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បោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ដើម្បីបន្តថែរក្សាសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ

Voting for the Cambodian People’s Party to Continue to
Ascertain Peace and Development
ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី៦ នឹងប្រព្រឹត្តិទៅ

នៅថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខនេះ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ជា

ប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតនៅលើទឹកដីកម្ពុជា ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសុខ

សន្តិភាព

ហើយកាន់តែឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតនូវ

ជំហានរីកលូតលាស់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ សេរីពហុបក្ស លើមូលដ្ឋាននៃ

ការគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ នោះក៏ជាពេលវេលាដែលប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវ

បំពេញកាតព្វកិច្ចជាពលរដ្ឋ ក្នុងការចូលរួមអនុវត្តសិទ្ធរបស់ខ្លួន បោះឆ្នោត
ជូនគណបក្សដែលជាតំណាងពិតប្រាកដនៃឆន្ទៈ និងផល ប្រយោជន៍របស់
ខ្លួនហើយដែលបានរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាក្នុងគ្រប់កាលៈទេសៈ និងបាន

បង្កើតនូវសមិទ្ធផលដ៏ត្រចៈត្រចង់ ដូចដែលយើងបានឃើញច្បាស់ទាំងអស់
គ្នានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ។ ដោយធ្លាប់បានឆ្លងកាត់នូវការបោះឆ្នោតជាច្រើន
លើក ហើយក៏បានឃើញច្បាស់នូវការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងធំធេងរបស់ប្រទេស

ជាតិយើងក្នុងរយៈពេល ៣៩ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ ប្រជាជនកម្ពុជាពិតជាមាន

សុភនិឆ្ឆ័យ មានការគិតគូរច្បាស់លាស់ ដើម្បីបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបក្ស ប្
រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណបក្សនយោបាយតែមួយគត់

ដែលធានាបាន

នូវសុខសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ និងមានសមត្ថភាពដឹកនាំប្រទេសជាតិ

ឆ្ពោះទៅកាន់អារ្យប្រទេសមួយដ៏រុងរឿង ដែលជាក្តីបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជន
យើងទាំងអស់គ្នា ។

ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងរយៈពេល

៣៩ឆ្នាំ

ចុងក្រោយនេះ

យើងឃើញច្បាស់ថា ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គឺជាអ្នកដឹកនាំ
ការតស៊ូសង្គ្រោះជាតិ

និងប្រជាជនឲ្យរួចផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍

កសាងឡើងវិញនូវមាតុភូមិដ៏កំសត់មួយនេះ ពីគំនរផេះផង់ឲ្យងើបឈរ
ឡើងវិញយ៉ាងត្រដែតនៅលើពិភពលោកនេះជាថ្មីម្តងទៀត ។ ដោយមាន
សារជាតិ និងអតីតភាព ដែលប្រសូតចេញពីប្រជាជន ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជាបានខិតខំពុះពារការពារប្រជាជន និងជួយយកអាសារ

ប្រជាជនគ្រប់ពេលវេលាប្រកបដោយព្រហ្មវិហារធម៌ កិតិបណ្ឌិត និងភាព

ឈ្លាសវៃ ។ ក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា មាតុភូមិកម្ពុជា
យើងបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងនូវសង្គ្រាម ការបែកបាក់ និងភាពវិនាស

ហិនហោច បង្កើតឡើងនូវសុខសន្តិភាព ឯកភាពជាតិ ឯកភាពទឹកដី ។
ប្រជាជនយើងបានរស់នៅប្រកបដោយសុភមង្គល និងបានរួមជាធ្លុងមហា

សាមគ្គីជាតិយ៉ាងរឹងមាំក្រោមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែមួយ ក្រោមម្លប់របស់ព្រះ

មហាក្សត្រជាទីសក្ការៈនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់

តែមួយដោយគ្មានការបែងចែក និងគ្មានការរើសអើង អាចរស់នៅជាមួយ
គ្នាបានដោយសុខសាន្ត

មានសិទ្ធសេរីភាពពេញលេញ

ទោះបីជាមាន

អតីតកាល ឬនិន្នាការនយោបាយផ្សេងៗគ្នាក្តី ។ ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមាន

ការអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំង ។ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានសម្រេចកំណើនយ៉ាងឆាប់

រហ័ស ដោយរក្សាកំណើនខ្ពស់ជាមធ្យម ៧,៧% ក្នុងរយៈពេល២ទសវត្សរ៍

ចុងក្រោយនេះប្រកបដោយចីរភាព សមធម៌ បរិយាប័ន្ន ។ តាមការព្យាករ
សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៨ នេះ នៅតែបង្ហាញសញ្ញាកំណើនរឹងមាំ គឺបន្ត
កើនក្នុងរង្វង់ ៧% ។ ក្នុងរយៈពេលជាង៣៩ឆ្នាំនៃការកសាងប្រទេសឡើង

វិញ ក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា យើងបានឃើញ

The sixth legislative-term National Assembly member elections to
take place on 29 July 2018 will be another historic event on the land of
Cambodian that is in peace. It will reflect clearer a progressive step of
liberal pluralistic democracy in strict adherence to Constitution - the most
fundamental law of the Kingdom of Cambodia. It will also be a time when
the Cambodian people fulfil their rights to vote for political parties they
believe truly representing their wills and interests, and more importantly
sharing weal and woes in every circumstance, while creating glorious
achievements in the eyes of everyone to the present. Having gone
through numerous elections already, and witnessing tremendous
national transformations in the past 39 years, the Cambodian people are
of discernments to vote in support of the Cambodian People’s party, the
only political party that can guarantee peace and development, and has
the capability to lead our nation to civilization aspirated by our people.
Reflecting the history of the last 39 years, we have seen clearly that
leaders of the Cambodian People’s Party are the ones to lead the
national and people’s salvation struggle from the regime of genocide, to
rebuild this pitiful country from ashes to standing up high in this world
once again. Thanks to its nature and past born from the people, leaders
of the Cambodian People’s Party have striven to defend people and
come to their assistances every time of needs with empathy, wisdom,
and intelligence. Under the leadership of the Cambodian People’s
Party, the Cambodian motherland ended once and for all war, division,
and devastation, recreates peace, national unity and land reunification.
The people are living in happiness and stranding together as a firm great
national solidarity under the Constitution, the shade of the revered
monarch, and under the leadership of the sole legitimate Royal Government
free from division and discrimination, and in peaceful and full right
coexistence, irrespective of pasts and political tendencies.
Cambodia is in its rapid development. The Cambodian economy
scores rapid and maintains an average growth of 7.7% in the last two
decades in a sustainable, equitable and inclusive manner. Prediction of
Cambodian economy for 2018 has it that there is going to be a strong
growth still at around 7%. In the past 39 years of national reconstruction,
under the leadership of the Cambodian People’s Party, we have seen
clearly that the Cambodian motherland started from scratch in a long
journey through uncountable obstacles to the present, when it wins
recognition and cooperation from national and international circles in
equality and equal footing. It especially ascertains Cambodia of its
independence, economy, and better ownership status in its march to
achieve new milestones as a country in higher-middle income country
in 2030.
Overall, in the past 39 years, the Cambodian people have lived in
full peace, free from fear, and become a country that needed assistance
to resolve its internal conflicts to one that sends its people to help other
countries resolves their problems. Cambodia have also hosted numerous
manor meetings to which leaders of powerful nations in the world
participated. Cambodia has transformed from a country of poverty,
especially shortage of food, to one that exports food to foreign markets,
from a country in fire of war and fighting to one that attracts a large
number of tourists to visit and travel everywhere and at all times.
Cambodia had been a country where 100% of its population lived under
poverty line in 1979 has gradually brought the figure down to 50% in
2007, and lower than 13.5% in 2014, with continual decline in 2018.
Along with these, we are proud that in the forthcoming five years,
Cambodia will step into a new phase in which industrial sector and
technology will play key roles in its new growth strategy. We hope that
our nation will achieve further transformations through this development
strive.
In the years past, though Cambodian has so many obstacles, inside
and outside the country, in its challenges, we have strengthened people’s
national defense foundation and national security for the sake of
guaranteeing defense of territorial integrity, security, political stability,
and national harmony. Notably, we have taken stern legal measures to
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ច្បាស់ថា មាតុភូមិកម្ពុជាបានចាប់ផ្តើមចេញពីបាតដៃទទេនៅក្នុងដំណើរដ៏

ឲ្យបានកាន់តែរឹងមាំ ការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ ការរបបរាជានិយម ស្របតាម

កាលបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងទទួលបាននូវការទទួលស្គាល់ និងសហប្រតិបត្តិ

រាជារដ្ឋាភិបាល និងប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលសម្រេចបានកន្លងទៅនេះ ។

វែងឆ្ងាយ ឆ្លងកាត់ឧបសគ្គរាប់ម៉ឺនរាប់សែនជំពូក ឆ្លងកាត់មកកាន់ដំណាក់
ការពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិ និងអន្តរជាតិដោយស្មើភាព និងស្មើសិទ្ធ ជាពិសេស
បានធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបាននូវឯករាជ្យភាព សេដ្ឋកិច្ច និងភាពជាម្ចាស់កាន់

តែប្រសើរនៅក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅសម្រេចបាននូវបង្គោលគោចរថ្មីមួយទៀត

បាវចនាជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ និងការពាររាល់សមិទ្ធផលដែល

គណបក្សប្តេជ្ញាបន្តធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋដ៏ស៊ីជម្រៅ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងដាច់ខាត

អំពើពុករលួយ ពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អ ជំរុញការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស
កែលម្អប្រព័ន្ធអប់រំឲ្យកាន់តែមានគុណភាពខ្ពស់ លើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធការពារ

គឺប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០ ។ និយាយរួមក្នុង

សង្គម លើកកម្ពស់គុណភាពសេវាសុខាភិបាល និងការកសាងហេដ្ឋា

ពេញលេញ គ្មានការភ័យខ្លាច ជាប្រទេសមួយដែលធ្លាប់តែត្រូវបានគេមក

មពលអគ្គិសនី ដើម្បីបន្តការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្ម សិប្បកម្ម សេវា

រយៈពេល ៣៩ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ ប្រជាជនកម្ពុជាបានរស់នៅក្នុងសន្តិភាព

រចនាសម្ព័ន្ធ រូបវន្ត សំណង់ ផ្លូវ ស្ពាន ធារាសាស្ត្រ ព្រមទាំងបង្កើនប្រភពថា

ជួយដោះស្រាយទំនាស់ផ្ទៃក្នុង ប៉ុន្តែពេលនេះបានបញ្ជូនមនុស្សរបស់ខ្លួន

កម្មដឹកជញ្ជូន ពាណិជ្ជកម្ម ទេសចរណ៍ និងវិស័យកសិកម្មឲ្យកាន់តែ

ជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំធំៗជាច្រើន ដែលមានមេដឹកនាំប្រទេសមហាអំណាច

ខាងលើ ក៏អាស្រ័យដោយប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាព ។ គណបក្ស

ទៅជួយដោះស្រាយបញ្ហានៅបណ្តាប្រទេសមួយចំនួនវិញ និងបានក្លាយ

លើសកលលោកមកចូលរួម

ជាប្រទេសដែលជួបគ្រោះទុរ្ភឹក្សខ្វះស្បៀង

អាហារ ទៅជាប្រទេសនាំស្បៀងទៅផ្តត់ផ្គង់ទីផ្សារក្រៅប្រទេស ជាប្រទេស
ដែលញាំញីដោយភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាម

បានក្លាយទៅជាប្រទេសដែលកំពុង

ទាក់ទាញបានទេសចរណ៍ដ៏ច្រើនមកទស្សនាស្នាក់នៅ និងអាចដើរហើរ

គ្រប់ទីកន្លែង និងគ្រប់ពេលវេលា ជាប្រទេសដែលប្រជាជនរស់នៅក្រោម

ខ្សែបន្ទាត់ភាពក្រីក្រ ១០០% ក្នុងឆ្នាំ១៩៧៩ បានធ្លាក់មកនៅក្នុងរង្វង់

រីកចម្រើនថែមទៀត ។ ដើម្បីសម្រេចបានជោគជ័យនូវគោលនយោបាយ

ប្រជាជនកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់ច្បាស់ហើយថា
សុខសន្តិភាពរបស់ប្រទេសជាតិ និងការរស់នៅប្រកបដោយសុភមង្គល

របស់ប្រជាជន គឺជាអទិភាពខ្ពស់បំផុតគ្មានអ្វីអាចយកមកទិញដូរបាន ហើយ
ក៏គ្មានអ្វីអាចមកជំនួសបានឡើយ ទោះជាត្រូវបង់ក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយ ។

ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង តំណាងរាស្ត្រនាពេលខាងមុខនេះ ប្រជា-

ជនកម្ពុជាគ្រប់រូបដែលជា ម្ចាស់ឆ្នោត ជាម្ចាស់ជោគវាសនាខ្លួន និងជាម្ចាស់

៥០% នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៧ និងធ្លាក់មកទាបជាង ១៣,៥% នៅក្នុងឆ្នាំ

ជោគវាសនានៃមាតុភូមិកម្ពុជា ត្រូវតែរួមគ្នាថែរក្សាសមិទ្ធផលដែលកំពុង

ក៏មានមោទនភាពថា សម្រាប់រយៈពេល៥ឆ្នាំខាងមុខកម្ពុជានឹងបោះជំហាន

ចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ដោយនាំគ្នាចេញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នា និង

តែដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រកំណើនថ្មីរបស់ជាតិ ហើយសង្ឃឹមថា

បោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដើម្បីបន្តថែរក្សាសន្តិភាព និង

២០១៤ ហើយបន្តធ្លាក់ចុះមកទៀតនៅឆ្នាំ២០១៨ ។ ជាមួយគ្នានេះយើង

ទៅដំណាក់កាលថ្មីមួយទៀត ដែលវិស័យឧស្សាហកម្ម និងបច្ចេកវិទ្យាកាន់

ប្រទេសជាតិយើងនឹងមានការប្រែប្រួលថ្មីថែមទៀតក្នុងសន្ទុះនៃការអភិវឌ្ឍ ។
ក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅទោះបីកម្ពុជាបានប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គគ្រប់បែបយ៉ាង

ទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេសក៏ដោយ ក៏ខឿនការពារជាតិរបស់ប្រជាជន និង
ខឿនសន្តិសុខជាតិត្រូវបានពង្រឹងយ៉ាងរឹងមាំធានាដល់កិច្ចការពារបូរណ-

ភាពដែនដី ការពារសន្តិសុខ ស្ថិរភាពនយោបាយ និងភាពសុខដុមរមនានៃ
សង្គមជាតិទាំងមូល ជាពិសេសឧបាយកលបដិវត្តន៍ពណ៌របស់គណបក្ស
ប្រឆាំង ដែលឃុបឃិតជាមួយបរទេស ប៉ុនប៉ងផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្រប

ច្បាប់ក៏ត្រូវបានទប់ស្កាត់ដោយជោគជ័យតាមរយៈវិធានការច្បាប់ដ៏ម៉ឺងម៉ាត់
ហើយក៏ជាឆ្នាំដែលបដិវត្តន៍ពណ៌ត្រូវទទួលបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជា

ផងដែរ ។ ជាលទ្ធផល កម្ពុជារក្សាបាននូវសុខសន្តិភាព ឯករាជ្យ និងអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនព្រមទាំងបញ្ចៀសបាននូវគ្រោះមហន្តរាយជាថ្មីសម្រាប់

ពលរដ្ឋកម្ពុជា ដែលកំពុងចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំក្នុងជីវភាពរស់នៅ
ប្រចាំថ្ងៃ និងកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ ។ រាល់សមិទ្ធផលដែលសម្រេច
បាននេះ គឺអាស្រ័យដោយមានការដឹកនាំខាងនយោបាយត្រឹមត្រូវ ប្រកប

ដោយឆន្ទៈមោះមុតរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជា ដែលមានសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រមុខ
ដ៏ឆ្នើម និងឈ្លាសវៃ ។

ការឆ្លុះបញ្ចាំងខាងលើនេះ

បានបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថា

មានតែ

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយគត់ជាបង្អែកដ៏កក់ក្តៅ និងជាក្តីសង្ឃឹមដ៏
មុតមាំពិតប្រាកដរបស់ប្រជាជន ដែលមានសមត្ថភាព មានលទ្ធភាព មាន

គោលដៅច្បាស់លាស់ក្នុងការដឹកនាំសង្គមជាតិ ឲ្យបន្តឈានទៅមុខលើ

មាគ៌ា សន្តិភាព ប្រជាធិបតេយ្យ និងអភិវឌ្ឍន៍ ។ នៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយ
របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់ការកសាង និងការពារមាតុភូមិ
ឆ្នាំ២០១៨-២០២៣ ក៏បានលើកឡើងនូវគោលនយោបាយធំៗជាអាទិភាព
ដោយខិតខំប្តេជ្ញាពុះពារគ្រប់បែបយ៉ាងជាបន្តទៀត

ដើម្បីបន្តថែរក្សា

ការពារសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ សន្តិសុខ និងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ

មានក្នុងដៃបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យបានស្ថិតស្ថិរគង់វង្ស

ហើយធ្វើសេចក្តីសម្រេច

បោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យទទួលបានជ័យជម្នះដ៏ធំធេង ។
ការអភិវឌ្ឍ ៕

TsSnavdIþRbCaCn

fail attempts of color revolution hatched by the oppositions in collusion
with foreign powers to overthrow the legitimate Royal Government. It
was a year of bitter defeat for the color revolution in Cambodia. As a
result, Cambodia maintains peace, independence, and sovereignty, while
evading people from disasters and facilitating their actions for daily
livelihood and national development. Every achievement scored thanks
to the correct leadership and strong will of the Cambodian People’s
Party, and the Royal Government, spearheaded by superb and wise
Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen.
These above reflections clearly maintains that the Cambodian
People’s Party is their only chief buttress and real hope with capability,
ability, and clear objectives to lead our nation to continue to march onward
on the path of peace, democracy, and development. Clearly indicated
in its political platform for the construction and defense of motherland
for 2018-2023, the Cambodian People’s Party formulated major priorities
and policies, and determined to take up challenges to keep firmer peace,
political stability, security, and public order, while defending the Constitution,
the monarchy, in accordance with mottos of nation, religion, and king,
and every achievements realized by the Royal Government and people
as a whole.
The Party determines to conduct deeper reforms and anti-graft fight,
to strengthen good governance, to promote human resource development,
to improve education system, and to build more physical infrastructures
such as roads, hydraulic works, while finding more sources of electricity
energy, and continuing to develop industry, handicraft, transports, trade,
tourism, and further agricultural investments. To successfully score
achievements from these policies, Cambodia has had to have peace.
The Cambodian People’s Party and the Royal Government of Cambodia
obviously defines that peace for the nation, and living in happiness, are
the top priorities that nothing, at whatever cost, can replace them.
In the forthcoming National Assembly members elections, the Cambodian
People’s Party, who own their votes, their destinies, and those of their
motherland, must work hands in hands to keep every achievements we
have in our hands by making correct decisions to go to vote and vote
for the Cambodian People’s Party to score a big victory. Voting for the
Cambodian People’s Party to continue to ascertain peace and development./.
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គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

គឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា
ដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី៦ ដែលនឹង

ទាក់ទិនទៅនឹងអំពើក្បត់ជាតិ ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃតុលាការ ដែលនេះ

រលូនតាមគោលការណ៍ នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ សេរីពហុបក្ស ស្របតាម

ហើយ ដែលសមត្ថកិច្ចកំពុងតាមរកមុខចាប់ខ្លួនអូសយកមកទទួលទោស

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបាន និងកំពុងបំពេញតួនាទី

និងកំពុងខិតខំពង្រឹងការគោរព និងការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច្បាប់ជាធរមាន

ប្រព្រឹត្តិនៅថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ បាននិងកំពុងប្រព្រឹត្តិទៅយ៉ាង
ច្បាប់ និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ។

របស់ខ្លួនប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ និងមានប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីធ្វើឲ្យ

ដំណើរការបោះឆ្នោតនេះ បានប្រព្រឹត្តិទៅស្របតាម រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់
បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង

និងនីតិវិធីដែលបានកំណត់មានភាពរលូន

និងទទួល

បានជោគជ័យ ។ ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅថ្ងៃទី៣០
ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ដោយមានអ្នក ទៅចុះឈ្មោះប្រមាណជា ៨លាននាក់
លើចំនួនប្រជាជនជាង ៩លាន ៦សែននាក់ ដែលមានសិទ្ធបោះឆ្នោត

គឺស្មើនឹង ៨៣% ។ ការចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយ និងបញ្ជីបេក្ខជនឈរ
ឈ្មោះប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រក៏បាន

ដំណើរការរួចរាល់ ដោយមានគណបក្សនយោបាយចំនួន២០បានចូលរួម
ដែលទាំងអស់នេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថា កម្ពុជាកំពុងគោរព និង អនុវត្តន៍
ត្រឹមត្រូវនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ដែលគណបក្សនយោបាយ ទោះតូចក្តី

ធំក្តីមានសិទ្ធ និងឱកាសចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយ
សេរី ។ លទ្ធផលនេះក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថា លទ្ធិប្រជា-

ធិបតេយ្យ សេរីនិយមពហុបក្សនៅកម្ពុជាកំពុងតែដំណើរការយ៉ាងល្អ ប្រសើរ

និងកាន់តែមានជំហានរីកលូតលាស់យ៉ាងរស់រវើកទៀតផង ។ ចំណែករាជ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានត្រៀមដាក់កងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចចម្រុះសម្រាប់

ការពារសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់នៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោត ក្នុងទូទាំង
ប្រទស
េ ដើមប្ រា
ី រាំងជនណាក៏ដោយ ក្រម
ុ ណាក៏ដោយ ដែលមានបំណងមក

រារាំង និងបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ដំណើរការបោះឆ្នោត ។

មកដល់ពេលនេះ ពួកប្រឆាំងកាន់តែអស់លេសក្នុងការឃោសនាភូត

កុហកប្រជាជនទៀតហើយ ។ ពីមុននេះពួកគេនិយាយបោកប្រាស់ថា
គណបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងរស់ឡើងវិញ

គណបក្សនេះ

នឹងចូលរួមការ

បោះឆ្នោត ។ បោកប្រាស់ភូតកុហកសព្វបែប សព្វយ៉ាង ។ ប៉ុន្តែប្រជាជន

ភាគច្រើនលើសលប់មិនបានចាញ់ បោក ការឃោសនាអកុសលនេះទេ ។
អ្នកណាៗក៏ដឹងច្បាស់ហើយថា របស់ដែលហៅថា គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

ដែលជាអង្គការចាត់តាំង ខាងនយោបាយ ជាកម្លាំងស្នូល ជាកម្លាំងចលករ
នៃចលនាបដិវត្តន៍ពណ៌របស់ពពួកជនក្បត់ជាតិ កឹម សុខា សម រង្សី គណបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលចេញសាលដីកាសម្រេចរំលាយ

ចោលនៅថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ចំណែកមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្ស

យើងមិនទាន់និយាយទៅដល់សាលក្រមមិនតិចជាង ៥ របស់ សម រង្សី

តាមសាលដីការបស់តុលាការនោះផងទេ ។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បាន
ស្របតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋ

និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ

សេរីពហុបក្ស

ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយ ឯករាជ្យ អធិបតេយ្យ និងការពារសន្តិភាព
និងការអភិវឌ្ឍដើម្បីភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជាជន

និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់

ជាតិ ព្រមទាំងប្រឆាំងនឹង ការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ពួកបរទេស
ទៀតផង ។ ពួកប្រឆាំងបានឈានដល់ស្ថានភាពទ័លច្រក បាត់បង់ម្ចាស់
ការទាំងស្រុងហើយ ។ ក្រោយពេលដែលគណបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវប្រកាស

សាលក្រម រំលាយចោល ពួកប្រឆាំងដែលមាន សម រង្សី ជាមេក្លោងបាន

ដាក់ក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំង និងបានអំពាវនាវទៅសហគមន៍អន្តរជាតិ ដាក់ការ

កៀបសង្កត់លើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដើម្បីប្រោះខ្មោចគណបក្សសង្គ្រោះ
ជាតិឲ្យរស់ឡើងវិញ និងបានចូលរួមការបោះឆ្នោត ។ វិធីនេះមិនបាន

ជោគជ័យ ពួកប្រឆាំងក៏បានអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាជនចូលរួមការបោះឆ្នោត

ហើយចុងក្រោយនេះនៅពេល ដែលឃើញដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះ
គណបក្សនយោបាយ និងបេក្ខជននៃគណបក្សនយោបាយ ដើម្បីចូលរួម

ប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតបានប្រព្រឹត្តិទៅដោយរលូន និងជោគជ័យពួក
ប្រឆាំងដែលអស់ក្រឡាដើរហើយនោះ

បានងាកមកថ្កោលទោសគណៈ

កម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត និងប្រមាថមាក់ងាយមកលើគណបក្ស

នយោបាយ ដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពស្របច្បាប់ និងកំពុងត្រៀមខ្លួន
ចូលរួមការបោះឆ្នោតទៅវិញ ។

គ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យសង្ស័យទៀតទេ នៅពេលដែលទណ្ឌិត សម រង្សី ជា

ខ្ញុំកញ្ជះដាច់ថ្លៃពួកបរទេសចេញមកអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាជនទៅបោះឆ្នោត
ឯអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយក្តាប់តូច

ដែលធ្លាប់ជ្រកក្រោមក្លៀកអតីតបក្ស

ប្រឆាំងមួយនេះ ក៏ប្រកាសកុំឲ្យអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ-អន្តរជាតិ កុំចូលរួម
សង្កេតការណ៍ក្នុងការបោះឆ្នោតនេះ គឺ មានន័យថា គេបានទទួលស្គាល់ថា
គណបក្សសង្គ្រោះជាតិពិតជាស្លាប់បាត់ទៅហើយ

មិនអាចរស់រានមាន

ជិវិតមកវិញទេ ។ ចំណែក ប្រទេសខ្លះ និងជនបរទេសខ្លះក៏ខិតខំប្រឹងរួម
ចំណែកជួយស្រែក បន្ទរពាក្យភូតកុហករបស់ពពួកជនក្បត់ជាតិ សម រង្សី

ដោយថែមទាំងហ៊ានបំពានលើគោលការណ៍អធិបតេយ្យភាព និងឯករាជ្យ
ជាតិរបស់កម្ពុជា ទាំងងងើលទៀតផង ។

ប្រជាជនដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចហើយ សុទ្ធតែបាន ត្រៀមខ្លួន

នេះចំនួន ១១៨នាក់ ត្រូវហាមមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល៥ឆ្នាំ ។ មូល

រួចរាល់

ចោល គឺដោយសារមេដឹកនាំគណបក្សនេះលក់ក្បាលបម្រើឲ្យនយោបាយ

កាតព្វកិច្ចមួយនេះមានសារៈសំខាន់ជាអាយុជីវិត ។ ប្រជាជនកម្ពុជានឹង

ហេតុដែលគណបក្សប្រឆាំងដ៏ចង្រៃឧត្បាតមួយនេះត្រូវតុលា ការរំលាយ
បរទេស ប៉ុនប៉ងផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ ដែលជាអំពើក្បត់ជាតិ

ធ្វើសកម្មភាពរំលោភលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងគោលការណ៍នីតិរដ្ឋ ធ្វើ

សកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញសមិទ្ធផលសង្គមជាតិ បង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពនយោបាយ ធ្វើវិច្ឆេទកម្មនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច ទប់ស្កាត់ការរីកចម្រើនរបស់ ប្រទេស
ជាន់ឈ្លីឆន្ទៈប្រជាជន ដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតមិនបំពេញតួនាទីភារកិច្ចជា

តំណាងរាស្ត្រ ប្រមាថ និងជាន់ឈ្លីរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ព្រះមហាក្សត្រ និងស្ថាប័ន
ជាតិដទៃទៀត ។ កឹម សុខា ត្រូវបានចាប់ខ្លួន និងត្រូវបានអយ្យការអម

សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ ចោទប្រកាន់ពីបទសន្ទិដ្ឋិភាពជាមួយបរទេស
តាមបញ្ញត្តិមាត្រា៤៤៣ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

ចំណែកទណ្ឌិត សម រង្សី ក៏នៅជំពាក់វណ្ឌកជាមួយ សំណុំរឿងជាច្រើន

ដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ

ថ្ងៃទី២៩

ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខនេះ ដោយប្រជាជន យើងបានចាត់ទុក ថា

ធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវ ប្រកបដោយសុភនិច្ឆ័យបោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដើម្បីបន្តដឹកនាំប្រទេស ពីព្រោះថា មានតែគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ ដែលមានសមត្ថភាព និងលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់
ដើម្បីសម្រេច នូវបំណងប្រាថ្នា របស់ខ្លួននោះ គឺការថែរក្សាសន្តិភាព

ស្ថិរភាព ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ និងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់
ប្រជាជន ។ បោះឆ្នោតជូនគណបក្ស ប្រជាជនកម្ពុជា គឺជាការសម្រេច

ចិត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវបំផុត ដើម្បីអនាគតដ៏រុងរឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នា និង
កូន ចៅជំនាន់ក្រោយៗទៀត ។ គណបក្សប្រជាជន កម្ពុជា គឺជាជម្រើសដ៏
ល្អបំផុតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ៕
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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ បាត់សន្តិភាព គឺបាត់អ្វីៗទាំងអស់
រាប់ទាំងសិទ្ធិមនុស្ស

 បោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា សន្តិភាពនឹងត្រូវបានថែរក្សាបន្តទៀត
 សូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នា ព្រោះនេះជាសិទ្ធរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ៗ
 ភាពសុខដុមនីយកម្មជនជាតិ និងសាសនា បានកើតចេញពីមនុញ្ញផលនៃសុខសន្តិភាព

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីសំណេះសំណាល

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់

ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ គ្រិស្តបរិស័ទ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានស្តារឡើងវិញផ្លូវជាតិលេខ ៣

នៅក្នុងខែឧសភា នេះ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ

កម្រិតសាសនា ត្រូវខិតខំធ្វើសុខដុមនីយកម្មនៅក្នុងសាសនា និង

ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកការដ្ឋាន

រាជរដ្ឋាភិបាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានបង្ហាញរួចស្រេចទៅ

ដោយសម្តេចបានលើកឡើង នូវអនុសាសន៍ដ៏មានអត្ថន័យយ៉ាង

នៃសាសនាទាំងអស់នៅកម្ពុជា។

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងខែឧសភា

និកាយនីមួយ ៗ ។ សម្តេចតេជោបានបន្តថា ក្នុងក្របខណ្ឌដឹកនាំ

ចែកសញ្ញាប័ត្រ និងជួបសំណេះសំណាលជាមួយ កម្មករ កម្មការិនី

ហើយអំពីសុខដុមនីយកម្មជនជាតិនិងសាសនានិង ការរីកចម្រើន

ជ្រាលជ្រៅ៖

ធ្វើកិច្ចការនេះជាប្រចាំមិនមែនធ្វើម្តងម្កាល

កោះពេជ្រសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាព

ជាតិនិងសាសនា

ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សម្តេចតេជោបានមានប្រសាសន៍ថា

សង្ឃឹមថាគ្រប់ជនជាតិនិង សាសនានៅកម្ពុជានិងខិតខំថែរក្សានូវ

ដែលប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោក តែងកើតមាននូវជម្លោះ

 ព្រឹកថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បាន

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបាន

និងឆក់កណ្តៀតនោះ

 ល្ងាចថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា នាមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍

ឡើយ។ ការរីកចម្រើននៃសាសនា និងភាពសុខដុមនីយកម្មជន

ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុង ពិធីសំណេះសំណាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគ្រិស្តបរិស័ទ

ស្ថិរភាពនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យ។ដូចនេះសម្តេច

ប្រទេសកម្ពុជាមានសុខដុមនីយកម្មសាសនាយ៉ាងល្អ ខណៈពេល

សុខសន្តិភាព ។

ជនជាតិនិងសាសនា ។ យើងពិតជាមានមោទនភាពណាស់សម្រាប់

អញ្ជើញចូលរួមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានស្តារឡើង

គ្រាប់បែក ដោយការកាប់សម្លាប់នោះទេ ។ សម្តេចតេជោក៏បាន

“បក្សមួយងាប់ទៅដោយសារតែធ្វើខុសច្បាប់ ។ មនុស្សមួយចំនួន

ម៉ាក្រូ និង ក្នុងកម្រិតសាសនា ។ សម្តេចតេជោបានពន្យល់ក្នុងកម្រិត

នេះជាកំហុសរបស់គេ ។ ក៏ប៉ុន្តែងាប់បក្សនយោបាយមួយដែលធ្វើ

អស់ទៅតាមជំនឿរបស់ប្រជាជន។

សម្តេចបានជំរុញឲ្យបន្តយក

នោះទេ។ ត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ ។ អ្នកឯងពហិការមិនចូលរួមបោះឆ្នោត

អ្នកកាន់លើព្រះពុទ្ធត្រូវគោរពទៅតាម

អ្នកឯងមាន ។ ប៉ុន្តែអ្នកឯងមិនត្រូវភ្លេចថាសិទ្ធិនៃបក្សដទៃគេចូលរួម

ទៅលើអ៊ីស្លាមសាសនាត្រូវគោរពទៅតាមសាសនាអ៊ីស្លាម ។ ក្នុង

ប្រកាសមិនឲ្យប្រជាជនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតទៀតផង ។ នេះជា

យើងទាំងអស់គ្នា ដោយសារគ្មានសាសនាណាត្រូវទទួលរងដោយ
អំពាវនាវឲ្យធ្វើសុខដុមនីយកម្មជនជាតិនិងសាសនា ទាំងក្នុង កម្រិត

គឺបានកើតចេញពីមនុញ្ញផលនៃសុខសន្តិភាព

វិញផ្លវូ ជាតិលខ
េ ៣ ។ ក្នង
ុ ពិធនោ
ី ះ សម្តច
េ តេជោមានប្រសាសន៍ថា៖

ដែលត្រូវតុលាការហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយគេធ្វើខុសច្បាប់។

ម៉ាក្រូ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសាសនាទាំង

ខុសច្បាប់ វាមិនបានធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្សងាប់

ចិត្តទុកដាក់ថែទាំដើ់ម្បីធានាថាសាសនានិមួយៗត្រូវគោរពសិទ្ធិគ្នា

ដោយគណបក្សរបស់អ្នកឯងដែលនឹងបង្កើតថ្មី ឬគណបក្ស ដែល

ព្រះពុទ្ធ។ អ្នកកាន់គ្រិស្តត្រូវជឿទៅលើគ្រិស្តសាសនា និង អ្នកជឿ

បោះឆ្នោត។ អ្នកខ្លះបានប្រកាសមិនចូលរួមបោះឆ្នោត ហើយក៏បាន

មិនត្រូវបៀតបៀនគ្នា។
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ការបំពានសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។ ប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិក្នុងការ
ជ្រើសរើសតំណាងគណបក្សនយោបាយដែលខ្លួនពេញចិត្ត ។ អ្នក
ខ្លះតាំងខ្លួនថា

បើសិនជាគណបក្សគេមិនបានចូលរួមបោះឆ្នោត

សហគមន៍អន្តរជាតិ

ក៏មិនទទួលស្គាល់។

អ្វីទៅជាសហគមន៍

អន្តរជាតិ?។ សូមផ្តល់ជាចម្លើយឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ នរណាជាតួអង្គ
ពិតប្រាកដនៃសហគមន៍អន្តរជាតិ?

 ព្រឹកថ្ងៃទី៩ ខែឧសភា សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីបានអញ្ជើញ

ជួបសំណេះសំណាលជាមួយកម្មករ កម្មការិនីចំនួន ២៨.៥៨៤

នាក់មកពីរោងចក្រ សហគ្រាសចំនួន ២៦នៅក្នុងក្រុងបាវិត
ខេត្តស្វាយរៀង។ សម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍ថា តំបន់សេដ្ឋកិច្ច
ពិសេសនៅបាវិតនេះ គឺសម្តេចជាអ្នកបង្កើតដោយផ្ទាល់ដៃ ។
សម្តេចជាអ្នកធ្វើឆ្មបបង្កើតវាឡើង។

ដំបូងចាប់ផ្តើមដោយលោក

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបិទ

ក្លេមិន យ៉ាំង នៅឆ្នាំ ២០០៦ គឺតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសម៉ានហាតាន់ ។

សន្និបាតជាតិវិស័យសកម្មភាពមីន ក្រោមប្រធានបទ «ឆ្ពោះទៅរក

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសតែមួយ រហូតបច្ចុប្បន្នមានរហូតដល់ ១១

សំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោក ។

ធ្វើការគូសបញ្ជាក់អំពីអ្វី ដែលជាការកើនឡើងនូវតំបន់សេដ្ឋកិច្ច

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៧៩ ដល់ឆ្នាំ២០១៧ មានចំនួន ៦៤៦៨៨នាក់។

សម្តេចបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្រ្តចំនួនពីរ ក្នុងនោះទី១-ការប្រែ

សំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាម គឺជាទុក្ខសោក និងជាការសោកស្តាយ

ឥឡូវតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះបានរីកចម្រើនចាប់តាំងពីមានតែ
កន្លែង និង ប្រើប្រាស់កម្មករជាងប្រាំម៉ឺននាក់ ។ សម្តេចតេជោបាន

ពិសេសនេះ គឺដោយសារថាក្រោយកម្ពុជាទទួលបានសុខសន្តិភាព
ក្លាយតំបន់ដែលជាសមរភូមិទាំងអស់ឲ្យទៅជាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ និង
ទីផ្សារ ទី២-ប្រែក្លាយតំបន់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងទាំងអស់
ឲ្យទៅជាព្រំដែនសន្តិភាព

មិត្តភាព

និងសហប្រតិបត្តិការនិង

អភិវឌ្ឍន៍ ។ សម្តេចតេជោក៏បានអំពាវនាវឲ្យកម្មករកម្មការិនីក៏ដូច
ជាប្រជាពលរដ្ឋ ទាំងអស់ត្រូវរួមគ្នាថែរក្សា ”សន្តិភាព” ឲ្យបានគង់វង្ស

ដើម្បីបន្តការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ ឲ្យមានការរីកចម្រើនតទៅមុខ
ទៀត ។ សន្តិភាពមានតម្លៃធំធេងណាស់។ បាត់សន្តិភាពគឺបាត់អ្វីៗ

ទាំងអស់រាប់ទាំងសិទ្ធិមនុស្ស ។ ការរក្សាសន្តិភាពនេះវាមិនលំបាក

នោះទេឲ្យតែបងប្អូនកម្មករ និង ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បោះឆ្នោតឲ្យ
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានោះសន្តិភាពនឹងត្រូវបានថែរក្សាជាបន្ត

ទៀត។ សម្តេចតេជោបានអះអាងនៅចំពោះមុខកម្មករ ទាំងអស់ថា
ដរាបណាពួកដែលចង់បំផ្លាញជាតិ និង បំផ្លាញសន្តិភាពនៅតែមាន

សម្តេចក៏នៅតែបន្តឈរឈ្មោះជានាយករដ្ឋមន្រ្តី ដើម្បីទប់ស្កាត់វា
និងការពារអាយុជីវិតប្រជាជនកម្ពុជា ការពារការងារធ្វើ និងបង្កើន
ប្រាក់ឈ្នួលរបស់បងប្អូន ។

នៅរសៀលថ្ងទ
ៃ ១
ី ៧ ខែឧសភា ឆ្នា២
ំ ០១៨ នេះ សម្តច
េ តេជោ

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីបានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុង

កម្ពុជាមួយដែលគ្មានមីននៅឆ្នាំ២០២៥»

ជនរងគ្រោះដោយសារមីន និងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមនៅកម្ពុជា

ការបាត់បង់ជីវិត ឬពិការប្រជាជនសូម្បីតែម្នាក់ដោយសារមីន និង
បំផុតសម្រាប់ប្រទេសជាតិទាំងមូល។ ចាប់ពីក្រោយថ្ងៃរំដោះ ៧
មករា ឆ្នាំ១៩៧៩ សម្តេចបានខិតខំពុះពារ យ៉ាងលំបាក ជម្នះគ្រប់

ឧបសគ្គ ដើម្បីបង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិ រកសន្តិភាព និងបញ្ចប់
សង្គ្រាមជូនប្រទេស និងប្រជាជនកម្ពុជា ដែលក្នុងពេលនោះដៃម្ខាង

ត្រូវប្រយុទ្ធទប់ស្កាត់ មិនឲ្យរបបប៉ុលពតវិលមកវិញ ហើយដៃម្ខាង
ទៀតខិតខំស្តារសង្គម សេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្ថានភាពដែលប្រទេសជាតិស្ថិត

ក្នុងស្ថានភាពហ៊ុំព័ទ្ធខាងនយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ចពីខាងក្រៅយ៉ាង
អយុត្តិធម៌ទៀតផង។ តាមរយៈការអនុវត្តន៍នយោបាយ «ឈ្នះឈ្នះ» កម្ពុជាទទួលបានសន្តិភាពពេញេលេញទូទាំងប្រទេសបញ្ចប់

សង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃរាប់ទសវត្សរ៍ អង្គការចាត់តាំងខាងនយោបាយ និងយោធា
របស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានរំលាយ ហើយប្រទេសជាតិក៏

ទទួលបានមកវិញនូវសុខសន្តិភាព ឯកភាពជាតិ ឯកភាពទឹកដីដែល
មិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាង ៥០០ ឆ្នាំនៅកម្ពុជា។ សម្តេច

តេជោបានឲ្យដឹងថា ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៦ ទោះបីកម្ពុជាកំពុងប្រឈម
នឹងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារមីន កម្ពុជាបានខិតខំចែករំលែក
កងកម្លាំងបោស សម្អាតមីនរបស់ខ្លួន ដើម្បីទៅចូលរួមចំណែក
សម្រាលទុក្ខជូនដល់ប្រទេសផ្សេងៗដែលកំពុងប្រឈម និង រងគ្រោះ

ពិធីបិទសន្និបាតជាតិវិស័យសកម្មភាពមីន ក្រោមប្រធានបទ «ឆ្ពោះ

ថ្នាក់ ដោយ សារមីន និងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ ដូចជា ប្រទេសស៊ូដង់

ប្រើប្រាស់ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិ សកម្មភាពមីន ឆ្នាំ២០១៨-

និងស៊ីរី នៅក្នុងក្របខណ្ឌបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការ

ទៅរកកម្ពុជាមួយដែលគ្មានមីននៅឆ្នាំ២០២៥» និងប្រកាសដាក់ឲ្យ

២០២៥ ដែលធ្វើឡើងនៅវិមានសន្តិភាព។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

បានថ្លែងថា កេរដំណែលគ្រាប់មីន និងសំណល់ជាតិផ្ទុះ នៅកម្ពុជា

ស៊ូដង់ ខាងត្បូង ឆាដ ម៉ាលី អាហ្រ្វិកកណ្តាល សៃប្រឹស លីបង់

សហប្រជាជាតិ ដើម្បីចូលរួមការងារបោសសម្អាតមីនមនុស្សធម៌
និងផ្តល់នូវភាពសុខក្សេមក្សាន្តដល់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងនោះ។

ត្រូវបានបន្សល់ទុកពីសម័យសង្គ្រាម និងជម្លោះផ្ទៃក្នុងរាប់ទសវត្សរ៍

ជាក់ស្តែង ក្នុងរយៈពេលជាង ១២ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ ទាហានមួកខៀវ

រងផលប៉ះពាល់ និងមានជនរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីន និង

ទាហាន មួកខៀវទាំងនោះ បានក្លាយជាគ្រួសារមួយរបស់អង្គការ

ធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលទទួល

កម្ពុជា ចំនួន ៥.៤៨៦នាក់ បាននិងកំពុងបំពេញបេសកកម្ម ហើយ
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«សាមកុក» ដែរ។ មុនឆ្នាំ១៩៧០ ខ្មែរមានច្រើន បក្ខច្រើនពួក និង
ច្រើនក្រុមណាស់ ហើយក្នុងចន្លោះឆ្នាំ១៩៧០ ដល់ឆ្នាំ១៩៧៥ ខ្មែរ

មានពីរក្រុមមានអ្នកគាំទ្រសម្តេច នរោត្តម សីហនុ និងខ្មែរគាំទ្ររបប

លន់ នល់, ឆ្នាំ១៩៧៥ ដល់ឆ្នាំ១៩៧៩ មានក្រុម ប៉ុល ពត និងអ្នក
តស៊ូប្រឆាំងរបប ប៉ុល ពត យ៉ាងច្រើន, ឆ្នាំ១៩៧៩ ដល់ឆ្នាំ១៩៩១
ប្រទេសខ្មែរមួយមាន តំបន់ត្រួតត្រាច្រើនរវាងខ្មែររដ្ឋកម្ពុជា នឹងខ្មែរ
នៅតាមជាយដែន, ក្រោយឆ្នាំ១៩៩១ រហូតដល់ឆ្នាំ១៩៩៨ ខ្មែរ
មួយមានតំបន់ត្រួតត្រាពីរ គឺតំបន់មួយត្រួតត្រាដោយរាជរដ្ឋាភិបាល

ហើយតំបន់មួយទៀតត្រួតត្រាដោយខ្មែរក្រហម។ ទោះបីអ៊ុនតាក់
ប្រើលុយជាង ២ពាន់លានដុល្លារក៏មិនអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមខ្មែរបាន
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធ
បើកការដ្ឋានសាងសង់កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៥ ចាប់ពីព្រែកក្តាម
ខេត្តកណ្តាល ដល់ធ្លាម្អម ខេត្តពោធិ៍សាត់

សហប្រជាជាតិ និងជាបងប្អូនគ្រប់ជាតិសាសន៍លើសកលលោក
ដែលតែង បានជួយផ្តល់នូវបរិស្ថានល្អប្រសើរមួយផ្នែក្នុងពិភពលោក ។

ជាមួយគ្នានេះ សម្តេចតេជោបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍ ផ្តល់ជា

ជំនួយ ដៃគូរអភិវឌ្ឍ និងប្រទេសជាមិត្តបន្តជួយគាំទ្រ ផ្តល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងភាពជាដៃគូឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាជាមួយអាជ្ញាធរមីន

លើគ្រប់រូបភាព។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ឆ្លើយតបទៅនឹងការ
លើកឡើងរបស់អង្គការ NGO មួយចំនួនថា មីននៅកម្ពុជាស្អុយ

អស់ហើយ, សម្តេចស្នើឲ្យអ្នកទាំងនោះមកមើលមីននៅកម្ពុជា និង
អាចឲ្យដើរ លើចំការមីនទាំងនោះ ។

 នៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ នេះ សម្តេចតេជោ

ហ៊ន
ុ សែន នាយករដ្ឋមន្តន
្រី ព
ៃ ្រះរាជាណាចក្រកម្ពជា
ុ និងឯកឧត្តម

ហ៊ីដេហ៊ីសា ហូរីនូឈី (Hidehisa HORINOUCHI) ឯកអគ្គរដ្ឋ
ទូតជប៉ុន ប្រចាំនៅកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធបើក
ការដ្ឋានសាងសង់កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៥ ប្រវែង ១៣៥.២៤ គីឡូ
ម៉ែត្រ ចាប់ពីព្រែកក្តាម ខេត្តកណ្តាល ដល់ធ្លាម្អម ខេត្តពោធិ៍សាត់
ក្រោមហិរញ្ញប្បទានសម្បទានពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន។ សម្តេចតេជោ

ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែសន្សំលុយសម្រាប់

ដែរ។ ឆ្នាំ២០១៨នេះ គឺជាខួប ២០ឆ្នាំនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមទាំង

ស្រុងនៅកម្ពុជា។ នៅខួប២០ឆ្នាំនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះ សម្តេច
តេជោស្នឲ
ើ ្យធ្វើពធ
ិ អ
ី បអរសាទរដ៏ធំមយ
ួ នៅវិមានឈ្នះ-ឈ្នះ ដោយ

យកថ្ងៃដែល ខៀវ សំផន, នួន ជា និងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្មែរក្រហម
មកដល់ផ្ទះរបស់សម្តេច។ រឿងដែលសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជានាពេល

នេះ ត្រូវតែរក្សាសុខសន្តិភាពឲ្យបាន បើគ្មានសន្តិភាពគ្មានការអភិវឌ្ឍ

នោះឡើយ កុំនិយាយដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងសិទ្ធិមនុស្ស
ព្រោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងសិទ្ធិមនុស្សចាប់ផ្ទៃតែក្នុងប្រទេសមាន

សន្តិភាពប៉ុណ្ណោះ។ ប្រទេសនៅមជ្ឈិមបូព៌ាជាច្រើនកំពុងជួបសង្គ្រាម
ប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់ និងរបួស គ្មានស្គាល់ឡើយអំពីសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។ ជាមួយគ្នានេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអំពាវនាវ
ដល់អាជ្ញាធរជួយសម្រួល ដល់គណបក្សនយោបាយនានាក្នុងការ

ធ្វើសកម្មភាពនយោបាយជាមួយសមាជិក សមាជិការបស់ពួកគេ
ពោល គឺមិនត្រូវបង្កជាឧបសគ្គណាមួយសម្រាប់បក្សនយោបាយ

នោះឡើយ។ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវការឈ្នះឆ្នោត ប៉ុន្តែបក្ស
នេះជាបក្សដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាល ដូច្នេះត្រូវមានតួនាទីសម្របសម្រួល
ដល់ការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរបស់បក្សនយោបាយនានា

។

ក្នុងនាមជាអ្នកកាន់ចង្កូតប្រទេសរយៈពេល ៣៣ឆ្នាំមកនេះ សម្តេច

មិនដែលបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ទទួលគ្រោះថ្នាក់នោះទេ
មានតែទាញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីអន្លង់នៃគ្រោះថ្នាក់។

 នៅព្រឹក ថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨នេះ សម្តេចតេជោ

ធ្វើផ្លូវ ធ្វើស្ពាន សាលារៀន និងប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានា ។

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុង

ហេដ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធជាមួយ ថវិកាដែលជាកម្ចីពីបរទេស។ នាយករដ្ឋមន្ត្រី

សាស្ដ្រ និងវិទ្យាសាស្ដ្រសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណ ៣.៣៤៩នាក់ ក្នុងនោះ

ជាពិសេសទុកសម្រាប់ធ្វើជាបដិភាគ ក្នុងការសាងសង់លើប្រព័ន្ធ
ជប៉ុន ស៊ិនហ្សូ អាបេ គឺជាអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះការ
សាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ៥ ហើយបើមិនមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះទេ

ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់

និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិ-

មាននារី

មានប្រសាសន៍សំណេះសំណាល

១.៤៤៩នាក់។

នាឱកាសនោះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា មូលហេតុ

ប្រហែលគ្មានការផ្តល់កម្ចីសម្រាប់សាងសង់ផ្លូវនេះឡើយ។ ទាក់ទិន

ដែលកម្ពុជាដើរចូលអាស៊ានបាន ដោយសារតែកម្ពុជាមានធនធាន

ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ថា ទិវានេះធ្វើឡើងដើម្បីរំលឹកដល់ការដាក់

ប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយសម្តេច នៅតែយកការបណ្តុះបណ្តាល

ទៅនឹងការប្រារព្ធទិវាជាតិនៃការចងចាំ ២០ ឧសភា សម្តេចតេជោ

ចេញនូវនយោបាយដ៏ព្រៃផ្សៃរបស់ខ្មែរក្រហម។ សម្តេចនៅតែជម្នះ
ក្នុងការរក្សាអដ្ឋិធាតុពលរដ្ឋរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហម
មិនបំផ្លាញចោលនោះឡើយ

ដោយ

គឺដើម្បីទុកជាភស្តុតាងសម្រាប់កូន

ខ្មែរជំនាន់ក្រោយ ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា
«សាមកុក» មិនមែនមានតែនៅស្រុកចិននោះទេ នៅខ្មែរក៏មាន

មនុស្សគ្រប់គ្រាន់។

រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីរបស់គណបក្ស

និងអប់រំជាមុំទី១ សម្រាប់នយោបាយយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណដំណាក់
កាលទី៤។ សម្រាប់នយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់ទី៤
នេះ

គឺរាជរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើសំណាញ់

សុវត្ថិភាពសង្គម ដូចជាការផ្តល់សាច់ប្រាក់ដល់កម្មការិនី មន្ត្រីរាជការ

កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាដើម នៅពេលពួកគេសម្រាលកូន។ រីឯ
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ការអប់រំនាពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែបាញ់ឆ្ពោះទៅលើការអប់រំនៅតា

មទីជនបទ ដោយដាក់ចេញគោលដៅភូមិមួយមានសាលាមួយ និង

ស្រុកមួយមានវិទ្យាល័យច្រើន និងខេត្តមួយត្រូវមានសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋមួយ។ សម្តេចតេជោបានគូសបញ្ជាក់ថា យុវជនសម័យ

សុខសន្តិភាពនេះមានឱកាសច្រើនណាស់ក្នុងការស្វែងរកការអប់រំ
ខុសគ្នាឆ្ងាយពីយុវជនក្នុងសម័យសង្គ្រាម ដែលគ្មានផ្លូវជ្រើសរើស

នោះឡើយ ក្រៅតែពីការចូលបម្រើកងទ័ព។ ដូច្នេះត្រូវរួមគ្នាថែរក្សា
ឲ្យបាននូវសុខសន្តិភាព ហើយត្រូវប្រើប្រាស់ឱកាសក្នុងពេលមាន
សុខសន្តិភាពនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។

 នៅរសៀលថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ នេះ សម្តេច

តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បាន
អនុញ្ញាតឲ្យក្រុមប្រតិភូ គ្រូបង្វឹក និងកីឡាករ-កីឡាការិនី កីឡា

តេក្វាន់ដូ ITF កម្ពុជា ចូលជួបសម្ដែងការគួរសម និងសំណេះសំណាល ក៏ដូចជាប្រគល់ប្រាក់រង្វាន់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដល់ម្ចាស់

ជ័យលាភី

ក្រោយបញ្ចប់បេសកកម្មក្នុងការប្រកួតកីឡាតេក្វាន់ដូ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុនសែន
អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីប្រកាសតែងតាំង និងស្រោចស្រព
ព្រះសុគន្ធវារីប្រគេនសម្តេចព្រះកិត្តិយស ៣អង្គ

