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nabc©úb,nñenH .
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ពង្រឹងធ្លុងសាមគ្គីភាព ឯកភាពជាតិ អនុវត្ត

ឲ្យបានជោគជ័យនូវរាល់ភារកិច្ចក្នុងឆ្នាំ២០១៨

Bolstering Solidarity, National Unity, and Successfully
Implementing Tasks of 2018
ឆ្នាំ២០១៨ នេះ គឺជាឆ្នាំទី៥ នៃការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជ-

រដ្ឋាភិបាល នីតិកាលទី៥ ប្រសូត្រចេញពីកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជា សម្រាប់ការកសាង និងការពារមាតុភូមិឆ្នាំ២០១៣-២០១៨

ដែលយើងត្រូវខិតខំរួមសាមគ្គីគ្នាជាកម្លាំងដ៏រឹងមាំ ប្រមូលផ្តុំនូវរាល់ធនធាន
ប្រាជ្ញាស្មារតី ដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចជោគជ័យនូវភារកិច្ចដ៏សំខាន់នេះ ។
ឆ្នាំ២០១៨ ក៏ជាឆ្នាំដែលកាន់តែមានភាពអនុគ្រោះបំផុតសម្រាប់គណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបន្តដឹកនាំប្រទេសឲ្យមាន
សុខសន្តិភាព ធានាបាននូវស្ថិរភាពនយោបាយ បង្កើតបានជាកាលានុវត្ត

ភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនខ្លាំងក្លាថែមទៀត ។

ប្រជាជនកម្ពុជាយើងទើបតែនឹងបានចូលរួមអបអរការប្រារព្វខួបអនុស្សាវរីយ៍

លើកទី៣៩ ទិវាមហាជ័យជម្នះ ៧ មករា និងជោគជ័យនៃមហាសន្និបាត
វិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងប្រទេសរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា មហាសន្និបាត

បានអនុម័តនូវ «កម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់
ការកសាង និងការពារមាតុភូមិឆ្នាំ២០១៨-២០២៣» និងបានដាក់ចេញ
នូវបណ្តាគោលដៅជាយុទ្ធសាស្រ្ត និងគោលនយោបាយធំៗជាអាទិភាព

ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍមាតុភូមិកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើន តទៅមុខទៀត ។
នៅឆ្នាំ២០១៨ នេះដែរ ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាល

ទី៦ នាថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា និងការត្រៀមប្រារព្ធខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៦៧
ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសា្រស្តថ្មីមួយ
ទៀតនៅលើទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

ក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលបានប្តេជ្ញាយ៉ាងមុត-

មាំក្នុងការពង្រឹងការអនុវត្ត ប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យ សេរី ពហុបក្ស ទាំងថ្នាក់

ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ យើងបានសម្រេចជោគជ័យយ៉ាង ធំធេងក្នុងការ
បោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ កាលពីថ្ងៃទី៤
ខែមិថុនា

ឆ្នាំ២០១៧

និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា

នីតិកាលទី៤ កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ កន្លង ទៅនេះ ដែល គណ

បក្សប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងធំធេង ។ រាជរដ្ឋាភិបាលក៏
បានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់

ការពារបានសន្តិភាព

ស្ថិរភាពនយោបាយ

សន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់សង្គម និងការពារបានយ៉ាងរឹងមាំនូវខឿនឯករាជ

ជាតិ អធិបតេយ្យជាតិ បូរណភាពទឹកដី ប្រឆាំងការជៀតជ្រែកពីបរទេស

ចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជា ។ ឧបាយកលបដិវត្តន៍ពណ៌របស់គណបក្សប្រឆាំង
ដែលជ្រោមជ្រែងដោយពួកបរទេស ប៉ុនប៉ងផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្រប
ច្បាប់ ផ្ទុយទាំងស្រុងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ផ្ទុយពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យ
និងនីតិរដ្ឋ ផ្ទុយពីឆន្ទៈប្រជាជន ត្រូវបានរាំងស្កាត់ទាន់ពេលវេលាតាមរយៈ

វិធានការច្បាប់ដ៏ម៉ឺងមាត់ ។ តាមរយៈការអនុវត្តវិធានការច្បាប់នេះដែរ
គណបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោល បុគ្គលថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្ស

នេះចំនួន១១៨នាក់ ត្រូវហាមមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរយៈពេល៥

ឆ្នាំ បានធ្វើឲ្យអង្គការចាត់តាំងបដិវត្តន៍ពណ៌នៅកម្ពុជាត្រូវរំលាយចោលទាំង

ស្រុង និងបានបញ្ឈប់មិនឲ្យរាលដាលទៅមុខទៀតនូវចលនាជ្រុលនិយម

ដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះ ។ កម្ពុជាក៏សម្រេចបានសមិទ្ធផលធំៗថ្មីៗទៀតក្នុងដំណើរ
ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម

និងការកែលម្អជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន

កាន់តែមានភាពល្អប្រសើរ ។ ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ស្រទាប់ជាន់ថ្នាក់នៅ

The year 2018 is the fifth year of implementing the fifth-legislature
Royal Government’s political platform, which is originally the political
platform of the Cambodian People’s Party (CPP) for the 2013-2018
construction and defense of the Cambodian motherland. We must
make efforts to ensure a firm solidarity and gathering of intellectual
resource for successful realization of every tasks. The year 2018 is
furthering CPP’s favorable condition and the Royal Government in
leading the country to peace, guaranteeing political stability, and
creating opportune moment for the country’s rapid and stronger
development.
The Cambodian people have just celebrated the 39th anniversary
of the 7-January great victory and the success of the nation-wide
congress of representatives of the Cambodian People’s Party, which
adopted the CPP’s political platform for the construction and defense
of motherland for 2018-2023, and formulated further strategic objectives
and policies of major priorities to drive further development of the
Cambodian motherland. Also in 2018, we will organize the sixth
legislative term National Assembly elections on 29 July 2018, and
the celebration of the 67th anniversary of the Cambodian People’s
Party’s foundation, recording a new historic event in the Kingdom
of Cambodia.
Under the leadership of the Royal Government of Cambodia,
firmly determined to strengthen implementation of democracy,
liberal pluralism, at national and sub-national levels, we have realized
a great success in organizing the fourth-term communal council
elections on 4 June 2018, in which the Cambodian People’s Party
scored a great victory. The Royal Government made efforts to defend
peace, political stability, security, social order, defended firm foundation
of national independence, national sovereignty, and opposing foreign
interference in Cambodia’s internal affairs.
The attempt to launch color revolution of the opposition aided
and abetted by foreign circles to overthrow the legal Royal Government,
in contrary to the Constitution, the principle of democracy and rule
of law, and the people’s wills, had been prevented in a timely manner
through strict legal measures. By implemented the laws, the
National Rescue Party was dissolved and its 118 senior leaders
have been prohibited from political activities for five years. It has
dismantled the color revolution in Cambodia entirely and put a stop
to the plague of such a dangerous extremism movement.
Cambodia has also achieved new great achievements in its
socio-economic development and improvement of people’s living
condition. The Cambodian people at every strata in the whole country
have more chances in getting jobs and incomes. The civil servants
and the Royal Cambodian armed forces received higher incomes
from one year to another thanks to the implementation of salary
increment policy to over one million Riel in 2018. Hundreds of
thousands of workers and employees working in private sector have
also achieved higher incomes through the implementation of the
Royal Government’s policy in augmenting minimum monthly wages
for workers/employees to 170 USD in 2018, yet to include more
advantages accrued from implementation of the Royal Government’s
social protection policy. In 2018, the Royal Government has put into
operation a healthcare fund for civil servants and armed forces of
all forms, retirees, every-level councilors and village officials.
As a whole, the Cambodian people in the whole country have
been accessing to sufficient chance to elevate their living condition,
to build up happiness in their families and the nation with hope and
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ទូទាំងប្រទេសកាន់តែមានឱកាសក្នុងការស្វែងរកការងារ និងក្នុងការបង្កើន

គណបក្សក្នុងដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្នគឺ បន្តកសាងពង្រឹងគណបក្សឲ្យកាន់

បានប្រាក់ចំណូលកាន់តែខ្ពស់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ តាមរយៈការអនុវត្ត

លើកកម្ពស់សមត្ថភាពដឹកនាំរបស់គណបក្សឲ្យសម្រេចរាល់ភារកិច្ច ។

នៅឆ្នាំ២០១៨ ។ កម្មករនិយោជិតរាប់សែននាក់ ដែលកំពុងបម្រើការងារ

ប្រយោជន៍ប្រជាជន ខិតខំចលនាប្រជាជនចូលរួមអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយ

ប្រាក់ចំណូល ។ ក្នុងនោះមន្ត្រីរាជការ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទទួល
គោលនយោបាយដំឡើងប្រាក់បៀវត្តន៍ក្នុងគោលដៅជាង

១លានរៀល

ក្នុងវិស័យឯកជនក៏ទទួលបាននូវឱកាសក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់

ខ្លួន តាមរយៈការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការ

ដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាជូន កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌកាត់ដេរ
និងផលិតស្បែកជើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដែលកើនឡើងដល់ ១៧០ដុល្លារ

នៅឆ្នាំ២០១៨ ដោយមិនទាន់គិតទៅដល់ការទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍

ផ្សេងៗទៀត ពីការអនុវត្តគោលនយោបាយគាំពារសង្គមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ។ នៅឆ្នាំ២០១៨ នេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានដាក់ឲ្យដំណើរ
ការមូលនិធិថែទាំសុខភាពជូនមន្ត្រីរាជការ

កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់

ប្រភេទ និវត្តជន ក្រុមប្រឹក្សាគ្រប់ថ្នាក់ និងមន្ត្រីភូមិផងដែរ ។

និយាយជារួមប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេស បាននិងកំពុងមានឱកាស

គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ខ្លួន ការកសាងបាននូវ

សុភមង្គលក្នុងគ្រប់ក្រុមគ្រួសារ និងក្នុងសង្គមជាតិដោយក្តីសង្ឃឹម និងការ

ជឿទុកចិត្តលើការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជា ដែលមានសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រមុខ ។ ប៉ុន្តែពួកប្រឆាំង

និងមជ្ឈដ្ឋានអគតិដែលរួមមានទាំងពួកបរទេសផង នៅតែមិនបោះបង់ចោល
ឧបាយកលតាមបំផ្លិចបំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាជន ។ ចាប់ពីពេល

នេះរហូតដល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនាពេលខាងមុខ ពួក

នេះនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពវាយប្រហារយ៉ាងងងើលមកលើរាជរដ្ឋាភិបាល
និងធ្វើការឃោសនាបំភ្លៃការពិត

បំពុលបរិយាកាសសង្គមក្នុងគោលដៅ

បំផ្លិចបំផ្លាញការបោះឆ្នោត ។ ប៉ុន្តែជនក្បត់ជាតិទាំងនេះ ត្រូវបានប្រជាជន
មើលឃើញកាន់តែច្បាស់ពីគំនិតដ៏អាក្រក់ និងទទួលបានការថ្កោលទោស

យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតពីសំណាក់ប្រជាជនកម្ពុជា ។

បច្ចុប្បន្ននេះ លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ សេរី ពហុបក្ស និងនីតិរដ្ឋនៅ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បាននិងកំពុងតែចាក់ឬសទៅក្នុងសង្គមជាតិ ហើយ
មានជំហានលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំងស្របទៅតាមស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ។ ការ

បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី៦ នឹងប្រព្រឹត្តិទៅក្នុងបរិយា
កាសនយោបាយអព្យាក្រឹត្យ មានលក្ខណៈសេរី ត្រឹមត្រូវ និងយុត្តិធម៌

ដូចតាមការគ្រោងទុក ។ គណបក្សនយោបាយជាច្រើនកំពុងត្រៀមខ្លួនរួច
ជាស្រេចចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនេះ ។ ប្រការនេះបាន

បញ្ចាក់ច្បាស់ថា ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យ នីតិរដ្ឋ និងសិទ្ធសេរីភាពរបស់

ប្រជាជនកម្ពុជានៅតែមានជំហានរីកចម្រើន ទៅមុខតាមគន្លងដ៏ត្រឹមត្រូវ
ដែលផ្ទុយស្រឡះទាំងស្រុងពីការវាយតម្លៃដោយអគតិ មិនផ្អែកលើតថភាព

និងក្នុងហេតុផលនយោបាយរបស់ពួកប្រឆាំង និងមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅមួយ
ចំនួន ។

ក្នុងទិសដៅឆ្ពោះទៅដណ្តើមជោគជ័យ ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង

តំណាងរាស្ត្រក្នុងឆ្នាំ២០១៨ នេះ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានត្រៀម
គ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិចូលរួមប្រកួតប្រជែង ដោយបានដាក់ចេញ នូវកម្មវិធី

នយោបាយរបស់គណបក្សសម្រាប់ការកសាង

និងការពារមាតុភូមិឆ្នាំ

២០១៨-២០២៣ ដោយ បានធ្វើការបូកសរុបសមិទ្ធផលធំៗជាប្រវត្តិសាស្ត្រ

ដែលគណបក្សសម្រេចបានជូនជាតិតាំងពីថ្ងៃបដិសន្ធិ រហូតមកដល់ បច្ចុប្បន្ន
និងគោលនយោបាយធំៗជាអាទិភាព

ដែលត្រូវធ្វើឲ្យបានសម្រេចក្នុង

អាណត្តិខាងមុខទៀត ។ ក្នុងស្មារតីនេះ ដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅដណ្តើមឲ្យបាន

ជ័យជម្នះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៦ គណបក្សគ្រប់ថ្នាក់ត្រូវក្តាប់ជាប់ភារកិច្ចរួម និងការប្តេជ្ញាចិត្តជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់

តែរឹងមាំឡើង ទាំងខាងនយោបាយ សតិអារម្មណ៍ និងចាត់តាំងសំដៅធានា

ពង្រឹងការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយប្រជាជន

យកចិត្តទុកដាក់លើកកម្ពស់ផល

របស់គណបក្ស ការពាររាល់សមិទ្ធផលនៃសង្គមជាតិ និងរាំងស្កាត់ឧបាយ
កលបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់មជ្ឈដ្ឋានអគតិ និងពួកប្រឆាំង ។ មន្ត្រីគណបក្ស

ត្រូវតែធ្វើអំពើល្អ ធ្វើជាគំរូល្អក្នុងការអនុវត្តលក្ខន្តិកៈគណបក្ស ច្បាប់របស់
រដ្ឋ ធ្វើជាគំរូល្អនៅក្នុងការងារ ជាគំរូល្អនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅ និងជាគំរូ

ល្អក្នុងការសាមគ្គីភាព ឯកភាពផ្ទៃក្នុង ។ ខិតខំពង្រឹងការឯកភាពផ្ទៃក្នុង
ខ្ពស់ទាំងខាងទស្សនៈ គោលជំហរ និងសកម្មភាពដើម្បីបុព្វហេតុ សន្តិភាព

និងការអភិវឌ្ឍ បន្តអនុវត្តការកែទម្រង់ស៊ីជម្រៅឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព
និងព្រមៗគ្នានៅគ្រប់ថ្នាក់ គ្រប់ផ្នែក ដោយកំណត់ច្បាស់ថា កំណែទម្រង់
គឺជាអាយុជីវិតរបស់ជាតិ និងរបស់គណបក្ស ៕
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confidence placed in the leadership of the Cambodian People’s
Party, and the Royal Government of Cambodia headed by Samdech
Teho Hun Sen. However, the opposition and ill-willed circles, including
also some foreign elements, abandon no attempts to destroy our
people’s peaceful life. From this moment on to forthcoming general
elections, these people will continue to take mindless actions against
the Royal Government and will turn to deceived propaganda to
poison social environment aimed at derailing the elections. People,
however, have seen with their own eyes that these politicians’
negative ideas and are condemning them in the gravest term.
Currently, democracy, liberal pluralism, and rule of law in the
Kingdom of Cambodia have deeply rooted in our nation with progressive
step made in conformity with the spirit of the Constitution. The sixthlegislature National Assembly elections is to be held in an environment
of neutrality, free, fair and just environment as scheduled. Many
political parties are ready to contest in the elections. This has clearly
affirmed that process of democracy, rule of law, and rights and freedom
of the Cambodian people are making headway in a correct and
antithetical path to ill-willed evaluation by some based on lack of
reality and political reasons clung to by the opposition and concerned circles.
On our path to achieve further successes, in forthcoming
National Assembly elections in 2018, the Cambodian People’s
Party has well prepared itself for the elections by laying out its
political platform for construction and defense of motherland for 20182023, in which numerous historic achievements that CPP realized
from inception to the present, were reviewed. Along with this, they
also pinpoint policies of priority to be realized in the time to come.
In this spirit, to secure victory in the sixth-legislature National
Assembly elections, the Cambodian People’s Party must hold tight
to common tasks and strategic determination in the present which
is to continue building a firmer party - politically, spiritually, and
organizationally aimed at elevating its leading capability on every tasks.
The Party must stay close to people and pay attention to raising
high people’s interest, mobilize people to implement the Party’s
political platform, defend every national achievements, while
obstructing destructive attempts of ill-willed and opposition circles.
The Party’s officials must perform and be a role model of merit
actions in implementing the Party’s stature and state law. They must
be good models in their works, daily life, and in solidarity and
national unity. Make further efforts for stronger internal unity on
concept, position, and actions for the course of peace and development.
Continue to implement effective reforms and in a synchronous manner
in every level and sector with a conception of “taking reform” is of
matter of life of our nation and the Party./.
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ពួកក្បត់ជាតិកាន់តែបរាជ័យធ្ងន់ធ្ងរ

ក្នុងឧបាយកលដ៏ពិសពុលរបស់ខ្លួន
ក្រោយពេល ដែលអតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវតុលាការ

សកម្មភាពយ៉ាងថោកទាបដដែល ។ សម រង្សី បានធ្វើពាក្យបណ្តឹង

កំពូលសម្រេចរំលាយចោល ដោយផ្អែកទៅលើអង្គច្បាប់ ឯថ្នាក់ដឹកនាំ

ឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុក ទម្លាយចេញនូវទិន្នន័យនៃទំព័រហ្វេសប៊ុក

នយោបាយសម្រាប់រយៈពេល៥ឆ្នាំ សម រង្សី និងបក្សពួកមួយចំនួន

ច្រានចោលបណ្តឹងដ៏ឆ្កួតលេលានេះ ដោយអះអាងថា បណ្តឹងនេះ

គណបក្សនេះចំនួន១១៨រូប ក៏ត្រូវបានហាមឃាត់ធ្វើសកម្មភាព
បានរួមគំនិតគ្នាបង្កើតឡើងនូវរបស់ដែលហៅថា ចលនាសង្គ្រោះ

ជាតិ ។ ចលនានេះមានគោលដៅតែមួយគត់ គឺប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញ
បដិវត្តន៍ពណ៌នៅកម្ពុជា

ដែលត្រូវរាជរដ្ឋាភិបាលកំទេចចោលឲ្យ

រលាយបាត់រូបទៅហើយនោះ ។ ចលនានេះជាចលនាខុសច្បាប់

និងមិនបានទទួលការគាំទ្រពីប្រជាជន មិនបានទទួលការចាប់

របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ។ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុកបាន
រំលោភលើច្បាប់រក្សាទុកព័ត៌មាន ការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និង
ច្បាប់ស្តីអំពីទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ ។ សម រង្សី
បានជួលក្រុមហ៊ុន BerlinRosen របស់អាមេរិកឲ្យជួយឃោសនា
វាយប្រហារតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិក

និងសារព័ត៌មាន

អន្តរជាតិមួយចំនួន ដោយអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្ម និង

អារម្មណ៍ពីអន្តរជាតិទេ ប៉ុន្តែ សម រង្សី និងបក្សពួកនៅតែប្រថុយ-

វិធានការអន្តរជាតិមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដោយចំណាយ

ដែលមានសារជាតិដូចខ្លួនឲ្យធ្វើសកម្មភាព

បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ ។ ឧបាយកលទុច្ចរឹតមួយនេះ

ប្រថានប្រើប្រាស់ចលនានេះ

ដើម្បីកៀងគរមនុស្សមួយចំនួនតូច
និងឃោសនាបំផ្លិច-

បំផ្លាញជាតិសាសន៍ឯងយ៉ាងថោកទាបបំផុត ។

វាពិតជាយីអ៊ុនដាក់អារក្សជាន់មែន...ព្រះជួយប្រោសពួកនេះមិន

រួចទេ ។ អំពើក្បត់ជាតិរបស់ពួកនេះ ទោះបីជាខំប្រឹងលាក់ ខំប្រឹង

ជីកកប់ក៏លាក់មិនជិត កប់មិនជ្រៅដែរ ។ ថ្មីៗនេះ បានលេចធ្លាយ

ប្រាក់ ២៥ម៉ឺនដុល្លារ ចាប់ផ្តើមពីពេលនេះរហូតដល់ក្រោយការ

អត់មានអ្វីថ្មីទេ ពីព្រោះថា រាល់ខ្លឹមសារឃោសនាគ្មានអ្វីក្រៅតែពី
ការទាមទារឲ្យបរទេសផ្តាច់ជំនួយ ឈប់ទិញទំនិញពីកម្ពុជា រដ្ឋាភិបាល

ផ្តាច់ការ ក្រៅពីនេះ គឺភូតត្រង់ៗតែម្តង ។ រាល់ការឃោសនានេះកន្លង
មកធ្លាប់ត្រូវបានប្រជាជនកម្ពុជា ជាពិសេសសហជីពកម្មករ កម្មការិនី

ឯកសារសម្ងាត់ដែល សម រង្សី បានលួចចុះហត្ថលេខាជាមួយ កុក ស

ថ្កោលទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុត ហើយវាគ្រាន់តែជាការបន្ថែមទម្ងន់

សន្យាកាត់ខេត្តចំនួន ៤នៅភាគឥសានរបស់កម្ពុជាទៅឲ្យ កុក ស

បរាជ័យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរចុងក្រោយ គឺនៅទីក្រុងសីដនីប្រទេសអូស្រ្តាលី ។

មេដឹកនាំជនជាតិភាគតិចវៀតណាម ម៉ុង តាញ៉ា (Dega) ដោយ
ប្រសិនបើគណបក្សរបស់ខ្លួនឈ្នះឆ្នោត ។ នេះជាទង្វើក្បត់ជាតិយ៉ាង

ពិតប្រាកដ ដែលមិនអាចលើកលែងបាន ។ ជាមួយគ្នានេះ សម រង្សី
បានលួចទៅជួបជាសម្ងាត់ជាមួយមេដឹកនាំវៀតណាម នៅពេល

ដែលគេចោទប្រកាន់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថា ជាអាយ៉ង

ទោសទៅលើទោសក្បត់ជាតិ ដែលមានស្រាប់តែប៉ុណ្ណោះ ។
ផ្ទុយពីការរំពឹងទុករបស់ខ្លួន ពួកក្បត់ជាតិ សម រង្សី បានត្រឹមតែឈរ
មើលឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្រ្តាលី Malcolm Turbull ចាប់ដៃ

និងពិភាក្សាយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលជាមួយសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន
និងបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយ ៨៧លានដុល្លារអូស្ត្រាលី ដល់រាជរដ្ឋា-

វៀតណាម ជាអ្នកកាត់ដីឲ្យវៀតណាមទៅវិញ ។ ដោយមានឈាម

ភិបាលកម្ពុជា ។ កាន់តែឈឺចុកចាប់ជាងនេះទៀត ពួកក្បត់ជាតិ

បំភ្លៃ ភូតកុហកគេឯងយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏សារជាតិក្បត់ជាតិនៅតែ

នូវែលសេឡង់ជាង ១០០០នាក់ មកជួបសម្តែងការស្វាគមន៍យ៉ាង

ក៏មិនខុសគ្នានឹង កឹម សុខា ដែរ ។ កឹម សុខា បានសារភាពដោយ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ។ ដោយឡែកអ្នកស្រី មួរ សុខហួរ ក៏ខំ

ជ័រជាជនក្បត់ជាតិទៅហើយនោះ ទោះបីជាខំដើរឃោសនាបំផ្លើស

លេចធ្លាយចេញមកលើខ្លួន សម រង្សី ដដែល ។ ករណី សម រង្សី

ផ្ទាល់ថា រាល់ទង្វើរបស់ខ្លួន គឺសុទ្ធតែធ្វើឡើងតាមអាមេរិក និងអ្នក
ជំនាញការដែលអាមេរិកជួលមកទាំងអស់ សូម្បីតែខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏
រកនឹកមិនឃើញថា ត្រូវធ្វើអ្វីនោះដែរ ។ ឆ្លុះបញ្ចាំងពីសម្តី និងទង្វើ
របស់ សម រង្សី និង កឹម សុខា បញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញច្បាស់ហើយថា

អ្នកទាំងពីរនេះ គឺជាកូនជឹងដាច់ថ្លៃបម្រើនយោបាយ និងផល
ប្រយោជន៍ឲ្យពួកបរទេស ជាជនក្បត់ជាតិ ដែលត្រូវតែទទួលទោស
តាមច្បាប់ ។

ក្រៅពីទង្វើខាងលើនេះ យើងឃើញថា ទោះបីលោក កឹម សុខា

ត្រូវជាប់គុក ប៉ុន្តែ សម រង្សី និងបក្សពួកនៅខាងក្រៅនៅតែធ្វើ

បានត្រឹមតែឈរមើលប្រជាជនកម្ពុជារស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលី និង

រាក់ទាក់កក់ក្តៅ ដោយក្តីស្រឡាញ់ និងការជឿជាក់បំផុតចំពោះ
ទៅស្រែកជំទាលនៅឯប្រទេសអូស្រ្តាលី សុំឲ្យបរទេសផ្តាច់ជំនួយ

និងសុំឲ្យអន្តរជាតិបញ្ឈប់ការទិញទំនិញ សម្លៀកបំពាក់ពីកម្ពុជា

ក៏ត្រូវបានសហជីព ក្នុងស្រុកតំណាងឲ្យកម្មកររាប់សិបម៉ឺននាក់
ចេញលិខិតថ្កោលទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុត ។

ពេលនេះពួកក្បត់ជាតិកាន់តែអស់សង្ឃឹម

កាន់តែទាល់ច្រក

និងកាន់តែអស់ក្បួនបោកប្រាស់ហើយ។ ជាការពិតណាស់ពួកនេះ
កាន់តែបរាជ័យធ្ងន់ធ្ងរទៅៗ

ក្នុងឧបាយកលដ៏ពិសពុលរបស់ខ្លួន

គ្មានពេលនឹងងើបក្បាលរួចវិញឡើយ ៕
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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល
ពិសេសអាស៊ាន អូស្ត្រាលី



សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជួបសំណេះសំណាលយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលជាមួយព្រះសង្ឃ
និងជនរួមជាតិខ្មែររស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលី និងនូវែលសេឡង់

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា ជួបពិភាក្សា
ការងារជាមួយ ឯកឧត្តម Malcolm Turnbull
នាយករដ្ឋមន្រ្តីអូស្រ្តាលី

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជួបប្រាស្រ័យយ៉ាងស្និទ្ធស្នាល
ជាមួយព្រះសង្ឃ និងជនរួមជាតិខ្មែររស់នៅប្រទេសអូស្រ្តាលី
និងនូវែលសេឡង់

ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦-១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ តបតាមការអញ្ជើញ

កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន អូស្រា្តលី និងបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះ

អគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជា-

កម្ពុជាចំនួន ៨៧លានដុល្លារអូស្ត្រាលី ។ សម្តេចតេជោក៏បានអរគុណ

របស់ឯកឧត្តម Malcolm Turnbull នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្រ្តាលី សម្តេច

ណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលី ដើម្បីចូល
រួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល ពិសេសអាស៊ាន អូស្ត្រាលី ដោយទទួលបាន
ជោគជ័យយ៉ាងធំធេង ។

ក្នុងឱកាសស្នាក់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលី សម្តេចអគ្គមហាសេនា-

បតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានជួបពិភាក្សា
ការងារជាមួយ ឯកឧត្តម Malcolm Turnbull នាយករដ្ឋមន្រ្តីអូស្រ្តាលី

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ។ ក្នុងជំនួបនេះឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រី

រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី ដែលបានផ្តល់ជំនួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដល់
ចំពោះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី

ដែលបានបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការណ៍

បោះឆ្នោតចំនួន ២៦នាក់ មកចូលរួមសង្កេតការណ៍មើលការបោះ

ឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅ ។ ជា

មួយគ្នានេះ សម្តេចតេជោក៏បានស្នើឲ្យអ្នកសង្កេតការណ៍ពីប្រទេស

អូស្ត្រាលី ទៅសង្កេតការណ៍មើលការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដា

ឆ្នាំ២០១៨ នេះផងដែរ ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែង
អំណរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី ដែលបានជួយដល់កម្ពុជា

អូស្រ្តាលី បានថ្លែងថា ប្រទេសអូស្ត្រាលីមានឆន្ទៈគាំទ្រចំពោះការ

លើវិស័យស្រាវជ្រាវពូជស្រូវ ដោយសារមជ្ឈមណ្ឌលនេះហើយបាន

ដុល្លារអូស្ត្រាលី សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកម្ពុជានៅឆ្នាំនេះ ។ កិច្ចពិភាក្សា

គ្នា ជាអង្ករដែលល្អជាងគេលើពិភពលោក ។ សម្តេចតេជោក៏បាន

អភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជា ហើយរដ្ឋាភិបាលសម្រេចផ្តល់ជំនួយ ៨៧លាន
ក៏បានផ្តោតទៅលើបញ្ហាអាស៊ាន និងអូស្ត្រាលី សម្រាប់កិច្ចសហ-

ប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ជ្រាជាដៃគូរវាងអាស៊ានអូស្ត្រាលី ។ ឯកឧត្តម Malcolm Turnbull បានថ្លែងថាវត្តមានរបស់សម្តេចតេជោ

ជួយធ្វើឲ្យអង្កររបស់កម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១ ចំនួនបីឆ្នាំជាប់
អរគុណចំពោះអូស្ត្រាលី ដែលបានជួយដល់វិស័យធនធានមនុស្ស
និងបានផ្តល់ជំនួយដល់កម្ពុជាលើវិស័យដោះមីន ។ សម្តេចតេជោ ក៏

បានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបន្តផ្តល់ជំនួយ ដល់មជ្ឈមណ្ឌល

នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះ មាន

មីនអាស៊ាន

ថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ

ឆ្លើយតបឯកឧត្តម Malcolm Turnbull មានប្រសាសន៍ថា ទំនាក់ទំនង

សារសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ហើយឯកឧត្តមបានសម្តែងការស្វាគមន៍ និង
ចំពោះវត្តមានសម្តេចតេជោ

នាពេលនេះ ។ ចំណែកសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងអំណរ
គុណចំពោះសមភាគីអូស្រ្តាលី

ដែលបានអញ្ជើញសម្តេចចូលរួម

ដើម្បីឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលនេះក្លាយទៅជាកន្លែងបណ្តុះ-

បណ្តាលធនធានមនុស្សមួយដ៏សំខាន់លើវិស័យដោះមីន ។ ជាការ

ប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជា-អូស្ត្រាលី មានលក្ខណៈកាន់តែប្រសើរឡើង
ពិសេសកិច្ចពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះមានលក្ខណៈល្អប្រសើរខ្លាំងណាស់ ។
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ឯកឧត្តមបន្តថា យើងមានឆន្ទះខ្ពស់ក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាង
ប្រទេសទាំងពីរកាន់តែរឹងមាំ និងប្រសើរថែមទៀត ដោយឯកឧត្តម
ចង់ឃើញវិនិយោគិនអូស្ត្រាលីកាន់តែច្រើនទៅវិនិយោគនៅកម្ពុជា ។

សម្តេចតេជោក៏បានជួបពិភាក្សាការងារ ជាមួយលោកប្រធាន

សភាពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្មអូស្ត្រា លី ជេរម៉ារី ចនសាន់ (Ja-

mary Jhonson) ។ នៅក្នុងជំនួបនោះ លោក ជេរម៉ារី ចនសាន់
បានជម្រាបជូនសម្តេចតេជោថា សភាពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្ម

អូស្ត្រាលី

តែងជំរុញឲ្យមានការធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេស

អាស៊ាន និងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ ។

នៅក្នុងឱកាសនោះ សម្តេចតេជោបានអញ្ជើញលោក ជេរម៉ារី

ចនសាន់ មកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដើម្បីបានយល់ និងដឹងអំពី

កិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ាន-អូស្រ្តាលី បានប្រារព្ធបើកជាផ្លូវការ

ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច និងសក្តានុពលរបស់កម្ពុជា ។ សម្តេចតេជោ

បក្សប្រឆាំងចូលរួមក៏ដោយ តែមានគណបក្សជាច្រើនបានចូលរួម

ត្រង់ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា ព្រោះថា ប្រសិនជា

បោះឆ្នោតមួយតម្រូវឲ្យប្រជាជនកម្ពុជា

បានបង្ហាញថា សម្តេចចង់ឃើញមុនដំបូងនោះ គឺការហោះហើរ
មានជើងហោះហើរត្រង់នោះ វានឹងជំរុញឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេស
ទាំងពីរ និងការជំរុញពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍រវាងប្រទេសទាំង

ពីរផងដែរ ។ សម្តេចតេជោបានបន្តថា ការហោះហើរត្រង់នេះ វាមិន

បោះឆ្នោត ។ ដូចនេះការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា គឺនៅតែបន្ត ។ ការ

ជាអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោត

ហើយមិនមានតម្រូវឲ្យប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសណាមួយ ឬក៏អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ ឬក៏ក្នុងក្របខ័ណ្ឌយន្តការពហុ

ភាគីទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះទេ ។ បញ្ហាធំជាងគេ

ធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន ខាងនោះទេ ព្រោះប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងរស់នៅធ្វើ

គឺគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវសម្រេចកិច្ចការងារ

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានចំណាយ

បន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដោះស្រាយហើយ គឺគណៈកម្មាធិការ

ស្នាលជាមួយព្រះសង្ឃ និងជនរួមជាតិខ្មែររស់នៅប្រទេសអូស្រ្តាលី

កំណត់ថា រយៈពេលយ៉ាងយូរ ៦០ថ្ងៃ ព្រះមហាក្សត្រត្រូវកោះ

ការ និងសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានជាង ៦០.០០០ នាក់ ។

ពេលប្រមាណ ៤០នាទី ក្នុងការជួបប្រាស្រ័យទាក់ទងយ៉ាងស្និទ្ធនិងនូវែលសេឡង់ជាច្រើននាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារ ដែលសម្តេច

ស្នាក់នៅនារសៀលថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា នាទីក្រុងស៊ីដនី ។ សម្តេច

នេះហើយ ប្រសិនជាមានពាក្យបណ្ដឹងរុញទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ។

ជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាសលទ្ធផលផ្លវូ ការ ។ រដ្ឋធម្មនញ
ុ ្ញបាន

ប្រជុំសភា ។ មហាក្សត្រកោះប្រជុំសភារួចហើយ ឥស្សរជនម្នាក់
ដែលចេញពីបក្សឈ្នះឆ្នោត ត្រូវតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យរៀបចំ

តេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា វត្តមានរបស់សម្តេចនៅក្នុង

រដ្ឋាភិបាល ហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវយកទៅសុំការអនុម័តពីរដ្ឋសភា ។

ប្រទេស កម្ពុជាក្នុងនាមជាសមាជិកអាស៊ាន ។ ដូចនេះអ្នកដែល

ទាំងមូល ហើយរាជរដ្ឋាភិបាលស្បថចូលកាន់តំណែងវាជាការស្រេច ។

ការចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ាន- អូស្រា្តលីគឺតំណាងឲ្យ
ប្រឆាំងនឹងការបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចនៅក្នុងប្រទេស អូស្ត្រាលី គឺជាការប្រឆាំងនឹងជាតិសាសន៍កម្ពុជា ។ សម្តេចតេជោបាន
សម្តែងការសោកស្តាយផងដែរ

ចំពោះការប្រមាថទៅលើបងប្អូន

ប្រជាជនកម្ពុជានៅអូស្ត្រាលី និងណូវែលសេឡង់ ដែលថា បាន
ទទួលលុយពីសម្តេចម្នាក់ៗ ៦០០ដុល្លារ ហើយនេះជាការមើលងាយ

ដល់ប្រជាជនកម្ពុជា និងជាទម្លាប់ដ៏អាក្រក់របស់អ្នកនយោបាយមួយ

ចំនួន ដែលតែងចោទអ្នកដទៃខុសពីការពិត ។ ទាក់ទិនទៅនឹងការ
ចាប់ខ្លួនមេបក្សប្រឆាំង និងការរំលាយចោលគណបក្សប្រឆាំងដោយ

តុលាការកំពូល សម្តេចតេជោបានបញ្ជាក់ថា គឺដោយសារតែគណបក្សនេះបានសមគំនិតគ្នាជាប្រព័ន្ធធ្វើអំពើក្បត់ជាតិ ដោយបាន

ឃុបឃិតជាមួយបរទេស ដើម្បីរៀបចំធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌ផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ ។ ទង្វើបាតុកម្មរបស់ពួកគេកាលពីឆ្នាំ២០១៣

បានបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិ និងអាយុជីវិតមួយចំនួនដែលនេះត្រូវមាន
ទោស ។ ទោះបីគណបក្សប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយក៏ពិតមែន តែការ

រៀបចំការបោះឆ្នោតនៅតែដំណើរការជាធម្មតា បើទោះបីថា គ្មាន

អនុម័តរួចព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាល
នេះជាដំណើរការធម្មតារបស់ប្រទេស ដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ។ ទន្ទឹមនេះសម្តេចតេជោក៏បានបកស្រាយមូលហេតុ ដែល
កម្ពុជាមិនអាចឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសបាននោះ

គឺ

ដោយសារប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា ត្រូវមានសមាមាត្រសម្លេង

ឆ្នោតទូទាំងប្រទេស ដែលត្រូវរាប់សន្លឹកឆ្នោតភ្លាមៗក្នុងពេលតែមួយ
នៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតនីមួយៗ ក្រោយពេលបញ្ចប់ការ

បោះឆ្នោត ។ ដូចនេះបើសិនជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេស

នោះក៏នឹងជួបការលំបាកក្នុងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែរ ។ សម្តេច
តេជោក៏បានបង្ហាញជូនប្រជាជនខ្មែរនៅប្រទេសអូស្រ្តាលីអំពីអំពើ
ក្បត់ថ្មីមួយទៀតរបស់ សម រង្ស៊ី ដែលបានចុះហត្ថលេខាប្រគល់

ខេត្តខ្មែរចំនួនបួនទៅឲ្យមេជនជាតិភាគតិចវៀតណាម កុក ស ។
សម្តេចតេជោបានលើកឡើងថា

ពួកគេបានចោទ

ហ៊ុន

សែន

កាត់ដីឲ្យវៀតណាម ដល់ឥឡូវរកឃើញមុខហើយ ។ សន្យាបើគេ
ឈ្នះគេកាត់ដីបួនខេត្តឲ្យ ។ ដល់ទៅភ័យពេកហៅមនុស្សចេញមក

ធ្វើជាវីដេអូឃ្លីបមួយបញ្ជាក់ថា កុក ស ជាខ្មែរ ប័ណ្ណបើកបរក៏ជាខ្មែរ
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ប័ណ្ណប៉ុន្មានសុទ្ធតែជាខ្មែរ ។ អញ្ចឹងសូមឲ្យលោក កុក ស ធ្វើការ

បានអញ្ជើញជាអធិបតីនៃពិធីបិទសន្និសីទស្តីពីការ ប្រយុទ្ធប្រឆាំង

អង់គ្លេសទាំងអស់ ។ សម្តេចតេជោបន្តទៀតថា រឿងនេះមិនតូចទេ

និងចុះអនុស្សរណៈរវាងអាស៊ាន-អូស្រ្តាលី ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិ

សំណុំរឿងក្បត់ជាតិមួយថែមទៀត ។ សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថា ខ្ញុំ

ចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ប្រយុទ្ធ

ឡាវ ។ អ្នកឯងចោទ ឥឡូវផុតពីចោទ ខ្លួនឯងក្បត់ជាតិតែម្តង ។

នាំអាស៊ាន-អូស្រ្តាលី កាលពីខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ។ មេដឹកនាំ

បានបង្ហាញជូនអំពីប្រាក់ខែកម្មករ ដែលបានកើនឡើងពី ១៥០ដុល្លារ

ទ្បើងនេះ គឺស្របនឹងមូលបទរបស់សន្និសីទអាស៊ាន-អូស្រ្តាលី ស្តី

ចំណូលរបស់កម្មករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុង

១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ហើយនឹងគាំទ្រដល់កិច្ចខំប្រឹងប្រែងទ្វេភាគី

បញ្ជាក់ ។ ដល់ទៅភ័យពេកបាត់ម្ចាស់ការ និយាយចេញមកសុទ្ធតែ

អំពើភេរវកម្ម ដែលក្នុងនោះមេដឹកនាំអាស៊ាន-អូស្រ្តាលី បានឯកភាព

ក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងធ្វើការងាររឿងនេះហើយ ។ ស្រាវជ្រាវលើ

ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្ម ។ អនុស្សរណៈនេះនឹងនាំមកនូវលទ្ធផល

ព្រះករុណាខ្ញម
ុំ យ
ួ តឹកមួយផឹងនៅចរចាគ្នា ទាំងជាមួយថៃ វៀតណាម

ប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មអន្តរជាតិ ដែលបានឯកភាពគ្នាដោយថ្នាក់ដឹក

នេះជារឿងមួយដ៏អាក្រក់ជួរជាតិ ។ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីក៏

ទាំងអស់បានចាត់ទុកថា កញ្ចប់គាំទ្រគំនិតផ្តួមផ្តើមដែលបានស្នើ

ដល់ ១៧០ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ ។ បើនិយាយពីប្រាក់

ពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើភេរវកម្ម ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅ នៅថ្ងៃទី១៦-

ចំណាត់ថ្នាក់ទី៥ នៅក្នុងអាស៊ាន ។ ចុងក្រោយនេះកម្ពុជាមាន

តំបន់ និងពហុភាគី ដែលមានស្រាប់ ដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហ-

សមត្ថភាពកសាងស្ពានឆ្លងទន្លេដោយខ្លួនឯង ហើយក៏កំពុងខិតខំ
សន្សំប្រាក់ដើម្បីធ្វើស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេឲ្យបានច្រើន ។

ប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្ម និងអំពើហិង្សាជ្រុលនិយម ។
អូស្រ្តាលីនឹងផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសដល់ដៃគូអាស៊ាន

ដើម្បី

រសៀលថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទអន្តរជាតិ

តាក់តែង និងអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងអំពើភេរវកម្ម ដែលស្របជាមួយ

បានប្រារព្វបើកជាផ្លូវការ ដោយមេដឹកនាំនៃប្រទេសអាស៊ានត្រូវ

វេទិកាថ្នាក់តំបន់នានាជាមួយអាស៊ាន និងជាមួយដៃគូអនុវត្តច្បាប់

Malcolm Turnbull នាយករដ្ឋមន្រ្តីអូស្រ្តាលី ។ កិច្ចប្រជុំកំពូល

ពាក់ព័ន្ធ និងក្រុមអាយស៊ីល (ISIL-affiliated terrorists) ។ នៅ

ការរួមចំណែករបស់អាស៊ាន និងអូស្រ្តាលីក្នុងការលើកកម្ពស់សន្តិ-

គូសបញ្ជាក់ថា អូស្រ្តាលីនឹងផ្តល់កម្មវិធីកសាងសមត្ថភាពដល់ដៃគូ

ពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្រ្តរវាងអាស៊ាន-អូស្រ្តាលីឲ្យកាន់តែស៊ី

ក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងកាត់ផ្តាច់សកម្មភាពភេរវកម្ម ។ ការរៀបចំ

នយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និងការតភ្ជាប់សម្រាប់រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំទៅ

ត្រូនិចក្នុងភេរវកម្ម និងការស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន និងការ

ពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសនេះ គឺការផ្តោតសំខាន់ទៅ

ប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្ម និងក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធបរទេស ដើម្បីសន្តិសុខ

និងសារសំខាន់នៃការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ នៅក្នុងវិស័យ

នៅក្នុងពិធីនោះដែរ មេដឹកនាំអាស៊ាន-អូស្រ្តាលីក៏បានអញ្ជើញចូល

ស្ថិរភាព ។ ពោលគឺកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅពេលនេះបានផ្តល់អាទិភាព

ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្ម ដែលចុះហត្ថលេខា

អំពើភេរវកម្ម និងការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម-វិនិយោគ ។ សូមបញ្ជាក់ដែរថា

អាស៊ាន ។

កំពូលទាំងបីរបស់អូស្រ្តាលី ដែលតំណាងឲ្យប្រមាណ១៥% នៃ

កម្ពុជា-អូស្ត្រាលី កាន់តែមានទំនាក់ ទំនងជិតស្និទ្ធ កិច្ចសហប្រតិ-

លីក្នុងប្រទេសអាស៊ាននៅចុងឆ្នាំ២០១៦ មានចំនួន ៣៨ប៊ីលាន

តាមរយៈការជួបសំណេះសំណាលរវាងសម្តេចតេជោ ជាមួយបងប្អូន

លាននាក់ ពីប្រទេសអាស៊ានជារៀងរាល់ឆ្នាំ ហើយនៅឆ្នាំ២០១៦-

តែធ្វើឲ្យបងប្អូនយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីការរីកចម្រើន និងទិស-

កាន់ប្រទេសអាស៊ាន ។ ទន្ទឹមនឹងនេះមាននិស្សិតប្រមាណ១សែន

ផ្ទុយស្រឡះពីការឃោសនាមួលបង្កាច់របស់ជនអគតិ និងពួកក្បត់

ស៊ីដនី ប្រទេសអូស្រ្តាលី កិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ាន-អូស្រ្តាលី

នឹងស្តង់ដារអន្តរជាតិ និងឧត្តម្មានុវត្ត ។ បង្កើតកិច្ចពិភាក្សា និង

បានទទួលការធ្វើគារវកិច្ចស្វាគមន៍យ៉ាងស្និទ្ធស្នាល បំផុតពីឯកឧត្តម

អូស្ត្រាលីក្នុងគោលបំណងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការគំរាមគំហែងភេរវកម្ម

ពិសេសអាស៊ាន-អូស្រ្តាលី ឆ្នាំ២០១៨ នេះ មានគោលបំណងពង្រឹង

ចំពោះមុខមេដឹកនាំអាស៊ាន ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រ្តីអូស្រ្តាលី បាន

សុខ

អនុវត្តច្បាប់អាស៊ានលើបច្ចេកវិទ្យាទប់ទល់ឧក្រិដ្ឋកម្ម

និងវិបុលភាពតំបន់ព្រមទាំងដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្តេជ្ញាចិត្ត

ដើម្បីជួយ

ជម្រៅតាមរយៈការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ក្នុងវិស័យសន្តិសុខ

សិក្ខាសាលាអាស៊ាន-អូស្ត្រាលី ស្តីពីការប្រើប្រាស់ភស្តុតាងអេឡិច

មុខទៀត ។ ប្រធានបទសំខាន់ៗមួយចំនួនត្រូវបានលើកយកមក

ចោទប្រកាន់ ។ ការរៀបចំសិក្ខាសាលាអាស៊ាន-អូស្រ្តាលីស្តីពីការ

លើទិសដៅអនាគត នៃទំនាក់ទំនងដៃគូសន្ទនាអាស៊ាន-អូស្រ្តាលី

តាមព្រំដែន (អន្តោប្រវេសន៍ គយ ការអនុវត្តច្បាប់ និងស៊ើបការណ៍) ។

យុទ្ធសាស្រ្តមួយចំនួនក្នុងគោលបំណងរក្សាសន្តិភាព សន្តិសុខ និង

រួមក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈរវាងអាស៊ាន-អូស្រ្តាលីស្តី

ពិភាក្សាលើរបៀបវារៈសំខាន់ចំនួនពីរ គឺការប្រយុទ្ធប្រឆាំង និង

ដោយរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអូស្រ្តាលី ជាមួយនឹងលោកអគ្គលេខាធិការ

អាស៊ានគឺជា

ដៃគូពាណិជ្ជកម្មមួយក្នុងចំណោមដៃគូពាណិជ្ជកម្ម

ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនេះ កាន់តែធ្វើឲ្យប្រទេសយើងទាំង២

ពាណិជ្ជកម្មសរុបរបស់អូស្រ្តាលី ។ ការវិនិយោគផ្ទាល់របស់អូស្រ្តា

បត្តិការរវាងអាស៊ានអូស្ត្រាលី កាន់តែត្រូវបានពង្រឹងលើគ្រប់វិស័យ ។

ដុល្លារ ។ ជាមួយគ្នានេះអូស្រ្តាលីបានស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរជាង១

កូនក្មួយដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលី និងនូវែលសេឡង់ កាន់

២០១៧ ជនជាតិអូស្រ្តាលីជាង ៣លាននាក់ បានធ្វើដំណើរទៅ

ដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ ដែលកំពុងមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំង

នាក់ ពីប្រទេសអាស៊ានកំពុងសិក្សាក្នុងប្រទេសអូស្រ្តាលី ។

ជាតិនោះឡើយ ៕

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសនេះដែរ មេដឹកនាំអាស៊ាន-អូស្រ្តាលី
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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ ខ្មែរត្រូវធ្វើជាម្ចាស់
លើជោគវាសនារបស់ខ្លួន



ទោះតម្លៃណាក៏ដោយ ត្រូវការពារឲ្យបាននូវសុខសន្តិភាព



គ្មានអ្នកណាមានសិទ្ធកាត់ដីកម្ពុជាឲ្យជនបរទេសនោះទេ



២មិន ១មានៈ មិនចរចា មិនលើកលែងទោស, ១មាន គឺមានការបោះឆ្នោត
ក្បត់ជាតិ

ធ្វើការប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់សម្តេចទៅកាន់ប្រទេស

អូស្រ្តាលី ។ សម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍ថា បុគ្គលដែលជាតំណាង
រាស្រ្តបក្សប្រឆាំងអូស្រ្តាលី

សញ្ជាតិកម្ពុជាម្នាក់នោះកំពុងតែរវល់

ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះគឺដើរដុតរូប ហ៊ុន សែន ដោយលែងធ្វើ

ការងារអ្វីទាំងអស់។ អ្នកដែលហត់នោះគឺពួកបាតុករដែលបំផ្លាញ

តែលុយ និងពេលវេលាឥតប្រយោជន៍ ។ សម្តេចតេជោក៏បានចំអក

ទៅអ្នកនយោបាយរូបនោះទៀតថា ដួងកែវរបស ់ហ៊ុន សែន គឺនៅ
នឹងសត្វនាគ។ ដូចនេះបើចង់សម្លាប់ ហ៊ុន សែន បាន ទាល់តែដើរ

ដុតរូបនាគ និងវាយកំទេចរូបនាគនៅតាមវត្តទៀតទៅ ។ សម្តេច
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងពិធី
កាត់ឫស្សសីមាព្រះវិហារ និងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សមិទ្ធផលនានា
នៅក្នុងវត្ត «ជ័យមង្គល» ហៅវត្តជ្រៃក្នុងស្រុកស្រីសន្ធរ

ក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតី

តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាន
បន្តជួបជាមួយកម្មករ

កម្មការិនី

និយោជិតនៃបណ្តារោងចក្រ

សហគ្រាស និង សម្ពោធនូវសមិទ្ធផលដ៏មានតម្លៃមួយចំនួន។

 ព្រឹកថ្ងៃទី១ ខែមីនា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញ

ជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងពិធីកាត់ឫស្សសីមាព្រះវិហារ និង
សម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សមិទ្ធផលនានានៅក្នុងវត្ត «ជ័យមង្គល»
ហៅវត្តជ្រៃក្នុងស្រុកស្រីសន្ធរ

ខេត្តកំពង់ចាម។

ក្នុងឱកាសនេះ

សម្តេចតេជោបានចាត់ទុកពាក្យ ទូន្មានប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះភិរម្យ
ភាសា អ៊ូ ហៅក្រមង៉ុយ និងបណ្ឌិត អ៊ូ ចុងថា ជាពាក្យពេចន៍មាន
តម្លកា
ៃ ត់ថព
្លៃ បា
ុំ នដែលមនុសស្ គ្របគ
់ ត
្នា វ្រូ ប្រតប
ិ ត្តប
ិ ចា
្រ ថ
ំ ្ងៃ ។ សម្ដច
េ

តេជោបានរិះគន់បុគ្គលនោះថា ជាមនុស្សឆ្កួត ឡប់ ។ គេបានប្រមាថ

របបរាជានិយមអាស្រ័យធម្មនុញ្ញនៅកម្ពុជាថា ជារបបតិរច្ឆានទៅ
ទៀត។

សម្តេចពិតជាយល់នូវការលំបាករបស់លោកនាយករដ្ឋ

អូស្រ្តាលី ក្នុងការហាមឃាត់ម្នាក់នោះ ព្រោះដោយសារតែជាតំណាង

រាស្រ្តនៃគណបក្សប្រឆាំងនៅអូស្រ្តាលី ដែលប្រឆាំងនឹងនាយករដ្ឋ
មន្រ្តីបច្ចុប្បន្នដែរ ។ សម្តេចតេជោបន្តថា ពួកគេប្រឆាំងនៅអូស្រ្តាលី

