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TUlRBHbgÁMeyIg´ sUm]TiÞsbYgsYgKuNbuNüRBHrtnRt½y vtßús½kiþsiTi§nanakñúgelak eTvta
rkSaRBHmhaesVtcäRt nigRBHviBaØaNkçn§énGtItRBHmhakSRt RBHmhakSRtiyanIExµrRKb;RBHGgÁ sUm
CYyeR)aHRBM KaMBarEfrkSaRBHkruNaCaGm©as;CIvittmál;elIt,Úg CaTIskáar³d¾x<g;x<s;bMput sUmmanRBH
raCsuxPaBbribUr RBHbBaØajaNPøWføa RBHCnµayuyWnyUr edIm,IKg;Rbfab;kñúgRBHsIrIraCsm,tiþ CanimitþrUb
d¾x<g;x<s;bMputén ÉkraCü ÉkPaBCati GFibetyüCati bUrNPaBTwkdI vDÆnPaB nigvibulPaB én
RBHraCaNacRkkm<úCa nigCamøb;d¾RtCak;énRbCara®sþExµrterogeTA .
					
sUmRkabbgÁMTUlfVayedaykIþktBaØútaFm’d¾RCaleRCAbMput
									 TsSnavdIþRbCaCn
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sUmRbsiT§BrbvrmhaRbesIrCUn

RbFankitiþysKNbkSRbCaCnkm<úCa
nigCaRbFanRkumRbwkSaCatirNsirSsamKIÁGPivDÆn_matuPUmikm<úCaCaTIeKarBd¾x<g;x<s; ¡

kñúg»kasd¾mhankçtþb£kSénTivaKRmb;Cnµayu 84 QancUl 85 vsSa rbs;semþc
eyIg´sUmlM»nkayeKarBedaykIdþ gw KuNd¾RCaleRCAbMptu semþcGKÁmhaBjacRkI rdæbru sd¾]tþgú ]Á tþm
énRbCaCnkm<úCa Edl)anlHbg;Gs;kmøaMgkay kmøaMgcitþ nigbBaØajaN edIm,IrMedaHRbeTsCatinigRbCaCn
[rYcputBIrbbRbl½yBUCsasn_sahavyg;XñgbMput nigdwknaMksag karBarmatuPUmikm<úCa seRmc)an
smiT§pld¾FMeFgCaRbvtþisaRsþtaMgBIéf¶C½yCmñH 7 mkra rhUtmkdl;dMNak;kalsnþiPaB RbCaFibetyü
nigGPivDÆn_nabc©úb,nñ.
sUm]TiÞsbYgsYgKuNbuNü RBHrtnRt½y eTvtaqñaMfµI nigvtßús½kþisiT§iTaMgLaykñúgelak RBmTaMgetC³ )armI
énviBaØaNkçn§rbs;buBVvIrbursExµrRKb;CMnan; sUmtamCYyeR)aHRBM KaMBar EfrkSasemþc nigelakCMTav sUm
)anRbkbnUvBuT§BrTaMgbYnRbkar KWGayu vNÑ³ sux³ Bl³ Caerogdrab edIm,IdwknaMRbeTskm<úCa nig
KNbkSRbCaCnkm<úCa seRmc)aneCaKC½yFM²fµI²eTot .
eKarBCUnedaykþIktBaØútaFm’d¾RCaleRCAbMput
TsSnavdþIRbCaCn
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ឆ្នាំ២០១៨ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបង្ហាញ
សញ្ញាកំណើនកាន់តែរឹងមាំ

Cambodia’s 2018 Economy Shows Signs of Firmer Growth
ឈរលើមូលដ្ឋាន ដែលប្រទេសជាតិយើងកំពុងមានសុខសន្តិភាពយ៉ាង

ពេញលេញ ប្រជាជនកំពុង រស់នៅក្នុងសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្ត សម្បូរណ៍

សប្បាយ និងពោរពេញដោយសុភមង្គល និងរក្សាបាននូវភាពសុខដុម-

រមនានៃសង្គមជាតិទាំងមូល យើងទាំងអស់គ្នាក៏បាន និងកំពុងចូលរួមយ៉ាង
សស្រាក់សស្រាំក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែមានល្បឿនខ្លាំងក្លា

ទៅមុខទៀត ជាមួយនឹងការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់បំផុតក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជ-

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ។

ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ នេះ ដែលជាឆ្នាំចុងក្រោយនៃការអនុវត្តន៍កម្មវិធីនយោ-

បាយសម្រាប់រយៈពេល៥ឆ្នាំ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល នីតិកាលទី៥នៃរដ្ឋសភា

(ឆ្នាំ២០១៣-២០១៨) ដែលប្រសូតចេញពីកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណ-

បក្សប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់ការកសាង និងការពារមាតុភូមិ (ឆ្នាំ២០១៣-

២០១៨)

យើងនឹងកាន់តែពង្រឹងឲ្យបានជោគជ័យក្នុងការជំរុញកំណើន

សេដ្ឋកិច្ចឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀត ។ យើងពិតជាមានមោទនភាព

សម្រាប់រយៈពេល ៥ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបាន

តាមការគ្រោង ទុកនូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំក្នុងរង្វង់ ៧% ប្រកប

ដោយបរិយាប័ន និងសមធម៌ ។ យើងសម្រេចបាននូវបង្គោលគោចរជា
ប្រវត្តិសាស្ត្រ គឺការឆ្លងពីឋានៈប្រទេសមានចំណូលទាបទៅជាប្រទេស

មានចំណូល មធ្យមកម្រិតទាបជាផ្លូវការក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ព្រមទាំងត្រូវបាន

ចាត់ទុកថា ជា «ខ្លាសេដ្ឋកិច្ចថ្មីនៅអាស៊»ី ក្នុង ឆ្នាំ២០១៦ ។ ជាក់ស្តែង
កម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាជនកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរ

ដែលបង្ហាញឲ្យ

ឃើញតាម រយៈសូចនាករសង្គម ជាពិសេសការកើនឡើងនៃផលិតផល

សរុបក្នុងស្រុក ជាមធ្យមសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ ពី ១.០៤២ដុល្លារអាមេរិក ក្នុង

ឆ្នាំ២០១៣ ដល់ប្រមាណ ១.៤៣៥ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ និង

ឈានដល់ ១.៥៦៣ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងឆ្នាំ២០១៨នេះ ។ អត្រានៃភាព

ក្រីក្របានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងពី ៥៣,៥% ក្នុងឆ្នាំ២០០៤ មកត្រឹម ១៣,៥%

ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ និងបន្តធ្លាក់ចុះថែមទៀតនៅឆ្នាំ២០១៧ ឯគម្លាតនៃប្រាក់

ចំណូលរបស់ប្រជាជនត្រូវបានកាត់បន្ថយផងដែរ ។ រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បាន

រៀបចំបង្កើនប្រាក់ចំណូលជូនមន្ត្រីរាជការ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យ

ទទួលបានប្រាក់បៀវត្សកាន់តែខ្ពស់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ស្របតាមគោល-

ដៅជាង ១លានរៀល នៅឆ្នាំ២០១៨នេះ ។ ភាពគ្មានការងារធ្វើនៅប្រទេស

កម្ពុជាស្ថិតក្នុងអត្រា ០,៣% ឯភាពក្រីក្រតោកយ៉ាកត្រូវបានលុបបំបាត់ចោល
ទាំងស្រុងក្នុងឆ្នាំ២០១៨ ។

ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅ លំហូទុនវិនិយោគផ្ទាល់ពីក្រៅប្រទេស ដែល

បានកត់ត្រានៅក្នុងជញ្ជីងទូទាត់មានសន្ទុះកំណើនល្អក្នុងរង្វង់ពី ១៦% ទៅ

១៧% ក្នុងមួយឆ្នាំ ពោល គឺក្នុងរង្វង់ ២៥០០លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុង

ឆ្នាំ២០១៧ និងអាចឡើងដល់ប្រមាណ ៣០០០លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុង

ឆ្នាំ២០១៨ ។ អតិផរណានៅតែស្ថិតក្នុងកម្រិតទាបក្នុងខណៈដែលអត្រា
ប្តូរប្រាក់នៅបន្តមានស្ថេរភាពយ៉ាងល្អ ។ ជាមួយគ្នានេះទំហំទឹកប្រាក់នៃការ

ផ្ញើលុយរបស់ពលករពីក្រៅប្រទេសក៏កាន់តែមានទំហំធំ ពោល គឺក្នុងរង្វង់

៥៦០លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងឆ្នាំនេះ និងប្រមាណជាង ៦០០លានដុល្លារ
អាមេរិក នៅឆ្នាំក្រោយ ។ ប្រការនេះបានធ្វើឱ្យជញ្ជីងទូទាត់មានភាពវិជ្ជមាន

ក្នុងខណៈ ដែលទុនបម្រុងអន្តរជាតិអាចទ្រទ្រង់ការនាំចូលរហូតទៅដល់

That our country is in full peace, people are in peaceful, prosperous,
happy, and harmonious livelihoods, we have been vigorously
developing our nation further with the highest determination under
the leaderships of the Royal Government and the Cambodian
People’s Party.
In 2018, the last year to implement the political platform laid
down for five years by the fifth-legislative term of the National
Assembly Royal Government (2013-2018) stemming from the
political platform of the Cambodian People’s Party for the Construction
and Defense of the Motherland (2013-2018), we have embolden our
successes in furthering our economic growth. We are proud that in
the last five years the Royal Government has realized as planned
an inclusive and equitable economic growth within 7%. We have
achieved a historical milestone transferring our country from lower
income to lower-middle income country officially in 2015, and
considered a “new economic tiger in Asia” for 2016.
In real, people’s living conditions improve through social indicators, especially growing GDP of 1,042 USD per person in 2013 to
1,435 USD in 2017, and will be 1,563 USD in 2018. Poverty rate
has dropped sharply from 53.5% in 2004 to 13.5% in 2014, and
continued to drop further in 2017. People’s income gap has also
narrowed. The Royal Government has increased incomes for civil
servants and armed forces year after year in accordance with its
goal to reach one million Riel in 2018. Unemployment rate in
Cambodia has gone down to 0.3% while miserably poor poor
condition eliminated in 2018.
In the last 2017, flow of foreign direct investment recorded in a
balance of payment grew well from 16% to 17% annually, about
2,500 million USD, and it could reach roughly 3000 USD in 2018.
Inflation stays low while foreign exchange still maintains stability.
Along with this, flow of money sent in from abroad by our workers
is large, roughly 560 million USD in this year, and would reach 600
million USD next year. This has brought in a positive factor to our
balance of payment, while our foreign reserve could support a six
and a half months imports, compared to only over three months
previously. This has happened along with an improved public financial
status. Cambodian economic growth continues to secure its firmness
for a medium period to come.
It should be of note that in 2018, political factors in the country
at a time closer to the elections to take place on 29 July not only
increases confidence in political situation in the country but also
energetically further all sorts of economic activities. There have been
remarks that economic activities and growths always stayed idle at
every time the elections came. On the contrary, in 2018, every
economic activities are functioning normally, and are gaining even
stronger momentum. One can say that there is no remarkable impacts
though the elections will come in just three months from now.
In these latest months, imports and exports of all sorts continue
to grow strongly and in a volume gradually bigger than GDP. Wholesale
and retail activities continue to improve. Tourism continues to strive
well, while loans provided by private banks stay strong and firm.
Land and estate sector - a leading indicator reflecting confidence in
the economy continues to be busy with gradually increasing values
and prices. Cambodia’s relations with foreign countries and
international organizations steadily improves.
The Cambodian economy in 2018 has been expected to grow
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៦ខែកន្លះ ធៀបនឹងរយៈកាលកន្លងទៅ ដែលទុនបម្រុងអន្តរជាតិរបស់យើង

នេះ និងភារកិច្ចសំខាន់ៗជា ច្រើនដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវអនុវត្តន៍ឲ្យបាន

នេះស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់ប្រទេស

ដឹកនាំខាងនយោបាយត្រឹមត្រូវ ប្រកបដោយឆន្ទៈមោះមុត និងភាពអង់អាច

អាចទ្រទ្រង់ការនាំចូលបានត្រឹមតែប្រមាណជាង ៣ខែប៉ុណ្ណោះ ។ ទន្ទឹមនឹង
ក៏មានភាពល្អប្រសើរ

ផងដែរ ។ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅបន្តមានភាពរឹងមាំ សម្រាប់រយៈពេល

ជោគជ័យក្នុងឆ្នាំ២០១៨ និងបណ្តាឆ្នាំខាងមុខ គឺអាស្រ័យ ដោយមានការ

របស់ប្រមុខដឹក

នាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

និងគណបក្សប្រជាជន

មធ្យមទៅមុខ ។

កម្ពុជា ដែលមានសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន

នៅក្នុងប្រទេស កៀកនឹងពេលបោះឆ្នោតដែលត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ២៩

ដ៏ឆ្នើមនៃប្រជាជនកម្ពុជា ។ ជាមួយគ្នានេះក៏មានការចូលរួមគាំទ្រ

អ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ គឺក្នុងឆ្នាំ២០១៨នេះ កត្តាស្ថេរភាពនយោបាយ

ខែកក្កដា ខាងមុខនេះ មិនត្រឹមតែបានជួយបង្កើននូវជំនឿទុកចិត្តមកលើ
ស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសប៉ុណ្ណោះទេ តែថែមទាំងបានជួយជំរុញ

សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ប្រភេទ ឱ្យកាន់តែមានសន្ទុះខ្លាំងក្លាថែមទៀត ។

មានការកត់សម្គាល់ថា ក្នុងពេលកន្លងមកសកម្មភាព និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច
តែងតែមានសភាពទ្រឹងខ្លះនៅរៀងរាល់ជិតការបោះឆ្នោតចូលមកដល់ តែ

ផ្ទុយទៅវិញសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៨ នេះ នៅតែ

មានដំណើរការជាធម្មតា និងកាន់តែមានភាពរឹងមាំ ពោល គឺមិនមានផល

ជាស្នូល នៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាអគ្គមគ្គុទេសក៍
និងការធ្វើពលិកម្មពីសំណាក់ប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសក្នុងការការពារ

ឲ្យបានដាច់ខាតនូវសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ សន្តិសុខ និងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ ដើម្បីរក្សាឲ្យបានការជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ
តទៅមុខទៀត ។

ឈរលើស្មារតីនេះប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេស ដែលមានសិទ្ធ

បោះឆ្នោត ហើយដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតរួចហើយ សូម

អញ្ជើញចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា

ប៉ះពាល់អ្វីជាដុំកំភួនទេ ទោះបីនៅសល់ប្រមាណតែ៣ខែទៀតប៉ុណ្ណោះនឹង

ឆ្នាំ២០១៨ ឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នា ដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធពលរដ្ឋក្នុងឋានៈជាម្ចាស់

ចូលទំនិញគ្រប់ប្រភេទនៅតែមានការកើនឡើងខ្លាំង និងមានទំហំធំជាង

បន្តដឹកនាំប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើនខ្លាំងក្លាថែមទៀត ជា

ត្រូវដល់ការបោះឆ្នោតក្តី ។ នៅក្នុងប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះ ការនាំចេញនាំ

ទំហំនៃ ផ.ស.ស ជាលំដាប់, សកម្មភាពលក់ដូរ ទាំងលក់ដុំ និងលក់រាយ
នៅតែមានដំណើរការល្អប្រសើរ, វិស័យទេសចរណ៍ក៏នៅមានសន្ទុះល្អ ហើយ

ការផ្ដល់ឥណទានដោយធនាគារដល់វិស័យឯកជនក៏កាន់តែរឹងមាំដដែល ។

ដោយឡែកវិស័យដីធ្លី និងអចលនទ្រព្យដែលជាសូចនាករដឹកមុខ ក្នុងការ

ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីភាពជឿជាក់នៃសេដ្ឋកិច្ចក៏កាន់តែមានសកម្មភាពទិញលក់
ផុលផុសគក្រឹកគគ្រេង ហើយតម្លៃវិញក៏កាន់តែឡើងជាលំដាប់ ។ ទំនាក់ទំនង
របស់កម្ពុជាជាមួយបណ្តាប្រទេស និងអង្គការអន្តរជាតិនានានៅតែមាន
ភាពល្អប្រសើរជាលំដាប់ ។

តាមការព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០១៨ ត្រូវរំពឹងថា នឹងបន្ត

កំណើនក្នុងរង្វង់ ៧% ។ វិស័យកសិកម្មនឹងមានកំណើនក្នុងរវង្វង់ ១,៨% ។
វិស័យឧស្សាហកម្ម នឹងបន្តរក្សាកំណើនរឹងមាំក្នុងអត្រាប្រចាំឆ្នាំ ១០%
ដែលគាំទ្រដោយភាពរឹងមាំនៃវិស័យ សំណង់ និងការបន្តកំណើននៃវិស័យ

កាត់ដេរ ស្របនឹងសន្ទុះកំណើននៃវិស័យកម្មន្តសាលមិនមែនកាត់ដេរ ទាំង

សម្រាប់នាំចេញ និងបម្រើទីផ្សារក្នុងស្រុក ។ វិស័យកាត់ដេរនឹងរក្សាបាន

កំណើនក្នុងរង្វង់ ៥,០% ដោយសារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ជា
ពិសេសសេដ្ឋកិច្ចនៃបណ្តាប្រទេស ដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាមានភាព

ប្រសើរជាងការរំពឹងទុក ។ វិស័យឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀតត្រូវបានរំពឹងថា

នៅរក្សាបានកំណើនល្អដដែលក្នុងរង្វង់ ១១,៩% ដោយសារការពង្រីក

ការវិនិយោគដែលមានស្រាប់ និងការវិនិយោគថ្មីក្នុងអនុវិស័យកម្មន្តសាល

មិនមែនកាត់ដេរ ដែលជាជន្ទុលកំណើនមួយដ៏រឹងមាំ ។ វិស័យ សេវាកម្ម

ត្រូវបានព្យាករថា មានកំណើនខ្ពស់ក្នុងរង្វង់ ៧,០% ដែលក្នុងនោះវិស័យ

ទេសចរណ៍នឹងបន្តងើបឡើងក្នុងអត្រាកំណើន ៤,៥% វិស័យ លក់ដុំ-រាយ

នឹងមានកំណើនរឹងមាំក្នុងអត្រា ៧,២% ដោយសារការរំពឹងទុកនៃការបន្ត

កើនឡើងនូវការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុក ។ វិស័យអចលនទ្រព្យនឹងនៅតែមាន

កំណើនរឹងមាំក្នុងរង្វង់ ៨,៥% ដែលមាននិន្នាការស្របគ្នាទៅនឹងវិស័យ

សំណង់ដែរ ។ អតិផរណាត្រូវបានព្យាករថា នឹងបន្តស្ថិតក្នុងកម្រិតអាច

គ្រប់គ្រងបានក្នុងអត្រា ៣,៤% ។ អត្រាប្តូរប្រាក់រៀលធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ
អាមេរិកត្រូវបានរំពឹងថា នឹងមានស្ថិរភាព ពោល គឺស្ថិតក្នុងរង្វង់ ៤.០៥០

រៀល ក្នុង ១ដុល្លារអាមេរិក ។ និយាយជារួមក្នុងឆ្នាំ២០១៨នេះ សេដ្ឋកិច្ច

កម្ពុជានៅតែបង្ហាញសញ្ញាកំណើនកាន់តែរឹងមាំដដែល ។

សមិទ្ធផលដ៏ធំធេង ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបានកន្លងទៅ

ជោគវាសនារបស់ខ្លួន ហើយបោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដើម្បី
ពិសេសគឺការរក្សាឲ្យបាននូវសុខសន្តិភាព ដែលមានតម្លៃជាអាយុជីវិត
របស់ជាតិ និងប្រជាជនយើង ៕
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at 7%. Agriculture is expected to reach 1.8%. The industrial sector
will continue to maintain firm growth at a rate of 10% supported by
strong growth in construction, and continuing growth in garments
and apparels along with growth in non-garment manufacturing for
both export and local markets. The garment industry maintains growth
within 5% because world economic status, especially economies of
those countries partnering with Cambodia, has been better than
expected. Other sectors under industry expected to achieve good
growth at 11.9% thanks to expansion of existing and new investments
in non-manufacturing sub-sector, which is a strong buttress to growth.
Service sector is expected to achieve 7% growth. In which tourism
continued to rise at a 4.5% growth rate, whole and retail sales at
7.2%, thanks to expected growth of local consumptions. Estate sector will secure a firm growth within 8.5% with a tendency in parallel
to construction. Inflation has been predicted to stay at a manageable
level at 3.4%. Exchange rate of Riel to the USD has been expected
to be stable at around 4,050 Riel to one USD. As a whole, in 2018,
the Cambodian economy continues to show signs of stronger and
firmer growth.
It should be noted that achievements scored by the Royal
Government and tasks that we would have implemented successfully
in 2018, and the years to come, are possible because of the correct
political leadership, strong will and courage of the head of the
Royal Government and the Cambodian People’s Party, in which
Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen is at the center
of the party and great leader of the people of Cambodia. Along with
these, there are also supports and sacrifices from the people of
Cambodia as a whole in absolutely defending peace, political stability,
security, and public order to maintain and drive further national
development.
Based on this spirit, may every the eligible Cambodians in the
whole country who already have their names registered go to vote
to choose their members of the National Assembly on 29 July 2018
to fulfil their citizens’ rights of owning their destinies. They may vote
for the Cambodian People’s Party to continue to lead our nation to
further progress, especially to maintain peace and security, which
are the most valuables for our nation and people./.
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ពួកក្បត់ជាតិកាន់តែអស់សង្ឃឹម

ទាល់ច្រក វង្វេងវង្វាន់ ឆ្លេឆ្លា ត្រដរខ្យល់
នៅសល់ពល
េ វេលាប្រមាណ ៣ខែទៀតប៉ណ
ុ
្ណោះ ការបោះឆ្នោតជ្រស
ើ -

គឺស្របតាមច្បាប់ និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ។ នៅក្នុងមាត្រា១៥០ថ្មី (ពីរ) ជំពូក

ច្បាប់ ដោយគ្មានការពន្យាពេលណាមួយឡើយ ហើយនេះជាកិច្ចដំណើរការ

ជាអង្គការដែលមានសមត្ថកិច្ចរៀបចំចាត់ចែង និងគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោត

តាំងតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់ នីតិកាលទី៦ នឹងប្រព្រឹត្តិទៅតាមការកំណត់នៃ

ធម្មតានៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា ។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
បានបង្ហាញឆន្ទៈ និងការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំ ដើម្បីធានាឲ្យការបោះឆ្នោត
នាថ្ងៃទី២៩

ខែកក្កដា

ឆ្នាំ២០១៨

ខាងមុខនេះប្រព្រឹត្តិទៅដោយសេរី

ត្រឹមត្រូវ និងយុត្តិធម៌ មានសុវត្ថិភាព ដើម្បីបន្តជំរុញ និងលើកកម្ពស់
ដំណើរការ ប្រជាធិបតេយ្យ សេរីពហុបក្ស នៅកម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើន
ប្រកបដោយចីរភាពរយៈពេលវែង ដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ ដោយ

ឈរលើគោលការណ៍នៃការធានា ការពារឯករាជ្យ អធិបតេយ្យភាព សេចក្តី

ថ្លៃថ្នូរ និងមោទនភាពជាតិ ។ ចំណែកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះ

ឆ្នោត (គ.ជ.ប) ក៏បានប្រកាស រួចរាល់ហើយដែរអំពីប្រតិទិនទាក់ទិនទៅ
នឹងដំណើរការបោះឆ្នោត ដូចជាការប្រកាសអំពីកាលបរិច្ឆេទថ្ងៃ បោះឆ្នោត

ចំនួនអាសនៈរដ្ឋសភាសម្រាប់នីតិកាលថ្មី ថ្ងៃចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារគណបក្ស
នយោបាយ អ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ-អន្តរជាតិ សម្រាប់ចូលរួមសង្កេតការ
ណ៍បោះឆ្នោត ថ្ងៃចុះឈ្មោះគណបក្សនយោបាយ ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត

និងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះ ។ល។ បានន័យថា ដំណើរការឆ្ពោះទៅកាន់
ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី៦

កំពុងប្រព្រឹត្តិទៅ

យ៉ាងរលូន និងផ្អែកទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ត្រឹមត្រូវ ។

ផ្ទុយទៅវិញ ពួកប្រឆាំងដែលកាន់តែអស់សង្ឃឹម ទាល់ច្រក វង្វេងវង្វាន់

មិនដឹងទិសតំបន់ទៅហើយនោះ កំពុងឆ្លេឆ្លា ត្រដរខ្យល់ ខិតខំត្រាច់ចរពី
កន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយ ដូចសំណាត់ដែលអណ្តែតនៅលើផ្ទៃទឹកហូរ ដោយ

ទី១៥ថ្មី (ពីរ) នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចែងថា «គ.ជ.ប គឺ

ជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត
ព្រមទាំងការបោះឆ្នោតផ្សេងទៀតតាមការកំណត់នៃច្បាប់»

។

នៅក្នុង

មាត្រា៧៦ថ្មី ជំពូកទី៧ នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថា «តំណាងរាស្ត្រត្រូវជ្រើសតាំង
ដោយការបោះឆ្នោតជាសកល ដោយសេរី ដោយស្មើភាព ដោយចំពោះ និង
តាមវិធីជ្រើសរើសឆ្នោតជាសម្ងាត់» ។ យោងលើស្មារតីនៃមាត្រានេះ អត់
មានបែងចែក

គណបក្សនយោបាយធំតូច

ឬគណបក្សកាន់អំណាច

គណបក្សប្រឆាំងនោះទេ ហើយក៏អត់មានមាត្រាណាមួយចែងថា ទាល់តែ
មានអតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោត

ទើបចាត់ទុកថា

ជាការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនោះដែរ ។ គួរបញ្ជាក់ថា គិតមកដល់ពេលនេះ
នៅប្រទេសកម្ពុជាមានគណបក្សនយោបាយចំនួន៣៧ ហើយគណបក្ស

ជាច្រើនក៏កំពុងត្រៀមរៀបចំខ្លួន ដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោត
ខាងមុខនេះ ។ អនុលោមតាមមាត្រា១០ នៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើស-

