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ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី៦ នឹងប្រព្រឹត្តិទៅ 
នៅថ្ង្រទី២៩ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៨ ខាងមុខន្រះ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ជា                     
ប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតនៅលើទឹកដីកម្ពុជា ដ្រលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសុខ 
សន្តិភាព ហើយកាន់ត្រឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្រយឃើញកាន់ត្រច្របាស់ថ្រមទៀតនូវ              
ជំហានរីកលូតលាស់ន្រលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ ស្ររីពហុបក្រស លើមូលដា្ឋានន្រ
ការគោរពយ៉ាងខា្ជាប់ខ្ជួននូវសា្មារតីន្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដ្រលជាច្របាប់កំពូលរបស់
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ នោះក៏ជាព្រលវ្រលាដ្រលប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវ  
បំព្រញកាតព្វកិច្ចជាពលរដ្ឋ ក្នុងការចូលរួមអនុវត្តសិទ្ធរបស់ខ្លួន បោះឆ្នោត
ជូនគណបក្រសដ្រលជាតំណាងពិតប្រកដន្រឆន្ទៈ និងផល ប្រយោជន៍របស់
ខ្លួនហើយដ្រលបានរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នោក្នុងគ្រប់កាលៈទ្រសៈ និងបាន
បង្កើតនូវសមិទ្ធផលដ៏ត្រចៈត្រចង់ ដូចដ្រលយើងបានឃើញច្របាស់ទាំងអស់
គ្នោនាព្រលបច្ចុប្របន្នន្រះ ។ ដោយធ្លាប់បានឆ្លងកាត់នូវការបោះឆ្នោតជាច្រើន
លើក ហើយក៏បានឃើញច្របាស់នូវការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងធំធ្រងរបស់ប្រទ្រស
ជាតិយើងក្នុងរយៈព្រល ៣៩ឆ្នោំកន្លងទៅន្រះ ប្រជាជនកម្ពុជាពិតជាមាន  
សុភនិឆ្ឆ័យ មានការគិតគូរច្របាស់លាស់ ដើម្របីបោះឆ្នោតគំទ្រគណបក្រស ប្
រជាជនកម្ពុជាដ្រលជាគណបក្រសនយោបាយត្រមួយគត់ ដ្រលធនាបាន 
នូវសុខសន្តិភាព និងការអភិវឌ្រឍ និងមានសមត្ថភាពដឹកនាំប្រទ្រសជាតិ    
ឆ្ពោះទៅកាន់អារ្រយប្រទ្រសមួយដ៏រុងរឿង ដ្រលជាក្តីបំណងប្រថ្នោរបស់ប្រជាជន
យើងទាំងអស់គ្នោ ។ 

ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងរយៈព្រល ៣៩ឆ្នោំ ចុងក្រយន្រះ 
យើងឃើញច្របាស់ថ ថ្នោក់ដឹកនាំគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា គឺជាអ្នកដឹកនាំ
ការតស៊ូសង្គ្រះជាតិ និងប្រជាជនឲ្រយរួចផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ 
កសាងឡើងវិញនូវមាតុភូមិដ៏កំសត់មួយន្រះ ពីគំនរផ្រះផង់ឲ្រយងើបឈរ 
ឡើងវិញយ៉ាងត្រដ្រតនៅលើពិភពលោកន្រះជាថ្មីម្តងទៀត ។ ដោយមាន 
សារជាតិ និងអតីតភាព ដ្រលប្រសូតច្រញពីប្រជាជន ថ្នោក់ដឹកនាំគណបក្រស
ប្រជាជនកម្ពុជាបានខិតខំពុះពារការពារប្រជាជន និងជួយយកអាសារ           
ប្រជាជនគ្រប់ព្រលវ្រលាប្រកបដោយព្រហ្មវិហារធម៌ កិតិបណ្ឌិត និងភាព 
ឈ្លាសវ្រ ។ ក្រមការដឹកនាំរបស់គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា មាតុភូមិកម្ពុជា
យើងបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងនូវសង្គ្រម ការប្រកបាក់ និងភាពវិនាស 
ហិនហោច បង្កើតឡើងនូវសុខសន្តិភាព ឯកភាពជាតិ ឯកភាពទឹកដី ។        
ប្រជាជនយើងបានរស់នៅប្រកបដោយសុភមង្គល និងបានរួមជាធ្លុងមហា
សាមគ្គីជាតិយ៉ាងរឹងមាំក្រមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រមួយ ក្រមម្លប់របស់ព្រះ
មហាក្រសត្រជាទីសកា្ការៈនៅក្រមការដឹកនាំរបស់រាជរដា្ឋាភិបាលស្របច្របាប់
ត្រមួយដោយគ្មានការប្រងច្រក និងគ្មានការរីសអើង អាចរស់នៅជាមួយ 
គ្នោបានដោយសុខសាន្ត មានសិទ្ធស្ររីភាពព្រញល្រញ ទោះបីជាមាន 
អតីតកាល ឬនិនា្នោការនយោបាយផ្រស្រងៗគ្នោក្តី ។ ប្រទ្រសកម្ពុជាកំពុងមាន
ការអភិវឌ្រឍយ៉ាងខា្លាំង ។ ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានសម្រចកំណើនយ៉ាងឆប់ 
រហ័ស ដោយរក្រសាកំណើនខ្ពស់ជាមធ្រយម ៧,៧% ក្នុងរយៈព្រល២ទសវត្រសរ៍
ចុងក្រយន្រះប្រកបដោយចីរភាព សមធម៌ បរិយប័ន្ន ។ តាមការព្រយាករ
ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នោំ២០១៨ ន្រះ នៅត្របង្ហាញសញ្ញាកំណើនរឹងមាំ គឺបន្ត 
កើនក្នុងរង្វង់ ៧% ។ ក្នុងរយៈព្រលជាង៣៩ឆ្នោំន្រការកសាងប្រទ្រសឡើង
វិញ ក្រមការដឹកនាំរបស់គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា 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 

បោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្ជាជនកម្ពុជា 
ដើម្បីបន្តថ្រក្សាសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ

Voting for the Cambodian People’s Party to Continue to 
Ascertain Peace and Development
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ច្របាស់ថ មាតុភូមិកម្ពុជាបានចាប់ផ្តើមច្រញពីបាតដ្រទទ្រនៅក្នុងដំណើរដ៏
វ្រងឆ្ងាយ ឆ្លងកាត់ឧបសគ្គរាប់មុឺនរាប់ស្រនជំពូក ឆ្លងកាត់មកកាន់ដំណាក់
កាលបច្ចុប្របន្នដ្រលកំពុងទទួលបាននូវការទទួលសា្គល់ និងសហប្រតិបត្តិ
ការពីមជ្រឈដា្ឋានជាតិ និងអន្តរជាតិដោយស្មើភាព និងស្មើសិទ្ធ ជាពិស្រស      
បានធ្វើឲ្រយកម្ពុជាទទួលបាននូវឯករាជ្រយភាព ស្រដ្ឋកិច្ច និងភាពជាមា្ចាស់កាន់
ត្រប្រសើរនៅក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅសម្រចបាននូវបង្គលគោចរថ្មីមួយទៀត 
គឺប្រទ្រសមានចំណូលមធ្រយមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នោំ២០៣០ ។ និយយរួមក្នុង 
រយៈព្រល ៣៩ឆ្នោំកន្លងទៅន្រះ ប្រជាជនកម្ពុជាបានរស់នៅក្នុងសន្តិភាព 
ព្រញល្រញ គ្មានការភ័យខា្លាច ជាប្រទ្រសមួយដ្រលធ្លាប់ត្រត្រូវបានគ្រមក 
ជួយដោះស្រយទំនាស់ផ្ទ្រក្នុង ប៉ុន្ត្រព្រលន្រះបានបញ្ជូនមនុស្រសរបស់ខ្លួន
ទៅជួយដោះស្រយបញ្ហានៅបណា្តាប្រទ្រសមួយចំនួនវិញ និងបានកា្លាយ
ជាមា្ចាស់ផ្ទះន្រកិច្ចប្រជុំធំៗជាច្រើន ដ្រលមានម្រដឹកនាំប្រទ្រសមហាអំណាច
លើសកលលោកមកចូលរួម ជាប្រទ្រសដ្រលជួបគ្រះទុរ្ភឹក្រសខ្វះស្របៀង 
អាហារ ទៅជាប្រទ្រសនាំស្របៀងទៅផ្តត់ផ្គង់ទីផ្រសារក្រប្រទ្រស ជាប្រទ្រស
ដ្រលញាំញីដោយភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រម បានកា្លាយទៅជាប្រទ្រសដ្រលកំពុង    
ទាក់ទាញបានទ្រសចរណ៍ដ៏ច្រើនមកទស្រសនាសា្នោក់នៅ និងអាចដើរហើរ 
គ្រប់ទីកន្ល្រង និងគ្រប់ព្រលវ្រលា ជាប្រទ្រសដ្រលប្រជាជនរស់នៅក្រម
ខ្រស្របនា្ទាត់ភាពក្រីក្រ ១០០% ក្នុងឆ្នោំ១៩៧៩ បានធ្លាក់មកនៅក្នុងរង្វង់ 
៥០% នៅក្នុងឆ្នោំ២០០៧ និងធ្លាក់មកទាបជាង ១៣,៥% នៅក្នុងឆ្នោំ 
២០១៤ ហើយបន្តធ្លាក់ចុះមកទៀតនៅឆ្នោំ២០១៨ ។ ជាមួយគ្នោន្រះយើង 
ក៏មានមោទនភាពថ សម្រប់រយៈព្រល៥ឆ្នោំខាងមុខកម្ពុជានឹងបោះជំហាន
ទៅដំណាក់កាលថ្មីមួយទៀត ដ្រលវិស័យឧស្រសាហកម្ម និងបច្ច្រកវិទ្រយាកាន់
ត្រដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រកំណើនថ្មីរបស់ជាតិ ហើយសង្រឃឹមថ 
ប្រទ្រសជាតិយើងនឹងមានការប្រប្រួលថ្មីថ្រមទៀតក្នុងសន្ទុះន្រការអភិវឌ្រឍ ។ 

ក្នុងឆ្នោំកន្លងទៅទោះបីកម្ពុជាបានប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គគ្រប់ប្របយ៉ាង
ទាំងក្នុង និងក្រប្រទ្រសក៏ដោយ ក៏ខឿនការពារជាតិរបស់ប្រជាជន និង
ខឿនសន្តិសុខជាតិត្រូវបានពង្រឹងយ៉ាងរឹងមាំធនាដល់កិច្ចការពារបូរណ-
ភាពដ្រនដី ការពារសន្តិសុខ ស្ថិរភាពនយោបាយ និងភាពសុខដុមរមនាន្រ
សង្គមជាតិទាំងមូល ជាពិស្រសឧបាយកលបដិវត្តន៍ពណ៌របស់គណបក្រស
ប្រឆំង ដ្រលឃុបឃិតជាមួយបរទ្រស ប៉ុនប៉ងផ្តួលរំលំរាជរដា្ឋាភិបាលស្រប
ច្របាប់ក៏ត្រូវបានទប់សា្កាត់ដោយជោគជ័យតាមរយៈវិធនការច្របាប់ដ៏មុឺងមា៉ាត់ 
ហើយក៏ជាឆ្នោំដ្រលបដិវត្តន៍ពណ៌ត្រូវទទួលបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជា
ផងដ្ររ ។ ជាលទ្ធផល កម្ពុជារក្រសាបាននូវសុខសន្តិភាព ឯករាជ្រយ និងអធិប-
ត្រយ្រយភាពរបស់ខ្លួនព្រមទាំងបញ្ចៀសបាននូវគ្រះមហន្តរាយជាថ្មីសម្រប់
ពលរដ្ឋកម្ពុជា ដ្រលកំពុងចូលរួមយ៉ាងសស្រក់សស្រំក្នុងជីវភាពរស់នៅ
ប្រចាំថ្ង្រ និងកិច្ចអភិវឌ្រឍន៍ប្រទ្រសជាតិ ។ រាល់សមិទ្ធផលដ្រលសម្រច 
បានន្រះ គឺអាស្រ័យដោយមានការដឹកនាំខាងនយោបាយត្រឹមត្រូវ ប្រកប
ដោយឆន្ទៈមោះមុតរបស់គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា និងរាជរដា្ឋាភិបាល 
កម្ពុជា ដ្រលមានសម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រមុខ 
ដ៏ឆ្នើម និងឈ្លាសវ្រ ។

ការឆ្លុះបញ្ចាំងខាងលើន្រះ បានបង្ហាញឲ្រយឃើញច្របាស់ថ មានត្រ 
គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជាត្រមួយគត់ជាបង្អ្រកដ៏កក់ក្តៅ និងជាក្តីសង្រឃឹមដ៏
មុតមាំពិតប្រកដរបស់ប្រជាជន ដ្រលមានសមត្ថភាព មានលទ្ធភាព មាន
គោលដៅច្របាស់លាស់ក្នុងការដឹកនាំសង្គមជាតិ ឲ្រយបន្តឈនទៅមុខលើ 
មាគ៌ សន្តិភាព ប្រជាធិបត្រយ្រយ និងអភិវឌ្រឍន៍ ។ នៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយ
របស់គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជាសម្រប់ការកសាង និងការពារមាតុភូមិ 
ឆ្នោំ២០១៨-២០២៣ ក៏បានលើកឡើងនូវគោលនយោបាយធំៗជាអាទិភាព 
ដោយខិតខំប្ត្រជា្ញាពុះពារគ្រប់ប្របយ៉ាងជាបន្តទៀត ដើម្របីបន្តថ្ររក្រសា 
ការពារសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ សន្តិសុខ និងសណា្តាប់ធ្នោប់សាធរណៈ

ឲ្រយបានកាន់ត្ររឹងមាំ ការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ ការរបបរាជានិយម ស្របតាម 
បាវចនាជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្រសត្រ និងការពាររាល់សមិទ្ធផលដ្រល 
រាជារដា្ឋាភិបាល និងប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលសម្រចបានកន្លងទៅន្រះ ។ 
គណបក្រសប្ត្រជា្ញាបន្តធ្វើកំណ្រទម្រង់រដ្ឋដ៏សុីជម្រ ប្រយុទ្ធប្រឆំងដាច់ខាត
អំពើពុករលួយ ពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អ ជំរុញការអភិវឌ្រឍធនធនមនុស្រស           
ក្រលម្អប្រព័ន្ធអប់រំឲ្រយកាន់ត្រមានគុណភាពខ្ពស់ លើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធការពារ 
សង្គម លើកកម្ពស់គុណភាពស្រវាសុខាភិបាល និងការកសាងហ្រដា្ឋា 
រចនាសម្ព័ន្ធ រូបវន្ត សំណង់ ផ្លូវ សា្ពោន ធរាសាស្ត្រ ព្រមទាំងបង្កើនប្រភពថ
មពលអគ្គិសនី ដើម្របីបន្តការអភិវឌ្រឍវិស័យឧស្រសាហកម្ម សិប្របកម្ម ស្រវា 
កម្មដឹកជញ្ជូន ពាណិជ្ជកម្ម ទ្រសចរណ៍ និងវិស័យកសិកម្មឲ្រយកាន់ត្រ 
រីកចម្រើនថ្រមទៀត ។ ដើម្របីសម្រចបានជោគជ័យនូវគោលនយោបាយ
ខាងលើ ក៏អាស្រ័យដោយប្រទ្រសជាតិមានសុខសន្តិភាព ។ គណបក្រស 
ប្រជាជនកម្ពុជា និងរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់ច្របាស់ហើយថ 
សុខសន្តិភាពរបស់ប្រទ្រសជាតិ និងការរស់នៅប្រកបដោយសុភមង្គល 
របស់ប្រជាជន គឺជាអទិភាពខ្ពស់បំផុតគ្មានអ្វីអាចយកមកទិញដូរបាន ហើយ 
ក៏គ្មានអ្វីអាចមកជំនួសបានឡើយ ទោះជាត្រូវបង់ក្នុងតម្ល្រណាក៏ដោយ ។

ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង តំណាងរាស្ត្រនាព្រលខាងមុខន្រះ ប្រជា-
ជនកម្ពុជាគ្រប់រូបដ្រលជា មា្ចាស់ឆ្នោត ជាមា្ចាស់ជោគវាសនាខ្លួន និងជាមា្ចាស់
ជោគវាសនាន្រមាតុភូមិកម្ពុជា ត្រូវត្ររួមគ្នោថ្ររក្រសាសមិទ្ធផលដ្រលកំពុង
មានក្នុងដ្របច្ចុប្របន្នន្រះឲ្រយបានស្ថិតស្ថិរគង់វង្រស ហើយធ្វើស្រចក្តីសម្រច 
ចិត្តឲ្រយបានត្រឹមត្រូវ ដោយនាំគ្នោច្រញទៅបោះឆ្នោតឲ្រយបានគ្រប់ៗគ្នោ និង
បោះឆ្នោតជូនគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជាឲ្រយទទួលបានជ័យជម្នះដ៏ធំធ្រង ។ 
បោះឆ្នោតជូនគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា ដើម្របីបន្តថ្ររក្រសាសន្តិភាព និង 
ការអភិវឌ្រឍ ៕

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./.



គណបក្សប្ជាជនកម្ពុជា 
គឺជាជម្ើសដ៏ល្អបំផុតរបស់ប្ជាជនកម្ពុជា

ដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី៦ ដ្រលនឹង 
ប្រព្រឹត្តិនៅថ្ង្រទី២៩ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៨ បាននិងកំពុងប្រព្រឹត្តិទៅយ៉ាង 
រលូនតាមគោលការណ៍ ន្រលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ ស្ររីពហុបក្រស ស្របតាម 
ច្របាប់ និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ។ 

គណៈកមា្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបាន និងកំពុងបំព្រញតួនាទី
របស់ខ្លួនប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ និងមានប្រសិទ្ធភាព ដើម្របីធ្វើឲ្រយ 
ដំណើរការបោះឆ្នោតន្រះ បានប្រព្រឹត្តិទៅស្របតាម រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្របាប់ 
បទបញ្ជាផ្ទ្រក្នុង និងនីតិវិធីដ្រលបានកំណត់មានភាពរលូន និងទទួល 
បានជោគជ័យ ។ ការចុះឈ្មាះបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់ជាសា្ថាពរនៅថ្ង្រទី៣០ 
ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្នោំ២០១៧ ដោយមានអ្នក ទៅចុះឈ្មាះប្រមាណជា ៨លាននាក់ 
លើចំនួនប្រជាជនជាង ៩លាន ៦ស្រននាក់ ដ្រលមានសិទ្ធបោះឆ្នោត 
គឺស្មើនឹង ៨៣% ។ ការចុះបញ្ជីគណបក្រសនយោបាយ និងបញ្ជីប្រក្ខជនឈរ 
ឈ្មាះប្រកួតប្រជ្រងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រក៏បាន
ដំណើរការរួចរាល់ ដោយមានគណបក្រសនយោបាយចំនួន២០បានចូលរួម 
ដ្រលទាំងអស់ន្រះសបញ្ជាក់ឲ្រយឃើញថ កម្ពុជាកំពុងគោរព និង អនុវត្តន៍
ត្រឹមត្រូវនូវលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ ដ្រលគណបក្រសនយោបាយ ទោះតូចក្តី 
ធំក្តីមានសិទ្ធ និងឱកាសចូលរួមប្រកួតប្រជ្រងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយ
ស្ររី ។ លទ្ធផលន្រះក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្រយឃើញយ៉ាងច្របាស់ថ លទ្ធិប្រជា-
ធិបត្រយ្រយ ស្ររីនិយមពហុបក្រសនៅកម្ពុជាកំពុងត្រដំណើរការយ៉ាងល្អ ប្រសើរ 
និងកាន់ត្រមានជំហានរីកលូតលាស់យ៉ាងរស់រវីកទៀតផង ។ ចំណ្រករាជ
រដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានត្រៀមដាក់កងកមា្លាំងមានសមត្ថកិច្ចចម្រុះសម្រប់ 
ការពារសន្តិសុខ សណា្តាប់ធ្នោប់នៅតាមការិយល័យបោះឆ្នោត ក្នុងទូទាំង 
ប្រទ្រស ដើម្របរីារាងំជនណាកដ៏ោយ ក្រមុណាកដ៏ោយ ដ្រលមានបណំងមក 
រារាំង និងបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ដំណើរការបោះឆ្នោត ។

មកដល់ព្រលន្រះ ពួកប្រឆំងកាន់ត្រអស់ល្រសក្នុងការឃោសនាភូត
កុហកប្រជាជនទៀតហើយ ។ ពីមុនន្រះពួកគ្រនិយយបោកប្រស់ថ 
គណបក្រសសង្គ្រះជាតិនឹងរស់ឡើងវិញ គណបក្រសន្រះ នឹងចូលរួមការ 
បោះឆ្នោត ។ បោកប្រស់ភូតកុហកសព្វប្រប សព្វយ៉ាង ។ ប៉ុន្ត្រប្រជាជន
ភាគច្រើនលើសលប់មិនបានចាញ់ បោក ការឃោសនាអកុសលន្រះទ្រ ។ 
អ្នកណាៗក៏ដឹងច្របាស់ហើយថ របស់ដ្រលហៅថ គណបក្រសសង្គ្រះជាតិ 
ដ្រលជាអង្គការចាត់តាំង ខាងនយោបាយ ជាកមា្លាំងស្នូល ជាកមា្លាំងចលករ 
ន្រចលនាបដិវត្តន៍ពណ៌របស់ពពួកជនក្របត់ជាតិ កឹម សុខា សម រង្រសី គណ-
បក្រសសង្គ្រះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលច្រញសាលដីកាសម្រចរំលាយ
ចោលនៅថ្ង្រទី១៦ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្នោំ២០១៧ ចំណ្រកមន្ត្រីថ្នោក់ដឹកនាំគណបក្រស 
ន្រះចំនួន ១១៨នាក់ ត្រូវហាមមិនឲ្រយធ្វើនយោបាយរយៈព្រល៥ឆ្នោំ ។ មូល
ហ្រតុដ្រលគណបក្រសប្រឆំងដ៏ចង្រឧត្របាតមួយន្រះត្រូវតុលា ការរំលាយ 
ចោល គឺដោយសារម្រដឹកនាំគណបក្រសន្រះលក់ក្របាលបម្រើឲ្រយនយោបាយ
បរទ្រស ប៉ុនប៉ងផ្តួលរំលំរាជរដា្ឋាភិបាលស្របច្របាប់ ដ្រលជាអំពើក្របត់ជាតិ 
ធ្វើសកម្មភាពរំលោភលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ និងគោលការណ៍នីតិរដ្ឋ ធ្វើ 
សកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញសមិទ្ធផលសង្គមជាតិ បង្កឲ្រយមានអស្ថិរភាពនយោ- 
បាយ ធ្វើវិច្ឆ្រទកម្មនយោបាយស្រដ្ឋកិច្ច ទប់សា្កាត់ការរីកចម្រើនរបស់ ប្រទ្រស 
ជាន់ឈ្លីឆន្ទៈប្រជាជន ដ្រលជាមា្ចាស់ឆ្នោតមិនបំព្រញតួនាទីភារកិច្ចជា 
តំណាងរាស្ត្រ ប្រមាថ និងជាន់ឈ្លីរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ព្រះមហាក្រសត្រ និងសា្ថាប័ន 
ជាតិដទ្រទៀត ។ កឹម សុខា ត្រូវបានចាប់ខ្លួន និងត្រូវបានអយ្រយការអម 
សាលាដំបូងរាជធនីភ្នំព្រញ ចោទប្រកាន់ពីបទសន្ទិដ្ឋិភាពជាមួយបរទ្រស 
តាមបញ្ញត្តិមាត្រ៤៤៣ ន្រក្រមព្រហ្មទណ្ឌន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ 
ចំណ្រកទណ្ឌិត សម រង្រសី ក៏នៅជំពាក់វណ្ឌកជាមួយ សំណុំរឿងជាច្រើន 

ទាក់ទិនទៅនឹងអំពើក្របត់ជាតិ ដ្រលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដ្រតុលាការ ដ្រលន្រះ
យើងមិនទាន់និយយទៅដល់សាលក្រមមិនតិចជាង ៥ របស់ សម រង្រសី 
ហើយ ដ្រលសមត្ថកិច្ចកំពុងតាមរកមុខចាប់ខ្លួនអូសយកមកទទួលទោស 
តាមសាលដីការបស់តុលាការនោះផងទ្រ ។ រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា បាន 
និងកំពុងខិតខំពង្រឹងការគោរព និងការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច្របាប់ជាធរមាន
ស្របតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋ និងលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ ស្ររីពហុបក្រស 
ដើម្របីរក្រសាស្ថិរភាពនយោបាយ ឯករាជ្រយ អធិបត្រយ្រយ និងការពារសន្តិភាព    
និងការអភិវឌ្រឍដើម្របីភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជាជន និងស្រចក្តីថ្ល្រថ្នូររបស់ 
ជាតិ ព្រមទាំងប្រឆំងនឹង   ការជ្រៀតជ្រកកិច្ចការផ្ទ្រក្នុងរបស់ពួកបរទ្រស
ទៀតផង ។ ពួកប្រឆំងបានឈនដល់សា្ថានភាពទ័លច្រក បាត់បង់មា្ចាស់ 
ការទាំងស្រុងហើយ ។ ក្រយព្រលដ្រលគណបក្រសសង្គ្រះជាតិត្រូវប្រកាស
សាលក្រម រំលាយចោល ពួកប្រឆំងដ្រលមាន សម រង្រសី ជាម្រក្លាងបាន
ដាក់ក្តីសង្រឃឹមយ៉ាងខា្លាំង និងបានអំពាវនាវទៅសហគមន៍អន្តរជាតិ ដាក់ការ 
កៀបសង្កត់លើរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដើម្របីប្រះខ្មាចគណបក្រសសង្គ្រះ
ជាតិឲ្រយរស់ឡើងវិញ និងបានចូលរួមការបោះឆ្នោត ។ វិធីន្រះមិនបាន 
ជោគជ័យ ពួកប្រឆំងក៏បានអំពាវនាវកុំឲ្រយប្រជាជនចូលរួមការបោះឆ្នោត 
ហើយចុងក្រយន្រះនៅព្រល ដ្រលឃើញដំណើរការន្រការចុះឈ្មាះ 
គណបក្រសនយោបាយ និងប្រក្ខជនន្រគណបក្រសនយោបាយ ដើម្របីចូលរួម
ប្រកួតប្រជ្រងការបោះឆ្នោតបានប្រព្រឹត្តិទៅដោយរលូន និងជោគជ័យពួក
ប្រឆំងដ្រលអស់ក្រឡាដើរហើយនោះ បានងកមកថ្កាលទោសគណៈ 
កមា្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត និងប្រមាថមាក់ងយមកលើគណបក្រស 
នយោបាយ ដ្រលកំពុងធ្វើសកម្មភាពស្របច្របាប់ និងកំពុងត្រៀមខ្លួន 
ចូលរួមការបោះឆ្នោតទៅវិញ ។

គ្មានអ្វីដ្រលគួរឲ្រយសង្រស័យទៀតទ្រ នៅព្រលដ្រលទណ្ឌិត សម រង្រសី ជា
ខ្ញុំកញ្ជះដាច់ថ្ល្រពួកបរទ្រសច្រញមកអំពាវនាវកុំឲ្រយប្រជាជនទៅបោះឆ្នោត 
ឯអង្គការសង្គមសុីវិលមួយកា្តៅប់តូច ដ្រលធ្លាប់ជ្រកក្រមក្លៀកអតីតបក្រស
ប្រឆំងមួយន្រះ ក៏ប្រកាសកុំឲ្រយអ្នកសង្ក្រតការណ៍ជាតិ-អន្តរជាតិ កុំចូលរួម
សង្ក្រតការណ៍ក្នុងការបោះឆ្នោតន្រះ គឺ មានន័យថ គ្របានទទួលសា្គល់ថ 
គណបក្រសសង្គ្រះជាតិពិតជាសា្លាប់បាត់ទៅហើយ មិនអាចរស់រានមាន 
ជិវិតមកវិញទ្រ ។ ចំណ្រក ប្រទ្រសខ្លះ និងជនបរទ្រសខ្លះក៏ខិតខំប្រឹងរួម 
ចំណ្រកជួយស្រក បន្ទរពាក្រយភូតកុហករបស់ពពួកជនក្របត់ជាតិ សម រង្រសី 
ដោយថ្រមទាំងហា៊ានបំពានលើគោលការណ៍អធិបត្រយ្រយភាព និងឯករាជ្រយ 
ជាតិរបស់កម្ពុជា ទាំងងងើលទៀតផង ។

ប្រជាជនដ្រលបានចុះឈ្មាះបោះឆ្នោតរួចហើយ សុទ្ធត្របាន ត្រៀមខ្លួន 
រួចរាល់ ដើម្របីចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ ថ្ង្រទី២៩ 
ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៨ ខាងមុខន្រះ ដោយប្រជាជន យើងបានចាត់ទុក ថ 
កាតព្វកិច្ចមួយន្រះមានសារៈសំខាន់ជាអាយុជីវិត ។ ប្រជាជនកម្ពុជានឹង 
ធ្វើការសម្រចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវ ប្រកបដោយសុភនិច្ឆ័យបោះឆ្នោតជូនគណ-
បក្រសប្រជាជនកម្ពុជា ដើម្របីបន្តដឹកនាំប្រទ្រស ពីព្រះថ មានត្រគណបក្រស
ប្រជាជនកម្ពុជាត្រប៉ុណ្ណោះ ដ្រលមានសមត្ថភាព និងលទ្ធភាពគ្រប់គ្រន់ 
ដើម្របីសម្រច នូវបំណងប្រថ្នោ របស់ខ្លួននោះ គឺការថ្ររក្រសាសន្តិភាព 
ស្ថិរភាព ការអភិវឌ្រឍប្រទ្រសជាតិ និងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ 
ប្រជាជន ។ បោះឆ្នោតជូនគណបក្រស ប្រជាជនកម្ពុជា គឺជាការសម្រច 
ចិត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវបំផុត ដើម្របីអនាគតដ៏រុងរឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នោ និង 
កូន ចៅជំនាន់ក្រយៗទៀត ។ គណបក្រសប្រជាជន កម្ពុជា គឺជាជម្រើសដ៏
ល្អបំផុតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ៕ 
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នៅក្នុងខ្រឧសភា ន្រះ សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ             
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងខ្រឧសភា
ឆ្នោំ២០១៨ កន្លងទៅ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកការដា្ឋាន 
ច្រកសញ្ញាប័ត្រ និងជួបសំណ្រះសំណាលជាមួយ កម្មករ កម្មការិនី 
ដោយសម្ត្រចបានលើកឡើង នូវអនុសាសន៍ដ៏មានអត្ថន័យយ៉ាង
ជ្រលជ្រ៖
 លា្ងាចថ្ង្រទី៥ ខ្រឧសភា នាមជ្រឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍

