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សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី
ហេង សំរិន

ប្រធានកិត្តិយសគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

សម្តេចក្រឡាហោម
ស ខេង
អនុប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ
ហ៊ុន សែន
ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី
សាយ ឈុំ
អនុប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

យើងខ្ញុំសូមសម្តែងគារវភក្តី និងកតញ្ញុតាធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតជូន សម្តេច មគ្គុទ្ទេសក៍ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនៃប្រជាជាតិ

កម្ពុជា

ដែលបានលះបង់អស់កម្លាំងកាយ

កម្លាំងចិត្ត

និងបញ្ញាញាណ

ក្នុងបុព្វហេតុសង្រេ្គោះជាតិពីរបបប្រល័យ

ពូជសាសន៍ កសាង និងការពារមាតុភូមិកម្ពុជាមួយ ឯករាជ្យ សន្តិភាព សេរីភាព ប្រជាធិបតេយ្យ អព្យាក្រឹត និងវឌ្ឍនភាព

សង្គម ។

សូមគោរពជូនពរ សម្តេច សូមបានប្រកបដោយសុខភាពបរិបូរ កាយពលមាំមួន បញ្ញាញាណភ្លឺថ្លា និងជន្មាយុយឺន

យូរ ដើម្បីបន្តដឹកនាំមាតុភូមិ និងប្រជាជនកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកជោគជ័យធំៗថ្មីៗទៀត ។
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ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ នេះ ជាខួបគម្រប់១៧ឆ្នាំ របស់ ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន (ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០១ ខែមិថុនា

elak tak s‘unGIu

ឆ្នាំ២០១៨)

ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃ

គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងទិសដៅចូលរួមជំរុញការងារអប់រំនយោបាយ
សតិអារម្មណ៍របស់គណបក្សឲ្យកាន់តែទទួលបានលទ្ធផលល្អ។ ចាប់ពីពេលបានកើតឡើង ទស្សនាវដ្តី

ប្រជាជន បានបំពេញតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងស្មារតីទទួលខុសត្រូវ និងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវមនសិកាវិជ្ជាជីវៈ ដោយបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ
អប់រំដល់មន្ត្រី សមាជិកគណបក្ស និងមហាជនទូទៅឲ្យយល់ជ្រួតជ្រាបច្បាស់អំពីកម្មវិធីនយោបាយ គោលការណ៍ គោលនយោបាយ
និងសេចក្តីសម្រេចនានារបស់គណបក្ស និងរាជរដ្ឋាភិបាល, ផ្សព្វផ្សាយអំពីសកម្មភាព ទស្សនវិស័យ និងអនុសាសន៍ដ៏មានតម្លៃនានា
របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្ស ថ្នាក់ដឹកនាំព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិ ក៏ដូចសកម្មភាពរបស់មន្រ្តីគណបក្ស
ចុះមូលដ្ឋានជួបជាមួយប្រជាជន និងជួយដោះស្រាយ បញ្ហានានាជូនប្រជាជន , ផ្សព្វផ្សាយអំពីសមិទ្ធផលលើគ្រប់វិស័យដែលគណបក្ស
និងរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចជូនជាតិ , បកស្រាយ បង្ហាញដល់សាធារណមតិជាតិ ជាពិសេសសមាជិកគណបក្ស និងមហាជន ប្រជាជន
អំពីតួនាទីដឹកនាំជាប្រវត្តិសាស្ត្រ របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ហើយចូលរួមការពាររាល់សមិទ្ធផលនៃសង្គមជាតិ ការពារឯករាជ្យ
អធិបតេយ្យ និងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជា ថែរក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ និងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ។ ព្រមជាមួយនោះបានយកចិត្តទុក
ដាក់បង្ហាញឲ្យសាធារណមតិឃើញច្បាស់នូវឧបាយកលដ៏ខ្មៅកខ្វក់របស់ពួកប្រឆាំង និងមជ្ឈដ្ឋានអគតិនានា ដែលប៉ុនប៉ងបំផ្លិចបំផ្លាញ
និងរុញច្រានប្រទេសកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះមហន្តរាយជាថ្មីទៀត ។ ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន ក៏បានចូលរួមសកម្មក្នុងការងារកសាងពង្រឹង
គណបក្សក្នុងវិស័យនយោបាយ សតិអារម្មណ៍ និងចាត់តាំងផងដែរ។
លទ្ធផលដែល ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន ទទួលបាន និងការធានានិរន្តរភាពនៃការចេញផ្សាយរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល ១៧ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
ក៏អាស្រ័យដោយមានការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រទាំងខាងស្មារតី និងសម្ភារៈពីសំណាក់សម្តេច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី
និងប្រិយមិត្តអ្នកអាន ទាំងអស់ផងដែរ ដែលបានផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តដល់ទស្សនាវដ្តីប្រជាជនឲ្យកាន់តែខិតខំបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារ
របស់ខ្លួនថែមទៀត ។ ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន សូមសម្តែងការគោរព និងអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដ៏ថ្លៃថ្លានេះ ហើយ
សង្ឃឹមជឿជាក់ថានឹងបានទទួលការគាំទ្រជាបន្តទៀត ។
ឆ្នាំ២០១៨ នេះ គឺជាឆ្នាំចុងក្រោយនៃការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់ នីតិកាលទី៥ នៃរដ្ឋសភា
(ឆ្នាំ២០១៣-២០១៨)ជាឆ្នាំខួបលើកទី៦៧ នៃថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា (២៨ មិថុនា ១៩៥១ - ២៨ មិថុនា ២០១៨) ដែល
បានដឹកនាំប្រទេស ប្រកបដោយជោគជ័យយ៉ាងធំធេង ក្នុងរយៈពេលជិត ៤០ឆ្នាំកន្លងមកនេះ និងជាឆ្នាំបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ
នីតិកាលទី៦ ដែលនឹង ប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ខាងមុខនេះ ។ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេច
អគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រធានគណបក្ស សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ជាប្រធានកិត្តិយសគណបក្ស
សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង និងសម្តេច វិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ជាអនុប្រធានគណបក្ស ដែលមានការគាំទ្រដ៏ទូលំទូលាយ និង
រឹងមាំពីប្រជាជនពិតជានឹងទទួលបានជ័យជម្នៈដ៏ត្រចះត្រចង់ជាថ្មីទៀតក្នុងការបោះឆ្នោតនេះ ហើយបន្តដឹកនាំកម្ពុជាលើមាគ៌ាសន្តិភាព
ប្រជាធិបតេយ្យ និងអភិវឌ្ឍន៍ ឲ្យសម្រេចបានសមិទ្ធផល ធំៗ ថ្មីៗទៀត សំដៅឈានទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅ
ឆ្នាំ២០៣០ ។
ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន ប្តេជ្ញាបន្តប្រឹងប្រែងទ្វេឡើងថែមទៀត ក្នុងការលើកកម្ពស់សមត្ថភាព និងគុណភាពការងារ ដើម្បីបម្រើវិស័យអប់រំ
នយោបាយសតិអារម្មណ៍របស់គណបក្សឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរឡើង ស្របតាមតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ខ្លួន ហើយចូលរួមសកម្ម ដើម្បី
សម្រេចនូវបុព្វហេតុដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះ ។
ក្នុងឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះ ក្នុងនាមមន្រ្តីបុគ្គលិកទាំងអស់នៃ ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរសម្តេច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក
លោកស្រី និងប្រិយមិត្តអ្នកអានទាំងអស់ សូមបានប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខ សេចក្តីចម្រើន និងជោគជ័យគ្រប់ប្រការជារៀងដរាប ៕
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បោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាគឺបោះឆ្នោត
ជូនសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រី

Voting for the Cambodian People’s Party Is Voting
for Samdech Techo Hun Sen to Be Prime Minister
ក្នុងរយៈពេល ៣៩ឆ្នាំ កន្លងទៅនេះ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

បានដឹកនាំប្រទេសដោយបង្កើតបាននូវសមិទ្ធផលធំៗជាប្រវត្តិសាស្ត្រជា

ច្រើន ដែលតាមរយៈនេះធ្វើឲ្យប្រជាជនមើលឃើញច្បាស់នូវតួនាទីដឹកនាំ

មិនអាចខ្វះបានរបស់គណបក្ស និងបានផ្តល់សច្ចៈធម៌ដល់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ថាជាកម្លាំងនយោបាយតែមួយគត់ ដែលបានដឹកនាំប្រទេសជាតិ

ឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជា ។

មហាជោគជ័យធំធេងទាំងអស់នេះ

ក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីតួនាទីជា

ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន

ជាស្នូលនៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាអគ្គមគ្គុទេសក៏
ដ៏ឆ្នើមនៃ ប្រជាជនកម្ពុជា ដែលបានដឹកនាំប្រទេសឆ្លងកាត់ដំណាក់

កាលដ៏សែន លំបាកនានា ប្រកបដោយគតិបណ្ឌិត ភាពឈ្លាសវៃ និង

ភាពអង់អាច សម្រេចបានជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់ជូនជាតិមាតុ ភូមិ និង

ប្រជាជន ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជា

នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គឺជាឥស្សរជនកំពូលមួយរូប
របស់ជាតិ ជាវីរកុលបុត្រកម្ពុជាដ៏ឆ្នើម ដែលបានឧទ្ទិសជីវិតរបស់ខ្លួន ទាំង

ស្រុងតាំងពីយុវវ័យរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ដើម្បីបុព្វហេតុឯករាជ្យ សន្តិភាព
សេរីភាព អធិបតេយ្យ បូរណ ភាពទឹកដី ប្រជាធិបតេយ្យ វឌ្ឍនភាពរបស់

មាតុភូមិកម្ពុជា និងសុភមង្គលរបស់ប្រជាជន ។ រួមជាមួយឥស្សរជនស្នេហា

ជាតិដ៏ឆ្នើមៗ និងឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ជាតិ គឺសម្តេចធម្មពោធិសាល ជា ស៊ីម

និងសម្តេចចក្រី ហេង សំរិន សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានដឹកនាំបង្កើត

រណសិរ្សសង្គ្រោះជាតិសាមគ្គីកម្ពុជា វាយ ផ្តួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍

ប៉ុល ពត នាថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៩ ហើយបានបន្តដឹកនាំប្រទេសឆ្លង
កាត់ដំណាក់កាលប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនប្រកបដោយជោគជ័យក្នុងរយៈពេល

៤០ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ។

ក្នុងដំណាក់កាលពីឆ្នាំ១៩៧៩ ដល់ឆ្នាំ១៩៩៣ សម្តេចតេជោបាន

ដឹកនាំប្រទេសជាតិ ដោយដៃម្ខាងខិតខំប្រយុទ្ធទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មក
វិញ នៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ការពារការរស់ឡើងវិញរបស់ប្រជាជន

ដៃម្ខាងទៀតប្រយុទ្ធក្នុងការស្តារ និងកសាងខឿនសេដ្ឋកិច្ចសង្គម នៃប្រទេស
កម្ពុជាដែលរលាយខ្ទេចខ្ទីក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ធ្វើឲ្យមាន ស្ថិរភាព

ជាជំហានៗ ដោយបង្កើតបាននូវបុព្វបទ និងលក្ខណៈសម្បត្តិចាំបាច់ជា

មូលដ្ឋានសម្រាប់ការបន្តស្តារ កសាង និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិឲ្យមាន

ការរីកចម្រើនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បាន

ដឹកនាំរដ្ឋកម្ពុជាធ្វើជាស្នូលនៃការបង្រួបបង្រួមជាតិរហូតសម្រេចបានកិច្ច

ព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស នាថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩១ ដែលតាមស្មារតី

នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ការបោះឆ្នោតសកលលើកទី១ ដែលចាត់ចែង និង

ត្រួតពិនិត្យដោយអ៊ុនតាក់ ការកសាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ថ្មីដែលបានស្តារឡើងវិញ

នូវរបបរាជានិយម អាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅកម្ពុជា និងប្រកាន់យកប្រព័ន្ធ

នយោបាយ ប្រជាធិបតេយ្យ សេរី ពហុបក្ស ។ ក្នង
ុ ដំណាក់កាលពីឆ១
្នាំ ៩៩៣
ដល់ ឆ្នាំ១៩៩៨ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានដឹកនាំប្រទេស ដោយ
បានទប់ស្កាត់រាល់ឧបាយកលអាក្រក់របស់អ្នកនយោបាយមួយចំនួន ដែល

ប៉ុនប៉ងនាំប្រទេសជាតិឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមវិញ ការពារបាននូវ សមិទ្ធផល

សង្គម ការពារបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ១៩៩៣ នៃព្រះរាជាណាកចក្រកម្ពុជា ។
មហាជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់មួយទៀតដែលត្រូវបានចារទុកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ
កម្ពុជា គឺតាមរយៈនយោបាយ ឈ្នះ ឈ្នះ របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

In the past 39 years, the Cambodian People’s Party has led the
country to realize numerous major achievements, through which
people see clearly indispensable leading role of the Party and the truth
that the Cambodian People’s Party is the only political force that leads
our nation through profound transformations in its history. These great
successes show the supreme historic role of Samdech Akka Moha Sena
Padei Techo Hun Sen as the core of the Cambodian People’s Party and
outstanding great leader of the people of Cambodia, who, in his wisdom,
intelligence, and braveness, has led the country out of the hardships to
realize brilliant successes for our motherland and people.
Samdech Techo Hun Sen, President of the Cambodian People’s
Party and Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, is the top
national dignitary, outstanding Cambodian heroic son, who devotes his
life from his adult age to the present for the course of independence,
peace, freedom, sovereignty, territorial integrity, democracy, progress
of the Cambodian motherland, and happiness of the people. Together
with the supremely exceptional patriots Samdech Thamma Pothisal
Chea Sim, and Samdech Chakrey Heng Samrin, Samdech Techo Hun
Sen led the creation of the National United Front for Salvation of
Kampuchea to overthrow the regime of Pol Pot’s genocide on 7 January
1979, and continues to lead the country successfully through numerous
historical stages in the past 40 years.
In the period from 1979 through to 1993, Samdech Techo Hun Sen
led the country to fight to prevent the return of the regime of genocide
and defend the people’s revivals on the one hand, and to restore and
rebuild and stabilize gradually Cambodia’s socio-economic foundation
that was destroyed completely by the genocidal regime, on the other,
to set up foundation and necessary conditions for further restoring,
building, and developing our nation to the present. Samdech Techo
Hun Sen led the State of Cambodia as the center of reconciliation to
achieve on 23 October 1991 the Paris Peace Agreement, through which
the first general elections was organized and monitored by UNTAC
(United Nations Transitional Authority in Cambodia), leading to
writing a new Constitution, restoration of the Constitutional monarchy
in Cambodia, and adhering to a political system of democracy and
liberal pluralism.
From 1993 through to 1998, Samdech Techo Hun Sen lad the country
to effectively foil every negative tricks and attempts of certain
politicians who aimed to bring Cambodia back to war, and to defend
successfully the 1993 Constitution of the Kingdom of Cambodia.
Another brilliantly great success written in the Cambodian history was
that Samdech Techo Hun Sen, through win-win policy, led Cambodia
to end successfully the protracted war, to secure full peace, to create
national reconciliation, unity, and to bring peaceful life to our people.
At present, under the leadership of the Royal Government of
Cambodia, led by Samdech Techo Hun Sen, Cambodia has maintained
peace, independence, and sovereignty, evaded dangers and disasters,
whereas the Cambodian people have participated actively in their
daily livelihood
activities and national development. The people’s
national defense and national security foundations have been strengthened
firmly to guarantee defense of territorial integrity, security, political
stability, and social harmony. Especially, the opposition’s attempt in
collusion with foreign powers to launch a color revolution to overthrow
legitimate Royal Government was foiled by strict legal measures, and
it was a year of severe defeat for the attempted color revolution in
Cambodia. Along with that, Samdech Techo Hun Sen has led successful
implementation of foreign policy in steadily strengthening and expanding
friendly and cooperation relations between Cambodia and other countries
in the world. Cambodia has integrated with the whole international
community, and taken part on equal rights and footing in resolving
international issues.
Cambodia’s socio-economic development has made a remarkable
progress. From a country that fell into famine in 1979, Cambodia has
struggled to liberate itself from poverty to become a low income country,
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បានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជា បានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនូវសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃ ទទួល

តែ ២.០៤០ពាន់លានរៀល ក្នុងឆ្នាំ២០០០ ឡើងដល់ ២៤.០៥៥ពាន់លាន

ជាតិ ធ្វើឲ្យប្រជាជនរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្ត ។

ប្រាក់បៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការ ការពង្រឹក និងកែលម្អរ គុណភាពសេវា
សាធារណៈ ព្រមទាំងការវិនិយោគលើការកសាងហេដ្ឋារចនារសម្ព័ន្ធផ្សេងៗ ។

បានសុខសន្តិភាពពេញលេញ បង្កើតបាននូវការបង្រួបបង្រួមជាតិ ការឯកភាព

បច្ចុប្បន្ននេះក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលមាន

រៀល ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ ដើម្បីលើកស្ទួយដល់ប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋ ការតំឡើង

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រមុខប្រទេសកម្ពុជារក្សាបាននូវសន្តិភាព

បច្ចុប្បន្ននេះ អត្រាប្រជាជនមានការងារធ្វើខ្ពស់រហូតដល់កម្រិត ៩៩,៣%

នានា ហើយប្រជាជនកម្ពុជាក៏បាន និងកំពុងចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំ

កាត់បន្ថយមកត្រឹមកម្រិតទាប ០,៧% ។

ឯករាជ្យ និងអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួន បញ្ចៀសបាននូវគ្រោះមហន្តរាយ
ក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ និងកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ ។ ខឿនការពារ
ជាតិរបស់ប្រជាជន និងខឿនសន្តិសុខជាតិត្រូវបានពង្រឹងយ៉ាងរឹងមាំ ធានា

ស្មើនឹងប្រមាណជិត ១០លាននាក់ ហើយអត្រាគ្មានការងារធ្វើត្រូវបាន

ឆ្លងកាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រ និងភាពជាក់ស្តែងទាំងនេះ បានធ្វើឲ្យប្រជាជន

កម្ពុជាមើលឃើញច្បាស់ និងទទួលស្គាល់នូវតួនាទីដឹកនាំដែលមិនអាចខ្វះ

ដល់កិច្ចការការពារបូរណភាពដែនដី ការពារសន្តិសុខ ស្ថិរភាពនយោបាយ

បានរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងបុព្វហេតុរំដោះ

ផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ ក៏ត្រូវបានទប់ស្កាត់ដោយជោគជ័យតាម

សំណាងណាស់ដែលមានមគ្គុទេសក៏ប្រកបដោយគតិបណ្ឌិត ហ៊ានលះបង់

បរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាផងដែរ ។ ជាមួយគ្នានេះ សម្តេចតេជោ

ទើបគ្រប់ការ បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនាអាណត្តិកន្លងមក ប្រជាជន

និងភាពសុខដុមរមនានៃ សង្គមជាតិទាំងមូល ។ ជាពិសេសឧបាយកល
បដិវត្តន៍ពណ៌របស់គណបក្សប្រឆាំង ដែលឃុបឃិតជាមួយបរទេស ប៉ុនប៉ង

រយៈវិធានការច្បាប់ដ៏ម៉ឺងម៉ាត់ ហើយក៏ជាឆ្នាំដែលបដិវត្តន៍ពណ៌ត្រូវទទួល
ហ៊ុន សែន បានដឹកនាំអនុវត្តនយោបាយការបរទេសប្រកបដោយជោគជ័យ
ធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជាជាមួយបណ្តា

ប្រទេសលើពិភពលោកកាន់តែត្រូវបានពង្រឹង និងពង្រីកយ៉ាងរឹងមាំឥត

ឈប់ឈរ ។ កម្ពុជាបានធ្វើសមាហរណកម្មជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិ
ទាំងមូល ហើយបានចូលរួមដោយស្មើភាព និងស្មើសិទ្ធក្នុងការដោះស្រាយ
បញ្ហាអន្តរជាតិនានា ។

ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់កម្ពុជា ក៏មានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់

សម្គាល់ ។ កម្ពុជាដែលជាប្រទេសមួយធ្លាក់ទៅក្នុងគ្រោះទុរ្ភិក្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ

កាលពីឆ្នាំ១៩៧៩ បានខិតខំតស៊ូយ៉ាងលំបាកលំបិន ខិតខំរំដោះខ្លួនរួច
ចេញពីភាពក្រីក្រនេះ មកកាន់ឋានៈជាប្រទេសមានចំណូលទាប ឈាន

ទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាប ហើយកំពុងខិតខំពុះពារស

ម្រេចចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួនទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅ

ឆ្នាំ២០៣០ និងទៅកាន់ប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៥០ ។ ក្រោម
ការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់

ចេញយុទ្ធសាស្ត្រត្រីកោណ (១៩៩៨-២០០៣) ដើម្បីនាំយកកម្ពុជាចេញ
ពីការហ៊ុមព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ច

និងនយោបាយទៅរកការធ្វើសមាហរណកម្ម

កម្ពុជាទៅក្នុងតំបន់ និងពិភពលោកឡើងវិញ ព្រមទាំងលើកស្ទួយជីវភាព
រស់នៅ និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជន ។ ការដាក់ចេញយុទ្ធ

សាស្តច
្រ តុកោណទាំង៣ គឺដណា
ំ
ក់កាលទី១ (២០០៣-២០០៨) ដំណាក់

កាលទី២ (២០០៨-២០១៣) និងដំណាក់កាលទី៣ (២០១៣-២០១៨)
បានជួយជំរុញដល់ការ កសាងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានល្បឿនលឿន

ជាងមុន ដោយខិតខំជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់តាមរយៈការវិនិយោគ

លើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត និងការផ្សារភ្ជាប់កំណើននេះ ជាមួយ
ការបង្កើតការងារដល់ប្រជាជន ។ ក្នុងដំណើរការកសាងជាតិរយៈពេល២
ទសវត្សចុងក្រោយនេះ

កម្ពុជាសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច

៧,៧%

បើគិតពីឆ្នាំ២០០០ ដល់ ឆ្នាំ២០១៧ ។ ទំហំនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប

(ផ.ស.ស) គិតតាមថ្លៃបច្ចុប្បន្ន កើនឡើងប្រមាណ ៦ដង គឺពីជាង
៣.០០០លានដុល្លារ ក្នុងឆ្នាំ២០០០ ដល់ជាង ២៤.០០០លានដុល្លារ

ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ ។ ប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាជនម្នាក់ ធៀបនឹង ផ.ស.ស
កើនឡើងប្រមាណ ៥ដង គឺពី ២៨៨ដុល្លារ ក្នុងឆ្នាំ២០០០ ដល់
១៥៦៣ដុល្លារ ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ ។ អត្រានៃភាពក្រីក្របានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង

ពី ៥៣,៥% ក្នុងឆ្នាំ២០០៤ មកត្រឹម ១៣,៥% ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ និងបន្តធ្លាក់
ចុះថែមទៀតនៅឆ្នាំ២០១៧

ឯគម្លាតនៃប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាជនត្រូវ

បានកាត់បន្ថយផងដែរ ។ ទំហំពាណិជ្ជកម្ម កើនឡើងពីជាង ៣.០០០

លានដុល្លារ ក្នុងឆ្នាំ២០០០ ដល់ប្រមាណជាង ២៨.០០០លានដុល្លារ
ក្នង
ុ ឆ្នា២
ំ ០១៨ ។ ចំណល
ូ ក្នង
ុ ប្រទេសកើនឡើងពី ១.៤២៣ពាន់លានរៀល

ក្នុងឆ្នាំ២០០០ ឡើងដល់ប្រមាណ ១៩.០១៧ពាន់លានរៀល ក្នុងឆ្នាំ

២០១៨ ។ ចំណាយសរុបថវិការរដ្ឋត្រូវបានបង្កើនយ៉ាងគំហុក ពីប្រមាណ

និងសង្រ្គោះជាតិ បុព្វហេតុកសាង និងការពារប្រទេសជាតិទាំងក្នុងអតីត

កាល បច្ចុប្បន្នកាល និងតទៅមុខទៀត ។ កម្ពុជាយើងពិតជាមានមហាភ័ព្វ

អ្វីៗសព្វបែបយ៉ាង ដើម្បីឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិ ។ ដោយហេតុនេះហើយ
កម្ពុជាភាគច្រើនលើសលុបមានជំនឿយ៉ាង មុតមាំ ហើយបានបោះឆ្នោត

ជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដើម្បីបានសម្តេចតេជោធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រី ។

នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី៦ ដែលនឹង
ប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨នេះ ប្រជាជនកម្ពុជានៅតែ
បន្តគាំទ្រសម្តេចតេជោធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រី ដោយយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នាទៅ

បោះឆ្នោត ហើយបោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យបានឈ្នះឆ្នោត
ភ្លូកទឹកភ្លូកដីដូចកាលពីអាណត្តិមុនៗ ៕
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and is making progress in becoming a lower-middle income country,
with efforts further made to realize its vision of becoming a highermiddle income country by 2030 and high income country by 2050.
Under the leadership of Samdech Techo Hun Sen, the Royal
Government of Cambodia set out triangular strategy (1998-2003)
leading Cambodia out of economic and political embargos to regional
and world integrations, while upgrading people’s livelihoods and
alleviating poverty. The three-phase rectangular strategies – (the phase
one for 2003-2008; the phase two for 2008-2013; and the phase three
for 2013-2018) have contributed to driving construction of Cambodia
in a speedier pace. They have driven higher economic growth through
investment in physical infrastructures, with relation to creation of jobs
for people.
In the course of national construction over the past two decades,
Cambodia realized a 7.7% economic growth from 2000 through to
2017. Its current GDP has increased six times from 3 billion USD in
2000 to over 24 billion USD in 2018. People’s per capita income based
in GDP has increased five times from 288 USD in 2000 to 1,563 USD
in 2018. Poverty rate has dropped sharply from 53.5% in 2004 to 13.5%
in 2014, and continued to drop further in 2017, while income gap has
also been reduced. Trade volume has increased from 3 billion USD in
2000 to 28 billion USD in 2018. National income has increased from
1,423 billion Riel in 2000 to 19,017 billion Riel in 2018. State budget
expenses has thrived forcefully from about 2,040 billion Riel in 2000
to 24,055 billion Riel in 2018 in support of state operation, increase of
salary for civil servants, strengthening and improving public service
quality, and investing in infrastructures. At present, rate of employment
is 99% or about nearly ten million people, whereas unemployment rate
has reduced to 0.7%.
Going through such historical facts and actuality the Cambodian
people see clearly and recognize indispensable leadership of Samdech
Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen in the courses of liberation and
rescuing our nation, national construction and defense in the past, at
present and times to come. Cambodia has been so fortunate to have a
wise leader, who sacrifices everything for the supreme national interest.
It is in this remark that in every general elections, the absolute majority
of Cambodians have placed firm confidences in, and voted for the
Cambodian People’s Party, for Samdech Techo Hun Sen to hold the
post of Prime Minister. In the forthcoming 29-July-2018 sixth legislative
term National Assembly elections, every eligible voters of Cambodia
will go to vote and vote for the Cambodian People’s Party to score a
landslide victory like in the previous terms./.
THE PRACHEACHUN MAGAZINE
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តើប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលផលប្រយោជន៍ជាក់ស្តែងសំខាន់ៗអ្វីខ្លះ
ពីសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី
គិតចាប់ពីដើមឆ្នាំ២០១៦ មក?

