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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



sUmRbsiT§BrbvrmhaRbesIrCUn

RbFankitiþysKNbkSRbCaCnkm<úCa

nigCaRbFanRkumRbwkSaCatirNsirSsamKIÁGPivDÆn_matuPUmikm<úCaCaTIeKarBd¾x<g;x<s; ¡

kñúg»kasd¾mhankçtþb£kSénTivaKRmb;Cnµayu 84 QancUl 85 vsSa rbs;semþc

eyIg´sUmlM»nkayeKarBedaykIþ  dwgKuNd¾RCaleRCAbMput semþcGKÁmhaBjacRkI  rdæbursd¾]tþúgÁ]tþm 

énRbCaCnkm<úCa Edl)anlHbg;Gs; kmøaMgkay kmøaMgcitþ nigbBaØajaN edIm,IrMedaHRbeTsCati      nigRbCaCn 

[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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ឈរលើមូលដ្ឋាន ដែលបែទែសជាតិយើងកំពុងមានសុខសន្តិភាពយ៉ាង
ពែញលែញ បែជាជនកំពុង រស់នៅក្នុងសែចក្តីសុខកែសែមកែសាន្ត សមែបូរណ៍ 
សបែបាយ និងពោរពែញដោយសុភមង្គល និងរកែសាបាននូវភាពសុខដុម-
រមនានែសង្គមជាតិទាំងមូល យើងទាំងអស់គ្នាក៏បាន និងកំពុងចូលរួមយ៉ាង
សសែក់សសែំក្នុងការអភិវឌែឍបែទែសជាតិឲែយកាន់តែមានលែបឿនខ្លាំងកា្លា
ទៅមុខទៀត ជាមួយនឹងការប្តែជា្ញាចិត្តខ្ពស់បំផុតកែមការដឹកនាំរបស់រាជ-
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងគណបកែសបែជាជនកម្ពុជា ។ 

ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ នែះ ដែលជាឆ្នាំចុងកែយនែការអនុវត្តន៍កម្មវិធីនយោ-
បាយសមែប់រយៈពែល៥ឆ្នាំ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល នីតិកាលទី៥នែរដ្ឋសភា 
(ឆ្នាំ២០១៣-២០១៨) ដែលបែសូតចែញពីកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណ-
បកែសបែជាជនកម្ពុជាសមែប់ការកសាង និងការពារមាតុភូមិ (ឆ្នាំ២០១៣-
២០១៨) យើងនឹងកាន់តែពងែឹងឲែយបានជោគជ័យក្នុងការជំរុញកំណើន
សែដ្ឋកិច្ចឲែយកាន់តែរីកចមែើនថែមទៀត ។ យើងពិតជាមានមោទនភាព 
សមែប់រយៈពែល ៥ឆ្នាំចុងកែយនែះ ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលសមែចបាន
តាមការគែង ទុកនូវកំណើនសែដ្ឋកិច្ចបែចាំឆ្នាំក្នុងរង្វង់ ៧% បែកប 
ដោយបរិយប័ន និងសមធម៌ ។ យើងសមែចបាននូវបង្គោលគោចរជា 
បែវត្តិសាស្តែ គឺការឆ្លងពីឋានៈបែទែសមានចំណូលទាបទៅជាបែទែស 
មានចំណូល មធែយមកមែិតទាបជាផ្លូវការក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ពែមទាំងតែូវបាន 
ចាត់ទុកថា ជា «ខ្លាសែដ្ឋកិច្ចថ្មីនៅអាសុ»ី ក្នុង ឆ្នាំ២០១៦ ។ ជាក់ស្តែង        
កមែិតជីវភាពរបស់បែជាជនកាន់តែមានភាពល្អបែសើរ ដែលបង្ហាញឲែយ 
ឃើញតាម រយៈសូចនាករសង្គម ជាពិសែសការកើនឡើងនែផលិតផល 
សរុបក្នុងសែុក ជាមធែយមសមែប់មនុសែសមា្នាក់ ពី ១.០៤២ដុល្លារអាមែរិក ក្នុង 
ឆ្នាំ២០១៣ ដល់បែមាណ ១.៤៣៥ដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ និង 
ឈានដល់ ១.៥៦៣ដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ២០១៨នែះ ។ អតែនែភាព 
កែីកែបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងពី ៥៣,៥% ក្នុងឆ្នាំ២០០៤ មកតែឹម ១៣,៥% 
ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ និងបន្តធ្លាក់ចុះថែមទៀតនៅឆ្នាំ២០១៧ ឯគមា្លាតនែបែក់    
ចំណូលរបស់បែជាជនតែូវបានកាត់បន្ថយផងដែរ ។ រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បាន
រៀបចំបង្កើនបែក់ចំណូលជូនមន្តែីរាជការ និងកងកមា្លាំងបែដប់អាវុធឲែយ 
ទទួលបានបែក់បៀវតែសកាន់តែខ្ពស់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ សែបតាមគោល-
ដៅជាង ១លនរៀល នៅឆ្នាំ២០១៨នែះ ។ ភាពគ្មានការងរធ្វើនៅបែទែស
កម្ពុជាស្ថិតក្នុងអតែ ០,៣% ឯភាពកែីកែតោកយ៉ាកតែូវបានលុបបំបាត់ចោល
ទាំងសែុងក្នុងឆ្នាំ២០១៨ ។ 

ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅ លំហូទុនវិនិយោគផ្ទាល់ពីកែបែទែស ដែល
បានកត់តែនៅក្នុងជញ្ជីងទូទាត់មានសន្ទុះកំណើនល្អក្នុងរង្វង់ពី ១៦% ទៅ 
១៧% ក្នុងមួយឆ្នាំ ពោល គឺក្នុងរង្វង់ ២៥០០លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុង 
ឆ្នាំ២០១៧ និងអាចឡើងដល់បែមាណ ៣០០០លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុង 
ឆ្នាំ២០១៨ ។ អតិផរណានៅតែស្ថិតក្នុងកមែិតទាបក្នុងខណៈដែលអតែ     
ប្តូរបែក់នៅបន្តមានស្ថែរភាពយ៉ាងល្អ ។ ជាមួយគ្នានែះទំហំទឹកបែក់នែការ
ផ្ញើលុយរបស់ពលករពីកែបែទែសក៏កាន់តែមានទំហំធំ ពោល គឺក្នុងរង្វង់ 
៥៦០លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំនែះ និងបែមាណជាង ៦០០លនដុល្លារ 
អាមែរិក នៅឆ្នាំកែយ ។ បែការនែះបានធ្វើឱែយជញ្ជីងទូទាត់មានភាពវិជ្ជមាន
ក្នុងខណៈ ដែលទុនបមែុងអន្តរជាតិអាចទែទែង់ការនាំចូលរហូតទៅដល់ 

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 indica-
tors, 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 

ឆ្នាំ២០១៨ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបង្ហាញ
សញ្ញាកំណើនកាន់តេរឹងមាំ

Cambodia’s 2018 Economy Shows Signs of Firmer Growth
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៦ខែកន្លះ ធៀបនឹងរយៈកាលកន្លងទៅ ដែលទុនបមែុងអន្តរជាតិរបស់យើង
អាចទែទែង់ការនាំចូលបានតែឹមតែបែមាណជាង ៣ខែប៉ុណ្ណោះ ។ ទន្ទឹមនឹង
នែះសា្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុសាធរណៈរបស់បែទែស ក៏មានភាពល្អបែសើរ 
ផងដែរ ។ កំណើនសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅបន្តមានភាពរឹងមាំ សមែប់រយៈពែល 
មធែយមទៅមុខ ។ 

អ្វីដែលគួរឲែយកត់សមា្គោល់ គឺក្នុងឆ្នាំ២០១៨នែះ កតា្តាស្ថែរភាពនយោបាយ
នៅក្នុងបែទែស កៀកនឹងពែលបោះឆ្នាតដែលតែូវធ្វើឡើងនៅថ្ងែទី ២៩ 
ខែកក្កដ ខងមុខនែះ មិនតែឹមតែបានជួយបង្កើននូវជំនឿទុកចិត្តមកលើ
សា្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងបែទែសប៉ុណ្ណោះទែ តែថែមទាំងបានជួយជំរុញ
សកម្មភាពសែដ្ឋកិច្ចគែប់បែភែទ ឱែយកាន់តែមានសន្ទុះខ្លាំងកា្លាថែមទៀត ។ 
មានការកត់សមា្គោល់ថា ក្នុងពែលកន្លងមកសកម្មភាព និងកំណើនសែដ្ឋកិច្ច
តែងតែមានសភាពទែឹងខ្លះនៅរៀងរាល់ជិតការបោះឆ្នាតចូលមកដល់ តែ
ផ្ទុយទៅវិញសកម្មភាពសែដ្ឋកិច្ចគែប់បែភែទនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៨ នែះ នៅតែ 
មានដំណើរការជាធម្មតា និងកាន់តែមានភាពរឹងមាំ ពោល គឺមិនមានផល
ប៉ះពាល់អ្វីជាដុំកំភួនទែ ទោះបីនៅសល់បែមាណតែ៣ខែទៀតបុ៉ណ្ណោះនឹង
តែូវដល់ការបោះឆ្នាតក្តី ។ នៅក្នុងប៉ុនា្មានខែចុងកែយនែះ ការនាំចែញនាំ
ចូលទំនិញគែប់បែភែទនៅតែមានការកើនឡើងខ្លាំង និងមានទំហំធំជាង 
ទំហំនែ ផ.ស.ស ជាលំដប់, សកម្មភាពលក់ដូរ ទាំងលក់ដុំ និងលក់រាយ
នៅតែមានដំណើរការល្អបែសើរ, វិស័យទែសចរណ៍ក៏នៅមានសន្ទុះល្អ ហើយ
ការផ្ដល់ឥណទានដោយធនាគរដល់វិស័យឯកជនក៏កាន់តែរឹងមាំដដែល ។ 
ដោយឡែកវិស័យដីធ្លី និងអចលនទែពែយដែលជាសូចនាករដឹកមុខ ក្នុងការ
ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីភាពជឿជាក់នែសែដ្ឋកិច្ចក៏កាន់តែមានសកម្មភាពទិញលក់
ផុលផុសគកែឹកគគែង ហើយតម្លែវិញក៏កាន់តែឡើងជាលំដប់ ។ ទំនាក់ទំនង
របស់កម្ពុជាជាមួយបណា្តាបែទែស និងអង្គការអន្តរជាតិនានានៅតែមាន 
ភាពល្អបែសើរជាលំដប់ ។

តាមការពែយាករណ៍សែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០១៨ តែូវរំពឹងថា នឹងបន្ត 
កំណើនក្នុងរង្វង់ ៧% ។ វិស័យកសិកម្មនឹងមានកំណើនក្នុងរវង្វង់ ១,៨% ។ 
វិស័យឧសែសាហកម្ម នឹងបន្តរកែសាកំណើនរឹងមាំក្នុងអតែបែចាំឆ្នាំ ១០% 
ដែលគំទែដោយភាពរឹងមាំនែវិស័យ សំណង់ និងការបន្តកំណើននែវិស័យ 
កាត់ដែរ សែបនឹងសន្ទុះកំណើននែវិស័យកម្មន្តសាលមិនមែនកាត់ដែរ ទាំង 
សមែប់នាំចែញ និងបមែើទីផែសារក្នុងសែុក ។ វិស័យកាត់ដែរនឹងរកែសាបាន 
កំណើនក្នុងរង្វង់ ៥,០% ដោយសារសា្ថានភាពសែដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ជា 
ពិសែសសែដ្ឋកិច្ចនែបណា្តាបែទែស ដែគូពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាមានភាព
បែសើរជាងការរំពឹងទុក ។ វិស័យឧសែសាហកម្មផែសែងទៀតតែូវបានរំពឹងថា 
នៅរកែសាបានកំណើនល្អដដែលក្នុងរង្វង់ ១១,៩% ដោយសារការពងែីក 
ការវិនិយោគដែលមានសែប់ និងការវិនិយោគថ្មីក្នុងអនុវិស័យកម្មន្តសាល
មិនមែនកាត់ដែរ ដែលជាជន្ទុលកំណើនមួយដ៏រឹងមាំ ។ វិស័យ សែវាកម្ម 
តែូវបានពែយាករថា មានកំណើនខ្ពស់ក្នុងរង្វង់ ៧,០% ដែលក្នុងនោះវិស័យ
ទែសចរណ៍នឹងបន្តងើបឡើងក្នុងអតែកំណើន ៤,៥% វិស័យ លក់ដុំ-រាយ 
នឹងមានកំណើនរឹងមាំក្នុងអតែ ៧,២% ដោយសារការរំពឹងទុកនែការបន្ត
កើនឡើងនូវការបែើបែស់ក្នុងសែុក ។ វិស័យអចលនទែពែយនឹងនៅតែមាន
កំណើនរឹងមាំក្នុងរង្វង់ ៨,៥% ដែលមាននិនា្នាការសែបគ្នាទៅនឹងវិស័យ 
សំណង់ដែរ ។ អតិផរណាតែូវបានពែយាករថា នឹងបន្តស្ថិតក្នុងកមែិតអាច 
គែប់គែងបានក្នុងអតែ ៣,៤% ។ អតែប្តូរបែក់រៀលធៀបនឹងបែក់ដុល្លារ
អាមែរិកតែូវបានរំពឹងថា នឹងមានស្ថិរភាព ពោល គឺស្ថិតក្នុងរង្វង់ ៤.០៥០ 
រៀល ក្នុង ១ដុល្លារអាមែរិក ។ និយយជារួមក្នុងឆ្នាំ២០១៨នែះ សែដ្ឋកិច្ច 
កម្ពុជានៅតែបង្ហាញសញ្ញាកំណើនកាន់តែរឹងមាំដដែល ។ 

សមិទ្ធផលដ៏ធំធែង ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសមែចបានកន្លងទៅ

នែះ និងភារកិច្ចសំខន់ៗជា ចែើនដែលយើងទាំងអស់គ្នាតែូវអនុវត្តន៍ឲែយបាន
ជោគជ័យក្នុងឆ្នាំ២០១៨ និងបណា្តាឆ្នាំខងមុខ គឺអាសែ័យ ដោយមានការ
ដឹកនាំខងនយោបាយតែឹមតែូវ បែកបដោយឆន្ទៈមោះមុត និងភាពអង់អាច 
របស់បែមុខដឹក នាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងគណបកែសបែជាជន 
កម្ពុជា ដែលមានសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សេន 
ជាស្នូល នេគណបកេសបេជាជនកម្ពុជា និងជាអគ្គមគ្គុទេសក៍
ដ៏ឆ្នើមនេបេជាជនកម្ពុជា ។ ជាមួយគ្នានែះក៏មានការចូលរួមគំទែ      
និងការធ្វើពលិកម្មពីសំណាក់បែជាជនកម្ពុជាទូទាំងបែទែសក្នុងការការពារ
ឲែយបានដច់ខតនូវសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ សន្តិសុខ និងសណា្តាប់- 
ធ្នាប់សាធរណៈ ដើមែបីរកែសាឲែយបានការជំរុញការអភិវឌែឍបែទែសជាតិ 
តទៅមុខទៀត ។

ឈរលើសា្មារតីនែះបែជាជនកម្ពុជាទូទាំងបែទែស ដែលមានសិទ្ធ 
បោះឆ្នាត ហើយដែលមានឈ្មាះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នាតរួចហើយ សូម 
អញ្ជើញចូលរួមបោះឆ្នាតជែើសតាំងតំណាងរាស្តែនៅថ្ងែទី២៩ ខែកក្កដ 
ឆ្នាំ២០១៨ ឲែយបានគែប់ៗគ្នា ដើមែបីអនុវត្តសិទ្ធពលរដ្ឋក្នុងឋានៈជាមា្ចាស់ 
ជោគវាសនារបស់ខ្លួន ហើយបោះឆ្នាតជូនគណបកែសបែជាជនកម្ពុជា ដើមែបី
បន្តដឹកនាំបែទែសជាតិឲែយកាន់តែមានការរីកចមែើនខ្លាំងកា្លាថែមទៀត ជា    
ពិសែសគឺការរកែសាឲែយបាននូវសុខសន្តិភាព ដែលមានតម្លែជាអាយុជីវិត 
របស់ជាតិ និងបែជាជនយើង ៕

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 sec-
tor 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./.



ពួកក្បត់ជាតិកាន់ត្អស់សង្ឃឹម 
ទាល់ច្ក វង្វ្ងវង្វាន់ ឆ្ល្ឆ្លា ត្ដរខ្យល់

នៅសលព់ែលវែលបែមាណ ៣ខែទៀតប៉ណុ្ណោះ ការបោះឆ្នាតជែើស-
តាំងតំណាងរាស្តែសមែប់ នីតិកាលទី៦ នឹងបែពែឹត្តិទៅតាមការកំណត់នែ
ចែបាប់ ដោយគ្មានការពនែយាពែលណាមួយឡើយ ហើយនែះជាកិច្ចដំណើរការ
ធម្មតានែការអនុវត្តលទ្ធិបែជាធិបតែយែយនៅកម្ពុជា ។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
បានបង្ហាញឆន្ទៈ និងការប្តែជា្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំ ដើមែបីធនាឲែយការបោះឆ្នាត
នាថ្ងែទី២៩ ខែកក្កដ ឆ្នាំ២០១៨ ខងមុខនែះបែពែឹត្តិទៅដោយសែរី 
តែឹមតែូវ និងយុត្តិធម៌ មានសុវត្ថិភាព ដើមែបីបន្តជំរុញ និងលើកកម្ពស់ 
ដំណើរការ បែជាធិបតែយែយ សែរីពហុបកែស នៅកម្ពុជាឲែយមានការរីកចមែើន
បែកបដោយចីរភាពរយៈពែលវែង ដើមែបីធ្វើការអភិវឌែឍបែទែសជាតិ ដោយ 
ឈរលើគោលការណ៍នែការធនា ការពារឯករាជែយ អធិបតែយែយភាព សែចក្តី 
ថ្លែថ្នូរ និងមោទនភាពជាតិ ។ ចំណែកគណៈកមា្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះ
ឆ្នាត (គ.ជ.ប) ក៏បានបែកាស រួចរាល់ហើយដែរអំពីបែតិទិនទាក់ទិនទៅ
នឹងដំណើរការបោះឆ្នាត ដូចជាការបែកាសអំពីកាលបរិច្ឆែទថ្ងែ បោះឆ្នាត 
ចំនួនអាសនៈរដ្ឋសភាសមែប់នីតិកាលថ្មី ថ្ងែចុះឈ្មាះភា្នាក់ងរគណបកែស
នយោបាយ អ្នកសង្កែតការណ៍ជាតិ-អន្តរជាតិ សមែប់ចូលរួមសង្កែតការ
ណ៍បោះឆ្នាត ថ្ងែចុះឈ្មាះគណបកែសនយោបាយ ឈរឈ្មាះបោះឆ្នាត 
និងបញ្ជីបែក្ខជនឈរឈ្មាះ ។ល។ បានន័យថា ដំណើរការឆ្ពោះទៅកាន់
ការបោះឆ្នាតជែើសតាំងតំណាងរាស្តែនីតិកាលទី៦ កំពុងបែពែឹត្តិទៅ 
យ៉ាងរលូន និងផ្អែកទៅតាមគោលការណ៍ចែបាប់តែឹមតែូវ ។ 

ផ្ទុយទៅវិញ ពួកបែឆំងដែលកាន់តែអស់សងែឃឹម ទាល់ចែក វង្វែងវង្វាន់ 
មិនដឹងទិសតំបន់ទៅហើយនោះ កំពុងឆ្លែឆ្លា តែដរខែយល់ ខិតខំតែច់ចរពី 
កន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយ ដូចសំណាត់ដែលអណ្តែតនៅលើផ្ទែទឹកហូរ ដោយ
បានធ្វើគែប់សកម្មភាពក្នុងគោលបំណង បំផ្លាញផលបែយោជន៍បែទែស 
កម្ពុជា ។ រាប់ចាប់តាំងពីលើទឹកដីនែបែទែសមួយចំនួនក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុប 
ធ្លាក់ទៅដល់អូស្តាែលី ធ្លាយមកជប៉ុន រសាត់ទៅដល់ឥណ្ឌូនែសុី ពួកនែះ      
ខិតខំបែើវោហារសាស្តែវាយបែហារទាំងងងើលមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា 
ប៉ុន្តែតែូវបានមា្ចាស់បែទែសទាំងនោះចែនទែូងចែញ មិនទទួលសា្វាគមន៍       
មិនទទួលសា្ដាប់ការភូតកុហករបស់ជនកែបត់ជាតិទាំងនែះទែ ។ ដោយអស់ 
សងែឃឹមកាន់តែខ្លាំង ពពួកជនបែឆំងផ្កាប់មុខដោយមានជនកែបត់ជាតិ សម រងែស ី
ជាមែក្លាងបានបើកយុទ្ធនាការចុងកែយបំផុតមួយដោយ៖ ទី១-អំពាវនាវ
ឲែយសហគមន៍អន្តរជាតិដក់ការកៀបសង្កត់មកលើរាជ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា 
ដើមែបីឲែយខ្មាច គណបកែសសង្គោែះជាតិបានចូលរួមការបោះឆ្នាត ឬក៏ពនែយា 
ពែលការបោះឆ្នាត ទី២-អំពាវនាវឲែយបែជាជនធ្វើពហិការមិនចូលរួមការ
បោះឆ្នាត ហើយការបោះឆ្នាតនែះមិនសែបចែបាប់ទែ បើគ្មានបកែសបែឆំង 
ចូលរួម និងទី៣-អំពាវនាវឲែយបែជាជន កងកមា្លាំងបែដប់អាវុធងើបឡើង 
បះបោរបែឆំងរាជរដ្ឋាភិបាល ។ ពែមគ្នានែះក៏មានអង្គការសង្គមសុីវិល         
មួយចំនួនតូចបានជួយសែកបន្ទរសម្តីកែបត់ជាតិរបស់ សម រងែសី ផងដែរ ដោយ
បានអំពាវនាវមិនឲែយអ្នកសង្កែតការណ៍ជាតិ-អន្តរជាតិ ចូលរួមសង្កែតការណ៍ 
ដំណើរការបោះឆ្នាតនាពែលខងមុខ ។

ខ្លឹមសារនែសែចក្តីអំពាវនាវនែះ កាន់តែរុញពួកកែបត់ជាតិឲែយធ្លាក់កាន់
តែជែទៅក្នុងទោសទណ្ឌនែ អំពើកែបត់ជាតិថែមមួយកមែិតទៀតប៉ុណ្ណោះ ។ 
ការបោះឆ្នាតជែើសតាំងតំណាងរាស្តែនាថ្ងែទី២៩ ខែកក្កដ ឆ្នាំ២០១៨ 

គឺសែបតាមចែបាប់ និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ។ នៅក្នុងមាតែ១៥០ថ្មី (ពីរ) ជំពូក 
ទី១៥ថ្មី (ពីរ) នែរដ្ឋធម្មនុញ្ញ នែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជាចែងថា «គ.ជ.ប គឺ
ជាអង្គការដែលមានសមត្ថកិច្ចរៀបចំចាត់ចែង និងគែប់គែងការបោះឆ្នាត
ជែើសតាំងសមាជិកពែឹទ្ធសភា និងការបោះឆ្នាតជែើសតាំងតំណាងរាសែ្ត 
ពែមទាំងការបោះឆ្នាតផែសែងទៀតតាមការកំណត់នែចែបាប់» ។ នៅក្នុង 
មាតែ៧៦ថ្មី ជំពូកទី៧ នែរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថា «តំណាងរាស្តែតែូវជែើសតាំង
ដោយការបោះឆ្នាតជាសកល ដោយសែរី ដោយស្មើភាព ដោយចំពោះ និង
តាមវិធីជែើសរីសឆ្នាតជាសមា្ងាត់» ។ យោងលើសា្មារតីនែមាតែនែះ អត់ 
មានបែងចែក គណបកែសនយោបាយធំតូច ឬគណបកែសកាន់អំណាច 
គណបកែសបែឆំងនោះទែ ហើយក៏អត់មានមាតែណាមួយចែងថា ទាល់តែ
មានអតីតគណបកែសសង្គោែះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នាត ទើបចាត់ទុកថា 
ជាការបោះឆ្នាតតែឹមតែូវនោះដែរ ។ គួរបញ្ជាក់ថា គិតមកដល់ពែលនែះ
នៅបែទែសកម្ពុជាមានគណបកែសនយោបាយចំនួន៣៧ ហើយគណបកែស
ជាចែើនក៏កំពុងតែៀមរៀបចំខ្លួន ដើមែបីចូលរួមបែកួតបែជែងក្នុងការបោះឆ្នាត
ខងមុខនែះ ។ អនុលោមតាមមាតែ១០ នែចែបាប់ស្តីពីការបោះឆ្នាតជែើស-
តាំងតំណាងរាសែ្តក៏បានចែងអំពីករណីសមាគម ឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
អាចបញ្ជូនតំណាងរបស់ខ្លួនឲែយមកចូលរួមជាអ្នកសង្កែតការណ៍បោះឆ្នាត 
ប៉ុន្តែពុំបានចែងថា ការបោះឆ្នាតតែូវតែមានអ្នកសង្កែតការណ៍បោះឆ្នាត
នោះឡើយ ហើយក៏មិនសំដៅថា មានអ្នកសង្កែតការណ៍បោះឆ្នាត ទើប 
ការបោះឆ្នាតអាចទទួលយកបាននោះទែ ។ អត់មានឃ្លាណាមួយនៅក្នុង
រដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជានៅក្នុងចែបាប់ចែងថា ការបោះឆ្នាតមួយតែូវលុបចោល 
ឬតែូវពនែយាពែលដោយសារអតែនែអ្នកបោះឆ្នាតមានចំនួនតិចនោះទែ ។ 
មាតែ៣៤ថ្មី ជំពូកទី៣ នែរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងថា «បែជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរ
ភែទមានសិទ្ធបោះឆ្នាត និងអាចឈរឈ្មាះឲែយគែបោះឆ្នាត» ដូច្នែះបែជាជន
កម្ពុជាដែលគែប់អាយុបោះឆ្នាតបានចុះឈ្មាះបោះឆ្នាតរួចហើយ សុទ្ធតែ 
បានតែៀមខ្លួនរួចជាសែច ដើមែបីចូលរួមការបោះឆ្នាត ដែលនែះគឺជា               
កាតព្វកិច្ចដ៏ឧត្តុងឧត្តមរបស់យើងទាំងអស់គ្នា ដើមែបីអនុវត្តសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុង
ឋានៈជាមា្ចាស់ជោគវាសនា និងមាតុភូមិរបស់ខ្លួន ។  

ការអំពាវនាវបែកបដោយភាពល្ងង់ខ្លានែះ បានបង្ហាញឲែយឃើញ 
ចែបាស់ថា ជនកែបត់ជាតិ និងបកែស ពួកអស់កែឡាដើរហើយ ។ បែទែសភាគ
ចែើនបំផុតក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិ បានបែកាសគំទែយ៉ាងពែញទំហឹងចំពោះ
ដំណើរការបោះឆ្នាតនៅកម្ពុជា មិនលូកដែជែៀតជែកចូលកិច្ចការផ្ទែក្នុង 
របស់កម្ពុជា គោរពដច់ខតអធិបតែយែយភាពរបស់កម្ពុជា និងគំទែរាជរដ្ឋា-
ភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការចាត់វិធនការតាមផ្លូវចែបាប់នាពែលកន្លងមក ដើមែបី 
ថែរកែសាការពារឯករាជែយជាតិ ឯកភាពជាតិ សុខសន្តិភាព និងកិច្ចអភិវឌែឍន៍ 
នៅកម្ពុជា ។ ម៉ែយាងវិញទៀតការអំពាវនាវរបស់ជនកែបត់ជាតិមិនបានរំខន 
មិនមានទម្ងន់ មិនមានតម្លែ និងមិនមានឥទ្ធិ ពលមកលើបែជាជនកម្ពុជា 
យើងទែ ។ ផ្ទុយទៅវិញវាបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲែយបែជាជនមើលឃើញកាន់តែចែបាស់ 
នូវចរឹតថោកទាប ពោរពែញទៅដោយឧបាយកលទុច្ចរឹត ពិសពុល និងមហិច្ឆតា
នយោបាយដ៏ខ្មាកខ្វក់អសិរពិសបំផុតរបស់ជនកែបត់ជាតិទាំងនែះ និងថោ្កាល
ទោសជនកែបត់ជាតិទាំងនែះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុត ៕ 
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ពែះមហាកែសតែយងជាពែះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបើកសម័យបែជុំដំបូងពែឹទ្ធសភានីតិកាលទី៤

