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គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះឆ្នោត
គឺប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកឈ្នះ

The Cambodian People’s Party Wins, People Are Winners
ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៦ នាថ្ងៃទី២៩

ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ បានប្រព្រឹត្តិទៅ ក្នុងបរិយាកាសសន្តិភាព គ្មាន
អំពើហឹង្សា ប្រកបដោយលក្ខណៈសេរី ត្រឹមត្រូវ យុត្តិធម៌ ដែលនេះ

ជាព្រឹត្តិការណ៍ ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយទៀតរបស់កម្ពុជាយើង ដែល

កំពុងធ្វើដំណើរទៅមុខយ៉ាងស្វាហាប់ ក្លៀវក្លា និងការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់បំផុត
លើមាគ៌ាសន្តិភាព ប្រជាធិបតេយ្យ និងការអភិវឌ្ឍ ។ តាមសេចក្តីប្រកាស

ព័ត៌មាន លទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តរបស់គណៈ

កម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា ប្រជាជនកម្ពុជា

ចំនួន ៦.៩៤៦.១៦៤ បានអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោត ដែលអត្រាស្មើ នឹង

៨២,៨៩% នៃអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ។ នៅក្នុងនោះអ្នកដែល
បានបោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមានជិត ៥ លាននាក់ ដែល

ធ្វើឲ្យគណបក្សទទួលជ័យជម្នះភ្លូកទឹកភ្លូកដី ។ អ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ

និងអន្តរជាតិ ក៏បានវាយតម្លៃអំពីស្ថានការណ៍បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាង

រាស្រ្តនីតិកាលទី ៦ នេះថា បានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន គ្មានការគម្រាម

កំហែង គ្មានអំពើហិង្សា មានសន្តិសុខ សុវត្ថិភាពល្អប្រសើរ មានលក្ខណៈ

បើកចំហរ មានតម្លាភាព សេរីភាព ត្រឹមត្រូវ យុត្តិធម៌ មានការចូលរួមពី

សំណាក់ភាគីពាក់ព័ន្ធតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ ស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់ ដោយ

ប្រជាជនបានបង្ហាញឆន្ទៈរបស់ខ្លួន ក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំដែលខ្លួន
ពេញចិត្ត ។

គណបក្សទាំងមូល

និងប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសបានចូលរួម

សម្តែងការអបអរសាទរ និងមានមោទនភាពយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះមហាជ័យ-

ជម្នះនេះ ពីព្រោះវាបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញច្បាស់ថា គណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជា គឺជាគណបក្សនយោបាយតែមួយគត់ ដែលប្រសូតចេញពីប្រជាជន

ជារបស់ប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន ជាបង្អែកដ៏កក់ក្តៅ និងជាក្តីសង្ឃឹមតែមួយ

គត់ របស់ប្រជាជន ជាគំរូនៃឧត្តមគតិស្នេហាជាតិសម្រាប់យុវជនកម្ពុជា
គ្រប់ៗជំនាន់តទៅមុខទៀត ។

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា មានគុណតម្លៃដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមបំផុត ដែលមិន

អាចវាស់ស្ទង់បាន មិនអាចកាត់ថ្លៃបាន ហើយដែលគ្មានគណបក្សនយោបាយ
ណាមួយនៅកម្ពុជាអាចប្រៀបផ្ទឹមបានឡើយ ។ ជ័យជម្នះដែលគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាននាពេលនេះ គឺពិតជាបានមកដោយសារការគាំទ្រ

យ៉ាងច្រើនលើសលប់ និងការជឿជាក់ឥតងាករេរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា នោះ

គឺអាស្រ័យដោយមូលហេតុចម្បងៗមួយចំនួនគឺ៖ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

បានរំដោះប្រទេសឲ្យរួចផុតពីរបបប្រល័យ ពូជសាសន៍ដ៏យង់ឃ្នងបំផុត
ដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ

ពោលគឺជាគណបក្សដែលបាន

សង្គ្រោះជាតិ សង្គ្រោះប្រជាជនពិតប្រាកដ ។ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
បានរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយប្រជាជន បើទោះបីប្រទេសជាតិស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាក ស្មុគស្មាញបែបណាក៏ដោយ ។ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបាន

ខិតខំស្វះស្វែងរំលត់ភ្លើងសង្គ្រាម បង្កើតបាននូវធ្លុងមហាសាមគ្គីជាតិ
ពង្រឹងខឿនឯកភាពជាតិ ថែរក្សាបាននូវសុខសន្តិភាពយូរអង្វែង ដែល

កំពុងផ្តល់សេចក្តីសុខ សុភមង្គល និងភាពសុខដុមរមនាដល់ប្រជាជនកម្ពុជា
ទូទាំងប្រទេស ។ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រែក្លាយកម្ពុជា ពីវាល

ពិឃាត មកជាកម្ពុជាអច្ឆរិយៈ ស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយអន្តរជាតិ ដែលមាន

ការទាក់ទាញបំផុតនៅក្នុងតំបន់ ។ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាសម្បូរណ៍
ធនធានមនុស្ស ដែលមានសមត្ថភាពពេញលេញ និងមានលទ្ធភាពគ្រប់-

គ្រាន់ក្នុងការដឹកនាំអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនយូរអង្វែង ។ នេះ

គឺជាឧត្តមភាពដ៏ធំធេងរបស់គណបក្ស ហើយដែលប្រជាជនបានមើល
ឃើញច្បាស់ បានធ្វើការសម្រេចចិត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវក្នុងការបោះឆ្នោតគាំទ្រ

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 congratulations 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 Kingdom 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
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គណបក្ស ។ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះឆ្នោត គឺប្រជាជនកម្ពុជាជា
អ្នកឈ្នះ !!

ក្នុងសុភមង្គល និងភាពសុខដុមរមនា ។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់នីតិកាលទី៦

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្តេច
តេជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រមុខបានផ្តល់អាទិភាពសំខាន់ជាងគេ គឺសន្តិភាព

អគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រមុខនឹងខិតខំប្តូរផ្តាច់ដឹកនាំ

អភិវឌ្ឍ មានការអភិវឌ្ឍទើបរក្សាបាននូវសន្តិភាព ។ នេះជាចំណុចអាទិភាព

ជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណបក្ស ក៏ដូចជាកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋា-

តទៅអនាគត ។ ដូចប្រសាសន៍របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅក្នុង

តាមរយៈជ័យជម្នះនេះ

នៃរដ្ឋសភា ដែលដឹកនាំដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលមានសម្តេច

អនុវត្តន៍ឲ្យបានសម្រេចជោគជ័យនូវកម្មវិធីនយោបាយ និងគោលដៅធំៗ

និងការអភិវឌ្ឍ ដែលជាចុងខ្សែនៃចំណងមួយ មានសន្តិភាពទើបមានការ

នៃគោលនយោបាយរបស់គណបក្សប្រជាជនទាំងមុន ទាំងក្រោយ និង

ភិបាល ដោយពង្រឹងឲ្យបាននូវធ្លុងសាមគ្គីភាពនៃប្រជាជាតិយើងទាំងមូល

ឱកាសបិទយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា

ការពាររាល់សមិទ្ធផលរបស់សង្គមជាតិ និងបន្តការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម ។

នោះទេ

ក្រោមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដើម្បីការពារមាតុភូមិ

បន្តពង្រឹងពង្រីកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ សេរី ពហុបក្ស ឲ្យចាក់គ្រឹះកាន់តែ

រឹងមាំ លើកស្ទួយសិទ្ធសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់ប្រជាជន ពង្រឹងការ

គោរពច្បាប់ និងយុត្តិធម៌សង្គម ។ អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចឲ្យសម្រេចបានកំណើន
ក្នុងរង្វង់ ៧% ក្នុងមួយឆ្នាំ ប្រកបដោយចីរភាព និងបរិយាប័ន្ន បែងចែក
ផ្លែផ្កានៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដោយសមធម៌ បន្តកាត់បន្ថយអត្រាភាពក្រីក្រឲ្យ

បានជាង ១% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ មិនយកពន្ធលើដីកសិកម្មរបស់កសិករដែល

បង្កបង្កើនផលជាលក្ខណៈគ្រួសារ ជួយកសិករធានាការពង្រីកផលិតកម្ម និង
ការរកទីផ្សារលក់កសិផលដោយថ្លៃសមរម្យ ។ ប្រជាជនដែលគ្មានដីនឹង

ទទួលបានដីសម្រាប់ សង់លំនៅដ្ឋាន និងបង្កបង្កើនផលតាមរយៈកម្មវិធី

សម្បទានដីសង្គមកិច្ច ។ តម្លើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនិយោជិត ជារៀងរាល់ឆ្នាំ

បូកនឹងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀត លើកកម្ពស់ជីវភាព លក្ខខណ្ឌការងារ
និងការពារអាជីព របស់កម្មករនិយោជិត ។ តម្លើងប្រាក់បៀវត្សរបស់មន្ត្រី

រាជការស៊ីវិល និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជារៀងរាល់ឆ្នាំ និងបង្កើនប្រាក់
សោធនរបស់និវត្តជន

និងអតីតយុទ្ធជនឲ្យមានកម្រិតជីវភាពកាន់តែប្រ

សើរឡើង ។ អាជីវករលក់ដូរតាមផ្សារលើទីតាំងដីរដ្ឋអាចផ្ទេរសិទ្ធកាន់កាប់
ប្រើប្រាស់ និងអាស្រ័យផលទៅកូនចៅ ឬអ្នកដទៃបាន ដោយពុំមាន

កំណត់អាណត្តិ ។ យុវជនគ្រប់រូបទទួលបានឱកាសពេញលេញក្នុងការអប់រំ

មានការងារធ្វើ និងចូលរួមធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត ទាំងនៅថ្នាក់ជាតិ និង

ថ្នាក់ក្រោមជាតិ ។ គ្រប់ស្រុកមានវិទ្យាល័យ គ្រប់ឃុំមានអនុវិទ្យាល័យ និង

តាមភូមិមានបឋមសិក្សា ។ ប្រជាជនទូទៅទទួលបានសេវាសុខភាពកាន់

តែប្រសើរនៅមណ្ឌលសុខភាព និងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ ។ ប្រជាជនក្រីក្រ និងអ្នក

ខ្វះលទ្ធភាពទទួលបានសេវាពិនិត្យ និងព្យាបាលជម្ងឺដោយឥតបង់ថ្លៃនៅ
មណ្ឌលសុខភាព និងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ ។ ជំរុញអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធស្រោចស្រព

និងទឹកស្អាត បង្កើនសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅគ្រប់មូលដ្ឋាន ។ ពង្រីកការ
ផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីពីបណ្តាញជាតិឲ្យដល់គ្រប់ភូមិទាំងអស់នៅឆ្នាំ

២០២០

និងបន្តចុះថ្លៃអគ្គិសនី ។ ជំរុញការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធគមនាគម និង
ដឹកជញ្ជូន គ្រប់ប្រភេទ ពង្រីកការតភ្ជាប់ផ្លូវគមនាគមពីទីប្រជុំជន ទៅគ្រប់

ភូមិ កែលម្អផ្លូវជនបទពីផ្លូវដីទៅជាផ្លូវកៅស៊ូ ឬផ្លូវបេតុង ។ ពង្រីកការផ្តល់
សេវាហិរញ្ញវត្ថុខ្នាតតូច ជាពិសេសសេវាឥណទានទៅដល់ជនបទសម្រាប់

ប្រជាជន ដែលមានចំណូលទាប និងសហគ្រាសធុនតូចក្នុងអត្រាការប្រាក់
មួយទាបសមរម្យ ។ អភិវឌ្ឍ និងពង្រឹងប្រព័ន្ធ គាំពារសង្គម ប្រកបដោយ

ប្រសិទ្ធភាព និងចីរភាព ដែលជួយគាំពារប្រជាជនគ្រប់រូបពីហានិភ័យនានា
ដោយ មិនទុកឲ្យប្រជាជនណាម្នាក់ស្ថិតនៅក្រៅប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមឡើយ ។

ផ្តល់សេវាសាធារណៈនៅគ្រប់ថ្នាក់ជូន ប្រជាជន ប្រកបដោយគុណភាព
តម្លាភាព ប្រសិទ្ធភាព និងងាយស្រួល រក្សាសុវត្ថិភាព ឃុំ-សង្កាត់ ឲ្យបានល្អ
និងមានស្ថិរភាព ។

ជាមួយគ្នានេះដែរ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រាប់នីតិកាលទី៦នេះ នឹង

ខិតខំធានាការពារឲ្យបាននូវសន្តិភាព ស្ថិរភាព សន្តិសុខ និងការអភិវឌ្ឍ
ប្រកបដោយចីរភាព ។ បន្តជំរុញការកែទម្រង់អភិបាលកិច្ច សំដៅពង្រឹង

ស្ថាប័នសាធារណៈ និងកសាងរដ្ឋបាលស្អាតស្អំ កសាងធនធានមនុស្ស
ទាក់ទាញការវិនិយោគ ពង្រឹងសមត្ថភាពកម្ពុជាសម្រាប់សមាហរណកម្ម

ជាមួយសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ និងពិភពលោក ដើម្បីធ្វើឲ្យសង្គមកម្ពុជាកាន់តែមាន
ការរីកចម្រើន ប្រជាជនគ្រប់រូបមានកម្រិតជីវភាពកាន់តែប្រសើរ រស់នៅ

ឆ្នាំ២០១៨ បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា៖ «ខ្ញុំមិននាំបក្សទៅកាន់បរាជ័យ
។

ខ្ញុំក៏មិននាំរាជរដ្ឋាភិបាល

ឬនាំប្រទេសទៅកាន់ស្ថានភាព

នៃថ្លុកឈាមដូចកាលពីអតីតកាលនោះដែរ ។ សមាជិក សមាជិកា គណ-

បក្សប្រជាជនកម្ពុជាពិតជាបានដឹងប្រវត្តិទាំងអស់របស់គណបក្សយើង ដែល
បានខិតខំក្រោកឈរឡើងយ៉ាងត្រដាបត្រដួសតាំងពីចំនួន ៤-៥នាក់
ដល់រាប់លាននាក់ បានក្លាយទៅជាកម្លាំងតែមួយគត់ ដើម្បីដោះស្រាយ
ជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិជិត ៤០ឆ្នាំ នៃការគ្រប់គ្រងអំណាច និង
ជាង ៤០ឆ្នាំ នៃការតស៊ូរបស់យើង ។ បក្សយើងបានរីកធំធាត់ជាមួយនឹង
ចលនារបស់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេស» ៕
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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.”
THE PRACHEACHUN MAGAZINE
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ឧបាយកលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ទទួលរងបរាជ័យ
ជោគជ័យនៃដំណើរការបោះឆ្នោត

ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ

ការណ៍ជាតិ នៃសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលប្រមាណជាង ៩ម៉ឺននាក់

គណបក្សប្រជាជកម្ពុជា ជាជ័យជម្នះរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ជាជោគជ័យ

តាមដាន បានពិនិត្យដំណើរការបោះឆ្នោតដោយម៉ត់ចត់ និងបាន

នីតិកាលទី៦ ថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ គឺជាជ័យជម្នះរបស់
នៃអ្នកដែលប្តេជ្ញាការពារសន្តិភាព

ស្ថិរភាព

ការពារឯករាជ្យជាតិ

បូរណភាពទឹកដី អធិបតេយ្យជាតិ និងការអភិវឌ្ឍ ។ ជោគជ័យនេះក៏ជា
ព្រនង់ដែលសំពងយ៉ាងដំណំទៅលើពួកប្រឆាំងក្រៅច្បាប់ ដែលជាជន
ក្បត់ជាតិ

និងពួកបរទេសដែលមាននិន្នាការប្រឆាំង

ដែលជាចៅ

ហ្វាយនាយ ជាអ្នកញាក់ខ្សែពពួកជនក្បត់ជាតិឲ្យទទួលបរាជ័យយ៉ាង
អាម៉ាស់ជាទីបំផុត ។ ជ័យជម្នះនេះបានបំផ្លាញចោលទាំងស្រុងនូវឧបាយ-

និងអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិជាង ៥០០នាក់ បានចូលរួមសង្កេត

វាយតម្លៃថា ដំណើរការបោះឆ្នោតមានភាពសេរី និងយុត្តិធម៌ និងមាន

ប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញ ។ ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតជាង ៨០% គឺបង្ហាញ
ពីការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពលរដ្ឋ ។ «ពលរដ្ឋទៅ

បោះឆ្នោតដោយរីករាយ» ហើយ «អាស៊ីគួរយកគំរូតាមកម្ពុជា» ពីដំណើរ
ប្រព្រឹត្តិទៅនៃការបោះឆ្នោតនេះ ។

ប៉ុន្តែពួកបរទេស ដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងបែរជាធ្វើមិនដឹងមិនឮ

កលដ៏ខ្មៅងងឹត ស្មោគគ្រោក បង្កប់ដោយភាពពិសពុល ទុច្ចរឹត ឲ្យ

និងមិនគោរពការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ហើយបាន បដិសេធ-

ទោះជាត្រូវបរាជ័យ តែពួកនេះមិនបានបោះបង់ចោលនូវឧបាយ-

និងផ្ទុយពីការពិត ។ ពួកគេបានបន្តគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មលើរាជរដ្ឋាភិ-

រលត់រលាយដល់ទីបញ្ចប់ ។
កលទុច្ចរិតនោះឡើយ

ពួកគេបានព្យាយាមបំផ្លាញចោលដំណើរការ

បោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាទាំងមុនពេល ក្នុងពេល និងក្រោយពេលការ

បោះឆ្នោត ។ ជាក់ស្តែងមុនពេលបោះឆ្នោត ក្រុមប្រឆាំងក្រៅច្បាប់
និងពួកបរទេសមួយក្រុម

ដែលគាំទ្រពួកនេះបានរិះរកគ្រប់វិធី

ឧបាយកលទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការបោះឆ្នោត

និង

តាមរយៈការទាមទារ

មួយចំនួន ដែលបំពានទៅលើគោលការណ៍នីតិរដ្ឋ និងប្រជាធិបតេយ្យ

លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត ដោយលើកឡើងនូវហេតុផល មិនត្រឹមត្រូវ
បាលកម្ពុជា ដែលទង្វើបែបនេះ គឺជាអំពើអយុត្តិធម៌ ជាការប្រមាថយ៉ាង
អាក្រក់ទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដ៏ច្រើនលើសលប់

បំផុត ដែលបានចូលរួមបោះឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ សេរី
ពហុបក្ស ជាបំណងប្រាថ្នាដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ហើយដែល
ត្រូវបានចែងច្បាស់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាន និងកំពុងដឹកនាំប្រទេសឲ្យមានការរីកចម្រើន

ជាការរំលោភទៅលើដែនអធិបតេយ្យជាតិរបស់កម្ពុជា ។ គេស្នើឲ្យអតីត

លើគ្រប់វិស័យ ដែលក្នុងនោះ ក៏បានខិតខំពង្រឹងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជា-

នោះ បានរស់ និងធ្វើសកម្មភាពឡើងវិញ ។ គេទាមទារឲ្យដោះលែង

នីតិរដ្ឋ ស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ។ ជាក់ស្តែងជោគជ័យនៃដំណើរ

គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ដែលត្រូវតុលាការកំពូលរំលាយចោលហើយ

កឹម សុខា និងស្នើឲ្យអតីតអ្នកនយោបាយនៃអតីតគណបក្សសង្គ្រោះ
ជាតិចំនួន ១១៨រូប បានធ្វើសកម្មភាពនយោបាយជាថ្មី ។ សម រង្សី
និងបក្សពួកថែមទាំងធ្វើការឃោសនាបំភ្លៃការពិត

បង្កាច់បង្ខូចកេរ្ត៍

ឈ្មោះ និងកិតិ្តយសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ព្រមទាំងធ្វើការញុះញង់បញ្ឆេះកំហឹងប្រជាជនប៉ុនប៉ងបង្កចលាចលសង្គម

ធ្វើការទប់ស្កាត់មិនឲ្យគណបក្សនយោបាយចូលរួមការបោះឆ្នោត អង្គការ
សហគមមួយចំនួនដែលជាបក្សពួកក្នុង និងក្រៅប្រទេសបានប្រកាស

ធ្វើពហិការសង្កេតការដំណើរការជាដើម ដើម្បីបន្ទុចបង្អាក់ដំណើរការ
បោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា ។ បន្ទាប់ពីផែនការទីមួយនេះបរាជ័យ ពួកគេក៏

ចាប់ផ្តើមអនុវត្តផែនការទីពីរ គឺទប់ស្កាត់មិនឲ្យការបោះឆ្នោតអាចប្រព្រឹត្ត
ទៅបាន ដោយពួកគេបានដាក់ចេញនូវផែនការសកម្មភាពជាច្រើន

តាមរយៈសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រក្នុងគោលបំណងបង្អាក់ និងរារាំងប្រជាជន
មិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតក្រោមរបស់ដែលហៅថាយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាត
ឬ ដេកផ្ទះឈ្នះឯង ការប្រកាសធ្វើបាតុកម្មនៅត្រង់នេះ ឬ នៅត្រង់នោះ

ធិបតេយ្យ ការគោរពសិទ្ធមនុស្ស និងលើកកម្ពស់ការអនុវត្តគោលការណ៍ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអណត្តិទី៦នេះ គឺជាសារដែល

បង្ហាញច្បាស់ថា ប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនលើសលប់ត្រូវការចាំបាច់

និងការពារដាច់ខាតនូវសន្តិភាព ប្រជាធិបតេយ្យ ការអភិវឌ្ឍ រក្សា

ការពារអធិបតេយ្យជាតិ ឯករាជ្យជាតិ បូរណភាពទឹកដី ការពារកិត្តិយស
និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិឲ្យបានស្ថិតស្ថេរគង់វង្សជារៀងរហូត
ជោគជ័យនេះក៏ជាសារដ៏មានទម្ងន់បំផុតបញ្ជាក់ថា

។

ប្រជាជនកម្ពុជា

មិនត្រូវការពួកក្បត់ជាតិទេ មិនត្រូវការឱនក្បាល លក់ខ្លួនធ្វើជាអាយ៉ង

ពួកបរទេសទេ ទោះជាពួកក្បត់ជាតិ និងពួកបរទេសដែលមាននិន្នាការ
ប្រឆាំងខិតខំរិះរកគ្រប់ឧបាយកលដ៏ទុច្ចរឹត
យ៉ាងណា

ខ្មៅកខ្វក់

និងពិសពុល

ក៏ពួកនេះមិនអាចបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា

បានឡើយ ។ ពួកគេកំពុងទទួលរងបរាជ័យយ៉ាងដំណំបំផុតនៅក្នុង
ឧបាយកលរបស់ខ្លួន ។ នៅក្នុងពិធីដង្ហែរក្បួនបិទយុទ្ធនាការឃោសនា

បោះឆ្នោតនាថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បាន

ថ្លែងបញ្ជាក់ច្បាស់ថា៖ «យើងបានអនុវត្តនូវវិធានការច្បាប់ ដើម្បីកំចាត់

ការឃោសនាបំភាន់សាធារណៈមតិ ដោយលើកយកទស្សនៈរបស់ពួក

ពួកក្បត់ជាតិ ដែលមានការប៉ុនប៉ងផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់

អង្គការខ្លះ មកផ្សព្វផ្សាយ ហើយអួតអាងភូតកុហកថា អន្តរជាតិកំពុង

រក្សានូវសន្តិភាព ទោះត្រូវបង់ថ្លៃណាក៏ដោយ តម្លៃអ្វីក៏យើងអាចបង់

បរទេសមួយក្តាប់តូចដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងដូចជា

បុគ្គលខ្លះ

ឬ

ដាក់ការកៀបសង្កត់លើកម្ពុជា ។ ឧបាយកលនេះត្រូវបរាជ័យ ពីព្រោះ
ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានដំណើរការដោយជោគជ័យ

ដោយមាន

គណបក្សចំនួន ២០ បានចូលរួម មានប្រជាជនចំនួនជាង ៦.៩៤៦.

