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ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៦ នាថ្ង្រទី២៩ 
ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៨ បានប្រព្រឹត្តិទៅ ក្នុងបរិយាកាសសន្តិភាព គ្មាន 
អំពើហឹង្សា ប្រកបដោយលក្ខណៈស្ររី ត្រឹមត្រូវ យុត្តិធម៌ ដ្រលន្រះ 
ជាព្រឹត្តិការណ៍ ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយទៀតរបស់កម្ពុជាយើង ដ្រល
កំពុងធ្វើដំណើរទៅមុខយា៉ាងសា្វាហាប់ ក្លៀវកា្លា និងការប្ត្រជា្ញាចិត្តខ្ពស់បំផុត
លើមាគ៌សន្តិភាព ប្រជាធិបត្រយ្យ និងការអភិវឌ្ឍ ។ តាមស្រចក្តីប្រកាស 
ព័ត៌មាន លទ្ធផលបឋមន្រការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តរបស់គណៈ 
កមា្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា ប្រជាជនកម្ពុជា 
ចំនួន ៦.៩៤៦.១៦៤ បានអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោត ដ្រលអត្រស្មើ នឹង 
៨២,៨៩% ន្រអ្នកដ្រលបានចុះឈ្មាះបោះឆ្នោត ។ នៅក្នុងនោះអ្នកដ្រល
បានបោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមានជិត ៥ លាននាក់ ដ្រល   
ធ្វើឲ្យគណបក្សទទួលជ័យជម្នះភ្លូកទឹកភ្លូកដី ។ អ្នកសង្ក្រតការណ៍ជាតិ 
និងអន្តរជាតិ ក៏បានវាយតម្ល្រអំពីសា្ថានការណ៍បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាង 
រាស្រ្តនីតិកាលទី ៦ ន្រះថា បានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន គ្មានការគម្រម 
កំហ្រង គ្មានអំពើហិង្សា មានសន្តិសុខ សុវត្ថិភាពល្អប្រសើរ មានលក្ខណៈ 
បើកចំហរ មានតមា្លាភាព ស្ររីភាព ត្រឹមត្រូវ យុត្តិធម៌ មានការចូលរួមពី          
សំណាក់ភាគីពាក់ព័ន្ធតាមប្របប្រជាធិបត្រយ្យ ស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់ ដោយ
ប្រជាជនបានបង្ហាញឆន្ទៈរបស់ខ្លួន ក្នុងការជ្រើសរីសម្រដឹកនាំដ្រលខ្លួន
ព្រញចិត្ត ។ 

គណបក្សទាំងមូល និងប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទ្រសបានចូលរួម 
សម្ត្រងការអបអរសាទរ និងមានមោទនភាពយា៉ាងក្រល្រងចំពោះមហាជ័យ-
ជម្នះន្រះ ពីព្រះវាបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញច្បាស់ថា គណបក្សប្រជាជន 
កម្ពុជា គឺជាគណបក្សនយោបាយត្រមួយគត់ ដ្រលប្រសូតច្រញពីប្រជាជន 
ជារបស់ប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន ជាបង្អ្រកដ៏កក់ក្តៅ និងជាក្តីសង្ឃឹមត្រមួយ 
គត់ របស់ប្រជាជន ជាគំរូន្រឧត្តមគតិស្ន្រហាជាតិសម្រប់យុវជនកម្ពុជា 
គ្រប់ៗជំនាន់តទៅមុខទៀត ។

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា មានគុណតម្ល្រដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមបំផុត ដ្រលមិន 
អាចវាស់ស្ទង់បាន មិនអាចកាត់ថ្ល្របាន ហើយដ្រលគ្មានគណបក្សនយោបាយ
ណាមួយនៅកម្ពុជាអាចប្រៀបផ្ទឹមបានឡើយ ។ ជ័យជម្នះដ្រលគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាននាព្រលន្រះ គឺពិតជាបានមកដោយសារការគំទ្រ
យា៉ាងច្រើនលើសលប់ និងការជឿជាក់ឥតងករ្ររបស់ប្រជាជនកម្ពុជា នោះ
គឺអាស្រ័យដោយមូលហ្រតុចម្បងៗមួយចំនួនគឺ៖ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
បានរំដោះប្រទ្រសឲ្យរួចផុតពីរបបប្រល័យ ពូជសាសន៍ដ៏យង់ឃ្នងបំផុត 
ដ្រលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ ពោលគឺជាគណបក្សដ្រលបាន 
សង្គ្រះជាតិ សង្គ្រះប្រជាជនពិតប្រកដ ។ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា 
បានរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយប្រជាជន បើទោះបីប្រទ្រសជាតិស្ថិតនៅក្នុងសា្ថាន-
ភាពលំបាក ស្មុគសា្មាញប្របណាក៏ដោយ ។ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបាន
ខិតខំស្វះស្វ្រងរំលត់ភ្លើងសង្គ្រម បង្កើតបាននូវធ្លុងមហាសាមគ្គីជាតិ 
ពង្រឹងខឿនឯកភាពជាតិ ថ្ររក្សាបាននូវសុខសន្តិភាពយូរអង្វ្រង ដ្រល 
កំពុងផ្តល់ស្រចក្តីសុខ សុភមង្គល និងភាពសុខដុមរមនាដល់ប្រជាជនកម្ពុជា
ទូទាំងប្រទ្រស ។ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកា្លាយកម្ពុជា ពីវាល 
ពិឃាត មកជាកម្ពុជាអច្ឆរិយៈ ស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយអន្តរជាតិ ដ្រលមាន
ការទាក់ទាញបំផុតនៅក្នុងតំបន់ ។ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាសម្បូរណ៍ 
ធនធនមនុស្ស ដ្រលមានសមត្ថភាពព្រញល្រញ និងមានលទ្ធភាពគ្រប់-
គ្រន់ក្នុងការដឹកនាំអភិវឌ្ឍន៍ប្រទ្រសឲ្យកាន់ត្ររីកចម្រើនយូរអង្វ្រង ។ ន្រះ
គឺជាឧត្តមភាពដ៏ធំធ្រងរបស់គណបក្ស ហើយដ្រលប្រជាជនបានមើល 
ឃើញច្បាស់ បានធ្វើការសម្រចចិត្តយា៉ាងត្រឹមត្រូវក្នុងការបោះឆ្នោតគំទ្រ

The sixth legislative term National Assembly elections on 29 July 
2018 held in a peaceful, non-violent, free, fair, and just environment. 
It was an important historic event underlining Cambodia’s active,        
energetic, and highly-determined march forward on the path of peace, 
democracy, and development. According to the press release of                  
primary results of the national elections issued by the National                   
Elections Committee, 6,946,164 people, or 82.89% of registered voters 
cast their votes. Among those voters, nearly five millions of them 
voted for a landslide victory for CPP. National and international observers 
gave their assessments that the sixth legislative term national assembly 
elections held in a smooth, free from intimidation, non-violence,             
security, safety, open, transparent, free, fair, and just manner, with 
participations from every concerned stakeholders in a democratic and 
legal procedure, in which people have expressed their wills in choosing 
their leaders.

The party and people in the whole country express their congratu-
lations and pride to the victory as it has reflected clearly that the           
Cambodian People’s Party is the only party that is by the people, of 
the people, and for the people. The party has become a source of trust 
and hope of the people, a model of patriotism for youth of generations to come.

The Cambodian People’s Party has a supreme value that is                      
immeasurable and invaluable and no one party in Cambodia could 
compete with. The Cambodian People’s Party has earned this victory 
from overwhelming support and steadfast trust of the people for a 
number of major reasons. The Cambodian People’s Party liberated the 
country from the regime of genocide unprecedented in the history. It 
is the party that truly rescues the country. The Cambodian People’s 
Party shares happiness and suffering with people, no matter how hard 
and complicated situation the country was in. The Cambodian People’s 
Party makes efforts to put out flame of war, create a national strand of 
solidarity, strengthen national unity, safeguard long-term peace and 
security, and is providing peaceful life, happiness and harmony for the 
people in the whole country. The Cambodian People’s Party transformed 
killing-fields Cambodia into a Cambodian of wonder with equal right 
and footing in the region and the world. The Cambodian People’s 
Party has human resource with capacity and ability to lead the country 
to long-term development and progress. These are supremacies of the 
party, to which people have seen clearly and on which people have 
made their correct decision. That the Cambodian People’s Party wins, 
it is the people who are winners.

Through these victories, the Royal Government of Cambodia for 
the sixth legislative term of the National Assembly to be led by the 
Cambodian People’s Party headed by Samdech Akka Moha Sena Padei 
Tehco Hun Sen, will resolutely and successfully implement political 
platform and major strategic goals of the party, as well as political 
platform of the Royal Government, through strengthening strand of 
solidarity of our nation as a whole under the Constitution of the King-
dom of Cambodia to defend our motherland, national achievements, 
and continued socio-economic development. It will continue to strengthen 
democracy and liberal pluralism, and to promote rights and freedom 
for people, while fortifying rule of law and social justice. It will                 
develop economy at a rate of around 7% per annum with sustainable, 
inclusive, and equitable economic growth distribution and will                   
continue to reduce poverty at over 1% per year.

The Royal Government of Cambodia for the sixth legislative term 
of the National Assembly will continue its policy of imposing no tax 
on household agricultural land and help people to guarantee expansion 
of production and marketing of their produces at an appropriate prices. 
Landless people will acquire land for residence and cultivation through 
social concession land program. It will seek to increase wages for 
workers/employees every year, with more advantages to improve            
living and working conditions, and defense of workers/employees jobs. 
Will increase salary of civil servants and the armed forces every year 
and increase pensions for retirees and veterans. Traders in markets on 

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះឆ្ន្រត 
គឺប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកឈ្នះ

The Cambodian People’s Party Wins, People Are Winners
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គណបក្ស ។ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះឆ្នោត គឺប្រជាជនកម្ពុជាជា 
អ្នកឈ្នះ !!

តាមរយៈជ័យជម្នះន្រះ រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រប់នីតិកាលទី៦ 
ន្ររដ្ឋសភា ដ្រលដឹកនាំដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដ្រលមានសម្ត្រច 
អគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រមុខនឹងខិតខំប្តូរផ្តៅច់ដឹកនាំ 
អនុវត្តន៍ឲ្យបានសម្រចជោគជ័យនូវកម្មវិធីនយោបាយ និងគោលដៅធំៗ
ជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណបក្ស ក៏ដូចជាកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដា្ឋា-
ភិបាល ដោយពង្រឹងឲ្យបាននូវធ្លុងសាមគ្គីភាពន្រប្រជាជាតិយើងទាំងមូល 
ក្រមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដើម្បីការពារមាតុភូមិ 
ការពាររាល់សមិទ្ធផលរបស់សង្គមជាតិ និងបន្តការអភិវឌ្ឍស្រដ្ឋកិច្ច-សង្គម ។ 
បន្តពង្រឹងពង្រីកលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្យ ស្ររី ពហុបក្ស ឲ្យចាក់គ្រឹះកាន់ត្រ 
រឹងមាំ លើកស្ទួយសិទ្ធស្ររីភាពគ្រប់ប្របយា៉ាងរបស់ប្រជាជន ពង្រឹងការ 
គោរពច្បាប់ និងយុត្តិធម៌សង្គម ។ អភិវឌ្ឍន៍ស្រដ្ឋកិច្ចឲ្យសម្រចបានកំណើន
ក្នុងរង្វង់ ៧% ក្នុងមួយឆ្នោំ ប្រកបដោយចីរភាព និងបរិយាប័ន្ន ប្រងច្រក         
ផ្ល្រផ្កាន្រកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចដោយសមធម៌ បន្តកាត់បន្ថយអត្រភាពក្រីក្រឲ្យ
បានជាង ១% ក្នុងមួយឆ្នោំ ។ មិនយកពន្ធលើដីកសិកម្មរបស់កសិករដ្រល
បង្កបង្កើនផលជាលក្ខណៈគ្រួសារ ជួយកសិករធនាការពង្រីកផលិតកម្ម និង
ការរកទីផ្សារលក់កសិផលដោយថ្ល្រសមរម្យ ។ ប្រជាជនដ្រលគ្មានដីនឹង 
ទទួលបានដីសម្រប់ សង់លំនៅដា្ឋាន និងបង្កបង្កើនផលតាមរយៈកម្មវិធី 
សម្បទានដីសង្គមកិច្ច ។ តម្លើងប្រក់ឈ្នួលកម្មករនិយោជិត ជារៀងរាល់ឆ្នោំ 
បូកនឹងប្រក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្ស្រងទៀត លើកកម្ពស់ជីវភាព លក្ខខណ្ឌការងរ 
និងការពារអាជីព របស់កម្មករនិយោជិត ។ តម្លើងប្រក់បៀវត្សរបស់មន្ត្រី 
រាជការសុីវិល និងកងកមា្លាំងប្រដាប់អាវុធជារៀងរាល់ឆ្នោំ និងបង្កើនប្រក់ 
សោធនរបស់និវត្តជន និងអតីតយុទ្ធជនឲ្យមានកម្រិតជីវភាពកាន់ត្រប្រ
សើរឡើង ។ អាជីវករលក់ដូរតាមផ្សារលើទីតាំងដីរដ្ឋអាចផ្ទ្ររសិទ្ធកាន់កាប់ 
ប្រើប្រស់ និងអាស្រ័យផលទៅកូនចៅ ឬអ្នកដទ្របាន ដោយពុំមាន 
កំណត់អាណត្តិ ។ យុវជនគ្រប់រូបទទួលបានឱកាសព្រញល្រញក្នុងការអប់រ ំ
មានការងរធ្វើ និងចូលរួមធ្វើស្រចក្តីសម្រចចិត្ត ទាំងនៅថា្នោក់ជាតិ និង 
ថា្នោក់ក្រមជាតិ ។ គ្រប់ស្រុកមានវិទ្យាល័យ គ្រប់ឃុំមានអនុវិទ្យាល័យ និង 
តាមភូមិមានបឋមសិក្សា ។ ប្រជាជនទូទៅទទួលបានស្រវាសុខភាពកាន់
ត្រប្រសើរនៅមណ្ឌលសុខភាព និងមន្ទីរព្រទ្យរដ្ឋ ។ ប្រជាជនក្រីក្រ និងអ្នក
ខ្វះលទ្ធភាពទទួលបានស្រវាពិនិត្យ និងព្យាបាលជម្ងឺដោយឥតបង់ថ្ល្រនៅ 
មណ្ឌលសុខភាព និងមន្ទីរព្រទ្យរដ្ឋ ។ ជំរុញអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធស្រចស្រព 
និងទឹកសា្អាត បង្កើនសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅគ្រប់មូលដា្ឋាន ។ ពង្រីកការ 
ផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីពីបណា្តាញជាតិឲ្យដល់គ្រប់ភូមិទាំងអស់នៅឆ្នោំ ២០២០ 
និងបន្តចុះថ្ល្រអគ្គិសនី ។ ជំរុញការអភិវឌ្ឍហ្រដ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធគមនាគម និង 
ដឹកជញ្ជូន គ្រប់ប្រភ្រទ ពង្រីកការតភា្ជាប់ផ្លូវគមនាគមពីទីប្រជុំជន ទៅគ្រប់ 
ភូមិ ក្រលម្អផ្លូវជនបទពីផ្លូវដីទៅជាផ្លូវកស៊ូ ឬផ្លូវប្រតុង ។ ពង្រីកការផ្តល់
ស្រវាហិរញ្ញវត្ថុខា្នោតតូច ជាពិស្រសស្រវាឥណទានទៅដល់ជនបទសម្រប់
ប្រជាជន ដ្រលមានចំណូលទាប និងសហគ្រសធុនតូចក្នុងអត្រការប្រក់
មួយទាបសមរម្យ ។ អភិវឌ្ឍ និងពង្រឹងប្រព័ន្ធ គំពារសង្គម ប្រកបដោយ 
ប្រសិទ្ធភាព និងចីរភាព ដ្រលជួយគំពារប្រជាជនគ្រប់រូបពីហានិភ័យនានា 
ដោយ មិនទុកឲ្យប្រជាជនណាមា្នោក់ស្ថិតនៅក្រប្រព័ន្ធគំពារសង្គមឡើយ ។ 
ផ្តល់ស្រវាសាធរណៈនៅគ្រប់ថា្នោក់ជូន ប្រជាជន ប្រកបដោយគុណភាព 
តមា្លាភាព ប្រសិទ្ធភាព និងងយស្រួល រក្សាសុវត្ថិភាព ឃុំ-សង្កាត់ ឲ្យបានល្អ 
និងមានស្ថិរភាព ។

ជាមួយគ្នោន្រះដ្ររ រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រប់នីតិកាលទី៦ន្រះ នឹង
ខិតខំធនាការពារឲ្យបាននូវសន្តិភាព ស្ថិរភាព សន្តិសុខ និងការអភិវឌ្ឍ 
ប្រកបដោយចីរភាព ។ បន្តជំរុញការក្រទម្រង់អភិបាលកិច្ច សំដៅពង្រឹង 
សា្ថាប័នសាធរណៈ និងកសាងរដ្ឋបាលសា្អាតស្អំ កសាងធនធនមនុស្ស       
ទាក់ទាញការវិនិយោគ ពង្រឹងសមត្ថភាពកម្ពុជាសម្រប់សមាហរណកម្ម
ជាមួយស្រដ្ឋកិច្ចតំបន់ និងពិភពលោក ដើម្បីធ្វើឲ្យសង្គមកម្ពុជាកាន់ត្រមាន 
ការរីកចម្រើន ប្រជាជនគ្រប់រូបមានកម្រិតជីវភាពកាន់ត្រប្រសើរ រស់នៅ 

ក្នុងសុភមង្គល និងភាពសុខដុមរមនា ។
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាដ្រលមានសម្ត្រច

ត្រជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រមុខបានផ្តល់អាទិភាពសំខាន់ជាងគ្រ គឺសន្តិភាព 
និងការអភិវឌ្ឍ ដ្រលជាចុងខ្ស្រន្រចំណងមួយ មានសន្តិភាពទើបមានការ 
អភិវឌ្ឍ មានការអភិវឌ្ឍទើបរក្សាបាននូវសន្តិភាព ។ ន្រះជាចំណុចអាទិភាព
ន្រគោលនយោបាយរបស់គណបក្សប្រជាជនទាំងមុន ទាំងក្រយ និង 
តទៅអនាគត ។ ដូចប្រសាសន៍របសស់ម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន នៅក្នុង 
ឱកាសបិទយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីព្រឹកថ្ង្រទី២៧ ខ្រកក្កដា 
ឆ្នោំ២០១៨ បានបញ្ជាក់យា៉ាងច្បាស់ថា៖ «ខ្ញុំមិននាំបក្សទៅកាន់បរាជ័យ
នោះទ្រ ។ ខ្ញុំក៏មិននាំរាជរដា្ឋាភិបាល ឬនាំប្រទ្រសទៅកាន់សា្ថានភាព 
ន្រថ្លុកឈាមដូចកាលពីអតីតកាលនោះដ្ររ ។ សមាជិក សមាជិកា គណ-
បក្សប្រជាជនកម្ពុជាពិតជាបានដឹងប្រវត្តិទាំងអស់របស់គណបក្សយើង ដ្រល
បានខិតខំក្រកឈរឡើងយា៉ាងត្រដាបត្រដួសតាំងពីចំនួន ៤-៥នាក់ 
ដល់រាប់លាននាក់ បានកា្លាយទៅជាកមា្លាំងត្រមួយគត់ ដើម្បីដោះស្រយ 
ជោគវាសនារបស់ប្រទ្រសជាតិជិត ៤០ឆ្នោំ ន្រការគ្រប់គ្រងអំណាច និង 
ជាង ៤០ឆ្នោំ ន្រការតស៊ូរបស់យើង ។ បក្សយើងបានរីកធំធត់ជាមួយនឹង 
ចលនារបស់ប្រជាជនទូទាំងប្រទ្រស» ៕

state property can transfer their occupation, use, and benefit rights to 
their children and grandchildren, or any party without set mandate. 
Youth will enjoy full chance for education, jobs and can take parts in 
making decisions at national and sub-national levels. Every district will 
have secondary schools. Every commune will have junior secondary 
schools. Every village will have primary schools.

People as a whole will receive better health services at health the 
state centers and hospitals. Poor people and people with limited                  
resources will receive medical checkup and treatment free of charge 
in the state health centers and hospitals. Strive for irrigation system 
and clean water for people everywhere. Expand efforts to provide electric 
transmission lines to every village in 2020, and continue to lower 
prices of electricity. Promote development of communication and transport 
infrastructures of all kinds. We will expand road networks from urban 
to villages, and improve rural roads from soil to tarmacadam and/or concrete.

Widen micro-finance services especially those that provides credits 
to low-income people and small-enterprises at reasonable interest rates 
in rural area. Develop and strengthen aneffective and sustainable social 
protection system to help assist people from risks in a way to leave no 
one out of social protections system. Offer public service at every 
levels to people with quality, transparency, effectiveness, and simplicity 
to safeguard safety and stability in communes.

Along with this, the Royal Government of Cambodia for the sixth 
legislative term will make efforts to defend peace, stability, security, 
and sustainable development. It will continue to further reform aimed 
at strengthening public institutions and putting together uncorrupt      
administrations, building human resources, attracting investments for 
improvement of Cambodian capacity for regional and world economic 
integration to ensure progress in the Cambodian society in which          
everyone will have better living standards, live in happiness and harmony.

The Cambodian People’s Party and the Royal Government of Cambodia 
led by Samdech Techo Hun Sen has given priority to peace and                  
development, which are two strings of one knot where there would be 
development only if there were peace, and with development, we can 
secure peace. This has been a priority given to policy of the Cambodian 
People’s Party in the past, at present and in the future. Samdech Techo 
Hun Sen said clearly at the closing of election campaign on 27 July 
2018 that “I will not lead the party to failure. I will not bring the 
Royal Government and the country along to bloodbath as in the past. 
Members of the Cambodian People’s Party have all learnt history of 
the party. We stood up in difficulties from a few people to now millions 
of us to become the only force to resolve destroy of our nation in 
nearly forty years of power, and over 40 years since our struggle            
commenced. The party has grown conducive to people’s movement in 
the whole country.”
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ឧបាយកលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្យ ទទួលរងបរាជ័យ

ជោគជ័យន្រដំណើរការបោះឆ្នោត ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ 
នីតិកាលទី៦ ថ្ង្រទី២៩ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៨ គឺជាជ័យជម្នះរបស់ 
គណបក្សប្រជាជកម្ពុជា ជាជ័យជម្នះរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ជាជោគជ័យ 
ន្រអ្នកដ្រលប្ត្រជា្ញាការពារសន្តិភាព ស្ថិរភាព ការពារឯករាជ្យជាតិ 
បូរណភាពទឹកដី អធិបត្រយ្យជាតិ និងការអភិវឌ្ឍ ។ ជោគជ័យន្រះក៏ជា
ព្រនង់ដ្រលសំពងយា៉ាងដំណំទៅលើពួកប្រឆំងក្រច្បាប់ ដ្រលជាជន 
ក្បត់ជាតិ និងពួកបរទ្រសដ្រលមាននិនា្នោការប្រឆំង ដ្រលជាចៅ 
ហា្វាយនាយ ជាអ្នកញាក់ខ្ស្រពពួកជនក្បត់ជាតិឲ្យទទួលបរាជ័យយា៉ាង
អាមា៉ាស់ជាទីបំផុត ។ ជ័យជម្នះន្រះបានបំផ្លាញចោលទាំងស្រុងនូវឧបាយ-
កលដ៏ខ្មាងងឹត សោ្មាគគ្រក បង្កប់ដោយភាពពិសពុល ទុច្ចរឹត ឲ្យ 
រលត់រលាយដល់ទីបញ្ចប់ ។ 

ទោះជាត្រូវបរាជ័យ ត្រពួកន្រះមិនបានបោះបង់ចោលនូវឧបាយ-
កលទុច្ចរិតនោះឡើយ ពួកគ្របានព្យាយាមបំផ្លាញចោលដំណើរការ
បោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាទាំងមុនព្រល ក្នុងព្រល និងក្រយព្រលការ 
បោះឆ្នោត ។ ជាក់ស្ត្រងមុនព្រលបោះឆ្នោត ក្រុមប្រឆំងក្រច្បាប់ 
និងពួកបរទ្រសមួយក្រុម ដ្រលគំទ្រពួកន្រះបានរិះរកគ្រប់វិធី និង        
ឧបាយកលទប់សា្កាត់មិនឲ្យមានការបោះឆ្នោត តាមរយៈការទាមទារ 
មួយចំនួន ដ្រលបំពានទៅលើគោលការណ៍នីតិរដ្ឋ និងប្រជាធិបត្រយ្យ 
ជាការរំលោភទៅលើដ្រនអធិបត្រយ្យជាតិរបស់កម្ពុជា ។ គ្រស្នើឲ្យអតីត 
គណបក្សសង្គ្រះជាតិ ដ្រលត្រូវតុលាការកំពូលរំលាយចោលហើយ
នោះ បានរស់ និងធ្វើសកម្មភាពឡើងវិញ ។ គ្រទាមទារឲ្យដោះល្រង 
កឹម សុខា និងស្នើឲ្យអតីតអ្នកនយោបាយន្រអតីតគណបក្សសង្គ្រះ
ជាតិចំនួន ១១៨រូប បានធ្វើសកម្មភាពនយោបាយជាថ្មី ។ សម រង្សី        
និងបក្សពួកថ្រមទាំងធ្វើការឃោសនាបំភ្ល្រការពិត បង្កាច់បង្ខូចក្ររ្ត៍ 
ឈ្មាះ និងកិតិ្តយសរបស់រាជរដា្ឋាភិបាល និងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា 
ព្រមទាំងធ្វើការញុះញង់បញ្ឆ្រះកំហឹងប្រជាជនបុ៉នប៉ងបង្កចលាចលសង្គម 
ធ្វើការទប់សា្កាត់មិនឲ្យគណបក្សនយោបាយចូលរួមការបោះឆ្នោត អង្គការ
សហគមមួយចំនួនដ្រលជាបក្សពួកក្នុង និងក្រប្រទ្រសបានប្រកាស
ធ្វើពហិការសង្ក្រតការដំណើរការជាដើម ដើម្បីបន្ទុចបង្អាក់ដំណើរការ
បោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា ។ បនា្ទាប់ពីផ្រនការទីមួយន្រះបរាជ័យ ពួកគ្រក៏ 
ចាប់ផ្តើមអនុវត្តផ្រនការទីពីរ គឺទប់សា្កាត់មិនឲ្យការបោះឆ្នោតអាចប្រព្រឹត្ត
ទៅបាន ដោយពួកគ្របានដាក់ច្រញនូវផ្រនការសកម្មភាពជាច្រើន        
តាមរយៈសង្គ្រមចិត្តសាស្ត្រក្នុងគោលបំណងបង្អាក់ និងរារាំងប្រជាជន
មិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតក្រមរបស់ដ្រលហៅថាយុទ្ធនាការម្រមដ្រសា្អាត 
ឬ ដ្រកផ្ទះឈ្នះឯង ការប្រកាសធ្វើបាតុកម្មនៅត្រង់ន្រះ ឬ នៅត្រង់នោះ 
ការឃោសនាបំភាន់សាធរណៈមតិ ដោយលើកយកទស្សនៈរបស់ពួក
បរទ្រសមួយកា្តៅប់តូចដ្រលមាននិនា្នោការប្រឆំងដូចជា បុគ្គលខ្លះ ឬ 
អង្គការខ្លះ មកផ្សព្វផ្សាយ ហើយអួតអាងភូតកុហកថា អន្តរជាតិកំពុង
ដាក់ការកៀបសង្កត់លើកម្ពុជា ។ ឧបាយកលន្រះត្រូវបរាជ័យ ពីព្រះ
ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានដំណើរការដោយជោគជ័យ ដោយមាន 
គណបក្សចំនួន ២០ បានចូលរួម មានប្រជាជនចំនួនជាង ៦.៩៤៦. 
១៦៤ នាក់ ស្មើនឹង ៨២,៨៩% ក្នុងចំណោមអ្នកមានសិទ្ធបោះឆ្នោត 
បានអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោត ហើយក្នុងនោះមានប្រជាជនជិត ៥លាន 
នាក់ បានបោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ។ មានអ្នកសង្ក្រត-

