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ពង្រីកអត្ថន័យនៃជ័យជម្នះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង

សមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ ឆ្ពោះទៅដណ្តើមជោគជ័យ
ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៦

Widen Significance of the Fourth-Term Senate Elections Victory
to Secure Victory in the 6th Legislative Term National Assembly Elections
ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី៤ ដែលបាន

ប្រព្រឹត្តិទៅកាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ បានប្រព្រឹត្តិទៅដោយ

ជោគជ័យប្រកបដោយលក្ខណៈសេរី ត្រឹមត្រូវ និងយុត្តិធម៌ នៅក្នុងបរិយា កាស
នយោបាយដ៏ល្អប្រសើរ ស្ងប់ស្ងាត់ ។ នេះគឺជា ព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយជា

ប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងដំណើរការអនុវត្ត
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ សេរី ពហុបក្ស និងបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់

អំពីភាពស្មោះត្រង់ និងការគាំទ្រឥតងាករេនៃមន្រ្តីមូលដ្ឋានរបស់គណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជា ដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបក្សរបស់ខ្លួនប្រកបដោយ

វិចារណញ្ញាណ និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ។ ជាមួយគ្នានេះ ដំណើរការ
នៃការប្រព្រឹត្តិទៅសម្រាប់ការបោះឆ្នោត ជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា

នីតិកាលទី ៤ នេះ បានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលសំខាន់ៗគឺ ការចុះឈ្មោះ

បោះឆ្នោត ការចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត ការ

បោះឆ្នោត និងការរាប់សន្លឹកឆ្នោត ហើយដែលគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងនេះ

បានធ្វើឡើងស្របតាមនីតិវិធី មានភាពរលូន ទទួលបានជោគជ័យ និងមាន
ការវាយតម្លៃខ្ពស់ពីអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិ ។

ការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាអនុវត្តតាមប្រព័ន្ធសមាមាត្រ

និងជាការ

បោះឆ្នោតអសកល ដែលមានអ្នកបោះឆ្នោត និងអង្គបោះឆ្នោតជាតំណាង

រាស្រ្តក្នុងតំណែង និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់ ទាំងអស់ក្នុងតំណែង

នៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃភូមិភាគនីមួយៗ (ទាំងអស់មាន៨ភូមិភាគ) ។ នៅ

ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិក ព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី៤ នេះ អ្នក

បោះឆ្នោតក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតមានចំនួនសរុប ១១.៦៩៥នាក់ ក្នុងនោះ

អង្គបោះឆ្នោត ដែលជាតំណាងរាស្រ្តក្នុងតំណែងមានចំនួន ១២៣នាក់

និងអង្គបោះឆ្នោតដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ក្នុងតំណែងចំនួន
១១.៥៧២នាក់ និងមានការិយាល័យបោះឆ្នោតសរុបចំនួន ៣៣ការិយាល័យ ។

មានគណបក្ស ៤ឈរឈ្មោះ គឺគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គណបក្សយុវជន

កម្ពុជា គណបក្សខ្មែររួបរួមជាតិ និងគណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច ។ យោងតាម

សេចក្តីប្រកាសរបស់ គ.ជ.ប ស្តីពីលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង
សមាជិកព្រទ
ឹ ស
្ធ ភានីតកា
ិ លទី៤ បានឲ្យដឹងថា អ្នកទៅបោះឆ្នោតមានចំនន
ួ

សរុប ១១.៦៧០ ត្រូវជា ៩៩.៧៩% នៃចំនួនអ្នកដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជី
បោះឆ្នោត

ក្នុងនោះគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន ១១.២០២

សំឡេង។ តាមតួលេខនេះ បើគិតជាចំនួនអាសនៈគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

នឹងត្រូវទទួលបាន ៥៨ អាសនៈ កើនលើសពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៣ ដែលមាន ៤៦អាសនៈ។

ចំពោះគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះ

គឺជាជ័យជម្នះដ៏ត្រចះត្រចង់បំផុត ដោយបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការសម្រេចចិត្ត
ដ៏ត្រឹមត្រូវ ប្រកបដោយវិចារណញ្ញាណរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រ និងសមាជិក
សមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ យ៉ាងច្រើនលើសលុបនៅទូទាំងប្រទេស

ដែលបានឃើញច្បាស់នូវសច្ចធម៌ និងស្នាដៃដ៏ធំធេងរបស់គណបក្សប្រជា-

The fourth term Senate elections successfully held on 25
February 2018 in a free, fair, and just manner, and in a good and
calm political atmosphere. This was a new political event of the
Kingdom of Cambodia in process of implementing democracy,
liberal pluralism, and clearly illustrates faithfulness and steadfast
support of local officials who have voted to support their Party
in conscience and high responsibility. Along with this, electoral
process for the elections of the fourth-term Senate went through
stages of voters’ registration, political parties’ registration,
elections, and ballots counting, which, at every stage, are in
accordance with procedure, smooth, successful, and highly
evaluated by national and international observers.
The Senate elections held using a proportionate and
non-universal system in which voters and electorates are
incumbent members of the National Assembly, and members of
the Communal/Sangkat Councils in each region (there are eight
regions). In the fourth Senate elections, there are 11,695
registered voters, in which, 123 of them are incumbent members
of the National Assembly, and 11,572 voters are members of the
Communal/Sangkat Councils. There are 33 voting stations. Four
political parties ran their candidacies – the Cambodian People’s
Party, the Cambodian Youth Party, the Khmer United Party, and
Funcinpec. According to the results announced by the National
Elections Committee, the total number of voters was 11,670 or
99,79% of the number of registered voters, and the Cambodian
People’s Party received11.202 votes. The figure allows CPP to
occupy 58 seats, which is more than the 46 seats occupied in
the third-term Senate.
For the Cambodian People’s Party, the elections results have
been a brilliant success reflecting a correct and conscientious
decisions made by the overwhelming majority members of the
National Assembly, and the Communal/Sangkat Councils in the
whole country. They have seen clearly the truth and great achievements
scored by the Cambodian People’s Party in serving our nation
and people. Though it was a non-universal election, it has
reflected directly wills of the people .
The victory has basically encouraged efforts of working groups
of the party at all sectors and levels, as well as of officials and
members of the Cambodian People’s Party, and people in the
whole country to realize further successes in the forthcoming
sixth legislative term of the National Assembly elections on 29
July 2018.
It should be reminded that the Senate’s establishment was
based on a joint declaration on principles of cooperation achieved
between the senior leaders of the Cambodian People’s Party
and Funcinpec, under the royal presidency of HM the heroic King
Father on 12 and 13 November 1998. The first-term Senate
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ជនកម្ពុជាក្នុងការបម្រើប្រទេសជាតិ និងប្រជាជន ។ ថ្វីត្បិតនេះជាការ

កម្ពុជាបានអនុវត្តដោយជោគជ័យ នូវតួនាទីជាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋ

ប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ព្រោះអ្នកតំណាងរាស្ត្រ និងក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ

កម្ពុជា និងបានរួមចំណែកក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាព ការកែទម្រង់

ផ្ទាលរ់ បស់បជា
្រ ជន ។ ជ័យជម្នះនេះ ក៏ជាមូលដ្ឋាន លើកទឹកចិតប
្ត ន្ថម
ែ ទៀត

សហប្រតិបត្តិការ និងសមាហរណកម្មជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិ ទាំង

បោះឆ្នោតអសកល ប៉ុន្តែបានឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងត្រឹមត្រូវនូវឆន្ទៈ និងបំណង

សង្កាត់ គឺជាអ្នកតំណាងពិតប្រាកដរបស់ប្រជាជន ប្រសូតចេញពីឆន្ទៈ

រួមវិភាគទានយ៉ាងសកម្ម ដល់ការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងនីតិរដ្ឋនៅ

ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ព្រមទាំងការជំរុញកិច្ច

ដល់ការប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមការងារគណបក្ស គ្រប់ថ្នាក់គ្រប់ផ្នែក និងមន្ត្រី

ក្នុងក្របខណ្ឌតំបន់ និងពិភពលោក ។ នៅបណ្តាឆ្នាំខាងមុខ ស្របពេល

ប្រទេស ដើម្បីឈានទៅសម្រេចឲ្យបានជ័យជម្នះកាន់តែធំធេងថែមទៀត

ជាច្រើនគួបផ្សំជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ ដែលទទួលបានក្នុងរយៈពេល៣

សមាជិក សមាជិកាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំង

ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៦ នៅថ្ងៃទី២៩
ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខនេះ ។

គួររំឭកថា ស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាបានបដិសន្ធិឡើងជាដំបូងផ្អែកតាមស្មារតី

នៃសេចក្តីប្រកាសរួមអំពីគោលការណ៍នៃសហប្រតិបត្តិការ

ដែលបាន

សម្រេចក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល រវាងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់គណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជា និងគណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច ក្រោមព្រះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់

ព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រ កាលពីថ្ងៃទី១២-១៣ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៩៨ ។
ព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី១ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី២៥ ខែមិនា ឆ្នាំ១៩៩៩ ។
ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី២ ធ្វើនៅថ្ងៃទី ២២

ខែមករា ឆ្នាំ២០០៦, ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាល

ទី៣ ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី២៥ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១២ ។ ព្រឹទ្ធសភាមានភារកិច្ច
សម្របសម្រួលការងាររវាងរដ្ឋសភា និងរដ្ឋាភិបាល និងពិនិត្យផ្តល់យោបល់

លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ឬសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តយល់
ព្រមលើកដំបូងរួច ហើយព្រមទាំងលើបញ្ហាទាំងពួងដែលរដ្ឋសភាបានដាក់
ឲ្យពិនិត្យ ។

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គឺជាគណបក្សនយោបាយតែមួយគត់ ដែល

បានដឹកនាំប្រទេសឆ្លងកាត់នូវឧបសគ្គរាប់ម៉ឺនជំពូក និងការលំបាកធំៗយ៉ាង
ច្រើនតាំងពីក្រោយថ្ងៃផ្តួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ រហូតមកដល់

បច្ចុប្បន្ន ធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាព មានការអភិវឌ្ឍ ធ្វើឲ្យជីវភាព
សង្គមទាំងមូលមានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងធំធេង ។ សភាពការណ៍

សន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ និងសុវត្ថិភាពសង្គមមានភាពល្អប្រសើរ បន្ទាប់
ពីយើងបានធ្វើឲ្យបរាជ័យ ឧបាយកលបដិវត្តន៍ពណ៌របស់គណបក្សប្រឆាំង

ដែលជ្រោមជ្រែងពីមជ្ឈដ្ឋាន អគតិខាងក្រៅ ប៉ុនប៉ងផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាល

ស្របច្បាប់ដែលផ្ទុយទាំងស្រុងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យ

និងនីតិរដ្ឋ ។ សម្រាប់នីតិកាលទី៤ នៃព្រឹទ្ធសភានេះ គណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជានៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់ គោលការណ៍ជាចម្បង គឺការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យ

បូរណភាពទឹកដី សន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ ការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ របប

រាជានិយម ការបង្រួបបង្រួមជាតិ សាមគ្គីជាតិរឹងមាំ និងការពាររាល់សមិទ្ធ
ផលដ៏ថ្លៃថ្លានៃសង្គម ជាតិឲ្យស្ថិតស្ថេរគង់វង្ស ដើម្បីលើកកម្ពស់កិត្តិយស

និងកិត្យានុភាពជាតិ ។ ពង្រឹងពង្រីកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ សេរីពហុបក្ស និង

នីតរិ ដ្ឋឲយ្ ចាក់គ្រឹះកាន់តជ
ែ
្រៅ និងរឹងមាំចាប់ពម
ី ល
ូ ដ្ឋាន លើកកម្ពសកា
់ រគោរព

ច្បាប់ និងយុត្តិធម៌សង្គម ដើម្បីធានានូវសមធម៌សង្គម ការគោរពសិទ្ធ

សេរីភាព និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សសម្រាប់ប្រជាជនគ្រប់ៗរូប ។ ខិតខំ

អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យ ទាំងថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់

ក្រោមជាតិ ដើម្បីធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ប្រជាជនកាន់តែប្រសើរឡើង រស់នៅ

ប្រកបដោយសុភមង្គល សុខដុមរមនា ទាំងក្នុងគ្រួសារ ក្នុងសហគមន៍ និង

ក្នុងសង្គមជាតិទាំងមូល ។

ក្នុងនីតិកាលទី១ ទី២ និងទី៣ កន្លងមក ព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រ

ដែលកម្ពុជាកំពុងមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងលឿន ព្រមជាមួយនឹងភាពអនុគ្រោះ

អាណត្តិកន្លងមក ស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពិតជានឹង

សម្រេចបានជោគជ័យធំៗថែមទៀតនៅក្នុងអាណត្តិទី៤របស់ខ្លួន ៕

TsSnavdIþRbCaCn
firstly established on 25 March 1999. The second-term Senate
was on 22 January 20016, and the third-term Senate was on 25
January 2012. The Senate’s tasks were to coordinate between
the National Assembly and the Royal Government, and to provide
consultation on draft laws adopted by the National Assembly,
and those issues requested for inspection by the National
Assembly.
The Cambodian People’s Party has been the only party that
leads the country out of uncountable obstacles and hardships
since the day that the Cambodian people overthrew the regime
of genocide, and through to the present that peace and development
have been secured for a great transformation of whole social
life. Security, social order and security improve after we have
failed the opposition’s attempt to launch color revolution with
supports rendered from ill-willed circles abroad, in contrary to
the Constitution, principles of democracy, and rule of law, to
downfall the legitimate Royal Government. For the fourth term
of the Senate, the Cambodian People’s Party strictly adheres to
its prime principles of defending independence, sovereignty,
territorial integrity, peace, political stability, the Constitution, the
monarchy, national reconciliation, firm solidarity, long-lasting
social achievements to uplift national honor and prestige.
Strengthens and widens democracy, liberal pluralism, and rule
of law ensuring that they deeply and firmly root from the local
level up; raises law abiding and human dignity for every people.
Makes further effort to realize national development in every field
– national and sub-national, to ensure better life of our people,
who will be living in happiness and harmony in family, community,
and whole nation.
In its first, second, and third terms, the Senate of the Kingdom
of Cambodia successfully implemented the role of a state legislative
body contributing actively for strengthening democracy and rule
of law in Cambodia. It also contributes to strengthening peace,
stability, reform, socio-economic development, and poverty
alleviation, while furthering cooperation and integration with
international community – regionally and in the world. In years
to come, while Cambodia is making rapid development, together
with favorable conditions and experiences scored in the last
three terms, the Senate of the Kingdom of Cambodia will surely
realize further major successes in its fourth term./.
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ការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ ដើម្បីការពារដាច់ខាតឯករាជ្យ

អធិបតេយ្យ បូរណភាពទឹកដីដែលជាដួងព្រលឹងរបស់ជាតិយើង
បច្ចុប្បន្ននេះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បាននិងកំពុងស្ថិតក្នុង

សុខសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ និងមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យ
ក្រោមការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលមាន
សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ជានាយករដ្ឋមន្រ្តី

ទាំងនេះ។ ព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានប្រជុំពិភាក្សា

ពិនិត្យ និងឲ្យយោបល់និងឯកភាពទាំងស្រុងលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់
នេះនៅថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៨។

យោងទៅតាមខ្លឹមសារនៃវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំងនោះ មានចំណុច

និងក្រោមម្លប់ដ៏ត្រជាក់នអ
ៃ ង្គព្រះមហាក្សត្រ ព្រះករុណាព្រះ

សំខាន់ៗមួយចំនួន ដែលធានាការពារឲ្យបានដាច់ខាតនូវផល-

ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃប្រជាជាតិកម្ពុជា ។

កម្ពុជាគឺជារដ្ឋដែលមាន ឯករាជ្យ និងអធិបតេយ្យពេញបរិបូរណ៍ ជារដ្ឋ

បាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ទីសក្ការៈដ៏

លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ សេរី

ប្រយោជន៍ជាអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនយើង គឺទី១- ព្រះរាជាណាចក្រ

ពហុបក្ស និងនីតិរដ្ឋ ការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស កំពុងតែមានជំហាន

ស្មើភាព និងស្មើសិទ្ធិជាមួយនឹងរដ្ឋដទៃទៀតនៅក្នុងសកលលោក

ព្រមគ្នានឹងការរីកចម្រើននេះ ដំណើរវិវត្តន៍នៃសង្គមជាតិរបស់យើង

ជាតិត្រូវតែទទួលបានការគោរពដ៏ពេញលេញនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យ

រីកលូតលាស់ និងកាន់តែចាក់ឬសជ្រៅទៅក្នុងសង្គមជាតិ។ ប៉ុន្តែ

ហើយឯករាជ្យជាតិ និងអធិបតេយ្យជាតិដែលជាដួងព្រលឹងរបស់

ក៏បានប្រឈមជាមួយនឹងឧបាយកលដ៏គ្រោះថ្នាក់របស់អ្នកនយោ-

មានការរំលោភបំពាន និងមានការជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅឡើយ។

បម្រើឲ្យបរទេសជាន់ឈ្លីឯករាជ្យ

កិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសដទៃ ដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដោយសនិ្តវិធី

បាយនៃអតីតគណបក្សប្រឆាំង

ដែលប្រថុយប្រថានឱនក្បាល
អធិបតេយ្យជាតិ

ហ៊ានយក

ផលប្រយោជន៍ជាតិ និងអាយុជីវិតប្រជាជនទៅប្តូរជាមួយនឹង

សេចក្តីស្លាប់ និងភាពវិនាសហិនហោចម្តងទៀត ដើម្បីតែមហិច្ឆតា

របស់ខ្លួន។ ប៉ុន្តែជាមហាភ័ព្វសំណាងដ៏ធំធេងណាស់របស់ប្រជាជាតិ
យើង ដែលកលឧបាយដ៏ថោកទាបនេះ ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ទេចចោល ទាន់ពេលវេលា ហើយបានធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
និងសិទ្ធិមនុស្សនៅតែបន្តសកម្ម

ភាពរស់រវើក

ឯករាជ្យជាតិ

អធិបតេយ្យជាតិក៏ត្រូវបានការពារយ៉ាងរឹងមាំនៅលើមាតុភូមិកម្ពុជា

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មិនឈ្លានពានប្រទេសដទៃ មិនជ្រៀតជ្រែក
គោរពផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមក ប៉ុន្តែកម្ពុជាប្រឆាំងដាច់ខាត

ការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួន ទោះបី
ក្រោមរូបភាពណាក៏ដោយ។ ទី២- គណបក្សនយោបាយ នានាក៏
ដូចជាប្រជាជនកម្ពុជា ត្រូវតែគោរពគោលការណ៍អធិបតេយ្យជាតិ

និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ សេរី ពហុបក្ស ។ ការការពារឯករាជ្យជាតិ
អធិបតេយ្យជាតិ និងការតម្តល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំគឺជាកាតព្វ
កិច្ចរបស់គ្រប់គណបក្សនយោបាយ និងអ្នកនយោបាយខ្មែរគ្រប់ និន្នាការ

ដែលគ្របដណ្តប់ដោយសុខសន្តិភាពយ៉ាងពេញបរិបូរណ៍ ។

និងជាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបដោយមិនអនុញ្ញាត

មហាវិនាស អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដ៏សែនឃោរឃៅ ការបែកបាក់

ប្រយោជន៍របស់ប្រជាជាតិ និងមាតុភូមិកម្ពុជា។ រាល់ការឃុបឃិត

ដោយធ្លាប់បានឆ្លងកាត់នូវអតីតកាលដ៏ខ្មៅងងឹត នៃសង្រ្គាមដ៏

ជាតិដ៏ខ្លោចផ្សារ និងជាប្រជាជាតិមួយដែលធ្លាប់រងក្តីអាម៉ាស់បំផុត
ចំពោះមុខបណ្តាប្រជាជាតិលើពិភពលោក

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ប្តេជ្ញាការពារដាច់ខាតនូវសុខសន្តិភាព ដែលជាអាយុជីវិតរបស់
ប្រជាជន

និងប្រទេសជាតិទោះជាបង់ក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយគឺមិន

អនុញ្ញាតឲ្យមាតុភូមិដ៏កំសត់នេះ ធ្លាក់ទៅក្នុងកលយុគម្តងទៀត
ឡើយ។ ក្នុងស្មារតីការពារលើកស្ទួយតម្លៃជាតិខ្មែរ ក្នុងបុព្វហេតុ
ការពារឯករាជ្យជាតិ អធិបតេយ្យជាតិ និងឯកភាពជាតិ ប្រឆំាងការ
ជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅ

ព្រមទាំងដើម្បីការពារអង្គព្រះមហាក្សត្រ

ជាទីសក្ការៈ លើកស្ទួយតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិ និងប្រជាជន
ជាធំ

ជាដាច់ខាតឲ្យបម្រើផលប្រយោជន៍បរទេស ហើយធ្វើឲ្យខូចផល
ជាមួយជនបរទេស បើកដៃឲ្យមានការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃ

ក្នុងកម្ពុជា ឬមកបង្គាប់បញ្ជាគោលនយោបាយជាតិ និងអន្តរជាតិ
របស់កម្ពុជា ក៏ដូចជាការធ្វើសកម្មភាពបញ្ចុះបញ្ចូលបរទេសឲ្យកាត់

ជំនួយ ឬដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើកម្ពុជា ឬព្យួរអាសនៈរបស់កម្ពុជា
នៅអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើម សុទ្ធសឹងជាសកម្មភាពប្រឆាំង
នឹងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិ និងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូល។

ទី៣-ការដកចេញវិញនូវដំណែងរដ្ឋលេខាធិការពីសមាសភាពរាជ-

រដ្ឋាភិបាល មិនត្រឹមតែអាចបន្ថយចំនួននៃសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាល
ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងជួយដល់ការពង្រឹងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់

និងដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការងាររបស់អង្គនីតិប្រតិបត្តិ

របស់សមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះនាយករដ្ឋមន្ត្រី ចំពោះរដ្ឋសភា

ពិភាក្សាយ៉ាងម៉តច
់ ត់ និងអនុមត
័ លើសច
េ ក្តី ព្រាងការធ្វើ វិសោធនកម្ម

ការកែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធ និងអភិបាលកិច្ចនៃអង្គនីតិប្រតិបត្តិ និង

នៅថ្ងៃទី២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ អង្គប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្រ្តីបាន ធ្វើការ
ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ

ការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជា

ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តិទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ។ នៅ

ថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ រដ្ឋសភាបានបើកសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញ នីតិកាល

ទី៥ ដោយបានពិភាក្សា និងអនុម័តទំាងស្រុងទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់

និងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការងាររបស់អង្គនីតិប្រតិបត្តិ តាមរយៈ

អង្គមុខងារសាធារណៈផងដែរ។ សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះ ធ្វើឡើង
ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការជាក់ស្តែង ប្រទេសកម្ពុជានិងបំពេញ
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លទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង

តណ្រើនី
សតាំ
សមារិ
ក្រឹ៤
ទ្ស
ធ ឆ្នា
ភា ន្ី
តិកាលទ្ី
សមាជិកព្រឹទោះណន
្ធសន ភា
តងិកា
លទី
ំ២
០១៨៤ ននាំ ២០១៨

លទ្ធផលបណ្
ដ ោះអាសន្ននន្ការណ

មណ្ឌល

រាជធានី/ទមតត

ភូមិភាគទី១ ភនំទេញ
ភូមភា
ិ គទី២

ចំនន
ួ ឃំ

ចំនន
ួ

សង្កាត់ អាសនៈ

105

6

សរបចំនន
ួ អនកទបាោះទឆ្នតតាមគណ្បកស
CPP

CYP

FCP

KNU Other

សំទេងគំរទគណ្បកសនទោបាយ
+

CPP

CYP KNU FCP

ការ

+

886

0

20

5

0

911

897

0

2

11

910

កំេង់ចាម

109

780

0

35

17

3

835

786

0

13

34

833

តបូងឃ្ំ

64

516

3

11

6

0

536

519

3

3

11

536

1,371 1,305

3

16

0

សរបភូមិភាគទី ២
ភូមិភាគទី៣ កណ្ដ
ា ល

173

8

1,296

3

46

23

3

127

5

865

0

46

11

4

926

871

ទៅទបាោះ

1

1

8

8

44

923

1

2

5

45

9

1

822

768

8

41

817

បន្ទាយមានជ័យ

65

477

0

14

30

0

521

478

29

14

521

100

615

0

27

30

2

674

617

30

24

671

1

ឧតារមានជ័យ

24

139

0

2

11

1

153

140

10

2

152

1

បប៉ៃលន
ិ

8

51

0

0

2

0

53

51

2

0

53

2049

0

88

82

4

2,223

2054

0

79

100

735

0

9

0

0

744

733

9

742

ភូមិភាគទី៥ កំេត

93

559

0

7

0

1

567

559

5

564

5

32

0

0

0

0

32

32

0

32

1326

0

16

0

1

1,343

1324

សរបភូមិភាគទី ៥

198

7

0

0

116

864

0

17

15

7

903

874

13

16

903

ស្វាយទរៀង

80

521

0

2

0

0

523

521

0

2

523

សរបភូមិភាគទី ៦

196

1385

0

19

15

7

1,426

1395

0

13

18 1,426

កំេង់សពឺ

87

567

0

11

37

0

615

579

23

10

612

កំេង់ឆ្នង
ំ

70

415

0

2

9

0

426

416

7

2

425

ភូមភា
ិ គទី៧ ទោធិ៍ស្វត់

49

346

0

1

0

0

347

346

0

1

347

ទកាោះកង

29

168

0

0

0

0

168

168

0

0

168

រេោះសហ
ី ន

29

172

0

4

2

0

178

173

2

3

178

សរបភូមិភាគទី ៧

264

1668

0

18

48

0

1,734

1682

9

0

32

2

2

7

1

2

1

4

7

0

0

7

3
1

16 1,730

1

3

កំេង់ធំ

81

541

0

36

4

2

583

541

4

36

581

រេោះវ ិហារ

51

321

0

4

9

0

334

324

7

3

334

រកទចោះ

47

272

0

10

16

0

298

286

10

2

298

សាង
ឹ ករតង

34

171

0

6

0

0

177

171

0

6

177

រតនគិរ ី

50

245

0

0

14

2

261

248

11

0

259

មណ្ឌលគិរ ី

21

105

0

0

0

3

108

104

0

0

104

1

3

សរបភូមិភាគទី ៨

284

6

1655

0

56

43

7

1,761

1674

47 1,753

1

7

សរបរួម

1646

58

11130

ភូមភា
ិ គទី៨

CPP របជាជនកមពជា

CYP យវជនកមពជា

3

309

227

KNU កម្ររួបរួមជាតិ

26 11,695 11202

0
3

32
182

276 11,663

10

2

14 1,338

បរេកវង

7

5

81 2,214

តាកកវ

កកប

6

45 1,369

0

10

CPP

1

767

299

ទទួលបាន

1

102

សរបភូមិភាគទី ៤

អាសនៈ

1

បាត់ដំបង

ភូមិភាគទី៤ ទសៀមរាប

ភូមភា
ិ គទី៦

មិនបាន មិនបាន

9

2

2

7

25

6
58

FCP ហាវ៊ុនសិនបិច

Other សរបរបាំមយ
ួ គណ្បកស ៖ សមព័នធទដីមបរី បជាធិបទតយយ , សំបកឃ្ស
ំ ងគមរបជាធិបទតយយ , សញ្ជាតិកមពជា , របជាធិបទតយយមូលដ្ឋាន , ជនជាតិទដីមរបជាធិបទតយយកមពជា , កម្រអភិវឌ្ឍន៍ទសដាកិចច
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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ ភេរវជនទោះនៅទីណាក៏អាច
សហការចាប់ខ្លួនបានដែរ!