ដូច្នេះអ្នកមិនអាចទៅរួចទេ នៅក្នុងការចាត់ថា ជាការធ្វើប្រជាមតិ

ITF ជ្រើសរើសជើងឯកអាស៊ី លើកទី៩ នៅទីក្រុង Ulaanbaatar

តាមរយៈការបោះឆ្នោតបានប៉ុន្មាននោះ អ្នកច្បាស់ជាទទួលបរាជ័យ

បានសម្ដែងនូវមោទនភាពជាខ្លាំងចំពោះក្រុមកីឡាករ កីឡាការិនី

 នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ សម្តេចតេជោ

ប្រទេសម៉ុងហ្គោលី ។ ក្នុងឱកាសនោះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

លើបញ្ហានេះ»។

ដែលទទួលបានជ័យលាភីទាំង អស់ដែលនាំមកនូវកិត្តិយសជូនជាតិ

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត

 នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ នេះ សម្តេចតេជោ

ជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីប្រកាសតែងតាំង និងស្រោចស្រព

មាតុភូមិ។

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជា

មួយបងប្អូនកម្មករ កម្មការិនីសរុប ១៩.៩៤៩នាក់ មកពីរោងចក្រ
សហគ្រាសចំនួន ១៧នៅក្នុងភូមិបុរីកម្មករ សង្កាត់ច្បារមន ក្រុង
ច្បារមន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។ មានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលនាឱកាស

នោះសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា ការវិឌ្ឍន៍រីកចម្រើននៃ

ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុនសែន ប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជា បានអញ្ជើញ

ព្រះសុគន្ធវារីប្រគេនសម្តេចព្រះកិត្តិយស ៣ព្រះអង្គ នៃគណៈ
មហានិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅវត្តបទុមវតី។ សម្តេច
តេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ រំលឹកពីវិស័យព្រះពុទ្ធ

សាសនា ដែលពីអតីតកាលបានទទួលរងនូវភាពខ្ទេចខ្ទាំដោយ
សង្គ្រាម ជាពិសេសក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត ដែលពេល

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដែលបានប្រែក្លាយពីខេត្តដែលធ្លាប់ទទួលរងនូវការ

នោះ ទីអារាមជាច្រើនត្រូវបានបំផ្លាញចោលស្ទើគ្រប់ទីកន្លែង ។

ក្រហមដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំង។ តាមរយៈនយោបាយឈ្នះ-

ឡើងវិញបន្តិចម្តងៗរហូតមានការរីកចម្រើនដូចសព្វថ្ងៃនេះ ។

ខូចខាតខ្ទេចខ្ទាំដោយសង្គ្រាម ដូចជានៅតំបន់ឱរ៉ាល់ជាកន្លែងខ្មែរ

ឈ្នះ គឺបានធ្វើឲ្យតំបន់នេះទៅជាតំបន់សន្តិភាពស្ថិរភាពរហូតមក

ដល់បច្ចុប្បន្ន។ ខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលបច្ចុប្បន្ននេះ មានរោងចក្រ
សហគ្រាសកើនឡើងចំនួន ២២៥ មានកម្មករនិយោជិត ប្រមាណ

៩៨២១៣នាក់ ដែលបានផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលប្រមាណ ២២០លាន

ដុល្លារក្នុង១ឆ្នាំ។ សម្តេចតេជោបានថ្លែងទៀតថា៖ «ខ្ញុំមិនជឿថា អ្នក

ដែលអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនធ្វើពហិការ មិនចូលរួមក្នុងការ បោះឆ្នោត
វានឹងក្លាយទៅជាចំនួនភាគច្រើននោះទេ ព្រោះនេះជាការ ប្រើសិទ្ធិ។

សមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមានជាង ៥លាននាក់ រួចស្រេច
ទៅហើយ ក្នុងចំណោមជាង ៨លាននាក់ ដែលបានចុះឈ្មោះ
បោះឆ្នោត ដូច្នេះអ្នកគិតថា នេះជាការធ្វើប្រជាមតិ ប្រហែលជាអ្នក

ប្រថុយប្រថានពេកទេដឹង»។ សម្តេចតេជោបានបន្តថា «ច្បាប់នៅ
លើពិភពលោក

អត់មានច្បាប់ណាចែងថា

ប៉ុន្មានភាគរយទៅ

បោះឆ្នោត ទើបគ្រប់កិច្ចនោះទេ។ ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យអ្នកភ្លឺភ្នែក
ថា គ្រាន់តែសមាជិក សមាជិកា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមានជាង
៥ លាននាក់ ក្នុងចំណោមអ្នកទៅបោះឆ្នោតជាង ៨លាននាក់ ។

ប៉ុន្តែក្រោយឆ្នាំ១៩៧៩ វិស័យសាសនានេះ ត្រូវបានស្តារ និងងើប
បច្ចុប្បន្នកម្ពុជា មានវត្តអារាមប្រមាណជាង ៤,០០០វត្ត និងមាន
ព្រះសង្ឃគង់នៅប្រមាណជាង ៦០,០០០អង្គ ផងដែរ។ វិស័យ
ពុទ្ធចក្រ ពិតជាបានចូលរួមផ្សារភ្ជាប់ និងវិស័យអាណាចក្រដែល

វិស័យនេះទាំងពីរ បានផ្តល់ប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក។ វត្ត

អារាមក៏ជាកន្លែងបណ្តុះបណ្តាលនូវចំណេះដឹង និងជាកន្លែងអប់រំ
ទូន្មានប្រៀនប្រដៅ ដល់ព្រះសង្ឃ និងសិស្សផងដែរ។ ជាក់ស្តែង

ដូចជាវត្តបទុមវតី នេះផ្ទាល់ក៏មានសិស្សនិស្សិតស្នាក់នៅដើម្បីបន្ត
ការរៀនសូត្រប្រមាណ
នាយករដ្ឋមន្ត្រី

៣៧៤នាក់ផងដែរ។

សម្តេចតេជោ

បានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាការដែលរៀបចំឲ្យ

មានទង់សាសនាតាមបាវចនានេះ

គឺជាការរួមចំណែករំលឹកដល់

ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យបានដឹងថា កម្ពុជារស់នៅក្រោមម្លប់ព្រះពុទ្ធ
សាសនា។ តាមរយៈ ការរៀបចំអាសនៈសម្រាប់ព្រះសង្ឃគង់ក្នុង
ពិធីផ្សេងៗឲ្យខ្ពស់ជាងពុទ្ធបរិស័ទ

ក៏ដូចជាការរៀបចំឲ្យមានទង់

សាសនានៅកន្លែងរៀបចំបាវចនាជាតិគឺ

ជាការរួមចំណែកលើក

តម្កើនវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនា ឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនផងដែរ៕
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សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន

អញ្ជើញចូលរួមក្នុងទិវាជាតិ នៃការចងចាំ ២០ ឧសភា

សម្តេចចក្រី ហេង សំរិន អញ្ជើញចូលរួមក្នុងទិវាជាតិ នៃការចងចាំ ២០ ឧសភា

និងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវសមិទ្ធផលនានានៅវត្តក្បាលដំរី ឃុំត្រពាំងផ្លុង ស្រុកពញាក្រែក
នៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ សម្តេចអគ្គមហាពញា-

១៩៧៨ ដើម្បីដឹកនាំប្រជាជនធ្វើការតស៊ូរំដោះប្រទេសជាតិ ពីរបប

អធិបតីក្នុងពិធីប្រារព្ធទិវាជាតិ នៃការចងចាំ ២០ ឧសភា និងពិធី

មានការគាំទ្រពីប្រជាជនគ្រប់ទិសទី និងទទួលបានការជួយឧបត្ថម្ភដ៏

ចក្រី ហេង សំរិន ប្រធាន រដ្ឋសភា និងលោកជំទាវ បានអញ្ជើញជា
សម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវសមិទ្ធផលនានានៅវត្តក្បាល

ដំរី ឃុំត្រពាំងផ្លុង ស្រុក ពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។

សម្តេចចក្រី ហេង សំរិន និងលោកជំទាវ ព្រមទាំងអ្នកចូលរួម

បានអញ្ជើញដាក់កំរងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ ដល់បុព្វការីជន វីរៈកម្មាភិ-

ដ៏យង់ឃ្នងនេះ ។ កងទ័ពរណសិរ្សសាមគ្គីសង្រ្គោះជាតិកម្ពុជា ដែល

ធំធេងទាន់ពេលវេលា និងមានប្រសិទ្ធភាពពីសំណាក់កងទ័ពស្ម័គ្រចិត្ត

វៀតណាម បានវាយផ្តួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍រហូតទទួលបាន
ជ័យជម្នះដ៏ត្រចះត្រចង់នៅថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៩។

សម្តេចចក្រី ហេង សំរិន បានថ្លែងទៀតថា មហាជ័យជម្នះ ៧

បាល យុទ្ធជន យុទ្ធនារី បញ្ញាវន្ត អ្នកស្នេហាជាតិ និងជនរងគ្រោះ ដែល

មករា ១៩៧៩ បានបញ្ចប់នូវសម័យកាលដ៏ខ្មៅងងឹតបំផុត ដែលពំុ

របបកម្ពុជា ប្រជាធិបតេយ្យ ។ សម្ដេចចក្រី ហេង សំរិន បានថ្លែងថា

សករាជថ្មី គឺសុខសន្តិភាព ឯករាជ្យ អធិបតេយ្យ និងវឌ្ឍនភាពសង្គម ។

ត្រូវបានកាប់សម្លាប់យ៉ាងព្រៃផ្សៃ និងស្លាប់យ៉ាងអយុត្តិធម៌បំផុតក្នុង
ថ្ងៃនេះ ពេលនេះ កាលពី៤៣ឆ្នាំមុន ប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងរស់នៅក្នុង
ភពអន្ធការងងឹតសូន្យសុង ពោរពេញទៅដោយទុក្ខវេទនា ឈឺចាប់
ខ្លោចផ្សា និរាសព្រាត់ប្រាស់ រកទីបំផុតគ្មាន ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់

ធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តកម្ពុជា ហើយបើកឡើងវិញ នូវទំព័រ

៣៩ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រោមការដឹកនាំ និងប្រកបដោយចក្ខុវិស័យវែង
ឆ្ងាយរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិសម្រេច

បាននូវសមិទ្ធិផលធំៗ និងសំខាន់ៗជាប្រវត្តិសាស្រ្ត និងកំពុងបោះ

សង្គមជាតិទំាងមូលត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីក្លាយជាគំនរផេះផង់ ។

ជំហានទៅមុខយ៉ាងស្វាហាប់លើមាគ៌ាសន្តិភាពពេញលេញ ស្ថិរភាព

និងចងចាំមិនអាចបំភ្លេចបាន គឺផ្តើមចេញពីថ្ងៃ២០ ឧសភា ឆ្នាំ១៩៧៥

វិស័យ ។

អនុស្សាវរីយ៍ដ៏មហាសែនជូរចត់ទាំងឡាយ ដែលយើងតែងនឹកឃើញ
ដែលមេដឹកនាំកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ បានដាក់ចេញនូវគោលនយោ-

នយោបាយ សន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់សង្គម និងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់
មហាជោគជ័យទំាងនេះ កើតចេញពីស្នាដៃរបស់គណបក្សប្រជាជន

បាយដ៏ខ្មៅងងឹត មិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត គឺការជម្លៀសប្រជាជន

កម្ពុជាតែមួយគត់

ផ្សឹកព្រះសង្ស បិទវត្តអារាម លុបបំបាត់សាសនា លុបបំបាត់កម្មសិទ្ធិ

នូវមហាសោកនាដកម្ម និងគ្រោះមហន្តរាយរបស់ជាតិ ដែលបាន

ចេញពីភូមិដ្ឋានដោយបង្ខំ លុបបំបាត់រូបិយវត្ថុ លុបចោលរបប ទីផ្សារ
ឯកជន បង្កើតផ្ទះបាយរួមទូទាំងប្រទេស បណ្តេញជនបរទេស បិទ
មន្ទីរពេទ្យ បិទសាលារៀនគ្រប់កម្រិត និងកាប់សម្លាប់ប្រជាជនឯង
ដោយគ្មានត្រាប្រណី ។ ក្នុងកាលៈទេសៈដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលប្រជាជា

តិកំពុងទទួលរងនូវគ្រោះមហន្តរាយនេះ បណ្តាកម្លាំងអ្នកសេ្នហាជា
តិដ៏បរិសុទ្ធ ដែលនៅសល់ពីការកាប់សម្លាប់នៃរបប ប៉ុល ពត បាន
ក្រោកឈរតស៊ូប្រកបដោយវីរភាពប្រឆាំងនឹងរបបនេះ

ហើយបាន

រួមគ្នាបង្កើត «រណសិរ្សសាមគ្គីសង្រ្គោះជាតិកម្ពុជា» នៅថ្ងៃ២ ធ្នូ ឆ្នាំ

ហើយបើទោះបីពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅជា

ច្រើនទសវត្សហើយក៏ដោយ ក៏យើងទាំងអស់គ្នានៅតែចងចាំជានិច្ច
កើតមានក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ របស់ពួកឃាតក ប៉ុល ពត

អស់រយៈពេល ៣ឆ្នាំ ៨ខែ ២០ថ្ងៃ ។ ក្នុងទិវាជាតិនៃការចងចំានេះ

សម្តេចចក្រី ហេង សំរិន បានអំពាវនាវដល់ជនរួមជាតិចងចាំ
និងដកស្រង់នូវបទពិសោធន៍ដ៏ជូរចត់

ដែលធ្លាប់បានកើតមានក្នុង

សង្គមជាតិខ្មែរ ចេះរួបរួមគ្នាថែរក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្ឍ
ជាតិតអង្វែងទៅ ៕
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ប្រធានបទ « កាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានគ្រប់ទីកន្លែងសម្រាប់គ្រប់ៗគ្នា ដោយមិនទុកនរណាម្នាក់ចោល »



កាកបាទក្រហមកម្ពុជាប្រមូលថវិកាពីសប្បុរសជនបានជាង ១៨ លានដុល្លារអាមេរិក

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ដ្រី និងសម្ដេចកិត្ដិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុនសែន ប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជា អញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៍ខ្ពង់
ខ្ពស់នៅក្នុងពិធីអបអរសាទរប្រារព្ធទិវាពិភពលោក កាកបាទក្រហម អឌ្ឍចន្ទក្រហម ៨ ឧសភា លើកទី ១៥៥

នៅព្រឹកថ្ងៃទី៨ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ សម្ដេចអគ្គមហាសេនា-

រួមចំណែកដោះ ស្រាយបញ្ហាអាទិភាពក្នុងសង្គមជាតិ។

បតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ដ្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុនសែន ប្រធានកាកបាទ

និងសម្ដេចកិត្ដិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុនសែន ប្រធានកាកបាទ

ក្រហមកម្ពុជា បានមានប្រសាសន៍ថា តាំងពីឆ្នាំ២០១៧ កន្លងមក

ក្រហមកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៍ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងពិធី

រហូតមកដល់ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ នេះ កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបាន

អបអរសាទរ ប្រារព្ធទិវាពិភពលោក កាកបាទក្រហម អឌ្ឍចន្ទ

និងកំពុងបន្តអនុវត្តន៍យុទ្ធសាស្រ្ត ២០១១-២០២០ របស់ខ្លួនផ្តោត

ក្រហម ៨ឧសភា លើក ទី១៥៥ ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីស្នាក់ ការកណ្ដាល

លើវិស័យស្នូលទាំង៤ គឺគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ អប់រំ ថែទាំ

កាកបាទក្រហមកម្ពុជា ក្រោមប្រធានបទ «កាកបាទក្រហមកម្ពុជា

សុខភាពតាមសហគមន៍

លើកកម្ពស់តម្លៃមនុស្សធម៌និងអភិវឌ្ឍ

មានគ្រប់ទីកន្លែងសម្រាប់គ្រប់ៗគ្នា ដោយមិនទុកនរណាម្នាក់ចោល»

ស្ថាប័ន។ សមិទ្ធផលសំខាន់ៗ សម្រេចបានជារួមមាន៖ ប្រជាពលរដ្ឋ

ដោយមានការអញ្ជើញ ចូលរួមពីសំណាក់តំណាងកាកបាទក្រហម

តាមជនបទដាច់ស្រយាលជាង ១ម៉ឺន គ្រួសារទទួលបានអណ្តូង

អន្តរជាតិ ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍សប្បុរសជនជាតិ-អន្ដរជាតិ មន្ដ្រីរាជការ

ទឹកស្អាត ៤៣៣និងស្រះសហគមន៍ ចំនួន៧។ ប្រជាពលរដ្ឋងាយ

លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ សិស្សានុសិស្ស និងមហាជនយ៉ាងច្រើនកុះករ។

រងគ្រោះបំផុត គឺចាស់ឥតទីពឹង កុមារកំព្រា កុមារខ្សោយសតិបញ្ញា

គួរបញ្ជាក់ដែរថា ទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហម អឌ្ឍចន្ទ

ស្រ្តីមេម៉ាយ អ្នកពិការ អ្នករស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍ អ្នកមាន

ក្រហម ៨ ឧសភា ជាព្រត
ឹ កា
្តិ រណ៍ដមា
៏ នសារៈ សំខាន់សម្រាបច
់ លនា

ជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជាង១០ម៉ឺនគ្រួសារ

កាកបាទក្រហម អឌ្ឍចន្ទក្រហម ដែលជា ឱកាសសម្រាប់ការចង

សម្ភារ និងថវិកា។ បុគ្គលិកក្នុងវិស័យឯកជន ១៣២៩នាក់ និង

ចាំជានិច្ចខួបកំណើតលោក ហុងរី ឌីណង់ កើតថ្ងៃទី ០៨ ឧសភា

អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ៥១៦នាក់ ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាសង្រ្គោះ

ឆ្នាំ១៨២៨

ស្ថាបនិកសមាគមជួយសង្រ្គោះអ្នករងគ្រោះនាឆ្នាំ

បឋមនិងបានផ្សព្វផ្សាយបន្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ ។ សិស្ស

១៨៦៣។ កាកបាទក្រហមកម្ពុជា ដែលមានសម្តេចព្រះមហា-

និស្សិត មន្រ្តីរាជការ ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ៧ម៉ឺននាក់បានទទួល

ក្សត្រី នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ ជាប្រធានកិត្តិយសតែង

ចំណេះដឹងស្តីពីច្បាប់ ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ។ យុវជនកាកបាទក្រហម

បានប្រារព្ធទិវាពិភពលោក កាកបាទក្រហម អឌ្ឍចន្ទក្រហម ៨

កម្ពុជាដែលមានជាង ២ម៉ឺននាក់ទូទាំងប្រទេស តែងតែចូលរួមក្នុង

ឧសភា ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ទិវានេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីសប្បុរស

សកម្មភាពមិត្តអប់រំមិត្ត សំអាតបរិស្ថាន ដាំដើមឈើ បរិច្ចាគ

ជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងនៅថ្នាក់កណ្តាល និងនៅសាខាជារៀងរាល់

ឈាម ។ល។ ប្រជាពលរដ្ឋតាមតំបន់ព្រំដែនជាងមួយម៉ឺនគ្រួសារ

ឆ្នាំ ដែលជាចលករជួយឱ្យកាកបាទក្រហមកម្ពុជា មានធនធានធ្វើ

ទទួលបានសារគន្លឹះអប់រំពីគ្រោះថ្នាក់ ដោយសារគ្រាប់មីននិងគ្រាប់

ប្រតិបត្តិការ បានយ៉ាងស័ក្តិសម ជាជំនួយការឱ្យអាជ្ញាធរសាធារណៈ

មិនទាន់ផ្ទុះក្នុងពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋ ២៩៤គ្រួសារ ទទួលបាន

ទទួលបានការជួយឧបត្ថម្ភជាស្បៀង
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ប្រាក់កម្ចី ឥតមានការប្រាក់ ធ្វើជាដើមទុនប្រកបមុខរបរ មានជីវភាព

បាទក្រហម អឌ្ឍចន្ទក្រហម និងអរគុណដល់បណ្តាសប្បុរសជន

ប្រសើរ ឡើង។ បងប្អូន រួមជាតិ តែងតែបានទទួលនូវសារថែទាំ

ទាំងអស់ដែលបានចូលរួមពិធីនេះយ៉ាងច្រើនកុះករ និងមានប្រសាសន៍

សុខភាព ក្នុងឱកាសទិវាជាតិ ដើម្បីសុខភាព មាតា និងទារក

រម្លឹកពីគុណូបការៈរបស់សម្តេចព្រះបាទ នរោត្តម សីហនុ

២១កុម្ភៈ ក្នុងឱកាសទិវាឆ្មប៥ ឧសភានិងទិវាពិភពលោក ប្រយុទ្ធ

និងសម្តេចម៉ែ ដែលកន្លងមកព្រះអង្គ បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំ-

ជំងឺអេដស៍ ១ធ្នូ ។ ក្រៅពីសមិទ្ធផលសំខាន់ៗខាងលើកាកបាទក្រហម

ធេងក្នុងសកម្មភាពកាកបាទក្រហមកម្ពុជា។ សម្តេចតេជោនាយក

កម្ពុជា បានឧបត្ថម្ភដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១២

រដ្ឋមន្ត្រី បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសកម្មភាពរបស់ កាកបាទក្រហម

មក ដោយក្នុងមួយឆ្នាំៗ ចំនួន ១លានដុល្លារអាមេរិកនិងបានជួយ

កម្ពុជា ដែលបានធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌កន្លងមកក្នុងការជួយ

សាងសង់និងជួសជុលលំនៅដ្ឋានបានរាប់រយខ្នង ធ្វើបង្គន់អនាម័យ

ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះបំផុត ដែលសកម្មភាពទាំងអស់នេះ

បានរាប់ពាន់បន្ទប់ ផ្តល់ស៊ីទែន ទឹកនិងធុងចម្រោះជូនដល់ប្រជា-

បានឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលា សម្រាប់ការជួយសង្គ្រោះបានយ៉ាង

ពលរដ្ឋនៅតាមបណ្តាខេត្តនានានិងបានជួយស្វែងរកគ្រួសារ ដែល

ល្អប្រសើរ ។ សម្តេចតេជោ បានកោតសរសើរ និងថ្លែងអំណរគុណ

បែកគ្នាជាង៤០ ឆ្នាំឱ្យបានជួបជុំគ្នាឡើងវិញ បានជួយសាងសង់

យ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ សប្បុរសជនជាតិ និងអន្តរជាតិ ទាំងអស់

អគារសិក្សា អគារស្នាក់នៅ នៅតាមអង្គការ សមាគម និងមណ្ឌល

ដែលបាន ចំណាយនូវថវិកាទ្រព្យធនផ្ទាល់ខ្លួនចូលរួមចំណែកជា

កុមារកំព្រាមួយចំនួន។ សម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ថា

មួយសកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់ កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដើម្បីបម្រើ

ថ្វីបើក្នុងរយ:ពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

លើវិស័យមនុស្សធម៌។

ពុំបានរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីគ្រោះមហន្តរាយដោយកត្តាធម្មជាតិ

ក្រហមកម្ពុជា មានគ្រប់ទីកន្លែង សម្រាប់គ្រប់ៗគ្នា ដោយមិនទុក

និងកត្តា មនុស្ស តែតម្រូវការនៃការផ្តល់សេវាកម្មមនុស្សធម៌នៅតែ

នរណា ម្នាក់ចោល” គឺពិតជាមានន័យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សកម្មភាព

ជាភារកិច្ច ជាអាទិភាពរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជា។ ដោយសារ

រួមរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជា។

តាមរយៈប្រធានបទឆ្នាំនេះ

“កាកបាទ

ហេតុផលនេះ សម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត សូមអំពាវនាវដល់សប្បុរស-

នៅក្នុងឱកាសនោះដែរ សម្តេចតេជោប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ជនជួយបន្តគាំទ្រដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជា ដើម្បីឱ្យសមាគមជាតិ

បានអំពាវនាវឲ្យធ្វើការត្រៀមទុកជាមុនតាមរយៈយន្តការរបស់រាជ-

មួយនេះ អាចបន្តពង្រឹងឱ្យបានកាន់ តែរឹងមាំ ទាំងថ្នាក់កណ្តាល

រដ្ឋាភិបាល និងយន្តការរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជា ព្រោះឆ្នាំនេះ

សាខា អនុសាខា និងកន្លែងប្រតិបត្តិករ មនុស្សធម៌នៅទូទាំងប្រទេស

បើយោងតាមការព្យាករណ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម

ឱ្យមានសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់

ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្ម

អាចកើតមានគ្រោះទឹកជំនន់។ ឆ្នាំនេះ បើមិនខុសទេគឺវាត្រូវមាន

មនុស្ស ធម៌ ឱ្យកាន់ តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ផ្តល់ក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នក

ជំនន់ធំមួយ ដែលត្រូវប្រុងប្រៀបដោះស្រាយបញ្ហានេះ តាមរយៈ

ងាយរងគ្រោះបំផុតដូចពាក្យថា “កាកបាទក្រហមកម្ពុជា មានគ្រប់

យន្តការរបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ យន្តការរបស់

មានប្រសាសន៍នៅក្នង
ុ ឱកាសនោះ សម្ដច
េ អគ្គមហាសេនាបតី-

រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានត្រៀមបម្រុងទុកថវិកាមួយចំនួន និងស្បៀង

ទីកន្លែងសម្រាប់គ្រប់ៗគ្នា មិនទុកនរណាម្នាក់ចោល” ។

តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ដ្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

កាកបាទក្រហមកម្ពុជា និងយន្តការរបស់រដ្ឋនៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់។
អាហារមួយចំនួនសម្រាប់បង្ការគ្រោះមហន្តរាយនេះហើយ៕

បានសម្តែងនូវក្តីរីករាយ និងអបអរសាទរចំពោះទិវាពិភពលោកកាក

ទិដ្ឋភាពនៅក្នុងទិវាពិភពលោក កាកបាទក្រហម អឌ្ឍចន្ទក្រហម ៨ ឧសភា លើកទី១៥៥ ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីស្នាក់ការកណ្ដាល កាកបាទក្រហមកម្ពុជា
ក្រោមប្រធានបទ «កាកបាទក្រហមកម្ពុជា មានគ្រប់ទីកន្លែងសម្រាប់គ្រប់ៗគ្នា ដោយមិនទុកនរណាម្នាក់ចោល»
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សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ៖ ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ដ្រ
នីតិកាលទី៦ មានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជាតិ និងប្រជាជន

សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធអគាររដ្ឋបាលថ្មី នៃសាលាខេត្ត ពោធិ៍សាត់
ថ្លែងលើវេទិកាក្នុងពិធីសម្ពោធអគាររដ្ឋបាលថ្មី នៃសាលាខេត្ត ពោធិ៍សាត់
នៅព្រឹក ថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង
ឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី រដ្ឋមន្ដ្រី ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានលើកឡើងថា ការបោះឆ្នោត
ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ដ្រ នីតិកាល ទី៦ នៅពេលខាងមុខនេះ គឺមានសារៈ
សំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ជាតិ និងប្រជាជនគ្រប់ៗរូប ។ រាល់សកម្មភាព
ឬទង្វើណាញុះញង់របស់បុគ្គលទាំងឡាយណា ដែលមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ
ទៅចូលរួម បោះឆ្នោត គឺប្រឆាំងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់
ប្រទេសកម្ពុជា។
សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង បានបញ្ជាក់ទៀតថា ក្រៅពីប្រឆាំង
នឹងច្បាប់ហើយនោះ បុគ្គលដែលញុះញង់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោត
ក៏អាចប្រឈមនឹងទោសទណ្ឌ ដែលបានបញ្ញត្តិ ក្នុងច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោត
ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ដ្រ ត្រង់មាត្រា ១៤២ ដែលចែងថា ត្រូវផាកពិន័យ
ជាប្រាក់ពី ៥.០០០.០០០រៀល ទៅ ២០.០០០.០០០រៀល ដោយគណៈ
កម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ពុំទាន់គិតដល់ទោសព្រហ្មទណ្ឌផ្សេង
ទៀត។ សម្ដេចក្រឡាហោមបានបន្តថា ការអំពាវនាវឲ្យមន្ដ្រីរាជការ និង
ប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោត គឺជារឿងត្រឹមត្រូវស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ដ្រ ។ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ក៏បានថ្លែងកោតសរសើរនូវរាល់
សមិទ្ធផលថ្មីៗ