១៦៤ នាក់ ស្មើនឹង ៨២,៨៩% ក្នុងចំណោមអ្នកមានសិទ្ធបោះឆ្នោត
បានអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោត ហើយក្នុងនោះមានប្រជាជនជិត ៥លាន

នាក់ បានបោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ។ មានអ្នកសង្កេត-

ហើយនាំប្រទេសទៅកាន់សង្គ្រាមវិញ ។ យើងប្តូរផ្តាច់ ជាមួយនឹងការ

បាន ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវបង់ថ្លៃដោយជីវិតមនុស្សនោះទេ ។ គេអាចមើល

ឃើញបាន យើងផ្តន្ទាទោសចំពោះអ្នកបានប្រព្រឹត្តិនូវអំពើបំផ្លាញសន្តិសុខរបស់ជាតិ បំផ្លាញជាតិ ហើយប្រសិន បើយើងមិនបំផ្លាញចោល
ពួកនេះដោយកណ្តាប់ដៃដែកនៃច្បាប់នោះទេ

ប្រហែលជាពេលនេះ

ម៉ោងនេះប្រទេសកម្ពុជា ស្ថិតនៅក្នុងកាលៈទេសៈនៃសង្គ្រាមមួយដោយ
ជាក់លាក់» ៕
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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ ត្រូវខិតខំដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាជន
ឲ្យល្អជាងមុន ទូលាយជាងមុន និងទទួលបានប្រយោជន៍ជាងមុន

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយកម្មករ កម្មការិនីជាង ១ ម៉ឺននាក់នៅខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
(ថ្ងៃទី២ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៨)

ថ្ងៃទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨នេះ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតី-

អតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ គឺជាភាពល្ងង់ខ្លៅមួយ កុំថាឡើយ

តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទៅដឹកនាំជាតិ ដឹកនាំបក្សនយោបាយមួយក៏មិនជោគជ័យដែរ ។

បានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយកម្មករ

កម្មការិនី

ការចេញទៅបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់ ៨២.៨៩% គឺ

មកពីតាមរោងចក្រ សហគ្រាសនានា នៅរោងចក្រតំបន់លូ៥ ក្នុង

ជាការបញ្ចេញសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ មិនមែនជាការបង្ខិតបង្ខំណា

សង្កាត់មានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ។ កម្មករ កម្មការនី

មួយនោះទេ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានសុំអង្វរកដល់

ដែលបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

ប្រជាពលរដ្ឋ និងកម្មករ កម្មការិនី កុំមានការរើសអើងរវាងអ្នកទៅ

នៅព្រឹកនេះ មានចំនួន ១៤,៦៩៧នាក់ មកពីរោងចក្រ សហគ្រាស

បោះឆ្នោត

ចំនួន២៤ ។

យោគយល់ឲ្យគ្នា។ សម្តេចតេជោក៏សុំឲ្យអ្នកមិនបានទៅបោះឆ្នោត

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រជា-

និងអ្នកមិនបានទៅបោះឆ្នោត

ហើយបន្តខន្តី

និង

កុំចោទថា អ្នកទៅបោះឆ្នោតជាជនបរទេស។

ពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានទៅបោះឆ្នោតជូនឲ្យគណបក្សប្រជាជន

ដើម្បីជំរុញការអនុវត្តការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព សម្តេចតេជោ

កម្ពុជាយ៉ាងច្រើនលើសលប់ កាលពីថ្ងៃទី ២៩ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

ហ៊ុន សែន បានដាក់ចេញនូវអនុសាសន៍សំខាន់ៗ១០ ចំណុច

កន្លងមកនេះ។

គឺ

ដូចខាងក្រោម ៖ ១-ត្រូវអនុវត្តប្រាក់ខែអប្បបរិមា ១៧០ ដុល្លារ

និងការអភិវឌ្ឍព្រោះសន្តិភាពសម្រាប់យើង

ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ តទៅ បើក្រុមហ៊ុនបើកជូនកម្មករ

ការបោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ដើម្បីរក្សាសន្តិភាព

ទាំងអស់គ្នា ហើយទាំងអស់គ្នាសម្រាប់សន្តិភាព។ សម្តេចតេជោ

លើសនេះគឺរឹតតែល្អប្រសើរ

ហ៊ុន សែន បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត

មន្ទីពេទ្យរដ្ឋចំពោះការពិនិត្យសុខភាព

ថា៖ ១-ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទៅបោះឆ្នោត គឺបានបង្ហាញពីការ

កម្មការិនីរោងចក្រ រួមទាំងកីឡាករ កីឡាការិនី ក្រុមប្រឹក្សាភូមិ ឃុំ

ចូលរួមក្នុងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ

ពិតប្រាកដនៅកម្ពុជា

ក៏ត្រូវបានអនុវត្តដូចគ្នា ជាពិសេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល និង

២- បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណបក្សប្រជាជន

ក្រសួងការងារត្រូវធ្វើឲ្យបានម៉ត់ចត់ ៣-ត្រូវអនុវត្តចំពោះស្រ្តីមាន

កម្ពុជា

ផ្ទៃពោះសំរាលកូនគឺនឹងទទួលបានពេលវេលាឈប់សម្រាកពីការ

មានតម្លៃស្មើនឹងការចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាព

និងការ

២-ត្រូវអនុវត្តការចុះពិនិត្យនៅតាម
និងការព្យាបាលកម្មករ

អភិវឌ្ឍ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងថា ការចេញទៅបោះឆ្នោត

ងាររយៈពេល៣ខែ

ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ គឺជាបរាជ័យនៃយុទ្ធនាការ

ចេញដោយក្រុមហ៊ុន និង៧០%ដោយបេឡាជាតិ) ក្រសួងពាក់ព័ន្ធ

«ដេកផ្ទះឈ្នះស្អាត» ហើយបានបង្ហាញថា ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្រឡាញ់

ត្រូវតាមដានការងារឲ្យបានដិតដល់ ចំពោះការអនុវត្តសកម្មភាព

ប្រជាធិបតេយ្យ។ យុទ្ធនាការ «ដេកផ្ទះឈ្នះស្អាត» របស់ក្រុម

ហើយទទួលបានប្រាក់ខែ១២០%

(៥០%

នេះ ៤-ត្រូវអនុវត្តចំពោះកម្មការិនីសម្រាលបានកូន(មួយ)គឺទទួល
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ថវិកា ៤០ម៉ឺនរៀល និងពិនិត្យផ្ទៃពោះដោយឥតគិតថ្លៃ បើសម្រាល

បច្ចុប្បនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងបានខិតខំស្វែករកទីផ្សា

បានកូនភ្លោះ (ពីរ) ទទួលបានថវិកា៨០ម៉ឺនរៀល បើសម្រាលបាន

ការងារក្រៅប្រទេសផងដែរ ដូចជាកូរ៉េ ជប៉ុន និងប្រទេសមជ្ឍឹមបូព៌ា

កូន(បី)ទទួលបានថវិកា១លាន

ដូចជា

២សែនរៀល

ហើយបូកប្រាក់

ប្រទេសអារ៉ាប់ជាដើម

ដើម្បីផ្តល់ការងារដល់បងប្អូនខ្មែរ

ឧបត្ថម្ភចំនួន ៥លានរៀលទៀតពីសម្តេចតេជោ និងសម្តេចកិត្តិ-

ឥស្លាមបានទៅធ្វើការនៅទីនោះ។ កន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាលក៏បាន

ព្រឹទ្ឋបណ្ឌិត។ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីបានជម្រាបផងដែរថា

ជួយដោះស្រាយនាំយកកម្មករមកកាន់ប្រទេសវិញ ចំពោះបងប្អូន

នៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ ចំពោះកូនក្មួយកម្មការិនីក្រីក្របំផុតនោះ

កម្មករមួយចំនួនដែលចាញ់បោកមេខ្យល់ទៅធ្វើការងារដោយខុស

គឺនឹងទទួលបាននូវប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រមាណ ៧៦០០០០៛ (១៩០ដុល្លារ)

ច្បាប់។

៥-ត្រូវអនុវត្តចំពោះរបបសន្តិសុខសង្គម ដោយចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងទៀតថា តាមការគ្រោងទុក

ឆ្នាំ២០១៨ តទៅ កម្មករ កម្មការិនី មិនចាំបាច់បង់ទៀតទេ គឺម្ចាស់

រដ្ឋសភាអាណត្តិថ្មីនឹងបើកសម័យប្រជុំនៅថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ហើយ

ក្រុមហ៊ុនជាអ្នកបង់ជំនួស១០០%

រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនឹងបង្កើតនៅថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨

៦-អនុវត្តតាមដានមើលបញ្ហា

ទឹក ភ្លើង គឺត្រូវខិតខំបន្តតទឹកតភ្លើងដល់ផ្ទះរបស់កម្មករយើងដែល

នេះ។

នៅឆ្ងាយដែលមិនទាន់ទៅដល់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ និងតម្លៃផ្ទះជួល

លទ្ធផលភ្លាម គឺបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលភ្លាមតែម្តង។ ប៉ុន្តែសម្រាប់

ដល់កម្មករ កម្មការិនី កុំឲ្យមានការឡើងថ្លៃក្នុងឆ្នាំ២០១៨ ពីព្រោះ

កម្ពុជាត្រូវពន្យាររហូតដល់ខែកញ្ញា

កន្លងមកយើងមានកំណត់រួចរាល់ហើយ ៧-ប្រាក់សោធន និវត្តន៍

កម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ដោះស្រាយនូវបញ្ហាលើពាក្យ

ចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៩ ទៅក្មួយកម្មករ និងទទួលបានប្រាក់ចូលនិវត្តន៍

បណ្តឹងមួយចំនួនរបស់គណបក្សនយោបាយ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន

(ប្រាក់រឺត្រែត)ដូច្នេះក្នុងរយៈពេល ១ឆ្នាំ(២០១៨) ត្រូវត្រៀមរៀបចំ

សែន បានថ្លែងថា ការបោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ឲ្យហើយដើម្បីឲ្យដំណើរការបានល្អនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ នូវរបប

មានតម្លៃស្មើនឹងការរក្សាសុខសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ។ កម្លាំងដែល

សោធននិវត្តន៍នេះ ៨-ចូលរួមបន្តយកចិត្តទុកដាក់ និងដោះស្រាយ

បានបោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

បញ្ហាផ្សេងៗ ដែលបងប្អូនពលករទៅក្រៅប្រទេសជួយសម្រួលនូវ

សន្តិភាព ការអភិវឌ្ឍ និងឯករាជ្យភាពរបស់កម្ពុជា។ ការបោះឆ្នោត

បែបបទលិខិតបទដ្ឋានផ្លូច្បាប់នានា និងដើម្បីទទួលបាននូវល័ក្ខខ័ណ្ឌ

ឆ្នាំ២០១៨ និងឆ្នាំ២០១៣ ខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់។ ខុសគ្នាត្រង់

ការងារល្អប្រសើរ

ឆ្នាំ២០១៣ ពោរពេញដោយភាពច្របូកច្របល់ និងការភិតភ័យ

៩-ក្រសួងការងារត្រូវចុះអនុវត្តតាមដានភ្លាមៗ

បើប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

និងជប៉ុន

ក្រោយពេលប្រកាស

ព្រោះទុកលទ្ធភាពឲ្យគណៈ-

គឺជាស្នូលការពារ

ឲ្យបានដិតដល់ និងចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាចំពោះ

សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ

ដែលខុសឆ្ងាយពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៨

កម្មករនៅពេលដែលម្ចាស់រោងចក្ររត់ចោល

ក្នុងនោះគឺត្រូវដោះ

មានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ និងសុខសុវត្ថិភាពល្អប្រសើរ។ សម្តេចតេជោ

ស្រាយផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលជាបន្ទាន់ដល់កម្មករ ដែលបានធ្វើការក្នុង

ថ្លែងឲ្យដឹងថា ចំណូលពន្ធដារក្នុងអំឡុងពេលរៀបចំការបោះឆ្នោត

ពេលដែលថៅកែរោងចក្របានរត់ចោល ហើយត្រូវបន្តដោះស្រាយ

នៅឆ្នាំនេះមិនមានការថយចុះនោះទេ ដែលចំណូលនេះបានមកពី

បញ្ហានានាជាមួយម្ចាស់រោងចក្រដោយផ្ទាល់។ ទន្ទឹមនឹងនោះដែរ

ការរក្សាបាននូវសន្ទុះជួញដូរអចលនទ្រព្យមានដូចជាដី និងផ្ទះមិន

គឺត្រូវជួយរកការងារធ្វើដល់កម្មករ កម្មការិនីឲ្យបានឆាប់បំផុត ។

មានការធ្លាក់ថ្លៃដូចការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិមុនៗនោះទេ

ក្នុងឱកាសនេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអំពាវនាវឲ្យបង្កើន

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានឲ្យដឹងទៀតថា សំណុំរឿងទណ្ឌិត

ការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ ចំពោះសុខសុវត្ថិភាពកម្មករក្នុងពេលធ្វើ

សម រង្ស៊ី ចោទប្រកាន់ភរិយា និងកូនរបស់សម្តេចជាជនជាតិយួន

ដំណើរតាមរថយន្តម៉ៅការដឹកកម្មករ។ រថយន្តស៊ីឈ្នួលដឹកកម្មករ

ជាកូនរបស់យួននោះ គឺមិនបញ្ចប់នោះឡើយ ហើយសម្តេចក៏មិន

ទាំងអស់ត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ក្នុងការធានាដល់ សុវត្ថិភាព

លើកលែងឲ្យដែរ។

។

កម្មកររួមដំណើរក្នុងពេលបើកបរ និងទី១០-ត្រូវបន្តដោះស្រាយជួយ

ជាចុងក្រោយសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបន្តអំពាវនាវ

ពលករដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្មករធ្វើ

ដល់សមាជិក សមាជិកាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ ត្រូវខិត

ការបានស្របច្បាប់។ សូមបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំឬគិតថាខុស ក្នុងពេល

ខំយកចិត្តទុកដាក់បម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយស្មោះត្រង់ មិនត្រូវធ្វើជា

ដែលបងប្អូនកូនក្មួយទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេ។

ចៅហ្វាយនាយរបស់ប្រជាជនទេ

សូម្បីប្រទេស

ដើម្បីតបស្នងសងគុណចំពោះ

ថៃក៏គេបញ្ជូនកម្មករទៅធ្វើការ នៅបរទេសដូចជានៅប្រទេសកូរ៉េ

ការគាំទ្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។ សមាជិក សមាជិកា គណបក្សត្រូវចុះ

ជប៉ុន រីឯប្រទេសហ្វីលីពីនក៏បានបញ្ជូនពលរដ្ឋឲ្យទៅធ្វើការនៅ

ទៅកាន់មូលដ្ឋានបម្រើ

បរទេសដែរ។

ហើយធ្វើឲ្យល្អជាងមុន និងទូលាយជាងមុន ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ

ពលរដ្ឋគេបាននាំមកវិញនូវប្រាក់ចំណូលជាច្រើន

សម្រាប់ប្រទេសគេ គឺមិនមែនជាការខ្មាសអៀនឬអាក្រក់អ្វីទេ។

និងដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

ទទួលបានប្រយោជន៍ជាងមុន ៕
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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ ត្រូវបន្តប្រឹងប្រែងពង្រីកភាពល្បាញល្បី
នៃស្នាដៃបុព្វបុរសខ្មែរទៅកាន់ពិភពលោកឲ្យកាន់តែខ្ទរខ្ទារ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុនសែន អញ្ជើញចូលរួមអបអរសាទរខួបនៃការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទ ព្រះវិហារ
និងតំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោក

នៅថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ នេះ សម្តេចអគ្គមហាសេនា-

បតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុនសែន បានអញ្ជើញ
ចូលរួមអបអរសាទរខួប១០ឆ្នាំ នៃការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទ ព្រះវិហារ

ក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក (៧ កក្កដា ២០០៨-៧ កក្កដា

២០១៨) និងខួប១ឆ្នាំនៃការដាក់បញ្ចូលតំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក
ជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោក (៨ កក្កដា ២០១៧-៨ កក្កដា
២០១៨) ដែលធ្វើឡើងនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិក។ ពិធីនេះ

បានជោគជ័យ ។ សម្តេចតេជោបានថ្លែងអំណរព្រះគុណនឹងបាន
ដឹងគុណចំពោះអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ

ដែលបានកសាងប្រាង្គ-

ប្រាសាទជាច្រើនទុកសំរាប់កូនខ្មែរគ្រប់ៗជំនាន់

និងអរព្រះគុណ

ដល់ សម្តេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋ សម្តេចព្រះ នរោត្តម

សីហនុ ដែលព្រះអង្គបានតតាំងក្តីនូវតុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេ
ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៦២ ទទួលបានមកវិញនូវប្រាសាទ
ព្រះវិហារខ្មែរពីប្រទេសថៃ។

ទន្ទឹមនឹងនោះដែរ

សម្តេចតេជោ

បានអរព្រះគុណចំពោះ សម្តេចព្រះ នរោត្តម សីហមុនី ដែល

ក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីមន្រ្តីរាជការ អង្គទូត កងកម្លាំង ប្រដាប់

ព្រះអង្គតែងតែយកព្រះទ័យទុកដាក់ចំពោះវប្បធម៌ជាតិខ្មែរ។

ពិធីនេះ គឺមានការសម្តែងសិល្បៈជាច្រើនប្រភេទផងដែរដូចជា របាំ

ដែលបានគាំទ្រនូវនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល រយៈពេល កន្លង

សិល្បៈខ្មែរជាច្រើនទៀត។

ព្រះវិហារ ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក ត្រូវបានដាក់ចូលជាសម្បត្តិបេតិក-

អាវុធ សិស្សនិស្សិត និងប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ផងដែរ។ នៅក្នុង
បុរាណ ចម្រៀងពង្សសាវតាខ្មែរ ចម្រៀងបុរាណ សម័យ និង

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានសំដែងនូវការរីករាយអបអរ-

សាទរសារជាថ្មីចំពោះខួបនៃការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហារ និង
តំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកនៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក ។

សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីក៏បានអរគុណ ចំពោះជនរួមជាតិ

ទៅ ជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យវប្បធម៌ នៅពេលដែលប្រាសាទ
ភណ្ឌពិភពលោក ។ ប្រជាជន ព្រះសង្ឃ ប្រជាពលរដ្ឋ ទាំងប្រុស

ទាំងស្រី ទាំងចាស់ ទាំងក្មេង បានរួមគ្នាវាយប៉ោត វាយស្គរ វាយគង
វាយឃ្មោះ ដើម្បីអបអរសាទរទទួលនូវកិត្តិយសរបស់ប្រទេសជាតិ។

សម្តេចតេជោ បានមានប្រសាសន៍ថា ទម្រាំកម្ពុជាបានដាក់បញ្ចូល

សម្តេចតេជោបន្តថាមិនមានជោគជ័យណាមួយ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងកិច្ចការងារជាច្រើន

ជាខឿនការពារវប្បធម៌ជាតិហើយបន្ទាប់មកខឿនការពារជាតិមួយ

ប្រាសាទទាំងពីរនេះទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនោះ គឺ

ដូចជាការរៀបចំឯកសារ រួមនិងបែបបទជាច្រើនទៀតបំពេញតាម
លក្ខខណ្ឌរបស់អង្គការយូណេស្កូ (UNESCO)។ ជាពិសេសសម្តេច

មិនភ្លេចនូវការថ្លែងអំណរគុណចំពោះ សម្តេចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន

និងលោកជំទាវ ភឿង សក្កណា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រ

សិល្បៈដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញ និងអះអាង
នៅចំពោះមុខគណៈកម្មការបេតិកភណ្ឌពិភពលោក រហូតសម្រេច

ដែលកើតចេញ

ដោយខ្វះការគាំទ្រនោះទេ ។ ការគាំទ្ររបស់ប្រជាជននេះហើយ គឺ
ក៏ត្រូវកើតឡើងបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ ១៥ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៨ ។
សម្តេចតេជោ បន្តអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្តការ គាំទ្រនយោបាយ
របស់រាជរដ្ឋាភិបាលទៅលើការអភិរក្សនៃប្រាង្គប្រាសាទនានា។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងបន្តថា៖ “ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃ ១៥

កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨ ហើយកាលពី ១០ ឆ្នាំមុនថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែល

ខ្ញល
ុំ បា
ំ កជាងគេនៅក្នង
ុ ការធ្វស
ើ ច
េ ក្តស
ី ម្រេចចិតម
្ត យ
ួ ។ ខ្ញស
ុំ ុំ អភ័យ-
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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ ការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទ ព្រះវិហារ និងតំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោក គឺ
ដើម្បីរក្សាឲ្យបាននូវទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កម្ពុជាដែលបន្សល់ទុកដោយដូនតា

ទោសជាមួយសមភាគីថៃ ដែលខ្ញុំមិនគួររំលឹក ។ ក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាច

តុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេ បកស្រាយសាលក្រមឆ្នាំ១៩៦២

ទាំងអស់គ្នាហើយយើងត្រូវខិតខំរួមគ្នា

ជាយើងខិតខំបញ្ចៀសនូវការជម្លោះប្រដាប់អាវុធហើយនាំយកនូវ

មើលរំលងបញ្ហានេះព្រោះជាបទពិសោធន៍ ដែលយើងត្រូវចងចាំ
ព្រំដែនរបស់យើង

ដើម្បីបង្កើតឡើងនូវខ្សែ

ឲ្យទៅជាខ្សែព្រំដែនសន្តិភាព

មិត្តភាព

សហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍ ។ ខ្ញុំអាចនិយាយបានថា ១០ ឆ្នាំ

មុននេះ គឺជារយៈពេល និងពេលវេលាដែលខ្ញុំលំបាកបំផុតនៅក្នុង
ជីវិតនយោបាយរបស់ខ្ញុំ នៅត្រង់ថានៅពេលដែលកងទ័ពថៃបាន

ឡើងវិញ ។ ដោយសារការដោះស្រាយតាមរបៀបនេះហើយបាន

តំបន់នោះជាតំបន់ឥតកងទ័ព ដែលងាយស្រួលដើម្បីជៀសវាងនូវ

ការប៉ះទង្គិច
ទៀត។

ហើយវាប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រាសាទរបស់យើងថែម

សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី មានប្រសាសន៍បញ្ជាក់សារជាថ្មី

ចូលមកក្នុងវត្តកែវសិក្ខាគិរីស្វារៈ នៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារ

ថា កម្ពុជាដែលបានសម្រេចដាក់ប្រាសាទព្រះវិហារ ទៅក្នុងបញ្ជី

បានដាក់ចេញនូវលទ្ធភាព៣ ដើម្បីកម្រិតនៃការដោះស្រាយបញ្ហា

ដែលបន្សល់ទុកដោយដូនតា ដល់មនុស្សជាតិទាំងឡាយ មិន

ពេលនោះយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោត...” ។ សម្តេច

នេះ គឺលទ្ធភាពទី ១-កម្រិតឲ្យនៅទ្រឹងស្ថានភាពក្នុងវត្តកែវសិក្ខាគិរី-

ស្វារៈមិនឲ្យមានការផ្ទុះអាវុធទាំងអស់ លទ្ធភាពទី២-ត្រៀមបម្រុង
នូវលទ្ធភាពដែលអាចកើត ឡើងផងដែរថាអាវុធនឹងអាចផ្ទុះនៅតំបន់

