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ដំណក់ប្រេងដំបូងជាពរជ័យឆ្នាំថ្មីជូនប្រជាជនកម្ពុជា

The First Drop of Oil Is a New Year Blessing
for Cambodians
ថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ គឺជាខួបទី២២ នៃទិវានយោបាយ ឈ្នះឈ្នះ

ដែលបានបញ្ចប់សង្គ្រាមទាំងស្រុង និងបាននាំមកនូវសុខសន្តិភាព

ស្ថិរភាពនយោបាយពេញលេញសម្រាប់មាតុភូមិកម្ពុជាជាទីស្រឡាញ់

របស់យើង បង្កបាននូវកាលានុវត្តភាព សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ

ឲ្យកាន់តែបោះជំហានឈានឡើងក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនជាលំដាប់ ។
ក្នុងថ្ងៃរំឭកទៅដល់ព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក៏បានប្រកាសអំពីសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងថ្មីមួយទៀត ដែលមិនធ្លាប់មាន
ទាល់តែសោះសម្រាប់ប្រទេសយើងនោះ គឺការទទួលបាននូវដំណក់

ប្រេងដំបូងរបស់កម្ពុជា ដែលជាការទន្ទឹងរង់ចាំអស់រយៈកាលដ៏យូរមក
ហើយ ។ ដំណក់ប្រេងដំបូងនេះ គឺជាមនុញ្ញផលមួយថ្មីទៀតដែលបាន
កើតចេញមកពីកត្តាសន្តិភាព ដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងខិតខំតស៊ូ
ប្តូរផ្តាច់ថែរក្សាមិនឲ្យបាត់បង់ទៅវិញ

ទោះជាត្រូវបង់ដោយតម្លៃណា

ក៏ដោយ ។ ដំណក់ប្រេងដំបូងនេះ ជាពរជ័យឆ្នាំថ្មីជូនប្រជាជនកម្ពុជា ជា
មោទនភាពដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើង ក្រោមការដឹកនាំ
ដ៏ឈ្លាសវៃ ប៉ិនប្រសប់របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ។

កម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក៏ដូចជាគោលនយោបាយ

របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់ការកសាង និងការពារមាតុភូមិ
(ឆ្នាំ២០១៨ - ២០២៣) គឺជំរុញការបង្កើតនូវសមិទ្ធផលថ្មីៗថែមទៀត
ក្នុង វិស័យសេដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍសង្គម តាមរយៈការជំរុញប្រើប្រាស់

ឲ្យអស់លទ្ធភាពសក្តានុពលរបស់វិស័យឧស្សាកម្ម ក្នុងនោះគឺជំរុញការ

អភិវឌ្ឍធនធានរ៉ែ ប្រេងកាត និងឧស្ម័ន ដើម្បីប្រែក្លាយធនធាននេះឲ្យ
ទៅជាប្រភពថ្មីសំខាន់មួយទៀត សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
ពិសស
េ ការបន្ថម
ែ សន្ទុះថ្មស
ី ម្រាបធា
់ នាកំណន
ើ សេដក
្ឋ ច
ិ ខ
្ច ស
្ព ជា
់ ប់ៗ

គ្នា ។ ក្នុងន័យនេះ ត្រូវលើកទឹកចិត្តវិស័យឯកជនធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

ស្វែងរុករក និងវិនិយោគលើវិស័យនេះ ដោយបន្តធ្វើការតាមដានត្រួត-

ពិនិត្យ និងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ ព្រមទាំងការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅ
លើសុវត្ថិភាព សុខុមាលភាព ការការពារបរិស្ថាន និងសង្គម ។ ជំរុញ

ការអភិវឌ្ឍអណ្តូងប្រេងកាតឲ្យផលិតប្រេងដំបូងឲ្យបានឆាប់ ទន្ទឹមនឹង
ការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងចំណូលដែលបានមកពីធនធានទាំងនេះ ប្រកប

ដោយប្រសិទ្ធភាព តម្លាភាព និងគណនេយ្យភាព ។ អនុវត្តតាមកម្មវិធី
នយោបាយ និងគោលនយោបាយខាងលើនេះ យើងក៏សម្រេចបាននូវ
សមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះឡើង ហើយតាមរយៈនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំង

ឲ្យឃើញនូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងការចូល
រួមយ៉ាងសកម្មពីក្រុមហ៊ុន Kris Energy ជាប្រតិបត្តិករនៃគម្រោងដែល
មកដល់ពេលនេះ បានសម្រេចនូវការបញ្ចប់ដោយជោគជ័យជាស្ថាពរ