ការណ៍ជាតិ ន្រសមាគមមិនម្រនរដា្ឋាភិបាលប្រមាណជាង ៩មុឺននាក់ 
និងអ្នកសង្ក្រតការណ៍អន្តរជាតិជាង ៥០០នាក់ បានចូលរួមសង្ក្រត 
តាមដាន បានពិនិត្យដំណើរការបោះឆ្នោតដោយម៉ត់ចត់ និងបាន 
វាយតម្ល្រថា ដំណើរការបោះឆ្នោតមានភាពស្ររី និងយុត្តិធម៌ និងមាន 
ប្រជាធិបត្រយ្យព្រញល្រញ ។ ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតជាង ៨០% គឺបង្ហាញ
ពីការសម្រចចិត្តជ្រើសរីសប្រជាធិបត្រយ្យរបស់ពលរដ្ឋ ។ «ពលរដ្ឋទៅ 
បោះឆ្នោតដោយរីករាយ» ហើយ «អាសុីគួរយកគំរូតាមកម្ពុជា» ពីដំណើរ
ប្រព្រឹត្តិទៅន្រការបោះឆ្នោតន្រះ ។ 

ប៉ុន្ត្រពួកបរទ្រស ដ្រលមាននិនា្នោការប្រឆំងប្ររជាធ្វើមិនដឹងមិនឮ 
និងមិនគោរពការសម្រចចិត្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ហើយបាន បដិស្រធ-
លទ្ធផលន្រការបោះឆ្នោត ដោយលើកឡើងនូវហ្រតុផល មិនត្រឹមត្រូវ 
និងផ្ទុយពីការពិត ។ ពួកគ្របានបន្តគម្រមដាក់ទណ្ឌកម្មលើរាជរដា្ឋាភិ-
បាលកម្ពុជា ដ្រលទង្វើប្របន្រះ គឺជាអំពើអយុត្តិធម៌ ជាការប្រមាថយា៉ាង
អាក្រក់ទៅលើការសម្រចចិត្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដ៏ច្រើនលើសលប់
បំផុត ដ្រលបានចូលរួមបោះឆ្នោតតាមប្របលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្យ ស្ររី 
ពហុបក្ស ជាបំណងប្រថា្នោដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ហើយដ្រល
ត្រូវបានច្រងច្បាស់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ 

រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាន និងកំពុងដឹកនាំប្រទ្រសឲ្យមានការរីកចម្រើន
លើគ្រប់វិស័យ ដ្រលក្នុងនោះ ក៏បានខិតខំពង្រឹងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជា-
ធិបត្រយ្យ ការគោរពសិទ្ធមនុស្ស និងលើកកម្ពស់ការអនុវត្តគោលការណ៍-
នីតិរដ្ឋ ស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញយា៉ាងត្រឹមត្រូវ ។ ជាក់ស្ត្រងជោគជ័យន្រដំណើរ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអណត្តិទី៦ន្រះ គឺជាសារដ្រល 
បង្ហាញច្បាស់ថា ប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនលើសលប់ត្រូវការចាំបាច់ 
និងការពារដាច់ខាតនូវសន្តិភាព ប្រជាធិបត្រយ្យ ការអភិវឌ្ឍ រក្សា 
ការពារអធិបត្រយ្យជាតិ ឯករាជ្យជាតិ បូរណភាពទឹកដី ការពារកិត្តិយស      
និងស្រចក្តីថ្ល្រថ្នូររបស់ជាតិឲ្យបានស្ថិតស្ថ្ររគង់វង្សជារៀងរហូត ។       
ជោគជ័យន្រះក៏ជាសារដ៏មានទម្ងន់បំផុតបញ្ជាក់ថា ប្រជាជនកម្ពុជា 
មិនត្រូវការពួកក្បត់ជាតិទ្រ មិនត្រូវការឱនក្បាល លក់ខ្លួនធ្វើជាអាយ៉ង 
ពួកបរទ្រសទ្រ ទោះជាពួកក្បត់ជាតិ និងពួកបរទ្រសដ្រលមាននិនា្នោការ
ប្រឆំងខិតខំរិះរកគ្រប់ឧបាយកលដ៏ទុច្ចរឹត ខ្មាកខ្វក់ និងពិសពុល 
យា៉ាងណា ក៏ពួកន្រះមិនអាចបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្យនៅកម្ពុជា 
បានឡើយ ។ ពួកគ្រកំពុងទទួលរងបរាជ័យយា៉ាងដំណំបំផុតនៅក្នុង 
ឧបាយកលរបស់ខ្លួន ។ នៅក្នុងពិធីដង្ហ្ររក្បួនបិទយុទ្ធនាការឃោសនា
បោះឆ្នោតនាថ្ង្រទី២៧ ខ្រកក្កដា សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បាន 
ថ្ល្រងបញ្ជាក់ច្បាស់ថា៖ «យើងបានអនុវត្តនូវវិធនការច្បាប់ ដើម្បីកំចាត់ 
ពួកក្បត់ជាតិ ដ្រលមានការប៉ុនប៉ងផ្តួលរំលំរាជរដា្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ 
ហើយនាំប្រទ្រសទៅកាន់សង្គ្រមវិញ ។ យើងប្តូរផ្តៅច់ ជាមួយនឹងការ 
រក្សានូវសន្តិភាព ទោះត្រូវបង់ថ្ល្រណាក៏ដោយ តម្ល្រអ្វីក៏យើងអាចបង់ 
បាន ប៉ុន្ត្រយើងមិនត្រូវបង់ថ្ល្រដោយជីវិតមនុស្សនោះទ្រ ។ គ្រអាចមើល 
ឃើញបាន យើងផ្តនា្ទាទោសចំពោះអ្នកបានប្រព្រឹត្តិនូវអំពើបំផ្លាញសន្តិ-
សុខរបស់ជាតិ បំផ្លាញជាតិ ហើយប្រសិន បើយើងមិនបំផ្លាញចោល      
ពួកន្រះដោយកណា្តាប់ដ្រដ្រកន្រច្បាប់នោះទ្រ ប្រហ្រលជាព្រលន្រះ 
មោ៉ាងន្រះប្រទ្រសកម្ពុជា ស្ថិតនៅក្នុងកាលៈទ្រសៈន្រសង្គ្រមមួយដោយ
ជាក់លាក់» ៕
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សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជួបសំណ្រះសំណាលជាមួយកម្មករ កម្មការិនីជាង ១ មុឺននាក់នៅខណ្ឌមានជ័យ រាជធនីភ្នំព្រញ
(ថ្ង្រទី២ ខ្រ សីហា ឆ្នោំ២០១៨)

ថ្ង្រទី២ ខ្រសីហា ឆ្នោំ២០១៨ន្រះ សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតី-

ត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា         

បានអញ្ជើញចុះជួបសំណ្រះសំណាលជាមួយកម្មករ កម្មការិនី 

មកពីតាមរោងចក្រ សហគ្រសនានា នៅរោងចក្រតំបន់លូ៥ ក្នុង 

សង្កាត់មានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធនីភ្នំព្រញ។ កម្មករ កម្មការនី 

ដ្រលបានជួបសំណ្រះសំណាលជាមួយ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន 
នៅព្រឹកន្រះ មានចំនួន ១៤,៦៩៧នាក់ មកពីរោងចក្រ សហគ្រស 

ចំនួន២៤ ។

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រងអំណរគុណចំពោះប្រជា-

ពលរដ្ឋទាំងអស់ដ្រលបានទៅបោះឆ្នោតជូនឲ្យគណបក្សប្រជាជន

កម្ពុជាយា៉ាងច្រើនលើសលប់ កាលពីថ្ង្រទី ២៩ កក្កដា ឆ្នោំ២០១៨ 

កន្លងមកន្រះ។ ការបោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គឺ 

ដើម្បីរក្សាសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍព្រះសន្តិភាពសម្រប់យើង 

ទាំងអស់គ្នោ ហើយទាំងអស់គ្នោសម្រប់សន្តិភាព។ សម្ត្រចត្រជោ 

ហ៊ុន សែន បានវាយតម្ល្រខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលន្រការបោះឆ្នោត

ថា៖ ១-ប្រជាពលរដ្ឋដ្រលបានទៅបោះឆ្នោត គឺបានបង្ហាញពីការ       

ចូលរួមក្នុងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្យ ពិតប្រកដនៅកម្ពុជា 

២- បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណបក្សប្រជាជន 

កម្ពុជា មានតម្ល្រស្មើនឹងការចូលរួមថ្ររក្សាសន្តិភាព និងការ  

អភិវឌ្ឍ។ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ថ្ល្រងថា ការច្រញទៅបោះឆ្នោត

ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសនា្ធាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ គឺជាបរាជ័យន្រយុទ្ធនាការ 

«ដ្រកផ្ទះឈ្នះសា្អាត» ហើយបានបង្ហាញថា ប្រជាពលរដ្ឋខ្ម្ររស្រឡាញ់

ប្រជាធិបត្រយ្យ។ យុទ្ធនាការ «ដ្រកផ្ទះឈ្នះសា្អាត» របស់ក្រុម 

អតីតគណបក្សសង្គ្រះជាតិ គឺជាភាពល្ងង់ខ្លាមួយ កុំថាឡើយ 

ទៅដឹកនាំជាតិ ដឹកនាំបក្សនយោបាយមួយក៏មិនជោគជ័យដ្ររ ។ 

ការច្រញទៅបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់ ៨២.៨៩% គឺ

ជាការបញ្ច្រញសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ មិនម្រនជាការបង្ខិតបង្ខំណា

មួយនោះទ្រ។ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានសុំអង្វរកដល់ 

ប្រជាពលរដ្ឋ និងកម្មករ កម្មការិនី កុំមានការរីសអើងរវាងអ្នកទៅ

បោះឆ្នោត និងអ្នកមិនបានទៅបោះឆ្នោត ហើយបន្តខន្តី និង 

យោគយល់ឲ្យគ្នោ។ សម្ត្រចត្រជោក៏សុំឲ្យអ្នកមិនបានទៅបោះឆ្នោត

កុំចោទថា អ្នកទៅបោះឆ្នោតជាជនបរទ្រស។

ដើម្បីជំរុញការអនុវត្តការងរឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព សម្ត្រចត្រជោ 

ហ៊ុន សែន បានដាក់ច្រញនូវអនុសាសន៍សំខាន់ៗ១០ ចំណុច 

ដូចខាងក្រម ៖ ១-ត្រូវអនុវត្តប្រក់ខ្រអប្បបរិមា ១៧០ ដុលា្លារ 

ចាប់ពីថ្ង្រទី១ ខ្រមករា ឆ្នោំ២០១៨ តទៅ បើក្រុមហ៊ុនបើកជូនកម្មករ

លើសន្រះគឺរឹតត្រល្អប្រសើរ ២-ត្រូវអនុវត្តការចុះពិនិត្យនៅតាម  

មន្ទីព្រទ្យរដ្ឋចំពោះការពិនិត្យសុខភាព និងការព្យាបាលកម្មករ 

កម្មការិនីរោងចក្រ រួមទាំងកីឡាករ កីឡាការិនី ក្រុមប្រឹក្សាភូមិ ឃុំ 

ក៏ត្រូវបានអនុវត្តដូចគ្នោ ជាពិស្រសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល និង

ក្រសួងការងរត្រូវធ្វើឲ្យបានម៉ត់ចត់ ៣-ត្រូវអនុវត្តចំពោះស្រ្តីមាន

ផ្ទ្រពោះសំរាលកូនគឺនឹងទទួលបានព្រលវ្រលាឈប់សម្រកពីការ

ងររយៈព្រល៣ខ្រ ហើយទទួលបានប្រក់ខ្រ១២០% (៥០% 

ច្រញដោយក្រុមហ៊ុន និង៧០%ដោយប្រឡាជាតិ) ក្រសួងពាក់ព័ន្ធ 

ត្រូវតាមដានការងរឲ្យបានដិតដល់ ចំពោះការអនុវត្តសកម្មភាព 

ន្រះ ៤-ត្រូវអនុវត្តចំពោះកម្មការិនីសម្រលបានកូន(មួយ)គឺទទួល 

សម្តេចតេជេ ហ៊ុន សេន ៖ តេូវខិតខំដេះសេយបញ្ហេជូនបេជាជន
ឲ្យល្អជាងមុន ទូលាយជាងមុន និងទទួលបានបេយេជន៍ជាងមុន
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ថវិកា ៤០មុឺនរៀល និងពិនិត្យផ្ទ្រពោះដោយឥតគិតថ្ល្រ បើសម្រល 

បានកូនភ្លាះ (ពីរ) ទទួលបានថវិកា៨០មុឺនរៀល បើសម្រលបាន 

កូន(បី)ទទួលបានថវិកា១លាន ២ស្រនរៀល ហើយបូកប្រក់        

ឧបត្ថម្ភចំនួន ៥លានរៀលទៀតពីសម្ត្រចត្រជោ និងសម្ត្រចកិត្តិ-

ព្រឹទ្ឋបណ្ឌិត។ សម្ត្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីបានជម្របផងដ្ររថា 

នៅព្រលដ៏ខ្លីខាងមុខន្រះ ចំពោះកូនក្មួយកម្មការិនីក្រីក្របំផុតនោះ

គឺនឹងទទួលបាននូវប្រក់ឧបត្ថម្ភប្រមាណ ៧៦០០០០៛ (១៩០ដុលា្លារ) 

៥-ត្រូវអនុវត្តចំពោះរបបសន្តិសុខសង្គម ដោយចាប់ពីថ្ង្រទី១ ខ្រមករា 

ឆ្នោំ២០១៨ តទៅ កម្មករ កម្មការិនី មិនចាំបាច់បង់ទៀតទ្រ គឺមា្ចាស់

ក្រុមហ៊ុនជាអ្នកបង់ជំនួស១០០% ៦-អនុវត្តតាមដានមើលបញ្ហា 

ទឹក ភ្លើង គឺត្រូវខិតខំបន្តតទឹកតភ្លើងដល់ផ្ទះរបស់កម្មករយើងដ្រល

នៅឆ្ងាយដ្រលមិនទាន់ទៅដល់ឲ្យបានគ្រប់គ្រន់ និងតម្ល្រផ្ទះជួល 

ដល់កម្មករ កម្មការិនី កុំឲ្យមានការឡើងថ្ល្រក្នុងឆ្នោំ២០១៨ ពីព្រះ

កន្លងមកយើងមានកំណត់រួចរាល់ហើយ ៧-ប្រក់សោធន និវត្តន៍ 

ចាប់ពីឆ្នោំ ២០១៩ ទៅក្មួយកម្មករ និងទទួលបានប្រក់ចូលនិវត្តន៍ 

(ប្រក់រឺត្រត)ដូច្ន្រះក្នុងរយៈព្រល ១ឆ្នោំ(២០១៨) ត្រូវត្រៀមរៀបចំ

ឲ្យហើយដើម្បីឲ្យដំណើរការបានល្អនៅក្នុងឆ្នោំ ២០១៩ នូវរបប 

សោធននិវត្តន៍ន្រះ ៨-ចូលរួមបន្តយកចិត្តទុកដាក់ និងដោះស្រយ 

បញ្ហាផ្ស្រងៗ ដ្រលបងប្អូនពលករទៅក្រប្រទ្រសជួយសម្រួលនូវ

ប្របបទលិខិតបទដា្ឋានផ្លូច្បាប់នានា និងដើម្បីទទួលបាននូវល័ក្ខខ័ណ្ឌ

ការងរល្អប្រសើរ ៩-ក្រសួងការងរត្រូវចុះអនុវត្តតាមដានភា្លាមៗ 

ឲ្យបានដិតដល់ និងចូលរួមដោះស្រយបញ្ហាប្រឈមនានាចំពោះ

កម្មករនៅព្រលដ្រលមា្ចាស់រោងចក្ររត់ចោល ក្នុងនោះគឺត្រូវដោះ

ស្រយផ្តល់ប្រក់ឈ្នួលជាបនា្ទាន់ដល់កម្មករ ដ្រលបានធ្វើការក្នុង

ព្រលដ្រលថៅក្ររោងចក្របានរត់ចោល ហើយត្រូវបន្តដោះស្រយ

បញ្ហានានាជាមួយមា្ចាស់រោងចក្រដោយផ្ទាល់។ ទន្ទឹមនឹងនោះដ្ររ 

គឺត្រូវជួយរកការងរធ្វើដល់កម្មករ កម្មការិនីឲ្យបានឆប់បំផុត ។ 

ក្នុងឱកាសន្រះ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានអំពាវនាវឲ្យបង្កើន

ការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ ចំពោះសុខសុវត្ថិភាពកម្មករក្នុងព្រលធ្វើ 

ដំណើរតាមរថយន្តម៉ាការដឹកកម្មករ។ រថយន្តសុីឈ្នួលដឹកកម្មករ

ទាំងអស់ត្រូវត្រមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ក្នុងការធនាដល់ សុវត្ថិភាព 

កម្មកររួមដំណើរក្នុងព្រលបើកបរ និងទី១០-ត្រូវបន្តដោះស្រយជួយ

ពលករដ្រលកំពុងធ្វើការនៅក្រប្រទ្រសធ្វើយា៉ាងណាឲ្យកម្មករធ្វើ

ការបានស្របច្បាប់។ សូមបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំឬគិតថាខុស ក្នុងព្រល

ដ្រលបងប្អូនកូនក្មួយទៅធ្វើការនៅប្រទ្រសគ្រ។ សូម្បីប្រទ្រស 

ថ្រក៏គ្របញ្ជូនកម្មករទៅធ្វើការ នៅបរទ្រសដូចជានៅប្រទ្រសកូរ៉្រ 

ជប៉ុន រីឯប្រទ្រសហ្វីលីពីនក៏បានបញ្ជូនពលរដ្ឋឲ្យទៅធ្វើការនៅ 

បរទ្រសដ្ររ។ ពលរដ្ឋគ្របាននាំមកវិញនូវប្រក់ចំណូលជាច្រើន 

សម្រប់ប្រទ្រសគ្រ គឺមិនម្រនជាការខា្មាសអៀនឬអាក្រក់អ្វីទ្រ។

បច្ចុប្បន្រះ រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងបានខិតខំស្វ្រករកទីផ្សា

ការងរក្រប្រទ្រសផងដ្ររ ដូចជាកូរ៉្រ ជប៉ុន និងប្រទ្រសមជ្ឍឹមបូពា៌ 

ដូចជា ប្រទ្រសអារា៉ាប់ជាដើម ដើម្បីផ្តល់ការងរដល់បងប្អូនខ្ម្ររ 

ឥសា្លាមបានទៅធ្វើការនៅទីនោះ។ កន្លងមករាជរដា្ឋាភិបាលក៏បាន          

ជួយដោះស្រយនាំយកកម្មករមកកាន់ប្រទ្រសវិញ ចំពោះបងប្អូន

កម្មករមួយចំនួនដ្រលចាញ់បោកម្រខ្យល់ទៅធ្វើការងរដោយខុស

ច្បាប់។

 សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រងទៀតថា តាមការគ្រងទុក

រដ្ឋសភាអាណត្តិថ្មីនឹងបើកសម័យប្រជុំនៅថ្ង្រទី១៩ ខ្រកញ្ញា ហើយ

រាជរដា្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនឹងបង្កើតនៅថ្ង្រទី២០ ខ្រកញ្ញា ឆ្នោំ២០១៨ 

ន្រះ។ បើប្រទ្រសមា៉ាឡ្រសុី និងជប៉ុន ក្រយព្រលប្រកាស 

លទ្ធផលភា្លាម គឺបង្កើតរាជរដា្ឋាភិបាលភា្លាមត្រម្តង។ ប៉ុន្ត្រសម្រប់ 

កម្ពុជាត្រូវពន្យាររហូតដល់ខ្រកញ្ញា ព្រះទុកលទ្ធភាពឲ្យគណៈ-

កមា្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ដោះស្រយនូវបញ្ហាលើពាក្យ 

បណ្តឹងមួយចំនួនរបស់គណបក្សនយោបាយ។ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន 
សែន បានថ្ល្រងថា ការបោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា         

មានតម្ល្រស្មើនឹងការរក្សាសុខសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ។ កមា្លាំងដ្រល

បានបោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គឺជាស្នូលការពារ 

សន្តិភាព ការអភិវឌ្ឍ និងឯករាជ្យភាពរបស់កម្ពុជា។ ការបោះឆ្នោត 

ឆ្នោំ២០១៨ និងឆ្នោំ២០១៣ ខុសគ្នោឆ្ងាយណាស់។ ខុសគ្នោត្រង់ 

ឆ្នោំ២០១៣ ពោរព្រញដោយភាពច្របូកច្របល់ និងការភិតភ័យ 

សម្រប់ប្រជាពលរដ្ឋ ដ្រលខុសឆ្ងាយពីការបោះឆ្នោតឆ្នោំ២០១៨ 

មានសភាពស្ងប់សា្ងាត់ និងសុខសុវត្ថិភាពល្អប្រសើរ។ សម្ត្រចត្រជោ 

ថ្ល្រងឲ្យដឹងថា ចំណូលពន្ធដារក្នុងអំឡុងព្រលរៀបចំការបោះឆ្នោត

នៅឆ្នោំន្រះមិនមានការថយចុះនោះទ្រ ដ្រលចំណូលន្រះបានមកពី

ការរក្សាបាននូវសន្ទុះជួញដូរអចលនទ្រព្យមានដូចជាដី និងផ្ទះមិន

មានការធ្លាក់ថ្ល្រដូចការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិមុនៗនោះទ្រ ។ 

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានឲ្យដឹងទៀតថា សំណុំរឿងទណ្ឌិត 

សម រង្សុី ចោទប្រកាន់ភរិយា និងកូនរបស់សម្ត្រចជាជនជាតិយួន 

ជាកូនរបស់យួននោះ គឺមិនបញ្ចប់នោះឡើយ ហើយសម្ត្រចក៏មិន 

លើកល្រងឲ្យដ្ររ។ 

ជាចុងក្រយសម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានបន្តអំពាវនាវ 

ដល់សមាជិក សមាជិកាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ ត្រូវខិត

ខំយកចិត្តទុកដាក់បម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយសោ្មាះត្រង់ មិនត្រូវធ្វើជា

ចៅហា្វាយនាយរបស់ប្រជាជនទ្រ ដើម្បីតបស្នងសងគុណចំពោះ 

ការគំទ្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។ សមាជិក សមាជិកា គណបក្សត្រូវចុះ

ទៅកាន់មូលដា្ឋានបម្រើ និងដោះស្រយបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ 

ហើយធ្វើឲ្យល្អជាងមុន និងទូលាយជាងមុន ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ 

ទទួលបានប្រយោជន៍ជាងមុន ៕ 
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នៅថ្ង្រទី១៥ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៨ ន្រះ សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនា-
បតីត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 
និងសម្ត្រចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ែនី ហ៊ុនសែន បានអញ្ជើញ        
ចូលរួមអបអរសាទរខួប១០ឆ្នោំ ន្រការដាក់បញ្ចូលប្រសាទ ព្រះវិហារ 
ក្នុងបញ្ជីប្រតិកភណ្ឌពិភពលោក (៧ កក្កដា ២០០៨-៧ កក្កដា 
២០១៨) និងខួប១ឆ្នោំន្រការដាក់បញ្ចូលតំបន់ប្រសាទសំបូរព្រគុក
ជាសម្បត្តិប្រតិកភណ្ឌពិភពលោក (៨ កក្កដា ២០១៧-៨ កក្កដា 
២០១៨) ដ្រលធ្វើឡើងនៅពហុកីឡដា្ឋានជាតិអូឡាំពិក។ ពិធីន្រះ 
ក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីមន្រ្តីរាជការ អង្គទូត កងកមា្លាំង ប្រដាប់ 
អាវុធ សិស្សនិស្សិត និងប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ផងដ្ររ។ នៅក្នុង 
ពិធីន្រះ គឺមានការសម្ត្រងសិល្បៈជាច្រើនប្រភ្រទផងដ្ររដូចជា របាំ 
បុរាណ ចម្រៀងពង្សសាវតាខ្ម្ររ ចម្រៀងបុរាណ សម័យ និង 
សិល្បៈខ្ម្ររជាច្រើនទៀត។

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានសំដ្រងនូវការរីករាយអបអរ-
សាទរសារជាថ្មីចំពោះខួបន្រការដាក់បញ្ចូលប្រសាទព្រះវិហារ និង
តំបន់ប្រសាទសំបូរព្រគុកនៅក្នុងបញ្ជីប្រតិកភណ្ឌពិភពលោក ។ 
សម្ត្រចត្រជោ បានមានប្រសាសន៍ថា ទម្រំកម្ពុជាបានដាក់បញ្ចូល
ប្រសាទទាំងពីរន្រះទៅក្នុងបញ្ជីប្រតិកភណ្ឌពិភពលោកនោះ គឺ         
រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានខិតខំប្រឹងប្រងក្នុងកិច្ចការងរជាច្រើន 
ដូចជាការរៀបចំឯកសារ រួមនិងប្របបទជាច្រើនទៀតបំព្រញតាម
លក្ខខណ្ឌរបស់អង្គការយូណ្រស្កូ (UNESCO)។ ជាពិស្រសសម្ត្រច
មិនភ្ល្រចនូវការថ្ល្រងអំណរគុណចំពោះ សម្ត្រចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន 
និងលោកជំទាវ ភឿង សក្កណា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រ
សិល្បៈដ្រលបានខិតខំប្រឹងប្រងក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញ និងអះអាង
នៅចំពោះមុខគណៈកម្មការប្រតិកភណ្ឌពិភពលោក រហូតសម្រច 