- ថ្ងៃទី២ ខែសីហា សម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវជាតិលេខ៤៩ នៅ

ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ កំណាត់ផ្លូវជាតិ នេះមានប្រវែង ១៣៨,៦១គីឡូម៉ែត្រ ។
- ថ្ងៃទី៤ ខែសីហា បានដោះស្រាយបញ្ហានានាមួយចំនួនធំ ចំពោះ

បេនឡានចាស់ នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺគឺ សម្រេចទុកនៅដដែល ។

- ថ្ងៃទី៨ ខែសីហា ចាក់បេតុងភ្ជាប់មុខតំណស្ពានកោះធំ ឆ្លងកាត់

ទន្លេបាសាក់ប្រវែង ៤១៥ម៉ែត្រ ស្ថិត នៅស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាល ។

- ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ចេញសារាចរអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនអាជីវករលក់

ដូរតាមផ្សារនឹងទទួលបានសិទ្ធតកូនតចៅ ដោយគ្មានពេលកំណត់

គ្មានអាណត្តិ លើសិទ្ធកាន់កាប់ ហើយមិនចាំបាច់ស្នើសុំពន្យាពេល
ស្ពានកោះប៉ែនប្រវែង ៧៧៩ ម៉ែត្រ ទទឹង ៩,២០ ម៉ែត្រឆ្លងកាត់
ដៃទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តកំពង់ចាម

នៅក្នុងការបន្តអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច និងជាពិសេសការលើកកម្ពស់នូវ

កម្រិតជីវភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ មន្ត្រីរាជការ និងកងកម្លាំង

ទៀតទេ។

- ថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា សម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវជាតិលេខ៧៦ នៅ

ស្រុកលំផាត់ ខេត្តរតនគិរី មានប្រវែង ១៧២គីឡូម៉ែត្រ ។
• ឆ្នាំ ២០១៧

- ថ្ងៃទី៣ ខែមករា តម្លើងប្រាក់ខែអប្បបរមា កម្មករ កម្មការិនី ដល់

ប្រដាប់អាវុធទូទាំងប្រទេសចាប់ពីឆ្នាំ២០១៦មក រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

១៥៣ដុល្លារ ក្នុងមួយខែ បើបូកជាមួយប្រាក់បន្ថែមម៉ោង និងប្រាក់អត្ថ

ជាច្រើន ជាអត្ថប្រយោជន៍ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ ក្នុងនោះរួមមាន៖

ចន្លោះពី ១៧៥ដុល្លារ ដល់ ២៣០ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយខែ ។

ដឹកនាំដោយសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានសម្រេចនូវសមិទ្ធផល
• ឆ្នាំ ២០១៦

ប្រយោជន៍ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត កម្មករ កម្មការិនី អាចទទួលបាន

- ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ តទៅ ប្រាក់ខែកម្មករ កម្មការិនី

- ថ្ងៃទី៥ ខែមករា សម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការស្ពានអាកាស

ជាអប្បបរមា គឺ ១៧០ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយខែ បូកបន្ថែមនឹងប្រាក់

មករា» ។ អនុញ្ញាតិឲ្យឡានចង្កូតស្តាំដែលមានស្រាប់ ចូលទៅបង់ពន្ធ

លើសពីនេះទៅទៀត មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ

ទី៤ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ដែលត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថា «ស្ពានអាកាស ៥

អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ គឺលើសពី ២០០ដុល្លារ ក្នុងមួយខែ ។

ធម្មតាដោយមិនចាំបាច់កែចង្កូត ។

គ្រប់ប្រភេទ ក៏នឹងទទួលបានការ

ប្រជាពលរដ្ឋបង់ថ្លៃប្រឡងបើកបរ ម៉ូតូកម្លាំង ១២០cc ចុះក្រោម ។

ផ្ទះ រយៈពេលមួយឆ្នាំ គឺឆ្នាំ២០១៨ ដើម្បីជួយកម្មករយើងឲ្យមានលទ្ធ-

- ថ្ងៃទី៧ ខែមករា កាត់បន្ថយថ្លៃធ្វើប័ណ្ណបើកបរ និងមិនតម្រូវឲ្យ

- ថ្ងៃទី១០ ខែមករា ទម្លាក់ថ្លៃអគ្គិសនីមកត្រឹម ៦១០រៀល សម្រាប់

ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេស

ដែលប្រើប្រាស់បណ្តាញអគ្គិសនីរដ្ឋក្នុង

បរិមាណពី ៥០គីឡូវ៉ាត់ ចុះក្រោម ។ តបណ្តាញខ្សែភ្លើង និងតម្លើង

តម្លើងប្រាក់បៀវត្សជារៀងរាល់ឆ្នាំ

ផងដែរ ។ សម្តេចតេជោបានអំពាវនាវដល់ម្ចាស់ផ្ទះ កុំតម្លើងថ្លៃឈ្នួល
ភាពរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែម ក្នុងការសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំ
ថ្ងៃឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង ។

- នៅខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ តម្លើងប្រាក់បៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការ និង

កុងទ័រដល់ផ្ទះ ឬ បន្ទប់ជួលរបស់កម្មករ កម្មការិនី ។ សម្រេចជាផ្លូវការ

កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទ។

អចលទ្រព្យរវាងឪពុក-ម្តាយបង្កើត និងកូនបង្កើត រវាងប្តី-ប្រពន្ធ និងរវាង

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្តល់ថវិការ ដើម្បីសាងសង់សាលារៀន និងអាគារ

ស្តីពីការលើកលែងពន្ធប្រថាប់ត្រាលើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធ ឬសិទ្ធកាន់កាប់
យាយ-តា និងចៅ ។

- ថ្ងៃទី១៣ ខែមករា សម្រេចបញ្ឈប់មិនឲ្យយកលុយទាំងស្រុងពី

អ្នកដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ៤ ។

- ថ្ងៃទី១៩ ខែមិនា បង្កើនប្រាក់បៀរវត្សជូនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ

ទាបបំផុត ៨០ម៉ឺនរៀល ហើយនៅឆ្នាំ២០១៨ ឡើងដល់ទាបបំផុត
១លានរៀល ។

- ថ្ងៃទី១៦ ខែមិនា សម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ថានីយ៍ចេញដំណើរ

ថ្មីនៃអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ ភ្នំពេញ ។

- នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៦ រហូតដល់ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧នេះ ប្រមុខរាជ-

សិក្សាបានច្រើនខ្នង និងច្រើនបន្ទប់ ដែលជាការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់
លើវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា ។

- ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ នេះតទៅ រាជរដ្ឋាភិបាល

នឹងកំណត់ថ្លៃកំពូល ឬថ្លៃខ្ពស់បំផុត នៃអាត្រាការប្រាក់របស់គ្រឹះស្ថាន

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែលកន្លងមកយកពីប្រជាពលរដ្ឋចន្លោះ ២៥% ទៅ
៣៥% ទម្លាក់មកត្រឹម ១៨% ក្នុងមួយឆ្នាំ ដែលជួយសម្រាលបន្ទុកដល់
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ក្នុងការចំណាយការប្រាក់ពី ៧% ទៅ ១៧% ។

- ថ្ងៃទី១ ខែមេសា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រកាសថា ជាការ

- ថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា បើកការដ្ឋានសាងសង់ឡើងវិញ ផ្លូវជាតិលេខ

គិតគូរដល់ជីវភាព និងការរស់នៅរបស់មន្ត្រីរាជការដែលបានចូលនិវត្តន៍

- ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា បានសម្រេចបញ្ចុះតម្លៃពាក្យប្រឡងពេទ្យពី

ផងដែរ ។

២១ ដែលមានប្រវែង ៦៣,៦ គីឡូ ម៉ែត្រ ពីតាខ្មៅទៅជ្រៃធំ ។
តម្លៃ ៦០ម៉ឺនរៀល មកនៅត្រឹម ១០ម៉ឺនរៀល ។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក៏នឹងតម្លើងប្រាក់បៀវត្សប្រចាំខែជូនដល់ពួកគាត់

- ក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថមដល់មន្ត្រីរាជការ

កម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនជាពិសេស សម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរទៅមក

សរុបទាំងអស់ត្រូវការលុយប្រមាណ ៧លានដុល្លារអាមេរិក ។

ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ តទៅស្ពាន និងផ្លូវ តភ្ជាប់ផ្លូវជាតិលេខ ៦អា

កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ មន្ត្រីចូលនិវត្តន៍ទាំងអស់ក្នុងម្នាក់ ៥ម៉ឺនរៀល

- ថ្ងៃទី៦ ខែមីនា សម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវក្រវាត់ក្រុងបឹងជើង

ឯក ខ្សែទី២ កំណាត់ទី១ ប្រវែង ១០គីឡូម៉ែត្រ និងបើកការដ្ឋានសាង
សង់ផ្លូវក្រវាត់កំណាត់ទី២
ចរាចរណ៍

ដើម្បីសម្រួល

និងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់

និងអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹកជញ្ជូនទំនិញពីផ្លូវជាតិលេខ៥

ទៅផ្លូវជាតិលេខ២

និងទៅផ្លូវជាតិលេខ១

ងាយស្រួលបន្ថែមទៀត ។

បានឆាប់រហ័ស

មាន

- ថ្ងៃទី៤ ខែមេសា អញ្ជើញបើកការដ្ឋាន និងសម្ពោធមណ្ឌលកីឡា

នៃពហុកីឡាដ្ឋានជាតិមរតកតេជោ។

- ថ្ងៃទី៥ ខែមេសា សម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់រោងចក្រប្រព្រឹត្តិកម្មទឹក

ស្អាតនិរោធន៍ ជំហានទី២ ដែលមានតម្លៃជាង ៦០លានដុល្លារ អាមេរិក
មានសមត្ថភាពផលិតទឹកជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ១៣០ពាន់ ម៉ែត្រគូប
ក្នុងមួយថ្ងៃបន្ថែមលើសមត្ថភាពផលិតដែលមានស្រាប់ ។

- ថ្ងៃទី៦ ខែមេសា សម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវជាតិលេខ៦ ប្រវែង

ជាង ៤០គីឡម
ូ ត
៉ែ ្រ ចាប់ពព
ី ក
្រែ លាភ ខណ្ឌជយ
្រោ ចង្វារ រាជធានីភព
្នំ ញ
េ

ទៅដល់ថ្នល់កែង ស្ថិតនៅក្នុងឃុំសំបូរ ស្រុកបាធាយ ខេត្តកំពង់ចាម
ដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរ និងដឹកជញ្ជូនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ។

របស់ប្រជាពលរដ្ឋ សម្តេចតេជោបានប្រកាសថា ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥
ទៅផ្លូវជាតិលេខ ៥ ស្ពាន និងផ្លូវលីយ៉ុងផាត់ព្រែកព្នៅ ត្រូវធ្វើដំណើរដោយ

មិនបាច់បង់ថ្លៃឆ្លងកាត់ទៀតទេ ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលទិញយកមកគ្រប់
គ្រងវិញ ។

- ថ្ងៃ២៣ ខែតុលា បើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានបេតុងឆ្លងកាត់

ទន្លេសាបពីតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ក្រុងរណប ជ្រោយចង្វារទៅកាន់ផ្លូវជាតិ

លេខ៥ មានប្រវែង ១គ.ម ចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ ៣៥លាន
ដុល្លារអាមេរិក

ដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរសម្រួលជិតការធ្វើ

ដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងដឹកជញ្ជូនទំនិញនានាពីខេត្តមករាជធានី
ភ្នំពេញ ។

- ថ្ងៃទី១ ខែវិច្ឆិកា ដើម្បីជួយសម្រួលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែល

ធ្វើដំណើរ និងរកទទួលទានដោះ ដូរទំនិញជាមួយប្រទេសជិតខាង
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានសម្រេចទិញស្ពានឆ្លងកាត់ដៃសមុទ្រ
ខេត្តកោះកុងទៅប្រទេសថៃ
ដោយឥតគិតថ្លៃ ។

សម្រាប់ដាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងកាត់

- ផ្តល់របបគាំពារសន្តិសុខសង្គមដល់កម្មករចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

តទៅគឺ និយោជកម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននឹងបង់ថ្លៃរបបសន្តិសុខសង្គម ១០០%

- ថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា សម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពាន និងផ្លូវឆ្លងកាត់

ដល់កម្មករ កម្មការិនី ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ កម្មករ កម្មការិនីទាំងអស់រួម

- ថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

ទទួលបានការពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដោយមិនគិត

ព្រំដែន កម្ពុជា-វៀតណាម ជ្រៃធំ ឡុងប៊ិន ចម្ងាយ ១២២៥ម៉ែត្រ ។
កម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យក្នុង

ការដាក់បញ្ចូលតំបន់ប្រាសាទសំបូរ

ព្រៃគុក ក្នុងបញ្ជីបេតិកភ័ណ្ឌពិភពលោក ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី៤១

នៃគណៈកម្មាធិការបេតិកភ័ណ្ឌពិភពលោក នៅទីក្រុង ្រដាកឺ ប្រទេស
ប៉ូឡូញ ដែលមាន ១៩៣ប្រទេស ជាសមាជិក និង២១ប្រទេស
ជាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ ។

- ថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា សម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់វិហារឥស្លាម

ជើងមាស ដែលមានទីតាំងនៅមិនឆ្ងាយពីទីរួមខេត្តកំពង់ចាម ដើម្បីបង្ក
ភាពងាយស្រួលដល់បងប្អូនឥស្លាមគោរពប្រតិបត្តិ ដែលបានចំណាយ

ថវិកាសាងសង់ជិត ៨០ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក បានមកពីប្រជា

ពលរដ្ឋក្នុងភូមិ និងសប្បុរសជននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ព្រុយណេ និង
សឹង្ហបុរី ។

- ថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា តាមរយៈនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សម្តេច

តេជោ ក្មួយៗកម្មការិនី ទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសរួមទាំង
អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន ដែលក្នុងនោះរួមមាន៖ កម្មការិនីឆ្លងទន្លេទទួល

ទាំងកម្មករ សំណង់ សណ្ឋាគារ ដឹកជញ្ជូន បើកបរ និងកសិកម្មជាដើម
ថ្លៃតាមរយៈមូលនិធិសមធម៌ ។ សម្តេចតេជោ បានណែនាំឲ្យម្ចាស់

ក្រុមហ៊ុន រោងចក្របង្កើតគ្លីនីកបន្ថែមនៅតាមរោងចក្ររបស់ខ្លួនដើម្បី

ជួយដល់កម្មករ។ កម្មករ កម្មការិនី ទូទាំងប្រទេស នឹងទទួលបាន
សេវាជិះរថយន្តក្រុង Free រយៈពេល២ឆ្នាំ គិតពីខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

ដល់ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩។ ចំពោះកីឡាករ កីឡាការិនីទាំងអស់ក៏ទទួល
បានការជិះរថយន្តក្រុងសាធារណៈ

ដោយមិនគិតថ្លៃផងដែរសម្រាប់

រយៈពេល ២ឆ្នាំ ហើយទទួលបានការពិនិត្យថែទាំសុខភាពដោយមិនគិត

ថ្លៃនៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ ។ ចំពោះកីឡាការិនីដែលសម្រាលកូនក៍ទទួល
បានអត្ថប្រយោជន៍ដូចកម្មការិនីផងដែរ ចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

នេះតទៅ ។ នៅឆ្នាំ២០១៩ ខាងមុខ កម្មករទាំងអស់នឹងមានប្រាក់
សោធននិវត្តន៍គឺប្រាក់រ៉ឺត្រែត ដែលនឹងទទួលបានចំនួន ៨០% នៃប្រាក់
ខែដែលខ្លួនធ្លាប់ទទួលបានពេលនៅធ្វើការចុងក្រោយ ។
• ឆ្នាំ ២០១៨

- ថ្ងៃទី៤ ខែមករា សម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អគារថ្មីព្យាបាលជម្ងឺ

បានបៀវត្ស ១២០% ក្នុងរយៈពេល ៣ខែ។ ស្ត្រីឆ្លងទន្លេកើតបានកូន

មហារីក និងសម្ភព ដែលមានឈ្មោះថា «អគារតេជោសន្តិភាព» នៅមន្ទីរ

បាន ៨០ម៉ឺនរៀល ពីរាជរដ្ឋាភិបាល ករណីកូនភ្លោះ៣ ត្រូវទទួលបាន

ព្យាបាលជម្ងឺមហារីកចុងក្រោយបំផុត ចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ

ម្នាក់ទទួលបានសាច់ប្រាក់ ៤០ម៉ឺនរៀល។ ករណីកូនភ្លោះពីរត្រូវ ទទួល
១២០០.០០០ រៀល ពីរាជរដ្ឋាភិបាល ។ អ្នកកើតកូនភ្លោះបីក្រៅពី
បានទទួលប្រាក់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលហើយ គឺនឹងទទួលបានពីសម្តេច តេជោ

ពេទ្យកាល់ម៉ែត មានកម្ពស់ ៩ជាន់ បំពាក់ទៅដោយម៉ាស៊ីនឧបករណ៍
២៣លានដុល្លារ ។

- ថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ប្រកាសបើកជាផ្លូវការសមាគមមូលនិធិ

ថែមទៀត។ បើទោះបីកូនកើតឡើង ឬ ស្លាប់ក៏ទទួលបានដូចគ្នា ។

ត្រីចក្រយាន ដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ និងអភិរក្សស៊ីក្លូនៅកម្ពុជា ។ ជាពិសេស

៤០០មេហ្គាវ៉ាត់ ដែលដាក់ឲ្យ ដំណើរការលើកដំបូងនៅ ដើមឆ្នាំ២០១៨

ប្រាក់ជួលស៊ីក្លូប្រចាំថ្ងៃ ២ពាន់រៀល និងប្រាក់អាហារ ៥ពាន់រៀល

- ពិធីសម្ពោធវារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម២ ដែលមានកំម្លាំង ថាមពល

ដែលមានកម្លាំងផលិត ១,៩១២លានគីឡូវ៉ាត់ម៉ោង ។ ប្រែក្លាយពីការ

ទិញអគ្គិសនីពីប្រទេសជិតខាង មកផលិតក្នុងស្រុកវិញ ដើម្បីកាត់បន្ថយ
តម្លៃអគ្គិសនីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ។

- ថ្ងៃទី៥ ខែតុលា ដើម្បីដោះស្រាយនូវការលំបាក និងជួយលើក

គាំពារសុខមាលភាពបងប្អូនកម្មករស៊ីក្លូ ដោយផ្តល់ជូនពួកគាត់ ដូចជា
សេវាថែទាំសុខភាព និងព្យាបាល ដោយឥតគិតថ្លៃនៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ
ដែលផ្តល់ដោយមូលនិធិសមធម៌។ ក្រៅពីផលប្រយោជន៍ខាងលើ
សមាគម នឹងពិចារណា

ផ្តល់ការឧបត្ថម្ភបន្ថែមជូនបងប្អូនអ្នកធាក់ស៊ី

ក្លូដូចជាក្នុងរដូវបុណ្យទាន ចូលឆ្នាំ ភ្ជុំបិណ្ឌ និងមរណភាពជាដើម ។
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- ថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញ

ទៅលេងស្រុកកំណើត ដោយមិនយកលុយដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការ

ទឹកដីខេត្តកំពង់ចាម ទៅកាន់ទឹកដីខេត្តត្បូងឃ្មុំ ប្រវែងសរុប ១១៣១ម

- ថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា សម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សកលវិទ្យាល័យ

បើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ពាន ឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គថ្មីមួយទៀត តភ្ជាប់

ចំណាយនានារបស់កូនក្មួយកម្មករ កម្មការិនី ។

និងទទឹង ១៣,៥០ម ចំណាយថវិកា ៥៦,៩៩លានដុល្លារអាមេរិក ។

ក្រចេះ ស្ថិតនៅក្នុងទីរួមខេត្តក្រចេះ សរុបការចំណាយទាំងអស់ គឺ

បង្កើតរោងចក្រនេះ អាចផ្តល់ការ ងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា និងផលិត

ក្រចេះ និងខេត្តជាប់ខេត្តក្រចេះដែលចង់បន្តការសិក្សា ។

- ថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភៈ សម្ពោធរោងចក្រស៊ីម៉ង់ជីបម៉ុង ដែលតាមរយៈការ

ស៊ីម៉ង់ផ្គត់ផ្គង់ការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុក និងធ្វើការនាំចេញ ។

១២លានដុល្លារអាមេរិក

ផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់និស្សិតនៅខេត្ត

- ថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា បើកការដ្ឋានពង្រីក និងលើកគុណភាព កំណាត់

- ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ រាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើបុរេប្រទានទឹកប្រាក់

ផ្លូវជាតិលេខ៣ ប្រវែងជាង ១៣៤គម ចាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញ ចោមចៅ

កម្មករជាង ៤០០០នាក់ ដែលថៅកែរត់ចោល ហើយនៅខែមិថុនា

អាមេរិក សម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ការដឹកជញ្ជូន

ប្រមាណ ៤,៦លាន ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក សម្រាប់ដោះស្រាយជូន
រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ ស្តីពីការកំណត់ឲ្យបណ្តារោងចក្រនានា ត្រូវដោះស្រាយអតីតភាពការងារជូនកម្មករ កម្មការិនី ៦ខែ
ម្តង

ដើម្បីជៀសវៀងបញ្ហាថៅកែរត់ចោលរោងចក្រគេចពីការទទួល

ខុសត្រូវលើប្រាក់អតីតភាពកម្មករ ។

ដល់ក្រុងកំពត ដោយគ្រោងចំណាយថវិកាជាង ២០០លានដុល្លារ

ទំនិញ ផលិតផល ជាពិសេសការដឹកជញ្ជូនអំបិលពីខេត្តកំពតទៅកាន់

ខេត្តផ្សេងៗ និងសម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍ធ្វើដំណើរទៅកាន់ភូមិភាគ
និរតីនៃតំបន់សមុទ្រកម្ពុជាផងដែរ ។

- ថ្ងៃទី៩ ខែឧសភា កាត់ខ្សែបូរសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ តំបន់

- ចំពោះស្ត្រីជាមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល នគរបាល កងទ័ព ចាប់ខែមករា

សេដ្ឋកិច្ចថ្មីឈ្មោះ Interior Automobile Industry Complex និង

៨០ម៉ឺនរៀល បើបានកូនភ្លោះពីរគឺទទួលបាន ១,៦លានរៀល បើបាន

សង្កាត់ច្រកម្ទេស ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង បង្កើតការងារជាច្រើន

ឆ្នាំ២០១៨ តទៅ បើសម្រាលកូន បានមួយនាក់ត្រូវទទួលបាន
កូនភ្លោះបី គឺទទួលបាន ២,៤លានរៀល ចំពោះគ្រូបង្រៀន និងគ្រូពេទ្យ
ជាស្ត្រីក៏ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភដូចខាងលើនេះផងដែរ ។

- ថ្ងៃទី១ ខែមីនា តាមការស្នើសុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈហ្វេស-

បុក សម្តេចតេជោ បានផ្តល់ផ្លូវមួយខ្សែ នៅស្រុកស្រីសន្ធរខេត្តកំពង់ចាម
មានប្រវែង ១៦,៧០ គម ។

- ថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា សម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវការកំណាត់ផ្លូវជាតិ

លេខ១ សម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ។

- ថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា សម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេ

កោះប៉ែនខេត្តកំពង់ចាម ដែលសាងសង់ដោយស្នាដៃកូនខ្មែរសុទ្ធសាធ
ប្រើប្រាស់ថវិកាផ្ទាល់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រមាណ

១៣លាន

ដុល្លារអាមេរិក ។ ស្ពាននេះជាចំណងដៃដ៏ពិសិដ្ឋសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាង ២ម៉ឺនគ្រួសារ នៅលើប្រជុំកោះដូចជា កោះប៉ែន កោះមិត្ត

រោងចក្រតម្លើងរថយន្ត Dehun Auto Combodia ស្ថិតនៅភូមិព្រៃផ្តៅ
កន្លែងជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ជាពិសេសពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងខេត្ត ស្វាយរៀង ។

កូរ៉េ

- ថ្ងៃ១៤ ខែឧសភា សម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អគារមិត្តភាពកម្ពុជា
ដែលទើបកែលម្អថ្មីនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ

រាជធានីភ្នំពេញ

មានកំពស់ ៣ជាន់ បំពាក់គ្រឿងសង្ហារឹម និងសំភារៈបរិក្ខារពេទ្យថ្មីៗ ។

ការកែលម្អឡើងវិញនេះ ចំណាយថវិកាសរុបប្រមាណ ៧.៨២០.០០០
ដុល្លារអាមេរិក ។ អាចបម្រើសេវាដូចជា ពិគ្រោះជម្ងឺទូទៅ និងឯកទេស

សង្គ្រោះបន្ទាន់ ឱសថស្ថាន វិទ្យុ និងអេកូសាស្ត្រ ព្យាបាលជម្ងឺធ្ងន់ធ្ងរ
ព្យាបាលជម្ងឺទារក ព្យាបាលជម្ងឺត្រចៀក ច្រមុះ និងបំពង់ក ជម្ងឺក្រពេញ

និងជម្ងឺតម្រងនោម ព្យាបាលជម្ងឺលោហិត និងជម្ងឺមហារីក ។ អគារ
នេះក៏មានសេវាព្យាបាល អាគារផ្នែកមន្ទីរពិសោធន៍ទំនើប ព្យាបាល
ជម្ងឺគ្រុនឈាម និងជម្ងឺឆ្លងផងដែរ ។

- ថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា សម្តេចតេជោអញ្ជើញបើកការដ្ឋានសាងសង់

និងកោះទ្រង់ជាដើម ។

កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៥ ប្រវែង ១៣៥,២៤គម ចាប់ពីព្រែកក្តាម (ខេត្ត

ពីខេត្តបាត់ដំបងទៅសេរីសោភ័ណ្ឌ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ជាប្រភេទ

ខេត្តកណ្តាល កំពង់ឆ្នាំង និងខេត្តពោធិសាត់ ចំណាយថវិកាសរុប

- ថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា បើកការដ្ឋានសាងសង់កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៥

ផ្លូវចាក់បេតុងកៅស៊ូ AC កំរាស់ ១៥សង់ទីមែត្រ និងពង្រីកឲ្យកាន់

កណ្តាល) ដល់ធ្លាម្អម (ខេត្តពោធិសាត់) ឆ្លងកាត់ខេត្តចំនួន៣ គឺ
ប្រមាណ ២៦១លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីសម្រួលដល់ការ

តែធំជាងមុន មាន ៤គន្លង ចំណាយថវិកាប្រមាណ ១៨៥លានដុល្លារ

ធ្វើដំណើរ និងដឹកជញ្ជូនទំនិញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែងាយស្រួល ។

- ថ្ងៃទី១ ខែមេសា ប្រកាសជាផ្លូវការក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី

ខេត្តបាត់ដំបង ខនស៊ីមិនលីមីតធីត មានទីតាំងនៅស្រុករតនមណ្ឌល

សហរដ្ឋអាមេរិក ។

ប្រពៃណីជាតិ គឺចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា

បងប្អូន ប្រជាពលរដ្ឋជិះរថយន្តក្រុងដោយមិនបង់លុយក្នុងដំណើររាជ
ធានីភ្នំពេញនិងពីភ្នំពេញទៅតាមបណ្តាខេត្ត និងពីតាមបណ្តាខេត្តមក
រាជធានីភ្នំពេញវិញ ។

- ថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ប្រកាសបើកឲ្យដំណើរការផ្លូវការមូលនិធិគន្ធ

បុប្ជាកម្ពុជា ។

- ថ្ងៃ៣១ ខែឧសភា សម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់រោងចក្រស៊ីម៉ង់

ខេត្តបាត់ដំបង

ជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀត

សន្តិភាព ដែលកម្ពុជាមាននាពេលសព្វថ្ងៃ ។
- ថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា

កើតចេញពីកត្តាសុខ

សម្តេចតេជោអញ្ជើញសម្ពោធដាក់ឲ្យ

ប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៦ ប្រវែងសរុប ២៤៨.៥៣
គីឡូម៉ែត្រ ចាប់ពីថ្នល់កែង ខេត្តកំពង់ចាម ដល់អង្រ្គង ខេត្តសៀមរាប ។

- ថ្ងៃទី២៥ ខែ មិថុនា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញបើក

- ថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ថ្លែងក្នុងឱកាសជួបសំណេះសំណាលជាមួយ

របាំងស្បៃមុខសម្ពោធចំណតផែពហុបំណងនៃកំពង់ផែ ស្វយ័តក្រុងព្រះ

អន្តរជាតិ ១ ឧសភា នៅសាលមហោស្រពកោះពេជ្ររាជធានីភ្នំពេញ

ប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ គិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ ៧៤លានដុល្លាអាមេរិក ៕

សហជីពកម្មករ

និងខួបអនុស្សាវរីយ៍

លើកទី១៣២

ទិវាពលកម្ម

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានប្រកាសថា សម្រាបបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ
ខាងមុខនេះ គឺសាលារាជធានីភ្នំពេញ នឹងត្រៀមឡានក្រុង ប្រមាណ

២០០ឡាន ដើម្បីផ្តល់ការដឹកជញ្ជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយកម្មករ កម្មការិនី

សីហនុ ដែលមានសមត្ថភាពដាក់ទំនិញរហូតដល់ ៥ម៉ឺនតោន ដាក់ឲ្យ

(ឯកសាររបស់អង្គភាពពត៌មាន និងប្រតិកម្មរហ័សនៃទីស្តីការគណរដ្ឋមន្ត្រី)
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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អពេា្ជីញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលយុទ្ធសាស្ត្រកិច្ចសហ
ប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច អាយ៉េយ៉ាវ៉ាឌី-ចៅប្រាយ៉ា-មេគង្គ (ACMECS)
លើកទី ៨ និងកិច្ចប្រជុំកំពូល (CLMV) លើកទី ៩ នៅទីក្រុងបាងកក
ជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកថៃនាទសវត្ស៨០ ។ នៅពេលនេះ

ឯកឧត្តមអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃមានអាយុ ៨៤ឆ្នាំហើយ។ ឯកឧត្តម
ឆាវវ៉ាលីត បានកោតសរសើរសម្តេចតេជោដែលមានវ័យនៅ
ក្មេងស្រស់ថ្លាមានសុខភាពមាំទាំដដែល។

ចំពោះឯកឧត្តមផ្ទាល់

គឺពេញចិត្ត និងកោតសររសើរចំពោះការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោ

ដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើនគឺលេខ ១តែម្តង ។ ចំណែក

សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជាវិញ បានចាត់ទុកឯកឧត្តម
ឆាវវ៉ាលីត ជាចំណែកដ៏សំខាន់មួយក្នុងការជួយសម្របសម្រួល

ឈានទៅរកកិច្ចចរចារ ជាមួយគ្រប់ភាគីនយោបាយដែលបានបញ្ចប់
សង្គ្រាម និង នាំមកនូវសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសជាតិទាំងមូល ។
សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចូលរួមវេទិកានាយកប្រតិបត្តិ ACMECS ស្ដីពី
“ការភ្ជាប់ទៅអនាគតរបស់យើង៖ ការលើកកំពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
និងការធ្វើសមាហរណកម្ម ACMECS” ។

កាលពីរសៀលថ្ងៃទី ១៤ ខែ មិថុនា នេះតបតាមការអញ្ជើញ

របស់ឯកឧត្តម ប្រាយុទ្ធ ចាន់អូចា នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជា-

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៥ មិថុនា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បាន

អញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបើកវេទិកានាយកប្រតិបត្តិនៃ

ប្រទេសអេកម៉ិច ស្តីពីការភ្ជាប់ទៅអនាគតរបស់យើងការលើកកម្ពស់
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការធ្វើសមាហរណកម្មអេកម៉ិច។

នៅក្នុងវេទិកានោះសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានលើកឡើង

នូវវិធានការប្រកបដោយភាពជាក់ស្តែង និងប្រាកដនិយមចំនួន៥

ណាចក្រថៃ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយក

ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្ត។ វិធានការ

រាជ រដ្ឋាភិបាល អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលយុទ្ធសាស្ត្រកិច្ចសហ

ពាណិជ្ជកម្មដោយរៀបចំដាក់ឲ្យអនុវត្តនូវបញ្ជរចេញ -ចូល តែមួយ។

រដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

បានដឹកនាំប្រតិភូជាន់ខ្ពស់

ទាំង ៥នេះ គឺទី១.រាជរដ្ឋាភិបាលបាននិង កំពុងជំរុញការសម្រួល

ប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច អាយ៉េយ៉ាវ៉ាឌី-ចៅប្រាយ៉ា-មេគង្គលើកទី៨

ធ្វើសាមញ្ញកម្មនិងស្វ័យប្រវត្តិកម្មនីតិវិធីគយទាំងលើការកំណត់ថ្លៃ

លើកទី៩ CLMV) ដែលប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល ២ ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥

ផ្លូវការនានា ព្រមទាំងសិក្សាធ្វើការកែសម្រួលនូវស្ថាប័នតាមមាត់

(ACMECS) និងកិច្ចប្រជុំកំពូលកម្ពុជា-ឡាវ-មីយ៉ាន់ម៉ា-វៀតណាម
និង ១៦ មិថុនា នៅទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ ។

ក្នុងឱកាសស្នាក់នៅ និងបំពេញទស្សនកិច្ចការងាររយៈពេល

២ថ្ងៃនៅទីក្រុងបាងកកសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានទទួល
ជួបឯកឧត្តម ឆាវ៉ាលីត យ៉ុងឆៃយុទ្ធ អតីតនាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃ

និងការបញ្ចេញទំនិញ ។ កាត់បន្ថយនូវថ្លៃសេវាទាំងផ្លូវការ និងមិន
ច្រកទា្វរអន្តរជាតិ និងកំពង់ផែអន្តរជាតិ ដើម្បីសម្រួលនិងពន្លឿន

ដល់ការនាំចេញ-នាំចូល ទី២.នៅលើការតភ្ជាប់ផ្នែកទន់រាជរដ្ឋាភិបាល
កំពុងរៀបចំផែនការមេស្តីពីវិស័យឡូជីស្ទីករួមទាំងការតភ្ជាប់ផ្នែក
ឌីជីថល(Digital) ផងដោយដាក់ចេញជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ជំរុញ

ដែលជាមិត្តចាស់តាំងពី៣០ ឆ្នាំមុននិងបានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគី

អនុវត្តនៅក្នុងរយៈពេលមធ្យមខាងមុខ ។ ជាមួយគ្នានេះរាជរដ្ឋា-

តេជោក៏បានជួបទទួលទាន អាហារការងារពេលព្រក
ឹ ជាមួយ ឯកឧត្តម

ព្រះសីហនុឲ្យមានជម្រៅទឹករហូតដល់ ១៤ម៉ែត្រដែលអាចទទួល

ជាមួយឯកឧត្តម ប្រាយុទ្ធ ចាន់អូចា នាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃ។ សម្តេច

ថងលួន ស៊ីសូលីត នាយករដ្ឋមន្រ្តីឡាវ និងឯកឧត្តម ង្វៀន
ស៊ុនហ្វួក នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាម ដែលនេះជាទម្លាប់របស់
ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងបី ។

នៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាល សួរសុខទុក្ខជាមួយឯកឧត្តម

ឆាវ៉ាលីត យ៉ុងឆៃយុទ្ធ អតីតនាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃកាលពីល្ងាច

ថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងឯកឧត្តម
ឆាវ៉ាលី យ៉ុងឆៃយុទ្ធ និងក្រុមគ្រួសារបានសម្តែងនូវភាព
ស្និទ្ធស្នាលរាក់ទាក់ដូចបងប្អូនព្រោះថា

ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរគឺធ្លាប់

បានទំនាក់ទំនង និងស្គាល់រាប់អានគ្នារយៈពេលជាង ៣០ឆ្នាំ

តាំងពីក្នុងអំឡុងពេលដែលឯកឧត្តម ឆាវ៉ាលីត យ៉ុងឆៃយុទ្ធ

ភិបាលកំពុងកសាងបន្ថែម

និងកែលម្អកំពង់ផែសមុទ្រនៅក្រុង

បាននូវនាវាដឹកទំនិញធំៗ ទន្ទឹមនឹងការកសាងផ្លូវល្បឿនលឿន
(Express Way) ពីភ្នំពេញទៅកំពង់ផែអន្តរជាតិនេះដើម្បីសម្រួល

ដល់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញនានា ទៅកំពង់ផែសមុទ្រទឹកជ្រៅដោយ
ប្រើប្រាស់យន្តការភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន(PPP) ។ ការ
កសាងទាំងនេះនឹងសម្រេចរួចរាល់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខ

ទី៣.

ដោយសារតម្លៃអគ្គិសនី នៅកម្ពុជាមានកម្រិតខ្ពស់ជាងថ្លៃអគ្គិសនី
នៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួន ដែលជាសមាជិក អេចម៉ិច គឺជាបញ្ហា
ប្រឈមចម្បងមួយនៅក្នុងការទាក់ទាញការវិនិយោគ ។ ចំពោះ

បញ្ហានេះរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុង តែពិនិត្យលទ្ធភាព ធ្វើការបញ្ចុះថ្លៃ
អគ្គិសនីជាបណ្តើរៗ ថែមទៀតចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៩នេះតទៅ។
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ឆ្នាំ២០១៧ ចេញជារូបរាងឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ។

សម្តេចតេជោ បានវាយតម្លៃខ្ពស់ពីការបើកច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិថ្មីៗ
ដើម្បីជំរុញកំណើនទេសចរណ៍នៃប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាក្នុងក្រប

ខណ្ឌតំបន់ទាំងមូល។ ពិសេសដើម្បីជំរុញកំណើនពាណិជ្ជកម្មដល់
១៥ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំ ២០២០ខាងមុខ ។ នៅក្នុងជំនួបនេះ
មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរបានសន្យារួមគ្នាថា

នឹង

អញ្ជើញបើកច្រកព្រំដែនគោកនៃប្រទេសទាំងពីរតាមពេលវេលាដ៏

សមស្របបំផុតនៅពេលខាងមុខ ។

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា កិច្ចប្រជុំកំពូល អេកម៉ិចលើកទី៨

បើកផ្លូវការដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តម
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយនាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃ
ឯកឧត្តម ប្រាយុទ្ធ ចាន់អូចា

ទី៤.រាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងរៀបចំបង្កើតធនាគារ SMEs ព្រមទាំងមូល
និធិអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រិនភាពកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងការដាក់ចេញនូវវិធាន
ការមុតស្រួចមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃគោលនយោបាយ

ជំរុញអភិវឌ្ឍន៍ SMEs ដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យនេះឲ្យក្លាយជាក្បាល

ប្រាយុទ្ធ

ចាន់អូចា

នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនិងមានប្រមុខរដ្ឋ ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រទេស ៤

ផ្សេងទៀតចូលរួមមាន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា នាយករដ្ឋមន្រ្តីឡាវ
នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាម និង ប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ា ។ នៅព្រឹក

ថ្ងៃដដែលនេះដែរ បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអេចម៉ិចលើកទី៨បញ្ចប់
សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី ក៏បានបន្តដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រទេស
ស៊ីអិលអឹមវី លើកទី៩ ។

កិច្ចប្រជុំកំពូលទាំងពីរខាងលើក្នុងគោលបំណងសំខាន់ ដើម្បី

ម៉ាស៊ីនប្រកបដោយជវភាពនៅក្នុងការលើកស្ទួយកំណើនសេដ្ឋកិច្ច

ចែករំលែកផលប្រយោជន៍រួម និងដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកជិត

ប្រយោជន៍នៃសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលដែលកំពុងតែកើនឡើងនិងរីកដុះដាល

ជ្រុងជ្រោយយូរអង្វែងរវាងប្រទេសជាសមាជិកនិងដៃគូទាំងអស់។

និងទី៥.កម្ពុជាកំពុងរៀបចំខ្លួន ដើម្បីចាប់យកសក្តានុពល និង
នៅក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក។ ដូចបណ្តាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់, កម្ពុជា

ខាងល្អ, មិត្តភាពជាប្រពៃណី និងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់
កិច្ចប្រជុំកំពូលអេកម៉ិចលើកទី៨ ក្រោមមូលបទ “ឆ្ពោះទៅកាន់

កំពុងតែបង្កើតការវិនិយោគរៀបចំកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និង

សហគមន៍មេគង្គដែលមានសមាហរណកម្ម និងការតភ្ជាប់” ។ កិច្ច

នេះដែលរួមបញ្ចូលនូវការអភិវឌ្ឍស្ថាប័ន, ការកសាងហេដ្ឋារចនា

ជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លានៅតាមបណ្តោយព្រំដែន

ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសម្រាប់ទ្រទ្រង់ការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល
សម្ព័ន្ធឆ្អឹងខ្នងនិងការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស ។

នៅល្ងាចថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ដដែល សម្តេចតេជោនាយក

រដ្ឋមន្រ្តីបានអញ្ជើញ ជួបពិភាក្សាការងារទ្វេភាគីជាមួយឯកឧត្តម
ប្រាយុទ្ធ ច័ន្ទអូចា នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនៅសណ្ឋាគារសាំងគ្រីឡា។
នៅក្នុងជំនួបនោះ

សម្តេចតេជោបានជំរុញឲ្យភាគីទាំងពីរធ្វើកិច្ច

សហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធថែមទៀត ដើម្បីសម្រេចបាន

ប្រជុំកំពូលលើកទី៨ ពិភាក្សាពីយុទ្ធសាស្រ្តពង្រឹងសមត្ថភាព ដើម្បី

បង្រួមគម្លាត ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាចូលរួមពង្រឹងសន្តិភាព
ស្ថិរភាព និងសមាហរណកម្មអាស៊ានទាំងមូល។ ឯកសារសំខាន់

ចំនួនបីដែលត្រូវបានអនុម័តនៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះរួម

មាន ១.បញ្ជីគម្រោងអាទិភាព, ២.ផែនការមេ អេកម៉ិច ២០១៩២០២៣ និង៣.សេចក្តីថ្លែងការណ៍ទីក្រុងបាងកក ។

គួរបញ្ជាក់ទិសដៅជាអាទិភាពរបស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ អេកម៉ិច

គោលដៅពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី ១៥ ប៊ីលានដុល្លារនៅឆ្នាំ២០២០

នឹងត្រូវផ្តោតលើការកាត់បន្ថយគម្លាតអភិវឌ្ឍន៏ និងភាពក្រីក្រ,ការ

ប្តេជ្ញារួមគ្នាថា នឹងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃវិស័យទេសចរណ៍

វិស័យទេសចរណ៍, ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ, ការការពារបរិស្ថាន,

(១ប៊ីលានស្មើនឹង១ ០០០លាន) ។ មេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបាន
ក្នុងក្របខណ្ឌទ្វេភាគីនិងក្នុងក្របខណ្ឌ អេកម៉ិច ឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើង

ថែមទៀត ។ សមភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅ

លើការតភ្ជាប់ផ្លូវរថភ្លើង, ការបើកច្រកព្រំដែនស្ទឹងបត់, ការពិភាក្សា

លើវិស័យកសិកម្ម។ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាពលករឯកឧត្តមនាយក
រដ្ឋមន្រ្តីថៃមានប្រសាសន៍ថា ការធ្វើបណ្ណសម្គាល់ជូនដល់ពលករ

កម្ពុជានឹងត្រូវបញ្ចប់នៅចុងខែមិថុនានេះ ។ ចំណែកឯកឧត្តមនាយក

សម្រេចបាននូវសន្តិសុខស្បៀង និងថាមពល, ការអភិវឌ្ឍនៅលើ
ការពង្រីកខ្សែចង្វាក់ផលិតឧស្សាហកម្មក្នុងអនុតំបន់ និងការធ្វើឲ្យ

ប្រសើរឡើងនូវសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជន ដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ច
សហប្រតិបត្តិការ អេកម៉ិច ឲ្យឈានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់មួយទៀត

ក៏ដច
ូ ជាដើម្បីជរំ ញ
ុ ពន្លឿនជំហាននៃការអភិវឌ្ឍសង្គម -សេដក
្ឋ ច
ិ ្ច
បណ្តាប្រទេសនៃអេកម៉ិច។

បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអេកម៉ិចលើកទី៨ ត្រូវបានបិទបញ្ចប់នៅ

រដ្ឋមន្រ្តីថៃក៏បានស្នើឲ្យភាគីកម្ពុជា គាំទ្រដល់ប្រទេសថៃក្នុងការធ្វើ

ព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឯកឧត្តម ប្រាយុទ្ធ ច័ន្ទអូចា ក៏បានផ្ទេរ

សម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍ទៅកាន់សមភាគីថៃដែរថា សម្តេច

ហើយសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានទទួលដោយក្តីមោទនភាព

ជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ២០១៩។

ចង់ឃើញសេចក្តីព្រាង អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្តីពីទំនិញ

ឆ្លងកាត់ ដែលភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាបញ្ចប់កាលពីខែតុលា

តំណែងប្រធានកិច្ចប្រជុំកំពូល អេកម៉ិច លើកទី៩ មកជូនកម្ពុជា
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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ បើគេប្រឆាំងព្រះរាជសារ
ព្រះមហាក្សត្រគឺជាទោសពានវាំង

 មន្ត្រីគណបក្សត្រូវរួមគ្នាធ្វើអំពើល្អបម្រើប្រជាពលរដ្ឋ

 គ្មានមន្ត្រីក្រអឺតក្រទមណាមួយទទួលបានការគោរពពីប្រជាពលរដ្ឋទេ
 មន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តការងារតាមច្បាប់

 រាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាសគោលនយោបាយតម្លៃប្រេង

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញសម្ពោធអគារស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជា ស្ថិតក្នុង ឃុំជីរោទិ៍ទី២ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រ
និងវិញ្ញាបនបត្រជូនសិក្ខាកាម មន្ត្រី និងកម្មសិក្សាការី នៃសាលា
ភូមិន្ទរដ្ឋបាល នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ

នៅក្នុងខែមិថុនា នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋ

ខិតខំធ្វើការកំណែទម្រង់ទាំង ថ្នាក់ក្រោម និងថ្នាក់លើ ទាក់ទងទៅ

សមិទ្ធផល ការបើកការដ្ឋានស្ថាបនាផ្លូវថ្នល់ និងពិធីផ្សេងៗជា ច្រើន។

ទម្រង់សេវាសាធារណៈ និងកំណែទម្រង់លើវិស័យផ្សេងៗជាច្រើន

មន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធ

សម្តេចតេជោបានថ្លែងសារប្រកបដោយអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ

ដូចខាងក្រោម ៖

 នៅព្រឹកថ្ងៃទី២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន

សែន ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជានាយករដ្ឋមន្ត្រី បាន

នឹងបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដូចជាប្រព័ន្ធហិញ្ញវត្ថុ, កំណែ
ទៀត។ សម្តេចតេជោ បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះ
សមាជិក សមាជិកា គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ ដែលកន្លង
មកតែងតែគោរពស្រឡាញ់ចំពោះសម្តេចផ្ទាល់ និងតែងតែបោះឆ្នោត

ជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់រហូតមក។ សម្ដេចតេជោ

អញ្ជើញសម្ពោធអគារស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ស្ថិតក្នុង

បានសង្កត់ធ្ងន់ថា សមាជិក សមាជិកាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

បានថ្លែងថា

បាន

តេជោថ្លែងថា នៅសល់តែ ១៨ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះ ដល់ខួប ៤១ឆ្នាំ

សម្តេចតេជោបានរំលឹកពីប្រវត្តិខ្លះៗនៃ

តស៊ូរំដោះប្រទេសជាតិ និងប្រជាជន។ ក្នុងរយៈពេល ៤១ឆ្នាំនេះ

ឃុំជីរោទិ៍ទី២ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន
សមិទ្ធផលថ្មីរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

បម្រើប្រយោជន៍យ៉ាងសំខាន់ដល់កិច្ចការទូទៅរបស់មន្ត្រីរបស់គណ-

បក្សប្រជាជននៅទីនេះ។

តំបន់នៃខេត្តត្បូងឃ្មុំ ជាពិសេសនៅចំកន្លែងដែលសាងសង់អគារ

ទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អ ។ សម្តេច

(២០កក្កដា ១៩៧៧-២០ កក្កដា ២០១៨)ដែលសម្តេចបានចេញ

សម្តេចមិនដែលបានបង្កបញ្ហាសម្រាប់គណបក្សនោះទេ ជាពិសេស

ស្នាក់ការគណបក្សនេះតែម្តង គឺជាកន្លែងដែលរូបសម្តេចផ្ទាល់ធ្លាប់

រាល់ការសម្រេចចិត្តរបស់សម្តេចមិនដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាសម្រាប់

ជាពិសេសខេត្តនេះក៏ជាតំបន់ ដែលសម្តេចតេជោត្រូវធ្វើដំណើរឆ្ពោះ

នឹងរួមគ្នាធ្វើអំពើល្អ បម្រើប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីគណបក្សទទួលបាន

សម្តេចតេជោបានគូសបញ្ជាក់ថា បច្ចុប្បន្នរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បាន

តាមរយៈស្នាក់ការគណបក្សដ៏ធំមួយនេះ គេអាចយល់ថា នេះ

រត់លូនដោយសារ សង្គ្រាមក៏ក្តៅគគុក ក្នុងពេលស្រុកមានសង្រ្គាម
ទៅរកការសង្គ្រោះជាតិកង
្នុ តំបន់ពដ
្រំ ន
ែ កម្ពជា
ុ -វៀតណាម ផងដែរ។
ខិតខំធ្វើកំណែទម្រង់លើបញ្ហាសំខាន់ជាច្រើន ដើម្បីឲ្យការរស់នៅ
របស់ប្រជាពលរដ្ឋ កម្ពុជាយើងកាន់តែសុខស្រួលនិងមានជីវភាពល្អ

ប្រសើរ ដូចជាថ្មីៗនេះដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការតំឡើងប្រាក់
ខែដល់មន្ត្រីរាជការជាបន្តបន្ទាប់។

ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៩ទៅប្រាក់ខែ

មន្ត្រីរាជការមិនតិចជាង ១លានរៀលនោះទេ។ រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បាន

គណបក្សនោះឡើយ។ សម្តេចតេជោរំពឹងថា សមាជិកបក្សទាំងអស់
ការគាំទ្រកាន់តែខ្លាំងក្លាពីប្រជាពលរដ្ឋ។ សម្តេចតេជោ បន្តថា

មិនមែន ជាការឆក់កណ្តៀត ម្តងម្តាលដូចដែលគណបក្សមួយចំនួន
បានធ្វើនោះទេ។ ក៏ប៉ុន្តែមូលដ្ឋានគណបក្សមិនមែនគ្រាន់តែជាការ
កាន់អំណាចត្រឹមរយៈពេល ៣០ឆ្នាំ ទៅ ៤០ឆ្នាំកន្លងទៅនេះទេ។
តែយើងមានគម្រោងនឹងកាន់អំណាច រហូតទៅ បានជានៅគ្រប់ទី

កន្លែងទាំងអស់ថ្នាក់ឃុំ ស្រុក ខេត្ត និងនៅក្នុងក្របខណ្ឌថ្នាក់
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កណ្តាល គឺមានមូលដ្ឋានគណបក្សយ៉ាងរឹងមាំ។

 នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ នេះ សម្តេចតេជោ

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់
អបអរសាទរខួបលើកទី ១១ឆ្នាំ នៃទិវាអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា នៅ
សាលមហោស្រពកោះពេជ្រ។

សម្តេចតេជោ

ហ៊ុន

សែន

បានបញ្ជាក់ថា ការប្រារព្ធទិវាអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា ដើម្បីរំលឹកនូវ
គុណូបការៈរបស់វីរៈអតីតយុទ្ធជន និងយុទ្ធនារី ដែលបានលះបង់

យ៉ាងធំធេងក្នុងបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិ និងប្រជាជនកម្ពុជា។ កម្ពុជា
បានហែលឆ្លងទុក្ខវេទនាជាដំណាក់កាល ជាពិសេសនៅក្រោយពេ
លការធ្វើរដ្ឋប្រហាររបស់ លន់ នល់ ១៨ មីនា ១៩៧០ បានធ្វើឲ្យ
កម្ពុជាធ្លាក់ចូលក្នុងភ្លើង

សង្គ្រាមយ៉ាងវេទនា។ ក្រោយពេលរបប

លន់ នល់ ដួលរលំនៅថ្ងៃ១៧ មេសា ១៩៧៥ ប្រជាពលរដ្ឋសង្ឃឹមថា

បានរស់ក្នុងភាពសុខស្រួល តែទីបំផុតបែរជាធ្លាក់ក្នុងរបបប្រល័យ
ពូជសាសន៍

និងកាប់សម្លាប់យ៉ាងព្រៃផ្សៃជាទីបំផុត។

យុទ្ធជន

ស្នេហាជាតិបានប្រឹងប្រែងរួមគ្នារំដោះប្រជាជនពីរបបប្រល័យពូជ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសញ្ជើញសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់
ជាផ្លូវការ កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៦ ប្រវែងសរុប ២៤៨.៥៣គីឡូម៉ែត្រ
ចាប់ពី ថ្នល់កែង ខេត្តកំពង់ចាម ដល់អង្រ្គង ខេត្តសៀមរាប

សាសន៍ ប៉ុល ពត នៅថ្ងៃទី៧ មករា ១៩៧៩ ដែលនាំឲ្យប្រជាជន

ប្រាណឲ្យបានកាន់តែច្រើន ដើម្បីផ្តល់កន្លែងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហាត់

តាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះ រហូតនាំខ្មែរក្រហម មករួមរស់ក្រោម

 នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨នេះ សម្តេចតេជោ

កម្ពុជាបានរស់រានមានជីវិតជាថ្មី។ ការប្រឹងប្រែងរកសុខសន្តិភាព

ប្រាណ ជួយធ្វើឲ្យសុខភាពកាន់តែរឹងមាំ និងល្អប្រសើរ។

ដំបូលរាជរដ្ឋាភិបាលតែមួយ នាំឲ្យមានការរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយ

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់

ដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយសំខាន់ៗជាច្រើន ដើម្បីធានាដល់

កម្មសិក្សាការី នៃសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

សុខសាន្ត រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាន
ការដោះស្រាយបញ្ហា និងជួយឲ្យជីវភាពរបស់អតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា

ក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រ

និងវិញ្ញាបនបត្រជូនសិស្សមន្ត្រី

និង

នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងបញ្ជាក់ថា ការធ្វើកំណែទម្រង់

កាន់តែល្អប្រសើរ។ ចំពោះការសាងសង់លំនៅឋាន សម្រាប់អតីត

រដ្ឋបាលសាធារណៈធ្វើឲ្យសម្តេចឈឺចាប់មិនតិចនោះទេ ប៉ុន្តែអាច

ប្រមាណ១លាន ដុល្លារអាមេរិក ពីការសាងសង់បន្ទាយយោធាលេខ

រដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់កម្ពុជា។ សម្តេចឈឺចាប់ក្នុងការធ្វើកំណែ

យុទ្ធជន គឺជារឿងអាទិភាព។ សម្តេចតេជោបានសម្រេចដកថវិកា
១២៨ សម្រាប់ទ្រទ្រង់សកម្មភាព សមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា និង
ដោះស្រាយបញ្ហារបស់អតីតយុទ្ធជន។ សម្តេចតេជោបានអំពាវនាវ
ដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជននានា

ចូលរួមជួយសាងសង់ផ្ទះ

ជូនអតីត

យុទ្ធជនកម្ពុជា។ បច្ចុប្បន្នមានអតីតយុទ្ធជនជាង៨ម៉ឺននាក់ និងអ្នក
នៅក្នុងបន្ទុកជាង១២ម៉ឺននាក់ កំពុងទទួលប្រាក់ពីរាជរដ្ឋាភិបាល។

 នៅល្ងាចថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ សម្ដេចតេជោ

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ដ្រី និងសម្ដេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី

ហ៊ុនសែន បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបិទព្រឹត្តិការណ៍
កីឡាជាតិលើកទី២ បន្ទាប់ពីដំណើរការប្រកួតអស់រយៈពេល ១១ថ្ងៃ
នៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិ ។ នៅក្នុងពិធីនោះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន
បានថ្លែងថា

ការជ្រើសយកប្រធានបទប្រកួតកីឡាជាតិលើកទី២

«កីឡាដើម្បីសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ» គឺជាប្រធានបទមួយដ៏
ត្រឹមត្រូវ។ សម្តេចតេជោ បានសម្តែងគោរពដឹងព្រះគុណ និងថ្លែង
អំណរព្រះគុណដល់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ ដែលបានសាងសង់ ពហុ-

កីឡដ្ឋានជាតិ រួមនឹងហេដ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធនានា បម្រើដល់ការប្រកួត

កីឡា។ សម្តេចតេជោ បានជំរុញឲ្យមានការគិតគូរលើកកម្ពស់កីឡា
ជាតិ ឲ្យក្លាយទៅជាចលនាជាតិមួយ ហើយសង្ឃឹមថា វិស័យកីឡា

នេះនឹងជំរុញតាំងពីថ្នាក់បឋម និងនៅតាមបណ្តាឃុំផងដែរ។ ទ្រឹស្តី

យោធាបើមិនបង្ហូរញើសលើទីលានហ្វឹកហាត់ អ្នកនឹងបង្ហូរឈាម
នៅលើទីលានប្រយុទ្ធ។ សម្រាប់កីឡាវិញ បើអ្នកមិនបង្ហូរញើសលើ
ទីលានហ្វឹកហាត់ អ្នកនឹងបរាជ័យលើទីលានប្រកួត។ សម្តេចតេជោ
ក៏អំពាវនាវដល់អាជ្ញាធររាជធានី-ខេត្ត

រៀបចំឲ្យមានកន្លែងហាត់

និយាយបានថា ជាជោគជ័យយ៉ាងធំមួយ ក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់

ទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈកាលពីជាង ១០ឆ្នាំមុន ដែលទីបំផុត
សម្តេចបានរំលាយគណៈកម្មការកែទម្រង់រដ្ឋ ហើយបង្កើតក្រសួង

មុខងារសាធារណៈ។ មន្ត្រីតុលាការត្រូវស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់

ក្រសួងយុត្តិធម៌ ឯកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រូវស្ថិតក្រោមស្ថាប័ន
គ្រប់គ្រងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ។

សម្តេចតេជោបានគូសបញ្ជាក់ថា

ទុក្ខលំបាកទាំងឡាយរបស់ប្រជាជន

គឺជាអម្រែករបស់នាយក

រដ្ឋមន្ត្រី។ ក្នុងអាណត្តិនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានជំរុញប្រាក់បៀវត្សរ៍

របស់មន្ត្រី និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាបបំផុត មិនឲ្យតិចជាង
១ លានរៀលឡើយ។ ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ជា

ពិសេសការបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍តាមប្រព័ន្ធធានាគារ បានកាត់មន្ត្រី
ខ្មោច និងទាហានខ្មោចជាច្រើន។ ការលុបបំបាត់មន្ត្រីខ្មោច និង

កម្លាំងប្រដាប់អាវុធខ្មោច គឺចំណេញបានថវិកាជាតិច្រើន។ បច្ចុប្បន្ន
កម្ពុជាប្រើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីលុបបំបាត់អំពើពុករលួយ, ជា
ពិសេសប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានេះ

បានកាត់បន្ថយការជួបគ្នារវាងអ្នក

ផ្តល់សេវា និងអ្នកទទួលសេវា។ សម្តេចតេជោថ្លែងថា ការបង្កើត
គណៈរដ្ឋមន្ត្រីចាស់ មានសភាពសំពីងសំពោង ទើបសម្រេចធ្វើ
វិសោធនកម្មថ្មី ទុកតែនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ទេសរដ្ឋមន្ត្រី និងរដ្ឋមន្ត្រីជាសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាល។ សម្តេចតេជោធ្វើជា

នាយករដ្ឋមន្ត្រីតែ ១០ឆ្នាំទៀតប៉ុណ្ណោះ ដល់ឆ្នាំ២០២៣ សម្តេចមិន
ជរានោះឡើយ, សម្តេចនឹងបន្តនាំកម្ពុជាឲ្យទៅកៀកនឹងឆ្នាំ ដែល

កម្ពុជារំកិលទៅរកស្ថានភាព ជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិត

ខ្ពស់ឆ្នាំ២០៣០។ សម្តេចតេជោបន្តថា មន្ត្រីគឺជាអ្នកបម្រើដ៏ស្មោះ
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ជាទោសពានវាំងតែម្ដងព្រោះទង្វើបែបនេះច្បាស់ណាស់ថា ថ្ងៃណា

មួយគេនឹងបំផ្លាញរបបរាជានិយមអាស្រ័យធម្មនុញ្ញ ប្រឆាំង ព្រះមហាក្សត្រ និងផ្តួលរំលំរាជបល្ល័ង្ក ។ សូមឲ្យប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេស

យកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានេះ ។ ព្រះមហាក្សត្រអំពាវនាវតាមព្រះ
រាជសារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោត ទៅបោះឆ្នោត

ឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នា បើសិនជាគេអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនកុំទៅបោះឆ្នោត

គឺច្បាស់ណាស់ថា នេះជាការប្រឆាំងចំពោះព្រះមហាក្សត្រតែម្ដង

មិនមែនប្រឆាំងរាជរដ្ឋាភិបាល ហ៊ុន សែន ឬប្រឆាំងគណបក្ស
នយោបាយទាំង ២០ ទេ គឺប្រឆាំងស្ដេចផែនដីតែម្ដង ។ អតីត
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយ
កម្មករ កម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរ ប្រមាណ ២២,៤៧០នាក់
មកពីរោងចក្រសហគ្រាស ចំនួន៨ នៅខេត្តកំពង់ចាម

ត្រង់ របស់ប្រជាពលរដ្ឋ មិនមែនជាចៅហ្វាយនាយរបស់ពលរដ្ឋ
នោះឡើយ។

សុភាសិតខ្មែរដែលបានពោលថា

«ងើយស្កកឱន

ដាក់គ្រាប់» គឺជាគតិលោកអប់រំដ៏ប្រសើរ ពោលធ្វើជាមន្ត្រីត្រូវ

គោរពក្រមសីលធម៌ និងគោរពប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ពេលវេលា។ គ្មាន
មន្ត្រីក្រអឺតក្រទមណាមួយ

ទទួលបានការគោរពពីប្រជាពលរដ្ឋ

នោះឡើយ។ ការតែងតាំងមុខតំណែង ព្រោះតែបក្ខពួកសែស្រឡាយ

នឹងមិនទទួលបានការគោរពពីមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមទេ។ ធ្វើការងារអ្វីមួយ

គណបក្សប្រឆាំង ត្រូវមួយកំផ្លៀងធ្ងន់ធ្ងរ បើបំពានលើព្រះមហា-

ក្សត្រ ។ មុននេះអ្នកឯងថាទៅបោះឆ្នោតគឺគ្រាន់តែកំដរឲ្យគណបក្ស
កាន់អំណាចរបស់ ហ៊ុន សែន តែប៉ុណ្ណោះ។ បន្តុះបង្អាប់គណបក្ស

១៩ ផ្សេងទៀតថាជាបក្សអាប បក្សអំពិលអំពែក បក្សទប់ជើងគ្រែ
បក្សរណបបក្ស អាយ៉ង ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ ព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះ

រាជសារ តើព្រះមហាក្សត្រជាអាយ៉ងរបស់ ហ៊ុន សែន ទេ? ព្រះ

មហាក្សត្រព្រះអង្គគង់នៅជាអព្យាក្រឹតលើបណ្ដាបក្សនយោបាយ

ទាំងអស់ ព្រះអង្គមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធលើគណបក្សនយោបាយណាទេ
ប៉ុន្តែព្រះអង្គអំពាវនាវឲ្យប្រជានុរាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គ ដែលមានសិទ្ធិ

បោះឆ្នោតទៅបញ្ចេញនូវសិទ្ធិរបស់ខ្លួន តាមរយៈការទៅចូលរួមការ

បោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នា។ បើសិនអ្នកឯងចេញមុខប្រឆាំងច្បាស់

ត្រូវតែមានផែនការជាក់លាក់ ដូចជាពាក្យស្លោកខ្មែរថា «គិតមុន

ណាស់ថាម្ដងនេះអ្នកឯងមិនមែនប្រឆាំង ហ៊ុន សែន ឬប្រឆាំង

សម្រេចការងារបាននោះឡើយ។ ដូច្នេះការរៀបចំផែនការ និងការ

 នៅព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន

គូរ»។ សម្តេចតេជោបន្តថា ការចាត់តាំងអនុវត្តន៍គឺមិនអាច

គណបក្ស ១៩ ផ្សេងទៀតទេ អ្នកឯងប្រឆាំងស្ដេចផែនដីតែម្ដង»។

ចាត់តាំងអនុវត្តន៍ អាចសម្រេចជោគជ័យ លើការងារបាន ៦០%

សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ

បង្ហាញពីសមត្ថភាពពិតរបស់មន្ត្រី។ មន្ត្រីដែលអាចយកជាគ្នាបាន

ថ្នល់កែង ខេត្តកំពង់ចាម ដល់អង្រ្គង ខេត្តសៀមរាប ។ សម្តេចតេជោ

ដោយឡែក៤០% គឺកត្តាលេចឡើងដោយចៃដន្យ ដែលនេះជាការ

គឺមន្ត្រីដែលប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដោះស្រាយឲបញ្ហាជាក់ស្តែង នៅនឹង
កន្លែង។ មន្ត្រីដែលពូកែរាយការណ៍ឲ្យថ្នាក់លើ ហើយទម្លាក់ កំហុស
ឲ្យថ្នាក់ក្រោម មិនគួរត្រូវបានតែងតាំងនោះឡើយ។ សម្តេចតេជោ

រំលឹកថា មន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តន៍ការងារតាមច្បាប់ កុំអនុវត្តន៍តាម
បទបញ្ជា។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានក្រើនរំលឹកដល់មន្ត្រីថា
ត្រូវតែមានការសហការគ្នា

ដើម្បីអំណាចនោះឡើយ។

ហើយមិនត្រូវប៉ែងជើងគ្នា

ព្រោះតែ

 នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន

សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជាបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជា

កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៦ ប្រវែងសរុប ២៤៨.៥៣គីឡូម៉ែត្រ ចាប់ពី
ហ៊ុន សែន បានថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាល និងប្រជាជនចិន
ដែលតែងតែឧបត្ថម្ភគាំទ្រចំពោះការរីកលូតលាស់ របស់ប្រទេស

កម្ពុជា ហើយប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រូវបានសាងសង់ឡើងជា
បន្តបន្ទាប់ ។ តាមរយៈការជួយសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ៦ ចិន បាន
រួមចំណែកតភ្ជាប់ផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជា

ក្នុងការធ្វើដំណើរពី

រាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់បណ្តាខេត្តផ្សេងៗទៀត។ ផ្លូវជាតិលេខ ៦
នេះ មានអតីតកាលឈឺចាប់ច្រើន ដែលត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ដោយ

សារតែភ្លើងសង្គ្រាម ប៉ុន្តែបានប្រែក្លាយជាមោទនភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ន

ដែលកម្ពុជាអាចបញ្ចប់បាននូវភ្លើងសង្គ្រាមនិងសម្រេចបានសមិទ្ធ

មួយកម្មករ កម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរ ប្រមាណ ២២,៤៧០នាក់

ផលដ៏ល្អ។ សម្តេចតេជោបានថ្លែងថា ប្រសិនបើមិនមានការគាំទ្រ

តេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា បើគ្មានការពង្រាយរោងចក្រ នៅ

បិទបញ្ចប់សង្គ្រាម នាំមកនូវសុខសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍដូចពេល

មកពីរោងចក្រសហគ្រាស ចំនួន៨ នៅខេត្តកំពង់ចាម។ សម្តេច

តាមបណ្ដាខេត្តទេ ច្បាស់ណាស់ក្មួយៗគ្មានការងារធ្វើនោះទេ ក្មួយៗ
កំពុងបន្តការងារជាមួយឪពុកម្ដាយក្នុងឋានៈជាកសិករ ក្មួយៗអាច

របស់ប្រជាពលរដ្ឋទេ សម្តេចមិនអាចអនុវត្តន៍នយោបាយឈ្នះ ឈ្នះ
បច្ចុប្បន្នឡើយ។

ជាមួយគ្នានេះសម្តេចតេជោបានអំពាវនាវឲ្យ

ប្រជាពលរដ្ឋរម
ួ គ្នាថែរក្សានូវសុខសន្តភា
ិ ព កុឲ
ំ ្យធ្លាកក
់ ្នុងភ្លើង សង្គ្រាម

ទៅធ្វើការងារនៅទីក្រុងភ្នំពេញ និងទីកន្លែងផ្សេងទៀតដែលគ្មាន

ដូចអតីតកាល។

ចំណាយផ្សេងៗ។ នេះមិនមែនជានយោបាយសន្យាខ្យល់នោះទេ

សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញប្រកាសគោរមងារវិទ្យាសាស្ត្រ

ទាក់ទិននឹងការបោះឆ្នោតពេលខាងមុខសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា៨រូប នៅវិមានសន្តិភាព។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន

ឱកាសនៅជាមួយគ្រួសារ ចំណាយប្រាក់កាសសម្រាប់ជួលផ្ទះ និង
តែនេះជាគោលនយោបាយដែលបានដាក់ចេញ ១៩ឆ្នាំមក ហើយ។

ថ្លែងថា៖ «ឥឡូវនេះ តើគេហ៊ានចេញមុខប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះរាជ
សារព្រះមហាក្សត្រឬទេ? បើគេចេញមុខប្រឆាំងសូមកុំភ្លេចថានេះ

 នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន

និងកិត្តិយសនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ជូនដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់

សែន បានថ្លែងថា បច្ចុប្បន្នកម្ពុជាកំពុងទទួលបាននូវការអភិវឌ្ឍ
និងរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យ ជាពិសេសវិស័យសេដ្ឋកិច្ច ដែលមាន
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កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកល ដែលបញ្ហានោះវាមិនអនុគ្រោះឲ្យអ្នកណា
ទាំងអស់ វាក៏ជាល្បែង ដែលខ្ញុំអាចនឹងប្រមើលមើលថា វាក៏ជាល្បែង
ចាញ់មួយនៅលើពិភពលោក

ប្រសិនបើមិនមានការកែតម្រូវ

ណាមួយ ហើយបន្តនៅក្នុងល្បែងដ៏មានគ្រោះថ្នាក់ ស្តីពីសង្គ្រាម

ពាណិជ្ជកម្មនេះ ។ ដូច្នេះទាម ទារឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំបញ្ញាវន្តរបស់យើង
ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីលទ្ធភាព

ដែលអាចកើតមានបែបនេះ

លទ្ធភាពកើតមានបែបនោះ គឺមានលទ្ធភាពច្រើនដែលអាច ដាក់ចេញ

ហើយតាមរយៈនោះជម្រើសនៃគោលនយោបាយរបស់យើងក៏ត្រូវ

ឆ្លើយតបទៅតាមបរិបទនីមួយៗផងដែរ ។ នេះជាបញ្ហា មិនតូចតាច
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញប្រកាសគោរមងារវិទ្យាសាស្ត្រ និង
កិត្តិយស នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជាជូនដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់

ទេ ពិតមែនតែបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េត្រូវបានធូរស្រាល ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហា
សកលបានកើតឡើង

ហើយនេះជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំសម្រាប់

សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់របស់យើង ។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ៨រូប នៅវិមានសន្តិភាព

 ព្រឹកថ្ងៃទី ២២ ខែ មិថុនា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

អត្រាកំណើនខ្ពស់ក្នុងរង្វង់ ៧% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ ក្នុងរយៈពេលជាង

នាយករដ្ឋមន្ត្រីនកម្ពុជា អញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធី

កម្ពុជាក៏មានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយ ក្នុងការពន្លឿនពិពិធកម្មមូលដ្ឋាន

៣.២៣៣នាក់ (នារី ១.៥០៨នាក់)។ មជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាត និង

២០ឆ្នាំ ចុងក្រោយនេះ ទន្ទឹមនឹងមានសុខសន្តិភាពនៅ ទូទាំងប្រទេស

កំណើន សេដ្ឋកិច្ច ការលើកកម្ពស់សមត្ថភាព ការប្រកួតប្រជែង

ការបង្កើនផលិតភាព និងតម្លៃបន្ថែមក្នុងប្រព័ន្ធខ្សែចង្វាក់តម្លៃ
សកល និងបង្កើនភាពធន និងវិបត្តិ ដើម្បីប្រែក្លាយកម្ពុជាជាប្រទេស
មានចំណូល មធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០ និងជាប្រទេសមាន
ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៥០ ។ សម្តេចតេជោបានគូសបញ្ជាក់ថា

ប្រគល់សញ្ញាបត្រ ដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ
ពិព័រណ៍កោះពេជ្រ។ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបាន
ប្រកាសអំពីគោលនយោបាយបញ្ចុះតម្លៃប្រេង ដោយចាប់ផ្តើម

អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែ កក្កដា តទៅ ។ ប្រេងគ្រប់ប្រភេទ និងចុះ
៤ សេនដុល្លារក្នុង ១ លីត្រ ។

សម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍ថា ខ្ញុំសុំប្រកាសចេញសម្រាប់វិស័យ

ក្នុងឆន្ទៈដ៏មុត មាំនេះកម្ពុជាក៏នៅប្រឈមនឹងបញ្ហាស្មុគស្មាញមួយ

រដ្ឋក៏ដូចជាឯកជននូវកាលបរិច្ឆេទដែលនឹងត្រូវចាប់ផ្តើមអនុវត្តនៅ

បពាណិជ្ជកម្ម ដែលកំពុងវិវត្តន៍ ទៅមុខយ៉ាងលឿន ពិសេសផ្នែក

ដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរយៈពេលកន្លង

ចំនួន ខណៈដែលពិភពលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចរន្តនៃសកលភាវូ
បច្ចេកវិទ្យា

និងវិទ្យាសាស្ត្រ

ការប្រែប្រួល

នៃការរីកចម្រើន

ថ្មីរបស់ពិភពលោក និន្នាការប្រមូលផ្តុំរស់នៅទីក្រុង ការប្រែប្រួល

អាកាសធាតុ ភេរវកម្មឆ្លងដែន ការកើនឡើងនូវសង្គ្រាមនៅតំបន់

មួយចំនួនជាដើម ។ ដើម្បីឲ្យសង្គមជាតិរត់ទាន់សភាពការណ៍វិវត្តន៍
ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា និងវ ិទ្យាសាស្ត្រ ការកេងយកប្រយោជន៍ជាអតិបរមា

ថ្ងៃទី១ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៨។ ប្រកាសចេញអំពីបញ្ហាប្រេងឡើងថ្លៃ

ទៅនេះ ។ ក្នុងរយៈពេល៥ ខែកន្លងមកនេះ រដ្ឋបានឧបត្ថម្ភទុនដោយ
ស្ងាត់ស្ងៀម ដើម្បីរក្សាថ្លៃប្រេងនៅក្នុងស្រុកកុំឲ្យឡើងថ្លៃជ្រុល ។

រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញសាច់ប្រាក់ចំនួនជិត ៨៣ លានដុល្លារ
ដើម្បីឧបត្ថម្ភធនដោយស្ងាត់ស្ងៀម ។

សម្តេចតេជោសង្កត់ធ្ងន់ថា ប៉ុន្តែវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ។ ដូច្នេះយើង

ការអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្ស

ត្រូវមានវិធានការបន្ថែមទៀតតាមរយៈការរៀបចំ។ ទី១. កំណត់

រមនា ក្នុងសង្គមជាតិ កម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវជំរុញឲ្យកាន់តែខ្លាំងលើការ

អាករពិសេស ៣៥ % ត្រូវចុះមកនៅ ៣០% ។ តាមរយៈវិធានការ

ពីការអភិវឌ្ឍថ្មីរបស់ពិភពលោក

ការបង្កើនផលិតភាព ការពង្រឹងបាននូវសុខសន្តិភាព ភាពសុខដុមសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រ ដើម្បីការឆ្ពោះទៅមុខរបស់កម្ពុជា
ធានាការដោះស្រាយបញ្ហាបានបញ្ហាប្រឈមធំៗរបស់ជាតិ ជាមួយ

តម្លៃគិតពន្ធឱ្យបានសមស្របទៅនឹងតម្លៃអន្តរជាតិ។
នេះរដ្ឋនឹងត្រូវខាតបង់ក្នុងមួយឆ្នាំចំនួន

ទី២.តម្លៃ

៣៩លានដុល្លារអាមេរិក

បន្ថែមទៀតជាមួយ នឹងការឧបត្ថម្ភធន ។ រដ្ឋត្រូវបានកាត់បន្ថយចំនួន

នឹងការរីកចម្រើនប្រកបដោយចីរភាព និងជីវភាព ។ សម្តេចតេជោ

២សេនដុល្លារក្នុង ១ លីត្រសម្រាប់ការបញ្ចុះតម្លៃប្រេង ។ ក្រៅពី

ប៉ុន្មានថ្ងៃទៀត គឺអាចនឹងឈានចូលទៅលើការអនុវត្ត ហើយជាលើ

ប៉ាប៉ា...បានចូលរួមដើម្បីបញ្ចុះតម្លៃក្នុងផ្នែកឯកជនចំនួន ២ សេន

បន្តថា សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មបានផ្ទុះឡើងពេញទំហឹង ដែលនៅតែ

កដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ទាំង ៧ ។ ការ
ប្រឈមមុខដាក់គ្នា នោះគឺទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រជុំនៅកាណាដា

រយៈពេលកន្លងទៅ ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជា បានបែក

ចេញពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ ៦ ផ្សេងទៀត ។ ប៉ុន្តែវាមិនមែនត្រឹមតែជា

នោះមានក្រុមហ៊ុនប្រេងក្រុមហ៊ុន សូគីម៉ិច, តេលា, កាល់តិច, ភីធីធី,
ដុល្លារក្នុង ១លីត្រផងដែរ។ ដូច្នេះទាំងពីរផ្នែកនេះតម្លៃប្រេងចាប់ពី
ថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដាទៅត្រូវចុះ ៤ សេនក្នុងមួយលីត្រគឺស្មើ នឹង ១៦០
រៀលក្នុងមួយលីត្រ។

សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ទៀតថា ការឡើងថ្លៃប្រេងមិនមែនជារដ្ឋា-

ជម្លោះពាណិជ្ជកម្មក៏បានកើតឡើងរវាងចិនជា

ភិបាលជាអ្នកកំណត់នោះទេគឺវាទាក់ទងទៅនឹងតម្លៃប្រេងនៅលើ

មិចស៊ិកដែលជាប្រទេសក្បែរខាងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក រួមជាមួយ

រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការខិតខំកាត់បន្ថយនូវប្រាក់ចំណូលនានា ដើម្បី

បញ្ហាប៉ុណ្ណោះទេ

មួយនឹងអាមេរិក ដែលផ្តើមពីសហរដ្ឋអាមេរិក ប៉ុន្តែនៅជាមួយនឹង

នឹងប្រទេសឥណ្ឌាដែលនឹងធ្វើការឆ្លើយតបនៅពេលខាងមុខ
ដូច្នេះបញ្ហានេះ

។

តើវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាសម្រាប់យើង?

ហើយវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាសម្រាប់តំបន់របស់យើង និង

ទីផ្សារអន្តរជាតិ ។ ប្រជាជនអាចពិនិត្យមើលអំពីការខិតខំរបស់
បំពេញតម្រូវការដោយសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ នៅក្នុង

ប្រទេស ដែលធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់គ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋមានការកើន
ឡើង និងកាត់បន្ថយចំណាយ ៕
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រដ្ឋសភាបើកសម័យប្រជុំលើកទី១០ នៃនីតិកាលទី ៥
ពិភាក្សា និងអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន៣

សម្តេចចក្រី ហេង សំរិន អញ្ជើញចូលរួមសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី១០ នីតិកាលទី៥
រដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅព្រឹកថ្ងៃទី៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

បានបន្ត សម័យលើកទី១០ នីតិកាលទី៥ ដែលនេះគឺជាកិច្ចប្រជុំសម្រាប់

នីតិកាលទី៥ នៃរដ្ឋសភា ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពសស
់ ម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ដើម្បីពិភាក្សា និងអនុម័តលើសេចក្តី
ព្រាងច្បាប់ចំនួន៣

ដែលបានរៀបចំឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាល។ សម្តេច

អគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រ

កម្ពុជា ជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្កកណ្តាល ក៏បានអញ្ជើញចូលរួម
ផងដែរ។

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន៣ ត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សា និងអនុម័ត

ក្នុងនោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ត្រូវបានរដ្ឋសភា

អនុម័តដោយសំឡេង ១០៨សំឡេង លើ១០៨សំឡេង នៃអង្គសភាទាំង

មូលដែលបានចូលរួម។ ឯកឧត្តម ប៉ែន បញ្ញា ប្រធានគណៈកម្មាធិការ

នីតិកម្ម និងយុត្តិធម៌ នៃរដ្ឋសភាបានលើកឡើងថា សេចក្តីព្រាងច្បាប់ប្រាក់
ឈ្នួលអប្បបរមាមានចំនួន ៦ជំពូក ចែកចេញជា ៣០មាត្រា បានរៀបចំ
ឡើង ត្រឹមត្រូវតាមបទបញ្ញត្តិ ដែលមានចែងក្នុងមាត្រា ៩១ថ្មី នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
និងប្រការ ២១ថ្មី នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភា។ ឯកឧត្តមបន្តថា សេចក្តី
ព្រាងច្បាប់នេះ រៀបចំឡើងស្របតាមស្ថានភាព នៃវឌ្ឍនភាព ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច

សង្គម និងស្ថិតក្នុងបរិបទ ដែលប្រទេសក្នុងតំបន់កំពុងមានការប្រកួត

ប្រជែងកាន់តែខ្លាំង ក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ។ សេចក្តីព្រាងច្បាប់
នេះធ្វើឡើងផ្អែកលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ជាពិសេសមាត្រា ៣៦ កថាខណ្ឌទី២

ដែលចែងថា «ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទ មានសិទ្ធិទទួលប្រាក់បំណាច់

លើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅសមរម្យ ថ្លៃថ្នូរ បង្កើតឱកាសការងារ និងបង្កើន
ផលិតភាពរបស់កម្មករនិយោជិត ក៏ដូចជាជំរុញឱ្យមានបរិយាកាស វិនិយោគ

និងធុរកិច្ចកាន់តែល្អប្រសើរប្រកបដោយភាពទាក់ទាញ។ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី
ក៏បានសម្តែងនូវអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះ

សម្តេចអគ្គមហា-

ពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា សមាជិក សមាជិការដ្ឋសភា
ទាំងមូល ដែលបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នាពេលនេះ។

ការអនុម័ត

នេះបានបង្ហាញពីការយក ចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់របស់រដ្ឋសភា ក្នុងការអភិវឌ្ឍនូវ
ក្រមគតិយុត្ត ដើម្បីគាំទ្រយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី៣ របស់

រាជរដ្ឋាភិបាល នីតិកាលទី៥ នៃរដ្ឋសភា ហើយក៏បានបង្កើតនូវក្របខ័ណ្ឌ
គតិយុត្តមួយច្បាស់លាស់ ដើម្បីធានានូវការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

និងការសម្រាលបន្ទុករបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីត

ភាពការងារ ចៀសវាងការរក្សាទុកប្រាក់បំណាច់នេះ រហូតបញ្ចប់កិច្ចសន្យា។
ពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការធានាសុខដុម

នីយកម្ម

នៃទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈ ក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូន
កម្មករ និយោជិត និងការធានានូវស្ថិរភាពនិរន្តរភាព នៃពាណិជ្ជកម្ម និង

ការទាក់ទាញវិនិយោគនៅកម្ពុជា ។ ក្នុងនាមក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ដែលជាសេនាធិការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលើវិស័យការងារ

និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីសន្យាថានឹងចាត់ ចែងអនុវត្ត
ន៍ច្បាប់នេះឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីធានានូវផលប្រយោជន៍ដល់ជីវភាព
ប្រជាជន។

សូមបញ្ជាក់ថា នៅក្នុងសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី១០ នីតិកាលទី៥

ស្មើគ្នា ចំពោះការងារដូចគ្នា»។ ឯកឧត្តមប្រធានគណៈកម្មការបន្តទៀតថា

នាព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ នេះផងដែរ រដ្ឋសភាក៏បានពិភាក្សា

មួយច្បាស់លាស់ ដើម្បីធានាដំណើរការយន្តការកំណត់ប្រាក់ ឈ្នួលអប្បបរមា

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការងារ ដែលត្រូវប្រកាសឱ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រម

ការបង្កើតច្បាប់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បរបមានេះក៏ បង្កើតឱ្យមានក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្ត
មានសារៈប្រយោជន៍ ក្នុងការធានា ភាពសុខដុមរមនា នៃទំនាក់ទំនង វិជ្ជាជីវៈ

និងការលើកកម្ពស់កម្រិត ជីវភាពរបស់កម្មករ និយោជិត ព្រមទាំងធានានូវ
ស្ថិរភាព និរន្តភាព នៃវិស័យពាណិជ្ជ កម្មអន្តរជាតិ និងការទាក់ទាញការវិនិយោគ
នៅកម្ពុជា។

ឯកឧត្តម អ៊ិត សំហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាល

វិជ្ជាជីវៈ តំណាងឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាលឡើងការពារសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបាន

ថ្លែងថា សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានេះ មានគោលបំណង

និងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពីវិសោធនកម្មលើមាត្រាមួយចំនួន នៃ
លេខ ជស/រកម/០៣៩៧/០១ ចុះថ្ងៃទី ១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩៧ ដោយ

សំឡេង ១០៧ សំឡេង នៃអង្គសភាទាំងមូលដែលបានចូលរួម ព្រមទាំង
បានពិភាក្សា

និងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រាមួយ

ចំនួន នៃច្បាប់ស្តីពីស្តង់ដារកម្ពុជា ដែលត្រូវប្រកាសឱ្យប្រើដោយព្រះរាជ

ក្រមលេខ នស/រកម/០៦០៧/០១៣ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០០៧

ដោយសំឡេង ១០៧ លើ ១០៧សំឡេង នៃអង្គសម័យប្រជុំទាំងមូល
ផងដែរ ៕

TsSnavdþI RbCaCn 15

qñaMTI 18 elx 205 Exmifuna qñaM 2018

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង អពេា្ជីញបំពាក់មេដាយការពារជាតិ
ជូនអតីតយុទ្ធជន ក្រុងបាត់ដំបង

សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី រដ្ឋមន្ដ្រី ក្រសួងមហាផ្ទៃ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសំណេះសំណាល
និងបំពាក់មេដាយការពារជាតិ ជូនអតីត យុទ្ធជនក្រុងបាត់ដំបង
នៅសាលមហោស្រពស្ទឹងសង្កែ កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា
ឆ្នាំ២0១៨ គណៈកម្មាធិការ សមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា ខេត្តបាត់ដំបង

អតីតយុទ្ធជនណា ដែលទីទ័លក្រ គ្មានលទ្ធភាពសាងសង់ផ្ឋះ ដោយខ្លួន
ឯង។

បានរៀបចំពិធីសំណេះសំណាល និងបំពាក់មេដាយការពារជាតិ ជូនអតីត

លោកឧត្តមសេនីយ៍ទោ អ៊ុក ឃ្នួច ប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជន

យុទ្ធជនក្រុងបាត់ដំបង ក្រោមអធិបតីភាព សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង

កម្ពុជាបាត់ដំបង បានមានប្រសាសន៍ថា ដើម្បីបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិ

របស់ថ្នាក់ដឹកនាំ ផ្សាភ្ជាប់សុខទុក្ខ និងដឹងគុណ ដល់បងប្អូនអតីតយុទ្ធជន

ចុះជួយខេត្តបាត់ដំបង និងជាអនុប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា។

សមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្ត បានរៀបចំបំពាក់គ្រឿងឥស្សរិយយស

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង បានមានប្រសាសន៍ថា រាជរដ្ឋាភិបាល

