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មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងប្រទ្រសរបស់គណបក្រសប្រជាជន
កម្ពុជា ដ្រលបានប្រព្រឹត្តិទៅពីថ្ង្រទី១៩-២១ ខ្រមករា ឆ្នាំ២០១៨ បានធ្វើ 
ការពិភាក្រសាប្រកបដោយសា្មារតីយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ តាមរយៈបញ្ញាញាណ
ដ៏ឈ្លាសវ្ររបស់សមូហភាពន្រអង្គមហាសន្និបាតទាំងមូល និងបានសម្រច
លើបញ្ហាសំខាន់ៗជាច្រើន ដ្រលជាផលប្រយោជន៍ជាអាយុជីវិតរបស់ 
ប្រជាជនកម្ពុជា ដ្រលក្នុងនោះរួមមានរបាយការណ៍ស្តីពីសភាពការណ៍ 
ទូទៅ និងការងារគណបក្រសឆ្នាំ២០១៧ និងទិសដៅភារកិច្ចឆ្នាំ២០១៨        
ស្រចក្តីព្រងកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា សម្រប់ 
កសាង និងការពារមាតុភូមិឆ្នាំ២០១៨-២០២៣ ។ មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញ
បានគាំទ្រជាឯកច្ឆន្ទ ចំពោះប្រក្ខភាពសម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ 
ហ៊ុន សែន ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រប់នីតិកាល
ទី៦ ន្ររដ្ឋសភា និងនីតិកាលបន្តបនា្ទាប់ទៀត ។ មហាសន្និបាតក៏បានសម្ត្រង
ការគោរពចំពោះតួនាទីជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ សម្តែចតែជោ 
ហ៊ុន សែន ជាស្នូលនែគណបកែសបែជាជនកម្ពុជា និងជា               
អគ្គមគ្គុទែសក៏ដ៏ឆ្នើមនែបែជាជនកម្ពុជា ដ្រលបានដឹកនាំប្រទ្រស
ឆ្លងកាត់តំណាក់កាលដ៏ស្រនលំបាកនានា ប្រកបដោយគតបិណ្ឌិតភាព 
ឈ្លាសវ្រ និងភាពអង់អាចសម្រចបានជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់ជូនជាតិ 
មាតុភូមិ និងប្រជាជន ។ មហាសន្និបាតក៏បានបោះឆ្នាតបំព្រញបន្ថ្រម 
សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្រសចំនួន ៣៤២រូប ទៀត ធ្វើឲ្រយ 
ចំនួនសរុបកើនដល់ ៨៦៥រូប ។ 

មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញនាព្រលន្រះ បានប្រព្រឹត្តិទៅក្នុងរយៈព្រល១
ឆ្នាំន្រការអនុវត្តប្រកបដោយជោគជ័យនូវទិសដៅ និងការងារសំខាន់ៗ           
មួយចំនួនដ្រលដាក់ច្រញដោយសន្និបាតគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលលើក
ទី៤០អណត្តិទី៥ (១៧-១៨ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦) និងក្នុងឱកាសដ្រលប្រជាជន
កម្ពុជារីករាយអបអរសាទរខួបអនុស្រសាវរីយ៍លើកទី៣៩ ទិវាមហាជ័យជម្នះ 
៧ មករា ជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ។ មហាសន្និបាតក៏បានដំណើរការឡើងក្នុង             
បរិយាកាស ដ្រលប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងរស់នៅប្រកបដោយសុខសន្តិភាព 
ស្ថិរភាពព្រញល្រញ ដំណើរការអភិវឌ្រឍន៍សង្គមជាតិលើគ្រប់វិស័យបាន        
នឹងកំពុងរីកចម្រើនក្នុងសន្ទុះដ៏ខា្លាំងកា្លា ជាពិស្រសដំណើរការអនុវត្តប្រជា-
ធិបត្រយ្រយ និងនីតិរដ្ឋកំពុងត្រូវបានពង្រឹងយា៉ាងរឹងមាំ ហើយក៏ជាព្រលវ្រលា
ដ្រលយើងទាំងអស់គា្នាកំពុងរៀបចំអនុវត្តឲ្រយបានជោគជ័យក្នុងដំណើរឆ្ពោះ 
ទៅកាន់ការបោះឆ្នាតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ នាថ្ង្រ 
ទី២៥ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ និងការបោះឆ្នាតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិ
កាលទី៦ នាថ្ង្រទី២៩ ខ្រកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ផងដ្ររ ។ ក្រមការដឹកនាំរបស់
គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា និងរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដ្រលមានសម្ត្រច 
ត្រជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រមុខ ប្រទ្រសកម្ពុជាយើងទទួលបាននូវជោគជ័យ
ធំៗជាច្រើនគួរឲ្រយកត់សមា្គាល់ ។ តាមរយៈការអនុវត្តវិធានការច្របាប់យា៉ាង 
មុឺងមា៉ាត់ និងមានប្រសិទ្ធភាព យើងបានធ្វើឲ្រយបរាជ័យទាំងស្រុងឧបាយកល
បដិវត្តន៍ពណ៌ និងរំលាយចោលអង្គការចាត់តាំងបដិវត្តន៍ពណ៌ ដ្រល        
គណបក្រសប្រឆំងបានធ្វើឡើង យា៉ាងគឃ្លើនដោយមានការជ្រមជ្រងពី 
មជ្រឈដា្ឋានអគតិខាងក្រប៉ុនប៉ងផ្តួលរំលំរាជរដា្ឋាភិបាលស្របច្របាប់ ដ្រលផ្ទុយ

The nationwide representatives’ extraordinary congress of the         
Cambodian People’s Party held from 19 through to 21 January 2018 
discussed with high attention through wise and collective intellects of 
the whole congress and decided numerous vital issues, including reports 
of general situation and party work in 2017, and draft of the political 
platform of the Cambodian People’s Party for the construction and           
defense of motherland for 2018-2013. The congress unanimously             
supports candidacy of Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen 
for the post of Prime Minister of the Kingdom of Cambodia for the sixth 
legislative term of the National Assembly, and next legislative terms. The 
congress expressed respect for the historic and supreme role of Samdech 
Techo Hun Sen as the center of the Cambodian People’s Party and the 
great leader of the people of Cambodia, who have led the country out 
of the most difficult stages with wisdom and braveness to achieve brilliant 
success for our nation, motherland, and people. The congress voted to 
elect 342 new members, making the total number of the Central                  
Committee reaching 865.

The extraordinary congress held in after one-year successful imple-
mentation of goals and major tasks set out by the fifth term central 
committee’s 40th plenum (17-18 December 2016), and at a time that the 
Cambodian people celebrated with joy the 39th anniversary of the 7 
January historic victory. The congress proceeded in an environment that 
the Cambodian people are living in full peace, stability, and the national 
development are making progress rapidly, especially process of                    
implementing democracy and firmly strengthening rule of law, and a time 
when we are preparing for successful organization of the fourth legislative 
term Senate elections to be held on 25 February 2018, and the sixth 
legislative term of the National Assembly on 29 July 2018.   

Under the leadership of the Cambodian People’s Party and the 
Royal Government of Cambodia, headed by Samdech Techo Hun Sen, 
Cambodia scored major successes. In strictly and effectively implementing 
legal measures, we have failed entirely the color revolution attempt and 
dismantled its organization operated by the opposition with supports 
from external ill-willed circled with an aim to downfall the legal Royal 
Government. Their actions are contrary to the Constitution, principles of 
democracy, rule of law, and will of the people.

Based on this development, we have defended firmly every                        
national achievements, national independence foundation and national 
sovereignty, and guaranteed that Cambodia continues to march forwards 
on the right path of democracy and liberal pluralism. People’s rights and 
freedom have been ensured in a legal framework. People’s national 
defense foundation has been firmly emboldened guaranteeing the            
defense of peace, territorial integrity, and national sovereignty. Better 
security, social order and safety, have created favorable conditions for 
process of every institution in the country, and ensured people’s peaceful 
life.

Reforms in every front, especially those in the public administration, 
public finance management, and decentralism and de-concentration, 
have been driven for highly effective implementation to score numerous 
results making contributions to raising high living condition of the people, 
and national progresses. The Cambodian economy rapidly grew                
maintaining an average growth of 7.7% in the last two decades. People’s 
living condition’s gradual improvement reflected through social indicator 
were the growth of GDP per capita of 1,042 USD in 2013 to about 1,435 
USD in 2017. Poverty rate has dropped sharply from 53.5% in 2004 to 
13.5% in 2014, and continues to fall further. Gap of people’s income has 
also narrowed. 

The Royal Government of Cambodia successfully implemented its 
foreign policies that is contributing dynamically to elevate role of the 
Kingdom of Cambodia in the international arena, while actively taking 

ពង្រឹងធ្លុងមហាសាមគ្គីភាពនៅលើមាគ៌ាជ័យជម្នះ 

របស់គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា
Strengthen Strand of Great Solidarity on Victorious Path of the 
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ទាំងស្រុងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ពីគោលការណ៍ប្រជាធិបត្រយ្រយ និងនីតិរដ្ឋ ផ្ទុយ 
ពីឆន្ទៈប្រជាជន ។ លើមូលដា្ឋានន្រះយើងការពារបានយា៉ាងរឹងមាំរាល់ 
សមិទ្ធផលសង្គមជាតិ ការពារបានខឿនឯករាជ្រយជាតិ និងអធិបត្រយ្រយជាតិ 
ធានាឲ្រយកម្ពុជាបន្តដើរទៅមុខយា៉ាងត្រឹមត្រូវតាមគន្លងន្រលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ 
ស្ររី ពហុបក្រស ។ សិទ្ធស្ររីភាពរបស់ប្រជាជនកាន់ត្រត្រូវបានពង្រឹងនៅក្នុង
ក្របខណ្ឌច្របាប់ ។ ខឿនការពារជាតិរបស់ប្រជាជនក៏ត្រូវបានពង្រឹងកាន់ត្រ
រឹងមាំ ធានាបាននូវកិច្ចការពារសន្តិភាពបូរណ ភាពទឹកដី និងអធិបត្រយ្រយ 
ជាតិ ។ សភាពការណ៍សន្តិសុខ សណា្តាប់ធា្នាប់ និងសុវត្ថិភាពសង្គមមាន 
សា្ថានភាពល្អប្រសើរ បង្កលក្ខណៈអំណោយផលដល់ដំណើរការន្រគ្រប់
សា្ថាប័នក្នុងសង្គម និងធ្វើឲ្រយប្រជាជនរស់នៅប្រកប ដោយភាពសុខសាន្ត ។ 
កំណ្រទម្រង់តាមវិស័យនានា ពិស្រសការក្រទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ    
ការក្រទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងការក្រទម្រង់វិមជ្រឈការ 
និងវិសហមជ្រឈការ ត្រូវបានជំរុញអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ 
សម្រចបាននូវលទ្ធផលជាច្រើន រួមចំណ្រកដល់ការលើកកម្ពស់ជីវភាព 
រស់នៅរបស់ប្រជាជន និងការរីកចម្រើនរបស់សង្គមជាតិ ។ ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
ក៏មានការរីកចម្រើនយា៉ាងឆប់រហ័ស ដោយរក្រសាបានកំណើនខ្ពស់ជា មធ្រយម 
៧,៧% ក្នុងរយៈព្រល២ទសវត្រសរ៍ចុងក្រយន្រះ ។ កម្រិតជីវភាពរបស់     
ប្រជាជនមានភាពល្អប្រសើរជាលំដាប់ដ្រលឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈសូចនាករ
សង្គមនោះ គឺការកើនឡើងន្រ ផ.ស.ស ក្នុងមនុស្រសមា្នាក់ពី ១.០៤២ដុលា្លារ 
អាម្ររិក ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ដល់ប្រមាណ ១.៤៣៥ដុលា្លារអាម្ររិក ក្នុង 
ឆ្នាំ២០១៧ ។ អត្រភាពក្រីក្រមានការធា្លាក់ចុះយា៉ាងខា្លាំងពី ៥៣,៥% 
ក្នុងឆ្នាំ២០០៤ មកត្រឹម ១៣,៥% ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ និងបន្តធា្លាក់ចុះថ្រមទៀត 
។ គមា្លាតន្រប្រក់ចំណូលរបស់ប្រជាជនក៏មានការធា្លាក់ចុះជាលំដាប់ ។         
រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក៏បានអនុវត្តដោយជោគជ័យនយោបាយការបរទ្រស 
ដ្រលរួមចំណ្រកយា៉ាងសកម្មក្នុងការលើកកម្ពស់តួនាទីន្រព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជានៅលើឆកអន្តរជាតិ ព្រមទាំងរួមចំណ្រកយា៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចការ 
ការពារ បូរណភាពទឹកដី អធិបត្រយ្រយ អព្រយាក្រឹត្រយភាព ទប់សា្កាត់បានការ    
ជ្រៀតជ្រកចូលកិច្ចការផ្ទ្រក្នុងកម្ពុជាពីសំណាក់បរទ្រសមួយចំនួន ។  

សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្រស 
ប្រជាជនកម្ពុជា និងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បាន 
ណ្រនាំដល់គណបក្រសគ្រប់ថ្នាក់ និងមន្ត្រីគ្រប់ៗរូបត្រូវខិតខំអនុវត្តឲ្រយបាន
ជោគជ័យ នូវភារកិច្ចសំខាន់ៗចំពោះមុខ សំដៅប្តូរផ្តាច់ការពារឲ្រយបានដាច់
ខាតនូវសន្តិភាព ឯករាជ្រយជាតិ អធិបត្រយ្រយជាតិ ជំរុញការអភិវឌ្រឍប្រទ្រសឲ្រយ
កាន់ត្ររីកចម្រើនទៅមុខទៀត ។ ពង្រឹងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ 
ការលើកកម្ពស់ សិទ្ធស្ររីភាពរបស់ប្រជាជនក្នុងក្របខណ្ឌច្របាប់ និង 
រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដោយទប់សា្កាត់មិនឲ្រយកើតមាននូវបដិវត្តន៍ពណ៌ ដ្រលឈន 
ទៅដល់ភាពចលាចល និងបង្ករគ្រះថ្នាក់ដល់ប្រទ្រសជាតិ ។ អនុវត្តឲ្រយបាន
ជោគជ័យនូវការរក្រសាសន្តិ សុខ សណា្តាប់ធា្នាប់សង្គម លុបបំបាត់ឲ្រយអស់នូវ
រាល់បាតុភាពអវិជ្ជមាននានាដូចជា បញ្ហាគ្រឿងញៀន បទឧក្រឹដ្ឋ នានា 
ការកាប់បំផ្លាញព្រឈើ បទល្មើសន្រសាទ ការរំលោភបំពានយកដីធ្លីរដ្ឋ 
ការធ្វើអាជវីកម្មរ៉្រខសុច្របាប់ នងិការដាក់កងុត្រូលជជុះ ។ លើកកម្ពស់គណុ-
ភាពការផ្តល់ស្រវាសាធារណៈជូនប្រជាជន ដោយលុបបំបាត់ឲ្រយអស់ភាព
អសកម្មដ្រលនាំទៅដល់ការថ្នាំងថ្នាក់របស់ប្រជាជន ។ ព្រមជាមួយន្រះ     
ត្រូវជំរុញការអនុវត្តគោលនយោបាយគាំពារសង្គម ពិស្រសរាល់វិធានការ
នានាដ្រលរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ច្រញកន្លងទៅ ដើម្របីធ្វើឲ្រយប្រជាជន 
យើងបានរស់នៅក្នុងជីវភាពមួយដ្រលមានភាពកក់ក្តា ។ ការគិតគូរដោះ
ស្រយបញ្ហាថ្ល្រកសិផលជូនប្រជាកសិករ ក៏ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្រយបាន 
ម៉ត់ចត់ ។ ជាមួយគា្នាន្រះ មន្ត្រីគណបក្រសគ្រប់ៗរូបត្រូវខិតខំសម្អិតសមា្អាង 
ខ្លួនឲ្រយកា្លាយទៅជាមន្ត្រីល្អ ខិតខំបម្រើប្រជាជន ដោះស្រយរាល់ការលំបាក

ជូនប្រជាជនឲ្រយបានទាន់ព្រលវ្រលា អនុវត្តន៍ឲ្រយបានខា្ជាប់ខ្ជួននូវអភិក្រម 
«ឆ្លុះកញ្ចក់ ងូតទឹក ដុសក្អ្រល ព្រយាបាល និងវះកាត់ » ដើម្របីបង្កើនជំនឿទុក
ចិត្តរបស់ប្រជាជនមកលើគណបក្រស ។

ជាការពិតណាស់ ឆ្លងកាត់តាមព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនដ្រលបានបង្ក 
ឡើងដោយគណបក្រសប្រឆំង និងមជ្រឈដា្ឋានអគតិនានាដ្រលប៉ុនប៉ងនាំយក
ប្រទ្រសជាតិឲ្រយធា្លាក់ទៅក្នុងកលយុគជាថ្មីម្តងទៀត ប្រជាជនកម្ពុជាយើង 
កាន់ត្រមើលឃើញច្របាស់នូវតួនាទីដឹកនាំរបស់គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា
យូរអង្វ្រងតទៅមុខទៀត ដើម្របីធានាបាននូវសន្តិភាព ស្ថិរភាព ឯកភាព 
ជាតិប្រជាធិបត្រយ្រយ និងការអភិវឌ្រឍ ។ លើមូលដា្ឋានន្រះ អង្គការចាត់តាំង 
គណបក្រសគ្រប់ថ្នាក់ គ្រប់ផ្ន្រក មន្ត្រី និងសមាជិក សមាជិកាគណបក្រសគ្រប់ៗ
រូបត្រូវពង្រឹងឲ្រយបាននូវការឯកភាពខ្ពស់ ទាំងខាងទស្រសនៈ គោលជំហរ 
និងសកម្មភាព ដោយកា្តាប់ឲ្រយជាប់ និងជ្រួតជ្របច្របាស់នូវខ្លឹមសារន្រស្រច
ក្តីសម្រចរបស់មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងប្រទ្រសរបស់គណ
បក្រស ដោយប្រកា្លាយសា្មារតីន្រះឲ្រយទៅជា លទ្ធផលជាក់ស្ត្រងដើម្របីផល          
ប្រយោជន៍ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ប្រទ្រសជាតិ និងប្រជាជនយើង ។ មន្ត្រី 
គណបក្រសគ្រប់ រូបត្រូវខិតខំពង្រឹងឲ្រយបានធ្លុងសាមគ្គីភាព សហការគា្នាបំព្រញ
ការងារដោយស្មើដ្រគា្នា ប្រទាក់ក្រឡាគា្នាជាអង្គត្រមួយពីលើដល់ក្រម        
ដើម្របីឈនទៅដណ្តើមជោគជ័យ នៅក្នុងការបោះឆ្នាតនាព្រលខាងមុខ 
ន្រះ ៕

parts in the defense of territorial integrity, sovereignty, and neutrality to 
prevent foreign interferences into Cambodian internal affairs.

Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, president of the 
Cambodian People’s Party, and Prime Minister of the Kingdom of             
Cambodia, instructed the Party committee and officials at every level to 
make efforts in successfully implementing major and immediate tasks 
aimed at resolutely defending peace, national independence,                               
sovereignty, while driving the country’s development further. Measures 
are taken to strengthen implementation of democracy and to elevate 
rights and freedom of the people in the framework of laws and Constitution 
to prevent the color revolution from occurring and causing turmoil and 
disaster for the country. Actions are taken for maintaining security, social 
order, eliminating negative phenomena, such as drugs, and other crimes 
– forest, fisheries, claiming state land, illegal mining, off-the-record      
checkpoints, etc. 

The congress adopted measures to raise high quality of public          
service provision for the people and to end negative actions causing 
anger among our people. At the same time, further implement social 
protection policy, especially every measures taken by the Royal Government 
to ensure our people’s better livelihood. The congress also noted that 
agricultural produces’ prices must be of serious consideration. Every 
party officials must make efforts to make themselves good servants of 
the people and to resolve people’s difficulties in a timely manner, while 
adhering persistently “the approach to reflect oneself in mirror, take a 
bath, rub of dirt, take treatment, and have operation” in order to win 
people’s confidence on the Party. 

It is true that going through certain events caused by the opposition 
party and ill-willed circles attempting to bring our nation to a new turmoil, 
the people of Cambodia see clearly the long-term leading role of the 
Cambodian People’s Party to guarantee peace, stability, national unity, 
democracy, and development. Based on these developments, the party 
organizations at every level, sector, their members, must ensure a    
highly strengthened unity in view, in position, and action, and must hold 
tight and understand clearly resolutions of the nationwide representatives’ 
extraordinary congress, and make effort to transform them into concrete 
results for the supreme interest of our country and people. The Party 
official of every level must make efforts to strengthen strand of great 
solidarity, to collaborate and fulfil our tasks synchronously, and to                     
intervolve as one from top to bottom to secure victory in the forthcoming 
elections./. 



កម្ពុជាកំពុងដើរទៅមុខក្នុងក្របខណ្ឌ
ន្រប្រជាធិបត្រយ្រយ និងនីតិរដ្ឋ

បច្ចុប្របន្នន្រះ ប្រជាជនកម្ពុជាបាននឹងកំពុងរស់នៅក្នុងសុខសន្តិភាព 

និងភាពសុខដុមរមនានៅក្នុងសង្គម ជាតិមួយដ្រលកំពុងត្រមានដំណើរការ

អភិវឌ្រឍលើគ្រប់វិស័យ ហើយសមិទ្ធផលធំៗជាច្រើនបានកើតឡើង ដ្រល

ទាំងអស់ន្រះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្រយឃើញច្របាស់អំពីការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់

គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា និងរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជានារយៈព្រលកន្លងមក ។ 

ដោយផ្តើមច្រញពីន្រះ ប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្ត្រងការសាទរ ដោយអស់ 

ពីចិត្តពីថ្លើម ចំពោះចំណាត់ការរបស់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការទប់សា្កាត់

ឧបាយកល និងសកម្មភាពឧទា្ទាមរបស់ពួកប្រឆំងដ្រលបានបង្កើតឲ្រយមាន

បដិវត្តន៍ពណ៌ បង្កអស្ថិរភាពក្នុងសង្គម បំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ ប៉ុនប៉ង

ផ្តួលរំលំរាជរដា្ឋាភិបាលស្របច្របាប់នាព្រលកន្លងមក ។ ប្រជាជនកម្ពុជា 

បានចូលរួមគាំទ្រចំពោះសកម្មភាព និងការប្ត្រជា្ញាចិត្តយា៉ាងមុឺងមា៉ាត់របស់       

រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការការពារដាច់ខាតរាល់សមិទ្ធផលរបស់សង្គម

ជាតិ ការពារឯករាជ្រយ អធិបត្រយ្រយជាតិ បូរណភាពទឹកដី ការពារសន្តិភាព 

និងស្ថិរភាពនយោបាយ ការពាររាល់សមិទ្ធផលរបស់សង្គមជាតិឲ្រយបន្ត        

ស្ថិតស្ថ្ររគង់វង្រសយូរអង្វ្រងតរៀងទៅ ។ ដោយសារមានចំណាត់ការផ្លូវច្របាប់

ដ៏ត្រឹមត្រូវ និងមានការគាំទ្រយា៉ាងទូលំទូលាយរបស់ប្រជាជន ការគាំទ្រពី 

កងកមា្លាំងប្រដាប់អាវុធ ទើបប្រទ្រសជាតិយើងត្រូវបានបញ្ចៀសផុតពីគ្រះ

មហន្តរាយន្រ បដិវត្តន៍ពណ៌ ហើយបានធ្វើឲ្រយរលំរលាយទាំងស្រុងអង្គការ

ចាត់តាំងរបស់ពួកន្រះ ។ ការរំលាយគណបក្រសសង្គា្រះជាតិ និងការហាម 

ឃាត់មនុស្រសចំនួន ១១៨នាក់ ដ្រលជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណបក្រសន្រះ មិន

ឲ្រយធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរយៈព្រល៥ឆ្នាំ តាមអំណាចសាលដីកាសា្ថាពរ

របស់តុលាការកំពូលថ្ង្រទី១៦ ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ គឺជាការជីកកប់ចលនា        

ជ្រុលនិយមន្រះឲ្រយវិនាសអន្តរាយទាំងស្រុងពីទឹកដីកម្ពុជា ។

សភាពការណ៍សន្តិសុខ សណា្តាប់ធា្នាប់ និងសុវត្ថិភាពសង្គម កាន់ត្រ 

មានភាពល្អប្រសើរ ដ្រលជាកាលានុវត្តភាពដ៏សំខាន់សម្រប់ដំណើរការ    

និងធានាប្រក្រតីភាពន្រគ្រប់សា្ថាប័នក្នុងសង្គម ។ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

បានប្ររព្ធពិធីបុណ្រយជាតិធំៗ និងពិធីបុណ្រយដទ្រទៀត ដោយមានប្រជាជន 

រាប់លាននាក់ចូលរួម និងការធ្វើដំណើរកំសាន្តទ្រសចរណ៍ទូទាំងប្រទ្រស

ដោយក្តីសប្របាយរីករាយ ។ ប្រជាជនកម្ពុជាកាន់ត្រ និងកំពុងត្រមានឱកាស

ច្រើនឡើងៗក្នុងការស្វ្រងរកការងារ និងការបង្កើនប្រក់ចំណូល ព្រមទាំង

កំពុងទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ពីគោលនយោបាយជាបន្តបនា្ទាប់របស់

រាជរដា្ឋាភិបាល ដ្រលបានដាក់ច្រញក្នុងគោលដៅដោះស្រយការលំបាក ក្តី 

កង្វល់ និងបំណងប្រថ្នារបស់ប្រជាជន ក៏ដូចជាដោះស្រយបញ្ហាប្រឈម

របស់ជាតិទាំងបញ្ហាសង្គម និងបញ្ហាស្រដ្ឋកិច្ច ។ វ្រទិកាអន្តរជាតិធំៗជា    

ច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា រួមជាមួយនឹងដំណើរទស្រសន-

កិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បរទ្រសមួយចំនួនមកកាន់កម្ពុជា និង     

ដំណើរទស្រសនកិច្ចរបស់ប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទ្រសជាមិត្ត បង្កើត

ទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យជាមួយគា្នា បានផ្តល់ផល- 

ប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រប់ប្រទ្រសយើង ។ លទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ ស្ររី 

ពហុបក្រស ការគោរពសិទ្ធមនុស្រស រួមទាំងសិទ្ធចូលរួមយា៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាព

នយោបាយ ស្រដ្ឋកិច្ចសង្គម របស់ប្រជាជនកំពុងមានជំហានរីកលូតលាស់

យា៉ាងលឿន ព្រមជាមួយនឹងការពង្រឹងយា៉ាងខា្ជាប់ខ្ជួននូវគោលការណ៍នីតិរដ្ឋ 

ស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញន្រព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា ។ រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា

នៅត្ររក្រសាការប្ត្រជា្ញាចិត្តយា៉ាងមុតមាំ ដើម្របីធានាឲ្រយការបោះឆ្នាតជ្រើសតាំង

សមាជិកព្រឹទ្ធសភាដ្រលនឹងប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ង្រទី២៥ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨      

និងការបោះឆ្នាតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត ដ្រលនឹងត្រូវរៀបចំធ្វើឡើង 

នៅថ្ង្រទី២៩ ខ្រកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ដំណើរការជាប្រក្រតី ។ គណៈកមា្មាធិការ 

ជាតិ រៀបចំការបោះឆ្នាត កំពុងបំព្រញការងាររបស់ខ្លួនតាមកាលបរិច្ឆ្រទ

ដ្រលបានកំណត់ដោយច្របាប់ ។ គណបក្រសនយោបាយចំនួន៤ បានចុះ

ឈ្មាះបោះឆ្នាតជ្រើសតាំងព្រឹទ្ធសភានាព្រលខាងមុខ ហើយក៏មាន      

គណបក្រសជាច្រើនទៀតត្រៀមលក្ខណៈសម្របត្តិរួចស្រចដើម្របីចូលរួមការ

ប្រកួតប្រជ្រងក្នុងការបោះឆ្នាតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត ។

ប៉ុន្ត្រពួកប្រឆំងដ្រលវិនាសខា្ចាត់ខា្ចាយពីក្នុងប្រទ្រសរត់ទៅបង្កើតចលនា

ឧទា្ទាមនៅក្រប្រទ្រស បាននាំគា្នា ឃោសនាភូតកុហកថ ប្រទ្រសជាតិស្ថិត

ក្នុងសា្ថានភាពច្របូកច្របល់ត្រូវត្រពន្រយាការបោះឆ្នាត ។ ន្រះជាការឃោសនា

បោកប្រស់យា៉ាងថោកទាបបំផុត ល្ងង់ខ្លាបំផុត និងចង្រឧត្របាតបំផុត ។ 

តើអ្នកណាជឿទៅកើត? នៅព្រលដ្រលប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងរស់នៅប្រកប

ដោយសុខសន្តិភាព ពួកអ្នកឃោសនាដ្រលជាក្រុមក្របត់ជាតិ ជាក្រុមរត់ចោល

ប្រទ្រសប្ររជាទៅប្រកូកប្រកាសឲ្រយបរទ្រសផ្តាច់ជំនួយ និងឈប់ទិញ 

ទំនិញពីកម្ពុជា អំពាវនាវឲ្រយបរទ្រសដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើប្រទ្រសខ្លួនឯង

