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ឆ្នាំ២០១៨ នេះ គឺជាឆ្នាំទី៥ នេការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជ-
រដ្ឋាភិបាល នីតិកាលទី៥ បេសូតេចេញពីកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបកេស
បេជាជនកម្ពុជា សមេប់ការកសាង និងការពារមាតុភូមិឆ្នាំ២០១៣-២០១៨ 
ដេលយើងតេូវខិតខំរួមសាមគ្គីគ្នាជាកមា្លាំងដ៏រឹងមាំ បេមូលផ្តុំនូវរាល់ធនធាន
បេជា្ញាសា្មារតី ដើមេបីធ្វើឲេយសមេចជោគជ័យនូវភារកិច្ចដ៏សំខាន់នេះ ។ 
ឆ្នាំ២០១៨ ក៏ជាឆ្នាំដេលកាន់តេមានភាពអនុគេះបំផុតសមេប់គណបកេស
បេជាជនកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបន្តដឹកនាំបេទេសឲេយមាន
សុខសន្តិភាព ធានាបាននូវស្ថិរភាពនយោបាយ បង្កើតបានជាកាលានុវត្ត
ភាពសមេប់ការអភិវឌេឍបេទេសឲេយកាន់តេរីកចមេើនខា្លាំងកា្លាថេមទៀត ។ 
បេជាជនកម្ពុជាយើងទើបតេនឹងបានចូលរួមអបអរការបេរព្វខួបអនុសេសាវរីយ៍
លើកទី៣៩ ទិវាមហាជ័យជម្នះ ៧ មករា និងជោគជ័យនេមហាសន្និបាត      
វិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងបេទេសរបស់គណបកេសបេជាជនកម្ពុជា មហាសន្និបាត 
បានអនុម័តនូវ «កម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបកេសបេជាជនកម្ពុជាសមេប់
ការកសាង និងការពារមាតុភូមិឆ្នាំ២០១៨-២០២៣» និងបានដក់ចេញ 
នូវបណា្តាគោលដៅជាយុទ្ធសាសេ្ត និងគោលនយោបាយធំៗជាអាទិភាព
ដើមេបីជំរុញការអភិវឌេឍមាតុភូមិកម្ពុជាឲេយកាន់តេរីកចមេើន តទៅមុខទៀត ។ 
នៅឆ្នាំ២០១៨ នេះដេរ ការបោះឆ្នាតជេើសតាំងតំណាងរាស្តេ នីតិកាល 
ទី៦ នាថ្ងេទី២៩ ខេកក្កដ និងការតេៀមបេរព្ធខួបអនុសេសាវរីយ៍លើកទី៦៧ 
ថ្ងេបង្កើតគណបកេសបេជាជនកម្ពុជា គឺជាពេឹត្តិការណ៍ជាបេវត្តិសា្រស្តថ្មីមួយ
ទៀតនៅលើទឹកដីនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា ។ 

កេមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដេលបានប្តេជា្ញាយ៉ាងមុត-
មាំក្នុងការពងេឹងការអនុវត្ត បេព័ន្ធបេជាធិបតេយេយ សេរី ពហុបកេស ទាំងថ្នាក់ 
ជាតិ និងថ្នាក់កេមជាតិ យើងបានសមេចជោគជ័យយ៉ាង ធំធេងក្នុងការ
បោះឆ្នាតជេើសរីសកេុមបេឹកេសាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ កាលពីថ្ងេទី៤ 
ខេមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ និងការបោះឆ្នាតជេើសតាំងសមាជិកពេឹទ្ធសភា 
នីតិកាលទី៤ កាលពីថ្ងេទី២៥ ខេកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ កន្លង ទៅនេះ ដេល គណ
បកេសបេជាជនកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងធំធេង ។ រាជរដ្ឋាភិបាលក៏
បានខិតខំយកចិត្តទុកដក់ ការពារបានសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ 
សន្តិសុខ សណា្តាប់ធា្នាប់សង្គម និងការពារបានយ៉ាងរឹងមាំនូវខឿនឯករាជ
ជាតិ អធិបតេយេយជាតិ បូរណភាពទឹកដី បេឆំងការជៀតជេកពីបរទេស 
ចូលកិច្ចការផ្ទេក្នុងកម្ពុជា ។ ឧបាយកលបដិវត្តន៍ពណ៌របស់គណបកេសបេឆំង
ដេលជេមជេងដោយពួកបរទេស ប៉ុនប៉ងផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលសេប 
ចេបាប់ ផ្ទុយទាំងសេុងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ផ្ទុយពីគោលការណ៍បេជាធិបតេយេយ 
និងនីតិរដ្ឋ ផ្ទុយពីឆន្ទៈបេជាជន តេូវបានរាំងសា្កាត់ទាន់ពេលវេលាតាមរយៈ
វិធានការចេបាប់ដ៏មុឺងមាត់ ។ តាមរយៈការអនុវត្តវិធានការចេបាប់នេះដេរ 
គណបកេសសង្គេះជាតិតេូវបានរំលាយចោល បុគ្គលថ្នាក់ដឹកនាំគណបកេស
នេះចំនួន១១៨នាក់ តេូវហាមមិនឲេយធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរយៈពេល៥
ឆ្នាំ បានធ្វើឲេយអង្គការចាត់តាំងបដិវត្តន៍ពណ៌នៅកម្ពុជាតេូវរំលាយចោលទាំង
សេុង និងបានបញេឈប់មិនឲេយរាលដលទៅមុខទៀតនូវចលនាជេុលនិយម
ដ៏គេះថ្នាក់នេះ ។ កម្ពុជាក៏សមេចបានសមិទ្ធផលធំៗថ្មីៗទៀតក្នុងដំណើរ
ការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងការកេលម្អជីវភាពរស់នៅរបស់បេជាជន 
កាន់តេមានភាពល្អបេសើរ ។ បេជាជនកម្ពុជាគេប់សេទាប់ជាន់ថ្នាក់នៅ        

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 

ពង្រឹងធ្លុងសាមគ្គីភាព ឯកភាពជាតិ អនុវត្ត 
ឲ្រយបានជោគជ័យនូវរាល់ភារកិច្ចក្នុងឆ្នាំ២០១៨

Bolstering Solidarity, National Unity, and Successfully      
Implementing Tasks of 2018
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ទូទាំងបេទេសកាន់តេមានឱកាសក្នុងការស្វេងរកការងរ និងក្នុងការបង្កើន 
បេក់ចំណូល ។ ក្នុងនោះមន្តេីរាជការ និងកងកមា្លាំងបេដប់អាវុធទទួល       
បានបេក់ចំណូលកាន់តេខ្ពស់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ តាមរយៈការអនុវត្ត     
គោលនយោបាយដំឡើងបេក់បៀវត្តន៍ក្នុងគោលដៅជាង ១លានរៀល 
នៅឆ្នាំ២០១៨ ។ កម្មករនិយោជិតរាប់សេននាក់ ដេលកំពុងបមេើការងរ 
ក្នុងវិស័យឯកជនក៏ទទួលបាននូវឱកាសក្នុងការបង្កើនបេក់ចំណូលរបស់
ខ្លួន តាមរយៈការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការ             
ដំឡើងបេក់ឈ្នួលអបេបបរមាជូន កម្មករនិយោជិតផ្នេកវាយនភណ្ឌកាត់ដេរ 
និងផលិតសេបេកជើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដេលកើនឡើងដល់ ១៧០ដុលា្លារ 
នៅឆ្នាំ២០១៨ ដោយមិនទាន់គិតទៅដល់ការទទួលបាននូវអត្ថបេយោជន៍
ផេសេងៗទៀត ពីការអនុវត្តគោលនយោបាយគំពារសង្គមរបស់រាជរដ្ឋា-
ភិបាល ។ នៅឆ្នាំ២០១៨ នេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានដក់ឲេយដំណើរ    
ការមូលនិធិថេទាំសុខភាពជូនមន្តេីរាជការ កងកមា្លាំងបេដប់អាវុធគេប់ 
បេភេទ និវត្តជន កេុមបេឹកេសាគេប់ថ្នាក់ និងមន្តេីភូមិផងដេរ ។ 

និយយជារួមបេជាជនកម្ពុជាទូទាំងបេទេស បាននិងកំពុងមានឱកាស
គេប់គេន់ក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ខ្លួន ការកសាងបាននូវ
សុភមង្គលក្នុងគេប់កេុមគេួសារ និងក្នុងសង្គមជាតិដោយក្តីសងេឃឹម និងការ
ជឿទុកចិត្តលើការដឹកនាំរបស់គណបកេសបេជាជនកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាល 
កម្ពុជា ដេលមានសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជាបេមុខ ។ ប៉ុន្តេពួកបេឆំង 
និងមជេឈដ្ឋានអគតិដេលរួមមានទាំងពួកបរទេសផង នៅតេមិនបោះបង់ចោល
ឧបាយកលតាមបំផ្លិចបំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់បេជាជន ។ ចាប់ពីពេល
នេះរហូតដល់ការបោះឆ្នាតជេើសតាំងតំណាងរាស្តេនាពេលខាងមុខ ពួក
នេះនៅតេបន្តធ្វើសកម្មភាពវាយបេហារយ៉ាងងងើលមកលើរាជរដ្ឋាភិបាល 
និងធ្វើការឃោសនាបំភ្លេការពិត បំពុលបរិយកាសសង្គមក្នុងគោលដៅ 
បំផ្លិចបំផ្លាញការបោះឆ្នាត ។ ប៉ុន្តេជនកេបត់ជាតិទាំងនេះ តេូវបានបេជាជន
មើលឃើញកាន់តេចេបាស់ពីគំនិតដ៏អាកេក់ និងទទួលបានការថ្កាលទោស
យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតពីសំណាក់បេជាជនកម្ពុជា ។ 

បច្ចុបេបន្ននេះ លទ្ធិបេជាធិបតេយេយ សេរី ពហុបកេស និងនីតិរដ្ឋនៅ                      
ពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា បាននិងកំពុងតេចាក់ឬសទៅក្នុងសង្គមជាតិ ហើយ 
មានជំហានលូតលាស់យ៉ាងខា្លាំងសេបទៅតាមសា្មារតីនេរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ។ ការ
បោះឆ្នាតជេើសតាំងតំណាងរាស្តេនីតិកាលទី៦ នឹងបេពេឹត្តិទៅក្នុងបរិយ
កាសនយោបាយអពេយាកេឹតេយ មានលក្ខណៈសេរី តេឹមតេូវ និងយុត្តិធម៌ 
ដូចតាមការគេងទុក ។ គណបកេសនយោបាយជាចេើនកំពុងតេៀមខ្លួនរួច
ជាសេចចូលរួមបេកួតបេជេងក្នុងការបោះឆ្នាតនេះ ។ បេការនេះបាន 
បញ្ចាក់ចេបាស់ថ ដំណើរការបេជាធិបតេយេយ នីតិរដ្ឋ និងសិទ្ធសេរីភាពរបស់
បេជាជនកម្ពុជានៅតេមានជំហានរីកចមេើន ទៅមុខតាមគន្លងដ៏តេឹមតេូវ 
ដេលផ្ទុយសេឡះទាំងសេុងពីការវាយតម្លេដោយអគតិ មិនផ្អេកលើតថភាព 
និងក្នុងហេតុផលនយោបាយរបស់ពួកបេឆំង និងមជេឈដ្ឋានខាងកេមួយ 
ចំនួន ។ 

ក្នុងទិសដៅឆ្ពោះទៅដណ្តើមជោគជ័យ ក្នុងការបោះឆ្នាតជេើសតាំង 
តំណាងរាស្ត្រក្នុងឆ្នាំ២០១៨ នេះ គណបកេសបេជាជនកម្ពុជាក៏បានតេៀម   
គេប់លក្ខណៈសមេបត្តិចូលរួមបេកួតបេជេង ដោយបានដក់ចេញ នូវកម្មវិធី
នយោបាយរបស់គណបកេសសមេប់ការកសាង និងការពារមាតុភូមិឆ្នាំ 
២០១៨-២០២៣ ដោយ បានធ្វើការបូកសរុបសមិទ្ធផលធំៗជាបេវត្តិសាស្តេ 
ដេលគណបកេសសមេចបានជូនជាតិតាំងពីថ្ងេបដិសន្ធិ រហូតមកដល់ បច្ចុបេបន្ន 
និងគោលនយោបាយធំៗជាអាទិភាព ដេលតេូវធ្វើឲេយបានសមេចក្នុង 
អាណត្តិខាងមុខទៀត ។ ក្នុងសា្មារតីនេះ ដើមេបីឈានឆ្ពោះទៅដណ្តើមឲេយបាន
ជ័យជម្នះក្នុងការបោះឆ្នាតជេើសតាំងតំណាងរាស្តេ នីតិកាលទី៦ គណ-
បកេសគេប់ថ្នាក់តេូវកា្តាប់ជាប់ភារកិច្ចរួម និងការប្តេជា្ញាចិត្តជាយុទ្ធសាស្តេរបស់

គណបកេសក្នុងដំណាក់កាលបច្ចុបេបន្នគឺ បន្តកសាងពងេឹងគណបកេសឲេយកាន់
តេរឹងមាំឡើង ទាំងខាងនយោបាយ សតិអារម្មណ៍ និងចាត់តាំងសំដៅធានា
លើកកម្ពស់សមត្ថភាពដឹកនាំរបស់គណបកេសឲេយសមេចរាល់ភារកិច្ច ។ 
ពងេឹងការផេសារភា្ជាប់ជាមួយបេជាជន យកចិត្តទុកដក់លើកកម្ពស់ផល 
បេយោជន៍បេជាជន ខិតខំចលនាបេជាជនចូលរួមអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយ
របស់គណបកេស ការពាររាល់សមិទ្ធផលនេសង្គមជាតិ និងរំាងសា្កាត់ឧបាយ
កលបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់មជេឈដ្ឋានអគតិ និងពួកបេឆំង ។ មន្តេីគណបកេស 
តេូវតេធ្វើអំពើល្អ ធ្វើជាគំរូល្អក្នុងការអនុវត្តលក្ខន្តិកៈគណបកេស ចេបាប់របស់ 
រដ្ឋ ធ្វើជាគំរូល្អនៅក្នុងការងរ ជាគំរូល្អនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅ និងជាគំរូ 
ល្អក្នុងការសាមគ្គីភាព ឯកភាពផ្ទេក្នុង ។ ខិតខំពងេឹងការឯកភាពផ្ទេក្នុង 
ខ្ពស់ទាំងខាងទសេសនៈ គោលជំហរ និងសកម្មភាពដើមេបីបុព្វហេតុ សន្តិភាព 
និងការអភិវឌេឍ បន្តអនុវត្តការកេទមេង់សុីជមេឲេយកាន់តេមានបេសិទ្ធភាព 
និងពេមៗគ្នានៅគេប់ថ្នាក់ គេប់ផ្នេក ដោយកំណត់ចេបាស់ថ កំណេទមេង់ 
គឺជាអាយុជីវិតរបស់ជាតិ និងរបស់គណបកេស ៕

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 sixth-
legislature 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 2018-
2023, 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./.



ពួកក្បត់ជាតិកាន់ត្បរាជ័យធ្ងន់ធ្ងរ
ក្នុងឧបាយកលដ៏ពិសពុលរបស់ខ្លួន

កេយពេល ដេលអតីតគណបកេសសង្គេះជាតិតេូវតុលាការ 
កំពូលសមេចរំលាយចោល ដោយផ្អេកទៅលើអង្គចេបាប់ ឯថ្នាក់ដឹកនំា
គណបកេសនេះចំនួន១១៨រូប ក៏តេូវបានហាមឃាត់ធ្វើសកម្មភាព 
នយោបាយសមេប់រយៈពេល៥ឆ្នាំ សម រងេសី និងបកេសពួកមួយចំនួន
បានរួមគំនិតគ្នាបង្កើតឡើងនូវរបស់ដេលហៅថ ចលនាសង្គេះ 
ជាតិ ។ ចលនានេះមានគោលដៅតេមួយគត់ គឺបេះឲេយរស់ឡើងវិញ
បដិវត្តន៍ពណ៌នៅកម្ពុជា ដេលតេូវរាជរដ្ឋាភិបាលកំទេចចោលឲេយ 
រលាយបាត់រូបទៅហើយនោះ ។ ចលនានេះជាចលនាខុសចេបាប់ 
និងមិនបានទទួលការគំទេពីបេជាជន មិនបានទទួលការចាប់ 
អារម្មណ៍ពីអន្តរជាតិទេ ប៉ុន្តេ សម រងេសី និងបកេសពួកនៅតេបេថុយ- 
បេថនបេើបេស់ចលនានេះ ដើមេបីកៀងគរមនុសេសមួយចំនួនតូច  
ដេលមានសារជាតិដូចខ្លួនឲេយធ្វើសកម្មភាព និងឃោសនាបំផ្លិច-        
បំផ្លាញជាតិសាសន៍ឯងយ៉ាងថកទាបបំផុត ។ 

វាពិតជាយីអ៊ុនដក់អារកេសជាន់មេន...ពេះជួយបេសពួកនេះមិន
រួចទេ ។ អំពើកេបត់ជាតិរបស់ពួកនេះ ទោះបីជាខំបេឹងលាក់ ខំបេឹង 
ជីកកប់ក៏លាក់មិនជិត កប់មិនជេដេរ ។ ថ្មីៗនេះ បានលេចធា្លាយ 
ឯកសារសមា្ងាត់ដេល សម រងេសី បានលួចចុះហត្ថលេខាជាមួយ កុក ស 
មេដឹកនាំជនជាតិភាគតិចវៀតណាម ម៉ុង តាញ៉ា (Dega) ដោយ 
សនេយាកាត់ខេត្តចំនួន ៤នៅភាគឥសានរបស់កម្ពុជាទៅឲេយ កុក ស 
បេសិនបើគណបកេសរបស់ខ្លួនឈ្នះឆ្នាត ។ នេះជាទង្វើកេបត់ជាតិយ៉ាង
ពិតបេកដ ដេលមិនអាចលើកលេងបាន ។ ជាមួយគ្នានេះ សម រងេសី 
បានលួចទៅជួបជាសមា្ងាត់ជាមួយមេដឹកនាំវៀតណាម នៅពេល 
ដេលគេចោទបេកាន់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ ជាអាយ៉ង 
វៀតណាម ជាអ្នកកាត់ដីឲេយវៀតណាមទៅវិញ ។ ដោយមានឈាម
ជ័រជាជនកេបត់ជាតិទៅហើយនោះ ទោះបីជាខំដើរឃោសនាបំផ្លើស 
បំភ្លេ ភូតកុហកគេឯងយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏សារជាតិកេបត់ជាតិនៅតេ
លេចធា្លាយចេញមកលើខ្លួន សម រងេសី ដដេល ។ ករណី សម រងេសី 
ក៏មិនខុសគ្នានឹង កឹម សុខា ដេរ ។ កឹម សុខា បានសារភាពដោយ 
ផ្ទាល់ថ រាល់ទង្វើរបស់ខ្លួន គឺសុទ្ធតេធ្វើឡើងតាមអាមេរិក និងអ្នក
ជំនាញការដេលអាមេរិកជួលមកទាំងអស់ សូមេបីតេខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ 
រកនឹកមិនឃើញថ តេូវធ្វើអ្វីនោះដេរ ។ ឆ្លុះបញ្ចាំងពីសម្តី និងទង្វើ 
របស់ សម រងេសី និង កឹម សុខា បញ្ជាក់ឲេយយើងឃើញចេបាស់ហើយថ 
អ្នកទាំងពីរនេះ គឺជាកូនជឹងដច់ថ្លេបមេើនយោបាយ និងផល 
បេយោជន៍ឲេយពួកបរទេស ជាជនកេបត់ជាតិ ដេលតេូវតេទទួលទោស 
តាមចេបាប់ ។ 

កេពីទង្វើខាងលើនេះ យើងឃើញថ ទោះបីលោក កឹម សុខា 
តេូវជាប់គុក ប៉ុន្តេ សម រងេសី និងបកេសពួកនៅខាងកេនៅតេធ្វើ 

សកម្មភាពយ៉ាងថកទាបដដេល ។ សម រងេសី បានធ្វើពាកេយបណ្តឹង
ឲេយកេុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុក ទមា្លាយចេញនូវទិន្នន័យនេទំព័រហ្វេសប៊ុក 
របសស់ម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ។ ប៉ុន្តេកេុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុកបាន 
ចេនចោលបណ្តឹងដ៏ឆ្កួតលេលានេះ ដោយអះអាងថ បណ្តឹងនេះ 
រំលោភលើចេបាប់រកេសាទុកព័ត៌មាន ការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និង
ចេបាប់ស្តីអំពីទំនាក់ទំនងតាមបេព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ ។ សម រងេសី 
បានជួលកេុមហ៊ុន BerlinRosen របស់អាមេរិកឲេយជួយឃោសនា     
វាយបេហារតាមរយៈបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយអាមេរិក និងសារព័ត៌មាន 
អន្តរជាតិមួយចំនួន ដោយអំពាវនាវឲេយមានការដក់ទណ្ឌកម្ម និង       
វិធានការអន្តរជាតិមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដោយចំណាយ 
បេក់  ២៥មុឺនដុលា្លារ ចាប់ផ្តើមពីពេលនេះរហូតដល់កេយការ
បោះឆ្នាតជេើសតាំងតំណាងរាស្តេ ។ ឧបាយកលទុច្ចរឹតមួយនេះ 
អត់មានអ្វីថ្មីទេ ពីពេះថ រាល់ខ្លឹមសារឃោសនាគ្មានអ្វីកេតេពី 
ការទាមទារឲេយបរទេសផ្តាច់ជំនួយ ឈប់ទិញទំនិញពីកម្ពុជា រដ្ឋាភិបាល 
ផ្តាច់ការ កេពីនេះ គឺភូតតេង់ៗតេម្តង ។ រាល់ការឃោសនានេះកន្លង
មកធា្លាប់តេូវបានបេជាជនកម្ពុជា ជាពិសេសសហជីពកម្មករ កម្មការិន ី
ថ្កាលទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុត ហើយវាគេន់តេជាការបន្ថេមទម្ងន់
ទោសទៅលើទោសកេបត់ជាតិ ដេលមានសេប់តេប៉ុណ្ណោះ ។ 
បរាជ័យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរចុងកេយ គឺនៅទីកេុងសីដនីបេទេសអូសេ្តាលី ។ 
ផ្ទុយពីការរំពឹងទុករបស់ខ្លួន ពួកកេបត់ជាតិ សម រងេសី បានតេឹមតេឈរ
មើលឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្តេីអូសេ្តាលី Malcolm Turbull ចាប់ដេ 
និងពិភាកេសាយ៉ាងស្និទ្ធសា្នាលជាមួយសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន 
និងបានបេកាសផ្តល់ជំនួយ ៨៧លានដុលា្លារអូស្តាេលី ដល់រាជរដ្ឋា-
ភិបាលកម្ពុជា ។ កាន់តេឈឺចុកចាប់ជាងនេះទៀត ពួកកេបត់ជាតិ           
បានតេឹមតេឈរមើលបេជាជនកម្ពុជារស់នៅបេទេសអូស្តាេលី និង 
នូវេលសេឡង់ជាង ១០០០នាក់ មកជួបសម្តេងការសា្វាគមន៍យ៉ាង
រាក់ទាក់កក់ក្តា ដោយក្តីសេឡាញ់ និងការជឿជាក់បំផុតចំពោះ  
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ។ ដោយឡេកអ្នកសេី មួរ សុខហួរ ក៏ខំ
ទៅសេកជំទាលនៅឯបេទេសអូសេ្តាលី សុំឲេយបរទេសផ្តាច់ជំនួយ 
និងសុំឲេយអន្តរជាតិបញេឈប់ការទិញទំនិញ សម្លៀកបំពាក់ពីកម្ពុជា 
ក៏តេូវបានសហជីព ក្នុងសេុកតំណាងឲេយកម្មកររាប់សិបមុឺននាក់        
ចេញលិខិតថ្កាលទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុត ។ 

ពេលនេះពួកកេបត់ជាតិកាន់តេអស់សងេឃឹម កាន់តេទាល់ចេក 
និងកាន់តេអស់កេបួនបោកបេស់ហើយ។ ជាការពិតណាស់ពួកនេះ
កាន់តេបរាជ័យធ្ងន់ធ្ងរទៅៗ ក្នុងឧបាយកលដ៏ពិសពុលរបស់ខ្លួន 
គ្មានពេលនឹងងើបកេបាលរួចវិញឡើយ ៕
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ចាប់ពីថ្ងេទី១៦-១៨ ខេមីនា ឆ្នាំ២០១៨ តបតាមការអញ្ជើញ 
របស់ឯកឧត្តម Malcolm Turnbull នាយករដ្ឋមន្តេីអូសេ្តាលី សម្តេច 
អគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តេីនេពេះរាជា-
ណាចកេកម្ពុជា បានអញ្ជើញទៅកាន់បេទេសអូស្តាេលី ដើមេបីចូល 
រួមក្នុងកិច្ចបេជុំកំពូល ពិសេសអាសា៊ាន អូស្តាេលី ដោយទទួលបាន 
ជោគជ័យយ៉ាងធំធេង ។ 

ក្នុងឱកាសសា្នាក់នៅបេទេសអូស្តាេលី សម្តេចអគ្គមហាសេនា- 
បតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តេីកម្ពុជាបានជួបពិភាកេសា 
ការងរជាមួយ ឯកឧត្តម Malcolm Turnbull នាយករដ្ឋមនេ្តីអូសេ្តាលី 
នាពេឹកថ្ងេទី១៦ ខេមីនា ។ ក្នុងជំនួបនេះឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្តេី 
អូសេ្តាលី បានថ្លេងថ បេទេសអូស្តាេលីមានឆន្ទៈគំទេចំពោះការ  
អភិវឌេឍរបស់កម្ពុជា ហើយរដ្ឋាភិបាលសមេចផ្តល់ជំនួយ ៨៧លាន 
ដុលា្លារអូស្តាេលី សមេប់ការអភិវឌេឍកម្ពុជានៅឆ្នាំនេះ ។ កិច្ចពិភាកេសា 
ក៏បានផ្តាតទៅលើបញ្ហាអាសា៊ាន និងអូស្តាេលី សមេប់កិច្ចសហ-
បេតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ជាេជាដេគូរវាងអាសា៊ានអូស្តាេលី ។ ឯក-
ឧត្តម Malcolm Turnbull បានថ្លេងថវត្តមានរបស់សម្តេចតេជោ 
នាយករដ្ឋមន្តេី ហ៊ុន សែន នៅក្នុងបេទេសអូស្តាេលីនេះ មាន 
សារសំខាន់ខា្លាំងណាស់ ហើយឯកឧត្តមបានសម្តេងការសា្វាគមន ៍និង 
ថ្លេងអំណរគុណយ៉ាងជេលជេ ចំពោះវត្តមានសម្តេចតេជោ        
នាពេលនេះ ។  ចំណេកសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លេងអំណរ
គុណចំពោះសមភាគីអូសេ្តាលី ដេលបានអញ្ជើញសម្តេចចូលរួម 

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សេន  អញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចបេជុំកំពូល
ពិសេសអាស៊ាន អូស្តេលី

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តេីកម្ពុជា ជួបពិភាកេសា 
ការងរជាមួយ ឯកឧត្តម Malcolm Turnbull 

នាយករដ្ឋមនេ្តីអូសេ្តាលី

កិច្ចបេជុំកំពូលអាសា៊ាន អូសេ្តលី និងបានថ្លេងអំណរគុណចំពោះ 
រដ្ឋាភិបាលអូស្តាេលី ដេលបានផ្តល់ជំនួយសមេប់ការអភិវឌេឍដល់
កម្ពុជាចំនួន ៨៧លានដុលា្លារអូស្តាេលី ។ សម្តេចតេជោក៏បានអរគុណ
ចំពោះរដ្ឋាភិបាលអូស្តាេលី ដេលបានបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការណ៍
បោះឆ្នាតចំនួន ២៦នាក់ មកចូលរួមសង្កេតការណ៍មើលការបោះ
ឆ្នាតកេុមបេឹកេសាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅ ។ ជា            
មួយគ្នានេះ សម្តេចតេជោក៏បានស្នើឲេយអ្នកសង្កេតការណ៍ពីបេទេស
អូស្តាេលី ទៅសង្កេតការណ៍មើលការបោះឆ្នាតជាតិនៅខេកក្កដ 
ឆ្នាំ២០១៨ នេះផងដេរ ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លេង        
អំណរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលអូស្តាេលី ដេលបានជួយដល់កម្ពុជា
លើវិស័យសេវជេវពូជសេូវ ដោយសារមជេឈមណ្ឌលនេះហើយបាន
ជួយធ្វើឲេយអង្កររបស់កម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១ ចំនួនបីឆ្នាំជាប់ 
គ្នា ជាអង្ករដេលល្អជាងគេលើពិភពលោក ។ សម្តេចតេជោក៏បាន 
អរគុណចំពោះអូស្តាេលី ដេលបានជួយដល់វិស័យធនធានមនុសេស 
និងបានផ្តល់ជំនួយដល់កម្ពុជាលើវិស័យដោះមីន ។ សម្តេចតេជោ ក៏
បានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលអូស្តាេលីបន្តផ្តល់ជំនួយ ដល់មជេឈមណ្ឌល 
មីនអាសា៊ាន ដើមេបីឲេយមជេឈមណ្ឌលនេះកា្លាយទៅជាកន្លេងបណ្តុះ-
បណា្តាលធនធានមនុសេសមួយដ៏សំខាន់លើវិស័យដោះមីន ។ ជាការ 
ឆ្លើយតបឯកឧត្តម Malcolm Turnbull មានបេសាសន៍ថ ទំនាក់ទំនង 
បេទេសទាំងពីរកម្ពុជា-អូស្តាេលី មានលក្ខណៈកាន់តេបេសើរឡើង 
ពិសេសកិច្ចពិភាកេសានៅថ្ងេនេះមានលក្ខណៈល្អបេសើរខា្លាំងណាស់ ។ 

 សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សេន ជួបសំណេះសំណាលយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលជាមួយពេះសងេឃ

      និងជនរួមជាតិខ្មេររស់នៅបេទេសអូស្តេាលី និងនូវេលសេឡង់

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជួបបេសេ័យយ៉ាងស្និទ្ធសា្នាល
ជាមួយពេះសងេឃ និងជនរួមជាតិខ្មេររស់នៅបេទេសអូសេ្តាលី 

និងនូវេលសេឡង់
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ឯកឧត្តមបន្តថ យើងមានឆន្ទះខ្ពស់ក្នុងការពងេឹងទំនាក់ទំនងរវាង
បេទេសទាំងពីរកាន់តេរឹងមាំ និងបេសើរថេមទៀត ដោយឯកឧត្តម
ចង់ឃើញវិនិយោគិនអូស្តាេលីកាន់តេចេើនទៅវិនិយោគនៅកម្ពុជា ។

សម្តេចតេជោក៏បានជួបពិភាកេសាការងរ ជាមួយលោកបេធាន 
សភាពាណិជ្ជកម្ម និងឧសេសាហកម្មអូស្តាេ លី ជេរមា៉ារី ចនសាន់ (Ja-
mary Jhonson) ។ នៅក្នុងជំនួបនោះ លោក ជេរមា៉ារី ចនសាន់ 
បានជមេបជូនសម្តេចតេជោថ សភាពាណិជ្ជកម្ម និងឧសេសាហកម្ម 
អូស្តាេលី តេងជំរុញឲេយមានការធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងបេទេស 
អាសា៊ាន និងបេទេសកម្ពុជាផងដេរ ។ 

នៅក្នុងឱកាសនោះ សម្តេចតេជោបានអញ្ជើញលោក ជេរមា៉ារី 
ចនសាន ់ មកទសេសនកិច្ចនៅកម្ពុជាដើមេបីបានយល់ និងដឹងអំពី 
សា្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច និងសកា្តានុពលរបស់កម្ពុជា ។ សម្តេចតេជោ 
បានបង្ហាញថ សម្តេចចង់ឃើញមុនដំបូងនោះ គឺការហោះហើរ        
តេង់ពីបេទេសអូស្តាេលីមកកាន់បេទេសកម្ពុជា ពេះថ បេសិនជា 
មានជើងហោះហើរតេង់នោះ វានឹងជំរុញឲេយទំនាក់ទំនងរវាងបេទេស
ទាំងពីរ និងការជំរុញពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍រវាងបេទេសទាំង
ពីរផងដេរ ។ សម្តេចតេជោបានបន្តថ ការហោះហើរតេង់នេះ វាមិន 
ធ្វើឲេយកេុមហ៊ុន ខាងនោះទេ ពេះបេជាជនកម្ពុជាកំពុងរស់នៅធ្វើ
ការ និងសិកេសានៅក្នុងបេទេសអូស្តាេលីមានជាង ៦០.០០០ នាក់ ។

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានចំណាយ 
ពេលបេមាណ ៤០នាទី ក្នុងការជួបបេសេ័យទាក់ទងយ៉ាងស្និទ្ធ-
សា្នាលជាមួយពេះសងេឃ និងជនរួមជាតិខ្មេររស់នៅបេទេសអូសេ្តាលី 
និងនូវេលសេឡង់ជាចេើននាក់នៅក្នុងសណា្ឋាគរ ដេលសម្តេច 
សា្នាក់នៅនារសៀលថ្ងេទី១៦ ខេមីនា នាទីកេុងសុីដនី ។ សម្តេច 
តេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លេងថ វត្តមានរបស់សម្តេចនៅក្នុង                
ការចូលរួមកិច្ចបេជុំកំពូលពិសេសអាសា៊ាន- អូសេ្តលីគឺតំណាងឲេយ             
បេទេស កម្ពុជាក្នុងនាមជាសមាជិកអាសា៊ាន ។ ដូចនេះអ្នកដេល       
បេឆំងនឹងការបំពេញទសេសនកិច្ចរបស់សម្តេចនៅក្នុងបេទេស អូ-
ស្តាេលី គឺជាការបេឆំងនឹងជាតិសាសន៍កម្ពុជា ។ សម្តេចតេជោបាន
សម្តេងការសោកសា្តាយផងដេរ   ចំពោះការបេមាថទៅលើបងប្អូន
បេជាជនកម្ពុជានៅអូស្តាេលី និងណូវេលសេឡង់ ដេលថ បាន 
ទទួលលុយពីសម្តេចមា្នាក់ៗ ៦០០ដុលា្លារ  ហើយនេះជាការមើលងយ
ដល់បេជាជនកម្ពុជា និងជាទមា្លាប់ដ៏អាកេក់របស់អ្នកនយោបាយមួយ
ចំនួន ដេលតេងចោទអ្នកដទេខុសពីការពិត ។ ទាក់ទិនទៅនឹងការ
ចាប់ខ្លួនមេបកេសបេឆំង និងការរំលាយចោលគណបកេសបេឆំងដោយ
តុលាការកំពូល សម្តេចតេជោបានបញ្ជាក់ថ គឺដោយសារតេគណ-
បកេសនេះបានសមគំនិតគ្នាជាបេព័ន្ធធ្វើអំពើកេបត់ជាតិ ដោយបាន 
ឃុបឃិតជាមួយបរទេស ដើមេបីរៀបចំធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌ផ្តួលរំលំរដ្ឋា-
ភិបាលសេបចេបាប់ ។ ទង្វើបាតុកម្មរបស់ពួកគេកាលពីឆ្នាំ២០១៣ 
បានបំផ្លាញទេពេយសមេបត្តិ និងអាយុជីវិតមួយចំនួនដេលនេះតេូវមាន
ទោស ។ ទោះបីគណបកេសបេឆំងតេូវបានរំលាយក៏ពិតមេន តេការ
រៀបចំការបោះឆ្នាតនៅតេដំណើរការជាធម្មតា បើទោះបីថ គ្មាន 

បកេសបេឆំងចូលរួមក៏ដោយ តេមានគណបកេសជាចេើនបានចូលរួម
បោះឆ្នាត ។ ដូចនេះការបោះឆ្នាតនៅកម្ពុជា គឺនៅតេបន្ត ។ ការ
បោះឆ្នាតមួយតមេូវឲេយបេជាជនកម្ពុជា ជាអ្នកចូលរួមបោះឆ្នាត 
ហើយមិនមានតមេូវឲេយបេធានាធិបតីនេបេទេសណាមួយ ឬក៏អគ្គ-
លេខាធិការអង្គការសហបេជាជាតិ ឬក៏ក្នុងកេបខ័ណ្ឌយន្តការពហុ
ភាគីទទួលសា្គល់លទ្ធផលនេការបោះឆ្នាតនេះទេ ។ បញ្ហាធំជាងគេ 
គឺគណៈកមា្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នាតតេូវសមេចកិច្ចការងរ
នេះហើយ បេសិនជាមានពាកេយបណ្តឹងរុញទៅកេុមបេឹកេសាធម្មនុញ្ញ ។ 
បនា្ទាប់ពីកេុមបេឹកេសាធម្មនុញ្ញដោះសេយហើយ គឺគណៈកមា្មាធិការ
ជាតរិៀបចកំារបោះឆ្នាតបេកាសលទ្ធផលផ្លវូការ ។ រដ្ឋធម្មនញុ្ញបាន 
កំណត់ថ រយៈពេលយ៉ាងយូរ ៦០ថ្ងេ ពេះមហាកេសតេតេូវកោះ 
បេជុំសភា ។ មហាកេសតេកោះបេជុំសភារួចហើយ ឥសេសរជនមា្នាក់ 
ដេលចេញពីបកេសឈ្នះឆ្នាត តេូវតេងតាំងជានាយករដ្ឋមន្តេីឲេយរៀបចំ 
រដ្ឋាភិបាល ហើយរដ្ឋាភិបាលតេូវយកទៅសុំការអនុម័តពីរដ្ឋសភា ។ 
អនុម័តរួចពេះមហាកេសតេចេញពេះរាជកេឹតេយតេងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាល 
ទាំងមូល ហើយរាជរដ្ឋាភិបាលសេបថចូលកាន់តំណេងវាជាការសេច ។ 
នេះជាដំណើរការធម្មតារបស់បេទេស ដេលកាន់លទ្ធិបេជាធិប-
តេយេយ ។ ទន្ទឹមនេះសម្តេចតេជោក៏បានបកសេយមូលហេតុ ដេល
កម្ពុជាមិនអាចឲេយមានការបោះឆ្នាតនៅកេបេទេសបាននោះ គឺ 
ដោយសារបេព័ន្ធបោះឆ្នាតនៅកម្ពុជា តេូវមានសមាមាតេសម្លេង
ឆ្នាតទូទាំងបេទេស ដេលតេូវរាប់សន្លឹកឆ្នាតភា្លាមៗក្នុងពេលតេមួយ
នៅតាមការិយល័យបោះឆ្នាតនីមួយៗ កេយពេលបញ្ចប់ការ 
បោះឆ្នាត ។ ដូចនេះបើសិនជាឲេយមានការបោះឆ្នាតនៅកេបេទេស
នោះក៏នឹងជួបការលំបាកក្នុងការរាប់សន្លឹកឆ្នាតដេរ ។ សម្តេច            
តេជោក៏បានបង្ហាញជូនបេជាជនខ្មេរនៅបេទេសអូសេ្តាលីអំពីអំពើ
កេបត់ថ្មីមួយទៀតរបស់ សម រងេសុី ដេលបានចុះហត្ថលេខាបេគល់       
ខេត្តខ្មេរចំនួនបួនទៅឲេយមេជនជាតិភាគតិចវៀតណាម កុក ស ។  
សម្តេចតេជោបានលើកឡើងថ ពួកគេបានចោទ ហ៊ុន សេន 
កាត់ដីឲេយវៀតណាម ដល់ឥឡូវរកឃើញមុខហើយ ។ សនេយាបើគេ
ឈ្នះគេកាត់ដីបួនខេត្តឲេយ ។ ដល់ទៅភ័យពេកហៅមនុសេសចេញមក
ធ្វើជាវីដេអូឃ្លីបមួយបញ្ជាក់ថ កុក ស ជាខ្មេរ ប័ណ្ណបើកបរក៏ជាខ្មេរ 

កិច្ចបេជុំកំពូលពិសេសអាសា៊ាន-អូសេ្តាលី បានបេរព្ធបើកជាផ្លូវការ
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ប័ណ្ណប៉ុនា្មានសុទ្ធតេជាខ្មេរ ។ អញ្ចឹងសូមឲេយលោក កុក ស ធ្វើការ 
បញ្ជាក់ ។ ដល់ទៅភ័យពេកបាត់មា្ចាស់ការ និយយចេញមកសុទ្ធតេ
អង់គ្លេសទាំងអស់ ។ សម្តេចតេជោបន្តទៀតថ រឿងនេះមិនតូចទេ
កេសួងមហាផ្ទេកំពុងធ្វើការងររឿងនេះហើយ ។ សេវជេវលើ 
សំណុំរឿងកេបត់ជាតិមួយថេមទៀត ។ សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថ ខ្ញុំ     
ពេះករណុាខ្ញុមំយួតឹកមយួផឹងនៅចរចាគ្នា ទាងំជាមយួថេ វៀតណាម 
ឡាវ ។ អ្នកឯងចោទ ឥឡូវផុតពីចោទ ខ្លួនឯងកេបត់ជាតិតេម្តង ។ 
នេះជារឿងមួយដ៏អាកេក់ជួរជាតិ ។ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមនេ្តីក៏
បានបង្ហាញជូនអំពីបេក់ខេកម្មករ ដេលបានកើនឡើងពី ១៥០ដុលា្លារ 
ដល់ ១៧០ដុលា្លារអាមេរិក ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ ។ បើនិយយពីបេក់            
ចំណូលរបស់កម្មករនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា បច្ចុបេបន្នស្ថិតនៅក្នុង 
ចំណាត់ថ្នាក់ទី៥ នៅក្នុងអាសា៊ាន ។  ចុងកេយនេះកម្ពុជាមាន       
សមត្ថភាពកសាងសា្ពោនឆ្លងទន្លេដោយខ្លួនឯង ហើយក៏កំពុងខិតខំ
សនេសំបេក់ដើមេបីធ្វើសា្ពោនឆ្លងកាត់ទន្លេឲេយបានចេើន ។

រសៀលថ្ងេទី១៧ ខេមីនា នៅមជេឈមណ្ឌលសន្និសីទអន្តរជាតិ 
សុីដនី បេទេសអូសេ្តាលី កិច្ចបេជុំកំពូលពិសេសអាសា៊ាន-អូសេ្តាលី 
បានបេរព្វបើកជាផ្លូវការ ដោយមេដឹកនាំនេបេទេសអាសា៊ានតេូវ          
បានទទួលការធ្វើគរវកិច្ចសា្វាគមន៍យ៉ាងស្និទ្ធសា្នាល បំផុតពីឯកឧត្តម 
Malcolm Turnbull នាយករដ្ឋមនេ្តីអូសេ្តាលី ។ កិច្ចបេជុំកំពូល 
ពិសេសអាសា៊ាន-អូសេ្តាលី ឆ្នាំ២០១៨ នេះ មានគោលបំណងពងេឹង
ការរួមចំណេករបស់អាសា៊ាន និងអូសេ្តាលីក្នុងការលើកកម្ពស់សន្តិ-
សុខ និងវិបុលភាពតំបន់ពេមទំាងដើមេបីឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្តេជា្ញាចិត្ត 
ពងេឹងភាពជាដេគូយុទ្ធសាសេ្តរវាងអាសា៊ាន-អូសេ្តាលីឲេយកាន់តេសុី
ជមេតាមរយៈការបន្តកិច្ចសហបេតិបត្តិការ ក្នុងវិស័យសន្តិសុខ 
នយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និងការតភា្ជាប់សមេប់រយៈពេលប៉ុនា្មានឆ្នាំទៅ
មុខទៀត ។ បេធានបទសំខាន់ៗមួយចំនួនតេូវបានលើកយកមក       
ពិភាកេសានៅក្នុងកិច្ចបេជុំកំពូលពិសេសនេះ គឺការផ្តាតសំខាន់ទៅ 
លើទិសដៅអនាគត នេទំនាក់ទំនងដេគូសន្ទនាអាសា៊ាន-អូសេ្តាលី 
និងសារសំខាន់នេការបង្កើនកិច្ចសហបេតិបត្តិការ នៅក្នុងវិស័យ      
យុទ្ធសាសេ្តមួយចំនួនក្នុងគោលបំណងរកេសាសន្តិភាព សន្តិសុខ និង 
ស្ថិរភាព ។  ពោលគឺកិច្ចបេជុំកំពូលនៅពេលនេះបានផ្តល់អាទិភាព
ពិភាកេសាលើរបៀបវារៈសំខាន់ចំនួនពីរ គឺការបេយុទ្ធបេឆំង និង 
អំពើភេរវកម្ម និងការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម-វិនិយោគ ។ សូមបញ្ជាក់ដេរថ 
អាសា៊ានគឺជា ដេគូពាណិជ្ជកម្មមួយក្នុងចំណមដេគូពាណិជ្ជកម្ម 
កំពូលទាំងបីរបស់អូសេ្តាលី ដេលតំណាងឲេយបេមាណ១៥% នេ 
ពាណិជ្ជកម្មសរុបរបស់អូសេ្តាលី ។ ការវិនិយោគផ្ទាល់របស់អូសេ្តា
លីក្នុងបេទេសអាសា៊ាននៅចុងឆ្នាំ២០១៦ មានចំនួន ៣៨ប៊ីលាន 
ដុលា្លារ ។ ជាមួយគ្នានេះអូសេ្តាលីបានសា្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរជាង១
លាននាក់ ពីបេទេសអាសា៊ានជារៀងរាល់ឆ្នាំ ហើយនៅឆ្នាំ២០១៦- 
២០១៧ ជនជាតិអូសេ្តាលីជាង ៣លាននាក់ បានធ្វើដំណើរទៅ 
កាន់បេទេសអាសា៊ាន ។ ទន្ទឹមនឹងនេះមាននិសេសិតបេមាណ១សេន
នាក់ ពីបេទេសអាសា៊ានកំពុងសិកេសាក្នុងបេទេសអូសេ្តាលី ។

នៅក្នុងកិច្ចបេជុំកំពូលពិសេសនេះដេរ មេដឹកនាំអាសា៊ាន-អូសេ្តាលី 

បានអញ្ជើញជាអធិបតីនេពិធីបិទសន្និសីទស្តីពីការ បេយុទ្ធបេឆំង 
អំពើភេរវកម្ម ដេលក្នុងនោះមេដឹកនាំអាសា៊ាន-អូសេ្តាលី បានឯកភាព 
និងចុះអនុសេសរណៈរវាងអាសា៊ាន-អូសេ្តាលី ស្តីពីកិច្ចសហបេតិបត្តិ
ការបេយុទ្ធបេឆំងភេរវកម្ម ។ អនុសេសរណៈនេះនឹងនាំមកនូវលទ្ធផល
ចំពោះសេចក្តីថ្លេងការណ៍រួមសមេប់កិច្ចសហបេតិបត្តិការ បេយុទ្ធ
បេឆំងអំពើភេរវកម្មអន្តរជាតិ ដេលបានឯកភាពគ្នាដោយថ្នាក់ដឹក
នាំអាសា៊ាន-អូសេ្តាលី កាលពីខេកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ។ មេដឹកនាំ 
ទាំងអស់បានចាត់ទុកថ កញ្ចប់គំទេគំនិតផ្តួមផ្តើមដេលបានស្នើ
ទេបើងនេះ គឺសេបនឹងមូលបទរបស់សន្និសីទអាសា៊ាន-អូសេ្តាលី ស្តី
ពីការបេយុទ្ធបេឆំងអំពើភេរវកម្ម ដេលនឹងបេពេឹត្តទៅ នៅថ្ងេទី១៦-
១៧ ខេមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ហើយនឹងគំទេដល់កិច្ចខំបេឹងបេងទ្វេភាគី 
តំបន់ និងពហុភាគី ដេលមានសេប់ ដើមេបីលើកកម្ពស់កិច្ចសហ-      
បេតិបត្តិការបេយុទ្ធបេឆំងភេរវកម្ម និងអំពើហិងេសាជេុលនិយម ។ 
 អូសេ្តាលីនឹងផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសដល់ដេគូអាសា៊ាន ដើមេបី 
តាក់តេង និងអនុវត្តចេបាប់បេឆំងអំពើភេរវកម្ម ដេលសេបជាមួយ 
នឹងស្តង់ដរអន្តរជាតិ និងឧត្តមា្មានុវត្ត ។ បង្កើតកិច្ចពិភាកេសា និង             
វេទិកាថ្នាក់តំបន់នានាជាមួយអាសា៊ាន និងជាមួយដេគូអនុវត្តចេបាប់
អូស្តាេលីក្នុងគោលបំណងបេយុទ្ធបេឆំងការគំរាមគំហេងភេរវកម្ម
ពាក់ព័ន្ធ និងកេុមអាយសុីល (ISIL-affiliated terrorists) ។ នៅ 
ចំពោះមុខមេដឹកនាំអាសា៊ាន ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមនេ្តីអូសេ្តាលី បាន 
គូសបញ្ជាក់ថ អូសេ្តាលីនឹងផ្តល់កម្មវិធីកសាងសមត្ថភាពដល់ដេគូ
អនុវត្តចេបាប់អាសា៊ានលើបច្ចេកវិទេយាទប់ទល់ឧកេិដ្ឋកម្ម ដើមេបីជួយ        
ក្នុងការសេវជេវនិងកាត់ផ្តាច់សកម្មភាពភេរវកម្ម ។ ការរៀបចំ 
សិកា្ខាសាលាអាសា៊ាន-អូស្តាេលី ស្តីពីការបេើបេស់ភស្តុតាងអេឡិច
តេូនិចក្នុងភេរវកម្ម និងការសុើបអង្កេតឧកេិដ្ឋកម្មឆ្លងដេន និងការ 
ចោទបេកាន់ ។ ការរៀបចំសិកា្ខាសាលាអាសា៊ាន-អូសេ្តាលីស្តីពីការ
បេយុទ្ធបេឆំងភេរវកម្ម និងកេុមអ្នកបេយុទ្ធបរទេស ដើមេបីសន្តិសុខ 
តាមពេំដេន (អនោ្តាបេវេសន៍ គយ ការអនុវត្តចេបាប់ និងសុើបការណ៍) ។ 
នៅក្នុងពិធីនោះដេរ មេដឹកនាំអាសា៊ាន-អូសេ្តាលីក៏បានអញ្ជើញចូល
រួមក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុសេសរណៈរវាងអាសា៊ាន-អូសេ្តាលីស្តី
ពីកិច្ចសហបេតិបត្តិការបេយុទ្ធបេឆំងភេរវកម្ម ដេលចុះហត្ថលេខា
ដោយរដ្ឋមនេ្តីការបរទេសអូសេ្តាលី ជាមួយនឹងលោកអគ្គលេខាធិការ 
អាសា៊ាន ។

ដំណើរបំពេញទសេសនកិច្ចនេះ កាន់តេធ្វើឲេយបេទេសយើងទាំង២ 
កម្ពុជា-អូស្តាេលី កាន់តេមានទំនាក់ ទំនងជិតស្និទ្ធ កិច្ចសហបេតិ-
បត្តិការរវាងអាសា៊ានអូស្តាេលី កាន់តេតេូវបានពងេឹងលើគេប់វិស័យ ។ 
តាមរយៈការជួបសំណេះសំណាលរវាងសម្តេចតេជោ ជាមួយបងប្អូន 
កូនក្មួយដេលកំពុងរស់នៅបេទេសអូស្តាេលី និងនូវេលសេឡង់ កាន់
តេធ្វើឲេយបងប្អូនយល់ដឹងកាន់តេចេបាស់អំពីការរីកចមេើន និងទិស-
ដៅអភិវឌេឍន៍បេទេសជាតិ ដេលកំពុងមានការរីកចមេើនយ៉ាងខា្លាំង 
ផ្ទុយសេឡះពីការឃោសនាមួលបង្កាច់របស់ជនអគតិ និងពួកកេបត់ 
ជាតិនោះឡើយ ៕
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ក្នុងខេមីនា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតី 
តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនេ្តីនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជាបាន
បន្តជួបជាមួយកម្មករ កម្មការិនី និយោជិតនេបណា្តារោងចកេ 
សហគេស និង សម្ពោធនូវសមិទ្ធផលដ៏មានតម្លេមួយចំនួន។
 ពេឹកថ្ងេទី១ ខេមីនា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញ

ជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងពិធីកាត់ឫសេសសីមាពេះវិហារ និង
សម្ពោធដក់ឲេយបេើបេស់សមិទ្ធផលនានានៅក្នុងវត្ត «ជ័យមង្គល» 
ហៅវត្តជេក្នុងសេុកសេីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម។ ក្នុងឱកាសនេះ 
សម្តេចតេជោបានចាត់ទុកពាកេយ ទូនា្មានបេៀនបេដៅរបស់ពេះភិរមេយ
ភាសា អ៊ូ ហៅកេមង៉ុយ និងបណ្ឌិត អ៊ូ ចុងថា ជាពាកេយពេចន៍មាន
តម្លេកាតថ់្លេពុបំានដេលមនសុេសគេបគ់្នាតេវូបេតបិត្តបិេចាថំ្ងេ ។ សម្ដេច 
តេជោបានមានបេសាសន៍ថ សម្តេចបានបោះពុម្ពផេសាយសៀវភៅ
ទាំងពីរកេបាលនេះចំនួន ១១មុឺនកេបាលសមេប់ចេកចាយដល់គេូ 
បងេៀនទូទាំងបេទេស ដើមេបីឲេយយកពាកេយពេចន៍របស់ពេឹទ្ធចារេយទាំ
ងពីរ ទៅអប់រំបេៀនបេដៅដល់សិសេសឲេយពួកគេចេះ គោរពមាតាបិតា 
នងិជាមនសុេសដេលមានកេមសលីធមន៌ៅក្នងុសង្គមផងដេរ ។ សម្ដេច 
តេជោសង្កត់ធ្ងន់ថ «សូមេបីតេខ្ញុំក៏នៅតេមើលពាកេយបេៀនបេដៅនេះ    
ដេរ។ ពាកេយបេៀនបេដៅរបស់កេមង៉ុយនិងរបស់អាចារេយ អ៊ូ ចុង ពិត
ជាមានតម្លេកាត់ថ្លេមិនបានទេពេះពាកេយកំណាពេយកាពេយជួនរបស់
គត់ទាក់ទងនឹងការបេតិបត្តិគុណមាតាបិតា ។

ក្នុងឱកាសនោះ សម្តេចតេជោបានថ្លេងអំពីអ្វីដេលកំពុងកើត
ឡើងដោយពលរដ្ឋខ្មេរមួយចំនួនកេមការជំរុញពីអ្នកនយោបាយ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សេន ៖ ខ្មេរតេូវធ្វើជាម្ចាស់
លើជោគវាសនារបស់ខ្លួន

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន  អញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងពិធី
កាត់ឫសេសសីមាពេះវិហារ និងសម្ពោធដក់ឲេយបេើបេស់សមិទ្ធផលនានា

នៅក្នុងវត្ត «ជ័យមង្គល» ហៅវត្តជេក្នុងសេុកសេីសន្ធរ

កេបត់ជាតិ ធ្វើការបេឆំងនឹងវត្តមានរបស់សម្តេចទៅកាន់បេទេស 
អូសេ្តាលី ។ សម្តេចតេជោមានបេសាសន៍ថ បុគ្គលដេលជាតំណាង
រាសេ្តបកេសបេឆំងអូសេ្តាលី សញ្ជាតិកម្ពុជាមា្នាក់នោះកំពុងតេរវល់   
ខា្លាំងណាស់ប៉ុនា្មានថ្ងេនេះគឺដើរដុតរូប ហ៊ុន សេន ដោយលេងធ្វើ 
ការងរអ្វីទាំងអស់។ អ្នកដេលហត់នោះគឺពួកបាតុករដេលបំផ្លាញ
តេលុយ និងពេលវេលាឥតបេយោជន៍ ។ សម្តេចតេជោក៏បានចំអក
ទៅអ្នកនយោបាយរូបនោះទៀតថ ដួងកេវរបស ់ហ៊ុន សេន គឺនៅ 
នឹងសត្វនាគ។ ដូចនេះបើចង់សមា្លាប់ ហ៊ុន សេន បាន ទាល់តេដើរ 
ដុតរូបនាគ និងវាយកំទេចរូបនាគនៅតាមវត្តទៀតទៅ ។ សម្តេច 
តេជោបានរិះគន់បុគ្គលនោះថ ជាមនុសេសឆ្កួត ឡប់ ។ គេបានបេមាថ
របបរាជានិយមអាសេ័យធម្មនុញ្ញនៅកម្ពុជាថ ជារបបតិរចា្ឆានទៅ 
ទៀត។     សម្តេចពិតជាយល់នូវការលំបាករបស់លោកនាយករដ្ឋ
អូសេ្តាលី ក្នុងការហាមឃាត់មា្នាក់នោះ  ពេះដោយសារតេជាតំណាង
រាសេ្តនេគណបកេសបេឆំងនៅអូសេ្តាលី ដេលបេឆំងនឹងនាយករដ្ឋ
មនេ្តីបច្ចុបេបន្នដេរ ។  សម្តេចតេជោបន្តថ ពួកគេបេឆំងនៅអូសេ្តាលី
ហើយក៏មកបេឆំងនៅកម្ពុជាទៀត ។ ពួកបេឆំងដក់ទិសនយោបាយ
គឺកមា្ចាត់គេកមា្ចាត់ឯង។ សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថ “ខ្មាចខ្ញុំសា្លាប់កប់ 
នៅកម្ពុជា។ ខ្មាចអ្នកឯងងប់កប់នៅបរទេស” ។ សម្តេចបើកទា្វារ
ចំហនូវកិច្ចការសន្ទនាខាងនយោបាយជាមួយអ្នកណាក៏ដោយ តេ 
តេូវញេកឲេយដច់។សម្តេចមិនអាចសន្ទនាជាមួយអ្នកណាដេលជាប់
បញ្ហាលើផ្លូវចេបាប់បានទេ ពេះជារឿងផ្លូវចេបាប់របស់តុលាការ ។  
សម្តេចតេជោបានសង្កត់ធ្ងន់ថ ការអនុវត្តផ្លូវចេបាប់ទៅលើគណបកេស
នយោបាយដេលធ្វើខុសនិង អ្នកនយោបាយដេលធ្វើខុស មិនមេនជា 
ការបំផ្លាញលទ្ធិបេជាធិបតេយេយទេ តេជាការសង្គេះលទ្ធិបេជាធិប- 
តេយេយ និងធានាបានថ មិនមានមនុសេសសា្លាប់ដោយសារតេអំពើ 
អនាធិបតេយេយរបស់ពួកជេុលនិយមមួយកេុមនោះ ។ សម្តេចតេជោ 
បញ្ជាក់បន្ថេមថ ទោះបីចំណាយមនុសេសមួយចំនួនដើមេបសីង្គេះ 
មនុសេសរាប់លាននាក់ក៏តេូវតេធ្វើ។ មិនទុកឲេយអ្នកឯងមកបំផ្លាញ 
បេទេសនេះបានទេ ។ សម្តេចមិនមេនជាអ្នកបង្កើតសងេ្គាមទេតេ
សម្តេចគឺជាអ្នកបញ្ចប់សងេ្គាមនៅកម្ពុជា ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន 
សែន បន្ថេមថ សម្តេចនឹងឈរឈ្មាះជានាយករដ្ឋមនេ្តីរយៈពេល 
១០ ឆ្នាំទៀត នោះ គឺជាសិទ្ធិរបស់សម្តេច និងសិទ្ធិរបស់បេជាជន 
កម្ពុជា ។ សម្តេចតេជោអង្គុយនៅទីនេះ គឺដើមេបីការពារសេចក្តីសុខ
របស់បេជាជន ដើមេបីធានាថ បេទេសនេះទទួលបានសេចក្តីសុខ 
សន្តិភាព និងការរីកចមេើនបន្តទៀតកេមលក្ខខណ្ឌជាបេទេសមាន

