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យើងខ្ញុំសូមសម្តែងគារវភក្តី និងកតញ្ញុតាធម៌ដ៏ជែលជែបំផុតជូន សម្តេច មគ្គុទ្ទែសក៍ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនែបែជាជាតិ 
កម្ពុជា ដែលបានលះបង់អស់កម្លាំងកាយ កម្លាំងចិត្ត និងបញ្ញាញាណ ក្នុងបុព្វហែតុសងែ្គោះជាតិពីរបបបែល័យ                       
ពូជសាសន៍  កសាង និងការពារមតុភូមិកម្ពុជាមួយ ឯករាជ្យ សន្តិភាព   សែរីភាព  បែជាធិបតែយ្យ អព្យាកែឹត និងវឌ្ឍនភាព 
សង្គម ។

សូមគោរពជូនពរ សម្តេច សូមបានបែកបដោយសុខភាពបរិបូរ កាយពលមំមួន បញ្ញាញាណភ្លឺថ្លា និងជន្មាយុយឺន 
យូរ ដើម្បីបន្តដឹកនំមតុភូមិ និងបែជាជនកម្ពុជា  ឆ្ពោះទៅរកជោគជ័យធំៗថ្មីៗទៀត ។

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ
ហ៊ុន សេន

បែធានគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា

សម្តេចអគ្គមហាពញាចកេី
ហេង សំរិន

បែធានកិត្តិយសគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា

សម្តេចកេឡាហោម
ស ខេង

អនុបែធានគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា

សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី 
សាយ  ឈុំ

អនុបែធានគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា
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ខែមិថុន ឆ្នាំ២០១៨ នែះ ជាខួបគមែប់១៧ឆ្នាំ របស់ ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន (ខែមិថុន ឆ្នាំ២០០១ - 

ខែមិថុន ឆ្នាំ២០១៨) ដែលតែូវបានបង្កើតឡើងតាមសែចក្តីសមែចរបស់គណៈអចិន្តែយ៍នែ          

គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ក្នុងទិសដៅចូលរួមជំរុញការងារអប់រំនយោបាយ

សតិអារម្មណ៍របស់គណបក្សឲ្យកាន់តែទទួលបានលទ្ធផលល្អ។ ចាប់ពីពែលបានកើតឡើង ទស្សនាវដ្តី 

ប្រជាជន បានបំពែញតួនទី និងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងសា្មារតីទទួលខុសតែូវ និងបែកាន់ខ្ជាប់នូវមនសិកាវិជា្ជាជីវៈ ដោយបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ

អប់រំដល់មន្តែី សមជិកគណបក្ស និងមហាជនទូទៅឲ្យយល់ជែួតជែបច្បាស់អំពីកម្មវិធីនយោបាយ គោលការណ៍ គោលនយោបាយ 

និងសែចក្តីសមែចននរបស់គណបក្ស និងរាជរដ្ឋាភិបាល,  ផ្សព្វផ្សាយអំពីសកម្មភាព ទស្សនវិស័យ និងអនុសាសន៍ដ៏មនតម្លែនន 

របស់ថ្នាក់ដឹកនំគណបក្ស ថ្នាក់ដឹកនំពែឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការដឹកនំបែទែសជាតិ ក៏ដូចសកម្មភាពរបស់មនែ្តីគណបក្ស

ចុះមូលដ្ឋានជួបជាមួយបែជាជន និងជួយដោះសែយ បញ្ហាននជូនបែជាជន ,  ផ្សព្វផ្សាយអំពីសមិទ្ធផលលើគែប់វិស័យដែលគណបក្ស 

និងរាជរដ្ឋាភិបាលបានសមែចជូនជាតិ , បកសែយ បងា្ហាញដល់សាធារណមតិជាតិ ជាពិសែសសមជិកគណបក្ស និងមហាជន បែជាជន 

អំពីតួនទីដឹកនំជាបែវត្តិសាស្តែ របស់គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ហើយចូលរួមការពាររាល់សមិទ្ធផលនែសង្គមជាតិ ការពារឯករាជ្យ 

អធិបតែយ្យ និងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជា ថែរក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ និងអភិវឌ្ឍបែទែសជាតិ។ ពែមជាមួយនោះបានយកចិត្តទុក

ដក់បងា្ហាញឲ្យសាធារណមតិឃើញច្បាស់នូវឧបាយកលដ៏ខ្មាកខ្វក់របស់ពួកបែឆំង និងមជ្ឈដ្ឋានអគតិនន ដែលប៉ុនប៉ងបំផ្លិចបំផ្លាញ  

និងរុញចែនបែទែសកម្ពុជាឲ្យធា្លាក់ទៅក្នុងជែះមហន្តរាយជាថ្មីទៀត ។ ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន ក៏បានចូលរួមសកម្មក្នុងការងារកសាងពងែឹង

គណបក្សក្នុងវិស័យនយោបាយ សតិអារម្មណ៍ និងចាត់តាំងផងដែរ។

លទ្ធផលដែល ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន ទទួលបាន និងការធាននិរន្តរភាពនែការចែញផ្សាយរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពែល ១៧ឆ្នាំកន្លងមកនែះ 

ក៏អាសែ័យដោយមនការជួយឧបត្ថម្ភគាំទែទាំងខងសា្មារតី និងសម្ភារៈពីសំណក់សម្តែច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកសែី 

និងបែិយមិត្តអ្នកអាន ទាំងអស់ផងដែរ ដែលបានផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តដល់ទស្សនវដ្តីបែជាជនឲ្យកាន់តែខិតខំបង្កើនបែសិទ្ធភាពការងារ

របស់ខ្លួនថែមទៀត ។ ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន សូមសម្តែងការគោរព និងអំណរគុណដ៏ជែលជែចំពោះការជួយឧបត្ថម្ភគាំទែដ៏ថ្លែថ្លានែះ ហើយ

សង្ឃឹមជឿជាក់ថនឹងបានទទួលការគាំទែជាបន្តទៀត ។ 

ឆ្នាំ២០១៨ នែះ គឺជាឆ្នាំចុងកែយនែការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសមែប់ នីតិកាលទី៥ នែរដ្ឋសភា 

(ឆ្នាំ២០១៣-២០១៨)ជាឆ្នាំខួបលើកទី៦៧ នែថ្ងែបង្កើតគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា (២៨ មិថុន ១៩៥១ - ២៨ មិថុន ២០១៨) ដែល 

បានដឹកនំបែទែស បែកបដោយជោគជ័យយ៉ាងធំធែង ក្នុងរយៈពែលជិត ៤០ឆ្នាំកន្លងមកនែះ និងជាឆ្នាំបោះឆ្នាតជែើសតាំងតំណងរាស្តែ 

នីតិកាលទី៦ ដែលនឹង បែពែឹត្តទៅនៅថ្ងែទី២៩ ខែកក្កដ ខងមុខនែះ ។ គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាកែមការដឹកនំរបស់សម្តែច 

អគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន ជាបែធានគណបក្ស សម្តែចអគ្គមហាពញាចកែី ហេង សំរិន ជាបែធានកិត្តិយសគណបក្ស 

សម្តែចកែឡាហោម ស ខេង និងសម្តែច វិបុលសែនភក្តី សាយ ឈុំ ជាអនុបែធានគណបក្ស ដែលមនការគាំទែដ៏ទូលំទូលាយ និង   

រឹងមំពីបែជាជនពិតជានឹងទទួលបានជ័យជម្នៈដ៏តែចះតែចង់ជាថ្មីទៀតក្នុងការបោះឆ្នាតនែះ ហើយបន្តដឹកនំកម្ពុជាលើមគា៌សន្តិភាព 

បែជាធិបតែយ្យ និងអភិវឌ្ឍន៍ ឲ្យសមែចបានសមិទ្ធផល ធំៗ ថ្មីៗទៀត សំដៅឈានទៅជាបែទែសមនចំណូលមធ្យមកមែិតខ្ពស់នៅ 

ឆ្នាំ២០៣០ ។

ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន ប្តែជា្ញាបន្តបែឹងបែងទ្វែឡើងថែមទៀត ក្នុងការលើកកម្ពស់សមត្ថភាព និងគុណភាពការងារ ដើម្បីបមែើវិស័យអប់រំ               

នយោបាយសតិអារម្មណ៍របស់គណបក្សឲ្យបានកាន់តែល្អបែសើរឡើង  សែបតាមតួនទី និងភារកិច្ចរបស់ខ្លួន ហើយចូលរួមសកម្ម ដើម្បី

សមែចនូវបុព្វហែតុដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនែះ ។ 

ក្នុងឱកាសដ៏ថ្លែថ្លានែះ ក្នុងនមមនែ្តីបុគ្គលិកទាំងអស់នែ ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរសម្តែច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក    

លោកសែី និងបែិយមិត្តអ្នកអានទាំងអស់ សូមបានបែកបតែនឹងសែចក្តីសុខ សែចក្តីចមែើន និងជោគជ័យគែប់បែការជារៀងដរាប ៕
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ក្នុងរយៈពែល ៣៩ឆ្នាំ កន្លងទៅនែះ គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា 
បានដឹកនំបែទែសដោយបង្កើតបាននូវសមិទ្ធផលធំៗជាបែវត្តិសាស្តែជា
ចែើន ដែលតាមរយៈនែះធ្វើឲ្យបែជាជនមើលឃើញច្បាស់នូវតួនទីដឹកនំ 
មិនអាចខ្វះបានរបស់គណបក្ស និងបានផ្តល់សច្ចៈធម៌ដល់គណបក្សបែជា- 
ជនកម្ពុជា ថជាកម្លាំងនយោបាយតែមួយគត់ ដែលបានដឹកនំបែទែសជាតិ
ឲ្យមនការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងជែលជែបំផុតនៅក្នុងបែវត្តិសាស្តែរបស់កម្ពុជា ។ 
មហាជោគជ័យធំធែងទាំងអស់នែះ ក៏បានបងា្ហាញឲ្យឃើញអំពីតួនទីជា  
បែវត្តិសាស្តែដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបសស់ម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន 
ជាស្នូលនេគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា និងជាអគ្គមគ្គុទេសក៏ 
ដ៏ឆ្នើមនេ បេជាជនកម្ពុជា ដែលបានដឹកនំបែទែសឆ្លងកាត់ដំណក់
កាលដ៏សែន លំបាកនន បែកបដោយគតិបណ្ឌិត ភាពឈា្លាសវែ និង   
ភាពអង់អាច  សមែចបានជោគជ័យដ៏តែចះតែចង់ជូនជាតិមតុ ភូមិ និង 
បែជាជន ។

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន បែធានគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា និងជា 
នយករដ្ឋមន្តែីនែពែះរាជាណចកែកម្ពុជា គឺជាឥស្សរជនកំពូលមួយរូប 
របស់ជាតិ ជាវីរកុលបុតែកម្ពុជាដ៏ឆ្នើម ដែលបានឧទ្ទិសជីវិតរបស់ខ្លួន ទាំង
សែុងតាំងពីយុវវ័យរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ដើម្បីបុព្វហែតុឯករាជ្យ សន្តិភាព 
សែរីភាព អធិបតែយ្យ បូរណ ភាពទឹកដី បែជាធិបតែយ្យ វឌ្ឍនភាពរបស់ 
មតុភូមិកម្ពុជា និងសុភមង្គលរបស់បែជាជន ។ រួមជាមួយឥស្សរជនស្នែហា 
ជាតិដ៏ឆ្នើមៗ និងឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ជាតិ គសឺម្តែចធម្មពោធិសាល ជា សុីម 
និងសម្តែចចកែី ហេង សំរិន សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន បានដឹកនំបង្កើត 
រណសិរ្សសង្គែះជាតិសាមគ្គីកម្ពុជា វាយ ផ្តួលរំលំរបបបែល័យពូជសាសន៍ 
ប៉ុល ពត នថ្ងែទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៩ ហើយបានបន្តដឹកនំបែទែសឆ្លង
កាត់ដំណក់កាលបែវត្តិសាស្តែជាចែើនបែកបដោយជោគជ័យក្នុងរយៈពែល 
៤០ឆ្នាំកន្លងមកនែះ ។ 

ក្នុងដំណក់កាលពីឆ្នាំ១៩៧៩ ដល់ឆ្នាំ១៩៩៣ សម្តែចតែជោបាន 
ដឹកនំបែទែសជាតិ ដោយដែម្ខាងខិតខំបែយុទ្ធទប់សា្កាត់ការវិលតែឡប់មក
វិញ នែរបបបែល័យពូជសាសន៍ការពារការរស់ឡើងវិញរបស់បែជាជន 
ដែម្ខាងទៀតបែយុទ្ធក្នុងការសា្តារ និងកសាងខឿនសែដ្ឋកិច្ចសង្គម នែបែទែស
កម្ពុជាដែលរលាយខ្ទែចខ្ទីក្នុងរបបបែល័យពូជសាសន៍ ធ្វើឲ្យមន ស្ថិរភាព 
ជាជំហានៗ ដោយបង្កើតបាននូវបុព្វបទ និងលក្ខណៈសម្បត្តិចាំបាច់ជា 
មូលដ្ឋានសមែប់ការបន្តសា្តារ កសាង និងអភិវឌ្ឍន៍បែទែសជាតិឲ្យមន      
ការរីកចមែើនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ។ សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន ក៏បាន
ដឹកនំរដ្ឋកម្ពុជាធ្វើជាស្នូលនែការបងែួបបងែួមជាតិរហូតសមែចបានកិច្ច
ពែមពែៀងទីកែុងបា៉ារីស នថ្ងែទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩១ ដែលតាមសា្មារតី
នែកិច្ចពែមពែៀងនែះ ការបោះឆ្នាតសកលលើកទី១ ដែលចាត់ចែង និង 
តែួតពិនិត្យដោយអ៊ុនតាក់ ការកសាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ថ្មីដែលបានសា្តារឡើងវិញ
នូវរបបរាជានិយម អាសែ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅកម្ពុជា និងបែកាន់យកបែព័ន្ធ 
នយោបាយ បែជាធបិតែយ្យ សែរ ីពហបុក្ស ។ ក្នងុដណំកក់ាលពឆី្នា១ំ៩៩៣ 
ដល់ ឆ្នាំ១៩៩៨ សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន បានដឹកនំបែទែស ដោយ     
បានទប់សា្កាត់រាល់ឧបាយកលអាកែក់របស់អ្នកនយោបាយមួយចំនួន ដែល 
ប៉ុនប៉ងនំបែទែសជាតិឲ្យធា្លាក់ចូលក្នុងសង្គែមវិញ ការពារបាននូវ សមិទ្ធផល 
សង្គម ការពារបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ១៩៩៣ នែពែះរាជាណកចកែកម្ពុជា ។ 
មហាជោគជ័យដ៏តែចះតែចង់មួយទៀតដែលតែូវបានចារទុកក្នុងបែវត្តិសាស្តែ 
កម្ពុជា គឺតាមរយៈនយោបាយ ឈ្នះ ឈ្នះ របស់សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន 

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, 

បោះឆ្នោតជូនគណបក្សបោជាជនកម្ពុជាគឺបោះឆ្នោត 
ជូនសម្តោចតោជោ ហ៊ុន សោន ធ្វើនាយករដ្ឋមន្តោី

Voting for the Cambodian People’s Party Is Voting
 for Samdech Techo Hun Sen to Be Prime Minister



qñaMTI 18 elx 205 Ex mifuna qñaM 20184 TsSnavdþI RbCaCn

TsSnavdIþRbCaCn

THE PRACHEACHUN MAGAZINE

បានធ្វើឲ្យបែទែសកម្ពុជា បានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនូវសង្គែមរា៉ាំរ៉ែ ទទួល 
បានសុខសន្តិភាពពែញលែញ បង្កើតបាននូវការបងែួបបងែួមជាតិ ការឯកភាព 
ជាតិ ធ្វើឲ្យបែជាជនរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្ត ។

បច្ចុប្បន្ននែះកែមការដឹកនំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលមន 
សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន ជាបែមុខបែទែសកម្ពុជារក្សាបាននូវសន្តិភាព 
ឯករាជ្យ និងអធិបតែយ្យភាពរបស់ខ្លួន បញ្ចៀសបាននូវគែះមហន្តរាយ 
នន ហើយបែជាជនកម្ពុជាក៏បាន និងកំពុងចូលរួមយ៉ាងសសែក់សសែំ
ក្នុងជីវភាពរស់នៅបែចាំថ្ងែ និងកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍បែទែសជាតិ ។ ខឿនការពារ 
ជាតិរបស់បែជាជន និងខឿនសន្តិសុខជាតិតែូវបានពងែឹងយ៉ាងរឹងមំ ធាន
ដល់កិច្ចការការពារបូរណភាពដែនដី ការពារសន្តិសុខ ស្ថិរភាពនយោបាយ 
និងភាពសុខដុមរមននែ សង្គមជាតិទាំងមូល ។ ជាពិសែសឧបាយកល 
បដិវត្តន៍ពណ៌របស់គណបក្សបែឆំង ដែលឃុបឃិតជាមួយបរទែស ប៉ុនប៉ង 
ផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលសែបច្បាប់ ក៏តែូវបានទប់សា្កាត់ដោយជោគជ័យតាម
រយៈវិធានការច្បាប់ដ៏មុឺងម៉ាត់ ហើយក៏ជាឆ្នាំដែលបដិវត្តន៍ពណ៌តែូវទទួល
បរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាផងដែរ ។ ជាមួយគា្នានែះ សម្តែចតែជោ   
ហ៊ុន សេន បានដឹកនំអនុវត្តនយោបាយការបរទែសបែកបដោយជោគជ័យ 
ធ្វើឲ្យទំនក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហបែតិបត្តិការរវាងកម្ពុជាជាមួយបណ្តា 
បែទែសលើពិភពលោកកាន់តែតែូវបានពងែឹង និងពងែីកយ៉ាងរឹងមំឥត 
ឈប់ឈរ ។ កម្ពុជាបានធ្វើសមហរណកម្មជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិ 
ទាំងមូល ហើយបានចូលរួមដោយស្មើភាព និងស្មើសិទ្ធក្នុងការដោះសែយ
បញ្ហាអន្តរជាតិនន ។

ការអភិវឌ្ឍសែដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់កម្ពុជា ក៏មនការរីកចមែើនគួរឲ្យកត់
សម្គល់ ។ កម្ពុជាដែលជាបែទែសមួយធា្លាក់ទៅក្នុងគែះទុរ្ភិក្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
កាលពីឆ្នាំ១៩៧៩ បានខិតខំតស៊ូយ៉ាងលំបាកលំបិន ខិតខំរំដោះខ្លួនរួច 
ចែញពីភាពកែីកែនែះ មកកាន់ឋានៈជាបែទែសមនចំណូលទាប ឈាន
ទៅជាបែទែសមនចំណូលមធ្យមកមែិតទាប ហើយកំពុងខិតខំពុះពារស
មែចចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួនទៅជាបែទែសមនចំណូលមធ្យមកមែិតខ្ពស់នៅ
ឆ្នាំ២០៣០ និងទៅកាន់បែទែសមនចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៥០ ។ កែម 
ការដឹកនំរបសស់ម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដក់
ចែញយុទ្ធសាស្តែតែីកោណ (១៩៩៨-២០០៣) ដើម្បីនំយកកម្ពុជាចែញ
ពីការហ៊ុមព័ទ្ធសែដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយទៅរកការធ្វើសមហរណកម្ម 
កម្ពុជាទៅក្នុងតំបន់ និងពិភពលោកឡើងវិញ ពែមទាំងលើកស្ទួយជីវភាព 
រស់នៅ និងការកាត់បន្ថយភាពកែីកែរបស់បែជាជន ។ ការដក់ចែញយុទ្ធ
សាស្តែចតកុោណទាងំ៣ គដឺណំកក់ាលទ១ី (២០០៣-២០០៨) ដណំក ់
កាលទី២ (២០០៨-២០១៣) និងដំណក់កាលទី៣ (២០១៣-២០១៨) 
បានជួយជំរុញដល់ការ កសាងបែទែសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមនល្បឿនលឿន
ជាងមុន ដោយខិតខំជំរុញឲ្យមនកំណើនសែដ្ឋកិច្ចខ្ពស់តាមរយៈការវិនិយោគ 
លើវិស័យហែដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធរូបវន្ត និងការផ្សារភា្ជាប់កំណើននែះ ជាមួយ 
ការបង្កើតការងារដល់បែជាជន ។ ក្នុងដំណើរការកសាងជាតិរយៈពែល២
ទសវត្សចុងកែយនែះ កម្ពុជាសមែចបានកំណើនសែដ្ឋកិច្ច ៧,៧% 
បើគិតពីឆ្នាំ២០០០ ដល់ ឆ្នាំ២០១៧ ។ ទំហំនែផលិតផលក្នុងសែុកសរុប 
(ផ.ស.ស) គិតតាមថ្លែបច្ចុប្បន្ន កើនឡើងបែមណ ៦ដង គឺពីជាង 
៣.០០០លានដុលា្លារ ក្នុងឆ្នាំ២០០០ ដល់ជាង ២៤.០០០លានដុលា្លារ 
ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ ។ បែក់ចំណូលរបស់បែជាជនម្នាក់ ធៀបនឹង ផ.ស.ស 
កើនឡើងបែមណ ៥ដង គឺពី ២៨៨ដុលា្លារ ក្នុងឆ្នាំ២០០០ ដល់ 
១៥៦៣ដុលា្លារ ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ ។ អតែនែភាពកែីកែបានធា្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង
ពី ៥៣,៥% ក្នុងឆ្នាំ២០០៤ មកតែឹម ១៣,៥% ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ និងបន្តធា្លាក់
ចុះថែមទៀតនៅឆ្នាំ២០១៧ ឯគម្លាតនែបែក់ចំណូលរបស់បែជាជនតែូវ
បានកាត់បន្ថយផងដែរ ។ ទំហំពាណិជ្ជកម្ម កើនឡើងពីជាង ៣.០០០ 
លានដុលា្លារ ក្នុងឆ្នាំ២០០០ ដល់បែមណជាង ២៨.០០០លានដុលា្លារ 
ក្នងុឆ្នា២ំ០១៨ ។ ចណំលូក្នងុបែទែសកើនឡើងព ី១.៤២៣ពានល់ានរៀល 
ក្នុងឆ្នាំ២០០០ ឡើងដល់បែមណ ១៩.០១៧ពាន់លានរៀល ក្នុងឆ្នាំ 
២០១៨ ។ ចំណយសរុបថវិការរដ្ឋតែូវបានបង្កើនយ៉ាងគំហុក ពីបែមណ 

តែ ២.០៤០ពាន់លានរៀល ក្នុងឆ្នាំ២០០០ ឡើងដល់ ២៤.០៥៥ពាន់លាន 
រៀល ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ ដើម្បីលើកស្ទួយដល់បែតិបត្តិការរបស់រដ្ឋ ការតំឡើង
បែក់បៀវត្សជូនមន្តែីរាជការ ការពងែឹក និងកែលម្អរ គុណភាពសែវា 
សាធារណៈ ពែមទាំងការវិនិយោគលើការកសាងហែដ្ឋារចនរសម្ព័ន្ធផ្សែងៗ ។ 
បច្ចុប្បន្ននែះ អតែបែជាជនមនការងារធ្វើខ្ពស់រហូតដល់កមែិត ៩៩,៣% 
ស្មើនឹងបែមណជិត ១០លាននក់ ហើយអតែគា្មានការងារធ្វើតែូវបាន 
កាត់បន្ថយមកតែឹមកមែិតទាប ០,៧% ។

ឆ្លងកាត់បែវត្តិសាស្តែ និងភាពជាក់ស្តែងទាំងនែះ បានធ្វើឲ្យបែជាជន 
កម្ពុជាមើលឃើញច្បាស់ និងទទួលសា្គល់នូវតួនទីដឹកនំដែលមិនអាចខ្វះ
បានរបសស់ម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន ក្នុងបុព្វហែតុរំដោះ 
និងសងែ្គោះជាតិ បុព្វហែតុកសាង និងការពារបែទែសជាតិទាំងក្នុងអតីត
កាល បច្ចុប្បន្នកាល និងតទៅមុខទៀត ។ កម្ពុជាយើងពិតជាមនមហាភ័ព្វ 
សំណងណស់ដែលមនមគ្គុទែសក៏បែកបដោយគតិបណ្ឌិត ហា៊ានលះបង់ 
អ្វីៗសព្វបែបយ៉ាង ដើម្បីឧត្តមបែយោជន៍ជាតិ ។ ដោយហែតុនែះហើយ 
ទើបគែប់ការ បោះឆ្នាតជែើសតាំងតំណងរាស្តែនអាណត្តិកន្លងមក បែជាជន
កម្ពុជាភាគចែើនលើសលុបមនជំនឿយ៉ាង មុតមំ ហើយបានបោះឆ្នាត 
ជូនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ដើម្បីបានសម្តែចតែជោធ្វើនយករដ្ឋមន្តែី ។ 
នៅក្នុងការបោះឆ្នាតជែើសតាំងតំណងរាស្តែនីតិកាលទី៦ ដែលនឹង 
បែពែឹត្តិទៅនៅថ្ងែទី២៩ ខែកក្កដ ឆ្នាំ២០១៨នែះ បែជាជនកម្ពុជានៅតែ 
បន្តគាំទែសម្តែចតែជោធ្វើនយករដ្ឋមន្តែី ដោយយើងទាំងអស់គា្នានំគា្នាទៅ
បោះឆ្នាត ហើយបោះឆ្នាតជូនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាឲ្យបានឈ្នះឆ្នាត
ភ្លូកទឹកភ្លូកដីដូចកាលពីអាណត្តិមុនៗ ៕

and is making progress in becoming a lower-middle income country, 
with efforts further made to realize its vision of becoming a higher-
middle 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./.
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តើប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលផលប្រយោជន៍ជាក់ស្ត្រងសំខាន់ៗអ្វីខ្លះ 
ពីសម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋមន្ត្រី 

គិតចាប់ពីដើមឆ្នាំ២០១៦ មក?

នៅក្នុងការបន្តអភិវឌ្ឍន៍សែដ្ឋកិច្ច និងជាពិសែសការលើកកម្ពស់នូវ
កមែិតជីវភាពរបស់បងប្អូនបែជាពលរដ្ឋ មន្តែីរាជការ និងកងកម្លាំង          
បែដប់អាវុធទូទាំងបែទែសចាប់ពីឆ្នាំ២០១៦មក រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ដឹកនំដោយសម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន បានសមែចនូវសមិទ្ធផល 
ជាចែើន ជាអត្ថបែយោជន៍ជូនដល់បែជាពលរដ្ឋទូទៅ ក្នុងនោះរួមមន៖

• ឆ្នាំ ២០១៦
- ថ្ងែទី៥ ខែមករា សម្ពោធដក់ឲ្យបែើបែស់ជាផ្លូវការសា្ពោនអាកាស

ទី៤ នៅរាជធានីភ្នំពែញ ដែលតែូវបានដក់ឈ្មាះថ «សា្ពោនអាកាស ៥ 
មករា» ។ អនុញ្ញាតិឲ្យឡានចង្កូតសា្តាំដែលមនសែប់ ចូលទៅបង់ពន្ធ
ធម្មតាដោយមិនចាំបាច់កែចង្កូត ។ 

- ថ្ងែទី៧ ខែមករា កាត់បន្ថយថ្លែធ្វើប័ណ្ណបើកបរ និងមិនតមែូវឲ្យ 
បែជាពលរដ្ឋបង់ថ្លែបែឡងបើកបរ ម៉ូតូកម្លាំង ១២០cc ចុះកែម ។

- ថ្ងែទី១០ ខែមករា ទម្លាក់ថ្លែអគ្គិសនីមកតែឹម ៦១០រៀល សមែប់ 
បែជាពលរដ្ឋទូទាំងបែទែស ដែលបែើបែស់បណ្តាញអគ្គិសនីរដ្ឋក្នុង 
បរិមណពី ៥០គីឡូវា៉ាត់ ចុះកែម ។ តបណ្តាញខ្សែភ្លើង និងតម្លើង 
កុងទ័រដល់ផ្ទះ ឬ បន្ទប់ជួលរបស់កម្មករ កម្មការិនី ។ សមែចជាផ្លូវការ
ស្តីពីការលើកលែងពន្ធបែថប់តែលើការផ្ទែរកម្មសិទ្ធ ឬសិទ្ធកាន់កាប់ 
អចលទែព្យរវាងឪពុក-ម្តាយបង្កើត និងកូនបង្កើត រវាងប្តី-បែពន្ធ និងរវាង 
យយ-តា និងចៅ ។

- ថ្ងែទី១៣ ខែមករា សមែចបញ្ឈប់មិនឲ្យយកលុយទាំងសែុងពី 
អ្នកដំណើរតាមផ្លូវជាតិលែខ៤ ។

- ថ្ងែទី១៩ ខែមិន បង្កើនបែក់បៀរវត្សជូនលោកគែូ អ្នកគែូ 
ទាបបំផុត ៨០មុឺនរៀល ហើយនៅឆ្នាំ២០១៨ ឡើងដល់ទាបបំផុត 
១លានរៀល ។

- ថ្ងែទី១៦ ខែមិន សម្ពោធដក់ឲ្យបែើបែស់សា្ថានីយ៍ចែញដំណើរ
ថ្មីនែអាកាសយនដ្ឋានអន្តរជាតិ ភ្នំពែញ ។ 

- ថ្ងែទី២៨ ខែមីន បើកការដ្ឋានសាងសង់ឡើងវិញ ផ្លូវជាតិលែខ 
២១ ដែលមនបែវែង ៦៣,៦ គីឡូ ម៉ែតែ ពីតាខ្មាទៅជែធំ ។

- ថ្ងែទី១៦ ខែមិថុន បានសមែចបញ្ចុះតម្លែពាក្យបែឡងពែទ្យពី 
តម្លែ ៦០មុឺនរៀល មកនៅតែឹម ១០មុឺនរៀល ។

- ថ្ងែទី២ ខែសីហា សម្ពោធដក់ឲ្យបែើបែស់ផ្លូវជាតិលែខ៤៩ នៅ 
ក្នុងខែត្តកំពង់ស្ពឺ កំណត់ផ្លូវជាតិ នែះមនបែវែង ១៣៨,៦១គីឡូម៉ែតែ ។

- ថ្ងែទី៤ ខែសីហា បានដោះសែយបញ្ហាននមួយចំនួនធំ ចំពោះ 
បែនឡានចាស់ នៅខែត្តកំពង់ស្ពឺគឺ សមែចទុកនៅដដែល ។

- ថ្ងែទី៨ ខែសីហា ចាក់បែតុងភា្ជាប់មុខតំណសា្ពោនកោះធំ ឆ្លងកាត់ 
ទន្លែបាសាក់បែវែង ៤១៥ម៉ែតែ ស្ថិត នៅសែុកកោះធំ ខែត្តកណ្តាល ។

- ថ្ងែទី១៥ ខែសីហា ចែញសារាចរអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនអាជីវករលក់
ដូរតាមផ្សារនឹងទទួលបានសិទ្ធតកូនតចៅ ដោយគា្មានពែលកំណត់ 
គា្មានអាណត្តិ លើសិទ្ធកាន់កាប់ ហើយមិនចាំបាច់ស្នើសុំពន្យាពែល 
ទៀតទែ។

- ថ្ងែទី២១ ខែវិច្ឆិកា សម្ពោធដក់ឲ្យបែើបែស់ផ្លូវជាតិលែខ៧៦ នៅ 
សែុកលំផត់ ខែត្តរតនគិរី មនបែវែង ១៧២គីឡូម៉ែតែ ។

• ឆ្នាំ ២០១៧
- ថ្ងែទី៣ ខែមករា តម្លើងបែក់ខែអប្បបរម កម្មករ កម្មការិនី ដល់ 

១៥៣ដុលា្លារ ក្នុងមួយខែ បើបូកជាមួយបែក់បន្ថែមម៉ាង និងបែក់អត្ថ
បែយោជន៍ផ្សែងៗជាចែើនទៀត កម្មករ កម្មការិនី អាចទទួលបាន 
ចនោ្លាះពី ១៧៥ដុលា្លារ ដល់ ២៣០ដុលា្លារអាមែរិក ក្នុងមួយខែ ។ 

