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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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ជនកម្ពុជាក្នុងការបម្រើប្រទ្រសជាតិ និងប្រជាជន ។ ថ្វីត្របិតន្រះជាការ 
បោះឆ្នោតអសកល ប៉ុន្ត្របានឆ្លុះបញ្ចាំងយា៉ាងត្រឹមត្រូវនូវឆន្ទៈ និងបំណង
ប្រថា្នោរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ព្រះអ្នកតំណាងរាស្ត្រ និងក្រុមប្រឹក្រសា ឃុំ 
សង្កាត់ គឺជាអ្នកតំណាងពិតប្រកដរបស់ប្រជាជន ប្រសូតច្រញពីឆន្ទៈ 
ផ្ទាលរ់បសប់្រជាជន ។ ជយ័ជម្នះន្រះ កជ៏ាមលូដ្ឋាន លើកទកឹចិត្តបន្ថ្រមទៀត 
ដល់ការប្រឹងប្រងរបស់ក្រុមការងរគណបក្រស គ្រប់ថា្នោក់គ្រប់ផ្ន្រក និងមន្ត្រី 
សមាជិក សមាជិកាគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា និងប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំង 
ប្រទ្រស ដើម្របីឈានទៅសម្រចឲ្រយបានជ័យជម្នះកាន់ត្រធំធ្រងថ្រមទៀត 
ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៦ នៅថ្ង្រទី២៩ 
ខ្រកក្កដ ឆ្នោំ២០១៨ ខាងមុខន្រះ ។ 

គួររំឭកថា ស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាបានបដិសន្ធិឡើងជាដំបូងផ្អ្រកតាមស្មោរតី
ន្រស្រចក្តីប្រកាសរួមអំពីគោលការណ៍ន្រសហប្រតិបត្តិការ ដ្រលបាន 
សម្រចក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល រវាងថា្នោក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់គណបក្រសប្រជាជន 
កម្ពុជា និងគណបក្រសហ៊្វុនសុិនបិុច ក្រមព្រះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់
ព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្រសត្រ កាលពីថ្ង្រទី១២-១៣ វិច្ឆិកា ឆ្នោំ១៩៩៨ ។ 
ព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី១ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ង្រទី២៥ ខ្រមិនា ឆ្នោំ១៩៩៩ ។ 
ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី២ ធ្វើនៅថ្ង្រទី ២២ 
ខ្រមករា ឆ្នោំ២០០៦, ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាល
ទី៣ ធ្វើឡើងនៅថ្ង្រទី២៥ ខ្រ មករា ឆ្នោំ២០១២ ។ ព្រឹទ្ធសភាមានភារកិច្ច
សម្របសម្រួលការងររវាងរដ្ឋសភា និងរដ្ឋាភិបាល និងពិនិត្រយផ្តល់យោបល់
លើស្រចក្តីព្រងច្របាប់ ឬស្រចក្តីស្នើច្របាប់ដ្រលរដ្ឋសភាបានអនុម័តយល់
ព្រមលើកដំបូងរួច ហើយព្រមទាំងលើបញ្ហាទាំងពួងដ្រលរដ្ឋសភាបានដក់
ឲ្រយពិនិត្រយ ។

គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា គឺជាគណបក្រសនយោបាយត្រមួយគត់ ដ្រល
បានដឹកនាំប្រទ្រសឆ្លងកាត់នូវឧបសគ្គរាប់មុឺនជំពូក និងការលំបាកធំៗយា៉ាង
ច្រើនតាំងពីក្រយថ្ង្រផ្តួលរំលំរបបប្រល័យពូជសសន៍ រហូតមកដល់ 
បច្ចុប្របន្ន ធ្វើឲ្រយប្រទ្រសជាតិមានសុខសន្តិភាព មានការអភិវឌ្រឍ ធ្វើឲ្រយជីវភាព
សង្គមទាំងមូលមានការប្រប្រួលផ្លាស់ប្តូរយា៉ាងធំធ្រង ។ សភាពការណ៍ 
សន្តិសុខ សណា្តាប់ធ្នោប់ និងសុវត្ថិភាពសង្គមមានភាពល្អប្រសើរ បនា្ទាប់ 
ពីយើងបានធ្វើឲ្រយបរាជ័យ ឧបាយកលបដិវត្តន៍ពណ៌របស់គណបក្រសប្រឆំង 
ដ្រលជ្រមជ្រងពីមជ្រឈដ្ឋាន អគតិខាងក្រ ប៉ុនប៉ងផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាល
ស្របច្របាប់ដ្រលផ្ទុយទាំងស្រុងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ពីគោលការណ៍ប្រជាធិបត្រយ្រយ 
និងនីតិរដ្ឋ ។ សម្រប់នីតិកាលទី៤ ន្រព្រឹទ្ធសភាន្រះ គណបក្រសប្រជាជន 
កម្ពុជានៅត្រប្រកាន់ខា្ជាប់ គោលការណ៍ជាចម្របង គឺការពារឯករាជ្រយអធិបត្រយ្រយ 
បូរណភាពទឹកដី សន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ ការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ របប 
រាជានិយម ការបង្រួបបង្រួមជាតិ សមគ្គីជាតិរឹងមាំ និងការពាររាល់សមិទ្ធ
ផលដ៏ថ្ល្រថា្លាន្រសង្គម ជាតិឲ្រយស្ថិតស្ថ្ររគង់វង្រស ដើម្របីលើកកម្ពស់កិត្តិយស 
និងកិត្រយានុភាពជាតិ ។ ពង្រឹងពង្រីកលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ ស្ររីពហុបក្រស និង 
នតីរិដ្ឋឲ្រយចាកគ់្រឹះកានត់្រជ្រ នងិរងឹមាចំាប់ពមីលូដ្ឋាន លើកកម្ពសក់ារគោរព 
ច្របាប់ និងយុត្តិធម៌សង្គម ដើម្របីធនានូវសមធម៌សង្គម ការគោរពសិទ្ធ 
ស្ររីភាព និងស្រចក្តីថ្ល្រថ្នូររបស់មនុស្រសសម្រប់ប្រជាជនគ្រប់ៗរូប ។ ខិតខំ
អភិវឌ្រឍប្រទ្រសជាតិឲ្រយរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យ ទាំងថា្នោក់ជាតិ និងថា្នោក់ 
ក្រមជាតិ ដើម្របីធ្វើឲ្រយជីវភាពរបស់ប្រជាជនកាន់ត្រប្រសើរឡើង រស់នៅ 
ប្រកបដោយសុភមង្គល សុខដុមរមនា ទាំងក្នុងគ្រួសរ ក្នុងសហគមន៍ និង 
ក្នុងសង្គមជាតិទាំងមូល ។ 

ក្នុងនីតិកាលទី១ ទី២ និងទី៣ កន្លងមក ព្រឹទ្ធសភាន្រព្រះរាជាណាចក្រ

កម្ពុជាបានអនុវត្តដោយជោគជ័យ នូវតួនាទីជាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋ 
រួមវិភាគទានយា៉ាងសកម្ម ដល់ការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ និងនីតិរដ្ឋនៅ 
កម្ពុជា និងបានរួមចំណ្រកក្នុងការថ្ររក្រសាសន្តិភាព ស្ថិរភាព ការក្រទម្រង់ 
ការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចសង្គម ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ព្រមទាំងការជំរុញកិច្ច
សហប្រតិបត្តិការ និងសមាហរណកម្មជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិ ទាំង 
ក្នុងក្របខណ្ឌតំបន់ និងពិភពលោក ។ នៅបណា្តាឆ្នោំខាងមុខ ស្របព្រល     
ដ្រលកម្ពុជាកំពុងមានការអភិវឌ្រឍយា៉ាងលឿន ព្រមជាមួយនឹងភាពអនុគ្រះ
ជាច្រើនគួបផ្រសំជាមួយនឹងបទពិសធន៍ ដ្រលទទួលបានក្នុងរយៈព្រល៣
អាណត្តិកន្លងមក ស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពិតជានឹង
សម្រចបានជោគជ័យធំៗថ្រមទៀតនៅក្នុងអាណត្តិទី៤របស់ខ្លួន ៕

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 
អធិបត្យ្យ បូរណភាពទឹកដីដ្លជាដួងព្លឹងរបស់ជាតិយើង

បច្ចុប្របន្នន្រះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បាននិងកំពុងស្ថិតក្នុង 
សុខសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ និងមានការអភិវឌ្រឍលើគ្រប់វិស័យ
ក្រមការដឹកនាំដ៏ឈា្លាសវ្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដ្រលមាន 
សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន ជានាយករដ្ឋមន្រ្តី      
និងក្រមម្លប់ដ៏ត្រជាក់ន្រអង្គពែះមហាកែសតែ ពែះករុណាពែះ
បាទសម្តែចពែះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ទីសកា្ការៈដ៏
ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតន្រប្រជាជាតិកម្ពុជា ។  លទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ ស្ររី 
ពហុបក្រស និងនីតិរដ្ឋ ការគោរពសិទ្ធិមនុស្រស កំពុងត្រមានជំហាន 
រីកលូតលាស់ និងកាន់ត្រចាក់ឬសជ្រទៅក្នុងសង្គមជាតិ។ ប៉ុន្ត្រ 
ព្រមគា្នោនឹងការរីកចម្រើនន្រះ ដំណើរវិវត្តន៍ន្រសង្គមជាតិរបស់យើង
ក៏បានប្រឈមជាមួយនឹងឧបាយកលដ៏គ្រះថា្នោក់របស់អ្នកនយោ-
បាយន្រអតីតគណបក្រសប្រឆំង ដ្រលប្រថុយប្រថានឱនក្របាល 
បម្រើឲ្រយបរទ្រសជាន់ឈ្លីឯករាជ្រយ អធិបត្រយ្រយជាតិ ហា៊ានយក 
ផលប្រយោជន៍ជាតិ និងអាយុជីវិតប្រជាជនទៅប្តូរជាមួយនឹង 
ស្រចក្តីស្លាប់ និងភាពវិនាសហិនហោចម្តងទៀត ដើម្របីត្រមហិច្ឆតា 
របស់ខ្លួន។ ប៉ុន្ត្រជាមហាភ័ព្វសំណាងដ៏ធំធ្រងណាស់របស់ប្រជាជាតិ
យើង ដ្រលកលឧបាយដ៏ថោកទាបន្រះ ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាល 
កម្ទ្រចចោល ទាន់ព្រលវ្រលា ហើយបានធ្វើឲ្រយលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ 
និងសិទ្ធិមនុស្រសនៅត្របន្តសកម្ម ភាពរស់រវីក ឯករាជ្រយជាតិ        
អធិបត្រយ្រយជាតិក៏ត្រូវបានការពារយា៉ាងរឹងមាំនៅលើមាតុភូមិកម្ពុជា 
ដ្រលគ្របដណ្តប់ដោយសុខសន្តិភាពយា៉ាងព្រញបរិបូរណ៍ ។

ដោយធ្លាប់បានឆ្លងកាត់នូវអតីតកាលដ៏ខ្មោងងឹត ន្រសង្រ្គាមដ៏ 
មហាវិនាស អំពើប្រល័យពូជសសន៍ដ៏ស្រនឃោរឃៅ ការប្រកបាក់ 
ជាតិដ៏ខ្លាចផ្រសារ និងជាប្រជាជាតិមួយដ្រលធ្លាប់រងក្តីអាមា៉ាស់បំផុត 
ចំពោះមុខបណា្តាប្រជាជាតិលើពិភពលោក រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា   
ប្ត្រជា្ញាការពារដច់ខាតនូវសុខសន្តិភាព ដ្រលជាអាយុជីវិតរបស់ 
ប្រជាជន និងប្រទ្រសជាតិទោះជាបង់ក្នុងតម្ល្រណាក៏ដោយគឺមិន 
អនុញ្ញាតឲ្រយមាតុភូមិដ៏កំសត់ន្រះ ធ្លាក់ទៅក្នុងកលយុគម្តងទៀត 
ឡើយ។ ក្នុងស្មោរតីការពារលើកស្ទួយតម្ល្រជាតិខ្ម្ររ ក្នុងបុព្វហ្រតុ 
ការពារឯករាជ្រយជាតិ អធិបត្រយ្រយជាតិ និងឯកភាពជាតិ ប្រឆំងការ 
ជ្រៀតជ្រកពីខាងក្រ ព្រមទាំងដើម្របីការពារអង្គព្រះមហាក្រសត្រ 
ជាទីសកា្ការៈ លើកស្ទួយតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិ និងប្រជាជន 
ជាធំ និងដើម្របីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពន្រការងររបស់អង្គនីតិប្រតិបត្តិ
នៅថ្ង្រទី២ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នោំ២០១៨ អង្គប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្រ្តីបាន ធ្វើការ 
ពភិាក្រសាយា៉ាងមត៉ច់ត ់នងិអនមុត័លើស្រចក្ត ីព្រងការធ្វើ វសិធនកម្ម 
ច្របាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ការធ្វើវិសធនកម្មច្របាប់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជា       
ច្របាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តិទៅន្រក្រុមប្រឹក្រសាធម្មនុញ្ញ។ នៅ 
ថ្ង្រទី១៤ ខ្រកុម្ភៈ រដ្ឋសភាបានបើកសម័យប្រជុំវិសមញ្ញ នីតិកាល 
ទី៥ ដោយបានពិភាក្រសា និងអនុម័តទាំងស្រុងទៅលើស្រចក្តីព្រងច្របាប់

ទាំងន្រះ។ ព្រឹទ្ធសភាន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានប្រជុំពិភាក្រសា
ពិនិត្រយ និងឲ្រយយោបល់និងឯកភាពទាំងស្រុងលើស្រចក្តីព្រងច្របាប់
ន្រះនៅថ្ង្រទី២១ ខ្រកុម្ភៈឆ្នោំ២០១៨។ 

យោងទៅតាមខ្លឹមសរន្រវិសធនកម្មច្របាប់ទាំងនោះ មានចំណុច 
សំខាន់ៗមួយចំនួន ដ្រលធនាការពារឲ្រយបានដច់ខាតនូវផល-       
ប្រយោជន៍ជាអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនយើង គឺទី១- ព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជាគឺជារដ្ឋដ្រលមាន ឯករាជ្រយ និងអធិបត្រយ្រយព្រញបរិបូរណ៍ ជារដ្ឋ 
ស្មើភាព និងស្មើសិទ្ធិជាមួយនឹងរដ្ឋដទ្រទៀតនៅក្នុងសកលលោក 
ហើយឯករាជ្រយជាតិ និងអធិបត្រយ្រយជាតិដ្រលជាដួងព្រលឹងរបស់
ជាតិត្រូវត្រទទួលបានការគោរពដ៏ព្រញល្រញនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្រយ
មានការរំលោភបំពាន និងមានការជ្រៀតជ្រកពីខាងក្រឡើយ។ 
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មិនឈា្លានពានប្រទ្រសដទ្រ មិនជ្រៀតជ្រក
កិច្ចការផ្ទ្រក្នុងប្រទ្រសដទ្រ ដោះស្រយរាល់បញ្ហាដោយសនិ្តវិធី 
គោរពផលប្រយោជន៍គា្នោទៅវិញទៅមក ប៉ុន្ត្រកម្ពុជាប្រឆំងដច់ខាត
ការជ្រៀតជ្រកពីបរទ្រសចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទ្រក្នុងរបស់ខ្លួន ទោះបី 
ក្រមរូបភាពណាក៏ដោយ។ ទី២- គណបក្រសនយោបាយ នានាក៏     
ដូចជាប្រជាជនកម្ពុជា ត្រូវត្រគោរពគោលការណ៍អធិបត្រយ្រយជាតិ 
និងលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ ស្ររី ពហុបក្រស ។ ការការពារឯករាជ្រយជាតិ 
អធិបត្រយ្រយជាតិ និងការតម្តល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំគឺជាកាតព្វ
កិច្ចរបស់គ្រប់គណបក្រសនយោបាយ និងអ្នកនយោបាយខ្ម្ររគ្រប់ និនា្នោការ 
និងជាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ម្ររគ្រប់រូបដោយមិនអនុញ្ញាត
ជាដច់ខាតឲ្រយបម្រើផលប្រយោជន៍បរទ្រស ហើយធ្វើឲ្រយខូចផល
ប្រយោជន៍របស់ប្រជាជាតិ និងមាតុភូមិកម្ពុជា។ រាល់ការឃុបឃិត 
ជាមួយជនបរទ្រស បើកដ្រឲ្រយមានការជ្រៀតជ្រកចូលកិច្ចការផ្ទ្រ 
ក្នុងកម្ពុជា ឬមកបង្គាប់បញ្ជាគោលនយោបាយជាតិ និងអន្តរជាតិ 
របស់កម្ពុជា ក៏ដូចជាការធ្វើសកម្មភាពបញ្ចុះបញ្ចូលបរទ្រសឲ្រយកាត់
ជំនួយ ឬដក់ទណ្ឌកម្មស្រដ្ឋកិច្ចលើកម្ពុជា ឬព្រយួរអាសនៈរបស់កម្ពុជា
នៅអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើម សុទ្ធសឹងជាសកម្មភាពប្រឆំង 
នងឹផលប្រយោជនរ៍បស់ប្រទ្រសជាត ិនិងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូល។ 
ទី៣-ការដកច្រញវិញនូវដំណ្រងរដ្ឋល្រខាធិការពីសមាសភាពរាជ-
រដ្ឋាភិបាល មិនត្រឹមត្រអាចបន្ថយចំនួនន្រសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាល 
ប៉ុណ្ណោះទ្រ ប៉ុន្ត្រថ្រមទាំងជួយដល់ការពង្រឹងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់
របស់សមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះនាយករដ្ឋមន្ត្រី ចំពោះរដ្ឋសភា 
និងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពន្រការងររបស់អង្គនីតិប្រតិបត្តិ តាមរយៈ 
ការក្រទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធ និងអភិបាលកិច្ចន្រអង្គនីតិប្រតិបត្តិ និង 
អង្គមុខងរសធរណៈផងដ្ររ។ ស្រចក្តីព្រងច្របាប់ន្រះ ធ្វើឡើង    
ដើម្របីឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការជាក់ស្ត្រង ប្រទ្រសកម្ពុជានិងបំព្រញ 
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ចំននួឃ ំ ចំននួ មិនបាន មិនបាន
អាសនៈ
ទទលួបាន

សង្កា ត់ អាសនៈ CPP CYP FCP KNU Other + CPP CYP KNU FCP + ការ ទៅទបាោះ CPP

ភូមិភាគទី១ ភនំទេញ 105 6 886 0 20 5 0 911 897 0 2 11 910 1 6

កំេង់ចាម 109 780 0 35 17 3 835 786 0 13 34 833 1 1

តបូងឃ្ ំ 64 516 3 11 6 0 536 519 3 3 11 536

173 8 1,296 3 46 23 3 1,371 1,305 3 16 45 1,369 1 1 8

ភូមិភាគទី៣ កណ្ដា ល 127 5 865 0 46 11 4 926 871 0 8 44 923 1 2 5

បាត់ដំបង 102 767 0 45 9 1 822 768 8 41 817 5

បន្ទា យមានជ័យ 65 477 0 14 30 0 521 478 29 14 521

ទសៀមរាប 100 615 0 27 30 2 674 617 30 24 671 1 2

ឧតារមានជ័យ 24 139 0 2 11 1 153 140 10 2 152 1

បប៉ៃលនិ 8 51 0 0 2 0 53 51 2 0 53

299 10 2049 0 88 82 4 2,223 2054 0 79 81 2,214 2 7 10

តាកកវ 100 735 0 9 0 0 744 733 9 742 2

កំេត 93 559 0 7 0 1 567 559 5 564 1 2

កកប 5 32 0 0 0 0 32 32 0 32

198 7 1326 0 16 0 1 1,343 1324 0 0 14 1,338 1 4 7

បរេកវង 116 864 0 17 15 7 903 874 13 16 903

ស្វា យទរៀង 80 521 0 2 0 0 523 521 0 2 523

196 7 1385 0 19 15 7 1,426 1395 0 13 18 1,426 0 0 7

កំេង់សពឺ 87 567 0 11 37 0 615 579 23 10 612 3

កំេង់ឆ្ន ងំ 70 415 0 2 9 0 426 416 7 2 425 1

ទោធិ៍ស្វត់ 49 346 0 1 0 0 347 346 0 1 347

ទកាោះក ង 29 168 0 0 0 0 168 168 0 0 168

រេោះសហីន 29 172 0 4 2 0 178 173 2 3 178

264 9 1668 0 18 48 0 1,734 1682 0 32 16 1,730 1 3 9

កំេង់ធំ 81 541 0 36 4 2 583 541 4 36 581 2

រេោះវហិារ 51 321 0 4 9 0 334 324 7 3 334

រកទចោះ 47 272 0 10 16 0 298 286 10 2 298

សាងឹករតង 34 171 0 6 0 0 177 171 0 6 177

រតនគិរ ី 50 245 0 0 14 2 261 248 11 0 259 2

មណ្ឌ លគិរ ី 21 105 0 0 0 3 108 104 0 0 104 1 3

284 6 1655 0 56 43 7 1,761 1674 0 32 47 1,753 1 7 6

1646 58 11130 3 309 227 26 11,695 11202 3 182 276 11,663 7 25 58

CPP របជាជនកមព ជា CYP យ វជនកមព ជា KNU កម្ររបួរមួជាតិ FCP ហាវ៊ុនស ិនប ិច
Other សរ បរបាមំយួគណ្បកស ៖ សមព័នធទដីមបរីបជាធិបទតយយ , សំប កឃ្ សំងគមរបជាធិបទតយយ , សញ្ជា តិកមព ជា , របជាធិបទតយយមូលដ្ឋា ន , ជនជាតិទដីមរបជាធិបទតយយកមព ជា , កម្រអភិវឌ្ឍន៍ទសដាកិចច

សរ បចំននួអនកទបាោះទឆ្ន តតាមគណ្បកស សទំេងគរំទគណ្បកសនទោបាយ

សរ បភូមិភាគទី ៨

សរ បរមួ

សរ បភូមិភាគទី ២

ភូមិភាគទី៤

សរ បភូមិភាគទី ៤

ភូមិភាគទី៥

សរ បភូមិភាគទី ៥

ភូមិភាគទី៦

លទ្ធផលបណ ដ្ ោះអាសន្ននន្ការណ ោះណនន តណ្រើសតាំងសមារិក្រឹទ្ធសភា នី្តិកាលទី្ ៤ នន ាំ ២០១៨

សរ បភូមិភាគទី ៦

ភូមិភាគទី៧

សរ បភូមិភាគទី ៧

ភូមិភាគទី៨

ភូមិភាគទី២

មណ្ឌ ល រាជធានី/ទមតត

លទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតជៃើសតាំង
សមាជិកពៃឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ ឆ្នោំ២០១៨
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នាខ្រកុម្ភៈ ឆ្នោំ២០១៨ កន្លងទៅន្រះ សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតី 
ត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅ 
បានអញ្ជើញចូលរួមសម្ពោធសមិទ្ធផលនិងប្ររព្ធពិធីបើកការដ្ឋាន
ដ្រលមានតម្ល្រជាប្រវត្តិសស្រ្តមួយចំនួន។ សម្ត្រចត្រជោក៏បាន 
ផ្តល់អនុសសន៍ និងដក់ច្រញនូវបទបញ្ជាក៏ដូចជាសរនយោបាយ
មួយចំនួនផងដ្ររ ។ 
 ព្រឹកថ្ង្រទី១ ខ្រកុម្ភៈ សម្ត្រចត្រជោប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុង ពិធីច្រកសញ្ញាបត្រដល់    
និស្រសិតវិទ្រយាស្ថានបច្ច្រកវិទ្រយាកម្ពុជា និងសម្ពោធដក់ឲ្រយប្រើប្រស់ 
អគារទ្រព្រយកោសល្រយវិស្វកម្ម សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ 
ហ៊ុន សែន ។

ក្នុងឱកាសនោះ សម្ត្រចត្រជោបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយ
ការបង្កើតចលនាសង្គា្រះជាតរិបសស់មរង្រសុ។ី សម្ត្រចត្រជោថ្ល្រងថា 
“ខ្ញុំគ្រន់ត្រប្រប់ទៅ អ្នកឯងកុំបង្ខំឲ្រយគ្រវាយដ្រកគោលទៅលើកា្តារ
មឈូសរបស់អ្នកឯងបន្តទៀត។ កំុសង្រឃឹមឲ្រយសះ ។ បើនៅក្នុងដ្រ 
តុលាការវាជារឿងមួយ ប៉ុន្ត្របើចូលក្នុងកម្រិតអប្របគមន៍ហើយ 
សូម្របីត្រBM២១ ក៏គ្រហា៊ានវាយចូលទៅកន្ល្រងហ្នឹងដ្ររ ។ គ្រមិន    
អាចឲ្រយប្រទ្រសន្រះមានអប្របគមនស៍រជាថ្មទី្រ ។    សម្ត្រចត្រជោបាន 
បន្តថា ៖  “ ហ៊ុន ស្រន បើទោះបីមិនកាន់ទ័ពផ្ទាល់ក៏ដោយ  ក៏ប៉ុន្ត្រ 
ហ៊ុន ស្រន បញ្ជាកងកមា្លាំងប្រដប់អាវុធទាំងអស់ក្នុងក្របខណ្ឌជា 
អនុប្រធនឧត្តមក្រុមប្រឹក្រសាការពារជាតិ ។ ដូច្ន្រះអ្នកគួរយល់ថា        
ម្រទ័ពមួយន្រះមិនម្រនជាម្រទ័ពទន់ជ្រយទ្រ ។ ខ្ញុំគ្រន់ត្រចង់ 
បញ្ជាក់ជូនអ្នកថាអ្នកមិនគួរយកដ្រកគោលទៅវាយលើកា្តារមឈូស

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សេន ៖ ភេរវជនទោះនៅទីណាក៏អាច
សហការចាប់ខ្លួនបានដេរ!

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន  អញ្ជើញ ជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ 
សម្ពោធដក់ឲ្រយដំណើរការរោងចក្រផលិត សុីម៉ងតិ៍របស់ក្រុមហ៊ុន 

ជីបម៉ុង អ៊ីនសុី សុីម្រន ខបភើរ្រសិន(CMIC) ដ្រលវាងប់ទៅហើយនោះទ្រ។ គ្រយកវាទៅកប់បាត់ហើយ ប៉ុន្ត្រ    
អ្នកបានធ្វើឲ្រយអ្នកស្រងកា្តារមឈូសនោះវាងប់បន្តទៀតដោយសរ
ត្រអ្នកឯង ។ សម្ត្រចត្រជោកប៏ានព្រមានទៅ      ម្រអប្របគមនផ៍ងដ្ររថា  
សុំកុំមកប្រទ្រសក្នុងតំបន់អាសុីឲ្រយសះ។ បើអ្នកឯងតាំងខ្លួនធ្វើជា
ភ្ររវករហើយខ្ញុំនឹងតាមចាប់ខ្លួនអ្នកឯងឲ្រយបាន ។ មិនម្រនត្រឹមត្រ
ជាអង្គការក្រច្របាប់ទ្រត្រគឺជាភ្ររវករត្រម្ដង។ បើជាភ្ររវករហើយ
យើងអាចសហការជាមួយបណា្តាប្រទ្រសនៅអាសុី តាមចាប់ខ្លួន 
នៅទីកន្ល្រងន្រះ ឬទីកន្ល្រងនោះបាន។
 ព្រឹកថ្ង្រទី៧ ខ្រកុម្ភៈ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បន្តចុះ 

ជួបជាមួយកម្មករ កម្មការិនី ១៥.១០៩នាក់នៅតំបន់ទំនប់កប់ស្រូវ 
ខណ្ឌប្ញស្រសីក្រវ រាជធនីភ្នំព្រញ។ សម្ត្រចត្រជោបានណ្រនាំឲ្រយ            
ក្រសួងពាក់ព័ន្ធត្រូវត្រពិនិត្រយឱ្រយបានដិតដល់ និងធ្វើការសន្និដ្ឋាន       
ឲ្រយបានអំពីបាតុភាពន្រកម្មករដួលសន្លប់។ បាតុភាពន្រះវាកើតនៅ 
ច្រើនកន្ល្រង។ កើតកន្ល្រងមួយយើងត្រូវ សិក្រសាមួយ។ ប៉ុន្ត្រយើងគួរ
ត្រត្រូវពង្រីកទំហំន្រការសិក្រសាមើលអំពីបាតុភាពទាំងឡាយ ដ្រល
កើតច្រញមកហ្រតុអ្វីបានជាបណា្តាលឱ្រយមានការដួលសន្លប់ ។ ឥឡូវ 
ន្រះ មិនគ្រន់ត្រដួលសន្លប់ត្រឹមកម្មករ កម្មការិនីទ្រ ត្រឈានដល់
ការដួលសន្លប់កូនសិស្រសទៀត។ សម្ត្រចត្រជោបានប្រប់ទៅ  
រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងរថា គួរត្រសិក្រសាមើល ដើម្របីស្រវជ្រវ 
ហើយប្រសិនជាយើងខ្វះលទ្ធភាព យើងអាចទាក់ទងអ្នកឯកទ្រស 
ខាងសុខភាព និងការងរឱ្រយជួយជាពិស្រសអង្គការសុខភាពពិភព
លោក ដើម្របីរកមើលបាតុភាពន្រការដួលសន្លប់ន្រះ ។
 ព្រឹកថ្ង្រទី៨ ខ្រកុម្ភៈ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន  បានអញ្ជើញ 

ជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ សម្ពោធដក់ឲ្រយដំណើរការរោងចក្រផលិត 

 មិនខុសទេ ដេលកម្ពុជាចាប់ដេជាមួយសាធារណរដ្ឋបេជាមានិតចិន

  អាជ្ញាធរទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តន៍ច្របាប់ មិនត្រឹមធ្វើត្រតាមបទបញ្ជានោះទ្រ