ហើយក៏មកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាទៀត ។ ពួកប្រឆាំងដាក់ទិសនយោបាយ

គឺកម្ចាត់គេកម្ចាត់ឯង។ សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថា “ខ្មោចខ្ញុំស្លាប់កប់
នៅកម្ពុជា។ ខ្មោចអ្នកឯងងាប់កប់នៅបរទេស” ។ សម្តេចបើកទ្វារ
ចំហនូវកិច្ចការសន្ទនាខាងនយោបាយជាមួយអ្នកណាក៏ដោយ តែ

ត្រូវញែកឲ្យដាច់។សម្តេចមិនអាចសន្ទនាជាមួយអ្នកណាដែលជាប់

បញ្ហាលើផ្លូវច្បាប់បានទេ ព្រោះជារឿងផ្លូវច្បាប់របស់តុលាការ ។

សម្តេចតេជោបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការអនុវត្តផ្លូវច្បាប់ទៅលើគណបក្ស
នយោបាយដែលធ្វើខុសនិង អ្នកនយោបាយដែលធ្វើខុស មិនមែនជា
ការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេ តែជាការសង្គ្រោះលទ្ធិប្រជាធិប-

តេជោបានមានប្រសាសន៍ថា សម្តេចបានបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅ

តេយ្យ និងធានាបានថា មិនមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារតែអំពើ

បង្រៀនទូទាំងប្រទេស ដើម្បីឲ្យយកពាក្យពេចន៍របស់ព្រឹទ្ធចារ្យទាំ

បញ្ជាក់បន្ថែមថា

ទាំងពីរក្បាលនេះចំនួន ១១ម៉ឺនក្បាលសម្រាប់ចែកចាយដល់គ្រូ

ងពីរ ទៅអប់រំប្រៀនប្រដៅដល់សិស្សឲ្យពួកគេចេះ គោរពមាតាបិតា

និងជាមនុសស្ ដែលមានក្រមសីលធម៌នៅក្នង
ុ សង្គមផងដែរ ។ សម្ដច
េ
តេជោសង្កត់ធ្ងន់ថា «សូម្បីតែខ្ញុំក៏នៅតែមើលពាក្យប្រៀនប្រដៅនេះ

អនាធិបតេយ្យរបស់ពួកជ្រុលនិយមមួយក្រុមនោះ ។ សម្តេចតេជោ

ទោះបីចំណាយមនុស្សមួយចំនួនដើម្បស
ី ង្គ្រោះ

មនុស្សរាប់លាននាក់ក៏ត្រូវតែធ្វើ។

មិនទុកឲ្យអ្នកឯងមកបំផ្លាញ

ប្រទេសនេះបានទេ ។ សម្តេចមិនមែនជាអ្នកបង្កើតសង្រ្គាមទេតែ

សម្តេចគឺជាអ្នកបញ្ចប់សង្រ្គាមនៅកម្ពុជា ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន

ដែរ។ ពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ក្រមង៉ុយនិងរបស់អាចារ្យ អ៊ូ ចុង ពិត

សែន បន្ថែមថា សម្តេចនឹងឈរឈ្មោះជានាយករដ្ឋមន្រ្តីរយៈពេល

គាត់ទាក់ទងនឹងការប្រតិបត្តិគុណមាតាបិតា ។

កម្ពុជា ។ សម្តេចតេជោអង្គុយនៅទីនេះ គឺដើម្បីការពារសេចក្តីសុខ

ជាមានតម្លៃកាត់ថ្លៃមិនបានទេព្រោះពាក្យកំណាព្យកាព្យជួនរបស់
ក្នុងឱកាសនោះ

សម្តេចតេជោបានថ្លែងអំពីអ្វីដែលកំពុងកើត

ឡើងដោយពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនក្រោមការជំរុញពីអ្នកនយោបាយ

១០ ឆ្នាំទៀត នោះ គឺជាសិទ្ធិរបស់សម្តេច និងសិទ្ធិរបស់ប្រជាជន
របស់ប្រជាជន ដើម្បីធានាថា ប្រទេសនេះទទួលបានសេចក្តីសុខ

សន្តិភាព និងការរីកចម្រើនបន្តទៀតក្រោមលក្ខខណ្ឌជាប្រទេសមាន
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ធ្វើនយោបាយរយៈពេល ៥ឆ្នាំ ផ្ញើមកកាន់សម្តេចដើម្បីសុំឲ្យផ្តល់

សិទ្ធិនយោបាយដល់ពួកគេឡើងវិញ ។ អតីតអ្នកនយោបាយទាំង
នោះ ក៏បានផ្ញើលិខិតពីរផ្សេងទៀត ទៅកាន់សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី

សាយ

ឈុំ

ប្រធានព្រឹទ្ធសភាដែលកំពុងទទួលរាជានុសិទ្ធិជា

ប្រមុខរដ្ឋស្តីទី និងលោក ឌិត មន្ទី ប្រធានតុលាការកំពូលផង ដើម្បី
សុំឲ្យអន្តរាគមន៍អំពីរឿងនេះ។

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បញ្ជាក់ថា « អ្នកដែលត្រូវបានតុលា-

ការកាត់សិទ្ធិធ្វើ នយោបាយមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ មានច្បាប់

ណាសម្រាប់ការលើកលែងទោសឲ្យរួចផុតពីការកាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយទេ ។ ខុសគ្នា ជាមួយពួកជាប់គុក ។ ពួកជាប់គុកគឺមានសាល
ក្រមសា្ថពរពីតុលាការ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុង

ច្បាប់ស្ដីពីពន្ធនាគារបានអនុញ្ញាតឲ្យ

នាយករដ្ឋមន្ត្រីមានសិទ្ធស្នើសុំលើកលែងទោសទៅព្រះមហាក្សត្រ។

ដូចនេះបើអស់លោកចង់បានការលើកលែងទោសនោះ ត្រូវកាត់ឲយ្

ពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការស្ពានកោះប៉ែន

ជាប់គុកជាថ្មីទៀត បន្ថែមលើការកាត់សិទ្ធនយោបាយ» ។ សម្តេច

ឯករាជ្យ និង អធិបតេយ្យភាព ។ យើងមិនអោនក្បាលសម្រាប់ការ

ចេតនាផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ ឃុបឃិតជាខ្សែសង្វាក់ហើយ

ដោះដូរជាមួយអ្នកណាដោយសាររឿងអ្វីមួយនោះទេ ។ ដូចនេះ
ទោះតម្លៃណាក៏ដោយត្រូវការពារឲ្យបាននូវសុខសន្តិភាព ។

 ព្រឹកថ្ងៃទី៣ ខែមីនា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញ

ជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយ

តេជោបន្តថា រឿងរ៉ាវវាបានចាប់ផ្ដើមពីអ្នកឯងតែម្ដង ដែលមាន

ប្រព្រឹត្តនូវអំពើក្បត់ជាតិ ។

ដូចនេះ សូមបញ្ជាក់ត្រឡប់ទៅវិញថា

លិខិតដែលអ្នកឯងបានផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំៗបានចារនៅលើនោះថា មិន
ឆ្លើយតបនិងរក្សាទុក ។

 ព្រឹកថ្ងៃទី៧ ខែមីនា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញ

៧៧

ជួបសំណេះសំណាលជាមួយកម្មករ កម្មការិនីជាងមួយម៉ឺននាក់នៅ

សម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍ថា «ខ្ញុំនៅតែមានចេតនា ដើម្បី

ដល់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធចំពោះចំណាត់ការដល់ក្រុមហ៊ុន ឬម្ចាស់រោងចក្រ

កម្មករនិយោជិតជាងពីរម៉ឺននាក់មកពីរោងចក្រសហគ្រាស
នៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុ។

ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល។ នៅទីនោះសម្តេចបានផ្តល់អនុសាសន៍

កសាងទំនាក់ទំនងល្អរវាងកម្ពុជា និងសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយខ្ញុំកំពុង

ដែលរត់ចោលមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកម្មករ កម្មការិនី។

ធម៌ក្នុងការរុករកអដ្ឋិធាតុ ។ និយាយមួយពាក្យទៅគឺថា ឆ្អឹងខ្មោច

សាច់ប្រាក់ ៤,៦លានដុល្លារនេះរួចហើយ ដើម្បីដោះស្រាយជូន

៨៤នាក់ នៅសល់ ៤៩នាក់ទៀត»។ សម្តេចតេជោបានបន្តទៀតថា

ថ្ងៃក្រោយនឹងមិនមានបញ្ហាកើតឡើងទៀតទេ ។ ត្រូវមានការធានា

រង់ចាំនូវការឆ្លើយតបត្រឡប់មកវិញ ដើម្បីខ្ញុំបន្តនូវបេសកកម្មមនុស្ស
របស់កងទ័ពអាមេរិក ដែលមកឈ្លានពានកម្ពុជានៅក្នុងចំណោម
ដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិក បានធ្វើរឿងមិនគប្បីជាច្រើនមកលើ
កម្ពុជា

ដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវតែផ្អាកការងារស្វែងរកអដ្ឋិធាតុនេះសិន

សូមផ្តាំទៅលោកជំទាវ គ្រីស ហ្វីត ដែលកន្លងទៅធ្លាប់បានមកទី

ក្រុងភ្នំពេញដោយសរសេរសំបុត្រមកខ្ញុំ។ ប៉ុន្តែក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាល

សម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍ថា

រាជរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញ

កម្មករជាងបួនពាន់នាក់កាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះ។ សង្ឃឹមថា
មួយមិនអាចចេះតែរត់ចោលកម្មករនោះឡើយ។

 ព្រឹកថ្ងៃទី៨ ខែមីនា សម្តេចតេជោ បានអញ្ជើញចូលរួមជា

អធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ ៨ មីនា លើកទី ១០៧

ក្រោមប្រធានបទ «ស្ត្រីរួមគ្នារក្សាសន្តិភាព ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ»

នៃប្រទេសអធិបតេយ្យភាព បានឆ្លើយតបថា មានទៅមានមក។

ដែលរៀបចំនៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រ។

និងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះ ដើម្បីជួយរុករកអដ្ឋិធាតុកងទ័ព

ច្រើនបានទទួលឱកាស ចូលរួមក្នុង ការងារស្ទើរគ្រប់វិស័យហើយ

 ព្រឹកថ្ងៃទី ៥ ខែមីនា សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីបានអញ្ជើញ

និងកម្មវិធីលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ និងបង្កើនភាពអង់ឤចដល់

ប្រសិនបើដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះឲ្យកម្ពុជា កម្ពុជានឹងពិនិត្យមើល
អាមេរិកដែលនៅសេសសល់។

ជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីសម្ពោធសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងវត្ត

ឈូកវ៉ា ស្ថិតនៅសង្កាត់ក្រាំងចេក ខណ្ឌព្រែកព្នៅ រាជធានីភ្នំពេញ ។

នៅទីនោះ សម្តេចតេជោបានផ្ញើសារមួយសំដៅទៅកាន់អ្នកនយោបាយនៃអតីតគណបក្សសង្រ្គោះជាតិដែលលើកឡើងពីការចង់វិល

មករកការធ្វើនយោបាយជាថ្មីតាមរយៈនៃការបញ្ចប់ទោស ដោយ
តុលាការ។

សម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍ថា

មានលិខិតពីក្រុមអ្នកនយោ-

បាយនៃគណបក្សប្រឆាំង ដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលកាត់សិទ្ធិ

សម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍ក្នុងឱកាសនេះថា បច្ចុប្បន្នស្ត្រីជា

ត្រូវបានគាំទ្រ និងលើកទឹកចិត្តតាមរយៈការដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រ

ស្ត្រីឱ្យមានភាពរឹងមាំក្នុងជីវិត ។ ជាក់ស្តែងសម្រេចបានលទ្ធផលល្អ
ប្រសើរច្រើនលើការងារលើកកម្ពស់
ដូចជា

និងអភិវឌ្ឍស្ត្រីក្នុងនោះមាន

ក្នុងវិស័យមុខងារសាធារណៈចំនួនស្រ្តីបានកើនឡើងពី

៣២% នៅឆ្នាំ ២០០៧ ដល់ ៤១% នៅឆ្នាំ ២០១៧។ លទ្ធផលនេះ
ដោយសារការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការថ្មី

ដែលត្រូវជ្រើសរើសស្ត្រី

ចំនួន ពី ២០% ទៅ ៥០% និងការពន្យារឤយុចូលនិវត្តន៍មន្ត្រីរាជ
ការជាស្ត្រីដល់ឤយុ ៦០ ឆ្នាំ។
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សម្តេចតេជោបន្តថា ការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រី មិនមានន័យថា

ស្ត្រីមានសិទ្ធិតែមួយថ្ងៃនោះទេ សិទ្ធិស្ត្រីគឺជាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងពិភព
លោកដែលមានចំនួន៤៩,៦%។ សិទ្ធិស្ត្រីមិនគួរមានតែមួយថ្ងៃនៅ
ថ្ងៃទី ៨ ខែមីនានោះទេ គឺត្រូវមាន ៣៦៥ ថ្ងៃជាប់គ្នាតែម្ដង ។ ប៉ុន្តែ

ថ្ងៃនេះយើងយកធ្វើជាកម្មវត្ថុនៃការជួបជុំហើយលើកជាប្រធានបទ

ដើម្បីជំរុញចលនាទៅមុខតែប៉ុណ្ណោះ

សិទ្ធិស្ត្រីមានត្រឹមតែមួយថ្ងៃនោះទេ ។

ប៉ុន្តែមិនត្រូវគិតថាទិវាស្ត្រី

 ថ្ងៃទី១០ ខែមីនា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញ

ជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បើកជាផ្លូវការពិធីបុណ្យទន្លេលើកទី៤ ក្រោម

ប្រធានបទ «ទន្លេនៃសន្តិភាព មិត្តភាព និងនិរន្តរភាពទេសចរណ៍»
ដែលប្រារព្ធនៅជាប់ដងទន្លេនៃក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល។

សម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍ថា យើងត្រូវតែចាត់ទុកថាកម្ពុជា

ជាប្រទេសដែលមានភ័ព្វសំណាង ដោយយើងមានសមុទ្រ មាន

ទន្លេ មានបឹងបួរ យ៉ាងច្រើនគ្របដណ្តប់នៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសបន្ថែម
ទៅដោយការអភិវឌ្ឍទាំងឡាយ

ដែលយើងប្រើប្រាស់ទន្លេធ្វើជា

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រា៉នី
ហ៊ុនសែន អញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បើកជាផ្លូវការពិធីបុណ្យ
ទន្លេលើកទី ៤ ដែលប្រារព្ធនៅជាប់ដងទន្លេនៃក្រុងតាខ្មៅ
ខេត្តកណ្តាល

គោលដៅនៃវិស័យទេសចរណ៍ ដែលមានអន្តរសកម្មយ៉ាងធំនៅក្នុង

ការឈឺចាប់សម្រាប់យើង ។ អីចឹងខ្មែរត្រូវតែធ្វើជាម្ចាស់លើជោគ-

ទាក់ទងជាមួយនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន ។ សម្តេចតេជោ

ទេ ហើយរដ្ឋអធិបតេយ្យគឺធ្វើដូច្នេះ។ សម្តេចតេជោបន្ត ៖ “មានអ្នក

មួយទៅឆ្នាំមួយ ។ បេក្ខភាពដែលនឹងត្រូវទទួលបានជាម្ចាស់ផ្ទះគឺ

ខ្លួនយើងឲ្យបានច្បាស់ ។ សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងមិនមែនពឹងពាក់តែ

ការអភិវឌ្ឍព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជាជាពិសេសទៅលើបញ្ហាដែល

សង្ឃឹមថា បុណ្យទន្លេ នឹងបន្តធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយបន្តវេនពីឆ្នាំ
ជាបេក្ខភាពនៃខេត្ត

ដែលមានការអភិវឌ្ឍហើយមិនមែនគ្រាន់តែ

ខេត្តដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គ និងតាមដងទន្លេបាសាក់នោះ
ទេដែលត្រូវធ្វើ ។ ប៉ុន្តែខេត្តដែលនៅជុំវិញដងទន្លេសាបក៏មានសិទ្ធិ
នឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការរៀបចំបុណ្យទន្លេដែរ ។ ការរៀបចំនេះក៏

វាសនារបស់ខ្មែរ មិនត្រូវទោរទន់ តាមរបៀបបង្ខំរបស់អ្នកណាមួយ

ខ្លះមិនទាន់ស្គាល់កម្ពុជាពិតប្រាកដទេ។ ដូចនេះយើងត្រូវរៀនស្គាល់
អ្នកណាម្នាក់នោះទេ។ យើងមានច្រមុះពីរ និងមាត់មួយសម្រាប់ដក

ដង្ហើម។ បើច្រមុះមួយស្ទះ ដកមួយទៀតបើច្រមុះដកមិនបានដកតាម
មាត់ទៅ...” ។

 ព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញ

បង្កើតនូវការទាក់ទាញនូវពិធីនានាឲ្យកាន់តែច្រើន។ ប្រជាពលរដ្ឋ

ជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ

 ព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញ

ដៃទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តកំពង់ចាម។ ស្ពាននេះសាងសង់ថវិការបស់

របស់យើងនឹងទទួលផលតាមរយៈនោះ ។

ជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ នៅក្នុងពីធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជា
ផ្លូវការនូវកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ ១ ប្រវែង ៤ គីឡូម៉ែត្រ ពីគល់ស្ពាន

ស្ពានកោះប៉ែនប្រវែង ៧៧៩ម៉ែត្រ ទទឹង ៩,២០ម៉ែត្រឆ្លងកាត់

រាជរដ្ឋាភិបាលទាំងស្រុងចំនួន ១៣,៤៥លានដុល្លារ និងស្ថាបនា
ដោយកងវិស្វកម្មក្រសួងការពារជាតិ។ សម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍

ក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅ

ក្នុងឱកាសនោះថា ប្រសិនជាយើងប្រមូលផ្តុំគ្រប់មធ្យោបាយដែល

សម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍ថា ៖ “បទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់

ទោះក្នុងជម្រៅណា វែងប៉ុណ្ណាក៏យើងអាចធ្វើទៅបានដែរ ។ នេះជា

ព្រះមុនីវង្សផ្នែកខាងកើតដល់តំបន់បឹងស្នោរ
រាជធានីភ្នំពេញ ។

ណាស់ហើយ។ កម្ពុជាត្រូវធ្វើជាម្ចាស់លើប្រទេសរបស់ខ្លួន។ កម្ពុជា

ត្រូវការជំនួយពីមិត្តភក្តិ។ ត្រូវការភាពជាដៃគូរជាមួយ មិត្តភក្តិ ។

ត្រូវការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយមិត្តភក្តិ។ ក៏ប៉ុន្តែកត្តាសម្រេច
កំណត់គឺប្រជាជនកម្ពុជាខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះ។

គ្មានអ្នកណាស្លាប់

ជាមួយយើង ក្រៅពីយើងនោះទេ។ បទពិសោធប្រាប់យើងបែប
នេះ...” ។ ត្រូវចងចាំឲ្យច្បាស់កាលពីមុនយើងទេដែលជាអ្នកស្លាប់

គ្មាន អ្នកណាមកស្លាប់ជំនួសយើងទេ ។ គេមកដុតផ្ទះយើង។
រឿងដែលលំបាកបំផុត គេយកពូថៅមកវាយយើងហើយ គេឲ្យ
យើងសងថ្លៃពូថៅគេទៀត... ។ សម្តេចតេជោបន្ថែមថា “យើងជំពាក់

បំណុលបរទេសមួយចំនួនមិនមែនយើងជាអ្នកខ្ចីទេ គឺ លន់ នល់

ជាអ្នកខ្ចី ។ បានសេចក្តីថា ទិញគ្រាប់បែកមកទម្លាក់ នៅលើទឹកដី

របស់យើង ។ វាប្រៀបដូចជាយកញញួរមកវាលើក្បាលយើង។
បន្ទាប់មកថា ប្រឡាក់ញញួរអញដូច្នេះត្រូវសងលុយអញ ។ នេះជា

យើងមានទាំងអស់ គឺយើងអាចធ្វើស្ពានគ្រប់ប្រភេទឆ្លងកាត់ទន្លេ
បទពិសោធន៍ជោគជ័យរបស់យើងធំណាស់ ដោយយើងមិនគ្រាន់
តែអង្គុយរងចាំសុំជំនួយពីបរទេសនោះទេ តែយើងបានសម្រេចចិត្ត
ដ៏ត្រឹមត្រូវមួយថាយើងត្រូវរៀនធ្វើម្ចាស់ដោយខ្លួនឯង ។ សម្តេច

តេជោបន្តថា ស្ពាននេះបើកសាងដោយបរទេសវាមានតម្លៃមិនតិច
ជាង ២០ លានដុល្លារនោះទេ តែកសាងដោយខ្មែរយើងចំណាយ
អស់តែជាង ១៣ លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះ នេះហើយដែលហៅថា ខ្មែរ
នោះ។អាចចាត់ទុកថាជាស្ពានដំបូងដែលកម្ពុជាធ្វើ ហើយយើងនៅ

មានស្ពានច្រើនណាស់ដែលត្រូវសាងសង់នៅតាមព្រែក តាមស្ទឹង
តាមទន្លេ ។ សម្តេចតេជោបន្តថាយើងនឹងសិក្សាមើលថាស្ពានមួយ
ចំនួនដែលជាតម្រូវការចាំបាច់ ហើយមិនមានជំនួយពីបរទេសយើង
នឹងធ្វើដោយខ្លួនឯង ។

ក្នុងឱកាសនោះ ដែរសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីបានបញ្ជាឲ្យ

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ

និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌បើកការស៊ើប
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អង្កេតលើករណីលោក សម រង្ស៊ី និងមេដឹកនាំជនជាតិភាគតិច
វៀតណាម ដើម្បីប្រមូលភស្តុតាងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ ។
សម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍ថា

«ឥឡូវរកឃើញហើយ

ទៅចុះ

ហត្ថលេខាកាត់ដីឲ្យគេ បួនខេត្ត ។ ចោទ ហ៊ុន សែន កាត់ដីឲ្យ
វៀតណាម ។ ដល់ឥឡូវរកឃើញចេញមុខមកហើយសន្យាបើគេ
ឈ្នះគេកាត់ដីបួនខេត្តឲ្យគេ ។ ដល់ទៅភ័យពេកហៅមនុស្សចេញ

មកធ្វើជាវីដេអូឃ្លីបមួយ បញ្ជាក់ថា កុក ស ជាខ្មែរ ប័ណ្ណបើកបរក៏ជា
ខ្មែរ ប័ណ្ណផ្សេងៗទៀតក៏ជាខ្មែរ ។ អីចឹងសុំឲ្យលោក កុក ស ធ្វើការ

បញ្ជាក់ ស្រាប់តែលោក កុក ស អត់ចេះខ្មែរមួយម៉ាត់។ សម្ដេច
តេជោបន្ថែមថា រឿងនេះមិនតូចទេ។ ក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងតែធ្វើ

កិច្ចការងារនេះ ស្រាវជ្រាវលើសំណុំរឿងក្បត់ជាតិមួយនេះថែម
ទៀត ។កុំ ភ្លេចរដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ត្រូវចាត់ចែងរឿងហ្នឹងជាមួយ

មហាផ្ទៃ ។ រឿងក្ដីមួយនេះជារឿងធំណាស់ ហើយនេះជាអំពើក្បត់
ជាតិចេញមកច្បាស់ក្រឡែត ។ ប៉ុន្ដែយើងអត់ត្រូវធ្វើទទឹងទិសទេ
ព្រោះត្រូវស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់ហើយត្រូវដំណើរការតាមយន្ដ

ការច្បាប់។ គ្មានអ្នកណាមានសិទ្ធិកាត់ដីកម្ពុជាឲ្យជនបរទេសនោះ
ទេ។ ជាមួយគ្នានេះ សម្តេចតេជោក៏បានបង្ហើបឲ្យដឹងថា ជនក្បត់
សម រង្ស៊ី នៅមានរឿងលួចចរចាស្ងាត់ៗជាមួយឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី
វៀតណាម និងរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសវៀតណាម ក្នុងពេលដែលគេទៅ

ទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងហាណូយ និងខេត្ត តៃនិញ របស់វៀតណាម
ទៀតកាលពីអំឡុងឆ្នាំ២០០៣-២០០៤ ផងដែរ ។ សម្តេចតេជោ

បានបន្តថា “ខ្ញុំទើបតែដឹងដែរ ឋានៈឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ឋានៈរដ្ឋមន្រ្តី

ការបរទេសទៅលួចចរចាស្ងាត់ៗ រួចហើយជេរគេអាយ៉ង វៀតណាម។
ខ្លួនឯងទៅលួចចរចាជាមួយវៀតណាមស្ងាត់ៗ ។ ម្នាក់នោះគឺ
ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀង ម៉ាញ់កឹម និងមួយទៀតជារដ្ឋមន្រ្តី
ការបរទេស ។ យើងបានទទួលដំណឹងថែមទៀតថា អ្វីដែល

ហ៊ុន សែន មិនព្រម គេព្រមហើយគេជួយសម្រួលចំពោះអាណិកជន

វៀតណាមនៅកម្ពុជាថែមទៀត ដើម្បីឲ្យទទួលបានសញ្ជាតិ ក្នុង
ពេលដែលរដ្ឋបាល ហ៊ុន សែន មិនទាន់បានផ្តល់សញ្ជាតិឲ្យអាណិក -

ជនទេ ។ ព្រោះសញ្ជាតិចូលបានលុះត្រា តែមានព្រះរាជក្រឹត្យ ... ។
ប៉ុន្តែហេតុអីគេទៅចរចាគ្នាស្ងាត់ៗ ក្នុងពេលអ្នកឯងជេរខ្ញុំថា ជា
អាយ៉ង។

សម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍ទៀតថា

មើលឃើញត្រីកាន់តែច្បាស់។

ទឹកកាន់តែថ្លា

អំពើស្មោគគ្រោករបស់អ្នកឯង

ដើម្បីគ្រាន់តែអំណាច សូម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិលើបញ្ហាទឹកដីអ្នក
ឯងមិនបានគិតផង ។ ទឹកដីកូសាំងស៊ីនមិនមែនបាត់បង់ក្នុងសម័យ
កាលសម្តេចនោះទេ ហើយបច្ចុប្បន្នសម្តេចការពារឲ្យបានតែទឹកដី

ដែល សម្តេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋ នរោត្តម សីហនុ បន្សល់