ការពារជាតិ

និងសាកសួរសុខទុក្ខ

រវាងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់

ជាមួយ

តែងតែនឹកឃើញ នូវគុណបំណាច់របស់បងប្អូន តាំងពីឆ្នាំ១៩៧៩ រហូតមក

សមាជិកគ្រប់ក្រុង ស្រុកទាំងអស់ បានចំនួន ៤៣ លើក ដែលមានសមាជិក

ដល់បច្ចុប្បន្ន។ ដោយសារការចូលរួមនេះហើយ ទើបធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិ

ចូលរួម ចំនួន ២១.២៩២ នាក់ និងបំពាក់គ្រឿងឥស្សរិយយសការពារជាតិ

មានសេចក្តីសុខ ក្នុងរង្វង់ជិត ៤0 ឆ្នាំ ។ យើងកសាងប្រទេស ពីលេខសូន្យ

ជូនអតីតយុទ្ធជន ១៤ លើក ចំនួន ៩.៣៤៣ គ្រឿង ផ្តល់ជូនថវិកា ក្នុង

ពីបាតដៃទទេ។ ក្រោមការដឹកនាំនៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា

ម្នាក់ៗ ៥ ម៉ឺនរៀល ដល់ ១0 ម៉ឺនរៀល និងគ្រឿងឧបភោគ បរិភោគ

មានបេសកកម្មពីរៈ

ទី១ ទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មកវិញនៃរបបប្រល័យ

មួយចំនួនទៀត។ សរុបថវិកាដែលបានផ្តល់ជូន ចំនួន ១.៦៦៨.៣00.000

ពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត និងទី២ ការកសាងនិងស្តារប្រទេសជាតិឡើងវិញ។

រៀល អង្ករ ៦២.៩៧៤ គីឡូក្រាម សារុង ២.៥៧៥ និងស័ង្កសី ២៥០

ដោយសារយើងមានបុព្វហេតុត្រឹមត្រូវ ទើបយើងទទួលបានសុខសន្តិភាព

សន្លឹក។ ក្នុងឱកាសនេះ សមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា ខេត្តបាត់ដំបង

ពេញលេញ ហើយយើងមានពេលវេលា បន្តទៀត ធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិ មាន

បានរៀបចំពិធីសំណេះសំណាល និងបំពាក់មេដាយការពារជាតិ ចុងក្រោយ

ការរីកចម្រើន លើគ្រប់វិស័យ ធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ កើនឡើងពីមួយ

បង្អស់ ជូនអតីតយុទ្ធជន ក្រុងបាត់ដំបង ចំនួន ១.៥២៧ នាក់។ ថ្នាក់ដឹកនាំ

ឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ហើយយើងត្រូវការពេលវេលា ដើម្បីរួមគ្នាអភិវឌ្ឍន៍ និង

សមាគមថ្នាក់ខេត្ត ស្រុក ក្រុង បានយកចិត្តទុកដាក់ ចុះសួរសុខទុក្ខបងប្អូន

កសាងប្រទេសជាតិតទៅមុខទៀត។ សម្តេចក្រឡាហោម បានបន្តថា ក្រោយ

អតីតយុទ្ធជន ដែលមានជំងឺ សម្រាកព្យាបាល នៅមន្ទីពេទ្យ ចាស់ជរា

បង្កើតសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា រួចមក យើងបានដោះស្រាយគោល

អ្នកទីទ័លក្រ នៅតាមលំនៅដ្ឋាន ចំនួន ៣៤៥ នាក់ ដោយបាននាំយកនូវ

នយោបាយ របបសោធននិវត្តន៍ ទាបបំផុតពី ៤៨ ទៅ ៩0 ម៉ឺនរៀល។

អំណោយមានថវិកា សរុប ២៦.៨៩0.000 រៀល អង្ករ ៧.0៨១ គីឡូក្រាម

យើងមិនអាចបោះបង់គេចោលទេ

ព្រមទាំងសម្ភារប្រើប្រាស់ គ្រឿងឧបភោគ បរិភោគជាច្រើនទៀត យកទៅ

តែយើងត្រូវចំណាយថវិការបស់រដ្ឋ

ដើម្បីជួយពួកគាត់ ។ ចំណែកក្រុមគ្រួសារអតីតយុទ្ធជន ទទួលបាន

ផ្តល់ជូនផងដែរ។

១៥.000 រៀល ។ ក្រៅពីនេះ យើងបានដោះស្រាយទីជម្រក ដូចជាការ

ក្នុងឱកាសនេះដែរ សម្តេចក្រឡាហោម បានប្រគល់គ្រឿងឥស្សរិយយស

ប្រគល់ដីការសង់ផ្ទះជូន បានមួយចំនួនធំ តែនៅខ្វះមួយចំនួនត្រូវជួយក

និងបំពាក់មេដាយការពារជាតិ ជូនសមាជិកអតីតយុទ្ធជន និងប្រគល់ថវិកា

សាងបន្តទៀត។ រដ្ឋបាលខេត្តបានរក្សាទុកដីត្រៀមបម្រុង ប្រមាណ ២00

ជូនសមាជិកអតីតយុទ្ធ ក្រុងបាត់ដំបង ចំនួន ១.៥២៧ នាក់ ក្នុងម្នាក់ៗ

ហិកតា នៅស្រុកគាស់ក្រឡ សម្រាប់បែងចែកដី និងសង់ផ្ទះ ជូនសមាជិក

៥ ម៉ឺនរៀល ៕
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សម្តេចភក្តី សាយ ឈុំ ៖ ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន
ប្រទេសជាតិកំពុងមានការរីកចម្រើនលើសពីការគិតរបស់យើង

សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងវត្តចំការខ្សាច់
ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ស្ពានថ្ម ខ័ណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ
កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី

របស់យើង។

ក្នុងនោះវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាក៏បាននឹងកំពុងរីកចម្រើន

សាយ ឈុំ អនុប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភា

ទាំងបរិមាណ និងគុណភាពគួរជាទីមោទនៈ។ ដោយឡែកវត្តចំការខ្សាច់

បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីសម្ពោធ សមិទ្ធផលនានានៅក្នុងវត្ត

របស់ យើង ដោយមានការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ព្រះគ្រូចៅអធិការគ្រប់ជំនាន់

ចំការខ្សាច់ ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ស្ពានថ្ម ខ័ណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ ។

ព្រះសង្ឃ លោកអាចារ្យ គណៈកម្មការវត្ត ពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយ ចំណុះជើងវត្ត

ក្នុងឱកាសនោះសម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ មានប្រសាសន៍ថា

ព្រមទាំងសប្បុរសជននានា បានធ្វើឲ្យវត្តរបស់យើងនេះមានរចនាសម្ព័ន្ធ

ការប្រារព្ធពិធីសម្ពោធនាពេល នេះស្របពេលដែលកម្ពុជាយើងក្រោមការ

កាន់តែគ្រប់គ្រាន់សក្តិសមជាអារាមជាទីគោរពសក្ការៈរបស់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទ

ដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវឈ្លាសវៃ និងប្រកបដោយគតិបណ្ឌិត របស់សម្តេចអគ្គ-

យើងតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនា តាមពុទ្ធប្បញ្ញតិ និងតាមពុទ្ធានុញ្ញាត ។

មហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រ

សម្តេចភក្តី សាយ ឈុំ ក៏បានថ្លែងនូវអំណរសរសើរ និងវាយតម្លៃខ្ពស់

កម្ពុជា កំពុងមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យគួរជាទីមោទនៈ និងស្រប

ចំពោះទឹកព្រះទ័យរបស់ព្រះតេជ គុណគ្រប់ព្រះអង្គ ឯកឧត្តម លោកឧកញ៉ា

ពេលដែលការបោះឆ្នោត ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី៦ នាថ្ងៃទី២៩

លោកជំទាវ អស់លោក លោកស្រី សប្បុរសជនទាំង អស់ពិសេស លោក

ខែកក្កដា

សម្តេចភក្តីបានរម្លឹក

លី ឆេង អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន ប៊ែលធីគ្រុប តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលភ្នំពេញ

ឡើងវិញថា តាមប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជា វត្តចំការខ្សាច់ក៏មាន ជោគវាសនា

និងលោកស្រី ប៊ូ អ៊ា ដែលបានបរិច្ចាគធនធានសាងសង់សំណង់ទាំង១១

ដូចវត្តនានានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរ គឺត្រូវបំផ្លាញ ដោយសង្គ្រាម

ដែលត្រូវសម្ពោធ ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនាពេលនេះ ។ សម្តេចភក្តី

៥ឆ្នាំ នៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោក លន់ នល់ និងត្រូវកំទេចបង់

បានបន្តថា សមិទ្ធផលទាំងអស់នេះមិនគ្រាន់តែបង្ហាញ អំពីការរីកចម្រើន

ក្នុងរបប ៣ឆ្នាំ ៨ខែ ២០ថ្ងៃ នៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត ។ ប៉ុន្តែ

របស់វត្តចំការខ្សាច់ប៉ុណ្ណោះទេ

វិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាត្រូវបានរស់ឡើងវិញជាមួយ នឹងការរស់ឡើងវិញ

របស់ វិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងមូលដ្ឋានឃុំស្ពានថ្មយើងនេះផងដែរ ។

របស់ប្រជាជន និងប្រទេសជាតិយើងកាលពីថ្ងៃទី០៧ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៩

ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានរម្លឹកអំពីប្រវត្តិ

ដោយស្នាដៃនៃរណសិរ្យសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជា ដឹកនាំដោយសម្តេច

នៃវត្តចំការ ខ្សាច់ដែលជាវត្តដ៏ចំណាស់មួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជា និងបាន

ចក្រី ហេង សំរិន, សម្តេចធម្មពោធិសាល ជា ស៊ីម និងសម្តេចតេជោ

កសាងឡើងតាំងពីឆ្នាំ១៥០៤ មកម្លេ៉ះ ដែលគិតមកដល់ពេលនេះមាន

ហ៊ុន សែន ។

អាយុកាល៥១៤ឆ្នាំ ហើយ ។ បន្ទាប់ពីត្រូវបំផ្លាញ ក្នុងរបប លន់ នល់ និង

ឆ្នាំ២០១៨

កាន់តែខិតជិតមកដល់។

គឺនៅបានរួមចំណែកដល់ការរីកចម្រើន

សម្តេចវិបុលសេនាភក្តីបានលើកឡើងថា ២០ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ប្រជាជន

របបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត វត្តចំការខ្សាច់ត្រូវបានបើកឲ្យប្រជាពល

ប្រជាជាតិយើងបានរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានសន្តិភាពបរិបូរណ៍ ក្រោម

រដ្ឋចូលគោរពបូជាឡើងវិញ ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ១៩៨២ ។ ក្រោយមកសមិទ្ធិផល

ការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវ ឈ្លាសវៃ និងប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេច

ជាច្រើនត្រូវបានកសាង និងជួសជុលជាបន្តបន្ទាប់ ជាក់ស្តែងសមិទ្ធិផល

អគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន មានការរីកចម្រើនហួសពីការគិត

នានា ដែលត្រូវបានដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃនេះ ៕
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ឯកឧត្តម កែ គឹមយ៉ាន អពេា្ជីញជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិក
សមាជិកាគណបក្ស ជាង ៤០០០០ នាក់ ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ កែ គឹមយ៉ាន អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ និងសមាជិក សមាជិកាគណបក្ស

ថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម

សោភ័ណ ជួសជុលផ្លូវ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ នៅឃុំបន្ទាយនាង ឃុំភ្នំតូច

កែ គឹមយ៉ាន សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាល

ឃុំអូរប្រាសាទ ឃុំឬស្សីក្រោក ក្នុងស្រុកមង្គលបុរី ប្រវែងជាង ២០គីឡូ

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងជាប្រធានក្រុមការងារ

ម៉ែត្រ ព្រមទាំងផ្ដល់បន្ថែមអាគារសិក្សាចំនួន ២ខ្នងស្មើ ១០បន្ទប់ដល់

ថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយខេត្តបន្ទាយមានជ័យ រួមដំណើរដោយឯកឧត្តម

ក្រុងសិរីសោភ័ណ អាគារសិក្សា ៤ខ្នងស្មើនឹង ២០បន្ទប់ ដល់ស្រុក

លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ជាក្រុមការងារគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បានចុះ

មង្គលបុរី និងអាគារសិក្សា ១ខ្នង ពីរជាន់ស្មើ១២ បន្ទប់ និង១ខ្នង

ជួបសំណេះសំណាលដោយផ្ទាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ

និងសមាជិក

១ជាន់ស្មើ៥បន្ទប់ ដល់ក្រុងប៉ោយប៉ែត និងដោះស្រាយជូននូវសមិទ្ធផល

សមាជិកាគណបក្ស នៅ តាមមូលដ្ឋានឃុំ-សង្កាត់មួយចំនួនទូទាំងខេត្ត

ផ្សេងៗទៀត។ ឯកឧត្តម បានផ្ដល់ជាវត្ថុ អនុស្សាវរីយ៍ជាសារ៉ុង ថវិកា

បន្ទាយមានជ័យសរុបចំនួនជាង ៤០០០០ នាក់។

និងសំភារៈចាំបាច់សម្រាប់មនុស្សវ័យចាស់ ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី

ឯកឧត្តមបានពាំនាំការសួរសុខទុក្ខ

ពីសំណាក់សម្ដេចអគ្គមហា-

ទាំងនេះផងដែរ ។ ឯកឧត្តមបានផ្ដាំផ្ញើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងសមាជិក

សេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្ស សម្ដេចពញាចក្រី

សមាជិកា

គណបក្សទាំងអស់អញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតជូនគណបក្ស

ហេង សំរិន ប្រធានកិត្តិយសគណបក្ស សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង

ប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបសញ្ញាទេវតាបាចផ្កាជាសម្គាល់ និងមាន

អនុប្រធាន គណបក្ស សម្ដេចវិបុលសេនាភក្ដី សាយ ឈុំ អនុប្រធាន

លេខរៀងទី២០នៅក្នុងសន្លឹកឆ្នោត ៕

គណបក្ស ជូនចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ និងសមាជិក សមាជិកា
គណបក្សប្រជាជន ទាំងអស់ដែលបានគាំទ្រ និងបន្ដបោះឆ្នោតគាំទ្រ
ឲ្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបន្ដដឹកនាំប្រទេសជាតិក្នុងរយៈពេលជិត
៤០ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ។ ឯកឧត្តម បានផ្ដាំផ្ញើរសូមឲ្យសមាជិក សមាជិកា
គណបក្ស និងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បន្ដរួមគ្នាជាមួយគណបក្សប្រជាជន
ដើម្បីថែរក្សសន្ដិភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិឲ្យមានការីកចម្រើន
ទៅមុខឆាប់រហ័ស។
ឯកឧត្តមនិងក្រុមការងារគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បាន

ដោះស្រាយជូន

ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានឃុំ-សង្កាត់ ភូមិ នូវផ្លូវក្រាលគ្រួស និង
ថ្មម៉ិច នៅក្រុង សិរីសោភ័ណប្រវែង ៨៤ គីឡូម៉ែត្រ ដោយអនុវត្ត
រយៈពេលមួយខែឲ្យរួចរាល់

ផ្លូវបេតុងក្នុងសាលារៀនទូទាំងក្រុងសិរី

ការដ្ឋានជួសជុលផ្លូវក្រាលគ្រួស និងថ្មមិច នៅក្រុងសិរីសោភ័ណ
ប្រវែង ៨៤ គីឡូម៉ែត្រ
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ថ្ងៃទី១០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា អនុប្រធានទី២ រដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជា និងជាប្រធានក្រុម ការងារគណបក្សថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយ
ខេត្តកំពង់ធំ បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបុណ្យ
ពុទ្ធាភិសេក សម្ពោធឆ្លងអគារពុទ្ធកបឋមសិក្សា និងសមិទ្ធ
ផលនានាក្នុងវត្ត ស្វាយភ្លើង ឃុំស្វាយភ្លើង ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ ដោយបានចំណាយថវិកាសរុបចំនួន ៨០,៩១០ ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ។
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល បានអំពាវនាវឱ្យប្រជាជនអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ អាណត្តិទី៦ នៅថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨
ឱ្យបានគ្រប់ៗគ្នា ក្នុងន័យបំពេញកាតព្វកិច្ច ជាពលរដ្ឋ ដើម្បីជោគវាសនាខ្លួន និងដើម្បីចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល បន្តអនុវត្តនូវលទ្ធិប្រជា ធិបតេយ្យ
និងការរីកចំរើនរបស់សង្គមជាតិយើងទៀត ។
ថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ សម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ សមាជិក
គណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយក
រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយ
ខេត្តសៀមរាប

បានអញ្ជើញបើកកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារចុះជួយ

មូលដ្ឋាន ក្រុង ស្រុកក្នុងខេត្តសៀមរាប។

សម្តេចពិជ័យសេនាថ្លែងថា

ការអនុវត្ត ភារកិច្ចតួនាទីរបស់ខ្លួន មន្ត្រីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវធានាឲ្យ
ខាងតែបាននូវប្រសិទ្ធភាព និន្តរភាព ក្នុងការ គ្រប់គ្រង រដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់
និងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាន ការផ្តល់សេវា និងការដោះស្រាយរាល់បញ្ហាផ្សេងៗ
ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ហើយត្រូវរួមគ្នាជួយដោះស្រាយរាល់ទុក្ខលំបាក និងសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។

ថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត

ម៉ែន សំអន សមាជិកាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្ដី

រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួង

ទំនាក់ទំនង ជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច បានអញ្ជើញជា

អធិបតីសម្ពោធអគារសិក្សាសាលាបឋមសិក្សា ហ៊ុន សែន មុខដា
ស្ថិតនៅភូមិ ក្រញូង ឃុំមុខដា ស្រុករមាសហែក ខេត្ដស្វាយរៀង ។

លោកជំទាវកិត្តិសង្គបណ្ឌិតបានថ្លែងថា ៖ មាតា បិតា អាណាព្យាបាល
កុមារ ដែលគ្រប់អាយុចូលសាលា ត្រូវនាំកូនទៅចុះ ឈ្មោះចូល រៀនឲ្យ
បានគ្រប់ៗគ្នា ។ អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ខិតខំថែមទៀតក្នុងការការពារសន្ដិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គម របៀបរៀបរយសាធារណៈ ភូមិ-ឃុំ
មានសុវត្ថិភាព និងត្រូវតែប្រព្រឹត្តអំពើល្អ និងបម្រើ សេវាសាធារណៈឱ្យបានល្អប្រសើរ ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាន។ ត្រូវរួមគ្នា

ជ្រោងទង់សុខសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ និងរួមគ្នាថែរក្សា នូវសមិទ្ធផល នានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។ ត្រូវទៅបោះឆ្នោតជូនគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ដើម្បី គាំទ្របេក្ខភាព សម្ដេចតេជា ជានាយករដ្ឋមន្រ្ដី នៅអាណត្តិទី ៦ និងអាណត្តិ
បន្តបន្ទាប់ទៀត ដើម្បីសម្តេចមានឱកាសដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជា ថែរក្សាការពារ និងអភិវឌ្ឍ ប្រទេសឱ្យកាន់តែរីចម្រើន។

ថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨នេះ ឯកឧត្តម ហោ ណាំហុង

សមាជិកគណៈអចិនយ
្ត្រៃ ៍ គណៈកម្មាធកា
ិ រកណ្តាលគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះ
សំណាលជាមួយសមាជិក សមាជិកា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
នៅឃុំពាមជីកង ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម ចំនួន៦៥០០
នាក់ ព្រមទាំងផ្តល់អំណោយជាផ្លូវបេតុងមួយខ្សែថ្មីទៀត ប្រវែង
៣០៧ម៉ែត្រ។
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ថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម យឹម ឆៃលី
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្តារ
និងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច និងជនបទ អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល
ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការ នៅទូទាំងខេត្តកំពង់ចាម ។

ថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ទេព ងន សមាជិក
គណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
អនុប្រធានទី២ ព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញ រាប់បាត្រ ព្រះសង្ឃ៨១អង្គ
នាឱកាសបុណ្យកាត់ ឬសសីមា និងសម្ពោធសមិទ្ធផលនៅវត្តប្រាំបីមុំ
ស្រុកទ្រាំង ខេត្តតាកែវ។
ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម មាស សុភា សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍
គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជនកម្ពុជា

និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់

កណ្តាល ចុះជួយខេត្តព្រះវិហារអញ្ជើញប្រកាសបញ្ចូលសមាជិកគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជាថ្មីចំនួន ៦០០នាក់ នៅទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ស្រុក ជ័យសែន
ខេត្តព្រះវិហារ ។ ឯកឧត្តមបានអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ជើញទៅចូលរួម
បោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នានៅថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខ នេះ
ជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ដែលមានលេខរៀងទី២០

ដើម្បីគាំទ្របេក្ខភាព

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតទៅទៀត ដឹកនាំប្រទេសឲ្យមានសុខសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍតទៅទៀត ។
ថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ សមាជិក គណៈអចិន្ត្រៃយ៍
គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានក្រុមការងារចុះ
ជួយស្រុកសន្ទុកអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ក្នុង
ស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ ជាង ៦០០នាក់។

ថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ថោង ខុន សមាជិកគណៈ
កម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍
ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ កណ្តាលចុះជួយស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ
អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមបក្ស

និងសាខាបក្សនៅ

ឃុំ

ស្វាយភ្លើង ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ។ ឯកឧត្តមបានថ្លែងថា មាន
តែគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាតែ មួយគត់ ពិសេសក្រោមការដឹកនាំរបស់
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរួចផុតពីគ្រោះប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត នាំមកនូវសន្តិភាព និង
ការអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដជូនដល់ប្រទេសជាតិ។
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ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ

សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន និងលោកជំទាវ អញ្ជើញសួរសុខទុក្ខ
និងជួបសំណេះសំណាលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ ៥៧៣
នាក់ នៅឃុំមហាលាភ ស្រុកកោះសូទិន ខេត្តកំពង់ចាម ។
ថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម អ៊ិត សំហេង សមាជិក

គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង
ការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈកម្ពុជា បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនពលករខ្មែរដែលមកធ្វើឯកសារស្របច្បាប់
នៅទីស្តីការក្រសួងការងារថៃ នាទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ។
ថ្ងៃទី៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន
សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយខេត្ត
កណ្ដាល បានអញ្ជើញសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នូវឧបដ្ឋានសាលា ១ខ្នង និង
សមិទ្ធផលនានានៅក្នុងវត្តតាគាត់មង្គល ស្ថិតនៅក្នុងភូមិតាគាត់កើត ឃុំជ័យធំ
ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល។ ឯកឧត្តមបានអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ
ទៅចូលរួមបោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលមានលេខរៀងទី ២០
នៅថ្ងៃទី២៩ ខែកក្ដដា ខាងមុខនេះ ដើម្បីបន្តថែរក្សាសុខសន្តិភាព ស្ថិរភាពសង្គម និងការអភិវឌ្ឍ សម្រាប់ប្រទេសជាតិ។

ថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម វេង សាខុន សមាជិក
គណៈកម្មាធិកាកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្ម
រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ និងសហការី បានចុះពិនិត្យមើលការដាំដុះដំណាំ
ដំឡូងមី នៅស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ក្នុងគោលបំណងតាមដាន
ពិនិត្យមើលពីលទ្ធផលនៃការដាំដុះដំណាំរបស់ប្រជាជនក្នុងរដូវវស្សានេះ
និងបញ្ហាប្រឈមរបស់គាត់ដែលបាន និងកំពុងជួបប្រទះ។
ថ្ងៃទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង សមាជិកគណៈ

កម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធានគណៈកម្មការអង្កេត បោស

សម្អាត និងប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៃព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល
ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមកពីភូមិក្បាលសេះ

ភូមិគោកព្រីង

ភូមិចារ

សរុបចំនួន

១.០៨៧ នាក់ នៅស្ថិតក្នុងឃុំកំគោកត្រប់ ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល។ ឯក

ឧត្តមក៏បានអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងឃុំគោកត្រប់ ត្រៀមឯកសារ
សម្រាប់ការបោះឆ្នោតដូចជា អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ប័ណ្ណព័ត៌មានដែល
ផ្តល់ដោយគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត និងលិខិតពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ ដើម្បីងាយស្រួលទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត
នីតិកាលទី៦ នាថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នា។
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ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

ក្រុមគ្រូឧទ្ទេស នៃក្រុមការងារយុវជន

គណបក្សថ្នាក់កណ្តាល ដឹកនាំដោយ

ឯកឧត្តម យស ផានីត្តា សមាជិក

ក្រុមការងារ យុវជនគណបក្សថ្នាក់
កណ្ដាល និងជាប្រធានក្រុមគ្រូ ឧទ្ទេស

បានសហការជាមួយក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តឧត្ដរមានជ័យ បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនគណបក្សខេត្ត ស្រុក ក្រុង លើប្រធានបទ
“សិល្ប៌វិធីក្នុងការនិយាយជាសារធារណៈ និងយុទ្ធនាការឃោសនាតាមខ្នងផ្ទះ” ដែលមានការចូលរួមពីគណៈពង្រឹងខេត្ត និងថ្នាក់ដឹកនាំយុវជនគណបក្ស

ខេត្តជាច្រើនរូបទៀត ព្រមទាំងសកម្មជនយុវជនស្រុក និងក្រុង ចំនួន ៤៩នាក់។ កម្មវិធីនេះមានកិត្តិយសដោយ ឯកឧត្តម គន់ គីម សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍

គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបក្ស និងជាប្រធានក្រុមការងារគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលចុះជួយខេត្តឧត្ដរមានជ័យ បានអញ្ជើញជាអធិបតី និងមានមតិ
សំណោះសំណាលក្នុងពិធីបិទវគ្គ។

នៅថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រចាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ សហការជាមួយ

ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល បានរៀបចំ បទបាឋកថា

ស្ដីពី “ សាវតារ បុព្វហេតុ និងទស្សនវិស័យនយោបាយ របស់គណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា និងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ របស់

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា” ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ
អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជន

កម្ពុជា និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង
ហិរញ្ញវត្ថុ និងឯកឧត្តម ម៉ម សារិន សមាជិកគណៈកម្មាធិការ កណ្ដាល

ប្រធានខុទ្ទកាល័យគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល ឯកឧត្តម កែ ប៊ុនខៀង សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់
កណ្ដាល ឯកឧត្តម វង្សី វិស្សុត សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងថ្នាក់
ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការគណបក្សក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងដែលមានសមាជិក-សមាជិកាគណបក្សជាយុវជនចូលរួមប្រមាណ ១០០០នាក់។

ថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត សមាជិក

គណៈកម្មាធិការកណ្ដាល អនុប្រធាន

ក្រុមការងារយុវជន គណបក្សថ្នាក់
កណ្ដាល និងជាប្រធានក្រុមការងារ

រៀបចំអង្គការ ចាត់តាំងយុវជន គណបក្ស ប្រជាជនកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងកម្មវិធីសំណេះសំណាល និងប្រកាសបញ្ចូលសមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានៅ
សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ដែលមានសមាជិក-សមាជិកាជាយុវជនចូលរួមចំនួន ៥២២នាក់។

ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ស្នាក់ការកណ្ដាលគណបក្សប្រជា

ជនកម្ពុជា

គណៈកម្មាធិការគណបក្សអាជ្ញាធរមីន

ប្រកាសទទួលស្គាល់

បានរៀបចំពិធី

ក្រុមសកម្មជនយុវជនគណបក្សអាជ្ញាធរមីន

ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី លី ធុជ សមាជិកគណៈ
កម្មាធិការកណ្តាល

និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការបក្សមូលដ្ឋានអា

ជ្ញាធរមីន និងឯកឧត្តម កែ ប៊ុនខៀង ប្រធានក្រុមការងារយុវជន

គណបក្សថ្នាក់កណ្តាល។ ក្រុមសកម្មជនយុវជនគណបក្សអាជ្ញាធរមីន

ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ស៊ុយ ជីហ៊ាង សមាជិកអចិន្រ្តៃយ៍គណៈកម្មាធិការគណបក្សអាជ្ញាធរមីន មានសមាជិក សមាជិកាចូលរួមចំនួន ៩៧រូប។
ថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត សមាជិក

គណៈកម្មាធិការកណ្ដាល អនុប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់

កណ្ដាល និងជាប្រធានក្រុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាព ក្នុងកម្មវិធីបិទ
វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី

“ កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ភាពជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយ ”

វគ្គ២ ដល់យុវជនខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដែលមានអ្នកចូលរួមចំនួន ៧០០នាក់។
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ថ្ងៃទី០៩