- ចាប់ពីថ្ងែទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ តទៅ បែក់ខែកម្មករ កម្មការិនី 
ជាអប្បបរម គឺ ១៧០ដុលា្លារអាមែរិក ក្នុងមួយខែ បូកបន្ថែមនឹងបែក់ 
អត្ថបែយោជន៍ផ្សែងៗ គឺលើសពី ២០០ដុលា្លារ ក្នុងមួយខែ ។

លើសពីនែះទៅទៀត មន្តែីរាជការសុីវិល កងកម្លាំងបែដប់អាវុធ 
គែប់បែភែទ ក៏នឹងទទួលបានការ    តម្លើងបែក់បៀវត្សជារៀងរាល់ឆ្នាំ
ផងដែរ ។ សម្តែចតែជោបានអំពាវនវដល់ម្ចាស់ផ្ទះ កុំតម្លើងថ្លែឈ្នួល 
ផ្ទះ រយៈពែលមួយឆ្នាំ គឺឆ្នាំ២០១៨ ដើម្បីជួយកម្មករយើងឲ្យមនលទ្ធ-
ភាពរកបែក់ចំណូលបន្ថែម ក្នុងការសមែួលដល់ជីវភាពរស់នៅបែចាំ
ថ្ងែឲ្យកាន់តែបែសើរឡើង ។

- នៅខែមែសា ឆ្នាំ២០១៧ តម្លើងបែក់បៀវត្សជូនមន្តែីរាជការ និង
កងកម្លាំងបែដប់អាវុធគែប់បែភែទ។

- នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៦ រហូតដល់ ខែមីន ឆ្នាំ២០១៧នែះ បែមុខរាជ-
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្តល់ថវិការ ដើម្បីសាងសង់សាលារៀន និងអាគារ 
សិក្សាបានចែើនខ្នង និងចែើនបន្ទប់ ដែលជាការយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់
លើវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា ។

- ចាប់ពីថ្ងែទី១ ខែមែសា ឆ្នាំ២០១៧ នែះតទៅ រាជរដ្ឋាភិបាល 
នឹងកំណត់ថ្លែកំពូល ឬថ្លែខ្ពស់បំផុត នែអាតែការបែក់របស់គែឹះសា្ថាន
មីកែូហិរញ្ញវត្ថុ ដែលកន្លងមកយកពីបែជាពលរដ្ឋចនោ្លាះ ២៥% ទៅ 
៣៥% ទម្លាក់មកតែឹម ១៨% ក្នុងមួយឆ្នាំ ដែលជួយសមែលបន្ទុកដល់
បែជាពលរដ្ឋខ្មែរ ក្នុងការចំណយការបែក់ពី ៧% ទៅ ១៧% ។ 

- ថ្ងែទី១ ខែមែសា សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន បែកាសថ ជាការ 
គិតគូរដល់ជីវភាព និងការរស់នៅរបស់មន្តែីរាជការដែលបានចូលនិវត្តន៍ 
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក៏នឹងតម្លើងបែក់បៀវត្សបែចាំខែជូនដល់ពួកគាត់
ផងដែរ ។ 

- ក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំបែពែណីជាតិខ្មែរ បែមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា 

សា្ពោនកោះប៉ែនបែវែង ៧៧៩ ម៉ែតែ ទទឹង ៩,២០ ម៉ែតែឆ្លងកាត់
ដែទន្លែមែគង្គក្នុងខែត្តកំពង់ចាម
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សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន ក៏បានផ្តល់បែក់ឧបត្ថមដល់មន្តែីរាជការ 
កងកម្លាំងបែដប់អាវុធ មន្តែីចូលនិវត្តន៍ទាំងអស់ក្នុងម្នាក់ ៥មុឺនរៀល 
សរុបទាំងអស់តែូវការលុយបែមណ ៧លានដុលា្លារអាមែរិក ។

- ថ្ងែទី៦ ខែមីន សម្ពោធដក់ឲ្យបែើបែស់ផ្លូវកែវាត់កែុងបឹងជើង
ឯក ខ្សែទី២ កំណត់ទី១ បែវែង ១០គីឡូម៉ែតែ និងបើកការដ្ឋានសាង
សង់ផ្លូវកែវាត់កំណត់ទី២ ដើម្បីសមែួល និងកាត់បន្ថយគែះថ្នាក់ 
ចរាចរណ៍ និងអាចឲ្យបែជាពលរដ្ឋដឹកជញ្ជូនទំនិញពីផ្លូវជាតិលែខ៥ 
ទៅផ្លូវជាតិលែខ២ និងទៅផ្លូវជាតិលែខ១ បានឆប់រហ័ស មន 
ងាយសែួលបន្ថែមទៀត ។

- ថ្ងែទី៤ ខែមែសា អញ្ជើញបើកការដ្ឋាន និងសម្ពោធមណ្ឌលកីឡា 
នែពហុកីឡាដ្ឋានជាតិមរតកតែជោ។

- ថ្ងែទី៥ ខែមែសា សម្ពោធដក់ឲ្យបែើបែស់រោងចកែបែពែឹត្តិកម្មទឹក
សា្អាតនិរោធន៍ ជំហានទី២ ដែលមនតម្លែជាង ៦០លានដុលា្លារ អាមែរិក 
មនសមត្ថភាពផលិតទឹកជូនបែជាពលរដ្ឋខ្មែរ ១៣០ពាន់ ម៉ែតែគូប         
ក្នុងមួយថ្ងែបន្ថែមលើសមត្ថភាពផលិតដែលមនសែប់ ។

- ថ្ងែទី៦ ខែមែសា សម្ពោធដក់ឲ្យបែើបែស់ផ្លូវជាតិលែខ៦ បែវែង 
ជាង ៤០គឡីមូ៉ែតែ ចាបព់ពីែកលាភ ខណ្ឌជែយចងា្វារ រាជធានភី្នពំែញ 
ទៅដល់ថ្នល់កែង ស្ថិតនៅក្នុងឃុំសំបូរ សែុកបាធាយ ខែត្តកំពង់ចាម 
ដើម្បីសមែួលដល់ការធ្វើដំណើរ និងដឹកជញ្ជូនរបស់បែជាពលរដ្ឋ ។

- ថ្ងែទី២៤ ខែមែសា សម្ពោធដក់ឲ្យបែើបែស់សា្ពោន និងផ្លូវឆ្លងកាត់ 
ពែំដែន កម្ពុជា-វៀតណម ជែធំ ឡុងប៊ិន ចម្ងាយ ១២២៥ម៉ែតែ ។

- ថ្ងែទី៨ ខែកក្កដ កែមការដឹកនំរបស់សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន 
កម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យក្នុង ការដក់បញ្ចូលតំបន់បែសាទសំបូរ
ពែគុក ក្នុងបញ្ជីបែតិកភ័ណ្ឌពិភពលោក ក្នុងកិច្ចបែជុំកំពូលលើកទី៤១ 
នែគណៈកម្មាធិការបែតិកភ័ណ្ឌពិភពលោក នៅទីកែុង ្រដកឺ បែទែស 
ប៉ូឡូញ ដែលមន ១៩៣បែទែស ជាសមជិក និង២១បែទែស 
ជាគណៈកម្មាធិការអចិន្តែយ៍ ។

- ថ្ងែទី២៤ ខែកក្កដ សម្ពោធដក់ឲ្យបែើបែស់វិហារឥសា្លាម 
ជើងមស ដែលមនទីតាំងនៅមិនឆ្ងាយពីទីរួមខែត្តកំពង់ចាម ដើម្បីបង្ក 
ភាពងាយសែួលដល់បងប្អូនឥសា្លាមគោរពបែតិបត្តិ ដែលបានចំណយ 
ថវិកាសាងសង់ជិត ៨០មុឺនដុលា្លារសហរដ្ឋអាមែរិក បានមកពីបែជា 
ពលរដ្ឋក្នុងភូមិ និងសប្បុរសជននៅបែទែសម៉ាឡែសុី ពែុយណែ និង 
សឹង្ហបុរី ។ 

- ថ្ងែទី៦ ខែកញ្ញា តាមរយៈនែការខិតខំបែឹងបែងរបស់សម្តែច 
តែជោ ក្មួយៗកម្មការិនី ទទួលបានការយកចិត្តទុកដក់ពិសែសរួមទាំង
អត្ថបែយោជន៍ជាចែើន ដែលក្នុងនោះរួមមន៖ កម្មការិនីឆ្លងទន្លែទទួល
បានបៀវត្ស ១២០% ក្នុងរយៈពែល ៣ខែ។ ស្តែីឆ្លងទន្លែកើតបានកូន
ម្នាក់ទទួលបានសាច់បែក់ ៤០មុឺនរៀល។ ករណីកូនភ្លាះពីរតែូវ ទទួល 
បាន ៨០មុឺនរៀល ពីរាជរដ្ឋាភិបាល ករណីកូនភ្លាះ៣ តែូវទទួលបាន 
១២០០.០០០ រៀល ពីរាជរដ្ឋាភិបាល ។ អ្នកកើតកូនភ្លាះបីកែពី 
បានទទួលបែក់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលហើយ គឺនឹងទទួលបានពីសម្តែច តែជោ 
ថែមទៀត។ បើទោះបីកូនកើតឡើង ឬ សា្លាប់ក៏ទទួលបានដូចគា្នា ។

- ពិធីសម្ពោធវារីអគ្គិសនីសែសានកែម២ ដែលមនកំម្លាំង ថមពល 
៤០០មែហា្គវា៉ាត់ ដែលដក់ឲ្យ ដំណើរការលើកដំបូងនៅ ដើមឆ្នាំ២០១៨  
ដែលមនកម្លាំងផលិត ១,៩១២លានគីឡូវា៉ាត់ម៉ាង ។ បែកា្លាយពីការ
ទិញអគ្គិសនីពីបែទែសជិតខង មកផលិតក្នុងសែុកវិញ ដើម្បីកាត់បន្ថយ
តម្លែអគ្គិសនីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់បែជាពលរដ្ឋខ្មែរ ។ 

- ថ្ងែទី៥ ខែតុលា ដើម្បីដោះសែយនូវការលំបាក និងជួយលើក 

កម្ពស់ជីវភាពបែជាជនជាពិសែស សមែួលដល់ការធ្វើដំណើរទៅមក 
របស់បែជាពលរដ្ឋ សម្តែចតែជោបានបែកាសថ ចាប់ពីថ្ងែទី១៥ 
ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ តទៅសា្ពោន និងផ្លូវ តភា្ជាប់ផ្លូវជាតិលែខ ៦អា 
ទៅផ្លូវជាតិលែខ ៥ សា្ពោន និងផ្លូវលីយ៉ុងផត់ពែកព្នា តែូវធ្វើដំណើរដោយ
មិនបាច់បង់ថ្លែឆ្លងកាត់ទៀតទែ ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលទិញយកមកគែប់
គែងវិញ ។

- ថ្ងែ២៣ ខែតុលា បើកការដ្ឋានសាងសង់សា្ពោនបែតុងឆ្លងកាត់       
ទន្លែសាបពីតំបន់អភិវឌ្ឍន៍កែុងរណប ជែយចងា្វារទៅកាន់ផ្លូវជាតិ 
លែខ៥ មនបែវែង ១គ.ម ចំណយទឹកបែក់បែមណ ៣៥លាន 
ដុលា្លារអាមែរិក ដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរសមែួលជិតការធ្វើ 
ដំណើររបស់បែជាពលរដ្ឋ  និងដឹកជញ្ជូនទំនិញននពីខែត្តមករាជធានី
ភ្នំពែញ ។

- ថ្ងែទី១ ខែវិច្ឆិកា ដើម្បីជួយសមែួលដល់បងប្អូនបែជាពលរដ្ឋដែល
ធ្វើដំណើរ និងរកទទួលទានដោះ ដូរទំនិញជាមួយបែទែសជិតខង 
សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន បានសមែចទិញសា្ពោនឆ្លងកាត់ដែសមុទែ 
ខែត្តកោះកុងទៅបែទែសថែ សមែប់ដក់ជូនបែជាពលរដ្ឋឆ្លងកាត់ 
ដោយឥតគិតថ្លែ ។

- ផ្តល់របបគាំពារសន្តិសុខសង្គមដល់កម្មករចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៨  
តទៅគឺ និយោជកម្ចាស់កែុមហ៊ុននឹងបង់ថ្លែរបបសន្តិសុខសង្គម ១០០% 
ដល់កម្មករ កម្មការិនី ។ ជាមួយគា្នានែះដែរ កម្មករ កម្មការិនីទាំងអស់រួម 
ទាំងកម្មករ សំណង់ សណ្ឋាគារ ដឹកជញ្ជូន បើកបរ និងកសិកម្មជាដើម
ទទួលបានការពិនិត្យ  និងព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពែទ្យរដ្ឋដោយមិនគិត
ថ្លែតាមរយៈមូលនិធិសមធម៌ ។ សម្តែចតែជោ បានណែនំឲ្យម្ចាស់ 
កែុមហ៊ុន រោងចកែបង្កើតគ្លីនីកបន្ថែមនៅតាមរោងចកែរបស់ខ្លួនដើម្បី
ជួយដល់កម្មករ។ កម្មករ កម្មការិនី ទូទាំងបែទែស នឹងទទួលបាន 
សែវាជិះរថយន្តកែុង Free រយៈពែល២ឆ្នាំ គិតពីខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ 
ដល់ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩។ ចំពោះកីឡាករ កីឡាការិនីទាំងអស់ក៏ទទួល
បានការជិះរថយន្តកែុងសាធារណៈ ដោយមិនគិតថ្លែផងដែរសមែប់ 
រយៈពែល ២ឆ្នាំ ហើយទទួលបានការពិនិត្យថែទាំសុខភាពដោយមិនគិត
ថ្លែនៅតាមមន្ទីរពែទ្យរដ្ឋ ។ ចំពោះកីឡាការិនីដែលសមែលកូនក៍ទទួល
បានអត្ថបែយោជន៍ដូចកម្មការិនីផងដែរ ចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ 
នែះតទៅ ។  នៅឆ្នាំ២០១៩ ខងមុខ កម្មករទាំងអស់នឹងមនបែក់ 
សោធននិវត្តន៍គឺបែក់រុឺតែត ដែលនឹងទទួលបានចំនួន ៨០% នែបែក់
ខែដែលខ្លួនធា្លាប់ទទួលបានពែលនៅធ្វើការចុងកែយ ។

• ឆ្នាំ ២០១៨
- ថ្ងែទី៤ ខែមករា សម្ពោធដក់ឲ្យបែើបែស់អគារថ្មីព្យាបាលជម្ងឺ 

មហារីក និងសម្ភព ដែលមនឈ្មាះថ «អគារតែជោសន្តិភាព» នៅមន្ទីរ 
ពែទ្យកាល់ម៉ែត មនកម្ពស់ ៩ជាន់ បំពាក់ទៅដោយម៉ាសុីនឧបករណ៍
ព្យាបាលជម្ងឺមហារីកចុងកែយបំផុត ចំណយទឹកបែក់បែមណ 
២៣លានដុលា្លារ ។

- ថ្ងែទី១៣ ខែមករា បែកាសបើកជាផ្លូវការសមគមមូលនិធិ                    
តែីចកែយន ដើម្បីជួយទែទែង់ និងអភិរក្សសុីក្លូនៅកម្ពុជា ។  ជាពិសែស 
គាំពារសុខមលភាពបងប្អូនកម្មករសុីក្លូ ដោយផ្តល់ជូនពួកគាត់ ដូចជា 
បែក់ជួលសុីក្លូបែចាំថ្ងែ ២ពាន់រៀល និងបែក់អាហារ ៥ពាន់រៀល 
សែវាថែទាំសុខភាព និងព្យាបាល ដោយឥតគិតថ្លែនៅតាមមន្ទីរពែទ្យរដ្ឋ 
ដែលផ្តល់ដោយមូលនិធិសមធម៌។ កែពីផលបែយោជន៍ខងលើ 
សមគម នឹងពិចារណ     ផ្តល់ការឧបត្ថម្ភបន្ថែមជូនបងប្អូនអ្នកធាក់សុី
ក្លូដូចជាក្នុងរដូវបុណ្យទាន ចូលឆ្នាំ ភ្ជុំបិណ្ឌ និងមរណភាពជាដើម ។
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- ថ្ងែទី០៩ ខែកុម្ភៈ សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន បានអញ្ជើញ 
បើកការដ្ឋានសាងសង់សា្ពោន ឆ្លងកាត់ទន្លែមែគង្គថ្មីមួយទៀត តភា្ជាប់ 
ទឹកដីខែត្តកំពង់ចាម ទៅកាន់ទឹកដីខែត្តត្បូងឃ្មុំ បែវែងសរុប ១១៣១ម 
និងទទឹង ១៣,៥០ម ចំណយថវិកា ៥៦,៩៩លានដុលា្លារអាមែរិក ។ 

- ថ្ងែទី៨ ខែកុម្ភៈ សម្ពោធរោងចកែសុីម៉ង់ជីបម៉ុង ដែលតាមរយៈការ 
បង្កើតរោងចកែនែះ អាចផ្តល់ការ ងារដល់បែជាពលរដ្ឋកម្ពុជា និងផលិត
សុីម៉ង់ផ្គត់ផ្គង់ការបែើបែស់ក្នុងសែុក និងធ្វើការនំចែញ ។

- ខែមីន ឆ្នាំ២០១៨ រាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើបុរែបែទានទឹកបែក់ 
បែមណ ៤,៦លាន ដុលា្លារសហរដ្ឋអាមែរិក សមែប់ដោះសែយជូន 
កម្មករជាង ៤០០០នក់ ដែលថៅកែរត់ចោល ហើយនៅខែមិថុន             
រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ ស្តីពីការកំណត់ឲ្យបណ្តារោង-
ចកែនន តែូវដោះសែយអតីតភាពការងារជូនកម្មករ កម្មការិនី ៦ខែ 
ម្តង ដើម្បីជៀសវៀងបញ្ហាថៅកែរត់ចោលរោងចកែគែចពីការទទួល 
ខុសតែូវលើបែក់អតីតភាពកម្មករ ។ 

- ចំពោះស្តែីជាមន្តែីរាជការសុីវិល នគរបាល កងទ័ព ចាប់ខែមករា 
ឆ្នាំ២០១៨ តទៅ បើសមែលកូន បានមួយនក់តែូវទទួលបាន 
៨០មុឺនរៀល បើបានកូនភ្លាះពីរគឺទទួលបាន ១,៦លានរៀល បើបាន 
កូនភ្លាះបី គឺទទួលបាន ២,៤លានរៀល ចំពោះគែូបងែៀន និងគែូពែទ្យ 
ជាស្តែីក៏ទទួលបានបែក់ឧបត្ថម្ភដូចខងលើនែះផងដែរ ។

- ថ្ងែទី១ ខែមីន តាមការស្នើសុំរបស់បែជាពលរដ្ឋតាមរយៈហ្វែស-
បុក សម្តែចតែជោ បានផ្តល់ផ្លូវមួយខ្សែ នៅសែុកសែីសន្ធរខែត្តកំពង់ចាម
មនបែវែង ១៦,៧០ គម ។ 

- ថ្ងែទី១៣ ខែមីន សម្ពោធដក់ឲ្យបែើបែស់ផ្លូវការកំណត់ផ្លូវជាតិ
លែខ១ សមែួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់បែជាពលរដ្ឋខ្មែរ ។ 

- ថ្ងែទី១៤ ខែមីន សម្ពោធដក់ឲ្យបែើបែស់សា្ពោនឆ្លងកាត់ទន្លែ
កោះប៉ែនខែត្តកំពង់ចាម ដែលសាងសង់ដោយសា្នាដែកូនខ្មែរសុទ្ធសាធ 
បែើបែស់ថវិកាផ្ទាល់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបែមណ ១៣លាន 
ដុលា្លារអាមែរិក ។  សា្ពោននែះជាចំណងដែដ៏ពិសិដ្ឋសមែប់បងប្អូនបែជា-
ពលរដ្ឋជាង ២មុឺនគែួសារ នៅលើបែជុំកោះដូចជា កោះប៉ែន កោះមិត្ត 
និងកោះទែង់ជាដើម ។ 

- ថ្ងែទី២៦ ខែមីន បើកការដ្ឋានសាងសង់កំណត់ផ្លូវជាតិលែខ៥ 
ពីខែត្តបាត់ដំបងទៅសែរីសោភ័ណ្ឌ ខែត្តបន្ទាយមនជ័យ ជាបែភែទ 
ផ្លូវចាក់បែតុងកៅស៊ូ AC កំរាស់ ១៥សង់ទីមែតែ និងពងែីកឲ្យកាន់               
តែធំជាងមុន មន ៤គន្លង ចំណយថវិកាបែមណ ១៨៥លានដុលា្លារ 
សហរដ្ឋអាមែរិក ។ 

- ថ្ងែទី១ ខែមែសា បែកាសជាផ្លូវការក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី 
បែពែណីជាតិ គឺចាប់ពីថ្ងែទី១២ ខែមែសា ដល់ថ្ងែទី១៨ ខែមែសា 
បងប្អូន បែជាពលរដ្ឋជិះរថយន្តកែុងដោយមិនបង់លុយក្នុងដំណើររាជ
ធានីភ្នំពែញនិងពីភ្នំពែញទៅតាមបណ្តាខែត្ត និងពីតាមបណ្តាខែត្តមក
រាជធានីភ្នំពែញវិញ ។

- ថ្ងែទី១១ ខែមែសា បែកាសបើកឲ្យដំណើរការផ្លូវការមូលនិធិគន្ធ
បុបា្ជាកម្ពុជា ។ 

- ថ្ងែទី២២ ខែមែសា ថ្លែងក្នុងឱកាសជួបសំណែះសំណលជាមួយ
សហជីពកម្មករ និងខួបអនុស្សាវរីយ៍ លើកទី១៣២ ទិវាពលកម្ម 
អន្តរជាតិ ១ ឧសភា នៅសាលមហោសែពកោះពែជែរាជធានីភ្នំពែញ 
សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន បានបែកាសថ សមែបបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ 
ខងមុខនែះ គឺសាលារាជធានីភ្នំពែញ នឹងតែៀមឡានកែុង បែមណ 
២០០ឡាន ដើម្បីផ្តល់ការដឹកជញ្ជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយកម្មករ កម្មការិនី 

ទៅលែងសែុកកំណើត ដោយមិនយកលុយដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការ 
ចំណយននរបស់កូនក្មួយកម្មករ កម្មការិនី ។

- ថ្ងែទី២៥ ខែមែសា សម្ពោធដក់ឲ្យបែើបែស់សកលវិទ្យាល័យ 
កែចែះ ស្ថិតនៅក្នុងទីរួមខែត្តកែចែះ សរុបការចំណយទាំងអស់ គឺ 
១២លានដុលា្លារអាមែរិក ផ្តល់ភាពងាយសែួលដល់និស្សិតនៅខែត្ត 
កែចែះ និងខែត្តជាប់ខែត្តកែចែះដែលចង់បន្តការសិក្សា ។

- ថ្ងែទី៧ ខែឧសភា បើកការដ្ឋានពងែីក និងលើកគុណភាព កំណត់ 
ផ្លូវជាតិលែខ៣ បែវែងជាង ១៣៤គម ចាប់ពីរាជធានីភ្នំពែញ ចោមចៅ 
ដល់កែុងកំពត ដោយគែងចំណយថវិកាជាង ២០០លានដុលា្លារ 
អាមែរិក សមែួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់បែជាពលរដ្ឋ ការដឹកជញ្ជូន 
ទំនិញ ផលិតផល ជាពិសែសការដឹកជញ្ជូនអំបិលពីខែត្តកំពតទៅកាន់
ខែត្តផ្សែងៗ និងសមែប់វិស័យទែសចរណ៍ធ្វើដំណើរទៅកាន់ភូមិភាគ
និរតីនែតំបន់សមុទែកម្ពុជាផងដែរ ។

- ថ្ងែទី៩ ខែឧសភា កាត់ខ្សែបូរសម្ពោធដក់ឲ្យបែើបែស់ តំបន់ 
សែដ្ឋកិច្ចថ្មីឈ្មាះ  Interior Automobile Industry Complex និង 
រោងចកែតម្លើងរថយន្ត Dehun Auto Combodia ស្ថិតនៅភូមិពែផ្តា 
សងា្កាត់ចែកម្ទែស កែុងបាវិត ខែត្តសា្វាយរៀង បង្កើតការងារជាចែើន 
កន្លែងជូនបែជាពលរដ្ឋខ្មែរ ជាពិសែសពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងខែត្ត សា្វាយរៀង ។

- ថ្ងែ១៤ ខែឧសភា សម្ពោធដក់ឲ្យបែើបែស់អគារមិត្តភាពកម្ពុជា 
កូរ៉ែ ដែលទើបកែលម្អថ្មីនៅមន្ទីរពែទ្យកុមរជាតិ រាជធានីភ្នំពែញ 
មនកំពស់ ៣ជាន់ បំពាក់គែឿងសងា្ហារឹម និងសំភារៈបរិកា្ខារពែទ្យថ្មីៗ ។ 
ការកែលម្អឡើងវិញនែះ ចំណយថវិកាសរុបបែមណ ៧.៨២០.០០០ 
ដុលា្លារអាមែរិក ។ អាចបមែើសែវាដូចជា ពិគែះជម្ងឺទូទៅ និងឯកទែស 
សង្គែះបន្ទាន់ ឱសថសា្ថាន វិទ្យុ និងអែកូសាស្តែ ព្យាបាលជម្ងឺធ្ងន់ធ្ងរ 
ព្យាបាលជម្ងឺទារក ព្យាបាលជម្ងឺតែចៀក ចែមុះ និងបំពង់ក ជម្ងឺកែពែញ 
និងជម្ងឺតមែងនោម ព្យាបាលជម្ងឺលោហិត និងជម្ងឺមហារីក ។ អគារ 
នែះក៏មនសែវាព្យាបាល អាគារផ្នែកមន្ទីរពិសោធន៍ទំនើប ព្យាបាល 
ជម្ងឺគែុនឈាម និងជម្ងឺឆ្លងផងដែរ ។

- ថ្ងែទី២១ ខែឧសភា សម្តែចតែជោអញ្ជើញបើកការដ្ឋានសាងសង់
កំណត់ផ្លូវជាតិលែខ៥ បែវែង ១៣៥,២៤គម ចាប់ពីពែកកា្តាម (ខែត្ត 
កណ្តាល) ដល់ធា្លាម្អម (ខែត្តពោធិសាត់) ឆ្លងកាត់ខែត្តចំនួន៣ គឺ 
ខែត្តកណ្តាល កំពង់ឆ្នាំង និងខែត្តពោធិសាត់ ចំណយថវិកាសរុប 
បែមណ ២៦១លានដុលា្លារសហរដ្ឋអាមែរិក ដើម្បីសមែួលដល់ការ 
ធ្វើដំណើរ និងដឹកជញ្ជូនទំនិញរបស់បែជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែងាយសែួល ។

- ថ្ងែ៣១ ខែឧសភា សម្ពោធដក់ឲ្យបែើបែស់រោងចកែសុីម៉ង់ 
ខែត្តបាត់ដំបង ខនសុីមិនលីមីតធីត មនទីតាំងនៅសែុករតនមណ្ឌល 
ខែត្តបាត់ដំបង ជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀត កើតចែញពីកតា្តាសុខ 
សន្តិភាព ដែលកម្ពុជាមននពែលសព្វថ្ងែ ។ 

- ថ្ងែទី១១ ខែមិថុន  សម្តែចតែជោអញ្ជើញសម្ពោធដក់ឲ្យ                    
បែើបែស់ជាផ្លូវការកំណត់ផ្លូវជាតិលែខ៦ បែវែងសរុប ២៤៨.៥៣ 
គីឡូម៉ែតែ ចាប់ពីថ្នល់កែង ខែត្តកំពង់ចាម ដល់អងែ្គង ខែត្តសៀមរាប ។ 

- ថ្ងែទី២៥ ខែ មិថុន សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន បានអញ្ជើញបើក
របាំងស្បែមុខសម្ពោធចំណតផែពហុបំណងនែកំពង់ផែ ស្វយ័តកែុងពែះ 
សីហនុ ដែលមនសមត្ថភាពដក់ទំនិញរហូតដល់ ៥មុឺនតោន ដក់ឲ្យ 
បែើបែស់ជាផ្លូវការ គិតជាទឹកបែក់បែមណ ៧៤លានដុលា្លាអាមែរិក ៕

(ឯកសាររបស់អង្គភាពពត៌មាន និងប្រតិកម្មរហ័សន្រទីស្តីការគណរដ្ឋមន្ត្រី) 
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កាលពីរសៀលថ្ងែទី ១៤ ខែ មិថុន នែះតបតាមការអញ្ជើញ 
របស់ឯកឧត្តម បេយុទ្ធ ចាន់អូចា នយករដ្ឋមនែ្តីនែពែះរាជា- 
ណចកែថែ សម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន នយក
រដ្ឋមនែ្តីនែពែះរាជាណចកែកម្ពុជា បានដឹកនំបែតិភូជាន់ខ្ពស់          
រាជ រដ្ឋាភិបាល អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចបែជុំកំពូលយុទ្ធសាស្តែកិច្ចសហ 
បែតិបត្តិការសែដ្ឋកិច្ច អាយ៉ែយ៉ាវា៉ាឌី-ចៅបែយ៉ា-មែគង្គលើកទី៨ 
(ACMECS) និងកិច្ចបែជុំកំពូលកម្ពុជា-ឡាវ-មីយ៉ាន់ម៉ា-វៀតណម 
លើកទី៩ CLMV) ដែលបែពែឹត្តទៅរយៈពែល ២ ថ្ងែចាប់ពីថ្ងែទី ១៥ 
និង ១៦ មិថុន នៅទីកែុងបាងកក បែទែសថែ ។

ក្នុងឱកាសសា្នាក់នៅ និងបំពែញទស្សនកិច្ចការងាររយៈពែល 
២ថ្ងែនៅទីកែុងបាងកកសម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន ក៏បានទទួល 
ជួបឯកឧត្តម ឆាវ៉េលីត យ៉ុងឆេយុទ្ធ អតីតនយករដ្ឋមនែ្តីថែ 
ដែលជាមិត្តចាស់តាំងពី៣០ ឆ្នាំមុននិងបានជួបពិភាក្សាទ្វែភាគី 
ជាមួយឯកឧត្តម បេយុទ្ធ ចាន់អូចា នយករដ្ឋមនែ្តីថែ។ សម្តែច 
តែជោកប៏ានជបួទទលួទាន អាហារការងារពែលពែកឹជាមយួ ឯកឧត្តម  
ថងលួន សុីសូលីត នយករដ្ឋមនែ្តីឡាវ និងឯកឧត្តម ង្វៀន 
ស៊ុនហ្វួក នយករដ្ឋមនែ្តីវៀតណម ដែលនែះជាទម្លាប់របស់ 
បែមុខរដ្ឋាភិបាលនែបែទែសទាំងបី ។  

នៅក្នុងពិធីសំណែះសំណល សួរសុខទុក្ខជាមួយឯកឧត្តម 
ឆាវ៉េលីត យុ៉ងឆេយុទ្ធ អតីតនយករដ្ឋមនែ្តីថែកាលពីលា្ងាច 
ថ្ងែទី១៤ ខែមិថុន សម្តែចតែជោនយករដ្ឋមន្តែី និងឯកឧត្តម 
ឆាវ៉េលី យ៉ុងឆេយុទ្ធ និងកែុមគែួសារបានសម្តែងនូវភាព               
ស្និទ្ធសា្នាលរាក់ទាក់ដូចបងប្អូនពែះថ ថ្នាក់ដឹកនំទាំងពីរគឺធា្លាប់   
បានទំនក់ទំនង និងសា្គល់រាប់អានគា្នារយៈពែលជាង ៣០ឆ្នាំ 
តាំងពីក្នុងអំឡុងពែលដែលឯកឧត្តម ឆាវ៉េលីត យ៉ុងឆេយុទ្ធ 

សម្តេចតេជេ ហ៊ុន សេន អពេា្ជីញចូលរួមកិច្ចបេជុំកំពូលយុទ្ធសាស្តេកិច្ចសហ
បេតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច អាយ៉េយ៉េវ៉េឌី-ចេបេយ៉េ-មេគង្គ (ACMECS) 