ទុកឲ្យតែប៉ុណ្ណោះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយ ៕



ថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន

សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី បានអញ្ជើញជាអធិបតីបិទសន្និបាតបូកសរុប
ការងារឆ្នាំចាស់ឆ្នាំ២០១៧ និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ២០១

៨របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានកោត

សរសើរ និងវាយតម្លៃខ្ពស់ដល់កងកម្លាំង និងមន្រ្តីរាជការទាំងអស់
នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ ដែលបានប្រឹងប្រែងបំពេញការងារប្រកបដោយ

ស្មារតីខ្ពស់ និងសម្រេចបានសមិទ្ធផលជាច្រើននៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៧។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងារ
ឆ្នាំ២០១៧ និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៨ របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា បើទោះបីបញ្ហាពិភពលោក
ជួបស្ថានការណ៍ប្រែប្រួលខ្លាំង
សុខសន្តិភាព។

តែកម្ពុជានៅតែអាចរក្សាបាននូវ

បើទោះបីកម្ពុជារងការវាយប្រហារពីចលនាមួយ

ចំនួនយ៉ាងណាក្តី តែកម្ពុជានៅតែអាចរួមគ្នារក្សាបាននូវរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
របស់កម្ពុជា។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងថា ឆ្នាំ២០១៨ ជាឆ្នាំទី៥

និងឆ្នាំចុងក្រោយ នៃការអនុវត្តន៍កម្មវិធីនយោបាយយុទ្ធសាស្រ្ត

ចតុកោណដំណាក់កាលទី៣ ដែលកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចគ្រប់ប្រភេទ
ត្រូវរក្សាការពារ និងពង្រឹងឲ្យបាននូវសុខសន្តិភាព សន្តិសុខ

សណ្តាប់ធ្នាប់ និងស្ថេរភាពសង្គម។ សម្តេចតេជោ ជំរុញឲ្យកងកម្លាំង
ខិតខំរួមគ្នាធានាឲ្យបាននូវការបោះឆ្នោតជាតិលើកទី៦

ដែលត្រូវ

ប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានដោយសេរី
យុត្តិធម៌ និងតម្លាភាព ។



នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ ១០កើត ខែចេត្រ ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស

២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ នេះ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណា-

ចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋាន
សាងសង់ និងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវកំណាត់ផ្លូវជាតិ លេខ៥ ពី
ខេត្តបាត់ដំបងឆ្ពោះទៅកាន់ក្រុងសិរីសោភ័ណ

ខេត្តបន្ទាយមាន-

ជ័យ ដែលមានប្រវែង ៨៥គីឡូម៉ែត្រ។ ក្នុងពីធីថ្ងៃនេះ ក៏មានការ

ចូលរួមពី លោក Hidehisa HORINOUCHI ឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុន
ប្រចាំ នៅកម្ពុជា និងសមាជិក នៃរដ្ឋាភិបាល ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការ
កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ សិស្សានុសិស្ស ព្រមទាំង
ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តបាត់ដំបងរាប់ពាន់នាក់ផងដែរ។
ផ្លូវជាតិលេខ៥

ពីបាត់ដំបង-សិរីសោភ័ណ

កំណាត់

ដែលបើកការដ្ឋាន

សាងសង់នេះ គឺជាប្រភេទផ្លូវចាក់បេតុងកៅស៊ូ (AC) កម្រាស់ ១៥
សង់ទីម៉ែត្រ និងពង្រីកឲ្យកាន់តែធំជាងមុនមាន០៤គន្លង។ ក្រៅពី

ការស្តារ និងពង្រីកកំណាត់ផ្លូវនេះ ក៏មានការសាងសង់ផ្លូវវាងក្រុង
០២ខ្សែផងដែរ ក្នុងនោះគឺមានផ្លូវវាង ក្រុងបាត់ដំបងប្រវែង ២៣,
៩២គីឡូម៉ែត្រ និងក្រុងសិរីសោភ័ណប្រវែង ៩,៣៤គីឡូម៉ែត្រ ដែល

ទាំងអស់ត្រូវចំណាយថវិកាប្រមាណ ១៩,៩៨៨ លានយេន ជប៉ុន
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កសាងវិថីថ្មីមួយខ្សែក្នុងខេត្ត កោះកុង ជាការរំឭកទៅដល់
គុណូបការៈដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ឯកឧត្តមព្រឹទ្ធាចារ្យ សាយ ភូថង

សម្តេចចក្រី ហេង សំរិន សម្តេចភក្តី សាយ ឈុំ និងសម្តេចពិជ័យ ទៀ បាញ់ អញ្ជើញចូលរួមសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់វិថី សាយ ភូថង
និងសមិទ្ធផលជាច្រើននៅខេត្តកោះកុង
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានសម្រេចដាក់ឈ្មោះវិថីមួយខ្សែក្នុងខេត្តកោះកុង

សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន បានមានប្រសាសន៍ អបអរ-

ថា វិថី សាយ ភូថង និងរូបសំណាកឯកឧត្តមព្រឹទ្ធាចារ្យ ដើម្បីតបស្នង

សាទរកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធផលដ៏ធំធេង ដែលបាន

គុណូបការៈដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ឯកឧត្តមព្រឹទ្ធាចារ្យ សាយ ភូថង អតីតសមាជិក

ដាក់សម្ពោធនាឱកាសនេះ ។ សម្តេចបានលើក ឡើងថា វិថីនេះពិតជា

គណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល និងជាអតីតប្រធានគណៈ-

មនុញ្ញផលប្រសូត្រចេញពីជំនឿ និងការលះបង់របស់ឯកឧត្តមព្រឹទ្ធាចារ្យ

កម្មាធិការត្រួតពិនិត្យគណៈ កម្មាធិការកណ្តាលនៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

សាយ ភូថង និងលោកជំទាវ ខ ភូថង ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារ ដែលបាន

ដែលបានបូជា កម្លំាងកាយចិត្តដើម្បីជាតិមាតុភូមិស្ទើរពេញមួយជីវិត កាល

លះបង់កម្លាំងកាយចិត្តក្នុងការបម្រើប្រទេសជាតិ និងប្រជាជន ។ សម្តេច-

ដែលឯកឧត្តមនៅមានជន្មាយុ ។ វិថីដែលមានទទឹង ២៣ម៉ែត្រ និងប្រវែង

ចក្រីប្រធានរដ្ឋសភាបានចាត់ទុកថា សមិទ្ធផលដ៏ថ្លៃថ្លានេះជាហេដ្ឋារចនា-

៦៨គីឡូម៉ែត្រនេះ បានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣ ខែមីនា

សម្ព័ន្ធថ្មីមួយទៀតរបស់ខេត្តកោះកុងបន្ថែមលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើន

ឆ្នាំ២០១៨ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី

ដែលខេត្តបានកសាងក្រោមការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា និងជាប្រធាន កិត្តិយសគណបក្សប្រជាជន

ក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពពលរដ្ឋ អភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិឥតឈប់ឈរ ។

កម្ពុជា និងលោកជំទាវ ។ ពិធីនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមផងដែរពី

សម្តេចចក្រីបានមានប្រសាសន៍ថា៖ «យើងប្រារព្ធពិធីសម្ពោធវិថី សាយ

សំណាក់សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ អនុប្រធានគណបក្ស និងជា

ភូថង នាពេលនេះ គឺស្របពេលដែលប្រទេសជាតិយើងកំពុងមានសុខ-

ប្រធានគណៈប្រចាកា
ំ រគណៈអចិនយ
្ត្រៃ ៍ គណៈកម្មាធកា
ិ រកណ្តាលគណ-

សន្តិភាពពេញលេញ មានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ-

បក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងសម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ សមាជិកគណៈ

រូបវន្ត និងអរូបវន្តដែលបានធ្វើឱ្យប្រទេសជាតិយើងរក្សាបាននូវស្ថិរភាព

អចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយក

នយោបាយ មានកំណើន សេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ និងមានកិត្យានុភាពល្បីល្បាញលើ

រដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ ។

ឆាកអន្តរជាតិ» ។

វិថីនេះបានចាប់ផ្តើមសាងសង់ពីឆ្នាំ២០០៨ និងបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរ

បន្ទាប់មកសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន បានបំពាក់គ្រឿង

នៅដើមឆ្នាំ២០១៥ ដោយរួមបញ្ចូលទាំងសមិទ្ធផលធំៗជាច្រើនទៀត ដែល

ឥស្សរិយយស ប្រគេនព្រះសង្ឃ និងជូនដល់សប្បុរសជននានា ដែលបាន

បានស្ថាបនាឡើងនៅលើទឹកដីខេត្តកោះកុង

ចំណាយថវិកាអស់ចំនួន

ចំណាយធនធានផ្ទាល់ខ្លួន និងកម្លាំងកាយក្នុងការចូលរួមចំណែកកសាង

១៥៣លានដុល្លារ ។ ដោយមើលឃើញនូវពលិកម្មស្ទើរពេញមួយជីវិត

សមិទ្ធផលសង្គមជូនប្រទេសជាតិ ។ សម្តេចចក្រីក៏បានចែកជូនអំណោយ

របស់ឯកឧត្តមព្រឹទ្ធាចារ្យ សាយ ភូថង ចំពោះជាតិមាតុភូមិ កាលពីនៅ

វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ សិស្សានុសិស្ស

មានជន្មាយុ និងដើម្បីជាការតបស្នងគុណូបការៈដ៏ថ្លៃថ្លានោះ ឯកឧត្តម

និងលោកយាយជីលោកតាជី ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះដែរ ។

សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថានបានស្នើសុំសម្តេចអគ្គមហាសេនា-

ឯកឧត្តមព្រឹទ្ធាចារ្យ សាយ ភូថង ជាឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់

បតីតេជោ ហ៊ុន សែន ដើម្បីប្រសិទ្ធិនាមវិថីនេះ ជាវិថី សាយ ភូថង ។

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលបានធ្វើពលិកម្ម ដើម្បីជាតិមាតុភូមិតំាងពី

វិថី សាយ ភូថង មានប្រវែង ៦៨គីឡូម៉ែត្រ ចាប់ពីចំណុចរូបសំណាក

ឆ្នាំ១៩៤៨ មកមេ្ល៉ះ ដោយឯកឧត្តមព្រឹទ្ធាចារ្យបាន ចាប់ផ្តើមចូលរួមជាមួយ

ដែលស្ថិតក្នុងភូមិជីមាល ឃុំអណ្តូងទឹក រហូតទៅដល់ចំណុចកូនកុកក្នុង

ចលនាខ្មែរឥស្សរៈ។ ឯកឧត្តមព្រឹទ្ធាចារ្យប្រសូត្រនៅឆ្នាំ១៩២០ និងបាន

ភូមិកៀនក្រឡាញ់ ឃុំភ្ញីមាស ស្រុកគិរីសាគរ ។

ទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ៕
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សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង អញ្ជើញបញ្ចុះបឋមសិលា
សាងសង់អគារមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបង

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង អញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីបញ្ចុះបឋមសិលា សាងសង់អគារថ្មី នៃមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបង
ពិធីអបអរសាទរដែលក្រុងបាត់ដំបងទទួលបានជ័យលាភីរំដួលបីទង និងទីក្រុងស្អាត
កាលពីថ្ងៃទី១៤ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ

តំណាងដ៍ខ្ពង់ខ្ពសស
់ ម្តេចអគ្គ-

មហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជា និងឯកឧត្តម ហ៊ីដេហ៊ីសា ហូរ៉ូនូឈិ (Hidehisa Horonouchi)
ឯកអគ្គរាជទូតវិសាមញ្ញ

និងពេញសមត្ថភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រជប៉ុន

ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីបញ្ចុះបឋមសិលា សាងសង់
អគារថ្មី នៃមន្ទីរបង្អែកខេត្តបាត់ដំបង ជាជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាល
ជប៉ុនតម្លៃជិត ១៥លាន ដុលា្លរ ជូនក្រសួងសុខាភិបាលតាមរយៈអង្គការចៃកា ។
នៅក្នុងពិធីនោះសម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង បានមាន ប្រសាសន៍ថា
គុណភាពទូទៅនៃសេវាសុខភាពសាធារណៈត្រូវបានកែលម្អហើយ ប៉ុន្តែ
គុណភាពសេវា ជាពិសេសសេវាសម្រាក ព្យាបាល និងថែទាំ នៅមិនទាន់
ឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីរំពឹងទុក របស់អ្នកជំងឺ ឬអតិថិជននៅឡើយទេ ។
ដូចនេះ ក្រសួងសុខាភិបាលគប្បីត្រូវបន្តពង្រឹងគុណភាពនៃការបណ្តុះ-

គម្រោងសាងសង់អគារមន្ទីរពេទ្យនេះមាន ៣អគារ ជាអំណោយ របស់
រដ្ឋាភិបាល និងប្រជាជនជប៉ុន តាមរយៈអង្គការចៃកា ជប៉ុន ក្រោមជំនួយ
ឥតសំណងត្រូវសាងសង់លើផ្ទៃដីទំហំ ៣ ៩២៤ ម៉ែត្រក្រឡារួមមាន៖
អគារទី១ មានទំហំ ១២ម៉ែត្រ គុណ៨,៨០ម៉ែត្រ មានកម្ពស់៥ជាន់ អគារទី២
មានទំហំ ៣៨ម៉ែត្រ គុណ១៥ម៉ែត្រ (ជាន់ផ្ទាល់ដី) និងអគារទី៣ មានទំហំ
៧៨ម៉ែត្រ គុណ ១៥ម៉ែត្រ មានកម្ពស់ ២ជាន់ ។ អគារទាំងបីនេះ មានបំពាក់
សម្ភារៈ និងបរិកា្ខរពេទ្យសរុបជាថវិកាចំនួន ១៤៥៣លានយ៉េន ប្រហែល
១៤.៥៣០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់ការសាងសង់នៅ
អំឡុងខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ខាងមុខនេះ ។
នៅរសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ដដែល សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង
ក៏បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីអបអរសាទរ ដែលក្រុងបាត់ដំបងទទួលបាន
ជ័យលាភីរំដួលបីទង និងទីក្រុងស្អាត ព្រមទាំងធ្វើការ ហែរក្បួនតាម ផ្លូវ
សំខាន់ៗនៅក្នុងទីរួមខេត្តបាត់ដំបងផងដែរ ៕

បណ្តាល បង្កើនសមត្ថភាព គ្លីនិក ការពង្រឹងយន្តការ និយ័តកម្ម ការត្រួត
ពិនិត្យ និងតាមដានគុណភាពជាប្រចាំ និងពង្រាយបុគ្គលិកជំនាញតាម
និយាមបច្ចេកទេស ។ មន្ត្រីបុគ្គលិកសុខាភិបាលទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់
ថែទាំសមិទ្ធផលទ្រព្យសម្បត្តិនានាដូចជា មន្ទីរពេទ្យបង្អែក មណ្ឌលសុខភាព
ប៉ុស្តិ៍សុខភាព ឧបករណ៍បរិក្ខារពេទ្យឲ្យបានគង់វង្ស និងរក្សាបាននូវ
អនាម័យល្អ ស្អាតជានិច្ច ដោយចាត់ទុកថា សមិទ្ធផលទាំងនេះជារបស់បង
ប្អូនទាំងអស់គ្នា ។ ត្រូវខិតខំពង្រឹងសមត្ថភាពជំនាញ និងក្រមសីលធម៌
វិជ្ជាជីវៈ ផ្តល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋ ប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរ រាក់ទាក់យកចិត្ត
ទុកដាក់ពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺគ្រប់រូបដោយគ្មានរើសអើង ។ មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត

ការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុក

រួមទាំងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធ

ទាំងអស់ត្រូវខិតខំពង្រឹងការគ្រប់គ្រងវិស័យសេវាសុខាភិបាលឯកជន ដើម្បី
ឈានទៅលុបបំបាត់ឱសថក្លែងក្លាយ និងសេវាឯកជនខុសច្បាប់ ។

ពិធីដង្ហែរអបអរការទទួលបានជ័យលាភីរំដួលបីទង
និងទីក្រុងស្អាតនៅទីក្រុងបាត់ដំបង
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នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ងួន ញ៉ិល

សមាជិកគណៈអចិនយ
្ត្រៃ គ
៍ ណៈ កម្មាធកា
ិ រកណ្តាលគណ
បក្សប្រជាជនកម្ពុជា អនុប្រធានទី២ រដ្ឋសភា នៃព្រះរាជា-

ណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធី
បុណ្យកាត់ប្ញសសីមាព្រះវិហារ បុណ្យឆ្លងសម្ពោធសមិទ្ធិ
ផលនានានៅវត្តពោធិវង្សហត្ថី ហៅវត្តពោធិ៍ ស្ថិតក្នុងឃុំ
ទ្រៀល ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល អញ្ជើញបំពាក់មេដាយស្ថាបនាជាតិ គ្រឿងឥស្សរិយយស

ប្រគេនព្រះសង្ឃ ជូនមន្ត្រីរាជការ សប្បុរសជន ពិធីប្រគេន ចែកជូនថវិកាសម្ភារៈ ចំពោះព្រះសង្ឃ មន្ត្រីរាជការ ប្រជាជន និងពិធីកាត់ខ្សែបូរ
កាត់ប្ញសសីមារួចមក ។

ថ្ងៃទី ១១ មីនា ឆ្នំា២០១៨ សម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស ប្រជាជន
កម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារជាតិ

បានអញ្ជើញ

បញ្ចុះខណ្ឌសីមា និងពុទ្ធាភិសេកព្រះវិហារ វត្តបឹង ខ្នារ ឃុំខ្នារឆ្មារ
ស្រុក សាមគ្គីមានជ័យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់
សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
ថ្ងៃទី១៩

ខែមិនា

ឆ្នាំ២០១៨

លោកជំទាវ

ម៉ែន

សំអន

សមាជិកាគណៈអចិនយ
្ត្រៃ ៍ គណៈកម្មាធកា
ិ រកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្ដី រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយ
រដ្ឋសភា-ព្រទ
ឹ ស
្ធ ភា និងអធិការកិច្ច តំណាងដ៏ខង
្ព ខ
់ ស
្ព ់ សម្តច
េ អគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីក្រុងពាលី ដើម្បីជួសជុលប្រាសាទ
ចតុមុខ ស្ថិតនៅភូមិតាសែង ឃុំរណសិរ្យ ស្រុកសង្គមថ្មី ខេត្តព្រះវិហារ ។
ថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម កែ គឹមយ៉ាន សមាជិក
គណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបក្សប្រជាជន កម្ពុជា
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន

និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាល ចុះជួយខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
បានជួបសំណេះសំណាល ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ ៣០០នាក់
ស្ថិតនៅភូមិកូនខ្លែង ឃុំប៉ោយចារ ស្រុកភ្នំស្រុក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។

ថ្ងៃទី ២៣ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្ដម អ៊ុក រ៉ាប៊ុន
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងជាប្រធាន
ក្រម
ុ ការងារថ្នាកជា
់ តិចុះមូលដ្ឋាន ជួយខេតក
្ត ព
ំ ង់ឆង
្នាំ បានអញ្ជញ
ើ
ពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់សំណង់លូប្រអប់ចំនួន ២ កន្លែង នៅ
ភូមិ អូរលយ ឃុំជើងគ្រាវ ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។
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ថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨នេះ ឯកឧត្តម ប៊ិន ឈិន សមាជិក
គណៈអចិន្ត្រៃយ៍ គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការ និងជារដ្ឋមន្ត្រីស្តីទី ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
បានអញ្ជើញសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជា ផ្លូវការសារមន្ទីរធម្មជាតិ សកល
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ព្រះវិហារ ស្ថិតក្នុងភូមិធម្មជាតិសម្តេច
តេជោ ឃុំស្រអែម ស្រុកជាំក្សាន្ត ខេត្តព្រះវិហារ។
ថ្ងៃទី១៧ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ទេព ងន សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍
នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល អនុប្រធានទី២ ព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុង
ពិធីបិទវគ្គអប់រំនយោបាយជំនាន់ទី៤២ ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅទីស្នាក់ការកណ្តាល
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។ ឯកឧត្តមបានណែនាំឲ្យសិក្ខាកាមគ្រប់រូបត្រូវចេះយក
ការយល់ដឹង ដែលទទួល បានបន្ថែមពីវគ្គសិក្សានេះ ទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការអនុវត្ត
ជាក់ស្តែងនៅស្ថាប័ន អង្គភាព របស់ខ្លួននៅក្នុងចលនាមហាជន ក៏ដូចក្នុងជីវភាព
រស់នៅឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពពិតប្រាកដ ។

ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម មាស សុភា សមាជិកគណៈ

អចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អគ្គមេបញ្ជា
ការរងកងយោធ ពលខេមរភូមិន្ទ មេបញ្ជាការ កងទ័ពជើងគោក អញ្ជើញចុះ
ត្រួតពិនិត្យការដ្ឋាន ស្ថាបនាស្ពានបេតុងមួយខ្សែប្រវែង ៤៥ ម៉ែត្រ ទទឹង ៨

ម៉ែត្រស្ថិតនៅឃុំជំនាប់ ស្រុកថ្មបាំង ខេត្តកោះកុង ដែលស្ថាបនាដោយ

កងកម្លាំងវិស្វកម្មកងទ័ពជើងគោក។ ការស្ថាបនាបានប្រហែល៨៤% និង
បញ្ចប់នៅក្នុងអំឡុងខែមិថុនាខាងមុខ។
ថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ណេង សមាជិក
គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធានគណៈកម្មការ
មហាផ្ទៃ ការពារជាតិ និង មុខងារសាធារណៈ នៃរដ្ឋសភា និងលោកជំទាវ
ជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពសស
់ ម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយក
រដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីបញ្ចុះខ័ណ្ឌ
សីមាសម្ពោធឆ្លងព្រះវិហារ វត្តខ្មែរ លុម្ពិនី ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ ។

ថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា សមាជិក
គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ទេសរដ្ឋមន្រ្តី

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់បានអញ្ជើញ
ជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកគណបក្សប្រជាជន កម្ពុជា
ចំនួន ៣ ៧៥៨ នាក់ នៅ វត្តស្រែសៀម ឃុំជីរោទ៍ទី២ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ
ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។
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ថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្ដម ស៊ុយ សែម សមាជិក
គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង
រ៉ែ និងថាមពល និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាល ចុះជួយ
ខេត្តពោធិ៍សាត់បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយ សមាជិក
សមាជិកាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រមាណ ១ ២០០ នាក់ ក្នុងឃុំ
បឹងខ្នារ ស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិ៍សាត់។
ថ្ងៃទី២២ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ប៉ាន សូរស័ក្តិ សមាជិកគណៈ
កម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធអគារមន្ទីរពិសោធន៍ខ្នាតតូច

ទី៣

សម្រាប់សាខាកាំកុងត្រូលខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីថែរក្សាសុខមាលភាព
ប្រជាជន ក្នុងខេត្តជាយដែនមួយនេះ។
ថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម វេង សាខុន សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង កសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់
និងនេសាទ ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុក តំបែរ បានអញ្ជើញចូល
រួមពិធីបុណ្យសម្ពោធឆ្លងកុដិ

ផ្លូវបេតុង

បង្គោលភ្លើង

និងសមិទ្ធផលនានា

ក្នុងវត្តពុទ្ធខេត្តារាម (ហៅវត្តស្រម៉) ស្ថិតក្នុងភូមិស្រម៉ ឃុំទឹកជ្រៅ ស្រុកតំបែរ
ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ។
ថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង សមាជិកា

គណៈកម្មាធិការ កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណ:អភិបាល

ខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបុណ្យឆ្លងសាលាគណ សាលាតម្កល់
សព និងពុទ្ធាភិសេក នៅវត្តជោត្តញ្ញាណ ភូមិបឹងឃុនឆាង សង្កាត់ស្មាច់មានជ័យ

ក្រុងខេមរភូមិន្ទ ។ លោកជំទាវលើកឡើងថា ដោយសារមានសន្តិភាព ស្ថិរភាព

មានការអភិវឌ្ឍន៍ លើគ្រប់វិស័យ វិស័យពុទ្ធចក្រមានការរីកចម្រើនទូទាំងប្រទេស
សមិទ្ធផលថ្មីៗរួមមាន សាលាគណ សាលាបាលី កុដិថ្មវែង២ជាន់ កុដិព្រះគ្រូ

មេគណ អណ្ដូងទឹក ស្រះទឹក របង និងក្លោងទ្វារ ទុកប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍

របស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់និងសូមបន្តជួយថែរក្សាឲ្យបានគង់វង្ស យូរអង្វែងតរៀង ។
ថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ជាវ តាយ សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពត បានដឹកនាំរៀបចំពិធីក្រុង
ពាលីបួងសួងសុំសេចក្តីសុខសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្ត និងសម្រាប់អបអរសាទរ
កំពតសង្ក្រានដ
្ដ ល
ែ នឹងប្រពត
្រឹ ទៅ
្ត នៅថ្ងទ
ៃ ១
ី ៤-១៥-១៦ ខែមសា
េ ឆ្នា២
ំ ០១៨ ខាងមុខនេះ។
ពិធីនេះប្រារព្ធឡើងនៅលើសួនច្បារខាងត្បូងកីឡាលើទឹកក្រុងកំពត

។

ក្នុងពិធីនេះដែរ

មានវត្តមាន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត គណ:អភិបាលខេត្ត លោក លោកស្រីប្រធានអនុ
ប្រធានមន្ទីរ អង្គភាព មន្ត្រីរាជការ កងកំលាំងទាំងបី យុវជន យាយជី តាជី បងប្អន
ូ ប្រជាពលរដ្ឋ
យ៉ាងកុះករបានចូលរួមបួងសួងផងដែរ។
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skmµPaBrbs;RkumkargaryuvCnKNbkS
ថ្ងៃទី០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រុមការងាររៀបចំ

អង្គការចាត់តាង
ំ យុវជនគណបក្សនៅ ក្រៅ ប្រទស
េ

បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារ ជាមួយប្រធាន
គណៈកម្មាធិការគណបក្ស នៅតាមបណ្ដាប្រទេស

ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម សោម សឿន ប្រធានគណៈចាត់តាំងគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល ឯកឧត្តម កែ ប៊ុនខៀង ប្រធានក្រុម

ការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល ឯកឧត្តម អ៊ុច បូរិទ្ធ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សក្រសួងការបរទេស និងសហ
ប្រត្តិបត្តិការអន្តរជាតិ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត ប្រធានក្រុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបក្សនៅក្រៅប្រទេស ។
ថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស

ខេត្ត បានចូលរួមសន្និបាតបូកសរុបសភាពការណ៍ទូទៅ និង
ការងារគណបក្សប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧ និងទិសដៅភារកិច្ចបន្ដ របស់

គណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តក្រចេះ ក្រោម
អធិបតីភាព ឯកឧត្តមកិត្តិបណ្ឌិត ពេជ្រ ប៊ុនធិន ប្រធាន

ក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខេត្តក្រចេះ នាសាលប្រជុំទីស្នាក់ការគណបក្សខេត្ត៕
ថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ លោក ស្រី សុភ័ក្រ្ត សមាជិកក្រុម

ការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងប្រធានក្រុមការងារយុវជន

គណបក្សខេត្ត បានដឹកនាំអង្គប្រជុំការងារយុវជន ទូទាំងខេត្ត រៀបចំ
ផែនការដឹកនាំយុវជនទូទាំងខេត្ត ទៅទស្សន-កិច្ចសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ជាលើកទី ២ ផែនការរៀបចំពិធីបញ្ចូលសមាជិក្សតាមក្រុង-ស្រុក ទូទាំង

ខេត្ត ផែនការរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្តាលភ្នាក់ងារ និងអ្នកសង្កេតការណ៍

របស់គណបក្ស បណ្ដុះបណ្ដាល ពង្រឹងតួនាទី និងភារកិច្ចក្រុមបណ្ដាញសង្គមរបស់ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត និងតាមរយៈទំព័រ Facebook

របស់ក្រុមការងារ យុវជន ចំនួន ២គឺ "ព័ត៌មានពីខេត្តកំពង់ចាម និងក្រុមយុវជនកំពង់ចាម" បានធ្វើការបង្ហោះសកម្មភាពសារវាយបក និងshare
ព័ត៌មានផ្សេងៗ ចំនួន ២ អត្ថបទតាមដានសកម្មភាពយុវជនគណបក្សក្រុង-ស្រុក។

នៅថ្ងៃ១៧-១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រុមគ្រូឧទ្ទេស របស់ក្រុម

ការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម
យស ផានីត្តា សមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់

កណ្ដាល និងជាប្រធានក្រុមគ្រូឧទ្ទេស បានចែករំលែកចំណេះដឹងស្ដីពី ប្រវត្តិ សកម្មភាព ស្នាដៃ វគ្គអប់រំនយោបាយ ដល់ក្រុម
សកម្មជនយុវជនគណបក្ស

ស្រុកបវេល

ខេត្តបាត់ដំបង ចំនួន ២២៥នាក់។

និងស្រុកកំរៀង
ថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រុមសកម្មជនយុវជនគណបក្ស ក.៧៧

បានជួបប្រជុំពិភាក្សាជាមួយសកលវិទ្យាល័យចំណុះសាខាក .៧៧

ដើម្បីពិនិត្យលក្ខណៈផ្តល់ការឧបត្ថម្ភជូនយុវជនសកម្ម និងខ្វះខាតតាម
សាខានីមួយៗ និងត្រៀមរៀបចំបញ្ចូលយុវជនដែលស្រឡាញ់សន្តិភាព

ការអភិវឌ្ឍរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល នឺងស្ម័គ្រចិត្តក្លាយជាសមាជិកគណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម មាន ចាន់យ៉ាដា
ប្រធានក្រុមសកម្មជនយុវជនគណបក្ស ក.៧៧ ។

ថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលគណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជា ក្រុមសកម្មជនយុវជនគណបក្សក្រសួងកសិកម្មរុក្ខា
ប្រមាញ់និងនេសាទ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំ ស្តីពីសកម្មភាពការងារប្រចាំ

ឆ្នាំ២០១៧ ផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញ

តំណាងទូទាំងប្រទេស និងសកម្មភាពការងារពង្រឹងនិងពង្រីកសមាជិក
គណបក្សជាយុវជន

ដើម្បីចូលរួមចំណែកដល់ភាពជោគជ័យរបស់

គណបក្សក្នុងការបោះឆ្នោតសកល២៩ កក្កដា ២០១៨ ។
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ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ ទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម សរ

សុពុ្រតា ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត បានចូលរួម

ក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ សេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាត
វិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងប្រទេស របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ដល់សកម្មជនយុវជនគណបក្សឃុំ និងក្រុមការងារយុវជនគណបក្សស្រុកភ្នំស្រួច នៅទីស្នាក់ការគណបក្សស្រុក។
ថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ គណបក្សស្រុកថ្មពួក បានរៀបចំ

ប្រកាសក្រុមការងារថ្នាក់ខេត្តចុះជួយស្រុកថ្មពួក និងប្រកាស
សមាសភាពក្រុមការងារយុវជនគណបក្សស្រុក ដែលប្រព្រឹត្ត

ទៅក្រោមអធិបតីភាពដ៍ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ឈឿន សារឹទ្ធ
ប្រធានក្រុមការងារខេត្តចុះជួយស្រុកថ្មពួក។

ក្នុងពិធីប្រកាស

នោះឯកឧត្តមបានជូនថវិកាដល់យុវជនចំនួន ៧០ នាក់ក្នុងមួយ
នាក់ទទួលថវិកា ១០ ០០០រៀល។

នាថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រុមគ្រូឧទ្ទេស របស់ក្រុម
ការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល បានចែករំលែកចំនេះដឹង
បទពិសោធន៍ អំពីលក្ខន្ដិកៈ បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងគណបក្ស និង
តម្រង់ទិស

ដល់ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សស្រុកពញាឮ

ខេត្តកណ្ដាល។
រសៀលថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ក្រុមការងារយុវជន

គណបក្សស្រុកស៊ីធរកណ្តាល បានរៀបចំពិធីសំណេះសំណាល
ជាមួយយុវជនម្ចាស់ឆ្នោត

និងពិធីប្រកាសសេចក្តីសម្រេច

កែសម្រួលសមាសភាពក្រុមសកម្មជនយុវជន គណបក្ស ថ្នាក់ភូមិ

នៅស្នាក់ការបក្សឃុំល្វេ ដែលមានគណៈកម្មាធិការបក្សឃុំ
ប្រធានសាខាបក្សភូមិ

និងយុវជនសរុប

៥៥នាក់។

លោក

ស៊ាន ចិន្តា ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សស្រុក បានពាំនាំការសួរសុខទុក្ខរបស់

ឯកឧត្តម ស សុខា តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលព្រៃវែង

និងបានបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃបដិវត្តន៍ទៅលើការអភិវឌ្ឍន៍ និងសុខសន្តិភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។

នាថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រុមការងារយុវជនខេត្តចុះជួយ

ស្រុកប្រាសាទបាគង ដឹកនាំដោយលោក ម៉ុក គន្ធី និងប្រធាន ជំទប់
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំត្រពាំងធំ ស្រុកប្រាសាទបាគង ខេត្តសៀមរាប
បានចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋដែលឆេះផ្ទះ ១ គ្រួសារ នៅភូមិអន្លង់២

ឃុំត្រពាំងធំ ស្រុកប្រាសាទបាគង ខេត្តសៀមរាប ដើម្បីពិនិត្យលទ្ធភាព

ស្វែងរកសប្បុរសជនជួយជួសជុលផ្ទះជូនពួកគាត់វិញ ព្រមទាំងបានផ្តល់
ជូនថវិកាមួយចំនួន។

ថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៨ លោក ពេជ្រ សុត្ថារ័ត្ន អនុប្រធានក្រុម

ការងារយុវជនគណបក្សខេត្តព្រៃវែង

និងក្រុមការងារ

បានចុះជួប

សំណេះសំណាលពាំនាំប្រសាសន៍ផ្តាំផ្ញើ សួរសុខទុក្ខពីសំណាក់ ឯកឧត្តម

ស សុខា តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលព្រៃវែង ដល់យុវជនសកម្មជន ចំនួន
១០០នាក់ នៅឃុំគោកគង់លិច និងឃុំព្រាល ស្រុកកញ្ជៀច។ នាឱកាស

នោះដែរក្រុមការងារក៏បានចាក់បង្ហាញវីដេអូខ្លី និងពន្យល់អំពីការធ្វើ
បដិវត្តន៍ពណ៌នៅកម្ពុជា ការចាប់ខ្លួន កឹម សុខា ការរំលាយគណបក្ស

សង្រ្គោះជាតិ និងការដាក់ទោសទណ្ឌ សម រង្សី។
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សមិទ្ធផលសំខាន់ៗនៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម ឆ្នាំ២០១៧
 CDC បានឲ្យដឹងថា ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ តាមរយៈក្រុមប្រឹក្សា

រួមប្រឡងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវ័យក្មេងអាស៊ានបូកបី លើកទី៦ នៅ

យោគសរុបចំនួន ១៨៣គម្រោង ក្នុងទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណ

១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ជាលទ្ធផលទទួលបានមេដាយមាស ១

អភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា កម្ពុជាបានទទួលស្វាគមន៍ និងចុះបញ្ជីគម្រោងវិនិ៦.៣ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក គឺមានកំណើន៧៥% បើធៀបនឹង
ទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណ

៣,៦ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ

២០១៦។ តួលេខ វិនិយោគក្នុងឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ គឺជាតួលេខ
ដ៏ខ្ពស់មួយដែលកម្ពុជាទទួលបានក្នុងរយៈពេល ៥ឆ្នាំចុងក្រោយ។

ជាការកត់សម្គាល់ ពីឆ្នាំ២០១៣ ដល់ឆ្នាំ២០១៧ ការវិនិយោគរបស់
ប្រទេសចិនគឺជាប្រភពទុនវិនិយោគធំជាងគេនៅកម្ពុជា ក្នុងបរិមាណ

សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម កាលពីថ្ងៃទី ១០ ដល់ថ្ងៃទី

គ្រឿង មេដាយប្រាក់ ១០ គ្រឿង និងមេដាយសំរិទ្ធ ៣ គ្រឿង។
សិស្សពូកែរូបវិទ្យា ៦ នាក់ (ស្រី ៣ នាក់) ទៅចូលរួមប្រឡងអ្នក
វិទ្យាសាស្ត្រវ័យក្មេងអូឡាំព្យាដអន្តរជាតិលើកទី ១៤ នៅប្រទេស

ហូឡង់ កាលពីថ្ងៃទី៣ ដល់ថ្ងៃទី១២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧ ជាលទ្ធផល
បានមេដាយសំរិទ្ធ ១ គ្រឿង ។

 បញ្ជូនកីឡាករ កីឡាការីនីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទៅ

សរុប ៥,៣ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក គឺជាមធ្យមប្រមាណ១ពាន់លាន

ចូលរួមប្រកួតនៅថ្នាក់តំបន់ និងអន្តរជាតិ ជាលទ្ធផលទទួលបាន

បានផ្តោតលើវិស័យមួយចំនួន រួមមាន ធនាគារ, ឧស្សាហកម្ម,

៤៤គ្រឿង សរុប ៨៩គ្រឿង ក្នុងនោះកីឡាវ៉ូវីណាម ទទួលបាន

ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំ និងមានការកើនឡើងជាលំដាប់ ដោយ
ទេសចរណ៍ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។ល។

 ការវិនិយោគរបស់ហុងកុងនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០១៧ មាន

ចំនួន ១៣គម្រោង ក្នុងនោះមានវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់,
ស្បក
ែ ជើង, កាបូប និងឧស្សាហកម្មដទៃទៀត ក្នង
ុ ទឹកប្រាកវ់ ន
ិ យោ
ិ
គ

មេដាយមាស២០គ្រឿង មេដាយប្រាក់ ២៥ គ្រឿង មេដាយសំរិទ្ធ
មេដាយមាស ៨ គ្រឿង មេដាយប្រាក់ ៧ គ្រឿង និងមេដាយសំរិទ្ធ
១១ គ្រឿង និងកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី២៩ ទទួលបានមេដាយមាស

៣ គ្រឿង មេដាយប្រាក់ ២ គ្រឿង និងមេដាយសំរិទ្ធ ១២ គ្រឿង ។

 ប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានការងារធ្វើថ្មី ១៩៥ ៩០៦ នាក់ (ស្រី

ប្រមាណ ៨៥លានដុល្លារអាមេរិក ស្មើនឹង១.៦៤% នៃទុនវិនិយោគ

១០៧ ៣១៦នាក់ ) ក្នុងនោះការងារក្នុងប្រទេស ១៥១ ៨០៣ នាក់

ឆ្នាំ២០១៧ បើតាមតួលេខដែលកត់ត្រា ដោយក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍

១០៣ នាក់ ( ស្រី ១៨ ១១៤ នាក់) មានព្រះរាជាណាចក្រថៃ ៣៥

សរុបប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ ។ រយៈពេល២៣ឆ្នាំ ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៤ ដល់

កម្ពុជា (CDC) បានបញ្ជាក់ថា ការវិនិយោគរបស់ហុងកុងនៅកម្ពុជា
មានចំនួន២៥៧គម្រោង មានទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណ១.៣៣
ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ស្មើនឹង២.១៤%នៃទុនវិនិយោគសរុប។

 ប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សារបស់និស្សិតទាំងគ្រឹះស្ថានសិក្សារដ្ឋ

និងឯកជនសរុប ៣៥ ៨៦២ នាក់ (ស្រី ១៧ ៩០៥ នាក់) ក្នុងនោះ

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ៤ ៩៨៥ (ស្រី ២ ៦៤៣ នាក់) និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ

(ស្រី ៨៩ ២០២ នាក់) និងបញ្ជូនទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេស ៤៤
៦៧៤ នាក់( ស្រី ១៥ ០៨០នាក់)សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ៥ ៩៦៧នាក់

(ស្រី ១ ៦៣១នាក់) ប្រទេសជប៉ុន ២ ២៨០នាក់ (ស្រី ១ ២៤១
នាក់) សាធារណរដ្ឋសិង្ហបូរី ១៣៨ នាក់ (ស្រី) ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

២៧នាក់ (ស្រី ៧នាក់) ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត ១២ នាក់ (ស្រី)
និងតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុង ៥ នាក់(ស្រី)។

 បរិមាណផលិតទឹកស្អាតរបស់អង្គភាពរដ្ឋាករទឹកសាធារណៈ

៣០ ៨៧៧ នាក់ ( ស្រី ១៥ ២៦២ នាក់ ) ។ ការប្រឡងសញ្ញា

និងរដ្ឋករទឹកឯកជនទូទាំងប្រទេសផលិតបានសរុប ២៨៩.០២៧.

សម័យប្រឡងថ្ងៃទី ២១ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៧ ដែលមាន ១៧៨

 តាមរយៈការបូកសរុបបឋម លទ្ធផលប៉ាន់ស្មានជំហានដំបូង

បត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

បញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សា

២០១៦-២០១៧

៩៩៤ ម៉ែត្រគូប ។

មណ្ឌល ត្រូវជា ៤ ០៩៣ បន្ទប់។ បេក្ខជនចុះឈ្មោះប្រឡង ១០៣

លើការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវ ឆ្នាំ ២០១៧-២០១៨ បរិមាណផល

៧២៨ នាក់។ បេក្ខជនប្រឡងជាប់ជាស្ថាពរ ៦៣ ៦៦៨ នាក់

(ឆ្នាំមុន ៩.៩៥២.២៧០តោន) និងទិន្នផលមធ្យមទូទាំងប្រទេស

១១២នាក់ (ស្រី ៤៧ ៨៦១ នាក់) និងបេក្ខជនមកប្រឡង ៩៩
ក្នុងនោះថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ ៣៤ ២៣៤ នាក់ ត្រូវជា

៥៣,៤០%

និងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម ២៩ ៤៣៤ នាក់ ត្រូវជា ៨២,៦២%
ដែលក្នុងនោះ និទ្ទេស A មាន ៤២៤នាក់ (ស្រី ២០១ នាក់) និទ្ទេស
B មាន ២ ៤៦៤ នាក់ (ស្រី ១ ២៤៧នាក់ ) និទ្ទេស C មាន

៥ ០០០ នាក់ ( ស្រី ២ ៥៨៤នាក់ ) និទ្ទេស D មាន ៩ ១២៣នាក់
(ស្រី ៤ ៩៣៧នាក់) និងនិទ្ទេស E មាន ៤៦ ៦៥៧ នាក់ (ស្រី
២៣ ៦២១នាក់) ។

 បញ្ជូនសិស្សពូកែគណិតវិទ្យា ៦ នាក់ (ស្រី ៣ នាក់) ទៅចូល

សរុប ១០.៣៩៨.៣៨៥តោន/ លើសឆ្នាំមុន ៤៤៦.១១៥តោន
៣,២៨៧តោន/ហ.ត.(ឆ្នាំមុន៣,

២១១តោន/ហ.ត.)តុល្យភាព

ស្បៀងរវាងសេចក្ដីត្រូវការ និងបរិមាណផលស្រូវទទួលបានឃើញ

ថា អាចនៅសល់បរិមាណស្បៀងគិតជាស្រូវជាង ៥.៤៥៥.៩៦៧
តោន (ឆ្នាំមុនសម្រេចបាន ៥.១១៧. ៣២៧តោន កើនឡើង

៣៣៨.៦៤០តោន) បើគិតជាអង្ករប្រមាណជាង ៣.៤៩១.៨១៩
តោន (ឆ្នាំមុនជាង ៣.២៧៥.០៨៩តោនកើនឡើង ២១៦.៧៣០
តោន) សម្រាប់នាំចេញ។

 ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនថ្មីមាន ៥.៨៨០ ក្រុមហ៊ុន បើធៀបនឹង
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ឆ្នាំមុន ដែលមាន ៣.២៣៦ ក្រុមហ៊ុន កើនឡើង ៩៥,៩០% ។

២០១.៣៤៧ កន្លែង ។ ចំនួនគម្រោងវិនិយោគ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧នេះ

ឆ្នាំមុន ដែលមាន៥៧ ក្រុមហ៊ុន កើនឡើង ៥២,៦០% ។ ចាប់ពីឆ្នាំ

បើធៀបនឹងឆ្នាំមុន ក្នុងនោះវិស័យកសិកម្ម និងកសិឧស្សាហកម្ម

ដោយឡែក ការរំលាយក្រុមហ៊ុនមាន ៨៧ ក្រុមហ៊ុន បើធៀបនឹង
១៩៨៨ ដល់ឆ្នាំ ២០១៧ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានធ្វើការចុះបញ្ជី
ក្រុមហ៊ុន ការិយាល័យតំណាងពាណិជ្ជកម្ម និងសាខាក្រុមហ៊ុន
បរទេសបាន ៥១.២០៨ ក្រុមហ៊ុន

ព្រមទាំងបានធ្វើការរំលាយ

ក្រុមហ៊ុន ២.០២២ ក្រុមហ៊ុន ។

 ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ នេះ មានរោងចក្របង្កើតថ្មី ១៥០ ព្រមទាំង

បង្កើតការងារថ្មីដល់ពលករ ៦០ ៣៤៥ នាក់។ គិតពីឆ្នាំ ១៩៩៨

កើនឡើង ១២ គម្រោង និងទំហំទុនវិនិយោគកើនឡើង ៧៥%
ថយចុះ ១៧% វិស័យឧស្សាហកម្ម និងកម្មន្តសាលកើនឡើង

៧% វិសយ
័ ទេសចរណ៍កន
ើ ឡើង ២,២៦ដង និងវិសយ
័ ហេដរ្ឋា ចនា

សម្ព័ន្ធ និងផ្សេងៗ កើនឡើង ២,៧៥ ដង ។ ឯការវិនិយោគក្នុងតំបន់
សេដ្ឋកិច្ចពិសេសវិញ ទុនវិនិយោគមានការកើនឡើង ៥ គម្រោង
និងទុនវិនិយោគកើនឡើង ៧១% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុន ។

 កំណាត់ផ្លូវជាតិសម្រេចបាន ១០០% រួមមាន៖ កំណាត់ផ្លូវ

មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ មានរោងចក្រ ២០៧ ត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញ

ជាតិលខ
េ ១ ពីគល់ស្ពានព្រះមុនវី ង្សដល់វត្តកតា
្តី កុយ រាជធានីភព
្នំ ញ
េ

ដំណាច់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ នេះ រោងចក្រដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួង

តាខ្មៅដល់ជ្រៃធំខេត្តកណ្តាល មានប្រវែង ៥៥ គ.ម កំណាត់ផ្លូវជាតិ

ពីបញ្ជី ( រោងចក្រកាត់ដេរ និងចាក់ ១១១ រោងចក្រ ) ។ គិតត្រឹម

ឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម មាន ១.៥២២ និងប្រើប្រាស់ពលករ
សរុប ៩៨២.២០៣ នាក់ ក្នុងនោះផ្នែកឧស្សាហកម្មតម្បាញ ចាក់

កាត់ដេរ ស្បែកជើង និងកាបូប មាន ១.០៣១ រោងចក្រ (
រោងចក្រកាត់ដេរ និងចាក់មាន ៧៥០ និងមានពលករបម្រើ ការងារ
៨៤៧.៤១៩ នាក់)។

 ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម បានចេញប្រកាសអនុញ្ញាត

ឲ្យបើកមូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មតូច និងសិប្បកម្មថ្មី ២៤៩ មូលដ្ឋាន

មានប្រវែង៤ គ.ម ផ្លូវជាតិលេខ២១ដំណាក់កាលទី១ ពីរង្វង់មូលក្រុង
លេខ៥ ចាប់ពីស្ពានជ្រោយចង្វារ ដល់ស្ពានព្រែកក្តាម មានប្រវែង
៣០,៣៣ គ.ម ផ្លូវជាតិលេខ ៦ ចាប់ពីថ្នល់កែង ស្រុកបាធាយខេត្ត

កំពង់ចាម ដល់អង្រ្គង ស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាប មាន

ប្រវែង២៤៨,៥២គ.ម និងផ្លូវខេត្តលេខ ១.៥៧៧ ពីឃុំត្រែង ស្រុក

រតនមណ្ឌលដល់ឃុំសំឡូត (ច្រកទ្វារតំបន់ព្រំដែនលេខ ៤០០)
ខេត្តបាត់ដំបង មានប្រវែង ៥១,៧៩ គ.ម។

 ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេដែលស្ថាបនាសម្រេចបាន១០០% រួម

និងបង្កើតការងារថ្មីឲ្យពលករ ២.២៦៦ នាក់ ។គិតពីឆ្នាំ១៩៩៨

មាន៖ ស្ពានកោះធំ ឆ្លងកាត់ទន្លេបាសាក់ មានប្រវែង៤១៥ ម និង

សិប្បកម្មនៅទូទាំងប្រទេសមាន ៣ ៩៣៨៥ មូលដ្ឋាន និងមាន

 ការនាំចេញមានតម្លៃប្រមាណ ៤៦.១១០,៧ ប៊ីលានរៀល

មកដល់ដំណាច់ឆ្នាំ២០១៧ នេះ មូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មតូច និង

ស្ពានជ្រៃធំឆ្លងកាត់ទន្លេបាសាក់មានប្រវែង៤២៨ ម ។

ពលករបម្រើការងារ ១៩៩.៣១៩ នាក់ ។

ចំណែកឯការនាំចូលមានតម្លៃប្រមាណ៥៥ ២៤៣,៧ ប៊ីលានរៀល

គម្រោង មានផ្ទៃក្រឡាសំណង់សរុប ១០.៧៤៦.២១៩ម២ មាន

ប៊ីលានរៀល ។

 ការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ទូទាំងប្រទេសបាន ៣.០៥២

ទុនវិនិយោគ ៦.៤២៨.៧៩៤.១៧៩ ដុល្លារអាមេរិក បើធៀបនឹង

ធ្វើឲ្យជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្ម អន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាមានឧ៑នភាព ៩.១៣៣

 ចំណូលថវិកាជាតិ អនុវត្តបាន ១៦.៦៨៦,៣ប៊ីលានរៀល

ឆ្នាំមុន កើនឡើង ២២,៣១% ក្នុងនោះ សមត្ថកិច្ចថ្នាក់ជាតិ ២៣៦

និងចំណាយថវិកាជាតិអនុវត្តបាន១៤.៣១៥,៩ ប៊ីលានរៀល ។

ទុនវិនិយោគ ៥.៨៩៣.៤៩៨.៥២០ ដុល្លារអាមេរិក បើធៀបនឹង

រីឯអត្រា ប្តូរប្រាក់រៀលធៀបនឹងដុល្លារអាមេរិកគឺ ៤.០៣៧ រៀល

គម្រោង មានផ្ទៃក្រឡាសំណង់សរុប ៨.៣២៥.៨៤២ ម២ មាន
ឆ្នាំមុន

កើនឡើង

២៣,៣៧%

និងសមត្ថកិច្ចថ្នាក់ក្រោមជាតិ

២.៨១៦ គម្រោង មានផ្ទៃក្រឡាសំណង់សរុប

២.៤២០.៣៧៧ ម២ មានទុនវិនិយោគ ៥៣៥.
២៩៥.៦៥៩ ដុល្លារអាមេរិក បើធៀបនឹង ឆ្នាំមុន
កើនឡើង ១១,៦៦% ។

 បុរីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ឆ្នាំ ២០១៧ មាន

៤៦ កន្លែង ហើយគិតចាប់ពីឆ្នាំ២០០៥ រហូតដល់
ឆ្នាំ ២០១៧ មាន ១៨៨ កន្លែង។ អគារខ្ពស់ៗចាប់ពី
៥ជាន់ទៅ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ឆ្នាំ ២០១៧ មាន

១៨៨ កន្លែង ហើយគិតចាប់ពីឆ្នាំ២០០៥ រហូតដល់
ឆ្នាំ២០១៧ នេះមាន ៩៩៦ កន្លែង ។

 អនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការវិនិយោគលើ

គម្រោងថ្មី និងពង្រីកផលិកម្មលើគម្រោង ១៨៣

គម្រោង ដែលមានទុនវិនិយោគ ៦.៣៣១. ១៤៥.