តាំងតំណាងរាស្រ្តក៏បានចែងអំពីករណីសមាគម ឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
អាចបញ្ជូនតំណាងរបស់ខ្លួនឲ្យមកចូលរួមជាអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោត
ប៉ុន្តែពុំបានចែងថា ការបោះឆ្នោតត្រូវតែមានអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោត
នោះឡើយ ហើយក៏មិនសំដៅថា មានអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោត ទើប

ការបោះឆ្នោតអាចទទួលយកបាននោះទេ ។ អត់មានឃ្លាណាមួយនៅក្នុង
រដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជានៅក្នុងច្បាប់ចែងថា ការបោះឆ្នោតមួយត្រូវលុបចោល

ឬត្រូវពន្យាពេលដោយសារអត្រានៃអ្នកបោះឆ្នោតមានចំនួនតិចនោះទេ ។

បានធ្វើគ្រប់សកម្មភាពក្នុងគោលបំណង បំផ្លាញផលប្រយោជន៍ប្រទេស

មាត្រា៣៤ថ្មី ជំពូកទី៣ នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងថា «ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរ

ធ្លាក់ទៅដល់អូស្ត្រាលី ធ្លាយមកជប៉ុន រសាត់ទៅដល់ឥណ្ឌូនេស៊ី ពួកនេះ

កម្ពុជាដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចហើយ សុទ្ធតែ

កម្ពុជា ។ រាប់ចាប់តាំងពីលើទឹកដីនៃប្រទេសមួយចំនួនក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុប
ខិតខំប្រើវោហារសាស្ត្រវាយប្រហារទាំងងងើលមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ប៉ុន្តែត្រូវបានម្ចាស់ប្រទេសទាំងនោះច្រានទ្រូងចេញ

មិនទទួលស្វាគមន៍

មិនទទួលស្ដាប់ការភូតកុហករបស់ជនក្បត់ជាតិទាំងនេះទេ ។ ដោយអស់

សង្ឃឹមកាន់តែខ្លាំង ពពួកជនប្រឆាំងផ្កាប់មុខដោយមានជនក្បត់ជាតិ សម រង្សី

ភេទមានសិទ្ធបោះឆ្នោត និងអាចឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោត» ដូច្នេះប្រជាជន
បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច ដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោត ដែលនេះគឺជា

កាតព្វកិច្ចដ៏ឧត្តុងឧត្តមរបស់យើងទាំងអស់គ្នា ដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុង
ឋានៈជាម្ចាស់ជោគវាសនា និងមាតុភូមិរបស់ខ្លួន ។
ការអំពាវនាវប្រកបដោយភាពល្ងង់ខ្លៅនេះ

បានបង្ហាញឲ្យឃើញ

ជាមេក្លោងបានបើកយុទ្ធនាការចុងក្រោយបំផុតមួយដោយ៖ ទី១-អំពាវនាវ

ច្បាស់ថា ជនក្បត់ជាតិ និងបក្ស ពួកអស់ក្រឡាដើរហើយ ។ ប្រទេសភាគ

ដើម្បីឲ្យខ្មោច គណបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមការបោះឆ្នោត ឬក៏ពន្យា

ដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា មិនលូកដៃជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុង

ឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ការកៀបសង្កត់មកលើរាជ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ពេលការបោះឆ្នោត

ទី២-អំពាវនាវឲ្យប្រជាជនធ្វើពហិការមិនចូលរួមការ

បោះឆ្នោត ហើយការបោះឆ្នោតនេះមិនស្របច្បាប់ទេ បើគ្មានបក្សប្រឆាំង

ចូលរួម និងទី៣-អំពាវនាវឲ្យប្រជាជន កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធងើបឡើង
បះបោរប្រឆាំងរាជរដ្ឋាភិបាល ។ ព្រមគ្នានេះក៏មានអង្គការសង្គមស៊ីវិល

មួយចំនួនតូចបានជួយស្រែកបន្ទរសម្តីក្បត់ជាតិរបស់ សម រង្សី ផងដែរ ដោយ
បានអំពាវនាវមិនឲ្យអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ-អន្តរជាតិ ចូលរួមសង្កេតការណ៍
ដំណើរការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខ ។
ខ្លឹមសារនៃសេចក្តីអំពាវនាវនេះ

កាន់តែរុញពួកក្បត់ជាតិឲ្យធ្លាក់កាន់

តែជ្រៅទៅក្នុងទោសទណ្ឌនៃ អំពើក្បត់ជាតិថែមមួយកម្រិតទៀតប៉ុណ្ណោះ ។

ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនាថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

ច្រើនបំផុតក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិ បានប្រកាសគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះ

របស់កម្ពុជា គោរពដាច់ខាតអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជា និងគាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់នាពេលកន្លងមក ដើម្បី

ថែរក្សាការពារឯករាជ្យជាតិ ឯកភាពជាតិ សុខសន្តិភាព និងកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍
នៅកម្ពុជា ។ ម៉្យាងវិញទៀតការអំពាវនាវរបស់ជនក្បត់ជាតិមិនបានរំខាន
មិនមានទម្ងន់ មិនមានតម្លៃ និងមិនមានឥទ្ធិ ពលមកលើប្រជាជនកម្ពុជា
យើងទេ ។ ផ្ទុយទៅវិញវាបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យប្រជាជនមើលឃើញកាន់តែច្បាស់

នូវចរឹតថោកទាប ពោរពេញទៅដោយឧបាយកលទុច្ចរឹត ពិសពុល និងមហិច្ឆតា
នយោបាយដ៏ខ្មៅកខ្វក់អសិរពិសបំផុតរបស់ជនក្បត់ជាតិទាំងនេះ និងថ្កោល
ទោសជនក្បត់ជាតិទាំងនេះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុត ៕

6 TsSnavdþI RbCaCn

qñaMTI 17 elx 203 Exemsa qñaM 2018

សម័យប្រជុំដំបូងព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ ក្រោម
ព្រះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រ


សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ បន្តជាប់ឆ្នោត ជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី៤

ព្រះមហាក្សត្រយាងជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបើកសម័យប្រជុំដំបូងព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី៤
នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ នៅវិមានព្រឹទ្ធសភា

ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម

សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្តេចបាន

យាងជាព្រះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុងពិធីបើកសម័យប្រជុំដំបូង
ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ ។

ពិធីនេះក៏បានការទទួលការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ សម្តេច

អគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា សម្តេចវិបុល-

សេនាភក្តី សាយ ឈុំ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនា

យករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងមហាផ្ទៃ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពសស
់ ម្តេចអគ្គ-

មហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណា
ចក្រកម្ពុជា ឯកអគ្គ រាជទូត-រដ្ឋទូតនៃប្រទេសនានាប្រចាំកម្ពុជា។

នៅក្នុងព្រះរាជសុន្ទរកថារបស់ ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេច

ព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃ

សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអញ្ជើញបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធាន
និងអនុប្រធានព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី ៤

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជូនសម័យប្រជុំដំបូង របស់ព្រឹទ្ធសភា ព្រះអង្គ

ទទួលខុសត្រូវខ្ពស់។ តាមរយៈស្នាដៃក្នុងការអនុវត្តន៍មុខងារចម្បង

ថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩៩ រហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល

ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋ ព្រឹទ្ធសភាដណ្តើមបាននូវកិត្យានុភាព

បានរម្លឹកថាចាប់ពីពេលដែលព្រឹទ្ធសភា បានចាប់បដិសន្ធិជាថ្មី នា

បីនីតិកាលកន្លងមកហើយ។ ព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

យើងបានធ្វើដំណើរលើមហាវិថីនៃសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍ក្រោម
របបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុ-

បក្សដោយរលូន

និងមានលទ្ធផលជាក់ស្តែងប្រកបដោយស្មារតី

ទាំងបី និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ដើម្បីកសាងជាតិ និងបំរើ
ដ៍ស័ក្តិសមទាំងនៅក្នុងប្រទេស តំបន់ និងនៅលើឆាកអន្តរជាតិ ។
ព្រះមហាក្សត្របានមានបន្ទូលបន្តថា

នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំណែ

ទម្រង់រដ្ឋដ៍ស៊ីជម្រៅ និងការអភិវឌ្ឍន៍លើគ្រប់វិស័យ តម្រូវឲ្យមាន
ច្បាប់ ព្រមទាំងការគោរព និងប្រតិបត្តិច្បាប់ឲ្យបានល្អប្រពៃ។ នេះ
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សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី ៤ ដឹកនាំសមាជិក-សមាជិកា ព្រឹទ្ធសភាទាំង ៦២ រូប ចូលរួម
ក្នុងពិធីផឹកទឹកសម្បថ និងធ្វើសច្ចាប្រណិធាននៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំង
ជាគន្លឹះដ៍សំខាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់ស្ថិរភាពសង្គម សន្តិភាព ការ

បានថ្លែងថា ឈរលើមូលដ្ឋាននៃបទពិសោធន៍ការងារ ដែលបាន

ទឹកដី វប្បធម៌ ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ សីលធម៌ជាតិ រួមទាំងបរិស្ថាន

កម្ពុជា ដែលជាតំណាងឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ នឹងខិតខំប្រឹងប្រែង

អភិវឌ្ឍន៍ និងការថែរក្សាការពារឯករាជ្យ អធិបតេយ្យ បូរណភាព

និងធម្មជាតិយើង ។ស្ថិតក្នុងបរិបទនេះ ព្រឹទ្ធសភា បាននឹងកំពុងរួម
ចំណក
ែ ជាមួយរដ្ឋសភាក្នង
ុ ការកសាងច្បាប់ឲយ្ បានកាន់តែ ល្អបស
្រ រើ

ទទួលក្នុងនីតិកាលកន្លងមក និងឈរលើអត្តសញ្ញាណរបស់ ព្រឹទ្ធសភា

ដើម្បីរួមចំណែកកសាងកម្ពុជាឲ្យ កាន់តែសកម្មថែមទៀត។ ក្នុង

នាមឯកឧត្តម នៃ ប៉េណា អនុប្រធានទី១ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ទេព

ដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យបានទាន់ពេលវេលា ទៅនឹងតម្រូវការរួមរបស់ប្រជា-

ងន អនុប្រធានទី២ ព្រឹទ្ធសភា ក៏សូមសង្ឃឹមជឿជាក់ថា ព្រឹទ្ធសភា

បន្ទូលថា ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ ត្រូវខិតខំរួមចំណែកជំរុញ ឱ្យការ

ជានីតិរដ្ឋក្នុងបរិយាកាសសាមគ្គីភាព យោគយល់ អធ្យាស្រ័យ និង

ពលរដ្ឋ និងជាតិយើងទាំងមូល។ ព្រះមហាក្សត្រទ្រង់មានព្រះរាជ

អនុវត្តគោលនយោបាយវិមជ្ឈការ និងសហវិមជ្ឈការនៅកម្ពុជា
កាន់តែមានសន្ទុះរីកចម្រើនបន្ថែមទៀត ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

របស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងការគ្រប់ គ្រងសេដ្ឋកិច្ចសង្គម វប្បធម៌របស់
ជាតិប្រព្រឹត្តទៅដោយសមធម៌ តម្លាភាព និងគណនេយ្យភាព ក្នុង
ក្របខ័ណ្ឌអភិបាលកិច្ចល្អ និងនីតិរដ្ឋពិតប្រាកដ។ ព្រះករុណា
ព្រះមហាក្សត្រ ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៀតថា យើងទាំងអស់គ្នាជា
កូនចៅជំនាន់ក្រោយចាំបាច់ត្រូវតែរួមសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយ ធានា

ការពារឯករាជ្យជាតិ អធិបតេយ្យភាព និងបូរណភាពទឹកដី ដើម្បី
អភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិឱ្យឈានឡើងដោយឆាប់រហ័ស និងដើរទាន់
ប្រទេសនានានៅលើសកលលោក។

គួរបញ្ជាក់ដែរថា បន្ទាប់ពីបើកសម័យប្រជុំដំបូង ក្រោមព្រះរាជ

នីតិកាលទី៤ នេះ នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងថែមទៀតក្នុងការកសាងកម្ពុជា
សហការ ជួយគ្នាលើគោលជំហរ ដោយស្មោះស្ម័គ្រ ដើម្បីរួមចំណែក
ឲ្យតែសកម្មក្នុងការជំរុញអនុវត្តគោលនយោបាយ វិមជ្ឈការ និង

វិសហមជ្ឈការនៅកម្ពុជា ឲ្យកាន់វិវឌ្ឍន៍រីកចម្រើនឈានខ្ពស់ទៅកាន់
វឌ្ឍនភាពយូរអង្វែងពិតប្រាកដ។ លើសពីនេះថែមទៀតព្រឹទ្ធសភា

នីតិកាលទី៤ នឹងខិតខំរួមចំណែកក្នុងការ ជំរុញកិច្ចដំណើរការ
ប្រជាធិបតេយ្យ ភាវូបនីយកម្មសង្គម ថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោម
ជាតិ

សំដៅធានាការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម

លើកកម្ពស់ផល

ប្រយោជន៍ជាតិ និងជីវភាពទូទៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ ស្រទាប់

វណ្ណៈ និងចូលរួមផ្តល់នូវវិភាគទានយ៉ាងសំខាន់ដល់ការកែទម្រង់
រដ្ឋដ៏ស៊ីជម្រៅ និងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យដែលអាទិភាពរបស់
រាជរដ្ឋាភិបាល និងការធ្វើសមាហរណកម្មកម្ពុជាទៅក្នុងក្របខណ្ឌ

វត្តមានរបស់ព្រះមហាក្សត្រ ព្រឹទ្ធបុរសម្នាក់ ដែលមានវ័យចាស់

តំបន់ និងអន្តរជាតិ។

ប្រជុំលើកដំបូងនេះ

ចំនួន ៥៨រូប ដែលបានជាប់ឆ្នោតតាមរយៈការជ្រើសតាំងកាលពី

ជាងគេ គឺ ឯកឧត្តម ម៉ុម ជឹមហ៊ុយ ត្រូវជ្រើសតាំងដឹកនាំសម័យ
ដើម្បីការរៀបចំជ្រើសរើសប្រធាន

និងអនុ

ប្រធានទាំង២ របស់ព្រឹទ្ធសភា។ ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ ក៏បាន
ប្រកាសសុពលភាព នៃអាណត្តិរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភានីមួយៗ

និងបានរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជ្រើសរើស
សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ជាប្រធានព្រឹទ្ធសភា នៃ

សមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំង ៦២រូប គឺរួមមាន សមាជិកព្រឹទ្ធសភា

ថ្ងៃទី២៥

ខែកុម្ភៈ

ឆ្នាំ២០១៨

ពីររូបជ្រើសតាំង

ដែលដោយ

រដ្ឋសភា និង ២រូបទៀតដែលតែងតាំងដោយព្រះមហាក្សត្រ។

នារសៀលថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ថ្នាក់ដឹកនាំ និង

សមាជិកព្រឹទ្ធសភា ទាំង ៦២រូប ដែលទើបនឹងជាប់ឆ្នោតថ្មីសម្រាប់

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បោះឆ្នោតជ្រើសរើសឯកឧត្តម នៃ ប៉េណា

នីតិកាលទី៤ នៃព្រឹទ្ធសភាជាតិ អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីផឹកទឹកសម្បថ

ទេព ងន ជាអនុប្រធានទី២ព្រឹទ្ធសភា ដោយសំឡេងគាំទ្រ៦២

ក្រោមព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត របស់ ព្រះករុណា ព្រះបាទ

ទាំងមូលដែលបានចូលរួម ដើម្បីដឹកនាំស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាសម្រាប់

នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំង ០២គណៈ៕

ជាអនុប្រធានទី១ ព្រឹទ្ធសភា និងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឯកឧត្តម
លើ ៦២សំឡេង នៃសមាជិក សមាជិកាព្រឹទ្ធសភាក្នុងសម័យប្រជុំ
អាណត្តិនីតិកាលទី៤បន្តទៅទៀត។

សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភាជាប់ឆ្នោត

និងធ្វើសច្ចាប្រណិធាននៅក្នុងព្រះទីនាំងទេវាវិនិច្ឆ័យព្រះបរមរាជវាំង
សម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ
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បញ្ជីរាយនាមសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី៤
១. ឯ
 កឧត្តម ស៊ើយ កែវគណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

៣៣.ឯកឧត្តម ជុំ វងគណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

២.ឯកឧត្តម ម៉ុម ជឹមហ
 ៊ុយគណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

៣៤.ឯកឧត្តម ឡាន់ ឆនគណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

៣.លោកជំទាវ ទី បូរស
៉ា ៊ីគណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

៣៥.ឯកឧត្តម ឈួន ឡេងគណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

៤.ឯកឧត្តម ថុង ចន់គ
 ណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

៣៦.លោកជំទាវ មុំ សណ្តាប់គណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

៥.ឯកឧត្តម អ៊ុក ប៊ុនឈ

ឿនគណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

៣៧.ឯកឧត្តម ម៉ែន ស៊ីផាន់គណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

៦.ឯកឧត្តម សួន លន់គណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

៣៨.លោកជំទាវ ឱ សុខុមគណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

៧.ឯកឧត្តម យ៉ង់ សែមគណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

៣៩.ឯកឧត្តម កុក អានគណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

៨.ឯកឧត្តម ឡាវ ម៉េងឃីនគណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

៤០.ឯកឧត្តម ម៉ុង ឫទ្ធីគណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

៩.ឯកឧត្តម សុខ យាតគណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

៤១.ឯកឧត្តម ប្រាក់ ចំរើនគណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

១០. ស
 ម្តចវិបុលស
 េនាភក្តី សាយ ឈុំគណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

៤២.ឯកឧត្តម ញ៉ែម សាម៉នគណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

១១.ឯកឧត្តម សុខ ឥសានគណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

៤៣.លោកជំទាវ ឯម ផលាមុនីគណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

១២.ឯកឧត្តម ទេព ងនគណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

៤៤.ឯកឧត្តម គឹម ធាគណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

១៣.ឯកឧត្តម ចាន់ ណារ៉េត គណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

៤៥.ឯកឧត្តម សាយ បូរ ិនគណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

១៤.ឯកឧត្តម ណាំ ទុំគណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

៤៦.ឯកឧត្តម ស្រី បេនគណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

១៥.ឯកឧត្តម ឈិត គឹមយាតគណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

៤៧.សម្តេចរាជបុត្រីព្រះអនុជ នរោត្តម អរុណរស្មីចាត់តាំង

១៦.ឯកឧត្តម គង់ សារាជគណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

ដោយព្រះមហាក្សត្រ

១៧.ឯកឧត្តម ឡាយ អ៊ីពិសិទ្ធិគណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

៤៨.លោកជំទាវ មាន សំអានគណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

១៨.ឯកឧត្តម ជា ជេដ្ឋគណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

៤៩.ឯកឧត្តម អាយ ខនគណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

១៩.ឯកឧត្តម ស៊ីម កាគ
 ណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

៥០.ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាងគណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

២០.ឯកឧត្តម នៃ ប៉េណាគ
 ណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

៥១.ឯកឧត្តម សត ណាឌីគណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

២១.ឯកឧត្តម គិន ណែតគណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

៥២.លោកជំទាវ ស៊ី វណ្ណថា
 គណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

២២.ឯកឧត្តម អ៊ុក គង់គណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

៥៣.ឯកឧត្តម ជឹម លាវគណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

២៣.លោកជំទាវ ស៊ឹង ស៊យ
ី ុតគណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

៥៤.ឯកឧត្តម លី យ៉ុងផា
 ត់គណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

២៤.ឯកឧត្តម ប៉ុល លឹមគ
 ណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

៥៥.ឯកឧត្តម ទេព យុទ
 ្ធីគណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

២៥.ឯកឧត្តម ម៉ាន់ ឈឿនគណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

៥៦.ឯកឧត្តម ឈើយ
 ចាន់ណាគណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

២៦.លោកជំទាវ អ៊ុំ សូម
 ៉ានន
ី ចាត់តាំងដោយព្រះមហាក្សត្រ

៥៧.ឯកឧត្តម លី សារីគណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

២៧.ឯកឧត្តម អន ស៊ុំគ
 ណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

៥៨.ឯកឧត្តម សួន មានជ្រើសតាំងដោយរដ្ឋសភា

២៨.ឯកឧត្តម ហែម ខនគណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

៥៩.ឯកឧត្តម ឆាយ វណ្ណាគណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

២៩.ឯកឧត្តម ច្រឹង គឹមស្រ៊ានគណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

៦០.លោកជំទាវ ឃួន ឃុនឌ
 ីគណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

៣០.ឯកឧត្តម ខៀវ មុតគណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

៦១.ឯកឧត្តម ហេង បូរ៉ាគណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

៣១.ឯកឧត្តម មួង ប៉យគណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

៦២.លោកជំទាវ ជា ច័នទ
្ទ េវីជ្រើសតាំងដោយរដ្ឋសភា

៣២.ឯកឧត្តម ទឹម ផនគ
 ណបក្សប
 ្រជាជនកម្ពុជា

 ប្រភពអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលមហាអនុ
តំបន់មេគង្គ(GMS) លើកទី៦ និង កិច្ចប្រជុំកំពូល កម្ពុជា ឡាវ
វៀតណាម( CLV) លើកទី១០ នៅទីក្រុងហាណូយ

 ថ្នាក់ដឹកនាំចិនជូនពរ និងគាំទ្រសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បន្តជាប់ឆ្នោត ដើម្បីដឹកនាំ
ប្រទេសកម្ពុជារីកចម្រើនខ្លាំងក្លាថែមទៀត

តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាន

ថ្លែងសុន្ទរកថាគន្លឹះទៅកាន់មេដឹកនាំនៃប្រទេស GMS និងផ្នែក

ធុរកិច្ចនៃប្រទេស GMS ដោយផ្តោតលើចំណុចអាទិភាពចំនួន ៣
ដែលកម្ពុជាកំពុងអនុវត្តន៍ក្នុងនោះរួមមាន៖ ទី១- កសាងហេដ្ឋារចនា
សម្ព័ន្ធរូបវន្ដ ជាពិសេសផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍរបៀងសេដ្ឋកិច្ច សំដៅ

តភ្ជាប់ប៉ូលសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុក និងតំបន់ដោយប្រកាន់យកនូវអភិក្រម
នៃអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនពហុមុខ ទី២- អភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ផ្នែកទន់ តាមរយៈធ្វើឲ្យប្រសើរនូវប្រព័ន្ធឡូជីស្ទិក និងសេវាកម្ម
ដើម្បីប្រែក្លាយកម្ពុជាទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលឡូជីស្ទិក

ថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំង៦ ក្នុងកិច្ចប្រជុំមហាអនុតំបន់មេគង្គ
លើកទី៦ និងកិច្ចប្រជុំកំពូលកម្ពុជា ឡាវ វៀតណាម( CLV)
លើកទី១០

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី

នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល

មហាអនុតំបន់មេគង្គ(GMS) លើកទី៦ និងកិច្ចប្រជុំកំពូលកម្ពុជា
ឡាវ វៀតណាម( CLV) លើកទី១០ ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណ នៅទីក្រុងហាណូយនៃសាធារណរដ្ឋសង្គម

និយមវៀតណាមពីថ្ងៃទី៣០-៣១ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០១៨ ។ អញ្ជើញ

ចូលរួមក្នុងឱកាសនោះមានសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋ

មន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ៊្វុក នាយក
រដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាម ឯកឧត្តម ប្រាយុទ្ធ ចាន់អូចារ នាយក

នៃមហាអនុ

តំបន់មេគង្គ ដោយបន្ដជំរុញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការអនុវត្ដកិច្ច
ព្រមព្រៀងដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ព្រំដែន

ទី៣-ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធាន

មនុស្សតាមរយៈការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយវិស័យ

ឯកជន ជាពិសេសផ្ដោតលើកម្មវិធីសិក្សា អប់រំ ផ្នែកវិទ្យាសាស្ដ្រ

បច្ចេកវិទ្យា វិស្វកម្ម និងគណិតវិទ្យា និងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ។ សម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ថា ក្នុងបរិការណ៍នេះ

ប្រទេសមហាអនុតំបន់មេគង្គ ចាំបាច់ត្រូវបង្កើនល្បឿននៃសមាហរណកម្ម និងការតភ្ជាប់តំបន់ដោយផ្ដោតលើវិស័យអាទិភាពមួយចំនួន
បន្ថែមទៀត ដូចជាវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ពាណិជ្ជកម្ម តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច និងការអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងនៅតាមតំបន់ជាប់ព្រំដែន។ ការពង្រឹង

វិសាលភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកិច្ចការរបស់យើងនឹងផ្ដល់នូវ

លំហូរសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ ក្នុងពេលអនាគត តាមរយៈ

ការតភ្ជាប់ក្របខណ្ឌមហាអនុតំបន់មេគង្គ និងតាមរយៈកាលានុវត្ដ-

រដ្ឋមន្រ្តីថៃ និងឯកឧត្តម ថងលួន ស៊ីសូលីត នាយករដ្ឋមន្រ្តីឡាវ។

ភាពពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមតំបន់ផ្សេងទៀត។ សម្ដេចតេជោបានទាញ

ឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ៊្វុក នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមមានប្រសាសន៍

ឲ្យមានការគិតគូរ និងដោះស្រាយរួមមាន៖ ១-ការមិនទាន់ទាញ

បានការវិនិយោគក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ ៦៦ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់

ដ៏រស់រវើករបស់មហាអនុតំបន់មេគង្គ ២-បញ្ហាប្រឈមនៃកំណើន

បានកើនឡើងចំនួនជាង ៣ ដងពីចំនួន ២១ ប៊ីលានដុល្លារដែល

៣-ការកកស្ទះនៅតាមច្រកព្រំដែនដែលបណ្ដាលមកពីសកម្មភាព

ក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលមហាអនុតំបន់មេគង្គលើកទី ៦

ថា កម្មវិធីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមហាអនុតំបន់មេគង្គនឹងទទួល
រយៈពេល៥ឆ្នាំ(២០១៨-២០២២) ខាងមុខ ។ ទំហំទឹកប្រាក់នេះ