ដែលខេត្តពោធិ៍សាត់បានធ្វើការអភិវឌ្ឍ

សម្រេចបាន

នាពេលនេះ ហើយអគាររដ្ឋបាលថ្មីនេះមានទំហំធំទូលាយ

បង្កលក្ខណៈ

ឱ្យបានរហ័សទាន់ពេលវេលា ហើយសម្តេចក៏បានអំពាវនាវផងដែរ ដល់អ្នក
វិនិយោគទាំងឡាយឱ្យចូលមកវិនិយោគ នៅក្នុងខេត្ត ពោធិ៍សាត់ ដែលជា
ខេត្តមានធនធានធម្មជាតិច្រើន។ សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង ក៏នៅ
តែបន្ដរំលឹកឡើងវិញ នូវសេចក្ដីវិនាសដោយសារ ឥទ្ធិពល នៃភ្លើងសង្គ្រាម
ដ៏រ៉ាំរ៉ៃកាលពីអតីតកាល ទម្រាំកម្ពុជាឆ្លងកាត់មកដល់ដំណាក់កាល ដូចសព្វ
ថ្ងៃនេះ លំបាកខ្លាំងណាស់ ដូច្នេះហើយសូមកុំឲ្យអតីតកាលវិលត្រឡប់ឲ្យ
សោះ

ព្រោះសន្ដិភាពមានតម្លៃខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេស

ជាតិទាំងមូល។
គួរបញ្ជាក់ដែរថា

អគារដ្ឋបាលថ្មីខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលមានតម្លៃជាង

៣លានដុល្លារ អាមេរិក ត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកាលពី
ព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រោមអធិបតីភាព សម្តេចក្រឡាហោម
ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងមហាផ្ទៃ។
ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ បានមានប្រសាសន៍
ឲ្យដឹងថា អគារដ្ឋបាលថ្មីនេះ ត្រូវបានបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅអំឡុង
ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣ និងបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរ នៅថ្ងៃទី១០ ខែមេសា
ឆ្នាំ២០១៨

ដោយចំណាយថវិកាអស់ជាង

៣លានដុល្លារអាម៉េរិក

អគាររដ្ឋបាលថ្មី ១ខ្នងនេះ មានកម្ពស់ ៤ជាន់ ស្មើនឹង ៤០បន្ទប់ ៕

ងាយស្រួលសម្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋបាលសាលាខេត្ត ធ្វើការងាយស្រួល និងបាន
ផ្តល់សេវាល្អមានភាពឆាប់រហ័សដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតផង។ សម្តេច
ស ខេង បានបន្តទៀតថា ខេត្តមួយចំនួនទៀតក៏បាននឹងកំពុងសាងសង់
អគាររដ្ឋបាលខេត្តផងដែរ ទាំងនេះបញ្ជាក់ឱ្យឃើញពីការរីកចម្រើន និង
មានការអភិវឌ្ឍ ផ្នែករដ្ឋបាល ខេត្ត ហើយសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះកើតមាន
ឡើងបានដោយសារតែប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាព។
សម្តេចក្រឡាហោម បានអំពាវនាវទៅដល់មន្ត្រីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវ
យកចិត្តទុកដាក់ បម្រើកិច្ចការជូនប្រជាពលរដ្ឋឱ្យបានល្អ និងផ្តល់សេវា

អគាររដ្ឋបាលថ្មី នៃសាលាខេត្ត ពោធិ៍សាត់

។
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សម្តេចភក្តី សាយ ឈុំ ក្រើនរំឭកកុំឲ្យជឿពាក្យញុះញង់

របស់បក្សប្រឆាំង ដែលឃោសនាមិនឲ្យប្រជាជនទៅ បោះឆ្នោត

សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ អនុប្រធានគណបក្ស និងជាប្រធានគណៈប្រចាំការ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
អញ្ជើញសម្ពោធអគារទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជន នៅស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

នាព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី

នោះទេ ព្រោះខុសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។ ដូច្នេះសូមប្រជាជនកុំជឿតាម

សាយ ឈុំ អនុប្រធានគណបក្ស និងជាប្រធានគណៈប្រចាំការ

ការឃោសនាអកុសលរបស់ពួកប្រឆាំង ដែលញុះញង់មិនឲ្យប្រជាជន

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានអញ្ជើញសម្ពោធអគារទីស្នាក់ការ

ទៅបោះឆ្នោត ព្រោះនេះជាទង្វើដែលផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ផ្ទុយនឹង

គណបក្សប្រជាជន នៅស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។

ច្បាប់ជាធរមាន ត្រូវអនុត្តទៅតាមវិធានការច្បាប់ ចំពោះជនល្មើស

ក្នុងឱកាសនោះ សម្តេចភក្តីបានក្រើនរំឭកដល់មន្ត្រីរាជការ

ណាដែលបានប្រព្រឹត្តជាក់ស្តែង

និងមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់។

ប្រជាពលរដ្ឋ កម្មករនិយោជិត សូមកុំលង់ជឿតាមពាក្យញុះញង់

សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ បានក្រើនរំឭកដល់សមាជិក-

របស់ក្រុមបក្សប្រឆាំង ដែលឃោសនាមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះ

សមាជិកាគណបក្សទាំងអស់ ត្រូវជម្រុះចោលនូវសតិអារម្មណ៍ដែល

ឆ្នោត ព្រោះពួកប្រឆាំងកាន់តែចាញ់ ឧបាយកលរបស់ ពួកគេកាន់តែ

យល់ថា ការបោះឆ្នោតលើកនេះអស់គូប្រកួតខ្លាំងហើយ ឬក៏យល់

ពិសពុល

សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី

ថា សម្តេចប្រធានគណបក្ស បានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយ

សាយ ឈុំ បានគូសបញ្ជាក់ថា ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោ

កម្មករ លោកគ្រូអ្នកគ្រូ ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបានច្រើនហើយ

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជា

ដូច្នេះយើងមិនបាច់ប្រឹងក៏ឈ្នះដែរ។ ត្រូវមើលឲ្យឃើញច្បាស់ថា

ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រទេសកម្ពុជាបានថែរក្សាយ៉ាង

ពួកប្រឆាំងកាន់តែចាញ់ ឧបាយកលកាន់តែពិសពុល ដែលនេះជា

គត់មុតនូវឯករាជ្យភាព អធិបតេយ្យភាព បូរណភាពទឹកដី រក្សាបាន

ប្រការដែលត្រូវតែកាន់ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុត ហើយទាំងអស់គ្នាត្រូវ

នូវសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ សន្តិសុខ និងសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គម

ខិតខំប្រឹងប្រែងរួមចិត្តមួយថ្លើមមួយឲ្យខ្លាំងជាងនេះ រហូតសម្រេច

បន្តអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសប្រកបដោយចីរភាព។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

ជ័យជម្នះនៅទីចុងបំផុត។

និងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ជាតិ។

គឺជាអគ្គមគ្គុទ្ទេសក៍ដ៏ឆ្នើមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា

ដែលត្រូវបាន

សម្តេចភក្តីក៏បានចែកជូនដល់សមាជិកចូលរួមទាំង ៥៣២នាក់

គណបក្សគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹង ចំពោះបេក្ខភាពជានាយករដ្ឋមន្ត្រី

ក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានក្រមា១ ថវិកា១០ម៉ឺនរៀល និងផ្តល់ជូនគណ

សម្រាប់នីតិកាលទី៦ និងនីតិកាលបន្តបន្ទាប់ទៀត។

បក្សក្រុងស្រុកទាំង៧ ទទួល៥លានរៀលដូចគ្នា, គណបក្សឃុំ១៤

សម្តេចភក្តីបានថ្លែងទៀតថា ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាង

ឃុំ ក្នុងស្រុកមេមត់ ក្នុង១ឃុំទទួលបាន២លានរៀល និងកងកម្លាំង

រាស្ត្រ នីតិកាលទី៦ ខាងមុខនេះ គ្មានការចូលរួមពីអតីតគណបក្ស

ការពារសន្តស
ិ ុខ ក្នង
ុ ម្នាក់ៗទទួលបាន២ម៉ន
ឺ រៀល ព្រមទាំងអញ្ជញ
ើ

សង្គ្រោះជាតិនោះទេ ព្រោះគណបក្សនេះត្រូវបានតុលាការកំពូល

ចារឹកលើក្រាំងមាស ទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ដល់គណបក្សប្រជាជន

ចេញសាលដីការរំលាយរួចហើយ។

ស្រុកមេមត់ផងដែរ ៕

គ្មានការពន្យាការបោះឆ្នោត
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ឯកឧត្តម កែ គឹមយ៉ាន អំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីគណបក្ស
យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខទុក្ខប្រជាជន

ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ កែ គឹមយ៉ាន អញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីប្រារព្ធសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០១៧
និងទិសដៅអនុវត្តន៍បន្ត របស់ក្រុមការងារយុវជន គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តមនាយឧត្តម-

ប្រកបដោយសាមគ្គីភាព មិត្តភាពរបស់យុវជន និងប្រជាពលរដ្ឋ

សេនីយ៍ កែ គឹមយ៉ាន សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ គណៈកម្មាធិការ

មហាគ្រួសារ អ្នកបន្ទាយមានជ័យ ដែលបានចូលរួមរក្សាសន្តិភាព

កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់

ទប់ស្កាត់បានបដិវត្តព៌ណ ដើម្បីនិរន្តភាពនៃការអភិវឌ្ឍន៍ និងភាព

កណ្តាល ចុះជួយខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏

សុខសាន្តតរៀងទៅ។

ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីប្រារព្ធសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០១៧

ឯកឧត្តម កែ គឹមយ៉ាន បានអំពាវនាវប្រជាជន និងយុវជន

និងទិសដៅអនុវត្តន៍បន្ត របស់ក្រុមការងារយុវជន គណបក្សប្រជា-

អញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

ជនកម្ពុជា ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ ក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តម

ខាងមុខនេះ ហើយបោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដើម្បី

នាយឧត្តមសេនីយ៍ កែ គឹមយ៉ាន បានផ្ដាំផ្ញើនូវការសាកសួរសុខ

គណបក្ស មានឱកាសដឹកនាំប្រទេសឲ្យមានការអភិវឌ្ឍតទៅមុខ

ទុក្ខ ពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាល និងគណបក្ស មានសម្ដេច

ទៀត ។ ជាមួយគ្នានេះ ក៏មិនត្រូវជឿតាមការឃោសនាអកុសល

តេជោ ហ៊ុន សែន ជានាយករដ្ឋមន្រ្តី និងជាប្រធានគណបក្ស,

ភូតកុហក បោកប្រាស់របស់ពួកប្រឆាំង ដែល កន្លងមកពួកនេះមិន

សម្ដេចពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ប្រធានកិត្តិយស

ដែលបានធ្វើអ្វីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិទេ មានតែបង្កឲ្យកើត

គណបក្ស, សម្ដេចវិបុលសេនាភក្ដី សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា

ជាចលាចល ភាពវឹកវរ ការបែកបាក់ និងរុញច្រានឲ្យសង្គមជាតិធ្លាក់

អនុប្រធានគណបក្ស និងសម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង អនុប្រធាន

ទៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមតែប៉ុណ្ណោះ ។

គណបក្ស ជូនចំពោះអង្គសន្និបាតទាំងមូល ។

ក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ កែ គឹមយ៉ាន

ឯកឧត្តម កែ គឹមយ៉ាន បានកោតសសើរ វាយតម្លៃខ្ពស់

បានផ្តល់ថវិកាឧបត្ថម្ភជូនដល់មូលនិធិសម្រាប់យុវជនគណបក្សក្នុង

ពីស្នាដៃ និងសមិទ្ធផលនានាដែលក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត

ខេត្ត ថវិកា១៥ម៉ឺនដុល្លារ, ផ្តល់ប្រេងសាំង៥០០០លីត្រ និងម៉ាស៊ូត

សម្រេចបាន ។ សមាជិកក្រុមការងារយុវជនទាំងអស់ បានខិតខំ

៥០០០លីត ជូនដល់ក្រុមការងារយុវជនបក្ស, ជូនថវិកាសរុប៦៥

បំពញ
េ ការងារដោយការទទួលខុសត្រវូ ខ្ពស់ ស្មោះត្រង់ គាំទច
្រ ពោ
ំ ះ

លានរៀល ដល់ក្រុមយុវជនបក្សមកពីឃុំ-សង្កាត់ ចំនួន ៦៥ឃុំ-

គណបក្ស និងរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោ

សង្កាត់ ដោយក្នុង១ឃុំ-សង្កាត់ ថវិកា១លានរៀល, ជូនសមាជិក-

ហ៊ុន សែន នាំមកនូវសុខសន្តិភាព សណ្តាប់ធ្នាប់ សម្បូរសប្បាយ

សមាជិកា ចូលរួមក្នុងកម្មវិធី សន្និបាតចំនួន២.០១១នាក់ ក្នុងម្នាក់

អភិវឌ្ឍន៍រីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យ ជូនជាតិ និងប្រជាពលរដ្ឋ ។

ទទួលបានថវិកា ២ម៉ឺនរៀល ៕

ឯកឧត្តម កែ គឹមយ៉ាន បានថ្លែងអំណរគុណដល់សណ្តានចិត្ត
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skmµPaBsmaCikrdæsPa-RBwT§sPa-raCrdæaPi)al nigm®nþIKNbkS
ថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ នេះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត

ងួន ញ៉ិល សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការ

កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពជា
ុ អនុបធា
្រ នទី២ រដ្ឋសភា
នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាប្រធានក្រុមការងារ
គណបក្សថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខេត្តកំពង់ធំ។

បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខ ជាមួយ

លោក តាព្រឹទ្ធាចារ្យ ចំនួន ២០នាក់ តំណាងមកពីឃុំទាំង១៨ ក្នុងស្រុក បារាយណ៍ ។ ក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត បានផ្តល់អនុសាសន៍
ដឹកនាំដើម្បីជាមូលដ្ឋានដល់គណបក្សស្រុក ពិសេសលោកតាព្រឹទ្ធាចារ្យទាំងអស់យកទៅបកស្រាយជម្រះសតិអារម្មណ៍អវិជ្ជមានរបស់
ប្រជាជនក្នុងភូមិ-ឃុំរបស់ខ្លួន និងត្រៀមលក្ខណៈអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោត ហើយបោះឆ្នោតជូន

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់គ្នា។

ថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ សម្ដេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ

បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុង

មីទញ
្ទិ អបអរខួបលើក ទី១៥៥ ទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហម អឌ្ឍចន្ទកហ
្រ ម
ក្រោមប្រធានបទ “កាកបាទក្រហមកម្ពុជា មានគ្រប់ទីកន្លែង សម្រាប់គ្រប់គ្នា
មិនទុកនរណាម្នាក់ចោល” នៅក្រុងសៀមរាប។ នៅក្នុងមីទ្ទិញនោះខេត្តសៀម
រាបទទួលបានថវិកាជាង

៦៧ម៉ឺនដុល្លារ

រួមនឹងសម្ភារៈជាគ្រឿងឧបភោគ

បរិភោគ ជាច្រើនទៀតពីសប្បុរសជននានា។

ថ្ងៃទី២៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត

ម៉ន
ែ សំអន សមាជិកាគណៈអចិនយ
្ត្រៃ ៍ គណៈកម្មាធកា
ិ រកណ្តាល

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងទំនាក់ទំនង
ជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចបានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុង
ពិធីសម្ភោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់

«ស្ពានពាមជំនក
ី »

ស្ថិតក្នុងភូមិពាម

ជំនីត ឃុំកំពង់លួង ស្រុកពញាឮ ខេត្តកណ្ដាល ។ លោកជំទាវ
កិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន ថ្លែងថា សម្តេចទាំងទ្វេរ គឺជា
ពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភដ៏ថ្លៃថ្លាបំផុត

ដោយបានប្រែក្លាយពីប្រទេសដែល

ពោរពេញទៅដោយសង្រ្គាមមកជាប្រទេសដែលមានការរីកចម្រើន និងមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យ ទាំងពុទ្ធចក្រ និងអាណាចក្រក៏ត្រូវ

បានរស់ឡើងវិញផងដែរ ដែលធ្វើឱ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិធ្វើបុណ្យទៅតាមបំណងប្រាថ្នារៀងៗខ្លួន ស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណា-

ចក្រកម្ពុជា ក្រោមដំបូលនៃសុខសន្តិភាព។

ថ្ងៃទី១៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ លោកជំទាវ ឃួន សុដារី សមាជិកា

គណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា, ប្រធាន
ក្រុមសភាជាតិកម្ពុជា នៃអ្នកនយោបាយសភាស្ត្រី (CWPC), អនុប្រធាន

គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ នៃសន្និសីទអន្តរជាតិ នៃបណ្តាគណបក្សនយោបាយ
នៅអាស៊ី (ICAPP - International Conference of Asian Political Parties)

និងជាសហប្រធាននៃវេទិកានយោបាយ អាស៊ី-អឺរុប (AEPF - Asia Europe
Political Forum) បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចូលរួម
សន្និសីទអន្តរជាតិ

នៃបណ្តាគណបក្សនយោបាយនៅអាស៊ី

(ICAPP)

លើកទី៣០ និងចូលរួមវេទិកានយោបាយ អាស៊ី-អឺរុប (AEPF) លើកទី២ នៅទីក្រុងឡុងដ៍ ចក្រភពអង់គ្លេស។ វេទិកានយោបាយ អាស៊ី-អឺរុប (AEPF)
លើកទី២នេះ បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនូវតួនាទី របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រធានស្ថាបនិក

កិត្តិយស នៃក្រុមប្រឹក្សាវប្បធម៌អាស៊ី (Asian Cultural Council-ACC) ដែលជាស្ថាប័នមួយរបស់ ICAPP។
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ថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម យឹម ឆៃលី សមាជិក
គណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្តារ អភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ
បានអញ្ជញ
ើ ចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយ ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុក កោះសូទន
ិ
ខេត្តកំពង់ចាម ប្រមាណជាង ៥០០នាក់និងនាំយកទេយ្យទានមួយចំនួន
ប្រគេនព្រះចៅអធិការវត្តមហាលាភ ស្ថិតក្នុងឃុំមហាលាភ ស្រុកកោះសូទិន
ខេត្តកំពង់ចាម ។
ថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍
មាស សុភា សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពល
ខេមរភូមិន្ទ

មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោក

និងជាសមាជិក

អចិន្ដ្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាល សមាគមអតីតយុទ្ធជន
កម្ពុជា

អញ្ជើញបំពាក់មេដាយការពារជាតិ ជូនអតីតយុទ្ធជន

ចំនួន ៤២០នាក់ នៅស្រុកឯកភ្នំ ខេត្តបាត់ដំបង។
ថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា
សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និង
សំណង់ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមាព្រះ
វិហារនិងសម្ពោធសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តចំបក់ ស្ថិតឃុំរូង ស្រុក
មេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។

ថ្ងៃទី០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ
សមាជិកគណៈកម្មាធិកា រកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល
និងបំពាក់គ្រឿងឥស្សរិយយសជូន អតីតយុទជ
្ធ នស្រក
ុ កោះសូទន
ិ
ខេត្តកំពង់ចាម ចំនួន ១១៧នាក់ ។
ថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន សមាជិក
គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ទេសរដ្ឋមន្ដ្រី
រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានអញ្ជើញ
ចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ រស់នៅឃុំព្រែក អំបិល
ឃុំកោះខែល និងឃុំរកាខ្ពស់ ស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្ដាល ។
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ថ្ងៃទី៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ ជួន

ណារ៉ុន

សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ពិធីប្រគល់សម្ភារបរិក្ខារមានដូចជា
កុំព្យូទ័រចំនួន១៤គ្រឿងនិងម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពចំនួន ២គ្រឿងដល់មជ្ឈមណ្ឌល

យុវជន ខេត្តកំពង់ចាម ក្នុងបំណងជួយសម្រួលដល់ការងារបង្រៀនបណ្ដុះ-

បណ្ដាលយុវជនក្នុងខេត្ត ព្រមទាំងដើម្បីបញ្ជ្រាបបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ដែល
កំពុងមានការរីកចម្រើន។
ថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯក ហ៊ុន ម៉ាណែត

សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នាយរង
សេនាធិការចម្រុះ នៃកងយោពលខេមរភូមិន្ទ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេច
អគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រ

កម្ពុជា អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងបុគ្គលិក
មន្ទីរអប់រំយុវជន និងកីឡាខេត្ត សរុបប្រមាណ ៧០០នាក់ នៅខេត្តកំពត។
ឯកឧត្តមលើកឡើងថា លោកគ្រូ អ្នកគ្រូគឺជាឪពុកម្តាយទី២ និងជាសេដ្ឋី

ចិត្តបុណ្យ លោកគ្រូ អ្នកជាអ្នកមានគុណដែលផ្តល់អ្វីៗសព្វថ្ងៃនេះដល់ការអភវឌ្ឍធនធានមនុស្សក្នុងប្រទេស ដែលចូលរួម
បង្កើតចំណេះដឹង បទពិសោធន៍ កម្លាំងកាយចិត្ត សីលធម៌ គុណធម៌ដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់ពេញលក្ខណៈ។

ថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធានគណៈកម្មការ អង្កេត បោសសម្អាត
និងប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៃព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយ
នឹងប្រជាពលរដ្ឋ មកពីភូមិលៀក ភូមិឈើនាង ភូមិ ស្វាយលិច និងភូមិស្វាយកើត
សរុបចំនួន៣៦១ នាក់ ស្ថិតនៅឃុំគោកត្រប់ ស្រុក កណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល ។
ឯកឧត្តមបាននាំយក អំណោយចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានសារុង
ចំនួន០១ និងថវិកាចំនួន ១ម៉ឺន រៀល ដែលចំណាយអស់ថវិកាចំនួន៨,៨៨៥,០០០
រៀល ។

ថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ងួន រតនៈ សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាល
ខេត្តបាត់ដំបង និងលោកជំទាវ លោក លោកស្រី មន្ត្រីក្រោមឱវាទ និង
មន្ទីរជំនាញពាក់ព័ន្ធ បានអញ្ជើញ ជួបសំណេះសំណាលជាមួយអាជ្ញាធរ
មូលដ្ឋាន ប្រជាពលរដ្ឋនិងបញ្ជាគ្រឿងចក្របើកការដ្ឋានស្ថាបនាផ្លូវបេតុង
៥ ខ្សែ នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង។

ថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ៅ ភិរុណ

សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាល

នៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាល បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធី
បើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវបេតុងប្រវែង ៤៥០ម៉ែត្រ និងដាក់លូមួយ

ខ្សែ សិ្ថតនៅភូមិលេខ ១ ” ក ” និងចាក់ផ្លូវបេតុងប្រវែង ៥០០ម៉ែត្រ
នៅភូមិលេខ២ ឃុំស្វាយរលំ ស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្ដាល ។
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ថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រុមការងារយុវជន

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល បានរៀបចំកិច្ច

ប្រជុំបូកសរុបការងារយុវជនគណបក្ស ប្រជាជនកម្ពុជា
ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ និងទិសដៅភារកិច្ចឆ្នាំ២០១៨ ក្រោម
អធិបតីភាព ឯកឧត្តម កែ ប៊ុនខៀង ប្រធានក្រុមការងារ

យុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល ឯកឧត្តម ម៉ម ឡេងយ៉ានី
ឯកឧត្តម ស៊ាន បូរ៉ាត និងលោកជំទាវ ហេង សំអូន
អនុប្រធានក្រុមការងារ យុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល

ដោយមានការចូលរួមពីសមាជិក-សមាជិកានៃក្រុមការងារ
យុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល ប្រធាន-អនុប្រធាន ក្រុម

ការងារយុវជនគណបក្សរាជធានី-ខេត្ត ក្រុង-ស្រុក-ខណ្ឌ

និងប្រធាន-អនុប្រធាន ក្រុមសកម្មជនយុវជនគណបក្ស

ក្រសួង-ស្ថាប័ន សរុបចំនួន ៨០០នាក់។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល បានរៀបចំអាហារសាមគ្គីជាមួយសមាជិក-សមាជិកា

និងបានប្រគល់កុំព្យូទ័រយួរដៃជូនក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស រាជធានី -ខេត្ត ចំនួន ២៥គ្រឿង និងក្រុមគ្រូឧទ្ទេសរបស់ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់
កណ្ដាល ចំនួន ០២គ្រឿង សម្រាប់បម្រើការងារយុវជន។

ថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត អនុ

ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងជាប្រធានក្រុម
ការងារ

រៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានៅ

ក្រៅប្រទេស បានជួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយ ឯកឧត្តម ម៉ាសាហ៊ីកូ

កូមួរ៉ា (Masahiko Komura) អនុប្រធានគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ
សេរី Liberal Democratic Party។ ក្នុងជំនួបសម្ដែងការគួសម ភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាលើតួនាទី កាតព្វកិច្ចរបស់គណបក្សនយោបាយក្នុងការពង្រឹង
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងក្របខ័ណ្ឌនីតិរដ្ឋ និងបង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងយុវជនគណបក្សទាំងពីរផងដែរ នៅទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យសេរី។

ថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត អនុប្រធាន
ក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស ថ្នាក់
កណ្ដាល និងជាប្រធានក្រុមការងារ

រៀបចំអង្គការចាត់តាំង យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នៅក្រៅ ប្រទេស បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយសកម្មជន យុវជនគណបក្ស ប្រជាជនកម្ពុជា ស្រុកព្រៃកប្បាស ខេត្តតាកែវ។

ថ្ងៃទី០៨

ឆ្នាំ២០១៨

ខែឧសភា

ឯកឧត្តម

ជាម

ច័ន្ទសោភ័ណ សមាជិកក្រុម

ការងារយុវជន គណបក្សថ្នាក់

កណ្ដាល និងជាប្រធានគណៈ
ចលនាមហាជន

ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

បានចុះសំណេះសំណាល និង

ប្រកាសតែងតាំងសមាសភាពគណៈចលនាសាសនិកឥស្លាម នៅ ឃុំសង្កាត់ភូមិ និងសកម្មជន CPP ជាបងប្អូនខ្មែរឥស្លាម ទូទាំង ស្រុកត្បូងឃ្មុំ
នៅសាលប្រជុំគណបក្សប្រជាជនក្រុងសួង ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ។

ថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ សមាជិក

ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងជាប្រធានជនបង្គោល

យុវជនស្រុកចំការលើ តំណាងរបស់ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានិត ប្រធាន

ក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយស្រុកចំការ

លើ បានរៀបចំបើកការប្រកួតពានរង្វាន់បាល់ទាត់យុវជនស្រុកចំការលើ

លើកទី១ ឆ្នាំ២០១៨ ក្នុងស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម។
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ថ្ងៃទី០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រុមគ្រូឧទ្ទេស នៃក្រុមការងារយុវជ

នគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម យស ផានីត្តា និង
ឯកឧត្តម គង់ បូរ៉ា សមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល
សហការជាមួយក្រុមការងារគណបក្សថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុកបាធាយ
ខេត្តកំពង់ចាម បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសកម្មជនយុវជនឆ្ពោះទៅ
កាន់ការបោះឆ្នោត រយៈពេលពេញមួយថ្ងៃ
ថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការ

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកែប មានរៀបចំពិធីប្រកាសបញ្ចូល
សមាជិកថ្មីជាយុវជន និងកែសម្រួលបំពេញបន្ថែមក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំ
តាមមន្ទីរអង្គភាព។

កម្មវិធីបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម កែន សត្ថា

ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត ឯកឧត្ដម លោកជំទាវ ជាអនុ
ប្រធានសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍

សមាជិកគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត

និងលោក លោកស្រី ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សមូលដ្ឋាន គណៈកម្មាធិការសាខាបក្ស និងសមាសភាពមកពីសមាជិក សមាជិកា មកពី
អង្គភាពចំនួន០៥ ខាងលើសរុបចំនួន ២៤៩នាក់។

ថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម វ៉ា ថន

សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល សមាជិកក្រុមការងារយុវជន

គណបក្សថ្នាក់កណ្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណ

បក្សខេត្ត បានអញ្ជើញជួបសំណេះ សំណាលជាមួយសកម្មជន

យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ស្រុក/ក្រុង ឃុំ/សង្កាត់ និងភូមិ

នៅទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាស្រុកសំបូរ ខេត្តកំពត និង

បានជំរុញឲ្យសកម្មជនយុវជនគណបក្សថ្នាក់ ស្រុក/ឃុំ និងភូមិ បន្តយកចិត្តទុកដាក់ការងារនៅមូលដ្ឋាន ធ្វើបញ្ជីបច្ចុប្បន្នភាពសមាជិក
សមាជិកាឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងជំរុញពួកគាត់ឲ្យទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នា។
ថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រុមគ្រូឧទ្ទេស នៃក្រុមការងារ

យុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល បានសហការជាមួយក្រុមការងារ

យុវជនគណបក្សក្រុងស្វាយរៀង ខេត្តស្វាយរៀង និងគណៈកម្មាធិការ
គណបក្សក្រុង បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអប់រំនយោបាយ លើ

ប្រធានបទ “សិល្ប៍វិធីក្នុងការនិយាយជាសាធារណៈ” ដល់សកម្មជន
យុវជនគណបក្សក្រុងចំនួន ១០០នាក់ ស្រី ៣០នាក់។

ថ្ងៃទី០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ លោក សឿង សុជាតិ ប្រធាន

ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សស្រុកកំចាយមារ ខេត្តព្រៃវែង បាន
ដឹកនាំក្រុម ការងារគណបក្សស្រុក លោកមេឃុំក្រញូង ក្រុម

ការងារគណបក្សឃុំ ចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាជនចំនួន ១០គ្រួសារ

ក្នុងនោះ ៨គ្រួសារ នៅភូមិបឹងព្រោះ និង ២គ្រួសារ នៅភូមិឡឥដ្ឋ
ឃុំក្រញូង ខេត្តព្រៃវែង។

ថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ លោក ស្រី សុភ័ក្រ្ត សមាជិក
ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល

និងជាប្រធានក្រុម

ការងារយុវជនគណបក្សខេត្តកំពង់ចាម បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា
ការងារក្រុមការងារយុវជនទូទាំងខេត្ត ដែលមានសមាជិក សមាជិកាចូលរួមចំនួន ៧៨នាក់។
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សមិទ្ធផលសំខាន់ៗនៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម ឆ្នាំ២០១៨
 ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) បានបញ្ជាក់ថា គិតមកត្រឹម
ឆ្នាំ២០១៧ តាមរយៈ CDC កម្ពុជាបានទទួលស្វាគមន៍ និងចុះបញ្ជីគម្រោង

វិសយ
័ សំណង់តវ្រូ បានព្យាករណ៍ថា នឹងមានអត្រាកណ
ំ
ន
ើ ប្រមាណ ១៦,៧%
ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ និង ១៦,៩% ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ ។

វិនិយោគមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់របស់ជប៉ុនចំនួន១៣០ គម្រោង

 រយៈពេល ៤ខែ ដើមឆ្នាំ២០១៨ នេះ ការនាំចេញអង្កររបស់កម្ពុជា

ក្នុងទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណ ១.៦ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក ។ វិស័យដែល

ទៅកាន់បរទេសបាន ១៩៧.៣៥៤តោន ធ្លាក់ចុះ ៧% បើធៀបនឹងរយៈពេល

វិនិយោគិនជប៉ុនវិនិយោគនៅកម្ពុជារួមមាន ធនាគារ ឧស្សាហកម្ម កសិ-

ដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ២០១៧ ដែលមានចំនួន ២១២.៣៩៤តោន ។ គួរបញ្ជាក់

ឧស្សាហកម្ម សេវាកម្ម និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាដើម ។ បើគិតត្រឹមតែ

ថា ការនាំចេញអង្ករបានធ្លាក់ចុះស្ទើររាល់ខែ បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា

ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ មានគម្រោងវិនិយោគ ជប៉ុនចំនួន៩ មាន

កាលពីឆ្នាំមុន ។ កាលពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៨នេះ កម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករ

ទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណ ៦៣លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងនោះមានគម្រោង

ទៅបរទេសកើនឡើង ២៨% ប៉ុន្តែមកដល់ខែកុម្ភៈធ្លាក់ចុះ ២០% ខែមីនា

វិនិយោគចំនួន៨ បានបោះទីតាំងក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ដែលមានទុន

ធ្លាក់ចុះ ១២,៧០% និងខែមេសាធ្លាក់ចុះ ២៦,១០% ។ ការនាំចេញអង្ករ

វិនិយោគប្រមាណ ៥៩លានដុល្លារអាមេរិក។ បន្ថែមលើគម្រោងវិនិយោគ

បន្តធ្លាក់ចុះនេះដោយសារកាលពីដើមឆ្នាំ យើងសម្រុកនាំចេញច្រើនធ្វើឲ្យ

ដែលមានបច្ចុប្បន្ន កម្ពុជារំពឹងថា នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៨នេះ គម្រោងវិនិយោគ

ស្រូវអស់ពីក្នុងស្តុប វៀតណាមបានចូលមកទិញប្រភេទស្រូវធម្មតា (អ៊ីអ៊ែ)

ជប៉ុននឹងកើនឡើងបន្ថែមទៀត

ខ្លាំងក្លា យើងអត់មានស្រូវ គ្រប់គ្រាន់ ។ ប៉ុន្តែអាចនឹងកើនឡើងវិញនៅពេ

ទន្ទឹមនឹងការបើកឱ្យដំណើរការនូវផ្សារ

លយើងប្រមូលផលស្រូវសែនក្រអូបនៅខែ៧ ឬខែ៨ ខាងមុខ ។

ទំនើបអ៊ីអន សាខាទី២ ។

 ក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ នេះ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារទទួលបាន



ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសចិន

និងកម្ពុជា

ក្នុងឆ្នាំ២០១៧

ចំណូលពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទ ដែលប្រមូលបាន (តាមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង

កន្លងមក ស្មើប្រមាណ ៥.៥៧៧ដុល្លារអាមេរិក ។ ដោយឡែកលំហូរទុន

ទិនន
្ន យ
័ ចំណល
ូ អនឡាញ Online របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ) មានចំនន
ួ

វិនិយោគផ្ទាល់ពីប្រទេសចិននៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ស្មើប្រមាណ ១.៦៥៦

៥៩២,៧១ពាន់លានរៀល (ប្រមាណជា ១៤៨,១៧លានដុល្លារអាមេរិក)

លានដុល្លារអាមេរិក ។ គិតត្រឹមពេលបច្ចុប្បន្ននេះ នៅកម្ពុជាមានតំបន់

ស្មើនឹង ៧,៧% នៃផែនការច្បាប់ ។ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំណូលខែមេសា

សេដ្ឋកិច្ចចំនួន៣២ ដែលបានផ្តល់ការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ១០៤.

ឆ្នាំ២០១៧

Online)

២៤១ នាក់។ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧កន្លងមក ការនាំចេញសរុបពីតំបន់

ឃើញថា ការប្រមូលចំណូលពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨

សេដ្ឋកិច្ចមានទឹកប្រាក់ចំនួន ១.៥៤៦លានដុល្លារអាមេរិក ឬស្មើនឹង១៤%

កើនឡើងចំនួន ៧០,៧២ពាន់លានរៀល (ប្រមាណ ១៧,៦៨លាន

នៃការនាំចេញសរុប ។

(តាមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យចំណូលអនឡាញ

ដុល្លារអាមេរិក) ស្មើនឹង ១៣,៥៥% ។ សរុប៤ខែ ដើមឆ្នាំ២០១៨ ចំណូល
ពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទប្រមូលបានសរុបមានចំនួន

៣.៦៣៨,៣១ពាន់

 ការនាំចេញពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅត្រីមាសទី១
ឆ្នាំ២០១៨ នេះ កើនឡើងខ្ពស់បំផុតពុំធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល ១៨ឆ្នាំ

ប្រមាណជា

ចុងក្រោយនេះ ។ បើតាមតួលេខការិយាល័យជំរឿនសហរដ្ឋអាមេរិក នៅ

៤៧,២៩% នៃផែនការកំណត់ដោយច្បាប់ ។ ប្រសិនបើប្រៀបធៀបនឹង៤

ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៨ នេះ ការនាំចេញពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋ

ខែដើមឆ្នាំ២០១៧ ឃើញថាការប្រមូលពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទ (តាមប្រព័ន្ធ

អាមេរិក សម្រេចបានក្នុងអត្រាកំណើនដល់ទៅ ២៥.៦២% ជាអត្រាកំណើន

អនឡាញ) ក្នុង៤ខែ ឆ្នាំ២០១៨ កើនឡើងចំនួន ៣៨៩,៩៦ពាន់លានរៀល

ខ្ពស់បំផុតពុំធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល១៨ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ។ យោងតាម

(ប្រមាណ ៩៧,៤៩លានដុល្លារអាមេរិក) ស្មើនឹង ១២,០១% ។

តួលេខរយៈពេល ៣ខែដំបូងឆ្នាំនេះ ការនាំចេញពីកម្ពុជា ទៅទីផ្សារអាមេរិក

លានរៀល

(ប្រមាណ៩០៩,៥៧លានដុល្លារអាមេរិក)

 ការវិនិយោគលើវិស័យសំណង់នៅអំឡុងដើមឆ្នាំ២០១៨ នេះ មាន

មានទឹកប្រាក់ចំនួនជិត ៩០៤លានដុល្លារ ដោយបានកើនឡើងទឹកប្រាក់

គម្រោងស្នើសុំបន្ថែមទៀតកាន់តែច្រើន ។ ជារួមការវិវត្តនៃវិស័យសំណង់

ពីចំនួនជាង ៧១៩លានដុល្លារ ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា កាលពីឆ្នាំ២០១៧

ក្នុងរយៈពេល៤ខែ ដើមឆ្នាំ២០១៨ និងឆ្នាំ២០១៧ កន្លងមក គឺវិស័យនេះ

កន្លងទៅ ។ អាមេរិក គឺជាទីផ្សារធំបំផុតលំដាប់ទី២សម្រាប់កម្ពុជាបន្ទាប់ពី

នៅតែរក្សាស្ថិរភាពល្អ ហើយការអភិវឌ្ឍនៅតែបន្តខ្លាំង បូករួមជាមួយការ

ទីផ្សារ សហគមន៏អឺរ៉ុប ក្នុងនោះអាមេរិកបានស្រូបយក ៣៥% នៃទំនិញ

ទិញដូរលំនៅឋានមានដំណើរការល្អ សកម្មភាពទិញដូរអចលនទ្រព្យ និង

សរុបដែលបាននាំចេញពីកម្ពុជា ។ សូមបញ្ជាក់ថា ទំនិញដែលនាំចេញពី

វិស័យដីធ្លីកំពុងតែមានសន្ទុះខ្លាំង ។ ដីនៅរក្សាតម្លៃខ្ពស់ អត់មានស្រកចុះ ។

កម្ពុជាទៅទីផ្សារអាមេរិក

ក្នុងឆ្នាំ២០១៧បង្ហាញថា ទិន្នន័យសំណង់ទូទាំងប្រទេសមានចំនួនសរុប

កាត់ដេរ និងស្បែកជើង ។ ការនាំចេញសម្រេចក្នុងទឹកប្រាក់ជិត ២៨៤៤

៣.០៥២គម្រោង មានផ្ទៃក្រឡាជាង ១០លានម៉ែត្រការ៉េ ដែលមានតម្លៃ

លានដុល្លារ កាលពីឆ្នាំមុនខណៈការនាំចូលមានទឹកប្រាក់ចំនួនជាង ៣២៨

ប៉ាន់ស្មានទុនវិនិយោគជាង៦ពាន់លានដុល្លារ ។ យោងតាមរបាយការក្រ

លានដុល្លារ ៕

បខណ្ឌគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ភាគច្រើនលើសលុបជាផលិតផលវាយនភណ្ឌ
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ជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មឲ្យមានលក្ខណៈទំនើប
និងមានឧត្តមភាពប្រកួតប្រជែង
 ឆ្នាំ២០១៧ វិស័យកសិកម្មបានចូលរួមចំណែកប្រមាណ ២៤,៩% ក្នុងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប
ប្រមាញ់និងនេសាទ

ដើម្បីគាំទ្រការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយនិង

យុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី៣

របស់រាជរដ្ឋាភិបាល

ពិសេសចូលរួមដោះស្រាយនូវក្តីកង្វល់ និងបញ្ហាប្រឈមទាំងឡាយ

ដែលវិស័យឯកជន សង្គមស៊ីវិល និងសហគមន៍កសិកម្មជួបប្រទះ

តាមយន្តការរដ្ឋ ឯកជន និងសហគមន៍។ ជាមួយនេះអង្គភាពជំនាញ
ជាសេនាធិការ

ក៏បានខិតខំចងក្រងឯកសារគោលនយោបាយ

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីៗ

ព្រមទាំងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តបានជា

ច្រើនតាមសមត្ថកិច្ចរៀងខ្លួន រួមទាំងការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគី
ពហុភាគីជាមួយបណ្តាប្រទេសជាមិត្តក្នុងការបង្កើនផលិតភាព និង

ពាណិជ្ជូបនីយកម្មកសិកម្មប្រកប ដោយស្មារតីទទួលខុស ត្រូវខ្ពស់។
យោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្ម

សន្និបាតបូកសរុបការងារកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
ឆ្នំា២០១៧-២០១៨ និងទិសដៅការងារសម្រាប់ ឆ្នាំ២០១៨-២០១៩

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការ

រុក្ខាប្រមាញ់

និងនេសាទ បានបង្ហាញថាសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ នេះ ដោយសារ

អាកាសធាតុអណោ
ំ
យផលគួបផ្សន
ំ ង
ឹ ការគ្របគ
់ ង
្រ ប្រពន
័ ្ធ ស្រោច

ស្រពកាន់តែបានល្អ ព្រមទាំងការផ្តល់សេវាផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម

ជម្រុញអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មឲ្យកាន់ តែមានប្រសិទ្ធភាព ខ្ពស់

កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព បានធ្វើឱ្យដំណាំកសិកម្ម មានការដុះលូត-

ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងអាហាររូបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សុខ-

៣,២១លានហ.ត បានកើនលើសឆ្នាំ២០១៦ប្រមាណ២,៩% ក្នុង

មានឧត្តមភាពប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំង ដើម្បីធានាសន្តិសុខស្បៀង

មាលភាពរបស់ប្រជាជន ។ ខិតខំជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវិស័យកសិកម្ម
ក្លាយជាមូលដ្ឋានគន្លឹះដ៏សំខាន់

ក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅសម្រេចបាន

គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព ជាសរសរទ្រូងដ៏រឹងមាំក្នុង
ការទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន លុបបំបាត់

ភាពក្រីក្រ និងភាពអត់ឃ្លាន ។ ជាមួយនេះក៏មានគោលដៅបង្កើន
ផលិត ផលស្បៀងសម្រាប់បម្រើឲ្យការនាំចេញផងដែរ ។ វិស័យ
កសិកម្មកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ហើយដែល

នៅឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ វិស័យកសិកម្មបានចូលរួមចំណែក
ប្រមាណ ២៤,៩% ក្នុងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប ។

កាលពីដំណាច់ខែមេសាឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅក្រសួងកសិកម្ម

រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានប្រារព្ធសន្និបាតបូកសរុបការងារកសិកម្ម
រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទឆ្នាំ២០១៧-២០១៨

និងលើកទិសដៅ

សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨-២០១៩ ដែលក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តម វេង
សាខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបាន

បញ្ជាក់ថា វិស័យកសិកម្មមានការរីកចម្រើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់ដោយ
សារថា

កំណើនវិស័យកសិកម្មបានកើនឡើងពី១,៤%

លាស់បានល្អ។ ជាក់ស្តែងផ្ទៃដីដាំដុះដំណាំស្រូវសម្រេចបានចំនួន
នោះ ផ្ទៃដីប្រមូលផលមានចំនួន៣,១៩លានហ.ត (ស្រូវវស្សាមាន

២,៦៤លានហ.ត និងស្រូវរដូវប្រាំងមានប្រមាណ ០,៥៥លាន ហ.ត)
ហើយទិន្នផលស្រូវគិតជាមធ្យមទាំងប្រាំងនិងវស្សាគឺ៣,២៩៨តោន
ក្នុងមួយហ.ត កើនលើសពីឆ្នាំ២០១៦ ប្រមាណ ២,៧១%។ បើ

គិតត្រឹមរយៈពេល ៥ឆ្នាំបរិមាណផលស្រូវបានកើនឡើងពី៩,៣៩
លានតោននៅឆ្នាំ២០១៣

ដល់ប្រមាណ១០,៥២លានតោននៅ

ឆ្នាំ២០១៧ នេះ ក្នុងនោះបរិមាណផលស្រូវវស្សាទទួលបានប្រមាណ

ជាង៨,០៥ លានតោន និងបរិមាណផលស្រូវរដូវប្រាំងទទួលបាន
ប្រមាណ ២,៤៧លានតោន ពោលគឺកើនប្រហែល៥,៦៩%ធៀប

នឹងឆ្នាំ២០១៦។ នៅឆ្នាំ២០១៧ នេះ អតិរេកស្រូវមានចំនួនជាង
៥,៥៦លានតោន គិតជាអង្ករស្មើនឹង៣,៥៦លានតោន កើនលើស

ឆ្នាំ២០១៦ ប្រមាណ ៨,៧% ។ ម្យ៉ាងទៀតដំណើរការវិវត្តន៍នៃ
យន្ដូបនីយកម្មកសិកម្ម កំពុងមាននិន្នាការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់។

ជាក់ស្ដែងក្នុងឆ្នាំ២០១៧ កន្លងមកនេះ ការភ្ជួររាស់ដាំដុះដំណាំស្រូវ
ដោយគ្រឿងយន្តមានប្រមាណ ៩៤,៤%កើនលើស ឆ្នាំមុន២,៤%។

នៅឆ្នាំ

ទន្ទឹមនឹងនោះផលិតកម្មដំណាំរួមផ្សំ និងឧស្សាហកម្មរយៈពេលខ្លី

នេះបានចូលរួមចំណែកប្រមាណ២៤,៩% ក្នុងផលិតផលក្នុងស្រុក

២០១៧។ គឺបានកើនឡើងជាមធ្យមប្រមាណ៩,៦% បើគិតក្នុង

២០១៦ ទៅដល់ជិត ២%នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧-២០១៨នេះ។ វិស័យ
សរុបក្នុងឆ្នាំ២០១៧

។

ក្នុងនោះសម្រាប់ផ្នែកដំណាំមានចំនួន

និងផ្នែកព្រៃឈើ៦,៨%។

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តីបានរំលឹកផងដែរថា

៥៨,៥% ផ្នែកផលិតកម្មសត្វ១១,២% ផ្នែកជលផល ២៣,៥%
ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅ ក្រសួងក៏បានរៀបចំវេទិកាកសិកមុ្ម រុក្ខា

ទទួលបានបរិមាណផលប្រមាណ

១៦,៥៤លានតោននៅឆ្នាំ

រយៈពេល ៥ឆ្នាំកន្លងមកនេះ។

ការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មសរុបបានកើនឡើង ពី៤,៧លាន

តោននៅឆ្នាំ២០១៦ ដល់ ៥,១៣លានតោននៅឆ្នាំ២០១៧ ។

បរិមាណអង្ករនាំចេញ ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ក្នុងក្របខណ្ឌនៃច្រកចេញ-
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មធ្យមនិងធំ។ ត្រូវគ្រប់គ្រងឱ្យបានម៉ត់ចត់លើការធ្វើឤជីវកម្មសត្វ

រស់, ផលិតផលសត្វ, ចំណី សត្វ, បសុឱសថមិនឱ្យមានការធ្វើឤជីវកម្មផ្តាច់មុខដែលប៉ះពាល់ដល់តម្លៃនិងបញ្ហាទីផ្សារ ។ ត្រូវជំរុញការ

កែច្នៃផលិតផលសាច់ និងកន្លែងកែច្នៃឱ្យអនុវត្តតាមបទដ្ឋានបច្ចេក-

ទេស និងមានការត្រួតពិនិត្យអនាម័យសាច់ និងផលិតផលសត្វ,
ធានាឱ្យបាននូវគុណភាព, អនាម័យ និងសុវត្ថិភាពសាច់សម្រាប់

អ្នកបរិភោគ និងឆ្ពោះទៅរកការនាំចេញសាច់ទៅបរទេស ទី៤-ត្រូវ

បន្តប្រើប្រាស់កម្លាំងសរុបចុះស្រាវជ្រាវ រុករក និងបង្ក្រាបបទល្មើស
ជលផលនិងការកាប់រាន,

ដុតឈូសឆាយដីព្រៃលិចទឹកយកដីធ្វើ

កម្មសិទ្ធិតាមគ្រប់រូបភាព ទាំងរដ្ឋបាលជលផលនៅថ្នាក់កណ្តាល
កម្ពុជាមានលទ្ធភាពនាំអង្គរចេញទៅលក់នៅបរទេសជារៀងរាល់ឆ្នាំ

ចូលតែមួយសម្រេចបានចំនួន ៦៣៥ ៦៩៧តោន គឺកើនឡើង

១៧,៣០% ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៦។ ក្នុងនោះប្រភេទអង្ករក្រអូបមាន
ចំនួន៦១,៩៩% អង្ករស គ្រប់ប្រភេទមានចំនួន ២៤,៦៤% អង្ករ
ចំហុយមានចំនួន ១៣,៣៧% និងបាននាំចេញទៅកាន់ទិសដៅ

៦៣ប្រទេសនៅលើសាកលលោក និងមានក្រុមហ៊ុននាំចេញអង្ករ
ចំនួន៨៤ក្រុមហ៊ុន។

និងមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទរាជធានី-ខេត្ត ដោយសហការ

ជាមួយឤជ្ញាធរដែនដី, កងកម្លាំងប្រដាប់ឤវុធ, អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ,
អយ្យការនិងតុលាការ ។ ត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញការបោះ
បង្គោលព្រំដែនព្រៃលិចទឹកឱ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីទប់ស្កាត់ និង
កាត់បន្ថយឱ្យបានជាអតិបរមានូវការរំលោភបំពានលើដីព្រៃលិចទឹក
និងដីព្រៃឈើជាដើម ទី៥- ត្រូវខិតខំពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់សហគមន៍

នេសាទ។ ជំរុញការអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្មគ្រប់ប្រភេទទៅតាមស្ថានភាព
ជាក់ស្តែង។ បន្ត ពង្រឹងការគ្រប់គ្រង និងការពារកន្លែងអភិរក្សជល

នៅក្នុងសន្និបាតនោះ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន

ផលឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព ពិសេសត្រូវថែរក្សាការពារព្រៃលិច ទឹក

សាសន៍បន្ថែម៦ចំណុចដល់អ្នកធ្វើការងារកសិកម្ម ដើម្បីជំរុញការ

ដ្ឋានគតិយុត្ត និងអនុ សញ្ញាអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីជាមធ្យោបាយ

ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

បានផ្តល់នូវអនុ

អភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មឱ្យមានលក្ខណៈទំនើបកម្មតាមអភិក្រម និង

ក្នុងវិសាលភាព និងឧត្តមភាពប្រកួតប្រជែងធន់នឹងការប្រែប្រួល
ឤកាសធាតុ ប្រកបដោយនវានុវត្ត ។ សម្តេចតេជោបានលើកឡើង

ថា ទី១-ត្រូវបន្តលើកកម្ពស់ការស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យា
និងបច្ចេកទេសកសិកម្មទំនើបៗ។

ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អភិវឌ្ឍន៍

ធនធានមនុស្សជាពិសេសបង្កើនចំនួនអ្នកស្រាវជ្រាវ និងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម ។ ទន្ទឹមនេះ ត្រូវជំរុញការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា

កសិកម្មថ្មីៗ ។ ជំរុញការកសាងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត និងច្បាប់
លើដំណាំកសិកម្ម។ ជាពិសេសពន្លឿនការបញ្ចប់ច្បាប់ស្តីពីការការ

ពារដំណាំ និង ភូតគាមអនាម័យ និងការរៀបចំកំណត់តំបន់ដាំដុះ
កសិកម្ម ទី២-ជំរុញការធ្វើពិពិធកម្មកសិកម្ម ទៅរកផលិតផលដែល
មានតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់ និងមានសក្តានុពលលើ

ដំណាំ, ការចិញ្ចឹមសត្វ, វារីវប្បកម្ម, ផលិតផល
ឈើដាំ និងការវិនិយោគលើការកែច្នៃកសិផល

សំខាន់ៗ ។ ត្រូវបន្តលើកកម្ពស់គុណភាព
និងសុវត្ថិភាពផលិតផលកសិកម្ម,
ការវេចខ្ចប់

ការកែច្នៃ,

និងពង្រឹងសមត្ថភាពពិសោធន៍

ស្តង់ដារគុណភាពក៏ដូចជា ពង្រឹងវិធានការលើ

ដំណាំនិងភូតគាម អនាម័យ។ ត្រូវចូលរួមទទួល

ខុសត្រូវពង្រឹងសន្តិសុខភូតគាម អនាម័យក្នុង
ទិសដៅធានា និងលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពចំពោះ
អ្នកហូបចុក ព្រមទាំងបង្កើនសមត្ថភាពប្រកួត

ប្រជែង ទី៣-ត្រូវជំរុញលើកទឹកចិត្តការចិញ្ចឹម
សត្វរបស់កសិករ ឱ្យទៅជាការចិញ្ចឹមបែប

ពាណិជ្ជកម្ម។ លើកទឹកចិត្តការចិញ្ចឹមសត្វខ្នាត

និងព្រៃកោងកាង

ឱ្យបានគង់វង្ស។

ត្រូវខិតខំរៀបចំលិខិតបទ-

សម្រាប់អនុវត្តក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការនេសាទល្មើសច្បាប់ , គ្មាន
ការអនុញ្ញាតដោយ ត្រូវបងើ្កតយន្តការថ្នាក់ជាតិ ឱ្យមានលក្ខណៈ