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ចុះជួបជាមួយកម្មករ កម្មការិន់ី 
នៅតំបន់ទំនប់កប់ស្រូវ ខណ្ឌប្ញស្រសីក្រវ រាជធនីភ្នំព្រញ
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សុីម៉ងតិ៍របស់ក្រុមហ៊ុន ជីបម៉ុង អ៊ីនសុី សុីម្រន ខបភើរ្រសិន(CMIC) 
ដ្រលមានតម្ល្រ ២៦២លានដុលា្លារអាម្ររិកនៅស្រុកបនា្ទាយមាស 
ខ្រត្តកំពត។ សមិទ្ធផលន្រះជាការវិនិយោគរួមគា្នោរវាងក្រុមហ៊ុន 
ជីបម៉ុងដ្រលមានភាគហ៊ុន ៦០ % និងក្រុមហ៊ុនថ្រSCCC ។ 
ពីទីនោះសម្ត្រចត្រជោ បានបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាទាក់ទងទៅ នឹងដំណើរ
កំណ្រទម្រង់ស្រដ្ឋកិច្ចន្រប្រទ្រសកម្ពុជា ដ្រលដឹកនាំផ្ទាល់ដោយ 
សម្ត្រច។ សម្ត្រចត្រជោមានប្រសសន៍ថា ក្នុងរយៈព្រលដ្រល         
សម្ត្រចធ្វើជានាយករដ្ឋមន្រ្តី ៣៣ ឆ្នោំ តើអ្វីខ្លះទៅដ្រលបានកើតឡើង
នៅក្នុងទឹកដីន្រះ?   សម្ត្រចបានប្រកា្លាយកម្ពុជាពីប្រទ្រស ដ្រល    
គា្មោនអ្វីទាំងអស់ មានត្រសង្រ្គាមហ្រកហួរឲ្រយកា្លាយទៅជាប្រទ្រស 
មួយមានសន្តិភាពព្រញល្រញ មានការអភិវឌ្រឍរីកចំរីន។ ក្នុង               
ក្របខណ្ឌន្រនយោបាយស្រដ្ឋកិច្ចមានប្រទ្រស មួយចំនួនដើរក្រយ
កម្ពុជាយើងនៅឡើយទ្រ។ នៅព្រលដ្រលគ្រអនុវត្តស្រដ្ឋកិច្ច 
ផ្រនការ ត្រ ហ៊ុន ស្រន ប្ររជាដឹកនាំធ្វើស្រដ្ឋកិច្ចទីផ្រសារបើកឱកាស
ឲ្រយវិស័យឯកជនរីកចម្រើនឡើង ។ ចាប់ពីឆ្នោំ ១៩៩០ មកយើង         
បានបើកឲ្រយមានការធ្វើឯកជនូបនីយកម្មរោងចក្រ និងក្រុមហ៊ុន        
របស់រដ្ឋជាបន្តបនា្ទាប់ធ្វើឲ្រយស្រដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាមានការរីកធំធត់
ឡើងជាបន្តបនា្ទាប់ ។ សម្ត្រចត្រជោបន្តថាសម្ត្រចធ្លាប់បានដឹកនាំ 
ធ្វើស្រដ្ឋកចិ្ច៣ នៅក្នងុដណំាកក់ាលដ្រលសម្ត្រចដកឹនា ំ            រដ្ឋាភបិាល។ 
ដំបូងគឺស្រដ្ឋកិច្ចផ្រនការ, បនា្ទាប់មកបានចាប់ផ្តើមផ្តល់កម្មសិទ្ធិដីធ្លី
ផ្ទះសម្រប្រងទៅឲ្រយប្រជាពលរដ្ឋ, បនា្ទាប់ទៅគឺរុញឲ្រយធ្វើឯកជនូបនីយ- 
កម្មរោងចក្ររដ្ឋទាំងអស់ ដោយរដ្ឋធ្វើជាស្រដ្ឋវិទូដឹកនាំគោល-
នយោបាយស្រដ្ឋកិច្ចត្រប៉ុណ្ណោះ។ សម្ត្រចត្រជោបន្ថ្រមថា ទម្រំ 
មកដល់សព្វថ្ង្រន្រះ យើងបានធ្វើស្ររីភាវូបនីយកម្មស្រដ្ឋកិច្ចរបស់
យើងតាំងពីពាក់កណា្តាលទសវត្រសរ៍៨០ មក ។ យើងបានធ្វើ                      
សុក្រឹត្រយកម្មស្រដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនៅក្នុងទសវត្រសឆ្នោំ ១៩៩១ មក      
ហើយព្រលន្រះយើងកំពុងបន្តធ្វើសុក្រឹត្រយកម្មស្រដ្ឋកិច្ចទីផ្រសាររបស់
យើង។ សម្ត្រចត្រជោក៏បានបង្ហាញនូវមទនភាពចំពោះភាពរឹងមាំ
របស់ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ដ្រលមានកំណើន៧% ក្នុង ២ទសវត្រសរ៍នឹង 
បន្តរឹងមាំនិងមានកំណើនក្នុងរង្វង់ ៧%បន្តទៀត។  ស្រដ្ឋកិច្ចរបស់
កម្ពុជាកំពុងងើបឡើង ដូចន្រះត្រូវបន្តធ្វើឲ្រយកើនឡើងបន្តទៀត          
ជា មួយប្រក់ចំណូលរបស់ប្រជាជនកើនឡើងកាន់ត្រច្រើន ដ្រល 
ទទួលបានពីអត្ថប្រយោជន៍ពីសុខសន្តិភាព និងការអភិវឌ្រឍប្រទ្រស។ 
សម្ត្រចនងឹបន្តរមួដណំើរជាមយួប្រជាជនកម្ពជុាទាងំអស ់មនិតចិ 
ជាង ១០ ឆ្នោំទៀតទ្រ ។ សម្ត្រចត្រជោក៏បានផ្ញើរសរទៅអ្នកនយោ-
បាយដ្រលចង់ជំនួសសម្ត្រចសុំកុំថា្នោំងថា្នោក់ឲ្រយសះ ព្រះអ្នកមិន
ទាន់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រង សភាពការណ៍នៅកម្ពុជានោះទ្រ អ្នកគ្រន់ 
ត្រច្រះជ្ររ ច្រះបញ្ចារ និង ច្រះបញ្ឆ្រះត្រប៉ុណ្ណោះ ។ ប៉ុន្ត្រអ្នកមិនទាន់
ច្រះគ្រប់គ្រងប្រទ្រសនៅឡើយទ្រ អ្នកគ្រប់គ្រងត្រកូនបក្រសមួយ 
ឬអង្គការមួយមិនបានផង ។
 ព្រឹកថ្ង្រទី៩ ខ្រកុម្ភៈ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញ

ជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បើកការដ្ឋានសងសង់ស្ពោនឆ្លងកាត់ទន្ល្រ
ម្រគង្គថ្មីមួយទៀត ដ្រលតភា្ជាប់ទឹកដីន្រខ្រត្តកំពង់ចាមត្រង់ស្រុក    

ស្ទឹងត្រង់ទៅកាន់ទឹកដីន្រខ្រត្តត្របូងឃ្មុំត្រង់ស្រុកក្រូចឆ្មោ។ សំណង់
ស្ពោននិងផ្លូវន្រះគ្រងចំណាយជិត ៥៧លានដុលា្លារ ដ្រលជា 
កម្ចីសម្របទានរបស់ប្រទ្រសចិន និងបដិភាគ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល។ 
ក្នុងពិធីន្រះសម្ត្រចត្រជោបានបញ្ជាក់លើចំណុចសំខាន់ចំនួនពីរ។ 
ក្នុងនោះ គឺនយោបាយចិនត្រមួយរបស់កម្ពុជានិងការដក់ឱសនវាទ
ដល់រថយន្តដឹកធ្ងន់លើសចំណុះ និងក្រច្ន្រតទ្រុងខុសពីបច្ច្រក-
ទ្រស។ សម្ត្រចត្រជោមានប្រសសន៍ថា មិនខុសទ្រដ្រលកម្ពុជា      
ចាប់ដ្រគូជាមួយសធរណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។ ឥឡូវន្រះយើងបន្ដ
នូវនយោបាយរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ។ ព្រះមហាក្រសត្របច្ចុប្របន្ន
ដ្រលជាព្រះរាជបុត្ររបស់ ពែះបរមរតនកោដ្ឋ សម្ដែចពែះ 
នរោត្តម សីហនុ គឺពែះមហាកែសតែពែះបាទសម្តែចពែះ
បរមនាថនរោត្តម សីហមុនី ព្រះអង្គបានបន្ដក្នុងការដឹកនាំក៏
ដូចជារួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្របីបន្ដអនុវត្តនយោបាយចិន            
មួយ។ការអនុវត្តនយោបាយចិនមួយគឺមានតម្ល្រស្មើនឹងការគោរព
អធិបត្រយ្រយរបស់កម្ពុជាខ្លួនឯង ។ សម្ត្រចត្រជោបញ្ជាក់ថា យើង     
មិនអាចដក់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយត្រវា៉ាន់នោះទ្រ ។ ដូចន្រះ  
ការគោរពអធិបត្រយ្រយភាពដូចគា្នោ គឺជារឿងដ៏ល្អបំផុត។ទំនាក់ទំនង
កម្ពុជា ចិន បានឈានដល់ទំនាក់ទំនងជាយុទ្ធសស្រ្តនៅឆ្នោំ ២០១០។ 
ការផ្លាស់ប្តូរទស្រសនកិច្ចគា្នោទៅវិញទៅមក រវាងម្រដឹកនាំប្រទ្រសទាំង
ពីរបានបង្ហាញនូវលទ្ធផលយា៉ាងល្អបាន រួមចំណ្រកជាមួយក្នុងដំណើរ
ទៅមុខហើយការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាក៏មានចំណ្រករបស់ចិន ។ 
សម្ដ្រចត្រជោបានលើកសំណួរថាប្រទ្រស ដ្រលបានចោទថាសម្ត្រច
ទៅកៀកចិនព្រកចុះអ្នកឯងបានធ្វើអ្វីខ្លះសម្រប់កម្ពុជា? អ្នកខ្លះ   
បានត្រឹមត្រជ្ររ និងចោទប្រកាន់កម្ពុជាត្រប៉ុណ្ណោះ។ សម្ត្រចចង់     
ធ្វើជាដ្រគូជាមួយគ្រប់ប្រទ្រសទាំងអស់ត្រអ្នកទាំងនោះមិនបានផ្តល់
នូវភាពស្មោះត្រង់ចំពោះកម្ពុជានោះទ្រ ។ សម្ត្រចត្រជោពន្រយល់ថា 
«ចិនគ្រធ្វើការជាមួយខ្ញុំស្មើភាព។ ប្រទ្រសខ្លះត្រឹមឯកអគ្គរដ្ឋទូត
សះមកប្រដៅយើងដូចប្រដៅកូនក្ម្រងហើយឲ្រយខ្ញុំទ្រំបានឬទ្រ?។ 
ប៉ុន្ដ្រចិនមិនម្រនត្រឹមត្រអគ្គរដ្ឋទូតទ្រ, ប្រធនាធិបតីរបស់គ្រ, នាយក
រដ្ឋមន្ដ្រីរបស់គ្រតាំងពីមុនរហូតមកដល់ឥឡូវ គ្រគោរពខ្ញុំណាស់។ 
គ្រត្រូវការគា្នោក្នុងភាពជាដ្រគូស្មើភាព ។ អត់មានប្រទ្រសធំ អត់មាន 

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញបើកការដ្ឋានសងសង់ស្ពោន
ឆ្លងទន្ល្រម្រគង្គថ្មីតភា្ជាប់ពីខ្រត្តកំពង់ចាម ទៅខ្រត្តត្របូងឃ្មុំ
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ប្រទ្រសតូច អត់មានអ្នកក្រ អត់មានអ្នកមានទ្រស្នើភាពគា្នោ»។ សម្ដ្រច 
ត្រជោបន្ថ្រមថា បើគា្មោនកិច្ចទំនាក់ទំនងជាមួយចិនទ្រម្ល្រ៉ះស្ពោន 
ដ្រលឆ្លងទន្ល្រចំនួន ៨កន្លងមកន្រះ ក៏មិនបានល្រចរូបរាងដ្ររ។        
ប្រសិនបើចិនគា្មោនទំនាក់ទំនងល្អជាមួយកម្ពុជានោះទ្រ តើចិនអាច
ផ្ដល់លុយច្រើនសន្ធឹកសនា្ធាប់មកដល់កម្ពុជាសម្រប់សងសង់ស្ពោន
ដ្ររឬទ្រ? ច្របាស់ណាស់ប្រសិនបើគា្មោនទំនាក់ទំនងល្អរវាងគា្នោនឹង
គា្នោទ្រនោះ ចិនក៏មិនអាចផ្ដល់លុយយា៉ាងច្រើនមកកម្ពុជានោះដ្ររ ។ 
សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានដក់ឱសនវាទដល់រថយន្តធំៗ
ដឹកលើសទម្ងន់និងក្រច្ន្រខុសបច្ច្រកទ្រសដ្រលបំផ្លាញផ្លូវ និងបង្ក 
គ្រះថា្នោក់ចរាចរ។ សម្ត្រចត្រជោមានប្រសសន៍ថាត្រឹមម៉ាងសូន្រយ
យប់ថ្ង្រទី ៩ខ្រកុម្ភៈ ន្រះតទៅ ត្រូវបញ្រឈប់នូវរថយន្តធំៗដឹកលើស 
ទម្ងន់ និងក្រច្ន្រតទ្រុងខុសបច្ច្រកទ្រសធ្វើចរាចរលើផ្លូវ។ សម្ត្រច      
ត្រជោបានព្រមានដកអភិបាលរាជធនីខ្រត្ត និងស្រុកណាដ្រល 
បណ្តាយឲ្រយមានករណីរថយន្តបើកបរល្មើសទម្ងន់ និងរថយន្ត 
ក្រច្ន្រ(តទ្រុង) បើកបរលើផ្លូវក្នុងភូមិសស្រ្តស្រុក ខ្រត្តរបស់ខ្លួន ។ 
មា្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដ្រលមានរថយន្តតទ្រុង ត្រូវកាត់ឲ្រយហើយទៅបើមិន
កាត់កុំបើកបរលើផ្លូវ ។     ខ្ញុំនឹងតាមដនមើលលើបញ្ហាន្រះ” ។ សម្ត្រច 
ត្រជោក៏បានបញ្ជាឲ្រយក្រសួងសធរណការ និងដឹកជញ្ជូនពិនិត្រយ     
មើលក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនណា ដ្រលនៅត្របន្តប្រព្រឹត្តល្មើសត្រូវ
ហៅមកប្រជុំ បើនៅត្របន្តត្រូវបិទក្រុមហ៊ុននោះចោលត្រម្តង ។ 
សម្ត្រចបន្តថា ហ្រតុអ្វីមកបំផ្លាញផ្លូវ? យើងខំសុំលុយ ឬខ្ចីលុយគ្រ
មកកសងហ្រតុអ្វីមកបំផ្លាញ?  បើចាប់បានរថយន្តខុសច្របាប់ 
នោះហើយ មានអ្នកណាហា៊ានដោះល្រងវិញនឹងមានបញ្ហា ហើយ    
ខ្ញុំចាត់វិធនការអ្នកដោះល្រងហ្នឹង» ។
 ព្រឹកថ្ង្រទី១២ ខ្រកុម្ភៈ សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ 

ហ៊ុន សែន អនុប្រធនកិត្តិយសក្រុមប្រឹក្រសាជាតិកម្ពុជា ដើម្របីស្រ្តី
បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផល
ការងរប្រចាំឆ្នោំ២០១៧ និងលើកទិសដៅសកម្មភាពការងរឆ្នោំ 
២០១៨ របស់ក្រុមប្រឹក្រសាជាតិកម្ពុជាដើម្របីស្រ្តី(ក.ជ.ក.ស)ដ្រល

ប្រព្រឹត្តិនៅវិមានសន្តិភាព។នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំន្រះសម្ត្រចត្រជោបាន   
រំលឹកដល់ក្រុមប្រឹក្រសាជាតិកម្ពុជា ដើម្របីស្ត្រីបន្តអនុវត្តន៍ការងរ 
ចំនួន ១១ចំនុច ដ្រលបានដក់ច្រញកាលពីឆ្នោំទៅក្នុងការអនុវត្ត      
ការងរក្នុងឆ្នោំថ្មីបន្តទៀត។ សម្ត្រចត្រជោក៏បានជំរុញឲ្រយបុរសទាំង
អស់ក៏ត្រូវចូលរួមចំណ្រកជួយដល់កិច្ចការស្រ្តីខ្លះផងដ្ររ ជាពិស្រស 
សម្ត្រចចង់ឲ្រយយកទិវា ៨ មីនា ដ្រលជាទិវាសិទ្ធិនារីនោះ គឺជាថ្ង្រដ្រល
ត្រូវត្រធ្វើការអប់រំចំពោះបុរសផងដ្ររ។ សម្ត្រចត្រជោក៏បានជំរុញ   
ឲ្រយស្រ្តទីាងំអសត់្រវូខតិខបំង្កើនសមត្ថភាព ខាងបច្ច្រកវទិ្រយាបន្ថ្រម 
ទៀត ដើម្របីងយស្រួលក្នុងការរកការងរធ្វើនាព្រលបច្ចុប្របន្ន ។
 ព្រឹកថ្ង្រទី១៣ ខ្រកុម្ភៈ សម្ត្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីបានអញ្ជើញ 

ជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូននិស្រសិតសកល 
វិទ្រយាល័យវ្រស្ទើនចំនួន ៤.១៥៨ នាក់នៅមជ្រឈមណ្ឌលកោះព្រជ្រ ។ 
សម្ត្រចត្រជោបានថ្ល្រងនូវចំណុចសំខាន់ចំនួនពីរ ទាក់ទងនឹងស្ថាន-
ភាពវិវត្តន្រប្រទ្រសកូរ៉្រទាំងពីរនិងបញ្ហាគមា្លាតខួរក្របាលរបស់បុរស
និងស្រ្តីនៅកម្ពុជា។

ទាក់ទងនឹងស្ថា នភាពន្រប្រទ្រសកូរ៉្រសម្ត្រចត្រជោមានប្រសសន៍
ថា  «ក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ខ្ញុំសូមសម្ត្រងនូវការអបអរសទរ
ជាមួយទំនាក់ទំនង ដ្រលត្រូវបានក្រលំអទោះបីបានក្នុងរយៈព្រល
ខ្លីក៏ដោយប្រសើរជាងភាពតានតឹង ។ ន្រះជាគោលជំហរផ្លូវការ         
របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំពោះសភាពការណ៍ថ្មីៗនៅឧបទ្វីប
កូរ៉្រ ។ យើងអបអរសទរជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងថ្មីៗការស្វះស្វ្រង 
រកការសម្រុះសម្រួលថ្មីៗរវាងកូរ៉្រខាងត្របូង និងកូរ៉្រខាងជើង ។       
សង្រឃឹមថា ប្រទ្រសនានានឹងបន្តការលើកទឹកចិត្តឲ្រយកូរ៉្រទាំងពីរ         
អនុវត្តន៍ក្នុង ដំណើរឆ្ពោះទៅរកការសុះស្រួលកាត់បន្ថយនូវភាព      
តាន់តឹង»។ សម្ត្រចត្រជោបញ្ជាក់ថា កណំ្រទម្រង់វិស័យអប់រំនៅត្រ
បន្តធ្វើ ក្នុងនោះគឺការពង្រយគ្រូបង្រៀនទៅកាន់តំបន់ជនបទ និង 
ការបង្កើនចំនួនគ្រូបង្រៀន ការកសង សលារៀន ការកសង 
អន្ត្រវាសិកសម្រប់សិស្រសស្រី ។ 
 ព្រឹកថ្ង្រទី២១ ខ្រកុម្ភៈ សម្ត្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីបាន 

អញ្ជើញជួបសំណ្រះសំណាល ជាមួយកម្មករ និយោជិតជាង ១,៥ 
មុឺននាក់ នៅតំបន់វត្តទឹកថា្លា ក្នុងរាជធនីភ្នំព្រញ ។

ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានរិះគន់ 
ចំពោះជនអគតិមួយចំនួន ដ្រលបានលើកឡើងថា កិច្ចប្រជុំរវាង 
ទីភា្នោក់ងរអង្គការសហប្រជាជាតិ និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា អង្គការ 
សហប្រជាជាតិមកគាបសង្កត់កម្ពុជា។ សម្ត្រចត្រជោបញ្ជាក់ថា 
ប្រទ្រសរដ្ឋអធិបត្រយ្រយ មួយគា្មោនអ្នកណាអាចគាបសង្កត់បានទ្រ
ហើយគា្មោនទមា្លាប់នៅលើលោកិយន្រះ ប្រទ្រសមួយទៅគាប 
សង្កត់ប្រទ្រសមួយ ឬអគ្គល្រខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ ឬ 
អង្គការអន្តរជាតិណាមួយ ទៅគាបសង្កត់លើប្រទ្រសឯករាជ្រយ និង 
អធិបត្រយ្រយបានទ្រ។ ន្រះជាបញ្ហាដ្រលត្រូវចងចាំឲ្រយច្របាស់ ។ 

សម្ត្រចត្រជោមានប្រសសន៍ទៀតថា “ពួកគ្រនិយាយថា នៅ 
ព្រលកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអូស្រ្តាលីនៅព្រលខាងមុខ អាស៊ាននិង 
អូស្តា្រលីនឹងគាបសង្កាត់កម្ពុជា។ ខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅថា ស្គាល់ពីអាស៊ាន 

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់
ក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងរប្រចាំឆ្នោំ២០១៧ 

និងលើកទិសដៅសកម្មភាពការងរឆ្នោំ ២០១៨
 របស់ក្រុមប្រឹក្រសាជាតិកម្ពុជាដើម្របីស្ត្រី
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ឱ្រយច្របាស់បន្តិច ។ អាស៊ានដ្រលគា្មោនហ៊ុនស្រនអត់មានន័យថា 
អាស៊ានទ្រ។ ហ៊ុន ស្រន អាចជំទាស់មិនឲ្រយច្រញស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍
ណាមួយរវាងអាស៊ាន និងអូស្តា្រលី។ សកល្របងលមើលទៅប្រសិន
អ្នកហា៊ានធ្វើការប្ដូរផ្លាស់ កម្ពុជាត្រមា្នោក់ក៏អាចធ្វើឱ្រយគាំងទាំងអស់ន្រ
ការច្រញស្រចកី្តថ្ល្រងការណ៍ ។ ព្រះរបៀបរបបការងររបស់អាស៊ាន 
ត្រូវត្រមានកុងសង់សុីស។ ហ្រតុអីកម្ពុជា ត្រូវហោះពីកម្ពុជាទៅឲ្រយ
គ្រស្តីឲ្រយនៅអូស្រ្តាលី? ។ រឿងន្រះអូស្តា្រលី គួរត្រអរគុណកម្ពុជា 
ទៅវិញទ្រ ដ្រលមកឡបប៊ីកម្ពុជាឲ្រយគាំទ្រការប្ររព្ធខួបអនុស្រសាវរីយ ៍
ន្រទនំាកទ់នំងអាស៊ាន អសូ្តា្រល។ី           អសូ្ដា្រល ីគរួត្រអរគណុកម្ពជុា។ 
មិនម្រនហៅកម្ពុជា ទៅស្ដីឱ្រយនោះទ្រ” ។ ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍អាស៊ាន
អូស្តា្រលី ក៏មិនអាចច្រញរួចបានដ្ររ ប្រសិនបើមានការបង្គាប់ បញ្ជា 
ណាមួយ ដ្រលផ្ទុយនឹងឯករាជ្រយ អធិបត្រយ្រយភាព និងការជ្រៀតជ្រក

ចូលកិច្ចការផ្ទ្រក្នុងរបស់កម្ពុជានោះ ៕
 ថ្ង្រទី២២ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នោំ២០១៨ន្រះ សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតី 

ត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បាន
អញ្ជើញជាអធបិតភីាពដខ៏្ពងខ់្ពស ់ក្នងុពធិបីទិសន្នសិទីជាតសិ្តពី ី
«កំណ្រទម្រង់វិមជ្រឈការ និងវិសហមជ្រឈការ ម្ររៀនបទពិសធន៍ 
បញ្ហាប្រឈម និងចក្ខុវិស័យនៅអនាគត» ដ្រលពិធីន្រះ រៀបចំ 
ឡើងនៅមជ្រឍបណ្ឌលកោះព្រជ្រ រាជធនីភ្នំព្រញ។ សម្ត្រចត្រជោ 
ហ៊នុ សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី បានមានប្រសសនជ៍រំញុដស់តឿនឲ្រយ 
អាជា្ញាធរទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តន៍ច្របាប់ មិនត្រឹមធ្វើត្រតាមបទបញ្ជា 
នោះទ្រ។ សម្ត្រចត្រជោ សូមឲ្រយអាជា្ញាធរទាំងអស់ត្រូវចូលរួមខិតខំ
ជាមួយគា្នោក្នុងកិច្ចការអភវិឌ្រឍមូលដ្ឋានដោយ មិនចាំបាច់មាន ឬរង់ចា ំ
ត្របទបញ្ជាពីសម្ត្រចនោះឡើយ។ ជាក់ស្ត្រងដូចមានករណីផ្លូវខូច
ខាតបន្តិចបន្តួច គឺមិនចាំបាច់ឆ្លងដល់ក្រសួងសរធរណៈការនោះ
ឡើយ គឺត្រូវដោះស្រយជួសជុលខ្លួនឯងភា្លាម។ សម្ត្រចត្រជោ 
ហ៊ុន សែន ក៏បានស្នើរឲ្រយក្រសួងមហាផ្ទ្ររៀបចំឲ្រយមានព្រឹត្តិបត្តិ
សកម្មភាពតាមដនការងរ អភិវឌ្រឍន៍មូលដ្ឋាន ដ្រលអាជា្ញាធរតាម
ខ្រត្តនីមួយៗផ្តល់ស្រវា និងធ្វើសកម្មភាពផ្រស្រងៗក្នុងការអភិវឌ្រឍ 
សហគមមូលដ្ឋាន។ ជាពិស្រសនៅតាមក្រសួងនីមួយៗ ត្រូវឲ្រយមាន
ការចាត់តាំងក្រុមការងរឲ្រយបានច្របាស់លាស់ ដើម្របីតាមដនសកម្ម-
ភាពការងររបស់ក្រសួងខ្លួនផ្ទាល់។ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ក៏បាន
មានប្រសសន៍សង្កត់ធ្ងន់ចំពោះអភិបាលខ្រត្តទាំងអស់ត្រូវមានការ
ទទួលខុសត្រូវលើដ្រនដីរបស់ខ្លួន ត្រូវប្រើសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនឲ្រយ
បានត្រឹមត្រូវក្នុងការអនុវត្តន៍វិធនការផ្រស្រងៗក្នុងការណីណាដ្រល
មានការប៉ះពាល់មកលើប្រជាពលរដ្ឋ ៕

ភាពខ្វះចនោ្លាះកន្លងមក ក្នុងព្រលដ្រលសង្គមជាតិយើងបានវិវត្តន៍
មកកាន់ដំណាក់កាលថ្មីទៀត។ 

គួរកត់សមា្គាល់ថា ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលជាប្រវត្តិសស្រ្ត និង 
បទពិសធន៍ពីអតីតកាល ក៏ដូចជាបច្ចុប្របន្នទាំងផ្ទ្រក្នុងជាតិយើង 
ទាំងបណា្តាប្រទ្រសមួយចំនួន ដ្រលកំពុងឆ្លងកាត់បានបង្ហាញឲ្រយ
ឃើញច្របាស់ថា ការប្រកបាក់សមគ្គីភាព ឯកភាពជាតិ និងការបង្ក
លក្ខណៈឲ្រយបរទ្រសអាចជ្រៀតជ្រកចូលកិច្ចការផ្ទ្រក្នុងជាតិរបស់
ខ្លួន ប្រទ្រសជាតិនោះប្រកដជាធ្លាក់ទៅក្នុងសង្រ្គាម និងគ្រះ    
មហន្តរាយដោយជៀសមិនផុតឡើយ។ កន្លងមកជនក្របត់ជាតិ   
មួយក្រុម ជាអាយ៉ងបរទ្រស ដក់ខ្លួនធ្វើជាខ្ញុំបម្រើដច់ថ្ល្រ ប៉ុនប៉ង 
លក់ឯករាជ្រយជាតិ អធិបត្រយ្រយជាតិទៅឲ្រយបរទ្រសយា៉ាងថោកទាប 
បំផុត។ ពួកន្រះបានបំផុសឲ្រយមានចលាចលក្នុងសង្គមតាមរយៈការ
ធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌ជ្រកក្រមផ្លាកន្រលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ និងសិទ្ធិ 
មនុស្រស ដោយបានធ្វើសកម្មភាពរំលោភបំពានទាំងកម្រលទៅ
លើគោលការណ៍នីតិរដ្ឋ ដ្រលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះន្រលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ។ 
ប៉ុន្ត្រឧបាយកលន្រះ ត្រូវបរាជ័យទាំងស្រុង។ បច្ចុប្របន្នន្រះ ពួក 

នយោបាយអគតិដ្រលជាជនក្របត់ជាតិ ជាអាយ៉ងរបស់បរទ្រស ដ្រល
ទទួលការបរាជ័យក្នុងការធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌នៅកម្ពុជា បាននាំគា្នោរត់ 
ទៅក្រប្រទ្រសបង្កើត ចលនាឧទា្ទាមកម្មប៉ុនប៉ងស្រមើស្រម្រប្រះ
ឲ្រយរស់ឡើងវិញ នូវសកសពន្រអង្គការចាត់តាំងបដិវត្តន៍ពណ៌  
ដ្រលកា្លាយជាផ្រះទៅហើយនោះ។ ប៉ុន្ត្រចលនាឧទា្ទាមន្រះមិនអាច 
រស់រានមានជីវិតបានទ្រ ព្រះវាគា្មោនការគាំទ្រពីប្រជាជនគា្មោនការ 
គាំទ្រពីអន្តរជាតិ ជាចលនាខុសច្របាប់ដ្រលបង្កើតឡើងដើម្របីផ្តួល      
រំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្របាប់ដ្រលកើតច្រញពីការបោះឆ្នោតគាំទ្រ
ពីសំណាក់ប្រជាជន។ ផ្ទុយទៅវិញពួកន្រះកាន់ត្រធ្វើឲ្រយខ្លួនផុង
ជ្រទៅៗនៅក្នុងអំពើក្របត់ជាតិ ក្របត់ប្រជាជន ហើយត្រូវត្រប្រឈម
មុខនឹងច្របាប់ដោយជៀសមិនរួច។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ប្រកាន់ខា្ជាប់នូវគោលជំហគោរពការពារ 
រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ការពារព្រះមហាក្រសត្រ ការពារលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ ស្ររី 
ពហុបក្រស ការពាររាល់សមិទ្ធផលរបស់សង្គមជាតិ ការពារសន្តិភាព 
ស្ថិរភាព និងបន្តជំរុញការអភិវឌ្រឍប្រទ្រសជាតិឲ្រយកាន់ត្រខា្លាំងកា្លា 
ថ្រមទៀតស្របតាមស្មោរតីន្រច្របាប់ និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ជាតិ            
ជារៀងរហូត៕

tmkBITMB½rTI 3

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបិទសន្និសីទជាតិ
ស្តីពី «កំណ្រទម្រង់វិមជ្រឈការ និងវិសហមជ្រឈការ ម្ររៀនបទពិសធន៍ 