 ទោះតម្លៃណាក៏ដោយ តៃូវការពារឲៃយបាននូវសុខសន្តិភាព

  គ្មានអ្នកណាមានសិទ្ធកាត់ដីកម្ពុជាឲ្យជនបរទ្សនោះទ្ 

   ២មិន ១មានៈ មិនចរចា មិនលើកលៃងទោស, ១មាន គឺមានការបោះឆ្នោត
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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុង
ពិធីសម្ពោធដក់ឱេយបេើបេស់ជាផ្លូវការសា្ពោនកោះប៉េន

ឯករាជេយ និង អធិបតេយេយភាព ។ យើងមិនអោនកេបាលសមេប់ការ
ដោះដូរជាមួយអ្នកណាដោយសាររឿងអ្វីមួយនោះទេ ។ ដូចនេះ
ទោះតម្លេណាក៏ដោយតេូវការពារឲេយបាននូវសុខសន្តិភាព ។
 ពេឹកថ្ងេទី៣ ខេមីនា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន  បានអញ្ជើញ

ជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយ
កម្មករនិយោជិតជាងពីរមុឺននាក់មកពីរោងចកេសហគេស ៧៧ 
នៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកេុងពេះសីហនុ។

សម្ដេចតេជោមានបេសាសន៍ថ «ខ្ញុំនៅតេមានចេតនា ដើមេបី 
កសាងទំនាក់ទំនងល្អរវាងកម្ពុជា និងសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយខ្ញុំកំពុង
រង់ចាំនូវការឆ្លើយតបតេឡប់មកវិញ ដើមេបីខ្ញុំបន្តនូវបេសកកម្មមនុសេស
ធម៌ក្នុងការរុករកអដ្ឋិធាតុ ។ និយយមួយពាកេយទៅគឺថ ឆ្អឹងខ្មាច 
របស់កងទ័ពអាមេរិក ដេលមកឈា្លានពានកម្ពុជានៅក្នុងចំណម 
៨៤នាក់ នៅសល់ ៤៩នាក់ទៀត»។ សម្តេចតេជោបានបន្តទៀតថ 
ដោយសារតេសហរដ្ឋអាមេរិក បានធ្វើរឿងមិនគបេបីជាចេើនមកលើ
កម្ពុជា ដូច្នេះកម្ពុជាតេូវតេផ្អាកការងរស្វេងរកអដ្ឋិធាតុនេះសិន 
សូមផ្តាំទៅលោកជំទាវ គែីស ហ្វីត ដេលកន្លងទៅធា្លាប់បានមកទី
កេុងភ្នំពេញដោយសរសេរសំបុតេមកខ្ញុំ។ ប៉ុន្តេក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាល
នេបេទេសអធិបតេយេយភាព បានឆ្លើយតបថ មានទៅមានមក។      
បេសិនបើដោះសេយបញ្ហាទាំងនេះឲេយកម្ពុជា កម្ពុជានឹងពិនិតេយមើល
និងដោះសេយបញ្ហាទាំងនេះ ដើមេបីជួយរុករកអដ្ឋិធាតុកងទ័ព     
អាមេរិកដេលនៅសេសសល់។
 ពេឹកថ្ងេទី ៥ ខេមីនា សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមនេ្តីបានអញ្ជើញ

ជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីសម្ពោធសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងវត្ត
ឈូកវា៉ា ស្ថិតនៅសង្កាត់កេំងចេក ខណ្ឌពេកព្នា រាជធានីភ្នំពេញ ។ 
នៅទីនោះ សម្តេចតេជោបានផ្ញើសារមួយសំដៅទៅកាន់អ្នកនយោ-
បាយនេអតីតគណបកេសសងេ្គោះជាតិដេលលើកឡើងពីការចង់វិល
មករកការធ្វើនយោបាយជាថ្មីតាមរយៈនេការបញ្ចប់ទោស ដោយ 
តុលាការ។

សម្តេចតេជោមានបេសាសន៍ថ មានលិខិតពីកេុមអ្នកនយោ-
បាយនេគណបកេសបេឆំង ដេលតេូវបានតុលាការកំពូលកាត់សិទ្ធិ

ធ្វើនយោបាយរយៈពេល ៥ឆ្នាំ ផ្ញើមកកាន់សម្តេចដើមេបីសុំឲេយផ្តល់ 
សិទ្ធិនយោបាយដល់ពួកគេឡើងវិញ ។ អតីតអ្នកនយោបាយទាំង 
នោះ ក៏បានផ្ញើលិខិតពីរផេសេងទៀត ទៅកានស់ម្តេចវិបុលសេនាភក្តី 
សាយ ឈុំ បេធានពេឹទ្ធសភាដេលកំពុងទទួលរាជានុសិទ្ធិជា 
បេមុខរដ្ឋស្តីទី និងលោក ឌិត មន្ទី បេធានតុលាការកំពូលផង ដើមេបី 
សុំឲេយអន្តរាគមន៍អំពីរឿងនេះ។

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បញ្ជាក់ថ « អ្នកដេលតេូវបានតុលា-
ការកាត់សិទ្ធិធ្វើ នយោបាយមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ មានចេបាប់
ណាសមេប់ការលើកលេងទោសឲេយរួចផុតពីការកាត់សិទ្ធិធ្វើនយោ-
បាយទេ ។ ខុសគ្នា ជាមួយពួកជាប់គុក ។ ពួកជាប់គុកគឺមានសាល
កេមសា្ថាពរពីតុលាការ។ ចេបាប់ស្ដីពីពន្ធនាគរបានអនុញ្ញាតឲេយ                  
នាយករដ្ឋមន្តេីមានសិទ្ធស្នើសុំលើកលេងទោសទៅពេះមហាកេសតេ។ 
ដចូនេះបើអស់លោកចងប់ានការលើកលេងទោសនោះ តេូវកាតឲ់េយ 
ជាប់គុកជាថ្មីទៀត បន្ថេមលើការកាត់សិទ្ធនយោបាយ» ។ សម្តេច 
តេជោបន្តថ រឿងរា៉ាវវាបានចាប់ផ្ដើមពីអ្នកឯងតេម្ដង ដេលមាន           
ចេតនាផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលសេបចេបាប់ ឃុបឃិតជាខេសេសង្វាក់ហើយ
បេពេឹត្តនូវអំពើកេបត់ជាតិ ។   ដូចនេះ សូមបញ្ជាក់តេឡប់ទៅវិញថ
លិខិតដេលអ្នកឯងបានផ្ញើមកឲេយខ្ញុំៗបានចារនៅលើនោះថ មិន 
ឆ្លើយតបនិងរកេសាទុក ។ 
 ពេឹកថ្ងេទី៧ ខេមីនា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញ

ជួបសំណេះសំណាលជាមួយកម្មករ កម្មការិនីជាងមួយមុឺននាក់នៅ
កេុងតាខ្មា ខេត្តកណា្តាល។ នៅទីនោះសម្តេចបានផ្តល់អនុសាសន៍
ដល់កេសួងពាក់ព័ន្ធចំពោះចំណាត់ការដល់កេុមហ៊ុន ឬមា្ចាស់រោងចកេ 
ដេលរត់ចោលមិនទទួលខុសតេូវចំពោះកម្មករ កម្មការិនី។

សម្តេចតេជោមានបេសាសន៍ថ រាជរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញ
សាច់បេក់ ៤,៦លានដុលា្លារនេះរួចហើយ ដើមេបីដោះសេយជូន   
កម្មករជាងបួនពាន់នាក់កាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះ។ សងេឃឹមថ
ថ្ងេកេយនឹងមិនមានបញ្ហាកើតឡើងទៀតទេ ។ តេូវមានការធានា
មួយមិនអាចចេះតេរត់ចោលកម្មករនោះឡើយ។ 
 ពេឹកថ្ងេទី៨ ខេមីនា សម្តេចតេជោ បានអញ្ជើញចូលរួមជា     

អធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ ៨ មីនា លើកទី ១០៧ 
កេមបេធានបទ «ស្តេីរួមគ្នារកេសាសន្តិភាព ដើមេបីអភិវឌេឍន៍ជាតិ» 
ដេលរៀបចំនៅមជេឈមណ្ឌលកោះពេជេ។

សម្តេចតេជោមានបេសាសន៍ក្នុងឱកាសនេះថ បច្ចុបេបន្នស្តេីជា
ចេើនបានទទួលឱកាស ចូលរួមក្នុង ការងរស្ទើរគេប់វិស័យហើយ
តេូវបានគំទេ និងលើកទឹកចិត្តតាមរយៈការដក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្តេ
និងកម្មវិធីលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ និងបង្កើនភាពអង់ឤចដល់
ស្តេីឱេយមានភាពរឹងមាំក្នុងជីវិត ។ ជាក់ស្តេងសមេចបានលទ្ធផលល្អ
បេសើរចេើនលើការងរលើកកម្ពស់ និងអភិវឌេឍស្តេីក្នុងនោះមាន  
ដូចជា  ក្នុងវិស័យមុខងរសាធារណៈចំនួនសេ្តីបានកើនឡើងពី 
៣២% នៅឆ្នាំ ២០០៧ ដល់ ៤១% នៅឆ្នាំ ២០១៧។ លទ្ធផលនេះ
ដោយសារការជេើសរីសមន្តេីរាជការថ្មី ដេលតេូវជេើសរីសស្តេី 
ចំនួន ពី  ២០% ទៅ ៥០% និងការពនេយារឤយុចូលនិវត្តន៍មន្តេីរាជ
ការជាស្តេីដល់ឤយុ ៦០ ឆ្នាំ។
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សម្តេចតេជោបន្តថ ការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្តេី មិនមានន័យថ
ស្តេីមានសិទ្ធិតេមួយថ្ងេនោះទេ សិទ្ធិស្តេីគឺជាសិទ្ធិមនុសេសនៅក្នុងពិភព
លោកដេលមានចំនួន៤៩,៦%។ សិទ្ធិស្តេីមិនគួរមានតេមួយថ្ងេនៅ
ថ្ងេទី ៨ ខេមីនានោះទេ គឺតេូវមាន ៣៦៥ ថ្ងេជាប់គ្នាតេម្ដង ។ ប៉ុន្តេ
ថ្ងេនេះយើងយកធ្វើជាកម្មវត្ថុនេការជួបជុំហើយលើកជាបេធានបទ 
ដើមេបីជំរុញចលនាទៅមុខតេប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តេមិនតេូវគិតថទិវាស្តេី       
សិទ្ធិស្តេីមានតេឹមតេមួយថ្ងេនោះទេ ។  
 ថ្ងេទី១០ ខេមីនា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញ

ជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បើកជាផ្លូវការពិធីបុណេយទន្លេលើកទី៤ កេម 
បេធានបទ «ទន្លេនេសន្តិភាព មិត្តភាព និងនិរន្តរភាពទេសចរណ៍» 
ដេលបេរព្ធនៅជាប់ដងទន្លេនេកេុងតាខ្មា ខេត្តកណា្តាល។

សម្តេចតេជោមានបេសាសន៍ថ យើងតេូវតេចាត់ទុកថកម្ពុជា
ជាបេទេសដេលមានភ័ព្វសំណាង ដោយយើងមានសមុទេ មាន 
ទន្លេ មានបឹងបួរ យ៉ាងចេើនគេបដណ្តប់នៅក្នុងផ្ទេបេទេសបន្ថេម
ទៅដោយការអភិវឌេឍទាំងឡាយ ដេលយើងបេើបេស់ទន្លេធ្វើជា
គោលដៅនេវិស័យទេសចរណ៍ ដេលមានអន្តរសកម្មយ៉ាងធំនៅក្នុង
ការអភិវឌេឍពេះរាជាណាចកេ កម្ពុជាជាពិសេសទៅលើបញ្ហាដេល
ទាក់ទងជាមួយនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់បេជាជន ។ សម្តេចតេជោ 
សងេឃឹមថ បុណេយទន្លេ នឹងបន្តធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយបន្តវេនពីឆ្នាំ 
មួយទៅឆ្នាំមួយ ។ បេក្ខភាពដេលនឹងតេូវទទួលបានជាមា្ចាស់ផ្ទះគឺ
ជាបេក្ខភាពនេខេត្ត ដេលមានការអភិវឌេឍហើយមិនមេនគេន់តេ 
ខេត្តដេលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គ និងតាមដងទន្លេបាសាក់នោះ
ទេដេលតេូវធ្វើ ។ ប៉ុន្តេខេត្តដេលនៅជុំវិញដងទន្លេសាបក៏មានសិទ្ធិ
នឹងធ្វើជាមា្ចាស់ផ្ទះនេការរៀបចំបុណេយទន្លេដេរ ។ ការរៀបចំនេះក៏ 
បង្កើតនូវការទាក់ទាញនូវពិធីនានាឲេយកាន់តេចេើន។ បេជាពលរដ្ឋ 
របស់យើងនឹងទទួលផលតាមរយៈនោះ ។ 
 ពេឹកថ្ងេទី១៣ ខេមីនា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញ

ជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ នៅក្នុងពីធីសម្ពោធដក់ឲេយបេើបេស់ជា 
ផ្លូវការនូវកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ ១ បេវេង ៤ គីឡូម៉េតេ ពីគល់សា្ពោន
ពេះមុនីវងេសផ្នេកខាងកើតដល់តំបន់បឹងសោ្នារ ក្នុងខណ្ឌចេបារអំព 
រាជធានីភ្នំពេញ ។

សម្តេចតេជោមានបេសាសន៍ថ ៖ “បទពិសោធន៍គេប់គេន់ 
ណាស់ហើយ។ កម្ពុជាតេូវធ្វើជាមា្ចាស់លើបេទេសរបស់ខ្លួន។ កម្ពុជា
តេូវការជំនួយពីមិត្តភក្តិ។ តេូវការភាពជាដេគូរជាមួយ មិត្តភក្តិ ។      
តេូវការកិច្ចសហបេតិបត្តិការជាមួយមិត្តភក្តិ។ ក៏ប៉ុន្តេកតា្តាសមេច   
កំណត់គឺបេជាជនកម្ពុជាខ្លួនឯងតេប៉ុណ្ណោះ។ គ្មានអ្នកណាសា្លាប់ 
ជាមួយយើង កេពីយើងនោះទេ។ បទពិសោធបេប់យើងបេប 
នេះ...” ។ តេូវចងចាំឲេយចេបាស់កាលពីមុនយើងទេដេលជាអ្នកសា្លាប់
គ្មាន អ្នកណាមកសា្លាប់ជំនួសយើងទេ ។ គេមកដុតផ្ទះយើង។ 
រឿងដេលលំបាកបំផុត គេយកពូថៅមកវាយយើងហើយ គេឲេយ 
យើងសងថ្លេពូថៅគេទៀត... ។  សម្តេចតេជោបន្ថេមថ “យើងជំពាក់
បំណុលបរទេសមួយចំនួនមិនមេនយើងជាអ្នកខ្ចីទេ គឺ លន់ នល់ 
ជាអ្នកខ្ចី ។ បានសេចក្តីថ ទិញគេប់បេកមកទមា្លាក់ នៅលើទឹកដី 
របស់យើង ។ វាបេៀបដូចជាយកញញួរមកវាលើកេបាលយើង។ 
បនា្ទាប់មកថ បេឡាក់ញញួរអញដូច្នេះតេូវសងលុយអញ ។ នេះជា 

ការឈឺចាប់សមេប់យើង ។ អីចឹងខ្មេរតេូវតេធ្វើជាមា្ចាស់លើជោគ-
វាសនារបស់ខ្មេរ មិនតេូវទោរទន់ តាមរបៀបបង្ខំរបស់អ្នកណាមួយ 
ទេ ហើយរដ្ឋអធិបតេយេយគឺធ្វើដូច្នេះ។  សម្តេចតេជោបន្ត ៖ “មានអ្នក
ខ្លះមិនទាន់សា្គល់កម្ពុជាពិតបេកដទេ។  ដូចនេះយើងតេូវរៀនសា្គល់
ខ្លួនយើងឲេយបានចេបាស់ ។ សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងមិនមេនពឹងពាក់តេ
អ្នកណាមា្នាក់នោះទេ។ យើងមានចេមុះពីរ និងមាត់មួយសមេប់ដក 
ដង្ហើម។ បើចេមុះមួយស្ទះ ដកមួយទៀតបើចេមុះដកមិនបានដកតាម
មាត់ទៅ...” ។
 ពេឹកថ្ងេទី១៤ ខេមីនា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញ

ជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងពិធីសម្ពោធដក់ឱេយបេើបេស់ជាផ្លូវការ
សា្ពោនកោះប៉េនបេវេង ៧៧៩ម៉េតេ ទទឹង ៩,២០ម៉េតេឆ្លងកាត់                 
ដេទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តកំពង់ចាម។ សា្ពោននេះសាងសង់ថវិការបស់         
រាជរដ្ឋាភិបាលទាំងសេុងចំនួន ១៣,៤៥លានដុលា្លារ និងសា្ថាបនា
ដោយកងវិស្វកម្មកេសួងការពារជាតិ។ សម្តេចតេជោមានបេសាសន៍
ក្នុងឱកាសនោះថ បេសិនជាយើងបេមូលផ្តុំគេប់មធេយាបាយដេល
យើងមានទាំងអស់ គឺយើងអាចធ្វើសា្ពោនគេប់បេភេទឆ្លងកាត់ទន្លេ
ទោះក្នុងជមេណា វេងប៉ុណា្ណោក៏យើងអាចធ្វើទៅបានដេរ ។ នេះជា
បទពិសោធន៍ជោគជ័យរបស់យើងធំណាស់ ដោយយើងមិនគេន់
តេអង្គុយរងចាំសុំជំនួយពីបរទេសនោះទេ តេយើងបានសមេចចិត្ត
ដ៏តេឹមតេូវមួយថយើងតេូវរៀនធ្វើមា្ចាស់ដោយខ្លួនឯង ។ សម្តេច 
តេជោបន្តថ សា្ពោននេះបើកសាងដោយបរទេសវាមានតម្លេមិនតិច
ជាង ២០ លានដុលា្លារនោះទេ តេកសាងដោយខ្មេរយើងចំណាយ 
អស់តេជាង ១៣ លានដុលា្លារប៉ុណ្ណោះ នេះហើយដេលហៅថ ខ្មេរ
នោះ។អាចចាត់ទុកថជាសា្ពោនដំបូងដេលកម្ពុជាធ្វើ ហើយយើងនៅ
មានសា្ពោនចេើនណាស់ដេលតេូវសាងសង់នៅតាមពេក តាមស្ទឹង 
តាមទន្លេ ។ សម្តេចតេជោបន្តថយើងនឹងសិកេសាមើលថសា្ពោនមួយ
ចំនួនដេលជាតមេូវការចាំបាច់ ហើយមិនមានជំនួយពីបរទេសយើង
នឹងធ្វើដោយខ្លួនឯង ។

ក្នុងឱកាសនោះ ដេរសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមនេ្តីបានបញ្ជាឲេយ 
រដ្ឋមន្តេីកេសួងមហាផ្ទេ និងរដ្ឋមន្តេីកេសួងយុត្តិធម៌បើកការសុើប 

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន  និងសម្តេចកិត្តិពេឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រា៉នី 
ហ៊ុនសែន អញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បើកជាផ្លូវការពិធីបុណេយ 

ទន្លេលើកទី ៤ ដេលបេរព្ធនៅជាប់ដងទន្លេនេកេុងតាខ្មា 
ខេត្តកណា្តាល
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អង្កេតលើករណីលោក សម រងេសុី និងមេដឹកនាំជនជាតិភាគតិច           
វៀតណាម ដើមេបីបេមូលភស្តុតាងចាត់វិធានការតាមផ្លូវចេបាប់ ។  
សម្តេចតេជោមានបេសាសន៍ថ «ឥឡូវរកឃើញហើយ ទៅចុះ 
ហត្ថលេខាកាត់ដីឲេយគេ បួនខេត្ត ។ ចោទ ហ៊ុន សេន កាត់ដីឲេយ 
វៀតណាម ។ ដល់ឥឡូវរកឃើញចេញមុខមកហើយសនេយាបើគេ
ឈ្នះគេកាត់ដីបួនខេត្តឲេយគេ ។ ដល់ទៅភ័យពេកហៅមនុសេសចេញ
មកធ្វើជាវីដេអូឃ្លីបមួយ បញ្ជាក់ថ កុក ស ជាខ្មេរ ប័ណ្ណបើកបរក៏ជា 
ខ្មេរ ប័ណ្ណផេសេងៗទៀតក៏ជាខ្មេរ ។ អីចឹងសុំឲេយលោក កុក ស ធ្វើការ 
បញ្ជាក់ សេប់តេលោក កុក ស អត់ចេះខ្មេរមួយមា៉ាត់។  សម្ដេច 
តេជោបន្ថេមថ រឿងនេះមិនតូចទេ។ កេសួងមហាផ្ទេកំពុងតេធ្វើ 
កិច្ចការងរនេះ សេវជេវលើសំណុំរឿងកេបត់ជាតិមួយនេះថេម
ទៀត ។កុំ ភ្លេចរដ្ឋមន្ដេីកេសួងយុត្តិធម៌តេូវចាត់ចេងរឿងហ្នឹងជាមួយ
មហាផ្ទេ ។ រឿងក្ដីមួយនេះជារឿងធំណាស់ ហើយនេះជាអំពើកេបត់
ជាតិចេញមកចេបាស់កេឡេត ។ ប៉ុន្ដេយើងអត់តេូវធ្វើទទឹងទិសទេ
ពេះតេូវសុើបអង្កេតឲេយបានម៉ត់ចត់ហើយតេូវដំណើរការតាមយន្ដ
ការចេបាប់។ គ្មានអ្នកណាមានសិទ្ធិកាត់ដីកម្ពុជាឲេយជនបរទេសនោះ
ទេ។ ជាមួយគ្នានេះ សម្តេចតេជោក៏បានបង្ហើបឲេយដឹងថ ជនកេបត់ 
សម រងេសុី នៅមានរឿងលួចចរចាសា្ងាត់ៗជាមួយឧបនាយករដ្ឋមនេ្តី
វៀតណាម និងរដ្ឋមនេ្តីការបរទេសវៀតណាម ក្នុងពេលដេលគេទៅ
ទសេសនកិច្ចនៅទីកេុងហាណូយ និងខេត្ត តេនិញ របស់វៀតណាម 
ទៀតកាលពីអំឡុងឆ្នាំ២០០៣-២០០៤ ផងដេរ ។ សម្តេចតេជោ 
បានបន្តថ “ខ្ញុំទើបតេដឹងដេរ ឋានៈឧបនាយករដ្ឋមនេ្តី ឋានៈរដ្ឋមនេ្តី
ការបរទេសទៅលួចចរចាសា្ងាត់ៗ រួចហើយជេរគេអាយ៉ង វៀតណាម។ 
ខ្លួនឯងទៅលួចចរចាជាមួយវៀតណាមសា្ងាត់ៗ ។ មា្នាក់នោះគឺ 
ឧបនាយករដ្ឋមនេ្តី ង្វៀង មា៉ាញ់កឹម និងមួយទៀតជារដ្ឋមនេ្តី 
ការបរទេស ។ យើងបានទទួលដំណឹងថេមទៀតថ អ្វីដេល                  
ហ៊ុន សេន មិនពេម គេពេមហើយគេជួយសមេួលចំពោះអាណិកជន
វៀតណាមនៅកម្ពុជាថេមទៀត ដើមេបីឲេយទទួលបានសញ្ជាតិ ក្នុង 
ពេលដេលរដ្ឋបាល ហ៊ុន សេន មិនទាន់បានផ្តល់សញ្ជាតិឲេយអាណិក - 
ជនទេ ។ ពេះសញ្ជាតិចូលបានលុះតេ តេមានពេះរាជកេឹតេយ ... ។ 
ប៉ុន្តេហេតុអីគេទៅចរចាគ្នាសា្ងាត់ៗ ក្នុងពេលអ្នកឯងជេរខ្ញុំថ ជា 
អាយ៉ង។ សម្តេចតេជោមានបេសាសន៍ទៀតថ ទឹកកាន់តេថ្លា 
មើលឃើញតេីកាន់តេចេបាស់។  អំពើសោ្មាគគេករបស់អ្នកឯង            
ដើមេបីគេន់តេអំណាច សូមេបីផលបេយោជន៍ជាតិលើបញ្ហាទឹកដីអ្នក
ឯងមិនបានគិតផង ។ ទឹកដីកូសាំងសុីនមិនមេនបាត់បង់ក្នុងសម័យ
កាលសម្តេចនោះទេ ហើយបច្ចុបេបន្នសម្តេចការពារឲេយបានតេទឹកដី
ដេល សម្តែចពែះបរមរតនកោដ្ឋ នរោត្តម សីហនុ បនេសល់
ទុកឲេយតេប៉ុណ្ណោះគឺគេប់គេន់ហើយ ៕
 ថ្ងេទី២២ ខេមីនា ឆ្នាំ២០១៨ នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន 

សែន នាយករដ្ឋមន្តេី បានអញ្ជើញជាអធិបតីបិទសន្និបាតបូកសរុប
ការងរឆ្នាំចាស់ឆ្នាំ២០១៧ និងលើកទិសដៅការងរឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ២០១
៨របស់កេសួងមហាផ្ទេ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានកោត 
សរសើរ និងវាយតម្លេខ្ពស់ដល់កងកមា្លាំង និងមនេ្តីរាជការទាំងអស់
នេកេសួងមហាផ្ទេ ដេលបានបេឹងបេងបំពេញការងរបេកបដោយ
សា្មារតីខ្ពស់ និងសមេចបានសមិទ្ធផលជាចេើននៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៧។ 

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លេងថ បើទោះបីបញ្ហាពិភពលោក
ជួបសា្ថានការណ៍បេបេួលខា្លាំង តេកម្ពុជានៅតេអាចរកេសាបាននូវ 
សុខសន្តិភាព។ បើទោះបីកម្ពុជារងការវាយបេហារពីចលនាមួយ 
ចំនួនយ៉ាងណាក្តី តេកម្ពុជានៅតេអាចរួមគ្នារកេសាបាននូវរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
របស់កម្ពុជា។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សេន ថ្លេងថ ឆ្នាំ២០១៨ ជាឆ្នាំទី៥ 
និងឆ្នាំចុងកេយ នេការអនុវត្តន៍កម្មវិធីនយោបាយយុទ្ធសាសេ្ត 
ចតុកោណដំណាក់កាលទី៣ ដេលកងកមា្លាំងសមត្ថកិច្ចគេប់បេភេទ 
តេូវរកេសាការពារ និងពងេឹងឲេយបាននូវសុខសន្តិភាព សន្តិសុខ 
សណា្តាប់ធា្នាប់ និងស្ថេរភាពសង្គម។ សម្តេចតេជោ ជំរុញឲេយកងកមា្លាំង
ខិតខំរួមគ្នាធានាឲេយបាននូវការបោះឆ្នាតជាតិលើកទី៦ ដេលតេូវ 
បេពេឹត្តទៅនៅថ្ងេទី២៩ ខេកក្កដ ឲេយបេពេឹត្តទៅបានដោយសេរី 
យុត្តិធម៌ និងតមា្លាភាព ។
 នៅពេឹកថ្ងេច័ន្ទ ១០កើត ខេចេតេ ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស 

២៥៦១ តេូវនឹងថ្ងេទី២៦ ខេមីនា ឆ្នាំ២០១៨ នេះ សម្តេចអគ្គ- 
មហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តេី នេពេះរាជាណា- 
ចកេកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋាន
សាងសង់ និងធ្វើអោយបេសើរឡើងនូវកំណាត់ផ្លូវជាតិ លេខ៥ ពី
ខេត្តបាត់ដំបងឆ្ពោះទៅកាន់កេុងសិរីសោភ័ណ ខេត្តបនា្ទាយមាន- 
ជ័យ ដេលមានបេវេង ៨៥គីឡូម៉េតេ។ ក្នុងពីធីថ្ងេនេះ ក៏មានការ 
ចូលរួមពី លោក Hidehisa HORINOUCHI ឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុន 
បេចាំ នៅកម្ពុជា និងសមាជិក នេរដ្ឋាភិបាល ថ្នាក់ដឹកនាំមន្តេីរាជការ 
កងកមា្លាំងបេដប់អាវុធ លោកគេូ អ្នកគេូ សិសេសានុសិសេស ពេមទាំង
បេជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តបាត់ដំបងរាប់ពាន់នាក់ផងដេរ។ កំណាត់ 
ផ្លូវជាតិលេខ៥ ពីបាត់ដំបង-សិរីសោភ័ណ ដេលបើកការដ្ឋាន               
សាងសង់នេះ គឺជាបេភេទផ្លូវចាក់បេតុងកស៊ូ (AC) កមេស់ ១៥ 
សង់ទីម៉េតេ និងពងេីកឲេយកាន់តេធំជាងមុនមាន០៤គន្លង។ កេពី 
ការសា្តារ និងពងេីកកំណាត់ផ្លូវនេះ ក៏មានការសាងសង់ផ្លូវវាងកេុង
០២ខេសេផងដេរ ក្នុងនោះគឺមានផ្លូវវាង កេុងបាត់ដំបងបេវេង ២៣, 
៩២គីឡូម៉េតេ និងកេុងសិរីសោភ័ណបេវេង ៩,៣៤គីឡូម៉េតេ ដេល 
ទាំងអស់តេូវចំណាយថវិកាបេមាណ ១៩,៩៨៨ លានយេន ជប៉ុន 