សមាជិកពែឹទ្ធសភាអញ្ជើញបោះឆ្នាតជែើសតាំងបែធន 
និងអនុបែធនពែឹទ្ធសភានីតិកាលទី ៤ 

សម័យប្រជុំដំបូងព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ ក្រម
 ព្រះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្រសត្រ
 សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ បន្តជាប់ឆ្នោត ជាបេធានពេឹទ្ធសភានីតិកាលទី៤

នៅពែឹកថ្ងែទី២៣ ខែមែសា ឆ្នាំ២០១៨ នៅវិមានពែឹទ្ធសភា 
ពេះករុណា ពេះបាទសម្តេចពេះបរមនាថ នរោត្តម 
សីហមុនី ពែះមហាកែសតែ នែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ស្តែចបាន    
យងជាពែះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុងពិធីបើកសម័យបែជុំដំបូង 
ពែឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ ។

ពិធីនែះក៏បានការទទួលការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ សម្តែច 
អគ្គមហាពញាចកែី ហេង សំរិន បែធនរដ្ឋសភា សម្តែចវិបុល- 
សែនាភក្តី សាយ ឈុំ សម្តែចកែឡាហោម ស ខេង ឧបនា 
យករដ្ឋមន្តែី រដ្ឋមន្តែី កែសួងមហាផ្ទែ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពសស់ម្តែចអគ្គ-
មហាសែនាបតីតែជោ ហ៊ុន សេន នាយករដ្ឋមន្តែីនែពែះរាជាណា
ចកែកម្ពុជា ឯកអគ្គ រាជទូត-រដ្ឋទូតនែបែទែសនានាបែចាំកម្ពុជា។ 

នៅក្នុងពែះរាជសុន្ទរកថារបស់ ពេះករុណាពេះបាទសម្តេច
ពេះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ពែះមហាកែសតែ នែ 
ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ជូនសម័យបែជុំដំបូង របស់ពែឹទ្ធសភា ពែះអង្គ
បានរម្លឹកថាចាប់ពីពែលដែលពែឹទ្ធសភា បានចាប់បដិសន្ធិជាថ្មី នា 
ថ្ងែទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩៩ រហូតមកដល់ពែលនែះមានរយៈពែល
បីនីតិកាលកន្លងមកហើយ។ ពែឹទ្ធសភានែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា
យើងបានធ្វើដំណើរលើមហាវិថីនែសន្តិភាព និងការអភិវឌែឍន៍កែម
របបរាជានិយមអាសែ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងបែជាធិបតែយែយសែរីពហុ- 
បកែសដោយរលូន និងមានលទ្ធផលជាក់ស្តែងបែកបដោយសា្មារតី 

ទទួលខុសតែូវខ្ពស់។ តាមរយៈសា្នាដែក្នុងការអនុវត្តន៍មុខងរចមែបង
ទាំងបី និងសហបែតិបត្តិការអន្តរជាតិ ដើមែបីកសាងជាតិ និងបំរី 
ផលបែយោជន៍បែជាពលរដ្ឋ ពែឹទ្ធសភាដណ្តើមបាននូវកិតែយានុភាព
ដ៍ស័ក្តិសមទាំងនៅក្នុងបែទែស តំបន់ និងនៅលើឆកអន្តរជាតិ ។ 
ពែះមហាកែសតែបានមានបន្ទូលបន្តថា នាពែលបច្ចុបែបន្ននែះកំណែ 
ទមែង់រដ្ឋដ៍សុីជមែ និងការអភិវឌែឍន៍លើគែប់វិស័យ តមែូវឲែយមាន 
ចែបាប់ ពែមទាំងការគោរព និងបែតិបត្តិចែបាប់ឲែយបានល្អបែពែ។ នែះ
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សម្តែចវិបុលសែនាភក្តី សាយ ឈុំ បែធនពែឹទ្ធសភានីតិកាលទី ៤  ដឹកនាំសមាជិក-សមាជិកា ពែឹទ្ធសភាទាំង ៦២ រូប ចូលរួម

ក្នុងពិធីផឹកទឹកសមែបថ និងធ្វើសចា្ចាបែណិធននៅក្នុងពែះបរមរាជវាំង

ជាគន្លឹះដ៍សំខន់សមែប់ទែទែង់ដល់ស្ថិរភាពសង្គម សន្តិភាព ការ 
អភិវឌែឍន៍ និងការថែរកែសាការពារឯករាជែយ អធិបតែយែយ បូរណភាព 
ទឹកដី វបែបធម៌ បែពែណីទំនៀមទមា្លាប់ សីលធម៌ជាតិ រួមទាំងបរិសា្ថាន 
និងធម្មជាតិយើង ។ស្ថិតក្នុងបរិបទនែះ ពែឹទ្ធសភា បាននឹងកំពុងរួម
ចណំែកជាមួយរដ្ឋសភាក្នងុការកសាងចែបាបឲ់ែយ បានកានត់ែ ល្អបែសើរ 
ដើមែបីឆ្លើយតបឲែយបានទាន់ពែលវែល ទៅនឹងតមែូវការរួមរបស់បែជា- 
ពលរដ្ឋ និងជាតិយើងទាំងមូល។ ពែះមហាកែសតែទែង់មានពែះរាជ 
បន្ទូលថា ពែឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ តែូវខិតខំរួមចំណែកជំរុញ ឱែយការ 
អនុវត្តគោលនយោបាយវិមជែឈការ និងសហវិមជែឈការនៅកម្ពុជា       
កាន់តែមានសន្ទុះរីកចមែើនបន្ថែមទៀត ដើមែបីកាត់បន្ថយភាពកែីកែ
របស់បែជាពលរដ្ឋ និងការគែប់ គែងសែដ្ឋកិច្ចសង្គម វបែបធម៌របស់
ជាតិបែពែឹត្តទៅដោយសមធម៌ តមា្លាភាព និងគណនែយែយភាព ក្នុង 
កែបខ័ណ្ឌអភិបាលកិច្ចល្អ និងនីតិរដ្ឋពិតបែកដ។ ពែះករុណា 
ពែះមហាកែសតែ ទែង់មានពែះបន្ទូលទៀតថា យើងទាំងអស់គ្នាជា      
កូនចៅជំនាន់កែយចាំបាច់តែូវតែរួមសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយ ធនា 
ការពារឯករាជែយជាតិ អធិបតែយែយភាព និងបូរណភាពទឹកដី ដើមែបី 
អភិវឌែឍន៍បែទែសជាតិឱែយឈានឡើងដោយឆប់រហ័ស និងដើរទាន់ 
បែទែសនានានៅលើសកលលោក។

គួរបញ្ជាក់ដែរថា បនា្ទាប់ពីបើកសម័យបែជុំដំបូង កែមពែះរាជ 
វត្តមានរបស់ពែះមហាកែសតែ ពែឹទ្ធបុរសមា្នាក់ ដែលមានវ័យចាស់ 
ជាងគែ គឺ ឯកឧត្តម ម៉ុម ជឹមហ៊ុយ តែូវជែើសតាំងដឹកនាំសម័យ
បែជុំលើកដំបូងនែះ ដើមែបីការរៀបចំជែើសរីសបែធន និងអនុ 
បែធនទាំង២ របស់ពែឹទ្ធសភា។ ពែឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ ក៏បាន 
បែកាសសុពលភាព នែអាណត្តិរបស់សមាជិកពែឹទ្ធសភានីមួយៗ    
និងបានរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នាតដច់ដោយឡែកពីគ្នាជែើសរីស
សម្តែចវិបុលសែនាភក្តី សាយ ឈុំ ជាបែធនពែឹទ្ធសភា នែ 
ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា បោះឆ្នាតជែើសរីសឯកឧត្តម នេ ប៉េណា 
ជាអនុបែធនទី១ ពែឹទ្ធសភា និងបោះឆ្នាតជែើសរីសឯកឧត្តម 
ទេព ងន ជាអនុបែធនទី២ពែឹទ្ធសភា ដោយសំឡែងគំទែ៦២ 
លើ ៦២សំឡែង នែសមាជិក សមាជិកាពែឹទ្ធសភាក្នុងសម័យបែជុំ
ទាំងមូលដែលបានចូលរួម ដើមែបីដឹកនាំសា្ថាប័នពែឹទ្ធសភាសមែប់
អាណត្តិនីតិកាលទី៤បន្តទៅទៀត។ 

សម្តែចវិបុលសែនាភក្តី សាយ ឈុំ បែធនពែឹទ្ធសភាជាប់ឆ្នាត

បានថ្លែងថា ឈរលើមូលដ្ឋាននែបទពិសោធន៍ការងរ ដែលបាន 
ទទួលក្នុងនីតិកាលកន្លងមក និងឈរលើអត្តសញ្ញាណរបស់ ពែឹទ្ធសភា 
កម្ពុជា ដែលជាតំណាងឲែយកែុមបែឹកែសាឃុំ សង្កាត់ នឹងខិតខំបែឹងបែង
ដើមែបីរួមចំណែកកសាងកម្ពុជាឲែយ កាន់តែសកម្មថែមទៀត។ ក្នុង 
នាមឯកឧត្តម នេ ប៉េណា អនុបែធនទី១ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ទេព 
ងន អនុបែធនទី២ ពែឹទ្ធសភា ក៏សូមសងែឃឹមជឿជាក់ថា ពែឹទ្ធសភា 
នីតិកាលទី៤ នែះ នឹងខិតខំបែឹងបែងថែមទៀតក្នុងការកសាងកម្ពុជា
ជានីតិរដ្ឋក្នុងបរិយកាសសាមគ្គីភាព យោគយល់ អធែយាសែ័យ និង 
សហការ ជួយគ្នាលើគោលជំហរ ដោយសោ្មាះស្ម័គែ ដើមែបីរួមចំណែក
ឲែយតែសកម្មក្នុងការជំរុញអនុវត្តគោលនយោបាយ វិមជែឈការ និង         
វិសហមជែឈការនៅកម្ពុជា ឲែយកាន់វិវឌែឍន៍រីកចមែើនឈានខ្ពស់ទៅកាន់
វឌែឍនភាពយូរអង្វែងពិតបែកដ។ លើសពីនែះថែមទៀតពែឹទ្ធសភា
នីតិកាលទី៤ នឹងខិតខំរួមចំណែកក្នុងការ ជំរុញកិច្ចដំណើរការ 
បែជាធិបតែយែយ ភាវូបនីយកម្មសង្គម ថា្នាក់ជាតិ និងថា្នាក់កែម          
ជាតិ សំដៅធនាការអភិវឌែឍន៍សែដ្ឋកិច្ចសង្គម លើកកម្ពស់ផល 
បែយោជន៍ជាតិ និងជីវភាពទូទៅរបស់បែជាពលរដ្ឋគែប់ សែទាប់ 
វណ្ណៈ និងចូលរួមផ្តល់នូវវិភាគទានយ៉ាងសំខន់ដល់ការកែទមែង់ 
រដ្ឋដ៏សុីជមែ និងការអភិវឌែឍលើគែប់វិស័យដែលអាទិភាពរបស់ 
រាជរដ្ឋាភិបាល និងការធ្វើសមាហរណកម្មកម្ពុជាទៅក្នុងកែបខណ្ឌ 
តំបន ់និងអន្តរជាតិ។

សមាជិកពែឹទ្ធសភាទាំង ៦២រូប គឺរួមមាន សមាជិកពែឹទ្ធសភា 
ចំនួន ៥៨រូប ដែលបានជាប់ឆ្នាតតាមរយៈការជែើសតាំងកាលពី
ថ្ងែទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ពីររូបជែើសតាំង ដែលដោយ              
រដ្ឋសភា និង ២រូបទៀតដែលតែងតាំងដោយពែះមហាកែសតែ។

នារសៀលថ្ងែទី២៣ ខែមែសា ឆ្នាំ២០១៨ ថា្នាក់ដឹកនាំ និង 
សមាជិកពែឹទ្ធសភា ទាំង ៦២រូប ដែលទើបនឹងជាប់ឆ្នាតថ្មីសមែប់
នីតិកាលទី៤ នែពែឹទ្ធសភាជាតិ អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីផឹកទឹកសមែបថ 
និងធ្វើសចា្ចាបែណិធននៅក្នុងពែះទីនាំងទែវាវិនិច្ឆ័យពែះបរមរាជវាំង 
កែមពែះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត របស់ ពេះករុណា ពេះបាទ 
សម្តេចពេះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ពែះមហាកែសតែ 
នែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា និងសម្តែចពែះសងែឃរាជទាំង ០២គណៈ៕
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  ១.  ឯកឧត្តម សុើ យ កេវ   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ២.  ឯកឧត្តម ម៉ុម ជឹម ហ៊ុយ   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ៣.  លោកជំទាវ ទី បូរ៉ា សុី   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ៤.  ឯកឧត្តម ថុង ច ន់   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ៥.  ឯកឧត្តម អ៊ុក ប៊ុន ឈឿន   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ៦.  ឯកឧត្តម សួន លន់   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ៧.  ឯកឧត្តម យ៉ង់ សេម   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ៨.  ឯកឧត្តម ឡាវ ម៉េង ឃី ន   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ៩.  ឯកឧត្តម សុខ យា ត   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

  ១០.  សម្ត ច វិបុល សែនា ភក្តី សាយ ឈុំ   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ១១.  ឯកឧត្តម សុខ ឥសាន   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ១២.  ឯកឧត្តម ទេព ង ន   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ១៣.  ឯកឧត្តម ចាន់ ណា រ៉េត  គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ១៤.  ឯកឧត្តម ណាំ ទុំ   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ១៥.  ឯកឧត្តម ឈិ ត គឹម យា ត   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ១៦.  ឯកឧត្តម គង់ សារជ   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ១៧.  ឯកឧត្តម ឡាយ អ៊ី ពិ សិទ្ធិ   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ១៨.  ឯកឧត្តម ជា ជេ ដ្ឋ   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ១៩.  ឯកឧត្តម សុីម កា   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ២០.  ឯកឧត្តម នេ ប៉េ ណា   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ២១.  ឯកឧត្តម គិ ន ណេ ត   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ២២.  ឯកឧត្តម អ៊ុក គង់   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ២៣.  លោកជំទាវ សុឹង សុី យុ ត   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ២៤.  ឯកឧត្តម ប៉ុល លឹម   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ២៥.  ឯកឧត្តម ម៉ាន់ ឈឿន   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ២៦.  លោកជំទាវ អ៊ុំ សូ ម៉ា នី ន   ចាត់តាំង ដោយ ពែះមហាកែសតែ 

   ២៧.  ឯកឧត្តម អន ស៊ុំ   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ២៨.  ឯកឧត្តម ហេម ខន   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ២៩.  ឯកឧត្តម ចេឹង គឹម សេ៊ា ន   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ៣០.  ឯកឧត្តម ខៀវ មុត   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ៣១.  ឯកឧត្តម មួង ប៉យ   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ៣២.  ឯកឧត្តម ទឹម ផន   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ៣៣.  ឯកឧត្តម ជុំ វង   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ៣៤.  ឯកឧត្តម ឡាន់ ឆន   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ៣៥.  ឯកឧត្តម ឈួន ឡេង   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ៣៦.  លោកជំទាវ មុំ សណា្តាប់   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ៣៧.  ឯកឧត្តម ម៉េន សុី ផាន់   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ៣៨.  លោកជំទាវ ឱ សុខុម   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ៣៩.  ឯកឧត្តម កុក អាន   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ៤០.  ឯកឧត្តម ម៉ុង ឫទ្ធី   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ៤១.  ឯកឧត្តម បេក់ ចំរើន   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ៤២.  ឯកឧត្តម ញ៉េម សាម៉ន   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ៤៣.  លោកជំទាវ ឯម ផលា មុនី   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ៤៤.  ឯកឧត្តម គឹម ធា   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ៤៥.  ឯកឧត្តម សាយ បូ រិ ន   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ៤៦.  ឯកឧត្តម សេី បេន   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ៤៧.  សម្តែច រាជបុតែី ពែះអនុជ នរោត្តម អរុណរស្មី   ចាត់តាំង  

        ដោយ ពែះមហាកែសតែ 

   ៤៨.  លោកជំទាវ មន សំអាន   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ៤៩.  ឯកឧត្តម អាយ ខន   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ៥០.  ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ៥១.  ឯកឧត្តម សត ណា ឌី   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ៥២.  លោកជំទាវ សុី វណ្ណ ថា   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ៥៣.  ឯកឧត្តម ជឹម លាវ   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ៥៤.  ឯកឧត្តម លី យ៉ុង ផាត់   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ៥៥.  ឯកឧត្តម ទេព យុ ទ្ធី   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ៥៦.  ឯកឧត្តម ឈើ យ ចាន់ណា   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ៥៧.  ឯកឧត្តម លី សារើ   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ៥៨.  ឯកឧត្តម សួន មន   ជែើសតាំង ដោយ រដ្ឋសភា 

   ៥៩.  ឯកឧត្តម ឆាយ វណា្ណា   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ៦០.  លោកជំទាវ ឃួន ឃុន ឌី   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ៦១.  ឯកឧត្តម ហេង បូរ៉ា   គណបកែស បែជាជន កម្ពុជា 

   ៦២.  លោកជំទាវ ជា ច័ន្ទ ទេវី   ជែើសតាំង ដោយ រដ្ឋសភា 

                     ប្រភពអគ្គល្រខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា

បញ្ជីរាយនាមសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី៤ 
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សម្តែចអគ្គមហាសែនាបតីតែជោ ហ៊ុន សេន នាយករដ្ឋមនែ្តី
នែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចបែជុំកំពូល 
មហាអនុតំបន់មែគង្គ(GMS) លើកទី៦ និងកិច្ចបែជុំកំពូលកម្ពុជា 
ឡាវ វៀតណាម( CLV) លើកទី១០ ស្តីពីកិច្ចសហបែតិបត្តិការអភិ-
វឌែឍន៍តំបន់តែីកណ នៅទីកែុងហាណូយនែសាធរណរដ្ឋសង្គម 
និយមវៀតណាមពីថ្ងែទី៣០-៣១ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០១៨ ។ អញ្ជើញ
ចូលរួមក្នុងឱកាសនោះមានសម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន នាយករដ្ឋ
មនែ្តីនែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ៊្វុក នាយក 
រដ្ឋមនែ្តីវៀតណាម ឯកឧត្តម បេយុទ្ធ ចាន់អូចារ នាយក 
រដ្ឋមនែ្តីថែ និងឯកឧត្តម ថងលួន សុីសូលីត នាយករដ្ឋមនែ្តីឡាវ។

ក្នុងពិធីបើកកិច្ចបែជុំកំពូលមហាអនុតំបន់មែគង្គលើកទី ៦  
ឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ៊្វុក នាយករដ្ឋមនែ្តីវៀតណាមមានបែសាសន៍
ថា កម្មវិធីពងែឹងកិច្ចសហបែតិបត្តិការមហាអនុតំបន់មែគង្គនឹងទទួល
បានការវិនិយោគក្នុងទំហំទឹកបែក់ ៦៦ប៊ីលនដុល្លារអាមែរិកសមែប់
រយៈពែល៥ឆ្នាំ(២០១៨-២០២២) ខងមុខ ។ ទំហំទឹកបែក់នែះ
បានកើនឡើងចំនួនជាង ៣ ដងពីចំនួន ២១ ប៊ីលនដុល្លារដែល    
បែើបែស់សមែប់អភិវឌែឍន៍តំបន់នែះ ចាប់តាំងពីកម្មវិធីអភិវឌែឍន៍ 
មហាអនុតំបន់មែគង្គ តែូវបានដក់ឲែយដំណើរការដោយធនាគរ 
អភិវឌែឍន៍អាសុី (ADB) នៅក្នុងឆ្នាំ១៩៨២ ។ ឯកឧត្តមនាយក               
រដ្ឋមនែ្តីវៀតណាមបន្តថា កិច្ចពែមពែៀងហិរញ្ញវត្ថុបែកបដោយ 
មហិច្ឆតានែះគែងនឹងចុះហត្ថលែខ ដោយបណា្តាមែដឹកនាំ GMS 
ក្នុងកិច្ចបែជុំកំពូលមហាអនុតំបន់មែគង្គលើកទី៦ នែះ ។ សម្តែច 

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សេន អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចបេជុំកំពូលមហាអនុ 

តំបន់មេគង្គ(GMS) លើកទី៦ និង កិច្ចបេជុំកំពូល កម្ពុជា ឡាវ 

វៀតណាម( CLV) លើកទី១០ នៅទីកេុងហាណូយ
	ថ្នាក់ដឹកនាំចិនជូនពរ និងគាំទ្រសម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន ស្រន បន្តជាប់ឆ្នោត ដើម្របីដឹកនាំ

   ប្រទ្រសកម្ពុជារីកចម្រើនខ្លាំងក្លាថ្រមទៀត

ថា្នាក់ដឹកនាំនែបែទែសទាំង៦ ក្នុងកិច្ចបែជុំមហាអនុតំបន់មែគង្គ 
លើកទី៦ និងកិច្ចបែជុំកំពូលកម្ពុជា ឡាវ វៀតណាម( CLV) 

លើកទី១០

តែជោ ហ៊ុន សេន នាយករដ្ឋមនែ្តីនែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជាបាន
ថ្លែងសុន្ទរកថាគន្លឹះទៅកាន់មែដឹកនាំនែបែទែស GMS និងផ្នែក 
ធុរកិច្ចនែបែទែស GMS ដោយផ្តាតលើចំណុចអាទិភាពចំនួន ៣      
ដែលកម្ពុជាកំពុងអនុវត្តន៍ក្នុងនោះរួមមាន៖ ទី១- កសាងហែដ្ឋារចនា 
សម្ព័ន្ធរូបវន្ដ ជាពិសែសផ្ដាតលើការអភិវឌែឍរបៀងសែដ្ឋកិច្ច សំដៅ
តភា្ជាប់ប៉ូលសែដ្ឋកិច្ចក្នុងសែុក និងតំបន់ដោយបែកាន់យកនូវអភិកែម
នែអភិវឌែឍបែព័ន្ធដឹកជញ្ជូនពហុមុខ ទី២- អភិវឌែឍហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ផ្នែកទន់ តាមរយៈធ្វើឲែយបែសើរនូវបែព័ន្ធឡូជីស្ទិក និងសែវាកម្ម         
ដើមែបីបែកា្លាយកម្ពុជាទៅជាមជែឈមណ្ឌលឡូជីស្ទិក នែមហាអនុ 
តំបន់មែគង្គ ដោយបន្ដជំរុញកិច្ចខិតខំបែឹងបែងក្នុងការអនុវត្ដកិច្ច
ពែមពែៀងដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ពែំដែន ទី៣-ការអភិវឌែឍន៍ធនធន 
មនុសែសតាមរយៈការលើកកម្ពស់កិច្ចសហបែតិបត្តិការជាមួយវិស័យ
ឯកជន ជាពិសែសផ្ដាតលើកម្មវិធីសិកែសា អប់រំ ផ្នែកវិទែយាសាស្ដែ 
បច្ចែកវិទែយា វិស្វកម្ម និងគណិតវិទែយា និងកម្មវិធីបណ្តុះបណា្តាលបច្ចែក-
ទែស និងវិជា្ជាជីវៈ។ សម្ដែចតែជោបានបញ្ជាក់ថា ក្នុងបរិការណ៍នែះ
បែទែសមហាអនុតំបន់មែគង្គ ចាំបាច់តែូវបង្កើនលែបឿននែសមាហរ- 
ណកម្ម និងការតភា្ជាប់តំបន់ដោយផ្ដាតលើវិស័យអាទិភាពមួយចំនួន
បន្ថែមទៀត ដូចជាវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ពាណិជ្ជកម្ម តាមបែព័ន្ធអែឡិច-
តែូនិច និងការអភិវឌែឍន៍ទីកែុងនៅតាមតំបន់ជាប់ពែំដែន។ ការពងែឹង
វិសាលភាពនែកិច្ចសហបែតិបត្តិការកិច្ចការរបស់យើងនឹងផ្ដល់នូវ
លំហូរសមែប់កំណើនសែដ្ឋកិច្ចតំបន់ ក្នុងពែលអនាគត តាមរយៈ
ការតភា្ជាប់កែបខណ្ឌមហាអនុតំបន់មែគង្គ និងតាមរយៈកាលនុវត្ដ-
ភាពពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមតំបន់ផែសែងទៀត។ សម្ដែចតែជោបានទាញ          
ចំណាប់អារម្មណ៍អង្គបែជុំលើបញ្ហាបែឈមមួយចំនួន ដែលទាមទារ 
ឲែយមានការគិតគូរ និងដោះសែយរួមមាន៖ ១-ការមិនទាន់ទាញ 
យកបែយោជន៍អស់ពីសកា្ដានុពល ដែលមាននៅតាមរបៀងសែដ្ឋកិច្ច
ដ៏រស់រវីករបស់មហាអនុតំបន់មែគង្គ ២-បញ្ហាបែឈមនែកំណើន 
នគរូបនីយកម្មដោយសារការអភិវឌែឍន៍ដ៏ឆប់រហ័ស នៅក្នុងតំបន់ 
៣-ការកកស្ទះនៅតាមចែកពែំដែនដែលបណា្តាលមកពីសកម្មភាព
ពាណិជ្ជកម្មនិងធុរកិច្ច ៤- បែព័ន្ធហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងកិច្ចសមែួល
ពាណជិ្ជកម្មបច្ចបុែបន្ននៅមនិទាន ់ឆ្លើយតបបានទៅនងឹកណំើននែ 
តមែូវការ និង៥- ការបន្ដពឹងផ្អែកទៅលើធនធនធម្មជាតិ និងកមា្លាំង 
ពលកម្មមានតម្លែទាប ក្នុងការទាក់ទាញការវិនិយោគ និងធុរកិច្ច និង
មិនអាចរកែសាបានឡើយនូវកំណើនបែកបចីរភាព និងបរិយប័ន្ន។

នៅរាតែីថ្ងែទី៣០ខែមីនា សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន ក៏បានជួប
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សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន នាយករដ្ឋមន្តែីនែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា
ជួបជាមួយឯកឧត្តម វ៉ាង យី រដ្ឋមនែ្តីកែសួងការបរទែស

នែសាធរណរដ្ឋបែជាមានិតចិន នៅទីកែុងហាណួយ

ពិភាកែសាការងរជាមួយឯកឧត្តម វ៉ាង យី រដ្ឋមនែ្តីកែសួងការបរទែស
នែសាធរណរដ្ឋបែជាមានិតចិន ។ ឯកឧត្តមរដ្ឋមនែ្តីកែសួងការបទែស
ចិន បានជមែបជូនសម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន ថា បែទែសចិន        
បានតាមដន និងគំទែនូវវិធនការទាំងឡាយដែលសម្តែចតែជោ 
និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុវត្តន៍នាពែលកន្លងមកក្នុងការការ
ពារនិងថែរកែសាសុខសន្តិភាព និងស្ថិរភាពនយោបាយ ជាពិសែស   
ការការពារកិត្តិយសជាតិរបស់កម្ពុជា ។ តាមរយៈនែះបែទែសចិន
សូមគំទែនូវមាគ៌នែការអភិវឌែឍរបស់បែទែសកម្ពុជាឲែយកាន់តែរឹង
មាំថែមទៀត។ ថា្នាក់ដឹកនាំចិនសូមគំទែ និងជូនពរសម្តែចតែជោបន្ត
ជាប់ឆ្នាតក្នុងការដឹកនាំជោគវាសនា បែទែសកម្ពុជាឲែយកាន់តែរីក 
ចមែើនខ្លាំងឡើងថែមទៀត។ សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន បានថ្លែង 
នូវការជូនពរចំពោះឯកឧត្តម វ៉ាង យី ដែលតែូវបានសភាបែជាជន
ចិនបោះឆ្នាតជែើសតាំងជារដ្ឋមនែ្តីការបរទែសចិន សារជាថ្មីម្តង 
ទៀត ។ ទន្ទឹមនឹងនែះសម្តែចតែជោក៏បានផ្តាំផ្ញើតាមរយៈឯកឧត្តម
រដ្ឋមនែ្តីនូវការជូនពរនិងអបអរសាទរជូនចំពោះ ឯកឧត្តម សុី 
ជីនភីង, ឯកឧត្តម លី ខឺឈាង ដែលតែូវបានសភាបែជាជនចិន
បោះឆ្នាតជែើសតាំងជាបែធនាធិបតី និងជានាយករដ្ឋមនែ្តីចិន 
សាជាថ្មីម្តងទៀត។