បញ្ហាប្រឈម និងចក្ខុវិស័យនៅអនាគត»
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កាលពីព្រឹកថ្ង្រទី១៤ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នោំ២០១៨ រដ្ឋសភាន្រព្រះរាជាណា-
ចក្រកម្ពុជាបានបើកកិច្ចប្រជុំជាវិសមញ្ញ នីតិកាលទី៥ ក្រមអធិបតីភាព
ដ៍ខ្ពង់ខ្ពសស់ម្ត្រចអគ្គមហាពញាចក្រី  ហែង សំរិន ប្រធនរដ្ឋសភា 
ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតី ត្រជោ 
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា រួមជាមួយវត្តមាន
តំណាងរាស្ត្រចំនួន ១២៣ រូប ។ 

អង្គប្រជុំវិសមញ្ញរដ្ឋសភាបានពិភាក្រសា និងអនុម័តទាំងស្រុងលើ
ស្រចក្តីព្រងច្របាប់ចំនួន៤ ដ្រល ស្នើដោយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះរួម
មានស្រចក្តីព្រងវិសធនកម្មច្របាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ, ស្រចក្តីព្រងច្របាប់              
វិសធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌពាក់ព័ន្ធនឹងការបន្ថ្រមទោសលើ ការប្រមាថ 
ព្រះមហាក្រសត្រ, ស្រចក្តីព្រងវិសធនកម្មច្របាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការ
ប្រព្រឹត្តទៅន្រក្រុមប្រឹក្រសាធម្មនុញ្ញ និងស្រចក្តីព្រង ច្របាប់ស្តីពីការអនុម័ត
យល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការជំរុញ និងសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម 
តំបន់ត្រីកោណ អភិវឌ្រឍន៍កម្ពុជា-វៀតណាម ។

 គួរបញ្ជាក់ថា ស្រចក្តីព្រងវិសធនកម្មច្របាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ចំនួន៥ 
មាត្រនោះរួមមាន៖ មាត្រ ៣៤  មាត្រ ៤២មាត្រ៤៩ មាត្រ៥៣ 
និងមាត្រ១១៨ ។ មាត្រ៣៤ ត្រូវបានវិសនកម្ម ទៅជា មាត្រ៣៤ 
ថ្មី(មួយ) ច្រងថា ប្រជាពលរដ្ឋខ្ម្ររទាំងពីរភ្រទ មានសិទ្ធិបោះឆ្នោត 
និងអាចឈរឈ្មោះ ឲ្រយគ្របោះឆ្នោត ។ ប្រជាពលរដ្ឋខ្ម្ររទាំងពីរភ្រទ 
ដ្រលមានអាយុយា៉ាងតិច ១៨ឆ្នោំ មានសិទ្ធិបោះឆ្នោត ។ ប្រជាពលរដ្ឋ 
ទាំងពីរភ្រទ ដ្រលមានអាយុយា៉ាងតិចជាង ២៥ឆ្នោំ អាចឈរឈ្មោះ           
ឲ្រយគ្របោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភា។  បទប្របញ្ញត្តិដក 
សិទ្ធិបោះឆ្នោត និងសិទ្ធិឈរឈ្មោះ ឲ្រយគ្របោះឆ្នោតត្រូវកំណត់ ក្នុងច្របាប់។ 
មាត្រ ៤២ថ្មី មានខ្លឹមសរថាប្រជាពលរដ្ឋខ្ម្ររ មានសិទ្ធិ បង្កើតសមាគម 
និងគណបក្រសនយោបាយ ។ សិទ្ធិន្រះត្រូវកំណត់ ក្នុងច្របាប់ ។ មាត្រន្រះ 
ត្រូវបានបន្ថ្រមខ្លឹមសរ « គណបក្រសនយោបាយត្រូវតម្កល់ផលប្រយោជន៍
ជាតិជាធំ ហើយមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពណាមួយ ទោះដោយផ្ទាល់ក្តី 
ឬដោយប្រយោលក្តីនាំឲ្រយប៉ះពាល់ ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ព្រះរាជា-

ណាចក្រកម្ពុជា  និងប្រជាពលរដ្ឋខ្ម្ររឡើយ» ។ ប្រជាពលរដ្ឋខ្ម្ររ ទាំងឡាយ 
អាចចូលរួមក្នុងអង្គការមហាជន ជួយគា្នោទៅវិញទៅមក ការពារសមិទ្ធ-
ផលជាតិ  និងសណា្តាប់ធ្នោប់សង្គម។  មាត្រ ៤៩ថ្មីច្រងថា  ប្រជាពលរដ្ឋ 
គ្របរ់បូ ត្រវូគោរពរដ្ឋធម្មនញុ្ញ នងិគោរពច្របាប ់។ ប្រជាពលរដ្ឋខ្ម្ររគ្របរ់បូ 
ត្រូវតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំ ហើយមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពណា 
មួយ ទោះដោយផ្ទាល់ក្តី ឬដោយប្រយោលក្តីនាំឲ្រយប៉ះពាល់ដល់ផល   
ប្រយោជន៍របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងប្រជាពលរដ្ឋខ្ម្ររ ឡើយ ។ 
ប្រជាពលរដ្ឋខ្ម្ររគ្រប់រូប មានកាតព្វកិច្ចរួមចំណ្រកកសង ប្រទ្រសជាតិ 
និងការពារមាតុភូមិ ។ កាតព្វកិច្ចការពារមាតុភូមិ ត្រូវអនុវត្តតាម 
បញ្ញត្តិច្របាប់ ។ មាត្រ ៥៣ថ្មីច្រងថា  ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រកាន់
ខា្ជាប់ជានិច្ចនូវនយោបាយអព្រយាក្រឹត្រយ អចិន្ត្រយ៍ និងមិនចូលបក្រសសម្ព័ន្ធ ។  
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជុា រមួរសដ់ោយ សន្តសិហវជិ្ជមាន ជាមយួប្រទ្រស 
ជិតខាង និងប្រទ្រសដទ្រទៀតទាំងអស់នៅលើសកលលោក ។ 
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មិនឈា្លានពានប្រទ្រសណាជាដច់ខាត មិន 
ជៀតជ្រកកិច្ចការផ្ទ្រក្នុង ន្រប្រទ្រសដទ្រដោយផ្ទាល់  ឬដោយប្រយោល
ទោះបីក្រមរូបភាពណាក៏ដោយ ដោះស្រយរាល់បញ្ហាដោយ សន្តិវិធី 
និងគោរពផលប្រយោជន៍គា្នោទៅវិញទៅមក។  ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 
ប្រឆំងដច់ខាតការជ្រៀតជ្រកពីបរទ្រស ចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទ្រក្នុងរបស់
ខ្លួន ទោះបីក្រមរូបភាពណាក៏ដោយ ។ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មិន 
ចងសម្ព័ន្ធយោធ ឬចូលក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងយោធណាមួយ ដ្រល 
មិនស្រប នឹងអព្រយាក្រឹតភាពរបស់ខ្លួនឡើយ។ ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា
មិនអនុញ្ញាតឲ្រយមានមូលដ្ឋានយោធបរទ្រស នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួន 
ហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្រយមានមូលដ្ឋានយោធរបស់ខ្លួននៅបរទ្រសដ្ររ  
លើកល្រងត្រក្នុងក្របខ័ណ្ឌន្រសំណូមពររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ។ 

ចំពោះស្រចក្តីព្រងច្របាប់ស្តីពីវិសធនកម្ម ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ខ្លឹម- 
សរជារួមន្រមាត្រថ្មីបានច្រងថា «ការប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្រសត្រ
ត្រូវផ្តនា្ទាទោសដក់ពន្ធនាគារពី ០១ឆ្នោំ ទៅ០៥ឆ្នោំ និងពិន័យ ជា ប្រក់ពី 
២លានរៀល ទៅ ១០លានរៀល។  ចំពោះនីតិបុគ្គលក៏ត្រូវបានច្រង 
អំពីទោសទណ្ឌតម្រូវឱ្រយ ផ្តនា្ទាទោសពិន័យជាប្រក់ពី ១០លានរៀល 
ទៅ ៥០លានរៀល ព្រមទាំងទោសបន្ថ្រមមួយ ឬច្រើនក្នុងករណី 
ដ្រលតុលាការរកឃើញថាមាន ពិរុទ្ធភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមាថចំពោះ
អង្គព្រះមហាក្រសត្រ។

ស្រចក្តីព្រងច្របាប់ស្តីពីវិសធនកម្មមាត្រ២៦ មាត្រ២៧ ថ្មី 
មាត្រ២៨ មាត្រ៣១ និងមាត្រ៣២ ន្រច្របាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការ
ប្រព្រឹត្តទៅន្រក្រុមប្រឹក្រសាធម្មនុញ្ញ គឺដើម្របីធនាការការពារ ការគោរព 
រដ្ឋធម្មនុញ្ញ បកស្រយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្របាប់ និងសម្រចអំពី ករណីវិវាទ
កម្មទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោត ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត និងបោះឆ្នោត
ជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ហើយដ្រលវិវាទទាំងន្រះ ត្រូវបាន 
កំណត់ថា ជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាធម្មនុញ្ញ ដោយច្របាប់ស្តីពីការ
បោះឆ្នោតជ្រើសតាំង តំណាងរាស្រ្ត និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិក
ព្រឹទ្ធសភា៕

សម្ត្រចចក្រី  ហែង សំរិន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងសម័យប្រជុំ
រដ្ឋសភាវិសមញ្ញនីតិកាលទី៥ (ថ្ង្រទី១៤ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នោំ២០១៨)

សម័យប្រជុំរដ្ឋសភាវិសាមញ្ញនីតិកាលទី៥ បានពិភាក្រសា 
និងអនុម័តលើស្រចក្តីព្រងច្របាប់ចំនួន៤
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នៅក្នុងសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងរត្រួតពិនិត្រយគ្រឿងញៀន 
ឆ្នោំ២០១៧ និងទិសដៅការងរឆ្នោំ២០១៨ កាលពីរសៀលថ្ង្រទី៥ 
ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នោំ២០១៨ សម្ត្រចក្រឡាហោម ស ខែង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី 
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទ្រ បានបញ្ជាឲ្រយអង្គភាពពាក់ព័ន្ធត្រូវយកចិត្ត    
ទុកដក់ធ្វើសកម្មភាពឲ្រយបានកាន់ត្រសកម្មថ្រមទៀតក្នុងការប្រមូល
ព័ត៌មានស្រវជ្រវសុើបអង្ក្រត ដើម្របីបង្ការទប់ស្កាត់ និងបង្កា្របបទ
ល្មើសគ្រឿងញៀនឲ្រយកាន់ត្រមានប្រសិទ្ធភាព ពិស្រសទប់ស្កាត់ឲ្រយ
បានជាមុនកុំឲ្រយឧក្រិដ្ឋជនមានលទ្ធភាពចរាចរណ៍ គ្រឿងញៀន ចូល 
និងឆ្លងកាត់ប្រទ្រសកម្ពុជា  ។ 

សម្ត្រចក្រឡាហោម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា «យើងត្រូវខិតខំកសង
សមត្ថភាពមន្ត្រីក្នុងការស្រវជ្រវនិងសុើបអង្ក្រតបន្ថ្រមទៀត ដើម្របី
មានលទ្ធភាពបង្កា្របឲ្រយចំម្រខ្លាង និងកាត់ផ្តាច់ខ្រស្ររយៈអង្គការ 
ចាត់តាំងរបស់ពួកន្រះឲ្រយដល់ឫសគល់ ។ ទន្ទឹមនឹងន្រះត្រូវផ្តាតការ
យកចិត្តទុកដក់ឲ្រយបានខា្លាំងកា្លាថ្រមទៀត ក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើស
គ្រឿងញៀនតាមព្រំដ្រនកម្ពុជា-ឡាវ ដ្រលជាភូមិ-សស្ត្ររបៀង 
គ្រឿងញៀន ពីតំបន់ត្រីកោណមាស ដើម្របីធ្វើយា៉ាងណាបង្ការ និង 
បង្កា្របឲ្រយបាននូវការលួចលាក់ចរាចរគ្រឿងញៀន ឆ្លងកាត់ព្រំដ្រន 
ចូលមកប្រទ្រសយើង» ។ សម្ត្រចក្រឡាហោម ស ខែង បានលើក 
ឡើងទៀតថា តាមស្មោរតីដ្រលបានឯកភាពជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង
នគរបាលវៀតណាម គឺកមា្លាំងនគរបាលបង្កា្របគ្រឿងញៀនន្រ 
ប្រទ្រសទាំងបី (កម្ពុជា វៀតណាម ឡាវ) នឹងបង្កើតឲ្រយមានវ្រទិកា 
ជួបជុំគា្នោផ្លាស់ប្តូរវ្រន ដើម្របីរៀបចំកិច្ចសហការបង្កា្របគ្រឿងញៀន 
ព្រមដ្រគា្នោ នងិមានប្រសទិ្ធភាព ។     ជាមយួគា្នោន្រះសម្ត្រចក្រឡាហោម 
ស ខែង ដស់តឿន ឲ្រយមន្ត្រីអនុវត្តច្របាប់ទាំងអស់ សហការឲ្រយបាន 
ល្អជា មួយព្រះរាជអាជា្ញា នងិស្ថាបន័តលុាការ ដើម្របីបន្តអនវុត្តឲ្រយមាន 
ប្រសិទ្ធភាព និងតមា្លាភាពក្នុងការពង្រីកនីតិវិធីកសងសំណុំរឿង 

និង ការរកវត្ថុតាងដក់បន្ទុកស្ថានទម្ងន់ទោសឲ្រយបានស្របតាមច្របាប់
ស្តីពីការត្រួតពិនិត្រយគ្រឿងញៀន។ ថា្នោក់ដឹកនាំគ្រប់លំដប់ថា្នោក់ត្រូវ
ធ្វើការពង្រឹងក្រមសីលធម៌ វិជា្ជាជីវៈឲ្រយបានហ្មត់ចត់ដើម្របីធនាថា 
មន្ត្រីអនុវត្តច្របាប់របស់ខ្លួនពិតជាគា្មោនពាក់ព័ន្ធ ឬនៅពីក្រយ សកម្មភាព 
ឧក្រិដ្ឋទាំងន្រះឡើយ ។ សម្ត្រចក្រឡាហោម បានព្រមានថា ក្នុង 
ករណីរកឃើញថាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធ ឬធ្វើជាខ្នងបង្អ្រកឲ្រយក្រុមឧ
ក្រិដ្ឋជន ត្រូវមានវិធនការរដ្ឋបាល និងវិធនការច្របាប់ឲ្រយបានតឹងរុឹង
បំផុត ។ សម្ត្រចក្រឡាហោម  ក៏បានអំពាវនាវឲ្រយមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំង
អស់កុំធ្វើជាខ្នងបង្អ្រក និងលុបបំបាត់វប្របធម៌អន្តរាគមន៍ ។ វប្របធម៌ 
អន្តរាគមន៍ន្រះ វានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ការពង្រឹងយុត្តិធម៌នៅក្នុង 
សង្គម ។ ចំពោះក្រសួងយុត្តិធម៌ត្រូវបន្តខិតខំជំរុញស្ថាប័នអយ្រយការ 
និងតុលាការគ្រប់ជាន់ថា្នោក់ ពន្លឿននីតិវិធី ន្រការកាត់ក្តីបទល្មើស 
គ្រឿងញៀន នីតិវិធីន្រការអនុវត្តសលក្រមជាស្ថាពរ និងការប្រមូល 
ទ្រព្រយសម្របត្តិ ដើម្របីប្រគល់ជូនគណៈកម្មការតាមដន ប្រមូលគ្រប់-
គ្រង និងចាត់ច្រងទ្រព្រយសម្របត្តិដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹង បទល្មើសគ្រឿង- 
ញៀន អាចចាត់ច្រងបានទាន់ព្រលវ្រលា ដើម្របីឲ្រយអាជា្ញាធរជាតិ 
ប្រយទុ្ធប្រឆងំគ្រឿងញៀន មានលទ្ធភាពប្រើប្រសស់្របតាមគោល- 
ការណ៍ច្របាប់ ។ ជាមួយគា្នោន្រះក្រសួងយុត្តិធម៌ត្រូវពន្លឿនដំណើរការ
វិសធនកម្មច្របាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្រយគ្រឿងញៀនឲ្រយបានឆប់រហ័ស
ដើម្របីអាចឲ្រយយើង មានច្របាប់ប្រើប្រស់សមស្របតាមស្ថានភាព  
ជាកស់្ត្រងនាព្រលបច្ចុប្របន្ន។

គួរបញ្ជាក់ថា ការបង្កា្របបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅក្នុងឆ្នោំ 
២០១៧ បានចំនួន ៨.១៧០ ករណី មានកំណើន ៩២,៤១%  បើ 
ប្រៀបធៀប ទៅនឹងឆ្នោំ២០១៦ ចាប់ជនសង្រស័យចំនួន ១៧.៩៩៥ 
នាក់ ប្រមូលគ្រឿងញៀនជាង ១៧៧គីឡូក្រម និងចាប់បាន 
វត្ថុតាងជាច្រើនទៀត ៕

សម្ត្រចក្រឡាហោម ស ខែង អញ្ជើញចូលរួមក្នុងសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងរ 
ត្រួតពិនិត្រយគ្រឿងញៀន ឆ្នោំ២០១៧ និងទិសដៅការងរឆ្នោំ២០១៨

សម្តេចកេឡាហោម ស ខេង ៖ មន្តេីអនុវត្តចេបាប់ 
មិនតេូវធ្វើខ្នងបង្អេកឲេយកេុមឧកេិដ្ឋជនទេ 
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 នៅព្រឹកថ្ង្រទី២៣ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នោំ២០១៨ សម្ត្រចវិបុលស្រនាភក្តី 
សាយ ឈុំ អនុប្រធនគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធន      
ក្រុមការងរថា្នោក់ជាតិចុះជួយរាជធនីភ្នំព្រញ បានអញ្ជើញជាអធិបតី
ក្នុងពិធីមិទ្ទីញបិទវគ្គ យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង 
សមាជិក ព្រឹទ្ឋសភា នីតិកាលទី៤ នៅទូទាំងរាជធនីភ្នំព្រញ ដ្រល 
បានប្ររព្ឋធ្វើឡើង យា៉ាងមហោឡារិក នៅទីលានប្រជាធិបត្រយ្រយថ្មី 
ស្ថិតក្នុងខណ្ឌឫស្រសីក្រវ ដ្រលមានការចូលរួមពីថា្នោក់ដឹកនាំគណបក្រស 
និងសមាជិកសមាជិកាគណបក្រស ប្រមាណ ៦ពាន់នាក់។         

នៅក្នុងឱកាសនោះ សម្ត្រចភក្តី សាយ ឈុំ បានមាន 
ប្រសសន៍ថា គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា ការពារ និងប្រកាន់ខា្ជាប់     
របបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញ តាមប្រព័ន្ឋនយោបាយប្រជា-
ធិបត្រយ្រយស្ររីពហុបក្រសឱ្រយស្ថិតស្ថ្ររជានិច្ចនិរន្តរ៍ ស្របតាមប្រសកកម្ម
ជាប្រវត្តិសស្រ្តរបស់គណបក្រស និងស្របតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាជន 
កម្ពុជា ដ្រលគោរពស្រលាញ់ និងលើកតម្កើងអង្គព្រះមហាក្រសត្រ ជាទី
គោរពសកា្ការៈដ៏ខ្ពស់ខ្ពង់បំផុត ដើម្របីព្រះអង្គទ្រង់គង់ជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់
ន្រប្រជាជាតិខ្ម្ររទាំងមូល ។ លើកកម្ពស់ការការពារជាតិ ការពារ 
អធិបត្រយ្រយការពារបូរណ ភាពទឹកដី ដ្រលជាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាជន
កម្ពុជាគ្រប់រូប ដោយមានកងយោធពលខ្រមរភូមិន្ទជាស្នូល ។ ធនា 
ស្ថ្ររភាព ស្ថានភាព  មា៉ាក្រូស្រដ្ឋកិច្ច ដោយខិតខំសម្រចកំណើន 
ស្រដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ ក្នុងរង្វង់៧% ក្នុង១ឆ្នោំ ក្នុងលក្ខខណ្ឌ      អតិផរណាស្ថិត 
ក្នុងកម្រិតទាប អាចគ្រប់គ្រងបាន និងអត្រប្តូរប្រក់មានស្ថ្ររភាព 
ដើម្របីឈានទៅសម្រចចក្ខុវិស័យជាប្រទ្រស ដ្រលមានប្រក់ 
ចំណូល មធ្រយមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នោំ២០៣០ ។     

សម្ត្រចវិបុលស្រនាភក្តីបានលើកឡើងទៀតថា គណបក្រស 
ប្រជាជនកម្ពុជា បន្តជំរុញដំណើរការកំណ្រទម្រង់រដ្ឋដ៏សុីជម្រ 
និងទូលំទូលាយរួមមាន ការក្រទម្រង់ច្របាប់ និងប្រព័ន្ឋយុត្តិធម៌ 
ការក្រទម្រង់រដ្ឋបាលសធរណៈ ការក្រទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ 
សធរណៈការក្រទម្រង់វិមជ្រឃការ និងវិសហមជ្រឃការ ការក្រទម្រង់

ការគ្រប់គ្រងធនធនធម្មជាតិ និងបរិស្ថានការក្រទម្រង់ការគ្រប់គ្រង
ដីធ្លី លំនៅដ្ឋាន សំណង់ និងការគ្រប់គ្រង ទីក្រុងទីប្រជុំជន ព្រមទាំង 
វិស័យផ្រស្រងៗទៀត ឱ្រយមានភាពប្រទាក់ក្រឡាគា្នោ និងមានប្រសិទ្ធ- 
ភាពខ្ពស់ ដោយឈរលើគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចល្អ  ដើម្របីជំរុញ 
ការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចសង្គម ប្រកបដោយចីរភាព និងដើម្របីធនាឱ្រយ
ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ៗរូប ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ប្រកបដោយ 
សមធម៌ពីការអភិវឌ្រឍលើគ្រប់វិស័យក្នុងសង្គម ។ 

សម្ត្រចវិបុលស្រនាភក្តី សាយ ឈុំ បានបន្ថ្រមថា គណបក្រស  
ប្រជាជនកម្ពុជាខិតខំរក្រសាការងរបង្កើត និងបង្កើនការងរជូនប្រជាជន
តាមរយៈការអនុវត្តន៍គោលនយោបាយជាតិ ស្តីពីមុខរបរដោយ បន្ត
តឡំើងប្រកឈ់្នលួអប្របបរមាជារៀងរាលឆ់្នោ,ំ សម្របផ់្ន្រកវាយនភណ្ឌ 
កាត់ដ្ររ និងផលិតស្រប្រកជើង ព្រមទាំងអនុវត្តច្របាប់ស្តីពីប្រក់ឈ្នួល
អប្របបរមា ដ្រលគ្របដណ្តប់លើគ្រប់វិស័យផ្រស្រងៗទៀត ជាពិស្រស 
វិស័យកម្មន្តសល សំណង់ និងសណា្ឋាគារ ។ ជំរុញការអភិវឌ្រឍ 
មូលដ្ឋាន ភូមិ ឃុំ ប្រកបដោយចីរភាព ខិតខំបំព្រញតម្រូវការជាមូល
ដ្ឋាននូវហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ឋរូបវន្តផ្លូវថ្នល់ជនបទ ពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់ 
អគ្គីសនី ទឹកស្អាត មណ្ឌលសុខភាព សលារៀន និងស្រវា សធរណៈ 
លុបបំបាត់គ្រឿងញៀន ល្រប្រងសុីសងគ្រប់ប្រភ្រទ ចោរកម្ម គោរព 
ច្របាប់ចរាចរណ៍ ធនានូវសន្តិសុខសុវត្ថិភាព និងភាពសុខដុមរមនា 
នៅមូលដ្ឋាន ។  

សូមបញ្ជាក់ថា យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមា-
ជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ បានប្រព្រឹត្តទៅរយៈព្រល ១៤ថ្ង្រ 
ចាប់ពីថ្ង្រទី១០-២៣ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នោំ២០១៨។ គណៈកមា្មោធិការជាតិ 
រៀបចំការបោះឆ្នោត បានបញ្ជាក់ថា នៅអំឡុងព្រលនោះ មានត្រ 
គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជាបុ៉ណ្ណោះ ដ្រលបានធ្វើសកម្មភាព ឃោសនា 
បោះឆ្នោត ដោយឡ្រកគណបក្រសហ្វ៊ុនសុិនបុិច គណបក្រសយុវជន 
កម្ពុជា និងគណបក្រសខ្ម្រររួបរួមជាតិ មិនបានធ្វើសកម្មភាពឃោសនា 
បោះឆ្នោតឡើយ ៕

សម្ត្រចភក្តី សាយ ឈុំ អនុប្រធនគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធនក្រុមការងរថា្នោក់ជាតិចុះជួយរាជធនីភ្នំព្រញ បានអញ្ជើញជាអធិបតី
ក្នុងពិធីមិទ្ទីញបិទវគ្គ យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង សមាជិក ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤

សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីមិទ្ទីញបិទវគ្គយុទ្ធនាការ 

ឃោសនាបោះឆ្នោត ជេើសតាំងសមាជិកពេឹទ្្ធសភា នីតិកាលទី៤ នៅរាជធានីភ្នំពេញ
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ក្នុងដំណើរអញ្ជើញចុះបំព្រញប្រសកកម្មនៅភូមិភាគ

ទី ៨ រួមមានខ្រត្តកំពង់ធំ, ព្រះវិហារ, ស្ទឹងត្រង, រតនគិរី, 

មណ្ឌលគិរី និងខ្រត្តក្រច្រះ ចំនួន ៥ថ្ង្រ ពីថ្ង្រទី១៤ ដល់ 

ថ្ង្រទី១៨ ខ្រកុម្ភះ ឆ្នោំ២០១៨ នោះ នៅរសៀលថ្ង្រទី១៨ 

ខ្រកុម្ភះ ឆ្នោំ២០១៨ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល សមាជិក 

គណៈអចិន្ត្រយ៍គណៈកមា្មោធិការកណា្តាល គណបក្រស 
ប្រជាជនកម្ពុជា អនុប្រធនទី២ រដ្ឋសភា ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងថា្នោក់ដឹកនាំក្រុមការងរថា្នោក់កណា្តាលចុះជួយខ្រត្តក្រច្រះ បាន     

អញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំជាមួយគណៈអចិន្ត្រយ៍គណៈកមា្មោធិការគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា ខ្រត្តក្រច្រះ និងអស់លោកជាប្រធន 

គណបក្រសស្រុក-ក្រុង ក្នុងខ្រត្ត នៅសលប្រជុំស្នោក់ការគណបក្រសខ្រត្ត ដ្រលជាថ្ង្របញ្ចប់ប្រសកកម្ម ។

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល ក៍បានអញ្ជើញមានប្រសសន៍ផ្តល់អនុសសន៍ដឹកនាំ សម្រប់គណបក្រសខ្រត្តក្រច្រះគ្រប់ជាន់ថា្នោក់អនុវត្ត

បន្ត ស្របតាមផ្រនការណ៍រួមរបស់គណបក្រសថា្នោក់លើដ្រលបានដក់ចុះ ។

ថ្ង្រទី១៣ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នោំ២០១៨ សម្ត្រចពិជ័យស្រនា ទៀ បាញ់ 

សមាជកិគណៈអចនិ្ត្រយ ៍      គណៈកមា្មោធកិារកណា្តាលគណបក្រស 

ប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ

បានអញ្ជើញចូលរួមសម្ពោធអគារស្នោក់នៅរបស់និស្រសិតសលា

នាយទាហានសកម្មតា្មោតពង និងបញ្ចុះបឋមសិលាសងសង់ 

អគាររោងបាយរួម និងពិធីបិទវគ្គនាយទាហានសកម្មជំនាន់ទី១

៨នៅខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ។

 ថ្ង្រទី៣ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នោំ២០១៨ លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន          

សមាជិកាគណៈអចិន្ត្រយ៍គណៈកមា្មោធិការកណា្តាល គណបក្រស 

ប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្ដី រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងទំនាក់ទំនង

ជាមួយ រដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចបានអញ្ជើញជាអធិបតី

ក្នុងពិធីបុណ្រយឆ្លង សម្ភោធឧបដ្ឋានសលា (សលាបុណ្រយ) នៅ

តំបន់វប្របធម៌ប្រវត្តិសស្ត្រព្របាសក់ ស្ថិតនៅភូមិ បាសក់ 

ឃុំបាសក់ ស្រុកស្វាយជ្រំ ខ្រត្តស្វាយរៀង។

ថ្ង្រទី ២៣ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នោំ ២០១៨ ឯកឧត្តម នែ ប៉ែណា             

សមាជិកគណៈអចិន្ត្រយ៍ គណៈកមា្មោធិការកណា្តាលគណបក្រស

ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធនក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមណ្ឌលភូមិភាគ

ទី៥ និងជាអនុប្រធនទី១ ព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុង

ពិធីសំណ្រះណាលជាមួយសមាជិកក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ សង្កាត់ ក្នុងពិធី

បិទយុទ្ធនាការន្រការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមជិក

ព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី៤ នៅ ទីស្នោក់ការគណបក្រសខ្រត្តកំពត។
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ថ្ង្រទី១១ ខ្រ កុម្ភៈ ឆ្នោំ២០១៨ ឯកឧត្តម កែ គឹមយ៉ាន សមាជិកគណៈ
អចិន្ត្រយ៍គណៈកមា្មោធិការកណា្តាល គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយក 
រដ្ឋមន្រ្តី និងជាប្រធនក្រុមការងរថា្នោក់កណា្តាល ចុះជួយខ្រត្តបនា្ទាយ-
មានជ័យ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលន្រការធ្វើបច្ចុប្របន្នភាព  
សមាជិកគណបក្រស សៀវភៅគ្រួសរបក្រស ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត និងប្រកាស
ស្រចក្ដីសម្រចបង្កើតក្រុមការងរមួយចំនួន។ ឯកឧត្តមបានណ្រនាំដល់
ក្រុមការងរទាំងអស់ ប្រសិនបើជួបការលំបាកអ្វីមួយក្នុងការងរធ្វើសៀវភៅ

ថ្ង្រទី៥ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នោំ២០១៨ ឯកឧត្ដម អ៊ុក រ៉ាប៊ុន សមាជិកគណៈ   

អចិន្ត្រយ៍គណៈកមា្មោធិការ កណា្តាលគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួង 