កះព្រជ្រសម្ត្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាព
ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុង ពិធីសំណ្រះសំណាលជាមួយថ្នោក់ដឹកនាំគ្រិស្តបរិស័ទ 
ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សម្ត្រចត្រជោបានមានប្រសាសន៍ថ 
ប្រទ្រសកម្ពុជាមានសុខដុមនីយកម្មសាសនាយ៉ាងល្អ ខណៈព្រល
ដ្រលប្រទ្រសជាច្រើននៅលើពិភពលោក ត្រងកើតមាននូវជមោ្លាះ 
ជនជាតិនិងសាសនា ។ យើងពិតជាមានមោទនភាពណាស់សម្រប់
យើងទាំងអស់គ្នោ ដោយសារគ្មានសាសនាណាត្រូវទទួលរងដោយ
គ្រប់ប្រក ដោយការកាប់សមា្លាប់នោះទ្រ ។ សម្ត្រចត្រជោក៏បាន        
អំពាវនាវឲ្រយធ្វើសុខដុមនីយកម្មជនជាតិនិងសាសនា ទាំងក្នុង កម្រិត 
មា៉ាក្រូ និង ក្នុងកម្រិតសាសនា ។ សម្ត្រចត្រជោបានពន្រយល់ក្នុងកម្រិត
មា៉ាក្រូ រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសាសនាទាំង
អស់ទៅតាមជំនឿរបស់ប្រជាជន។ សម្ត្រចបានជំរុញឲ្រយបន្តយក       
ចិត្តទុកដាក់ថ្រទាំដើ់ម្របីធនាថសាសនានិមួយៗត្រូវគោរពសិទ្ធិគ្នោ 
មិនត្រូវបៀតបៀនគ្នោ។ អ្នកកាន់លើព្រះពុទ្ធត្រូវគោរពទៅតាម 
ព្រះពុទ្ធ។ អ្នកកាន់គ្រិស្តត្រូវជឿទៅលើគ្រិស្តសាសនា និង អ្នកជឿ
ទៅលើអ៊ីសា្លាមសាសនាត្រូវគោរពទៅតាមសាសនាអ៊ីសា្លាម ។ ក្នុង 

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សេន ៖ បាត់សន្តិភាព គឺបាត់អ្វីៗទាំងអស់
រាប់ទាំងសិទ្ធិមនុសេស

កម្រិតសាសនា ត្រូវខិតខំធ្វើសុខដុមនីយកម្មនៅក្នុងសាសនា និង 
និកាយនីមួយ ៗ ។ សម្ត្រចត្រជោបានបន្តថ ក្នុងក្របខណ្ឌដឹកនាំ 
រាជរដា្ឋាភិបាលគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា បានបង្ហាញរួចស្រចទៅ
ហើយអំពីសុខដុមនីយកម្មជនជាតិនិងសាសនានិង ការរីកចម្រើន
ន្រសាសនាទាំងអស់នៅកម្ពុជា។ គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជាបាន   
ធ្វើកិច្ចការន្រះជាប្រចាំមិនម្រនធ្វើម្តងមា្កាល និងឆក់កណ្តៀតនោះ 
ឡើយ។ ការរីកចម្រើនន្រសាសនា និងភាពសុខដុមនីយកម្មជន      
ជាតិនិងសាសនា គឺបានកើតច្រញពីមនុញ្ញផលន្រសុខសន្តិភាព     
ស្ថិរភាពនយោបាយនិងការអភិវឌ្រឍលើគ្រប់វិស័យ។ដូចន្រះសម្ត្រច
សង្រឃឹមថគ្រប់ជនជាតិនិង សាសនានៅកម្ពុជានិងខិតខំថ្ររក្រសានូវ
សុខសន្តិភាព ។
 ព្រឹកថ្ង្រទី៧ ខ្រឧសភា សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បាន      

អញ្ជើញចូលរួមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបើកការដា្ឋានសា្តៅរឡើង
វញិផ្លវូជាតលិ្រខ ៣ ។ ក្នងុពធិនីោះ សម្ត្រចត្រជោមានប្រសាសនថ៍៖ 
“បក្រសមួយងប់ទៅដោយសារត្រធ្វើខុសច្របាប់ ។ មនុស្រសមួយចំនួន
ដ្រលត្រូវតុលាការហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយគ្រធ្វើខុសច្របាប់។
ន្រះជាកំហុសរបស់គ្រ ។ ក៏ប៉ុន្ត្រងប់បក្រសនយោបាយមួយដ្រលធ្វើ
ខុសច្របាប់ វាមិនបានធ្វើឲ្រយលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយស្ររីពហុបក្រសងប់
នោះទ្រ។ ត្រូវយល់ឲ្រយច្របាស់ ។ អ្នកឯងពហិការមិនចូលរួមបោះឆ្នោត
ដោយគណបក្រសរបស់អ្នកឯងដ្រលនឹងបង្កើតថ្មី ឬគណបក្រស ដ្រល 
អ្នកឯងមាន ។ ប៉ុន្ត្រអ្នកឯងមិនត្រូវភ្ល្រចថសិទ្ធិន្របក្រសដទ្រគ្រចូលរួម
បោះឆ្នោត។ អ្នកខ្លះបានប្រកាសមិនចូលរួមបោះឆ្នោត ហើយក៏បាន
ប្រកាសមិនឲ្រយប្រជាជនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតទៀតផង ។ ន្រះជា   

 បោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្ជាជនកម្ពុជា សន្តិភាពនឹងត្ូវបានថ្រក្សាបន្តទៀត

  សូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នោ ព្រោះន្រោះជាសិទ្ធរបស់ពលរដ្ឋម្នោក់ៗ

  ភាពសុខដុមនីយកម្មជនជាតិ និងសាសនា បានកើតច្ញពីមនុញ្ញផលន្សុខសន្តិភាព 

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីសំណ្រះសំណាល 
ជាមួយថ្នោក់ដឹកនាំ គ្រិស្តបរិស័ទ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន  អញ្ជើញចូលរួមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់
ក្នុងពិធីបើកការដា្ឋានសា្តៅរឡើងវិញផ្លូវជាតិល្រខ ៣
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ការបំពានសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។ ប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិក្នុងការ
ជ្រើសរីសតំណាងគណបក្រសនយោបាយដ្រលខ្លួនព្រញចិត្ត ។ អ្នក 
ខ្លះតាំងខ្លួនថ បើសិនជាគណបក្រសគ្រមិនបានចូលរួមបោះឆ្នោត 
សហគមន៍អន្តរជាតិ ក៏មិនទទួលសា្គល់។ អ្វីទៅជាសហគមន៍ 
អន្តរជាតិ?។ សូមផ្តល់ជាចម្លើយឱ្រយបានត្រឹមត្រូវ។ នរណាជាតួអង្គ
ពិតប្រកដន្រសហគមន៍អន្តរជាតិ? 
 ព្រឹកថ្ង្រទី៩ ខ្រឧសភា សម្ត្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីបានអញ្ជើញ 

ជួបសំណ្រះសំណាលជាមួយកម្មករ កម្មការិនីចំនួន ២៨.៥៨៤ 
នាក់មកពីរោងចក្រ សហគ្រសចំនួន ២៦នៅក្នុងក្រុងបាវិត 
ខ្រត្តសា្វាយរៀង។ សម្ត្រចត្រជោមានប្រសាសន៍ថ តំបន់ស្រដ្ឋកិច្ច 
ពិស្រសនៅបាវិតន្រះ គឺសម្ត្រចជាអ្នកបង្កើតដោយផ្ទាល់ដ្រ ។ 
សម្ត្រចជាអ្នកធ្វើឆ្មបបង្កើតវាឡើង។ ដំបូងចាប់ផ្តើមដោយលោក 
ក្ល្រមិន យុំង នៅឆ្នោំ ២០០៦ គឺតំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រសមា៉ានហាតាន់ ។   
ឥឡូវតំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រសន្រះបានរីកចម្រើនចាប់តាំងពីមានត្រ
តំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រសត្រមួយ រហូតបច្ចុប្របន្នមានរហូតដល់ ១១ 
កន្ល្រង និង ប្រើប្រស់កម្មករជាងប្រំមុឺននាក់ ។ សម្ត្រចត្រជោបាន
ធ្វើការគូសបញ្ជាក់អំពីអ្វី ដ្រលជាការកើនឡើងនូវតំបន់ស្រដ្ឋកិច្ច 
ពិស្រសន្រះ គឺដោយសារថក្រយកម្ពុជាទទួលបានសុខសន្តិភាព
សម្ត្រចបានដាក់ច្រញនូវយុទ្ធសាស្រ្តចំនួនពីរ ក្នុងនោះទី១-ការប្រ
កា្លាយតំបន់ដ្រលជាសមរភូមិទាំងអស់ឲ្រយទៅជាតំបន់អភិវឌ្រឍន៍ និង 
ទីផ្រសារ ទី២-ប្រកា្លាយតំបន់ព្រំដ្រនជាមួយប្រទ្រសជិតខាងទាំងអស់
ឲ្រយទៅជាព្រំដ្រនសន្តិភាព មិត្តភាព និងសហប្រតិបត្តិការនិង 
អភិវឌ្រឍន៍ ។ សម្ត្រចត្រជោក៏បានអំពាវនាវឲ្រយកម្មករកម្មការិនីក៏ដូច
ជាប្រជាពលរដ្ឋ ទាំងអស់ត្រូវរួមគ្នោថ្ររក្រសា ”សន្តិភាព” ឲ្រយបានគង់វង្រស
ដើម្របីបន្តការអភិវឌ្រឍប្រទ្រសជាតិ ឲ្រយមានការរីកចម្រើនតទៅមុខ 
ទៀត ។ សន្តិភាពមានតម្ល្រធំធ្រងណាស់។ បាត់សន្តិភាពគឺបាត់អ្វីៗ
ទាំងអស់រាប់ទាំងសិទ្ធិមនុស្រស ។ ការរក្រសាសន្តិភាពន្រះវាមិនលំបាក
នោះទ្រឲ្រយត្របងប្អូនកម្មករ និង ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បោះឆ្នោតឲ្រយ
គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជានោះសន្តិភាពនឹងត្រូវបានថ្ររក្រសាជាបន្ត
ទៀត។ សម្ត្រចត្រជោបានអះអាងនៅចំពោះមុខកម្មករ ទាំងអស់ថ
ដរាបណាពួកដ្រលចង់បំផ្លាញជាតិ និង បំផ្លាញសន្តិភាពនៅត្រមាន 
សម្ត្រចក៏នៅត្របន្តឈរឈ្មាះជានាយករដ្ឋមន្រ្តី ដើម្របីទប់សា្កាត់វា  
និងការពារអាយុជីវិតប្រជាជនកម្ពុជា ការពារការងរធ្វើ និងបង្កើន 
ប្រក់ឈ្នួលរបស់បងប្អូន ។ 
 នៅរសៀលថ្ង្រទ១ី៧ ខ្រឧសភា  ឆ្នោ២ំ០១៨ ន្រះ សម្ត្រចត្រជោ 

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីបានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុង     
ពិធីបិទសន្និបាតជាតិវិស័យសកម្មភាពមីន ក្រមប្រធនបទ «ឆ្ពោះ
ទៅរកកម្ពុជាមួយដ្រលគ្មានមីននៅឆ្នោំ២០២៥»  និងប្រកាសដាក់ឲ្រយ
ប្រើប្រស់ផ្រនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិ សកម្មភាពមីន ឆ្នោំ២០១៨-
២០២៥ ដ្រលធ្វើឡើងនៅវិមានសន្តិភាព។ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន 
បានថ្ល្រងថ ក្ររដំណ្រលគ្រប់មីន និងសំណល់ជាតិផ្ទុះ នៅកម្ពុជា 
ត្រូវបានបន្រសល់ទុកពីសម័យសង្គ្រម និងជមោ្លាះផ្ទ្រក្នុងរាប់ទសវត្រសរ៍
ធ្វើឲ្រយកម្ពុជាកា្លាយជាប្រទ្រសមួយក្នុងចំណមប្រទ្រសដ្រលទទួល
រងផលប៉ះពាល់ និងមានជនរងគ្រះដោយសារគ្រប់មីន និង               

សំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រមច្រើនជាងគ្របំផុតក្នុងពិភពលោក ។ 
ជនរងគ្រះដោយសារមីន និងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រមនៅកម្ពុជា 
ចាប់តាំងពីឆ្នោំ១៩៧៩ ដល់ឆ្នោំ២០១៧ មានចំនួន ៦៤៦៨៨នាក់។  
ការបាត់បង់ជីវិត ឬពិការប្រជាជនសូម្របីត្រមា្នោក់ដោយសារមីន និង 
សំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រម គឺជាទុក្ខសោក និងជាការសោកសា្តៅយ
បំផុតសម្រប់ប្រទ្រសជាតិទាំងមូល។ ចាប់ពីក្រយថ្ង្ររំដោះ ៧ 
មករា ឆ្នោំ១៩៧៩ សម្ត្រចបានខិតខំពុះពារ យ៉ាងលំបាក ជម្នះគ្រប់ 
ឧបសគ្គ ដើម្របីបង្រួបបង្រួមប្រទ្រសជាតិ រកសន្តិភាព និងបញ្ចប់ 
សង្គ្រមជូនប្រទ្រស និងប្រជាជនកម្ពុជា ដ្រលក្នុងព្រលនោះដ្រមា្ខាង
ត្រូវប្រយុទ្ធទប់សា្កាត់ មិនឲ្រយរបបប៉ុលពតវិលមកវិញ ហើយដ្រមា្ខាង 
ទៀតខិតខំសា្តៅរសង្គម ស្រដ្ឋកិច្ចក្នុងសា្ថានភាពដ្រលប្រទ្រសជាតិស្ថិត
ក្នុងសា្ថានភាពហ៊ុំព័ទ្ធខាងនយោបាយ និងស្រដ្ឋកិច្ចពីខាងក្រយ៉ាង
អយុត្តិធម៌ទៀតផង។ តាមរយៈការអនុវត្តន៍នយោបាយ «ឈ្នះ-
ឈ្នះ» កម្ពុជាទទួលបានសន្តិភាពព្រញ្រល្រញទូទាំងប្រទ្រសបញ្ចប់
សង្គ្រមរាុំរ៉្ររាប់ទសវត្រសរ៍ អង្គការចាត់តាំងខាងនយោបាយ និងយោធ
របស់កម្ពុជាប្រជាធិបត្រយ្រយត្រូវបានរំលាយ ហើយប្រទ្រសជាតិក៏ 
ទទួលបានមកវិញនូវសុខសន្តិភាព ឯកភាពជាតិ ឯកភាពទឹកដីដ្រល
មិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាង ៥០០ ឆ្នោំនៅកម្ពុជា។ សម្ត្រច 
ត្រជោបានឲ្រយដឹងថ ចាប់តាំងពីឆ្នោំ២០០៦ ទោះបីកម្ពុជាកំពុងប្រឈម 
នឹងបញ្ហាគ្រះថ្នោក់ដោយសារមីន កម្ពុជាបានខិតខំច្រករំល្រក 
កងកមា្លាំងបោស សមា្អាតមីនរបស់ខ្លួន  ដើម្របីទៅចូលរួមចំណ្រក 
សម្រលទុក្ខជូនដល់ប្រទ្រសផ្រស្រងៗដ្រលកំពុងប្រឈម និង រងគ្រះ 
ថ្នោក់ ដោយ សារមីន និងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ ដូចជា ប្រទ្រសស៊ូដង់ 
ស៊ូដង់ ខាងត្របូង ឆដ មា៉ាលី អាហ្រ្វិកកណា្តាល ស្រប្រឹស លីបង់ 
និងសុីរី នៅក្នុងក្របខណ្ឌប្រសកកម្មថ្ររក្រសាសន្តិភាពរបស់អង្គការ
សហប្រជាជាតិ ដើម្របីចូលរួមការងរបោសសមា្អាតមីនមនុស្រសធម៌    
និងផ្តល់នូវភាពសុខក្រស្រមក្រសាន្តដល់ប្រជាជនន្រប្រទ្រសទាំងនោះ។ 
ជាក់ស្ត្រង ក្នុងរយៈព្រលជាង ១២ឆ្នោំកន្លងទៅន្រះ ទាហានមួកខៀវ 
កម្ពុជា ចំនួន ៥.៤៨៦នាក់ បាននិងកំពុងបំព្រញប្រសកកម្ម ហើយ 
ទាហាន មួកខៀវទាំងនោះ បានកា្លាយជាគ្រួសារមួយរបស់អង្គការ 

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបិទ
សន្និបាតជាតិវិស័យសកម្មភាពមីន ក្រមប្រធនបទ «ឆ្ពោះទៅរក

កម្ពុជាមួយដ្រលគ្មានមីននៅឆ្នោំ២០២៥» 
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សហប្រជាជាតិ និងជាបងប្អូនគ្រប់ជាតិសាសន៍លើសកលលោក 
ដ្រលត្រង បានជួយផ្តល់នូវបរិសា្ថានល្អប្រសើរមួយផ្ន្រក្នុងពិភពលោក ។ 
ជាមួយគ្នោន្រះ សម្ត្រចត្រជោបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍ ផ្តល់ជា 
ជំនួយ ដ្រគូរអភិវឌ្រឍ និងប្រទ្រសជាមិត្តបន្តជួយគំទ្រ ផ្តល់កិច្ចសហ-
ប្រតិបត្តិការ និងភាពជាដ្រគូឲ្រយកាន់ត្រខា្លាំងកា្លាជាមួយអាជា្ញាធរមីន
លើគ្រប់រូបភាព។ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ឆ្លើយតបទៅនឹងការ
លើកឡើងរបស់អង្គការ NGO មួយចំនួនថ មីននៅកម្ពុជាស្អុយ 
អស់ហើយ, សម្ត្រចស្នើឲ្រយអ្នកទាំងនោះមកមើលមីននៅកម្ពុជា និង 
អាចឲ្រយដើរ លើចំការមីនទាំងនោះ ។ 
 នៅព្រឹកថ្ង្រទី២១ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៨ ន្រះ សម្ត្រចត្រជោ 

ហ៊នុ សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រនី្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជុា  នងិឯកឧត្តម 
ហុីដែហុីសា ហូរីនូឈី (Hidehisa HORINOUCHI) ឯកអគ្គរដ្ឋ 
ទូតជប៉ុន ប្រចាំនៅកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសមោ្ពោធបើក
ការដា្ឋានសាងសង់កំណាត់ផ្លូវជាតិល្រខ៥ ប្រវ្រង ១៣៥.២៤ គីឡូ 
ម៉្រត្រ ចាប់ពីព្រកកា្តៅម ខ្រត្តកណា្តាល ដល់ធ្លាម្អម ខ្រត្តពោធិ៍សាត់ 
ក្រមហិរញ្ញប្របទានសម្របទានពីរដា្ឋាភិបាលជប៉ុន។ សម្ត្រចត្រជោ 
ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រងថ រាជរដា្ឋាភិបាលត្រូវត្រសន្រសំលុយសម្រប់
ធ្វើផ្លូវ ធ្វើសា្ពោន សាលារៀន និងប្រព័ន្ធហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានា ។ 
ជាពិស្រសទុកសម្រប់ធ្វើជាបដិភាគ ក្នុងការសាងសង់លើប្រព័ន្ធ
ហ្រដ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធជាមួយ ថវិកាដ្រលជាកម្ចីពីបរទ្រស។ នាយករដ្ឋមន្ត្រី 
ជប៉ុន សុិនហ្រសូ អាប្រ គឺជាអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះការ 
សាងសង់ផ្លូវជាតិល្រខ៥ ហើយបើមិនមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបន្រះទ្រ             
ប្រហ្រលគ្មានការផ្តល់កម្ចីសម្រប់សាងសង់ផ្លូវន្រះឡើយ។ ទាក់ទិន
ទៅនឹងការប្ររព្ធទិវាជាតិន្រការចងចាំ ២០ ឧសភា សម្ត្រចត្រជោ 
ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ថ ទិវាន្រះធ្វើឡើងដើម្របីរំលឹកដល់ការដាក់
ច្រញនូវនយោបាយដ៏ព្រផ្រស្ររបស់ខ្ម្ររក្រហម។ សម្ត្រចនៅត្រជម្នះ
ក្នុងការរក្រសាអដ្ឋិធតុពលរដ្ឋរងគ្រះក្នុងរបបខ្ម្ររក្រហម ដោយ 
មិនបំផ្លាញចោលនោះឡើយ គឺដើម្របីទុកជាភស្តុតាងសម្រប់កូន 
ខ្ម្ររជំនាន់ក្រយ ។ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រងថ 
«សាមកុក» មិនម្រនមានត្រនៅស្រុកចិននោះទ្រ នៅខ្ម្ររក៏មាន 

«សាមកុក» ដ្ររ។ មុនឆ្នោំ១៩៧០ ខ្ម្ររមានច្រើន បក្ខច្រើនពួក និង 
ច្រើនក្រុមណាស់ ហើយក្នុងចនោ្លាះឆ្នោំ១៩៧០ ដល់ឆ្នោំ១៩៧៥ ខ្ម្ររ
មានពីរក្រុមមានអ្នកគំទ្រសម្ត្រច នរោត្តម សីហនុ និងខ្ម្ររគំទ្ររបប 
លន់ នល់, ឆ្នោំ១៩៧៥ ដល់ឆ្នោំ១៩៧៩ មានក្រុម ប៉ុល ពត និងអ្នក 
តស៊ូប្រឆំងរបប ប៉ុល ពត យ៉ាងច្រើន, ឆ្នោំ១៩៧៩ ដល់ឆ្នោំ១៩៩១ 
ប្រទ្រសខ្ម្ររមួយមាន តំបន់ត្រួតត្រច្រើនរវាងខ្ម្រររដ្ឋកម្ពុជា នឹងខ្ម្ររ 
នៅតាមជាយដ្រន, ក្រយឆ្នោំ១៩៩១ រហូតដល់ឆ្នោំ១៩៩៨ ខ្ម្ររ 
មួយមានតំបន់ត្រួតត្រពីរ គឺតំបន់មួយត្រួតត្រដោយរាជរដា្ឋាភិបាល 
ហើយតំបន់មួយទៀតត្រួតត្រដោយខ្ម្ររក្រហម។ ទោះបីអ៊ុនតាក់ 
ប្រើលុយជាង ២ពាន់លានដុលា្លារក៏មិនអាចបញ្ចប់សង្គ្រមខ្ម្ររបាន
ដ្ររ។ ឆ្នោំ២០១៨ន្រះ គឺជាខួប ២០ឆ្នោំន្រការបញ្ចប់សង្គ្រមទាំង 
ស្រុងនៅកម្ពុជា។ នៅខួប២០ឆ្នោំន្រការបញ្ចប់សង្គ្រមន្រះ សម្ត្រច
ត្រជោស្នើឲ្រយធ្វើពធិអីបអរសាទរដធ៏ំមយួនៅវមិានឈ្នះ-ឈ្នះ ដោយ 
យកថ្ង្រដ្រល ខៀវ សំផន, នួន ជា និងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្ម្ររក្រហម
មកដល់ផ្ទះរបស់សម្ត្រច។ រឿងដ្រលសំខាន់សម្រប់កម្ពុជានាព្រល
ន្រះ ត្រូវត្ររក្រសាសុខសន្តិភាពឲ្រយបាន បើគ្មានសន្តិភាពគ្មានការអភិវឌ្រឍ
នោះឡើយ កុំនិយយដល់លទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ និងសិទ្ធិមនុស្រស 
ព្រះលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ និងសិទ្ធិមនុស្រសចាប់ផ្ទ្រត្រក្នុងប្រទ្រសមាន
សន្តិភាពប៉ុណ្ណោះ។ ប្រទ្រសនៅមជ្រឈិមបូពា៌ជាច្រើនកំពុងជួបសង្គ្រម
ប្រជាពលរដ្ឋសា្លាប់ និងរបួស គ្មានសា្គល់ឡើយអំពីសិទ្ធិរបស់ប្រជា-
ពលរដ្ឋ។ ជាមួយគ្នោន្រះ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានអំពាវនាវ 
ដល់អាជា្ញាធរជួយសម្រួល ដល់គណបក្រសនយោបាយនានាក្នុងការ
ធ្វើសកម្មភាពនយោបាយជាមួយសមាជិក សមាជិការបស់ពួកគ្រ 
ពោល គឺមិនត្រូវបង្កជាឧបសគ្គណាមួយសម្រប់បក្រសនយោបាយ
នោះឡើយ។ គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវការឈ្នះឆ្នោត ប៉ុន្ត្របក្រស
ន្រះជាបក្រសដឹកនាំរាជរដា្ឋាភិបាល ដូច្ន្រះត្រូវមានតួនាទីសម្របសម្រួល
ដល់ការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរបស់បក្រសនយោបាយនានា ។         
ក្នុងនាមជាអ្នកកាន់ចង្កូតប្រទ្រសរយៈព្រល  ៣៣ឆ្នោំមកន្រះ សម្ត្រច
មិនដ្រលបានធ្វើឲ្រយប្រជាពលរដ្ឋណាមា្នោក់ទទួលគ្រះថ្នោក់នោះទ្រ 
មានត្រទាញប្រជាពលរដ្ឋច្រញពីអន្លង់ន្រគ្រះថ្នោក់។
 នៅព្រឹក ថ្ង្រទី២២ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៨ន្រះ សម្ត្រចត្រជោ 

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុង 
ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់ និស្រសិតសាកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទនីតិ-
សាស្ដ្រ និងវិទ្រយាសាស្ដ្រស្រដ្ឋកិច្ចប្រមាណ ៣.៣៤៩នាក់ ក្នុងនោះ 
មាននារី ១.៤៤៩នាក់។ មានប្រសាសន៍សំណ្រះសំណាល 
នាឱកាសនោះ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រងថ មូលហ្រតុ
ដ្រលកម្ពុជាដើរចូលអាសា៊ានបាន ដោយសារត្រកម្ពុជាមានធនធន
មនុស្រសគ្រប់គ្រន់។ រាជរដា្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីរបស់គណបក្រស 
ប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយសម្ត្រច នៅត្រយកការបណ្តុះបណា្តាល 
និងអប់រំជាមុំទី១ សម្រប់នយោបាយយុទ្ធសាស្រ្តចតុកណដំណាក់
កាលទី៤។ សម្រប់នយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រចតុកណដំណាក់ទី៤
ន្រះ គឺរាជរដា្ឋាភិបាលនៅត្របន្តយកចិត្តទុកដាក់លើសំណាញ់ 
សុវត្ថិភាពសង្គម ដូចជាការផ្តល់សាច់ប្រក់ដល់កម្មការិនី មន្ត្រីរាជការ 
កងកមា្លាំងប្រដាប់អាវុធជាដើម នៅព្រលពួកគ្រសម្រលកូន។  រីឯ

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសមោ្ពោធ
បើកការដា្ឋានសាងសង់កំណាត់ផ្លូវជាតិល្រខ៥ ចាប់ពីព្រកកា្តៅម 

ខ្រត្តកណា្តាល ដល់ធ្លាម្អម ខ្រត្តពោធិ៍សាត់
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ការអប់រំនាព្រលបច្ចុប្របន្នកំពុងត្របាញ់ឆ្ពោះទៅលើការអប់រំនៅតា
មទីជនបទ ដោយដាក់ច្រញគោលដៅភូមិមួយមានសាលាមួយ និង 
ស្រុកមួយមានវិទ្រយាល័យច្រើន និងខ្រត្តមួយត្រូវមានសាកលវិទ្រយា-
ល័យរដ្ឋមួយ។ សម្ត្រចត្រជោបានគូសបញ្ជាក់ថ យុវជនសម័យ     
សុខសន្តិភាពន្រះមានឱកាសច្រើនណាស់ក្នុងការស្វ្រងរកការអប់រំ 
ខុសគ្នោឆ្ងាយពីយុវជនក្នុងសម័យសង្គ្រម ដ្រលគ្មានផ្លូវជ្រើសរីស 
នោះឡើយ ក្រត្រពីការចូលបម្រើកងទ័ព។ ដូច្ន្រះត្រូវរួមគ្នោថ្ររក្រសា
ឲ្រយបាននូវសុខសន្តិភាព ហើយត្រូវប្រើប្រស់ឱកាសក្នុងព្រលមាន
សុខសន្តិភាពន្រះឲ្រយបានត្រឹមត្រូវ។  
 នៅរសៀលថ្ង្រទី២២ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៨ ន្រះ សម្ត្រច 

ត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បាន 
អនុញ្ញាតឲ្រយក្រុមប្រតិភូ គ្រូបង្វឹក និងកីឡាករ-កីឡាការិនី កីឡា 
ត្រកា្វាន់ដូ ITF កម្ពុជា ចូលជួបសម្ដ្រងការគួរសម និងសំណ្រះ- 
សំណាល ក៏ដូចជាប្រគល់ប្រក់រង្វាន់របស់រាជរដា្ឋាភិបាល ដល់មា្ចាស់ 
ជ័យលាភី ក្រយបញ្ចប់ប្រសកកម្មក្នុងការប្រកួតកីឡាត្រកា្វាន់ដូ 
ITF ជ្រើសរីសជើងឯកអាសុី លើកទី៩ នៅទីក្រុង Ulaanbaatar 
ប្រទ្រសម៉ុងហោ្គលី ។ ក្នុងឱកាសនោះ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន 
បានសម្ដ្រងនូវមោទនភាពជាខា្លាំងចំពោះក្រុមកីឡាករ កីឡាការិនី 
ដ្រលទទួលបានជ័យលាភីទាំង អស់ដ្រលនាំមកនូវកិត្តិយសជូនជាតិ
មាតុភូមិ។ 
 នៅព្រឹកថ្ង្រទី២៣ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៨ ន្រះ សម្ត្រចត្រជោ 