ថ្រមទៀត ហើយថ្រមទាំងនិយាយបោកប្រស់ទាំងងងើល ថប្រទ្រសជាតិ 

កំពុងវឹកវរ ។ គ្រន់ត្រប៉ុណ្ណឹងយើងអាចមើលឃើញច្របាស់ពីឧបាយកល 

របស់ពួកន្រះ ហើយអាចធ្វើការប្រៀបធៀបបានអំពីសកម្មភាពដ្រលពួកគ្រ

ធ្វើកន្លងមក គឺសុទ្ធត្រដើម្របីបម្រើឲ្រយមហិច្ឆតានយោបាយដ៏កខ្វក់របស់ខ្លួន

ត្រប៉ុណោ្ណោះ មិនបានគិតគូរសូម្របីត្របន្តិចនូវផលប្រយោជន៍ជាអាយុជីវិត 

របស់ប្រជាជន និងប្រទ្រសជាតិ ។ 

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ច្របាស់ 

ហើយថ៖ «សភាពការណ៍នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាកំពុងដើរទៅមុខក្នុងក្រប-

ខណ្ឌន្រលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ ស្ររី ពហុបក្រស ។ ឆ្នាំថ្មីន្រះយើងក៏ត្រូវខិតខំ    

ធ្វើយា៉ាងណាឲ្រយស្រដ្ឋកិច្ចរបស់យើងកាន់ត្ររឹងមាំ ធ្វើឲ្រយស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ 

យើងកាន់ត្រលូតលាស់ ធ្វើឲ្រយសន្តិសុខសណា្តាប់ធា្នាប់សង្គមរបស់យើងកាន់

ត្រត្រូវបានធានា ហើយការរៀបចំការបោះឆ្នាតទាំងព្រឹទ្ធសភានៅខ្រ 

ក្រយ និងការបោះឆ្នាតនៅថ្ង្រទី២៩ ខ្រកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខន្រះ    

ត្រូវធ្វើឲ្រយបានល្អក្នុងសុខសន្តិភាព តមា្លាភាព ប្រជាធិបត្រយ្រយ ដ្រលបណា្តា 

បក្រសនយោបាយនឹងចូលរួមយា៉ាងច្រើន» ៕

qñaMTI 17 elx 200 Exmkra qñaM 2018 TsSnavdþI RbCaCn 3



qñaMTI 17 elx 200 Exmkra qñaM 20184 TsSnavdþI RbCaCn

KNbkSRbCaCnkm<úCa

KN³kmµaFikarkNþal
ÉkraCü snþiPaB esrIPaB RbCaFibetyü

GBüaRkwt nig vDÆnPaBsgÁm

សេចក្តីសមេចចិត្ត

នេមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងបេទេស

របស់គណបកេសបេជាជនកម្ពុជា

មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងប្រទ្រសរបស់គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា បានដំណើរការ ពីថ្ង្រទី ១៩ ដល់ថ្ង្រទី ២១ ខ្រមករា ឆ្នាំ ២០១៨ 

ក្រមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ សម្តែចអគ្គមហាសែនាបតីតែជោ ហ៊ុន សែន បែធានគណបកែស សម្តែចអគ្គមហាពញាចកែី ហែង សំរិន 

បែធានកិត្តិយសគណបកែស និងគណៈអចិន្ត្រយ៍ន្រគណៈកម្មាធិការកណា្តាល។ តំណាងដ្រលបានអញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាត រួមមនសមជិក 

សមជិកាន្រគណៈកម្មាធិការកណា្តាល មន្ត្រីគណបក្រសជាសមជិក សមជិកាន្ររដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា រាជរដ្ឋាភិបាល   មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ និងតំណាងន្រ                          

គណៈ កម្មាធិការគណបក្រសក្រសួង សា្ថាប័ន រាជធានី ខ្រត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ព្រមទាំងបណា្តាអង្គការមហាជនរបស់គណបក្រស ដ្រលមនចំនួនសរុប ២.៤០៨រូប។

មហាសន្និបាត សូមសម្ត្រងគារវភក្តីភាព និងកតញ្ញុតាធម៌ដ៏ជ្រលជ្របំផុតថ្វាយ ពែះករុណា ពែះបាទសម្តែចពែះបរមនាថ          

នរោត្តម សីហមុនី ពែះមហាកែសតែនែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា និងសម្តែចពែះមហាកែសតែី នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ 

ពែះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ ជាទីសកា្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ដ្រលកំពុងគង់ប្រថប់ជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ន្រប្រជាជាតិខ្ម្ររ និងសូមថ្វាយព្រះពរពែះករុណាជា  

អមា្ចាស់ និង សម្តែចពែះវររាជមាតា មនព្រះរាជសុខភាពបរិបូរ ព្រះកាយពលមំមួន ព្រះបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លា ព្រះជន្មាយុយឺនយូរ ដើម្របីបន្តដឹកនំនវា

កម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ត្រើយវឌ្រឍនភាពដ៏រុងរឿងជានិច្ចនិរន្តរ៍។

មហាសន្និបាត បានដំណើរការស្របតាមលក្ខន្តិកៈ និងបទបញ្ជាផ្ទ្រក្នុងរបស់គណបក្រស ក្នុងសា្មារតីឯកភាពខ្ពស់ និងប្រកបដោយលក្ខណៈប្រជា-

ធិបត្រយ្រយដ៏ទូលំទូលាយ ហើយបានច្រញស្រចក្តីសម្រចចិត្ត ដូចតទៅ ៖

១. មហាសន្និបាតបានពិភាក្រសាយ៉ាងល្អិតល្អន់ និងអនុម័តជាឯកច្ឆ័ន្ទនូវ “របាយការណ៍នយោបាយ ស្តីពីសភាពការណ៍ទូទៅ និងការងារ 

គណបក្រសឆ្នាំ ២០១៧ និងទិសដៅភារកិច្ចឆ្នាំ ២០១៨”  ដោយបានធ្វើការវាយតម្ល្រប្រកប ដោយមោទនភាពបំផុតចំពោះការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យន្រ 

សង្គមជាតិ នៅលើមគា៌សន្តិភាព ប្រជាធិបត្រយ្រយ  នីតិរដ្ឋ សហប្រតិបត្តិការ និងអភិវឌ្រឍន៍ ក្រមការដឹកនំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបសស់ម្តែចអគ្គមហា

សែនាបតីតែជោ ហ៊ុន សែន ប្រមុខន្ររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រប់នីតិកាលទី៥ន្ររដ្ឋសភា។ 

ក្នុងការវាយតម្ល្រសភាពការណ៍ទូទៅ មហាសន្និបាតបានកត់សម្គាល់ថ ៖

+ ឧបាយកលបដិវត្តន៍ពណ៌របស់អតីតគណបក្រសប្រឆំង ដ្រលជ្រមជ្រងដោយមជ្រឈដ្ឋានអគតិពីខាងក្រ

ប៉ុនប៉ងផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្របាប់ ត្រូវបានរាំងសា្កាត់ទាន់ព្រលវ្រលា តាមរយៈវិធានការច្របាប់ដ៏មុឺងម៉ាត់ និងមនប្រសិទ្ធភាព។ លើ 

មូលដ្ឋានន្រះ យើងបានការពារយ៉ាងរឹងមំនូវឯករាជ្រយ និងអធិបត្រយ្រយជាតិ រក្រសាបានសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ និងឯកភាពជាតិ ព្រមទាំងធានឲ្រយដំណើរ

ការន្រលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយស្ររី ពហុបក្រស នៅកម្ពុជាកាន់ត្របន្តរីកចម្រើនទៅមុខតាមគន្លងដ៏ត្រឹមត្រូវ។

+ ខឿនការពារជាតិរបស់ប្រជាជន និងខឿនសន្តិសុខជាតិកាន់ត្រត្រូវបានពង្រឹង ដ្រលបានធានដល់កិច្ចការពារបូរណភាពទឹកដី ការពារសន្តិសុខ 

សណា្តាប់ធា្នាប់ សុវត្ថិភាពសង្គម និងការរស់នៅដ៏សុខសាន្តរបស់ប្រជាជន ព្រមទាំងបង្កលក្ខណៈអំណោយផលដល់ដំណើរការន្រគ្រប់សា្ថាប័នក្នុងសង្គម 

ទាំងសា្ថាប័នសាធារណៈ សា្ថាប័នឯកជន ក៏ដូចអង្គការននន្រសង្គមសុីវិល។

+ ការលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អន្រសា្ថាប័នសាធារណៈនៅគ្រប់ថ្នាក់ ត្រូវបានយកចិត្តទុកដក់ធ្វើការពង្រឹង និងក្រលម្អជាប្រចាំ តាមរយៈការ        

បន្តជំរុញអនុវត្តយ៉ាងសកម្មប្រកបដោយផ្ល្រផ្កានូវកម្មវិធីក្រទម្រង់នន ដើម្របីបម្រើសំណូមពរន្រការអភិវឌ្រឍសង្គម-ស្រដ្ឋកិច្ច និងតម្រូវការរបស់ប្រជាជន។

+  អាស្រ័យដោយការរក្រសាបានសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ និងសន្តិសុខដ៏រឹងមំ បានធានឲ្រយកម្ពុជាសម្រចបានលទ្ធផលដ៏ល្អប្រសើរក្នុង     

ដំណើរការអភិវឌ្រឍសង្គម-ស្រដ្ឋកិច្ច និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន។ ជាក់ស្ត្រង ក្នុងរយៈព្រលជាងពីរទស្រសវត្រសចុងក្រយន្រះ ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

មនការរីកចម្រើនយ៉ាងឆប់រហ័សដោយបានសម្រចកំណើនខ្ពស់ប្រកបដោយចីរភាព សមធម៌ បរិយប័ន្ន និងធន់នឹងវិបត្តិ។ រចនសម្ព័ន្ធស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា   

មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញ

តំណាងទូទាំងប្រទ្រស
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កំពុងត្រផ្លាស់ប្តូរពីប្រទ្រសពឹងផ្អ្រកត្រលើវិស័យកសិកម្ម ទៅជាប្រទ្រសដ្រលពឹងផ្អ្រកលើវិស័យឧស្រសាហកម្ម និងស្រវាកម្ម។ ជាពិស្រស កម្ពុជាបានសម្រច

នូវបង្គាលចរមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួន គឺបានប្រកា្លាយពីប្រទ្រសមនប្រក់ចំណូលទាប ទៅជាប្រទ្រសមនប្រក់ចំណូលមធ្រយមកម្រិត

ទាប និងកំពុងបន្តដំណើរឈានទៅជាប្រទ្រសមនប្រក់ចំណូលមធ្រយមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ ២០៣០។ លើមូលដ្ឋានលទ្ធផលដ៏ល្អប្រសើរន្រះ បានធ្វើឲ្រយប្រជា

ជនគ្រប់ស្រទាប់នៅទូទាំងប្រទ្រសកាន់ត្រមនឱកាសក្នុងការស្វ្រងរកការងារ និងក្នុងការបង្កើនប្រក់ចំណូលលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ខ្លួន។ ព្រម 

ជាមួយន្រះ រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានដក់ច្រញ និងអនុវត្តដោយប្រសិទ្ធភាពនូវវិធានការគោលនយោបាយយ៉ាងច្រើនជាបន្តបន្ទាប់ សំដៅដោះស្រយការ លំបាក 

កង្វល់ និងបំណងប្រថ្នារបស់ប្រជាជន ក៏ដូចជាការដោះស្រយបញ្ហាប្រឈមផ្រស្រងៗរបស់ជាតិ ទាំងបញ្ហាសង្គម ទាំងបញ្ហាស្រដ្ឋកិច្ច។ 

+ ចំពោះទំនក់ទំនងអន្តរជាតិ នៅក្នុងសា្ថានភាពដ្រលសភាពការណ៍តំបន់ និងពិភពលោកមនការវិវត្តន៍យ៉ាង ស្មុគសា្មាញ កម្ពុជាអនុវត្តយ៉ាង         

ខា្ជាប់ខ្ជួននូវនយោបាយការបរទ្រសដ្រលផ្តោតលើការការពារឯករាជ្រយ អធិបត្រយ្រយជាតិ បូរណភាពទឹកដី អព្រយាក្រឹតភាព និងគោលការណ៍សន្តិសហវិជ្ជមន 

ព្រមទាំងការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យ ដោយផ្អ្រកលើមូលដ្ឋានស្មើភាព ស្មើសិទ្ធិ គោរពផលប្រយោជន៍គា្នាទៅវិញទៅមក មិនជ្រៀតជ្រក 

ចូលកិច្ចការផ្ទ្រក្នុងផងគា្នា ហើយបន្តចូលរួមដ៏សកម្មក្នុងចលនននរបស់តំបន់ និងពិភពលោក ដើម្របីសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងវិបុលភាព។ តាមរយៈន្រះ             

កម្ពុជាបានពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទ្រសជិតខាង ដើម្របីពន្លឿនការងារខណ្ឌសីម និងបោះបង្គាលព្រំដ្រនឲ្រយបានចប់សព្វគ្រប់ ធ្វើឲ្រយតំបន់ 

ព្រំដ្រនទាំងអស់ជាតំបន់សន្តិភាព ស្ថិរភាព មិត្តភាព សហប្រតិបត្តិការ និងអភិវឌ្រឍន៍។ កម្ពុជា បានពង្រឹងពង្រីកចំណងទាក់ទង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏

ល្អជាមួយបណា្តាប្រទ្រសដ្រគូរអភិវឌ្រឍន៍ និងអង្គការអន្តរជាតិនន ដ្រលបានលើកកម្ពស់កិត្រយានុភាពជាតិ និងពង្រីកភាពអនុគ្រះសម្រប់ការអភិវឌ្រឍ 

សង្គម-ស្រដ្ឋកិច្ច។

ប្រការខាងលើន្រះបានបងា្ហាញឲ្រយឃើញច្របាស់នូវជោគជ័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណ 

ដំណាក់កាលទី៣ របស់ខ្លួន។ 

២. ដើម្របីបន្តបំព្រញប្រសកកម្មបម្រើជាតិ និងប្រជាជនឲ្រយសម្រចបានសមិទ្ធផលកាន់ត្រធំធ្រងឡើងនោះ មហាសន្និបាតបានអនុម័តជាឯកច្ឆ័ន្ទ 

និងប្រកាសជូនជនរួមជាតិនូវ “កម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា សម្រប់ការកសាង និងការពារមតុភូមិ ឆ្នាំ ២០១៨-២០២៣” ដោយ          

ផ្អ្រកលើមូលដ្ឋានសមិទ្ធផលន្រសង្គមជាតិដ្រលសម្រចបានក្នុងរយៈព្រល ៣៩ឆ្នាំ មកន្រះ និងបំណងប្រថ្នាដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ព្រមទាំង    

គោលការណ៍ជាក់ស្ត្រងក្នុងប្រទ្រស និងការវិវត្តន៍ន្រសភាពការណ៍អន្តរជាតិបច្ចុប្របន្ន។

កម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្រសបានច្រងច្របាស់អំពីបណា្តាគោលដៅជាយុទ្ធសាស្ត្រ និងគោលនយោបាយធំៗជាអាទិភាពដ្រលត្រូវពុះពារ 

សម្រចឲ្រយបាន គឺ ៖ 

-             ការការពារយ៉ាងរងឹម ំឯករាជ្រយ អធបិត្រយ្រយ បរូណភាពទកឹដ ីនងិសន្តភិាព ដើម្របធីានការអភវិឌ្រឍប្រទ្រសជាត ិនងិភាពសខុដមុរមនរបសប់្រជាជន

-  ការលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនគ្រប់រូបទាំងខាងសម្ភារៈ និងសា្មារតីឲ្រយបានសមរម្រយប្រកប ដោយភាពថ្ល្រថ្នូរ

-  ការការពាររបបរាជានិយម លើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ សិទ្ធិ ស្ររីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងការគោរពច្របាប់

-  ការពង្រឹងរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅគ្រប់ថ្នាក់ ជារដ្ឋបាលរបស់ប្រជាជន និងបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជន

-  ការបន្តជំរុញការក្រទម្រង់ សុីជម្រ និងទូលំទូលាយ ដើម្របីធានអភិបាលកិច្ចល្អនៅគ្រប់សា្ថាប័នសាធារណៈ

-  ការបន្តជំរុញការអភិវឌ្រឍសង្គម ស្រដ្ឋកិច្ចឲ្រយមនការរីកចម្រើនប្រកបដោយចីរភាព សមធម៌ និងបរិយប័ន្ន

-  ការពង្រឹងខឿនការពារជាតិរបស់ប្រជាជន ការពារសន្តិសុខ សណា្តាប់ធា្នាប់ និងសុវត្ថិភាពសង្គមឲ្រយបានរឹងមំ

- និងការពង្រឹងពង្រីកចំណងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អប្រសើរជាមួយបណា្តាប្រទ្រស បន្តជំរុញសមហរណកម្មកម្ពុជាក្នុងតំបន់ 

និងពិភពលោក។

៣. ក្នុងគោលដៅលើកកម្ពស់សមត្ថភាពដឹកនំរបស់គណបក្រស ឲ្រយស្របទៅនឹងសំណូមពរន្រសភាពការណ៍ និងភារកិច្ចនដំណាក់កាលថ្មីន្រះ 

មហាសន្និបាតសម្រចក្រសម្រួលរចនសម្ព័ន្ធន្រគណៈកម្មាធិការកណា្តាល     ពីចំនួន ៥៤៥រូប ដល់ ៨៦៥រូប ដោយបានលុបឈ្មាះសមជិកគណៈកម្មា-

ធិការកណា្តាលដ្រលទទួលមរណភាព ចំនួន ២២រូប និងបោះឆ្នាតជ្រើសតាំងបន្ថ្រមសមជិកគណៈកម្មាធិការកណា្តាល ចំនួន ៣៤២រូប។

៤. មហាសន្និបាតបានកំណត់ច្របាស់ថ នៅលើមគា៌ន្រជ័យជម្នះ និងដំណើរឆ្ពោះទៅមុខទៀត គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជាចងចាំ និងចារិកទុក 

ជារៀងរហូតនូវពលិកម្ម សា្មារតីលះបង់ និងការចូលរួមយ៉ាងធំធ្រងរបស់សមជិក សមជិកាគណបក្រស យុទ្ធជន យុទ្ធនរីស្ន្រហាជាតិ និងជនរួមជាតិនៅគ្រប់ 

ទិសទី ក្នុងបុព្វហ្រតុដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ជាតិ ហើយគាំទ្រជាឯកច្ឆ័ន្ទចំពោះប្រក្ខភាព សម្តែចអគ្គមហាសែនាបតីតែជោ ហ៊ុន សែន ជានយក                

រដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រប់នីតិកាលទី៦ ន្ររដ្ឋសភា និងនីតិកាលបន្តបន្ទាប់ទៀត។ មហាសន្និបាតសម្ត្រងការគោរពចំពោះតួនាទីជា                      

បែវត្តិសាស្តែដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សែន ជាស្នូលនែគណបកែសបែជាជនកម្ពុជា និងជាអគ្គមគ្គុទ្ទ្រសក៏ដ៏ឆ្នើមន្រ 

ប្រជាជនកម្ពុជា ដ្រលបានដឹកនំប្រទ្រសឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលដ៏ស្រនលំបាកននប្រកបដោយគតិបណ្ឌិត ភាពឈា្លាសវ្រ និងភាពអង់អាច សម្រចបាន 

ជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់ជូនជាតិ មតុភូមិ និងប្រជាជន។ 
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ទិដ្ឋភាពទូទៅ

នៃមហាសន្និបាត

វិសាមញ្ញតំណាង

ទូទាំងបៃទៃស
របស់គណបកៃស

ថ្ងៃទី ១៩-២១ ខៃមករា ឆ្នាំ២០១៨
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៥. មហាសន្និបាត រក្រសាខា្ជាប់នូវគោលជំហរដ៏មុតមំក្នុងការការពារ និងអភិវឌ្រឍប្រព័ន្ធប្រជាធិបត្រយ្រយស្ររី  ពហុបក្រសនៅកម្ពុជាឲ្រយកាន់ត្ររឹងមំ          

ដ្រលស្របទៅនឹងសំណូមពរជាក់ស្ត្រងន្រការរីកចម្រើនរបស់សង្គមជាតិ និងការថ្ររក្រសាសន្តិភាព ព្រមទាំងធាននូវសិទ្ធិស្ររីភាពគ្រប់យ៉ាងរបស់ពលរដ្ឋ 

ដោយផ្អ្រកលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច្របាប់ជាធរមន។ ក្នុងសា្មារតីន្រះ គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជាចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល គណៈកម្មាធិការជាតិ 

រៀបចំការបោះឆ្នាត បណា្តាគណបក្រសនយោបាយ និងគ្រប់មជ្រឈដ្ឋានក្នុងសង្គម ក្នុងការរក្រសាបរិយកាសនយោបាយដ៏ល្អប្រសើរ ដើម្របីធានឲ្រយដំណើរការ      

បោះឆ្នាតជ្រើសតាំងសមជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី ៤ នៅថ្ង្រទី ២៥ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨ និងការបោះឆ្នាតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី ៦ នៅ            

ថ្ង្រទី ២៩ ខ្រកក្កដ ឆ្នាំ ២០១៨ ខាងមុខន្រះ ប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យ ប្រកបដោយលក្ខណៈស្ររី ត្រឹមត្រូវ និងយុត្តិធម៌ ដ្រលឆ្លុះបញ្ចាំងទាំងស្រុងនូវ 

ឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ម្ររ។ គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា សា្វាគមន៍អ្នកចូលរួមសង្ក្រតការណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិ ក្នុងការបោះឆ្នាតទាំងពីរន្រះ។

៦. មហាសន្និបាត សូមសម្ត្រងការគោរព និងដឹងគុណដ៏ជ្រលជ្របំផុត ចំពោះជនរួមជាតិ នៅគ្រប់ទិសទី ដ្រលបានផ្តល់ជំនឿជឿជាក់ និង           

ការគាំទ្រដ៏រឹងមំដល់គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងការដឹកនំប្រទ្រសរយៈព្រល ៣៩ ឆ្នាំ កន្លងទៅន្រះ ធ្វើឲ្រយគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា បំព្រញបានដោយ

ជោគជ័យនូវភារកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងការសា្តោរ កសាង អភិវឌ្រឍន៍លើគ្រប់វិស័យ និងការពារមតុភូមិ។ ព្រមជាមួយន្រះ សូមសម្ត្រងអំណរគុណ 

យ៉ាងស្មាះស្ម័គ្រ ចំពោះបណា្តាប្រទ្រសជាមិត្ត សហគមន៍អន្តរជាតិ និងដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍នន ដ្រលបានផ្តល់ការឧបត្ថម្ភគាំទ្រដ៏ថ្ល្រថ្លាដល់ប្រជាជនកម្ពុជា 

ដើម្របីបុព្វហ្រតុសន្តិភាព ប្រជាធិបត្រយ្រយ និងអភិវឌ្រឍន៍ ហើយកំពុងផ្តល់ការជួយឧបត្ថម្ភបន្តទៀត និងពង្រឹងពង្រីកនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយ 

ផ្ល្រផ្កាជាមួយកម្ពុជា។

៧. មហាសន្និបាត សូមអំពាវនវដល់គណបក្រសគ្រប់ថ្នាក់ គ្រប់ផ្ន្រក មន្ត្រី និងសមជិក សមជិកាគណបក្រសគ្រប់រូប សូមប្រកាន់ខា្ជាប់សា្មារតី 

ថ្ររក្រសាសាមគ្គីភាព ឯកភាពផ្ទ្រក្នុងរឹងមំ ហើយខិតខំអនុវត្តរាល់ទិសដៅ ភារកិច្ចដ្រលមហាសន្និបាតបានលើកឡើងឲ្រយបានសម្រច ដ្រលឆ្លើយតបទៅនឹង 

បំណងប្រថ្នាដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ប្រជាជនយើង។  ព្រមជាមួយន្រះ មហាសន្និបាត សូមអំពាវនវដល់ជនរួមជាតិនៅគ្រប់ទិសទី និងមជ្រឈដ្ឋានចម្រើនជឿនលឿន

ទាំងអស់នៅក្នុងសង្គម បន្តរួមគា្នាពង្រឹងធ្លុងមហាសាមគ្គីជាតិក្រមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងម្លប់ដ៏ត្រជាក់ន្រអង្គព្រះមហាក្រសត្រជាទីសកា្ការៈដ៏ខ្ពស់ខ្ពស់បំផុត 

ន្រយើង ពុះពារថ្ររក្រសាការពាររាល់សមិទ្ធផលរបស់ជាតិ ជាពិស្រស ថ្ររក្រសាសន្តិភាពឲ្រយបានរឹងមំស្ថិតស្ថ្ររគង់វង្រស ជំរុញការអភិវឌ្រឍសង្គម-ស្រដ្ឋកិច្ច 

ឲ្រយកាន់ត្រចម្រើនលូតលាស់ឡើង ហើយចូលរួមដ៏សកម្មធ្វើឲ្រយដំណើរការបោះឆ្នាតនព្រលខាងមុខន្រះ ប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងល្អក្នុងសុខសន្តិភាព តម្លាភាព 

និងប្រជាធិបត្រយ្រយ។

មហាសន្និបាត ប្រគល់ភារកិច្ចជូនគណៈកម្មាធិការកណា្តាល ដើម្របីដឹកនំអនុវត្តស្រចក្តីសម្រចចិត្តរបស់មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងទូទាំង 

ប្រទ្រសនព្រលន្រះ ឲ្រយទទួលបានជោគជ័យ បង្កើតឡើងនូវសមិទ្ធផលធំៗថ្មីៗទៀតជូនជាតិ មតុភូមិ និងប្រជាជនកម្ពុជា។

                                              ថ្ង្រអាទិត្រយ ៥កើត ខ្រមឃ ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស ២៥៦១

                                               ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំព្រញ, ថ្ង្រទី ២១ ខ្រមករា ឆ្នាំ ២០១៨                                               
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ពិធីមីទ្ទិញអបអរសាទរខួបអនុស្រសាវរីយ៍លើកទី៣៩ ទិវាជ័យ-
ជម្នះ ៧ មករា (៧.១.១៩៧៩-៧.១. ២០១៨) បានប្ររព្វធ្វើឡើង 
យា៉ាងមហោឡារកិនៅព្រកឹថ្ង្រទ៧ី មករា ឆ្នា២ំ០១៨ នៅ មជ្រឍមណ្ឌល 
កោះព្រជ្ររាជធានីភ្នំព្រញ ក្រមអធិបតីភាពដ៍ខ្ពង់ខ្ពសស់ម្ត្រច 
អគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្រសប្រជាជន
កម្ពុជានាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសម្ត្រចកិត្តិ 
ព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រា៉ានី ហ៊ុនសែន សម្ត្រចអគ្គមហាពញាចក្រី 
ហែង សំរិន ប្រធានកិត្តិយសគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន   
ក្រុមប្រឹក្រសាជាតិរណសិរ្រសសាមគ្គីអភិវឌ្រឍន៍មាតុភូមិកម្ពុជា ប្រធាន 
រដ្ឋសភា នងិលោកជទំាវ ។ សម្ត្រច ឯកឧត្តម លោកជទំាវ ជាសមាជកិ 
សមាជិកា គណៈអចិន្ត្រយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល សមាជិក 
សមាជិកាព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា មន្ត្រីរាជការដឹកនាំគ្រប់ថ្នាក់តាម 
ក្រសួង សា្ថាប័ននានា ភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិ សិស្រសានុសិស្រស និង 
ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង ៥០.០០០នាក់ និងតំណាងអង្គទូតន្រ
ប្រទ្រសជាច្រើនប្រចាំនៅកម្ពុជាក៍មានវត្តមាននៅក្នុងពិធីន្រះដ្ររ ។

ថ្ល្រងទៅកាន់អង្គមីទ្ទិញនាឱកាសនោះ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន 
បានរំលឹកឡើងវិញអំពីអត្ថន័យន្រទិវា ៧ មករា ឆ្នាំ១៩៧៩ ជាថ្ង្រ   
ជ័យជម្នះជាប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការវាយផ្តួលរំលំ
របបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត បញ្ចប់សម័យកាលដ៏ខ្មាងងឹត 
បំផុតនៅកម្ពុជា ដ្រលបានកាប់សមា្លាប់ និងធ្វើឲ្រយប្រជាពលរដ្ឋខ្ម្ររ
សា្លាប់ជិត ៣លាននាក់ ។ ថ្ង្រ ៧ មករា ១៩៧៩ បានបើកឡើងវិញ
នូវទំព័រសករាជថ្មីន្រឯករាជ្រយ ស្ររីភាព ប្រជាធិបត្រយ្រយ និង 
វឌ្រឍនភាពសង្គម ។ សម្ត្រចត្រជោក៍បានរំឮកផងដ្ររនូវសា្មារតីចងចាំ

ប្រជាជនកម្ពុជាប្ររព្ធពិធីមីទ្ទិញអបអរសាទរ

ខួបអនុស្រសាវរីយ៍លើកទី៣៩ ទិវាជ័យជម្នះ ៧ មករា ដោយជោគជ័យ

ជានិច្ចនូវគុណូបការៈដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់វីរៈកមា្មាភិបាល យុទ្ធជន 
យុទ្ធនារី ន្ររណសិរ្រសសាមគ្គីសង្រ្គោះជាតិកម្ពុជា និងវិរៈកងទ័ពស្ម័គ្រ 
ចិត្តវៀតណាម ដ្រលបានធ្វើ ការលះបង់យា៉ាងធំធ្រងក្នុងការប្រយុទ្ធ 
ដើម្របីផ្តួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត និងការពារការរស់ 
ឡើងវិញ របស់ប្រជាជនកម្ពុជា ។