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សេន ៖ តេូវបន្តបេឹងបេងពងេីកភាពល្បាញល្បី

នេស្នាដេបុព្វបុរសខ្មេរទៅកាន់ពិភពលោកឲ្យកាន់តេខ្ទរខ្ទារ

បានជោគជ័យ ។ សម្ត្រចត្រជោបានថ្ល្រងអំណរព្រះគុណនឹងបាន    
ដឹងគុណចំពោះអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្ម្ររ ដ្រលបានកសាងប្រង្គ-
ប្រសាទជាច្រើនទុកសំរាប់កូនខ្ម្ររគ្រប់ៗជំនាន់ និងអរព្រះគុណ 
ដល់ សម្តែចពែះបរមរតនកែដ្ឋ សម្តែចពែះ នរែត្តម 
សីហនុ ដ្រលព្រះអង្គបានតតាំងក្តីនូវតុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអ្រ 
ថ្ង្រទី១៥ ខ្រមិថុនា ឆ្នោំ១៩៦២ ទទួលបានមកវិញនូវប្រសាទ  
ព្រះវិហារខ្ម្ររពីប្រទ្រសថ្រ។ ទន្ទឹមនឹងនោះដ្ររ សម្ត្រចត្រជោ 
បានអរព្រះគុណចំពោះ សម្តែចពែះ នរែត្តម សីហមុនី ដ្រល
ព្រះអង្គត្រងត្រយកព្រះទ័យទុកដាក់ចំពោះវប្បធម៌ជាតិខ្ម្ររ។

សម្ត្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីក៏បានអរគុណ ចំពោះជនរួមជាតិ 
ដ្រលបានគំទ្រនូវនយោបាយរបស់រាជរដា្ឋាភិបាល រយៈព្រល កន្លង 
ទៅ ជាពិស្រសនៅក្នុងវិស័យវប្បធម៌ នៅព្រលដ្រលប្រសាទ 
ព្រះវិហារ ប្រសាទសំបូរព្រគុក ត្រូវបានដាក់ចូលជាសម្បត្តិប្រតិក-
ភណ្ឌពិភពលោក ។ ប្រជាជន ព្រះសង្ឃ ប្រជាពលរដ្ឋ ទាំងប្រុស 
ទាំងស្រី ទាំងចាស់ ទាំងក្ម្រង បានរួមគ្នោវាយបោ៉ាត វាយស្គរ វាយគង 
វាយឃោ្មាះ ដើម្បីអបអរសាទរទទួលនូវកិត្តិយសរបស់ប្រទ្រសជាតិ។  
សម្ត្រចត្រជោបន្តថាមិនមានជោគជ័យណាមួយ ដ្រលកើតច្រញ 
ដោយខ្វះការគំទ្រនោះទ្រ ។ ការគំទ្ររបស់ប្រជាជនន្រះហើយ គឺ
ជាខឿនការពារវប្បធម៌ជាតិហើយបនា្ទាប់មកខឿនការពារជាតិមួយ
ក៏ត្រូវកើតឡើងបនា្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ ១៥ កក្កដា ឆ្នោំ ២០០៨ ។     
សម្ត្រចត្រជោ បន្តអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្តការ គំទ្រនយោបាយ
របស់រាជរដា្ឋាភិបាលទៅលើការអភិរក្សន្រប្រង្គប្រសាទនានា។

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រងបន្តថា៖ “ថ្ង្រន្រះ ថ្ង្រ ១៥ 
កក្កដា ឆ្នោំ ២០១៨ ហើយកាលពី ១០ ឆ្នោំមុនថ្ង្រន្រះគឺជាថ្ង្រដ្រល    
ខ្ញុលំបំាកជាងគ្រនៅក្នងុការធ្វើស្រចក្តសីម្រចចតិ្តមួយ។ ខ្ញុសំុ ំអភយ័-

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន និងសម្ត្រចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ែនី ហ៊ុនសែន  អញ្ជើញចូលរួមអបអរសាទរខួបន្រការដាក់បញ្ចូលប្រសាទ ព្រះវិហារ 

និងតំបន់ប្រសាទសំបូរព្រគុកជាសម្បត្តិប្រតិកភណ្ឌពិភពលោក
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ទោសជាមួយសមភាគីថ្រ ដ្រលខ្ញុំមិនគួររំលឹក ។ ក៏បុ៉ន្ត្រយើងមិនអាច
មើលរំលងបញ្ហាន្រះព្រះជាបទពិសោធន៍ ដ្រលយើងត្រូវចងចាំ 
ទាំងអស់គ្នោហើយយើងត្រូវខិតខំរួមគ្នោ ដើម្បីបង្កើតឡើងនូវខ្ស្រ 
ព្រំដ្រនរបស់យើង ឲ្យទៅជាខ្ស្រព្រំដ្រនសន្តិភាព មិត្តភាព 
សហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍ ។ ខ្ញុំអាចនិយាយបានថា ១០ ឆ្នោំ 
មុនន្រះ គឺជារយៈព្រល និងព្រលវ្រលាដ្រលខ្ញុំលំបាកបំផុតនៅក្នុង
ជីវិតនយោបាយរបស់ខ្ញុំ នៅត្រង់ថានៅព្រលដ្រលកងទ័ពថ្របាន    
ចូលមកក្នុងវត្តក្រវសិកា្ខាគិរីសា្វារៈ នៅក្នុងតំបន់ប្រសាទព្រះវិហារ  
ព្រលនោះយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោត...” ។ សម្ត្រច 
បានដាក់ច្រញនូវលទ្ធភាព៣ ដើម្បីកម្រិតន្រការដោះស្រយបញ្ហា
ន្រះ គឺលទ្ធភាពទី ១-កម្រិតឲ្យនៅទ្រឹងសា្ថានភាពក្នុងវត្តក្រវសិកា្ខាគិរី-
សា្វារៈមិនឲ្យមានការផ្ទុះអាវុធទាំងអស់ លទ្ធភាពទី២-ត្រៀមបម្រុង 
នូវលទ្ធភាពដ្រលអាចកើត ឡើងផងដ្ររថាអាវុធនឹងអាចផ្ទុះនៅតំបន់
មួយចំនួននៅក្ប្ររខាងនោះ ដូច្ន្រះការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវចាប់បង្ខំ       
បិទនូវការិយាល័យបោះឆ្នោតមួយចំនួននៅព្រលនោះ និងលទ្ធភាព 
ទី៣-គឺជាលទ្ធភាពដ្រលសង្គ្រម    ផ្ទុះនៅទូទាំងព្រំដ្រនទាំងមូលត្រ
ម្ដង ។ លទ្ធភាពប្របន្រះត្រូវលុបចោលការបោះឆ្នោតសិន ។ ទីចុង
បំផុតដោយសារត្រការថា្នោក់ថ្នមសភាពការណ៍ យើងបានទទួល        
ត្រឡប់មកវិញនូវការរក្សាបាននូវការមិនពង្រីកជមោ្លាះ ហើយកាត់ 
បន្ថយនូវជមោ្លាះន្រះឲ្យវានៅទ្រឹងមួយកន្ល្រង ហើយយើងដំណើរការ
បោះឆ្នោតបានដោយត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌។ សម្ត្រចត្រជោបាន 
បន្តថា វិធនការបីយា៉ាងត្រូវប្រើព្រមៗគ្នោ និងរំលត់នូវសភាពការណ៍ 
ន្រះហើយដ្រលនាំមកនៅទំនាក់ទំនងល្អរហូតមកដល់សព្វថ្ង្រន្រះ 
រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងព្រះរាជាណាចក្រថ្រ។ ជាមួយគ្នោ
នោះយើងក៏បានប្រើប្រស់នូវយន្តការ៣ គឺទី១-យន្តការនៅនឹង 
កន្ល្រងកងទ័ពត្រូវឈរជើងរឹងមាំ ដើម្បីការពារនូវអធិបត្រយ្យភាព 
របស់ជាតិ។ ទី២-យន្តការប្រើប្រស់ការទូតគោះទា្វារក្រុមប្រឹក្សា 
សន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ ដើម្បីស្វ្រងរកនៅដំណោះស្រយ
ខាងផ្ន្រកនយោបាយតាមរយៈការទូត និងទី៣-តាមរយៈយន្តការ 

តុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអ្រ បកស្រយសាលក្រមឆ្នោំ១៩៦២ 
ឡើងវិញ ។ ដោយសារការដោះស្រយតាមរបៀបន្រះហើយបាន
ជាយើងខិតខំបញ្ចៀសនូវការជមោ្លាះប្រដាប់អាវុធហើយនាំយកនូវ
តំបន់នោះជាតំបន់ឥតកងទ័ព ដ្រលងយស្រួលដើម្បីជៀសវាងនូវ
ការប៉ះទង្គិច ហើយវាប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រសាទរបស់យើងថ្រម
ទៀត។

សម្ត្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី មានប្រសាសន៍បញ្ជាក់សារជាថ្មី 
ថា កម្ពុជាដ្រលបានសម្រចដាក់ប្រសាទព្រះវិហារ ទៅក្នុងបញ្ជី 
ប្រតិកភណ្ឌពិភពលោក ដើម្បីរក្សាឲ្យបាននូវទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កម្ពុជា
ដ្រលបន្សល់ទុកដោយដូនតា ដល់មនុស្សជាតិទាំងឡាយ មិន           
អនុញ្ញាតឲ្យនរណាមកឈា្លានពានយកទឹកដីកម្ពុជា សូម្បីត្រមួយ 
មីល្លីម៉្រត្រ នោះឡើយ។ ពិធីអបអរសាទរថ្ង្រន្រះ គឺជាការរំលឹក និង 
ដឹងគុណដល់បុព្វបុរសខ្ម្ររ ដ្រលបានបន្សល់ទុកសា្នោដ្រដ៏មហសា្ចារ្យ
សម្រប់ជាតិខ្ម្ររ។ មួយវិញទៀតជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថា ថា្នោក់ដឹកនាំ 
និងកុលបុត្រ កុលធីតាខ្ម្ររនាសម័យបច្ចុប្បន្នមិនបានព្រងើយកន្តើយ
ចំពោះសា្នោដ្របុព្វបុរសខ្ម្ររនោះឡើយ ហើយបន្តប្រឹងប្រងពង្រីក
ភាពល្បាញល្បីន្រសា្នោដ្របុព្វបុរសខ្ម្ររ ទៅកាន់ពិភពលោកឲ្យកាន់
ត្រខ្ទរខា្ទារថ្រមទៀត។

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានមានប្រសាសន៍ផងដ្ររ អំពី
យុទ្ឋសាស្រ្តដឹកនាំប្រទ្រសជាតិលើយុទ្ឋសាស្ត្រអាទិភាពសំខាន់២
ដ្រលនាំស្រចក្តីសុខដល់កម្ពុជាផង និងប្រទ្រសជិតខាងផងគឺ ទី១
ប្រកា្លាយតំបន់សមរភូមិក្តៅអោយទៅជាកន្ល្រងដ្រលមានសន្តិភាព 
និងការអភិវឌ្ឍ និងទី២ ប្រកា្លាយតំបន់ព្រំដ្រនន្រប្រទ្រសជិតខាង
ទៅជាកន្ល្រងដ្រលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍន៍រីកចម្រើន
គ្រប់វិស័យ។

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានអំពាវនាវអោយប្រជាពលរដ្ឋ   
ទាំងអស់ចូលរួមថ្ររក្សាការពារប្រង្គប្រសាទទាំងអស់ ដ្រលត្រូវ
បានដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិប្រតិកភ័ណ្ឌពិភពលោក រួមទាំងសម្បត្តិ 
វប្បធម៌ផ្ស្រងៗរបស់ប្រទ្រសជាតិជាច្រើនទៀត ៕

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ៖ ការដាក់បញ្ចូលប្រសាទ ព្រះវិហារ និងតំបន់ប្រសាទសំបូរព្រគុកជាសម្បត្តិប្រតិកភណ្ឌពិភពលោក គឺ

ដើម្បីរក្សាឲ្យបាននូវទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កម្ពុជាដ្រលបន្សល់ទុកដោយដូនតា
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នៅថ្ង្រទី១៣ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៨ សម្ត្រចអគ្គមហាពញាចក្រី 
ហែង សំរិន ប្រធនកិត្តិយសគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បាន   
អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីជួបសំណ្រះសំណាល ជាមួយមន្រ្តី គណ-
បក្ស ប្រជាជនកម្ពុជា នៅស្រុកអូររាំងឪ ខ្រត្តត្បូងឃ្មុំ។

ថ្ល្រងក្នុងឱកាសនោះ សម្ត្រចចក្រី ហែង សំរិន បានរំលឹក           
ដាស់តឿនដល់មន្រ្តីគណបក្សនៅមូលដា្ឋាន ត្រូវលើកកម្ពស់មនសិការ
ស្ន្រហាជាតិខ្ពស់ គោរពស្រឡាញ់ប្រជាជន ដោយមិនរីសអើង 
និងបម្រើប្រជាជន ដោយសោ្មាះត្រង់ឥតលក្ខខណ្ឌ ត្រូវពង្រឹង 
សាមគ្គីភាពផ្ទ្រក្នុងគណបក្ស បន្តសកម្មភាពចិញ្ចឹមចលនាចុះជួយ 
មូលដា្ឋានឲ្យបានខា្លាំងកា្លា ខិតខំពង្រឹង គុណភាព និងពង្រីកបរិមាណ 
សមាជិកគណបក្សតាមគោលការណ៍រក្សាចាស់ បង្កើតថ្មី និង 
សមាជិកមួយរូប ជាសន្លឹកឆ្នោតគំទ្រគណបក្សមួយសំឡ្រង។

សម្ត្រចពញាចក្រី ហែង សំរិន បានជំរុញមន្ត្រីគណបក្សគ្រប់
ថា្នោក់ ត្រូវផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបទរបស់ខ្លួនលប់បំបាត់ភាពក្រអឺតក្រទម 
ភាពជានាមុឺននិយម ទៅជាមន្ត្រីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយសាមញ្ញ
ដាក់ខ្លួនឲ្យទាបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ អ្វីដ្រលប៉ះទង្គិចផលប្រយោជន៍ 
របស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវជៀសវាងជាដាច់ខាត។

ដោយឡ្រកនៅថ្ង្រ១៥ កក្កដា សម្ត្រចចក្រី ហែង សំរិន ប្រធន
កិត្តិយសគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានអញ្ជើញជួបសំណ្រះសំណាល
ជាមួយមន្ត្រីបក្សតាមបណា្តាឃុំនានា ក្នុងស្រុកកំចាយមារ ខ្រត្តព្រវ្រង 
និងស្រុកពញាក្រក ខ្រត្តត្បូងឃ្មុំ ចំព្រលដ្រលយុទ្ធនាការឃោសនា
រកសំឡ្រងឆ្នោតកំពុងត្រដំណើរការយា៉ាងរលូន។ សម្ត្រចចក្រីបាន 
អំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋ ដ្រលមានឈ្មាះបោះឆ្នោតសូមអញ្ជើញទៅ
បោះឆ្នោតឱ្យបានគ្រប់ៗគ្នោនៅថ្ង្រ អាទិត្យទី២៩ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៨។

សម្ត្រចចក្រី ហែង សំរិន មានប្រសាសន៍ថា ក្នុងរយៈព្រលន្រ
យុទ្ធនាការន្រះជាទូទៅយើងសង្ក្រតឃើញថា បានប្រព្រឹត្តទៅក្នុង 
បរិយាកាសល្អប្រសើរ និងគ្មានបញ្ហាអ្វីទាំងអស់ ដោយបណា្តា 

សម្ត្រចចក្រី  ហែង សំរិន ប្រធនកិត្តិយសគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីជួបសំណ្រះសំណាល 
ជាមួយមន្រ្តី គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នៅស្រុកអូររាំងឪ

សម្ដេចពញាចកេី ហេង សំរិន ៖ មន្ដេីទាំងអស់តេូវផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថ
លុបបំបាត់ភាពកេអឺតកេទម ធ្វើជាអ្នកបមេើពលរដ្ឋដោយស្មោះតេង់

គណបក្សនយោបាយ ជាពិស្រសគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដ្រល 
ជាគណបក្សចាស់ទុំបានយល់ និងគោរពតាមគោលការណ៍ណ្រនាំ
របស់គណៈកមា្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតយា៉ាងត្រឹមត្រូវ។

សម្ត្រចចក្រីបានគូសបញ្ជាក់ថា តាមការកំណត់របស់ គ.ជ.ប 
យុទ្ធនាការឃោសនារកសំឡ្រងឆ្នោត សម្រប់ការបោះឆ្នោតជ្រើស-
តាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៦ ន្រះ មានរយៈព្រល ២១ថ្ង្រ                     
ពីថ្ង្រទី៧ ដល់ថ្ង្រទី២៧ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៨ ដោយនៅថ្ង្រទី២៧ 
ខ្រកក្កដា ដ្រលជាថ្ង្របិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការន្រះ គណបក្សប្រជាជន 
កម្ពុជា នឹងរៀបចំពិធីជួបជុំដ៏ធំមួយ ដោយមានការចូលរួមពីមន្ត្រី  
និងសមាជិក សមាជិកាគណបក្សយា៉ាងច្រើនកុះករ ដើម្បីបង្ហាញថា 
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ជាគណបក្សមួយដ៏ធំ និងមានលទ្ធភាព   
ក្នុងការដណ្តើមជ័យជំនៈក្នុងការបោះឆ្នោតន្រះ។

ជាមួយគ្នោន្រះ សម្ត្រចចក្រីប្រធនកិត្តិយសគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជា ក៏បានថ្ល្រងអំណរគុណយា៉ាងជ្រលជ្រចំពោះការចូលរួម
យា៉ាងសស្រក់សស្រំរបស់មន្ត្រី សមាជិក សមាជិកាគណបក្ស 
ក៏ដូចជា បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដ្រលជាអ្នកគំទ្រគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជា នៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពឃោសនានារយៈព្រលកន្លងទៅន្រះ ៕
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សម្ត្រចក្រឡាហោម ស ខែង អនុប្រធនគណបក្សប្រជាជន 

កម្ពុជា និងជាប្រធនក្រុមការងរ ថា្នោក់កណា្តាលចុះជួយខ្រត្តព្រវ្រង-

បាត់ដំបង បានលើកឡើងពីបទពិសោធន៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដ្រលកម្ពុជា

បានឆ្លងកាត់តាំងពីទស្សវត្សទី៥០ ចំពោះការផ្លាស់ប្តូររបបដឹកនាំ 

និងម្រដឹកនាំ ដ្រលមិនបានធ្វើការបោះឆ្នោត ត្រប្ររជាប្រើកមា្លាំង        

វាយដណ្តើមអំណាចជាជម្រើសអាក្រក់បំផុត ដ្រលនាំឲ្យជាតិ 

អន្តរាយ។ សម្ត្រចក្រឡាហោម ស ខែង បានថ្ល្រងនៅក្នុងខណៈ

ដ្រលសម្ត្រចបានអញ្ជើញចុះឃោសនាបោះឆ្នោតតាមបណា្តាស្រុក

ចំនួន៦ ក្នុងខ្រត្តព្រវ្រង នាថ្ង្រទី១៤ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៨ ន្រះ។ 

សម្ត្រចក្រឡាហោម ស ខែង បានមានប្រសាសន៍ថា ៖ "តាមបទ

ពិសោធន៍ប្រវត្តិសាស្ត្រតាំងពីឆ្នោំ ១៩៥៣ ក្រយព្រលដ្រលកម្ពុជា

ទទួលបានឯករាជ្យពីអាណានិគមនិយមបារាំងមក មិនយូរប៉ុនា្មាន

ការផ្លាស់ប្តូររបបនយោបាយ ផ្លាស់ប្តូរម្រដឹកនាំ គឺភាគច្រើនមិនសូវ 

បានសុខទ្រ ដោយសារត្រការផ្លាស់ប្តូរនោះមិនធ្វើតាមរយៈការ

បោះឆ្នោត ប៉ុន្ត្រធ្វើតាមរយៈការប្រើប្រស់កមា្លាំងវាយដណ្តើមកាន់

កាប់ ដ្រលន្រះជាជម្រើសអាក្រក់បំផុត ហើយយើងមិនត្រូវឲ្យមាន 

តទៅទៀតទ្រ" ។

សម្ត្រចក្រឡាហោមបានមានប្រសាសន៍បន្ថ្រមថា៖ "នាំគ្នោ 

បង្កើតកមា្លាំងទ័ព រួចទៅវាយដណ្តើមអំណាចចុងក្រយទាំងប្រជា-

ជន ទាំងប្រទ្រសជាតិ ហើយអ្នកកាន់អំណាចខ្លួនឯងក៏បរាជ័យដ្ររ 

អត់បានសុខទ្រ។ យើងអត់បានអភិវឌ្ឍន៍ អត់បានកសាងប្រទ្រស 

នាំគ្នោរវល់ត្រកសាងកមា្លាំងទ័ព កមា្លាំងផ្ស្រងៗហូរហ្ររបានលុយកាក់ 

តិចតួច នាំគ្នោទិញគ្រប់កាំភ្លើងទុកសម្រប់ត្របាញ់គ្នោឯង។ ដោយ 

 សម្ដ្រចក្រឡាហោម ស ខែង អនុប្រធនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អញ្ជើញចុះឃោសនាបោះឆ្នោតតាមបណា្តាស្រុកចំនួន៦ ក្នុងខ្រត្តព្រវ្រង

សម្តេចកេឡាហេម ស ខេង ៖ ការផ្លេស់ប្តូររបបនយេបាយ 
និងមេដឹកនាំ ដេយមិនបេះឆ្នេត គឺជាជមេើសអាកេក់បំផុត

សារប្រវត្តិសាស្ត្រប្របន្រះ បានជាយើងទាំងអស់គ្នោងកមករកការ

បោះឆ្នោត ជាផ្លូវមួយដ្រលបានឯកភាពជ្រើសរីស យកគ្រប់ភាគី 

គណបក្សនយោបាយ" ។

សម្ត្រចក្រឡាហោម ស ខែង បានបញ្ជាក់បន្ថ្រមថា គិតមក 

ទល់ព្រលន្រះ ការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រ យើងបានធ្វើ៥ លើករួច 

មកហើយ ន្រះគឺជាលើកទី៦។ វាជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ណាស់ ។  

តាំងពីយើងបានបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នោំ១៩៩៣ ព្រលនោះពួកប៉ុល ពត 

បានដើរច្រញពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងបា៉ារីសមិនបានចូលរួមបោះឆ្នោត

ទ្រ គឺនៅមានកមា្លាំងទ័ពវាយរាជរដា្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោត រហូតដល់ 

ឆ្នោំ១៩៩៨ ប៉ុលពត នៅត្រប្រើប្រស់យោធ វាយដណ្តើមអំណាច 

ចង់វិលត្រឡប់មកវិញ។ ត្រប៉ុល ពត ត្រូវបរាជ័យក្រមនយោបាយ 

ឈ្នះឈ្នះ ដ្រលសម្ត្រចត្រជោបានដាក់ច្រញ និងដឹកនាំ។ ពីឆ្នោំ 

១៩៩៨ មកទល់ព្រលន្រះ ២០ឆ្នោំហើយ ដ្រលប្រទ្រសយើងមាន 

សុខសន្តិភាពព្រញល្រញ យើងបានដំណើរការបោះឆ្នោតរហូត 

មិនដ្រលអាក់ខានម្តងណាទ្រ។ បើយើងមិនបោះឆ្នោតគឺស្រុកយើង

មិនបានសុខនោះទ្រ ហើយការបោះឆ្នោតធ្វើឡើង ស្របតាមរបប

ប្រជាធិបត្រយ្យស្ររីពហុបក្ស ដ្រលរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កំពូលបាន

កំណត់ ។

សម្ត្រចក្រឡាហោម ស ខែង បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនទាំង 

អស់គ្នោទៅបោះឆ្នោត និងបោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា 

ដ្រលមានល្រខរៀងទ២ី០ ដើម្បីរក្សាបាននូវសុខ សន្តិភាព និងបន្ត

ការអភិវឌ្ឍមាតុភូមិយើងឲ្យកាន់ត្ររីកចម្រើនថ្រមទៀត ៕
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ព្រឹកថ្ង្រអាទិត្យ ១០កើត ខ្រទុតិយាសាឍ ឆ្នោំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស 

២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ង្រទី២២ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៨ ដ្រលជាថ្ង្រទី១៦ 

ន្រយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារាជធនី

ភ្នំព្រញ ដ្រលមានសមាជិកា សមាជិកគណបក្សសរុបប្រមាណជាង

១០.០០០នាក់ បានមកជួបជុំគ្នោនៅទីលានមុខសាលមហោស្រព

ន្រមជ្ឈមណ្ឌលកោះព្រជ្រ ក្រមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របសស់ម្ត្រច

វិបុលស្រនាភក្តី សាយ ឈុំ អនុប្រធនគណបក្ស និងជាប្រធន 

ក្រុមការងរថា្នោក់កណា្តាល ចុះជួយរាជធនីភ្នំព្រញ ដើម្បីរៀបចំជា 

ក្បួនហ្ររឃោសនាបោះឆ្នោត នៅទូទាំងរាជធនីភ្នំព្រញ។ បនា្ទាប់ពី

បានអញ្ជើញជួបសា្វាគមន៍ជាមួយក្រុមសកម្មជនយុវជនគណបក្ស និង 

បងប្អូនសមាជិកា សមាជិកគណបក្ស រួចមក សម្ត្រចប្រធនក្រុម 

ការងរគណបក្ស បានថ្ល្រងទៅកាន់អង្គពិធីថា "ក្បួនយុទ្ធនាការឃោ

សនាបោះឆ្នោតលើកទី៣ ដ្រលយើងនឹងចាប់ផ្តើមបន្តិចទៀតន្រះ ក៏

ដូចជាក្បួនយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតលើកទី១ និងលើកទី២ 

កន្លងមកន្រះដ្ររ គឺដើម្បីបង្ហាញអំពីសាមគ្គីភាពដ៏រឹងមាំ របស់ 

គណបក្ស និងអំពីការគំទ្រយា៉ាងព្រញទំហឹងរបស់សមាជិកា សមា-

ជិកគណបក្ស របស់ប្រជាពលរដ្ឋជាមា្ចាស់ឆ្នោត ចំពោះការដឹកនាំ 

របស់គណបក្សយើង"។ សម្ត្រចភក្តីមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថា ៖ 

បោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គឺដើម្បីឯករាជ្យជាតិ អធិប-

ត្រយ្យជាតិ បូរណភាពទឹកដីដ៏ព្រញល្រញ និងកិត្យានុភាពដ៏ខ្ពស់   

ត្រដ្រតរបស់កម្ពុជានៅលើឆកអន្តរជាតិ។ បោះឆ្នោតជូនគណបក្ស 

ប្រជាជនកម្ពុជា គឺដើម្បីសុខសន្តិភាព ស្ថ្ររភាព និងការអភិវឌ្ឍ ។ 

បោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គឺដើម្បីក្រលម្អ និងលើក

ស្ទួយជីវភាពប្រចាំថ្ង្ររបស់យើងទាំងអស់គ្នោ។    គណបក្សប្រជាជន 

កម្ពុជាឈ្នះឆ្នោត គឺប្រជាជនកម្ពុជា ជាអ្នកឈ្នះ"។ ក្នុងជំនឿជឿជាក់ 

យា៉ាងមុតមាំថា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រកដជានឹងទទួលបាន

ជ័យជម្នះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៦ 

នាថ្ង្រទី ២៩ កក្កដា ២០១៨ ខាងមុខន្រះជាដាច់ខាត សម្ត្រចភក្តី 

ប្រធនក្រុមការងរក៏បានប្រកាសចាប់  ផ្តើមច្រញដំណើរក្បួន              

យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់រាជធនីភ្នំព្រញជាលើកទី៣ ។ 

ក្នុងឱកាសនោះ សម្ត្រចភក្តី ប្រធនក្រុមការងរចុះជួយរាជធនី 

ភ្នំព្រញ ក៏បានអញ្ជើញចូលរួមដង្ហ្ររជាមួយក្បួនខ្ស្រទី១ ដ្រលមាន

មុខព្រួញឆ្លងកាត់ភូមិសាស្ត្រ ន្រខណ្ឌដូនព្រញ ខណ្ឌចំការមន 

ខណ្ឌច្បារអំពៅ ខណ្ឌដង្កា និងខណ្ឌមានជ័យ ដោយទទួលបាន 

ការសា្វាគមន៍ពីសមាជិក សមាជិកាគណបក្ស និងប្រជាពលរដ្ឋ 

តាមដងផ្លូវដ្រលក្បួនឆ្លងកាត់ យា៉ាងកក់ក្តៅ ស្និទ្ធសា្នោល និងសប្បាយ 

រីករាយជាទីបំផុត ៕

 សម្ត្រចវិបុលស្រនាភក្តី សាយ ឈុំ អនុប្រធនគណបក្ស និងជាប្រធនក្រុមការងរថា្នោក់កណា្តាល ចុះជួយរាជធនីភ្នំព្រញ 

អញ្ជើញចូលរួម ក្បួនហ្ររឃោសនាបោះឆ្នោត នៅទូទាំងរាជធនីភ្នំព្រញ។

សម្តេចភក្តី សាយ ឈុំ ដឹកនាំក្បួនយុទ្ធនាការឃេសនាបេះឆ្នេត
ជេើសតាំងតំណាងរាសេ្តនីតិកាលទី៦ នេរាជធានីភ្នំពេញ 
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ក្នុងរយៈព្រលន្រយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង

តំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី ៦ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល            
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រយ៍ គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធនក្រុមការងរគណបក្សថា្នោក់កណា្តាលចុះ

ជួយខ្រត្តកំពង់ធំ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីសំណ្រះសំណាល 

ជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតនៅស្រុក-ក្រុងទាំង៨ របស់ខ្រត្តកំពង់ធំ 

ដ្រលមានសមាជិក សមាជិកាចូលរួម ប្រមាណជាង ១០.០០០នាក់ ។

ថ្ង្រទី២០ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៨ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត   

ម៉ែន សំអន សមាជិកាគណៈអចិន្រ្តយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល 

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានចុះជួបសំណ្រះសំណាលនិងសួរ សុខទុក្ខ  

សមាជិក សមាជិកា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នៅឃុំអង្គតាសូរ 

ស្រុកសា្វាយជ្រុំ ខ្រត្តសា្វាយរៀង ។

ថ្ង្រទី២៧ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៨ សម្ដ្រចពិជ័យស្រនា ទៀ បាញ់ សមាជិក 

គណៈ អចិន្ត្រយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជា

ប្រធនក្រុមការងរថា្នោក់កណា្តាល ចុះជួយខ្រត្តសៀមរាប បានដឹកនាំសមាជិក 

សមាជិកាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា សរុប ៨៣.៦៣៦នាក់ ធ្វើយុទ្ធនាការ 

ឃោសនារកសំឡ្រងឆ្នោត ទ្រង់ទ្រយធំ នៅថ្ង្រចុងក្រយទូទាំងខ្រត្ត 

សៀមរាប។ សម្ត្រចពិជ័យស្រនា បានអំពាវនាវឲ្យ សមាជិក សមាជិកា និង     

ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជន កម្ពុជា 

នៅថ្ង្រទី២៩ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៨ ដ្រលមានល្រខរៀងទី២០ និងមានរូបទ្រវតា

បាចផ្កាជាសញ្ញាសមា្គល់ ដើម្បីបន្តការអភិវឌ្ឍ និងរក្សាបានសុខសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ។

ថ្ង្រទី២៧ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៨ ឯកឧត្តម កែ គឹមយ៉ែន សមាជិក                      

គណៈអចិន្ត្រយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជា            

ប្រធនក្រុមការងរចុះជួយខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យ បានដឹកនាំសមាជិក សមាជិកា 

និងយុវជនគណបក្សរាប់ពាន់នាក់ ដង្ហ្ររក្បួនថ្ង្របិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការឃោស

នារកសំឡ្រងឆ្នោតសម្របន់តីកិាលទ៦ី ឆ្នោំ២០១៨ នៅបនា្ទាយឆ្មារ ស្រកុថ្មពកួ 

ខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យ។ ឯកឧត្តមបានអំពាវនាវឲ្យសមាជិកសមាជិកា និង         

ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ ទៅបោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដ្រលមាន  

រូបសញ្ញាបាចផ្កា លំដាប់ល្រខរៀងទី២០ ដើម្បីបន្តសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ 

រុងរឿង «គណបក្សប្រជាជនឈ្នះ ប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកឈ្នះ»។

ថ្ង្រទី១២ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៨ ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ                            
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រយ៍ គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រជាជន 

កម្ពុជា និងលោកជំទាវ អញ្ជើញសមោ្ពោធឆ្លងសមិទ្ធផលនានាស្ថិត 

ក្នុងពុទ្ធសីមាវត្តសំរោងរ័ត្ន ខ្រត្តកំពង់ធំ។
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 ថ្ង្រទី២១ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ ២០១៨ លោកជំទាវ ឃួន សុដារី               
សមាជិកា គណៈអចិន្ត្រយ៍ គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រជាជន 

កម្ពុជា ជួបសំណ្រះសំណាលជាមួយបងប្អូនសមាជិកគណបក្សប្រជាជន

កម្ពុជាឃុំពាមរាំង ស្រុកលើកដ្រក ខ្រត្តកណា្តាល។

នៅក្នុងឱកាសន្រោះលោកជំទាវ ឃួន សុដារី បានអំពាវនាវឲ្យ      

ប្រជាជនអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នោ  និងបោះឆ្នោតជូនគណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជា ដើម្បីរក្សានូវសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឃ ។

ថ្ង្រទី២៧ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៨ ឯកឧត្តម មាស សុភា សមាជិកគណៈ- 

អចិន្ត្រយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា  និងជាប្រធនក្រុម 

ការងរថា្នោក់កណា្តាលចុះជួយខ្រត្តព្រះវិហារ បានដឹកនាំសមាជិកសមាជិកា 

គណបក្សប្រជាជកម្ពុជាជិត២មុឺននាក់ ដង្ហ្រក្បួនបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការឃោសនា 

រកសំឡ្រងឆ្នោតទ្រង់ទ្រយធំមកពី ៨ក្រុង-ស្រុក ទូទាំងខ្រត្តព្រះវិហារ សម្រប់  

ការ បោះឆ្នោតជ្រើសតាំង តំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី៦ ឆ្នោំ២០១៨។

ថ្ង្រទី២៧ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៨ ឯកឧត្តម យឹម ឆែលី សមាជិកគណៈ-                       

អចិន្ត្រយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធនក្រុម

ការងរថា្នោក់ជាតិចុះជួយខ្រត្តកំពង់ចាម បានដឹកនាំសមាជិក សមាជិកា គណបក្ស 

ប្រជាជនកម្ពុជាជាង ៦០.០០០នាក់ ធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារកសំឡ្រងឆ្នោត 

ទ្រង់ទ្រយធំ នៅថ្ង្រចុងក្រយទូទាំងខ្រត្តកំពង់ចាម។

ថ្ង្រទី២៧ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៨ ឯកឧត្តមកិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត ប៊ិន ឈិន 

សមាជិក គណៈអចិន្ត្រយ៍ គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា 

ជាប្រធនក្រុមការងរថា្នោក់ជាតិ ចុះជួយខ្រត្តតាក្រវបានអញ្ជើញដឹកនាំដង្ហ្ររបិទក្បួន

យុទ្ធនាការឃោសនារកសំឡ្រងឆ្នោតចំនួន ១៦  មុឺននាក់នៅទីរួមខ្រត្ត និងនៅ 

តាមបណា្តាស្រកុ-ក្រងុទ្រងទ់្រយធ។ំ ឯកឧត្តម  បានអពំាវនាវឲ្យសមាជកិ សមាជកិា 

និងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ អញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតជូន គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា 

នៅថ្ង្រទី២៩ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៨ ដ្រលមានល្រខរៀង ទី២០ និងមានរូបទ្រវតាបាចផ្កាជាសញ្ញាសមា្គល់ ដើម្បីបន្តការអភិវឌ្ឍ 

និងរក្សាបានសុខសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ។

ថ្ង្រទី២១ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៨ ឯកឧត្តម ថែង ខុន សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ-

កណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធនក្រុមការងរចុះជួយស្រុកបារាយណ៍ 

បានជួបសំណ្រះសំណាលសមាជិកបក្ស ១,០០០នាក់ នៅឃុំបល្ល័ង្ក និងបានបន្ត

ចុះជួបជាមួយអាជីវករក្នុងផ្សារកំពង់ថ្ម ន្រស្រុកបារាយណ៍ខ្រត្តកំពង់ធំ ដើម្បីក្រើន 

រំឭកដល់ពួកគត់ឱ្យត្រៀមលក្ខណៈ ក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នោ។
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ថ្ង្រទី២៧ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៨ន្រះ ឯកឧត្តម ប៉ែន សុីម៉ន សមាជិកគណៈ- 

កមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ជាអនុប្រធនក្រុមការងរថា្នោក់ជាតិ

ចុះជួយខ្រត្តកំពត និងឯកឧត្តម ជាវ តាយ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល 

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធនគណៈកមា្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ខ្រត្តកំពត បានដឹកនាំសមាជិក សមាជិកា គណបក្សប្រជាជកម្ពុជា ប្រមាណ 

ជាង៣០.០០០នាក់ ដង្ហ្រក្បួនបិទបញ្ចប់ យុទ្ធនាការឃោសនារកសំឡ្រងឆ្នោត 

ទ្រង់ទ្រយធំទូទាំងខ្រត្តកំពត សម្រប់នីតិកាលទី៦ ឆ្នោំ២០១៨។

 ថ្ង្រទី២១ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៨ ឯកឧត្តម វែង សាខុន សមាជិកគណៈ-     

កមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធនក្រុមការងរ ថា្នោក់ជាតិ 

ចុះជួយស្រុកកំពង់សៀម និងស្រុកតំប្ររ ខ្រត្តកំពង់ចាម ជួបសំណ្រះសំណាល 

ជាមួយសមាជិក សមាជិកា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដើម្បីពិនិត្យពីវឌ្ឍនភាព 

និងវាយតម្ល្រ លើចំណុចខា្លាំង និងចំណុចខ្សាយ លើលទ្ធផលន្រយុទ្ធនាការ 

ឃោសនាបោះឆ្នោត។

 ថ្ង្រទី២៧ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៨ ឯកឧត្តម បា៉ែន សូរស័ក្តិ សមាជិកគណៈ-   

កមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធនក្រុមការងរថា្នោក់កណា្តាល 

ចុះជួយស្រុកព្រឈរ និងជាប្រក្ខជនតំណាងរាស្ត្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា 

មណ្ឌល ខ្រត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញដឹកនាំសមាជិក-សមាជិកា ប្រមាណជាង 

៣.០០០នាក់ ដង្ហ្ររក្បួនបិទយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរីសតំណាង-

រាស្ត្រនីតិកាលទី ៦ នៅស្រុកព្រឈរ ខ្រត្តកំពង់ចាម។

 ថ្ង្រទី២០ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៨ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ         

កណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធនគណៈកម្មការទី១០ព្រឹទ្ធសភា និងជាប្រធន

គណៈពង្រឹងមូលដា្ឋានឃុំកំពង់សា្វាយ បានអញ្ជើញជួបប្រជុំការងរជាមួយគណៈពង្រឹង

មូលដា្ឋានឃុំកំពង់សា្វាយ ដើម្បីពិនិត្យសភាពការណ៍ក្នុងមូលដា្ឋាន និងកំណត់ទិសដៅ 

ការងរ សម្រប់បញ្ចប់យុទ្ធនាឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាល 

ទី៦ ព្រមទាំងចុះត្រួតពិនិត្យអណ្តូងស្នប់ដ្រលទើបនឹងកសាងរួច ដើម្បីប្រគល់ជូនប្រជា- 

ពលរដ្ឋ នៅឃុំកំពង់សា្វាយ ស្រុកកៀនសា្វាយ ខ្រត្តកណា្តាល។

 ថ្ង្រទី២៧ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៨ ឯកឧត្តម  ខៀវ កាញារីទ្ធ ប្រធនក្រុម 

ការងរចុះជួយស្រុកកោះសូទិន ខ្រត្តកំពង់ចាម និងលោកជំទាវ អញ្ជើញចូលរួម 

ជាអធិបតី បិទយុទ្ធនាការ និងដង្ហ្រក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត 

នតីកិាលទ៦ី នៅឃុកំោះសទូនិ ស្រកុកោះសទូនិ ខ្រត្តកពំងច់ាម ដ្រលមានសមាជកិ 

សមាជិកាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ចូលរួមប្រមាណជាង១.០០០នាក់។
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ថ្ង្រទី២ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៨ 
ឯកឧត្តម កែ ប៊ុនខៀង សមាជិក 
គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល ប្រធន 
ក្រុមការងរយុវជន គណបក្ស ថា្នោក ់
កណា្តាល ឯកឧត្តម ឈឹម មា៉ែ 

ថ្ង្រទី០៧ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៨ 
ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉ែណែត 
សមាជកិ គណៈកមា្មាធកិារ កណា្តាល  
ជាអនុ ប្រធនក្រុមការងរយុវជន 
គណបក្សថា្នោក់កណា្តាល អនុប្រធន

ថ្ង្រទី០៣ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៨ 
ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉ែណែត 
សមាជកិ គណៈកមា្មាធកិារ កណា្តាល  
អនុប្រធន ក្រុមការងរយុវជន 
គណបក្សថា្នោក់កណា្តាល បាន 

អ្នកតំណាងរាស្រ្ត ខ្រត្តសៀមរាប ឯកឧត្តម សែម សុភា ប្រធនក្រុមការងរគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលចុះជួយស្រុក និងគណៈកមា្មា- 
ធិការគណបក្សស្រុក  បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសន្និបាតបូកសរុបការងរយុវជនគណបក្សស្រុកបនា្ទាយស្រីឆ្នោំ២០១៧ និងទិសដៅ 
ភារកិច្ចឆ្នោំ២០១៨ ខ្រត្តសៀមរាប ដ្រលមានការចូលរួមពីក្រុមការងរយុវជនគណបក្សខ្រត្ត-ស្រុក ក្រុមសកម្មជនយុវជនឃុំ និងភូមិ ចំនួន 
៤២០នាក់។

 ថ្ង្រទី១៥ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៨ 

ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉ែណែត សមាជិក 

គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល អនុប្រធន 

ក្រុមការងរយុវជន គណបក្សថា្នោក់ 

កណា្តាល អនុប្រធនក្រុមការងរ         

ក្រុមការងររបស់គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលជួយខ្រត្ត និងជាប្រធនក្រុមការងរជនបង្គលចុះជួយខ្រត្តកំពង់ចាម និងខ្រត្តត្បូងឃ្មុំ បាន 
អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តនីតិកាលទី៦ នៅស្រុកម្រមត់ ខ្រត្តត្បូងឃ្មុំ។

អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសំណ្រះសំណាល និងបូកសរុប ការងរយុវជនគណបក្សឆ្នោំ២០១៧ និងទិសដៅឆ្នោំ២០១៨ របស់ក្រុមការងរ
យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខ្រត្តកំពត។

ថ្ង្រទី១៥ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៨ 
លោកជំទាវ បាន សែីមុំ 
សមាជកិ គណៈកមា្មាធកិារ កណា្តាល 
សមាជិក ក្រុមការងរយុវជន 
គណបក្សថា្នោក់កណា្តាល អ្នក 

របស់គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលចុះជួយខ្រត្ត និងជាប្រធនក្រុមជនបង្គលយុវជនចុះជួយខ្រត្តកំពង់ចាម និងខ្រត្តត្បូងឃ្មុំ ឯកឧត្តម ហាក់ សុខមករ 
សមាជិកក្រុមការងរយុវជនគណបក្សថា្នោក់កណា្តាល និងជាប្រធនក្រុមការងរយុវជនគណបក្សខ្រត្ត ត្បូងឃ្មុំ និងសមាជិកក្រុមការងរយុវជនគណបក្ស

ថា្នោក់កណា្តាល បានអញ្ជើញចូលរួមដឹកនាំក្បួនឃោសនារបស់យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខ្រត្តត្បូងឃ្មុំ។

តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌល ប៉្រលិន និងជាអនុប្រធនក្រុមការងរគណបក្សថា្នោក់កណា្តាលចុះជួយខ្រត្ត បានអញ្ជើញជួបសំណ្រះសំណាល 
ជាមួយពុកម៉្របងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយគណបក្ស និងបង្រៀនអំពីការគូសសន្លឹកឆ្នោតអោយបានល្អ               
ត្រឹមត្រូវទៅកាន់ពុកម៉្របងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅសង្កាត់អូរតាវ៉ាក្រុងប៉្រលិន ខ្រត្តប៉្រលិន។
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ថ្ង្រទី១៥ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៨ 
ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ សមាជិក 
គណៈកមា្មាធកិារកណា្តាល សមាជកិក្រមុ 
ការងរ យុវជនគណបក្សថា្នោក់កណា្តាល 
និង ជាប្រធនជនបង្គលយុវជនស្រុក
ចំការលើ អញ្ជើញអមឯកឧត្តម ហ៊ុន 

មា៉ែនិត សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល អនុប្រធនក្រុមការងរគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលចុះជួយខ្រត្តកំពង់ចាម ប្រធនក្រុមការងរថា្នោក់កណា្តាល 
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយស្រុកចំការលើ ក្នុងពិធីសមោ្ពោធទីសា្នោក់ការគណបក្សឃុំជយោ និង ប្រកាសបញ្ចូលសមាជិកថ្មីរបស់គណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជា នៅឃុំជយោ ស្រុកចំការលើ ខ្រត្តកំពង់ចាម។

ថ្ង្រទី០៧ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៨ ឯកឧត្តម ជែុន ថែរ៉ែវ៉ែត 
សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល សមាជិកក្រុមការងរយុវជនគណបក្ស
ថា្នោក់កណា្តាល និងជាប្រធនក្រុមការងររបស់គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល 
ចុះជួយឃុំកោះក្រវ ស្រុកលា្វាឯម បានដឹកនាំសហការីហ្ររក្បួន ក្នុងពិធី
បើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តនីតិកាល
ទី៦ ដ្រលមាន រថយន្តធំ ២គ្រឿង ឡានតូច ១៦គ្រឿង ឡានព្រទ្យ 

ថ្ង្រទី២៨ ខ្រមិថុនា ឆ្នោំ២០១៨ 
ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព សមា-
ជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល សមា-
ជិកក្រុមការងរ យុវជនគណបក្ស 
ថា្នោក់កណា្តាល និងជាប្រធនក្រុម 
ការងររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវ-
ជន គណបក្ស នៅប្រទ្រស អសូ្រ្តាល-ី 

ណូវ៉្រលហ្ស្រឡង់  បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី៦៧ ថ្ង្រកំណើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា (២៨/០៦/១៩៥១-២៨/០៦/២០១៨) 
នៅក្នុងទីក្រុងសុីដនី ប្រទ្រសអូស្រ្តាលី។

១គ្រឿង រឺម៉ក ១០គ្រឿង ម៉ូតូ ១២០គ្រឿង និងអ្នកចូលរួមហ្ររក្បួន ៦១៨នាក់ នៅឃុំកោះក្រវ ស្រុកលា្វាឯម ខ្រត្តកណា្តាល។

ថ្ង្រទី០៨ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៨ 
ឯកឧត្តម សុខ លូ សមាជិក 
គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល សមាជិក 
ក្រុមការងរយុវជនគណបក្សថា្នោក់
កណា្តាល និងជាប្រធនគណៈកមា្មា-
ធិការគណបក្សខ្រត្តកំពង់ធំ បាន 
អញ្ជើញចូលរួមពិធីប្រកាសបញ្ចូល

សមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ចំនួន ១០៩៤នាក់ ដ្រលទើបប្រកាសទទួលសា្គល់ថ្មី មកពីឃុំសំព្រច និងឃុំកំពង់ចិនត្បូង ស្រុកសោ្ទាង ខ្រត្តកំពង់ធំ។

ថ្ង្រទី២៩ ខ្រមិថុនា ឆ្នោំ២០១៨ 
ឯកឧត្តម ជាប ដាវុធ សមាជិក 
គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល សមាជិក ក្រុម 
ការងរយុវជន គណបក្សថា្នោក់ កណា្តាល 
និងជាប្រធនចលនាយុវជន គណៈពង្រឹង 

មូលដា្ឋានស្រុកខ្សាច់កណា្តាល រួមជាមួយសហការីបានអញ្ជើញជួបជុំសំណ្រះសំណាល និងពិភាក្សាជាមួយសមាជិកគណៈពង្រឹងមូលដា្ឋានឃុំ សមាជិក 
គណបក្សឃុំ ប្រធនចលនាយុវជនគណៈ ពង្រឹងមូលដា្ឋានឃុំ និងប្រធនយុវជនឃុំ ដើម្បីត្រៀមរៀបចំ ប្រើប្រស់កមា្លាំងយុវជនឲ្យចំទិសដៅនៅព្រល        
យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនាព្រលខាងមុខ ដើម្បីទប់សា្កាត់នូវអំពើមិនប្រក្រតីក្នុងកំឡុងព្រលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត និងកំឡុងព្រលន្រការ 
បោះឆ្នោត នៅឃុំរកាជន្លឹង ស្រុកខ្សាច់កណា្តាល ខ្រត្តកណា្តាល។
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សមិទ្ធផលសំខាន់ៗនៃវិស័យសៃដ្ឋកិច្ច-សង្គម រយៈពៃល ៦ខៃដើមឆ្នាំ២០១៨
 ក្នុងឆមាសទី ១ ឆ្នោំ២០១៨ ន្រះ ភាពរឹងមាំន្រស្រដ្ឋកិច្ច ត្រូវបាន 

គំទ្រដោយកំណើននាំច្រញ ១១,៦ % កំណើនក្នុងនោះវិស័យសំណង់ 
១១,៥ % និងទ្រសចរណ៍ ១២,៥ % ។ ទុន បម្រុងរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិបាន
កើនឡើងដល់ ៩,១ ពាន់លានដុលា្លារ ដ្រលអាចធនាដល់ការនាំចូល 
ទំនិញ និងស្រវាប្រមាណ ៦ ខ្រ ដ្រលជាកម្រិតខ្ពស់សម្រប់ប្រទ្រសកំពុង
អភិវឌ្ឍន៍ដ្រលជាទូទៅមានកម្រិតត្រ ៣ ខ្រ ហើយរំពឹងថានឹងកើនឡើង 
ដល់ប្រមាណ ១០ ពាន់លានដុលា្លារនៅដំណាច់ ឆ្នោំន្រះ។ សា្ថានភាពមា៉ាក្រូ
ស្រដ្ឋកិច្ចបន្តមានស្ថិរភាព ដ្រលរួមចំណ្រកចម្បងដោយការបន្តរក្សាបាន 
នូវស្ថិរភាពថ្ល្រ និងតម្ល្រប្រក់រៀល ខណៈដ្រល អតិផរណានៅឆមាសទី ១ 
បានថយចុះមកត្រឹម ២,៦ %។
 ក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នោំ២០១៨ន្រះ ចំណូលពីការប្រមូលពន្ធដោយ 

អគ្គនាយកដា្ឋានគយ និងរដា្ឋាករ មានប្រមាណ ៤.៧៣៦ប៊ីលានរៀល 
ស្មើនឹងប្រមាណ ១.១៧២លានដុលា្លារអាម្ររិក។ តួល្រខចំណូលន្រះ            
ស្មើនឹងប្រមាណ ៥៦,៧% ន្រផ្រនការកំណត់ដោយច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុ 
សម្រប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នោំ២០១៨។ បើធៀបឆមាសទី១ ឆ្នោំ២០១៧ ចំណូល 
ពីការប្រមូលពន្ធគយ និងអាករផ្ស្រងៗក្នុងរយៈព្រល ៦ខ្រឆ្នោំ២០១៨ ន្រះ 
កើនឡើងប្រមាណ ២៧,៨%។ ក្នុងនោះចំណូលពីមុខទំនិញយានយន្ត 
មានកំណើន ៤០,៥%, មុខទំនិញប្រង និងថាមពលកើនឡើង ១០,៥%, 
គ្រឿងសំណង់កើនឡើង ២៦,៦% និងមុខទំនិញចម្រុះផ្ស្រងទៀតមាន 
កំណើន២៧%។ ប្រភ្រទពន្ធ និងអាករសំខាន់ៗ ដ្រលប្រមូលដោយគយ 
មានពន្ធនាំចូល, អាករពិស្រស និងអាករលើតម្ល្របន្ថ្រម (VAT)។ នៅក្នុង 
ឆមាសទី១ ឆ្នោំ២០១៨ ន្រះ បើប្រៀបធៀបនឹងឆមាសទី១ ឆ្នោំ២០១៧ 
ការប្រមូលពន្ធនាំចូលមានកំណើនជិត ១៦%, អាករពិស្រសមានកំណើន 
៣៩,៤% និង VAT មានកំណើន ២៧%។ 
 ការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជា-ថ្រ  ក្នុងរយៈព្រល   ៥ខ្រ ដើម 