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញជួបសំណ្រះសំណាលជា
មួយបងប្អូនកម្មករ កម្មការិនីសរុប ១៩.៩៤៩នាក់ មកពីរោងចក្រ 
សហគ្រសចំនួន ១៧នៅក្នុងភូមិបុរីកម្មករ សង្កាត់ច្របារមន ក្រុង 
ច្របារមន ខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ។ មានប្រសាសន៍សំណ្រះសំណាលនាឱកាស 
នោះសម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រងថ ការវិឌ្រឍន៍រីកចម្រើនន្រ
ខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ ដ្រលបានប្រកា្លាយពីខ្រត្តដ្រលធ្លាប់ទទួលរងនូវការ 
ខូចខាតខ្ទ្រចខា្ទាំដោយសង្គ្រម ដូចជានៅតំបន់ឱរា៉ាល់ជាកន្ល្រងខ្ម្ររ
ក្រហមដ្រលមានការប្រយុទ្ធគ្នោខា្លាំង។ តាមរយៈនយោបាយឈ្នះ-
ឈ្នះ គឺបានធ្វើឲ្រយតំបន់ន្រះទៅជាតំបន់សន្តិភាពស្ថិរភាពរហូតមក
ដល់បច្ចុប្របន្ន។ ខ្រត្តកំពង់ស្ពឺដ្រលបច្ចុប្របន្នន្រះ មានរោងចក្រ 
សហគ្រសកើនឡើងចំនួន ២២៥ មានកម្មករនិយោជិត ប្រមាណ 
៩៨២១៣នាក់ ដ្រលបានផ្តល់ប្រក់ឈ្នួលប្រមាណ ២២០លាន 
ដុលា្លារក្នុង១ឆ្នោំ។ សម្ត្រចត្រជោបានថ្ល្រងទៀតថ៖ «ខ្ញុំមិនជឿថ អ្នក 
ដ្រលអំពាវនាវឲ្រយប្រជាជនធ្វើពហិការ មិនចូលរួមក្នុងការ បោះឆ្នោត 
វានឹងកា្លាយទៅជាចំនួនភាគច្រើននោះទ្រ ព្រះន្រះជាការ ប្រើសិទ្ធិ។  
សមាជិកគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជាមានជាង ៥លាននាក់ រួចស្រច 
ទៅហើយ ក្នុងចំណមជាង ៨លាននាក់ ដ្រលបានចុះឈ្មាះ 
បោះឆ្នោត ដូច្ន្រះអ្នកគិតថ ន្រះជាការធ្វើប្រជាមតិ ប្រហ្រលជាអ្នក
ប្រថុយប្រថនព្រកទ្រដឹង»។ សម្ត្រចត្រជោបានបន្តថ «ច្របាប់នៅ 
លើពិភពលោក អត់មានច្របាប់ណាច្រងថ ប៉ុនា្មានភាគរយទៅ 
បោះឆ្នោត ទើបគ្រប់កិច្ចនោះទ្រ។ ប៉ុន្ត្រខ្ញុំគ្រន់ត្រចង់ឲ្រយអ្នកភ្លឺភ្ន្រក
ថ គ្រន់ត្រសមាជិក សមាជិកា គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជាមានជាង 
៥ លាននាក់ ក្នុងចំណមអ្នកទៅបោះឆ្នោតជាង ៨លាននាក់ ។ 

ដូច្ន្រះអ្នកមិនអាចទៅរួចទ្រ នៅក្នុងការចាត់ថ ជាការធ្វើប្រជាមតិ 
តាមរយៈការបោះឆ្នោតបានប៉ុនា្មាននោះ អ្នកច្របាស់ជាទទួលបរាជ័យ
លើបញ្ហាន្រះ»។
 នៅព្រឹកថ្ង្រទី២៤ ខ្រ ឧសភា ឆ្នោំ២០១៨ សម្ត្រចត្រជោ       

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រកម្ពុជា និងសម្ត្រចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត                      
ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុនសែន ប្រធនកាកបាទក្រហមកម្ពុជា បានអញ្ជើញ
ជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីប្រកាសត្រងតាំង និងស្រចស្រព
ព្រះសុគន្ធវារីប្រគ្រនសម្ត្រចព្រះកិត្តិយស ៣ព្រះអង្គ ន្រគណៈ 
មហានិកាយន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅវត្តបទុមវតី។ សម្ត្រច
ត្រជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ រំលឹកពីវិស័យព្រះពុទ្ធ 
សាសនា ដ្រលពីអតីតកាលបានទទួលរងនូវភាពខ្ទ្រចខា្ទាំដោយ 
សង្គ្រម ជាពិស្រសក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត ដ្រលព្រល 
នោះ ទីអារាមជាច្រើនត្រូវបានបំផ្លាញចោលស្ទើគ្រប់ទីកន្ល្រង ។ 
ប៉ុន្ត្រក្រយឆ្នោំ១៩៧៩ វិស័យសាសនាន្រះ ត្រូវបានសា្តៅរ និងងើប
ឡើងវិញបន្តិចម្តងៗរហូតមានការរីកចម្រើនដូចសព្វថ្ង្រន្រះ ។ 
បច្ចុប្របន្នកម្ពុជា មានវត្តអារាមប្រមាណជាង ៤,០០០វត្ត និងមាន 
ព្រះសង្រឃគង់នៅប្រមាណជាង ៦០,០០០អង្គ ផងដ្ររ។ វិស័យ 
ពុទ្ធចក្រ ពិតជាបានចូលរួមផ្រសារភា្ជាប់ និងវិស័យអាណាចក្រដ្រល 
វិស័យន្រះទាំងពីរ បានផ្តល់ប្រយោជន៍ឲ្រយគ្នោទៅវិញទៅមក។ វត្ត         
អារាមក៏ជាកន្ល្រងបណ្តុះបណា្តាលនូវចំណ្រះដឹង និងជាកន្ល្រងអប់រំ
ទូនា្មានប្រៀនប្រដៅ ដល់ព្រះសង្រឃ និងសិស្រសផងដ្ររ។ ជាក់ស្ត្រង 
ដូចជាវត្តបទុមវតី ន្រះផ្ទាល់ក៏មានសិស្រសនិស្រសិតសា្នោក់នៅដើម្របីបន្ត
ការរៀនសូត្រប្រមាណ ៣៧៤នាក់ផងដ្ររ។ សម្ត្រចត្រជោ 
នាយករដ្ឋមន្ត្រី បានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថការដ្រលរៀបចំឲ្រយ    
មានទង់សាសនាតាមបាវចនាន្រះ គឺជាការរួមចំណ្រករំលឹកដល់ 
ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្រយបានដឹងថ កម្ពុជារស់នៅក្រមម្លប់ព្រះពុទ្ធ 
សាសនា។ តាមរយៈ ការរៀបចំអាសនៈសម្រប់ព្រះសង្រឃគង់ក្នុង   
ពិធីផ្រស្រងៗឲ្រយខ្ពស់ជាងពុទ្ធបរិស័ទ ក៏ដូចជាការរៀបចំឲ្រយមានទង់
សាសនានៅកន្ល្រងរៀបចំបាវចនាជាតិគឺ ជាការរួមចំណ្រកលើក 
តម្កើនវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនា ឲ្រយកាន់ត្ររីកចម្រើនផងដ្ររ៕

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន និងសម្ត្រចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុនសែន 
អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីប្រកាសត្រងតាំង និងស្រចស្រព

ព្រះសុគន្ធវារីប្រគ្រនសម្ត្រចព្រះកិត្តិយស ៣អង្គ
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នៅព្រឹកថ្ង្រទី២០ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៨ សម្ត្រចអគ្គមហាពញា- 
ចក្រី ហែង សំរិន ប្រធន រដ្ឋសភា និងលោកជំទាវ បានអញ្ជើញជា
អធិបតីក្នុងពិធីប្ររព្ធទិវាជាតិ ន្រការចងចាំ ២០ ឧសភា និងពិធី 
សមោ្ពោធដាក់ឲ្រយប្រើប្រស់ជាផ្លូវការនូវសមិទ្ធផលនានានៅវត្តក្របាល 
ដំរី ឃុំត្រពាំងផ្លុង ស្រុក ពញាក្រក ខ្រត្តត្របូងឃ្មុំ។

សម្ត្រចចក្រី ហែង សំរិន និងលោកជំទាវ ព្រមទាំងអ្នកចូលរួម
បានអញ្ជើញដាក់កំរងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ ដល់បុព្វការីជន វីរៈកមា្មាភិ- 
បាល យុទ្ធជន យុទ្ធនារី បញ្ញាវន្ត អ្នកស្ន្រហាជាតិ និងជនរងគ្រះ ដ្រល
ត្រូវបានកាប់សមា្លាប់យ៉ាងព្រផ្រស្រ និងសា្លាប់យ៉ាងអយុត្តិធម៌បំផុតក្នុង 
របបកម្ពុជា ប្រជាធិបត្រយ្រយ ។ សម្ដ្រចចក្រី ហែង សំរិន បានថ្ល្រងថ 
ថ្ង្រន្រះ ព្រលន្រះ កាលពី៤៣ឆ្នោំមុន ប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងរស់នៅក្នុង
ភពអន្ធការងងឹតសូន្រយសុង ពោរព្រញទៅដោយទុក្ខវ្រទនា ឈឺចាប់ 
ខ្លាចផ្រសា និរាសព្រត់ប្រស់ រកទីបំផុតគ្មាន ហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់
សង្គមជាតិទាំងមូលត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញខ្ទ្រចខ្ទីកា្លាយជាគំនរផ្រះផង់ ។ 
អនុស្រសាវរីយ៍ដ៏មហាស្រនជូរចត់ទាំងឡាយ ដ្រលយើងត្រងនឹកឃើញ 
និងចងចាំមិនអាចបំភ្ល្រចបាន គឺផ្តើមច្រញពីថ្ង្រ២០ ឧសភា ឆ្នោំ១៩៧៥ 
ដ្រលម្រដឹកនាំកម្ពុជាប្រជាធិបត្រយ្រយ បានដាក់ច្រញនូវគោលនយោ-
បាយដ៏ខ្មាងងឹត មិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត គឺការជម្លៀសប្រជាជន
ច្រញពីភូមិដា្ឋានដោយបង្ខំ លុបបំបាត់រូបិយវត្ថុ លុបចោលរបប ទីផ្រសារ 
ផ្រសឹកព្រះសង្រស បិទវត្តអារាម លុបបំបាត់សាសនា លុបបំបាត់កម្មសិទ្ធិ 
ឯកជន បង្កើតផ្ទះបាយរួមទូទាំងប្រទ្រស បណ្ត្រញជនបរទ្រស បិទ 
មន្ទីរព្រទ្រយ បិទសាលារៀនគ្រប់កម្រិត និងកាប់សមា្លាប់ប្រជាជនឯង
ដោយគ្មានត្រប្រណី ។ ក្នុងកាលៈទ្រសៈដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដ្រលប្រជាជា
តិកំពុងទទួលរងនូវគ្រះមហន្តរាយន្រះ បណា្តាកមា្លាំងអ្នកស្រ្នហាជា
តិដ៏បរិសុទ្ធ ដ្រលនៅសល់ពីការកាប់សមា្លាប់ន្ររបប ប៉ុល ពត បាន
ក្រកឈរតស៊ូប្រកបដោយវីរភាពប្រឆំងនឹងរបបន្រះ ហើយបាន 
រួមគ្នោបង្កើត «រណសិរ្រសសាមគ្គីសង្រ្គោះជាតិកម្ពុជា» នៅថ្ង្រ២ ធ្នូ ឆ្នោំ 

សម្ត្រចចក្រី  ហែង សំរិន អញ្ជើញចូលរួមក្នុងទិវាជាតិ ន្រការចងចាំ ២០ ឧសភា 
និងពិធីសមោ្ពោធដាក់ឲ្រយប្រើប្រស់ជាផ្លូវការនូវសមិទ្ធផលនានានៅវត្តក្របាលដំរី ឃុំត្រពាំងផ្លុង ស្រុកពញាក្រក

សម្តេចអគ្គមហាពញាចកេី ហេង សំរិន 
អញ្ជើញចូលរួមក្នុងទិវាជាតិ នេការចងចាំ ២០ ឧសភា 

១៩៧៨ ដើម្របីដឹកនាំប្រជាជនធ្វើការតស៊ូរំដោះប្រទ្រសជាតិ ពីរបប 
ដ៏យង់ឃ្នងន្រះ ។ កងទ័ពរណសិរ្រសសាមគ្គីសង្រ្គោះជាតិកម្ពុជា ដ្រល
មានការគំទ្រពីប្រជាជនគ្រប់ទិសទី និងទទួលបានការជួយឧបត្ថម្ភដ៏
ធំធ្រងទាន់ព្រលវ្រលា និងមានប្រសិទ្ធភាពពីសំណាក់កងទ័ពស្ម័គ្រចិត្ត
វៀតណាម បានវាយផ្តួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍រហូតទទួលបាន
ជ័យជម្នះដ៏ត្រចះត្រចង់នៅថ្ង្រទី៧ ខ្រមករា ឆ្នោំ១៩៧៩។

សម្ត្រចចក្រី ហែង សំរិន បានថ្ល្រងទៀតថ មហាជ័យជម្នះ ៧ 
មករា ១៩៧៩ បានបញ្ចប់នូវសម័យកាលដ៏ខ្មាងងឹតបំផុត ដ្រលពំុ  
ធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តកម្ពុជា ហើយបើកឡើងវិញ នូវទំព័រ 
សករាជថ្មី គឺសុខសន្តិភាព ឯករាជ្រយ អធិបត្រយ្រយ និងវឌ្រឍនភាពសង្គម ។ 
៣៩ឆ្នោំកន្លងមកន្រះក្រមការដឹកនាំ និងប្រកបដោយចក្ខុវិស័យវ្រង
ឆ្ងាយរបស់គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា បានធ្វើឲ្រយប្រទ្រសជាតិសម្រច
បាននូវសមិទ្ធិផលធំៗ និងសំខាន់ៗជាប្រវត្តិសាស្រ្ត និងកំពុងបោះ      
ជំហានទៅមុខយ៉ាងសា្វាហាប់លើមាគ៌សន្តិភាពព្រញល្រញ ស្ថិរភាព 
នយោបាយ សន្តិសុខ សណា្តាប់ធ្នោប់សង្គម និងការអភិវឌ្រឍលើគ្រប់ 
វិស័យ ។ 

មហាជោគជ័យទាំងន្រះ កើតច្រញពីសា្នោដ្ររបស់គណបក្រសប្រជាជន
កម្ពុជាត្រមួយគត់ ហើយបើទោះបីព្រលវ្រលាបានកន្លងផុតទៅជា
ច្រើនទសវត្រសហើយក៏ដោយ ក៏យើងទាំងអស់គ្នោនៅត្រចងចាំជានិច្ច
នូវមហាសោកនាដកម្ម និងគ្រះមហន្តរាយរបស់ជាតិ ដ្រលបាន        
កើតមានក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបត្រយ្រយ របស់ពួកឃាតក ប៉ុល ពត 
អស់រយៈព្រល ៣ឆ្នោំ ៨ខ្រ ២០ថ្ង្រ ។ ក្នុងទិវាជាតិន្រការចងចាំន្រះ 
សម្ត្រចចក្រី ហែង សំរិន បានអំពាវនាវដល់ជនរួមជាតិចងចាំ 
និងដកស្រង់នូវបទពិសោធន៍ដ៏ជូរចត់ ដ្រលធ្លាប់បានកើតមានក្នុង 
សង្គមជាតិខ្ម្ររ ច្រះរួបរួមគ្នោថ្ររក្រសាសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្រឍ 
ជាតិតអង្វ្រងទៅ ៕ 
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សម្ដ្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ដ្រី និងសម្ដ្រចកិត្ដិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុនសែន ប្រធនកាកបាទក្រហមកម្ពុជា អញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៍ខ្ពង់
ខ្ពស់នៅក្នុងពិធីអបអរសាទរប្ររព្ធទិវាពិភពលោក កាកបាទក្រហម អឌ្រឍចន្ទក្រហម ៨ ឧសភា លើកទី ១៥៥

 កាកបាទក្រហមកម្ពុជាប្រមូលថវិកាពីសប្របុរសជនបានជាង ១៨ លានដុល្លារអាម្ររិក

នៅព្រឹកថ្ង្រទី៨ ខ្រ ឧសភា ឆ្នោំ២០១៨ សម្ដ្រចអគ្គមហាស្រនា- 

បតីត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ដ្រី ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

និងសម្ដ្រចកិត្ដិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុនសែន ប្រធនកាកបាទ 

ក្រហមកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៍ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងពិធី 

អបអរសាទរ ប្ររព្ធទិវាពិភពលោក កាកបាទក្រហម អឌ្រឍចន្ទ 

ក្រហម ៨ឧសភា លើក ទី១៥៥ ឆ្នោំ២០១៨ នៅទីសា្នោក់ ការកណា្តាល 

កាកបាទក្រហមកម្ពុជា ក្រមប្រធនបទ «កាកបាទក្រហមកម្ពុជា 

មានគ្រប់ទីកន្ល្រងសម្រប់គ្រប់ៗគ្នោ ដោយមិនទុកនរណាមា្នោក់ចោល» 

ដោយមានការអញ្ជើញ ចូលរួមពីសំណាក់តំណាងកាកបាទក្រហម

អន្តរជាតិ ដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍សប្របុរសជនជាតិ-អន្ដរជាតិ មន្ដ្រីរាជការ 

លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ សិស្រសានុសិស្រស និងមហាជនយ៉ាងច្រើនកុះករ។

គួរបញ្ជាក់ដ្ររថ ទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហម អឌ្រឍចន្ទ 

ក្រហម ៨ ឧសភា ជាព្រតឹ្តកិារណដ៍ម៏ានសារៈ   សខំានស់ម្របច់លនា 

កាកបាទក្រហម អឌ្រឍចន្ទក្រហម ដ្រលជា ឱកាសសម្រប់ការចង

ចាំជានិច្ចខួបកំណើតលោក ហុងរី ឌីណង់ កើតថ្ង្រទី ០៨ ឧសភា 

ឆ្នោំ១៨២៨ សា្ថាបនិកសមាគមជួយសង្រ្គោះអ្នករងគ្រះនាឆ្នោំ 

១៨៦៣។ កាកបាទក្រហមកម្ពុជា ដ្រលមានសម្តែចពែះមហា-

កែសតែី នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ ជាប្រធនកិត្តិយសត្រង  

បានប្ររព្ធទិវាពិភពលោក កាកបាទក្រហម អឌ្រឍចន្ទក្រហម ៨ 

ឧសភា ជារៀងរាល់ឆ្នោំ។ ទិវាន្រះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីសប្របុរស

ជនគ្រប់មជ្រឈដា្ឋានទាំងនៅថ្នោក់កណា្តាល និងនៅសាខាជារៀងរាល់ 

ឆ្នោំ ដ្រលជាចលករជួយឱ្រយកាកបាទក្រហមកម្ពុជា មានធនធនធ្វើ 

ប្រតិបត្តិការ បានយ៉ាងស័ក្តិសម ជាជំនួយការឱ្រយអាជា្ញាធរសាធរណៈ

រួមចំណ្រកដោះ ស្រយបញ្ហាអាទិភាពក្នុងសង្គមជាតិ។ 

សម្ត្រចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុនសែន ប្រធនកាកបាទ 

ក្រហមកម្ពុជា បានមានប្រសាសន៍ថ តាំងពីឆ្នោំ២០១៧ កន្លងមក 

រហូតមកដល់ខ្រម្រសា ឆ្នោំ២០១៨ ន្រះ កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបាន

និងកំពុងបន្តអនុវត្តន៍យុទ្ធសាស្រ្ត ២០១១-២០២០ របស់ខ្លួនផ្តៅត 

លើវិស័យស្នូលទាំង៤ គឺគ្រប់គ្រងគ្រះមហន្តរាយ អប់រំ ថ្រទាំ 

សុខភាពតាមសហគមន៍ លើកកម្ពស់តម្ល្រមនុស្រសធម៌និងអភិវឌ្រឍ

សា្ថាប័ន។ សមិទ្ធផលសំខាន់ៗ សម្រចបានជារួមមាន៖ ប្រជាពលរដ្ឋ 

តាមជនបទដាច់ស្រយលជាង ១មុឺន គ្រួសារទទួលបានអណ្តូង 

ទឹកសា្អាត ៤៣៣និងស្រះសហគមន៍ ចំនួន៧។ ប្រជាពលរដ្ឋងយ 

រងគ្រះបំផុត គឺចាស់ឥតទីពឹង កុមារកំព្រ កុមារខ្រសាយសតិបញ្ញា 

ស្រ្តីម្រមា៉ាយ អ្នកពិការ អ្នករស់នៅជាមួយម្ររោគអ្រដស៍ អ្នកមាន  

ជំងឺរាុំរ៉្រជាង១០មុឺនគ្រួសារ ទទួលបានការជួយឧបត្ថម្ភជាស្របៀង 

សមា្ភារ និងថវិកា។ បុគ្គលិកក្នុងវិស័យឯកជន ១៣២៩នាក់ និង 

អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ៥១៦នាក់ ទទួលបានការបណ្តុះបណា្តាលវិជា្ជាសង្រ្គោះ

បឋមនិងបានផ្រសព្វផ្រសាយបន្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ ។ សិស្រស 

និស្រសិត មន្រ្តីរាជការ ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ៧មុឺននាក់បានទទួល 

ចំណ្រះដឹងស្តីពីច្របាប់ ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ។ យុវជនកាកបាទក្រហម

កម្ពុជាដ្រលមានជាង ២មុឺននាក់ទូទាំងប្រទ្រស ត្រងត្រចូលរួមក្នុង

សកម្មភាពមិត្តអប់រំមិត្ត សំអាតបរិសា្ថាន ដាំដើមឈើ បរិចា្ចាគ          

ឈម ។ល។ ប្រជាពលរដ្ឋតាមតំបន់ព្រំដ្រនជាងមួយមុឺនគ្រួសារ 

ទទួលបានសារគន្លឹះអប់រំពីគ្រះថ្នោក់ ដោយសារគ្រប់មីននិងគ្រប់

មិនទាន់ផ្ទុះក្នុងព្រលដ្រលប្រជាពលរដ្ឋ ២៩៤គ្រួសារ ទទួលបាន 

ប្រធានបទ « កាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានគ្រប់ទីកន្ល្រងសម្រប់គ្រប់ៗគ្នា ដោយមិនទុកនរណាមា្នាក់ចោល »

ទិវាពិភពលោកកាកបាទកែហម អឌែឍចន្ទកែហម 
៨ឧសភា លើកទី១៥៥ 155
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ប្រក់កម្ចី ឥតមានការប្រក់ ធ្វើជាដើមទុនប្រកបមុខរបរ មានជីវភាព 

ប្រសើរ ឡើង។ បងប្អូន រួមជាតិ ត្រងត្របានទទួលនូវសារថ្រទាំ 

សុខភាព ក្នុងឱកាសទិវាជាតិ ដើម្របីសុខភាព មាតា និងទារក 

២១កុម្ភៈ ក្នុងឱកាសទិវាឆ្មប៥ ឧសភានិងទិវាពិភពលោក ប្រយុទ្ធ 

ជំងឺអ្រដស៍ ១ធ្នូ ។ ក្រពីសមិទ្ធផលសំខាន់ៗខាងលើកាកបាទក្រហម 

កម្ពុជា បានឧបត្ថម្ភដល់មន្ទីរព្រទ្រយគន្ធបុបា្ផា ចាប់តាំងពីឆ្នោំ២០១២ 

មក ដោយក្នុងមួយឆ្នោំៗ ចំនួន ១លានដុលា្លារអាម្ររិកនិងបានជួយ    

សាងសង់និងជួសជុលលំនៅដា្ឋានបានរាប់រយខ្នង ធ្វើបង្គន់អនាម័យ

បានរាប់ពាន់បន្ទប់ ផ្តល់សុីទ្រន ទឹកនិងធុងចម្រះជូនដល់ប្រជា-

ពលរដ្ឋនៅតាមបណា្តាខ្រត្តនានានិងបានជួយស្វ្រងរកគ្រួសារ ដ្រល 

ប្រកគ្នោជាង៤០ ឆ្នោំឱ្រយបានជួបជុំគ្នោឡើងវិញ បានជួយសាងសង់ 

អគរសិក្រសា អគរសា្នោក់នៅ នៅតាមអង្គការ សមាគម និងមណ្ឌល 

កុមារកំព្រមួយចំនួន។ សម្ត្រចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ថ  

ថ្វីបើក្នុងរយ:ព្រលប៉ុនា្មានឆ្នោំចុងក្រយន្រះ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ពុំបានរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីគ្រះមហន្តរាយដោយកតា្តៅធម្មជាតិ 

និងកតា្តៅ មនុស្រស ត្រតម្រូវការន្រការផ្តល់ស្រវាកម្មមនុស្រសធម៌នៅត្រ

ជាភារកិច្ច ជាអាទិភាពរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជា។ ដោយសារ 

ហ្រតុផលន្រះ សម្ត្រចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត សូមអំពាវនាវដល់សប្របុរស- 

ជនជួយបន្តគំទ្រដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជា ដើម្របីឱ្រយសមាគមជាតិ 

មួយន្រះ អាចបន្តពង្រឹងឱ្រយបានកាន់ ត្ររឹងមាំ ទាំងថ្នោក់កណា្តាល 

សាខា អនុសាខា និងកន្ល្រងប្រតិបត្តិករ មនុស្រសធម៌នៅទូទាំងប្រទ្រស

ឱ្រយមានសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពគ្រប់គ្រន់ ក្នុងការផ្តល់ស្រវាកម្ម 

មនុស្រស ធម៌ ឱ្រយកាន់ ត្រមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ផ្តល់ក្តីសង្រឃឹមដល់អ្នក

ងយរងគ្រះបំផុតដូចពាក្រយថ “កាកបាទក្រហមកម្ពុជា មានគ្រប់

ទីកន្ល្រងសម្រប់គ្រប់ៗគ្នោ មិនទុកនរណាមា្នោក់ចោល” ។

  មានប្រសាសនន៍ៅក្នងុឱកាសនោះ សម្ដ្រចអគ្គមហាស្រនាបត-ី 

ត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ដ្រី ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

បានសម្ត្រងនូវក្តីរីករាយ និងអបអរសាទរចំពោះទិវាពិភពលោកកាក

បាទក្រហម អឌ្រឍចន្ទក្រហម និងអរគុណដល់បណា្តាសប្របុរសជន   

ទាំងអស់ដ្រលបានចូលរួមពិធីន្រះយ៉ាងច្រើនកុះករ និងមានប្រសាសន៍

រម្លឹកពីគុណូបការៈរបសស់ម្តែចពែះបាទ នរោត្តម សីហនុ 

និងសម្ត្រចម៉្រ ដ្រលកន្លងមកព្រះអង្គ បានចូលរួមចំណ្រកយ៉ាងធំ-

ធ្រងក្នុងសកម្មភាពកាកបាទក្រហមកម្ពុជា។ សម្ត្រចត្រជោនាយក 

រដ្ឋមន្ត្រី បានវាយតម្ល្រខ្ពស់ចំពោះសកម្មភាពរបស់ កាកបាទក្រហម 

កម្ពុជា ដ្រលបានធ្វើសកម្មភាពមនុស្រសធម៌កន្លងមកក្នុងការជួយ 

ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដ្រលរងគ្រះបំផុត ដ្រលសកម្មភាពទាំងអស់ន្រះ 

បានឆ្លើយតបទាន់ព្រលវ្រលា សម្រប់ការជួយសង្គ្រះបានយ៉ាង

ល្អប្រសើរ ។ សម្ត្រចត្រជោ បានកតសរសើរ និងថ្ល្រងអំណរគុណ 

យ៉ាងជ្រលជ្រដល់ សប្របុរសជនជាតិ និងអន្តរជាតិ ទាំងអស់ 

ដ្រលបាន ចំណាយនូវថវិកាទ្រព្រយធនផ្ទាល់ខ្លួនចូលរួមចំណ្រកជា 

មួយសកម្មភាពមនុស្រសធម៌របស់ កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដើម្របីបម្រើ

លើវិស័យមនុស្រសធម៌។ តាមរយៈប្រធនបទឆ្នោំន្រះ “កាកបាទ 

ក្រហមកម្ពុជា មានគ្រប់ទីកន្ល្រង សម្រប់គ្រប់ៗគ្នោ ដោយមិនទុក 

នរណា មា្នោក់ចោល”  គឺពិតជាមានន័យគ្រប់គ្រន់សម្រប់សកម្មភាព

រួមរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជា។

នៅក្នុងឱកាសនោះដ្ររ សម្ត្រចត្រជោប្រមុខរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា 

បានអំពាវនាវឲ្រយធ្វើការត្រៀមទុកជាមុនតាមរយៈយន្តការរបស់រាជ-

រដា្ឋាភិបាល និងយន្តការរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជា ព្រះឆ្នោំន្រះ

បើយោងតាមការព្រយាករណ៍របស់ក្រសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយម 

អាចកើតមានគ្រះទឹកជំនន់។ ឆ្នោំន្រះ បើមិនខុសទ្រគឺវាត្រូវមាន 

ជំនន់ធំមួយ ដ្រលត្រូវប្រុងប្រៀបដោះស្រយបញ្ហាន្រះ តាមរយៈ 

យន្តការរបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគ្រះមហន្តរាយ យន្តការរបស់ 

កាកបាទក្រហមកម្ពុជា និងយន្តការរបស់រដ្ឋនៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់។ 

រាជរដា្ឋាភិបាលក៏បានត្រៀមបម្រុងទុកថវិកាមួយចំនួន និងស្របៀង

អាហារមួយចំនួនសម្រប់បង្ការគ្រះមហន្តរាយន្រះហើយ៕

ទិដ្ឋភាពនៅក្នុងទិវាពិភពលោក កាកបាទក្រហម អឌ្រឍចន្ទក្រហម ៨ ឧសភា លើកទី១៥៥ ឆ្នោំ២០១៨ នៅទីសា្នោក់ការកណា្តាល កាកបាទក្រហមកម្ពុជា 
ក្រមប្រធនបទ «កាកបាទក្រហមកម្ពុជា មានគ្រប់ទីកន្ល្រងសម្រប់គ្រប់ៗគ្នោ ដោយមិនទុកនរណាមា្នោក់ចោល» 
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ថ្ល្រងលើវ្រទិកាក្នុងពិធីសមោ្ពោធអគររដ្ឋបាលថ្មី ន្រសាលាខ្រត្ត ពោធិ៍សាត ់
នៅព្រឹក ថ្ង្រទី២៤ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៨ សម្ដ្រចក្រឡាហោម ស ខែង 
ឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី រដ្ឋមន្ដ្រី ក្រសួងមហាផ្ទ្រ បានលើកឡើងថ ការបោះឆ្នោត
ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ដ្រ នីតិកាល ទី៦ នៅព្រលខាងមុខន្រះ គឺមានសារៈ
សំខាន់ខា្លាំងណាស់សម្រប់ជាតិ និងប្រជាជនគ្រប់ៗរូប ។ រាល់សកម្មភាព 
ឬទង្វើណាញុះញង់របស់បុគ្គលទាំងឡាយណា ដ្រលមិនឲ្រយប្រជាពលរដ្ឋ 
ទៅចូលរួម បោះឆ្នោត គឺប្រឆំងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដ្រលជាច្របាប់កំពូលរបស់
ប្រទ្រសកម្ពុជា។