ខែមិថុនា

ឆ្នាំ២០១៨

ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ សមាជិកក្រុម

ការងារយុវជន គណបក្សថ្នាកក
់ ណ្ដាល

និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាល

ចុះជួយស្រុកចំការលើតំណាង ឯកឧត្តម

ហ៊ុន

ម៉ានិត

និងមានការអញ្ជើញ

ចូលរួមពី លោក ស្រី សុភ័ក្រ្ត សមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តកំពង់ចាម ក្នុងពិធីបើក
វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី តួនាទីភារកិច្ចភ្នាក់ងារ អ្នកសង្កេតការណ៏គណបក្ស នៅស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម ដែលមានសមាជិក សមាជិកាចំនួន ១៩២នាក់។
ថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

ឯកឧត្តម ជ្រុន ថេរ៉ាវ៉ាត សមាជិក

គណៈកម្មាធកា
ិ រ កណ្ដាល សមាជិក

ក្រុមការងារយុវជន គណបក្សថ្នាក់

កណ្ដាល និងជាប្រធាន ជនបង្គោល
យុវជនគណបក្ស ថ្នាក់កណ្តាល

ចុះជួយ ស្រុកព្រៃឈរ តំណាង
ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត អនុប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងជាប្រធានក្រុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជននៅក្រៅ

ប្រទេស ដែលមានសមាជិកថ្មីត្រូវបញ្ចូលចំនួន ៨៦៧នាក់ នៅស្រុកព្រែឈរ ខេត្តកំពង់ចាម។

ថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ជាប ដាវុធ សមាជិក

ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងជាប្រធានចលនាយុវជន

ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល រួមជាមួយសហការី បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពីធិ

ជួបជុំជាមួយយុវជនជា សិស្ស និស្សិត កម្មករ អាជីវករ និងកសិករ

ដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត គ.ជ.ប ដើម្បីតៀមរៀបចំចូលរួម
បោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នាថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

នៅពេលបញ្ចប់កម្មវិធីក្រុមការងារបានរៀបចំអាហារសាមគ្គីជាមួយគ្នាផងដែរ ក្នុងឃុំបាក់ដាវ ស្រុកខ្សាច់កណ្ដាល ខេត្តកណ្ដាល។

ថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា
សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល និងប្រធានគណៈកម្មាធិការ
គណបក្សខេត្តព្រះវិហារ បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីប្រកាស
បញ្ចូលសមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្មី ចំនួន ៣៣៣នាក់
បន្ថែមទៀត នៅភូមិអូរពោធិ ឃុំរម្មណី ស្រុករវៀង ខេត្តព្រះវិហារ។
ថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ងិន បាណាល់ សមាជិក

គណៈកម្មាធិការកណ្ដាល សមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់
កណ្ដល និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត បានអញ្ជើញ

ជាអធិបតីភាព ក្នុងពិធីប្រកាសបញ្ចូលសមាជិកគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជាថ្មី ចំនួន៣២៧ នាក់ មកពីមូលដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យ
ភូមិភាគ

ហ៊ុន សែន ព្រៃវែង និងសាលាគរុកោសល្យ និងវិក្រឹតការ

ហ៊ុន សែន ខេត្តព្រៃវែង។

ថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម សុខ លូ សមាជិក
គណៈកម្មាធិការកណ្ដាល ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្តកំពង់ធំ
សមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងជាប្រធានក្រុម
ការងារយុវជនគណបក្សខេត្តកំពង់ធំ បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធី
ប្រកាសសេចក្តីសម្រេចសម្រួលភារកិច្ច

និងតែងតាំងមន្ត្រីគណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជាខេត្ត នៅទីស្នាក់ការគណបក្សខេត្តកំពង់ធំ។
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វឌ្ឍនភាពនៅក្នុងវិស័យការងារ រួមចំណែកជំរុញកំណើន
សេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស
ការងារនៅក្រៅប្រទេសជូនប្រជាពលរដ្ឋ បានចំនួនប្រមាណជាង
១,២ លាននាក់ក្នុងនោះមាន៖ ប្រទេសថៃមានចំនួនប្រមាណ

១.០៥៦. ៣៥៨នាក់ ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានចំនួនប្រមាណ ៤៤
២២៩នាក់ប្រទេសជប៉ុនមានចំនួនប្រមាណ ៦ ០០០នាក់ ប្រទេស

ម៉ាឡេស៊ីមានចំនួនប្រមាណ ៣០ ០០០នាក់ ប្រទេសសឹង្ហបុរី មាន

ចំនួនប្រមាណ ៤៨៧ នាក់ និងតំបន់រដ្ឋបាលពិសេស ហុងកុង
ទើបចាប់ផ្តើមបញ្ជូនពលការីនីចំនួន ១៥ នាក់។

គួរបញ្ជាក់ដែរថា នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍលក្ខខណ្ឌការងារ និងសុខ-

ដុមនីយកម្មទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាល

វិជ្ជាជីវៈក្នុងឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ បានរៀបចំបញ្ជីត្រួតពិនិត្យ
ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ រៀបចំទិវាជាតិអប់រំបណ្តុះបណ្តាល
បច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈរយៈពេលពីរថ្ងៃជាប់គ្នានៅកោះពេជ្រ

វិស័យការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវីជ្ជាជីវៈ បាននិងកំពុងរួមចំណែក

យ៉ាងសំខាន់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់
នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ឱ្យ កាន់តែប្រសើរឡើង។
តាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារ

និងបណ្តុះបណ្តាល

វីជ្ជាជីវៈបានឲ្យដឹងថា ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ

ជាមួយនឹង

សេដ្ឋកិច្ចជាតិដែលបានបន្តកើនឡើងក្នុងរង្វង់៧% ក្នុងមួយឆ្នាំ បាន
ជំរុញឲ្យអត្រាមានការងារធ្វើបានកើនដល់

៩៩.៣%

ក្នុងនោះ

បង្កើតការងារថ្មីសរុប ៤,៨លាននាក់ ជាមួយប្រាក់ឈ្នួលជាមធ្យម

ជាង ២ពាន់លានដុល្លារ។ ប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបានការងារថ្មី

ក្នុងប្រទេស មានជាង ៣,៦លាននាក់ ក្នុងនោះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុង

ប្រព័ន្ធចំនួនជាង

១,៤លាននាក់

និងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ

ប្រមាណ ២,៤លាននាក់។ ឆ្នាំ២០១៧ នេះ សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន

សេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធ ដែលបានចុះបញ្ជីជាមួយក្រសួងការងារ និង

បណ្តុះបណ្តាលវីជ្ជាជីវៈមានចំនួន ១២.២៨៧ គ្រឹះស្ថាន កើនចំនួន

១០,០២% និងមានកម្មករនិយោជិតសរុបចំនួន ១.៤៣៧.៧៩៤
នាក់ កើនចំនួន ២១,១១% ដោយបានទទួលប្រាក់ ឈ្នួលជាមធ្យម
ជាង២ពាន់លានដុល្លារ ក្នុងមួយឆ្នាំ។ សហគ្រាស គ្រឹះស្ថានសេដ្ឋកិ

ច្ចក្រៅប្រព័ន្ធសរុបមានចំនួន ៥៦៩.៦៨៨ មានកម្មករចំនួនជាង

២,៤លាននាក់។ ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅ ប្រព័ន្ធនេះ បានដើរតួនាទីយ៉ាង

សកម្ម ក្នុងការបំពេញឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមក រវាងសេដ្ឋកិច្ច ក្នុងប្រព័ន្ធ
ហើយបានរួមវិភាគទានយ៉ាងធំ ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិប្រមាណ ៦ពាន់

លានដុល្លារ ក្នុងមួយឆ្នាំ។ កម្មករនិយោជិតដែលធ្វើការនៅក្រៅ

អធិការកិច្ចការងារកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព តម្លាភាព និងភាពជឿជាក់

ព្រមទាំងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្រមសីលធម៌ សម្រាប់មន្ត្រីអធិការកិច្ច
ការងារ ជាពិសេសរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្យា ។

ក្រសួងបានពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីសហជីព ដោយបានចុះបញ្ជី

អង្គការវិជ្ជាជីវៈសរុបចំនួន ៣. ៩៦២ ក្នុងនោះសហជីពមូលដ្ឋាន
មានចំនួន ៣.៧៩៣ សហព័ន្ធសហជីពមានចំនួន ១៣៨ សហភាព

សហជីពមានចំនួន ២៣ និងសមាគមនិយោជកចំនួន ៨ ។ ក្នុង

ឆ្នាំ២០១៧ នេះ បានចុះបញ្ជីការសហជីពមូលដ្ឋានថ្មីចំនួន៦៣៥
សហព័ន្ធសហជីពចំនួន ៤០ និងសហភាពសហព័ន្ធ សហជីពចំនួន

៦ ។ ដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាជូនកម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង ពី ១៥៣ដុល្លារអាមេរិក ដល់

១៧០ ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ បូករួមនឹង
អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ កម្មករនិយោជិតម្នាក់ៗអាចទទួលប្រាក់ខែពី
១៨៧ ទៅដល់ ១៩៨ដុល្លារអាមេរិក។ក្រសួងក៍បានចេញសេចក្តី

ណែនាំឲ្យម្ចាស់រោងចក្រ សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាននានា អនុវត្តការអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនកម្មការនីមានផ្ទៃពោះ

ចេញមុនម៉ោងធ្វើការយ៉ាង

តិច ១៥ នាទី និងអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនកម្មករ និយោជិតជាស្ត្រីខ្មែរ
ឥស្លាមអាចប្រើប្រាស់សម្លៀកបំពាក់តាមប្រពៃណីឥស្លាម។ ជំរុញ
គ្រប់រោងចក្រត្រូវរៀបចំបន្ទប់បំបៅកូន សម្រាប់កម្មការីដែលមាន

កូនក្រោមអាយុ ១២ ខែ និងត្រូវមានទារកដ្ឋានសម្រាប់កម្មការនី
ដែលមានកូនដែលមានអាយុលើស ១៨ ខែ។ ដាក់ចេញវិធានការ

ដោះស្រាយទប់ស្កាត់ករណីដួលសន្លប់ ដោយតម្រូវឲ្យគ្រប់រោងចក្រ

សហគ្រាសទាំងអស់ ពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេស និងស្ថានភាព
ជុំវិញរោងចក្រឲ្យមានសុវត្តិភាពមុនពេលចូលធ្វើការ។
គិតគូរយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់

ទៅដល់សុខទុក្ខរបស់កម្មករ

ប្រទេសមានចំនួនប្រមាណ ១,២លាននាក់។

កម្មការិនី ក្រសួងបានជំរុញអនុវត្តយ៉ាងសកម្មសកម្មនូវអនុសាសន៍

ជើងមានចំនួន ១.១៥៤គ្រឹះស្ថាន កើនឡើង ៤,២៥% និងមាន

សាសន៍សំខាន់ៗ ៩ចំណុច ដើម្បីអោយក្រសួងពាក់ពន្ធ័នានា

នៅឆ្នាំ២០១៧ រោងចក្រវាយនភណ្ឌកាត់ដេរ និងផលិតស្បែក

កម្មករនិយោជិតចំនួនជាង ៧៧ម៉ឺននាក់ កើនឡើង ៤,៤២%
(ស្រីជិត ៦៤ម៉ឺននាក់) ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៦ ក្នុងនោះសហគ្រាស

ដ៏ ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានដាក់ចេញនូវអនុអនុវត្តន៍អោយមានប្រសិទ្ធភាពគឺ:

ត្រូវអនុវត្តប្រាក់ខែអប្បបរិមា ១៧០ ដុល្លារ ចាប់ពីថ្ងៃ១ ខែមករា

គ្រឹះស្ថាន ប្រមាណ៨៨% មានគិលានដ្ឋានប្រចាំក្នុងរោចក្រ កន្លែង

ឆ្នាំ២០១៨ តទៅ។ ត្រូវអនុវត្ត ចុះពិនិត្យនៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋចំពោះ

នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧

រួមទាំងកីឡាករ កីឡាការិនី ក្រុមប្រឹក្សាភូមិ ឃុំ ក៏ត្រូវបានអនុវត្តន៍

ហូបបាយ ៣៣% បន្ទប់បំបៅកូន ២១% និងទារកដ្ឋាន ២៨% ។
នេះ

ដែរក្រសួងបានផ្តល់សេវាជួយស្វែងរក

ការពិនិត្យសុខភាព និងការព្យាបាល កម្មករ កម្មការិនីរោងចក្រ
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ដូចគ្នាជា ពិសេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងការងារ

ព្រមព្រៀងជាសកលរបស់ស៊ុយអែត។ ខិតខំដោះស្រាយវិវាទការ

កូនគឺនឹងទទួលបានពេលវេលាឈប់សម្រាក ពីការងាររយៈពេល

្របសិទ្ធភាព ព្រមទាំងខិតខំទប់ស្កាត់ការធ្វើកូដកម្ម បាតុកម្មខុសច្បាប់

ត្រូវធ្វើអោយបានហ្មត់ចត់។ ត្រូវអនុវត្ត ចំពោះស្រ្តីមានផ្ទៃពោះសំរាល
៣ខែហើយ ហើយនៅទទួលបានប្រាក់ខែ ១២០% (៥០% ដោយ

ក្រុមហ៊ុន និង ៧០% ដោយបេឡាជាតិ) ក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានា ត្រូវ

តាមដានការងារអោយបានដិតដល់ចំពោះការអនុវត្តន៍សកម្មភាព
នេះ។ ត្រូវអនុវត្តន៍ ចំពោះកម្មការិនីសម្រាលបានកូន(១) គឺទទួល
ថវិកា ៤០ម៉ឺនរៀល និងពិនិត្យផ្ទៃពោះដោយឥតគិតថ្លៃ ។ បើ

សម្រាលបានកូនភ្លោះ (២) ទទួលបានថវិកា ៨០ម៉ឺនរៀល។ បើ

សម្រាលបានកូនភ្លោះ (៣) ទទួលបានថវិកា១លាន២សែនរៀល
ហើយបូកថែមប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន

៥លានរៀលទៀតពីសម្តេច

តេជោ និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ឋបណ្ឌិត។ ត្រូវអនុវត្ត ចំពោះរបបសន្តិសុខ

សង្គម ដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ តទៅ កម្មករ
កម្មករិនីមិនចាំបាច់បង់ទៀតទេ គឺម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនជាអ្នកបង់ជំនួស
អោយ ១០០%។អនុវត្តតាមដានមើលបញ្ហា ទឹក ភ្លើង គឺត្រូវខិតខំ
បន្តតទឹកតភ្លើងដល់ផ្ទះរបស់កម្មករយើង ដែលនៅឆ្ងាយដែលមិន

ទាន់ទៅដល់អោយបានគ្រប់គ្រាន់ និងតំលៃផ្ទះជួលដល់កម្មករ
កម្មការិនីកុំអោយមានការឡើងថ្លៃក្នុងឆ្នាំ២០១៨ ពីព្រោះកន្លងមក
យើងបានកំណត់រួចរាល់ហើយ។

អនុវត្តប្រាក់សោធននិវត្តន៍

ចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៩ ទៅក្មួយកម្មករ និងទទួលបានប្រាក់ ចូលនិវត្តន៍
(ប្រាក់រឺត្រែត)ដូចច្នេះក្នុងរយៈពេល ១ឆ្នាំ (២០១៨) ត្រូវត្រៀម

រៀបចំអោយហើយ ដើម្បីអោយដំណើរការបានល្អនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៩
នូវគម្រោងរបបសោធននិវត្តន៍នេះ។

បន្តយកចិត្តទុកដាក់និង

ងារជូនដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យបានទាន់ពេលវេលា ប្រកបដោយ

ដើម្បីធានាបាននូវ សុខដុមរមនាក្នុងទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈ ។ រៀបចំ
ប្រកាសស្តីពីនីតិវិធីដោះស្រាយករណីរោងចក្របិទទ្វារដោយម្ចាស់

រត់ចោល និងប្រកាសស្តីពីនីតិវិធីទូទាត់អត្ថប្រយោជន៍ជូនកម្មករ
និយោជិត ។ ពង្រីកការអនុវត្តរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកហានិភ័យ

ការងារ ផ្នែកថែទាំសុខភាព និងការរៀបចំការដាក់ឲ្យដំណើរការ
របបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកសោធនិវត្តន៍នៅឆ្នាំ២០១៩ ពង្រីកការអនុវត្ត
របបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកហានិភ័យការងារ

និងថែទាំសុខភាព

សម្រាប់មន្ត្រីសាធារណៈ អតីតមន្ត្រីរាជការ និងអតីតយុទ្ធជន ពង្រីក
ការអនុវត្តប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីការអនុវត្តការថែទាំសុខភាព តាម

ប្រព័ន្ធមូលនិធិសមធម៌សុខាភិបាល សម្រាប់កម្មករនិយោជិតក្រៅ
ប្រព័ន្ធ និងការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមសម្រាប់កម្មករនិយោជិត ជា

ស្ត្រីនៅពេលសម្រាលកូន។ បង្កើនការអប់រំ ការផលិតស៊្ពតអប់រំ និង

ការផ្សព្វផ្សាយអំពីសុវត្តិភាពចរាចរ ដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់

ការងារនៅកន្លែងធ្វើការ និងការដួលសន្លប់ ។ ពង្រឹងគុណភាពកម្ម
វិធីអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ទាំងរយៈពេលខ្លី និង

វែងឲ្យស្របទៅតាមតម្រូវការទីផ្សារការងារនាពេលបច្ចុប្បន្ន និង
អនាគតឲ្យបានទូលំទូលាយ រហូតដល់តំបន់ដាច់ស្រយាលទូទាំង

២៥ រាជធានី ខេត្ត តាមរយៈការបង្កើតមជ្ឍមណ្ឌលថ្នាក់ជាតិ
សម្រាប់ធ្វើតេស្តបញ្ជាក់សមត្ថភាព និងប្រកួតប្រជែងជំនាញថ្នាក់

ជាតិឲ្យស្របទៅនឹងក្របខ័ណ្ឌគុណវុឌ្ឍិជាតិ ស្តង់ដាជាតិ សមត្ថភាព

ដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដែលបងប្អូនពលករទៅក្រៅប្រទេស ជួយ

និងកម្មវិធីសិក្សាក្នុងតំបន់។ បន្តលើកកម្ពស់ការផ្តល់សេវាការងារ

នូវល័ក្ខខ័ណ្ឌការងារល្អប្រសើរ ។ ក្រសួងការងារត្រូវចុះអនុវត្ត

ដោយពង្រីកយន្តការ វេទិកាការងារ ព្រមទាំងការជំរុញកិច្ចសហ

សម្រួលនូវបែបបទលិខិតបទដ្ឋានផ្លូច្បាប់នានា និងដើម្បីទទួលបាន
តាមដានភ្លាមៗអោយបានដិតដល់

និងចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហា

ប្រឈមនានាចំពោះកម្មករ នៅពេលដែលម្ចាស់រោងចក្រ បិទរត់
ចោល។ ក្នុងនោះគឺត្រូវដោះស្រាយផ្តល់ ប្រាក់ខែជាបន្ទាន់ដល់កម្ម
ករកម្មការិនីដែលបានធ្វើការ ហើយត្រូវបន្តដោះស្រាយបញ្ហានានា
ជាមួយម្ចាស់រោងចក្រដោយផ្ទាល់។

ទន្ទឹមនឹងនោះដែរ

ក្រសួង

ពាក់ព័ន្ឋ ត្រូវជួយរកការងារធ្វើដល់កម្មករកម្មការនីអោយបានឆាប់
បំផុត។

ដើម្បីបន្តអនុវត្តនូវកំណែទម្រង់អាទិភាពទាំង៥

យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យការងារ

នៃផែនការ

និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

និងព័ត៌មានទីផ្សារការងារប្រកបដោយគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាព
ប្រតិបត្តិការលើការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្ម ជាមួយបណ្តាប្រទស

ដៃគូ ។ រៀបចំអនុក្រិត្យស្តីពីរបបនិកម្មភាពដើម្បីធានាទូទាត់អត្ថប្រយោជន៍ កម្មករនិយោជិតក្នុងករណីរោងចក្របិទទ្វារ។ ទន្ទឹមនេះ

ត្រូវរៀបចំច្បាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គម ដើម្បីឲ្យស្របតាមតម្រូវ

ការវិវត្តរបស់សង្គម និងធានាការដាក់ឲ្យអនុវត្តរបបសោធននិវត្តន៍
នាឆ្នាំ២០១៩

។

ជំរុញការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីប្រាក់

ឈ្នួលអប្បបរមាព្រមទាំងបន្តរៀបចំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធ
និងវិស័យការងារ ៕

ឆ្នាំ២០១៤ ២០១៨ ឲ្យមានប្រសិទ្ធផលខ្ពស់ ក្រសួងការងារ និង

បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ក៍បានដាក់ចេញនូវទិសដៅអនុវត្តបន្ត
សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ នេះ មានដូចខាងក្រោម៖

បន្តខិតខំអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ នូវអនុសាសន៍ណែនាំ

ដ៍ខ្ពង់ខ្ពស់ទាំង៩របស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន

នាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដើម្បីគាំពារ និងសម្រួល
ដល់បន្ទុកចំណាយ

ក៍ដូចជាដោះស្រាយបញ្ហានានារបស់បងប្អូន

កម្មករនិយោជិត ។ បន្តពង្រឹងសមត្ថភាព និងគុណភាពការងារ
របស់មន្ត្រីអធិការកិច្ចការងារក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការងារ បន្តធ្វើ
ទំនើបកម្មប្រព័ន្ធអធិការកិច្ច ព្រមទាំងបន្តសហការជាមួយគម្រោង

កម្មវិធីរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជា (ILO-BFC) គម្រោង

បទដ្ឋានសង្គម និងការងារក្នុងវិស័យវាយនភណ្ឌ និងកាត់ដេរនៅ

ទ្វីបអាស៊ី (GIZ, SLSG) នៅប្រទេសកម្ពុជា និងគំនិតផ្តួចផ្តើមកិច្ច

វិស័យការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវីជ្ជាជីវៈ បាននិងកំពុងរួមចំណែកយ៉ាង
សំខាន់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅ
របស់ប្រជាពលរដ្ឋឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង
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ពង្រឹងគុណតម្លៃសមធម៌នៃការផ្តល់
សេវាសុខាភិបាលជូនប្រជាជន
ប្រាស់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងនោះករណីពិនិត្យ
ជំងឺមានចំនួនសរុប ១៣.១៨២.៨៣៤ នាក់ និងសម្រាកព្យាបាល

ដោយមិនរាប់បញ្ចូលអ្នក ជំងឺរបេងមានចំនួនសរុប ៨៧២.៨៧១នាក់

ដែលក្នុងនោះមានករណីវះកាត់ធំចំនួន

១១៧.២១៤ករណី

។

រីឯអត្រាស្លាប់ របស់អ្នកជំងឺសម្រាកព្យាបាលមានកម្រិតទាបត្រឹម
០,៨៧% ។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វើការវាយ

តម្លៃគុណភាពសេវាតាម ក្រិតក្រមបច្ចេកទេសនៅមណ្ឌល សុខភាព

ចំនួន ៤៥៣មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុក ២៩ មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្ត១៣
ចំនន
ួ ពីរលើកជា បន្តបន្ទាប់កង
្នុ ចន្លោះពេលបីខែម្តង។ លទ្ធផលបាន
ការពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រូពេទ្យជាក
 ត្តាជំរុញឲ្យការផ្តល់សេវាពិនិត្យ
និងព
 ្យាបាលជំងកា
ឺ ន់ត
 ែល្អប្រសើរនៅតាមមន្ទីរពេទ្យ

សុខភាពប្រជាជន គឺជាទ្រព្យធនដ៏សំខាន់មួយមិនអាចខ្វះបាន

នៅក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍ ប្រទេសប្រកបដោយចីរភាព និងការកាត់

បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជន។ ដូចនេះ ការគិតគូរការយកចិត្ត

ទុកដាក់ខ្ពស់ និងការផ្តល់អាទិភាពដល់វិស័យសុខាភិបាលគឺ ជាកិច្ចការ

ដ៏ចាំបាច់បំផុតដែលត្រូវបន្តលើកកម្ពស់ទាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន និង
តទៅអនាគត។ កាលណាប្រជាជនមានសុខភាពល្អ មាំមួនប្រជាជន

នឹងមានលទ្ធភាព ខ្ពស់ចូលរួមពេញលេញក្នុងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច
ដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់គ្រួសារ បង្កើនផលិតភាព និង
មានលទ្ធភាពបញ្ជូនកូនចៅទៅកាន់សាលារៀន ឲ្យទទួលបាន ចំណេះ-

ដឹង ក្លាយជាមូលធនមនុស្ស មានសមត្ថភាពជំនាញពិតប្រាកដ ជា

កម្លាំងដ៏សកម្មក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិ។ កន្លង
មកសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី

នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តែងបានខិតខំបង្កើនការវិនិយោគយ៉ាង
ច្រើន លើការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាមូលដ្ឋាន នៃប្រព័ន្ធ
សុខាភិបាលមានជាអាទិ៍៖ សំណង់ មូលដ្ឋាន សុខាភិបាល ការបណ្តុះ-

បណ្តាលធនធានមនុស្ស ការផ្គត់ផ្គង់ឱសថ បរិក្ខារ ការបំពាក់

ឧបករណ៍ពេទ្យ បច្ចេកវិទ្យា វេជ្ជសាស្ត្រ។ល។ ដើម្បីបម្រើដល់ការ
ផ្តល់សេវាសុខាភិបាលរបស់កម្ពុជា។ ទន្ទឹមនេះ រាជរដ្ឋាភិបាល ក៏

បានបង្កើនចំណាយក្នុងការពង្រីកការ គ្របដណ្តប់នៃកម្មវិធីមូល
និធិសមធម៌ ដើម្បីជួយប្រជាជនក្រីក្រ កម្មករ និយោជិតក្រៅប្រព័ន្ធ
និងប្រជាជនជាគោលដៅមួយចំនួនផ្សេងទៀត ឲ្យចៀសផុតពី
ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ នៅពេលមកប្រើប្រាស់ សេវាថែទាំសុខភាព
នៅពេលមានជំងឺ ឬ បញ្ហាសុខភាព។

តាមរបាយការណ៏បូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ ២០១៧ និង

លើកទិសដៅឆ្នាំ២០១៨ របស់ ក្រសួងសុខាភិបាលបានអោយ

ដឹងថា ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ ការផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព

បានបន្តស្ថិតនៅលើមាគ៌ាវឌ្ឍនភាព តាមរយៈកំណើននៃការប្រើ-

បង្ហាញថា គុណភាពសេវានៅមូលដ្ឋាន សុខាភិបាលទាំងអស់នោះ

ត្រូវបានកែលម្អឲ្យប្រសើរឡើង ដោយសារពិន្ទុគុណភាពបានកើន
ឡើងជាមធ្យម ២០% រវាងការវាយតម្លៃនៅលើកទី១ និងលើក
ទី២។

ការសម្រាលកូននៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលមានកម្រិតខ្ពស់

រហូតដល់ ៨៥% នៃចំនួនស្ត្រីមានគភ៌រំពឹងទុក ៣៦៩.៧៥៩នាក់ ។
វឌ្ឍនភាពនេះនឹងធ្វើឲ្យអត្រាមរណភាពមាតា
ថែមទៀត

នៅក្នុងបណ្តាឆ្នាំខាងមុខ

និងទារកថយចុះ

ខណៈដែលសេវាសម្ភព

សង្គ្រោះបន្ទាន់ និងការថែទាំទារក កំពុងត្រូវបានពង្រីក ដើម្បីជួយ
សង្គ្រោះជីវិតស្រ្តីមានគភ៌ប្រឈម នឹងគ្រោះថ្នាក់នៅពេលសម្រាល
និងទារកកើតមិនគ្រប់ខែ។

ការគ្របដណ្តប់នៃវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ

សម្រេចបាន៩០,៥៨% នៃកមា
ុ រចំណច
ុ អាយុកម
្រោ ១ឆ្នា។
ំ រីឯកុមារ

អាយុក្រោម៥ឆ្នាំ ដែលបានមកពិនិត្យជំងឺករណីថ្មីមានចំនួនសរុប
២,៥៧៧,៥៤៥ ករណី ឬជាមធ្យមកុមារម្នាក់ បានមកពិនិត្យជំងឺ ១
ដងកន្លះ ក្នុង ១ឆ្នាំ។ ដោយឡែក អន្តរាគមន៍ អាហារូបត្ថម្ភ បានផ្តោត

ជាបឋម លើការបំបៅដោះទារកដោយទឹកដោះម្តាយ ក្នុងអំឡុង១
ម៉ោងដំបូងនៃកំណើត ការផ្តល់មីក្រូសារជាតិដល់ស្ត្រីមានគភ៌ និង

ស្ត្រីក្រោយសម្រាល និងកុមារ។ កម្មវិធីប្រយុទ្ធជំងឺឆ្លងកំពុងបន្ដស្ថិត
នៅលើមាគ៌ាវឌ្ឍនភាព។