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រងថ  ឆ្លងកាត់រយៈព្រល 
៣៩ឆ្នាំកន្លងមកន្រះ បានបងា្ហាញច្របាស់ថ ផ្ដើម ពីជ័យជម្នះ ៧ មករា 
ប្រទ្រសកម្ពុជាបាន និងកំពុងឈនទៅមុខតាមទិសដៅដ៏ត្រឹមត្រូវ 
ដ្រលស្របតាមបំណងប្រថ្នា ដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ប្រជាជន និងដើរស្រប
ជាមួយនិនា្នាការរួមក្នុងតំបន់ក៏ដូចពិភពលោក ទោះបីជាត្រូវជួបនឹង 
ការលំបាក និងភាពបត់ប្រនយា៉ាងច្រើនក្ដី ។ សម្ដ្រចត្រជោបាន 
បញ្ជាក់ថ កម្ពុជាពីមុនដ្រលជាវាលពិឃាត ជាសមរភូមិន្រសង្គា្រម 
រា៉ាំរ៉្រ ជាតំបន់អសន្តិសុខគួរឱ្រយខា្លាចរអា ឥឡូវបានកា្លាយទៅជាទឹកដី 
សន្តិភាព និងស្ររីភាពដ្រលប្រជាជនបានរស់នៅយា៉ាងសុខដុមរមនា 
និង ជាតំបន់ទ្រសចរណ៍មួយប្រកបដោយភាពទាក់ទាញក្នុងតំបន់ 
និងពិភពលោក ដ្រលបានទទួលភ្ញៀវទ្រសចរដល់ប្រមាណ ៥,៦ 
លាននាក់ ក្នុងឆ្នាំ២០១៧កន្លងទៅន្រះ ។ កម្ពុជាពីមុនដ្រលធា្លាប់    
គ្របដណ្តប់ដោយអំណាចផ្ដាច់ការរបស់ពួកឃាតករ ប៉ុល ពត 
និងត្រូវគ្រប្រមាថមើលងាយ ឥឡូវបានកា្លាយទៅជាប្រទ្រសមួយ    
ដ្រលប្រកាន់ខា្ជាប់នូវគោលការណ៍ន្រលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ ស្ររី 
ពហុបក្រស លើកតម្កើងសិទ្ធិ និងស្រចក្ដីថ្ល្រថ្នូររបស់មនុស្រសអនុវត្តន៍
យា៉ាងទៀងទាត់នូវការបោះឆ្នាតដោយស្ររី ត្រឹមត្រូវ និងយុត្តិធម៌ 
ជានីតិរដ្ឋដ្រលគោរពគោលការណ៍ច្របាប់ដោយឥតងាករ្រ និងជា     

ប្រជាជនជាង ៥មុឺននាក់ចូលរួមក្នុងពិធីមីទ្ទិញអបអរសាទរខួបអនុស្រសាវរីយ៍លើកទី៣៩ ទិវាជ័យជម្នះ ៧ មករា (៧.១.១៩៧៩-៧.១. ២០១៨)

 ក្នុងរយៈពេល៣៩ ឆ្នាំ គណបកេសបេជាជនកម្ពុជាបានដឹកនាំបេទេសឲេយមានការផ្លាស់ប្តូរដ៏ធំធេងជាបេវត្តិសាស្តេ
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រដ្ឋអធិបត្រយ្រយព្រញល្រញដ្រលមិនអាចរំលោភបំពានបាន ។ កម្ពុជា 
ពីមុន ដ្រលជាប្រទ្រសត្រូវទទួលរងការហ៊ុំព័ទ្ធទាំងខាងស្រដ្ឋកិច្ច និង 
នយោបាយ ឥឡូវន្រះបានកា្លាយជាប្រទ្រសមួយដ្រលកំពុងសមាហ
រណកម្មខ្លួនយា៉ាងសកម្មទៅក្នុងតំបន់ និងពិភពលោកមានចំណង 
មិត្តភាព និងសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អប្រសើរ ហើយកំពុងចូលរួមបំព្រញ
តួនាទីយា៉ាងសកម្មដោយស្មើសិទ្ធិ និងស្មើភាពក្នុងគ្រប់កិច្ចការអន្តរ
ជាតិ ទាំងក្នុងក្របខណ្ឌតំបន់ និងពិភពលោក ។ កម្ពុជាពីមុនដ្រល
ធា្លាប់ទទួលកងកមា្លាំងរក្រសាសន្តិភាពន្រអង្គការសហប្រជាជាតិមកជួយ
ប្រទ្រសរបស់ខ្លួន ត្ររយៈព្រលជាងមួយទសវត្រសកន្លងមកន្រះបាន
បញ្ជូនកងកមា្លាំងរក្រសាសន្តិភាពរបស់ខ្លួន ទៅចូលរួមក្នុងការរក្រសា 
សន្តិភាពនៅប្រទ្រសជាច្រើន ក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រតិបត្តិការន្រអង្គការ
សហប្រជាជាតិ ។ កម្ពុជាពីមុនដ្រលខឿនស្រដ្ឋកិច្ចជាតិត្រូវបំផ្លាញ
ខ្ទ្រចខ្ទីគ្របដណ្តប់ដោយភាពក្រីក្រ និងខ្វះខាតស្របៀងអាហារយា៉ាង
ធ្ងន់ធ្ងរ ឥឡូវន្រះបានកា្លាយជាប្រទ្រសនាំអង្ករច្រញ ហើយស្ថិតក្នុង
ចំណាត់ថ្នាក់ន្រប្រទ្រស ដ្រលសម្រចបានកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចខ្ពស់
ប្រកបដោយចីរភាព ដោយមានអត្រកំណើនជាមធ្រយម ៧,៧% 
ក្នុងមួយឆ្នាំ ក្នុងរយៈព្រលពីរទសវត្រសរ៍ចុងក្រយន្រះ ព្រមទាំង 
សម្រចបាននូវវឌ្រឍនភាពដ៏ល្អប្រសើរក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ។

ទាំងអស់ន្រះ ជាការផ្លាស់ប្តូរដ៏ធំធ្រងជាប្រវត្តិសាស្រ្តន្រកម្ពុជា 
ក្នុងរយៈព្រលជិត៤ទសវត្រសរ៍ចុងក្រយន្រះ ដ្រលកើតច្រញពីការ
ដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា ពីការចូលរួមដោយ 
ទឹកចិត្តស្ន្រហាជាតិដ៏ពុះពោររបស់ប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់ គ្រប់ជន 
ជាតិ គ្រប់ជំនឿសាសនា មន្រ្តីរាជការ កងកមា្លាំងប្រដាប់អាវុធ  
កសិករ កម្មករ អាជីវករ ពលករទូទៅ និងមជ្រឈដា្ឋានជឿនលឿននានា
ក្នុងសង្គម ក្នុងដំណើរការសា្តារ កសាង និងការពារមាតុភូមិ ព្រមទាំង 
ការជួយឧបត្ថម្ភ ដ៏ស្មាះសពីសំណាក់បណា្តាប្រទ្រសជាមិត្តជិត ឆ្ងាយ 
និងសហគមន៍អន្តរជាតិ ។ 

សម្ដ្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រងបន្ដទៀតថ កម្ពុជាបាន 
សម្រចនូវបង្គាលចលករដ៏សំខាន់មួយនៅ ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ 
ខ្លួន គឺបានប្រកា្លាយពីប្រទ្រសមានចំណូលទាបទៅជាប្រទ្រសមាន
ចំណូលមធ្រយមកម្រិតទាប ហើយកំពុងបន្តដំណើរឈនទៅជា           
ប្រទ្រសចំណូលមធ្រយមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០ ។ សម្ដ្រចត្រជោ 
បានបន្ថ្រម ទៀតថ ទាំងន្រះជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំធ្រងជាប្រវត្តិសាស្ត្រ 
ន្រកម្ពុជាក្នុងរយៈព្រលជិត ៤ទសវត្រសរ៍ចុងក្រយន្រះ ដ្រលកើត   
ច្រញពីការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា ពីការ   
ចូលរួមដោយទឹកចិត្តស្ន្រហាជាតិដ៏ពុះពោរ របស់ប្រជាជនគ្រប់     
ស្រទាប់ គ្រប់ជនជាតិ គ្រប់ជំនឿសាសនា មន្ត្រីរាជការ កងកមា្លាំង 
ប្រដាប់អាវុធ កសិករ កម្មករ អាជីវករ ពលករទូទៅ និងមជ្រឈដា្ឋាន  
ជឿនលឿននានាក្នុងសង្គម ក្នុងដំណើរការសា្ដារកសាង និងការពារ 
មាតុភូមិ ព្រមទាំងការជួយឧបត្ថម្ភដ៏ស្មាះសពីសំណាក់បណា្តាប្រទ្រស
ជាមិត្តជិតឆ្ងាយ និងសហគមន៍អន្តរជាតិ ។

សម្ត្រចត្រជោបានបញ្ជាក់ទៀតថ ៣៩ឆ្នាំកន្លងទៅន្រះ គឺ ៣៩ឆ្នាំ 

ន្រសាមគ្គីភាព វីរៈភាព និងជ័យជម្នះ ។ ការខិតខំពុះពាររបស់ 
យើងក្នុងរយៈព្រល ៣៩ឆ្នាំមកន្រះ បានក្រប្រមាតុភូមិយើងពីគំនរ 
ផ្រះផង់ឲ្រយរស់ឡើងវិញ និងរីកចម្រើនលូតលាស់ប្រកបដោយ 
មោទនភាពបំផុត ដ្រលបានពង្រឹងមូលដា្ឋានគ្រឹះសម្រប់ឲ្រយយើង
ឈនទៅសម្រច នូវគោលដៅដ៏ឧត្តុង្គឧត្តម គឺ “កម្ពុជាមួយ ឯករាជ្រយ 
សន្តិភាព ស្ររីភាព អព្រយាក្រឹត ប្រជាធិបត្រយ្រយ និងវឌ្រឍនភាព” ។ 
ពិតណាស់ថ ផ្លូវទៅមុខទៀតយើងនៅត្រមានឧបសគ្គ ប៉ុន្ត្រគា្មាន 
ឧបសគ្គណាអាចមករារាំងមិនឲ្រយយើងសម្រច បំណងប្រថ្នាបាន
ឡើយឲ្រយត្រប្រជាជាតិយើងមានការឯកភាព រួបរួមសាមគ្គីគា្នា បន្ត   
ធ្វើដំណើរទៅមុខលើផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវន្រះ ។ សម្ដ្រចត្រជោបានបញ្ជាក់
យា៉ាងច្របាស់ថ ពិតម្រនត្រអង្គការចាត់តាំងបដិវត្តន៍ពណ៌ត្រូវបាន 
រំលាយហើយក្ដី ប៉ុន្ត្រឧបាយកលដ៏ពិសពុលន្រមជ្រឈដា្ឋានអគតិខាង
ក្រ ដ្រលបញ្ជាពីក្រយខ្នងរបស់ចលនាបដិវត្តន៍ពណ៌នៅកម្ពុជា 
មិនទាន់ផុតរលត់នៅឡើយ ។ ពួកគ្របានប្រើវោហាស័ព្ទនានាដ៏ 
ពិរោះ អំពីប្រជាធិបត្រយ្រយ ស្ររីភាព នីតិរដ្ឋ និងមនុស្រសធម៌ ប៉ុន្ត្រ 
សកម្មភាពពិតរបស់គ្រ គឺបានរាំងខ្ទប់ លទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ ស្ររីភាព 
និងនីតិរដ្ឋពិតប្រកដមិនឱ្រយរីកចម្រើន ដោយជ្រើសរីសយកបុគ្គល 
មួយចំនួន ដ្រលប្រឆំងនឹងរាជរដា្ឋាភិបាលលើកទឹកចិត្តដល់អង្គការ
មិនម្រនរដា្ឋាភិបាល និងប្រព័ន្ធព័ត៌មានមួយចំនួនដ្រលបានបំពាន 
ច្របាប់ ។ ផ្ទុយទៅវិញគ្របោះបង់ប្រជាជនកម្ពុជា និងយកប្រជាជន
កម្ពុជាធ្វើជាចំណាប់ខា្មាំងន្រនយោបាយរបស់ខ្លួន ។ សកម្មភាពប្រប
ន្រះក៏មិនម្រនជាចំណ៉ាចថ្មីដ្ររ គឺជាអ្វីដ្រលគ្រធា្លាប់បានធ្វើក្នុង 
ទសវត្រសរ៍ ៨០កន្លងមក ដោយប៉ុនប៉ងសមា្លាប់អតីតសាធារណរដ្ឋ 
ប្រជាមានិតកម្ពុជា ទាំងតាមផ្លូវយោធា ស្រដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយ ។ 
មជ្រឈដា្ឋានបរទ្រសទាំងនោះដ្រលធ្វើជាមើលមិនឃើញ តថភាពនៅ
កម្ពុជាកំពុងព្រយាយាមបិទបាំងការបរាជ័យរបស់ខ្លួន បន្តរកវិធីដាក់
ការកៀបសង្កត់មកលើរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា ឱ្រយធ្វើតាមឆន្ទៈរបស់ 
ខ្លួននៅក្រមល្រសប្រជាធិបត្រយ្រយ និងសិទ្ធិមនុស្រស និងតាមរយៈ
ការគំរាមការកាត់ផ្ដាច់ជំនួយ និងវិធានការរឹតបន្តឹងផ្រស្រងៗ ដ្រល       
ជាការជ្រៀតជ្រកយា៉ាងកម្រលមកលើដ្រនសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋ - 
អធិបត្រយ្រយមួយ ។

សម្ដ្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រងសង្កត់ធ្ងន់ថ ក្នុងនាមជា 
រដ្ឋអធិបត្រយ្រយ កម្ពុជាមិនឱនក្របាលទទួល យកការកៀបសង្កត់ណា
មួយពីខាងក្របានឡើយ ជាពិស្រសមិនទុកឱ្រយការប៉ុនប៉ងផ្លាស់ប្ដូរ
តាមរយៈបដិវត្តន៍ពណ៌ កើតមានជាដាច់ខាត ដ្រលនយោបាយប្រប
ន្រះបាននងិកពំងុបង្កនវូជមោ្លាះផ្ទ្រក្នងុអស្ថរិភាព អសន្តសិខុ សង្គា្រម 
ទុក្ខវ្រទនា ការរត់ភៀសខ្លួន និងការបាត់បង់ជីវិតប្រជាជនស្លូតត្រង់
រាប់ស្រននាក់យា៉ាងអយុត្តិធម៌បំផុតនៅប្រទ្រសមួយចំនួន ។ កម្ពុជា 
មានម្ររៀនគ្រប់គ្រន់ហើយ ដើម្របីធានានូវដំណើរទៅមុខទៀត 
របស់ខ្លួន ដោយឈរលើមូលដា្ឋានការពារឯករាជ្រយ អធិបត្រយ្រយ និង
កា្ដាប់ជាប់សិទ្ធិសម្រចលើជោគវាសនារបស់ខ្លួន ។ សម្ដ្រចត្រជោ 
សង្រឃឹមថ មជ្រឈដា្ឋានទាំងនោះនឹងមើលឃើញការពិត ទទួលយក 
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ការពិត ហើយនៅជាមួយប្រជាជនកម្ពុជា និងឈប់បង្កើតឧបសគ្គ  
ចំពោះមាតុភូមិកម្ពុជាដ៏អភ័ព្វន្រះតទៅទៀត ។ សម្ដ្រចត្រជោ ហ៊ុន 
សែន ប្រធានគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងថ ប្រជាធិប-
ត្រយ្រយពិតប្រកដនៅកម្ពុជាមិនដើរថយក្រយ ឬធា្លាក់ចុះឡើយ 
ផ្ទុយទៅវិញកំពុងត្រូវបានថ្ររក្រសា និងពង្រឹងឱ្រយកាន់ត្ររឹងមាំឡើង
ដើរស្របតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋ នៅក្នុងផលប្រយោជន៍របស់ ជាតិ 
និងប្រជាជនកម្ពុជា ។ គឺមានត្រប្រជាធិបត្រយ្រយក្ល្រងកា្លាយទ្រ ដ្រល 
ត្រូវលុបបំបាត់ ។ គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជាបន្តប្រកាន់ខា្ជាប់នូវរបប
នយោបាយប្រជាធិបត្រយ្រយ ស្ររី ពហុបក្រស ដ្រលបានច្រងក្នុង 
រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ជាតិ ។ គណបក្រសនឹងចូលរួមប្រកួតប្រជ្រងដោយ
ស្ររី និងស្មើភាពជាមួយបណា្តាគណបក្រសនយោបាយដ្រលធ្វើ 
សកម្មភាពស្របច្របាប់នៅកម្ពុជា ក្នុងការបោះឆ្នាតជ្រើសតាំង 
សមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី៤ នៅថ្ង្រទី២៥ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ 
និងការបោះឆ្នាតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តនីតិកាលទី៦ នៅថ្ង្រទី២៩ 
ខ្រកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខន្រះ ។ 

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រងបញ្ជាក់ទៀតថ ព្រលន្រះ 
យើងបានឈនចូលឆ្នាំ២០១៨ ហើយ ដ្រលជាឆ្នាំទី៥ ន្រការ 
អនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណដំណាក់កាល
ទី៣ របស់រាជរដា្ឋាភិបាលសម្រប់នីតិកាលទី៥ ន្ររដ្ឋសភា បនា្ទាប់ពី
យើងបានសម្រចនូវសមិទ្ធផលថ្មីៗទៀត យា៉ាងច្រើនក្នុងឆ្នាំកន្លង 
ទៅ៖ ខឿនការពារជាតិរបស់ប្រជាជន និងខឿនសន្តិសុខជាតិ 
ត្រូវបានពង្រឹងកាន់ត្ររឹងមាំ ធានាដល់កិច្ចការពារបូរណភាពទឹកដី 
ការពារសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ និងភាពសុខដុមរមនាន្រ 
សង្គមជាតិ ។ ជាពិស្រសឧបាយកលបដិវត្តន៍ពណ៌របស់គណបក្រស
ប្រឆំងដ្រលឃុបឃឹតជាមួយបរទ្រស ប៉ុនប៉ងផ្តួលរំលំរាជរដា្ឋាភិបាល 
ស្របច្របាប់ ត្រូវបានទប់សា្កាត់ដោយជោគជ័យតាមរយៈវិធានការ 
ច្របាប់ដ៏មុឺងមា៉ាត់ ។ ក្របាលមា៉ាសុីនអង្គការចាត់តាំងបដិវត្តន៍ពណ៌នៅ
កម្ពុជាដ្រលបានបោកប្រស និងក្របត់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនត្រូវបាន     
រំលាយបុគ្គលមួយចំនួន ដ្រលជាប់ពាក់ព័ន្ធក៏ត្រូវបានតុលាការវិនិច្ឆ័យ
ទោសតាមច្របាប់ជាធរមាន ។ លើមូលដា្ឋានន្រះកម្ពុជាបានការពារ
យា៉ាងរឹងមាំនូវសន្តិភាព ឯករាជ្រយ និងអធិបត្រយ្រយភាពរបស់ខ្លួន  
បញ្ចៀសគ្រះមហន្តរាយជាថ្មីសម្រប់ជាតិ និងធានាដល់ការបន្ត
លូតលាស់ន្រលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ សិទ្ធិមនុស្រស និងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជា
តាមគន្លងដ៏ត្រឹមត្រូវ ។ ដំណើរក្រទម្រង់រដ្ឋដ៏សុីជម្រនៅគ្រប់ថ្នាក់
គ្រប់ផ្ន្រក ត្រូវបានបន្តជំរុញអនុវត្តដោយឆន្ទៈមុតស្រួច និងកាន់ត្រ 
មានប្រសិទ្ធភាព ដ្រលបានជះឥទ្ធិពលល្អដល់ការលើកកម្ពស់ 
អភិបាលកិច្ចន្រសា្ថាប័នរដ្ឋ ការពង្រឹងយុត្តិធម៌ សមធម៌ក្នុងសង្គម 
និងការអភិវឌ្រឍប្រទ្រសជាតិ ព្រមទាំងទទួលបាននូវការសាទរពី 
ប្រជាជន ។ ការរក្រសាបានសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ និងសន្តិសុខ 
ដ៏រឹងមាំ បានធានាឲ្រយកម្ពុជាបន្តសម្រចបានសមិទ្ធផលធំៗថ្មីៗទៀត
ក្នុងដំណើរការអភិវឌ្រឍន៍ស្រដ្ឋកិច្ចសង្គម និងក្រលម្អជីវភាពរស់នៅ 
របស់ប្រជាជន ។ ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបាន សម្រចកំណើន ៦,៩% 

ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ។ កំណើនដ៏រឹងមំាន្រះត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈ
ការរីកចម្រើនន្រវិស័យឧស្រសាហកម្ម កម្មន្តសាល សំណង់ កសិកម្ម 
និងស្រវាកម្មដូចជា ទ្រសចរណ៍ និងអចលនទ្រព្រយជាដើម ។ 
គួរកត់សមា្កាល់ថ កម្ពុជាកំពុងត្រផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធស្រដ្ឋកិច្ចពី       
ប្រទ្រសដ្រលពឹងផ្អ្រកលើវិស័យកសិកម្ម ទៅជាប្រទ្រសដ្រលពឹង
ផ្អ្រកលើវិស័យឧស្រសាហកម្ម និងស្រវាកម្ម ។ កម្ពុជាបានអនុវត្ត            
គោលនយោបាយមា៉ាក្រូស្រដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយភាពប្រុងប្រយ័ត្ន និង 
ធ្វើឲ្រយស្រដ្ឋកិច្ចមានស្ថិរភាព ហើយបានជំរុញ និងលើកកម្ពស់ការ 
ធ្វើពិពិធកម្មស្រដ្ឋកិច្ច ភាពប្រកួតប្រជ្រងព្រមទាំងការផលិត និងការ 
ប្រើប្រស់ក្នុងស្រុក ។ អត្រប្តូរប្រក់មានស្ថិរភាព អត្រអតិផរណា 
ស្ថិតក្នុងកម្រិតទាប និងអាចគ្រប់គ្រងបានទុនបម្រុងអន្តរជាតិបាន
កើនជារៀងរាល់ឆ្នាំ អាស្រ័យដោយវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទ្រសមាន 
កំណើនល្អ ជាមួយគា្នាន្រះតុល្រយភាពជញ្ជីងទូទាត់ក៏មានភាពកាន់ត្រ
ប្រសើរឡើងដ្ររ ។ កម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាជនកាន់ត្រមានភាព 
ល្អប្រសើរ ដ្រលឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈសូចនាករសង្គម ជាពិស្រស 
ការកើនឡើងន្រ ផ.ស.ស ជាមធ្រយមសម្រប់មនុស្រសមា្នាក់ពី ១.០៤២ 
ដុលា្លារអារម្ររិក ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ដល់ប្រមាណ ១.៤៣៥ដុលា្លារ 
អាម្ររិក ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ។ អត្រភាពក្រីក្រមានការធា្លាក់ចុះយា៉ាង 
ខា្លាំងពី ៥៣,៥% ក្នុងឆ្នាំ២០០៤ មកត្រឹម ១៣,៥% ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ 
និងបន្តធា្លាក់ចុះថ្រមទៀត ហើយជាមួយគា្នាន្រះគមា្លាតន្រប្រក់                   
ចំណូលរបស់ប្រជាជនក៏មានការធា្លាក់ចុះជាលំដាប់ផងដ្ររ ។ សម្ត្រច 
ត្រជោបានអះអាងយា៉ាងមុឹងមា៉ាត់ថ គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជានឹង 
បន្តធ្វើអ្វីៗគ្រប់យា៉ាង ដើម្របីស្រចក្តីសុខនិងសុភមង្គលរបស់ជាតិ 
និងប្រជាជន ។

ពិធីមីទ្ទិញបានបញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យ ក្នុងបរិយាកាស 
សប្របាយរីករាយ ភាតរភាព និងសាមគ្គីភាព យា៉ាងកក់ក្តាបនា្ទាប់ពី
មានការជូនបាច់ផ្កាដល់សម្ត្រចអគ្គមហាទាំងពីរ ជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូល
របស់គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា និងជាអគ្គមគ្គុទ្រសក៍ដ៍ឆ្នើមន្រ            
ប្រជាជនកម្ពុជា ពីសំណាក់តំណាងអង្គទូតតំណាងគណបក្រស 
នយោបាយ និងតំណាងក្រសួងសា្ថាប័ននានា ៕

តំណាងអង្គមីទ្ទិញឡើងធ្វើការប្ត្រជា្ញាចិត្តចំពោះមុខគណអធិបតី
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ថ្ង្រទី១០ ខ្រមករា ឆ្នាំ២០១៨ សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ 
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាសហ-
ប្រធាន បានអញ្ជើញបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលន្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ 
ម្រគង្គ-ឡានឆង (Mekong-Lancang) លើកទី២ ក្រមមូលបទ 
“ទន្ល្ររបស់យើង ដើម្របីសន្តិភាព និងការអភិវឌ្រឍប្រកបដោយ 
ចីរភាព” ។ កិច្ចប្រជុំកំពូលន្រះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីបណា្តា 
ម្រដឹកនាំន្រប្រទ្រសតាមទន្ល្រម្រគង្គ គឺ១-ឯកឧត្ដម Li Keqiang         
នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ជាសហប្រធាន 
២-ឯកឧត្ដម Thongloun Sisolith នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រសាធារណរដ្ឋ
ប្រជាធិបត្រយ្រយប្រជាមានិតឡាវ ៣-ឯកឧត្ដម Myint Swe អនុ            
ប្រធានាធិបតីន្រសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយា៉ាន់មា៉ា ៤-ឯកឧត្ដម 
Prayut Chan-o-cha នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រថ្រ និង 
៥-ឯកឧត្ដម Nguyen Xuan Phuc នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រសាធារណរដ្ឋ
សង្គមនិយមវៀតណាម ព្រមទាំងគណៈប្រតិភូជាច្រើនរូបទៀត ។ 

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានសម្ត្រងនូវកិច្ចសា្វាគមន៍យា៉ាង 
កក់ក្តាចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំប្រទ្រសទាំងអស់ ដ្រលបានអញ្ជើញចូលរួម
ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលន្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ម្រគង្គ-ឡានឆង លើក 
ទី២ ។ សម្ត្រចត្រជោបានមានប្រសាសន៍រំលឹកអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូល 
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ម្រគង្គ-ឡានឆង លើកទី១ដ្រលបានធ្វើឡើង
នៅទីក្រុងសាន់យា៉ាប្រទ្រសចិន កាលពីឆ្នាំ២០១៦កន្លងទៅ ។ ក្នុង
នោះប្រទ្រសទាំងអស់បានអនុវត្តនូវរបៀបវារៈជាច្រើនដ្រលប្រទ្រស
ទាំង៦ បានសន្រយាថ នឹងខិតខំធ្វើឲ្រយយន្តការអនុវត្តតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គ
កាន់ត្រមានភាពល្អប្រសើរ ជាពិស្រសនឹងធ្វើឲ្រយមានកិច្ចសហ-           
ប្រតិបត្តិការព្រញល្រញដ្រលនាំមកនូវសន្តិភាព និងការអភិវឌ្រឍ 
ប្រកបដោយចីរភាព និងវិបុលភាពសម្រប់តំបន់ម្រគង្គទាំងមូល ។ 
សម្ត្រចត្រជោបានបន្តថ ទន្ល្រម្រគង្គ គឺជាទន្ល្រដ្រលមានសារៈ 

«ទន្លេរបស់យើង ដើមេបីសន្តិភាព និងការអភិវឌេឍបេកបដោយចីរភាព» 
ជាបេធានបទនេកិច្ចបេជុំកំពូលមេគង្គ-ឡានឆាងលើកទី២

សំខាន់បំផុត ដ្រលបានជួយដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
រាប់លាននាក់ ដ្រលកំពុងរស់នៅតាមបណោ្តាយទន្ល្រម្រគង្គ ។ ទន្ល្រ
ន្រះបានឲ្រយយើងបង្កើតវាសនារួមគា្នា ប្រកបដោយភាពជាមិត្តជិត 
ខាង ។ កតា្តាទាំងន្រះបានជំរុញឲ្រយប្រទ្រសយើងទាំងអស់គា្នា អនុវត្ត 
តាមការសន្រយាកន្លងមក ដើម្របីឲ្រយកា្លាយជាការពិត ហើយថ្ង្រន្រះ 
កម្ពុជាពិតជាមានមោទនៈភាព និងមានក្តីរីករាយក្នុងការទទួល 
សា្វាគមន៍ និងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលន្រះឡើង ។ សម្ត្រចត្រជោបាន 
បន្ថ្រមទៀតថ កិច្ចប្រជុំន្រះមានន័យជ្រលជ្រណាស់ ដ្រលមិន 
ម្រនជារឿងច្រដន្រយទ្រ ។ យើងបានជ្រើសរីសយកប្រធាន               
បទ «ទន្ល្ររបស់យើងដើម្របីសន្តិភាព និងការអភិវឌ្រឍប្រកបដោយ       
ចីរភាព» ដ្រលបានផ្តល់នូវសារៈសំខាន់ សម្រប់កិច្ចសហប្រតិ-
បត្តិការន្រប្រទ្រសក្នុងតំបន់ម្រគង្គ ។ សម្ត្រចត្រជោក៏បានរំលឹកពីការ
ជ្រៀតជ្រកផ្ទ្រក្នុងពីសំណាក់បរទ្រសកន្លងមក ដ្រលបានធ្វើឲ្រយ   
កម្ពុជាជួបនូវគ្រះមហន្តរាយអស់រយៈព្រលជាច្រើនទសវត្រសរ៍ ដ្រល
បានបំផ្លាញអ្វីៗស្ទើរត្រទាំងស្រុង ក្នុងនោះ គឺបំផ្លាញស្ថ្ររភាព 
និងសន្តិភាពរបស់កម្ពុជា ហើយបានរារាំងដល់កំណើនស្រដ្ឋកិច្ច     
របស់ប្រទ្រសជាតិអស់រយៈព្រលជាច្រើនទសវត្រសរ៍មកហើយ ។ 
សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ 
បញ្ជាក់អំពីបទពិសធន៍កន្លងមក ដ្រលធ្វើអោយយើងសម្រចបាន
នូវសន្តិភាពព្រញល្រញ គឺតាមរយៈការច្រះអត់អោនឲ្រយគា្នាទៅវិញ
ទៅមក មានការគោរពចំពោះបូរណភាពដ្រនដី និងអធិបត្រយ្រយភាព 
របស់ផងគា្នា ហើយមិនជ្រៀតជ្រកកិច្ចការផ្ទ្រក្នុងរបស់គា្នាទៅវិញ
ទៅមក ។