សម្ដ្រចក្រឡាហោម ស ខែង បានបញ្ជាក់ទៀតថ ក្រពីប្រឆំង 
នឹងច្របាប់ហើយនោះ បុគ្គលដ្រលញុះញង់មិនឲ្រយប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោត 
ក៏អាចប្រឈមនឹងទោសទណ្ឌ ដ្រលបានបញ្ញត្តិ ក្នុងច្របាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោត
ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ដ្រ ត្រង់មាត្រ ១៤២ ដ្រលច្រងថ ត្រូវផកពិន័យ 
ជាប្រក់ពី ៥.០០០.០០០រៀល ទៅ ២០.០០០.០០០រៀល ដោយគណៈ 
កមា្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ពុំទាន់គិតដល់ទោសព្រហ្មទណ្ឌផ្រស្រង
ទៀត។ សម្ដ្រចក្រឡាហោមបានបន្តថ ការអំពាវនាវឲ្រយមន្ដ្រីរាជការ និង 
ប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោត គឺជារឿងត្រឹមត្រូវស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញន្រ 
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងច្របាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាង- 
រាស្ដ្រ ។ សម្ត្រចក្រឡាហោម ស ខែង ក៏បានថ្ល្រងកតសរសើរនូវរាល់ 
សមិទ្ធផលថ្មីៗ ដ្រលខ្រត្តពោធិ៍សាត់បានធ្វើការអភិវឌ្រឍ សម្រចបាន 
នាព្រលន្រះ ហើយអគររដ្ឋបាលថ្មីន្រះមានទំហំធំទូលាយ    បង្កលក្ខណៈ
ងយស្រួលសម្រប់មន្ត្រីរដ្ឋបាលសាលាខ្រត្ត ធ្វើការងយស្រួល និងបាន   
ផ្តល់ស្រវាល្អមានភាពឆប់រហ័សដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតផង។ សម្ត្រច           
ស ខែង បានបន្តទៀតថ ខ្រត្តមួយចំនួនទៀតក៏បាននឹងកំពុងសាងសង់ 
អគររដ្ឋបាលខ្រត្តផងដ្ររ ទាំងន្រះបញ្ជាក់ឱ្រយឃើញពីការរីកចម្រើន និង 
មានការអភិវឌ្រឍ ផ្ន្រករដ្ឋបាល ខ្រត្ត ហើយសមិទ្ធផលទាំងអស់ន្រះកើតមាន
ឡើងបានដោយសារត្រប្រទ្រសជាតិមានសុខសន្តិភាព។

សម្ត្រចក្រឡាហោម បានអំពាវនាវទៅដល់មន្ត្រីអាជា្ញាធរមូលដា្ឋានត្រូវ
យកចិត្តទុកដាក់ បម្រើកិច្ចការជូនប្រជាពលរដ្ឋឱ្រយបានល្អ និងផ្តល់ស្រវា 

ឱ្រយបានរហ័សទាន់ព្រលវ្រលា ហើយសម្ត្រចក៏បានអំពាវនាវផងដ្ររ ដល់អ្នក
វិនិយោគទាំងឡាយឱ្រយចូលមកវិនិយោគ នៅក្នុងខ្រត្ត ពោធិ៍សាត់ ដ្រលជា
ខ្រត្តមានធនធនធម្មជាតិច្រើន។ សម្ដ្រចក្រឡាហោម ស ខែង ក៏នៅ 
ត្របន្ដរំលឹកឡើងវិញ នូវស្រចក្ដីវិនាសដោយសារ ឥទ្ធិពល ន្រភ្លើងសង្គ្រម
ដ៏រាុំរ៉្រកាលពីអតីតកាល ទម្រំកម្ពុជាឆ្លងកាត់មកដល់ដំណាក់កាល ដូចសព្វ 
ថ្ង្រន្រះ លំបាកខា្លាំងណាស់ ដូច្ន្រះហើយសូមកុំឲ្រយអតីតកាលវិលត្រឡប់ឲ្រយ
សោះ ព្រះសន្ដិភាពមានតម្ល្រខា្លាំងណាស់សម្រប់ការអភិវឌ្រឍន៍ប្រទ្រស 
ជាតិទាំងមូល។

គួរបញ្ជាក់ដ្ររថ អគរដ្ឋបាលថ្មីខ្រត្តពោធិ៍សាត់ដ្រលមានតម្ល្រជាង 
៣លានដុលា្លារ អាម្ររិក ត្រូវបានសមោ្ពោធដាក់ឱ្រយប្រើប្រស់ជាផ្លូវការកាលពី
ព្រឹកថ្ង្រទី២៤ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៨ ក្រមអធិបតីភាព សម្ត្រចក្រឡាហោម 
ស ខែង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងមហាផ្ទ្រ។

ឯកឧត្តម ម៉ា ធនិន អភិបាលខ្រត្តពោធិ៍សាត់ បានមានប្រសាសន៍ 
ឲ្រយដឹងថ អគរដ្ឋបាលថ្មីន្រះ ត្រូវបានបើកការដា្ឋានសាងសង់នៅអំឡុង 
ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៣ និងបានបញ្ចប់ជាសា្ថាពរ នៅថ្ង្រទី១០ ខ្រម្រសា 
ឆ្នោំ២០១៨ ដោយចំណាយថវិកាអស់ជាង ៣លានដុលា្លារអាម៉្ររិក ។ 
អគររដ្ឋបាលថ្មី ១ខ្នងន្រះ មានកម្ពស់ ៤ជាន់ ស្មើនឹង ៤០បន្ទប់ ៕

 សម្ដ្រចក្រឡាហោម ស ខែង ឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងមហាផ្ទ្រ អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីសមោ្ពោធអគររដ្ឋបាលថ្មី ន្រសាលាខ្រត្ត ពោធិ៍សាត់ 

សម្តេចកេឡាហោម ស ខេង ៖ ការបោះឆ្នោតជេើសតាំងតំណាងរាស្ដេ

នីតិកាលទី៦ មានសារៈសំខាន់ណាស់សមេប់ជាតិ និងបេជាជន

អគររដ្ឋបាលថ្មី ន្រសាលាខ្រត្ត ពោធិ៍សាត់ 
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នាព្រឹកថ្ង្រទី០៥ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៨ សម្ត្រចវិបុលស្រនាភក្តី 

សាយ ឈុំ អនុប្រធនគណបក្រស និងជាប្រធនគណៈប្រចាំការ 

គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា បានអញ្ជើញសមោ្ពោធអគរទីសា្នោក់ការ 

គណបក្រសប្រជាជន នៅស្រុកម្រមត់ ខ្រត្តត្របូងឃ្មុំ។

ក្នុងឱកាសនោះ សម្ត្រចភក្តីបានក្រើនរំឭកដល់មន្ត្រីរាជការ 

ប្រជាពលរដ្ឋ កម្មករនិយោជិត សូមកុំលង់ជឿតាមពាក្រយញុះញង់ 

របស់ក្រុមបក្រសប្រឆំង ដ្រលឃោសនាមិនឲ្រយប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះ

ឆ្នោត ព្រះពួកប្រឆំងកាន់ត្រចាញ់ ឧបាយកលរបស់ ពួកគ្រកាន់ត្រ 

ពិសពុល និងគ្រះថ្នោក់សម្រប់ជាតិ។ សម្ត្រចវិបុលស្រនាភក្តី 

សាយ ឈុំ បានគូសបញ្ជាក់ថ ក្រមការដឹកនាំរបសស់ម្ត្រចត្រជោ 

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជា 

ប្រធនគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា ប្រទ្រសកម្ពុជាបានថ្ររក្រសាយ៉ាង

គត់មុតនូវឯករាជ្រយភាព អធិបត្រយ្រយភាព បូរណភាពទឹកដី រក្រសាបាន 

នូវសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ សន្តិសុខ និងសណា្តាប់ធ្នោប់សង្គម 

បន្តអភិវឌ្រឍន៍ប្រទ្រសប្រកបដោយចីរភាព។ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន 

គឺជាអគ្គមគ្គុទ្ទ្រសក៍ដ៏ឆ្នើមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ដ្រលត្រូវបាន 

គណបក្រសគំទ្រយ៉ាងព្រញទំហឹង ចំពោះប្រក្ខភាពជានាយករដ្ឋមន្ត្រី 

សម្រប់នីតិកាលទី៦ និងនីតិកាលបន្តបនា្ទាប់ទៀត។

សម្ត្រចភក្តីបានថ្ល្រងទៀតថ ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាង

រាស្ត្រ នីតិកាលទី៦ ខាងមុខន្រះ គ្មានការចូលរួមពីអតីតគណបក្រស

សង្គ្រះជាតិនោះទ្រ ព្រះគណបក្រសន្រះត្រូវបានតុលាការកំពូល

ច្រញសាលដីការរំលាយរួចហើយ។ គ្មានការពន្រយាការបោះឆ្នោត 

នោះទ្រ ព្រះខុសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។ ដូច្ន្រះសូមប្រជាជនកុំជឿតាម

ការឃោសនាអកុសលរបស់ពួកប្រឆំង ដ្រលញុះញង់មិនឲ្រយប្រជាជន

ទៅបោះឆ្នោត ព្រះន្រះជាទង្វើដ្រលផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ផ្ទុយនឹង 

ច្របាប់ជាធរមាន ត្រូវអនុត្តទៅតាមវិធនការច្របាប់ ចំពោះជនល្មើស

ណាដ្រលបានប្រព្រឹត្តជាក់ស្ត្រង និងមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រន់។ 

សម្ត្រចវិបុលស្រនាភក្តី សាយ ឈុំ បានក្រើនរំឭកដល់សមាជិក-

សមាជិកាគណបក្រសទាំងអស់ ត្រូវជម្រុះចោលនូវសតិអារម្មណ៍ដ្រល

យល់ថ ការបោះឆ្នោតលើកន្រះអស់គូប្រកួតខា្លាំងហើយ ឬក៏យល់ 

ថ សម្ត្រចប្រធនគណបក្រស បានចុះជួបសំណ្រះសំណាលជាមួយ 

កម្មករ លោកគ្រូអ្នកគ្រូ ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្រឈដា្ឋានបានច្រើនហើយ 

ដូច្ន្រះយើងមិនបាច់ប្រឹងក៏ឈ្នះដ្ររ។ ត្រូវមើលឲ្រយឃើញច្របាស់ថ 

ពួកប្រឆំងកាន់ត្រចាញ់ ឧបាយកលកាន់ត្រពិសពុល ដ្រលន្រះជា

ប្រការដ្រលត្រូវត្រកាន់ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុត ហើយទាំងអស់គ្នោត្រូវ

ខិតខំប្រឹងប្រងរួមចិត្តមួយថ្លើមមួយឲ្រយខា្លាំងជាងន្រះ រហូតសម្រច 

ជ័យជម្នះនៅទីចុងបំផុត។

សម្ត្រចភក្តីក៏បានច្រកជូនដល់សមាជិកចូលរួមទាំង ៥៣២នាក់ 

ក្នុងមា្នោក់ៗទទួលបានក្រមា១ ថវិកា១០មុឺនរៀល និងផ្តល់ជូនគណ

បក្រសក្រុងស្រុកទាំង៧ ទទួល៥លានរៀលដូចគ្នោ, គណបក្រសឃុំ១៤ 

ឃុំ ក្នុងស្រុកម្រមត់ ក្នុង១ឃុំទទួលបាន២លានរៀល និងកងកមា្លាំង 

ការពារសន្តសិុខ ក្នងុមា្នោក់ៗ ទទលួបាន២មុនឺរៀល ព្រមទាងំអញ្ជើញ 

ចារឹកលើក្រំងមាស ទុកជាអនុស្រសាវរីយ៍ដល់គណបក្រសប្រជាជន

ស្រុកម្រមត់ផងដ្ររ ៕

 សម្ត្រចវិបុលស្រនាភក្តី សាយ ឈុំ អនុប្រធនគណបក្រស និងជាប្រធនគណៈប្រចាំការ គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា

 អញ្ជើញសមោ្ពោធអគរទីសា្នោក់ការគណបក្រសប្រជាជន នៅស្រុកម្រមត់ ខ្រត្តត្របូងឃ្មុំ

សម្តេចភក្តី សាយ ឈុំ កេើនរំឭកកុំឲេយជឿពាកេយញុះញង់
របស់បកេសបេឆាំង ដេលឃោសនាមិនឲេយបេជាជនទៅ បោះឆ្នោត



qñaMTI 17 elx 204 Ex]sPa qñaM 201814 TsSnavdþI RbCaCn

នៅព្រឹកថ្ង្រទី១៧ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៨ ឯកឧត្តមនាយឧត្តម- 

ស្រនីយ៍ កែ គឹមយ៉ាន សមាជិកគណៈអចិន្ត្រយ៍ គណៈកមា្មាធិការ 

កណា្តាលគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធនក្រុមការងរថ្នោក់

កណា្តាល ចុះជួយខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យ បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏       

ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីប្ររព្ធសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងរឆ្នោំ២០១៧ 

និងទិសដៅអនុវត្តន៍បន្ត របស់ក្រុមការងរយុវជន គណបក្រសប្រជា-

ជនកម្ពុជា ខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យ។ ក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តម 

នាយឧត្តមស្រនីយ៍ កែ គឹមយ៉ាន បានផ្ដាំផ្ញើនូវការសាកសួរសុខ

ទុក្ខ ពីសំណាក់ថ្នោក់ដឹកនាំរាជរដា្ឋាភិបាល និងគណបក្រស មានសម្ដ្រច 

ត្រជោ ហ៊ុន សែន ជានាយករដ្ឋមន្រ្តី និងជាប្រធនគណបក្រស, 

សម្ដ្រចពញាចក្រី ហែង សំរិន ប្រធនរដ្ឋសភា ប្រធនកិត្តិយស 

គណបក្រស, សម្ដ្រចវិបុលស្រនាភក្ដី សាយ ឈុំ ប្រធនព្រឹទ្ធសភា 

អនុប្រធនគណបក្រស និងសម្ត្រចក្រឡាហោម ស ខែង អនុប្រធន 

គណបក្រស ជូនចំពោះអង្គសន្និបាតទាំងមូល ។

ឯកឧត្តម កែ គឹមយ៉ាន បានកតសសើរ វាយតម្ល្រខ្ពស់ 

ពីសា្នោដ្រ និងសមិទ្ធផលនានាដ្រលក្រុមការងរយុវជនគណបក្រសខ្រត្ត 

សម្រចបាន ។ សមាជិកក្រុមការងរយុវជនទាំងអស់ បានខិតខំ      

បពំ្រញការងរដោយការទទលួខសុត្រវូខ្ពស ់សោ្មាះត្រង ់គទំ្រចពំោះ 

គណបក្រស និងរាជរដា្ឋាភិបាលក្រមការដឹកនាំរបស់សម្ត្រចត្រជោ 

ហ៊ុន សែន នាំមកនូវសុខសន្តិភាព សណា្តាប់ធ្នោប់ សម្របូរសប្របាយ 

អភិវឌ្រឍន៍រីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យ ជូនជាតិ និងប្រជាពលរដ្ឋ ។ 

ឯកឧត្តម កែ គឹមយ៉ាន បានថ្ល្រងអំណរគុណដល់សណា្តានចិត្ត 

ប្រកបដោយសាមគ្គីភាព មិត្តភាពរបស់យុវជន និងប្រជាពលរដ្ឋ 

មហាគ្រួសារ អ្នកបនា្ទាយមានជ័យ ដ្រលបានចូលរួមរក្រសាសន្តិភាព 

ទប់សា្កាត់បានបដិវត្តព៌ណ ដើម្របីនិរន្តភាពន្រការអភិវឌ្រឍន៍ និងភាព 

សុខសាន្តតរៀងទៅ។

ឯកឧត្តម កែ គឹមយ៉ាន បានអំពាវនាវប្រជាជន និងយុវជន 

អញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នោនៅថ្ង្រទី២៩ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៨ 

ខាងមុខន្រះ ហើយបោះឆ្នោតជូនគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា ដើម្របី 

គណបក្រស មានឱកាសដឹកនាំប្រទ្រសឲ្រយមានការអភិវឌ្រឍតទៅមុខ

ទៀត ។ ជាមួយគ្នោន្រះ ក៏មិនត្រូវជឿតាមការឃោសនាអកុសល 

ភូតកុហក បោកប្រស់របស់ពួកប្រឆំង ដ្រល កន្លងមកពួកន្រះមិន

ដ្រលបានធ្វើអ្វីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិទ្រ មានត្របង្កឲ្រយកើត 

ជាចលាចល ភាពវឹកវរ ការប្រកបាក់ និងរុញច្រនឲ្រយសង្គមជាតិធ្លាក់

ទៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រមត្រប៉ុណ្ណោះ ។

ក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្រនីយ៍ កែ គឹមយ៉ាន  

បានផ្តល់ថវិកាឧបត្ថម្ភជូនដល់មូលនិធិសម្រប់យុវជនគណបក្រសក្នុង

ខ្រត្ត ថវិកា១៥មុឺនដុលា្លារ, ផ្តល់ប្រងសាំង៥០០០លីត្រ និងមា៉ាស៊ូត 

៥០០០លីត ជូនដល់ក្រុមការងរយុវជនបក្រស, ជូនថវិកាសរុប៦៥ 

លានរៀល ដល់ក្រុមយុវជនបក្រសមកពីឃុំ-សង្កាត់ ចំនួន ៦៥ឃុំ-

សង្កាត់ ដោយក្នុង១ឃុំ-សង្កាត់ ថវិកា១លានរៀល, ជូនសមាជិក-

សមាជិកា ចូលរួមក្នុងកម្មវិធី សន្និបាតចំនួន២.០១១នាក់ ក្នុងមា្នោក់ 

ទទួលបានថវិកា ២មុឺនរៀល ៕

ឯកឧត្តម នាយឧត្តមស្រនីយ៍ កែ គឹមយ៉ាន អញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីប្ររព្ធសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងរឆ្នោំ២០១៧ 

និងទិសដៅអនុវត្តន៍បន្ត របស់ក្រុមការងរយុវជន គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា ខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យ

ឯកឧត្តម កែ គឹមយ៉ាន អំពាវនាវឲែយមន្តែីគណបកែស
 យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខទុក្ខបែជាជន
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ថ្ង្រទី១២ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៨ ន្រះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត               
ងួន ញ៉ិល សមាជិកគណៈអចិន្ត្រយ៍គណៈកមា្មាធិការ 
កណា្តាលគណបក្រសប្រជាជនកម្ពជុា អនបុ្រធនទ២ី រដ្ឋសភា 
ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាប្រធនក្រុមការងរ 
គណបក្រសថ្នោក់កណា្តាលចុះជួយខ្រត្តកំពង់ធំ។

បានអញ្ជើញជួបសំណ្រះសំណាលសួរសុខទុក្ខ ជាមួយ 

លោក តាព្រឹទា្ធាចារ្រយ ចំនួន ២០នាក់ តំណាងមកពីឃុំទាំង១៨ ក្នុងស្រុក បារាយណ៍ ។ ក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត  បានផ្តល់អនុសាសន៍
ដឹកនាំដើម្របីជាមូលដា្ឋានដល់គណបក្រសស្រុក ពិស្រសលោកតាព្រឹទា្ធាចារ្រយទាំងអស់យកទៅបកស្រយជម្រះសតិអារម្មណ៍អវិជ្ជមានរបស់
ប្រជាជនក្នុងភូមិ-ឃុំរបស់ខ្លួន និងត្រៀមលក្ខណៈអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោត ហើយបោះឆ្នោតជូន      គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់គ្នោ។

ថ្ង្រទី២៣ ខ្រ ឧសភា ឆ្នោំ២០១៨ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត 
ម៉ែន សអំន សមាជកិាគណៈអចនិ្ត្រយ ៍      គណៈកមា្មាធកិារកណា្តាល 
គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងទំនាក់ទំនង 
ជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចបានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុង
ពិធីសមោ្ភាធដាក់ឲ្រយប្រើប្រស់ «សា្ពោនពាមជំនកី» ស្ថិតក្នុងភូមិពាម 
ជំនីត ឃុំកំពង់លួង ស្រុកពញាឮ ខ្រត្តកណា្តាល ។ លោកជំទាវ 
កិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន ថ្ល្រងថ សម្ត្រចទាំងទ្វ្ររ គឺជា                      
ពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភដ៏ថ្ល្រថ្លាបំផុត  ដោយបានប្រកា្លាយពីប្រទ្រសដ្រល

ថ្ង្រទី០៥ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៨ សម្ដ្រចពិជ័យស្រនា ទៀ បាញ់ 

សមាជិកគណៈអចិន្ត្រយ៍ គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា 

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុង 

មទី្ទញិអបអរខបួលើក ទ១ី៥៥ ទវិាពភិពលោកកាកបាទក្រហម អឌ្រឍចន្ទក្រហម 

ក្រមប្រធនបទ “កាកបាទក្រហមកម្ពុជា មានគ្រប់ទីកន្ល្រង សម្រប់គ្រប់គ្នោ 

មិនទុកនរណាមា្នោក់ចោល” នៅក្រុងសៀមរាប។ នៅក្នុងមីទ្ទិញនោះខ្រត្តសៀម

រាបទទួលបានថវិកាជាង ៦៧មុឺនដុលា្លារ រួមនឹងសមា្ភារៈជាគ្រឿងឧបភោគ 

បរិភោគ ជាច្រើនទៀតពីសប្របុរសជននានា។

 ថ្ង្រទី១៧ ខ្រ ឧសភា ឆ្នោំ២០១៨ លោកជំទាវ ឃួន សុដារី សមាជិកា 
គណៈអចិន្ត្រយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា, ប្រធន 
ក្រុមសភាជាតិកម្ពុជា ន្រអ្នកនយោបាយសភាស្ត្រី (CWPC), អនុប្រធន 
គណៈកមា្មាធិការអចិន្ត្រយ៍ ន្រសន្និសីទអន្តរជាតិ ន្របណា្តាគណបក្រសនយោបាយ 
នៅអាសុី (ICAPP - International Conference of Asian Political Parties) 
និងជាសហប្រធនន្រវ្រទិកានយោបាយ អាសុី-អឺរុប (AEPF - Asia Europe 
Political Forum) បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជាចូលរួម
សន្និសីទអន្តរជាតិ ន្របណា្តាគណបក្រសនយោបាយនៅអាសុី (ICAPP) 

លើកទី៣០ និងចូលរួមវ្រទិកានយោបាយ អាសុី-អឺរុប (AEPF) លើកទី២ នៅទីក្រុងឡុងដ៍ ចក្រភពអង់គ្ល្រស។ វ្រទិកានយោបាយ អាសុី-អឺរុប (AEPF) 
លើកទី២ន្រះ បានច្រញស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍រួមទទួលសា្គល់ជាផ្លូវការនូវតួនាទី របស់សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រធនសា្ថាបនិក 
កិត្តិយស ន្រក្រុមប្រឹក្រសាវប្របធម៌អាសុី (Asian Cultural Council-ACC) ដ្រលជាសា្ថាប័នមួយរបស់ ICAPP។

ពោរព្រញទៅដោយសង្រ្គាមមកជាប្រទ្រសដ្រលមានការរីកចម្រើន និងមានការអភិវឌ្រឍលើគ្រប់វិស័យ ទាំងពុទ្ធចក្រ និងអាណាចក្រក៏ត្រូវ
បានរស់ឡើងវិញផងដ្ររ ដ្រលធ្វើឱ្រយប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិធ្វើបុណ្រយទៅតាមបំណងប្រថ្នោរៀងៗខ្លួន ស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញន្រព្រះរាជាណា- 
ចក្រកម្ពុជា ក្រមដំបូលន្រសុខសន្តិភាព។
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ថ្ង្រទី១២ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៨ ឯកឧត្តម បែក់ សុខុន សមាជិក

គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា ទ្រសរដ្ឋមន្ដ្រី     

រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងការបរទ្រស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានអញ្ជើញ

ចុះជួបសំណ្រះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ រស់នៅឃុំព្រក អំបិល 

ឃុំកះខ្រល និងឃុំរកាខ្ពស់ ស្រុកសា្អាង ខ្រត្តកណា្តាល ។

ថ្ង្រទី១៦ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៨ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្រនីយ៍ 
មាស សុភា សមាជិកគណៈអចិន្ត្រយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល
គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា អគ្គម្របញ្ជាការរងន្រកងយោធពល
ខ្រមរភូមិន្ទ ម្របញ្ជាការកងទ័ពជើងគោក និងជាសមាជិក 
អចិន្ដ្រយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល សមាគមអតីតយុទ្ធជន 
កម្ពុជា  អញ្ជើញបំពាក់ម្រដាយការពារជាតិ ជូនអតីតយុទ្ធជន 
ចំនួន ៤២០នាក់ នៅស្រុកឯកភ្នំ ខ្រត្តបាត់ដំបង។

ថ្ង្រទី០៤ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៨ ឯកឧត្តម យឹម ឆែលី សមាជិក             
គណៈអចិន្ត្រយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា ឧប- 
នាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រធនក្រុមប្រឹក្រសាសា្តៅរ អភិវឌ្រឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ 
បានអញ្ជើញចុះជួបសណំ្រះសណំាលជាមយួ ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុក កះសទូនិ 
ខ្រត្តកំពង់ចាម ប្រមាណជាង ៥០០នាក់និងនាំយកទ្រយ្រយទានមួយចំនួន 
ប្រគ្រនព្រះចៅអធិការវត្តមហាលាភ ស្ថិតក្នុងឃុំមហាលាភ ស្រុកកះសូទិន 
ខ្រត្តកំពង់ចាម ។

ថ្ង្រទី៥ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៨ ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា    

សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា 

ទ្រសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងរៀបចំដ្រនដី នគរូបនីយកម្ម និង 

សំណង់ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្រយបញ្ចុះខណ្ឌសីមាព្រះ

វិហារនិងសមោ្ពោធសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តចំបក់ ស្ថិតឃុំរូង ស្រុក 

ម្រមត់ ខ្រត្តត្របូងឃ្មុំ។

ថ្ង្រទី០៦ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៨ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ  

សមាជិកគណៈកមា្មាធិកា រកណា្តាល គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា 

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន បានអញ្ជើញជួបសំណ្រះសំណាល 

នងិបពំាកគ់្រឿងឥស្រសរយិយសជនូ អតតីយទុ្ធជនស្រកុ កះសទូនិ 

ខ្រត្តកំពង់ចាម ចំនួន ១១៧នាក់  ។



skmµPaBsmaCikrdæsPa-RBwT§sPa-raCrdæaPi)al nigm®nþIKNbkS

qñaMTI 17 elx 204 Ex]sPa qñaM 2018 TsSnavdþI RbCaCn 17

ថ្ង្រទី២១ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៨ ឯកឧត្តមឧត្តមស្រនីយ៍ឯក ហ៊ុន មា៉ាណែត 
សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា នាយរង 
ស្រនាធិការចម្រុះ ន្រកងយោពលខ្រមរភូមិន្ទ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដ្រច 
អគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជា អញ្ជើញជួបសំណ្រះសំណាលជាមួយលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងបុគ្គលិក 
មន្ទីរអប់រំយុវជន និងកីឡាខ្រត្ត សរុបប្រមាណ ៧០០នាក់ នៅខ្រត្តកំពត។ 
ឯកឧត្តមលើកឡើងថ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូគឺជាឪពុកមា្តៅយទី២ និងជាស្រដ្ឋី 
ចិត្តបុណ្រយ លោកគ្រូ អ្នកជាអ្នកមានគុណដ្រលផ្តល់អ្វីៗសព្វថ្ង្រន្រះដល់ការអភវឌ្រឍធនធនមនុស្រសក្នុងប្រទ្រស ដ្រលចូលរួម 
បង្កើតចំណ្រះដឹង បទពិសោធន៍ កមា្លាំងកាយចិត្ត សីលធម៌ គុណធម៌ដើម្របីឲ្រយមនុស្រសមា្នោក់ព្រញលក្ខណៈ។

ថ្ង្រទី១៥ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៨ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ា ភិរុណ 
សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាល 
ន្រគណៈអភិបាលខ្រត្តកណា្តាល បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធី
បើកការដា្ឋានសាងសង់ផ្លូវប្រតុងប្រវ្រង ៤៥០ម៉្រត្រ និងដាក់លូមួយ 
ខ្រស្រ សិ្ថតនៅភូមិល្រខ ១  ” ក ”  និងចាក់ផ្លូវប្រតុងប្រវ្រង ៥០០ម៉្រត្រ 
នៅភូមិល្រខ២ ឃុំសា្វាយរលំ ស្រុកសា្អាង ខ្រត្តកណា្តាល ។

ថ្ង្រទី៧ ខ្រ ឧសភា ឆ្នោំ២០១៨ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិតសភាចារ្រយ ហង់ ជួន 
ណារ៉ុន សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា 
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ពិធីប្រគល់សមា្ភារបរិកា្ខារមានដូចជា      
កុំព្រយូទ័រចំនួន១៤គ្រឿងនិងមា៉ាសុីនបោះពុម្ពចំនួន ២គ្រឿងដល់មជ្រឈមណ្ឌល 
យុវជន ខ្រត្តកំពង់ចាម ក្នុងបំណងជួយសម្រួលដល់ការងរបង្រៀនបណ្តុះ- 
បណា្តាលយុវជនក្នុងខ្រត្ត ព្រមទាំងដើម្របីបញ្ជា្របបច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មាន ដ្រល 
កំពុងមានការរីកចម្រើន។

ថ្ង្រទី១៧ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៨ ឯកឧត្តម ងួន រតនៈ សមាជិកគណៈ-
កមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលន្រគណៈអភិបាល 
ខ្រត្តបាត់ដំបង និងលោកជំទាវ លោក លោកស្រី មន្ត្រីក្រមឱវាទ និង 
មន្ទីរជំនាញពាក់ព័ន្ធ បានអញ្ជើញ ជួបសំណ្រះសំណាលជាមួយអាជា្ញាធរ 
មូលដា្ឋាន ប្រជាពលរដ្ឋនិងបញ្ជាគ្រឿងចក្របើកការដា្ឋានសា្ថាបនាផ្លូវប្រតុង 
៥ ខ្រស្រ នៅក្នុងខ្រត្តបាត់ដំបង។

ថ្ង្រទី១៦ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៨ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង សមាជិកគណៈកមា្មា-

ធិការកណា្តាលគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធនគណៈកម្មការ អង្ក្រត បោសសមា្អាត 

និងប្រឆំងអំពើពុករលួយន្រព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញជួបសំណ្រះសំណាលជាមួយ 

នឹងប្រជាពលរដ្ឋ មកពីភូមិលៀក ភូមិឈើនាង ភូមិ សា្វាយលិច និងភូមិសា្វាយកើត 

សរុបចំនួន៣៦១ នាក់ ស្ថិតនៅឃុំគោកត្រប់ ស្រុក កណា្តាលស្ទឹង ខ្រត្តកណា្តាល ។ 

ឯកឧត្តមបាននាំយក អំណយច្រកជូនប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងមា្នោក់ៗទទួលបានសារុង 