អភិវឌ្រឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញពិនិត្រយការដ្ឋានស្ថាបនាផ្លូវប្រតុង១ខ្រស្រតភា្ជាប់

ពីឃុំបឹងព្រួល ឃុំពាមជីលាំង ឃុំកំពង់ទ្រស និងឃុំ ព្រកអាជី ស្ថិតនៅ 

ក្នុងស្រុកត្របូងឃ្មុំ និងស្រុកក្រូចឆ្មោរខ្រត្តត្របូងឃ្មុំប្រមាណ ២៥គីឡូម៉្រត្រ           

ដ្រលជាគម្រងក្រលម្អផ្លូវជនបទរបស់ក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទ។

នៅថ្ង្រទី០១ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នោំ២០១៨ ឯកឧត្តម ទែព ងន សមាជិកគណៈ

អចិន្ត្រយ៍គណៈកមា្មោធិការកណា្តាល អនុប្រធនទី២ព្រឹទ្ធសភាបានអញ្ជើញ

ចុះជួបសំណ្រះសំណាលជាមួយក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ-សង្កាត់ ទូទាំង ១១ស្រុក-

ក្រុង ក្នុងខ្រត្តកណា្តាល សរុបចំនួន៨៥៨នាក់ ក្នុងគោលបំណងសកសួរ  

សុខទុក្ខ និងផ្តល់អនុសសន៍មួយចំនួនដើម្របីបង្កើនសមត្ថភាពការងរបម្រើ

ស្រវាសធរណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានឲ្រយកាន់ត្រប្រសើរឡើង

ថ្រមទៀត ។

ថ្ង្រទី១១ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នោំ២០១៨ ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ សមាជិក  

គណៈអចិន្ត្រយ៍គណៈកមា្មោធិការកណា្តាល គណបក្រសប្រជាជន កម្ពុជា 

និងលោកជំទាវ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបញ្ចុះខណ្ឌសីមា  

ព្រះវិហារវត្តគោកស្រុក ស្ថិតក្នុងឃុំតាំងក្រសៅ ស្រុកប្រសទសំបូរ 

ខ្រត្តកំពង់ធំ ។

ថ្ង្រទី១៤ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នោំ២០១៨  ឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្រនីយ ៍មាស សុភា សមា-

ជិកគណៈអចិន្ត្រយ៍គណៈកមា្មោធិការកណា្តាលគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា អគ្គម្រ 

បញ្ជាការរងកងយោធពលខ្រមរភូមិន្ទ ម្របញ្ជាការកងទ័ពជើងគោក បានដឹកនាំ        

ប្រតិភូកងទ័ពជើងគោកព្រមទាំងនាយទាហានគ្រប់បណា្តាកងឯកភាពចំណុះយោធ

ភូមិភាគទី៥ ចុះធ្វើទស្រសនកិច្ចសិក្រសាស្តីពីការកសងពង្រឹងអង្គភាពរឹងមាំលើគ្រប់ 

វិស័យនៅកងការពារព្រំដ្រនល្រខ៥០១ យោធភូមិ ភាគទី៥ ដ្រលឈរជើងការពារ

បនា្ទាត់ព្រំដ្រនកម្ពុជា ថ្រ នៅឃុំថ្មដ ស្រុក វាលវ្រង ខ្រត្តពោធិសត់។

គ្រួសរបក្រសន្រះ សូមរាយការណ៍ជូនក្រុមការងរចុះជួយភូមិ ឃុំសង្កាត់ ដើម្របីជួយដោះស្រយជូនសមាជិក សមាជិកាឲ្រយបាន 
ទាន់ព្រល។
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ថ្ង្រទី ៤ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នោំ២០១៨ ឯកឧត្តម លឹម គានហោ សមាជិកគណៈ 

កមា្មោធិការកណា្តាលគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធនទឹក 

និងឧតុនិយម បានអញ្ជើញចុះពិនិត្រយការដ្ឋានអនុវត្តគម្រងសងសង់ឡើង

វិញ ប្រព័ន្ធធរាសស្ត្រ ដំណាក់ឈើក្រំ ស្ថិតក្នុងខ្រត្តពោធិ៍សត់។ គម្រង 

ន្រះ នឹងផ្តល់ទឹកសម្រប់ផ្គត់ផ្គង់ឱ្រយការងរបង្កបង្កើនផលស្រូវរបស់ប្រជា 

កសិករប្រមាណ ១៦.១០០ ហិកតា នៅ ក្នុងស្រុកភ្នំក្រវាញ និងស្រុកបាកាន ។

ថ្ង្រទី១៤ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នោំ២០១៨ ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា សមាជិកគណៈក

មា្មោធិការកណា្តាលគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា ទ្រសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង 

រៀបចំដ្រនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់  បានអញ្ជើញផ្តល់ផ្ទះចំនួន ២០០ ខ្នង 

និងដីបង្កបង្កើនផល ដ្រលជាអំណយដ៏ថ្ល្រថា្លារបស់សម្ដ្រចត្រជោនាយក 

រដ្ឋមន្រ្ដី និងសម្ដ្រចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ជូនគ្រួសរយោធិន និងនគរបាល 

គ្រួសរអតីត យុទ្ធជន ពលី ពិការ មរណៈនៅភូមិជីកដី ឃុំអណ្តូងត្រប្រក

ស្រុករមាសហ្រកខ្រត្តស្វាយរៀង។

ថ្ង្រទី១៧ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នោំ២០១៨ ឯកឧត្តម វែង សាខុន សមាជិកគណៈ

កមា្មោធិការកណា្តាលគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម 

រុកា្ខាប្រមាញ់និងន្រសទ ប្រធនក្រុមការងរថា្នោក់កណា្តាលចុះជួយស្រុក និង

លោកជំទាវបានអញ្ជើញចូលរួមសម្ពោធសមិទ្ធិនានា ក្នុងវត្តគិរីសលវ័ន 

(វត្តថ្មី) ឃុំទ្រន ស្រុកកំពង់សៀម ខ្រត្តកំពង់ចាម។

ថ្ង្រទី១២ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នោំ២០១៨ លោកជំទាវ បាន សែីមុំ សមាជិកាគណៈ

កមា្មោធិការកណា្តាលគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា អ្នកតំណាងរាស្រ្តមណ្ឌល 

ប៉្រលិន បានអញ្ជើញជួបសំណ្រះសំណាល សួរសុខ និងនាំយកសម្លៀក 

បំពាក់អាវរងរផ្តល់ជូនពុកម៉្រ បងប្អូន កូនក្មួយប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជនបទ 

តំបន់ដច់ស្រយា៉ាល ក្នុងឃុំស្ទឹងកាច់ ឃុំអូរអណ្តូង ស្រុកសលាក្រ 

ខ្រត្តប៉្រលិន សរុបចំនួនប្រមាណ ៦០០នាក់។

ថ្ង្រទី១២ ខ្រកុម្ភៈ ឯកឧត្តម សុខ លូ សមាជិកគណៈកមា្មោធិការ 

កណា្តាលគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលន្រគណៈអភិបាលខ្រត្ត

កំពង់ធំបានយកអំណយអង្ករជំនួយសង្គា្រះបនា្ទាន់ របស់សធរណ- 

រដ្ឋកូរ៉្រចំនួន ១០តោន ច្រកជូនដល់បងប្អូនកសិកររងគ្រះធម្មជាតិ

នាព្រលកន្លងទៅចំនួន ២៥០គ្រួសរ ស្ថិតក្នុងឃុំងន ស្រុកសណា្តាន់ 

ខ្រត្តកំពង់ធំ។
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ថ្ង្រទី២៤ ខ្រមករា ឆ្នោំ២០១៨ លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន            
សមាជិកាគណៈអចិន្ត្រយ៍គណៈកមា្មោធិការកណា្តាល បានដឹក
នាំគណៈប្រតិភូសមាជិកក្រុមការងរយុវជនគណបក្រស ថា្នោក់ 
កណា្តាល អញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីជួបសំណ្រះសំណាល 
និងបញ្ចូលសមាជិកគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា ដល់មន្ត្រីទូត 

ថ្ង្រទី២៨ ខ្រមករា ឆ្នោំ២០១៨ ឯកឧត្តម កែ ប៊ុនខៀង             
ប្រធនក្រុមការងរយុវជនគណបក្រសថា្នោក់កណា្តាល        ឯកឧត្តម 
គង់ បូរ៉ា សមាជិកក្រុមការងរយុវជនគណបក្រសថា្នោក់កណា្តាល 
និងក្រុមការងរយុវជនគណបក្រសខ្រត្តចុះជួយស្រុកពួក ដឹកនាំ 
ដោយឯកឧត្តម ឈឹម មា៉ា បានចូលរួមក្នុងពិធីបើកវគ្គពង្រឹង  

ថ្ង្រទី ២៧ ខ្រ មករា ឆ្នោំ ២០១៨ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា 
ប្រធនគណ:កមា្មោធិការគណបក្រសខ្រត្ត និងជាសមាជិកក្រុម  
ការងរយុវជនគណបក្រសថា្នោក់កណា្តាល បានអញ្ជើញជាអធិបតី    
ក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបរបាយការណ៍សកម្មភាពឆ្នោំ ២០១៧ និង 
ទិសដៅការងរឆ្នោំ២០១៨ របស់ក្រុមការងរយុវជនគណបក្រសខ្រត្ត 

សកម្មជនយុវជនគណបក្រស និងពលករខ្ម្ររដ្រលកំពុងធ្វើការនៅបណា្តាខ្រត្តនានាក្នុងប្រទ្រសថ្រប្រមាណជិត ១០០នាក់។

 ថ្ង្រទី២ ខ្រ កុម្ភៈ ឆ្នោំ ២០១៨ ក្រុមសកម្មជនយុវជនគណបក្រស
ស្ថាប័នជុំវិញគណៈកមា្មោធិការកណា្តាល បានរៀបចំពិធីជួបជុំ           
សំណ្រះសំណាលជាមួយយុវជនគណបក្រសស្ថាប័នជុំវិញគណៈ
កមា្មោធិការកណា្តាល ដើម្របីស្វ្រងយល់អំពីសភាពការណ៍ជាតិ 
អន្តរជាតិ និងការបោះឆ្នោត ក្រមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ម៉ម សារិន 
ប្រធនខុទ្ទកាល័យគណៈកមា្មោធិការកណា្តាល ឯកឧត្តម កែ 

សមត្ថភាពយុវជនគណបក្រស ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្រសាឃុំទូទាំងខ្រត្តសៀមរាប និងក្រុមការងរយុវជនគណបក្រសខ្រត្ត-ស្រុក នៅស្នោក់ 
គណបក្រសស្រុកពួក ក្រមប្រធន “បទតួនាទីយុវជនក្នុងក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ” ដ្រលមានអ្នកចូលរួមចំនួន ២០៥នាក់ ស្រី៤៤នាក់។ 

ថ្ង្រទី២៣ ខ្រមករា ឆ្នោំ២០១៨ ន្រះនៅទីស្នោក់ការគណបក្រសខ្រត្ត      
បានរៀបចកំចិ្ចប្រជុផំ្រសព្វផ្រសាយណ្រនា ំ         អពំកីារ អនវុត្តនគ៍ោលការណ ៍
ការងរចាត់តាំង កសងបក្រស ក្រមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម សោម 
សឿន សមាជិកគណៈកមា្មោធិការកណា្តាល ប្រធនគណៈចាត់តាំង  
គណៈកមា្មោធិការកណា្តាលគណបក្រស ឯកឧត្ដម កែន សត្ថា សមាជិក 
គណៈកមា្មោធិការកណា្តាល និងជាប្រធនគណៈកមា្មោធិការគណបក្រស 

ខ្រត្តក្រប ឯកឧត្ដម សំ សារីន ឯកឧត្ដម មុឹង វណា្ណា សមាជិកគណ:កមា្មោធិការ កណា្តាលគណបក្រស និងមានការអញ្ជើញចូលរួមពី សមាជិក សមាជិកា 
អចិន្ត្រយ៍គណបក្រសខ្រត្ត គណៈកមា្មោធិការគណបក្រស ក្រុង-ស្រុក ឃុំ-សង្កាត់ ប្រធន អនុប្រធនភូមិ ប្រធនសខាបក្រសភូមិ សរុបចំនួន២១០នាក់ ៕

ថ្ង្រទី១០ ខ្រកុម្ភៈឆ្នោំ២០១៨ កិច្ចប្រជុំផ្រសព្វផ្រសាយខ្លឹមសរមហាន្និបាត
វិសមញ្ញតំណាងទូទាំងប្រទ្រសរបស់គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា ជូន 
ដល់ក្រុមសកម្មជនយុវជនស្រុកចំការលើចំនួន ៤៣៣នាក់ ក្រម 
អធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉ានិត ប្រធនក្រុមការងរថា្នោក់
កណា្តាលចុះជួយស្រុកចំការលើ ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ សមាជិកក្រុម
ការងរយុវជនគណបក្រសថា្នោក់កណា្តាល៕

ដោយមានការចូលរួមពីក្រុមការងរយុវជនគណបក្រសខ្រត្ត ប្រធន អនុប្រធន ក្រុមការងរយុវជនក្រុង ស្រុក ក្រុមសកម្មជនតាមមន្ទីរវិស័យ ។

ប៊ុនខៀង ប្រធនក្រុមការងរយុវជនគណបក្រសថា្នោក់កណា្តាល។
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ក្រុមសកម្មជនយុវជនគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្រសា ក.៧៧ រៀបចំ   
បាឋកថាផ្រសព្វផ្រសាយស្វ្រងយល់ពីឧបាយកលបដិវត្ដពណ៌ និង  
មហិច្ឆតាផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្របាប់ ជូនក្រុមសកម្មជន 
យុវជន ក.៧៧ ដើម្របីឱ្រយយុវជនយល់ដឹងអោយបានកាន់ត្រច្របាស់
អំពីស្ថានការណ៍ជាក់ស្ដ្រងក្នុងសង្គមនាព្រលបច្ចុប្របន្ន ក្រម 
អធិបតីភាព ឯកឧត្តម មាន ចាន់យដា សមាជិកក្រុមការងរ

ថ្ង្រទី១១ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នោំ២០១៨ ក្រុមគ្រូឧទ្ទ្រសន្រក្រុមការងរ
យុវជនគណបក្រសថា្នោក់កណា្តាល បានសហការជាមួយក្រុមការងរ
យុវជនគណបក្រសខ្រត្តបាត់ដំបង បានចុះបណ្តុះបណា្តាលវគ្គអប់រំ
នយោបាយ ដល់សកម្មជនយុវជនគណបក្រសឃុំទាំង ៦ ន្រស្រុក 
សំពៅលូន និងឃុំទាំង ៥ ន្រស្រុកភ្នំព្រឹក សរុបចំនួន ១៥០នាក់ 
នៅទីស្នោក់ការគណបក្រសស្រុកភ្នំព្រឹក និងស្រុកសំពៅលូន។

នៅថ្ង្រអាទិត្រយ ទី០៤ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នោំ២០១៨ ឯកឧត្ដម            
វ៉ា ថន សមាជិកក្រុមការងរយុវជនគណបក្រសថា្នោក់កណា្តាល 
និងជាប្រធនក្រុមការងរយុវជនគណបក្រសខ្រត្ត បាន 
អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធី ជួបសំណ្រះសំណាលជាមួយ
ក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ ព្រកប្រសព្វ។

ក្រុមការងរយុវជនគណបក្រស ខ្រត្តកំពត បានបើកកិច្ចប្រជុំបូក
សរុបការងរប្រចាំឆ្នោំ២០១៧ និងលើកទិសដៅបន្តសម្រប់ 
ឆ្នោំ២០១៨ ក្រមអធិបតីភាពឯកឧត្តម នែ គង់ សមាជិក 
គណៈកមា្មោធិការកណា្តាល អភិបាលរងន្រគណៈអភិបាល ខ្រត្ត 
កំពត ឯ.ឧ ចាន់ សុភា សមាជិកក្រុមការងរថា្នោក់កណា្តាលចុះ 
ជួយខ្រត្តកំពត ឯ.ឧ ភុន សារពែជែ សមាជិកក្រុមការងរយុវជន

ថ្ង្រទី១១ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នោំ២០១៨ ឯកឧត្តម សែី សុភ័ក្ត សមាជិក

ក្រុមការងរយុវជនគណបក្រសថា្នោក់កណា្តាល និងជាប្រធនក្រុម

ការងរយុវជនគណបក្រសខ្រត្ត រួមជាមួយនឹងស.ស.យ.កខ្រត្ត 

កំពង់ចាម បានដឹកនាំធ្វើការប្រជុំគណៈកមា្មោធិការ        ស.ស.យ.ក 

និងក្រុមការងរយុវជនគណបក្រសខ្រត្ត ។

ថ្ង្រទី៦ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នោំ២០១៨ ពិធីផ្រសព្វផ្រសាយកម្មវិធីនយោបាយ
ការពារ កសងមាតុភូមិ ២០១៨-២០២៣ និងស្រចក្តីសម្រច      
ចិត្តមហាសន្និបាទវិសមញ្ញតំណាងទូទាំងប្រទ្រស  ជូនដល់ 
សកម្មជនយុវជន - សមាជិកបក្រសមន្ទីរជុំវិញខ្រត្ត ចំនួន ២វគ្គ   
សរុប ៨៥៣នាក់ ស្រី ២៨០នាក់ នាទីស្នោក់ការគណបក្រសខ្រត្ត 
កំពង់ឆ្នោំង ។

យុវជនគណបក្រសថា្នោក់កណា្តាល និងជាប្រធនក្រុមសកម្មជនយុវជន ក.៧៧ ឯកឧត្តម ជុំ កុសល អនុប្រធនក្រុមសកម្មជនយុវជន ក.៧៧ ។

ថា្នោក់កណា្តាល និងជាប្រធនក្រុមការងរយុវជនខ្រត្តកំពត នាព្រឹកថ្ង្រអាទិត្រយ ទី២៨ ខ្រមករា ឆ្នោំ២០១៨ នៅស្នោក់ការ គណបក្រសប្រជាជន 
កម្ពុជា ខ្រត្តកំពត ។
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សមិទ្ធផលសំខាន់ៗមួយចំនួននៃវិស័យសៃដ្ឋកិច្ច

ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជា ជាមួយបណ្តាបៃទៃសមួយចំនួន ៈ
 ក្រុមប្រឹក្រសាអភិវឌ្រឍន៍កម្ពុជា (CDC) បានបញ្ជាក់ថា គិតមកត្រឹម 

ឆ្នោំ២០១៧ តាមរយៈ CDC កម្ពុជាបានទទួលស្វាគមន៍ និងចុះបញ្ជី
គម្រងវិនិយោគមានលក្ខណៈសម្របត្តិគ្រប់គ្រន់របស់ជប៉ុន ចំនួន 
១៣០គម្រង ក្នុងទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណ១.៦ប៊ីលានដុលា្លារ
អាម្ររិក។ បើគិតត្រឹមត្រក្នុងឆ្នោំ២០១៧ កន្លងទៅន្រះ មាន គម្រង       
វិនិយោគជប៉ុនចំនួន៩ មានទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណ៦៣លាន 
ដុលា្លារអាម្ររិក ក្នុងនោះ មានគម្រងវិនិយោគចំនួន៨      បានបោះ
ទីតាំងក្នុងតំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រស ដ្រលមានទុនវិនិយោគប្រមាណ 
៥៩លានដុលា្លារអាម្ររិក។ 
 ក្នុងឆ្នោំ២០១៧   កន្លងមកន្រះ   កម្ពុជាបាននាំទំនិញទៅកាន់ 

សហរដ្ឋអាម្ររិក ក្នុងទំហំទឹកប្រក់សរុប ៣.០៦៤លានដុលា្លារ 
អាម្ររិក កើនឡើង ៨,៨៨% បើធៀបនឹងឆ្នោំ២០១៦ ដ្រលមាន 
ចំនួនទឹកប្រក់ ២.៨១៤លានដុលា្លារអាម្ររិក។ ទំនិញដ្រលនាំច្រញ
ពីកម្ពុជាទៅទីផ្រសារអាម្ររិកភាគច្រើន ជាផលិតផលវាយនភណ្ឌ 
កាត់ដ្ររ និងស្រប្រកជើង និងកាបូបយួរអ្នកដំណើរជាដើម។ រីឯទំហំ
ន្រការនាំចូលទំនិញពីអាម្ររិកមកកម្ពុជាក្នុងឆ្នោំ២០១៧ វិញ មាន 
ទំហំទឹកប្រក់ប្រមាណ ៤០០លានដុលា្លារអាម្ររិក កើនឡើង ១១% 
បើធៀបនឹងឆ្នោំ២០១៦ ដ្រលមានទំហំទឹកប្រក់ចំនួន ៣៦០លាន 
ដុលា្លារអាម្ររិក ។ ទំនិញសំខាន់ៗដ្រលកម្ពុជានាំចូលពីសហរដ្ឋ 
អាម្ររិកមានដូចជា គ្រឿងអ្រឡិចត្រូនិក យានយន្ត គ្រឿងចក្រ 
ឱសថ និងបរិកា្ខារព្រទ្រយ។  សហរដ្ឋអាម្ររិក គឺជាទីផ្រសារធំបំផុតលំដប់
ទី២សម្រប់កម្ពុជាបនា្ទាប់ពីទីផ្រសារ សហគមន៍អឺរ៉ុប ក្នុងនោះសហរដ្ឋ
អាម្ររិកបានស្រូបយកក្នុងរង្វង់ពី ២០ ទៅ៣០% ន្រទំនិញសរុប 
ដ្រលបាននាំច្រញពីកម្ពុជា។
  គិតមកដល់ឆ្នោំ ២០១៧ ប្រទ្រសកូរ៉្រមានគម្រងវិនិយោគ

នៅកម្ពុជាចំនួន២០៨ គម្រង និងមានទុនវិនិយោគប្រមាណ ៤,៧ 
ប៊ីលានដុលា្លារ ឈរនៅលំដប់ល្រខរៀងទី៥ ក្នុងចំណមវិនិយោគ
ទុនបរទ្រសផ្រស្រងៗដ្រលមកកម្ពុជា ។ នៅឆ្នោំ២០១៧ អ្នកវិនិយោគ
សធរណរដ្ឋកូរ៉្របានបោះទុនវិនិយោគដល់ទៅ២០២ លានដុលា្លារ 
អាម្ររិច ច្រើនជាងព្រលណាៗទាំងអស់ក្នុងរយៈព្រល ៥ឆ្នោំចុង 
ក្រយន្រះ ។

ចំណូលពន្ធ-អាករ ៈ
 ខ្រមករា ឆ្នោំ២០១៨ ចំណូលពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភ្រទ ដ្រល 

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដរប្រមូលបាន (តាមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ 
ចំណូលអនឡាញ-Online) មានចំនួន ៦៧៦.៩២៥,២៤ លានរៀល 
(ប្រមាណជា ១៦៩,២៣លានដុលា្លារអាម្ររិក) ស្មើនឹង១០៥,៥៨% 
ន្រផ្រនការប្រចាំខ្រមករា ឆ្នោំ២០១៨ ដ្រលកំណត់ដោយច្របាប់។ 
បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈព្រលដូចគា្នោ ក្នុងឆ្នោំ២០១៧ ឃើញថា 
ការប្រមូលចំណូលពន្ធ-អាករគ្រប់ ប្រភ្រទមានការកើនឡើងចំនួន 
៦២.០៤២,៥៦   លានរៀល (ប្រមាណ ១៥,៥១លានដុលា្លារ) 

ស្មើនឹង១០,៨១% ។
ការលក់ប័ណ្ណចូលទសៃសនារមណីយដ្ឋានអង្គរខៃមករា ៈ
គ្រឹះស្ថានអង្គរបានប្រកាសថា ក្នុងខ្រមករា ឆ្នោំ២០១៨ ចំនួន 

ភ្ញៀវទ្រសចរបរទ្រស ២៩៤.៨១៣នាក់បានទិញប័ណ្ណចូលទស្រសនា 
តំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរ និងទទួលបានចំណូលសរុប ១៣.៤៧៩.
៦៨៦ដុលា្លារអាម្ររិក។ចំនួនន្រះបានកើនឡើង ២,៧១% បើធៀប 
នឹងខ្រមករា ឆ្នោំ២០១៧ ។ គ្រឹះស្ថានអង្គរបានឧបត្ថម្ភមូលនិធិមន្ទីរ- 
ព្រទ្រយគន្ធបុបា្ផាក្នុងខ្រមករា ឆ្នោំ២០១៨ ន្រះ ចំនួន ៥៨៩.៦២៦ 
ដុលា្លារ។

គ្រឹះស្ថានអង្គរក៏បានប្រកាសថាកាលពីឆ្នោំ២០១៧ ទ្រសចរ 
បរទ្រសចំនួន ២.៤៥៧.០២៣ នាក់ បានទិញប័ណ្ណចូលទស្រសនា 
រមណីយដ្ឋានអង្គរ ដ្រលកើនឡើង ១១,៨២%ធៀបនឹងឆ្នោំ២០១៦ 
និងទទួលបានចំណូលចំនួន ១០៧.៩៧៦.៤៣៩ ដុលា្លារអាម្ររិក 
គឺកើនឡើង ៧២,៥៤%៕

ការនាំអង្ករចៃញក្នុងខៃមករា ៈ
សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានប្រកាសថា តាមទិន្នន័យនាំច្រញ

អង្ករពីល្រខាធិការដ្ឋានច្រកច្រញចូលត្រមួយ សម្រប់បំព្រញ 
ប្របបទនាំច្រញអង្ករ បានបង្ហាញថា ការនាំច្រញអង្ករទៅកាន់ទីផ្រសារ
អន្តរជាតិមានកំណើន ២៨,៣០% ក្នុងខ្រមករា ឆ្នោំ២០១៨ 
ធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគា្នោ កាលពីឆ្នោំ២០១៧។ ការនាំច្រញនៅក្នុង
ខ្រមករាឆ្នោំន្រះមានបរិមាណ ៦២.៦២៣ តោន ខណៈការនាំច្រញ
អង្ករកាលពីខ្រមករាឆ្នោំ២០១៧ មានបរិមាណ៤៨.៨២០ តោន។

ការបង្កបង្កើនផលសៃូវរដូវបៃំង ៈ
ការងរដំដុះស្រូវប្រំងឆ្នោំ២០១៧-២០១៨ គិតត្រឹមថ្ង្រទី១៥ 

ខ្រកមុ្ភៈ អនវុត្តបាន ៥៣៨. ៥១៣ហ.ត ស្មើប្រមាណជា ១២១,១៦% 
ន្រផ្រនការ៤៤៤.៤៥៣ហ.ត។ ក្រសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយម 
បានអះអាងថា ទឹកសម្រប់ការងរបង្កបង្កើនផលស្រូវប្រំងលើក
ទី២ ក្នុងឆ្នោំន្រះអាចធ្វើបានប្រមាណ ២០០.០០០ហ.តទៀត បនា្ទាប់ 
ពីបញ្ចប់ការងរប្រមូលផលស្រូវប្រំងលើកទី១ ដ្រលអនុវត្តបាន 
ដល់ជាង៥ ស្រនហិកតា។

គិតមកដល់ត្រឹមថ្ង្រទី១៥ ខ្រកុម្ភៈ ការងរដំដុះស្រូវប្រំង 
លើកទី១  មិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយ ទ្រត្រការងរប្រមូលផលបាន
ធ្វើរួចនៅលើផ្ទ្រដីប្រមាណ ១៥៩.៤០៧ហ.ត    ស្មើប្រមាណជា 
២៩,៦០ % ។

ការនាំចៃញកៅស៊ូ ៈ
ក្នុងខ្រមករា ឆ្នោំ២០១៨ ន្រះ កម្ពុជាបាននាំច្រញជ័រកៅស៊ូ 

បានប្រមាណ ១៨,៧៨៣តោន កើត៣២% ដ្រលមានទឹកប្រក់ 
សរុបជាង២៧លានដុលា្លារអាម្ររិក។ បច្ចុប្របន្នកម្ពុជាមានផ្ទ្រដីកៅ
ស៊ូសរុបចំនួន ៤៣៦,៣៤០ហិកតា ដ្រលក្នុងនោះផ្ទ្រដីចៀរជ័រមាន 
ចំនួន ១៧០២៣០ហិកតា ស្មើនឹង ៣៩% និងផ្ទ្រដីថ្រទាំមានចំនួន 
២៦៦១០៩ហិកតា ស្មើនឹង៦១% ៕
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សន្ទុះរីកចម្រើនន្រវិស័យអាកាសចរស៊ីវិល 

ក្នុងគោលនយោបាយបើកចំហជើងម្រឃ

វិស័យអាកាសចរ ជាឧស្រសាហកម្មដ្រលកំពុងរីកលូតលាស់យា៉ាង
ឆប់រហ័សនៅក្នុងពិភពលោក និងតំបន់ និងត្រូវបានចាត់ទុកថា 
ជាកតា្តាយុទ្ធសស្ត្រន្រផលិតកម្ម និងជាស្នូលន្រដំណើរការអភិវឌ្រឍ
ស្រដ្ឋកិច្ចសង្គម និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ដោយសរត្រតួនាទី
ទ្វ្រគុណរបស់ខ្លួនគឺ ទី១-ជាស្រវាកម្មពាណិជ្ជកម្ម និងទី២-ជាយាន
សម្រប់កិច្ចការពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងវិស័យស្រវាកម្មផ្រស្រងៗទៀត ។ 
វិស័យដឹកជញ្ជូនផ្លូវអាកាសដ្រលមានប្រសិទ្ធភាព មិនត្រឹមត្រជួយ
សម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនអ្នកធ្វើដំណើរ និងទំនិញក្នុងរយៈព្រលដ៏
ខ្លីប៉ុណ្ណោះទ្រ ប៉ុន្ត្រវិស័យន្រះក៏បានជួយដោយផ្ទាល់ដល់ការបង្កើន
សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មទ្រសចរណ៍ បង្កើនចំណូលជាតិ និងលើក 
កម្ពស់ទំនាក់ទំនងសង្គម ព្រមទាំងផ្តល់នូវផលប្រយោជន៍ដទ្រទៀត
សម្រប់ប្រទ្រសជាតិផងដ្ររ ។ ចំណ្រកវិស័យអាកាសចរសុីវិលនៅ
ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងវិញ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រម
ការដឹកនាំ របស់សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន ស្រន បានដក់ច្រញនូវគោល
នយោបាយបើកចំហជើងម្រឃ ដ្រលជាលទ្ធផលបានធ្វើឲ្រយវិស័យ
មួយន្រះមានការរីកចម្រើនទៅមុខយា៉ាងខា្លាំង ហើយបាននឹងកំពុង
ប្រកា្លាយប្រទ្រសកម្ពុជាឲ្រយទៅជាមជ្រឈមណ្ឌលអាកាសចរណ៍ និង
ទ្រសចរណ៍មួយដ្រលមានភាពទាក់ទាញទាំងក្នុងតំបន់ និងពិភព 
លោក ។

