្រយសមាគម    
និងសម្ព័ន្ធសមាគមអាជីវកម្មទាំងនោះ ជួយពង្រឹងសមត្ថភាព 
សមាជិក និងសមាជិកានៅក្នុងសមាគម និងសម្ព័ន្ធសមាគម 
អាជីវកម្ម ដើម្របីបង្កើនភាពប្រកួតប្រជ្រង ច្រករំល្រកបទពិសោធន៍ 
ចំណ្រះដឹង និងជំនាញ ដើម្របីបង្កើនគុណភាពផលិតផល និង 
ផលិតភាពផលិតកម្ម។ អនុវត្តគម្រ្រងជំរុញទីផ្រសារសម្រ្រប់កសិករ
ខា្ន្រតតូច ( AIMS ) របស់អង្គការ IFAD ដោយផ្ត្រតសំខាន់ 
ទៅលើមុខទំនិញស្រូវ ក្រអូប បន្ល្រ មាន់ស្រ្រ ដំឡូងមី សស្រសូត្រ 
ដើម្របីអភិវឌ្រឍខ្រស្រសង្វ្រក់តម្ល្រផលិតផលទាំងន្រះ ដោយមានការ 
ចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ សំដៅ ស្វ្រងរកទីផ្រសារ និងបង្កើន 
ចំណូលជូនដល់កសិករខា្ន្រតតូច និងមធ្រយម។ បង្កើតក្រុមការងរ 
ឃ្ល្រំមើលស្ថ្រនភាព និងសន្ទស្រសន៍ថ្ល្រមុខទំនិញចាំបាច់ ដ្រលបម្រើ 
ឲ្រយជីវភាពប្រចាំថ្ង្រ ហើយក្រុមការងរន្រះ នឹងផ្តល់កិច្ចអន្តរាគមន៍ 
នានា ក្នុងករណីមានសភាពការណ៍មិនប្រក្រតីកើតឡើង ដើម្របី 
បញ្ចៀសវិបត្តិទីផ្រសារ។ធ្វើអន្តរាគមន៍លើមុខទំនិញសំខាន់ៗ ដ្រល 
បម្រើជីវភាពប្រចាំថ្ង្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជា ស្រូវ អង្ករ ប្រ្រង 
ឥន្ធនៈ តាមរយៈការត្រួតពិនិត្រយសន្និធិទំនិញ ដូចជា ប្រ្រងឥន្ធនៈ 
និងហា្គ្រស ចុះតាមដានស្ថ្រនភាពផ្គត់ផ្គង់ទំនិញក្នុងទីផ្រសារ ដើម្របី 
ធនាស្ថិរភាពការផ្គត់ផ្គង់ និងតម្រូវការព្រមទាំងកំណត់រូបមន្ត 
ចង្អុលបង្ហ្រញពីសូចនាករ សម្រ្រប់ក្រសម្រួលថ្ល្រលក់រាយប្រ្រងឥន្ធនៈ
តាមបណា្ត្រស្ថ្រនីយ។ ស្របព្រលដ្រលចំនួនភ្ញៀវទ្រសចរអន្តរជាតិ
កាន់ត្រកើនឡើងពីមួយថ្ង្រទៅមួយ ថ្ង្រនោះ ផ្ន្រកជំនាញពាក់ព័ន្ធ       

ឯកឧត្តម បា៉ែន សូរស័ក្តិ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ដឹកនាំគណៈប្រតិភូ

ចូលរួមកិច្ចប្រជំុត្រួតពិនិត្រយទ្របើងវិញនូវគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មលើក

ទី២ របស់កម្ពុជា នៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក កាលពីថ្ង្រទី២៣ 

ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ២០១៧ ក្នុងទីក្រុង ហ្រសឺណ្រវ
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របស់ក្រសួងបានណ្រនាំ ឲ្រយអាជីវករបិទស្ល្រកថ្ល្រលើមុខទំនិញលក់ 
រាយ និងថ្ល្រស្រវាកម្មនានា ព្រមទាំងបានរៀបចំ និងផ្រសព្វផ្រសាយ 
លិខិតបទដា្ឋ្រននានា ដើម្របីទប់ស្ក្រត់ការលក់ និងការច្រកចាយផលិត
ផលក្ល្រងកា្ល្រយសម្រ្រប់ភ្ញៀវទ្រសចរ និងណ្រនាំឲ្រយអាជីវករប្រកប
អាជីវកម្មដោយភាពសោ្ម្រះត្រង់ ដើម្របីរក្រសាក្ររ្តិ៍ឈ្ម្រះផលិតផលក្នុង
ស្រុក។

ជាមួយគ្ន្រន្រះ ក្រសួងបានចូលរួមអនុវត្តន៍យន្តការមួយចំនួន 
ដើម្របីដោះស្រ្រយបញ្ហ្រកកស្ទះទំនិញកសិផល ឬការបនា្ទ្របតម្ល្រ 
កសិផលពីសំណាក់ឈ្មួញកណា្ត្រល និងមា្ច្រស់មជ្រឈមណ្ឌល ក្រច្ន្រ-
ប្រមូលទិញនានា ដោយរៀបចំការប្រជុំផ្ល្រស់ប្តូរយោបល់ពីគ្រប់ភា
គីពាក់ព័ន្ធជាទៀងទាត់ ដោះស្រ្រយបញ្ហ្រប្រកបដោយតមា្ល្រភាព។ 
ទន្ទឹមនឹងន្រះ បានរៀបចំចាត់តាំងឲ្រយមានការចរចាជាលក្ខណៈ 
ទ្វ្រភាគី សម្រ្រប់ដោះស្រ្រយទីផ្រសារនាំច្រញតាមព្រំដ្រនជាមួយភាគី
ថ្រ និងភាគីវៀតណាម ក្នុងការនាំច្រញពោត ដំឡូងមី ល្ព្រ 
ស្វ្រយចន្ទី។ល។ សំដៅសម្រួលការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឆ្លងព្រំដ្រន។ 
ជំរុញអនុវត្តការវ្រចខ្ចប់ល្អ ព្រមទាំងការដាក់ស្ល្រកសញ្ញ្រលើផលិត
ផលកម្ពុជា ឲ្រយបានត្រឹមត្រូវ និងលើកទឹកចិត្តសហគ្រិនឲ្រយខិតខំ       
ប្រើប្រ្រស់វត្ថុធតុដើមក្នុងស្រុក និងអនុវត្តតាមស្តង់ដារផលិតកម្ម    
ក្នុងគោលបំណងផ្រសព្វផ្រសាយឲ្រយទីផ្រសារពិភពលោក ទទួលស្គ្រល់ 
ទំនិញកម្ពុជា ដ្រលមានគុណភាពល្អ អាចប្រកួតប្រជ្រងជាមួយ 
ទំនិញប្រទ្រសដទ្រទៀត នៅលើទីផ្រសារអន្តរជាតិ។ ជំរុញការ 
ប្រើប្រ្រស់ទ្រព្រយអរូបី ក្នុងការប្រម្រប្រមូលទុនអាជីវកម្ម តាមរយៈ 
ការលើកទឹកចិត្តឲ្រយសហគ្រ្រសធុនតូច និងមធ្រយម ប្រើប្រ្រស់ច្របាប់
ស្តីពីប្រតិបត្តិការ ដ្រលមានកិច្ចធនាសម្រ្រប់ទទួលបានទុនបង្វិល
អាជីវកម្មរបស់ខ្លួនរយៈព្រលខ្លី ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទុនប្រតិបត្តិ
ការចាំបាច់នានា។

ក្រសួងបានផ្រសព្វផ្រសាយជាប្រចាំនូវព័ត៌មានទីផ្រសារ សន្ទស្រសន៍ថ្ល្រ 
ទំនិញ តម្ល្រទំនិញនៅលើទីផ្រសារអន្តរជាតិ ព្រមទាំងតួល្រខនាំ 
ច្រញសំខាន់ៗ សម្រ្រប់អាជីវករ អាចយកទៅប្រើប្រ្រស់បង្កើន 
ប្រសិទ្ធភាពផលិតកម្ម និងការនាំច្រញ។ ចូលរួមផ្រសព្វផ្រសាយចលនា 
ភូមិ១ ផលិតផល១ ធ្វើការសិក្រសាអំពីសកា្ត្រនុពលផលិតកម្ម ដ្រល    
ទាក់ទងនឹងលក្ខណៈភូមិសស្ត្រន្រតំបន់ និងលើកទឹកចិត្តឲ្រយ 
ផលិតករក្នុងតំបន់នោះ ចូលរួមអភិរក្រស និងអភិវឌ្រឍការផលិតទំនិញ
ប្រកបដោយគុណភាពតាមឯកទ្រសកម្ម ន្រភូមិសស្ត្ររបស់ខ្លួន    
ព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តឲ្រយប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រ្រស់ និងចូលរួមផលិត
ឲ្រយបានច្រើនសម្រ្រប់ទីផ្រសារក្នុងស្រុកផង និងនាំច្រញផង ក្នុងនោះ 
បាន រៀបចំយុទ្ធសស្ត្រផលិតផលគ្រឿងចមា្ល្រក់ជាប្រព្រណីជាត ិ
ដើម្របីអភិរក្រស និងអភិវឌ្រឍផលិតផលជាមរតកប្រព្រណីរបស់ដូនតា 
ក៏ដូចជា ចូលរួមបង្កើនចំណូល និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដល់កសិករ
តាមជនបទ។