មួយចំនួននៅក្បែរខាងនោះ

ដូច្នេះការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវចាប់បង្ខំ

បិទនូវការិយាល័យបោះឆ្នោតមួយចំនួននៅពេលនោះ និងលទ្ធភាព
ទី៣-គឺជាលទ្ធភាពដែលសង្គ្រាម ផ្ទុះនៅទូទាំងព្រំដែនទាំងមូលតែ

ម្ដង ។ លទ្ធភាពបែបនេះត្រូវលុបចោលការបោះឆ្នោតសិន ។ ទីចុង

បំផុតដោយសារតែការថ្នាក់ថ្នមសភាពការណ៍ យើងបានទទួល
ត្រឡប់មកវិញនូវការរក្សាបាននូវការមិនពង្រីកជម្លោះ ហើយកាត់

បេតិកភណ្ឌពិភពលោក ដើម្បីរក្សាឲ្យបាននូវទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កម្ពុជា
អនុញ្ញាតឲ្យនរណាមកឈ្លានពានយកទឹកដីកម្ពុជា សូម្បីតែមួយ
មីល្លីម៉ែត្រ នោះឡើយ។ ពិធីអបអរសាទរថ្ងៃនេះ គឺជាការរំលឹក និង

ដឹងគុណដល់បុព្វបុរសខ្មែរ ដែលបានបន្សល់ទុកស្នាដៃដ៏មហស្ចារ្យ
សម្រាប់ជាតិខ្មែរ។ មួយវិញទៀតជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថា ថ្នាក់ដឹកនាំ
និងកុលបុត្រ កុលធីតាខ្មែរនាសម័យបច្ចុប្បន្នមិនបានព្រងើយកន្តើយ
ចំពោះស្នាដៃបុព្វបុរសខ្មែរនោះឡើយ

ហើយបន្តប្រឹងប្រែងពង្រីក

ភាពល្បាញល្បីនៃស្នាដៃបុព្វបុរសខ្មែរ ទៅកាន់ពិភពលោកឲ្យកាន់
តែខ្ទរខ្ទារថែមទៀត។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានមានប្រសាសន៍ផងដែរ អំពី

បន្ថយនូវជម្លោះនេះឲ្យវានៅទ្រឹងមួយកន្លែង ហើយយើងដំណើរការ

យុទ្ឋសាស្រ្តដឹកនាំប្រទេសជាតិលើយុទ្ឋសាស្ត្រអាទិភាពសំខាន់២

បន្តថា វិធានការបីយ៉ាងត្រូវប្រើព្រមៗគ្នា និងរំលត់នូវសភាពការណ៍

ប្រែក្លាយតំបន់សមរភូមិក្តៅអោយទៅជាកន្លែងដែលមានសន្តិភាព

បោះឆ្នោតបានដោយត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌។

សម្តេចតេជោបាន

ដែលនាំសេចក្តីសុខដល់កម្ពុជាផង និងប្រទេសជិតខាងផងគឺ ទី១

នេះហើយដែលនាំមកនៅទំនាក់ទំនងល្អរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ

និងការអភិវឌ្ឍ និងទី២ ប្រែក្លាយតំបន់ព្រំដែននៃប្រទេសជិតខាង

នោះយើងក៏បានប្រើប្រាស់នូវយន្តការ៣ គឺទី១-យន្តការនៅនឹង

គ្រប់វិស័យ។

រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងព្រះរាជាណាចក្រថៃ។ ជាមួយគ្នា

កន្លែងកងទ័ពត្រូវឈរជើងរឹងមាំ ដើម្បីការពារនូវអធិបតេយ្យភាព
របស់ជាតិ។

ទី២-យន្តការប្រើប្រាស់ការទូតគោះទ្វារក្រុមប្រឹក្សា

សន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ ដើម្បីស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយ

ខាងផ្នែកនយោបាយតាមរយៈការទូត និងទី៣-តាមរយៈយន្តការ

ទៅជាកន្លែងដែលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍន៍រីកចម្រើន
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអំពាវនាវអោយប្រជាពលរដ្ឋ

ទាំងអស់ចូលរួមថែរក្សាការពារប្រាង្គប្រាសាទទាំងអស់ ដែលត្រូវ

បានដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភ័ណ្ឌពិភពលោក រួមទាំងសម្បត្តិ
វប្បធម៌ផ្សេងៗរបស់ប្រទេសជាតិជាច្រើនទៀត ៕
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សម្ដេចពញាចក្រី ហេង សំរិន ៖ មន្ដ្រីទាំងអស់ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថ
លុបបំបាត់ភាពក្រអឺតក្រទម ធ្វើជាអ្នកបម្រើពលរដ្ឋដោយស្មោះត្រង់

សម្តេចចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានកិត្តិយសគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាល
ជាមួយមន្រ្តី គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នៅស្រុកអូររាំងឪ

នៅថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី

ហេង សំរិន ប្រធានកិត្តិយសគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បាន

អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាល ជាមួយមន្រ្តី គណបក្ស ប្រជាជនកម្ពុជា នៅស្រុកអូររាំងឪ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។

ថ្លែងក្នុងឱកាសនោះ សម្តេចចក្រី ហេង សំរិន បានរំលឹក

ដាស់តឿនដល់មន្រ្តីគណបក្សនៅមូលដ្ឋាន ត្រូវលើកកម្ពស់មនសិការ
ស្នេហាជាតិខ្ពស់ គោរពស្រឡាញ់ប្រជាជន ដោយមិនរើសអើង
និងបម្រើប្រជាជន

ដោយស្មោះត្រង់ឥតលក្ខខណ្ឌ

ត្រូវពង្រឹង

សាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងគណបក្ស បន្តសកម្មភាពចិញ្ចឹមចលនាចុះជួយ

មូលដ្ឋានឲ្យបានខ្លាំងក្លា ខិតខំពង្រឹង គុណភាព និងពង្រីកបរិមាណ
សមាជិកគណបក្សតាមគោលការណ៍រក្សាចាស់ បង្កើតថ្មី និង
សមាជិកមួយរូប ជាសន្លឹកឆ្នោតគាំទ្រគណបក្សមួយសំឡេង។

សម្តេចពញាចក្រី ហេង សំរិន បានជំរុញមន្ត្រីគណបក្សគ្រប់

ថ្នាក់ ត្រូវផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបទរបស់ខ្លួនលប់បំបាត់ភាពក្រអឺតក្រទម

គណបក្សនយោបាយ ជាពិសេសគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែល
ជាគណបក្សចាស់ទុំបានយល់ និងគោរពតាមគោលការណ៍ណែនាំ
របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។

សម្តេចចក្រីបានគូសបញ្ជាក់ថា តាមការកំណត់របស់ គ.ជ.ប

ភាពជានាម៉ឺននិយម ទៅជាមន្ត្រីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយសាមញ្ញ

យុទ្ធនាការឃោសនារកសំឡេងឆ្នោត សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើស-

របស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវជៀសវាងជាដាច់ខាត។

ពីថ្ងៃទី៧ ដល់ថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ដោយនៅថ្ងៃទី២៧

ដាក់ខ្លួនឲ្យទាបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ អ្វីដែលប៉ះទង្គិចផលប្រយោជន៍
ដោយឡែកនៅថ្ងៃ១៥ កក្កដា សម្តេចចក្រី ហេង សំរិន ប្រធាន

កិត្តិយសគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល
ជាមួយមន្ត្រីបក្សតាមបណ្តាឃុំនានា ក្នុងស្រុកកំចាយមារ ខេត្តព្រៃវែង
និងស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ចំពេលដែលយុទ្ធនាការឃោសនា

រកសំឡេងឆ្នោតកំពុងតែដំណើរការយ៉ាងរលូន។ សម្តេចចក្រីបាន

អំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋ ដែលមានឈ្មោះបោះឆ្នោតសូមអញ្ជើញទៅ

តាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៦ នេះ មានរយៈពេល ២១ថ្ងៃ

ខែកក្កដា ដែលជាថ្ងៃបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការនេះ គណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជា នឹងរៀបចំពិធីជួបជុំដ៏ធំមួយ ដោយមានការចូលរួមពីមន្ត្រី
និងសមាជិក សមាជិកាគណបក្សយ៉ាងច្រើនកុះករ ដើម្បីបង្ហាញថា

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ជាគណបក្សមួយដ៏ធំ និងមានលទ្ធភាព
ក្នុងការដណ្តើមជ័យជំនៈក្នុងការបោះឆ្នោតនេះ។

ជាមួយគ្នានេះ សម្តេចចក្រីប្រធានកិត្តិយសគណបក្សប្រជាជន

បោះឆ្នោតឱ្យបានគ្រប់ៗគ្នានៅថ្ងៃ អាទិត្យទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨។

កម្ពុជា ក៏បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការចូលរួម

យុទ្ធនាការនេះជាទូទៅយើងសង្កេតឃើញថា បានប្រព្រឹត្តទៅក្នុង

ក៏ដូចជា បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកគាំទ្រគណបក្សប្រជាជន

សម្តេចចក្រី ហេង សំរិន មានប្រសាសន៍ថា ក្នុងរយៈពេលនៃ

បរិយាកាសល្អប្រសើរ និងគ្មានបញ្ហាអ្វីទាំងអស់ ដោយបណ្តា

យ៉ាងសស្រាក់សស្រាំរបស់មន្ត្រី សមាជិក សមាជិកាគណបក្ស

កម្ពុជា នៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពឃោសនានារយៈពេលកន្លងទៅនេះ ៕
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សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ៖ ការផ្លាស់ប្តូររបបនយោបាយ
និងមេដឹកនាំ ដោយមិនបោះឆ្នោត គឺជាជម្រើសអាក្រក់បំផុត

សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង អនុប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អញ្ជើញចុះឃោសនាបោះឆ្នោតតាមបណ្តាស្រុកចំនួន៦ ក្នុងខេត្តព្រៃវែង

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង អនុប្រធានគណបក្សប្រជាជន

សារប្រវត្តិសាស្ត្របែបនេះ បានជាយើងទាំងអស់គ្នាងាកមករកការ

កម្ពុជា និងជាប្រធានក្រុមការងារ ថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខេត្តព្រៃវែង-

បោះឆ្នោត ជាផ្លូវមួយដែលបានឯកភាពជ្រើសរើស យកគ្រប់ភាគី

បាត់ដំបង បានលើកឡើងពីបទពិសោធន៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកម្ពុជា

គណបក្សនយោបាយ" ។

ចំពោះការផ្លាស់ប្តូររបបដឹកនាំ

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង បានបញ្ជាក់បន្ថែមថា គិតមក

និងមេដឹកនាំ ដែលមិនបានធ្វើការបោះឆ្នោត តែបែរជាប្រើកម្លាំង

ទល់ពេលនេះ ការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រ យើងបានធ្វើ៥ លើករួច

វាយដណ្តើមអំណាចជាជម្រើសអាក្រក់បំផុត

ដែលនាំឲ្យជាតិ

មកហើយ នេះគឺជាលើកទី៦។ វាជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ណាស់ ។

អន្តរាយ។ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង បានថ្លែងនៅក្នុងខណៈ

តាំងពីយើងបានបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ១៩៩៣ ពេលនោះពួកប៉ុល ពត

ដែលសម្តេចបានអញ្ជើញចុះឃោសនាបោះឆ្នោតតាមបណ្តាស្រុក

បានដើរចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសមិនបានចូលរួមបោះឆ្នោត

ចំនួន៦ ក្នុងខេត្តព្រៃវែង នាថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ នេះ។

ទេ គឺនៅមានកម្លាំងទ័ពវាយរាជរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោត រហូតដល់

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង បានមានប្រសាសន៍ថា ៖ "តាមបទ

ឆ្នាំ១៩៩៨ ប៉ុលពត នៅតែប្រើប្រាស់យោធា វាយដណ្តើមអំណាច

ពិសោធន៍ប្រវត្តិសាស្ត្រតាំងពីឆ្នាំ ១៩៥៣ ក្រោយពេលដែលកម្ពុជា

ចង់វិលត្រឡប់មកវិញ។ តែប៉ុល ពត ត្រូវបរាជ័យក្រោមនយោបាយ

ទទួលបានឯករាជ្យពីអាណានិគមនិយមបារាំងមក មិនយូរប៉ុន្មាន

ឈ្នះឈ្នះ ដែលសម្តេចតេជោបានដាក់ចេញ និងដឹកនាំ។ ពីឆ្នាំ

ការផ្លាស់ប្តូររបបនយោបាយ ផ្លាស់ប្តូរមេដឹកនាំ គឺភាគច្រើនមិនសូវ

១៩៩៨ មកទល់ពេលនេះ ២០ឆ្នាំហើយ ដែលប្រទេសយើងមាន

បានសុខទេ

សុខសន្តិភាពពេញលេញ

បានឆ្លងកាត់តាំងពីទស្សវត្សទី៥០

ដោយសារតែការផ្លាស់ប្តូរនោះមិនធ្វើតាមរយៈការ

យើងបានដំណើរការបោះឆ្នោតរហូត

បោះឆ្នោត ប៉ុន្តែធ្វើតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្លាំងវាយដណ្តើមកាន់

មិនដែលអាក់ខានម្តងណាទេ។ បើយើងមិនបោះឆ្នោតគឺស្រុកយើង

កាប់ ដែលនេះជាជម្រើសអាក្រក់បំផុត ហើយយើងមិនត្រូវឲ្យមាន

មិនបានសុខនោះទេ ហើយការបោះឆ្នោតធ្វើឡើង ស្របតាមរបប

តទៅទៀតទេ" ។

ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្ស ដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កំពូលបាន

សម្តេចក្រឡាហោមបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថា៖

"នាំគ្នា

កំណត់ ។

បង្កើតកម្លាំងទ័ព រួចទៅវាយដណ្តើមអំណាចចុងក្រោយទាំងប្រជា-

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនទាំង

ជន ទាំងប្រទេសជាតិ ហើយអ្នកកាន់អំណាចខ្លួនឯងក៏បរាជ័យដែរ

អស់គ្នាទៅបោះឆ្នោត និងបោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

អត់បានសុខទេ។ យើងអត់បានអភិវឌ្ឍន៍ អត់បានកសាងប្រទេស

ដែលមានលេខរៀងទី២០ ដើម្បីរក្សាបាននូវសុខ សន្តិភាព និងបន្ត

នាំគ្នារវល់តែកសាងកម្លាំងទ័ព កម្លាំងផ្សេងៗហូរហែរបានលុយកាក់

ការអភិវឌ្ឍមាតុភូមិយើងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀត ៕

តិចតួច នាំគ្នាទិញគ្រាប់កាំភ្លើងទុកសម្រាប់តែបាញ់គ្នាឯង។ ដោយ
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សម្តេចភក្តី សាយ ឈុំ ដឹកនាំក្បួនយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត
ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តនីតិកាលទី៦ នៅរាជធានីភ្នំពេញ

សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ អនុប្រធានគណបក្ស និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាល ចុះជួយរាជធានីភ្នំពេញ
អញ្ជើញចូលរួម ក្បួនហែរឃោសនាបោះឆ្នោត នៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ។

ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ ១០កើត ខែទុតិយាសាឍ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស

តេយ្យជាតិ បូរណភាពទឹកដីដ៏ពេញលេញ និងកិត្យានុភាពដ៏ខ្ពស់

២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលជាថ្ងៃទី១៦

ត្រដែតរបស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិ។ បោះឆ្នោតជូនគណបក្ស

នៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារាជធានី

ប្រជាជនកម្ពុជា គឺដើម្បីសុខសន្តិភាព ស្ថេរភាព និងការអភិវឌ្ឍ ។

ភ្នំពេញ ដែលមានសមាជិកា សមាជិកគណបក្សសរុបប្រមាណជាង

បោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គឺដើម្បីកែលម្អ និងលើក

១០.០០០នាក់ បានមកជួបជុំគ្នានៅទីលានមុខសាលមហោស្រព

ស្ទួយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងទាំងអស់គ្នា។ គណបក្សប្រជាជន

នៃមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេច

កម្ពុជាឈ្នះឆ្នោត គឺប្រជាជនកម្ពុជា ជាអ្នកឈ្នះ"។ ក្នុងជំនឿជឿជាក់

វិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ អនុប្រធានគណបក្ស និងជាប្រធាន

យ៉ាងមុតមាំថា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រាកដជានឹងទទួលបាន

ក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាល ចុះជួយរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីរៀបចំជា

ជ័យជម្នះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៦

ក្បួនហែរឃោសនាបោះឆ្នោត នៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ។ បន្ទាប់ពី

នាថ្ងៃទី ២៩ កក្កដា ២០១៨ ខាងមុខនេះជាដាច់ខាត សម្តេចភក្តី

បានអញ្ជើញជួបសា្វគមន៍ជាមួយក្រុមសកម្មជនយុវជនគណបក្ស និង

ប្រធានក្រុមការងារក៏បានប្រកាសចាប់ ផ្តើមចេញដំណើរក្បួន

បងប្អូនសមាជិកា សមាជិកគណបក្ស រួចមក សម្តេចប្រធានក្រុម

យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់រាជធានីភ្នំពេញជាលើកទី៣ ។

ការងារគណបក្ស បានថ្លែងទៅកាន់អង្គពិធីថា "ក្បួនយុទ្ធនាការឃោ

ក្នុងឱកាសនោះ សម្តេចភក្តី ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយរាជធានី

សនាបោះឆ្នោតលើកទី៣ ដែលយើងនឹងចាប់ផ្តើមបន្តិចទៀតនេះ ក៏

ភ្នំពេញ ក៏បានអញ្ជើញចូលរួមដង្ហែរជាមួយក្បួនខ្សែទី១ ដែលមាន

ដូចជាក្បួនយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតលើកទី១ និងលើកទី២

មុខព្រួញឆ្លងកាត់ភូមិសាស្ត្រ

កន្លងមកនេះដែរ គឺដើម្បីបង្ហាញអំពីសាមគ្គីភាពដ៏រឹងមាំ របស់

ខណ្ឌច្បារអំពៅ ខណ្ឌដង្កោ និងខណ្ឌមានជ័យ ដោយទទួលបាន

គណបក្ស និងអំពីការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងរបស់សមាជិកា សមា-

ការស្វាគមន៍ពីសមាជិក

ជិកគណបក្ស របស់ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោត ចំពោះការដឹកនាំ

តាមដងផ្លូវដែលក្បួនឆ្លងកាត់ យ៉ាងកក់ក្តៅ ស្និទ្ធស្នាល និងសប្បាយ

របស់គណបក្សយើង"។ សម្តេចភក្តីមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថា ៖

រីករាយជាទីបំផុត ៕

បោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គឺដើម្បីឯករាជ្យជាតិ អធិប-

នៃខណ្ឌដូនពេញ

សមាជិកាគណបក្ស

ខណ្ឌចំការមន

និងប្រជាពលរដ្ឋ
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ក្នុងរយៈពេលនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង
តំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី ៦ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធានក្រុមការងារគណបក្សថ្នាក់កណ្តាលចុះ
ជួយខេត្តកំពង់ធំ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីសំណេះសំណាល
ជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតនៅស្រុក-ក្រុងទាំង៨

របស់ខេត្តកំពង់ធំ

ដែលមានសមាជិក សមាជិកាចូលរួម ប្រមាណជាង ១០.០០០នាក់ ។
ថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ សម្ដេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ សមាជិក
គណៈ អចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជា
ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាល ចុះជួយខេត្តសៀមរាប បានដឹកនាំសមាជិក
សមាជិកាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា សរុប ៨៣.៦៣៦នាក់ ធ្វើយុទ្ធនាការ
ឃោសនារកសំឡេងឆ្នោត

ទ្រង់ទ្រាយធំ

នៅថ្ងៃចុងក្រោយទូទាំងខេត្ត

សៀមរាប។ សម្តេចពិជ័យសេនា បានអំពាវនាវឲ្យ សមាជិក សមាជិកា និង
ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជន កម្ពុជា
នៅថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលមានលេខរៀងទី២០ និងមានរូបទេវតា
បាចផ្កាជាសញ្ញាសម្គាល់ ដើម្បីបន្តការអភិវឌ្ឍ និងរក្សាបានសុខសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ។

ថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត
ម៉ែន សំអន សមាជិកាគណៈអចិន្រៃ្តយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានចុះជួបសំណេះសំណាលនិងសួរ សុខទុក្ខ
សមាជិក សមាជិកា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នៅឃុំអង្គតាសូរ
ស្រុកស្វាយជ្រុំ ខេត្តស្វាយរៀង ។

ថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម កែ គឹមយ៉ាន សមាជិក
គណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

និងជា

ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានដឹកនាំសមាជិក សមាជិកា
និងយុវជនគណបក្សរាប់ពាន់នាក់ ដង្ហែរក្បួនថ្ងៃបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការឃោស
នារកសំឡង
េ ឆ្នោតសម្រាបន
់ ត
ី កា
ិ លទី៦ ឆ្នាំ២០១៨ នៅបន្ទាយឆ្មារ ស្រក
ុ ថ្មពក
ួ
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។

ឯកឧត្តមបានអំពាវនាវឲ្យសមាជិកសមាជិកា

និង

ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ ទៅបោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលមាន
រូបសញ្ញាបាចផ្កា លំដាប់លេខរៀងទី២០ ដើម្បីបន្តសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ
រុងរឿង «គណបក្សប្រជាជនឈ្នះ ប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកឈ្នះ»។

ថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជា និងលោកជំទាវ អញ្ជើញសម្ពោធឆ្លងសមិទ្ធផលនានាស្ថិត
ក្នុងពុទ្ធសីមាវត្តសំរោងរ័ត្ន ខេត្តកំពង់ធំ។
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ថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨ លោកជំទាវ ឃួន សុដារី
សមាជិកា គណៈអចិន្ត្រៃយ៍ គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជា ជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនសមាជិកគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជាឃុំពាមរាំង ស្រុកលើកដែក ខេត្តកណ្តាល។
នៅក្នុងឱកាសនេោះលោកជំទាវ ឃួន សុដារី បានអំពាវនាវឲ្យ
ប្រជាជនអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នា និងបោះឆ្នោតជូនគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា ដើម្បីរក្សានូវសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឃ ។
ថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តមកិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត ប៊ិន ឈិន
សមាជិក គណៈអចិន្ត្រៃយ៍ គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិ ចុះជួយខេត្តតាកែវបានអញ្ជើញដឹកនាំដង្ហែរបិទក្បួន
យុទ្ធនាការឃោសនារកសំឡេងឆ្នោតចំនួន ១៦

ម៉ឺននាក់នៅទីរួមខេត្ត និងនៅ

តាមបណ្តាសក
្រុ -ក្រង
ុ ទ្រងទ
់ យ
្រា ធំ។ ឯកឧត្តម បានអំពាវនាវឲ្យសមាជិក សមាជិកា
និងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ អញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតជូន គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
នៅថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលមានលេខរៀង ទី២០ និងមានរូបទេវតាបាចផ្កាជាសញ្ញាសម្គាល់ ដើម្បីបន្តការអភិវឌ្ឍ
និងរក្សាបានសុខសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ។
ថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម យឹម ឆៃលី សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