លើកទី ៨ និងកិច្ចបេជុំកំពូល (CLMV) លើកទី ៩ នេទីកេុងបាងកក
ជាមែបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកថែនទសវត្ស៨០ ។ នៅពែលនែះ
ឯកឧត្តមអតីតនយករដ្ឋមន្តែីថែមនអាយុ  ៨៤ឆ្នាំហើយ។ ឯកឧត្តម 
ឆាវវ៉េលីត បានកោតសរសើរសម្តែចតែជោដែលមនវ័យនៅ
ក្មែងសែស់ថ្លាមនសុខភាពមំទាំដដែល។ ចំពោះឯកឧត្តមផ្ទាល់ 
គឺពែញចិត្ត និងកោតសររសើរចំពោះការដឹកនំរបស់សម្តែចតែជោ
ដែលបានធ្វើឲ្យបែទែសជាតិរីកចមែើនគឺលែខ ១តែម្តង ។  ចំណែក
សម្តែចតែជោនយករដ្ឋមនែ្តីកម្ពុជាវិញ បានចាត់ទុកឯកឧត្តម 
ឆាវវ៉េលីត ជាចំណែកដ៏សំខន់មួយក្នុងការជួយសមែបសមែួល
ឈានទៅរកកិច្ចចរចារ ជាមួយគែប់ភាគីនយោបាយដែលបានបញ្ចប់
សង្គែម និង នំមកនូវសន្តិភាពសមែប់បែទែសជាតិទាំងមូល ។ 

នៅពែឹកថ្ងែទី ១៥ មិថុន សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន បាន          
អញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបើកវែទិកានយកបែតិបត្តិនែ
បែទែសអែកមុិច ស្តីពីការភា្ជាប់ទៅអនគតរបស់យើងការលើកកម្ពស់
កិច្ចសហបែតិបត្តិការនិងការធ្វើសមហរណកម្មអែកមុិច។ 

នៅក្នុងវែទិកានោះសម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន បានលើកឡើង
នូវវិធានការបែកបដោយភាពជាក់ស្តែង និងបែកដនិយមចំនួន៥ 
ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងយកចិត្តទុកដក់អនុវត្ត។ វិធានការ 
ទាំង ៥នែះ គឺទី១.រាជរដ្ឋាភិបាលបាននិង កំពុងជំរុញការសមែួល   
ពាណិជ្ជកម្មដោយរៀបចំដក់ឲ្យអនុវត្តនូវបញ្ជរចែញ -ចូល តែមួយ។ 
ធ្វើសាមញ្ញកម្មនិងស្វ័យបែវត្តិកម្មនីតិវិធីគយទាំងលើការកំណត់ថ្លែ
និងការបញ្ចែញទំនិញ ។ កាត់បន្ថយនូវថ្លែសែវាទាំងផ្លូវការ និងមិន 
ផ្លូវការនន ពែមទាំងសិក្សាធ្វើការកែសមែួលនូវសា្ថាប័នតាមមត់
ចែកទា្វារអន្តរជាតិ និងកំពង់ផែអន្តរជាតិ ដើម្បីសមែួលនិងពន្លឿន 
ដល់ការនំចែញ-នំចូល ទី២.នៅលើការតភា្ជាប់ផ្នែកទន់រាជរដ្ឋាភិបាល
កំពុងរៀបចំផែនការមែស្តីពីវិស័យឡូជីស្ទីករួមទាំងការតភា្ជាប់ផ្នែក
ឌីជីថល(Digital) ផងដោយដក់ចែញជាយុទ្ធសាស្តែសមែប់ជំរុញ 
អនុវត្តនៅក្នុងរយៈពែលមធ្យមខងមុខ ។ ជាមួយគា្នានែះរាជរដ្ឋា-
ភិបាលកំពុងកសាងបន្ថែម និងកែលម្អកំពង់ផែសមុទែនៅកែុង 
ពែះសីហនុឲ្យមនជមែទឹករហូតដល់ ១៤ម៉ែតែដែលអាចទទួល
បាននូវនវាដឹកទំនិញធំៗ ទន្ទឹមនឹងការកសាងផ្លូវល្បឿនលឿន 
(Express Way) ពីភ្នំពែញទៅកំពង់ផែអន្តរជាតិនែះដើម្បីសមែួល
ដល់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញនន ទៅកំពង់ផែសមុទែទឹកជែដោយ
បែើបែស់យន្តការភាពជាដែគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន(PPP) ។ ការ 
កសាងទាំងនែះនឹងសមែចរួចរាល់ក្នុងពែលឆប់ៗខងមុខ ទី៣.
ដោយសារតម្លែអគ្គិសនី នៅកម្ពុជាមនកមែិតខ្ពស់ជាងថ្លែអគ្គិសនី
នៅក្នុងបែទែសមួយចំនួន ដែលជាសមជិក អែចមុិច គឺជាបញ្ហា        
បែឈមចម្បងមួយនៅក្នុងការទាក់ទាញការវិនិយោគ ។ ចំពោះ 
បញ្ហានែះរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុង តែពិនិត្យលទ្ធភាព ធ្វើការបញ្ចុះថ្លែ 
អគ្គិសនីជាបណ្តើរៗ ថែមទៀតចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៩នែះតទៅ។ 

សម្ដែចតែជោ ហ៊ុន សេន ចូលរួមវែទិកានយកបែតិបត្តិ ACMECS ស្ដីពី 
“ការភា្ជាប់ទៅអនគតរបស់យើង៖ ការលើកកំពស់កិច្ចសហបែតិបត្តិការ 

និងការធ្វើសមហរណកម្ម ACMECS” ។



qñaMTI 18 elx 205 Ex mifuna qñaM 2018 TsSnavdþI RbCaCn 9

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន ជួបពិភាក្សាទ្វែភាគីជាមួយនយករដ្ឋមនែ្តីថែ 
ឯកឧត្តម បេយុទ្ធ ចាន់អូចា 

ទី៤.រាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងរៀបចំបង្កើតធនគារ SMEs ពែមទាំងមូល 
និធិអភិវឌ្ឍន៍សហគែិនភាពកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងការដក់ចែញនូវវិធាន
ការមុតសែួចមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងកែបខណ្ឌនែគោលនយោបាយ 
ជំរុញអភិវឌ្ឍន៍ SMEs ដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យនែះឲ្យកា្លាយជាក្បាល
ម៉ាសុីនបែកបដោយជវភាពនៅក្នុងការលើកស្ទួយកំណើនសែដ្ឋកិច្ច 
និងទី៥.កម្ពុជាកំពុងរៀបចំខ្លួន ដើម្បីចាប់យកសកា្តានុពល និង                
បែយោជន៍នែសែដ្ឋកិច្ចឌីជីថលដែលកំពុងតែកើនឡើងនិងរីកដុះដល 
នៅក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក។ ដូចបណ្តាបែទែសនៅក្នុងតំបន់, កម្ពុជា
កំពុងតែបង្កើតការវិនិយោគរៀបចំកសាងហែដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធ និង      
បែព័ន្ធអែកូឡូសុីសមែប់ទែទែង់ការរីកចមែើននែសែដ្ឋកិច្ចឌីជីថល
នែះដែលរួមបញ្ចូលនូវការអភិវឌ្ឍសា្ថាប័ន, ការកសាងហែដ្ឋារចន
សម្ព័ន្ធឆ្អឹងខ្នងនិងការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស ។

នៅលា្ងាចថ្ងែទី១៥ ខែមិថុន ដដែល សម្តែចតែជោនយក                
រដ្ឋមនែ្តីបានអញ្ជើញ ជួបពិភាក្សាការងារទ្វែភាគីជាមួយឯកឧត្តម 
បេយុទ្ធ ច័ន្ទអូចា នយករដ្ឋមន្តែីថែនៅសណ្ឋាគារសាំងគែីឡា។ 
នៅក្នុងជំនួបនោះ សម្តែចតែជោបានជំរុញឲ្យភាគីទាំងពីរធ្វើកិច្ច 
សហបែតិបត្តិការឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធថែមទៀត ដើម្បីសមែចបាន 
គោលដៅពាណិជ្ជកម្មទ្វែភាគី ១៥ ប៊ីលានដុលា្លារនៅឆ្នាំ២០២០     
(១ប៊ីលានស្មើនឹង១ ០០០លាន) ។ មែដឹកនំនែបែទែសទាំងពីរបាន
ប្តែជា្ញារួមគា្នាថ នឹងជំរុញកិច្ចសហបែតិបត្តិការនែវិស័យទែសចរណ៍
ក្នុងកែបខណ្ឌទ្វែភាគីនិងក្នុងកែបខណ្ឌ អែកមុិច  ឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើង 
ថែមទៀត ។ សមភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាយ៉ាងយកចិត្តទុកដក់ទៅ 
លើការតភា្ជាប់ផ្លូវរថភ្លើង, ការបើកចែកពែំដែនស្ទឹងបត់, ការពិភាក្សា 
លើវិស័យកសិកម្ម។ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាពលករឯកឧត្តមនយក 
រដ្ឋមនែ្តីថែមនបែសាសន៍ថ ការធ្វើបណ្ណសម្គល់ជូនដល់ពលករ 
កម្ពុជានឹងតែូវបញ្ចប់នៅចុងខែមិថុននែះ ។ ចំណែកឯកឧត្តមនយក
រដ្ឋមនែ្តីថែក៏បានស្នើឲ្យភាគីកម្ពុជា គាំទែដល់បែទែសថែក្នុងការធ្វើ
ជាម្ចាស់ផ្ទះនែកិច្ចបែជុំកំពូលអាសា៊ានក្នុងឆ្នាំ២០១៩។  

សម្តែចតែជោមនបែសាសន៍ទៅកាន់សមភាគីថែដែរថ សម្តែច 
ចង់ឃើញសែចក្តីពែង   អនុស្សរណៈនែការយោគយល់គា្នាស្តីពីទំនិញ
ឆ្លងកាត់ ដែលភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាគា្នាបញ្ចប់កាលពីខែតុលា 

ឆ្នាំ២០១៧ ចែញជារូបរាងឆប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ។ 
សម្តែចតែជោ បានវាយតម្លែខ្ពស់ពីការបើកចែកពែំដែនអន្តរជាតិថ្មីៗ 
ដើម្បីជំរុញកំណើនទែសចរណ៍នែបែទែសទាំងពីរក៏ដូចជាក្នុងកែប
ខណ្ឌតំបន់ទាំងមូល។ ពិសែសដើម្បីជំរុញកំណើនពាណិជ្ជកម្មដល់
១៥ពាន់លានដុលា្លារនៅឆ្នាំ ២០២០ខងមុខ ។ នៅក្នុងជំនួបនែះ    
មែដឹកនំរដ្ឋាភិបាលនែបែទែសទាំងពីរបានសន្យារួមគា្នាថ នឹង 
អញ្ជើញបើកចែកពែំដែនគោកនែបែទែសទាំងពីរតាមពែលវែលាដ៏
សមសែបបំផុតនៅពែលខងមុខ ។

នៅពែឹកថ្ងែទី១៦ ខែមិថុន កិច្ចបែជុំកំពូល អែកមុិចលើកទី៨  
បើកផ្លូវការដែលដឹកនំដោយឯកឧត្តម បេយុទ្ធ ចាន់អូចា              
នយករដ្ឋមន្តែីថែនិងមនបែមុខរដ្ឋ បែមុខរដ្ឋាភិបាលបែទែស ៤ 
ផ្សែងទៀតចូលរួមមន នយករដ្ឋមនែ្តីកម្ពុជា នយករដ្ឋមនែ្តីឡាវ 
នយករដ្ឋមនែ្តីវៀតណម និង បែធានធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ា  ។  នៅពែឹក 
ថ្ងែដដែលនែះដែរ បន្ទាប់ពីកិច្ចបែជុំកំពូលអែចមុិចលើកទី៨បញ្ចប់
សម្ដែចតែជោនយករដ្ឋមន្តែី ក៏បានបន្តដឹកនំកិច្ចបែជុំកំពូលបែទែស
សុីអិលអឹមវី លើកទី៩ ។   

កិច្ចបែជុំកំពូលទាំងពីរខងលើក្នុងគោលបំណងសំខន់ ដើម្បី 
ចែករំលែកផលបែយោជន៍រួម និងដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកជិត
ខងល្អ, មិត្តភាពជាបែពែណី និងពងែឹងកិច្ចសហបែតិបត្តិការគែប់
ជែុងជែយយូរអង្វែងរវាងបែទែសជាសមជិកនិងដែគូទាំងអស់។ 

កិច្ចបែជុំកំពូលអែកមុិចលើកទី៨ កែមមូលបទ “ឆ្ពោះទៅកាន់
សហគមន៍មែគង្គដែលមនសមហរណកម្ម និងការតភា្ជាប់” ។ កិច្ច 
បែជុំកំពូលលើកទី៨ ពិភាក្សាពីយុទ្ធសាសែ្តពងែឹងសមត្ថភាព ដើម្បី            
ជំរុញកំណើនសែដ្ឋកិច្ចឲ្យកាន់តែខ្លាំងកា្លានៅតាមបណ្តាយពែំដែន 
បងែួមគម្លាត ការអភិវឌ្ឍសែដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាចូលរួមពងែឹងសន្តិភាព 
ស្ថិរភាព និងសមហរណកម្មអាសា៊ានទាំងមូល។ ឯកសារសំខន់      
ចំនួនបីដែលតែូវបានអនុម័តនៅចុងបញ្ចប់នែកិច្ចបែជុំកំពូលនែះរួម
មន ១.បញ្ជីគមែងអាទិភាព, ២.ផែនការមែ អែកមុិច ២០១៩-
២០២៣ និង៣.សែចក្តីថ្លែងការណ៍ទីកែុងបាងកក ។

គួរបញ្ជាក់ទិសដៅជាអាទិភាពរបស់កិច្ចសហបែតិបត្តិការ អែកមុិច
នឹងតែូវផ្តាតលើការកាត់បន្ថយគម្លាតអភិវឌ្ឍន៏ និងភាពកែីកែ,ការ
សមែចបាននូវសន្តិសុខស្បៀង និងថមពល, ការអភិវឌ្ឍនៅលើ     
វិស័យទែសចរណ៍, ការអភិវឌ្ឍហែដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធ, ការការពារបរិសា្ថាន, 
ការពងែីកខ្សែចងា្វាក់ផលិតឧស្សាហកម្មក្នុងអនុតំបន់ និងការធ្វើឲ្យ
បែសើរឡើងនូវសុខុមលភាពរបស់បែជាជន ដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ច
សហបែតិបត្តិការ អែកមុិច ឲ្យឈានឡើងដល់កមែិតខ្ពស់មួយទៀត 
កដ៏ចូជាដើម្បជីរំញុពន្លឿនជំហាននែការអភិវឌ្ឍសង្គម -សែដ្ឋកចិ្ច 
បណ្តាបែទែសនែអែកមុិច។

បន្ទាប់ពីកិច្ចបែជុំកំពូលអែកមុិចលើកទី៨ តែូវបានបិទបញ្ចប់នៅ
ពែឹកថ្ងែទី១៦ ខែមិថុន ឯកឧត្តម បេយុទ្ធ ច័ន្ទអូចា ក៏បានផ្ទែរ
តំណែងបែធានកិច្ចបែជុំកំពូល អែកមុិច លើកទី៩ មកជូនកម្ពុជា 
ហើយសម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន បានទទួលដោយក្តីមទនភាព 
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នៅក្នុងខែមិថុន នែះ សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន នយករដ្ឋ    
មន្តែីនែពែះរាជាណចកែកម្ពុជាបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធ
សមិទ្ធផល ការបើកការដ្ឋានសា្ថាបនផ្លូវថ្នល់ និងពិធីផ្សែងៗជា ចែើន។

សម្តែចតែជោបានថ្លែងសារបែកបដោយអត្ថន័យយ៉ាងជែលជែ 
ដូចខងកែម ៖
 នៅពែឹកថ្ងែទី២ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០១៨  សម្តែចតែជោ ហ៊ុន 

សេន បែធានគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា និងជានយករដ្ឋមន្តែី បាន
អញ្ជើញសម្ពោធអគារសា្នាក់ការគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ស្ថិតក្នុង 
ឃុំជីរោទិ៍ទី២ សែុកត្បូងឃ្មុំ ខែត្តត្បូងឃ្មុំ។ សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន 
បានថ្លែងថ សមិទ្ធផលថ្មីរបស់គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា បាន   
បមែើបែយោជន៍យ៉ាងសំខន់ដល់កិច្ចការទូទៅរបស់មន្តែីរបស់គណ-
បក្សបែជាជននៅទីនែះ។ សម្តែចតែជោបានរំលឹកពីបែវត្តិខ្លះៗនែ 
តំបន់នែខែត្តត្បូងឃ្មុំ ជាពិសែសនៅចំកន្លែងដែលសាងសង់អគារ
សា្នាក់ការគណបក្សនែះតែម្តង គឺជាកន្លែងដែលរូបសម្តែចផ្ទាល់ធា្លាប់
រត់លូនដោយសារ សង្គែមក៏កៅ្តាគគុក ក្នុងពែលសែុកមនសងែ្គាម 
ជាពិសែសខែត្តនែះក៏ជាតំបន់ ដែលសម្តែចតែជោតែូវធ្វើដំណើរឆ្ពោះ
ទៅរកការសង្គែះជាតកិ្នងុតំបនព់ែដំែនកម្ពជុា -វៀតណម ផងដែរ។ 
សម្តែចតែជោបានគូសបញ្ជាក់ថ បច្ចុប្បន្នរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បាន
ខិតខំធ្វើកំណែទមែង់លើបញ្ហាសំខន់ជាចែើន ដើម្បីឲ្យការរស់នៅ 
របស់បែជាពលរដ្ឋ កម្ពុជាយើងកាន់តែសុខសែួលនិងមនជីវភាពល្អ 
បែសើរ ដូចជាថ្មីៗនែះដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការតំឡើងបែក់
ខែដល់មន្តែីរាជការជាបន្តបន្ទាប់។ ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៩ទៅបែក់ខែ 
មន្តែីរាជការមិនតិចជាង ១លានរៀលនោះទែ។ រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បាន

សម្តេចតេជេ ហ៊ុន សេន ៖ បើគេបេឆាំងពេះរាជសារ
ពេះមហាក្សតេគឺជាទេសពានវាំង

ខិតខំធ្វើការកំណែទមែង់ទាំង ថ្នាក់កែម និងថ្នាក់លើ ទាក់ទងទៅ
នឹងបញ្ហាសំខន់ៗមួយចំនួនទៀតដូចជាបែព័ន្ធហិញ្ញវត្ថុ, កំណែ 
ទមែង់សែវាសាធារណៈ និងកំណែទមែង់លើវិស័យផ្សែងៗជាចែើន
ទៀត។ សម្តែចតែជោ បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជែលជែចំពោះ
សមជិក សមជិកា គណៈបក្សបែជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ ដែលកន្លង
មកតែងតែគោរពសែឡាញ់ចំពោះសម្តែចផ្ទាល់ និងតែងតែបោះឆ្នាត 
ជូនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់រហូតមក។ សម្ដែចតែជោ 
បានសង្កត់ធ្ងន់ថ សមជិក សមជិកាគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា       
ទាំងអស់តែូវយកចិត្តទុកដក់បមែើបែជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អ ។ សម្តែច 
តែជោថ្លែងថ នៅសល់តែ ១៨ថ្ងែទៀតប៉ុណ្ណោះ ដល់ខួប ៤១ឆ្នាំ 
(២០កក្កដ ១៩៧៧-២០ កក្កដ ២០១៨)ដែលសម្តែចបានចែញ
តស៊ូរំដោះបែទែសជាតិ និងបែជាជន។ ក្នុងរយៈពែល ៤១ឆ្នាំនែះ 
សម្តែចមិនដែលបានបង្កបញ្ហាសមែប់គណបក្សនោះទែ ជាពិសែស 
រាល់ការសមែចចិត្តរបស់សម្តែចមិនដែលនំឲ្យមនបញ្ហាសមែប់
គណបក្សនោះឡើយ។ សម្តែចតែជោរំពឹងថ សមជិកបក្សទាំងអស់ 
នឹងរួមគា្នាធ្វើអំពើល្អ បមែើបែជាពលរដ្ឋ ដើម្បីគណបក្សទទួលបាន
ការគាំទែកាន់តែខ្លាំងកា្លាពីបែជាពលរដ្ឋ។ សម្តែចតែជោ បន្តថ  
តាមរយៈសា្នាក់ការគណបក្សដ៏ធំមួយនែះ គែអាចយល់ថ នែះ 
មិនមែន ជាការឆក់កណ្តៀត ម្តងម្តាលដូចដែលគណបក្សមួយចំនួន
បានធ្វើនោះទែ។ ក៏ប៉ុន្តែមូលដ្ឋានគណបក្សមិនមែនគែន់តែជាការ 
កាន់អំណចតែឹមរយៈពែល ៣០ឆ្នាំ ទៅ ៤០ឆ្នាំកន្លងទៅនែះទែ។ 
តែយើងមនគមែងនឹងកាន់អំណច រហូតទៅ បានជានៅគែប់ទី 
កន្លែងទាំងអស់ថ្នាក់ឃុំ សែុក ខែត្ត និងនៅក្នុងកែបខណ្ឌថ្នាក់ 

 មន្ត្រីគណបក្សត្រូវរួមគ្នាធ្វើអំពើល្អបម្រើប្រជាពលរដ្ឋ
 គ្មានមន្ត្រីក្រអឺតក្រទមណាមួយទទួលបានការគោរពពីប្រជាពលរដ្ឋទ្រ
 មន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តការងារតាមច្បាប់
 រាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាសគោលនយោបាយតម្ល្រប្រង

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន អញ្ជើញសម្ពោធអគារសា្នាក់ការគណបក្សបែជាជន
កម្ពុជា ស្ថិតក្នុង ឃុំជីរោទិ៍ទី២ សែុកត្បូងឃ្មុំ ខែត្តត្បូងឃ្មុំ

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបែគល់សញ្ញាបតែ 
និងវិញ្ញាបនបតែជូនសិកា្ខាកាម មន្តែី និងកម្មសិក្សាការី នែសាលា

ភូមិន្ទរដ្ឋបាល  នៅវិទ្យាសា្ថានជាតិអប់រំ
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កណ្តាល គឺមនមូលដ្ឋានគណបក្សយ៉ាងរឹងមំ។
  នៅពែឹកថ្ងែទី០៤ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០១៨ នែះ សម្តែចតែជោ 

ហ៊ុន សេន នយករដ្ឋមន្តែី បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ 
អបអរសាទរខួបលើកទី ១១ឆ្នាំ នែទិវាអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា នៅ 
សាលមហោសែពកោះពែជែ។ សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន 
បានបញ្ជាក់ថ ការបែរព្ធទិវាអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា ដើម្បីរំលឹកនូវ 
គុណូបការៈរបស់វីរៈអតីតយុទ្ធជន និងយុទ្ធនរី ដែលបានលះបង់
យ៉ាងធំធែងក្នុងបុព្វហែតុជាតិមតុភូមិ និងបែជាជនកម្ពុជា។ កម្ពុជា
បានហែលឆ្លងទុក្ខវែទនជាដំណក់កាល ជាពិសែសនៅកែយពែ
លការធ្វើរដ្ឋបែហាររបស់ លន់ នល់ ១៨ មីន ១៩៧០ បានធ្វើឲ្យ 
កម្ពុជាធា្លាក់ចូលក្នុងភ្លើង    សង្គែមយ៉ាងវែទន។ កែយពែលរបប 
លន់ នល់ ដួលរលំនៅថ្ងែ១៧ មែសា ១៩៧៥ បែជាពលរដ្ឋសង្ឃឹមថ 
បានរស់ក្នុងភាពសុខសែួល តែទីបំផុតបែរជាធា្លាក់ក្នុងរបបបែល័យ
ពូជសាសន៍ និងកាប់សម្លាប់យ៉ាងពែផ្សែជាទីបំផុត។ យុទ្ធជន         
ស្នែហាជាតិបានបែឹងបែងរួមគា្នារំដោះបែជាជនពីរបបបែល័យពូជ
សាសន៍ ប៉ុល ពត នៅថ្ងែទី៧ មករា ១៩៧៩ ដែលនំឲ្យបែជាជន 
កម្ពុជាបានរស់រានមនជីវិតជាថ្មី។ ការបែឹងបែងរកសុខសន្តិភាព 
តាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះ រហូតនំខ្មែរកែហម មករួមរស់កែម
ដំបូលរាជរដ្ឋាភិបាលតែមួយ នំឲ្យមនការរួមរស់ជាមួយគា្នាដោយ
សុខសាន្ត រហូតមកដល់ពែលបច្ចុប្បន្ន។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាន
ដក់ចែញនូវគោលនយោបាយសំខន់ៗជាចែើន ដើម្បីធានដល់ 
ការដោះសែយបញ្ហា និងជួយឲ្យជីវភាពរបស់អតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា
កាន់តែល្អបែសើរ។ ចំពោះការសាងសង់លំនៅឋាន សមែប់អតីត 
យុទ្ធជន គឺជារឿងអាទិភាព។ សម្តែចតែជោបានសមែចដកថវិកា
បែមណ១លាន ដុលា្លារអាមែរិក ពីការសាងសង់បន្ទាយយោធាលែខ 
១២៨ សមែប់ទែទែង់សកម្មភាព សមគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា និង
ដោះសែយបញ្ហារបស់អតីតយុទ្ធជន។ សម្តែចតែជោបានអំពាវនវ
ដល់កែុមហ៊ុនឯកជននន ចូលរួមជួយសាងសង់ផ្ទះ ជូនអតីត 
យុទ្ធជនកម្ពុជា។ បច្ចុប្បន្នមនអតីតយុទ្ធជនជាង៨មុឺននក់ និងអ្នក
នៅក្នុងបន្ទុកជាង១២មុឺននក់ កំពុងទទួលបែក់ពីរាជរដ្ឋាភិបាល។  

  នៅលា្ងាចថ្ងែទី០៤  ខែមិថុន   ឆ្នាំ២០១៨  សម្ដែចតែជោ 
ហ៊ុន សេន នយករដ្ឋមន្ដែី និងសម្ដែចកិត្តិពែឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉េនី 
ហ៊ុនសេន បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបិទពែឹត្តិការណ៍
កីឡាជាតិលើកទី២ បន្ទាប់ពីដំណើរការបែកួតអស់រយៈពែល ១១ថ្ងែ 
នៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិ ។ នៅក្នុងពិធីនោះ សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន 
បានថ្លែងថ  ការជែើសយកបែធានបទបែកួតកីឡាជាតិលើកទី២          
«កីឡាដើម្បីសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ» គឺជាបែធានបទមួយដ៏ 
តែឹមតែូវ។ សម្តែចតែជោ បានសម្តែងគោរពដឹងពែះគុណ និងថ្លែង
អំណរពែះគុណដល់ពែះបរមរតនកោដ្ឋ ដែលបានសាងសង់ ពហុ-
កីឡដ្ឋានជាតិ រួមនឹងហែដ្ឋរចនសម្ព័ន្ធនន បមែើដល់ការបែកួត 
កីឡា។ សម្តែចតែជោ បានជំរុញឲ្យមនការគិតគូរលើកកម្ពស់កីឡា
ជាតិ ឲ្យកា្លាយទៅជាចលនជាតិមួយ ហើយសង្ឃឹមថ វិស័យកីឡា
នែះនឹងជំរុញតាំងពីថ្នាក់បឋម និងនៅតាមបណ្តាឃុំផងដែរ។ ទែឹស្តី
យោធាបើមិនបង្ហូរញើសលើទីលានហ្វឹកហាត់ អ្នកនឹងបង្ហូរឈាម
នៅលើទីលានបែយុទ្ធ។ សមែប់កីឡាវិញ បើអ្នកមិនបង្ហូរញើសលើ
ទីលានហ្វឹកហាត់ អ្នកនឹងបរាជ័យលើទីលានបែកួត។ សម្តែចតែជោ
ក៏អំពាវនវដល់អាជា្ញាធររាជធានី-ខែត្ត រៀបចំឲ្យមនកន្លែងហាត់

បែណឲ្យបានកាន់តែចែើន ដើម្បីផ្តល់កន្លែងឲ្យបែជាពលរដ្ឋហាត់
បែណ ជួយធ្វើឲ្យសុខភាពកាន់តែរឹងមំ និងល្អបែសើរ។ 
 នៅពែឹកថ្ងែទី០៥ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០១៨នែះ សម្តែចតែជោ 

ហ៊ុន សេន នយករដ្ឋមន្តែីកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់
ក្នុងពិធីបែគល់សញ្ញាបតែ និងវិញ្ញាបនបតែជូនសិស្សមន្តែី និង 
កម្មសិក្សាការី នែសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល  នៅវិទ្យាសា្ថានជាតិអប់រំ។ 
សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន បានថ្លែងបញ្ជាក់ថ  ការធ្វើកំណែទមែង់
រដ្ឋបាលសាធារណៈធ្វើឲ្យសម្តែចឈឺចាប់មិនតិចនោះទែ ប៉ុន្តែអាច 
និយយបានថ ជាជោគជ័យយ៉ាងធំមួយ ក្នុងការធ្វើកំណែទមែង់ 
រដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់កម្ពុជា។ សម្តែចឈឺចាប់ក្នុងការធ្វើកំណែ
ទមែង់រដ្ឋបាលសាធារណៈកាលពីជាង ១០ឆ្នាំមុន ដែលទីបំផុត 
សម្តែចបានរំលាយគណៈកម្មការកែទមែង់រដ្ឋ ហើយបង្កើតកែសួង 
មុខងារសាធារណៈ។ មន្តែីតុលាការតែូវស្ថិតកែមការគែប់គែងរបស់
កែសួងយុត្តិធម៌ ឯកងកម្លាំងបែដប់អាវុធតែូវស្ថិតកែមសា្ថាប័ន 
គែប់គែងកម្លាំងបែដប់អាវុធ។   សម្តែចតែជោបានគូសបញ្ជាក់ថ 
ទុក្ខលំបាកទាំងឡាយរបស់បែជាជន គឺជាអមែករបស់នយក 
រដ្ឋមន្តែី។ ក្នុងអាណត្តិនែះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានជំរុញបែក់បៀវត្សរ៍ 
របស់មន្តែី និងកងកម្លាំងបែដប់អាវុធទាបបំផុត មិនឲ្យតិចជាង            
១ លានរៀលឡើយ។ ការបែើបែស់បែព័ន្ធបច្ចែកវិទ្យាព័ត៌មន ជា           
ពិសែសការបើកបែក់បៀវត្សរ៍តាមបែព័ន្ធធានគារ បានកាត់មន្តែី 
ខ្មាច និងទាហានខ្មាចជាចែើន។ ការលុបបំបាត់មន្តែីខ្មាច និង 
កម្លាំងបែដប់អាវុធខ្មាច គឺចំណែញបានថវិកាជាតិចែើន។ បច្ចុប្បន្ន 
កម្ពុជាបែើបែព័ន្ធបច្ចែកវិទ្យា ដើម្បីលុបបំបាត់អំពើពុករលួយ, ជា 
ពិសែសបែព័ន្ធបច្ចែកវិទ្យានែះ បានកាត់បន្ថយការជួបគា្នារវាងអ្នក 
ផ្តល់សែវា និងអ្នកទទួលសែវា។ សម្តែចតែជោថ្លែងថ ការបង្កើត 
គណៈរដ្ឋមន្តែីចាស់ មនសភាពសំពីងសំពោង ទើបសមែចធ្វើ 
វិសោធនកម្មថ្មី ទុកតែនយករដ្ឋមន្តែី ឧបនយករដ្ឋមន្តែី ទែស-
រដ្ឋមន្តែី និងរដ្ឋមន្តែីជាសមជិករាជរដ្ឋាភិបាល។ សម្តែចតែជោធ្វើជា
នយករដ្ឋមន្តែីតែ ១០ឆ្នាំទៀតប៉ុណ្ណោះ  ដល់ឆ្នាំ២០២៣ សម្តែចមិន 
ជរានោះឡើយ, សម្តែចនឹងបន្តនំកម្ពុជាឲ្យទៅកៀកនឹងឆ្នាំ ដែល 
កម្ពុជារំកិលទៅរកសា្ថានភាព ជាបែទែសមនចំណូលមធ្យមកមែិត
ខ្ពស់ឆ្នាំ២០៣០។ សម្តែចតែជោបន្តថ មន្តែីគឺជាអ្នកបមែើដ៏សោ្មាះ