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងរ
ឆ្នាំ២០១៧ និងលើកទិសដៅការងរឆ្នាំ២០១៨ របស់កេសួងមហាផ្ទេ

teTATMB½rTI 25



qñaMTI 17 elx 202 ExmIna qñaM 201814 TsSnavdþI RbCaCn

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានសមេចដក់ឈ្មាះវិថីមួយខេសេក្នុងខេត្តកោះកុង 

ថ វិថី សាយ ភូថង និងរូបសំណាកឯកឧត្តមពេឹទា្ធាចារេយ ដើមេបីតបស្នង   

គុណូបការៈដ៏ថ្លេថ្លារបសឯ់កឧត្តមពេឹទា្ធាចារេយ សាយ ភូថង អតីតសមាជិក

គណៈអចិន្តេយ៍នេគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល និងជាអតីតបេធានគណៈ-

កមា្មាធិការតេួតពិនិតេយគណៈ កមា្មាធិការកណា្តាលនេគណបកេសបេជាជនកម្ពុជា 

ដេលបានបូជា កម្លំាងកាយចិត្តដើមេបីជាតិមាតុភូមិស្ទើរពេញមួយជីវិត កាល 

ដេលឯកឧត្តមនៅមានជនា្មាយុ ។ វិថីដេលមានទទឹង ២៣ម៉េតេ និងបេវេង 

៦៨គីឡូម៉េតេនេះ បានសម្ពោធដក់ឲេយបេើបេស់នៅពេឹកថ្ងេទី៣ ខេមីនា 

ឆ្នាំ២០១៨ កេមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ ខ្ពស់របសស់ម្តេចអគ្គមហាពញចកេ ី

ហែង សំរិន បេធានរដ្ឋសភា និងជាបេធាន កិត្តិយសគណបកេសបេជាជន 

កម្ពុជា និងលោកជំទាវ ។ ពិធីនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមផងដេរពី 

សំណាក់សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ អនុបេធានគណបកេស និងជា

បេធានគណៈបេចាកំារគណៈអចនិ្តេយ ៍គណៈកមា្មាធកិារកណា្តាលគណ-

បកេសបេជាជនកម្ពុជា និងសម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ សមាជិកគណៈ 

អចិន្តេយ៍នេគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបកេសបេជាជនកម្ពុជា ឧបនាយក 

រដ្ឋមន្តេី និងជារដ្ឋមន្តេីកេសួងការពារជាតិ ។

វិថីនេះបានចាប់ផ្តើមសាងសង់ពីឆ្នាំ២០០៨ និងបានបញ្ចប់ជាសា្ថាពរ 

នៅដើមឆ្នាំ២០១៥ ដោយរួមបញ្ចូលទាំងសមិទ្ធផលធំៗជាចេើនទៀត ដេល

បានសា្ថាបនាឡើងនៅលើទឹកដីខេត្តកោះកុង ចំណាយថវិកាអស់ចំនួន 

១៥៣លានដុលា្លារ ។ ដោយមើលឃើញនូវពលិកម្មស្ទើរពេញមួយជីវិត 

របសឯ់កឧត្តមពេឹទា្ធាចារេយ សាយ ភូថង ចំពោះជាតិមាតុភូមិ កាលពីនៅ 

មានជនា្មាយុ និងដើមេបីជាការតបស្នងគុណូបការៈដ៏ថ្លេថ្លានោះ ឯកឧត្តម 

សាយ សំអាល់ រដ្ឋមនេ្តីកេសួងបរិសា្ថានបានស្នើសុំសម្តេចអគ្គមហាសេនា- 

បតីតេជោ ហ៊ុន សែន ដើមេបីបេសិទ្ធិនាមវិថីនេះ ជាវិថី សាយ ភូថង ។ 

វិថី សាយ ភូថង មានបេវេង ៦៨គីឡូម៉េតេ ចាប់ពីចំណុចរូបសំណាក 

ដេលស្ថិតក្នុងភូមិជីមាល ឃុំអណ្តូងទឹក រហូតទៅដល់ចំណុចកូនកុកក្នុង 

ភូមិកៀនកេឡាញ់ ឃុំភ្ញីមាស សេុកគិរីសាគរ ។

សម្តេចអគ្គមហាពញចកេ ីហែង សំរិន បានមានបេសាសន៍ អបអរ-

សាទរកោតសរសើរនិងវាយតម្លេខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធផលដ៏ធំធេង ដេលបាន 

ដក់សម្ពោធនាឱកាសនេះ ។ សម្តេចបានលើក ឡើងថ វិថីនេះពិតជា  

មនុញ្ញផលបេសូតេចេញពីជំនឿ និងការលះបង់របសឯ់កឧត្តមពេឹទា្ធាចារេយ 

សាយ ភូថង និងលោកជំទាវ ខ ភូថង ពេមទាំងកេុមគេួសារ ដេលបាន 

លះបង់កមា្លាំងកាយចិត្តក្នុងការបមេើបេទេសជាតិ និងបេជាជន ។ សម្តេច-

ចកេីបេធានរដ្ឋសភាបានចាត់ទុកថ សមិទ្ធផលដ៏ថ្លេថ្លានេះជាហេដ្ឋារចនា-

សម្ព័ន្ធថ្មីមួយទៀតរបស់ខេត្តកោះកុងបន្ថេមលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាចេើន 

ដេលខេត្តបានកសាងកេមការដឹកនាំដ៏តេឹមតេូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពពលរដ្ឋ អភិវឌេឍន៍បេទេសជាតិឥតឈប់ឈរ ។ 

សម្តេចចកេីបានមានបេសាសន៍ថ៖ «យើងបេរព្ធពិធីសម្ពោធវិថី សាយ 

ភូថង នាពេលនេះ គឺសេបពេលដេលបេទេសជាតិយើងកំពុងមានសុខ-

សន្តិភាពពេញលេញ មានការអភិវឌេឍលើគេប់វិស័យទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ- 

រូបវន្ត និងអរូបវន្តដេលបានធ្វើឱេយបេទេសជាតិយើងរកេសាបាននូវស្ថិរភាព 

នយោបាយ មានកំណើន សេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ និងមានកិតេយានុភាពលេបីលេបាញលើ

ឆកអន្តរជាតិ» ។

បនា្ទាប់មកសម្តេចអគ្គមហាពញចកេី ហែង សំរិន បានបំពាក់គេឿង 

ឥសេសរិយយស បេគេនពេះសងេឃ និងជូនដល់សបេបុរសជននានា ដេលបាន 

ចំណាយធនធានផ្ទាល់ខ្លួន និងកមា្លាំងកាយក្នុងការចូលរួមចំណេកកសាង

សមិទ្ធផលសង្គមជូនបេទេសជាតិ ។ សម្តេចចកេីក៏បានចេកជូនអំណយ

វត្ថុអនុសេសាវរីយ៍ ដល់បេជាពលរដ្ឋ កងកមា្លាំងបេដប់អាវុធ សិសេសានុសិសេស 

និងលោកយយជីលោកតាជី ដេលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះដេរ ។

ឯកឧត្តមពេឹទា្ធាចារេយ សាយ ភូថង ជាឥសេសរជនជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់

គណបកេសបេជាជនកម្ពុជា ដេលបានធ្វើពលិកម្ម ដើមេបីជាតិមាតុភូមិតាំងពី

ឆ្នាំ១៩៤៨ មកមេ្ល៉ះ ដោយឯកឧត្តមពេឹទា្ធាចារេយបាន ចាប់ផ្តើមចូលរួមជាមួយ

ចលនាខ្មេរឥសេសរៈ។ ឯកឧត្តមពេឹទា្ធាចារេយបេសូតេនៅឆ្នាំ១៩២០ និងបាន 

ទទួលមរណភាពនៅថ្ងេទី១៣ ខេមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ៕

សម្តេចចកេី  ហែង សំរិន សម្តេចភក្តី សាយ ឈុំ និងសម្តេចពិជ័យ ទៀ បាញ់ អញ្ជើញចូលរួមសម្ពោធដក់ឲេយបេើបេស់វិថី សាយ ភូថង
និងសមិទ្ធផលជាចេើននៅខេត្តកោះកុង

កសាងវិថីថ្មីមួយខ្ស្ក្នុងខ្ត្ត កោះកុង ជាការរំឭកទៅដល់
គុណូបការៈដ៏ថ្ល្ថ្លារបស់ឯកឧត្តមព្ឹទ្ធាចារ្យ សាយ ភូថង
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កាលពីថ្ងេទី១៤ខេមីនា ឆ្នាំ២០១៨ សម្តេចកេឡាហោម ស ខែង          

ឧបនាយករដ្ឋមន្តេីរដ្ឋមន្តេីកេសួងមហាផ្ទេ តំណាងដ៍ខ្ពង់ខ្ពសស់ម្តេចអគ្គ-

មហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តេីនេពេះរាជាណាចកេ 

កម្ពុជា និងឯកឧត្តម ហុីដែហុីសា ហូរ៉ូនូឈិ (Hidehisa Horonouchi) 

ឯកអគ្គរាជទូតវិសាមញ្ញ និងពេញសមត្ថភាពនេពេះរាជាណាចកេជប៉ុន 

បេចាំបេទេសកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីបញ្ចុះបឋមសិលា សាងសង់ 

អគរថ្មី នេមន្ទីរបង្អេកខេត្តបាត់ដំបង ជាជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាល

ជប៉ុនតម្លេជិត ១៥លាន ដុលា្លារ ជូនកេសួងសុខាភិបាលតាមរយៈអង្គការចេកា ។

នៅក្នុងពិធីនោះសម្តេចកេឡាហោម ស ខែង បានមាន បេសាសន៍ថ 

គុណភាពទូទៅនេសេវាសុខភាពសាធារណៈតេូវបានកេលម្អហើយ ប៉ុន្តេ 

គុណភាពសេវា ជាពិសេសសេវាសមេក ពេយាបាល និងថេទាំ នៅមិនទាន់

ឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីរំពឹងទុក របស់អ្នកជំងឺ ឬអតិថិជននៅឡើយទេ ។ 

ដូចនេះ កេសួងសុខាភិបាលគបេបីតេូវបន្តពងេឹងគុណភាពនេការបណ្តុះ-

បណា្តាល  បង្កើនសមត្ថភាព គ្លីនិក ការពងេឹងយន្តការ និយ័តកម្ម ការតេួត 

ពិនិតេយ និងតាមដនគុណភាពជាបេចាំ និងពងេយបុគ្គលិកជំនាញតាម 

និយមបច្ចេកទេស ។ មន្តេីបុគ្គលិកសុខាភិបាលទាំងអស់តេូវយកចិត្តទុកដក់ 

ថេទាំសមិទ្ធផលទេពេយសមេបត្តិនានាដូចជា មន្ទីរពេទេយបង្អេក មណ្ឌលសុខភាព 

ប៉ុស្តិ៍សុខភាព ឧបករណ៍បរិកា្ខារពេទេយឲេយបានគង់វងេស និងរកេសាបាននូវ 

អនាម័យល្អ សា្អាតជានិច្ច ដោយចាត់ទុកថ សមិទ្ធផលទាំងនេះជារបស់បង

ប្អូនទាំងអស់គ្នា ។ តេូវខិតខំពងេឹងសមត្ថភាពជំនាញ និងកេមសីលធម៌ 

វិជា្ជាជីវៈ ផ្តល់សេវាជូនបេជាពលរដ្ឋ បេកបដោយភាពថ្លេថ្នូរ រាក់ទាក់យកចិត្ត 

ទុកដក់ពិនិតេយ និងពេយាបាលជំងឺគេប់រូបដោយគ្មានរីសអើង ។ មន្ទីរសុខា-

ភិបាលខេត្ត ការិយល័យសុខាភិបាលសេុក រួមទាំងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធ           

ទាំងអស់តេូវខិតខំពងេឹងការគេប់គេងវិស័យសេវាសុខាភិបាលឯកជន ដើមេបី

ឈានទៅលុបបំបាត់ឱសថក្លេងកា្លាយ និងសេវាឯកជនខុសចេបាប់ ។

គមេងសាងសង់អគរមន្ទីរពេទេយនេះមាន ៣អគរ ជាអំណយ របស់ 

រដ្ឋាភិបាល និងបេជាជនជប៉ុន តាមរយៈអង្គការចេកា ជប៉ុន កេមជំនួយ 

ឥតសំណងតេូវសាងសង់លើផ្ទេដីទំហំ ៣ ៩២៤ ម៉េតេកេឡារួមមាន៖ 

អគរទី១ មានទំហំ ១២ម៉េតេ គុណ៨,៨០ម៉េតេ មានកម្ពស់៥ជាន់ អគរទី២ 

មានទំហំ ៣៨ម៉េតេ គុណ១៥ម៉េតេ (ជាន់ផ្ទាល់ដី) និងអគរទី៣ មានទំហំ 

៧៨ម៉េតេ គុណ ១៥ម៉េតេ មានកម្ពស់ ២ជាន់ ។ អគរទាំងបីនេះ មានបំពាក់ 

សមា្ភារៈ និងបរិកា្ខារពេទេយសរុបជាថវិកាចំនួន ១៤៥៣លានយ៉េន បេហេល 

១៤.៥៣០.០០០ ដុលា្លារអាមេរិក ដេលនឹងតេូវបញ្ចប់ការសាងសង់នៅ 

អំឡុងខេមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ខាងមុខនេះ ។

នៅរសៀលថ្ងេទី១៤ ខេមីនា ដដេល សម្តេចកេឡាហោម  ស ខែង 

ក៏បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីអបអរសាទរ ដេលកេុងបាត់ដំបងទទួលបាន 

ជ័យលាភីរំដួលបីទង និងទីកេុងសា្អាត ពេមទាំងធ្វើការ ហេរកេបួនតាម ផ្លូវ      

សំខាន់ៗនៅក្នុងទីរួមខេត្តបាត់ដំបងផងដេរ ៕

សម្តេចកេឡាហោម ស ខែង អញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីបញ្ចុះបឋមសិលា សាងសង់អគរថ្មី នេមន្ទីរពេទេយបង្អេកខេត្តបាត់ដំបង 
ពិធីអបអរសាទរដេលកេុងបាត់ដំបងទទួលបានជ័យលាភីរំដួលបីទង និងទីកេុងសា្អាត

សម្តេចកេឡាហោម ស ខេង  អញ្ជើញបញ្ចុះបឋមសិលា 
សាងសង់អគារមន្ទីរពេទេយបង្អេកខេត្តបាត់ដំបង

ពិធីដង្ហេរអបអរការទទួលបានជ័យលាភីរំដួលបីទង 
និងទីកេុងសា្អាតនៅទីកេុងបាត់ដំបង
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នៅថ្ងេទី២៥ ខេមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ងួន ញ៉ិល 
សមាជកិគណៈអចនិ្តេយគ៍ណៈ     កមា្មាធកិារកណា្តាលគណ 
បកេសបេជាជនកម្ពុជា អនុបេធានទី២ រដ្ឋសភា នេពេះរាជា-
ណាចកេកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធី
បុណេយកាត់ប្ញសសីមាពេះវិហារ បុណេយឆ្លងសម្ពោធសមិទ្ធិ
ផលនានានៅវត្តពោធិវងេសហត្ថី ហៅវត្តពោធិ៍ ស្ថិតក្នុងឃុំ 

ទេៀល សេុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល អញ្ជើញបំពាក់មេដយសា្ថាបនាជាតិ គេឿងឥសេសរិយយស 
បេគេនពេះសងេឃ ជូនមន្តេីរាជការ សបេបុរសជន ពិធីបេគេន ចេកជូនថវិកាសមា្ភារៈ ចំពោះពេះសងេឃ មន្តេីរាជការ បេជាជន និងពិធីកាត់ខេសេបូរ 
កាត់ប្ញសសីមារួចមក ។

ថ្ងេទី១៩ ខេមិនា ឆ្នាំ២០១៨ លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន 

សមាជិកាគណៈអចនិ្តេយ ៍         គណៈកមា្មាធកិារកណា្តាលគណបកេសបេជា-

ជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមនេ្ដី រដ្ឋមនេ្ដីកេសួងទំនាក់ទំនងជាមួយ  

រដ្ឋសភា-ពេទឹ្ធសភា នងិអធកិារកចិ្ច តណំាងដខ៏្ពងខ់្ពស ់សម្តេចអគ្គមហា-

សេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តេីនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា 

បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីកេុងពាលី ដើមេបីជួសជុលបេសាទ 

ចតុមុខ ស្ថិតនៅភូមិតាសេង ឃុំរណសិរេយ សេុកសង្គមថ្មី ខេត្តពេះវិហារ ។

 ថ្ងេទី ១១ មីនា ឆ្នំា២០១៨ សម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ សមា-

ជិកគណៈអចិន្តេយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបកេស បេជាជន 

កម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមនេ្តី រដ្ឋមនេ្តីកេសួងការពារជាតិ  បានអញ្ជើញ 

បញ្ចុះខណ្ឌសីមា និងពុទា្ធាភិសេកពេះវិហារ វត្តបឹង ខា្នារ ឃុំខា្នារឆ្មារ        

សេុក សាមគ្គីមានជ័យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដេលជាអំណយដ៏ថ្លេថ្លារបស់

សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តេីនេ 

ពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា។

ថ្ងេទី ២៣ ខេ មីនា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្ដម អ៊ុក រា៉ប៊ុន               

សមាជិកគណៈអចិន្តេយ៍ គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបកេស

បេជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមនេ្តីកេសួងអភិវឌេឍន៍ជនបទ និងជាបេធាន   

កេមុ ការងរថ្នាកជ់ាតចិុះមលូដ្ឋាន ជយួខេត្តកពំងឆ់្នាងំ បានអញ្ជើញ 

ពិនិតេយការដ្ឋានសាងសង់សំណង់លូបេអប់ចំនួន ២ កន្លេង នៅ 

ភូមិ អូរលយ ឃុំជើងគេវ សេុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។

 ថ្ងេទី២៥ ខេមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម កែ គឹមយ៉ន សមាជិក 

គណៈអចិន្តេយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបកេសបេជាជន កម្ពុជា 

ឧបនាយករដ្ឋមន្តេី បេធានអាជា្ញាធរជាតិបេយុទ្ធបេឆំងគេឿងញៀន          

និងជាបេធានកេុមការងរថ្នាក់កណា្តាល ចុះជួយខេត្តបនា្ទាយមានជ័យ 

បានជួបសំណេះសំណាល ជាមួយបេជាពលរដ្ឋបេមាណ ៣០០នាក់ 

ស្ថិតនៅភូមិកូនខ្លេង ឃុំបោ៉ាយចារ សេុកភ្នំសេុក ខេត្តបនា្ទាយមានជ័យ។
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ថ្ងេទី១៧ ខេ មីនា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ទែព ងន សមាជិកគណៈអចិន្តេយ៍ 

នេគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល អនុបេធានទី២ ពេឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុង

ពិធីបិទវគ្គអប់រំនយោបាយជំនាន់ទី៤២ ដេលបេពេឹត្តទៅនៅទីសា្នាក់ការកណា្តាល 

គណបកេសបេជាជនកម្ពុជា។ ឯកឧត្តមបានណេនាំឲេយសិកា្ខាកាមគេប់រូបតេូវចេះយក

ការយល់ដឹង ដេលទទួល បានបន្ថេមពីវគ្គសិកេសានេះ ទៅបេើបេស់ក្នុងការអនុវត្ត 

ជាក់ស្តេងនៅសា្ថាប័ន អង្គភាព របស់ខ្លួននៅក្នុងចលនាមហាជន ក៏ដូចក្នុងជីវភាព 

រស់នៅឲេយមានបេសិទ្ធភាពពិតបេកដ ។
ថ្ងេទី១៥ ខេមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម មាស សុភា សមាជិកគណៈ 

អចិន្តេយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបកេសបេជាជនកម្ពុជា អគ្គមេបញ្ជា 
ការរងកងយោធ ពលខេមរភូមិន្ទ មេបញ្ជាការ កងទ័ពជើងគោក អញ្ជើញចុះ 
តេួតពិនិតេយការដ្ឋាន  សា្ថាបនាសា្ពោនបេតុងមួយខេសេបេវេង ៤៥ ម៉េតេ ទទឹង ៨ 
ម៉េតេស្ថិតនៅឃុំជំនាប់ សេុកថ្មបាំង ខេត្តកោះកុង ដេលសា្ថាបនាដោយ 
កងកមា្លាំងវិស្វកម្មកងទ័ពជើងគោក។ ការសា្ថាបនាបានបេហេល៨៤% និង
បញ្ចប់នៅក្នុងអំឡុងខេមិថុនាខាងមុខ។

ថ្ងេទី២៣ ខេមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា សមាជិក  

គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបកេសបេជាជនកម្ពុជា ទេសរដ្ឋមនេ្តី    

រដ្ឋមនេ្តីកេសួងរៀបចំដេនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់បានអញ្ជើញ

ជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកគណបកេសបេជាជន កម្ពុជា  

ចំនួន ៣ ៧៥៨ នាក់ នៅ វត្តសេសៀម ឃុំជីរោទ៍ទី២ សេុកតេបូងឃ្មុំ 

ខេត្តតេបូងឃ្មុំ។

 ថ្ងេទី២៧  ខេកុម្ភៈ  ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ណែង សមាជិក        

គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបកេសបេជាជនកម្ពុជា បេធានគណៈកម្មការ 

មហាផ្ទេ ការពារជាតិ និង មុខងរសាធារណៈ នេរដ្ឋសភា និងលោកជំទាវ 

ជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពសស់ម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយក 

រដ្ឋមន្តេីនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីបញ្ចុះខ័ណ្ឌ 

សីមាសម្ពោធឆ្លងពេះវិហារ វត្តខ្មេរ លុម្ពិនី ស្ថិតនៅក្នុងបេទេសនេបា៉ាល់ ។

ថ្ងេទី២០ ខេមីនា ឆ្នាំ២០១៨នេះ ឯកឧត្តម ប៊ិន ឈិន សមាជិក 

គណៈអចិន្តេយ៍ គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបកេសបេជាជនកម្ពុជា 

ឧបនាយករដ្ឋមន្តេីបេចាំការ និងជារដ្ឋមន្តេីស្តីទី ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្តេី 

បានអញ្ជើញសម្ពោធដក់ឲេយបេើបេស់ជា ផ្លូវការសារមន្ទីរធម្មជាតិ សកល 

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ពេះវិហារ ស្ថិតក្នុងភូមិធម្មជាតិសម្តេច  

តេជោ ឃុំសេអេម សេុកជាំកេសាន្ត ខេត្តពេះវិហារ។
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ថ្ងេទី១៨ ខេមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម វែង សាខុន សមាជិកគណៈកមា្មា-

ធិការកណា្តាលគណបកេសបេជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្តេីកេសួង កសិកម្ម រុកា្ខាបេមាញ់ 

និងនេសាទ បេធានកេុមការងរថ្នាក់កណា្តាលចុះជួយសេុក តំបេរ បានអញ្ជើញចូល

រួមពិធីបុណេយសម្ពោធឆ្លងកុដិ ផ្លូវបេតុង បង្គលភ្លើង និងសមិទ្ធផលនានា 

ក្នុងវត្តពុទ្ធខេតា្តារាម (ហៅវត្តសេម៉) ស្ថិតក្នុងភូមិសេម៉ ឃុំទឹកជេ សេុកតំបេរ 

ខេត្តតេបូងឃ្មុំ ។

ថ្ងេទី១៨ ខេមីនា ឆ្នាំ២០១៨ លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង សមាជិកា 
គណៈកមា្មាធិការ     កណា្តាលគណបកេសបេជាជនកម្ពុជា អភិបាលនេគណ:អភិបាល 
ខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបុណេយឆ្លងសាលាគណ សាលាតម្កល់ 
សព និងពុទា្ធាភិសេក នៅវត្តជោត្តញ្ញាណ ភូមិបឹងឃុនឆង សង្កាត់សា្មាច់មានជ័យ 
កេុងខេមរភូមិន្ទ ។ លោកជំទាវលើកឡើងថ ដោយសារមានសន្តិភាព ស្ថិរភាព 
មានការអភិវឌេឍន៍ លើគេប់វិស័យ វិស័យពុទ្ធចកេមានការរីកចមេើនទូទាំងបេទេស 
សមិទ្ធផលថ្មីៗរួមមាន សាលាគណ សាលាបាលី កុដិថ្មវេង២ជាន់ កុដិពេះគេូ 
មេគណ អណ្តូងទឹក សេះទឹក របង និងកោ្លាងទា្វារ ទុកបេើបេស់ជាបេយោជន៍                

ថ្ងេទី២៦ ខេមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ជាវ តាយ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល 

គណបកេសបេជាជនកម្ពុជា អភិបាលនេគណៈអភិបាលខេត្តកំពត បានដឹកនាំរៀបចំពិធីកេុង

ពាលីបួងសួងសុំសេចក្តីសុខសមេប់បងប្អូនបេជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្ត និងសមេប់អបអរសាទរ

កពំតសង្កាេន្ដដេលនងឹបេពេតឹ្តទៅនៅថ្ងេទ១ី៤-១៥-១៦ ខេមេសា  ឆ្នា២ំ០១៨ ខាងមខុនេះ។ 

ពិធីនេះបេរព្ធឡើងនៅលើសួនចេបារខាងតេបូងកីឡាលើទឹកកេុងកំពត ។ ក្នុងពិធីនេះដេរ 

មានវត្តមាន បេធានកេុមបេឹកេសាខេត្ត គណ:អភិបាលខេត្ត លោក លោកសេីបេធានអនុ 

បេធានមន្ទីរ អង្គភាព មន្តេីរាជការ កងកំលាំងទាំងប ីយុវជន យយជ ីតាជ ីបងប្អនូបេជាពលរដ្ឋ 

យ៉ាងកុះករបានចូលរួមបួងសួងផងដេរ។

ថ្ងេទី២២ខេមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម បា៉ន សូរស័ក្តិ សមាជិកគណៈ

កមា្មាធិការកណា្តាលគណបកេសបេជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមនេ្តីកេសួងពាណិជ្ជកម្ម

បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធអគរមន្ទីរពិសោធន៍ខា្នាតតូច ទី៣ 

សមេប់សាខាកាំកុងតេូលខេត្តបនា្ទាយមានជ័យដើមេបីថេរកេសាសុខមាលភាព

បេជាជន ក្នុងខេត្តជាយដេនមួយនេះ។

របស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់និងសូមបន្តជួយថេរកេសាឲេយបានគង់វងេស យូរអង្វេងតរៀង ។

ថ្ងេទី២៥ ខេមីនា  ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្ដម ស៊ុយ សែម សមាជិក  

គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបកេសបេជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមនេ្តីកេសួង    

រ៉េ និងថមពល និងជាបេធានកេុមការងរថ្នាក់កណា្តាល ចុះជួយ                       

ខេត្តពោធិ៍សាត់បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយ សមាជិក 

សមាជិកាគណបកេសបេជាជនកម្ពុជា បេមាណ ១ ២០០ នាក់ ក្នុងឃុំ 

បឹងខា្នារ សេុកបាកាន ខេត្តពោធិ៍សាត់។
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ថ្ងេទី០៥ ខេមីនា ឆ្នាំ២០១៨ កេុមការងររៀបចំ 
អង្គការចាតត់ាងំយវុជនគណបកេសនៅ កេ បេទេស 
បានរៀបចំកិច្ចបេជំុពិភាកេសាការងរ ជាមួយបេធាន 
គណៈកមា្មាធិការគណបកេស នៅតាមបណា្តាបេទេស 

ថ្ងេទី១១ ខេមីនា ឆ្នាំ២០១៨ កេុមការងរយុវជនគណបកេស 
ខេត្ត បានចូលរួមសន្និបាតបូកសរុបសភាពការណ៍ទូទៅ និង 
ការងរគណបកេសបេចាំឆ្នាំ ២០១៧ និងទិសដៅភារកិច្ចបន្ដ របស់
គណៈកមា្មាធិការគណបកេសបេជាជនកម្ពុជា ខេត្តកេចេះ កេម 
អធិបតីភាព ឯកឧត្តមកិត្តិបណ្ឌិត ពែជែ ប៊ុនធិន បេធាន               

ថ្ងេទី១០ ខេមីនា ឆ្នាំ២០១៨ លោក សេី សុភ័កេ្ត សមាជិកកេុម  
ការងរយុវជនគណបកេសថ្នាក់កណា្តាល និងបេធានកេុមការងរយុវជន 
គណបកេសខេត្ត បានដឹកនាំអង្គបេជុំការងរយុវជន ទូទាំងខេត្ត រៀបចំ 
ផេនការដឹកនាំយុវជនទូទាំងខេត្ត ទៅទសេសន-កិច្ចសាលាក្តីខ្មេរកេហម 
ជាលើកទី ២ ផេនការរៀបចំពិធីបញ្ចូលសមាជិកេសតាមកេុង-សេុក ទូទាំង 
ខេត្ត ផេនការរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណា្តាលភា្នាក់ងរ និងអ្នកសង្កេតការណ៍ 

កេមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម សោម សឿន បេធានគណៈចាត់តាំងគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល ឯកឧត្តម កែ ប៊ុនខៀង បេធានកេុម 
ការងរយុវជនគណបកេសថ្នាក់កណា្តាល ឯកឧត្តម អ៊ុច បូរិទ្ធ អនុបេធានគណៈកមា្មាធិការគណបកេសកេសួងការបរទេស និងសហ 
បេត្តិបត្តិការអន្តរជាតិ ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉ណែត បេធានកេុមការងររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបកេសនៅកេបេទេស ។

 នៅថ្ងេ១៧-១៨ ខេមីនា ឆ្នាំ២០១៨ កេុមគេូឧទ្ទេស របស់កេុម
ការងរយុវជនគណបកេសថ្នាក់កណា្តាល ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម 
យស ផានីតា្តា សមាជិកកេុមការងរយុវជនគណបកេសថ្នាក់ 
កណា្តាល និងជាបេធានកេុមគេូឧទ្ទេស បានចេករំលេកចំណេះ-
ដឹងស្ដីពី បេវត្តិ សកម្មភាព សា្នាដេ វគ្គអប់រំនយោបាយ ដល់កេុម 
សកម្មជនយុវជនគណបកេស សេុកបវេល និងសេុកកំរៀង 
ខេត្តបាត់ដំបង ចំនួន ២២៥នាក់។

កេុមការងរថ្នាក់កណា្តាលចុះជួយខេត្តកេចេះ នាសាលបេជុំទីសា្នាក់ការគណបកេសខេត្ត៕

ថ្ងេទី១៦ ខេមីនា ឆ្នាំ២០១៨  កេុមសកម្មជនយុវជនគណបកេស ក.៧៧ 
បានជួបបេជុំពិភាកេសាជាមួយសកលវិទេយាល័យចំណុះសាខាក .៧៧           
ដើមេបីពិនិតេយលក្ខណៈផ្តល់ការឧបត្ថម្ភជូនយុវជនសកម្ម និងខ្វះខាតតាម 
សាខានីមួយៗ និងតេៀមរៀបចំបញ្ចូលយុវជនដេលសេឡាញ់សន្តិភាព 
ការអភិវឌេឍរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល នឺងស្ម័គេចិត្តកា្លាយជាសមាជិកគណបកេស
បេជាជនកម្ពុជា កេមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម មាន ចាន់យ៉ដា 
បេធានកេុមសកម្មជនយុវជនគណបកេស ក.៧៧ ។

ថ្ងេទី១២ ខេមីនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីសា្នាក់ការកណា្តាលគណបកេស 
បេជាជនកម្ពុជា កេុមសកម្មជនយុវជនគណបកេសកេសួងកសិកម្មរុកា្ខា 
បេមាញ់និងនេសាទ បានរៀបចំកិច្ចបេជុំ ស្តីពីសកម្មភាពការងរបេចាំ 
ឆ្នាំ២០១៧ ផេសព្វផេសាយសេចក្តីសមេចរបស់មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញ 
តំណាងទូទាំងបេទេស និងសកម្មភាពការងរពងេឹងនិងពងេីកសមាជិក
គណបកេសជាយុវជន ដើមេបីចូលរួមចំណេកដល់ភាពជោគជ័យរបស់ 
គណបកេសក្នុងការបោះឆ្នាតសកល២៩ កក្កដ ២០១៨ ។

របស់គណបកេស បណ្តុះបណា្តាល ពងេឹងតួនាទី និងភារកិច្ចកេុមបណា្តាញសង្គមរបស់កេុមការងរយុវជនគណបកេសខេត្ត និងតាមរយៈទំព័រ Facebook 
របស់កេុមការងរ យុវជន ចំនួន ២គឺ "ព័ត៌មានពីខេត្តកំពង់ចាម និងកេុមយុវជនកំពង់ចាម" បានធ្វើការបង្ហាះសកម្មភាពសារវាយបក និងshare 
ព័ត៌មានផេសេងៗ ចំនួន ២ អត្ថបទតាមដនសកម្មភាពយុវជនគណបកេសកេុង-សេុក។
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ពេឹកថ្ងេអាទិតេយ ទី១១ ខេមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម សរ 
សុពុ្រតា បេធានកេុមការងរយុវជនគណបកេសខេត្ត បានចូលរួម
ក្នុងកិច្ចបេជុំផេសព្វផេសាយ សេចក្តីសមេចចិត្តនេមហាសន្និបាត 
វិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងបេទេស របស់គណបកេសបេជាជនកម្ពុជា 
ដល់សកម្មជនយុវជនគណបកេសឃុំ និងកេុមការងរយុវជនគណ-
បកេសសេុកភ្នំសេួច នៅទីសា្នាក់ការគណបកេសសេុក។

នាថ្ងេទី១១ ខេមីនា ឆ្នាំ២០១៨ កេុមគេូឧទ្ទេស របស់កេុម  

ការងរយុវជនគណបកេសថ្នាក់កណា្តាល បានចេករំលេកចំនេះដឹង 

បទពិសោធន៍ អំពីលក្ខន្ដិកៈ បទបញ្ជាផ្ទេក្នុងគណបកេស និង 

តមេង់ទិស ដល់កេុមការងរយុវជនគណបកេសសេុកពញឮ 

ខេត្តកណា្តាល។

ថ្ងេទី១៤ ខេមីនា ឆ្នាំ២០១៨ គណបកេសសេុកថ្មពួក បានរៀបចំ
បេកាសកេុមការងរថ្នាក់ខេត្តចុះជួយសេុកថ្មពួក និងបេកាស 
សមាសភាពកេុមការងរយុវជនគណបកេសសេុក ដេលបេពេឹត្ត
ទៅកេមអធិបតីភាពដ៍ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ឈឿន សារឹទ្ធ             
បេធានកេុមការងរខេត្តចុះជួយសេុកថ្មពួក។ ក្នុងពិធីបេកាស
នោះឯកឧត្តមបានជូនថវិកាដល់យុវជនចំនួន ៧០ នាក់ក្នុងមួយ 
នាក់ទទួលថវិកា ១០ ០០០រៀល។

រសៀលថ្ងេទី២២ ខេកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ កេុមការងរយុវជន 
គណបកេសសេុកសុីធរកណា្តាល បានរៀបចំពិធីសំណេះសំណាល 
ជាមួយយុវជនមា្ចាស់ឆ្នាត និងពិធីបេកាសសេចក្តីសមេច                    
កេសមេួលសមាសភាពកេុមសកម្មជនយុវជន គណបកេស ថ្នាក់ភូមិ 
នៅសា្នាក់ការបកេសឃុំល្វេ ដេលមានគណៈកមា្មាធិការបកេសឃុំ 
បេធានសាខាបកេសភូមិ និងយុវជនសរុប ៥៥នាក់។ លោក            

នាថ្ងេទី០២ ខេមីនា ឆ្នាំ២០១៨ កេុមការងរយុវជនខេត្តចុះជួយ 
សេុកបេសាទបាគង ដឹកនាំដោយលោក ម៉ុក គន្ធី និងបេធាន ជំទប់ 
សមាជិកកេុមបេឹកេសាឃុំតេពាំងធំ សេុកបេសាទបាគង ខេត្តសៀមរាប        
បានចុះសួរសុខទុក្ខបេជាពលរដ្ឋដេលឆេះផ្ទះ ១ គេួសារ នៅភូមិអន្លង់២ 
ឃុំតេពាំងធំ សេុកបេសាទបាគង ខេត្តសៀមរាប ដើមេបីពិនិតេយលទ្ធភាព 
ស្វេងរកសបេបុរសជនជួយជួសជុលផ្ទះជូនពួកគត់វិញ ពេមទាំងបានផ្តល់
ជូនថវិកាមួយចំនួន។

ថ្ងេទី២៧ ខេកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៨ លោក ពេជេ សុតា្ថារ័ត្ន អនុបេធានកេុម
ការងរយុវជនគណបកេសខេត្តពេវេង និងកេុមការងរ បានចុះជួប                  
សំណេះសំណាលពាំនាំបេសាសន៍ផ្តាំផ្ញើ សួរសុខទុក្ខពីសំណាក់ ឯកឧត្តម 
ស សុខា តំណាងរាសេ្តមណ្ឌលពេវេង ដល់យុវជនសកម្មជន ចំនួន 
១០០នាក់ នៅឃុំគោកគង់លិច និងឃុំពេល សេុកកញ្ជៀច។ នាឱកាស
នោះដេរកេុមការងរក៏បានចាក់បង្ហាញវីដេអូខ្លី និងពនេយល់អំពីការធ្វើ 
បដិវត្តន៍ពណ៌នៅកម្ពុជា ការចាប់ខ្លួន កឹម សុខា ការរំលាយគណបកេស 
សងេ្គោះជាតិ និងការដក់ទោសទណ្ឌ សម រងេសី។

សា៊ាន ចិនា្តា បេធានកេុមការងរយុវជនគណបកេសសេុក បានពាំនាំការសួរសុខទុក្ខរបស់      ឯកឧត្តម ស សុខា តំណាងរាសេ្តមណ្ឌលពេវេង 
និងបានបញ្ជាេបការយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននេបដិវត្តន៍ទៅលើការអភិវឌេឍន៍ និងសុខសន្តិភាពរបស់បេទេសកម្ពុជា។
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សមិទ្ធផលសំខាន់ៗនៃវិស័យសៃដ្ឋកិច្ច-សង្គម ឆ្នាំ២០១៧

 CDC បានឲេយដឹងថ ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ តាមរយៈកេុមបេឹកេសា 
អភិវឌេឍន៍កម្ពុជា កម្ពុជាបានទទួលសា្វាគមន៍ និងចុះបញ្ជីគមេងវិនិ-
យោគសរុបចំនួន ១៨៣គមេង ក្នុងទុនវិនិយោគសរុបបេមាណ 
៦.៣ពាន់លានដុលា្លារអាមេរិក គឺមានកំណើន៧៥% បើធៀបនឹង 
ទុនវិនិយោគសរុបបេមាណ ៣,៦ពាន់លានដុលា្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ 
២០១៦។ តួលេខ វិនិយោគក្នុងឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ គឺជាតួលេខ
ដ៏ខ្ពស់មួយដេលកម្ពុជាទទួលបានក្នុងរយៈពេល ៥ឆ្នាំចុងកេយ។  
ជាការកត់សមា្គល់ ពីឆ្នាំ២០១៣ ដល់ឆ្នាំ២០១៧ ការវិនិយោគរបស់
បេទេសចិនគឺជាបេភពទុនវិនិយោគធំជាងគេនៅកម្ពុជា ក្នុងបរិមាណ 
សរុប ៥,៣ពាន់លានដុលា្លារអាមេរិក គឺជាមធេយមបេមាណ១ពាន់លាន
ដុលា្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំ និងមានការកើនឡើងជាលំដប់ ដោយ 
បានផ្តាតលើវិស័យមួយចំនួន រួមមាន ធនាគរ, ឧសេសាហកម្ម, 
ទេសចរណ៍ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។ល។ 
 ការវិនិយោគរបស់ហុងកុងនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០១៧ មាន 

ចំនួន ១៣គមេង ក្នុងនោះមានវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់, 
សេបេកជើង,  កាបបូ នងិឧសេសាហកម្មដទេទៀត ក្នងុទកឹបេកវ់និយិោគ 
បេមាណ ៨៥លានដុលា្លារអាមេរិក ស្មើនឹង១.៦៤% នេទុនវិនិយោគ 
សរុបបេចាំឆ្នាំ២០១៧ ។ រយៈពេល២៣ឆ្នាំ ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៤ ដល់ 
ឆ្នាំ២០១៧ បើតាមតួលេខដេលកត់តេ ដោយកេុមបេឹកេសាអភិវឌេឍន៍
កម្ពុជា (CDC) បានបញ្ជាក់ថ ការវិនិយោគរបស់ហុងកុងនៅកម្ពុជា 
មានចំនួន២៥៧គមេង មានទុនវិនិយោគសរុបបេមាណ១.៣៣
ពាន់លានដុលា្លារអាមេរិក ស្មើនឹង២.១៤%នេទុនវិនិយោគសរុប។
 បេឡងបញ្ចប់ការសិកេសារបស់និសេសិតទាំងគេឹះសា្ថានសិកេសារដ្ឋ 

និងឯកជនសរុប ៣៥ ៨៦២ នាក់ (សេី ១៧ ៩០៥ នាក់) ក្នុងនោះ 
ថ្នាក់បរិញ្ញាបតេរង ៤ ៩៨៥ (សេី ២ ៦៤៣ នាក់) និងថ្នាក់បរិញ្ញាបតេ 
៣០ ៨៧៧ នាក់ ( សេី ១៥ ២៦២ នាក់ ) ។ ការបេឡងសញ្ញា 
បតេមធេយមសិកេសាទុតិយភូមិ បញ្ចប់ឆ្នាំសិកេសា ២០១៦-២០១៧ 
សម័យបេឡងថ្ងេទី ២១ ខេសីហា ឆ្នាំ ២០១៧ ដេលមាន ១៧៨ 
មណ្ឌល តេូវជា ៤ ០៩៣ បន្ទប់។ បេក្ខជនចុះឈ្មាះបេឡង ១០៣ 
១១២នាក់ (សេី ៤៧ ៨៦១ នាក់) និងបេក្ខជនមកបេឡង ៩៩ 
៧២៨ នាក់។ បេក្ខជនបេឡងជាប់ជាសា្ថាពរ ៦៣ ៦៦៨ នាក់ 
ក្នុងនោះថ្នាក់វិទេយាសាស្តេ ៣៤ ២៣៤ នាក់ តេូវជា  ៥៣,៤០% 
និងថ្នាក់វិទេយាសាស្តេសង្គម ២៩ ៤៣៤ នាក់ តេូវជា ៨២,៦២% 
ដេលក្នុងនោះ និទ្ទេស A មាន  ៤២៤នាក់ (សេី ២០១ នាក់) និទ្ទេស 
B មាន ២ ៤៦៤ នាក់ (សេី ១ ២៤៧នាក់ ) និទ្ទេស C មាន                   
៥ ០០០ នាក់ ( សេី ២ ៥៨៤នាក់ ) និទ្ទេស D មាន ៩ ១២៣នាក់ 
(សេី ៤ ៩៣៧នាក់) និងនិទ្ទេស E មាន ៤៦ ៦៥៧ នាក់ (សេី 
២៣ ៦២១នាក់) ។
 បញ្ជូនសិសេសពូកេគណិតវិទេយា ៦ នាក់ (សេី ៣ នាក់) ទៅចូល

រួមបេឡងអ្នកវិទេយាសាស្តេវ័យក្មេងអាសា៊ានបូកបី លើកទី៦ នៅ 
សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម កាលពីថ្ងេទី ១០ ដល់ថ្ងេទី 
១៥ ខេកក្កដ ឆ្នាំ២០១៧ ជាលទ្ធផលទទួលបានមេដយមាស ១ 
គេឿង មេដយបេក់ ១០ គេឿង និងមេដយសំរិទ្ធ ៣ គេឿង។ 
សិសេសពូកេរូបវិទេយា ៦ នាក់ (សេី ៣ នាក់) ទៅចូលរួមបេឡងអ្នក     
វិទេយាសាស្តេវ័យក្មេងអូឡាំពេយាដអន្តរជាតិលើកទី ១៤ នៅបេទេស 
ហូឡង់ កាលពីថ្ងេទី៣ ដល់ថ្ងេទី១២ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧ ជាលទ្ធផល 
បានមេដយសំរិទ្ធ ១ គេឿង ។
 បញ្ជូនកីឡាករ កីឡាការីនីនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា ទៅ 

ចូលរួមបេកួតនៅថ្នាក់តំបន់ និងអន្តរជាតិ ជាលទ្ធផលទទួលបាន 
មេដយមាស២០គេឿង មេដយបេក់ ២៥ គេឿង មេដយសំរិទ្ធ 
៤៤គេឿង សរុប ៨៩គេឿង ក្នុងនោះកីឡាវ៉ូវីណាម ទទួលបាន 
មេដយមាស ៨ គេឿង មេដយបេក់ ៧ គេឿង និងមេដយសំរិទ្ធ 
១១ គេឿង និងកីឡាសុីហ្គេមលើកទី២៩ ទទួលបានមេដយមាស 
៣ គេឿង មេដយបេក់ ២ គេឿង និងមេដយសំរិទ្ធ ១២ គេឿង ។
 បេជាពលរដ្ឋទទួលបានការងរធ្វើថ្មី ១៩៥ ៩០៦ នាក់ (សេី 

១០៧ ៣១៦នាក់ ) ក្នុងនោះការងរក្នុងបេទេស ១៥១ ៨០៣ នាក់ 
(សេី ៨៩ ២០២ នាក់) និងបញ្ជូនទៅធ្វើការនៅកេបេទេស ៤៤ 
១០៣ នាក់ ( សេី ១៨ ១១៤ នាក់)  មានពេះរាជាណាចកេថេ ៣៥ 
៦៧៤ នាក់( សេី ១៥ ០៨០នាក់)សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ៥ ៩៦៧នាក់ 
(សេី ១ ៦៣១នាក់) បេទេសជប៉ុន ២ ២៨០នាក់ (សេី ១ ២៤១ 
នាក់)  សាធារណរដ្ឋសិង្ហបូរី ១៣៨ នាក់ (សេី) បេទេសមា៉ាឡេសុី 
២៧នាក់ (សេី ៧នាក់) បេទេសអារា៉ាប៊ីសាអូឌីត ១២ នាក់ (សេី) 
និងតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុង ៥ នាក់(សេី)។
 បរិមាណផលិតទឹកសា្អាតរបស់អង្គភាពរដ្ឋាករទឹកសាធារណៈ 

និងរដ្ឋករទឹកឯកជនទូទាំងបេទេសផលិតបានសរុប ២៨៩.០២៧. 
៩៩៤ ម៉េតេគូប ។
 តាមរយៈការបូកសរុបបឋម លទ្ធផលបា៉ាន់សា្មានជំហានដំបូង

លើការងរបង្កបង្កើនផលសេូវ ឆ្នាំ ២០១៧-២០១៨ បរិមាណផល 
សរុប ១០.៣៩៨.៣៨៥តោន/ លើសឆ្នាំមុន ៤៤៦.១១៥តោន       
(ឆ្នាំមុន ៩.៩៥២.២៧០តោន) និងទិន្នផលមធេយមទូទាំងបេទេស 
៣,២៨៧តោន/ហ.ត.(ឆ្នាំមុន៣, ២១១តោន/ហ.ត.)តុលេយភាព
សេបៀងរវាងសេចក្ដីតេូវការ និងបរិមាណផលសេូវទទួលបានឃើញ 
ថ អាចនៅសល់បរិមាណសេបៀងគិតជាសេូវជាង ៥.៤៥៥.៩៦៧ 
តោន (ឆ្នាំមុនសមេចបាន ៥.១១៧. ៣២៧តោន កើនឡើង 
៣៣៨.៦៤០តោន) បើគិតជាអង្ករបេមាណជាង ៣.៤៩១.៨១៩ 
តោន (ឆ្នាំមុនជាង ៣.២៧៥.០៨៩តោនកើនឡើង ២១៦.៧៣០ 
តោន) សមេប់នាំចេញ។
 ការចុះបញ្ជីកេុមហ៊ុនថ្មីមាន ៥.៨៨០ កេុមហ៊ុន បើធៀបនឹង 
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ឆ្នាំមុន ដេលមាន ៣.២៣៦ កេុមហ៊ុន កើនឡើង ៩៥,៩០% ។ 
ដោយឡេក ការរំលាយកេុមហ៊ុនមាន ៨៧ កេុមហ៊ុន បើធៀបនឹង 
ឆ្នាំមុន ដេលមាន៥៧ កេុមហ៊ុន កើនឡើង ៥២,៦០% ។ ចាប់ពីឆ្នាំ 
១៩៨៨ ដល់ឆ្នាំ ២០១៧ កេសួងពាណិជ្ជកម្មបានធ្វើការចុះបញ្ជី 
កេុមហ៊ុន ការិយល័យតំណាងពាណិជ្ជកម្ម និងសាខាកេុមហ៊ុន 
បរទេសបាន ៥១.២០៨ កេុមហ៊ុន  ពេមទាំងបានធ្វើការរំលាយ 
កេុមហ៊ុន ២.០២២ កេុមហ៊ុន ។
 ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ នេះ មានរោងចកេបង្កើតថ្មី ១៥០ ពេមទាំង 

បង្កើតការងរថ្មីដល់ពលករ ៦០ ៣៤៥ នាក់។ គិតពីឆ្នាំ ១៩៩៨ 
មកដល់បច្ចុបេបន្ននេះ មានរោងចកេ ២០៧ តេូវបានលុបឈ្មាះចេញ 
ពីបញ្ជី ( រោងចកេកាត់ដេរ និងចាក់ ១១១ រោងចកេ ) ។ គិតតេឹម 
ដំណាច់ខេធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ នេះ រោងចកេដេលបានចុះបញ្ជីនៅកេសួង
ឧសេសាហកម្ម និងសិបេបកម្ម មាន ១.៥២២ និងបេើបេស់ពលករ 
សរុប ៩៨២.២០៣ នាក់ ក្នុងនោះផ្នេកឧសេសាហកម្មតមេបាញ ចាក់ 
កាត់ដេរ សេបេកជើង និងកាបូប មាន ១.០៣១ រោងចកេ ( 
រោងចកេកាត់ដេរ និងចាក់មាន ៧៥០ និងមានពលករបមេើ ការងរ 
៨៤៧.៤១៩ នាក់)។
 កេសួងឧសេសាហកម្ម និងសិបេបកម្ម បានចេញបេកាសអនុញ្ញាត

ឲេយបើកមូលដ្ឋានឧសេសាហកម្មតូច និងសិបេបកម្មថ្មី ២៤៩ មូលដ្ឋាន 
និងបង្កើតការងរថ្មីឲេយពលករ ២.២៦៦ នាក់ ។គិតពីឆ្នាំ១៩៩៨ 
មកដល់ដំណាច់ឆ្នាំ២០១៧ នេះ មូលដ្ឋានឧសេសាហកម្មតូច និង 
សិបេបកម្មនៅទូទាំងបេទេសមាន ៣ ៩៣៨៥ មូលដ្ឋាន និងមាន 
ពលករបមេើការងរ ១៩៩.៣១៩ នាក់ ។
 ការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ទូទាំងបេទេសបាន ៣.០៥២ 

គមេង មានផ្ទេកេឡាសំណង់សរុប ១០.៧៤៦.២១៩ម២ មាន 
ទុនវិនិយោគ ៦.៤២៨.៧៩៤.១៧៩ ដុលា្លារអាមេរិក បើធៀបនឹង 
ឆ្នាំមុន កើនឡើង ២២,៣១% ក្នុងនោះ សមត្ថកិច្ចថ្នាក់ជាតិ ២៣៦ 
គមេង មានផ្ទេកេឡាសំណង់សរុប ៨.៣២៥.៨៤២ ម២ មាន 
ទុនវិនិយោគ ៥.៨៩៣.៤៩៨.៥២០ ដុលា្លារអាមេរិក បើធៀបនឹង 
ឆ្នាំមុន កើនឡើង ២៣,៣៧% និងសមត្ថកិច្ចថ្នាក់កេមជាតិ 
២.៨១៦ គមេង មានផ្ទេកេឡាសំណង់សរុប 
២.៤២០.៣៧៧ ម២ មានទុនវិនិយោគ ៥៣៥. 
២៩៥.៦៥៩ ដុលា្លារអាមេរិក បើធៀបនឹង ឆ្នាំមុន 
កើនឡើង ១១,៦៦% ។ 
 បុរីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ឆ្នាំ ២០១៧ មាន 

៤៦ កន្លេង ហើយគិតចាប់ពីឆ្នាំ២០០៥ រហូតដល់   
ឆ្នាំ ២០១៧ មាន ១៨៨ កន្លេង។ អគរខ្ពស់ៗចាប់ពី 
៥ជាន់ទៅ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ឆ្នាំ ២០១៧ មាន 
១៨៨ កន្លេង ហើយគិតចាប់ពីឆ្នាំ២០០៥ រហូតដល់ 
ឆ្នាំ២០១៧ នេះមាន ៩៩៦ កន្លេង ។
 អនុញ្ញាតឲេយកេុមហ៊ុនធ្វើការវិនិយោគលើ 

គមេងថ្មី និងពងេីកផលិកម្មលើគមេង ១៨៣ 
គមេង ដេលមានទុនវិនិយោគ ៦.៣៣១. ១៤៥. 
៥៣០ ដុលា្លារអាមេរិក និងអាចបង្កើតការងរបាន 

២០១.៣៤៧ កន្លេង ។ ចំនួនគមេងវិនិយោគ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧នេះ 
កើនឡើង ១២ គមេង និងទំហំទុនវិនិយោគកើនឡើង ៧៥% 
បើធៀបនឹងឆ្នាំមុន ក្នុងនោះវិស័យកសិកម្ម និងកសិឧសេសាហកម្ម 
ថយចុះ ១៧% វិស័យឧសេសាហកម្ម និងកម្មន្តសាលកើនឡើង 
៧% វសិយ័ ទេសចរណក៍ើនឡើង ២,២៦ដង និងវសិយ័ហេដ្ឋារចនា 
សម្ព័ន្ធ និងផេសេងៗ កើនឡើង ២,៧៥ ដង ។ ឯការវិនិយោគក្នុងតំបន់
សេដ្ឋកិច្ចពិសេសវិញ ទុនវិនិយោគមានការកើនឡើង ៥ គមេង 
និងទុនវិនិយោគកើនឡើង ៧១% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុន ។
 កំណាត់ផ្លូវជាតិសមេចបាន ១០០% រួមមាន៖ កំណាត់ផ្លូវ 

ជាតិលេខ១ ពគីលស់ា្ពោនពេះមនុវីងេសដលវ់ត្តក្តតីាកយុ រាជធានភី្នពំេញ 
មានបេវេង៤ គ.ម ផ្លូវជាតិលេខ២១ដំណាក់កាលទី១ ពីរង្វង់មូលកេុង
តាខ្មាដល់ជេធំខេត្តកណា្តាល មានបេវេង ៥៥ គ.ម កំណាត់ផ្លូវជាតិ 
លេខ៥ ចាប់ពីសា្ពោនជេយចង្វារ ដល់សា្ពោនពេកកា្តាម មានបេវេង 
៣០,៣៣ គ.ម ផ្លូវជាតិលេខ ៦ ចាប់ពីថ្នល់កេង សេុកបាធាយខេត្ត 
កំពង់ចាម ដល់អងេ្គង សេុកបេសាទបាគងខេត្តសៀមរាប មាន 
បេវេង២៤៨,៥២គ.ម និងផ្លូវខេត្តលេខ ១.៥៧៧ ពីឃុំតេង សេុក 
រតនមណ្ឌលដល់ឃុំសំឡូត (ចេកទា្វារតំបន់ពេំដេនលេខ ៤០០) 
ខេត្តបាត់ដំបង មានបេវេង ៥១,៧៩ គ.ម។
 សា្ពោនឆ្លងកាត់ទន្លេដេលសា្ថាបនាសមេចបាន១០០% រួម 

មាន៖ សា្ពោនកោះធំ ឆ្លងកាត់ទន្លេបាសាក់ មានបេវេង៤១៥ ម និង
សា្ពោនជេធំឆ្លងកាត់ទន្លេបាសាក់មានបេវេង៤២៨ ម ។
 ការនាំចេញមានតម្លេបេមាណ ៤៦.១១០,៧ ប៊ីលានរៀល 

ចំណេកឯការនាំចូលមានតម្លេបេមាណ៥៥ ២៤៣,៧ ប៊ីលានរៀល 
ធ្វើឲេយជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្ម អន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាមានឧ៑នភាព          ៩.១៣៣ 
ប៊ីលានរៀល ។
 ចំណូលថវិកាជាតិ អនុវត្តបាន ១៦.៦៨៦,៣ប៊ីលានរៀល         

និងចំណាយថវិកាជាតិអនុវត្តបាន១៤.៣១៥,៩ ប៊ីលានរៀល ។ 
តុលេយភាពនេថវិកាជាតិមានអតិរេក ២.៣៧០,៤ ប៊ីលានរៀល ។       
រីឯអតេ ប្តូរបេក់រៀលធៀបនឹងដុលា្លារអាមេរិកគឺ ៤.០៣៧ រៀល 
ក្នុងមួយដុលា្លារអាមេរិក៕
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នយោបាយការបរទេសកម្ពុជាគឺការពារដាច់ខាត
ផលបេយោជន៍ជាអាយុជីវិតរបស់កម្ពុជា

កេសួងការបរទេស និងសហបេតិបត្តិការអន្តរជាតិបានធ្វើការ    
វាយតម្លេចំពោះសា្ថានភាពរួមនាឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅថ ពេយុះនយោ-
បាយដ៏ឃោរឃៅបង្កឡើងដោយបេទេសមហាអំណាច និងសម្ព័ន្ធ
មិត្តលោកខាងលិចមួយចំនួនបានបក់បោកយ៉ាងខា្លាំងកា្លាមកលើទឹក
ដីមាតុភូមិកម្ពុជាសំដៅបំផ្លិចបំផ្លាញសន្តិភាព ស្ថិរភាព បង្កភាព 
ចលាចលក្នុងសង្គមជាតិ ប៉ុនប៉ងចាប់បង្ខំរាជរដ្ឋាភិបាលឲេយដើរតាម
គន្លងនយោបាយរបស់ពួកគេតាមរយៈជនលក់ឧត្តមគតិជាតិ បមេើ 
ផលបេយោជន៍ឱេយបរទេស។ 