និងជាប្រធានក្រុម

ការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយខេត្តកំពង់ចាម បានដឹកនាំសមាជិក សមាជិកា គណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជាជាង

៦០.០០០នាក់

ធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារកសំឡេងឆ្នោត

ទ្រង់ទ្រាយធំ នៅថ្ងៃចុងក្រោយទូទាំងខេត្តកំពង់ចាម។

ថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម មាស សុភា សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានក្រុម
ការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខេត្តព្រះវិហារ
គណបក្សប្រជាជកម្ពុជាជិត២ម៉ឺននាក់

បានដឹកនាំសមាជិកសមាជិកា

ដង្ហែក្បួនបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការឃោសនា

រកសំឡេងឆ្នោតទ្រង់ទ្រាយធំមកពី ៨ក្រុង-ស្រុក ទូទាំងខេត្តព្រះវិហារ សម្រាប់
ការ បោះឆ្នោតជ្រើសតាំង តំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី៦ ឆ្នាំ២០១៨។
ថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ថោង ខុន សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុកបារាយណ៍
បានជួបសំណេះសំណាលសមាជិកបក្ស ១,០០០នាក់ នៅឃុំបល្ល័ង្ក និងបានបន្ត
ចុះជួបជាមួយអាជីវករក្នុងផ្សារកំពង់ថ្ម នៃស្រុកបារាយណ៍ខេត្តកំពង់ធំ ដើម្បីក្រើន
រំឭកដល់ពួកគាត់ឱ្យត្រៀមលក្ខណៈ ក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នា។
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ថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ ប្រធានក្រុម
ការងារចុះជួយស្រុកកោះសូទិន ខេត្តកំពង់ចាម និងលោកជំទាវ អញ្ជើញចូលរួម
ជាអធិបតី បិទយុទ្ធនាការ និងដង្ហែក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត
នីតកា
ិ លទី៦ នៅឃុកោ
ំ ះសូទន
ិ ស្រក
ុ កោះសូទន
ិ ខេតក
្ត ព
ំ ង់ចាម ដែលមានសមាជិក
សមាជិកាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ចូលរួមប្រមាណជាង១.០០០នាក់។

ថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨នេះ ឯកឧត្តម ប៉ែន ស៊ីម៉ន សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ជាអនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិ
ចុះជួយខេត្តកំពត និងឯកឧត្តម ជាវ តាយ សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ខេត្តកំពត បានដឹកនាំសមាជិក សមាជិកា គណបក្សប្រជាជកម្ពុជា ប្រមាណ
ជាង៣០.០០០នាក់ ដង្ហែក្បួនបិទបញ្ចប់ យុទ្ធនាការឃោសនារកសំឡេងឆ្នោត
ទ្រង់ទ្រាយធំទូទាំងខេត្តកំពត សម្រាប់នីតិកាលទី៦ ឆ្នាំ២០១៨។
ថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ប៉ាន សូរស័ក្តិ សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាល
ចុះជួយស្រុកព្រៃឈរ និងជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
មណ្ឌល ខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញដឹកនាំសមាជិក-សមាជិកា ប្រមាណជាង
៣.០០០នាក់ ដង្ហែរក្បួនបិទយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី ៦ នៅស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម។
ថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម វេង សាខុន សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានក្រុមការងារ ថ្នាក់ជាតិ
ចុះជួយស្រុកកំពង់សៀម និងស្រុកតំបែរ ខេត្តកំពង់ចាម ជួបសំណេះសំណាល
ជាមួយសមាជិក សមាជិកា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដើម្បីពិនិត្យពីវឌ្ឍនភាព
និងវាយតម្លៃ

លើចំណុចខ្លាំង

និងចំណុចខ្សោយ

លើលទ្ធផលនៃយុទ្ធនាការ

ឃោសនាបោះឆ្នោត។

ថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង សមាជិកគណៈកម្មាធិការ
កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធានគណៈកម្មការទី១០ព្រឹទ្ធសភា និងជាប្រធាន
គណៈពង្រឹងមូលដ្ឋានឃុំកំពង់ស្វាយ បានអញ្ជើញជួបប្រជុំការងារជាមួយគណៈពង្រឹង
មូលដ្ឋានឃុំកំពង់ស្វាយ ដើម្បីពិនិត្យសភាពការណ៍ក្នុងមូលដ្ឋាន និងកំណត់ទិសដៅ
ការងារ សម្រាប់បញ្ចប់យុទ្ធនាឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាល
ទី៦ ព្រមទាំងចុះត្រួតពិនិត្យអណ្តូងស្នប់ដែលទើបនឹងកសាងរួច ដើម្បីប្រគល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋ នៅឃុំកំពង់ស្វាយ ស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្តាល។
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ថ្ងៃទី២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

ឯកឧត្តម កែ ប៊ុនខៀង សមាជិក

គណៈកម្មាធិការកណ្ដាល ប្រធាន

ក្រុមការងារយុវជន គណបក្ស ថ្នាក់

កណ្ដាល ឯកឧត្តម ឈឹម ម៉ា

អ្នកតំណាងរាស្រ្ត ខេត្តសៀមរាប ឯកឧត្តម សោម សុភា ប្រធានក្រុមការងារគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលចុះជួយស្រុក និងគណៈកម្មា-

ធិការគណបក្សស្រុក បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសន្និបាតបូកសរុបការងារយុវជនគណបក្សស្រុកបន្ទាយស្រីឆ្នាំ២០១៧ និងទិសដៅ
ភារកិច្ចឆ្នាំ២០១៨ ខេត្តសៀមរាប ដែលមានការចូលរួមពីក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត-ស្រុក ក្រុមសកម្មជនយុវជនឃុំ និងភូមិ ចំនួន
៤២០នាក់។

ថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

ឯកឧត្តម

ហ៊ុន

ម៉ាណែត

សមាជិក គណៈកម្មាធកា
ិ រ កណ្ដាល

ជាអនុ ប្រធានក្រុមការងារយុវជន

គណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល អនុប្រធាន
ក្រុមការងាររបស់គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលជួយខេត្ត និងជាប្រធានក្រុមការងារជនបង្គោលចុះជួយខេត្តកំពង់ចាម និងខេត្តត្បូងឃ្មុំ បាន
អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តនីតិកាលទី៦ នៅស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។

ថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

ឯកឧត្តម ហ៊ុន

ម៉ាណែត

សមាជិក គណៈកម្មាធកា
ិ រ កណ្ដាល

អនុប្រធាន ក្រុមការងារយុវជន

គណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល បាន

អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសំណេះសំណាល និងបូកសរុប ការងារយុវជនគណបក្សឆ្នាំ២០១៧ និងទិសដៅឆ្នាំ២០១៨ របស់ក្រុមការងារ

យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តកំពត។
ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨
ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត សមាជិក
គណៈកម្មាធិការកណ្ដាល អនុប្រធាន
ក្រុមការងារយុវជន គណបក្សថ្នាក់
កណ្ដាល

អនុប្រធានក្រុមការងារ

របស់គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលចុះជួយខេត្ត និងជាប្រធានក្រុមជនបង្គោលយុវជនចុះជួយខេត្តកំពង់ចាម និងខេត្តត្បូងឃ្មុំ ឯកឧត្តម ហាក់ សុខមករា
សមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ និងសមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស
ថ្នាក់កណ្ដាល បានអញ្ជើញចូលរួមដឹកនាំក្បួនឃោសនារបស់យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។

ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

លោកជំទាវ

បាន

ស្រីមុំ

សមាជិក គណៈកម្មាធកា
ិ រ កណ្ដាល
សមាជិក

ក្រុមការងារយុវជន

គណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល

អ្នក

តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌល ប៉ៃលិន និងជាអនុប្រធានក្រុមការងារគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយខេត្ត បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល
ជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ

ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយគណបក្ស

និងបង្រៀនអំពីការគូសសន្លឹកឆ្នោតអោយបានល្អ

ត្រឹមត្រូវទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅសង្កាត់អូរតាវ៉ៅក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន។
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ថ្ងៃទី១៥

ខែកក្កដា

ឆ្នាំ២០១៨

ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ សមាជិក
គណៈកម្មាធកា
ិ រកណ្ដាល សមាជិកក្រម
ុ
ការងារ យុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល

និង ជាប្រធានជនបង្គោលយុវជនស្រុក

ចំការលើ អញ្ជើញអមឯកឧត្តម ហ៊ុន

ម៉ានិត សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល អនុប្រធានក្រុមការងារគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលចុះជួយខេត្តកំពង់ចាម ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាល

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយស្រុកចំការលើ ក្នុងពិធីសម្ពោធទីស្នាក់ការគណបក្សឃុំជយោ និង ប្រកាសបញ្ចូលសមាជិកថ្មីរបស់គណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជា នៅឃុំជយោ ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម។
ថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល សមា-

ជិកក្រុមការងារ យុវជនគណបក្ស
ថ្នាក់កណ្ដាល និងជាប្រធានក្រុម

ការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជន គណបក្ស នៅប្រទស
េ អូស្រ្តាលី-

ណូវ៉ែលហ្សេឡង់ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី៦៧ ថ្ងៃកំណើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា (២៨/០៦/១៩៥១-២៨/០៦/២០១៨)
នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនី ប្រទេសអូស្រ្តាលី។

ថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ជ្រុន ថេរ៉ាវ៉ាត

សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល សមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស
ថ្នាក់កណ្ដាល និងជាប្រធានក្រុមការងាររបស់គណៈកម្មាធិការកណ្ដាល

ចុះជួយឃុំកោះកែវ ស្រុកល្វាឯម បានដឹកនាំសហការីហែរក្បួន ក្នុងពិធី

បើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តនីតិកាល

ទី៦ ដែលមាន រថយន្តធំ ២គ្រឿង ឡានតូច ១៦គ្រឿង ឡានពេទ្យ
១គ្រឿង រឺម៉ក ១០គ្រឿង ម៉ូតូ ១២០គ្រឿង និងអ្នកចូលរួមហែរក្បួន ៦១៨នាក់ នៅឃុំកោះកែវ ស្រុកល្វាឯម ខេត្តកណ្ដាល។
ថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

ឯកឧត្តម សុខ លូ សមាជិក

គណៈកម្មាធិការកណ្ដាល សមាជិក

ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់

កណ្ដាល និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្តកំពង់ធំ បាន
អញ្ជើញចូលរួមពិធីប្រកាសបញ្ចូល

សមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ចំនួន ១០៩៤នាក់ ដែលទើបប្រកាសទទួលស្គាល់ថ្មី មកពីឃុំសំព្រោច និងឃុំកំពង់ចិនត្បូង ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ។

ថ្ងៃទី២៩

ខែមិថុនា

ឆ្នាំ២០១៨

ឯកឧត្តម ជាប ដាវុធ សមាជិក
គណៈកម្មាធិការកណ្ដាល សមាជិក ក្រុម

ការងារយុវជន គណបក្សថ្នាក់ កណ្ដាល
និងជាប្រធានចលនាយុវជន គណៈពង្រឹង
មូលដ្ឋានស្រុកខ្សាច់កណ្តាល រួមជាមួយសហការីបានអញ្ជើញជួបជុំសំណេះសំណាល និងពិភាក្សាជាមួយសមាជិកគណៈពង្រឹងមូលដ្ឋានឃុំ សមាជិក
គណបក្សឃុំ ប្រធានចលនាយុវជនគណៈ ពង្រឹងមូលដ្ឋានឃុំ និងប្រធានយុវជនឃុំ ដើម្បីត្រៀមរៀបចំ ប្រើប្រាស់កម្លាំងយុវជនឲ្យចំទិសដៅនៅពេល
យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខ ដើម្បីទប់ស្កាត់នូវអំពើមិនប្រក្រតីក្នុងកំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត និងកំឡុងពេលនៃការ
បោះឆ្នោត នៅឃុំរកាជន្លឹង ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្ដាល។
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សមិទ្ធផលសំខាន់ៗនៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម រយៈពេល ៦ខែដើមឆ្នាំ២០១៨
 ក្នុងឆមាសទី ១ ឆ្នាំ២០១៨ នេះ ភាពរឹងមាំនៃសេដ្ឋកិច្ច ត្រូវបាន

មានប្រមាណ ៥២ម៉ឺននាក់ កើនឡើង ២៣ % បើធៀបនឹងរយៈពេល

១១,៥ % និងទេសចរណ៍ ១២,៥ % ។ ទុន បម្រុងរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិបាន

មានចំនួន៦។ កាលពីឆ្នាំ២០១៧ កំណើនភ្ញៀវ ដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាម

គាំទ្រដោយកំណើននាំចេញ ១១,៦ % កំណើនក្នុងនោះវិស័យសំណង់
កើនឡើងដល់ ៩,១ ពាន់លានដុល្លារ ដែលអាចធានាដល់ការនាំចូល

ទំនិញ និងសេវាប្រមាណ ៦ ខែ ដែលជាកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់ប្រទេសកំពុង

អភិវឌ្ឍន៍ដែលជាទូទៅមានកម្រិតតែ ៣ ខែ ហើយរំពឹងថានឹងកើនឡើង

ដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ ២០១៧។ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ហោះហើរក្នុងស្រុក
អាកាសយានដ្ឋានទាំងបីរបស់កម្ពុជា

មានរហូតដល់ជាង

៨លាននាក់

កើនឡើង២៥% បើធៀបនឹងមួយឆ្នាំពេញដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ២០១៦។

 នៅឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៨នេះ កម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករជាង២៧

ដល់ប្រមាណ ១០ ពាន់លានដុល្លារនៅដំណាច់ ឆ្នាំនេះ។ ស្ថានភាពម៉ាក្រូ

ម៉ឺនតោន ធ្លាក់ចុះ៥,៩០% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា ឆ្នាំ២០១៧ ដែល

នូវស្ថិរភាពថ្លៃ និងតម្លៃប្រាក់រៀល ខណៈដែល អតិផរណានៅឆមាសទី ១

ជាងគេ គឺជាង៦ម៉ឺនតោន, ប្រទេសបារាំងជិត៤ម៉ឺនតោន, ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

សេដ្ឋកិច្ចបន្តមានស្ថិរភាព

ដែលរួមចំណែកចម្បងដោយការបន្តរក្សាបាន

បានថយចុះមកត្រឹម ២,៦ %។

 ក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៨នេះ ចំណូលពីការប្រមូលពន្ធដោយ

អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករ មានប្រមាណ ៤.៧៣៦ប៊ីលានរៀល
ស្មើនឹងប្រមាណ ១.១៧២លានដុល្លារអាមេរិក។ តួលេខចំណូលនេះ

ស្មើនឹងប្រមាណ ៥៦,៧% នៃផែនការកំណត់ដោយច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៨។ បើធៀបឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៧ ចំណូល

នាំចេញបាន ២៨៨.៥៦២តោន។ ប្រទេសចិននាំចូលអង្ករពីកម្ពុជាច្រើន
ជាង២ម៉ឺនតោន។ ដោយឡែកក្រុមហ៊ុន ដែលនាំចេញអង្ករច្រើនជាងគេ

មាន ទី១ ក្រុមហ៊ុនបៃតង នាំចេញបានជាង២,៦ម៉ឺនតោន, ក្រុមហ៊ុន
City Rice នាំចេញបានជាង ២,២ម៉ឺនតោន និងក្រុមហ៊ុន Apsara Rice

នាំចេញបាន២,១ម៉ឺនតោន។ នៅឆ្នាំ២០១៧ កម្ពុជានាំចេញអង្ករបានជាង
៦៣ម៉ឺនតោន។

 ក្រុមហ៊ុនផលិតក្នុងស្រុកបាននាំចេញកៅស៊ូ ៨៤.៤១៩ តោនក្នុង

ពីការប្រមូលពន្ធគយ និងអាករផ្សេងៗក្នុងរយៈពេល ៦ខែឆ្នាំ២០១៨ នេះ

អំឡុង ៦ ខែដំបូងនៃឆ្នាំ ២០១៨ ដែលកើនឡើង ១៤ ៣៧៦ តោនធៀបនឹង

មានកំណើន ៤០,៥%, មុខទំនិញប្រេង និងថាមពលកើនឡើង ១០,៥%,

ដំបូងឆ្នាំ២០១៨ នេះ ដោយតម្លៃនាំចេញជាមធ្យមនៃកៅស៊ូធម្មជាតិ បាន

កើនឡើងប្រមាណ ២៧,៨%។ ក្នុងនោះចំណូលពីមុខទំនិញយានយន្ត
គ្រឿងសំណង់កើនឡើង ២៦,៦% និងមុខទំនិញចម្រុះផ្សេងទៀតមាន
កំណើន២៧%។ ប្រភេទពន្ធ និងអាករសំខាន់ៗ ដែលប្រមូលដោយគយ

មានពន្ធនាំចូល, អាករពិសេស និងអាករលើតម្លៃបន្ថែម (VAT)។ នៅក្នុង
ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៨ នេះ បើប្រៀបធៀបនឹងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៧

ការប្រមូលពន្ធនាំចូលមានកំណើនជិត ១៦%, អាករពិសេសមានកំណើន

រយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។តម្លៃកៅស៊ូបានធ្លាក់ចុះក្នុងអំឡុង ៦ ខែ
ធ្លាក់ចុះ ១៨,៩៨ ភាគរយធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនមកនៅ

ត្រឹម ១៤៣៤ ដុល្លារក្នុងមួយតោន។ ផ្ទៃដីដាំដុះកៅស៊ូ សរុបមាន ចំនួន
៤៣៦.២៩៩ ហិកតា ផ្ទៃដីចៀរជ័រមានចំនួន ១៧៣.០១៧ ហិកតា ដែល
ស្មើនឹង ៣៩ %នៃការដាំដុះសរុប។បញ្ហាប្រឈមរបស់យើងចំពោះកៅស៊ូគឺ

មានតែការប្រែប្រួលតម្លៃប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែការនាំចេញរបស់យើងកំពុងរក្សាការ

៣៩,៤% និង VAT មានកំណើន ២៧%។

កើនឡើង ហើយវានឹងកើនឡើងដល់ ២២០.០០០ តោននៅ ចុងឆ្នាំនេះ។

ឆ្នាំ២០១៨នេះ បានកើនឡើង ប្រមាណ ២២ % បើធៀបនឹងរយៈពេល

សេវាទូរស័ព្ទចល័តចំនួន១៨.៩១១.៧៣២ស៊ីមកាត ស្មើនឹងចំនួន១១៦%

ជាង៣០០លានដុល្លារ ដោយបាននាំចេញ ភាគច្រើនជាផលិតផល

ប្រើប្រាស់សេវា Internet មានចំនួនសរុប ១១.៩០០.៤៣៣លាននាក់

 ការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជា-ថៃ ក្នុងរយៈពេល ៥ខែ ដើម

ដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ ការនាំចេញទំនិញពីកម្ពុជា ទៅថៃ មានទំហំទឹកប្រាក់
កសិកម្ម រួមមាន ពោត ដំឡូងមី និងសណ្តែកជាដើម។ ចំណែកការនាំចូល

របស់ថៃ មកកម្ពុជាវិញ មានទំហំទឹក ប្រាក់ប្រមាណ ២.០០០លានដុល្លារ
ដែលផលិតផលនាំចូលភាគច្រើនមានដូចជា

គ្រឿងចក្រ

ឧបករណ៍

អេឡិចត្រូនិក ប្រេងឥន្ធនៈ សម្ភារសំណង់ គ្រឿងឧបភោគ បរិភោគ
និងគ្រឿងសម្អាងជាដើម ។ គួរបញ្ជាក់ថា ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅ
ការនាំចូលផលិតផល ថៃ មកកម្ពុជា មានចំនួន ជាង ៥ពាន់លានដុល្លារ
កើនឡើងជិត១៣%

ចំណែកការនាំចូលរបស់កម្ពុជាទៅប្រទេសថៃវិញ

 គិតត្រឹមខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ នេះ នៅកម្ពុជាមានអ្នកប្រើប្រាស់

នៃចំនួនប្រជាជនកម្ពុជា

ដែលមានចំនួនជាង១៦លាននាក់។

រីឯអ្នក

ក្នុងនោះអ្នកប្រើប្រាស់ internet ចល័ត (ទូរស័ព្ទដៃ) មានរហូតដល់

១១.៧៦៩.៨២៧នាក់ ស្មើនឹង៧២% និងសេវា Internet អចល័តចំនួន
១៣០,៦១៦នាក់ ស្មើនឹង០.៨០%។ ចំណោះអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook

វិញ មានអ្នកប្រើប្រាស់រហូតដល់ ៦,៨លានគណនី បើធៀបកាលពីចុង
ឆ្នាំ២០១៧ មានត្រឹមតែ៤,៨លានគណនី និងចុងឆ្នាំ២០១៣ មានតែ១,២
លានគណនី តែប៉ុណ្ណោះ។

 លំហូរចូលទុនវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI) មកកម្ពុជាមាន

មាន ចំនួន៨០០លានដុល្លារអាមេរិក។

កំណើនដ៏រឹងមាំនៅឆមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០១៨ ដែលជំរុញដោយកំណើននៃ

សៀមរាប និងខេត្តព្រះសីហនុ បង្ហាញថា ៦ខែ ដើមឆ្នាំ២០១៨ នេះ

វិស័យកសិកម្ម

 យោងតាមរបាយការណ៍ ពីអាកាសយានដ្ឋាន អន្តរជាតិភ្នំពេញ

កម្ពុជាទទួលអ្នកដំណើរ ប្រមាណជាង ៥,២ លាននាក់ កើនឡើងជិត ២៤
% បើធៀបរយៈពេលដូច គ្នាកាលពីឆ្នាំ ២០១៧។ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍

ដែលកំពុងប្រតិបត្តិការផ្ដល់សេវាហោះហើរ នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ

ទាំងបី មានជាង ៤០ក្រុមហ៊ុន ។ ដោយឡែកចំនួនអ្នកធ្វើដំណើរក្នុងស្រុក
តាមអាកាសយានដ្ឋានទាំងបី នៅក្នុងរយៈពេល ៦ខែដូចគ្នានេះដែរ គឺ

លំហូរចូលមូលនិធិនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងអចលនទ្រព្យ ទោះបីជា
និងកាត់ដេរបានធ្លាក់ចុះក៏ដោយ។

របាយការណ៍ពាក់

កណ្ដាលឆ្នាំរបស់ធនាគារជាតិកម្ពុជា បង្ហាញថា លំហូរចូល FDI សរុបមក

កម្ពុជានៅឆមាសទី ១ ឆ្នាំនេះមានចំនួន ១,៣២ ពាន់លានដុល្លារកើនឡើង
១៤ ភាគរយធៀបនឹង ១,១៦ ពាន់លានដុល្លារក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពី
ឆ្នាំមុន៕

TsSnavdþI RbCaCn 21

qñaMTI 18 elx 206 Exkkáda qñaM 2018

កម្ពុជាកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍
ឱ្យក្លាយជា “មាសបៃតង”
ទេសចរណ៍មានប្រមាណជាង

៣០០០លានដុល្លារអាមេរិក

។

នៅឆ្នាំ២០១៥ កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមានចំនួន
ជាង៤លាន៨សែននាក់គឺកើនឡើងប្រមាណ ៦,១%បើប្រៀធៀប

ទៅនឹងឆ្នាំ២០១៤ ចំណូលទេសចរណ៍មាន ប្រមាណជាង ៣០០០

លាន ដុល្លារអាមេរិក ដែលរួមចំណែក ១៣%នៃផលទុនសរុប
ហើយបានផ្តល់ការងារដោយផ្ទាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង ៦០ ម៉ឺន
នាក់និងការងារមិនផ្ទាល់រាប់សិបម៉ឺននាក់ទៀត។