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន ក្នុងឱកាសញ្ជើញសម្ពោធដក់ឲ្យបែើបែស់            
ជាផ្លូវការ កំណត់ផ្លូវជាតិលែខ៦ បែវែងសរុប ២៤៨.៥៣គីឡូម៉ែតែ 

ចាប់ពី ថ្នល់កែង ខែត្តកំពង់ចាម ដល់អងែ្គង ខែត្តសៀមរាប 



qñaMTI 18 elx 205 Ex mifuna qñaM 201812 TsSnavdþI RbCaCn

តែង់ របស់បែជាពលរដ្ឋ មិនមែនជាចៅហា្វាយនយរបស់ពលរដ្ឋ
នោះឡើយ។ សុភាសិតខ្មែរដែលបានពោលថ «ងើយស្កកឱន 
ដក់គែប់» គឺជាគតិលោកអប់រំដ៏បែសើរ ពោលធ្វើជាមន្តែីតែូវ 
គោរពកែមសីលធម៌ និងគោរពបែជាពលរដ្ឋគែប់ពែលវែលា។ គា្មាន 
មន្តែីកែអឺតកែទមណមួយ ទទួលបានការគោរពពីបែជាពលរដ្ឋ
នោះឡើយ។ ការតែងតាំងមុខតំណែង ពែះតែបក្ខពួកសែសែឡាយ 
នឹងមិនទទួលបានការគោរពពីមន្តែីថ្នាក់កែមទែ។ ធ្វើការងារអ្វីមួយ
តែូវតែមនផែនការជាក់លាក់ ដូចជាពាក្យសោ្លាកខ្មែរថ «គិតមុន 
គូរ»។ សម្តែចតែជោបន្តថ ការចាត់តាំងអនុវត្តន៍គឺមិនអាច 
សមែចការងារបាននោះឡើយ។ ដូច្នែះការរៀបចំផែនការ និងការ 
ចាត់តាំងអនុវត្តន៍ អាចសមែចជោគជ័យ លើការងារបាន ៦០% 
ដោយឡែក៤០% គឺកតា្តាលែចឡើងដោយចែដន្យ ដែលនែះជាការ
បងា្ហាញពីសមត្ថភាពពិតរបស់មន្តែី។ មន្តែីដែលអាចយកជាគា្នាបាន 
គឺមន្តែីដែលបែឹងបែងរួមគា្នាដោះសែយឲបញ្ហាជាក់ស្តែង នៅនឹង 
កន្លែង។ មន្តែីដែលពូកែរាយការណ៍ឲ្យថ្នាក់លើ ហើយទម្លាក់ កំហុស 
ឲ្យថ្នាក់កែម មិនគួរតែូវបានតែងតាំងនោះឡើយ។ សម្តែចតែជោ 
រំលឹកថ មន្តែីទាំងអស់តែូវអនុវត្តន៍ការងារតាមច្បាប់ កុំអនុវត្តន៍តាម 
បទបញ្ជា។ សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន បានកែើនរំលឹកដល់មន្តែីថ 
តែូវតែមនការសហការគា្នា ហើយមិនតែូវប៉ែងជើងគា្នា ពែះតែ 
ដើម្បីអំណចនោះឡើយ។ 
 នៅពែឹកថ្ងែទី០៦ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០១៨ សម្តែចតែជោ ហ៊ុន 

សេន នយករដ្ឋមនែ្តីកម្ពុជាបានអញ្ជើញជួបសំណែះសំណលជា
មួយកម្មករ កម្មការិនីរោងចកែកាត់ដែរ បែមណ ២២,៤៧០នក់ 
មកពីរោងចកែសហគែស ចំនួន៨ នៅខែត្តកំពង់ចាម។ សម្តែច 
តែជោ ហ៊ុន សេន បានថ្លែងថ បើគា្មានការពងែយរោងចកែ នៅ 
តាមបណ្តាខែត្តទែ ច្បាស់ណស់ក្មួយៗគា្មានការងារធ្វើនោះទែ ក្មួយៗ
កំពុងបន្តការងារជាមួយឪពុកម្ដាយក្នុងឋានៈជាកសិករ ក្មួយៗអាច
ទៅធ្វើការងារនៅទីកែុងភ្នំពែញ និងទីកន្លែងផ្សែងទៀតដែលគា្មាន 
ឱកាសនៅជាមួយគែួសារ ចំណយបែក់កាសសមែប់ជួលផ្ទះ និង 
ចំណយផ្សែងៗ។ នែះមិនមែនជានយោបាយសន្យាខ្យល់នោះទែ 
តែនែះជាគោលនយោបាយដែលបានដក់ចែញ ១៩ឆ្នាំមក ហើយ។ 
ទាក់ទិននឹងការបោះឆ្នាតពែលខងមុខសម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន 
ថ្លែងថ៖ «ឥឡូវនែះ តើគែហា៊ានចែញមុខបែឆំងជាមួយនឹងពែះរាជ
សារពែះមហាក្សតែឬទែ? បើគែចែញមុខបែឆំងសូមកុំភ្លែចថនែះ

ជាទោសពានវាំងតែម្ដងពែះទង្វើបែបនែះច្បាស់ណស់ថ ថ្ងែណ
មួយគែនឹងបំផ្លាញរបបរាជានិយមអាសែ័យធម្មនុញ្ញ បែឆំង ពែះមហា-
ក្សតែ និងផ្តួលរំលំរាជបល្ល័ង្ក ។ សូមឲ្យបែជាជននៅទូទាំងបែទែស
យកចិត្តទុកដក់លើបញ្ហានែះ ។ ពែះមហាក្សតែអំពាវនវតាមពែះ
រាជសារឲ្យបែជាពលរដ្ឋដែលមនសិទ្ធិបោះឆ្នាត ទៅបោះឆ្នាត 
ឲ្យបានគែប់ៗគា្នា បើសិនជាគែអំពាវនវឲ្យបែជាជនកុំទៅបោះឆ្នាត
គឺច្បាស់ណស់ថ នែះជាការបែឆំងចំពោះពែះមហាក្សតែតែម្ដង 
មិនមែនបែឆំងរាជរដ្ឋាភិបាល ហ៊ុន សែន ឬបែឆំងគណបក្ស 
នយោបាយទាំង ២០ ទែ គឺបែឆំងស្ដែចផែនដីតែម្ដង ។ អតីត 
គណបក្សបែឆំង តែូវមួយកំផ្លៀងធ្ងន់ធ្ងរ បើបំពានលើពែះមហា-
ក្សតែ ។ មុននែះអ្នកឯងថទៅបោះឆ្នាតគឺគែន់តែកំដរឲ្យគណបក្ស
កាន់អំណចរបស់ ហ៊ុន សែន តែប៉ុណ្ណោះ។ បន្តុះបងា្អាប់គណបក្ស 
១៩ ផ្សែងទៀតថជាបក្សអាប បក្សអំពិលអំពែក បក្សទប់ជើងគែ 
បក្សរណបបក្ស  អាយ៉ង ប៉ុន្តែឥឡូវនែះ ពែះមហាក្សតែចែញពែះ 
រាជសារ តើពែះមហាក្សតែជាអាយ៉ងរបស់ ហ៊ុន សែន ទែ? ពែះ 
មហាក្សតែពែះអង្គគង់នៅជាអព្យាកែឹតលើបណ្តាបក្សនយោបាយ
ទាំងអស់ ពែះអង្គមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធលើគណបក្សនយោបាយណទែ 
ប៉ុន្តែពែះអង្គអំពាវនវឲ្យបែជានុរាស្តែរបស់ពែះអង្គ ដែលមនសិទ្ធិ
បោះឆ្នាតទៅបញ្ចែញនូវសិទ្ធិរបស់ខ្លួន តាមរយៈការទៅចូលរួមការ
បោះឆ្នាតឲ្យបានគែប់ៗគា្នា។ បើសិនអ្នកឯងចែញមុខបែឆំងច្បាស់
ណស់ថម្ដងនែះអ្នកឯងមិនមែនបែឆំង ហ៊ុន សែន ឬបែឆំង 
គណបក្ស ១៩ ផ្សែងទៀតទែ អ្នកឯងបែឆំងស្ដែចផែនដីតែម្ដង»។
 នៅពែឹកថ្ងែទី១១ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០១៨ សម្តែចតែជោ ហ៊ុន 

សេន នយករដ្ឋមន្តែីអញ្ជើញសម្ពោធដក់ឲ្យបែើបែស់ជាផ្លូវការ 
កំណត់ផ្លូវជាតិលែខ៦ បែវែងសរុប ២៤៨.៥៣គីឡូម៉ែតែ ចាប់ពី 
ថ្នល់កែង ខែត្តកំពង់ចាម ដល់អងែ្គង ខែត្តសៀមរាប ។ សម្តែចតែជោ 
ហ៊ុន សេន បានថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាល និងបែជាជនចិន
ដែលតែងតែឧបត្ថម្ភគាំទែចំពោះការរីកលូតលាស់ របស់បែទែស 
កម្ពុជា ហើយបែព័ន្ធហែដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធតែូវបានសាងសង់ឡើងជា 
បន្តបន្ទាប់ ។ តាមរយៈការជួយសាងសង់ផ្លូវជាតិលែខ៦ ចិន បាន   
រួមចំណែកតភា្ជាប់ផ្ទែក្នុងរបស់បែទែសកម្ពុជា ក្នុងការធ្វើដំណើរពី       
រាជធានីភ្នំពែញទៅកាន់បណ្តាខែត្តផ្សែងៗទៀត។ ផ្លូវជាតិលែខ ៦ 
នែះ មនអតីតកាលឈឺចាប់ចែើន ដែលតែូវបានកាត់ផ្តាច់ដោយ 
សារតែភ្លើងសង្គែម ប៉ុន្តែបានបែកា្លាយជាមទនភាពនពែលបច្ចុប្បន្ន 
ដែលកម្ពុជាអាចបញ្ចប់បាននូវភ្លើងសង្គែមនិងសមែចបានសមិទ្ធ
ផលដ៏ល្អ។ សម្តែចតែជោបានថ្លែងថ បែសិនបើមិនមនការគាំទែ 
របស់បែជាពលរដ្ឋទែ សម្តែចមិនអាចអនុវត្តន៍នយោបាយឈ្នះ ឈ្នះ 
បិទបញ្ចប់សង្គែម នំមកនូវសុខសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍដូចពែល 
បច្ចុប្បន្នឡើយ។ ជាមួយគា្នានែះសម្តែចតែជោបានអំពាវនវឲ្យ              
បែជាពលរដ្ឋរមួគា្នាថែរក្សានវូសុខសន្តភិាព កុឲំ្យធា្លាកក់្នុងភ្លើង សង្គែម 
ដូចអតីតកាល។  
 នៅពែឹកថ្ងែទី១៩ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០១៨ សម្តែចតែជោ ហ៊ុន 

សេន នយករដ្ឋមន្តែីបានអញ្ជើញបែកាសគោរមងារវិទ្យាសាស្តែ  
និងកិត្តិយសនែរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ជូនដល់មន្តែីជាន់ខ្ពស់ 
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា៨រូប នៅវិមនសន្តិភាព។  សម្តែចតែជោ ហ៊ុន 
សេន បានថ្លែងថ បច្ចុប្បន្នកម្ពុជាកំពុងទទួលបាននូវការអភិវឌ្ឍ 
និងរីកចមែើនលើគែប់វិស័យ ជាពិសែសវិស័យសែដ្ឋកិច្ច ដែលមន

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន អញ្ជើញជួបសំណែះសំណលជាមួយ
កម្មករ កម្មការិនីរោងចកែកាត់ដែរ បែមណ ២២,៤៧០នក់

មកពីរោងចកែសហគែស ចំនួន៨ នៅខែត្តកំពង់ចាម
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អតែកំណើនខ្ពស់ក្នុងរង្វង់ ៧% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ ក្នុងរយៈពែលជាង 
២០ឆ្នាំ ចុងកែយនែះ ទន្ទឹមនឹងមនសុខសន្តិភាពនៅ  ទូទាំងបែទែស 
កម្ពុជាក៏មនចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយ ក្នុងការពន្លឿនពិពិធកម្មមូលដ្ឋាន 
កំណើន សែដ្ឋកិច្ច ការលើកកម្ពស់សមត្ថភាព ការបែកួតបែជែង 
ការបង្កើនផលិតភាព និងតម្លែបន្ថែមក្នុងបែព័ន្ធខ្សែចងា្វាក់តម្លែ 
សកល និងបង្កើនភាពធន និងវិបត្តិ ដើម្បីបែកា្លាយកម្ពុជាជាបែទែស
មនចំណូល មធ្យមកមែិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០ និងជាបែទែសមន
ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៥០ ។ សម្តែចតែជោបានគូសបញ្ជាក់ថ 
ក្នុងឆន្ទៈដ៏មុត មំនែះកម្ពុជាក៏នៅបែឈមនឹងបញ្ហាស្មុគសា្មាញមួយ
ចំនួន ខណៈដែលពិភពលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចរន្តនែសកលភាវូ
បពាណិជ្ជកម្ម ដែលកំពុងវិវត្តន៍ ទៅមុខយ៉ាងលឿន ពិសែសផ្នែក 
បច្ចែកវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្តែ ការបែបែួល នែការរីកចមែើន 
ថ្មីរបស់ពិភពលោក និន្នាការបែមូលផ្តុំរស់នៅទីកែុង ការបែបែួល 
អាកាសធាតុ ភែរវកម្មឆ្លងដែន ការកើនឡើងនូវសង្គែមនៅតំបន់ 
មួយចំនួនជាដើម ។ ដើម្បីឲ្យសង្គមជាតិរត់ទាន់សភាពការណ៍វិវត្តន៍
ផ្នែកបច្ចែកវិទ្យា និង វិទ្យាសាស្តែ ការកែងយកបែយោជន៍ជាអតិបរម 
ពីការអភិវឌ្ឍថ្មីរបស់ពិភពលោក ការអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្ស 
ការបង្កើនផលិតភាព ការពងែឹងបាននូវសុខសន្តិភាព ភាពសុខដុម- 
រមន ក្នុងសង្គមជាតិ កម្ពុជាចាំបាច់តែូវជំរុញឲ្យកាន់តែខ្លាំងលើការ
សិក្សាសែវជែវបែបវិទ្យាសាស្តែ ដើម្បីការឆ្ពោះទៅមុខរបស់កម្ពុជា 
ធានការដោះសែយបញ្ហាបានបញ្ហាបែឈមធំៗរបស់ជាតិ ជាមួយ
នឹងការរីកចមែើនបែកបដោយចីរភាព និងជីវភាព ។ សម្តែចតែជោ 
បន្តថ សង្គែមពាណិជ្ជកម្មបានផ្ទុះឡើងពែញទំហឹង ដែលនៅតែ 
ប៉ុន្មានថ្ងែទៀត គឺអាចនឹងឈានចូលទៅលើការអនុវត្ត ហើយជាលើ
កដំបូងនៅក្នុងបែវត្តិសាស្តែនែបែទែសអភិវឌ្ឍន៍ទាំង ៧ ។ ការ 
បែឈមមុខដក់គា្នា នោះគឺទាក់ទងជាមួយនឹងការបែជុំនៅកាណដ 
រយៈពែលកន្លងទៅ ដែលសហរដ្ឋអាមែរិកហាក់ដូចជា បានបែក 
ចែញពីបែទែសអភិវឌ្ឍន៍ ៦ ផ្សែងទៀត ។ ប៉ុន្តែវាមិនមែនតែឹមតែជា
បញ្ហាប៉ុណ្ណោះទែ ជ ម្លាះពាណិជ្ជកម្មក៏បានកើតឡើងរវាងចិនជា 
មួយនឹងអាមែរិក ដែល ផ្តើម ពីសហរដ្ឋអាមែរិក ប៉ុន្តែនៅជាមួយនឹង  
មិចសុិកដែលជាបែទែសក្បែរខងរបស់សហរដ្ឋអាមែរិក រួមជាមួយ
នឹងបែទែសឥណ្ឌដែលនឹងធ្វើការឆ្លើយតបនៅពែលខងមុខ ។ 
ដូច្នែះបញ្ហានែះ តើវាមនផលប៉ះពាល់យ៉ាងណសមែប់យើង? 
ហើយវាមនផលប៉ះពាល់យ៉ាងណសមែប់តំបន់របស់យើង និង 

កំណើនសែដ្ឋកិច្ចសកល ដែលបញ្ហានោះវាមិនអនុគែះឲ្យអ្នកណ 
ទាំងអស់ វាក៏ជាល្បែង ដែលខ្ញុំអាចនឹងបែមើលមើលថ វាក៏ជាល្បែង 
ចាញ់មួយនៅលើពិភពលោក បែសិនបើមិនមនការកែតមែូវ 
ណមួយ ហើយបន្តនៅក្នុងល្បែងដ៏មនគែះថ្នាក់ ស្តីពីសង្គែម 
ពាណិជ្ជកម្មនែះ ។ ដូច្នែះទាម ទារឲ្យថ្នាក់ដឹកនំបញ្ញាវន្តរបស់យើង
ធ្វើការសិក្សាសែវជែវអំពីលទ្ធភាព ដែលអាចកើតមនបែបនែះ 
លទ្ធភាពកើតមនបែបនោះ គឺមនលទ្ធភាព ចែើនដែលអាច ដក់ចែញ 
ហើយតាមរយៈនោះជមែើសនែគោលនយោបាយរបស់យើងក៏តែូវ
ឆ្លើយតបទៅតាមបរិបទនីមួយៗផងដែរ ។ នែះជាបញ្ហា មិនតូចតាច 
ទែ ពិតមែនតែបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉ែតែូវបានធូរសែល ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហា 
សកលបានកើតឡើង ហើយនែះជាបញ្ហាបែឈមដ៏ធំសមែប់ 
សែដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ក៏ដូចជាសែដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់របស់យើង ។
 ពែឹកថ្ងែទី ២២ ខែ មិថុន សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន 

នយករដ្ឋមន្តែីនកម្ពុជា អញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធី 
បែគល់សញ្ញាបតែ ដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពែញ 
៣.២៣៣នក់ (នរី ១.៥០៨នក់)។ មជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាត និង   
ពិព័រណ៍កោះពែជែ។ ក្នុងពែឹត្តិការណ៍នែះ បែមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបាន
បែកាសអំពីគោលនយោបាយបញ្ចុះតម្លែបែង ដោយចាប់ផ្តើម 
អនុវត្តចាប់ពីថ្ងែទី ១ ខែ កក្កដ តទៅ ។ បែងគែប់បែភែទ និងចុះ 
៤ សែនដុលា្លារក្នុង ១ លីតែ ។

សម្តែចតែជោមនបែសាសន៍ថ ខ្ញុំសុំបែកាសចែញសមែប់វិស័យ
រដ្ឋក៏ដូចជាឯកជននូវកាលបរិច្ឆែទដែលនឹងតែូវចាប់ផ្តើមអនុវត្តនៅ
ថ្ងែទី១ខែកក្កដឆ្នាំ២០១៨។ បែកាសចែញអំពីបញ្ហាបែងឡើងថ្លែ 
ដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់បែជាពលរដ្ឋរយៈពែលកន្លង
ទៅនែះ ។ ក្នុងរយៈពែល៥ ខែកន្លងមកនែះ រដ្ឋបានឧបត្ថម្ភទុនដោយ 
សា្ងាត់ស្ងៀម ដើម្បីរក្សាថ្លែបែងនៅក្នុងសែុកកុំឲ្យឡើងថ្លែជែុល ។ 
រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចែញសាច់បែក់ចំនួនជិត ៨៣ លានដុលា្លារ 
ដើម្បីឧបត្ថម្ភធនដោយសា្ងាត់ស្ងៀម ។ 

សម្តែចតែជោសង្កត់ធ្ងន់ថ ប៉ុន្តែវាមិនគែប់គែន់ទែ។ ដូច្នែះយើង
តែូវមនវិធានការបន្ថែមទៀតតាមរយៈការរៀបចំ។ ទី១. កំណត់ 
តម្លែគិតពន្ធឱ្យបានសមសែបទៅនឹងតម្លែអន្តរជាតិ។ ទី២.តម្លែ 
អាករពិសែស ៣៥ % តែូវចុះមកនៅ ៣០% ។  តាមរយៈវិធានការ
នែះរដ្ឋនឹងតែូវខតបង់ក្នុងមួយឆ្នាំចំនួន ៣៩លានដុលា្លារអាមែរិក 
បន្ថែមទៀតជាមួយ នឹងការឧបត្ថម្ភធន ។ រដ្ឋតែូវបានកាត់បន្ថយចំនួន 
២សែនដុលា្លារក្នុង ១ លីតែសមែប់ការបញ្ចុះតម្លែបែង ។ កែពី
នោះមនកែុមហ៊ុនបែងកែុមហ៊ុន សូគីមុិច, តែលា, កាល់តិច,  ភីធីធី, 
បា៉ាបា៉ា...បានចូលរួមដើម្បីបញ្ចុះតម្លែក្នុងផ្នែកឯកជនចំនួន  ២ សែន 
ដុលា្លារក្នុង ១លីតែផងដែរ។ ដូច្នែះទាំងពីរផ្នែកនែះតម្លែបែងចាប់ពី
ថ្ងែទី  ១ ខែកក្កដទៅតែូវចុះ ៤ សែនក្នុងមួយលីតែគឺស្មើ នឹង ១៦០ 
រៀលក្នុងមួយលីតែ។ 

សម្តែចតែជោបញ្ជាក់ទៀតថ ការឡើងថ្លែបែងមិនមែនជារដ្ឋា-
ភិបាលជាអ្នកកំណត់នោះទែគឺវាទាក់ទងទៅនឹងតម្លែបែងនៅលើ
ទីផ្សារអន្តរជាតិ ។  បែជាជនអាចពិនិត្យមើលអំពីការខិតខំរបស់         
រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការខិតខំកាត់បន្ថយនូវបែក់ចំណូលនន ដើម្បី 
បំពែញតមែូវការដោយសែចក្តីតែូវការរបស់បែជាពលរដ្ឋ នៅក្នុង 
បែទែស ដែលធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់គែួសារបែជាពលរដ្ឋមនការកើន
ឡើង និងកាត់បន្ថយចំណយ ៕

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន អញ្ជើញបែកាសគោរមងារវិទ្យាសាស្តែ  និង            
កិត្តិយស នែរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជាជូនដល់មន្តែីជាន់ខ្ពស់

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ៨រូប នៅវិមនសន្តិភាព
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រដ្ឋសភានែពែះរាជាណចកែកម្ពុជា នៅពែឹកថ្ងែទី៧ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០១៨ 
បានបន្ត សម័យលើកទី១០ នីតិកាលទី៥ ដែលនែះគឺជាកិច្ចបែជុំសមែប់ 
នីតិកាលទី៥ នែរដ្ឋសភា កែមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពសស់ម្តែចអគ្គមហាពញា-
ចកែី ហេង សំរិន បែធានរដ្ឋសភា ដើម្បីពិភាក្សា និងអនុម័តលើសែចក្តី 
ពែងច្បាប់ចំនួន៣  ដែលបានរៀបចំឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាល។ សម្តែច 
អគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន នយករដ្ឋមន្តែីនែពែះរាជាណចកែ 
កម្ពុជា ជាតំណងរាស្តែមណ្ឌលខែត្កកណ្តាល ក៏បានអញ្ជើញចូលរួម 
ផងដែរ។

សែចក្តីពែងច្បាប់ចំនួន៣ តែូវបានលើកយកមកពិភាក្សា និងអនុម័ត   
ក្នុងនោះសែចក្តីពែងច្បាប់ស្តីពីបែក់ឈ្នួលអប្បបរម តែូវបានរដ្ឋសភា 
អនុម័តដោយសំឡែង ១០៨សំឡែង លើ១០៨សំឡែង នែអង្គសភាទាំង 
មូលដែលបានចូលរួម។ ឯកឧត្តម ប៉េន បញ្ញេ បែធានគណៈកម្មាធិការ 
នីតិកម្ម និងយុត្តិធម៌ នែរដ្ឋសភាបានលើកឡើងថ សែចក្តីពែងច្បាប់បែក់
ឈ្នួលអប្បបរមមនចំនួន ៦ជំពូក ចែកចែញជា ៣០មតែ បានរៀបចំ 
ឡើង តែឹមតែូវតាមបទបញ្ញត្តិ ដែលមនចែងក្នុងមតែ ៩១ថ្មី នែរដ្ឋធម្មនុញ្ញ 
និងបែការ ២១ថ្មី នែបទបញ្ជាផ្ទែក្នុងរដ្ឋសភា។ ឯកឧត្តមបន្តថ សែចក្តី       
ពែងច្បាប់នែះ រៀបចំឡើងសែបតាមសា្ថានភាព នែវឌ្ឍនភាព ផ្នែកសែដ្ឋកិច្ច 
សង្គម និងស្ថិតក្នុងបរិបទ ដែលបែទែសក្នុងតំបន់កំពុងមនការបែកួត 
បែជែងកាន់តែខ្លាំង ក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ។ សែចក្តីពែងច្បាប់
នែះធ្វើឡើងផ្អែកលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ជាពិសែសមតែ ៣៦ កថខណ្ឌទី២ 
ដែលចែងថ           «បែជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភែទ មនសិទ្ធិទទួលបែក់បំណច់ 
ស្មើគា្នា ចំពោះការងារដូចគា្នា»។ ឯកឧត្តមបែធានគណៈកម្មការបន្តទៀតថ 
ការបង្កើតច្បាប់បែក់ឈ្នួលអប្បរបមនែះក៏ បង្កើតឱ្យមនកែបខ័ណ្ឌគតិយុត្ត
មួយច្បាស់លាស់ ដើម្បីធានដំណើរការយន្តការកំណត់បែក់ ឈ្នួលអប្បបរម 
មនសារៈបែយោជន៍ ក្នុងការធាន ភាពសុខដុមរមន នែទំនក់ទំនង វិជា្ជាជីវៈ 
និងការលើកកម្ពស់កមែិត ជីវភាពរបស់កម្មករ និយោជិត ពែមទាំងធាននូវ 
ស្ថិរភាព និរន្តភាព នែវិស័យពាណិជ្ជ កម្មអន្តរជាតិ និងការទាក់ទាញការវិនិយោគ
នៅកម្ពុជា។

ឯកឧត្តម អុិត សំហេង រដ្ឋមន្តែីកែសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាល 
វិជា្ជាជីវៈ តំណងឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាលឡើងការពារសែចក្តីពែងច្បាប់នែះបាន
ថ្លែងថ សែចក្តីពែងច្បាប់ស្តីពីបែក់ឈ្នួលអប្បបរមនែះ មនគោលបំណង

សម្តែចចកែី  ហេង សំរិន អញ្ជើញចូលរួមសម័យបែជុំរដ្ឋសភាលើកទី១០ នីតិកាលទី៥ 

រដ្ឋសភាបើកសម័យប្រជុំលើកទី១០ ន្រនីតិកាលទី ៥ 
ពិភាក្សា និងអនុម័តលើស្រចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន៣

លើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅសមរម្យ ថ្លែថ្នូរ បង្កើតឱកាសការងារ និងបង្កើន
ផលិតភាពរបស់កម្មករនិយោជិត ក៏ដូចជាជំរុញឱ្យមនបរិយកាស វិនិយោគ 
និងធុរកិច្ចកាន់តែល្អបែសើរបែកបដោយភាពទាក់ទាញ។ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្តែី 
ក៏បានសម្តែងនូវអំណរគុណដ៏ជែលជែបំផុតចំពោះ សម្តែចអគ្គមហា-
ពញាចកែី ហេង សំរិន បែធានរដ្ឋសភា សមជិក សមជិការដ្ឋសភា 
ទាំងមូល ដែលបានអនុម័តសែចក្តីពែងច្បាប់នពែលនែះ។  ការអនុម័ត 
នែះបានបងា្ហាញពីការយក ចិត្តទុកដក់ខ្ពស់របស់រដ្ឋសភា ក្នុងការអភិវឌ្ឍនូវ 
កែមគតិយុត្ត ដើម្បីគាំទែយុទ្ធសាស្តែចតុកោណដំណក់កាលទី៣ របស់ 
រាជរដ្ឋាភិបាល នីតិកាលទី៥ នែរដ្ឋសភា ហើយក៏បានបង្កើតនូវកែបខ័ណ្ឌ 
គតិយុត្តមួយច្បាស់លាស់ ដើម្បីធាននូវការកំណត់បែក់ឈ្នួលអប្បបរម 
និងការសមែលបន្ទុករបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការទូទាត់បែក់បំណច់អតីត
ភាពការងារ ចៀសវាងការរក្សាទុកបែក់បំណច់នែះ រហូតបញ្ចប់កិច្ចសន្យា។ 
ពិតជាមនសារៈបែយោជន៍ខ្លាំងណស់នៅក្នុងការធានសុខដុម           នីយកម្ម 
នែទំនក់ទំនងវិជា្ជាជីវៈ ក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូន
កម្មករ និយោជិត និងការធាននូវស្ថិរភាពនិរន្តរភាព នែពាណិជ្ជកម្ម និង 
ការទាក់ទាញវិនិយោគនៅកម្ពុជា ។ ក្នុងនមកែសួងការងារនិងបណ្តុះ-
បណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ ដែលជាសែនធិការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលើវិស័យការងារ 
និងបណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្តែីសន្យាថនឹងចាត់ ចែងអនុវត្ត
ន៍ច្បាប់នែះឱ្យមនបែសិទ្ធភាព ដើម្បីធាននូវផលបែយោជន៍ដល់ជីវភាព
បែជាជន។

សូមបញ្ជាក់ថ នៅក្នុងសម័យបែជុំរដ្ឋសភាលើកទី១០ នីតិកាលទី៥ 
នពែឹកថ្ងែទី០៧ ខែ មិថុន ឆ្នាំ២០១៨ នែះផងដែរ រដ្ឋសភាក៏បានពិភាក្សា 
និងអនុម័តសែចក្តីពែងច្បាប់ ស្តីពីវិសោធនកម្មលើមតែមួយចំនួន នែ 
សែចក្តីពែងច្បាប់ស្តីពីការងារ ដែលតែូវបែកាសឱ្យបែើដោយពែះរាជកែម 
លែខ ជស/រកម/០៣៩៧/០១ ចុះថ្ងែទី ១៣ ខែមីន ឆ្នាំ១៩៩៧ ដោយ 
សំឡែង ១០៧ សំឡែង នែអង្គសភាទាំងមូលដែលបានចូលរួម ពែមទាំង 
បានពិភាក្សា និងអនុម័តសែចក្តីពែងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមតែមួយ 
ចំនួន នែច្បាប់ស្តីពីស្តង់ដរកម្ពុជា ដែលតែូវបែកាសឱ្យបែើដោយពែះរាជ 
កែមលែខ នស/រកម/០៦០៧/០១៣ ចុះថ្ងែទី២៤ ខែ មិថុន ឆ្នាំ២០០៧ 
ដោយសំឡែង ១០៧ លើ ១០៧សំឡែង នែអង្គសម័យបែជុំទាំងមូល 
ផងដែរ ៕
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នៅសាលមហោសែពស្ទឹងសង្កែ កាលពីពែឹកថ្ងែទី១១ ខែមិថុន 

ឆ្នាំ២0១៨ គណៈកម្មាធិការ សមគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា ខែត្តបាត់ដំបង 

បានរៀបចំពិធីសំណែះសំណល និងបំពាក់មែដយការពារជាតិ ជូនអតីត 

យុទ្ធជនកែុងបាត់ដំបង កែមអធិបតីភាព សម្តែចកែឡាហោម ស ខេង 
ឧបនយករដ្ឋមន្តែី រដ្ឋមន្តែីកែសួងមហាផ្ទែ បែធានកែុមការងារថ្នាក់ជាតិ 