ចំនួន០១ និងថវិកាចំនួន ១មុឺន រៀល ដ្រលចំណាយអស់ថវិកាចំនួន៨,៨៨៥,០០០ 

រៀល ។
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ថ្ង្រទី២៦ ខ្រម្រសា ឆ្នោំ២០១៨ ក្រុមការងរយុវជន 
គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជាថ្នោក់កណា្តាល បានរៀបចំកិច្ច
ប្រជុំបូកសរុបការងរយុវជនគណបក្រស ប្រជាជនកម្ពុជា 
ប្រចាំឆ្នោំ២០១៧  និងទិសដៅភារកិច្ចឆ្នោំ២០១៨ ក្រម 
អធិបតីភាព ឯកឧត្តម កែ ប៊ុនខៀង ប្រធនក្រុមការងរ
យុវជនគណបក្រសថ្នោក់កណា្តាល ឯកឧត្តម ម៉ម ឡែងយ៉ានី 
ឯកឧត្តម សា៊ាន បូរ៉ាត និងលោកជំទាវ ហែង សំអូន 
អនុប្រធនក្រុមការងរ យុវជនគណបក្រសថ្នោក់កណា្តាល 
ដោយមានការចូលរួមពីសមាជិក-សមាជិកាន្រក្រុមការងរ
យុវជនគណបក្រសថ្នោក់កណា្តាល ប្រធន-អនុប្រធន ក្រុម 
ការងរយុវជនគណបក្រសរាជធនី-ខ្រត្ត ក្រុង-ស្រុក-ខណ្ឌ 
និងប្រធន-អនុប្រធន ក្រុមសកម្មជនយុវជនគណបក្រស 

ថ្ង្រទី២៧ ខ្រម្រសា ឆ្នោំ២០១៨ ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉ាណែត អនុ       
ប្រធនក្រុមការងរយុវជនគណបក្រសថ្នោក់កណា្តាល និងជាប្រធនក្រុម 
ការងរ     រៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជានៅ
ក្រប្រទ្រស បានជួបសម្ដ្រងការគួរសមជាមួយ ឯកឧត្តម មា៉ាសាហុីកូ 
កូមួរ៉ា (Masahiko Komura) អនុប្រធនគណបក្រសប្រជាធិបត្រយ្រយ 

ថ្ង្រទី១២ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៨ 
ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉ាណែត អនុប្រធន 
ក្រុមការងរយុវជនគណបក្រស ថ្នោក់ 
កណា្តាល និងជាប្រធនក្រុមការងរ
រៀបចំអង្គការចាត់តាំង យុវជនគណ- 

ក្រសួង-សា្ថាប័ន សរុបចំនួន ៨០០នាក់។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ក្រុមការងរយុវជនគណបក្រសថ្នោក់កណា្តាល បានរៀបចំអាហារសាមគ្គីជាមួយសមាជិក-សមាជិកា 
និងបានប្រគល់កុំព្រយូទ័រយួរដ្រជូនក្រុមការងរយុវជនគណបក្រស រាជធនី -ខ្រត្ត ចំនួន ២៥គ្រឿង និងក្រុមគ្រូឧទ្ទ្រសរបស់ក្រុមការងរយុវជនគណបក្រសថ្នោក់
កណា្តាល ចំនួន ០២គ្រឿង សម្រប់បម្រើការងរយុវជន។

 ថ្ង្រទី០៨ ខ្រឧសភា 
ឆ្នោំ២០១៨ ឯកឧត្តម ជាម 
ច័ន្ទសោភ័ណ សមាជិកក្រុម 
ការងរយុវជន គណបក្រសថ្នោក់ 
កណា្តាល និងជាប្រធនគណៈ 
ចលនាមហាជន ខ្រត្តត្របូងឃ្មុំ 
បានចុះសំណ្រះសំណាល និង

ស្ររី Liberal Democratic Party។ ក្នុងជំនួបសម្ដ្រងការគួសម ភាគីទាំងពីរបានពិភាក្រសាលើតួនាទី កាតព្វកិច្ចរបស់គណបក្រសនយោបាយក្នុងការពង្រឹង
លទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយក្នុងក្របខ័ណ្ឌនីតិរដ្ឋ និងបង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងយុវជនគណបក្រសទាំងពីរផងដ្ររ នៅទីសា្នោក់ការគណបក្រសប្រជាធិបត្រយ្រយស្ររី។

បក្រសប្រជាជនកម្ពុជា នៅក្រ ប្រទ្រស បានជួបសំណ្រះសំណាលជាមួយសកម្មជន យុវជនគណបក្រស ប្រជាជនកម្ពុជា ស្រុកព្រកប្របាស ខ្រត្តតាក្រវ។

ថ្ង្រទី០១ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៨ ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ សមាជិក 
ក្រុមការងរយុវជនគណបក្រសថ្នោក់កណា្តាល និងជាប្រធនជនបង្គល
យុវជនស្រុកចំការលើ តំណាងរបស់ ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉ានិត ប្រធន
ក្រុមការងរថ្នោក់កណា្តាលគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយស្រុកចំការ
លើ បានរៀបចំបើកការប្រកួតពានរង្វាន់បាល់ទាត់យុវជនស្រុកចំការលើ 

លើកទី១ ឆ្នោំ២០១៨ ក្នុងស្រុកចំការលើ ខ្រត្តកំពង់ចាម។

ប្រកាសត្រងតាំងសមាសភាពគណៈចលនាសាសនិកឥសា្លាម នៅ ឃុំសង្កាត់ភូមិ និងសកម្មជន CPP ជាបងប្អូនខ្ម្ររឥសា្លាម ទូទាំង ស្រុកត្របូងឃ្មុំ 
នៅសាលប្រជុំគណបក្រសប្រជាជនក្រុងសួង ខ្រត្ត ត្របូងឃ្មុំ។
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ថ្ង្រទី០៦ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៨ ក្រុមគ្រូឧទ្ទ្រស ន្រក្រុមការងរយុវជ
នគណបក្រសថ្នោក់កណា្តាល ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម យស ផានីត្តា និង 
ឯកឧត្តម គង់ បូរ៉ា សមាជិកក្រុមការងរយុវជនគណបក្រសថ្នោក់កណា្តាល 
សហការជាមួយក្រុមការងរគណបក្រសថ្នោក់កណា្តាលចុះជួយស្រុកបាធយ 
ខ្រត្តកំពង់ចាម បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណា្តាលសកម្មជនយុវជនឆ្ពោះទៅ
កាន់ការបោះឆ្នោត រយៈព្រលព្រញមួយថ្ង្រ

ថ្ង្រទី១៩ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៨ ឯកឧត្តម វា៉ា ថន 
សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល សមាជិកក្រុមការងរយុវជន
គណបក្រសថ្នោក់កណា្តាល និងជាប្រធនក្រុមការងរយុវជនគណ
បក្រសខ្រត្ត បានអញ្ជើញជួបសំណ្រះ សំណាលជាមួយសកម្មជន
យុវជនគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា ស្រុក/ក្រុង ឃុំ/សង្កាត់ និងភូមិ 
នៅទីសា្នោក់ការគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជាស្រុកសំបូរ ខ្រត្តកំពត និង

ថ្ង្រទី១៥ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៨ នៅទីសា្នោក់ការគណៈកមា្មាធិការ 
គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជាខ្រត្តក្រប មានរៀបចំពិធីប្រកាសបញ្ចូល 
សមាជិកថ្មីជាយុវជន និងក្រសម្រួលបំព្រញបន្ថ្រមក្របាលមា៉ាសុីនដឹកនាំ
តាមមន្ទីរអង្គភាព។

 កម្មវិធីបានប្រព្រឹត្តទៅក្រមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម កែន សត្ថា 
ប្រធនគណៈកមា្មាធិការគណបក្រសខ្រត្ត ឯកឧត្ដម លោកជំទាវ ជាអនុ 
ប្រធនសមាជិកអចិន្ត្រយ៍ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការគណបក្រសខ្រត្ត 

ថ្ង្រទី១២ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៨ ក្រុមគ្រូឧទ្ទ្រស ន្រក្រុមការងរ
យុវជនគណបក្រសថ្នោក់កណា្តាល បានសហការជាមួយក្រុមការងរ
យុវជនគណបក្រសក្រុងសា្វាយរៀង ខ្រត្តសា្វាយរៀង និងគណៈកមា្មាធិការ 
គណបក្រសក្រុង បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណា្តាលអប់រំនយោបាយ លើ 
ប្រធនបទ “សិល្រប៍វិធីក្នុងការនិយយជាសាធរណៈ” ដល់សកម្មជន 
យុវជនគណបក្រសក្រុងចំនួន ១០០នាក់ ស្រី ៣០នាក់។

ថ្ង្រទី០៧ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៨ លោក សឿង សុជាតិ ប្រធន
ក្រុមការងរយុវជនគណបក្រសស្រុកកំចាយមារ ខ្រត្តព្រវ្រង បាន 
ដឹកនាំក្រុម ការងរគណបក្រសស្រុក លោកម្រឃុំក្រញូង ក្រុម 
ការងរគណបក្រសឃុំ ចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាជនចំនួន ១០គ្រួសារ 
ក្នុងនោះ ៨គ្រួសារ នៅភូមិបឹងព្រះ និង ២គ្រួសារ នៅភូមិឡឥដ្ឋ 
ឃុំក្រញូង ខ្រត្តព្រវ្រង។

និងលោក លោកស្រី ជាប្រធនគណៈកមា្មាធិការគណបក្រសមូលដា្ឋាន គណៈកមា្មាធិការសាខាបក្រស និងសមាសភាពមកពីសមាជិក សមាជិកា មកពី 
អង្គភាពចំនួន០៥ ខាងលើសរុបចំនួន ២៤៩នាក់។

បានជំរុុញឲ្រយសកម្មជនយុវជនគណបក្រសថ្នោក់ ស្រុក/ឃុំ និងភូមិ បន្តយកចិត្តទុកដាក់ការងរនៅមូលដា្ឋាន ធ្វើបញ្ជីបច្ចុប្របន្នភាពសមាជិក 
សមាជិកាឲ្រយបានត្រឹមត្រូវ និងជំរុញពួកគត់ឲ្រយទៅបោះឆ្នោតឲ្រយបានគ្រប់ៗគ្នោ។

ថ្ង្រទី០៤ ខ្រឧសភា ឆ្នោំ២០១៨ លោក ស្រី សុភ័ក្រ្ត សមាជិក

ក្រុមការងរយុវជនគណបក្រសថ្នោក់កណា្តាល និងជាប្រធនក្រុម 

ការងរយុវជនគណបក្រសខ្រត្តកំពង់ចាម បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្រសា

ការងរក្រុមការងរយុវជនទូទាំងខ្រត្ត ដ្រលមានសមាជិក សមា-

ជិកាចូលរួមចំនួន ៧៨នាក់។
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សមិទ្ធផលសំខាន់ៗនៃវិស័យសៃដ្ឋកិច្ច-សង្គម ឆ្នាំ២០១៨

 ក្រុមប្រឹក្រសាអភិវឌ្រឍន៍កម្ពុជា (CDC) បានបញ្ជាក់ថ គិតមកត្រឹម 

ឆ្នោំ២០១៧ តាមរយៈ CDC កម្ពុជាបានទទួលសា្វាគមន៍ និងចុះបញ្ជីគម្រង

វិនិយោគមានលក្ខណៈសម្របត្តិគ្រប់គ្រន់របស់ជប៉ុនចំនួន១៣០ គម្រង 

ក្នុងទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណ ១.៦ប៊ីលានដុលា្លារអាម្ររិក ។ វិស័យដ្រល

វិនិយោគិនជប៉ុនវិនិយោគនៅកម្ពុជារួមមាន ធនាគរ ឧស្រសាហកម្ម កសិ-

ឧស្រសាហកម្ម ស្រវាកម្ម និងហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាដើម ។ បើគិតត្រឹមត្រ 

ក្នុងឆ្នោំ២០១៧ កន្លងទៅន្រះ មានគម្រងវិនិយោគ ជប៉ុនចំនួន៩ មាន 

ទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណ ៦៣លានដុលា្លារអាម្ររិក ក្នុងនោះមានគម្រង 

វិនិយោគចំនួន៨ បានបោះទីតាំងក្នុងតំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រស ដ្រលមានទុន 

វិនិយោគប្រមាណ ៥៩លានដុលា្លារអាម្ររិក។ បន្ថ្រមលើគម្រងវិនិយោគ

ដ្រលមានបច្ចុប្របន្ន កម្ពុជារំពឹងថ នៅក្នុងឆ្នោំ២០១៨ន្រះ គម្រងវិនិយោគ

ជប៉ុននឹងកើនឡើងបន្ថ្រមទៀត ទន្ទឹមនឹងការបើកឱ្រយដំណើរការនូវផ្រសារ 

ទំនើបអ៊ីអន សាខាទី២ ។

 ក្នុងខ្រម្រសា ឆ្នោំ២០១៨ ន្រះ អគ្គនាយកដា្ឋានពន្ធដារទទួលបាន 

ចំណូលពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភ្រទ ដ្រលប្រមូលបាន (តាមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង 

ទនិ្ននយ័ចណំលូអនឡាញ Online របសអ់គ្គនាយកដា្ឋានពន្ធដារ) មានចនំនួ 

៥៩២,៧១ពាន់លានរៀល (ប្រមាណជា ១៤៨,១៧លានដុលា្លារអាម្ររិក) 

ស្មើនឹង ៧,៧% ន្រផ្រនការច្របាប់ ។ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំណូលខ្រម្រសា 

ឆ្នោំ២០១៧ (តាមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យចំណូលអនឡាញ Online) 

ឃើញថ ការប្រមូលចំណូលពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភ្រទក្នុងខ្រម្រសា ឆ្នោំ២០១៨ 

កើនឡើងចំនួន ៧០,៧២ពាន់លានរៀល (ប្រមាណ ១៧,៦៨លាន 

ដុលា្លារអាម្ររិក) ស្មើនឹង ១៣,៥៥% ។ សរុប៤ខ្រ ដើមឆ្នោំ២០១៨ ចំណូល 

ពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភ្រទប្រមូលបានសរុបមានចំនួន ៣.៦៣៨,៣១ពាន់ 

លានរៀល (ប្រមាណ៩០៩,៥៧លានដុលា្លារអាម្ររិក) ប្រមាណជា 

៤៧,២៩% ន្រផ្រនការកំណត់ដោយច្របាប់ ។ ប្រសិនបើប្រៀបធៀបនឹង៤

ខ្រដើមឆ្នោំ២០១៧ ឃើញថការប្រមូលពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភ្រទ (តាមប្រព័ន្ធ 

អនឡាញ) ក្នុង៤ខ្រ ឆ្នោំ២០១៨ កើនឡើងចំនួន ៣៨៩,៩៦ពាន់លានរៀល 

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

 ការវិនិយោគលើវិស័យសំណង់នៅអំឡុងដើមឆ្នោំ២០១៨ ន្រះ មាន

គម្រងស្នើសុំបន្ថ្រមទៀតកាន់ត្រច្រើន ។ ជារួមការវិវត្តន្រវិស័យសំណង់ 

ក្នុងរយៈព្រល៤ខ្រ ដើមឆ្នោំ២០១៨ និងឆ្នោំ២០១៧ កន្លងមក គឺវិស័យន្រះ 

នៅត្ររក្រសាស្ថិរភាពល្អ ហើយការអភិវឌ្រឍនៅត្របន្តខា្លាំង បូករួមជាមួយការ 

ទិញដូរលំនៅឋានមានដំណើរការល្អ សកម្មភាពទិញដូរអចលនទ្រព្រយ និង

វិស័យដីធ្លីកំពុងត្រមានសន្ទុះខា្លាំង ។ ដីនៅរក្រសាតម្ល្រខ្ពស់ អត់មានស្រកចុះ ។ 

ក្នុងឆ្នោំ២០១៧បង្ហាញថ ទិន្នន័យសំណង់ទូទាំងប្រទ្រសមានចំនួនសរុប 

៣.០៥២គម្រង មានផ្ទ្រក្រឡាជាង ១០លានម៉្រត្រការ៉្រ ដ្រលមានតម្ល្រ   

បា៉ាន់សា្មានទុនវិនិយោគជាង៦ពាន់លានដុលា្លារ ។ យោងតាមរបាយការក្រ

បខណ្ឌគោលនយោបាយមា៉ាក្រូស្រដ្ឋកិច្ចន្រក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ 

វសិយ័សណំងត់្រវូបានព្រយាករណថ៍ នងឹមានអត្រកណំើនប្រមាណ ១៦,៧%  

ក្នុងឆ្នោំ២០១៨ និង ១៦,៩% ក្នុងឆ្នោំ២០១៩ ។

 រយៈព្រល ៤ខ្រ ដើមឆ្នោំ២០១៨ ន្រះ ការនាំច្រញអង្កររបស់កម្ពុជា

ទៅកាន់បរទ្រសបាន ១៩៧.៣៥៤តោន ធ្លាក់ចុះ ៧% បើធៀបនឹងរយៈព្រល

ដូចគ្នោកាលពីឆ្នោំ២០១៧ ដ្រលមានចំនួន ២១២.៣៩៤តោន ។ គួរបញ្ជាក់ 

ថ ការនាំច្រញអង្ករបានធ្លាក់ចុះស្ទើររាល់ខ្រ បើធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគ្នោ

កាលពីឆ្នោំមុន ។ កាលពីខ្រមករា ឆ្នោំ២០១៨ន្រះ កម្ពុជាបាននាំច្រញអង្ករ

ទៅបរទ្រសកើនឡើង ២៨% ប៉ុន្ត្រមកដល់ខ្រកុម្ភៈធ្លាក់ចុះ ២០% ខ្រមីនា 

ធ្លាក់ចុះ ១២,៧០% និងខ្រម្រសាធ្លាក់ចុះ ២៦,១០% ។ ការនាំច្រញអង្ករ

បន្តធ្លាក់ចុះន្រះដោយសារកាលពីដើមឆ្នោំ យើងសម្រុកនាំច្រញច្រើនធ្វើឲ្រយ

ស្រូវអស់ពីក្នុងស្តុប វៀតណាមបានចូលមកទិញប្រភ្រទស្រូវធម្មតា (អ៊ីអ៊្រ) 

ខា្លាំងកា្លា យើងអត់មានស្រូវ គ្រប់គ្រន់ ។ ប៉ុន្ត្រអាចនឹងកើនឡើងវិញនៅព្រ

លយើងប្រមូលផលស្រូវស្រនក្រអូបនៅខ្រ៧ ឬខ្រ៨ ខាងមុខ ។

 ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទ្រសចិន និងកម្ពុជា ក្នុងឆ្នោំ២០១៧ 

កន្លងមក ស្មើប្រមាណ ៥.៥៧៧ដុលា្លារអាម្ររិក ។ ដោយឡ្រកលំហូរទុន  

វនិិយោគផ្ទាល់ពីប្រទ្រសចិននៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នោំ២០១៧ ស្មើប្រមាណ ១.៦៥៦ 

លានដុលា្លារអាម្ររិក ។ គិតត្រឹមព្រលបច្ចុប្របន្នន្រះ នៅកម្ពុជាមានតំបន់ 

ស្រដ្ឋកិច្ចចំនួន៣២ ដ្រលបានផ្តល់ការងរជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ១០៤. 

២៤១ នាក់។ សម្រប់ឆ្នោំ២០១៧កន្លងមក ការនាំច្រញសរុបពីតំបន់ 

ស្រដ្ឋកិច្ចមានទឹកប្រក់ចំនួន ១.៥៤៦លានដុលា្លារអាម្ររិក ឬស្មើនឹង១៤% 

ន្រការនាំច្រញសរុប ។

 ការនាំច្រញពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្រសារសហរដ្ឋអាម្ររិកនៅត្រីមាសទី១ 

ឆ្នោំ២០១៨ ន្រះ កើនឡើងខ្ពស់បំផុតពុំធ្លាប់មានក្នុងរយៈព្រល ១៨ឆ្នោំ 

ចុងក្រយន្រះ ។ បើតាមតួល្រខការិយល័យជំរឿនសហរដ្ឋអាម្ររិក នៅ 

ត្រីមាសទី១ ឆ្នោំ២០១៨ ន្រះ ការនាំច្រញពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្រសារសហរដ្ឋ 

អាម្ររិក សម្រចបានក្នុងអត្រកំណើនដល់ទៅ ២៥.៦២% ជាអត្រកំណើន

ខ្ពស់បំផុតពុំធ្លាប់មានក្នុងរយៈព្រល១៨ឆ្នោំចុងក្រយន្រះ ។ យោងតាម 

តួល្រខរយៈព្រល ៣ខ្រដំបូងឆ្នោំន្រះ ការនាំច្រញពីកម្ពុជា ទៅទីផ្រសារអាម្ររិក

មានទឹកប្រក់ចំនួនជិត ៩០៤លានដុលា្លារ ដោយបានកើនឡើងទឹកប្រក់ 

ពីចំនួនជាង ៧១៩លានដុលា្លារ ធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគ្នោ កាលពីឆ្នោំ២០១៧ 

កន្លងទៅ ។ អាម្ររិក គឺជាទីផ្រសារធំបំផុតលំដាប់ទី២សម្រប់កម្ពុជាបនា្ទាប់ពី

ទីផ្រសារ សហគមន៏អឺរ៉ុប ក្នុងនោះអាម្ររិកបានស្រូបយក ៣៥% ន្រទំនិញ 

សរុបដ្រលបាននាំច្រញពីកម្ពុជា ។ សូមបញ្ជាក់ថ ទំនិញដ្រលនាំច្រញពី 

កម្ពុជាទៅទីផ្រសារអាម្ររិក ភាគច្រើនលើសលុបជាផលិតផលវាយនភណ្ឌ

កាត់ដ្ររ និងស្រប្រកជើង ។ ការនាំច្រញសម្រចក្នុងទឹកប្រក់ជិត ២៨៤៤ 

លានដុលា្លារ កាលពីឆ្នោំមុនខណៈការនាំចូលមានទឹកប្រក់ចំនួនជាង ៣២៨ 

លានដុលា្លារ ៕
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ជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មឲ្យមានលក្ខណៈទំនើប 
និងមានឧត្តមភាពប្កួតប្ជ្ង

រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខា្លាំងក្នុងការ 
ជម្រុញអភិវឌ្រឍន៍វិស័យឧស្រសាហកម្មឲ្រយកាន់ ត្រមានប្រសិទ្ធភាព ខ្ពស់ 
មានឧត្តមភាពប្រកួតប្រជ្រងកាន់ត្រខា្លាំង ដើម្របីធនាសន្តិសុខស្របៀង
ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងអាហាររូបត្ថម្ភគ្រប់គ្រន់សម្រប់សុខ- 
មាលភាពរបស់ប្រជាជន ។ ខិតខំជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្រយវិស័យកសិកម្ម
កា្លាយជាមូលដា្ឋានគន្លឹះដ៏សំខាន់ ក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅសម្រចបាន
គោលដៅអភិវឌ្រឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព ជាសរសរទ្រូងដ៏រឹងមាំក្នុង
ការទ្រទ្រង់កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចជាតិ ប្រកបដោយបរិយប័ន្ន លុបបំបាត់ 
ភាពក្រីក្រ និងភាពអត់ឃា្លាន ។ ជាមួយន្រះក៏មានគោលដៅបង្កើន 
ផលិត ផលស្របៀងសម្រប់បម្រើឲ្រយការនាំច្រញផងដ្ររ ។ វិស័យ 
កសិកម្មកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនពីមួយឆ្នោំទៅមួយឆ្នោំ ហើយដ្រល 
នៅឆ្នោំ២០១៧ កន្លងទៅន្រះ វិស័យកសិកម្មបានចូលរួមចំណ្រក 
ប្រមាណ ២៤,៩% ក្នុងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប ។

កាលពីដំណាច់ខ្រម្រសាឆ្នោំ២០១៨ កន្លងទៅក្រសួងកសិកម្ម     
រុកា្ខាប្រមាញ់និងន្រសាទបានប្ររព្ធសន្និបាតបូកសរុបការងរកសិកម្ម 
រុកា្ខាប្រមាញ់និងន្រសាទឆ្នោំ២០១៧-២០១៨ និងលើកទិសដៅ 
សម្រប់ឆ្នោំ២០១៨-២០១៩ ដ្រលក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តម វែង 
សាខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្ម រុកា្ខាប្រមាញ់និងន្រសាទបាន    
បញ្ជាក់ថ វិស័យកសិកម្មមានការរីកចម្រើនគួរឱ្រយកត់សមា្គល់ដោយ
សារថ កំណើនវិស័យកសិកម្មបានកើនឡើងពី១,៤% នៅឆ្នោំ 
២០១៦ ទៅដល់ជិត ២%នៅក្នុងឆ្នោំ២០១៧-២០១៨ន្រះ។ វិស័យ
ន្រះបានចូលរួមចំណ្រកប្រមាណ២៤,៩% ក្នុងផលិតផលក្នុងស្រុក
សរុបក្នុងឆ្នោំ២០១៧ ។ ក្នុងនោះសម្រប់ផ្ន្រកដំណាំមានចំនួន 
៥៨,៥% ផ្ន្រកផលិតកម្មសត្វ១១,២% ផ្ន្រកជលផល ២៣,៥% 
និងផ្ន្រកព្រឈើ៦,៨%។ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តីបានរំលឹកផងដ្ររថ 
ក្នុងឆ្នោំ២០១៧ កន្លងទៅ ក្រសួងក៏បានរៀបចំវ្រទិកាកសិកមុ្ម រុកា្ខា 

ប្រមាញ់និងន្រសាទ ដើម្របីគំទ្រការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយនិង    
យុទ្ធសាស្ត្រចតុកណដំណាក់កាលទី៣ របស់រាជរដា្ឋាភិបាល               
ពិស្រសចូលរួមដោះស្រយនូវក្តីកង្វល់ និងបញ្ហាប្រឈមទាំងឡាយ
ដ្រលវិស័យឯកជន សង្គមសុីវិល និងសហគមន៍កសិកម្មជួបប្រទះ 
តាមយន្តការរដ្ឋ ឯកជន និងសហគមន៍។ ជាមួយន្រះអង្គភាពជំនាញ 
ជាស្រនាធិការ ក៏បានខិតខំចងក្រងឯកសារគោលនយោបាយ 
ផ្រនការយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីៗ ព្រមទាំងលិខិតបទដា្ឋានគតិយុត្តបានជា
ច្រើនតាមសមត្ថកិច្ចរៀងខ្លួន រួមទាំងការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វ្រភាគី 
ពហុភាគីជាមួយបណា្តាប្រទ្រសជាមិត្តក្នុងការបង្កើនផលិតភាព និង 
ពាណិជ្ជូបនីយកម្មកសិកម្មប្រកប ដោយសា្មារតីទទួលខុស ត្រូវខ្ពស់។

យោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្ម រុកា្ខាប្រមាញ់ 
និងន្រសាទ បានបង្ហាញថសម្រប់ឆ្នោំ២០១៧ ន្រះ ដោយសារ        
អាកាសធតអុណំយផលគបួផ្រសនំងឹការគ្របគ់្រងប្រពន័្ធ ស្រច 
ស្រពកាន់ត្របានល្អ ព្រមទាំងការផ្តល់ស្រវាផ្រសព្វផ្រសាយកសិកម្ម 
កាន់ត្រមានប្រសិទ្ធភាព  បានធ្វើឱ្រយដំណាំកសិកម្ម មានការដុះលូត-
លាស់បានល្អ។ ជាក់ស្ត្រងផ្ទ្រដីដាំដុះដំណាំស្រូវសម្រចបានចំនួន
៣,២១លានហ.ត បានកើនលើសឆ្នោំ២០១៦ប្រមាណ២,៩% ក្នុង 
នោះ      ផ្ទ្រដីប្រមូលផលមានចំនួន៣,១៩លានហ.ត (ស្រូវវស្រសាមាន 
២,៦៤លានហ.ត និងស្រូវរដូវប្រំងមានប្រមាណ ០,៥៥លាន ហ.ត) 
ហើយទិន្នផលស្រូវគិតជាមធ្រយមទាំងប្រំងនិងវស្រសាគឺ៣,២៩៨តោន
ក្នុងមួយហ.ត កើនលើសពីឆ្នោំ២០១៦ ប្រមាណ ២,៧១%។ បើ        
គិតត្រឹមរយៈព្រល ៥ឆ្នោំបរិមាណផលស្រូវបានកើនឡើងពី៩,៣៩
លានតោននៅឆ្នោំ២០១៣ ដល់ប្រមាណ១០,៥២លានតោននៅ 
ឆ្នោំ២០១៧ ន្រះ ក្នុងនោះបរិមាណផលស្រូវវស្រសាទទួលបានប្រមាណ
ជាង៨,០៥ លានតោន និងបរិមាណផលស្រូវរដូវប្រំងទទួលបាន
ប្រមាណ ២,៤៧លានតោន ពោលគឺកើនប្រហ្រល៥,៦៩%ធៀប 
នឹងឆ្នោំ២០១៦។ នៅឆ្នោំ២០១៧ ន្រះ អតិរ្រកស្រូវមានចំនួនជាង 
៥,៥៦លានតោន គិតជាអង្ករស្មើនឹង៣,៥៦លានតោន កើនលើស 
ឆ្នោំ២០១៦ ប្រមាណ ៨,៧% ។ ម្រយា៉ាងទៀតដំណើរការវិវត្តន៍ន្រ 
យន្ដូបនីយកម្មកសិកម្ម កំពុងមាននិនា្នោការកើនឡើងគួរឱ្រយកត់សមា្គល់។
ជាក់ស្ដ្រងក្នុងឆ្នោំ២០១៧ កន្លងមកន្រះ ការភ្ជួររាស់ដាំដុះដំណាំស្រូវ
ដោយគ្រឿងយន្តមានប្រមាណ ៩៤,៤%កើនលើស ឆ្នោំមុន២,៤%។ 
ទន្ទឹមនឹងនោះផលិតកម្មដំណាំរួមផ្រសំ និងឧស្រសាហកម្មរយៈព្រលខ្លី 
ទទួលបានបរិមាណផលប្រមាណ ១៦,៥៤លានតោននៅឆ្នោំ 
២០១៧។ គឺបានកើនឡើងជាមធ្រយមប្រមាណ៩,៦% បើគិតក្នុង 
រយៈព្រល ៥ឆ្នោំកន្លងមកន្រះ។

 ការនាំច្រញផលិតផលកសិកម្មសរុបបានកើនឡើង ពី៤,៧លាន 
តោននៅឆ្នោំ២០១៦ ដល់ ៥,១៣លានតោននៅឆ្នោំ២០១៧ ។ 
បរិមាណអង្ករនាំច្រញ ក្នុងឆ្នោំ២០១៧ ក្នុងក្របខណ្ឌន្រច្រកច្រញ-

សន្និបាតបូកសរុបការងរកសិកម្ម រុកា្ខាប្រមាញ់ និងន្រសាទ
ឆ្នំា២០១៧-២០១៨ និងទិសដៅការងរសម្រប់ ឆ្នោំ២០១៨-២០១៩