នៅឆ្នាំ២០១៦

កម្ពុជាទទួលបានទេសចរអន្ដរជាតិចំនួន ៥,០១ លាននាក់ កើន
ឡើង ៥% ធៀបនឹងឆ្នា២
ំ ០១៥ ទេសចរក្នង
ុ ស្រក
ុ ជាង ១០,៦៤លាន

នាក់កើនឡើងប្រមាណ១០% ។ ដោយឡែកនៅ ឆ្នាំ២០១៧ កម្ពុជា

ឯកឧត្តម ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍

ត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិក នៃបណ្ឌិតសភាទេសចរណ៍អឺរ៉ុប
ថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

រាជរដ្ឋាភបា
ិ លកម្ពជា
ុ ដែលមានសម្តច
េ អគ្គមហាសេនា បតីតជោ
េ

ហ៊ុន សែន ជាប្រមុខដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃ បានខិតខំប្រឹងប្រែង
យ៉ាងខ្លាំង ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជាឱ្យក្លាយជា “មាស

បៃតង” ។ ឈរលើទស្សនៈទាន “ទេសចរណ៍ជាមាសបៃតង” កម្ពុជា

កំពុងតែចាប់យកក្នុងបរិបទនៃការធ្វើសមាហរណកម្មតំបន់ និង
សាកលភាវូបនីយកម្ម (Globalization) ពីព្រោះថា ផ្អែកលើ

ស្ថានភាពភូមិសាស្រ្តនយោបាយ និងភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពិភព
លោក បានបង្ហាញឱ្យឃើញអំពីតួនាទីកាន់តែសំខាន់ឡើងរបស់ទ្វីប
អាស៊ី

ក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។

ប្រការនេះ

បានធ្វើឱ្យតំបន់អាស៊ី ពិសេសប្រទេសចិន ឥណ្ឌា កំពុងក្លាយទៅជា

ប្រភពទីផ្សារទេសចរណ៍ដ៏មានសក្តានុពល ដែលនឹងផ្តល់ “ឱកាស
មាស” សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា។
តាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរណ៍

បានឲ្យដឹងថា

តាមរយៈគម្រោងធំៗនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដូចជា

គម្រោង

ទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួនជាង ៥,៦លាននាក់ កើន

ឡើង ១១,៨% និងភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកមាន ប្រមាណចំនួន១១
លាននាក់ បានរួមចំណែកប្រមាណ ១៣% នៃផលិតផលក្នុងស្រុក
សរុបរបស់កម្ពុជា និងតំណាងឱ្យប្រមាណ ៣០% នៃវិស័យសេវា

កម្មនៅកម្ពុជាខណៈទេសចរចិនមានរហូតដល់ទៅ១,២ លាននាក់

កើនឡើង ៤៦%ឈរនៅលំដាប់លេខមួយ។ ជាចក្ខុវិស័យប្រកប

ដោយសុទិដ្ឋិនិយមរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍ គឺកម្ពុជាអាចនឹងទទួល
បានទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ ៦,១លាននាក់ នៅឆ្នាំ២០១៨,៧

លាននាក់នៅឆ្នាំ២០២០, ១១លាននាក់ នៅឆ្នាំ២០២៥ និង១៥
លាននាក់ នៅឆ្នាំ២០៣០ ព្រមជាមួយនឹងការរីកចំរើនខ្លាំងក្លានៃ
ចលនាទេសចរក្នុងស្រុក។ នៅឆ្នាំ២០១៧ កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវ
ទេសចរអន្តរជាតិចំនួនជាង ៥,៦លាននាក់កើនឡើង ១១,៨% និង
ភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកមានប្រមាណចំនួន ១១លាននាក់ បាន

រួមចំណែកប្រមាណ ១៣% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់
កម្ពុជា និងតំណាងឱ្យប្រមាណ ៣០% នៃវិស័យសេវាកម្មនៅ
កម្ពុជា។

នៅក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងារទេសចរណ៍ឆ្នាំ២០១៧

ពង្រីកកំពង់ផែទេសចរណ៍ ផ្លវូ ល្បឿនលឿន ភ្នំពេញ-ខេត្តព្រះសីហនុ

និងទិសដៅអនុវត្តន៍បន្ត ឆ្នាំ២០១៨ ជាមួយពិធី អបអរសាទរទិវាជាតិ

អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ ភ្នំពេញ និងខេត្តព្រះសីហនុ គម្រោង

ទាំងអស់គ្នា» សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយក

គម្រោងសាងសង់កំពង់ផែទេសចរណ៍អន្តរជាតិខេត្តកំពត ការកែលំអ

ទីក្រុងស្អាតលើកទី៦ ក្រោមប្រធានបទ « ទីក្រុងស្អាត ដើម្បី

នៅរាជធានីភ្នំពេញ

រដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានសុទិដ្ឋិនិយមថា ភ្ញៀវទេសចរ

ដែលកំពុងដំណើរការសាងសង់ជាដើម ។ល។ បាននិងកំពុងធ្វើឲ្យ

មានការវិនិយោគបន្ថែមលើផលិតផលទេសចរណ៍ និងការតភ្ជាប់

សាងសង់អាកាសយានដ្ឋាន

អន្តរជាតិថ្មី

សៀមរាប ការសាងសង់អាគារអ្នកដំណើរថ្មីនៅច្រកទ្វារប៉ោយប៉ែត
កម្ពុជានៅតែមានក្ដីសង្ឃឹមខ្ពស់ដែលថា ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំភ្ញៀវ

ទេសចរបរទេសនឹងបន្តកើនឡើង ។ នៅឆ្នាំ២០១៣ ភ្ញៀវទេសចរ

មកកាន់កម្ពុជានឹងមានកំណើន កាន់តែច្រើនថែមទៀត ខណៈដែល

តាមផ្លូវអាកាស ផ្លូវគោក ផ្លូវទឹក និងផ្លូវដែក ដែលកាន់តែមានភាព

ប្រទាក់ក្រឡាច្រើនថែមទៀត។ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បាន

អន្តរជាតិមានចំនួន ៤២១ ០១៦ ៥ នាក់ មានកំណើន ១៧,៥%

លើកឡើងថា ការរីកចម្រើននៃវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា បានឆ្លុះ

៥%។ នៅឆ្នាំ២០១៤ កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមាន

នយោបាយ ដែលជាកត្តាកំណត់ និងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ធានា

ចំណូលទេសចរណ៍មាន ២ ៥៤៧ លានដុល្លារមានកំណើន ១៥,

ចំនួនជាង ៤លាន ៥សែននាក់មានអត្រាកំណើន ៥៩% ចំណូល

បញ្ចាំងអំពីសារៈសំខាន់នៃកត្តាសន្តិសុខ

សុវត្ថិភាព

ស្ថិរភាព

ចីរភាពនៃកំណើន វិស័យទេសចរណ៍ ។ សម្ដេចតេជោបានអះអាង
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និងតំបន់ជុំវិញ ។ ក្រសួងបានជំរុញឱ្យមានការអភិវឌ្ឍផលិតផល

ទេសចរណ៍ឱ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀត ពិសេសទេសចរណ៍ទីក្រុង

ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយទេសចរណ៍តាមដងទន្លេមេគង្គ និងតំបន់ជុំវិញ។
ចំពោះតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា ក្រសួងទេសចរណ៍បានគាំទ្រចំណាត់

ការរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ
កម្ពុជា ក្នុងការរៀបចំផែនការជំរុញអភិវឌ្ឍតាមកោះ និងកែលំអការ
គ្រប់គ្រងឆ្នេរខ្សាច់ ដើម្បីបង្កើនភាពទាក់ទាញទេសចរណ៍មកកាន់

តំបន់ឆ្នេរឱ្យបានកាន់តែច្រើនឡើង។ រីឯតំបន់អេកូទេសចរណ៍វិញ

ក្រសួងទេសចរណ៍ បានធ្វើការកត់សំគាល់អំពីការរីកចំរើនជាបន្ត
ថា ការសម្រេចបាននូវកំណើននៃការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា
ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ កន្លងមកនេះ ក៏ដោយសារតែរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់

បន្ទាប់នៃវិស័យអេកូទេសចរណ៍ និងសហគមន៍ទេសចរណ៍។

ក្រៅពីព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យទន្លេ បុណ្យសមុទ្រ និងព្រឹត្តិការណ៍

កីឡាសំខាន់ៗ មានដូចជា៖ Angkor International Half Marathon,

ចេញនូវកម្មវិធីនយោបាយ និងមានយុទ្ធសាស្ត្រត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់

Ful Marathon, Ultra Trail ដែលពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកាន់តែមាន

និងផែនការជាតិយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍២០១២- ២០២០។

ឱ្យមានការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍កីឡាទេសចរណ៍ (Triathlon) នៅ

ប្រកបដោយភាពប្រាកដនិយម ពិសេសមានច្បាប់ស្តីពីទេសចរណ៍
អ្វីដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរចាប់អារម្មណ៍និងកើនឡើងនោះ

គឺ កម្ពុជាមានតំបន់ទេសចរណ៍ជាច្រើន ក្រៅពីតំបន់ទេសចរណ៍
វប្បធម៌ដូចជា តំបន់ទេសចរណ៍នៅខេត្តព្រះសីហនុ កែប កំពត

ការរីកចំរើននោះ ក្រសួងទេសចរណ៍បានគាំទ្រចំពោះគំនិតផ្តួចផ្តើម
ទីក្រុងកែបប្រចាំឆ្នាំ និងបានគាំទ្រនូវគំនិតផ្តួចផ្តើមឱ្យមានការរៀបចំ
បុណ្យ អេកូទេសចរណ៍នៅតំបន់អេកូទេសចរណ៍សំខាន់ៗផងដែរ។

ក្រសួងទេសចរណ៍បានគាំទ្រឱ្យរួមគ្នារៀបចំ និងផ្សព្វផ្សាយម្ហូប

និងខេត្តកោះកុងជាដើម សុទ្ធសឹងជាកន្លែងទាក់ទាញ។ លើសពីនេះ

អាហារខ្មែរជាផលិតផលទេសចរណ៍

អំពីផលិតផលរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាឱកាសលើកទឹកចិត្តកសិករកម្ពុជា

មានមហោស្របម្ហូបអាហារប្រចាំឆ្នាំ (Foods Festivel) ផងដែរ។

វិស័យកសិកម្មកម្ពុជា ក៏ជាឱកាសមួយចូលរួមចំណែក និងបង្ហាញ
ផងដែរ ។ ក្រៅពីតំបន់ទេសចរណ៍ អ្វីដែលនាំឲ្យមានការទាក់ទាញ

វប្បធម៌ដ៏ទាក់ទាញមួយ

សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរ ក្នុងនោះក្រសួងក៍បានផ្តួចផ្តើមគំនិតបង្កើតឱ្យ
នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ នេះ ឯកឧត្តម ហោ

ភ្ញៀវទេសចរបន្ថែមទៀត គឺម្ហូបអាហារក៏ជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុង

ណាំហុង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពតំណាង

បានចាត់ទក
ុ ជាសក្តានុពលមួយក្នង
ុ ការជួយពង្រក
ី វិសយ
័ ទេសចរណ៍

តែងតាំងឯកឧត្តមបណ្ឌិត ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍

ការបម្រើដល់សេវាហូបចុកផងដែរ ជាពិសេស អង្កររបស់កម្ពុជាក៏
ដើម្បីជំរុញការទាក់ទាញកាន់តែខ្លាំងឡើងៗពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា ក្នុងពិធី
«ជាសមាជិក នៃបណ្ឌិតសភាទេសចរណ៍អឺរ៉ុប» រួមជាមួយលោក

តាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរណ៍ក៍បានឲ្យដឹងដែរថា

សាស្រ្តាចារ្យបណ្ឌិត អានតុន ការ៉ាហ្គា (Anton Caragea) ប្រធាន

សកម្មនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យទេសចរណ៍។ ក្រសួង បានគាំទ្រ

នៃទស
ី កា
្តី រ គណៈរដ្ឋមន្តបា
្រី នថ្លែងថា៖ «ខ្ញមា
ុំ នជំនឿយ៉ាងមុតមាំថា

នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧ កន្លង ទៅនេះ ក្រសួងបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាង
លើយុទ្ធសាស្ត្រពិពិធកម្មទេសចរណ៍ពីតំបន់ទេសចរណ៍វប្បធម៌ ប្រវត្តិសាស្ត្រសៀមរាប- អង្គរ តំបន់ជុំវិញសៀមរាបតំបន់ភ្នំពេញទៅ
កាន់តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនិងតំបន់អេកូទេសចរណ៍ ដែលបាននិងកំពុង

ទាក់ទាញការវិនិយោគផលិតផលទេសចរណ៍ប្រកបដោយច្នៃប្រឌិត

និងនិវានុវត្តភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ ក្រសួងទេសចរណ៍ បានវាយ

តម្លៃខ្ពស់ចំពោះកំណើនទេសចរមកកាន់តំបន់សៀមរាប-អង្គរ និង

ក្រុមប្រឹក្សាទេសចរណ៍ និងពាណិជ្ជកម្មអ៊ឺរ៉ុប នៅអគារមិត្តភាព
ក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង

ទេសចរណ៍ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ រវាងក្រុមប្រឹក្សាទេសចរណ៍ និង
ពាណិជ្ជអឺរ៉ុប និងក្រសួងទេសចរណ៍កម្ពុជា នឹងត្រូវបានពង្រឹងកាន់
តែជិតស្និតថែមទៀត

ដើម្បីធ្វើឱ្យកម្ពុជា

ក្លាយទៅជាគោលដៅ

ទេសចរណ៍ ដែលផ្តល់ភាពកក់ក្តៅ ទាក់ទាញ និងមានគុណភាព
លំដាប់ពភ
ិ ពលោក»។ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហោ ណាំហង
ុ

គាំទ្រលើផែនការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព នៅ តំបន់

បានបន្តថា ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន

ទេសចរជាតិ អន្តរជាតិដែលកំពុងមានកំណើន។ ក្រសួងទេសចរណ៍

មកនូវសន្តិភាពពេញលេញ និងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យដល់កម្ពុជា

នេះទាំងនៅទីក្រុង ទាំងនៅតំបន់ប្រាសាទអង្គរដើម្បីត្រៀមទទួល

សែន

នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា និងគោលនយោបាយឈ្នះ-ឈ្នះ បាននាំ

ក៏បានជំរុញផងដែរ ឱ្យមានការខិតខំជំរុញពិពិធកម្មទេសចរណ៍ទៅ

រួមទាំងវិស័យ ទេសចរណ៍ ដែលបាននាំមកនូវអ្នកទេសចរណ៍ជាង

ព្រះវិហារ កោះកេរ បឹងមាលាតភ្ជាប់មកតំបន់បេតិកភណ្ឌសំបូរព្រៃគុក

សារតែមានសន្តិភាពពេញលេញនៅទូទាំងប្រទេស។ ការអភិវឌ្ឍ

កាន់តំបន់ជុំវិញដូចជា ទន្លេសាប ព្រែកទាល់ ភ្នំគូលេន ប្រាសាទ

បង្កើតជាខ្សែទស្សនកិច្ចបេតិកភណ្ឌ (Heritage Network) ដើម្បី

បង្កើនតម្លៃបន្ថែមនៃវិស័យទេសចរណ៍។ ក្រសួងទេសចរណ៍បានវាយ

តម្លៃខ្ពស់ផងដែរចំពោះកំណើននៃភ្ញៀវទេសចរមកកាន់តំបន់ភ្នំពេញ

៥លាននាក់ មកទស្សនានៅកម្ពុជាកន្លងទៅ។ ទាំងនេះក៏ដោយ

វិស័យ ទេសចរណ៍ បានចូលរួមចំណែកដ៏មានប្រសិទ្ធភាព ដល់ការ
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TsSnavdþI RbCaCn 23
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វឌ្ឍនភាពនៃវិស័យអប់រំ រួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់
ដល់ការរីកលូតលាស់ នៃសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ពិធស
ី ម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់បន្ទបក
់ ុំព្យូទ័រ និងប
 ន្ទបព
់ ិសោធន៍នៅ
 

សកម្មភាពចុះត
 ្រួតពិនិត្យមណ្ឌលសំណេរ និងម
 ណ្ឌលកំណែ

វិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ពាមជីកង

ថ្ងៃទី១៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

ចក្ខុវិស័យរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា គឺកសាង និង

អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាព និងគុណធម៌ប្រសើរ
បំផុតលើគ្រប់ផ្នែក

រីកចម្រើន

ដើម្បីកសាងសង្គមកម្ពុជា

ឱ្យក្លាយជាសង្គម

ផ្អែកលើចំណេះដឹងនិងចំណេះធ្វើជាមូលដ្ឋាន

។

៦៩.៧ %) ។ អត្រាពិតនៃការសិក្សានៅបឋមសិក្សាសាធារណៈ
និងឯកជនមាន ៩៧,៨ % (ស្រី ៩៨,១%) ស្ថិតក្នុងស្ដង់ដារ និង
ក្នុងកម្រិតប្រហាក់ប្រហែលប្រទេសក្នុងតំបន់។

តាមលទ្ធផលដែលសម្រេចបានពីឆ្នាំ២០១៦

ឆ្នាំ២០១៨ នេះ ជាឆ្នាំចុងក្រោយនៃការអនុវត្ត «ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ

កម្ពុជាមានសាលាមត្តេយ្យសិក្សា

យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដល់ការពង្រីកការរៀនសូត្រ របស់កុមារតូច

មត្តេយ្យចំនួន៤

វិស័យអប់រំសិក្សាធិការឆ្នាំ២០១៤-២០១៨»

ដែលបានផ្តោតការ

ការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានការសិក្សានៅកម្រិតមធ្យមសិក្សា និង

ក្រោយមធ្យមសិក្សា ព្រមទាំងលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំនៅគ្រប់

កម្រិត ជាមួយនឹងការពង្រីកកម្មវិធីសិក្សាក្រៅប្រព័ន្ធ ការសិក្សា
បច្ចេកទេស ការអភិវឌ្ឍការងារយុវជន និងការអប់រំកាយ និងកីឡា
ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី ៣

របស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងអាទិភាពអប់រំសិក្សាធិការនៅក្នុងផែនការ
យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិឆ្នាំ២០១៤-២០១៨»។

តាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានឲ្យ

ដឹងថា វិស័យអប់រំសិក្សា ធិការនៅកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនគួរជាទី
មោទនៈ ដោយសារមានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រគ្រប់បែបយ៉ាងពីសំណាក់
រាជរដ្ឋាភិបាល

ក៏ដូចជាការចូលរួមពីសហគមន៍ជាតិ

អន្តរជាតិ

ដៃគូអភិវឌ្ឍ អាជ្ញាធរដែនដី សប្បុរជន យុវជន មាតាបិតា និងសិស្ស
និស្សិតទាំងអស់។

ជាមួយគ្នានេះ

ប្រមូលកុមារដល់វ័យសិក្សា

តាមរយៈការធ្វើយុទ្ធនាការ

ការសាងសង់អគារសិក្សា

ការផ្ដល់

គ្រូបង្រៀន ការផ្ដល់ថវិកាដំណើរការសាលារៀន ការផ្ដល់អាហា-

រូបករណ៍ដល់សិស្សមកពីគ្រួសារក្រីក្រ

ជាពិសេស

សិស្សនារី

ជាដើម បានបង្កលក្ខណៈឲ្យកុមារមានលទ្ធភាពកាន់តែច្រើន ក្នុង
ការទទួលបានការអប់រំ។ បច្ចុប្បន្នកុមារអាយុ ៥ឆ្នាំ បានចូលរៀន
នៅមត្ដេយ្យសិក្សា គ្រប់រូបភាពបានកើនដល់ ៦៨,៥% (កុមារី

និង

២០១៧

និងសាលារៀនចំណេះទូទៅ

ទាំងសាធារណៈ និងឯកជនសរុបចំនួន១៤.១៨៩ រួមមានសាលា
៦៣២

សាលាបឋមសិក្សាមានចំនួន៧.៦២១

អនុវិទ្យាល័យ ១.៣០៣ និងវិទ្យាល័យ៦៣៣ ។ សិស្សសរុបនៅ

គ្រប់ភូមិ សិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន ពីមត្ដេយ្យ សិក្សាដល់មធ្យម
សិក្សាមានចំនួន ៣.៣៤៦.៣៣៦ នាក់ ស្រី ១.៦៥២.០២១ នាក់

ស្មើនឹង ៤៩,៣៧ % ។ គ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្សាមាន ១២១ ក្នុងនោះ
គ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្សារដ្ឋ ៤៤ និងឯកជន ៧៣ ដែលមានទីតាំង
ស្ថិតនៅតាមរាជធានី-ខេត្ដ ចំនួន ២០ ។ គ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្សា
ទាំងនោះ

ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន

១៦ ។ គ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្សា ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាមាន ៧៣ ក្នុងនោះរដ្ឋ ១៣ និងឯកជន
៦០ ។ និស្សិតចាប់ពីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ដល់បណ្ឌិតមានចំនួន
២០៧.៤២៣ នាក់ នារី ៩៤.២៤២ នាក់ ស្មើនឹង ៤៤,៤៣ %។

បុគ្គលិកអប់រំសរុប នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា មាន ១១៩.៣៦៨នាក់
ក្នុងនោះ មានស្រី ៥៤.៣១៣ នាក់ ត្រូវជា ៤៥,៥០ % ក្នុងថ្នាក់ជាតិ

៣.២៣៧ នាក់ ស្រី ២៧.២៧ % និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ១១៦.១៣១
នាក់ ស្រី៤៦% ។ គិតមកដល់ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ នេះ សំណង់
អគារសិក្សា

ដែលជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចអគ្គមហា-

សេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ដ្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជា និងសម្ដេចកិត្ដិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុនរ៉ានី ហ៊ុន សែន
សរុបមានចំនួន ៤,២៤៤ ខ្នង ស្នើនឹង ២៥,៦២៨ បន្ទប់ ។
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កន្លងទៅនេះឯកឧត្តម បណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ ជួនណារុន

វិជ្ជមានក្នុងសង្គម បំផុសឱ្យសកម្មនូវកម្មវិធី “កូនល្អ សិស្សល្អ មិត្តល្អ

ការពង្រឹងគុណភាពនៅតាមសាលារដ្ឋ សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ដែល

តាមសហគមន៍នានា បន្តពង្រឹងជំនាញ បច្ចេកទេស និងជំនាញទន់

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានលើកឡើងផងដែរ អំពី
មិនមានធនធានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សិក្សានៅសាលាអន្តរជាតិ
ឯកឧត្តមបានលើកឡើងថា

។

សាលាឯកជនយើងទទួលស្គាល់ថា

ពិតជាមានអគារសិក្សាស្អាត សម្ភារៈ ឧបទ្ទេសទំនើប មានភ្លើង
មានសៀវភៅ និងបន្ទប់សិក្សាស្អាត ក៏ប៉ុន្តែសាលារដ្ឋ ក៏បានផ្តល់
ឳកាសជ្សេងមួយទៀត គឺការសិក្សាដោយមិនបង់ថ្លៃ ហើយក្រសួង

អប់រំបានខិតខំបង្កើត ឡើងនូវសាលាជំនាន់ថ្មី ដែលមានការ កែលំអ
បរិដ្ឋានស្អាត មានការប្រកួតប្រជែង សាលា ស្អាត គ្រូល្អ នាយកល្អ