ប្រទាក់ក្រឡាគ្នា ជាមួយអន្តរស្ថាប័នស្របតាមនីតិវិធីជាធរមាន
និងទី៦-ត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីព្រៃឈើជាតិសំដៅធានាឱ្យបាន

នូវស្ថិរភាពរឹងមាំលើការអភិវឌ្ឍវិស័យព្រៃឈើជាតិយូរអង្វែង តាម

រយៈការបន្តពង្រឹង និងពង្រីកសហគមន៍ព្រៃឈើ, ការបន្តជំរុញការ
ស្តារដាំដុះព្រៃឈើឡើងវិញ នៅលើដីព្រៃរេចរិល, ដីព្រៃរងការធ្វើ

ឤជីវកម្ម, ដីទំនេររបស់រដ្ឋនិងដីព្រៃដែលបានដកហូតពីសម្បទានដី
សេដ្ឋកិច្ច, ការបង្កើនការបណ្តុះកូនឈើគ្រប់ប្រភេទនៅតាមស្ថានីយ
សម្រាប់ចែកចាយជូនប្រជាជនដាំដុះ ៕
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វិស័យព័ត៌មានត្រូវតែអភិវឌ្ឍឲ្យទាន់ល្បឿន
នៃការរីកចម្រើនរបស់សង្គមជាតិ

សន្និបាតបូកសរុបការងារក្រសួងព័ត៌មានដាក់ចេញទិសដៅពង្រឹង វិស័យព័ត៌មាន
ឲ្យទាន់ល្បឿននៃការរីកចម្រើនរ បស់សង្គមជាតិ

វិស័យព័ត៌មានបាននិងកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរួម

ចំណែក ការពារ កសាង និងអភិវឌ្ឍន៍មាតុភូមិកម្ពុជា ហើយតាម
រយៈនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីស្មារតីទទួលខុសត្រូវ

និងការ

យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទាំងបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋ និងឯកជន ។

បច្ចុប្បន្ននេះ ប្រទេសជាតិយើងកំពុងបោះជំហានទៅមុខយ៉ាងលឿន
លើមាគ៌ាអភិវឌ្ឍ ហើយប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់ក៏កាន់តែមានចំណេះ-

ដឹង ចំណេះធ្វើយ៉ាងទូលំទូលាយ ។ ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះ ឯកឧត្តម
ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានអះអាងថា ក្រសួង
នឹងខិតខំបន្ដយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹង

និងពង្រីកធនធានមនុស្ស

ដើម្បីឱ្យស្របនឹងការវិវត្ដន៍រីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង

ការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិ ដោយមន្រ្ដីទាំងអស់ត្រូវតែអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនតាម
ឱ្យទាន់ការរីកចម្រើនទាំងអស់នេះ ។

កន្លងមកនេះបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនានា

បានរួមចំណែកយ៉ាង

ធំធេងក្នុងការជូនព័ត៌មាន ផ្ដល់ការអប់រំចំណេះដឹង និងការកម្សាន្ដ
សប្បាយ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឱ្យឃើញថា ប្រទេសកម្ពុជា បាននិងកំពុង

ស្ថិតនៅក្នុងសុខសន្ដិភាពដ៏ពេញលេញ និងកំពុងតែអនុវត្ដន៍យ៉ាង
សកម្មនូវប្រជាធិបតេយ្យ សេរីពហុបក្ស ស្របតាមគោលការណ៍

នីតិរដ្ឋ ។ បច្ចុប្បន្ននេះ ការបើកទូលាយសេរីភាពសារព័ត៌មានបាន
ធ្វើឱ្យវិស័យនេះមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស ហើយប្រសិន

បើការប្រើប្រាស់សេរីភាពសារព័ត៌មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងក្នុង

ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មាន នោះសារព័ត៌មានពិតជាបាន
ចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ការគោរព
សិទ្ធិមនុស្ស ការកសាងសន្ដិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ និង ការអភិវឌ្ឍ

ប្រទេសជាតិ ។

យោងតាមរបាយការណ៍ របស់ក្រសួងព័ត៌មានបានបង្ហាញថា

រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ យើងមានសារព័ត៌មានជាតិចំនួន
៣៥៣អង្គភាព ទស្សនាវដ្ដីជាតិចំនួន ១២៦អង្គភាព ព្រឹត្ដិបត្រចំនួន
២១អង្គភាព កាសែតអន្ដរជាតិចំនួន ៤៤អង្គភាព ទស្សនាវដ្ដីអន្ដរ-

ជាតិចំនួន ៦១អង្គភាព សារព័ត៌មាននាំចូលចំនួន ១៧អង្គភាព

សមាគមសារព័ត៌មានចំនួន ៤០អង្គភាព ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន

បរទេសចំនួន ១៨អង្គភាព រោងពុម្ព និងគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពចំនួន
១២៤អង្គភាព ។ ក្នុងសន្និបាតបូកសរុបសមិទ្ធផលវិស័យព័ត៌មាន

និងសោតទស្សន៍ឆ្នាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារសម្រាប់អនុវត្ដន៍
ឆ្នាំ២០១៨

របស់ក្រសួងព័ត៌មាននាព្រឹកថ្ងៃទី០២

ខែមីនា

ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីស្ដីការក្រសួងព័ត៌មាន ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ

បានអះអាងថា រហូតមកដល់ពេលនេះ ក្នុងចំណោមរាជធានី ខេត្ដ

ទាំង២៥ ខេត្តដែលមានស្ថានីយវិទ្យុបានកើនឡើងដល់២៣ស្ថានី
យហើយ ដែលមានកម្លាំងផ្សាយពី2KWទៅ 5KW ដែលពង្រីកការ

ផ្សព្វផ្សាយឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយថែមទៀត ។ ឯកឧត្តមបាន
បញ្ជាក់ថា

ថ្វីបើខេត្ដខ្លះការផ្សាយមិនបានគ្របដណ្ដប់ទូទាំងខេត្ដ

តែការផ្សាយប្រទាក់ក្រឡាគ្នា និងសហការគ្នាទាំងវិទ្យុ ទូរទស្សន៍
ទូរទស្សន៍ខ្សែកាប ទាំងរដ្ឋ និងឯកជន រួមទាំងការផ្សព្វផ្សាយតាម
គេហទំព័រ តាមហ្វេសប៊ុក និងប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចផ្សេងៗទៀតបាន

ផ្ដល់ឱកាស និងលទ្ធភាពពេញលេញឱ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់ទិស

ទីទទួលបានព័ត៌មានពេលណា ទីណាក៏បាន ។ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្ដី

បានបន្ដថា នេះជាមោទនភាពនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់កម្ពុជា
ដែលបានរួមចំណែកយ៉ាងធំធេង ក្នុងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ការធានាបាននូវសិទ្ធិសេរីភាព សារព័ត៌មាន គោរពសិទ្ធិមនុស្ស សិទ្ធិ
នៃការបញ្ចេញមតិស្ថិតនៅក្រោមឆ័ត្រនីតិរដ្ឋ

ការពារបាននូវសុខ

សន្ដិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ រក្សាបានសន្ដិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គម

បង្កលក្ខណៈឱ្យមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យ ។ ពាក់ព័ន្ធនឹងសេរី

ភាពសារព័ត៌មាននេះដែរ គឺការប្រើប្រាស់បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម
ពិសេសហ្វេសប៊ុកដែលពេញនិយមជាងគេនៅកម្ពុជា ។ នេះ

ជាមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមាន
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ល្ខោននេះក៏ដូចជា ទម្រង់សិល្បៈដទៃទៀតខ្លះ

សិល្បៈ

ដែលត្រូវជួបនឹងវិបត្តិរុះរោយចុះខ្សោយទៅតាម

ល្ខោនមហោរី

ដំណើរវិវឌ្ឍន៍ដ៏ពិបាក នៃប្រវត្តិសាស្រ្តជាតិកម្ពុជា
ក្នុងដំណាក់កាលខ្លះ។ ដោយឡែក ចាប់ពីអំឡុង
ឆ្នាំ១៩២៩ ឬ១៩៣០ មក ល្ខោនមហោរីត្រូវ

ប្រឈមមុខជាមួយល្ខោនបាសាក់។ ក្នុងគ្រាវិបត្តិ
នោះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃល្ខោនមហោរីក៏កាន់តែ
សាបរលាបទៅៗរហូតស្ទើរបាត់រូបតែម្តង ។
ប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងឆ្នាំ១៩៦៥-១៩៦៦

លោក

សាស្រ្តាចារ្យមាសគក លោកសាស្ត្រាចារ្យ ឆេង

ផុន លោកសាស្រា្តចារ្យ ប៉ុល សំអឿន ដែល

សុទ្ធជាសាស្រ្តាចារ្យ

ខាងវិជ្ជាល្ខោនបានលើក

យកអន្លើមួយនៃរឿង “ថ្មរាំ” ជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់

លោកសាស្រ្តាចារ្យ ហង់ ធុនហាក់ មករៀបរៀងជាល្ខោនមហោរី

ហើយដែលរួមសម្តែង

ដោយលោក ពេជ្រទុំ ក្រវិល និងអ្នកស្រី អ៊ំ មន្ថា ។
ដោយសារមេរៀនដ៏តូច ដែលមានសារៈ

សំខាន់នោះហើយ ដែលល្ខោនមហោរីបានចាប់
កំណើតជាថ្មីឡើងវិញ

និងបានបង្ហាញខ្លួននៅ

មុខទស្សនិកជនជាតិ និងអន្តរជាតិសារជាថ្មីដោយ
ល្ខោនមហោរី

គឺជាទម្រង់ល្ខោនច្រៀង

រាយរំភើប និងទន់ភ្លន់សម្រាប់កម្សាន្តសប្បាយ

មហោរីនេះគឺជាឈ្មោះ វង់តន្រម
្តី យ
ួ របស់ជនជាតិ

ដែលពីមុនត្រូវបានបម្រើសម្រាប់កម្សាន្តសប្បាយ

និងរាំបែបបុរាណនៅប្រទេសកម្ពុជា។ ពាក្យថា

នាពេលឈប់សម្រាក ។ តន្ត្រីនិងចម្រៀងមហោរី

ខ្មែរ ដែលជាប្រភេទតន្ត្រីសម្លេងស្រាល សម្រាប់

របស់ក្រុមរាជវង្សនោះ ក៏ត្រូវបានរំកិលខ្លួនបន្តិច

ជួបជុំក្រុមគ្រួសារ កម្សាន្តសប្បាយក្នុងពិធីជប់-

ដើម្បីចូលខ្លួនមកបម្រើប្រជារាស្រ្តសាមញ្ញឲ្យមាន

ប្រគំកំដរបរិយាកាសសប្បាយរីករាយ ក្នុងពិធី
លៀង ឬពិធីបុណ្យក្នុងភូមិស្រុកនានា និងឱកាស
លំហែពីការងារជាដើម ។

បើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

របស់ក្រុមអ្នក

ជាអ្នកបម្រើដ៏គាប់ព្រះទ័យខាងប្រគំតន្ត្រី និង
ច្រៀងថ្វាយព្រះអាទិទេព នៅក្នុងប្រាសាទនានា
ដែលគេឃើញមានចារនៅក្នុង សិលាចារឹកជា

ប្បន្ន ។

អ្វីទាំងអស់ខាងលើនេះ

បានរៀបរាប់អំពី

ប្រជាប្រិយភាព

មិនត្រូវបានគេកត់ត្រាទុកក្នុង

សម័យទំនើបនេះឡើយ ។ ទោះជាយ៉ាងណា

ក្រោយសម័យអង្គរពាក្យធម្មតាមួយត្រូវ បានគេ
រក្សាទុក

គឺទម្រង់មនោហារី

ហើយត្រូវបាន

សរសេរ និងហៅកាត់មកជា “ មហោរី ” ដើម្បី

សម្គាល់ជាប្រភេទតន្ត្រីព្រះរាជទ្រព្យដ៏គួរឲ្យរីក -

(និពន្ធដោយលោក ពេជ្រ ទុំក្រវិល)

- រឿង ទេមិយកុមារ (រៀបរៀងដោយលោក

ពេជ្រទុំ ក្រវិល)

ឡាញ់ក្នុងទម្រង់ ដែលគេមិនអាចឃើញបាន

មិត្តភក្តិរបស់លោកនាជំនាន់នោះផងដែរ ។

ជាទីដែលមនុស្សគួរជាទីគោរព និងសេចក្តីស្រទោះបីជាឥឡូវ ឬពីមុនក៏ដោយ ។

- រឿង សុវណ្ណសាម (រៀបរៀងដោយលោក
ព្រមជាមួយរឿងថ្មីខ្លះទៀត ដែលជាស្នាដៃ
បើតាមការសង្កេតឃើញថា

វត្តមានទម្រង់

ដែលជាទម្រង់ល្ខោន

ល្ខោនមហោរីនេះសម្តែងរហូតមកដល់រយៈកាល

ច្រៀងផងរាំផងនិយាយផងក្នុងពេលសម្តែង និង

ចាប់ផ្តើមឡើង និងក្រោយនោះបន្តិចផងនៅរាជ-

រីឯល្ខោនមហោរីវិញ

ដោយសារទម្រង់ល្ខោននេះពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅ

ពិរោះគួរឲ្យចង់ស្តាប់ ។ ឈ្មោះសិល្បករដ៏មាន

- រឿង មិនខ្វះទេ អ្នកស្រឡាញ់យុត្តិធម៌

ព្រហ្មញ្ញសាសនា និងព្រះពុទ្ធសាសនា ព្រមទាំង

ចំណុច ដែលគួរឲ្យគត់សម្គាល់ គឺពាក្យថា

ដែលគួរឲ្យជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍

- រឿង ប្រហស
ែ បាត់ ប្រយត
័ គ
្ន ង់ (និពន្ធដោយ

ពេជ្រទុំ ក្រវិល)

មួយបែប មានសិល្បករចម្រុះមានស្រីមានប្រុស

មនោហារារី

- រឿង វិប្បដិសារីនៃព្រានព្រៃ (និពន្ធដោយ

ដែល ជាប្រទេសគ្មានការបែងចែករវាងធម្មជាតិ

ច្រើន តាំងពីពេលមិនទាន់កសាងប្រាសាទអង្គរ
មកមេ្ល៉ះ ។

ជាអាទិ៍ ៖

លោក ពេជ្រ ទុំក្រវិល)

និងអភិធម្មជាតិ រវាងសាសនានិងអភិនិហា រវាង

ហារា (ប្រុស) ឬមនោហារី (ស្រី) ដែលសុទ្ធតែ

ទៀត ក្នុងទម្រង់រូបភាពល្ខោនមហោរីដែលមាន

ភាពសប្បាយរីករាយរហូតមកទល់សម័យបច្ចុ -

ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះ។

មហោរីនេះគឺ ក្លាយមកពីពាក្យសំស្ក្រឹតថា មនោ-

បន្ថែម និងបាននិពន្ធរៀបរៀងរឿងជាច្រើនបន្ត

និងរាជដំណាក់ផ្សេងៗ

ម្តងៗចេញពីរាជវាំង

ប្រពៃណីមកជាហូរហែនៅក្នុង ប្រទេសកម្ពុជា

ចំពោះពាក្យថា

បានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

លោក ពេជ្រ ទុំក្រវិល)

ស្រាវជ្រាវផ្នែកតូរ្យតន្ត្រីបានឲ្យដឹងថា វង់តន្ត្រីនេះ
មានអាយុច្រើនសតវត្សន៍ណាស់មកហើយ នៅ

អ្នកនិពន្ធបន្តវេន

លើវង់ភ្លេងមហោរី ពោលគឺយកបទភ្លេង និង

ចម្រៀងមហោរីរាប់រយបទជាមធ្យោបាយ គ្រឹះ

សង្រ្គាមស៊ីវិលដ៏កាចសាហាវនាឆ្នាំ ១៩៧០ បាន

ធានីភ្នំពេញ ។

រហូតមកដល់ឆ្នាំ២០០៣

យើងបានជួប

ប្រទះទម្រង់ល្ខោនមហោរីនេះមានមកវិញដោយ

របស់ខ្លួនក្នុងការសម្តែងនោះ ទើបបានទស្សនិក

កម្រ

រហូតមក ។

ដំណែលទម្រង់លោ្ខនមហោរីនេះឲ្យបានគង់វង្ស

ជនហៅឈ្មោះទម្រង់នេះថា ល្ខោនមហោរី រៀង
តាមប្រសាសន៍លោកគ្រូចាស់ៗ នៅ ប្រទេស

ខ្មែរបានពោលថា ល្ខោនមហោរីនេះ ក៏មាន
កំណើតច្រើនសតវត្សន៍មកហើយដែរ ប៉ុន្តែទម្រង់

និងកំពុងត្រូវបានព្យាយាមថែរក្សាទម្រង់

ល្ខោននេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុត ដើម្បីបន្ត
តទៅអនាគត ៕

ឯកសារដកស្រង់ៈពេជ្រ ទុំក្រវិល
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ការឃោសនាបោះឆ្នោត

ស្វែងយល់អំពី
ច្បាប់បោះឆ្នោត

ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី ៦ ឆ្នាំ ២០១៨
626

ការឃោសនាបោះឆ្នោត មានទិសដៅឲ្យគណបក្សនយោបាយ និងបេកជ
្ខ ន

គណបក្សនយោបាយ ត្រូវប្រមូលយកមកវិញនូវប័ណ្ណប្រកាស ឬប័ណ្ណ

ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួន ជូនអ្នក

បិទផ្សាយ បដាឯកសារឃោសនា ទាំងអស់របស់ខ្លួនពីគ្រប់កន្លែងសាធារ

១- ការឃោសនាបោះឆ្នោត គឺជាសកម្មភាពមួយចំនួន ដែលត្រូវធ្វើជា

៣- គណបក្សនយោបាយ និងបេក្ខជនទាំងអស់ ត្រូវចៀសវាងប្រព្រឹត្ត

បោះឆ្នោត ។

សាធារណៈ ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកបោះឆ្នោត ឲ្យបោះឆ្នោតគាំទ្របេក្ខជន
ឬគណបក្សនយោបាយណាមួយ មានដូចតទៅ ៖

- ការជួបប្រជុំជាសាធារណៈរបស់គណបក្សនយោបាយ ឬបេក្ខជន ។

- ការរៀបចំក្បូនព្យុះហយាត្រា ឬក្បួនដំណើរដោយក្រុមថ្មើរជើង ឬដោយ

យានជំនិះគ្រប់ប្រភេទនៅរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ យ៉ាងច្រើន ៤ដង
ក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោត ។

ណៈក្នុងរយៈពេល ១៥ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីថ្ងៃបោះឆ្នោត ។

អំពើគំរាមកំហែង ឬបំភិតបំភ័យ ឬអំពើហិង្សាទៅលើប្រជាពលរដ្ឋ ទៅលើ
គណបក្សនយោបាយ ឬបេក្ខជនដទៃទៀត ។

គ្រប់គណបក្សនយោបាយ និងបេក្ខជនទាំងអស់មិនត្រូវញុះញង់អ្នកគាំ

ទ្រ ឬអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភ គំរាមគំហែង អំពើហិង្សា ឬបំភិត
បំភ័យទៅលើបុគ្គល ឬគណបក្សនយោបាយដទៃទៀតឡើយ ។

គ្រប់គណបក្សនយោបាយ បេក្ខជន ឬតំណាងទាំងអស់ មិនត្រូវនិយាយ

- ការជួបជុំ ឬការឃោសនាតាមផ្ទះ ។

ដោយផ្ទាល់មាត់ ឬដោយប្រយោល ឬសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ក្នុងន័យ

- ការផ្សព្វផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស ឬការឃោសនាតាមឧបករណ៍

ឡើយ ។

- ការផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុ ឬទូរទស្សន៍ ឬសារព័ត៌មាន ។
បំពងសំឡេង

ឬតាមរយៈការចាក់ផ្សាយកាសែតវីដេអូ

ក្នុងរោងវីដេអូសាធារណៈ ឬទីធ្លាសាធារណៈ ។

ឬវីស៊ីឌី

ឬឌីវីឌី

- សកម្មភាពបិទផ្សាយនូវបដា ពាក្យស្លោក ឬកម្មវិធីនយោបាយ ឬរូបភាព

ឃោសនានានា ។

- សកម្មភាពចែកចាយខិតប័ណ្ណគណបក្សនយោបាយ ។

- សកម្មភាពចែកចាយស្លាកសញ្ញាគណបក្សនយោបាយ ឬមួក សម្លៀកបំពាក់

សម្ភារៈផ្សេងៗទៀត ដែលបោះពុម្ព ឬគូរ ឬផលិតដែលមានស្លាកសញ្ញាគណ
បក្សនយោបាយ ឬបេក្ខជនជូនអ្នកបោះឆ្នោត ។

អសីលធម៌ ប្រមាថមាក់ងាយទៅលើបេក្ខជន អ្នកគាំទ្រ ឬលើបុគ្គល ណាមួយ
គ្រប់គណបក្សនយោបាយ បេក្ខជន ឬអ្នកគាំទ្រទាំងអស់ មិនត្រូវធ្វើការ

គំរាមកំហែងបំភិតបំភ័យ និងលួងលោមឲ្យបុគ្គលផ្តិតមេដៃ ឬស្បថ ឬសន្យា
បោះឆ្នោតឲ្យគណបក្សនយោបាយណាមួយឡើយ ។

គ្រប់គណបក្សនយោបាយ បេក្ខជន ឬតំណាងទាំងអស់ មិនត្រូវផ្តល់

អំណោយជាថវិកា ឬជាសម្ភារៈដែលជារង្វាន់លើកទឹកចិត្ត ទោះបីតាម

មធ្យោបាយ ឬរូបភាពណាក៏ដោយ ដល់ស្ថាប័ន អង្គការ ឬបុគ្គលណាម្នាក់ ក្នុង
គោលបំណងទិញទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោត ។

៤- ការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ ឬ/និងពាក់មួកដែលតាំងបង្ហាញឲ្យឃើញនូ

- សកម្មភាពលើកបដានៅទីសាធារណៈណាមួយ ឬ/និងដំឡើងបន្ទះក្តារ

វរូបសញ្ញា ឬសារនយោបាយរបស់គណបក្សនយោបាយ ឬរូបថតបេក្ខជន

- ការប្រគុំតន្ត្រីនៅនឹងកន្លែងណាមួយ ឬការច្រៀងចម្រៀងឃោសនា ឬ

លើកលែង តែការស្លៀកពាក់នោះ ស្ថិតក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោត ឬស្ថិតក្នុង

បិទក្រដាសផ្សាយ ។

ការលេងភ្លេងឃោសនាបោះឆ្នោត ។

- ការរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតកីឡា ។

២- ស្លាកសញ្ញាគណបក្សនយោបាយ អាចលើកនៅទីសាធារណៈដោយ

មានការសម្របសម្រួលពីអាជ្ញាធរឃុំ សង្កាត់ ផ្អែកលើគោលការណ៍ ស្មើភាព
សន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ និងសោភ័ណភាពសាធារណៈ ។

ស្លាកសញ្ញាគណបក្សនយោបាយ និងសម្ភារៈឃោសនា របស់គណបក្ស

នយោបាយ មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យលើក ឬបិទនៅក្នុងបរិវេណ ឬអគារ ឬ
ការិយាល័យរបស់រដ្ឋ ។

ហាមគណបក្សនយោបាយលើក ឬបិទស្លាកសញ្ញាគណបក្ស នយោបាយ

បដាឃោសនា រូបសញ្ញាឃោសនា ពាក្យស្លោក ខិតប័ណ្ណនៅតាមលំនៅឋាន
របស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រសិនមិនមានការយល់ព្រមជាមុនពីម្ចាស់លំនៅឋាន ។

ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់លំនៅឋានមានសិទ្ធិសម្រេចលើក ឬមិនលើក និងបិទ
ឬមិនបិទស្លាកសញ្ញា

បដាឃោសនា

ខិតប័ណ្ណរបស់គណបក្សណាមួយបាន ។
ស្លាកសញ្ញាគណបក្សនយោបាយ

រូបសញ្ញាឃោសនា

ពាក្យស្លោក

ឬសម្ភារៈឃោសនារបស់គណបក្ស

នយោបាយ ដែលស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ ១០០ ម៉ែត្រ ពីការិយាល័យបោះឆ្នោត

ត្រូវយកចេញយ៉ាងយូរបំផុតនៅថ្ងៃបញ្ចប់ ការឃោសនាបោះឆ្នោត លើកលែង
តែស្លាកសញ្ញា ដែលមាននៅទីស្នាក់ការអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណបក្សនយោបាយ ។

ណាម្នាក់

មិនរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងសកម្មភាពឃោសនាបោះឆ្នោតឡើយ

បរិវេណខាងក្នុង ឬបរិវេណខាងក្រៅនៃការិយាល័យក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោត ។

៥- យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត មានរយៈពេល ២១ថ្ងៃ (ពីថ្ងៃទី ៧

ដល់ថ្ងៃទី ២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨) ហើយគ្រប់សកម្មភាពនៃការឃោសនា
បោះឆ្នោតត្រូវចប់ ២៤ម៉ោង មុនថ្ងៃឃោសនាបោះឆ្នោត ។

គ្រប់សកម្មភាពឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណបក្សនយោបាយ ត្រូវ

ចាប់ផ្តើមពីម៉ោង ៦,០០ព្រឹក ដល់ម៉ោង ១០,០០យប់ នឹងត្រូវឈប់សម្រាក
ពីម៉ោង ១០,០០យប់ ដល់ម៉ោង ៦,០០ព្រឹក ។

សកម្មភាពឃោសនា ដោយឧបករណ៍បំពងសំឡេង ត្រូវហាមឃាត់ចាប់

ពីម៉ោង ១២,០០ថ្ងៃត្រង់ ដល់ម៉ោង ២រសៀល និងត្រូវហាមឃាត់ធ្វើការ
ឃោសនាដោយឧបករណ៍បំពងសំឡេងនៅក្បែរមន្ទីរពេទ្យ ឬក្បែរសាលា
រៀន ឬគ្រឹះស្ថានសិក្សានានា ក្នុងពេលម៉ោងសិស្សកំពុងសិក្សា ។

រាល់ការស្ទង់មតិ និងការផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិពាក់ព័ន្ធកិច្ច

ការបោះឆ្នោតគឺជាការប្រើសំណាកដែល បានជ្រើសរើស ឬ/និងបញ្ជី សំណួរ
ដើម្បីស្រង់មតិពីប្រជាពលរដ្ឋ អំពីការបោះឆ្នោត ។ រាល់ការរៀបចំការស្ទងម
់ តិ
ត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍ដូចខាងក្រោម ៖

- ដំណើរការប្រកបដោយតម្លាភាព និងភាពមិនលំអៀង
- រៀបចំឡើងដោយអង្គការ ឬស្ថាប័នដែលមានវិជ្ជាជីវៈ
- ការគោរពសិទ្ធិ សេរីភាពរបស់បុគ្គល
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- រក្សារការសម្ងាត់នៃការបោះឆ្នោតរបស់អ្នកបោះឆ្នោត

- ការមិនបង្កឲ្យមានអសន្តិសុខ ភាពចលាចល ឬប៉ះពាល់ដល់ សណ្តាប់ធ្នាប់

ឬគណៈកម្មការឃោសនា បោះឆ្នោត នៃគណបក្សនយោបាយណាមួយ ។

- ការជួបជុំ ឬការចូលរួមក្នុងក្បួនដង្ហែក្បួន ឬក្បួនព្យុហយាត្រា ដើម្បី

សាធារណៈ ឬការធ្វើឲ្យភាន់ច្រឡំក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត ។