ឆ្នោំ២០១៨ន្រះ បានកើនឡើង ប្រមាណ ២២ % បើធៀបនឹងរយៈព្រល 
ដូចគ្នោកាលពីឆ្នោំមុន។ ការនាំច្រញទំនិញពីកម្ពុជា ទៅថ្រ មានទំហំទឹកប្រក់
ជាង៣០០លានដុលា្លារ ដោយបាននាំច្រញ ភាគច្រើនជាផលិតផល 
កសិកម្ម រួមមាន ពោត ដំឡូងមី និងសណ្ត្រកជាដើម។ ចំណ្រកការនាំចូល 
របស់ថ្រ មកកម្ពុជាវិញ មានទំហំទឹក ប្រក់ប្រមាណ ២.០០០លានដុលា្លារ 
ដ្រលផលិតផលនាំចូលភាគច្រើនមានដូចជា គ្រឿងចក្រ ឧបករណ៍ 
អ្រឡិចត្រូនិក ប្រងឥន្ធនៈ សមា្ភារសំណង់ គ្រឿងឧបភគ បរិភគ 
និងគ្រឿងសមា្អាងជាដើម ។ គួរបញ្ជាក់ថា ក្នុងឆ្នោំ២០១៧ កន្លងទៅ 
ការនាំចូលផលិតផល ថ្រ មកកម្ពុជា មានចំនួន ជាង ៥ពាន់លានដុលា្លារ 
កើនឡើងជិត១៣% ចំណ្រកការនាំចូលរបស់កម្ពុជាទៅប្រទ្រសថ្រវិញ 
មាន ចំនួន៨០០លានដុលា្លារអាម្ររិក។
 យោងតាមរបាយការណ៍  ពីអាកាសយានដា្ឋាន  អន្តរជាតិភ្នំព្រញ 

សៀមរាប និងខ្រត្តព្រះសីហនុ បង្ហាញថា ៦ខ្រ ដើមឆ្នោំ២០១៨ ន្រះ 
កម្ពុជាទទួលអ្នកដំណើរ ប្រមាណជាង ៥,២ លាននាក់ កើនឡើងជិត ២៤ 
% បើធៀបរយៈព្រលដូច គ្នោកាលពីឆ្នោំ ២០១៧។ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍     
ដ្រលកំពុងប្រតិបត្តិការផ្ដល់ស្រវាហោះហើរ នៅអាកាសយានដា្ឋានអន្តរជាតិ 
ទាំងបី មានជាង ៤០ក្រុមហ៊ុន ។ ដោយឡ្រកចំនួនអ្នកធ្វើដំណើរក្នុងស្រុក 
តាមអាកាសយានដា្ឋានទាំងបី នៅក្នុងរយៈព្រល ៦ខ្រដូចគ្នោន្រះដ្ររ គឺ 

មានប្រមាណ ៥២មុឺននាក់ កើនឡើង ២៣ % បើធៀបនឹងរយៈព្រល 
ដូចគ្នោកាលពីឆ្នោំ ២០១៧។ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ហោះហើរក្នុងស្រុក 
មានចំនួន៦។ កាលពីឆ្នោំ២០១៧ កំណើនភ្ញៀវ ដ្រលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាម
អាកាសយានដា្ឋានទាំងបីរបស់កម្ពុជា មានរហូតដល់ជាង ៨លាននាក់ 
កើនឡើង២៥% បើធៀបនឹងមួយឆ្នោំព្រញដូចគ្នោកាលពីឆ្នោំ២០១៦។
 នៅឆមាសទី១ ឆ្នោំ២០១៨ន្រះ កម្ពុជាបាននាំច្រញអង្ករជាង២៧ 

មុឺនតោន ធ្លាក់ចុះ៥,៩០% បើធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគ្នោ ឆ្នោំ២០១៧ ដ្រល 
នាំច្រញបាន ២៨៨.៥៦២តោន។ ប្រទ្រសចិននាំចូលអង្ករពីកម្ពុជាច្រើន
ជាងគ្រ គឺជាង៦មុឺនតោន, ប្រទ្រសបារាំងជិត៤មុឺនតោន, ប្រទ្រសមា៉ាឡ្រសុី 
ជាង២មុឺនតោន។ ដោយឡ្រកក្រុមហ៊ុន ដ្រលនាំច្រញអង្ករច្រើនជាងគ្រ 
មាន ទី១ ក្រុមហ៊ុនប្រតង នាំច្រញបានជាង២,៦មុឺនតោន, ក្រុមហ៊ុន               
City Rice នាំច្រញបានជាង ២,២មុឺនតោន និងក្រុមហ៊ុន Apsara Rice 
នាំច្រញបាន២,១មុឺនតោន។ នៅឆ្នោំ២០១៧ កម្ពុជានាំច្រញអង្ករបានជាង
៦៣មុឺនតោន។
 ក្រុមហ៊ុនផលិតក្នុងស្រុកបាននាំច្រញកស៊ូ ៨៤.៤១៩ តោនក្នុង 

អំឡុង ៦ ខ្រដំបូងន្រឆ្នោំ ២០១៨ ដ្រលកើនឡើង ១៤ ៣៧៦ តោនធៀបនឹង
រយៈព្រលដូចគ្នោកាលពីឆ្នោំមុន។តម្ល្រកស៊ូបានធ្លាក់ចុះក្នុងអំឡុង ៦ ខ្រ 
ដំបូងឆ្នោំ២០១៨ ន្រះ ដោយតម្ល្រនាំច្រញជាមធ្យមន្រកស៊ូធម្មជាតិ បាន 
ធ្លាក់ចុះ ១៨,៩៨ ភាគរយធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគ្នោកាលពីឆ្នោំមុនមកនៅ
ត្រឹម ១៤៣៤ ដុលា្លារក្នុងមួយតោន។ ផ្ទ្រដីដាំដុះកស៊ូ សរុបមាន ចំនួន 
៤៣៦.២៩៩ ហិកតា ផ្ទ្រដីចៀរជ័រមានចំនួន ១៧៣.០១៧ ហិកតា ដ្រល 
ស្មើនឹង ៣៩ %ន្រការដាំដុះសរុប។បញ្ហាប្រឈមរបស់យើងចំពោះកស៊ូគឺ
មានត្រការប្រប្រួលតម្ល្រប៉ុណោ្ណោះ ប៉ុន្ត្រការនាំច្រញរបស់យើងកំពុងរក្សាការ
កើនឡើង ហើយវានឹងកើនឡើងដល់ ២២០.០០០ តោននៅ ចុងឆ្នោំន្រះ។
 គិតត្រឹមខ្រមិថុនា ឆ្នោំ២០១៨ ន្រះ នៅកម្ពុជាមានអ្នកប្រើប្រស់        

ស្រវាទូរស័ព្ទចល័តចំនួន១៨.៩១១.៧៣២សុីមកាត ស្មើនឹងចំនួន១១៦% 
ន្រចំនួនប្រជាជនកម្ពុជា ដ្រលមានចំនួនជាង១៦លាននាក់។ រីឯអ្នក 
ប្រើប្រស់ស្រវា Internet មានចំនួនសរុប ១១.៩០០.៤៣៣លាននាក់ 
ក្នុងនោះអ្នកប្រើប្រស់ internet ចល័ត (ទូរស័ព្ទដ្រ) មានរហូតដល់ 
១១.៧៦៩.៨២៧នាក់ ស្មើនឹង៧២% និងស្រវា Internet អចល័តចំនួន 
១៣០,៦១៦នាក់ ស្មើនឹង០.៨០%។ ចំណោះអ្នកប្រើប្រស់ Facebook 
វិញ មានអ្នកប្រើប្រស់រហូតដល់ ៦,៨លានគណនី បើធៀបកាលពីចុង 
ឆ្នោំ២០១៧ មានត្រឹមត្រ៤,៨លានគណនី និងចុងឆ្នោំ២០១៣ មានត្រ១,២ 
លានគណនី ត្រប៉ុណោ្ណោះ។
 លំហូរចូលទុនវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទ្រស   (FDI)  មកកម្ពុជាមាន 

កំណើនដ៏រឹងមាំនៅឆមាសទី ១ ឆ្នោំ ២០១៨ ដ្រលជំរុញដោយកំណើនន្រ
លំហូរចូលមូលនិធិនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងអចលនទ្រព្យ ទោះបីជា 
វិស័យកសិកម្ម និងកាត់ដ្ររបានធ្លាក់ចុះក៏ដោយ។ របាយការណ៍ពាក់ 
កណា្តាលឆ្នោំរបស់ធនាគរជាតិកម្ពុជា បង្ហាញថា លំហូរចូល FDI សរុបមក 
កម្ពុជានៅឆមាសទី ១ ឆ្នោំន្រះមានចំនួន ១,៣២ ពាន់លានដុលា្លារកើនឡើង 
១៤ ភាគរយធៀបនឹង ១,១៦ ពាន់លានដុលា្លារក្នុងរយៈព្រលដូចគ្នោកាលពី
ឆ្នោំមុន៕ 
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កម្ពុជាកំពុងខិតខំប្រឹងប្រងអភិវឌ្ឍវិស័យទ្រសចរណ៍ 
ឱ្យក្ល្រយជា “មាសប្រតង”

រាជរដា្ឋាភបិាលកម្ពជុា ដ្រលមានសម្ត្រចអគ្គមហាស្រនា បតតី្រជោ 
ហ៊ុន សែន ជាប្រមុខដឹកនាំដ៏ឈា្លាសវ្រ បានខិតខំប្រឹងប្រង 
យា៉ាងខា្លាំង ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យទ្រសចរណ៍កម្ពុជាឱ្យកា្លាយជា “មាស 
ប្រតង” ។ ឈរលើទស្សនៈទាន “ទ្រសចរណ៍ជាមាសប្រតង” កម្ពុជា 
កំពុងត្រចាប់យកក្នុងបរិបទន្រការធ្វើសមាហរណកម្មតំបន់ និង 
សាកលភាវូបនីយកម្ម (Globalization) ពីព្រះថា ផ្អ្រកលើ 
សា្ថានភាពភូមិសាស្រ្តនយោបាយ និងភូមិសាស្ត្រស្រដ្ឋកិច្ចក្នុងពិភព
លោក បានបង្ហាញឱ្យឃើញអំពីតួនាទីកាន់ត្រសំខាន់ឡើងរបស់ទ្វីប
អាសុី ក្នុងការជំរុញកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។ ប្រការន្រះ 
បានធ្វើឱ្យតំបន់អាសុី ពិស្រសប្រទ្រសចិន ឥណា្ឌ កំពុងកា្លាយទៅជា
ប្រភពទីផ្សារទ្រសចរណ៍ដ៏មានសកា្តៅនុពល ដ្រលនឹងផ្តល់ “ឱកាស 
មាស” សម្រប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យទ្រសចរណ៍កម្ពុជា។ 

តាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងទ្រសចរណ៍ បានឲ្យដឹងថា   
តាមរយៈគម្រងធំៗនានារបស់រាជរដា្ឋាភិបាលដូចជា គម្រង 
ពង្រីកកំពង់ផ្រទ្រសចរណ៍ ផ្លវូល្បឿនលឿន ភ្នំព្រញ-ខ្រត្តព្រះសីហនុ 
គម្រងសាងសង់កំពង់ផ្រទ្រសចរណ៍អន្តរជាតិខ្រត្តកំពត ការក្រលំអ 
អាកាសយានដា្ឋានអន្តរជាតិ ភ្នំព្រញ និងខ្រត្តព្រះសីហនុ គម្រង 
សាងសង់អាកាសយានដា្ឋាន អន្តរជាតិថ្មី នៅរាជធនីភ្នំព្រញ 
សៀមរាប ការសាងសង់អាគរអ្នកដំណើរថ្មីនៅច្រកទា្វារបោ៉ាយប៉្រត 
ដ្រលកំពុងដំណើរការសាងសង់ជាដើម ។ល។ បាននិងកំពុងធ្វើឲ្យ
កម្ពុជានៅត្រមានក្ដីសង្ឃឹមខ្ពស់ដ្រលថា ពីមួយឆ្នោំទៅមួយឆ្នោំភ្ញៀវ 
ទ្រសចរបរទ្រសនឹងបន្តកើនឡើង ។ នៅឆ្នោំ២០១៣ ភ្ញៀវទ្រសចរ 
អន្តរជាតិមានចំនួន ៤២១ ០១៦ ៥ នាក់ មានកំណើន ១៧,៥% 
ចំណូលទ្រសចរណ៍មាន ២ ៥៤៧ លានដុលា្លារមានកំណើន ១៥, 
៥%។ នៅឆ្នោំ២០១៤ កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទ្រសចរអន្តរជាតិមាន
ចំនួនជាង ៤លាន ៥ស្រននាក់មានអត្រកំណើន ៥៩% ចំណូល 

ទ្រសចរណ៍មានប្រមាណជាង ៣០០០លានដុលា្លារអាម្ររិក ។ 
នៅឆ្នោំ២០១៥ កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទ្រសចរអន្តរជាតិមានចំនួន
ជាង៤លាន៨ស្រននាក់គឺកើនឡើងប្រមាណ ៦,១%បើប្រៀធៀប 
ទៅនឹងឆ្នោំ២០១៤ ចំណូលទ្រសចរណ៍មាន ប្រមាណជាង ៣០០០ 
លាន ដុលា្លារអាម្ររិក ដ្រលរួមចំណ្រក ១៣%ន្រផលទុនសរុប           
ហើយបានផ្តល់ការងរដោយផ្ទាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង ៦០ មុឺន
នាក់និងការងរមិនផ្ទាល់រាប់សិបមុឺននាក់ទៀត។ នៅឆ្នោំ២០១៦ 
កម្ពុជាទទួលបានទ្រសចរអន្ដរជាតិចំនួន ៥,០១ លាននាក់ កើន 
ឡើង ៥% ធៀបនងឹឆ្នោ២ំ០១៥ ទ្រសចរក្នងុស្រកុជាង ១០,៦៤លាន 
នាក់កើនឡើងប្រមាណ១០% ។ ដោយឡ្រកនៅ ឆ្នោំ២០១៧ កម្ពុជា 
ទទួលបានភ្ញៀវទ្រសចរអន្តរជាតិចំនួនជាង ៥,៦លាននាក់ កើន 
ឡើង ១១,៨% និងភ្ញៀវទ្រសចរក្នុងស្រុកមាន ប្រមាណចំនួន១១ 
លាននាក់ បានរួមចំណ្រកប្រមាណ ១៣% ន្រផលិតផលក្នុងស្រុក
សរុបរបស់កម្ពុជា និងតំណាងឱ្យប្រមាណ ៣០% ន្រវិស័យស្រវា 
កម្មនៅកម្ពុជាខណៈទ្រសចរចិនមានរហូតដល់ទៅ១,២ លាននាក់ 
កើនឡើង ៤៦%ឈរនៅលំដាប់ល្រខមួយ។ ជាចក្ខុវិស័យប្រកប
ដោយសុទិដ្ឋិនិយមរបស់ក្រសួងទ្រសចរណ៍  គឺកម្ពុជាអាចនឹងទទួល
បានទ្រសចរអន្តរជាតិប្រមាណ ៦,១លាននាក់ នៅឆ្នោំ២០១៨,៧
លាននាក់នៅឆ្នោំ២០២០, ១១លាននាក់ នៅឆ្នោំ២០២៥ និង១៥ 
លាននាក់ នៅឆ្នោំ២០៣០ ព្រមជាមួយនឹងការរីកចំរីនខា្លាំងកា្លាន្រ 
ចលនាទ្រសចរក្នុងស្រុក។ នៅឆ្នោំ២០១៧ កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវ
ទ្រសចរអន្តរជាតិចំនួនជាង ៥,៦លាននាក់កើនឡើង ១១,៨% និង
ភ្ញៀវទ្រសចរក្នុងស្រុកមានប្រមាណចំនួន ១១លាននាក់ បាន 
រួមចំណ្រកប្រមាណ ១៣% ន្រផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ 
កម្ពុជា និងតំណាងឱ្យប្រមាណ ៣០% ន្រវិស័យស្រវាកម្មនៅ 
កម្ពុជា។

នៅក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងរទ្រសចរណ៍ឆ្នោំ២០១៧ 
និងទិសដៅអនុវត្តន៍បន្ត ឆ្នោំ២០១៨ ជាមួយពិធី អបអរសាទរទិវាជាតិ
ទីក្រុងសា្អាតលើកទី៦ ក្រមប្រធនបទ « ទីក្រុងសា្អាត ដើម្បី 
ទាំងអស់គ្នោ» សម្ដ្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយក 
រដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានសុទិដ្ឋិនិយមថា ភ្ញៀវទ្រសចរ
មកកាន់កម្ពុជានឹងមានកំណើន កាន់ត្រច្រើនថ្រមទៀត ខណៈដ្រល
មានការវិនិយោគបន្ថ្រមលើផលិតផលទ្រសចរណ៍ និងការតភា្ជាប់ 
តាមផ្លូវអាកាស ផ្លូវគោក ផ្លូវទឹក និងផ្លូវដ្រក ដ្រលកាន់ត្រមានភាព
ប្រទាក់ក្រឡាច្រើនថ្រមទៀត។ សម្ដ្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បាន 
លើកឡើងថា ការរីកចម្រើនន្រវិស័យទ្រសចរណ៍កម្ពុជា បានឆ្លុះ 
បញ្ចាំងអំពីសារៈសំខាន់ន្រកតា្តៅសន្តិសុខ សុវត្ថិភាព ស្ថិរភាព 
នយោបាយ ដ្រលជាកតា្តៅកំណត់ និងជាមូលដា្ឋានគ្រឹះសម្រប់ធនា
ចីរភាពន្រកំណើន វិស័យទ្រសចរណ៍ ។ សម្ដ្រចត្រជោបានអះអាង 

ឯកឧត្តម ថែង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទ្រសចរណ៍ 
ត្រូវបានត្រងតាំងជាសមាជិក ន្របណ្ឌិតសភាទ្រសចរណ៍អឺរ៉ុប 

ថ្ង្រទី៣១ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៨ 
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ថា ការសម្រចបាននូវកំណើនន្រការអភិវឌ្ឍវិស័យទ្រសចរណ៍កម្ពុជា 
ក្នុងឆ្នោំ ២០១៧ កន្លងមកន្រះ ក៏ដោយសារត្ររាជរដា្ឋាភិបាលបានដាក់
ច្រញនូវកម្មវិធីនយោបាយ និងមានយុទ្ធសាស្ត្រត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់
ប្រកបដោយភាពប្រកដនិយម ពិស្រសមានច្បាប់ស្តីពីទ្រសចរណ៍ 
និងផ្រនការជាតិយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍទ្រសចរណ៍២០១២- ២០២០។

       អ្វីដ្រលធ្វើឲ្យភ្ញៀវទ្រសចរចាប់អារម្មណ៍និងកើនឡើងនោះ 
គឺ កម្ពុជាមានតំបន់ទ្រសចរណ៍ជាច្រើន ក្រពីតំបន់ទ្រសចរណ៍ 
វប្បធម៌ដូចជា តំបន់ទ្រសចរណ៍នៅខ្រត្តព្រះសីហនុ ក្រប កំពត 
និងខ្រត្តកោះកុងជាដើម សុទ្ធសឹងជាកន្ល្រងទាក់ទាញ។ លើសពីន្រះ 
វិស័យកសិកម្មកម្ពុជា ក៏ជាឱកាសមួយចូលរួមចំណ្រក និងបង្ហាញ   
អំពីផលិតផលរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាឱកាសលើកទឹកចិត្តកសិករកម្ពុជា
ផងដ្ររ ។ ក្រពីតំបន់ទ្រសចរណ៍ អ្វីដ្រលនាំឲ្យមានការទាក់ទាញ
ភ្ញៀវទ្រសចរបន្ថ្រមទៀត គឺម្ហូបអាហារក៏ជាផ្ន្រកមួយយា៉ាងសំខាន់ក្នុង
ការបម្រើដល់ស្រវាហូបចុកផងដ្ររ ជាពិស្រស អង្កររបស់កម្ពុជាក៏
បានចាតទ់កុជាសកា្តៅនពុលមយួក្នងុការជយួពង្រកី          វសិយ័ទ្រសចរណ ៍
ដើម្បីជំរុញការទាក់ទាញកាន់ត្រខា្លាំងឡើងៗពីមួយឆ្នោំទៅមួយឆ្នោំ ។

តាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងទ្រសចរណ៍ក៍បានឲ្យដឹងដ្ររថា 
នៅក្នុងឆ្នោំ២០១៧ កន្លង ទៅន្រះ ក្រសួងបានខិតខំប្រឹងប្រងយា៉ាង
សកម្មនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យទ្រសចរណ៍។ ក្រសួង បានគំទ្រ
លើយុទ្ធសាស្ត្រពិពិធកម្មទ្រសចរណ៍ពីតំបន់ទ្រសចរណ៍វប្បធម៌ - 
ប្រវត្តិសាស្ត្រសៀមរាប- អង្គរ តំបន់ជុំវិញសៀមរាបតំបន់ភ្នំព្រញទៅ
កាន់តំបន់ឆ្ន្ររសមុទ្រនិងតំបន់អ្រកូទ្រសចរណ៍ ដ្រលបាននិងកំពុង
ទាក់ទាញការវិនិយោគផលិតផលទ្រសចរណ៍ប្រកបដោយច្ន្រប្រឌិត 
និងនិវានុវត្តភាពនាព្រលបច្ចុប្បន្ន។ ក្រសួងទ្រសចរណ៍ បានវាយ 
តម្ល្រខ្ពស់ចំពោះកំណើនទ្រសចរមកកាន់តំបន់សៀមរាប-អង្គរ និង
គំទ្រលើផ្រនការអភិវឌ្ឍទ្រសចរណ៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព នៅ តំបន ់
ន្រះទាំងនៅទីក្រុង ទាំងនៅតំបន់ប្រសាទអង្គរដើម្បីត្រៀមទទួល
ទ្រសចរជាតិ អន្តរជាតិដ្រលកំពុងមានកំណើន។ ក្រសួងទ្រសចរណ៍ 
ក៏បានជំរុញផងដ្ររ ឱ្យមានការខិតខំជំរុញពិពិធកម្មទ្រសចរណ៍ទៅ
កាន់តំបន់ជុំវិញដូចជា ទន្ល្រសាប ព្រកទាល់ ភ្នំគូល្រន ប្រសាទ 
ព្រះវិហារ កោះក្ររ បឹងមាលាតភា្ជាប់មកតំបន់ប្រតិកភណ្ឌសំបូរព្រគុក 
បង្កើតជាខ្ស្រទស្សនកិច្ចប្រតិកភណ្ឌ (Heritage Network) ដើម្បី 
បង្កើនតម្ល្របន្ថ្រមន្រវិស័យទ្រសចរណ៍។ ក្រសួងទ្រសចរណ៍បានវាយ
តម្ល្រខ្ពស់ផងដ្ររចំពោះកំណើនន្រភ្ញៀវទ្រសចរមកកាន់តំបន់ភ្នំព្រញ 

និងតំបន់ជំុវិញ ។ ក្រសួងបានជំរុញឱ្យមានការអភិវឌ្ឍផលិតផល 
ទ្រសចរណ៍ឱ្យកាន់ត្រច្រើនថ្រមទៀត ពិស្រសទ្រសចរណ៍ទីក្រុង 
ផ្សារភា្ជាប់ជាមួយទ្រសចរណ៍តាមដងទន្ល្រម្រគង្គ និងតំបន់ជុំវិញ។ 
ចំពោះតំបន់ឆ្ន្ររសមុទ្រកម្ពុជា ក្រសួងទ្រសចរណ៍បានគំទ្រចំណាត់
ការរបស់គណៈកមា្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្ន្ររសមុទ្រ
កម្ពុជា ក្នុងការរៀបចំផ្រនការជំរុញអភិវឌ្ឍតាមកោះ និងក្រលំអការ 
គ្រប់គ្រងឆ្ន្ររខ្សាច់ ដើម្បីបង្កើនភាពទាក់ទាញទ្រសចរណ៍មកកាន់
តំបន់ឆ្ន្ររឱ្យបានកាន់ត្រច្រើនឡើង។ រីឯតំបន់អ្រកូទ្រសចរណ៍វិញ
ក្រសួងទ្រសចរណ៍ បានធ្វើការកត់សំគល់អំពីការរីកចំរីនជាបន្ត 
បនា្ទាប់ន្រវិស័យអ្រកូទ្រសចរណ៍ និងសហគមន៍ទ្រសចរណ៍។

ក្រពីព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យទន្ល្រ បុណ្យសមុទ្រ និងព្រឹត្តិការណ៍ 
កីឡាសំខាន់ៗ មានដូចជា៖ Angkor International Half Marathon, 
Ful Marathon, Ultra Trail ដ្រលពីមួយឆ្នោំទៅមួយឆ្នោំកាន់ត្រមាន
ការរីកចំរីននោះ ក្រសួងទ្រសចរណ៍បានគំទ្រចំពោះគំនិតផ្តួចផ្តើម
ឱ្យមានការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍កីឡាទ្រសចរណ៍ (Triathlon) នៅ 
ទីក្រុងក្របប្រចាំឆ្នោំ និងបានគំទ្រនូវគំនិតផ្តួចផ្តើមឱ្យមានការរៀបច ំ
បុណ្យ អ្រកូទ្រសចរណ៍នៅតំបន់អ្រកូទ្រសចរណ៍សំខាន់ៗផងដ្ររ។

ក្រសួងទ្រសចរណ៍បានគំទ្រឱ្យរួមគ្នោរៀបចំ និងផ្សព្វផ្សាយម្ហូប
អាហារខ្ម្ររជាផលិតផលទ្រសចរណ៍ វប្បធម៌ដ៏ទាក់ទាញមួយ 
សម្រប់ភ្ញៀវទ្រសចរ ក្នុងនោះក្រសួងក៍បានផ្តួចផ្តើមគំនិតបង្កើតឱ្យ 
មានមហោស្របម្ហូបអាហារប្រចាំឆ្នោំ (Foods Festivel) ផងដ្ររ។ 