នៅពែឹកថ្ងែទី ៣១ ខែមីនា ឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ៊្វុក នាយក 
រដ្ឋមនែ្តីវៀតណាម បានរៀបចំពិធីទទួលទានអាហារការងរពែល
ពែឹកជូនសម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន នាយករដ្ឋមនែ្តីនែពែះរាជា-
ណាចកែកម្ពុជា និងឯកឧត្តម ថងលួន សុីសូលីត នាយករដ្ឋ 
មនែ្តីឡាវ ។ មែដឹកនាំនែបែទែសទាំង៣ បានសម្តែងនូវការកត   
សរសើរ និងវាយតម្លែខ្ពស់រួមគ្នាអំពីទំនាក់ទំនងបែពែណីនែមិត្តភាព 
សាមគ្គីភាព ក្នុងនាមជាបែទែសជិតខងល្អ និងកិច្វសហបែតិបត្តិការ
ទូលំទូលយក្នុងចំណមបែទែសទាំងបី ដែលរួមចំណែកយ៉ាង        
សំខន់ក្នុងការអភិវឌែឍបែទែសនិមួយៗ ពែមទាំងរកែសាសន្តិភាព 

ស្ថិរភាព និងវិបុលភាពនែតំបន់ទាំងមូល។ សូមបញ្ជាក់ដែរថា 
តំបន់តែីកណអភិវឌែឍន៍កម្ពុជា ឡាវ វៀតណាម ជាតំបន់ដែលពែំ
ដែនជាប់គ្នានែខែត្តចំនួន ១៣ រួមមានខែត្តចំនួន ៤ របស់កម្ពុជា 
គឺខែត្តស្ទឹងតែង រតនគីរី មណ្ឌលគីរី និងខែត្ត កែចែះ ខែត្តចំនួន 
៤របស់ឡាវ គឺខែត្តអាតាពើ សាឡាវា៉ាន់ សែកុង និងខែត្តចំបា៉ាសាក់ 
និងបែទែសវៀតណាម មាន ៥ខែត្ត គឺខែត្តកុនទុម យ៉ាឡាយ 
ដក់ឡាក់ ដក់ណុង និងប៊ីងភឿក ។

នៅពែឹកថ្ងែទី ៣១ ខែ មីនា នែះមែដឹកនាំនែបែទែសមហាអនុ 
តំបន់មែគង្គ(GMS) រួមមានកម្ពុជា ចិន ឡាវ មីយ៉ាន់មា៉ា ថែ និង 
វៀតណាម បានជួបជុំគ្នាបើកកិច្ចបែជុំកំពូលមហាអនុតំបន់មែគង្គ 
(GMS) លើកទី៦ ។ ថ្លែងក្នុងពិធីបើកកិច្ចបែជុំកំពូលនោះឯកឧត្តម 
ង្វៀន សួនហ្វ៊ុក បានសា្វាគមន៍ចំពោះសែចក្ដីសមែចឆ្នាំ២០១៦
ក្នុងការពងែីកបណា្តាញរបៀង ដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងជវភាព 
របស់អនុតំបន់នែះ ក្នុងនោះការតភា្ជាប់ផ្នែកទន់ក៏ជាធតុដ៏សំខន់មួយ
សមែប់ហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត។ ឯកឧត្តមក៏បានលើកទឹកចិត្ត 
ដល់ការវិវឌែឍក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរថាមពល ដើមែបីសមែួលដល់ការពងែីក
ពីការតភា្ជាប់ឆ្លងកាត់ពែំដែនទ្វែភាគីក្នុងពែលបច្ចុបែបន្ន ទៅជា បណា្តាញ 
ពហុភាគី តាមរយៈការកែលម្អគោលការណ៍ និង បែព័ន្ធពាណិជ្ជកម្ម 
ដែលនឹងរួមចំណែកដល់ការបង្កើតទីផែសារថាមពលរួមក្នុងតំបន់ ។ 
សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន បានអញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាគន្លឹះទៅកាន់
មែដឹកនាំនែបែទែស GMS កែមបែធនបទ ”ការធ្វើអានុភាវូបនីយ-
កម្មកិច្ចសហបែតិបត្តិការរយៈពែល ២៥ឆ្នាំ ដើមែបីមហាអនុតំបន់ 
មែគង្គបែកបដោយចីរភាព សមាហរណកម្ម និងវិបុលភាព” ដោយ 
ផ្តាតលើចំណុចអាទិភាពមួយចំនួន។ សម្តែចតែជោបានវាយតម្លែ
ខ្ពស់ចំពោះវឌែឍនភាព ក្នុងការតភា្ជាប់ទាំងផ្នែកទន់ និងផ្នែករូបវន្ត          
តាមរយៈការអភិវឌែឍបែព័ន្ធហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន និងថាមពល
ដែលជាមូលដ្ឋានសំខន់សមែប់ពិពិធកម្មសែដ្ឋកិច្ច ការលើក កម្ពស ់
ភាពបែកួតបែជែង និងផលិតភាពក្នុវិស័យសំខន់ៗរួមមាន កសិកម្ម 
ឧសែសាហកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម និងទែសចរណ៍។ យើងគួរបង្កើនការយក
ចិត្តទុកដក់លើការតភា្ជាប់ផ្នែកទន់ផងដែរ ដើមែបីទាញអត្ថបែយោជន៍
ឲែយបានពែញលែញពីការវិនិយោគ លើការតភា្ជាប់រូបវន្តរួមទាំងការ 
តភា្ជាប់ឌីជីថល និងការផ្ទែរបច្ចែកវិទែយា ពែមទាំងពីការធនាចលនា 
ដោយសែរី និងបែកបដោយបែសិទ្ធភាពនូវលំហូរពលកម្ម ពាណិជ្ជ-
កម្ម និងការវិនិយោគដោយបំពែញគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងខែសែ 
ចែវាក់ផលិតកម្មតំបន់។ យើងតែូវបន្តខិតខំធនាកំណើនសែដ្ឋកិច្ច
មហាអនុតំបន់មែគង្គឲែយមានភាពរឹងមាំ ចីរភាព និងបរិយបន្នតាម    
រយៈការធនានូវបែសិទ្ធភាពជាអតិបរមានែការអនុវត្តកម្មវិធីមហា-
អនុតំបន់មែគង្គ។ សម្តែចតែជោបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះដែគូ 
អភិវឌែឍន៍របស់យើង ជាពិសែសធនាគរអភិវឌែឍន៍អាសុីសមែប់ 
ការផ្តល់ហិរញ្ញបែបទាន និងជំនួយបច្ចែកទែសនានា។ ជាក់ស្តែងការ
តភា្ជាប់តំបន់ជាពិសែសការតភា្ជាប់ហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ គឺពិតជាតែូវការ
ហិរញ្ញបែបទានដ៏ចែើនសន្ធឹកសនា្ធាប់ ដែលក្នុងនោះគមែងចំនួន 
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ចាប់ពីថ្ងែទី៤-៥ខែមែសា ឆ្នាំ២០១៨ កិច្ចបែជុំកំពូលគណៈកម្មការ
ទន្លែមែគង្គលើកទី៣ បានបែរព្ធឡើងនៅលើទឹកដីខែត្តសៀមរាប 
ដោយមានសម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន នាយករដ្ឋមនែ្តីនែពែះរាជា-
ណាចកែកម្ពុជាជាបែធនអង្គបែជុំ។ អញ្ជើញចូលរួមក្នុងឱកាស 
នោះដែរ មានឯកឧត្តម ថងលូន សុីស៊ូលីត នាយករដ្ឋមន្តែីឡាវ, 
ឯកឧត្តម បេយុទ្ធ ចាន់អូចា នាយករដ្ឋមន្តែីថែ និងឯកឧត្តម 
ង្វៀន សួនហ៊្វុក នាយករដ្ឋមន្តែីវៀតណាម ពែមទាំងតំណាងជាន់
ខ្ពស់នែរដ្ឋាភិបាលនែបែទែសទន្លែមែគង្គភាគខងលើចិន និង 
មីយ៉ាន់មា៉ាផងដែរ។ កិច្ចបែជុំនែះធ្វើឡើងកែមបែធនបទ “ការ     
លើកកម្ពស់កិច្ចខិតខំបែឹងបែងរួមគ្នា និងភាពជាដែគូ ដើមែបីសមែច 
បាននូវគោលដៅ អភិវឌែឍន៍បែកបដោយចីរភាព នៅក្នុងអាងទន្លែ 
មែគង្គ-ទន្លែមែគង្គតែមួយ សា្មារតីតែមួយ”។

នៅថ្ងែទី០៤ ខែមែសា ឆ្នាំ២០១៨ សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន 
នាយករដ្ឋមនែ្តីនែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា បានជួបពិភាកែសាការងរ 
ជាមួយ នាយករដ្ឋមនែ្តីវៀតណាម ឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ៊្វុក          
ដោយមែដឹកនាំទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាជំរុញ ឱែយមានការពិនិតែយមើល 
កិច្ចសហបែតិបត្តិការដើមែបីបង្កលក្ខណៈបន្ថែមទៀត សមែប់ការ 
ធ្វើអាជីវកម្មរវាងបែជាជន និងបែជាជន។ ភាគីទាំងពីរក៏បានលើក
ឡើងអំពីកំណើននែទំហំពាណិជ្ជកម្ម និងកិច្ចសហបែតិបត្តិការល្អ 
រវាងបែទែសទាំងពីរផងដែរ ជាពិសែសកិច្ចពែមពែៀងមិនយកពន្ធ
តែួតគ្នា។

ថ្ងែទី០៤ ខែមែសា ឆ្នាំ២០១៨ សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន 
និងនាយករដ្ឋមន្តែីឡាវឯកឧត្តម ថងលូន សុីស៊ូលីត បានជួប 
ពិភាកែសាការងរ និងបានសនែយាបែឹងបែងរួមគ្នាជំរុញ ការធ្វើពាណិជ្ជ-
កម្មរវាងបែទែសទាំងពីរឲែយកាន់តែខ្លាំងកា្លាថែមទៀត។ ឯកឧត្តម 

មេដឹកនាំនេបេទេសគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គប្តេជ្ញារួមគ្នាគេប់គេង 
និងអភិវឌេឍធនធានទន្លេមេគង្គឲេយបានយូរអង្វេង

កិច្ចបែជុំកំពូលគណៈកម្មការទន្លែមែគង្គលើកទី៣ កែមបែធនបទ “ការលើកកម្ពស់កិច្ចខិតខំបែឹងបែងរួមគ្នា និងភាពជាដែគូ
 ដើមែបីសមែចបាននូវគោលដៅអភិវឌែឍន៍បែកបដោយចីរភាព នៅក្នុងអាងទន្លែមែគង្គ-ទន្លែមែគង្គតែមួយ សា្មារតីតែមួយ”

ថងលូន សុីសូ៊លីត បានវាយតម្លែខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនងរវាង 
កម្ពុជា ឡាវ និងចង់ឃើញទំហំពាណិជ្ជកម្ម រវាងបែទែសទាំងពីរ       
មានការរីកចមែើនខ្លាំងពីពែះបច្ចុបែបន្ននែះមានចំនួនតែឹមបែមាណ 
២០លនដុល្លារប៉ុណ្ណោះ ហើយក៏កំពុងមាននិនា្នាការថយចុះថែម
ទៀត។ ឯកឧត្តមបានស្នើសម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន ជួយជំរុញ       
ពាណិជ្ជកម្មរវាងបែទែសទាំងពីរឲែយមានវិសាលភាពកាន់តែធំ ។ 
សម្តែចតែជោនាយករដ្ឋមន្តែីបានស្នើឲែយមាន ការជំរុញបែជាជន 
បែទែសទាំងពីរធ្វើការវិនិយោគ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាឲែយមាន
សន្ទុះកាន់តែខ្លាំងកា្លាឡើង។ កម្ពុជា និងឡាវ នៅមានសកា្តានុពល    
ជាចែើនក្នុងការជំរុញកំណើនពាណិជ្ជកម្មនែះ ជាពិសែសនៅក្នុង 
វិស័យទែសចរណ៍។ ដើមែបីជំរុញកំណើនទែសចរណ៍ ក៏ដូចការធ្វើ 
ពាណិជ្ជកម្ម សម្តែចតែជោនឹងពិនិតែយមើលលទ្ធភាពឲែយមានការ 
ហោះហើរតែង់ពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីកែុងវៀងច័ន្ទ និងទីកែុងហ្លួង 
ពែះបាង។ សម្តែចតែជោក៏បានលើកជាគំនិតផ្តួចផ្តើមឲែយមានការ
សិកែសាអំពីការមិនយកពន្ធតែួតគ្នា ដូចដែលកម្ពុជាបានធ្វើជាមួយ 
វៀតណាមកន្លងមក។ សម្តែចតែជោស្នើសុឲំែយភាគឡីាវ    ពនិតិែយមើល 
ការតភា្ជាប់បណា្តាញអគ្គិសនីពីឡាវ មកកាន់បែទែសកម្ពុជា ដោយ 
បានចាត់ទុកចំណុចទាំងនែះ សុទ្ធតែជាគន្លឹះជំរុញពាណិជ្ជកម្ម 
ការវិនិយោគ និងទំនាក់ទំនងរវាងបែទែសទាំងពីរ ឲែយមានការកើន 
ឡើង និងជិតស្និទ្ធថែមទៀត។

នៅថ្ងែទី៥ ខែមែសា ឆ្នាំ២០១៨ សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន 
នាយករដ្ឋមន្តែី បានអញ្ជើញជួបពិភាកែសាការងរ ជាមួយឯកឧត្តម 
នាយករដ្ឋមន្តែីថែ បែយុទ្ធ ចន្ទអូចា (Prayut Chan-o-cha) ។

ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្តែីថែ បានសម្តែងការអបអរសាទរ ចំពោះ 
សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន ក្នុងខួបកំណើតរបស់សម្តែច ហើយក៏ 
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បានជូនពរដល់សម្តែចតែជោ និងបែជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ឲែយជួប
តែសែចក្តីសុខ និងចមែើនរុងរឿង ក្នុងឱកាសបុណែយចូលឆ្នាំថ្មី 
បែពែណីជាតិខ្មែរ។ ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋ មន្តែីថែបានបញ្ជាក់ថា 
ឯកឧត្តមបានជួបសម្តែចតែជោ ជាញឹកញាប់ ដែលនែះជាការឆ្លុះ 
បញ្ជាំងពីកិច្ចសហបែតិបត្តិការ និងទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និត រវាង
ថា្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាឆ្លុះបញ្ជាំងទំនាក់ទំនងរវាងបែជាជននែបែទែស
ទាំងពីរកាន់តែល្អផងដែរ។ ពែលនែះកិច្ចសហបែតិបត្តិការ កម្ពុជា 
និងថែ កំពុងមានដំណើរការយ៉ាងល្អជាទីបំផុត ទោះយ៉ាងណា 
ក៏ដោយ យើងតែូវបន្តនូវសហបែតិបត្តិការនែះបន្ថែមទៀត។ 

ក្នុងពិធីជប់លៀង ជូនដល់គណៈបែតិភូកិច្ចបែជុំកំពូលគណៈកម្ម- 
ការទន្លែមែគង្គលើកទី៣  សម្ដែចតែជោ ហ៊ុន សេន នាយករដ្ឋមនែ្តី 
បានថ្លែងថា៖  " ជាមលូដ្ឋានដស៏ខំន ់សមែបជ់រំញុកណំើនសែដ្ឋកចិ្ច 
និងភាពរីកចមែើននែតំបន់អាសុីអាគ្នែយ៍ទន្លែមែគង្គបានកា្លាយ ជា 
មូលដ្ឋានដ៏សំខន់សមែប់ជំរុញ កំណើនសែដ្ឋកិច្ចនិងភាពចមែុង- 
ចមែើននែតំបន់អាសុីអាគ្នែយ៍ ។ តាមលក្ខណៈភូមិសាសែ្ត ទន្លែ 
មែគង្គមិនតែឹមតែ បានភា្ជាប់បែទែសយើងទាំង៦ ជាមួយគ្នាប៉ុណ្ណោះ 
ទែ ប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កើត វាសនារួមបែកបដោយមិត្តភាព ភាពជាអ្នក 
ជិតខងល្អ  សន្តិភាព និងវិបុលភាព។ ដូចនែះយើងតែូវបន្តរួមគ្នា ធ្វើ 
និងរួមគ្នាទទួលខុសតែូវ ទើបយើងអាចសមែចបាននូវភាព ចមែុង
ចមែើននិងការអភិវឌែឍន៍បែកបដោយចីរភាព "។

នៅពែឹកថ្ងែទី៥ ខែមែសា កិច្ចបែជុំកំពូលគណៈកម្មការទន្លែមែគង្គ
បានចាប់ដំណើរការជាផ្លូវការ និងទទួលបានជោគជ័យគួរឲែយកត់ 
សមា្គោល់។ បែមុខរដ្ឋាភិបាលនែបែទែសជាសមាជិកគណៈកម្មការ 
ទន្លែមែគង្គបានពិនិតែយ និងវាយតម្លែខ្ពស់នូវវឌែឍនភាព និងសមិទ្ធ- 
ផល ដែលគណៈកម្មការទន្លែមែគង្គសមែចបានចាប់តាំងពីកិច្ច 
បែជុំកំពូលលើកទី២ ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ នៅបែទែសវៀតណាម ដែល 
ជោគជ័យនែះ បង្ហាញពីកិច្ចខិតខំបែឹងបែង និងកិច្ចសហបែតិបត្តិការ
ល្អបែសើរ លើបញ្ហាពាក់ព័ន្ធផែសែងទៀត ក្នុងគោលដៅ និងបន្ត 
បែសកកម្មរួមគ្នា សមែប់ធនាឲែយបាននូវនិរន្តរភាពនែទន្លែមែគង្គ 
និងធនធនរួមនែទន្លែមែគង្គ ដើមែបីជាបែយោជន៍ នែភាពចមែុង ចមែើន 
ក្នុងអាងទន្លែមែគង្គ ដោយការពារបាននូវនិរន្តរភាពបរិសា្ថាន។ បែមុខ
រដ្ឋាភិបាលនែបែទែសជាសមាជិកគណៈកម្មការទន្លែមែគង្គ បាន 
ពិភាកែសាគ្នាអំពីកាលនុវត្តភាព និងបញ្ហាបែឈមក្នុងអាងទន្លែ មែគង្គ 
ដែលក្នុងនោះរួមមាន ៖ កំណើនសែដ្ឋកិច្ចយ៉ាងរហ័ស, កំណើន 
បែជាជន, កំណើនតមែូវការទឹក, សែបៀងនិងថាមពល, នគររូបនីយ- 
កម្ម, ឧសែសាហូបនីយកម្ម, ការបាត់បង់ទែពែយសមែបត្តិជាអាទិ៍បរិសា្ថាន , 
ធនធនជលផល, ការកាប់បំផ្លាញពែឈើ ក៏ដូចជាគែះទឹកជំនន់ 
និងគែះរាំងស្ងួត, ពែមទាំងហានិភ័យ ដល់ជីវចមែុះ និងដល់ ជីវភាព 
រស់នៅ និងទែពែយសមែបត្តិរបស់បែជាជន ដោយសារផលប៉ះពាល់នែ
ការបែបែួលអាកាសធតុ, ការអភិវឌែឍលើវិស័យទឹក និងក្នុងគែប់ 
វិស័យពាក់ព័ន្ធផែសែងទៀត នាពែលកន្លងមក។ អង្គបែជុំបានកំណត់

នូវសកម្មភាពជាអាទិភាព ដោយផ្តាតជាសំខន់លើការពងែឹង និង
លើកកម្ពស់កិច្ចខិតខំបែឹងបែងរួមគ្នា, កិច្ចសហបែតិបត្តិការតំបន់     
និងភាពជាដែគូដើមែបីសមែចបាននូវគោលដៅអភិវឌែឍន៍បែកបដោយ
ចីរភាព ក្នុងអាងទន្លែមែគង្គ ដោយក្នុងនោះមានការងរស្នួលចំពោះ
មុខដែលតែូវយកចិត្តទុកដក់ និងអនុវត្តដោយសា្មារតីទទួលខុសតែូវ
ខ្ពស់មួយចំនួនរួមមាន ៖ ១-លើកកម្ពស់បែសិទ្ធភាពនែការអនុវត្ត    
ផែនការយុទ្ធសាស្តែរបស់គណៈកម្មការទន្លែមែគង្គឆ្នាំ ២០១៦-
២០២០ ២-បន្តពងែឹងការអនុវត្តរាល់នីតិវិធីរបស់គណៈកម្មការ 
ទន្លែមែគង្គ លើការគែប់គែង និងការបែើបែស់ធនធនទឹក នែអាង
ទន្លែមែគង្គឲែយកាន់តែមានបែសិទ្ធភាព  ៣-បន្តពងែឹងការធ្វើវិមជែឈការ
សមែប់សកម្មភាពតែួតពិនិតែយ តាមដនធនធនទន្លែមែគង្គ ដែល 
តែូវអនុវត្តនៅថា្នាក់ជាតិ ៤-ពងែឹងការងរមជែឈការសមែប់ បណា្តាញ 
តែួតពិនិតែយ តាមដនអាងទន្លែមែគង្គ ដែលតែូវអនុវត្តនៅថា្នាក់តំបន់ 
៥-បង្កើនការយល់ដឹងនិងការបែើបែស់ផលិតផលរបស់គណៈកម្ម
ការទន្លែមែគង្គ ដោយបែទែសជាសមាជិក និងភាគីពាក់ព័ន្ធផែសែង 
ទៀត ៦-បង្កើននិងពងែឹងកិច្ចសហបែតិបត្តិការជាមួយយន្តការពាក់
ព័ន្ធក្នុងកែបខ័ណ្ឌតំបន់និងអន្តរជាតិ និងទី៧-ពិនិតែយពិចារណាលើ
លទ្ធផលនែការសិកែសាស្តីពីការគែប់គែង និងការអភិវឌែឍទន្លែមែគង្គ
សមែប់បែើបែស់ជាបែយោជន៍ក្នុងការរៀបចំផែនការ , ការគែប់គែង, 
ការអភិវឌែឍអាងសមែប់បែើបែស់ជាបែយោជន៍ក្នុងការរៀបចំផែនការ, 
ការគែប់គែង, ការអភិវឌែឍអាងទន្លែមែគង្គឲែយបានល្អបែសើរ និង 
បែកបដោយចីរភាព។ ពាក់ព័ន្ធនឹងទិសដៅចំពោះមុខបែមុខរដ្ឋាភិ-
បាលនែបែទែសជាសមាជិកគណៈកម្មការទន្លែមែគង្គបានអះអាង
សាជាថ្មីនូវការប្តែជា្ញាចិត្តផ្នែកនយោបាយខ្ពស់បំផុតចំពោះការអនុវត្ត
កិច្ចពែមពែៀងមែគង្គ ឆ្នាំ១៩៩៥ ឲែយមានបែសិទ្ធភាព និងលើក 
ទឹកចិត្ត ដល់គណៈកម្មការទន្លែមែគង្គឲែយបែកា្លាយជាសា្ថាប័ន មានភាព
មា្ចាស់ការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយខ្លួនឯង នៅឆ្នាំ២០៣០ និងបន្តពងែឹង 
តួនាទីរបស់កែុមបែឹកែសាគណៈកម្មការធិការរួម, លែខធិការដ្ឋាន 
គណៈកម្មការទន្លែមែគង្គ, បណា្តាគណៈកមា្មាធិការជាតិទន្លែមែគង្គ, 
និងកែសួងសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ នៅថា្នាក់ជាតិ នៅក្នុងដំណើរការការងរ
របស់គណៈកម្មការទន្លែមែគង្គ។ លើកទឹកចិត្តដល់គណៈកម្មការ 
ទន្លែមែគង្គ ឲែយបន្តខិតខំគៀងគរមូលនិធិពីបែភពផែសែងៗ ដើមែបីគំទែ 
ដល់ការអនុវត្តការងររបស់ខ្លួន។ បែគល់ភារកិច្ចដល់កែុមបែឹកែសា 
គណៈកម្មការទន្លែមែគង្គដើមែបីតែួតពិនិតែយតាមដន និងធនាលើក
ការអនុវត្តសែចក្តីថ្លែងការណ៍កែុងសៀមរាបឲែយមានបែសិទ្ធភាព។

បែមុខរដ្ឋាភិបាល នែបែទែសជាសមាជិកគណៈកម្មការ ទន្លែ មែគង្គ 
បានឯកភាពគ្នាថា កិច្ចបែជុំកំពូលគណៈកម្មការទន្លែមែគង្គ 
លើកទី៤ នឹងរៀបចំធ្វើក្នុងខែមែសា ឆ្នាំ២០២២ នៅសាធរណរដ្ឋ
បែជាធិបតែយែយបែជាមានិតឡាវ ៕
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មហាសង្កាែន្ត ឆ្នាំ ច សំរឹទ្ធិស័ក ពុទ្ធសករាជ  ២ ៥៦២ គែិស្ត សករាជ 
២០១៨ សង្កាែន្តបានចូលមកដល់នៅថ្ងែសៅរ៍ ១៤ រោច ខែចែតែ 
តែូវនឹងថ្ងែទី ១៤ ខែ មែសា គ.ស ២០១៨ វែលមោ៉ាង ០៩ និង ១២ 
នាទី ។ ដូចជាឆ្នាំមុនៗដែរ ពិធីទទួលទែពា្តាឆ្នាំថ្មីនែបុណែយចូលឆ្នាំខ្មែរ
បែពែណីជាតិតែូវបានបែរព្ធនៅទូទាំងបែទែស។ ទន្ទឹមនែះ អ្វីដែល 
គួរឲែយកត់សមា្គោល់ឆ្នាំនែះ មិនតែឹមតែមានពែឹត្តិការណ៍អង្គរសងែ្កាន្ត
នៅលើទឹកដីវបែបធម៌បែវត្តិសាសែ្តខែត្តសៀមរាបប៉ុណ្ណោះទែ តែ 
បណា្តាខែត្តមួយចំនួន ដែលកន្លងទៅពុំធ្លាប់មានសងែ្កាន្តផ្ទាល់ខ្លួន
ទាល់តែសោះ ក៏បានរៀបចំបង្កើតនូវពែឹត្តិការណ៍សងែ្កាន្តដោយឡែក
សមែប់ខែត្តរបស់ខ្លួនផងដែរ ដើមែបីបង្កើតបរិយកាសរីករាយ និង 
រកែសាវបែបធម៌បែពែណីដ៏ល្អផូរផង់របស់ខ្មែរយើង។ ខែត្តចំនួន ១០ 
បានរៀបចំសងែ្កន្តរបស់ខ្លួន។

ដោយឡែក សមែប់ខែត្តសៀមរាបអង្គរសងែ្កាន្តបានបែរព្ធដូច
ឆ្នាំកន្លងៗទៅ តែពែឹត្តិការណ៍ ឆ្នាំនែះមានវិសាលភាពកាន់តែធំនិង 
បង្កភាពសបែបាយរីករាយកាន់តែខ្លាំងកា្លាជាងឆ្នាំមុន។ អង្គរសងែ្កាន្ត
ទទួលទែវតាឆ្នាំចបែពែឹត្តិទៅកែមបែធនបទ “សាទរមរតកដូនតា” ។ 
ពែឹត្តិការណ៍នែះបានបែរព្ធចាប់ពីថ្ងែទី១៣ រហូតដល់ថ្ងែទី១៦ ខែ 
មែសា នាខងមុខបែសាទអង្គរវត្ត បែសាទបាយ័ន ទីលនជល់       
ដំរីដែលរៀបចំដោយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា(ស.ស.យ.ក) 
ជាមួយកែសួងទែសចរណ៍ កែសួងវបែបធម៌និងវិចិតែសិលែបៈ អាជា្ញាធរ 
សៀមរាប និងសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដទែទៀត។

ពែឹត្តការណ៍នែះមានកែុមការងរ និងយុវជនស្ម័គែចិត្ត ៤ ២៤៩ 
នាក់ចូលរួមនិងបានតែៀមអនុវត្តការងរក្នុងរយៈពែលជាចែើនខែ
មកហើយ។ ពែឹត្តិការណ៍អង្គរសង្កាែន្តឆ្នាំ២០១៨ កែមបែធនបទ  
“សាទរមរតកដូនតា” ដែលមានកម្មវិធី និងទសែសនីយភាពសំខន់ 
ចំនួន៣៣ រួមមាន កម្មវិធីសាសនា៖ ដូចជា កែុងពាលីបើកការដ្ឋាន, 