គាំទ្រដល់គណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬ/និងបេក្ខជនណាម្នាក់ ។

និងផ្សព្វផ្សាយជូនសាធារណជន ដោយស្មើភាព ។

បក្សនយោបាយណាមួយ ឬ បេក្ខជន ណាម្នាក់ ។

របស់រដ្ឋ ត្រូវចេះផ្សាយគ្រប់ព័ត៌មាន ដែលស្នើដោយគណៈកម្មាធិការជាតិ

ណាម្នាក់ ។

និងអប់រំដល់អ្នកបោះឆ្នោត ។

ឆ្នោតក្នុងគោលបំណងគាំទ្រគណបក្សនយោបាយ ឬ/និងបេក្ខជនណាម្នាក់ ។

មិនត្រូវប្រើអំពើហិង្សា អំពើរំលោភ សំដីប្រមាថមើលងាយ មិនត្រូវសាបព្រោះ

ឬ/និងបេក្ខជនណាម្នាក់ ។

សម្ងាត់នៃការបោះឆ្នោត ។

នយោបាយផ្សេងៗតាមរយៈឧបករណ៍បំពង់សំឡេងនានា ដើម្បីគាំទ្រគណបក្ស

- លទ្ធផលដែលបានមកពីការស្ទងម
់ តិ ត្រវូ ផ្តលជ
់ ន
ូ គណបក្សនយោបាយ
៦- គ្របប
់ ព
្រ ន
័ ផ
្ធ ស្ ព្វផសា
្ យព័តមា
៌ ន រួមមានសារព័តមា
៌ ន វិទយ្ ុ និងទូរទស្សន៍

រៀបចំការបោះឆ្នោត ដោយមិនយកថ្លៃដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីការងារបោះឆ្នោត
ក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិផ្សព្វផ្សាយគណបក្សនយោបាយ និងបេក្ខជន ទាំងអស់

ឲ្យមានការភ័យខ្លាច ការភាន់ច្រឡំធ្វើឲ្យច្របូកច្របល់ បាក់ទឹកចិត្តលើកការ
៧- ក្នុងសម័យឃោសនាបោះឆ្នោត គណបក្សនយោបាយ ឬបេក្ខជន

ដែលមានបំណងជួលរោងមហោស្រព មណ្ឌលកីឡា ឧទ្យានសាធារណៈ

- ការចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិប្រជាពលរដ្ឋ ដែលធ្វើឡើងសម្រាប់គណ- ការបើកបរយានជំនិះ របស់គណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬបេក្ខជន
- ការធ្វើសកម្មភាពចែកចាយសម្ភារៈឃោសនាបោះឆ្នោតដល់អ្នកបោះ- ការធ្វស
ើ ច
េ ក្តថ
ី ង
្លែ ការណ៍ជាសាធារណៈ ដើមប្ គា
ី ទ
ំ គ
្រ ណបក្សណាមួយ

- ការចូលរួមលេងភ្លេង ឬ/និងច្រៀងចម្រៀង ឬ/និងផ្សព្វផ្សាយសារ

នយោបាយណាមួយ ឬ/និងបេក្ខជនណាម្នាក់ ។

១០- បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ម៉ោងធ្វើការ ឬស្ថិតនៅក្រៅម៉ោងការងារ ឬមិនស្ថិត

សាលាសាធារណៈ ត្រូវធ្វើពាក្យសុំទៅអ្នកគ្រប់គ្រងទីកន្លែងទាំងនោះ ៣ថ្ងៃ

ក្នុងពេលបំពេញការងារក្នុងសមត្ថភាពផ្លូវការ មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល អាជ្ញាធរ

គណៈកម្មកាឃុំ សង្កាត់ រៀបចំការបោះឆ្នោត (គឃ.សប) ។

មន្ត្រីតុលាការ អាចចូលរួមបានក្នុងសកម្មភាពឃោសនាគាំទ្រចំពោះគណបក្ស

យ៉ាងតិចមុនថ្ងៃប្រជុំឃោសនា ហើយត្រូវចម្លងពាក្យសុំនេះមួយច្បាប់ផ្ញើទៅ
អ្នកគ្រប់គ្រងទីកន្លែងទាំងនោះ

ត្រូវឆ្លើយតបនឹងពាក្យសុំជួលក្នុងរយៈ

ពេល ២៤ម៉ោងយ៉ាងយូរ បន្ទាប់ពីបានទទួលពាក្យសុំ ។ ការសម្រេចផ្តល់ទី

កន្លែងស្នើសុំជួល ត្រូវផ្អែកលើគោលការណ៍ស្មើគ្នា និងតាមលំដាប់ពេល
មុនក្រោយ ។

គណបក្សនយោបាយ

ឬបេក្ខជនអាចធ្វើសកម្មភាពឃោសនានៅលើ

ទីធ្លាឯកជន ឬនៅសាលាឯកជនបាន ប្រសិនបើមានការព្រមព្រៀងពីម្ចាស់ក
ន្លែងនោះ តែត្រូវជូនដំណឹងដល់ គឃ.សប ។

៨- ហាមប្រើប្រាស់ថវិកា សម្ភារៈ មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន ដែលជាសម្បត្តិ

របស់រដ្ឋ ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពឃោសនា បោះឆ្នោតឲ្យគណបក្សនយោបាយ

ដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់

កងយោធពលខេមរភូមិន្ទ

នគរបាលជាតិ

និង

នយោបាយណាមួយ ឬបេក្ខជនណាម្នាក់ ប៉ុន្តែមិនត្រូវស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋាន

មិនត្រូវមានអាវុធជាប់និងខ្លួន និងមិនត្រូវធ្វើអ្វីដែលនាំឲ្យមានការគំរាមកំហែង
ឡើយ ។

១១- អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ឬសមាគមក្នុងស្រុក និងសមាគម

ឬអង្គការអន្តរជាតិ ដែលបំពេញការងារ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឬជន

បរទេស ត្រូវប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតឥតលម្អៀងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើស
តាំងតំណាងរាស្ត្រ

និងមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពណាមួយទោះដោយផ្ទាល់ក្តី

ឬដោយប្រយោលក្តី ដូចខាងក្រោមនេះ ៖

- ផ្តួចផ្តើម ឬចូលរួមក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណបក្សនយោបាយ

ណាមួយ ឬបេក្ខជនណាម្នាក់ និងការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនដែល

ណាមួយ ឬបេក្ខជនណាម្នាក់ ។ ការផ្តួចផ្តើម ឬការចូលរួម ឃោសនា រួមមាន ៖

ឆ្នោត ។

គាំទ្រគណបក្សនយោបាយ ណាមួយ ឬបេក្ខជនណាម្នាក់ ។

ខេមរភូមិន្ទនគរបាលជាតិ និងមន្ត្រីតុលាការ មិនត្រូវ ៖

មួយ ឬបេក្ខជនណាម្នាក់ ។

លើដំណើរការបោះឆ្នោត ដូចជាការនិយាយដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល

របស់គណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬបេក្ខជនណាម្នាក់ ។

រាងកាយ ឬការប៉ុនប៉ងបំផ្លិចបំផ្លាញធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិ ការដាក់បង្ហាញ

នយោបាយណាមួយ ។

ជាសម្បត្តិ របស់រដ្ឋ ដើម្បីដឹកជញ្ជូនអ្នកបោះឆ្នោតទៅកាន់ការិយាល័យបោះ

៩-មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល អាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ កងយោធពល
- ប្រើឥទ្ធិពលអំណាចនៃតួនាទីរបស់ខ្លួនដោយប្រយោល ឬចំពោះទៅ

ឬជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ដែលមានន័យគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិត រូប
ឬប្រើប្រាស់នូវគ្រឿងសព្វាវុធ ដើម្បីបំភិតបំភ័យ ។

• ការបញ្ចុះបញ្ចូល ឬការប្រមូលផ្តុំប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមឃោសនា ដើម្បី

• ការចូលរួមក្នុងក្បួនដង្ហែ ឬការប្រជុំរបស់គណបក្សនយោបាយណា
• ការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយ ឬសម្ភារៈឃោសនាបោះឆ្នោត
• ការចូលជាសមាជិកគណៈកម្មការឃោសនាបោះឆ្នោត នៃគណបក្ស
- ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ឬធ្វើសកម្មភាពណាមួយក្នុងគោលបំណង

- ប្រើប្រាស់អគារ ឬការិយាល័យរបស់រដ្ឋ ដើម្បីឃោសនាបោះឆ្នោត ស្វែង

គាំទ្រ ឬបង្ហាញភាពលម្អៀងទៅរក ឬប្រឆាំងនឹងគណបក្សនយោបាយ

- ចូលរួមសកម្មភាពក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោត សម្រាប់គណបក្ស

គាំទ្រ ឬការបង្ហាញភាពលម្អៀងរួមមាន ៖

រកសំឡេងឆ្នោត ឲ្យគណបក្សនយោបាយ ឬបេក្ខជនណាមួយ ។
នយោបាយ ឬបេក្ខជនណាមួយឡើយ ។

ការចូលរួមសកម្មក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោត ដែលត្រូវបានហាមឃាត់

ចំពោះមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល អាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ កងយោធពល
ខេមរភូមិន្ទ

នគរបាលជាតិ

ណាមួយ ឬបេក្ខជនណាម្នាក់ ។ ការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការធ្វើ សកម្មភាព
• ការស្ទងម
់ តិកង
្នុ បំណងបម្រឲ
ើ យ្ គណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬបេកជ
្ខ ន

ណាម្នាក់ ។

• ការសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដល់ប្រព័ន្ធ

និងមន្ត្រីតុលាការដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ច

ផ្សព្វផ្សាយក្នុងន័យគាំទ្រគណបក្ស នយោបាយណាមួយ ឬបេក្ខជនណាម្នាក់ ។

- ជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍ផ្នែកព័ត៌មាន និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

អក្សរក្នុងន័យប្រមាថ មាក់ងាយគណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬបេក្ខជន

ត្រូវបានកំណត់ដូចតទៅ ៖

• ការនិយាយដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល ឬសរសេរជាលាយល័ក្ខណ៍
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ណាម្នាក់ ។

• ការដាក់តាំង ឬបិទផ្សាយរូបភាព ឬឯកសារផ្សេងៗ ភ្ជាប់នឹងយានយន្ត

របស់អង្គការខ្លួន ឬនៅក្នុងបរិវេណនៃទីកន្លែងធ្វើការរបស់ខ្លួន ដើម្បីគាំទ្រ
គណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬបេក្ខជនណាម្នាក់ ។

- ផ្តល់មធ្យោបាយជាថវិកា សម្ភារៈ បរិក្ខារ ធនធានមនុស្ស ឬមធ្យោបាយ

ផ្សេងៗ ដើម្បីគាំទ្រគណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬបេក្ខជនណាម្នាក់
ដែលរួមមាន ៖

• ការផ្តល់យានយន្តគ្រប់ប្រភេទ ដើម្បីជាមធ្យោបាយសម្រាប់ការឃោសនា

របស់គណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬបេក្ខជនណាម្នាក់ ។

• ការផ្តល់ថវិកា សម្ភារៈ និងបរិក្ខារប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ

១៤- អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ដែលទទួលខុសត្រូវការងារសន្តិសុខ

សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ និងវិស័យ ការងារឯទៀត ត្រូវផ្តល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដល់កណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត
រៀបចំការបោះឆ្នោតគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ជាដាច់ខាត

និងគណៈកម្មការ

ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាព

សន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ និងរបៀបរៀបរយក្នុងសម័យបោះឆ្នោត
ការចុះបញ្ជប
ី ក
េ ជ
្ខ នឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត ការឃោសនាបោះឆ្នោត ការបោះឆ្នោត

ការរាប់សន្លឹកឆ្នោត និងការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោត តាមសំណើរបស់

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ឬគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោត
គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ។

១៥- ចំណាយសម្រាប់ការឃោសនារបស់គណបក្សនយោបាយ និង

សម្រាប់ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពឃោសនា ដើម្បីគាំទ្រគណបក្សនយោបាយ

របស់បេក្ខជនម្នាក់ៗជាបន្ទុករបស់គណបក្ស នយោបាយ ឬបេក្ខជនផ្ទាល់ ។

• ការផ្តល់ថវិកា សម្ភារៈ និងបរិក្ខារសម្រាប់ដង្ហែក្បួនឃោសនា ការជួបជុំ

ត្រូវមានសៀវភៅគណនីដើម្បីកត់ត្រា ចំណូល ប្រភពនៃប្រាក់ចំណូល និង

ណាមួយ ឬបេក្ខជនណាម្នាក់ ។

ជាសាធារណៈ ការសម្តែង សិល្បៈ និងការបោះពុម្ភសម្ភារៈឃោសនា

ទោះដោយផ្ទាល់ក្តី ឬប្រយោលក្តី ដើម្បីគាំទ្រគណបក្សនយោបាយណាមួយ
ឬបេក្ខជនណាម្នាក់ ។

១២- ហាមជនបរទេស ដែលមានវត្តមានក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ធ្វើសកម្មភាពដោយផ្ទាល់

ឬដោយប្រយោលក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោត

ដើម្បីគាំទ្រ ឬប្រឆាំងគណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬបេក្ខជនណាម្នាក់ ។

១៣- គណបក្សនយោបាយ និងបេក្ខជនទាំងអស់មិនត្រូវជ្រៀតជ្រែក

ឬធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់សកម្មភាពគណបក្ស នយោបាយ ឬបេក្ខជនដទៃ ។
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លក្ខណៈឆាប់រហ័ស និងទាន់ពេលវេលាបំផុត គឺផ្សាយបានភ្លាមៗ

គ្រប់គណបក្សនយោបាយ ដែលបានចុះបញ្ជីឈរឈ្មោះបោះរួចហើយ

ចំណាយសម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោត ។

វិភាគទានទាំងអស់ដែលគណបក្សនយោបាយបានទទួល

ត្រូវបញ្ចូល

ក្នុងគណនីនៃធនាគារ ហើយរាល់ការចំណាយទៅលើការឃោសនា ត្រូវតែ
ចេញពីគណនីតែមួយនេះ ។

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត

អាចត្រួតពិនិត្យសៀវភៅ

គណនីរបស់គណបក្សនយោបាយ ដែលបានចុះបញ្ជីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត
តាមការចាំបាច់ ។

ប្រជាធិបតេយ្យ និងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជា ។ ការប្រើប្រាស់សេរីភាព
សារ ព័ត៌មាន ហួសព្រំដែនដោយបំពានច្បាប់នោះ គឺមានន័យថា

នៅទីណា ពេលណាក៏បាន ។ ប៉ុន្តែការផ្សាយព័ត៌មានតាមហ្វេសប៊ុក

សារព័ត៌មានបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ បំផ្លាញសុខសន្ដិភាព

នៅពេលដែលយើងផ្សាយប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសអ្នកដទៃ ។ ការ

ពិតប្រាកដ ។ កន្លងមកសារព័ត៌មានខ្លះត្រូវបិទ និងសារព័ត៌មានខ្លះ

មិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវទេ ការទទួលខុសត្រូវមានតែមួយ គឺ
ប្រើប្រាស់ហ្វេសប៊ុកត្រូវប្រើក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ

និងការអភិវឌ្ឍហើយរុញច្រានប្រទេសឱ្យធ្លាក់ក្នុងភ្លើងសង្រ្គាមយ៉ាង

និងគោរពសិទ្ធិគ្នា

បានបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯង នៅរាជធានីភ្នំពេញ នោះ

កន្លងមកនេះ មានបរទេសមួយចំនួនបានធ្វើការចោទប្រកាន់ថា

ព័ត៌មានទាំងនោះមិនគោរពច្បាប់កម្ពុជា មិនគោរពតាមកិច្ចសន្យា និង

ទៅវិញទៅមក ។

រាជរដ្ឋាភិបាលបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពសារ ព័ត៌មាន ហើយក៏មានមនុស្ស

មួយក្រុមតូចតាក់តែងរបាយការណ៍ភូតកុហកនិយាយបំភ្លៃថា សន្ទស្សន៍

មិនមែនជាការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននោះទេ គឺមកពីសារ

ប្រព្រឹត្ដល្មើសច្បាប់ដោយខ្លួនឯង ។

សម្រាប់ទិសដៅអនុវត្តក្នុងឆ្នាំ២០១៨

ក្រសួងព័ត៌មានបាន

នៃសេរីភាពសារព័ត៌មានបានធ្លាក់ចុះ ។ ទង្វើទាំងអស់នេះ គឺបង្ហាញ

លើកផែនការពង្រឹង និងអភិវឌ្ឍរចនាសម្ព័ន្ធ ផ្សព្វផ្សាយគ្របដណ្តប់

កម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ ។ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងព័ត៌មានបានលើកឡើង

ប្រព័ន្ធ Analogue ទៅ ប្រព័ន្ធ Digital ដើម្បីប្រជាជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន

អំពច
ី ត
េ នាអាក្រកខា
់ ងនយោបាយ ដើម្បប
ី ន្ទាបបន្ថោក រាជរដ្ឋាភបា
ិ ល

ថា វិធានការផ្លូវច្បាប់ទាំងឡាយ ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្ដឹង
ទៅតុលាការ

ដើម្បីផ្តន្ទាទោសចំពោះបុគ្គល

អង្គការមិនមែន

រដ្ឋាភិបាល និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនតូច ដែលបានបំពាន
ច្បាប់នោះ មិនត្រូវចាត់ទុកថា ជាការប៉ុនប៉ងធ្វើឱ្យលំហរ លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចុះខ្សោយនោះទេ ។ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ

បានមានប្រសាសន៍ថា

វិធានការទាំងនេះត្រូវបានដាក់ចេញក្នុង

គោលបំណងការពារអធិបតេយ្យភាព សន្ដិភាព ស្ថិរភាព និងសន្ដិសុខ
ជាតិ ។ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ បានបញ្ជាក់ថា គណបក្ស

នយោបាយនានាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជា
ច្រើនទៀត ដែលមិនបំពានច្បាប់នៅតែបន្ដអនុវត្ដន៍ការងាររបស់គេ

ដោយសេរី នៅទូទាំងប្រទេស។ រាល់ការគាំទ្រណាមួយដល់បុគ្គល

និងអង្គភាពបំពានច្បាប់ គឺមានន័យស្មើនឹងការសម្លាប់ដំណើរការ

ទូទាំងប្រទេស និងតំបន់នានាទូទាំងពិភពលោក ដោយផ្លាស់ប្តូរពី
គ្រប់វ័យ ទទួលបានព័ត៌មាន ការអប់រំ ចំណេះដឹង ព្រមទាំងលើក
កម្ពស់អត្តសញ្ញាណជាតិកម្ពុជា

និងកិត្យានុភាពនៃព្រះរាជាណា-

ចក្រកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិ ។ ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាល
ឲ្យបានម៉ត់ចត់ ដើម្បីធានាការដឹកនាំឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ។ ធ្វើប្រតិ-

ភូកម្មភារកិច្ចមួយចំនួនដល់មន្ទីរព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់លាស់ បណ្តុះបណ្តាលជំនាញដល់មន្ត្រីដែលទើបប្រឡងចូលក្របខណ្ឌថ្មី ដើម្បី

ឲ្យមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ជាអ្នកបន្តវេន ។ ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់
ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាន ក្រមសីលធម៌ វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន ដើម្បី

ធានាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ សេរីភាពសារព័ត៌មាន ការ
គោរពសិទ្ធិមនុស្ស ស្របតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
និងនីតិរដ្ឋ ៕
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ទឹកដីភ្នំស្រុក រីកស្រស់បំព្រងគ្រប់រដូវកាល

អគាររដ្ឋបាល ស្រុកភ្នំស្រុក

អាងទឹកត្រពាំងថ្ម ដែលផ្តល់ទឹកស្រោចស្រពផ្ទៃដីស្រែរាប់ម៉ឹនហិកតា

ជាមួយនឹងវាលស្រែដ៏ធំល្វឹងល្វើយ ផ្លូវ

ជាចំបង ។ ក្រៅពីដំណាំស្រូវ បងប្អូនប្រជា-

ស្រោចស្រពអាងត្រពាំងថ្ម

ប្រជាកសិករ កំពុងប្រមូលផលស្រូវប្រាំង

ចញ្ចឹមដង្កូវនាង អាជីវកម្មត្បាញរវៃ នេសាទ

អាងពន្លៃ ទំនប់ស្ពានស្រែង ប្រឡាយស្ទឹង-

ថ្នល់ខ្វាត់ខ្វែង អមដោយប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ

ជនស្រុកភ្នំស្រុកបានប្រកបរបរចញ្ចឹមសត្វ

ក្នុងទឹកមុខរីករាយ បញ្ចាក់ឲ្យឃើញពីភាព

សិប្បកម្មឈើ កាត់ដេរ និងជាងជួសជុល

និងក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាជន ស្រុកភ្នំស្រុក

ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ស្រុកឲ្យកាន់តែមានការ

ស្រស់ស្រាយ ពោរពេញដោយសុភមង្គល

គ្រឿងម៉ាស៊ីន ។ល។

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ។ ភ្នំស្រុក គឺជាស្រុក

រីកចម្រើនគណៈអភិបាលស្រុកភ្នំស្រុក បាន

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

២០១៧-២០២២ ដោយបានពិគ្រោះយោបល់

មួយក្នុងចំណោមក្រុងស្រុកទាំង

៩របស់

ដែលស្ថិតនៅភាគ

ឥសាន្តនៃខេត្ត មានចម្ងាយ ៥០គីឡូម៉ែត្រ

ពីទីរួមខេត្ត តាមបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ៦
ចុះទៅទិសខាងជើងត្រង់ចំណុចយាយរវៃ

រៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ

អភិវឌ្ឍន៍ស្រុក

ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហើយ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍នេះ បានកំណត់
អំពីភារកិច្ចសំខាន់ៗ

និងសកម្មភាពជា

សូត្រ ភូមិព្រៃមាន់ ឃុំរហាល ស្រុកព្រះនេត្រ

អាទិភាពសម្រាប់កិច្ចការអភិឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច

ជាប់នឹងស្រុកបន្ទាយអំពិល និងស្រុកចុង-

ជាផ្នែកមួយ នៃផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិឌ្ឍន៍

ព្រះ ។ ស្រុកភ្នំស្រុក មានព្រំប្រទល់ខាងជើង
កាល់ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ខាងត្បូងជាប់នឹង

ស្រុកព្រះនេត្រព្រះ ខាងលិចជាប់នឹងស្រុក
ស្វាយចេក
មានជ័យ

និងស្រុកថ្មពួក

ខេត្តបន្ទាយ

ខាងកើតទល់នឹងស្រុកស្រីស្នំ

ស្រុកក្រឡាញ់ខេត្តសៀមរាប ។

ស្រុកភ្នំស្រុក ចែកចេញជា៦ឃុំ ៥៦ភូមិ

មានផ្ទៃដីសរុប

៧៦,២៤៥គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

មានប្រជាជនសរុប

១៣.២៨៥គ្រួសារ

មនុស្សចំនួន ៥៩.១៨១នាក់ ក្នុងនោះស្រី
៣០.១៨១នាក់ ដែលមានតង់ស៊ីតេប្រជាជន
៧៧,៦នាក់

ក្នុង

១គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

។

ប្រជាពលរដ្ឋ ៩៣,២% ប្រកបរបរដាំដំណាំ

ស្រូវ ជាស្នូលក្នុងការទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅ

និងសង្គមកិច្ចនៅក្នុងស្រុកភ្នំស្រុក ហើយក៏
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យផងដែរ ។ តាមរយៈ
ផែនការអភិវឌ្ឍន៍នេះ

និងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ

វិស័យគមនាគមន៍

សំខាន់សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍

បានដើរតួយ៉ាង

ក្នុងនោះវិស័យ

គមនាគមន៍ មានផ្លូវតភ្ជាប់ពីទីរួមខេត្តមក

ស្រុក ពីស្រុកទៅឃុំ ពីឃុំទៅភូមិ តាមរយៈ

ផ្លូវក្រាលកៅស៊ូ បេតុង និងគ្រួសក្រហម

សរុបប្រវែង ១៩៧.៩៤០ គីឡូម៉ែត្រ ។
មធ្យោបាយ ធ្វើដំណើររបស់ប្រជាជនមាន

កង់ ម៉ូតូ រថយន្តដឹកទំនិញធន់តូចធំ រថយន្ត
ដឹកអ្នកដំណើរតូចធំ និងរថយន្តទេសចរណ៍
សម្រាប់ក្នុងគ្រួសារ សរុបជាង៤០០គ្រឿង ។
វិស័យធារាសាស្រ្ត ស្រុកភ្នំស្រុក មានប្រព័ន្ធ

ដែលជាអាង

ស្តុបទឹកធំជាងគេក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

ស្រែង ដែលអាចស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវ
វស្សាបានចំនួន

១០.៥០០ហិចតា

ស្រូវ

ប្រាំង ១.០៥០ហិចតា ។ ចំពោះអាងទឹក
ត្រពាំងថ្មនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ

អាចបង្ក

លក្ខណៈឲ្យប្រជាជនធ្វើស្រូវប្រាំង

លើក

ទី៣ បានម្តងទៀត លើផ្ទៃដីប្រមាណជាង
៣ម៉ឺនហិកតា ដែលពេលនេះប្រជាកសិករ
កំពុងធ្វើការប្រមូលផលស្រូវប្រាំង លើក

ទី២ ។ អាងត្រពាំងថ្មអាចតម្កល់ទឹកទុកបាន
រហូតដល់

៣០០លានម៉ែត្រគូប

នារដូវ

វស្សា និងនៅសល់ប្រមាណជាពី ៨០ទៅ
៩០លានម៉ែត្រគូប នារដូវប្រាំង ។ ផ្ទៃដី

ស្រែនៅក្រោមអាងត្រពាំងថ្មមាន ចំនួនតែ

ប្រមាណជាង ៣ម៉ឺនហិកតាទេ តែប្រជា
កសិករផលិតស្រូវប្រាំងគ្មានទំនេរ

បាន

រហូតដល់ប្រមាណជា ១០ម៉ឺនហិកតា នៅ
ក្នុងឆ្នាំនេះ

ដោយសារក្នុងមួយឆ្នាំកសិករ

ធ្វើការដាំដុះរហូតបីដងចាប់តាំងពីក្រោយ
ពេលអាងទឹកនេះ ត្រូវបានពង្រឹងនិងរក្សា

ទឹកទុកបានដល់ ៣០០លានម៉ែត្រគូប និង

ប្រពន្ធ័ប្រឡាយតូចធំត្រូវបានពង្រីកទូលំ -

ទូលាយច្រើនជាងមុន ។ ពេលនេះក្រសួង
ធនធានទឹក និងឧត្តុងនិយម កំពុងសាងសង់
ប្រពន្ធ័ស្ទាក់ទឹកថ្មីមួយទៀត

នៅលើដង

ស្ទឹងអន្សងនាវ ដែលជាស្ទឹងមានប្រភពទឹក
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សហគមន៍នេះ កំពុង