ការឈានចូលទៅទីផ្រសារអន្តរជាតិ គឺទាមទារឲ្រយមានការប្រឹង-
ប្រ្រងយ៉្រងច្រើន។ ក្រសួងបានធ្វើសមាហរណកម្មកម្ពុជា នៅក្នុង 
ក្របខណ្ឌពាណិជ្ជកម្មស្ររីសំខាន់ៗ ក្នុងតំបន់ អនុតំបន់ និងពិភព 
លោក តាមរយៈការចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយសហគមន៍ស្រដ្ឋកិច្ច

អាស៊្រន និងដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍អាស៊្រន-ចិន អាស៊្រន-កូរ៉្រ អាស៊្រន-រុស្រសុី 
និងអាស៊្រន-ហុងកុង ក៏ដូចជាការងរទ្វ្រភាគី កិច្ចសហប្រតិបត្តិ 
ការស្រដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មជាមួយអឺរ៉ុប មជ្រឈឹមបូពា៌្រ ទ្វីបអាម្ររិក 
និងការងរពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក។ កម្ពុជាធ្វើកិច្ចទំនាក់ទំនង 
ពាណិកម្មអន្តរជាតិ និងការចរចាបើកទីផ្រសារតាមរយៈជំនួបជាមួយ
ប្រតិភូអន្តរជាតិ តាមរយៈយន្តការន្រការចរចា ដ្រលមាន ៣ 
គណៈកម្មការសំខាន់ៗ គឺ        គណៈកម្មការសម្របសម្រួល ស្រវាកម្ម 
អាស៊្រន គណៈកម្មការសម្របសម្រួលពាណិជ្ជកម្មទំនិញ និងភាព
ជាដ្រគូស្រដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយតំបន់។

ក្នុងរយៈព្រលន្រះ សមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងបានត្រួតពិនិត្រយទំនិញ
នៅមាត់ច្រកព្រំដ្រន និងចុះតាមទីផ្រសារមូលដា្ឋ្រនរួមទាំងហាងទំនិញ
តាមទីប្រជុំជននានា ទំនិញមានសរធតុគីមីហាមឃត់។ល។ បាន 
ចំនួនប្រមាណ ៥ ៩៩៩ លើក រឹបអូស និងកម្ទ្រចចោលទំនិញខូច 
គុណភាព ទំនិញក្ល្រងបន្លំ ទំនិញហួសកាលបរិច្ឆ្រទកំណត់បានចំនួន
ប្រមាណ ១១៥ តោន។ ចុះបង្ក្រ្របករណីចរាចរផលិតផលគ្ម្រន 
ច្របាប់អនុញ្ញ្រត រំលោភសិទ្ធិនាំចូល និងក្ល្រងបន្លំមា៉្រកសញ្ញ្របាន ២២ 
ករណី។ ចុះត្រួតពិនិត្រយស្ថ្រនីយប្រ្រងឥន្ធនៈចំនួន ៣១៥ ស្ថ្រនីយ 
រកឃើញស្ថ្រនីយ ចំនួន ២៧ ស្ថ្រនីយ បានលក់ប្រ្រងក្ល្រងបន្លំ 
គុណភាព និងស្ថ្រនីយចំនួន ១១៥ បានក្ល្រងបន្លំលើបរិមាណ                 
(រង្វ្រស់រង្វ្រល់)។ កសងមន្ទីរពិសោធន៍ខា្ន្រតតូច ៦ កន្ល្រង នៅ 
តាមច្រកព្រំដ្រនសំខាន់ៗ ព្រមទាំងដាក់ឲ្រយដំណើរការរថយន្ត  
សោធន៍ចល័តចំនួន ២ គ្រឿង។ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក៏បានរៀបចំ 
ពិព័រណ៍ក្នុងប្រទ្រស និងព្រឹត្តិការណ៍ពាណិជ្ជកម្មនានា ដូចជាពិព័រណ៍
អង្គរសង្ក្រ្រន្តពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មនៅតាមបណា្ត្រខ្រត្ត ជាពិស្រស 
ពិព័រណ៍កម្មនាំច្រញ-នាំចូលនិងខ្រត្តមួយផលិតផលមួយ។ ទន្ទឹម 
នឹងនោះក៏បានចូលរួមពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មនៅក្រ្រប្រទ្រស និង 
ពិភពលោក ដោយទទួលបានពានរង្វ្រន់ប្រ្រក់ពីគណៈកមា្ម្រធិការ 
រៀបចំពិព័រណ៍ពិភពលោក នៅប្រទ្រសអ៊ីតាលី នៅឆ្ន្រំ២០១៥ និង 
ទទួលបានពានរង្វ្រន់ចំនួន ៣ គ្រឿង ពីគណៈកម្មការពិព័រណ៍ចិន-
អាស៊្រន នៅឆ្ន្រំ២០១៦។ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានរៀបចំយុទ្ធនា 
ការទិញផលិតផលខ្ម្ររ តាំងពីដើមឆ្ន្រំ២០១៦ ចំនួន ៤ ខ្រត្ត និង 
បន្តធ្វើសម្រ្រប់ឆ្ន្រំ២០១៧ ចំនួន ៤ ខ្រត្តទៀត ព្រមទាំងបន្តធ្វើទៅ
ឆ្ន្រំបន្តបនា្ទ្រប់ទៀត ដើម្របីពញ្ញ្រក់ស្ម្ររតីមហាជនទូទៅឲ្រយចាប់ 

សកម្មភាពលើកដាក់ទំនិញ នាំច្រញ នាំចូល នៅកំពង់ផ្រក្រុងព្រះសីហនុ
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អារម្មណ៍ និងងកមកប្រើប្រ្រស់ផលិតផលខ្ម្ររ កាត់បន្ថយការប្រើ
ប្រ្រស់ទំនិញនាំចូលពីបរទ្រសជំរុញការនាំច្រញ និងបង្កើនការងរ 
ក្នុងស្រុក ។ រៀបចំចងក្រងអត្តសញ្ញ្រណផលិតផលសកា្ត្រនុពល 
កម្ពុជា និងអមដោយការតាំងបង្ហ្រញផលិតផលខ្ម្ររ ដើម្របីពង្រឹង 
ក្ររ្តិ៍ឈ្ម្រះ និងពង្រីកការនាំច្រញផលិតផលទាំងនោះ ទៅកាន់ 
ទីផ្រសារអន្តរជាតិ តាម    រយៈសិកា្ខ្រសលានៅបណា្ត្ររាជធនី-ខ្រត្ត។

កម្ពុជាយើងក៏បានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនកម្ពុជា និង
ភាគីចិនបង្កើនមជ្រឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ចំនួន ៣ និងកំពុង 
សងសង់ភូមិវប្របធម៌កម្ពុជា-ចិន នៅទីក្រុងប៉្រកាំង ដើម្របីជំរុញ 
ផ្រសព្វផ្រសាយពាណិជ្ជកម្មទ្រសចរណ៍ វប្របធម៌ និងវិនិយោគកម្ពុជា 
និងរួមគ្ន្រកម្ពុជា-ចិន ព្រមទាំងដាក់តាំងបង្ហ្រញផលិតផលកម្ពុជា 
ជាអចិន្ត្រ្រយ៍នៅទីនោះ។

សមិទ្ធិដ្រលគួរឲ្រយមទនភាពមួយទៀតគឺ កម្ពុជាសម្រ្រចបាន 
បង្កើតស្ថ្រនប្រសកកម្មអចិន្ត្រ្រយ៍ ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំ 
អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក និងអង្គការអន្តរជាតិ ពាក់ព័ន្ធ 
នឹងវិស័យស្រដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម ប្រចាំនៅទីក្រុងហ្រសឺណ្រវ ប្រទ្រស 
ស្វីស ដើម្របីសម្រួលជាមួយប្រទ្រសអភិវឌ្រឍន៍តិចតួច (LDCs) ក្នុង
ការចរចាក្រ្រមក្របខណ្ឌអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក ពង្រឹង        
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការអន្តរជាតិនានា ។