ប្រជាជនសប្របាយរីករាយចូលរួមប្ររព្ធពិធីបុណ្រយចូលឆ្នាំខ្ម្ររ 

ប្រព្រណីជាតិ ក្រមឆ័ត្រសន្តិភាពនិងអភិវឌ្រឍន៍

ពែឹត្តិការណ៍អង្គរសង្កាែន្តបែពែឹត្តទៅដោយជោគជ័យនៅលើទឹកដីខែត្តសៀមរាបដោយមានបែជាជនចូលរួមជិត ២លននាក់

ពិធីបួងសួងសុំសែចក្តីសុខ, ពិធីទទួលទែវតា, ពិធីទៅវត្ត និងវាលុក 
ចែតីយ, ពិធីដង្ហែពែះពុទ្ធបដិមា និងសែង់ពែះ។ កម្មវិធីសិលែបៈ 
វបែបធម៌ៈ ដូចជា កម្មវិធី ពែបែសិទ្ធិ, ភូមិខ្ញុំ, របាំបែជាបែិយបែពែណី 
និងបុរាណ, កែបួនដង្ហែអង្គរសង្កាែន្ត, លែបែងបែជាបែិយ, ភូមិបែតិកភណ្ឌ 
វបែបធម៌,គុនលែបុក្កតោ, ធ្នូបុរាណខ្មែរ, សហវិចិតែវាយនោ, គោម 
បណ្តែតទឹក, មហោសែពសិលែបៈវបែបធម៌បុរាណ, របាំមរតកដូនតា, 
តន្តែីសួស្តីឆ្នាំថ្មី, តន្តែីអង្គរសង្កាែន្ត, លោ្ខោនបុរាណរឿងមហាសែសន្តរ- 
ជាតក, លោ្ខោនរឿង អច្ឆរិយអង្គរ, ការបែណាំងរទែះគោ និងកែបី។ល។ 

សម្តែចអគ្គមហាសែនាបតីតែជោ ហ៊ុន សេន នាយករដ្ឋមន្តែី 
នែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា និងសម្តែចកិត្តិពែឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី 
ហ៊ុនសែន ដែលអមដំណើរដោយមនែ្តីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាបានអញ្ជើញ
បើកពែឹត្តិការណ៍អង្គរសង្កាែន្តជាផ្លូវការនាពែឹកថ្ងែទី១៣ ខែមែសា 
នៅទីលនបែសាទអង្គរធំ។ សម្តែចតែជោបែមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបាន
ថ្លែងទៅកាន់ ជនរួមជាតិ និងជនបរទែសយ៉ាងចែើនកុះករនៅទីនោះ 
ក៏ដូចជា បែជាជននៅក្នុងនិងកែបែទែសដោយសម្តែចបាន បញ្ជាក់ 
ថា យើងគួរតែសង្កែតមើលថាតើមូលហែតុអ្វីទៅ ដែលយើងអាច    
ធ្វើនូវពែឹត្តិការណ៍អង្គរសង្កាែន្តបាននៅទីនែះជារៀងរាល់ឆ្នាំ និង 
កន្លែងដទែទៀតនៅក្នុងបែទែស។ ហែតុអ្វីបានជាយើងរៀបចំនូវ 
កម្មវិធីនែះនៅកន្លែងនែះបាន ហើយបែជាពលរដ្ឋក៏បានធ្វើដំណើរ
ទៅគែប់ទីកន្លែង ដើមែបី ជួបជុំកែុមគែួសារ និងដំណើរកមែសាន្តនៅ 
កាន់តំបន់ទែសចរណ៍ផែសែងទៀត ? ។ សម្តែចតែជោបញ្ជាក់ថា មាន 
មូលហែតុ ៤ យ៉ាង គឺទី ១.  សុខសន្ដិភាពមានពែញលែញនៅក្នុង
ផ្ទែបែទែសទាំងមូល ដែល អនុញ្ញាតឲែយបែជាជនកម្ពុជា ធ្វើដំណើរពី
កន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដោយគ្មានការភ័យខ្លាច ។ សុខសន្ដិភាព 
បាននាំមកសមែប់យើង នូវការរស់រានមានជីវិត ។ សុខសន្ដិភាពនាំ
មកឲែយយើងនូវការបំបាត់ ភ័យខ្លាចនែសង្គោែម ។ សុខសន្ដិភាព 
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បែជាជនកម្ពុជាចូលរួមសបែបាយរីករាយក្នុងពែឹត្តិការណ៍អង្គរសង្កាែន្ត

បាននាំមកនូវការអភិវឌែឍ បង្កើនជីវភាព កាត់បន្ថយភាពកែីកែរបស់ 
បែជាជន។ ទាំងអស់គ្នាចាំបាច់តែូវតែថែរកែសាសន្តិភាពឲែយខងតែ
បាន ទី២.អ្វីដែលធ្វើឲែយអាចរៀបចំ និងធ្វើឲែយមានបែជាជនធ្វើដំណើរ
ទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយទៅ ជួបជុំកែុមគែួសារនៅគែប់ទីកន្លែងកែពី 
សន្ដិភាពនៅមានហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភា្ជាប់ ។ នោះហើយគឺជា       
លទ្ធផលដែលផ្ដើមចែញពីសន្ដិភាព និងស្ថិរភាព ផ្ដល់ឲែយយើងនូវ    
ការអភិវឌែឍតភា្ជាប់ផ្ទែក្នុងខ្លួនឯង បន្ថែមទៅដោយការតភា្ជាប់ជាមួយ
នឹងបែទែសជិតខង ។ ជាមួយនឹង បណា្តាញផ្លូវតភា្ជាប់ យើងក៏នៅ
មានហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងវិស័យ ទែសចរណ៍ជាដើម ។ ចាប់ផ្ដើមពី
សណា្ឋាគរចាស់ៗតែពីរតែប៉ុណ្ណោះ ឥឡូវខែត្តសៀមរាប មាន 
សណា្ឋាគរជាង  ១០០ បន្ថែមជាមួយនោះបែជាពលរដ្ឋនៅខែត្ត
សៀមរាបក៏បានទទួលផលយ៉ាងចែើន ពីការជួលបន្ទប់ ផ្ទះសា្នាក់
នៅរបស់ខ្លួនឲែយទៅបងប្អូនជាភ្ញៀវទែសចរមិន ថាបរទែសឬជនជាត ិ
កម្ពុជា ទី៣. អ្វីដែលនាំទៅដល់ការជួបជុំគ្នាបែបនែះនិងការជួបជុំ 
គ្នានៅកន្លែងដទែទៀត គឺដោយសារការដែលបែជាជនរបស់យើង
មានមធែយាបាយធ្វើដំណើរ។ តាមរយៈនែសន្ដិភាព បែជាជនមាន 
ឱកាសអភិវឌែឍន៍ខ្លួន។ បែជាពលរដ្ឋមានមធែយាបាយធ្វើដំណើរ 
ដោយខ្លនួឯងបង្ហាញឲែយឃើញថា បែកច់ណំលូរបស់បែជាពលរដ្ឋ 
របស់យើង មានលទ្ធភាពទិញមធែយាបាយធ្វើដំណើរទោះបីថាវាមិន
ល្អឥតខ្ចាះ ប៉ុន្តែវាក៏បានផ្ដល់ឱកាសសមែប់បែជាជននាំកែុមគែួ
សារដើរកមែសាន្ត ។ បែជាជនយើងមានបែក់ចំណូលដែលអាចដើរ
លែងបាន ពិតមែនតែគត់គ្មានមធែយាបាយធ្វើដំណើរខ្លួនឯង ក៏ប៉ុន្តែ 
គត់មានបែក់ចំណូល ដែលផ្ដល់នូវឱកាសឲែយគត់អាចធ្វើដំណើរ
បាន និងទី៤ អ្វីដែលយើងអាចធ្វើបាននោះ គឺមានការរៀបចំដោយ 
កមា្លាងំយវុជនរបសយ់ើង នងិបណា្តាសា្ថាបន័ ដែលមាន ការពាកព់ន័្ធ។ 
ពែឹត្តិការណ៍សង្កាែន្តតែូវបានរីកសាយយទៅកាន់បណា្តាខែត្ត កែុង 
ជាចែើន ដែលឆ្នាំនែះមានខែត្តបែមាណជាង ១០ បានបែរព្ធសង្កាែន្ត 
នៅតាមរមណីយដ្ឋានរបស់គែ។

សម្តែចតែជោបន្តទៀតថា ការជួបជុំគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតរបស់យើង
នៅក្នុងរយៈពែល ៣ ថ្ងែ គឺជាការជួបគ្នានែ វបែបធម៌អរូបី និង វបែបធម៌រូបី 
ដោយមានការរៀបចំរបស់មនុសែស គឺសហភាពសហព័ន្ធយុវជន 

កម្ពុជា។ នែះបង្ហាញឲែយឃើញថាកម្ពុជាមានបែវត្តិវ័យចំណាស់រាប់
ពាន់ឆ្នាំ ហើយអ្វីដែលសំខន់តែូវរំលែចឲែយឃើញនូវវបែបធម៌ជាតិ 
របស់យើង ។ បង្ហាញនូវទីតាំងបែវត្តិសាស្តែនែទឹកដីបរមបុរាណ 
ដែលជាវបែបធម៌រូបី ហើយក៏កា្លាយទៅជាទៅបែតិកភណ្ឌពិភពលោក។ 
យើងជួបជុំគ្នានៅក្នុងឱកាសនែអង្គរសង្កាែន្ត ដើមែបីនាំមកផ្គុំគ្នានូវ   
វបែបធម៌អរូបីដទែទៀតនៅលើទឹកដីនែវបែបធម៌រូបី។

សម្តែចតែជោបានបន្ថែមថា ពែឹត្តិការណ៍ «អង្គរសង្កាែន្ដ» នឹង 
នាំមកនូវទសែសនីយភាពវបែបធម៌ បែពែណី លែបែងបែជាបែិយខ្មែរ 
ដ៏សមែបូរបែបរបស់កម្ពុជា និងបានផ្ដល់ឱកាសដល់យុវជនក៏ដូចជា 
បែជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅនិង ភ្ញៀវទែសចរជាតិ អន្ដរជាតិបានចូលរួម 
កមែសាន្តសបែបាយតាមលក្ខណ:បែពែណីជាតិ និងជាការបំផុសទឹកចិត្ត
យុវជនកម្ពុជា ឲែយចាប់អារម្មណ៍ស្វែងយល់កាន់តែចែបាស់ និងចូលរួម 
ចំណែកលើកស្ទួយវបែបធម៌ អរិយធម៌ដ៏ពិសិដ្ឋ និងល្អផូរផង់របស់ 
ជាតិ ជាពិសែសអំពីសិលែប: របាំបែជាបែិយ លែបែងបែជាបែិយខ្មែរ 
ទំនៀមទមា្លាប់ បែពែណី និងសាសនា ដែលកម្ពុជាធ្លាប់បែតិបត្តិ និង
មានភាពលែបីលែបាញតាំងពីសម័យមហានគរមកនោះ។

កែសួងទែសចរណ៍ បានបែកាសជាផ្លូវការបនា្ទាប់ពីពិធីបុណែយ       
ចូលឆ្នាំខ្មែរបែពែណីជាតិបញ្ចប់ថា ស្ថិតិភ្ញៀវទែសចរដើរកមែសាន្ត នៅ
ទូទាំងបែទែសនាឱកាសបុណែយចូលឆ្នាំថ្មី បែពែណីជាតិ រយៈពែល 
៣ ថ្ងែ ចាប់ពីថ្ងែទី១៤-១៦ ខែមែសា មានសរុបជាង ៥លននាក់ ។ 
ក្នងុនោះពែតឹ្តកិារណអ៍ង្គរសង្កាែន្តនៅខែត្តសៀមរាប មាន អ្នកទែសចរ 
ចែើនជាងគែរហូតដល់ជាង ១ លន ៨ សែននាក់។ តាមការសន្និ
ដ្ឋានវាយតម្លែរបស់លែខធិការដ្ឋាន នែគណៈ-បញ្ជាការ ការពារ 
ពិនិតែយជារួមបរិយកាសសន្តិសុខ សណា្តាប់ធ្នាប់ សណា្តាប់ធ្នាប់ នែ
ពែឹត្តិការណ៍អង្គរសង្កាែន្តឆ្នាំ២០១៨ នែះមានលក្ខណៈល្អបែសើរ។
តាមរបាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍ និងសណា្តាប់- 
ធ្នាប់សាធរណៈ នែអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានបង្ហាញថាមាន
មនុសែសចំនួន៤៧នាក់សា្លាប់ និងរបួស១៤៣នាក់ ដោយគែះថា្នាក់ 
ចរាចរនៅមុន និងកែយពិធីបុណែយចូលឆ្នាំបែពែណីខ្មែរ គិតចាប់ពី 
ថ្ងែទី១៣-១៧ ខែមែសា ។ បើបៀបធៀបទៅនឹងរយៈពែលដូចគ្នា
នាឆ្នាំ២០១៧ ចំនួនអ្នកសា្លាប់ មានការថយចុះ (ឆ្នាំ២០១៧ 
អ្នកសា្លាប់ ៥៥នាក់ និងរបួស ២២៦នាក់) ៕
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ក្នុងខែមែសា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅនែះ សម្តែចអគ្គមហាសែនា 
បតីតែជោ ហ៊ុន សេន នាយករដ្ឋមនែ្តីនែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា 
បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពែឹត្តិការណ៍ជាតសំខន់ៗ បាន    
ផ្តល់នូវអនុសាសន៍ដ៏មានតម្លែជាចែើន។
 នៅល្ងាចថ្ងែទី៣ ខែមែសា សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន បាន

អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសំណែះសំណាល និងទទួលទានអាហារ
ជាមួយមហាគែួសារកីឡាជាតិនៅកះពែជែ ។ ក្នុងឱកាសនោះ 
សម្តែចបានអំពាវនាវដល់កីឡាករកីឡាការិនីកម្ពុជាទាំងអស់ពងែឹង
នូវគុណធម៌ផ្នែកកីឡា ។

សម្តែចតែជោមានបែសាសន៍ថា សម្តែចពិតជាមានការសបែបាយ
រីករាយនៅពែលឃើញកីឡាករបស់យើងនៅពែលដែលបែកួតចាញ់ 
អាជា្ញាកណា្តាលបានផ្ដល់លទ្ធផលចាញ់ គឺកីឡារបស់យើងបានទទួល 
យកលទ្ធផលនែការចាញ់ ។ សម្តែចតែជោបានសរសើរដល់កីឡាករ
មួយចំនួន ដែលបានគោរពទៅតាមគំរូនែការបែកួត។ ជាមួយនែះ
សម្តែចតែជោក៏មានការអាក់អន់ចិត្ត ចំពោះកីឡាករមួយចំនួន នៅ
ពែលដែលអាជា្ញាកណា្តាលផ្តល់លទ្ធផលឲែយចាញ់ គែបែរ ជាធ្វើ ឫកពារ 
មិនសមរមែយ ចំពោះអាជា្ញាកណា្តាល និងគូបែកួត។ សម្តែចតែជោមាន 
បែសាសន៍ថា "សម្តែចធ្លាប់បានឧបត្ថម្ភថវិការហូតដល់ទៅ ៣ ពាន់ 
ដុល្លារ ដល់កីឡាករបែដល់របស់ខ្មែរមា្នាក់ ដែលគែបានបែើកាយ- 
វិការបែកបដោយភាពថ្លែថ្នូរ។ ពោលបើទោះបីរូបគែតែូវបែកួតចាញ់
កីឡាករថែក៏ដោយ ក៏គែពែមទទួលយកលទ្ធផល ហើយចូលរួម 
អបអរសាទរជាមួយកីឡាករថែ ថែមទៀតផង" ។ សម្តែចតែជោ 
បានបន្តថា «ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មានការខកចិត្ត ចំពោះកីឡាករខ្លះ នៅពែល
អាជា្ញាកណា្តាលបែកាសលទ្ធផលរួចហើយនោះ បែរជាឆ្មើងកន្ទែើង 

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សេន ៖ កោះទាំងអស់ជាសមេបត្តិរបស់រដ្ឋ 
មិនមេនជារបស់ឯកជន

ហើយធ្វើទឹកមុខមិនទទួលយកនូវលទ្ធផលដែលអាជា្ញាកណា្តាលបាន
ផ្តល់។ខ្ញុំអពំាវនាវ នៅទនីែះទៅកាន់កឡីាទាំងឡាយ នៅពែលអាជា្ញា 
កណា្តាល ផ្តល់លទ្ធផលបែបណា តែូវទទួលយក»។ សម្តែចតែជោ
ក៏បានបែដូចកីឡាករដែលចាញ់ ហើយមិនពែមទទួលលទ្ធផល 
ចាញ់ គឺដូចគ្នាទៅអ្នកនយោបាយបែឆំងដែលចាញ់ឆ្នាតហើយ 
មិនពែមទទួលសា្គោល់ថា ខ្លួនចាញ់ ។ សម្តែចតែជោក៏បានបង្ហាញ      
នូវមោទនភាពចំពោះវិស័យកីឡារបស់កម្ពុជា ដែលកំពុងតែកា្លាយ
ជាចលនាជាតិមួយហើយតែូវបានយកចិត្តទុកដក់ នៅគែប់មជែឈ-
ដ្ឋានទាំងអស់តាំងពីបឋមសិកែសារហូតដល់ឧត្តមសិកែសា ទាំងរដ្ឋ និង 
ឯកជន។ សម្តែចតែជោរីករាយដោយបានឃើញបែជាពលរដ្ឋកម្ពុជា
នាំគ្នាហាត់បែណដើមែបីសុខភាព ហើយសម្ដែចបានលើកទឹកចិត្ត 
ឲែយមានការពងែីក និងរៀបចំកន្លែងហាត់បែណឱែយបានចែើន នៅ 
ក្នុងរាជធនីភ្នំពែញ និងតាមបណា្តាខែត្ត។

សម្ដែចតែជោ ក៏នៅតែអំពាវនាវឲែយកីឡាករគោរពនូវកែមសីល-
ធម៌ ដោយមិនបែើនូវសារធតុញៀនណាមួយ ។ យើងតែូវធ្វើជា 
អ្នកថ្លែថ្នូរបំផុត ក្នុងជីវិតកីឡារបស់យើង។
 ល្ងាចថ្ងែទី១០ ខែមែសា សម្តែចតែជោនាយករដ្ឋមនែ្តីនែ        

ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីពិសាបាយ 
សាមគ្គីជាមួយសមាគមសម្ព័ន្ធខ្មែរ-ចិន នៅពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា
បែមាណ៥.៥០០នាក់ នៅមជែឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍កះ
ពែជែ ។ 

នៅក្នុងឱកាសនោះ សម្តែចតែជោបែមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា 
បានបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីនយោបាយចិនមួយ ដែលជានយោបាយ
ការបរទែសរបស់កម្ពុជាបែកាន់យកតាំងពីដើមរហូតមកដល់បច្ចុបែបន្ន។ 

 យើងប្តេជ្ញាធ្វើអ្វីគេប់យ៉ាងតាមលទ្ធភាពដេលមាន ដើមេបីជួយមន្ទីរពេទេយគន្ធបុប្ផាទាំង៥

  វិស័យកីឡាកម្ពុជា កំពុងក្លាយទៅជាចលនាជាតិទាំងមូល

  កម្ពុជាមិនមានវិបត្តិនយោបយទេ ប៉ុន្តេកម្ពុជាមានស្ថេរភាពនយោបយ និងសុខសន្តិភាពពេញលេញ

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន  អញ្ជើញជួបសំណែះសំណាល 
និងទទួលទានអាហារជាមួយមហាគែួសារកីឡាជាតិ

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន  អញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធី
បែកាសដក់ឲែយដំណើរការជាផ្លូវការ «មូលនិធិគន្ធបុបា្ផាកម្ពុជា»
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សម្តែចតែជោបានបន្តថា ការទទួលសា្គោល់នយោបាយចិនមួយគឺ    
មានន័យស្មើនិងការគោរពអធិបតែយែយភាពរបស់បែទែសចិន ហើយ 
ស្មើនឹងការគោរពចំពោះអធិបតែយែយភាពរបស់កម្ពុជាផងដែរ ។  
សម្តែចតែជោបានលើកឡើងនយោបាយសែដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា គឺ 
ការទាក់ទាញវិនិយោគ និងទែសចរចិនមកកាន់កម្ពុជាឲែយបានចែើន
ថែមទៀត ។ សម្តែចតែជោក៏បានអំពាវនាវឲែយបងប្អូនជនជាតិចិន
នៅកម្ពុជាទាំងអស់ខិតខំជំរុញយុទ្ធសាសែ្ត ដែលដក់ចែញដោយ
បែមុខរដ្ឋាភិបាលនែបែទែសទាំងពីរកម្ពុជា-ចិន នាពែលកន្លងមក    
ក្នុងការជំរុញខ្លាំងលើវិស័យសែដ្ឋកិច្ច។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧ កន្លង
ទៅទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាចិនបានកើនឡើងដល់៥.០០០ លន     
ដុល្លារអាមែរិកនិងទាក់ទាញទែសចរចិនបានចំនួន ១,២ លននាក់ ។

បច្ចុបែបន្នបងប្អូនខ្មែរចិន អាណិកជនចិននៅកម្ពុជាមានចំនួន        
បែមាណមួយលននាក់ក្នុងនោះកូនចៅចិនដែលមានកំណើតនៅ
ក្នុងបែទែសខ្មែរបែមាណ ៨ សែននាក់ជនជាតិចិនដែលមកពីចិន 
ហុងកុង មា៉ាកាវ និងតែវា៉ាន់ មានចំនួនបែមាណ២សែននាក់ ។
 ពែឹកថ្ងែទី១១ ខែមែសា សម្តែចតែជោ ហ៊ុនសេន បាន 

អញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅ ក្នុងពិធីបែកាសដក់ឲែយដំណើរ 
ការ ជាផ្លូវការនូវ «មូលនិធិគន្ធបុបា្ផាកម្ពុជា»  នៅវិមានសន្តិភាព ។ 
សម្តែចតែជោបានចាត់ទុកការបង្កើត  «មូលនិធិគន្ធបុបា្ផាកម្ពុជា » 
គឺជាថ្ងែបែវត្តិសាសែ្តមួយ ដែលកុមារកម្ពុជានឹងបន្តទទួលបានការ
ធនានូវការគំពារផ្នែកសុខភាពបែកបដោយគុណភាព និងដោយ 
មិនគិតថ្លែ ។

ក្នុងពិធីនែះសម្តែចតែជោបានគូសបញ្ជាក់អំពីមូលហែតុ ដែល 
សម្តែចគំទែយ៉ាងពែញទំហឹងចំពោះការបង្កើតមូលនិធិគន្ធបុបា្ផា 
កម្ពុជា។ មូលហែតុចមែបងៗ រួមមានទី១.ការលើកកម្ពស់  សុខភាព 
មាតា ទារក និងកុមារ ដែលជាអាទិភាពចំបងក្នុងកែបខណ្ឌគោល-
នយោបាយជាតិគំពារសង្គមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល  ។ បច្ចុបែបន្នកុមា
រដែលមានអាយុចាប់ពី ៩ ឆ្នាំចុះមានចំនួនបែមាណ ២០% ហើយ 
បើគិតពីអាយុ ១៤ ឆ្នាំចុះគឺមានរហូតដល់ជាង ៣០% នែចំនួន 
បែជាជនកម្ពុជាសរុប។  ពួកគែគឺជាអនាគត ១០០% របស់បែទែស 
ដោយពួកគែជាកមា្លាំងពលកម្មបមែើជាតិនាបណា្តាឆ្នាំខងមុខ និង 
ជាឪពុកមា្តាយជំនាន់កែយ ទី២.រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគំទែ និង 
ទទួលសា្គោល់នូវសា្នាដែ និង គុណភាព នែសែវាថែទាំ មាតា ទារក 
និងកុមារ របស់មន្ទីរពែទែយនែះ ។ ក្នុងខណៈដែលថវិកា និងធនធន
របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៅមានកមែិតមិនអាចអនុញ្ញាតឱែយយើង
សមែចបាននូវការបង្កើតមន្ទីពែទែយបែភែទនែះ នៅទូទាំងបែទែស 
បាន រាជរដ្ឋាភិបាលមានទសែសនវិស័យរកែសាមន្ទីរពែទែយនែះជាមន្ទីរពែទែយ
គំរូដំបូងគែ ។ ទោះជាយ៉ាងណាក្តី យើងមានមន្ទីរពែទែយគន្ធបុបា្ផា ៥ 
កន្លែងទៅហើយ ហើយចំពោះមុខនែះយើងប្ដែជា្ញាធ្វើអ្វីៗគែប់យ៉ាង
តាមលទ្ធភាពមានដើមែបីជួយដល់មន្ទីរពែទែយគន្ធបុបា្ផាទាំង៥ នែះឲែយ
មកផ្ដល់សែវាសុខភិបាលដោយមិនឱែយរកបែក់ចំណែញ និងផ្តល់
ការថែទាំកុមារដោយមិនចាំបាច់បង់បែក់ និងដោយមិនមានការ 
រីសអើង ។ ជារួមយើងមានមោទនភាពជាខ្លាំងដែលកម្ពុជាអាចមាន
មន្ទីរពែទែយកុមារ បែកបដោយគុណភាពដែលឆ្លើយតបបានយ៉ាង    
បែសើរទៅនឹងតមែូវការក្នុងការថែទាំនិងពែយាបាលមាតា ទារក និង 
កុមារ ទី៣. នៅលើទិដ្ឋភាពហិរញ្ញវត្ថុ ទន្ទឹមនិងការបង្កើនថវិការដ្ឋ    

ជាបន្តបនា្ទាប់ក្នុងពែលកន្លងមករួមទាំងការវិភាជន៍ បែក់ចំណូលពី 
ទែសចរបរទែស ចូលទសែសនាអង្គរជូនដល់មន្ទីរពែទែយគន្ធបុបា្ផាផង 
ពែលនែះគឺជាពែលវែលដ៏សមរមែយដែលយើងគួរគបែបីមាន "មូល 
និធិគន្ធបុបា្ផាកម្ពុជា" មួយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង ។ ម៉ែយាងរាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជាទទួលសា្គោល់ថា យើងមិនអាចបន្តពឹងផ្អែកលើលោកសាស្តាែ-
ចារែយ Beat Richner ជារៀងរហូតនោះទែក្នុងការគៀងគរវិភាគទាន
សបែបុរសធម៌សមែប់ធនាចីរភាពនែកិច្ចដំណើរការមន្ទីរពែទែយគន្ធ
បុបា្ផា ។ ដោយសារហែតុនែះ " មូលនិធិគន្ធបុបា្ផាបែទែសស្វីស "អាច 
នឹងថមថយចុះនៅពែលណាមួយ ។ មែយា៉ាងវិញទៀតកមា្លាំងសែដ្ឋកិច្ច 
ធនធនហិរញ្ញវត្ថុ និងកមា្លាំងទឹកចិត្តមនុសែសធម៌របស់សបែបុរសជន 
ក្នុងសែុករបស់យើង ក៏កាន់តែមានភាពរឹងមាំ រួមជាមួយនឹងឧត្ដមគតិ 
និងឆន្ទៈ គំទែរបស់មជែឈដ្ឋានសាធរណៈនៅក្នុងបែទែសក៏កាន់តែ
មានភាពរស់រវីក ក្នុងការជំរុញសកម្មភាព របស់មន្ទីពែទែយគន្ធបុបា្ផា 
ផងដែរ ។ សម្តែចតែជោបានពនែយល់ថាទោះបីជាមាន«មូលនិធិគន្ធ
បុបា្ផាកម្ពុជា» ក៏ដោយ ក៏មូលនិធិនែះមិនជំនួសឲែយ «មូលនិធិគន្ធបុបា្ផា 
បែទែសស្វីស» នោះទែ ។ មូលនិធិពីបែទែសស្វីសនៅតែមានសារ
សំខន់សមែប់ដំណើរការមន្ទីពែទែយគន្ធបុបា្ផា។ មូលនិធិទាំងពីរនឹង
ដំណើរការទន្ទឹមគ្នាហើយកិច្ចសហការជាមួយ « មូលនិធិគន្ធបុបា្ផា 
បែទែសស្វីស» នៅតែមានសារសំខន់ចំពោះកិច្ចដំណើរការនែមន្ទី
រពែទែយនែះទាំងមូល ។សម្តែចតែជោ ក៏បានបែកាសពីការបរិចា្ចាគ 
បែក់ក្នុងមួយឆ្នាំបែំមុឺដុល្លារ ក្នុងរយ:ពែលបែំឆ្នាំដល់ ”មូលនិធិគន្ធ 
បុបា្ផាកម្ពុជា” ។ មូលនិធិគន្ធបុបា្ផាកម្ពុជាតែូវបានបង្កើតឡើងកែម 
ទមែង់ជា « បរធនបាល កិច្ច » ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងនូវការអនុវត្តតាមស្តង់
ដរអន្តរជាតិក្នុងការ គែប់គែងធនធនហិរញ្ញវត្ថុទំហំធំ ដែលតែូវ       
បានបរិចា្ចាគសមែប់កិច្ចការមនុសែសធ៌ម ៕
 ពែឹកថ្ងែទី ២០ ខែមែសា សម្តែចតែជោនាយករដ្ឋមនែ្តីកម្ពុជា

បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបើកកិច្ចបែជុំតែួតពិនិតែយ
បែចាំឆ្នាំ២០១៧ និងការវាយតម្លែសមិទ្ធផល ៥ ឆ្នាំ នែការអនុវត្ត   
កម្មវិធីកែទមែង់ការគែប់គែងហិរញ្ញវត្ថុសាធរណ: នៅសណា្ឋាគរ 
សូហ្វីតែល រ៉ូយ៉ាល់ភ្នំពែញភូគីតែ ។ នាឱកាសនែះ សម្តែចបាន 
រំលឹកជាថ្មីម្តងទៀត នូវអភិកែមសមែប់មនែ្តីរាជរដ្ឋាភិបាលអាជា្ញាធរ 
គែប់លំដប់ថា្នាក់។

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន  អញ្ជើញមោ្ពោធដក់ឲែយបែើបែស់សណា្ឋាគរ 
លំដប់ផ្កាយ៥  « The Royal Sands Koh Rong » 

ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិសុខសាន្ដ សង្កាត់កះរ៉ុង កែុងពែះសីហនុ 
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សម្តែចតែជោមានបែសាសន៍ថា «មុននែះយើងមានអភិកែម 
តែឹមតែ ៤ ទែ “ឆ្លុះកញ្ចក់ ងូតទឹក ដុសក្អែល និងពែយាបាល” ។ 
ប៉ុន្តែចាប់ពីចុងឆ្នាំ២០១៧ មក យើងបានដក់ចែញនូវចំណុចសំខន់
មួយទៀតគឺការវះកាត់តែម្ដង។ ពោលគឺ មិនតែឹមតែពែយាបាលហើយ
បន្តទុកជំងឺឲែយទៅរាុំរ៉ែតទៅទៀតទែ។ នែះគឺជាការរំឭកដស់តឿន
សារជាថ្មីម្ដងទៀត នៅក្នុងចំណមមន្តែីរបស់យើងគឺចាំបាច់ណាស់
ការវះកាត់។ គឺមិនអាចទុកឲែយជំងឺរាុំរ៉ែនែះកា្លាយជាជំងឺមហារីក រហូត 
ងប់ខ្លួននោះទែ ។ នែះជាចំណុចដែលខ្ញុំសូមបញ្ជាក»់ ៕
 នៅថ្ងែទី២៣ ខែមែសា ឆ្នាំ២០១៨ នែះ សម្តែចតែជោ ហ៊ុន 

សេន បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីសមោ្ពោធដក់
ឲែយបែើបែស់នូវសណា្ឋាគរលំដប់ផ្កាយ៥  « The Royal Sands 
Koh Rong » ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិសុខសាន្ដ សង្កាត់កះរ៉ុង 
កែុងពែះសីហនុ ។ សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន បានបញ្ជាក់ថា ៖ 
ឥឡូវនែះមានបែហែលជា ៣០កះ ដែលយើងតែូវដកហូតតែឡប់ 
មកវិញ ដោយសារតែពួកគែមិនបានធ្វើអ្វីទាំងអស់។ ខ្ញុំបានផ្តល់ឲែយ 
ឯកឧត្តម សុខ ចិនា្តា ពិនិតែយ ដើមែបីដកហូតកះទាំងនោះតែឡប់ 
មកវិញ ហើយរៀបចំការវិនិយោគសារជាថ្មី ។ មិនអាចទុកឲែយកះ 
របស់យើងនៅរបៀបដូចសព្វថ្ងែនែះគ្មានការគែប់គែង ហើយអ្នក 
ទទួលសិទ្ធធ្វើការវិនិយោគនោះ ចែះតែយកដើរលក់គមែងបន្ត ។ 
បើចាប់ដែគូទើបអនុញ្ញាតិ។ សម្តែចតែជោបញ្ជាក់ថា កះទាំងអស់ 
ជាសមែបត្តិរបស់រដ្ឋ មិនមែនជារបស់ឯកជនទែ ។ សម្តែចតែជោ 
ក៏បានបញ្ជាក់ថា សមែប់កះដទែទៀតដែលបានចុះកិច្ចសនែយារួច
ហើយ ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តការអភិវឌែឍ ហើយនឹងចូលរួម 
សមោ្ភោធ ដើមែបីផ្ញើសារទៅបរទែសឲែយមកសា្នាក់នៅបែកបដោយក្តី 
សុខសែួលដោយសារ តែសន្តិភាពដែលដឹកនាំដោយគណបកែសកាន់
អំណាច ។ សម្តែចតែជោនាយករដ្ឋមន្តែីក៏បានមានបែសាសន៍ថា 
កះរ៉ុងនឹងកា្លាយ ជាទីកន្លែងនែការមកដល់នែភ្ញៀវទែសចរណ៍លំ
ដប់ខ្ពស់ក៏ដូចជា ភ្ញៀវជាតិមកទសែសនា និងសមែកលំហែរកាយ
លើកះដែលបានអភិវឌែឍមួយនែះ។ សម្តែចតែជោក៏បានធនាថា 
កម្ពុជាមិនមានវិបត្តិនយោបាយទែ តែកម្ពុជា គឺពោរពែញដោយ 
សន្តិភាព និងស្ថែរភាពនយោយបាយ ជាពិសែស គឺគ្មានភែវរកម្ម
ណាមួយអាចមានលទ្ធភាពកើតមាននៅបណា្តាកះនៅកម្ពុជានោះ
ទែ ។ សម្តែចតែជោបញ្ជាក់ថា ៖ «ខ្ញុំពិតជាមានជំនឿជឿជាក់ថា 
កះរបស់កម្ពុជាទាំងអស់ មិនមែនជាគោលដៅនែការវាយបែហារ

ភែវរកម្ម ហើយបើគែចង់វ៉ែ ក៏គែគ្មានលទ្ធភាពដើមែបធ្វើឲែយកះរបស់
កម្ពុជាទាំងឡាយអស្ថិភាព រហូតបាត់បង់ភ្ញៀវទែសចរណ៍ សមែប់ 
ការកមែសាន្តនៅទីនែះទែ » ។ សម្តែចនាយករដ្ឋមន្តែីក៏បានបញ្ជាទៅ
ថា្នាក់ដឹកនាំកែសួងដែនដីថា មិនតែូវអនុញ្ញាតិឲែយមានការសាងសង់
អគរកម្ពស់៣០ជាន់នៅតាមបណា្តាកះនោះទែ គឺខ្ពស់បំផុតតែឹម 
៣ជាន់ ។
នៅថ្ងែទី២៥ ខែមែសា ឆ្នាំ២០១៨ សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន 

នាយករដ្ឋមនែ្តីបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីសមោ្ពោធ
ដក់បែើបែស់សាកលវិទែយាល័យខែត្តកែចែះ ។ ក្នុងឱកាសនោះ 
សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន បានថ្លែងថា សាកលវិទែយាល័យកែចែះ 
តែូវបានកសាងឡើងកែមការបរិចា្ចាគ វិភាគទានដ៏ថ្លែថា្លាពីសម្តែច
តែជោនាយករដ្ឋមន្តែី ទៅក្នុងអង្គការមូលនិធិឧត្តមសិកែសាកែចែះ          
បូកជាមួយការឧបត្ថម្ភជាហិរញ្ញបែបទានឥតសំណង ពីសាធរណរដ្ឋ 
បែជាមានិតចិនក្នុង កែបខណ្ឌនែកិច្ចពែមពែៀងរវាងសម្តែចតែជោ 
នាយករដ្ឋមន្តែី និងលោក សុី ជិនពីង បែធនាធិបតីចិន ។ 
ជាជំហានដំបូងសាកលវិទែយាល័យ នឹងផ្តាតសំខន់ទៅលើការប
ណ្តុះបណា្តាល ផ្នែកកសិកម្ម (កែសែតែវិទែយា វិទែយាសាសែ្តសត្វ បសុពែទែយ 
និងមច្ឆវិទែយា) កសិ-ឧសែសាហកម្ម ទែពកសលែយជនបទ ភាសា 
បរទែស និងព័ត៌មានវិទែយា ដែលអាចនិយយបានថា ជាផ្នែកមួយ 
លើកកម្ពស់នែការអប់រំ វិទែយាសាស្តែ បច្ចែកវិទែយា វិស្វកម្ម និង 
គណិតវិទែយា។ ការបណ្តុះបណា្តាលនៅក្នុងសាកលវិទែយាល័យនែះគឺ
មានគែប់ថា្នាក់ និងកមែិតចាប់ពី បរិញ្ញាបតែរង បច្ចែកទែសជាន់ខ្ពស់ 
បរិញ្ញាបតែ បរិញ្ញាបតែជាន់ខ្ពស់ និងបណ្ឌិតផងដែរពែលអនាគត 
មហិច្ឆតាដែលយើងចង់បាន គឺខែត្តមួយសាកល វិទែយាល័យមួយ។ 
នែះមិនមែនជាចក្ខុវិស័យឆ្កួតៗ ដូចអ្នកខ្លះលើកឡើងនោះទែ។ 
សាកលវិទែយាល័យមួយនែះ មិនអាចចែញជារូបរាងបានទែបើយើង
គ្មានសន្តិភាពនោះ។សន្តិភាពអាចឲែយយើងធ្វើការ អភិវឌែឍន៍គែប់ 
វិស័យ។ សាកលវិទែយាល័យមួយនែះ មិនទាន់គែប់គែន់នៅឡើយ
ទែជាពិសែស គឺផ្ទះសា្នាក់នៅរបស់គែូ និងសិសែសជាពិសែសនិសែសិត 
ជាសែ្តីដែល ឡើងមកពីទីជនបទនិសែសិតជាបុរសអាចសា្នាក់នៅ តាម 
ទីវត្តអារាមបាន និសែសិតជា សែ្តីមិនអាចនោះទែ។ យើងតែូវបន្តខិត
ខំរៀបចំហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់ ដើមែបីឆ្លើយតបតាមតមែូវការគែូ
និងសិសែស។ ខ្ញុំអំពាវនាវចំពោះ មាតាបិតាសិសែសសូមបែើបែស់ 
ឱកាសឲែយបានល្អបំផុតមិនតែូវឃើញថា ទែពែយសមែបតិ្តដែលចែក 
ឲែយកូនចៅ សុីបានមួយជីវិត។ទែពែយសមែបត្តិអាចតែូវគែលួចគែប្លន់ តែ
ចំណែះវិជា្ជាគែមិនអាចលួចបាននោះទែ។ កាលពីដើមក្នុងខែត្ត 
កែចែះ មានវិទែយាល័យតែមួយនោះទែ ប៉ុន្តែឥឡូវនែះយើងមាន 
វិទែយាល័យ ចំនួន ១១កន្លែងអាចដោះសែយបញ្ហាឲែយសិសែសបាន ។

សម្តែចតែជោបានថ្លែងទៀតថា វត្តមានរបស់ ហ៊ុន សែន 
និងគណបកែសបែជាជនកម្ពុជា គឺជាវត្តមានឈានទៅបញ្ចប់ការសាង
សង់សា្ពោនឆ្លងកាត់ ទន្លែមែគង្គក្នុងខែត្តកែចែះ។ ខ្ញុំសងែឃឹមថាបងប្អូន
បែជាពលរដ្ឋក្នុង ខែត្តកែចែះបោះឆ្នាតឲែយ គណបកែសបែជាជន 
កម្ពុជា បន្តទៀត។ មោ៉ាងសា្មាននែះកាល ពី៤៣ឆ្នាំមុន បែជាពលរដ្ឋ
របស់យើងកំពុងជម្លៀសចែញពីទីកែុងនិងទីបែជុំជនទាំងអស់ ។ 
ប៉ុន្តែ ៤៣ឆ្នាំកែយបែជាជនសមែុកចូល ទីកែុងវិញបនា្ទាប់ដើរលែង
ចូលឆ្នាំហើយ ៕

«សាកលវិទែយាល័យកែចែះ» ដែលស្ថិតនៅក្នុងទីរួមខែត្ត កែចែះ
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សម្ដែចអគ្គមហាពញាចកែី ហេង សំរិន បែធនរដ្ឋសភា និងជាបែធន

កិត្តិយសគណបកែសបែជាជនកម្ពុជា បានថ្លែងថា សុខសន្តិភាព គឺជាកតា្តា 

សំខន់បំផុត ដើមែបីធនាដល់ដំណើរការកសាងលទ្ធិបែជាធិបតែយែយ និង 

ការគោរពសិទ្ធិមនុសែស ក៏ដូចជាការអភិវឌែឍបែកបដោយចីរភាព។ បើបាត់បង់ 

សន្តិភាពនោះ បែទែសជាតិនឹងបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់ ដែលបានបែឹងបែង 

រួមគ្នា ក្នុងការសា្តារ និងកសាងបែទែសចែញពីចំណុចសូនែយ រហូតមានការ 

អភិវឌែឍន៍ដូចបច្ចុបែបន្ននែះ។ ការគូសបញ្ជាក់របសស់ម្តែចចកែី ហេង សំរិន 

តែូវបានធ្វើឡើង ក្នុងពិធីបញ្ចុះខណ្ឌសីមាពែះវិហារ និងបុណែយឆ្លងសមិទ្ធ 

ផលនានា ក្នុងវត្តអារញ្ញារាម ហៅវត្តមែម៉ែ ស្ថិតក្នុងភូមិមែម៉ែ ឃុំកែក 

សែុកពញាកែក ខែត្តតែបូងឃ្មុំ នៅពែឹកថ្ងែទី០៧ ខែមែសា ឆ្នាំ២០១៨។

សម្តែចពញាចកែី ហេង សំរិន បានលើកឡើងថា ក្នុងរយៈពែល ២០ 

ឆ្នាំចុងកែយនែះ កម្ពុជា កែពីជោគជ័យលើការពងែឹងនីតិរដ្ឋ និងលទ្ធិ 

បែជាធិបតែយែយរួមមាន ការអនុវត្តចែបាប់ ការសមែចបានកំណើនសែដ្ឋកិច្ច

ខ្ពស់បំផុត បើធៀបនឹងបណា្តាបែទែសនានាក្នុងតំបន់ គឺកម្ពុជាបានធ្វើសមា

ហរណកម្មខ្លួនយ៉ាងសកម្ម ទៅក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក ហើយបានកា្លាយ 

ជាបែទែសគោលដៅ ដែលមានភាពទាក់ទាញបំផុត សមែប់វិស័យ 

ទែសចរណ៍ និងវិនិយោគ។ សែបជាមួយវឌែឍនភាពដ៏បែសើរនែះ បានធ្វើឲែយ 

បែជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានឱកាសបង្កើនកមែិតជីវភាពរស់នៅ និងមានបែក់

ចណំលូកានត់ែសមរមែយឡើង ឆ្លើយតបនងឹការវវិឌែឍនែសាកល ភាវបូនយីកម្ម។ 

ដោយឡែក បែក់បៀវតែសអបែបបរមារបស់មន្តែីរាជការក្នុងរយៈពែល៥ឆ្នាំ 

មកនែះ បានកើនឡើងបីដង ដែលក្នុងឆ្នាំ២០១៨ នែះ បែក់បៀវតែសរបស់មនែ្តី 

រាជការ កងកមា្លាំង បែដប់អាវុធ លោកគែូ អ្នកគែូ បានកើនដល់ជាង 

១លនរៀល ហើយបែក់ឈ្នួល អបែបបរមារបស់កម្មករ កម្មការី និយោជិត 

ក៏បានកើនឡើងដល់ ១៧០ដុល្លារ ក្នុងមួយខែផងដែរ។ ឆ្លៀតក្នុងឱកាស 

នែះ សម្តែចចកែីបែធនរដ្ឋសភា បានសម្តែងនូវការកតសរសើរ បែគែន 

ចំពោះពែះតែជពែះគុណ ពែះគែូចៅអធិការវត្តអារញ្ញរាម ពែមទាំងពែះ 

ថែរានុត្ថែរៈគែប់ពែះអង្គ គណៈកម្មការវត្ត ពែមទាំងបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទ និង 

សបែបុរសជនជិតឆ្ងាយ ដែលបានរួមចំណែកបែកបដោយសទា្ធាជែះថា្លា ធ្វើឲែយ 

សមែចបាននូវសមិទ្ធផលនានាជាចែើនរួមមាន ពែះវិហារថ្មី និងហែដ្ឋារចនា 

សម្ព័ន្ធផែសែងៗ នៅក្នុងវត្តអារញ្ញារាម ហៅវត្តមែម៉ែនែះ។ 

វត្តអារញ្ញារាម ហៅវត្តមែម៉ែ កសាងឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៨៣ ដែល                        

វត្តនែះទទួលបានការទំនុកបមែុងជាបន្តបនា្ទាប់ពីថា្នាក់ដឹកនាំ និងបែជាពុទ្ធ-

បរិស័ទជិតឆ្ងាយ ក្នុងការសាងសង់សមិទ្ធផលឲែយមានការរីកចមែើនទុក 

សមែប់បមែើ ក្នុងវិស័យពែះពុទ្ធសាសនាតទៅ។

ដោយឡែកពែះវិហារ ដែលសម្តែចចកែីបែធនរដ្ឋសភា និងលោកជំទាវ 

បានអញ្ជើញធ្វើពិធីបញ្ចុះខណ្ឌសីមានាពែលនែះ បានចំណាយក្នុងការ 

សាងសង់ អស់បច្ច័យជាង ១៨មុឺនដុល្លារអាមែរិក រួមទាំងសមិទ្ធផលមួយ 

ចំនួន ក៏តែូវបានសមោ្ពោធដក់ឲែយបែើបែស់ជាផ្លូវការនៅពែលជាមួយគ្នានែះ

ផងដែរ។ ក្នុងនោះ សម្តែចពញាចកែី ហេង សំរិន និងលោកជំទាវ 

បានផ្តល់ថវិកាចំនួន ៥ពាន់ដុល្លារអាមែរិក សមែប់ការសាងសង់ឧបដ្ឋាន 

សាល ១ខ្នង និងការផ្តល់នូវមា៉ាសុីនភ្លើង និងឧបករណ៍បំពងសម្លែង 

មួយចំនួនដល់វត្តអារញ្ញារាម ហៅវត្តមែម៉ែនែះផងដែរ ៕

សម្តែចចកែី  ហេង សំរិន អញ្ជើញចូលរួមក្ន ុងពិធីបញ្ចុះខណ្ឌសីមាពែះវិហារ និងបុណែយឆ្លងសមិទ្ធ ផលនានា ក្នុងវត្តអារញ្ញារាម ហៅវត្តមែម៉ែ 
ស្ថិតក្នុងភូមិមែម៉ែ ឃុំកែក សែុកពញាកែក ខែត្តតែបូងឃ្មុំ

សម្តេច ហេង សំរិន ៖ សុខសន្តិភាពគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុត ដើមេបីធានាដល់
ដំណើរការកសាងលទ្ធិបេជាធិបតេយេយ និងការគោរពសិទ្ធិមនុសេស

បែជាជនអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបញ្ចុះខណ្ឌសីមាពែះវិហារ 
និងបុណែយឆ្លងសមិទ្ធ ផលនានា ក្នុងវត្តអារញ្ញារាម ហៅវត្តមែម៉ែ
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កាលពីថ្ងែទី៥ ខែមែសា ឆ្នាំ២០១៨ សម្ដែចកែឡាហោម ស ខេង 

ឧបនាយករដ្ឋមន្ដែី និងជារដ្ឋមន្ដែី កែសួងមហាផ្ទែ តំណាងសម្ដែចតែជោ 

ហ៊ុន សេន នាយករដ្ឋមន្ដែីនែ ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា បានអញ្ជើញជួប 

សំណែះសំណាល សួរសុខទុក្ខ អតីតមន្តែីរាជការសុីវិល អតីតយុទ្ធជន 

និងកែុមបែឹកែសាឃុំ មកពីសែុកកំចាយមារ ខែត្តពែវែង សែុករមាសហែក 

ខែត្តសា្វាយរៀង និងសែុកអូរាំងឪ សែុកពញាកែក ខែត្តតែបូងឃ្មុំ សរុប 

ចំនួនជាង៣,០០០នាក់ ។ ក្នុងកិច្ច សំណែះសំណាលនែះ ក៏មានការចូលរួម 

ពី លោកជំទាវ ម៉េន សំអន ឧបនាយករដ្ឋមន្ដែី រដ្ឋមន្ដែីកែសួងទំនាក់ទំនង

រដ្ឋសភា ពែឹទ្ធសភា និង អធិការកិច្ច និងឯកឧត្តម វង សូត រដ្ឋមន្ដែី កែសួង 

សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមែបទា ពែមទាំងថា្នាក់ដឹកនាំ មន្ដែីរាជ

ការគែប់ជាន់ថា្នាក់ជាចែើនទៀតផងដែរ។

ថ្លែងក្នុងឱកាសនោះ សម្ដែចកែឡហោម ស ខេង បានលើកឡើងថា 

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា កែមការដឹកនាំរបសស់ម្ដែចតែជោ ហ៊ុន សេន 

បានដក់ចែញ និងអនុវត្តគោលនយោបាយ លើកស្ទូយជីវភាពអតីតមន្ដែីរា

ជការសុីវិល និងអតីតយុទ្ធ រួមមាន៖ ការផ្ដល់សមែបទានដីសង្គមកិច្ច, 

ការផ្ដល់បែក់បែឡាមរណៈសង្គោែះ, ការផ្ដល់បែក់ធនារា៉ាប់រងសង្គម, 

បែក់បូជាសព និងបែក់ឧបត្ថម្ភមួយលើកដំបូង, ការបង្កើតមជែឈមណ្ឌល 

អភិវឌែឍន៍យោធិនពិការ, ការកសាងផ្ទះជូនអតីតយុទ្ធជន និងគែួសារអតីត 

យុទ្ធជនកែីកែ, គោលការណ៍បែឡងបែណាំង៣ល្អ, ការបង្កើតគណៈកម្មការ

អភិវឌែឍន៍សហគមន៍អតីតយុទ្ធជនតាមមូលដ្ឋាន និងការបង្កើតសមាគម 

មនុសែសចាស់សមែប់បែជាជនទូទៅ។ សម្ដែចកែឡាហោម ស ខេង ថ្លែង 

បញ្ជាក់ទៀតថា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានបែកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ 

បែងចែកភោគផលអភិវឌែឍន៍ ដោយសមធម៌ តាមរយៈបង្កើនការវិនិយោគ 

សាធរណៈ លើហែដ្ឋានរចនាសម្ព័ន្ធ គមនាគមន៍ដឹកជញ្ជូន ធរាសាស្ដែ 

កសិកម្ម ឧសែសាហកម្ម អភិវឌែឍន៍ជនបទ អប់រំ សុខភិបាលជាដើម។ ឆ្លើយ

តបទៅនឹងអ្វីដែលសមែចបាននាពែលកន្លងទៅ សម្ដែចកែឡាហោម           

ស ខេង បានសម្ដែងនូវការកតសរសើរចំពោះ ឯកឧត្តម វង សូត 

រដ្ឋមន្ដែីកែសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមែបទា និងជាអាណា 

ពែយាបាលបច្ចែកទែស នែបែឡាជាតិរបបសន្ដិសុខសង្គម សមែប់មន្ដែី 

រាជការសុីវិល បែឡាជាតិអតីតយុទ្ធជន និងកែសួង សា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែល  

បានអនុវត្តការងរសមែចបានដោយជោគជ័យ និងការទទួលខុសតែូវខ្ពស់។

ឯកឧត្តម វង សូត រដ្ឋមនែ្តីកែសួងសង្គមកិច្ច បានលើកឡើងថា 

កែសួងសង្គមកិច្ច បាននិងកំពុងតែអនុវត្តគោលនយោបាយស្តីពីបែព័ន្ធ 

សុវត្ថិភាពសង្គម និងផែនការអភិវឌែឍយុទ្ធសាសែ្តជាតិយ៉ាងមុតមាំ ក្នុងការ 

ជួយដល់ជនរងគែះ និងងយរងគែះគែប់បែភែទ ជាពិសែស កុមារកំពែ 

និងសែ្តីងយរងគែះ ជនចាស់ជរា ជនពិការ អតីតមនែ្តីរាជការសុីវិល 

និងអតីតយុទ្ធជន។ កែសួងសង្គមកិច្ច បានរៀបចំបែព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមជា

ជំហានៗ សែបតាមកំណើតសែដ្ឋកិច្ច ដែលមានបែឡាជាតិរបបសន្តិសុខ 

សង្គម សមែប់មនែ្តីរាជការ សុីវិល និងបែឡាជាតិអតីតយុទ្ធជន បាននិង 

កំពុងដើរតួនាទីគែប់គែងទិន្នន័យ តាមបែព័ន្ធព័ត៌មានវិទែយា និងធនាដល់ការ

ផ្តល់បែក់របបសន្តិសុខសង្គម ជូនបងប្អូនអតីតមនែ្តីរាជការសុីវិល និង 

អតីតយុទ្ធជននៅទូទាំង ២៥ រាជធនី ខែត្ត តាមបែព័ន្ធធនាគរដែគូ តាម 

គោលការណ៍ អភិបាលកិច្ចល្អ តមា្លាភាព បែសិទ្ធភាព និងការទទួល 

ខុសតែូវ។

គិតមកដល់ពែលនែះ អតីតមនែ្តីរាជការសុីវិល និងអតីតយុទ្ធជន 

សរុបចំនួន ១០៨,៨៤០នាក់ និងអ្នកនៅក្នុងបន្ទុកចំនួនបែមាណ១៧មុឺន

នាក់ ដែលរាជរដ្ឋាភិបាល តែូវចំណាយថវិកាបែមាណ១៦០ លនដុល្លារ 

អាមែរិក ក្នុង ១ឆ្នាំ ដោយបើកផ្តល់តាមបែព័ន្ធ ធនាគរជាដែគូ ទូទាំង២៥ 

រាជធនី-ខែត្ត៕

សម្តែចកែឡាហោម ស ខេង អញ្ជើញជួបសំណែះសំណាលសួរសុខទុក្ខ អតីតមន្តែីរាជការសុីវិល អតីតយុទ្ធជន និងកែុមបែឹកែសាឃុំ 
មកពីសែុក កំចាយមារ ខែត្តពែវែង សែុករមាសហែក ខែត្តសា្វាយរៀង និងសែុកអូរាំងឪ សែុកពញាកែក ខែត្តតែបូងឃ្មុំ 

សម្តេច ស ខេង  ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបេកាន់ខ្ជាប់
គោលការណ៍បេងចេកភោគផលអភិវឌេឍន៍ដោយសមធម៌
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ថ្ងែទី ០៨ ខែមែសា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញុិល 
សមាជិកគណៈអចិន្តែយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល គណបកែស 
បែជាជនកម្ពុជា អនុបែធនទី២ រដ្ឋសភា នែពែះរាជាណាចកែ 
កម្ពុជា បែធនកែុម ការងរគណបកែសថា្នាក់កណា្តាល ចុះជួយ 
ខែត្តកំពង់ធំ បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ពិធីបុណែយឆ្លង 
សមោ្ពោធឧបដ្ឋានសាល និងសមិទ្ធិផលនានា ក្នុងវត្តពែះសែី 
ឯករាមាធិបតី ហៅវត្តដូង ភូមិដូង ឃុំដូង សែុកបែសាទបល្ល័ង្ក 

ខែត្តកំពង់ធំ ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត បានបញ្ជាក់ថា ការវិវត្តន៍រីកចំរីនក្នុងវិស័យពែះពុទ្ធសាសនា តាំងពីអតីតកាលរហូតមកបច្ចុបែបន្ន និងការសាបសូនែយក្នុង 
វិស័យនែះ ក៏ដូចហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមជាតិ ទាំងមូលក្នុងរបប បែល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត និងការរស់ឡើងវិញ មានការអភិវឌែឍទាំងផ្នែកអាណាចកែ-
ពុទ្ធចកែ ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៧៩ រហូតមកដល់បច្ចុបែបន្ន កែមការ ដឹកនាំរបស់គណបកែសបែជាជនកម្ពុជា ។ 