សាស្ត្រ រួមទាំងអាងត្រពាំងថ្ម ។ សិប្បកម្ម

ជ្រែងពីប្រជាជន ជា

សំខាន់ និងល្បីល្បាញក្នុងការផលិត ក្រមា

ទទួលបានការ ជ្រោមអ្នកតម្បាញ

អាជ្ញាធរ

និង

មូលដ្ឋាន

ព្រមទាំង ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗ

ជា

ពិសេសគឺ អតិថិជន

តែម្តង ។ កញ្ញា ដាំ
ស្រីមុំ

បានឲ្យដឹង

នេះ

ផលិតសូត្រ

ទៀតថា សហគមន៍

ការប្រមូលផលស្រូវដោយប្រើម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិ

ក្នុងមូលដ្ឋាន

លែង

រស់ទាំងរដូវប្រាំង និងរដូវវស្សាបញ្ជូនចូល

បានទៀតហើយ ព្រោះតែកូននាងដែល

អាងត្រពាំងថ្ម ត្រូវបានក្រសួងធនធានទឹក

ពីថ្នាំ និងជីកសិកម្ម ដែលកសិករបានប្រើ-

ស្តុកក្នុងអាងត្រពាំងថ្មនេះបន្ថែមទៀត
និងឧតុនិយម

។

ធ្វើការជួសជុលស្តារឡើង

ជាប្រភព ផលិត សូត្របានរងផលប៉ះពាល់

ប្រាស់ក្នុងពេលធ្វើស្រែ ដូច្នេះសរសៃសូត្រ

វិញ និងពង្រីកសក្តានុពលទាំងការស្តុក

ត្រូវនាំចូលពីក្រៅ ។ ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណា

ដោយផ្តើមចេញពីស្ថានភាពអាង

ពីសហមន៍ នៅតែឲ្យតម្លៃលើទឹកដៃរចនា

ទឹក

និងប្រព័ន្ធស្រោចស្រពជាបន្តបន្ទាប់

ដែល

មានទំនប់ទ្រុឌទ្រោម អាចស្តុកបានត្រឹមតែ
៥០លានម៉ែត្រគូប

និងស្រោចស្រពបាន

លើផ្ទៃដីស្រូវវស្សា ៦.០០០ ហិកតា និង
ស្រូវប្រាំង

៥០០ហិកតា

ឱ្យទៅជាអាង

ទឹកមួយ ដែលបច្ចុប្បន្នអាចស្តុកទឹកបាន

ប្រមាណ ៣០០ លានម៉ែត្រគូប និងស្រោចស្រព

លើផ្ទៃដីបង្កបង្កើនផលប្រមាណ

៣៥.០០០ ហិកតា ។

កាលបើយើងបានទៅដល់ស្រុកភ្នំ ស្រុក

អ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ ដែរនោះ
គឺមុខរបរជាប្រពៃណីរបស់ប្រជាជននៅឃុំ

ប៉ោយចារនោះ គឺតម្បាញសូត្រ ។ ពេល

នេះ ថ្វីបើសរសៃសូត្រផលិតលែងបាន ហើយ

ត្រូវនាំចូលពីប្រទេសក្រៅក៏ដោយ ក៏សិប្បកម្មតម្បាញសូត្រនៃសហគមន៍សូត្រមាស
នៅឃុំប៉ោយចារ កាន់តែរីកធំ និងមាន

អតិថិជន ដែលនិយមទិញផលិតផលសូត្រ

ម៉ូត និងស្នាដៃអ្នកត្បាញ បើទោះបីជា

គុណភាព សរសៃសូត្រ ដែលនាំមកពីក្រៅ

មានគុណភាពទាបជាង ៧០% ប្រៀបធៀប
នឹងសូត្រខ្មែរក្នុងស្រុកភ្នំស្រុកក្តី ។

លោក យឹម សំណាង ប្រធានគណៈ

ប៉ុន្តែមក

ដល់បច្ចុប្បន្ន សមាជិកកើនដល់ជាង ១០០
នាក់ ហើយ ។ ក្រៅពីសមាជិកនៅក្នុងសហ-

គមន៍ ក៏មានសមាជិកមួយចំនួនត្រូវពង្រីក
នៅក្រៅឃុំ

ដូចជាឃុំស្រះជីកជាដើម

។

ជន

អាជ្ញាធរកំពុងតែជំរុញឲ្យមានការ

ប្រមូលទិញស្រូវ កាន់តែច្រើនពីក្រុមហ៊ុន

បៃតង បង្កើនការចែកចាយទឹកឲ្យដល់គ្រប់
សហគមន៍

និងការលើកកម្ពស់សោភ័ណ

ភាពស្រុកឲ្យកាន់តែស្រស់ស្អាត

គណៈ

អភិបាលស្រុកក៏កំពុងតែរៀបចំ ដាក់ប្រព័ន្ធ

លូ

ក្រាលការូឡា

ទីរួមស្រុក

តាមសងខាងផ្លូវក្នុង

និងដាក់អំពូលភ្លើងសូឡាតាម

ដងផ្លូវពីចំណុចរង្វង់មូលស្រុកភ្នំស្រុកដល់

អាងត្រពាំងថ្ម ។ អ្វីដែលសំខាន់ គឺធ្វើឲ្យ
ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅ ប្រកបដោយសេចក្តី
សុខ តាមរយៈគោលនយោបាយភូមិឃុំមាន

សុវត្ថិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ។ ដោយ
ឡែកវិស័យអប់រំសុខាភិបាល ក៏កំពុងមាន

សន្ទុះរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្លាណាស់ ដែរ

ដោយគ្រប់ឃុំសុទ្ធតែមានសាលារៀន ហើយ
កូនចៅប្រជាជនបានចូលរៀនសូត្រទាំងអស់
គ្នា ដើម្បីក្រេបយកចំណេះដឹង ។

ចំពោះទិសដៅទៅមុខទៀត

លោក

មួយចំនួន ក្នុងនោះគឺ បង្កើន និងកែលម្អ

អគ្គមហាសេនាបតីតេជោ
ជាប្រធានគណបក្ស

ហ៊ុន

សែន

និងជាប្រមុខដឹកនាំ

ប្រទេសដ៏ឆ្លាតវ័យ ធ្វើឲ្យប្រទេសមានសុខ
សន្តិភាព

និងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យ

ដោយក្នុងនោះ ស្រុកភ្នំស្រុក ក៏ជាចំណែក
មួយទទួលបាន ផល

អភិបាលស្រុក បានដាក់ចេញនូវផែនការ
ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ

ដើម្បីធានាបាននូវការ

ស្រោចស្រង់ដំណាំ ទាំងរដូវប្រាំង និងរដូវ

វស្សា ពិសេសអាងស្តុកទឹកប្រឡាយ ទំនប់

និងស្ទឹងអូរត្រពាំងដែលមានស្រាប់ ។ ពង្រឹង
និងពង្រីកផលិតផលកសិកម្ម ទាំងបរិមាណ

ពីការអភិវឌ្ឍ នេះ
ដែរ ។ ក្រៅពីចំណូល

ជាចំណូលគោល ប្រ-

ពីមុនមានសមាជិកតែ១០នាក់

ដើម្បីបំពេញបន្ថែម តម្រូវការរបស់ប្រជា-

របស់គណបក្សប្រជាជនដែលមានសម្តេច

ស្រុកភ្នំស្រុកបានឲ្យដឹងថា ក្រោមការដឹកនាំ

ថា សហគមន៍នេះ បង្កើតឡើងមានអាយុ

រីកចម្រើន និងពង្រីកខ្លួនកាន់តែធំ ដោយ

ទេសចរណ៍ផងដែរ ។

យឹម សំណាង បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា គណៈ

ដែលបាន មកពីការ

កាលជិត ១០ឆ្នាំហើយ និងកំពុងមានការ

និង ហូល ផាមួង ហើយទាក់ទាញភ្ញៀវ

កម្មាធិការគណបក្សស្រុក និងជាអភិបាល

ទីផ្សារល្អជាធម្មតា ។ កញ្ញា ដាំ ស្រីមុំ អ្នក
គ្រប់គ្រងសហគមន៍សូត្រមាសបានឲ្យដឹង

ដំបាញ សូត្រ ដែលជាកេរ្តិ៍តំណែលដ៏

ធ្វើស្រែចម្ការ ដែល

ជាជន ទទួលបាន
ប្រាក់ចំណូល

ជា

ច្រើន ពីវិស័យទេសចរណ៍

ដោយសារ

កំសាន្ត

លេងនៅ

ភ្ញៀវ ទេសចរណ៍មក

រមណីយដ្ឋាន ប្រវត្តិ-

កសិករស្រុក ភ្នំស្រុក រីករាយដោយទទួលបានទិន្នផលស្រូវច្រើន
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ភូមិមួយ ពីឃុំមួយ
ទៅឃុំមួយ

ទូទាំង

ស្រុក ដោយកែលម្អ
ពីផ្លូវលំ

ទៅជាផ្លូវ

ក្រាល

គ្រួសទៅជា

ក្រាលគ្រួស

ពីផ្លូវ

ផ្លូវកៅស៊ូ ឬផ្លូវបេតុង

ធានា ការដឹកជញ្ចូន

បានគ្រប់រដូវ ។ ពង្រីក

លោក យឹម សំណាង ប្រធានគណៈកម្មាធិការ

បណ្តាញ អគ្គិសនី

គណបក្សស្រុក

និងគុណភាព ពិសេស ដំណាំកសិកម្ម និង

ដំណាំកសិឧស្សាហកម្ម ដើម្បីធានាស្បៀង

បានប្រើប្រាស់គ្រប់

ភូមិ ក្នុងស្រុកពិសេស

ផ្លូវគមនាគមន៍ខ្វាត់ខ្វែងក្នុងស្រុកភ្នំស្រុក

តំបន់ដាច់ស្រយាល ។ បន្ត និងជំរុញការ សន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គម ធ្វើឲ្យប្រជាជន

ក្នុងស្រុក និងការនាំចេញ ។ ពង្រីកទីផ្សារ

លើកកម្ពស់ វិស័យអប់រំឲ្យកាន់តែធានាបាន

បានរស់នៅប្រកបដោយភាព សុខសាន្ត

ឲ្យប្រជាជនអាចលក់កសិផលតាមថ្លៃ ដែល

ភាពជូនប្រជាជនប្រកបដោយ គុណភាព

ប្រជាជនកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ៕

សម្រាប់កសិផលរបស់កសិករ ដើម្បីធានា
ធានាបាននូវអត្ថប្រយោជន៍របស់ខ្លួន

។

ពង្រីក និងកែលម្អផ្លូវតភ្ជាប់ពីភូមិមួយទៅ

គុណភាព ។ លើកកម្ពស់ការផ្តល់សេវាសុខ- ក្រោមម្លប់នៃការដឹកនាំ របស់គណបក្ស
និងសមធម៌

។

ពង្រឹងការអនុវត្តគោល

នយោបាយ ភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាព ការពារ

ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តត្រូវបានស្ថាបនាពង្រាយប្រទាក់ក្រឡាខ្វាត់ខ្វែងនៅក្នុងភូមិសាស្រ្តស្រុកភ្នំស្រុក
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- អូហូ...បាតដៃនេះ ថ្ងៃក្រោយទៅរកស៊ីមុខជាសល់លុយច្រើនណាស់
- យី អ៊ីចឹងផង....ចុះយ៉ាងម៉េចទៀត ?

- បាទ...ក្រៅពីមានលុយច្រើនហើយ អាយុក៏វែងទៀតផង !
- មែនឬ? ចុះយ៉ាងម៉េចទៀត?

១. គ្រាមួយរាជសីហ៍ ស្រេកទឹកខ្លាំង

យល់ទឹកត្រពាំង ចំពោះភក្រ្ត

ចុះផឹកបាត់ឃ្លាត គ្មានស្ទើរស្ទាក់

ជួនជាជួបវាក់ កង្កែបមួយ ។

២- ទុំលើស្លឹកឈូក បង្កូកថា	

នែវើយសីហា អាចោរក្មួយ

ប្រុងលួចផឹកទឹក ហាក់គ្មានព្រួយ

បានជួយជីកទុកពីពេលណា ។

៣- រាជសីហ៍ខឹងក្រោធ ច្រឡោតក្រៃ	
ជាតិស្រះកើតឯង ពេញលោកា

មិនមែនដូនតា អាជីកឡើយ ។

៤- ឱរាជសីហ៍អើយ យើងនេះឯង

ប្រឹងប្រែងការពារយូរពេលហើយ

គឺយើងជាម្ចាស់ មិនបណ្តោយ

អនុញ្ញាតឲ្យ ឯងផឹកពិត ។

៥- យើសអាកង្កែប តូចច្រមក់

ម្តេចហ៊ានហាក់ហក មិនខ្លាចឫទ្ធិ

សម្រែកអញនេះ ខ្លាំងស័ក្តិសិទ្ធិ

អាចយកជីវិត សត្វនិករ ។

៦- រាជសីហ៍កញ្ឆោត កោតអួតកើត

ប៉ះយើងជើងឆើត ឥតញាប់ញ័រ

ទោះឯងស្រែកបែក បំពង់ក

កង្កែបយើងឈរ យ៉ាងសង្ហា ។

៧- រាជសីហ៍ខឹងក្រោធហួសប្រមាណ
កង្កែបលោតមុជ ក្នុងគង្គា	

ញាក់ញ័រកាយា ទុក្ខទោម្នេញ

រលកសំឡេង ខ្ទ័ររលេញ

លាន់រំពងពេញ ដងព្រឹក្សព្រៃ ។

៩- រាជសីហ៍ប្រឹងស្រែក បែកកឆាប់

រូបកាយដួលផ្កាប់ ស្លាប់គ្មានន័យ

ចាញ់កលចំអក អ្នកដទៃ	

គ្មានប្រាជ្ញាវៃ ស្រាយសេចក្តី ។

១០- មានះខឹងក្រោធ បាត់អំណត់

មោហៈសង្កត់ ដុតឥន្ទ្រិយ

អាងកម្លាំងឫទ្ធិ គិតយាយី

បំផ្លាញជីវិត គេកំរោល ។

១១- ឫទ្ធិអំណាចហើយកុំឡើយធ្វេស
១២- តួយ៉ាងសីហៈ អនគ្ឃឫទ្ធិ
តែខឹងក្រោធគ្រប ជាប់សន្តាន
១៣- គតិជាក់ស្តែង មានចែងទុក
សំរាប់អប់រំ ជនគ្រប់វ័យ

		

ប្រឹងចំកោងប្រាណ ស្រែកខ្លាំងក្លា
ម្នីម្នា ស្ទុះឡើងស្លឹកឈូកវិញ ។

៨- សីហៈមួម៉ៅ ឥតឧបមា

ត្រិះរិះវិចារ ការដេញដោល

អេហ៍អាចង្រៃ ចិត្តឫស្យា

ប្រមាទប្រហែស បោះបង់ចោល
កុំគិតច្បោលៗ អន្តរធាន ។
សម្រែកស័ក្តិសិទ្ធ ឥតផ្ទឹមបាន
សឹងវិនាសប្រាណ ខានជោគជ័យ ។
ចងជាទំនុក មកមានន័យ
ស្វែងរកជោគជ័យ សិរីហោង ៕
ដោយលោក. នឹម ណាំ

- អូស...ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះ ធ្លាប់ចាញ់បោកមនុស្សប្រុសម្នាក់មែនទេចា៎ះ!

- គឺមានបុរសម្នាក់ ចង់អង្អែលដៃនាង ក៏បោកថា ចេះទាយ។ ឮភ្លាម

នាងហុចដៃឲ្យស្ទាបអង្អែលតាមចិត្ត។ អ៊ីចឹងហើយ នៅប្រកែកថា អត់ចាញ់
បោកអ្នកណាទៀតឬ?
		

ឆ្លងពីគេ

លោកចៅក្រមបន្តឹង សំឡេងដាក់ជនជាប់ចោទៈ

- ហ្នែ៎ ឯងជាប់គុកប៉ុន្មានដងហើយសុទ្ធតែដោយសារលួចគេ ។ តើឯង

ឈប់លួចបានទេ ?

- បាទ...កាលពីដំបូង ខ្ញុំក៏ជាមនុស្សត្រឹមត្រូវម្នាក់ដែរ ។ ប៉ុន្តែដោយ

សារឆ្លងជំងឺលួចពីគេ ទើបខ្ញុំក្លាយជាចោរលួច ។

- ឈប់សិន! ឯងថា ឆ្លងជំងឺលួចពីគេ តើឆ្លងរបៀបម៉េច ?

- បាទ...កាលពីឆ្នាំមុន ខ្ញុំឈឺធ្ងន់បាត់បង់ឈាមច្រើន ត្រូវបញ្ជូលឈាម

អស់ពីរប្លោក។ អ្នកផ្តល់ឈាមឲ្យ គឺជាចោរអស់សាច់ម្នាក់។ ហេតុដូច្នេះ

ហើយ ទើបខ្ញុំឆ្លងជំងឺលួចនោះ ។ ពេលចេញពីពេទ្យ ចេះតែនឹកចង់លួចគេ
មិនចង់ធ្វើអីទៀតសោះ។ ខ្ញុំប្រហែលជាមិនអាចឈប់លួចបានទេ ព្រោះ
អ្នកផ្តល់ឈាមឲ្យខ្ញុំមិនទាន់ឈប់លួចដែរ ។
       ចានហ្នឹង ឆ្នាំងនេះ

ថ្ងៃមួយនាយ ឃ្លោក បានទៅលេងផ្ទះនាយ វ៉ែប ជាមិត្តចាស់

ដែលទៅដល់ចំពេលល្មម។ នាង សម បានរៀបចំបាយម្ហូបជូនស្វាមី និង
ភ្ញៀវពិសាតែពីរនាក់ ដោយនាងអង្គុយចាំបំរើ ។

ដោយសារបានម្ហូបឆ្ងាញ់ត្រូវមាត់ អ្នកទាំងពីរហូបបណ្តើរ និយាយគ្នា

បណ្តើរ រហូតអស់បាយពីក្នុងឆ្នាំងរលីង។ ដោយហេតុស្ទើរឆ្អែត ហើយមិន

ហ៊ានទាមទារបាយថែម នាយ ឃ្លោក យកស្លាបព្រាកោសចានលាន់ក្រឺតៗ
ហើយនិយាយៈ

- អេហ៍អ្នក... ចាននេះអ្នកទិញពីណាមក បានជាបាតចានរលីងស្អាត

ល្អម្លេ៉ះ ?

ដោយយល់សេចក្តី នាង សម ឆ្លើយដោយលើកឆ្នាំងអស់បាយបង្វែរ

មាត់ឆ្នាំងទៅរកភ្ញៀវផងថា៖

- ចា៎ះ..ចា៎ះ ចានហ្នឹង ខ្ញុំទិញដំណាលគ្នានឹងឆ្នាំងនេះឯង...ចា៎ះ ។
		

វិលមុខណាស់

នាយ ពោន ជាទាហានថ្មី បានចូលរួមហាត់ដើរជួរ។ ខណៈមេក្រុម

ខំតែស្រែកបញ្ជា ឆ្វេងបែរ ស្តាំបែរ ត្រឡប់ក្រោយបែរ ដដែលៗជាច្រើនសា
ចាញ់បោកបុរស

ថ្ងៃមួយនាយ ក្រិន និយាយជា

មួយនាង សុភី ជាសិស្សនារីអង្គុយ
រៀននៅតុជាមួយគ្នាៈ

- ហុចបាតដៃមក ខ្ញុំទាយឲ្យ !

- អីយ៉ា...ចេះមើលបាតដៃ តាំងពី

អង្កាល់ហ្នឹង? ហកនេះមើលទៅ !

ស្រាប់តែនាយ ពោន ចេញពីជួរដើរទៅអង្គុយ លើវាលស្មៅធ្វើព្រងើយ ។
លោកមេក្រុមក្តៅក្រហាយ ស្ទុះទៅគំហកសួរៈ
- កំពុងហាត់ ម៉េចចេញពីជួរៈ

នាយ ពោន សើចញឹមៗឆ្លើយៈ

- បាទ...ខ្ញុំសំរាកបន្តិចសិន ចាំលោកមេបញ្ជាការ សម្រេចច្បាស់លាស់

ថាត្រូវបែរទៅខាងណាពិតប្រាកដ សឹមខ្ញុំចូលវិញ ។ បើលោកមេបញ្ជាការ

នៅតែស្ទាក់ស្ទើរ ម្តងឲ្យបែរទៅឆ្វេង ម្តងឲ្យបែរទៅស្តាំយ៉ាងនេះ ខ្ញុំវិលមុខ
ណាស់ ទ្រាំមិនបានទេ...បាទ ៕
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smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgGPivDÆn_CnbT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] G‘uk r:ab‘un
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSénFnaKarCati >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 400>000`
É>] Ca can;tU
É>] GUn B½n§munñIr½tñ RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgesdækic© nighirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200 duløar
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgksikmµrkçaRbmaj; nigensaT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 150 duløar
É>] evg saxun
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgBaNiC¢kmµ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 150 duløar
É>] )a:n sUrs½kþi
RbFanKN³kmµkarTI 4 énrdæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] h‘un eNg
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] efag xun
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] Guit sMehg
RbtiPUraCrdæaPi)alTTYlbnÞúkGKÁnaykdæan énGKÁnaykdæanBn§dar énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] Kg; vibul
É>] G‘uk saravuF RbFanKN³kmµaFikarKNbkSGaCJaFrsvnkmµCati >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþkMBg;cam>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] ln; lwméf
É>] GUsµan hasSan; RbFanKN³clnasasnik\søaménKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþRkecH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] sr cMru:g
É>] )a: suCativgS RbFanKN³kmµaFikarKNbkSraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] Em:n vibul
GnuRbFanKN³kmµkarTI 10énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] m:m b‘unnag
GnuRbFanRkumkargarrbs;KN³kmµaFikarkNþal cuHCYyraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] yU Pirmü
GKÁnayknaykrdæ)al nighirBaØvtßúénRksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] ehg sYr
KN³kmµakar k71
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 400>000 `
KN³kmµaFikarKNbkSextþ)at;dMbg
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþesomrab
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþRBHsIhnu
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþkMBt
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
É>] lwm Kaneha RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
É>] m:m b‘unehg RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
GnuRbFanKN³kmµaFikarKNbkSFnaKarCatiénkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 213>470`
É>] fa y:av
É>] CU
yinsIum rdæelxaFikarRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] ):av hmpan rdæelxaFikarRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] em:A b‘unNarin smaCikKN³kmµaFikarkNþalKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
smaCikRkumRbwkSaextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] sU CughYr
GñktMNagraRsþmNÐlkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] cay bUrin
GñktMNagraRsþmNÐlRBHvihar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] sYs y:ar:a
É>] nr³ rtn³vDÆena rdæelxaFikarRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
rdæelxaFikarRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] XYn r:anIn
GnurdæelxaFikarRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
É>]> esþIg suxum
GPi)alénKN³GPi)alextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
elakCMTav mifuna PUfg
É>]> bUn lwmehg GnurdæelxaFikarTIsIþkarKN³rdæmRnIþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
GnurdæelxaFikarTIsIþkarKN³rdæmRnIþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
É>] esg eTog
É>] qay bJT§iEsn GKÁnaykénGKÁnaykdæanerobcMEdndInKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
GKÁnaykrgénGKÁnaykdæanGenþaRbevsn_>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
É>]bNiÐt Ehm efg
GnuRbFanRkumkargarcuHRsukkeRBa©óc nigRbFanRkumkargarcuHXuMkeRBa©óc >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] sux exmrin
smaCikRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>] Em:n suIpan;
rdæelxaFikarRksYgksikmµ rukçaRbmaj; nigensaT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>] eNA FYk
É/] ):an b‘uneFOn rdæelxaFikarRksYgEpnkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
elakCMTav swug sIuyut
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
GnurdæelxaFikarRksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>]bNiÐt mas b:U
elakCMTav Titü c½nÞtarIn GnurdæelxaFikarRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>] RCun efra:va:t TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>] Eb:n c½nÞsuexmra GKÁarFikar énGKÁarFikardæanRksYgerobcMEdndInKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
CMnYykarsemþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
elak hiun suvuDÆ
smaCikKN³Gcié®nþy_énKN³kmµaFikarKNbkSextþesomrabRbFansaxaKNbkSmnÞIrsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>> 100>000`
elak Kwm b:uNÑa
elak hU darINa
RbFankaril½yrdæ)al énFnaKarCati >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
GnuRbFanKNbkSRsukkMBg;sila >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 duløar
É>]> ]kj:a sn kusl

5960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116-

Gñk]btßmÖ TsSnavdþI RbCaCn elx 204

GKÁnaykrdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 80>000`
É>] suwm suIfa
smaCikRkumRbwkSaextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] G‘un qalI
smaCikRkumkargarcuHCYyextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] Bt can;nI
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] ehg vNÑa
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] s‘ag can;
elakCMTav esO c½nÞfa
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] Ca vuT§I
GnuRbFanKN³kmµaFikarRtYtBinitü énKN³kmµaFikarKNbkSextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
]kj:a eTB visidæ
GPi)alrgextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak G‘¿u
raRtI
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak eqg suPRk
rdæelxaFikarRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000 `
É>] efa eCdæa
KN³kmµaFikarKNbkSRbCaCnkm<úCaRbcaMKN³kmµaFikarsRmbsRmYlExµrkm<úCaeRkam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
GPi)alrg extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
elak lI sarI
RbFanmnÞIrsaFarNkar extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
elak Kwm suvNÑ
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
É>] siun vuT§I
É>] saMg sav:at smaCikRkumRbwkSaextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
elak em:A suxlIm GnuRbFanmCÄmNÐlCatiRsavRCavevC¢saRsþbUraNRksYgsuxaPi)al smaCikRkumkargarcuHxNÐEsnsux PñMeBj >>>>>> 30>000`
elak can; sIuNat smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
GPi)alRsuksVayeck>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
elak XU eBA
kBaØa Ekv suCata GnuRbFanelxaFikardæanGmKN³kmµkarTI 4 énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak lwm efg
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak Qa b‘unriT§
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak em:A hak;
smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak lwm vIrkS
smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak eXøak sMGag
mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak mIu
vuF§a
GKÁarFikarrgénGFikardæanRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak G‘ut sMGan
elak KYc can;Titü GaCIvkr extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkSRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
É>] esg sumunI
GKÁnaykkic©karbec©keTsénRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
É>] b:uj sc©³
RbFannaykdæanTwks¥at RksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak gYn eBRC
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak CYn vNÑriT§
RbFannaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusSénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak m:m Rbus
GnuRbFannaykdæanhirBaØvtßúénRksYgénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak esA smösS
elak ):av muyfug GnuRbFanKN³kmµaFikarsaxabkSmCÄmNÐlpþl;QaménmnÞIreBTüRBHGgÁDYg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Qun b‘uneQOn smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak efg b‘unetg smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sVay suKn§I
elak sux cMNan smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
RbFankariyal½ybNþúHbNþalénnaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusS énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>> 10>000`
elak esA smÖar
RbFankariyal½yKNenyünaykdæanhirBaØvtßú énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Tit criya
elak Esm sMNag GnuRbFannaykdæanFarasa®sþ ksikmµ énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sux tara
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sU pløI
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak hYt Fan
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak TIm vudæarI
elak Nub eromNI smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sarun sm,tþi
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sr viciRt
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak TUc supløa
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak CMu
]tþra:
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Qñag b‘uy
elak ekt can;savuF smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak CIv s‘unehg smaCikRkumkargarcuHextþ kNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
smaCikRkumkargarcuHRsukeBaFierog extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak ys; Ful
smaCikRkumkargarcuHRsukeBaFierog extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Lúg cnßa
smaCikRkumkargarcuHRsuk)aPñM extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Lac PIra:t;
elak Qag suvNÑara: mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`