បនា្ទាប់មកថ្នាក់ដឹកនាំប្រទ្រសទាំង៦ ន្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ 
ម្រគង្គ-ឡានឆង បានធ្វើការពិភាក្រសាលើបញ្ហាសំខាន់ៗដើម្របីជំរុញ
ការអភិវឌ្រឍអនុតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គ ដោយផ្ដាតជាសំខាន់ទៅលើការ

ថ្នាក់ដឹកនាំទាំង៦ ប្រទ្រសអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលន្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ម្រគង្គ-ឡានឆង (Mekong-Lancang) លើកទី២ 
ក្រមមូលបទ “ទន្ល្ររបស់យើង ដើម្របីសន្តិភាព និងការអភិវឌ្រឍប្រកបដោយ ចីរភាព” 



qñaMTI 17 elx 200 Exmkra qñaM 2018 TsSnavdþI RbCaCn 13

តាំងចិត្តក្នុងការរក្រសាសន្តិភាព ស្ថិរភាព ការអភិវឌ្រឍប្រកបដោយ 
ចីរភាព និងវិបុលភាពដ្រលនាំមកនូវផលប្រយោជន៍សម្រប់ប្រជា-
ជាតិទាំងអស់ ។ កិច្ចប្រជុំកំពូលន្រះក៏បានផ្តល់សារៈសំខាន់ដល់ 
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ស្រដ្ឋកិច្ច-សង្គម របស់ប្រទ្រសអនុតំបន់              
ការធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងសុខមាលភាពប្រជាជន ការបង្រួញគមា្លាត 
អភិវឌ្រឍន៍ នៅក្នុងចំណោមប្រទ្រសដើម្របីគាំទ្រដល់សហគមន៍អាសា៊ាន 
និងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្របូង-ត្របូង ដើម្របីរួមចំណ្រកបន្ថ្រម
ទៀតដល់ការអនុវត្តរបៀបវារៈឆ្នាំ២០៣០ របស់អង្គការសហប្រជា-
ជាតិសម្រប់ការអភិវឌ្រឍប្រកបដោយចីរភាព ។ កិច្ចប្រជុំឈនដល់
ការសម្រចបានកុងសង់សុីស និងអនុម័តនូវឯកសារសំខាន់ៗចំនួន
ពីរ គឺ១-ស្រចក្ដីថ្ល្រងការណ៍ទីក្រុងភ្នំព្រញន្រកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំ 
ន្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ម្រគង្គ-ឡានឆង លើកទី២ និងទី២-
ផ្រនការសកម្មភាព ៥ឆ្នាំ ន្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការម្រគង្គ-ឡានឆង 
២០១៨-២០២២ ។

មុនបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលសហប្រតិបត្តិការ ម្រគង្គ-ឡានឆង 
(Mekong-Lancang) លើកទី២ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន              
នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីផ្ទ្ររតំណ្រងមា្ចាស់ផ្ទះ និង
សហប្រធានន្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ម្រគង្គ-ឡានឆង សំរាប់ឆ្នាំ 
បនា្ទាប់ដ្រលប្រទ្រសឡាវជាអ្នកទទួលធ្វើបន្ត ។ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន 
សែន បានមានប្រសាសន៍ថ កម្ពុជាពិតជាមានកិត្តិយសណាស់ 
ដ្រលបានទទួលធ្វើជាសហប្រធាន និងជាមា្ចាស់ផ្ទះន្រកិច្ចប្រជុំកំពូល
ន្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ម្រគង្គ-ឡានឆង (Mekong-Lancang) 
លើកទី២ ថ្ង្រន្រះជាមួយឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន លី ខឺឈាង ។ 
ក្នុងអំឡុងព្រលន្រការកសាងមូលដា្ឋានគ្រឹះន្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
អនុតំបន់មួយន្រះ ការលំបាកជាងគ្រគឺនៅព្រលចាប់ផ្ដើម ។ ប៉ុន្ត្រ
យើងមិនដ្រលមានអារម្មណ៍ថយើងធ្វើកិច្ចការន្រះត្រមា្នាក់ឯងនោះ
ឡើយ យើងត្រងត្រទទួលបាននូវការឧបត្ថម្ភគាំទ្រ និងភាពជាដ្រគូ
ឥតងាករ្រពីប្រទ្រសសហប្រធាន ពោលគឺសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត 
ចិន ជាមួយនឹងការចូលរួមចំណ្រកយា៉ាងសកម្មពីសមាជិកប្រទ្រស
ទន្ល្រ ម្រគង្គ-ឡានឆង ទាំងអស់ ។ ជោគជ័យន្រកិច្ចប្រជុំកំពូលន្រ
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ម្រគង្គ-ឡានឆង លើកទី២ន្រះ មិនម្រនជា
ជោគជ័យរបស់កម្ពុជាត្រមា្នាក់ឯងនោះទ្រ វាគឺជាជោគជ័យរួមរបស់ 
បណា្តាប្រទ្រស ម្រគង្គ-ឡានឆង ក៏ដូចជាជោគជ័យន្រយន្តការន្រ 
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ម្រគង្គ-ឡានឆង ទាំងមូល ។ សម្ត្រចត្រជោ
បានសំដ្រងនូវស្រចក្ដីរីករាយក្នុងការប្រគល់តួនាទី និងភារកិច្ច “សហ-
ប្រធាន” ជូនឯកឧត្តម Thongloun Sisolith នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវ ។ 
ក្នុងនាមជាប្រទ្រសនៅតាមដងទន្ល្រម្រគង្គយើង បានសម្រចប្រើ
ច្រវាទូកជានិមិត្តរូបន្រសហប្រធាន ន្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ម្រគង្គ-
ឡានឆងន្រះ ។ គ្រប់ប្រទ្រស និងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមដងទន្ល្រ       
ម្រគង្គសុទ្ធត្រប្រើប្រស់ច្រវាន្រះដូចៗគា្នា, ច្រវា គឺជានិមិត្តរូបន្រការ     
ប្ដ្រជា្ញាចិត្តរបស់យើងដើម្របីធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខ តាមបណោ្តាយដង 

ទន្ល្រម្រគង្គ ។ ច្រវាន្រះដើម្របីអុំទូកកិច្ចប្រតិបត្តិការ ម្រគង្គ-ឡានឆង 
ហើយមានដំណើរទៅមុខកាន់ត្រលឿនខា្លាំងឡើងថ្រមទៀត ។ 
បនា្ទាប់មកសម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រគល់ 
ច្រវាទូកជូនទៅឯកឧត្តម Thongloun Sisolith នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវ 
ដើម្របីបន្តវ្រនរៀបចំកិច្ចប្រជុំន្រះនៅឆ្នាំ២០២០ ។ ឯកឧត្តម Thon-
gloun Sisolith នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវបានប្ត្រជា្ញាចិត្តគាំទ្រចំពោះកិច្ច
ប្រជុំន្រះ និងយល់ព្រមទទួលធ្វើជាមា្ចាស់ផ្ទះន្រកិច្ចប្រជុំនៅឆ្នាំ 
២០២០ ។ 

ដោយឡ្រកនៅក្រកិច្ចប្រជុំកំពូលន្រះ ក៏មានជំនួបពិភាក្រសារវាង
សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ជាមួយប្រមុខដឹកនាំរដា្ឋាភិបាល ដ្រល 
អញ្ជើញចូលរួមផងដ្ររ ។ ឯកឧត្តម ង្វៀន ស៊ុនហ៊្វុក នាយក           
រដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបានជួបជាមួយសម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ដោយ
ម្រដឹកនាំទាំងពីរបានកត់សមា្គាល់ឃើញ រួមគា្នានូវកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចន្រ
ប្រទ្រសទាំងពីរកម្ពុជា-វៀតណាម ដ្រលឆ្នាំ២០១៧ ន្រះមានចំនួន 
៣.៨០០លានដុលា្លារអាម្ររិក ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៦ កើនឡើង 
២៦% ។ ឆ្នាំន្រះវៀតណាមបាននាំចូលផលិតផលកសិកម្មពី 
ប្រទ្រសកម្ពុជាប្រមាណ ១០០០លានដុលា្លារអាម្ររិក ។ ក្នុងជំនួប
ដោយឡ្រកជាមួយលោកឧត្តមស្រនីយ ៍ បែយុទ្ធ ចាន់អូចា           
នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្រ ម្រដឹកនាំទាំងពីរបានកត់សមា្គាល់ឃើញអំពីទំហំ
ពាណិជ្ជកម្មន្រប្រទ្រសទាំងពីរ កម្ពុជា-ថ្រ ឆ្នាំ២០១៧មាន ៥.៥០០ 
លានដុលា្លារ កើនឡើងប្រមាណ ១០% បើធៀបឆ្នាំ២០១៦ ។ ក្នុង 
ជំនួបជាមួយឯកឧត្តម ថងលួង សុីសូលីត ម្រដឹកនាំទាំងពីរបាន
សន្រយាជំរុញធ្វើយា៉ាងណាឲ្រយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទ្រសយើង
ទាំងពីរមានការរឹតបន្តឹងបន្ថ្រមទៀត ដើម្របីចំណងមិត្តភាព សាមគ្គី-
ភាព ក្នុងនាមជាប្រទ្រសភូមិផងរបងជាមួយគា្នា ។

ជោគជ័យន្រកិច្ចប្រជុំកំពូល ម្រគង្គ-ឡានឆង កាន់ត្រជួយលើក 
កម្ពស់កិត្តិយស និងកិត្រយានុភាពន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្រយកាន់
ត្រល្របីល្របាញថ្រមទៀតនៅលើឆកអន្តរជាតិ ៕

 បណា្តាម្រដឹកនាំន្រប្រទ្រសតាមទន្ល្រម្រគង្គក្នុងកិច្ចប្រជុំ 
កំពូលសហប្រតិបត្តិការ ម្រគង្គ-ឡានឆង អញ្ជើញទស្រសនាពិពណ៍
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តបតាមការអញ្ជើញរបស់ សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ 

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឯកឧត្តម 

លី ខឺឈាង នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រសាធារណរដ្ឋន្រប្រជាមានិតចិន       

បានអញ្ជើញមកបំព្រញទស្រសនកិច្ចផ្លូវការនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ពីថ្ង្រទី១០-១១ ខ្រមករា ឆ្នាំ២០១៨ ។ ក្នុងដំណើរទស្រសនកិច្ចន្រះ 

ឯកឧត្តម លី ខឺឈាង បានចូលក្របបង្គំគាល់ពែះករុណា 

ពែះបាទ សម្តែចពែះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី 

ពែះមហាកែសតែនែកម្ពុជា និងបានជួបពិភាក្រសាជាមួយសម្ត្រច

ត្រជោ ហ៊ុន សែន ផងដ្ររ ។

ភាគីទាំងពីរបានផ្លាស់ប្តូរទស្រសនៈគា្នាយា៉ាងសុីជម្រលើទំនាក់ទំនង

ទ្វ្រភាគី និងបញ្ហាតំបន់ និងអន្តរជាតិ ដ្រលជាកង្វល់រួមហើយបាន 

ឯកភាពមតិគា្នាយា៉ាងទូលំទូលាយ ។ ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពមតិ 

គា្នាថ ការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យ និងការ 

អភិវឌ្រឍទំនាក់ទំនង កម្ពុជា-ចិន ឲ្រយកាន់ត្រធំធ្រង និងសុីជម្រ 

គឺស្របទៅតាមបំណងប្រថ្នារួម និងផលប្រយោជន៍ស្នូលរបស់ 

ប្រជាជនទាំងពីរ ហើយបង្កបរិយាកាសអំណោយផលដល់សន្តិភាព 

ស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្រឍនៅក្នុងតំបន់ ។ ភាគីទាំងពីរនឹងបន្តរក្រសា 

ប្រព្រណីកន្លងមក និងឆ្លៀតយកឱកាសខួបអនុស្រសាវរីយ៍លើកទី៦០ 

ន្រការបង្កើតទំនាក់ទំនងកាទូត ដើម្របីពង្រឹងសហគមន៍វាសនារួម 

កម្ពុជា-ចិន ដ្រលមានសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រ ។ ឯកឧត្តម លី 

ខឺឈាង បានថ្ល្រងអំណរអរគុណជាខា្លាំងចំពោះសម្ត្រចអគ្គមហា-

ស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន ដ្រលបានទទួលសា្វាគមន៍ចំពោះរូប

ទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តម លី ខឺឈាង កាន់ត្ជំរុញខ្លាំងកា្លាថ្មទៀត 

កិច្ចសហប្តិបត្តិការភាពដ្គូជាយុទ្ធសាស្ត្គ្ប់ជ្ុងជ្យ

រវាងប្ទ្សទាំងពីរ កម្ពុជា-ចិន

សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតតី្រជោ ហ៊ុន សែន  នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទទួលសា្វាគមន៍យា៉ាងកក់ក្តាដំណើរទស្រសនកិច្ចរបស់
ឯកឧត្តម លី ខឺឈាង នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រសាធារណរដ្ឋន្រប្រជាមានិតចិន នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ឯកឧត្តម និងប្រតិភូយា៉ាងកក់ក្តាជាទីបំផុតហើយក៏បានសំដ្រងនូវ

ស្រចក្តីអបអរសាទរចំពោះការដឹកនាំ ក្នុងនាមជាសហប្រធានន្រ      

កិច្ចប្រជុំកំពូលន្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការម្រគង្គ-ឡានឆង លើកទី២ 

ទទួលបានជោគជ័យយា៉ាងធំធ្រង ។ ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រ្តីបាន 

បន្តថន្រះជាខួបទី៦០ឆ្នាំ ន្រទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជា និងចិន

ហើយដំណើរទស្រសនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមមកកាន់កម្ពុជាព្រលន្រះ គឺ

ដើម្របីជំរុញទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទ្រសទាំងពីរ    ឲ្រយ 

បានកាន់ត្ររឹងមាំនិងខា្លាំងខា្លាឡើងថ្រមទៀត ។ ប្រទ្រសចិននឹងបន្ត

ជួយកម្ពុជាថ្រមទៀត ដើម្របីជំរុញស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្រយកាន់ត្រមានការ

រីកចម្រើន ។ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន ស្រន មានប្រសាសន៍ថ ឆ្នាំន្រះ

ជាឆ្នាំដ៏ពិស្រសមួយជាឆ្នាំខួបទី៦០ ន្រទំនាក់ទំនងការទូតរវាង 

ប្រទ្រសទាំងពីរ ។ ជាការចាប់ផ្តើមជាមួយដំណើរទស្រសនកិច្ចរបស់ 

ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រ្តី លី ខឺឈាង ផង ហើយក៏ជាការចូលរួម 

ធ្វើជាសហប្រធានកចិ្ចប្រជុកំពំលូ ន្រកចិ្ចសហប្រតបិត្តកិារម្រគង្គ- 

ឡានឆងផងដ្ររ ទាំងន្រះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្រយឃើញនូវភាពជាដ្រគូ

ជាយុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់ជ្រុងជ្រយកម្ពុជា-ចិន ។ សម្ត្រចត្រជោបាន 

បន្តថ ប្រទ្រសចិនកំពុងត្រនាំមុខការវិនិយោគនៅកម្ពុជារាប់ទាំង 

គម្រងវិនិយោគ ដ្រលបានចុះហត្ថល្រខានៅព្រលន្រះផងដ្ររ ។   

ចំណ្រកវិស័យទ្រសចរណ៍ភ្ញៀវទ្រសចរចិនក៏កំពុងនាំមុខគ្រ ។     ក្នុង 

ករណីន្រះ ប្រមុខរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានស្នើសុំឲ្រយឯកឧត្តម      

នាយករដ្ឋមន្រ្តីចិនជួយជំរុញទ្រសចរចិនឱ្រយមកកម្ពុជាកាន់ត្រច្រើន

ឡើងផង និងជួយពិចារណានាំស្ករអំពៅច្រញពីកម្ពុជាផង ។ ជាការ 
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ឆ្លើយតប ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រ្តីចិនបានស្នើឱ្រយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង 

ពាណិជ្ជកម្មចិន និងកម្ពុជាបន្តធ្វើការពិភាក្រសាគា្នាលើការនាំស្ករអំពៅ

ច្រញ ។ ចំពោះវិស័យទ្រសចរណ៍ឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍ថ               

ប្រជាជនចិនមានលទ្ធភាពច្រញធ្វើទ្រសចរណ៍ទៅក្រប្រទ្រសបាន

ប្រមាណ ២០០លាននាក់ ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ ដូច្ន្រះត្រឹម ១% ន្រ                   

ទ្រសចរចិនច្រញមកកម្ពុជាក៏បានចំនួនពីរលាននាក់ដ្ររ ។ ភាគី        

ចិនសន្រយាបន្តជួយកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្រឍវិស័យនានាដូចជា ការ 

ដឹកជញ្ជូន ការសន្រសំទឹក ការបោសសមា្អាតមីន ស្រវាអប់រំ និង 

វ្រជ្ជសាស្ត្រ ជំរុញយា៉ាងសកម្មលើការសាងសង់ ពហុកីឡាដា្ឋាន 

មរតកត្រជោ និងអគារមន្ទីរព្រទ្រយមិត្តភាពកម្ពុជា-ចិន នៅភ្នំព្រញ និង 

មន្ទីរព្រទ្រយខ្រត្តត្របូងឃ្មុំ និងគម្រងផ្រស្រងៗទៀតដ្រលពាក់ព័ន្ធជីវភាព

រស់នៅរបស់ប្រជាជន ។ ភាគីទាំងពីរនឹងជំរុញការអនុវត្តអនុស្រសារណៈ

យោគយល់គា្នាស្តីពីការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ហ្រដា្ឋារចនា-

សម្ព័ន្ធគាំទ្រក្រុមហ៊ុន ដ្រលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ និងជឿទុកចិត្តបាន

ក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសំខាន់ៗដូចជា ហ្រដា្ឋា- 

រចនាសម្ព័ន្ធកសិកម្ម ធនធានទឹក និងថម ពលទូរគមនាគមន៍ 

ឧស្រសាហកម្ម និងទ្រសចរណ៍ ជំរុញការសាងសង់ និងប្រតិបត្តិការ

ន្រតំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រសក្រុងព្រះសីហនុ និងចូលរួមយា៉ាងសកម្ម   

ក្នុងការសាងសង់គម្រងផ្លូវល្របឿនលឿន ភ្នំព្រញ-ក្រុងព្រះសីហនុ 

និងអាកាសយានដា្ឋានថ្មីក្នុងខ្រត្តសៀមរាប ។

បនា្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំចង្អៀត និងកិច្ចប្រជុំទ្វ្រភាគីរួចហើយ សម្ត្រច 

អគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន  នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជា-

ណាចក្រកម្ពុជា និងឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រ្តីចិន លី ខឺឈាង 

បានអញ្ជើញជាអធិបតី នៅក្នុងពិធីចុះហត្ថល្រខាលើឯកសារសំខាន់ៗ 

ចំនួន១៩ គឺ:១-អនុស្រសរណៈន្រការយោគយល់គា្នា ស្ដីពីការលើក 

កម្ពស់បន្ថ្រមការអភិវឌ្រឍមជ្រឈមណ្ឌលផ្ទ្ររបច្ច្រកវិទ្រយាកម្ពុជា-ចិន ២- 

អនុស្រសរណៈន្រការយោគយល់គា្នាសម្រប់កិច្ចការប្រតិបត្តិការលើ

ការលើកកម្ពស់គុណភាពផលិតផល ៣-កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីកិច្ច 

សហប្រតិបត្តិការស្រដ្ឋកិច្ច និងបច្ច្រកទ្រស ៤-លិខិតប្ដូរសារស្ដីពី 

គម្រងជួសជុលរាជវាំងនៅអង្គរ ៥-លិខិតប្ដូរសារស្ដីពីការផ្ដល់ជូន

បរិកា្ខារមួយកញ្ចប់ ៦-អនុស្រសារណៈន្រការយោគយល់គា្នាស្ដីពីគម្រង

ដំណើរន្រក្ដីស្រឡាញ់ពីប្រះដូងនៅកម្ពុជា ៧-អនុស្រសារណៈន្រការ

យោគយល់គា្នាស្ដីពីការរៀបចំផ្រនការរួម លើការអភិវឌ្រឍកសិកម្ម 

ទំនើបនៅកម្ពុជា ៨-អនុស្រសារណៈន្រការយោគយល់គា្នាស្តីពីកិច្ច 

សហប្រតិបត្តិការអង្គការស្រវជ្រវដំណាំស្រូវ ៩-កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដី 

ពកីារអនុវត្តគម្រងការបង្កើតមជ្រឈមណ្ឌលបងា្កាត់ និងអភិរក្រសពូជ 

ឈើមានតម្ល្រខ្ពស់នៅកម្ពុជា ១០-កិច្ចព្រមព្រៀងឥណទានសម្របទាន

សម្រប់គម្រងសាងសង់ខ្រស្រអគ្គិសនីតង់ស្រយុងខ្ពស់ ២៣០គីឡូវ៉ុល 

ដំណាក់កាលទី២, ១១-កិច្ចព្រមព្រៀងឥណទានសម្របទានសម្រប់

គម្រងពង្រីក និងលើកកម្រិតផ្លូវជាតិល្រខ៣ (ចោមចៅប្រកគូស 

ក្រុងកំពត), ១២-អនុស្រសារណៈន្រការយោគយល់គា្នាស្តីពីកិច្ចសហ

ប្រត្តិការទៅវិញទៅមក, ១៣-កិច្ចព្រមព្រៀងសម្របទានសម្រប់ 

គម្រងអភិវឌ្រឍន៍ហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវល្របឿនលឿន ភ្នំព្រញ-ខ្រត្ត 

ព្រះសីហនុ, ១៤-កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីវិស័យអប់រំបណ្តុះបណា្តាល 

បច្ច្រកទ្រស និងវិជា្ជាជីវៈ, ១៥-អនុស្រសរណៈន្រការយោគយល់គា្នា 

ស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មអង្ករ, ១៦-កិច្ចសន្រយាសម្រប់គម្រងសាងសង់ 

ខ្រស្របញ្ជូនអគ្គិសនី 500kv ជាឆ្អឹងខ្នងសម្រប់បណា្តាញជាតិ និងភា្ជាប់ 

អនុតំបន់, ១៧-កិច្ចព្រមព្រៀងក្របខណ្ឌស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

ហិរញ្ញប្របទាន សម្រប់គម្រងអាកាសយានដា្ឋានភ្នំព្រញ(ថ្មី)

ប្រទ្រសកម្ពុជា, ១៨-កិច្ចព្រមព្រៀងក្របខណ្ឌស្ដីពីគម្រងបាញ់ 

បង្ហាះផ្កាយរណបត្រជោ១ និង១៩-កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីគម្រង 

វិនិយោគលើការសាងសង់ និងប្រតិបត្តិការកំពង់ផ្រស្ទឹងហាវ ។ 

បនា្ទាប់ពីពិធីចុះហត្ថល្រខា និងប្តូរសាររួមគា្នារួចមក គឺមានការប្រកាស

ជាផ្លូវការនូវគម្រងអភិវឌ្រឍន៍មួយចំនួនដ្រលកម្ពុជាបានសំរ្រចជា

មួយភាគីចិន ដ្រលក្នុងនោះគឺមានគម្រង ១-«ដំណើរន្រក្តី 

ស្រឡាញ់ពីប្រះដូង» នៅកម្ពុជាដ្រលភាគីចិននឹងផ្តល់ការវះកាត់ 

ជួយកុមារកម្ពុជា ដ្រលមានបញ្ហាជំងឺប្រះដូងចំនួន ១០០នាក់ មាន 

រយៈព្រល ៣ឆ្នាំ ២-គម្រងសាងសង់អគារមន្ទីរព្រទ្រយមិត្តភាព 

កម្ពុជា-ចិន (ក្នុងបរិវ្រណមន្ទីរព្រទ្រយព្រះកុសុមៈ) និងមន្ទីរព្រទ្រយ            

ព្រយាបាលជំងឺទូទៅនៅខ្រត្តត្របូងឃ្មុំ ៣-គម្រងប្លង់សា្ថាបត្រយកម្មអាកាស

យានដា្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរ ។

ទស្រសនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តម លី ខឺឈាង នៅព្រះរាជាណាចក្រ

កម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យយា៉ាងព្រញល្រញ និងបានជំរុញឲ្រយកាន់

ត្រខា្លាំងកា្លាថ្រមទៀត នូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដ្រគូជាយុទ្ធ-

សាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រយរវាងប្រទ្រសទាំងពីរ កម្ពុជា-ចិន ៕

សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន  នាយករដ្ឋមន្ត្រី
ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រ្តីចិន លី ខឺឈាង 

បានអញ្ជើញជាអធិបតី នៅក្នុងពិធីចុះហត្ថល្រខា
លើឯកសារសំខាន់ៗ ចំនួន១៩
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ក្នុងខ្រមករា ឆ្នាំ២០១៨ ន្រះ សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ 
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បាន 
អញ្ជើញបន្តចុះជួបជាមួយកម្មករ កម្មការិនី អ្នកធាក់សុីក្លូ អ្នករត់ 
ម៉ូតូឌុប និងសមោ្ពោធនូវសមិទ្ធិធំៗមួយចំនួន ។ ទន្ទឹមន្រះសម្ត្រច            
ត្រជោក៏មានជាសារនយោបាយដ៏មានអត្ថន័យមួយចំនួនផងដ្ររ ។
 ព្រឹកថ្ង្រទី ៣ ខ្រ មករា សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បាន 

អញ្ជើញជួបជាមួយកម្មករ កម្មការិនី ចំនួន ១៣.៥៤៦ នាក់ មកពី 
រោងចក្រចំនួន១៣ ស្ថិតនៅរោងចក្រតំបន់ទួលសង្ក្រ ក្នុងខណ្ឌ 
ប្ញស្រសីក្រវ រាជធានីភ្នំព្រញ។ ក្នុងពិធីន្រះ សម្ត្រចត្រជោបានស្នើឲ្រយ
សា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបន្តយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តនូវអនុសាសន៍ ៨ ចំណ៉ាច 
របស់សម្ត្រច ដ្រលក្នុងនោះរួមមានទី១.ត្រូវអនុវត្តន៍ប្រក់ខ្រអប្របបរិមា 
១៧០ដុលា្លារចាប់ពីថ្ង្រ១ខ្រមករាឆ្នាំ២០១៨តទៅ ទី២.ត្រូវអនុវត្តន៍
ការចុះពិនិត្រយនៅតាមមន្ទីព្រទ្រយរដ្ឋ ចំពោះការពិនិត្រយសុខភាព និង 
ការព្រយាបាល កម្មករ កម្មការិនីរោងចក្ររួមទាំង កីឡាករ កីឡាការិនី 
ក្រុមប្រឹក្រសាភូមិ ឃុំ ដោយមិនគិតថ្ល្រ បូករួមទាំងកម្មករធាក់សុីក្លូផង
ដ្ររ ក៏ត្រូវបានអនុវត្តដូចគា្នា ជាពិស្រសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល 
និងក្រសួងការងារត្រូវធ្វើឲ្រយបានម៉តចត់ ទី៣.ត្រូវអនុវត្តន៍ចំពោះ
ស្រ្តីមានផ្ទ្រពោះសម្រលលកូន នឹងទទួលបានព្រលវ្រលាឈប់ 
សម្រកពីការងាររយៈព្រល ៣ខ្រហើយទទួលបានប្រក់ខ្រ ១២០% 
(៥០% ដោយក្រុមហ៊ុន និង ៧០%ដោយប្រឡាជាតិ) ទី៤.ត្រូវ     
អនុវត្តន៍ចំពោះកម្មការិនីសម្រលបានកូនមា្នាក់ ទទួលថវិកា ៤០    

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សេន នឹងបន្តធ្វើជានាយករដ្ឋមន្តេី
រយៈពេល ២អាណត្តិទៀត

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជួបជាមួយកម្មករ កម្មការិនី មកពី 
រោងចក្រចំនួន១៣ ស្ថិតនៅរោងចក្រតំបន់ទួលសង្ក្រ 