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចូលរួមជាមួយក្រសួងកសិកម្ម រុកា្ខ្រ 
ប្រមាញ់ និងន្រសទ ចរចាជាមួយអគ្គរដ្ឋបាលត្រួតពិនិត្រយគុណភាព 

អធិការកិច្ច និងចតា្ត្រឡីស័ក្ត (AQSIQ) ន្រសធរណរដ្ឋ 
ប្រជាមានិតចិន ដើម្របីចុះបញ្ជីនាំច្រញផលិតផលកម្ពុជាទៅកាន់ 
ទីផ្រសារចិន ដ្រលកន្លងមកកម្ពុជាទទួលបានការអនុញ្ញ្រតចំនួន ៣ 
មុខទំនិញ គឺអង្ករ ពោត និងដំឡូងមី ហើយមុខទំនិញមួយចំនួន 
ទៀត កំពុងដាក់ការស្នើសុំ គឺម្រ្រច កញ្ចុងអង្ករ សណ្ត្រកសៀង 
ផ្ល្រស្វ្រយ ផ្ល្រច្រក ផ្ល្រមៀន គ្រ្រប់កាហ្វ្រ ផ្ល្រស្រកានាគ និង 
សំបុកទឹកមាត់ត្រចៀកកាំ។

ទន្ទឹមន្រះដ្ររ ក៏បានរៀបចំផ្តួចផ្តើមគំនិត បង្កើតគោលនយោ-
បាយជំរុញការនាំច្រញផលិតផលសកា្ត្រនុពល និងស្រវាកម្ម ក្នុង
នោះបានបញ្ចប់ការរៀបចំអនុក្រឹត្រយ ស្តីពី “ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្ត 
ទៅ ន្រគណៈកមា្ម្រធិការត្រួតពិនិត្រយផលិតផលហាឡាលកម្ពុជា” 
និងបន្តរៀបចំយន្តការសមស្របមួយចំនួន ជំរុញឲ្រយមានការអនុ-
វត្ត តាមរយៈការច្រញវិញ្ញ្របនប័ត្របញ្ជ្រក់ហាឡាល ជូនប្រតិបត្តិ- 
ការអាជីវកម្ម ដើម្របីបញ្ជ្រក់លើផលិតផល និងស្រវាកម្ម ក្នុងន័យ 
កសងទំនុកចិត្តជូនអ្នកប្រើប្រ្រស់ទាំងក្នុង និងក្រ្រប្រទ្រស ទាំង 
ជនមូស្លីម និងមិនម្រនមូស្លីមលើផលិតផលហាឡាលកម្ពុជា។ បាន
ជំរុញការអនុវត្តគម្រ្រងបង្កើនផលិតកម្ម និងការក្រច្ន្រផលិតផល 
ដំឡូងមី    ដើម្របីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទាំងក្នុង និងក្រ្រប្រទ្រស 
រៀបចបំណា្ត្រញប្រមូលទិញដំឡូង រៀបចំឡសម្ងួត និងបង្កើតសិប្រប-
កម្ម ក្រច្ន្រផលិតផលដំឡូងមី ទៅជាផលិតផលផ្រស្រងៗ ដើម្របីបង្កើត 
ការងរនៅក្នុងមូលដា្ឋ្រន៕

សម្ត្រចត្រជោបានធ្វើការពន្រយល់ថ ប្រសិនជាអ្នកឯងបិទទីផ្រសារ 
សម្រ្រប់កម្ពុជា អ្នកឯងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខវិស័យឯកជន 
ដ្រលបានចុះកុងត្រ្រទិញទំនិញពីកម្ពុជារួចហើយ។ អ្នកឯងបិទៗ 
ជានយោបាយ ត្រអ្នកឯងមិនអាចអនុវត្តបានទ្រ។ អ្នកឯងបិទការ 
បញ្ជ្រទិញបានទ្រ ន្រះជាច្របាប់? ។ សម្ត្រចត្រជោបានបន្តទៀតថ 
«មិនអាចឱនក្របាលធ្វើឲ្រយបាត់ឯករាជ្រយ អធិបត្រយ្រយជាតិ ព្រ្រះ           
គ្រ្រន់ត្រចង់បានជំនួយបន្តិចបន្តួចនោះទ្រ ។ កាត់ជំនួយសុីមា៉្រក 
(CMAC) ខ្ញុំប្រ្រប់សុីមា៉្រក់ថ រាជរដា្ឋ្រភិបាលដាក់លុយជំនួស។ 
បនា្ទ្រប់ទៅទៅចរចាជាមួយចិនៗ មិនត្រឹមដាក់លុយជំនួសជំនួយ 
អាម្ររិកទ្រ ចិនបានប្រកាសថ នឹងផ្តល់អាទិភាពសម្រ្រប់ការ 
ដោះមីន និងគ្រ្រប់មិនទាន់ផ្ទុះ។ មានអីផ្តល់ជំនួយមកវិញតើ ព្រ្រះ
ខា្ល្រចចិនអង្គុយជំនួសកអីរបស់ខ្លួន» ។  
 ព្រឹកថ្ង្រទី២២         ខ្រវិច្ឆិកា        សម្ត្រចត្រជោបានអញ្ជើញជួប 

សំណ្រះសំណាលជាមួយ កម្មករ កម្មការិនី និយោជិតចំនួន 
១៣.៥៦៥ នាក់ មកពីរោងចក្រសហគ្រ្រសចំនួន ២៥ នៅតំបន់ 
ភ្នំព្រញថ្មីខណ្ឌស្រនសុខ រាជធនីភ្នំព្រញ នាមជ្រឈមណ្ឌលពាណិជ្ជ-
កម្មបឹងប្រតង។ ក្នុងពិធីន្រះ សម្ត្រចប្រមុខរាជរដា្ឋ្រភិបាលបាន 
បង្ហើបថ សមាសភាពអនុប្រធន និងសមាជិកគណៈកមា្ម្រធិការ      
ជាតិរៀបចំការឆ្ន្រតឬគ.ជ.ប.ដ្រលនឹងចូលជំនួសកន្ល្រងមន្រ្តីគ.ជ.ប.
បីរូបមកពីកូតាគណបក្រសសង្រ្គោះជាតិដ្រលបានសុំលាល្រងកាលពី
ថ្ង្រទី ២០ ខ្រ វិច្ឆិកា។

សម្ត្រចត្រជោមានប្រសសន៍ថ « អំពើឆ្កួតៗមួយទៀតបាន 
កើតឡើង។ គ្រចង់ឲ្រយគណៈកមា្ម្រធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្ន្រត
គំង។ គ្រឱ្រយមនុស្រសបីនាក់លាល្រង ។ អីចឹងយើងយល់យ៉្រង 
ម៉្រចឥឡូវន្រះ? គ្រមិនដ្រលរៀបចំស្អីឲ្រយវាគំងទ្រ សូមចំណាំចុះ 
នៅព្រលណា ដ្រលមានការរៀបចំច្របាប់ដោយមានការចូលរួមពី 
គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា ច្របាប់នោះមិនដ្រលទុកឲ្រយគំងទ្រ សូមកុំ 
ភាន់ច្រឡំ។ ដំណើរការនៅធម្មតា។ ឥឡូវកាន់ត្របង្ហ្រញច្របាស់ថ
ចរិតដ្រលគ្រឲ្រយមនុស្រសលាល្រង ។ កាលណាចូលទៅក្នុងគណៈ- 
កមា្ម្រធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្ន្រត គឺគ្រឲ្រយមនុស្រសលាល្រងច្រញ 
ពីបក្រស ដើម្របីបង្ហ្រញពីការសោ្ម្រះត្រង់ជាមួយបក្រសដ្រលបានលាល្រង
រួចមកហើយនោះ។ តើគ្រសោ្ម្រះត្រង់ជាមួយជាតិ ឬសោ្ម្រះត្រង់ជា 
មួយបក្រស? ន្រះជាសំណួរដ្រលត្រូវចោទសួរ។ ប៉ុន្ត្រមិនថ្វីទ្រ               
បោះឆ្ន្រតនៅត្របោះឆ្ន្រត ហើយបីនាក់នោះនឹងត្រូវជ្រើសរីស 
គ្របើកច្រកឲ្រយជ្រើសរីស ដើម្របីបំព្រញបន្ថ្រម ដ្រលខ្ញុំគិតថក្រ្រពី
គណបក្រសហ្វ៊ុនសុីនបុិច គឺគណបក្រសកាន់អំណាចនឹងមិនគួរចូល 
ឡូកឡំបន្ថ្រមទ្រ ។ គួរត្រគណបក្រសហ្វ៊ុនសុីនបុិចអាចមានមា្ន្រក់ 
ហើយក៏ធ្វើអនុប្រធនត្រម្ដង។ ក្រ្រពីនោះ គឺដូចជាគណបក្រស 
សញ្ជ្រតិកម្ពុជា ដ្រលបានពីរអាសនៈដ្ររនោះ គួរត្រមួយទៅ ។ 
ឯក្រ្រពីនោះយកពីអង្គការក្រ្ររដា្ឋ្រភិបាលមួយទៅ។ ន្រះគ្រ្រន់ត្រ 
យោបល់ខ្ញុំទ្រ ព្រ្រះខ្ញុំក៏មានសិទ្ធិបោះឆ្ន្រត មួយសំឡ្រងនៅ 
ក្នុងសភា »៕
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លើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពវិស័យទូរគមនាគមន៍
 និងប្រសណីយ ដើម្បីជំរុញល្បឿនការអភិវឌ្ឍស្រដ្ឋកិច្ច