  ឆ្នាំ២០១៧ វិស័យកសិកម្មបានចូលរួមចំណែកបែមាណ ២៤,៩% ក្នុងផលិតផលក្នុងសែុកសរុប
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ចូលត្រមួយសម្រចបានចំនួន ៦៣៥ ៦៩៧តោន គឺកើនឡើង 
១៧,៣០% ធៀបនឹងឆ្នោំ២០១៦។ ក្នុងនោះប្រភ្រទអង្ករក្រអូបមាន
ចំនួន៦១,៩៩% អង្ករស គ្រប់ប្រភ្រទមានចំនួន ២៤,៦៤% អង្ករ 
ចំហុយមានចំនួន ១៣,៣៧% និងបាននាំច្រញទៅកាន់ទិសដៅ 
៦៣ប្រទ្រសនៅលើសាកលលោក និងមានក្រុមហ៊ុននាំច្រញអង្ករ
ចំនួន៨៤ក្រុមហ៊ុន។

នៅក្នុងសន្និបាតនោះ សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន 
ប្រមុខរាជរដា្ឋាភិបាលន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានផ្តល់នូវអនុ
សាសន៍បន្ថ្រម៦ចំណុចដល់អ្នកធ្វើការងរកសិកម្ម ដើម្របីជំរុញការ
អភិវឌ្រឍវិស័យកសិកម្មឱ្រយមានលក្ខណៈទំនើបកម្មតាមអភិក្រម និង 
ក្នុងវិសាលភាព និងឧត្តមភាពប្រកួតប្រជ្រងធន់នឹងការប្រប្រួល 
ឤកាសធតុ ប្រកបដោយនវានុវត្ត ។ សម្ត្រចត្រជោបានលើកឡើង 
ថ ទី១-ត្រូវបន្តលើកកម្ពស់ការស្រវជ្រវដើម្របីអភិវឌ្រឍន៍បច្ច្រកវិទ្រយា
និងបច្ច្រកទ្រសកសិកម្មទំនើបៗ។ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អភិវឌ្រឍន៍ 
ធនធនមនុស្រសជាពិស្រសបង្កើនចំនួនអ្នកស្រវជ្រវ និងអ្នកវិទ្រយា-
សាស្ត្រកសិកម្ម ។  ទន្ទឹមន្រះ ត្រូវជំរុញការប្រើប្រស់បច្ច្រកវិទ្រយា 
កសិកម្មថ្មីៗ ។ ជំរុញការកសាងលិខិតបទដា្ឋានគតិយុត្ត និងច្របាប់ 
លើដំណាំកសិកម្ម។ ជាពិស្រសពន្លឿនការបញ្ចប់ច្របាប់ស្តីពីការការ
ពារដំណាំ និង ភូតគមអនាម័យ  និងការរៀបចំកំណត់តំបន់ដាំដុះ
កសិកម្ម ទី២-ជំរុញការធ្វើពិពិធកម្មកសិកម្ម ទៅរកផលិតផលដ្រល
មានតម្ល្របន្ថ្រមខ្ពស់  និងមានសកា្តៅនុពលលើ 
ដំណាំ, ការចិញ្ចឹមសត្វ, វារីវប្របកម្ម, ផលិតផល 
ឈើដាំ និងការវិនិយោគលើការក្រច្ន្រកសិផល
សំខាន់ៗ ។ ត្រូវបន្តលើកកម្ពស់គុណភាព 
និងសុវត្ថិភាពផលិតផលកសិកម្ម, ការក្រច្ន្រ, 
ការវ្រចខ្ចប់ និងពង្រឹងសមត្ថភាពពិសោធន៍          
ស្តង់ដារគុណភាពក៏ដូចជា ពង្រឹងវិធនការលើ 
ដំណាំនិងភូតគម អនាម័យ។ ត្រូវចូលរួមទទួល
ខុសត្រូវពង្រឹងសន្តិសុខភូតគម       អនាម័យក្នុង 
ទិសដៅធនា និងលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពចំពោះ 
អ្នកហូបចុក ព្រមទាំងបង្កើនសមត្ថភាពប្រកួត 
ប្រជ្រង ទី៣-ត្រូវជំរុញលើកទឹកចិត្តការចិញ្ចឹម
សត្វរបស់កសិករ ឱ្រយទៅជាការចិញ្ចឹមប្រប 
ពាណិជ្ជកម្ម។ លើកទឹកចិត្តការចិញ្ចឹមសត្វខា្នោត 

មធ្រយមនិងធំ។ ត្រូវគ្រប់គ្រងឱ្រយបានម៉ត់ចត់លើការធ្វើឤជីវកម្មសត្វ 
រស់, ផលិតផលសត្វ, ចំណី សត្វ, បសុឱសថមិនឱ្រយមានការធ្វើឤជីវ-
កម្មផ្តៅច់មុខដ្រលប៉ះពាល់ដល់តម្ល្រនិងបញ្ហាទីផ្រសារ ។ ត្រូវជំរុញការ 
ក្រច្ន្រផលិតផលសាច់ និងកន្ល្រងក្រច្ន្រឱ្រយអនុវត្តតាមបទដា្ឋានបច្ច្រក- 
ទ្រស  និងមានការត្រួតពិនិត្រយអនាម័យសាច់ និងផលិតផលសត្វ, 
ធនាឱ្រយបាននូវគុណភាព, អនាម័យ និងសុវត្ថិភាពសាច់សម្រប់ 
អ្នកបរិភោគ  និងឆ្ពោះទៅរកការនាំច្រញសាច់ទៅបរទ្រស ទី៤-ត្រូវ
បន្តប្រើប្រស់កមា្លាំងសរុបចុះស្រវជ្រវ រុករក និងបង្កា្របបទល្មើស
ជលផលនិងការកាប់រាន, ដុតឈូសឆយដីព្រលិចទឹកយកដីធ្វើ 
កម្មសិទ្ធិតាមគ្រប់រូបភាព ទាំងរដ្ឋបាលជលផលនៅថ្នោក់កណា្តាល 
និងមន្ទីរកសិកម្មរុកា្ខាប្រមាញ់ និងន្រសាទរាជធនី-ខ្រត្ត ដោយសហការ 
ជាមួយឤជា្ញាធរដ្រនដី, កងកមា្លាំងប្រដាប់ឤវុធ, អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ, 
អយ្រយការនិងតុលាការ ។ ត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញការបោះ 
បង្គលព្រំដ្រនព្រលិចទឹកឱ្រយបានឆប់រហ័សដើម្របីទប់សា្កាត់ និង 
កាត់បន្ថយឱ្រយបានជាអតិបរមានូវការរំលោភបំពានលើដីព្រលិចទឹក 
និងដីព្រឈើជាដើម ទី៥- ត្រូវខិតខំពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់សហគមន៍
ន្រសាទ។ ជំរុញការអភិវឌ្រឍវារីវប្របកម្មគ្រប់ប្រភ្រទទៅតាមសា្ថានភាព
ជាក់ស្ត្រង។ បន្ត ពង្រឹងការគ្រប់គ្រង និងការពារកន្ល្រងអភិរក្រសជល
ផលឱ្រយមានប្រសិទ្ធភាព ពិស្រសត្រូវថ្ររក្រសាការពារព្រលិច ទឹក  
និងព្រកងកាង ឱ្រយបានគង់វង្រស។ ត្រូវខិតខំរៀបចំលិខិតបទ-
ដា្ឋានគតិយុត្ត  និងអនុ សញ្ញាអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធ ដើម្របីជាមធ្រយាបាយ
សម្រប់អនុវត្តក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆំងការន្រសាទល្មើសច្របាប់ ,  គ្មាន 
ការអនុញ្ញាតដោយ ត្រូវបងើ្កតយន្តការថ្នោក់ជាតិ ឱ្រយមានលក្ខណៈ 
ប្រទាក់ក្រឡាគ្នោ ជាមួយអន្តរសា្ថាប័នស្របតាមនីតិវិធីជាធរមាន 
និងទី៦-ត្រូវធ្វើបច្ចុប្របន្នភាពកម្មវិធីព្រឈើជាតិសំដៅធនាឱ្រយបាន
នូវស្ថិរភាពរឹងមាំលើការអភិវឌ្រឍវិស័យព្រឈើជាតិយូរអង្វ្រង តាម 
រយៈការបន្តពង្រឹង និងពង្រីកសហគមន៍ព្រឈើ, ការបន្តជំរុញការ
សា្តៅរដាំដុះព្រឈើឡើងវិញ នៅលើដីព្ររ្រចរិល, ដីព្ររងការធ្វើ 
ឤជីវកម្ម, ដីទំន្រររបស់រដ្ឋនិងដីព្រដ្រលបានដកហូតពីសម្របទានដី
ស្រដ្ឋកិច្ច,  ការបង្កើនការបណ្តុះកូនឈើគ្រប់ប្រភ្រទនៅតាមសា្ថានីយ
សម្រប់ច្រកចាយជូនប្រជាជនដាំដុះ  ៕

កម្ពុជាមានលទ្ធភាពនាំអង្គរច្រញទៅលក់នៅបរទ្រសជារៀងរាល់ឆ្នោំ
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វិស័យព័ត៌មានត្រូវត្រអភិវឌ្រឍឲ្រយទាន់ល្របឿន
ន្រការរីកចម្រើនរបស់សង្គមជាតិ

វិស័យព័ត៌មានបាននិងកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរួម
ចំណ្រក ការពារ កសាង និងអភិវឌ្រឍន៍មាតុភូមិកម្ពុជា ហើយតាម 
រយៈន្រះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្រយឃើញពីសា្មារតីទទួលខុសត្រូវ និងការ  
យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទាំងបណា្តាញផ្រសព្វផ្រសាយរដ្ឋ និងឯកជន ។      
បច្ចុប្របន្នន្រះ ប្រទ្រសជាតិយើងកំពុងបោះជំហានទៅមុខយ៉ាងលឿន
លើមាគ៌អភិវឌ្រឍ ហើយប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់ក៏កាន់ត្រមានចំណ្រះ-
ដឹង ចំណ្រះធ្វើយ៉ាងទូលំទូលាយ ។ ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាន្រះ ឯកឧត្តម 
ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានអះអាងថ ក្រសួង 
នឹងខិតខំបន្ដយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹង និងពង្រីកធនធនមនុស្រស           
ដើម្របីឱ្រយស្របនឹងការវិវត្ដន៍រីកចម្រើនន្របច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មាន និង 
ការអភិវឌ្រឍសង្គមជាតិ ដោយមន្រ្ដីទាំងអស់ត្រូវត្រអភិវឌ្រឍន៍ខ្លួនតាម
ឱ្រយទាន់ការរីកចម្រើនទាំងអស់ន្រះ ។ 

កន្លងមកន្រះបណា្តាញផ្រសព្វផ្រសាយនានា បានរួមចំណ្រកយ៉ាង  
ធំធ្រងក្នុងការជូនព័ត៌មាន ផ្ដល់ការអប់រំចំណ្រះដឹង និងការកម្រសាន្ដ 
សប្របាយ ដ្រលឆ្លុះបញ្ចាំងឱ្រយឃើញថ ប្រទ្រសកម្ពុជា បាននិងកំពុង
ស្ថិតនៅក្នុងសុខសន្ដិភាពដ៏ព្រញល្រញ និងកំពុងត្រអនុវត្ដន៍យ៉ាង
សកម្មនូវប្រជាធិបត្រយ្រយ ស្ររីពហុបក្រស ស្របតាមគោលការណ៍ 
នីតិរដ្ឋ ។ បច្ចុប្របន្នន្រះ ការបើកទូលាយស្ររីភាពសារព័ត៌មានបាន
ធ្វើឱ្រយវិស័យន្រះមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆប់រហ័ស ហើយប្រសិន
បើការប្រើប្រស់ស្ររីភាពសារព័ត៌មានប្រកបដោយវិជា្ជាជីវៈ និងក្នុង
ក្របខ័ណ្ឌច្របាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មាន នោះសារព័ត៌មានពិតជាបាន
ចូលរួមចំណ្រកក្នុងការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ ការគោរព 
សទិ្ធិមនសុ្រស ការកសាងសន្ដិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ នងិ ការអភិវឌ្រឍ 
ប្រទ្រសជាតិ ។ 

យោងតាមរបាយការណ៍ របស់ក្រសួងព័ត៌មានបានបង្ហាញថ 
រហូតមកដល់ព្រលបច្ចុប្របន្នន្រះ យើងមានសារព័ត៌មានជាតិចំនួន 
៣៥៣អង្គភាព ទស្រសនាវដ្ដីជាតិចំនួន ១២៦អង្គភាព ព្រឹត្ដិបត្រចំនួន 
២១អង្គភាព កាស្រតអន្ដរជាតិចំនួន ៤៤អង្គភាព ទស្រសនាវដ្ដីអន្ដរ-

ជាតិចំនួន ៦១អង្គភាព សារព័ត៌មាននាំចូលចំនួន ១៧អង្គភាព 
សមាគមសារព័ត៌មានចំនួន ៤០អង្គភាព ទីភា្នោក់ងរសារព័ត៌មាន 
បរទ្រសចំនួន ១៨អង្គភាព រោងពុម្ព និងគ្រឹះសា្ថានបោះពុម្ពចំនួន 
១២៤អង្គភាព ។ ក្នុងសន្និបាតបូកសរុបសមិទ្ធផលវិស័យព័ត៌មាន 
និងសោតទស្រសន៍ឆ្នោំ២០១៧ និងទិសដៅការងរសម្រប់អនុវត្ដន៍
ឆ្នោំ២០១៨ របស់ក្រសួងព័ត៌មាននាព្រឹកថ្ង្រទី០២ ខ្រមីនា 
ឆ្នោំ២០១៨ នៅទីស្ដីការក្រសួងព័ត៌មាន ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ 
បានអះអាងថ រហូតមកដល់ព្រលន្រះ ក្នុងចំណមរាជធនី ខ្រត្ដ 
ទាំង២៥ ខ្រត្តដ្រលមានសា្ថានីយវិទ្រយុបានកើនឡើងដល់២៣សា្ថានី
យហើយ ដ្រលមានកមា្លាំងផ្រសាយពី2KWទៅ 5KW ដ្រលពង្រីកការ
ផ្រសព្វផ្រសាយឱ្រយកាន់ត្រទូលំទូលាយថ្រមទៀត ។ ឯកឧត្តមបាន 
បញ្ជាក់ថ ថ្វីបើខ្រត្ដខ្លះការផ្រសាយមិនបានគ្របដណ្តប់ទូទាំងខ្រត្ដ 
ត្រការផ្រសាយប្រទាក់ក្រឡាគ្នោ និងសហការគ្នោទាំងវិទ្រយុ ទូរទស្រសន៍ 
ទូរទស្រសន៍ខ្រស្រកាប ទាំងរដ្ឋ និងឯកជន រួមទាំងការផ្រសព្វផ្រសាយតាម
គ្រហទំព័រ តាមហ្វ្រសប៊ុក និងប្រព័ន្ធអ្រឡិចត្រូនិចផ្រស្រងៗទៀតបាន
ផ្ដល់ឱកាស និងលទ្ធភាពព្រញល្រញឱ្រយប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់ទិស
ទីទទួលបានព័ត៌មានព្រលណា ទីណាក៏បាន ។ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្ដី 
បានបន្ដថ ន្រះជាមោទនភាពន្រប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយរបស់កម្ពុជា          
ដ្រលបានរួមចំណ្រកយ៉ាងធំធ្រង ក្នុងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ 
ការធនាបាននូវសិទ្ធិស្ររីភាព សារព័ត៌មាន គោរពសិទ្ធិមនុស្រស សិទ្ធិ 
ន្រការបញ្ច្រញមតិស្ថិតនៅក្រមឆ័ត្រនីតិរដ្ឋ ការពារបាននូវសុខ 
សន្ដិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ រក្រសាបានសន្ដិសុខសណា្តាប់ធ្នោប់សង្គម 
បង្កលក្ខណៈឱ្រយមានការអភិវឌ្រឍលើគ្រប់វិស័យ ។ ពាក់ព័ន្ធនឹងស្ររី
ភាពសារព័ត៌មានន្រះដ្ររ គឺការប្រើប្រស់បណា្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម 
ពិស្រសហ្វ្រសបុ៊កដ្រលព្រញនិយមជាងគ្រនៅកម្ពុជា ។ ន្រះ         
ជាមធ្រយាបាយផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដ្រលមាន 

សន្និបាតបូកសរុបការងរក្រសួងព័ត៌មានដាក់ច្រញទិសដៅពង្រឹង វិស័យព័ត៌មាន
ឲ្រយទាន់ល្របឿនន្រការរីកចម្រើន របស់សង្គមជាតិ
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លោ្ខោនមហោរី គឺជាទម្រង់លោ្ខានច្រៀង 
និងរាំប្របបុរាណនៅប្រទ្រសកម្ពុជា។ ពាក្រយថ 
មហោរនី្រះគជឺាឈ្មាះ វងត់ន្រ្តមីយួ របសជ់នជាត ិ
ខ្ម្ររ ដ្រលជាប្រភ្រទតន្ត្រីសម្ល្រងស្រល សម្រប់
ប្រគំកំដរបរិយកាសសប្របាយរីករាយ ក្នុងពិធី 
ជួបជុំក្រុមគ្រួសារ កម្រសាន្តសប្របាយក្នុងពិធីជប់-
លៀង ឬពិធីបុណ្រយក្នុងភូមិស្រុកនានា និងឱកាស 
លំហ្រពីការងរជាដើម ។

បើតាមការសិក្រសាស្រវជ្រវ របស់ក្រុមអ្នក
ស្រវជ្រវផ្ន្រកតូរ្រយតន្ត្រីបានឲ្រយដឹងថ វង់តន្ត្រីន្រះ
មានអាយុច្រើនសតវត្រសន៍ណាស់មកហើយ នៅ 
ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាយើងន្រះ។ ចំពោះពាក្រយថ 
មហោរីន្រះគឺ កា្លាយមកពីពាក្រយសំស្ក្រឹតថ មនោ-
ហារា (ប្រុស) ឬមនោហារី (ស្រី) ដ្រលសុទ្ធត្រ
ជាអ្នកបម្រើដ៏គប់ព្រះទ័យខាងប្រគំតន្ត្រី និង 
ច្រៀងថ្វាយព្រះអាទិទ្រព នៅក្នុងប្រសាទនានា 
ដ្រលគ្រឃើញមានចារនៅក្នុង សិលាចារឹកជា 
ច្រើន តាំងពីព្រលមិនទាន់កសាងប្រសាទអង្គរ
មកម្រ្ល៉ះ ។

ចំណុច ដ្រលគួរឲ្រយគត់សមា្គល់ គឺពាក្រយថ 
មនោហារារី ដ្រលគួរឲ្រយជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ 
ពិរោះគួរឲ្រយចង់សា្តៅប់ ។ ឈ្មាះសិល្របករដ៏មាន 
ប្រជាប្រិយភាព មិនត្រូវបានគ្រកត់ត្រទុកក្នុង 
សម័យទំនើបន្រះឡើយ ។ ទោះជាយ៉ាងណា 
ក្រយសម័យអង្គរពាក្រយធម្មតាមួយត្រូវ បានគ្រ 
រក្រសាទុក គឺទម្រង់មនោហារី ហើយត្រូវបាន 
សរស្ររ និងហៅកាត់មកជា “ មហោរី ” ដើម្របី 
សមា្គល់ជាប្រភ្រទតន្ត្រីព្រះរាជទ្រព្រយដ៏គួរឲ្រយរីក - 

រាយរំភើប និងទន់ភ្លន់សម្រប់កម្រសាន្តសប្របាយ
នាព្រលឈប់សម្រក ។ តន្ត្រីនិងចម្រៀងមហោរី 
ដ្រលពីមុនត្រូវបានបម្រើសម្រប់កម្រសាន្តសប្របាយ 
របស់ក្រុមរាជវង្រសនោះ ក៏ត្រូវបានរំកិលខ្លួនបន្តិច
ម្តងៗច្រញពីរាជវាំង និងរាជដំណាក់ផ្រស្រងៗ          
ដើម្របីចូលខ្លួនមកបម្រើប្រជារាស្រ្តសាមញ្ញឲ្រយមាន
ភាពសប្របាយរីករាយរហូតមកទល់សម័យបច្ចុ - 
ប្របន្ន ។

អ្វីទាំងអស់ខាងលើន្រះ បានរៀបរាប់អំពី        
ប្រព្រណីមកជាហូរហ្រនៅក្នុង ប្រទ្រសកម្ពុជា    
ដ្រល ជាប្រទ្រសគ្មានការប្រងច្រករវាងធម្មជាតិ 
និងអភិធម្មជាតិ រវាងសាសនានិងអភិនិហា រវាង 
ព្រហ្មញ្ញសាសនា និងព្រះពុទ្ធសាសនា ព្រមទាំង
ជាទីដ្រលមនុស្រសគួរជាទីគោរព និងស្រចក្តីស្រ-
ឡាញ់ក្នុងទម្រង់ ដ្រលគ្រមិនអាចឃើញបាន 
ទោះបីជាឥឡូវ ឬពីមុនក៏ដោយ ។

រីឯលោ្ខានមហោរីវិញ ដ្រលជាទម្រង់លោ្ខាន     
មួយប្រប មានសិល្របករចម្រុះមានស្រីមានប្រុស
ច្រៀងផងរាំផងនិយយផងក្នុងព្រលសម្ត្រង និង
ដោយសារទម្រង់លោ្ខានន្រះពឹងផ្អ្រកទាំងស្រុងទៅ
លើវង់ភ្ល្រងមហោរី ពោលគឺយកបទភ្ល្រង និង 
ចម្រៀងមហោរីរាប់រយបទជាមធ្រយាបាយ គ្រឹះ 
របស់ខ្លួនក្នុងការសម្ត្រងនោះ ទើបបានទស្រសនិក
ជនហៅឈ្មាះទម្រង់ន្រះថ លោ្ខានមហោរី រៀង 
រហូតមក ។

តាមប្រសាសន៍លោកគ្រូចាស់ៗ នៅ ប្រទ្រស 
ខ្ម្ររបានពោលថ លោ្ខានមហោរីន្រះ ក៏មាន 
កំណើតច្រើនសតវត្រសន៍មកហើយដ្ររ ប៉ុន្ត្រទម្រង់ 

លោ្ខានន្រះក៏ដូចជា ទម្រង់សិល្របៈដទ្រទៀតខ្លះ 
ដ្រលត្រូវជួបនឹងវិបត្តិរុះរោយចុះខ្រសាយទៅតាម
ដំណើរវិវឌ្រឍន៍ដ៏ពិបាក ន្រប្រវត្តិសាស្រ្តជាតិកម្ពុជា
ក្នុងដំណាក់កាលខ្លះ។ ដោយឡ្រក ចាប់ពីអំឡុង 
ឆ្នោំ១៩២៩ ឬ១៩៣០ មក លោ្ខានមហោរីត្រូវ 
ប្រឈមមុខជាមួយលោ្ខានបាសាក់។ ក្នុងគ្រវិបត្តិ
នោះពីមួយថ្ង្រទៅមួយថ្ង្រលោ្ខានមហោរីក៏កាន់ត្រ
សាបរលាបទៅៗរហូតស្ទើរបាត់រូបត្រម្តង ។ 

ប៉ុន្ត្រក្នុងអំឡុងឆ្នោំ១៩៦៥-១៩៦៦ លោក 
សាស្រ្តាចារ្រយមាសគក លោកសាស្តៅ្រចារ្រយ ឆ្រង 
ផុន លោកសាស្រ្តចារ្រយ ប៉ុល សំអឿន ដ្រល 
សុទ្ធជាសាស្រ្តាចារ្រយ ខាងវិជា្ជាលោ្ខានបានលើក 
យកអន្លើមួយន្ររឿង “ថ្មរំា” ជាសា្នោដ្រនិពន្ធរបស់
លោកសាស្រ្តាចារ្រយ ហង់ ធុនហាក់ មករៀប- 
រៀងជាលោ្ខានមហោរី ហើយដ្រលរួមសម្ត្រង 
ដោយលោក ព្រជ្រទុំ ក្រវិល និងអ្នកស្រី អ៊ំ មនា្ថា ។

ដោយសារម្ររៀនដ៏តូច ដ្រលមានសារៈ 
សំខាន់នោះហើយ ដ្រលលោ្ខានមហោរីបានចាប់
កំណើតជាថ្មីឡើងវិញ និងបានបង្ហាញខ្លួននៅ 
មុខទស្រសនិកជនជាតិ និងអន្តរជាតិសារជាថ្មីដោយ
អ្នកនិពន្ធបន្តវ្រន បានធ្វើការសិក្រសាស្រវជ្រវ 
បន្ថ្រម និងបាននិពន្ធរៀបរៀងរឿងជាច្រើនបន្ត
ទៀត ក្នុងទម្រង់រូបភាពលោ្ខានមហោរីដ្រលមាន
ជាអាទិ៍ ៖

- រឿង វិប្របដិសារីន្រព្រនព្រ (និពន្ធដោយ 
លោក ព្រជ្រ ទុំក្រវិល)

- រឿង ប្រហ្រសបាត ់ប្រយត័្នគង ់(នពិន្ធដោយ 
លោក ព្រជ្រ ទុំក្រវិល)

- រឿង មិនខ្វះទ្រ អ្នកស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ 
(និពន្ធដោយលោក ព្រជ្រ ទុំក្រវិល)

- រឿង ទ្រមិយកុមារ (រៀបរៀងដោយលោក 
ព្រជ្រទុំ ក្រវិល)

- រឿង សុវណ្ណសាម (រៀបរៀងដោយលោក 
ព្រជ្រទុំ ក្រវិល)

ព្រមជាមួយរឿងថ្មីខ្លះទៀត ដ្រលជាសា្នោដ្រ   
មិត្តភក្តិរបស់លោកនាជំនាន់នោះផងដ្ររ ។

បើតាមការសង្ក្រតឃើញថ វត្តមានទម្រង់
លោ្ខានមហោរីន្រះសម្ត្រងរហូតមកដល់រយៈកាល
សង្រ្គាមសុីវិលដ៏កាចសាហាវនាឆ្នោំ ១៩៧០ បាន 
ចាប់ផ្តើមឡើង និងក្រយនោះបន្តិចផងនៅរាជ-
ធនីភ្នំព្រញ ។

រហូតមកដល់ឆ្នោំ២០០៣ យើងបានជួប           
ប្រទះទម្រង់លោ្ខានមហោរីន្រះមានមកវិញដោយ 
កម្រ និងកំពុងត្រូវបានព្រយាយមថ្ររក្រសាទម្រង់
លោ្ខានន្រះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុត ដើម្របីបន្ត
ដំណ្រលទម្រង់លោ្ខានមហោរីន្រះឲ្រយបានគង់វង្រស
តទៅអនាគត ៕

ឯកសារដកសែង់ៈ  ពែជែ ទុំកែវិល

សិលែបៈ
លោ្ខោនមហោរី
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ការឃោសនាបោះឆ្នោត
ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី ៦ ឆ្នោំ ២០១៨

ស្វៃងយល់អំពី
ចៃបាប់បោះឆ្នោត

626
ការឃោសនាបោះឆ្នោត មានទសិដៅឲយ្គណបកស្នយោបាយ នងិបក្្ខជន 

ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួន ជូនអ្នក 
បោះឆ្នោត ។

១- ការឃោសនាបោះឆ្នោត គឺជាសកម្មភាពមួយចំនួន ដ្លត្ូវធ្វើជា 
សាធារណៈ ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកបោះឆ្នោត ឲ្យបោះឆ្នោតគាំទ្ប្ក្ខជន 
ឬគណបក្សនយោបាយណាមួយ មានដូចតទៅ ៖

- ការជួបប្ជុំជាសាធារណៈរបស់គណបក្សនយោបាយ ឬប្ក្ខជន ។
- ការរៀបចំក្បូនព្យុះហយាត្ ឬក្បួនដំណើរដោយក្ុមថ្មើរជើង ឬដោយ

យានជំនិះគ្ប់ប្ភ្ទនៅរាជធានី ខ្ត្ត ក្ុង ស្ុក ខណ្ឌ យា៉ាងច្ើន ៤ដង 
ក្នុងអំឡុងព្លឃោសនាបោះឆ្នោត ។

- ការជួបជុំ ឬការឃោសនាតាមផ្ទះ ។
- ការផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុ ឬទូរទស្សន៍ ឬសារព័ត៌មាន ។
- ការផ្សព្វផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស ឬការឃោសនាតាមឧបករណ៍ 

បំពងសំឡ្ង ឬតាមរយៈការចាក់ផ្សាយកាស្តវីដ្អូ ឬវីសុីឌី ឬឌីវីឌី 
ក្នុងរោងវីដ្អូសាធារណៈ ឬទីធា្លាសាធារណៈ ។

- សកម្មភាពបិទផ្សាយនូវបដា ពាក្យស្លាក ឬកម្មវិធីនយោបាយ ឬរូបភាព 
ឃោសនានានា ។

- សកម្មភាពច្កចាយខិតប័ណ្ណគណបក្សនយោបាយ ។
- សកម្មភាពច្កចាយសា្លាកសញ្ញាគណបក្សនយោបាយ ឬមួក សម្លៀកបំពាក ់

សមា្ភារៈផ្ស្ងៗទៀត ដ្លបោះពុម្ព ឬគូរ ឬផលិតដ្លមានសា្លាកសញ្ញាគណ
បក្សនយោបាយ ឬប្ក្ខជនជូនអ្នកបោះឆ្នោត ។

- សកម្មភាពលើកបដានៅទីសាធារណៈណាមួយ ឬ/និងដំឡើងបន្ទះកា្តារ 
បិទក្ដាសផ្សាយ ។

- ការប្គុំតន្ត្ីនៅនឹងកន្ល្ងណាមួយ ឬការច្ៀងចម្ៀងឃោសនា ឬ 
ការល្ងភ្ល្ងឃោសនាបោះឆ្នោត ។

- ការរៀបចំកម្មវិធីប្កួតកីឡា ។
២- សា្លាកសញ្ញាគណបក្សនយោបាយ អាចលើកនៅទីសាធារណៈដោយ

មានការសម្បសម្ួលពីអាជា្ញាធរឃុំ សង្កាត់ ផ្អ្កលើគោលការណ៍ ស្មើភាព 
សន្តិសុខ សណា្តាប់ធា្នោប់សាធារណៈ និងសភ័ណភាពសាធារណៈ ។

សា្លាកសញ្ញាគណបក្សនយោបាយ និងសមា្ភារៈឃោសនា របស់គណបក្ស 
នយោបាយ មិនត្ូវបានអនុញ្ញាតឲ្យលើក ឬបិទនៅក្នុងបរិវ្ណ ឬអគារ ឬ 
ការិយាល័យរបស់រដ្ឋ ។

ហាមគណបកស្នយោបាយលើក ឬបទិសា្លាកសញ្ញាគណបកស្ នយោបាយ 
បដាឃោសនា រូបសញ្ញាឃោសនា ពាក្យស្លាក ខិតប័ណ្ណនៅតាមលំនៅឋាន
របស់ប្ជាពលរដ្ឋប្សិនមិនមានការយល់ព្មជាមុនពីមា្ចាស់លំនៅឋាន ។ 
ប្ជាពលរដ្ឋជាមា្ចាស់លំនៅឋានមានសិទ្ធិសម្ចលើក ឬមិនលើក និងបិទ 
ឬមិនបិទសា្លាកសញ្ញា បដាឃោសនា រូបសញ្ញាឃោសនា ពាក្យស្លាក 
ខិតប័ណ្ណរបស់គណបក្សណាមួយបាន ។