ចំណាប់អារម្មណ៍អង្គប្រជុំលើបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួន ដែលទាមទារ
យកប្រយោជន៍អស់ពីសក្ដានុពល ដែលមាននៅតាមរបៀងសេដ្ឋកិច្ច

នគរូបនីយកម្មដោយសារការអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ឆាប់រហ័ស នៅក្នុងតំបន់

ចាប់តាំងពីកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍

ពាណិជ្ជកម្មនិងធុរកិច្ច ៤- ប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងកិច្ចសម្រួល

អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) នៅក្នុងឆ្នាំ១៩៨២ ។ ឯកឧត្តមនាយក

តម្រូវការ និង៥- ការបន្ដពឹងផ្អែកទៅលើធនធានធម្មជាតិ និងកម្លាំង

ប្រើប្រាស់សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍តំបន់នេះ

មហាអនុតំបន់មេគង្គ ត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការដោយធនាគារ
រដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមបន្តថា

កិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយ

មហិច្ឆតានេះគ្រោងនឹងចុះហត្ថលេខា ដោយបណ្តាមេដឹកនាំ GMS
ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមហាអនុតំបន់មេគង្គលើកទី៦ នេះ ។ សម្តេច

ពាណិជក
្ជ ម្មបច្ចប
ុ ប្ ន្ននៅមិនទាន់ ឆ្លយ
ើ តបបានទៅនឹងកំណន
ើ នៃ
ពលកម្មមានតម្លៃទាប ក្នុងការទាក់ទាញការវិនិយោគ និងធុរកិច្ច និង
មិនអាចរក្សាបានឡើយនូវកំណើនប្រកបចីរភាព និងបរិយាប័ន្ន។

នៅរាត្រីថ្ងៃទី៣០ខែមីនា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានជួប
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និងវិបុលភាពនៃតំបន់ទាំងមូល។

សូមបញ្ជាក់ដែរថា

តំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឡាវ វៀតណាម ជាតំបន់ដែលព្រំ

ដែនជាប់គ្នានៃខេត្តចំនួន ១៣ រួមមានខេត្តចំនួន ៤ របស់កម្ពុជា

គឺខេត្តស្ទឹងត្រែង រតនគីរី មណ្ឌលគីរី និងខេត្ត ក្រចេះ ខេត្តចំនួន
៤របស់ឡាវ គឺខេត្តអាតាពើ សាឡាវ៉ាន់ សេកុង និងខេត្តចំប៉ាសាក់
និងប្រទេសវៀតណាម មាន ៥ខេត្ត គឺខេត្តកុនទុម យ៉ាឡាយ
ដាក់ឡាក់ ដាក់ណុង និងប៊ីងភឿក ។

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៣១ ខែ មីនា នេះមេដឹកនាំនៃប្រទេសមហាអនុ

តំបន់មេគង្គ(GMS) រួមមានកម្ពុជា ចិន ឡាវ មីយ៉ាន់ម៉ា ថៃ និង

វៀតណាម បានជួបជុំគ្នាបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលមហាអនុតំបន់មេគង្គ
(GMS) លើកទី៦ ។ ថ្លែងក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះឯកឧត្តម
ង្វៀន សួនហ្វ៊ុក បានស្វាគមន៍ចំពោះសេចក្ដីសម្រេចឆ្នាំ២០១៦

ក្នុងការពង្រីកបណ្ដាញរបៀង ដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងជវភាព
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជួបជាមួយឯកឧត្តម វ៉ាង យី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស

នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន នៅទីក្រុងហាណួយ

ពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម វ៉ាង យី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស

នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ។ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបទេស
ចិន បានជម្រាបជូនសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថា ប្រទេសចិន
បានតាមដាន និងគាំទ្រនូវវិធានការទាំងឡាយដែលសម្តេចតេជោ

និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុវត្តន៍នាពេលកន្លងមកក្នុងការការ

ពារនិងថែរក្សាសុខសន្តិភាព និងស្ថិរភាពនយោបាយ ជាពិសេស
ការការពារកិត្តិយសជាតិរបស់កម្ពុជា ។ តាមរយៈនេះប្រទេសចិន

សូមគាំទ្រនូវមាគ៌ានៃការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរឹង

មាំថែមទៀត។ ថ្នាក់ដឹកនាំចិនសូមគាំទ្រ និងជូនពរសម្តេចតេជោបន្ត
ជាប់ឆ្នោតក្នុងការដឹកនាំជោគវាសនា ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីក

ចម្រើនខ្លាំងឡើងថែមទៀត។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែង
នូវការជូនពរចំពោះឯកឧត្តម វ៉ាង យី ដែលត្រូវបានសភាប្រជាជន

ចិនបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជារដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសចិន សារជាថ្មីម្តង
ទៀត ។ ទន្ទឹមនឹងនេះសម្តេចតេជោក៏បានផ្តាំផ្ញើតាមរយៈឯកឧត្តម
រដ្ឋមន្រ្តីនូវការជូនពរនិងអបអរសាទរជូនចំពោះ ឯកឧត្តម ស៊ី
ជីនភីង, ឯកឧត្តម លី ខឺឈាង ដែលត្រូវបានសភាប្រជាជនចិន
បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាប្រធានាធិបតី
សាជាថ្មីម្តងទៀត។

និងជានាយករដ្ឋមន្រ្តីចិន

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនា ឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ៊្វុក នាយក

រដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាម បានរៀបចំពិធីទទួលទានអាហារការងារពេល

ព្រឹកជូនសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជា-

ណាចក្រកម្ពុជា និងឯកឧត្តម ថងលួន ស៊ីសូលីត នាយករដ្ឋ

មន្រ្តីឡាវ ។ មេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំង៣ បានសម្តែងនូវការកោត

សរសើរ និងវាយតម្លៃខ្ពស់រួមគ្នាអំពីទំនាក់ទំនងប្រពៃណីនៃមិត្តភាព

សាមគ្គីភាព ក្នុងនាមជាប្រទេសជិតខាងល្អ និងកិច្វសហប្រតិបត្តិការ
ទូលំទូលាយក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងបី ដែលរួមចំណែកយ៉ាង
សំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសនិមួយៗ

ព្រមទាំងរក្សាសន្តិភាព

របស់អនុតំបន់នេះ ក្នុងនោះការតភ្ជាប់ផ្នែកទន់ក៏ជាធាតុដ៏សំខាន់មួយ
សម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត។

ឯកឧត្តមក៏បានលើកទឹកចិត្ត

ដល់ការវិវឌ្ឍក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរថាមពល ដើម្បីសម្រួលដល់ការពង្រីក

ពីការតភ្ជាប់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនទ្វេភាគីក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន ទៅជា បណ្ដាញ

ពហុភាគី តាមរយៈការកែលម្អគោលការណ៍ និង ប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្ម
ដែលនឹងរួមចំណែកដល់ការបង្កើតទីផ្សារថាមពលរួមក្នុងតំបន់ ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាគន្លឹះទៅកាន់

មេដឹកនាំនៃប្រទេស GMS ក្រោមប្រធានបទ ”ការធ្វើអានុភាវូបនីយ-

កម្មកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរយៈពេល ២៥ឆ្នាំ ដើម្បីមហាអនុតំបន់
មេគង្គប្រកបដោយចីរភាព សមាហរណកម្ម និងវិបុលភាព” ដោយ

ផ្តោតលើចំណុចអាទិភាពមួយចំនួន។ សម្តេចតេជោបានវាយតម្លៃ

ខ្ពស់ចំពោះវឌ្ឍនភាព ក្នុងការតភ្ជាប់ទាំងផ្នែកទន់ និងផ្នែករូបវន្ត

តាមរយៈការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន និងថាមពល
ដែលជាមូលដ្ឋានសំខាន់សម្រាប់ពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ច ការលើក កម្ពស់

ភាពប្រកួតប្រជែង និងផលិតភាពក្នុវិស័យសំខាន់ៗរួមមាន កសិកម្ម
ឧស្សាហកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍។ យើងគួរបង្កើនការយក

ចិត្តទុកដាក់លើការតភ្ជាប់ផ្នែកទន់ផងដែរ ដើម្បីទាញអត្ថប្រយោជន៍
ឲ្យបានពេញលេញពីការវិនិយោគ លើការតភ្ជាប់រូបវន្តរួមទាំងការ
តភ្ជាប់ឌីជីថល និងការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា ព្រមទាំងពីការធានាចលនា

ដោយសេរី និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវលំហូរពលកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម

និងការវិនិយោគដោយបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងខ្សែ

ច្រវាក់ផលិតកម្មតំបន់។ យើងត្រូវបន្តខិតខំធានាកំណើនសេដ្ឋកិច្ច
មហាអនុតំបន់មេគង្គឲ្យមានភាពរឹងមាំ ចីរភាព និងបរិយាបន្នតាម
រយៈការធានានូវប្រសិទ្ធភាពជាអតិបរមានៃការអនុវត្តកម្មវិធីមហាអនុតំបន់មេគង្គ។

អភិវឌ្ឍន៍របស់យើង

សម្តេចតេជោបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះដៃគូ

ជាពិសេសធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីសម្រាប់

ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន និងជំនួយបច្ចេកទេសនានា។ ជាក់ស្តែងការ

តភ្ជាប់តំបន់ជាពិសេសការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ គឺពិតជាត្រូវការ
ហិរញ្ញប្បទានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់

ដែលក្នុងនោះគម្រោងចំនួន
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មេដឹកនាំនៃប្រទេសគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គប្តេជ្ញារួមគ្នាគ្រប់គ្រង
និងអភិវឌ្ឍធនធានទន្លេមេគង្គឲ្យបានយូរអង្វែង

កិច្ចប្រជុំកំពូលគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គលើកទី៣ ក្រោមប្រធានបទ “ការលើកកម្ពស់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នា និងភាពជាដៃគូ
ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព នៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គ-ទន្លេមេគង្គតែមួយ ស្មារតីតែមួយ”

ចាប់ពីថ្ងៃទី៤-៥ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ កិច្ចប្រជុំកំពូលគណៈកម្មការ

ថងលូន ស៊ីស៊ូលីត បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនងរវាង

ទន្លេមេគង្គលើកទី៣ បានប្រារព្ធឡើងនៅលើទឹកដីខេត្តសៀមរាប

កម្ពុជា ឡាវ និងចង់ឃើញទំហំពាណិជ្ជកម្ម រវាងប្រទេសទាំងពីរ

ដោយមានសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជា-

មានការរីកចម្រើនខ្លាំងពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះមានចំនួនត្រឹមប្រមាណ

ណាចក្រកម្ពុជាជាប្រធានអង្គប្រជុំ។

២០លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះ

អញ្ជើញចូលរួមក្នុងឱកាស

ហើយក៏កំពុងមាននិន្នាការថយចុះថែម

នោះដែរ មានឯកឧត្តម ថងលូន ស៊ីស៊ូលីត នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវ,

ទៀត។ ឯកឧត្តមបានស្នស
ើ ម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជួយជំរុញ

ឯកឧត្តម ប្រាយុទ្ធ ចាន់អូចា នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃ និងឯកឧត្តម

ពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យមានវិសាលភាពកាន់តែធំ ។

ង្វៀន សួនហ៊្វុក នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម ព្រមទាំងតំណាងជាន់

សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឲ្យមាន ការជំរុញប្រជាជន

ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទន្លេមេគង្គភាគខាងលើចិន និង

ប្រទេសទាំងពីរធ្វើការវិនិយោគ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាឲ្យមាន

មីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរ។ កិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទ “ការ

សន្ទុះកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើង។ កម្ពុជា និងឡាវ នៅមានសក្តានុពល

លើកកម្ពស់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នា និងភាពជាដៃគូ ដើម្បីសម្រេច

ជាច្រើនក្នុងការជំរុញកំណើនពាណិជ្ជកម្មនេះ

បាននូវគោលដៅ អភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព នៅក្នុងអាងទន្លេ

វិស័យទេសចរណ៍។ ដើម្បីជំរុញកំណើនទេសចរណ៍ ក៏ដូចការធ្វើ

មេគង្គ-ទន្លេមេគង្គតែមួយ ស្មារតីតែមួយ”។

ពាណិជ្ជកម្ម

នៅថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

ជាពិសេសនៅក្នុង

សម្តេចតេជោនឹងពិនិត្យមើលលទ្ធភាពឲ្យមានការ

ហោះហើរត្រង់ពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីក្រុងវៀងច័ន្ទ

និងទីក្រុងហ្លួង

នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានជួបពិភាក្សាការងារ

ព្រះបាង។

ជាមួយ នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាម ឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ៊្វុក

សិក្សាអំពីការមិនយកពន្ធត្រួតគ្នា

ដោយមេដឹកនាំទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាជំរុញ ឱ្យមានការពិនិត្យមើល

វៀតណាមកន្លងមក។ សម្តេចតេជោស្នស
ើ ឲ
ុំ យ្ ភាគីឡាវ ពិនត
ិ យ្ មើល

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីបង្កលក្ខណៈបន្ថែមទៀត

ការតភ្ជាប់បណ្តាញអគ្គិសនីពីឡាវ មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា ដោយ

សម្រាប់ការ

សម្តេចតេជោក៏បានលើកជាគំនិតផ្តួចផ្តើមឲ្យមានការ
ដូចដែលកម្ពុជាបានធ្វើជាមួយ

ធ្វើអាជីវកម្មរវាងប្រជាជន និងប្រជាជន។ ភាគីទាំងពីរក៏បានលើក

បានចាត់ទុកចំណុចទាំងនេះ

ឡើងអំពីកំណើននៃទំហំពាណិជ្ជកម្ម និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អ

ការវិនិយោគ និងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរ ឲ្យមានការកើន

រវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរ ជាពិសេសកិច្ចព្រមព្រៀងមិនយកពន្ធ

ឡើង និងជិតស្និទ្ធថែមទៀត។

ត្រួតគ្នា។

នៅថ្ងៃទី៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

ថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន
និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវឯកឧត្តម ថងលូន ស៊ីស៊ូលីត បានជួប
ពិភាក្សាការងារ និងបានសន្យាប្រឹងប្រែងរួមគ្នាជំរុញ ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀត។

សុទ្ធតែជាគន្លឹះជំរុញពាណិជ្ជកម្ម

ឯកឧត្តម

នាយករដ្ឋមន្ត្រី បានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារ ជាមួយឯកឧត្តម
នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃ ប្រាយុទ្ធ ចន្ទអូចា (Prayut Chan-o-cha) ។
ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃ បានសម្តែងការអបអរសាទរ ចំពោះ
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងខួបកំណើតរបស់សម្តេច ហើយក៏
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បានជូនពរដល់សម្តេចតេជោ និងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ឲ្យជួប

នូវសកម្មភាពជាអាទិភាព ដោយផ្តោតជាសំខាន់លើការពង្រឹង និង

តែសេចក្តីសុខ និងចម្រើនរុងរឿង ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី

លើកកម្ពស់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នា,

ប្រពៃណីជាតិខ្មែរ។

មន្ត្រីថៃបានបញ្ជាក់ថា

និងភាពជាដៃគូដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយ

ឯកឧត្តមបានជួបសម្តេចតេជោ ជាញឹកញាប់ ដែលនេះជាការឆ្លុះ

ចីរភាព ក្នុងអាងទន្លេមេគង្គ ដោយក្នុងនោះមានការងារស្នួលចំពោះ

បញ្ជាំងពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និត រវាង

មុខដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ និងអនុវត្តដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវ

ថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាឆ្លុះបញ្ជាំងទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននៃប្រទេស

ខ្ពស់មួយចំនួនរួមមាន ៖ ១-លើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្ត

ទាំងពីរកាន់តែល្អផងដែរ។ ពេលនេះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ កម្ពុជា

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គឆ្នាំ ២០១៦-

និងថៃ

២០២០ ២-បន្តពង្រឹងការអនុវត្តរាល់នីតិវិធីរបស់គណៈកម្មការ

ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋ

កំពុងមានដំណើរការយ៉ាងល្អជាទីបំផុត

ទោះយ៉ាងណា

ក៏ដោយ យើងត្រូវបន្តនូវសហប្រតិបត្តិការនេះបន្ថែមទៀត។

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់

ទន្លេមេគង្គ លើការគ្រប់គ្រង និងការប្រើប្រាស់ធនធានទឹក នៃអាង

ក្នុងពិធីជប់លៀង ជូនដល់គណៈប្រតិភូកិច្ចប្រជុំកំពូលគណៈកម្ម-

ទន្លេមេគង្គឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព ៣-បន្តពង្រឹងការធ្វើវិមជ្ឈការ

ការទន្លេមេគង្គលើកទី៣ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី

សម្រាប់សកម្មភាពត្រួតពិនិត្យ តាមដានធនធានទន្លេមេគង្គ ដែល

បានថ្លង
ែ ថា៖ " ជាមូលដ្ឋានដ៏សខា
ំ ន់ សម្រាបជ
់ រំ ញ
ុ កំណន
ើ សេដក
្ឋ ច
ិ ្ច

ត្រូវអនុវត្តនៅថ្នាក់ជាតិ ៤-ពង្រឹងការងារមជ្ឈការសម្រាប់ បណ្តាញ

និងភាពរីកចម្រើននៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទន្លេមេគង្គបានក្លាយ ជា

ត្រួតពិនិត្យ តាមដានអាងទន្លេមេគង្គ ដែលត្រូវអនុវត្តនៅថ្នាក់តំបន់

មូលដ្ឋានដ៏សំខាន់សម្រាប់ជំរុញ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពចម្រុង-

៥-បង្កើនការយល់ដឹងនិងការប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់គណៈកម្ម

ចម្រើននៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ។ តាមលក្ខណៈភូមិសាស្រ្ត ទន្លេ

ការទន្លេមេគង្គ ដោយប្រទេសជាសមាជិក និងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេង

មេគង្គមិនត្រឹមតែ បានភ្ជាប់ប្រទេសយើងទាំង៦ ជាមួយគ្នាប៉ុណ្ណោះ

ទៀត ៦-បង្កើននិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយយន្តការពាក់

ទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កើត វាសនារួមប្រកបដោយមិត្តភាព ភាពជាអ្នក

ព័ន្ធក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់និងអន្តរជាតិ និងទី៧-ពិនិត្យពិចារណាលើ

ជិតខាងល្អ សន្តិភាព និងវិបុលភាព។ ដូចនេះយើងត្រូវបន្តរួមគ្នា ធ្វើ

លទ្ធផលនៃការសិក្សាស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងការអភិវឌ្ឍទន្លេមេគង្គ

និងរួមគ្នាទទួលខុសត្រូវ ទើបយើងអាចសម្រេចបាននូវភាព ចម្រុង

សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ក្នុងការរៀបចំផែនការ , ការគ្រប់គ្រង,

ចម្រើននិងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព "។

ការអភិវឌ្ឍអាងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ក្នុងការរៀបចំផែនការ,

នៅព្រឹកថ្ងៃទី៥ ខែមេសា កិច្ចប្រជុំកំពូលគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ

ការគ្រប់គ្រង,

ការអភិវឌ្ឍអាងទន្លេមេគង្គឲ្យបានល្អប្រសើរ

និង

និងទទួលបានជោគជ័យគួរឲ្យកត់

ប្រកបដោយចីរភាព។ ពាក់ព័ន្ធនឹងទិសដៅចំពោះមុខប្រមុខរដ្ឋាភិ-

សម្គាល់។ ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាសមាជិកគណៈកម្មការ

បាលនៃប្រទេសជាសមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានអះអាង

ទន្លេមេគង្គបានពិនិត្យ និងវាយតម្លៃខ្ពស់នូវវឌ្ឍនភាព និងសមិទ្ធ-

សាជាថ្មីនូវការប្តេជ្ញាចិត្តផ្នែកនយោបាយខ្ពស់បំផុតចំពោះការអនុវត្ត

ផល

ដែលគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គសម្រេចបានចាប់តាំងពីកិច្ច

កិច្ចព្រមព្រៀងមេគង្គ ឆ្នាំ១៩៩៥ ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងលើក

ប្រជុំកំពូលលើកទី២ ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ នៅប្រទេសវៀតណាម ដែល

ទឹកចិត្ត ដល់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គឲ្យប្រែក្លាយជាស្ថាប័ន មានភាព

ជោគជ័យនេះ បង្ហាញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

ម្ចាស់ការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយខ្លួនឯង នៅឆ្នាំ២០៣០ និងបន្តពង្រឹង

ល្អប្រសើរ លើបញ្ហាពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ក្នុងគោលដៅ និងបន្ត

តួនាទីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាគណៈកម្មការធិការរួម, លេខាធិការដ្ឋាន

បេសកកម្មរួមគ្នា សម្រាប់ធានាឲ្យបាននូវនិរន្តរភាពនៃទន្លេមេគង្គ

គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ, បណ្តាគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គ,

និងធនធានរួមនៃទន្លេមេគង្គ ដើម្បីជាប្រយោជន៍ នៃភាពចម្រុង ចម្រើន

និងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ នៅថ្នាក់ជាតិ នៅក្នុងដំណើរការការងារ

ក្នុងអាងទន្លេមេគង្គ ដោយការពារបាននូវនិរន្តរភាពបរិស្ថាន។ ប្រមុខ

របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ។

រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាសមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ

ទន្លេមេគង្គ ឲ្យបន្តខិតខំគៀងគរមូលនិធិពីប្រភពផ្សេងៗ ដើម្បីគាំទ្រ

បានចាប់ដំណើរការជាផ្លូវការ

បាន

លើកទឹកចិត្តដល់គណៈកម្មការ

ពិភាក្សាគ្នាអំពីកាលានុវត្តភាព និងបញ្ហាប្រឈមក្នុងអាងទន្លេ មេគង្គ

ដល់ការអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួន។

ដែលក្នុងនោះរួមមាន ៖ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងរហ័ស, កំណើន

គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដើម្បីត្រួតពិនិត្យតាមដាន និងធានាលើក

ប្រជាជន, កំណើនតម្រូវការទឹក, ស្បៀងនិងថាមពល, នគររូបនីយ-

ការអនុវត្តសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រុងសៀមរាបឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព។

កម្ម, ឧស្សាហូបនីយកម្ម, ការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិជាអាទិ៍បរិស្ថាន ,

ប្រគល់ភារកិច្ចដល់ក្រុមប្រឹក្សា

ប្រមុខរដ្ឋាភិបាល នៃប្រទេសជាសមាជិកគណៈកម្មការ ទន្លេ មេគង្គ

ធនធានជលផល, ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ ក៏ដូចជាគ្រោះទឹកជំនន់

បានឯកភាពគ្នាថា

និងគ្រោះរាំងស្ងួត, ព្រមទាំងហានិភ័យ ដល់ជីវចម្រុះ និងដល់ ជីវភាព

លើកទី៤ នឹងរៀបចំធ្វើក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ នៅសាធារណរដ្ឋ

រស់នៅ និងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជន ដោយសារផលប៉ះពាល់នៃ

ប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ ៕

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ, ការអភិវឌ្ឍលើវិស័យទឹក និងក្នុងគ្រប់
វិស័យពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត នាពេលកន្លងមក។ អង្គប្រជុំបានកំណត់

កិច្ចប្រជុំកំពូលគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ
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ប្រជាជនសប្បាយរីករាយចូលរួមប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ
ប្រពៃណីជាតិ ក្រោមឆ័ត្រសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍន៍

ព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យនៅលើទឹកដីខេត្តសៀមរាបដោយមានប្រជាជនចូលរួមជិត ២លាននាក់

មហាសង្ក្រាន្ត ឆ្នាំ ច សំរឹទ្ធិស័ក ពុទ្ធសករាជ ២ ៥៦២ គ្រិស្ត សករាជ

ពិធីបួងសួងសុំសេចក្តីសុខ, ពិធីទទួលទេវតា, ពិធីទៅវត្ត និងវាលុក

ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១៤ ខែ មេសា គ.ស ២០១៨ វេលាម៉ោង ០៩ និង ១២

វប្បធម៌ៈ ដូចជា កម្មវិធី ព្រៃប្រសិទ្ធិ, ភូមិខ្ញុំ, របាំប្រជាប្រិយប្រពៃណី

២០១៨ សង្ក្រាន្តបានចូលមកដល់នៅថ្ងៃសៅរ៍ ១៤ រោច ខែចេត្រ

នាទី ។ ដូចជាឆ្នាំមុនៗដែរ ពិធីទទួលទេព្តាឆ្នាំថ្មីនៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ

ចេតីយ, ពិធីដង្ហែព្រះពុទ្ធបដិមា និងស្រង់ព្រះ។ កម្មវិធីសិល្បៈ
និងបុរាណ, ក្បួនដង្ហែអង្គរសង្ក្រាន្ត, ល្បែងប្រជាប្រិយ, ភូមិបេតិកភណ្ឌ

ប្រពៃណីជាតិត្រូវបានប្រារព្ធនៅទូទាំងប្រទេស។ ទន្ទឹមនេះ អ្វីដែល

វប្បធម៌,គុនល្បុក្កតោ, ធ្នូបុរាណខ្មែរ, សហវិចិត្រវាយនោ, គោម

នៅលើទឹកដីវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្រ្តខេត្តសៀមរាបប៉ុណ្ណោះទេ តែ

តន្ត្រីសួស្តីឆ្នាំថ្មី, តន្ត្រីអង្គរសង្ក្រាន្ត, ល្ខោនបុរាណរឿងមហាស្សន្តរ-

គួរឲ្យកត់សម្គាល់ឆ្នាំនេះ មិនត្រឹមតែមានព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្រ្កាន្ត
បណ្តាខេត្តមួយចំនួន ដែលកន្លងទៅពុំធ្លាប់មានសង្រ្កាន្តផ្ទាល់ខ្លួន