ដើម្បីបង្កើននូវគុណភាពសិក្សាសម្រាប់កុមារនិងយុវជនកម្ពុជាផង

ដែរ ។ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តីក៏បានអំពាវនាវឲ្យមាតាបិតាត្រូវយកចិត្តទុក

ពលរដ្ឋល”្អ និងកម្មវិធីយុវជនស្ម័គ្រចិត្តចុះជួយដល់មូលដ្ឋាននៅ
សម្រាប់យុវជន

សំដៅឆ្លើយតបបានទៅនឹងឱកាសការងារ

និង

ភាពរឹងមាំនៃកោសិកាសង្គម។ បន្តអនុវត្តកំណែទម្រង់អប់រំ ដោយ

ឈរលើសសរស្តម្ភទាំង៥ សសរស្តម្ភទី១-ការអនុវត្តផែនការសកម្ម-

ភាពគោលនយោបាយគ្រូបង្រៀន សសេស្តម្ភ ទី២-ការពិនិត្យឡើង
វិញកម្មវិធីសិក្សាសៀវភៅសិក្សាគោល និងកែលម្អបរិស្ថានសិក្សា
សសរស្តម្ភ

ទី៣-ការដាក់ឱ្យអនុវត្តអធិការកិច្ច

សរស្តម្ភទី៤-ការ

ពង្រឹងរង្វាយតម្លៃ សិក្សាដូចការប្រឡង រង្វាយតម្លៃថ្នាក់ជាតិ តំបន់
និងអន្តរជាតិ និងសសរស្ដម្ភ ទី៥-ការកែទម្រង់ឧត្តមសិក្សា ។

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី

ដាក់ក្នុងការបញ្ជូនកូនទៅកាន់ សាលារៀន ពិសេស ការសិក្សា

នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាធ្លាប់បានថ្លែងថា វឌ្ឍនភាពនៃវិស័យអប់រំ

មានវិន័យ សីលធ៌ម និងមូលដ្ឋាន នៃការចូលទៅសិក្សានៅថ្នាក់បឋម

កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង និងកិច្ចសហការយ៉ាងជិតសិទ្ធរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ

នៅមតេយ្យសិក្សា ព្រោះថានៅមតេយ្យសិក្សាគេបង្រៀន ក្មេងឲ្យ
បន្តទៀត ។ ដូចនេះការសិក្សានៅ មតេយ្យសិក្សាសំខាន់ណាស់ ។
គួរបញ្ចាក់ដែរថា

វិស័យអប់រំកម្ពុជា ក៏ដូចវិស័យដទៃទៀត

សុទ្ធតែមានសារសំខាន់នៅ ក្នុងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ។

ប៉ុន្តែវិស័យអប់រំ ជាវិស័យគ្រឹះដ៏រឹងមាំដែលជំរុញ និងធ្វើឲ្យសង្គម
ជាតិ មានការរីកចម្រើនរឹងមាំព្រោះថា វិស័យនេះមានតួនាទីបណ្ដុះ

បណ្តាលធនធាន មនុស្សសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ប្រទេស ។ គោលបំណង

រយៈពេលវែងរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា គឺការអភិវឌ្ឍ
យុវជនកម្ពុជាលើគ្រប់វិស័យ និងបណ្តុះស្មារតីយុវជន យុវតីកម្ពុជា

គ្រប់ រូបឱ្យមានមោទនភាពជាតិ មានសីលធម៌ល្អ និងគុណធម៌ខ្ពស់
ព្រមទាំងមានសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះប្រទេសជាតិ
របស់ខ្លួន ។

ក្នុងស្មារតីបន្តលើកស្ទួយ

និងប្រជាពលរដ្ឋ

និងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យអប់រំកម្ពុជាឱ្យ

ឈានទៅសម្រេចបានតាម គោលដៅនៃគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍ

វិស័យអប់រំ ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡាដាក់ចេញ ទិសដៅបន្ត
អនុវត្តការងារអប់រំឱ្យសកម្ម

ធានាប្រសិទ្ធភាព

និងគុណភាព

ប្រកបដោយសមធម៌ និងបរិយាប័ន្ននិងលើកកម្ពស់ឱកាសក្នុងការ
សិក្សាពេញមួយជីវិតសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា។ អនុវត្ត ឱ្យមានភាពរស់
រវើកធានាភាពសក្តិសិទ្ធិនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និងគ្រប់គ្រងរបស់

នេះមិនមែនកើតឡើងដោយចៃដន្យនោះទេ
និងមន្ត្រី

គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់

គឺបានស្តែងចេញពី

នៃក្រសួងអប់រំយុវជន

និងកីឡា

សាស្ត្រាចារ្យ គ្រូបង្រៀន មាតាបិតា សិស្ស-និស្សិត សហគមន៍

និងឤជ្ញាធរដែនដីនៅទូទាំងប្រទេស ដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់
រួមចំណែកអភិវឌ្ឍន៍វិស័យអប់រំ និងការកសាងធនធានមនុស្សប្រកប

ដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវតាមតួនាទីនិងភារកិច្ចរៀងៗខួន ។
វឌ្ឍនភាពនៃវិស័យអប់រំនេះ

ពិតជាបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់

ដល់ការរីកលូតលាស់ នៃសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។ ក្នុងនោះ

កម្ពុជាត្រូវ បានទទួលស្គាល់ជាប្រទេស ដែលមានការអភិវឌ្ឍន៍ឆាប់
រហ័សក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ

ទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច

ពាណិជ្ជកម្ម និងសេវាកម្ម។ សម្តេចតេជោ បានគូសបញ្ជាក់ថា
រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តគិតគូរវិភាជថវិកាបន្ថែមប្រចាំឆ្នាំ

នៅក្នុង

វិស័យអប់រំ ការផ្តល់ឤទិភាព ជ្រើសរើស និងបណ្តុះបណ្តាល
គ្រូបង្រៀនជាឤទិភាពចម្បង

ដើម្បីបំពេញបន្ថែមដល់ការងារ

ពង្រាយគ្រូ និងជំនួសគ្រូដែលត្រូវចូលនិវត្តន៍ គាំទ្រការធ្វើវិក្រឹតការ

គ្រូបង្រៀន ការកែលម្អ កម្មវិធីសិក្សា គាំទ្រការងារអធិការកិច្ច ដើម្បី

ពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងគុណភាពសិក្សា និងគុណភាពប្រឡង
ជាដើម ៕

មន្ត្រីអប់រំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់។ ក្នុងនោះ ត្រូវបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រើប្រាស់ហិរញ្ញប្បទាន សម្រាប់គ្រឹះស្ថានសិក្សា ការងារផែនការស្ថិតិ

អប់រំការពង្រាយគ្រូបង្រៀនឱ្យបានដល់មូលដ្ឋាន បន្តអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព
របស់នាយកសាលា និងគ្រូបង្រៀននៅតាមគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាល

និងគ្រឹះស្ថានសិក្សា ពិសេសពង្រឹងការងារអធិការកិច្ចនិងយន្តការ
ពិនិត្យកែលម្អជាប្រចាំ និងពង្រឹងអភិបាលកិច្ច ឧត្តមសិក្សាព្រមទាំង
ជំរុញការវិនិយោគលើការស្រាវជ្រាវ និងធ្វើទំនើបកម្មកម្មវិធីសិក្សា ។
អនុវត្តឱ្យសកម្មលើការងារកាយរឹទ្ធ និងយុវជន ដោយត្រូវបង្កើន

ការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ កុមារ និងយុវជន ឱ្យមានស្មារតីទទួល
ខុសត្រូវ ជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន និងប្រកាន់ ខ្ជាប់នូវទង្វើ

សាលារៀនគឺជាកន្លែងផ្តល់ចំណេះដឹង ដល់សិស្សានុសិស្ស
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ស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិផ្លូវសូត្រ

ប្រទេសចិន កំពុងដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម
និងនយោបាយពិភពលោក ជាពិសេសក្នុងការជំរុញ សេរីភាវូបនីយកម្ម
ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ សមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍ ប្រកប
ដោយបរិយាប័ន្ន លើកស្ទួយសកលភាវូបនីយកម្ម និងការកសាងនិម្មាបនកម្ម
សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកថ្មី ផ្តើមចេញពីនេះ រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានដាក់ចេញគំនិតផ្តួចផ្តើមខ្សែក្រវាត់ និងផ្លូវ ដែលរួមមានខ្សែ
ក្រវាត់សេដ្ឋកិច្ចផ្លូវសូត្រ និងផ្លូវសូត្រសមុទ្រ សតវត្សរ៍ទី២១ ដើម្បីលើក
កម្ពស់ការតភ្ជាប់រវាងទ្វីបអាស៊ី និងទ្វីបអឺរ៉ុប និងជាការបើកផ្លូវនៃការតភ្ជាប់
ទៅកាន់តំបន់ផ្សេងៗទៀត ដូចជាអាហ្វ្រិក និងអាមេរិកខាងត្បូងជាដើម ។
យើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតដកស្រង់ដោយសង្ខេបនូវប្រវត្តិផ្លូវសូត្រមកផ្សព្វផ្សាយ
ជូនដូចខាងក្រោម៖
នៅពេលដែលពិភពលោកមិនទាន់មានការរីកចម្រើន ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា
ដោយគ្មានទូរស័ព្ទ គ្មានទូរទស្សន៍ គ្មានអ៊ិនធើណេត ហើយក៏មិនទាន់មាន
យានយន្តទំនើបៗមកប្រើប្រាស់ដូចសម័យបច្ចុប្បន្ននេះ ផ្លូវសូត្រ គឺជាវិថី
ជីវិតដ៏រស់រវើកបំផុតកាលពីអតីតកាលដ៏យូរលង់នោះ ។ ផ្លូវដ៏ចំណាស់
មួយនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់មិនត្រឹម តែសម្រាប់ធ្វើជាផ្លូវជួញដូរពាណិជ្ជកម្ម
និងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេ

ប៉ុន្តែវាថែមទាំងជាផ្លូវ

ដែលផ្លាស់

ប្តូរវប្បធម៌ អរិយធម៌ ចិន ឥណ្ឌា អាណាចក្រពែរ្ស ពិភពអារ៉ាប់ ក្រិច និង
ចក្រភពរ៉ូមទៀតផង ។ ផ្លូវសូត្រ គឺជា ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មដ៏ល្បីល្បាញបំផុតនៅ
ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោក ដែលបានតភ្ជាប់លោកខាងកើត ដែលមាន
ចំណុចចាប់ផ្តើមពីអតីតរាជធានី ឆាងអាន (បច្ចុប្បន្នខេត្តស៊ីអាន) នៃប្រទេស
ចិនទៅដល់លោកខាងលិចត្រង់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនៃទ្វីបអឺរ៉ុប ។ ផ្លូវសូត្រ
មានប្រវែងសរុបប្រមាណជាង៦.០០០គីឡូម៉ែត្រ ។
ផ្លូវសូត្រត្រូវបានត្រួសត្រាយដោយលោក ឆាង ឈីយិន ដែលគេ
ស្គាល់ថា ជាបិតាផ្លូវសូត្រ ជាបេសកជនរបស់អធិរាជអ៊ួ នៃរាជវង្ស ហាន ជា
រាជទូតដំបូងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោក ដែលបានចាកចេញពីប្រទេស
ចិន ដើម្បីពិនិត្យមើលវប្បធម៌ និងអរិយធម៌នានានៅតំបន់អាស៊ីកណ្តាល
ចាប់ពីឆ្នាំ១៣៩ មុនគ.ស ដល់ឆ្នាំ១២៩ មុនគ.ស ។ ក្រោយពីបើកផ្លូវនេះ

ហើយ ផ្លូវសូត្រត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយបន្តិចម្តងៗក្នុងរជ្ជកាល
បន្តៗមកទៀត ។ ក្នុងឆ្នាំ៦០ មុនគ.ស រាជវង្សហានបានបង្កើតតំបន់
អាណានិគមនៅភាគខាងលិចវ៉ូឡៃ (ជិតខេត្ត លន់តាយ) ដើម្បីគ្រប់គ្រង
និងធានាឲ្យផ្លូវនេះមានសុវត្ថិភាព និងចរាចរណ៍កាន់តែប្រសើរឡើង ។
នៅក្នុងសម័យរាជវង្សថាំង (គ.ស ៦១២-គ.ស ៩០៧) ផ្លូវសូត្រត្រូវបានគេ
ឲ្យឈ្មោះថា ជាយុគមាស ព្រោះវាបានក្លាយទៅជាផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់
និងរីកចម្រើនបំផុតរបស់ប្រទេសចិន ។ មានមនុស្សល្បីឈ្មោះជាច្រើន
ដែលបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវសូត្រនេះរួមមាន ចាង ឈីយិន បិតាស្ថានិក
ផ្លូវសូត្រ អធិរាជ គូ ឡៃ ខាន់ ដែលគ្រប់គ្រងលើអាណាចក្រម៉ុងហ្គោល
និងជាពិសេស គឺព្រះសង្ឃថាំងចេង ដែលបានធ្វើដំណើរទៅចម្លងព្រះធម៌
នៅប្រទេសឥណ្ឌា និងត្រឡប់មកវិញតាមផ្លូវនេះដែរ ។ ព្រះសង្ឃឥណ្ឌា
មួយអង្គ ព្រះនាម តាក់ ម៉ (ពោធិធម្ម) ក៏បានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសូត្រនេះ
ដោយព្រះអង្គបាននាំយកសិល្បៈការពារខ្លួនចូលមកប្រទេសចិន ។ ព្រះសង្ឃអង្គនេះជានិមិ្មតករវត្តសាវលីញ ជាអ្នកបង្រៀនសាវ័ករបស់ខ្លួនពីរបៀប
ធ្វើយោគៈ ដែលក្រោយមកក្លាយទៅជាក្បាច់ឡហានទាំង១៨ របស់
សាវលីញ ។ ក្រៅពីនេះក៏នៅមានរឿងជាច្រើនទៀតបានកើតឡើងនៅលើ
ដងផ្លូវនេះ ដែលអ្នកធ្វើដំណើរបាននិទានចែករំលែកគ្នា ពេលពួកគេជួបគ្នា
នៅលើដងផ្លូវសូត្រ ។
ផ្លូវសូត្របុរាណបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនក្នុងការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌
រវាងចក្រភពចិន និងបស្ចិមប្រទេស។ ចាប់តាំងពីសតវត្សរ៍ទី២ មុនគ.ស
រហូតសតវត្សរ៍ទ១៥ នៃគ.ស អរិយធម៌ត្រចះត្រចង់របស់ចិន ឥណ្ឌា ក្រិក
ពែរ្ស និងរ៉ូម ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរគ្នានៅតាមដងផ្លូវនេះ ដែលធ្វើឲ្យផ្លូវមួយនេះ
ក្លាយទៅជាស្ពានចម្លងវប្បធម៌រវាងអាស៊ី និងអឺរ៉ុប ។ ក្រៅពីការផ្លាស់ប្តូរវិស័យ
សេដ្ឋកិច្ចនយោបាយរវាងលោកខាងកើត និងខាងលិច ហើយនោះ មាន
សាសនា

និងនិកាយជាច្រើនបានហូរចូលទៅក្នុងប្រទេសចិន

ដូចជា

ព្រះពុទ្ធសាសនា ឥស្លាមសាសនា និងកាយដែលមានជំនឿលើតារាសាស្ត្រ
ជាដើម ។ ក្នុងសតវត្សរ៍ទី១ មុនគ.ស ព្រះពុទ្ធសាសនាបានហូរចូលទៅ
តំបន់យូតៀន (បច្ចុប្បន្ន តំបន់ហេតៀន) ហើយចេញពីតំបន់នោះ សាសនា
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ព្រះពុទ្ធបានរីកសាយភាយ យ៉ាងរហ័សទៅដល់តំបន់ខាងលិចប្រទេសចិន ។
ព្រះសង្ឃដែលល្បីជាងគេ រួមមាន ព្រះតេជគុណ ជូ សៀស៊ីង នៃសម័យ
សាមកុក និងព្រះតេជគុណ ស៊ាន ហ្សាង ឬព្រះគ្រូ ថាំង ចេង ក្នុងរាជវង្ស
ថាំង ។ ព្រះសង្ឃទាំង ឡាយបានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសូត្រទៅកាន់ប្រទេស
ឥណ្ឌា ដើម្បីសិក្សាគម្ពីសូត្រនានា មុនពេលនាំត្រឡប់មក កាន់ប្រទេស
ចិនវិញ ។ ពីសតវត្សរ៍ទី៥ មុនគ.ស រហូតដល់សតវត្សរ៍ទី១ មុនគ.ស
និកាយសាសនាហ្សាណ បានត្រូវផ្សព្វផ្សាយចូលទៅភាគខាងលិចប្រទេស
ចិន ។ និកាយសាសនានេះ ត្រូវចាត់ទុកជាសាសនាដំបូងគេ ដែលឆ្លងកាត់
តាមផ្លូវសូត្រ ។ ចាប់ពីសតវត្សរ៍ទី៧ ពួកជនជាតិអារ៉ាប់កាន់សាសនាអ៊ីស្លាម
បានធ្វើដំណើរ ទៅកាន់ប្រទេសចិនតាមផ្លូវសូត្រ និងតាមផ្លូវទឹក ដើម្បី
ផ្សព្វផ្សាយសាសនាអ៊ីស្លាម ។ ក្នុងសម័យរាជវង្សថាំង តំបន់គួងដុង និង
ក្វាងចូវ គឺជាតំបន់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេ ។
ការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌រវាងចិន និងអឺរ៉ុប បានផ្តល់នូវផលប្រយោជន៍ជា
ច្រើនដល់ភាគីទាំងពីរ ។ របកគំហើញដ៏អស្ចារ្យទាំង ៤របស់ចិន គឺការ
បង្កើតក្រដាស ម៉ាស៊ីន បោះពុម្ព រំសេវ និងត្រីវិស័យ រួមទាំងវិធីសាស្ត្រក្នុង
ការចិញ្ចឹមដង្កូវនាង ការត្បាញអំបោះសូត្រ ត្រូវបាននាំយកទៅកាន់លោក
ខាងលិច ហើយបន្តរីកចម្រើនយ៉ាងទូលំទូលាយរហូតប្រើប្រាស់ទូទាំងពិភព
លោកមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ ។ ក្នុងសម័យរាជវង្សហាន (ឆ្នាំ២០៦ មុនគ.ស
ដល់ គ.ស២២០) ប្រទេសចិន គឺជាអធិរាជនៃជំនួញសូត្រ ហើយបានរក្សា
បច្ចេកទេសសិប្បកម្មសូត្រនេះ
ទី១២

ជាការសម្ងាត់បំផុតរហូតដល់សតវត្សរ៍

ទើបបច្ចេកទេសមួយនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបភាគ

ខាងលិច ។ សូត្រជាច្រើនលានកីត្រូវបានដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវសូត្រទៅកាន់
លោកខាងលិច អាណាចក្រពែរ្ស និងប្រទេសឥណ្ឌា ។ល។ ការប្រើប្រាស់
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ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រក៏ត្រូវបាននាំយកទៅប្រើប្រាស់នៅលោកខាងលិច ក្នុង
សម័យរាជវង្សហានដែរ ។ ចាប់តាំងពីសម័យសាមកុករហូតដល់រាជវង្ស
ថាំង សិល្បៈតន្ត្រី របាំ កាយកម្ម និងទម្រង់សិល្បៈផ្សេងៗទៀតរបស់អាស៊ី
ខាងលិច និងអាស៊ីកណ្តាល បានហូរចូលទៅប្រទេសចិន ដូចជា ពិណ
២៣ខ្សែ កុងហ្វូ៊ និងខ្លុយរបស់ជនជាតិពែរ្ស ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងឧបករណ៍
តន្ត្រីប្រពៃណីចិន ក្នុងសម័យរាជវង្សហាន ។ នៅមានទំនៀមទំលាប់
វប្បធម៌ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ជាច្រើនទៀត ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរគ្នារវាងលោក
ទាំងពីរតាមរយៈផ្លូវសូត្រនេះដែរ ។ មានផលិតផលកសិកម្មលោកខាងលិច
ជាច្រើន ត្រូវបាននាំចូលទៅកាន់ប្រទេសចិន ដូចជា ទំពាំងបាយជូរ ដួងចែម
វ៉លណាត់ ការ៉ុត ម្រេច សណ្តែក ត្រសក់ ស្ពៃណាត់ មង្ឃុត សត្វផ្សេងៗ
គ្រឿងឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ គ្រឿងទេស និងគ្រឿងអលង្ការជាដើម ។
ដោយឡែកព័រសឺឡែន និងខ្មុកម្រ័ក្សណ៍របស់ចិនក៏ត្រូវបាននាំទៅកាន់អឺរ៉ុប
វិញដែរ ៕

ទេសចរណ៍លំដាប់ពិភពលោក»។

ក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមបណ្ឌិត ថោង ខុន បានថ្លែងថា វិស័យ

ទេសចរណ៍ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកជា «មាសបៃតង»

ចូលរួមទ្រទ្រង់កំណើន សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម បង្កើតការងារ និងកាត់បន្ថយ
ភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជន ព្រមទាំងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ជាការនាំ
ចេញ នៅនឹងកន្លែង និងចូលរួមទ្រទ្រង់ដល់ការធ្វើសមាហរណកម្ម
តំបន់។

ឯកឧត្តម ថោង ខុន បានបន្តថា តាមការព្យាករណ៍កម្ពុជា

នឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ

ប្រមាណ

៦.២លាននាក់

នៅឆ្នាំ២០១៨ និង៧លាននាក់ នៅឆ្នាំ២០២០ នាំមកនូវចំណូល
អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកម្ពុជា តាមរយៈការបង្កើតឱកាសការងារ
ការបង្កើនប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ ជូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឱ្យកម្ពុជា ក្លាយជា

ប្រមាណ ៥ពាន់លានដុល្លារ បង្កើតនូវឱកាសការងារដោយផ្ទាល់

១លាននាក់។ នៅឆ្នាំ២០៣០ កម្ពុជា អាចនឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរ

អន្តរជាតិ ប្រមាណ១៥លាននាក់ ដោយនាំមកនូវចំណូលសរុប១០

គោលដៅទេសចរណ៍ ទាក់ទាញបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក។

ពាន់លានដុល្លារ បង្កើតនូវឱកាសការងារ ប្រមាណ២លាននាក់។

អំណរគុណក្រុមប្រឹក្សាទេសចរណ៍ និងពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុប ជាពិសេស

មានការកើនឡើងជាលំដាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ (៤%-៥% ជា

កម្ពុជាជានិច្ច និងចាត់ទុកកម្ពុជា ជាគំរូសម្រាប់ពិភពលោក ក្នុងការ

ជាង១០.២លាននាក់ កើនដល់១០.៨លាននាក់ នៅឆ្នាំ២០១៧

ឯកឧត្តម ហោ ណាំហុង បានថ្លែងទៀតថា៖ «ខ្ញុំសូមថ្លែង

ឯកឧត្តមសាស្ត្រចារ្យបណ្តិត អានតុន ការ៉ាហ្គា ដែលបានគាំទ្រ
អភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍មួយ ដែលបានធ្វើការបែងចែកចំណូល
ប្រកបដោយសមធម៌ និងបានទទួលស្គាល់កម្ពុជាថា ជាគោលដៅ

ដោយឡែកសម្រាប់ទេសចរណ៍ក្នុងស្រុក កំណើនភ្ញៀវទេសចរ

មធ្យម)។ ជាក់ស្តែង នៅឆ្នាំ២០១៦ ទេសចរក្នុងស្រុកមានចំនួន
និងជាង១១លាននាក់ នៅឆ្នាំ២០១៨ ហើយជាចក្ខុវិស័យយើងរំពឹង
ថានឹងមានទេសចរក្នុងស្រុកប្រមាណ១៩លាននាក់ នៅឆ្នាំ២០២៥ ៕
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មកផ្តល់ពិន្ទុខ្ពស់ដល់ថូបុរាណរបស់លោក ហើយ