មិនខុសទេ ដែលកម្ពុជាចាប់ដៃជាមួយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន



អាជ្ញាធរទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តន៍ច្បាប់ មិនត្រឹមធ្វើតែតាមបទបញ្ជានោះទេ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញ ជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់
សម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការរោងចក្រផលិត ស៊ីម៉ងតិ៍របស់ក្រុមហ៊ុន
ជីបម៉ុង អ៊ីនស៊ី ស៊ីមេន ខបភើរេសិន(CMIC)

នាខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅនេះ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតី

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចុះជួបជាមួយកម្មករ កម្មការិនី់
នៅតំបន់ទំនប់កប់ស្រូវ ខណ្ឌប្ញស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ

ដែលវាងាប់ទៅហើយនោះទេ។ គេយកវាទៅកប់បាត់ហើយ ប៉ុន្តែ
អ្នកបានធ្វើឲ្យអ្នកសែងក្តារមឈូសនោះវាងាប់បន្តទៀតដោយសារ

តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅ

តែអក
្ន ឯង ។ សម្តច
េ តេជោក៏បានព្រមានទៅ មេអប្បគមន៍ផងដែរថា

ដែលមានតម្លៃជាប្រវត្តិសាស្រ្តមួយចំនួន។

ភេរវករហើយខ្ញុំនឹងតាមចាប់ខ្លួនអ្នកឯងឲ្យបាន ។ មិនមែនត្រឹមតែ

បានអញ្ជើញចូលរួមសម្ពោធសមិទ្ធផលនិងប្រារព្ធពិធីបើកការដ្ឋាន

សុំកុំមកប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីឲ្យសោះ។ បើអ្នកឯងតាំងខ្លួនធ្វើជា

ផ្តល់អនុសាសន៍ និងដាក់ចេញនូវបទបញ្ជាក៏ដូចជាសារនយោបាយ

ជាអង្គការក្រៅច្បាប់ទេតែគឺជាភេរវករតែម្ដង។ បើជាភេរវករហើយ

សម្តេចតេជោក៏បាន

មួយចំនួនផងដែរ ។

 ព្រឹកថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈ សម្តេចតេជោប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុង ពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់

យើងអាចសហការជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ី តាមចាប់ខ្លួន
នៅទីកន្លែងនេះ ឬទីកន្លែងនោះបាន។

 ព្រឹកថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បន្តចុះ

និស្សិតវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា និងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់

ជួបជាមួយកម្មករ កម្មការិនី ១៥.១០៩នាក់នៅតំបន់ទំនប់កប់ស្រូវ

ហ៊ុន សែន ។

ក្រសួងពាក់ព័ន្ធត្រូវតែពិនិត្យឱ្យបានដិតដល់

ការបង្កត
ើ ចលនាសង្គ្រោះជាតិរបស់សមរង្ស។
៊ី សម្តេចតេជោថ្លង
ែ ថា

ច្រើនកន្លែង។ កើតកន្លែងមួយយើងត្រូវ សិក្សាមួយ។ ប៉ុន្តែយើងគួរ

មឈូសរបស់អ្នកឯងបន្តទៀត។ កុំសង្ឃឹមឲ្យសោះ ។ បើនៅក្នុងដៃ

កើតចេញមកហេតុអ្វីបានជាបណ្ដាលឱ្យមានការដួលសន្លប់ ។ ឥឡូវ

អគារទេព្យកោសល្យវិស្វកម្ម សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ

ខណ្ឌប្ញស្សីកែវ

រាជធានីភ្នំពេញ។

សម្តេចតេជោបានណែនាំឲ្យ

និងធ្វើការសន្និដ្ឋាន

ក្នុងឱកាសនោះ សម្តេចតេជោបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយ

ឲ្យបានអំពីបាតុភាពនៃកម្មករដួលសន្លប់។ បាតុភាពនេះវាកើតនៅ

“ខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ទៅ អ្នកឯងកុំបង្ខំឲ្យគេវាយដែកគោលទៅលើក្តារ

តែត្រូវពង្រីកទំហំនៃការសិក្សាមើលអំពីបាតុភាពទាំងឡាយ ដែល

តុលាការវាជារឿងមួយ

ប៉ុន្តែបើចូលក្នុងកម្រិតអប្បគមន៍ហើយ

នេះ មិនគ្រាន់តែដួលសន្លប់ត្រឹមកម្មករ កម្មការិនីទេ តែឈានដល់

សូម្បីតែBM២១ ក៏គេហ៊ានវាយចូលទៅកន្លែងហ្នឹងដែរ ។ គេមិន

ការដួលសន្លប់កូនសិស្សទៀត។

សម្តេចតេជោបានប្រាប់ទៅ

បន្តថា ៖ “ ហ៊ុន សែន បើទោះបីមិនកាន់ទ័ពផ្ទាល់ក៏ដោយ ក៏ប៉ុន្តែ

ហើយប្រសិនជាយើងខ្វះលទ្ធភាព យើងអាចទាក់ទងអ្នកឯកទេស

អនុប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាការពារជាតិ ។ ដូច្នេះអ្នកគួរយល់ថា

លោក ដើម្បីរកមើលបាតុភាពនៃការដួលសន្លប់នេះ ។

បញ្ជាក់ជូនអ្នកថាអ្នកមិនគួរយកដែកគោលទៅវាយលើក្តារមឈូស

ជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ សម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការរោងចក្រផលិត

អាចឲ្យប្រទស
េ នេះមានអប្បគមន៍សារជាថ្មទ
ី េ ។ សម្តច
េ តេជោបាន

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងារថា

ហ៊ុន សែន បញ្ជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ក្នុងក្របខណ្ឌជា

ខាងសុខភាព និងការងារឱ្យជួយជាពិសេសអង្គការសុខភាពពិភព

មេទ័ពមួយនេះមិនមែនជាមេទ័ពទន់ជ្រាយទេ

។

ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់

គួរតែសិក្សាមើល

ដើម្បីស្រាវជ្រាវ

 ព្រឹកថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភៈ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញ

TsSnavdþI RbCaCn 7

qñaMTI 17 elx 201 ExkumÖ³ qñaM 2018
ស៊ីម៉ងតិ៍របស់ក្រុមហ៊ុន ជីបម៉ុង អ៊ីនស៊ី ស៊ីមេន ខបភើរេសិន(CMIC)
ដែលមានតម្លៃ
ខេត្តកំពត។

២៦២លានដុល្លារអាមេរិកនៅស្រុកបន្ទាយមាស

សមិទ្ធផលនេះជាការវិនិយោគរួមគ្នារវាងក្រុមហ៊ុន

ជីបម៉ុងដែលមានភាគហ៊ុន ៦០ % និងក្រុមហ៊ុនថៃSCCC ។

ពីទីនោះសម្តេចតេជោ បានបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាទាក់ទងទៅ នឹងដំណើរ
កំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជា
សម្តេច។

ដែលដឹកនាំផ្ទាល់ដោយ

សម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍ថា

ក្នុងរយៈពេលដែល

សម្តេចធ្វើជានាយករដ្ឋមន្រ្តី ៣៣ ឆ្នាំ តើអ្វីខ្លះទៅដែលបានកើតឡើង
នៅក្នុងទឹកដីនេះ?
គ្មានអ្វីទាំងអស់

សម្តេចបានប្រែក្លាយកម្ពុជាពីប្រទេស ដែល

មានតែសង្រ្គាមហែកហួរឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេស

មួយមានសន្តិភាពពេញលេញ មានការអភិវឌ្ឍរីកចំរើន។ ក្នុង

ក្របខណ្ឌនៃនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចមានប្រទេស មួយចំនួនដើរក្រោយ
កម្ពុជាយើងនៅឡើយទេ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ពាន
ឆ្លងទន្លេមេគង្គថ្មីតភ្ជាប់ពីខេត្តកំពង់ចាម ទៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ

នៅពេលដែលគេអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ច

ស្ទឹងត្រង់ទៅកាន់ទឹកដីនៃខេត្តត្បូងឃ្មុំត្រង់ស្រុកក្រូចឆ្មា។ សំណង់

ឲ្យវិស័យឯកជនរីកចម្រើនឡើង ។ ចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៩០ មកយើង

កម្ចីសម្បទានរបស់ប្រទេសចិន និងបដិភាគ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល។

ផែនការ តែ ហ៊ុន សែន បែរជាដឹកនាំធ្វើសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារបើកឱកាស
បានបើកឲ្យមានការធ្វើឯកជនូបនីយកម្មរោងចក្រ និងក្រុមហ៊ុន

ស្ពាននិងផ្លូវនេះគ្រោងចំណាយជិត

៥៧លានដុល្លារ

ដែលជា

ក្នុងពិធីនេះសម្តេចតេជោបានបញ្ជាក់លើចំណុចសំខាន់ចំនួនពីរ។

របស់រដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាមានការរីកធំធាត់

ក្នុងនោះ គឺនយោបាយចិនតែមួយរបស់កម្ពុជានិងការដាក់ឱសានវាទ

ធ្វស
ើ ដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ៣
្ច នៅក្នង
ុ ដំណាក់កាលដែលសម្តច
េ ដឹកនាំ រដ្ឋាភបា
ិ ល។

ទេស។ សម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍ថា មិនខុសទេដែលកម្ពុជា

ឡើងជាបន្តបន្ទាប់ ។ សម្តេចតេជោបន្តថាសម្តេចធ្លាប់បានដឹកនាំ

ដំបូងគឺសេដ្ឋកិច្ចផែនការ, បន្ទាប់មកបានចាប់ផ្តើមផ្តល់កម្មសិទ្ធិដីធ្លី
ផ្ទះសម្បែងទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ, បន្ទាប់ទៅគឺរុញឲ្យធ្វើឯកជនូបនីយកម្មរោងចក្ររដ្ឋទាំងអស់

ដោយរដ្ឋធ្វើជាសេដ្ឋវិទូដឹកនាំគោល-

នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចតែប៉ុណ្ណោះ។ សម្តេចតេជោបន្ថែមថា ទម្រាំ

មកដល់សព្វថ្ងៃនេះ យើងបានធ្វើសេរីភាវូបនីយកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់
យើងតាំងពីពាក់កណ្តាលទសវត្សរ៍៨០ មក ។ យើងបានធ្វើ
សុក្រឹត្យកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ ១៩៩១ មក

ហើយពេលនេះយើងកំពុងបន្តធ្វើសុក្រឹត្យកម្មសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សាររបស់

យើង។ សម្តេចតេជោក៏បានបង្ហាញនូវមោទនភាពចំពោះភាពរឹងមាំ

របស់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ដែលមានកំណើន៧% ក្នុង ២ទសវត្សរ៍នឹង
បន្តរឹងមាំនិងមានកំណើនក្នុងរង្វង់ ៧%បន្តទៀត។ សេដ្ឋកិច្ចរបស់

កម្ពុជាកំពុងងើបឡើង ដូចនេះត្រូវបន្តធ្វើឲ្យកើនឡើងបន្តទៀត
ជា មួយប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាជនកើនឡើងកាន់តែច្រើន ដែល

ទទួលបានពីអត្ថប្រយោជន៍ពីសុខសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍប្រទេស។

សម្តេចនឹងបន្តរម
ួ ដំណរើ ជាមួយប្រជាជនកម្ពជា
ុ ទាំងអស់ មិនតិច
ជាង ១០ ឆ្នាំទៀតទេ ។ សម្តេចតេជោក៏បានផ្ញើរសារទៅអ្នកនយោបាយដែលចង់ជំនួសសម្តេចសុំកុំថ្នាំងថ្នាក់ឲ្យសោះ

ព្រោះអ្នកមិន

ទាន់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រង សភាពការណ៍នៅកម្ពុជានោះទេ អ្នកគ្រាន់

តែចេះជេរ ចេះបញ្ចោរ និង ចេះបញ្ឆេះតែប៉ុណ្ណោះ ។ ប៉ុន្តែអ្នកមិនទាន់
ចេះគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅឡើយទេ

ឬអង្គការមួយមិនបានផង ។

អ្នកគ្រប់គ្រងតែកូនបក្សមួយ

 ព្រឹកថ្ងៃទី៩ ខែកុម្ភៈ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញ

ជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេ
មេគង្គថ្មីមួយទៀត

ដែលតភ្ជាប់ទឹកដីនៃខេត្តកំពង់ចាមត្រង់ស្រុក

ដល់រថយន្តដឹកធ្ងន់លើសចំណុះ និងកែច្នៃតទ្រុងខុសពីបច្ចេកចាប់ដៃគូជាមួយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។ ឥឡូវនេះយើងបន្ដ
នូវនយោបាយរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ។

ព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្ន

ដែលជាព្រះរាជបុត្ររបស់ ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ សម្ដេចព្រះ
នរោត្តម សីហនុ គឺព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្តេចព្រះ

បរមនាថនរោត្តម សីហមុនី ព្រះអង្គបានបន្ដក្នុងការដឹកនាំក៏
ដូចជារួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល

ដើម្បីបន្ដអនុវត្តនយោបាយចិន

មួយ។ការអនុវត្តនយោបាយចិនមួយគឺមានតម្លៃស្មើនឹងការគោរព
អធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាខ្លួនឯង ។ សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថា យើង

មិនអាចដាក់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយតៃវ៉ាន់នោះទេ ។ ដូចនេះ

ការគោរពអធិបតេយ្យភាពដូចគ្នា គឺជារឿងដ៏ល្អបំផុត។ទំនាក់ទំនង
កម្ពុជា ចិន បានឈានដល់ទំនាក់ទំនងជាយុទ្ធសាស្រ្តនៅឆ្នាំ ២០១០។
ការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចគ្នាទៅវិញទៅមក រវាងមេដឹកនាំប្រទេសទាំង

ពីរបានបង្ហាញនូវលទ្ធផលយ៉ាងល្អបាន រួមចំណែកជាមួយក្នុងដំណើរ
ទៅមុខហើយការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាក៏មានចំណែករបស់ចិន ។
សម្ដេចតេជោបានលើកសំណួរថាប្រទេស ដែលបានចោទថាសម្តេច
ទៅកៀកចិនពេកចុះអ្នកឯងបានធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់កម្ពុជា?

អ្នកខ្លះ

បានត្រឹមតែជេរ និងចោទប្រកាន់កម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ។ សម្តេចចង់
ធ្វើជាដៃគូជាមួយគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់តអ
ែ ្នកទាំងនោះមិនបានផ្តល់
នូវភាពស្មោះត្រង់ចំពោះកម្ពុជានោះទេ ។ សម្តេចតេជោពន្យល់ថា
«ចិនគេធ្វើការជាមួយខ្ញុំស្មើភាព។

ប្រទេសខ្លះត្រឹមឯកអគ្គរដ្ឋទូត

សោះមកប្រដៅយើងដូចប្រដៅកូនក្មេងហើយឲ្យខ្ញុំទ្រាំបានឬទេ?។

ប៉ុន្ដែចិនមិនមែនត្រឹមតែអគ្គរដ្ឋទូតទេ, ប្រធានាធិបតីរបស់គេ, នាយក
រដ្ឋមន្ដ្រីរបស់គេតាំងពីមុនរហូតមកដល់ឥឡូវ គេគោរពខ្ញុំណាស់។

គេត្រូវការគ្នាក្នុងភាពជាដៃគូស្មើភាព ។ អត់មានប្រទេសធំ អត់មាន
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ប្រព្រឹត្តិនៅវិមានសន្តិភាព។នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះសម្តេចតេជោបាន

រំលឹកដល់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជា ដើម្បីស្ត្រីបន្តអនុវត្តន៍ការងារ
ចំនួន ១១ចំនុច ដែលបានដាក់ចេញកាលពីឆ្នាំទៅក្នុងការអនុវត្ត
ការងារក្នុងឆ្នាំថ្មីបន្តទៀត។ សម្តេចតេជោក៏បានជំរុញឲ្យបុរសទាំង

អស់ក៏ត្រូវចូលរួមចំណែកជួយដល់កិច្ចការស្រ្តីខ្លះផងដែរ ជាពិសេស
សម្តេចចង់ឲ្យយកទិវា ៨ មីនា ដែលជាទិវាសិទ្ធិនារីនោះ គឺជាថ្ងៃដែល

ត្រូវតែធ្វើការអប់រំចំពោះបុរសផងដែរ។ សម្តេចតេជោក៏បានជំរុញ

ឲ្យស្រទា
្តី ង
ំ អស់តវ្រូ ខិតខំបង្កន
ើ សមត្ថភាព ខាងបច្ចក
េ វិទយា
្ បន្ថម
ែ
ទៀត ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការរកការងារធ្វើនាពេលបច្ចុប្បន្ន ។
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់
ក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៧
និងលើកទិសដៅសកម្មភាពការងារឆ្នាំ ២០១៨
របស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រី

 ព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីបានអញ្ជើញ

ជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូននិស្សិតសាកល
វិទ្យាល័យវេស្ទើនចំនួន ៤.១៥៨ នាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រ ។

សម្តេចតេជោបានថ្លែងនូវចំណុចសំខាន់ចំនួនពីរ ទាក់ទងនឹងស្ថានភាពវិវត្តនៃប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនិងបញ្ហាគម្លាតខួរក្បាលរបស់បុរស

ប្រទេសតូច អត់មានអ្នកក្រ អត់មានអ្នកមានទេស្នើភាពគ្នា»។ សម្ដេច

និងស្រ្តីនៅកម្ពុជា។

ដែលឆ្លងទន្លេចំនួន ៨កន្លងមកនេះ ក៏មិនបានលេចរូបរាងដែរ។

ថា «ក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ខ្ញុំសូមសម្តែងនូវការអបអរសាទរ

ផ្ដល់លុយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មកដល់កម្ពុជាសម្រាប់សាងសង់ស្ពាន

ខ្លីក៏ដោយប្រសើរជាងភាពតានតឹង ។ នេះជាគោលជំហរផ្លូវការ

គ្នាទេនោះ ចិនក៏មិនអាចផ្ដល់លុយយ៉ាងច្រើនមកកម្ពុជានោះដែរ ។

កូរ៉េ ។ យើងអបអរសាទរជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងថ្មីៗការស្វះស្វែង

ដឹកលើសទម្ងន់និងកែច្នៃខុសបច្ចេកទេសដែលបំផ្លាញផ្លូវ និងបង្ក

សង្ឃឹមថា ប្រទេសនានានឹងបន្តការលើកទឹកចិត្តឲ្យកូរ៉េទាំងពីរ

យប់ថ្ងៃទី ៩ខែកុម្ភៈ នេះតទៅ ត្រូវបញ្ឈប់នូវរថយន្តធំៗដឹកលើស

តាន់តឹង»។ សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថា កំណែទម្រង់វិស័យអប់រំនៅតែ

តេជោបន្ថែមថា

បើគ្មានកិច្ចទំនាក់ទំនងជាមួយចិនទេម្លេ៉ះស្ពាន

ទាក់ទងនឹងស្ថា នភាពនៃប្រទេសកូរ៉េសម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍

ប្រសិនបើចិនគ្មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយកម្ពុជានោះទេ តើចិនអាច

ជាមួយទំនាក់ទំនង ដែលត្រូវបានកែលំអទោះបីបានក្នុងរយៈពេល

ដែរឬទេ? ច្បាស់ណាស់ប្រសិនបើគ្មានទំនាក់ទំនងល្អរវាងគ្នានឹង

របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំពោះសភាពការណ៍ថ្មីៗនៅឧបទ្វីប

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានដាក់ឱសានវាទដល់រថយន្តធំៗ

រកការសម្រុះសម្រួលថ្មីៗរវាងកូរ៉េខាងត្បូង

គ្រោះថ្នាក់ចរាចរ។ សម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍ថាត្រឹមម៉ោងសូន្យ

អនុវត្តន៍ក្នុង ដំណើរឆ្ពោះទៅរកការសុះស្រួលកាត់បន្ថយនូវភាព

ទម្ងន់ និងកែច្នៃតទ្រុងខុសបច្ចេកទេសធ្វើចរាចរលើផ្លូវ។ សម្តេច

បន្តធ្វើ ក្នុងនោះគឺការពង្រាយគ្រូបង្រៀនទៅកាន់តំបន់ជនបទ និង

បណ្ដោយឲ្យមានករណីរថយន្តបើកបរល្មើសទម្ងន់ និងរថយន្ត

អន្តេវាសិកសម្រាប់សិស្សស្រី ។

ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានរថយន្តតទ្រុង ត្រូវកាត់ឲ្យហើយទៅបើមិន

អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល ជាមួយកម្មករ និយោជិតជាង ១,៥

និងកូរ៉េខាងជើង

។

និងស្រុកណាដែល

ការបង្កើនចំនួនគ្រូបង្រៀន ការកសាង សាលារៀន ការកសាង

កែច្នៃ(តទ្រុង) បើកបរលើផ្លូវក្នុងភូមិសាស្រ្តស្រុក ខេត្តរបស់ខ្លួន ។

 ព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីបាន

តេជោបានព្រមានដកអភិបាលរាជធានីខេត្ត

កាត់កុំបើកបរលើផ្លូវ ។ ខ្ញុំនឹងតាមដានមើលលើបញ្ហានេះ” ។ សម្តេច

តេជោក៏បានបញ្ជាឲ្យក្រសួងសាធារណការ

និងដឹកជញ្ជូនពិនិត្យ

ម៉ឺននាក់ នៅតំបន់វត្តទឹកថ្លា ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ។

ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានរិះគន់

មើលក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនណា ដែលនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តល្មើសត្រូវ

ចំពោះជនអគតិមួយចំនួន ដែលបានលើកឡើងថា កិច្ចប្រជុំរវាង

សម្តេចបន្តថា ហេតុអ្វីមកបំផ្លាញផ្លូវ? យើងខំសុំលុយ ឬខ្ចីលុយគេ

សហប្រជាជាតិមកគាបសង្កត់កម្ពុជា។

នោះហើយ មានអ្នកណាហ៊ានដោះលែងវិញនឹងមានបញ្ហា ហើយ

ហើយគ្មានទម្លាប់នៅលើលោកិយនេះ

ហៅមកប្រជុំ បើនៅតែបន្តត្រូវបិទក្រុមហ៊ុននោះចោលតែម្តង ។
មកកសាងហេតុអ្វីមកបំផ្លាញ?