ទាល់តែសោះ ក៏បានរៀបចំបង្កើតនូវព្រឹត្តិការណ៍សង្រ្កាន្តដោយឡែក

សម្រាប់ខេត្តរបស់ខ្លួនផងដែរ ដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសរីករាយ និង

បណ្តែតទឹក, មហោស្រពសិល្បៈវប្បធម៌បុរាណ, របាំមរតកដូនតា,
ជាតក, ល្ខោនរឿង អច្ឆរិយអង្គរ, ការប្រណាំងរទេះគោ និងក្របី។ល។

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី

នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី

រក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីដ៏ល្អផូរផង់របស់ខ្មែរយើង។ ខេត្តចំនួន ១០

ហ៊ុនសែន ដែលអមដំណើរដោយមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាបានអញ្ជើញ

ដោយឡែក សម្រាប់ខេត្តសៀមរាបអង្គរសង្រ្កាន្តបានប្រារព្ធដូច

នៅទីលានប្រាសាទអង្គរធំ។ សម្តេចតេជោប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបាន

បានរៀបចំសង្រា្កន្តរបស់ខ្លួន។

ឆ្នាំកន្លងៗទៅ តែព្រឹត្តិការណ៍ ឆ្នាំនេះមានវិសាលភាពកាន់តែធំនិង

បង្កភាពសប្បាយរីករាយកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងឆ្នាំមុន។ អង្គរសង្រ្កាន្ត

បើកព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តជាផ្លូវការនាព្រឹកថ្ងៃទី១៣

ខែមេសា

ថ្លែងទៅកាន់ ជនរួមជាតិ និងជនបរទេសយ៉ាងច្រើនកុះករនៅទីនោះ
ក៏ដូចជា ប្រជាជននៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយសម្តេចបាន បញ្ជាក់

ទទួលទេវតាឆ្នាំចប្រព្រឹត្តិទៅក្រោមប្រធានបទ “សាទរមរតកដូនតា” ។

ថា យើងគួរតែសង្កេតមើលថាតើមូលហេតុអ្វីទៅ ដែលយើងអាច

មេសា នាខាងមុខប្រាសាទអង្គរវត្ត ប្រាសាទបាយ័ន ទីលានជល់

កន្លែងដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេស។

ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានប្រារព្ធចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែ
ដំរីដែលរៀបចំដោយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា(ស.ស.យ.ក)

ជាមួយក្រសួងទេសចរណ៍ ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ អាជ្ញាធរ
សៀមរាប និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត។

ធ្វើនូវព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តបាននៅទីនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំ និង

ហេតុអ្វីបានជាយើងរៀបចំនូវ

កម្មវិធីនេះនៅកន្លែងនេះបាន ហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏បានធ្វើដំណើរ

ទៅគ្រប់ទីកន្លែង ដើម្បី ជួបជុំក្រុមគ្រួសារ និងដំណើរកម្សាន្តនៅ
កាន់តំបន់ទេសចរណ៍ផ្សេងទៀត ? ។ សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថា មាន

ព្រឹត្តការណ៍នេះមានក្រុមការងារ និងយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត ៤ ២៤៩

មូលហេតុ ៤ យ៉ាង គឺទី ១. សុខសន្ដិភាពមានពេញលេញនៅក្នុង

មកហើយ។ ព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តឆ្នាំ២០១៨ ក្រោមប្រធានបទ

កន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដោយគ្មានការភ័យខ្លាច ។ សុខសន្ដិភាព

នាក់ចូលរួមនិងបានត្រៀមអនុវត្តការងារក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែ

“សាទរមរតកដូនតា” ដែលមានកម្មវិធី និងទស្សនីយភាពសំខាន់
ចំនួន៣៣ រួមមាន កម្មវិធីសាសនា៖ ដូចជា ក្រុងពាលីបើកការដ្ឋាន,

ផ្ទៃប្រទេសទាំងមូល ដែល អនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនកម្ពុជា ធ្វើដំណើរពី
បាននាំមកសម្រាប់យើង នូវការរស់រានមានជីវិត ។ សុខសន្ដិភាពនាំ
មកឲ្យយើងនូវការបំបាត់ ភ័យខ្លាចនៃសង្គ្រាម ។ សុខសន្ដិភាព
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កម្ពុជា។ នេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាកម្ពុជាមានប្រវត្តិវ័យចំណាស់រាប់

ពាន់ឆ្នាំ ហើយអ្វីដែលសំខាន់ត្រូវរំលេចឲ្យឃើញនូវវប្បធម៌ជាតិ

របស់យើង ។ បង្ហាញនូវទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទឹកដីបរមបុរាណ
ដែលជាវប្បធម៌រូបី ហើយក៏ក្លាយទៅជាទៅបេតិកភណ្ឌពិភពលោក។
យើងជួបជុំគ្នានៅក្នុងឱកាសនៃអង្គរសង្ក្រាន្ត ដើម្បីនាំមកផ្គុំគ្នានូវ

វប្បធម៌អរូបីដទៃទៀតនៅលើទឹកដីនៃវប្បធម៌រូបី។

សម្តេចតេជោបានបន្ថែមថា ព្រឹត្តិការណ៍ «អង្គរសង្ក្រាន»្ដ នឹង

នាំមកនូវទស្សនីយភាពវប្បធម៌

ប្រពៃណី

ល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរ

ដ៏សម្បូរបែបរបស់កម្ពុជា និងបានផ្ដល់ឱកាសដល់យុវជនក៏ដូចជា

ប្រជាជនកម្ពុជាចូលរួមសប្បាយរីករាយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្ត
បាននាំមកនូវការអភិវឌ្ឍ បង្កើនជីវភាព កាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់
ប្រជាជន។

ទាំងអស់គ្នាចាំបាច់ត្រូវតែថែរក្សាសន្តិភាពឲ្យខាងតែ

បាន ទី២.អ្វីដែលធ្វើឲ្យអាចរៀបចំ និងធ្វើឲ្យមានប្រជាជនធ្វើដំណើរ
ទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយទៅ ជួបជុំក្រុមគ្រួសារនៅគ្រប់ទីកន្លែងក្រៅពី
សន្ដិភាពនៅមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភ្ជាប់ ។ នោះហើយគឺជា

លទ្ធផលដែលផ្ដើមចេញពីសន្ដិភាព និងស្ថិរភាព ផ្ដល់ឲ្យយើងនូវ

ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅនិង ភ្ញៀវទេសចរជាតិ អន្ដរជាតិបានចូលរួម
កម្សាន្តសប្បាយតាមលក្ខណ:ប្រពៃណីជាតិ និងជាការបំផុសទឹកចិត្ត

យុវជនកម្ពុជា ឲ្យចាប់អារម្មណ៍ស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់ និងចូលរួម

ចំណែកលើកស្ទួយវប្បធម៌ អរិយធម៌ដ៏ពិសិដ្ឋ និងល្អផូរផង់របស់
ជាតិ ជាពិសេសអំពីសិល្ប: របាំប្រជាប្រិយ ល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរ

ទំនៀមទម្លាប់ ប្រពៃណី និងសាសនា ដែលកម្ពុជាធ្លាប់ប្រតិបត្តិ និង
មានភាពល្បីល្បាញតាំងពីសម័យមហានគរមកនោះ។
ក្រសួងទេសចរណ៍

បានប្រកាសជាផ្លូវការបន្ទាប់ពីពិធីបុណ្យ

ការអភិវឌ្ឍតភ្ជាប់ផ្ទៃក្នុងខ្លួនឯង បន្ថែមទៅដោយការតភ្ជាប់ជាមួយ

ចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិបញ្ចប់ថា ស្ថិតិភ្ញៀវទេសចរដើរកម្សាន្ត នៅ

មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងវិស័យ ទេសចរណ៍ជាដើម ។ ចាប់ផ្ដើមពី

៣ ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៤-១៦ ខែមេសា មានសរុបជាង ៥លាននាក់ ។

នឹងប្រទេសជិតខាង ។ ជាមួយនឹង បណ្ដាញផ្លូវតភ្ជាប់ យើងក៏នៅ
សណ្ឋាគារចាស់ៗតែពីរតែប៉ុណ្ណោះ ឥឡូវខេត្តសៀមរាប មាន

សណ្ឋាគារជាង

១០០ បន្ថែមជាមួយនោះប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្ត

ទូទាំងប្រទេសនាឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិ រយៈពេល

ក្នង
ុ នោះព្រត
ឹ កា
្តិ រណ៍អង្គរសង្ក្រាននៅ
្ត ខេតស
្ត ៀមរាប មាន អ្នកទេសចរ

ច្រើនជាងគេរហូតដល់ជាង ១ លាន ៨ សែននាក់។ តាមការសន្និ

សៀមរាបក៏បានទទួលផលយ៉ាងច្រើន ពីការជួលបន្ទប់ ផ្ទះស្នាក់

ដ្ឋានវាយតម្លៃរបស់លេខាធិការដ្ឋាន នៃគណៈ-បញ្ជាការ ការពារ

កម្ពុជា ទី៣. អ្វីដែលនាំទៅដល់ការជួបជុំគ្នាបែបនេះនិងការជួបជុំ

ព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តឆ្នាំ២០១៨ នេះមានលក្ខណៈល្អប្រសើរ។

នៅរបស់ខ្លួនឲ្យទៅបងប្អូនជាភ្ញៀវទេសចរមិន ថាបរទេសឬជនជាតិ

គ្នានៅកន្លែងដទៃទៀត

គឺដោយសារការដែលប្រជាជនរបស់យើង

ឱកាសអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួន។

ប្រជាពលរដ្ឋមានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ

ពិនិត្យជារួមបរិយាកាសសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ សណ្តាប់ធ្នាប់ នៃ

តាមរបាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍ និងសណ្តាប់-

មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ។ តាមរយៈនៃសន្ដិភាព ប្រជាជនមាន

ធ្នាប់សាធារណៈ នៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានបង្ហាញថាមាន

ដោយខ្លន
ួ ឯងបង្ហាញឲ្យឃើញថា ប្រាកច
់ ណ
ំ ល
ូ របស់ប្រជាពលរដ្ឋ

ចរាចរនៅមុន និងក្រោយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរ គិតចាប់ពី

របស់យើង មានលទ្ធភាពទិញមធ្យោបាយធ្វើដំណើរទោះបីថាវាមិន
ល្អឥតខ្ចោះ

ប៉ុន្តែវាក៏បានផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ប្រជាជននាំក្រុមគ្រួ

សារដើរកម្សាន្ត ។ ប្រជាជនយើងមានប្រាក់ចំណូលដែលអាចដើរ

លេងបាន ពិតមែនតែគាត់គ្មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរខ្លួនឯង ក៏ប៉ុន្តែ

គាត់មានប្រាក់ចំណូល ដែលផ្ដល់នូវឱកាសឲ្យគាត់អាចធ្វើដំណើរ
បាន និងទី៤ អ្វីដែលយើងអាចធ្វើបាននោះ គឺមានការរៀបចំដោយ
័ ។
្ធ
កម្លាង
ំ យុវជនរបស់យង
ើ និងបណ្ដាស្ថាបន
័ ដែលមាន ការពាក់ពន

ព្រឹត្តិការណ៍សង្ក្រាន្តត្រូវបានរីកសាយយទៅកាន់បណ្តាខេត្ត ក្រុង
ជាច្រើន ដែលឆ្នាំនេះមានខេត្តប្រមាណជាង ១០ បានប្រារព្ធសង្ក្រាន្ត
នៅតាមរមណីយដ្ឋានរបស់គេ។

សម្តេចតេជោបន្តទៀតថា ការជួបជុំគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតរបស់យើង

នៅក្នុងរយៈពេល ៣ ថ្ងៃ គឺជាការជួបគ្នានៃ វប្បធម៌អរូបី និង វប្បធម៌រូបី
ដោយមានការរៀបចំរបស់មនុស្ស

គឺសហភាពសហព័ន្ធយុវជន

មនុស្សចំនួន៤៧នាក់ស្លាប់ និងរបួស១៤៣នាក់ ដោយគ្រោះថ្នាក់

ថ្ងៃទី១៣-១៧ ខែមេសា ។ បើបៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នា
នាឆ្នាំ២០១៧ ចំនួនអ្នកស្លាប់ មានការថយចុះ (ឆ្នាំ២០១៧
អ្នកស្លាប់ ៥៥នាក់ និងរបួស ២២៦នាក់) ៕
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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ កោះទាំងអស់ជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋ
មិនមែនជារបស់ឯកជន

 យើងប្តេជ្ញាធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងតាមលទ្ធភាពដែលមាន ដើម្បីជួយមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាទាំង៥
 វិស័យកីឡាកម្ពុជា កំពុងក្លាយទៅជាចលនាជាតិទាំងមូល
 កម្ពុជាមិនមានវិបត្តិនយោបាយទេ ប៉ុន្តែកម្ពុជាមានស្ថេរភាពនយោបាយ និងសុខសន្តិភាពពេញលេញ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធី
ប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការ «មូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា»

និងទទួលទានអាហារជាមួយមហាគ្រួសារកីឡាជាតិ

ក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅនេះ សម្តេចអគ្គមហាសេនា

ហើយធ្វើទឹកមុខមិនទទួលយកនូវលទ្ធផលដែលអាជ្ញាកណ្តាលបាន

បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជាតសំខាន់ៗ បាន

កណ្តាល ផ្តល់លទ្ធផលបែបណា ត្រូវទទួលយក»។ សម្តេចតេជោ

បតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ផ្តល់នូវអនុសាសន៍ដ៏មានតម្លៃជាច្រើន។

 នៅល្ងាចថ្ងៃទី៣ ខែមេសា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បាន

អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសំណេះសំណាល និងទទួលទានអាហារ
ជាមួយមហាគ្រួសារកីឡាជាតិនៅកោះពេជ្រ ។ ក្នុងឱកាសនោះ

សម្តេចបានអំពាវនាវដល់កីឡាករកីឡាការិនីកម្ពុជាទាំងអស់ពង្រឹង
នូវគុណធម៌ផ្នែកកីឡា ។

សម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍ថា សម្តេចពិតជាមានការសប្បាយ

រីករាយនៅពេលឃើញកីឡាករបស់យើងនៅពេលដែលប្រកួតចាញ់
អាជ្ញាកណ្ដាលបានផ្ដល់លទ្ធផលចាញ់ គឺកីឡារបស់យើងបានទទួល

យកលទ្ធផលនៃការចាញ់ ។ សម្តេចតេជោបានសរសើរដល់កីឡាករ
មួយចំនួន ដែលបានគោរពទៅតាមគំរូនៃការប្រកួត។ ជាមួយនេះ
សម្តេចតេជោក៏មានការអាក់អន់ចិត្ត ចំពោះកីឡាករមួយចំនួន នៅ
ពេលដែលអាជ្ញាកណ្តាលផ្តល់លទ្ធផលឲ្យចាញ់ គេបែរ ជាធ្វើ ឫកពារ

មិនសមរម្យ ចំពោះអាជ្ញាកណ្តាល និងគូប្រកួត។ សម្តេចតេជោមាន

ផ្តល់។ខ្ញុំអពា
ំ វនាវ នៅទីនេះទៅកាន់កឡា
ី ទាំងឡាយ នៅពេលអាជ្ញា

ក៏បានប្រដូចកីឡាករដែលចាញ់ ហើយមិនព្រមទទួលលទ្ធផល
ចាញ់

គឺដូចគ្នាទៅអ្នកនយោបាយប្រឆាំងដែលចាញ់ឆ្នោតហើយ

មិនព្រមទទួលស្គាល់ថា ខ្លួនចាញ់ ។ សម្តេចតេជោក៏បានបង្ហាញ
នូវមោទនភាពចំពោះវិស័យកីឡារបស់កម្ពុជា ដែលកំពុងតែក្លាយ

ជាចលនាជាតិមួយហើយត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ នៅគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់តាំងពីបឋមសិក្សារហូតដល់ឧត្តមសិក្សា ទាំងរដ្ឋ និង

ឯកជន។ សម្តេចតេជោរីករាយដោយបានឃើញប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា

នាំគ្នាហាត់ប្រាណដើម្បីសុខភាព ហើយសម្ដេចបានលើកទឹកចិត្ត
ឲ្យមានការពង្រីក និងរៀបចំកន្លែងហាត់ប្រាណឱ្យបានច្រើន នៅ
ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងតាមបណ្តាខេត្ត។

សម្ដេចតេជោ ក៏នៅតែអំពាវនាវឲ្យកីឡាករគោរពនូវក្រមសីល-

ធម៌ ដោយមិនប្រើនូវសារធាតុញៀនណាមួយ ។ យើងត្រូវធ្វើជា
អ្នកថ្លៃថ្នូរបំផុត ក្នុងជីវិតកីឡារបស់យើង។



ល្ងាចថ្ងៃទី១០ ខែមេសា សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃ

ប្រសាសន៍ថា "សម្តេចធ្លាប់បានឧបត្ថម្ភថវិការហូតដល់ទៅ ៣ ពាន់

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីពិសាបាយ

វិការប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរ។ ពោលបើទោះបីរូបគេត្រូវប្រកួតចាញ់

ប្រមាណ៥.៥០០នាក់ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍កោះ

ដុល្លារ ដល់កីឡាករប្រដាល់របស់ខ្មែរម្នាក់ ដែលគេបានប្រើកាយ-

កីឡាករថៃក៏ដោយ ក៏គេព្រមទទួលយកលទ្ធផល ហើយចូលរួម
អបអរសាទរជាមួយកីឡាករថៃ ថែមទៀតផង" ។ សម្តេចតេជោ

បានបន្តថា «ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មានការខកចិត្ត ចំពោះកីឡាករខ្លះ នៅពេល

អាជ្ញាកណ្តាលប្រកាសលទ្ធផលរួចហើយនោះ បែរជាឆ្មើងកន្ទ្រើង

សាមគ្គីជាមួយសមាគមសម្ព័ន្ធខ្មែរ-ចិន នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ពេជ្រ ។

នៅក្នុងឱកាសនោះ សម្តេចតេជោប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

បានបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីនយោបាយចិនមួយ ដែលជានយោបាយ

ការបរទេសរបស់កម្ពុជាប្រកាន់យកតាំងពីដើមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។
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សម្តេចតេជោបានបន្តថា ការទទួលស្គាល់នយោបាយចិនមួយគឺ

មានន័យស្មើនិងការគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសចិន ហើយ

ស្មើនឹងការគោរពចំពោះអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាផងដែរ ។

សម្តេចតេជោបានលើកឡើងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា គឺ

ការទាក់ទាញវិនិយោគ និងទេសចរចិនមកកាន់កម្ពុជាឲ្យបានច្រើន
ថៃមទៀត ។ សម្តេចតេជោក៏បានអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនជនជាតិចិន
នៅកម្ពុជាទាំងអស់ខិតខំជំរុញយុទ្ធសាស្រ្ត ដែលដាក់ចេញដោយ

ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជា-ចិន នាពេលកន្លងមក
ក្នុងការជំរុញខ្លាំងលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧ កន្លង
ទៅទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាចិនបានកើនឡើងដល់៥.០០០

លាន

ដុល្លារអាមេរិកនិងទាក់ទាញទេសចរចិនបានចំនួន ១,២ លាននាក់ ។

បច្ចុប្បន្នបងប្អូនខ្មែរចិន អាណិកជនចិននៅកម្ពុជាមានចំនួន

ប្រមាណមួយលាននាក់ក្នុងនោះកូនចៅចិនដែលមានកំណើតនៅ

ក្នុងប្រទេសខ្មែរប្រមាណ ៨ សែននាក់ជនជាតិចិនដែលមកពីចិន
ហុងកុង ម៉ាកាវ និងតៃវ៉ាន់ មានចំនួនប្រមាណ២សែននាក់ ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សណ្ឋាគារ
លំដាប់ផ្កាយ៥ « The Royal Sands Koh Rong »

ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិសុខសាន្ដ សង្កាត់កោះរ៉ុង ក្រុងព្រះសីហនុ

ជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងពេលកន្លងមករួមទាំងការវិភាជន៍ ប្រាក់ចំណូលពី

ព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែមេសា សម្តេចតេជោ ហ៊ុនសែន បាន

ទេសចរបរទេស ចូលទស្សនាអង្គរជូនដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាផង

ការ ជាផ្លូវការនូវ «មូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា» នៅវិមានសន្តិភាព ។

និធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា" មួយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង ។ ម៉្យាងរាជរដ្ឋាភិបាល



អញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅ ក្នុងពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរ
សម្តេចតេជោបានចាត់ទុកការបង្កើត

«មូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា »

គឺជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្រ្តមួយ ដែលកុមារកម្ពុជានឹងបន្តទទួលបានការ
ធានានូវការគាំពារផ្នែកសុខភាពប្រកបដោយគុណភាព និងដោយ
មិនគិតថ្លៃ ។

ក្នុងពិធីនេះសម្តេចតេជោបានគូសបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុ ដែល

សម្តេចគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការបង្កើតមូលនិធិគន្ធបុប្ផា

កម្ពុជា។ មូលហេតុចម្បងៗ រួមមានទី១.ការលើកកម្ពស់ សុខភាព

ពេលនេះគឺជាពេលវេលាដ៏សមរម្យដែលយើងគួរគប្បីមាន

"មូល

កម្ពុជាទទួលស្គាល់ថា យើងមិនអាចបន្តពឹងផ្អែកលើលោកសាស្ត្រាចារ្យ Beat Richner ជារៀងរហូតនោះទេក្នុងការគៀងគរវិភាគទាន
សប្បុរសធម៌សម្រាប់ធានាចីរភាពនៃកិច្ចដំណើរការមន្ទីរពេទ្យគន្ធ
បុប្ផា ។ ដោយសារហេតុនេះ " មូលនិធិគន្ធបុប្ផាប្រទេសស្វីស "អាច

នឹងថមថយចុះនៅពេលណាមួយ ។ ម្យ៉ាងវិញទៀតកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ច

ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ និងកម្លាំងទឹកចិត្តមនុស្សធម៌របស់សប្បុរសជន
ក្នុងស្រុករបស់យើង ក៏កាន់តែមានភាពរឹងមាំ រួមជាមួយនឹងឧត្ដមគតិ

មាតា ទារក និងកុមារ ដែលជាអាទិភាពចំបងក្នុងក្របខណ្ឌគោល-

និងឆន្ទៈ គាំទ្ររបស់មជ្ឈដ្ឋានសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសក៏កាន់តែ

រដែលមានអាយុចាប់ពី ៩ ឆ្នាំចុះមានចំនួនប្រមាណ ២០% ហើយ

ផងដែរ ។ សម្តេចតេជោបានពន្យល់ថាទោះបីជាមាន«មូលនិធិគន្ធ

នយោបាយជាតិគាំពារសង្គមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ។ បច្ចុប្បន្នកុមា

បើគិតពីអាយុ ១៤ ឆ្នាំចុះគឺមានរហូតដល់ជាង ៣០% នៃចំនួន
ប្រជាជនកម្ពុជាសរុប។ ពួកគេគឺជាអនាគត ១០០% របស់ប្រទេស

ដោយពួកគេជាកម្លាំងពលកម្មបម្រើជាតិនាបណ្តាឆ្នាំខាងមុខ និង

ជាឪពុកម្តាយជំនាន់ក្រោយ ទី២.រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគាំទ្រ និង
ទទួលស្គាល់នូវស្នាដៃ និង គុណភាព នៃសេវាថែទាំ មាតា ទារក

និងកុមារ របស់មន្ទីរពេទ្យនេះ ។ ក្នុងខណៈដែលថវិកា និងធនធាន

មានភាពរស់រវើក ក្នុងការជំរុញសកម្មភាព របស់មន្ទីពេទ្យគន្ធបុប្ផា
បុប្ផាកម្ពុជា» ក៏ដោយ ក៏មូលនិធិនេះមិនជំនួសឲ្យ «មូលនិធិគន្ធបុប្ផា
ប្រទេសស្វីស» នោះទេ ។ មូលនិធិពីប្រទេសស្វីសនៅតែមានសារ

សំខាន់សម្រាប់ដំណើរការមន្ទីពេទ្យគន្ធបុប្ផា។ មូលនិធិទាំងពីរនឹង

ដំណើរការទន្ទឹមគ្នាហើយកិច្ចសហការជាមួយ « មូលនិធិគន្ធបុប្ផា

ប្រទេសស្វីស» នៅតែមានសារសំខាន់ចំពោះកិច្ចដំណើរការនៃមន្ទី

រពេទ្យនេះទាំងមូល ។សម្តេចតេជោ ក៏បានប្រកាសពីការបរិច្ចាគ

របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៅមានកម្រិតមិនអាចអនុញ្ញាតឱ្យយើង

ប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំប្រាំម៉ឺដុល្លារ ក្នុងរយ:ពេលប្រាំឆ្នាំដល់ ”មូលនិធិគន្ធ

បាន រាជរដ្ឋាភិបាលមានទស្សនវិស័យរក្សាមន្ទីរពេទ្យនេះជាមន្ទីរពេទ្យ

ទម្រង់ជា « បរធនបាល កិច្ច » ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងនូវការអនុវត្តតាមស្តង់

សម្រេចបាននូវការបង្កើតមន្ទីពេទ្យប្រភេទនេះ នៅទូទាំងប្រទេស

គំរូដំបូងគេ ។ ទោះជាយ៉ាងណាក្តី យើងមានមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា ៥
កន្លែងទៅហើយ ហើយចំពោះមុខនេះយើងប្ដេជ្ញាធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង

តាមលទ្ធភាពមានដើម្បីជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាទាំង៥ នេះឲ្យ

បុប្ផាកម្ពុជា” ។ មូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោម
ដារអន្តរជាតិក្នុងការ គ្រប់គ្រងធនធានហិរញ្ញវត្ថុទំហំធំ ដែលត្រូវ
បានបរិច្ចាគសម្រាប់កិច្ចការមនុស្សធ៌ម ៕

 ព្រឹកថ្ងៃទី ២០ ខែមេសា សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា

មកផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលដោយមិនឱ្យរកប្រាក់ចំណេញ និងផ្តល់

បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យ

រើសអើង ។ ជារួមយើងមានមោទនភាពជាខ្លាំងដែលកម្ពុជាអាចមាន

កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ: នៅសណ្ឋាគារ

ការថែទាំកុមារដោយមិនចាំបាច់បង់ប្រាក់ និងដោយមិនមានការ
មន្ទីរពេទ្យកុមារ

ប្រកបដោយគុណភាពដែលឆ្លើយតបបានយ៉ាង

ប្រសើរទៅនឹងតម្រូវការក្នុងការថែទាំនិងព្យាបាលមាតា ទារក និង

កុមារ ទី៣. នៅលើទិដ្ឋភាពហិរញ្ញវត្ថុ ទន្ទឹមនិងការបង្កើនថវិការដ្ឋ

ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ និងការវាយតម្លៃសមិទ្ធផល ៥ ឆ្នាំ នៃការអនុវត្ត
សូហ្វីតែល រ៉ូយ៉ាល់ភ្នំពេញភូគីត្រា ។ នាឱកាសនេះ សម្តេចបាន

រំលឹកជាថ្មីម្តងទៀត នូវអភិក្រមសម្រាប់មន្រ្តីរាជរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរ
គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់។

TsSnavdþI RbCaCn 17

qñaMTI 17 elx 203 Exemsa qñaM 2018

ភេវរកម្ម ហើយបើគេចង់វ៉ៃ ក៏គេគ្មានលទ្ធភាពដើម្បធ្វើឲ្យកោះរបស់
កម្ពុជាទាំងឡាយអស្ថិភាព រហូតបាត់បង់ភ្ញៀវទេសចរណ៍ សម្រាប់

ការកម្សាន្តនៅទីនេះទេ » ។ សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ជាទៅ

ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងដែនដីថា មិនត្រូវអនុញ្ញាតិឲ្យមានការសាងសង់
អគារកម្ពស់៣០ជាន់នៅតាមបណ្តាកោះនោះទេ គឺខ្ពស់បំផុតត្រឹម
៣ជាន់ ។

នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

នាយករដ្ឋមន្រ្តីបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីសម្ពោធ

ដាក់ប្រើប្រាស់សាកលវិទ្យាល័យខេត្តក្រចេះ ។ ក្នុងឱកាសនោះ
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា សាកលវិទ្យាល័យក្រចេះ
«សាកលវិទ្យាល័យក្រចេះ» ដែលស្ថិតនៅក្នុងទីរួមខេត្ត ក្រចេះ

សម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍ថា

«មុននេះយើងមានអភិក្រម

ត្រឹមតែ ៤ ទេ “ឆ្លុះកញ្ចក់ ងូតទឹក ដុសក្អែល និងព្យាបាល” ។

ប៉ុន្តែចាប់ពីចុងឆ្នាំ២០១៧ មក យើងបានដាក់ចេញនូវចំណុចសំខាន់

មួយទៀតគឺការវះកាត់តែម្ដង។ ពោលគឺ មិនត្រឹមតែព្យាបាលហើយ
បន្តទុកជំងឺឲ្យទៅរ៉ាំរ៉ៃតទៅទៀតទេ។ នេះគឺជាការរំឭកដាស់តឿន

សារជាថ្មីម្ដងទៀត នៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីរបស់យើងគឺចាំបាច់ណាស់
ការវះកាត់។ គឺមិនអាចទុកឲ្យជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនេះក្លាយជាជំងឺមហារីក រហូត
ងាប់ខ្លួននោះទេ ។ នេះជាចំណុចដែលខ្ញុំសូមបញ្ជាក»់ ៕

 នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន

សែន បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់
ឲ្យប្រើប្រាស់នូវសណ្ឋាគារលំដាប់ផ្កាយ៥ « The Royal Sands

Koh Rong » ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិសុខសាន្ដ សង្កាត់កោះរ៉ុង

ក្រុងព្រះសីហនុ ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ថា ៖
ឥឡូវនេះមានប្រហែលជា ៣០កោះ ដែលយើងត្រូវដកហូតត្រឡប់

មកវិញ ដោយសារតែពួកគេមិនបានធ្វើអ្វីទាំងអស់។ ខ្ញុំបានផ្តល់ឲ្យ
ឯកឧត្តម សុខ ចិន្តា ពិនិត្យ ដើម្បីដកហូតកោះទាំងនោះត្រឡប់

មកវិញ ហើយរៀបចំការវិនិយោគសារជាថ្មី ។ មិនអាចទុកឲ្យកោះ
របស់យើងនៅរបៀបដូចសព្វថ្ងៃនេះគ្មានការគ្រប់គ្រង

ហើយអ្នក

ទទួលសិទ្ធធ្វើការវិនិយោគនោះ ចេះតែយកដើរលក់គម្រោងបន្ត ។

បើចាប់ដៃគូទើបអនុញ្ញាតិ។ សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថា កោះទាំងអស់
ជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋ មិនមែនជារបស់ឯកជនទេ ។ សម្តេចតេជោ

ក៏បានបញ្ជាក់ថា សម្រាប់កោះដទៃទៀតដែលបានចុះកិច្ចសន្យារួច

ហើយ ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តការអភិវឌ្ឍ ហើយនឹងចូលរួម

សម្ភោធ ដើម្បីផ្ញើសារទៅបរទេសឲ្យមកស្នាក់នៅប្រកបដោយក្តី

សុខស្រួលដោយសារ តែសន្តិភាពដែលដឹកនាំដោយគណបក្សកាន់
អំណាច ។ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានមានប្រសាសន៍ថា
កោះរ៉ុងនឹងក្លាយ ជាទីកន្លែងនៃការមកដល់នៃភ្ញៀវទេសចរណ៍លំ

ត្រូវបានកសាងឡើងក្រោមការបរិច្ចាគ វិភាគទានដ៏ថ្លៃថ្លាពីសម្តេច
តេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី

ទៅក្នុងអង្គការមូលនិធិឧត្តមសិក្សាក្រចេះ

បូកជាមួយការឧបត្ថម្ភជាហិរញ្ញប្បទានឥតសំណង ពីសាធារណរដ្ឋ

ប្រជាមានិតចិនក្នុង ក្របខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងសម្តេចតេជោ
នាយករដ្ឋមន្ត្រី និងលោក ស៊ី ជិនពីង ប្រធានាធិបតីចិន ។
ជាជំហានដំបូងសាកលវិទ្យាល័យ

នឹងផ្តោតសំខាន់ទៅលើការប

ណ្តុះបណ្តាល ផ្នែកកសិកម្ម (ក្សេត្រវិទ្យា វិទ្យាសាស្រ្តសត្វ បសុពេទ្យ
និងមច្ឆវិទ្យា) កសិ-ឧស្សាហកម្ម ទេពកោសល្យជនបទ ភាសា
បរទេស និងព័ត៌មានវិទ្យា ដែលអាចនិយាយបានថា ជាផ្នែកមួយ
លើកកម្ពស់នៃការអប់រំ វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា វិស្វកម្ម និង

គណិតវិទ្យា។ ការបណ្តុះបណ្តាលនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនេះគឺ
មានគ្រប់ថ្នាក់ និងកម្រិតចាប់ពី បរិញ្ញាបត្ររង បច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់

បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងបណ្ឌិតផងដែរពេលអនាគត
មហិច្ឆតាដែលយើងចង់បាន គឺខេត្តមួយសាកល វិទ្យាល័យមួយ។
នេះមិនមែនជាចក្ខុវិស័យឆ្កួតៗ

ដូចអ្នកខ្លះលើកឡើងនោះទេ។

សាកលវិទ្យាល័យមួយនេះ មិនអាចចេញជារូបរាងបានទេបើយើង
គ្មានសន្តិភាពនោះ។សន្តិភាពអាចឲ្យយើងធ្វើការ

អភិវឌ្ឍន៍គ្រប់

វិស័យ។ សាកលវិទ្យាល័យមួយនេះ មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយ

ទេជាពិសេស គឺផ្ទះស្នាក់នៅរបស់គ្រូ និងសិស្សជាពិសេសនិស្សិត
ជាស្រ្តីដែល ឡើងមកពីទីជនបទនិស្សិតជាបុរសអាចស្នាក់នៅ តាម

ទីវត្តអារាមបាន និស្សិតជា ស្រ្តីមិនអាចនោះទេ។ យើងត្រូវបន្តខិត
ខំរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់ ដើម្បីឆ្លើយតបតាមតម្រូវការគ្រូ
និងសិស្ស។

ខ្ញុំអំពាវនាវចំពោះ

មាតាបិតាសិស្សសូមប្រើប្រាស់

ឱកាសឲ្យបានល្អបំផុតមិនត្រូវឃើញថា ទ្រព្យសម្បតិ្តដែលចែក
ឲ្យកូនចៅ ស៊ីបានមួយជីវិត។ទ្រព្យសម្បត្តិអាចត្រូវគេលួចគេប្លន់ តែ
ចំណេះវិជ្ជាគេមិនអាចលួចបាននោះទេ។
ក្រចេះ

មានវិទ្យាល័យតែមួយនោះទេ

កាលពីដើមក្នុងខេត្ត

ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមាន

វិទ្យាល័យ ចំនួន ១១កន្លែងអាចដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យសិស្សបាន ។
សម្តេចតេជោបានថ្លែងទៀតថា

វត្តមានរបស់

ហ៊ុន

សែន

ដាប់ខ្ពស់ក៏ដូចជា ភ្ញៀវជាតិមកទស្សនា និងសម្រាកលំហែរកាយ

និងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គឺជាវត្តមានឈានទៅបញ្ចប់ការសាង

កម្ពុជាមិនមានវិបត្តិនយោបាយទេ តែកម្ពុជា គឺពោរពេញដោយ

ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង

លើកោះដែលបានអភិវឌ្ឍមួយនេះ។ សម្តេចតេជោក៏បានធានាថា

សន្តិភាព និងស្ថេរភាពនយោយបាយ ជាពិសេស គឺគ្មានភេវរកម្ម

ណាមួយអាចមានលទ្ធភាពកើតមាននៅបណ្តាកោះនៅកម្ពុជានោះ

ទេ ។ សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថា ៖ «ខ្ញុំពិតជាមានជំនឿជឿជាក់ថា

កោះរបស់កម្ពុជាទាំងអស់ មិនមែនជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារ

សង់ស្ពានឆ្លងកាត់ ទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តក្រចេះ។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូន
ខេត្តក្រចេះបោះឆ្នោតឲ្យ

គណបក្សប្រជាជន

កម្ពុជា បន្តទៀត។ ម៉ោងស្មាននេះកាល ពី៤៣ឆ្នាំមុន ប្រជាពលរដ្ឋ
របស់យើងកំពុងជម្លៀសចេញពីទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនទាំងអស់ ។

ប៉ុន្តែ ៤៣ឆ្នាំក្រោយប្រជាជនសម្រុកចូល ទីក្រុងវិញបន្ទាប់ដើរលេង
ចូលឆ្នាំហើយ ៕
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សម្តេច ហេង សំរិន ៖ សុខសន្តិភាពគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុត ដើម្បីធានាដល់
ដំណើរការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស

សម្តេចចក្រី ហេង សំរិន អញ្ជើញចូលរួមក្នុង
 ពិធីបញ្ចុះខណ្ឌសីមាព្រះវិហារ និងបុណ្យឆ្លងសមិទ្ធ ផលនានា ក្នុងវត្តអារញ្ញារាម ហៅវត្តមេម៉ៃ
ស្ថិតក្នុងភូមិមេម៉ៃ ឃុំក្រែក ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
សម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា និងជាប្រធាន

សប្បុរសជនជិតឆ្ងាយ ដែលបានរួមចំណែកប្រកបដោយសទ្ធាជ្រះថ្លា ធ្វើឲ្យ

កិត្តិយសគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានថ្លែងថា សុខសន្តិភាព គឺជាកត្តា

សម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលនានាជាច្រើនរួមមាន ព្រះវិហារថ្មី និងហេដ្ឋារចនា

សំខាន់បំផុត ដើម្បីធានាដល់ដំណើរការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និង

សម្ព័ន្ធផ្សេងៗ នៅក្នុងវត្តអារញ្ញារាម ហៅវត្តមេម៉ៃនេះ។

ការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស ក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព។ បើបាត់បង់

វត្តអារញ្ញារាម ហៅវត្តមេម៉ៃ កសាងឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៨៣ ដែល

សន្តិភាពនោះ ប្រទេសជាតិនឹងបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់ ដែលបានប្រឹងប្រែង

វត្តនេះទទួលបានការទំនុកបម្រុងជាបន្តបន្ទាប់ពីថ្នាក់ដឹកនាំ និងប្រជាពុទ្ធ-

រួមគ្នា ក្នុងការស្តារ និងកសាងប្រទេសចេញពីចំណុចសូន្យ រហូតមានការ

បរិស័ទជិតឆ្ងាយ

អភិវឌ្ឍន៍ដូចបច្ចុប្បន្ននេះ។ ការគូសបញ្ជាក់របស់សម្តេចចក្រី ហេង សំរិន

សម្រាប់បម្រើ ក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាតទៅ។

ក្នុងការសាងសង់សមិទ្ធផលឲ្យមានការរីកចម្រើនទុក

ត្រូវបានធ្វើឡើង ក្នុងពិធីបញ្ចុះខណ្ឌសីមាព្រះវិហារ និងបុណ្យឆ្លងសមិទ្ធ

ដោយឡែកព្រះវិហារ ដែលសម្តេចចក្រីប្រធានរដ្ឋសភា និងលោកជំទាវ

ផលនានា ក្នុងវត្តអារញ្ញារាម ហៅវត្តមេម៉ៃ ស្ថិតក្នុងភូមិមេម៉ៃ ឃុំក្រែក

បានអញ្ជើញធ្វើពិធីបញ្ចុះខណ្ឌសីមានាពេលនេះ បានចំណាយក្នុងការ

ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨។

សាងសង់ អស់បច្ច័យជាង ១៨ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក រួមទាំងសមិទ្ធផលមួយ

សម្តេចពញាចក្រី ហេង សំរិន បានលើកឡើងថា ក្នុងរយៈពេល ២០

ចំនួន ក៏ត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅពេលជាមួយគ្នានេះ

ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ កម្ពុជា ក្រៅពីជោគជ័យលើការពង្រឹងនីតិរដ្ឋ និងលទ្ធិ

ផងដែរ។ ក្នុងនោះ សម្តេចពញាចក្រី ហេង សំរិន និងលោកជំទាវ

ប្រជាធិបតេយ្យរួមមាន ការអនុវត្តច្បាប់ ការសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច

បានផ្តល់ថវិកាចំនួន ៥ពាន់ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ការសាងសង់ឧបដ្ឋាន

ខ្ពស់បំផុត បើធៀបនឹងបណ្តាប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ គឺកម្ពុជាបានធ្វើសមា

សាលា ១ខ្នង និងការផ្តល់នូវម៉ាស៊ីនភ្លើង និងឧបករណ៍បំពងសម្លេង

ហរណកម្មខ្លួនយ៉ាងសកម្ម ទៅក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក ហើយបានក្លាយ

មួយចំនួនដល់វត្តអារញ្ញារាម ហៅវត្តមេម៉ៃនេះផងដែរ ៕

ជាប្រទេសគោលដៅ

ដែលមានភាពទាក់ទាញបំផុត

សម្រាប់វិស័យ

ទេសចរណ៍ និងវិនិយោគ។ ស្របជាមួយវឌ្ឍនភាពដ៏ប្រសើរនេះ បានធ្វើឲ្យ
ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានឱកាសបង្កើនកម្រិតជីវភាពរស់នៅ និងមានប្រាក់
ចំណល
ូ កាន់តស
ែ មរម្យឡើង ឆ្លយ
ើ តបនឹងការវិវឌ្ឍនៃសាកល ភាវូបនីយកម្ម។
ដោយឡែក

ប្រាក់បៀវត្សអប្បបរមារបស់មន្ត្រីរាជការក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំ

មកនេះ បានកើនឡើងបីដង ដែលក្នុងឆ្នាំ២០១៨ នេះ ប្រាក់បៀវត្សរបស់មន្រ្តី
រាជការ កងកម្លាំង ប្រដាប់អាវុធ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ បានកើនដល់ជាង
១លានរៀល ហើយប្រាក់ឈ្នួល អប្បបរមារបស់កម្មករ កម្មការី និយោជិត
ក៏បានកើនឡើងដល់ ១៧០ដុល្លារ ក្នុងមួយខែផងដែរ។ ឆ្លៀតក្នុងឱកាស
នេះ សម្តេចចក្រីប្រធានរដ្ឋសភា បានសម្តែងនូវការកោតសរសើរ ប្រគេន
ចំពោះព្រះតេជព្រះគុណ

ព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តអារញ្ញរាម

ព្រមទាំងព្រះ

ថេរានុត្ថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គ គណៈកម្មការវត្ត ព្រមទាំងបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទ និង

ប្រជាជនអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបញ្ចុះខណ្ឌសីមាព្រះវិហារ
និងបុណ្យឆ្លងសមិទ្ធ ផលនានា ក្នុងវត្តអារញ្ញារាម ហៅវត្តមេម៉ៃ
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សម្តេច ស ខេង ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់

គោលការណ៍បែងចែកភោគផលអភិវឌ្ឍន៍ដោយសមធម៌

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខ អតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល អតីតយុទ្ធជន និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
មកពីស្រុក កំចាយមារ ខេត្តព្រៃវែង ស្រុករមាសហែក ខេត្តស្វាយរៀង និងស្រុកអូរាំងឪ ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
កាលពីថ្ងៃទី៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង

តបទៅនឹងអ្វីដែលសម្រេចបាននាពេលកន្លងទៅ សម្ដេចក្រឡាហោម

ឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី និងជារដ្ឋមន្ដ្រី ក្រសួងមហាផ្ទៃ តំណាងសម្ដេចតេជោ

ស ខេង បានសម្ដែងនូវការកោតសរសើរចំពោះ ឯកឧត្តម វង សូត

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ដ្រីនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញជួប

រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា និងជាអាណា

សំណេះសំណាល សួរសុខទុក្ខ អតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល អតីតយុទ្ធជន

ព្យាបាលបច្ចេកទេស

និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំ មកពីស្រុកកំចាយមារ ខេត្តព្រៃវែង ស្រុករមាសហែក

រាជការស៊ីវិល បេឡាជាតិអតីតយុទ្ធជន និងក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែល

ខេត្តស្វាយរៀង និងស្រុកអូរាំងឪ ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ សរុប

បានអនុវត្តការងារសម្រេចបានដោយជោគជ័យ និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់។

ចំនួនជាង៣,០០០នាក់ ។ ក្នុងកិច្ច សំណេះសំណាលនេះ ក៏មានការចូលរួម

ឯកឧត្តម វង សូត រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសង្គមកិច្ច បានលើកឡើងថា

ពី លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន ឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងទំនាក់ទំនង

ក្រសួងសង្គមកិច្ច បាននិងកំពុងតែអនុវត្តគោលនយោបាយស្តីពីប្រព័ន្ធ

រដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និង អធិការកិច្ច និងឯកឧត្តម វង សូត រដ្ឋមន្ដ្រី ក្រសួង

សុវត្ថិភាពសង្គម និងផែនការអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្រ្តជាតិយ៉ាងមុតមាំ ក្នុងការ

សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ដ្រីរាជ

ជួយដល់ជនរងគ្រោះ និងងាយរងគ្រោះគ្រប់ប្រភេទ ជាពិសេស កុមារកំព្រា

ការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ជាច្រើនទៀតផងដែរ។

និងស្រ្តីងាយរងគ្រោះ ជនចាស់ជរា ជនពិការ អតីតមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល

នៃបេឡាជាតិរបបសន្ដិសុខសង្គម

សម្រាប់មន្ដ្រី

ថ្លែងក្នុងឱកាសនោះ សម្ដេចក្រឡហោម ស ខេង បានលើកឡើងថា

និងអតីតយុទ្ធជន។ ក្រសួងសង្គមកិច្ច បានរៀបចំប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមជា

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន

ជំហានៗ ស្របតាមកំណើតសេដ្ឋកិច្ច ដែលមានបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខ

បានដាក់ចេញ និងអនុវត្តគោលនយោបាយ លើកស្ទូយជីវភាពអតីតមន្ដ្រីរា

សង្គម សម្រាប់មន្រ្តីរាជការ ស៊ីវិល និងបេឡាជាតិអតីតយុទ្ធជន បាននិង

ជការស៊ីវិល

កំពុងដើរតួនាទីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ តាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា និងធានាដល់ការ

និងអតីតយុទ្ធ

រួមមាន៖

ការផ្ដល់សម្បទានដីសង្គមកិច្ច,

ការផ្ដល់ប្រាក់បេឡាមរណៈសង្គ្រោះ, ការផ្ដល់ប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសង្គម,

ផ្តល់ប្រាក់របបសន្តិសុខសង្គម

ប្រាក់បូជាសព និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភមួយលើកដំបូង, ការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌល

អតីតយុទ្ធជននៅទូទាំង ២៥ រាជធានី ខេត្ត តាមប្រព័ន្ធធនាគារដៃគូ តាម

អភិវឌ្ឍន៍យោធិនពិការ, ការកសាងផ្ទះជូនអតីតយុទ្ធជន និងគ្រួសារអតីត

គោលការណ៍ អភិបាលកិច្ចល្អ តម្លាភាព ប្រសិទ្ធភាព និងការទទួល

យុទ្ធជនក្រីក្រ, គោលការណ៍ប្រឡងប្រណាំង៣ល្អ, ការបង្កើតគណៈកម្មការ

ខុសត្រូវ។

អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍អតីតយុទ្ធជនតាមមូលដ្ឋាន

និងការបង្កើតសមាគម

គិតមកដល់ពេលនេះ

ជូនបងប្អូនអតីតមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល

អតីតមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល

និង

និងអតីតយុទ្ធជន

មនុស្សចាស់សម្រាប់ប្រជាជនទូទៅ។ សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង ថ្លែង

សរុបចំនួន ១០៨,៨៤០នាក់ និងអ្នកនៅក្នុងបន្ទុកចំនួនប្រមាណ១៧ម៉ឺន

បញ្ជាក់ទៀតថា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍

នាក់ ដែលរាជរដ្ឋាភិបាល ត្រូវចំណាយថវិកាប្រមាណ១៦០ លានដុល្លារ

បែងចែកភោគផលអភិវឌ្ឍន៍ ដោយសមធម៌ តាមរយៈបង្កើនការវិនិយោគ

អាមេរិក ក្នុង ១ឆ្នាំ ដោយបើកផ្តល់តាមប្រព័ន្ធ ធនាគារជាដៃគូ ទូទាំង២៥

សាធារណៈ លើហេដ្ឋានរចនាសម្ព័ន្ធ គមនាគមន៍ដឹកជញ្ជូន ធារាសាស្ដ្រ

រាជធានី-ខេត្ត៕

កសិកម្ម ឧស្សាហកម្ម អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ អប់រំ សុខាភិបាលជាដើម។ ឆ្លើយ
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ថ្ងៃទី ០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល

សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា អនុប្រធានទី២ រដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រ

កម្ពុជា ប្រធានក្រុម ការងារគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល ចុះជួយ

ខេត្តកំពង់ធំ បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ពិធីបុណ្យឆ្លង
សម្ពោធឧបដ្ឋានសាលា

និងសមិទ្ធិផលនានា

ក្នុងវត្តព្រះស្រី

ឯកោរាមាធិបតី ហៅវត្តដូង ភូមិដូង ឃុំដូង ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្ក
ខេត្តកំពង់ធំ ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត បានបញ្ជាក់ថា ការវិវត្តន៍រីកចំរើនក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនា តាំងពីអតីតកាលរហូតមកបច្ចុប្បន្ន និងការសាបសូន្យក្នុង
វិស័យនេះ ក៏ដូចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមជាតិ ទាំងមូលក្នុងរបប ប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត និងការរស់ឡើងវិញ មានការអភិវឌ្ឍទាំងផ្នែកអាណាចក្រពុទ្ធចក្រ ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៧៩ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ក្រោមការ ដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ។

ថ្ងៃទី ៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ សម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់

សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារជាតិ

និងលោកជំទាវបានចូលរួមអបអរសាទរពិធីសម្ពោធផ្លូវបេតុងមួយ

ខ្សែប្រវែងជាងបួនគីឡូម៉ែត្រ ឈ្មោះថា " តាឆែម យាយ យិប
"អំណោយដ៏ថ្លៃថ្លា របស់ឧបាសក ឆែម និងឧបាសិកា យិប

នៅសង្កាត់ស្ទឹងវែង ក្រុងខេមរភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង។

ថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត

ម៉ែន សំអន សមាជិកាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការគណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដមន្រ្តីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយ
រដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច បានអញ្ជើញជាសក្ខីភាពក្នុងពិធីចុះ
ហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខណ្ឌសហប្រតិបត្តិការស្តីពីកំពង់ផែ

កំពតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា រវាងក្រុមហ៊ុន ទ្រី ភាព គ្រុប និង
ក្រុមហ៊ុនកំពង់ផែអន្តរ-ជាតិនៃខេត្តគ័ងស៊ី នៃសាធារណរដ្ឋប្រជា មានិត
ចិន នៅសណ្ឋាគារសូហ្វីតែល រាជធានីភ្នំពេញ ។
ថ្ងៃទី ១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៨ ឯកឧត្តម នៃ ប៉េណា អនុប្រធានទី១

ព្រឹទ្ធសភា និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខេត្តកំពត ឯកឧត្តម
ជាវ តាយ ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត និងជាអភិបាលនៃ

គណៈអភិបាលខេត្តកំពតបានអញ្ជើញ ជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបិទការប្រកួត
កីឡាបាល់ទាត់ពានរង្វាន់ឯកឧត្តម នៃ ប៉េណា ស្ថិតនៅទីលាន ពហុកីឡដ្ឋាន
ខេត្តកំពត។ ក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តម នៃ ប៉េណា បានណែនាំដល់ក្មួយៗ

ថា កីឡានាំមកនូវសុខភាព ត្រូវជៀសឱ្យឆ្ងាយពីគ្រឿនញៀន និងពេលធ្វើ
ចរាចរណ៍ត្រូវគោរព អធ្យាស្រ័យជាចំបង និងបានបំពាក់ពានរង្វាន់ ជាមេដៃ