ការវិវត្តន៍ភូមិសាស្តេនយោបាយ បង្កឡើងដោយការបេបេួល 
តុលេយភាពកមា្លាំង និងការបេកួតបេជេងដណ្តើមឥទ្ធិពលរបស់មហា
អំណាចក្នុងតំបន់និងពិភពលោក បានធ្វើឱេយបេទេសកម្ពុជាបេឈម
នឹងសា្ថានភាពបេទាញបេទង់ ដេលធ្វើឲេយប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាព 
សន្តិភាព និងសន្តិសុខ បេទេសជាតិ។ ដើមេបីសំរេចមហិច្ឆតានយោ-
បាយរបស់ខ្លួន បេទេសមហាអំណាចនិងលោកខាងលិចមួយចំនួន 
មិនញញើតនិងជាន់ឈ្លីនឹងជើងនូវសន្តិភាព ស្ថិរភាពដេលបេជាជន
និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទទួលដោយលំបាក តាមរយៈការ 
អនុវត្តបដិវត្តន៍ពណ៌នៅកម្ពុជា សំដៅបំពុលបរិយកាសនយោបាយ
ទាំងក្នុង និងកេបេទេស អុជអាលបំបេកបំបាក់សង្គមជាតិ ជេៀត
ជេកចលូកចិ្ចការផ្ទេក្នងុកម្ពជុាកេមរបូភាព «ការគោរពសទិ្ធ ិមនសុេស» 
និង «លទ្ធិបេជាធិបតេយេយ» សំដៅផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាល ដេល 
ជេើសតាំងដោយបេជាជន ។ 

នៅក្នុងបរិបទនេះ កេសួងការបរទេសនិងសហបេតិបត្តិការអន្តរ- 
ជាតិបានអនុវត្តយ៉ាងមុឺងមា៉ាត់នូវ គោលនយោបាយការបរទេសរបស់ 
រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការការពារដច់ខាតផលបេយោជន៍បេទេសជាតិ។ 
គួបផេសំនឹងការខិតខំពងេឹងពងេីកចំណងមិត្តភាព និងកិច្ចសហបេតិ-
បត្តិការដ៏ល្អបេសើររវាងកម្ពុជា និងបណា្តាបេទេសជាមិត្តក្នុងពិភព
លោក កេសួងការបរទេស និងសហបេតិបត្តិការអន្តរជាតិ ក៏បាន 

ខិតខំបេឹងបេងយ៉ាងសកម្ម ក្នុងការពនេយល់បកសេយជូនបណា្តា 
បេទេសជាមិត្តទាំងអស់ ពីអង្គហេតុនិងអង្គចេបាប់នេវិធានការដេល
បេកាន់យកដោយសា្ថាប័ន នីតិបេបញ្ញត្តិ នីតិបេតិបត្តិ និងតុលាការ 
សំដៅទប់សា្កាត់ «បដិវត្តន៍ពណ៌» ពងេឹងនីតិរដ្ឋ រកេសាការពារសន្តិភាព 
ស្ថិរភាព និងជីវភាពរស់នៅដោយសុខសាន្តរបស់បេជាជន។ទន្ទឹម
នឹងនេះកេសួងក៏បានធ្វើការរផេសព្វផេសាយឯកសារ «បេប់ពីការពិត»
កាលពីថ្ងេទី១១ខេមេសាឆ្នាំ២០១៧ និងការបញ្ជូនឯកសារមូលដ្ឋាន
ជាបន្តបនា្ទាប់ឱេយគេប់សា្ថានបេសកកម្មកម្ពុជានៅបរទេស ដើមេបីបេើ-
បេស់តាមតមេូវការចលនាការទូតជាមួយបេទេសមា្ចាស់ផ្ទះ ពេមទាំង
បានចេញសេចក្តីថ្លេងការណ៍របស់អ្នកនាំពាកេយ ជាបន្តបនា្ទាប់ធ្វើការ
បដសិេធនវូរាលក់ារចោទបេកានគ់្មានមលូដ្ឋាន មកលើរាជរដ្ឋា ភបិាល 
ហើយបានការពារយ៉ាងមុឺងមា៉ាត់នូវគោលការណ៍គោរពអធិបតេយេយ-
ភាព មិនជេៀតជេកកិច្ចការផ្ទេក្នុង ការប្តេជា្ញាចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
ក្នុងការបេកាន់ខា្ជាប់លទ្ធិបេជាធិបតេយេយសេរីពហុបកេស ដូចដេលមាន
ចេងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា ។

កេមការចង្អុលបង្ហាញបេកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់ សម្តេច 
អគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនេ្តីនេពេះរាជា-
ណាចកេកម្ពុជា និងការដឹកនាំដ៏ឈា្លាសវេបេកបដោយទសេសនវិស័យ 
ទូលំទូលាយ និងសា្មារតីទទួលខុសតេូវខ្ពស់ចំពោះផលបេយោជន៍
ជាតិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្តេី បុគ្គលិកគេប់សេទាប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងនៅក្នុង 
កេសួងទាំងកំពុងបំពេញបេសកកម្មនៅបរទេស បានខិតខំបេឹងបេង 
ពុះពារ ជម្នះរាល់ការលំបាកនិងឧបសគ្គនានា ធ្វើឱេយសមេចបាននូវ
សមិទ្ធផលដ៏ចេើនគួរជាទីមទនៈ។

កិច្ចការព្រំដ្រនៈ កេសួងការបរទេសនិងសហបេតិបត្តិការអន្តរជាតិ 
បានសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគណៈកមា្មាធិការចំរុះពេំដេនកម្ពុជា
ក្នុងការសហការជាមួយគណៈកមា្មាធិការចំរុះពេំដេន ឡាវ វៀតណាម 
ថេ ចុះតេួតពិនិតេយខេសេពេំដេនលើដីជាក់ស្តេង ដេលរហូតមកដល់ 

ឯកឧត្តម បែក់ សុខុន ទេសរដ្ឋមន្តេី េដ្ឋមន្តេីកេសួងការបរទេសនិងសហបេតិបត្តិការអន្តរជាតិ អញ្ជើញមានមតិក្នុងសន្និបាតបូកសរុបការងរ
របស់កេសួងកាលពីថ្ងេទី ២៨ ខេកុម្ភៈដល់ថ្ងេទី ០២ ខេមីនា ឆ្នាំ២០១៨
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ពេលបច្ចុបេបន្ន បានទទួលលទ្ឋផលគួរឲេយកត់សំគល់។ ក្នុងនោះ 
ជាមួយឡាវបានចំនួន ៤៦៤,៥គ.ម លើ ៥៤០គ.ម ស្មើនឹង៨៦% 
និងបានបោះបង្គលពេំដេនបានចំនួន១២១ លើចំនួនសរុប ១៤៥ 
បង្គល។ ជាមួយថេ ស្វេងរក និងកំណត់ទីតាំងបង្គលពេំដេន 
ចាស់ បោះដោយអាណានិគមបារាំង-សៀម បានចំនួន៧០បង្គល 
លើបង្គលសរុប៧៣ បង្គល ដេលក្នុងចំនួននេះ ភាគីទាំងពីរបាន
ឯកភាពគ្នាចំនួន៤៤បង្គល និងមិនឯកភាពចំនួន ២៦បង្គល និង
បានសមេចចាប់ផ្តើមសាងសង់សា្ពោននៅស្ទឹងបត់ (ខេត្តបនា្ទាយ-
មានជ័យ)-បានណងអៀន (ខេត្តសេះកេវ)។ ជាមួយវៀតណាម  
ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពលើខេសេពេំដេនចំនួន ៨៤% និងបានបោះ 
បង្គលធំចំនួន៣១៤បង្គល ក្នុងចំណម ៣៧៥បង្គល នៅលើ 
ផ្ទេដីជាក់ស្តេង និងនៅសល់ ១៦% កំពុងបន្តចរចាដោះសេយ ។ 

ជាការគួឲេយកត់សំគល់ កេសួងបាននិងកំពុងសហការជាមួយ 
គណៈកមា្មាធិការចំរុះកិច្ចការ  ពេំដេនកម្ពុជាក្នុងការរៀបចំបេបបទ 
បច្ចេកទេស TOR សមេប់អ្នកឯកទេសបារាំងខាងផេនទីវិទេយា ជួយ 
ចម្លងខេសេពេំដេនពីផេនទីខា្នាត ១/១០០.០០០ បោះពុម្ភដោយភូមិ-
សាស្តេ ឥណ្ឌូចិន មកលើផេនទី UTM ខា្នាត ១/៥០.០០០ នៅកំណាត់
ខេសេពេំដេនដេលនៅសេសសល់១៤%។

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វ្រភាគីៈ បច្ចុបេបន្នកម្ពុជាបានផេសារភា្ជាបទំនាក់-
ទំនងការទូតជាមួយបេទេសទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកចំនួន១៧២
បេទេសបង្កើតគណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលចំនួន២ គណៈកម្មការ
ចមេុះទ្វេភាគីជាមួយបេទេស១២ និងកិច្ចពិគេះយោបល់នយោបាយ 
ជាមួយបេទេស១៨ ក្នុងទិសដៅជំរុញកិច្ចសហបេតិបត្តិការជាមួយ
បេទេសជាមិត្តលើគេប់វិស័យ ។ កម្ពុជាមានសា្ថានតំណាងនៅ 
បរទេសចំនួន ៥៦ (សា្ថានទូត ២៤ សា្ថានតំណាងអចិន្តេយ៍ ៤ 
សា្ថានអគ្គ កុងស៊ុល១០ និងសា្ថានកុងស៊ុលកិត្តិយស១៨)។ កេសួង 
ការបរទេស និងសហបេតិបត្តិការអន្តរជាតិ បាននិងកំពុងបន្តពងេឹង 
និងពងេីកទំនាក់ទំនងល្អបេសើរជាមួយបេទេសនានាក្នុងពិភពលោក 
លើមូលដ្ឋានគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក មិនជេៀតជេកចូលកិច្ចការ
ផ្ទេក្នុងផងគ្នា គោរពឯករាជេយភាព អធិបតេយេយភាព បូរណភាពដេនដី 
ស្មើភាព និងស្នើសិទ្ធិ និងមានផលបេយោជន៍ទៅវិញទៅមក។ 

កេពីទំនាក់ទំនងជាមួយបេទេសខាងលើ កេសួងបានជួយ 
សមេបសមេួល និងស្វះស្វេងកៀរគរជំនួយពីបេទេសជាមិត្តនានា
សមេប់អភិវឌេឍន៍កម្ពុជាជាអាទិ៍ កេសួងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ច
ពេមពេៀងនិងកិច្ចសហបេតិបត្ដិការទេ្វភាគីជាមួយជប៉ុន ចិន ឥណា្ឌ 
សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ សហរដ្ឋអាមេរិក អាល្លឺម៉ង់ សហគមន៍អឺរ៉ុប ថេ 
វៀតណាម បេឡារុស អូស្ដេលី កូវ៉េត កាតា ស្វីស រុសេសុី ។ល។ 
ស្ដីពីការផ្ដល់ជំនួយ ឬកម្ចីអនុគេះលើវិស័យផេេសងៗ។

កិច្ចសហបេតិបត្តិការពហុភាគីៈ កេសួងការបរទេស និងសហ 
បេតិបត្តិការអន្តរជាតិបានបង្កើនកិច្ចខិតខំបេឹងបេងធ្វើ សមាហរណ- 
កម្មកម្ពុជា ទៅក្នុងកិច្ចសហបេតិបត្តិការពហុភាគី ក្នុងកេបខ័ណ្ឌ 
តំបន់ អនុតំបន់ និងអន្តរជាតិ។ នៅក្នុងកេបខ័ណ្ឌអនុតំបន់ កិច្ច   
សហបេតិបត្តិការមេគង្គ ជាកិច្ចសហបេតិបត្តិការផ្តាតសំខាន់លើ 
កិច្ចសហបេតិបត្តិការមេគង្គ-ជប៉ុន មេគង្គ-សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ មេគង្គ-
ឡានឆង មេគង្គ-គង្គ គំនិតផ្តួចផ្តើមមេគង្គកេម មហាអនុតំបន់ 
មេគង្គ និងគណៈកមា្មាធិការទន្លេមេគង្គ កិច្ចសហបេតិបត្តិការ ក្នុង 
កេបខ័ណ្ឌការអភិវឌេឍតំបន់តេីកោណ កម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាម កិច្ច 
សហបេតិបត្តិការកម្ពុជា-ឡាវ-មីយ៉ាន់មា៉ា-វៀតណាម កិច្ចសហ-
បេតិបត្តិការកេមខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្តេ នេកិច្ចសហបេតិបត្តិការសេដ្ឋការ
អាយេយ៉ាវា៉ាឌី-ចៅបេយ៉ា-មេគង្គ (ACMECS)។

នៅក្នុងកេបខ័ណ្ឌតំបន់ កេសួងបានខិតខំធ្វើការយ៉ាងសកម្មជា
មួយនឹងបេទេសសមាជិកអាសា៊ានទាំងអស់ ដើមេបីសមេចនូវគោល- 
ដៅរបស់អាសា៊ានជាសហគមន៍មួយ ដេលផ្អេកលើវិធានចេបាប់ ដេល 
យកចិត្តទុកដក់លើបេជាជន និងយកបេជាជនជាស្នូលជាពិសេស
ការអនុវត្ត “ទសេសនវិស័យសហគមន៍អាសា៊ានឆ្នាំ២០២៥៖ វឌេឍនភាព 
រួមគ្នាឆ្ពោះទៅមុខ”។ ជាមួយសហភាពអឺរ៉ុប បើទោះជាសភាសហ-
ភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តសេចក្តីសមេចចិត្តស្តីពីបញ្ហាការអនុវត្តលិទ្ធ
បេជាធិបតេយេយ និងការគោរពសិទ្ធិមនុសេសនៅកម្ពុជា ជាមួយនឹង       
ការគំរាមកំហេង ដក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចបេឆំងកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ 
ដោយ ក៏កិច្ចសហបេតិបត្តិការកម្ពុជា-សហភាពអឺរ៉ុប បាននិងកំពុង 
បន្តវិវត្តន៍ជាធម្មតា។ ដោយឡេក កេសួងក៏បានចូលរួមយ៉ាងសកម្ម-
ក្នុងការពងេឹងពងេីកកិច្ចសហបេតិបត្តិការ ជាមួយអង្គការតំបន់ 
ផេសេងៗទៀត ដូចជាកិច្ចសហបេតិបត្តិការអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEM) កិច្ច 
សន្ទនាស្តីពីកិច្ចសហបេតិបត្តិការអាសុី ACD សន្និសិទស្តីពីអន្តរ-
សកម្មភាព និងវិធានការកសាងទំនុកចិត្តនៅអាសុី (CICA)។

កេបខ័ណ្ឌកិច្ចសហបេតិបត្តិការជាមួយអង្គការសហបេជាជាតិៈ 
ពីឆ្នាំ២០០៦ ដល់២០១៧ កម្ពុជាបានបញ្ជូនកងកមា្លាំងចូលរួម            
ថេរកេសាសន្តិភាពពិភពលោកក្នុងកេបខ័ណ្ឌ អ.ស.ប សរុបចំនួន 
៤.៩៨៥នាក់ (សេ្តី២១៧នាក់) ទៅបេទេស៨៖ មា៉ាលី លីបង់ ស៊ូដង់ 
ស៊ូដង់ខាងតេបូង អា្រហិ្វកណា្តាល សុីប សុីរី និងឆដ។ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦-
២០១៧ នេះ កម្ពុជាបានជាប់ឆ្នាតជាបេធានសមេបសមេួលកេុម 
បេទេសអភិវឌេឍន៍តិចតួច កេមកេបខ័ណ្ឌអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភព
លោកពីខេកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ដល់កុម្ភៈឆ្នាំ២០១៨។ ជាសមាជិកនេ       
កេុមបេឹកេសាភិបាលនេកម្មវិធីអភិវឌេឍន៍សហបេជាជាតិ/ មូលនិធិ 
ដើមេបី បេជាជនរបស់អ.ស.ប. និងការិយល័យរបស់ អ.ស. ប. សមេប់ 
គមេងសេវាកម្ម (២០១៨-២០២០)។ កម្ពុជាបានដក់បេក្ខភាព

កម្ពុជាមានកិច្ចសហបេតិបត្តិការល្អជាមួយបណា្តាបេទេសក្នុងសកលលោក
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ជាអនុបេធានសម័យបេជុំមហាសន្និបាតអ.ស.បលើកទី ៧៣ សមេប់ 
ឆ្នាំ២០១៨-២០១៩។ សមាជិកកេុមបេឹកេសាសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម 
របស់ អ.ស.ប (ECOSOC) សមេប់អាណត្តិឆ្នាំ ២០១៩ (មកដល់ 
ខេធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧នេះ បេទេសចំនួន ១០០ បានសនេយាគំទេកម្ពុជា)
។ក្នុងឆ្នាំ២០១៦-២០១៨ អង្គការអន្ដរជាតិនិងទីភា្នាក់ងរអ.ស.ប. 
ចំនួន ២៥ បាននឹងកំពុងធ្វើកិច្ចសហបេតិបត្ដិការនិងផ្ដល់ជំនួយ 
ដល់កម្ពុជា កេមកេបខ័ណ្ឌជំនួយអភិវឌេឍន៍របស់ អ.ស.ប. (UN       
Development Assistance Framework) ដេលមានទឹកបេក់ 
សរុប ចំនួន២៨២ លានដុលា្លារអាមេរិក។កាលពីថ្ងេទី០៨ ខេកក្កដ 
ឆ្នាំ២០១៧ អង្គការយូណេស្កូបានសមេចដក់រមណីយដ្ឋានបេសាទ  
សំបូរពេគុករបស់កម្ពុជា ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក។  
កម្ពុជាបានបង្កើតសា្ថានបេសកកម្ម អចិន្តេយ៍ទទួលបន្ទុកកិច្ចការ 
ពាណិជ្ជកម្ម និងធុរកិច្ច បេចាំអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក 
(WTO) ដេលមានទីសា្នាក់ការនៅទីកេុងហេសឺណេវ បេទេសស្វីស។ 
មកដល់ឆ្នាំ២០១៧ អង្គការមិនមេនរដ្ឋាភិបាលបរទេស ដេលបាន
ចុះអនុសេសារណៈនេការយោគយល់គ្នា (MoU) ជាមួយកេសួង 
ការបរទេស និងសហបេតិបត្តិការអន្តរជាតិមានចំនួន៤០៦។

បើទោះជាក្នុងបរិការឆ្នាំ២០១៨ វិញ្ញាសារការទូតសមេប់កេសួង
ការបរទេស និងសហបេតិបត្តិការអន្តរជាតិកាន់តេមានភាពស្មុគេ-
សា្មាញយ៉ាងណាក៏ដោយ ទិសដៅនយោបាយការបរទេសដេលនឹង
តេូវបេកាន់យកជាសំខាន់គឺផ្ដល់អាទិភាពជាចមេបងលើការការពារ
ផលបេយោជន៍ និងលើកកំពស់កិតេយានុភាពបេទេសជាតិនៅលើឆក
អន្តរជាតិ ដោយផ្ដតជាសំខាន់លើការងរមួយចំនួន។ ក្នុងនោះ 
បន្តពងេឹងពងេីកទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហបេតិបត្តិការល្អ
បេសើរជាមួយបណា្តាបេទេសជាមិត្ត ទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកដោយ 
ឈរលើមូលដ្ឋានស្មើភាព ស្មើសិទ្ធិ និងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក 
តាមរយៈយន្តការទ្វេភាគីនិងពហុភាគីក្នុងតំបន់និងពិភពលោករួម

ចំណេកការពារឯករាជេយភាពអធិបតេយេយភាព បូរណភាពដេនដី និង
ការអភិវឌេឍបេទេសជាតិ។បន្តសហការយ៉ាងសកម្មជាមួយបេទេស
សមាជិកអាសា៊ានទាំងអស់ដើមេបីសមេចឲេយបានគោលដៅរបស់អា
សា៊ានជាសហគមន៍មួយដេលផ្អេកលើវិធានចេបាប់ យកចិត្តទុកដក់
ដល់បេជាជននិងយកបេជាជនជាស្នូលសេបតាម “ទសេសនវិស័យ
តេមួយអត្តសញ្ញាណតេមួយសហគមន៍តេមួយ”។ បន្តពងេឹងកិច្ច 
សហការជាមួយបេទេសជិតខាង ដើមេបីពន្លឿនការកំណត់ខណ្ឌ 
សីមា និងការបោះបង្គលពេំដេនឲេយបានចប់សព្វគេប់ និងបេកា្លាយ
តំបន់ពេំដេនជាមួយបេទេសជិតខាងទាំងអស់ឲេយទៅជាតំបន់សន្តិភាព 
មិត្តភាព កិច្ចសហបេតិបត្តិការ និងការអភិវឌេឍ។ គំទេនិងផ្ដល់សារ
សំខាន់ខ្ពស់ក្នុងការដោះសេយជម្លាះនានាដោយសន្តិវិធី តាម រយៈ 
ការចរចា ពិគេះយោបល់ និងផ្អេកលើគោលការណ៍នេចេបាប់អន្តរ-
ជាតិ។ បន្តបញ្ជូនកងកមា្លាំងរកេសាសន្តិភាពកម្ពុជាចូលរួមយ៉ាងសកម្ម
ក្នុងការការពារ និងថេរកេសាសន្តិភាពនៅក្នុងបណា្តាបេទេសនៅក្នុង
កេបខ័ណ្ឌនេបេតិបត្តិការរកេសាសន្តិភាពរបស់ អ.ស.ប រួមចំណេក 
ដល់បុព្វហេតុសន្តិភាព និងមនុសេសធម៌ក្នុងពិភពលោក។ បន្តធ្វើការ
កេទមេង់នយោបាយការទូតបេពេណីមកជានយោបាយការទូត ដេល 
ផ្ដល់សារសំខាន់ដល់សកម្មភាព សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម វបេបធម៌ 
ទេសចរណ៍ ទាក់ទាញការវិនិយោគពីបរទេស និងពងេីកទីផេសារនាំ
ចេញផលិតផលកម្ពុជា។ បង្កើនការបេុងបេយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះការប៉ុនប៉ង
អនុវត្តបដិវត្តន៍ពណ៌របស់មជេឈដ្ឋានខាងកេសំដៅផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋា-
ភិបាលសេបចេបាប់ បេឆំងការជេៀតជេករបស់បរទេសចូលកិច្ចការ
ផ្ទេក្នុងកម្ពុជា និងធ្វើការវាយបកលេបិចកលដ៏ខ្មាងងឹតរបស់ពួកទាំង
នោះ ពេមទាំងបំភ្លឺ បង្ហាញការពិតអំពីសភាពការណ៍ជាក់ស្ដេងនៅ
កម្ពុជា ការពារកេរ្តិ៍ឈ្មាះ កិត្តិយសរបស់ជាតិ និងសុឆន្ទៈរបស់             
រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការរកេសាសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ និងការ 
អភិវឌេឍ៕

ស្មើនឹង១៨៥លានដុលា្លារ អាមេរិក។
 នៅថ្ងេទី២៧ ខេមីនា ឆ្នាំ២០១៨ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន 

បានអញ្ជើញចេកសញ្ញាបតេដល់និសេសិត ថ្នាក់បរិញ្ញាបតេរង បរិញ្ញា-
បតេបរិញ្ញាបតេជាន់ខ្ពស់ និងបណ្ឌិតសរុបមានចំនួន២.១២៥ នៅ 
សាកលវិទេយាល័យអាសុីអឺរ៉ុប។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បាន  
បញ្ជូនសារនយោបាយដោយបញ្ជាក់ចេបាស់ថ ៖ ខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិចរចា 
ទេ។ ខ្ញុំមិនបេឆំងនឹងសាលកេមតុលាការកំពូលទេ។ ខ្ញុំនិយយ 
ពីទិដ្ឋភាពផ្លូវចេបាប់ ខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពចរចា។ ទាក់ទិនទៅនឹងមនុសេស 
១១៨នាក់ ដេលតេូវចេបាប់ហាមធ្វើនយោបាយរយៈពេល ៥ឆ្នាំ 
ហើយចង់ឲេយមានការលើកលេងវិញនោះ សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថ 
មានតេចេបាប់លើកលេងទោសដល់អ្នកដេលតុលាការបានកាត់ទោស
រួចហើយ តេគ្មានចេបាប់លើកលេងទោស ឲេយអ្នកកាត់សិទ្ធិធ្វើនយោ
បាយនោះទេ ។ អ្នកឯងដុតរូបខ្ញុំ ហើយមកចង់ចរចា ! អ្នកឯង 
បេមាថបេពន្ធកូនខ្ញុំ។ តើអ្នកឯងដោះសេយយ៉ាងម៉េចរឿងហ្នឹង? 
ឥឡូវនេះអ្នកឯងបន្តថ កងទ័ពកំពុងបេឆំង ហ៊ុន សេន ។ ឥឡូវ 
នេះកងទ័ពក៏បេឆំង មនេ្តីរាជការក៏បេឆំងមិនបាច់ចរចាទេ ។ រឿង

tmkBITMB½rTI 13 នៅអូសេ្តាលីវាចប់ហើយមកបេឌិតរឿងជប៉ុនទៀត ។ ជប៉ុនគេមិន 
មកធ្វើរឿងឆ្កួតៗនោះទេ ! ជប៉ុនសា្គល់អធិបតេយេយភាព កម្ពុជា 
ចេបាស់ណាស់ ។ បេហេលជារឿងធំ នៅលើពិភពលោក បច្ចុបេបន្នគឺ 
រឿងនុយក្លេអ៊េរកូរ៉េខាងជើង និងរបបគំពារ និយមលើវិស័យពាណិជ្ជ
កម្មរបស់អាមេរិក ។ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថ ២អត់ ១មាន គឺមានការ 
បោះឆ្នាត អត់មានការចរចា អត់មានការលើកលេងទោស ។ 
ទោះក្នុងតម្លេណា ក៏ដោយខ្ញុំតេូវការពារសន្តិភាពឲេយបាន ! ខ្ញុំបញ្ជាក់
បេប់ទីបេឹកេសានាយករដ្ឋមនេ្តីជប៉ុនថ ការអំពាវនាវឲេយកងទ័ព បះបោរ 
ស្មើ នឹងធ្វើរដ្ឋបេហារ ! វាតេូវមានទោសមួយទៀត ។ ខ្ញុំដក់ចេញ 
គោលដៅដូចគ្នាគឺ កមា្ចាត់ពួកនេះដូចកមា្ចាត់ ប៉ុល ពត អីចឹង ! គ្មាន 
បរទេសណាមកតេួតកេបាល ហ៊ុន សេន បានទេ! គ្មានជប៉ុនណា 
មកគបសង្កត់នោះទេ! គេន់តេខ្ញុំសួរថចរចាជាមួយអ្នកណា 
គត់ថ ចរចាជាមួយមនុសេសមួយកេុមមិនបញ្ជាក់ថ អ្នកណានោះ 
ទេ! សូមេបីតេពាកេយបកេសសងេ្គោះជាតិ ក៏គត់មិននិយយដេរ ! បើសិន 
ជាគតប់េើ ពាកេយចរចាជាមយួបកេស នយោបាយ នោះវាខសុ ពអី្វដីេល 
គត់និយយថ គោរពសិទ្ធិកម្ពុជា ! ខ្ញុំបេប់គត់ថ ខ្ញុំចរចាមិនបាន 
ទេ បើហា៊ានចរចា ជាប់គុកទាំងខ្ញុំទៀត៕
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ការផលិតសុីម៉ងត៍ នៅកម្ពុជា នាពេលបច្ចុបេបន្ននេះ មានសារៈ   
សំខាន់ខា្លាំងណាស់ចំពោះវិស័យឧសេសាហកម្ម សិបេបកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម 
កសិកម្ម និងវិស័យផេសេងៗ ក្នុងផ្នេកសេដ្ឋកិច្ច។ សម្តេចអគ្គមហា-
សេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តេី នេពេះរាជាណាចកេ 
កម្ពុជា បានជំរុញអោយវិស័យផលិតសុីម៉ងត៍កម្ពុជា  បោះជំហា៊ាន
ឈានទៅរកការផ្លាស់ប្តូរមូយជាបេវត្តិសាសេ្ត។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន 
សែន បានថ្លេងក្នុងពិធីសម្ពោធដក់ឲេយបេើបេស់រោងចកេផលិត
សុីម៉ង់ត៍ដ៏ធំមូយ ដេលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិពេតាពេិត ឃុំស្ដេច 
គង់ខាងលិច សេុកបនា្ទាយមាស ខេត្តកំពត ថ៖ បេទេសកម្ពុជា បាន 
បង្កើតរោងចកេផលិតសុីម៉ងត៍ផ្ទាល់ខ្លួននៅទីនេះ ដេលការបង្កើត 
រោងចកេនេះ គឺជាការបង្កើតឧសេសាហកម្មធុនធ្ងន់មួយរបស់បេទេស
កម្ពុជា ក្នុងការចូលរួមចំណេកនេវិស័យសំណង់ ជាពិសេសការ 
សាងសង់សំណង់អាគរផេសេងៗ ដេលជាតមេូវការរបស់បេជាពលរដ្ឋ
និងវិស័យនានា ។ សុីម៉ងត៍គឺជាតមេូវការដ៏ចាំបាច់ពីពេះបច្ចុបេបន្ន
នេះ គេប់សំណង់ទាំងអស់សុទ្ធតេតេូវការបេើបេស់សុីម៉ងត៍ដូចជា 
អគរបុរីលំនៅដ្ឋាន សាលារៀន វត្តអារាម និងផ្លូវបេតុងជាដើម។