December 29, 2019 is the 22nd anniversary of
the Win-win Policy Day, which completely ended
the war and brought complete peace, political stability
for Cambodia, our beloved motherland, creating
opportunities for gradually speedy national development.
Commemorating this historic event, Samdech Akka
Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Prime Minister
of the Kingdom of Cambodia, also announced
another great unprecedented achievement for our
country – that is the long-awaited extraction of the
first drop of Cambodian oil. This first drop of oil
is another new phenomenon that has emerged from
the peace that we are striving to keep, at whatever
prices it may take, from disappearing. This first drop
of oil is a New Year blessing for the Cambodian
people, a great pride for our nation under the wise
leadership of Samdech Techo Hun Sen.
The political platform of the Royal Government
of Cambodia, as well as the policy of the Cambodian
People's Party for the construction and defense of
the motherland (2018-2023) is to promote the
creation of new achievements in the field of economy
and social development by making the best use of
the potential of the industrial sector. That would
include the striving development of mineral resources,
oil and gas, turning them into another important new
source for Cambodia's economic development,
especially the addition of new momentum to ensure
continuous high economic growth.
In this regard, the private sector must be encouraged
to study, research, explore and invest in this sector
by continuing to monitor, inspect and strengthen
law enforcement, as well as pay close attention to
safety, well-being, environmental and social protection.
Promote the development of oil wells to produce
the first oil as soon as possible while strengthening
the management of income from these resources
effectively, transparently and accountably. While
implementing the above political platforms and
policies, we have realized this historic achievement.
This has reflected the efforts of the Royal Government
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នូវការសាងសង់ ការបំពាក់គ្រឿងសម្ភារៈ និងបរិក្ខានៃបណ្តាហេដ្ឋារចនា

សម្ព័ន្ធចាំបាច់នានា សម្រាប់ដំណើរការផលិតកម្មធនធានរ៉ែប្រេងរបស់

យើង ។ ដំណក់ប្រេងលើកដំបូងរបស់កម្ពុជា បានចាប់ផ្តើមផលិតចេញ

ពីអណ្តូងប្រេងទី១ ឈ្មោះ A-OID នៃផ្លាតហ្វម A នៅក្នុងប្លុកនៃឈូង
សមុទក
្រ ម្ពជា
ុ ដែលនេះជាសមិទផ
្ធ លដ៏អស្ចារ្យមួយ ជាសក្ខក
ី ម្មមយ
ួ ឆ្លុះ-

បញ្ចាំងពីការប្តេជ្ញាចិត្តដ៏មុតមាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការជំរុញ
ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ ប្រកបដោយភាពស្វាហាប់ ។ ភារកិច្ចសំខាន់

បន្តទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុននេះ គឺការបញ្ចប់ការខួងប្រេងក្នុងចំណោម
អណ្តូងប្រេងនៅសល់ចំនួន ៤ទៀត ឲ្យបានជោគជ័យ ដើម្បីបង្កើនការ
ផលិតប្រេងរបស់កម្ពុជា ដែលនៅពេលនោះអណ្តូងប្រេងទាំង ៥នេះ

ត្រូវបានបញ្ចប់ កម្ពុជាអាចផលិតប្រេងបាន ៧៥០០បារ៉ែល ក្នុងមួយថ្ងៃ
ហើយអាចឈានដល់ការបូមរយៈពេលពី ៨-៩ឆ្នាំនេះ បរិមាណប្រេង
ដែលអាចទទួលបានមានជាង ៣០លានបារ៉ែល ។

នេះជាការចាប់ផ្តើមជំហានដំបូងដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ពោះ

ទៅបង្កើតបាននូវសមត្ថភាពជាតិ និងខឿនឧស្សាហកម្មប្រេងកាត ឧស្ម័ន

និងថាមពលនៅកម្ពុជា ។ សមិទ្ធផលនេះ ក៏នឹងផ្តល់ប្រយោជន៍ដ៏មាន
សារៈសំខាន់ជាច្រើនដូចជា ការបង្កើនបាននូវចំណូលថវិកាជាតិ បង្កើន
បាននូវផលសេដ្ឋកិច្ចដែលទទួលបានពីការបង្កើតនូវពិពិធកម្ម

ខឿន

ឧស្សាហកម្មក្នុងវិស័យប្រេងកាត និងការកសាងសមត្ថភាពជាតិនៅក្នុង
វិស័យនេះ ។ ទោះបីឆ្នាំនេះ ពិភពលោកទាំងមូល និយាយរួម និងនិយាយ
ដោយឡែកប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ដែល
បានបង្កការលំបាកសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសង្គម