មាស ប្រាក់ និងសំរឹទ្ធិ ព្រមទាំងពានជ័យលាភី ជូនដល់ក្រុមកីឡាករទទួល
បានជ័យលាភី ដោយភ្ជាប់ជាមួយនូវថវិកាលើកទឹកចិត្តផងដែរ ។

ថ្ងៃទី៧-៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម កែ គឹមយ៉ាន សមាជិកគណៈ
អចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធាន
ក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះ ជួយខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានអញ្ជើញចុះជួប
សំណេះសំណាលជាមួយអតីតយុទ្ធជន និវត្តន៍ជន មនុស្សចាស់ និងកងកម្លាំង
ប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទ នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ ឯកឧត្តមក៏បានបំពាក់
គ្រឿងឥស្សរិយសដល់អតីតយុទ្ធជន និងប្រគល់ជូនថវិកា សម្ភារៈ មួយចំនួន
ជូនដល់អតីតយុទជ
្ធ ន និវត្តនជ
៍ ន មនុស្សចាស់ និងកងកម្លាង
ំ ប្រដាប់អាវុធដែលឈរ
ជើងនៅភូមិសាស្រ្តខេត្តបន្ទាយមានជ័យ សម្រាបអបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី។
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ថ្ងៃទី១០ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ទេព ងន សមាជិក
គណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល អនុប្រធានទី២ ព្រឹទ្ធសភា
បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូគណៈឃោសនាអប់រំ

គណៈកម្មាធិការ

កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អញ្ជើញទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែង
យល់នៅស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនីស្ទឹងប្ញស្សីជ្រុំក្រោម ដែលស្ថិតនៅឃុំ
កោះប៉ោ ស្រុកមណ្ឌលសីមា ខេត្តកោះកុង។
ថ្ងៃទី ៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍

មាស សុភា សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អគ្គមេបញ្ជាការរងកងយោធពល
ខេមរភូមិន្ទ មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោក សួរសុខទុក្ខកងកម្លាំង
ប្រដាប់អាវុធ ដែលកំពុងឈរជើងតាមបន្ទាត់ព្រំដែននៅក្នុង
យោធភូមិភាគទី៥ ខេត្តពោធិសាត់ បាត់ដំបង និងខេត្តប៉ៃលិន
ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ។

ថ្ងៃទី ២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិត នេត សាវឿន សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការ
កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ បាន
អញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខ និងនាំនូវថវិកា ព្រមទាំងអំណោយមួយចំនួន
ជូនដល់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិនៅភូមិភាគទី៤ ខេត្តព្រះវិហារ។
ថ្ងៃទី៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន សមាជិកគណៈ
កម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង
ការបរទេស

និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានជួបសំណេះសំណាលជា

មួយប្រជាពលរដ្ឋ

និងចូលរួមពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់រូបសំណាក

ហង្ស និងពិធីបិទការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ ដណ្ដើមពានរង្វាន់បាល់ទាត់
យុវជនប្រចាំស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្ដាល។
ថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ នេះ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ
សមាជិកគណៈកម្មាធិការ កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន និងជាអតីតប្រធានសមាគមសិស្សវិទ្យាល័យឥន្ទ្រទេវី និងលោកជំទាវ បានអញ្ជើញជួបជុំអតីតសាស្រ្តាចារ្យ និងសិស្សវិទ្យាល័យឥន្ទ្រទេវីមុនឆ្នាំ១៩៧៥ ប្រមាណ
១០០នាក់ នៅភ្នំពេញ។
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ថ្ងៃទី៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ត្រាំ អ៊ីវតឹក សមាជិកគណៈ

កម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង ប្រៃសណីយ៍
និងទូរគមនាគមន៍រួមជាមួយ

មន្រ្តីក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលគណ-

បក្សប្រជាជនកម្ពុជា ចុះជួយស្រុកទឹកផុស និងស្រុកកំពង់លែង ព្រមទាំង

ក្រុម ការងារ ថ្នាក់ខេត្ត ថ្នាក់ស្រុក ថ្នាក់ឃុំ បានអញ្ជើញសំណេះសំណាល
និង ចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យឡើងអ្នកតា បឹងកៅ ស្ថិតនៅភូមិក្រាំងតាមុំ ឃុំតាំង
ក្រសាំង ស្រុកទឹកផុស ខេតកំពង់ឆ្នាំងក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី។
ថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម សមាជិកគណៈ

កម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល

ព្រមទាំងលោកជំទាវបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសួរសុខទុក្ខ

និង

សំណេះសំណាលដល់នាយទាហាន នាយទាហានរង ពលទាហាន គ្រួសារ
កងទ័ព យោធិនសោធននិវត្តន៍ នៅមជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺនកងទ័ពជើងគោក

(ពេជ្រនិល) ខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងបាននាំយកអំណោយដែលមានគ្រឿង

ឧបភោគ បរិភោគ ថវិកាទៅឧបត្ថម្ភជូនមជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺនកងទ័ពជើង
គោកនិងយោធិនកងផងដែរ។

ថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត សមាជិក

គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់
សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី និង
សម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុនសែន អញ្ជើញកាត់ខ្សែបូ

សម្ពោធឆ្លងព្រះវិហារវត្តមុនីសាគរបវរសត្ថា ស្រះកែវអណ្តែត ហៅវត្ត

កំពង់ភ្លុក ស្ថិតក្នុងភូមិដីក្រហម ឃុំកំពង់ភ្លុក ស្រុកប្រាសាទបាគង
ខេត្តសៀមរាប ។

ថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង ប្រធានស្តីទី

គណៈកម្មការទី១០ព្រឹទ្ធសភា និងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគទី៣
បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ
មកពីភូមិព្រែកតានប់ និងភូមិព្រែកតាបន់២ សរុបចំនួន៨៩៥នាក់ ដើម្បី

អបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរនាពេលខាងមុខ នៅ
សាលាបឋមសិក្សាសិរីដីដុះ

ស្ថិតក្នុងឃុំកំពង់ស្វាយ ស្រុកគៀនស្វាយ

ខេត្តកណ្តាល ដោយក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានសារុងចំនួន០១ និងថវិកាចំនួន
១ម៉ឺនរៀល។

ថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ស ថាវី សមាជិក

គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាល
នៃគណៈអភិបាល ខេតឧ
្ត ត្តរមានជ័យ បានអញ្ចញ
ើ ជួបសំណេះ-

សំណាល និងផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត ដល់ជ័យលាភីសិស្សពូកែ

ទូទាំងខេត្ត ផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ គណិតវិទ្យា និងរូបវិទ្យា ប្រចាំ
ឆ្នាំ២០១៨ ។
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នៅថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រុមការងារយុវជន

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រចាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង
ហិរញ្ញវត្ថុ សហការជាមួយក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស

ថ្នាក់កណ្ដាល បានរៀបចំបទបាឋកថា ស្ដីពី ’សាវតារ

បុព្វហេតុ និងទស្សនវិស័យនយោបាយរបស់គណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា

និងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច

និង

ហិរញ្ញវត្ថុ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា” ក្រោមអធិបតីភាព
ឯកឧត្តមកិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត គាត ឈន់ សមាជិកគណៈ

អចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាល ទីប្រឹក្សាអមឧត្តម
ក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ

អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការ

គណបក្សក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងឯកឧត្តម ម៉ម សារិន សមាជិកគណៈ កម្មាធិការ កណ្ដាល ប្រធានខុទ្ទកាល័យគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល

ឯកឧត្តម កែ ប៊ុនខៀង សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត

សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល អនុប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងជាប្រធានក្រុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណ
បក្សនៅក្រៅប្រទេស និងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការគណបក្សក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងដែលមាន សមាជិក-សមាជិកាគណបក្សជាយុវជន
ចូលរួមប្រមាណ ១០០០នាក់។

គណៈប្រតិភូក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល ដែលដឹកនាំ

ដោយឯកឧត្តម កែ ប៊ុនខៀង ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស
ថ្នាក់កណ្ដាល និងសមាជិក-សមាជិកា ដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំយុវជន គណបក្ស

ខេត្ត និងក្រុមសកម្មជនយុវជនគណបក្សក្រសួង-ស្ថាប័ន ចំនួន ៤០រូប

បានបំពេញទស្សនកិច្ច សិក្សាស្រាវជ្រាវ ដកបទពិសោធន៍ការងារគណបក្សយុវជន យុវជនគណបក្ស និងការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនដ៏ឆាប់រហ័សរបស់ប្រទេសចិន ពីថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ នៅ
សាធារណរដ្ឋ ប្រជាមានិតចិន គណៈប្រតិភូបាន៖

- បានជួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយ ឯកឧត្តម Wang Yajun អនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សកុម្មុយនីស្តចិន។
-ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ លោកជំទាវ Wang Hongyan លេខាទី១ នៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនីស្តចិន។

-ពិធីបញ្ចូលសមាជិកគណបក្សដែលជានិស្សិតកំពុងសិក្សា និងបំពេញការងារនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

និងជួបសំណេះសំណាល

អាហារសាមគ្គីជាមួយនិស្សិតអាហារូបករណ៍ និងយុវជនខ្មែរដែលសិក្សានៅរដ្ឋធានីប៉េកាំង សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ចំនួន ៦៣១នាក់។
-បំពេញទស្សនកិច្ចនៅខេត្តសានស៊ី (Shaanxi) និងខេត្តចេជាំ (Zhejiang)។

នៅថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តស្វាយរៀង បានរៀបចំសន្និបាតបូកសរុបការងារ
ឆ្នាំ២០១៧ និងទិសដៅឆ្នាំ២០១៨ ពិធីបើកក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម
សៅ សុខា សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
និងជាអនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាល គណបក្សចុះជួយខេត្ត ស្វាយរៀង
និងពិធីបិទក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត សមាជិក គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស និងជាអនុប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបក្សនៅក្រៅប្រទេស និងមានសមាជិក-សមាជិកាជាថ្នាក់ដឹក
នាំយុវជនគណបក្សបណ្ដាថ្នាក់ចូលរួមប្រមាណ ១០០០នាក់ មកពី ៨ស្រុក-ក្រុង ៨០ឃុំ-សង្កាត់ និងសកម្មជនយុវជនមកពី ៦៩០ភូមិ ទូទាំងខេត្ត។

នាព្រឹកថ្ងៃទី៣១
សំណេះសំណាល

ខែមីនា

ឆ្នាំ២០១៨

ពិធី

និងផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍ថ្មីៗ

ដល់យុវជនគណបក្សខេត្ត និងយុវជនគណបក្សក្រុង
ស្រុក ប្រមាណ ២៦០នាក់ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម
ស ថាវី ប្រធានគណបក្សខេត្តឧត្ដរមានជ័យ។
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នៅថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្ដម វ៉ា ថន
សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ខេត្ត
និងជាសមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល រួម
ជាមួយក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាល ខេត្ត ស្រុក ឃុំ ចុះជួយមូលដ្ឋាន
បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងវគ្គជីវភាពនយោបាយ របស់គណៈកម្មាធិការគណបក្ស ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៨ ក្នុងស្រុកព្រែក
ប្រសព្វ ខេត្តក្រចេះ។

ថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តបាត់ដំបង បានសហការជាមួយក្រុមគ្រូ

ឧទ្ទេស នៃក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល ដឹកនាំ
ដោយ ឯកឧត្តម យស ផានីត្តា ជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការ
កណ្ដាល សមាជិកក្រុមការងារយុវជន គណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល

និងជាប្រធានក្រុមគ្រូឧទ្ទេស នៃក្រុមការងារ យុវជនថ្នាក់ កណ្ដាល

ឯកឧត្តម អ៊ុយ សុធាវី អនុប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត តំណាងឯកឧត្តម ងួន រតនៈ សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល ប្រធានគណបក្សខេត្ត និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជន

គណបក្សខេត្ត បានចូលរួមជាគណៈអធិបតី ក្នុងពិធីបើកវគ្គអប់រំនយោបាយ និងបង្កើនសមត្ថភាពជូនដល់ក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស
ស្រុក និងក្រុមសកម្មជនគណបក្សឃុំ ក្នុងស្រុកបវេល ចំនួន ៦០នាក់ និងបានបណ្ដុះបណ្ដាលវគ្គអប់រំនយោបាយដល់សកម្មជន
យុវជនគណបក្សក្នុងស្រុកកំរៀង ចំនួន ១៦០នាក់។

នៅថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ជ្រុន ថេរ៉ាវ៉ាត

សមាជិកគណៈ កម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

សមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល

និងជា

ប្រធានជនបង្គោលយុវជនស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម បានជួប
សំណេះសំណាលជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំ និងសកម្មជនយុវជនឃុំ

ស្រង៉ែ ឃុំសំរោង និងឃុំសូរ្យសែន ចំនួន១២៨ នាក់ និងបាន

ជម្រាបជូនដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ និងសកម្មជនយុវជនឃុំទាំង ៣ អំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជា និងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការ
បោះឆ្នោតថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខ។

ថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម នៃ គង់ សមាជិក

គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អនុប្រធាន
គណបក្សខេត្ត ឯកឧត្តម ជឹង ផល្លា សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍
គណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត

ឯកឧត្តម ភុន សារពេជ្រ

សមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល

និងជា

ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត បានដឹកនាំក្រុមគ្រូពេទ្យ

ស្ម័គ្រចិត្តរបស់ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត ចុះមកពិនិត្យព្យាបាលជំងឺជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំចំនួន៤ រួមមាន៖ ឃុំត្នោត

ចុងស្រង់ ឃុំព្រៃទន្លេ ឃុំបន្ទាយខាងលិច ឃុំបន្ទាយមាសខាងកើត ទីតាំងបរិវេនវត្តក្រាំងទឹក ភូមិតាឡង់ ឃុំត្នោតចុងស្រង់ ស្រុកបន្ទាយមាស
ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋមកពិនិត្យ និងព្យាបាលចំនួន២៣៩នាក់។

នៅថ្ងៃទី២៥

ខែមីនា

ឆ្នាំ២០១៧

គណៈកម្មាធិកាគណបក្ស

ប្រជាជកម្ពុជា ស្រុកពាមរក៍ ខេត្តព្រៃវែង បានរៀបចំវគ្គបញ្រ្ចាបគោលយោបាយ ដល់ក្រុមសកម្មជនជាយុវជនគណបក្ស ស្រុកពាមរក៍ ដែល
ពិធីនេះស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ងិន បាណាល់

សមាជិក

គណៈកម្មាធិការកណ្ដាល សមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់

កណ្ដាល និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត ។ វគ្គបណ្តុះ

បណ្តាលនេះមានសិក្ខាកាមចូលរួមសរុប ១៩៨រូប ក្នុងនោះ ស្រី ១១៣រូប

និងមានការចូលរួមធ្វើបទឧទ្ទេសនាមដោយក្រុមគ្រូឧទ្ទេស នៃក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល ។
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សមិទ្ធផលសំខាន់ៗនៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម ឆ្នាំ២០១៧
 ក្នុងរយៈពេល ៥ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ចំណូលចរន្តថវិការដ្ឋ

បានកើនឡើងជាង ២ដង កើនពីប្រមាណ២,២៦៤លានដុល្លារនៅ
ឆ្នា២
ំ ០១៣ ដល់បមា
្រ ណ៤,៥៦០លានដុលរ្លា នៅឆ្នា២
ំ ០១៨នេះ។
សមាមាត្រនៃចំណូលថវិកា

ពីប្រភពហិរញ្ញប្បទានក្រៅប្រទេស

ក្នុងចំណែកថវិកាជាតិ បានថយចុះ ពីប្រមាណជិត ៧០% នៅក្នុង
ឆ្នាំ១៩៩៥ មកនៅត្រឹមតែប្រមាណ២១.៤% ប៉ុណ្ណោះ ក្នុងឆ្នាំ
២០១៧

ហើយនឹងបន្តថយចុះថែមទៀត

នៅមិនដល់

២០%

វិនិយោគធំជាងគេនៅកម្ពុជា ក្នុងទុនវិនិយោគសរុប៥.៣ពាន់លាន
ដុល្លារអាមេរិក ជាមធ្យមប្រមាណ ១ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុង
មួយឆ្នាំ

និងមានការកើនឡើងជាលំដាប់លើវិស័យមួយចំនួនរួម

មាន ធនាគារ ឧស្សាហកម្ម និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាដើម។

 ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ ២០១៨ កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (PPAP)

ទទួលបានចំណូល ១,៦ លានដុល្លារ

បើធៀបនឹងត្រីមាសទី ៤

នៅឆ្នាំ២០១៨ ។ ប្រការនេះ គឺជាការសបញ្ជាក់ឲ្យ ឃើញថា

កម្ពុជាកាន់តែមានឯករាជ្យ ភាពខាងថវិកាជាងមុន និងកាន់តែមាន
ភាពជាម្ចាស់ជាងមុន។

 ក្នុងរយៈពេល ៣ខែ ដើមឆ្នាំ២០១៨ នេះ តំបន់ប្រាសាទ

អង្គរវត្តទទួលភ្ញៀវទេសចរចូលទស្សនាបានចំនួន ៨៥៤.៥៨៤ នាក់

មានកំណើន ១១% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ។
រីឯចំណូលទទួលបានចំនួន ៣៩,៤៨លានដុល្លារ មានកំណើន

២៨% បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៧ ក្នុងនោះបានឧបត្ថម្ភមូលនិធិមន្ទីរ
ពេទ្យគន្ធបុប្ផាចំនួន ១,៧១លានដុល្លារ ។

 ក្នុងដំណាច់ត្រីមាសទី១ឆ្នាំនេះ មានក្រុមហ៊ុន-សហគ្រាសថ្មី

ចំនួនសរុប៣៥៤៥ បានចុះបញ្ជីតាម អនឡាញ កើនឡើង១៥៩%

ឆ្នាំ ២០១៧ កំពង់ផែនេះរកចំណូលបានសរុប ៤,៨ លានដុល្លារ។

ចំនួនក្រុមហ៊ុន-សហគ្រាស ដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវ និងស្រប

ប្រមូលបានតាមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យចំណូលអនឡាញ មាន

បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ គិតមកដល់ពេលនេះ
ច្បាប់ សរុបប្រមាណជាង៦ម៉ឺនក្រុមហ៊ុន-សហគ្រាសហើយ។


ក្នុងរយៈពេលបីខែដើម ឆ្នាំ២០១៨ រោងចក្រសហគ្រាស

 ក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ចំណូលពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទ ដែល

ចំនួន ១ ៧៨៦.០៩ពាន់លានរៀល (ប្រមាណ ៤៤៦.៥២
លានដុល្លារ)

និងបានធ្វើបែបបទបង់ចូលថវិកាជាតិបានចំនួន

បើកថ្មី សរុបនៅទូទាំង ប្រទេស ចំនួន៣២ បើធៀបនឹង រយៈពេល

៨៩៧.១៧ពាន់លានរៀល (ប្រមាណ ២២៤.២៩លានដុល្លារ)

ជាង៥០% ។ មកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ន កម្ពុជាមានរោងចក្រ វាយនភណ្ឌ

៧៩២.៦១ពាន់លានរៀល (ប្រមាណ ១៩៨.១៥លានដុល្លារ)

សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន កើនឡើង ៤.២៥ % និងមានកម្មករ

លានរៀល (ប្រមាណ ២៥.៩១លានដុល្លារ) ស្មើនឹង ១១.៥៥%

នឹងឆ្នាំ២០១៦។

ចំណូលពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទ

ប្រមាណជាង ១៦ម៉ឺន ៦ ពាន់តោន ថយចុះប្រមាណ ៣,៤%

កើនឡើង ៧.០៧%។

ដូចគ្នា ឆ្នាំ២០១៧ មានចំនួន ១២ ពោល គឺកើនឡើងប្រមាណ

ស្មើនឹង ១១.៦៦% នៃផែនការច្បាប់ ក្នុងនោះថវិកាថ្នាក់ជាតិចំនួន

កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង សរុប ចំនួន ១ ១៥៤ រោងចក្រ

ស្មើនឹង ៨៨.៣៤% និងថវិកាថ្នាក់ក្រោមជាតិចំនួន ១០៣.៦៧ពាន់

និយោជិតជាង ៧៧ ម៉ឺននាក់ កើនឡើង ៤.៤២ភាគរយធៀប

ប្រសិនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងខែមីនា

 ក្នុងរយៈពេល បីខែដើម ឆ្នាំ២០១៨ កម្ពុជានាំចេញ អង្ករបាន

បើធៀបនឹងរយៈពេល ដូចគ្នាឆ្នាំ២០១៧។

 នៅក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៨ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

ឆ្នាំ២០១៧

ការប្រមូល

មានការកើនឡើងចំនួន

១១៧.

៩២ពាន់លានរៀល (ប្រមាណ ៣០.៧៧លានដុល្លារ) ពោលគឺ
ក្នុងត្រីមាសទី១

ឆ្នាំ២០១៨

ដែលប្រមូលបានមានចំនួន

៣

ចំណូលពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទ
០៤៦.៤៤ពាន់លានរៀល

បានសម្រចអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនចិន ធ្វើការវិនិយោគលើគម្រោង

(ប្រមាណ ៧៦១.៦១លានដុល្លារ) ប្រមាណ ៣៩.៦% នៃផែនការ

ស្រាប់ចំនួន ៣គម្រោង ដែលមានទុនវិនិយោគសរុបចំនួនប្រមាណ

ឆ្នាំ២០១៧ ឃើញថាការប្រមូលពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទ ក្នុងត្រីមាស

ដល់ឆ្នាំ២០១៧

៦៧.២១លានដុល្លារ) ៕

ថ្មីចំនួន ៣៦គម្រោង និងពង្រីកផលិតកម្មលើគម្រោងដែលមាន

កំណត់ដោយច្បាប់

ជាង ៤០០លានដុល្លារអាមេរិក។ ជាការកត់សម្គាល់ ពីឆ្នាំ២០១៣

ទី១ ឆ្នាំ២០១៨ កើនឡើង ២៦៨.៨៤ពាន់លានរៀល (ប្រមាណ

ការវិនិយោគរបស់ប្រទេសចិន

គឺជាប្រភពទុន

ប្រសិនបើប្រៀបធៀបនឹងត្រីមាសទី១
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បង្កើនផលិតកម្មថាមពលអគ្គិសនី
ដើម្បីកាត់បន្ថយការនាំចូលអគ្គិសនីពីប្រទេសជិតខាង

អនុស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនីស្ទឹងឬស្សីជ្រុំក្រោម

ថាមពលអគ្គិសនី គឺជាវិស័យអាទិភាពមួយក្នុងចំណោមវិស័យ

អគ្គិសនីក្នុងស្រុកនេះហើយបានធ្វើឱ្យ ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល កាត់

ការអភិវឌ្ឍ ដើម្បីជំរុញល្បឿននៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ព្រោះ

បានធ្លាក់ចុះចំនួនជាង ២៤%។ ជាមួយគ្នានេះ លទ្ធផលនៃកិច្ចអភិ-

អាទិភាពនានា ដែលទាមទារឱ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុង
អគ្គិសនី មិនត្រឹមតែជាតម្រូវការចាំបាច់ ចំពោះតែជីវភាពរស់នៅ

បន្ថយអត្រានៃការនាំចូលអគ្គិសនី

ប្រើប្រាស់ពីប្រទេសជិតខាង

វឌ្ឍវិសយ
័ ថាមពលអគ្គស
ិ នីមានការរីកចម្រន
ើ នេះ បានធ្វឱ
ើ ្យ ក្រសង
ួ

ប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ៗរូបប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែអគ្គិសនីក៏មាន

មានលទ្ធភាពរៀបចំខ្សែបណ្តាញជាតិ បញ្ចូនអគ្គិសនីចេញ បាន

កសិកម្ម និងវិសយ
័ ផ្សង
េ ៗក្នង
ុ ផ្នក
ែ សេដក
្ឋ ច
ិ ផ
្ច ងដែរ។ ចំពោះគោល-

ភូមិសរុបទូទាំងប្រទេស

សារៈសំខាន់ចំពោះវិស័យឧស្សាហកម្ម

សិប្បកម្ម

ពាណិជ្ជកម្ម

ដៅសំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍវិស័យ អគ្គិសនីនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជា

គឺធ្វើយ៉ាងណាផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់

សម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅទូទាំងប្រទេស តាមថ្លៃមួយសមរម្យ ហើយ

ធ្វើយ៉ាងណាឱ្យការផលិត ការផ្គត់ផ្គង់ និងការប្រើប្រាស់អគ្គិសនី
ប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយគុណភាពប្រសិទ្ធភាព ចីរភាពនិងតម្លាភាព ។

ជាមូយអត្រានៃការនាំចូលអគ្គិសនី ប្រើប្រាស់ពីប្រទេសជិតខាងត្រូវ

បានកាត់បន្ថយជាបណ្តើរៗ ស្របពេលដែលអនុភាពប្រភពថាមពលអគ្គិសនីនៅក្នុងស្រុកមានការកើនឡើង ។

ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល បានអះអាងថាអត្រានៃការនាំចូល

អគ្គិសនី ប្រើប្រាស់ពីប្រទេសជិតខាងត្រូវបានកាត់បន្ថយជាបណ្តើរៗ

ប្រវែង១.៩៥៧ គីឡូម៉ែត្រ គ្របដណ្តប់លើ ៨១.៦ភាគរយ នៃចំនួន
និងបានតភ្ជាប់បណ្តាញដល់ខ្នងផ្ទះបាន

ចំនួន ២.៣២លានខ្នង ផ្ទះស្មើនឹង ៦៨.៦៤% នៃចំនួនខ្នងផ្ទះ សរុប

ទូទាំងប្រទេសកើនឡើង ២៦% ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៤។ ទន្ទឹមនេះ
ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល បាននិងកំពុងសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាពក្នុងការ

អភិវឌ្ឍប្រភពថាមពលអគ្គិសនីបន្ថែម ក្នុងនោះមានគម្រោង វារីអគ្គិសនី

គម្រោងថាមពលដើរដោយធ្យូងថ្ម

ថាមពល

គម្រោងកែច្នៃសំរាមជា

និងគម្រោងថាមពលដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យជាដើម

ធ្វើយ៉ាងណា ដើម្បីបង្កើនប្រភព ថាមពលអគ្គិសនី សម្រាប់ចែក

ចាយជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកឱ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយ
ថែមទៀត។

ឯកឧត្ដម ស៊ុយ សែម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល បាន

ស្របពេល ដែលអនុភាពប្រភពថាមពលអគ្គិសនីនៅក្នុងស្រុកមាន

អះអាងថា នៅដំណាច់ឆ្នាំ២០១៧ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី

នៃការគ្រប់គ្រង និងការអភិវឌ្ឍវិស័យរ៉ែ និងថាមពលឆ្នាំ ២០១៤-

៥៥៨ភូមិ លើចំនួនភូមិសរុប ១៤.១៦៨ភូមិ ត្រូវជា ៨១.៥៨%

ការកើនឡើងគួរជាទីមោទនៈ។ នៅក្នុងសន្និបាតបូកសរុបសមិទ្ធផល
២០១៧ កាលពីថ្មីៗ កន្លងមកនេះបានអោយដឹងថា វិស័យថាមពល

អគ្គិសនីគិតត្រឹមឆ្នាំ២០១៧ កម្ពុជាមានអនុភាពផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី សរុប

២.២៨២,៣ មេហ្គាវ៉ាត់ ពោលគឺមានកំណើន ៦៨% ធៀបនឹងឆ្នាំ

ដែលបានអភិវឌ្ឍន៍រួចបានផ្គត់ផ្គង់ឱ្យភូមិប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ១១.