កម្ពុជាក៏តេូវការផលិតសុីម៉ងត៍ ដើមេបីធ្វើការនាំចេញផងដេរ 
ដូច្នេះ យើងតេូវបង្កើនសមត្ថភាពបន្ថេមទៀតក្នុងវិស័យឧសេសាហកម្ម 
មួយនេះ។ តមេូវការសុីម៉ងត៍នាពេលបច្ចុបេបន្ន គឺកាន់តេខ្ពស់ ពេះ
តេការសាងសង់កំពុងតេកើនឡើងខ្ពស់ដេរ ។ ទន្ទឹមការការគិតគូរ 
អភិវឌេឍន៍រោងចកេសុីម៉ងត៍នេះដេរ   រាជរដ្ឋាភិបាលបានចំណាយ 
ថវិកាវិនិយោគជិត ៥០លានដុលា្លារក្នុងការធ្វើការវិនិយោគខេសេ 
បណា្តាញនិងអនុសា្ថានីយអគ្គិសនីជាជំហានៗ ដើមេបីចូលរួមបង្កើត
រោងចកេសុីម៉ងត៍ចំនួន ៤ក្នុងបេទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលជាង ៧ឆ្នា ំ

កន្លងមកនេះ។ ខេសេបណា្តាញ 
និងអនុសា្ថានីយ អគ្គិសនីទាំង-
នោះគឺ ៖

ជំហានទី១៖ ការវិនិយោគ 
សាងសង់ ខេសេបញ្ជូន ២៣០ 
គីឡូវ៉ុល តាកេវ-កំពត និងអនុ-
សា្ថានីយកំពត ចំណាយអស់ 
ថវិកាជាង ២១ លានដុលា្លារ 
អាមេរិក ដក់ឲេយដំណើរការ នៅ 
ឆ្នាំ២០១១ ផ្គត់ផ្គង់    អគ្គិសនី 
ដល់រោងចកេសុីម៉ងត៍កម្ពុជា 
ចកេីទីង។

ជំហានទី២៖ ការវិនិយោគ 
សាងសង់អនុសា្ថានីយ ឈូក 
(ស្ថិតនៅក្នុងឃុំដូនយ៉យ សេុក 

ឈូក ខេត្តកំពត) ២៣០ kV /១១៥ kV និងខេសេបញ្ជូន ១១៥ KV 
បេវេង១៣ km ទៅអនុសា្ថានីយ បនា្ទាយមាស ចំណាយអស់ ទឹកបេក់ 
បេមាណ ១៥ លានដុលា្លារអាមេរិក ដក់ឲេយដំណើរការនៅដើម             
ឆ្នាំ ២០១៥ សមេប់ផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដល់រោងចកេសុីម៉ងត៍កំពត។

ជំហានទី៣៖ ការវិនិយោគសាងសង់ខេសេបញ្ជូន ១១៥ kV បេវេង 
៦,៥ km និងពងេីកបន្ថេមទា្វារចរន្តតង់សេយុងខ្ពស់នៅអនុសា្ថានីយ 
បនា្ទាយមាស បេើបេស់ទុនវិនិយោគបេមាណ ៣លាន ដុលា្លារ      
អាមេរិក ដើមេបីផ្គត់ផ្គង់ដល់រោងចកេសុីម៉ងត៍ជីបម៉ុង (CMIC)។

ជំហានទី៤៖ ការវិនិយោគសមេប់រោងចកេសុីម៉ង់ត៏ នៅខេត្ត 
បាត់ដំបង សាងសង់ខេសេបញ្ជូន ១១៥ KV បេវេង ៣៨ Km ពីអនុ-
សា្ថានីយបាត់ដំបង ទៅអនុសា្ថានីយរតនៈមណ្ឌល ចំណាយអស់ 
ថវកិាបេមាណ ៨លានដលុា្លារអាមេរកិ ដើមេបផី្គតផ់្គងថ់មពល អគ្គសិន ី
ដល់រោងចកេសុីម៉ងត៍បាត់ដំបង Conch ដេលគេងនឹងដក់ឲេយ 
ដំណើរការនៅដើមឆ្នាំ២០១៨នេះ។

ជំហានទី៥ ខាងមុខ៖ វិនិយោគបន្ថេមដើមេបីបង្កើនស្ថិរភាព នេ 
ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីទៅរោងចកេ សុីម៉ង់ត៏ធំៗទាំងបីក្នុង ខេត្តកំពត 
ដេលមានសារៈសំខាន់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិ ដោយអគ្គិសនីកម្ពុជា 
គេងសាងសង់ខេសេបញ្ជូន ១១៥ KV ១សៀគ្វី ទៀត ពីអនុសា្ថានីយ 
ជីបម៉ុង ឆ្លងកាត់ ខេត្តកេប មកកាន់អនុសា្ថានីយកំពត មានបេវេង 
៤៥Km ធ្វើឲេយបណា្តាញមានលក្ខណៈជាកង ដើមេបីបេទាក់កេឡា 
ទៅជាពីរបេភពអគ្គិសនីផេសេងគ្នា អាចពងេឹងស្ថិរភាពបាន វេងឆ្ងាយ 
និងពងេីកសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ពីបេមាណ ៨០ MW ពេលបច្ចុបេបន្ន 
ឲេយដល់បេមាណ ១៥០ MW ដេលគេងក្នុងទឹកបេក់វិនិយោគ 
របស់អគ្គិសនីកម្ពុជាចំនួន ២២លានដុលា្លារអាមេរិកបន្ថេម។

រោងចកេផលិតសុីម៉ងត ៍ជីបម៉ុង អ៊ីនសុី សុីមេន ខបភើរេសិន  (CMIC) ស្ថិតនៅសេុកបនា្ទាយមាស 
ខេត្តកំពត ដេលចាប់បើកដំណើរការជាផ្លូវការនៅថ្ងេទី០៨ ខេកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨

វិស័យផលិតស៊ីម៉ងត៍ កម្ពុជាបានបោះជំហានឈាន
ទៅរកការផ្លាស់ប្តូរមួយជាប្រវត្តិសាស្រ្ត
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បច្ចុបេបន្នរោងចកេសុីម៉ងត៍ជីបម៉ុង បេើបេស់អគ្គិសនី ១៥ MW 
ស្មើនឹង ១% ចំណេកឯរោងចកេ សុីម៉ងត៍កំពត បេើបេស់ ៣០ MW 
ស្មើនឹង ២% នេថមពលបេើបេស់ទូទាំងបេទេស។

អត្ថប្រយោជន៍ន្រការបង្កើតរោងចក្រស៊ីម៉ងត៍នៅកម្ពុជា៖
រោងចកេសុីម៉ងត៍ជីបម៉ុង ផលិតសុីម៉ងត៍បាន ១,៧លានតោន 

ក្នងុ ១ឆ្នា ំនងិផ្តលក់ារងរដោយផ្ទាលដ់លបុ់គ្គលកិខ្មេរចនំនួ ៤០០នាក់ 
នងិមនិផ្ទាលច់នំនួ ២០០នាក ់តាមរយៈសេវាបពំេញ បន្ថេមផេសេងៗ។

រោងចកេសុីម៉ង់កំពត ផលិតសុីម៉ងត៍បាន  ២លានតោន ក្នុង 
១ឆ្នាំ ផ្តល់ការងរដោយផ្ទាល់ដល់បុគ្គលិកខ្មេរចំនួន ៤៥០នាក់ និង 
មិនផ្ទាល់ចំនួន ១០០០នាក់ តាមរយៈសេវាបំពេញបន្ថេម ផេសេងៗ។

រោងចកេសុីម៉ងត៍កម្ពុជាចកេីទីង ផលិតសុីម៉ងត៍បាន ១លាន 
តោន ក្នុង ១ឆ្នាំ ផ្តល់ការងរ ដោយផ្ទាល់ដល់បុគ្គលិកខ្មេរចំនួន 
៣៨៧នាក់ និងមិនផ្ទាល់ចំនួន ២០០នាក់ តាមរយៈសេវាបំពេញ 
បន្ថេមផេសេងៗ។

រោងចកេសុីម៉ងត៍បាត់ដំបង Conch អាចផលិតសុីម៉ងត៍បាន២ 
លានតោន ក្នុង ១ឆ្នាំ ផ្តល់ ការងរដោយផ្ទាល់ដល់បុគ្គលិកខ្មេរចំនួន 
៤០០នាក់ និងមិនផ្ទាល់ចំនួន ២០០នាក់ តាមរយៈសេវាបំពេញ 
បន្ថេមផេសេងៗ។

ការផលតិសុមីង៉តក៍្នងុសេកុ មនិតេមឹតេបង្កើតការងរដល ់យវុជន 
ខ្មេរប៉ុណ្ណោះទេ ថេមទាំងធ្វើឲេយការនាំចូលសុីម៉ងត៍ពីបរទេស មាន 
ការធា្លាក់ចុះមក នៅតេឹមមិនដល់ ១លាន តោនក្នុងមួយឆ្នាំ ៗ។ នេះ
ជាផលចំណេញដ៏ធំសមេប់ជាតិខ្មេរ។ 

ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម រដ្ឋមន្តេីកេសួងរ៉េ និងថមពល បានឱេយ 
ដឹងថ កេុមហ៊ុន ជីបម៉ុង អ៊ិនសុី មេនខប ភើរេសិន បានបេសូត 
ចេញពីការវិនិយោគរួមមួយ ដេលមានទឹកបេក់រហូតដល់ ២៦២ 
លាន ដុលា្លារអាមេរិក ក្នុងនោះ ៦០%បានមកពីកេុមហ៊ុនជីបម៉ុងគេុប 
ដេលជាកេុមហ៊ុនធំមួយ និងមានកេរ្តិ៍ឈ្មាះលេបីទូទាំងបេទេស និង 
មានបទពិសោធន៍ជាង ៣០ឆ្នាំក្នុងវិស័យសំណង់ និងចេកចាយលើ     
ទីផេសារ និង ៤០% មកពីកេុមហ៊ុន ថេ ស៉េយាម សុីធីសុីមេន ដេលជា
កេុមហ៊ុនដ៏ធំសមេបើមមានបទពិសោធន៍ជាង ៥០ ឆ្នាំក្នុងវិស័យផលិត 
សុីម៉ងត៍ និងមានរោងចកេផលិតសុីម៉ងត៍ជាចេើននៅបេទេសថេដ៍
បង់កា្លាដេស សេីលង្កា និងវៀតណាម។ ដោយឡេកភ្នំនៅខេត្តកំពត 
សមេប់ទាញវត្ថុធាតុដើម   ផលិតសុីម៉ង់ត៍ នៅក្នុងទីតាំងរបស់កេុម
ហ៊ុនផលិតសុីម៉ង់ត៍ជីបម៉ុង អាចបេើបានរយៈពេល១០០ ឆ្នាំ ក្នុង 
កមេិតផលិតសុីម៉ង់ត៍បានបេមាណ ២ លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំ។

រោងចកេផលិតសុីម៉ង់ត៍ ជីបម៉ុង អ៊ិនសុី មេនខបភើរេសិន ដ៏ 
ទំនើប និងទាន់សម័យនៅបេទេសកម្ពុជា ដេលមានសមត្ថភាព 
ផលិតសុីម៉ងត៍ ៥ពាន់តោនក្នុងមួយថ្ងេ ឬ ១លាន ៧សេនតោន 
ក្នុងមួយឆ្នាំ ហើយជារោងចកេផលិត សុីម៉ងត៍ធំជាងគេមួយនៅក្នុង
តំបន់បេកបដោយស្តង់ដរខ្ពស់ ឧបករណ៍ និងគេឿងមា៉ាសុីនទំនើប 
ទាន់សម័យ បេើបេស់បច្ចេកវិទេយាចុងកេយបំផុត មកពីបេទេស 
ចិន អាល្លឺម៉ង់ ស៊ុយ អេត និងអ៊ីតាលី ដេលធ្វើឱេយការបញ្ចេញឧស្ម័ន
កាបូនកាបូនិចមានកមេិតទាបបំផុត និង មាន មាតេដ្ឋានបរិសា្ថានល្អ

កមេិតអន្តរជាតិ។ សុីម៉ងត៍ដេលមានគុណភាពខ្ពស់ និងបេកប 
ដោយស្តង់ដ នេះតេូវបានផលិតដោយបេើបេស់វត្ថុធាតុដើមល្អៗ 
នៅក្នុងបេទេសរួមមាន ថ្មកំបោរ ដីកេហម ដីឥដ្ឋ និងបុកសាយ             
ចំណេកឯមា្នាងសិលាតេូវបាននាំចូលពីបេទេសថេ។

តាមរបាយការណ៍របស់កេសួងរ៉េ និងថមពល បានឱេយដឹងថ 
បច្ចុបេបន្នកម្ពុជា មានលទ្ធភាពផលិតសុីម៉ង់ត៍បានបេមាណ ៧លាន 
តោនក្នុងមួយឆ្នាំ ជាមួយរោងចកេចំនួន ៤ ដេលបានដើរតួនាទី           
សំខាន់សមេប់បំពេញតមេូវការលើវិស័យសំណង់ ។ តមេូវការ           
សុីម៉ង់ត៍របស់បេជាពលរដ្ឋពីមួយឆ្នាំ ទៅមួយឆ្នាំមានការកើនឡើង 
ជាលំដប់ ដើមេបីបមេើឱេយសេចក្ដីតេូវការក្នុងការសាងសង់ហេដ្ឋា-
រចនាសម្ព័ន្ធទាំងឡាយ។ ឥឡូវនេះការចាប់ផ្ដើមសាងសង់ផ្លូវថ្នល់ 
ខ្លះ មិនមេនកសាងដោយកេលកស៊ូទៀតទេគឺ ចាប់ផ្ដើមសាង-
សង់ពីបេតុងតេម្ដង ដេលតមេូវការនេការបេើបេស់សុីម៉ង់ត៍កាន់តេ
ចេើនឡើងៗ ។ បច្ចុបេបន្ននេះ ការសាងសង់ផ្ទះពីឈើ មិនមានចេើន 
នោះទេ ដោយសារឈើមានតម្លេថ្លេ និងហាមឃាត់ដោយតេូវទុក 
អភិរកេស ប៉ុន្តេតមេូវការសុីម៉ង់ត៍ធ្វើផ្ទះមានការកើនឡើងខ្ពស់។ កាល 
ពីអតីតកាល នៅកម្ពុជាបេើបេស់សុីម៉ង់ត៍តិចតួចតេប៉ុណ្ណោះ ដោយ 
សារពេឈើមានចំនួនចេើន ហើយភាគចេើននេបេជាពលរដ្ឋធ្វើផ្ទះ 
គឺធ្វើដោយឈើ។ ឥឡូវនេះ ឈើថ្លេជាងដេក និងសុីម៉ង់ត៍ទៅទៀត 
ដូច្នេះបេជាពលរដ្ឋ តេូវធ្វើលំនៅឋានពីសុីម៉ង់ត៍ ។ ដូច្នេះការបេើ 
សុីម៉ង់ត៍ សមេប់ការសាងសង់គេប់ការដ្ឋានទាំងអស់ រាប់ទាំងផ្ទះ 
បេជាពលរដ្ឋ សាលារៀន មន្ទីរពេទេយ វត្តអារាម ដេលមុននេះ 
កសាងដោយឈើ តេឥឡូវនេះ តេូវជំនួសដោយសុីម៉ង់ត៍។ សុីម៉ង់ត៍ 
ដេលផលិតចេញពីរោងចកេនេះ តេូវបានចេកចេញជា ៣បេភេទ 
គឺសុីម៉ង់ត៍អូដ្ឋ ពណ៌ ទឹកកេូច សុីម៉ង់ត៍អូដ្ឋពណ៌បេតង និងសុីម៉ង់ត៍ 
ឥនេ្តីយ៍ពេជេ សមេប់ទីផេសារអាជីវកម្ម។ នេះគឺជាកាបោះជំហា៊ាន
ឈានទៅរកការផ្លាសប់្តរូមយូជាបេវត្តសិាសេ្ត នេវសិយ័ផលតិ សុមីង៉ត ៍
កម្ពុជា ដេលចាប់ពីឆ្នាំ២០១៨ នេះតទៅ កម្ពុជាមានសមត្ថភាព 
ផលិតសុីម៉ង់ត៍ខ្លួនឯង បានបេមាណ  ៧លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំ ដេល 
អាចផ្គត់ផ្គង់តមេូវការក្នុងសេុក និងអាចនាំចេញទៅកេបេទេស 
បាន៕

សុីម៉ង់ត៌ កា្លាយជាតមេូវការចាំបាច់នៅពេលដេលវិស័យសំណង់
កំពុងរីកចមេើនខា្លាំងនៅបេទេសកម្ពុជា



28 qñaMTI 17 elx 202 ExmIna qñaM 201828 TsSnavdþI RbCaCn

សិលែបៈ
លោ្ខននិយយ

បេវត្តិសិលែបៈលោ្ខននិយយ យើងអាច 
សន្និដ្ឋាន បានថ គឺមានកំណើតយូរលង់ណាស់
មកហើយនៅបេទេសកម្ពុជា ប៉ុន្តេទមេង់សិលេបៈ
នេះមិនសូវបានរីកចមេើនឡើយ។ រហូតមក 
ដល់អំឡុងឆ្នាំ១៩៤៩ មានសាស្តាេចារេយជនជាតិ
បារាំងមា្នាក់ ដេលបងេៀនអកេសរសិលេប៍បារាំងនៅ 
វិទេយាល័យពេះសុីសុវត្តិ កេុងភ្នំពេញ ឈ្មាះ ហ្គីប៉ូរ៉េ 
(Gui Porée) បាននាំសិសេសសម្តេងជាអន្លើនានា 
នេរឿងទាំងឡាយ ដេលគត់បានបងេៀន ឬក៏ 
នាំសិសេសតម្លើងរឿងខ្លីៗ មានពាកេយសំដីនិយយ 
ឆ្លងឆ្លើយគ្នា ដេលគួរឲេយចាប់អារម្មណ៍ ហើយពេម
ទាំងមានការដឹកនាំរឿងតេឹមតេូវផងដេរ។ រឿង 
ទាំងនោះ ចេើនតេតេូវបានជេើសរីសយកទៅ 
សម្តេងកំសាន្តក្នុងកម្ម វធិបីញ្ចបឆ់្នាំសិកេសានមិយួៗ 
ដេលមានពិធីចេករង្វាន់ដ៏អធិកអធមនោះផង
ធ្វើឲេយទសេសនិកជន សិសេសានុសិសេសមានការចាប់
អារម្មណ៍យ៉ាងខា្លាំង។

ដោយយោងទៅលើទមេង់លោ្ខានថ្មីនេះ យក
ការនិយយពាកេយសម្តីឆ្លងឆ្លើយគ្នា ជាធំទើបទសេស-
នកិជនទាងំអស ់សន្មតហិៅឈ្មាះ ទមេងស់លិេបៈ 
នេះថ លោ្ខាននិយយតាំងពីនោះរហូតមក។

សេបពេលជាមួយគ្នានោះដេរ រាជរដ្ឋាភិបាល
នេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជានាពេលនោះ ក៏បាន 
ចាប់ផ្តើមបញ្ជូន និសេសិតខ្មេរឲេយទៅរៀនមុខវិជ្ជា 
លោ្ខាន នេះនៅបេទេសបារាំង និងបេទេសដទេ 
មួយចំនួនទៀត ។ កេយមករហូតអំឡុងឆ្នាំ 
១៩៥៦ កេសួងសិកេសាធិការជាតិក៏បានបេមូល 

គរុសិសេស នេវិទេយាសា្ថានជាតិគរុកោសលេយមួយ 
ចំនួនឲេយផ្តើមហាត់មុខវិជា្ជា លោ្ខាននិយយនេះ 
ជាផ្លូវការឡើង។ លុះមកដល់ឆ្នាំ១៩៥៩ ទើប 
ផ្នេកលោ្ខានពោល នេកេសួងសិកេសាធិការជាតិគឺ 
សាលាលោ្ខានជាតិ ដេលមានទីតាំងដំបូងនៅម្តុំ 
វត្តភ្នំ បនា្ទាប់មកនៅសាលារចនារាជធានីភ្នំពេញ
បានខិតខំរួមគ្នាអភិវឌេឍផ្នេកនេះបន្ថេមទៀត
ក្នុងគោលបំណង ជំរុញឲេយលោ្ខាននិយយនេះ មាន
ការរីកចមេើនឡើងពេមគ្នាជាមួយសាលាជាតិ
ផ្នេកតូរេយតន្តេី ។

តាំងពីពេលដេលសាលាជាតិ ផ្នេកលោ្ខានបាន
បើកឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៥៩ រហូតមកដល់ពេល 
បង្កើតសាកលវិទេយាល័យភូមិន្ទវិចិតេសិលេបៈ ឆ្នាំ 
១៩៦៤ មកទល់មុនពេលដេលរបបបេល័យពូជ-
សាសន៍កាន់អំណាច យើងសង្កេតឃើញថ 
ទមេង់លោ្ខាននិយយនេះ ទាំងលោ្ខាននិយយ 
លើឆក លោ្ខាននិយយតាមវិទេយុ និងលោ្ខាននិយយ
តាមទូរទសេសន៍បានរីកចមេើនយ៉ាងខា្លាំង។ ហើយ 
ក្នុងរយៈពេលនោះ យើងមានអ្នកនិពន្ធ និងអ្នក 
ដឹកនាំរឿងយ៉ាងចំណានៗដូចជា លោក ហង់ 
ធុនហាក,់ លោក ព យូឡេង, លោក អ៊ំ ឈឺន, 
លោក មាស គក, លោក ឆេង ផុន, លោក ហង់ ជួន, 
លោក នួន កន, លោក លី គឹមអួង, លោក ហួត 
គឹមលាង, លោក ហុីង ប៊ុនថុ, លោក ប៉ុល 
សំអឿន, លោក ផឹក សំផេង, អ្នកសេី អ៊ូ ចាន់ថន 
ជាដើម ពេមទាំងបានបណ្តុះបណា្តាលអ្នកនិពន្ធ 
អ្នកដឹកនាំ រឿងលោ្ខានជំនាន់កេយជាចេើនរូប

ទៀតផង ដេលអ្នកទាំងនោះអាចនិពន្ធលោ្ខាន 
និយយ សមេប់សម្តេងលើឆក សម្តេងតាម 
ទូរទសេសន៍ និងសម្តេងតាមវិទេយុ ។ 

ក្នុងដំណាក់កាលរីកចមេើនរបស់ទមេង់លោ្ខាន
និយយនៅបេទេសកម្ពុជា អ្នកនិពន្ធ និងអ្នកដឹក
នាំរឿងបានតម្លើងសា្នាដេជាចេើនរឿងដេលមាន
ដូចជា ៖

- រឿងដើមធ្លករកេសាជាតិ, រឿងចិញ្ចៀនបញ្ចាំ 
ចិត្ត, លេបិចស្នេហាសេុកសេ, ថៅកេចិត្តចោរ, 
ពុទ្ធបេវត្តិ, វងេសតេកូលកមេសត់, ពុទ្ធិសេនកងេី, 
ពេះវេសេសន្តរ, កូឡាបប៉េលិន, សុវណ្ណសាម, 
លោហិតតេមួយ, បេង្គសិលាកញ្ញាអង្គរ, រឿង 
ស្ទឹងកំចាយមាស, រឿងថ្មរាំ, ពេះគោពេះកេវ, 
សោភ័ណរាតេី, កូនអ្នកណា?, សព្ទសិទ្ធ, ផ្កា 
សេពោន, រៀមចេបងយើង ។ល។

ជាមួយនោះ ក៏បានធ្វើកម្មវិធីចេញសម្តេងជូន
សិសេសានុសិសេស និងសាធារណជនជាទូទៅតាម
បណា្តារខេត្តកេុង សេុក ទូទាំងបេទេសយ៉ាងទៀត
ទាត់រៀងរាល់ឆ្នាំ ។

មិនតេឹមតេរឿងខ្មេរ ដេលជាជាតិរបស់ខ្លួន 
ប៉ុណ្ណោះទេ កេុមសិលេបករសិលេបការិនី លោ្ខាន         
និយយរបស់ខ្មេរ ក៏មានសមត្ថភាពគេប់គេន់ ក្នុង 
ការដំឡើង និងសម្តេងរឿងបរទេសរបស់អ្នក 
និពន្ធធំៗ និងលីេបលេបាញក្នុងពិភពលោកដូចជា 
លោក សេក ស៉េបៀរ (Shak Speove) លោក ម៉ូ 
លីយ៉េរ (Moliére) និងអ្នកនិពន្ធបរទេសដទេ
ទៀតចេើនផងដេរ ។ ជាក់ស្តេងកេុមនេះបាន 
សម្តេងរឿងដូចជា ៖ 

- រឿង បាល័យទីយ (Shake Spease), ជន 
កណំាញក់េតមេ (Moliere), រ៉មូ៉េអ ូសូលយី៉េត 
(Shake Spease), ហេសកដង់ដំង (Moliere), 
រឿងសបុនិ្តនមិ្មតិ នាវសេសន្តរដវូ (Shake Spease), 
អ្នកសេីដេលមានកូនឆ្កេ និងរឿងស្គរធំជាដើម ។

ប៉ុន្តេរឿងដេលគួរឲេយសោកសា្តាយជាពន់ពេក
នោះគឺ ទមេង់លោ្ខាននិយយ ក៏ដូចសិលេបៈខ្មេរ 
ដទេទៀត តេូវបានរបបបេល័យពូជសាសន៍រំលាយ
ខ្ទេច ពេមទាំងសមា្លាប់អ្នកនិពន្ធ អ្នកដឹកនាំរឿង 
លោ្ខាន ទាំងសេ្តីបុរសសា្លាប់អស់ស្ទើរគ្មានសល់។

កេយឆ្នាំ១៩៧៩ បនា្ទាប់ពីរបបបេល័យពូជ
សាសន៍ដួលរលំទៅ សិលេបករផ្នេកនេះ ភាគតិច 
បំផុត ដេលបានមានវាសនាឆ្លងរួចពីការកាប់ 
សមា្លាប់នោះ ក៏បាននាំគ្នាបេឹងបេងកសាងទមេង់
លោ្ខាននេះឲេយមានជីវិតរស់ឡើងវិញ ៕

«ដកស្រង់ឯកសារដើម»
តន្ត្រីរបាំ និងល្ខោនខ្ម្ររ

ឯកសារដកសែង់ៈ  ពែជែ ទុំកែវិល
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ការចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត
និងបញ្ជីប្ក្ខជនឈរឈ្មោះសម្ប់ការបោះឆ្នោត

ជ្ើសតាំងតំណាងរាស្្ត 

១. សិទ្ធិឈរឈ្មោះជាបែក្ខជន
ប្រជាពលរដ្ឋខ្ម្ររដ្រលមានសិទ្ធិ និងមានបំណងឈរឈ្មោះជាប្រក្ខជនបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាតំណាងរាស្រ្ត ត្រូវបំព្រញលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រម ៖
- មានសញ្ជាតិខ្ម្ររពីកំណើត
- មានអាយុ ២៥ឆ្នោំឡើង គិតដល់ថ្ង្របោះឆ្នោត (មុនថ្ង្រទី ២៩/៧/១៩៩៣)
- មានសិទ្ធិបោះឆ្នោត និងមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត
- មានទីលំនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- មានការត្រងតាំងពីគណបក្រសនយោបាយ ដ្រលបានចុះបញ្ជីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ ។ 
២. ជនគ្មោនសិទ្ធិឈរឈ្មោះជាបែក្ខជន
គ្មោនសិទ្ធិឈរឈ្មោះជាប្រក្ខជនបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត ៖
- មន្ត្រីរាជការសុីវិល មន្ត្រីតុលាការ កងកមា្លាំងនគរបាលជាតិ កងយោធពលខ្រមរភូមិន្ទក្នុងមុខតំណ្រង និងបុព្វជិតសាសនា ឬ
- ជនដ្រលត្រូវតុលាការផ្តនា្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគរពីបទឧក្រិដ្ឋ ឬបទមជ្រឈិមហើយដ្រលមិនទាន់មាននីតិ  សម្របទាឡើងវិញ ឬ
- ជនដ្រលត្រូវបានផ្តនា្ទាទោសដកសិទ្ធិបោះឆ្នោត ឬដកសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្រយគ្របោះឆ្នោត
- ជនវិកលចរិក ឬជនស្ថិតនៅក្រមអាណាព្រយាបាល ដ្រលមានលិខិតបញ្ជាក់ពីក្រសួងមានសមត្ថកិច្ច ឬ
- ជនដ្រលត្រូវដកហូតជាបណ្តោះអាសន្ន នូវសិទ្ធិបោះឆ្នោត ឬជនដ្រលត្រូវបានលុបឈ្មោះពីបញ្ជីបោះឆ្នោត ដោយគណៈកមា្មោធិការជាតិរៀបចំការ

បោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) ឬ
- សមាជិកគណៈកមា្មោធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) និងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតគ្រប់លំដាប់ថ្នោក់ ឬ
- សមាជិកន្រឧត្តមក្រុមប្រឹក្រសាន្រអង្គចៅក្រម
- សមាជិកក្រុមប្រឹក្រសាធម្មនុញ្ញ ។
៣. មន្ត្រីរាជការសុីវិល មន្ត្រីតុលាការ កងកមា្លាំងនគរបាលជាតិ កងយោធពលខ្រមរភូមិន្ទ សមាជិកក្រុមប្រឹក្រសា ធម្មនុញ្ញ សមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្រសា