បច្ចុប្បន្នកម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេស ៧ នៅក្នុង

ពិភពលោក ដែលរួមមាន ប្រទេសបុតស្វាណា ដាណឺម៉ាក អ៊ីស្លង់
សិង្ហបុរី ស៊ុយអ៊ែត អង់គ្លេស និងប្រទេសកម្ពុជា ដែលបានទទួលជោ
គជ័យជាងគេក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍

ដោយប្រទេសទាំង

៧នេះ ត្រូវបានអង្គការ យូអិនអេដស៍ទទួលស្គាល់ថា បានសម្រេច
រួចហើយគោលដៅ៩០-៩០-៩០។

ឯការព្យាបាលដោយឱសថ

ប្រឆាំងមេរោគអេដស៍បានគ្របដណ្តប់ ៨៥% នៃចំនួនអ្នកផ្ទុកមេរោគ

អេដស៍/ជំងឺអេដស៍។

អត្រាព្យាបាលជោគជ័យនៃជំងឺរបេង រក្សា

បានលើសពី៨៥% ក្នុង រយៈពេល ១៩ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា។ ករណីឈឺនៃ
ជំងឺគ្រុនចាញ់បានកើនឡើងបន្តិចក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ប៉ុន្តែអត្រាស្លាប់

ទាបបំផុតគឺ០,០១ ក្នុងប្រជាជន ១សែននាក់។ វឌ្ឍនភាពនេះនឹង
បន្តឈានទៅសម្រេចគោលដៅ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការលុប
បំបាត់ជំងឺ គ្រុនចាញ់នៅឆ្នាំ២០២៥។ ការពង្រីកការគ្របដណ្តប់នៃ
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យុទ្ធសាស្រ្តសុខាភិបាល២០១៦-២០២០ ទិសដៅការងារ ឆ្នាំ២០១៨
និងឆ្នាំបន្ត ក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនឹងផ្តោតជាចម្បងលើ៖ ការបង្កើន
លទ្ធភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបាន

និងការប្រើប្រាស់សេវាអប់រំ

លើកកម្ពស់សុខភាព សេវាបង្ការព្យាបាលថែទាំ ស្តារនីតិសម្បទា
មានគុណភាព សុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាព ការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់
ដល់ការប្រតិបត្តិ

គោលនយោបាយគាំពារសង្គមរបស់រាជរដ្ឋាភិ-

បាល ។ បង្កើនចំណាយថវិកាជាតិលើការថែទាំសុខភាពប្រជាពល-

រដ្ឋ ព្រមទាំងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ធនធានដែល
មាន ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងចំណាយ របស់គ្រួសារលើសុខភាព។

ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលមូលដ្ឋាន និងការបណ្តុះបណ្តាលបន្តគ្រប់
ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុនហេង ដឹកនាំក្រុមការងារចុះផ្តល់សេវាសុខភាពទូទៅ
ជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃ

សេវាពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺមិនឆ្លងរ៉ាំរ៉ៃ បានធ្វើឲ្យមានកំណើន នៃ

ការប្រើប្រាស់សេវាទាំងនោះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដូចជា ប្រជាជន
អាយុពី ២៥-៦៤ឆ្នាំ ដែល មានជំងឺលើសសម្ពាធឈាមបានទទួល
ការព្យាបាលបានកើនឡើងពី ៣០% ក្នង
ុ ឆ្នាំ ២០១៦ ទៅ ៣៣,៨៨%
ក្នុងឆ្នាំ២០១៧

ប្រជាជនអាយុពី២៥-៦៤ឆ្នាំ

ដែលមានជំងឺ

ទឹកនោមផ្អែម បានទទួលការព្យាបាលបានកើនឡើងពី ២០,៤២%
ទៅ

២៦,៥២%

អ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន

បានទទួលសេវា

ព្យាបាលបានកើនឡើងពី ២៨% ទៅ ៣០,១១% នៅក្នុងរយៈពេល

គ្រាន់ផ្តោតលើសមត្ថភាពជំនាញ និងសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ បែងចែក

បុគ្គលិកដោយសមធម៌ ព្រមទាំងផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តសមស្រប។
ផ្គត់ផ្គង់ឱសថបរិក្ខារ និងធនធានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រាន់ រួមមាន

អគារឧបករណ៍ពេទ្យ និងបច្ចេកវិទ្យាវេជ្ជសាស្រ្ត និងបណ្តាញព័ត៌មាន
វិទ្យាដល់មូលដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណៈ ។ ពង្រឹងការគ្រប់គ្រង
ព័ត៌មានវិទ្យាសុខាភិបាល និងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន ដើម្បីពង្រឹង
ការគ្រប់គ្រងសេវា

និងប្រព័ន្ធអង្កេតតាមដាន

និងឆ្លើយតបជំងឺ

ការពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃវឌ្ឍនភាព និងលើកកម្ពស់ការសិក្សា
ស្រាវជ្រាវសុខាភិបាល។
សមត្ថភាពនិយតកម្ម

ពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័ន

ដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់

ជាពិសេស

និងនីតិក្រម

សុខាភិបាល ទាំងផ្នែកសាធារណៈ និងឯកជន និងបង្កើន គណនេយ្យ

ដូច គ្នាខាងលើនេះ។ សេវាសុខភាពមាត់-ធ្មញ
េ បង្ការភាពងងឹតភ្នក
ែ

ភាពលើ សុខភាពនៅមូលដ្ឋាន។

បរិស្ថានកំពុងស្ថិតក្នុងវឌ្ឍនភាព។ គួរបញ្ជាក់ថា ប្រទេសកម្ពុជា

បុគ្គលិកសុខា ភិបាលទូទាំង ប្រទេស ដែលបានខិតខំពុះពារជម្នះ

ថា បានលុបបំបាត់ជំងឺភ្នែក ត្រាក់កូមនៅឆ្នាំ២០១៧។ កាលពីពេល

រដ្ឋាភិបាល ហើយសម្រេចបានសមិទ្ធផលជាច្រើនគួរជាទីមោទន

របួសដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរ សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ សុខភាព

ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយ អង្គការសុខភាពពិភពលោក
ថ្មីៗកន្លងមកនេះ ក្រសួងសុខាភិបាល អង្គការសុខភាពពិភពលោក

និងអង្គការយូនីសេហ្វ បានប្រកាសរួមគ្នាពីភាពជោគជ័យរបស់កម្ពុជា

ដែលបានសម្រេចគោលដៅជាតិ និងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចក្នុង
ការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B លើកុមារ ។ ឯកឧត្តម ម៉ម
ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងថា ការសម្រេច

បានជោគជ័យនេះ ដោយសារ តែប្រទេសកម្ពុជា បានផ្ដល់វ៉ាក់សាំង
ថ្លើមប្រភេទ B ដល់កុមារ គ្របដណ្ដប់បាន៩៨% លើស គោលដៅ

កំណត់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក ដែលមានត្រឹមតែ ៩៥%

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះមន្ត្រីរាជការ

និងព្យាយាមអនុវត្តគោលនយោបាយ និងកម្មវិធីនានារបស់រាជ
ជាពិសេសលទ្ធផលនៃការផ្តល់

សេវាអប់រំសុខភាព

ការពិនិត្យ

និងថែទាំសុខភាពជូនប្រជាជន កម្មករ និយោជិតទាំងក្នុង និង

ក្រៅប្រព័ន្ធ។ សម្តេចតេជោ ក៏បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការឧបត្ថម្ភ

គាំទ្រទាំងផ្នែក បច្ចេកទេស និងហិរញ្ញវត្ថុ ពីសំណាក់ដៃគូអភិវឌ្ឍ
សុខាភិបាលដោយរាប់បញ្ចូលទាំង អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុង
ស្រុក និងអន្តរជាតិ។ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថា

អត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកសុខភាព ដែលប្រជាជននឹងទទួលបាន ត្រូវឈរ
លើគោលការណ៍ចម្បងពីរយ៉ាងគឺ ទី១. ត្រូវមានសេវា ថែទាំ សុខភាព

ដែលនេះជាផ្នែក មួយ ដែលជួយ ក្នុងការលើកកម្ពស់សុខភាពរបស់

ហើយសេវា ទាំងនោះអាចប្រើប្រាស់បាននៅពេលត្រូវការ, ទី២.

និងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិច

បានទទួលសេវា

ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ។ ប្រទេសកម្ពុជា បានសម្រេចគោលដៅជាតិ

លើការផ្ដល់ថ្នាំបង្ការចំនួន៣

ដែលបានកំណត់ ដោយកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការថ្នាក់តំបន់ ក្នុង

ត្រូវធានាថា គ្មានប្រជាជនណាម្នាក់ត្រូវបានបោះបង់ចោល និងមិន
ថែទាំសុខភាព

នៅពេលមានជំងឺដង្កាត់

និង

នៅពេលមកដល់មណ្ឌលសុខភាព ឬមន្ទីរពេទ្យបង្អែក ដោយសារតែ

រយៈពេល ៣ឆ្នាំ ចុងក្រោយនេះ រួមមានការលុបបំបាត់ជំងឺកញ្ជ្រិល

គ្មានលទ្ធភាព បង់ថ្លៃសេវានោះទេ។

រួមនឹងការសម្រេចគោលដៅ

ដូច្នេះក្រសួងសុខាភិបាល ត្រូវបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការ ចាត់ចែង

ជំងឺតេតាណូស ម្ដាយ និងទារក ដែល សម្រេចបាននៅឆ្នាំ២០១៥
ក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ

រលាកថ្លើម

ចំណុចនេះ គឺជាគុណតម្លៃសមធម៌ នៃការផ្តល់សេវាសុខា ភិបាល។

ប្រភេទបេ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៨នេះ ។ ជាមួយការបង្ហាញនូវសមិទ្ធផល

និងគ្រប់គ្រងធនធាន ហិរញ្ញវត្ថុឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងឆ្ពោះ

សុខាភិបាល បានឲ្យដឹងថា ដើម្បីបន្តលើកកម្ពស់ការអនុវត្តយុទ្ធ-

សុខភាព

ការងារឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួង

សាស្រ្តចតុកោណដំណាក់កាលទី៣ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងផែនការ

ទៅពង្រីកការគ្របដណ្តប់នៃសេវាថែទាំសុខភាព និងការគាំពារ
សង្គមឲ្យកាន់តែមានភាពឆ្លើយតបជាសារវន្ត

និង

គណនេយ្យភាព ចំពោះតម្រូវការ ផ្នែកសុខភាពរបស់ប្រជាជន៕
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ស្វែងយល់អំពី
ច្បាប់បោះឆ្នោត

ការបោះឆ្នោត និងការរាប់សន្លឹកឆ្នោត

(ដកស្រង់ពីច្បាប់ និងបទបញ្ជា នីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង
តំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី ៦ ឆ្នាំ ២០១៨)

626

I-

អំពីការបោះឆ្នោត

១. ការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីម៉ោង ៧,០០នាទីព្រឹក រហូត

ដល់ម៉ោង ១៥,០០នាទី ធ្វើតែមួយថ្ងៃ ប្រធានគណៈកម្មការការិយាល័យ

ណ៍ពិនិត្យមើលហិបឆ្នោត ផ្លាកលេខ ឬសញ្ញាសម្គាល់ផ្សេងៗដែល
បិទលើហិបឆ្នោត ។

- តុ និងកៅអី សម្រាប់ភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ និងអ្នក

បោះឆ្នោត (គកប) ត្រូវប្រកាសបិទបោះឆ្នោតនៅម៉ោង ១៥,០០នាទី ។

សង្កេត ការណ៍នៅខាងឆ្វេងដៃតុរបស់ប្រធាន ឬ/និងនៅខាងក្រោយ

បានបោះគ្រប់គ្នាហើយ គណៈកម្មាធិការការិយាល័យបោះឆ្នោត

ក្នុងករណីសម្ភារៈ ឧបករណ៍បោះឆ្នោត ត្រូវបានប្រគល់ឲ្យការិយា

ប្រសិនបើអ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់ ដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត

តុអនុប្រធាន លេខាធិការ ។

(គកប) អាចប្រកាសបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតមុនម៉ោង ១៥,០០នាទី ។

ល័យបោះឆ្នោត ក្រោយម៉ោង ៦,៣០នាទីព្រឹក ពេលទទួលប្រធាន

ខាងក្នុង ក្រោយម៉ោង ១៥,០០នាទីឡើយ ។ ជនដែលមានសិទ្ធិ

ការបោះឆ្នោតនោះជា បណ្តោះអាសន្ន រហូតដល់ពេលដែលនីតិវិធីខា

ជនគ្រប់រូប ដែលមានបំណងបោះឆ្នោតមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលបរិវេណ
បោះឆ្នោតក្រោយម៉ោង

១៥,០០នាទី

ហើយអាចអនុញ្ញាតឲ្យ

បោះឆ្នោតបាន គឺជាជនដែលស្ថិតនៅក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោត

គកប ត្រូវអនុវត្ត តាមនីតិវិធីខាលើ ករណីនេះប្រធាន គកប អាចព្យួរ
ងលើបានបំពេញរួចរាល់ ។

នៅចន្លោះពីម៉ោង ៦,៣០នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង ៧,០០នាទីព្រឹក ៖

ឬក្នុងបរិវេណខាងក្នុងនៅម៉ោង ១៥,០០នាទី ។

ប្រធាន គកប ត្រូវចាត់ឲ្យបើកស្រោមសំបុត្រ ដែលមានត្រាសម្ងាត់

ផ្សព្វផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះ និងទីតាំងការិយាល័យបោះឆ្នោត ហើយត្រូវ

ព្រមទាំងលេខរៀង នៅលើគល់បញ្ជីសន្លឹកឆ្នោត តាមបែបបទដែល

២. គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) ត្រូវ

បិទផ្សាយបញ្ជីទាំងនេះនៅគ្រប់ការិយាល័យបោះឆ្នោត ៣០ថ្ងៃយ៉ាង
តិច មុនថ្ងៃបោះឆ្នោត ។
គ.ជ.ប

ត្រូវផ្តល់ជូនការិយាល័យបោះឆ្នោតនិមួយៗនូវសម្ពារៈ

ឯកសារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បម្រើឲ្យកិច្ចប្រតិបត្តិ នៃការបោះឆ្នោត ១ថ្ងៃ
មុនថ្ងៃ បោះឆ្នោត ។

មុនថ្ងៃបោះឆ្នោត ១ថ្ងៃ ប្រធាន (គកប) ត្រូវប្រជុំសមាជិកទាំង

៦រូប (ប្រធាន អនុប្រធាន លេខាធិការ សមាជិកទី១ សមាជិកទី២

និងសមាជិក ទី៣) ដើម្បីពិនិត្យវត្តមាន និងពិនិត្យទីតាំងការិយាល័

សម្រាបបោ
់ ះ នៅលើខង
្ន សន្លក
ឹ ឆ្នោត រាប់សន្លក
ឹ ឆ្នោត និងកត់តច
្រា ន
ំ ន
ួ
កំណត់ដោយ គ.ជ.ប ។

៤. ដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោត

ប្រធាន គកប ត្រូវបើកការិយាល័យបោះឆ្នោត នៅម៉ោង

៧,០០នាទីព្រឹក ៖

សមាជិកនៃ គកប ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យបោះឆ្នោតមុនគេ បន្ទាប់មក

ភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ

និងអ្នកសង្កេតការណ៍

ដែលមាន

ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតនោះ ។

នីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោត ៖ អ្នកបោះឆ្នោតដំបូងចូលមកជួបលេខា

យបោះឆ្នោត និងពិនិត្យ សម្ភារៈ បរិក្ខា បម្រើឲ្យការបោះឆ្នោត ។ ក្នុង

ធិការ ដោយបង្ហាញអត្តសញ្ញាណប័ណស
្ណ ញ្ជាតខ
ិ ្មែរ (អ.ខ) ឬឯកសារ

ដែលជ្រើសតាំងឡើងតាមការសម្រេច របស់គណៈកម្មការឃុំ សង្កាត់

លេខាធិការត្រូវពិនិត្យម្រាមដៃរបស់អ្នកបោះឆ្នោត សួរបញ្ជាក់ឈ្មោះ

ករណីមានមន្ត្រីណាម្នាក់អវត្តមានមន្ត្រីនោះត្រូវជំនួស ដោយមន្ត្រីថ្មី
រៀបចំការបោះឆ្នោត (គឃ.សប) ។

៣. នៅថ្ងៃបោះឆ្នោត សមាជិកគណៈកម្មការការិយាល័យបោះ

ឆ្នោត

ត្រូវមកដល់ទីតាំងការិយាល័យបោះឆ្នោត

បោះឆ្នោតយ៉ាងយូរ នៅម៉ោង ៦,០០ព្រឹក ។

ដើម្បីរៀបចំការ

ភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ និងអ្នកសង្កេតការណ៍ ត្រូវបាន

អនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅម៉ោង ៦,០០ព្រឹក ។

នៅចន្លោះពីម៉ោង ៦,០០ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៦,៣០នាទីព្រឹក មន្ត្រី

ការិយាល័យបោះឆ្នោតត្រូវ ៖

- ពិនិត្យឡើងវិញនូវហិបឆ្នោត និងត្រូវបង្ហាញអ្នកនៅក្នុងការិយា

ល័យបោះឆ្នោតថា ហិបឆ្នោតពុំមានអ្វីក្នុងនោះឡើយ បិទគម្របក្នុង

បញ្ជាក់ អត្តសញ្ញាណបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោត (ឯ.អ) របស់ខ្លួន ហើយ
ពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ អ.ខ ឬ ឯ.អ របស់គាត់ជាមួយរូបពិត ឈ្មោះ និង

ទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត រួចគូសសញ្ញាធិចក្នុងកូនប្រអប់
ប៉ែកខាងដើម ទន្ទឹមនិងឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត នោះហើយណែនាំឲ្យ

អ្នកបោះឆ្នោតគូសញ្ញាធច
ិ នៅចុងឈ្មោះរបស់គាត់ ក្នង
ុ បញ្ជី បោះឆ្នោត

រួចហុច អ.ខ ឬ ឯ.អ របស់គាត់ឲ្យបន្តទៅជួបអនុប្រធាន ។ អនុប្រធាន
ត្រូវហែកសន្លឹកឆ្នោត ១សន្លឹកចេញពីគល់បញ្ជី រួចបោះត្រា សម្ងាត់

លើផ្នែកខាងខ្នង និងបត់ជាបួនផ្នត់ ហើយប្រគល់ជូនអ្នកបោះឆ្នោត
រួមជាមួយ អ.ខ ឬ ឯ.អ របស់គាត់ផង និងណែនាំអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យ
ទៅកាន់បន្ទប់សម្ងាត់ ។

ក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់ អ្នកបោះឆ្នោតត្រូវប្រើប៊ិចដែលមានស្រាប់ ឬប៊ិច

នៃហិបឆ្នោត ហើយចាក់សោរឃ្លុំ បិទផ្លាកលេខ ឬសញ្ញាសម្គាល់ជាប់

ផ្ទាល់ខ្លួន (លើកលែងតែខ្មៅដៃ) គូសសញ្ញាគាំទ្រនៅក្នុងប្រឡោះ

- អនុញ្ញាតឲ្យភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ និងអ្នកសង្កេតការ

រួចត្រូវបត់សន្លឹកឆ្នោតតាមផ្នត់ដើម ដើម្បីឲ្យសញ្ញាដែលអ្នកបានគូស

និងហិបឆ្នោត ដោយ មានបោះត្រាការិយាល័យពីលើ ។

បួនជ្រុងទ្រវែង នៃគណបក្សនយោបាយណាមួយដែលអ្នកពេញចិត្ត
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ស្ថិតនៅក្នុងផ្នត់មិនអាចមើលឃើញ និងឲ្យរូបសញ្ញានៃត្រាសម្ងាត់ស្ថិត

៨. មន្ត្រីការិយាល័យបោះឆ្នោត ឬភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ

នៅខាងក្រៅ រួចចេញពីបន្ទប់សម្ងាត់ដើរតម្រង់ទៅតុដាក់ហិបឆ្នោត

មានសិទ្ធិប្តឹងជំទាស់ចំពោះជនណាម្នាក់នៅក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោត

ហើយស៊កវាដោយខ្លួនឯងតាមប្រឡោះ

ការបោះឆ្នោត ។ ការប្តឹងត្រូវធ្វើទៅកាន់ប្រធានគណៈកម្មការការិយា-

ដោយត្រូវបង្ហាញសន្លឹកឆ្នោត ដែល បានបត់រួចនោះ ទៅសមាជិកទី១

តូចចូលទៅក្នុងហិបឆ្នោត

រួចយល់ព្រមឲ្យសមាជិកទី១ ជ្រលក់ ម្រាមចង្អុល ដៃស្តាំ ចូលទៅ
ក្នុងដបទឹកខ្មៅលុបមិនជ្រះ និងរង់ចាំឲ្យស្ងួតប្រមាណ ៣០វិនាទី ទើប
ចេញពីការិយាល័យបោះឆ្នោត ។

អ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ៗ មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតតែមួយសន្លឹក និងតែ

មួយដងគត់ ដោយត្រូវទៅបោះឆ្នោតដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ ។ គំនូស
សញ្ញាគាំទ្រ

គណបក្សនយោបាយ

ឬបន្ថែមបន្ថយឡើយ ។

មិនត្រូវគូសលុប

កែដូរ

អ្នកបោះឆ្នោត ដែលធ្វើឲ្យខូចសន្លឹកឆ្នោត ឬធ្វើឲ្យរហែក ឬធ្វើឲ្យ

ប្រឡាក់ ដោយអចេតនា ឬដែលបានគូសសញ្ញា នៅលើសន្លឹកឆ្នោត
រួចហើយ

តែបានប្តូរចិត្តវិញ

គាត់អាចសុំសន្លឹកឆ្នោត

១សន្លឹក

ផ្សេងទៀតពីប្រធាន គកប ។ ប្រធាន ត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យអនុប្រធានផ្តល់
សន្លឹកឆ្នោត ១សន្លឹកផ្សេងទៀត ជូនអ្នកបោះឆ្នោតនោះតែមួយ
លើកគត់ ។

ក្នុងករណីដែលជននោះ មិនបានបំពេញត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌនៃ
ល័យបោះឆ្នោត (គកប) ។ ក្នុងករណីភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ
យល់ឃើញថា ការបោះឆ្នោតមិន ប្រក្រតី ភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបា
យនោះអាចប្តឹងជំទាស់ ឬតវ៉ាភ្លាមៗ ទៅប្រធាន គកប ។ ការសម្រេច

របស់ គកប ជាការសម្រេចបានការក្នុង កម្រិតសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន
ប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនោះប្រព្រឹត្តទៅដោយ ប្រក្រតី ។ ប្រសិនបើ

ភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយនៅតែជំទាស់ ឬតវ៉ា គណៈកម្មការ

ការិយាល័យបោះឆ្នោត (គកប) ត្រូវចុះបណ្តឹងជំទាស់ ឬតវ៉ា នោះក្នុង
កំណត់ហេតុ ដោយឲ្យអ្នកជំទាស់ ឬតវ៉ានោះចុះហត្ថលេខាជាមួយ ។
II-

អំពីការរាប់សន្លឹកឆ្នោត

កិច្ចប្រតិបត្តិការរាប់សន្លឹកឆ្នោត ត្រូវធ្វើនៅតែមួយកន្លែង សម្រាប់

ការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោតមួយ

ដោយពុំត្រូវឈប់ សម្រាកឡើយ ។

ហើយត្រូវធ្វើឲ្យចប់ចុងចប់ដើម

១. សន្លឹកឆ្នោត ត្រូវរាប់នៅការិយាល័យបោះឆ្នោតនិមួយៗក្នុងឃុំ

អ្នកបោះឆ្នោត ដែលពិការមិនអាចបោះឆ្នោតដោយខ្លួនឯងបាន

សង្កាត់ ។ ចំពោះការិយាល័យណាដែលពុំអាចរាប់សន្លឹកឆ្នោត នៅ

ស្នើសុំជំនួយពី ប្រធាន គកប ។ នៅក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់សម្រាប់គូស

អសន្តិសុខ គ.ជ.ប ត្រូវ ណែនាំដល់ គឃ.សប ពាក់ព័ន្ធឲ្យចាត់ចែង

មានសិទ្ធិជ្រើសរើសអ្នកជំនួយម្នាក់ជានីតិជន ទៅជាមួយ ឬមានសិទ្ធិ
សន្លឹកឆ្នោត ប្រធាន ឬសមាជិក គកប ឬ អ្នកជំនួយជានីតិជន ត្រូវ

សួរអ្នកបោះឆ្នោតដែលជាជនពិការនោះតិចៗ ធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមាន

មនុស្សនៅក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតឮឲ្យសោះ អំពីឈ្មោះ គណបក្ស

ការិយាល័យបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនបានដោយករណីប្រធានសក្តិ
ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៃការិយាល័យបោះឆ្នោតនោះ
គឃ.សប ឬទីតាំង សុវត្ថិភាពណាមួយ ។

ឬ

នៅទីស្នាក់ការ

មន្ត្រីបោះឆ្នោតតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតនិមួយៗ ជាអ្នកទទួល

នយោបាយណាមួយ ដែលគាត់បោះឆ្នោតឲ្យ ។

ខុសត្រូវក្នុងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតក្នុងការិយាល័យរបស់ខ្លួន ក្នុងករណី

បាន ចេញផុតពីការិយាល័យបោះឆ្នោត ប្រធាន គកប ត្រូវប្រកាស

ឆ្នោត ។ ក្នុងករណីសន្លឹកឆ្នោត ត្រូវរាប់នៅកន្លែងផ្សេង ក្រៅពី

៥. នៅពេលអ្នកបោះឆ្នោតចុងក្រោយបង្អស់បានបោះឆ្នោតរួច និង

បិទការ បោះឆ្នោត នៅការិយាល័យបោះឆ្នោតនោះ ហើយបំពេញ
បែបបទកំណត់ហេតុ នៃការបោះឆ្នោត (ទម្រង់ ១១០១) រួចជូន
ភ្នាក់ងារគណបក្ស នយោបាយ និងអ្នកសង្កេតការណ៍ ដើម្បីពិនិត្យ

និងឲ្យភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយអាចចុះហត្ថលេខា ឬផ្តិតមេដៃ
ធ្វើជាសាក្សី ។

នេះការិយាល័យបោះឆ្នោត
ការិយាល័យបោះឆ្នោត

នឹងក្លាយទៅជាការិយាល័យរាប់សន្លឹក

គឃ.សប

ត្រូវចាត់ឲ្យមន្ត្រីការិយាល័យ

បោះឆ្នោតនោះរាប់សន្លឹកឆ្នោត ឬ អាចតែងតាំងមន្ត្រីផ្សេងទៀតឲ្យ
រាប់សន្លឹកឆ្នោត ក្នុងករណីមន្ត្រីការិយាល័យបោះឆ្នោតនោះអវត្តមាន ។
២. នីតិវិធីនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោត

មុនចាប់ផ្តើមរាប់សន្លឹកឆ្នោត ប្រធាន គកប ត្រូវចោះ ឬកាត់សន្លឹក

គណៈកម្មការការិយាល័យបោះឆ្នោត (គកប) ត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់នៅ

ឆ្នោតដែលមិនបានប្រើប្រាស់ទាំង់អស់ ដើម្បី ធ្វើមោឃភាពសន្លឹក

ឆ្នោតខូចជាមួយចំនួនអ្នក ដែលបានមកបោះឆ្នោតដែលរាប់ឃើញក្នុង

និងគល់បញ្ជីសន្លឹក ឆ្នោត ដែលបានប្រើទៅក្នុងស្បោងផ្លាស្ទិកតែមួយ

គល់បញ្ជីពីចំនួនសន្លឹកឆ្នោត ដែលបានហែកជូនអ្នកបោះឆ្នោតសន្លឹក
បញ្ជីបោះឆ្នោត ។ ក្នុងករណីខុសគ្នា ប្រធាន គ.ក.ប ត្រូវចាត់ឲ្យរាប់
ឡើងវិញ ប្រសិនបើចំនួន នៅតែខុសគ្នាដដែល ប្រធាន គកប ត្រូវ
ចុះក្នុងកំណត់ហេតុ ។

៦. ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានតែឯកសារបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណ

របស់ខ្លួន តែពុំមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត ឬប្រជាពលរដ្ឋដែលមាន
ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត តែពុំមានឯកសារបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណ
របស់ខ្លួន គឺពុំអាចបោះឆ្នោតបានឡើយ ។

៧. ហាមដាច់ខាតយកអាវុធ ឬជាតិផ្ទុះគ្រប់ប្រភេទចូលក្នុងរង្វង់

ការពារសន្តិសុខនៃការិយាល័យបោះឆ្នោត និងហាមស្លៀកពាក់ឯក

សណ្ឋានជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ចូលក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោត
លើកលែងតែមានការអនុញ្ញាត ពិសេសពីប្រធាន គ.ជ.ប ។