នៃចំនួនភូមិទូទាំងប្រទេស ដែលមានថាមពលសរុប ២.២០១,៩៣
មេហ្គាវ៉ាត់។

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រមុខរាជរដ្ឋា-

២០១៤។ ចំណែកប្រភពថាមពលអគ្គិសនីសំខាន់ៗ ទាំងនេះ គឺបាន

ភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងថាថា រាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធ

សូត ១១.៥៩% ជីវម៉ាស់ ៣.៦៩% និងការនាំចូល ១៨.២៤ %។

តម្លៃអគ្គិសនី ក្នុងន័យដើម្បីជួយសម្រួលការចំណាយរបស់ប្រជា-

មកពីប្រភពវារីអគ្គិសនី ៤២.៩១% ធ្យូងថ្ម ២៣.៥៧% ប្រេងម៉ា-

ទន្ទឹមនេះដែរ

ដោយការរីកចម្រើននៃការអភិវឌ្ឍវិស័យថាមពល

នានា បាននិងកំពុងសិក្សារកលទ្ធភាពមធ្យោបាយក្នុងការបញ្ចុះ
ពលរដ្ឋ និងការបង្កើតការប្រកួតប្រជែងក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម។
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សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា «រាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយ

ទើបមានលំនៅដ្ឋាន៧០% អាចមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នោះ ឥឡូវ

អគ្គិសនីកម្ពុជា កំពុងរកមធ្យោបាយ ដើម្បីបញ្ចុះថ្លៃភ្លើងបន្ថែមទៀត

២០១៧ លំនៅឋាន ដែលបានភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនី រួចមានចំនួន ៦៨.

ក្រសួងឧស្សាហកម្ម ជាមួយក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ជាមួយក្រុមហ៊ុន

ការបញ្ចុះថ្លៃភ្លើងនេះ នាំមកនូវផលប្រយោជន៍សំខាន់សម្រាប់ប្រជា-

ជន និងនាំមកនូវភាពប្រកួតប្រជែង ក្នុងវិស័យដែលត្រូវធ្វើការវិនិយោគនៅកម្ពុជា គ្មានអ្វីល្អជាងរក្សាទុកនូវអ្វី ដែលកំពុងតែមាននៅ
ក្នុងដៃ»។

របាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីបានបញ្ជាក់ថា ចាប់តាំងពី

ឆ្នាំ ២០១៣ មក លើមូលដ្ឋាននៃផ្លែផ្កា ដែលទទួលបានពីការអភិវឌ្ឍន៍
ប្រភពអគ្គិសនី និងប្រព័ន្ធបណ្តាញជាតិ ថ្លៃលក់អគ្គិសនី ត្រូវបាន

បន្ថយ នៅតាមតំបន់ផ្គត់ផ្គង់នានា ដែលយកប្រភពអគ្គិសនីពីបណ្តាញ
ជាតិជាបន្តបន្ទាប់។

នៅឆ្នាំ២០១៥

រាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់

នេះ តាមស្ថត
ិ រិ បស់អាជ្ញាធរអគ្គស
ិ នីកម្ពជា
ុ យើងឃើញថា នៅចុងឆ្នាំ

៦៤% រួចមកហើយ"។ យោងតាមលទ្ធផល នៃការចុះអង្កេតរបស់

ក្រម
ុ សិកសា
្ ក្នង
ុ ក្របខណ្ឌនគ
ៃ ម្រោងវាយតម្លៃ ការផ្គតផ
់ ង
្គ អ
់ គ្គស
ិ នី
នៅ កម្ពុជា របស់ធនាគារពិភពលោក នៅឆ្នាំ២០១៧ ថ្មីៗកន្លមកនេះ
នេះបានព្យាករណ៍ថា មានលំនៅឋានចំនួន៧១.៥% បានទទួលការ
ផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីរួចហើយ។ ដូច្នេះបើគិតតាមលទ្ធផលនេះឃើញថា

កម្ពុជាបានសម្រេចលទ្ធផលនៃការភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីឲ្យលំនៅឋាន
អ្នកប្រើប្រាស់មុនគោលដៅប៉ាន់ស្មានរបស់អ្នកសិក្សា

រហូតដល់

១៣ឆ្នាំ ។

ឯកឧត្តម ទី នរិន្ទ ប្រធានអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា បានអោយ

ផែនការជាក់លាក់មួយ ក្នុងការបន្ថយថ្លៃ អគ្គិសនីប្រចាំឆ្នាំ តាមខួប

ដឹងថា

ដែលយកប្រភពអគ្គស
ិ នីពប
ី ណ្តាញជាតិ សម្រាប់អនុវត្តពឆ
ី ្នាំ ២០១៦

ចុះពី២២% មកត្រឹមតែ ១៨,៦% រួចប្រភពថាមពលដែលបាន

ពីចុងខែមីនា នៃឆ្នាំមួយទៅចុងខែមីនានៃឆ្នាំបន្ទាប់ នៅតំបន់ផ្គត់ផ្គង់
ដល់ឆ្នាំ ២០២០។ នៅឆ្នាំ២០១៧ ក្រៅពីការបន្ថយអត្រាថ្លៃធម្មតា
ឲ្យលំនៅដ្ឋាន រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានផ្តល់ការអនុគ្រោះថ្លៃ ២ប្រភេទ

សម្រាប់ជួយដល់លំនៅដ្ឋាន ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំណូលទាប

បន្ថែមទៀតដែរ ។ ចំពោះអតិថិជនឧស្សាហកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម និង

រដ្ឋបាលនៅឆ្នាំ ២០១៧ ក៏ត្រូវបាន បន្ថយប្រចាំឆ្នាំផងដែរ។ ក្នុង
ចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់អគ្គិសនីទូទាំងប្រទេស ២.៤០៩.៩០៧ នាក់

នៅឆ្នាំ ២០១៧ មានអ្នកប្រើប្រាស់ចំនួន ២.៣១៦.៥៩៥ នាក់

ត្រូវជា៩៦.១៣% បាន ទទួល ការបន្ថយថ្លៃអគ្គិសនីតាមផែនការ
បន្ថយថ្លៃរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។

ចំពោះសមិទ្ធផលនៃការអភិវឌ្ឍន៍ប្រភពអគ្គិសនីក្នុងឆ្នាំ

២០១៧ នេះ សមាមាត្រនៃការនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងបានថយ

ប្រើប្រាស់បានកើនឡើងចំនួន ១១% ។ អនុភាពសរុបក្នុងស្រុក
ឆ្នាំ២០១៧ មានចំនួន ១.៨៦៦ មេហ្កាវ៉ាត់ បើគិតតាមស្តង់ដារថ្លៃ

មធ្យម ២ លានដុល្លារ ក្នុង ១មេហ្កាវ៉ាត់ ទំហំវិនិយោគលើប្រភព
អគ្គិសនីក្នុងស្រុកទាំងអស់មានចំនួន

៣.៧៣២

លានដុល្លារ

អាមេរិក ។ ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល

បញ្ជាក់ថា យុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍វិស័យថាមពលអគ្គិសនីកម្ពុជា ដែល
មានចែងក្នង
ុ យុទសា
្ធ ស្រច
្ត តុកោណ ដំណាក់កាលទី៣ នីតកា
ិ លទី៥

ដែលត្រូវបន្តអភិវឌ្ឍន៍ នៅឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខរួមមាន៖

បន្តបង្កើនផលិតកម្មថាមពលអគ្គិសនី បន្តអភិវឌ្ឍន៍បណ្តាញ

ក្នង
ុ ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅប្រទេសកម្ពជា
ុ បានប្រើប្រាស់ថាមពល

បញ្ជូនអគ្គិសនីគ្រប់កម្រិត និងតម្លៃសមរម្យ ។ បន្តទាក់ទាញការ

KWh) ក្នុងនោះទិញថាមពលអគ្គិសនី ១.៤៧៩.៩៣លានគីឡូវ៉ាត់

និងការចែកចាយអគ្គិសនី ការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន

លានគីឡូវ៉ាត់ម៉ោង។

ប្រទេស ដើម្បីឈានសម្រេចគោលដៅនៅឆ្នាំ២០២០ គ្រប់ភូមិទាំង

អគ្គិសនីសរុប ទាំងអស់ចំនួន៧,៩៦៦លានគីឡូវ៉ាត់ម៉ោង (លាន

ម៉ោង ពីប្រទេសជិតខាង និងថាមពលក្នុងស្រុកមាន ៦.៤៨៦.២៥

ប្រភពអគ្គិសនី ដែលអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងស្រុក បានពីប្រភពដុត

ធ្យូងថ្ម វារីអគ្គិសនី ដុតប្រេង ថាមពលកើតឡើងវិញ (ពន្លីព្រះអាទិត្យ)

និងប្រភពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកចែកចាយសរុប ៦,៤៨៦.២៥ គីឡូ
វ៉ាត់ម៉ោង។ ចំណែកប្រភពអគ្គិសនីក្រៅស្រុកដែលនាំចូលពីប្រទេស

វៀត ណាម ថៃ ឡាវ សរុប១,៤៧៩.៩៣ លានគីឡូវ៉ាត់ម៉ោង។

ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល បាន

ថ្លែងថាដល់ចុងឆ្នាំ២០២០ ភូមិទាំង អស់នៅទូទាំងកម្ពុជា មិនត្រឹម
តែអាចមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ពីប្រភពអគ្គិសនីផ្សេងៗទេ

តែក្នុង

នោះយ៉ាងហោចណាស់ ៩៨% នៃភូមិទាំងអស់ នឹងមានអគ្គិសនី
ប្រើប្រាស់ចេញពីប្រភពអគ្គិសនី របស់បណ្តាញជាតិដែលមានតម្លៃ

ទាបសមរម្យមានការអនុគ្រោះតម្លៃ មានស្ថិតរភាព និងគុណភាព។
ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម បានថ្លែងទៀតថា "ការតភ្ជាប់អគ្គិសនី ទៅ
ឲ្យលំនៅឋាន ប្រជាពលរដ្ឋ តាមការប៉ានស
់ ន
្មា រហូតដល់ឆ២
្នាំ ០៣០

ចូលរួមរបស់វិស័យឯកជន ក្នុងការវិនិយោគលើការផលិតការបញ្ចូន

ធម្មជាតិនិងសង្គម។ បន្តពង្រឹកអគ្គិសនី ភាវូបនីយកម្ម ឲ្យបានទូទាំង

អស់ត្រូវបានមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់។ បន្តគាំទ្រសកម្មភាព នៃមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ សំដៅធានាសមធម៌

ក្នុងការទទួលសេវាអគ្គិសនីក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋ ។ ការអនុវត្តន៍
ផែនការវិចារណកម្ម នៃការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីតាមការ

លក់ អគ្គិសនី ក្នុងតម្លៃទាប ជូនអតិថិជនសំដៅលើកម្ពស់ ផលិតភាព
កសិកម្ម និងជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម។
បន្តជំរុញការរុករក និងការធ្វើអាជីវកម្មប្រេង និងឧស្ម័ន ដែលជា

សក្តានុពល សំខាន់មួយសម្រាប់សន្តិសុខថាមពល និងជាប្រភព
ធនធានដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា រយៈពេល

វែង។ បន្តពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័នធនធានមនុស្សការធ្វើផែនការ

និងគ្រប់គ្រងក្នុង វិស័យថាមពល។ បន្តសកម្មភាពចូលរួមក្នុងកិច្ច
សហប្រតិបត្តិការវិស័យថាមពលក្នុងក្របខណ្ឌតំបន់៕
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626
គណបក្សដែលបានចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត និងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះ មានសិទ្ធិចាត់តាំងតំណាងរបស់ខ្លួនពីររូប

ពេញសិទ្ធិមួយរូប និងបម្រុងមួយរូប ពីក្នុងចំណោមអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត ឲ្យធ្វើជាភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ ដើម្បីចូលរួមសង្កេតការណ៍
មើលការបោះឆ្នោតតាមការិយាល័យបោះឆ្នោត និងការិយាលរាប់សន្លឹកឆ្នោត ។

១- ភ្នាក់ងារពេញសិទ្ធិត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោត និងការិយាល័យរាប់ សន្លឹកឆ្នោត ។ ភ្នាក់ងារបម្រុងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យ

ជំនួសភ្នាក់ងារពេញសិទ្ធិ ក្នុងករណីដែលភ្នាក់ងារពេញសិទ្ធិអវត្តមាន ។ ភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយគឺជាអ្នកសង្កេតការណ៍ ដែលមានសិទ្ធិប្តឹងតវ៉ា
ឬប្តឹងជំទាស់ ។

គណបក្សនិមួយៗមានសិទ្ធិផ្លាស់ប្តូរភ្នាក់ងារសង្កេតការណ៍របស់ខ្លួន ។

២- ការដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ ត្រូវធ្វើមកគណៈកម្មការឃុំ សង្កាត់ រៀបចំការ បោះឆ្នោត (គឃ.សប) ក្នុងរយៈពេល

យ៉ាងយូរ ៧ថ្ងៃ បន្ទាបព
់ កា
ី លបរិចទ
្ឆេ នៃការបិទផ្សាយបញ្ជប
ី ក
េ ជ
្ខ នឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតផ្លវូ ការតាមមណ្ឌលរាជធានី ខេត្ត ។ (សម្រាបកា
់ របោះឆ្នោតជ្រស
ើ តាំង
តំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី ៦ ឆ្នាំ ២០១៨ ការចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ២៩ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី ៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨) ។

ពាក្យសុំចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ (ទម្រង់ ១០០៧) ត្រូវបញ្ជាក់នាមត្រកូល នាមខ្លួន ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត អសយដ្ឋាន លិខិតបញ្ជាក់

ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតណាមួយក្នុងឃុំ សង្កាត់ ឈ្មោះការិយាល័យបោះឆ្នោតដែលភ្នាក់ងារនោះត្រូវបំពេញការងារ និងច្បាប់
ថតចម្លងលិខិតការចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃ ។ ពាក្យសុំចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយត្រូវមានចុះហត្ថលេខាប្រធាន ឬ
តំណាងនៃគណបក្សនយោបាយ ដែលទទួលបានការផ្ទេរសិទ្ធិជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីប្រធានគណបក្សនយោបាយ ។

៣- គណៈកម្មការឃុំ សង្កាត់ រៀបចំការបោះឆ្នោត (គឃ.សប) ត្រូវចុះឈ្មោះហើយផ្តល់ប័ណ្ណសម្គាល់ដល់ ភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយណា

ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់តាមច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ ។ ក្នុងករណីភ្នាក់ងារពេញសិទ្ធិ និងភ្នាក់ងារបម្រុងណាម្នាក់បំពេញបែប

បទមិនបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោត គឃ.សប ត្រូវបដិសេធឈ្មោះរបស់ជននោះជាលាលក្ខណ៍អក្សរទៅគណបក្សនយោបាយសាមីក្នុង
រយៈពេលយ៉ាងយូរ ៣ថ្ងៃ ក្រោយពីបានទទួលពាក្យស្នើសុំ ។ គណបក្សនយោបាយមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារពេញសិទ្ធិ និងភ្នាក់ងារ

បម្រុងរបស់ខ្លួនជាថ្មីមួយលើកទៀត ជំនួសឈ្មោះភ្នាក់ងារពេញសិទ្ធិ និងភ្នាក់ងារបម្រុងដែលបានបដិសេធ មកគឃ.សប ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ៣ ថ្ងៃ
បន្ទាប់ពីបានទទួលលិខិតជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ អំពីការបដិសេធ ។
៤- ហាមធ្វើជាភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ

បេក្ខជននៃគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត សមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ឃុំ សង្កាត់ មេភូមិ ជំនួយការមេភូមិ

និងយោធិននៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ និងនគរបាលជាតិ មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើជាភ្នាក់ងារគណបក្ស នយោបាយសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតឡើយ ។
៥- សិទ្ធិ និងភារកិច្ចរបស់ភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ

ក្នុងការសង្កេតមើលដំណើរការបោះឆ្នោត ភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយមានសិទ្ធិ និងភារកិច្ចដូចខាងក្រោម ៖

- មានវត្តមាននៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោត និងការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោត ដែលខ្លួនបានទទួលការអនុញ្ញាតតាមទីកន្លែង និងពេលវេលា ដែល

បានកំណត់ដោយគណៈកម្មការរៀបចំបោះឆ្នោតគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ឬ គ.ជ.ប ។

- ចូលក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោត និងការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោតបានតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះ ។ ភ្នាក់ងារបម្រុងត្រូវរង់ចាំនៅក្រៅការិយាល័យ ដើម្បី

ជំនួសភ្នាក់ងារពេញសិទ្ធិ ក្នុងករណីមានការផ្លាស់ប្តូរ ។

- ជំទាស់រាល់ការរំលោភទៅលើច្បាប់ ឬលើបទបញ្ជា និងនីតិវិធី ដែលខ្លួនបានឃើញផ្ទាល់ ។ ការជំទាស់ត្រូវធ្វើឡើងទៅប្រធានគណៈកម្មការ

ការិយាល័យបោះឆ្នោត ឬប្រធានគណៈកម្មការ ការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅពេលមានការរំលោភ ឬបន្ទាប់ពីមានការរំលោភ ។ ការជំទាស់អាចលើកឡើង
ដោយផ្ទាល់មាត់ ឬ/និងទៅតាមទម្រង់បែបបទរបស់ គ.ជ.ប (ទម្រង់ ១២០២) ។

- ចុះហត្ថលេខាលើរបាយការណ៍ ឬកំណត់ហេតុផ្សេងៗដែលកំណត់ដោយ គ.ជ.ប ។

- ចុះហត្ថលេខា ឬផ្តិតមេដៃនៅលើកំណត់ហេតុបោះឆ្នោត និងកំណត់ហេតុរាប់សន្លឹកឆ្នោត ។

- ភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយមានសិទ្ធិទទួលបានកំណត់ហេតុរាប់សន្លឹកឆ្នោត សម្រាប់តែភ្នាក់ងារដែលមានវត្តមាន (ទម្រង់ ១១០២) ។

- ត្រូវសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគណៈកម្មការបោះឆ្នោតគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ឬ គ.ជ.ប អាជ្ញាធរដែនដីអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ អន្តរជាតិ និងផ្តល់

ព័ត៌មានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក ។

- ប្តឹងជំទាស់ ឬប្តឹងតវ៉ាទៅតាមបទបញ្ជា និងនីតិវិធីរបស់ គ.ជ.ប ប្រសិនបើពិនិត្យឃើញថា មានភស្តុតាង បញ្ជាក់ពីអំពើណាមួយ ផ្ទុយនិងច្បាប់

បទបញ្ជា និងនីតិវិធីរបស់ គ.ជ.ប ក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត ។

- ទទួលបានដោយស្មើភាពគ្នា ក្នុងការការពាសន្តិសុខ សុវត្ថិភាព ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើសកម្មភាពនានា ក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត ។
៦- បម្រាមចំពោះភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ
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ក្នុងការសង្កេតមើលដំណើរការបោះឆ្នោត និងការរាប់សន្លឹកឆ្នោត ភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយមិនត្រូវ ៖

- ទាមទារ ឬចូលទៅក្នុងការិយាល័យ ដើម្បីពិនិត្យមើលការបោះឆ្នោត ឬការរាប់សន្លឹកឆ្នោតបន្ថែមលើ ភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ ដែលបាន

អនុញ្ញាតជាផ្លូវការរួចហើយ ។

- ផ្តល់ការណែនាំ ឬស្តីបន្ទោសដល់មន្ត្រីបោះឆ្នោត ។

- រំខាន ឬជ្រៀតជ្រែកដល់ដំណើរការបោះឆ្នោត និងការរាប់សន្លឹកឆ្នោត ។

- លើកឡើងនូវការជំទាស់ ឬការតវ៉ាទៅជនណាម្នាក់ក្រៅពីប្រធានគណៈកម្មការការិយាល័យបោះឆ្នោត ឬប្រធានគណៈកម្មការការិយាល័យរាប់

សន្លឹកឆ្នោតបានឡើយ ។

- ធ្វើឲ្យខូចរបៀបរៀបរយក្នុងពេលបោះឆ្នោត ។

- បង្គាប់បញ្ជា ឬលួងលោម បោកបញ្ឆោតឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតជ្រើសយកគណបក្សនយោបាយតាមការចង្អុលបង្ហាញ ឬតាមមធ្យោបាយណាផ្សេង

ទៀតក្នុងពេលបោះឆ្នោត ។

- ធ្វើឲ្យរបើកហិបឆ្នោត ដាច់ ឬរហែក ឬរបូតសោរឃ្លុំ ឬគ្រឿងសម្គាល់សម្រាប់សុវត្ថិភាពហិបឆ្នោត ឬមាន ចេតនាធ្វើឲ្យបាត់ ឬលួច ឬដូរ ឬដណ្តើម

ឬបំផ្លាញហិបឆ្នោតដែលមានសន្លឹកឆ្នោត ។

- ក្លែងបន្លំ បំផ្លាញ ឬគូសសញ្ញាសម្គាល់ណាមួយលើសន្លឹកឆ្នោត ។

- ប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនថតរូប ថតវីដេអូ ថតសំឡេង ឬទូរស័ព្ទថតរូប ឬឧបករណ៍ថតរូបផ្សេងៗនៅក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោត ។
- នៅក្បែរបន្ទប់សម្ងាត់ សម្រាប់គូសសន្លឹកឆ្នោត ។

- ជក់បារី ក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោត និងការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោត ។

- គូសឈើគូស កេះដែកកេះ ឬឧបករណ៍ដែលអាចធ្វើឲ្យឆេះណាមួយនៅក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោត និងការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោត ។

៧- ក្នុងពេលអនុវត្តការងារជាក់ស្តែងភ្នាក់ងារសង្កេតការណ៍របស់គណបក្សនយោបាយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ ពិនិត្យតាមដាន និងបំពេញចំណុច

មួយចំនួនក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោត និងរាប់សន្លឹកឆ្នោត ៕
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១២៩ គិតជាទឹកប្រាក់ស្មើនឹង ២៩ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ
នៃការវិនិយោគតំបន់ឆ្នាំ២០២២

នៅមិនទាន់មានហិរញ្ញប្បទាន

នៅឡើយ។ សម្តេចតេជោ លើកទឹកចិត្តដល់ប្រទេសជា សមាជិក

និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍មេត្តាបន្តខិតខំកៀរគរធនធានបន្ថែម ដើម្បីអនុវត្ត
ផែនការប្រកបដោយមហិច្ឆតារបស់យើង ឲ្យទទួលបានជោគជ័យ

ក្នុងពេលអនាគត ដោយស្វាគមន៍ចំពោះគំនិតផ្តួចផ្តើមតំបន់សំខាន់ៗ
ដូចជា «គំនិតផ្តួចផ្តើមខ្សែក្រវាត់មួយ-ផ្លូវមួយ», «ធនាគារវិនិយោគ

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ី» និង «គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ជប៉ុនស្តីពីភាព
ជាដៃគូសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយគុណភាព» ក៏ដូចជា

ការចូលរួមរបស់វិស័យឯកជន នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់របស់យើង។
ចំពោះមុខការផ្លាស់ប្តូរឆាប់រហ័ស នៃនិម្មាបនកម្មតំបន់និងពិភពលោក

ទាំងលើទិដ្ឋភាពសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម នយោបាយ និងការវិវត្តន៍នៃ

បច្ចេកវិទ្យា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានស្នើឲ្យមានការគិតគូរអំពី
ចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើង ទៅ មុខ

ក្រោយពីផែនការហាណូយ២០២២ ត្រូវបានបញ្ចប់ ដើម្បីចាប់យក
ឱកាស និងត្រៀមដោះស្រាយផលវិបាកនានាជាយថាហេតុ។ នៅ

លើកទី១០ ស្តីពីការអភិវឌ្បតំបន់ត្រីកោណ។ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល
របស់ខ្លួនមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជា ឡាវ និងវៀតណាម
បានទៅចេញសេចក្ដីថ្លែងការណ៍រួមកិច្ចប្រជុំកំពូល កម្ពុជា ឡាវ
វៀតណាមលើកទី១០ ស្តីពីការអភិវឌ្បតំបនត្រីកោណ ។ មេដឹកនាំ
នៃប្រទេសទាំងបី CLV