ក្នុងខណ្ឌប្ញស្រសីក្រវ រាជធានីភ្នំព្រញ

មុឺនរៀល និងពិនិត្រយផ្ទ្រពោះដោយឥតគិតថ្ល្រ។ បើសម្រលបានកូន 
ភ្លាះពីរ គឺទទួលបានថវិកា ៨០មុឺនរៀល  បើសម្រលបានកូនបី 
គឺទទួលបានថវិកា ១លាន ២ស្រនរៀល ហើយបូកប្រក់ឧបត្ថម្ភ 
ចនំនួ ៥លានរៀលទៀតព ី   សម្ត្រចត្រជោ  នងិសម្ត្រចកតិ្តពិ្រទឹ្ឋបណ្ឌតិ 
ទី៥.ត្រូវអនុវត្តន៍ការបង់ប្រក់ធានាសុខភាព ដោយចាប់ពីថ្ង្រទី ១ 
ខ្រមករា ឆ្នាំ២០១៨ តទៅកម្មករកម្មការិនីមិនចាំបាច់បង់ទៀតទ្រ 
គឺមា្ចាស់ក្រុមហ៊ុនជាអ្នកបង់ជំនួស ១០០% ទី៦.អនុវត្តន៍តាមដាន 
មើលបញ្ហា ទឹក ភ្លើង គឺត្រូវខិតខំបន្ត តទឹកតភ្លើងដល់ផ្ទះរបស់កម្មករ
នៅឆ្ងាយ ដ្រលមិនទាន់ទៅដល់ឲ្រយបានគ្រប់គ្រន់ឯតម្ល្រផ្ទះជួល 
ដល់កម្មករកម្មការិនីកុំឲ្រយមានការឡើងថ្ល្រក្នុងឆ្នាំ២០១៨ ទី៧.អនុវត្តន៍
ប្រក់សធននិវត្តន៍ចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៩ ទៅកម្មករ កម្មការិនី និង 
ទទួលបានប្រក់ ចូលនិវត្តន៍ (ប្រក់រឺត្រត)។ ដូច្ន្រះក្នុងរយៈព្រល 
១ឆ្នាំ (២០១៨) ត្រូវត្រៀមរៀបចំឲ្រយហើយដើម្របីឲ្រយដំណើរការបាន
ល្អនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៩ នូវរបបសធននិវត្តន៍ន្រះ និងទី៨.ចូលរួម 
បន្តការយកចិត្តទុកដាក់ និងដោះស្រយបញ្ហាផ្រស្រងៗដល់ពលករ 
នៅក្រប្រទ្រស ។ ជួយសម្រួលនូវប្របបទលិខិតបទដា្ឋានផ្លូវច្របាប់
នានា និងដើម្របីទទួលបាននូវលក្ខខណ្ឌការងារល្អប្រសើរ ។
 ថ្ង្រទី៤ ខ្រមករា សម្ត្រចត្រជោបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏

ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុងពិធីសមោ្ពោធអគារព្រយាបាលជំងឺថ្មីមួយទៀតស្ថិតនៅក្នុង
មន្ទីរព្រទ្រយមិត្តភាពខ្ម្ររ-សូវៀត ដ្រលមានកម្ពស់ ៦ជាន់ស្មើនឹង៧៨ 
បន្ទប់មានតម្ល្រប្រមាណ ៣លានដុលា្លារអាម្ររិក។ អគារព្រយាបាល  

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ 
ក្នុងពិធីសមោ្ពោធអគារព្រយាបាលជំងឺថ្មីមួយទៀត

ស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរព្រទ្រយមិត្តភាពខ្ម្ររ-សូវៀត

 គ្រូព្រទ្រយទាំងអស់ត្រូវធ្វើការងារប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងមានក្រមសីលធម៌ខ្ពស់
 អ្នកសារព័ត៌មានមិនត្រូវធ្វើជាចៅក្រមកាត់ស្រចក្តីទ្រ
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ជំងឺថ្មីន្រះមានឈ្មាះថ         «អគារសម្តែចអគ្គមហាសែនាបតី 
តែជោ ហ៊ុន សែន» ។ ក្នុងឱកាសន្រះ សម្ត្រចត្រជោមាន 
ប្រសាសន៍ថ ន្រះជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងវិស័យសុខា-
ភិបាល ដ្រលបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីវឌ្រឍនភាពរបស់កម្ពុជា ក្រមការ 
ដឹកនាំរបស់គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា ។ មានកិច្ចការច្រើនណាស់ 
ដ្រលជាវឌ្រឍនភាពត្រកម៏ានកចិ្ចការច្រើន ដ្ររដ្រលជាបញ្ហាប្រឈម។ 
ឥឡូវន្រះ ហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់សម្រប់បម្រើឲ្រយការដោះស្រយ
នូវសុខមាលភាព របស់ប្រជាជនត្រូវបានបង្កើតឡើងជាតំណាក់ៗ
ដ្រលមានការអភិវឌ្រឍជាបង្គួរ ។ ទោះបីថមានការខ្វះខាតដោយ 
អន្លើ ក៏ប៉ុន្ត្រសម្ត្រចនៅត្រសុំអរគុណចំពោះមន្ត្រីសុខាភិបាល គ្រប់ 
ជាន់ថ្នាក់ បុគ្គលិកសុខាភិបាលគ្រប់ផ្ន្រក គ្រប់ថ្នាក់ទាំងអស់និង      
កោតសរសើរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រងព្រយាបាលជំងឺដល់ប្រជា-
ពលរដ្ឋរបស់យើង ។   

សម្ត្រចប្រមុខរាជរដា្ឋាភិបាលបានបន្តលើកទឹកចិត្តផង និងអំពាវនាវ
ផងដល់បណា្តាគ្រូព្រទ្រយទាំងអស់ឲ្រយធ្វើខ្លួនជាគ្រូព្រទ្រយប្រកបដោយ  
វិជា្ជាជីវៈ និងមានក្រមសីលធម៌ខ្ពស់ចំពោះអ្នកជំងឺ។
 ព្រឹកថ្ង្រ ទី១៣ ខ្រមករា សម្ត្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា

បានអញ្ជើញជួបសំណ្រះសំណាល ព្រមទាំងពិសាអាហារជាមួយ 
បងប្អូនអ្នកធាក់សុីក្លូ ក្នុងរាជធានីភ្នំព្រញចំនួន ៣០៨ នាក់ នៅ 
មជ្រឈមណ្ឌលកោះព្រជ្រ។ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ន្រះសម្ត្រចត្រជោបាន    
ប្រកាសបង្កើតសមាគមមូលនិធិត្រីចក្រយាន។

នៅក្នុងឱកាសប្រកាសបើកជាផ្លូវការនូវ “សមាគមមូលនិធិត្រី 
ចក្រយាន (សុីក្លូ)” ន្រះ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានមាន 
ប្រសាសន៍ថ ថ្ង្រន្រះ គឺជាថ្ង្រចាប់ផ្ដើមដំបូង មិនម្រនគ្រន់ត្រជាថ្ង្រ 
ន្រការប្រកាស ដើម្របីដាក់ឲ្រយដំណើរការ ឬក៏ការបង្កើតនូវមូលនិធិ 
នោះទ្រ ក៏ប៉ុន្ត្រជាថ្ង្រចាប់ផ្ដើមន្រសកម្មភាពមូលនិធិត្រម្ដង ។                 
គោលបំណងសំខាន់ន្រការបង្កើតសមាគមមូលនិធិន្រះឡើង គឺ 
ដើម្របីជួយដល់អ្នកប្រកបរបរធាក់សុីក្លូពិតប្រកដ ។ 

សម្ត្រចត្រជោ ក៏បានពន្រយល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍ន្រការចូលជា 
សមាជិកសមាគមមូលនិធិត្រីចក្រយាន។ អ្នកធាក់សុីក្លូ ត្រូវបាន  

ទទួលនូវអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួន ទី១. ចូលទៅក្រមមូលនិធិ-
សមធម៌ ដើម្របីទទួលបាននូវការពិនិត្រយព្រយាបាលជំងឺ ដោយឥតគិតថ្ល្រ  
នៅតាមមន្ទីព្រទ្រយរដ្ឋទាំងអស់។ ប័ណ្ណសមាជិកន្រះ ត្រូវយកទៅចុះ
បញ្ជីជាមួយប្រឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមរបស់ក្រសួងការងារ ដើម្របី 
ផ្ដល់ទៅឱ្រយការពិនិត្រយព្រយាបាល ដោយមិនគិតថ្ល្រនៅតាមមន្ទីរព្រទ្រយ 
រដ្ឋ ក្រមមូលនិធិសមធម៌ ទី២.ទទួលបានប័ណ្ណមូលនិធិន្រះ គឺ 
ទទួលប្រក់ប្រចាំថ្ង្រ ៧ពាន់រៀល ក្នុងមួយថ្ង្រ  មានន័យថ មូលនិធិ 
នឹងផ្ដល់ជូននូវតម្ល្រ ដ្រលខ្លួនធា្លាប់ជួលសុីក្លូដ្រលយើងសុើបដឹង 
តម្ល្រជួលសុីក្លូនោះ គឺចនោ្លាះពី ១.៧០០ ទៅ ២.០០០រៀល ។ ដូច្ន្រះ 
យើងនឹងផ្ដល់ ២.០០០ រៀល ត្រម្ដង បើទោះបីជាអ្នកនោះមាន 
សុីក្លូខ្លួនឯងក៏ដោយ ក៏យើងចាត់ទុកថ ២.០០០ រៀលន្រះ គឺជា 
ប្រក់ ដើម្របីគាត់ថ្រទាំសុីក្លូ។ ក្រពីនោះយើងផ្តល់ ៥ពាន់រៀល 
សម្រប់មា្នាក់ គឺជាតម្ល្រសម្រប់ទទួលទាន ឬហៅថ ប្រក់បាយ 
ប្រចាំថ្ង្រ ។ សម្ត្រចត្រជោបានបន្តថ ក្រពីផលប្រយោជន៍ខាងលើ 
សមាគមនឹងពិចារណាក្នុងការផ្តល់ការឧបត្តម្ភបន្ថ្រម ជូនបងប្អូនអ្នក 
ធាក់សុីក្លូ ដូចជាក្នុងរដូវបុណ្រយទាន (ចូលឆ្នាំ និងភ្ជុំបិណ្ឌ មរណភាព 
ជាដើម) ។

សម្ត្រចត្រជោ ក៏បានស្នើសុំឱ្រយបងប្អូនអ្នកធាក់សុីក្លូ គោរពច្របាប់ 
ចរាចរណ៍ កុំប្រើប្រស់គ្រឿងស្រវឹង ដើម្របីចៀសវាងគ្រះថ្នាក់ 
ផ្រស្រងៗ និងសូមឲ្រយក្រុមហ៊ុនទ្រសចរណ៍ ជួយទាក់ទាញទ្រសចរ 
បរទ្រស ឱ្រយចូលរួមប្រើប្រស់សុីក្លូ។  ចូលរួមជិះសុីក្លូ ដើម្របីជួយ        
លើកស្ទួយជីវភាពបងប្អូនសុីក្លូ។ សុីក្លូ គឺកាត់បន្ថយការបំពុល បរិសា្ថាន 
ក្នុងទីក្រុង ។
 ព្រឹកថ្ង្រទី១៥ ខ្រមករា សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បាន      

អញ្ជើញជាអធបិតភីាពដខ៏្ពងខ់្ពស ់សមោ្ពោធដាកឲ់្រយប្រើប្រសអ់គារ 
ព្រយាបាលជំងឺមហារីក និងសម្ភពនៅក្នុងមន្ទីរព្រទ្រយកាល់ម៉្រត្រ ។ 
អគារន្រះត្រូវបានប្រសិទ្ធនាម «អគារតែជោសន្តិភាព»។ 

សម្ត្រចត្រជោមានប្រសាសន៍ថ ឆ្នាំ ២០១៨ ត្រូវត្រជាឆ្នាំ 
ដ្រលមានការអភិវឌ្រឍល្អ ព្រះជាឆ្នាំដំណាក់កាលចុងក្រយន្រនីតិ
កាលទី៥ ដើម្របីឈនឆ្ពោះទៅនីតិកាលទី៦ ។ សម្ត្រចត្រជោ 
ក៏បានថ្ល្រងថ ការឈរឈ្មាះជានាយករដ្ឋមន្រ្តីរបស់សម្ត្រចដ្រល
អាចបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២៨ គឺបានន័យថ សម្ត្រចនឹងបន្តធ្វើជា
នាយករដ្ឋមន្រ្តីរយៈព្រល ២អាណត្តិ ទៀត។ សម្ត្រចត្រជោបញ្ជាក់ 
ថ អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្រ្តីគា្មានការកំណត់ទ្រ ព្រះនាយករដ្ឋមន្រ្តី
គបឺ្រជាពលរដ្ឋ ជាអ្នកបោះឆ្នាត ឲ្រយរដ្ឋសភា ។   វាខសុពបី្រធានាធបិត ី
ដ្រលបោះឆ្នាតដោយផ្ទាល់។ សម្ត្រចត្រជោបានកាន់តំណ្រងជា  
នាយករដ្ឋមន្រ្តី ៣៣ ឆ្នាំហើយ ។ ដូចន្រះ បើថ្រម១០ឆ្នាំទៀត ក៏មិន 
ទានច់ាសទ់ៅណាដ្ររ។ សម្ត្រច ត្រជោ ហ៊នុ សែន បានពន្រយលថ់៖ 
«ខ្ញុំបន្តកាន់តំណ្រងរយៈព្រល ១០ ឆ្នាំទៀត គឺក្នុងគោលបំណងអម
ដំណើរជាមួយប្រជាជនកម្ពុជា ដើម្របីចូលទៅឲ្រយកៀកជាមួយនឹង 
ប្រទ្រស ដ្រលមានប្រក់ចំណូលមធ្រយមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០។ 
បើគិតពីអាណត្តិ ន្រសភា ២អាណត្តិ គឺឆ្នាំ២០២៨ ទើបខ្ញុំដកខ្លួន 
ច្រញ ។ ដូចន្រះវាកៀកទៅព្រលវ្រលាមួយដ្រលប្រទ្រសកម្ពុជានឹង

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ជួបសំណ្រះសំណាល
ជាមួយបងប្អូនអ្នកធាក់សុីក្លូ
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កា្លាយជាប្រទ្រស ដ្រលមានប្រក់ចំណូលមធ្រយមកម្រិតខ្ពស់ ហើយ 
មហិច្ឆតារបស់យើង គឺកា្លាយជាប្រទ្រសមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ 
២០៥០។ សម្ត្រចត្រជោជឿជាក់ថ កម្ពុជាធ្វើបានត្រសំខាន់បំផុត 
ត្រូវរក្រសាឲ្រយបាននូវសន្តិភាព និងស្ថិរភាពនយោបាយ ។ 

សម្ត្រចត្រជោបានលើកឡើងថ សម្ត្រចបានដឹកនាំប្រទ្រស 
កម្ពុជា អស់រយៈព្រល ៣៣ ឆ្នាំកន្លងមកន្រះ មិនម្រនធ្វើឡើង             
តាមរយៈការប្រើអាវុធ ឬអំណាចផ្ដាច់ការដូចរបបមុនៗនោះ ឡើយ។ 
សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន សង្កត់ធ្ងន់ថ «រយៈព្រល ៣៣ឆ្នាំ 
មិនម្រនរស់ដោយសារចុងកាណ៉ាង ហើយក៏មិនម្រនរស់ដោយអំពើ
ផ្ដាច់ការដ្ររ។ ផ្ដាច់ការពិតប្រកដគឺ ប៉ុល ពត ប៉ុន្ដ្រ ប៉ុល ពត ក៏រស់ 
បានត្រឹមត្ររយៈព្រល ៣ឆ្នាំ ៨ខ្រ ២០ថ្ង្រ ។ លន់ នល់ ក៏ផ្ដាច់ការ 
ដោយមានការគាំទ្ររបស់កងទ័ពអាម្ររិកទៀតផង ប៉ុន្ដ្រគ្ររស់ត្រឹម 
៥ឆ្នាំ។ សម្រប់ខ្ញុំឆ្លងកាត់នូវព្រលវ្រលាដ៏ លំបាក ដ្រលចាប់ផ្ដើមពី
ការយកជីវិតធ្វើដើមទុន» ។
 ព្រឹកថ្ង្រទី១៨ ខ្រមករា ឆ្នាំ២០១៨ន្រះ សម្ត្រចអគ្គមហា-

ស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់
ក្នុងពិធីសមោ្ពោធដាក់ឲ្រយប្រើប្រស់ជាផ្លូវការនូវឯកសារ “ក្របខណ្ឌ 
គោលនយោបាយជាតិ ស្តីពីមនុស្រសវ័យចាស់ឆ្នាំ ២០១៧-២០៣០” 
នៅវិមានសន្តិភាព។ 

សម្ត្រចប្រមុខរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថ ន្រះ 
ជាកិច្ចការថ្មីមួយដ្រលកម្ពុជា ចាំបាច់ត្រូវគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស ់
បើទោះបីជាកន្លងមកបញ្ហាមនុស្រសចាស់ មិនដ្រលបង្កផលលំបាក
ជាបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរដល់រាជរដា្ឋាភិបាល ហើយក្នុងសង្គមខ្ម្ររមនុស្រស 
ចាស់ ត្រូវបានថ្រទាំក្នុងគ្រួសារ។ មនុស្រសចាស់មានវត្តឤរាមជាទីពឹង
ដ្រលប្រការទាំងន្រះបានកើតមានរាប់សិបជំនាន់មកហើយកី្ត ។ 
ន្រះជាការគិតគូបន្ថ្រមលើតថភាពន្រសង្គមខ្ម្ររយើង ខណៈដ្រល 
ប្រជាជនខ្ម្ររ ត្រងឱ្រយតម្ល្រខ្ពស់ ចំពោះកតញ្ញុតា ពិស្រសរវាងកូនចៅ 
និងឪពុកមា្តាយ, ជីដូនជីតា, សិស្រស និងគ្រូជាដើម ។ ក្នុងសង្គមខ្ម្ររ 
យើង កូនចៅមានកាតព្វកិច្ចជាប្រព្រណីត្រូវធ្វើកិច្ចតបស្នងសង-
គុណចំពោះអ្នកមានគុណ ពិស្រសឪពុកមា្តាយ ដ្រលត្រងមាន 
ព្រហ្មវិហារធម៌ ចំពោះកូនចៅព្រលកូនចៅ នៅក្នុងបន្ទុករបស់ខ្លួន ។ 
ក្នុងនោះដ្ររ សង្គមខ្ម្ររដ្រលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនា ត្រងបង្កឱកាស 
ឱ្រយប្រជាជន ពិស្រសអ្នកមានវ័យចំណាស់ឤចជ្រកកោន, សា្នាក់ 
ឤស្រ័យ, សមាទានសីលជាដើម ក្នុងវត្តឤរាមដោយវត្តឤរាមត្រង
បានផ្តល់ជាជម្រកដ៏ស្ងប់ និងភាពសុខសាន្តសម្រប់មនុស្រសចាស់ ។ 

សម្ត្រចត្រជោបន្តថ ក្នុងសា្មារតីន្រកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចខ្ពស់, ការ 
អភិវឌ្រឍន្រសង្គមជាតិ, កតា្តាសុខសន្តិភាពបានធ្វើឱ្រយរាជរដា្ឋាភិបាល
កាន់ត្រមានឱកាស និងលទ្ធភាពខ្ពស់ចាប់ផ្តើមគិតគូបន្ថ្រមលើ 
ការងារលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពសង្គម ពិស្រសការងារថ្រទាំ 
មនុស្រស ចាស់ ដើម្របីធ្វើឱ្រយសង្គមខ្ម្ររកាន់ត្រមានយន្តការព្រញល្រញ, 
ប្រទាក់ក្រឡានិងមានប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមកាន់ត្ររឹងមាំ ដើម្របីរួម           
ចំណ្រកធានាបាននូវកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយសមធម៌ និង 

បរិយាប័ន្ន ព្រមទាំងស័ក្តិសមជាសង្គមមួយ ដ្រលឱ្រយតម្ល្រលើ               
កតញ្ញុតាផងដ្ររ ។
 រាត្រីថ្ង្រទី២១ ខ្រមករា សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ 

ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងជំនួបជាមួយ
អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានជាង ៣.៤០០ នាក់
ដ្រលន្រះជាជំនួបប្រចាំឆ្នាំលើកទី ២ ។ សម្ត្រចត្រជោបានលើក 
ឡើងថ អ្នកសារព័ត៌មានមិនត្រូវប្រកាន់សា្តាំព្រក ឬឆ្វ្រងព្រកនោះទ្រ
ហើយត្រូវជ្រើសរីសយកភាពជាកណា្តាល ដ្រលគ្រអាចទទួលយក 
បានគ្រប់ៗគា្នា ។ អ្នកកាស្រតក៏មិនត្រូវធ្វើជាចៅក្រមកាត់ស្រចក្តីដ្ររ ។ 
សម្ត្រចត្រជោបន្តថ មានសារព័ត៌មានបីប្រភ្រទដ្រលមិនត្រូវឲ្រយមាន
បន្តទៅទៀតនៅកម្ពុជានោះទ្រ ក្នុងនោះ ទី១.សារព័ត៌មាន  ដ្រលជា 
ប្រភ្រទមា៉ាហ្វីយា៉ាគឺ ដើរគំរាមទារលុយ ។ សារព័ត៌មានប្របន្រះ ត្រូវ
បញ្រឈប់ជាបនា្ទាន់ហើយត្រូវលប់បំបាត់ឲ្រយបាន។ ប្រភ្រទទី២. សារ-
ព័ត៌មានអត់ច្របាប់ មិនគោរពច្របាប់ មិនចុះបញ្ជី និងរតគ់្រចវ្រសមិន 
បង់ពន្ធ។ នៅព្រលមានបញ្ហា គ្របានដើរតួជាអ្នករងគ្រះ ខាង 
នយោបាយបោករដា្ឋាភិបាលរបស់គ្រទៅវិញ។ ក្រសួងព័ត៌មានត្រូវ 
ទទួលខុសត្រូវបញ្ហាន្រះ មិនត្រូវទុកឲ្រយមានទៀតទ្រ ។ ប្រភ្រទទី៣. 
សារព័ត៌មានដ្រលមានត្រឈ្មាះត្រគា្មានសកម្មភាព។

សម្ត្រចត្រជោ ក៏បានសំណូមពរដល់សា្ថាប័នសារព័ត៌មានទាំង 
អស់់ត្រូវដើរតួនាទីជាសា្ថាប័នព័ត៌មានពិត គឺជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងពី 
សង្គមជាតិពិតប្រកដ ។ សូមកុំឲ្រយកញ្ចក់នោះជាកញ្ចក់ដ្រលប្រក    
ធ្លុះផ្រសាយព័ត៌មានមិនពិតពីសង្គម។សា្ថាប័នព័ត៌មានរដ្ឋ និងឯកជន
ត្រូវផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌មានពិតជាមួយនឹងការពន្រយល់ច្របាស់លាស់ទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋឲ្រយបានយល់ជ្រួតជ្របអំពីទិសដៅ និងគោលបំណង 
របស់រាជរដា្ឋាភិបាល ។ សារព័ត៌មានត្រូវច្រះចូលរួមជួយរិះគន់ ដើម្របី 
សា្ថាបនារាល់កំហុសឆ្គងនិងផ្រនការដ្រលបានដាក់ច្រញន្រក្រសួង
សា្ថាប័ននានាដើម្របីធ្វើការក្រលំអរ  មិនម្រនរិះគន់ដើម្របីត្រជាន់ពន្លិច
នោះទ្រ៕ 

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុក
និងមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានក្នុងជំនួបប្រចាំឆ្នាំជាលើកទី២
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នាព្រឹកថ្ង្រទី៤ ខ្រមករា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត                  
ងួន ញុិល សមាជិកគណៈអចិន្ត្រយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល 
គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា អនុប្រធានទី២ រដ្ឋសភា ន្រព្រះរាជា-
ណាចក្រកម្ពុជា និងជាប្រធានក្រុមការងារគណបក្រសថ្នាក់កណា្តាល 
ចុះជួយខ្រត្តកំពង់ធំ បានអនុញាតឱ្រយលោក ម៉ង់ រដា្ឋា និងភរិយា 
ព្រមទាំងកូនតូចៗចំនួន ៥នាក់ រស់នៅភូមិស្រនសិរីមង្គល 
ឃុំក្រយា ស្រុកសន្ទុក ខ្រត្តកំពង់ធំ ដ្រលរងគ្រះដោយភ្លើងឆ្រះ

ផ្ទះទាំងស្រុង ចូលជួបសំណ្រះសំណាលសួរសុខទុក្ខ ព្រមទាំងប្រគល់ផ្ទះសាងសង់រួចមួយខ្នង ទំហំ ៥m x ៦m ម៉ូតូហុងដាទ្រីមសង់ឆ្នាំ២០១៨ ១គ្រឿង 
ថវិកា សមា្ភារៈ ស្របៀងអាហារជាច្រើន តាមការស្នើសុំរបស់សាមីខ្លួន។

ថ្ង្រទី ៤ ខ្រមករា ឆ្នាំ២០១៨ សម្ដ្រចពិជ័យស្រនា ទៀ បាញ់ 

សមាជិកគណៈអចិន្ត្រយ៍ គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្រស

ប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ 

បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូចុះសួរសុខទុក្ខនាយទាហាន នាយ- 

ទាហានរង និងពលទាហាននៅកងឯកភាពយោធភូមិ ភាគទី ១ 

កំពុងឈរជើងតាមតំបន់ព្រំដ្រនកម្ពុជា-ឡាវ ទិសអូរតាងា៉ាវ 

និងអូរអាឡ្រ ខ្រត្តស្ទឹងត្រង។

 ថ្ង្រទី៤ ខ្រមករា ឆ្នាំ២០១៨ លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន សមាជិកា               

គណៈអចិន្ត្រយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា ឧប-

នាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និង 

អធិការកិច្ច តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពសស់ម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន 

នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធី 

សំពះគ្រូ និងសមោ្ពោធពិព័រណ៍ពិស្រស ស្តីពីគ្រឿងអលងា្ការ និងគ្រឿងលំអខ្ម្ររ 

សម័យបុរាណ ៖ សមុច្ច័យវត្ថុពិចិត្រអំពីមាស និងប្រក់ន្រសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជា 

ដ្រលមានរយៈព្រល១ខ្រ គឺចាប់ពីថ្ង្រទី៤ ខ្រមករា ដល់ថ្ង្រទី៣ ខ្រកុម្ភៈ 

ឆ្នាំ២០១៨ ពិធីន្រះបានរៀបចំឡើងនៅសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជា រាជធានីភ្នំព្រញ ។ 

ថ្ង្រទី៧ ខ្រមករា ឆ្នាំ២០១៨ សម្ត្រចចៅហា្វាវាំង គង់ សំអុល 

សមាជិកគណៈអចិន្ត្រយ៍ គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្រស

ប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំង អនុ

ប្រធានអចិន្ត្រយ៍កាកបាទក្រហមកម្ពុជា រួមជាមួយឯកឧត្តម 

លោកជំទាវ សមាជិករាជរដា្ឋាភិបាល តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌល 

កំពង់ឆ្នាំង និងអាជា្ញាធរខ្រត្តកំពង់ឆ្នាំងបានច្រកអំណោយជូន 

ជនពិការចំនួន១០០នាក់ នៅក្នុងសាលាខ្រត្តកំពង់ឆ្នាំង ។

លោកជំទាវក៏បានមានប្រសាសន៍ថ ការដាក់តាំងបងា្ហាញពីវប្របធម៌ និងអរិយធម៌ ក៏ដូចជាសិល្របៈរបស់កម្ពុជាជូនដល់ភ្ញៀវជាតិ និងភ្ញៀវអន្តរជាតិ ដើម្របី 
ទាក់ទាញឲ្រយភ្ញៀវទ្រសចរណ៍បានចូលទស្រសនាកម្ពុជាឲ្រយបានកាន់ត្រច្រើន។ លោកជំទាវក៏បានស្នើដល់អាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ សូមម្រតា្តាថ្ររក្រសា និង
ការពារវត្ថុបុរាណដ៏មានតម្ល្រដ្រលតាំងនៅទីន្រះ ក៏ដូចជាវត្ថុបុរាណជាតិទាំងអស់ឱ្រយបានគង់វង្រស ព្រះវត្ថុទាំងន្រះសុទ្ធត្រមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់ និងមាន    
បារមីសក្តិសិទ្ធជួយប្រះព្រំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើង ឱ្រយបានសុខក្រស្រមក្រសាន្ត ត្រជាក់ត្រជុំ និងមានការអភិវឌ្រឍតរៀងទៅ។
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ថ្ង្រទី១៣ ខ្រមករា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម អឹុម ឈុនលឹម សមាជិក  

គណៈអចិន្ត្រយ៍ គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា 

ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាធម្មនុញ្ញ បានផ្តល់រទ្រះរុញចំនួន១៨ និងថ្នាំ 

ផ្តាសាយមួយក្រះធំ ដល់សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខ្រត្ត មណ្ឌលគិរី 

ដើម្របីអោយសាខាច្រកបន្តដល់ជនពិការនៅក្នុងមូលដា្ឋាន ។

ថ្ង្រទី១៤ ខ្រមករា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ទែព ងន សមាជិក  
គណៈអចិន្ត្រយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្រសប្រជាជន កម្ពុជា 
អនុប្រធានទី ២ព្រឹទ្ធសភា ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញ 
សមោ្ពោធស្រះទឹកសា្តាររួច និងជណ្តើរថ្មីចំនួន២ នៅឃុំជ្រលាស់ 
ស្រុកពញាឮ ខ្រត្តកណា្តាល។ ស្រះទឹកដ្រលសមោ្ពោធដាក់ឲ្រយប្រើ-
ប្រស់ មានបណោ្តាយប្រវ្រង ១០០ម៉្រត្រ ទទឹង១០០ ម៉្រត្រនិងជម្រ 

ថ្ង្រទី១៤ ខ្រមករា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម សមាជិក 

គណៈកមា្មាធកិារកណា្តាលគណបក្រសប្រជាជនកម្ពជុា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉្រ 