ថ្ងែទី២៤ ខែមែសា ឆ្នាំ២០១៨ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត    
ម៉េន សំអន សមាជិកាគណៈអចិន្តែយ៍គណៈកមា្មាធិការគណបកែស
បែជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្តែី រដមនែ្តីកែសួងទំនាក់ទំនងជាមួយ 
រដ្ឋសភា-ពែឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច បានអញ្ជើញជាសក្ខីភាពក្នុងពិធីចុះ
ហត្ថលែខលើកិច្ចពែមពែៀងកែបខណ្ឌសហបែតិបត្តិការស្តីពីកំពង់ផែ 
កំពតនែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា រវាងកែុមហ៊ុន ទេី ភាព គេុប និង 
កែុមហ៊ុនកំពង់ផែអន្តរ-ជាតិនែខែត្តគ័ងសុី នែសាធរណរដ្ឋបែជា មានិត 
ចិន នៅសណា្ឋាគរសូហ្វីតែល រាជធនីភ្នំពែញ ។

ថ្ងែទី ៥ ខែមែសា ឆ្នាំ២០១៨ សម្តែចពិជ័យសែនា ទៀ បាញ់      
សមាជិកគណៈអចិន្តែយ៍ គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបកែស 
បែជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមនែ្តី រដ្ឋមនែ្តីកែសួងការពារជាតិ     
និងលោកជំទាវបានចូលរួមអបអរសាទរពិធីសមោ្ពោធផ្លូវបែតុងមួយ
ខែសែបែវែងជាងបួនគីឡូម៉ែតែ ឈ្មាះថា " តាឆេម យាយ យិប 
"អំណយដ៏ថ្លែថា្លា របស់ឧបាសក ឆែម និងឧបាសិកា យិប 
នៅសង្កាត់ស្ទឹងវែង កែុងខែមរភូមិន្ទ ខែត្តកះកុង។

ថ្ងែទី៧-៩ ខែមែសា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម កេ គឹមយា៉ាន សមាជិកគណៈ

អចិន្តែយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបកែសបែជាជនកម្ពុជា និងជាបែធន

កែុមការងរថា្នាក់កណា្តាលចុះ ជួយខែត្តបនា្ទាយមានជ័យ បានអញ្ជើញចុះជួប  

សំណែះសំណាលជាមួយអតីតយុទ្ធជន និវត្តន៍ជន មនុសែសចាស់ និងកងកមា្លាំង

បែដប់អាវុធគែប់បែភែទ នៅខែត្តបនា្ទាយមានជ័យ។ ឯកឧត្តមក៏បានបំពាក់ 

គែឿងឥសែសរិយសដល់អតីតយុទ្ធជន និងបែគល់ជូនថវិកា សមា្ភោរៈ មួយចំនួន 

ជនូដលអ់តតីយទុ្ធជន នវិត្តនជ៍ន មនសុែសចាស ់នងិកងកមា្លាងំបែដបអ់ាវធុដែលឈរ 

ជើងនៅភូមិសាសែ្តខែត្តបនា្ទាយមានជ័យ សមែបអបអរពិធីបុណែយចូលឆ្នាំថ្មី។

 ថ្ងែទី ១៦ ខែមែសា ឆ្នាំ ២០១៨ ឯកឧត្តម  នេ  ប៉េណា  អនុបែធនទី១ 
ពែឹទ្ធសភា និងជាបែធនកែុមការងរថា្នាក់កណា្តាលចុះជួយខែត្តកំពត ឯកឧត្តម 
ជាវ តាយ បែធនគណៈកមា្មាធិការគណបកែសខែត្ត និងជាអភិបាលនែ   
គណៈអភិបាលខែត្តកំពតបានអញ្ជើញ ជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបិទការបែកួត 
កីឡាបាល់ទាត់ពានរង្វាន់ឯកឧត្តម នេ ប៉េណា ស្ថិតនៅទីលន ពហុកីឡដ្ឋាន 
ខែត្តកំពត។ ក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តម នេ ប៉េណា បានណែនាំដល់ក្មួយៗ 
ថា កីឡានាំមកនូវសុខភាព តែូវជៀសឱែយឆ្ងាយពីគែឿនញៀន និងពែលធ្វើ 
ចរាចរណ៍តែូវគោរព អធែយាសែ័យជាចំបង និងបានបំពាក់ពានរង្វាន់ ជាមែដែ 
មាស បែក់ និងសំរឹទ្ធិ ពែមទាំងពានជ័យលភី ជូនដល់កែុមកីឡាករទទួល 
បានជ័យលភី ដោយភា្ជាប់ជាមួយនូវថវិកាលើកទឹកចិត្តផងដែរ ។
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ថ្ងែទី ២ ខែមែសា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសែនីយ៍សន្តិ-

បណ្ឌិត នេត សាវឿន សមាជិកគណៈអចិន្តែយ៍គណៈកមា្មាធិការ 

កណា្តាលគណបកែសបែជាជនកម្ពុជា អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ បាន 

អញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខ និងនាំនូវថវិកា ពែមទាំងអំណយមួយចំនួន

ជូនដល់កងកមា្លាំងនគរបាលជាតិនៅភូមិភាគទី៤ ខែត្តពែះវិហារ។

ថ្ងែទី ៨ ខែមែសា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសែនីយ ៍
មស សុភា សមាជិកគណៈអចិន្តែយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល
គណបកែសបែជាជនកម្ពុជា អគ្គមែបញ្ជាការរងកងយោធពល  
ខែមរភូមិន្ទ មែបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោក សួរសុខទុក្ខកងកមា្លាំង
បែដប់អាវុធ ដែលកំពុងឈរជើងតាមបនា្ទាត់ពែំដែននៅក្នុង 
យោធភូមិភាគទី៥ ខែត្តពោធិសាត់ បាត់ដំបង និងខែត្តប៉ែលិន  
ក្នុងឱកាសបុណែយចូលឆ្នាំថ្មី ។

ថ្ងែទី១០ ខែ មែសា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ទេព ងន សមាជិក 

គណៈអចិន្តែយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល អនុបែធនទី២ ពែឹទ្ធសភា 

បានដឹកនាំគណៈបែតិភូគណៈឃោសនាអប់រំ   គណៈកមា្មាធិការ 

កណា្តាលគណបកែសបែជាជនកម្ពុជា អញ្ជើញទសែសនកិច្ចសិកែសាស្វែង

យល់នៅសា្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនីស្ទឹងប្ញសែសីជែុំកែម ដែលស្ថិតនៅឃុំ 

កះបោ៉ា សែុកមណ្ឌលសីមា ខែត្តកះកុង។

ថ្ងែទី២១ ខែមែសា ឆ្នាំ២០១៨ នែះ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារើទ្ធ 

សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ កណា្តាលគណបកែសបែជាជនកម្ពុជា 

រដ្ឋមន្តែីកែសួងព័ត៌មាន និងជាអតីតបែធនសមាគមសិសែសវិទែយា-

ល័យឥន្ទែទែវី និងលោកជំទាវ បានអញ្ជើញជួបជុំអតីតសាសែ្តា-

ចារែយ និងសិសែសវិទែយាល័យឥន្ទែទែវីមុនឆ្នាំ១៩៧៥ បែមាណ 

១០០នាក់ នៅភ្នំពែញ។

ថ្ងែទី៦ ខែមែសា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម បេក់ សុខុន សមាជិកគណៈ 

កមា្មាធិការកណា្តាលគណបកែសបែជាជនកម្ពុជា ទែសរដ្ឋមនែ្តី រដ្ឋមនែ្តីកែសួង 

ការបរទែស និងសហបែតិបត្តិការអន្តរជាតិបានជួបសំណែះសំណាលជា 

មួយបែជាពលរដ្ឋ និងចូលរួមពិធីសមោ្ពោធដក់ឲែយបែើបែស់រូបសំណាក 

ហងែស និងពិធីបិទការបែកួតកីឡាបាល់ទាត់ ដណ្តើមពានរង្វាន់បាល់ទាត់ 

យុវជនបែចាំសែុកសា្អាង ខែត្តកណា្តាល។
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ថ្ងែទី២០ ខែមែសា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ស ថាវី សមាជិក
គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបកែសបែជាជនកម្ពុជា អភិបាល 
នែគណៈអភបិាល ខែត្តឧត្តរមានជយ័ បានអញ្ចើញជបួសណំែះ-
សំណាល និងផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត ដល់ជ័យលភីសិសែសពូកែ 
ទូទាំងខែត្ត ផ្នែកអកែសរសិលែប៍ខ្មែរ គណិតវិទែយា និងរូបវិទែយា បែចាំ 
ឆ្នាំ២០១៨ ។

ថ្ងែទី៤ ខែមែសា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ស៊ុយ សេម សមាជិកគណៈ 
កមា្មាធិការកណា្តាលគណបកែសបែជាជនកម្ពុជា  រដ្ឋមនែ្តីកែសួងរ៉ែ  និងថាមពល 
ពែមទាំងលោកជំទាវបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសួរសុខទុក្ខ និង 
សំណែះសំណាលដល់នាយទាហាន នាយទាហានរង ពលទាហាន គែួសារ 
កងទ័ព យោធិនសោធននិវត្តន៍ នៅមជែឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺនកងទ័ពជើងគោក 
(ពែជែនិល) ខែត្តកំពង់ស្ពឺ និងបាននាំយកអំណយដែលមានគែឿង 
ឧបភោគ បរិភោគ ថវិកាទៅឧបត្ថម្ភជូនមជែឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺនកងទ័ពជើង
គោកនិងយោធិនកងផងដែរ។

ថ្ងែទី១១ ខែមែសា ឆ្នាំ២០១៨  ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង បែធនស្តីទី
គណៈកម្មការទី១០ពែឹទ្ធសភា និងជាសមាជិកពែឹទ្ធសភាបែចាំភូមិភាគទី៣ 
បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីសំណែះសំណាលជាមួយបែជាពលរដ្ឋ 
មកពីភូមិពែកតានប់ និងភូមិពែកតាបន់២ សរុបចំនួន៨៩៥នាក់ ដើមែបី   
អបអរសាទរពិធីបុណែយចូលឆ្នាំថ្មីបែពែណីជាតិខ្មែរនាពែលខងមុខ  នៅ 
សាលបឋមសិកែសាសិរីដីដុះ  ស្ថិតក្នុងឃុំកំពង់សា្វាយ សែុកគៀនសា្វាយ 
ខែត្តកណា្តាល ដោយក្នុងមា្នាក់ៗទទួលបានសារុងចំនួន០១ និងថវិកាចំនួន 
១មុឺនរៀល។

ថ្ងែទី២៣ ខែមែសា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណេត សមាជិក 
គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបកែសបែជាជនកម្ពុជា តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់
សម្តែចអគ្គមហាសែនាបតីតែជោ ហ៊ុន សេន នាយករដ្ឋមនែ្តី និង 
សម្តែចកិត្តិពែឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុនសេន អញ្ជើញកាត់ខែសែបូ              
សមោ្ពោធឆ្លងពែះវិហារវត្តមុនីសាគរបវរសតា្ថា សែះកែវអណ្តែត ហៅវត្ត   
កំពង់ភ្លុក ស្ថិតក្នុងភូមិដីកែហម ឃុំកំពង់ភ្លុក សែុកបែសាទបាគង 
ខែត្តសៀមរាប ។

ថ្ងែទី៧ ខែមែសា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម តេំ អ៊ីវតឹក សមាជិកគណៈ 
កមា្មាធិការកណា្តាលគណបកែសបែជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមនែ្តីកែសួង បែសណីយ៍    
និងទូរគមនាគមន៍រួមជាមួយ មនែ្តីកែុមការងរថា្នាក់កណា្តាលគណ-
បកែសបែជាជនកម្ពុជា ចុះជួយសែុកទឹកផុស និងសែុកកំពង់លែង ពែមទាំង 
កែុម ការងរ ថា្នាក់ខែត្ត ថា្នាក់សែុក ថា្នាក់ឃុំ បានអញ្ជើញសំណែះសំណាល 
និង ចូលរួមក្នុងពិធីបុណែយឡើងអ្នកតា បឹងកៅ ស្ថិតនៅភូមិកែំងតាមុំ ឃុំតាំង 
កែសាំង សែុកទឹកផុស ខែតកំពង់ឆ្នាំងក្នុងឱកាសបុណែយចូលឆ្នាំថ្មី។
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នៅថ្ងែទី០៧ ខែមែសា ឆ្នាំ២០១៨ កែុមការងរយុវជន
គណបកែសបែជាជនកម្ពុជា បែចាំកែសួងសែដ្ឋកិច្ច និង 
ហិរញ្ញវត្ថុ សហការជាមួយកែុមការងរយុវជនគណបកែស
ថា្នាក់កណា្តាល បានរៀបចំបទបាឋកថា ស្ដីពី ’សាវតារ 
បុព្វហែតុ និងទសែសនវិស័យនយោបាយរបស់គណបកែស 
បែជាជនកម្ពុជា និងគោលនយោបាយសែដ្ឋកិច្ច និង 
ហិរញ្ញវត្ថុ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា” កែមអធិបតីភាព 
ឯកឧត្តមកិត្តិសែដ្ឋាបណ្ឌិត គាត ឈន់ សមាជិកគណៈ
អចិន្តែយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល ទីបែឹកែសាអមឧត្តម
កែុមបែឹកែសាសែដ្ឋកិច្ចជាតិ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារែយ 
អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល 
គណបកែសបែជាជនកម្ពុជា និងជាបែធនគណៈកមា្មាធិការ

គណៈបែតិភូកែុមការងរយុវជនគណបកែសថា្នាក់កណា្តាល ដែលដឹកនា ំ
ដោយឯកឧត្តម កេ ប៊ុនខៀង បែធនកែុមការងរយុវជនគណបកែស 
ថា្នាក់កណា្តាល និងសមាជិក-សមាជិកា ដែលជាថា្នាក់ដឹកនាំយុវជន គណបកែស 
ខែត្ត និងកែុមសកម្មជនយុវជនគណបកែសកែសួង-សា្ថាប័ន ចំនួន ៤០រូប    
បានបំពែញទសែសនកិច្ច សិកែសាសែវជែវ ដកបទពិសោធន៍ការងរគណ- 

នៅថ្ងែទី០៨ ខែមែសា ឆ្នាំ២០១៨ កែុមការងរយុវជនគណបកែស  
បែជាជនកម្ពុជាខែត្តសា្វាយរៀង បានរៀបចំសន្និបាតបូកសរុបការងរ  
ឆ្នាំ២០១៧ និងទិសដៅឆ្នាំ២០១៨ ពិធីបើកកែមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម 
សៅ សុខា សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបកែសបែជាជនកម្ពុជា 
និងជាអនុបែធនកែុមការងរថា្នាក់កណា្តាល គណបកែសចុះជួយខែត្ត សា្វាយរៀង 

គណបកែសកែសួងសែដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងឯកឧត្តម ម៉ម សារិន សមាជិកគណៈ កមា្មាធិការ កណា្តាល បែធនខុទ្ទកាល័យគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល 
ឯកឧត្តម កេ ប៊ុនខៀង សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល បែធនកែុមការងរយុវជនគណបកែសថា្នាក់កណា្តាល ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណេត 
សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល អនុបែធនកែុមការងរយុវជនគណបកែសថា្នាក់កណា្តាល និងជាបែធនកែុមការងររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណ
បកែសនៅកែបែទែស និងថា្នាក់ដឹកនាំគណៈកមា្មាធិការគណបកែសកែសួងសែដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងដែលមាន សមាជិក-សមាជិកាគណបកែសជាយុវជន 
ចូលរួមបែមាណ ១០០០នាក់។

 នាពែឹកថ្ងែទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ពិធី 

សំណែះសំណាល និងផែសព្វផែសាយគោលការណ៍ថ្មីៗ 

ដល់យុវជនគណបកែសខែត្ត និងយុវជនគណបកែសកែុង 

សែុក បែមាណ ២៦០នាក់ កែមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម 

ស ថាវី បែធនគណបកែសខែត្តឧត្ដរមានជ័យ។

បកែសយុវជន យុវជនគណបកែស និងការអភិវឌែឍរីកចមែើនដ៏ឆប់រហ័សរបស់បែទែសចិន ពីថ្ងែទី២៤ ខែមែសា ដល់ថ្ងែទី៤ ខែមែសា ឆ្នាំ២០១៨ នៅ 
សាធរណរដ្ឋ បែជាមានិតចិន គណៈបែតិភូបាន៖

 - បានជួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយ ឯកឧត្តម Wang Yajun អនុរដ្ឋមនែ្តីកែសួងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ នែគណៈកមា្មាធិការមជែឈឹមបកែសកុម្មុយនីស្តចិន។
 -ជួបពិភាកែសាការងរជាមួយ លោកជំទាវ Wang Hongyan លែខទី១ នែលែខធិការដ្ឋានគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនីស្តចិន។
 -ពិធីបញ្ចូលសមាជិកគណបកែសដែលជានិសែសិតកំពុងសិកែសា និងបំពែញការងរនៅសាធរណរដ្ឋបែជាមានិតចិន  និងជួបសំណែះសំណាល        

អាហារសាមគ្គីជាមួយនិសែសិតអាហារូបករណ៍ និងយុវជនខ្មែរដែលសិកែសានៅរដ្ឋធនីប៉ែកាំង សាធរណរដ្ឋបែជាមានិតចិន ចំនួន ៦៣១នាក់។
 -បំពែញទសែសនកិច្ចនៅខែត្តសានសុី (Shaanxi) និងខែត្តចែជាំ (Zhejiang)។

និងពិធីបិទកែមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណេត សមាជិក គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបកែស និងជាអនុបែធនកែុមការងរយុវជនគណបកែស
បែជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល និងជាបែធនកែុមការងររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបកែសនៅកែបែទែស និងមានសមាជិក-សមាជិកាជាថា្នាក់ដឹក
នាំយុវជនគណបកែសបណា្តាថា្នាក់ចូលរួមបែមាណ ១០០០នាក់ មកពី ៨សែុក-កែុង ៨០ឃុំ-សង្កាត់ និងសកម្មជនយុវជនមកពី ៦៩០ភូមិ ទូទាំងខែត្ត។
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នៅថ្ងែទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្ដម វ៉ា ថន 
សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល បែធនកែុមការងរថា្នាក់ខែត្ត 
និងជាសមាជិកកែុមការងរយុវជនគណបកែសថា្នាក់កណា្តាល រួម 
ជាមួយកែុមការងរថា្នាក់កណា្តាល ខែត្ត សែុក ឃុំ ចុះជួយមូលដ្ឋាន 
បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងវគ្គជីវភាពនយោបាយ របស់គណៈកមា្មា- 
ធិការគណបកែស បែចាំតែីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៨ ក្នុងសែុកពែក 
បែសព្វ ខែត្តកែចែះ។

នៅថ្ងែទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ជេុន ថេរ៉ាវ៉ាត            
សមាជិកគណៈ កមា្មាធិការកណា្តាលគណបកែសបែជាជនកម្ពុជា 
សមាជិកកែុមការងរយុវជនគណបកែសថា្នាក់កណា្តាល និងជា 
បែធនជនបង្គោលយុវជនសែុកពែឈរ ខែត្តកំពង់ចាម បានជួប
សំណែះសំណាលជាមួយកែុមបែឹកែសាឃុំ និងសកម្មជនយុវជនឃុំ 
សែង៉ែ ឃុំសំរោង និងឃុំសូរែយសែន ចំនួន១២៨ នាក់ និងបាន 

ថ្ងែទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ កែុមការងរយុវជនគណបកែស 
បែជាជនកម្ពុជា ខែត្តបាត់ដំបង បានសហការជាមួយកែុមគែូ 
ឧទ្ទែស នែកែុមការងរយុវជនគណបកែសថា្នាក់កណា្តាល ដឹកនាំ 
ដោយ ឯកឧត្តម យស ផានីតា្តា ជាសមាជិកគណៈកមា្មាធិការ 
កណា្តាល សមាជិកកែុមការងរយុវជន គណបកែសថា្នាក់កណា្តាល 
និងជាបែធនកែុមគែូឧទ្ទែស នែកែុមការងរ យុវជនថា្នាក់ កណា្តាល 
ឯកឧត្តម អ៊ុយ សុធាវី អនុបែធនកែុមការងរយុវជនគណ-

ថ្ងែទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម នេ គង់ សមាជិក 
គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបកែសបែជាជនកម្ពុជា អនុបែធន 
គណបកែសខែត្ត ឯកឧត្តម ជឹង ផលា្លា សមាជិកគណៈអចិន្តែយ៍
គណៈកមា្មាធិការគណបកែសខែត្ត  ឯកឧត្តម ភុន សារពេជេ 
សមាជិកកែុមការងរយុវជនគណបកែសថា្នាក់កណា្តាល និងជា           
បែធនកែុមការងរយុវជនគណបកែសខែត្ត បានដឹកនាំកែុមគែូពែទែយ

នៅថ្ងែទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ គណៈកមា្មាធិកាគណបកែស 
បែជាជកម្ពុជា សែុកពាមរក៍ ខែត្តពែវែង បានរៀបចំវគ្គបញែ្ចាបគោល-
យោបាយ ដល់កែុមសកម្មជនជាយុវជនគណបកែស សែុកពាមរក៍ ដែល 
ពិធីនែះស្ថិតកែមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ងិន បាណាល់  សមាជិក 
គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល សមាជិកកែុមការងរយុវជនគណបកែសថា្នាក់ 
កណា្តាល និងជាបែធនកែុមការងរយុវជនគណបកែសខែត្ត ។ វគ្គបណ្តុះ 
បណា្តាលនែះមានសិកា្ខោកាមចូលរួមសរុប ១៩៨រូប ក្នុងនោះ សែី ១១៣រូប 

ស្ម័គែចិត្តរបស់កែុមការងរយុវជនគណបកែសខែត្ត ចុះមកពិនិតែយពែយាបាលជំងឺជូនបងប្អូនបែជាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំចំនួន៤ រួមមាន៖ ឃុំតោ្នាត 
ចុងសែង់ ឃុំពែទន្លែ ឃុំបនា្ទាយខងលិច ឃុំបនា្ទាយមាសខងកើត ទីតាំងបរិវែនវត្តកែំងទឹក ភូមិតាឡង់ ឃុំតោ្នាតចុងសែង់ សែុកបនា្ទាយមាស 
ដែលមានបែជាពលរដ្ឋមកពិនិតែយ និងពែយាបាលចំនួន២៣៩នាក់។

បកែសខែត្ត តំណាងឯកឧត្តម ងួន រតនៈ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល បែធនគណបកែសខែត្ត និងជាបែធនកែុមការងរយុវជន 
គណបកែសខែត្ត បានចូលរួមជាគណៈអធិបតី ក្នុងពិធីបើកវគ្គអប់រំនយោបាយ និងបង្កើនសមត្ថភាពជូនដល់កែុមការងរយុវជនគណបកែស
សែុក និងកែុមសកម្មជនគណបកែសឃុំ ក្នុងសែុកបវែល ចំនួន ៦០នាក់ និងបានបណ្តុះបណា្តាលវគ្គអប់រំនយោបាយដល់សកម្មជន 
យុវជនគណបកែសក្នុងសែុកកំរៀង ចំនួន ១៦០នាក់។

ជមែបជូនដល់កែុមបែឹកែសាឃុំ និងសកម្មជនយុវជនឃុំទាំង ៣ អំពីសា្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជា និងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការ 
បោះឆ្នាតថ្ងែទី២៩ ខែកក្កដ ឆ្នាំ២០១៨ ខងមុខ។

និងមានការចូលរួមធ្វើបទឧទ្ទែសនាមដោយកែុមគែូឧទ្ទែស នែកែុមការងរយុវជនគណបកែសថា្នាក់កណា្តាល ។
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សមិទ្ធផលសំខាន់ៗនៃវិស័យសៃដ្ឋកិច្ច-សង្គម ឆ្នាំ២០១៧

 ក្នុងរយៈពែល ៥ឆ្នាំចុងកែយនែះ ចំណូលចរន្តថវិការដ្ឋ 
បានកើនឡើងជាង ២ដង កើនពីបែមាណ២,២៦៤លនដុល្លារនៅ
ឆ្នា២ំ០១៣ ដលប់ែមាណ៤,៥៦០លនដលុ្លារ នៅឆ្នា២ំ០១៨នែះ។ 
សមាមាតែនែចំណូលថវិកា ពីបែភពហិរញ្ញបែបទានកែបែទែស 
ក្នុងចំណែកថវិកាជាតិ បានថយចុះ ពីបែមាណជិត ៧០% នៅក្នុង 
ឆ្នាំ១៩៩៥ មកនៅតែឹមតែបែមាណ២១.៤% ប៉ុណ្ណោះ ក្នុងឆ្នាំ 
២០១៧ ហើយនឹងបន្តថយចុះថែមទៀត នៅមិនដល់ ២០% 
នៅឆ្នាំ២០១៨ ។ បែការនែះ គឺជាការសបញ្ជាក់ឲែយ ឃើញថា 
កម្ពុជាកាន់តែមានឯករាជែយ ភាពខងថវិកាជាងមុន និងកាន់តែមាន 
ភាពជាមា្ចាស់ជាងមុន។
  ក្នុងរយៈពែល ៣ខែ ដើមឆ្នាំ២០១៨ នែះ តំបន់បែសាទ          

អង្គរវត្តទទួលភ្ញៀវទែសចរចូលទសែសនាបានចំនួន ៨៥៤.៥៨៤ នាក់ 
មានកំណើន ១១% ធៀបនឹងរយៈពែលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ។ 
រីឯចំណូលទទួលបានចំនួន ៣៩,៤៨លនដុល្លារ មានកំណើន 
២៨% បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៧ ក្នុងនោះបានឧបត្ថម្ភមូលនិធិមន្ទីរ 
ពែទែយគន្ធបុបា្ផាចំនួន ១,៧១លនដុល្លារ ។ 
 ក្នុងដំណាច់តែីមាសទី១ឆ្នាំនែះ មានកែុមហ៊ុន-សហគែសថ្មី 

ចំនួនសរុប៣៥៤៥ បានចុះបញ្ជីតាម អនឡាញ កើនឡើង១៥៩% 
បើធៀបនឹងរយៈពែលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ គិតមកដល់ពែលនែះ 
ចំនួនកែុមហ៊ុន-សហគែស ដែលបានចុះបញ្ជីតែឹមតែូវ និងសែប 
ចែបាប់ សរុបបែមាណជាង៦មុឺនកែុមហ៊ុន-សហគែសហើយ។
 ក្នុងរយៈពែលបីខែដើម ឆ្នាំ២០១៨ រោងចកែសហគែស 

បើកថ្មី សរុបនៅទូទាំង បែទែស ចំនួន៣២ បើធៀបនឹង រយៈពែល 
ដូចគ្នា ឆ្នាំ២០១៧ មានចំនួន ១២ ពោល គឺកើនឡើងបែមាណ 
ជាង៥០% ។ មកទល់នឹងបច្ចុបែបន្ន កម្ពុជាមានរោងចកែ វាយនភណ្ឌ 
កាត់ដែរ និងផលិតសែបែកជើង សរុប ចំនួន ១ ១៥៤ រោងចកែ 
សហគែស គែឹះសា្ថាន កើនឡើង ៤.២៥ % និងមានកម្មករ 
និយោជិតជាង ៧៧ មុឺននាក់ កើនឡើង ៤.៤២ភាគរយធៀប 
នឹងឆ្នាំ២០១៦។
 ក្នុងរយៈពែល បីខែដើម ឆ្នាំ២០១៨ កម្ពុជានាំចែញ អង្ករបាន 

បែមាណជាង ១៦មុឺន ៦ ពាន់តោន ថយចុះបែមាណ ៣,៤% 
បើធៀបនឹងរយៈពែល ដូចគ្នាឆ្នាំ២០១៧។
 នៅក្នុងតែីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៨ កែុមបែឹកែសាអភិវឌែឍន៍កម្ពុជា 

បានសមែចអនុញ្ញាតឱែយកែុមហ៊ុនចិន ធ្វើការវិនិយោគលើគមែង 
ថ្មីចំនួន ៣៦គមែង និងពងែីកផលិតកម្មលើគមែងដែលមាន
សែប់ចំនួន ៣គមែង ដែលមានទុនវិនិយោគសរុបចំនួនបែមាណ
ជាង ៤០០លនដុល្លារអាមែរិក។ ជាការកត់សមា្គោល់ ពីឆ្នាំ២០១៣ 
ដល់ឆ្នាំ២០១៧ ការវិនិយោគរបស់បែទែសចិន គឺជាបែភពទុន 