បើចាប់បានរថយន្តខុសច្បាប់

ខ្ញុំចាត់វិធានការអ្នកដោះលែងហ្នឹង» ។

ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិ និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា អង្គការ

ប្រទេសរដ្ឋអធិបតេយ្យ

សង្កត់ប្រទេសមួយ

សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថា

មួយគ្មានអ្នកណាអាចគាបសង្កត់បានទេ
ប្រទេសមួយទៅគាប

ឬអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ

ឬ

 ព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ

អង្គការអន្តរជាតិណាមួយ ទៅគាបសង្កត់លើប្រទេសឯករាជ្យ និង

បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផល

សម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍ទៀតថា “ពួកគេនិយាយថា នៅ

ហ៊ុន សែន អនុប្រធានកិត្តិយសក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជា ដើម្បីស្រ្តី

អធិបតេយ្យបានទេ។ នេះជាបញ្ហាដែលត្រូវចងចាំឲ្យច្បាស់ ។

ការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៧

ពេលកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអូស្រ្តាលីនៅពេលខាងមុខ

២០១៨

និងលើកទិសដៅសកម្មភាពការងារឆ្នាំ

របស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្រ្តី(ក.ជ.ក.ស)ដែល

អាស៊ាននិង

អូស្ត្រាលីនឹងគាបសង្កាត់កម្ពុជា។ ខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅថា ស្គាល់ពីអាស៊ាន
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ចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានោះ ៕

 ថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨នេះ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតី

តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បាន
អញ្ជញ
ើ ជាអធិបតីភាពដ៏ខង
្ព ខ
់ ស
្ព ់ ក្នង
ុ ពិធប
ី ទ
ិ សន្នស
ិ ទ
ី ជាតិសព
្តី ី

«កំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ មេរៀនបទពិសោធន៍
បញ្ហាប្រឈម និងចក្ខុវិស័យនៅអនាគត» ដែលពិធីនេះ រៀបចំ
ឡើងនៅមជ្ឍបណ្ឌលកោះពេជ្រ រាជធានីភ្នំពេញ។ សម្តេចតេជោ

ហ៊ន
ុ សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី បានមានប្រសាសន៍ជរំ ញ
ុ ដាស់តឿនឲ្យ
អាជ្ញាធរទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តន៍ច្បាប់
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបិទសន្និសីទជាតិ
ស្តីពី «កំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ មេរៀនបទពិសោធន៍
បញ្ហាប្រឈម និងចក្ខុវិស័យនៅអនាគត»

ឱ្យច្បាស់បន្តិច ។ អាស៊ានដែលគ្មានហ៊ុនសែនអត់មានន័យថា
អាស៊ានទេ។ ហ៊ុន សែន អាចជំទាស់មិនឲ្យចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍

ណាមួយរវាងអាស៊ាន និងអូស្ត្រាលី។ សាកល្បងលមើលទៅប្រសិន

អ្នកហ៊ានធ្វើការប្ដូរផ្លាស់ កម្ពុជាតែម្នាក់ក៏អាចធ្វើឱ្យគាំងទាំងអស់នៃ

ការចេញសេចកី្តថ្លែងការណ៍ ។ ព្រោះរបៀបរបបការងាររបស់អាស៊ាន

ត្រូវតែមានកុងសង់ស៊ីស។ ហេតុអីកម្ពុជា ត្រូវហោះពីកម្ពុជាទៅឲ្យ

គេស្តីឲ្យនៅអូស្រ្តាលី? ។ រឿងនេះអូស្ត្រាលី គួរតែអរគុណកម្ពុជា
ទៅវិញទេ ដែលមកឡបប៊ីកម្ពុជាឲ្យគាំទ្រការប្រារព្ធខួបអនុស្សាវរីយ៍

នៃទនា
ំ ក់ទន
ំ ងអាស៊ាន អូសល
្ត្រា ។
ី អូសល
្ដ្រា ី គួរតែអរគុណកម្ពជា
ុ ។
មិនមែនហៅកម្ពុជា ទៅស្ដីឱ្យនោះទេ” ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍អាស៊ាន

អូស្ត្រាលី ក៏មិនអាចចេញរួចបានដែរ ប្រសិនបើមានការបង្គាប់ បញ្ជា

ណាមួយ ដែលផ្ទុយនឹងឯករាជ្យ អធិបតេយ្យភាព និងការជ្រៀតជ្រែក
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ភាពខ្វះចន្លោះកន្លងមក ក្នុងពេលដែលសង្គមជាតិយើងបានវិវត្តន៍
មកកាន់ដំណាក់កាលថ្មីទៀត។

គួរកត់សម្គាល់ថា ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលជាប្រវត្តិសាស្រ្ត និង

បទពិសោធន៍ពីអតីតកាល ក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នទាំងផ្ទៃក្នុងជាតិយើង
ទាំងបណ្តាប្រទេសមួយចំនួន

ដែលកំពុងឆ្លងកាត់បានបង្ហាញឲ្យ

ឃើញច្បាស់ថា ការបែកបាក់សាមគ្គីភាព ឯកភាពជាតិ និងការបង្ក
លក្ខណៈឲ្យបរទេសអាចជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងជាតិរបស់
ខ្លួន

ប្រទេសជាតិនោះប្រាកដជាធ្លាក់ទៅក្នុងសង្រ្គាម

មហន្តរាយដោយជៀសមិនផុតឡើយ។

និងគ្រោះ

កន្លងមកជនក្បត់ជាតិ

មួយក្រុម ជាអាយ៉ងបរទេស ដាក់ខ្លួនធ្វើជាខ្ញុំបម្រើដាច់ថ្លៃ ប៉ុនប៉ង

លក់ឯករាជ្យជាតិ

អធិបតេយ្យជាតិទៅឲ្យបរទេសយ៉ាងថោកទាប

មិនត្រឹមធ្វើតែតាមបទបញ្ជា

នោះទេ។ សម្តេចតេជោ សូមឲ្យអាជ្ញាធរទាំងអស់ត្រូវចូលរួមខិតខំ
ជាមួយគ្នាក្នុងកិច្ចការអភវិឌ្ឍមូលដ្ឋានដោយ មិនចាំបាច់មាន ឬរង់ចាំ

តែបទបញ្ជាពីសម្តេចនោះឡើយ។ ជាក់ស្តែងដូចមានករណីផ្លូវខូច
ខាតបន្តិចបន្តួច គឺមិនចាំបាច់ឆ្លងដល់ក្រសួងសារធារណៈការនោះ

ឡើយ គឺត្រូវដោះស្រាយជួសជុលខ្លួនឯងភ្លាម។ សម្តេចតេជោ

ហ៊ុន សែន ក៏បានស្នើរឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃរៀបចំឲ្យមានព្រឹត្តិបត្តិ
សកម្មភាពតាមដានការងារ អភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋាន ដែលអាជ្ញាធរតាម
ខេត្តនីមួយៗផ្តល់សេវា

និងធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗក្នុងការអភិវឌ្ឍ

សហគមមូលដ្ឋាន។ ជាពិសេសនៅតាមក្រសួងនីមួយៗ ត្រូវឲ្យមាន

ការចាត់តាំងក្រុមការងារឲ្យបានច្បាស់លាស់ ដើម្បីតាមដានសកម្ម-

ភាពការងាររបស់ក្រសួងខ្លួនផ្ទាល់។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បាន

មានប្រសាសន៍សង្កត់ធ្ងន់ចំពោះអភិបាលខេត្តទាំងអស់ត្រូវមានការ
ទទួលខុសត្រូវលើដែនដីរបស់ខ្លួន ត្រូវប្រើសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនឲ្យ
បានត្រឹមត្រូវក្នុងការអនុវត្តន៍វិធានការផ្សេងៗក្នុងការណីណាដែល
មានការប៉ះពាល់មកលើប្រជាពលរដ្ឋ ៕

នយោបាយអគតិដែលជាជនក្បត់ជាតិ ជាអាយ៉ងរបស់បរទេស ដែល

ទទួលការបរាជ័យក្នុងការធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌នៅកម្ពុជា បាននាំគ្នារត់

ទៅក្រៅប្រទេសបង្កើត ចលនាឧទ្ទាមកម្មប៉ុនប៉ងស្រមើស្រមៃប្រោះ
ឲ្យរស់ឡើងវិញ

នូវសាកសពនៃអង្គការចាត់តាំងបដិវត្តន៍ពណ៌

ដែលក្លាយជាផេះទៅហើយនោះ។ ប៉ុន្តែចលនាឧទ្ទាមនេះមិនអាច
រស់រានមានជីវិតបានទេ ព្រោះវាគ្មានការគាំទ្រពីប្រជាជនគ្មានការ
គាំទ្រពីអន្តរជាតិ ជាចលនាខុសច្បាប់ដែលបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តួល
រំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតគាំទ្រ

ពីសំណាក់ប្រជាជន។

ផ្ទុយទៅវិញពួកនេះកាន់តែធ្វើឲ្យខ្លួនផុង

ជ្រៅទៅៗនៅក្នុងអំពើក្បត់ជាតិ ក្បត់ប្រជាជន ហើយត្រូវតែប្រឈម
មុខនឹងច្បាប់ដោយជៀសមិនរួច។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលជំហគោរពការពារ

បំផុត។ ពួកនេះបានបំផុសឲ្យមានចលាចលក្នុងសង្គមតាមរយៈការ

រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ការពារព្រះមហាក្សត្រ ការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ សេរី

មនុស្ស

ស្ថិរភាព និងបន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លា

ធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌ជ្រកក្រោមផ្លាកនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ

និងសិទ្ធិ

ដោយបានធ្វើសកម្មភាពរំលោភបំពានទាំងកម្រោលទៅ

លើគោលការណ៍នីតិរដ្ឋ ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ។

ប៉ុន្តែឧបាយកលនេះ ត្រូវបរាជ័យទាំងស្រុង។ បច្ចុប្បន្ននេះ ពួក

ពហុបក្ស ការពាររាល់សមិទ្ធផលរបស់សង្គមជាតិ ការពារសន្តិភាព
ថែមទៀតស្របតាមស្មារតីនៃច្បាប់
ជារៀងរហូត៕

និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ជាតិ
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សម័យប្រជុំរដ្ឋសភាវិសាមញ្ញនីតិកាលទី៥ បានពិភាក្សា
និងអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន៤

ណាចក្រកម្ពុជា និងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឡើយ» ។ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ទំាងឡាយ

អាចចូលរួមក្នុងអង្គការមហាជន ជួយគ្នាទៅវិញទៅមក ការពារសមិទ្ធផលជាតិ និងសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គម។ មាត្រា ៤៩ថ្មីចែងថា ប្រជាពលរដ្ឋ

គ្របរ់ ប
ូ ត្រវូ គោរពរដ្ឋធម្មនញ
ុ ្ញ និងគោរពច្បាប់ ។ ប្រជាពលរដ្ឋខរ្មែ គ្របរ់ ប
ូ

ត្រូវតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំ ហើយមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពណា
មួយ ទោះដោយផ្ទាល់ក្តី ឬដោយប្រយោលក្តីនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផល

ប្រយោជន៍របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ឡើយ ។
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូប មានកាតព្វកិច្ចរួមចំណែកកសាង ប្រទេសជាតិ

និងការពារមាតុភូមិ ។ កាតព្វកិច្ចការពារមាតុភូមិ ត្រូវអនុវត្តតាម
បញ្ញត្តិច្បាប់ ។ មាត្រា ៥៣ថ្មីចែងថា ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រកាន់

សម្តេចចក្រី ហេង សំរិន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងសម័យប្រជុំ
រដ្ឋសភាវិសាមញ្ញនីតិកាលទី៥ (ថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨)

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ រដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណា-

ចក្រកម្ពុជាបានបើកកិច្ចប្រជុំជាវិសាមញ្ញ នីតិកាលទី៥ ក្រោមអធិបតីភាព
ដ៍ខ្ពង់ខ្ពសស
់ ម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា
ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតី តេជោ
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា រួមជាមួយវត្តមាន
តំណាងរាស្ត្រចំនួន ១២៣ រូប ។

អង្គប្រជុំវិសាមញ្ញរដ្ឋសភាបានពិភាក្សា

និងអនុម័តទាំងស្រុងលើ

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន៤ ដែល ស្នើដោយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះរួម

មានសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ, សេចក្តីព្រាងច្បាប់
វិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌពាក់ព័ន្ធនឹងការបន្ថែមទោសលើ ការប្រមាថ

ព្រះមហាក្សត្រ, សេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការ
ប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ និងសេចក្តីព្រាង ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត

ខ្ជាប់ជានិច្ចនូវនយោបាយអព្យាក្រឹត្យ អចិន្ត្រៃយ៍ និងមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធ ។
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជា
ុ រួមរស់ដោយ សន្តស
ិ ហវិជមា
្ជ ន ជាមួយប្រទេស

ជិតខាង និងប្រទេសដទៃទៀតទំាងអស់នៅលើសកលលោក ។
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មិនឈ្លានពានប្រទេសណាជាដាច់ខាត មិន
ជៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុង នៃប្រទេសដទៃដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល

ទោះបីក្រោមរូបភាពណាក៏ដោយ ដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដោយ សន្តិវិធី
និងគោរពផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមក។ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ប្រឆាំងដាច់ខាតការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេស ចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់
ខ្លួន ទោះបីក្រោមរូបភាពណាក៏ដោយ ។ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មិន
ចងសម្ព័ន្ធយោធា

ឬចូលក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាណាមួយ

ដែល

មិនស្រប នឹងអព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្លួនឡើយ។ ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា

មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេស នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួន
ហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធារបស់ខ្លួននៅបរទេសដែរ
លើកលែងតែក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសំណូមពររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ។

ចំពោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ខ្លឹម-

យល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការជំរុញ និងសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម

សារជារួមនៃមាត្រាថ្មីបានចែងថា «ការប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រ

គួរបញ្ជាក់ថា សេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ចំនួន៥

២លានរៀល ទៅ ១០លានរៀល។ ចំពោះនីតិបុគ្គលក៏ត្រូវបានចែង

តំបន់ត្រីកោណ អភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា-វៀតណាម ។

មាត្រានោះរួមមាន៖ មាត្រា ៣៤ មាត្រា ៤២មាត្រា៤៩ មាត្រា៥៣

និងមាត្រា១១៨ ។ មាត្រា៣៤ ត្រូវបានវិសោនកម្ម ទៅជា មាត្រា៣៤
ថ្មី(មួយ) ចែងថា ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទំាងពីរភេទ មានសិទ្ធិបោះឆ្នោត

និងអាចឈរឈ្មោះ ឲ្យគេបោះឆ្នោត ។ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទំាងពីរភេទ
ដែលមានអាយុយ៉ាងតិច ១៨ឆ្នាំ មានសិទ្ធិបោះឆ្នោត ។ ប្រជាពលរដ្ឋ

ត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី ០១ឆ្នាំ ទៅ០៥ឆ្នាំ និងពិន័យ ជា ប្រាក់ពី
អំពីទោសទណ្ឌតម្រូវឱ្យ ផ្តន្ទាទោសពិន័យជាប្រាក់ពី ១០លានរៀល

ទៅ ៥០លានរៀល ព្រមទាំងទោសបន្ថែមមួយ ឬច្រើនក្នុងករណី

ដែលតុលាការរកឃើញថាមាន ពិរុទ្ធភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមាថចំពោះ
អង្គព្រះមហាក្សត្រ។

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា២៦ មាត្រា២៧ ថ្មី

ទំាងពីរភេទ ដែលមានអាយុយ៉ាងតិចជាង ២៥ឆ្នាំ អាចឈរឈ្មោះ

មាត្រា២៨ មាត្រា៣១ និងមាត្រា៣២ នៃច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការ

សិទ្ធិបោះឆ្នោត និងសិទ្ធិឈរឈ្មោះ ឲ្យគេបោះឆ្នោតត្រូវកំណត់ ក្នុងច្បាប់។

រដ្ឋធម្មនុញ្ញ បកស្រាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ និងសម្រេចអំពី ករណីវិវាទ

ឲ្យគេបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភា។

បទប្បញ្ញត្តិដក

មាត្រា ៤២ថ្មី មានខ្លឹមសារថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ មានសិទ្ធិ បង្កើតសមាគម

និងគណបក្សនយោបាយ ។ សិទ្ធិនេះត្រូវកំណត់ ក្នុងច្បាប់ ។ មាត្រានេះ
ត្រូវបានបន្ថែមខ្លឹមសារ « គណបក្សនយោបាយត្រូវតម្កល់ផលប្រយោជន៍
ជាតិជាធំ

ហើយមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពណាមួយ

ទោះដោយផ្ទាល់ក្តី

ឬដោយប្រយោលក្តីនាំឲ្យប៉ះពាល់ ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ព្រះរាជា-

ប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ គឺដើម្បីធានាការការពារ ការគោរព
កម្មទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោត ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត និងបោះឆ្នោត
ជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ហើយដែលវិវាទទាំងនេះ ត្រូវបាន

កំណត់ថា ជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ដោយច្បាប់ស្តីពីការ
បោះឆ្នោតជ្រើសតាំង តំណាងរាស្រ្ត និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិក
ព្រឹទ្ធសភា៕
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សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ៖ មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់
មិនត្រូវធ្វើខ្នងបង្អែកឲ្យក្រុមឧក្រិដ្ឋជនទេ

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង អញ្ជើញចូលរួមក្នុងសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារ
ត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន ឆ្នាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៨

នៅក្នុងសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន

ឆ្នាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៨ កាលពីរសៀលថ្ងៃទី៥

ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ បានបញ្ជាឲ្យអង្គភាពពាក់ព័ន្ធត្រូវយកចិត្ត

ទុកដាក់ធ្វើសកម្មភាពឲ្យបានកាន់តែសកម្មថែមទៀតក្នុងការប្រមូល

ព័ត៌មានស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេត ដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់ និងបង្ក្រាបបទ
ល្មើសគ្រឿងញៀនឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព ពិសេសទប់ស្កាត់ឲ្យ

បានជាមុនកុំឲ្យឧក្រិដ្ឋជនមានលទ្ធភាពចរាចរណ៍ គ្រឿងញៀន ចូល

និងឆ្លងកាត់ប្រទេសកម្ពុជា ។

សម្តេចក្រឡាហោម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា «យើងត្រូវខិតខំកសាង

សមត្ថភាពមន្ត្រីក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀត ដើម្បី
មានលទ្ធភាពបង្ក្រាបឲ្យចំមេខ្លោង និងកាត់ផ្តាច់ខ្សែរយៈអង្គការ

ចាត់តាំងរបស់ពួកនេះឲ្យដល់ឫសគល់ ។ ទន្ទឹមនឹងនេះត្រូវផ្តោតការ

និង ការរកវត្ថុតាងដាក់បន្ទុកស្ថានទម្ងន់ទោសឲ្យបានស្របតាមច្បាប់
ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន។ ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវ
ធ្វើការពង្រឹងក្រមសីលធម៌

វិជ្ជាជីវៈឲ្យបានហ្មត់ចត់ដើម្បីធានាថា

មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់របស់ខ្លួនពិតជាគ្មានពាក់ព័ន្ធ ឬនៅពីក្រោយ សកម្មភាព
ឧក្រិដ្ឋទាំងនេះឡើយ ។ សម្តេចក្រឡាហោម បានព្រមានថា ក្នុង
ករណីរកឃើញថាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធ ឬធ្វើជាខ្នងបង្អែកឲ្យក្រុមឧ

ក្រិដ្ឋជន ត្រូវមានវិធានការរដ្ឋបាល និងវិធានការច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹង
បំផុត ។ សម្តេចក្រឡាហោម ក៏បានអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំង
អស់កុំធ្វើជាខ្នងបង្អែក និងលុបបំបាត់វប្បធម៌អន្តរាគមន៍ ។ វប្បធម៌
អន្តរាគមន៍នេះ

វានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ការពង្រឹងយុត្តិធម៌នៅក្នុង

សង្គម ។ ចំពោះក្រសួងយុត្តិធម៌ត្រូវបន្តខិតខំជំរុញស្ថាប័នអយ្យការ
និងតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ពន្លឿននីតិវិធី នៃការកាត់ក្តីបទល្មើស

គ្រឿងញៀន នីតិវិធីនៃការអនុវត្តសាលក្រមជាស្ថាពរ និងការប្រមូល

យកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងក្លាថែមទៀត ក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើស

ទ្រព្យសម្បត្តិ ដើម្បីប្រគល់ជូនគណៈកម្មការតាមដាន ប្រមូលគ្រប់-

គ្រឿងញៀន ពីតំបន់ត្រីកោណមាស ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបង្ការ និង

ញៀន អាចចាត់ចែងបានទាន់ពេលវេលា ដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរជាតិ

គ្រឿងញៀនតាមព្រំដែនកម្ពុជា-ឡាវ

ដែលជាភូមិ-សាស្ត្ររបៀង

បង្ក្រាបឲ្យបាននូវការលួចលាក់ចរាចរគ្រឿងញៀន ឆ្លងកាត់ព្រំដែន

ចូលមកប្រទេសយើង» ។ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង បានលើក

ឡើងទៀតថា តាមស្មារតីដែលបានឯកភាពជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង

នគរបាលវៀតណាម គឺកម្លាំងនគរបាលបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៃ
ប្រទេសទាំងបី (កម្ពុជា វៀតណាម ឡាវ) នឹងបង្កើតឲ្យមានវេទិកា

ជួបជុំគ្នាផ្លាស់ប្តូរវេន ដើម្បីរៀបចំកិច្ចសហការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀន

គ្រង និងចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិដែលពាក់ព័ន្ធនឹង បទល្មើសគ្រឿងប្រយទ
ុ ប
្ធ ្រឆាង
ំ គ្រឿងញៀន មានលទ្ធភាពប្រប
ើ ្រាសស
់ ប
្រ តាមគោល-

ការណ៍ច្បាប់ ។ ជាមួយគ្នានេះក្រសួងយុត្តិធម៌ត្រូវពន្លឿនដំណើរការ

វិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនឲ្យបានឆាប់រហ័ស

ដើម្បីអាចឲ្យយើង មានច្បាប់ប្រើប្រាស់សមស្របតាមស្ថានភាព
ជាក់ស្តែងនាពេលបច្ចុប្បន្ន។
គួរបញ្ជាក់ថា

ការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅក្នុងឆ្នាំ

ព្រមដៃគ្នា និងមានប្រសទ
ិ ភា
្ធ ព ។ ជាមួយគ្នានេះសម្តច
េ ក្រឡាហោម

២០១៧ បានចំនួន ៨.១៧០ ករណី មានកំណើន ៩២,៤១% បើ

ល្អជា មួយព្រះរាជអាជ្ញា និងស្ថាបន
័ តុលាការ ដើម្បីបន្តអនុវត្តឲ្យមាន

នាក់ ប្រមូលគ្រឿងញៀនជាង ១៧៧គីឡូក្រាម និងចាប់បាន

ស ខេង ដាស់តឿន ឲ្យមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ទាំងអស់ សហការឲ្យបាន

ប្រសិទ្ធភាព និងតម្លាភាពក្នុងការពង្រីកនីតិវិធីកសាងសំណុំរឿង

ប្រៀបធៀប ទៅនឹងឆ្នាំ២០១៦ ចាប់ជនសង្ស័យចំនួន ១៧.៩៩៥
វត្ថុតាងជាច្រើនទៀត ៕
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សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីមិទ្ទីញបិទវគ្គយុទ្ធនាការ
ឃោសនាបោះឆ្នោត ជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្្ធសភា នីតិកាលទី៤ នៅរាជធានីភ្នំពេញ

សម្តេចភក្តី សាយ ឈុំ អនុប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយរាជធានីភ្នំពេញ បានអញ្ជើញជាអធិបតី
ក្នុងពិធីមិទ្ទីញបិទវគ្គ យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង សមាជិក ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី

ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថានការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង

ក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយរាជធានីភ្នំពេញ បានអញ្ជើញជាអធិបតី

វិស័យផ្សេងៗទៀត ឱ្យមានភាពប្រទាក់ក្រឡាគ្នា និងមានប្រសិទ្ធ-

សាយ ឈុំ អនុប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធាន
ក្នុងពិធីមិទ្ទីញបិទវគ្គ យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង
សមាជិក ព្រឹទ្ឋសភា នីតិកាលទី៤ នៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ ដែល

បានប្រារព្ឋធ្វើឡើង យ៉ាងមហោឡារិក នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មី

ស្ថិតក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវ ដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្ស

និងសមាជិកសមាជិកាគណបក្ស ប្រមាណ ៦ពាន់នាក់។

ដីធ្លី លំនៅដ្ឋាន សំណង់ និងការគ្រប់គ្រង ទីក្រុងទីប្រជុំជន ព្រមទាំង

ភាពខ្ពស់ ដោយឈរលើគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចល្អ ដើម្បីជំរុញ

ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ប្រកបដោយចីរភាព និងដើម្បីធានាឱ្យ

ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ៗរូប ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ប្រកបដោយ
សមធម៌ពីការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យក្នុងសង្គម ។

សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ បានបន្ថែមថា គណបក្ស

នៅក្នុងឱកាសនោះ សម្តេចភក្តី សាយ ឈុំ បានមាន

ប្រជាជនកម្ពុជាខិតខំរក្សាការងារបង្កើត និងបង្កើនការងារជូនប្រជាជន

របបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញ តាមប្រព័ន្ឋនយោបាយប្រជា-

តំឡង
ើ ប្រាកឈ
់ ល
្នួ អប្បបរមាជារៀងរាល់ឆ,្នាំ សម្រាបផ
់ ក
្នែ វាយនភណ្ឌ

ប្រសាសន៍ថា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ការពារ និងប្រកាន់ខ្ជាប់

ធិបតេយ្យសេរីពហុបក្សឱ្យស្ថិតស្ថេរជានិច្ចនិរន្តរ៍ ស្របតាមបេសកកម្ម
ជាប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់គណបក្ស និងស្របតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាជន
កម្ពុជា ដែលគោរពស្រលាញ់ និងលើកតម្កើងអង្គព្រះមហាក្សត្រ ជាទី

គោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពស់ខ្ពង់បំផុត ដើម្បីព្រះអង្គទ្រង់គង់ជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់
នៃប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូល ។ លើកកម្ពស់ការការពារជាតិ ការពារ

អធិបតេយ្យការពារបូរណ ភាពទឹកដី ដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាជន
កម្ពុជាគ្រប់រូប ដោយមានកងយោធពលខេមរភូមិន្ទជាស្នូល ។ ធានា

ស្ថេរភាព ស្ថានភាព ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច ដោយខិតខំសម្រេចកំណើន

សេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ ក្នុងរង្វង់៧% ក្នុង១ឆ្នាំ ក្នុងលក្ខខណ្ឌ អតិផរណាស្ថិត
ក្នុងកម្រិតទាប អាចគ្រប់គ្រងបាន និងអត្រាប្តូរប្រាក់មានស្ថេរភាព
ដើម្បីឈានទៅសម្រេចចក្ខុវិស័យជាប្រទេស

ចំណូល មធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០ ។

ដែលមានប្រាក់

សម្តេចវិបុលសេនាភក្តីបានលើកឡើងទៀតថា

ប្រជាជនកម្ពុជា

គណបក្ស

បន្តជំរុញដំណើរការកំណែទម្រង់រដ្ឋដ៏ស៊ីជម្រៅ

និងទូលំទូលាយរួមមាន

ការកែទម្រង់ច្បាប់

និងប្រព័ន្ឋយុត្តិធម៌

ការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈការកែទម្រង់វិមជ្ឃការ និងវិសហមជ្ឃការ ការកែទម្រង់

តាមរយៈការអនុវត្តន៍គោលនយោបាយជាតិ ស្តីពីមុខរបរដោយ បន្ត
កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង ព្រមទាំងអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីប្រាក់ឈ្នួល
អប្បបរមា ដែលគ្របដណ្តប់លើគ្រប់វិស័យផ្សេងៗទៀត ជាពិសេស

វិស័យកម្មន្តសាល សំណង់ និងសណ្ឋាគារ ។ ជំរុញការអភិវឌ្ឍ
មូលដ្ឋាន ភូមិ ឃុំ ប្រកបដោយចីរភាព ខិតខំបំពេញតម្រូវការជាមូល
ដ្ឋាននូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ឋរូបវន្តផ្លូវថ្នល់ជនបទ

ពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់

អគ្គីសនី ទឹកស្អាត មណ្ឌលសុខភាព សាលារៀន និងសេវា សាធារណៈ

លុបបំបាត់គ្រឿងញៀន ល្បែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទ ចោរកម្ម គោរព

ច្បាប់ចរាចរណ៍ ធានានូវសន្តិសុខសុវត្ថិភាព និងភាពសុខដុមរមនា
នៅមូលដ្ឋាន ។

សូមបញ្ជាក់ថា យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមា-

ជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ បានប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល ១៤ថ្ងៃ

ចាប់ពីថ្ងៃទី១០-២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨។ គណៈកម្មាធិការជាតិ
រៀបចំការបោះឆ្នោត បានបញ្ជាក់ថា នៅអំឡុងពេលនោះ មានតែ

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះ ដែលបានធ្វើសកម្មភាព ឃោសនា

បោះឆ្នោត ដោយឡែកគណបក្សហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិច គណបក្សយុវជន
កម្ពុជា និងគណបក្សខ្មែររួបរួមជាតិ មិនបានធ្វើសកម្មភាពឃោសនា
បោះឆ្នោតឡើយ ៕
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ក្នុងដំណើរអញ្ជើញចុះបំពេញបេសកកម្មនៅភូមិភាគ
ទី ៨ រួមមានខេត្តកំពង់ធំ, ព្រះវិហារ, ស្ទឹងត្រែង, រតនគិរី,
មណ្ឌលគិរី និងខេត្តក្រចេះ ចំនួន ៥ថ្ងៃ ពីថ្ងៃទី១៤ ដល់
ថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៨ នោះ នៅរសៀលថ្ងៃទី១៨
ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល សមាជិក
គណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជា អនុប្រធានទី២ រដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខេត្តក្រចេះ បាន

អញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំជាមួយគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តក្រចេះ និងអស់លោកជាប្រធាន
គណបក្សស្រុក-ក្រុង ក្នុងខេត្ត នៅសាលប្រជុំស្នាក់ការគណបក្សខេត្ត ដែលជាថ្ងៃបញ្ចប់បេសកកម្ម ។
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល ក៍បានអញ្ជើញមានប្រសាសន៍ផ្តល់អនុសាសន៍ដឹកនាំ សម្រាប់គណបក្សខេត្តក្រចេះគ្រប់ជាន់ថ្នាក់អនុវត្ត
បន្ត ស្របតាមផែនការណ៍រួមរបស់គណបក្សថ្នាក់លើដែលបានដាក់ចុះ ។

ថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន
សមាជិកាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្ដី រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងទំនាក់ទំនង
ជាមួយ រដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចបានអញ្ជើញជាអធិបតី
ក្នុងពិធីបុណ្យឆ្លង សម្ភោធឧបដ្ឋានសាលា (សាលាបុណ្យ) នៅ
តំបន់វប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រព្រៃបាសាក់

ស្ថិតនៅភូមិ

បាសាក់

ឃុំបាសាក់ ស្រុកស្វាយជ្រំ ខេត្តស្វាយរៀង។
ថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ សម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់
សមាជិកគណៈអចិនយ
្ត្រៃ ៍ គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ
បានអញ្ជើញចូលរួមសម្ពោធអគារស្នាក់នៅរបស់និស្សិតសាលា
នាយទាហានសកម្មត្មាតពង

និងបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់

អគាររោងបាយរួម និងពិធីបិទវគ្គនាយទាហានសកម្មជំនាន់ទី១
៨នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ។
ថ្ងៃទី ២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨ ឯកឧត្តម នៃ ប៉េណា
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធានក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមណ្ឌលភូមិភាគ
ទី៥ និងជាអនុប្រធានទី១ ព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុង
ពិធីសំណេះណាលជាមួយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ក្នុងពិធី
បិទយុទ្ធនាការនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសាមជិក
ព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី៤ នៅ ទីស្នាក់ការគណបក្សខេត្តកំពត។
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ថ្ងៃទី១១ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម កែ គឹមយ៉ាន សមាជិកគណៈ

អចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយក

រដ្ឋមន្រ្តី និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាល ចុះជួយខេត្តបន្ទាយ-

មានជ័យ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលនៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព

សមាជិកគណបក្ស សៀវភៅគ្រួសារបក្ស ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត និងប្រកាស
សេចក្ដីសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារមួយចំនួន។

ឯកឧត្តមបានណែនាំដល់

ក្រុមការងារទាំងអស់ ប្រសិនបើជួបការលំបាកអ្វីមួយក្នុងការងារធ្វើសៀវភៅ
គ្រួសារបក្សនេះ សូមរាយការណ៍ជូនក្រុមការងារចុះជួយភូមិ ឃុំសង្កាត់ ដើម្បីជួយដោះស្រាយជូនសមាជិក សមាជិកាឲ្យបាន
ទាន់ពេល។

ថ្ងៃទី៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្ដម អ៊ុក រ៉ាប៊ុន សមាជិកគណៈ

អចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការ កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួង
អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញពិនិត្យការដ្ឋានស្ថាបនាផ្លូវបេតុង១ខ្សែតភ្ជាប់
ពីឃុំបឹងព្រួល ឃុំពាមជីលាំង ឃុំកំពង់ទ្រាស និងឃុំ ព្រែកអាជី ស្ថិតនៅ
ក្នុងស្រុកត្បូងឃ្មុំ និងស្រុកក្រូចឆ្មារខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រមាណ ២៥គីឡូម៉ែត្រ
ដែលជាគម្រោងកែលម្អផ្លូវជនបទរបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ។

ថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ សមាជិក
គណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជន កម្ពុជា
និងលោកជំទាវ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបញ្ចុះខណ្ឌសីមា
ព្រះវិហារវត្តគោកស្រុក ស្ថិតក្នុងឃុំតាំងក្រសៅ ស្រុកប្រាសាទសំបូរ
ខេត្តកំពង់ធំ ។

នៅថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ទេព ងន សមាជិកគណៈ
អចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល អនុប្រធានទី២ព្រឹទ្ធសភាបានអញ្ជើញ
ចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ ទូទាំង ១១ស្រុកក្រុង ក្នុងខេត្តកណ្តាល សរុបចំនួន៨៥៨នាក់ ក្នុងគោលបំណងសាកសួរ
សុខទុក្ខ និងផ្តល់អនុសាសន៍មួយចំនួនដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពការងារបម្រើ
សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង
ថែមទៀត ។

ថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ មាស សុភា សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អគ្គមេ
បញ្ជាការរងកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោក បានដឹកនាំ
ប្រតិភូកងទ័ពជើងគោកព្រមទាំងនាយទាហានគ្រប់បណ្តាកងឯកភាពចំណុះយោធ
ភូមិភាគទី៥

ចុះធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាស្តីពីការកសាងពង្រឹងអង្គភាពរឹងមាំលើគ្រប់

វិស័យនៅកងការពារព្រំដែនលេខ៥០១ យោធភូមិ ភាគទី៥ ដែលឈរជើងការពារ
បន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជា ថៃ នៅឃុំថ្មដា ស្រុក វាលវែង ខេត្តពោធិសាត់។
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ថ្ងៃទី ៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម លឹម គានហោ សមាជិកគណៈ
កម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹក

និងឧតុនិយម បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យការដ្ឋានអនុវត្តគម្រោងសាងសង់ឡើង
វិញ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ដំណាក់ឈើក្រំ ស្ថិតក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់។ គម្រោង
នេះ នឹងផ្តល់ទឹកសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ឱ្យការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវរបស់ប្រជា
កសិករប្រមាណ ១៦.១០០ ហិកតា នៅ ក្នុងស្រុកភ្នំក្រវាញ និងស្រុកបាកាន ។
ថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា សមាជិកគណៈក
ម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង
រៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានអញ្ជើញផ្តល់ផ្ទះចំនួន ២០០ ខ្នង
និងដីបង្កបង្កើនផល ដែលជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចតេជោនាយក
រដ្ឋមន្រ្ដី និងសម្ដេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ជូនគ្រួសារយោធិន និងនគរបាល
គ្រួសារអតីត យុទ្ធជន ពលី ពិការ មរណៈនៅភូមិជីកដី ឃុំអណ្ដូងត្របែក
ស្រុករមាសហែកខេត្តស្វាយរៀង។
ថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម វេង សាខុន សមាជិកគណៈ
កម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម
រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុក និង
លោកជំទាវបានអញ្ជើញចូលរួមសម្ពោធសមិទ្ធិនានា ក្នុងវត្តគិរីសាលវ័ន
(វត្តថ្មី) ឃុំទ្រាន ស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម។
ថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ លោកជំទាវ បាន ស្រីមុំ សមាជិកាគណៈ
កម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

អ្នកតំណាងរាស្រម
្ត ណ្ឌល

ប៉ៃលិន បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល សួរសុខ និងនាំយកសម្លៀក
បំពាក់អាវរងារផ្តល់ជូនពុកម៉ែ បងប្អូន កូនក្មួយប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជនបទ
តំបន់ដាច់ស្រយ៉ាល

ក្នុងឃុំស្ទឹងកាច់

ឃុំអូរអណ្តូង

ស្រុកសាលាក្រៅ

ខេត្តប៉ៃលិន សរុបចំនួនប្រមាណ ៦០០នាក់។

ថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឯកឧត្តម សុខ លូ សមាជិកគណៈកម្មាធិការ
កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្ត
កំពង់ធំបានយកអំណោយអង្ករជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ របស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េចំនួន ១០តោន ចែកជូនដល់បងប្អូនកសិកររងគ្រោះធម្មជាតិ
នាពេលកន្លងទៅចំនួន ២៥០គ្រួសារ ស្ថិតក្នុងឃុំងន ស្រុកសណ្តាន់
ខេត្តកំពង់ធំ។
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ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន

សមាជិកាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាល

បានដឹក

នាំគណៈប្រតិភូសមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស ថ្នាក់

កណ្ដាល អញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាល
និងបញ្ចូលសមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

សកម្មជនយុវជនគណបក្ស និងពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅបណ្តាខេត្តនានាក្នុងប្រទេសថៃប្រមាណជិត ១០០នាក់។

ដល់មន្ត្រីទូត

ថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម កែ ប៊ុនខៀង

ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល ឯកឧត្តម
គង់ បូរ៉ា សមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល
និងក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តចុះជួយស្រុកពួក

ដឹកនាំ

ដោយឯកឧត្តម ឈឹម ម៉ា បានចូលរួមក្នុងពិធីបើកវគ្គពង្រឹង
សមត្ថភាពយុវជនគណបក្ស

ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំទូទាំងខេត្តសៀមរាប

និងក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត-ស្រុក

គណបក្សស្រុកពួក ក្រោមប្រធាន “បទតួនាទីយុវជនក្នុងក្រុមប្រឹក្សាឃុំ” ដែលមានអ្នកចូលរួមចំនួន ២០៥នាក់ ស្រី៤៤នាក់។

នៅស្នាក់

ថ្ងៃទី ២៧ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៨ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា

ប្រធានគណ:កម្មាធិការគណបក្សខេត្ត និងជាសមាជិកក្រុម

ការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល បានអញ្ជើញជាអធិបតី

ក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបរបាយការណ៍សកម្មភាពឆ្នាំ ២០១៧ និង
ទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៨ របស់ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត

ដោយមានការចូលរួមពីក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត ប្រធាន អនុប្រធាន ក្រុមការងារយុវជនក្រុង ស្រុក ក្រុមសកម្មជនតាមមន្ទីរវិស័យ ។
ថ្ងៃទី២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨ ក្រុមសកម្មជនយុវជនគណបក្ស

ស្ថាប័នជុំវិញគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល បានរៀបចំពិធីជួបជុំ
សំណេះសំណាលជាមួយយុវជនគណបក្សស្ថាប័នជុំវិញគណៈ
កម្មាធិការកណ្ដាល

ដើម្បីស្វែងយល់អំពីសភាពការណ៍ជាតិ

អន្តរជាតិ និងការបោះឆ្នោត ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ម៉ម សារិន

ប្រធានខុទ្ទកាល័យគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល ឯកឧត្តម កែ

ប៊ុនខៀង ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល។
ថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ នេះនៅទីស្នាក់ការគណបក្សខេត្ត

បានរៀបចំកច
ិ ប
្ច ជ
្រ ផ
ុំ ស្ ព្វផសា
្ យណែនាំ អំពកា
ី រ អនុវត្តនគោ
៍ លការណ៍

ការងារចាត់តាំង កសាងបក្ស ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម សោម
សឿន

សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល

ប្រធានគណៈចាត់តាំង

គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបក្ស ឯកឧត្ដម កែន សត្ថា សមាជិក
គណៈកម្មាធិការកណ្ដាល

និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្ស

ខេត្តកែប ឯកឧត្ដម សំ សារីន ឯកឧត្ដម ម៉ឹង វណ្ណា សមាជិកគណ:កម្មាធិការ កណ្តាលគណបក្ស និងមានការអញ្ជើញចូលរួមពី សមាជិក សមាជិកា
អចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្ត គណៈកម្មាធិការគណបក្ស ក្រុង-ស្រុក ឃុំ-សង្កាត់ ប្រធាន អនុប្រធានភូមិ ប្រធានសាខាបក្សភូមិ សរុបចំនួន២១០នាក់ ៕
ថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៨ កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារមហាន្និបាត

វិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងប្រទេសរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ជូន
ដល់ក្រុមសកម្មជនយុវជនស្រុកចំការលើចំនួន ៤៣៣នាក់ ក្រោម
អធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានិត ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់

កណ្ដាលចុះជួយស្រុកចំការលើ ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ សមាជិកក្រុម
ការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល៕
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ក្រុមសកម្មជនយុវជនគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា ក.៧៧ រៀបចំ

បាឋកថាផ្សព្វផ្សាយស្វែងយល់ពីឧបាយកលបដិវត្ដពណ៌

និង

មហិច្ឆតាផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ ជូនក្រុមសកម្មជន

យុវជន ក.៧៧ ដើម្បីឱ្យយុវជនយល់ដឹងអោយបានកាន់តែច្បាស់

អំពីស្ថានការណ៍ជាក់ស្ដែងក្នុងសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្ន ក្រោម
អធិបតីភាព ឯកឧត្តម មាន ចាន់យាដា សមាជិកក្រុមការងារ

យុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងជាប្រធានក្រុមសកម្មជនយុវជន ក.៧៧ ឯកឧត្តម ជុំ កុសល អនុប្រធានក្រុមសកម្មជនយុវជន ក.៧៧ ។

នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្ដម

វ៉ា ថន សមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល
និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត បាន
អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធី ជួបសំណេះសំណាលជាមួយ
ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ព្រែកប្រសព្វ។
ថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ក្រុមគ្រូឧទ្ទេសនៃក្រុមការងារ

យុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល បានសហការជាមួយក្រុមការងារ

យុវជនគណបក្សខេត្តបាត់ដំបង បានចុះបណ្ដុះបណ្ដាលវគ្គអប់រំ

នយោបាយ ដល់សកម្មជនយុវជនគណបក្សឃុំទាំង ៦ នៃស្រុក

សំពៅលូន និងឃុំទាំង ៥ នៃស្រុកភ្នំព្រឹក សរុបចំនួន ១៥០នាក់

ក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស ខេត្តកំពត បានបើកកិច្ចប្រជុំបូក

សរុបការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៧

នៅទីស្នាក់ការគណបក្សស្រុកភ្នំព្រឹក និងស្រុកសំពៅលូន។

និងលើកទិសដៅបន្តសម្រាប់

ឆ្នាំ២០១៨ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម នៃ គង់ សមាជិក

គណៈកម្មាធិការកណ្តាល អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាល ខេត្ត
កំពត ឯ.ឧ ចាន់ សុភា សមាជិកក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះ

ជួយខេត្តកំពត ឯ.ឧ ភុន សារពេជ្រ សមាជិកក្រុមការងារយុវជន
ថ្នាក់កណ្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនខេត្តកំពត នាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ នៅស្នាក់ការ គណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជា ខេត្តកំពត ។

ថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ស្រី សុភ័ក្ត សមាជិក
ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងជាប្រធានក្រុម
ការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត រួមជាមួយនឹងស.ស.យ.កខេត្ត
កំពង់ចាម បានដឹកនាំធ្វើការប្រជុំគណៈកម្មាធិការ ស.ស.យ.ក
និងក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត ។
ថ្ងៃទី៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ពិធីផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីនយោបាយ

ការពារ កសាងមាតុភូមិ ២០១៨-២០២៣ និងសេចក្តីសម្រេច

ចិត្តមហាសន្និបាទវិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងប្រទេស ជូនដល់

សកម្មជនយុវជន - សមាជិកបក្សមន្ទីរជុំវិញខេត្ត ចំនួន ២វគ្គ
សរុប ៨៥៣នាក់ ស្រី ២៨០នាក់ នាទីស្នាក់ការគណបក្សខេត្ត
កំពង់ឆ្នាំង ។
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សមិទ្ធផលសំខាន់ៗមួយចំនួននៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ច
ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជា ជាមួយបណ្តាប្រទេសមួយចំនួន ៈ

 ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) បានបញ្ជាក់ថា គិតមកត្រឹម

ឆ្នាំ២០១៧ តាមរយៈ CDC កម្ពុជាបានទទួលស្វាគមន៍ និងចុះបញ្ជី

ស្មើនឹង១០,៨១% ។

ការលក់ប័ណ្ណចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរខែមករា ៈ

គ្រឹះស្ថានអង្គរបានប្រកាសថា ក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ចំនួន

គម្រោងវិនិយោគមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់របស់ជប៉ុន ចំនួន

ភ្ញៀវទេសចរបរទេស ២៩៤.៨១៣នាក់បានទិញប័ណ្ណចូលទស្សនា

អាមេរិក។ បើគិតត្រឹមតែក្នុងឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ មាន គម្រោង

៦៨៦ដុល្លារអាមេរិក។ចំនួននេះបានកើនឡើង ២,៧១% បើធៀប

១៣០គម្រោង ក្នុងទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណ១.៦ប៊ីលានដុល្លារ
វិនិយោគជប៉ុនចំនួន៩ មានទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណ៦៣លាន
ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងនោះ មានគម្រោងវិនិយោគចំនួន៨

បានបោះ

ទីតាំងក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ដែលមានទុនវិនិយោគប្រមាណ
៥៩លានដុល្លារអាមេរិក។

តំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរ និងទទួលបានចំណូលសរុប ១៣.៤៧៩.
នឹងខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ។

គ្រឹះស្ថានអង្គរបានឧបត្ថម្ភមូលនិធិមន្ទីរ-

ពេទ្យគន្ធបុប្ផាក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ នេះ ចំនួន ៥៨៩.៦២៦
ដុល្លារ។

គ្រឹះស្ថានអង្គរក៏បានប្រកាសថាកាលពីឆ្នាំ២០១៧ ទេសចរ

 ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ កន្លងមកនេះ កម្ពុជាបាននាំទំនិញទៅកាន់

បរទេសចំនួន ២.៤៥៧.០២៣ នាក់ បានទិញប័ណ្ណចូលទស្សនា

អាមេរិក កើនឡើង ៨,៨៨% បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៦ ដែលមាន

និងទទួលបានចំណូលចំនួន ១០៧.៩៧៦.៤៣៩ ដុល្លារអាមេរិក

សហរដ្ឋអាមេរិក

ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់សរុប

៣.០៦៤លានដុល្លារ

ចំនួនទឹកប្រាក់ ២.៨១៤លានដុល្លារអាមេរិក។ ទំនិញដែលនាំចេញ

ពីកម្ពុជាទៅទីផ្សារអាមេរិកភាគច្រើន ជាផលិតផលវាយនភណ្ឌ
កាត់ដេរ និងស្បែកជើង និងកាបូបយួរអ្នកដំណើរជាដើម។ រីឯទំហំ

រមណីយដ្ឋានអង្គរ ដែលកើនឡើង ១១,៨២%ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៦
គឺកើនឡើង ៧២,៥៤%៕

ការនាំអង្ករចេញក្នុងខែមករា ៈ

សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានប្រកាសថា តាមទិន្នន័យនាំចេញ

នៃការនាំចូលទំនិញពីអាមេរិកមកកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០១៧ វិញ មាន

អង្ករពីលេខាធិការដ្ឋានច្រកចេញចូលតែមួយ សម្រាប់បំពេញ

បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៦ ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន ៣៦០លាន

អន្តរជាតិមានកំណើន ២៨,៣០% ក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

ទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ ៤០០លានដុល្លារអាមេរិក កើនឡើង ១១%
ដុល្លារអាមេរិក ។ ទំនិញសំខាន់ៗដែលកម្ពុជានាំចូលពីសហរដ្ឋ

អាមេរិកមានដូចជា គ្រឿងអេឡិចត្រូនិក យានយន្ត គ្រឿងចក្រ

ឱសថ និងបរិក្ខារពេទ្យ។ សហរដ្ឋអាមេរិក គឺជាទីផ្សារធំបំផុតលំដាប់

ទី២សម្រាប់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីទីផ្សារ សហគមន៍អឺរ៉ុប ក្នុងនោះសហរដ្ឋ
អាមេរិកបានស្រូបយកក្នុងរង្វង់ពី ២០ ទៅ៣០% នៃទំនិញសរុប

បែបបទនាំចេញអង្ករ បានបង្ហាញថា ការនាំចេញអង្ករទៅកាន់ទីផ្សារ
ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា កាលពីឆ្នាំ២០១៧។ ការនាំចេញនៅក្នុង
ខែមករាឆ្នាំនេះមានបរិមាណ ៦២.៦២៣ តោន ខណៈការនាំចេញ
អង្ករកាលពីខែមករាឆ្នាំ២០១៧ មានបរិមាណ៤៨.៨២០ តោន។
ការបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវប្រាំង ៈ

ការងារដាំដុះស្រូវប្រាំងឆ្នាំ២០១៧-២០១៨ គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៥

ដែលបាននាំចេញពីកម្ពុជា។

ខែកម
ុ ្ភៈ អនុវត្តបាន ៥៣៨. ៥១៣ហ.ត ស្មប
ើ មា
្រ ណជា ១២១,១៦%

នៅកម្ពុជាចំនួន២០៨ គម្រោង និងមានទុនវិនិយោគប្រមាណ ៤,៧

បានអះអាងថា ទឹកសម្រាប់ការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវប្រាំងលើក

 គិតមកដល់ឆ្នាំ ២០១៧ ប្រទេសកូរ៉េមានគម្រោងវិនិយោគ

ប៊ីលានដុល្លារ ឈរនៅលំដាប់លេខរៀងទី៥ ក្នុងចំណោមវិនិយោគ
ទុនបរទេសផ្សេងៗដែលមកកម្ពុជា ។ នៅឆ្នាំ២០១៧ អ្នកវិនិយោគ
សាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានបោះទុនវិនិយោគដល់ទៅ២០២ លានដុល្លារ

អាមេរិច ច្រើនជាងពេលណាៗទាំងអស់ក្នុងរយៈពេល ៥ឆ្នាំចុង
ក្រោយនេះ ។

ចំណូលពន្ធ-អាករ ៈ

 ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ចំណូលពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទ ដែល

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រមូលបាន (តាមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ

ចំណូលអនឡាញ-Online) មានចំនួន ៦៧៦.៩២៥,២៤ លានរៀល

នៃផែនការ៤៤៤.៤៥៣ហ.ត។ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម
ទី២ ក្នុងឆ្នាំនេះអាចធ្វើបានប្រមាណ ២០០.០០០ហ.តទៀត បន្ទាប់

ពីបញ្ចប់ការងារប្រមូលផលស្រូវប្រាំងលើកទី១ ដែលអនុវត្តបាន
ដល់ជាង៥ សែនហិកតា។

គិតមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី១៥

ខែកុម្ភៈ

ការងារដាំដុះស្រូវប្រាំង

លើកទី១ មិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយ ទេតែការងារប្រមូលផលបាន

ធ្វើរួចនៅលើផ្ទៃដីប្រមាណ ១៥៩.៤០៧ហ.ត ស្មើប្រមាណជា

២៩,៦០ % ។

ការនាំចេញកៅស៊ូ ៈ

ក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ នេះ កម្ពុជាបាននាំចេញជ័រកៅស៊ូ

(ប្រមាណជា ១៦៩,២៣លានដុល្លារអាមេរិក) ស្មើនឹង១០៥,៥៨%

បានប្រមាណ ១៨,៧៨៣តោន កើត៣២% ដែលមានទឹកប្រាក់

បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នា ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ឃើញថា

ស៊ូសរុបចំនួន ៤៣៦,៣៤០ហិកតា ដែលក្នុងនោះផ្ទៃដីចៀរជ័រមាន

នៃផែនការប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលកំណត់ដោយច្បាប់។

ការប្រមូលចំណូលពន្ធ-អាករគ្រប់ ប្រភេទមានការកើនឡើងចំនួន
៦២.០៤២,៥៦

លានរៀល (ប្រមាណ ១៥,៥១លានដុល្លារ)

សរុបជាង២៧លានដុល្លារអាមេរិក។ បច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានផ្ទៃដីកៅ
ចំនួន ១៧០២៣០ហិកតា ស្មើនឹង ៣៩% និងផ្ទៃដីថែទាំមានចំនួន
២៦៦១០៩ហិកតា ស្មើនឹង៦១% ៕
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សន្ទុះរីកចម្រើននៃវិស័យអាកាសចរស៊ីវិល
ក្នុងគោលនយោបាយបើកចំហជើងមេឃ
ជាកាតាលីករដ៏សំខាន់សម្រាប់ការរីកលូតលាស់នៃសេដ្ឋកិច្ច និង
សេវាកម្មប្រទេសជាតិ ដោយរួមជាមួយនឹងគោលបំណងលើក
កម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងវិស័យ
អាកាសចរណ៍នេះ» ។ ផ្តើមចេញពីនេះ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ

ទាំង៣ (រាជធានីភ្នំពេញ, ខេត្តសៀមរាប និងខេត្តព្រះសីហនុ) ត្រូវ

បានធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលជាវិជ្ជមានទាំងរូបភាព និងសមត្ថភាព
ដោយមានការពង្រីកស្ថានីយ៍អ្នកដំណើរ

ចំណតអាកាសយាន

(អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញពង្រីកបានចំនួន ៦ចំណត និង
អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបពង្រីកបាន ៥ចំណត) ។

សម្រាប់អាកាសយានដ្ឋានទាំង ២នេះ អាចទទួលអ្នកដំណើរបាន
វិស័យអាកាសចរបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់
វិស័យទេសចរណ៍នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

វិស័យអាកាសចរ ជាឧស្សាហកម្មដែលកំពុងរីកលូតលាស់យ៉ាង

ឆាប់រហ័សនៅក្នុងពិភពលោក និងតំបន់ និងត្រូវបានចាត់ទុកថា
ជាកត្តាយុទ្ធសាស្ត្រនៃផលិតកម្ម និងជាស្នូលនៃដំណើរការអភិវឌ្ឍ
សេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ដោយសារតែតួនាទី

ទ្វេគុណរបស់ខ្លួនគឺ ទី១-ជាសេវាកម្មពាណិជ្ជកម្ម និងទី២-ជាយាន
សម្រាប់កិច្ចការពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មផ្សេងៗទៀត ។
វិស័យដឹកជញ្ជូនផ្លូវអាកាសដែលមានប្រសិទ្ធភាព មិនត្រឹមតែជួយ

សម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនអ្នកធ្វើដំណើរ និងទំនិញក្នុងរយៈពេលដ៏
ខ្លីប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវិស័យនេះក៏បានជួយដោយផ្ទាល់ដល់ការបង្កើន

សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មទេសចរណ៍ បង្កើនចំណូលជាតិ និងលើក

កម្ពស់ទំនាក់ទំនងសង្គម ព្រមទាំងផ្តល់នូវផលប្រយោជន៍ដទៃទៀត
សម្រាប់ប្រទេសជាតិផងដែរ ។ ចំណែកវិស័យអាកាសចរស៊ីវិលនៅ

ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងវិញ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោម
ការដឹកនាំ របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានដាក់ចេញនូវគោល
នយោបាយបើកចំហជើងមេឃ ដែលជាលទ្ធផលបានធ្វើឲ្យវិស័យ

មួយនេះមានការរីកចម្រើនទៅមុខយ៉ាងខ្លាំង ហើយបាននឹងកំពុង

ប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលអាកាសចរណ៍ និង

ទេសចរណ៍មួយដែលមានភាពទាក់ទាញទាំងក្នុងតំបន់ និងពិភព

ដល់ ១០លាននាក់ ជាការឆ្លើយតបបានទៅនឹងតម្រូវការកំណើន
អ្នកដំណើរអន្តរជាតិតាមផ្លូវអាកាសយ៉ាងឆាប់រហ័ស