និងថមពល និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយមូលដា្ឋាន 

ខ្រត្តពោធិ៍សាត់ បានអញ្ជើញប្រគល់ និងបំពាក់ឯកសណា្ឋានថ្មី ជូន    

ប្រជាការពារចំនួន ២ ២៤៩នាក់មកពីឃុំទាំង ១០ក្នុងស្រុកបាកាន 

ខ្រត្តពោធិសាត់។

ថ្ង្រទី៨ ខ្រ មករា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្រនីយ៍                

មាស សុភា សមាជិកគណៈអចិន្ត្រយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល 

គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា អគ្គម្របញ្ជាការរងន្រកងយោធពលខ្រមរភូមិន្ទ 

និងជាម្របញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបានអញ្ជើញសមោ្ពោធដាក់ឲ្រយប្រើ

ប្រស់ អគារទីបញ្ជាការកងពលតូចថ្មើរជើងល្រខ៤១ យោធភូមិ 

ភាគទី៤ កងទ័ពជើងគោក។

ថ្ង្រទី ១៤ ខ្រមករា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម បែក់ សុខុន សមាជិក
គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា ទ្រសរដ្ឋមន្រ្តី         
រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទ្រស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានអញ្ជើញ
ចុះពិនិត្រយផ្លូវលំមួយខ្រស្រប្រវ្រង ៤២៦ម៉្រត្រ និងច្រកអំណោយដល់ 
ប្រជាជនដ្រលមានជីវភាពលំបាក នៅក្នុងភូមិល្រខ២ ឃុំសា្វាយរលំ 
ស្រុកសា្អាង ខ្រត្តកណា្តាល ។

៧ ម៉្រត្រ ដ្រលជាអំណោយរបស់ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគទី៣។
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ថ្ង្រទី១៤ ខ្រមករា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម វែង សាខុន 

សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល     គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្ត ី

ក្រសួងកសិកម្ម រុកា្ខាប្រមាញ់និងន្រសាទ បានអញ្ជើញសួរសុខទុក្ខ 

សមាជិកសហគមន៍ព្រឈើងា្លាវក្រច់ នៅភូមិ ពូលូង សងា្កាត់រមនា 

ក្រុងស្រនមនោរម្រយ ខ្រត្តមណ្ឌលគីរី ។

ថ្ង្រទី១៣ ខ្រមករា ឆ្នាំ២០១៨  ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង ប្រធានស្តីទី                   
គណៈកម្មការទី ១០ព្រឹទ្ធសភា បានជួបសំណ្រះសំណាលជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្រសា
ស្រុក ម្រឃុំ ភូមិ ប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាល កងរាជអវុធហត្ថឃុំ ប្រជាការពារភូមិ  និងប្រជាពលរដ្ឋ 
សរុបចំនួន ៤៥០នាក់ នៅឃុំគោកត្រប់ ស្រុកកណា្តាលស្ទឹង ខ្រត្តកណា្តាល។  
ឯកឧត្តមបញ្ជាក់ថ ថ្ង្រ០៧ ខ្រមករា ឆ្នាំ១៩៧៩ គឺជាថ្ង្រជ័យជម្នះជាប្រវត្តិសាស្ត្រ 
របស់ប្រជាជនកម្ពុជា ដ្រលបានវាយផ្តួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត          
និងបានបញ្ចប់សម័យកាលដ៏ខ្មាងងឹតបំផុតន្រកម្ពុជា បើកឡើងវិញនូវទំព័រសករាជ 

ថ្មីគឺ ឯករាជ្រយ ស្ររីភាព ប្រជាធិបត្រយ្រយ និងអភិវឌ្រឍន៍សង្គម។ ជ័យជំម្នះ៧មករា ផ្តល់កំណើតទីពីរដល់ជនកម្ពុជា និងបានផ្តល់ស្រចក្តី 
សង្រឃឹមចំពោះអនាគតរបស់ប្រទ្រសជាតិ ន្រះជាសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រដ្រលគា្មានកមា្លាំងណាអាចមកបំភ្ល្របំផ្លើស និងបំផ្លាញបានឡើយ ។

ថ្ង្រទី១៧ ខ្រមករា ឆ្នាំ២០១៨ លោកជំទាវ បាន សែីមុំ 

អ្នកតំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលប៉្រលិន និងជាប្រធានសាខាកាកបាទ  

ក្រហមកម្ពុជាខ្រត្តប៉្រលិន បានដឹកនាំក្រុមការងារនាំយកអំណោយ 

សង្គា្រះបនា្ទាន់ និងសមា្ភារ:ផ្ទះបាយមួយចំនួនជូនដល់គ្រួសារ រងគ្រះ 

ភ្លើងឆ្រះផ្ទះ នៅភូមិដីក្រហម សងា្កាត់អូរតាវ៉ា ក្រុងប៉្រលិន ។

ថ្ង្រទី១៣ ខ្រមករា ឆ្នាំ២០១៨ លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង 

អភិបាលន្រគណៈអភិបាលខ្រត្តកោះកុង បានចុះសួរសុខទុក្ខ លោកគ្រ ូ

អ្នកគ្រូ ក្មួយៗសិស្រសានុសិស្រស និងប្រជាពលរដ្ឋ នៅក្នុង ភូមិកោះកុង 

ក្នងុ ឃុតំ្រពាងំរងូ ស្រកុកោះកងុ នងិបានផ្តលអ់ណំោយ ទកូ នងិមា៉ាសុនី 

ចំនួន ០១ គ្រឿង ជូនដល់សាលាបឋមសិក្រសាកោះកុងក្នុង សម្រប់ 

ដឹកជញ្ជូនសិស្រសានុសិស្រសផងដ្ររ ។

ថ្ង្រទី២៤ ខ្រមករា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ជាវ តាយ សមាជិក 

គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលន្រ 

គណៈអភិបាលខ្រត្តកំពតបានទទួលថវិកាពីសប្របុរសជនមកពីបណា្តា

សហគ្រសឯកជន និងថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនរបស់គណបក្រសប្រជាជន

កម្ពុជាចំនួន ១៣២.៣០០ដុលា្លារ ក្នុងនោះជាការឧបត្ថម្ភផ្ទាល់ពី   

ឯកឧត្តមចំនួន ១០០.០០០ដុលា្លារ ជូនគណៈកមា្មាធិការគណបក្រស 

ប្រជាជនកម្ពុជាខ្រត្តកំពត  ដើម្របីរួមចំណ្រកក្នុងកិច្ចការងារបម្រើប្រជាពលរដ្ឋ។
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ថ្ង្រទី១២ ខ្រមករា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រុមការងារយុវជនគណបក្រស 
ខ្រត្តព្រវ្រង បានប្ររព្ធពិធីបើកសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផល 
ការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ និងលើកទិសដៅឆ្នាំ២០១៨ ក្រម 
អធិបតីភាព ឯកឧត្តម ស សុខា តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលព្រវ្រង  
ឯកឧត្តម សែបោង សារា៉ាត ប្រធានគណៈកមា្មាធិការគណបក្រស 

ថ្ង្រទី៣០ ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមគ្រូឧទ្ទ្រសនាមរបស់ក្រុម 
ការងារ យុវជនគណបក្រសថ្នាក់កណា្តាល ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម 
យស ផានីតា្តា សមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្រសថ្នាក់ 
កណា្តាល បានសហការជាមួយក្រុមការងារគណបក្រសថ្នាក់  
កណា្តាល ចុះជួយស្រុកខ្រសាច់កណា្តាល ដ្រលមានឯកឧត្តមបណ្ឌិត 

ថ្ង្រទី១៨ ខ្រមករា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម កែ ប៊ុនខៀង             
ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្រសថ្នាក់កណា្តាល បានទទួល 
ជួបពិភាក្រសាការងារ ជាមួយគណៈប្រតិភូមជ្រឈិមបក្រសកុម្មុយនីស្ត 
គូបា ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម Juan Carlos Marsan Aguileras 
នៅទីសា្នាក់កណា្តាលរបស់គណបក្រស។

ខ្រត្ត និងឯកឧត្តម កែ ប៊ុនខៀង  ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្រសថ្នាក់កណា្តាល សមាសភាពចូលរួមសន្និបាតសរុបបាន ៤៦៥ រូប ។ 

នាថ្ង្រទី១១ ខ្រមករា ឆ្នាំ២០១៨ កិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារ      
របស់ក្រុមសកម្មជនយុវជនគណបក្រសក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយ 
រដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច ឆ្នាំ២០១៧ និងលើកទិសដៅ 
ការងារឆ្នាំ២០១៨ ក្រម អធិបតីភាពឯកឧត្តម ហួត ហាក់ 
សមាជិកក្រុមការយុវជនគណបក្រសថ្នាក់កណា្តាល ។

អូន ពន្ធ័មុនីរត្ន័ ជាប្រធាន និងក្រុមការងារយុវជនគណបក្រសស្រុកខ្រសាច់កណា្តាល បានរៀបចំបើកវគ្គបណ្តុះបណា្តាលដល់សកម្មជន           
យុវជនគណបក្រសស្រុកខ្រសាច់កណា្តាលចំនួន ១៤៦ នាក់ ស្រី៩៤នាក់ មកពី៩៣ភូមិ និង១៨ឃុំ ។

នៅទី២៤ ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ គណៈកមា្មាធិការគណបក្រស 
ស្រុកលា្វាឯម ខ្រត្តកណា្តាល បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណា្តាលអប់រំន
យោបាយ និងផ្រសព្វផ្រសាយសភាពការណ៍ថ្មីៗនៅកម្ពុជា ដល់ក្រុម 
សកម្មជនយុវជន គណបក្រសស្រុកលា្វាឯម ក្រមអធិបតីភាព ឯ.ឧ 
កៅ ថាច អនុប្រធាន គណៈពង្រឹងស្រុកលា្វាឯម ទទួលបន្ទុក 

ការងារយុវជនស្រុក តំណាង  ឯ.ឧ បណ្ឌិតសភាចារ្រយ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ប្រធានគណៈពង្រឹងស្រុកលា្វាឯម មានសិកា្ខាកាមចូលរួមសរុប១១៩ 
នាក់ ដ្រលជាក្របាលមា៉ាសុីនយុវជន និងក្រុមសកម្មជនយុវជនគណបក្រសមកពី ៨ឃុំ ដោយមានការចូលរួមធ្វើបទឧទ្ទ្រសនាមដោយ  
ក្រុមគ្រូឧទ្ទ្រស របស់ក្រុមការងារយុវជនគណបក្រសថ្នាក់កណា្តាល។

លា្ងាចថ្ង្រទី១៨ ខ្រមករា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម សុខ ឥសាន 

អ្នកនាំពាក្រយគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា បានអនុញ្ញាតឱ្រយក្រុមគ្រូ 

ឧទ្ទ្រស របស់ក្រុមការងារយុវជនថ្នាក់កណា្តាល ដឹកនាំដោយ 

ឯកឧត្តម យស ផានីតា្តា សមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្រស

ថ្នាក់កណា្តាល បានចូលជួបសម្ត្រងការគួរសម និងផ្លាស់ប្តូរបទ 

ពិសធន៍ ដ្រលបានធ្វើឡើងនៅទីសា្នាក់ការកណា្តាលគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា (គ៨៥) ។
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ថ្ង្រទី១២ ខ្រមករា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម  ជាម ច័ន្ទសោភ័ណ 
សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល  និងជាប្រធានក្រុមទទួល 
បន្ទុកតំបន់៣ ន្រក្រុមការងារយុវជនគណបក្រសថ្នាក់កណា្តាល និង
ក្រុមការងារយុវជនគណបក្រសថ្នាក់កណា្តាល បានប្រជុំផ្លាស់ប្តូរ 
បទពិសធន៍ ជាមួយក្រុមការងារយុវជនគណបក្រសខ្រត្តកំពង់ឆ្នាំង 
ពោធិ៍សាត់ បាត់ដំបង និងបនា្ទាយមានជ័យ។

កាលពីព្រឹកថ្ង្រទី០៨ ខ្រមករា ឆ្នាំ២០១៨  នៅឃុំកោះក្រវ 
បានរៀបចំពិធីអបអរសាទរខួបទី៣៩ ន្រ ទិវាជ័យជម្នះ ៧ មករា 
១៩៧៩-៧ មករា ២០១៨ ក្រមអធិបតីភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិត 
ជែុន ថែរា៉ាវ៉ាត សមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្រសថ្នាក់ 
កណា្តាល និងជាអនុប្រធានគណៈពង្រឹងស្រុកលា្វាឯម និងជា 
ប្រធានគណៈពង្រឹងឃុំកោះក្រវ ដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ 

ក្រុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបក្រស នៅក្រ 

ប្រទ្រស បានរៀបចំពិធីមីទ្ទិញអបអរសាទរខួបលើកទី ៣៩ ន្រ 

ទិវាជ័យជំម្នះ ៧ មករា ដ្រលបានប្ររព្ធធ្វើឡើងជាមួយបងប្អូន 

ខ្ម្ររយើងដ្រលទៅរស់នៅក្រប្រទ្រស ជាមួយនឹងក្រុមការងារ

រៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបក្រសនៅទ្វីបអឺរ៉ុប សហរដ្ឋអា-

ម្ររិក អូស្រ្តាលី-ណូវ៉្រលហ្រស្រឡង់ ដោយមានភាពស្និទ្ធសា្នាល 

ជាទីបំផុត ។

រសៀលថ្ង្រទី៣០ ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមការងារយុវជន 

គណបក្រសខ្រត្តព្រវ្រង បានប្ររព្ធពិធីប្រកាសចូលជាសមាជិក

យុវជនគណបក្រសរបស់ស្រុកបាភ្នំចំនួន ១៧៥នាក់ ក្រយពី 

ទទួលបានការសិក្រសា បណ្តុះបណា្តាលវគ្គអប់រំគោលការណ៍គោល- 

នយោបាយរបស់គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជារួចមក ។

កំពត ៖ ថ្ង្រទី៣០ ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ន្រះក្រុមការងារយុវជន 

ស្រុកដងទង់ បានប្រជុំក្របាលមា៉ាសុីនដឹកនាំយុវជនស្រុក ក្រម 

អធិបតីភាព លោក កង ផលា្លា អនុប្រធានក្រុមការងារយុវជន 

គណបក្រសខ្រត្ត និងលោក ឈូក ថន ប្រធានក្រុមការងារយុវជន

គណបក្រសស្រុក ។

 នាព្រឹកថ្ង្រ ទី៣០ ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងិន 

បាណាល់ ប្រធានក្រុមការងារយុវជន    គណបក្រសខ្រត្តព្រវ្រង 

បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុងពីធិបើកវគ្គបណ្តុះបណា្តាល

អប់រំបញ្ជា្របគោលការណ៍       គោលនយោបាយរបស់គណបក្រស 

ដល់យុវជនស្រុកពាមជរ ចំនួន២០៧នាក់ ៕

ដឹកនាំស្រុកលា្វាឯម, លោកស្រីម្រឃុំកោះក្រវ ,ប្រធានភូមិ ,ប្រជាការពារ និងប្រជាពលរដ្ឋ សរុបចំនួន ៦៥០ នាក់ ។
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សមិទ្ធផលសំខាន់ៗមួយចំនួននៃវិស័យសៃដ្ឋកិច្ច

- ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅន្រះ កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទ្រសចរ 
អន្តរជាតិចំនួន ៥,៦លាននាក់ កើនឡើង ១១,៦% បើធៀបនឹង 
ឆ្នាំ២០១៦ ខណៈទ្រសចរចិនមានរហូតដល់ទៅ ១,២លាននាក់ 
កើនឡើង ៤៦% ឈរនៅលំដាប់ល្រខ១ ។ វិស័យទ្រសចរណ៍បាន
បង្កើតការងារដោយផ្ទាល ់ដលប់្រជាពលរដ្ឋកម្ពជុាប្រមាណ ៦២មុនឺ 
នាក់ និងដោយប្រយោលប្រមាណជាង ១លាននាក់ ។ ចំណូល 
ពីវិស័យទ្រសចរណ៍បានកើនដល់ ៣.៨០០លានដុលា្លារ មាន 
កំណើន ១៧% ។ 

- បច្ចុប្របន្ននៅប្រទ្រសកម្ពុជាមានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ចំនួន
១៥ក្រុមហ៊ុន (កម្ពុជាមាន៣ក្រុមហ៊ុន និងចិន មាន១២ក្រុមហ៊ុន) 
ដ្រលបានធ្វើប្រតិបត្តិការហោះហើរទៀងទាត់ (Scheduled Flight) 
ភា្ជាប់រវាងកម្ពុជា-ចិន មាន ចំនួន ១៥៥ជើង ក្នុង១សបា្តាហ៍ និងជើង 
ហោះហើរពិស្រស Charter Flight មានប្រមាណ ៥០ជើង ក្នុងមួយ 
សបា្តាហ៍ ។ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ដ្រលបានចុះបញ្ជីជាក្រុមហ៊ុន    
ដឹកអ្នកដំណើរនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាមានចំនួន៩ ដោយក្នុងនោះ 
មានក្រុមហ៊ុនឧទ្ធមា្ភាគចក្រចំនួន២ និងក្រុមហ៊ុនយន្តហោះសា្លាប 
(Fixed Wing) ចំនួន៧ក្រុមហ៊ុន ។

- ចំណូលសុទ្ធ (Net revenue) ន្រពន្ធគយសម្រច បានជាង 
៧.៦៦២ប៊ីលានរៀល ស្មើនឹងជាង ១.៩០១លានដុលា្លារ អាម្ររិក 
ត្រូវជាប្រមាណ ១០៤,៥% ន្រផ្រនការដ្រលកំណត់ដោយច្របាប់      
ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រប់ការគ្រប់គ្រងប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ ។ តួល្រខ ន្រះ 
បងា្ហាញពីកំណើនប្រមាណ ១០,៤% ធៀបនឹងលទ្ធផលចំណូល 
ឆ្នាំ២០១៦ ។

- ចំណូលពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភ្រទ ដ្រលអគ្គនាយកដា្ឋានពន្ធដារ 
ប្រមូលបាន សរុបចំនួន ៧.៧៥៤,៨១ ពាន់លានរៀល (ប្រមាណ 
ជា១.៩៣៨,៧១ លានដុលា្លារអាម្ររិក) ស្មើនឹង១១៣% ន្រផ្រនការ 
និងបានបំព្រញប្របបទសលាកបត្របង់ចូលថវិកាជាតិបានចំនួន 
៧.៦៨៦,៨៦ ពាន់លានរៀល (ប្រមាណ១.៩២១,៧១លានដុលា្លារ
អាម្ររិក) ស្មើនឹង១១២% ន្រផ្រនការ ។ ប្រសិនបើធៀបនឹង 

ឆ្នាំ២០១៦ ឃើញថការប្រមូលចំណូលពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភ្រទ 
សម្រប់ឆ្នាំ២០១៧ មានការកើនឡើងចំនួន ១.៦៧៦,៣៦ ពាន់ 
លានរៀល (ប្រមាណ៤១៩,០៩ លានដុលា្លារ) ស្មើនឹង ២៧. ៨៩%។

- ឆ្នាំ២០១៧ ចំណូលដ្រលទទួលបានពីការលក់ប័ណ្ណទស្រសនា 
រមណយីដា្ឋានអង្គរមានចនំនួ ១០១.៩៧៦.៤៣៩ដុលា្លារ ។ ចនំនួភ្ញៀវ 
ចូលទស្រសនាមានចំនួន ២.៤៥៧.០២៣នាក់ កើនឡើងជាង 
ឆ្នាំ២០១៦ ចំនួន១១,៨២% ។ ឧបត្ថម្ភមូលនិធិមន្ទីរព្រទ្រយគន្ធបុបា្ផា
ក្នុងរយៈព្រល១១ខ្រ មានទឹកប្រក់ចំនួន ៤.៣៣៩.៩៦៤ដុលា្លារ ។ 
ដោយឡ្រកក្នុងខ្រធ្នូ ន្រះការលក់ប័ណទស្រសនារមណីដា្ឋានអង្គរទទួល
បានចំណូល ១២.៣១៥.១៩៨ដុលា្លារ កើនឡើង ៧១,៩៧% 
បើធៀបរយៈព្រលដូចគា្នាឆ្នាំមុន ក្នុងនោះភ្ញៀវចូល ទស្រសនាមាន ចំនួន 
២៦៧.២១៩នាក់ ។

- ការងារប្រមូលផលស្រូវរដូវវស្រសា រហូតមកដល់ព្រលន្រះ 
សម្រចបានចំនួន ២.៦២៩.៦០៤ហ.ត លើផ្ទ្រដីអនុវត្តសរុប 
២.៦៥៧.៧៦៨ហ.ត ដោយទទួលបានបរិមាណផលសរុបចំនួន 
៨.០១៧.៨៣៣តោន លើសឆ្នាំមុន ៤៦២. ២៨៤តោន ។ ទិន្នផល 
គិតជាមធ្រយម ៣,០៤៩តោន/ហ.ត លើសឆ្នាំមុន ១០៣គក្រ/ហ.ត 
។ ល្របឿនការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវប្រំង ឆ្នាំ២០១៧-២០១៨ 
លទ្ធផលភ្ជួររាស់រៀបចំដីសម្រចបានចំនួន ៤៧២.៨៨៥ ហ.ត           
ក្នុងនោះភ្ជួររាស់ដោយគោក្របីចំនួន ១១.២៩០ហ.ត ស្មើនឹង 
២,៣៩% និងដោយគ្រឿងយន្តចំនួន ៤៦១.៥៩៥ហ.ត ស្មើនឹង 
៩៧,៦១% តិចជាងឆ្នាំមុន ៣.៩១៦ហ.ត ។ សាបបានសរុបចំនួន 
៤៥០ហ.ត តិចជាងឆ្នាំមុនចំនួន ៣០ហ.ត ស្ទូងនិងព្រះសម្រច 
បានចំនួន ៤១៩.៦៧០ហ.ត ស្មើនឹង ៩៤,៦១% ន្រផ្រនការ 
៤៤៣.៦០០ហ.ត លើសឆ្នាំមុន ១៣០ហ.ត ។ ល្របឿនការងារប្រមូល
ផលស្រូវរដូវប្រំង ឆ្នាំ២០១៧-២០១៨ រហូតមកដល់ព្រលន្រះ 
សម្រចបានចំនួន ២១.៦៣២ហ.ត លើផ្ទ្រដីអនុវត្តសរុប 
៤១៩.៦៧០ហ.ត ដោយទទួលបានបរិមាណផលសរុបចំនួន 
៩០.៧៨០ តោន លើសឆ្នាំមុន ៥៦.៧២៧តោន ។ ទិន្នផលគិតជា 
មធ្រយម ៤,១៩៧តោន/ហ.ត ។

- ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ទិន្នផលស្រូវកម្ពុជានឹងទទួលបានក្នុងរង្វង់ 
១០,២៧លានតោន បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៦ ទទួលបាន ៩,៨២ 
លានតោន ។

-    ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ការនាំច្រញអង្កររបស់កម្ពុជាសម្រចបាន
ជាង ៦៣,៥មុឺនតោន កើនឡើងជិត ១០មុឺនតោន ស្មើនឹងប្រមាណ 
១៧% បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៦ ដោយបាននាំច្រញទៅកាន់ប្រទ្រស 
ចំនួន៦៣ ក្នុងនោះប្រទ្រសចិនឈរ លំដាប់ល្រខ១ ។

- កម្ពុជាបាននាំច្រញជ័រកស៊ូ ១៨៨.៨៣២តោន ដ្រលតម្ល្រ 
ជាមធ្រយមក្នុង១តោន ១.៥៨៦ដុលា្លារ ទទួលចំណូលសរុបចំនួន 
២៩៩.៤៨៧.៥៥២ដុលា្លារអាម្ររិក ។ បច្ចុប្របន្នប្រទ្រសកម្ពុជាមាន



qñaMTI 17 elx 200 Exmkra qñaM 2018 TsSnavdþI RbCaCn 25

ផ្ទ្រដីចកំារកស៊ូសរុបមានជាង ៤៣៦.៣៣៩ហិកតា ដ្រលក្នងុនោះ 
ផ្ទ្រដីចៀរជ័រមានចំនួន ១៧០.២៣០ហិកតា ស្មើនឹង ៣៩,០១% 
និងផ្ទ្រដីថ្រទាំមានចំនួន ២៦៦.១០៩ហិកតា ស្មើនឹង ៦០,៩៨% ។ 
នៅឆ្នាំ២០១៦ កន្លងទៅ កម្ពុជាបាននាំច្រញជ័រកស៊ូ បានជាង 
១៤មុឺនតោន ទទួលបានទឹកប្រក់ជាង ១៨០លានដុលា្លារ ។ កស៊ូ
កម្ពុជាបាននាំច្រញទៅកាន់ប្រទ្រសចិន វៀតណាម សង្ហឹបុរី និង 
មា៉ាឡ្រសុី ។

- ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ការនាំច្រញទំនិញតាមប្រព័ន្ធអនុគ្រះពាណិជ្ជ-
កម្មមានទឹកប្រក់ ៩.៥៥៩.២៧១.០៦៦ដុលា្លារ បើធៀបនឹង 
ឆ្នាំ២០១៦ ដ្រលមានទឹកប្រក់សរុបត្រឹមត្រ ៨.០១៧.៩៧៧. 
៣៨១ដុលា្លារ មានការកើនឡើង ១៩,២២% ។ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 
បានផ្តល់អាជា្ញាប័ណ្ណនាំចូលមានទឹកប្រក់ចំនួន ២.០៨៧.៨៤៤, 
០៨ដលុា្លារ បើធៀបនងឹឆ្នា២ំ០១៦ មានទកឹប្រកស់របុ ៤៧៩.៤៤៥, 
៦៨ដុលា្លារ កើនឡើងចំនួន ៣៣៥,៤៧% ។ អាជា្ញាប័ណ្ណនាំច្រញមាន
ទឹកប្រក់សរុប ៩.១២៣.៣៩៧,៧១ដុលា្លារ ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៦ 
ដ្រលមានទឹកប្រក់សរុប ៦.៦៤៧.៣៣១.៨៨ដុលា្លារ មានការ 
កើនឡើង ៣៧,២៥% ។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ន្រះដ្ររ ក្រសួងពាណិជ្ជ-
កម្មបានខិតខំកៀរគរចំណូលបង់ចូលថវិកាជាតិបានប្រមាណ ២២០. 
១៦០.៩៩២.០១៨រៀល ស្មើនឹងជាង ៥៤លានដុលា្លារ ។

- ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅ កំពង់ផ្រស្វ័យតភ្នំព្រញមានទំនិញ 
ឆ្លងកាត់ជាង ២,៧លានតោន  កើតឡើង ១៤% នាវាឆ្លងកាត់ 
១.៦៧៦គ្រឿង ថយចុះ ០,១៨% អ្នកដំណើរបរទ្រស និងទ្រសចរ 
ឆ្លងកាត់មានជាង ២,៦មុឺននាក់ កើនឡើង ៦% កុងតឺន័រឆ្លងកាត់ 
មានជាង ១៨,៤មុឺន TEUs កើនឡើង ២២% ហើយចំណូលសរុប 
ដ្រលទទួលបានប្រមាណ ៧៥ពាន់លានរៀល ឬប្រមាណ ១៨លាន 
ដុលា្លារ កើនឡើង ១៤% ធៀបនឹង២០១៦ ។ កំពង់ផ្រស្វយ័ត               
ក្រុងព្រះសីហនុមានទំនិញឆ្លងកាត់សរុបជាង ៤,៣លាន តោន 
កើនឡើង ៦,៥៥% នាវាឆ្លងកាត់ ១.៣០០គ្រឿង ថយចុះ ១,៦៦% 
កុងតឺន័រឆ្លងកាត់ជាង ៤៥មុឺន TEUs កើនឡើង ១៤% បើធៀប 
នឹង២០១៦ រកចំណូលបានជាង ៥២លានដុលា្លារ កើនឡើង 
១៦,៨០% ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៦ ។

- ការផ្គតផ់្គងថ់មពលអគ្គសិនរីបសក់ម្ពជុាសម្រចបាន ៦,៥ពាន ់
គីឡូវា៉ាត់មោ៉ាង ស្មើនឹងប្រហ្រល ៨០% ន្រការផ្គត់ផ្គង់សរុប ។ កំណើន
ន្រះទទួលបានយា៉ាងច្រើនពីប្រតិបត្តិការរោងចក្រថមពលដើរដោយ
ធ្រយូងថ្ម និងទំនប់វារីអគ្គិសនី ។ ក្នុងចំណោមប្រភពផ្គត់ផ្គង់សរុប 
គឺថមពល ៣៩,៧៣% បានមកពីការដុតធ្រយូងថ្ម ៣៣,៧២% 
បានមក ពីវារីអគ្គិសនី ៥,៣៣% បានមកពីការដុតប្រង ០,៨០% 
បានមកពីថមពលកកើតឡើងវិញ និង០,២% ទៀតបាន មកពី 
ប្រភពផ្ទាល់របស់ឧស្រសាហកម្ម និងអ្នកច្រកចាយ ។ កម្ពុជាបាន 
នាំចូលថមពលចំនួន ១,៦៥ពាន់លាន គីឡូវា៉ាត់ មោ៉ាង ពីប្រទ្រសថ្រ 
វៀតណាម និងឡាវ ដ្រលស្មើនឹង ២០% ន្រការផ្គត់ផ្គង់សរុប ។ 
អជា្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាបានផ្គត់ ផ្គង់ថមពលដល់ ១៤.១៦៨ភូមិ 
ស្មើនឹង ៨១% និង ៣,៣លាន លំនៅដា្ឋាន ស្មើនឹង ៦៨,៥% ។ 