សិប្បកម្មកុលាលភាជន៍

តម្រូវឲ្យប្រើពាក្យថា “ថូកុលាល ភាជន៍បុរាណ
ខ្មែរ” បែបនេះ រហូតតទៅថ្ងៃអនាគត ។

បុរាណខ្មែរ

ពាក់ព័ន្ធនឹងរបៀបកែច្នៃថូនេះ ចំពោះគ្រឿង

ផ្សំគឺលោកប្រើតែថ្មសេរ៉ាមិចប៉ុណ្ណោះ ដែលថ្ម
ទាំងនេះលោកនាំចូលមកពីប្រទេសចិន
វៀតណាម។

និង

លោកត្រូវយកថ្មប្រភេទនេះមក

កិនកម្ទេចឲ្យហ្មត់ជាម្សៅ

ហើយយកម្សៅនោះ

ទៅលាយទឹក និងត្រាំទឹក រយៈពេលពីរឬបីម៉ោង
យ៉ាង តិច។ បន្ទាប់មក យកម្សៅនោះទៅលាយ
សារធាតុផ្សំមួយចំនួនទៀត
ទើបដាក់ដុតក្នុងឡ។

មុនចាក់ចូលពុម្ព

រូបមន្តធ្វើឲ្យផលិតផល

ចេញមកមានភាពភ្លឺរលោង និងមានសាច់ហ្មត់គួរ
ឲ្យទាក់ទាញ ។ លោកនិយាយថា ទម្រាំផលិតថូ
កុលាលភាជន៍

នេះបានល្អ

គឺចំណាយពេល

ពិសោធន៍ជាងប្រាំឆ្នាំព្រោះថា ម្សៅសេរ៉ាមិចនេះ
បើលាយខុសរូបមន្តតែបន្តិច

គឺវាងាយនឹង

ប្រេះបែកភ្លាម ពិសេសក្នុង អំឡុងពេលដុតក្នុងឡ
និងពេលធ្លាក់ងាយខូចបំផុត ។ ការច្នៃប្រឌិត
លោក សូ ផុង អាយុ ៤៧ឆ្នាំ បច្ចុប្បន្នរស់នៅ

នានាមកធ្វើជាគំរូ ។ ចំពោះកុលាលភាជន៍ដែល

សង្កាត់ច្បារអំពៅ ជាអាជីវករផលិតថូ សម្រាប់

លោកផលិតឡើង លើកដំបូងនោះគឺគ្រាន់តែជា

លក់ចែកចាយនៅលើទីផ្សារបានរៀបរាប់ថា ថូ

ប្រភេទថូតូច ធំ សម្រាប់ដាក់តាំងតាមភូមិគ្រឹះ

(កុលាលភាជន៍) បែបសម័យ ទំនើបរបស់ លោក

ឬសណ្ឋាគារជាធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះដោយមិនទាន់

គឺជាអត្តសញ្ញាណជាតិមួយដ៏សំខាន់

ដែល

រកឃើញវិធីឆ្លាក់ក្បូរក្បាច់ឡើយ ក្រោយពីមាន

ខ្មែរមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ

តម្រូវការពីអតិថិជនចង់ឲ្យមានការទាក់ទាញផ្នែក

បង្ហាញថា

សោភណភាពកាន់តែច្រើន ទើបលោកនិងក្រុម

កេរតំណែលដូនតា។
លោក សូ ផុង អ្នកផលិតថូរូបនេះ បាន

ជាងជំនាញរកមធ្យោបាយឆ្លាក់រូបនៅលើថូ ដែល

បញ្ជាក់ថា ហេតុផលដែលលោកខំចំណាយពេល

ទោះជាមានការពិបាកគូរឆ្លាក់លើ ផលិតផល

ផលិតថូប្រភេទនេះឡើង

គឺដោយសារពេល

ព័រសឺឡែន មិនងាយស្រួលដូចការផលិតពីដីឥដ្ឋ

ដែលលោកចេញទៅ កម្សាន្តនៅប្រទេសមួយ

ដែលលោកធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកនោះក៏ដោយ ក៏

ចំនួនលោកបានឃើញ គេដាក់តាំងលក់នូវវត្ថុ

លោកខំពុះពារលុះត្រាតែបានសម្រេច ។

ប្រើប្រាស់ជាច្រើន ដែលធ្វើពីព័រសឺឡែនល្អៗ ជា

លោក សូ ផុន ក៏បានឲ្យដឹងទៀតថា ក្រោយ

ច្រើន ដែលតំណាងឲ្យជាតិសាសន៍របស់គេ ។

ពីលោកទទួលជោគជ័យ ក្នុងការឆ្លាក់ក្បូរក្បាច់

បន្ទាប់មកលោកក៏ចាប់ផ្តើមសិក្សា ហើយក៏បាន

ល្អប្រណីតនៅលើថូព័រសឺឡែន មន្ត្រីក្រសួងវប្ប

ទទួលនូវចំណេះដឹងបទពិសោធន៍

និងរូបមន្ត

ធម៌ក៏ចុះមកត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃដល់កន្លែងតាំង

ច្បាស់លាស់គឺ វត្ថុធាតុដើមនៃព័រសឺឡែន បានពី

លក់របស់លោក ហើយក៏សម្រេចហៅ ឈ្មោះថូ

ថ្មសេរ៉ាមិច លាយបញ្ជូលរូបមន្តមួយចំនួនទៀត ។

ទាំងនោះថា

លោកក៏បានបញ្ជាក់ថា

លោកបានបញ្ជាក់ផងដែរថា

មុននឹងលោកសម្រេច

“កុលាលភាជន៍បុរាណខ្មែរ”

។

លោកក៏ចង់ប្រើ

ចិត្តសិក្សាពីរបៀបផលិតនេះ លោកបានឈ្វេង

ឈ្មោះ ដើម្បីសម្គាល់ផលិតផលដែលលោកបាន

យល់ថា មានតែកុលាលភាជន៍របស់ខ្មែរបុរាណ

បង្កើតនោះដែរ ដោយដាក់ពាក្យថា ថូក្បាច់

ប៉ុណ្ណោះដែលលោកត្រូវយកមកកែច្នៃឲ្យមានភាព

បុរាណព័រសឺឡែន

ទាក់ទាញដល់អតិថិជន ។ លោកក៏ចាប់ផ្តើម

ក្រសួង។ លោកក៏បានបង្ហាញនូវទឹកចិត្តសប្បាយ

សិក្សានូវ គំនូរផ្ទាំងសិលាតាមជញ្ជាំងប្រាសាទ

រីករាយយ៉ាងខ្លាំង

តែដោយខ្លាចប្រតិកម្មពី
ដោយមន្ត្រីក្រសួងបានចុះ

ប្រើថ្មសេរ៉ាមិចនេះមានភាពភ្លឺរលោងធន់ នឹងទឹក
ហើយមានគុណភាពមាំស្វិតជាង ដីឥដ្ឋឆ្ងាយ
ណាស់។
ការទទួលជោគជ័យ ក្នុងអាជីពនេះ លោក
បញ្ជាក់ថា មិនខ្លាំងក្លាណាស់នោះទេ ដោយសារ
តែផលិតផលនេះមានតម្លៃខ្ពស់ និងអាចនិយាយ
ថា វាជាតម្រូវការចំពោះអ្នកដែលមានប្រាក់ ឬ
តម្រូវការចាំបាច់ ក្នុងការតាំងលម្អក្នុង ការិយាល័យ
សណ្ឋាគារ និងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវធំៗ ។ លោកក៏
បានអះអាងថា

កុលាលភាជន៍ព័រសឺឡែននេះ

បានលក់ចេញតាមខេត្តមួយចំនួន និងទីក្រុង
ភ្នំពេញ ចំណែកក្រៅប្រទេសច្រើនតម្រូវទិញតែ
ប្រភេទតូចៗប៉ុណ្នោះ ។ លោកបានកត់សម្គាល់
ថា មានសិល្បករ ក្រៅប្រទេសខ្លះចុះមកទាក់ទង
សិក្សារូបមន្តផលិតពីលោកក៏ព្រោះ

តែគេមាន

ការចាប់អារម្មណ៍ពីក្បាច់ចម្លាក់នៅលើថូ ដែល
បញ្ជាកច
់ ្បាស់ពក
ី លា
ុ លភាជន៍របស់ ខ្មរែ តាមរយៈ
សិល្បៈពិតៗ ។
តាមរយៈក្រសែភ្នែក ដែលចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង
នៃអ្នកទេសចរណ៍បរទេស លោកគ្រោងនឹងធ្វើ
ការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសតាមការបញ្ជារទិញ
យ៉ាងច្រើននៅទីផ្សារបរទេស ។ អ្វីដែលជាមោទនភាពនោះគឺលោកបានបង្ហាញស្នាដៃដែលភ្ជាប់
ជាមួយអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ខ្មែរ ទៅកាន់ពិភព
លោក ៕
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ពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ជាយអារែ៉ង
មិនរងាឯកោដូចពេលមុន

ទីរមណីយដ្ឋានដ៏ស្រស់ត្រកាលនៃតំបន់ជាយអារ៉ែង តាមជ្រលងជើងភ្នំក្រវាញ
ជាយអារ៉ែង ពីមុនដែលធ្លាប់តែជា

អំឡុងធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវក្រួសក្រហម

ស្រុកថ្មបាំងទីនោះជាង៩០ % ប្រកបរបរ

ក្រឡេកមើលខាងស្តាំដៃ និងខាង ឆ្វេងដៃ

រួមមាន ដំណាំចេក ក្រូច ល្ហុង ទុរេន មង្ឃុត

តំបន់ឆ្ងាយស្រយាលពីទីប្រជុំជន ផ្លូវលំបាក

អ្វីដែលគួរកុំរំលងនូវខ្សែចក្ខុរបស់យើង ចូរ

ទាក់ទងគ្នា និងគ្មានភ្លើងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់

លោកអ្នកនឹងឃើញ ទេសភាពព្រៃព្រឹក្សា

ធ្វើដំណើរទៅមក គ្មានសេវាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ
ជាដើម ក៏ប៉ុន្តែក្នុងអាណត្តិដឹកនាំប្រទេស
ជាតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ពិសេស

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ជាយអារ៉ែងនៃស្រុកថ្ម
បាំង ខេត្តកោះកុង បានប្រែមុខមាត់ថ្មី មិន
រងាឯកោដូចមុនឡើយ

ដោយសារមាន

សកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និង

អភិរក្សសម្បត្តិធនធានជាតិ តាមរយៈការ
បង្កើតឱ្យមានតំបន់អេកូទេសចរណ៍ជាច្រើន
នៅទីនោះ។

ជាយអារ៉ែងដែនឆ្ងាយៈ

ពីក្រុងខេមរភូមិន្ទ ទីរួមខេត្តកោះកុង

ទៅតំបន់ជាយអារ៉ែង

ស្រុកថ្មបាំង

មាន

ចំងាយជាង ៧៥គីឡូម៉ែត្រ។ ដើម្បីទៅកាន់

ទីនោះត្រូវធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ៤៨ ។
លុះដល់ចំណុចផ្លូវ បំបែកស្រុកកោះកុង
ដោយបត់ស្តាំត្រង់ទៅខេត្តព្រះសីហនុ និង

តូចធំដុះបណ្តាក់គ្នាតាមជ្រលងជើងភ្នំក្រវាញ
ខៀវស្រងាត់។ អាចនិយាយបានថាទិដ្ឋភាព

បែបនេះមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមក ។ យើង
ច្បាស់ជាលាន់មាត់ថា អស្ចារ្យមែន ហើយ

ចិញ្ចឹមសត្វ បង្កបង្កើនផលដំណាំកសិកម្ម
សាវម៉ាវ កៅស៊ូ និងម្រេច។ រីឯមួយចំនួនតូច

ពឹងអាស្រ័យរកអនុផលព្រៃឈើ ទៅតាម

វប្បធម៌ ប្រពៃណី និងទំនៀម ទម្លាប់តាំង
ពីដូនតា។

តំបន់អារ៉ែងច្បាស់ណាស់ថា សាធារណ

ចង់គយគន់មិនចេះជិនណាយ នូវសម្រស់

ជនម្នាក់ៗពិតជាធ្លាប់បានដឹងឮ ឬស្គាល់តាម

ភូមិកម្ពុជា

ព្រៃឈើដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជា ហើយក៏ជាទី

ត្រកាលខៀវធម្មជាតិខៀវខ្ចី លើទឹកដីមាតុដែលកំពុងបង្អួតអស់ភ្នែកអ្នក

ទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ។

ជាយអារ៉ែង ស្ថិតក្នុងតំបន់ព្រៃការពារ

ភ្នំក្រវាញ

ភាគកណ្ដាលដែលជាព្រៃឈើ

ក្រាស់ ហើយធំជាងគេនៅតំបន់អាស៊ីភាគ

រយៈប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានហើយថា ជាតំបន់

កន្លែងដែលសម្បូរទៅដោយសម្បត្តិធនធាន
ធម្មជាតិជីវចម្រុះ និងសត្វព្រៃកម្រជាច្រើន

ប្រភេទកំពុងពួនលាក់ខ្លួនរស់នៅយ៉ាងស្ងាត់ស្ងៀម។ ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ជាយអារ៉ែង

អាគ្នេយ៍។ តំបន់ជាយអារ៉ែង មានទំហំ៤

បានបង្ហាញការទាក់ទាញមនុស្សម្នាស្ទើរតែ

ចំនួន៨ ឃុំចំនួន៣ ក្នុងស្រុកថ្មបាំង ដោយ

ជាមួយសម្រស់ធម្មជាតិជារឿយៗ ពិសេស

សែន ៦ម៉ឺនហិកតា លាតសន្ធឹងកាត់ភូមិ
មានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅចំនួន
គ្រួសារ។

៤៧៩

អារ៉ែងមានព្រំប្រទល់ខាងកើត

ជាប់ស្រុកឱរ៉ាល់ និងស្រុកភ្នំស្រួច ខេត្តកំពង់

គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានឲ្យចូលទៅទស្សនា និងកម្សាន្ត

ក្នុងរដូវប្រាំងដែលពុំមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង។
មន្ត្រីបញ្ជាក់ពីអារ៉ែងៈ

លោក អន សុធារិទ្ធិ អភិបាលស្រុក

រាជធានីភ្នំពេញ។ ប្រសិនបើបត់ឆ្វេងតាម

ស្ពឺ ខាងលិចជាប់ស្រុកស្រុកកោះកុង និង

ថ្មបាំង បានរៀបរាប់ប្រាប់យើងដោយត្រួសៗ

នោះ

ស្រុកវាលវែង និងស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញ ខេត្តពោធិ-

ថា ពេលមិនទាន់មកឡើងកាន់តំណែងជា

ផ្លូវក្រាលក្រួសក្រហមដ៏រលោងស្អាតរហូត
លោកអ្នកនឹងបានទៅដល់តំបន់

ជាយអារ៉ែងដូចក្តីបំណងជាក់ជាពុំខាន។

ស្រុកមណ្ឌលសីមា និងខាងជើង ជាប់នឹង
សាត់។ បច្ចុប្បន្ន ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុង

អំពីតំបន់ជាយអារ៉ែង ។ លោកបញ្ជាក់

អភិបាលស្រុក គឺកាលពី៥ ទៅ ៦ឆ្នាំមុន
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ស្ថានភាពផ្លូវធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់

តំបន់អារ៉ែង ខណៈ

អាចធ្វើដំណើរបានដោយប្រើពេលពី ៥ទៅ

ឆ្ងាយ មួយនេះ ទន្ទឹង

អារ៉ែងពិបាកវេទនាខ្លាំងណាស់។ រដូវប្រាំង
៧ម៉ោងទើប ទៅដល់ស្រុកថ្មបាំង។ ប៉ុន្តែ
នៅរដូវវស្សាវិញ
មួយថ្ងៃ

ធ្វើដំណើរយ៉ាងហោច

ឬមួយថ្ងៃកន្លះក៏មានដែរ

ទម្រាំ

ដល់ទីរួមស្រុក។ ប្រសិនអ្នកមិនជម្នះឧបសគ្គ

ពលរដ្ឋរស់នៅ តំបន់
រង់ចាំអស់រយៈ ពេល

ជាច្រើនឆ្នាំមក ហើយ
បានក្លាយ ជាការពិត។

លោកបន្តថា បច្ចុ-

ទេនោះ មិនបានស្គាល់ឡើយនូវទេសភាព

ប្បន្ន អណ្តូង ទឹកវិញ

ចូលបំបែកលេខ៤៨។ ជាក់ស្តែងរដូវវស្សា

ពលរដ្ឋ។ ពេលនេះ

រថយន្តធ្វើដំណើរទៅមិនដល់ទេ ហើយបើ

ពល អគ្គិសនី មកដល់

ពិតៗតំបន់ជាយអារ៉ែង គិតចាប់តាំងពីផ្លូវ
ដូច្នេះកាលណោះ ស្ថានភាពផ្លូវតូច ជិះ
ម៉ូតូវិញជាប់ផុងលិចៗម៉ាស៊ីននាំគ្នាចុះរុញ
បន្តបន្ទាប់គ្នា។

មានស្ទើរតែ គ្រប់ផ្ទះ

ថ្វីត្បិត បណ្តាញថាម-

ត្រឹមតែទីរួម ស្រុកថ្ម
បាំង មិនទាន់ទៅដល់

លោកអភិបាលស្រុកថ្មបាំង បន្តរៀបរាប់

តំបន់ជាយអារ៉ែង ក្តី

ធ្វើដំណើរ បញ្ហាគ្មានភ្លើងអគ្គិសនី គ្មាន

អគ្គិសនីនឹងត បណ្តាញ

ថា ក្រៅពីពុំមានផ្លូវ និងស្ពាន ងាយស្រួល
បណ្តាញប្រព័ន្ធសេវាទូរស័ព្ទ ទំនាក់ទំនង
និងគ្មានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់
ចម្បង

ក៏ជាបញ្ហាធំ

សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នករស់នៅ

ែតមិនយូរទេ

ភ្លើង

សមិទ្ធផលជាច្រើនបាន ចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់

ទៅដល់ តំបន់អារ៉ែង

ជីវភាព រស់នៅដល់ប្រជាជនតំបន់អារ៉ែង

តាមជំហាន អភិវឌ្ឍន៍

របស់ក្រុមអាជ្ញាធរខេត្ត ស្រុក មន្រ្តីជំនាញ

ដាក់កំហិតដល់ក្រសួង ស្ថាប័ន អាជ្ញាធរ

ប៉ុន្តែអាចនិយាយបានថា ជាង ៣ឆ្នាំចុង

សក្តានុពលបំផុត សម្រាប់ទាក់ទាញវិស័យ

ជំនាញ និងប្រជាពលរដ្ឋ ចាំបាច់បង្កើន

ចោទដូចមុនហើយ ដោយសារតែរាជរដ្ឋា-

គមនាគមន៍ធ្វើដំណើរងាយស្រួលជាងមុន ។

តំបន់អារ៉ែង ឆ្ងាយដាច់ស្រយាលពីគេឯង។
ក្រោងនេះបញ្ហាប្រឈមខាងលើ ហាក់លែង

អគ្គិសនីកម្ពុជា ព្រោះទីនោះជាតំបន់ដ៏មាន

អេកូទេសចរណ៍ ធម្មជាតិ។ ពេលនេះប្រព័ន្ធ

ភិបាលកម្ពុជា ដឹកនាំដោយសម្តេចតេជោ

មានសេវាទូរស័ព្ទប្រើប្រាស់

កងកម្លាំងយោធាវិស្វកម្ម ចុះកែលម្អស្ថាបនា

អភិវឌ្ឍន៍ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រសួង

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីបានចាត់បញ្ចូន

កកើតជាផ្លូវក្រាលក្រួសក្រហមទទឹង ៦ ម៉ែត្រ
និងបណ្តោយជាង ៦០គីឡូម៉ែត្រដ៏ថ្មីសន្លាង។

សមិទ្ធផលនេះ បានចូលរួមចំណែកលើក

កម្ពស់ជីវភាពរស់នៅ សុវត្ថិភាពធ្វើដំណើរ
ទៅមក និងផ្តល់សេដ្ឋកិច្ចប្រាក់ចំណូលជូន

គ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើន ដោយមិនអនុញ្ញាត

និងមានភ្លើង

អគ្គិសនី ។ នេះ ក៏ដោយសារផែនការ
ពាក់ព័ន្ធ

និងអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុង។

ជា

ទិសដៅអាជ្ញាធរ ខេត្តក៏ដូចជា រាជរដ្ឋាភិបាល

កំពុងកំណត់គោលដៅបន្ថែមទៀត រៀបចំ

ក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់ដាច់ ស្រយោលមួយ
នេះ ឲ្យកាន់ តែរីកចម្រើនទៅមុខ។

គេនៅចាំបានថាឯកឧត្តម ថោង ខុន

ឲ្យពួកគេរងាឯកោដូចពេលមុនៗឡើយ ។

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទេសចរណ៍

អ្វីដែលកាន់តែពិសេស សម្រាប់ការប្រាស្រ័យ

ក្នុងដំណើរចុះជួបសំណេះសំណាលលើក

លោកអភិបាលស្រុកថ្មបាំង បញ្ជាក់ថា

ទាក់ទងគ្នា

កាលពីថ្ងៃទី២៤

ខែមករា

ធ្លាប់មាន

ប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃទី៨ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨
ទី២ ជាមួយប្រជាសហគមន៍ជាង ២៥០ នាក់

ខេត្តកោះកុង អង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ មន្ទីរ
កិច្ចការពារថែរក្សាធនធានធម្មជាតិ ក្នុង
ទីតាំងនេះអោយខាងតែបាន។

បើតាម

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទេសចរណ៍ មូលហេតុដែល

រដ្ឋាភិបាល បានកំណត់វិធានការយ៉ាង ដូច្នេះ
ក៏ព្រោះ ចង់ឃើញ តំបន់អេកូទេសចរណ៍

ធម្មជាតិស្ទឹងអារ៉ែង នៅស្ថិតស្ថេរ គង់វង្ស

ទៅថ្ងៃអនាគត ដើម្បីទាក់ទាញប្រាក់ចំណូល
ពីភ្ញៀវទេសចរទៅលេង កម្សាន្តមកជួយ
អភិវឌ្ឍន៍ពលរដ្ឋ ក្នង
ុ សហគមន៍ផល
្ទា ត
់ ម
ែ ង
្ត ។

ជៀសវាងមានសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ បរបាញ់សត្វ និងសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិកម្រទាំងនោះ

ក្រោយពីរដ្ឋាភិបាល

កម្ពុជា សម្រេចបង្កើតតំបន់អេកូទេសចរណ៍

អារ៉ែងជាផ្លូវការទទួលស្គាល់ថ្នាក់ជាតិមួយ
ដោយពុំអនុញ្ញាត ឱ្យមានការសង់ទំនប់វារី-

ដើមឆ្នាំ២០១៨កន្លងទៅ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍

ថា រាជរដ្ឋាភិបាលតែងព្រួយបារម្ភពីបញ្ហា

អគ្គិសនីពីវិស័យឯកជន ណាមួយ ឡើយ

ក្រុមហ៊ុនមិត្តហ្វូន (Metfone) បានដំឡើង

អារ៉ែង។ ដូច្នេះសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

ច្បាស់យ៉ាងណាក្តី

អាជ្ញាធរខេត្តកោះកុង

សហការជាមួយ

អង់តែនបណ្តាញសេវាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនៅ

គ្រប់គ្រង អភិរក្សការពារតំបន់ធម្មជាតិ
បានផ្តោតការយកចិត្តយ៉ាងខ្លាំង

ដោយ

បើទោះជា មានការសិក្សាមួយច្បាស់ ឬមិន

គឺទុកឲ្យក្មេងជំនាន់

ក្រោយជាអ្នកសម្រេច។
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ពាក់ព័ន្ធ នឹងយន្តការការពារអភិរក្ស