និងជីវភាពរស់នៅរបស់

ប្រជាជន ប៉ុន្តែរាជារដ្ឋាភិបាលមិនគ្រាន់តែដោះស្រាយបានដោយជោគជ័យ

នូវផលប៉ះពាល់ទាំងនោះទេ ផ្ទុយទៅវិញបានធ្វើឲ្យសម្រេចជោគជ័យ
នូវបណ្តាភារកិច្ចសំខាន់ៗ

ការបន្តនិរន្តរភាពនៃការអភិវឌ្ឍលើច្រើន

វិស័យ ប្រកបដោយភាពវិជ្ជមាន ព្រមទាំងការបង្កើតបាននូវសមិទ្ធផលធំៗ
ជាច្រើន ជាពិសេស គឺការទទួលបានដំណក់ប្រេងដំបូងជាប្រវត្តិសាស្ត្រ
សម្រាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បាន

បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងផ្តល់អាទិភាពទី១ លើ

វិស័យអប់រំ និងសុខាភិបាល បន្ទាប់ពីកម្ពុជាទទួលផលពីដំណក់ប្រេង
ដំបូង ហើយក៏ស្របពេលនៃខួបលើកទី២២ឆ្នាំ នៃនយោបាយ ឈ្នះ-ឈ្នះ

របស់សម្តេចក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមទំាងស្រុងនៅកម្ពុជា និងនាំមកនូវ
សុខសន្តិភាពពេញលេញ មានការឯកភាពជាតិទាំងស្រុងជាប្រវត្តិសាស្ត្រ
ជូនប្រជាជាតិទំាងមូល។

ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេច ព្រះបរមនាថនរោត្តម

សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មាន

ព្រះរាជហឬទ័យ សម្តែងក្តីសោមនស្សរីករាយ អបអរសាទរចំពោះ
សមិទ្ធផលជាតិដ៏ធំធេងនេះថា ជាការបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្រ្តថ្មី ដែល

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទទួលដំណក់ប្រេងលើកដំបូងស្របពេល

នៃការរំឮកខួបអនុស្សាវរីយ៍ នៃការអនុវត្តដោយជោគជ័យនយោបាយ
ឈ្នះ-ឈ្នះ របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយក
រដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

។

ចំណែកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់

of Cambodia and the active participation of Kris
Energy, the operator of the project, which has so far
achieved the successful completion of the construction,
installation of materials and infrastructural equipment necessary for the production process of oil and
gas resources.
Cambodia's first drop of oil has started production
from the first A-OID well of Platform A in the Gulf
of Cambodia block, a remarkable achievement, a testament to the strong commitment of the Royal
Government of Cambodia in promoting the dynamic
development of the nation. The company's next
major task is to complete successfully the drilling of
the remaining four oil wells to increase Cambodia's
oil production. By the time the five wells were
completed, Cambodia could produce 7,500 barrels
per day and can proceed to pumping for a period of
8 to 9 years, by which the amount of oil obtained will
be more than 30 million barrels.
This is an important first step for Cambodia
towards building the national capacity and the oil, gas
and energy industries in Cambodia. This achievement
will also provide many important benefits such as
increasing the national revenue, the economic benefits gained from the diversification of the oil industry and national capacity building in this sector.
Although the whole world, in general, and
Cambodia, in particular, is fighting Covid-19, which
has caused economic, social and livelihood difficulties
for the people, the Royal Government has not only
successfully addressed those impacts but, on the
contrary, has accomplished important tasks, continued sustainable development in many areas, and made
many great achievements. Most important of all is
the historic first drop of oil for the Kingdom of Cambodia. Samdech Techo Hun Sen has made it clear that
the Royal Government of Cambodia will give first
priority to education and health after Cambodia benefits from the first drop of oil.
Welcoming this great national achievement, His
Majesty Norodom Sihamoni, King of the Kingdom
of Cambodia greeted it as the opening of a new page
in the history of the Kingdom of Cambodia for having
its own drops of oil for the first time. The event
happened coincidentally with the country’s celebration of successful implementation of the win-win
policy of Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun
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មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេសក៏បានសម្តែងអំណរសាទរ និងមាន
ក្តីមោទនភាព យ៉ាងក្រៃលែង ចំពោះដំណក់ប្រេងលើកដំបូងនេះ ដែលជា
ការចាប់ផ្តើមការអភិវឌ្ឍលើវិស័យប្រេងកាត ដែលជាសក្តានុពលមួយ
ថ្មីទៀតរួមចំណែកដល់ការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ។

ប៉ុន្តែពួកប្រឆាំង និងមជ្ឈដ្ឋានអគតិមួយចំនួនមិនបានចូលរួមត្រេក-

អរសាទរជាមួយប្រជាជនកម្ពុជា

ដែលទទួលបាននូវសមិទ្ធផលជា

ប្រវត្តិសាស្ត្រនោះទេ ពួកគេថែមទាំងសម្តែងចេញឲ្យឃើញនូវអាកប្បកិរិយា

និងប្រើប្រាស់ពាក្យសម្តីច្រណែនឈ្នានីស ប្រមាថមាក់ងាយ ដោយ
ហៅដំណក់ប្រេងដែលយើងទើបទទួលបានជាលើកដំបូងនេះថា