នៅព្រឹកថ្ង្រទី៣១ ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៨ ន្រះ ឯកឧត្តម ហែ 
ណាំហុង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពតំណាង
សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រកម្ពុជា ក្នុងពិធី 
ត្រងតាំងឯកឧត្តមបណ្ឌិត ថែង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទ្រសចរណ៍ 
«ជាសមាជិក ន្របណ្ឌិតសភាទ្រសចរណ៍អឺរ៉ុប» រួមជាមួយលោក 
សាស្រ្តាចារ្យបណ្ឌិត អានតុន ការា៉ាហា្គ (Anton Caragea) ប្រធន 
ក្រុមប្រឹក្សាទ្រសចរណ៍ និងពាណិជ្ជកម្មអុឺរ៉ុប នៅអគរមិត្តភាព 
ន្រទសី្តកីារ    គណៈរដ្ឋមន្ត្របីានថ្ល្រងថា៖ «ខ្ញុមំានជនំឿយា៉ាងមតុមាថំា 
ក្រមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ថែង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង 
ទ្រសចរណ៍ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ រវាងក្រុមប្រឹក្សាទ្រសចរណ៍ និង 
ពាណិជ្ជអឺរ៉ុប និងក្រសួងទ្រសចរណ៍កម្ពុជា នឹងត្រូវបានពង្រឹងកាន់
ត្រជិតស្និតថ្រមទៀត ដើម្បីធ្វើឱ្យកម្ពុជា កា្លាយទៅជាគោលដៅ 
ទ្រសចរណ៍ ដ្រលផ្តល់ភាពកក់ក្តៅ ទាក់ទាញ និងមានគុណភាព 
លដំាបព់ភិពលោក»។ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រ ីហែ ណាហំងុ 
បានបន្តថា ក្រមការដឹកនាំរបស់សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន 
នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រកម្ពុជា និងគោលនយោបាយឈ្នះ-ឈ្នះ បាននាំ 
មកនូវសន្តិភាពព្រញល្រញ និងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យដល់កម្ពុជា 
រួមទាំងវិស័យ ទ្រសចរណ៍ ដ្រលបាននាំមកនូវអ្នកទ្រសចរណ៍ជាង
៥លាននាក់ មកទស្សនានៅកម្ពុជាកន្លងទៅ។ ទាំងន្រះក៏ដោយ    
សារត្រមានសន្តិភាពព្រញល្រញនៅទូទាំងប្រទ្រស។ ការអភិវឌ្ឍ 
វិស័យ ទ្រសចរណ៍ បានចូលរួមចំណ្រកដ៏មានប្រសិទ្ធភាព ដល់ការ 
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វឌ្ឍនភាពនៃវិស័យអប់រំ រួមចំណៃកយ៉ាងសំខាន់

ដល់ការរីកលូតលាស់ នៃសង្គម និងសៃដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ចក្ខុវិស័យរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា គឺកសាង និង      
អភិវឌ្ឍធនធនមនុស្សប្រកបដោយគុណភាព និងគុណធម៌ប្រសើរ
បំផុតលើគ្រប់ផ្ន្រក ដើម្បីកសាងសង្គមកម្ពុជា ឱ្យកា្លាយជាសង្គម 
រីកចម្រើន ផ្អ្រកលើចំណ្រះដឹងនិងចំណ្រះធ្វើជាមូលដា្ឋាន ។ 
ឆ្នោំ២០១៨ ន្រះ ជាឆ្នោំចុងក្រយន្រការអនុវត្ត «ផ្រនការយុទ្ធសាស្ត្រ
វិស័យអប់រំសិក្សាធិការឆ្នោំ២០១៤-២០១៨» ដ្រលបានផ្តៅតការ 
យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដល់ការពង្រីកការរៀនសូត្រ របស់កុមារតូច 
ការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានការសិក្សានៅកម្រិតមធ្យមសិក្សា និង 
ក្រយមធ្យមសិក្សា ព្រមទាំងលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំនៅគ្រប់ 
កម្រិត ជាមួយនឹងការពង្រីកកម្មវិធីសិក្សាក្រប្រព័ន្ធ ការសិក្សា 
បច្ច្រកទ្រស ការអភិវឌ្ឍការងរយុវជន និងការអប់រំកាយ និងកីឡា 
ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី ៣ 
របស់រាជរដា្ឋាភិបាល និងអាទិភាពអប់រំសិក្សាធិការនៅក្នុងផ្រនការ
យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិឆ្នោំ២០១៤-២០១៨»។

តាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានឲ្យ 
ដឹងថា វិស័យអប់រំសិក្សា ធិការនៅកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនគួរជាទី
មោទនៈ ដោយសារមានការឧបត្ថម្ភគំទ្រគ្រប់ប្របយា៉ាងពីសំណាក់
រាជរដា្ឋាភិបាល ក៏ដូចជាការចូលរួមពីសហគមន៍ជាតិ អន្តរជាតិ 
ដ្រគូអភិវឌ្ឍ អាជា្ញាធរដ្រនដី សប្បុរជន យុវជន មាតាបិតា និងសិស្ស 
និស្សិតទាំងអស់។ ជាមួយគ្នោន្រះ តាមរយៈការធ្វើយុទ្ធនាការ 
ប្រមូលកុមារដល់វ័យសិក្សា ការសាងសង់អគរសិក្សា ការផ្ដល់ 
គ្រូបង្រៀន ការផ្ដល់ថវិកាដំណើរការសាលារៀន ការផ្ដល់អាហា-        
រូបករណ៍ដល់សិស្សមកពីគ្រួសារក្រីក្រ ជាពិស្រស សិស្សនារី 
ជាដើម បានបង្កលក្ខណៈឲ្យកុមារមានលទ្ធភាពកាន់ត្រច្រើន ក្នុង 
ការទទួលបានការអប់រំ។ បច្ចុប្បន្នកុមារអាយុ ៥ឆ្នោំ បានចូលរៀន 
នៅមត្ដ្រយ្យសិក្សា គ្រប់រូបភាពបានកើនដល់ ៦៨,៥% (កុមារី 

៦៩.៧ %) ។ អត្រពិតន្រការសិក្សានៅបឋមសិក្សាសាធរណៈ 
និងឯកជនមាន ៩៧,៨ % (ស្រី ៩៨,១%) ស្ថិតក្នុងស្ដង់ដារ និង 
ក្នុងកម្រិតប្រហាក់ប្រហ្រលប្រទ្រសក្នុងតំបន់។

តាមលទ្ធផលដ្រលសម្រចបានពីឆ្នោំ២០១៦ និង ២០១៧ 
កម្ពុជាមានសាលាមត្ត្រយ្យសិក្សា និងសាលារៀនចំណ្រះទូទៅ 
ទាំងសាធរណៈ និងឯកជនសរុបចំនួន១៤.១៨៩ រួមមានសាលា 
មត្ត្រយ្យចំនួន៤ ៦៣២ សាលាបឋមសិក្សាមានចំនួន៧.៦២១ 
អនុវិទ្យាល័យ ១.៣០៣ និងវិទ្យាល័យ៦៣៣ ។ សិស្សសរុបនៅ 
គ្រប់ភូមិ សិក្សាសាធរណៈ និងឯកជន ពីមត្ដ្រយ្យ សិក្សាដល់មធ្យម 
សិក្សាមានចំនួន ៣.៣៤៦.៣៣៦ នាក់ ស្រី ១.៦៥២.០២១ នាក់ 
ស្មើនឹង ៤៩,៣៧ % ។ គ្រឹះសា្ថានឧត្ដមសិក្សាមាន ១២១ ក្នុងនោះ 
គ្រឹះសា្ថានឧត្ដមសិក្សារដ្ឋ ៤៤ និងឯកជន ៧៣ ដ្រលមានទីតាំង 
ស្ថិតនៅតាមរាជធនី-ខ្រត្ដ ចំនួន ២០ ។ គ្រឹះសា្ថានឧត្ដមសិក្សា 
ទាំងនោះ ស្ថិតនៅក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួង-សា្ថាប័នចំនួន 
១៦ ។ គ្រឹះសា្ថានឧត្ដមសិក្សា ដ្រលស្ថិតក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់ 
ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាមាន ៧៣ ក្នុងនោះរដ្ឋ ១៣ និងឯកជន 
៦០ ។ និស្សិតចាប់ពីថា្នោក់បរិញ្ញាបត្ររង ដល់បណ្ឌិតមានចំនួន 
២០៧.៤២៣ នាក់ នារី ៩៤.២៤២ នាក់ ស្មើនឹង ៤៤,៤៣ %។ 
បុគ្គលិកអប់រំសរុប នៅទូទាំងប្រទ្រសកម្ពុជា មាន ១១៩.៣៦៨នាក់ 
ក្នុងនោះ មានស្រី ៥៤.៣១៣ នាក់ ត្រូវជា ៤៥,៥០ % ក្នុងថា្នោក់ជាតិ 
៣.២៣៧ នាក់ ស្រី ២៧.២៧ % និងថា្នោក់ក្រមជាតិ ១១៦.១៣១ 
នាក់ ស្រី៤៦% ។ គិតមកដល់ខ្រមករា ឆ្នោំ២០១៨ ន្រះ សំណង់ 
អគរសិក្សា ដ្រលជាអំណោយដ៏ថ្ល្រថា្លារបស់សម្ដ្រចអគ្គមហា-
ស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ដ្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជា និងសម្ដ្រចកិត្ដិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុនរ៉ែនី ហ៊ុន សែន 
សរុបមានចំនួន ៤,២៤៤ ខ្នង ស្នើនឹង ២៥,៦២៨ បន្ទប ់។

ពិធី សមោ្ពោធ ដាក់ ឱ្យ ប្រើប្រស់ បន្ទប់ កុំព្យូទ័រ និង បន្ទប់ ពិសោធន៍ នៅ 
វិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន  ពាម ជីកង

សកម្មភាព ចុះ ត្រួត ពិនិត្យ មណ្ឌល  សំណ្ររ និង មណ្ឌល កំណ្រ
ថ្ង្រទី១៧ ខ្រ កក្កដា ឆ្នោំ២០១៨
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កន្លងទៅន្រះឯកឧត្តម បណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ ជួនណារុន 
រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានលើកឡើងផងដ្ររ អំពី 
ការពង្រឹងគុណភាពនៅតាមសាលារដ្ឋ សម្រប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ម្ររ  ដ្រល
មិនមានធនធនគ្រប់គ្រន់សម្រប់សិក្សានៅសាលាអន្តរជាតិ ។ 
ឯកឧត្តមបានលើកឡើងថា សាលាឯកជនយើងទទួលសា្គល់ថា 
ពិតជាមានអគរសិក្សាសា្អាត សមា្ភារៈ ឧបទ្ទ្រសទំនើប មានភ្លើង 
មានសៀវភៅ និងបន្ទប់សិក្សាសា្អាត ក៏ប៉ុន្ត្រសាលារដ្ឋ ក៏បានផ្តល់ 
ឳកាសជ្ស្រងមួយទៀត គឺការសិក្សាដោយមិនបង់ថ្ល្រ ហើយក្រសួង 
អប់រំបានខិតខំបង្កើត ឡើងនូវសាលាជំនាន់ថ្មី ដ្រលមានការ ក្រលំអ 
បរិដា្ឋានសា្អាត មានការប្រកួតប្រជ្រង សាលា សា្អាត គ្រូល្អ នាយកល្អ 
ដើម្បីបង្កើននូវគុណភាពសិក្សាសម្រប់កុមារនិងយុវជនកម្ពុជាផង
ដ្ររ ។  ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តីក៏បានអំពាវនាវឲ្យមាតាបិតាត្រូវយកចិត្តទុក
ដាក់ក្នុងការបញ្ជូនកូនទៅកាន់ សាលារៀន ពិស្រស ការសិក្សា 
នៅមត្រយ្យសិក្សា ព្រះថានៅមត្រយ្យសិក្សាគ្របង្រៀន ក្ម្រងឲ្យ 
មានវិន័យ សីលធ៌ម និងមូលដា្ឋាន ន្រការចូលទៅសិក្សានៅថា្នោក់បឋម
បន្តទៀត ។ ដូចន្រះការសិក្សានៅ មត្រយ្យសិក្សាសំខាន់ណាស់ ។

គួរបញ្ចាក់ដ្ររថា  វិស័យអប់រំកម្ពុជា ក៏ដូចវិស័យដទ្រទៀត 
សុទ្ធត្រមានសារសំខាន់នៅ ក្នុងការរួមចំណ្រកអភិវឌ្ឍប្រទ្រសជាតិ។ 
ប៉ុន្ត្រវិស័យអប់រំ ជាវិស័យគ្រឹះដ៏រឹងមាំដ្រលជំរុញ និងធ្វើឲ្យសង្គម 
ជាតិ មានការរីកចម្រើនរឹងមាំព្រះថា វិស័យន្រះមានតួនាទីបណ្តុះ
បណា្តាលធនធន មនុស្សសម្រប់អភិវឌ្ឍន៍ប្រទ្រស ។ គោលបំណង 
រយៈព្រលវ្រងរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា គឺការអភិវឌ្ឍ 
យុវជនកម្ពុជាលើគ្រប់វិស័យ និងបណ្តុះសា្មារតីយុវជន យុវតីកម្ពុជា 
គ្រប់ រូបឱ្យមានមោទនភាពជាតិ មានសីលធម៌ល្អ និងគុណធម៌ខ្ពស់ 
ព្រមទាំងមានសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះប្រទ្រសជាតិ និងប្រជាពលរដ្ឋ 
របស់ខ្លួន ។

ក្នុងសា្មារតីបន្តលើកស្ទួយ និងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យអប់រំកម្ពុជាឱ្យ 
ឈានទៅសម្រចបានតាម គោលដៅន្រគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍ
វិស័យអប់រំ ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡាដាក់ច្រញ ទិសដៅបន្ត 
អនុវត្តការងរអប់រំឱ្យសកម្ម ធនាប្រសិទ្ធភាព និងគុណភាព 
ប្រកបដោយសមធម៌ និងបរិយាប័ន្ននិងលើកកម្ពស់ឱកាសក្នុងការ
សិក្សាព្រញមួយជីវិតសម្រប់ទាំងអស់គ្នោ។ អនុវត្ត ឱ្យមានភាពរស់
រវីកធនាភាពសក្តិសិទ្ធិន្រភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រងរបស់ 
មន្ត្រីអប់រំគ្រប់លំដាប់ថា្នោក់។ ក្នុងនោះ ត្រូវបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រើ- 
ប្រស់ហិរញ្ញប្បទាន សម្រប់គ្រឹះសា្ថានសិក្សា ការងរផ្រនការស្ថិតិ
អប់រំការពង្រយគ្រូបង្រៀនឱ្យបានដល់មូលដា្ឋាន បន្តអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព 
របស់នាយកសាលា និងគ្រូបង្រៀននៅតាមគ្រឹះសា្ថានបណ្តុះបណា្តាល 
និងគ្រឹះសា្ថានសិក្សា ពិស្រសពង្រឹងការងរអធិការកិច្ចនិងយន្តការ 
ពិនិត្យក្រលម្អជាប្រចាំ និងពង្រឹងអភិបាលកិច្ច ឧត្តមសិក្សាព្រមទាំង
ជំរុញការវិនិយោគលើការស្រវជ្រវ និងធ្វើទំនើបកម្មកម្មវិធីសិក្សា ។ 
អនុវត្តឱ្យសកម្មលើការងរកាយរឹទ្ធ និងយុវជន ដោយត្រូវបង្កើន 
ការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ កុមារ និងយុវជន ឱ្យមានសា្មារតីទទួល 
ខុសត្រូវ ជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន និងប្រកាន់ ខា្ជាប់នូវទង្វើ 

វិជ្ជមានក្នុងសង្គម បំផុសឱ្យសកម្មនូវកម្មវិធ ី“កូនល្អ សិស្សល្អ មិត្តល្អ 
ពលរដ្ឋល្អ” និងកម្មវិធីយុវជនស្ម័គ្រចិត្តចុះជួយដល់មូលដា្ឋាននៅ 
តាមសហគមន៍នានា បន្តពង្រឹងជំនាញ បច្ច្រកទ្រស និងជំនាញទន់ 
សម្រប់យុវជន សំដៅឆ្លើយតបបានទៅនឹងឱកាសការងរ និង 
ភាពរឹងមាំន្រកោសិកាសង្គម។ បន្តអនុវត្តកំណ្រទម្រង់អប់រំ ដោយ 
ឈរលើសសរស្តម្ភទាំង៥ សសរស្តម្ភទី១-ការអនុវត្តផ្រនការសកម្ម-
ភាពគោលនយោបាយគ្រូបង្រៀន  សស្រស្តម្ភ ទី២-ការពិនិត្យឡើង
វិញកម្មវិធីសិក្សាសៀវភៅសិក្សាគោល និងក្រលម្អបរិសា្ថានសិក្សា 
សសរស្តម្ភ ទី៣-ការដាក់ឱ្យអនុវត្តអធិការកិច្ច សរស្តម្ភទី៤-ការ 
ពង្រឹងរង្វាយតម្ល្រ សិក្សាដូចការប្រឡង រង្វាយតម្ល្រថា្នោក់ជាតិ តំបន់ 
និងអន្តរជាតិ និងសសរស្ដម្ភ ទី៥-ការក្រទម្រង់ឧត្តមសិក្សា ។

សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី 
ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាធ្លាប់បានថ្ល្រងថា វឌ្ឍនភាពន្រវិស័យអប់រំ
ន្រះមិនម្រនកើតឡើងដោយច្រដន្យនោះទ្រ គឺបានស្ត្រងច្រញពី 
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រង និងកិច្ចសហការយា៉ាងជិតសិទ្ធរបស់ថា្នោក់ដឹកនាំ
និងមន្ត្រី គ្រប់លំដាប់ថា្នោក់ ន្រក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា 
សាស្តៅ្រចារ្យ គ្រូបង្រៀន មាតាបិតា សិស្ស-និស្សិត សហគមន៍ 
និងឤជា្ញាធរដ្រនដីនៅទូទាំងប្រទ្រស ដ្រលត្រងត្រយកចិត្តទុកដាក់ 
រួមចំណ្រកអភិវឌ្ឍន៍វិស័យអប់រំ និងការកសាងធនធនមនុស្សប្រកប
ដោយសា្មារតីទទួលខុសត្រូវតាមតួនាទីនិងភារកិច្ចរៀងៗខួន ។ 
វឌ្ឍនភាពន្រវិស័យអប់រំន្រះ ពិតជាបានរួមចំណ្រកយា៉ាងសំខាន់ 
ដល់ការរីកលូតលាស់ ន្រសង្គម និងស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។ ក្នុងនោះ 
កម្ពុជាត្រូវ បានទទួលសា្គល់ជាប្រទ្រស ដ្រលមានការអភិវឌ្ឍន៍ឆប់
រហ័សក្នុងរយៈព្រលប៉ុនា្មានឆ្នោំចុងក្រយន្រះ ទាំងផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ច 
ពាណិជ្ជកម្ម និងស្រវាកម្ម។ សម្ត្រចត្រជោ បានគូសបញ្ជាក់ថា              
រាជរដា្ឋាភិបាលនឹងបន្តគិតគូរវិភាជថវិកាបន្ថ្រមប្រចាំឆ្នោំ នៅក្នុង 
វិស័យអប់រំ ការផ្តល់ឤទិភាព ជ្រើសរីស និងបណ្តុះបណា្តាល 
គ្រូបង្រៀនជាឤទិភាពចម្បង ដើម្បីបំព្រញបន្ថ្រមដល់ការងរ 
ពង្រយគ្រូ និងជំនួសគ្រូដ្រលត្រូវចូលនិវត្តន៍ គំទ្រការធ្វើវិក្រឹតការ
គ្រូបង្រៀន ការក្រលម្អ កម្មវិធីសិក្សា គំទ្រការងរអធិការកិច្ច ដើម្ីប
ពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងគុណភាពសិក្សា និងគុណភាពប្រឡង 
ជាដើម ៕

សាលារៀនគឺជាកន្ល្រងផ្តល់ចំណ្រះដឹង ដល់សិស្សានុសិស្ស
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ប្រទ្រសចិន កំពុងដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងដំណើរការស្រដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម 

និងនយោបាយពិភពលោក ជាពិស្រសក្នុងការជំរុញ ស្ររីភាវូបនីយកម្ម 

ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ សមាហរណកម្មស្រដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍ ប្រកប 

ដោយបរិយាប័ន្ន លើកស្ទួយសកលភាវូបនីយកម្ម និងការកសាងនិមា្មាបនកម្ម

ស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោកថ្មី ផ្តើមច្រញពីន្រះ រដា្ឋាភិបាលន្រសាធរណរដ្ឋប្រជា-

មានិតចិនបានដាក់ច្រញគំនិតផ្តួចផ្តើមខ្ស្រក្រវាត់ និងផ្លូវ ដ្រលរួមមានខ្ស្រ

ក្រវាត់ស្រដ្ឋកិច្ចផ្លូវសូត្រ និងផ្លូវសូត្រសមុទ្រ សតវត្សរ៍ទី២១ ដើម្បីលើក 

កម្ពស់ការតភា្ជាប់រវាងទ្វីបអាសុី និងទ្វីបអឺរ៉ុប និងជាការបើកផ្លូវន្រការតភា្ជាប់

ទៅកាន់តំបន់ផ្ស្រងៗទៀត ដូចជាអាហ្វ្រិក និងអាម្ររិកខាងត្បូងជាដើម ។ 

យើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតដកស្រង់ដោយសង្ខ្របនូវប្រវត្តិផ្លូវសូត្រមកផ្សព្វផ្សាយ

ជូនដូចខាងក្រម៖

នៅព្រលដ្រលពិភពលោកមិនទាន់មានការរីកចម្រើន ផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្យា

ដោយគ្មានទូរស័ព្ទ គ្មានទូរទស្សន៍ គ្មានអុិនធើណ្រត ហើយក៏មិនទាន់មាន

យានយន្តទំនើបៗមកប្រើប្រស់ដូចសម័យបច្ចុប្បន្នន្រះ ផ្លូវសូត្រ គឺជាវិថី     

ជីវិតដ៏រស់រវីកបំផុតកាលពីអតីតកាលដ៏យូរលង់នោះ ។ ផ្លូវដ៏ចំណាស់          

មួយន្រះត្រូវបានប្រើប្រស់មិនត្រឹម ត្រសម្រប់ធ្វើជាផ្លូវជួញដូរពាណិជ្ជកម្ម 

និងទំនាក់ទំនងស្រដ្ឋកិច្ចប៉ុណោ្ណោះទ្រ ប៉ុន្ត្រវាថ្រមទាំងជាផ្លូវ ដ្រលផ្លាស់ 

ប្តូរវប្បធម៌ អរិយធម៌ ចិន ឥណា្ឌ អាណាចក្រព្ររ្ស ពិភពអារា៉ាប់ ក្រិច និង 

ចក្រភពរ៉ូមទៀតផង ។ ផ្លូវសូត្រ គឺជា ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មដ៏ល្បីល្បាញបំផុតនៅ

ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោក ដ្រលបានតភា្ជាប់លោកខាងកើត ដ្រលមាន 

ចំណុចចាប់ផ្តើមពីអតីតរាជធនី ឆងអាន (បច្ចុប្បន្នខ្រត្តសុីអាន) ន្រប្រទ្រស

ចិនទៅដល់លោកខាងលិចត្រង់សមុទ្រម្រឌីទ្ររា៉ាណ្រន្រទ្វីបអឺរ៉ុប ។ ផ្លូវសូត្រ

មានប្រវ្រងសរុបប្រមាណជាង៦.០០០គីឡូម៉្រត្រ ។

ផ្លូវសូត្រត្រូវបានត្រួសត្រយដោយលោក ឆង ឈីយិន ដ្រលគ្រ 

សា្គល់ថា ជាបិតាផ្លូវសូត្រ ជាប្រសកជនរបស់អធិរាជអ៊ួ ន្ររាជវង្ស ហាន ជា

រាជទូតដំបូងគ្រក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោក ដ្រលបានចាកច្រញពីប្រទ្រស 

ចិន ដើម្បីពិនិត្យមើលវប្បធម៌ និងអរិយធម៌នានានៅតំបន់អាសុីកណា្តាល 

ចាប់ពីឆ្នោំ១៣៩ មុនគ.ស ដល់ឆ្នោំ១២៩ មុនគ.ស ។ ក្រយពីបើកផ្លូវន្រះ 

ហើយ ផ្លូវសូត្រត្រូវបានប្រើប្រស់យា៉ាងទូលំទូលាយបន្តិចម្តងៗក្នុងរជ្ជកាល

បន្តៗមកទៀត ។ ក្នុងឆ្នោំ៦០ មុនគ.ស រាជវង្សហានបានបង្កើតតំបន់ 

អាណានិគមនៅភាគខាងលិចវ៉ូឡ្រ (ជិតខ្រត្ត លន់តាយ) ដើម្បីគ្រប់គ្រង 

និងធនាឲ្យផ្លូវន្រះមានសុវត្ថិភាព និងចរាចរណ៍កាន់ត្រប្រសើរឡើង ។ 

នៅក្នុងសម័យរាជវង្សថាំង (គ.ស ៦១២-គ.ស ៩០៧) ផ្លូវសូត្រត្រូវបានគ្រ 

ឲ្យឈ្មាះថា ជាយុគមាស ព្រះវាបានកា្លាយទៅជាផ្លូវស្រដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់ 

និងរីកចម្រើនបំផុតរបស់ប្រទ្រសចិន ។ មានមនុស្សល្បីឈ្មាះជាច្រើន        

ដ្រលបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវសូត្រន្រះរួមមាន ចាង ឈីយិន បិតាសា្ថានិក 

ផ្លូវសូត្រ អធិរាជ គូ ឡ្រ ខាន់ ដ្រលគ្រប់គ្រងលើអាណាចក្រម៉ុងហោ្គល 

និងជាពិស្រស គឺព្រះសង្ឃថាំងច្រង ដ្រលបានធ្វើដំណើរទៅចម្លងព្រះធម៌

នៅប្រទ្រសឥណា្ឌ និងត្រឡប់មកវិញតាមផ្លូវន្រះដ្ររ ។ ព្រះសង្ឃឥណា្ឌ 

មួយអង្គ ព្រះនាម តាក់ ម៉ (ពោធិធម្ម) ក៏បានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសូត្រន្រះ 

ដោយព្រះអង្គបាននាំយកសិល្បៈការពារខ្លួនចូលមកប្រទ្រសចិន ។  ព្រះ-

សង្ឃអង្គន្រះជានិមិ្មតករវត្តសាវលីញ ជាអ្នកបង្រៀនសាវ័ករបស់ខ្លួនពីរបៀប

ធ្វើយោគៈ ដ្រលក្រយមកកា្លាយទៅជាក្បាច់ឡហានទាំង១៨ របស់ 

សាវលីញ ។ ក្រពីន្រះក៏នៅមានរឿងជាច្រើនទៀតបានកើតឡើងនៅលើ

ដងផ្លូវន្រះ ដ្រលអ្នកធ្វើដំណើរបាននិទានច្រករំល្រកគ្នោ ព្រលពួកគ្រជួបគ្នោ 

នៅលើដងផ្លូវសូត្រ ។ 

ផ្លូវសូត្របុរាណបានចូលរួមចំណ្រកយា៉ាងច្រើនក្នុងការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌

រវាងចក្រភពចិន និងបស្ចិមប្រទ្រស។ ចាប់តាំងពីសតវត្សរ៍ទី២ មុនគ.ស 

រហូតសតវត្សរ៍ទ១៥ ន្រគ.ស អរិយធម៌ត្រចះត្រចង់របស់ចិន ឥណា្ឌ ក្រិក 

ព្ររ្ស និងរូ៉ម ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរគ្នោនៅតាមដងផ្លូវន្រះ ដ្រលធ្វើឲ្យផ្លូវមួយន្រះ