រាជរដា្ឋ្រភិបាលកម្ពុជានីតិកាលទី៥ ន្រះ បានយកចិត្តទុកដាក់ 

ខ្ពស់ ទៅលើវិស័យបច្ច្រកវិទ្រយា ព័ត៌មាន និងទូរគមនាគមន៍ ដ្រល 

ជាវិស័យអាទិភាព និងជាឆ្អឹងខ្នងសម្រ្រប់ទ្រទ្រង់ការ អភិវឌ្រឍ 

ស្រដ្ឋកិច្ចជាតិ ព្រមទាំងការអភិវឌ្រឍវិស័យដទ្រទៀត ដោយបាន            

ខិតខំអនុវត្តកម្មវិធីកំណ្រទម្រង់វិស័យ ទូរគមនាគមន៍ប្រ្រសណីយ៍ 

ដើម្របីរួមចំណ្រកធ្វើទំនើបកម្ម អាជីវកម្ម ស្រវាកម្ម វិស័យន្រះក្នុង 

ទូទាំងប្រទ្រស ហើយដ្រលបានបង្ហ្រញច្រញលទ្ធផលប្រសើរជា

ច្រើន។ ការជំរុញការអភិវឌ្រឍវិស័យទូរគមនាគមន៍បច្ច្រកវិទ្រយា 

គមនាគមន៍ និងព័ត៌មានកំពុងត្រធ្វើឲ្រយមានលក្ខណៈទំនើប និង          

ប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ មានតម្ល្រ 

ប្រកួតប្រជ្រង និងមានស្រវាគ្របដណ្តប់ទូទាំងប្រទ្រសដ្រលប្រជាជន

ទូទៅអាចប្រើប្រ្រស់បាន និងទទួលបានផលប្រយោជន៍គ្រប់ៗគ្ន្រ ។ 

ដោយសរការប្រើប្រ្រស់ស្រវាអ៊ីនធឺណិត ពីប្រទ្រសជិតខាង 

មានតម្ល្រថ្ល្រ និងមិនមានល្របឿនបញ្ជូនគ្រប់គ្រ្រន់ព្រមទាំងមិនមាន

ឯករាជ្រយភាព ក្នុងការតភា្ជ្រប់ពីកម្ពុជាដោយសរយើងពឹងទៅលើគ្រ 

រាជរដា្ឋ្រភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយ សម្ដ្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ 

ហ៊ុន សែន បានដាក់ច្រញនូវគោលនយោបាយក្រទម្រង់ស្រប      

តាមយុទ្ធសស្រ្តចតុកោណរបស់រាជរដា្ឋ្រភិបាល ក្នុងការអភិវឌ្រឍ 

និងកសងហ្រដា្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ ឆ្អឹងខ្នងទូរគមនាគមន៍ ដ្រលក្នុងនោះ 

មានការកសង បណា្ត្រញខ្រស្រកាប្លិ៍អុបទិកក្រ្រមបាតសមុទ្រដោយ

ខ្លួនឯង តាមរយៈការលើកទឹកចិត្តវិស័យឯកជន។ 

ជាក់ស្ត្រងនិយ័តទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា បានប្រកាសឲ្រយដឹងថ 

នៅចុងឆ្ន្រំ២០១៧ ន្រះ ប្រជាជន និងអ្នកប្រើប្រ្រស់ Internet 

នៅកម្ពុជា អាចនឹងមាន Internet ល្របឿនលឿនរហូតដល់ Tbps                     

(1Tbps=1000Gbps=1000000 Mbps=100000000 Kbps)     

តាមរយៈបណា្ត្រញខ្រស្រកាប្តិ៍អុបទិកក្រ្រមបាតសមុទ្រចំនួន ២ខ្រស្រ 

ដ្រលបានអូសមកដល់កម្ពុជាហើយ។ ខ្រស្រកាប្តិ៍អុបទិក ក្រ្រមបាត 

សមុទ្រចំនួន ២ខ្រស្ររបស់ក្រុមហ៊ុនពីរ គឺក្រុមហ៊ុនត្រកូថ្រក (បណា្ត្រញ 

ខ្រស្រកាប្លិ៍ Malaysia-Cambodia-Thailand) និងក្រុមហ៊ុន                 

Cambodia Fiber Optic Networks Co., Ltd. ដ្រលជា របស់ 

ក្រុមហ៊ុនឯកជនចិន (បណា្ត្រញកាប្លិ៍ Asia-Africa-Europe 1) ។ 

បណា្ត្រញកាប្លិ៍ន្រះ អូសមកងើបពីបាតសមុទ្រនៅត្រង់ឆ្ន្ររសមុទ្រ        

អូរត្រ្រះ ក្រុងព្រះសីហនុកាលពីថ្ង្រទី៥ មករា ឆ្ន្រំ២០១៧ 

និងបណា្ត្រញកាប្លិ៍ Asia-Africa-Europe 1 បានអូសមកងើបនៅ 

ឆ្ន្ររសមុទ្រអូរឈើទាល ក្រុងព្រះសីហនុកាលពី ថ្ង្រទី០២  ខ្រឧសភា 

ឆ្ន្រំ ២០១៧។   

ខ្រស្រកាប្លិ៍ក្រ្រមបាតសមុទ្រប្រទ្រសមា៉្រឡ្រសុី កម្ពុជា ថ្រ ត្រូវបាន 

ស្ថ្របនាឡើងប្រវ្រង ១ ៣០០ គម និងត្រូវបានតភា្ជ្រប់ប្រទ្រស 

មា៉្រឡ្រសុី និងថ្រ ដ្រលអនុញ្ញ្រតឲ្រយមានការពង្រីកសមត្ថភាព ន្រ 

លំហូរ ទិន្នន័យដ៏ទូលាយ និងមានល្របឿនលឿន ។ ការអភិវឌ្រឍខ្រស្រ

កាប្លិ៍ក្រ្រមបាទសមុទ្រ និងបណា្ត្រញខ្រស្រកាបិ៍្លអុបទិកលើគោក នឹង 

ចូលរួមចំណ្រកយ៉្រងសំខាន់ ក្នុងការអភិឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ច សង្គម និង        

ការចូលរួមកាត់បន្ថយគមា្ល្រតឌីជីថលរវាងទីប្រជុំជន (ទីក្រុង) និង 

ជនបទ ។   

និយ័តករទូរគមនាគមន៍ បានឲ្រយដឹងថ បច្ចុប្របន្នន្រះ អ្នកជួល    

ជាវបណា្ត្រញ Internet ប្រើប្រ្រស់គិតត្រឹមចុងឆ្ន្រំ២០១៦ មាន 

តាមបណា្ត្រញ Internet ទូរស័ព្ទចល័ត ចំនួន ៨លាន និងបណា្ត្រញ 

Internet អចល័តចំនួន ៩៨,២៩៨ ដ្រលប្រើប្រ្រស់ល្របឿនបញ្ជូន 

សម្ត្រចក្រឡាហោម ស ខែង អញ្ជើញចូលរួមពិធីតភា្ជ្រប់ ខ្រស្រកាប្លិ៍ក្រ្រម

បាតសមុទ្រប្រទ្រសមា៉្រឡ្រសុី កម្ពុជា ថ្រ ដ្រលត្រូវបាន 

ស្ថ្របនាឡើងប្រវ្រង ១ ៣០០ គម

ពិធីចុះ ហត្ថ ល្រខា លើ អនុស្រសរណៈ ន្រ ការ យោគ យល់ គ្ន្រ រវាង ក្រសួង       
ប្រ្រ សណីយ៍  និង ទូរ គមនាគមន៍  ជាមួយ សរ ជីវ កម្ម ទូរ គមនាគមន៍ កូរ៉្រ  
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ភា្ជ្រប់ទៅបណា្ត្រញ Internet អន្តរជាតិតាមរយៈស្ថ្រនីយ៍ Internet 