នៅក្នុងសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងរ អាកាសចរណ៍ សុីវិល 
ឆ្នោំ២០១៣-២០១៧ និងលើកទិសដៅ ការងរសម្រប់ឆ្នោំ២០១៨-
២០២៣កន្លងទៅន្រះ ឯកឧត្តម ម៉ា ហាវណា្ណាល់ រដ្ឋល្រខាធិការ 
ន្ររដ្ឋល្រខាធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍សុីវិលបានមានប្រសសន៍ថា 
រដ្ឋល្រខាធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍សុីវិលបានដក់ច្រញយុទ្ធសស្ត្រ 
ផ្រនការសកម្មភាព និងទិសដៅការងរអាទិភាពសម្រប់ឲ្រយគ្រប់ 
អង្គភាពក្រមឱវាទបន្តអនុវត្តដើម្របីសម្រចបាននូវទស្រសនៈវិស័យ
ដ្រលបានដក់ច្រញគឺ «អភិវឌ្រឍន៍ប្រព័ន្ធអាកាសចរណ៍សុីវិល ដ្រល 
មានសុវត្ថិភាព សន្តិសុខល្អប្រសើរ និងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ដើម្របីធ្វើ    

ជាកាតាលីករដ៏សំខាន់សម្រប់ការរីកលូតលាស់ន្រស្រដ្ឋកិច្ច និង 
ស្រវាកម្មប្រទ្រសជាតិ ដោយរួមជាមួយនឹងគោលបំណងលើក 
កម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការប្រកួតប្រជ្រងនៅក្នុងវិស័យ 
អាកាសចរណ៍ន្រះ» ។ ផ្តើមច្រញពីន្រះ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ 
ទាំង៣ (រាជធនីភ្នំព្រញ, ខ្រត្តសៀមរាប និងខ្រត្តព្រះសីហនុ) ត្រូវ
បានធ្វើឲ្រយមានការប្រប្រួលជាវិជ្ជមានទាំងរូបភាព និងសមត្ថភាព 
ដោយមានការពង្រីកស្ថានីយ៍អ្នកដំណើរ ចំណតអាកាសយាន      
(អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំព្រញពង្រីកបានចំនួន ៦ចំណត និង
អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបពង្រីកបាន ៥ចំណត) ។ 
សម្រប់អាកាសយានដ្ឋានទាំង ២ន្រះ អាចទទួលអ្នកដំណើរបាន 
ដល់ ១០លាននាក់ ជាការឆ្លើយតបបានទៅនឹងតម្រូវការកំណើន      
អ្នកដំណើរអន្តរជាតិតាមផ្លូវអាកាសយា៉ាងឆប់រហ័ស នៅក្នុង 
ប្រទ្រសកម្ពុជា ។ រដ្ឋល្រខាធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍សុីវិលក៏បាន 
អភិវឌ្រឍហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាកាសយានដ្ឋានក្នុងស្រុកផងដ្ររ ដោយ 
ប្រើប្រស់ថវិកាជាតិ ដ្រលទទួលបានពីការវិភាជផ្ទាល់ពីក្រសួង 
ស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងគោលដៅបម្រើស្រវាកម្មអាកាសចរណ៍
ជូនដល់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ក្នុងស្រុក និងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ
ណ៍អន្តរជាតិនានា ។ មកដល់ដើមឆ្នោំ ២០១៨ន្រះ នៅក្នុងប្រទ្រស
កម្ពុជាមានអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ៣ កំពុងដំណើរការរួមមាន 
អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំព្រញ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ 
សៀមរាប និងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខ្រត្តព្រះសីហនុ ។ អាកាស
យានដ្ឋានខ្រត្តកោះកុងត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាល ផ្តល់សម្របទានឲ្រយ 
ក្រុមហ៊ុនឯកជនធ្វើការវិនិយោគ ដើម្របីបម្រើដល់វិស័យទ្រសចរណ៍
នៅតំបន់អ្រកូទ្រសចរណ៍នោះ ។ ចំណ្រកអាកាសយានដ្ឋាន 
មណ្ឌលគិរី អាកាសយានដ្ឋានរតនគិរី អាកាសយានដ្ឋានខ្រត្ត 
ព្រះវិហារ និងអាកាសយានដ្ឋានខ្រត្តក្រច្រះ រាជរដ្ឋាភិបាលបាន       
ប្រគល់ជូនអាជា្ញាធរខ្រត្តជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងឆ្នោំ២០១៦ ។ តាមរយៈ
គម្រងវិនិយោគសធរណៈ៣ឆ្នោំរំកិល រដ្ឋល្រខាធិការដ្ឋានអាកាស
ចរណ៍សុីវិលបានរៀបចំ និងដក់ស្នើសុំគម្រងអាទិភាពជូនរាជ- 
រដ្ឋាភិបាលជារៀងរាល់ឆ្នោំក្នុងនោះមាន គម្រងការស្តារ និងក្រល
ម្អអាកាសយានដ្ឋានខ្រត្តស្ទឹងត្រង និងអាកាសយានដ្ឋានខ្រត្តបាត់- 
ដំបង ។ ឯកឧត្តម ម៉ា ហាវណា្ណាល់ បានលើកឡើងថា ក្នុង 
ឆ្នោំ២០១៨ន្រះ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិចំនួន ៣ទៀតនឹងត្រូវ
សងសង់ឡើងស្របតាមស្តង់ដរអន្តរជាតិនៅខ្រត្តកណា្តាល ខ្រត្ត 
សៀមរាប និងនៅខ្រត្តកោះកុង (តារាសគរ) តាមរយៈការចូលរួម
ភាពជាដ្រគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន។

បច្ចុប្របន្នន្រះ មានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ឯកជនក្នុងស្រុកចំនួន 
១០ ក្រុមហ៊ុន កំពុងប្រតិបត្តិការហោះហើរដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរ និង 
ទំនិញច្រញ-ចូលលើដំណាក់ផ្លូវហោះហើរក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ ។ 

វិស័យអាកាសចរបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់
វិស័យទ្រសចរណ៍នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
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សមិទ្ធផល ៥ឆ្នាំនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា

វិស័យឧស្រសាហកម្ម បាននិងកំពុងអភិវឌ្រឍក្នុងទិសដៅមួយដ្រល
មានការរីកចម្រើនជាបន្តបនា្ទាប់ រួមចំណ្រកធ្វើឲ្រយស្រដ្ឋកិច្ចជាតិ 
បន្តអភិវឌ្រឍ និងរក្រសាបានកំណើនក្នុងរង្វង់៧ % ក្នុងរយៈព្រលជិត១០
ឆ្នោំចុងក្រយន្រះ។ ដោយអនុវត្តតាមទិសដៅដូចបានកំណត់ក្នុង
ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយ យុទ្ធសស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាល 
ទី៣ និងគោលនយោបាយអភិវឌ្រឍន៍វិស័យឧស្រសាហកម្មកម្ពុជា ឆ្នោំ 
២០១៥-២០២៥ ក្នុងរយៈព្រល ៥ឆ្នោំ កន្លងទៅន្រះ វិស័យ                     
ឧស្រសាហកម្មកម្ពុជាបានសម្រចនូវសមិទ្ធ ផលសំខាន់ៗជាច្រើនគួរ
ឲ្រយកត់សមា្គាល់ ។

តាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងឧស្រសាហកម្ម និងសិប្របកម្មបាន 
ឲ្រយដឹងថា ចាប់តាំងពី ឆ្នោំ ២០១៣ ដល់ត្រីមាសទី២ ឆ្នោំ២០១៧ 
នៅប្រទ្រសកម្ពុជាមានរោងចក្រចំនួន ៧៦៤រោងចក្រ ត្រូវបាន 
ច្រញប្រកាសបង្កើត គឺមានការកើនឡើង ២៤៦រោងចក្រ ស្មើនឹង 
៤៧,៤៩% ធៀប នងឹអាណត្តមិនុ (២០០៨-២០១២) ដ្រលចុះបញ្ជ ី
បង្កើតបានត្រ ៥១៨ រោងចក្រ។ ដោយសរកំណើនន្រះ បានធ្វើ 
ឲ្រយចំនួនពលករកើតថ្មីមានចំនួន ៣៨៦.០១១នាក់ កើនឡើង 
៣៣.០៩៤នាក់ ស្មើនឹង ៩,៣៨% និងបានបង្កើនតម្ល្រសរុបបរិមា
ណផលិតផលនាំច្រញចំនួន ៣៧.១៦៦លានដុលា្លារ មានការកើន 
ឡើង ១៦,១៩៣លានដុលា្លារ ស្មើនឹង ៧៧,២១% ។ រោងចក្រ 
សរុបមានចំនួន ១.៦៣០រោងចក្រ មានពលករសរុបចំនួន ៩៤៥. 
៥៩៦នាក់ ធៀបទៅនឹងចំនួនរោងចក្រកាលពីឆ្នោំ២០១២ មាន 
៩០៧រោងចក្រគឺ កើនឡើងចំនួន ៨០% និងចំនួនពលករមាន 
៥៥៩.៥៨៥នាក់ កើនឡើង ៦៩% ។ តាមតួល្រខបានបង្ហាញថា 
ឧស្រសាហកម្មវិស័យកាត់ដ្ររ និងស្រប្រកជើង ជាឧស្រសាហកម្មនាំមុខ 
គ្រ មានរោងចក្រ សរុប១.១០២ រោងចក្រ មានចំនួនពលករ 
៨១៩.៧៦៥ នាក់។ បនា្ទាប់មកមាន ឧស្រសាហកម្មគីមី កៅស៊ូ និង 
បា្លាស្ទីក មានរោងចក្រចំនួន ១២០ រោងចក្រ និងឧស្រសាហកម្ម 

អាហារភ្រសជ្ជៈមាន ១២០ រោងចក្រ។ ក្រពីន្រះក៍មានប្រភ្រទ 
ឧស្រសាហកម្មថ្មីៗដ្រលមាន តម្ល្របន្ថ្រមខ្ពស់ប្រើប្រស់បច្ច្រកវិទ្រយា 
ទំនើបដូចជា ដំឡើងទោចក្រយាន  គ្រឿងបនា្លាស់យានយន្ត គ្រឿង 
បង្គុំអ្រឡិចត្រូនិច បរិកា្ខារអគ្គិសនី សមា្ភោរសំណង់ ។ល។ ដ្រល 
ឧស្រសាហកម្មប្រភ្រទន្រះ មួយចំនួនធំ ពុំធ្លាប់មានទ្រ កាលពី៥ឆ្នោំ 
មុន។

 ជាមួយគា្នោន្រះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដក់ដល់ការលើក
កម្ពស់បច្ច្រកទ្រស វិទ្រយាសស្ត្រ និងបច្ច្រកវិទ្រយា ជាតួនាទីស្នូល 
ក្នុងការអភិវឌ្រឍឧស្រសាហកម្ម តាមរយៈការបង្កើនចំណ្រះដឹង និង 
ការអនុវត្តជាក់ស្ត្រង ដើម្របីលើកកម្ពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជ្រង 
ជួយឲ្រយមាន កំណើនការងរ និងបង្កើតតម្ល្របន្ថ្រម ។ភាពចាំបាច់      
ក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្រឍវិទ្រយាសស្ត្រ និងបច្ច្រកវិទ្រយា ជាកមា្លាំងចលករ
សំខាន់សម្រប់គាំទ្រការអភិវឌ្រឍវិស័យស្រដ្ឋកិច្ច សង្គម ប្រកប           
ដោយចីរភាពព្រមទាំងជាចំណ្រកមិនអាចខ្វះបាន ក្នុងការកសង 
ខឿនឧស្រសាហកម្មជាតិ ជឿនលឿន។ ក្រសួងបានណ្រនាំអំពីការ 
ត្រួតពិនិត្រយលក្ខណៈបច្ច្រកទ្រស សុវត្ថិភាពឧស្រសាហកម្ម និងបាន 
ច្រញវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់លក្ខណៈបច្ច្រកទ្រស សុវត្ថិភាព ឧស្រសាហ-
កម្ម ចំនួន ៦.៨៦២វិញ្ញាបនបត្រ ដល់រោងចក្រ និងសិប្របកម្ម 
និងបានកសងផ្រនការម្រជាតិ ស្តីពីវិទ្រយាសស្ត្រ និងបច្ច្រកវិទ្រយា 
កម្ពុជា ឆ្នោំ២០១៤-២០២០ ព្រមទាំងសហការរៀបចំក្នុងក្របខណ្ឌ
អាស៊ាន នូវផ្រនការសកម្មភាព ផ្ន្រកវិទ្រយាសស្ត្រ និងបច្ច្រកវិទ្រយា 
សម្រប់អនុវត្តន៍ឆ្នោំ២០១៦-២០២៥។

ក្នុងគោលបំណងបង្កបរិយាកាសធុរកិច្ច និងវិនិយោគប្រកប 
ដោយតមា្លាភាព និងសមធម៌ ប្រកបដោយទំនុកចិត្តក្រមការចង្អុល
ដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើង ក្រសួងឧស្រសាហកម្ម និង 
សិប្របកម្ម បានពង្រឹង និងពង្រីកវិសលភាពការងរ កម្មសិទ្ធិ 
ឧស្រសាហកម្ម តាមរយៈការចូលជាសមាជិកអង្គការកម្មសិទ្ធិបញ្ញា 
ពិភពលោក ស្តីពីការប្រើប្រស់ប្រព័ន្ធស្វ្រងរក និងវាយតម្ល្រប្រកាស   
នីយបត្រតក្កកម្ម ចូលជាសមាជិកព្រញសិទ្ធិទី ១៥១ ន្រសន្ធិ- 
សញ្ញាសហប្រតិបត្តិការប្រកាស នីយបត្រតក្កកម្ម និងចូលជា 
សមាជិកទី៦៦ ន្រសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងហ្រសឺណ្រវ(ឆ្នោំ១៩៩៩) ន្រកិច្ច 
ព្រមព្រៀងទីក្រុង ហ្រច ទាក់ទងនឹងការចុះបញ្ជីគំនូរឧស្រសាហកម្ម 
អន្តរជាតិ។ ឆ្លើយតបទៅនឹងក្របខណ្ឌន្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរ
ជាតិក្នុងវិស័យកម្មសិទ្ធិឧស្រសាហកម្ម និងដើម្របីទាញយកអត្ថប្រយោជន៍
ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការន្រះមកអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចជាតិ ក្រសួងបាន    
រៀបចំធ្វើស្រចក្តីព្រងច្របាប់ស្តីពីវិសធនកម្ម ច្របាប់ស្តីពីប្រកាស 
នីយបត្រតក្កកម្ម វិញ្ញាបនបត្រ ម៉ូដ្រលមានអត្ថប្រយោជន៍ និងគំនូរ 
ឧស្រសាហកម្ម។ ប្រព័ន្ធទំនើបកម្ម។ កម្មសិទ្ធិឧស្រសាហកម្ម (Industrial 
Property Automation System-IPAS) ត្រូវបានបង្កើតឡើង 
ដើម្របីបង្កើនការចុះបញ្ជីបានលឿន និងបង្កភាពងយស្រួលក្នុងការ

រោងចក្រដំឡើងគ្រឿងបនា្លាស់យានយន្ត (ខ្រត្តកោះកុង)
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គ្រប់គ្រងទិន្នន័យប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្ម និងគំនូរឧស្រសាហកម្ម    
ព្រមទាំងជួយសម្រួលដល់ការស្រវជ្រវរកទិន្នន័យ ប្រកាសនីយ-
បត្រតក្កកម្ម  ម៉ូដ្រលមានអត្ថប្រយោជន៍ និងគំនូរឧស្រសាហកម្ម។ 
មកទល់ព្រលន្រះ ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មចំនួន ២៨ និងគំនូរ 
ឧស្រសាហកម្មចំនួន៣២៣ ត្រូវបានចុះបញ្ជី និងទទួលពាក្រយស្នើសុំ      
វិញ្ញាបនបត្រម៉ូដ្រលមានអត្ថប្រយោជន៍ចំនួនសរុប ៥០ ដ្រលជា 
សមិទ្ធផលថ្មីក្នុងវិស័យន្រះ។

ក្នុងរយៈព្រល ៥ឆ្នោំន្រះ ដ្ររក្រសួងបានយកចិត្តទុកដក់ដល់ 
ការលើកកម្ពស់គុណភាពផលិតផល និងស្រវា ដើម្របីធនាដល់ការ
ប្រកួតប្រជ្រងក្នុងទីផ្រសារប្រកបដោយសមធម៌។ ការងរវាយតម្ល្រ 
ទទួលស្គាល់ត្រូវបានយកចិត្តទុកដក់ និងពង្រឹង ដោយសម្រចនូវ
សមិទ្ធផលធំៗមួយចំនួនដ្រលមានពាក់ព័ន្ធនឹងជីវភាពរស់នៅ និង
សុខភាពរបស់ប្រជាជនទូទាំងប្រទ្រស ដូចជាបានពង្រឹងប្រព័ន្ធ 
ហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគុណភាពជាតិ តាមរយៈការពង្រឹងនូវសមត្ថភាព
អង្គភាពវាយតម្ល្រភាពអនុលោម និងមន្ទីរពិសធន៍លើគ្រប់វិស័យ 
នៅទូទាំងប្រទ្រស សំដៅធ្វើយា៉ាងណាពង្រឹងការអនុវត្តតាមគោល-
ការណ៍ស្តង់ដអន្តរជាតិកំណត់ ដើម្របីធនាបាននូវគុណភាពផលិត
ផលក្នុងការផលិតឲ្រយមានគុណភាពល្អ សុវត្ថិភាព និងផសុខភាព 
ដល់អ្នកប្រើប្រស់ ព្រមទាំងជួយគាំទ្រដល់ការនាំច្រញនូវផលិត
ផល ទំនិញទៅកាន់ទីផ្រសារជាតិ និងអន្តរជាតិ និងទប់ស្កាត់រាល់             
ទំនិញក្ល្រងកា្លាយ ដ្រលចរាចរលើទីផ្រសាររួមទាំងសម្រួលក្នុងការធ្វើ
ពាណិជ្ជកម្មនាំច្រញ នាំចូលទំនិញ ផលិតផលគ្រប់ប្រភ្រទ ដ្រល 
ន្រះជាផ្ន្រកមួយ ដ្រលបានជួយដល់ការបង្កើនប្រក់ចំណូលរបស់
ប្រជាពលរដ្ឋ។

ជាមួយគា្នោន្រះ ការងរលើកកម្ពស់ផលិតភាពដល់ផ្ន្រកស្ថាប័នរដ្ឋ 
និងឯកជនត្រូវបានយកចិត្តទុកដក់ ដោយបាននិងកំពុងធ្វើការ 
បណ្តុះបណា្តាល និងប្រឹក្រសាយោបល់ជូនឧស្រសាហករ សិប្របករ និង
ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអំពីវិធីសស្ត្រលើកកម្ពស់ផលិតភាព សំដៅកាត់ 
បន្ថយថ្ល្រដើម បង្កើនគុណភាព ទិន្នផល ការប្រកួតប្រជ្រង និងធ្វើ  
ឲ្រយប្រសើរឡើងនូវទឹកចិត្តបំព្រញការងររបស់បុគ្គលិក-កម្មករ នូវ 
ជំនាញអភិវឌ្រឍន៍ផលិតភាពដូចជា៖ វិធីសស្ត្រ-ស៥-(សម្រិត 
សម្រំង សណា្តាប់ធ្នោប់ សមា្អាត ស្តង់ដ និងស្ថិតស្ថ្ររ) វិធីសស្ត្រលុប
បំបាត់ភាពខ្ជះខា្ជាយ វិធីសស្ត្រគ្រប់គ្រងដោយរូបភាព វិធីសស្ត្រ 
គ្រប់គ្រងផលិតកម្ម ប្រព័ន្ធថ្រទាំមា៉ាសុីនសរុប ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង 
គុណភាព ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារ ប្រព័ន្ធផលិតកម្ម 
លីន(LEAN) ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពុទ្ធិ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងខ្រស្រសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ 
ផលិតភាពប្រតង និងឧត្តមភាពធុរកិច្ចសរុបបានចំនួន១.៩០១         
នាក់និងបណ្តុះបណា្តាលនៅក្រប្រទ្រសបានចំនួន១៦៣គម្រង 
មានអ្នកចូលរួមចំនួន២៦០នាក់ ។ កិច្ចការទាំងអស់ន្រះបានរួម 
ចំណ្រកជួយដល់រោងចក្រ សហគ្រសធុនតូច និងមធ្រយម ពង្រឹង 
បាននូវសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន និងធនាបានស្ថិរភាពក្នុងផលិតកម្ម    
ដ្រលជាមូលដ្ឋានបង្អ្រកន្រការដោះស្រយការងរជូនប្រជាពលរដ្ឋ 
និងការអភិវឌ្រឍទីផ្រសារ។

ថ្ល្រងនៅក្នុង ឱកាសសម្ពោធពិព័រណ៌ឧស្រសាហកម្មគ្រឿងយន្ត 
កម្ពុជា-អន្តរជាតិ ឆ្នោំ២០១៧ និងពិព័រណ៌ឧស្រសាហកម្ម សម្លៀក-
បំពាក់ និងវាយនភណ្ឌកម្ពុជា-អន្តរជាតិ ឆ្នោំ២០១៧ ព្រឹកថ្ង្រទី២៥ 
ខ្រសីហា ឆ្នោំ២០១៧ នៅមជ្រឈមណ្ឌលកោះព្រជ្រ  ឯកឧត្តម សត 
សមី រដ្ឋល្រខាធិការក្រសួងឧស្រសាហកម្ម និងសិប្របកម្ម បានលើក 
ឡើងថា «វិស័យឧស្រសាហកម្ម និងសិប្របកម្ម ជាសស្រឈាមមួយ 
ដ្រលដើរតួ យា៉ាងសំខាន់ ដើម្របីពង្រឹងស្រដ្ឋកិច្ចជាតិ ឲ្រយមានការ 
រីកចម្រើនទៅមុខឥតឈប់ឈរ ជាពិស្រស គឺជំរុញវិនិយោគិន 
បរទ្រសនៅកម្ពុជា» ព្រមទាំងជួយជំរុញសកម្មភាពនាំច្រញ និងនាំ 
ចូលទំនិញ។ ឯកឧត្តម បានបញ្ជាក់ទៀតថា វិស័យឧស្រសាហកម្ម 
ដើរតួយា៉ាងសំខាន់ ក្នុងការជួយជំរុញវិស័យស្រដ្ឋកិច្ច បានអភិវឌ្រឍ 
យា៉ាងឆប់រហ័ស និងទទួល បានកំណើនប្រចាំឆ្នោំ ជាមធ្រយម ៧ %   
ក្នុងប៉ុនា្មោនទសវត្រសរ៍កន្លងមកន្រះ។ ជាងន្រះទៅទៀត រដ្ឋាភិបាល 
បានអនុម័ត នយោបាយអភិវឌ្រឍន៍វិស័យឧស្រសាហកម្មកម្ពុជា សម្រប់ 
ឆ្នោំ២០១៥ ដល់២០២៥ យោងតាមទស្រសនវិស័យឆ្នោំ២០៣០ 
និងយុទ្ធសស្ត្រ ចតុកោណដំណាក់កាលទី៣ សម្រប់ប្រកា្លាយ 
កម្ពុជា ទៅជាប្រទ្រសស្រដ្ឋកិច្ចមួយ ដ្រលមានប្រក់ចំណូល 
ធុនកណា្តាល ដោយសង្កត់ធ្ងន់លើតួនាទីឧស្រសាហកម្ម ជាកមា្លាំង            
ជំរុញកំណើនដ៏សំខាន់មួយនៅព្រលអនាគត ។

 សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី
ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  ក៏បានវាយតម្ល្រថា នៅក្នុងបរិការណ៍ន្រ
ការផ្លាស់ប្តូរនិមា្មោបនកម្មតំបន់ពិស្រស នៅក្នុងការបង្កើតឡើងនូវ 
សហគមន៍ស្រដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន និងការរៀបចំភាពជាដ្រគូ ស្រដ្ឋកិច្ច 
តំបន់គ្រប់ជ្រុងជ្រយ កម្ពុជាកំពុងប្រកា្លាយខ្លួនជាប្រក្ខភាពប្រកប
ដោយសកា្តានុពលសម្រប់ ការអភិវឌ្រឍវិស័យឧស្រសាហកម្ម ដ្រល 
ផ្រសាភា្ជាប់ទៅនឹងអ្វីដ្រលគ្រហៅថា រោងចក្រពិភពលោក នៅតំបន់ 
អាសុី តាមរយៈការខិតខំជំរុញការតភា្ជាប់ទាំងខាងរូបវ័ន្ត ឌីជីថល 
និងស្ថាប័ន ព្រមទាំងការបង្កើតទីផ្រសារតំបន់មួយទូលំ ទូលាយប្រកប 
ដោយចីរភាព។

នៅក្នុងគោលដៅជាយុទ្ធសស្ត្រសម្រប់ ៥ ឆ្នោំទៅមុខទៀត 
(២០១៨-២០២៣) ក្រសួង ឧស្រសាហកម្ម និងសិប្របកម្ម បានដក់
ច្រញផ្រនការសកម្មភាពជាច្រើនដូចជា បន្តខិតខំធ្វើឲ្រយសម្រច 
បានសូចនាករសំខាន់ៗ ពាក់ព័ន្ធនឹងសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន ក្នុងនោះ 
បន្តយកចិត្តទុកដក់ជំរុញ និងសម្រួលការអភិវឌ្រឍឧស្រសាហកម្ម 
កាត់ដ្ររ ស្រប្រកជើង ដំឡើងទោចក្រយាន គ្រឿងបនា្លាស់យានយន្ត 
គ្រឿងបង្គុំ អ្រឡិចត្រូនិច បរិកា្ខារអគ្គិសនី សមា្ភោរសំណង់ បរិកា្ខារ 
ម្រកានិក។ល។ និងឧស្រសាហកម្មផ្រស្រងទៀត ដ្រល ប្រើបច្ច្រកវិទ្រយា 
និងនវានុវត្តន៍មានតម្ល្របន្ថ្រមខ្ពស់ ប្រើប្រស់កម្មករជំនាញ ជំនួស 
ឲ្រយកមា្លាំង ពលកម្ម គា្មោនជំនាញ ស្របនឹងសភាពការណ៍អភិវឌ្រឍន៍នៅ
កម្ពុជាក្នុងការកាត់បន្ថយភាព ក្រីក្រ។ បន្តជំរុញការអនុវត្តផ្រនការ
ដ្រលបានដក់ច្រញរបស់ក្រសួង ទៅតាមវិធនការគោលនយោបាយ
និងផ្រនការសកម្មភាព ន្រគោលនយោបាយអភិវឌ្រឍន៍វិស័យ 
ឧស្រសាហកម្មឆ្នោំ២០១៥-២០២៥ ៕
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ការរីកចម្រើនន្រវិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្រយនៅកម្ពុជា ក៏ 
ដូចជាកំណើនន្រវិស័យដទ្រទៀត បានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្រយឃើញច្របាស់   
ពីទំនុកចិត្តដ៏មុតមាំរបស់អ្នកវិនិយោគទៅលើស្ថិរភាពនយោបាយ និង 
កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា ។ វិស័យសំណង់ជាវិស័យមួយដ្រល
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកថា ជាសសរស្តម្ភមួយក្នុងការទ្រទ្រង់
កណំើនស្រដ្ឋកចិ្ចជាតកិ្នងុចណំមវសិយ័ទាងំ ៤គ ឺវសិយ័វាយនភណ័្ឌ 
កាត់ដ្ររ ទ្រសចរណ៍ និងកសិកម្ម ។

ជាក់ស្ត្រងការវិនិយោគលើវិស័យសំណង់នៅប្រទ្រសកម្ពុជាឆ្នោំ
២០១៧កន្លងទៅន្រះ មានចំនួនសរុប ៣.០៥២ គម្រងលើ 
ផ្ទ្រក្រឡា ១០.៧៤៦.២១៩ម៉្រត្រការ៉្រ ដ្រលមានទុនវិនិយោគ 
ប្រមាណ ៦.៤២៨.៧៩៤.១៧៩ ដុលា្លារអាម្ររិក ។ ទិន្នន័យន្រះ      
បើធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគា្នោន្រឆ្នោំ២០១៦ មានចំនួន ២.៤០៥ 
គម្រង មានផ្ទ្រក្រឡាសងសង់សរុបចំនួន ១១.៤៤៤. ៧៣៦ 
ម៉្រត្រការ៉្រ ដ្រលមានទុនវិនិយោគប្រមាណ ៥.២៤៦.១២០. ៧០៤ 
ដុលា្លារ គឺមានការកើនឡើងចំនួន ២២.៣១% ។ ក្នុងចំណម 
គម្រងវិនិយោគសរុបជាង ៣ពាន់គម្រងនោះ ក្រសួងបាន 
អនុម័តចំនួន២៣៦ គម្រងដ្រលមានផ្ទ្រក្រឡា សរុបចំនួន 
៨.៣២៥.៨៤២ម៉្រត្រការ៉្រ មានទុនវិនិយោគប្រមាណ ៥.៨៩៣. 
៤៩៨.៥២០ដុលា្លារ បើធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគា្នោន្រឆ្នោំ២០១៦ 
មានចំនួន ៣៤៤គម្រង ផ្ទ្រក្រឡាសំណង់សរុបចំនួន ១០.០៣៧. 
២៨៣ម៉្រត្រការ៉្រ មានទុនវិនិយោគប្រមាណ ៤.៧៧៦.៧៦៤. 
៩៣០ដុលា្លារ គឺមានការកើនឡើងចំនួន ២៣,៣៧% ។ ចំណ្រក 
គម្រងដ្រលអនុម័តដោយរដ្ឋបាលរាជធនី-ខ្រត្ត មានចំនួនសរុប 
២.៨១៦គម្រង មានផ្ទ្រក្រឡាចំនួន ២.៤២០.៣៧៧ម៉្រត្រការ៉្រ 