កា្លាយទៅជាសា្ពោនចម្លងវប្បធម៌រវាងអាសុី និងអឺរ៉ុប ។ ក្រពីការផ្លាស់ប្តូរវិស័យ

ស្រដ្ឋកិច្ចនយោបាយរវាងលោកខាងកើត និងខាងលិច ហើយនោះ មាន 

សាសនា និងនិកាយជាច្រើនបានហូរចូលទៅក្នុងប្រទ្រសចិន ដូចជា 

ព្រះពុទ្ធសាសនា ឥសា្លាមសាសនា និងកាយដ្រលមានជំនឿលើតារាសាស្ត្រ

ជាដើម ។ ក្នុងសតវត្សរ៍ទី១ មុនគ.ស ព្រះពុទ្ធសាសនាបានហូរចូលទៅ 

តំបន់យូតៀន (បច្ចុប្បន្ន តំបន់ហ្រតៀន) ហើយច្រញពីតំបន់នោះ សាសនា 

ស្វែងយល់អំពីបែវត្តិផ្លូវសូតែ
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ព្រះពុទ្ធបានរីកសាយភាយ យា៉ាងរហ័សទៅដល់តំបន់ខាងលិចប្រទ្រសចិន ។ 

ព្រះសង្ឃដ្រលល្បីជាងគ្រ រួមមាន ព្រះត្រជគុណ ជូ សៀសុីង ន្រសម័យ 

សាមកុក និងព្រះត្រជគុណ សា៊ាន ហ្សាង ឬព្រះគ្រូ ថាំង ច្រង ក្នុងរាជវង្ស 

ថាំង ។ ព្រះសង្ឃទាំង ឡាយបានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសូត្រទៅកាន់ប្រទ្រស

ឥណា្ឌ ដើម្បីសិក្សាគម្ពីសូត្រនានា មុនព្រលនាំត្រឡប់មក កាន់ប្រទ្រស 

ចិនវិញ ។ ពីសតវត្សរ៍ទី៥ មុនគ.ស រហូតដល់សតវត្សរ៍ទី១ មុនគ.ស 

និកាយសាសនាហ្សាណ បានត្រូវផ្សព្វផ្សាយចូលទៅភាគខាងលិចប្រទ្រស

ចិន ។ និកាយសាសនាន្រះ ត្រូវចាត់ទុកជាសាសនាដំបូងគ្រ ដ្រលឆ្លងកាត់ 

តាមផ្លូវសូត្រ ។ ចាប់ពីសតវត្សរ៍ទី៧ ពួកជនជាតិអារា៉ាប់កាន់សាសនាអុីសា្លាម 

បានធ្វើដំណើរ ទៅកាន់ប្រទ្រសចិនតាមផ្លូវសូត្រ និងតាមផ្លូវទឹក ដើម្បី 

ផ្សព្វផ្សាយសាសនាអុីសា្លាម ។ ក្នុងសម័យរាជវង្សថាំង តំបន់គួងដុង និង 

កា្វាងចូវ គឺជាតំបន់អ្នកកាន់សាសនាអុីសា្លាមច្រើនជាងគ្រ ។

ការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌រវាងចិន និងអឺរ៉ុប បានផ្តល់នូវផលប្រយោជន៍ជា

ច្រើនដល់ភាគីទាំងពីរ ។ របកគំហើញដ៏អសា្ចារ្យទាំង ៤របស់ចិន គឺការ 

បង្កើតក្រដាស មា៉ាសុីន បោះពុម្ព រំស្រវ និងត្រីវិស័យ រួមទាំងវិធីសាស្ត្រក្នុង

ការចិញ្ចឹមដង្កូវនាង ការត្បាញអំបោះសូត្រ ត្រូវបាននាំយកទៅកាន់លោក 

ខាងលិច ហើយបន្តរីកចម្រើនយា៉ាងទូលំទូលាយរហូតប្រើប្រស់ទូទាំងពិភព

លោកមកដល់សព្វថ្ង្រន្រះ ។ ក្នុងសម័យរាជវង្សហាន (ឆ្នោំ២០៦ មុនគ.ស 

ដល់ គ.ស២២០) ប្រទ្រសចិន គឺជាអធិរាជន្រជំនួញសូត្រ ហើយបានរក្សា

បច្ច្រកទ្រសសិប្បកម្មសូត្រន្រះ ជាការសមា្ងាត់បំផុតរហូតដល់សតវត្សរ៍

ទី១២ ទើបបច្ច្រកទ្រសមួយន្រះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបភាគ

ខាងលិច ។ សូត្រជាច្រើនលានកីត្រូវបានដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវសូត្រទៅកាន់

លោកខាងលិច អាណាចក្រព្ររ្ស និងប្រទ្រសឥណា្ឌ ។ល។ ការប្រើប្រស់

ប្រព័ន្ធធរាសាស្ត្រក៏ត្រូវបាននាំយកទៅប្រើប្រស់នៅលោកខាងលិច ក្នុង 

សម័យរាជវង្សហានដ្ររ ។  ចាប់តាំងពីសម័យសាមកុករហូតដល់រាជវង្ស

ថាំង សិល្បៈតន្ត្រី របាំ កាយកម្ម និងទម្រង់សិល្បៈផ្ស្រងៗទៀតរបស់អាសុី

ខាងលិច និងអាសុីកណា្តាល បានហូរចូលទៅប្រទ្រសចិន ដូចជា ពិណ 

២៣ខ្ស្រ កុងហ្វូ៊ និងខ្លុយរបស់ជនជាតិព្ររ្ស ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងឧបករណ៍

តន្ត្រីប្រព្រណីចិន ក្នុងសម័យរាជវង្សហាន ។ នៅមានទំនៀមទំលាប់ 

វប្បធម៌ ឧបករណ៍ប្រើប្រស់ជាច្រើនទៀត ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរគ្នោរវាងលោក

ទាំងពីរតាមរយៈផ្លូវសូត្រន្រះដ្ររ ។ មានផលិតផលកសិកម្មលោកខាងលិច

ជាច្រើន ត្រូវបាននាំចូលទៅកាន់ប្រទ្រសចិន ដូចជា ទំពាំងបាយជូរ ដួងច្រម 

វ៉លណាត់ ការ៉ុត ម្រច សណ្ត្រក ត្រសក់ ស្ព្រណាត់ មង្ឃុត សត្វផ្ស្រងៗ 

គ្រឿងឧបករណ៍វ្រជ្ជសាស្ត្រ គ្រឿងទ្រស និងគ្រឿងអលង្ការជាដើម ។ 

ដោយឡ្រកព័រសឺឡ្រន និងខ្មុកម្រ័ក្សណ៍របស់ចិនក៏ត្រូវបាននាំទៅកាន់អឺរ៉ុប

វិញដ្ររ ៕
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អភិវឌ្ឍស្រដ្ឋកិច្ច សង្គមកម្ពុជា តាមរយៈការបង្កើតឱកាសការងរ 
ការបង្កើនប្រក់ចំណូលផ្ទាល់ ជូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឱ្យកម្ពុជា កា្លាយជា 
គោលដៅទ្រសចរណ៍ ទាក់ទាញបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក។

ឯកឧត្តម ហែ ណាំហុង បានថ្ល្រងទៀតថា៖ «ខ្ញុំសូមថ្ល្រង 
អំណរគុណក្រុមប្រឹក្សាទ្រសចរណ៍ និងពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុប ជាពិស្រស 
ឯកឧត្តមសាស្ត្រចារ្យបណ្តិត អានតុន ការា៉ាហា្គ ដ្រលបានគំទ្រ 
កម្ពុជាជានិច្ច និងចាត់ទុកកម្ពុជា ជាគំរូសម្រប់ពិភពលោក ក្នុងការ 
អភិវឌ្ឍវិស័យទ្រសចរណ៍មួយ ដ្រលបានធ្វើការប្រងច្រកចំណូល
ប្រកបដោយសមធម៌ និងបានទទួលសា្គល់កម្ពុជាថា ជាគោលដៅ 

ទ្រសចរណ៍លំដាប់ពិភពលោក»។
ក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមបណ្ឌិត ថែង ខុន បានថ្ល្រងថា វិស័យ

ទ្រសចរណ៍ត្រូវបានរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកជា «មាសប្រតង» 
ចូលរួមទ្រទ្រង់កំណើន ស្រដ្ឋកិច្ច-សង្គម បង្កើតការងរ និងកាត់បន្ថយ
ភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជន ព្រមទាំងដើរតួនាទីយា៉ាងសំខាន់ជាការនាំ
ច្រញ នៅនឹងកន្ល្រង និងចូលរួមទ្រទ្រង់ដល់ការធ្វើសមាហរណកម្ម
តំបន់។ 

ឯកឧត្តម ថែង ខុន បានបន្តថា តាមការព្យាករណ៍កម្ពុជា 
នឹងទទួលបានភ្ញៀវទ្រសចរអន្តរជាតិ ប្រមាណ ៦.២លាននាក់ 
នៅឆ្នោំ២០១៨ និង៧លាននាក់ នៅឆ្នោំ២០២០ នាំមកនូវចំណូល 
ប្រមាណ ៥ពាន់លានដុលា្លារ បង្កើតនូវឱកាសការងរដោយផ្ទាល់ 
១លាននាក់។ នៅឆ្នោំ២០៣០ កម្ពុជា អាចនឹងទទួលបានភ្ញៀវទ្រសចរ
អន្តរជាតិ ប្រមាណ១៥លាននាក់ ដោយនាំមកនូវចំណូលសរុប១០
ពាន់លានដុលា្លារ បង្កើតនូវឱកាសការងរ ប្រមាណ២លាននាក់។

ដោយឡ្រកសម្រប់ទ្រសចរណ៍ក្នុងស្រុក កំណើនភ្ញៀវទ្រសចរ
មានការកើនឡើងជាលំដាប់ពីមួយឆ្នោំទៅមួយឆ្នោំ (៤%-៥% ជា 
មធ្យម)។ ជាក់ស្ត្រង នៅឆ្នោំ២០១៦ ទ្រសចរក្នុងស្រុកមានចំនួន 
ជាង១០.២លាននាក់ កើនដល់១០.៨លាននាក់ នៅឆ្នោំ២០១៧ 
និងជាង១១លាននាក់ នៅឆ្នោំ២០១៨ ហើយជាចក្ខុវិស័យយើងរំពឹង
ថានឹងមានទ្រសចរក្នុងស្រុកប្រមាណ១៩លាននាក់ នៅឆ្នោំ២០២៥ ៕
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លោក សូ ផុង អាយុ ៤៧ឆ្នោំ បច្ចុប្បន្នរស់នៅ

សង្កាត់ច្បារអំពៅ ជាអាជីវករផលិតថូ សម្រប់ 

លក់ច្រកចាយនៅលើទីផ្សារបានរៀបរាប់ថា ថូ 

(កុលាលភាជន៍) ប្របសម័យ ទំនើបរបស់ លោក 

គឺជាអត្តសញ្ញាណជាតិមួយដ៏សំខាន់ ដ្រល 

បង្ហាញថា ខ្ម្ររមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ 

ក្ររតំណ្រលដូនតា។

លោក សូ ផុង អ្នកផលិតថូរូបន្រះ បាន 

បញ្ជាក់ថា ហ្រតុផលដ្រលលោកខំចំណាយព្រល

ផលិតថូប្រភ្រទន្រះឡើង គឺដោយសារព្រល 

ដ្រលលោកច្រញទៅ កម្សាន្តនៅប្រទ្រសមួយ 

ចំនួនលោកបានឃើញ គ្រដាក់តាំងលក់នូវវត្ថុ

ប្រើប្រស់ជាច្រើន ដ្រលធ្វើពីព័រសឺឡ្រនល្អៗ ជា 

ច្រើន ដ្រលតំណាងឲ្យជាតិសាសន៍របស់គ្រ ។ 

បនា្ទាប់មកលោកក៏ចាប់ផ្តើមសិក្សា ហើយក៏បាន

ទទួលនូវចំណ្រះដឹងបទពិសោធន៍ និងរូបមន្ត 

ច្បាស់លាស់គឺ វត្ថុធតុដើមន្រព័រសឺឡ្រន បានពី 

ថ្មស្ររា៉ាមិច លាយបញ្ជូលរូបមន្តមួយចំនួនទៀត ។ 

លោកក៏បានបញ្ជាក់ថា មុននឹងលោកសម្រច 

ចិត្តសិក្សាពីរបៀបផលិតន្រះ លោកបានឈ្វ្រង 

យល់ថា មានត្រកុលាលភាជន៍របស់ខ្ម្ររបុរាណ

ប៉ុណោ្ណោះដ្រលលោកត្រូវយកមកក្រច្ន្រឲ្យមានភាព

ទាក់ទាញដល់អតិថិជន ។ លោកក៏ចាប់ផ្តើម 

សិក្សានូវ គំនូរផ្ទាំងសិលាតាមជញ្ជាំងប្រសាទ

នានាមកធ្វើជាគំរូ ។ ចំពោះកុលាលភាជន៍ដ្រល 

លោកផលិតឡើង លើកដំបូងនោះគឺគ្រន់ត្រជា

ប្រភ្រទថូតូច ធំ សម្រប់ដាក់តាំងតាមភូមិគ្រឹះ 

ឬសណា្ឋាគរជាធម្មតាត្រប៉ុណោ្ណោះដោយមិនទាន់

រកឃើញវិធីឆ្លាក់ក្បូរក្បាច់ឡើយ ក្រយពីមាន 

តម្រូវការពីអតិថិជនចង់ឲ្យមានការទាក់ទាញផ្ន្រក

សោភណភាពកាន់ត្រច្រើន ទើបលោកនិងក្រុម

ជាងជំនាញរកមធ្យាបាយឆ្លាក់រូបនៅលើថូ ដ្រល

ទោះជាមានការពិបាកគូរឆ្លាក់លើ    ផលិតផល 

ព័រសឺឡ្រន មិនងយស្រួលដូចការផលិតពីដីឥដ្ឋ 

ដ្រលលោកធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកនោះក៏ដោយ ក៏ 

លោកខំពុះពារលុះត្រត្របានសម្រច ។

លោក សូ ផុន ក៏បានឲ្យដឹងទៀតថា ក្រយ 

ពីលោកទទួលជោគជ័យ ក្នុងការឆ្លាក់ក្បូរក្បាច់

ល្អប្រណីតនៅលើថូព័រសឺឡ្រន មន្ត្រីក្រសួងវប្ប

ធម៌ក៏ចុះមកត្រួតពិនិត្យវាយតម្ល្រដល់កន្ល្រងតាំង

លក់របស់លោក ហើយក៏សម្រចហៅ ឈ្មាះថូ 

ទាំងនោះថា “កុលាលភាជន៍បុរាណខ្ម្ររ” ។ 

លោកបានបញ្ជាក់ផងដ្ររថា លោកក៏ចង់ប្រើ 

ឈ្មាះ ដើម្បីសមា្គល់ផលិតផលដ្រលលោកបាន

បង្កើតនោះដ្ររ ដោយដាក់ពាក្យថា ថូក្បាច់ 

បុរាណព័រសឺឡ្រន ត្រដោយខា្លាចប្រតិកម្មពី 

ក្រសួង។ លោកក៏បានបង្ហាញនូវទឹកចិត្តសប្បាយ

រីករាយយា៉ាងខា្លាំង ដោយមន្ត្រីក្រសួងបានចុះ     

មកផ្តល់ពិន្ទុខ្ពស់ដល់ថូបុរាណរបស់លោក ហើយ 

តម្រូវឲ្យប្រើពាក្យថា “ថូកុលាល ភាជន៍បុរាណ 

ខ្ម្ររ” ប្របន្រះ រហូតតទៅថ្ង្រអនាគត ។

ពាក់ព័ន្ធនឹងរបៀបក្រច្ន្រថូន្រះ ចំពោះគ្រឿង

ផ្សំគឺលោកប្រើត្រថ្មស្ររា៉ាមិចបុ៉ណោ្ណោះ ដ្រលថ្ម 

ទាំងន្រះលោកនាំចូលមកពីប្រទ្រសចិន និង 

វៀតណាម។ លោកត្រូវយកថ្មប្រភ្រទន្រះមក         

កិនកម្ទ្រចឲ្យហ្មត់ជាម្សៅ ហើយយកម្សៅនោះ 

ទៅលាយទឹក និងត្រំទឹក រយៈព្រលពីរឬបីមោ៉ាង 

យា៉ាង តិច។ បនា្ទាប់មក យកម្សៅនោះទៅលាយ 

សារធតុផ្សំមួយចំនួនទៀត មុនចាក់ចូលពុម្ព 

ទើបដាក់ដុតក្នុងឡ។ រូបមន្តធ្វើឲ្យផលិតផល 

ច្រញមកមានភាពភ្លឺរលោង និងមានសាច់ហ្មត់គួរ 

ឲ្យទាក់ទាញ ។ លោកនិយាយថា ទម្រំផលិតថូ 

កុលាលភាជន៍ ន្រះបានល្អ គឺចំណាយព្រល 

ពិសោធន៍ជាងប្រំឆ្នោំព្រះថា ម្សៅស្ររា៉ាមិចន្រះ

បើលាយខុសរូបមន្តត្របន្តិច គឺវាងយនឹង 

ប្រះប្រកភា្លាម ពិស្រសក្នុង អំឡុងព្រលដុតក្នុងឡ 

និងព្រលធ្លាក់ងយខូចបំផុត ។ ការច្ន្រប្រឌិត      

ប្រើថ្មស្ររា៉ាមិចន្រះមានភាពភ្លឺរលោងធន់ នឹងទឹក 

ហើយមានគុណភាពមាំស្វិតជាង ដីឥដ្ឋឆ្ងាយ 

ណាស់។

ការទទួលជោគជ័យ ក្នុងអាជីពន្រះ លោក 

បញ្ជាក់ថា មិនខា្លាំងកា្លាណាស់នោះទ្រ ដោយសារ 

ត្រផលិតផលន្រះមានតម្ល្រខ្ពស់ និងអាចនិយាយ 

ថា វាជាតម្រូវការចំពោះអ្នកដ្រលមានប្រក់ ឬ 

តម្រូវការចាំបាច់ ក្នុងការតាំងលម្អក្នុង ការិយាល័យ 

សណា្ឋាគរ និងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវធំៗ ។ លោកក៏ 

បានអះអាងថា កុលាលភាជន៍ព័រសឺឡ្រនន្រះ 

បានលក់ច្រញតាមខ្រត្តមួយចំនួន និងទីក្រុង 

ភ្នំព្រញ ចំណ្រកក្រប្រទ្រសច្រើនតម្រូវទិញត្រ

ប្រភ្រទតូចៗប៉ុណោ្នោះ ។ លោកបានកត់សមា្គល់ 

ថា មានសិល្បករ ក្រប្រទ្រសខ្លះចុះមកទាក់ទង

សិក្សារូបមន្តផលិតពីលោកក៏ព្រះ ត្រគ្រមាន 

ការចាប់អារម្មណ៍ពីក្បាច់ចមា្លាក់នៅលើថូ ដ្រល 

បញ្ជាកច់្បាសព់កីលុាលភាជនរ៍បស ់ខ្ម្ររតាមរយៈ 

សិល្បៈពិតៗ ។

តាមរយៈក្រស្រភ្ន្រក ដ្រលចាប់អារម្មណ៍ខា្លាំង

ន្រអ្នកទ្រសចរណ៍បរទ្រស លោកគ្រងនឹងធ្វើ

ការនាំច្រញទៅក្រប្រទ្រសតាមការបញ្ជារទិញ

យា៉ាងច្រើននៅទីផ្សារបរទ្រស ។ អ្វីដ្រលជាមោទ-

នភាពនោះគឺលោកបានបង្ហាញសា្នោដ្រដ្រលភា្ជាប់

ជាមួយអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ខ្ម្ររ ទៅកាន់ពិភព 

លោក ៕

សិប្បកម្មកុលាលភាជន៍
បុរណខ្មែរ
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ពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ជាយអារែ៉ង
 មិនរងាឯកោដូចពែលមុន

 ជាយអារ៉ែង ពីមុនដែលធ្លាប់តែជា 

តំបន់ឆ្ងាយសែយាលពីទីបែជុំជន ផ្លូវលំបាក 

ធ្វើដំណើរទៅមក គ្មានសែវាបែព័ន្ធទូរស័ព្ទ

ទាក់ទងគ្នា និងគ្មានភ្លើងអគ្គិសនីបែើបែស់

ជាដើម   ក៏ប៉ុន្តែក្នុងអាណត្តិដឹកនាំបែទែស

ជាតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ពិសែស 

គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា បច្ចុប្បន្នបែជា-

ពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ជាយអារ៉ែងនែសែុកថ្ម

បាំង ខែត្តកោះកុង បានបែមុខមាត់ថ្មី មិន 

រងាឯកោដូចមុនឡើយ  ដោយសារមាន 

សកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និង 

អភិរក្សសម្បត្តិធនធនជាតិ តាមរយៈការ

បង្កើតឱ្យមានតំបន់អែកូទែសចរណ៍ជាចែើន

នៅទីនោះ។

ជាយអារ៉ៃងដៃនឆ្ងាយៈ

ពីកែុងខែមរភូមិន្ទ ទីរួមខែត្តកោះកុង 

ទៅតំបន់ជាយអារ៉ែង សែុកថ្មបាំង មាន    

ចំងាយជាង ៧៥គីឡូម៉ែតែ។ ដើម្បីទៅកាន់

ទីនោះតែូវធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលែខ៤៨ ។ 

លុះដល់ចំណុចផ្លូវ បំបែកសែុកកោះកុង 

ដោយបត់សា្តាំតែង់ទៅខែត្តពែះសីហនុ និង 

រាជធនីភ្នំពែញ។ បែសិនបើបត់ឆ្វែងតាម

ផ្លូវកែលកែួសកែហមដ៏រលោងសា្អាតរហូត

នោះ លោកអ្នកនឹងបានទៅដល់តំបន់      

ជាយអារ៉ែងដូចក្តីបំណងជាក់ជាពុំខាន។

អំឡុងធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវកែួសកែហម 

អ្វីដែលគួរកុំរំលងនូវខ្សែចក្ខុរបស់យើង ចូរ 

កែឡែកមើលខាងសា្តាំដែ និងខាង ឆ្វែងដែ 

លោកអ្នកនឹងឃើញ ទែសភាពពែពែឹក្សា 

តូចធំដុះបណ្តាក់គ្នាតាមជែលងជើងភ្នំកែវាញ 

ខៀវសែងាត់។ អាចនិយាយបានថាទិដ្ឋភាព

បែបនែះមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមក ។ យើង 

ច្បាស់ជាលាន់មាត់ថា អសា្ចារ្យមែន ហើយ 

ចង់គយគន់មិនចែះជិនណយ នូវសមែស់

តែកាលខៀវធម្មជាតិខៀវខ្ចី លើទឹកដីមាតុ- 

ភូមិកម្ពុជា ដែលកំពុងបង្អួតអស់ភ្នែកអ្នក

ទែសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ។

ជាយអារ៉ែង ស្ថិតក្នុងតំបន់ពែការពារ

ភ្នំកែវាញ ភាគកណ្តាលដែលជាពែឈើ 

កែស់ ហើយធំជាងគែនៅតំបន់អាសុីភាគ

អាគ្នែយ៍។ តំបន់ជាយអារ៉ែង មានទំហំ៤ 

សែន ៦មុឺនហិកតា លាតសន្ធឹងកាត់ភូមិ 

ចំនួន៨ ឃុំចំនួន៣ ក្នុងសែុកថ្មបាំង ដោយ 

មានបែជាពលរដ្ឋរស់នៅចំនួន ៤៧៩ 

គែួសារ។ អារ៉ែងមានពែំបែទល់ខាងកើត 

ជាប់សែុកឱរា៉ាល់ និងសែុកភ្នំសែួច  ខែត្តកំពង់ 

ស្ពឺ ខាងលិចជាប់សែុកសែុកកោះកុង និង 

សែុកមណ្ឌលសីមា និងខាងជើង ជាប់នឹង 

សែុកវាលវែង និងសែុកភ្នំកែវា៉ាញ ខែត្តពោធិ- 

សាត់។ បច្ចុប្បន្ន បែជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុង

សែុកថ្មបាំងទីនោះជាង៩០ % បែកបរបរ 

ចិញ្ចឹមសត្វ បង្កបង្កើនផលដំណំកសិកម្ម 

រួមមាន ដំណំចែក កែូច ល្ហុង ទុរែន មង្ឃុត 

សាវមា៉ាវ កៅស៊ូ និងមែច។ រីឯមួយចំនួនតូច              

ពឹងអាសែ័យរកអនុផលពែឈើ ទៅតាម 

វប្បធម៌ បែពែណី និងទំនៀម ទមា្លាប់តាំង 

ពីដូនតា។ 

តំបន់អារ៉ែងច្បាស់ណស់ថា សាធរណ 

ជនមា្នាក់ៗពិតជាធ្លាប់បានដឹងឮ ឬសា្គាល់តាម

រយៈបែព័ន្ធសារព័ត៌មានហើយថា ជាតំបន់ 

ពែឈើដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជា ហើយក៏ជាទី

កន្លែងដែលសម្បូរទៅដោយសម្បត្តិធនធន

ធម្មជាតិជីវចមែុះ និងសត្វពែកមែជាចែើន

បែភែទកំពុងពួនលាក់ខ្លួនរស់នៅយា៉ាងសា្ងាត់-

ស្ងៀម។ ប៉ុនា្មានឆ្នាំចុងកែយនែះ ជាយអារ៉ែង 

បានបងា្ហាញការទាក់ទាញមនុស្សមា្នាស្ទើរតែ 

គែប់មជ្ឈដ្ឋានឲ្យចូលទៅទស្សនា និងកម្សាន្ត 

ជាមួយសមែស់ធម្មជាតិជារឿយៗ ពិសែស

ក្នុងរដូវបែំងដែលពុំមានភ្លៀងធ្លាក់ខា្លាំង។

មន្ត្រីបញ្ជាក់ពីអារ៉្រងៈ

លោក អន សុធរិទ្ធិ អភិបាលសែុក 

ថ្មបាំង បានរៀបរាប់បែប់យើងដោយតែួសៗ

អំពីតំបន់ជាយអារ៉ែង ។ លោកបញ្ជាក់    

ថា ពែលមិនទាន់មកឡើងកាន់តំណែងជា

អភិបាលសែុក គឺកាលពី៥ ទៅ ៦ឆ្នាំមុន 

ទីរមណីយដា្ឋានដ៏ស្រស់ត្រកាលន្រតំបន់ជាយអារ៉្រង តាមជ្រលងជើងភ្នំក្រវាញ
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សា្ថានភាពផ្លូវធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់