នៅប្រទ្រសសឹង្ហបុរី តាមបណា្ត្រញខ្រស្រកាប្លិ៍អុបទិក ន្រប្រទ្រសថ្រ 

និងនៅទីក្រុងហុងកុង តាមបណា្ត្រញប្រទ្រសវៀតណាម ដ្រលមាន 

ទំហំសរុប Download = 96081 Mbps និង Upload = 58623 

Mbps។ 

កាលពីថ្ង្រទី៥ ឧសភា ឆ្ន្រំ១៩៩៧ កម្ពុជាបានតភា្ជ្រប់បណា្ត្រញ 

Internet (Dial-Up internet connection) ដំបូងបំផុត។                          

កាលណោះបណា្ត្រញអ៊ិនធឺណិតរបស់កម្ពុជា តភា្ជ្រប់ទៅបណា្ត្រញ 

អ៊ីនធឺណិតពិភពលោក តាមរយៈផ្ក្រយរណបល្របឿនយឺតបំផុត 

ដោយប្រើប្រ្រស់បច្ច្រកវិទ្រយា VSAT និងបានតភា្ជ្រប់ទៅស្ថ្រនីយ៍ 

អ៊ិនធឺណិតអន្តរជាតិ នៅប្រទ្រសសឹង្ហបុរី ដ្រលមានល្របឿនជា 

អតិបរិមាត្រឹមត្រ 128 Kbps (គីឡូប៊ីតក្នុងមួយវិនាទី) ប៉ុណោ្ណ្រះ 

សម្រ្រប់មាត់ច្រកអ៊ិនធឺណិតអន្តរជាតិត្រមួយរបស់កម្ពុជា។

ព្រលនោះ អតិថិជនអ៊ីនធឺណិតអាចប្រើប្រ្រស់ស្រវាអ៊ិនធឺណិត

ត្រឹមត្របច្ច្រកវិទ្រយា Dual-up internet connection ដ្រលមាន 

ល្របឿនត្រឹមត្រ ៦៤ Kbps ប៉ុណោ្ណ្រះសម្រ្រប់ការតភា្ជ្រប់ស្រវា Internet 

ព្រ្រះបច្ច្រកវិទ្រយាន្រះ បានតភា្ជ្រប់ប្រើប្រ្រស់តាមការប្រើប្រ្រស់ 

ពិធិការ Internet ជាមួយការប្រើប្រ្រស់ខ្រស្រទូរស័ព្ទអចល័ត ឯចំនួន 

អ្នកប្រើប្រ្រស់មានមិនលើសពី ១ ០០០ នាក់ឡើយ បើធៀបជាមួយ

នឹងជាមួយនឹងការប្រើប្រ្រស់នាព្រលបច្ចុប្របន្នខុសគ្ន្រខា្ល្រំងណាស់ គឺ 

សុទ្ធត្រ Gbps (1Gbps = 1000000 Kbps) ដោយអាចប្រើប្រ្រស់

តាមបច្ច្រកវិទ្រយាទូរស័ព្ទចល័ត 4G-LTE និងអាចឈានដល់ 5G 

ក្នុងព្រលឆប់ៗន្រះ ក្រ្រពីការតភា្ជ្រប់តាមបណា្ត្រញខ្រស្រកាប្លិ៍អុបទិក

អចល័ត។

ដោយឡ្រកបច្ច្រកវិទ្រយាថ្មីមាន 4G ជាដើមត្រូវបានបញ្ចូលក្នុង 

ទីផ្រសារបន្ថ្រមពីលើបណា្ត្រញខ្រស្រ    កាប្លិ៍អុបទិក ដ្រល មានប្រវ្រង ២៩ 

៨០០ គម ក្នុងទូទាំងប្រទ្រសកម្ពុជា និងតភា្ជ្រប់ទៅប្រទ្រស 

វៀតណាម ឡាវ និងថ្រឡង់ដ៏ ។

ជាមួយការរីចំរីនន្រះ កម្ពុជាកំពុងសិក្រសាលើគម្រ្រងផ្ក្រយរណប

ដំបូង ដ្រលតាមការបា៉្រន់ស្ម្រនអាចមានតម្ល្រដល់រង្វង់ ១៥០លាន 

ដុលា្ល្ររ ដើម្របីបម្រើស្រវាទូរគមនាគមន៍នាឆ្ន្រំ២០២១ ខាងមុខ។ 

លោក អ៊ឹម វុតា្ថ្រ អ្នកនាំពាក្រយនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា (TRC) 

បាននិយយថ ការបា៉្រន់ស្ម្រនបឋម ដើម្របីបង្កើតឲ្រយមានផ្ក្រយរណប

ដំបូងរបស់កម្ពុជា យើងត្រូវការថវិកាប្រមាណ១៥០ លាន ដុលា្ល្ររ 

សម្រ្រប់ដាក់ឲ្រយដំណើរការនៅឆ្ន្រំ ២០២១ ឬឆ្ន្រំ ២០២២ ។             

គម្រ្រងមួយន្រះត្រូវការរយៈព្រលមួយឆ្ន្រំទៀត ដើម្របីសិក្រសាលម្អិត

មុននឹងឈានដល់ការដំឡើងឧបករណ៍ និងដាក់ឲ្រយដំណើរការ។ 

គិតចាប់ពីព្រលន្រះ យើងត្រូវការរយៈព្រលមួយឆ្ន្រំ ដើម្របីសិក្រសាឲ្រយ 

ច្រញជារូបរាង ហើយដើម្របីទទួលបានការអនុម័តពីរដា្ឋ្រភិបាលលើ

សិទ្ធិបង្ហ្រះផ្ក្រយរណប ។ លោក អ៊ឹម វុតា្ថ្រ បានពន្រយល់ថ 

បនា្ទ្រប់ពីបញ្ចប់ការសិក្រសា ហើយមានការព្រមព្រៀងសព្វគ្រប់ពីអ្នក

ពាក់ព័ន្ធគម្រ្រងន្រះត្រូវការរយៈព្រលប្រមាណ ៣ឆ្ន្រំទៀត ដើម្របី 

អាចបង្ហ្រះផ្ក្រយរណបបាន ដ្រលអាចសម្រ្រចក្នុងឆ្ន្រំ២០២១ ឬ 

២០២២ ខាងមុខ។ បើតាមស្ដង់ដារបច្ច្រកទ្រស ការបង្ហ្រះផ្ក្រយ 

រណបមួយបានត្រូវការព្រល ៧ឆ្ន្រំឯណោះ បុ៉ន្ត្រដោយសរក្រុមហ៊ុន 

ចិន China Great Wall Industry corporation មានបទពិសោធន៍ 

រួចទៅហើយ ដ្រលបានអនុវត្តនៅក្នុងប្រទ្រសឡាវលើគម្រ្រង 

ដូចគ្ន្រន្រះ ទើបធ្វើឲ្រយក្រុមហ៊ុនអាចដំណើការផ្ក្រយរណបបាន 

ឆប់។ តាមរបាយការណ៍ក្រសូងប្រ្រសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ 