ចុះជួយខែត្តបាត់ដំបង និងជាអនុបែធានសមគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា។

សម្តែចកែឡាហោម ស ខេង បានមនបែសាសន៍ថ រាជរដ្ឋាភិបាល 

តែងតែនឹកឃើញ នូវគុណបំណច់របស់បងប្អូន តាំងពីឆ្នាំ១៩៧៩ រហូតមក 

ដល់បច្ចុប្បន្ន។ ដោយសារការចូលរួមនែះហើយ ទើបធ្វើឲ្យបែទែសជាតិ 

មនសែចក្តីសុខ ក្នុងរង្វង់ជិត ៤0 ឆ្នាំ ។ យើងកសាងបែទែស ពីលែខសូន្យ 

ពីបាតដែទទែ។ កែមការដឹកនំនែរបបសាធារណរដ្ឋបែជាមនិតកម្ពុជា 

មនបែសកកម្មពីរៈ      ទី១ ទប់សា្កាត់ការវិលតែឡប់មកវិញនែរបបបែល័យ

ពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត និងទី២ ការកសាងនិងសា្តារបែទែសជាតិឡើងវិញ។ 

ដោយសារយើងមនបុព្វហែតុតែឹមតែូវ ទើបយើងទទួលបានសុខសន្តិភាព 

ពែញលែញ ហើយយើងមនពែលវែលា បន្តទៀត ធ្វើឲ្យបែទែសជាតិ មន 

ការរីកចមែើន លើគែប់វិស័យ ធ្វើឲ្យកំណើនសែដ្ឋកិច្ចជាតិ កើនឡើងពីមួយ 

ឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ហើយយើងតែូវការពែលវែលា ដើម្បីរួមគា្នាអភិវឌ្ឍន៍ និង 

កសាងបែទែសជាតិតទៅមុខទៀត។ សម្តែចកែឡាហោម បានបន្តថ កែយ 

បង្កើតសមគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា រួចមក យើងបានដោះសែយគោល 

នយោបាយ របបសោធននិវត្តន៍ ទាបបំផុតពី ៤៨ ទៅ ៩0 មុឺនរៀល។ 

យើងមិនអាចបោះបង់គែចោលទែ តែយើងតែូវចំណយថវិការបស់រដ្ឋ 

ដើម្បីជួយពួកគាត់ ។ ចំណែកកែុមគែួសារអតីតយុទ្ធជន ទទួលបាន 

១៥.000 រៀល ។ កែពីនែះ យើងបានដោះសែយទីជមែក ដូចជាការ 

បែគល់ដីការសង់ផ្ទះជូន បានមួយចំនួនធំ តែនៅខ្វះមួយចំនួនតែូវជួយក

សាងបន្តទៀត។ រដ្ឋបាលខែត្តបានរក្សាទុកដីតែៀមបមែុង បែមណ ២00 

ហិកតា នៅសែុកគាស់កែឡ សមែប់បែងចែកដី និងសង់ផ្ទះ ជូនសមជិក 

 សម្ដែចកែឡាហោម ស ខេង ឧបនយករដ្ឋមន្ដែី រដ្ឋមន្ដែី កែសួងមហាផ្ទែ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសំណែះសំណល 

និងបំពាក់មែដយការពារជាតិ ជូនអតីត យុទ្ធជនកែុងបាត់ដំបង 

សម្តេចកេឡាហេម ស ខេង អពេា្ជីញបំពាក់មេដាយការពារជាតិ 
ជូនអតីតយុទ្ធជន កេុងបាត់ដំបង

អតីតយុទ្ធជនណ ដែលទីទ័លកែ គា្មានលទ្ធភាពសាងសង់ផ្ឋះ ដោយខ្លួន 

ឯង។

លោកឧត្តមសែនីយ៍ទោ អ៊ុក ឃ្នួច បែធានសមគមអតីតយុទ្ធជន    

កម្ពុជាបាត់ដំបង បានមនបែសាសន៍ថ ដើម្បីបងា្ហាញពីការយកចិត្តទុកដក់

របស់ថ្នាក់ដឹកនំ ផ្សាភា្ជាប់សុខទុក្ខ និងដឹងគុណ ដល់បងប្អូនអតីតយុទ្ធជន 

សមគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខែត្ត បានរៀបចំបំពាក់គែឿងឥស្សរិយយស 

ការពារជាតិ និងសាកសួរសុខទុក្ខ រវាងថ្នាក់ដឹកនំជាន់ខ្ពស់ ជាមួយ 

សមជិកគែប់កែុង សែុកទាំងអស់ បានចំនួន ៤៣ លើក ដែលមនសមជិក 

ចូលរួម ចំនួន ២១.២៩២ នក់ និងបំពាក់គែឿងឥស្សរិយយសការពារជាតិ 

ជូនអតីតយុទ្ធជន ១៤ លើក ចំនួន ៩.៣៤៣ គែឿង ផ្តល់ជូនថវិកា ក្នុង      

ម្នាក់ៗ ៥ មុឺនរៀល ដល់ ១0 មុឺនរៀល និងគែឿងឧបភគ បរិភគ 

មួយចំនួនទៀត។ សរុបថវិកាដែលបានផ្តល់ជូន ចំនួន ១.៦៦៨.៣00.000 

រៀល អង្ករ ៦២.៩៧៤ គីឡូកែម សារុង ២.៥៧៥ និងស័ង្កសី ២៥០ 

សន្លឹក។ ក្នុងឱកាសនែះ សមគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា ខែត្តបាត់ដំបង 

បានរៀបចំពិធីសំណែះសំណល និងបំពាក់មែដយការពារជាតិ ចុងកែយ 

បង្អស់ ជូនអតីតយុទ្ធជន កែុងបាត់ដំបង ចំនួន ១.៥២៧ នក់។ ថ្នាក់ដឹកនំ 

សមគមថ្នាក់ខែត្ត សែុក កែុង បានយកចិត្តទុកដក់ ចុះសួរសុខទុក្ខបងប្អូន

អតីតយុទ្ធជន ដែលមនជំងឺ សមែកព្យាបាល នៅមន្ទីពែទ្យ ចាស់ជរា 

អ្នកទីទ័លកែ នៅតាមលំនៅដ្ឋាន ចំនួន ៣៤៥ នក់ ដោយបាននំយកនូវ 

អំណយមនថវិកា សរុប ២៦.៨៩0.000 រៀល អង្ករ ៧.0៨១ គីឡូកែម 

ពែមទាំងសម្ភារបែើបែស់ គែឿងឧបភគ បរិភគជាចែើនទៀត យកទៅ 

ផ្តល់ជូនផងដែរ។

ក្នុងឱកាសនែះដែរ សម្តែចកែឡាហោម បានបែគល់គែឿងឥស្សរិយយស 

និងបំពាក់មែដយការពារជាតិ ជូនសមជិកអតីតយុទ្ធជន និងបែគល់ថវិកា 

ជូនសមជិកអតីតយុទ្ធ កែុងបាត់ដំបង ចំនួន ១.៥២៧ នក់ ក្នុងម្នាក់ៗ          

៥ មុឺនរៀល ៕
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កាលពីពែឹកថ្ងែទី១៣ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០១៨ សម្តែចវិបុលសែនភក្តី 

សាយ ឈុំ អនុបែធានគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា និងជាបែធានពែឹទ្ធសភា 

បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីសម្ពោធ សមិទ្ធផលនននៅក្នុងវត្ត 

ចំការខ្សាច់ ស្ថិតក្នុងសងា្កាត់សា្ពោនថ្ម ខ័ណ្ឌដង្កា  រាជធានីភ្នំពែញ ។

ក្នុងឱកាសនោះសម្តែចវិបុលសែនភក្តី សាយ ឈុំ មនបែសាសន៍ថ 

ការបែរព្ធពិធីសម្ពោធនពែល នែះសែបពែលដែលកម្ពុជាយើងកែមការ

ដឹកនំដ៏តែឹមតែូវឈា្លាសវែ និងបែកបដោយគតិបណ្ឌិត របស់សម្តែចអគ្គ-

មហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន នយករដ្ឋមន្តែី នែពែះរាជាណចកែ 

កម្ពុជា កំពុងមនការរីកចមែើនលើគែប់វិស័យគួរជាទីមទនៈ និងសែប 

ពែលដែលការបោះឆ្នាត ជែើសតាំងតំណងរាស្តែនីតិកាលទី៦ នថ្ងែទី២៩ 

ខែកក្កដ ឆ្នាំ២០១៨ កាន់តែខិតជិតមកដល់។ សម្តែចភក្តីបានរម្លឹក 

ឡើងវិញថ តាមបែវត្តិសាស្តែរបស់កម្ពុជា វត្តចំការខ្សាច់ក៏មន ជោគវាសន 

ដូចវត្តនននៅទូទាំងបែទែសកម្ពុជាយើងដែរ គឺតែូវបំផ្លាញ ដោយសង្គែម 

៥ឆ្នាំ នែរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោក លន់ នល់ និងតែូវកំទែចបង់ 

ក្នុងរបប ៣ឆ្នាំ ៨ខែ ២០ថ្ងែ នែរបបបែល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត ។ ប៉ុន្តែ     

វិស័យពែះពុទ្ធសាសនតែូវបានរស់ឡើងវិញជាមួយ នឹងការរស់ឡើងវិញ 

របស់បែជាជន និងបែទែសជាតិយើងកាលពីថ្ងែទី០៧ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៩ 

ដោយសា្នាដែនែរណសិរ្យសាមគ្គីសង្គែះជាតិកម្ពុជា ដឹកនំដោយសម្តែច 

ចកែី ហេង សំរិន, សម្តែចធម្មពោធិសាល ជា សុីម និងសម្តែចតែជោ        

ហ៊ុន សេន ។
សម្តែចវិបុលសែនភក្តីបានលើកឡើងថ ២០ឆ្នាំកន្លងមកនែះ បែជាជន 

បែជាជាតិយើងបានរស់នៅក្នុងបែទែសដែលមនសន្តិភាពបរិបូរណ៍ កែម 

ការដឹកនំដ៏តែឹមតែូវ ឈា្លាសវែ និងបែកបដោយគតិបណ្ឌិតរបសស់ម្តែច 

អគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន មនការរីកចមែើនហួសពីការគិត 

របស់យើង។ ក្នុងនោះវិស័យពែះពុទ្ធសាសនក៏បាននឹងកំពុងរីកចមែើន 

ទាំងបរិមណ និងគុណភាពគួរជាទីមទនៈ។ ដោយឡែកវត្តចំការខ្សាច់ 

របស់ យើង ដោយមនការខិតខំបែឹងបែងរបស់ពែះគែូចៅអធិការគែប់ជំនន់ 

ពែះសង្ឃ លោកអាចារ្យ គណៈកម្មការវត្ត ពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយ ចំណ៉ាះជើងវត្ត 

ពែមទាំងសប្បុរសជននន បានធ្វើឲ្យវត្តរបស់យើងនែះមនរចនសម្ព័ន្ធ

កាន់តែគែប់គែន់សក្តិសមជាអារាមជាទីគោរពសកា្ការៈរបស់បែជាពុទ្ធបរិស័ទ 

យើងតាមបែពែណីពែះពុទ្ធសាសន តាមពុទ្ធប្បញ្ញតិ និងតាមពុទា្ធានុញ្ញាត ។

សម្តែចភក្តី សាយ ឈុំ ក៏បានថ្លែងនូវអំណរសរសើរ និងវាយតម្លែខ្ពស់

ចំពោះទឹកពែះទ័យរបស់ពែះតែជ គុណគែប់ពែះអង្គ ឯកឧត្តម លោកឧកញា៉ា 

លោកជំទាវ អស់លោក លោកសែី សប្បុរសជនទាំង អស់ពិសែស លោក 

លី ឆែង អគ្គនយកកែុមហ៊ុន ប៊ែលធីគែុប តំណងរាស្តែមណ្ឌលភ្នំពែញ 

និងលោកសែី ប៊ូ អា៊ា ដែលបានបរិចា្ចាគធនធានសាងសង់សំណង់ទាំង១១ 

ដែលតែូវសម្ពោធ ដក់ឲ្យបែើបែស់ជាផ្លូវការនពែលនែះ ។ សម្តែចភក្តី 

បានបន្តថ សមិទ្ធផលទាំងអស់នែះមិនគែន់តែបងា្ហាញ អំពីការរីកចមែើន 

របស់វត្តចំការខ្សាច់ប៉ុណ្ណោះទែ គឺនៅបានរួមចំណែកដល់ការរីកចមែើន 

របស់ វិស័យពែះពុទ្ធសាសននៅក្នុងមូលដ្ឋានឃុំសា្ពោនថ្មយើងនែះផងដែរ ។

ឯកឧត្តម ឃួង សេង  អភិបាលរាជធានីភ្នំពែញបានរម្លឹកអំពីបែវត្តិ

នែវត្តចំការ ខ្សាច់ដែលជាវត្តដ៏ចំណស់មួយរបស់បែទែសកម្ពុជា និងបាន 

កសាងឡើងតាំងពីឆ្នាំ១៥០៤ មកម្លែ៉ះ ដែលគិតមកដល់ពែលនែះមន 

អាយុកាល៥១៤ឆ្នាំ ហើយ ។ បន្ទាប់ពីតែូវបំផ្លាញ ក្នុងរបប លន់ នល់ និង 

របបបែល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត វត្តចំការខ្សាច់តែូវបានបើកឲ្យបែជាពល 

រដ្ឋចូលគោរពបូជាឡើងវិញ ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ១៩៨២ ។ កែយមកសមិទ្ធិផល

ជាចែើនតែូវបានកសាង និងជួសជុលជាបន្តបន្ទាប់ ជាក់ស្តែងសមិទ្ធិផល 

នន ដែលតែូវបានដក់សម្ពោធឲ្យបែើបែស់ជាផ្លូវការនៅថ្ងែនែះ ៕

 សម្តែចវិបុលសែនភក្តី សាយ ឈុំ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធសមិទ្ធផលនននៅក្នុងវត្តចំការខ្សាច់ 

ស្ថិតក្នុងសងា្កាត់សា្ពោនថ្ម ខ័ណ្ឌដង្កា  រាជធានីភ្នំពែញ

សម្តេចភក្តី សាយ ឈុំ ៖ កេមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជេ ហ៊ុន សេន 
បេទេសជាតិកំពុងមានការរីកចមេើនលើសពីការគិតរបស់យើង
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ថ្ងែទី០៩ ខែមិថុន ដល់ថ្ងែទី២៨ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម 

កេ គឹមយ៉េន សមជិកគណៈអចិន្តែយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល 

គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ឧបនយករដ្ឋមនែ្តី និងជាបែធានកែុមការងារ

ថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខែត្តបន្ទាយមនជ័យ រួមដំណើរដោយឯកឧត្តម 

លោកជំទាវ លោក លោកសែី ជាកែុមការងារគែប់លំដប់ថ្នាក់បានចុះ

ជួបសំណែះសំណលដោយផ្ទាល់ជាមួយបែជាពលរដ្ឋ និងសមជិក 

សមជិកាគណបក្ស នៅ តាមមូលដ្ឋានឃុំ-សងា្កាត់មួយចំនួនទូទាំងខែត្ត

បន្ទាយមនជ័យសរុបចំនួនជាង ៤០០០០ នក់។

ឯកឧត្តមបានពាំនំការសួរសុខទុក្ខ ពីសំណកស់ម្ដែចអគ្គមហា-

សែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន បែធានគណបក្ស សម្ដែចពញាចកែី 

ហេង សំរិន បែធានកិត្តិយសគណបក្ស សម្ដែចកែឡាហោម ស ខេង 
អនុបែធាន គណបក្ស សម្ដែចវិបុលសែនភក្ដី សាយ ឈុំ អនុបែធាន 

គណបក្ស ជូនចំពោះបងប្អូនបែជាពលរដ្ឋ និងសមជិក សមជិកា 

គណបក្សបែជាជន ទាំងអស់ដែលបានគាំទែ និងបន្ដបោះឆ្នាតគាំទែ    

ឲ្យគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាបន្ដដឹកនំបែទែសជាតិក្នុងរយៈពែលជិត 

៤០ឆ្នាំកន្លងមកនែះ ។ ឯកឧត្តម បានផ្ដាំផ្ញើរសូមឲ្យសមជិក សមជិកា 

គណបក្ស និងបែជាពលរដ្ឋទាំងអស់បន្ដរួមគា្នាជាមួយគណបក្សបែជាជន

ដើម្បីថែរក្សសន្ដិភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍បែទែសជាតិឲ្យមនការីកចមែើន

ទៅមុខឆប់រហ័ស។

ឯកឧត្តមនិងកែុមការងារគែប់លំដប់ថ្នាក់បាន ដោះសែយជូន 

បែជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានឃុំ-សងា្កាត់ ភូមិ នូវផ្លូវកែលគែួស និង 

ថ្មមុិច នៅកែុង សិរីសោភ័ណបែវែង ៨៤ គីឡូម៉ែតែ ដោយអនុវត្ត 

រយៈពែលមួយខែឲ្យរួចរាល់ ផ្លូវបែតុងក្នុងសាលារៀនទូទាំងកែុងសិរី

សោភ័ណ ជួសជុលផ្លូវ ជូនបែជាពលរដ្ឋ នៅឃុំបន្ទាយនង ឃុំភ្នំតូច 

ឃុំអូរបែសាទ ឃុំឬស្សីកែក ក្នុងសែុកមង្គលបុរី បែវែងជាង ២០គីឡូ 

ម៉ែតែ ពែមទាំងផ្ដល់បន្ថែមអាគារសិក្សាចំនួន ២ខ្នងស្មើ ១០បន្ទប់ដល់ 

កែុងសិរីសោភ័ណ អាគារសិក្សា ៤ខ្នងស្មើនឹង ២០បន្ទប់ ដល់សែុក 

មង្គលបុរី និងអាគារសិក្សា ១ខ្នង ពីរជាន់ស្មើ១២ បន្ទប់ និង១ខ្នង 

១ជាន់ស្មើ៥បន្ទប់ ដល់កែុងបោ៉ាយប៉ែត និងដោះសែយជូននូវសមិទ្ធផល

ផ្សែងៗទៀត។ ឯកឧត្តម បានផ្ដល់ជាវត្ថុ អនុស្សាវរីយ៍ជាសារ៉ុង ថវិកា 

និងសំភារៈចាំបាច់សមែប់មនុស្សវ័យចាស់ ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី

ទាំងនែះផងដែរ ។ ឯកឧត្តមបានផ្ដាំផ្ញើឲ្យបែជាពលរដ្ឋ និងសមជិក 

សមជិកា គណបក្សទាំងអស់អញ្ជើញទៅបោះឆ្នាតជូនគណបក្ស          

បែជាជនកម្ពុជាដែលមនរូបសញ្ញាទែវតាបាចផ្កាជាសម្គល់ និងមន

លែខរៀងទី២០នៅក្នុងសន្លឹកឆ្នាត ៕

ឯកឧត្តម នយឧត្តមសែនីយ៍ កេ គឹមយ៉េន អញ្ជើញជួបសំណែះសំណលជាមួយបែជាពលរដ្ឋ និងសមជិក សមជិកាគណបក្ស

ឯកឧត្តម កែ គឹមយ៉ែន អពែា្ជីញជួបសំណែះសំណាលជាមួយសមាជិក
សមាជិកាគណបក្ស ជាង ៤០០០០ នាក់ ក្នុងខែត្តបនា្ទែយមានជ័យ

ការដ្ឋានជួសជុលផ្លូវកែលគែួស និងថ្មមិច នៅកែុងសិរីសោភ័ណ

បែវែង ៨៤ គីឡូម៉ែតែ
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ថ្ងែទី១០ ខែ មិថុន ឆ្នាំ  ២០១៨ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញុិល 
សមជិកគណៈអចិន្តែយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល  គណបក្ស 

បែជាជនកម្ពុជា អនុបែធានទី២ រដ្ឋសភា នែពែះរាជាណចកែ 

កម្ពុជា និងជាបែធានកែុម ការងារគណបក្សថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយ

ខែត្តកំពង់ធំ បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបុណ្យ

ពុទា្ធាភិសែក សម្ពោធឆ្លងអគារពុទ្ធកបឋមសិក្សា និងសមិទ្ធ 

ផលននក្នុងវត្ត សា្វាយភ្លើង ឃុំសា្វាយភ្លើង សែុកបារាយណ៍ ខែត្តកំពង់ធំ ដោយបានចំណយថវិកាសរុបចំនួន ៨០,៩១០ ដុលា្លារសហរដ្ឋអាមែរិក ។ 

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញុិល បានអំពាវនវឱ្យបែជាជនអញ្ជើញទៅបោះឆ្នាតជែើសតាំងតំណងរាស្តែ អាណត្តិទី៦ នៅថ្ងែទី២៩ ខែកក្កដ ឆ្នាំ២០១៨ 

ឱ្យបានគែប់ៗគា្នា ក្នុងន័យបំពែញកាតព្វកិច្ច ជាពលរដ្ឋ ដើម្បីជោគវាសនខ្លួន និងដើម្បីចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល បន្តអនុវត្តនូវលទ្ធិបែជា ធិបតែយ្យ    

និងការរីកចំរីនរបស់សង្គមជាតិយើងទៀត ។

ថ្ងែទី២៣ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០១៨ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត 
ម៉េន សំអន សមជិកាគណៈអចិន្តែយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល 
គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ឧបនយករដ្ឋមនែ្ដី រដ្ឋមនែ្ដីកែសួង 
ទំនក់ទំនង ជាមួយរដ្ឋសភា-ពែឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច បានអញ្ជើញជា
អធិបតីសម្ពោធអគារសិក្សាសាលាបឋមសិក្សា ហ៊ុន សែន មុខដ 
ស្ថិតនៅភូមិ កែញូង ឃុំមុខដ សែុករមសហែក ខែត្ដសា្វាយរៀង ។     
លោកជំទាវកិត្តិសង្គបណ្ឌិតបានថ្លែងថ ៖ មតា បិតា អាណព្យាបាល 
កុមរ ដែលគែប់អាយុចូលសាលា តែូវនំកូនទៅចុះ ឈ្មាះចូល រៀនឲ្យ 

ថ្ងែទី១៤ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០១៨ សម្តែចពិជ័យសែន ទៀ បាញ់ សមជិក

គណៈអចិន្តែយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ឧបនយក 

រដ្ឋមន្តែី រដ្ឋមន្តែីកែសួងការពារជាតិ និងជាបែធានកែុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយ

ខែត្តសៀមរាប បានអញ្ជើញបើកកិច្ចបែជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារចុះជួយ 

មូលដ្ឋាន កែុង សែុកក្នុងខែត្តសៀមរាប។  សម្តែចពិជ័យសែនថ្លែងថ 

ការអនុវត្ត ភារកិច្ចតួនទីរបស់ខ្លួន មន្តែីគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាតែូវធានឲ្យ 

ខងតែបាននូវបែសិទ្ធភាព និន្តរភាព ក្នុងការ គែប់គែង រដ្ឋបាលឃុំ សងា្កាត់ 

និងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាន ការផ្តល់សែវា  និងការដោះសែយរាល់បញ្ហាផ្សែងៗ

បានគែប់ៗគា្នា ។ អាជា្ញាធរគែប់លំដប់ថ្នាក់ខិតខំថែមទៀតក្នុងការការពារសន្ដិសុខសណ្តាប់ធា្នាប់សង្គម របៀបរៀបរយសាធារណៈ ភូមិ-ឃុំ 
មនសុវត្ថិភាព និងតែូវតែបែពែឹត្តអំពើល្អ និងបមែើ សែវាសាធារណៈឱ្យបានល្អបែសើរ ជូនបែជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាន។ តែូវរួមគា្នា 
ជែងទង់សុខសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ និងរួមគា្នាថែរក្សា នូវសមិទ្ធផល ននរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។ តែូវទៅបោះឆ្នាតជូនគណបក្ស 
បែជាជនកម្ពុជានៅថ្ងែទី២៩ ខែកក្កដ ឆ្នាំ២០១៨ ដើម្បី គាំទែបែក្ខភាព សម្ដែចតែជា ជានយករដ្ឋមនែ្ដី នៅអាណត្តិទី ៦ និងអាណត្តិ 
បន្តបន្ទាប់ទៀត ដើម្បីសម្តែចមនឱកាសដឹកនំបែទែសកម្ពុជា ថែរក្សាការពារ និងអភិវឌ្ឍ បែទែសឱ្យកាន់តែរីចមែើន។

ជូនបែជាពលរដ្ឋ ហើយតែូវរួមគា្នាជួយដោះសែយរាល់ទុក្ខលំបាក និងសំណូមពររបស់បែជាពលរដ្ឋ។

ថ្ងែទី១៣ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០១៨នែះ ឯកឧត្តម ហេ ណាំហុង 
សមជកិគណៈអចនិ្តែយ ៍       គណៈកម្មាធកិារកណ្តាលគណបក្ស 
បែជាជនកម្ពុជា ឧបនយករដ្ឋមន្តែី បានអញ្ជើញចុះជួបសំណែះ 
សំណលជាមួយសមជិក សមជិកា គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា 
នៅឃុំពាមជីកង សែុកកងមស ខែត្តកំពង់ចាម ចំនួន៦៥០០ 
នក់ ពែមទាំងផ្តល់អំណយជាផ្លូវបែតុងមួយខ្សែថ្មីទៀត បែវែង 
៣០៧ម៉ែតែ។
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 ថ្ងែទី២៣ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ទេព ងន សមជិក 

គណៈអចិន្តែយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា 

អនុបែធានទី២ ពែឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញ រាប់បាតែ ពែះសង្ឃ៨១អង្គ 

នឱកាសបុណ្យកាត់ ឬសសីម និងសម្ពោធសមិទ្ធផលនៅវត្តបែំបីមំុ 

សែុកទែំង ខែត្តតាកែវ។

ថ្ងែទី១៧ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ថេង ខុន សមជិកគណៈ

កម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្តែីកែសួងទែសចរណ៍

បែធានកែុមការងារថ្នាក់ កណ្តាលចុះជួយសែុកបារាយណ៍ ខែត្តកំពង់ធំ  

អញ្ជើញជួបសំណែះសំណលជាមួយកែុមបក្ស និងសាខបក្សនៅ ឃុំ 

សា្វាយភ្លើង សែុកបារាយណ៍ ខែត្តកំពង់ធំ។ ឯកឧត្តមបានថ្លែងថ មន 

តែគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាតែ មួយគត់ ពិសែសកែមការដឹកនំរបស់ 

ថ្ងែទី៤ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ សមជិក គណៈអចិន្តែយ៍

គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា និងជាបែធានកែុមការងារចុះ     

ជួយសែុកសន្ទុកអញ្ជើញចុះជួបសំណែះសំណលជាមួយលោកគែូ អ្នកគែូ ក្នុង 

សែុកសន្ទុក ខែត្តកំពង់ធំ ជាង ៦០០នក់។

ថ្ងែទី១៣ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម យឹម ឆេលី 
សមជិកគណៈអចិន្តែយ៍ គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស

បែជាជនកម្ពុជា ឧបនយករដ្ឋមនែ្តី បែធានកែុមបែឹក្សាសា្តារ 

និងអភិវឌ្ឍន៍សែដ្ឋកិច្ច និងជនបទ អញ្ជើញជួបសំណែះសំណល 

ជាមួយថ្នាក់ដឹកនំ និងមន្តែីរាជការ នៅទូទាំងខែត្តកំពង់ចាម ។

ថ្ងែទី១៦ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម មាស សុភា សមជិកអចិន្តែយ៍ 

គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សបែជនកម្ពុជា និងជាបែធានកែុមការងារថ្នាក់ 

កណ្តាល ចុះជួយខែត្តពែះវិហារអញ្ជើញបែកាសបញ្ចូលសមជិកគណបក្សបែជាជន

កម្ពុជាថ្មីចំនួន ៦០០នក់ នៅទីសា្នាក់ការគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា សែុក ជ័យសែន 

ខែត្តពែះវិហារ ។ ឯកឧត្តមបានអំពាវនវឲ្យបងប្អូនបែជាពលរដ្ឋអញ្ជើញទៅចូលរួម 

បោះឆ្នាតឲ្យបានគែប់ៗគា្នានៅថ្ងែទី២៩ ខែកក្កដ ឆ្នាំ២០១៨ ខងមុខ នែះ 

ជូនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ដែលមនលែខរៀងទី២០ ដើម្បីគាំទែបែក្ខភាព 

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន ជានយករដ្ឋមន្តែីតទៅទៀត ដឹកនំបែទែសឲ្យមនសុខសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍតទៅទៀត ។

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន ដែលបានធ្វើឲ្យបែទែសជាតិរួចផុតពីគែះបែល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត នំមកនូវសន្តិភាព និង

ការអភិវឌ្ឍពិតបែកដជូនដល់បែទែសជាតិ។
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ថ្ងែទី១៩ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម អុិត សំហេង សមជិក

គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្តែីកែសួង

ការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈកម្ពុជា បានអញ្ជើញជួបសំណែះ-

សំណលជាមួយបងប្អូនពលករខ្មែរដែលមកធ្វើឯកសារសែបច្បាប់

នៅទីស្តីការកែសួងការងារថែ នទីកែុងបាងកក បែទែសថែ។

ថ្ងែទី១៨ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង សមជិកគណៈ           
កម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា បែធានគណៈកម្មការអង្កែត បោស 
សម្អាត និងបែឆំងអំពើពុករលួយនែពែឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញជួបសំណែះសំណល
ជាមួយបែជាពលរដ្ឋមកពីភូមិក្បាលសែះ ភូមិគោកពែីង ភូមិចារ សរុបចំនួន 
១.០៨៧ នក់ នៅស្ថិតក្នុងឃុំកំគោកតែប់ សែុកកណ្តាលស្ទឹង ខែត្តកណ្តាល។ ឯក
ឧត្តមក៏បានអំពាវនវឲ្យបងប្អូនបែជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងឃុំគោកតែប់ តែៀមឯកសារ
សមែប់ការបោះឆ្នាតដូចជា អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ប័ណ្ណព័ត៌មនដែល   

ថ្ងែទី១៦ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ 
សមជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា 

រដ្ឋមនែ្តីកែសួងព័ត៌មន និងលោកជំទាវ អញ្ជើញសួរសុខទុក្ខ          

និងជួបសំណែះសំណលបងប្អូនបែជាពលរដ្ឋបែមណ ៥៧៣ 

នក់ នៅឃុំមហាលាភ សែុកកោះសូទិន ខែត្តកំពង់ចាម ។

ថ្ងែទី១៧ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០១៨  ឯកឧត្តម វេង សាខុន សមជិក     

គណៈកម្មាធិកាកណ្តាលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមនែ្តីកែសួងកសិកម្ម

រុកា្ខាបែមញ់និងនែសាទ និងសហការី បានចុះពិនិត្យមើលការដំដុះដំណំ

ដំឡូងមី នៅសែុកពញាកែក ខែត្តត្បូងឃ្មុំ ក្នុងគោលបំណងតាមដន                 

ពិនិត្យមើលពីលទ្ធផលនែការដំដុះដំណំរបស់បែជាជនក្នុងរដូវវស្សានែះ 

និងបញ្ហាបែឈមរបស់គាត់ដែលបាន និងកំពុងជួបបែទះ។

ថ្ងែទី៩ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន 
សមជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ទែសរដ្ឋមន្តែី រដ្ឋមន្តែី 

កែសួងសែដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាបែធានកែុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយខែត្ត 

កណ្តាល បានអញ្ជើញសម្ពោធដក់ឱ្យបែើបែស់នូវឧបដ្ឋានសាលា ១ខ្នង និង        

សមិទ្ធផលនននៅក្នុងវត្តតាគាត់មង្គល ស្ថិតនៅក្នុងភូមិតាគាត់កើត ឃុំជ័យធំ 

សែុកខ្សាច់កណ្តាល ខែត្តកណ្តាល។ ឯកឧត្តមបានអំពាវនវឲ្យបងប្អូនបែជាពលរដ្ឋ

ទៅចូលរួមបោះឆ្នាតជូនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ដែលមនលែខរៀងទី ២០ 