នៅក្នុង

ប្រទេសកម្ពុជា ។ រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលក៏បាន

អភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាកាសយានដ្ឋានក្នុងស្រុកផងដែរ ដោយ
ប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិ ដែលទទួលបានពីការវិភាជផ្ទាល់ពីក្រសួង

សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងគោលដៅបម្រើសេវាកម្មអាកាសចរណ៍
ជូនដល់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ក្នុងស្រុក និងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ

ណ៍អន្តរជាតិនានា ។ មកដល់ដើមឆ្នាំ ២០១៨នេះ នៅក្នុងប្រទេស

កម្ពុជាមានអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ៣ កំពុងដំណើរការរួមមាន
អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ

អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ

សៀមរាប និងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុ ។ អាកាស
យានដ្ឋានខេត្តកោះកុងត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាល ផ្តល់សម្បទានឲ្យ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនធ្វើការវិនិយោគ ដើម្បីបម្រើដល់វិស័យទេសចរណ៍

នៅតំបន់អេកូទេសចរណ៍នោះ ។ ចំណែកអាកាសយានដ្ឋាន
មណ្ឌលគិរី

អាកាសយានដ្ឋានរតនគិរី

អាកាសយានដ្ឋានខេត្ត

ព្រះវិហារ និងអាកាសយានដ្ឋានខេត្តក្រចេះ រាជរដ្ឋាភិបាលបាន
ប្រគល់ជូនអាជ្ញាធរខេត្តជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងឆ្នាំ២០១៦ ។ តាមរយៈ
គម្រោងវិនិយោគសាធារណៈ៣ឆ្នាំរំកិល រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាស

ចរណ៍ស៊ីវិលបានរៀបចំ និងដាក់ស្នើសុំគម្រោងអាទិភាពជូនរាជរដ្ឋាភិបាលជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងនោះមាន គម្រោងការស្តារ និងកែល
ម្អអាកាសយានដ្ឋានខេត្តស្ទឹងត្រែង និងអាកាសយានដ្ឋានខេត្តបាត់-

លោក ។

ដំបង ។ ឯកឧត្តម ម៉ៅ ហាវណ្ណាល់ បានលើកឡើងថា ក្នុង

ឆ្នាំ២០១៣-២០១៧ និងលើកទិសដៅ ការងារសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨-

សាងសង់ឡើងស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិនៅខេត្តកណ្តាល ខេត្ត

នៅក្នុងសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារ អាកាសចរណ៍ ស៊ីវិល

២០២៣កន្លងទៅនេះ ឯកឧត្តម ម៉ៅ ហាវណ្ណាល់ រដ្ឋលេខាធិការ
នៃរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលបានមានប្រសាសន៍ថា
រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលបានដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រ
ផែនការសកម្មភាព

និងទិសដៅការងារអាទិភាពសម្រាប់ឲ្យគ្រប់

អង្គភាពក្រោមឱវាទបន្តអនុវត្តដើម្បីសម្រេចបាននូវទស្សនៈវិស័យ

ដែលបានដាក់ចេញគឺ «អភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធអាកាសចរណ៍ស៊ីវិល ដែល
មានសុវត្ថិភាព សន្តិសុខល្អប្រសើរ និងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ដើម្បីធ្វើ

ឆ្នាំ២០១៨នេះ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិចំនួន ៣ទៀតនឹងត្រូវ
សៀមរាប និងនៅខេត្តកោះកុង (តារាសាគរ) តាមរយៈការចូលរួម
ភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន។

បច្ចុប្បន្ននេះ មានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ឯកជនក្នុងស្រុកចំនួន

១០ ក្រុមហ៊ុន កំពុងប្រតិបត្តិការហោះហើរដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរ និង

ទំនិញចេញ-ចូលលើដំណាក់ផ្លូវហោះហើរក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ ។
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សមិទ្ធផល ៥ឆ្នាំនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា
អាហារភេសជ្ជៈមាន ១២០ រោងចក្រ។ ក្រៅពីនេះក៍មានប្រភេទ
ឧស្សាហកម្មថ្មីៗដែលមាន

តម្លៃបន្ថែមខ្ពស់ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា

ទំនើបដូចជា ដំឡើងទោចក្រយាន គ្រឿងបន្លាស់យានយន្ត គ្រឿង
បង្គុំអេឡិចត្រូនិច បរិក្ខារអគ្គិសនី សម្ភារសំណង់ ។ល។ ដែល
ឧស្សាហកម្មប្រភេទនេះ មួយចំនួនធំ ពុំធ្លាប់មានទេ កាលពី៥ឆ្នាំ
មុន។

ជាមួយគ្នានេះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការលើក

កម្ពស់បច្ចេកទេស វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា ជាតួនាទីស្នូល
ក្នុងការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម តាមរយៈការបង្កើនចំណេះដឹង និង
ការអនុវត្តជាក់ស្តែង ដើម្បីលើកកម្ពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែង
ជួយឲ្យមាន កំណើនការងារ និងបង្កើតតម្លៃបន្ថែម ។ភាពចាំបាច់

រោងចក្រដំឡើងគ្រឿងបន្លាស់យានយន្ត (ខេត្តកោះកុង)

ក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា ជាកម្លាំងចលករ
សំខាន់សម្រាប់គាំទ្រការអភិវឌ្ឍវិស័យសេដ្ឋកិច្ច សង្គម ប្រកប

វិស័យឧស្សាហកម្ម បាននិងកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងទិសដៅមួយដែល

ដោយចីរភាពព្រមទាំងជាចំណែកមិនអាចខ្វះបាន ក្នុងការកសាង

បន្តអភិវឌ្ឍ និងរក្សាបានកំណើនក្នុងរង្វង់៧ % ក្នុងរយៈពេលជិត១០

ត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេស សុវត្ថិភាពឧស្សាហកម្ម និងបាន

មានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់

រួមចំណែកធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិ

ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ ដោយអនុវត្តតាមទិសដៅដូចបានកំណត់ក្នុង
ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាល

ទី៣ និងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា ឆ្នាំ
២០១៥-២០២៥ ក្នុងរយៈពេល ៥ឆ្នាំ កន្លងទៅនេះ វិស័យ

ឧស្សាហកម្មកម្ពុជាបានសម្រេចនូវសមិទ្ធ ផលសំខាន់ៗជាច្រើនគួរ
ឲ្យកត់សម្គាល់ ។

តាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មបាន

ខឿនឧស្សាហកម្មជាតិ ជឿនលឿន។ ក្រសួងបានណែនាំអំពីការ
ចេញវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់លក្ខណៈបច្ចេកទេស សុវត្ថិភាព ឧស្សាហ-

កម្ម ចំនួន ៦.៨៦២វិញ្ញាបនបត្រ ដល់រោងចក្រ និងសិប្បកម្ម

និងបានកសាងផែនការមេជាតិ ស្តីពីវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា
កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៤-២០២០ ព្រមទាំងសហការរៀបចំក្នុងក្របខណ្ឌ

អាស៊ាន នូវផែនការសកម្មភាព ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា
សម្រាប់អនុវត្តន៍ឆ្នាំ២០១៦-២០២៥។

ក្នុងគោលបំណងបង្កបរិយាកាសធុរកិច្ច

និងវិនិយោគប្រកប

ឲ្យដឹងថា ចាប់តាំងពី ឆ្នាំ ២០១៣ ដល់ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៧

ដោយតម្លាភាព និងសមធម៌ ប្រកបដោយទំនុកចិត្តក្រោមការចង្អុល

ចេញប្រកាសបង្កើត គឺមានការកើនឡើង ២៤៦រោងចក្រ ស្មើនឹង

សិប្បកម្ម

នៅប្រទេសកម្ពុជាមានរោងចក្រចំនួន

៧៦៤រោងចក្រ

ត្រូវបាន

៤៧,៤៩% ធៀប នឹងអាណត្តម
ិ ន
ុ (២០០៨-២០១២) ដែលចុះបញ្ជី
បង្កើតបានតែ ៥១៨ រោងចក្រ។ ដោយសារកំណើននេះ បានធ្វើ
ឲ្យចំនួនពលករកើតថ្មីមានចំនួន

៣៨៦.០១១នាក់

កើនឡើង

៣៣.០៩៤នាក់ ស្មើនឹង ៩,៣៨% និងបានបង្កើនតម្លៃសរុបបរិមា
ណផលិតផលនាំចេញចំនួន ៣៧.១៦៦លានដុល្លារ មានការកើន
ឡើង ១៦,១៩៣លានដុល្លារ ស្មើនឹង ៧៧,២១% ។ រោងចក្រ

សរុបមានចំនួន ១.៦៣០រោងចក្រ មានពលករសរុបចំនួន ៩៤៥.
៥៩៦នាក់

ធៀបទៅនឹងចំនួនរោងចក្រកាលពីឆ្នាំ២០១២

មាន

៩០៧រោងចក្រគឺ កើនឡើងចំនួន ៨០% និងចំនួនពលករមាន
៥៥៩.៥៨៥នាក់ កើនឡើង ៦៩% ។ តាមតួលេខបានបង្ហាញថា

ឧស្សាហកម្មវិស័យកាត់ដេរ និងស្បែកជើង ជាឧស្សាហកម្មនាំមុខ
គេ មានរោងចក្រ សរុប១.១០២ រោងចក្រ មានចំនួនពលករ

៨១៩.៧៦៥ នាក់។ បន្ទាប់មកមាន ឧស្សាហកម្មគីមី កៅស៊ូ និង

ប្លាស្ទីក មានរោងចក្រចំនួន ១២០ រោងចក្រ និងឧស្សាហកម្ម

ដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើង ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និង
បានពង្រឹង

ឧស្សាហកម្ម

និងពង្រីកវិសាលភាពការងារ

កម្មសិទ្ធិ

តាមរយៈការចូលជាសមាជិកអង្គការកម្មសិទ្ធិបញ្ញា

ពិភពលោក ស្តីពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធស្វែងរក និងវាយតម្លៃប្រកាស

នីយបត្រតក្កកម្ម ចូលជាសមាជិកពេញសិទ្ធិទី ១៥១ នៃសន្ធិសញ្ញាសហប្រតិបត្តិការប្រកាស

នីយបត្រតក្កកម្ម

និងចូលជា

សមាជិកទី៦៦ នៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវ(ឆ្នាំ១៩៩៩) នៃកិច្ច

ព្រមព្រៀងទីក្រុង ហេច ទាក់ទងនឹងការចុះបញ្ជីគំនូរឧស្សាហកម្ម
អន្តរជាតិ។ ឆ្លើយតបទៅនឹងក្របខណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរ
ជាតិក្នុងវិស័យកម្មសិទ្ធិឧស្សាហកម្ម និងដើម្បីទាញយកអត្ថប្រយោជន៍
ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះមកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
រៀបចំធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម

ក្រសួងបាន

ច្បាប់ស្តីពីប្រកាស

នីយបត្រតក្កកម្ម វិញ្ញាបនបត្រ ម៉ូដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ និងគំនូរ
ឧស្សាហកម្ម។ ប្រព័ន្ធទំនើបកម្ម។ កម្មសិទ្ធិឧស្សាហកម្ម (Industrial

Property Automation System-IPAS) ត្រូវបានបង្កើតឡើង

ដើម្បីបង្កើនការចុះបញ្ជីបានលឿន និងបង្កភាពងាយស្រួលក្នុងការ
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គ្រប់គ្រងទិន្នន័យប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្ម

និងគំនូរឧស្សាហកម្ម

ថ្លែងនៅក្នុង ឱកាសសម្ពោធពិព័រណ៌ឧស្សាហកម្មគ្រឿងយន្ត

ព្រមទាំងជួយសម្រួលដល់ការស្រាវជ្រាវរកទិន្នន័យ ប្រកាសនីយ-

កម្ពុជា-អន្តរជាតិ ឆ្នាំ២០១៧ និងពិព័រណ៌ឧស្សាហកម្ម សម្លៀក-

មកទល់ពេលនេះ ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មចំនួន ២៨ និងគំនូរ

ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ នៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រ ឯកឧត្តម សាត

បត្រតក្កកម្ម

ម៉ូដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ និងគំនូរឧស្សាហកម្ម។

ឧស្សាហកម្មចំនួន៣២៣ ត្រូវបានចុះបញ្ជី និងទទួលពាក្យស្នើសុំ
វិញ្ញាបនបត្រម៉ូដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ចំនួនសរុប ៥០ ដែលជា
សមិទ្ធផលថ្មីក្នុងវិស័យនេះ។

ក្នុងរយៈពេល ៥ឆ្នាំនេះ ដែរក្រសួងបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់

ការលើកកម្ពស់គុណភាពផលិតផល និងសេវា ដើម្បីធានាដល់ការ
ប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារប្រកបដោយសមធម៌។

ការងារវាយតម្លៃ

ទទួលស្គាល់ត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ និងពង្រឹង ដោយសម្រេចនូវ

សមិទ្ធផលធំៗមួយចំនួនដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងជីវភាពរស់នៅ និង
សុខភាពរបស់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេស

ដូចជាបានពង្រឹងប្រព័ន្ធ

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគុណភាពជាតិ តាមរយៈការពង្រឹងនូវសមត្ថភាព

បំពាក់ និងវាយនភណ្ឌកម្ពុជា-អន្តរជាតិ ឆ្នាំ២០១៧ ព្រឹកថ្ងៃទី២៥
សាមី រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម បានលើក

ឡើងថា «វិស័យឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ជាសសៃឈាមមួយ

ដែលដើរតួ យ៉ាងសំខាន់ ដើម្បីពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ឲ្យមានការ

រីកចម្រើនទៅមុខឥតឈប់ឈរ ជាពិសេស គឺជំរុញវិនិយោគិន
បរទេសនៅកម្ពុជា» ព្រមទាំងជួយជំរុញសកម្មភាពនាំចេញ និងនាំ
ចូលទំនិញ។ ឯកឧត្តម បានបញ្ជាក់ទៀតថា វិស័យឧស្សាហកម្ម

ដើរតួយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការជួយជំរុញវិស័យសេដ្ឋកិច្ច បានអភិវឌ្ឍ
យ៉ាងឆាប់រហ័ស និងទទួល បានកំណើនប្រចាំឆ្នាំ ជាមធ្យម ៧ %
ក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះ។ ជាងនេះទៅទៀត រដ្ឋាភិបាល

បានអនុម័ត នយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា សម្រាប់

អង្គភាពវាយតម្លៃភាពអនុលោម និងមន្ទីរពិសោធន៍លើគ្រប់វិស័យ

ឆ្នាំ២០១៥

ការណ៍ស្តង់ដាអន្តរជាតិកំណត់ ដើម្បីធានាបាននូវគុណភាពផលិត

កម្ពុជា

នៅទូទាំងប្រទេស សំដៅធ្វើយ៉ាងណាពង្រឹងការអនុវត្តតាមគោលផលក្នុងការផលិតឲ្យមានគុណភាពល្អ សុវត្ថិភាព និងផាសុខភាព
ដល់អ្នកប្រើប្រាស់

ព្រមទាំងជួយគាំទ្រដល់ការនាំចេញនូវផលិត

ផល ទំនិញទៅកាន់ទីផ្សារជាតិ និងអន្តរជាតិ និងទប់ស្កាត់រាល់
ទំនិញក្លែងក្លាយ ដែលចរាចរលើទីផ្សាររួមទាំងសម្រួលក្នុងការធ្វើ

ដល់២០២៥

យោងតាមទស្សនវិស័យឆ្នាំ២០៣០

និងយុទ្ធសាស្ត្រ ចតុកោណដំណាក់កាលទី៣ សម្រាប់ប្រែក្លាយ
ទៅជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចមួយ

ដែលមានប្រាក់ចំណូល

ធុនកណ្តាល ដោយសង្កត់ធ្ងន់លើតួនាទីឧស្សាហកម្ម ជាកម្លាំង
ជំរុញកំណើនដ៏សំខាន់មួយនៅពេលអនាគត ។

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី

នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក៏បានវាយតម្លៃថា នៅក្នុងបរិការណ៍នៃ

ពាណិជ្ជកម្មនាំចេញ នាំចូលទំនិញ ផលិតផលគ្រប់ប្រភេទ ដែល

ការផ្លាស់ប្តូរនិម្មាបនកម្មតំបន់ពិសេស នៅក្នុងការបង្កើតឡើងនូវ

ប្រជាពលរដ្ឋ។

តំបន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ កម្ពុជាកំពុងប្រែក្លាយខ្លួនជាបេក្ខភាពប្រកប

នេះជាផ្នែកមួយ ដែលបានជួយដល់ការបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់
ជាមួយគ្នានេះ ការងារលើកកម្ពស់ផលិតភាពដល់ផ្នែកស្ថាប័នរដ្ឋ

និងឯកជនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ ដោយបាននិងកំពុងធ្វើការ
បណ្តុះបណ្តាល និងប្រឹក្សាយោបល់ជូនឧស្សាហករ សិប្បករ និង
ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអំពីវិធីសាស្ត្រលើកកម្ពស់ផលិតភាព

សំដៅកាត់

បន្ថយថ្លៃដើម បង្កើនគុណភាព ទិន្នផល ការប្រកួតប្រជែង និងធ្វើ

ឲ្យប្រសើរឡើងនូវទឹកចិត្តបំពេញការងាររបស់បុគ្គលិក-កម្មករ នូវ

សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន និងការរៀបចំភាពជាដៃគូ សេដ្ឋកិច្ច
ដោយសក្តានុពលសម្រាប់ ការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្ម ដែល

ផ្សាភ្ជាប់ទៅនឹងអ្វីដែលគេហៅថា រោងចក្រពិភពលោក នៅតំបន់

អាស៊ី តាមរយៈការខិតខំជំរុញការតភ្ជាប់ទាំងខាងរូបវ័ន្ត ឌីជីថល
និងស្ថាប័ន ព្រមទាំងការបង្កើតទីផ្សារតំបន់មួយទូលំ ទូលាយប្រកប
ដោយចីរភាព។

នៅក្នុងគោលដៅជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ ៥ ឆ្នាំទៅមុខទៀត

ជំនាញអភិវឌ្ឍន៍ផលិតភាពដូចជា៖ វិធីសាស្ត្រ-ស៥-(សម្រិត

(២០១៨-២០២៣) ក្រសួង ឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម បានដាក់

បំបាត់ភាពខ្ជះខ្ជាយ វិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងដោយរូបភាព វិធីសាស្ត្រ

បានសូចនាករសំខាន់ៗ ពាក់ព័ន្ធនឹងសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន ក្នុងនោះ

សម្រាំង សណ្តាប់ធ្នាប់ សម្អាត ស្តង់ដា និងស្ថិតស្ថេរ) វិធីសាស្ត្រលុប
គ្រប់គ្រងផលិតកម្ម

ប្រព័ន្ធថែទាំម៉ាស៊ីនសរុប

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង

ចេញផែនការសកម្មភាពជាច្រើនដូចជា
បន្តយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញ

បន្តខិតខំធ្វើឲ្យសម្រេច

និងសម្រួលការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម

គុណភាព ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារ ប្រព័ន្ធផលិតកម្ម

កាត់ដេរ ស្បែកជើង ដំឡើងទោចក្រយាន គ្រឿងបន្លាស់យានយន្ត

ផលិតភាពបៃតង

មេកានិក។ល។ និងឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀត ដែល ប្រើបច្ចេកវិទ្យា

លីន(LEAN) ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពុទ្ធិ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់

និងឧត្តមភាពធុរកិច្ចសរុបបានចំនួន១.៩០១

នាក់និងបណ្តុះបណ្តាលនៅក្រៅប្រទេសបានចំនួន១៦៣គម្រោង

មានអ្នកចូលរួមចំនួន២៦០នាក់ ។ កិច្ចការទាំងអស់នេះបានរួម
ចំណែកជួយដល់រោងចក្រ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ពង្រឹង
បាននូវសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន

និងធានាបានស្ថិរភាពក្នុងផលិតកម្ម

ដែលជាមូលដ្ឋានបង្អែកនៃការដោះស្រាយការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋ
និងការអភិវឌ្ឍទីផ្សារ។

គ្រឿងបង្គុំ អេឡិចត្រូនិច បរិក្ខារអគ្គិសនី សម្ភារសំណង់ បរិក្ខារ

និងនវានុវត្តន៍មានតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់ ប្រើប្រាស់កម្មករជំនាញ ជំនួស

ឲ្យកម្លាំង ពលកម្ម គ្មានជំនាញ ស្របនឹងសភាពការណ៍អភិវឌ្ឍន៍នៅ
កម្ពុជាក្នុងការកាត់បន្ថយភាព ក្រីក្រ។ បន្តជំរុញការអនុវត្តផែនការ
ដែលបានដាក់ចេញរបស់ក្រសួង ទៅតាមវិធានការគោលនយោបាយ
និងផែនការសកម្មភាព

នៃគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យ

ឧស្សាហកម្មឆ្នាំ២០១៥-២០២៥ ៕
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ស្ថិរភាពនយោបាយ និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា គឺជា

មូលដ្ឋានគ្រឹះ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យ
មានទុនវិនិយោគប្រមាណ ៥៣៥.២៩៥.៦៥៩ដុល្លារ បើធៀបនឹង
រយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំ២០១៦ មានចំនួន ២.០៦១គម្រោង មាន
ផ្ទៃក្រឡាសំណង់សរុបចំនួន ១.៤០៧.៤៥៣ម៉ែត្រការ៉េ ដែលមាន
តម្លៃប៉ាន់ស្មានទុនវិនិយោគប្រមាណ

៤៧៩.៣៥៦.២៧៤ដុល្លារ

គឺមានការកើនឡើងចំនួន ១១,៦៦% ។ តាមរបាយការណ៍ក្រសួង

ដែនដីនគររូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថា

សំណង់លំនៅឋានសរុបក្នុងឆ្នាំ២០១៧មានចំនួន ២.២៩១គម្រោង
មានផ្ទក
ៃ ឡា
្រ សរុបចំនន
ួ ៥.៥៦៥.១៩១ម៉ែតកា
្រ រ៉េ មានទុនវិនយោ
ិ
គ

២.២៣០.៦៥៤.៧១៩ដុល្លារ ។ គម្រោងអគារខ្ពស់ៗចាប់ពី៥ជាន់
ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា អញ្ជើញជា
 អធិបតី ក្នុងព
 ិធស
ី ម្ពោធបើក
ការដ្ឋានសាងសង់អាគារ World Trade Center Phnom Penh
នៅថ្ងៃទី ២៦ ខែមករា ឆ្នា២
ំ ០១៨

ដូចជាកំណើននៃវិស័យដទៃទៀត បានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញច្បាស់

ពីទំនុកចិត្តដ៏មុតមាំរបស់អ្នកវិនិយោគទៅលើស្ថិរភាពនយោបាយ និង

កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា ។ វិស័យសំណង់ជាវិស័យមួយដែល

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកថា ជាសសរស្តម្ភមួយក្នុងការទ្រទ្រង់

កំណន
ើ សេដក
្ឋ ច
ិ ជា
្ច តិកង
្នុ ចំណោមវិសយ
័ ទាំង ៤គឺ វិសយ
័ វាយនភ័ណ្ឌ
កាត់ដេរ ទេសចរណ៍ និងកសិកម្ម ។

ជាក់ស្តែងការវិនិយោគលើវិស័យសំណង់នៅប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ
មានចំនួនសរុប

បញ្ជាក់ថា សំណង់នៅទូទាំងប្រទេសគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០០

ដល់ឆ្នាំ២០១៧ បានចេញលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ចំនួន ៣៩. ៩០៣

គម្រោង

ការរីកចម្រើននៃវិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជា ក៏

២០១៧កន្លងទៅនេះ

ឡើងទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញសរុបមានចំនួន ៩៧៩គម្រោង ។ សូម

៣.០៥២

គម្រោងលើ

ផ្ទៃក្រឡា ១០.៧៤៦.២១៩ម៉ែត្រការ៉េ ដែលមានទុនវិនិយោគ
ប្រមាណ ៦.៤២៨.៧៩៤.១៧៩ ដុល្លារអាមេរិក ។ ទិន្នន័យនេះ

ដែលមានផ្ទៃក្រឡាសំណង់សរុបចំនួន

៧៦៥ម៉ែត្រការ៉េ

១០២.២៣៤.

និងតម្លៃប៉ាន់ស្មានទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណ

៣៧.៧៧១.៦០៣.៩១១ដុល្លារ ។ ទន្ទឹមនេះក្រសួងរៀបចំដែនដី
នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានដាក់ចេញនូវការបន្តជំរុញអភិវឌ្ឍន៍
វិស័យសំណង់

ដែលទុនវិនិយោគនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧

មានជាង

៦.៤០០លានដុល្លារអាមេរិក កើនឡើងជិត ២២% ធៀបនឹងឆ្នាំ

២០១៦ ។ របាយការណ៍របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្ម
និងសំណង់ បានបញ្ជាក់ថា វិស័យសំណង់បានបង្កើនការងារជា

ច្រើនជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឆ្នាំ២០១៧នេះ គិតជាមធ្យមប្រមាណពី
២៥៥.០០០នាក់ ទៅ ២៦០.០០០ នាក់ ក្នុងមួយថ្ងៃ ។ ដោយឡែក

នៅរាជធានីភ្នំពេញមានចំនួនកម្មករប្រមាណពី ១២៥.០០០នាក់

ទៅ១៣០.០០០នាក់ ក្នុងមួយថ្ងៃ ។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៧នេះ តម្លៃពលកម្ម
សម្រាប់កម្មករគ្មានជំនាញក្នុង១ថ្ងៃ អាចទទួលបានពី ៣៥.០០០ រៀល

បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំ២០១៦ មានចំនួន ២.៤០៥

ដល់ ៤០.០០០រៀល កម្មករមានជំនាញ និងមេជាង ក្នុង ១ថ្ងៃអាច

ម៉ែត្រការ៉េ ដែលមានទុនវិនិយោគប្រមាណ ៥.២៤៦.១២០. ៧០៤

ស្ថាបត្យករ និងអ្នកជំនាញផ្សេងទៀតក្នុង ១ខែអាចទទួលបានប្រាក់

គម្រោង មានផ្ទៃក្រឡាសាងសង់សរុបចំនួន ១១.៤៤៤. ៧៣៦

ដុល្លារ គឺមានការកើនឡើងចំនួន ២២.៣១% ។ ក្នុងចំណោម
គម្រោងវិនិយោគសរុបជាង ៣ពាន់គម្រោងនោះ ក្រសួងបាន
អនុម័តចំនួន២៣៦

គម្រោងដែលមានផ្ទៃក្រឡា

នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧ នេះ ក្រសួងបានប្រមូលចំណូលចូលថវិកា

ជាតិសរុបចំនួនជាង ៣៧១ពាន់លានរៀល ដែលស្មើនឹងប្រមាណ

បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំ២០១៦

អចលនទ្រព្យ ។ ដោយឡែកក្នុងចំណូល ៣៧១ពាន់លានរៀល

មានចំនួន ៣៤៤គម្រោង ផ្ទៃក្រឡាសំណង់សរុបចំនួន ១០.០៣៧.
២៨៣ម៉ែត្រការ៉េ

បៀវត្សពី ៤០០ ទៅ ២.៥០០ដុល្លារ ផងដែរ ។

សរុបចំនួន

៨.៣២៥.៨៤២ម៉ែត្រការ៉េ មានទុនវិនិយោគប្រមាណ ៥.៨៩៣.
៤៩៨.៥២០ដុល្លារ

ទទួលបានពី ៥០.០០០រៀល ដល់៧៥.០០០រៀល ចំពោះវិស្វករ

មានទុនវិនិយោគប្រមាណ

ជាង

៩២លានដុល្លារអាមេរិក

ដោយគិតទាំងចំណូលពីការផ្ទេរ

នោះ រួមមានចំណូលពីសេវាសុរិយោដីមានចំនួន ៤២.៤៧១.១៥៨.