បានអោយ ដឹងថគិតត្រឹមខ្រមិថុនា ឆ្ន្រំ២០១៧ ចំនួនប្រតិបត្តិករ       

ទូរគមនាគមន៍កំពុងធ្វើអាជីវកម្មទូរស័ព្ទចល័តមានចំនួន៦  ទូរស័ព្ទ 

អចល័តមានចំនួន៨ អ៊ិនធឺណ្រតមានចំនួន៣៤ ប្រព័ន្ធ3G មាន 

ចំនួន៦ មាត់ច្រកអន្តរជាតិមានចំនួន៣ ស្រវា VoIP មានចំនួន១៩ 

និង VSAT មានចំនួន៦ ។ អត្រ្រអ្នកប្រើប្រ្រស់ស្រវាទូរស័ព្ទចល័ត 

និងអចល័តនៅទូទាំងប្រទ្រសមានចំនួន ១៨ ២៨១ ៩៦០នាក់ 

ស្មើអត្រ្រ ១១៥, ៣៥  ក្នុងប្រជាជន ១០០នាក់ ក្នុងនោះទូរស័ព្ទ      

( SIM Cards Sold Out ) មានចំនួន ១៨ ១៨៤ ៧៩៦ នាក់ 

ស្មើអត្រ្រ ១១៤,៧៤ ក្នុងប្រជាជន ១០០នាក់ និងទូរស័ព្ទអចល័ត 

មានចំនួន ៩៧ ១៦៤ នាក់ ស្មើអត្រ្រ ០,៦១ ក្នុងប្រជាជន ១០០ 

នាក់ ។ ចំពោះអ្នកប្រើប្រ្រស់ស្រវាអ៊ិនធឺណ្រតចល័ត និងអចល័ត

នៅទូទាំងប្រទ្រសកើនឡើងដល់ចំនួន ៨ ៦៥៩ ៧៨៣នាក់ 

ស្មើអត្រ្រ ៥៤, ៦៤ ក្នុងប្រជាជន ១០០ នាក់ ។

បច្ចុប្របន្នទូរគមនាគមន៍យើង មានបណា្ត្រញខ្រស្រកាបិ៍្តអុបទិកឆ្អឹង

ខ្នង ( ២៤ ខ្រត្ត ក្រុង ) នៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។           

បណា្ត្រញខ្រស្រកាបិ៍្តអុបទិកឆ្អឹងខ្នងន្រះ នឹងជួយដល់រាជរដា្ឋ្រភិបាល       

ក្នុងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រងការងរតាមប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ 

និងព័ត៌មានវិទ្រយា ( Creation of the Effectiveness of Job Man-

agement by Information System ) ដោយសរតម្រូវការតម្លើង 

បណា្ត្រញតភា្ជ្រប់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្រយា ក្នុងល្របឿនលឿនន្រះ  នឹងអាច

ប្រ្រកា្ល្រយទៅជាហ្រដា្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធន្របណា្ត្រញតភា្ជ្រប់សំខាន់ ៗ សម្រ្រប់ 

ការអនុវត្តគ្រ្រង GMTBNP ន្រះប្រកបដោយភាពជោគជ័យ ។            

ក្រសួងបានរៀបចំគម្រ្រងវិនិយោគសធរណៈ PIP បីឆ្ន្រំរំកិល 

២០១៧-២០១៩ របស់ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា ដ្រលមានប្រព័ន្ធ 

បញ្ជូនសុីញា៉្រល់ ដោយធ្វើការស្ថ្របនាកប់បណា្ត្រញកាបិ៍្តអុបទិក 

ជាមួយដំណើរការ Broadband Access Network ចាប់ពី 

ខ្រត្តកំពង់ចាម ស្គន់ ភ្នំព្រញ តាខ្ម្រ តាក្រវ អង្គតាសោម បនា្ទ្រយមាស 

កំពង់ត្រ្រច ក្រប កំពត វាលរ្រញ និងខ្រត្តព្រះសីហនុ មានចំងយ 

៤០០ គម ។ គម្រ្រងន្រះបានរៀបចំឡើងតាំងពីឆ្ន្រំ ២០០៨ 

រហូតដល់ដំណាច់ខ្រតុលា ឆ្ន្រំ ២០១៦ តាមការគ្រ្រងទុករបស់ 

ទីប្រឹក្រសា KDDI-F / ISI Consortium ប្រចាំនៅទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា 
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បច្ចុប្របន្នបានដាក់ឲ្រយដំណើរការទាំង ១០ស្ថ្រនីយ៍ ក្នុងនោះមាន 

អគរលក់ និងអគរបច្ច្រកទ្រស ព្រមទាំងបណា្ត្រញកាបិ៍្តអុបទិក 

ឆ្អឹងខ្នង និងបណា្ត្រញកាបិ៍្តអុបទិកតភា្ជ្រប់បម្រើអតិថិជន ។ ពង្រីក         

និងដាក់ឲ្រយដំណើរការជាមួយបណា្ត្រញបញ្ជូនសុីញា៉្រល់ទាំងពីរ STM- 

16 និង STM-64 នៅសខាទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា ជុំវិញបឹងទន្ល្រសប

តាមបណោ្ត្រយផ្លូវជាតិ ល្រខ ៥ និងផ្លូវជាតិល្រខ៦ ។

ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាមាន POP ភា្ជ្រប់ទៅអន្តរជាតិចំនួន ០២           

គឺ ៖ 

• POP ទៅប្រទ្រសសឹង្ហបូរី ភា្ជ្រប់ដោយផ្ទ្រល់ទៅក្រុមហ៊ុន Telia 

ដ្រលមានចំណ៉ះ 1Gb និង ក្រុមហ៊ុន Equintx-Ix ដ្រលមានចំណ៉ះ 

1Gb ។ 

• POP នៅហុងកុងភា្ជ្រប់ដោយផ្ទ្រល់ទៅក្រុមហ៊ុន Hatchison 

សម្រ្រប់ស្រវា IP Transit ដ្រល មានចំណ៉ះ 2Gb និងចំណ៉ះ 0.5Gb 

ទៅក្រុមហ៊ុនដាទសម្រ្រប់ស្រវា VoIP ។

ឯកឧត្តម ត្រ្រំ អ៊ីវ តឹក រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងប្រ្រសណីយ៍ និងទូរគម-

នាគមន៍បានអោយដឹងអំពីវិធនការ ដើម្របីជំរុញនិងអនុវត្តន៍គោល 

នយោបាយអភិវឌ្រឍវិស័យប្រ្រសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ប្រកប

ដោយជោគជ័យក្នុងព្រលខាងមុខដោយបានបង្ហ្រញថ  ក្រសួង       

បានសម្រ្រចដាក់ច្រញនូវវិធនការរួមដូចតទៅគឺ បន្តជំរុញការ 

រៀបចំគោលនយោបាយ ឬផ្រនការយុទ្ធសស្រ្ត ពាក់ព័ន្ធ នឹងលិខិត 

បទដា្ឋ្រនន្រវិស័យនីមួយៗ តាមដានត្រួតពិនិត្រយការអនុវត្តន៍ជាក់-

ស្ត្រងក៏ដូចជា ការចាត់វិធនការចាំបាច់សំដៅធនាប្រសិទ្ធភាពន្រ

ការអនុវត្តច្របាប់ លិខិតបទដា្ឋ្រនដោយពុំរីសអើង ។ បន្តពង្រឹង 

គុណភាព និងការផ្តល់ស្រវាប្រ្រសណីយ៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព 

ភាពជឿជាក់ និងទំនុកចិត្តពីអ្នកប្រើប្រ្រស់ដូចជា ការពង្រីកសខា 

អាជីវកម្ម និងការពង្រីកបណា្ត្រញ ផ្ទ្ររប្រ្រក់ទៅដល់ គ្រប់ស្រុក ឃុំ 

ភូមិ។ សហការជាមួយដ្រគូពាណិជ្ជកម្មតាមបណា្ត្រប្រទ្រសផ្រស្រងៗ 

បន្តស្វ្រងរកដ្រគូសហប្រតិបត្តិការ និងការបន្ថ្រមទុនវិនិយោគ 

ដើម្របីអភិវឌ្រឍន៍សហគ្រ្រស ។ ជំរុញការបណ្តុះបណា្ត្រលធនធន 

មនុស្រស និងសិក្រសាស្វ្រងយល់អំពីបច្ច្រកវិទ្រយាថ្មីៗ ដើម្របីគំទ្រដល់ការ

ធ្វើអាជីវកម្មប្រ្រសណីយ៍។ បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដ្រគូ 

និងវិស័យឯកជនជំរុញ លើកទឹកចិត្តការអភិវឌ្រឍវិស័យបច្ច្រកវិទ្រយា 

គមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន ក្នុងការវិនិយោគលើផ្ន្រក កសងហ្រដា្ឋ្រ 

រចនាសម្ព័ន្ធ ការបញ្ចូលបច្ច្រកវិទ្រយាថ្មី និងការបញ្រ្ជាបការយល់ដឹង 

អំពីបច្ច្រកវិទ្រយាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានដល់ទីជនបទ ។ រៀបចំ         

គោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តដល់ការវិនិយោគ លើហ្រដា្ឋ្ររចនា 

សម្ព័ន្ធទាំងនោះ និងអនុវត្តកម្មវិធីកាតព្វកិច្ច USO ។ ជំរុញ                   

ការអភិវឌ្រឍហ្រដា្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ   អ៊ិនធឺណ្រតល្របឿនលឿនឲ្រយបាន  