សា្លាកសញ្ញាគណបក្សនយោបាយ ឬសមា្ភារៈឃោសនារបស់គណបក្ស 
នយោបាយ ដ្លស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ ១០០ ម៉្ត្ ពីការិយាល័យបោះឆ្នោត      
ត្ូវយកច្ញយា៉ាងយូរបំផុតនៅថ្ង្បញ្ចប់ ការឃោសនាបោះឆ្នោត លើកល្ង 
ត្សា្លាកសញ្ញា ដ្លមាននៅទីសា្នោក់ការអចិន្ត្យ៍របស់គណបក្សនយោបាយ ។

គណបក្សនយោបាយ ត្ូវប្មូលយកមកវិញនូវប័ណ្ណប្កាស ឬប័ណ្ណ 
បិទផ្សាយ បដាឯកសារឃោសនា ទាំងអស់របស់ខ្លួនពីគ្ប់កន្ល្ងសាធារ
ណៈក្នុងរយៈព្ល ១៥ថ្ង្ បនា្ទាប់ពីថ្ង្បោះឆ្នោត ។

៣- គណបក្សនយោបាយ និងប្ក្ខជនទាំងអស់ ត្ូវចៀសវាងប្ព្ឹត្ត 
អំពើគំរាមកំហ្ង ឬបំភិតបំភ័យ ឬអំពើហិង្សាទៅលើប្ជាពលរដ្ឋ ទៅលើ 
គណបក្សនយោបាយ ឬប្ក្ខជនដទ្ទៀត ។

គ្ប់គណបក្សនយោបាយ និងប្ក្ខជនទាំងអស់មិនត្ូវញុះញង់អ្នកគាំ
ទ្ ឬអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យប្ព្ឹត្តអំពើរំលោភ គំរាមគំហ្ង អំពើហិង្សា ឬបំភិត 
បំភ័យទៅលើបុគ្គល ឬគណបក្សនយោបាយដទ្ទៀតឡើយ ។ 

គ្ប់គណបក្សនយោបាយ ប្ក្ខជន ឬតំណាងទាំងអស់ មិនត្ូវនិយាយ 
ដោយផ្ទាល់មាត់ ឬដោយប្យោល ឬសរស្រជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ក្នុងន័យ 
អសីលធម៌ ប្មាថមាក់ងយទៅលើប្ក្ខជន អ្នកគាំទ្ ឬលើបុគ្គល ណាមួយ 
ឡើយ ។

គ្ប់គណបក្សនយោបាយ ប្ក្ខជន ឬអ្នកគាំទ្ទាំងអស់ មិនត្ូវធ្វើការ
គំរាមកំហ្ងបំភិតបំភ័យ និងលួងលោមឲ្យបុគ្គលផ្តិតម្ដ្ ឬស្បថ ឬសន្យា
បោះឆ្នោតឲ្យគណបក្សនយោបាយណាមួយឡើយ ។

គ្ប់គណបក្សនយោបាយ ប្ក្ខជន ឬតំណាងទាំងអស់ មិនត្ូវផ្តល់ 
អំណោយជាថវិកា ឬជាសមា្ភារៈដ្លជារង្វាន់លើកទឹកចិត្ត ទោះបីតាម 
មធ្យាបាយ ឬរូបភាពណាក៏ដោយ ដល់សា្ថាប័ន អង្គការ ឬបុគ្គលណាមា្នោក់ ក្នុង 
គោលបំណងទិញទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោត ។

៤- ការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ ឬ/និងពាក់មួកដ្លតាំងបង្ហាញឲ្យឃើញនូ
វរូបសញ្ញា ឬសារនយោបាយរបស់គណបក្សនយោបាយ ឬរូបថតប្ក្ខជន 
ណាមា្នោក់ មិនរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងសកម្មភាពឃោសនាបោះឆ្នោតឡើយ 
លើកល្ង ត្ការស្លៀកពាក់នោះ ស្ថិតក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោត ឬស្ថិតក្នុង 
បរិវ្ណខាងក្នុង ឬបរិវ្ណខាងក្ន្ការិយាល័យក្នុងថ្ង្បោះឆ្នោត ។

៥- យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត មានរយៈព្ល ២១ថ្ង្ (ពីថ្ង្ទី ៧ 
ដល់ថ្ង្ទី ២៧ ខ្កក្កដា ឆ្នោំ ២០១៨) ហើយគ្ប់សកម្មភាពន្ការឃោសនា 
បោះឆ្នោតត្ូវចប់ ២៤ម៉ាង មុនថ្ង្ឃោសនាបោះឆ្នោត ។

គ្ប់សកម្មភាពឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណបក្សនយោបាយ ត្ូវ 
ចាប់ផ្តើមពីម៉ាង ៦,០០ព្ឹក ដល់ម៉ាង ១០,០០យប់ នឹងត្ូវឈប់សម្ក 
ពីម៉ាង ១០,០០យប់ ដល់ម៉ាង ៦,០០ព្ឹក ។

សកម្មភាពឃោសនា ដោយឧបករណ៍បំពងសំឡ្ង ត្ូវហាមឃាត់ចាប់ 
ពីម៉ាង ១២,០០ថ្ង្ត្ង់ ដល់ម៉ាង ២រសៀល និងត្ូវហាមឃាត់ធ្វើការ        
ឃោសនាដោយឧបករណ៍បំពងសំឡ្ងនៅក្ប្រមន្ទីរព្ទ្យ ឬក្ប្រសាលា 
រៀន ឬគ្ឹះសា្ថានសិក្សានានា ក្នុងព្លម៉ាងសិស្សកំពុងសិក្សា ។

រាល់ការស្ទង់មតិ និងការផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលន្ការស្ទង់មតិពាក់ព័ន្ធកិច្ច
ការបោះឆ្នោតគឺជាការប្ើសំណាកដ្ល បានជ្ើសរីស ឬ/និងបញ្ជី សំណួរ 
ដើម្បីស្ង់មតិពីប្ជាពលរដ្ឋ អពំីការបោះឆ្នោត ។ រាល់ការរៀបចំការស្ទងម់ត ិ
ត្ូវគោរពតាមគោលការណ៍ដូចខាងក្ម ៖

- ដំណើរការប្កបដោយតមា្លាភាព និងភាពមិនលំអៀង
- រៀបចំឡើងដោយអង្គការ ឬសា្ថាប័នដ្លមានវិជា្ជាជីវៈ
- ការគោរពសិទ្ធិ ស្រីភាពរបស់បុគ្គល
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- រក្សារការសមា្ងាត់ន្ការបោះឆ្នោតរបស់អ្នកបោះឆ្នោត
- ការមិនបង្កឲ្យមានអសន្តិសុខ ភាពចលាចល ឬប៉ះពាល់ដល់ សណា្តាប់ធា្នោប់ 

សាធារណៈ ឬការធ្វើឲ្យភាន់ច្ឡំក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត ។
- លទ្ធផលដល្បានមកពកីារស្ទងម់ត ិត្វូផ្តលជ់នូគណបកស្នយោបាយ 

និងផ្សព្វផ្សាយជូនសាធារណជន ដោយស្មើភាព ។
៦- គប្ប់ព្ន័្ធផស្ព្វផស្ាយពត័ម៌ាន រមួមានសារពត៌័មាន វទិយ្ ុនងិទរូទសស្ន ៍

របស់រដ្ឋ ត្ូវច្ះផ្សាយគ្ប់ព័ត៌មាន ដ្លស្នើដោយគណៈកមា្មោធិការជាតិ 
រៀបចំការបោះឆ្នោត ដោយមិនយកថ្ល្ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីការងរបោះឆ្នោត 
និងអប់រំដល់អ្នកបោះឆ្នោត ។

ក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិផ្សព្វផ្សាយគណបក្សនយោបាយ និងប្ក្ខជន ទាំងអស់ 
មិនត្ូវប្ើអំពើហិង្សា អំពើរំលោភ សំដីប្មាថមើលងយ មិនត្ូវសាបព្ះ
ឲ្យមានការភ័យខា្លាច ការភាន់ច្ឡំធ្វើឲ្យច្បូកច្បល់ បាក់ទឹកចិត្តលើកការ
សមា្ងាត់ន្ការបោះឆ្នោត ។

៧- ក្នុងសម័យឃោសនាបោះឆ្នោត គណបក្សនយោបាយ ឬប្ក្ខជន 
ដ្លមានបំណងជួលរោងមហោស្ព មណ្ឌលកីឡា ឧទ្យានសាធារណៈ 
សាលាសាធារណៈ ត្ូវធ្វើពាក្យសុំទៅអ្នកគ្ប់គ្ងទីកន្ល្ងទាំងនោះ ៣ថ្ង្ 
យា៉ាងតិចមុនថ្ង្ប្ជុំឃោសនា ហើយត្ូវចម្លងពាក្យសុំន្ះមួយច្បាប់ផ្ញើទៅ
គណៈកម្មកាឃុំ សង្កាត់ រៀបចំការបោះឆ្នោត (គឃ.សប) ។

អ្នកគ្ប់គ្ងទីកន្ល្ងទាំងនោះ ត្ូវឆ្លើយតបនឹងពាក្យសុំជួលក្នុងរយៈ
ព្ល ២៤ម៉ាងយា៉ាងយូរ បនា្ទាប់ពីបានទទួលពាក្យសុំ ។ ការសម្ចផ្តល់ទី
កន្ល្ងស្នើសុំជួល ត្ូវផ្អ្កលើគោលការណ៍ស្មើគា្នោ និងតាមលំដាប់ព្ល 
មុនក្យ ។

គណបក្សនយោបាយ ឬប្ក្ខជនអាចធ្វើសកម្មភាពឃោសនានៅលើ 
ទីធា្លាឯកជន ឬនៅសាលាឯកជនបាន ប្សិនបើមានការព្មព្ៀងពីមា្ចាស់ក
ន្ល្ងនោះ ត្ត្ូវជូនដំណឹងដល់ គឃ.សប ។

៨- ហាមប្ើប្ស់ថវិកា សមា្ភារៈ មធ្យាបាយដឹកជញ្ជូន ដ្លជាសម្បត្តិ 
របស់រដ្ឋ ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពឃោសនា បោះឆ្នោតឲ្យគណបក្សនយោបាយ 
ណាមួយ ឬប្ក្ខជនណាមា្នោក់ និងការប្ើប្ស់មធ្យាបាយដឹកជញ្ជូនដ្ល
ជាសម្បត្តិ របស់រដ្ឋ ដើម្បីដឹកជញ្ជូនអ្នកបោះឆ្នោតទៅកាន់ការិយាល័យបោះ
ឆ្នោត ។

៩-មន្ត្ីរាជការសុីវិល អាជា្ញាធរដ្នដីគ្ប់លំដាប់ថ្នោក់ កងយោធពល 
ខ្មរភូមិន្ទនគរបាលជាតិ និងមន្ត្ីតុលាការ មិនត្ូវ ៖

- ប្ើឥទ្ធិពលអំណាចន្តួនាទីរបស់ខ្លួនដោយប្យោល ឬចំពោះទៅ 
លើដំណើរការបោះឆ្នោត  ដូចជាការនិយាយដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្យោល 
ឬជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ដ្លមានន័យគំរាមកំហ្ងដល់អាយុជីវិត រូប 
រាងកាយ ឬការប៉ុនប៉ងបំផ្លិចបំផ្លាញធ្វើឲ្យខូចខាតទ្ព្យសម្បត្តិ ការដាក់បង្ហាញ 
ឬប្ើប្ស់នូវគ្ឿងសពា្វាវុធ ដើម្បីបំភិតបំភ័យ ។

-  ប្ើប្ស់អគារ ឬការិយាល័យរបស់រដ្ឋ ដើម្បីឃោសនាបោះឆ្នោត ស្វ្ង 
រកសំឡ្ងឆ្នោត ឲ្យគណបក្សនយោបាយ ឬប្ក្ខជនណាមួយ ។

-  ចូលរួមសកម្មភាពក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោត សម្ប់គណបក្ស 
នយោបាយ ឬប្ក្ខជនណាមួយឡើយ ។

ការចូលរួមសកម្មក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោត ដ្លត្ូវបានហាមឃាត់
ចំពោះមន្ត្ីរាជការសុីវិល អាជា្ញាធរដ្នដីគ្ប់លំដាប់ថ្នោក់ កងយោធពល 
ខ្មរភូមិន្ទ នគរបាលជាតិ និងមន្ត្ីតុលាការដ្លកំពុងបំព្ញភារកិច្ច 
ត្ូវបានកំណត់ដូចតទៅ ៖ 

- ជាសមាជិកន្គណៈកម្មការអចិន្ត្យ៍ផ្ន្កព័ត៌មាន និងប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ 

ឬគណៈកម្មការឃោសនា បោះឆ្នោត ន្គណបក្សនយោបាយណាមួយ ។
- ការជួបជុំ ឬការចូលរួមក្នុងក្បួនដង្ហ្ក្បួន ឬក្បួនព្យុហយាត្ ដើម្បី 

គាំទ្ដល់គណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬ/និងប្ក្ខជនណាមា្នោក់ ។
-  ការចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិប្ជាពលរដ្ឋ ដ្លធ្វើឡើងសម្ប់គណ-

បក្សនយោបាយណាមួយ ឬ ប្ក្ខជន ណាមា្នោក់ ។
-  ការបើកបរយានជំនិះ របស់គណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬប្ក្ខជន 

ណាមា្នោក់ ។
- ការធ្វើសកម្មភាពច្កចាយសមា្ភារៈឃោសនាបោះឆ្នោតដល់អ្នកបោះ-

ឆ្នោតក្នុងគោលបំណងគាំទ្គណបក្សនយោបាយ ឬ/និងប្ក្ខជនណាមា្នោក់ ។
- ការធ្វើសច្ក្តថី្លង្ការណជ៍ាសាធារណៈ ដើមប្គីាទំគ្ណបកស្ណាមយួ 

ឬ/និងប្ក្ខជនណាមា្នោក់ ។
- ការចូលរួមល្ងភ្ល្ង ឬ/និងច្ៀងចម្ៀង ឬ/និងផ្សព្វផ្សាយសារ 

នយោបាយផ្ស្ងៗតាមរយៈឧបករណ៍បំពង់សំឡ្ងនានា ដើម្បីគាំទ្គណបក្ស 
នយោបាយណាមួយ ឬ/និងប្ក្ខជនណាមា្នោក់ ។

១០- បនា្ទាប់ពីបញ្ចប់ម៉ាងធ្វើការ ឬស្ថិតនៅក្ម៉ាងការងរ ឬមិនស្ថិត
ក្នុងព្លបំព្ញការងរក្នុងសមត្ថភាពផ្លូវការ មន្ត្ីរាជការសុីវិល អាជា្ញាធរ 
ដ្នដីគ្ប់លំដាប់ថ្នោក់ កងយោធពលខ្មរភូមិន្ទ នគរបាលជាតិ និង 
មន្ត្ីតុលាការ អាចចូលរួមបានក្នុងសកម្មភាពឃោសនាគាំទ្ចំពោះគណបក្ស
នយោបាយណាមួយ ឬប្ក្ខជនណាមា្នោក់ ប៉ុន្ត្មិនត្ូវស្លៀកពាក់ឯកសណា្ឋាន 
មិនត្ូវមានអាវុធជាប់និងខ្លួន និងមិនត្ូវធ្វើអ្វីដ្លនាំឲ្យមានការគំរាមកំហ្ង
ឡើយ ។

១១- អង្គការមិនម្នរដា្ឋាភិបាល ឬសមាគមក្នុងស្ុក និងសមាគម 
ឬអង្គការអន្តរជាតិ ដ្លបំព្ញការងរ ក្នុងព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា ឬជន 
បរទ្ស ត្ូវប្កាន់ជំហរអព្យាក្ឹតឥតលម្អៀងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្ើស
តាំងតំណាងរាស្ត្ និងមិនត្ូវធ្វើសកម្មភាពណាមួយទោះដោយផ្ទាល់ក្តី 
ឬដោយប្យោលក្តី ដូចខាងក្មន្ះ ៖

- ផ្តួចផ្តើម ឬចូលរួមក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណបក្សនយោបាយ
ណាមួយ ឬប្ក្ខជនណាមា្នោក់ ។ ការផ្តួចផ្តើម ឬការចូលរួម ឃោសនា រួមមាន ៖

• ការបញ្ចុះបញ្ចូល ឬការប្មូលផ្តុំប្ជាពលរដ្ឋចូលរួមឃោសនា ដើម្បី 
គាំទ្គណបក្សនយោបាយ ណាមួយ ឬប្ក្ខជនណាមា្នោក់ ។

• ការចូលរួមក្នុងក្បួនដង្ហ្ ឬការប្ជុំរបស់គណបក្សនយោបាយណា 
មួយ ឬប្ក្ខជនណាមា្នោក់ ។

• ការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយ ឬសមា្ភារៈឃោសនាបោះឆ្នោត
របស់គណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬប្ក្ខជនណាមា្នោក់ ។

• ការចូលជាសមាជិកគណៈកម្មការឃោសនាបោះឆ្នោត ន្គណបក្ស 
នយោបាយណាមួយ ។

- ច្ញស្ចក្តីថ្ល្ងការណ៍ ឬធ្វើសកម្មភាពណាមួយក្នុងគោលបំណង 
គាំទ្ ឬបង្ហាញភាពលម្អៀងទៅរក ឬប្ឆំងនឹងគណបក្សនយោបាយ 
ណាមួយ ឬប្ក្ខជនណាមា្នោក់ ។ ការច្ញស្ចក្តីថ្ល្ងការណ៍ការធ្វើ សកម្មភាព 
គាំទ្ ឬការបង្ហាញភាពលម្អៀងរួមមាន ៖

• ការស្ទងម់តកិ្នងុបណំងបម្ើឲ្យគណបកស្នយោបាយណាមយួ ឬប្ក្ខជន 
ណាមា្នោក់ ។

• ការសរស្រជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬផ្តល់បទសមា្ភាសន៍ដល់ប្ព័ន្ធ 
ផ្សព្វផ្សាយក្នុងន័យគាំទ្គណបក្ស នយោបាយណាមួយ ឬប្ក្ខជនណាមា្នោក់ ។

• ការនិយាយដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្យោល ឬសរស្រជាលាយល័ក្ខណ៍
អក្សរក្នុងន័យប្មាថ មាក់ងយគណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬប្ក្ខជន 
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ណាមា្នោក់ ។
• ការដាក់តាំង ឬបិទផ្សាយរូបភាព ឬឯកសារផ្ស្ងៗ ភា្ជាប់នឹងយានយន្ត

របស់អង្គការខ្លួន ឬនៅក្នុងបរិវ្ណន្ទីកន្ល្ងធ្វើការរបស់ខ្លួន ដើម្បីគាំទ្ 
គណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬប្ក្ខជនណាមា្នោក់ ។

- ផ្តល់មធ្យាបាយជាថវិកា សមា្ភារៈ បរិកា្ខារ ធនធានមនុស្ស ឬមធ្យាបាយ 
ផ្ស្ងៗ ដើម្បីគាំទ្គណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬប្ក្ខជនណាមា្នោក់ 
ដ្លរួមមាន ៖

• ការផ្តល់យានយន្តគ្ប់ប្ភ្ទ ដើម្បីជាមធ្យាបាយសម្ប់ការឃោសនា
របស់គណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬប្ក្ខជនណាមា្នោក់ ។

• ការផ្តល់ថវិកា សមា្ភារៈ និងបរិកា្ខារប្ើប្ស់ផ្ស្ងៗ ជូនប្ជាពលរដ្ឋ 
សម្ប់ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពឃោសនា ដើម្បីគាំទ្គណបក្សនយោបាយ 
ណាមួយ ឬប្ក្ខជនណាមា្នោក់ ។

• ការផ្តល់ថវិកា សមា្ភារៈ និងបរិកា្ខារសម្ប់ដង្ហ្ក្បួនឃោសនា ការជួបជុំ 
ជាសាធារណៈ ការសម្ត្ង សិល្បៈ និងការបោះពុម្ភសមា្ភារៈឃោសនា 
ទោះដោយផ្ទាល់ក្តី ឬប្យោលក្តី ដើម្បីគាំទ្គណបក្សនយោបាយណាមួយ 
ឬប្ក្ខជនណាមា្នោក់ ។

១២- ហាមជនបរទ្ស ដ្លមានវត្តមានក្នុងព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា 
ធ្វើសកម្មភាពដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្យោលក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោត 
ដើម្បីគាំទ្ ឬប្ឆំងគណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬប្ក្ខជនណាមា្នោក់ ។

១៣-  គណបក្សនយោបាយ និងប្ក្ខជនទាំងអស់មិនត្ូវជ្ៀតជ្ក 
ឬធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់សកម្មភាពគណបក្ស នយោបាយ ឬប្ក្ខជនដទ្ ។

១៤-  អាជា្ញាធរគ្ប់លំដាប់ថ្នោក់ ដ្លទទួលខុសត្ូវការងរសន្តិសុខ 
សណា្តាប់ធា្នោប់សាធារណៈ និងវិស័យ ការងរឯទៀត ត្ូវផ្តល់កិច្ចសហប្តិ-
បត្តិការដល់កណៈកមា្មោធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត និងគណៈកម្មការ        
រៀបចំការបោះឆ្នោតគ្ប់លំដាប់ថ្នោក់ជាដាច់ខាត ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាព 
សន្តិសុខ សណា្តាប់ធា្នោប់សាធារណៈ និងរបៀបរៀបរយក្នុងសម័យបោះឆ្នោត 
ការចុះបញ្ជបីក្្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត ការឃោសនាបោះឆ្នោត ការបោះឆ្នោត 
ការរាប់សន្លឹកឆ្នោត និងការប្កាសលទ្ធផលបោះឆ្នោត តាមសំណើរបស់ 
គណៈកមា្មោធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ឬគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោត
គ្ប់លំដាប់ថ្នោក់ ។

១៥- ចំណាយសម្ប់ការឃោសនារបស់គណបក្សនយោបាយ និង      
របស់ប្ក្ខជនមា្នោក់ៗជាបន្ទុករបស់គណបក្ស នយោបាយ ឬប្ក្ខជនផ្ទាល់ ។

គ្ប់គណបក្សនយោបាយ ដ្លបានចុះបញ្ជីឈរឈ្មោះបោះរួចហើយ 
ត្ូវមានសៀវភៅគណនីដើម្បីកត់ត្ ចំណូល ប្ភពន្ប្ក់ចំណូល និង 
ចំណាយសម្ប់ការឃោសនាបោះឆ្នោត ។

វិភាគទានទាំងអស់ដ្លគណបក្សនយោបាយបានទទួល ត្ូវបញ្ចូល 
ក្នុងគណនីន្ធនាគារ ហើយរាល់ការចំណាយទៅលើការឃោសនា ត្ូវត្ 
ច្ញពីគណនីត្មួយន្ះ ។

គណៈកមា្មោធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត អាចត្ួតពិនិត្យសៀវភៅ 
គណនីរបស់គណបក្សនយោបាយ ដ្លបានចុះបញ្ជីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត  
តាមការចាំបាច់ ។

លក្ខណៈឆប់រហ័ស និងទាន់ព្រលវ្រលាបំផុត គឺផ្រសាយបានភា្លាមៗ 
នៅទីណា ព្រលណាក៏បាន ។ ប៉ុន្ត្រការផ្រសាយព័ត៌មានតាមហ្វ្រសប៊ុក
មិនម្រនជាការទទួលខុសត្រូវទ្រ ការទទួលខុសត្រូវមានត្រមួយ គឺ
នៅព្រលដ្រលយើងផ្រសាយប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសអ្នកដទ្រ ។ ការ
ប្រើប្រស់ហ្វ្រសប៊ុកត្រូវប្រើក្នុងស្រចក្តីថ្ល្រថ្នូរ និងគោរពសិទ្ធិគ្នោ 
ទៅវិញទៅមក ។

កន្លងមកន្រះ មានបរទ្រសមួយចំនួនបានធ្វើការចោទប្រកាន់ថ 
រាជរដា្ឋាភិបាលបំបិទសិទ្ធិស្ររីភាពសារ ព័ត៌មាន ហើយក៏មានមនុស្រស
មួយក្រុមតូចតាក់ត្រងរបាយការណ៍ភូតកុហកនិយយបំភ្ល្រថ សន្ទស្រសន៍
ន្រស្ររីភាពសារព័ត៌មានបានធ្លាក់ចុះ ។ ទង្វើទាំងអស់ន្រះ គឺបង្ហាញ 
អពំចី្រតនាអាក្រកខ់ាងនយោបាយ ដើម្របបីនា្ទាបបនោ្ថាក រាជរដា្ឋាភបិាល 
កម្ពុជាត្រប៉ុណ្ណោះ ។ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងព័ត៌មានបានលើកឡើង
ថ វិធនការផ្លូវច្របាប់ទាំងឡាយ ដ្រលរាជរដា្ឋាភិបាលបានប្ដឹង 
ទៅតុលាការ ដើម្របីផ្តនា្ទាទោសចំពោះបុគ្គល អង្គការមិនម្រន 
រដា្ឋាភិបាល និងប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយមួយចំនួនតូច ដ្រលបានបំពាន 
ច្របាប់នោះ មិនត្រូវចាត់ទុកថ ជាការប៉ុនប៉ងធ្វើឱ្រយលំហរ លទ្ធិប្រជា-
ធិបត្រយ្រយនៅកម្ពុជាចុះខ្រសាយនោះទ្រ ។ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ 
បានមានប្រសាសន៍ថ វិធនការទាំងន្រះត្រូវបានដាក់ច្រញក្នុង 
គោលបំណងការពារអធិបត្រយ្រយភាព សន្ដិភាព ស្ថិរភាព និងសន្ដិសុខ 
ជាតិ ។ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ បានបញ្ជាក់ថ គណបក្រស 
នយោបាយនានាប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ និងអង្គការមិនម្រនរដា្ឋាភិបាលជា
ច្រើនទៀត ដ្រលមិនបំពានច្របាប់នៅត្របន្ដអនុវត្ដន៍ការងររបស់គ្រ 
ដោយស្ររី នៅទូទាំងប្រទ្រស។ រាល់ការគំទ្រណាមួយដល់បុគ្គល 
និងអង្គភាពបំពានច្របាប់ គឺមានន័យស្មើនឹងការសមា្លាប់ដំណើរការ

ប្រជាធិបត្រយ្រយ និងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជា ។ ការប្រើប្រស់ស្ររីភាព 
សារ ព័ត៌មាន ហួសព្រំដ្រនដោយបំពានច្របាប់នោះ គឺមានន័យថ 
សារព័ត៌មានបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ បំផ្លាញសុខសន្ដិភាព 
និងការអភិវឌ្រឍហើយរុញច្រនប្រទ្រសឱ្រយធ្លាក់ក្នុងភ្លើងសង្រ្គាមយ៉ាង
ពិតប្រកដ ។ កន្លងមកសារព័ត៌មានខ្លះត្រូវបិទ និងសារព័ត៌មានខ្លះ
បានបិទការិយល័យរបស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯង នៅរាជធនីភ្នំព្រញ នោះ 
មិនម្រនជាការបំបិទសិទ្ធិស្ររីភាពសារព័ត៌មាននោះទ្រ គឺមកពីសារ
ព័ត៌មានទាំងនោះមិនគោរពច្របាប់កម្ពុជា មិនគោរពតាមកិច្ចសន្រយា និង
ប្រព្រឹត្ដល្មើសច្របាប់ដោយខ្លួនឯង ។ 

សម្រប់ទិសដៅអនុវត្តក្នុងឆ្នោំ២០១៨ ក្រសួងព័ត៌មានបាន 
លើកផ្រនការពង្រឹង និងអភិវឌ្រឍរចនាសម្ព័ន្ធ ផ្រសព្វផ្រសាយគ្របដណ្តប់
ទូទាំងប្រទ្រស និងតំបន់នានាទូទាំងពិភពលោក ដោយផ្លាស់ប្តូរពី 
ប្រព័ន្ធ Analogue ទៅ ប្រព័ន្ធ Digital ដើម្របីប្រជាជនគ្រប់មជ្រឈដា្ឋាន 
គ្រប់វ័យ ទទួលបានព័ត៌មាន ការអប់រំ ចំណ្រះដឹង ព្រមទាំងលើក 
កម្ពស់អត្តសញ្ញាណជាតិកម្ពុជា និងកិត្រយានុភាពន្រព្រះរាជាណា-
ចក្រកម្ពុជានៅលើឆកអន្តរជាតិ ។ ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាល
ឲ្រយបានម៉ត់ចត់ ដើម្របីធនាការដឹកនាំឲ្រយមានប្រសិទ្ធភាព ។ ធ្វើប្រតិ-
ភូកម្មភារកិច្ចមួយចំនួនដល់មន្ទីរព័ត៌មានឲ្រយបានច្របាស់លាស់ បណ្តុះ-
បណា្តាលជំនាញដល់មន្ត្រីដ្រលទើបប្រឡងចូលក្របខណ្ឌថ្មី ដើម្របី
ឲ្រយមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រន់ជាអ្នកបន្តវ្រន ។ ពង្រឹងការអនុវត្តច្របាប់
ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាន ក្រមសីលធម៌ វិជា្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន ដើម្របី 
ធនាសិទ្ធិស្ររីភាពន្រការបញ្ច្រញមតិ ស្ររីភាពសារព័ត៌មាន ការ 
គោរពសិទ្ធិមនុស្រស ស្របតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ 
និងនីតិរដ្ឋ ៕
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ទឹកដីភ្នំសែុក រីកសែស់បំពែងគែប់រដូវកាល