ន្រអង្គចៅក្រម និងបុព្វជិតសាសនា ដ្រលមានបំណងឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ ត្រូវដាក់ពាក្រយសុំច្របាប់ឈប់ពិស្រស ឬលាចាកសិកា្ខាបទ
រហូតដល់ថ្ង្រប្រកាសលទ្ធផលន្រការបោះឆ្នោតជាសា្ថាពរយ៉ាងតិច ៧ថ្ង្រ មុនថ្ង្របើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត ។

៤. គណបក្រសនយោបាយ ដ្រលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌ ដូចមានច្រងក្នុងច្របាប់ស្តីពីគណបក្រសនយោបាយ មានសិទ្ធិចុះបញ្ជីគណបក្រស 
នយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ ។ សម្រប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី ៦ ឆ្នោំ ២០១៨ ការចុះបញ្ជីគណបក្រស
នយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត និងបញ្ជីប្រក្ខជននៅ គ.ជ.ប មានរយៈព្រល ១៥ថ្ង្រ រៀងរាល់ថ្ង្រ ដ្រលចាប់ផ្តើមពីថ្ង្រទី ៣០ ខ្រម្រសា ដល់ថ្ង្រទី ១៤ ខ្រឧសភា 
ឆ្នោំ ២០១៨ ។

៥. ដើម្របីចុះបញ្ជីគណបក្រសនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រជាផ្លូវការ គណបក្រសនយោបាយ ត្រូវធ្វើពាក្រយសុំចុះបញ្ជី   
គណបក្រសនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមទម្រង់ប្របបទ គ.ជ.ប ល្រខ ១០០៨ មកគណៈកមា្មោធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ។ ពាក្រយសុំចុះ 
បញ្ជីត្រូវធ្វើជា ២ច្របាប់ ចុះហត្ថល្រខាដោយប្រធានគណបក្រសនយោបាយ ឬតំណាងដ្រលបានទទួលការផ្ទ្ររសិទ្ធិជាលាយលក្ខណ៍អក្រសរពីប្រធានគណបក្រស 
នយោបាយដោយត្រូវភា្ជាប់មកជាមួយនូវ ៖

- ស្រចក្តីចម្លងលិខិតបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីគណបក្រសនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទ្រ ១ច្របាប់ ។
- ឈ្មោះគណបក្រសនយោបាយជាអក្រសរព្រញជាអក្រសរកាត់ និងសញ្ញាសមា្គាល់គណបក្រសនយោបាយ ។
- អសយដា្ឋានន្រទីសា្នោក់ការកណា្តោលរបស់គណបក្រសនយោបាយ
- បញ្ជីប្រក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតសរុបទូទាំងប្រទ្រស ។ បញ្ជីន្រះត្រូវមានប្រក្ខជនព្រញសិទ្ធិ ចំនួនយ៉ាងតិច ១/៣ ន្រចំនួនអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភា 

និងប្រក្ខជនបម្រុងមានចំនួនស្មើគ្នោនឹប្រក្ខជនព្រញសិទ្ធិ ។
- ឈ្មោះមណ្ឌលដ្រលគណបក្រសនយោបាយ មានបំណងទៅឈរ និងបញ្ជីប្រក្ខជនឈរឈ្មោះតាមមណ្ឌល ទាំងនោះ ។ បញ្ជីប្រក្ខជនតាមមណ្ឌល

ត្រូវមានចំនួនប្រក្ខជនគ្រប់តាមចំនួនកំណត់អាសនៈ និងតាមគំរូដ្រលគណៈកមា្មោធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតផ្តល់ឲ្រយ ។
ចំពោះមណ្ឌលបោះឆ្នោត ដ្រលមានអាសនៈ ១ ឬ ២ ត្រូវមានប្រក្ខជនបម្រុងយ៉ាងតិច ៣រូប ។
- ស្រចក្តីប្រកាសអំពីគណនីធនាគរ ដ្រលគណបក្រសនយោបាយបានទុកប្រក់ចំណូលផ្រស្រងៗ រួមមាន ទាំងវិភាគទាន ដ្រលបានមកពីប្រភព 

ស្វៃងយល់អំពី
ចៃបាប់បោះឆ្នោត

626

(ដកស្រង់ច្របាប់បទបញ្ជា នីតិវិធីសម្រប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ)
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ណាក៏ដោយ នៅធនាគរក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដ្រលមានការទទួលសា្គាល់ ពីធនាគរជាតិន្រកម្ពុជា ។
- លក្ខន្តិកៈគណបក្រសនយោបាយ និងឯកសារផ្រស្រងៗដ្រលបញ្ជាក់ពីការបង្កើតគណបក្រសនយោបាយ ។
- ស្រចក្តីប្រកាសរបស់គណបក្រសសន្រយាថ ចូលរួមបោះឆ្នោត និងទទួលយកលទ្ធផលន្រការបោះឆ្នោត ដ្រលប្រព្រឹត្តទៅដោយស្ររី ត្រឹមត្រូវ 

និងយុត្តិធម៌ និងចូលរួមអនុវត្តច្របាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ ក្រមសីលធម៌ និងច្របាប់ស្តីពីគណបក្រសនយោបាយ ។
- បញ្ជីរាយនាមគណៈកមា្មោធិការនាយក ឬគណៈកមា្មោធិការអចិន្ត្រយ៍ ឬអង្គការសមមូលរបស់គណបក្រសនយោបាយ ។
- បង្កាន់ដ្របង់ប្រក់តម្កល់ ចំនួន ១៥.០០០.០០០រៀល ដ្រលច្រញដោយរតនាគរជាតិ ។ ប្រក់តម្កល់ន្រះ ត្រូវបានបង្វិលជូនទៅសាមីគណបក្រស

នយោបាយវិញ ក្នុងករណីដ្រលគណបក្រសនយោបាយនោះ បានទទួលសន្លឹកឆ្នោតយ៉ាងតិច ៣% ន្រចំនួនសន្លឹកឆ្នោតបានការ ឬបានអាសនៈ ១ក្នុងរដ្ឋសភា ។
ក្នុងករណីដ្រលរដ្ឋសភាត្រូវបានរំលាយមុនផុតអាណត្តិ ការចុះឈ្មោះគណបក្រសនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត ត្រូវប្រព្រឹត្តទៅរយៈព្រល ១០ថ្ង្រ 

គិតពីថ្ង្រប្រកាសរំលាយរដ្ឋសភា ។
៦. បញ្ជីបែក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នាតតាមមណ្ឌលតែូវ ៖
- ចុះឈ្មោះតាមលំដាប់អាទិភាពពីខ្ពស់មកទាប តាមការកំណត់របស់គណបក្រសនយោបាយ
- មានស្រចក្តីបញ្ជាក់អំពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ដោយអាជា្ញាធរឃុំ សង្កាត់ ដ្រលសាមីខ្លួនប្រក្ខជននោះ បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
- ភា្ជាប់ស្រចក្តីប្រកាសរបស់ប្រក្ខជនយល់ព្រមទទួលការត្រងតាំងជាប្រក្ខជនតាមមណ្ឌលរបស់គណបក្រស នយោបាយ ។
ប្រក្ខជនមា្នោក់ៗត្រូវមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីប្រក្ខជនឈរឈ្មោះសម្រប់មណ្ឌលត្រមួយគត់ ។
ប្រក្ខជនដ្រលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីប្រក្ខជនឈរឈ្មោះលើសពីមួយមណ្ឌល ត្រូវបានប្រកាសថបាត់សិទ្ធិឈរឈ្មោះជាប្រក្ខជន ដោយគណៈកមា្មោ-

ធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ទោះជាសាមីខ្លួនទៅឈរឈ្មោះជាប្រក្ខជនក្នុងគណបក្រសនយោបាយណាផ្រស្រងទៀតក៏ដោយ ។
៧. គណៈកមា្មោធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) ត្រូវពិនិត្រយសម្រចលើពាក្រយសុំចុះបញ្ជីគណបក្រសនយោបាយ ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត 

ក្នុងរយៈព្រលយ៉ាង យូរ ៧ថ្ង្រ បនា្ទាប់ពីថ្ង្រទទួលពាក្រយសុំ ។ ក្នុងករណីយល់ព្រម គ.ជ.ប ត្រូវច្រញលិខិតបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីគណបក្រសនយោបាយឈរឈ្មោះ
បោះឆ្នោតជូនសាមីគណបក្រសនយោបាយ ។ ក្នុងករណីសំណុំលិខិតរបស់គណបក្រសណាមួយ ពុំបានបំព្រញត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌន្រច្របាប់បោះឆ្នោត គ.ជ.ប 
ត្រូវជូនដំណឹងទៅសាមីគណបក្រសនយោបាយនោះវិញ ដើម្របីបំព្រញបន្ថ្រម ឬក្រតម្រូវក្នុងរយៈព្រល ៥ថ្ង្រ បនា្ទាប់ពីទទួលលិខិតជូនដំណឹង ។ បើផុត 
រយៈព្រលន្រះ គ.ជ.ប បានចាត់ទុកថសាមីគណបក្រសនយោបាយ បានបោះបង់ការសុំចុះបញ្ជីគណបក្រសនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត ។

ប្រសិនបើប្រក្ខភាព ឬបញ្ជីរាយនាមប្រក្ខជនណាត្រូវបានបដិស្រធតាមបទប្របញ្ញតិន្រច្របាប់បោះឆ្នោត គណៈ   កមា្មោធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត 
ត្រូវបំព្រញប្របបទន្រការបដិស្រធប្រក្ខភាព ឬបញ្ជីរាយនាមប្រក្ខជន ដោយបញ្ជាក់ពីមូលហ្រតុ រួចផ្តល់ស្រចក្តីចម្លងន្រស្រចក្តីបដិស្រធ ១ច្របាប់ ទៅឲ្រយ 
សាមីខ្លួន និងសាមីគណបក្រសនយោបាយ និងប្រប់ ថ គត់អាចប្តឹងតវ៉ាជាលាយលក្ខណ៍អក្រសរទៅក្រុមប្រឹក្រសាធម្មនុញ្ញ ក្នុងរយៈព្រល ៥ថ្ង្រយ៉ាងយូរ បនា្ទាប់ពី
ថ្ង្រទទួលលិខិតជូនដំណឹងបដិស្រធ ។ ក្រុមប្រឹក្រសាធម្មនុញ្ញត្រូវពិនិត្រយ និងសម្រចលើបណ្តឹងតវ៉ាក្នុងរយៈព្រល ១០ថ្ង្រយ៉ាងយូរ បនា្ទាប់ពីបាន ទទួលពាក្រយ 
បណ្តឹង ។ ប្រសិនបើក្រុមប្រឹក្រសាធម្មនុញ្ញយល់ព្រមលើបណ្តឹងតវ៉ា ក្រុមប្រឹក្រសាធម្មនុញ្ញត្រូវច្រញ ស្រចក្តីយល់ព្រម និងជូនដំណឹងទៅគណបក្រសនយោបាយ 
ឬតំណាង ហើយបង្គាប់ឲ្រយគណៈកមា្មោធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ចុះឈ្មោះសាមីគណបក្រសនយោបាយ ទៅក្នុងបញ្ជីគណបក្រសនយោបាយឈរឈ្មោះបោះ
ឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តជាបនា្ទាន់ ។ បនា្ទាប់ពីទទួលស្រចក្តីសម្រចពីក្រុមប្រឹក្រសាធម្មនុញ្ញ គណៈកមា្មោធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ត្រូវច្រញលិខិត 
បញ្ជាក់ អំពីការចុះបញ្ជីគណបក្រសនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជូនសាមីគណបក្រសនយោបាយ ។ ប្រសិនបើក្រុមប្រឹក្រសាធម្មនុញ្ញ សម្រចបដិស្រធ 
បណ្តឹងតវ៉ា ស្រចក្តីសម្រចន្រះគឺជាស្រចក្តីចុងក្រយបិទផ្លូវតវ៉ា និងត្រូវផ្តល់ស្រចក្តីសម្រចន្រះ ១ច្របាប់ ជូនទៅសាមីគណបក្រសនយោបាយ ឬតំណាង និង 
១ច្របាប់ទៀត ទៅគណៈកមា្មោធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ។ សវនាការរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាធម្មនុញ្ញដ្រលវិនិច្ឆ័យទៅលើបណ្តឹងតវ៉ាត្រូវធ្វើជាចំហ ។

៨. បនា្ទាប់ពីបានបញ្រឈប់ការចុះបញ្ជីគណបក្រសនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត ឬ/និងក្រយព្រលដ្រលបណ្តឹង តវ៉ា ត្រូវបានដោះស្រយជាសា្ថាពរ 
គណៈកមា្មោធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ត្រូវបិទផ្រសាយបញ្ជីរាយនាមគណបក្រស នយោបាយទាំងអស់ ដ្រលបានចុះបញ្ជីគណបក្រសនយោបាយឈរឈ្មោះ
បោះឆ្នោត និងបញ្ជីប្រក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមរាជធានី ខ្រត្ត របស់គណបក្រសនយោបាយទាំងន្រះ ទៅតាមការកំណត់ក្នុងបទបញ្ជានីតិវិធី ។

៩. ដើម្របីកំណត់លំដាប់ល្រខរៀងឈ្មោះគណបក្រសនយោបាយនៅលើសន្លឹកឆ្នោត គ.ជ.ប ត្រូវរៀបចំពិធីចាប់ឆ្នោតមួយជាសាធារណៈ ដោយត្រូវ
អញ្ជើញគ្រប់គណបក្រសនយោបាយដ្រលបានចុះបញ្ជីគណបក្រសនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីប្រក្ខជនឈរឈ្មោះចូលរួម ។ ការចាប់ឆ្នោតត្រូវធ្វើ
ឡើងដោយព្រះសង្រឃ ឬឥស្រសរជន ចូលនិវត្តន៍ ឬចាស់ព្រឹទា្ធាចារ្រយដ្រលមានជំហអព្រយាក្រឹត និងដ្រលអាចទទួលយកបានពីគ្រប់គណបក្រសនយោបាយ ។

១០. បញ្ជីប្រក្ខជនផ្លូវការ ឈ្មោះ និងលំដាប់ឈ្មោះប្រក្ខជននៅក្នុងបញ្ជីមិនអាចក្រប្របានឡើយ ។
គណបក្រសនយោបាយ និងប្រក្ខជននៅក្នុងបញ្ជីប្រក្ខជនន្រគណបក្រសនយោបាយនិមួយៗ ដ្រលបានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការ ត្រូវគោរពតាមច្របាប់បោះឆ្នោត

ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ និងបទបញ្ជានីតិវិធីសម្រប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង តំណាងរាស្ត្រ ។
១១. សិទ្ធិប្តូរការិយល័យបោះឆ្នោត ៖ យោងមាត្រ ៤៧ ន្រច្របាប់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ (ច.ប.តរ) “ប្រក្ខជនដ្រលឈរឈ្មោះ 

បោះឆ្នោត សហព័ទ្ធនិងកូនអាចទៅបោះឆ្នោតនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតដ្រលខ្លួនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតបាន” ។ នៅព្រល គ.ជ.ប បានអនុម័តយល់ព្រមចុះ         
បញ្ជីគណបក្រសនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត និងបញ្ជីប្រក្ខជនឈរឈ្មោះរួចហើយ ប្រក្ខជនដ្រលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជី ព្រមទាំងសហព័ទ្ធ ឬ/និងកូន 
របស់ខ្លួន ដ្រលមានឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងមណ្ឌលផ្រស្រងពីមណ្ឌលដ្រលខ្លួនឈរឈ្មោះ អាចស្នើសុំមក គ.ជ.ប ឲ្រយផ្ទ្ររឈ្មោះរបស់ខ្លួន ព្រមទាំងសហព័ទ្ធ ឬ/និង 
កូនក្នុងករណីមានការយល់ព្រមពីសហព័ទ្ធ ឬ/និងកូនរបស់ខ្លួន ទៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតន្រការិយល័យបោះឆ្នោត ណាមួយក្នុងមណ្ឌលដ្រលខ្លួនឈរ ឈ្មោះ ។
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                                 ១.យើងខ្ញុំទាំងឡាយ
លំអុតឱនកាយ             ផ្ចង់ចិត្តសចា្ចា                សូមគុណតេរ័ត្ន 
ញុំាងក្តីបេថ្នា               គេប់គ្នានេះណា             សមេចបំណង ។
                                 ២.មួយសូមសចា្ចា
កើតជាតិណាៗ            កុំឃា្លាតឡើយហោង             ពីក្នុងបេទេស 
សមគួរកន្លង                តេរតន៍ចមេបង                     ដឹកនាំដ៏ល្អ ។
                               ៣. ពីរសូមបេថ្នា
មាតាបិតា                    សបេបុរសបវរ                     ខន្តីសនោ្តាស 
សង្គេះសោ្មាះសរ         ពេហ្មវិហារធម៌                     ខ្ពង់ខ្ពស់ថ្លាថ្លេ ។
                               ៤.បីមានភរិយ
សា្វាមីចិត្តជា                 គួរគប់និសេស័យ             ចិត្តស្ម័គេសោ្មាះតេង់ 
យល់អធេយាសេ័យ          ស្នេហ៍អចិន្តេយ៍             លុះកេស័យសង្ខារ ។
                               ៥.បួនកូនបេុស សេី
តិចក្តីចេើនក្តី                សបេបុរសជេះថ្លា                   កបគន្លងធម៌ 
កតញ្ញុតា                     មាតាបិតា              ងយទូនា្មានបាន ។
                                 ៦.បេំមានញតិមិត្ត
ល្អសោ្មាះតេង់ពិត          គឺមិត្តកលេយាណ                 ស្ម័គេជួយសង្គេះ 
ឥតរឱសឋាន              កេមានប៉ុនា្មាន                     រាប់អានឥតហ្មង ។
                                 ៧.បេំមួយសុខភាព
ល្អគឺជាលាភ                ធំកេកន្លង              សម្ផសេសសមសួន
មាំមួនឥតឆ្គង              ឈ្នះអស់រោគផង                  ឆ្លងផុតគេះថ្នាក់ ។
                               ៨.បេំពីរបញ្ញា
មះមុតភ្លឺថ្លា                បេហារមហៈ             កាយវាចាចិត្ត
សុកេឹតសច្ចៈ                បំបាត់ហិងេសៈ                     រកេសាខន្តី ។
                               ៩.កុសលសីលទាន
ពេះធម៌ជាយន            មានជោគសិរី                     ជីវិតរុងរឿង
មង្គលសួស្តី                  ឆ្លងផុតភពបី                     បានរំលត់ទុក្ខ ៕

      ដោយលោក. នឹម ណាំ

      មួយហ្នឹងហើយ 
អ្នកគេូសួរ តែម ដេលជា 

សិសេស ជើងល្អ៖
- នេ... ប្អូន តេម ស្អេកនេះ 

ដល់ពេលបេឡងហើយ។ ម៉េច 
ដេរបេឡងលើកនេះ ប្អូនចេបាស់ 
ក្នុងចិត្តទេ?

- បាទ.... បេឡងលើកនេះ ខ្ញុំចេបាស់ណាស់អ្នកគេូ !
- អេហ៍.... ចេះតេនិយយកមា្លាចិត្តខ្លួនឯងទេដឹង ?
- ម៉េចអ្នកគេូមានបេសាសន៍អញ្ចឹង ?
- ពេះរៀនរាល់ថ្ងេ ប្អូនឯងមិនដេលបានពិន្ទុលើសពីមួយផង 

តើចេបាស់ក្នុងចិត្តយ៉ាងម៉េចទៅ ។
- បាទ...គឺខ្ញុំចេបាស់ក្នុងចិត្តថ បេកដជាបានពិន្ទុ ១ ហ្នឹង 

ទៀតហើយ ។
                          ត្រឡប់ចូលផ្ទះ
ពេឹងមួយ នាយ សុីស បានទៅផ្ទះ លោកមេធាវី សែត ដើមេបី

ពឹងពាក់ជួយខ្លួនក្នុងការសុំលេងលះ បេពន្ធ ។
លោក សែត សួរ៖
- តើមូលហេតុអ្វី ដេលនាំឲេយលោកលេងលះបេពន្ធ ?
-  បាទ... មកពខី្ញុទំេលំេងរចួ ។ បេពន្ធខ្ញុមំានទមា្លាបម់យួខសុគេ 

គឺភ្លឺឡើង ទើបចាប់ផ្តើមឡើងគេ ដេក ។ ថ្ងេណាក៏អ៊ីចឹងៗ 
តើឲេយខ្ញុំទេំយ៉ាងម៉េចទៅ ?

- ចុះពេលយប់នាងរវល់ធ្វើអ្វី បានជាមិនដេក ?
- គឺរវល់អង្គុយចាំខ្ញុំតេឡប់ចូលផ្ទះហ្នឹងណា៎ ។
                   អត់មានស្អីទាំងអស់
ពេលលោក ឡត តេឡប់ពីធ្វើការវិញ ឃើញបេដប់បេដរ 

ក្មេងលេង និងសំរាមរាយបា៉ាយពេញផ្ទះ ដើរចូលក្នុងផ្ទះ ស្ទើរ 
ពុំបានក៏សួរបេពន្ធៈ

- មានរឿងអីកើតឡើង បានជាក្នុងផ្ទះនេះរញ៉េរញ៉េ អ៊ីចឹង?
- ចាស៎... អត់មានស្អីទាំងអស់ ហើយខ្ញុំក៏អត់បានធ្វើអី្វដេរ 

បងឯងចូលចិត្តបនោ្ទាសថ ខ្ញុំមួយថ្ងេៗ មិនដឹងជាធ្វើស្អីខ្លះ។ 
មើលឲេយចេបាស់ទៅ នេះហើយលទ្ធផលដេលខ្ញុំមិនធ្វើអ្វីទាំងអស់
នោះ ។

                             សងសឹក
ឧកេិដ្ឋជនគេះថ្នាក់មា្នាក់មានកាំភ្លើងក្នុងដេ កំពុងសម្ងំក្នុង 

ផ្ទះសំណាក់មួយ។ នគរបាលបីរូបតេូវបានបញ្ជូនជាបនា្ទាន់ដើមេបី
ចាប់វា។ ពេលទៅដល់ផ្ទះសំណាក់ពួកគេនៅឈរសា្ទាក់ស្ទើរពី 
ខាងមុខ អត់ហា៊ានបេថុយចូលទៅទេ។ មួយសន្ទុះនគរបាលមា្នាក់
តឿននគរបាលមា្នាក់ទៀតៈ

- ទៅ...សមេុកចូលទៅបនា្ទាប់មក យើងនឹងសនេយា សងសឹកឲេយ 
ឯង ៕

                           ប្រពន្ធខ្ញុំ
ពាក់កណា្តាលអាធ្រាតេទៅហើយ នាយ មា៉ប់ សេវឹងជោក ដើររេ 

ពេញផ្លូវ ។ នគរបាលលេបាតតាមផ្លូវសា្ទាក់សួរៈ
- ហ្នេ៎...លោកដើរទៅណា ថ្មើរហ្នឹង ?
- អ្ហេស...លោក សេហ្វ សុំទោស ខ្ញុំទៅសា្តាប់ទេសនា...បាទ!
- លោកណា ទេសនា ពេលពាក់កណា្តាលអា្រធាតេអញ្ចឹង ?
- បាទ... គឺបេពន្ធខ្ញុំ ! ។



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

É>] G‘uk saravuF RbFanKN³kmµaFikarKNbkSGaCJaFrsvnkmµCati >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

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

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

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

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

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

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

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

É>] ehg sYr GKÁnayknaykrdæ)al nighirBaØvtßúénRksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

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

KN³kmµaFikarKNbkSextþ)at;dMbg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

KN³kmµaFikarKNbkSextþesomrab >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

KN³kmµaFikarKNbkSextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar

KN³kmµaFikarKNbkSRksYgkic©karnarI  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar

KN³kmµaFikarKNbkSextþbnÞaymanC½y  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar

KN³kmµaFikarKNbkSextþkMBt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar

KN³kmµaFikarKNbkSRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 ̀

É>] lwm Kaneha RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 ̀

É>] m:m b‘unehg RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar

É>] fa y:av GnuRbFanKN³kmµaFikarKNbkSFnaKarCatiénkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 213>470`

É>] CU yinsIum rdæelxaFikarRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar

É>] ):av hmpan rdæelxaFikarRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar

É>] em:A b‘unNarin smaCikKN³kmµaFikarkNþalKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`

É>] sU CughYr smaCikRkumRbwkSaextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar

É>] cay bUrin GñktMNagraRsþmNÐlkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar

É>] sYs y:ar:a GñktMNagraRsþmNÐlRBHvihar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar

É>] nr³ rtn³vDÆena rdæelxaFikarRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 ̀

É>] XYn r:anIn rdæelxaFikarRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar

É>]> esþIg suxum GnurdæelxaFikarRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`

elakCMTav mifuna PUfg GPi)alénKN³GPi)alextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

elak Kwm b:uNÑa smaCikKN³Gcié®nþy_énKN³kmµaFikarKNbkSextþesomrabRbFansaxaKNbkSmnÞIrsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>> 100>000`

elak hU darINa RbFankaril½yrdæ)al énFnaKarCati >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`

É>]> ]kj:a  sn kusl GnuRbFanKNbkSRsukkMBg;sila >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 duløar

Gñk]btßmÖ TsSnavdþI RbCaCn elx 202
1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

19-

20-

21-

22-

23-

24-

25-

26-

27-

28-

29-

30-

31-

32-

33-

34-

35-

36-

37-

38-

39-

40-

41-

42-

43-

44-

45-

46-

47-

48-

49-

50-

51-

52-

53-

54-

55-

56-

57-

58-



Gñk]btßmÖ TsSnavdþI RbCaCn elx 202
59-

60-

61-

62-

63-

64-

65-

66-

67-

68-

69-

70-

71-

72-

73-

74-

75-

76-

77-

78-

79-

80-

81-

82-

83-

84-

85-

86-

87-

88-

89-

90-

91-

92-

93-

94-

95-

96-

97-

98-

99-

100-

101-

102-

103-

104-

105-

106-

107-

108-

109-

110-

111-

112-

113-

114-

115-

116-

É>] suwm suIfa GKÁnaykrdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 80>000`

É>] G‘un qalI smaCikRkumRbwkSaextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`

É>] Bt can;nI smaCikRkumkargarcuHCYyextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`

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

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

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

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

]kj:a eTB visidæ GnuRbFanKN³kmµaFikarRtYtBinitü énKN³kmµaFikarKNbkSextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`

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

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

É>] efa eCdæa rdæelxaFikarRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000 `

KN³kmµaFikarKNbkSRbCaCnkm<úCaRbcaMKN³kmµaFikarsRmbsRmYlExµrkm<úCaeRkam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`

elak lI sarI GPi)alrg extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  40>000`

elak Kwm suvNÑ RbFanmnÞIrsaFarNkar extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`

É>] siun vuT§I smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`

É>] saMg sav:at smaCikRkumRbwkSaextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`

elak em:A suxlIm GnuRbFanmCÄmNÐlCatiRsavRCavevC¢saRsþbUraNRksYgsuxaPi)al smaCikRkumkargarcuHxNÐEsnsux PñMeBj  >>>>>>  30>000`

elak can; sIuNat smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`

elak XU eBA GPi)alRsuksVayeck>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`

kBaØa Ekv suCata GnuRbFanelxaFikardæanGmKN³kmµkarTI 4 énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`

elak lwm efg smaCikRkumkargarcuHextþkNþal>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`

elak Qa b‘unriT§ smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`

elak em:A hak; smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`

elak lwm vIrkS smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`

elak eXøak sMGag smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`

elak mIu vuF§a mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`

elak G‘ut sMGan GKÁarFikarrgénGFikardæanRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg;  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   20>000`

elak KYc can;Titü GaCIvkr extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`

É>] esg sumunI smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkSRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

É>] b:uj sc©³ GKÁnaykkic©karbec©keTsénRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak gYn eBRC RbFannaykdæanTwks¥at RksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak CYn vNÑriT§ smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak m:m Rbus RbFannaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusSénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak esA smösS GnuRbFannaykdæanhirBaØvtßúénRksYgénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak ):av muyfug GnuRbFanKN³kmµaFikarsaxabkSmCÄmNÐlpþl;QaménmnÞIreBTüRBHGgÁDYg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak Qun b‘uneQOn smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak efg b‘unetg smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak sVay suKn§I smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak sux cMNan smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak esA smÖar RbFankariyal½ybNþúHbNþalénnaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusS énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>> 10>000`

elak Tit criya RbFankariyal½yKNenyünaykdæanhirBaØvtßú énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`

elak Esm sMNag GnuRbFannaykdæanFarasa®sþ ksikmµ énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`

elak sux tara smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak sU pløI smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak hYt Fan smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak TIm vudæarI smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak Nub eromNI smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`

elak sarun sm,tþi smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak sr viciRt smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`

elak TUc supløa smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak CMu ]tþra: smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak Qñag b‘uy smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak ekt can;savuF smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak CIv s‘unehg smaCikRkumkargarcuHextþ kNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak ys; Ful smaCikRkumkargarcuHRsukeBaFierog extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak Lúg cnßa smaCikRkumkargarcuHRsukeBaFierog extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak Lac PIra:t; smaCikRkumkargarcuHRsuk)aPñM extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`

elak Qag suvNÑara: mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`