មានទុនវិនិយោគប្រមាណ ៥៣៥.២៩៥.៦៥៩ដុលា្លារ បើធៀបនឹង
រយៈព្រលដូចគា្នោន្រឆ្នោំ២០១៦ មានចំនួន ២.០៦១គម្រង មាន 
ផ្ទ្រក្រឡាសំណង់សរុបចំនួន ១.៤០៧.៤៥៣ម៉្រត្រការ៉្រ ដ្រលមាន
តម្ល្របា៉ាន់ស្មោនទុនវិនិយោគប្រមាណ ៤៧៩.៣៥៦.២៧៤ដុលា្លារ 
គឺមានការកើនឡើងចំនួន ១១,៦៦% ។ តាមរបាយការណ៍ក្រសួង
ដ្រនដីនគររូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានបញ្ជាក់ឲ្រយដឹងផងដ្ររថា       
សំណង់លំនៅឋានសរុបក្នុងឆ្នោំ២០១៧មានចំនួន ២.២៩១គម្រង 
មានផ្ទ្រក្រឡាសរបុចនំនួ ៥.៥៦៥.១៩១ម៉្រត្រការ៉្រ មានទនុវនិយិោគ 
២.២៣០.៦៥៤.៧១៩ដុលា្លារ ។ គម្រងអគារខ្ពស់ៗចាប់ពី៥ជាន់
ឡើងទៅនៅរាជធនីភ្នំព្រញសរុបមានចំនួន ៩៧៩គម្រង ។ សូម 
បញ្ជាក់ថា សំណង់នៅទូទាំងប្រទ្រសគិតចាប់តាំងពីឆ្នោំ ២០០០ 
ដល់ឆ្នោំ២០១៧ បានច្រញលិខិតអនុញ្ញាតសងសង់ចំនួន ៣៩. ៩០៣ 
គម្រង ដ្រលមានផ្ទ្រក្រឡាសំណង់សរុបចំនួន ១០២.២៣៤. 
៧៦៥ម៉្រត្រការ៉្រ និងតម្ល្របា៉ាន់ស្មោនទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណ 
៣៧.៧៧១.៦០៣.៩១១ដុលា្លារ ។ ទន្ទឹមន្រះក្រសួងរៀបចំដ្រនដី 
នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានដក់ច្រញនូវការបន្តជំរុញអភិវឌ្រឍន៍
វិស័យសំណង់ ដ្រលទុនវិនិយោគនៅក្នុងឆ្នោំ២០១៧ មានជាង 
៦.៤០០លានដុលា្លារអាម្ររិក កើនឡើងជិត ២២% ធៀបនឹងឆ្នោំ 
២០១៦ ។ របាយការណ៍របស់ក្រសួងរៀបចំដ្រនដីនគរូបនីយកម្ម 
និងសំណង់ បានបញ្ជាក់ថា វិស័យសំណង់បានបង្កើនការងរជា   
ច្រើនជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឆ្នោំ២០១៧ន្រះ គិតជាមធ្រយមប្រមាណពី 
២៥៥.០០០នាក់ ទៅ ២៦០.០០០ នាក់ ក្នុងមួយថ្ង្រ ។ ដោយឡ្រក 
នៅរាជធនីភ្នំព្រញមានចំនួនកម្មករប្រមាណពី ១២៥.០០០នាក់ 
ទៅ១៣០.០០០នាក់ ក្នុងមួយថ្ង្រ ។ ក្នុងឆ្នោំ២០១៧ន្រះ តម្ល្រពលកម្ម
សម្រប់កម្មករគា្មោនជំនាញក្នុង១ថ្ង្រ អាចទទួលបានពី ៣៥.០០០ រៀល 
ដល់ ៤០.០០០រៀល កម្មករមានជំនាញ និងម្រជាង ក្នុង ១ថ្ង្រអាច 
ទទួលបានពី ៥០.០០០រៀល ដល់៧៥.០០០រៀល ចំពោះវិស្វករ 
ស្ថាបត្រយករ និងអ្នកជំនាញផ្រស្រងទៀតក្នុង ១ខ្រអាចទទួលបានប្រក់ 
បៀវត្រសពី ៤០០ ទៅ ២.៥០០ដុលា្លារ ផងដ្ររ ។

នៅក្នុងឆ្នោំ២០១៧ ន្រះ ក្រសួងបានប្រមូលចំណូលចូលថវិកា
ជាតិសរុបចំនួនជាង ៣៧១ពាន់លានរៀល ដ្រលស្មើនឹងប្រមាណ 
ជាង ៩២លានដុលា្លារអាម្ររិក ដោយគិតទាំងចំណូលពីការផ្ទ្ររ 
អចលនទ្រព្រយ ។ ដោយឡ្រកក្នុងចំណូល ៣៧១ពាន់លានរៀល 
នោះ រួមមានចំណូលពីស្រវាសុរិយោដីមានចំនួន ៤២.៤៧១.១៥៨. 
១១៥រៀល ក្នុងនោះ ១-ការចុះបញ្ជីដីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធចំនួន 
៦.៦៥៥.៨៣៤.៩៣៥រៀល ២-ការចុះបញ្ជីដីមានលក្ខណៈដច់ 
ដោយដុំចំនួន ៣៥.៨១៥.៣២៣.១៨០រៀល ។ ចំណូលពីស្រវា 
សំណង់មានចំនួន ៤.០២៥.៥០៥.៩៨០រៀល ។ ចំណូលពីការ 

ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា អញ្ជើញ ជា អធិបតី ក្នុង ពិធី សម្ពោធ បើក 
ការដ្ឋាន សងសង់ អាគារ World Trade Center Phnom Penh 

នៅ   ថ្ង្រ ទី ២៦ ខ្រ មករា ឆ្នោំ ២០១៨ 

ស្ថិរភាពនយោបាយ និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា គឺជា
មូលដ្ឋានគេឹះ សមេប់ការអភិវឌេឍវិស័យសំណង់និងអចលនទេពេយ
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ជលួទតីាងំរោងចក្រសហគ្រស មានចនំនួ ២៧៧.០៣៦.០៩០រៀល 
និងចំណូលពីពន្ធលើការផ្ទ្ររអចលនទ្រព្រយ ដ្រលប្រមូលដោយអង្គ
ភាពពន្ធដរបានចំនួន ៣១៥.០៩៥.៣៧៩.០០៣រៀល ។

ការងរដោះស្រយទំនាស់ដីធ្លីក្នុងឆ្នោំ២០១៧ សម្រចបានក្នុង
យន្តការគណៈកម្មការសុរិយោដី គឺបានបញ្ចប់និតិវិធីន្រការសម្រុះ
សម្រួលសរុបបាន ៨៥ករណី ច្រនចោល ៣៧ករណី និងគូវិវាទ 
សុំដកពាក្រយបណ្តឹងចំនួន ១១ករណី ។ បើគិតចាប់ពីដំណើរការរហូត
ឆ្នោំ២០១៧ ន្រះ សម្រចដោះស្រយបញ្ចប់បានចំនួន ៣.៦៥៥ 
ករណី ច្រនចោល ២.៥៤១ករណី និងគូវិវាទសុំដកពាក្រយបណ្តឹង 
ចំនួន ៨២៩ករណី ។ ក្នុងការដោះស្រយវិវាទ ដោយក្រុមការងរ
ក្រសងួរៀបចដំ្រនដទីទលួពាក្រយបណ្តងឹ ៥១១ករណ ីបានដោះស្រយ 
បញ្ចប់ ២៥ករណី និងធ្វើលិខិតឆ្លើយតបទៅមា្ចាស់បណ្តឹង ឬ បង្វ្រទៅ 
សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធចំនួន ៩៨ករណី ។ ក្រសួងរៀបចំដ្រនដីបានដក់
ច្រញនូវទិសដៅឆ្នោំ២០១៨ ដោយជំរុញការប្រកាសតំបន់វិនិច្ឆ័យ
តាមភូមិនៅទូទាំងប្រទ្រស ដើម្របីពន្លឿនការចុះបញ្ជីដីមានលក្ខណៈ
ជាប្រព័ន្ធ ដ្រលបច្ចុប្របន្នសម្រចបាន ៦៦,៤% ន្រក្របាលដីបា៉ាន់ស្មោន 
សរុបប្រមាណ ៧លានក្របាលដី ។ បន្តពង្រឹងកិច្ចសហការជាមួយ 
រដ្ឋបាលរាជធនខី្រត្ត ពន្លឿនការដោះស្រយវវិាទដធី្ល ីដើម្របសីវុត្ថភិាព 
ន្រការកាន់កាប់ដី និងភាពសុខដុមរមនាក្នុងសង្គមជាពិស្រសផ្រសព្វផ្រសាយ 
និងអនុវត្តន៍នូវបទដ្ឋានចិញ្ចើមផ្លូវ និងផ្លូវថ្មើរជើងសធរណៈសម្រប់
សធរណជន និងជនពិការ ។  ដោយឡ្រកការគ្រប់គ្រងការដ្ឋាន 
សំណង់ និងដក់ច្រញនូវវិធនការឲ្រយបានទាន់ព្រលវ្រលាទប់ស្កាត់
បទល្មើសសំណង់គ្រប់ប្រភ្រទព្រមទាំងលើកទឹកចិត្ត នូវស្ថាបត្រយកម្ម 
ដ្រលមានរចនាបទខ្ម្ររ ។ បន្តការពារដីចំណីឆ្ន្ររ និងអភិវឌ្រឍន៍តំបន់ 
ឆ្ន្ររ សមុទ្រកម្ពុជា ដោយរៀបចំយុទ្ធសស្ត្រជាតិសមាហរណកម្មការ
អភវិឌ្រឍនឆ៍្ន្ររ សមទុ្រកម្ពជុា ផ្រនការរៀបចដំខី្រត្ត ប្លងគ់ោលប្រើប្រស ់
ដីក្រុង ផ្រនទីឆ្ន្ររសមុទ្រ ដីឆ្ន្ររសមុទ្រ និងប្លង់គោលប្រើប្រស់            
ដី កោះនៅខ្រត្តទាំង៤ ន្រតំបន់ឆ្ន្ររសមុទ្រកម្ពុជា ។ អនុម័តផ្រនការ
រៀបចំដីខ្រត្តព្រះសីហនុ ផ្រនការរៀបចំដីខ្រត្តបាត់ដំបង ប្លង់គោល 
ក្រុងសៀមរាប ប្លង់គោលក្រុងកំពត ប្លង់គោលក្រុងក្រប ប្លង់គោល 
ក្រុងខ្រមរភូមិន្ទ ប្លង់គោលក្រុងកំពង់ចាម ប្លង់គោលក្រុងតាខ្មោ ផ្រន
ការប្រើប្រស់ដីខណ្ឌន្ររាជធនីភ្នំព្រញ និងប្លង់គោលន្រទីប្រជុំជន 
ជ្រធំ ខ្រត្តកណា្តាល ។ បន្ដពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយវិស័យ
ឯកជនក្នុងការអនុវត្ត «គោលនយោបាយលើកទឹកចិត្ត និងការបង្កើត
កម្មវិធីជាតិសម្រប់ការអភិវឌ្រឍន៍លំនៅឋានតម្ល្រសមរម្រយ » ជូនមន្ត្រី 
រាជការ និងប្រជាពលរដ្ឋដ្រលមានចំណូលមធ្រយមចំណូលទាប និង 
ជនងយរងគ្រះ ។ បន្តធ្វើប្រតិភូកម្មដល់រដ្ឋបាលស្រុក ដ្រលបាន
រៀបចំលក្ខណៈសម្របត្តិសមស្របចំនួន ៤៤ស្រុកបន្ថ្រមទៀតក្នុង
ការច្រញលិខិតអនុញ្ញាតសងសង់លំនៅឋាន ដ្រលមានផ្ទ្រក្រឡា
សំណង់មិនលើសពី៥០០ម៉្រត្រការ៉្រ និងកម្ពស់មិនលើសពី២ជាន់ 
គិតទាំងជាន់ផ្ទាល់ដី ដើម្របីឈានទៅសម្រចបាន ៩០ក្រុង ស្រុក 
ខណ្ឌ ត្រឹមឆ្នោំ២០១៨ ដ្រលបច្ចុប្របន្នបានធ្វើប្រតិភូកម្មដល់ក្រុង 
ស្រុក ខណ្ឌ ចំនួន៤៦រួចហើយ ។ 

ឯកឧត្តមទ្រសរដ្ឋមន្ដ្រី ជា សុផារ៉ា រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងដ្រនដី 
នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានមានប្រសសន៏ថា «នៅក្នុងវិស័យ 
ដីធ្លី ក្រសួងបានបន្ដខិតខំចុះបញ្ជីដីធ្លី និងដោះស្រយវិវាទដីធ្លីគ្រប់ 
រូបភាពដល់មូលដ្ឋាន ដ្រលបានធ្វើឲ្រយចំនួនវិវាទ និងការតវា៉ានានា 
ថយចុះគួឲ្រយកត់សមា្គាល់» ។ ឯកឧត្តមទ្រសរដ្ឋមន្ដ្រីបានបន្ថ្រមទៀត
ថា ដើម្របីសម្រចបាននូវចក្ខុវិស័យក្នុងវិស័យដីធ្លី ក្រសួងបានបន្ដ     
ខិតខំគ្រប់គ្រងលើកម្មសិទ្ធិដីប្រើប្រស់ និងប្រងច្រកដីធ្លី ប្រកប 
ដោយសមធម៌ តមា្លាភាព ប្រសិទ្ធភាព និងចីរភាព ក្នុងគោលដៅ 
បង្កើនប្រក់ចំណូលដល់ថវិកាជាតិ ការកាត់បន្ថយ និងការលប់ 
បំបាត់ ភាពក្រីក្រ ការធនាសន្ដិសុខស្របៀង ការគ្រប់គ្រង់ដីរដ្ឋ ការ 
ការពារបរិស្ថាន និងធនធនធម្មជាតិ និងការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចសង្គម 
ក្នុងបរិបទន្រស្រដ្ឋកិច្ចទីផ្រសារ ។

ឯកឧត្តមទ្រសរដ្ឋមន្ដ្រី ជា សុផារ៉ា បានបញ្ជាក់ផងដ្ររថា នៅ 
ក្នុងការងររៀបចំដ្រនដី នគរូបនីយកម្ម និងការងរគ្រប់គ្រង និង 
អភិវឌ្រឍតំបន់ឆ្ន្ររសមុទ្រ ក្រសួងកំពុងខិតខំធ្វើឲ្រយដ្រនដីនៅទូទាំង
ប្រទ្រស ត្រូវបានគ្រប់គ្រង ប្រើប្រស់ការពារ និងអភិវឌ្រឍប្រកបដោយ
ចីរភាពតាមរយៈការធ្វើសមាហរណកម្មនូវផ្រនការ យុទ្ធសស្ដ្រ 
រៀបចំដ្រនដី ស្រដ្ឋកិច្ចសង្គម បរិស្ថាន និងវប្របធម៌ ព្រមទាំងការ 
រៀបចំ និងដក់ឲ្រយអនុវត្ដន៍នូវផ្រនការរៀបចំដ្រនដី ប្លង់គោល និង
ផ្រនការប្រើប្រស់ដីនៅតាមភូមិសស្ដ្រនីមួយៗ ៕

វិស័យសំណង់កំពុងត្ររីកដុះដលយា៉ាងខា្លាំងក្នុងរាជធនីភ្នំព្រញ
និងទីប្រជុំជនធំៗទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
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បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤ - បញ្ហាប្ឈម 
និងកាលានុវត្តភាព

បច្ចុប្របន្នន្រះ ពិភពលោករបស់យើងកំពុងត្រស្ថិតនៅក្នុងដំណើរ     
ការរីកចម្រើនលូតលាស់ក្នុងយុគសម័យន្របដិវត្តន៍ឧស្រសាហកម្មទី ៤ 
ដ្រលបង្ករឲ្រយមានបញ្ហាប្រឈមផង និងកាលានុវត្តភាពផង ដ្រលទាមទារ 
និងជំរុញឲ្រយមានការឆ្លើយតបប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ និង 
ប្រសិទ្ធភាព ។

អ្វីទៅជាបដិវត្តន៍ឧស្រសាហកម្មទី៤? នោះគឺជាយុគសម័យឧស្រសាហ
កម្មដ៏សំខាន់បំផុតបនា្ទាប់ពីឧស្រសាហកម្មបដិវត្តន៍ជាបន្តបនា្ទាប់ ចាប់ផ្តើម 
តាំងពីសតវត្រសរ៍ទី ១៨មក ។ បដិវត្តន៍ឧស្រសាហកម្មថ្មីន្រះ ត្រូវបាន                
គ្រចាត់ទុកជាការរីកចម្រើនន្របច្ច្រកវិទ្រយាថ្មីៗ ដ្រលរួមបញ្ចូលគា្នោ ដោយ 
វិទ្រយាសស្ត្រ រូបនិយមពិភពលោកប្របជីវសស្ត្រ និងឌីជីថល មានឥទ្ធិ-
ពលលើគ្រប់ផ្ន្រកន្រចំណ្រះដឹង ស្រដ្ឋកិច្ច និងឧស្រសាហកម្ម ។ បដិវត្តន៍ 
ឧស្រសាហកម្មទី៤ ត្រូវបានកសងឡើងលើមូលដ្ឋានន្របដិវត្តន៍ឌីជីថល 
តំណាងឲ្រយរបៀបថ្មីៗទៀត ដ្រលតិចណូឡូសុីត្រូវបានគ្របញ្ចូលទៅ 
ក្នុងសង្គមមនុស្រសជាតិ ឬក៏ សូម្របីត្រនៅក្នុងដងខ្លួនមនុស្រស ។ វាក៏ត្រូវ 
បានកត់សមា្គាល់ដោយការរីក-ចម្រើនលើសលប់ផ្ន្រកតិចណូឡូសុីក្នុង
វិស័យមួយចំនួនដូចជា មនុស្រស យន្ត បញ្ញាសិប្របនិមិ្មត គ្រប់ៗយា៉ាង 
ត្រូវប្រើដោយអ៊ិនធើណ្រត បច្ច្រកវិទ្រយា ណាណូ បច្ច្រកវិទ្រយាជីវសស្ត្រ 
ការប្រើមា៉ាសុីនបោះពុម្ភ3D និងយានយន្ត បើកបរដោយខ្លួនឯង ។ 
បច្ច្រកវិទ្រយាដ៏ធំសម្របើមន្រះ ក៏មានឥទ្ធិពលជាខា្លាំងភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងទៅ
ដល់មនុស្រសរាប់ពាន់លាននាក់ តាមរយៈ Web ហើយវាបានផ្តល់               
អត្ថប្រយោជន៍ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្រប់វិស័យជំនួញ ការចាត់ច្រង 
ការងរ ការធ្វើឲ្រយប្រសើរឡើងវិញដល់បរិស្ថាន ។ បដិវត្តន៍ឧស្រសាហ-
កម្មទី៤ ក៏បានរួមចំណ្រកផ្តល់ឱកាស ដើម្របីជំរុញទំនាក់ទំនងរវាង 
មនុស្រសជាតិ និងការដោះស្រយជម្លាះផងដ្ររ ។ 

ប៉ុន្ត្រវាមានបញ្ហាប្រឈម និងកាលានុវត្តភាពរបស់វា ។ លោក       
Jayant Menon និង Anna Fink ន្រធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសុីបានធ្វើការ
វិភាគទៅលើបញ្ហាទាំងន្រះ ។ លោកបានសន្និដ្ឋានថា បញ្ហាប្រឈម 
មួយក្នុងចំណម បញ្ហាប្រឈមធំៗន្របដិវត្តន៍ឧស្រសាហកម្មទី៤ ន្រះ 
គឺការបាត់បង់ការងរ ដ្រលបង្ករឡើងដោយការធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្ម និង
ភាពកាន់ត្រទំនើបជឿនលឿនន្របច្ច្រកវិទ្រយាមនុស្រសយន្ត និងបញ្ញា 
សបិ្របនមិ្មតិ (artificial intelligence) ។  ការបាតប់ងក់ារងរនងឹបង្ករផល 
ប៉ះពាល់ដល់ប្រទ្រសមួយចំនួន ។ ការងរដដ្រលៗ ដ្រលប្រើជំនាញ 
កម្រិតទាប (ដូចជាកម្មករក្នុង ខ្រស្រសង្វាក់ផលិតកម្មផ្ន្រកបង្គុំជាដើម) 
គឺជាអ្នកដ្រលងយប្រឈមនឹង ហានិភ័យជាងគ្រ ។ ប៉ុន្ត្រការងរផ្តល់
ស្រវាក៏កាន់ត្រទទួលរងការគំរាម កំហ្រងផងដ្ររដូចជា នៅព្រលដ្រល
ដំណើរការធុរកិច្ចមួយចំនួនត្រូវបានក្រុមហ៊ុនជួល ឱ្រយអ្នកខាងក្រធ្វើ 
ជំនួសវិញ ។ ជាការឆ្លើយតបបនា្ទាន់ការផ្តល់លទ្ធភាពឱ្រយកម្មករគា្មោន           
ជំនាញអាចបង្កើនកម្រិតជំនាញរបស់ខ្លួន និងជួយទប់ទល់នឹងបញ្ហា    
គា្មោនការងរធ្វើនៅតាមប្រទ្រសបញ្ជូនពលករ ក៏ដូចជាជួយធ្វើឱ្រយ 

កំណើន ដ្រលសម្រចបានក្នុងប្រទ្រសទទួលពលករបន្ត និរន្តរភាពទៅ 
មុខទៀត ហើយក្នុងព្រលជាមួយគា្នោ អាចជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាវិសមភាព 
ស្រដ្ឋកិច្ច ដ្រលកំពុងបន្តមានការកើនឡើងរវាងតំបន់មួយ និងតំបន់ 
មួយទៀត និងរវាងប្រទ្រសមួយ និងប្រទ្រសមួយទៀត ។ ក្នុង រយៈព្រល 
មធ្រយម ឧស្រសាហកម្មថ្មីៗនឹងមានការកើនឡើង ដូច្ន្រះពលករត្រូវការ 
ជំនាញថ្មីៗបន្ថ្រមទៀត។ ការវិនិយោគលើការបង្កើនធនធនមនុស្រស 
ត្រូវត្រចាប់ផ្តើមពីព្រលន្រះតទៅ ។ ជំនាញដ្រលត្រូវការជាចាំបាច់ គឺ 
លើសពី សមត្ថភាពបច្ច្រកទ្រសដូចជា សមត្ថភាពច្ន្រប្រឌិត និងការ
ដោះស្រយបញ្ហាដោយច្ន្រប្រឌិតថ្មីជាដើម ។ លើសពីន្រះ ការផ្លាស់ប្តូរ
ក្នុងល្របឿនលឿនប្របន្រះ តម្រូវឱ្រយមានការផ្តល់ការបណ្តុះបណា្តាល 
និងឱកាសរៀនសូត្រ ព្រញមួយជីវិតដល់មនុស្រសព្រញវ័យ ពោលគឺមិន
ត្រឹមត្រជាការអប់រំក្នុងវ័យដំបូងៗន្រជីវិតប៉ុណ្ណោះទ្រ ។ លើសពីន្រះ       
កិច្ចព្រមព្រៀមទទួលស្គាល់ទៅវិញទៅមកត្រូវត្រពង្រីកបន្ថ្រម ដើម្របី 
គ្របដណ្តប់លើមុខរបរថ្មីៗ ហើយ ក្នុងព្រលជាមួយគា្នោ ចាំបាច់ត្រូវត្រ 
មានការធ្វើសុខុដុមនីយកម្ម និងសមញ្ញ-កម្មទិដ្ឋាការការងរ ។

នៅមុនព្រលដ្រលពិភពលោក បានឈានដល់ដំណាក់កាលបដិវត្តន ៍
ឧស្រសាហកម្មទី៤ យើងធ្លាប់បានឆ្លង កាត់នូវដំណាក់កាលបដិវត្តន៍ 
ឧស្រសាហកម្ម ៣លើករួចមកហើយគឺៈ 

- បដិវត្តន៍ឧស្រសាហកម្មទី១ កើតឡើងចាប់ពីសតវត្រសរ៍ទី១៨ ដល់ 
ទី១៩ នៅអឺរ៉ុប និងអាម្ររិក ។ វាគឺជាដំណាក់កាល ដ្រលសង្គមជនបទ 
ពឹងពាក់ ត្រទៅលើវិស័យកសិកម្មបានប្រកា្លាយមកជាទីក្រុង និង 
ទីប្រជុំជនដ្រល ធ្វើវិស័យឧស្រសាហកម្មវិញ ។ ឧស្រសាហកម្មវាយនភណ្ឌ 
និងដ្រក រួមជាមួយនឹងការអភិវឌ្រឍន៍ន្រមា៉ាសុីនចំហាយ បានដើរតួនាទី 
ជាកណា្តាលនៅក្នុង ដំណាក់កាលបដិវត្តន៍ ឧស្រសាហកម្មន្រះ ។ 

- បដិវត្តន៍ឧស្រសាហកម្មទី២ កើតឡើងក្នុងរវាងឆ្នោំ១៨៧០ ដល់ 
ឆ្នោំ១៩១៤ គឺមុនព្រលសង្គា្រមលោកលើក ទី១បន្តិច ។ វាគឺជា ដំណាក់        
កាលន្រការកើនឡើងនូវឧស្រសាហកម្មផលិតដ្រកថ្រប ប្រង អគ្គិសនី 
និង ការប្រើ ប្រស់ថាមពលអគ្គិសនីដើម្របីបង្កើតផលិតផល ។ តិចណូ-
ឡូសុីថ្មីៗមានការរីកចម្រើនកាន់ត្រខា្លាំងក្នុងដំណាក់កាលន្រះ ដូចជា 
ការបង្កើត ទូរស័ព្ទ អំពូលភ្លើង មា៉ាសុីនចាក់ចម្រៀង គ្រឿងយន្តប្រើ 
ដោយចំហ្រះ ដូចជាក្របាលរថ ភ្លើងជាដើម ។

- បដិវត្តន៍ឧស្រសាហកម្មទី៣ គឺជាតំណាក់កាលបដិវត្តន៍ឌីជីថល ជា 
ព្រលវ្រលាន្រការរីកចម្រើន ពីការប្រើប្រស់បច្ច្រកវិទ្រយាអ្រឡិចត្រូនិច  
Analog និងមធ្រយាបាយម្រកានិចទៅកាន់បច្ច្រកវិទ្រយាឌីជីថល ។ 
យុគសម័យន្រះ ចាប់ផ្តើមតាំងពីដើមទសវត្រសឆ្នោំ១៩៨០ រហូតមក 
ដល់បច្ចុប្របន្ន ។ មធ្រយាបាយសម្រប់ប្រើប្រស់ក្នុងដំណាក់កាលន្រះរួម
មាន កំុព្រយូទ័រ អ៊ិនធើណ្រត និងតិចណូឡូសុីផ្ន្រកទូរគមនាគមន៍ 
និងព័ត៌មាន ៕
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ល្ខោន យីកែ

យីកែ គឺជាទម្រង់លោ្ខាន ច្រៀងប្របបុរាណ 

មួយប្រប ដ្រលប្រហ្រលជាយកឈ្មោះតាម 

ឧបករណ៍តន្រ្តីមួយប្រភ្រទគឺ «ស្គរយីក្រ» ជា           

ប្រភ្រទស្គរ ដ្រលមានវិជ្ជមាត្រមុខស្គរធំជាង 

កម្រស់ស្គរ ។

ជាទូទៅគ្រប់ក្រុមសិល្របៈយីក្រ ទាំងអស់សុទ្ធ

ត្រមានប្រើស្គរន្រះដូចគា្នោ ពោលគឺស្គរន្រះជា     

ឧបករណ៍តន្រ្តីចម្របងរបស់វង់សិល្របៈយីក្រ ដ្រល 

មានចំនួនតិច ឬច្រើនចាប់ពីពីរដល់ដប់បីស្គរតាម

ទំហំក្រុមសិល្របៈ និងធនធនន្រក្រុមសិល្របៈ 

យីក្រនីមួយៗ ។

ក្រពីស្គរយីក្រ ក៏នៅមានឧបករណ៍តន្ត្រី 

មួយមុខទៀតគឺ ទ្រអ៊ូចំហៀង ដើម្របីបើកក្របាល 

បទចម្រៀង និងជាមធ្រយាបាយរឹតសម្ល្រងឲ្រយ 

ចម្រៀង អ្នកបន្ទរ និងអ្នកពោលផ្រសុីសំឡ្រងត្រូវ 

គា្នោ។ 

ការតុបត្រងលម្អកាយ ន្រស្រ្តីអ្នករាំហោមរោង

មានពាក់ស្រប្រលម្អក្របាល ឬពាក់មកុដ និងក្រុម 

ខ្លះ មានពាក់ក្រចកដ្រផង។ សិល្របករយីក្រ មាន 

ស្រីមានប្រុសច្រៀងរាំ និងនិយាយខ្លួនឯងបន្ថ្រម 

ដោយពាក្រយពោលន្រគ្រូធំ ដើម្របីកាត់ឆក និង 

រៀបរាប់សច់រឿងតាមឈុតនីមួយៗផង។ តួ 

សម្ត្រងយក្រសស្វា ឥសី ច្រើនយកតាមលំនាំលោ្ខាន

ក្របាច់បុរាណខ្ម្ររ ត្រគ្រឿងមិនម្រនល្អប្រណិត

ឡើយពោលគឺមានលក្ខណៈស្រចមា្ការ ។ តួពាក់ 

មុខទាំងនោះដូចជា យក្រស, ស្វា, ឬឥសី បើកាល 

ណាត្រូវនិយាយនោះ គ្របង្ហើបមុខឡើងរុញទៅ

លើក្របាលរួចទើបនិយាយ។

ចំពោះប្រភពន្រសិល្របៈយីក្រ និងកាលបរិច្ឆ្រទ

របស់ទម្រង់ន្រះនៅលើទឹកដីខ្ម្ររ មាន មតិយោបល់ 

ខុសៗគា្នោច្រើនណាស់៖ 

មតិខ្លះយល់ថា យីក្រមានដើមកំណើតនៅ 

ឥណ្ឌូន្រសុី ហើយត្រូវបានព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី២ 

ចម្លងយកមកក្នុងស្រុកខ្ម្ររ ក្រយព្រលដ្រល    

ព្រះអង្គយាងត្រឡប់មកពីប្រទ្រសនោះវិញ ។ 

មតិខ្លះទៀតយល់ថា យីក្រ ប្រហ្រលមានដើម 

កំណើតនៅ មា៉ាឡ្រសុី ព្រះនៅទីនោះ ទម្រង់ 

សិល្របៈន្រះមានឈ្មោះថា «យីក្រ» ត្រូវបានឆ្លង 

ចូលមកប្រទ្រសថ្រ ទើបប្តូរឈ្មោះថា «លីក្រ» 