អារ៉ែងពិបាកវែទនាខា្លាំងណស់។ រដូវបែំង 

អាចធ្វើដំណើរបានដោយបែើពែលពី ៥ទៅ 

៧ម៉ាងទើប ទៅដល់សែុកថ្មបាំង។ ប៉ុន្តែ 

នៅរដូវវស្សាវិញ ធ្វើដំណើរយា៉ាងហោច 

មួយថ្ងែ ឬមួយថ្ងែកន្លះក៏មានដែរ ទមែំ 

ដល់ទីរួមសែុក។ បែសិនអ្នកមិនជម្នះឧបសគ្គ 

ទែនោះ មិនបានសា្គាល់ឡើយនូវទែសភាព

ពិតៗតំបន់ជាយអារ៉ែង គិតចាប់តាំងពីផ្លូវ

ចូលបំបែកលែខ៤៨។ ជាក់ស្តែងរដូវវស្សា 

ដូច្នែះកាលណោះ សា្ថានភាពផ្លូវតូច ជិះ 

រថយន្តធ្វើដំណើរទៅមិនដល់ទែ ហើយបើ

ម៉ូតូវិញជាប់ផុងលិចៗមា៉ាសុីននាំគ្នាចុះរុញ

បន្តបនា្ទាប់គ្នា។ 

លោកអភិបាលសែុកថ្មបាំង បន្តរៀបរាប់ 

ថា កែពីពុំមានផ្លូវ និងសា្ពោន ងាយសែួល 

ធ្វើដំណើរ បញ្ហាគ្មានភ្លើងអគ្គិសនី គ្មាន 

បណ្តាញបែព័ន្ធសែវាទូរស័ព្ទ ទំនាក់ទំនង 

និងគ្មានទឹកសា្អាតបែើបែស់ ក៏ជាបញ្ហាធំ 

ចម្បង សមែប់បែជាពលរដ្ឋអ្នករស់នៅ 

តំបន់អារ៉ែង ឆ្ងាយដច់សែយាលពីគែឯង។

ប៉ុន្តែអាចនិយាយបានថា ជាង ៣ឆ្នាំចុង

កែងនែះបញ្ហាបែឈមខាងលើ ហាក់លែង 

ចោទដូចមុនហើយ ដោយសារតែរាជរដ្ឋា-

ភិបាលកម្ពុជា ដឹកនាំដោយសម្តែចតែជោ 

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនែ្តីបានចាត់បញ្ចូន

កងកមា្លាំងយោធវិស្វកម្ម ចុះកែលម្អសា្ថាបនា 

កកើតជាផ្លូវកែលកែួសកែហមទទឹង ៦ ម៉ែតែ 

និងបណោ្តាយជាង ៦០គីឡូម៉ែតែដ៏ថ្មីសនា្លាង។

សមិទ្ធផលនែះ បានចូលរួមចំណែកលើក

កម្ពស់ជីវភាពរស់នៅ សុវត្ថិភាពធ្វើដំណើរ 

ទៅមក និងផ្តល់សែដ្ឋកិច្ចបែក់ចំណូលជូន

គែួសារបែជាពលរដ្ឋជាចែើន ដោយមិនអនុញ្ញាត 

ឲ្យពួកគែរងាឯកោដូចពែលមុនៗឡើយ ។

លោកអភិបាលសែុកថ្មបាំង បញ្ជាក់ថា 

អ្វីដែលកាន់តែពិសែស សមែប់ការបែសែ័យ 

ទាក់ទងគ្នា កាលពីថ្ងែទី២៤ ខែមករា 

ដើមឆ្នាំ២០១៨កន្លងទៅ កែសួងបែសណីយ៍ 

អាជា្ញាធរខែត្តកោះកុង សហការជាមួយ 

កែុមហ៊ុនមិត្តហ្វូន (Metfone) បានដំឡើង 

អង់តែនបណ្តាញសែវាបែព័ន្ធទូរស័ព្ទនៅ 

តំបន់អារ៉ែង ខណៈ 

ពលរដ្ឋរស់នៅ តំបន់ 

ឆ្ងាយ មួយនែះ ទន្ទឹង 

រង់ចាំអស់រយៈ ពែល 

ជាចែើនឆ្នាំមក ហើយ 

បានកា្លាយ ជាការពិត។ 

លោកបន្តថា បច្ចុ-

ប្បន្ន អណ្តូង ទឹកវិញ 

មានស្ទើរតែ គែប់ផ្ទះ 

ពលរដ្ឋ។ ពែលនែះ     

ថ្វីត្បិត បណ្តាញថាម-

ពល អគ្គិសនី មកដល់ 

តែឹមតែទីរួម សែុកថ្ម 

បាំង មិនទាន់ទៅដល់ 

តំបន់ជាយអារ៉ែង ក្តី 

ែតមិនយូរទែ ភ្លើង 

អគ្គិសនីនឹងត បណ្តាញ 

ទៅដល់ តំបន់អារ៉ែង 

តាមជំហាន អភិវឌ្ឍន៍ 

របស់កែុមអាជា្ញាធរខែត្ត សែុក មនែ្តីជំនាញ 

អគ្គិសនីកម្ពុជា ពែះទីនោះជាតំបន់ដ៏មាន 

សកា្តានុពលបំផុត សមែប់ទាក់ទាញវិស័យ 

អែកូទែសចរណ៍ ធម្មជាតិ។ ពែលនែះបែព័ន្ធ

គមនាគមន៍ធ្វើដំណើរងាយសែួលជាងមុន ។ 

មានសែវាទូរស័ព្ទបែើបែស់ និងមានភ្លើង 

អគ្គិសនី ។ នែះ ក៏ដោយសារផែនការ 

អភិវឌ្ឍន៍ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា កែសួង 

ពាក់ព័ន្ធ និងអាជា្ញាធរខែត្តកោះកុង។ ជា 

ទិសដៅអាជា្ញាធរ ខែត្តក៏ដូចជា រាជរដ្ឋាភិបាល

កំពុងកំណត់គោលដៅបន្ថែមទៀត រៀបចំ 

ក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់ដច់ សែយោលមួយ 

នែះ ឲ្យកាន់ តែរីកចមែើនទៅមុខ។

គែនៅចាំបានថាឯកឧត្តម ថែង ខុន 
រដ្ឋមនែ្តីកែសួងទែសចរណ៍ ធ្លាប់មាន 

បែសាសន៍កាលពីថ្ងែទី៨ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ 

ក្នុងដំណើរចុះជួបសំណែះសំណលលើក

ទី២ ជាមួយបែជាសហគមន៍ជាង ២៥០ នាក់ 

ថា រាជរដ្ឋាភិបាលតែងពែួយបារម្ភពីបញ្ហា

គែប់គែង អភិរក្សការពារតំបន់ធម្មជាតិ 

អារ៉ែង។ ដូច្នែះសម្តែចតែជោ ហ៊ុន សែន 
បានផ្តាតការយកចិត្តយា៉ាងខា្លាំង ដោយ 

ដក់កំហិតដល់កែសួង សា្ថាប័ន អាជា្ញាធរ 

ខែត្តកោះកុង អង្គការដែគូអភិវឌ្ឍន៍ មន្ទីរ 

ជំនាញ និងបែជាពលរដ្ឋ ចាំបាច់បង្កើន     

កិច្ចការពារថែរក្សាធនធនធម្មជាតិ ក្នុង 

ទីតាំងនែះអោយខាងតែបាន។ បើតាម 

រដ្ឋមនែ្តីកែសួងទែសចរណ៍ មូលហែតុដែល 

រដ្ឋាភិបាល បានកំណត់វិធនការយា៉ាង ដូច្នែះ 

ក៏ពែះ ចង់ឃើញ តំបន់អែកូទែសចរណ៍ 

ធម្មជាតិស្ទឹងអារ៉ែង នៅស្ថិតស្ថែរ គង់វង្ស 

ទៅថ្ងែអនាគត ដើម្បីទាក់ទាញបែក់ចំណូល

ពីភ្ញៀវទែសចរទៅលែង កម្សាន្តមកជួយ 

អភវិឌ្ឍនព៍លរដ្ឋ ក្នងុសហគមនផ៍្ទាលត់ែម្តង។ 

ជៀសវាងមានសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញពែ-

ឈើ បរបាញ់សត្វ និងសម្បត្តិធនធនធម្ម-

ជាតិកមែទាំងនោះ កែយពីរដ្ឋាភិបាល 

កម្ពុជា សមែចបង្កើតតំបន់អែកូទែសចរណ៍ 

អារ៉ែងជាផ្លូវការទទួលសា្គាល់ថា្នាក់ជាតិមួយ 

ដោយពុំអនុញ្ញាត ឱ្យមានការសង់ទំនប់វារី-

អគ្គិសនីពីវិស័យឯកជន ណមួយ ឡើយ 

បើទោះជា មានការសិក្សាមួយច្បាស់ ឬមិន 

ច្បាស់យា៉ាងណក្តី គឺទុកឲ្យក្មែងជំនាន់ 

កែយជាអ្នកសមែច។

សមិទ្ធផលជាច្រើនបាន ចូលរួមចំណ្រកលើកកម្ពស់

ជីវភាព រស់នៅដល់ប្រជាជនតំបន់អារ៉្រង
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ពាក់ព័ន្ធ នឹងយន្តការការពារអភិរក្ស 

តំបន់ជាយអារ៉ែង នៅក្នុងសែុកថ្មបាំង 

ឯកឧត្តម   ផែធូន ផ្លែមកែសន អភិបាល- 

រងខែត្តកោះកុង និងកញ្ញា ស៊ូវា៉ាន់ណ 

ហោ្គានឡែត នាយិកាអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វ

ពែ បានបងា្ហាញការគំទែក៏ដូចជា កោត 

សរែសីរ ចំពោះការយកចិត្តទុកដក់ពីរាជ-

រដ្ឋាភិបាល មកលើសហគមន៍អែកូទែសចរ 

ធម្មជាតិអារ៉ែង។ លោកអភិបាលរងខែត្ត, 

តំណងអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វពែ និង 

សមាគមទែសចរណ៍កម្ពុជា អះអាងថា     

ពួកគត់ នឹងខិតខំអនុវត្តពងែីកការបណ្តុះ-

បណ្តាលអប់រំបែជាសហគមន៍រួមគ្នា សែ-

ឡាញ់បង្កើនការការពារ គែប់គែងធនធន

ធម្មជាតិឱ្យល្អបែសើរ តាមរយៈការងាកមក 

ចាប់ជំនាញបមែើសែវាកម្មទែសចរណ៍ជំនួស

វិញ។ ពីពែះថា តំបន់អារ៉ែង គឺជាតំបន់

ពែតែូពិកធំជាងគែនៅតំបន់អាសុីអាគ្នែយ៍

តែមួយគត់ ពែមទាំងមានទែសភាពខៀវ

សែស់សែងាត់សា្អាតគួរឱ្យទាក់ទាញបំផុត។

លោក លី ប៊ុនថែន និងអ្នកសែី សោម 

សុភា ក៏ដូចជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងឃុំជំនាប់ 

សែុកថ្មបាំង បងា្ហាញភាពសប្បាយរីករាយ

គ្មានអ្វីបែៀបផ្ទឹមបានទែ នៅពែលដែល     

មូលដ្ឋានឆ្ងាយដច់សែយោលចុងកាត់ មាត់- 

ញកមានផ្លូវងាយសែួលធ្វើដំណើរ។ ដំណ ំ

កសិផលមិនចាំបាច់យកទៅលក់នៅទីផ្សារ

ទែ ពោលគឺមានឈ្មួញមកទិញដល់លំនៅ-

ដ្ឋានតែម្តង។ ដោយឡែកទំនាក់ទំនងគ្នា 

ក៏កាន់តែឆប់រហ័ស ចំណែញពែលវែលា 

ចែើន ពែះតែមានសែវាទូរស័ព្ទបែើបែស់ 

បើធៀបនឹងពែលពុំទាន់មានវិញ គឺលំបាក 

ខា្លាំងណស់ ជួនកាលមានគែះអាសន្ន 

ឈឺសា្កាត់ សមែលកូនអី ទាល់តែដឹកបញ្ចូន 

ឡើងទៅទីរួមសែុក។ កែពីទទួលបាន 

សែវាកម្មទូរស័ព្ទ និងផ្លូវគមនាគមន៍សា្អាត 

ល្អហើយ បែជាជនតំបន់នែះក៏ស្នើដល់រាជ

រដ្ឋាភិបាល កែសួង និងអាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធ 

ទាំងអស់ បន្តជួយពន្លឿនការតបណ្តាញ 

អគ្គិសនីឱ្យមកដល់ភូមិឋាន របស់ពួកគត់ 

ឆប់រហ័ស ពែះវាជាតមែូវការមួយដ៏ចាំ-

បាច់បំផុត សមែប់ការរស់នៅបែចាំថ្ងែ។ 

បើតាមពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្ន ពួកគត់បែើបែស់ 

តែផ្ទាំងសូឡា ដែលទិញក្នុងតម្លែថ្លែពីទីរួម 

ខែត្ត ពិសែសគឺលំបាកណស់ពែលរដូវ 

វស្សា។

បែធនសហគមន៍អែកូទែសចរណ៍តំបន់

ធម្មជាតិអារ៉ែង លោក ទិត្យ លី និយាយថា 

ចាប់តាំងពីតំបន់ជាយអារ៉ែង ផ្តើមដំណើរ - 

ការកាលពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ មកទល់ 

បច្ចុប្បន្ន តំបន់អែកូទែសចរណ៍ធម្មជាតិ 

មួយនែះ បានផ្តល់ឱកាសការងារដល់បែជា-

ពលរដ្ឋសមាជិកជាង ១៤០គែួសារតាម- 

រយៈការបមែើសែវាកម្មដឹកជញ្ជូន ភ្ញៀវទែស-

ចរទៅលែងកម្សាន្តរមណីយដ្ឋាន ធម្មជាតិ 

ចំនួន ៦៥កន្លែង សែវាទីកន្លែងសា្នាក់នៅ និង

សែវាកម្មម្ហូបអាហារបែបធម្មជាតិ។ ឆ្នាំ ២០១៧ 

កន្លងទៅ តំបន់អែកូទែសចរណ៍អារ៉ែង បាន 

ទទួលភ្ញៀវទែសចរណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិ 

ជិត ៥០០នាក់ ចូលលែងកម្សាន្ត ចំណូល 

ដែលមានមកពី វិស័យទែសចរណ៍មាន 

សរុបបែមាណ ៤ពាន់ដុលា្លារអាមែរិក។ 

លោក ទិត្យ លី បន្ថែមថា ជាយអារ៉ែង មាន 

រមណីយដ្ឋានធម្មជាតិសរុបចំនួន ៦៤ ទីតាំង 

ដែលមានសែច នៅក្នុងឃុំជំនាប់ ឃុំ 

បែឡាយ និងឃុំថ្មដូនពៅ ។ ក្នុងចំណោម 

រមណីយដ្ឋាន ដែលអ្នកទែសចរចូលចិត្ត

ទៅកម្សាន្តលែងចែើនជាងគែ គឺភ្នំមែច 

កង្កែប ភ្នំខ្នងកែពើ អូរពោធិ៍បែំបួន  

ជាយតាហុីង តំបន់ពាងកែឡបុរាណ តំបន់ 

ជនជាតិភាគតិច កំពុងរស់នៅទឹកជែះ 

សត្វពែ អណ្តុងតែីនាគ និងភ្នំខ្នងសែល់ 

ជាដើម។

លោកបន្តថា ទោះជាបែបនែះក្តី ក៏កមែិត

យល់ដឹងចូលរួមថែរក្សាបរិសា្ថាន ពីបែជា- 

ពលរដ្ឋ និងអ្នកទែសចរនៅមានកមែិត ។ 

រីឯចំណែះដឹង អ្នកនិយាយភាសាបរទែស 

ខ្វះខាត បូករួមរបៀបចម្អិនម្ហូបអាហារជូន

ទទួលភ្ញៀវ ។ល។ តែជាការកត់សមា្គាល់ 

កំណើនទែសចរមកលែងតំបន់អារ៉ែង មាន 

តិចតួចនៅឡើយ ដោយទាមទារឱ្យមានការ

ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយណែនាំថែមទៀត ។ 

ជាក់ស្តែងក្នុងរដូវវស្សា ជាមធ្យមក្នុង ១ខែ 

មានភ្ញៀវទែសចរ មកលែងកម្សាន្តតែឹម 

១៣០នាក់ចុះកែមប៉ុណោ្ណោះ។ សហគមន៍ 

ទែសចរធម្មជាតិអារ៉ែង មានផ្ទះសា្នាក់ចំនួន

១០ក្នុងចំណោមផ្ទះសា្នាក់ចំនួន ២២ ដែល 

បំពាក់សមា្ភារៈសា្នាក់នៅ សមែប់បមែើសែវា

កម្មសា្នាក់នៅជូនភ្ញៀវទែសចរគែប់មជ្ឈដ្ឋាន

។តំបន់នែះមានសិកា្ខាកាមជាង ២៦នាក់      

(សែី៨នាក់ )នឹងបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើជាមគ្គទ្ទែសក៍ក្នុងសហគមន៍។

ចាកចែញពីតំបន់ជាយអារ៉ែង បានធ្វើ 

ឲ្យអារម្មណ៍យើងដក់ជាប់ នូវទែសភាពទាំង- 

ឡាយ ដែលយើងបានគយគន់។ ជាមទន-

ភាពកែលែងនោះ គឺបច្ចុប្បន្នអារ៉ែងលែង

ជាតំបន់ឆ្ងាយដច់សែយោល ដូចគែមុនៗ 

ហើយ។ មិនដច់សែយាល ក៏ពែះតែ អារ៉ែង 

កំពុងបែបែួលមុខមាត់ថ្មីបន្តិចម្តងៗ តាម 

រយៈផែនការអភិវឌ្ឍន៍ជាតំបន់ សហគមន៍ 

អែកូទែសចរណ៍ដ៏មានសកា្តានុពល របស់ 

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅថ្ងែអនាគត ៕

ភ្ញៀវទ្រសចរណ៍ បោះជំរំសម្រកលំហ្រកាយនៅតំបន់ជាយអារ៉្រង
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១. ក្រយភ្លៀងរលឹម            ល្រចសា្នោមញញឹម          សង្ឃឹមជាថ្មី
     ប្រជាអបអរ                    សាទរជោគជ័យ            សោមនស្សភក្តី
                                      លើជោគវាសនា ។
២. ព្រះឈ្នះមារហើយ          សំពៅដល់ត្រើយ            ស្បើយក្នុងចិនា្តៅ
     ព្រះសូរ្យរៀងរះ               ជះរស្មីថា្លា                      បំភ្លឺខ្រមរា
                                      យល់សម្ផស្សថ្មី ។
៣. ជំនោរកក្កដា                  ផ្តល់ដោយទ្រវតា            បាចផ្កាពរជ័យ
     ប្រះព្រំប្រជា                 នាអាណត្តិថ្មី            នាំមកសិរី
                                      សុខសន្តិភាព ។
៤. ដោយអំណាចបុណ្យ        បក្សប្រជាជន            មានគុណព្រញព្រៀប
     រួមសុខរួមទុក្ខ                 ស្វ្រងរកផលលាភ           ស្រចស្រង់ដរាប
                                      ជីវភាពប្រជា ។
៥. ថ្នល់ សា្ពោន សាលា          សាងគ្រប់ហ្រដា្ឋា             អារាមវិហារ
     ស្រដ្ឋកិច្ចឈានឡើង       ថ្កើងហួសគណនា            ខា្លាំងមហិមា
                                      លឿនលើសនឹកសា្មាន ។
៦. ប្រជាសោ្មាះស្ម័គ្រ             ក្រមដំបូលបក្ស             ត្រជាក់ក្ស្រមក្សាន្ត
     ម្លប់សន្តិភាព                  ប្រៀបអម្រឹតសា្ថាន            ដណ្តប់ន្របប្រណ
                                      ស្មើឋានសួគ៌ ។
៧. ជយោ! ត្រជះ                 ត្រជោយើងឈ្នះ             ឈ្នះគ្រប់វ្រលា
     បក្សប្រជាជន                 ជួយជាតិប្រជា             នាំជោគជយា
                                      រុងរឿងនិរន្តរ៍ ៕

            និពន្ធ. សុខ សុធន

          អត់រវីរវល់

ព្រឹកមួយ នាង ចែិប បានទៅត្អូញ-

ត្អ្ររប្រប់លោកវ្រជ្ជបណ្ឌិត ភា ៖

- រៀងរាល់យប់ ប្តីខ្ញុំដើរទល់ភ្លឺ 

អត់មានរវីរវល់នឹងខ្ញុំសោះ។ លោក 

វ្រជ្ជបណ្ឌិត មានមធ្យាបាយអីជួយឲ្យ 

គត់នៅផ្ទះទ្រ ?

លោក ភា ធ្វើមុខញឹមៗ រួចយកថា្នោំ មួយគ្រប់ហុចឲ្យនាង ចែិប 
ហើយប្រប់ៈ

- ណ្រះ លា្ងាចឡើង អ្នកស្រីឲ្យគត់ល្របថា្នោំមួយគ្រប់ន្រះទៅ ធនាថា 

គត់នឹងដ្រកលក់ទល់ភ្លឺ ល្រងដើរចោលផ្ទះទៀតហើយ ។

- បើឲ្យគត់ផឹកត្រឹមកន្លះគ្រប់បានទ្រ លោកវ្រជ្ជបណ្ឌិត ?

- ម៉្រចក៏ចង់ឲ្យល្របត្រឹមកន្លះគ្រប់ ?

- ព្រះពីមុនគត់ដើរចោលផ្ទះ អត់រវីរវល់ជាមួយខ្ញុំសោះ ។ បើឲ្យគត់ 

បទកាគតិ

ល្របមួយគ្រប់ គត់នឹងដ្រកលក់ទល់ភ្លឺ អត់រវីរវល់នឹងខ្ញុំដដ្រល។ ខ្ញុំចង់ 

ឲ្យគត់ល្របត្រឹមកន្លះគ្រប់ ដើម្បីឲ្យគត់ដ្រកលក់ត្រឹមពាក់កណា្តាល 

អ្រធត គត់ភា្ញាប់ដឹងខ្លួនវិញចា៎ា ។

              រវល់ខ្លាំង

ការប្រកួតបាល់ទាត់វគ្គផ្តៅច់ព្រ័ត្រ ហៀបនឹងបើកនាព្រលបន្តិចទៀតន្រះ។ 

កុមារ ផ្លែក អាយុ ១១ឆ្នោំ ដើរឆ្លងកាត់កន្ល្រងអ្នកយាមទា្វារ ដោយលើកដ្រ

កាន់សំបុត្រអញ្ជើញមួយសន្លឹក។

អ្នកយាមទា្វារស្រកសួរៈ

- អ្រហ៍កុមារ សំបុត្រអញ្ជើញន្រះ ជារបស់លោកបា៉ាប្អូន ម្រនទ្រ?

- បាទ..ត្រូវហើយ គឺរបស់លោកបា៉ាខ្ញុំ !

- ម៉្រចបានជាគត់មិនអញ្ជើញមក?

- គត់កំពុងជាប់រវល់ខា្លាំង !

- គត់រវល់ស្អី បានជាបោះបង់ចោលទស្សនាការប្រកួតផ្តៅច់ព្រ័ត្រយា៉ាង

ន្រះ ?

- បាទ..គឺគត់រវល់រកសំបុត្រអញ្ជើញហ្នឹងណា៎ា។ គត់មិនដឹងខ្ញុំយក 

មកទ្រ ។

      ចំណែះជិះកឯង
ថ្ង្រមួយនាយ កែញ់ បាននាំនាង កែឹម ជាភរិយាទៅសួរសុខទុក្ខឪពុក

មា្តៅយក្ម្រក ។ លុះដើរទៅដល់មាត់ព្រកឃើញបុរសមា្នោក់អង្គុយនៅទីនោះ 

ក៏សួរៈ

- ន្រ..បងប្រុស ទឹកព្រកន្រះ ជ្រត្រឹមណាដ្ររ?

- បាទ ជ្រគួរសមល្មមលង់អ្នកនាង និងប្តីកន្តឿហ្នឹងឯង !

- អ្រហ៍..បើអញ្ចឹង យើងធ្វើម្ត្រចឆ្លងរួចទៅបងសមា្លាញ់ ?

- អូហូ..ភ័យអីអ្នកនាង ខ្ញុំជាអ្នកសុីឈ្នួលចម្លងហើយតើ ខ្ញុំធនាបាទ!

- អញ្ចឹង សូមជួយចម្លង ប្តីខ្ញុំទៅមុនផង !

- ទ្រ..មិនបានទ្រ ត្រូវចម្លងអ្នកនាងទៅមុន ព្រះបើទុកនារីស្រស់សា្អាត

ដូចអ្នកនាងឲ្យនៅមា្នោក់ឯងមិនស្រួលទ្រ ខ្ញុំមិនហា៊ានធនាទ្រ! ឮដូចោ្នោះ 

នាយ កែញ់ តឿនៈ

- ម្រន..អូនទៅមុនបងចុះ បងចាំជើងក្រយ ម៉្រចៗកុំត្របាត់អូន! នាង 
កែឹម ឡើងជិះកស្រួលបួលហើយ អ្នកចម្លងអង្កិលចុះទឹកថ្នមៗរួចដើរតឿ

សន្សឹមៗ រហូតដល់ត្រើយ ទើបដាក់នាងចុះ ហើយនិយាយៈ

- មកអូនសមា្លាញ់ ទៅជាមួយបង !

- ទ្រ..ទៅណា ខ្ញុំមិនទៅទ្រ ជួយចម្លងប្តីខ្ញុំសិនមក!

- យីទៅចម្លងអាកន្តឿធ្វើស្អី បងជាបុរសព្រញលក្ខណៈបងធនាចិញ្ចឹម 

អូន ស្រឡាញ់អូនអស់មួយជីវិត។ រួចទាញដ្រនាងត្រឡើតតើត អូសទៅ។ 

នាង កែឹម ងកក្រយស្រកបង កែញ់ ជួយអូនផងៗ ឯនាយ 

កែញ់ ស្រក អូន កែឹម កុំទៅចោលបង។ បើអត់អូនបងសុខចិត្តសា្លាប់ 

ក្នុងទឹកព្រកន្រះហើយ។ ថារួច កែញ់ ក៏លោតចុះទឹកសមា្លាប់ខ្លួន 

ប៉ុន្ត្រលាន់មាត់ៈ 

- អុញ! ទឹកត្រឹមឃ្លៀកខ្ញុំសោះ គួរអីចាញ់បោកវា! 

នាយ កែញ់ ប្រវ្រប្រវាឆ្លងព្រក រួចរត់តាមទាន់ ទើបប្តឹងរដ្ឋអំណាច 

មូលដា្ឋាន ចាប់ផ្តនា្ទាទោសតាមច្បាប់ទៅហោង ៕
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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>] Kwm Fa smaCikRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
elakCMTav swug sIuyut smaCikRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>] eNA FYk rdæelxaFikarRksYgksikmµ rukçaRbmaj; nigensaT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É/] ):an b‘uneFOn rdæelxaFikarRksYgEpnkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 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`
elak mUl viciRt RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRkugdUnEkv extþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
elakRsI 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`