វិនិយោគធំជាងគែនៅកម្ពុជា ក្នុងទុនវិនិយោគសរុប៥.៣ពាន់លន
ដុល្លារអាមែរិក ជាមធែយមបែមាណ ១ពាន់លនដុល្លារអាមែរិកក្នុង 
មួយឆ្នាំ និងមានការកើនឡើងជាលំដប់លើវិស័យមួយចំនួនរួម
មាន ធនាគរ ឧសែសាហកម្ម និងហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាដើម។
 ក្នុងតែីមាសទី១ ឆ្នាំ ២០១៨ កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពែញ (PPAP) 

ទទួលបានចំណូល ១,៦ លនដុល្លារ   បើធៀបនឹងតែីមាសទី ៤    

ឆ្នាំ ២០១៧ កំពង់ផែនែះរកចំណូលបានសរុប ៤,៨ លនដុល្លារ។ 
 ក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ចំណូលពន្ធ-អាករគែប់បែភែទ ដែល 

បែមូលបានតាមបែព័ន្ធគែប់គែងទិន្នន័យចំណូលអនឡាញ មាន 
ចំនួន ១ ៧៨៦.០៩ពាន់លនរៀល (បែមាណ ៤៤៦.៥២ 
លនដុល្លារ) និងបានធ្វើបែបបទបង់ចូលថវិកាជាតិបានចំនួន 
៨៩៧.១៧ពាន់លនរៀល (បែមាណ ២២៤.២៩លនដុល្លារ) 
ស្មើនឹង ១១.៦៦% នែផែនការចែបាប់ ក្នុងនោះថវិកាថា្នាក់ជាតិចំនួន 
៧៩២.៦១ពាន់លនរៀល (បែមាណ ១៩៨.១៥លនដុល្លារ) 
ស្មើនឹង ៨៨.៣៤% និងថវិកាថា្នាក់កែមជាតិចំនួន ១០៣.៦៧ពាន់ 
លនរៀល (បែមាណ ២៥.៩១លនដុល្លារ) ស្មើនឹង ១១.៥៥% 
បែសិនបើបែៀបធៀបទៅនឹងខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ការបែមូល 
ចំណូលពន្ធ-អាករគែប់បែភែទ មានការកើនឡើងចំនួន ១១៧. 
៩២ពាន់លនរៀល (បែមាណ ៣០.៧៧លនដុល្លារ) ពោលគឺ 
កើនឡើង ៧.០៧%។

ក្នុងតែីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៨ ចំណូលពន្ធ-អាករគែប់បែភែទ 
ដែលបែមូលបានមានចំនួន ៣ ០៤៦.៤៤ពាន់លនរៀល 
(បែមាណ ៧៦១.៦១លនដុល្លារ) បែមាណ ៣៩.៦% នែផែនការ 
កំណត់ដោយចែបាប់ បែសិនបើបែៀបធៀបនឹងតែីមាសទី១ 
ឆ្នាំ២០១៧ ឃើញថាការបែមូលពន្ធ-អាករគែប់បែភែទ ក្នុងតែីមាស 
ទី១ ឆ្នាំ២០១៨ កើនឡើង ២៦៨.៨៤ពាន់លនរៀល (បែមាណ 
៦៧.២១លនដុល្លារ) ៕
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បង្កើនផលិតកម្មថាមពលអគ្គិសនី

 ដើម្បីកាត់បន្ថយការនាំចូលអគ្គិសនីពីប្ទ្សជិតខាង

ថាមពលអគ្គិសនី គឺជាវិស័យអាទិភាពមួយក្នុងចំណមវិស័យ
អាទិភាពនានា ដែលទាមទារឱែយមានការយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់ក្នុង
ការអភិវឌែឍ ដើមែបីជំរុញលែបឿននែការអភិវឌែឍសែដ្ឋកិច្ចជាតិ ពែះ 
អគ្គិសនី មិនតែឹមតែជាតមែូវការចាំបាច់ ចំពោះតែជីវភាពរស់នៅ      
បែចាំថ្ងែរបស់បែជាពលរដ្ឋគែប់ៗរូបប៉ុណ្ណោះទែ ប៉ុន្តែអគ្គិសនីក៏មាន
សារៈសំខន់ចំពោះវិស័យឧសែសាហកម្ម សិបែបកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម 
កសកិម្ម នងិវសិយ័ផែសែងៗក្នងុផ្នែកសែដ្ឋកចិ្ចផងដែរ។ ចពំោះគោល-
ដៅសំខន់នែការអភិវឌែឍវិស័យ អគ្គិសនីនៅក្នុងពែះរាជាណាចកែ 
កម្ពុជា គឺធ្វើយ៉ាងណាផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីឱែយបានគែប់គែន់ 
សមែប់ការបែើបែស់នៅទូទាំងបែទែស តាមថ្លែមួយសមរមែយ ហើយ 
ធ្វើយ៉ាងណាឱែយការផលិត ការផ្គត់ផ្គង់ និងការបែើបែស់អគ្គិសនី       
បែពែឹត្តទៅបែកបដោយគុណភាពបែសិទ្ធភាព ចីរភាពនិងតមា្លាភាព ។ 
ជាមូយអតែនែការនាំចូលអគ្គិសនី បែើបែស់ពីបែទែសជិតខងតែូវ
បានកាត់បន្ថយជាបណ្តើរៗ សែបពែលដែលអនុភាពបែភពថាម-
ពលអគ្គិសនីនៅក្នុងសែុកមានការកើនឡើង ។ 

កែសួងរ៉ែ និងថាមពល បានអះអាងថាអតែនែការនាំចូល 
អគ្គិសនី បែើបែស់ពីបែទែសជិតខងតែូវបានកាត់បន្ថយជាបណ្តើរៗ
សែបពែល ដែលអនុភាពបែភពថាមពលអគ្គិសនីនៅក្នុងសែុកមាន
ការកើនឡើងគួរជាទីមោទនៈ។ នៅក្នុងសន្និបាតបូកសរុបសមិទ្ធផល
នែការគែប់គែង និងការអភិវឌែឍវិស័យរ៉ែ និងថាមពលឆ្នាំ ២០១៤-
២០១៧ កាលពីថ្មីៗ កន្លងមកនែះបានអោយដឹងថា វិស័យថាមពល
អគ្គិសនីគិតតែឹមឆ្នាំ២០១៧ កម្ពុជាមានអនុភាពផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី សរុប 
២.២៨២,៣ មែហា្គោវា៉ាត់ ពោលគឺមានកំណើន ៦៨% ធៀបនឹងឆ្នាំ 
២០១៤។ ចំណែកបែភពថាមពលអគ្គិសនីសំខន់ៗ ទាំងនែះ គឺបាន 
មកពីបែភពវារីអគ្គិសនី ៤២.៩១% ធែយូងថ្ម ២៣.៥៧% បែងមា៉ា-
សូត ១១.៥៩% ជីវមា៉ាស់ ៣.៦៩% និងការនាំចូល ១៨.២៤ %។ 
ទន្ទឹមនែះដែរ ដោយការរីកចមែើននែការអភិវឌែឍវិស័យថាមពល  

អគ្គិសនីក្នុងសែុកនែះហើយបានធ្វើឱែយ កែសួងរ៉ែ និងថាមពល កាត់ 
បន្ថយអតែនែការនាំចូលអគ្គិសនី បែើបែស់ពីបែទែសជិតខង 
បានធ្លាក់ចុះចំនួនជាង ២៤%។ ជាមួយគ្នានែះ លទ្ធផលនែកិច្ចអភិ-
វឌែឍវសិយ័ថាមពលអគ្គសិនមីានការរកីចមែើននែះ បានធ្វើឱែយ កែសងួ 
មានលទ្ធភាពរៀបចំខែសែបណា្តាញជាតិ បញ្ចូនអគ្គិសនីចែញ បាន 
បែវែង១.៩៥៧ គីឡូម៉ែតែ គែបដណ្តប់លើ ៨១.៦ភាគរយ នែចំនួន 
ភូមិសរុបទូទាំងបែទែស និងបានតភា្ជាប់បណា្តាញដល់ខ្នងផ្ទះបាន 
ចំនួន ២.៣២លនខ្នង   ផ្ទះស្មើនឹង ៦៨.៦៤% នែចំនួនខ្នងផ្ទះ សរុប 
ទូទាំងបែទែសកើនឡើង ២៦% ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៤។ ទន្ទឹមនែះ 
កែសួងរ៉ែ និងថាមពល បាននិងកំពុងសិកែសាសមិទ្ធិលទ្ធភាពក្នុងការ
អភិវឌែឍបែភពថាមពលអគ្គិសនបីន្ថែម ក្នុងនោះមានគមែង វារីអគ្គិ-
សនី គមែងថាមពលដើរដោយធែយូងថ្ម គមែងកែច្នែសំរាមជា 
ថាមពល និងគមែងថាមពលដើរដោយពន្លឺពែះអាទិតែយជាដើម 
ធ្វើយ៉ាងណា ដើមែបីបង្កើនបែភព ថាមពលអគ្គិសនី សមែប់ចែក    
ចាយជូនបែជាពលរដ្ឋបែើបែស់ក្នុងសែុកឱែយបានកាន់តែទូលំទូលយ
ថែមទៀត។

ឯកឧត្ដម ស៊ុយ សេម រដ្ឋមន្តែីកែសួងរ៉ែ និងថាមពល បាន 
អះអាងថា នៅដំណាច់ឆ្នាំ២០១៧ ហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសន ី
ដែលបានអភិវឌែឍន៍រួចបានផ្គត់ផ្គង់ឱែយភូមិបែជាពលរដ្ឋចំនួន ១១. 
៥៥៨ភូមិ លើចំនួនភូមិសរុប ១៤.១៦៨ភូមិ តែូវជា ៨១.៥៨% 
នែចំនួនភូមិទូទាំងបែទែស ដែលមានថាមពលសរុប ២.២០១,៩៣ 
មែហា្គោវា៉ាត់។ 

សម្តែចអគ្គមហាសែនាបតីតែជោ ហ៊ុន សេន បែមុខរាជរដ្ឋា-
ភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងថាថា រាជរដ្ឋាភិបាលនិងកែសួងពាក់ព័ន្ធ 
នានា បាននិងកំពុងសិកែសារកលទ្ធភាពមធែយាបាយក្នុងការបញ្ចុះ 
តម្លែអគ្គិសនី ក្នុងន័យដើមែបីជួយសមែួលការចំណាយរបស់បែជា-
ពលរដ្ឋ និងការបង្កើតការបែកួតបែជែងក្នុងវិស័យឧសែសាហកម្ម។

អនុសា្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនីស្ទឹងឬសែសីជែុំកែម
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សម្ដែចតែជោ ហ៊ុន សេន បានថ្លែងថា «រាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយ 
កែសួងឧសែសាហកម្ម ជាមួយកែសួងរ៉ែ និងថាមពល ជាមួយកែុមហ៊ុន 
អគ្គិសនីកម្ពុជា កំពុងរកមធែយាបាយ ដើមែបីបញ្ចុះថ្លែភ្លើងបន្ថែមទៀត 
ការបញ្ចុះថ្លែភ្លើងនែះ នាំមកនូវផលបែយោជន៍សំខន់សមែប់បែជា-
ជន និងនាំមកនូវភាពបែកួតបែជែង ក្នុងវិស័យដែលតែូវធ្វើការវិនិ-
យោគនៅកម្ពុជា គ្មានអ្វីល្អជាងរកែសាទុកនូវអ្វី ដែលកំពុងតែមាននៅ 
ក្នុងដែ»។ 

របាយការណ៍របស់អាជា្ញាធរអគ្គិសនីបានបញ្ជាក់ថា ចាប់តាំងពី 
ឆ្នាំ ២០១៣ មក លើមូលដ្ឋាននែផ្លែផ្កា ដែលទទួលបានពីការអភិវឌែឍន៍
បែភពអគ្គិសនី និងបែព័ន្ធបណា្តាញជាតិ ថ្លែលក់អគ្គិសនី តែូវបាន 
បន្ថយ នៅតាមតំបន់ផ្គត់ផ្គង់នានា ដែលយកបែភពអគ្គិសនីពីបណា្តាញ
ជាតិជាបន្តបនា្ទាប់។ នៅឆ្នាំ២០១៥ រាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ 
ផែនការជាក់លក់មួយ ក្នុងការបន្ថយថ្លែ អគ្គិសនីបែចាំឆ្នាំ តាមខួប 
ពីចុងខែមីនា នែឆ្នាំមួយទៅចុងខែមីនានែឆ្នាំបនា្ទាប់ នៅតំបន់ផ្គត់ផ្គង់
ដែលយកបែភពអគ្គសិនពីបីណា្តាញជាត ិសមែប់អនវុត្តពឆី្នាំ ២០១៦ 
ដល់ឆ្នាំ ២០២០។ នៅឆ្នាំ២០១៧ កែពីការបន្ថយអតែថ្លែធម្មតា
ឲែយលំនៅដ្ឋាន រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានផ្តល់ការអនុគែះថ្លែ ២បែភែទ 
សមែប់ជួយដល់លំនៅដ្ឋាន បែជាពលរដ្ឋដែលមានចំណូលទាប 
បន្ថែមទៀតដែរ ។ ចំពោះអតិថិជនឧសែសាហកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម និង 
រដ្ឋបាលនៅឆ្នាំ ២០១៧ ក៏តែូវបាន បន្ថយបែចាំឆ្នាំផងដែរ។ ក្នុង       
ចំណមអ្នកបែើបែស់អគ្គិសនីទូទាំងបែទែស ២.៤០៩.៩០៧ នាក់ 
នៅឆ្នាំ ២០១៧ មានអ្នកបែើបែស់ចំនួន ២.៣១៦.៥៩៥ នាក់ 
តែូវជា៩៦.១៣% បាន ទទួល ការបន្ថយថ្លែអគ្គិសនីតាមផែនការ 
បន្ថយថ្លែរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។

ក្នងុឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅបែទែសកម្ពជុា បានបែើបែស់ថាមពល 
អគ្គិសនីសរុប ទាំងអស់ចំនួន៧,៩៦៦លនគីឡូវា៉ាត់មោ៉ាង (លន 
KWh) ក្នុងនោះទិញថាមពលអគ្គិសនី ១.៤៧៩.៩៣លនគីឡូវា៉ាត់ 
មោ៉ាង ពីបែទែសជិតខង និងថាមពលក្នុងសែុកមាន ៦.៤៨៦.២៥ 
លនគីឡូវា៉ាត់មោ៉ាង។

បែភពអគ្គិសនី ដែលអភិវឌែឍន៍នៅក្នុងសែុក បានពីបែភពដុត 
ធែយូងថ្ម វារីអគ្គិសនី ដុតបែង ថាមពលកើតឡើងវិញ (ពន្លីពែះអាទិតែយ) 
និងបែភពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកចែកចាយសរុប ៦,៤៨៦.២៥ គីឡូ 
វា៉ាត់មោ៉ាង។ ចំណែកបែភពអគ្គិសនីកែសែុកដែលនាំចូលពីបែទែស 
វៀត ណាម ថែ ឡាវ សរុប១,៤៧៩.៩៣ លនគីឡូវា៉ាត់មោ៉ាង។

ឯកឧត្តម ស៊ុយ សេម រដ្ឋមនែ្តីកែសួងរ៉ែ និងថាមពល បាន 
ថ្លែងថាដល់ចុងឆ្នាំ២០២០ ភូមិទាំង អស់នៅទូទាំងកម្ពុជា មិនតែឹម
តែអាចមានអគ្គិសនីបែើបែស់ពីបែភពអគ្គិសនីផែសែងៗទែ តែក្នុង 
នោះយ៉ាងហោចណាស់ ៩៨% នែភូមិទាំងអស់ នឹងមានអគ្គិសនី
បែើបែស់ចែញពីបែភពអគ្គិសនី របស់បណា្តាញជាតិដែលមានតម្លែ
ទាបសមរមែយមានការអនុគែះតម្លែ មានស្ថិតរភាព និងគុណភាព។ 
ឯកឧត្តម ស៊ុយ សេម បានថ្លែងទៀតថា "ការតភា្ជាប់អគ្គិសនី ទៅ 
ឲែយលនំៅឋាន បែជាពលរដ្ឋ តាមការបា៉ានស់ា្មាន រហតូដលឆ់្នា២ំ០៣០ 

ទើបមានលំនៅដ្ឋាន៧០% អាចមានអគ្គិសនីបែើបែស់នោះ ឥឡូវ 
នែះ តាមស្ថតិរិបសអ់ាជា្ញាធរអគ្គសិនកីម្ពជុា យើងឃើញថា  នៅចងុឆ្នា ំ
២០១៧ លំនៅឋាន ដែលបានភា្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនី រួចមានចំនួន ៦៨. 
៦៤% រួចមកហើយ"។ យោងតាមលទ្ធផល នែការចុះអង្កែតរបស់
កែមុសកិែសាក្នងុកែបខណ្ឌនែគមែងវាយតម្លែ ការផ្គតផ់្គងអ់គ្គសិន ី
នៅ កម្ពុជា របស់ធនាគរពិភពលោក នៅឆ្នាំ២០១៧ ថ្មីៗកន្លមកនែះ 
នែះបានពែយាករណ៍ថា មានលំនៅឋានចំនួន៧១.៥% បានទទួលការ
ផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីរួចហើយ។ ដូច្នែះបើគិតតាមលទ្ធផលនែះឃើញថា 
កម្ពុជាបានសមែចលទ្ធផលនែការភា្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីឲែយលំនៅឋាន
អ្នកបែើបែស់មុនគោលដៅបា៉ាន់សា្មានរបស់អ្នកសិកែសា រហូតដល់ 
១៣ឆ្នាំ ។

ឯកឧត្តម ទី នរិន្ទ បែធនអាជា្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា បានអោយ 
ដឹងថា ចំពោះសមិទ្ធផលនែការអភិវឌែឍន៍បែភពអគ្គិសនីក្នុងឆ្នាំ 
២០១៧ នែះ សមាមាតែនែការនាំចូលពីបែទែសជិតខងបានថយ
ចុះពី២២% មកតែឹមតែ ១៨,៦% រួចបែភពថាមពលដែលបាន 
បែើបែស់បានកើនឡើងចំនួន ១១% ។ អនុភាពសរុបក្នុងសែុក 
ឆ្នាំ២០១៧ មានចំនួន ១.៨៦៦ មែហា្កាវា៉ាត់ បើគិតតាមស្តង់ដរថ្លែ 
មធែយម ២ លនដុល្លារ ក្នុង ១មែហា្កាវា៉ាត់ ទំហំវិនិយោគលើបែភព      
អគ្គិសនីក្នុងសែុកទាំងអស់មានចំនួន ៣.៧៣២ លនដុល្លារ 
អាមែរិក ។ ឯកឧត្តម ស៊ុយ សេម រដ្ឋមនែ្តីកែសួងរ៉ែ និងថាមពល 
បញ្ជាក់ថា យុទ្ធសាសែ្តអភិវឌែឍន៍វិស័យថាមពលអគ្គិសនីកម្ពុជា ដែល
មានចែងក្នងុយទុ្ធសាសែ្តចតកុណ ដណំាកក់ាលទ៣ី នតីកិាលទី៥ 
ដែលតែូវបន្តអភិវឌែឍន៍ នៅឆ្នាំ២០១៨ ខងមុខរួមមាន៖

បន្តបង្កើនផលិតកម្មថាមពលអគ្គិសនី បន្តអភិវឌែឍន៍បណា្តាញ 
បញ្ជូនអគ្គិសនីគែប់កមែិត និងតម្លែសមរមែយ ។ បន្តទាក់ទាញការ 
ចូលរួមរបស់វិស័យឯកជន ក្នុងការវិនិយោគលើការផលិតការបញ្ចូន 
និងការចែកចាយអគ្គិសនី ការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដល់បរិសា្ថាន 
ធម្មជាតិនិងសង្គម។ បន្តពងែឹកអគ្គិសនី ភាវូបនីយកម្ម ឲែយបានទូទាំង 
បែទែស ដើមែបីឈានសមែចគោលដៅនៅឆ្នាំ២០២០ គែប់ភូមិទាំង
អស់តែូវបានមានអគ្គិសនីបែើបែស់គែប់គែន់។ បន្តគំទែសកម្ម-
ភាព នែមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ សំដៅធនាសមធម៌
ក្នុងការទទួលសែវាអគ្គិសនីក្នុងចំណមបែជាពលរដ្ឋ ។ ការអនុវត្តន៍ 
ផែនការវិចារណកម្ម នែការបែើបែស់ថាមពលអគ្គិសនីតាមការ 
លក់ អគ្គិសនី ក្នុងតម្លែទាប ជូនអតិថិជនសំដៅលើកម្ពស់ ផលិតភាព 
កសិកម្ម និងជំរុញការអភិវឌែឍន៍ វិស័យឧសែសាហកម្ម និងសិបែបកម្ម។ 
បន្តជំរុញការរុករក និងការធ្វើអាជីវកម្មបែង និងឧស្ម័ន ដែលជា 
សកា្តានុពល សំខន់មួយសមែប់សន្តិសុខថាមពល និងជាបែភព 
ធនធនដ៏មានតម្លែសមែប់ការអភិវឌែឍន៍សែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា រយៈពែល 
វែង។ បន្តពងែឹងសមត្ថភាពសា្ថាប័នធនធនមនុសែសការធ្វើផែនការ 
និងគែប់គែងក្នុង វិស័យថាមពល។ បន្តសកម្មភាពចូលរួមក្នុងកិច្ច 
សហបែតិបត្តិការវិស័យថាមពលក្នុងកែបខណ្ឌតំបន់៕
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ភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយសង្ក្តការណ៍បោះឆ្នាត

គណបក្សដ្លបានចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត និងបញ្ជីប្ក្ខជនឈរឈ្មោះ មានសិទ្ធិចាត់តាំងតំណាងរបស់ខ្លួនពីររូប 
ព្ញសិទ្ធិមួយរូប និងបម្ុងមួយរូប ពីក្នុងចំណោមអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត ឲ្យធ្វើជាភ្នោក់ងារគណបក្សនយោបាយ ដើម្បីចូលរួមសង្ក្តការណ៍        
មើលការបោះឆ្នោតតាមការិយាល័យបោះឆ្នោត និងការិយាលរាប់សន្លឹកឆ្នោត ។ 

១- ភ្នោក់ងារព្ញសិទ្ធិត្ូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោត និងការិយាល័យរាប់ សន្លឹកឆ្នោត ។ ភ្នោក់ងារបម្ុងត្ូវបានអនុញ្ញាតឲ្យ
ជំនួសភ្នោក់ងារព្ញសិទ្ធិ ក្នុងករណីដ្លភ្នោក់ងារព្ញសិទ្ធិអវត្តមាន ។ ភ្នោក់ងារគណបក្សនយោបាយគឺជាអ្នកសង្ក្តការណ៍ ដ្លមានសិទ្ធិប្តឹងតវ៉ា 
ឬប្តឹងជំទាស់ ។ 

គណបក្សនិមួយៗមានសិទ្ធិផ្លាស់ប្តូរភ្នោក់ងារសង្ក្តការណ៍របស់ខ្លួន ។
២- ការដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះភ្នោក់ងារគណបក្សនយោបាយ ត្ូវធ្វើមកគណៈកម្មការឃុំ សងា្កាត់ រៀបចំការ បោះឆ្នោត (គឃ.សប) ក្នុងរយៈព្ល 

យា៉ាងយរូ ៧ថ្ង្ បន្ទាបព់កីាលបរចិ្ឆទ្នក្ារបទិផស្ាយបញ្ជបី្ក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតផ្លវូការតាមមណ្ឌលរាជធាន ីខ្ត្ត ។ (សមប្ក់ារបោះឆ្នោតជ្ើសតាងំ 
តំណាងរាស្ត្នីតិកាលទី ៦ ឆ្នោំ ២០១៨ ការចុះឈ្មោះភ្នោក់ងារគណបក្សនយោបាយប្ព្ឹត្តទៅចាប់ពីថ្ង្ទី ២៩ ខ្មិថុន ដល់ថ្ង្ទី ៥ ខ្កក្កដា ឆ្នោំ ២០១៨) ។

ពាក្យសុំចុះឈ្មោះភ្នោក់ងារគណបក្សនយោបាយ (ទម្ង់ ១០០៧) ត្ូវបញ្ជាក់នមត្កូល នមខ្លួន ថ្ង្ ខ្ ឆ្នោំកំណើត អសយដា្ឋាន លិខិតបញ្ជាក់
ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតណាមួយក្នុងឃុំ សងា្កាត់ ឈ្មោះការិយាល័យបោះឆ្នោតដ្លភ្នោក់ងារនោះត្ូវបំព្ញការងារ និងច្បាប់          
ថតចម្លងលិខិតការចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយនៅក្សួងមហាផ្ទ្ ។ ពាក្យសុំចុះឈ្មោះភ្នោក់ងារគណបក្សនយោបាយត្ូវមានចុះហត្ថល្ខាប្ធាន ឬ 
តំណាងន្គណបក្សនយោបាយ ដ្លទទួលបានការផ្ទ្រសិទ្ធិជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីប្ធានគណបក្សនយោបាយ ។

៣- គណៈកម្មការឃំុ សងា្កាត់ រៀបចំការបោះឆ្នោត (គឃ.សប) ត្ូវចុះឈ្មោះហើយផ្តល់ប័ណ្ណសមា្គាល់ដល់ ភ្នោក់ងារគណបក្សនយោបាយណា 
ដ្លមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្ប់គ្ន់តាមច្បាប់បោះឆ្នោតជ្ើសតាំងតំណាងរាស្ត្ ។ ក្នុងករណីភ្នោក់ងារព្ញសិទ្ធិ និងភ្នោក់ងារបម្ុងណាមា្នោក់បំព្ញប្ប 
បទមិនបានត្ឹមត្ូវតាមលក្ខខណ្ឌក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោត គឃ.សប ត្ូវបដិស្ធឈ្មោះរបស់ជននោះជាលាលក្ខណ៍អក្សរទៅគណបក្សនយោបាយសាមីក្នុង 
រយៈព្លយា៉ាងយូរ ៣ថ្ង្ ក្យពីបានទទួលពាក្យស្នើសុំ ។ គណបក្សនយោបាយមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះឈ្មោះភ្នោក់ងារព្ញសិទ្ធិ និងភ្នោក់ងារ  
បម្ុងរបស់ខ្លួនជាថ្មីមួយលើកទៀត ជំនួសឈ្មោះភ្នោក់ងារព្ញសិទ្ធិ និងភ្នោក់ងារបម្ុងដ្លបានបដិស្ធ មកគឃ.សប ក្នុងរយៈព្លយា៉ាងយូរ ៣ ថ្ង្                
បន្ទាប់ពីបានទទួលលិខិតជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ អំពីការបដិស្ធ ។

៤- ហាមធ្វើជាភ្នាក់ងារគណបកាសនយោបាយ 

ប្ក្ខជនន្គណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត សមាជិកក្ុមប្ឹក្សារាជធានី ខ្ត្ត ក្ុង ស្ុក ខណ្ឌ ឃុំ សងា្កាត់ ម្ភូមិ ជំនួយការម្ភូមិ 
និងយោធិនន្កងយោធពលខ្មរភូមិន្ទ និងនគរបាលជាតិ មិនត្ូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើជាភ្នោក់ងារគណបក្ស នយោបាយសង្ក្តការណ៍បោះឆ្នោតឡើយ ។

៥- សិទ្ធិ និងភារកិច្ចរបស់ភា្នាក់ងារគណបកេសនយោបាយ
ក្នុងការសង្ក្តមើលដំណើរការបោះឆ្នោត ភ្នោក់ងារគណបក្សនយោបាយមានសិទ្ធិ និងភរកិច្ចដូចខាងក្ម ៖
- មានវត្តមាននៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោត និងការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោត ដ្លខ្លួនបានទទួលការអនុញ្ញាតតាមទីកន្ល្ង និងព្លវ្លា ដ្ល 

បានកំណត់ដោយគណៈកម្មការរៀបចំបោះឆ្នោតគ្ប់លំដាប់ថ្នោក់ ឬ គ.ជ.ប ។
- ចូលក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោត និងការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោតបានត្មា្នោក់ប៉ុណោ្ណោះ ។ ភ្នោក់ងារបម្ុងត្ូវរង់ចាំនៅក្ការិយាល័យ ដើម្បី 