៥៣០ ដុល្លារអាមេរិក និងអាចបង្កើតការងារបាន

តុល្យភាពនៃថវិកាជាតិមានអតិរេក ២.៣៧០,៤ ប៊ីលានរៀល ។
ក្នុងមួយដុល្លារអាមេរិក៕
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នយោបាយការបរទេសកម្ពុជាគឺការពារដាច់ខាត
ផលប្រយោជន៍ជាអាយុជីវិតរបស់កម្ពុជា

ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ទេសរដ្ឋមន្ត្រី េដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ អញ្ជើញមានមតិក្នុងសន្និបាតបូកសរុបការងារ
របស់ក្រសួងកាលពីថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី ០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨

ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានធ្វើការ

ខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងសកម្ម ក្នុងការពន្យល់បកស្រាយជូនបណ្តា

វាយតម្លៃចំពោះស្ថានភាពរួមនាឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅថា ព្យុះនយោ-

ប្រទេសជាមិត្តទាំងអស់ ពីអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់នៃវិធានការដែល

មិត្តលោកខាងលិចមួយចំនួនបានបក់បោកយ៉ាងខ្លាំងក្លាមកលើទឹក

សំដៅទប់ស្កាត់ «បដិវត្តន៍ពណ៌» ពង្រឹងនីតិរដ្ឋ រក្សាការពារសន្តិភាព

បាយដ៏ឃោរឃៅបង្កឡើងដោយប្រទេសមហាអំណាច និងសម្ព័ន្ធ

ដីមាតុភូមិកម្ពុជាសំដៅបំផ្លិចបំផ្លាញសន្តិភាព ស្ថិរភាព បង្កភាព

ចលាចលក្នុងសង្គមជាតិ ប៉ុនប៉ងចាប់បង្ខំរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យដើរតាម
គន្លងនយោបាយរបស់ពួកគេតាមរយៈជនលក់ឧត្តមគតិជាតិ បម្រើ
ផលប្រយោជន៍ឱ្យបរទេស។

ការវិវត្តន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយ បង្កឡើងដោយការប្រែប្រួល

តុល្យភាពកម្លាំង និងការប្រកួតប្រជែងដណ្តើមឥទ្ធិពលរបស់មហា
អំណាចក្នុងតំបន់និងពិភពលោក បានធ្វើឱ្យប្រទេសកម្ពុជាប្រឈម
នឹងស្ថានភាពប្រទាញប្រទង់

ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាព

សន្តិភាព និងសន្តិសុខ ប្រទេសជាតិ។ ដើម្បីសំរេចមហិច្ឆតានយោ-

បាយរបស់ខ្លួន ប្រទេសមហាអំណាចនិងលោកខាងលិចមួយចំនួន
មិនញញើតនិងជាន់ឈ្លីនឹងជើងនូវសន្តិភាព ស្ថិរភាពដែលប្រជាជន
និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទទួលដោយលំបាក តាមរយៈការ

ប្រកាន់យកដោយស្ថាប័ន នីតិប្បញ្ញត្តិ នីតិប្រតិបត្តិ និងតុលាការ

ស្ថិរភាព និងជីវភាពរស់នៅដោយសុខសាន្តរបស់ប្រជាជន។ទន្ទឹម
នឹងនេះក្រសួងក៏បានធ្វើការរផ្សព្វផ្សាយឯកសារ «ប្រាប់ពីការពិត»

កាលពីថ្ងៃទី១១ខែមេសាឆ្នាំ២០១៧ និងការបញ្ជូនឯកសារមូលដ្ឋាន
ជាបន្តបន្ទាប់ឱ្យគ្រប់ស្ថានបេសកកម្មកម្ពុជានៅបរទេស ដើម្បីប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការចលនាការទូតជាមួយប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ ព្រមទាំង

បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យ ជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើការ

បដិសធ
េ នូវរាល់ការចោទប្រកាន់គន
្មា មូលដ្ឋាន មកលើរាជរដ្ឋា ភិបាល

ហើយបានការពារយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នូវគោលការណ៍គោរពអធិបតេយ្យ-

ភាព មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុង ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
ក្នុងការប្រកាន់ខ្ជាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្ស ដូចដែលមាន
ចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

ក្រោមការចង្អុលបង្ហាញប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់ សម្តេច

អនុវត្តបដិវត្តន៍ពណ៌នៅកម្ពុជា សំដៅបំពុលបរិយាកាសនយោបាយ

អគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជា-

ជ្រែកចូលកិចកា
្ច រផ្ទក
ៃ ង
្នុ កម្ពជា
ុ ក្រោមរូបភាព «ការគោរពសិទ្ធិ មនុស្ស»

ទូលំទូលាយ និងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះផលប្រយោជន៍

ជ្រើសតាំងដោយប្រជាជន ។

ក្រសួងទាំងកំពុងបំពេញបេសកកម្មនៅបរទេស បានខិតខំប្រឹងប្រែង

ទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស អុជអាលបំបែកបំបាក់សង្គមជាតិ ជ្រៀត
និង «លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ» សំដៅផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាល ដែល

ណាចក្រកម្ពុជា និងការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃប្រកបដោយទស្សនវិស័យ
ជាតិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រី បុគ្គលិកគ្រប់ស្រទាប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងនៅក្នុង

នៅក្នុងបរិបទនេះ ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរ-

ពុះពារ ជម្នះរាល់ការលំបាកនិងឧបសគ្គនានា ធ្វើឱ្យសម្រេចបាននូវ

រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការការពារដាច់ខាតផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិ។

កិច្ចការព្រំដែនៈ ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

ជាតិបានអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នូវ គោលនយោបាយការបរទេសរបស់

សមិទ្ធផលដ៏ច្រើនគួរជាទីមោទនៈ។

គួបផ្សំនឹងការខិតខំពង្រឹងពង្រីកចំណងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិ-

បានសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគណៈកម្មាធិការចំរុះព្រំដែនកម្ពុជា

លោក ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ក៏បាន

ថៃ ចុះត្រួតពិនិត្យខ្សែព្រំដែនលើដីជាក់ស្តែង ដែលរហូតមកដល់

បត្តិការដ៏ល្អប្រសើររវាងកម្ពុជា និងបណ្តាប្រទេសជាមិត្តក្នុងពិភព

ក្នុងការសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការចំរុះព្រំដែន ឡាវ វៀតណាម
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ក្រៅពីទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសខាងលើ ក្រសួងបានជួយ

សម្របសម្រួល និងស្វះស្វែងកៀរគរជំនួយពីប្រទេសជាមិត្តនានា

សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាជាអាទិ៍ ក្រសួងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ច

ព្រមព្រៀងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្ដិការទេ្វភាគីជាមួយជប៉ុន ចិន ឥណ្ឌា
សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ សហរដ្ឋអាមេរិក អាល្លឺម៉ង់ សហគមន៍អឺរ៉ុប ថៃ

វៀតណាម បេឡារុស អូស្ដ្រាលី កូវ៉ែត កាតា ស្វីស រុស្ស៊ី ។ល។
ស្ដីពីការផ្ដល់ជំនួយ ឬកម្ចីអនុគ្រោះលើវិស័យផេ្សងៗ។

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីៈ ក្រសួងការបរទេស និងសហ

ប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើ សមាហរណ-

កម្មកម្ពុជា

ទៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគី

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ

តំបន់ អនុតំបន់ និងអន្តរជាតិ។ នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអនុតំបន់ កិច្ច
កម្ពុជាមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយបណ្តាប្រទេសក្នុងសកលលោក

ពេលបច្ចុប្បន្ន បានទទួលលទ្ឋផលគួរឲ្យកត់សំគាល់។ ក្នុងនោះ

ជាមួយឡាវបានចំនួន ៤៦៤,៥គ.ម លើ ៥៤០គ.ម ស្មើនឹង៨៦%
និងបានបោះបង្គោលព្រំដែនបានចំនួន១២១ លើចំនួនសរុប ១៤៥

បង្គោល។ ជាមួយថៃ ស្វែងរក និងកំណត់ទីតាំងបង្គោលព្រំដែន
ចាស់ បោះដោយអាណានិគមបារាំង-សៀម បានចំនួន៧០បង្គោល
លើបង្គោលសរុប៧៣ បង្គោល ដែលក្នុងចំនួននេះ ភាគីទាំងពីរបាន

ឯកភាពគ្នាចំនួន៤៤បង្គោល និងមិនឯកភាពចំនួន ២៦បង្គោល និង
បានសម្រេចចាប់ផ្តើមសាងសង់ស្ពាននៅស្ទឹងបត់

សហប្រតិបត្តិការមេគង្គ ជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្តោតសំខាន់លើ

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-ជប៉ុន មេគង្គ-សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ មេគង្គ-

ឡានឆាង មេគង្គ-គង្គា គំនិតផ្តួចផ្តើមមេគង្គក្រោម មហាអនុតំបន់
មេគង្គ និងគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ក្នុង

ក្របខ័ណ្ឌការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណ កម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាម កិច្ច

សហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-ឡាវ-មីយ៉ាន់ម៉ា-វៀតណាម កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្រមខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រ នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋការ
អាយេយ៉ាវ៉ាឌី-ចៅប្រាយ៉ា-មេគង្គ (ACMECS)។

នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់ ក្រសួងបានខិតខំធ្វើការយ៉ាងសកម្មជា

មួយនឹងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ ដើម្បីសម្រេចនូវគោល-

(ខេត្តបន្ទាយ-

ដៅរបស់អាស៊ានជាសហគមន៍មួយ ដែលផ្អែកលើវិធានច្បាប់ ដែល

ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពលើខ្សែព្រំដែនចំនួន ៨៤% និងបានបោះ

ការអនុវត្ត “ទស្សនវិស័យសហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ២០២៥៖ វឌ្ឍនភាព

មានជ័យ)-បានណងអៀន (ខេត្តស្រះកែវ)។ ជាមួយវៀតណាម

យកចិត្តទុកដាក់លើប្រជាជន និងយកប្រជាជនជាស្នូលជាពិសេស

បង្គោលធំចំនួន៣១៤បង្គោល ក្នុងចំណោម ៣៧៥បង្គោល នៅលើ

រួមគ្នាឆ្ពោះទៅមុខ”។ ជាមួយសហភាពអឺរ៉ុប បើទោះជាសភាសហ-

ជាការគួឲ្យកត់សំគាល់ ក្រសួងបាននិងកំពុងសហការជាមួយ

ប្រជាធិបតេយ្យ និងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ជាមួយនឹង

ផ្ទៃដីជាក់ស្តែង និងនៅសល់ ១៦% កំពុងបន្តចរចាដោះស្រាយ ។
គណៈកម្មាធិការចំរុះកិច្ចការ

ព្រំដែនកម្ពុជាក្នុងការរៀបចំបែបបទ

បច្ចេកទេស TOR សម្រាប់អ្នកឯកទេសបារាំងខាងផែនទីវិទ្យា ជួយ

ចម្លងខ្សែព្រំដែនពីផែនទីខ្នាត ១/១០០.០០០ បោះពុម្ភដោយភូមិសាស្ត្រ ឥណ្ឌូចិន មកលើផែនទី UTM ខ្នាត ១/៥០.០០០ នៅកំណាត់
ខ្សែព្រំដែនដែលនៅសេសសល់១៤%។

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីៈ បច្ចុប្បន្នកម្ពុជាបានផ្សារភ្ជាបទំនាក់-

ទំនងការទូតជាមួយប្រទេសទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកចំនួន១៧២

ប្រទេសបង្កើតគណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលចំនួន២ គណៈកម្មការ

ភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្តីពីបញ្ហាការអនុវត្តលិទ្ធ

ការគំរាមកំហែង ដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏
ដោយ ក៏កិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-សហភាពអឺរ៉ុប បាននិងកំពុង
បន្តវិវត្តន៍ជាធម្មតា។ ដោយឡែក ក្រសួងក៏បានចូលរួមយ៉ាងសកម្ម-

ក្នុងការពង្រឹងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ជាមួយអង្គការតំបន់
ផ្សេងៗទៀត ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ី-អឺរ៉ុប (ASEM) កិច្ច

សន្ទនាស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ី ACD សន្និសិទស្តីពីអន្តរសកម្មភាព និងវិធានការកសាងទំនុកចិត្តនៅអាស៊ី (CICA)។

ក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិៈ

ចម្រុះទ្វេភាគីជាមួយប្រទេស១២ និងកិច្ចពិគ្រោះយោបល់នយោបាយ

ពីឆ្នាំ២០០៦ ដល់២០១៧ កម្ពុជាបានបញ្ជូនកងកម្លាំងចូលរួម

ប្រទេសជាមិត្តលើគ្រប់វិស័យ ។ កម្ពុជាមានស្ថានតំណាងនៅ

៤.៩៨៥នាក់ (ស្រ្តី២១៧នាក់) ទៅប្រទេស៨៖ ម៉ាលី លីបង់ ស៊ូដង់

ជាមួយប្រទេស១៨ ក្នុងទិសដៅជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយ

បរទេសចំនួន ៥៦ (ស្ថានទូត ២៤ ស្ថានតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍ ៤

ស្ថានអគ្គ កុងស៊ុល១០ និងស្ថានកុងស៊ុលកិត្តិយស១៨)។ ក្រសួង

ថែរក្សាសន្តិភាពពិភពលោកក្នុងក្របខ័ណ្ឌ

អ.ស.ប

សរុបចំនួន

ស៊ូដង់ខាងត្បូង អា្រហិ្វកណ្តាល ស៊ីប ស៊ីរី និងឆាដ។ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦-

២០១៧ នេះ កម្ពុជាបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានសម្របសម្រួលក្រុម

ការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បាននិងកំពុងបន្តពង្រឹង

ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច ក្រោមក្របខ័ណ្ឌអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភព

លើមូលដ្ឋានគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក មិនជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ/ មូលនិធិ

ស្មើភាព និងស្នើសិទ្ធិ និងមានផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក។

គម្រោងសេវាកម្ម (២០១៨-២០២០)។ កម្ពុជាបានដាក់បេក្ខភាព

និងពង្រីកទំនាក់ទំនងល្អបស
្រ ើរជាមួយប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោក

ផ្ទៃក្នុងផងគ្នា គោរពឯករាជ្យភាព អធិបតេយ្យភាព បូរណភាពដែនដី

លោកពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ដល់កុម្ភៈឆ្នាំ២០១៨។ ជាសមាជិកនៃ

ដើម្បី ប្រជាជនរបស់អ.ស.ប. និងការិយាល័យរបស់ អ.ស. ប. សម្រាប់
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ជាអនុប្រធានសម័យប្រជុំមហាសន្និបាតអ.ស.បលើកទី ៧៣ សម្រាប់

ចំណែកការពារឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាព បូរណភាពដែនដី និង

របស់ អ.ស.ប (ECOSOC) សម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ ២០១៩ (មកដល់

សមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ដើម្បីសម្រេចឲ្យបានគោលដៅរបស់អា

ឆ្នាំ២០១៨-២០១៩។ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម
ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧នេះ ប្រទេសចំនួន ១០០ បានសន្យាគាំទ្រកម្ពុជា)

។ក្នុងឆ្នាំ២០១៦-២០១៨ អង្គការអន្ដរជាតិនិងទីភ្នាក់ងារអ.ស.ប.
ចំនួន ២៥ បាននឹងកំពុងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្ដិការនិងផ្ដល់ជំនួយ
ដល់កម្ពុជា ក្រោមក្របខ័ណ្ឌជំនួយអភិវឌ្ឍន៍របស់ អ.ស.ប. (UN
Development Assistance Framework) ដែលមានទឹកប្រាក់
សរុប ចំនួន២៨២ លានដុល្លារអាមេរិក។កាលពីថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា

ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ។បន្តសហការយ៉ាងសកម្មជាមួយប្រទេស

ស៊ានជាសហគមន៍មួយដែលផ្អែកលើវិធានច្បាប់ យកចិត្តទុកដាក់
ដល់ប្រជាជននិងយកប្រជាជនជាស្នូលស្របតាម “ទស្សនវិស័យ
តែមួយអត្តសញ្ញាណតែមួយសហគមន៍តែមួយ”។

បន្តពង្រឹងកិច្ច

សហការជាមួយប្រទេសជិតខាង ដើម្បីពន្លឿនការកំណត់ខណ្ឌ
សីមា និងការបោះបង្គោលព្រំដែនឲ្យបានចប់សព្វគ្រប់ និងប្រែក្លាយ

តំបន់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងទាំងអស់ឲ្យទៅជាតំបន់សន្តិភាព

ឆ្នាំ២០១៧ អង្គការយូណេស្កូបានសម្រេចដាក់រមណីយដ្ឋានប្រាសាទ

មិត្តភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍ។ គាំទ្រនិងផ្ដល់សារ

កម្ពុជាបានបង្កើតស្ថានបេសកកម្ម

អចិន្ត្រៃយ៍ទទួលបន្ទុកកិច្ចការ

ការចរចា ពិគ្រោះយោបល់ និងផ្អែកលើគោលការណ៍នៃច្បាប់អន្តរ-

(WTO) ដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វីស។

ក្នុងការការពារ និងថែរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុង

សំបូរព្រៃគុករបស់កម្ពុជា
ពាណិជ្ជកម្ម

និងធុរកិច្ច

ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក។
ប្រចាំអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក

មកដល់ឆ្នាំ២០១៧ អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបរទេស ដែលបាន

ចុះអនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នា (MoU) ជាមួយក្រសួង
ការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិមានចំនួន៤០៦។

សំខាន់ខ្ពស់ក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះនានាដោយសន្តិវិធី តាម រយៈ

ជាតិ។ បន្តបញ្ជូនកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពកម្ពុជាចូលរួមយ៉ាងសកម្ម
ក្របខ័ណ្ឌនៃប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពរបស់ អ.ស.ប រួមចំណែក
ដល់បុព្វហេតុសន្តិភាព និងមនុស្សធម៌ក្នុងពិភពលោក។ បន្តធ្វើការ

កែទម្រង់នយោបាយការទូតប្រពៃណីមកជានយោបាយការទូត ដែល

បើទោះជាក្នុងបរិការឆ្នាំ២០១៨ វិញ្ញាសារការទូតសម្រាប់ក្រសួង

ផ្ដល់សារសំខាន់ដល់សកម្មភាព សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម វប្បធម៌

ស្មាញយ៉ាងណាក៏ដោយ ទិសដៅនយោបាយការបរទេសដែលនឹង

ចេញផលិតផលកម្ពុជា។ បង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះការប៉ុនប៉ង

ការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកាន់តែមានភាពស្មុគ្រត្រូវប្រកាន់យកជាសំខាន់គឺផ្ដល់អាទិភាពជាចម្បងលើការការពារ
ផលប្រយោជន៍ និងលើកកំពស់កិត្យានុភាពប្រទេសជាតិនៅលើឆាក

អន្តរជាតិ ដោយផ្ដោតជាសំខាន់លើការងារមួយចំនួន។ ក្នុងនោះ

បន្តពង្រឹងពង្រីកទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អ
ប្រសើរជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាមិត្ត ទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកដោយ

ឈរលើមូលដ្ឋានស្មើភាព ស្មើសិទ្ធិ និងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក

តាមរយៈយន្តការទ្វេភាគីនិងពហុភាគីក្នុងតំបន់និងពិភពលោករួម
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 នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

បានអញ្ជើញចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិត ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង បរិញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងបណ្ឌិតសរុបមានចំនួន២.១២៥ នៅ
សាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុប។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បាន

បញ្ជូនសារនយោបាយដោយបញ្ជាក់ច្បាស់ថា ៖ ខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិចរចា
ទេ។ ខ្ញុំមិនប្រឆាំងនឹងសាលក្រមតុលាការកំពូលទេ។ ខ្ញុំនិយាយ
ពីទិដ្ឋភាពផ្លូវច្បាប់ ខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពចរចា។ ទាក់ទិនទៅនឹងមនុស្ស
ដែលត្រូវច្បាប់ហាមធ្វើនយោបាយរយៈពេល

អនុវត្តបដិវត្តន៍ពណ៌របស់មជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅសំដៅផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋា-

ភិបាលស្របច្បាប់ ប្រឆាំងការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសចូលកិច្ចការ

ផ្ទៃក្នុងកម្ពុជា និងធ្វើការវាយបកល្បិចកលដ៏ខ្មៅងងឹតរបស់ពួកទាំង
នោះ ព្រមទាំងបំភ្លឺ បង្ហាញការពិតអំពីសភាពការណ៍ជាក់ស្ដែងនៅ

កម្ពុជា ការពារកេរ្តិ៍ឈ្មោះ កិត្តិយសរបស់ជាតិ និងសុឆន្ទៈរបស់
រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការរក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ និងការ
អភិវឌ្ឍ៕

នៅអូស្រ្តាលីវាចប់ហើយមកប្រឌិតរឿងជប៉ុនទៀត ។ ជប៉ុនគេមិន

ស្មើនឹង១៨៥លានដុល្លារ អាមេរិក។

១១៨នាក់

ទេសចរណ៍ ទាក់ទាញការវិនិយោគពីបរទេស និងពង្រីកទីផ្សារនាំ

៥ឆ្នាំ

ហើយចង់ឲ្យមានការលើកលែងវិញនោះ សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថា

មានតែច្បាប់លើកលែងទោសដល់អ្នកដែលតុលាការបានកាត់ទោស

រួចហើយ តែគ្មានច្បាប់លើកលែងទោស ឲ្យអ្នកកាត់សិទ្ធិធ្វើនយោ

បាយនោះទេ ។ អ្នកឯងដុតរូបខ្ញុំ ហើយមកចង់ចរចា ! អ្នកឯង
ប្រមាថប្រពន្ធកូនខ្ញុំ។ តើអ្នកឯងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចរឿងហ្នឹង?
ឥឡូវនេះអ្នកឯងបន្តថា កងទ័ពកំពុងប្រឆាំង ហ៊ុន សែន ។ ឥឡូវ

នេះកងទ័ពក៏ប្រឆាំង មន្រ្តីរាជការក៏ប្រឆាំងមិនបាច់ចរចាទេ ។ រឿង

មកធ្វើរឿងឆ្កួតៗនោះទេ ! ជប៉ុនស្គាល់អធិបតេយ្យភាព កម្ពុជា

ច្បាស់ណាស់ ។ ប្រហែលជារឿងធំ នៅលើពិភពលោក បច្ចុប្បន្នគឺ

រឿងនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើង និងរបបគាំពារ និយមលើវិស័យពាណិជ្ជ
កម្មរបស់អាមេរិក ។ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា ២អត់ ១មាន គឺមានការ

បោះឆ្នោត អត់មានការចរចា អត់មានការលើកលែងទោស ។
ទោះក្នុងតម្លៃណា ក៏ដោយខ្ញុំត្រូវការពារសន្តិភាពឲ្យបាន ! ខ្ញុំបញ្ជាក់

ប្រាប់ទីប្រឹក្សានាយករដ្ឋមន្រ្តីជប៉ុនថា ការអំពាវនាវឲ្យកងទ័ព បះបោរ
ស្មើ នឹងធ្វើរដ្ឋប្រហារ ! វាត្រូវមានទោសមួយទៀត ។ ខ្ញុំដាក់ចេញ

គោលដៅដូចគ្នាគឺ កម្ចាត់ពួកនេះដូចកម្ចាត់ ប៉ុល ពត អីចឹង ! គ្មាន
បរទេសណាមកត្រួតក្បាល ហ៊ុន សែន បានទេ! គ្មានជប៉ុនណា
មកគាបសង្កត់នោះទេ!

គ្រាន់តែខ្ញុំសួរថាចរចាជាមួយអ្នកណា

គាត់ថា ចរចាជាមួយមនុស្សមួយក្រុមមិនបញ្ជាក់ថា អ្នកណានោះ
ទេ! សូម្បីតែពាក្យបក្សសង្រ្គោះជាតិ ក៏គាត់មិននិយាយដែរ ! បើសិន

ជាគាត់ប្រើ ពាក្យចរចាជាមួយបក្ស នយោបាយ នោះវាខុស ពីអដ
្វី ល
ែ

គាត់និយាយថា គោរពសិទ្ធិកម្ពុជា ! ខ្ញុំប្រាប់គាត់ថា ខ្ញុំចរចាមិនបាន
ទេ បើហ៊ានចរចា ជាប់គុកទាំងខ្ញុំទៀត៕
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វិស័យផលិតស៊ីម៉ងត៍ កម្ពុជាបានបោះជំហានឈាន
ទៅរកការផ្លាស់ប្តូរមួយជាប្រវត្តិសាស្រ្ត

កន្លងមកនេះ។ ខ្សែបណ្តាញ

និងអនុស្ថានីយ អគ្គិសនីទាំងនោះគឺ ៖

ជំហានទី១៖ ការវិនិយោគ

សាងសង់ ខ្សែបញ្ជូន ២៣០

គីឡូវ៉ុល តាកែវ-កំពត និងអនុស្ថានីយកំពត

ចំណាយអស់

ថវិកាជាង ២១ លានដុល្លារ

អាមេរិក ដាក់ឲ្យដំណើរការ នៅ

ឆ្នាំ២០១១ ផ្គត់ផ្គង់

អគ្គិសនី

ដល់រោងចក្រស៊ីម៉ងត៍កម្ពុជា
ចក្រីទីង។

រោងចក្រផលិតស៊ីម៉ងត ៍ជីបម៉ុង អ៊ីនស៊ី ស៊ីមេន ខបភើរេសិន (CMIC) ស្ថិតនៅស្រុកបន្ទាយមាស
ខេត្តកំពត ដែលចាប់បើកដំណើរការជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨

ជំហានទី២៖ ការវិនិយោគ

សាងសង់អនុស្ថានីយ ឈូក
(ស្ថិតនៅក្នុងឃុំដូនយ៉យ ស្រុក

ការផលិតស៊ីម៉ងត៍ នៅកម្ពុជា នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ មានសារៈ

ឈូក ខេត្តកំពត) ២៣០ kV /១១៥ kV និងខ្សែបញ្ជូន ១១៥ KV

កសិកម្ម និងវិស័យផ្សេងៗ ក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច។ សម្តេចអគ្គមហា-

ប្រមាណ ១៥ លានដុល្លារអាមេរិក ដាក់ឲ្យដំណើរការនៅដើម

សំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះវិស័យឧស្សាហកម្ម សិប្បកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម
សេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជា បានជំរុញអោយវិស័យផលិតស៊ីម៉ងត៍កម្ពុជា

បោះជំហ៊ាន

ប្រវែង១៣ km ទៅអនុស្ថានីយ បន្ទាយមាស ចំណាយអស់ ទឹកប្រាក់
ឆ្នាំ ២០១៥ សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដល់រោងចក្រស៊ីម៉ងត៍កំពត។

ជំហានទី៣៖ ការវិនិយោគសាងសង់ខ្សែបញ្ជូន ១១៥ kV ប្រវែង

ឈានទៅរកការផ្លាស់ប្តូរមូយជាប្រវត្តិសាស្រ្ត។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន

៦,៥ km និងពង្រីកបន្ថែមទ្វារចរន្តតង់ស្យុងខ្ពស់នៅអនុស្ថានីយ

ស៊ីម៉ង់ត៍ដ៏ធំមូយ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិព្រៃតាព្រិត ឃុំស្ដេច

អាមេរិក ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់រោងចក្រស៊ីម៉ងត៍ជីបម៉ុង (CMIC)។

សែន បានថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់រោងចក្រផលិត
គង់ខាងលិច ស្រុកបន្ទាយមាស ខេត្តកំពត ថា៖ ប្រទេសកម្ពុជា បាន