៤.៧៧៦.៧៦៤.

១១៥រៀល ក្នុងនោះ ១-ការចុះបញ្ជីដីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធចំនួន

គម្រោងដែលអនុម័តដោយរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត មានចំនួនសរុប

ដោយដុំចំនួន ៣៥.៨១៥.៣២៣.១៨០រៀល ។ ចំណូលពីសេវា

៩៣០ដុល្លារ គឺមានការកើនឡើងចំនួន ២៣,៣៧% ។ ចំណែក
២.៨១៦គម្រោង មានផ្ទៃក្រឡាចំនួន ២.៤២០.៣៧៧ម៉ែត្រការ៉េ

៦.៦៥៥.៨៣៤.៩៣៥រៀល

២-ការចុះបញ្ជីដីមានលក្ខណៈដាច់

សំណង់មានចំនួន ៤.០២៥.៥០៥.៩៨០រៀល ។ ចំណូលពីការ
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ជួលទីតាង
ំ រោងចក្រសហគ្រាស មានចំនន
ួ ២៧៧.០៣៦.០៩០រៀល

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី ជា សុផារ៉ា រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងដែនដី

និងចំណូលពីពន្ធលើការផ្ទេរអចលនទ្រព្យ ដែលប្រមូលដោយអង្គ

នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានមានប្រសាសន៏ថា «នៅក្នុងវិស័យ

ការងារដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីក្នុងឆ្នាំ២០១៧ សម្រេចបានក្នុង

រូបភាពដល់មូលដ្ឋាន ដែលបានធ្វើឲ្យចំនួនវិវាទ និងការតវ៉ានានា

ភាពពន្ធដារបានចំនួន ៣១៥.០៩៥.៣៧៩.០០៣រៀល ។

យន្តការគណៈកម្មការសុរិយោដី គឺបានបញ្ចប់និតិវិធីនៃការសម្រុះ

សម្រួលសរុបបាន ៨៥ករណី ច្រានចោល ៣៧ករណី និងគូវិវាទ
សុំដកពាក្យបណ្តឹងចំនួន ១១ករណី ។ បើគិតចាប់ពីដំណើរការរហូត

ឆ្នាំ២០១៧ នេះ សម្រេចដោះស្រាយបញ្ចប់បានចំនួន ៣.៦៥៥

ករណី ច្រានចោល ២.៥៤១ករណី និងគូវិវាទសុំដកពាក្យបណ្តឹង
ចំនួន ៨២៩ករណី ។ ក្នុងការដោះស្រាយវិវាទ ដោយក្រុមការងារ

ក្រសង
ួ រៀបចំដន
ែ ដីទទួលពាក្យបណ្តង
ឹ ៥១១ករណី បានដោះស្រាយ

បញ្ចប់ ២៥ករណី និងធ្វើលិខិតឆ្លើយតបទៅម្ចាស់បណ្តឹង ឬ បង្វែទៅ

សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធចំនួន ៩៨ករណី ។ ក្រសួងរៀបចំដែនដីបានដាក់

ដីធ្លី ក្រសួងបានបន្ដខិតខំចុះបញ្ជីដីធ្លី និងដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីគ្រប់
ថយចុះគួឲ្យកត់សម្គាល់» ។ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ដ្រីបានបន្ថែមទៀត

ថា ដើម្បីសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យក្នុងវិស័យដីធ្លី ក្រសួងបានបន្ដ
ខិតខំគ្រប់គ្រងលើកម្មសិទ្ធិដីប្រើប្រាស់

និងបែងចែកដីធ្លី

ប្រកប

ដោយសមធម៌ តម្លាភាព ប្រសិទ្ធភាព និងចីរភាព ក្នុងគោលដៅ
បង្កើនប្រាក់ចំណូលដល់ថវិកាជាតិ

ការកាត់បន្ថយ

និងការលប់

បំបាត់ ភាពក្រីក្រ ការធានាសន្ដិសុខស្បៀង ការគ្រប់គ្រង់ដីរដ្ឋ ការ

ការពារបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម
ក្នុងបរិបទនៃសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារ ។

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី ជា សុផារ៉ា បានបញ្ជាក់ផងដែរថា នៅ

ចេញនូវទិសដៅឆ្នាំ២០១៨ ដោយជំរុញការប្រកាសតំបន់វិនិច្ឆ័យ

ក្នុងការងាររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងការងារគ្រប់គ្រង និង

ជាប្រព័ន្ធ ដែលបច្ចុប្បន្នសម្រេចបាន ៦៦,៤% នៃក្បាលដីប៉ាន់ស្មាន

ប្រទេស ត្រូវបានគ្រប់គ្រង ប្រើប្រាស់ការពារ និងអភិវឌ្ឍប្រកបដោយ

តាមភូមិនៅទូទាំងប្រទេស ដើម្បីពន្លឿនការចុះបញ្ជីដីមានលក្ខណៈ
សរុបប្រមាណ ៧លានក្បាលដី ។ បន្តពង្រឹងកិច្ចសហការជាមួយ
រដ្ឋបាលរាជធានីខត
េ ្ត ពន្លឿនការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លី ដើមប្ ស
ី វុ ត្ថភា
ិ ព

នៃការកាន់កាប់ដី និងភាពសុខដុមរមនាក្នុងសង្គមជាពិសេសផ្សព្វផ្សាយ

និងអនុវត្តន៍នូវបទដ្ឋានចិញ្ចើមផ្លូវ និងផ្លូវថ្មើរជើងសាធារណៈសម្រាប់

សាធារណជន និងជនពិការ ។ ដោយឡែកការគ្រប់គ្រងការដ្ឋាន

អភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ ក្រសួងកំពុងខិតខំធ្វើឲ្យដែនដីនៅទូទាំង
ចីរភាពតាមរយៈការធ្វើសមាហរណកម្មនូវផែនការ យុទ្ធសាស្ដ្រ
រៀបចំដែនដី សេដ្ឋកិច្ចសង្គម បរិស្ថាន និងវប្បធម៌ ព្រមទាំងការ

រៀបចំ និងដាក់ឲ្យអនុវត្ដន៍នូវផែនការរៀបចំដែនដី ប្លង់គោល និង
ផែនការប្រើប្រាស់ដីនៅតាមភូមិសាស្ដ្រនីមួយៗ ៕

សំណង់ និងដាក់ចេញនូវវិធានការឲ្យបានទាន់ពេលវេលាទប់ស្កាត់

បទល្មើសសំណង់គ្រប់ប្រភេទព្រមទាំងលើកទឹកចិត្ត នូវស្ថាបត្យកម្ម

ដែលមានរចនាបទខ្មែរ ។ បន្តការពារដីចំណីឆ្នេរ និងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់
ឆ្នេរ សមុទ្រកម្ពុជា ដោយរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រជាតិសមាហរណកម្មការ

អភិវឌ្ឍន៍ឆរ្នេ សមុទក
្រ ម្ពជា
ុ ផែនការរៀបចំដខ
ី េត្ត ប្លងគោ
់ លប្រប
ើ ្រាស់

ដីក្រុង ផែនទីឆ្នេរសមុទ្រ ដីឆ្នេរសមុទ្រ និងប្លង់គោលប្រើប្រាស់

ដី កោះនៅខេត្តទាំង៤ នៃតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា ។ អនុម័តផែនការ
រៀបចំដីខេត្តព្រះសីហនុ ផែនការរៀបចំដីខេត្តបាត់ដំបង ប្លង់គោល
ក្រុងសៀមរាប ប្លង់គោលក្រុងកំពត ប្លង់គោលក្រុងកែប ប្លង់គោល

ក្រុងខេមរភូមិន្ទ ប្លង់គោលក្រុងកំពង់ចាម ប្លង់គោលក្រុងតាខ្មៅ ផែន

ការប្រើប្រាស់ដីខណ្ឌនៃរាជធានីភ្នំពេញ និងប្លង់គោលនៃទីប្រជុំជន
ជ្រៃធំ ខេត្តកណ្ដាល ។ បន្ដពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយវិស័យ

ឯកជនក្នុងការអនុវត្ត «គោលនយោបាយលើកទឹកចិត្ត និងការបង្កើត
កម្មវិធីជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍លំនៅឋានតម្លៃសមរម្យ » ជូនមន្ត្រី
រាជការ និងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំណូលមធ្យមចំណូលទាប និង
ជនងាយរងគ្រោះ ។ បន្តធ្វើប្រតិភូកម្មដល់រដ្ឋបាលស្រុក ដែលបាន
រៀបចំលក្ខណៈសម្បត្តិសមស្របចំនួន

៤៤ស្រុកបន្ថែមទៀតក្នុង

ការចេញលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់លំនៅឋាន ដែលមានផ្ទៃក្រឡា

សំណង់មិនលើសពី៥០០ម៉ែត្រការ៉េ និងកម្ពស់មិនលើសពី២ជាន់
គិតទាំងជាន់ផ្ទាល់ដី ដើម្បីឈានទៅសម្រេចបាន ៩០ក្រុង ស្រុក

ខណ្ឌ ត្រឹមឆ្នាំ២០១៨ ដែលបច្ចុប្បន្នបានធ្វើប្រតិភូកម្មដល់ក្រុង
ស្រុក ខណ្ឌ ចំនួន៤៦រួចហើយ ។

វិស័យសំណង់កំពុងតែរីកដុះដាលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
និងទីប្រជុំជនធំៗទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
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បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤ - បញ្ហាប្រឈម
និងកាលានុវត្តភាព

បច្ចុប្បន្ននេះ

ពិភពលោករបស់យើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណើរ

កំណើន ដែលសម្រេចបានក្នុងប្រទេសទទួលពលករបន្ត និរន្តរភាពទៅ

ដែលបង្ករឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមផង និងកាលានុវត្តភាពផង ដែលទាមទារ

សេដ្ឋកិច្ច ដែលកំពុងបន្តមានការកើនឡើងរវាងតំបន់មួយ និងតំបន់

ប្រសិទ្ធភាព ។

មធ្យម ឧស្សាហកម្មថ្មីៗនឹងមានការកើនឡើង ដូច្នេះពលករត្រូវការ

ការរីកចម្រើនលូតលាស់ក្នុងយុគសម័យនៃបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី ៤
និងជំរុញឲ្យមានការឆ្លើយតបប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ

និង

អ្វីទៅជាបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤? នោះគឺជាយុគសម័យឧស្សាហ

កម្មដ៏សំខាន់បំផុតបន្ទាប់ពីឧស្សាហកម្មបដិវត្តន៍ជាបន្តបន្ទាប់ ចាប់ផ្តើម
តាំងពីសតវត្សរ៍ទី ១៨មក ។ បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មថ្មីនេះ ត្រូវបាន

គេចាត់ទុកជាការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ ដែលរួមបញ្ចូលគ្នា ដោយ

វិទ្យាសាស្ត្រ រូបនិយមពិភពលោកបែបជីវសាស្ត្រ និងឌីជីថល មានឥទ្ធិ-

ពលលើគ្រប់ផ្នែកនៃចំណេះដឹង សេដ្ឋកិច្ច និងឧស្សាហកម្ម ។ បដិវត្តន៍

ឧស្សាហកម្មទី៤ ត្រូវបានកសាងឡើងលើមូលដ្ឋាននៃបដិវត្តន៍ឌីជីថល
តំណាងឲ្យរបៀបថ្មីៗទៀត

ដែលតិចណូឡូស៊ីត្រូវបានគេបញ្ចូលទៅ

ក្នុងសង្គមមនុស្សជាតិ ឬក៏ សូម្បីតែនៅក្នុងដងខ្លួនមនុស្ស ។ វាក៏ត្រូវ
បានកត់សម្គាល់ដោយការរីក-ចម្រើនលើសលប់ផ្នែកតិចណូឡូស៊ីក្នុង

វិស័យមួយចំនួនដូចជា មនុស្ស យន្ត បញ្ញាសិប្បនិមិ្មត គ្រប់ៗយ៉ាង

ត្រូវប្រើដោយអ៊ិនធើណេត បច្ចេកវិទ្យា ណាណូ បច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រ
ការប្រើម៉ាស៊ីនបោះពុម្ភ3D និងយានយន្ត បើកបរដោយខ្លួនឯង ។

បច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំសម្បើមនេះ ក៏មានឥទ្ធិពលជាខ្លាំងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទៅ

មុខទៀត ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នា អាចជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាវិសមភាព

មួយទៀត និងរវាងប្រទេសមួយ និងប្រទេសមួយទៀត ។ ក្នុង រយៈពេល
ជំនាញថ្មីៗបន្ថែមទៀត។

ការវិនិយោគលើការបង្កើនធនធានមនុស្ស

ត្រូវតែចាប់ផ្តើមពីពេលនេះតទៅ ។ ជំនាញដែលត្រូវការជាចាំបាច់ គឺ
លើសពី សមត្ថភាពបច្ចេកទេសដូចជា សមត្ថភាពច្នៃប្រឌិត និងការ
ដោះស្រាយបញ្ហាដោយច្នៃប្រឌិតថ្មីជាដើម ។ លើសពីនេះ ការផ្លាស់ប្តូរ

ក្នុងល្បឿនលឿនបែបនេះ តម្រូវឱ្យមានការផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល

និងឱកាសរៀនសូត្រ ពេញមួយជីវិតដល់មនុស្សពេញវ័យ ពោលគឺមិន
ត្រឹមតែជាការអប់រំក្នុងវ័យដំបូងៗនៃជីវិតប៉ុណ្ណោះទេ ។ លើសពីនេះ
កិច្ចព្រមព្រៀមទទួលស្គាល់ទៅវិញទៅមកត្រូវតែពង្រីកបន្ថែម

ដើម្បី

គ្របដណ្តប់លើមុខរបរថ្មីៗ ហើយ ក្នុងពេលជាមួយគ្នា ចាំបាច់ត្រូវតែ
មានការធ្វើសុខុដុមនីយកម្ម និងសាមញ្ញ-កម្មទិដ្ឋាការការងារ ។

នៅមុនពេលដែលពិភពលោក បានឈានដល់ដំណាក់កាលបដិវត្តន៍

ឧស្សាហកម្មទី៤

យើងធ្លាប់បានឆ្លង

ឧស្សាហកម្ម ៣លើករួចមកហើយគឺៈ

កាត់នូវដំណាក់កាលបដិវត្តន៍

- បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី១ កើតឡើងចាប់ពីសតវត្សរ៍ទី១៨ ដល់

ដល់មនុស្សរាប់ពាន់លាននាក់ តាមរយៈ Web ហើយវាបានផ្តល់

ទី១៩ នៅអឺរ៉ុប និងអាមេរិក ។ វាគឺជាដំណាក់កាល ដែលសង្គមជនបទ

ការងារ ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញដល់បរិស្ថាន ។ បដិវត្តន៍ឧស្សាហ-

ទីប្រជុំជនដែល ធ្វើវិស័យឧស្សាហកម្មវិញ ។ ឧស្សាហកម្មវាយនភណ្ឌ

អត្ថប្រយោជន៍ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់វិស័យជំនួញ ការចាត់ចែង
កម្មទី៤

ក៏បានរួមចំណែកផ្តល់ឱកាស

ដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងរវាង

មនុស្សជាតិ និងការដោះស្រាយជម្លោះផងដែរ ។

ប៉ុន្តែវាមានបញ្ហាប្រឈម និងកាលានុវត្តភាពរបស់វា ។ លោក

ពឹងពាក់ តែទៅលើវិស័យកសិកម្មបានប្រែក្លាយមកជាទីក្រុង និង
និងដែក រួមជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍន៍នៃម៉ាស៊ីនចំហាយ បានដើរតួនាទី
ជាកណ្តាលនៅក្នុង ដំណាក់កាលបដិវត្តន៍ ឧស្សាហកម្មនេះ ។

- បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី២ កើតឡើងក្នុងរវាងឆ្នាំ១៨៧០ ដល់

Jayant Menon និង Anna Fink នៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបានធ្វើការ

ឆ្នាំ១៩១៤ គឺមុនពេលសង្គ្រាមលោកលើក ទី១បន្តិច ។ វាគឺជា ដំណាក់

មួយក្នុងចំណោម បញ្ហាប្រឈមធំៗនៃបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤ នេះ

និង ការប្រើ ប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីដើម្បីបង្កើតផលិតផល ។ តិចណូ-

វិភាគទៅលើបញ្ហាទាំងនេះ ។ លោកបានសន្និដ្ឋានថា បញ្ហាប្រឈម

គឺការបាត់បង់ការងារ ដែលបង្ករឡើងដោយការធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្ម និង
ភាពកាន់តែទំនើបជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យាមនុស្សយន្ត

និងបញ្ញា

សិបប្ និមត
្មិ (artificial intelligence) ។ ការបាត់បង់ការងារនឹងបង្ករផល

ប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសមួយចំនួន ។ ការងារដដែលៗ ដែលប្រើជំនាញ

កាលនៃការកើនឡើងនូវឧស្សាហកម្មផលិតដែកថែប ប្រេង អគ្គិសនី
ឡូស៊ីថ្មីៗមានការរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងក្នុងដំណាក់កាលនេះ

ដូចជា

ការបង្កើត ទូរស័ព្ទ អំពូលភ្លើង ម៉ាស៊ីនចាក់ចម្រៀង គ្រឿងយន្តប្រើ
ដោយចំហេះ ដូចជាក្បាលរថ ភ្លើងជាដើម ។

- បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៣ គឺជាតំណាក់កាលបដិវត្តន៍ឌីជីថល ជា

កម្រិតទាប (ដូចជាកម្មករក្នុង ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មផ្នែកបង្គុំជាដើម)

ពេលវេលានៃការរីកចម្រើន ពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអេឡិចត្រូនិច

សេវាក៏កាន់តែទទួលរងការគំរាម កំហែងផងដែរដូចជា នៅពេលដែល

យុគសម័យនេះ

គឺជាអ្នកដែលងាយប្រឈមនឹង ហានិភ័យជាងគេ ។ ប៉ុន្តែការងារផ្តល់

ដំណើរការធុរកិច្ចមួយចំនួនត្រូវបានក្រុមហ៊ុនជួល ឱ្យអ្នកខាងក្រៅធ្វើ

ជំនួសវិញ ។ ជាការឆ្លើយតបបន្ទាន់ការផ្តល់លទ្ធភាពឱ្យកម្មករគ្មាន
ជំនាញអាចបង្កើនកម្រិតជំនាញរបស់ខ្លួន

និងជួយទប់ទល់នឹងបញ្ហា

គ្មានការងារធ្វើនៅតាមប្រទេសបញ្ជូនពលករ

ក៏ដូចជាជួយធ្វើឱ្យ

Analog និងមធ្យោបាយមេកានិចទៅកាន់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល ។
ចាប់ផ្តើមតាំងពីដើមទសវត្សឆ្នាំ១៩៨០

រហូតមក

ដល់បច្ចុប្បន្ន ។ មធ្យោបាយសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងដំណាក់កាលនេះរួម

មាន កុំព្យូទ័រ អ៊ិនធើណេត និងតិចណូឡូស៊ីផ្នែកទូរគមនាគមន៍
និងព័ត៌មាន ៕
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ស្រឡះ ។

ប៉ុន្តែមតិចុងក្រោយបានផ្តោតទៅលើបងប្អូន

ល្ខោន យីកេ

ជនជាតិចាមប្រទេសចម្ប៉ា ដែលស្ថិតនៅប្រទេស
វៀតណាមកណ្តាលភាគសព្វថ្ងៃ ដែលជាប្រទេស
មានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសកម្ពុជា និងធ្លាប់
មានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធបំផុតដូចជា ញាតិមិត្ត
សាច់សាលោហិត

ហើយក៏ធ្លាប់មានទំនាស់

ឈ្លោះទាស់ទែងរហូតមានសង្រ្គាមជាមួយគ្នាជា
ប្រវត្តិខ្លះៗដូចជា៖
- ទំនាក់ទំនងមិត្តរវាងព្រះថោង (ស្តេចខ្មែរ)
និងព្រះអសុចៃរាជ (ស្តេចចាម) ស/វទី១ ក្នុង
រឿងព្រះថោងនាងនាគ ។
- ទំនាក់ទំនងរបស់ព្រះបាទ ហ្វាន់ស៊ីយុន
ដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតជាមួយចម្ប៉ា ពាក់កណ្តាលស.វ
ទី៣ រហូតដល់គេយល់ថា ប្រហែលព្រះអង្គបាន
ពង្រីកអធិរាជភាព

របស់ព្រះអង្គលើនគរចម្ប៉ា

ទៀតផង ។
-ទំនាក់ទំនងរបស់ព្រះបាទឦសាវរ្ម័ន (៦១៥៦៣៨) ដែលបានរៀបអភិសេកបុត្រីព្រះអង្គព្រះ
នាម សរៈរ៉ានី (ជារៈវានិ) ជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់
នៃនគរចម្ប៉ា ដែលបានបុត្រមួយអង្គទ្រង់ឡើង
គ្រងរាជ្យនៅចម្ប៉ា ព្រះនាមវិក្រន្តា ។
យីកេ គឺជាទម្រង់ល្ខោន ច្រៀងបែបបុរាណ
មួយបែប

ដែលប្រហែលជាយកឈ្មោះតាម

ឧបករណ៍តន្រ្តីមួយប្រភេទគឺ «ស្គរយីកេ» ជា
ប្រភេទស្គរ

ដែលមានវិជ្ជមាត្រមុខស្គរធំជាង

កម្រាស់ស្គរ ។
ជាទូទៅគ្រប់ក្រុមសិល្បៈយីកេ ទាំងអស់សុទ្ធ
តែមានប្រើស្គរនេះដូចគ្នា

ពោលគឺស្គរនេះជា

ឧបករណ៍តន្រ្តីចម្បងរបស់វង់សិល្បៈយីកេ ដែល
មានចំនួនតិច ឬច្រើនចាប់ពីពីរដល់ដប់បីស្គរតាម
ទំហំក្រុមសិល្បៈ

និងធនធាននៃក្រុមសិល្បៈ

យីកេនីមួយៗ ។
ក្រៅពីស្គរយីកេ

ក៏នៅមានឧបករណ៍តន្ត្រី

ក្បាច់បុរាណខ្មែរ

តែគ្រឿងមិនមែនល្អប្រណិត

ឡើយពោលគឺមានលក្ខណៈស្រែចម្ការ ។ តួពាក់
មុខទាំងនោះដូចជា យក្ស, ស្វា, ឬឥសី បើកាល

- ព្រត
ឹ កា
្តិ រណ៍ឆ្នាំ ១១៧៧ ដែលចាមវាយបែក
ក្រុងអង្គរ
- ព្រឹត្តិការណ៍ ឆ្នាំ ១១៨១-១២១៨ សង្រ្គាម

ណាត្រូវនិយាយនោះ គេបង្ហើបមុខឡើងរុញទៅ

ខ្មែរ

និងចាមក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧

លើក្បាលរួចទើបនិយាយ។

បានបន្សល់តឹកតាងមួយចំនួន យ៉ាងជាក់ស្តែង

ចំពោះប្រភពនៃសិល្បៈយីកេ និងកាលបរិច្ឆេទ

ដូចជា បងប្អូនជនជាតិចាម ប្រើស្គរយីកេនេះ

របស់ទម្រង់នេះនៅលើទឹកដីខ្មែរ មាន មតិយោបល់

សម្រាប់ពិធីធំៗផ្សេងៗ និងពិធីសាសនា។ ជន

ខុសៗគ្នាច្រើនណាស់៖

ជាតិចាមអង្គុយដំកង់ជារង្វល់មូលវាយស្គរសូត្រ

មតិខ្លះយល់ថា យីកេមានដើមកំណើតនៅ

ធម៌ និងមានច្រៀងបទចម្រៀង ដែលសិល្បៈ

ឥណ្ឌូនេស៊ី ហើយត្រូវបានព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី២

យីកេយើងប្រើសព្វថ្ងៃគឺបទ ម៉ារិយឹង ជាដើម ។

ចម្លងយកមកក្នុងស្រុកខ្មែរ

មិនតែប៉ុណ្ណោះ ក្នុងក្បួនហែរព្យុហយាត្រា នៅ

ក្រោយពេលដែល

ព្រះអង្គយាងត្រឡប់មកពីប្រទេសនោះវិញ

។

សៀមរាបអង្គរ ឬនៅរាជធានីភ្នំពេញ គេឃើញ

មួយមុខទៀតគឺ ទ្រអ៊ូចំហៀង ដើម្បីបើកក្បាល

មតិខ្លះទៀតយល់ថា យីកេ ប្រហែលមានដើម

បងប្អូនចាមចូលរួមហែរ

បទចម្រៀង

កំណើតនៅ ម៉ាឡេស៊ី ព្រោះនៅទីនោះ ទម្រង់

ចំនួន៤០ ទៅ៦០ ស្គរនិងមានច្រៀង បន្ទរដោយ

ចូលមកប្រទេសថៃ ទើបប្តូរឈ្មោះថា «លីកេ»