ជំនួសភ្នោក់ងារព្ញសិទ្ធិ ក្នុងករណីមានការផ្លាស់ប្តូរ ។
- ជំទាស់រាល់ការរំលោភទៅលើច្បាប់ ឬលើបទបញ្ជា និងនីតិវិធី ដ្លខ្លួនបានឃើញផ្ទាល់ ។ ការជំទាស់ត្ូវធ្វើឡើងទៅប្ធានគណៈកម្មការ 

ការិយាល័យបោះឆ្នោត ឬប្ធានគណៈកម្មការ ការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅព្លមានការរំលោភ ឬបន្ទាប់ពីមានការរំលោភ ។ ការជំទាស់អាចលើកឡើង 
ដោយផ្ទាល់មាត់ ឬ/និងទៅតាមទម្ង់ប្បបទរបស់ គ.ជ.ប (ទម្ង់ ១២០២) ។

- ចុះហត្ថល្ខាលើរបាយការណ៍ ឬកំណត់ហ្តុផ្ស្ងៗដ្លកំណត់ដោយ គ.ជ.ប ។
- ចុះហត្ថល្ខា ឬផ្តិតម្ដ្នៅលើកំណត់ហ្តុបោះឆ្នោត និងកំណត់ហ្តុរាប់សន្លឹកឆ្នោត ។
- ភ្នោក់ងារគណបក្សនយោបាយមានសិទ្ធិទទួលបានកំណត់ហ្តុរាប់សន្លឹកឆ្នោត សម្ប់ត្ភ្នោក់ងារដ្លមានវត្តមាន (ទម្ង់ ១១០២) ។
- ត្ូវសហការយា៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគណៈកម្មការបោះឆ្នោតគ្ប់លំដាប់ថ្នោក់ ឬ គ.ជ.ប អាជា្ញាធរដ្នដីអ្នកសង្ក្តការណ៍ជាតិ អន្តរជាតិ និងផ្តល់ 

ព័ត៌មានឲ្យគ្នោទៅវិញទៅមក ។ 
- ប្តឹងជំទាស់ ឬប្តឹងតវ៉ាទៅតាមបទបញ្ជា និងនីតិវិធីរបស់ គ.ជ.ប ប្សិនបើពិនិត្យឃើញថ មានភស្តុតាង បញ្ជាក់ពីអំពើណាមួយ ផ្ទុយនិងច្បាប់ 

បទបញ្ជា និងនីតិវិធីរបស់ គ.ជ.ប ក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត ។
- ទទួលបានដោយស្មើភពគ្នោ ក្នុងការការពាសន្តិសុខ សុវត្ថិភព ក្នុងអំឡុងព្លធ្វើសកម្មភពនន ក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត ។
៦- បមេមចំពោះភា្នាក់ងារគណបកេសនយោបាយ

ស្វៃងយល់អំពី
ចៃបាប់បោះឆ្នោត
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(សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រាើសតាំងតំណាងរាស្ត្រានីតិកាលទី ៦ ឆ្នោំ ២០១៨) 
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ក្នុងការសង្ក្តមើលដំណើរការបោះឆ្នោត និងការរាប់សន្លឹកឆ្នោត ភ្នោក់ងារគណបក្សនយោបាយមិនត្ូវ ៖
- ទាមទារ ឬចូលទៅក្នុងការិយាល័យ ដើម្បីពិនិត្យមើលការបោះឆ្នោត ឬការរាប់សន្លឹកឆ្នោតបន្ថ្មលើ ភ្នោក់ងារគណបក្សនយោបាយ ដ្លបាន 

អនុញ្ញាតជាផ្លូវការរួចហើយ ។
- ផ្តល់ការណ្នំ ឬស្តីបនោ្ទាសដល់មន្ត្ីបោះឆ្នោត ។
- រំខាន ឬជ្ៀតជ្កដល់ដំណើរការបោះឆ្នោត និងការរាប់សន្លឹកឆ្នោត ។
- លើកឡើងនូវការជំទាស់ ឬការតវ៉ាទៅជនណាមា្នោក់ក្ពីប្ធានគណៈកម្មការការិយាល័យបោះឆ្នោត ឬប្ធានគណៈកម្មការការិយាល័យរាប់

សន្លឹកឆ្នោតបានឡើយ ។ 
- ធ្វើឲ្យខូចរបៀបរៀបរយក្នុងព្លបោះឆ្នោត ។
- បងា្គាប់បញ្ជា ឬលួងលោម បោកបញ្ឆោតឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតជ្ើសយកគណបក្សនយោបាយតាមការចង្អុលបងា្ហាញ ឬតាមមធ្យោបាយណាផ្ស្ង

ទៀតក្នុងព្លបោះឆ្នោត ។
- ធ្វើឲ្យរបើកហិបឆ្នោត ដាច់ ឬរហ្ក ឬរបូតសោរឃ្លុំ ឬគ្ឿងសមា្គាល់សម្ប់សុវត្ថិភពហិបឆ្នោត ឬមាន ច្តនធ្វើឲ្យបាត់ ឬលួច ឬដូរ ឬដណ្តើម 

ឬបំផ្លាញហិបឆ្នោតដ្លមានសន្លឹកឆ្នោត ។
- ក្ល្ងបន្លំ បំផ្លាញ ឬគូសសញ្ញាសមា្គាល់ណាមួយលើសន្លឹកឆ្នោត ។
- ប្ើប្ស់មា៉ាសុីនថតរូប ថតវីដ្អូ ថតសំឡ្ង ឬទូរស័ព្ទថតរូប ឬឧបករណ៍ថតរូបផ្ស្ងៗនៅក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោត ។
- នៅក្ប្របន្ទប់សមា្ងាត់ សម្ប់គូសសន្លឹកឆ្នោត ។
- ជក់បារី ក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោត និងការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោត ។
- គូសឈើគូស ក្ះដ្កក្ះ ឬឧបករណ៍ដ្លអាចធ្វើឲ្យឆ្ះណាមួយនៅក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោត និងការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោត ។
៧- ក្នុងព្លអនុវត្តការងារជាក់ស្ត្ងភ្នោក់ងារសង្ក្តការណ៍របស់គណបក្សនយោបាយត្ូវយកចិត្តទុកដាក់ ពិនិត្យតាមដាន និងបំព្ញចំណុច

មួយចំនួនក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោត និងរាប់សន្លឹកឆ្នោត ៕

១២៩ គិតជាទឹកបែក់ស្មើនឹង ២៩ពាន់លនដុល្លារនៅក្នុងកែបខ័ណ្ឌ
នែការវិនិយោគតំបន់ឆ្នាំ២០២២ នៅមិនទាន់មានហិរញ្ញបែបទាន 
នៅឡើយ។ សម្តែចតែជោ លើកទឹកចិត្តដល់បែទែសជា សមាជិក 
និងដែគូអភិវឌែឍន៍មែតា្តាបន្តខិតខំកៀរគរធនធនបន្ថែម ដើមែបីអនុវត្ត
ផែនការបែកបដោយមហិច្ឆតារបស់យើង ឲែយទទួលបានជោគជ័យ 
ក្នុងពែលអនាគត ដោយសា្វាគមន៍ចំពោះគំនិតផ្តួចផ្តើមតំបន់សំខន់ៗ
ដូចជា «គំនិតផ្តួចផ្តើមខែសែកែវាត់មួយ-ផ្លូវមួយ», «ធនាគរវិនិយោគ
ហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាសុី» និង «គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ជប៉ុនស្តីពីភាព
ជាដែគូសមែប់ហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបែកបដោយគុណភាព» ក៏ដូចជា 
ការចូលរួមរបស់វិស័យឯកជន នៅក្នុងការអភិវឌែឍតំបន់របស់យើង។ 
ចំពោះមុខការផ្លាស់ប្តូរឆប់រហ័ស នែនិមា្មាបនកម្មតំបន់និងពិភពលោក 
ទាំងលើទិដ្ឋភាពសែដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម នយោបាយ និងការវិវត្តន៍នែ 
បច្ចែកវិទែយា សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន បានស្នើឲែយមានការគិតគូរអំពី
ចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយសមែប់កិច្ចសហបែតិបត្តិការរបស់យើង ទៅ មុខ 
កែយពីផែនការហាណូយ២០២២ តែូវបានបញ្ចប់ ដើមែបីចាប់យក 
ឱកាស និងតែៀមដោះសែយផលវិបាកនានាជាយថាហែតុ។ នៅ 
ក្នុងពិធីនោះដែរ មែដឹកនាំនែបែទែស GMS បានឯកភាពគ្នាក្នុងការ
ឈានទៅបែកាសលើឯកសារផ្លូវការនែសែចក្តីថ្លែងការ ទីកែុង 
ហាណូយ ស្តីពីការធ្វើអានុភាវូបនីយកម្មកិច្ចសហបែតិបត្តិការរយៈ-
ពែល ២៥ឆ្នាំ ដើមែបីមហាអនុតំបន់មែគង្គបែកបដោយចីរភាព សមា-
ហរណកម្ម និងវិបុលភាព។

នៅរសៀលថ្ងែទី ៣១ ខែមីនា បែមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏         
បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចបែជុំកំពូលកម្ពុជា ឡាវ វៀតណាម(CLV)

លើកទី១០ ស្តីពីការអភិវឌែបតំបន់តែីកណ។ នៅក្នុងកិច្ចបែជុំកំពូល
របស់ខ្លួនមែដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនែបែទែសកម្ពុជា ឡាវ និងវៀតណាម 
បានទៅចែញសែចក្ដីថ្លែងការណ៍រួមកិច្ចបែជុំកំពូល កម្ពុជា ឡាវ           
វៀតណាមលើកទី១០ ស្តីពីការអភិវឌែបតំបនតែីកណ ។ មែដឹកនាំ 
នែបែទែសទាំងបី CLV  បានទទួលសា្គោល់ពីកិច្ចខិតខំបែឹងបែង 
ដែលបែទែស CLV បានកា្លាយជាបែទែសដែលមានរីកចមែើនលឿន
បំផុតនៅក្នុងអនុតំបន់ និងសមិទ្ធិផលដ៏សំខន់ដែលសមែចបាន 
ក្នុងការអភិវឌែឍសង្គមសែដ្ឋកិច្ច ។ ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាបែទែស         
ទាំងបីនៅតែបែឈមនឹងបញ្ហាគួរឲែយកត់សមា្គោល់ក្នុងការរកែសាកំណើន
សែដ្ឋកិច្ចបែកបដោយនិរន្តរភាព និងបរិយបន្ន ដើមែបីដោះសែយ 
ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននែបមែបមែួលអាកាសធតុ និងកាត់បន្ថយ
គមា្លាតនែការអភិវឌែឍនៅក្នុងតំបន់អាសា៊ាន។ ជាមួយគ្នានែះមែដឹកនាំ 
CLV បានគូសបញ្ជាក់ពីភាពចាំបាច់នែការតភា្ជាប់ក្នុងចំណមបែទែស 
CLV ដើមែបីលើកកម្ពស់ការបែកួតបែជែង ផ្នែកសែដ្ឋកិច្ច និង 
បែសិទ្ធភាព នៅក្នុងខែសែសង្វាក់តំបន់ និងសាកលលោក ពែមទាំងរួម
គ្នាដោះសែយបញ្ហាបែឈម។

នៅក្នុងកិច្ចបែជុំកំពូលកម្ពុជា ឡាវ វៀតណាមលើកទី១០ ស្តីពី
ការអភិវឌែឍតំបន់តែីកណមែដឹកនាំកម្ពុជា និងវៀតណាមបាន 
អញ្ជើញចុះហត្ថលែខលើកិច្ចពែមពែៀងរវាង  រដ្ឋាភិបាលនែពែះរា-
ជាណាចកែកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនែសាធរណរដ្ឋសង្គមនិយម 
វៀតណាម ស្តីពីការចៀសវាងការយកពន្ធតែួតគ្នា និងការបង្ការ       
ការកិបកែងបន្លំពន្ធ ពាក់ព័ន្ធនិងពន្ធលើបែក់ចំណូល និងពិធីសារ 
ខណ្ឌសីមា និងបោះបង្គោលពែំដែនគោក រវាងពែះរាជាណាចកែ 
កម្ពុជា និងសាធរណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ៕
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ការផឹកគែឿងសែវឹងបានកា្លាយទៅជារឿងធម្មតាមួយហើយ សមែប់ 
សង្គមនាពែលបច្ចុបែបន្ន។ វាអាចនឹងកា្លាយទៅជារឿងដែលមិនអាចចៀសផុត
បានទៅហើយក្នុងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមដោយមិនបានផឹកគែឿង
សែវឹង ។ ការញាុំគែឿងសែវឹងតែឹមមួយកែវពីរគឺមិនអាចគមែមគំហែង 
ដល់អាយុជីវិត និងសុខភាពទែ ប៉ុន្តែពែលខ្លះវាក៏អាចធ្វើឲែយមានកំហុសឆ្គង
បានដែរនៅពែលញាុំជាមួយអ្វីផែសែង ឬធ្វើអ្វីផែសែងក្នុងពែលកំពុងតែញាុំគែឿង
សែវឹង។

ដូច្នែះដើមែបីជួយខ្លួនឯងចៀសផុតពីគែះថា្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ ឬបញ្ហាណាមួយ 
ចូរចៀសវាងការធ្វើរឿងដូចខងកែមនែះ ក្នុងពែលកំពុងតែញាុំគែឿង 
សែវឹង៖

លេបថ្នាំ
ការលែបថា្នាំមិនគួរណាលែបជាមួយគែឿងសែវឹងឡើយ ហើយវាក៏ជា

រឿងដែលតែូវចៀសវាងដោយគ្មានករណីលើកលែងឡើយ។ ពែះវាអាច
នឹងបង្កគែះថា្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពបាន។ ជាក់ស្តែកថា្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់
ខ្លះដូចជា Vicodin និង Percocet អាចបណា្តាលឲែយមានបែតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរដូច
ជា វិលមុខ ឬសរីរាង្គរាងកាយធ្វើការមិនបានតែម្តង។

ភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង
វាហាក់បីដូចជាគ្មានអ្វីគែះថា្នាក់ឡើយក្នុងការលយគែឿងសែវឹងជាមួយ

ភែសជ្ជៈប៉ូវកមា្លាំង។ ប៉ុន្តែជាអកុសលគឺវាផ្តល់គែះថា្នាក់មែន។ គែឿង 
សែវឹងគឺជាសារធតុបំពុល ដែលអាចបន្ថយការងររបស់សរីរាង្គក្នុងខ្លួន
បាន សែបពែលដែលភែសជ្ជៈប៉ូវកមា្លាំងគឺធ្វើការងរបញ្ចាែសគ្នាវិញ។ ដូច្នែះ
នៅពែលអ្នកញាុំភែសជ្ជៈទាំងពីរនែះក្នុងពែលតែមួយ វានឹងបង្កជាបែតិកម្ម
មិនធម្មតាកើតឡើងជាមិនខន។ ការសិកែសាបានបង្ហាញថា ការលយគែឿង
សែវឹងជាមួយភែសជ្ជៈប៉ូវកមា្លាំងអាចធ្វើឲែយអ្នកញាុំគែឿងសែវឹងនែះកាន់តែ
ចែើនទៅៗរហូតដល់ប៉ះពាល់សុខភាពបាន។

ការជួបជុំក្នុងការិយាល័យ
ចំណុចនែះសា្តាប់មើលទៅដូចជាមិនទំនងសោះ។ ប៉ុន្តែវាក៏គែបដណ្តប់

នូវរឿងល្អដែរនៅពែលនិយយកាន់តែសុីជមែបន្ថែមទៀត ។ មានហែតុផល
មួយដែលកែយពីធ្វើពីធីជប់លៀងក្នុងការិយល័យ វាចែើនតែធ្វើឲែយ មនុសែស
ខ្លះបញ្ចែញអាកបែបកិរិយមិនល្អ ឬបែធនបទកៅ្តាបាន។ គែៀងសែវឹង តែូវ 
បានគែសា្គោល់ថា អាចធ្វើឲែយមនុសែសមានភាពកា្លាហានធ្វើអ្វីមួយ។ ពែលខ្លះ វា
អាចជួយឲែយយើងជម្នះការភ័យខ្លាចមែន តែមានចែើនណាស់ដែលគែឿង
សែវឹងធ្វើឲែយយើងកា្លាហានជែុលរហូតដល់ធ្វើរឿងខុសឆ្គងធ្ងន់ធ្ងរនៅចំពោះ
មុខមនុសែសជាចែើនផងដែរ។

ទិញទំនិញតាមអនឡាញ
ការទិញទំនិញសមែប់ហែតុផលពិតបែកដ ដែលអ្នកចង់បានអាចជា

រឿងមួយពិបាកដែរ ដូច្នែះយកល្អគួរតែកុំធ្វើរឿងនែះនៅពែលសែវឹងឲែយ
សោះ។ រឿងនែះអាចធ្វើឲែយអ្នកសបែបាយចិត្ត ឬនិយយថា ដែទូលយ 
ណាពែលសែវឹង ហើយក៏អាចចាយលុយដោយមិនដឹងខ្លួន ឬមិនចាំបាច់ 
ចែើនដែរ ៕

 

រឿង ៤យ៉ាងដែលតែូវចៀសវាងក្នុង
ពែលកំពុងតែផឹកគែឿងសែវឹង

ធ្វើការចេើនម៉ោងអាចកើតជំងឺបេះដូងដេរទេ?

យោងទៅតាមសែចក្តីរាយការណ៍របស់ Daily Mirror បានឲែយដឹងថា     
ការធ្វើការចែើនពែកអាចបែឈមនឹងជំងឺបែះដូងកាន់តែខ្លាំង ហើយកាល 
ណាដែលធ្វើការថែមមោ៉ាងទៀត អាចបែឈមនឹងជំងឺគំងបែះដូងរហូត  

ដល់ ៦៧%។
ទឡ្ហីករណ៍នែះ បានមកពីការសិកែសាមួយដែលតាមដនទៅលើបែជាជន

អង់គ្លែសបែមាណ ៧ ០៩៥ នាក់រយៈពែល ១០ឆ្នាំដោយពិនិតែយទៅលើ 
រយៈពែលដែលពួកគែធ្វើការមានជាប់ទាក់ទងនឹងការបែឈមនឹងជំងឺគំង
បែះដូងឬអត់។ ក្នុងពែលសិកែសា មានមនុសែសបែមាណ ១៩២នាក់ធ្លាប់មាន
អាការៈគំងបែះដូងខណៈពួកគែកំពុងតែធ្វើការ ១១មោ៉ាងក្នុងមួយថ្ងែ (៦៧%) 
ហើយវាក៏កើតឡើងចែើនជាងអ្នកដែលធ្វើការពី ៧ទៅ ៨មោ៉ាងក្នុងមួយ 
ថ្ងែដែរ។

ការសិកែសានែះមានការរៀបចំបានល្អមែន តែវាគែន់តែសិកែសាលើមនុសែស
មួយកែុមប៉ុណ្ណោះ ហើយក៏មិនបានវាយតម្លែទៅលើបែជាជនអង់គ្លែសទាំង
មូលដែរ។ ដូច្នែះវានៅតែមិនទាន់ចែបាស់ថា ការធ្វើការរយៈពែលចែើនមោ៉ាង
ធ្វើឲែយកើតជំងឺគំងបែះដូងដែរ ពែះវាអាចដោយសារតែកតា្តាជាចែើនទៀត
ដូចជា ស្តែេស, របៀបរស់នៅដែលមិនផ្តល់សុខភាព ឬការធ្វើការយូរ មោ៉ាង៕
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១. ហែសាធុជន ផងទាំងឡាយ    គួរគិតខ្វល់ខ្វាយ កុំទមែន់
 ធ្វើសព្វកិច្ចការ ទោះសែលធ្ងន់    បានជាដើមទុន លៀងជីវិត ។
២. ការងរជាសមា្មាជីវៈ    សែងលីលើកដក់ រែរិះគិត
 កិច្ចការបានថ្លែ ច្នែបែឌិត    បែឹងបែិតបែពែឹត្ត ឥតរួញរា ។
៣. បែើកមា្លាំងកាយ និងបញ្ញា    ពែយាយមឧសែសាហ៍ ខំពុះពារ 
 គែប់មធែយាបាយ មុខវិជា្ជា    ជំនាញនានា ដែលខ្លួនមាន ។
៤. គំនិតវិចារ ប្តែជា្ញាចិត្ត    ឆន្ទៈសុចរិត ជាបែធន 
 អំពើទុច្ចរិត ឥតបៀតបៀន    កុសលសីលទាន មានតម្លែ ។
៥. កុំស្ពឹកសែពន់ ជនទែមក់    កម្ជិលស្ពឹកស្ទក់ គ្មាននិសែស័យ 
  ម្តងថា ពែឹកពែក ម្តងជែុលថ្ងែ    ម្តងថា កៅ្តាកែ តែជាក់ណាស់ ។
៦. សល់ពែលចែើនទៀត ឆប់ឆ្លៀតថ្មី    ចាំស្អែកថ្ងែថ្មី មែឃសែឡះ 
 ក្មែងពែញកមា្លាំង មាំរហ័ស    ខ្វល់អ្វីផ្តែសផ្តាស ចាស់គួរភ័យ ។
៧. គឺពែលវែល ជាមាសបែក់    ឥតអែអង់អាក់ រាល់យប់ថ្ងែ 
 វិវឌែឍន៍ទៅមុខ អចិន្តែយ៍    ដប់ម្ហែសាបសែ ហាហុកចិត្ត ។
៨. យប់ថ្ងែលែបអាយុយើងហើយ    ជួនឈឺឥតសែបើយ រោគរួបរឹត 
 គួរកុំបណ្តាយធ្លាយគំនិត    គួរគិតរិះរែ គ្នែរគ្នាន់គែប់ ។
៩. បានមកជាមនុសែសនែះហៅកែ    សាងអំពើល្អជាបែភព
    ជនជាបណ្ឌិត ស្និទ្ធសែពគប់    សមជែកកែមម្លប់ ដំបូលជាតិ ។
១០. កុំតែប់សត្វខ្មូត សែូតសុីរូង    សាច់ឈើខងក្នុង ផុយហុយពែត 
 តម្កើងកិរិយ រកែសាញាតិ     ធំយសធំមាឌ រស់មានន័យ ។
១១. ពុំគួរលោភលន់ ហួសបែមាណ    គ្មានយកអ្វីបាន ហៀបកែសិណកែស័យ 
 មានតែទោម្នែញ ពែញអាល័យ     វិលវល់និសែស័យ អាសែ័យគ្មាន ៕
            ដោយលោក. នឹម ណាំ

    ម៉ៃចមិននាំគ្នា រកអ្នកបកបៃ
ពែលឡើងដល់តុលការ នាយ 

ជេង ដែលសុំលែងលះនាង ជេីន 
ជាភរយិ នយិយជាមយួលោក ចៅកែមៈ

- សូមលោកតុលការ មែតា្តាជែប 
ថាៈ មិនមែននៅសុខៗ សែប់តែខ្ញុំ 
ចង់លែងលះជាមួយនាងទែ ប៉ុន្តែមកពី 
ពួក ខ្ញុំទាំងពីរនាក់ ពីមួយថ្ងែទៅ មួយថ្ងែ 

កាន់តែនិយយលែងសា្តាប់គ្នាបានទៅហើយ..បាទ ។ ឮដូច្នែះលោក ចៅកែម 
បើកភ្នែកធំៗសួរៈ

- យីអើ បើអ៊ីចឹងមែន លោកម៉ែចមិនបបួលគ្នារកអ្នកបកបែឲែយ ? ។
                   ពេលហូបចុក ហាមនិយាយ
រៀងរាល់ពែឹក តា បេក់ តែងដំ បបរឲែយចៅ បេជ្ញ និងចៅ បេុញ 

ញុំា មុននឹងទៅសាលរៀន។ ពែលហៀប ហូប គត់តែងរលឹកចៅៗថា 
«ពែលហូបចុក ហាមនិយយ» ។

ពែឹកនែះ បានហូបបបរអស់ កន្លះ ចានមា្នាក់ ចៅ បេជ្ញ សែកៈ
- លោកតា..នែ៎...
តា បេក់ គំហកកាត់ៈ
- កុំនិយយ ចាំហូបហើយសិន សឹមនិយយ !
- លុះហុបបានពីរបីមា៉ាត់ទៀត ចៅ បេុញ សែកៈ
- លោកតា..កុំ...
តាបែក់គំហកៈ
តាបែប់ថា ហូបចុករួចសិន សឹមនិយយ សា្តាប់បានទែ ?
ហូបចុករួចរាល់ តាសួរចៅៗ៖
- មើល ពួកឯងទាំងពីរ មានរឿងស្អីចង់និយយ ?
- បាទ..គឺពួកខ្ញុំចង់ឃត់លោកតា កុំឲែយហូបរុយតើ !
- អា្ហា៎ស... រុយស្អី ?
- បាទ...គឺរុយពីរកែបាល បោះពួយចូលសា្លាប់ក្នុងចានបបរលោកតា            

តាដួសដោយហូបអស់ហើយ ។
- អើយ បើអ៊ីចឹង ធ្វើម៉ែចយកវាចែញវិញបាន ?
- មិនបាច់ទែ កែពះតាកិនម៉ដ្ឋឡែវអស់ហើយ ! ។ 
       រូបមន្ត សម្រកទម្ងន់
ថ្ងែមួយ នាយ បេស បានឱកាសមកទីកែុងភ្នំពែញ ទើបឆៀងចូល 

សួរសុខទុក្ខនាយ ផ្លាក ជាមិត្តចាស់ ហើយសួរតែង់ៗ៖
- អែហ៍សមា្លាញ់ កាលខ្ញុំមកលែងលើកមុនឃើញបែពន្ធសមា្លាញ់ឯង 

ធត់ទែលុកទែលន់    ប៉ុនបាវជំទើរ។ ប៉ុន្តែឥឡូវនែះ គែន់តែប៉ុនា្មានខែសោះ 
សែប់តែសែកសាច់ចែើនជាងមុន តើសមា្លាញ់ឯងមានរូបមន្តសមា្ងាត់អីសំរាប់
សមែកទម្ងន់ឲែយបែពន្ធមែនទែ ?

- អ្ហែស...ខ្ញុំគ្មានរូបមន្តអ្វីទាំងអស់ គឺគែន់តែពឹងមិត្តភក្តិឲែយជួយបង្កើត
ពាកែយចចាមអារា៉ាមប៉ុណ្ណោះ ។

- អ្ហ៎ាក...ពាកែយចចាមអារា៉ាមស្អីទៅ ?
- គឺឲែយពួកគែនិយយថា ខ្ញុំលួចមានបែពន្ធចុង ក្មែងសែស់សា្អាតណាស់ ។ 

ឮថា ខ្ញុំមានបែពន្ធចុង យយបុិកនា្ធាត់ខ្ញុំ ខំចំណាយពែល សុើបរកគូសតែូវ 
ស្នែហាផង យប់ដែកមិនលក់ផង ពឺតតែកៅ្តាកែហាយ បាយមិននឹក 
ទឹកមិនសែក រឿងអីមិនសែកទម្ងន់ឆប់ ។

               ស្រឡាញ់ ក្រុមបាល់ទាត់
ល្ងាចថ្ងែសៅរ៍មយួ នាយ មុយ បានសនែយាជាមយួនាង មិត ជាភរិយថា 

នាំគ្នាទៅទសែសនាការបែគំតន្តែី និងហូបបាយហាងម្តង ។ នាងមិតខំរៀប  
ខ្លួនរង់ចាំសែប់តែនាយ មុយ ចែញពីបន្ទប់ទឹកវិញបែប់ថា «ណ្ហើយចាំ 
ថ្ងែកែយចុះអូនបងសូមទោសណា»៎ ។

នាង មិត សែងកចិត្តសួរខ្លាំងៗ៖ «ម៉ែចអញ្ចឹង?» ។
- ពែះអមែបាញ់មិញ ទូរទសែសន៍ផែសាយថា ល្ងាចនែះមានការបែកួតបាល់

ទាត់រវាងកកែុម ជូវិនទូស និងកែុម ឆែលសុី ។ 
- អញ្ចឹង បងសែឡាញ់កែុមបាល់ទាត់ជាងខ្ញុំ មែនទែ?
- សូមទោស..ឲែយបងសូមទោស អូនសមា្លាញ់ ! ៕



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

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

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

É>] Ca can;tU smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSénFnaKarCati >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 400>000`

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

É>]> ]kj:a  sn kusl GnuRbFanKNbkSRsukkMBg;sila >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 duløar
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É>] suwm suIfa GKÁnaykrdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 80>000`

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