នៅថ្ងែទី២៩ ខែកក្ដដ ខងមុខនែះ ដើម្បីបន្តថែរក្សាសុខសន្តិភាព ស្ថិរភាពសង្គម និងការអភិវឌ្ឍ សមែប់បែទែសជាតិ។

ផ្តល់ដោយគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នាត និងលិខិតពាក់ព័ន្ធផ្សែងៗ ដើម្បីងាយសែួលទៅបោះឆ្នាតជែើសតាំងតំណងរាសែ្ត 
នីតិកាលទី៦ នថ្ងែទី២៩ ខែកក្កដ ឆ្នាំ២០១៨ ឲ្យបានគែប់ៗគា្នា។
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ថ្ងែទី១០ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០១៨ 
កែុមគែូឧទ្ទែស នែកែុមការងារយុវជន
គណបក្សថ្នាក់កណ្តាល ដឹកនំដោយ 
ឯកឧត្តម យស ផានីត្តេ សមជិក 
កែុមការងារ យុវជនគណបក្សថ្នាក់ 
កណ្តាល និងជាបែធានកែុមគែូ ឧទ្ទែស 

នៅថ្ងែទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ កែុមការងារយុវជនគណបក្ស
បែជាជនកម្ពុជា បែចាំកែសួងសែដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ សហការជាមួយ   
កែុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល បានរៀបចំ បទបាឋកថ 
ស្ដីពី “ សាវតារ បុព្វហែតុ និងទស្សនវិស័យនយោបាយ របស់គណបក្ស 
បែជាជនកម្ពុជា និងគោលនយោបាយសែដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ របស់ 
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា“ កែមអធិបតីភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ 
អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន សមជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សបែជាជន 
កម្ពុជា និងជាបែធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សកែសួងសែដ្ឋកិច្ច និង 
ហិរញ្ញវត្ថុ និងឯកឧត្តម ម៉ម សារិន សមជិកគណៈកម្មាធិការ កណ្តាល 

ថ្ងែទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ 
ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉េណេត សមជិក 
គណៈកម្មាធិការកណ្តាល អនុបែធាន 
កែុមការងារយុវជន គណបក្សថ្នាក់ 
កណ្តាល និងជាបែធានកែុមការងារ
រៀបចំអង្គការ ចាត់តាំងយុវជន គណ-

បានសហការជាមួយកែុមការងារយុវជនគណបក្សខែត្តឧត្ដរមនជ័យ បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលយុវជនគណបក្សខែត្ត សែុក កែុង លើបែធានបទ           
“សិល្ប៌វិធីក្នុងការនិយយជាសារធារណៈ និងយុទ្ធនការឃោសនតាមខ្នងផ្ទះ“ ដែលមនការចូលរួមពីគណៈពងែឹងខែត្ត និងថ្នាក់ដឹកនំយុវជនគណបក្ស 
ខែត្តជាចែើនរូបទៀត ពែមទាំងសកម្មជនយុវជនសែុក និងកែុង ចំនួន ៤៩នក់។ កម្មវិធីនែះមនកិត្តិយសដោយ ឯកឧត្តម គន់ គីម សមជិកអចិន្តែយ៍
គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស និងជាបែធានកែុមការងារគណៈកម្មាធិការកណ្តាលចុះជួយខែត្តឧត្ដរមនជ័យ បានអញ្ជើញជាអធិបតី និងមនមតិ 
សំណះសំណលក្នុងពិធីបិទវគ្គ។

 ថ្ងែទី១៦ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០១៨ សា្នាក់ការកណ្តាលគណបក្សបែជា
ជនកម្ពុជា គណៈកម្មាធិការគណបក្សអាជា្ញាធរមីន បានរៀបចំពិធី 
បែកាសទទួលសា្គល់ កែុមសកម្មជនយុវជនគណបក្សអាជា្ញាធរមីន 
កែមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមទែសរដ្ឋមនែ្តី លី ធុជ សមជិកគណៈ 
កម្មាធិការកណ្តាល និងជាបែធានគណៈកម្មាធិការបក្សមូលដ្ឋានអា
ជា្ញាធរមីន និងឯកឧត្តម កេ ប៊ុនខៀង បែធានកែុមការងារយុវជន 
គណបក្សថ្នាក់កណ្តាល។ កែុមសកម្មជនយុវជនគណបក្សអាជា្ញាធរមីន

បែធានខុទ្ទកាល័យគណៈកម្មាធិការកណ្តាល ឯកឧត្តម កេ ប៊ុនខៀង សមជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល បែធានកែុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់ 
កណ្តាល ឯកឧត្តម វង្សី វិស្សុត សមជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល និងជាអនុបែធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សកែសួងសែដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងថ្នាក់
ដឹកនំគណៈកម្មាធិការគណបក្សកែសួងសែដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងដែលមនសមជិក-សមជិកាគណបក្សជាយុវជនចូលរួមបែមណ ១០០០នក់។

បក្ស បែជាជនកម្ពុជានៅកែបែទែស បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងកម្មវិធីសំណែះសំណល និងបែកាសបញ្ចូលសមជិកគណបក្សបែជាជនកម្ពុជានៅ
សាធារណរដ្ឋកូរ៉ែ ដែលមនសមជិក-សមជិកាជាយុវជនចូលរួមចំនួន ៥២២នក់។

ថ្ងែទី០១ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉េណេត សមជិក 
គណៈកម្មាធិការកណ្តាល អនុបែធានកែុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់ 
កណ្តាល និងជាបែធានកែុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបក្ស
បែជាជនកម្ពុជានៅកែបែទែស បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាព ក្នុងកម្មវិធីបិទ
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្ដីពី “ កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ភាពជាអ្នកដឹកនំនយោបាយ ” 
វគ្គ២ ដល់យុវជនខែត្តត្បូងឃ្មុំ ដែលមនអ្នកចូលរួមចំនួន ៧០០នក់។

ដឹកនំដោយ ឯកឧត្តម ស៊ុយ ជីហ៊េង សមជិកអចិនែ្តៃយ៍គណៈកម្មាធិការគណបក្សអាជា្ញាធរមីន មនសមជិក សមជិកាចូលរួមចំនួន ៩៧រូប។
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ថ្ងែទី០៩ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០១៨ 
ឯកឧត្តម ហួត ហក់ សមជិកកែុម  
ការងារយវុជន គណបក្សថ្នាកក់ណ្តាល 
និងជាបែធានកែុមការងារថ្នាក់កណ្តាល
ចុះជួយសែុកចំការលើតំណង ឯកឧត្តម 
ហ៊ុន មា៉េនិត និងមនការអញ្ជើញ 

ចូលរួមពី លោក សែី សុភ័កែ្ត សមជិកកែុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល និងជាបែធានកែុមការងារយុវជនគណបក្សខែត្តកំពង់ចាម  ក្នុងពិធីបើក 
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្ដីពី តួនទីភារកិច្ចភា្នាក់ងារ អ្នកសង្កែតការណ៏គណបក្ស នៅសែុកចំការលើ ខែត្តកំពង់ចាម ដែលមនសមជិក សមជិកាចំនួន ១៩២នក់។

ថ្ងែទី១៣ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ជាប ដាវុធ សមជិក
កែុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល និងជាបែធានចលនយុវជន
សែុកខ្សាច់កណ្តាល រួមជាមួយសហការី បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពីធិ 
ជួបជុំជាមួយយុវជនជា សិស្ស និស្សិត កម្មករ អាជីវករ និងកសិករ 
ដែលមនឈ្មាះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នាត គ.ជ.ប ដើម្បីតៀមរៀបចំចូលរួម
បោះឆ្នាតជូនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា នថ្ងែទី២៩ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០១៨ 

ថ្ងែទី០៩ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០១៨ 
ឯកឧត្តម ជេុន ថេរ៉េវ៉េត សមជិក 
គណៈកម្មាធកិារ កណ្តាល សមជកិ 
កែុមការងារយុវជន គណបក្សថ្នាក់ 
កណ្តាល និងជាបែធាន ជនបង្គល 
យុវជនគណបក្ស ថ្នាក់កណ្តាល 
ចុះជួយ សែុកពែឈរ តំណង 

ថ្ងែទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា 
សមជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល និងបែធានគណៈកម្មាធិការ 

គណបក្សខែត្តពែះវិហារ បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបែកាស

បញ្ចូលសមជិកគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាថ្មី ចំនួន ៣៣៣នក់ 

បន្ថែមទៀត នៅភូមិអូរពោធិ ឃុំរម្មណី សែុករវៀង ខែត្តពែះវិហារ។

ថ្ងែទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ងិន បាណាល់ សមជិក 
គណៈកម្មាធិការកណ្តាល សមជិកកែុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់ 
កណ្តល និងជាបែធានកែុមការងារយុវជនគណបក្សខែត្ត បានអញ្ជើញ 
ជាអធិបតីភាព ក្នុងពិធីបែកាសបញ្ចូលសមជិកគណបក្សបែជាជន 
កម្ពុជាថ្មី ចំនួន៣២៧ នក់ មកពីមូលដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យ 
ភូមិភាគ  ហ៊ុន សែន ពែវែង និងសាលាគរុកោសល្យ និងវិកែឹតការ          
ហ៊ុន សែន ខែត្តពែវែង។

ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉េណេត អនុបែធានកែុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល និងជាបែធានកែុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជននៅកែ  
បែទែស ដែលមនសមជិកថ្មីតែូវបញ្ចូលចំនួន ៨៦៧នក់ នៅសែុកពែឈរ ខែត្តកំពង់ចាម។

នៅពែលបញ្ចប់កម្មវិធីកែុមការងារបានរៀបចំអាហារសាមគ្គីជាមួយគា្នាផងដែរ ក្នុងឃុំបាក់ដវ សែុកខ្សាច់កណ្តាល ខែត្តកណ្តាល។

ថ្ងែទី០៧ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម សុខ លូ សមជិក 

គណៈកម្មាធិការកណ្តាល  បែធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខែត្តកំពង់ធំ 

សមជិកកែុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល និងជាបែធានកែុម

ការងារយុវជនគណបក្សខែត្តកំពង់ធំ បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធី

បែកាសសែចក្តីសមែចសមែួលភារកិច្ច និងតែងតាំងមន្តែីគណបក្ស 

បែជាជនកម្ពុជាខែត្ត នៅទីសា្នាក់ការគណបក្សខែត្តកំពង់ធំ។
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វឌ្ឍនភាពនៅក្នុងវិស័យការងារ រួមចំណៅកជំរុញកំណើន
សៅដ្ឋកិច្ចឲ្យមានការរីកចមៅើនយ៉ៅងឆាប់រហ័ស

វិស័យការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវីជា្ជាជីវៈ បាននិងកំពុងរួមចំណែក
យ៉ាងសំខន់ដល់កំណើនសែដ្ឋកិច្ចជាតិនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់ 
នៅរបស់បែជាពលរដ្ឋ ឱ្យ កាន់តែបែសើរឡើង។

តាមរបាយការណ៍របស់កែសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាល 
វីជា្ជាជីវៈបានឲ្យដឹងថ ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនែះ   ជាមួយនឹង       
សែដ្ឋកិច្ចជាតិដែលបានបន្តកើនឡើងក្នុងរង្វង់៧% ក្នុងមួយឆ្នាំ បាន
ជំរុញឲ្យអតែមនការងារធ្វើបានកើនដល់ ៩៩.៣% ក្នុងនោះ 
បង្កើតការងារថ្មីសរុប ៤,៨លាននក់ ជាមួយបែក់ឈ្នួលជាមធ្យម 
ជាង ២ពាន់លានដុលា្លារ។ បែជាពលរដ្ឋដែលទទួលបានការងារថ្មី 
ក្នុងបែទែស មនជាង ៣,៦លាននក់ ក្នុងនោះផ្នែកសែដ្ឋកិច្ចក្នុង 
បែព័ន្ធចំនួនជាង ១,៤លាននក់ និងផ្នែកសែដ្ឋកិច្ចកែបែព័ន្ធ 
បែមណ ២,៤លាននក់។ ឆ្នាំ២០១៧ នែះ សហគែស គែឹះសា្ថាន  
សែដ្ឋកិច្ចក្នុងបែព័ន្ធ ដែលបានចុះបញ្ជីជាមួយកែសួងការងារ និង 
បណ្តុះបណ្តាលវីជា្ជាជីវៈមនចំនួន ១២.២៨៧ គែឹះសា្ថាន កើនចំនួន 
១០,០២% និងមនកម្មករនិយោជិតសរុបចំនួន ១.៤៣៧.៧៩៤ 
នក់ កើនចំនួន ២១,១១% ដោយបានទទួលបែក់ ឈ្នួលជាមធ្យម 
ជាង២ពាន់លានដុលា្លារ ក្នុងមួយឆ្នាំ។ សហគែស គែឹះសា្ថានសែដ្ឋកិ
ច្ចកែបែព័ន្ធសរុបមនចំនួន ៥៦៩.៦៨៨ មនកម្មករចំនួនជាង 
២,៤លាននក់។ ផ្នែកសែដ្ឋកិច្ចកែ បែព័ន្ធនែះ បានដើរតួនទីយ៉ាង 
សកម្ម ក្នុងការបំពែញឱ្យគា្នាទៅវិញទៅមក រវាងសែដ្ឋកិច្ច ក្នុងបែព័ន្ធ 
ហើយបានរួមវិភាគទានយ៉ាងធំ ក្នុងសែដ្ឋកិច្ចជាតិបែមណ ៦ពាន់ 
លានដុលា្លារ ក្នុងមួយឆ្នាំ។ កម្មករនិយោជិតដែលធ្វើការនៅកែ 
បែទែសមនចំនួនបែមណ ១,២លាននក់។

នៅឆ្នាំ២០១៧ រោងចកែវាយនភណ្ឌកាត់ដែរ និងផលិតស្បែក 
ជើងមនចំនួន ១.១៥៤គែឹះសា្ថាន កើនឡើង ៤,២៥% និងមន 
កម្មករនិយោជិតចំនួនជាង ៧៧មុឺននក់ កើនឡើង ៤,៤២% 
(សែីជិត ៦៤មុឺននក់) ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៦ ក្នុងនោះសហគែស 
គែឹះសា្ថាន បែមណ៨៨% មនគិលានដ្ឋានបែចាំក្នុងរោចកែ កន្លែង 
ហូបបាយ ៣៣% បន្ទប់បំបៅកូន ២១% និងទារកដ្ឋាន ២៨% ។ 
នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧ នែះ ដែរកែសួងបានផ្តល់សែវាជួយស្វែងរក           

ការងារនៅកែបែទែសជូនបែជាពលរដ្ឋ បានចំនួនបែមណជាង 
១,២ លាននក់ក្នុងនោះមន៖ បែទែសថែមនចំនួនបែមណ 
១.០៥៦. ៣៥៨នក់  បែទែសកូរ៉ែខងត្បូងមនចំនួនបែមណ ៤៤ 
២២៩នក់បែទែសជប៉ុនមនចំនួនបែមណ ៦ ០០០នក់ បែទែស 
ម៉ាឡែសុីមនចំនួនបែមណ ៣០ ០០០នក់ បែទែសសឹង្ហបុរី មន 
ចំនួនបែមណ ៤៨៧ នក់ និងតំបន់រដ្ឋបាលពិសែស ហុងកុង 
ទើបចាប់ផ្តើមបញ្ជូនពលការីនីចំនួន ១៥ នក់។

គួរបញ្ជាក់ដែរថ នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍលក្ខខណ្ឌការងារ និងសុខ-   
ដុមនីយកម្មទំនក់ទំនងវិជា្ជាជីវៈកែសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាល 
វិជា្ជាជីវៈក្នុងឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនែះ បានរៀបចំបញ្ជីតែួតពិនិត្យ   
អធិការកិច្ចការងារកាន់តែមនបែសិទ្ធភាព តម្លាភាព និងភាពជឿជាក់
ពែមទាំងដក់ឲ្យបែើបែស់កែមសីលធម៌ សមែប់មន្តែីអធិការកិច្ច 
ការងារ ជាពិសែសរៀបចំឲ្យមនបែព័ន្ធគែប់គែងព័ត៌មនវិទ្យា ។      
កែសួងបានពងែឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីសហជីព ដោយបានចុះបញ្ជី
អង្គការវិជា្ជាជីវៈសរុបចំនួន ៣. ៩៦២ ក្នុងនោះសហជីពមូលដ្ឋាន 
មនចំនួន ៣.៧៩៣ សហព័ន្ធសហជីពមនចំនួន ១៣៨ សហភាព 
សហជីពមនចំនួន ២៣ និងសមគមនិយោជកចំនួន ៨ ។ ក្នុង 
ឆ្នាំ២០១៧ នែះ បានចុះបញ្ជីការសហជីពមូលដ្ឋានថ្មីចំនួន៦៣៥ 
សហព័ន្ធសហជីពចំនួន ៤០ និងសហភាពសហព័ន្ធ សហជីពចំនួន 
៦ ។ ដំឡើងបែក់ឈ្នួលអប្បបរមជូនកម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយ-
នភណ្ឌ កាត់ដែរ និងផលិតស្បែកជើង ពី ១៥៣ដុលា្លារអាមែរិក ដល់ 
១៧០ ដុលា្លារអាមែរិកក្នុងមួយខែ សមែប់ឆ្នាំ២០១៨ បូករួមនឹង 
អត្ថបែយោជន៍ផ្សែងៗ កម្មករនិយោជិតម្នាក់ៗអាចទទួលបែក់ខែពី 
១៨៧ ទៅដល់ ១៩៨ដុលា្លារអាមែរិក។កែសួងក៍បានចែញសែចក្តី
ណែនំឲ្យម្ចាស់រោងចកែ សហគែស គែឹះសា្ថាននន អនុវត្តការអនុ-
ញ្ញាតឲ្យបងប្អូនកម្មការនីមនផ្ទែពោះ ចែញមុនម៉ាងធ្វើការយ៉ាង 
តិច ១៥ នទី និងអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនកម្មករ និយោជិតជាស្តែីខ្មែរ 
ឥសា្លាមអាចបែើបែស់សម្លៀកបំពាក់តាមបែពែណីឥសា្លាម។ ជំរុញ
គែប់រោងចកែតែូវរៀបចំបន្ទប់បំបៅកូន សមែប់កម្មការីដែលមន 
កូនកែមអាយុ ១២ ខែ និងតែូវមនទារកដ្ឋានសមែប់កម្មការនី 
ដែលមនកូនដែលមនអាយុលើស ១៨ ខែ។ ដក់ចែញវិធានការ
ដោះសែយទប់សា្កាត់ករណីដួលសន្លប់ ដោយតមែូវឲ្យគែប់រោងចកែ
សហគែសទាំងអស់ ពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចែកទែស និងសា្ថានភាព        
ជុំវិញរោងចកែឲ្យមនសុវត្តិភាពមុនពែលចូលធ្វើការ។

គិតគូរយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់ ទៅដល់សុខទុក្ខរបស់កម្មករ 
កម្មការិនី កែសួងបានជំរុញអនុវត្តយ៉ាងសកម្មសកម្មនូវអនុសាសន៍
ដ៏    ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តែចតែជោនយករដ្ឋមន្តែី បានដក់ចែញនូវអនុ- 
សាសន៍សំខន់ៗ ៩ចំណ៉ាច ដើម្បីអោយកែសួងពាក់ពន្ធ័នន 
អនុវត្តន៍អោយមនបែសិទ្ធភាពគឺ:

តែូវអនុវត្តបែក់ខែអប្បបរិម ១៧០ ដុលា្លារ ចាប់ពីថ្ងែ១ ខែមករា 
ឆ្នាំ២០១៨ តទៅ។ តែូវអនុវត្ត ចុះពិនិត្យនៅតាមមន្ទីរពែទ្យរដ្ឋចំពោះ
ការពិនិត្យសុខភាព និងការព្យាបាល កម្មករ កម្មការិនីរោងចកែ 
រួមទាំងកីឡាករ កីឡាការិនី កែុមបែឹក្សាភូមិ ឃុំ ក៏តែូវបានអនុវត្តន៍ 

កែសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ រៀបចំទិវាជាតិអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

បច្ចែកទែស និងវិជា្ជាជីវៈរយៈពែលពីរថ្ងែជាប់គា្នានៅកោះពែជែ



qñaMTI 18 elx 205 Exmifuna qñaM 201824 TsSnavdþI RbCaCn

ដូចគា្នាជា ពិសែសរដ្ឋមន្តែីកែសួងសុខភិបាល និងកែសួងការងារ 
តែូវធ្វើអោយបានហ្មត់ចត់។ តែូវអនុវត្ត ចំពោះសែ្តីមនផ្ទែពោះសំរាល
កូនគឺនឹងទទួលបានពែលវែលាឈប់សមែក ពីការងាររយៈពែល 
៣ខែហើយ ហើយនៅទទួលបានបែក់ខែ ១២០% (៥០% ដោយ 
កែុមហ៊ុន និង ៧០% ដោយបែឡាជាតិ) កែសួងពាក់ព័ន្ធនន តែូវ
តាមដនការងារអោយបានដិតដល់ចំពោះការអនុវត្តន៍សកម្មភាព
នែះ។ តែូវអនុវត្តន៍ ចំពោះកម្មការិនីសមែលបានកូន(១) គឺទទួល 
ថវិកា ៤០មុឺនរៀល និងពិនិត្យផ្ទែពោះដោយឥតគិតថ្លែ ។ បើ 
សមែលបានកូនភ្លាះ (២) ទទួលបានថវិកា ៨០មុឺនរៀល។ បើ 
សមែលបានកូនភ្លាះ (៣) ទទួលបានថវិកា១លាន២សែនរៀល 
ហើយបូកថែមបែក់ឧបត្ថម្ភចំនួន ៥លានរៀលទៀតពីសម្តែច 
តែជោ និងសម្តែចកិត្តិពែឹទ្ឋបណ្ឌិត។ តែូវអនុវត្ត ចំពោះរបបសន្តិសុខ 
សង្គម ដោយគិតចាប់ពីថ្ងែទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ តទៅ កម្មករ 
កម្មករិនីមិនចាំបាច់បង់ទៀតទែ គឺម្ចាស់កែុមហ៊ុនជាអ្នកបង់ជំនួស
អោយ ១០០%។អនុវត្តតាមដនមើលបញ្ហា ទឹក ភ្លើង គឺតែូវខិតខំ 
បន្តតទឹកតភ្លើងដល់ផ្ទះរបស់កម្មករយើង ដែលនៅឆ្ងាយដែលមិន
ទាន់ទៅដល់អោយបានគែប់គែន់ និងតំលែផ្ទះជួលដល់កម្មករ      
កម្មការិនីកុំអោយមនការឡើងថ្លែក្នុងឆ្នាំ២០១៨ ពីពែះកន្លងមក
យើងបានកំណត់រួចរាល់ហើយ។ អនុវត្តបែក់សោធននិវត្តន៍ 
ចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៩ ទៅក្មួយកម្មករ និងទទួលបានបែក់ ចូលនិវត្តន៍ 
(បែក់រឺតែត)ដូចច្នែះក្នុងរយៈពែល ១ឆ្នាំ (២០១៨) តែូវតែៀម 
រៀបចំអោយហើយ ដើម្បីអោយដំណើរការបានល្អនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ 
នូវគមែងរបបសោធននិវត្តន៍នែះ។ បន្តយកចិត្តទុកដក់និង         
ដោះសែយបញ្ហាផ្សែងៗដែលបងប្អូនពលករទៅកែបែទែស ជួយ 
សមែួលនូវបែបបទលិខិតបទដ្ឋានផ្លូច្បាប់នន និងដើម្បីទទួលបាន
នូវល័ក្ខខ័ណ្ឌការងារល្អបែសើរ ។ កែសួងការងារតែូវចុះអនុវត្ត 
តាមដនភា្លាមៗអោយបានដិតដល់ និងចូលរួមដោះសែយបញ្ហា 
បែឈមននចំពោះកម្មករ នៅពែលដែលម្ចាស់រោងចកែ បិទរត់ 
ចោល។ ក្នុងនោះគឺតែូវដោះសែយផ្តល់ បែក់ខែជាបន្ទាន់ដល់កម្ម
ករកម្មការិនីដែលបានធ្វើការ ហើយតែូវបន្តដោះសែយបញ្ហានន
ជាមួយម្ចាស់រោងចកែដោយផ្ទាល់។ ទន្ទឹមនឹងនោះដែរ កែសួង 
ពាក់ព័ន្ឋ តែូវជួយរកការងារធ្វើដល់កម្មករកម្មការនីអោយបានឆប់
បំផុត។

ដើម្បីបន្តអនុវត្តនូវកំណែទមែង់អាទិភាពទាំង៥ នែផែនការ 
យុទ្ធសាស្តែអភិវឌ្ឍវិស័យការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ 
ឆ្នាំ២០១៤ ២០១៨ ឲ្យមនបែសិទ្ធផលខ្ពស់ កែសួងការងារ និង 
បណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ  ក៍បានដក់ចែញនូវទិសដៅអនុវត្តបន្ត 
សមែប់ឆ្នាំ២០១៨ នែះ មនដូចខងកែម៖

បន្តខិតខំអនុវត្តឲ្យមនបែសិទ្ធភាពខ្ពស់ នូវអនុសាសន៍ណែនំ
ដ៍ខ្ពង់ខ្ពស់ទាំង៩របស់ សម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន 
នយរដ្ឋមន្តែីនែពែះរាជាណចកែកម្ពុជា ដើម្បីគាំពារ និងសមែួល 
ដល់បន្ទុកចំណយ ក៍ដូចជាដោះសែយបញ្ហាននរបស់បងប្អូន 
កម្មករនិយោជិត ។ បន្តពងែឹងសមត្ថភាព និងគុណភាពការងារ          
របស់មន្តែីអធិការកិច្ចការងារក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការងារ បន្តធ្វើ
ទំនើបកម្មបែព័ន្ធអធិការកិច្ច ពែមទាំងបន្តសហការជាមួយគមែង
កម្មវិធីរោងចកែកាន់តែបែសើរនៅកម្ពុជា (ILO-BFC) គមែង 
បទដ្ឋានសង្គម និងការងារក្នុងវិស័យវាយនភណ្ឌ និងកាត់ដែរនៅ 
ទ្វីបអាសុី (GIZ, SLSG) នៅបែទែសកម្ពុជា និងគំនិតផ្តួចផ្តើមកិច្ច 

ពែមពែៀងជាសកលរបស់ស៊ុយអែត។ ខិតខំដោះសែយវិវាទការ
ងារជូនដល់គែប់ភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យបានទាន់ពែលវែលា បែកបដោយ 
្របសិទ្ធភាព ពែមទាំងខិតខំទប់សា្កាត់ការធ្វើកូដកម្ម បាតុកម្មខុសច្បាប់ 
ដើម្បីធានបាននូវ សុខដុមរមនក្នុងទំនក់ទំនងវិជា្ជាជីវៈ ។ រៀបចំ
បែកាសស្តីពីនីតិវិធីដោះសែយករណីរោងចកែបិទទា្វារដោយម្ចាស់
រត់ចោល និងបែកាសស្តីពីនីតិវិធីទូទាត់អត្ថបែយោជន៍ជូនកម្មករ 
និយោជិត ។ ពងែីកការអនុវត្តរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកហានិភ័យ 
ការងារ ផ្នែកថែទាំសុខភាព និងការរៀបចំការដក់ឲ្យដំណើរការ       
របបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកសោធនិវត្តន៍នៅឆ្នាំ២០១៩ ពងែីកការអនុវត្ត
របបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកហានិភ័យការងារ និងថែទាំសុខភាព 
សមែប់មន្តែីសាធារណៈ អតីតមន្តែីរាជការ និងអតីតយុទ្ធជន ពងែីក
ការអនុវត្តបែកាសអន្តរកែសួងស្តីពីការអនុវត្តការថែទាំសុខភាព តាម
បែព័ន្ធមូលនិធិសមធម៌សុខភិបាល សមែប់កម្មករនិយោជិតកែ
បែព័ន្ធ និងការផ្តល់បែក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមសមែប់កម្មករនិយោជិត ជា 
ស្តែីនៅពែលសមែលកូន។ បង្កើនការអប់រំ ការផលិតស៊្ពតអប់រំ និង
ការផ្សព្វផ្សាយអំពីសុវត្តិភាពចរាចរ ដើម្បីបងា្ការទប់សា្កាត់គែះថ្នាក់
ការងារនៅកន្លែងធ្វើការ និងការដួលសន្លប់ ។ ពងែឹងគុណភាពកម្ម
វិធីអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចែកទែស និងវិជា្ជាជីវៈ ទាំងរយៈពែលខ្លី និង
វែងឲ្យសែបទៅតាមតមែូវការទីផ្សារការងារនពែលបច្ចុប្បន្ន និង 
អនគតឲ្យបានទូលំទូលាយ រហូតដល់តំបន់ដច់សែយលទូទាំង 
២៥ រាជធានី ខែត្ត តាមរយៈការបង្កើតមជ្ឍមណ្ឌលថ្នាក់ជាតិ 
សមែប់ធ្វើតែស្តបញ្ជាក់សមត្ថភាព និងបែកួតបែជែងជំនញថ្នាក់
ជាតិឲ្យសែបទៅនឹងកែបខ័ណ្ឌគុណវុឌ្ឍិជាតិ ស្តង់ដជាតិ សមត្ថភាព 
និងកម្មវិធីសិក្សាក្នុងតំបន់។ បន្តលើកកម្ពស់ការផ្តល់សែវាការងារ  
និងព័ត៌មនទីផ្សារការងារបែកបដោយគុណភាព និងបែសិទ្ធភាព 
ដោយពងែីកយន្តការ វែទិកាការងារ ពែមទាំងការជំរុញកិច្ចសហ       
បែតិបត្តិការលើការបែើបែស់កម្លាំងពលកម្ម ជាមួយបណ្តាបែទស 
ដែគូ ។ រៀបចំអនុកែិត្យស្តីពីរបបនិកម្មភាពដើម្បីធានទូទាត់អត្ថ- 
បែយោជន៍ កម្មករនិយោជិតក្នុងករណីរោងចកែបិទទា្វារ។ ទន្ទឹមនែះ
តែូវរៀបចំច្បាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គម ដើម្បីឲ្យសែបតាមតមែូវ
ការវិវត្តរបស់សង្គម និងធានការដក់ឲ្យអនុវត្តរបបសោធននិវត្តន៍
នឆ្នាំ២០១៩ ។ ជំរុញការអនុម័តសែចក្តីពែងច្បាប់ស្តីពីបែក់          
ឈ្នួលអប្បបរមពែមទាំងបន្តរៀបចំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធ
និងវិស័យការងារ ៕

វិស័យការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវីជា្ជាជីវៈ បាននិងកំពុងរួមចំណែកយ៉ាង
សំខន់ដល់កំណើនសែដ្ឋកិច្ចជាតិនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅ 

របស់បែជាពលរដ្ឋឱ្យកាន់តែបែសើរឡើង
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ពង្រឹងគុណតម្ល្រសមធម៌ន្រការផ្តល់
ស្រវាសុខាភិបាលជូនប្រជាជន