ឆ្នោតដែលនៅសល់មិនបានប្រើ រួចត្រូវដាក់សន្លឹកឆ្នោតមោឃភាព
រួចបិទឲ្យជិត ។

បន្ទាបម
់ កប្រធាន គកប ត្រវូ ចាត់ចង
ែ ឲ្យរាប់សន្លក
ឹ ឆ្នោត ដោយត្រវូ

បើកហិបឆ្នោត និងចាក់សន្លឹកឆ្នោតទាំងអស់ ចេញពីក្នុងហិបឆ្នោត
រួចហើយត្រូវ ៖

+ ដាក់វត្ថុដែលមិនមែនជាសន្លឹកឆ្នោតដាច់ដោយឡែក ប្រសិន

បើមាន

+ លាសន្លឹកឆ្នោត ដែលមានបោះត្រាសម្ងាត់នៅខាងខ្នង ដោយ

ដាក់ផ្កាប់ ចុះក្រោមនៅពំនូកទី១

+ ក្នុងករណីសន្លឹកឆ្នោតគ្មានត្រាសម្ងាត់នៅខាងខ្នង ត្រូវដាក់នៅ

ពំនូក ទី២

+ រាប់ចំនួនសន្លឹកឆ្នោត ដែលផ្កាប់ចុះក្រោមទាំង ២ពំនូក ហើយ
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កត់ត្រា និងបង្ហាញអំពីចំនួនសន្លឹកឆ្នោត ដែលបានរាប់ទាំង ២ពំនូក

ក្នុងពំនូកមិនបានការនេះ នឹងត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់សុពលភាព និងកំណត់

ប្រធាន គកប ត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ចំនួនសន្លឹកឆ្នោត ដែលបានរាប់

ឬជាសន្លឹកឆ្នោតបានការ ។ ក្នុងករណីសន្លឹកឆ្នោតមិនច្បាស់លាស់

ដល់ភ្នាក់ងារ គណបក្សនយោបាយ និងអ្នកសង្កេតការណ៍ ។

ពីហិបឆ្នោត និងចំនួនដែលបានកត់ត្រា ក្នុងទម្រង់(ទ.១១០១)
រួចហើយត្រូវបង្ហាញ លទ្ធផលនៃការផ្ទៀងផ្ទាត់នេះដល់ភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ និងអ្នក សង្កេតការណ៍ ។

មន្ត្រីការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោត ត្រូវផ្ងារសន្លឹកឆ្នោតដែលមាន

បោះត្រាខាងខ្នងនៅពំនូកទី១

រួចត្រូវបំបែកសន្លឹកឆ្នោតទាំងនេះ

ជាសន្លឹកឆ្នោតបានការ និងសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការ ។ ត្រូវចាត់ទុក

ជាបានការ សន្លឹកឆ្នោតណាដែលមានគូសសញ្ញាគាំទ្រគណបក្សន
យោបាយតែមួយនៅលើសន្លឹកឆ្នោតដែល គកប ចែកឲ្យ ។ ត្រូវចាត់

ទុកជាមោឃៈ ចំពោះសន្លឹកឆ្នោតណាដែលពុំមែនជាសន្លឹកឆ្នោតផ្លូវ
ការ ឬដែលគ្មានគំនូស ឬមានគំនូសតែគណៈកម្មការការិយាល័យ
រាប់សន្លឹកឆ្នោត (គករ) មិនអាចសន្និដ្ឋានបានថា បោះឆ្នោតឲ្យ

គណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬដែលមានសញ្ញានាំឲ្យគេស្គាល់អ្នក

ម្តងទៀតជាចុងក្រោយ ដើម្បីឲ្យប្រាកដថាជាសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការ
ប្រធាន គករ ត្រូវពិភាក្សាជាមួយសមាជិកទាំងអស់នៃ គ.ក.រ អំពី
សុពលភាព

និងការកំណត់ប្រភេទនៃសន្លឹកឆ្នោតនោះ

ម្តងទៀត

ដើម្បីកំណត់ជាចុងក្រោយថា ពិតជាសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការ ឬជា

សន្លឹកឆ្នោតបានការ ។ ប្រសិនបើភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយណា
មិនឯកភាព និងការសម្រេចចុងក្រោយរបស់ ប្រធាន គ.ក.រ ភ្នាក់ងារ

នោះ មានសិទ្ធិលើកការជំទាស់ ដោយស្នើសុំឲ្យកត់ត្រាខ្លឹមសារ និង

ហេតុផលនៃ ការជំទាស់នោះ ក្នុងកំណត់ហេតុនៃការរាប់ សន្លឹកឆ្នោត
ហើយយល់ពម
្រ ចុះហត្ថលេខាលើ កំណត់ហត
េ ន
ុ កា
ៃ ររាប់ សន្លក
ឹ ឆ្នោត

(ទ.១១០២) ។ ក្នុងករណី នេះ បើភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ
ចង់បន្តប្តឹង ត្រូវបំពេញទម្រង់ ១២០២ ចំនួន ៣ច្បាប់ ប្តឹងទៅ
គឃ.សប ។

៤. នៅពេលសន្លឹកឆ្នោតទាំងអស់ ត្រូវបានរាប់រួចហើយ ប្រធាន

បោះឆ្នោត ឬដែលមានរហែក ឬខូច ឬដែលគ្មានត្រាសម្ងាត់ជាផ្លូវការ ។

គ.ក.រ ឲ្យអនុប្រធាន និងលេខាធិការធ្វើការ បូកសរុប និងកត់ត្រាចំនួ

បានការ

ក្សនយោបាយនិមួយៗ និងចំនួនសន្លឹកឆ្នោតបានការ ដែលបានបោះ

បន្ទាប់មក មន្ត្រីការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោត ត្រូវរាប់សន្លឹកឆ្នោត

ដែលបានគូសសញ្ញាគាំទ្រគណបក្សនយោបាយនិមួយៗ

រួចកំណត់ពី សុពលភាពនៃសន្លឹកឆ្នោត ។ សន្លឹកឆ្នោតត្រូវរាប់ទៅតា

មវិធីមួយដែលបង្ហាញឲ្យភ្នាក់ ងារ់គណបក្សនយោបាយ និងអ្នកស
ង្កេតការណ៍មើលឃើញពីគំនូសនៃការបោះឆ្នោតទាំងអស់ ។

៣. នៅពេលមានការជំទាស់ទៅនឹងសន្លឹកឆ្នោតដែលបានរាប់ មន្ត្រី

ការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោត

ត្រូវដាក់សន្លឹកឆ្នោតជំទាស់នោះដាច់

ដោយឡែក នៅក្នុងពំនូកសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការ ហើយត្រូវរាប់បន្ត
ទៀត រហូតដល់អស់សន្លឹក ឆ្នោតបានការពីពំនូកទី១ ។ សន្លឹកឆ្នោត

នសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការ សរុបចំនួនសន្លឹកឆ្នោតបោះគាំទ្រគណប
គាំទ្រគណបក្សនយោបាយទាំងអស់ នៅលើតារាងកត់ត្រាសំឡេង

ឆ្នោត (ទ.១១០៨) និងចាត់ចែងឲ្យបំពេញកំណត់ហេតុនៃការរាប់

សន្លឹកឆ្នោត (ទ.១១០២) សម្រាប់ការិយាល័យ របស់ខ្លួន តាមចំនួន

ដែលត្រូវប្រើប្រាស់ និងចែកជូនភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយដែល
មានវត្តមាន និងបញ្ជូនទៅ គឃ.សប ជាបន្ទាន់ដើម្បីស្រង់ជាលទ្ធផល
បឋមនៃការបោះឆ្នោត ។
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និងរីករាយ ។

ចំណែកកិច្ចប្រជុំកំពូល ស៊ីអិលអឹមវី លើកទី៩ប្រព្រឹត្តទៅក្រោម

ប្រធានបទ “ដើម្បីការតភ្ជាប់ និងសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែ

ខ្លាំងក្លា”។ កិច្ចក្នុងប្រជុំកំពូលលើកទី៩ បានពិនិត្យឡើងវិញអំពីវឌ្ឍនភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងក្របខណ្ឌ ស៊ីអិលអឹម នាបណ្តាឆ្នាំ

កន្លងទៅនិងពិភាក្សារិះរកវិធីយ៉ាងណា ដើម្បីបន្តប្រើប្រាស់សក្តានុ-

ពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសសមាជិក និងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបតិកា
្ត រលើវស
ិ យ
័ អាទិភាពសំដៅសម្រេចឲ្យបាននូវការអភិវឌ្ឍ ប្រកប

ដោយចីរភាព និងមានការចូលរួមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់ក៏
ដូចជាលើកកម្ពស់ការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងទំនាក់ទំនងរវាង

ប្រជាជន និងប្រជាជន ដែលជាការរួមវិភាគទានដល់ការកសាង
សហគមន៍អាស៊ាន ។

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចូលរួមកិច្ចប្រជុំ CLMV លើកទី ៩ ក្រោមប្រធានបទ:

ថា បញ្ហាប្រឈមរបស់ ស៊ីអិលអឹមវី អាចពុះពារជម្នះបានតាមរយៈ

ការសម្របសម្រួលយ៉ាងសកម្មការលើកកម្ពស់ការតភ្ជាប់ ស៊ីអិលអឹមវី

ថែមទៀតក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសស៊ីអិលអឹមវី។ ដើម្បីសម្រេច

ស៊ីអិលអឹមវី ឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធថែមទៀត ។

មេដឹកនាំប្រទេស ស៊ីអិលអឹមវី បានសម្ដែងនូវជំនឿយ៉ាងមុតមាំ

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការសម្របសម្រួលឱ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធ

គោលដៅនេះមេដឹកនាំប្រទេសស៊ីអិលអឹមវីបញ្ជាក់សាជាថ្មីនូវការ

ប្ដេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការ ធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែរីកចម្រើន។

“ដើម្បីសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ច និងការតភ្ជាប់កាន់តែខ្លាំងក្លា”

យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការផ្សារភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ច និងប្រជាជនរបស់
យោងតាមគោលការណ៍ប្តូរវេនប្រទេសឡាវនឹងធ្វើជាប្រធាននៃ

កិច្ចប្រជុំកំពូលស៊ីអិលអឹមវី លើកទី ១០នៅឆ្នាំ ២០២០ ៕
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ការបង្ករោគនៅផ្លូវទឹកមូត្រ - អ្វីដែលគួរធ្វើ
ដើម្បីចៀសវាងផលវិបាករបស់វា
រស់នៅក្នុងពោះវៀនដែរ។
តើរោគសញ្ញារបស់ជំងឺ UTI មានអ្វីខ្លះទៅ?

បើសិនជាអ្នកជាមនុស្សស្រីមិនខ្វល់ថា

អាយុប៉ុន្មានទេ

អ្នកទំនង

ជាធ្លាប់ ឬនឹងក្លាយទៅជាជនរងគ្រោះដោយសារតែការបង្ករោគនៅផ្លូវទឹក
មូត្រហើយ។

យោងទៅតាមស្ថិតិចេញពី National Kidney Foundation

បានឲ្យដឹងថា ការបង្ករោគនៅផ្លូវទឹកមូត្រ (Urinary Tract Infection,

UTI) គឺជាហេតុផលមួយដែលនាំឲ្យមនុស្សច្រើនជាង ១០លាន នាក់រក

គ្រូពេទ្យព្យាបាលជារៀងរាល់ឆ្នាំ ហើយស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រាំនាក់គឺ
ធ្លាប់មានការបង្ករោគនេះក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេហើយ។
តើអ្វីទៅជា UTI?

នៅពេលបាក់តេរីចូលក្នុងប្រព័ន្ធទឹកមូត្រ (ប្លោកនោម) និង បំបែក

ខ្លួន អ្នកនឹងកើតជាជំងឺ UTI។ ថ្វីបើភាគច្រើននៃការបង្ករោគទាំងនេះ

គ្រាន់តែកើតឡើងក្នុងប្លោកនោមក៏ដោយ តែបើសិនជាមិន បានព្យាបាល
ទេ បាក់តេរីនឹងអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់តម្រងនោមបាន។
ផលវិបាក

បើសិនជាការបង្ករោគ មិនត្រូវបាន

ព្យាបាល ត្រម
ឹ ត្រវូ ទេ បាក់តេរី នឹង បង្ករោគ
ទៅលើតម្រងនោម

ដែលនាំឲ្យមាន

ការរលាកតម្រងនោម ឬហៅថា Pyelo-

nephritis។ ការបង្ករោគប្រភេទនេះអាច
បង្កគ្រោះថ្នាក់

និងមានអាការៈក្តៅខ្លួន

និងឈឺខ្នងបាន។

រឿងនេះក៏ផ្តល់ភាព

ធ្ងន់ធ្ងរ និង គម្រាមគំហែងដល់អាយុជីវិត
ផងដែរ បើសិនជាកើតឡើងលើស្ត្រីមាន
ផ្ទៃពោះ។

តើអ្វីទៅជាមូលហេតុនៃជំងឺ UTI?
ថ្វីបើមិនមែនរាល់ការបង្ករោគនៅផ្លូវទឹក

មូត្រទាំងអស់បង្កឡើងដោយបាក់តេរីដូចៗ
គ្នាក៏ដោយ ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏ ៨០
ទៅ៩០% បង្កឡើងដោយបាក់តេរី ដែល

•

មានអារម្មណ៍ក្រហាយៗពេលនោម

•

ចង់នោមកាន់តែខ្លាំងទោះបីជាមានតែពីរបីដំណក់ក៏ដោយ

•

ឈឺ ឬមានសម្ពាធក្នុងពោះផ្នែកខាងក្រោម ឬខ្នង

•

ទឹកនោមខ្មៅ ល្អក ឬមានឈាម

•

អស់កម្លាំង

•

ក្តៅខ្លួន ឬគ្រុន

តើគួរធ្វើដូចម្តេចទៅដើម្បីអាចបង្ការផលវិបាក
ទាំងនេះបាន?
• ការដែលនោមអស់ៗញឹកញាប់នៅពេលមានអារម្មណ៍ចង់នោម គឺ
ជារឿងដែលអាចជួយថែរក្សាប្លោកនោមកាន់តែមានសុខភាពល្អ
•

លាងសម្អាតក្រោយនោមរួច ដោយជូតពីមុខទៅក្រោយ

• ចូរប្រាកដថា អ្នកបានញ៉ាំទឹកច្រើនហើយដើម្បីច្រោះបាក់តេរីចេញ
ពីក្នុងប្លោកនោម
•

ចូរងូតទឹកឲ្យបានស្អាតល្អគ្រប់ពេល

•

ចូរងូតទឹកភ្លាមក្រោយពីរួមភេទរួច

•

ចូរចៀសវាងការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់តឹងៗ

ការសិក្សាខ្លះបានណែនាំថា

ការញ៉ាំទឹកក្រេនបឺរីមួយកែវក្នុងមួយថ្ងៃ

មានប្រយោជន៍ និងជួយបង្ការការបង្ករោគនៅផ្លូវទឹកមូត្របាន។ ផ្លែក្រេនបឺរី
អាច ទប់ស្កាត់ការកើនចំនួនរបស់បាក់តេរី E. Coli (បាក់តេរីដែលបង្កជាជំងឺ
UTI ញឹកញាប់បំផុត) ដូច្នេះរបបអាហារនេះប្រហែលជាអាចជួយអ្នកបាន៕
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ដើម្បីបានរស់

នាព្រឹកមួយ ពេលបានជួបគ្នាជា

ចៃដន្យ នាយ ម៉ន សួរនាយ ម៉ាន់ៈ

១. សូមបន្ទន់កាយ រាយវាចា

- នែ៎ គ្នាសួរឯងត្រង់មើល៍ ហេតុ

ពាក្យ៧

លើកបទកំណាព្យ កាព្យថ្លាថ្លែង

ប្រវត្តិមត៌ក មហាសាល

៣. ប្រើប្រាស់កម្លាំង កាយបញ្ញា

ដោះស្រាយបញ្ហា ការកេរ្តិ៍ឈ្មោះ

ប្រទេសសុខសាន្ត បានកិត្តិយស
៤. តេជោ តេជះ ឈ្នះចិត្តទ្រូស្ត
រមិលគុណកាច ខ្មៅទុយ៌ស

គង់វង្សខ្ពង់ខ្ពស់ រស់ស្ម័គ្រស្មោះ ។

ចិត្តទ្រឹស្តប្រទូស្ត អសប្បុរស

៦. លន់តួសំពះ សុំមេរៀន

សុំដំបូន្មាន ដែលស័ក្តិសិទ្ធិ

លេសលាតត្រដាងផ្ទុយការពិត ។
បង្កវិបវិត វិបល្លាស ។

៧. បងប្អូនរួមជាតិ គួររិះគិត

រឿងពិតជាក់ស្តែង បង្ហាញច្បាស់

៨. កុំគួរស្រមៃអ្វីហួសពេក

រស់នៅក្រោមមេឃ ច្រើនជំនាន់

៩. តើបរទេសណា ស្រឡាញ់ខ្មែរ

ជាងខ្មែរ ខ្លួនឯង ជាម្ចាស់ស្រុក

១០. អាណាចក្រខ្មែរ អច្ឆរិយៈ

មគ្គុទេ្ទសក៍ខ្មែរម្នាក់ អច្ឆរិយដែរ

ល្មមឈប់ស្រមៃ សង្ស័យផ្តាស
ទទួលទុក្ខសោក ល្មមគ្រប់គ្រាន់
គេរឹតត្រេកអរ យើងមានទុក្ខ
រកសន្តិភាព ជូនជាតិខ្មែរ

យកខ្លួនបៀតសោះ ។

- អើ..ខ្ញុំក៏ដឹងថា នាង កាង ជានារីអ្នកលេងដៃឆៅដែរ ប៉ុន្តែដោយសារ

នាងគឺជាអ្នកមានគុណជួយសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំ ។បើមិនឲ្យខ្ញុំយកនាងធ្វើប្រពន្ធ
តើយកអ្នកណាវិញ ។

- តើនាងមានគុណលើឯងយ៉ាងម៉េចខ្លះ ?

សាបព្រោះគ្រោះភ័យ ប្រល័យជាតិ ។

លុតក្រាបសំពះអតិវាទន៍

តាមចិត្តកម្លៅ ខ្មៅ ងងឹត

លេងដៃឆៅ មិនធម្មតាទេ មិនគួរឯង

ស្រោចស្រង់គ្រប់កាលជាតិមានគ្រោះ ។

៥. ឱនក្បាលអង្វរ ដទៃសាសន៍
ភូតភរកុហក លក់មារយាទ

តាមខ្ញុំដឹងនាង កាង នេះជានារីអ្នក

គោរពសម្តែង តែងតំណាល ។

២. នាទីវីរ បុរសរដ្ឋ

បូជាកាយចិត្ត អភិបាល

ម៉ច
េ ក៏ឯងព្រមយកនាង កាង ធ្វប
ើ ព
្រ ន្ធ?

ពោលពាក្យពិស្តារ ការណ៍ជាក់ស្តែង

- គុណនោះគឺពេលរៀបការជាមួយគ្នា នាងនិយាយព្រមានខ្ញុំថា បើខ្ញុំ

មិនយកនាងធ្វើប្រពន្ធទេ នាងនឹងជួលពួកអ្នកលេងឲ្យសម្លាប់ខ្ញុំចោល ។

ម៉ន ឯងជួយគិតមើលទៅ ប្រសិនបើប្រពន្ធខ្ញុំ ជាស្រីណាផ្សេង ធ្វើម៉េចខ្ញុំ
អាចបានរស់ដល់ពេលនេះ ។

       បញ្ហាសុជីវធម៌

នាឱកាសរាត្រស
ី មោសរមួយ ភ្ញៀវអ្នកទស្សនាម្នាក់ សួរអ្នកអង្គយ
ុ ក្បែរៈ

រហ័សកែប្រែបែរគ្នេរគ្នាន់ ។

យី...ច្រៀងគ្មានពីរោះសោះ លោកស្គាល់ទេ អ្នកណាហ្នឹង ?
- បាទ..នាងគឺប្រពន្ធខ្ញុំ (ឆ្លើយទាំងអឹមអៀន)

ឈប់ភ័ន្តគំនិត គិតស្មាញស្មុគ ។
ចាក់រុកឲ្យឈ្លោះ ទាស់បែកបែរ ។
អភិវឌ្ឍហូរហែ ពាសពេញផ្ទៃ ។

១១. មានញាណបញ្ញា បដិក្ខេប(១) បទបែបទុល្លកជន(២)វាងវៃ

- អូហូ..សូមទោសខ្ញុំមិនដឹងថា ជាប្រពន្ធលោក។ តែបើតាមយោបល់ខ្ញុំ

ការច្រៀងមិនពីរោះនេះ

មិនមែនមកពីអ្នកច្រៀងទេ

ព្រោះប្រពន្ធលោក

មានសំឡេងល្អដែរ តែមកពីអ្នកតែងបទចម្រៀងទៅវិញទេ។ អ្នកតែងបទ
នេះ

មិនចេះរកពាក្យឲ្យមានចុងជួនសោះ

ជាអ្នកតែង ?

- បាទ...គឺខ្ញុំនេះឯង ។

លោកស្គាល់ទេ

អ្នកណា

កម្ទេចកលល្បិច បង្កភ័យ

ឲ្យបរាជ័យគ្រប់វេលា ។

ញុំាងប្រជាជន បានសុខា

ទូទាំងរដ្ឋាសឹងធូរស្បើយ ។

ញ៉ាញ់ លើកនាឡិកាដៃមើលម៉ោង ហើយក៏ដាក់ខ្ទះចុះពីលើចង្ក្រាន។

សឹងគ្មានទំនេរ សម្រាកឡើយ

ចង់ឲ្យជាតិរីក គ្រប់វិស័យ ។

រួចនិយាយទៅកាន់ប្រពន្ធដែលទើបរៀបការថ្មីថ្មោងៈ

គ្រួសារតេជោ ដ៏ប្រពៃ

ជួបជោគសួស្តី សិរីភទ្រ ។

បញ្ញាស្មារតី ដូចកែវរតន៍

ឥតភ្លេចភ្លាំងភ្លាត់ ស្ទាត់គ្រប់ការណ៍ ។

សរសេរថា

ប្រោះព្រុំជន្មា យឺនយូរវែង ។

ប្រាំនាទីនេះ គឺវាចង់ឆ្អិនជ្រុលពេកផង ។

១២. សក់មួយសរសៃ ច្រៀកមួយពាន់ ដោះស្រាយគ្រប់គ្រាន់ ទាន់ហេតុការណ៍
១៣. អាសូរសម្តេច ពេកអម្បាយ
១៤. ក្រពុំកម្បង់ ផ្ទង់អញ្ជលី

១៥. បុត្រី បុត្រា ចៅ ចៅទួត
១៦. តេជោតេជៈ ឈ្នះអស់រោគ
ត្រៃរតន៍ ឥន្ទ ព្រហ្ម ជុំគាំពារ

១៧. ការអច្ឆាវ័ទ(៣) ទឹកចិត្តស្មោះ

នឿយគិតនឿយកាយ គ្មានល្ហែល្ហើយ
មហោធរៈទេវី ប្រសិទ្ធពរជ័យ

សុខដុមរហូត អភិវឌ្ឍ

មានជ័យមានជោគ គ្រប់ទិវា

មិនស្ងប់ចិត្តសោះ មិនបានថ្លែង

ព្រោះដ្បិតចិត្តស្រ ឡាញ់ស្ញប់ស្ញែង លើសលស់លើកលែង សូមខន្តី ៕
(១) ប្រតិកម្មយ៉ាងរហ័សចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានភ្លាមៗ
(២) ជនដែលរកបានដោយកម្រ

ធ្វើតាមសៀវភៅ

ក្រោយពី ចូក ត្រឡប់សាច់ក្នុងខ្ទះចុះឡើងបីបួនត្រឡប់រួចមកនាង

គ្រាន់តែដាក់ខ្ទះចុះភ្លាមនាយ ញ៉ុញ លូកចាប់សាច់មួយដុំពមទំពាផ្ញាច់ៗ
- អេហ៍..សាច់នេះមិនទាន់ឆ្អិនល្អទេ អូនសម្លាញ់ !
- នាងញ៉ាញ់បើកភ្នែកធំៗឆ្លើយៈ

- បងច្រឡំទេដឹង? ខ្ញុំធ្វើតាមវិធីក្នុងសៀវភៅទាំងអស់។ ក្នុងសៀវភៅ
ក្នុងសាច់មួយគីឡូក្រាម

ត្រូវរំងាស់រយៈពេល១៥

ដោយលោក. នឹម ណាំ

នាទី

នឹងឆ្អិនល្អ។ ប៉ុន្តែពេលនេះ ខ្ញុំទិញសាច់តែបីខាំប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះខ្ញុំរងាស់ត្រឹម
		

ប្តីអ្នកមាន

ព្រឹកមួយនាង កាចាង បានទៅជួបតា ហោរ សួរខ្លាំងៗ៖

- កាលពីពីរឆ្នាំមុន លោកតាទាយឲ្យខ្ញុំថា ខ្ញុំនឹងបានប្តីជាអ្នកមាន

ព្រមទាំងមានកូនដល់ទៅបីនាក់ផង ។

- អឺមែន.. ចុះឥឡូវយ៉ាងម៉េចដែរ ?

(៣) ការគោរព ឬសម្តែងសេចក្តីគោរព
		

		

- ច៎ាស ត្រឹមត្រូវណាស់។ ខ្ញុំមានកូនបីនាក់មែន...តែ...តែ....
- តែយ៉ាងម៉េច?

- តែមិនទាន់បានប្តីជាអ្នកមាននៅឡើយ ៕

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

H/P : 012 990 935 / Tel : 023 885 188 / Fax : 023 885 189 E-mail : ariyathoar@yahoo.com
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elakCMTav Em:n sMGn
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgTMnak;TMngCamYyrdæsPa RBwT§sPa nigGFikarkic© >>>> 400>000`
É>] Ek Kwmya:n smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanRkumkargarcuHextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
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
RbFanKN³kmµkarTI 10énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] v:a fn
GPi)alextþRkecH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 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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GKÁnaykrdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 80>000`
É>] suwm suIfa
smaCikRkumRbwkSaextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] G‘un qalI
smaCikRkumkargarcuHCYyextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] Bt can;nI
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] ehg vNÑa
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] s‘ag can;
elakCMTav esO c½nÞfa
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] Ca vuT§I
GnuRbFanKN³kmµaFikarRtYtBinitü énKN³kmµaFikarKNbkSextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
]kj:a eTB visidæ
GPi)alrgextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak G‘¿u
raRtI
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak eqg suPRk
rdæelxaFikarRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000 `
É>] efa eCdæa
KN³kmµaFikarKNbkSRbCaCnkm<úCaRbcaMKN³kmµaFikarsRmbsRmYlExµrkm<úCaeRkam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
GPi)alrg extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
elak lI sarI
RbFanmnÞIrsaFarNkar extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
elak Kwm suvNÑ
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
É>] siun vuT§I
É>] saMg sav:at smaCikRkumRbwkSaextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
elak em:A suxlIm GnuRbFanmCÄmNÐlCatiRsavRCavevC¢saRsþbUraNRksYgsuxaPi)al smaCikRkumkargarcuHxNÐEsnsux PñMeBj >>>>>> 30>000`
elak can; sIuNat smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
GPi)alRsuksVayeck>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
elak XU eBA
kBaØa Ekv suCata GnuRbFanelxaFikardæanGmKN³kmµkarTI 4 énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak lwm efg
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak Qa b‘unriT§
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak em:A hak;
smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak lwm vIrkS
smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak eXøak sMGag
mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak mIu
vuF§a
GKÁarFikarrgénGFikardæanRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak G‘ut sMGan
elak KYc can;Titü GaCIvkr extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkSRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
É>] esg sumunI
GKÁnaykkic©karbec©keTsénRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
É>] b:uj sc©³
RbFannaykdæanTwks¥at RksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak gYn eBRC
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak CYn vNÑriT§
RbFannaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusSénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak m:m Rbus
GnuRbFannaykdæanhirBaØvtßúénRksYgénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak esA smösS
elak ):av muyfug GnuRbFanKN³kmµaFikarsaxabkSmCÄmNÐlpþl;QaménmnÞIreBTüRBHGgÁDYg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Qun b‘uneQOn smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak efg b‘unetg smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sVay suKn§I
elak sux cMNan smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
RbFankariyal½ybNþúHbNþalénnaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusS énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>> 10>000`
elak esA smÖar
RbFankariyal½yKNenyünaykdæanhirBaØvtßú énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Tit criya
elak Esm sMNag GnuRbFannaykdæanFarasa®sþ ksikmµ énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sux tara
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sU pløI
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak hYt Fan
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak TIm vudæarI
elak Nub eromNI smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sarun sm,tþi
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sr viciRt
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak TUc supløa
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak CMu
]tþra:
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Qñag b‘uy
elak ekt can;savuF smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak CIv s‘unehg smaCikRkumkargarcuHextþ kNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
smaCikRkumkargarcuHRsukeBaFierog extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak ys; Ful
smaCikRkumkargarcuHRsukeBaFierog extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Lúg cnßa
smaCikRkumkargarcuHRsuk)aPñM extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Lac PIra:t;
elak Qag suvNÑara: mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`