ហេតុនេះហើយ ទើបអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ

និងជាមធ្យោបាយរឹតសម្លេងឲ្យ

ចម្រៀង អ្នកបន្ទរ និងអ្នកពោលផ្ស៊ីសំឡេងត្រូវ
គ្នា។

សិល្បៈនេះមានឈ្មោះថា «យីកេ» ត្រូវបានឆ្លង

ដោយប្រើស្គរយីកេ

បទ «សាមសេ» ជាភស្តុតាងស្រាប់។

ហើយក៏ហូរចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជា រួចក៏ត្រូវ

ខ្មែរសន្និដ្ឋានថា សិល្បៈយីកេនេះជាមរតកដើម

មានពាក់ស្បៃលម្អក្បាល ឬពាក់មកុដ និងក្រុម

បានប្តូរឈ្មោះទៅជាយីកេតាមឈ្មោះដើមវិញ ។

របស់បងប្អូនចាមនៃនគរចម្ប៉ា

ខ្លះ មានពាក់ក្រចកដៃផង។ សិល្បករយីកេ មាន

ក្រោយពីការពិនិត្យស្រាវជ្រាវ អំពីលក្ខណៈ

ការតុបតែងលម្អកាយ នៃស្រ្តីអ្នករាំហោមរោង

ដែលត្រូវបាន

ប្រជាជនខ្មែរចម្លងយកមកប្រហែល ក្នុងសម័យ
នគរភ្នំ (ស.វទី១ និង ស.វទី៦ ) ឬសម័យចេនឡា

ស្រីមានប្រុសច្រៀងរាំ និងនិយាយខ្លួនឯងបន្ថែម

ពិសេសនៃទម្រង់សិល្បៈនេះគឺ

ដោយពាក្យពោលនៃគ្រូធំ ដើម្បីកាត់ឆាក និង

គេប្រើឧបករណ៍ពិណពាទ្យ រីឯនៅប្រទេសកម្ពុជា

រៀបរាប់សាច់រឿងតាមឈុតនីមួយៗផង។

តួ

យើងប្រើឧបករណ៍ស្គរយីកេ ដែលជាលក្ខណៈ

ចំណេរកាលក្រោយមក គួបផ្សំដោយគំនិត

សម្តែងយក្សស្វា ឥសី ច្រើនយកតាមលំនាំល្ខោន

ពិសេសនៃទម្រង់សិល្បៈនេះ ដូច្នេះគឺវាខុសគ្នា

ច្នៃប្រឌិតនៃសិល្បករដូនតាខ្មែរផង សិល្បៈយីកេ

នៅប្រទេសថៃ

(ស.វទី៧ - ស.វទី៨)
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ក៏បាន វិវឌ្ឍន៍ខិតមកជាលក្ខណៈពិសេសជាខ្មែរ

អ្នកដឹកនាំរឿង និយាយរៀបរាប់សាច់រឿង ត្រួសៗ

នាំសម្តែងត្រឹមត្រូវថែមទៀតផង។ ដោយស្មារតី

និងមានប្រជាប្រីយភាពយ៉ាងធំធេង ក្នងសង្គម

ហើយពួកគេចាប់សម្តែង

ដោយប្រើកាយវិការ

ធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើន ទម្រង់សិល្បៈ

ខ្មែរ រហូតអាចសម្តែងជារឿងជាតកនានា រឿង

និយាយ ឬច្រៀងដោយឥតព្រៀងទុក គឺធ្វើទៅ

យីកេត្រូវបានរក្សាធាតុដើមទាំងស្រុង ហើយក៏

ប្រវត្តិសាស្រ្តជាតិ ឬរឿងទាំងឡាយ ដែលចោទ

តាមការយល់ដឹងនៃទេពកោសល្យរៀងៗខ្លួន ។

មានការគាំទ្រពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំង ពីស្រទាប់

និងដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនិងមនុស្សខ្មែរនោះ
ផង។

រហូតមកដល់ឆ្នាំ១៩៦៥

ទម្រង់សិល្បៈ

យីកេនេះ និងទម្រង់ល្ខោនដទៃទៀត ត្រូវបាន

ក្នុងសម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម យើងសង្កេត

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ

មហាជនអ្នកទីក្រុង និងបញ្ញវ័នគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់
រហូតមកដល់សម័យបច្ចប្បន្ន ។

ធ្វើការ

ទស្សនិយភាពមួយដែលត្រូវបានល្បីខ្ទរខ្ទារ

ឃើញក្រុមសិល្បៈយីកេជាច្រើនក្រុម នៅតាម

ស្រាវជ្រាវ

និងរក្សាទុកនូវធាតុដើមនៃទម្រង់

ពេញពិភពលោកនោះគឺ សិល្បៈយីកេសម្តែង

ខេត្តនានាដូចជា តាកែវ កំពត កំពង់ធំ កំពង់ចាម

សិល្បៈនីមួយៗនោះឲ្យស្ថិតក្នុងដៃមហាជន ហើយ

រឿងទុំទាវ និងជារឿងល្ខោនខ្មែរដែលបានសម្តែង

សៀមរាប និងខេត្តកណ្តាល។ ភាគច្រើនក្រុម

ក្នុងនោះ សាកលវិទ្យាល័យផ្តើមឲ្យមានការរៀប

ច្រើនលើកជាងគេបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជា ៕

សិល្បៈយីកេទាំងនោះ មានលក្ខណៈជាសិល្បៈ

រយ ពោលគឺមុនសម្តែងត្រូវបានសរសេររឿង និង

មហាជន សិល្បករទាំងអស់ភាគច្រើនក្រោយពី

ទន្ទេញឲ្យបានចាំច្បាស់ហ្មត់ចត់ និងមានអ្នកដឹក

tmkBITMB½rTI 19
រីឯក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍បរទេសមានចំនួន ៤០ក្រុមហ៊ុន ។

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ឯកជនក្នុងស្រុកទាំង ១០នោះរួមមាន៖
១-ក្រុមហ៊ុន ខាមបូឌា អង្គរ អ៊ែរ ២-ក្រុមហ៊ុន ស្កាយអង្ករ អ៊ែរឡាញ

៣-ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌា បាយ័ន អ៊ែរឡាញ ៤-ក្រុមហ៊ុន បាសសាកា
អ៊ែរ ៥-ក្រុមហ៊ុន ជេស៊ី ខាមបូឌា អ៊ិនធើណេសសិនណល អ៊ែរឡាញ

៦-ក្រុមហ៊ុន ឡានម៉ី អ៊ែរឡាញ ៧-ក្រុមហ៊ុន ស្មលផ្លែនណេត

៨-ក្រុមហ៊ុន ហេលិខបធឺរ ខេមបូឌា (ក្រុមហ៊ុនឧទ្ធម្ភាគចក្រ)

ឯកសារដកស្រង់ៈ ពេជ្រ ទុំក្រវិល

ព្រមទាំងបានគាំទ្រ និងជំរុញធ្វើឲ្យមានកំណើនដល់វិស័យទេសចរណ៍
និងពាណិជ្ជកម្ម ការទាក់ទាញ និងការជំរុញដល់ការវិនិយោគផ្ទាល់
ពីបរទេស (FDI) និងធុរកិច្ចក្នុងស្រុក ។ ក្រៅពីនេះវិស័យអាកាស

ចរណ៍បានធ្វើឲ្យមានការតភ្ជាប់រវាងប្រជាជន និងប្រជាជន ប្រទេស

និងប្រទេស វប្បធម៌ និងវប្បធម៌ ផ្តល់នូវមាត់ច្រកទៅកាន់ទីផ្សារ
ការផ្សារភ្ជាប់

និងធ្វើឲ្យកាន់តែខិតជិតគ្នាឡើងរវាងប្រទេសកំពុង

អភិវឌ្ឍន៍ និងប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍរួចហើយ ។

មានប្រសាសន៍ នៅក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងារនោះ

៩-ក្រុមហ៊ុន ហេលិស្តារ ខេមបូឌា (ក្រុមហ៊ុនឧទ្ធម្ភាគចក្រ) និង១០-

ឯកឧត្តម ប៊ិន ឈិន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការ និងជារដ្ឋមន្ត្រីស្តីទី

ឯកឧត្តម ម៉ៅ ហាវណ្ណាល់ ក៏បានលើកឡើងថា មានក្រុមហ៊ុន

នៃអាកាសចរណ៍ស៊ីវិល ដែលកន្លងមកក្រសួងស្ថាប័នពាក់ពន្ធ

ក្រុមហ៊ុន ញូញៀន ឌិវេលឡុបមិន គ្រុប (ក្រុមហ៊ុនឧទ្ធម្ភាគចក្រ) ។

អាកាសចរណ៍មួយចំនួនទៀតបាន

និងកំពុងស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រ

ប្រតិបត្តិការហោះ (AOC) ពីរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល

ដើម្បីដំណើរការហោះហើរដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរ និងទំនិញក្នុង
ស្រុក និងក្រៅស្រុក ។ ដោយឡែក កំណើនអ្នកដំណើរនៅ
ឆ្នាំ២០១៧ បានកើនដល់ចំនួន ៨លាននាក់ (ចេញ-ចូល) នៅ

អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទាំង ៣របស់ប្រទេសកម្ពុជា (អាកាស
យានដ្ឋាន អន្តរជាតិភ្នំពេញ-សៀមរាប-ខេត្តព្រះសីហនុ) ។ ចំណែក
កំណន
ើ ការដឹកជញ្ជន
ូ ទំនញ
ិ តាមផ្លវូ អាកាសបានឈានដល់ចន
ំ ន
ួ

៦០ពាន់តោន (នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទាំង៣) ។ ចំណែក
ចំនួន ជើងហោះហើរ (Flight Movement) នៅអាកាសយានដ្ឋាន

អន្តរជាតិភ្នំពេញ មានចំនួនជាមធ្យម ៥៥ជើង ក្នុងមួយថ្ងៃ ឬ
១៦៥០ជើង ក្នង
ុ មួយខែ ។ នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ សៀមរាប

មានចំនួនជាមធ្យម ៥៧ជើង ក្នុងមួយថ្ងៃ ឬ ១ ៧១០ជើង ក្នុងមួយខែ

នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី បានកត់សម្គាល់ឃើញនូវការរីកចម្រើន

ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យឯកជន បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការធ្វើឲ្យ
សម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលថ្មីៗបន្ថែមទៀត និងបានស្នើឲ្យ បន្តពង្រឹង
កិច្ចសហការក្នុងភាពជាដៃគូកម្រិតជំនាញ ជាមួយរដ្ឋលេខាធិការ

ដ្ឋានអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលបន្ថែមទៀត ដើម្បីជំរុញឲ្យវិស័យនេះកាន់

តែមានការវិវត្តន៍ប្រសើរឡើង ។ ឯកឧត្តម ប៊ិន ឈិន ក៏បានស្នើ
ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់លើការកែទម្រង់ស្ថាប័ន

ដែលត្រូវកែសម្រួល

រចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានឲ្យបានសមស្រប ឆ្លើយតប
ទៅនឹងតម្រូវការការងារផង និងសមស្របទៅនឹងនិន្នាការទូទៅ ក៏
ដូចជាការវិវត្តន៍វិស័យអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលអន្តរជាតិផង ។ ត្រូវកែ
សម្រួលផ្នត់គំនិត និងឥរិយាបថការងារ ដោយការយកសមភាព

តម្លាភាព សមត្ថភាព និងតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាធំ ។ ត្រូវយកចិត្ត
ទុកដាក់ដោះស្រាយចំណុចខ្វះខាតនានា ដែលអង្គការអាកាសចរណ៍

ស៊ីវិលអន្តរជាតិបានរកឃើញក្នុងពេលចុះមកធ្វើសវនកម្មនៅកម្ពុជា

និងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុ មានចំនួនជាធម្យម

ទាំងផ្នែកសន្តិសុខ និងផ្នែកសុវត្ថិភាពអាកាសចរណ៍ ដើម្បីជៀស

ឆ្លងកាត់ដែនអាកាសកម្ពុជា (Over Flight) មានចំនួនជាមធ្យម

ការរៀបចំ និងកែសម្រួលបទបញ្ញត្តិបច្ចេកទេសអាកាសចរណ៍ និង

៨ជើង ក្នុងមួយថ្ងៃ ឬ ២៤០ជើង ក្នុងមួយខែ ។ រីឯការហោះហើរ
១៥៣ជើង ក្នុងមួយថ្ងៃ ឬ ៤៥៨៥ជើង ក្នុងមួយខែ ។ ជាមួយ
កំណើននេះ វិស័យអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលកម្ពុជាបានបង្កើតការងារ

ដោយផ្ទាល់ និងដោយប្រយោលមានចំនួន ១,៧លាននាក់ ស្មើនឹង
២០% នៃចំនួនប្រជាជនធ្វើការសរុបរបស់ប្រទេសកម្ពុជា និងបាន
ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដោយផ្ទាល់

និងដោយប្រយោល

ប្រមាណជា ២,៧ពាន់លានដុល្លារ ស្មើនឹង ១៧% នៃផ.ស.ស

ឲ្យផុតពីការដាក់កម្ពុជាទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅ ។ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុង
ឯកសារណែនាំអនុវត្តនានាឲ្យស្របតាមស្តង់ដារអប្បរមារបស់អង្គការ

អាកាសចរណ៍អន្តរជាតិ ។ យកចិត្តទុកដាក់លើកកម្ពស់កម្រិតវិជ្ជាជីវៈ
មន្ត្រីបច្ចេកទេសឲ្យកាន់តែខ្ពស់ស្របតាមតម្រូវការស្តង់ដារអន្តរជាតិ

ជាពិសេសយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីបន្តវេនជា
យុវជនដែលមានសក្តានុពល ៕
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ស្រុកសង្គមថ្មី នាពេលបច្ចុប្បន្ន

ក្រុមការងារនិងមន្ត្រីមូលដ្ឋានស្រុកសង្គមថ្មីចុះពិនិត្យស្ថានភាព

ផ្លូវខេត្តបំបែកស្ថិតនៅផ្លូវជាតិលេខ៦២ ចូលទៅស្រុកសង្គមថ្មី

បង្កបង្កើនផលរបស់ប្រជាជន

ជាស្រុកដែលមានទំហំផ្ទៃដីតូចជាងគេ

ទី២ ក្នុងចំណោមស្រុកទាំង៧ របស់ខេត្ត
ព្រះវិហារ

ស្រុកសង្គមថ្មីស្ថិតនៅចម្ងាយ

ជាង ៦០គ.ម ទិសនិរតីទីប្រជុំជនខេត្ត ។

ស្រុក មាន៥ឃុំនិង២៤ភូមិ ។ ភូមិមួយចំនួន
នៃឃុំទាំងនេះខ្លះជាតំបន់ភ្នំ

ខ្លះជាតំបន់

ខ្ពង់រាប ខ្លះជាតំបន់ព្រៃឈើនិងទំនាបតិចតួច។

ភូមិសាស្ត្រ ទឹកដីនិងមនុស្ស :

បើចង់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកនេះ យើង

រាប់សង្ខេបពីភូមិសាស្រ្ត

និងប្រជាសាស្រ្ត

នៃស្រុកប្រាប់ទស្សនាវដ្តីប្រជាជនថា ស្រុក

ផ្ទះឈើប្រក់ក្បឿងមានជិត៣០%។
ប្រជាជនដែលរស់នៅទីនេះ

ជាជន

នេះមាន ៥ឃុំ ជាចំណុះ ក្នុងនោះមានឃុំ

ជាតិខ្មែររស់នៅលើភូមិចាស់

រណសិរ្ស។ មាន២៤ភូមិ។ ឃុំរអាង និងឃុំ

មានតិចតួច ហើយបច្ចុប្បន្នពលករចំណាក

ចំរើន ឃុំរអាង ឃុំភ្នំត្បែង១ ឃុំស្តៅ និងឃុំ
រណសិរ្សមានភូមិច្រើនជាងគេ
នីមួយៗមាន

៦ភូមិ។

ដោយឃុំ

មានផ្ទៃដីសរុប

១.៣២៣,៦៦គីឡូម៉ែត្រក្រឡា ។ ក្នុងនោះ
មានផ្ទៃដីបង្កបង្កើនផលទំហំ ១៦.៤៥០ហ.ត

(ដីធ្វើស្រែ៥.២៥០ហ.ត), ដីធ្វើចម្ការ (៩០%

មកស្ទើរតែទាំងអស់

តាំងពីដើម

។ ឯអ្នកចំណូលថ្មី

ស្រុកក៏មានតិចតួចដែរ។

ប៉ុន្តែឥរិយាបថ

ពលរដ្ឋបានផ្លាស់ប្តូរច្រើនដូចជា ប្តូរពីស្រែ
ចម្ការបែបយថាផលចម្ការពនេចរ
ដើម្បីបង្គ្រប់មាត់

មកជាអាជីវកម្ម

លក់ប្រកួតប្រជែងនៅទីផ្សារ

និង

ដើម្បី

និងដើម្បី

ពីទី

ជាដីកហ
្រ ម) ១១,២០០ហ.ត,ដីដណា
ំ
ក
ំ សិ-

មកកើតនិងអាចមកពីទិសខាងកើត ស្រុក

៣.៨៨២ ហ.ត ដីដំណាំឈើហូបផ្លែ៣២

និងជំនាញឆ្លើយតបបានៈ

ក្រៅពីនោះជាផ្ទៃភ្នំត្បែងមួយកំណាត់, ផ្ទៃព្រៃ

ប្រធានគណកម្មាធិការ គណបក្សប្រជាជន

ស្រុកនេះបង្កើតឡើង នៅទសវត្សរ៍ទី ៦០

តំណាក់កាលចុងក្រោយនេះ ពលរដ្ឋក៏ដូច

១៩៧៩ រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជា -

ដែលចង់បានជាអាទិភាព គឺ ទី១- ផ្លូវថ្នល់

អាចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ៦២

ប្រជុំជនខេត្ត(ត្បែងមានជ័យ)ទិសខាងលិច

រវៀង រួចបត់ចូលទៅទិសខាងត្បូងតាមផ្លូវ
ខេត្តត្រង់ឃុំរំដោះស្រុករវៀងឬ ចូលពីទិស
ខាងលិចឈៀង

ខាងត្បូងពីទីប្រជុំជន

ស្រុក គូលែន និងផ្លូវមួយទៀតពីខាងត្បូង
នៃស្រុកស្ទោងខេត្តកំពង់ធំ មកទិសខាង
ជើង ។

បើប្រៀបធៀបនឹងអតីតកាល

សង្គមថ្មីនាបច្ចុប្បន្ន

ស្រុក

មានការប្រែប្រួលរីក-

ចម្រើនច្រើន ហើយពេលនេះត្រូវបានកាត់
បន្ថយពីពាក្យថា តំបន់ដាច់ស្រយាលមក

ជាតំបន់ ដែលមានជីវិតរស់រវើកក្នុងវិស័យ
សេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម័្ពន្ធ
លើច្រើនវិស័យ។

លោក វ៉ា សេដ្ឋា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុក

និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការគណ បក្សប្រជាជនកម្ពុជា ស្រុកសង្គមថ្មីបានរៀប

ឧស្សាហកម្ម ៧.២៨៦ហ.ត, ដីដំណាំរួមផ្សំ
ហ.ត និង ដីលំនៅឋាន ជាង៤.០០០ហ.ត។
បឹងបួរនិងវាលស្មៅ។
នៃសតវត្សរ៍ទី២០

។

លុះដល់ក្រោយឆ្នាំ

មានិត កម្ពុជាបានបង្កើតឈ្មោះ ឃុំចំនួន១៣

ជីវភាពធូរធារ។

អ្វីខ្លះ ដែលពលរដ្ឋចង់បាន ហើយអាជ្ញាធរ

លោក រស់ ហេង អភិបាលស្រុកនិងជា

កម្ពុជា ស្រុកសង្គមថ្មីមានប្រសាសន៍ថា នៅ

មន្ត្រីអាជ្ញាធរនិងជំនាញនៅមូលដ្ឋានដែរអ្វី
ស្ពាន លូភ្ជាប់ចូលភូមិសាស្ត្រ។ ក្នុងនោះ

ដែលសុទ្ធតែផ្តើមដោយអក្សរ "រ" នៃស្រុក

រាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈ ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍

មកឲ្យចំណុះរដ្ឋបាលនៃស្រុកសង្គមថ្មី។

កៅស៊ូ២

២៦១គ្រួសារស្មើនឹង មនុស្សរាយ ១៩.៨៥៦

ជាប្រជុំជនស្រុក និងឃុំស្តៅស្រុកសង្គមថ្មី

រវៀងនោះ បានកាត់មួយឃុំគឺឃុំរណសិរ្ស
បច្ចុប្បន្ន ក្នុងស្រុកមានពលរដ្ឋចំនួន៥.

នាក់ (ស្រី១០.០៥៧នាក់)។ក្នុងនោះពលរដ្ឋ
អាយុ១៩ឆ្នាំឡើងចំនួន

១៣.២២៤នាក់

(ស្រី៦.៧៨៣នាក់)។ មានផ្ទះ៤.៤៨៧ខ្នង។

ក្នុងនោះផ្ទះថ្មក្រោមឈើលើប្រក់ក្បឿង ,

ជនបទបានជួយ និងកំពុងស្ថាបនា ផ្លូវក្រាល
ខ្សែពីបំបែកផ្លូវជាតិលេខ

៦២

ត្រង់ឃុំរំដោះស្រុករវៀង ចូលមកឃុំចំរើន
ប្រវែងជាង២០គ.ម និងផ្លូវលំជនបទថ្មីលើ
ផ្លូវប្រពៃណី

ដោយក្រាលក្រួសមួយខ្សែ

ប្រវែងជាង២៨គ.ម និងកសាងស្ពានលូធំៗ
ពីទីប្រជុំជនស្រុកគូលែនមកស្វាយប៉ាតឃុំ
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ស្រូវវស្សាកន្លងមកនៅឃុំរអាង

សកម្មភាពលក់ដូររបស់ប្រជាជននៅស្រុកសង្គមថ្មី

ស្តៅនៃស្រុកសង្គមថ្មី។ ក្រៅពីនោះ ថវិកា

អភិវឌ្ឍន៍សប្បុរសជន និងសហគមន៍មូល-

ពីរបាយអត្រាប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណេះ

ជនស្រុកទៅឃុំ

ប្រសិទ្ធភាព

ចំរើន និងប៉ុស្តិ៍សុខភាពពីរទៀតនៅឃុំស្តៅ

មូលនិធិឃុំ ក៏បានកសាងផ្លូវលំភ្ជាប់ពីប្រជុំ
ក្នុងឃុំ

និងទៅភូមិមួយ

ចំនួនទៀត។ ប៉ុន្តែក៏នៅមានសេចក្តីត្រូវការ
ផ្លូវលំជាច្រើនទៀត ទៅកាន់ភូមិនៅចោះៗ
ឬដាច់ឆ្ងាយ។

ទី២- ប្រព័ន្ធទឹកស្អាតដូចជាស្រះ អណ្តូង ។

ប្រព័ន្ធនេះនៅខ្វះខាតច្រើនណាស់ ។ ភូមិ
សាស្ត្រស្រុកជាតំបន់ខ្ពង់រាបនេះ

មិនសូវ

មានស្ទឹង អូរបឹងត្រពាំងទេ។ ចំពោះបណ្តាញ
ទឹកស្អាត ការផលិតទឹកស្អាតទើបមានទីតាំង

ដ្ឋាន

ដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាព

និង

នៃការអប់រំធនធានមនុស្ស

សំដៅការ អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចកាន់
តែប្រសើរឡើង។

ក្នុងនោះអគារសិក្សា

ដែលកសាងដោយ : ១. សម្តេចតេជោ
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា និងសម្តេច
កិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត

ប៊ុន

រ៉ានី

ហ៊ុនសែន

អគារបេតុង២ខ្នងស្មើ ១២បន្ទប់ អគារឈើ
២ខ្នង ស្មើ៦បន្ទប់។ ២. ឯ.ឧ អ៊ី ឈាន និ ង

លោកជំទាវ អគារបេតុង១ខ្នងស្មើ៥បន្ទប់ ។

មានមណ្ឌលសុខភាពមួយកន្លែង

ទើប

នៅឃុំ

និងរណសិរ្ស។ ឯគ្រូពេទ្យនិងគិលានុបដ្ឋាក

ក៏នៅមានតិចតួច ។ ដូច្នេះពលរដ្ឋស្នើសុំ
អាជ្ញាធរ

ជំនាញសុខាភិបាលនិងដៃគូ

អភិវឌ្ឍន៍ជួយកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត

និងអរូបវ័ន្តបម្រើឲ្យវិស័យនេះ។

ទោះជា

យ៉ាងណាក្នុងស្រុក ក៏បំបាត់បាននូវពេទ្យ
ក្រៅក្របខណ្ឌ ឬពេទ្យបូរាណ ដែលខុស
ច្បាប់ដោយជំនាញ បាននាំមកបណ្តុះបណ្តាល

ផលិតទឹកស្អាតមួយកន្លែង។ ចំណែកប្រព័ន្ធ

៣.ឯ.ឧ ខូយ ឃុនហួរ និងលោកជំទាវ

តែម្តង។

ជនកូរ៉េខាងត្បូង អគារបេតុង ៣ខ្នង ស្មើ

ដីបង្កបង្កើនផលដូចខាងលើឃើញថា មាន

ខ្នង ស្មើ ២៨បន្ទប់ ។ ៦. គម្រោងកម្មវិធីសិលា

ការអភិវឌ្ឍនៅឡើយ ។ដូច្នេះ ចាំបាច់ផ្នែក

ធារាសាស្ត្រវិញ ក្នុងស្រុកនេះអត់មាន សោះ
កន្លែង

មានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រធំមួយ

ដែលកសាងក្នុងសម័យកម្ពុជា

ប្រជាធិបតេយ្យនោះ

ត្រូវបានពលរដ្ឋធ្វើ

កសិកម្មទាំងផ្នែកខាងលើ
ក្រោមអាង។

និងផ្នែកខាង

ទី៣.ត្រូវការបណ្តាញអគ្គិសនី។

អគារឈើ១ខ្នងស្មើ៣បន្ទប់។

៤.សប្បុរស

១៦បន្ទប់ ។ ៥.ប្រជាសហគមន៍ អគារ១០

ខេត្តព្រះវិហារ អគារឈើ២ខ្នងស្មើ ៤បន្ទប់។
៧. អង្គការសង្គ្រោះកុមារ(SC) អគារបេតុង

ក្នុង

៥ខ្នង ស្មើ២៤បន្ទប់។៨.គម្រោង ADB/FPR

ផលិតដោយបញ្ឆេះម៉ាស៊ីន របស់អាជីវករ

ពង្រីកការគាំទ្រវិស័យអប់រំ ESSSUAP អគារ

ឃុំចំរើននៃស្រុកនេះ

មានភ្លើងអគ្គិសនី

អគារឈើ ១០ខ្នង ស្មើ ២១បន្ទប់។ ៩.គម្រោង

និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំហើយ។

ទី៦.តម្រូវការវិស័យកសិកម្ម ។ លើផ្ទៃ

ចំនួនមិនទាន់ឆ្លើយតបសេចក្តីត្រូវការ នៃ
ពាក់ព័ន្ធត្រូវជំរុញការពង្រីកផ្ទៃដីដាំដុះតែ
ក៏មិនត្រូវបង្កឲ្យមានការរានទន្ទ្រានដីរដ្ឋ រុក-