ហើយក៏ហូរចូលមកដល់ប្រទ្រសកម្ពុជា រួចក៏ត្រូវ

បានប្តូរឈ្មោះទៅជាយីក្រតាមឈ្មោះដើមវិញ ។

ក្រយពីការពិនិត្រយស្រវជ្រវ អំពីលក្ខណៈ

ពិស្រសន្រទម្រង់សិល្របៈន្រះគឺ នៅប្រទ្រសថ្រ 

គ្រប្រើឧបករណ៍ពិណពាទ្រយ រីឯនៅប្រទ្រសកម្ពុជា

យើងប្រើឧបករណ៍ស្គរយីក្រ ដ្រលជាលក្ខណៈ 

ពិស្រសន្រទម្រង់សិល្របៈន្រះ ដូច្ន្រះគឺវាខុសគា្នោ 

ស្រឡះ ។

ប៉ុន្ត្រមតិចុងក្រយបានផ្តាតទៅលើបងប្អូន

ជនជាតិចាមប្រទ្រសចម្របា៉ា ដ្រលស្ថិតនៅប្រទ្រស

វៀតណាមកណា្តាលភាគសព្វថ្ង្រ ដ្រលជាប្រទ្រស

មានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទ្រសកម្ពុជា និងធ្លាប់

មានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធបំផុតដូចជា ញាតិមិត្ត 

សច់សលោហិត ហើយក៏ធ្លាប់មានទំនាស់

ឈ្លាះទាស់ទ្រងរហូតមានសង្រ្គាមជាមួយគា្នោជា

ប្រវត្តិខ្លះៗដូចជា៖

- ទំនាក់ទំនងមិត្តរវាងព្រះថោង (ស្ត្រចខ្ម្ររ) 

និងព្រះអសុច្ររាជ (ស្ត្រចចាម) ស/វទី១ ក្នុង 

រឿងព្រះថោងនាងនាគ ។ 

- ទំនាក់ទំនងរបស់ព្រះបាទ ហា្វាន់សីុយុន 

ដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតជាមួយចម្របា៉ា ពាក់កណា្តាលស.វ 

ទី៣ រហូតដល់គ្រយល់ថា ប្រហ្រលព្រះអង្គបាន

ពង្រីកអធិរាជភាព របស់ព្រះអង្គលើនគរចម្របា៉ា 

ទៀតផង ។

-ទំនាក់ទំនងរបស់ព្រះបាទឦសវរ្ម័ន (៦១៥- 

៦៣៨) ដ្រលបានរៀបអភិស្រកបុត្រីព្រះអង្គព្រះ

នាម សរៈរ៉ានី (ជារៈវានិ) ជាមួយព្រះអង្គមា្ចាស់ 

ន្រនគរចម្របា៉ា ដ្រលបានបុត្រមួយអង្គទ្រង់ឡើង

គ្រងរាជ្រយនៅចម្របា៉ា ព្រះនាមវិក្រនា្តា ។

- ព្រតឹ្តកិារណឆ៍្នោ ំ១១៧៧  ដ្រលចាមវាយប្រក 

ក្រុងអង្គរ

- ព្រឹត្តិការណ៍ ឆ្នោំ ១១៨១-១២១៨ សង្រ្គាម 

ខ្ម្ររ និងចាមក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧     

បានបន្រសល់តឹកតាងមួយចំនួន យា៉ាងជាក់ស្ត្រង 

ដូចជា បងប្អូនជនជាតិចាម ប្រើស្គរយីក្រន្រះ 

សម្រប់ពិធីធំៗផ្រស្រងៗ និងពិធីសសនា។ ជន

ជាតិចាមអង្គុយដំកង់ជារង្វល់មូលវាយស្គរសូត្រ

ធម៌ និងមានច្រៀងបទចម្រៀង ដ្រលសិល្របៈ 

យីក្រយើងប្រើសព្វថ្ង្រគឺបទ មា៉ារិយឹង ជាដើម ។ 

មិនត្រប៉ុណ្ណោះ ក្នុងក្របួនហ្ររព្រយុហយាត្រ នៅ 

សៀមរាបអង្គរ ឬនៅរាជធនីភ្នំព្រញ គ្រឃើញ 

បងប្អូនចាមចូលរួមហ្ររ ដោយប្រើស្គរយីក្រ 

ចំនួន៤០ ទៅ៦០ ស្គរនិងមានច្រៀង បន្ទរដោយ 

បទ «សមស្រ» ជាភស្តុតាងស្រប់។ 

ហ្រតុន្រះហើយ ទើបអ្នកសិក្រសាស្រវជ្រវ 

ខ្ម្ររសន្និដ្ឋានថា សិល្របៈយីក្រន្រះជាមរតកដើម 

របស់បងប្អូនចាមន្រនគរចម្របា៉ា ដ្រលត្រូវបាន       

ប្រជាជនខ្ម្ររចម្លងយកមកប្រហ្រល ក្នុងសម័យ 

នគរភ្នំ (ស.វទី១ និង    ស.វទី៦ ) ឬសម័យច្រនឡា 

(ស.វទី៧ - ស.វទី៨) 

ចំណ្ររកាលក្រយមក គួបផ្រសំដោយគំនិត

ច្ន្រប្រឌិតន្រសិល្របករដូនតាខ្ម្ររផង សិល្របៈយីក្រ 
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ក៏បាន  វិវឌ្រឍន៍ខិតមកជាលក្ខណៈពិស្រសជាខ្ម្ររ 

និងមានប្រជាប្រីយភាពយា៉ាងធំធ្រង ក្នងសង្គម 

ខ្ម្ររ រហូតអាចសម្ត្រងជារឿងជាតកនានា រឿង 

ប្រវត្តិសស្រ្តជាតិ ឬរឿងទាំងឡាយ ដ្រលចោទ 

និងដោះស្រយបញ្ហាសង្គមនិងមនុស្រសខ្ម្ររនោះ

ផង។

ក្នុងសម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម យើងសង្ក្រត 

ឃើញក្រុមសិល្របៈយីក្រជាច្រើនក្រុម នៅតាម 

ខ្រត្តនានាដូចជា តាក្រវ កំពត កំពង់ធំ កំពង់ចាម 

សៀមរាប និងខ្រត្តកណា្តាល។ ភាគច្រើនក្រុម 

សិល្របៈយីក្រទាំងនោះ មានលក្ខណៈជាសិល្របៈ 

មហាជន សិល្របករទាំងអស់ភាគច្រើនក្រយពី

អ្នកដឹកនាំរឿង និយាយរៀបរាប់សច់រឿង ត្រួសៗ 

ហើយពួកគ្រចាប់សម្ត្រង ដោយប្រើកាយវិការ 

និយាយ ឬច្រៀងដោយឥតព្រៀងទុក គឺធ្វើទៅ 

តាមការយល់ដឹងន្រទ្រពកោសល្រយរៀងៗខ្លួន ។

រហូតមកដល់ឆ្នោំ១៩៦៥ ទម្រង់សិល្របៈ 

យីក្រន្រះ និងទម្រង់លោ្ខានដទ្រទៀត ត្រូវបាន

សកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្របៈ ធ្វើការ 

ស្រវជ្រវ និងរក្រសាទុកនូវធតុដើមន្រទម្រង់            

សិល្របៈនីមួយៗនោះឲ្រយស្ថិតក្នុងដ្រមហាជន ហើយ 

ក្នុងនោះ សកលវិទ្រយាល័យផ្តើមឲ្រយមានការរៀប

រយ ពោលគឺមុនសម្ត្រងត្រូវបានសរស្រររឿង និង

ទន្ទ្រញឲ្រយបានចាំច្របាស់ហ្មត់ចត់ និងមានអ្នកដឹក

នាំសម្ត្រងត្រឹមត្រូវថ្រមទៀតផង។ ដោយស្មោរតី

ធ្វើឲ្រយមានការអភិវឌ្រឍរីកចម្រើន ទម្រង់សិល្របៈ 

យីក្រត្រូវបានរក្រសាធតុដើមទាំងស្រុង ហើយក៏

មានការគាំទ្រព្រញនិយមយា៉ាងខា្លាំង ពីស្រទាប់ 

មហាជនអ្នកទីក្រុង និងបញ្ញវ័នគ្រប់លំដប់ថា្នោក់ 

រហូតមកដល់សម័យបច្ចប្របន្ន ។

ទស្រសនិយភាពមួយដ្រលត្រូវបានល្របីខ្ទរខា្ទារ

ព្រញពិភពលោកនោះគឺ សិល្របៈយីក្រសម្ត្រង 

រឿងទុំទាវ និងជារឿងលោ្ខានខ្ម្ររដ្រលបានសម្ត្រង

ច្រើនលើកជាងគ្របំផុតនៅប្រទ្រសកម្ពុជា ៕ 
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រីឯក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍បរទ្រសមានចំនួន ៤០ក្រុមហ៊ុន ។              
ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ឯកជនក្នុងស្រុកទាំង ១០នោះរួមមាន៖ 
១-ក្រុមហ៊ុន ខាមបូឌា អង្គរ អ៊្ររ ២-ក្រុមហ៊ុន ស្កាយអង្ករ អ៊្ររឡាញ 
៣-ក្រុមហ៊ុន ខ្រមបូឌា បាយ័ន អ៊្ររឡាញ ៤-ក្រុមហ៊ុន បាសសកា 
អ៊្ររ ៥-ក្រុមហ៊ុន ជ្រសុី ខាមបូឌា អ៊ិនធើណ្រសសិនណល អ៊្ររឡាញ 
៦-ក្រុមហ៊ុន ឡានមុី អ៊្ររឡាញ ៧-ក្រុមហ៊ុន ស្មលផ្ល្រនណ្រត 
៨-ក្រុមហ៊ុន ហ្រលិខបធឺរ ខ្រមបូឌា (ក្រុមហ៊ុនឧទ្ធមា្ភោគចក្រ) 
៩-ក្រុមហ៊ុន ហ្រលិស្តារ ខ្រមបូឌា (ក្រុមហ៊ុនឧទ្ធមា្ភោគចក្រ) និង១០-
ក្រុមហ៊ុន ញូញៀន ឌិវ្រលឡុបមិន គ្រុប (ក្រុមហ៊ុនឧទ្ធមា្ភោគចក្រ) ។ 
ឯកឧត្តម ម៉ា ហាវណា្ណាល់ ក៏បានលើកឡើងថា មានក្រុមហ៊ុន               
អាកាសចរណ៍មួយចំនួនទៀតបាន និងកំពុងស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រ 
ប្រតិបត្តិការហោះ (AOC) ពីរដ្ឋល្រខាធិការដ្ឋានអាកាសចរសុីវិល 
ដើម្របីដំណើរការហោះហើរដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរ និងទំនិញក្នុង 
ស្រុក និងក្រស្រុក ។ ដោយឡ្រក កំណើនអ្នកដំណើរនៅ 
ឆ្នោំ២០១៧ បានកើនដល់ចំនួន ៨លាននាក់ (ច្រញ-ចូល) នៅ 
អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទាំង ៣របស់ប្រទ្រសកម្ពុជា (អាកាស 
យានដ្ឋាន អន្តរជាតិភ្នំព្រញ-សៀមរាប-ខ្រត្តព្រះសីហនុ) ។ ចំណ្រក
កណំើនការដកឹជញជ្នូទនំញិតាមផល្វូអាកាសបានឈានដលច់នំនួ 
៦០ពាន់តោន (នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទាំង៣) ។ ចំណ្រក 
ចំនួន ជើងហោះហើរ (Flight Movement) នៅអាកាសយានដ្ឋាន 
អន្តរជាតិភ្នំព្រញ មានចំនួនជាមធ្រយម ៥៥ជើង ក្នុងមួយថ្ង្រ ឬ 
១៦៥០ជើង ក្នងុមយួខ្រ ។ នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ សៀមរាប 
មានចំនួនជាមធ្រយម ៥៧ជើង ក្នុងមួយថ្ង្រ ឬ ១ ៧១០ជើង ក្នុងមួយខ្រ 
និងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខ្រត្តព្រះសីហនុ មានចំនួនជាធម្រយម 
៨ជើង ក្នុងមួយថ្ង្រ ឬ ២៤០ជើង ក្នុងមួយខ្រ ។ រីឯការហោះហើរ 
ឆ្លងកាត់ដ្រនអាកាសកម្ពុជា (Over Flight) មានចំនួនជាមធ្រយម 
១៥៣ជើង ក្នុងមួយថ្ង្រ ឬ ៤៥៨៥ជើង ក្នុងមួយខ្រ ។ ជាមួយ 
កំណើនន្រះ វិស័យអាកាសចរណ៍សុីវិលកម្ពុជាបានបង្កើតការងរ
ដោយផ្ទាល់ និងដោយប្រយោលមានចំនួន ១,៧លាននាក់ ស្មើនឹង 
២០% ន្រចំនួនប្រជាជនធ្វើការសរុបរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជា និងបាន   
ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ស្រដ្ឋកិច្ចដោយផ្ទាល់ និងដោយប្រយោល 
ប្រមាណជា ២,៧ពាន់លានដុលា្លារ ស្មើនឹង ១៧% ន្រផ.ស.ស 

ព្រមទាំងបានគាំទ្រ និងជំរុញធ្វើឲ្រយមានកំណើនដល់វិស័យទ្រសចរណ៍ 
និងពាណិជ្ជកម្ម ការទាក់ទាញ និងការជំរុញដល់ការវិនិយោគផ្ទាល់
ពីបរទ្រស (FDI) និងធុរកិច្ចក្នុងស្រុក ។ ក្រពីន្រះវិស័យអាកាស
ចរណ៍បានធ្វើឲ្រយមានការតភា្ជាប់រវាងប្រជាជន និងប្រជាជន ប្រទ្រស 
និងប្រទ្រស វប្របធម៌ និងវប្របធម៌ ផ្តល់នូវមាត់ច្រកទៅកាន់ទីផ្រសារ 
ការផ្រសារភា្ជាប់ និងធ្វើឲ្រយកាន់ត្រខិតជិតគា្នោឡើងរវាងប្រទ្រសកំពុង 
អភិវឌ្រឍន៍ និងប្រទ្រសដ្រលមានការអភិវឌ្រឍរួចហើយ ។ 

មានប្រសសន៍ នៅក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងរនោះ 
ឯកឧត្តម ប៊ិន ឈិន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការ និងជារដ្ឋមន្ត្រីស្តីទី 
ន្រទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី បានកត់សមា្គាល់ឃើញនូវការរីកចម្រើន
ន្រអាកាសចរណ៍សុីវិល ដ្រលកន្លងមកក្រសួងស្ថាប័នពាក់ពន្ធ 
ដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍ វិស័យឯកជន បានចូលរួមយា៉ាងសកម្មក្នុងការធ្វើឲ្រយ
សម្រចបាននូវសមិទ្ធផលថ្មីៗបន្ថ្រមទៀត និងបានស្នើឲ្រយ បន្តពង្រឹង
កិច្ចសហការក្នុងភាពជាដ្រគូកម្រិតជំនាញ ជាមួយរដ្ឋល្រខាធិការ
ដ្ឋានអាកាសចរណ៍សុីវិលបន្ថ្រមទៀត ដើម្របីជំរុញឲ្រយវិស័យន្រះកាន់
ត្រមានការវិវត្តន៍ប្រសើរឡើង ។ ឯកឧត្តម ប៊ិន ឈិន ក៏បានស្នើ 
ឲ្រយយកចិត្តទុកដក់លើការក្រទម្រង់ស្ថាប័ន      ដ្រលត្រូវក្រសម្រួល
រចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋល្រខាធិការដ្ឋានឲ្រយបានសមស្រប ឆ្លើយតប 
ទៅនឹងតម្រូវការការងរផង និងសមស្របទៅនឹងនិនា្នោការទូទៅ ក៏   
ដូចជាការវិវត្តន៍វិស័យអាកាសចរណ៍សុីវិលអន្តរជាតិផង ។ ត្រូវក្រ 
សម្រួលផ្នត់គំនិត និងឥរិយាបថការងរ ដោយការយកសមភាព 
តមា្លាភាព សមត្ថភាព និងតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាធំ ។ ត្រូវយកចិត្ត
ទុកដក់ដោះស្រយចំណុចខ្វះខាតនានា ដ្រលអង្គការអាកាសចរណ៍
សុីវិលអន្តរជាតិបានរកឃើញក្នុងព្រលចុះមកធ្វើសវនកម្មនៅកម្ពុជា 
ទាំងផ្ន្រកសន្តិសុខ និងផ្ន្រកសុវត្ថិភាពអាកាសចរណ៍ ដើម្របីជៀស     
ឲ្រយផុតពីការដក់កម្ពុជាទៅក្នុងបញ្ជីខ្មោ ។ ត្រូវយកចិត្តទុកដក់ក្នុង
ការរៀបចំ និងក្រសម្រួលបទបញ្ញត្តិបច្ច្រកទ្រសអាកាសចរណ៍ និង
ឯកសរណ្រនាំអនុវត្តនានាឲ្រយស្របតាមស្តង់ដរអប្របរមារបស់អង្គការ
អាកាសចរណ៍អន្តរជាតិ ។ យកចិត្តទុកដក់លើកកម្ពស់កម្រិតវិជា្ជាជីវៈ
មន្ត្រីបច្ច្រកទ្រសឲ្រយកាន់ត្រខ្ពស់ស្របតាមតម្រូវការស្តង់ដរអន្តរជាតិ 
ជាពិស្រសយកចិត្តទុកដក់ក្នុងការបណ្តុះបណា្តាលមន្ត្រីបន្តវ្រនជា
យុវជនដ្រលមានសកា្តានុពល ៕  



qñaMTI 17 elx 201 ExkumÖ³ qñaM 2018 TsSnavdþI RbCaCn 27

សែុកសង្គមថ្មី នាពែលបច្ច៉បែបន្ន

ជាស្រុកដ្រលមានទំហំផ្ទ្រដីតូចជាងគ្រ
ទី២ ក្នុងចំណោមស្រុកទាំង៧ របស់ខ្រត្ត 
ព្រះវិហារ  ស្រុកសង្គមថ្មីស្ថិតនៅចមា្ងាយ 
ជាង ៦០គ.ម ទិសនិរតីទីប្រជុំជនខ្រត្ត ។ 
ស្រុក មាន៥ឃុំនិង២៤ភូមិ ។ ភូមិមួយចំនួន
ន្រឃុំទាំងន្រះខ្លះជាតំបន់ភ្នំ ខ្លះជាតំបន់ 
ខ្ពង់រាប ខ្លះជាតំបន់ព្រឈើនិងទំនាបតិច-
តួច។

ភូមិសាស្ត្រ ទឹកដីនិងមនុស្រស : 
 បើចង់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកន្រះ យើង

អាចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិល្រខ៦២ ពីទី 
ប្រជុំជនខ្រត្ត(ត្រប្រងមានជ័យ)ទិសខាងលិច
មកកើតនិងអាចមកពីទិសខាងកើត ស្រុក 
រវៀង រួចបត់ចូលទៅទិសខាងត្របូងតាមផ្លូវ
ខ្រត្តត្រង់ឃុំរំដោះស្រុករវៀងឬ ចូលពីទិស 
ខាងលិចឈៀង ខាងត្របូងពីទីប្រជុំជន 
ស្រុក គូល្រន និងផ្លូវមួយទៀតពីខាងត្របូង
ន្រស្រុកស្ទោងខ្រត្តកំពង់ធំ មកទិសខាង 
ជើង ។ 

បើប្រៀបធៀបនឹងអតីតកាល ស្រុក 
សង្គមថ្មីនាបច្ចុប្របន្ន មានការប្រប្រួលរីក- 
ចម្រើនច្រើន ហើយព្រលន្រះត្រូវបានកាត់
បន្ថយពីពាក្រយថា តំបន់ដាច់ស្រយាលមក 
ជាតំបន់ ដ្រលមានជីវិតរស់រវីកក្នុងវិស័យ
ស្រដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្រឍហ្រដា្ឋារចនាសម័្ពន្ធ
លើច្រើនវិស័យ។

 លោក វ៉ា ស្រដា្ឋា ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាស្រុក
និងជាអនុប្រធានគណៈកមា្មាធិការគណ - 
បក្រសប្រជាជនកម្ពុជា ស្រុកសង្គមថ្មីបានរៀប

រាប់សង្ខ្របពីភូមិសាស្រ្ត និងប្រជាសាស្រ្ត
ន្រស្រុកប្រប់ទស្រសនាវដ្តីប្រជាជនថា ស្រុក 
ន្រះមាន ៥ឃុំ ជាចំណុះ ក្នុងនោះមានឃុំ 
ចំរីន ឃុំរអាង ឃុំភ្នំត្រប្រង១ ឃុំស្តៅ និងឃុំ 
រណសិរ្រស។ មាន២៤ភូមិ។ ឃុំរអាង និងឃុំ 
រណសិរ្រសមានភូមិច្រើនជាងគ្រ ដោយឃុំ 
នីមួយៗមាន ៦ភូមិ។ មានផ្ទ្រដីសរុប 
១.៣២៣,៦៦គីឡូម៉្រត្រក្រឡា ។ ក្នុងនោះ
មានផ្ទ្រដីបង្កបង្កើនផលទំហំ ១៦.៤៥០ហ.ត 
(ដីធ្វើស្រ៥.២៥០ហ.ត), ដីធ្វើចមា្ការ (៩០% 
ជាដកី្រហម) ១១,២០០ហ.ត,ដដីណំាកំស-ិ 
ឧស្រសាហកម្ម ៧.២៨៦ហ.ត, ដីដំណាំរួមផ្រសំ 
៣.៨៨២ ហ.ត ដីដំណាំឈើហូបផ្ល្រ៣២ 
ហ.ត និង ដីលំនៅឋាន ជាង៤.០០០ហ.ត។ 
ក្រពីនោះជាផ្ទ្រភ្នំត្រប្រងមួយកំណាត់, ផ្ទ្រព្រ 
បឹងបួរនិងវលស្មា។

ស្រុកន្រះបង្កើតឡើង នៅទសវត្រសរ៍ទី ៦០ 
ន្រសតវត្រសរ៍ទី២០ ។ លុះដល់ក្រយឆ្នាំ 
១៩៧៩ រដា្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជា - 
មានិត កម្ពុជាបានបង្កើតឈ្មាះ ឃុំចំនួន១៣ 
ដ្រលសុទ្ធត្រផ្តើមដោយអក្រសរ "រ" ន្រស្រុក 
រវៀងនោះ បានកាត់មួយឃុំគឺឃុំរណសិរ្រស 
មកឲ្រយចំណុះរដ្ឋបាលន្រស្រុកសង្គមថ្មី។

បច្ចុប្របន្ន ក្នុងស្រុកមានពលរដ្ឋចំនួន៥.
២៦១គ្រួសារស្មើនឹង មនុស្រសរាយ ១៩.៨៥៦ 
នាក់ (ស្រី១០.០៥៧នាក់)។ក្នុងនោះពលរដ្ឋ
អាយុ១៩ឆ្នាំឡើងចំនួន ១៣.២២៤នាក់ 
(ស្រី៦.៧៨៣នាក់)។ មានផ្ទះ៤.៤៨៧ខ្នង។ 
ក្នុងនោះផ្ទះថ្មក្រមឈើលើប្រក់ក្របឿង , 

ផ្ទះឈើប្រក់ក្របឿងមានជិត៣០%។
ប្រជាជនដ្រលរស់នៅទីន្រះ ជាជន 

ជាតិខ្ម្រររស់នៅលើភូមិចាស់ តាំងពីដើម 
មកស្ទើរត្រទាំងអស់  ។ ឯអ្នកចំណូលថ្មី 
មានតិចតួច ហើយបច្ចុប្របន្នពលករចំណាក
ស្រុកក៏មានតិចតួចដ្ររ។ ប៉ុន្ត្រឥរិយាបថ 
ពលរដ្ឋបានផ្លាស់ប្តូរច្រើនដូចជា ប្តូរពីស្រ
ចមា្ការប្របយថាផលចមា្ការពន្រចរ និង 
ដើម្របីបង្គ្រប់មាត់ មកជាអាជីវកម្ម ដើម្របី 
លក់ប្រកួតប្រជ្រងនៅទីផ្រសារ និងដើម្របី 
ជីវភាពធូរធារ។

អ្វីខ្លះ ដ្រលពលរដ្ឋចង់បាន ហើយអាជា្ញាធរ 
និងជំនាញឆ្លើយតបបានៈ 

លោក រស់ ហ្រង  អភិបាលស្រុកនិងជា
ប្រធានគណកមា្មាធិការ គណបក្រសប្រជាជន 
កម្ពុជា ស្រុកសង្គមថ្មីមានប្រសាសន៍ថា   នៅ 
តំណាក់កាលចុងក្រយន្រះ ពលរដ្ឋក៏ដូច
មន្ត្រីអាជា្ញាធរនិងជំនាញនៅមូលដា្ឋានដ្ររអ្វី
ដ្រលចង់បានជាអាទិភាព គឺ ទី១- ផ្លូវថ្នល់ 
សា្ពាន លូភា្ជាប់ចូលភូមិសាស្ត្រ។ ក្នុងនោះ    
រាជរដា្ឋាភិបាលតាមរយៈ ក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ 
ជនបទបានជួយ និងកំពុងសា្ថាបនា ផ្លូវក្រល 
កៅស៊ូ២ ខ្រស្រពីបំប្រកផ្លូវជាតិល្រខ ៦២ 
ត្រង់ឃុំរំដោះស្រុករវៀង ចូលមកឃុំចំរីន 
ជាប្រជុំជនស្រុក និងឃុំស្តៅស្រុកសង្គមថ្មី
ប្រវ្រងជាង២០គ.ម និងផ្លូវលំជនបទថ្មីលើ
ផ្លូវប្រព្រណី ដោយក្រលក្រួសមួយខ្រស្រ 
ប្រវ្រងជាង២៨គ.ម និងកសាងសា្ពានលូធំៗ 
ពីទីប្រជុំជនស្រុកគូល្រនមកសា្វាយបា៉ាតឃុំ

ផ្លូវខ្រត្តបំប្រកស្ថិតនៅផ្លូវជាតិល្រខ៦២ ចូលទៅស្រុកសង្គមថ្មីក្រុមការងរនិងមន្ត្រីមូលដ្ឋានស្រុកសង្គមថ្មីចុះពិនិត្រយស្ថានភាព
បង្កបង្កើនផលរបស់ប្រជាជន
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ស្តៅន្រស្រុកសង្គមថ្មី។  ក្រពីនោះ ថវិកា 
មូលនិធិឃុំ ក៏បានកសាងផ្លូវលំភា្ជាប់ពីប្រជុំ
ជនស្រុកទៅឃុំ ក្នុងឃុំ និងទៅភូមិមួយ 
ចំនួនទៀត។ ប៉ុន្ត្រក៏នៅមានស្រចក្តីត្រូវការ
ផ្លូវលំជាច្រើនទៀត ទៅកាន់ភូមិនៅចោះៗ 
ឬដាច់ឆ្ងាយ។

ទី២- ប្រព័ន្ធទឹកសា្អាតដូចជាស្រះ អណ្តូង ។ 
ប្រព័ន្ធន្រះនៅខ្វះខាតច្រើនណាស់ ។ ភូមិ
សាស្ត្រស្រុកជាតំបន់ខ្ពង់រាបន្រះ មិនសូវ 
មានស្ទឹង អូរបឹងត្រពាំងទ្រ។ ចំពោះបណា្តាញ 
ទឹកសា្អាត ការផលិតទឹកសា្អាតទើបមានទីតាំង
ផលិតទឹកសា្អាតមួយកន្ល្រង។ ចំណ្រកប្រព័ន្ធ 
ធារាសាស្ត្រវិញ ក្នុងស្រុកន្រះអត់មាន សះ 
ត្រម្តង។ មានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រធំមួយ 
កន្ល្រង ដ្រលកសាងក្នុងសម័យកម្ពុជា 
ប្រជាធិបត្រយ្រយនោះ ត្រូវបានពលរដ្ឋធ្វើ 
កសិកម្មទាំងផ្ន្រកខាងលើ និងផ្ន្រកខាង 
ក្រមអាង។

ទី៣.ត្រូវការបណា្តាញអគ្គិសនី។ ក្នុង 
ឃុំចំរីនន្រស្រុកន្រះ មានភ្លើងអគ្គិសនី 
ផលិតដោយបញ្ឆ្រះមា៉ាសុីន របស់អាជីវករ 
ដំបូងនៅឆ្នាំ២០១២ ។ លុះដល់ឆ្នាំ២០១៧ 
និងឆ្នាំ២០១៨ន្រះ ទើបមានបណា្តាញអគ្គិសនី
ដោយខ្រស្របញ្ជូនចរន្តអនុវត្ត ដោយស្រវករ
ឯកជនភា្ជាប់មកប្រជុំជនស្រុក និងទៅប្រជុំ 
ជនឃុំ៤។ ឯឃុំរណសិរ្រស ពុំទាន់ភា្ជាប់នៅ 
ឡើយ ដោយប្រើភ្លើងបញ្ឆ្រះមា៉ាសុីន ។ 
តម្ល្រភ្លើងអគ្គីសនីនៅ ប្រជុំជនស្រុកថ្ល្រ១.១០០ 
រៀលក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់ និងនៅបណា្តាឃុំថ្ល្រ 
៣.១០០រៀលក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់។

ទី៤.ត្រូវការសាលារៀន និងការបណ្តុះ- 
បណា្តាល ។ ក្នុងស្រុកន្រះ កន្លងមកបាន 
ទទួលអគារសិក្រសាពីរាជរដា្ឋាភិបាលអង្គការ
ក្ររដា្ឋាភិបាលរដា្ឋាភិបាលស៊ុយអ្រត ធនាគារ 