បន្ទាយមាស ប្រើប្រាស់ទុនវិនិយោគប្រមាណ ៣លាន ដុល្លារ

ជំហានទី៤៖ ការវិនិយោគសម្រាប់រោងចក្រស៊ីម៉ង់ត៏ នៅខេត្ត

បង្កើតរោងចក្រផលិតស៊ីម៉ងត៍ផ្ទាល់ខ្លួននៅទីនេះ ដែលការបង្កើត

បាត់ដំបង សាងសង់ខ្សែបញ្ជូន ១១៥ KV ប្រវែង ៣៨ Km ពីអនុ-

កម្ពុជា

ថវិកាប្រមាណ ៨លានដុលរ្លា អាមេរក
ិ ដើមប្ ផ
ី ត
្គ ផ
់ ង
្គ ថា
់ មពល អគ្គស
ិ នី

រោងចក្រនេះ គឺជាការបង្កើតឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់មួយរបស់ប្រទេស
ក្នុងការចូលរួមចំណែកនៃវិស័យសំណង់

ជាពិសេសការ

សាងសង់សំណង់អាគារផ្សេងៗ ដែលជាតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

និងវិស័យនានា ។ ស៊ីម៉ងត៍គឺជាតម្រូវការដ៏ចាំបាច់ពីព្រោះបច្ចុប្បន្ន
នេះ គ្រប់សំណង់ទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវការប្រើប្រាស់ស៊ីម៉ងត៍ដូចជា

ស្ថានីយបាត់ដំបង ទៅអនុស្ថានីយរតនៈមណ្ឌល ចំណាយអស់

ដល់រោងចក្រស៊ីម៉ងត៍បាត់ដំបង Conch ដែលគ្រោងនឹងដាក់ឲ្យ
ដំណើរការនៅដើមឆ្នាំ២០១៨នេះ។

ជំហានទី៥ ខាងមុខ៖ វិនិយោគបន្ថែមដើម្បីបង្កើនស្ថិរភាព នៃ

អគារបុរីលំនៅដ្ឋាន សាលារៀន វត្តអារាម និងផ្លូវបេតុងជាដើម។

ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីទៅរោងចក្រ ស៊ីម៉ង់ត៏ធំៗទាំងបីក្នុង ខេត្តកំពត

ដូច្នេះ យើងត្រូវបង្កើនសមត្ថភាពបន្ថែមទៀតក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម

គ្រោងសាងសង់ខ្សែបញ្ជូន ១១៥ KV ១សៀគ្វី ទៀត ពីអនុស្ថានីយ

កម្ពុជាក៏ត្រូវការផលិតស៊ីម៉ងត៍

ដើម្បីធ្វើការនាំចេញផងដែរ

មួយនេះ។ តម្រូវការស៊ីម៉ងត៍នាពេលបច្ចុប្បន្ន គឺកាន់តែខ្ពស់ ព្រោះ

តែការសាងសង់កំពុងតែកើនឡើងខ្ពស់ដែរ ។ ទន្ទឹមការការគិតគូរ
អភិវឌ្ឍន៍រោងចក្រស៊ីម៉ងត៍នេះដែរ
ថវិកាវិនិយោគជិត

រាជរដ្ឋាភិបាលបានចំណាយ

៥០លានដុល្លារក្នុងការធ្វើការវិនិយោគខ្សែ

បណ្តាញនិងអនុស្ថានីយអគ្គិសនីជាជំហានៗ ដើម្បីចូលរួមបង្កើត
រោងចក្រស៊ីម៉ងត៍ចំនួន ៤ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលជាង ៧ឆ្នាំ

ដែលមានសារៈសំខាន់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិ ដោយអគ្គិសនីកម្ពុជា
ជីបម៉ុង ឆ្លងកាត់ ខេត្តកែប មកកាន់អនុស្ថានីយកំពត មានប្រវែង
៤៥Km ធ្វើឲ្យបណ្តាញមានលក្ខណៈជាកង ដើម្បីប្រទាក់ក្រឡា

ទៅជាពីរប្រភពអគ្គិសនីផ្សេងគ្នា អាចពង្រឹងស្ថិរភាពបាន វែងឆ្ងាយ

និងពង្រីកសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ពីប្រមាណ ៨០ MW ពេលបច្ចុប្បន្ន

ឲ្យដល់ប្រមាណ ១៥០ MW ដែលគ្រោងក្នុងទឹកប្រាក់វិនិយោគ
របស់អគ្គិសនីកម្ពុជាចំនួន ២២លានដុល្លារអាមេរិកបន្ថែម។
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បច្ចុប្បន្នរោងចក្រស៊ីម៉ងត៍ជីបម៉ុង ប្រើប្រាស់អគ្គិសនី ១៥ MW

ស្មើនឹង ១% ចំណែកឯរោងចក្រ ស៊ីម៉ងត៍កំពត ប្រើប្រាស់ ៣០ MW
ស្មើនឹង ២% នៃថាមពលប្រើប្រាស់ទូទាំងប្រទេស។

អត្ថប្រយោជន៍នៃការបង្កើតរោងចក្រស៊ីម៉ងត៍នៅកម្ពុជា៖

រោងចក្រស៊ីម៉ងត៍ជីបម៉ុង ផលិតស៊ីម៉ងត៍បាន ១,៧លានតោន

ក្នង
ុ ១ឆ្នាំ និងផ្តលកា
់ រងារដោយផ្ទាលដ
់ ល់បគ
ុ ល
្គ ក
ិ ខ្មែរចំនន
ួ ៤០០នាក់
និងមិនផ្ទាលច
់ ន
ំ ន
ួ ២០០នាក់ តាមរយៈសេវាបំពញ
េ បន្ថម
ែ ផ្សង
េ ៗ។
រោងចក្រស៊ីម៉ង់កំពត ផលិតស៊ីម៉ងត៍បាន

២លានតោន ក្នុង

១ឆ្នាំ ផ្តល់ការងារដោយផ្ទាល់ដល់បុគ្គលិកខ្មែរចំនួន ៤៥០នាក់ និង
មិនផ្ទាល់ចំនួន ១០០០នាក់ តាមរយៈសេវាបំពេញបន្ថែម ផ្សេងៗ។

រោងចក្រស៊ីម៉ងត៍កម្ពុជាចក្រីទីង ផលិតស៊ីម៉ងត៍បាន ១លាន

តោន ក្នុង ១ឆ្នាំ ផ្តល់ការងារ ដោយផ្ទាល់ដល់បុគ្គលិកខ្មែរចំនួន
៣៨៧នាក់ និងមិនផ្ទាល់ចំនួន ២០០នាក់ តាមរយៈសេវាបំពេញ
បន្ថែមផ្សេងៗ។

រោងចក្រស៊ីម៉ងត៍បាត់ដំបង Conch អាចផលិតស៊ីម៉ងត៍បាន២

លានតោន ក្នុង ១ឆ្នាំ ផ្តល់ ការងារដោយផ្ទាល់ដល់បុគ្គលិកខ្មែរចំនួន
៤០០នាក់ និងមិនផ្ទាល់ចំនួន ២០០នាក់ តាមរយៈសេវាបំពេញ
បន្ថែមផ្សេងៗ។

ការផលិតស៊ម
ី ង
៉ ត៍កង
្នុ ស្រក
ុ មិនត្រម
ឹ តែបង្កត
ើ ការងារដល់ យុវជន

ខ្មែរប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងធ្វើឲ្យការនាំចូលស៊ីម៉ងត៍ពីបរទេស មាន

ការធ្លាក់ចុះមក នៅត្រឹមមិនដល់ ១លាន តោនក្នុងមួយឆ្នាំ ៗ។ នេះ
ជាផលចំណេញដ៏ធំសម្រាប់ជាតិខ្មែរ។

ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល បានឱ្យ

ដឹងថា ក្រុមហ៊ុន ជីបម៉ុង អ៊ិនស៊ី មេនខប ភើរេសិន បានប្រសូត

ចេញពីការវិនិយោគរួមមួយ ដែលមានទឹកប្រាក់រហូតដល់ ២៦២

លាន ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងនោះ ៦០%បានមកពីក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងគ្រុប
ដែលជាក្រុមហ៊ុនធំមួយ និងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីទូទាំងប្រទេស និង

កម្រិតអន្តរជាតិ។

ស៊ីម៉ងត៍ដែលមានគុណភាពខ្ពស់

និងប្រកប

ដោយស្តង់ដា នេះត្រូវបានផលិតដោយប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមល្អៗ

នៅក្នុងប្រទេសរួមមាន ថ្មកំបោរ ដីក្រហម ដីឥដ្ឋ និងបុកសាយ
ចំណែកឯម្នាងសិលាត្រូវបាននាំចូលពីប្រទេសថៃ។

តាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល បានឱ្យដឹងថា

បច្ចុប្បន្នកម្ពុជា មានលទ្ធភាពផលិតស៊ីម៉ង់ត៍បានប្រមាណ ៧លាន
តោនក្នុងមួយឆ្នាំ ជាមួយរោងចក្រចំនួន ៤ ដែលបានដើរតួនាទី

សំខាន់សម្រាប់បំពេញតម្រូវការលើវិស័យសំណង់ ។ តម្រូវការ
ស៊ីម៉ង់ត៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋពីមួយឆ្នាំ ទៅមួយឆ្នាំមានការកើនឡើង
ជាលំដាប់

ដើម្បីបម្រើឱ្យសេចក្ដីត្រូវការក្នុងការសាងសង់ហេដ្ឋា-

រចនាសម្ព័ន្ធទាំងឡាយ។ ឥឡូវនេះការចាប់ផ្ដើមសាងសង់ផ្លូវថ្នល់

ខ្លះ មិនមែនកសាងដោយក្រាលកៅស៊ូទៀតទេគឺ ចាប់ផ្ដើមសាងសង់ពីបេតុងតែម្ដង ដែលតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់ស៊ីម៉ង់ត៍កាន់តែ

ច្រើនឡើងៗ ។ បច្ចុប្បន្ននេះ ការសាងសង់ផ្ទះពីឈើ មិនមានច្រើន

នោះទេ ដោយសារឈើមានតម្លៃថ្លៃ និងហាមឃាត់ដោយត្រូវទុក
អភិរក្ស ប៉ុន្តែតម្រូវការស៊ីម៉ង់ត៍ធ្វើផ្ទះមានការកើនឡើងខ្ពស់។ កាល
ពីអតីតកាល នៅកម្ពុជាប្រើប្រាស់ស៊ីម៉ង់ត៍តិចតួចតែប៉ុណ្ណោះ ដោយ

សារព្រៃឈើមានចំនួនច្រើន ហើយភាគច្រើននៃប្រជាពលរដ្ឋធ្វើផ្ទះ

គឺធ្វើដោយឈើ។ ឥឡូវនេះ ឈើថ្លៃជាងដែក និងស៊ីម៉ង់ត៍ទៅទៀត
ដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋ ត្រូវធ្វើលំនៅឋានពីស៊ីម៉ង់ត៍ ។ ដូច្នេះការប្រើ

ស៊ីម៉ង់ត៍ សម្រាប់ការសាងសង់គ្រប់ការដ្ឋានទាំងអស់ រាប់ទាំងផ្ទះ
ប្រជាពលរដ្ឋ សាលារៀន មន្ទីរពេទ្យ វត្តអារាម ដែលមុននេះ

កសាងដោយឈើ តែឥឡូវនេះ ត្រូវជំនួសដោយស៊ីម៉ង់ត៍។ ស៊ីម៉ង់ត៍
ដែលផលិតចេញពីរោងចក្រនេះ ត្រូវបានចែកចេញជា ៣ប្រភេទ

គឺស៊ីម៉ង់ត៍អូដ្ឋ ពណ៌ ទឹកក្រូច ស៊ីម៉ង់ត៍អូដ្ឋពណ៌បៃតង និងស៊ីម៉ង់ត៍
ឥន្រ្តីយ៍ពេជ្រ សម្រាប់ទីផ្សារអាជីវកម្ម។ នេះគឺជាកាបោះជំហ៊ាន

ឈានទៅរកការផ្លាសប
់ រ្តូ មូយជាប្រវត្តសា
ិ ស្រ្ត នៃវស
ិ យ
័ ផលិត ស៊ម
ី ង
៉ ត៍

មានបទពិសោធន៍ជាង ៣០ឆ្នាំក្នុងវិស័យសំណង់ និងចែកចាយលើ

កម្ពុជា ដែលចាប់ពីឆ្នាំ២០១៨ នេះតទៅ កម្ពុជាមានសមត្ថភាព

ក្រុមហ៊ុនដ៏ធំសម្បើមមានបទពិសោធន៍ជាង ៥០ ឆ្នាំក្នុងវិស័យផលិត

អាចផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងស្រុក និងអាចនាំចេញទៅក្រៅប្រទេស

ទីផ្សារ និង ៤០% មកពីក្រុមហ៊ុន ថៃ ស៉្យាម ស៊ីធីស៊ីមែន ដែលជា

ស៊ីម៉ងត៍ និងមានរោងចក្រផលិតស៊ីម៉ងត៍ជាច្រើននៅប្រទេសថៃដ៍

បង់ក្លាដេស ស្រីលង្កា និងវៀតណាម។ ដោយឡែកភ្នំនៅខេត្តកំពត

ផលិតស៊ីម៉ង់ត៍ខ្លួនឯង បានប្រមាណ ៧លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំ ដែល
បាន៕

សម្រាប់ទាញវត្ថុធាតុដើម ផលិតស៊ីម៉ង់ត៍ នៅក្នុងទីតាំងរបស់ក្រុម
ហ៊ុនផលិតស៊ីម៉ង់ត៍ជីបម៉ុង អាចប្រើបានរយៈពេល១០០ ឆ្នាំ ក្នុង
កម្រិតផលិតស៊ីម៉ង់ត៍បានប្រមាណ ២ លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំ។

រោងចក្រផលិតស៊ីម៉ង់ត៍ ជីបម៉ុង អ៊ិនស៊ី មេនខបភើរេសិន ដ៏

ទំនើប

និងទាន់សម័យនៅប្រទេសកម្ពុជា

ដែលមានសមត្ថភាព

ផលិតស៊ីម៉ងត៍ ៥ពាន់តោនក្នុងមួយថ្ងៃ ឬ ១លាន ៧សែនតោន

ក្នុងមួយឆ្នាំ ហើយជារោងចក្រផលិត ស៊ីម៉ងត៍ធំជាងគេមួយនៅក្នុង

តំបន់ប្រកបដោយស្តង់ដារខ្ពស់ ឧបករណ៍ និងគ្រឿងម៉ាស៊ីនទំនើប

ទាន់សម័យ ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុត មកពីប្រទេស

ចិន អាល្លឺម៉ង់ ស៊ុយ អែត និងអ៊ីតាលី ដែលធ្វើឱ្យការបញ្ចេញឧស្ម័ន

កាបូនកាបូនិចមានកម្រិតទាបបំផុត និង មាន មាត្រដ្ឋានបរិស្ថានល្អ

ស៊ីម៉ង់ត៌ ក្លាយជាតម្រូវការចាំបាច់នៅពេលដែលវិស័យសំណង់
កំពុងរីកចម្រើនខ្លាំងនៅប្រទេសកម្ពុជា
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ទៀតផង ដែលអ្នកទាំងនោះអាចនិពន្ធល្ខោន

សិល្បៈ

និយាយ សម្រាប់សម្តែងលើឆាក សម្តែងតាម

លោ្ខននិយាយ

ទូរទស្សន៍ និងសម្តែងតាមវិទ្យុ ។

ក្នុងដំណាក់កាលរីកចម្រើនរបស់ទម្រង់ល្ខោន

និយាយនៅប្រទេសកម្ពុជា អ្នកនិពន្ធ និងអ្នកដឹក
នាំរឿងបានតម្លើងស្នាដៃជាច្រើនរឿងដែលមាន
ដូចជា ៖

- រឿងដើមធ្លករក្សាជាតិ, រឿងចិញ្ចៀនបញ្ចាំ

ចិត្ត, ល្បិចស្នេហាស្រុកស្រែ, ថៅកែចិត្តចោរ,
ពុទ្ធប្រវត្តិ,

វង្សត្រកូលកម្សត់,

ពុទ្ធិសែនកង្រី,

ព្រះវេស្សន្តរ, កូឡាបប៉ៃលិន, សុវណ្ណសាម,

លោហិតតែមួយ, ប្រាង្គសិលាកញ្ញាអង្គរ, រឿង
ស្ទឹងកំចាយមាស, រឿងថ្មរាំ, ព្រះគោព្រះកែវ,
សោភ័ណរាត្រី, កូនអ្នកណា?, សព្ទសិទ្ធ, ផ្កា
ស្រពោន, រៀមច្បងយើង ។ល។

ជាមួយនោះ ក៏បានធ្វើកម្មវិធីចេញសម្តែងជូន

សិស្សានុសិស្ស និងសាធារណជនជាទូទៅតាម
បណ្តារខេត្តក្រុង ស្រុក ទូទាំងប្រទេសយ៉ាងទៀត
ទាត់រៀងរាល់ឆ្នាំ ។
ប្រវត្តិសិល្បៈល្ខោននិយាយ យើងអាច

សន្និដ្ឋាន បានថា គឺមានកំណើតយូរលង់ណាស់

គរុសិស្ស

នៃវិទ្យាស្ថានជាតិគរុកោសល្យមួយ

ចំនួនឲ្យផ្តើមហាត់មុខវិជ្ជា

ល្ខោននិយាយនេះ

មកហើយនៅប្រទេសកម្ពុជា ប៉ុន្តែទម្រង់សិល្បៈ

ជាផ្លូវការឡើង។ លុះមកដល់ឆ្នាំ១៩៥៩ ទើប

ដល់អំឡុងឆ្នាំ១៩៤៩ មានសាស្ត្រាចារ្យជនជាតិ

សាលាល្ខោនជាតិ

នេះមិនសូវបានរីកចម្រើនឡើយ។

រហូតមក

បារាំងម្នាក់ ដែលបង្រៀនអក្សរសិល្ប៍បារាំងនៅ

ផ្នែកល្ខោនពោល

នៃក្រសួងសិក្សាធិការជាតិគឺ

ដែលមានទីតាំងដំបូងនៅម្តុំ

វត្តភ្នំ បន្ទាប់មកនៅសាលារចនារាជធានីភ្នំពេញ

វិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្តិ ក្រុងភ្នំពេញ ឈ្មោះ ហ្គីប៉ូរ៉េ

បានខិតខំរួមគ្នាអភិវឌ្ឍផ្នែកនេះបន្ថែមទៀត

នៃរឿងទាំងឡាយ ដែលគាត់បានបង្រៀន ឬក៏

ការរីកចម្រើនឡើងព្រមគ្នាជាមួយសាលាជាតិ

(Gui Porée) បាននាំសិស្សសម្តែងជាអន្លើនានា

នាំសិស្សតម្លើងរឿងខ្លីៗ មានពាក្យសំដីនិយាយ
ឆ្លងឆ្លើយគ្នា ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ ហើយព្រម

ក្នុងគោលបំណង ជំរុញឲ្យល្ខោននិយាយនេះ មាន
ផ្នែកតូរ្យតន្ត្រី ។

តាំងពីពេលដែលសាលាជាតិ ផ្នែកល្ខោនបាន

ទាំងមានការដឹកនាំរឿងត្រឹមត្រូវផងដែរ។ រឿង

បើកឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៥៩ រហូតមកដល់ពេល

សម្តែងកំសាន្តក្នុងកម្ម វិធប
ី ញ្ចបឆ
់ ្នាំសិក្សានិមយ
ួ ៗ

១៩៦៤ មកទល់មុនពេលដែលរបបប្រល័យពូជ-

ទាំងនោះ

ច្រើនតែត្រូវបានជ្រើសរើសយកទៅ

ដែលមានពិធីចែករង្វាន់ដ៏អធិកអធមនោះផង

ធ្វើឲ្យទស្សនិកជន សិស្សានុសិស្សមានការចាប់
អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង។

ដោយយោងទៅលើទម្រង់ល្ខោនថ្មីនេះ យក

ការនិយាយពាក្យសម្តីឆ្លងឆ្លើយគ្នា ជាធំទើបទស្ស-

និកជនទាំងអស់ សន្មតហៅ
ិ
ឈ្មោះ ទម្រងស
់ ល
ិ ប្ ៈ
នេះថា ល្ខោននិយាយតាំងពីនោះរហូតមក។

ស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរ រាជរដ្ឋាភិបាល

បង្កើតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ ឆ្នាំ
សាសន៍កាន់អំណាច

យើងសង្កេតឃើញថា

ទម្រង់ល្ខោននិយាយនេះ ទាំងល្ខោននិយាយ
លើឆាក ល្ខោននិយាយតាមវិទ្យុ និងល្ខោននិយាយ
តាមទូរទស្សន៍បានរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំង។ ហើយ

ក្នុងរយៈពេលនោះ យើងមានអ្នកនិពន្ធ និងអ្នក
ដឹកនាំរឿងយ៉ាងចំណានៗដូចជា លោក ហង់

ធុនហាក់, លោក ពៅ យូឡេង, លោក អ៊ំ ឈឺន,
លោក មាស គក, លោក ឆេង ផុន, លោក ហង់ ជួន,

នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាពេលនោះ ក៏បាន

លោក នួន កន, លោក លី គឹមអួង, លោក ហួត

ល្ខោន នេះនៅប្រទេសបារាំង និងប្រទេសដទៃ

សំអឿន, លោក ផឹក សំផេង, អ្នកស្រី អ៊ូ ចាន់ថន

ចាប់ផ្តើមបញ្ជូន និស្សិតខ្មែរឲ្យទៅរៀនមុខវិជ្ជា

មួយចំនួនទៀត ។ ក្រោយមករហូតអំឡុងឆ្នាំ
១៩៥៦ ក្រសួងសិក្សាធិការជាតិក៏បានប្រមូល

គឹមលាង, លោក ហ៊ីង ប៊ុនថុ, លោក ប៉ុល

ជាដើម ព្រមទាំងបានបណ្តុះបណ្តាលអ្នកនិពន្ធ
អ្នកដឹកនាំ រឿងល្ខោនជំនាន់ក្រោយជាច្រើនរូប

មិនត្រឹមតែរឿងខ្មែរ

ដែលជាជាតិរបស់ខ្លួន

ប៉ុណ្ណោះទេ ក្រុមសិល្បករសិល្បការិនី ល្ខោន

និយាយរបស់ខ្មែរ ក៏មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ ក្នុង

ការដំឡើង និងសម្តែងរឿងបរទេសរបស់អ្នក

និពន្ធធំៗ និងលី្បល្បាញក្នុងពិភពលោកដូចជា
លោក សេក ស៉្បៀរ (Shak Speove) លោក ម៉ូ
លីយ៉ែរ (Moliére) និងអ្នកនិពន្ធបរទេសដទៃ
ទៀតច្រើនផងដែរ ។ ជាក់ស្តែងក្រុមនេះបាន
សម្តែងរឿងដូចជា ៖

- រឿង បាល័យទីយា (Shake Spease), ជន

កំណាញ់ក្រៅតម្រា (Moliere), រ៉ម
ូ ៉េអូ សូលយ
ី ត
៉េ

(Shake Spease), ហ្សកដង់ដាំង (Moliere),

រឿងសុបន
ិ ន
្ត ម
ិ ត
្មិ នាវស្សន្តរដូវ (Shake Spease),

អ្នកស្រីដែលមានកូនឆ្កែ និងរឿងស្គរធំជាដើម ។

ប៉ុន្តែរឿងដែលគួរឲ្យសោកស្តាយជាពន់ពេក

នោះគឺ ទម្រង់ល្ខោននិយាយ ក៏ដូចសិល្បៈខ្មែរ

ដទៃទៀត ត្រូវបានរបបប្រល័យពូជសាសន៍រំលាយ

ខ្ទេច ព្រមទាំងសម្លាប់អ្នកនិពន្ធ អ្នកដឹកនាំរឿង
ល្ខោន ទាំងស្រ្តីបុរសស្លាប់អស់ស្ទើរគ្មានសល់។

ក្រោយឆ្នាំ១៩៧៩ បន្ទាប់ពីរបបប្រល័យពូជ

សាសន៍ដួលរលំទៅ សិល្បករផ្នែកនេះ ភាគតិច
បំផុត ដែលបានមានវាសនាឆ្លងរួចពីការកាប់

សម្លាប់នោះ ក៏បាននាំគ្នាប្រឹងប្រែងកសាងទម្រង់
ល្ខោននេះឲ្យមានជីវិតរស់ឡើងវិញ ៕

«ដកស្រង់ឯកសារដើម»
តន្ត្រីរបាំ និងល្ខោនខ្មែរ

ឯកសារដកស្រង់ៈពេជ្រ ទុំក្រវិល

TsSnavdþI RbCaCn 29

qñaMTI 17 elx 202 ExmIna qñaM 2018
ស្វែងយល់អំពី
ច្បាប់បោះឆ្នោត
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១. សិទ្ធិឈរឈ្មោះជាបេក្ខជន

ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិ និងមានបំណងឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាតំណាងរាស្រ្ត ត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម ៖
- មានសញ្ជាតិខ្មែរពីកំណើត

- មានអាយុ ២៥ឆ្នាំឡើង គិតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោត (មុនថ្ងៃទី ២៩/៧/១៩៩៣)
- មានសិទ្ធិបោះឆ្នោត និងមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត
- មានទីលំនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

- មានការតែងតាំងពីគណបក្សនយោបាយ ដែលបានចុះបញ្ជីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ ។
២. ជនគ្មានសិទ្ធិឈរឈ្មោះជាបេក្ខជន

គ្មានសិទ្ធិឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត ៖

- មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល មន្ត្រីតុលាការ កងកម្លាំងនគរបាលជាតិ កងយោធពលខេមរភូមិន្ទក្នុងមុខតំណែង និងបុព្វជិតសាសនា ឬ
- ជនដែលត្រូវតុលាការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពីបទឧក្រិដ្ឋ ឬបទមជ្ឈិមហើយដែលមិនទាន់មាននីតិ សម្បទាឡើងវិញ ឬ
- ជនដែលត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដកសិទ្ធិបោះឆ្នោត ឬដកសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោត

- ជនវិកលចរិក ឬជនស្ថិតនៅក្រោមអាណាព្យាបាល ដែលមានលិខិតបញ្ជាក់ពីក្រសួងមានសមត្ថកិច្ច ឬ

- ជនដែលត្រូវដកហូតជាបណ្តោះអាសន្ន នូវសិទ្ធិបោះឆ្នោត ឬជនដែលត្រូវបានលុបឈ្មោះពីបញ្ជីបោះឆ្នោត ដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការ

បោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) ឬ

- សមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) និងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ឬ
- សមាជិកនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម
- សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ។