រានកាប់បំផ្លាញផ្ទៃដីព្រៃឈើនិងដីការពារ
បរិស្ថាននោះដែរ។

នៅស្រុកនេះ ដំណាំអាទិភាពទី ១គឺដំឡូង

ដំបូងនៅឆ្នាំ២០១២ ។ លុះដល់ឆ្នាំ២០១៧

បេតុង ១០ខ្នងស្មើ៥០បន្ទប់ ។ ១០.គម្រោង

មី សណ្តែកសៀង ដែលអាជ្ញាធរនិងជំនាញ

ដោយខ្សែបញ្ជូនចរន្តអនុវត្ត ដោយសេវាករ

ស្មើ២២បន្ទប់។ ១១.គម្រោងវិស័យអប់រំទី២

បន្ទាប់មកគឺដំណាំកៅស៊ូ ដែលមានឯកជន

ជនឃុំ៤។ ឯឃុំរណសិរ្ស ពុំទាន់ភ្ជាប់នៅ

អភិវឌ្ឍន៍វិស័យអប់រំទី៣ អគារបេតុង១ខ្នង

តម្លៃភ្លើងអគ្គីសនីនៅ ប្រជុំជនស្រុកថ្លៃ១.១០០

១៤៤ បន្ឋប់,អគារឈើ ២៥ខ្នង ស្មើ ៦២បន្ទប់។

ហូបផ្លែ ដំណាំបន្លែបង្ការួមផ្សំ ទោះបីប្រជា

នៅឃុំចំរើនមានអនុវិទ្យាល័យ បឋមសិក្សា

បច្ចេកទេសដោយគ្រឿងយន្ត

និងឆ្នាំ២០១៨នេះ ទើបមានបណ្តាញអគ្គិសនី

ឯកជនភ្ជាប់មកប្រជុំជនស្រុក និងទៅប្រជុំ
ឡើយ

ដោយប្រើភ្លើងបញ្ឆេះម៉ាស៊ីន

។

រៀលក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់ និងនៅបណ្តាឃុំថ្លៃ
៣.១០០រៀលក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់។

ទី៤.ត្រូវការសាលារៀន និងការបណ្តុះ-

អភិវឌ្ឍន៍វិស័យអប់រំទី១ អគារ បេតុង ៥ខ្នង
អគារបេតុង ៥ខ្នងស្មើ២២បន្ទប់។ ១២.គម្រោង

ស្មើ៥បន្ទប់។ សរុបអគារបេតុង ២៩ខ្នងស្មើ
ក្នុងស្រុកនេះ មានវិទ្យាល័យមួយកន្លែង
នៅគ្រប់ឃុំ ។ មានសាលាមត្តេយ្យសហគមន៍

បណ្តាល ។ ក្នុងស្រុកនេះ កន្លងមកបាន

មួយចំនួន មានសាលាឯកជនតិចតួច។

ក្រៅរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែត ធនាគារ

សុខភាព ដែលក្នុងនោះទូទាំងស្រុក បើគិត

ទទួលអគារសិក្សាពីរាជរដ្ឋាភិបាលអង្គការ

ទី៥.តម្រូវការមណ្ឌលសុខភាព។ សេវា

បានជំរុញ, គាំពារ និងជួយរកទីផ្សារបាន ។
ដាំដុះនិងផលិតតាំងពីឆ្នាំ២០១២ ហើយមាន
រោចក្រក្រែបកៅស៊ូមួយកន្លែង។

ចំពោះដំណាំស្បៀងវិញ ស្រូវនិងឈើ

កសិករ

ដើម្បីហូប

បានប្តូរឥរិយាបថលើការប្រើពូជ
និងផលិត

និងដើម្បីលក់ដូរក៏ដោយក៏គេ

កត់សម្គាល់ថា កសិកររក្សាបាននូវទម្លាប់

មិនទាន់ប្រើប្រាសថ្នាំនិងជីគីមីនៅឡើយ ។
គឺធស
្វើ វ្រូ សរីរាង្គ ដែលទិនផ
្ន លស្រវូ ជាមធ្យម
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បានត្រឹម ១,៣ទៅ ១,៥តោនក្នុងហ.ត ។

ពួតដៃវេញធ្លុងនៅជាមួយអាជ្ញាធរ នៃរាជ-

សម្បត្តិល្អ អនុវត្តល្អ និងរហ័សឆ្លើយតប

ដំណាំស្រូវ៥.២៥៤ហ.ត ប្រមូលផលបាន

កម្ពុជា តាំងពីដើមរហូតមក។

ជាក់ និងគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ។

របស់សហគមន៍កសិកម្មមាន ២កន្លែង គឺ

កាលពីថ្ងៃទី៤ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ ក្នុង

និងសហគមន៍កសិកម្មស្តៅអភិវឌ្ឍន៍ ។

កាន់កាប់អាសន:ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ

ឧទាហរណ៍

ឆ្នាំ២០១៧

កន្លងទៅផ្ទៃដី

១.៣៩៨,៩៩៧តោន។ ដំណាំស្រូវសរីរាង្គ
សហគមន៍កសិកម្ម រណសិរ្ស ព្រះខ័ន អភិវឌ្ឍន៍
ទោះជាទិន្នផល មិនបានទទួលច្រើនក្តី

ប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមខ្វះស្បៀង

លែងចោទ

ជាបញ្ហាទៀតហើយ។ កន្លងទៅនិងចំពោះ
មុខមន្ត្រីជំនាញកសិកម្ម

និងអង្គការដៃគូ

រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយ គណបក្សប្រជាជន

ជាក់ស្តែងក្រោយ បោះ ឆ្នោតឃុំ សង្កាត់

៣៥ ។ ជាមេឃុំ ៤ឃុំ និងជំទប់ ៤ឃុំ ។ ក្នុង

កណ្តាលគណបក្ស

២៥លើ

នោះក្រោយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព បញ្ជីគ្រួសារ
បក្ស ចំណោមពលរដ្ឋសរុប ៥.២៦១ គ្រួសារ

ដែលបានទិន្នផលខ្ពស់ដូចជា ពូជផ្ការមៀត

សមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

៧.៦៥៥នាក់ (ស្រី៣.៩៨៩នាក់)។

មាន

អ្នកស្រី សោម សុខុម មេឃុំចំរើនបាន

ចិញ្ចឹមសត្វ ចិញ្ចឹមត្រី អន្ទង់ កង្កែប។

ជាមួយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គឺក្រោម

លោក រស់ ហេង បានរំលឹកថា ពីដើម

មកស្រុកសង្គមថ្មីមានឈ្មោះល្បី នឹងសម្បត្តិ

ធម្មជាតិគឺដីក្រហមអំណោយផលសម្រាប់
ដំណាំកសិឧស្សាហកម្ម មានកៅស៊ូ សណ្តែក

ប្រជាពលរដ្ឋបន្តជឿជាក់គាំទ្រ

និងនៅ

ការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជន កម្ពុជា

មន្ត្រីបក្សគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ បានរស់នៅរួមសុខ

និងដីការពារបរិស្ថាន

ដូចជា ផ្នែកនៃតំបន់ការពារបឹងពែរ, ផ្នែកនៃ

ដងភ្នំត្បែង, សហគមន៍ព្រៃឈើនានា។

ស្រុកមានប្រាសាទបូរាណ កសាងចុង

ស.វទី១១ គឺប្រាសាទព្រះខ័នកំពង់ស្វាយ
ដ៏ធំទូលាយស្ថិតនៅឃុំរណសិរ្សដែលមាន
ចម្ងាយជាង

៣០គ.ម

ពីទីប្រជុំស្រុកឬ

ចម្ងាយ ១០០គ.មខាងជើងប្រាសាទអង្គរវត្ត

ខេត្តសៀមរាបឬ ៥០គ.ម ខាងកើតប្រាសាទ

កោះកេរ អតីតទីក្រុងបូរាណខ្មែរ។ មាន
រមណីយដ្ឋានធម្មជាតិបែបសាសនា

និង

វប្បធម៌នៅវត្តថ្ម ៣ដុំលើភ្នំត្បែងក្នុងឃុំរអាង
ជាដើម។

សំខាន់មួយទៀត ថ្វីត្បិតស្រុកនេះនៅ

ដាច់ស្រយាលនិងភូមិដ្ឋានដាច់ៗឆ្ងាយ ក៏អ្នក
ស្រុកភូមិដែលជាជនជាតិខ្មែរដើម

មាន

ប្រពៃណីល្អស្អាតស្អំ សុចរិតទៀងត្រង់ ហើយ

មានជំហរទស្សន: ជំនឿជាក់ ដើរតាមនិង

ដឹកនាំក្រុមការងារ និងមន្ត្រីគណបក្សគ្រប់
ថ្នាក់បានស្គាល់និងអនុវត្តបានល្អតាមតួនាទី
ភារកិច្ច

ហើយបានធ្វើបន្ទាន់បន្តបន្ទាប់

ចំពោះមុខ និងទៅខាងមុខ។ ចំពោះមុខ

លោក ផាន់ សាមន្ថា បានពន្លេចអភិក្រម
សំខាន់មួយក្នុងចំណោម៤

របស់សម្តេច

តេជោ ហ៊ុន សែន បានដាក់ចេញនោះ

ដែនដីសមត្ថកិច្ចកងកម្លាំងណាមួយ ដែល

បក្សដទៃ។

មានផ្ទៃដីព្រៃឈើ

ខ្លាំងប្រៀបឈ្នះ នៅស្រុកសង្គមថ្មី។ ថ្នាក់

ផ្តល់ភាពកក់ក្តៅ ទាំងការស្តារអភិវឌ្ឍន៍ ទាំង

សំណូមពរ និងសេចក្តីត្រូវការរបស់ ប្រជាជន។

និងមានដំណាំរួមផ្សំផ្សេងៗ។ មានដីកណ្តេង
។

មូលហេតុនៃការរក្សា និងពង្រឹងបានប្រៀប

គឺចំណុចវះកាត់ ដែលត្រូវវះកាត់ចេញនូវ

ភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាព ទាំងដំណោះស្រាយ

ដែលមានជីវជាតិសម្រាប់ដំណាំស្រូវ

គតិបណ្ឌិតរបស់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំ របស់

រួមទុក្ខជាមួយប្រជាជននិង បានឆ្លើយតប

សៀង ដំឡូងមី ឈើហូបផ្លែមាន ទុរេន ខ្នុរ

ល្មុត ស្វាយ មៀន តាង៉ែន បំពេញរាជ្យ

នយោបាយច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវ និងរស់រវើក

គណបក្សប្រជាជកម្ពុជា។ ប្រការនេះជា

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

និយាយថា: មូលហេតុចម្បង ដែលបងប្អូន

ប្រជាជនជឿជាក់លើការដឹកនាំៈ

ថ្មីមានប្រសាសន៍ថា ទន្ទឹមនឹងមានគោល-

មានគ្រួសារ

ផ្កាខ្ញី ផ្កាម្លិះ រំដួល និងបង្កើតសហគមន៍

កសិកម្មទាំង៥ឃុំ ជួយគ្នាលើការដាំដុះនិង

ចុះជួយស្រុកសង្គម

នោះ គឺនៅមានការដឹកនាំ ប្រកបដោយ

៣.៤៥៣គ្រួសារលើ ៦.៥៦៣គ្រួសារ ។

បង្ហាញ ដំណាំស្រូវពូជថ្មីច្នៃនឹងពូជប្រពៃណី

ព្រះវិហារ និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់

មនុស្សរាយចំនួន ១៩.៨៥៦នាក់ (ស្រី៩.៩៩៩

អាកាសធាតុ(ASPRI), CARITAS ...បាន
ស្តីពីការធ្វើស្រែ

លោក ផាន់ សាមន្ថា អនុប្រធានក្រុម

ការងារថ្នាក់កណ្តាលគណបក្សចុះជួយខេត្ត

នាក់), អាយុ ១៨ឆ្នាំឡើង ៦.៥៧៥នាក់

ចុះបង្រៀនស្រែកសិករ

លទ្ធផល និងការវាយតម្លៃ ៈ

ចំណោម ៥ឃុំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

អភិវឌ្ឍន៍មានអង្គការ DPA, OXFAM,World

Vision, គម្រោងបន្សាំទៅនឹងបម្រែបម្រួល

សំណូមពរពលរដ្ឋ ទើបពលរដ្ឋបន្តជឿ-

ផ្សេងៗជាក់ស្តែងដោយមិនសន្យាខ្យល់ដូច

ចំណែកលោក វ៉ា សេដ្ឋា បានបន្ថែមថា

ក្រោមការដឹកនាំលើផ្លូវត្រូវ និងមាគ៌ាគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រមុខក្នុង

ក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស, ខេត្ត និងដោយ
ឡែកស្រុកសង្គមថ្មីបានទទួលផល ដ៏ធំធេង
ហើយបាននឹង កំពុងប្រែប្រួល រីកចម្រើន

មន្ត្រីឬបុគ្គលគណបក្ស ឬជាមន្ត្រីអាជ្ញាធរ
ធ្វើឲ្យបាត់បងផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋ,

ធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាព រាជរដ្ឋាភិបាល
និងប្រជាប្រិយភាព គណបក្សប្រជាជន

កម្ពុជា។ ដូច្នេះមន្ត្រីត្រូវតែបន្តធ្វើល្អ និង
បម្រើពលរដ្ឋដោយទន់ភ្លន់
ដោយបន្តឆ្លើយតបនូវ

អាទិភាពដូចខាង

លើដែលពលរដ្ឋត្រូវការ និងដែលអាជ្ញាធរ
និងសមត្ថកិច្ចបានជ្រើសរើស ដាក់ផែនការ
និងអនុវត្តនោះ ៕

ឈាន ឡើងជាលំដាប់។
នោះមក ពីការផ្សារ
ភ្ជាប់នូវខ្លឹមសារ ទ្រឹស្តី

គោល នយោបាយ
ល្អ ទស្សនវិស័យ និង
ការដឹកនាំ

ណែនាំ

ចង្អុលបង្ហាញ ពីមន្ត្រី

ថ្នាក់ដឹកនាំ គ្រប់លំ-

ដាប់ ថ្នាក់គ្រប់ជំនាញ ។
មន្ត្រី និងសមាជិក

គណបក្ស មូលដ្ឋាន

ក៏មានសីលធម៌ គុណ

រហ័សបំផុត

ដំណាំកៅស៊ូនៅឃុំរណសិរ្ស ស្រុកសង្គមថ្មី
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ចង់ឲ្យបេះដូងកូនក្នុងផ្ទៃមានសុខភាពល្អ
ម្តាយគួរតែមានរបបអាហារ

ជាប់ទាក់ទង នឹងការ ថយចុះជំងឺបេះដូង ពីកំណើត Tetralogy of

Fallot រហូត ដល់ ៣៧%។ ជំងឺនេះគឺជា ភាពមិន ធម្មតាដ៏ស្មុគស្មាញ
មួយ ដែលនាំឲ្យកង្វះអុកស៊ីសែនខ្លាំងក្នុងឈាម ។ របបអាហារ

មានជីវជាតិក៏អាចបន្ថយការប្រឈម នឹងជំងឺបេះដូងប្រហោងផង
ដែរ។

ការញ៉ាំអាហារផ្តល់សុខភាព អាចបន្ថយការប្រឈមនឹងជំងឺ

បេះដូងខូចទ្រង់ទ្រាយពីកំណើត លើទារកទើបនឹងកើតបាន ។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាគន្លឹះមួយចំនន
ួ សម្រាបរ់ បបអាហារ ផ្តល់ សុខភាព
ក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ៖

• ចូរញុំាអាហារគ្រប់ប្រភេទពេញមួយថ្ងៃ

• ចូរញុំាផ្លែឈើ យ៉ាងហោចណាស់ ២ ទៅ ៤ពេលក្នុងមួយ

ថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ
យើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែដឹងអំពី សារសំខាន់នៃអាហារមាន

ជីវជាតិក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ។ របបអាហាររបស់ម្តាយ គឺជាប្រភព
ជីវជាតិតែមួយគត់សម្រាប់ទារក។ ការញ៉ាំអាហារបានត្រឹមត្រូវនឹង
ប្រាកដថា កូនមានសុខភាពល្អដែរ។

របបអាហារសម្រាប់ម្តាយ ដែលផ្តល់សុខភាពល្អ ហើយទំនង

ជាមិនសូវធ្វើឲ្យកូនកើតមក មានជំងឺបេះដូងខូចទ្រង់ទ្រាយពី កំណើត

(Congenital Heart Defects) ឡើយ ។ សម្រាប់ស្ត្រី ដែលស្ថិត

ក្នុងរបបអាហារមានគុណភាពល្អ ២៥% គឺមានការថយចុះនឹងការ
កើតកូនមកមានជំងឺបេះដូងខូចទ្រង់ទ្រាយ ពីកំណើត ទាបជាងស្ត្រី
ដែលញ៉ាំអាហារមានគុណភាពល្អតិចជាង ២៥%។

គេបានរកឃើញថា របបអាហារ ដែលផ្តល់សុខភាព ល្អមាន
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តែពិបាកសម្រាន្តលក់។ យប់ខ្លះបងប្រែខ្លួនចុះឡើងទល់ភ្លឺ អត់

សម្រាន្តបានមួយស្រឡេតណាសោះ ។ ហេតុអី មកនៅក្នុងមន្ទីរ
ឃុំឃាំង បងបែរជាសម្រាន្តលក់ស្រួលទៅវិញ ?

- អូនមិនដឹងទេឬ? កាលនៅផ្ទះយើង បងផ្អើលគ្រប់នាទី ព្រោះ

១. ឆ្នាំនេះចម្លែកជាងឆ្នាំចាស់

អ័ព្ទចុះយ៉ាងក្រាស់ ដាសដែនដី

២. ស្រណោះស្រុកស្រែ ខែច្រូតកាត់

សន្សើមរសាត់ ពេញមេឃា

៣. អ្នកខ្លះត្រសុលចូលចំបើង

ខ្លះទៀតច្រកជើងចូលបាវធ្មៃ

៤. ត្រជាក់ខ្លាំងពេក ដេកមិនបាន

សម្រាន្តស្តាប់សំឡេងខ្លែងខ្មែរ

៥. អ្រធាត្រទឹកជោរ ជាបាតុភូត

អាគកហើបគូទ រងាវខ្មី

៦. អ្នកខ្លះខ្លួនចាញ់រងាខ្លាំង

ដុតភ្នក់ភ្លើងអាំងអត់ទៅណា

អាកាសត្រជាក់ ធ្លាក់ថ្មីៗ
ត្រជាក់រំខាន ខកនិន្ទ្រា	

យាយតាចាស់ទុំ ចេះលកលៃ	

ខ្លែងព្នង ខ្លែងឯកស្រែកឥតល្ហែ	

	ដាស់នរជន ទាំងប្រុសស្រី
រង់ចាំថ្ងៃរះ ខ្ពស់សិនរ៉ា

៧. វាលស្រែ អ៊ូអែស័ព្ទសូរសៀង

ខ្លាចត្រូវចាប់ខ្លួន ។ តែឥឡូវលែងខ្លាចត្រូវចាប់ខ្លួនទៀតហើយ។
ហេតុនេះ ទើបបងដេកលក់ស្រួល ។

កសិករប្រុសស្រី រែងរងា ។

កុំពិបាកពេក

គ្រប់គ្នាឃ្លុំភួយ រួញជើងដៃ ។

ព្រឹកនេះ លោក ស្វិត និយាយប្រាប់អ្នកស្រីម៉ាប់ ៖

- ថ្ងៃអាទិត្យនេះ យើងផ្អាកដើរលេងមួយថ្ងៃសិនចុះ ព្រោះ្រហ្វំាង

កែច្នៃជើងក្រាន ដាក់ក្រោមគ្រែ ។

ឡានដាច់អស់ហើយ !

ឮដូច្នោះ អ្នកស្រី ម៉ាប់ សើចកក្អឹកតប៖

ពីរោះបំពេ ពេញរាត្រី ។

- មិនអីទេ បងកុំពិបាកពេក ។ ម្សិលមិញគ្រូទាយប្រាប់ខ្ញុំថា

បងនិងខ្ញុំរស់នៅជាមួយគ្នា រហូតដល់អាយុ ៩០ឆ្នាំឯណោះ ។

កុំទ្រមក់អី ក្រោកធ្វើការ ។

ធំហួសហេតុ

បុរសម្នាក់ដើរចូលទីស្នាក់ការកាសែត សុំចុះផ្សាយរកឆ្កែ ដែល

រងាផ្កាចារ និងផ្កាគ ។

បាត់ពីផ្ទះ។ គាត់ប្រាប់អ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែកពាណិជ្ជកម្មឲ្យចុះផ្សាយ

ដេញចាបស្រែកច្រៀងបទបន្ទរ

ឆ្លើយឆ្លងផ្តោះផ្តងគ្នាទៅមក៏	ក្អាកក្អាយវឹកវរ សប្បាយក្រៃ ។

តាមសំដីគាត់ថា៖ “បើបងប្អូនណារកឆ្កែរបស់ប្រពន្ធខ្ញុំឃើញ ហើយ

៨. ឯណោះគ្នាតិច ក្រុមគ្រួសារ	គ្នាច្រើនត្រៀបត្រាប្រវាស់ដៃ
ច្រូតកាត់បង្ខំ មាំហំហៃ

យកទៅប្រគល់ឲ្យដល់ផ្ទះ ដែលខ្ញុំនិងប្រពន្ធកំពុងរស់នៅខ្ញុំនឹង

និស្ស័យតស៊ូ ឥតហ្មងសៅ ។

៩. ថ្ងៃត្រង់សម្រាករៀបចំបាយ

មិនហត់នឿយណាយឆ្ងាយគោលដៅ

១០. ឆ្ងាញ់អើយឆ្ងាញ់អីឆ្ងាញ់កន្លង

កូនអង្អែលខ្នងខ្ជឹលធ្វើដឹង

១១. ហ្នុះហ្វូងកុមារឧស្សាហ៍ប្លែក

ជើងរត់មាត់ស្រែកបង្ហើរខ្លែង

១២. បច្ចេកវិជ្ជា នាសព្វថ្ងៃ	

វិវឌ្ឍន៍លឿនក្រៃហួសក្តីនឹក

អន្លក់ទឹកគ្រឿងត្រួយផ្កាស្តៅ	
ឯសម្លហោះ អស់មិនខឹង
បង្កូកហាហៅគ្នាក្តែងៗ

	ម៉ាស៊ីនច្រូតបូតរោយប្រញឹក

ស្ងោរក្តាមក្តៅៗ ឆ្ងាញ់ដល់ម្លឹង ។

អ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែកពាណិជ្ជកម្មប្រចាំកាសែត បើកភ្នែកធំៗ

សួរ ?

- អេហ៍...លោកមិនដឹងថា ទោះជាសត្វឆ្កែប្រភេទណាក៏ដោយ

ប្រហុកផ្ទាល់នឹងបន្លែច្រែង ។

ជូនសគុណដល់ទៅ១០ ម៉ឺនដុល្លារ គឺជាការចំណាយ ធំហួសហេតុ

នែវើយអាដែងខ្លែងធ្លាក់ទឹក ។

ទេឬ ?

ច្រកបាវសន្ធឹករួចរាល់ហោង ៕

ខ្ញុំជ្រមុជទឹកស្លាប់បាត់ទៅហើយ ខ្ញុំផ្សាយយ៉ាងនេះ គ្រាន់តែ ដើម្បី

		

- អូហូ..សូមលោកកុំបារម្ភចំពោះរឿងហ្នឹង តាមពិតឆ្កែនោះ

កុំឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំសង្ស័យលើខ្ញុំ
តើ! ។

ដោយលោក. នឹម ណាំ

ដេកលក់ស្រួល

ថ្ងៃនេះ អ្នកស្រី កេង បាន

ចូលរួមសួរសុខទុក្ខលោក

កប

គ្នាជំនួសក៏បាន

ពេលបានជួបគ្នានាយ សែត សួរនាយ សែម ជាមិត្តៈ

- អេហ៍ សែម ឯងមានជាប់ប្រាក់មកតាមខ្លួនច្រើនទេ ?
- អើ មានច្រើនគួរសមដែរ តើឯងត្រូវការខ្ចីប៉ុន្មាន ?

- បើអ៊ីចឹង ឲ្យគ្នាខ្ចីបួនម៉ឺនរៀលសិនមក បីថ្ងៃទៀតសងវិញ ។

ឥឡូវនៅទីនេះ បងរឹតតែ

- គឺគ្នាត្រូវការប៉ាវសង្សារ ញុំាគុយទាវមួយពេលហ្នឹងណា៎ ។

ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ ៖
-

ហើយនាងកាន់តែរំភើបចិត្តចំពោះខ្ញុំ

ដោយបាន

ដែលមានទោស

ទៅទៀតមែនទេ ?

ជូនសគុណ១០ ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក។

ពិបាកសម្រាន្តជាងកាល

នៅផ្ទះ

- អត់ទេ..មកនៅទីនេះ បងដេកលក់ស្រួលណាស់ !

- អ្ហ៎ាក...ម៉េចអ៊ីចឹងទៅវិញ? កាលនៅផ្ទះយើងមានគ្រែ មាន

ពូកស្អាតបាត ហើយថែមទាំងមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទៀតផង បងនៅ

- តើឯងយកប្រាក់នេះទៅធ្វើស្អី ?

ឮដូច្នេះនាយ សែត ទ្រឹងបន្តិចទើបឆ្លើយៈ

- ណ្ហើយអ៊ីចេះចុះ។ រឿងហ្នឹងទុកគ្នាធ្វើជំនួសឯងចុះ។ គ្នានាំ

សង្សាររបស់ឯងទៅញុំាគុយទាវមួយពេល រួចបីថ្ងៃទៀត សឹមឯង
យកប្រាក់បួនម៉ឺនរៀលមកសងគ្នាវិញចុះ ។

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

H/P : 012 990 935 / Tel : 023 885 188 / Fax : 023 885 189 E-mail : ariyathoar@yahoo.com

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758-

Gñk]btßmÖ TsSnavdþI RbCaCn elx 201

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>] G‘uk saravuF RbFanKN³kmµaFikarKNbkSGaCJaFrsvnkmµCati >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 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
É>] ehg sYr
GKÁnayknaykrdæ)al nighirBaØvtßúénRksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 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>]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>]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`
elak hU darINa
RbFankaril½yrdæ)al énFnaKarCati >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>]> ]kj:a sn kusl
GnuRbFanKNbkSRsukkMBg;sila >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 duløar
É>] suwm suIfa
GKÁnaykrdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 80>000`
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É>] G‘un qalI
smaCikRkumRbwkSaextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] Bt can;nI
smaCikRkumkargarcuHCYyextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] ehg vNÑa
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] s‘ag can;
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elakCMTav esO c½nÞfa
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
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`
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 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`