តំបន់ជាយអារ៉ែង

នៅក្នុងស្រុកថ្មបាំង

ឯកឧត្តម ផៃធូន ផ្លាមកេសន អភិបាលរងខេត្តកោះកុង និងកញ្ញា ស៊ូវ៉ាន់ណា

តែផ្ទាំងសូឡា ដែលទិញក្នុងតម្លៃថ្លៃពីទីរួម
ខេត្ត

ពិសេសគឺលំបាកណាស់ពេលរដូវ

យល់ដឹងចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថាន ពីប្រជា-

ប្រធានសហគមន៍អេកូទេសចរណ៍តំបន់

រីឯចំណេះដឹង អ្នកនិយាយភាសាបរទេស

វស្សា។

ហ្គោនឡែត នាយិកាអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វ

ធម្មជាតិអារ៉ែង លោក ទិត្យ លី និយាយថា

សរេសីរ ចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ពីរាជ-

ការកាលពីខែមករា

ធម្មជាតិអារ៉ែង។

មួយនេះ បានផ្តល់ឱកាសការងារដល់ប្រជា-

ព្រៃ បានបង្ហាញការគាំទ្រក៏ដូចជា កោត
រដ្ឋាភិបាល មកលើសហគមន៍អេកូទេសចរ

លោកអភិបាលរងខេត្ត,

តំណាងអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃ និង
សមាគមទេសចរណ៍កម្ពុជា

អះអាងថា

ពួកគាត់ នឹងខិតខំអនុវត្តពង្រីកការបណ្តុះ-

បណ្តាលអប់រំប្រជាសហគមន៍រួមគ្នា ស្រឡាញ់បង្កើនការការពារ គ្រប់គ្រងធនធាន

ធម្មជាតិឱ្យល្អប្រសើរ តាមរយៈការងាកមក

ចាប់តាំងពីតំបន់ជាយអារ៉ែង ផ្តើមដំណើរ ឆ្នាំ២០១៦

មកទល់

បច្ចុប្បន្ន តំបន់អេកូទេសចរណ៍ធម្មជាតិ

ពលរដ្ឋសមាជិកជាង ១៤០គ្រួសារតាម-

រយៈការបម្រើសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន ភ្ញៀវទេសចរទៅលេងកម្សាន្តរមណីយដ្ឋាន ធម្មជាតិ

ចំនួន ៦៥កន្លែង សេវាទីកន្លែងស្នាក់នៅ និង
សេវាកម្មម្ហូបអាហារបែបធម្មជាតិ។ ឆ្នាំ ២០១៧
កន្លងទៅ តំបន់អេកូទេសចរណ៍អារ៉ែង បាន

ចាប់ជំនាញបម្រើសេវាកម្មទេសចរណ៍ជំនួស

ទទួលភ្ញៀវទេសចរណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិ

ព្រៃត្រូពិកធំជាងគេនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍

ដែលមានមកពី វិស័យទេសចរណ៍មាន

វិញ។ ពីព្រោះថា តំបន់អារ៉ែង គឺជាតំបន់
តែមួយគត់

ព្រមទាំងមានទេសភាពខៀវ

ស្រស់ស្រងាត់ស្អាតគួរឱ្យទាក់ទាញបំផុត។

លោក លី ប៊ុនថេន និងអ្នកស្រី សោម

សុភា ក៏ដូចជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងឃុំជំនាប់

ស្រុកថ្មបាំង បង្ហាញភាពសប្បាយរីករាយ
គ្មានអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបានទេ នៅពេលដែល
មូលដ្ឋានឆ្ងាយដាច់ស្រយោលចុងកាត់ មាត់-

ញកមានផ្លូវងាយស្រួលធ្វើដំណើរ។ ដំណាំ

កសិផលមិនចាំបាច់យកទៅលក់នៅទីផ្សារ
ទេ ពោលគឺមានឈ្មួញមកទិញដល់លំនៅដ្ឋានតែម្តង។

ដោយឡែកទំនាក់ទំនងគ្នា

ក៏កាន់តែឆាប់រហ័ស ចំណេញពេលវេលា

ច្រើន ព្រោះតែមានសេវាទូរស័ព្ទប្រើប្រាស់

លោកបន្តថា ទោះជាបែបនេះក្តី ក៏កម្រិត

ជិត ៥០០នាក់ ចូលលេងកម្សាន្ត ចំណូល
សរុបប្រមាណ

៤ពាន់ដុល្លារអាមេរិក។

លោក ទិត្យ លី បន្ថែមថា ជាយអារ៉ែង មាន

ពលរដ្ឋ និងអ្នកទេសចរនៅមានកម្រិត ។

ខ្វះខាត បូករួមរបៀបចម្អិនម្ហូបអាហារជូន
ទទួលភ្ញៀវ

។ល។

តែជាការកត់សម្គាល់

កំណើនទេសចរមកលេងតំបន់អារ៉ែង មាន

តិចតួចនៅឡើយ ដោយទាមទារឱ្យមានការ
ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយណែនាំថែមទៀត

ជាក់ស្តែងក្នុងរដូវវស្សា ជាមធ្យមក្នុង ១ខែ
មានភ្ញៀវទេសចរ មកលេងកម្សាន្តត្រឹម

១៣០នាក់ចុះក្រោមប៉ុណ្ណោះ។ សហគមន៍

ទេសចរធម្មជាតិអារ៉ែង មានផ្ទះស្នាក់ចំនួន

១០ក្នុងចំណោមផ្ទះស្នាក់ចំនួន ២២ ដែល

បំពាក់សម្ភារៈស្នាក់នៅ សម្រាប់បម្រើសេវា
កម្មស្នាក់នៅជូនភ្ញៀវទេសចរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន
។តំបន់នេះមានសិក្ខាកាមជាង

ធ្វើជាមគ្គទ្ទេសក៍ក្នុងសហគមន៍។

ចាកចេញពីតំបន់ជាយអារ៉ែង បានធ្វើ

រមណីយដ្ឋានធម្មជាតិសរុបចំនួន ៦៤ ទីតាំង

ឲ្យអារម្មណ៍យើងដក់ជាប់ នូវទេសភាពទាំង-

ប្រឡាយ និងឃុំថ្មដូនពៅ ។ ក្នុងចំណោម

ភាពក្រៃលែងនោះ គឺបច្ចុប្បន្នអារ៉ែងលែង

ដែលមានស្រេច

នៅក្នុងឃុំជំនាប់

ឃុំ

រមណីយដ្ឋាន ដែលអ្នកទេសចរចូលចិត្ត
ទៅកម្សាន្តលេងច្រើនជាងគេ
កង្កែប

ភ្នំខ្នងក្រពើ

គឺភ្នំម្រេច

អូរពោធិ៍ប្រាំបួន

ជាយតាហ៊ីង តំបន់ពាងក្រឡបុរាណ តំបន់
ជនជាតិភាគតិច កំពុងរស់នៅទឹកជ្រោះ

សត្វព្រៃ អណ្តុងត្រីនាគ និងភ្នំខ្នងស្រល់
ជាដើម។

ឡាយ ដែលយើងបានគយគន់។ ជាមោទនជាតំបន់ឆ្ងាយដាច់ស្រយោល ដូចគ្រាមុនៗ

ហើយ។ មិនដាច់ស្រយាល ក៏ព្រោះតែ អារ៉ែង
កំពុងប្រែប្រួលមុខមាត់ថ្មីបន្តិចម្តងៗ តាម

រយៈផែនការអភិវឌ្ឍន៍ជាតំបន់ សហគមន៍
អេកូទេសចរណ៍ដ៏មានសក្តានុពល របស់
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅថ្ងៃអនាគត ៕

ជួនកាលមានគ្រោះអាសន្ន

ឈឺស្កាត់ សម្រាលកូនអី ទាល់តែដឹកបញ្ចូន
ឡើងទៅទីរួមស្រុក។
សេវាកម្មទូរស័ព្ទ

ក្រៅពីទទួលបាន

និងផ្លូវគមនាគមន៍ស្អាត

ល្អហើយ ប្រជាជនតំបន់នេះក៏ស្នើដល់រាជ
រដ្ឋាភិបាល ក្រសួង និងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ
ទាំងអស់ បន្តជួយពន្លឿនការតបណ្តាញ

អគ្គិសនីឱ្យមកដល់ភូមិឋាន របស់ពួកគាត់

ឆាប់រហ័ស ព្រោះវាជាតម្រូវការមួយដ៏ចាំបាច់បំផុត សម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។

បើតាមពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្ន ពួកគាត់ប្រើប្រាស់

២៦នាក់

(ស្រី៨នាក់ )នឹងបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល

បើធៀបនឹងពេលពុំទាន់មានវិញ គឺលំបាក
ខ្លាំងណាស់

។

ភ្ញៀវទេសចរណ៍ បោះជំរំសម្រាកលំហែកាយនៅតំបន់ជាយអារ៉ែង
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លេបមួយគ្រាប់ គាត់នឹងដេកលក់ទល់ភ្លឺ អត់រវីរវល់នឹងខ្ញុំដដែល។ ខ្ញុំចង់
ឲ្យគាត់លេបត្រឹមកន្លះគ្រាប់ ដើម្បីឲ្យគាត់ដេកលក់ត្រឹមពាក់កណ្តាល
អ្រធាត គាត់ភ្ញាប់ដឹងខ្លួនវិញច៎ា ។

១. ក្រោយភ្លៀងរលឹម
ប្រជាអបអរ

២. ព្រះឈ្នះមារហើយ
ព្រះសូរ្យរៀងរះ

៣. ជំនោរកក្កដា

ប្រោះព្រំប្រជា

៤. ដោយអំណាចបុណ្យ
រួមសុខរួមទុក្ខ

៥. ថ្នល់ ស្ពាន សាលា

សេដ្ឋកិច្ចឈានឡើង

៦. ប្រជាស្មោះស្ម័គ្រ
ម្លប់សន្តិភាព

៧. ជយោ! តេជះ
បក្សប្រជាជន

លេចស្នាមញញឹម

ការប្រកួតបាល់ទាត់វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ ហៀបនឹងបើកនាពេលបន្តិចទៀតនេះ។

សង្ឃឹមជាថ្មី

សាទរជោគជ័យ

សោមនស្សភក្តី

សំពៅដល់ត្រើយ

ស្បើយក្នុងចិន្តា

លើជោគវាសនា ។

ជះរស្មីថ្លា

បំភ្លឺខេមរា

ផ្តល់ដោយទេវតា

បាចផ្កាពរជ័យ

យល់សម្ផស្សថ្មី ។
នាអាណត្តិថ្មី

កុមារ ផ្លោក អាយុ ១១ឆ្នាំ ដើរឆ្លងកាត់កន្លែងអ្នកយាមទ្វារ ដោយលើកដៃ
កាន់សំបុត្រអញ្ជើញមួយសន្លឹក។
អ្នកយាមទ្វារស្រែកសួរៈ
- អេហ៍កុមារ សំបុត្រអញ្ជើញនេះ ជារបស់លោកប៉ាប្អូន មែនទេ?
- បាទ..ត្រូវហើយ គឺរបស់លោកប៉ាខ្ញុំ !
- ម៉េចបានជាគាត់មិនអញ្ជើញមក?
- គាត់កំពុងជាប់រវល់ខ្លាំង !

នាំមកសិរី

សុខសន្តិភាព ។
បក្សប្រជាជន

- គាត់រវល់ស្អី បានជាបោះបង់ចោលទស្សនាការប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រយ៉ាង

មានគុណពេញព្រៀប

ស្វែងរកផលលាភ

ស្រោចស្រង់ដរាប

ជីវភាពប្រជា ។

សាងគ្រប់ហេដ្ឋា

លឿនលើសនឹកស្មាន ។

ក្រោមដំបូលបក្ស

ប្រៀបអម្រឹតស្ថាន

ខ្លាំងមហិមា

តេជោយើងឈ្នះ

ត្រជាក់ក្សេមក្សាន្ត

ចំណេះជិះកឯង

ម្តាយក្មេក ។ លុះដើរទៅដល់មាត់ព្រែកឃើញបុរសម្នាក់អង្គុយនៅទីនោះ
ក៏សួរៈ
- នែ..បងប្រុស ទឹកព្រែកនេះ ជ្រៅត្រឹមណាដែរ?
- អេហ៍..បើអញ្ចឹង យើងធ្វើម្តេចឆ្លងរួចទៅបងសម្លាញ់ ?

នាំជោគជយា

រុងរឿងនិរន្តរ៍ ៕

មកទេ ។

- បាទ ជ្រៅគួរសមល្មមលង់អ្នកនាង និងប្តីកន្តឿហ្នឹងឯង !

ឈ្នះគ្រប់វេលា

ជួយជាតិប្រជា

- បាទ..គឺគាត់រវល់រកសំបុត្រអញ្ជើញហ្នឹងណ៎ា។ គាត់មិនដឹងខ្ញុំយក

ថ្ងៃមួយនាយ ក្រាញ់ បាននាំនាង ក្រឹម ជាភរិយាទៅសួរសុខទុក្ខឪពុក

ដណ្តប់នែបប្រាណ

ស្មើឋានសួគ៌ា ។

នេះ ?

		

អារាមវិហារ

ថ្កើងហួសគណនា

		

រវល់ខ្លាំង

		

បទកាគតិ

- អូហូ..ភ័យអីអ្នកនាង ខ្ញុំជាអ្នកស៊ីឈ្នួលចម្លងហើយតើ ខ្ញុំធានាបាទ!
- អញ្ចឹង សូមជួយចម្លង ប្តីខ្ញុំទៅមុនផង !
- ទេ..មិនបានទេ ត្រូវចម្លងអ្នកនាងទៅមុន ព្រោះបើទុកនារីស្រស់ស្អាត

និពន្ធ. សុខ សុធន

ដូចអ្នកនាងឲ្យនៅម្នាក់ឯងមិនស្រួលទេ

ឮដូច្នោះ

នាយ ក្រាញ់ តឿនៈ

អត់រវីរវល់
ព្រឹកមួយ នាង ច្រិប បានទៅត្អូញត្អែរប្រាប់លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ភា ៖
- រៀងរាល់យប់

ខ្ញុំមិនហ៊ានធានាទេ!

ប្តីខ្ញុំដើរទល់ភ្លឺ

អត់មានរវីរវល់នឹងខ្ញុំសោះ។

លោក

វេជ្ជបណ្ឌិត មានមធ្យោបាយអីជួយឲ្យ
គាត់នៅផ្ទះទេ ?
លោក ភា ធ្វើមុខញឹមៗ រួចយកថ្នាំ មួយគ្រាប់ហុចឲ្យនាង ច្រិប
ហើយប្រាប់ៈ
- ណេះ ល្ងាចឡើង អ្នកស្រីឲ្យគាត់លេបថ្នាំមួយគ្រាប់នេះទៅ ធានាថា
គាត់នឹងដេកលក់ទល់ភ្លឺ លែងដើរចោលផ្ទះទៀតហើយ ។
- បើឲ្យគាត់ផឹកត្រឹមកន្លះគ្រាប់បានទេ លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ?
- ម៉េចក៏ចង់ឲ្យលេបត្រឹមកន្លះគ្រាប់ ?
- ព្រោះពីមុនគាត់ដើរចោលផ្ទះ អត់រវីរវល់ជាមួយខ្ញុំសោះ ។ បើឲ្យគាត់

- មែន..អូនទៅមុនបងចុះ បងចាំជើងក្រោយ ម៉េចៗកុំតែបាត់អូន! នាង
ក្រឹម ឡើងជិះកស្រួលបួលហើយ អ្នកចម្លងអង្កិលចុះទឹកថ្នមៗរួចដើរតឿ
សន្សឹមៗ រហូតដល់ត្រើយ ទើបដាក់នាងចុះ ហើយនិយាយៈ
- មកអូនសម្លាញ់ ទៅជាមួយបង !
- ទេ..ទៅណា ខ្ញុំមិនទៅទេ ជួយចម្លងប្តីខ្ញុំសិនមក!
- យីទៅចម្លងអាកន្តឿធ្វើស្អី បងជាបុរសពេញលក្ខណៈបងធានាចិញ្ចឹម
អូន ស្រឡាញ់អូនអស់មួយជីវិត។ រួចទាញដៃនាងត្រឡើតតើត អូសទៅ។
នាង ក្រឹម ងាកក្រោយស្រែកបង ក្រាញ់ ជួយអូនផងៗ ឯនាយ
ក្រាញ់ ស្រែក អូន ក្រឹម កុំទៅចោលបង។ បើអត់អូនបងសុខចិត្តស្លាប់
ក្នុងទឹកព្រែកនេះហើយ។

ថារួច

ក្រាញ់

ក៏លោតចុះទឹកសម្លាប់ខ្លួន

ប៉ុន្តែលាន់មាត់ៈ
- អុញ! ទឹកត្រឹមឃ្លៀកខ្ញុំសោះ គួរអីចាញ់បោកវា!
នាយ ក្រាញ់ ប្រវេប្រវាឆ្លងព្រែក រួចរត់តាមទាន់ ទើបប្តឹងរដ្ឋអំណាច
មូលដ្ឋាន ចាប់ផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់ទៅហោង ៕

e)aHBum<eday eragBum< GriyFm’ pÞHelx 92/ pøÚvelx 594/ sgáat;bwgkk; II x½NÐTYleKak-PñMeBj
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elakCMTav Em:n sMGn
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgTMnak;TMngCamYyrdæsPa RBwT§sPa nigGFikarkic© >>>> 400>000`
É>] Ek Kwmya:n smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanRkumkargarcuHextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] G‘uk r:ab‘un
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgGPivDÆn_CnbT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] Ca can;tU
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarkNþal RbFanKN³kmµaFikarKNbkSénFnaKarCati >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 400>000`
É>] GUn B½n§munñIr½tñ RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgesdækic© nighirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200 duløar
É>] evg saxun
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgksikmµrkçaRbmaj; nigensaT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 150 duløar
É>] )a:n sUrs½kþi
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgBaNiC¢kmµ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 150 duløar
É>] h‘un eNg
RbFanKN³kmµkarTI 4 énrdæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] efag xun
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] Guit sMehg
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] Kg; vibul
RbtiPUraCrdæaPi)alTTYlbnÞúkGKÁnaykdæan énGKÁnaykdæanBn§dar énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] G‘uk saravuF RbFanKN³kmµaFikarKNbkSGaCJaFrsvnkmµCati >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] ln; lwméf
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþkMBg;cam>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] GUsµan hasSan; RbFanKN³clnasasnik\søaménKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] sr cMru:g
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþRkecH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] )a: suCativgS RbFanKN³kmµaFikarKNbkSraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] Em:n vibul
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] m:m b‘unnag
RbFanKN³kmµkarTI 10énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] v:a fn
GPi)alextþRkecH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] yU Pirmü
GnuRbFanRkumkargarrbs;KN³kmµaFikarkNþal cuHCYyraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
É>] ehg sYr
GKÁnayknaykrdæ)al nighirBaØvtßúénRksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
KN³kmµakar k71
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 400>000 `
KN³kmµaFikarKNbkSextþ)at;dMbg
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþesomrab
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþRBHsIhnu
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSextþkMBt
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
KN³kmµaFikarKNbkSRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
É>] lwm Kaneha RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
É>] m:m b‘unehg RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] fa y:av
GnuRbFanKN³kmµaFikarKNbkSFnaKarCatiénkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 213>470`
É>] CU
yinsIum rdæelxaFikarRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] ):av hmpan rdæelxaFikarRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] em:A b‘unNarin smaCikKN³kmµaFikarkNþalKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
É>] sU CughYr
smaCikRkumRbwkSaextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] cay bUrin
GñktMNagraRsþmNÐlkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] sYs y:ar:a
GñktMNagraRsþmNÐlRBHvihar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] nr³ rtn³vDÆena rdæelxaFikarRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
É>] XYn r:anIn
rdæelxaFikarRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>]> esþIg suxum
GnurdæelxaFikarRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
elakCMTav mifuna PUfg
GPi)alénKN³GPi)alextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>]> bUn lwmehg GnurdæelxaFikarTIsIþkarKN³rdæmRnIþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
É>] esg eTog
GnurdæelxaFikarTIsIþkarKN³rdæmRnIþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
É>] qay bJT§iEsn GKÁnaykénGKÁnaykdæanerobcMEdndInKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
É>]bNiÐt Ehm efg
GKÁnaykrgénGKÁnaykdæanGenþaRbevsn_>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
É>] sux exmrin
GnuRbFanRkumkargarcuHRsukkeRBa©óc nigRbFanRkumkargarcuHXuMkeRBa©óc >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
É>] Em:n suIpan;
smaCikRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
É>] 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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GKÁnaykrdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 80>000`
É>] suwm suIfa
É>] G‘un qalI
smaCikRkumRbwkSaextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] Bt can;nI
smaCikRkumkargarcuHCYyextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] ehg vNÑa
É>] s‘ag can;
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak mUl viciRt
RbFanKN³kmµaFikarKNbkSRkugdUnEkv extþtaEkv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elakRsI esO c½nÞfa
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
É>] Ca vuT§I
]kj:a eTB visidæ
GnuRbFanKN³kmµaFikarRtYtBinitü énKN³kmµaFikarKNbkSextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak G‘¿u
raRtI
GPi)alrgextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
smaCikRkumkargarKN³kmµaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
elak eqg suPRk
É>] efa eCdæa
rdæelxaFikarRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000 `
KN³kmµaFikarKNbkSRbCaCnkm<úCaRbcaMKN³kmµaFikarsRmbsRmYlExµrkm<úCaeRkam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
elak lI sarI
GPi)alrg extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
RbFanmnÞIrsaFarNkar extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40>000`
elak Kwm suvNÑ
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`
GPi)alRsuksVayeck>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
elak XU eBA
kBaØa Ekv suCata GnuRbFanelxaFikardæanGmKN³kmµkarTI 4 énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30>000`
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak lwm efg
elak Qa b‘unriT§
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak em:A hak;
elak lwm vIrkS
smaCikKN³kmµaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak eXøak sMGag
smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak mIu
vuF§a
mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
GKÁarFikarrgénGFikardæanRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
elak G‘ut sMGan
elak KYc can;Titü GaCIvkr extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000`
É>] esg sumunI
smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmµaFikarKNbkSRksYgFmµkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
GKÁnaykkic©karbec©keTsénRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
É>] b:uj sc©³
elak gYn eBRC
RbFannaykdæanTwks¥at RksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak CYn vNÑriT§
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
RbFannaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusSénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak m:m Rbus
GnuRbFannaykdæanhirBaØvtßúénRksYgénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak esA smösS
elak ):av muyfug GnuRbFanKN³kmµaFikarsaxabkSmCÄmNÐlpþl;QaménmnÞIreBTüRBHGgÁDYg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Qun b‘uneQOn smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak efg b‘unetg smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sVay suKn§I
smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak sux cMNan smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak esA smÖar
RbFankariyal½ybNþúHbNþalénnaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusS énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>> 10>000`
RbFankariyal½yKNenyünaykdæanhirBaØvtßú énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
elak Tit criya
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`