អភិវឌ្រឍន៍សប្របុរសជន និងសហគមន៍មូល-
ដា្ឋាន ដើម្របីលើកកម្ពស់គុណភាព និង 
ប្រសិទ្ធភាព ន្រការអប់រំធនធានមនុស្រស    
សំដៅការ អភិវឌ្រឍន៍ស្រដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចកាន់
ត្រប្រសើរឡើង។ ក្នុងនោះអគារសិក្រសា 
ដ្រលកសាងដោយ : ១. សម្ត្រចត្រជោ 
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា និងសម្ត្រច 
កិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុនសែន 
អគារប្រតុង២ខ្នងស្មើ ១២បន្ទប់ អគារឈើ 
២ខ្នង ស្មើ៦បន្ទប់។ ២. ឯ.ឧ អ៊ី ឈាន  និ ង 
លោកជំទាវ អគារប្រតុង១ខ្នងស្មើ៥បន្ទប់ ។ 
៣.ឯ.ឧ ខូយ ឃុនហួរ និងលោកជំទាវ 
អគារឈើ១ខ្នងស្មើ៣បន្ទប់។ ៤.សប្របុរស 
ជនកូរ៉្រខាងត្របូង អគារប្រតុង ៣ខ្នង ស្មើ 
១៦បន្ទប់ ។ ៥.ប្រជាសហគមន៍ អគារ១០ 
ខ្នង ស្មើ ២៨បន្ទប់ ។ ៦. គម្រងកម្មវិធីសិលា 
ខ្រត្តព្រះវិហារ អគារឈើ២ខ្នងស្មើ ៤បន្ទប់។ 
៧. អង្គការសង្គ្រះកុមារ(SC) អគារប្រតុង 
៥ខ្នង ស្មើ២៤បន្ទប់។៨.គម្រង ADB/FPR  
អគារឈើ ១០ខ្នង ស្មើ ២១បន្ទប់។ ៩.គម្រង 
ពង្រីកការគាំទ្រវិស័យអប់រំ ESSSUAP អគារ 
ប្រតុង ១០ខ្នងស្មើ៥០បន្ទប់ ។ ១០.គម្រង 
អភិវឌ្រឍន៍វិស័យអប់រំទី១ អគារ ប្រតុង ៥ខ្នង 
ស្មើ២២បន្ទប់។ ១១.គម្រងវិស័យអប់រំទី២ 
អគារប្រតុង ៥ខ្នងស្មើ២២បន្ទប់។ ១២.គម្រង 
អភិវឌ្រឍន៍វិស័យអប់រំទី៣ អគារប្រតុង១ខ្នង 
ស្មើ៥បន្ទប់។ សរុបអគារប្រតុង ២៩ខ្នងស្មើ 
១៤៤ បន្ឋប់,  អគារឈើ ២៥ខ្នង ស្មើ ៦២បន្ទប់។ 
ក្នុងស្រុកន្រះ មានវិទ្រយាល័យមួយកន្ល្រង
នៅឃុំចំរីនមានអនុវិទ្រយាល័យ បឋមសិក្រសា 
នៅគ្រប់ឃុំ ។ មានសាលាមត្ត្រយ្រយសហគមន៍ 
មួយចំនួន មានសាលាឯកជនតិចតួច។ 

ទី៥.តម្រូវការមណ្ឌលសុខភាព។ ស្រវ 
សុខភាព ដ្រលក្នុងនោះទូទាំងស្រុក បើគិត 

ពីរបាយអត្រប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណ្រះ ទើប 
មានមណ្ឌលសុខភាពមួយកន្ល្រង នៅឃុំ 
ចំរីន និងប៉ុស្តិ៍សុខភាពពីរទៀតនៅឃុំស្តៅ
និងរណសិរ្រស។ ឯគ្រូព្រទ្រយនិងគិលានុបដា្ឋាក
ក៏នៅមានតិចតួច ។ ដូច្ន្រះពលរដ្ឋស្នើសុំ 
អាជា្ញាធរ ជំនាញសុខាភិបាលនិងដ្រគូ     
អភិវឌ្រឍន៍ជួយកសាងហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត 
និងអរូបវ័ន្តបម្រើឲ្រយវិស័យន្រះ។ ទោះជា 
យា៉ាងណាក្នុងស្រុក ក៏បំបាត់បាននូវព្រទ្រយ 
ក្រក្របខណ្ឌ ឬព្រទ្រយបូរាណ ដ្រលខុស 
ច្របាប់ដោយជំនាញ បាននាំមកបណ្តុះបណា្តាល 
និងធ្វើបច្ចុប្របន្នភាពជាប្រចាំហើយ។ 

ទី៦.តម្រូវការវិស័យកសិកម្ម ។ លើផ្ទ្រ
ដីបង្កបង្កើនផលដូចខាងលើឃើញថា មាន
ចំនួនមិនទាន់ឆ្លើយតបស្រចក្តីត្រូវការ ន្រ 
ការអភិវឌ្រឍនៅឡើយ ។ដូច្ន្រះ ចាំបាច់ផ្ន្រក
ពាក់ព័ន្ធត្រូវជំរុញការពង្រីកផ្ទ្រដីដាំដុះត្រ
ក៏មិនត្រូវបង្កឲ្រយមានការរានទន្ទោ្រនដីរដ្ឋ រុក- 
រានកាប់បំផ្លាញផ្ទ្រដីព្រឈើនិងដីការពារ
បរិសា្ថាននោះដ្ររ។

នៅស្រុកន្រះ ដំណាំអាទិភាពទី ១គឺដំឡូង 
មី សណ្ត្រកសៀង  ដ្រលអាជា្ញាធរនិងជំនាញ 
បានជំរុញ, គាំពារ និងជួយរកទីផ្រសារបាន ។ 
បនា្ទោប់មកគឺដំណាំកៅស៊ូ ដ្រលមានឯកជន
ដាំដុះនិងផលិតតាំងពីឆ្នាំ២០១២ ហើយមាន
រោចក្រក្របកៅស៊ូមួយកន្ល្រង។ 

ចំពោះដំណាំស្របៀងវិញ ស្រូវនិងឈើ 
ហូបផ្ល្រ ដំណាំបន្ល្របង្ការួមផ្រសំ ទោះបីប្រជា 
កសិករ បានប្តូរឥរិយាបថលើការប្រើពូជ 
បច្ច្រកទ្រសដោយគ្រឿងយន្ត និងផលិត 
ដើម្របីហូប និងដើម្របីលក់ដូរក៏ដោយក៏គ្រ 
កត់សមា្គល់ថា កសិកររក្រសាបាននូវទមា្លាប់
មិនទាន់ប្រើប្រសថា្នាំនិងជីគីមីនៅឡើយ ។ 
គធឺ្វើស្រវូសររីាង្គ ដ្រលទនិ្នផលស្រវូជាមធ្រយម 

ស្រូវវស្រសាកន្លងមកនៅឃុំរអាង សកម្មភាពលក់ដូររបស់ប្រជាជននៅស្រុកសង្គមថ្មី
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បានត្រឹម ១,៣ទៅ ១,៥តោនក្នុងហ.ត ។ 
ឧទាហរណ៍ ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅផ្ទ្រដី 
ដំណាំស្រូវ៥.២៥៤ហ.ត ប្រមូលផលបាន 
១.៣៩៨,៩៩៧តោន។ ដំណាំស្រូវសរីរាង្គ
របស់សហគមន៍កសិកម្មមាន ២កន្ល្រង គឺ 
សហគមន៍កសិកម្ម រណសិរ្រស ព្រះខ័ន អភិវឌ្រឍន៍ 
និងសហគមន៍កសិកម្មស្តៅអភិវឌ្រឍន៍ ។

ទោះជាទិន្នផល មិនបានទទួលច្រើនក្តី 
ប៉ុន្ត្របញ្ហាប្រឈមខ្វះស្របៀង ល្រងចោទ 
ជាបញ្ហាទៀតហើយ។ កន្លងទៅនិងចំពោះ    
មុខមន្ត្រីជំនាញកសិកម្ម និងអង្គការដ្រគូ 
អភិវឌ្រឍន៍មានអង្គការ DPA, OXFAM,World 
Vision, គម្រងបន្រសាំទៅនឹងបម្របម្រួល
អាកាសធាតុ(ASPRI), CARITAS ...បាន 
ចុះបង្រៀនស្រកសិករ ស្តីពីការធ្វើស្រ 
បង្ហាញ ដំណាំស្រូវពូជថ្មីច្ន្រនឹងពូជប្រព្រណី
ដ្រលបានទិន្នផលខ្ពស់ដូចជា ពូជផ្ការមៀត 
ផ្កាខ្ញី ផ្កាម្លិះ រំដួល និងបង្កើតសហគមន៍ 
កសិកម្មទាំង៥ឃុំ ជួយគា្នាលើការដាំដុះនិង
ចិញ្ចឹមសត្វ ចិញ្ចឹមត្រី អន្ទង់ កង្ក្រប។

ប្រជាជនជឿជាក់លើការដឹកនាំៈ 
លោក រស់ ហ្រង បានរំលឹកថា  ពីដើម

មកស្រុកសង្គមថ្មីមានឈ្មាះល្របី នឹងសម្របត្តិ 
ធម្មជាតិគឺដីក្រហមអំណោយផលសម្រប់
ដំណាំកសិឧស្រសាហកម្ម មានកៅស៊ូ សណ្ត្រក 
សៀង ដំឡូងមី ឈើហូបផ្ល្រមាន ទុរ្រន ខ្នុរ 
ល្មុត សា្វាយ មៀន តាង៉្រន បំព្រញរាជ្រយ 
និងមានដំណាំរួមផ្រសំផ្រស្រងៗ។ មានដីកណ្ត្រង 
ដ្រលមានជីវជាតិសម្រប់ដំណាំស្រូវ ។ 
មានផ្ទ្រដីព្រឈើ និងដីការពារបរិសា្ថាន 
ដូចជា ផ្ន្រកន្រតំបន់ការពារបឹងព្ររ, ផ្ន្រកន្រ 
ដងភ្នំត្រប្រង, សហគមន៍ព្រឈើនានា។

ស្រុកមានប្រសាទបូរាណ កសាងចុង 
ស.វទី១១ គឺប្រសាទព្រះខ័នកំពង់សា្វាយ
ដ៏ធំទូលាយស្ថិតនៅឃុំរណសិរ្រសដ្រលមាន
ចមា្ងាយជាង ៣០គ.ម ពីទីប្រជុំស្រុកឬ 
ចមា្ងាយ ១០០គ.មខាងជើងប្រសាទអង្គរវត្ត
ខ្រត្តសៀមរាបឬ ៥០គ.ម ខាងកើតប្រសាទ 
កោះក្ររ អតីតទីក្រុងបូរាណខ្ម្ររ។ មាន 
រមណីយដា្ឋានធម្មជាតិប្របសាសនា និង 
វប្របធម៌នៅវត្តថ្ម ៣ដុំលើភ្នំត្រប្រងក្នុងឃុំរអាង
ជាដើម។

សំខាន់មួយទៀត ថ្វីត្របិតស្រុកន្រះនៅ
ដាច់ស្រយាលនិងភូមិដា្ឋានដាច់ៗឆ្ងាយ ក៏អ្នក
ស្រុកភូមិដ្រលជាជនជាតិខ្ម្ររដើម មាន 
ប្រព្រណីល្អសា្អាតស្អំ សុចរិតទៀងត្រង់ ហើយ 
មានជំហរទស្រសន:  ជំនឿជាក់ ដើរតាមនិង

ពួតដ្រវ្រញធ្លុងនៅជាមួយអាជា្ញាធរ ន្ររាជ-
រដា្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយ គណបក្រសប្រជាជន 
កម្ពុជា តាំងពីដើមរហូតមក។

ជាក់ស្ត្រងក្រយ បោះ ឆ្នាតឃុំ សង្កាត់ 
កាលពីថ្ង្រទី៤ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ ក្នុង 
ចំណោម ៥ឃុំ គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា
កាន់កាប់អាសន:ក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ ២៥លើ 
៣៥ ។ ជាម្រឃុំ ៤ឃុំ និងជំទប់ ៤ឃុំ ។ ក្នុង 
នោះក្រយធ្វើបច្ចុប្របន្នភាព បញ្ជីគ្រួសារ 
បក្រស ចំណោមពលរដ្ឋសរុប ៥.២៦១ គ្រួសារ 
មនុស្រសរាយចំនួន ១៩.៨៥៦នាក់ (ស្រី៩.៩៩៩ 
នាក់), អាយុ ១៨ឆ្នាំឡើង ៦.៥៧៥នាក់  
មានគ្រួសារ គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា 
៣.៤៥៣គ្រួសារលើ ៦.៥៦៣គ្រួសារ ។ 
សមាជិកគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា មាន 
៧.៦៥៥នាក់ (ស្រី៣.៩៨៩នាក់)។

អ្នកស្រី សម សុខុម ម្រឃុំចំរីនបាន 
និយាយថា: មូលហ្រតុចម្របង ដ្រលបងប្អូន
ប្រជាពលរដ្ឋបន្តជឿជាក់គាំទ្រ និងនៅ 
ជាមួយគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា គឺក្រម 
ការដឹកនាំរបស់គណបក្រសប្រជាជន កម្ពុជា 
មន្ត្រីបក្រសគ្រប់ជាន់ថា្នាក់ បានរស់នៅរួមសុខ
រួមទុក្ខជាមួយប្រជាជននិង បានឆ្លើយតប 
សំណូមពរ និងស្រចក្តីត្រូវការរបស់ ប្រជាជន។ 
ផ្តល់ភាពកក់កៅ្តៅ ទាំងការសា្តៅរអភិវឌ្រឍន៍ ទាំង 
ភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាព ទាំងដំណោះស្រយ
ផ្រស្រងៗជាក់ស្ត្រងដោយមិនសន្រយាខ្រយល់ដូច
បក្រសដទ្រ។

ចំណ្រកលោក វ៉ា ស្រដា្ឋា បានបន្ថ្រមថា  
ក្រមការដឹកនាំលើផ្លូវត្រូវ និងមាគា៌គោល-
នយោបាយរបស់រាជរដា្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយ
សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រមុខក្នុង 
ក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទ្រស, ខ្រត្ត និងដោយ
ឡ្រកស្រុកសង្គមថ្មីបានទទួលផល ដ៏ធំធ្រង 
ហើយបាននឹង កំពុងប្រប្រួល រីកចម្រើន 
ឈាន ឡើងជាលំដាប់។ 
នោះមក ពីការផ្រសារ 
ភា្ជាប់នូវខ្លឹមសារ ទ្រឹស្តី 
គោល នយោបាយ 
ល្អ ទស្រសនវិស័យ និង 
ការដឹកនាំ ណ្រនាំ 
ចង្អុលបង្ហាញ ពីមន្ត្រី 
ថា្នាក់ដឹកនាំ គ្រប់លំ- 
ដាប់ ថា្នាក់គ្រប់ជំនាញ ។       
មន្ត្រី    និងសមាជិក 
គណបក្រស មូលដា្ឋាន 
ក៏មានសីលធម៌ គុណ 

សម្របត្តិល្អ អនុវត្តល្អ និងរហ័សឆ្លើយតប 
សំណូមពរពលរដ្ឋ ទើបពលរដ្ឋបន្តជឿ-
ជាក់ និងគាំទ្រគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា ។

លទ្ធផល និងការវាយតម្ល្រ ៈ 
លោក ផន់ សាមនា្ថា អនុប្រធានក្រុម

ការងរថា្នាក់កណា្តាលគណបក្រសចុះជួយខ្រត្ត
ព្រះវិហារ និងជាប្រធានក្រុមការងរថា្នាក់
កណា្តាលគណបក្រស ចុះជួយស្រុកសង្គម 
ថ្មីមានប្រសាសន៍ថា ទន្ទឹមនឹងមានគោល-
នយោបាយច្របាស់លាស់ត្រឹមត្រូវ និងរស់រវីក 
នោះ គឺនៅមានការដឹកនាំ ប្រកបដោយ 
គតិបណ្ឌិតរបស់ប្រមុខថា្នាក់ដឹកនាំ របស់ 
គណបក្រសប្រជាជកម្ពុជា។ ប្រការន្រះជា 
មូលហ្រតុន្រការរក្រសា និងពង្រឹងបានប្រៀប 
ខា្លាំងប្រៀបឈ្នះ នៅស្រុកសង្គមថ្មី។ ថា្នាក់ 
ដឹកនាំក្រុមការងរ និងមន្ត្រីគណបក្រសគ្រប់
ថា្នាក់បានសា្គល់និងអនុវត្តបានល្អតាមតួនាទី
ភារកិច្ច ហើយបានធ្វើបនា្ទោន់បន្តបនា្ទោប់ 
ចំពោះមុខ និងទៅខាងមុខ។ ចំពោះមុខ 
លោក ផន់ សាមនា្ថា បានពន្ល្រចអភិក្រម
សំខាន់មួយក្នុងចំណោម៤ របស់សម្ត្រច 
ត្រជោ ហ៊ុន សែន បានដាក់ច្រញនោះ 
គឺចំណុចវះកាត់ ដ្រលត្រូវវះកាត់ច្រញនូវ
មន្ត្រីឬបុគ្គលគណបក្រស ឬជាមន្ត្រីអាជា្ញាធរ
ដ្រនដីសមត្ថកិច្ចកងកមា្លាំងណាមួយ ដ្រល
ធ្វើឲ្រយបាត់បងផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋ, 
ធ្វើឲ្រយបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាព រាជរដា្ឋាភិបាល 
និងប្រជាប្រិយភាព គណបក្រសប្រជាជន 
កម្ពុជា។ ដូច្ន្រះមន្ត្រីត្រូវត្របន្តធ្វើល្អ និង 
បម្រើពលរដ្ឋដោយទន់ភ្លន់ រហ័សបំផុត 
ដោយបន្តឆ្លើយតបនូវ អាទិភាពដូចខាង
លើដ្រលពលរដ្ឋត្រូវការ និងដ្រលអាជា្ញាធរ
និងសមត្ថកិច្ចបានជ្រើសរីស ដាក់ផ្រនការ 
និងអនុវត្តនោះ ៕ 

ដំណាំកៅស៊ូនៅឃុំរណសិរ្រស ស្រុកសង្គមថ្មី
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យើងទាំងអស់គា្នោសុទ្ធត្រដឹងអំពី សរសំខាន់ន្រអាហារមាន 
ជីវជាតិក្នុងព្រលមានផ្ទ្រពោះ។ របបអាហាររបស់មា្តាយ គឺជាប្រភព 
ជីវជាតិត្រមួយគត់សម្រប់ទារក។ ការញាុំអាហារបានត្រឹមត្រូវនឹង
ប្រកដថា កូនមានសុខភាពល្អដ្ររ។

របបអាហារសម្រប់មា្តាយ ដ្រលផ្តល់សុខភាពល្អ ហើយទំនង 
ជាមិនសូវធ្វើឲ្រយកូនកើតមក មានជំងឺប្រះដូងខូចទ្រង់ទ្រយពី កំណើត 
(Congenital Heart Defects) ឡើយ ។ សម្រប់ស្ត្រី ដ្រលស្ថិត 
ក្នុងរបបអាហារមានគុណភាពល្អ ២៥% គឺមានការថយចុះនឹងការ
កើតកូនមកមានជំងឺប្រះដូងខូចទ្រង់ទ្រយ ពីកំណើត ទាបជាងស្ត្រី 
ដ្រលញាុំអាហារមានគុណភាពល្អតិចជាង ២៥%។

គ្របានរកឃើញថា របបអាហារ ដ្រលផ្តល់សុខភាព ល្អមាន 

ជាប់ទាក់ទង នឹងការ ថយចុះជំងឺប្រះដូង ពីកំណើត Tetralogy of 
Fallot រហូត ដល់ ៣៧%។ ជំងឺន្រះគឺជា ភាពមិន ធម្មតាដ៏ស្មុគស្មោញ 
មួយ ដ្រលនាំឲ្រយកង្វះអុកសុីស្រនខា្លាំងក្នុងឈាម ។ របបអាហារ 
មានជីវជាតិក៏អាចបន្ថយការប្រឈម នឹងជំងឺប្រះដូងប្រហោងផង 
ដ្ររ។

ការញាុំអាហារផ្តល់សុខភាព អាចបន្ថយការប្រឈមនឹងជំងឺ 
ប្រះដូងខូចទ្រង់ទ្រយពីកំណើត លើទារកទើបនឹងកើតបាន ។ 
ខាងក្រមន្រះ គជឺាគន្លឹះមយួចនំនួសម្របរ់បបអាហារ ផ្តល ់សខុភាព 
ក្នុងព្រលមានផ្ទ្រពោះ៖

• ចូរញុំាអាហារគ្រប់ប្រភ្រទព្រញមួយថ្ង្រ
• ចូរញុំាផ្ល្រឈើ យា៉ាងហោចណាស់ ២ ទៅ ៤ព្រលក្នុងមួយ 

ថ្ង្រជារៀងរាល់ថ្ង្រ
• ចូរញុំាបន្ល្រចាប់ពី ៤ព្រល ឡើងទៅជារៀងរាល់ថ្ង្រ
• របបអាហារគួរត្រមាន ជាតិសរស្រ ដ្រលសម្របូរជាតិ ប្រូត្រអ៊ីន 

ដូចជា សច់បក្រសី ត្រី និងស៊ុត
• ចូរញុំាសច់ដ្រលគា្មោនខា្លាញ់ និងសច់បក្រសី
• សម្រប់អ្នកញុំាអាហារបួសវិញ ចូរជ្រើសរីសគ្រប់ ធញ្ញជាតិ 

និងផលិតផលធ្វើពីសណ្ត្រកសៀង ព្រះជាប្រភពដ៏អស្ចារ្រយន្រ 
ជាតិប្រូត្រអ៊ីន

• ចូរញុំាគ្រប់ធញ្ញតិពី ៦ ទៅ១១ព្រលជាប្រចាំថ្ង្រ
• សម្រប់ផលិតផលធ្វើពីទឹកដោះគោវិញគួរត្រមានយា៉ាងហោច

ណាស់ ៤ព្រលក្នុងមួយថ្ង្រដ្ររ
• ចូរតមអាហារណាដ្រលមិនមានកាឡូរី
• ចូរញុំាអាហារសម្រន់ណាដ្រលមានជីវជាតិត្រឹមត្រូវ ៕

 

ចង់ឲ្យប្ះដូងកូនក្នុងផ្ទ្មានសុខភាពល្អ 
មា្តាយគួរត្មានរបបអាហារ
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១. ឆ្នោំន្រះចម្ល្រកជាងឆ្នោំចាស់ អ័ព្ទចុះយា៉ាងក្រស់ ដសដ្រនដី 
 អាកាសត្រជាក់ ធ្លាក់ថ្មីៗ កសិករប្រុសស្រី រ្រងរង ។
២. ស្រណះស្រុកស្រ ខ្រច្រូតកាត់ សន្រសើមរសត់ ព្រញម្រឃា 
 ត្រជាក់រំខាន ខកនិន្ទា្រ គ្រប់គា្នោឃ្លុំភួយ រួញជើងដ្រ ។
៣. អ្នកខ្លះត្រសុលចូលចំបើង ខ្លះទៀតច្រកជើងចូលបាវធ្ម្រ 
 យាយតាចាស់ទំុ ច្រះលកល្រ ក្រច្ន្រជើងក្រន ដក់ក្រមគ្រ ។
៤. ត្រជាក់ខា្លាំងព្រក ដ្រកមិនបាន សម្រន្តស្តាប់សំឡ្រងខ្ល្រងខ្ម្ររ 
 ខ្ល្រងព្នង ខ្ល្រងឯកស្រកឥតល្ហ្រ ពីរោះបំព្រ ព្រញរាត្រី ។
៥. អ្រធត្រទឹកជោរ ជាបាតុភូត អាគកហើបគូទ រងវខ្មី 
 ដស់នរជន ទាំងប្រុសស្រី កុំទ្រមក់អី ក្រកធ្វើការ ។
៦. អ្នកខ្លះខ្លួនចាញ់រងខា្លាំង ដុតភ្នក់ភ្លើងអាំងអត់ទៅណា
 រង់ចាំថ្ង្ររះ ខ្ពស់សិនរា៉ា រងផ្កាចារ និងផ្កាគ ។
៧. វាលស្រ អ៊ូអ្រស័ព្ទសូរសៀង ដ្រញចាបស្រកច្រៀងបទបន្ទរ 
 ឆ្លើយឆ្លងផ្តាះផ្តងគា្នោទៅមក៏ កា្អាកកា្អាយវឹកវរ សប្របាយក្រ ។
៨. ឯណះគា្នោតិច ក្រុមគ្រួសរ គា្នោច្រើនត្រៀបត្រប្រវាស់ដ្រ 
 ច្រូតកាត់បង្ខំ មាំហំហ្រ  និស្រស័យតស៊ូ ឥតហ្មងសៅ ។
៩. ថ្ង្រត្រង់សម្រករៀបចំបាយ មិនហត់នឿយណាយឆ្ងាយគោលដៅ 
 អន្លក់ទឹកគ្រឿងត្រួយផ្កាសៅ្តា ស្ងារកា្តាមកៅ្តាៗ ឆ្ងាញ់ដល់ម្លឹង ។
១០. ឆ្ងាញ់អើយឆ្ងាញ់អីឆ្ងាញ់កន្លង កូនអង្អ្រលខ្នងខ្ជឹលធ្វើដឹង 
 ឯសម្លហោះ អស់មិនខឹង ប្រហុកផ្ទាល់នឹងបន្ល្រច្រង ។
១១. ហ្នុះហ្វូងកុមារឧស្រសាហ៍ប្ល្រក ជើងរត់មាត់ស្រកបង្ហើរខ្ល្រង
 បង្កូកហាហៅគា្នោក្ត្រងៗ ន្រវីយអាដ្រងខ្ល្រងធ្លាក់ទឹក ។
១២. បច្ច្រកវិជា្ជា នាសព្វថ្ង្រ វិវឌ្រឍន៍លឿនក្រហួសក្តីនឹក
 មា៉ាសុីនច្រូតបូតរោយប្រញឹក  ច្រកបាវសន្ធឹករួចរាល់ហោង ៕

      ដោយលក. នឹម ណាំ

      ដែកលក់សែួល 
ថ្ង្រន្រះ អ្នកស្រី កែង បាន 

ចូលរួមសួរសុខទុក្ខលោក កប 
ដ្រលមានទោស ដោយបាន 
ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ ៖

-  ឥឡូវនៅទីន្រះ បងរឹតត្រ 
ពិបាកសម្រន្តជាងកាល នៅផ្ទះ 

ទៅទៀតម្រនទ្រ ?
- អត់ទ្រ..មកនៅទីន្រះ បងដ្រកលក់ស្រួលណាស់ !
- អ្ហ៎ាក...ម៉្រចអ៊ីចឹងទៅវិញ? កាលនៅផ្ទះយើងមានគ្រ មាន 

ពូកស្អាតបាត ហើយថ្រមទាំងមានមា៉ាសុីនត្រជាក់ទៀតផង បងនៅ 

ត្រពិបាកសម្រន្តលក់។ យប់ខ្លះបងប្រខ្លួនចុះឡើងទល់ភ្លឺ អត់ 
សម្រន្តបានមួយស្រឡ្រតណាសះ ។ ហ្រតុអី មកនៅក្នុងមន្ទីរ 
ឃុំឃាំង បងប្ររជាសម្រន្តលក់ស្រួលទៅវិញ ?

- អូនមិនដឹងទ្រឬ? កាលនៅផ្ទះយើង បងផ្អើលគ្រប់នាទី ព្រះ 
ខា្លាចត្រូវចាប់ខ្លួន ។ ត្រឥឡូវល្រងខា្លាចត្រូវចាប់ខ្លួនទៀតហើយ។ 
ហ្រតុន្រះ ទើបបងដ្រកលក់ស្រួល ។

                      កុំពិបាកពេក
ព្រឹកន្រះ លោក ស្វិត និយាយប្រប់អ្នកស្រីមា៉ាប់ ៖
- ថ្ង្រអាទិត្រយន្រះ យើងផ្អាកដើរល្រងមួយថ្ង្រសិនចុះ ព្រះ្រហ្វំាង 

ឡានដច់អស់ហើយ !
ឮដូចោ្នោះ អ្នកស្រី មា៉ាប់ សើចកក្អឹកតប៖
- មិនអីទ្រ បងកំុពិបាកព្រក ។ ម្រសិលមិញគ្រូទាយប្រប់ខ្ញុំថា 

បងនិងខ្ញុំរស់នៅជាមួយគា្នោ រហូតដល់អាយុ ៩០ឆ្នោំឯណះ ។
        ធំហួសហ្រតុ
បុរសមា្នោក់ដើរចូលទីស្នោក់ការកាស្រត សុំចុះផ្រសាយរកឆ្ក្រ ដ្រល 

បាត់ពីផ្ទះ។ គាត់ប្រប់អ្នកទទួលខុសត្រូវផ្ន្រកពាណិជ្ជកម្មឲ្រយចុះផ្រសាយ
តាមសំដីគាត់ថា៖ “បើបងប្អូនណារកឆ្ក្ររបស់ប្រពន្ធខ្ញុំឃើញ ហើយ 
យកទៅប្រគល់ឲ្រយដល់ផ្ទះ ដ្រលខ្ញុំនិងប្រពន្ធកំពុងរស់នៅខ្ញុំនឹង 
ជូនសគុណ១០ មុឺនដុលា្លារអាម្ររិក។ 

អ្នកទទួលខុសត្រូវផ្ន្រកពាណិជ្ជកម្មប្រចាំកាស្រត បើកភ្ន្រកធំៗ 
សួរ ?

- អ្រហ៍...លោកមិនដឹងថា ទោះជាសត្វឆ្ក្រប្រភ្រទណាក៏ដោយ 
ជូនសគុណដល់ទៅ១០ មុឺនដុលា្លារ គឺជាការចំណាយ ធំហួសហ្រតុ 
ទ្រឬ ?

- អូហូ..សូមលោកកុំបារម្ភចំពោះរឿងហ្នឹង តាមពិតឆ្ក្រនោះ 
ខ្ញុំជ្រមុជទឹកស្លាប់បាត់ទៅហើយ ខ្ញុំផ្រសាយយា៉ាងន្រះ គ្រន់ត្រ ដើម្របី
កុំឲ្រយប្រពន្ធខ្ញុំសង្រស័យលើខ្ញុំ ហើយនាងកាន់ត្ររំភើបចិត្តចំពោះខ្ញុំ
តើ! ។

                      គ្នាជំនួសក៏បាន
ព្រលបានជួបគា្នោនាយ សែត សួរនាយ សែម ជាមិត្តៈ
- អ្រហ៍ សែម ឯងមានជាប់ប្រក់មកតាមខ្លួនច្រើនទ្រ ?
- អើ មានច្រើនគួរសមដ្ររ តើឯងត្រូវការខ្ចីបុ៉នា្មោន ?
- បើអ៊ីចឹង ឲ្រយគា្នោខ្ចីបួនមុឺនរៀលសិនមក បីថ្ង្រទៀតសងវិញ ។
- តើឯងយកប្រក់ន្រះទៅធ្វើស្អី ?
- គឺគា្នោត្រូវការបា៉ាវសង្រសារ ញុំាគុយទាវមួយព្រលហ្នឹងណា៎ ។ 

ឮដូច្ន្រះនាយ សែត ទ្រឹងបន្តិចទើបឆ្លើយៈ
- ណ្ហើយអ៊ីច្រះចុះ។ រឿងហ្នឹងទុកគា្នោធ្វើជំនួសឯងចុះ។ គា្នោនាំ

សង្រសាររបស់ឯងទៅញុំាគុយទាវមួយព្រល រួចបីថ្ង្រទៀត សឹមឯង
យកប្រក់បួនមឺុនរៀលមកសងគា្នោវិញចុះ ។



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`