ទូលំទូលាយទូទាំងប្រទ្រស ដើម្របីផ្តល់ភាពងយស្រួលក្នុងការ     

ប្រើប្រ្រស់ និងមានតម្ល្រសមរម្រយ ពិស្រសនៅតាមតំបន់ឧស្រសាហកម្ម

ទ្រសចរណ ៍មានសកា្ត្រនពុលស្រដ្ឋកចិ្ច នងិតាមគ្រឹះស្ថ្រន សកិ្រសា។ល។ 

រៀបចំក្របខ័ណ្ឌ និងយន្តការរដា្ឋ្រភិបាលអ្រឡិចត្រូនិចរួមមួយ               

ដើម្របីបំព្រញការងរប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព សន្រសំសំច្រព្រល វ្រលា 

និងថវិកា ។  បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណា្ត្រប្រទ្រសក្នុង

តំបន់ និងជាមួយស្ថ្រប័នអន្តរជាតិ ដើម្របីធ្វើឲ្រយវិស័យទូរគមនាគមន៍ 

និង ICT ដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការគំទ្រការកសងសហគមន៍ 

អាស៊្រន ការកសងហ្រដា្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ និងការកសងធនធន 

មនុស្រស។     បណ្តុះបណា្ត្រលដល់ប្រជាជននៅតាមជនបទអំពីបច្ច្រក 

វិទ្រយាថ្មីៗ និងទាញយកផលប្រយោជន៍ពីបច្ច្រកវិទ្រយាន្រះវិញ ដើម្របី

លើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន ការគ្រប់គ្រងគ្រ្រះ-

មហន្តរាយ ការការពារបរិស្ថ្រន និងការប្រ្រប្រួលអាកាសធតុ។          

រៀបចំក្របខ័ណ្ឌអក្ខរកម្មបច្ច្រកវិទ្រយាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន 

សម្រ្រប់ប្រជាជននៅជនបទ។ រៀបចំយន្តការជាក់ស្ត្រងសម្រ្រប់ 

ការស្រ្រវជ្រ្រវ និងលើកទឹកចិត្តការអភិវឌ្រឍក្រុមហ៊ុន និងសហគ្រ្រស 

ធុនតូច មធ្រយម ។ បង្កើនសមត្ថភាពធនធនមនុស្រសប្រកបដោយ 

គុណភាព ដើម្របីឆ្លើយតបទាន់ព្រលវ្រលាទៅនឹងការរីកចម្រើន  

យ៉្រងឆប់រហ័សន្របច្ច្រកវិទ្រយាទំនើប តាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រ្រង 

របស់វិទ្រយាស្ថ្រនជាតិដ្រលក្នុងនោះគឺ៖ រៀបចំការផ្រសព្វផ្រសាយទូលំ-

ទូលាយរហូតដល់សហគមន៍ ជនបទអំពីអាហារូបករណ៍ ជ្រើសរីស 

និស្រសិត ដ្រលមានគុណភាពខ្ពស់ជាពិស្រសផ្តល់អាទិភាព លើក 

ទឹកចិត្តសិស្រស និស្រសិត ដ្រលមាន ជីវភាពក្រីក្រពិតប្រ្រកដ។ 

ស្វ្រងរកដ្រគូអភិវឌ្រឍផ្រស្រងៗក្រ្រពី ITU ដើម្របីជួយសមា្ភ្ររៈសិក្រសាដ្រល

អាចបញ្ជូនទៅជនបទ ដ្រលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបានចុះដល់ ។ ប្រសិន 

បើផ្រនការស្នើសុំប្រព័ន្ធ NeverNet បានសម្រ្រចចំនួន ១០០ឈុត 

នោះ វិទ្រយាស្ថ្រនជាតិ និងសហការជាមួយសហគមន៍ជនបទ 

ទាំងនោះ ក្នុងការបង្កើតមជ្រឈមណ្ឌលព័ត៌មាន ឆ្ល្រតវ្រ ដោយ                     

ជ្រើសរីសទីតាំងសម្រ្រប់ឲ្រយប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដា្ឋ្រន សហគមន ៍

ប្រើប្រ្រស់បានគ្រប់ៗគ្ន្រ ព្រមទាំងជួយបណ្តុះបណា្ត្រលអ្នកគ្រប់គ្រង

ឧបករណ៍ និងជួយថ្ររក្រសាជួសជុលប្រចាំផង ៕

 

យុវជនកម្ពុជាកំពុងព្រញនិយមក្នុងការប្រើប្រ្រស់បច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មាន
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ខា្លែញ់ ឬកូឡ្រស្ត្ររ៉ុលគឺជាសរធតុមួយប្រភ្រទដ្រលថ្លើម

ផលិតច្រញមក។ វាមាននាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការបង្កើតជា

ភា្ន្រស់របស់កោសិកា វីតាមីន D និងអ័រម៉ូន។ កូឡ្រស្ត្ររ៉ុលគឺជា

សរធតុដូចខា្ល្រញ់ដ្ររ គឺមិនអាចរលាយក្នុងទឹកទ្រ ហើយក៏    

មិនអាចធ្វើដំណើរក្នុងឈាមដោយខ្លួនឯងដ្ររ។ Lipoprotein 

គឺជាមូល្រគុលមួយ ដ្រលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយថ្លើម 

សម្រ្រប់ដឹកនាំកូឡ្រស្ត្ររ៉ុលក្នុងចរន្តឈាម។

Lipoprotein មានពីរប្រភ្រទគឺ Low Density Lipoprotein 

(LDL) (កូឡ្រស្ត្ររ៉ុលអាក្រក់) ដ្រលវាអាចកើនឡើងក្នុង 

សរស្រឈាម និងបង្កជាបញ្ហ្រសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរបានដូចជា 

គំងប្រះដូង ឬដាច់សរស្រឈាមខួរក្របាល។ High Density 

Lipoprotein (HDL) (កូឡ្រស្ត្ររ៉ុលល្អ) ជាអ្នកជួយដឹកនាំ 

LDL ចូលទៅក្នុងថ្លើមវិញ។

ថ្លើមរបស់មនុស្រសយើងជា អ្នកផលិតកូឡ្រស្ត្ររ៉ុលទាំងអស់

ដ្រលយើងត្រូវការ ប៉ុន្ត្រខា្ល្រញ់ និងកូឡ្រស្ត្ររ៉ុលទាំងនោះក៏មាន

ក្នុងអាហារដ្រលយើងញាុ្រំដ្ររ។ ការញាុ្រំអាហារដ្រលមានជាតិ

ខា្ល្រញ់ខ្ពស់ នឹងបង្កើនកូល្រស្ត្ររ៉ុល LDL ក្នុងឈាម។ ដូច្ន្រះវា

នឹងបង្កើនគ្រ្រះថ្ន្រក់កាន់ត្រខា្ល្រំងក្នុងខ្លួន បើសិនជាចំនួន 

HDL ក្នុងឈាមចុះទាបដ្ររនោះ។

ធម្មតាកូឡ្រស្ត្ររ៉ុលក្នុងខ្លួនកើនឡើងកាន់ត្រខ្ពស់គឺដោយ

សរត្រញាុ្រំអាហារមិនផ្តល់សុខភាព ជាពិស្រសអាហារមាន 

កូឡ្រស្ត្ររ៉ុលខ្ពស់ Saturated Fat និង Trans Fats។ 

អាហារល្អៗដ្រលត្រូវបានគ្ររកឃើញថ មានកូឡ្រស្ត្ររ៉ុល 

ខ្ពស់នោះមានដូចជា៖

- សច់ក្រហម

- ថ្លើមសត្វ និងសច់គ្រឿងក្នុង

- អាហារធ្វើពីទឹកដោះគោដូចជា ហ្វ្រូមា៉្រ ទឹកដោះគោ 

ការ៉្រម និងបឺរ

-    ស៊ុត

- អាហារចៀនខា្ល្រញ់ច្រើនៗដូចជា ដំឡូងចៀន 

ឬមាន់ចៀនជាដើម

- បឺរសណ្ត្រកដី

- សូកូឡា

ការឡើងខ្ពស់ន្រកូឡ្រស្ត្ររ៉ុលក្នុងឈាម ក៏អាចបណា្ត្រល 

មកពីបញ្ហ្រហ្រស្រនដ្ររ។ មានន័យថ វាមិនម្រនបណា្ត្រល 

មកពីអាហារទ្រ ប៉ុន្ត្រជាហ្រស្រនក្នុងរាងកាយដ្រលធ្វើឲ្រយថ្លើម 

ផលិតកូឡ្រស្ត្ររ៉ុល និងខា្ល្រញ់ច្រើនត្រម្តង។ ជំងឺផ្រស្រងៗទៀត 

ដូចជា ជំងឺទឹកនោមផ្អ្រម និងកង្វះអ័រម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតក៏ជាហ្រតុផល