សុខភាពបែជាជន គឺជាទែព្យធនដ៏សំខន់មួយមិនអាចខ្វះបាន
នៅក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍ បែទែសបែកបដោយចីរភាព និងការកាត់
បន្ថយភាពកែីកែរបស់បែជាជន។ ដូចនែះ ការគិតគូរការយកចិត្ត 
ទុកដក់ខ្ពស់ និងការផ្តល់អាទិភាពដល់វិស័យសុខភិបាលគឺ ជាកិច្ចការ
ដ៏ចាំបាច់បំផុតដែលតែូវបន្តលើកកម្ពស់ទាំងក្នុងពែលបច្ចុប្បន្ន និង 
តទៅអនគត។ កាលណបែជាជនមនសុខភាពល្អ មំមួនបែជាជន 
នឹងមនលទ្ធភាព ខ្ពស់ចូលរួមពែញលែញក្នុងសកម្មភាពសែដ្ឋកិច្ច 
ដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់គែួសារ បង្កើនផលិតភាព និង
មនលទ្ធភាពបញ្ជូនកូនចៅទៅកាន់សាលារៀន ឲ្យទទលួបាន ចណំែះ- 
ដឹង កា្លាយជាមូលធនមនុស្ស មនសមត្ថភាពជំនញពិតបែកដ ជា
កម្លាំងដ៏សកម្មក្នុងវិស័យសែដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិ។ កន្លង 
មកសម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន នយករដ្ឋមន្តែី
នែពែះរាជាណចកែកម្ពុជា តែងបានខិតខំបង្កើនការវិនិយោគយ៉ាង
ចែើន លើការអភិវឌ្ឍហែដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធជាមូលដ្ឋាន នែបែព័ន្ធ 
សុខភិបាលមនជាអាទិ៍៖ សំណង់ មូលដ្ឋាន សុខភិបាល ការបណ្តុះ- 
បណ្តាលធនធានមនុស្ស ការផ្គត់ផ្គង់ឱសថ បរិកា្ខារ ការបំពាក់ 
ឧបករណ៍ពែទ្យ បច្ចែកវិទ្យា វែជ្ជសាស្តែ។ល។ ដើម្បីបមែើដល់ការ 
ផ្តល់សែវាសុខភិបាលរបស់កម្ពុជា។ ទន្ទឹមនែះ រាជរដ្ឋាភិបាល ក៏    
បានបង្កើនចំណយក្នុងការពងែីកការ គែបដណ្តប់នែកម្មវិធីមូល 
និធិសមធម៌ ដើម្បីជួយបែជាជនកែីកែ កម្មករ និយោជិតកែបែព័ន្ធ 
និងបែជាជនជាគោលដៅមួយចំនួនផ្សែងទៀត ឲ្យចៀសផុតពី 
ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ នៅពែលមកបែើបែស់ សែវាថែទាំសុខភាព 
នៅពែលមនជំងឺ ឬ បញ្ហាសុខភាព។

តាមរបាយការណ៏បូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ ២០១៧ និង 
លើកទិសដៅឆ្នាំ២០១៨ របស់ កែសួងសុខភិបាលបានអោយ 
ដឹងថ ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនែះ ការផ្តល់សែវាថែទាំសុខភាព 
បានបន្តស្ថិតនៅលើមគា៌វឌ្ឍនភាព តាមរយៈកំណើននែការបែើ-

បែស់សែវាថែទាំសុខភាពរបស់បែជាពលរដ្ឋ ក្នុងនោះករណីពិនិត្យ
ជំងឺមនចំនួនសរុប ១៣.១៨២.៨៣៤ នក់ និងសមែកព្យាបាល
ដោយមិនរាប់បញ្ចូលអ្នក ជំងឺរបែងមនចំនួនសរុប ៨៧២.៨៧១នក ់
ដែលក្នុងនោះមនករណីវះកាត់ធំចំនួន ១១៧.២១៤ករណី ។             
រីឯអតែសា្លាប់ របស់អ្នកជំងឺសមែកព្យាបាលមនកមែិតទាបតែឹម 
០,៨៧% ។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ កែសួងសុខភិបាលបានធ្វើការវាយ 
តម្លែគុណភាពសែវាតាម កែិតកែមបច្ចែកទែសនៅមណ្ឌល សុខភាព 
ចំនួន ៤៥៣មន្ទីរពែទ្យបង្អែកសែុក ២៩ មន្ទីរពែទ្យបង្អែកខែត្ត១៣ 
ចនំនួពរីលើកជា បន្តបន្ទាប់ក្នងុចនោ្លាះពែលបខីែម្តង។ លទ្ធផលបាន 
បងា្ហាញថ គុណភាពសែវានៅមូលដ្ឋាន សុខភិបាលទាំងអស់នោះ
តែូវបានកែលម្អឲ្យបែសើរឡើង ដោយសារពិន្ទុគុណភាពបានកើន
ឡើងជាមធ្យម ២០% រវាងការវាយតម្លែនៅលើកទី១ និងលើក 
ទី២។ ការសមែលកូននៅមូលដ្ឋានសុខភិបាលមនកមែិតខ្ពស់ 
រហូតដល់ ៨៥% នែចំនួនស្តែីមនគភ៌រំពឹងទុក ៣៦៩.៧៥៩នក់ ។ 
វឌ្ឍនភាពនែះនឹងធ្វើឲ្យអតែមរណភាពមតា និងទារកថយចុះ 
ថែមទៀត នៅក្នុងបណ្តាឆ្នាំខងមុខ ខណៈដែលសែវាសម្ភព 
សង្គែះបន្ទាន់ និងការថែទាំទារក កំពុងតែូវបានពងែីក ដើម្បីជួយ
សង្គែះជីវិតសែ្តីមនគភ៌បែឈម នឹងគែះថ្នាក់នៅពែលសមែល 
និងទារកកើតមិនគែប់ខែ។ ការគែបដណ្តប់នែវា៉ាក់សាំងបងា្ការជំងឺ 
សមែចបាន៩០,៥៨% នែកមុរចណំ៉ាចអាយកុែម១ឆ្នា។ំ រឯីកុមរ 
អាយុកែម៥ឆ្នាំ ដែលបានមកពិនិត្យជំងឺករណីថ្មីមនចំនួនសរុប 
២,៥៧៧,៥៤៥ ករណី ឬជាមធ្យមកុមរម្នាក់ បានមកពិនិត្យជំងឺ ១ 
ដងកន្លះ ក្នុង ១ឆ្នាំ។ ដោយឡែក អន្តរាគមន៍ អាហារូបត្ថម្ភ បានផ្តាត 
ជាបឋម លើការបំបៅដោះទារកដោយទឹកដោះម្តាយ ក្នុងអំឡុង១ 
ម៉ាងដំបូងនែកំណើត ការផ្តល់មីកែូសារជាតិដល់ស្តែីមនគភ៌ និង 
ស្តែីកែយសមែល និងកុមរ។ កម្មវិធីបែយុទ្ធជំងឺឆ្លងកំពុងបន្ដស្ថិត
នៅលើមគា៌វឌ្ឍនភាព។ 

បច្ចុប្បន្នកម្ពុជាជាបែទែសមួយក្នុងចំណមបែទែស ៧ នៅក្នុង 
ពិភពលោក ដែលរួមមន បែទែសបុតសា្វាណ ដណឺម៉ាក អុីស្លង់ 
សិង្ហបុរី ស៊ុយអ៊ែត អង់គ្លែស និងបែទែសកម្ពុជា ដែលបានទទួលជោ
គជ័យជាងគែក្នុងការបែយុទ្ធនឹងជំងឺអែដស៍ ដោយបែទែសទាំង 
៧នែះ តែូវបានអង្គការ    យូអិនអែដស៍ទទួលសា្គល់ថ បានសមែច 
រួចហើយគោលដៅ៩០-៩០-៩០។ ឯការព្យាបាលដោយឱសថ 
បែឆំងមែរោគអែដស៍បានគែបដណ្តប់ ៨៥% នែចំនួនអ្នកផ្ទុកមែរោគ 
អែដស៍/ជំងឺអែដស៍។       អតែព្យាបាលជោគជ័យនែជំងឺរបែង រក្សា 
បានលើសពី៨៥% ក្នុង រយៈពែល ១៩ឆ្នាំជាប់ៗគា្នា។ ករណីឈឺនែ
ជំងឺគែុនចាញ់បានកើនឡើងបន្តិចក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ប៉ុន្តែអតែសា្លាប់
ទាបបំផុតគឺ០,០១ ក្នុងបែជាជន ១សែននក់។ វឌ្ឍនភាពនែះនឹង 
បន្តឈានទៅសមែចគោលដៅ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការលុប 
បំបាត់ជំងឺ គែុនចាញ់នៅឆ្នាំ២០២៥។ ការពងែីកការគែបដណ្តប់នែ

ការពងែឹង សមត្ថភាព គែូពែទ្យ ជា កតា្តា ជំរុញឲ្យ ការផ្តល់ សែវា ពិនិត្យ 
និង ព្យាបាល ជំងឺ កាន់ តែ ល្អ បែសើរ នៅ តាមមន្ទីរពែទ្យ 
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សែវាពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺមិនឆ្លងរា៉ាំរ៉ែ បានធ្វើឲ្យមនកំណើន នែ 
ការបែើបែស់សែវាទាំងនោះគួរឲ្យកត់សម្គល់ដូចជា បែជាជន 
អាយុពី ២៥-៦៤ឆ្នាំ ដែល មនជំងឺលើសសម្ពោធឈាមបានទទួល
ការព្យាបាលបានកើនឡើងព ី៣០% ក្នងុឆ្នា ំ២០១៦ ទៅ ៣៣,៨៨% 
ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ បែជាជនអាយុពី២៥-៦៤ឆ្នាំ ដែលមនជំងឺ 
ទឹកនោមផ្អែម បានទទួលការព្យាបាលបានកើនឡើងពី ២០,៤២% 
ទៅ ២៦,៥២% អ្នកបែើបែស់គែឿងញៀន បានទទួលសែវា 
ព្យាបាលបានកើនឡើងពី ២៨% ទៅ ៣០,១១% នៅក្នុងរយៈពែល 
ដចូ គា្នាខងលើនែះ។ សែវាសខុភាពមត-់ធ្មែញ បងា្ការភាពងងតឹភ្នែក 
របួសដោយសារគែះថ្នាក់ចរាចរ សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ សុខភាព
បរិសា្ថានកំពុងស្ថិតក្នុងវឌ្ឍនភាព។ គួរបញ្ជាក់ថ បែទែសកម្ពុជា 
តែូវបានទទួលសា្គល់ជាផ្លូវការដោយ អង្គការសុខភាពពិភពលោក 
ថ បានលុបបំបាត់ជំងឺភ្នែក តែក់កូមនៅឆ្នាំ២០១៧។ កាលពីពែល 
ថ្មីៗកន្លងមកនែះ កែសួងសុខភិបាល អង្គការសុខភាពពិភពលោក 
និងអង្គការយូនីសែហ្វ បានបែកាសរួមគា្នាពីភាពជោគជ័យរបស់កម្ពុជា 
ដែលបានសមែចគោលដៅជាតិ និងតំបន់បា៉ាសុីហ្វិកខងលិចក្នុង
ការបែយុទ្ធនឹងជំងឺរលាកថ្លើមបែភែទ B លើកុមរ ។ ឯកឧត្តម ម៉ម   
ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្តែីកែសួងសុខភិបាលបានថ្លែងថ ការសមែច 
បានជោគជ័យនែះ ដោយសារ តែបែទែសកម្ពុជា បានផ្ដល់វា៉ាក់សាំង 
ថ្លើមបែភែទ B ដល់កុមរ គែបដណ្តប់បាន៩៨% លើស គោលដៅ
កំណត់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក ដែលមនតែឹមតែ ៩៥% 
ដែលនែះជាផ្នែក មួយ ដែលជួយ ក្នុងការលើកកម្ពស់សុខភាពរបស់
បែជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ។ បែទែសកម្ពុជា បានសមែចគោលដៅជាតិ 
និងតំបន់អាសុីបា៉ាសុីហ្វិកខងលិច លើការផ្ដល់ថ្នាំបងា្ការចំនួន៣ 
ដែលបានកំណត់ ដោយកិច្ចបែជុំគណៈកម្មាធិការថ្នាក់តំបន់ ក្នុង 
រយៈពែល ៣ឆ្នាំ ចុងកែយនែះ រួមមនការលុបបំបាត់ជំងឺកញ្ជែិល 
ជំងឺតែតាណូស ម្ដាយ និងទារក ដែល សមែចបាននៅឆ្នាំ២០១៥ 
រួមនឹងការសមែចគោលដៅ ក្នុងការបែយុទ្ធនឹងជំងឺ រលាកថ្លើម 
បែភែទបែ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៨នែះ ។ ជាមួយការបងា្ហាញនូវសមិទ្ធផល
ការងារឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ដែីកែសួង 
សុខភិបាល បានឲ្យដឹងថ ដើម្បីបន្តលើកកម្ពស់ការអនុវត្តយុទ្ធ-
សាសែ្តចតុកោណដំណក់កាលទី៣ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងផែនការ 

យុទ្ធសាសែ្តសុខភិបាល២០១៦-២០២០ ទិសដៅការងារ ឆ្នាំ២០១៨ 
និងឆ្នាំបន្ត ក្នុងវិស័យសុខភិបាលនឹងផ្តាតជាចម្បងលើ៖ ការបង្កើន
លទ្ធភាពឲ្យបែជាពលរដ្ឋទទួលបាន និងការបែើបែស់សែវាអប់រំ
លើកកម្ពស់សុខភាព សែវាបងា្ការព្យាបាលថែទាំ សា្តារនីតិសម្បទា 
មនគុណភាព សុវត្ថិភាព និងបែសិទ្ធភាព ការយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់
ដល់ការបែតិបត្តិ គោលនយោបាយគាំពារសង្គមរបស់រាជរដ្ឋាភិ-
បាល ។ បង្កើនចំណយថវិកាជាតិលើការថែទាំសុខភាពបែជាពល-
រដ្ឋ ពែមទាំងលើកកម្ពស់បែសិទ្ធភាពនែការបែើបែស់ធនធានដែល
មន ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងចំណយ របស់គែួសារលើសុខភាព។ 
ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលមូលដ្ឋាន និងការបណ្តុះបណ្តាលបន្តគែប់
គែន់ផ្តាតលើសមត្ថភាពជំនញ និងសីលធម៌វិជា្ជាជីវៈ បែងចែក 
បុគ្គលិកដោយសមធម៌ ពែមទាំងផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តសមសែប។ 
ផ្គត់ផ្គង់ឱសថបរិកា្ខារ និងធនធានហែដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធគែប់គែន់ រួមមន 
អគារឧបករណ៍ពែទ្យ និងបច្ចែកវិទ្យាវែជ្ជសាសែ្ត និងបណ្តាញព័ត៌មន
វិទ្យាដល់មូលដ្ឋានសុខភិបាលសាធារណៈ ។ ពងែឹងការគែប់គែង
ព័ត៌មនវិទ្យាសុខភិបាល និងការបែើបែស់ព័ត៌មន ដើម្បីពងែឹង 
ការគែប់គែងសែវា និងបែព័ន្ធអង្កែតតាមដន និងឆ្លើយតបជំងឺ 
ការពិនិត្យតាមដន និងវាយតម្លែវឌ្ឍនភាព និងលើកកម្ពស់ការសិក្សា
សែវជែវសុខភិបាល។ ពងែឹងសមត្ថភាពសា្ថាប័ន ជាពិសែស 
សមត្ថភាពនិយតកម្ម ដើម្បីពងែឹងការអនុវត្តច្បាប់ និងនីតិកែម 
សុខភិបាល ទាំងផ្នែកសាធារណៈ និងឯកជន និងបង្កើន គណនែយ្យ 
ភាពលើ សុខភាពនៅមូលដ្ឋាន។

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន បានវាយតម្លែខ្ពស់ចំពោះមន្តែីរាជការ  
បុគ្គលិកសុខ ភិបាលទូទាំង បែទែស ដែលបានខិតខំពុះពារជម្នះ 
និងព្យាយមអនុវត្តគោលនយោបាយ និងកម្មវិធីននរបស់រាជ 
រដ្ឋាភិបាល ហើយសមែចបានសមិទ្ធផលជាចែើនគួរជាទីមទន 
ជាពិសែសលទ្ធផលនែការផ្តល់ សែវាអប់រំសុខភាព ការពិនិត្យ 
និងថែទាំសុខភាពជូនបែជាជន កម្មករ និយោជិតទាំងក្នុង និង 
កែបែព័ន្ធ។ សម្តែចតែជោ ក៏បានវាយតម្លែខ្ពស់ចំពោះការឧបត្ថម្ភ
គាំទែទាំងផ្នែក បច្ចែកទែស និងហិរញ្ញវត្ថុ ពីសំណក់ដែគូអភិវឌ្ឍ    
សុខភិបាលដោយរាប់បញ្ចូលទាំង អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុង
សែុក និងអន្តរជាតិ។ សម្តែចតែជោនយករដ្ឋមន្តែីបានថ្លែងថ 
អត្ថបែយោជន៍ផ្នែកសុខភាព ដែលបែជាជននឹងទទួលបាន តែូវឈរ 
លើគោលការណច៍ម្បងពរីយ៉ាងគ ឺទ១ី. តែូវមនសែវា ថែទា ំសខុភាព 
ហើយសែវា ទាំងនោះអាចបែើបែស់បាននៅពែលតែូវការ, ទី២. 
តែូវធានថ គា្មានបែជាជនណម្នាក់តែូវបានបោះបង់ចោល និងមិន 
បានទទួលសែវា ថែទាំសុខភាព នៅពែលមនជំងឺដងា្កាត់ និង 
នៅពែលមកដល់មណ្ឌលសុខភាព ឬមន្ទីរពែទ្យបង្អែក ដោយសារតែ 
គា្មានលទ្ធភាព បង់ថ្លែសែវានោះទែ។ 

ចំណ៉ាចនែះ គឺជាគុណតម្លែសមធម៌ នែការផ្តល់សែវាសុខ ភិបាល។ 
ដូច្នែះកែសួងសុខភិបាល តែូវបន្តការខិតខំបែឹងបែងក្នុងការ ចាត់ចែង 
និងគែប់គែងធនធាន ហិរញ្ញវត្ថុឲ្យកាន់តែមនបែសិទ្ធភាព និងឆ្ពោះ
ទៅពងែីកការគែបដណ្តប់នែសែវាថែទាំសុខភាព និងការគាំពារ        
សុខភាព សង្គមឲ្យកាន់តែមនភាពឆ្លើយតបជាសារវន្ត និង 
គណនែយ្យភាព ចំពោះតមែូវការ ផ្នែកសុខភាពរបស់បែជាជន៕

ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុនហេង ដឹកនំកែុមការងារចុះផ្តល់សែវាសុខភាពទូទៅ
ជូនបែជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លែ
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ការបោះឆ្នោត និងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតស្វែងយល់អំពី
ច្បាប់បោះឆ្នោត

626

I- អំពីការបេះឆ្នេត
១. ការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីម៉ោង ៧,០០នាទីព្រឹក រហូត 

ដល់ម៉ោង ១៥,០០នាទី ធ្វើត្រមួយថ្ង្រ ប្រធានគណៈកម្មការការិយាល័យ 
បោះឆ្នោត (គកប) ត្រូវប្រកាសបិទបោះឆ្នោតនៅម៉ោង ១៥,០០នាទី ។        
ប្រសិនបើអ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់ ដ្រលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត 
បានបោះគ្រប់គ្នោហើយ គណៈកមា្មោធិការការិយាល័យបោះឆ្នោត 
(គកប) អាចប្រកាសបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតមុនម៉ោង ១៥,០០នាទី ។ 
ជនគ្រប់រូប ដ្រលមានបំណងបោះឆ្នោតមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលបរិវ្រណ
ខាងក្នុង ក្រយម៉ោង ១៥,០០នាទីឡើយ ។ ជនដ្រលមានសិទ្ធិ 
បោះឆ្នោតក្រយម៉ោង ១៥,០០នាទី ហើយអាចអនុញ្ញាតឲ្យ 
បោះឆ្នោតបាន គឺជាជនដ្រលស្ថិតនៅក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោត 
ឬក្នុងបរិវ្រណខាងក្នុងនៅម៉ោង ១៥,០០នាទី ។

២. គណៈកមា្មោធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) ត្រូវ 
ផ្សព្វផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះ និងទីតាំងការិយាល័យបោះឆ្នោត ហើយត្រូវ    
បិទផ្សាយបញ្ជីទាំងន្រះនៅគ្រប់ការិយាល័យបោះឆ្នោត ៣០ថ្ង្រយា៉ោង 
តិច មុនថ្ង្របោះឆ្នោត ។

គ.ជ.ប ត្រូវផ្តល់ជូនការិយាល័យបោះឆ្នោតនិមួយៗនូវសមា្ពារៈ 
ឯកសារគ្រប់គ្រន់សម្រប់បម្រើឲ្យកិច្ចប្រតិបត្តិ ន្រការបោះឆ្នោត ១ថ្ង្រ 
មុនថ្ង្រ បោះឆ្នោត ។

មុនថ្ង្របោះឆ្នោត ១ថ្ង្រ ប្រធាន (គកប) ត្រូវប្រជុំសមាជិកទាំង 
៦រូប (ប្រធាន អនុប្រធាន ល្រខាធិការ សមាជិកទី១ សមាជិកទី២ 
និងសមាជិក ទី៣) ដើម្បីពិនិត្យវត្តមាន និងពិនិត្យទីតាំងការិយាល័
យបោះឆ្នោត និងពិនិត្យ សមា្ភារៈ បរិកា្ខា បម្រើឲ្យការបោះឆ្នោត ។ ក្នុង
ករណីមានមន្ត្រីណាមា្នោក់អវត្តមានមន្ត្រីនោះត្រូវជំនួស ដោយមន្ត្រីថ្មី 
ដ្រលជ្រើសតាំងឡើងតាមការសម្រច របស់គណៈកម្មការឃុំ សង្កាត់ 
រៀបចំការបោះឆ្នោត (គឃ.សប) ។

៣. នៅថ្ង្របោះឆ្នោត សមាជិកគណៈកម្មការការិយាល័យបោះ
ឆ្នោត ត្រូវមកដល់ទីតាំងការិយាល័យបោះឆ្នោត ដើម្បីរៀបចំការ 
បោះឆ្នោតយា៉ោងយូរ នៅម៉ោង ៦,០០ព្រឹក ។

ភ្នោក់ងរគណបក្សនយោបាយ និងអ្នកសង្ក្រតការណ៍ ត្រូវបាន 
អនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅម៉ោង ៦,០០ព្រឹក ។

នៅចនោ្លោះពីម៉ោង ៦,០០ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៦,៣០នាទីព្រឹក មន្ត្រី 
ការិយាល័យបោះឆ្នោតត្រូវ ៖

- ពិនិត្យឡើងវិញនូវហិបឆ្នោត និងត្រូវបង្ហាញអ្នកនៅក្នុងការិយា
ល័យបោះឆ្នោតថា ហិបឆ្នោតពុំមានអ្វីក្នុងនោះឡើយ បិទគម្របក្នុង 
ន្រហិបឆ្នោត ហើយចាក់សោរឃ្លុំ បិទផ្លោកល្រខ ឬសញ្ញាសមា្គាល់ជាប់ 
និងហិបឆ្នោត ដោយ មានបោះត្រការិយាល័យពីលើ ។

- អនុញ្ញាតឲ្យភ្នោក់ងរគណបក្សនយោបាយ និងអ្នកសង្ក្រតការ

ណ៍ពិនិត្យមើលហិបឆ្នោត ផ្លោកល្រខ ឬសញ្ញាសមា្គាល់ផ្ស្រងៗដ្រល 
បិទលើហិបឆ្នោត ។

- តុ និងកៅអី សម្រប់ភ្នោក់ងរគណបក្សនយោបាយ និងអ្នក 
សង្ក្រត ការណ៍នៅខាងឆ្វ្រងដ្រតុរបស់ប្រធាន ឬ/និងនៅខាងក្រយ 
តុអនុប្រធាន ល្រខាធិការ ។

ក្នុងករណីសមា្ភារៈ ឧបករណ៍បោះឆ្នោត ត្រូវបានប្រគល់ឲ្យការិយា
ល័យបោះឆ្នោត ក្រយម៉ោង ៦,៣០នាទីព្រឹក ព្រលទទួលប្រធាន 
គកប ត្រូវអនុវត្ត តាមនីតិវិធីខាលើ ករណីន្រះប្រធាន គកប អាចព្យួរ 
ការបោះឆ្នោតនោះជា បណ្តោះអាសន្ន រហូតដល់ព្រលដ្រលនីតិវិធីខា
ងលើបានបំព្រញរួចរាល់ ។

នៅចនោ្លោះពីម៉ោង ៦,៣០នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង ៧,០០នាទីព្រឹក ៖ 
ប្រធាន គកប ត្រូវចាត់ឲ្យបើកស្រមសំបុត្រ ដ្រលមានត្រសមា្ងាត់ 
សម្របប់ោះ នៅលើខ្នងសន្លកឹឆ្នោត រាបស់ន្លកឹឆ្នោត នងិកតត់្រចនំនួ 
ព្រមទាំងល្រខរៀង នៅលើគល់បញ្ជីសន្លឹកឆ្នោត តាមប្របបទដ្រល 
កំណត់ដោយ គ.ជ.ប ។

៤. ដំណើរការបេពេឹត្តទេនេការបេះឆ្នេត 
ប្រធាន គកប ត្រូវបើកការិយាល័យបោះឆ្នោត នៅម៉ោង 

៧,០០នាទីព្រឹក ៖
សមាជិកន្រ គកប ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យបោះឆ្នោតមុនគ្រ បនា្ទាប់មក 

ភ្នោក់ងរគណបក្សនយោបាយ និងអ្នកសង្ក្រតការណ៍ ដ្រលមាន  
ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតនោះ ។

នីតិវិធីន្រការបោះឆ្នោត ៖ អ្នកបោះឆ្នោតដំបូងចូលមកជួបល្រខា
ធកិារ ដោយបង្ហាញអត្តសញ្ញាណបណ័្ណសញ្ជាតខិ្ម្ររ (អ.ខ) ឬឯកសារ 
បញ្ជាក់ អត្តសញ្ញាណបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោត (ឯ.អ) របស់ខ្លួន ហើយ
ល្រខាធិការត្រូវពិនិត្យម្រមដ្ររបស់អ្នកបោះឆ្នោត សួរបញ្ជាក់ឈ្មោះ
ពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ អ.ខ ឬ ឯ.អ របស់គត់ជាមួយរូបពិត ឈ្មោះ និង    
ទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត រួចគូសសញ្ញាធិចក្នុងកូនប្រអប់
ប៉្រកខាងដើម ទន្ទឹមនិងឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត នោះហើយណ្រនាំឲ្យ    
អ្នកបោះឆ្នោតគសូញ្ញាធចិនៅចងុឈ្មោះរបស់គត ់ក្នងុបញ្ជ ីបោះឆ្នោត 
រួចហុច អ.ខ ឬ ឯ.អ របស់គត់ឲ្យបន្តទៅជួបអនុប្រធាន ។ អនុប្រធាន 
ត្រូវហ្រកសន្លឹកឆ្នោត ១សន្លឹកច្រញពីគល់បញ្ជី រួចបោះត្រ សមា្ងាត់ 
លើផ្ន្រកខាងខ្នង និងបត់ជាបួនផ្នត់ ហើយប្រគល់ជូនអ្នកបោះឆ្នោត 
រួមជាមួយ អ.ខ ឬ ឯ.អ របស់គត់ផង និងណ្រនាំអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យ
ទៅកាន់បន្ទប់សមា្ងាត់ ។

ក្នុងបន្ទប់សមា្ងាត់ អ្នកបោះឆ្នោតត្រូវប្រើប៊ិចដ្រលមានស្រប់ ឬប៊ិច 
ផ្ទាល់ខ្លួន (លើកល្រងត្រខ្មោដ្រ) គូសសញ្ញាគំទ្រនៅក្នុងប្រឡោះ 
បួនជ្រុងទ្រវ្រង ន្រគណបក្សនយោបាយណាមួយដ្រលអ្នកព្រញចិត្ត 
រួចត្រូវបត់សន្លឹកឆ្នោតតាមផ្នត់ដើម ដើម្បីឲ្យសញ្ញាដ្រលអ្នកបានគូស

(ដកស្រង់ពីច្បាប់ និងបទបញ្ជ្រ នីតិវិធីសម្រប់ការប្រះឆ្ន្រតជ្រើសតាំង
តំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី ៦ ឆ្ន្រំ ២០១៨) 
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ស្ថិតនៅក្នុងផ្នត់មិនអាចមើលឃើញ និងឲ្យរូបសញ្ញាន្រត្រសមា្ងាត់ស្ថិត 
នៅខាងក្រ រួចច្រញពីបន្ទប់សមា្ងាត់ដើរតម្រង់ទៅតុដាក់ហិបឆ្នោត 
ដោយត្រូវបង្ហាញសន្លឹកឆ្នោត ដ្រល បានបត់រួចនោះ ទៅសមាជិកទី១ 
ហើយស៊កវាដោយខ្លួនឯងតាមប្រឡោះ តូចចូលទៅក្នុងហិបឆ្នោត 
រួចយល់ព្រមឲ្យសមាជិកទី១ ជ្រលក់ ម្រមចង្អុល ដ្រសា្តាំ ចូលទៅ 
ក្នុងដបទឹកខ្មោលុបមិនជ្រះ និងរង់ចំាឲ្យស្ងួតប្រមាណ ៣០វិនាទី ទើប 
ច្រញពីការិយាល័យបោះឆ្នោត ។

អ្នកបោះឆ្នោតមា្នោក់ៗ មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតត្រមួយសន្លឹក និងត្រ 
មួយដងគត់ ដោយត្រូវទៅបោះឆ្នោតដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ ។ គំនូស 
សញ្ញាគំទ្រ គណបក្សនយោបាយ មិនត្រូវគូសលុប ក្រដូរ 
ឬបន្ថ្រមបន្ថយឡើយ ។

អ្នកបោះឆ្នោត ដ្រលធ្វើឲ្យខូចសន្លឹកឆ្នោត ឬធ្វើឲ្យរហ្រក ឬធ្វើឲ្យ 
ប្រឡាក់ ដោយអច្រតនា ឬដ្រលបានគូសសញ្ញា នៅលើសន្លឹកឆ្នោត 
រួចហើយ ត្របានប្តូរចិត្តវិញ គត់អាចសុំសន្លឹកឆ្នោត ១សន្លឹក 
ផ្ស្រងទៀតពីប្រធាន គកប ។ ប្រធាន ត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យអនុប្រធានផ្តល់
សន្លឹកឆ្នោត ១សន្លឹកផ្ស្រងទៀត ជូនអ្នកបោះឆ្នោតនោះត្រមួយ 
លើកគត់ ។

អ្នកបោះឆ្នោត ដ្រលពិការមិនអាចបោះឆ្នោតដោយខ្លួនឯងបាន
មានសិទ្ធិជ្រើសរើសអ្នកជំនួយមា្នោក់ជានីតិជន ទៅជាមួយ ឬមានសិទ្ធិ 
ស្នើសុំជំនួយពី ប្រធាន គកប ។ នៅក្នុងបន្ទប់សមា្ងាត់សម្រប់គូស 
សន្លឹកឆ្នោត ប្រធាន ឬសមាជិក គកប ឬ អ្នកជំនួយជានីតិជន ត្រូវ   
សួរអ្នកបោះឆ្នោតដ្រលជាជនពិការនោះតិចៗ ធ្វើយា៉ោងណាកុំឲ្យមាន
មនុស្សនៅក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតឮឲ្យសោះ អំពីឈ្មោះ គណបក្ស 
នយោបាយណាមួយ ដ្រលគត់បោះឆ្នោតឲ្យ ។

៥. នៅព្រលអ្នកបោះឆ្នោតចុងក្រយបង្អស់បានបោះឆ្នោតរួច និង 
បាន ច្រញផុតពីការិយាល័យបោះឆ្នោត ប្រធាន គកប ត្រូវប្រកាស 
បិទការ បោះឆ្នោត នៅការិយាល័យបោះឆ្នោតនោះ ហើយបំព្រញ 
ប្របបទកំណត់ហ្រតុ ន្រការបោះឆ្នោត (ទម្រង់ ១១០១) រួចជូន 
ភ្នោក់ងរគណបក្ស នយោបាយ និងអ្នកសង្ក្រតការណ៍ ដើម្បីពិនិត្យ     
និងឲ្យភ្នោក់ងរគណបក្សនយោបាយអាចចុះហត្ថល្រខា ឬផ្តិតម្រដ្រ 
ធ្វើជាសាក្សី ។

គណៈកម្មការការិយាល័យបោះឆ្នោត (គកប) ត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់នៅ
គល់បញ្ជីពីចំនួនសន្លឹកឆ្នោត ដ្រលបានហ្រកជូនអ្នកបោះឆ្នោតសន្លឹក
ឆ្នោតខូចជាមួយចំនួនអ្នក ដ្រលបានមកបោះឆ្នោតដ្រលរាប់ឃើញក្នុង
បញ្ជីបោះឆ្នោត ។ ក្នុងករណីខុសគ្នោ ប្រធាន គ.ក.ប ត្រូវចាត់ឲ្យរាប់ 
ឡើងវិញ ប្រសិនបើចំនួន នៅត្រខុសគ្នោដដ្រល ប្រធាន គកប ត្រូវ 
ចុះក្នុងកំណត់ហ្រតុ ។