ជាមួយនឹងវាលស្រែដ៏ធំល្វឹងល្វើយ ផ្លូវ 
ថ្នល់ខ្វាត់ខ្វ្រែង អមដោយប្រែព័ន្ធធារាសាស្ត្រែ 
ប្រែជាកសិករ កំពុងប្រែមូលផលស្រែូវប្រែំង 
ក្នុងទឹកមុខរីករាយ បញ្ចាក់ឲ្រែយឃើញពីភាព 
ស្រែស់ស្រែយ ពោរព្រែញដោយសុភមង្គល 
និងក្តីសង្រែឃឹមរបស់ប្រែជាជន ស្រែុកភ្នំស្រែុក 
ខ្រែត្តបន្ទាយមានជ័យ ។ ភ្នំស្រែុក គឺជាស្រែុក
មួយក្នុងចំណោមក្រែុងស្រែុកទាំង ៩របស់ 
ខ្រែត្តបន្ទាយមានជ័យ ដ្រែលស្ថិតនៅភាគ 
ឥសាន្តន្រែខ្រែត្ត មានចមា្ងាយ ៥០គីឡូម៉្រែត្រែ 
ពីទីរួមខ្រែត្ត តាមបណោ្តោយផ្លូវជាតិល្រែខ៦ 
ចុះទៅទិសខងជើងត្រែង់ចំណុចយាយរវ្រែ
សូត្រែ ភូមិព្រែមាន់ ឃុំរហាល ស្រែុកព្រែះន្រែត្រែ 
ព្រែះ ។ ស្រែុកភ្នំស្រែុក មានព្រែំប្រែទល់ខងជើង
ជាប់នឹងស្រែុកបន្ទាយអំពិល និងស្រែុកចុង-
កាល់ ខ្រែត្តឧត្តរមានជ័យ ខងត្រែបូងជាប់នឹង
ស្រែុកព្រែះន្រែត្រែព្រែះ ខងលិចជាប់នឹងស្រែុក 
សា្វាយច្រែក និងស្រែុកថ្មពួក ខ្រែត្តបន្ទាយ 
មានជ័យ ខងកើតទល់នឹងស្រែុកស្រែីស្នំ 
ស្រែុកក្រែឡាញ់ខ្រែត្តសៀមរាប ។ 

ស្រែុកភ្នំស្រែុក ច្រែកច្រែញជា៦ឃុំ ៥៦ភូមិ 
មានផ្ទ្រែដីសរុប ៧៦,២៤៥គីឡូម៉្រែត្រែការ៉្រែ 
មានប្រែជាជនសរុប ១៣.២៨៥គ្រែួសារ 
មនុស្រែសចំនួន ៥៩.១៨១នក់ ក្នុងនោះស្រែី 
៣០.១៨១នក់ ដ្រែលមានតង់សុីត្រែប្រែជាជន 
៧៧,៦នក់ ក្នុង ១គីឡូម៉្រែត្រែការ៉្រែ ។ 
ប្រែជាពលរដ្ឋ ៩៣,២% ប្រែកបរបរដាំដំណាំ 
ស្រែូវ ជាស្នូលក្នុងការទ្រែទ្រែង់ជីវភាពរស់នៅ

ជាចំបង ។ ក្រែពីដំណាំស្រែូវ បងប្អូនប្រែជា-
ជនស្រែុកភ្នំស្រែុកបានប្រែកបរបរចញ្ចឹមសត្វ 
ចញ្ចឹមដង្កូវនង អាជីវកម្មត្រែបាញរវ្រែ ន្រែសាទ 
សិប្រែបកម្មឈើ កាត់ដ្រែរ និងជាងជួសជុល 
គ្រែឿងមា៉ាសុីន ។ល។ 

ដើម្រែបីអភិវឌ្រែឍន៍ស្រែុកឲ្រែយកាន់ត្រែមានការ
រីកចម្រែើនគណៈអភិបាលស្រែុកភ្នំស្រែុក បាន 
រៀបចំផ្រែនការយុទ្ធសាស្ត្រែ អភិវឌ្រែឍន៍ស្រែុក 
២០១៧-២០២២ ដោយបានពិគ្រែះយោបល់
ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហើយ ផ្រែន-
ការយុទ្ធសាស្ត្រែអភិវឌ្រែឍន៍ន្រែះ បានកំណត់ 
អំពីភារកិច្ចសំខន់ៗ និងសកម្មភាពជា      
អាទិភាពសម្រែប់កិច្ចការអភិឌ្រែឍន៍ស្រែដ្ឋកិច្ច 
និងសង្គមកិច្ចនៅក្នុងស្រែុកភ្នំស្រែុក ហើយក៏ 
ជាផ្ន្រែកមួយ ន្រែផ្រែនការយុទ្ធសាស្ត្រែអភិឌ្រែឍន៍
ខ្រែត្តបន្ទាយមានជ័យផងដ្រែរ ។  តាមរយៈ 
ផ្រែនការអភិវឌ្រែឍន៍ន្រែះ វិស័យគមនគមន៍ 
និងប្រែព័ន្ធធារាសាស្ត្រែ បានដើរតួយា៉ាង 
សំខន់សម្រែប់អភិវឌ្រែឍន៍ ក្នុងនោះវិស័យ 
គមនគមន៍ មានផ្លូវតភា្ជាប់ពីទីរួមខ្រែត្តមក
ស្រែុក ពីស្រែុកទៅឃុំ ពីឃុំទៅភូមិ តាមរយៈ 
ផ្លូវក្រែលកៅស៊ូ ប្រែតុង និងគ្រែួសក្រែហម 
សរុបប្រែវ្រែង ១៩៧.៩៤០ គីឡូម៉្រែត្រែ ។ 
មធ្រែយោបាយ ធ្វើដំណើររបស់ប្រែជាជនមាន 
កង់ ម៉ូតូ រថយន្តដឹកទំនិញធន់តូចធំ រថយន្ត 
ដឹកអ្នកដំណើរតូចធំ និងរថយន្តទ្រែសចរណ៍
សម្រែប់ក្នុងគ្រែួសារ សរុបជាង៤០០គ្រែឿង ។ 
វិស័យធារាសាស្រែ្ត ស្រែុកភ្នំស្រែុក មានប្រែព័ន្ធ

ស្រែចស្រែពអាងត្រែពាំងថ្ម ដ្រែលជាអាង
ស្តុបទឹកធំជាងគ្រែក្នុងខ្រែត្តបន្ទាយមានជ័យ 
អាងពន្ល្រែ ទំនប់សា្ពានស្រែង ប្រែឡាយស្ទឹង-
ស្រែង ដ្រែលអាចស្រែចស្រែពលើផ្ទ្រែដីស្រែូវ
វស្រែសាបានចំនួន ១០.៥០០ហិចតា ស្រែូវ 
ប្រែំង ១.០៥០ហិចតា ។ ចំពោះអាងទឹក 
ត្រែពាំងថ្មនព្រែលបច្ចុប្រែបន្នន្រែះ អាចបង្ក 
លក្ខណៈឲ្រែយប្រែជាជនធ្វើស្រែូវប្រែំង លើក 
ទី៣ បានម្តងទៀត លើផ្ទ្រែដីប្រែមាណជាង 
៣មុឺនហិកតា ដ្រែលព្រែលន្រែះប្រែជាកសិករ
កំពុងធ្វើការប្រែមូលផលស្រែូវប្រែំង លើក 
ទី២ ។ អាងត្រែពាំងថ្មអាចតម្កល់ទឹកទុកបាន
រហូតដល់ ៣០០លានម៉្រែត្រែគូប នរដូវ 
វស្រែសា និងនៅសល់ប្រែមាណជាពី ៨០ទៅ 
៩០លានម៉្រែត្រែគូប នរដូវប្រែំង ។ ផ្ទ្រែដី
ស្រែនៅក្រែមអាងត្រែពាំងថ្មមាន ចំនួនត្រែ 
ប្រែមាណជាង ៣មុឺនហិកតាទ្រែ ត្រែប្រែជា 
កសិករផលិតស្រែូវប្រែំងគ្មានទំន្រែរ បាន 
រហូតដល់ប្រែមាណជា ១០មុឺនហិកតា នៅ 
ក្នុងឆ្នាំន្រែះ  ដោយសារក្នុងមួយឆ្នាំកសិករ
ធ្វើការដាំដុះរហូតបីដងចាប់តាំងពីក្រែយ
ព្រែលអាងទឹកន្រែះ  ត្រែូវបានពង្រែឹងនិងរក្រែសា
ទឹកទុកបានដល់ ៣០០លានម៉្រែត្រែគូប និង
ប្រែពន្ធ័ប្រែឡាយតូចធំត្រែូវបានពង្រែីកទូលំ - 
ទូលាយច្រែើនជាងមុន ។ ព្រែលន្រែះក្រែសួង 
ធនធានទឹក និងឧត្តុងនិយម កំពុងសាងសង់
ប្រែពន្ធ័សា្ទាក់ទឹកថ្មីមួយទៀត នៅលើដង 
ស្ទឹងអន្រែសងនវ   ដ្រែលជាស្ទឹងមានប្រែភពទឹក

អាងទឹកត្រពាំងថ្ម ដ្រលផ្តល់ទឹកស្រចស្រពផ្ទ្រដីស្ររាប់មុឹនហិកតាអគររដ្ឋបាល ស្រុកភ្នំស្រុក
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រស់ទាំងរដូវប្រែំង និងរដូវវស្រែសាបញ្ជូនចូល
ស្តុកក្នុងអាងត្រែពាំងថ្មន្រែះបន្ថ្រែមទៀត ។ 
អាងត្រែពាំងថ្ម ត្រែូវបានក្រែសួងធនធានទឹក 
និងឧតុនិយម ធ្វើការជួសជុលសា្តារឡើង 
វិញ  និងពង្រែីកសកា្តានុពលទាំងការស្តុក
ទឹក និងប្រែព័ន្ធស្រែចស្រែពជាបន្តបន្ទាប់ 
ដោយផ្តើមច្រែញពីសា្ថានភាពអាង ដ្រែល 
មានទំនប់ទ្រែុឌទ្រែម អាចស្តុកបានត្រែឹមត្រែ 
៥០លានម៉្រែត្រែគូប និងស្រែចស្រែពបាន
លើផ្ទ្រែដីស្រែូវវស្រែសា ៦.០០០ ហិកតា និង 
ស្រែូវប្រែំង ៥០០ហិកតា ឱ្រែយទៅជាអាង     
ទឹកមួយ ដ្រែលបច្ចុប្រែបន្នអាចស្តុកទឹកបាន 
ប្រែមាណ ៣០០ លានម៉្រែត្រែគូប និងស្រែច- 
ស្រែព លើផ្ទ្រែដីបង្កបង្កើនផលប្រែមាណ 
៣៥.០០០ ហិកតា ។

កាលបើយើងបានទៅដល់ស្រែុកភ្នំ ស្រែុក 
អ្វីដ្រែលធ្វើឲ្រែយយើងចាប់អារម្មណ៍ ដ្រែរនោះ 
គឺមុខរបរជាប្រែព្រែណីរបស់ប្រែជាជននៅឃុំ
ប៉ាយចារនោះ គឺតម្រែបាញសូត្រែ ។ ព្រែល 
ន្រែះ ថ្វីបើសរស្រែសូត្រែផលិតល្រែងបាន ហើយ 
ត្រែូវនំចូលពីប្រែទ្រែសក្រែក៏ដោយ ក៏សិប្រែប-
កម្មតម្រែបាញសូត្រែន្រែសហគមន៍សូត្រែមាស 
នៅឃុំប៉ាយចារ កាន់ត្រែរីកធំ និងមាន 
ទីផ្រែសារល្អជាធម្មតា ។ កញ្ញា ដាំ ស្រែីមុំ អ្នក
គ្រែប់គ្រែងសហគមន៍សូត្រែមាសបានឲ្រែយដឹង
ថា សហគមន៍ន្រែះ បង្កើតឡើងមានអាយុ 
កាលជិត ១០ឆ្នាំហើយ និងកំពុងមានការ 
រីកចម្រែើន និងពង្រែីកខ្លួនកាន់ត្រែធំ ដោយ 
ពីមុនមានសមាជិកត្រែ១០នក់ ប៉ុន្ត្រែមក 
ដល់បច្ចុប្រែបន្ន សមាជិកកើនដល់ជាង ១០០ 
នក់ ហើយ ។ ក្រែពីសមាជិកនៅក្នុងសហ-
គមន៍ ក៏មានសមាជិកមួយចំនួនត្រែូវពង្រែីក
នៅក្រែឃុំ ដូចជាឃុំស្រែះជីកជាដើម ។ 

សហគមន៍ន្រែះ កំពុង 
ទទួលបានការ ជ្រែម- 
ជ្រែងពីប្រែជាជន ជា 
អ្នកតម្រែបាញ និង 
អាជា្ញាធរ មូលដា្ឋាន 
ព្រែមទាំង ដ្រែគូអភិ-
វឌ្រែឍន៍ផ្រែស្រែងៗ ជា 
ពិស្រែសគឺ អតិថិជន 
ត្រែម្តង ។ កញ្ញា ដាំ 
ស្រែីមុំ បានឲ្រែយដឹង 
ទៀតថា សហគមន៍ 
ន្រែះ ផលិតសូត្រែ 

ក្នុងមូលដា្ឋាន ល្រែង 
បានទៀតហើយ ព្រែះត្រែកូននងដ្រែល 
ជាប្រែភព ផលិត សូត្រែបានរងផលប៉ះពាល់ 
ពីថា្នាំ និងជីកសិកម្ម ដ្រែលកសិករបានប្រែើ-
ប្រែស់ក្នុងព្រែលធ្វើស្រែ ដូច្ន្រែះសរស្រែសូត្រែ
ត្រែូវនំចូលពីក្រែ ។ ប៉ុន្ត្រែទោះជាយា៉ាងណា 
អតិថិជន ដ្រែលនិយមទិញផលិតផលសូត្រែ 
ពីសហមន៍ នៅត្រែឲ្រែយតម្ល្រែលើទឹកដ្រែរចន 
ម៉ូត និងសា្នាដ្រែអ្នកត្រែបាញ បើទោះបីជា 
គុណភាព សរស្រែសូត្រែ ដ្រែលនំមកពីក្រែ 
មានគុណភាពទាបជាង ៧០% ប្រែៀបធៀប
នឹងសូត្រែខ្ម្រែរក្នុងស្រែុកភ្នំស្រែុកក្តី ។

លោក យឹម សំណាង ប្រែធានគណៈ 
កមា្មាធិការគណបក្រែសស្រែុក និងជាអភិបាល
ស្រែុកភ្នំស្រែុកបានឲ្រែយដឹងថា ក្រែមការដឹកនំ
របស់គណបក្រែសប្រែជាជនដ្រែលមានសម្ត្រែច
អគ្គមហាស្រែនបតីត្រែជោ ហ៊ុន សែន 
ជាប្រែធានគណបក្រែស និងជាប្រែមុខដឹកនំ
ប្រែទ្រែសដ៏ឆ្លាតវ័យ ធ្វើឲ្រែយប្រែទ្រែសមានសុខ 
សន្តិភាព និងការអភិវឌ្រែឍលើគ្រែប់វិស័យ 
ដោយក្នុងនោះ ស្រែុកភ្នំស្រែុក ក៏ជាចំណ្រែក 
មួយទទួលបាន ផល 
ពីការអភិវឌ្រែឍ ន្រែះ 
ដ្រែរ ។ ក្រែពីចំណូល 
ដ្រែលបាន មកពីការ 
ធ្វើស្រែចមា្ការ ដ្រែល 
ជាចំណូលគោល ប្រែ-
ជាជន ទទួលបាន 
ប្រែក់ចំណូល ជា 
ច្រែើន ពីវិស័យទ្រែស-
ចរណ៍ ដោយសារ 
ភ្ញៀវ ទ្រែសចរណ៍មក 
កំសាន្ត ល្រែងនៅ 
រមណីយដា្ឋាន ប្រែវត្តិ-

សាស្ត្រែ រួមទាំងអាងត្រែពាំងថ្ម  ។ សិប្រែបកម្ម 
ដំបាញ សូត្រែ ដ្រែលជាក្រែរ្តិ៍តំណ្រែលដ៏ 
សំខន់ និងល្រែបីល្រែបាញក្នុងការផលិត ក្រែមា 
និង ហូល ផាមួង ហើយទាក់ទាញភ្ញៀវ 
ទ្រែសចរណ៍ផងដ្រែរ ។ 

ដើម្រែបីបំព្រែញបន្ថ្រែម តម្រែូវការរបស់ប្រែជា- 
ជន អាជា្ញាធរកំពុងត្រែជំរុញឲ្រែយមានការ 
ប្រែមូលទិញស្រែូវ កាន់ត្រែច្រែើនពីក្រែុមហ៊ុន 
ប្រែតង បង្កើនការច្រែកចាយទឹកឲ្រែយដល់គ្រែប់
សហគមន៍ និងការលើកកម្ពស់សោភ័ណ
ភាពស្រែុកឲ្រែយកាន់ត្រែស្រែស់សា្អាត គណៈ 
អភិបាលស្រែុកក៏កំពុងត្រែរៀបចំ ដាក់ប្រែព័ន្ធ 
លូ ក្រែលការូឡា តាមសងខងផ្លូវក្នុង 
ទីរួមស្រែុក និងដាក់អំពូលភ្លើងសូឡាតាម 
ដងផ្លូវពីចំណុចរង្វង់មូលស្រែុកភ្នំស្រែុកដល់
អាងត្រែពាំងថ្ម ។ អ្វីដ្រែលសំខន់ គឺធ្វើឲ្រែយ    
ប្រែជាពលរដ្ឋរស់នៅ ប្រែកបដោយស្រែចក្តី 
សុខ តាមរយៈគោលនយោបាយភូមិឃុំមាន
សុវត្ថិភាពរបស់រាជរដា្ឋាភិបាល ។ ដោយ 
ឡ្រែកវិស័យអប់រំសុខភិបាល ក៏កំពុងមាន
សន្ទុះរីកចម្រែើនយា៉ាងខ្លាំងកា្លាណាស់ ដ្រែរ 
ដោយគ្រែប់ឃុំសុទ្ធត្រែមានសាលារៀន ហើយ
កូនចៅប្រែជាជនបានចូលរៀនសូត្រែទាំងអស់
គ្នា ដើម្រែបីក្រែបយកចំណ្រែះដឹង ។ 

ចំពោះទិសដៅទៅមុខទៀត លោក 
យឹម សំណាង បានបញ្ជាក់ឲ្រែយដឹងថា គណៈ 
អភិបាលស្រែុក បានដាក់ច្រែញនូវផ្រែនការ 
មួយចំនួន ក្នុងនោះគឺ បង្កើន និងក្រែលម្អ 
ប្រែព័ន្ធធារាសាស្ត្រែ ដើម្រែបីធានបាននូវការ
ស្រែចស្រែង់ដំណាំ ទាំងរដូវប្រែំង និងរដូវ 
វស្រែសា ពិស្រែសអាងស្តុកទឹកប្រែឡាយ ទំនប់ 
និងស្ទឹងអូរត្រែពាំងដ្រែលមានស្រែប់ ។ ពង្រែឹង 
និងពង្រែីកផលិតផលកសិកម្ម ទាំងបរិមាណ 

ការប្រមូលផលស្រូវដោយប្រើមា៉ាសុីនស្វ័យប្រវត្តិ

កសិករស្រុក ភ្នំស្រុក រីករាយដោយទទួលបានទិន្នផលស្រូវច្រើន
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និងគុណភាព ពិស្រែស ដំណាំកសិកម្ម និង 
ដំណាំកសិឧស្រែសាហកម្ម ដើម្រែបីធានស្រែបៀង 
ក្នុងស្រែុក និងការនំច្រែញ ។ ពង្រែីកទីផ្រែសារ
សម្រែប់កសិផលរបស់កសិករ ដើម្រែបីធាន
ឲ្រែយប្រែជាជនអាចលក់កសិផលតាមថ្ល្រែ ដ្រែល
ធានបាននូវអត្ថប្រែយោជន៍របស់ខ្លួន ។ 
ពង្រែីក និងក្រែលម្អផ្លូវតភា្ជាប់ពីភូមិមួយទៅ

ភូមិមួយ ពីឃុំមួយ 
ទៅឃុំមួយ ទូទាំង 
ស្រែុក ដោយក្រែលម្អ 
ពីផ្លូវលំ ទៅជាផ្លូវ 
ក្រែលគ្រែួស ពីផ្លូវ   
ក្រែល គ្រែួសទៅជា 
ផ្លូវកៅស៊ូ ឬផ្លូវប្រែតុង 
ធាន ការដឹកជញ្ចូន 
បានគ្រែប់រដូវ ។ ពង្រែីក 
បណា្តោញ អគ្គិសនី 
បានប្រែើប្រែស់គ្រែប់ 
ភូមិ ក្នុងស្រែុកពិស្រែស 
តំបន់ដាច់ស្រែយាល ។ បន្ត និងជំរុញការ 
លើកកម្ពស់ វិស័យអប់រំឲ្រែយកាន់ត្រែធានបាន
គុណភាព ។ លើកកម្ពស់ការផ្តល់ស្រែវាសុខ-
ភាពជូនប្រែជាជនប្រែកបដោយ គុណភាព 
និងសមធម៌ ។ ពង្រែឹងការអនុវត្តគោល 
នយោបាយ ភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាព ការពារ

លោក យឹម សំណាង ប្រធនគណៈកមា្មាធិការ
គណបក្រសស្រុក

ផ្លូវគមនាគមន៍ខា្វាត់ខ្វ្រងក្នុងស្រុកភ្នំស្រុក

សន្តិសុខសណា្តោប់ធា្នាប់សង្គម ធ្វើឲ្រែយប្រែជាជន
បានរស់នៅប្រែកបដោយភាព សុខសាន្ត 
ក្រែមម្លប់ន្រែការដឹកនំ របស់គណបក្រែស 
ប្រែជាជនកម្ពុជា និងរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា ៕
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១. គ្រមួយរាជសីហ៍ ស្រកទឹកខា្លាំង យល់ទឹកត្រពាំង ចំពោះភក្រ្ត

 ចុះផឹកបាត់ឃា្លាត គ្មានស្ទើរសា្ទាក់ ជួនជាជួបវាក់ កង្ក្របមួយ ។

២- ទុំលើស្លឹកឈូក បង្កូកថ ន្រវីយសីហា អាចោរក្មួយ

 ប្រុងលួចផឹកទឹក ហាក់គ្មានព្រួយ បានជួយជីកទុកពីព្រលណា ។

៣- រាជសីហ៍ខឹងក្រធ ច្រឡោតក្រ អ្រហ៍អាចង្រ ចិត្តឫស្រយា

 ជាតិស្រះកើតឯង ព្រញលោកា មិនម្រនដូនតា អាជីកឡើយ ។

៤- ឱរាជសីហ៍អើយ យើងន្រះឯង ប្រឹងប្រងការពារយូរព្រលហើយ 

 គឺយើងជាមា្ចាស់ មិនបណ្តាយ  អនុញ្ញាតឲ្រយ ឯងផឹកពិត ។

៥- យើសអាកង្ក្រប តូចច្រមក់ ម្ត្រចហា៊ានហាក់ហក មិនខា្លាចឫទ្ធិ 

 សម្រកអញន្រះ ខា្លាំងស័ក្តិសិទ្ធិ អាចយកជីវិត សត្វនិករ ។

៦- រាជសីហ៍កញ្ឆោត កតអួតកើត ប៉ះយើងជើងឆើត ឥតញាប់ញ័រ 

 ទោះឯងស្រកប្រក បំពង់ក កង្ក្របយើងឈរ យ៉ាងសង្ហា ។

៧- រាជសីហ៍ខឹងក្រធហួសប្រមាណ ប្រឹងចំកងប្រណ ស្រកខា្លាំងកា្លា

 កង្ក្របលោតមុជ ក្នុងគង្គ ម្នីមា្នោ ស្ទុះឡើងស្លឹកឈូកវិញ ។

៨- សីហៈមួម៉ា ឥតឧបមា ញាក់ញ័រកាយ ទុក្ខទោម្ន្រញ 

 រលកសំឡ្រង ខ្ទ័ររល្រញ លាន់រំពងព្រញ ដងព្រឹក្រសព្រ ។

៩- រាជសីហ៍ប្រឹងស្រក ប្រកកឆប់ រូបកាយដួលផ្កាប់ សា្លាប់គ្មានន័យ 

 ចាញ់កលចំអក អ្នកដទ្រ គ្មានប្រជា្ញាវ្រ ស្រយស្រចក្តី ។

១០- មានះខឹងក្រធ បាត់អំណត់ មោហៈសង្កត់ ដុតឥន្ទ្រិយ 

 អាងកមា្លាំងឫទ្ធិ គិតយយី បំផ្លាញជីវិត គ្រកំរោល ។

១១- ឫទ្ធិអំណាចហើយកំុឡើយធ្វ្រស ប្រមាទប្រហ្រស បោះបង់ចោល 

 ត្រិះរិះវិចារ ការដ្រញដោល កុំគិតច្របាលៗ អន្តរធន ។

១២- តួយ៉ាងសីហៈ អនគ្រឃឫទ្ធិ សម្រកស័ក្តិសិទ្ធ ឥតផ្ទឹមបាន 

 ត្រខឹងក្រធគ្រប ជាប់សនា្តៅន សឹងវិនាសប្រណ ខានជោគជ័យ ។

១៣- គតិជាក់ស្ត្រង មានច្រងទុក ចងជាទំនុក មកមានន័យ

 សំរាប់អប់រំ ជនគ្រប់វ័យ  ស្វ្រងរកជោគជ័យ សិរីហោង ៕

            ដោយលោក. នឹម ណាំ

    ចាញ់បោកបុរស
ថ្ង្រមួយនាយ កែិន និយយជា 

មួយនាង សុភី ជាសិស្រសនារីអង្គុយ 
រៀននៅតុជាមួយគ្នោៈ

- ហុចបាតដ្រមក ខ្ញុំទាយឲ្រយ !
- អីយ៉ា...ច្រះមើលបាតដ្រ តាំងពី 

អង្កាល់ហ្នឹង? ហកន្រះមើលទៅ ! 

- អូហូ...បាតដ្រន្រះ ថ្ង្រក្រយទៅរកសុីមុខជាសល់លុយច្រើនណាស់ 
- យី អ៊ីចឹងផង....ចុះយ៉ាងម៉្រចទៀត ?
- បាទ...ក្រពីមានលុយច្រើនហើយ អាយុក៏វ្រងទៀតផង !
- ម្រនឬ? ចុះយ៉ាងម៉្រចទៀត?
- អូស...ប៉ុន្ត្រថ្មីៗន្រះ ធ្លាប់ចាញ់បោកមនុស្រសប្រុសមា្នោក់ម្រនទ្រចា៎ះ!
- គឺមានបុរសមា្នោក់ ចង់អង្អ្រលដ្រនាង ក៏បោកថ ច្រះទាយ។ ឮភា្លាម 

នាងហុចដ្រឲ្រយសា្ទាបអង្អ្រលតាមចិត្ត។ អ៊ីចឹងហើយ នៅប្រក្រកថ អត់ចាញ់ 
បោកអ្នកណាទៀតឬ? 

            ឆ្លងពីគែ
លោកចៅក្រមបន្តឹង សំឡ្រងដាក់ជនជាប់ចោទៈ
- ហ្ន្រ៎ ឯងជាប់គុកបុ៉នា្មានដងហើយសុទ្ធត្រដោយសារលួចគ្រ ។ តើឯង 

ឈប់លួចបានទ្រ ?
- បាទ...កាលពីដំបូង ខ្ញុំក៏ជាមនុស្រសត្រឹមត្រូវមា្នោក់ដ្ររ ។ ប៉ុន្ត្រដោយ 

សារឆ្លងជំងឺលួចពីគ្រ ទើបខ្ញុំកា្លាយជាចោរលួច ។
- ឈប់សិន! ឯងថ ឆ្លងជំងឺលួចពីគ្រ តើឆ្លងរបៀបម៉្រច ?
- បាទ...កាលពីឆ្នោំមុន ខ្ញុំឈឺធ្ងន់បាត់បង់ឈមច្រើន ត្រូវបញ្ជូលឈម 

អស់ពីរបោ្លាក។ អ្នកផ្តល់ឈមឲ្រយ គឺជាចោរអស់សាច់មា្នោក់។ ហ្រតុដូច្ន្រះ 
ហើយ ទើបខ្ញុំឆ្លងជំងឺលួចនោះ ។ ព្រលច្រញពីព្រទ្រយ ច្រះត្រនឹកចង់លួចគ្រ 
មិនចង់ធ្វើអីទៀតសោះ។ ខ្ញុំប្រហ្រលជាមិនអាចឈប់លួចបានទ្រ ព្រះ      
អ្នកផ្តល់ឈមឲ្រយខ្ញុំមិនទាន់ឈប់លួចដ្ររ ។

	 	 							ចានហ្នឹង	ឆ្នាំងនេះ
ថ្ង្រមួយនាយ ឃ្លោក បានទៅល្រងផ្ទះនាយ វ៉ែប ជាមិត្តចាស់ 

ដ្រលទៅដល់ចំព្រលល្មម។ នាង សម បានរៀបចំបាយម្ហូបជូនសា្វាមី និង 
ភ្ញៀវពិសាត្រពីរនាក់ ដោយនាងអង្គុយចាំបំរី ។

ដោយសារបានម្ហូបឆ្ងាញ់ត្រូវមាត់ អ្នកទាំងពីរហូបបណ្តើរ និយយគ្នោ 
បណ្តើរ រហូតអស់បាយពីក្នុងឆ្នោំងរលីង។ ដោយហ្រតុស្ទើរឆ្អ្រត ហើយមិន 
ហា៊ានទាមទារបាយថ្រម នាយ ឃោ្លាក យកសា្លាបព្រកសចានលាន់ក្រឺតៗ 
ហើយនិយយៈ

- អ្រហ៍អ្នក... ចានន្រះអ្នកទិញពីណាមក បានជាបាតចានរលីងសា្អាត 
ល្អម្ល្រ៉ះ ?

ដោយយល់ស្រចក្តី នាង សម ឆ្លើយដោយលើកឆ្នោំងអស់បាយបង្វ្ររ
មាត់ឆ្នោំងទៅរកភ្ញៀវផងថ៖

- ចា៎ះ..ចា៎ះ ចានហ្នឹង ខ្ញុំទិញដំណាលគ្នោនឹងឆ្នោំងន្រះឯង...ចា៎ះ ។
             វិលមុខណាស់ 
នាយ ពោន ជាទាហានថ្មី បានចូលរួមហាត់ដើរជួរ។ ខណៈម្រក្រុម 

ខំត្រស្រកបញ្ជា ឆ្វ្រងប្ររ សា្តៅំប្ររ ត្រឡប់ក្រយប្ររ ដដ្រលៗជាច្រើនសា 
ស្រប់ត្រនាយ ពោន ច្រញពីជួរដើរទៅអង្គុយ លើវាលស្មាធ្វើព្រងើយ ។ 
លោកម្រក្រុមក្តៅក្រហាយ ស្ទុះទៅគំហកសួរៈ

- កំពុងហាត់ ម៉្រចច្រញពីជួរៈ
នាយ ពោន សើចញឹមៗឆ្លើយៈ
- បាទ...ខ្ញុំសំរាកបន្តិចសិន ចាំលោកម្របញ្ជាការ សម្រចច្របាស់លាស់

ថត្រូវប្ររទៅខាងណាពិតប្រកដ សឹមខ្ញុំចូលវិញ ។ បើលោកម្របញ្ជាការ 
នៅត្រសា្ទាក់ស្ទើរ ម្តងឲ្រយប្ររទៅឆ្វ្រង ម្តងឲ្រយប្ររទៅសា្តៅំយ៉ាងន្រះ ខ្ញុំវិលមុខ 
ណាស់ ទ្រំមិនបានទ្រ...បាទ ៕



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