បានទទួលស្គាល់ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង

ដែលប្រទេស CLV បានក្លាយជាប្រទេសដែលមានរីកចម្រើនលឿន
បំផុតនៅក្នុងអនុតំបន់ និងសមិទ្ធិផលដ៏សំខាន់ដែលសម្រេចបាន

ក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ច ។ ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាប្រទេស

ទាំងបីនៅតែប្រឈមនឹងបញ្ហាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងការរក្សាកំណើន

សេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងបរិយាបន្ន ដើម្បីដោះស្រាយ

ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ និងកាត់បន្ថយ
គម្លាតនៃការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន។ ជាមួយគ្នានេះមេដឹកនាំ

CLV បានគូសបញ្ជាក់ពីភាពចាំបាច់នៃការតភ្ជាប់ក្នុងចំណោមប្រទេស

CLV ដើម្បីលើកកម្ពស់ការប្រកួតប្រជែង ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និង

ប្រសិទ្ធភាព នៅក្នុងខ្សែសង្វាក់តំបន់ និងសាកលលោក ព្រមទាំងរួម
គ្នាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈម។

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលកម្ពុជា ឡាវ វៀតណាមលើកទី១០ ស្តីពី

ក្នុងពិធីនោះដែរ មេដឹកនាំនៃប្រទេស GMS បានឯកភាពគ្នាក្នុងការ

ការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណមេដឹកនាំកម្ពុជា

ហាណូយ ស្តីពីការធ្វើអានុភាវូបនីយកម្មកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរយៈ-

ជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយម

ឈានទៅប្រកាសលើឯកសារផ្លូវការនៃសេចក្តីថ្លែងការ ទីក្រុង
ពេល ២៥ឆ្នាំ ដើម្បីមហាអនុតំបន់មេគង្គប្រកបដោយចីរភាព សមាហរណកម្ម និងវិបុលភាព។

នៅរសៀលថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនា ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏

បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលកម្ពុជា ឡាវ វៀតណាម(CLV)

និងវៀតណាមបាន

អញ្ជើញចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាង រដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាវៀតណាម

ស្តីពីការចៀសវាងការយកពន្ធត្រួតគ្នា

និងការបង្ការ

ការកិបកេងបន្លំពន្ធ ពាក់ព័ន្ធនិងពន្ធលើប្រាក់ចំណូល និងពិធីសារ
ខណ្ឌសីមា និងបោះបង្គោលព្រំដែនគោក រវាងព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ៕
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រឿង ៤យ៉ាងដែលត្រូវចៀសវាងក្នុង
ពេលកំពុងតែផឹកគ្រឿងស្រវឹង

ការផឹកគ្រឿងស្រវឹងបានក្លាយទៅជារឿងធម្មតាមួយហើយ

សម្រាប់

សង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ វាអាចនឹងក្លាយទៅជារឿងដែលមិនអាចចៀសផុត
បានទៅហើយក្នុងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមដោយមិនបានផឹកគ្រឿង

ស្រវឹង ។ ការញ៉ាំគ្រឿងស្រវឹងត្រឹមមួយកែវពីរគឺមិនអាចគម្រាមគំហែង
ដល់អាយុជីវិត និងសុខភាពទេ ប៉ុន្តែពេលខ្លះវាក៏អាចធ្វើឲ្យមានកំហុសឆ្គង

បានដែរនៅពេលញ៉ាំជាមួយអ្វីផ្សេង ឬធ្វើអ្វីផ្សេងក្នុងពេលកំពុងតែញ៉ាំគ្រឿង
ស្រវឹង។

ដូច្នេះដើម្បីជួយខ្លួនឯងចៀសផុតពីគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ ឬបញ្ហាណាមួយ

ចូរចៀសវាងការធ្វើរឿងដូចខាងក្រោមនេះ ក្នុងពេលកំពុងតែញ៉ាំគ្រឿង
ស្រវឹង៖

លេបថ្នាំ

ការលេបថ្នាំមិនគួរណាលេបជាមួយគ្រឿងស្រវឹងឡើយ ហើយវាក៏ជា

រឿងដែលត្រូវចៀសវាងដោយគ្មានករណីលើកលែងឡើយ។ ព្រោះវាអាច

នឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពបាន។ ជាក់ស្តែកថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់

ខ្លះដូចជា Vicodin និង Percocet អាចបណ្តាលឲ្យមានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរដូច
ជា វិលមុខ ឬសរីរាង្គរាងកាយធ្វើការមិនបានតែម្តង។

វាហាក់បីដូចជាគ្មានអ្វីគ្រោះថ្នាក់ឡើយក្នុងការលាយគ្រឿងស្រវឹងជាមួយ
ប៉ុន្តែជាអកុសលគឺវាផ្តល់គ្រោះថ្នាក់មែន។

ស្រវឹងគឺជាសារធាតុបំពុល

ចំណុចនេះស្តាប់មើលទៅដូចជាមិនទំនងសោះ។ ប៉ុន្តែវាក៏គ្របដណ្តប់

នូវរឿងល្អដែរនៅពេលនិយាយកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀត ។ មានហេតុផល
មួយដែលក្រោយពីធ្វើពីធីជប់លៀងក្នុងការិយាល័យ វាច្រើនតែធ្វើឲ្យ មនុស្ស

ខ្លះបញ្ចេញអាកប្បកិរិយាមិនល្អ ឬប្រធានបទក្តៅបាន។ គ្រៀងស្រវឹង ត្រូវ

បានគេស្គាល់ថា អាចធ្វើឲ្យមនុស្សមានភាពក្លាហានធ្វើអ្វីមួយ។ ពេលខ្លះ វា

ភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង

ភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង។

ការជួបជុំក្នុងការិយាល័យ

គ្រឿង

ដែលអាចបន្ថយការងាររបស់សរីរាង្គក្នុងខ្លួន

បាន ស្របពេលដែលភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងគឺធ្វើការងារបញ្ច្រាសគ្នាវិញ។ ដូច្នេះ

នៅពេលអ្នកញ៉ាំភេសជ្ជៈទាំងពីរនេះក្នុងពេលតែមួយ វានឹងបង្កជាប្រតិកម្ម
មិនធម្មតាកើតឡើងជាមិនខាន។ ការសិក្សាបានបង្ហាញថា ការលាយគ្រឿង

ស្រវឹងជាមួយភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងអាចធ្វើឲ្យអ្នកញ៉ាំគ្រឿងស្រវឹងនេះកាន់តែ

ច្រើនទៅៗរហូតដល់ប៉ះពាល់សុខភាពបាន។

អាចជួយឲ្យយើងជម្នះការភ័យខ្លាចមែន តែមានច្រើនណាស់ដែលគ្រឿង

ស្រវឹងធ្វើឲ្យយើងក្លាហានជ្រុលរហូតដល់ធ្វើរឿងខុសឆ្គងធ្ងន់ធ្ងរនៅចំពោះ

មុខមនុស្សជាច្រើនផងដែរ។
ទិញទំនិញតាមអនឡាញ

ការទិញទំនិញសម្រាប់ហេតុផលពិតប្រាកដ ដែលអ្នកចង់បានអាចជា

រឿងមួយពិបាកដែរ ដូច្នេះយកល្អគួរតែកុំធ្វើរឿងនេះនៅពេលស្រវឹងឲ្យ
សោះ។ រឿងនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកសប្បាយចិត្ត ឬនិយាយថា ដៃទូលាយ

ណាពេលស្រវឹង ហើយក៏អាចចាយលុយដោយមិនដឹងខ្លួន ឬមិនចាំបាច់
ច្រើនដែរ ៕

ធ្វើការច្រើនម៉ោងអាចកើតជំងឺបេះដូងដែរទេ?
ដល់ ៦៧%។

ទឡ្ហីករណ៍នេះ បានមកពីការសិក្សាមួយដែលតាមដានទៅលើប្រជាជន

អង់គ្លេសប្រមាណ ៧ ០៩៥ នាក់រយៈពេល ១០ឆ្នាំដោយពិនិត្យទៅលើ
រយៈពេលដែលពួកគេធ្វើការមានជាប់ទាក់ទងនឹងការប្រឈមនឹងជំងឺគាំង

បេះដូងឬអត់។ ក្នុងពេលសិក្សា មានមនុស្សប្រមាណ ១៩២នាក់ធ្លាប់មាន

អាការៈគាំងបេះដូងខណៈពួកគេកំពុងតែធ្វើការ ១១ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ (៦៧%)

ហើយវាក៏កើតឡើងច្រើនជាងអ្នកដែលធ្វើការពី ៧ទៅ ៨ម៉ោងក្នុងមួយ
ថ្ងៃដែរ។

ការសិក្សានេះមានការរៀបចំបានល្អមែន តែវាគ្រាន់តែសិក្សាលើមនុស្ស

យោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ Daily Mirror បានឲ្យដឹងថា

ការធ្វើការច្រើនពេកអាចប្រឈមនឹងជំងឺបេះដូងកាន់តែខ្លាំង ហើយកាល
ណាដែលធ្វើការថែមម៉ោងទៀត

អាចប្រឈមនឹងជំងឺគាំងបេះដូងរហូត

មួយក្រុមប៉ុណ្ណោះ ហើយក៏មិនបានវាយតម្លៃទៅលើប្រជាជនអង់គ្លេសទាំង
មូលដែរ។ ដូច្នេះវានៅតែមិនទាន់ច្បាស់ថា ការធ្វើការរយៈពេលច្រើនម៉ោង

ធ្វើឲ្យកើតជំងឺគាំងបេះដូងដែរ ព្រោះវាអាចដោយសារតែកត្តាជាច្រើនទៀត

ដូចជា ស្ត្រេស, របៀបរស់នៅដែលមិនផ្តល់សុខភាព ឬការធ្វើការយូរ ម៉ោង៕
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- យីអើ បើអ៊ីចឹងមែន លោកម៉េចមិនបបួលគ្នារកអ្នកបកប្រែឲ្យ ? ។

ពេលហូបចុក ហាមនិយាយ

រៀងរាល់ព្រឹក តា ប្រាក់ តែងដាំ បបរឲ្យចៅ ប្រាជ្ញ និងចៅ ប្រុញ

ញុំា មុននឹងទៅសាលារៀន។ ពេលហៀប ហូប គាត់តែងរលឹកចៅៗថា

១. ហៃសាធុជន ផងទាំងឡាយ
ធ្វើសព្វកិច្ចការ ទោះស្រាលធ្ងន់
២. ការងារជាសម្មាជីវៈ

«ពេលហូបចុក ហាមនិយាយ» ។

គួរគិតខ្វល់ខ្វាយ កុំទម្រន់
បានជាដើមទុន លៀងជីវិត ។
សែងលីលើកដាក់ រេរិះគិត
ប្រឹងប្រិតប្រព្រឹត្ត ឥតរួញរា ។

៣. ប្រើកម្លាំងកាយ និងបញ្ញា

ព្យាយាមឧស្សាហ៍ ខំពុះពារ

៤. គំនិតវិចារ ប្តេជ្ញាចិត្ត

ជំនាញនានា ដែលខ្លួនមាន ។
ឆន្ទៈសុចរិត ជាប្រធាន

អំពើទុច្ចរិត ឥតបៀតបៀន

កុសលសីលទាន មានតម្លៃ ។

៥. កុំស្ពឹកស្រពន់ ជនទ្រមក់

កម្ជិលស្ពឹកស្ទក់ គ្មាននិស្ស័យ

ម្តងថា ព្រឹកពេក ម្តងជ្រុលថ្ងៃ	

ម្តងថា ក្តៅក្រៃ ត្រជាក់ណាស់ ។

៦. សល់ពេលច្រើនទៀត ឆាប់ឆ្លៀតថ្មី ចាំស្អែកថ្ងៃថ្មី មេឃស្រឡះ
ក្មេងពេញកម្លាំង មាំរហ័ស
៧. គឺពេលវេលា ជាមាសប្រាក់
វិវឌ្ឍន៍ទៅមុខ អចិន្ត្រៃយ៍
៨. យប់ថ្ងៃលេបអាយុយើងហើយ
គួរកុំបណ្តោយធ្លោយគំនិត
៩. បានមកជាមនុស្សនេះហៅក្រ	

ខ្វល់អ្វីផ្តេសផ្តាស ចាស់គួរភ័យ ។
ឥតអែអង់អាក់ រាល់យប់ថ្ងៃ
ដប់ម្ហៃសាបសែ ហាហុកចិត្ត ។
ជួនឈឺឥតស្បើយ រោគរួបរឹត
គួរគិតរិះរេ គ្នេរគ្នាន់គ្រប់ ។
សាងអំពើល្អជាប្រភព
សាច់ឈើខាងក្នុង ផុយហុយព្រាត
ធំយសធំមាឌ រស់មានន័យ ។

១១. ពុំគួរលោភលន់ ហួសប្រមាណ

គ្មានយកអ្វីបាន ហៀបក្សិណក្ស័យ

មានតែទោម្នេញ ពេញអាល័យ

វិលវល់និស្ស័យ អាស្រ័យគ្មាន ៕
ដោយលោក. នឹម ណាំ
ម៉េចមិននាំគ្នា រកអ្នកបកប្រែ

នាយ

ជ្រែង ដែលសុំលែងលះនាង ជ្រីន

ជាភរិយា និយាយជាមួយលោក ចៅក្រមៈ
- សូមលោកតុលាការ មេត្តាជ្រាប

ថាៈ មិនមែននៅសុខៗ ស្រាប់តែខ្ញុំ

ចង់លែងលះជាមួយនាងទេ ប៉ុន្តែមកពី
ពួក ខ្ញុំទាំងពីរនាក់ ពីមួយថ្ងៃទៅ មួយថ្ងៃ

កាន់តែនិយាយលែងស្តាប់គ្នាបានទៅហើយ..បាទ ។ ឮដូច្នេះលោក ចៅក្រម

បើកភ្នែកធំៗសួរៈ

- លោកតា..កុំ...
តាប្រាក់គំហកៈ

តាប្រាប់ថា ហូបចុករួចសិន សឹមនិយាយ ស្តាប់បានទេ ?
ហូបចុករួចរាល់ តាសួរចៅៗ៖

- មើល ពួកឯងទាំងពីរ មានរឿងស្អីចង់និយាយ ?

- បាទ..គឺពួកខ្ញុំចង់ឃាត់លោកតា កុំឲ្យហូបរុយតើ !
- អ្ហា៎ស... រុយស្អី ?

- បាទ...គឺរុយពីរក្បាល បោះពួយចូលស្លាប់ក្នុងចានបបរលោកតា

តាដួសដោយហូបអស់ហើយ ។

- អើយ បើអ៊ីចឹង ធ្វើម៉េចយកវាចេញវិញបាន ?
		

រូបមន្ត សម្រកទម្ងន់

ថ្ងៃមួយ នាយ ប្រេស បានឱកាសមកទីក្រុងភ្នំពេញ ទើបឆៀងចូល

សួរសុខទុក្ខនាយ ផ្លោក ជាមិត្តចាស់ ហើយសួរត្រង់ៗ៖

ធាត់ទ្រលុកទ្រលន់ ប៉ុនបាវជំទើរ។ ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ គ្រាន់តែប៉ុន្មានខែសោះ

១០. កុំត្រាប់សត្វខ្មូត ស្រូតស៊ីរូង

ពេលឡើងដល់តុលាការ

- លុះហុបបានពីរបីម៉ាត់ទៀត ចៅ ប្រុញ ស្រែកៈ

- អេហ៍សម្លាញ់ កាលខ្ញុំមកលេងលើកមុនឃើញប្រពន្ធសម្លាញ់ឯង

សមជ្រកក្រោមម្លប់ ដំបូលជាតិ ។

		

- កុំនិយាយ ចាំហូបហើយសិន សឹមនិយាយ !

- មិនបាច់ទេ ក្រពះតាកិនម៉ដ្ឋឡេវអស់ហើយ ! ។

ជនជាបណ្ឌិត ស្និទ្ធសេពគប់
តម្កើងកិរិយា រក្សាញាតិ

- លោកតា..នែ៎...

តា ប្រាក់ គំហកកាត់ៈ

កិច្ចការបានថ្លៃ ច្នៃប្រឌិត
គ្រប់មធ្យោបាយ មុខវិជ្ជា

ព្រឹកនេះ បានហូបបបរអស់ កន្លះ ចានម្នាក់ ចៅ ប្រាជ្ញ ស្រែកៈ

ស្រាប់តែស្រកសាច់ច្រើនជាងមុន តើសម្លាញ់ឯងមានរូបមន្តសម្ងាត់អីសំរាប់
សម្រកទម្ងន់ឲ្យប្រពន្ធមែនទេ ?

- អ្ហេស...ខ្ញុំគ្មានរូបមន្តអ្វីទាំងអស់ គឺគ្រាន់តែពឹងមិត្តភក្តិឲ្យជួយបង្កើត

ពាក្យចចាមអារ៉ាមប៉ុណ្ណោះ ។

- អ្ហ៎ាក...ពាក្យចចាមអារ៉ាមស្អីទៅ ?

- គឺឲ្យពួកគេនិយាយថា ខ្ញុំលួចមានប្រពន្ធចុង ក្មេងស្រស់ស្អាតណាស់ ។

ឮថា ខ្ញុំមានប្រពន្ធចុង យាយប៉ិកន្ធាត់ខ្ញុំ ខំចំណាយពេល សុើបរកគូសត្រូវ
ស្នេហាផង

យប់ដេកមិនលក់ផង

ពឺតតែក្តៅក្រហាយ

ទឹកមិនស្រេក រឿងអីមិនស្រកទម្ងន់ឆាប់ ។

បាយមិននឹក

ស្រឡាញ់ ក្រុមបាល់ទាត់

ល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍មយ
ួ នាយ មុយ បានសន្យាជាមួយនាង មិត ជាភរិយាថា

នាំគ្នាទៅទស្សនាការប្រគំតន្ត្រី និងហូបបាយហាងម្តង ។ នាងមិតខំរៀប
ខ្លួនរង់ចាំស្រាប់តែនាយ មុយ ចេញពីបន្ទប់ទឹកវិញប្រាប់ថា «ណ្ហើយចាំ
ថ្ងៃក្រោយចុះអូនបងសូមទោសណ៎ា» ។

នាង មិត ស្រងាកចិត្តសួរខ្លាំងៗ៖ «ម៉េចអញ្ចឹង?» ។

- ព្រោះអម្បាញ់មិញ ទូរទស្សន៍ផ្សាយថា ល្ងាចនេះមានការប្រកួតបាល់

ទាត់រវាងកក្រុម ជូវិនទូស និងក្រុម ឆែលស៊ី ។

- អញ្ចឹង បងស្រឡាញ់ក្រុមបាល់ទាត់ជាងខ្ញុំ មែនទេ?
- សូមទោស..ឲ្យបងសូមទោស អូនសម្លាញ់ ! ៕

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

H/P : 012 990 935 / Tel : 023 885 188 / Fax : 023 885 189 E-mail : ariyathoar@yahoo.com
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elakCMTav Em:n sMGn
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgTMnak;TMngCamYyrdæsPa RBwT§sPa nigGFikarkic© >>>> 400>000`
É>] Ek Kwmya:n smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanRkumkargarcuHextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgGPivDÆn_CnbT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] G‘uk r:ab‘un
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSénFnaKarCati >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 400>000`
É>] Ca can;tU
É>] GUn B½n§munñIr½tñ RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgesdækic© nighirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200 duløar
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgksikmµrkçaRbmaj; nigensaT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 150 duløar
É>] evg saxun
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgBaNiC¢kmµ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 150 duløar
É>] )a:n sUrs½kþi
RbFanKN³kmµkarTI 4 énrdæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] h‘un eNg
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] efag xun
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] Guit sMehg
RbtiPUraCrdæaPi)alTTYlbnÞúkGKÁnaykdæan énGKÁnaykdæanBn§dar énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] Kg; vibul
É>] G‘uk saravuF RbFanKN³kmµaFikarKNbkSGaCJaFrsvnkmµCati >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþkMBg;cam>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] ln; lwméf
É>] GUsµan hasSan; RbFanKN³clnasasnik\søaménKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþRkecH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] sr cMru:g
É>] )a: suCativgS RbFanKN³kmµaFikarKNbkSraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] Em:n vibul
GnuRbFanKN³kmµkarTI 10énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] m:m b‘unnag
GnuRbFanRkumkargarrbs;KN³kmµaFikarkNþal cuHCYyraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] yU Pirmü
GKÁnayknaykrdæ)al nighirBaØvtßúénRksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] ehg sYr
KN³kmµakar k71
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 400>000 `
KN³kmµaFikarKNbkSextþ)at;dMbg
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþesomrab
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþRBHsIhnu
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþkMBt
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
É>] lwm Kaneha RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
É>] m:m b‘unehg RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
GnuRbFanKN³kmµaFikarKNbkSFnaKarCatiénkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 213>470`
É>] fa y:av
É>] CU
yinsIum rdæelxaFikarRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] ):av hmpan rdæelxaFikarRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] em:A b‘unNarin smaCikKN³kmµaFikarkNþalKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
smaCikRkumRbwkSaextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] sU CughYr
GñktMNagraRsþmNÐlkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] cay bUrin
GñktMNagraRsþmNÐlRBHvihar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] sYs y:ar:a
É>] nr³ rtn³vDÆena rdæelxaFikarRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
rdæelxaFikarRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] XYn r:anIn
GnurdæelxaFikarRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
É>]> esþIg suxum
GPi)alénKN³GPi)alextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
elakCMTav mifuna PUfg
É>]> bUn lwmehg GnurdæelxaFikarTIsIþkarKN³rdæmRnIþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
GnurdæelxaFikarTIsIþkarKN³rdæmRnIþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
É>] esg eTog
É>] qay bJT§iEsn GKÁnaykénGKÁnaykdæanerobcMEdndInKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
GnuRbFanRkumkargarcuHRsukkeRBa©óc nigRbFanRkumkargarcuHXuMkeRBa©óc >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] sux exmrin
GKÁnaykrgénGKÁnaykdæanGenþaRbevsn_>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
É>]bNiÐt Ehm efg
smaCikRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>] Em:n suIpan;
rdæelxaFikarRksYgksikmµ rukçaRbmaj; nigensaT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>] eNA FYk
É/] ):an b‘uneFOn rdæelxaFikarRksYgEpnkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
elakCMTav swug sIuyut
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
GnurdæelxaFikarRksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>]bNiÐt mas b:U
elakCMTav Titü c½nÞtarIn GnurdæelxaFikarRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>] RCun efra:va:t TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>] Eb:n c½nÞsuexmra GKÁarFikar énGKÁarFikardæanRksYgerobcMEdndInKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
CMnYykarsemþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
elak hiun suvuDÆ
smaCikKN³Gcié®nþy_énKN³kmµaFikarKNbkSextþesomrabRbFansaxaKNbkSmnÞIrsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>> 100>000`
elak Kwm b:uNÑa
elak hU darINa
RbFankaril½yrdæ)al énFnaKarCati >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
GnuRbFanKNbkSRsukkMBg;sila >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 duløar
É>]> ]kj:a sn kusl
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GKÁnaykrdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 80>000`
É>] suwm suIfa
smaCikRkumRbwkSaextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] G‘un qalI
smaCikRkumkargarcuHCYyextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] Bt can;nI
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] ehg vNÑa
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] s‘ag can;
elakCMTav esO c½nÞfa
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] Ca vuT§I
GnuRbFanKN³kmµaFikarRtYtBinitü énKN³kmµaFikarKNbkSextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
]kj:a eTB visidæ
GPi)alrgextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak G‘¿u
raRtI
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak eqg suPRk
rdæelxaFikarRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000 `
É>] efa eCdæa
KN³kmµaFikarKNbkSRbCaCnkm<úCaRbcaMKN³kmµaFikarsRmbsRmYlExµrkm<úCaeRkam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
GPi)alrg extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
elak lI sarI
RbFanmnÞIrsaFarNkar extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
elak Kwm suvNÑ
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
É>] siun vuT§I
É>] saMg sav:at smaCikRkumRbwkSaextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
elak em:A suxlIm GnuRbFanmCÄmNÐlCatiRsavRCavevC¢saRsþbUraNRksYgsuxaPi)al smaCikRkumkargarcuHxNÐEsnsux PñMeBj >>>>>> 30>000`
elak can; sIuNat smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
GPi)alRsuksVayeck>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
elak XU eBA
kBaØa Ekv suCata GnuRbFanelxaFikardæanGmKN³kmµkarTI 4 énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak lwm efg
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak Qa b‘unriT§
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak em:A hak;
smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak lwm vIrkS
smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak eXøak sMGag
mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak mIu
vuF§a
GKÁarFikarrgénGFikardæanRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak G‘ut sMGan
elak KYc can;Titü GaCIvkr extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkSRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
É>] esg sumunI
GKÁnaykkic©karbec©keTsénRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
É>] b:uj sc©³
RbFannaykdæanTwks¥at RksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak gYn eBRC
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak CYn vNÑriT§
RbFannaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusSénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak m:m Rbus
GnuRbFannaykdæanhirBaØvtßúénRksYgénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak esA smösS
elak ):av muyfug GnuRbFanKN³kmµaFikarsaxabkSmCÄmNÐlpþl;QaménmnÞIreBTüRBHGgÁDYg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Qun b‘uneQOn smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak efg b‘unetg smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sVay suKn§I
elak sux cMNan smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
RbFankariyal½ybNþúHbNþalénnaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusS énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>> 10>000`
elak esA smÖar
RbFankariyal½yKNenyünaykdæanhirBaØvtßú énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Tit criya
elak Esm sMNag GnuRbFannaykdæanFarasa®sþ ksikmµ énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sux tara
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sU pløI
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak hYt Fan
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak TIm vudæarI
elak Nub eromNI smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sarun sm,tþi
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sr viciRt
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak TUc supløa
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak CMu
]tþra:
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Qñag b‘uy
elak ekt can;savuF smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak CIv s‘unehg smaCikRkumkargarcuHextþ kNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
smaCikRkumkargarcuHRsukeBaFierog extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak ys; Ful
smaCikRkumkargarcuHRsukeBaFierog extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Lúg cnßa
smaCikRkumkargarcuHRsuk)aPñM extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Lac PIra:t;
elak Qag suvNÑara: mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`