៦. ប្រជាពលរដ្ឋ ដ្រលមានត្រឯកសារបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណ 
របស់ខ្លួន ត្រពំុមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត ឬប្រជាពលរដ្ឋដ្រលមាន
ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត ត្រពុំមានឯកសារបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណ 
របស់ខ្លួន គឺពុំអាចបោះឆ្នោតបានឡើយ ។

៧. ហាមដាច់ខាតយកអាវុធ ឬជាតិផ្ទុះគ្រប់ប្រភ្រទចូលក្នុងរង្វង់
ការពារសន្តិសុខន្រការិយាល័យបោះឆ្នោត និងហាមស្លៀកពាក់ឯក
សណា្ឋានជាកងកមា្លោំងប្រដាប់អាវុធ ចូលក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោត 
លើកល្រងត្រមានការអនុញ្ញាត ពិស្រសពីប្រធាន គ.ជ.ប ។

៨. មន្ត្រីការិយាល័យបោះឆ្នោត ឬភ្នោក់ងរគណបក្សនយោបាយ 
មានសិទ្ធិប្តឹងជំទាស់ចំពោះជនណាមា្នោក់នៅក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោត 
ក្នុងករណីដ្រលជននោះ មិនបានបំព្រញត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌន្រ 
ការបោះឆ្នោត ។ ការប្តឹងត្រូវធ្វើទៅកាន់ប្រធានគណៈកម្មការការិយា-
ល័យបោះឆ្នោត (គកប) ។ ក្នុងករណីភ្នោក់ងរគណបក្សនយោបាយ 
យល់ឃើញថា ការបោះឆ្នោតមិន ប្រក្រតី ភ្នោក់ងរគណបក្សនយោបា
យនោះអាចប្តឹងជំទាស់ ឬតវា៉ោភ្លោមៗ ទៅប្រធាន គកប ។ ការសម្រច 
របស់ គកប ជាការសម្រចបានការក្នុង កម្រិតសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន       
ប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនោះប្រព្រឹត្តទៅដោយ ប្រក្រតី ។ ប្រសិនបើ
ភ្នោក់ងរគណបក្សនយោបាយនៅត្រជំទាស់ ឬតវា៉ោ គណៈកម្មការ 
ការិយាល័យបោះឆ្នោត (គកប) ត្រូវចុះបណ្តឹងជំទាស់ ឬតវា៉ោ នោះក្នុង 
កំណត់ហ្រតុ ដោយឲ្យអ្នកជំទាស់ ឬតវា៉ោនោះចុះហត្ថល្រខាជាមួយ ។ 

II- អំពីការរប់សន្លឹកឆ្នេត
កិច្ចប្រតិបត្តិការរាប់សន្លឹកឆ្នោត ត្រូវធ្វើនៅត្រមួយកន្ល្រង សម្រប់

ការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោតមួយ ហើយត្រូវធ្វើឲ្យចប់ចុងចប់ដើម 
ដោយពុំត្រូវឈប់ សម្រកឡើយ ។

១. សន្លឹកឆ្នោត ត្រូវរាប់នៅការិយាល័យបោះឆ្នោតនិមួយៗក្នុងឃុំ 
សង្កាត់ ។ ចំពោះការិយាល័យណាដ្រលពុំអាចរាប់សន្លឹកឆ្នោត នៅ   
ការិយាល័យបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនបានដោយករណីប្រធានសក្តិ ឬ 
អសន្តិសុខ គ.ជ.ប ត្រូវ ណ្រនាំដល់ គឃ.សប ពាក់ព័ន្ធឲ្យចាត់ច្រង
ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតន្រការិយាល័យបោះឆ្នោតនោះ នៅទីសា្នោក់ការ 
គឃ.សប ឬទីតាំង សុវត្ថិភពណាមួយ ។ 

មន្ត្រីបោះឆ្នោតតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតនិមួយៗ ជាអ្នកទទួល 
ខុសត្រូវក្នុងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតក្នុងការិយាល័យរបស់ខ្លួន ក្នុងករណី 
ន្រះការិយាល័យបោះឆ្នោត នឹងកា្លោយទៅជាការិយាល័យរាប់សន្លឹក
ឆ្នោត ។ ក្នុងករណីសន្លឹកឆ្នោត ត្រូវរាប់នៅកន្ល្រងផ្ស្រង ក្រពី 
ការិយាល័យបោះឆ្នោត គឃ.សប ត្រូវចាត់ឲ្យមន្ត្រីការិយាល័យ 
បោះឆ្នោតនោះរាប់សន្លឹកឆ្នោត ឬ អាចត្រងតាំងមន្ត្រីផ្ស្រងទៀតឲ្យ 
រាប់សន្លឹកឆ្នោត ក្នុងករណីមន្ត្រីការិយាល័យបោះឆ្នោតនោះអវត្តមាន ។

២. នីតិវិធីនេការរប់សន្លឹកឆ្នេត 
មុនចាប់ផ្តើមរាប់សន្លឹកឆ្នោត ប្រធាន គកប ត្រូវចោះ ឬកាត់សន្លឹក

ឆ្នោតដ្រលមិនបានប្រើប្រស់ទាំង់អស់ ដើម្បី ធ្វើមឃភពសន្លឹក 
ឆ្នោតដ្រលនៅសល់មិនបានប្រើ រួចត្រូវដាក់សន្លឹកឆ្នោតមឃភព 
និងគល់បញ្ជីសន្លឹក ឆ្នោត ដ្រលបានប្រើទៅក្នុងស្បោងផ្លោស្ទិកត្រមួយ
រួចបិទឲ្យជិត ។

បនា្ទាបម់កប្រធាន គកប ត្រវូចាតច់្រងឲ្យរាប់សន្លកឹឆ្នោត ដោយត្រវូ 
បើកហិបឆ្នោត និងចាក់សន្លឹកឆ្នោតទាំងអស់ ច្រញពីក្នុងហិបឆ្នោត 
រួចហើយត្រូវ ៖

+ ដាក់វត្ថុដ្រលមិនម្រនជាសន្លឹកឆ្នោតដាច់ដោយឡ្រក ប្រសិន 
បើមាន

+ លាសន្លឹកឆ្នោត ដ្រលមានបោះត្រសមា្ងាត់នៅខាងខ្នង ដោយ 
ដាក់ផ្កាប់ ចុះក្រមនៅពំនូកទី១

+ ក្នុងករណីសន្លឹកឆ្នោតគ្មោនត្រសមា្ងាត់នៅខាងខ្នង ត្រូវដាក់នៅ 
ពំនូក ទី២

+ រាប់ចំនួនសន្លឹកឆ្នោត ដ្រលផ្កាប់ចុះក្រមទាំង ២ពំនូក ហើយ 
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កត់ត្រ និងបង្ហាញអំពីចំនួនសន្លឹកឆ្នោត ដ្រលបានរាប់ទាំង ២ពំនូក 
ដល់ភ្នោក់ងរ គណបក្សនយោបាយ និងអ្នកសង្ក្រតការណ៍ ។

ប្រធាន គកប ត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ចំនួនសន្លឹកឆ្នោត ដ្រលបានរាប់ 
ពីហិបឆ្នោត និងចំនួនដ្រលបានកត់ត្រ ក្នុងទម្រង់(ទ.១១០១) 
រួចហើយត្រូវបង្ហាញ លទ្ធផលន្រការផ្ទៀងផ្ទាត់ន្រះដល់ភ្នោក់ងរគណ- 
បក្សនយោបាយ និងអ្នក សង្ក្រតការណ៍ ។

មន្ត្រីការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោត ត្រូវផ្ងារសន្លឹកឆ្នោតដ្រលមាន
បោះត្រខាងខ្នងនៅពំនូកទី១ រួចត្រូវបំប្រកសន្លឹកឆ្នោតទាំងន្រះ 
ជាសន្លឹកឆ្នោតបានការ និងសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការ ។ ត្រូវចាត់ទុក 
ជាបានការ សន្លឹកឆ្នោតណាដ្រលមានគូសសញ្ញាគំទ្រគណបក្សន
យោបាយត្រមួយនៅលើសន្លឹកឆ្នោតដ្រល គកប ច្រកឲ្យ ។ ត្រូវចាត់ 
ទុកជាមឃៈ ចំពោះសន្លឹកឆ្នោតណាដ្រលពុំម្រនជាសន្លឹកឆ្នោតផ្លូវ
ការ ឬដ្រលគ្មោនគំនូស ឬមានគំនូសត្រគណៈកម្មការការិយាល័យ 
រាប់សន្លឹកឆ្នោត (គករ) មិនអាចសន្និដា្ឋានបានថា បោះឆ្នោតឲ្យ 
គណបក្សនយោបាយណាមួយ ឬដ្រលមានសញ្ញានាំឲ្យគ្រសា្គាល់អ្នក
បោះឆ្នោត ឬដ្រលមានរហ្រក ឬខូច ឬដ្រលគ្មោនត្រសមា្ងាត់ជាផ្លូវការ ។

បនា្ទាប់មក មន្ត្រីការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោត ត្រូវរាប់សន្លឹកឆ្នោត 
បានការ ដ្រលបានគូសសញ្ញាគំទ្រគណបក្សនយោបាយនិមួយៗ 
រួចកំណត់ពី សុពលភពន្រសន្លឹកឆ្នោត ។ សន្លឹកឆ្នោតត្រូវរាប់ទៅតា
មវិធីមួយដ្រលបង្ហាញឲ្យភ្នោក់ ងរ់គណបក្សនយោបាយ និងអ្នកស
ង្ក្រតការណ៍មើលឃើញពីគំនូសន្រការបោះឆ្នោតទាំងអស់ ។

៣. នៅព្រលមានការជំទាស់ទៅនឹងសន្លឹកឆ្នោតដ្រលបានរាប់ មន្ត្រ ី
ការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោត ត្រូវដាក់សន្លឹកឆ្នោតជំទាស់នោះដាច់
ដោយឡ្រក នៅក្នុងពំនូកសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការ ហើយត្រូវរាប់បន្ត 
ទៀត រហូតដល់អស់សន្លឹក ឆ្នោតបានការពីពំនូកទី១ ។ សន្លឹកឆ្នោត

ក្នុងពំនូកមិនបានការន្រះ នឹងត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់សុពលភព និងកំណត់ 
ម្តងទៀតជាចុងក្រយ ដើម្បីឲ្យប្រកដថាជាសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការ 
ឬជាសន្លឹកឆ្នោតបានការ ។ ក្នុងករណីសន្លឹកឆ្នោតមិនច្បោស់លាស់ 
ប្រធាន គករ ត្រូវពិភក្សាជាមួយសមាជិកទាំងអស់ន្រ គ.ក.រ អំពី 
សុពលភព និងការកំណត់ប្រភ្រទន្រសន្លឹកឆ្នោតនោះ ម្តងទៀត 
ដើម្បីកំណត់ជាចុងក្រយថា ពិតជាសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការ ឬជា 
សន្លឹកឆ្នោតបានការ ។ ប្រសិនបើភ្នោក់ងរគណបក្សនយោបាយណា 
មិនឯកភព និងការសម្រចចុងក្រយរបស់ ប្រធាន គ.ក.រ ភ្នោក់ងរ 
នោះ មានសិទ្ធិលើកការជំទាស់ ដោយស្នើសុំឲ្យកត់ត្រខ្លឹមសារ និង 
ហ្រតុផលន្រ ការជំទាស់នោះ ក្នុងកំណត់ហ្រតុន្រការរាប់ សន្លឹកឆ្នោត 
ហើយយល់ព្រមចុះហត្ថល្រខាលើ កណំតហ់្រតនុ្រការរាប ់សន្លកឹឆ្នោត 
(ទ.១១០២) ។ ក្នុងករណី ន្រះ បើភ្នោក់ងរគណបក្សនយោបាយ 
ចង់បន្តប្តឹង ត្រូវបំព្រញទម្រង់ ១២០២ ចំនួន ៣ច្បោប់ ប្តឹងទៅ 
គឃ.សប ។ 

៤. នៅព្រលសន្លឹកឆ្នោតទាំងអស់ ត្រូវបានរាប់រួចហើយ ប្រធាន 
គ.ក.រ ឲ្យអនុប្រធាន និងល្រខាធិការធ្វើការ បូកសរុប និងកត់ត្រចំនួ
នសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការ សរុបចំនួនសន្លឹកឆ្នោតបោះគំទ្រគណប
ក្សនយោបាយនិមួយៗ និងចំនួនសន្លឹកឆ្នោតបានការ ដ្រលបានបោះ
គំទ្រគណបក្សនយោបាយទាំងអស់ នៅលើតារាងកត់ត្រសំឡ្រង 
ឆ្នោត (ទ.១១០៨) និងចាត់ច្រងឲ្យបំព្រញកំណត់ហ្រតុន្រការរាប់
សន្លឹកឆ្នោត (ទ.១១០២) សម្រប់ការិយាល័យ របស់ខ្លួន តាមចំនួន 
ដ្រលត្រូវប្រើប្រស់ និងច្រកជូនភ្នោក់ងរគណបក្សនយោបាយដ្រល
មានវត្តមាន និងបញ្ជូនទៅ គឃ.សប ជាបនា្ទាន់ដើម្បីស្រង់ជាលទ្ធផល 
បឋមន្រការបោះឆ្នោត ។

និងរីករាយ ។ 
ចំណែកកិច្ចបែជុំកំពូល សុីអិលអឹមវី លើកទី៩បែពែឹត្តទៅកែម 

បែធានបទ “ដើម្បីការតភា្ជាប់ និងសមហរណកម្មសែដ្ឋកិច្ចកាន់តែ
ខ្លាំងកា្លា”។ កិច្ចក្នុងបែជុំកំពូលលើកទី៩ បានពិនិត្យឡើងវិញអំពីវឌ្ឍន- 
ភាពនែកិច្ចសហបែតិបត្តិការក្នុងកែបខណ្ឌ សុីអិលអឹម នបណ្តាឆ្នាំ
កន្លងទៅនិងពិភាក្សារិះរកវិធីយ៉ាងណ ដើម្បីបន្តបែើបែស់សកា្តានុ-
ពលសែដ្ឋកិច្ចរបស់បែទែសសមជិក និងលើកកម្ពស់កិច្ចសហបែតិ-
បតិ្តការលើវសិយ័អាទភិាពសដំៅសមែចឲ្យបាននវូការអភវិឌ្ឍ បែកប 
ដោយចីរភាព និងមនការចូលរួមពីគែប់មជ្ឈដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់ក៏        
ដូចជាលើកកម្ពស់ការតភា្ជាប់ហែដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធនិងទំនក់ទំនងរវាង
បែជាជន និងបែជាជន ដែលជាការរួមវិភាគទានដល់ការកសាង 
សហគមន៍អាសា៊ាន  ។

មែដឹកនំបែទែស សុីអិលអឹមវី បានសម្ដែងនូវជំនឿយ៉ាងមុតមំ 
ថ  បញ្ហាបែឈមរបស់         សុីអិលអឹមវី អាចពុះពារជម្នះបានតាមរយៈ 
កិច្ចសហបែតិបត្តិការ និងការសមែបសមែួលឱ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធ       
ថែមទៀតក្នុងចំណមបណ្តាបែទែសសុីអិលអឹមវី។ ដើម្បីសមែច
គោលដៅនែះមែដឹកនំបែទែសសុីអិលអឹមវីបញ្ជាក់សាជាថ្មីនូវការ
ប្ដែជា្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការ ធ្វើកិច្ចសហបែតិបត្តិការកាន់តែរីកចមែើន។ 

សម្ដែចតែជោ ហ៊ុន សេន ចូលរួមកិច្ចបែជំុ CLMV លើកទី ៩ កែមបែធានបទ: 
“ដើម្បីសមហរណកម្មសែដ្ឋកិច្ច និងការតភា្ជាប់កាន់តែខ្លាំងកា្លា” 

ការសមែបសមែួលយ៉ាងសកម្មការលើកកម្ពស់ការតភា្ជាប់ សុីអិលអឹមវី 
យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការផ្សារភា្ជាប់សែដ្ឋកិច្ច និងបែជាជនរបស់ 
សុីអិលអឹមវី ឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធថែមទៀត ។   

យោងតាមគោលការណ៍ប្តូរវែនបែទែសឡាវនឹងធ្វើជាបែធាននែ 
កិច្ចបែជុំកំពូលសុីអិលអឹមវី លើកទី ១០នៅឆ្នាំ ២០២០ ៕
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បើសិនជាអ្នកជាមនុស្សស្រីមិនខ្វល់ថា អាយុប៉ុន្មានទ្រ អ្នកទំនង 

ជាធ្លាប់ ឬនឹងក្លាយទៅជាជនរងគ្រះដោយសារត្រករបង្ករោគនៅផ្លូវទឹក

មូត្រហើយ។

 យោងទៅតាមស្ថិតិច្រញពី National Kidney Foundation 

បានឲ្យដឹងថា ករបង្ករោគនៅផ្លូវទឹកមូត្រ (Urinary Tract Infection, 

UTI) គឺជាហ្រតុផលមួយដ្រលនំឲ្យមនុស្សច្រើនជាង ១០លាន នក់រក

គ្រូព្រទ្យព្យាបាលជារៀងរាល់ឆ្នាំ ហើយស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រំនក់គឺ

ធ្លាប់មនករបង្ករោគន្រះក្នុងជីវិតរបស់ពួកគ្រហើយ។

តើអ្វីទេជា UTI?
នៅព្រលបាក់ត្ររីចូលក្នុងប្រព័ន្ធទឹកមូត្រ (ប្លាកនោម) និង បំប្រក 

ខ្លួន អ្នកនឹងកើតជាជំងឺ UTI។ ថ្វីបើភាគច្រើនន្រករបង្ករោគទាំងន្រះ         

គ្រន់ត្រកើតឡើងក្នុងប្លាកនោមក៏ដោយ ត្របើសិនជាមិន បានព្យាបាល 

ទ្រ បាក់ត្ររីនឹងអាចធ្វើដំណើរទៅកន់តម្រងនោមបាន។

ផលវិបាក
បើសិនជាករបង្ករោគ មិនត្រូវបាន 

ព្យាបាល ត្រមឹត្រវូទ្រ បាកត់្ររ ីនងឹ បង្ករោគ 

ទៅលើតម្រងនោម ដ្រលនំឲ្យមន 

កររលាកតម្រងនោម ឬហៅថា Pyelo-

nephritis។ ករបង្ករោគប្រភ្រទន្រះអាច 

បង្កគ្រះថា្នាក់ និងមនអាករៈក្តៅខ្លួន 

និងឈឺខ្នងបាន។ រឿងន្រះក៏ផ្តល់ភាព 

ធ្ងន់ធ្ងរ និង គម្រមគំហ្រងដល់អាយុជីវិត 

ផងដ្ររ បើសិនជាកើតឡើងលើស្ត្រីមន 

ផ្ទ្រពោះ។

តើអ្វីទេជាមូលហេតុនេជំងឺ UTI?
ថ្វីបើមិនម្រនរាល់ករបង្ករោគនៅផ្លូវទឹក

មូត្រទាំងអស់បង្កឡើងដោយបាក់ត្ររីដូចៗ

គ្នាក៏ដោយ ប៉ុន្ត្រយ៉ាងហោចណាស់ក៏ ៨០ 

ទៅ៩០% បង្កឡើងដោយបាក់ត្ររី ដ្រល 

រស់នៅក្នុងពោះវៀនដ្ររ។

តើរេគសញ្ញេរបស់ជំងឺ UTI មានអ្វីខ្លះទេ?
•    មនអារម្មណ៍ក្រហាយៗព្រលនោម

•    ចង់នោមកន់ត្រខ្លាំងទោះបីជាមនត្រពីរបីដំណក់ក៏ដោយ

•    ឈឺ ឬមនសម្ពាធក្នុងពោះផ្ន្រកខងក្រម ឬខ្នង

•    ទឹកនោមខ្មា ល្អក ឬមនឈាម

•    អស់កម្លាំង

•    ក្តៅខ្លួន ឬគ្រុន

តើគួរធ្វើដូចម្តេចទេដើម្បីអាចបង្កេរផលវិបាក
ទាំងនេះបាន?
• ករដ្រលនោមអស់ៗញឹកញាប់នៅព្រលមនអារម្មណ៍ចង់នោម គឺ

ជារឿងដ្រលអាចជួយថ្ររក្សាប្លាកនោមកន់ត្រមនសុខភាពល្អ

•    លាងសម្អាតក្រយនោមរួច ដោយជូតពីមុខទៅក្រយ

•    ចូរប្រកដថា អ្នកបានញា៉ាំទឹកច្រើនហើយដើម្បីច្រះបាក់ត្ររីច្រញ

ពីក្នុងប្លាកនោម

•    ចូរងូតទឹកឲ្យបានសា្អាតល្អគ្រប់ព្រល

•    ចូរងូតទឹកភា្លាមក្រយពីរួមភ្រទរួច

•    ចូរចៀសវាងករស្លៀកសម្លៀកបំពាក់តឹងៗ

ករសិក្សាខ្លះបានណ្រនំថា ករញា៉ាំទឹកក្រនបឺរីមួយក្រវក្នុងមួយថ្ង្រ 

មនប្រយោជន៍ និងជួយបង្ការករបង្ករោគនៅផ្លូវទឹកមូត្របាន។ ផ្ល្រក្រនបឺរី 

អាច ទប់សា្កាត់ករកើនចំនួនរបស់បាក់ត្ររី E. Coli (បាក់ត្ររីដ្រលបង្កជាជំងឺ 

UTI ញឹកញាប់បំផុត) ដូច្ន្រះរបបអាហារន្រះប្រហ្រលជាអាចជួយអ្នកបាន៕

 

ការបង្ករោគនៅផ្លូវទឹកមូត្រ - អ្វីដ្រលគួរធ្វើ
ដើម្បីចៀសវាងផលវិបាករបស់វា
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១. សូមបន្ទន់កាយ រាយវាចា            ពោលពាក្យពិសា្តារ ការណ៍ជាក់ស្តែង 
លើកបទកំណព្យ កាព្យថ្លាថ្លែង        គោរពសម្តែង តែងតំណល ។
២. នទីវីរ បុរសរដ្ឋ                         បែវត្តិមត៌ក មហាសាល
បូជាកាយចិត្ត អភិបាល                   សែចសែង់គែប់កាលជាតិមនគែះ ។
៣. បែើបែស់កម្លាំង កាយបញ្ញា        ដោះសែយបញ្ហា ការកែរ្តិ៍ឈ្មាះ 
បែទែសសុខសាន្ត បានកិត្តិយស       គង់វង្សខ្ពង់ខ្ពស់ រស់ស្ម័គែសោ្មាះ ។
៤. តែជោ តែជះ ឈ្នះចិត្តទែូស្ត         ចិត្តទែឹស្តបែទូស្ត អសប្បុរស 
រមិលគុណកាច ខ្មាទុយ៌ស              សាបពែះគែះភ័យ បែល័យជាតិ ។
៥. ឱនក្បាលអង្វរ ដទែសាសន៍        លុតកែបសំពះអតិវាទន៍ 
ភូតភរកុហក លក់មរយទ              លែសលាតតែដងផ្ទុយការពិត ។
៦. លន់តួសំពះ សុំមែរៀន               សុំដំបូន្មាន ដែលស័ក្តិសិទ្ធិ 
តាមចិត្តកម្លា ខ្មា ងងឹត                  បង្កវិបវិត វិបលា្លាស ។
៧. បងប្អូនរួមជាតិ គួររិះគិត             រឿងពិតជាក់ស្តែង បងា្ហាញច្បាស់ 
ល្មមឈប់សែមែ សង្ស័យផ្តាស         រហ័សកែបែបែរគ្នែរគា្នាន់ ។
៨. កុំគួរសែមែអ្វីហួសពែក               រស់នៅកែមមែឃ ចែើនជំនន់ 
ទទួលទុក្ខសោក ល្មមគែប់គែន់        ឈប់ភ័ន្តគំនិត គិតសា្មាញស្មុគ ។
៩. តើបរទែសណ សែឡាញ់ខ្មែរ     ជាងខ្មែរ ខ្លួនឯង ជាម្ចាស់សែុក 
គែរឹតតែកអរ យើងមនទុក្ខ             ចាក់រុកឲ្យឈ្លាះ ទាស់បែកបែរ ។
១០. អាណចកែខ្មែរ អច្ឆរិយៈ          មគ្គុទែ្ទសក៍ខ្មែរម្នាក់ អច្ឆរិយដែរ 
រកសន្តិភាព ជូនជាតិខ្មែរ                  អភិវឌ្ឍហូរហែ ពាសពែញផ្ទែ ។
១១. មនញាណបញ្ញា បដិក្ខែប(១)      បទបែបទុល្លកជន(២)វាងវែ 
កម្ទែចកលល្បិច បង្កភ័យ                ឲ្យបរាជ័យគែប់វែលា ។
១២. សក់មួយសរសែ ចែៀកមួយពាន់  ដោះសែយគែប់គែន់ ទាន់ហែតុការណ៍ 
ញុំាងបែជាជន បានសុខ                ទូទាំងរដ្ឋាសឹងធូរស្បើយ ។
១៣. អាសូរសម្តែច ពែកអម្បាយ      នឿយគិតនឿយកាយ គា្មានល្ហែល្ហើយ
សឹងគា្មានទំនែរ សមែកឡើយ          ចង់ឲ្យជាតិរីក គែប់វិស័យ ។
១៤. កែពុំកម្បង់ ផ្ទង់អញ្ជលី             មហោធរៈទែវី បែសិទ្ធពរជ័យ 
គែួសារតែជោ ដ៏បែពែ                     ជួបជោគសួស្តី សិរីភទែ ។
១៥. បុតែី បុតែ ចៅ ចៅទួត            សុខដុមរហូត អភិវឌ្ឍ 
បញ្ញាសា្មារតី ដូចកែវរតន៍                  ឥតភ្លែចភា្លាំងភា្លាត់ សា្ទាត់គែប់ការណ៍ ។
១៦. តែជោតែជៈ ឈ្នះអស់រោគ       មនជ័យមនជោគ គែប់ទិវា 
តែរតន៍ ឥន្ទ ពែហ្ម ជុំគាំពារ             បែះពែុំជន្មា យឺនយូរវែង ។
១៧. ការអចា្ឆាវ័ទ(៣) ទឹកចិត្តសោ្មាះ     មិនស្ងប់ចិត្តសោះ មិនបានថ្លែង 
ពែះដ្បិតចិត្តសែ ឡាញ់ស្ញប់ស្ញែង    លើសលស់លើកលែង សូមខន្តី ៕

(១) បែតិកម្មយ៉ាងរហ័សចំពោះពែឹត្តិការណ៍ដែលកើតមនភា្លាមៗ

(២) ជនដែលរកបានដោយកមែ

(៣) ការគោរព ឬសម្តែងសែចក្តីគោរព

            ដេយលេក. នឹម ណាំ

          ដើម្បីបានរស់
នពែឹកមួយ ពែលបានជួបគា្នាជា 

ចែដន្យ នយ ម៉ន សួរនយ ម៉ាន់ៈ
- នែ៎ គា្នាសួរឯងតែង់មើល៍ ហែតុ 

ម៉ែច កឯ៏ងពែមយកនង កាង ធ្វើបែពន្ធ? 
តាមខ្ញុំដឹងនង កាង នែះជានរីអ្នក 
លែងដែឆៅ មិនធម្មតាទែ មិនគួរឯង 
យកខ្លួនបៀតសោះ ។

- អើ..ខ្ញុំក៏ដឹងថ នង កាង ជានរីអ្នកលែងដែឆៅដែរ ប៉ុន្តែដោយសារ 
នងគឺជាអ្នកមនគុណជួយសង្គែះជីវិតខ្ញុំ ។បើមិនឲ្យខ្ញុំយកនងធ្វើបែពន្ធ 
តើយកអ្នកណវិញ ។

- តើនងមនគុណលើឯងយ៉ាងម៉ែចខ្លះ ?
- គុណនោះគឺពែលរៀបការជាមួយគា្នា នងនិយយពែមនខ្ញុំថ បើខ្ញុំ 

មិនយកនងធ្វើបែពន្ធទែ នងនឹងជួលពួកអ្នកលែងឲ្យសម្លាប់ខ្ញុំចោល ។ 
ម៉ន ឯងជួយគិតមើលទៅ បែសិនបើបែពន្ធខ្ញុំ ជាសែីណផ្សែង ធ្វើម៉ែចខ្ញុំ 
អាចបានរស់ដល់ពែលនែះ ។

	 	 							បញ្ហាសុជីវធម៌
នឱកាសរាតែសីមសរមយួ ភ្ញៀវអ្នកទស្សនម្នាក ់សរួអ្នកអង្គយុក្បែរៈ
យី...ចែៀងគា្មានពីរោះសោះ លោកសា្គល់ទែ អ្នកណហ្នឹង ?
- បាទ..នងគឺបែពន្ធខ្ញុំ (ឆ្លើយទាំងអឹមអៀន) 
- អូហូ..សូមទោសខ្ញុំមិនដឹងថ ជាបែពន្ធលោក។ តែបើតាមយោបល់ខ្ញុំ 

ការចែៀងមិនពីរោះនែះ មិនមែនមកពីអ្នកចែៀងទែ ពែះបែពន្ធលោក 
មនសំឡែងល្អដែរ តែមកពីអ្នកតែងបទចមែៀងទៅវិញទែ។ អ្នកតែងបទ 
នែះ មិនចែះរកពាក្យឲ្យមនចុងជួនសោះ លោកសា្គល់ទែ អ្នកណ 
ជាអ្នកតែង ? 

- បាទ...គឺខ្ញុំនែះឯង ។
         ធ្វើតាមសៀវភៅ
កែយពី ចូក តែឡប់សាច់ក្នុងខ្ទះចុះឡើងបីបួនតែឡប់រួចមកនង 

ញា៉េញ់ លើកនឡិកាដែមើលម៉ាង ហើយក៏ដក់ខ្ទះចុះពីលើចង្កាែន។ 
គែន់តែដក់ខ្ទះចុះភា្លាមនយ ញ៉ុញ លូកចាប់សាច់មួយដុំពមទំពាផ្ញាច់ៗ        
រួចនិយយទៅកាន់បែពន្ធដែលទើបរៀបការថ្មីថ្មាងៈ

- អែហ៍..សាច់នែះមិនទាន់ឆ្អិនល្អទែ អូនសម្លាញ់ !
- នងញា៉ាញ់បើកភ្នែកធំៗឆ្លើយៈ
- បងចែឡំទែដឹង? ខ្ញុំធ្វើតាមវិធីក្នុងសៀវភៅទាំងអស់។ ក្នុងសៀវភៅ 

សរសែរថ ក្នុងសាច់មួយគីឡូកែម តែូវរំងាស់រយៈពែល១៥ នទី 
នឹងឆ្អិនល្អ។ ប៉ុន្តែពែលនែះ ខ្ញុំទិញសាច់តែបីខំប៉ុណ្ណោះ ដូច្នែះខ្ញុំរងាស់តែឹម
បែំនទីនែះ គឺវាចង់ឆ្អិនជែុលពែកផង ។

           ប្តីអ្នកមាន
ពែឹកមួយនង កាចាង បានទៅជួបតា ហេរ សួរខ្លាំងៗ៖
- កាលពីពីរឆ្នាំមុន លោកតាទាយឲ្យខ្ញុំថ ខ្ញុំនឹងបានប្តីជាអ្នកមន 

ពែមទាំងមនកូនដល់ទៅបីនក់ផង ។
- អឺមែន.. ចុះឥឡូវយ៉ាងម៉ែចដែរ ?
- ចា៎ស តែឹមតែូវណស់។ ខ្ញុំមនកូនបីនក់មែន...តែ...តែ....
- តែយ៉ាងម៉ែច?
- តែមិនទាន់បានប្តីជាអ្នកមននៅឡើយ ៕

ពាក្យ៧



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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É>] suwm suIfa GKÁnaykrdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 80>000`

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