- ក្រសួងរៀបចំដ្រនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់បានប្រមូល 

ចំណូលចូលថវិកាជាតិសរុបចំនួនជាង ៣៧១ពាន់លានរៀល 
ស្មើនឹងប្រមាណជាង ៩២លានដុលា្លារអាម្ររិក ដោយគិតទាំងចំណូល
ពីការផ្ទ្ររអចលនទ្រព្រយកើនឡើង ២១លានដុលា្លារ ធៀបនឹង 
ឆ្នាំ២០១៦ ។ ការអភិវឌ្រឍវិស័យសំណង់ទុនវិនិយោគមានចំនួន 
៦.៤០០លានដុលា្លារអាម្ររិក កើនឡើងជិត ២២% ធៀបនឹង 
ឆ្នាំ២០១៦ ផ្តល់ការងារធ្វើប្រចាំថ្ង្រជូនយុវជនប្រមាណ ២០មុឺននាក់ ។ 
ប្រកាសតំបន់វិនិច្ឆ័យតាមភូមិនៅទូទាំងប្រទ្រស ដើម្របីពន្លឿនការ
ចុះបញ្ជីដីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ ដ្រលបច្ចុប្របន្នសម្រចបាន ៦៦,៤%  
ន្រក្របាលដីបា៉ាន់សា្មានសរុបចំនួនប្រមាណ ៧លានក្របាលដី ។

- ក្រសួងសាធារណការបានចុះបញ្ជីយានជំនិះសរុបចំនួន ៤២៣. 
៦៥២គ្រឿង ក្នុងនោះទោចក្រយានយន្តមានចំនួន ៣៦៥.៣៤៣ 
គ្រឿង និងរថយន្តគ្រប់ប្រភ្រទចំនួន ៥៩.៣០៩គ្រឿង ។ ប័ណ្ណ 
បើកបររថយន្តត្រូវបានផ្តល់ជាង ៩មុឺនប័ណ្ណ និងពន្រយាប័ណ្ណបើកបរ 
បាន ២៣.៨៦៥ប័ណ្ណ ។ 

ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-អាមេរិក
តួល្រខពីការិយាល័យសិ្ថតិន្រក្រសួងការបរទ្រសអាម្ររិក បាន 

ឲ្រយដឹងថ ពាណិជ្ជកម្មសរុបកម្ពុជានិងអាម្ររិកក្នុងរយៈព្រល១១ខ្រ
ឆ្នាំ២០១៧ មានទំហំ ៣.១៨៧ លានដុលា្លារ គឺមានការកើនឡើង 
ប្រមាណ ០,៣៨ % ធៀបនឹង ៣ ១៧៥ លានដុលា្លារដ្រលប្រទ្រស
ទាំងបានសម្រចបានកាលពីឆ្នាំ២០១៦។ ក្នុងន្រះកម្ពុជានាំច្រញ
ទៅអាម្ររិកនៅក្នុងរយៈព្រល ១១ ខ្រ ឆ្នាំ២០១៧ មានទំហំ ២ ៨២៦ 
លានដុលា្លារកើនឡើង០,៤១% ធៀបនឹង តម្ល្រ ព្រញមួយឆ្នាំ ២០១៦ 
ដ្រលមាន ២ ៨១៤,៣លានដុលា្លារ ។ ដោយឡ្រកទំហំដ្រលអាម្ររិក
នាំច្រញមកកម្ពុជាវិញ នៅក្នុងរយៈព្រលដូចគា្នាមាន តម្ល្រ ៣៦១,៣ 
លានដុលា្លារ កើន ០,១៦ % ធៀបនឹង ៣៦០,៧ លានដុលា្លារ នៅក្នុង       
រយៈព្រល ១២ ខ្រ ឆ្នាំ២០១៦ ។ 

ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-ជប៉ុន
 តួល្រខពីការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មក្រប្រទ្រសជប៉ុនបានបងា្ហាញ

ថ ក្នុងរយៈព្រល ១១ ខ្រឆ្នាំ២០១៧ កម្ពុជានាំច្រញទៅជប៉ុន 
មានតម្ល្រប្រមាណ ១ ១៥៨ លានដុលា្លារអាម្ររិកគឺកើនឡើង 
ប្រមាណ០,២%។ ចំណ្រកជប៉ុននាំច្រញមកកម្ពុជាក្នុងរយៈព្រល 
ដូចគា្នាមានទំហំ ៣១៩,២ លានដុលា្លារ គឺកើនឡើង ប្រមាណ               
០,១ % ៕
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ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ កន្លងមកន្រះ ក្រមការដឹកនាំរបសស់ម្ដ្រច 
អគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជា-
ណាចក្រកម្ពុជា បានធ្វើឲ្រយវិស័យពាណិជ្ជកម្មកាន់ត្រមានភាព 
រីកចម្រើនថ្រមទៀត និងបានរួមចំណ្រកយា៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្រឍ
ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ។ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានជំរុញការធ្វើកំណ្រទម្រង់ 
លើច្រើនផ្ន្រក និងច្រើនវិស័យក្នុងគោលដៅជំរុញការងារគ្រប់គ្រង 
រដ្ឋបាលហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងយន្តការការងារឱ្រយកាន់ត្រមាន 
ប្រសិទ្ធភាព និងសុីជម្រ ពង្រឹងរបៀបរបបការងាររបសម់ន្រ្តីរាជ-
ការក្រមឱវាទ ចូលរួមអនុវត្តន៍កាតព្វកិច្ច និងផ្រនការសកម្មភាព   
ច្របាស់លាស់ក្នុងការបំព្រញការងារប្រចាំថ្ង្រ ។

មានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងារពាណិជ្ជ-
កម្មឆ្នាំ២០១៧ និងទិសដៅអនុវត្តន៍ការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំ ២០១៨ 
កាលពីថ្ង្រទី២៨ ខ្រធ្នូ កន្លងទៅ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 
បា៉ាន សូរស័ក្តិ បានបញ្ជាក់ថ៖ ដើម្របីជំរុញការផ្តល់ស្រវាពាណិជ្ជ-
កម្មជូនវិស័យឯកជនប្រកបដោយតមា្លាភាព ក្រសួងបានដាក់ឲ្រយ 
ដំណើរការនូវការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន/សហគ្រស ការស្នើសុំមា៉ាក 
ពាណិជ្ជកម្ម ការច្រញវិញ្ញាបនបត្រប្រភពដើមទំនិញ ការទូទាត់ 
កម្រស្រវាតាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម និងកំពុងតភា្ជាប់ប្រព័ន្ធស្វ័យ
ប្រវត្តិកម្មទាំងន្រះជាមួយសា្ថាប័នគយ និងពន្ធដារកម្ពុជា ដើម្របីកាត់
បន្ថយការតម្រូវឯកសារជាន់គា្នារវាងក្រសួង-សា្ថាប័នរដ្ឋកាត់បន្ថយ 
ព្រលវ្រលា និងការចំណាយមិនផ្លូវការ ។ ក្នុងការកសាងបរិយាកាស
អាជីវកម្មថ្មីមួយប្រកបដោយសង្គតិភាពនិងបរិយាប័ន្ន ជាពិស្រស
ដើម្របីនាំយកស្រវាសាធារណៈឲ្រយទៅកៀកនឹងដ្រប្រជាជន ក្រសួង
ពាណិជ្ជកម្មបានធ្វើប្រតិភូកម្ម និងផ្ទ្ររសិទ្ធិការងារមួយចំនួនជូនមន្ទីរ
ពាណិជ្ជកម្មរាជធានី-ខ្រត្ត ដ្រលជារដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិជា 
ដំណាក់ៗ ។ ឯកឧត្តម បា៉ាន សូរស័ក្តិ លើកឡើងបន្តថ ក្នុង              
ទិសដៅពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយអន្តរជាតិឲ្រយកាន់ត្រ 
រឹងមាំ ក៏ដូចជាដើម្របីជំរុញការនាំច្រញទំនិញពីកម្ពុជា ក្រសួងបាន 
ចូលរួម និងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មទាំងក្នុង និង 

ក្រប្រទ្រសបានជាច្រើនលើកច្រើនសារ ។ ភា្ជាប់ជាមួយព្រឹត្តិការ
ណ៍ពិព័រណ៍ទាំងនោះ ក្រសួងក៏បានរៀបចំវ្រទិកាពាណិជ្ជកម្ម និង 
វិនិយោគជាច្រើនផងដ្ររ ដើម្របីផ្រសព្វផ្រសាយជូនវិនិយោគិន និងធុរជន
បរទ្រសឲ្រយបានយល់ពីគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ 
របស់កម្ពុជា ។ តាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានឲ្រយ
ដឹងថ ការនាំច្រញទំនិញតាមប្រព័ន្ធអនុគ្រះពាណិជ្ជកម្មមានទឹក
ប្រក់ចំនួន ៩.៥៥៩.២៧១.០៦៦ដុលា្លារអាម្ររិក បើធៀបនឹង 
ឆ្នាំ២០១៦ កន្លងទៅ ដ្រលមានទឹកប្រក់សរុប ៨.០១៧.៩៧៧. 
៣៨១ដុលា្លារនោះ ឃើញថមានការកើន ឡើងចំនួន១៩,២២% ។

ក្រសួងក៏បានផ្តល់អាជា្ញាប័ណ្ណនាំចូលមានទឹកប្រក់សរុបចំនួន 
២.០៨៧.៨៤៤,០៨ដុលា្លារ បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៦មានទឹកប្រក់
សរុបចំនួន ៤៧៩.៤៤៥,៦៨ដុលា្លារ កើនឡើងចំនួន ៣៣៥,៤៧% ។ 
អាជា្ញាប័ណ្ណនាំច្រញមានទឹកប្រក់សរុបជិត ៩.១២៣.៣៩៧,៧១ 
ដុលា្លារ ប្រៀបធៀបឆ្នាំកន្លងទៅមានការកើនឡើង ៣៧,២៥% ។    
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏បានខិតខំកៀរគរចំណូលបង់ចូលថវិកាជាតិ
បានប្រមាណ ៥៤លានដុលា្លារអាម្ររិក ។ ឯកឧត្តម បា៉ាន សូរស័ក្តិ 
រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានលើកឡើងថ ក្រសួងបាននឹងកំពុង
អនុវត្តន៍យា៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ក្នុងបំណងលើកស្ទួយកំរិតជីវភាព
ប្រជាជន និងមូលដា្ឋានជំរុញការអភិវឌ្រឍន៍ផលិតផលដ្រលមានស្រប់ 
និងរៀបចំគោលនយោបាយអភិវឌ្រឍន៍ផលិតផលថ្មីៗដូចជា អង្ករ 
ដំឡូងមី ម្រច ជាដើម ដើម្របីធ្វើព្រឹត្តិកម្ម និងជំរុញការនាំច្រញផលិត
ផលសកា្តានុពលរួមមាន៖ សា្វាយ ច្រក ស្ករស ស្ករតោ្នាត សូត្រ 
អំពៅ។ល។ ចំពោះទិសដៅការងារនាំច្រញ-នាំចូលពាណិជ្ជកម្ម 
នៅឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តីបានបញ្ជាក់ថ ក្រសួង 
នឹងបន្តសហការ និងចូលរួមចុះអង្ក្រតប្រភពដើមទំនិញជាមួយគយ 
ក្រុមការងារចុះអង្ក្រតនានា ន្រប្រទ្រសផ្តល់ភាពអនុគ្រះពាណិជ្ជ-
កម្ម និងបន្តសហការជាមួយសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរៀបចំតភា្ជាប់ប្រព័ន្ធ        
ស័្វយប្រវត្តិកម្មវិញ្ញានបត្របញ្ជាក់ប្រភពដើមទំនិញទម្រង់ឌី (D) ទៅ 
ក្នុងបញ្ជរត្រមួយជាតិ និងឈនទៅការភា្ជាប់បញ្ជរត្រមួយអាសា៊ាន     
ក៏ដូចជាបន្តថ្រទាំក្រលម្អប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់
ប្រភពដើមទំនិញជាដើម ។ ឯកឧត្តម បា៉ាន សូរស័ក្តិ បានបន្ដ 
ទៀតថ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បាននិងកំពុងអនុវត្តន៍យា៉ាងយកចិត្ត 
ទុកដាក់ចំពោះការជំរុញ ការអនុវត្តគោលនយោបាយ អភិវឌ្រឍន៍ 
ពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទ្រស ការអភិវឌ្រឍផលិតផលតាមមុខទំនិញនីមួយៗ 
ការងារគ្រប់គ្រងគុណភាព និងសុវត្ថិភាពទំនិញ ការងារស្ថិរភាព 
ថ្ល្រទំនិញ និងគ្រប់គ្រងអតិផរណាទំនិញនៅលើទីផ្រសារ ក្នុងគោល     
បំណងលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពប្រជាជននៅមូលដា្ឋាន ជាពិស្រស 
អ្នកផលិត និងអ្នកដាំដុះ ។ ក្រពីន្រះក្រសួងបានខិតខំបំព្រញ             
ការងារយា៉ាងសកម្មក្នុងការថ្ររក្រសាទីផ្រសារដ្រលមានស្រប់ និង 
ពង្រីកទីផ្រសារថ្មីៗបន្ថ្រម តាមរយៈលើកទឹកចិត្តដល់វិស័យឯកជនឱ្រយ

ឯកឧត្តម បា៉ាន សូរស័ក្តិ  អញ្ជើញចូលរួមក្នុងវ្រទិកាស្រូវអង្គរលើកទី៦ 

ពង្រឹងយន្តការការងារឲ្រយកាន់ត្រមានប្រសិទ្ធភាព 

និងស៊ីជម្រ ធ្វើឲ្រយវិស័យពាណិជ្ជកម្មមានការរីកចម្រើនខ្លាំង
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សមិទ្ធផលដ៏សំខាន់ដែលបានមកពីការពងែឹងកិច្ចគាំពារបរិស្ថាន 
ការគែប់គែងធនធានធម្មជាតិ និងការអភិវឌែឍដោយចីរភាព

នៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដា្ឋាភិបាលនីតិកាលទី ៥ 
នៅរដ្ឋសភា បានកំណត់ច្របាស់ក្នុងកិច្ចខិតខំ ថ្ររក្រសាការពារបរិសា្ថាន
ដើម្របីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនទូទៅទាំងក្នុងព្រលបច្ចុប្របន្ន និង 
ព្រលអនាគតព្រមទាំង ដើម្របីធានាដល់ការលូតលាស់ន្រសង្គម- 
ស្រដ្ឋកិច្ចសុខមាលភាពសាធារណៈ ។ ជាស្រនាធិការឲ្រយរាជរដា្ឋា-
ភិបាល ក្រសួងបរិសា្ថានក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងការអនុវត្ត 
ច្របាប់ស្តីពីបរិសា្ថាន ថ្ររក្រសាបានតំបន់ការពារធម្មជាតិ ទប់សា្កាត់បាន
រាល់សកម្មភាពបានបំផ្លាញគុណភាពបរិសា្ថាន និងបញ្ចៀសគ្រះ 
មហន្តរាយនានា ។ ជាក់ស្ត្រងនៅ ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ដ្រលជាឆ្នាំ               
ទី៤ ន្រការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដា្ឋាភិបាល ក្រសួង 
បរិសា្ថានបានធ្វើឲ្រយ សម្រចនូវជោគជ័យធំៗជាច្រើន ជាពិស្រស     
បានធ្វើឲ្រយមានការផ្លាស់ប្តូរនូវឥរិយាបថរបស់សាធារណៈជន លើ 
កិច្ចគាំពារបរិសា្ថាន ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ ការអភិរក្រសជីវៈ 
ចម្រុះ និងការអភិវឌ្រឍដោយចីរភាព ។

នៅក្នុងសន្និបាតបូលសរុបការងារបរិសា្ថានឆ្នាំ ២០១៧ និង 
ទិសដៅ ការងារឆ្នាំ២០១៨ អង្គសន្និបាតបាន វាយតម្ល្រខ្ពស់ 
ចំពោះលទ្ធផលការងារ និងសមិទ្ធផលដ្រល គួរឲ្រយកត់សមា្គាល់ 
ដ្រលក្រសួងបរិសា្ថាន និងក្រុមប្រឹក្រសា ជាតិអភិវឌ្រឍន៍ដោយចីរភាព 
សម្រចបានក្នុងរយៈព្រលកន្លងមក ដ្រលក្នុងនោះរួមមាន ៈ ការធ្វើ 
ទំនើបកម្មសា្ថាប័ន កិច្ចគាំពារបរិសា្ថាន ការងារការពារ និងអភិរក្រស 
ធនធានធម្មជាតិ ការអភិវឌ្រឍដោយចីរភាព ការងារអប់រំ និងផ្រសព្វ- 
ផ្រសាយព័ត៌មានបរិសា្ថានជាដើម ។ តាមស្រចក្តីសម្រចរបស់រាជ-  
រដា្ឋាភិបាលក្រសួងបរិសា្ថានបានធ្វើការផ្ទ្ររគម្រងវិនិយោគអភិវឌ្រឍន៍
សម្របទានដីស្រដ្ឋកិច្ច ចំនួន៧៣ ពីក្រសួងបរិសា្ថានទៅឲ្រយក្រសួង 
កសិកម្ម រុកា្ខាប្រមាញ់ និងន្រសាទ និងផ្ទ្ររតំបន់ព្រការពារចំនួន១៣ 
កន្ល្រង និងព្រផ្តល់ផលចំនួន៥កន្ល្រង ពីក្រសួងកសិកម្ម រុកា្ខាប្រមាញ់ 
និងន្រសាទ មកក្រសួងបរិសា្ថានវិញ ។ អនុវត្តយា៉ាងមុឺងមា៉ាត់ និង       

ជាប់ជាប្រចាំក្នុងការពង្រឹងវិធានការទប់សា្កាត់ និងបង្កា្របបទល្មើស 
ធនធានធម្មជាតិ ដោយពង្រឹងបានកិច្ចសហការល្អជាមួយគណៈ 
បញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាល ខ្រត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ។ តំបន់ការពារ 
ធម្មជាតិត្រូវបានបង្កើនពីចំនួន ២៣កន្ល្រង ដល់ ៥០កន្ល្រង ហើយ 
របៀង អភិរក្រសជីវៈចម្រុះ ប្រព័ន្ធតំបន់ការពារធម្មជាតិចំនួន ៣ កន្ល្រង 
ត្រូវបានបង្កើត ដ្រលធ្វើឲ្រយវិសាលភាពប្រព័ន្ធតំបន់ ការពារធម្មជាតិ
គ្របដណ្តប់លើផ្ទ្រដីប្រមាណ ៧,៥លានហ.ត ស្មើនឹង ៤១% 
ន្រផ្ទ្រប្រទ្រស ។ រៀបចំកំណត់តំបន់គ្រប់គ្រង និងរៀបចំផ្រនការ     
គ្រប់គ្រងបោះបង្គាលព្រំប្រទល់ តំបន់ការពារធម្មជាតិមួយចំនួន 
ព្រមទាំងបាន សិក្រសាប្រមូលទិន្នន័យព័ត៌មានភូមិសាស្ត្រ ដើម្របីធ្វើ 
បច្ចុប្របន្នភាពផ្រនទីតំបន់ការពារធម្មជាតិឡើងវិញ ។ ការដាំសា្តារ 
ព្រឈើឡើងវិញ ក៏ត្រូវបានធ្វើនៅតាមតំបន់ការពារធម្មជាតិ តំបន់ 
សហគមន៍មូលដា្ឋាន និងទីសាធារណៈនានា ។ ក្រសួងបានធ្វើការ
សិក្រសាវាយតម្ល្រសកា្តានុពលជីវៈចម្រុះ និងធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់ 
មួយចំនួន ដើម្របីពិនិត្រយលទ្ធភាពក្នុងការបង្កើតតំបន់ការពារធម្មជាតិ 
និងសហគមន៍ការពារធម្មជាតិថ្មីៗបន្ថ្រមទៀត ។ កិច្ចសហការក្នុង
ចំណោមក្រសួងសា្ថានប័នពាក់ព័ន្ធលើការរៀបចំផ្រនទីឯកភាពត្រូវ
បានផ្តួចផ្តើមឡើង ដើម្របីពង្រឹងការគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រស់ដីធ្លី 
ដូចជា ដីលំនៅដា្ឋាន សម្របទានដីស្រដ្ឋកិច្ច សម្របទានដីសង្គមកិច្ច 
តំបន់អភិរក្រស និងតំបន់ការពារធម្មជាតិ ។ ជាមួយគា្នាន្រះក្រសួង          
បរិសា្ថានបានអនុវត្តគម្រងរ្រដបូកនៅ ដ្រនជម្រកសត្វព្រ «ក្រវ 
សីមា» តាំងពីឆ្នាំ២០១៦ ចំណ្រកគម្រងរ្រដបូកនៅដ្រនជម្រក 
សត្វព្រ «ព្រឡង់» ឧទ្រយានជាតិជួរភ្នំក្រវា៉ាញខាងត្របូង និងដ្រន        
ជម្រកសត្វព្រតាត្រក៏កំពុងត្រូវបានសិក្រសារៀបចំហើយដ្ររ ។   
សហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិត្រូវបានបង្កើនពីចំនួន ១២៣ ដល់ 
១៥២ ហើយការបណ្តុះបណា្តាល និងគាំទ្រដល់សហគមន៍លើការ
លើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅក៏ត្រូវបានរៀបចំ និងអនុវត្ត ។ ដោយ 
ឡ្រកក្រសួងបរិសា្ថាន ក៏បានពង្រឹងការគ្រប់គ្រងគម្រងវិនិយោគ 
អភិវឌ្រឍន៍ទ្រសចរណ៍ធម្មជាតិ និងសហគមន៍ទ្រសចរណ៍ធម្មជាតិ
ស្របតាមនីតិវិធីច្របាប់ ។ ចំណ្រកតំបន់សកា្តានុពលទ្រសចរណ៍ 
ធម្មជាតិចំនួន ៩៧កន្ល្រង ក៏កំពុងត្រូវបានសិក្រសាដើម្របីរៀបចំបង្កើត
របៀងទ្រសចរណ៍ធម្មជាតិ ។ ទីតាំងប្រសាទ និងបុរាណសា្ថាន 
ចំនួន ៦៥កន្ល្រង កំពុងត្រូវបានសិក្រសា ដោយសហការជាមួយ 
ក្រសួងវប្របធម៌ និងវិចិត្រសិល្របៈ ដើម្របីចងក្រងសៀវភៅ «បញ្ជី 
សារពើភណ្ឌន្រប្រសាទបុរាណ និងបុរាណសា្ថាន ឆ្នាំ២០១៩» ។ 

ប៉ុន្ត្រក៏នៅមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចជា បញ្ហាធនធាន 
មនុស្រស ធនធានហិរញ្ញវិត្ថុ មធ្រយាបាយ និងសមា្ភារៈ ហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ 
រូបវន្ត លិខិតបទដា្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធ មិនទាន់អាចឆ្លើយតបបាន 
ទៅនឹងទំហំ និងកំណើនការងារ ។ ការរៀបចំរបាយការណ៍វាយ តម្ល្រ 
ហ្រតុប៉ះពាល់បរិសា្ថាន និងសង្គមរបស់គម្រងវិនិយោគអភិវឌ្រឍន៍ 
មួយចំនួននៅមានភាពខ្វះខាត និងយឺតយា៉ាវ ហើយមា្ចាស់គម្រង      

ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិសា្ថាន ថ្ល្រងក្នុងអង្គសន្និបាត
សរុបលទ្ធផលការងារបរិសា្ថានឆ្នាំ២០១៨ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៨
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វិនិយោគមួយចំនួនមិនទាន់បានអនុវត្តការបង់មូលនិធិទាយជ្ជទាន 
បរិសា្ថាន និងមូលនិធិបរិសា្ថាន និងសង្គម ។ បទល្មើសធនធានធម្ម-
ជាតិទ្រង់ទ្រយតូច នៅត្របន្តកើតមានក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិ 
និងតំបន់សហគមន៍ ។ តំបន់ការពារធម្មជាតិទាំងអស់នៅមិនទាន់
បានចុះបញ្ជីជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋ ហើយតំបន់ការពារធម្មជាតិ
ភាគច្រើននៅមិនទាន់មានការកំណត់តំបន់គ្រប់គ្រងការបោះ បង្គាល 
កំណត់ព្រំប្រទល់ និងការរៀបចំផ្រនការគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារ 
ធម្មជាតិនៅឡើយ ។ ការតាមដាននិងត្រួតពិនិត្រយការអនុវត្តគម្រង 
វិនិយោគអភិវឌ្រឍន៍សម្របទានដីស្រដ្ឋកិច្ច និងគម្រងសម្របទានដី 
សង្គមកិច្ច ជាពិស្រសការអនុញ្ញាតឲ្រយឈូសឆយដី និងការប្រមូល 
និងដឹកជញ្ជូនផល - អនុផលព្រឈើនៅមានភាពខ្វះចនោ្លាះ ដ្រល 
អាចបង្ករឲ្រយមានបទល្មើស ។

ដើម្របីដោះស្រយបញ្ហាប្រឈមទាំងន្រះ ក្រសួងបរិសា្ថានក៏បាន
ដាក់ច្រញនូវទិសដៅមួយចំនួន ដើម្របីអនុវត្តនៅឆ្នាំខាងមុខ ។ 
ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិសា្ថានបានថ្ល្រងថ          
ការលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅ របស់សហគមន៍ជាចំណ៉ាច 
គន្លឹះ ដើម្របីកាត់បន្ថយសមា្ពោធលើការប្រើប្រស់ធនធានធម្មជាតិ ក៏
ដូចជាជំរុញការចូលរួមសហគមន៍ក្នុងការងារគ្រប់គ្រងធនធានធម្ម
ជាតិ រក្រសាតម្ល្រវប្របធម៌ និងប្រព្រណីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច ។ 
ការពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីជំនាញ និងមន្ត្រីឧទ្រយានុរក្រស ដ្រលមាន 
តួនាទីជាមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ និងជាភា្នាក់ងារមន្ត្រីនគរបាល 

យុត្តិធម៌ក្នុងការទប់សា្កាត់ និងបង្កា្របបទល្មើសធនធានធម្មជាតិ 
គ្រប់ប្រភ្រទ ក៏ជាកិច្ចការចាំបាច់ដ្ររ ។ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង 
បរិសា្ថាន បានស្នើឲ្រយជំរុញការរៀបចំបង្កើតរបៀងទ្រសចរណ៍ធម្មជាត ិ
និងបន្តជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់វិស័យឯកជន និងសហគមន៍មូលដា្ឋាន
ក្នុងការអភិវឌ្រឍទ្រសចរណ៍ធម្មជាតិនៅតាមទីតាំងដ្រលមានសកា្តា-
នុពល ក៏ដូចជាបន្តសិក្រសាតំបន់ដ្រលមានសកា្តានុពល ដើម្របីបង្កើត
ជាតំបន់ការពារធម្មជាតិ និងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិបន្ថ្រម
ទៀត ដោយសហការយា៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ។      
លើសពីន្រះទៅទៀត ត្រូវបន្តតាមដានត្រួតពិនិត្រយ និងពង្រឹងការ 
អនុវត្តមុខងារគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារធម្មជាតិ និងសហគមន៍តំបន់ 
ការពារធម្មជាតិ ដ្រលបានផ្ទ្ររទៅឲ្រយរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិ ។ 
ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ បានស្នើឲ្រយយកចិត្តទុកដាក់លើការ       
អនុវត្តគម្រងចុះបញ្ជីដីរដ្ឋសាកល្របង សម្រប់ដ្រនជម្រកសត្វព្រ
ពាមក្រសប និងដ្រនជម្រកសត្វព្រភ្នំព្រច ដ្រលគាំទ្រថវិកា 
ដោយ ADB ដើម្របីដកស្រង់បទពិសធក្នុងការចុះបញ្ជីដីរដ្ឋ សម្រប់
តំបន់ការពារធម្មជាតិដទ្រទៀត (ក្នុងនាមជាអាជា្ញាធរកាន់កាប់ 
ទ្រព្រយសម្របត្តិរដ្ឋ) និងបន្តសិក្រសាប្រមូលទិន្នន័យព័ត៌មានភូមិសាស្ត្រ 
និងបកប្រទិន្នន័យពីផ្កាយរណប ដើម្របីធ្វើបច្ចុប្របន្នភាពផ្រនទីតំបន់
ការពារធម្មជាតិឡើងវិញ រួមទាំងការយកចិត្តទុកដាក់រៀបចំកំណត់
តំបន់ និងរៀបចំផ្រនការគ្រប់គ្រង ក៏ដូចជាការបោះបង្គាលព្រំ 
ប្រទល់ តំបន់ការពារធម្មជាតិឲ្រយបានច្របាស់លាស់ ៕

ខិតខំបង្កើតគំនិតច្ន្រប្រឌិត ផលិតនូវទំនិញថ្មីៗសម្រប់បម្រើទីផ្រសារ
ទាងំក្នងុប្រទ្រស នងិជរំញុការនាចំ្រញ ។                ដើម្របបីង្កភាពងាយស្រលួ 
ដល់បរិយាកាសអាជីវកម្ម ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានដាក់ឱ្រយដំណើរ
ការនូវការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនសហគ្រស ការច្រញវិញ្ញាបនបត្រ 
ប្រភពដើមទំនិញ ការទូទាត់កម្រស្រវា ការស្នើសុំមា៉ាកពាណិជ្ជកម្ម
តាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម សំដៅកាត់បន្ថយព្រលវ្រលា និងការ 
ចំណាយមិនផ្លូវការផ្រស្រងៗ ។

ឯកឧត្តម ប៊ិន ឈិន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីប្រចាំការ និងជា                