មួយនាំឲ្រយកូឡ្រស្ត្ររ៉ុលក្នុងឈាមឡើងខ្ពស់។ ការជក់បារីក៏ 

បង្កើនចំនួនកូឡ្រស្ត្ររ៉ុលកាន់ត្រខា្ល្រំងក្នុងខ្លួនដ្ររ៕

 មិនដែលញា៉ែំខា្លែញ់ទែ ចុះហែតុអ្វី
បានជាឡើងខា្លែញ់ក្នុងឈាម?
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១. តាមគតិលោកតំណាលថ  ម្រខា្ល្រសម្ងំគុម្ព្រតព្រ្រ

 គោដើរសុីស្ម្រមកក្រប្ររដ្រ ក្រ្រករហ័សវ្រប្រ្រប់ភា្ល្រមថ ។

២. ន្រវីយម្រគោស្ត្រប់ឲ្រយច្របាស់ អញឃ្ល្រនខា្ល្រំងណាស់នូវមំស

 ដាច់ខាតសុីឯងឥឡូវណា អញអត់អាហារពីរបីថ្ង្រ ។

៣. ម្រគោឃើញខា្ល្រញ័រចំប្រប់ ស្ទើរដួលសន្លប់ដោយភិតភ័យ

 គ្រ្រន្រះគ្រ្រះធំសមក្រសិណក្រស័យ មិនរួចពីដ្រខា្ល្រប្រ្រកដ ។

៤. គោបន្ទន់ខ្លួនឧ៑នគោរព ដ្របិតព្រញមួយយប់កូនកំសត់

 មិនទាន់បានបៅេម៉្លះហ្រវហត់ ខ្ញុំរត់បំបៅកូនសិនរា៉្រ ។

៥. បើអ្នករក្រសាពាក្រយសច្ចៈ វិលវិញទៀងជាក់ឥតមុស

 កុំនៅអ្រអង់ឲ្រយយូរការ អញន្រះឃ្ល្រនផ្រសាពោះខា្ល្រំងណាស់ ។

៦. ទឹកភ្ន្រកម្រគោហូរជោកមុខ ទ្រូងណ្រននូវទុក្ខនឹងព្រ្រត់ប្រ្រស

 ពីកូនសមា្ល្រញ់យ៉្រងរហ័ស ដោយដ្រខា្ល្រចាស់ថ្ង្រន្រះហើយ ។

៧. គោឲ្រយកូនបៅឆ្អ្រតកាលណា វិលតាមសន្រយាឥតយូរឡើយ

 កូនបោលត្រឹកៗតាមពីក្រ្រយ ដល់ហើយប្រគល់ខ្លួនឲ្រយខា្ល្រ ។

៨. ភា្ល្រមនោះកូនគោពោលច្របាស់ៗ ម៉្រខ្ញុំចាស់ណាស់ស្រប្រកជី្រវយរ

 សច់ស្វិតមិនឆ្ង្រញ់នឿយទំពា សូមលោកមា្ច្រស់មាឆីខ្ញុំវិញ ។

៩. ខា្ល្រចាស់បានស្ត្រប់ស័ព្ទកូនគោ ស្ម្ររតីពុះពោររ្រងទោម្ន្រញ

 តតញ្ញូស៊ូស្ល្រប់ជួសម៉្រវិញ ចុះអញម្ត្រចមិញមិនម្រតា្ត្រ ។

១០. ម្រវាប្រកាន់ពាក្រយសច្ចៈ វិលវិញឥតអាក់ខកសន្រយា

 ប្រគល់ខ្លួនឲ្រយឯងភោកា្ត្រ រក្រសាពាក្រយពិតសត្រយត្រឹមត្រង់ ។

១១. ចំណ្រកកូនតូចកតញ្ញូ យកជីវិតប្តូរស៊ូស្រ្រចស្រង់

 ឲ្រយម៉្ររួចរស់ឆ្ព្រះយូរលង់ សោ្ម្រះត្រង់សងគុណអ្នកម្រថ្ល្រ ។

១២. អើម្រសច្ចៈកូនកតញ្ញូ ម្រកូនទាំងគូកបនិស្រស័យ

 មិនឆីឯងទ្រកុំភិតភ័យ ទៅទីអាស្រ័យឯងវិញចុះ ៕

   ដែយលែក. នឹម ណាំ

       ខ្លឹមសារសំបុតែ
នាង ឡង់ ភរិយនាយ ឡុក 

ជាជនជាប់ចោទ ដ្រលតុលាការ 

ទើបត្រកាត់ទោស ឲ្រយជាប់គុក 

រយៈព្រល ១៦ឆ្ន្រំ ដណ្តឹងសួរ 

លោកម្រធវីៈ

- លោកអាចយកសំបុត្រន្រះទៅឲ្រយប្តីខ្ញុំនៅក្នុងគុកផងបានទ្រ?

- ថីមិនបាន ត្រជាមួយល័ក្ខខ័ណ្ឌ គឺត្រូវប្រ្រប់ខ្ញុំពីខ្លឹមសរក្នុង 

បទពាក្រយ ៧

សំបុត្រនោះឲ្រយខ្ញុំដឹងជាមុនសិន ដើម្របីចៀសវាងបញ្ហ្រអាក្រក់ណា 

មួយ ដោយសរខ្លឹមសរក្នុងសំបុត្រនោះ ។

- អូហូ..ពិតជាគ្ម្រនបញ្ហ្រអ្វីសោះហើយលោកម្រធវី។ ខ្ញុំគ្រ្រន់ត្រ 

សរស្ររប្រ្រប់គត់ថ ចាប់ពីព្រលន្រះទៅ ខ្ញុំផ្តល់ស្ររីភាពជូន 

គត់វិញ។  គត់មិនបាច់ខ្វល់ខា្វ្រយ គិតពីខ្ញុំទៀតទ្រ រស់នៅឲ្រយសុខ 

សប្របាយក្នុងគុក ព្រ្រះមានគ្រមា្ន្រក់ព្រមគិតគូរខ្ញុំជំនួសរូបគត់

ហើយ ។

                   សមត្ថភាពភាសា

នាងក្រមុំ សំបូរ សួរអ្នកកម្ល្រៈដ្រលតាមក្រវ្រលនាងៈ

- ឭថ បងបានទៅធ្វើកម្មសិក្រសានៅអង់គ្ល្រសជិតមួយឆ្ន្រំទើបត្រ

ត្រឡប់មកវិញម្រនទ្រ?

- ត្រូវហើយ!

- បងយល់ឃើញយ៉្រងណា ចំពោះប្រជាជនអង់គ្ល្រស និង 

ប្រជាជន យើង ?

- អូហូ..សមត្ថភាពគ្រខ្ពស់ជាងយើងឆ្ង្រយណាស់ ពិស្រស 

សមត្ថភាព ខាងភាស សូម្របីកូនក្ម្រងទើបកើតអាយុបានពីរបីឆ្ន្រំក៏

ច្រះនិយយភាស អង់គ្ល្រសដ្ររ ។



elakCMTav Em:n sMGn smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgTMnak;TMngCamYyrdæsPa RBwT§sPa nigGFikarkic© >>>> 400>000`

É>] Ek Kwmya:n smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanRkumkargarcuHextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

É>] G‘uk r:ab‘un smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgGPivDÆn_CnbT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

É>] Ca can;tU RbFanKN³kmµaFikarénKNbkSFnaKarCati >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 400>000`

É>] GUn B½n§munñIr½tñ RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgesdækic© nighirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200 duløar

É>] evg saxun RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgksikmµrkçaRbmaj; nigensaT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 150 duløar

É>] )a:n sUrs½kþi RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgBaNiC¢kmµ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 150 duløar

É>] h‘un eNg RbFanKN³kmµkarTI 4 énrdæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

É>] efag xun RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KN³kmµakar k71   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 400>000 ̀

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>]> esþIg suxum GnurdæelxaFikarTIsIþkarRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`

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>] ehg sYr GKÁnayknaykrdæ)al nighirBaØvtßúénRksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar

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`
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É>] ehg vNÑa smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`

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

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

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

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

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

elak eqg suPRk smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`

elak hU darINa RbFankaril½yrdæ)al énFnaKarCati >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 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>] saMg sav:at smaCikRkumRbwkSaextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`

elak em:A suxlIm GnuRbFanmCÄmNÐlCatiRsavRCavevC¢saRsþbUraNRksYgsuxaPi)al smaCikRkumkargarcuHxNÐEsnsux PñMeBj  >>>>>>  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`