៣. មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល មន្ត្រីតុលាការ កងកម្លាំងនគរបាលជាតិ កងយោធពលខេមរភូមិន្ទ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា ធម្មនុញ្ញ សមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សា

នៃអង្គចៅក្រម និងបុព្វជិតសាសនា ដែលមានបំណងឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ ត្រូវដាក់ពាក្យសុំច្បាប់ឈប់ពិសេស ឬលាចាកសិក្ខាបទ
រហូតដល់ថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាស្ថាពរយ៉ាងតិច ៧ថ្ងៃ មុនថ្ងៃបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត ។

៤. គណបក្សនយោបាយ ដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌ ដូចមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ មានសិទ្ធិចុះបញ្ជីគណបក្ស

នយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ ។ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី ៦ ឆ្នាំ ២០១៨ ការចុះបញ្ជីគណបក្ស
នយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត និងបញ្ជីបេក្ខជននៅ គ.ជ.ប មានរយៈពេល ១៥ថ្ងៃ រៀងរាល់ថ្ងៃ ដែលចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី ១៤ ខែឧសភា
ឆ្នាំ ២០១៨ ។

៥. ដើម្បីចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រជាផ្លូវការ គណបក្សនយោបាយ ត្រូវធ្វើពាក្យសុំចុះបញ្ជី

គណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមទម្រង់បែបបទ គ.ជ.ប លេខ ១០០៨ មកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ។ ពាក្យសុំចុះ

បញ្ជីត្រូវធ្វើជា ២ច្បាប់ ចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានគណបក្សនយោបាយ ឬតំណាងដែលបានទទួលការផ្ទេរសិទ្ធិជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីប្រធានគណបក្ស
នយោបាយដោយត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនូវ ៖

- សេចក្តីចម្លងលិខិតបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃ ១ច្បាប់ ។

- ឈ្មោះគណបក្សនយោបាយជាអក្សរពេញជាអក្សរកាត់ និងសញ្ញាសម្គាល់គណបក្សនយោបាយ ។
- អសយដ្ឋាននៃទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់គណបក្សនយោបាយ

- បញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតសរុបទូទាំងប្រទេស ។ បញ្ជីនេះត្រូវមានបេក្ខជនពេញសិទ្ធិ ចំនួនយ៉ាងតិច ១/៣ នៃចំនួនអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភា

និងបេក្ខជនបម្រុងមានចំនួនស្មើគ្នានឹបេក្ខជនពេញសិទ្ធិ ។

- ឈ្មោះមណ្ឌលដែលគណបក្សនយោបាយ មានបំណងទៅឈរ និងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះតាមមណ្ឌល ទាំងនោះ ។ បញ្ជីបេក្ខជនតាមមណ្ឌល

ត្រូវមានចំនួនបេក្ខជនគ្រប់តាមចំនួនកំណត់អាសនៈ និងតាមគំរូដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតផ្តល់ឲ្យ ។
ចំពោះមណ្ឌលបោះឆ្នោត ដែលមានអាសនៈ ១ ឬ ២ ត្រូវមានបេក្ខជនបម្រុងយ៉ាងតិច ៣រូប ។

- សេចក្តីប្រកាសអំពីគណនីធនាគារ ដែលគណបក្សនយោបាយបានទុកប្រាក់ចំណូលផ្សេងៗ រួមមាន ទាំងវិភាគទាន ដែលបានមកពីប្រភព
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ណាក៏ដោយ នៅធនាគារក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលមានការទទួលស្គាល់ ពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ។

- លក្ខន្តិកៈគណបក្សនយោបាយ និងឯកសារផ្សេងៗដែលបញ្ជាក់ពីការបង្កើតគណបក្សនយោបាយ ។

- សេចក្តីប្រកាសរបស់គណបក្សសន្យាថា ចូលរួមបោះឆ្នោត និងទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត ដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរី ត្រឹមត្រូវ

និងយុត្តិធម៌ និងចូលរួមអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ ក្រមសីលធម៌ និងច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ ។
- បញ្ជីរាយនាមគណៈកម្មាធិការនាយក ឬគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ ឬអង្គការសមមូលរបស់គណបក្សនយោបាយ ។

- បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់តម្កល់ ចំនួន ១៥.០០០.០០០រៀល ដែលចេញដោយរតនាគារជាតិ ។ ប្រាក់តម្កល់នេះ ត្រូវបានបង្វិលជូនទៅសាមីគណបក្ស

នយោបាយវិញ ក្នុងករណីដែលគណបក្សនយោបាយនោះ បានទទួលសន្លឹកឆ្នោតយ៉ាងតិច ៣% នៃចំនួនសន្លឹកឆ្នោតបានការ ឬបានអាសនៈ ១ក្នុងរដ្ឋសភា ។

ក្នុងករណីដែលរដ្ឋសភាត្រូវបានរំលាយមុនផុតអាណត្តិ ការចុះឈ្មោះគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត ត្រូវប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល ១០ថ្ងៃ

គិតពីថ្ងៃប្រកាសរំលាយរដ្ឋសភា ។

៦. បញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមមណ្ឌលត្រូវ ៖

- ចុះឈ្មោះតាមលំដាប់អាទិភាពពីខ្ពស់មកទាប តាមការកំណត់របស់គណបក្សនយោបាយ

- មានសេចក្តីបញ្ជាក់អំពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ដោយអាជ្ញាធរឃុំ សង្កាត់ ដែលសាមីខ្លួនបេក្ខជននោះ បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
- ភ្ជាប់សេចក្តីប្រកាសរបស់បេក្ខជនយល់ព្រមទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនតាមមណ្ឌលរបស់គណបក្ស នយោបាយ ។
បេក្ខជនម្នាក់ៗត្រូវមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះសម្រាប់មណ្ឌលតែមួយគត់ ។

បេក្ខជនដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះលើសពីមួយមណ្ឌល ត្រូវបានប្រកាសថាបាត់សិទ្ធិឈរឈ្មោះជាបេក្ខជន ដោយគណៈកម្មា-

ធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ទោះជាសាមីខ្លួនទៅឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនក្នុងគណបក្សនយោបាយណាផ្សេងទៀតក៏ដោយ ។

៧. គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) ត្រូវពិនិត្យសម្រេចលើពាក្យសុំចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយ ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត

ក្នុងរយៈពេលយ៉ាង យូរ ៧ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីថ្ងៃទទួលពាក្យសុំ ។ ក្នុងករណីយល់ព្រម គ.ជ.ប ត្រូវចេញលិខិតបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះ
បោះឆ្នោតជូនសាមីគណបក្សនយោបាយ ។ ក្នុងករណីសំណុំលិខិតរបស់គណបក្សណាមួយ ពុំបានបំពេញត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់បោះឆ្នោត គ.ជ.ប

ត្រូវជូនដំណឹងទៅសាមីគណបក្សនយោបាយនោះវិញ ដើម្បីបំពេញបន្ថែម ឬកែតម្រូវក្នុងរយៈពេល ៥ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីទទួលលិខិតជូនដំណឹង ។ បើផុត
រយៈពេលនេះ គ.ជ.ប បានចាត់ទុកថាសាមីគណបក្សនយោបាយ បានបោះបង់ការសុំចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត ។

ប្រសិនបើបេក្ខភាព ឬបញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនណាត្រូវបានបដិសេធតាមបទប្បញ្ញតិនៃច្បាប់បោះឆ្នោត គណៈ កម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត

ត្រូវបំពេញបែបបទនៃការបដិសេធបេក្ខភាព ឬបញ្ជីរាយនាមបេក្ខជន ដោយបញ្ជាក់ពីមូលហេតុ រួចផ្តល់សេចក្តីចម្លងនៃសេចក្តីបដិសេធ ១ច្បាប់ ទៅឲ្យ

សាមីខ្លួន និងសាមីគណបក្សនយោបាយ និងប្រាប់ ថា គាត់អាចប្តឹងតវ៉ាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ក្នុងរយៈពេល ៥ថ្ងៃយ៉ាងយូរ បន្ទាប់ពី
ថ្ងៃទទួលលិខិតជូនដំណឹងបដិសេធ ។ ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញត្រូវពិនិត្យ និងសម្រេចលើបណ្តឹងតវ៉ាក្នុងរយៈពេល ១០ថ្ងៃយ៉ាងយូរ បន្ទាប់ពីបាន ទទួលពាក្យ

បណ្តឹង ។ ប្រសិនបើក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញយល់ព្រមលើបណ្តឹងតវ៉ា ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញត្រូវចេញ សេចក្តីយល់ព្រម និងជូនដំណឹងទៅគណបក្សនយោបាយ
ឬតំណាង ហើយបង្គាប់ឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ចុះឈ្មោះសាមីគណបក្សនយោបាយ ទៅក្នុងបញ្ជីគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះ
ឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តជាបន្ទាន់ ។ បន្ទាប់ពីទទួលសេចក្តីសម្រេចពីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ត្រូវចេញលិខិត
បញ្ជាក់ អំពីការចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជូនសាមីគណបក្សនយោបាយ ។ ប្រសិនបើក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ សម្រេចបដិសេធ

បណ្តឹងតវ៉ា សេចក្តីសម្រេចនេះគឺជាសេចក្តីចុងក្រោយបិទផ្លូវតវ៉ា និងត្រូវផ្តល់សេចក្តីសម្រេចនេះ ១ច្បាប់ ជូនទៅសាមីគណបក្សនយោបាយ ឬតំណាង និង
១ច្បាប់ទៀត ទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ។ សវនាការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលវិនិច្ឆ័យទៅលើបណ្តឹងតវ៉ាត្រូវធ្វើជាចំហ ។

៨. បន្ទាប់ពីបានបញ្ឈប់ការចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត ឬ/និងក្រោយពេលដែលបណ្តឹង តវ៉ា ត្រូវបានដោះស្រាយជាស្ថាពរ

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ត្រូវបិទផ្សាយបញ្ជីរាយនាមគណបក្ស នយោបាយទាំងអស់ ដែលបានចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះ
បោះឆ្នោត និងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមរាជធានី ខេត្ត របស់គណបក្សនយោបាយទាំងនេះ ទៅតាមការកំណត់ក្នុងបទបញ្ជានីតិវិធី ។

៩. ដើម្បីកំណត់លំដាប់លេខរៀងឈ្មោះគណបក្សនយោបាយនៅលើសន្លឹកឆ្នោត គ.ជ.ប ត្រូវរៀបចំពិធីចាប់ឆ្នោតមួយជាសាធារណៈ ដោយត្រូវ

អញ្ជើញគ្រប់គណបក្សនយោបាយដែលបានចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះចូលរួម ។ ការចាប់ឆ្នោតត្រូវធ្វើ
ឡើងដោយព្រះសង្ឃ ឬឥស្សរជន ចូលនិវត្តន៍ ឬចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យដែលមានជំហអព្យាក្រឹត និងដែលអាចទទួលយកបានពីគ្រប់គណបក្សនយោបាយ ។
១០. បញ្ជីបេក្ខជនផ្លូវការ ឈ្មោះ និងលំដាប់ឈ្មោះបេក្ខជននៅក្នុងបញ្ជីមិនអាចកែប្រែបានឡើយ ។

គណបក្សនយោបាយ និងបេក្ខជននៅក្នុងបញ្ជីបេក្ខជននៃគណបក្សនយោបាយនិមួយៗ ដែលបានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការ ត្រូវគោរពតាមច្បាប់បោះឆ្នោត

ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ និងបទបញ្ជានីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង តំណាងរាស្ត្រ ។

១១. សិទ្ធិប្តូរការិយាល័យបោះឆ្នោត ៖ យោងមាត្រា ៤៧ នៃច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ (ច.ប.តរ) “បេក្ខជនដែលឈរឈ្មោះ

បោះឆ្នោត សហព័ទ្ធនិងកូនអាចទៅបោះឆ្នោតនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតដែលខ្លួនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតបាន” ។ នៅពេល គ.ជ.ប បានអនុម័តយល់ព្រមចុះ
បញ្ជីគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត និងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះរួចហើយ បេក្ខជនដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជី ព្រមទាំងសហព័ទ្ធ ឬ/និងកូន
របស់ខ្លួន ដែលមានឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងមណ្ឌលផ្សេងពីមណ្ឌលដែលខ្លួនឈរឈ្មោះ អាចស្នើសុំមក គ.ជ.ប ឲ្យផ្ទេរឈ្មោះរបស់ខ្លួន ព្រមទាំងសហព័ទ្ធ ឬ/និង
កូនក្នុងករណីមានការយល់ព្រមពីសហព័ទ្ធ ឬ/និងកូនរបស់ខ្លួន ទៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនៃការិយាល័យបោះឆ្នោត ណាមួយក្នុងមណ្ឌលដែលខ្លួនឈរ ឈ្មោះ ។
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- បាទ.... ប្រឡងលើកនេះ ខ្ញុំច្បាស់ណាស់អ្នកគ្រូ !
- អេហ៍.... ចេះតែនិយាយកម្លាចិត្តខ្លួនឯងទេដឹង ?
- ម៉េចអ្នកគ្រូមានប្រសាសន៍អញ្ចឹង ?

- ព្រោះរៀនរាល់ថ្ងៃ ប្អូនឯងមិនដែលបានពិន្ទុលើសពីមួយផង

១.យើងខ្ញុំទាំងឡាយ

លំអុតឱនកាយ

ផ្ចង់ចិត្តសច្ចា

ញុំាងក្តីប្រាថ្នា

សូមគុណត្រៃរ័ត្ន

គ្រប់គ្នានេះណា

សម្រេចបំណង ។

កុំឃ្លាតឡើយហោង

ពីក្នុងប្រទេស

២.មួយសូមសច្ចា

កើតជាតិណាៗ
សមគួរកន្លង

ត្រៃរតន៍ចម្បង

ដឹកនាំដ៏ល្អ ។

សប្បុរសបវរ

ខន្តីសន្តោស

៣. ពីរសូមប្រាថ្នា

មាតាបិតា

សង្គ្រោះស្មោះសរ

ព្រហ្មវិហារធម៌

ស្វាមីចិត្តជា

គួរគាប់និស្ស័យ

យល់អធ្យាស្រ័យ
តិចក្តីច្រើនក្តី

៤.បីមានភរិយា

ល្អស្មោះត្រង់ពិត
ឥតរឱសឋាន

ងាយទូន្មានបាន ។

គឺមិត្តកល្យាណ

ស្ម័គ្រជួយសង្គ្រោះ

ក្រមានប៉ុន្មាន

រាប់អានឥតហ្មង ។

ធំក្រៃកន្លង		

មាំមួនឥតឆ្គង

ឈ្នះអស់រោគផង

មោះមុតភ្លឺថ្លា

ប្រហារមោហៈ

សម្ផស្សសមសួន

ឆ្លងផុតគ្រោះថ្នាក់ ។

៨.ប្រាំពីរបញ្ញា

កាយវាចាចិត្ត

សុក្រឹតសច្ចៈ

បំបាត់ហិង្សៈ

រក្សាខន្តី ។

ព្រះធម៌ជាយាន

មានជោគសិរី

ជីវិតរុងរឿង

មង្គលសួស្តី
		

- បាទ... មកពីខទ
្ញុំ ល
្រាំ ង
ែ រួច ។ ប្រពន្ធខមា
្ញុំ នទម្លាបម
់ យ
ួ ខុសគេ

មាតាបិតា		

៧.ប្រាំមួយសុខភាព

ល្អគឺជាលាភ

- តើមូលហេតុអ្វី ដែលនាំឲ្យលោកលែងលះប្រពន្ធ ?

កបគន្លងធម៌

៦.ប្រាំមានញាតិមិត្ត

៩.កុសលសីលទាន
ឆ្លងផុតភពបី

អត់មានស្អីទាំងអស់

ពេលលោក ឡត ត្រឡប់ពីធ្វើការវិញ ឃើញប្រដាប់ប្រដារ

ក្មេងលេង និងសំរាមរាយប៉ាយពេញផ្ទះ ដើរចូលក្នុងផ្ទះ ស្ទើរ
ពុំបានក៏សួរប្រពន្ធៈ

- មានរឿងអីកើតឡើង បានជាក្នុងផ្ទះនេះរញ៉េរញ៉ៃ អ៊ីចឹង?

- ចាស៎... អត់មានស្អីទាំងអស់ ហើយខ្ញុំក៏អត់បានធ្វើអី្វដែរ

បងឯងចូលចិត្តបន្ទោសថា

ខ្ញុំមួយថ្ងៃៗ

មិនដឹងជាធ្វើស្អីខ្លះ។

មើលឲ្យច្បាស់ទៅ នេះហើយលទ្ធផលដែលខ្ញុំមិនធ្វើអ្វីទាំងអស់
នោះ ។

សងសឹក

កំពុងសម្ងំក្នុង

ពេលទៅដល់ផ្ទះសំណាក់ពួកគេនៅឈរស្ទាក់ស្ទើរពី

តឿននគរបាលម្នាក់ទៀតៈ

- ទៅ...សម្រុកចូលទៅបន្ទាប់មក យើងនឹងសន្យា សងសឹកឲ្យ

ដែលជា

ដល់ពេលប្រឡងហើយ។
ក្នុងចិត្តទេ?

- គឺរវល់អង្គុយចាំខ្ញុំត្រឡប់ចូលផ្ទះហ្នឹងណា៎ ។

ខាងមុខ អត់ហ៊ានប្រថុយចូលទៅទេ។ មួយសន្ទុះនគរបាលម្នាក់

- នែ... ប្អូន តែម ស្អែកនេះ

ដែរប្រឡងលើកនេះ

- ចុះពេលយប់នាងរវល់ធ្វើអ្វី បានជាមិនដេក ?

ចាប់វា។

មួយហ្នឹងហើយ

សិស្ស ជើងល្អ៖

តើឲ្យខ្ញុំទ្រាំយ៉ាងម៉េចទៅ ?

ផ្ទះសំណាក់មួយ។ នគរបាលបីរូបត្រូវបានបញ្ជូនជាបន្ទាន់ដើម្បី

ដោយលោក. នឹម ណាំ

តែម

គឺភ្លឺឡើង ទើបចាប់ផ្តើមឡើងគ្រែ ដេក ។ ថ្ងៃណាក៏អ៊ីចឹងៗ

ឧក្រិដ្ឋជនគ្រោះថ្នាក់ម្នាក់មានកាំភ្លើងក្នុងដៃ

បានរំលត់ទុក្ខ ៕

អ្នកគ្រូសួរ

ត្រឡប់ចូលផ្ទះ

លោក សេត សួរ៖

លុះក្ស័យសង្ខារ ។

៥.បួនកូនប្រុស ស្រី

ទៀតហើយ ។

ពឹងពាក់ជួយខ្លួនក្នុងការសុំលែងលះ ប្រពន្ធ ។

ចិត្តស្ម័គ្រស្មោះត្រង់

ស្នេហ៍អចិន្ត្រៃយ៍

- បាទ...គឺខ្ញុំច្បាស់ក្នុងចិត្តថា ប្រាកដជាបានពិន្ទុ ១ ហ្នឹង

ព្រឹងមួយ នាយ ស៊ីស បានទៅផ្ទះ លោកមេធាវី សេត ដើម្បី

ខ្ពង់ខ្ពស់ថ្លាថ្លៃ ។

សប្បុរសជ្រះថ្លា

កតញ្ញុតា

តើច្បាស់ក្នុងចិត្តយ៉ាងម៉េចទៅ ។

ម៉េច

ប្អូនច្បាស់

ឯង ៕

ប្រពន្ធខ្ញុំ

ពាក់កណ្តាលអាធ្រាត្រទៅហើយ នាយ ម៉ាប់ ស្រវឹងជោក ដើររេ

ពេញផ្លូវ ។ នគរបាលល្បាតតាមផ្លូវស្ទាក់សួរៈ
- ហ្នែ៎...លោកដើរទៅណា ថ្មើរហ្នឹង ?

- អ្ហេស...លោក សេហ្វ សុំទោស ខ្ញុំទៅស្តាប់ទេសនា...បាទ!
- លោកណា ទេសនា ពេលពាក់កណ្តាលអា្រធាត្រអញ្ចឹង ?
- បាទ... គឺប្រពន្ធខ្ញុំ ! ។

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

H/P : 012 990 935 / Tel : 023 885 188 / Fax : 023 885 189 E-mail : ariyathoar@yahoo.com
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elakCMTav Em:n sMGn
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgTMnak;TMngCamYyrdæsPa RBwT§sPa nigGFikarkic© >>>> 400>000`
É>] Ek Kwmya:n smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanRkumkargarcuHextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgGPivDÆn_CnbT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] G‘uk r:ab‘un
RbFanKN³kmµaFikarénKNbkSFnaKarCati >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 400>000`
É>] Ca can;tU
É>] GUn B½n§munñIr½tñ RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgesdækic© nighirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200 duløar
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgksikmµrkçaRbmaj; nigensaT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 150 duløar
É>] evg saxun
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgBaNiC¢kmµ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 150 duløar
É>] )a:n sUrs½kþi
RbFanKN³kmµkarTI 4 énrdæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] h‘un eNg
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] efag xun
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] Guit sMehg
RbtiPUraCrdæaPi)alTTYlbnÞúkGKÁnaykdæan énGKÁnaykdæanBn§dar énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] Kg; vibul
É>] G‘uk saravuF RbFanKN³kmµaFikarKNbkSGaCJaFrsvnkmµCati >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþkMBg;cam>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] ln; lwméf
É>] GUsµan hasSan; RbFanKN³clnasasnik\søaménKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþRkecH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] sr cMru:g
É>] )a: suCativgS RbFanKN³kmµaFikarKNbkSraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] Em:n vibul
GnuRbFanKN³kmµkarTI 10énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] m:m b‘unnag
GnuRbFanRkumkargarrbs;KN³kmµaFikarkNþal cuHCYyraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] yU Pirmü
GKÁnayknaykrdæ)al nighirBaØvtßúénRksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] ehg sYr
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
GnuRbFanKN³kmµaFikarKNbkSFnaKarCatiénkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 213>470`
É>] fa y:av
É>] CU
yinsIum rdæelxaFikarRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] ):av hmpan rdæelxaFikarRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] em:A b‘unNarin smaCikKN³kmµaFikarkNþalKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
smaCikRkumRbwkSaextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] sU CughYr
GñktMNagraRsþmNÐlkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] cay bUrin
GñktMNagraRsþmNÐlRBHvihar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] sYs y:ar:a
É>] nr³ rtn³vDÆena rdæelxaFikarRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
rdæelxaFikarRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] XYn r:anIn
GnurdæelxaFikarRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
É>]> esþIg suxum
GPi)alénKN³GPi)alextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
elakCMTav mifuna PUfg
É>]> bUn lwmehg GnurdæelxaFikarTIsIþkarKN³rdæmRnIþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
GnurdæelxaFikarTIsIþkarKN³rdæmRnIþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
É>] esg eTog
É>] qay bJT§iEsn GKÁnaykénGKÁnaykdæanerobcMEdndInKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
GnuRbFanRkumkargarcuHRsukkeRBa©óc nigRbFanRkumkargarcuHXuMkeRBa©óc >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] sux exmrin
GKÁnaykrgénGKÁnaykdæanGenþaRbevsn_>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
É>]bNiÐt Ehm efg
smaCikRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>] Em:n suIpan;
rdæelxaFikarRksYgksikmµ rukçaRbmaj; nigensaT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>] eNA FYk
É/] ):an b‘uneFOn rdæelxaFikarRksYgEpnkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
elakCMTav swug sIuyut
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
GnurdæelxaFikarRksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>]bNiÐt mas b:U
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`
CMnYykarsemþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
elak hiun suvuDÆ
smaCikKN³Gcié®nþy_énKN³kmµaFikarKNbkSextþesomrabRbFansaxaKNbkSmnÞIrsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>> 100>000`
elak Kwm b:uNÑa
elak hU darINa
RbFankaril½yrdæ)al énFnaKarCati >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
GnuRbFanKNbkSRsukkMBg;sila >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 duløar
É>]> ]kj:a sn kusl
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GKÁnaykrdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 80>000`
É>] suwm suIfa
smaCikRkumRbwkSaextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] G‘un qalI
smaCikRkumkargarcuHCYyextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] Bt can;nI
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] ehg vNÑa
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] s‘ag can;
elakCMTav esO c½nÞfa
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] Ca vuT§I
GnuRbFanKN³kmµaFikarRtYtBinitü énKN³kmµaFikarKNbkSextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
]kj:a eTB visidæ
GPi)alrgextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak G‘¿u
raRtI
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak eqg suPRk
rdæelxaFikarRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000 `
É>] efa eCdæa
KN³kmµaFikarKNbkSRbCaCnkm<úCaRbcaMKN³kmµaFikarsRmbsRmYlExµrkm<úCaeRkam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
GPi)alrg extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
elak lI sarI
RbFanmnÞIrsaFarNkar extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
elak Kwm suvNÑ
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
É>] siun vuT§I
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`
GPi)alRsuksVayeck>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
elak XU eBA
kBaØa Ekv suCata GnuRbFanelxaFikardæanGmKN³kmµkarTI 4 énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak lwm efg
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak Qa b‘unriT§
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak em:A hak;
smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak lwm vIrkS
smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak eXøak sMGag
mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak mIu
vuF§a
GKÁarFikarrgénGFikardæanRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak G‘ut sMGan
elak KYc can;Titü GaCIvkr extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkSRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
É>] esg sumunI
GKÁnaykkic©karbec©keTsénRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
É>] b:uj sc©³
RbFannaykdæanTwks¥at RksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak gYn eBRC
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak CYn vNÑriT§
RbFannaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusSénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak m:m Rbus
GnuRbFannaykdæanhirBaØvtßúénRksYgénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak esA smösS
elak ):av muyfug GnuRbFanKN³kmµaFikarsaxabkSmCÄmNÐlpþl;QaménmnÞIreBTüRBHGgÁDYg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Qun b‘uneQOn smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak efg b‘unetg smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sVay suKn§I
elak sux cMNan smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
RbFankariyal½ybNþúHbNþalénnaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusS énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>> 10>000`
elak esA smÖar
RbFankariyal½yKNenyünaykdæanhirBaØvtßú énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Tit criya
elak Esm sMNag GnuRbFannaykdæanFarasa®sþ ksikmµ énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sux tara
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sU pløI
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak hYt Fan
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak TIm vudæarI
elak Nub eromNI smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
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
elak ekt can;savuF smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak CIv s‘unehg smaCikRkumkargarcuHextþ kNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
smaCikRkumkargarcuHRsukeBaFierog extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak ys; Ful
smaCikRkumkargarcuHRsukeBaFierog extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Lúg cnßa
smaCikRkumkargarcuHRsuk)aPñM extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Lac PIra:t;
elak Qag suvNÑara: mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`