រដ្ឋមន្រ្តីស្តីទីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តីបានសម្ត្រងការស្ញើច
សរសើរចំពោះសមិទ្ធផលសំខាន់ៗ ដ្រលសម្រចបានដោយមន្រ្តី
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ន្រះលើការងារ
មួយចំនួនដូចជា ប្រទ្រសកម្ពុជាបានទទួលភាពអនុគ្រះពន្ធ និង 
មិនជាប់កូតាពី បណា្តាប្រទ្រសសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្ម ពិភព 
លោកជាច្រើន ដ្រលធ្វើឲ្រយផលិតកម្មក្នុងស្រុក និងការនាំច្រញមាន
កំណើនគួរឲ្រយកត់សមា្គាល់ និងបានចរចាពង្រីកទីផ្រសារសម្រប់ទំនិញ 
ច្រញក្រមក្របខ័ណ្ឌអាសា៊ាន, អាសា៊ានបូកជាមួយដ្រគូពាណិជ្ជកម្ម 
សំខាន់ៗ ជាពិស្រសបានពង្រីកទីផ្រសារនាំច្រញអង្ករទៅកានស់ា-
ធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន សហគមន៍អឺរ៉ុប និងបង់កា្លាដ្រស។ល។ 
ជាមួយគា្នាន្រះ ទន្ទឹមនឹងសមិទ្ធផលយា៉ាងច្រើនដ្រលក្រសួងពាណិជ្ជ-
កម្មសម្រចបានន្រះ ឯកឧត្តម ប៊ិន ឈិន បានពិនិត្រយឃើញថ       
ក្រសួងនៅមានចំណ៉ាចខ្វះខាតត្រូវក្រលម្អកាលានុវត្តភាព និង               
ផ្រនការការងារពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ៗមួយចំនួន ដ្រលត្រូវធ្វើបន្ត 
ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខ ។ ដើម្របីជាធាតុចូលសម្រប់ការងារពាណិជ្ជ-
កម្មឆ្នាំខាងមុខ ក្រសួងគួរពិនិត្រយលទ្ធភាពធ្វើពិពិធកម្មផលិតផលនាំ
ច្រញ និងទីផ្រសារថ្មីៗបន្ថ្រមទៀត ដើម្របីចៀសវាងគំនាបមិនសម      
ហ្រតុផល ពីបណា្តាប្រទ្រសនាំចូលមួយចំនួនមកលើកម្ពុជា ក្នុង 
បរិបទនយោបាយបច្ចុប្របន្ន និងអនាគត ។ ខិតខំសហការជាមួយ 
ក្រសួងសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ដើម្របីតភា្ជាប់ការងារពាណិជ្ជកម្ម និងដឹក 
ជញ្ជូន ជាមួយប្រទ្រសដ្រគូរពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ៗក្នុងតំបន់ សំដៅ 
ជំរុញការអភិវឌ្រឍសហគ្រសមីក្រូខា្នាតតូច និងមធ្រយម (MSMEs) 
របស់កម្ពុជាជាដើម ៕

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចុះសិក្រសាសហគ្រស 
ផលិតម្រសៅដំឡូងមី និងស្វ្រងយល់អំពី បញ្ហាប្រឈមផ្រស្រងៗ
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ឃុំមង់រៀវ នារដូវរំហើយ

ក្នុងរដូវរំហើយនេះ ទេសភាពនេ     
សេុកសេ ចំការមានលក្ខណៈ សេស់ប្លេក 
មួយបេប បើធៀបទៅនឹងរដូវវសេសា ឬក៏ 
រដូវបេំង ហើយទិដ្ឋភាពដ៏តេកាលនេះវា
ធ្វើឲេយអារម្មណ៍របស់អ្នក ដេលបានឃើញ 
បានទៅដល់ ពិតជាមានមនោសញ្ចេតនា
ផេសាភា្ជាប់មិនអាចបំភ្លេចបាន ។ បើទីនោះជា 
ទឹកដី ដេលបេជាជនយើងមានបេពេណី 
ធ្វើចំការ ចេបារដំណាំនានាកេយពីធ្វើសេ
វសេសារួចហើយនោះ ធម្មជាតិដ៏សេស់បំពេង 
ខៀវសេងាត់បេកដជា អណ្តេតរូបរាងឡើង
នៅក្នុងកេសេភ្នេករបស់យើង នឹងធ្វើឲេយយើង
កាន់តេជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ ធ្វើឲេយកាន់តេ 
ចង់គយគន់មិនដាក់ភ្នេក ។ ជាក់ស្តេងឃុំ 
មង់រៀវនារដូវរំហើយនេះ ពិតជាបងា្ហាញ 
នូវភាពសេស់តេកាលយ៉ាងកេលេង ជាមួយ 
នឹងចំការ មេច និងចំការដំឡូងរាប់សិប 
ហិចតា ពេមទាំង ចំការបន្លេ ដេលមួយចំនួន
បានផ្តល់ផលនិងមួយចំនួនទៀត កំពុងដុះ
លូតលាស់ផ្តល់ក្តីសងេឃឹមយ៉ាងខ្លាំង ដល់ 
បេជាកសិករយើងនៅទីនោះ ។ 

ឃុំមង់រៀវ ជាឃុំមួយស្ថិតក្នុងចំណោម
ឃុំទាំង១៤ ក្នុងសេុកតេបូងឃ្មុំ ខេត្តតេបូងឃ្មុំ 
ចេក ចេញជា១១ភូមិ ។ ឃុំនេះមាន 
បេជាជនរស់នៅ សរុបចំនួន ១៩៣៤ 
គេួសារ មានមនុសេសសរុប ១០.២៧៩នាក់ 
ក្នុងនោះសេីមាន ៥.៣១៧នាក់ ។ ឃុំមង់រៀវ 
ស្ថិតនៅទិសអគ្នេយ៍ នេសាលាសេុកតេបូង 
ឃ្មុំចមា្ងាយ ៥គីឡូម៉េតេ ដេលមានពេំបេទល់ 
ខងជើងទល់ចំការកៅស៊ូជប់ ឃុំជប់ ខង 
កើត ទល់សងា្កាត់សួង កេុងសួង ខងតេបូង 

ទល់ឃុំជីគរ និងខងលិចទល់ឃុំជប់ ។        
ជីវភាពរស់នៅរបស់បេជាជនមានការរីក - 
ចមេើនជាលំដាប់អាសេ័យ ដោយបងប្អូន 
ខិតខំធ្វើសេចំការបង្កបង្កើនផល និងធ្វើ 
ការងារផេសេងៗទៀត ដើមេបីបង្កើនបេភព 
ចំណូល ។ ផ្ទះណាក៏មានយនយន្ត ដូចជា 
ម៉ូតូ និងរថយន្តបេើបេស់ ។ និយយដល់ 
ការរីកចមេើន នេះ គេក៏មិនភ្លេចនឹងរំឮក
ទៅដល់ភាពកេីកេ តោកយ៉ាក កេយថ្ងេ 
រំដោះចេញរបប ប៉ុល ពត ដេលនៅពេល 
នោះ បេជាជនតេូវបានសង្គេះចេញពី 
របបបេល័យពូជសាសន៍ ហើយក៏តេូវរស់
នៅឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលមួយ ដេលបេទេស 
ជាតិ មានសន្តិភាពផង និងសង្គេមផង ។ 
លោក គុយ សេង បេធានគណៈកមា្មាធិការ 
គណបកេសឃុំ និងជាមេឃុំមង់រៀវ បានមាន 
បេសាសន៍ថា សមិទ្ធផលដេលបានកើត
ឡើងនៅក្នុងឃុំនេះ គឺបានមកដោយការ  
ជួយឧបត្ថម្ភគាំទេពី ថា្នាក់ដឹកនាំគណបកេស
បេជាជនកម្ពុជាតាមរយៈ កេុមការងារចុះ 
ជួយឃុំ សបេបុរសជននានា និងការរួមចំណេក 
យ៉ាងធំធេង របស់បេជាជននៅក្នុងមូលដា្ឋាន 
នេះតេម្តង ។ ប៉ុន្តេសំខន់បំផុតយើងតេូវ 
និយយពីសន្តិភាព ។ គា្មានសន្តិភាព គឺមិន 
អាចអភិវឌេឍន៍មូលដា្ឋាន ភូមិ ឃុំ របស់ខ្លួន 
បានដូចពេលនេះទេ ។ 

ឃុំមង់រៀវ មានផ្ទេដីបង្កបង្កើនផល 
សរុប ១៤៧០ហ.ត ក្នុងនោះដីសេមាន 
១៣២០ហ.ត ដីចំការមាន ១៥០ហ.ត ។ 
ក្នុងរដូវការងារបង្ករ បង្កើនផលឆ្នាំ២០១៧ 
បេជាកសិករយើង ធ្វើសេវសេសាបាន 

១០២០ហ.ត ធ្វើសេូវបង្កើនរដូវ បាន ៦៨៥, 
៥០ហ.ត ដាំដំណាំដំឡូងបាន ១២០ហ.ត 
ពេមទាំងដំណាំផេសេងៗបាន ៣០ ហ.ត ។ 
ដោយឡេកវិស័យអប់រំសិកេសាធិការឃុំ មង់រៀវ 
មានសាលារៀនចំនួន ៤កន្លេងក្នុងនោះ 
មានអនុវិទេយាល័យ ហ៊ុន សែន ពេកោះ 
មាន ២ខ្នង ចេកចេញជា ១១បន្ទប់ មាន 
សិសេសានុសិសេសសរុប ២២៣នាក់ (សេី 
១៥៣នាក់) និងមាន លោកគេូអ្នកគេូចំនួន 
៩នាក់ (សេី៤នាក់) ។ សាលាបឋមសិកេសា 
មានចំនួន ៣កន្លេង គឺសាលា បឋមសិកេសា 
សំរោងបុរី សាលាបឋមសិកេសាពេកោះ 
និងសាលាបឋមសិកេសាជេយចងា្ហា ដេល 
សរុបសាលាទាំង  ៣នេះមាន ៣១បន្ទប់ 
មានសិសេស ១០០៧នាក់ (សេី ៥០១នាក់) ។ 
សាលាមត្តេយេយសិកេសាមានចំនួន ៣បន្ទប់ 
សិសេសសរុប ៩៨នាក់ (សេី ៥៨នាក់) 
លោកគេូអ្នកគេូ សរុប ២៩នាក់ (សេី១៦ 
នាក់) ។ បេជាជនយើងនៅទីនេះ ដេល 
ជាឪពុកមា្តាយ ជាអាណាពេយាបាល បានយក 
ចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់ ក្នុងការបញ្ជូនកូន
ឲេយទៅសិកេសាកេបជញ្ជក់យកចំណេះវិជា្ជា ។ 
គេួសារខ្លះ បានបញ្ជូនកូនឲេយមកសិកេសា 
នៅថា្នាក់ វិទេយាល័យសាកលវិទេយាល័យនៅឯ
រាជធានីភ្នំពេញ ទៀតផង ។ ឃុំនេះក៏មាន 
មណ្ឌលសុខភាពមួយកន្លេង ដេលតេូវបាន
កសាងឡើងសមេប់ផ្តល់សេវាសុខភាពជូន
បេជាជន ដោយមិនតេឹមតេជួយពេយាបាល
ដល់បេជាជនក្នុងឃុំមង់រៀវ ប៉ុណោ្ណោះទេ    
ប៉ុន្តេក៏ដើមេបីពេយាបាលជូនបេជាជន ដេលនៅ 
ឃុំកេបេរៗនោះដេរ ។ កេពីនេះការកសាង

មណ្ឌលសុខភាពឃុំមង់រៀវផ្លូវលំឆ្លងកាត់ខា្វាត់ខ្វ្រងក្នុងភូមិសាស្រ្តឃុំមង់រៀវ
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ផ្លូវលំជនបទនៅក្នុងមូលដា្ឋាន ឃុំមង់រៀវ ក៏ 
មានសកម្មភាពមមាញឹកណាស់ដេរ ហើយ 
ដេលមកដល់បច្ចុបេបន្នផ្លូវជាចេើន តេូវបាន 
សា្ថាបនាឡើង តភា្ជាប់សសេគមនាគមន៍ 
ពីភូមិមួយទៅភូមិមួយ បង្ករលក្ខណៈជូន
បេជាជនធ្វើដំណើរបានងាយសេួល ឆប់ 
រហ័ស កាត់បន្ថយបានពេលវេលា កាត់បន្ថយ 
ការចំណាយ បេក់ជាពិសេសការដឹកជញ្ជូន 
ផលដំណាំទៅ លក់នៅឯទីផេសារ ។ គិតចាប់
តាំងពីកេយថ្ងេបោះឆ្នាតជេើសរីសកេុម
បេឹកេសា ឃុំ សងា្កាត់ ខេមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ 
នៅក្នុងឃុំមង់រៀវ បានធ្វើការជួសជុល និង 
ឈូសឆយ ផ្លូវបានចំនួន ៥ខេសេ បេវេង 
១៤.៥២០ម៉េតេ ។ អ្នកសេី ជេត លក្ខិណា 
អាយុ ៤០ឆ្នាំ រស់នៅភូមិជើងខល ឃុំមង់រៀវ 
សេុក/ខេត្តតេបូងឃ្មុំ បានសម្តេងទឹកចិត្តរីករាយ
យ៉ាងខ្លាំងចំពោះផ្លូវលំជនបទ ដេលតភា្ជាប់ 
បេទាក់កេឡាគា្នា ងាយសេួលក្នុងការធ្វើ 
ដំណើរ ដេលតាំងពីដើមរៀងមកមិនដេល
មានទាល់តេសោះ ។ អ្នកសេីបានបញ្ជាក់ថា 
តើយើងចង់បានអីឲេយហួសពីនេះទៀត ? 
បេទេសជាតិមានសុខសន្តិភាព ហើយយើង 
រាល់គា្នាមានសេរីភាពគេប់សព្វបេប យ៉ាង 
ហើយ ។ យើងអាចបេកបមុខរបររកសុី 
បានដោយសេរី ទៅតាមលទ្ធភាពរៀងៗ 
ខ្លួន កុំឲេយតេយើងទៅរកសុីខុសចេបាប់ ។ ខ្ញុំ 
សូមទទួល យកដោយពេញចិត្ត នូវការ 
ដឹកនាំរបស់សម្តេច តេជោរបស់គណបកេស 
បេជាជនកម្ពុជា ហើយខ្ញុំគាំទេសម្តេច និង 
គាំទេគណបកេសជារៀងរហូត ។ លោកអ៊ុំ 
ឈីន រីម អាយុ៦៦ឆ្នាំ ជាកសិករ រស់នៅ 
ភូមិជើងខល ឃុំមង់រៀវ សេុក/ខេត្ត តេបូងឃ្មុ ំ
ក៏បានមានបេសាសន៍ដេរថា ភូមិឃុំ ដេល 
គាត់រស់នៅនេះពីដើមឡើយ មិនដេលមាន 
សមិទ្ធផលចេើនស្អេកស្កះបេបនេះទេ ។ ផ្លូវ 
ក៏លំបាកធ្វើដំណើរចង់ដើរ ពីភូមិមួយទៅ 
ភូមិមួយ តេូវដើរកាត់ពេ កាត់ថ្លុក ។ គា្មាន 
សាលារៀន គា្មានផ្ទះពេទេយ ។ ជីវភាពបេជា-

ជនកេីកេលំបាកណាស់ ពិសេសកេយ 
រំដោះចេញពីរបប ប៉ុល ពត ភា្លាមៗ ។ ប៉ុន្តេ
បច្ចុបេបន្ននេះបេជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំមង់រៀវ
មានជីវភាពធូរធារ ក្នុងភូមិឃុំមានសន្តិសុខ 
ល្អ បង្កើតបាននូវភាពកក់កៅ្តាគា្មានការភ័យ- 
ខ្លាចណាមួយឡើយ ។ អាជា្ញាធរមូលដា្ឋាន 
ក្នុងឃុំមង់រៀវ ក៏តេងតេបានយកចិត្តទុក-
ដាក់ជួយដោះសេយនូវរាល់សំណូមពរ និង 
ការលំបាកនានារបស់បេជាជន ដោយ 
គា្មានរីសអើង មិនអល់អេកក្នុងកិច្ចការ 
ណាមួយឡើយ ។ 

ពីនេះទៅមុខ តើអាជា្ញាធរឃុំ ក៏ដូចជា 
គណបកេសបេជាជនកម្ពុជាឃុំមង់រៀវតេូវធ្វើ
អ្វីបន្តទៀត? លោក គុយ សេង បានមាន 
បេសាសន៍ឲេយដឹងថា ទិសដៅការងារនៅ 
ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ ដេលជាឆ្នាំបោះឆ្នាតជេើស
តាំងពេឹទ្ធសភា ក៏ដូចជាការបោះឆ្នាត 
ជេើសរីសរដ្ឋសភានីតិកាលទី៦ គណបកេស 
ឃុំ ក៏បានយកចិត្តទុកដាក់បេមូលផ្តុំទៅលើ
បញ្ហាមួយចំនួនដេលជាអាទិភាព ដេល    
ក្នុងនោះ រួមមានខិតខំពងេឹងសន្តិសុខ 
សុវត្ថិភាព សណា្តាប់ធា្នាប់សាធារណៈ ជូន
បេជាពលរដ្ឋតាមរយៈការអនុវត្តជាបេចាំដូច 
ភ្លៀងរលឹម នូវគោលនយោបាយ ភូមិឃុំ 
មានសុវត្ថិភាព ។ បង្កើនការយកចិត្តទុក 
ដាក់អំពីបញ្ហាសន្តិសុខសេបៀង គិតគូទៅ 
ដល់ សុខទុក្ខរបស់បេជាជន ដោះសេយ-
បញ្ហាលំបាកជូនបេជាជន ធ្វើយ៉ាងណា 
លើកកម្ពស់ជីវភាព បេជាជនឲេយបានកាន់ 
តេល្អបេសើរ ពីមួយថ្ងេទៅមួយថ្ងេ ។ ខិតខំ 
ចុះសាកសួរសុខទុក្ខបេជាជន នៅតាមភូមិ 
ឲេយបានជាបេចាំ ដើមេបីពនេយល់ណេនាំគាត់
ឲេយយល់បានកាន់តេចេបាស់ អំពីការដឹកនាំ  
ដ៏តេឹមតេូវរបស់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា និង 
គណបកេស បេជាជនកម្ពុជា និងរួមគា្នាទប់សា្កាត់ 
ឲេយបានឧបាយកលដ៏អាកេក់ ជួរជាតិរបស់ 
ពួកបេឆំង ដេលកន្លងមកធា្លាប់ធ្វើសកម្ម-
ភាពឃោសនាញុះញង់បំបេកបំបាក់ចំណង

ក្រពីការងារធ្វើស្រប្រជាកសិករឃុំមង់រៀវមួយចំនួននាំគា្នាធ្វើចំការម្រច និងដាំបន្ល្រ ដើម្របីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាព

សាមគ្គីភាព របស់បេជាជនក្នុងមូលដា្ឋាន 
ភូមិឃុំរបស់យើង ។ បន្តខិតខំជួសជុល   
ហេដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដេលខូចទេុឌទេម និង
ដោះសេយបេព័ន្ធធារាសាស្តេតាមរយៈការ
សា្តារការបើកផ្លូវបេភពទឹក ដោះសេយទឹក 
ជនូបេជា កសកិរ សមេបក់ារងារបង្ករបង្កើន 
ផល ។

ការងារទាំងអស់នេះ ពិតជាមានភាព 
លំបាកពីពេះថា នៅពេលដេលមូលដា្ឋាន
ភូមិឃុំរបស់យើងកាន់តេមានការរីកចមេើន
នោះ សំណូមពរ និងសេចក្តីតេូវការរបស់ 
បេជាជន ក៏កាន់តេរីកធំទៅតាមនោះដេរ ។ 
ប៉ុន្តេគា្មានសមិទ្ធផលណាដេលកកើតចេញ
មក ដោយមិនឆ្លងកាត់ភាពលំបាកលំបិន
នោះទេ ។ លោក គុយ សេង បានមាន 
បេសាសន៍បញ្ជាក់ជាចុងកេយថា អាសេ័យ 
ដោយបទពិសោធន៍ក្នុងការងារ ការពងេឹង 
បានធ្លុងសាមគ្គីភាព ក្នុងការងារដឹកនាំពេម 
ទាំងមានការជួយឧបត្ថមគាំទេពីកេុមការងារ 
គេប់ថា្នាក់ផងនោះ យើងសងេឃឹមថា ផេនការ 
ដេលបានដាក់ចេញនេះ នឹងទទួលបាន 
ជោគជ័យ និងទទួលបាន ការគាំទេពីបេជា-
ជនឃុំមង់រៀវជាមិនខនឡើយ ៕

លោក គុយ ស្រង ប្រធានគណៈកមា្មាធិការ 
គណបក្រសឃុំ និងជាម្រឃុំមង់រៀវ
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១. សូរមាន់កញ្ជ្រៀវរងាវកុះ  ទទះសា្លាបចុះចឹកចំណី
បូពា៌ល្អឆើតអើតរស្មី  អរុណោទ័យខ្រយល់ត្រជាក់ ។
២. សន្រសើមរោយស្រក់ដក់ពសុធា  នាំធាតុរងាស្ពឹកញ័រញាក់ 
ម្រឃមីរស្រទំជំនោរធា្លាក់  អាកាសត្រជាក់ឆ្លងវស្រសា ។
៣. បងឈប់រទ្រះប្រះផ្កាស្តា  សា្តាប់សត្វតៅវ៉ាស្រកខ្ញៀវខា្ញារ 
ត្រដ្រវវិចយំគុម្ពព្រឹក្រសា  ទទាឆ្ល្រឆ្លាចឹកចំណី ។
៤. លលកកុកគ្រូលបូលឆ្លងឆ្លើយ  វាលស្មាកន្ត្រើយក្រប្ររល្របាស់ព្រ 
បងបើកអន្លង់ប្រមូលត្រី  ក្រប្ររត្រពាំងស្រីក្រមម្លប់ចារ ។
៥. ហ្រមន្តរដូវស្រូវទុំស្រុះ  ប្រជាស្រីប្រុសគ្រប់អាតា្មា 
ម្នីមា្នាប្រមូលភគផលា្លា  សប្របាយខ្ញៀខា្ញារដោយអំណរ ។
៦. វស្រសាឆ្លងទៅរដូវថ្មី  នៅក្រមរស្មីព្រះទិន្នករ 
ឆ្នាំន្រះផលច្រើនកើនបន្ត  ប្រជាត្រកអរទាំងប្រុសស្រី ។
៧. គ្រឿងចក្រត្រក់ទ័របរច្រូតកាត់  បោកប្រនមិនសា្ងាត់ឥតព្រួយភ័យ 
គោយន្តដឹកដៀវភ្ជួររាស់ដី  ជួសគោក្របីលឿនរហ័ស ។
៨. ប្រព័ន្ធប្រឡាយបង្ហូរទឹក   ប្រើប្រស់លា្ងាចព្រឹកមានមិនខ្វះ 
ប្រពលវប្របកម្មមិនប្តូរផ្លាស់   ភា្ជាប់វិទ្រយាសាស្ត្រទាន់សម័យ ។
៩. មករាដើមខ្រខ្ម្ររចងចាំ  យើងផុតគុកកម្មគ្រះប្រល័យ 
បានរស់ឡើងវិញលុះសព្វថ្ង្រ  ឆ្លងយុគសម័យកាប់ប្រហារ ។
១០. កាលនោះរដូវស្រូវស្រទុំ  យើងបានជួបជុំក្រុមគ្រួសារ 
ក្រយថ្ង្រប្រំពីរខ្រមករា  យើងមានវាសនារស់ជាថ្មី ។
១១. ដោយសារមានបក្រសប្រជាជន  លោកមានគណុធ្ងនប់្រសប្រណ ី
ផ្តល់សន្តិភាពសិទ្ធិស្ររី  សាងជាតិទឹកដីបានរុងរឿង ៕
      ដោយលោក. សុខ សុធន

      មួយហ្នឹងហើយ

អ្នកគ្រូសួរ តែម ដ្រលជា 

សិស្រសជើងល្អ៖

- ន្រ... ប្អូន តែម ស្អ្រកន្រះ 

ដល់ព្រល ប្រឡងហើយ។ ម៉្រច 

ដ្ររប្រឡងលើកន្រះ ប្អូនច្របាស់ 

ក្នុងចិត្តទ្រ?

- បាទ.... ប្រឡងលើកន្រះ ខ្ញុំច្របាស់ណាស់អ្នកគ្រូ !

- អ្រហ៍.... ច្រះត្រនិយាយកមា្លាចិត្តខ្លួនឯងទ្រដឹង ?

- ម៉្រចអ្នកគ្រូមានប្រសាសន៍អញ្ចឹង ?

- ព្រះរៀនរាល់ថ្ង្រ ប្អូនឯងមិនដ្រលបានពិន្ទុលើសពីមួយផង 

តើច្របាស់ក្នុងចិត្តយា៉ាងម៉្រចទៅ ។

- បាទ...គឺខ្ញុំច្របាស់ក្នុងចិត្តថ ប្រកដជាបានពិន្ទុ ១ ហ្នឹងទៀត 

ហើយ ។

                          តែឡប់ចូលផ្ទះ

ព្រឹងមួយ នាយ សុីស បានទៅផ្ទះ លោកម្រធាវី សែត ដើម្របី   

ពឹងពាក់ជួយខ្លួនក្នុងការសុំល្រងលះប្រពន្ធ ។

លោក សែត សួរ៖

- តើមូលហ្រតុអ្វី ដ្រលនាំឲ្រយលោកល្រងលះប្រពន្ធ ?

- បាទ... មកពីខ្ញុំទ្រំល្រងរួច ។ ប្រពន្ធខ្ញុំមានទមា្លាប់មួយខុសគ្រ 

គឺភ្លឺឡើង ទើបចាប់ផ្តើមឡើងគ្រ ដ្រក ។ ថ្ង្រណាក៏អ៊ីចឹងៗ 

តើឲ្រយខ្ញុំទ្រំយា៉ាងម៉្រចទៅ ?

- ចុះព្រលយប់នាងរវល់ធ្វើអ្វី បានជាមិនដ្រក ?

- គឺរវល់អង្គុយចាំខ្ញុំត្រឡប់ចូលផ្ទះហ្នឹងណា+ ។

                            គ្នាជំនួសក៏បាន

 ព្រលបានជួបគា្នានាយ សែត សួរនាយ សែម ជាមិត្តៈ

- អ្រហ៍ សែម ឯងមានជាប់ប្រក់មកតាមខ្លួនច្រើនទ្រ ?

- អើ មានច្រើនគួរសមដ្ររ តើឯងត្រូវការខ្ចីប៉ុនា្មាន ?

- បើអ៊ីចឹង ឲ្រយគា្នាខ្ចីបួនមុឺនរៀលសិនមក បីថ្ង្រទៀតសងវិញ ។

- តើឯងយកប្រក់ន្រះទៅធ្វើស្អី ?

- គឺគា្នាត្រូវការបា៉ាវសង្រសារ ញុំាគុយទាវមួយព្រលហ្នឹងណា៎ ។ 

ឮដូច្ន្រះនាយ សែត ទ្រឹងបន្តិចទើបឆ្លើយៈ

- ណ្ហើយអ៊ីច្រះចុះ។ រឿងហ្នឹងទុកគា្នាធ្វើជំនួសឯងចុះ។ គា្នានាំ 

សង្រសាររបស់ឯងទៅញុំាគុយទាវមួយព្រល រួចបីថ្ង្រទៀត សឹមឯង 

យកប្រក់បួនមុឺនរៀលមកសងគា្នាវិញចុះ ៕

(បទពាក្រយ៧)



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 GnurdæelxaFikarRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`

É>] qay bJT§iEsn GKÁnaykénGKÁnaykdæanerobcMEdndInKrUbnIykmµ nigsMNg;  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`

É>]> bUn lwmehg GnurdæelxaFikarTIsIþkarKN³rdæmRnIþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`

É>] esg eTog GnurdæelxaFikarTIsIþkarKN³rdæmRnIþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`

É>] sux exmrin GnuRbFanRkumkargarcuHRsukkeRBa©óc nigRbFanRkumkargarcuHXuMkeRBa©óc >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar

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

É>]bNiÐt Ehm efg GKÁnaykrgénGKÁnaykdæanGenþaRbevsn_>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`

É>] Em:n suIpan; smaCikRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`

É>] eNA FYk rdæelxaFikarRksYgksikmµ rukçaRbmaj; nigensaT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`

É/] ):an b‘uneFOn rdæelxaFikarRksYgEpnkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`

elakCMTav swug sIuyut >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`

É>] Kwm Fa RbFanRkumRbwkSaextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`

É>]bNiÐt mas b:U GnurdæelxaFikarRksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`

elakCMTav Titü c½nÞtarIn GnurdæelxaFikarRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`

É>] RCun efra:va:t TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`

É>] Eb:n c½nÞsuexmra GKÁarFikar énGKÁarFikardæanRksYgerobcMEdndInKrUbnIykmµ nigsMNg;  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`

elak hiun suvuDÆ CMnYykarsemþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`

elak Kwm b:uNÑa smaCikKN³Gcié®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`
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É>] Bt can;nI smaCikRkumkargarcuHCYyextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`

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

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

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

É>] Ca vuT§I smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`

]kj:a 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 smaCikKN³GciéRnþy_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 lwm efg smaCikRkumkargarcuHextþkNþal>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  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 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 gYn eBRC RbFannaykdæanTwks¥at RksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak CYn vNÑriT§ smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  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 GnuRbFannaykdæanFarasa®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 ekt can;savuF smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak CIv s‘unehg 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`