ជា

បណ្តាសារទៅវិញ ។ នយោបាយប្រឆាំងជាតិសាសន៍ឯង ខួរក្បាល

បំផ្លិចបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ជាតិខ្លួនឯង គំនិតបន្ទច់បង្អាក់រាំងស្ទះដំណើរ
អភិវឌ្ឍន៍របស់ជាតិឯង គឺជាសារជាតិដែលបង្កប់យ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងបេះដូង
ពួកប្រឆាំង និងក្រុមឧទ្ទាមក្រៅច្បាប់ គ្មានពេលណាដែលអាចនឹងធ្វើ
ឲ្យមានការប្រែប្រួលមកកាន់ភាពវិជ្ជមានវិញបានឡើយ ។ ប៉ុន្តែទោះជា

ពួកនេះនិយាយពីអ្វីក៏ដោយ ក៏មិនអាចរាំងខ្ទប់បាននូវដំណើរវិវត្តន៍ជាតិ
កម្ពុជាបានឡើយ ។ ឆ្លុះបញ្ចាំងរយៈពេល ៤២ឆ្នាំ ក្រោយថ្ងៃមហា-

ជ័យជម្នះ ៧ មករា ក្នុងដំណើរការស្តារ កសាងជាតិឡើងវិញ យើង
បានកសាងប្រទេស ដោយចាប់ផ្តើមពីបាតដៃទទេជាប្រទេសដែលរង

ការវិនាសខ្ទេចខ្ទាំនៅសល់តែគំនរផេះផង់ឲ្យមានការរីកចម្រើនលូតលាស់
រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ ។ ពេលនោះយើងមានតែចន្លុះ មានតែខ្លាញ់ត្រី

ហើយកុំថាឡើយប្រេងកាត សូម្បីតែប្រេងម៉ាស៊ូតសម្រាប់ដុតបំភ្លឺម្តងម្កាល
នៅពេលរាត្រក
ី រ៏ កសឹងមិនបានផង ។ ប៉ន
ុ ព
្តែ ល
េ នេះ ប្រទស
េ កម្ពជា
ុ បាន

ទទួលដំណក់ប្រេង និងបានប្រែក្លាយទៅជាប្រទេសផលិតប្រេងមួយ

នៅលើពិភពលោក និងជាប្រទេសទី៨ ក្នុងតំបន់អាស៊ាន គឺពិតជា
ព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវចងចាំមិនអាចបំភ្លេចបានសោះឡើយ ។
នេះជាគុណតម្លៃនៃសន្តិភាព។

ប្រសិនបើគ្មានសន្តិភាពទេ

គឺពិតជាគ្មានអ្វីៗនៅថ្ងៃនេះទេ រាប់ទាំងដំណក់ប្រេងលើកដំបូងនេះផង
ដែរ ។ សន្តិភាពទទួលបានមកពីនយោបាយឈ្នះឈ្នះ ដោយបាន

បញ្ចប់សង្គ្រាមទាំងស្រុង ធ្វើឲ្យមានឯកភាពជាតិ ឯកភាពទឹកដី និង

ការអភិវឌ្ឍ ។ យើងក៏ត្រូវតែរំឭកទៅដល់មហាជ័យជម្នះ ៧ មករា
ជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ដែលជាថ្ងៃកំណើតទីពីររបស់យើង បើគ្មានជ័យជម្នះ ៧

មករា ទេ យើងនឹងគ្មានអ្វីៗទាំងអស់ដូចក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរ ។ ជា
មួយក្តីអំណរសាទរចំពោះពរជ័យឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំ២០២១ ដែលទទួលបាន

ជាដំណក់ប្រេងដំបូងនេះ ប្រជាជនកម្ពុជាក៏សូមអរគុណចំពោះសន្តិភាព
ដែលសម្រេចបានមកពីនយោបាយឈ្នះ-ឈ្នះ និងសូមប្តេជ្ញាចិត្តពង្រឹង

ស្មារតីនៃមហាជ័យជម្នះ ៧ មករា ឲ្យស្ថិតនៅរស់រវើកជានិច្ច ក្នុងមនសិការ
របស់យើងទាំងអស់គ្នាតរៀងទៅ ៕

TsSnavdIþRbCaCn

Sen, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia.
Cambodians from all walks of life, both inside and
outside the country, have expressed great joy and pride
at this first drop of oil event, which is the beginning
of development in the oil sector, a new potential to
contribute to striving economic growth.
While not joining in the congratulations of the
Cambodian people for this historic achievement, some
in the opposition and unscrupulous circles expressed
attitudes and used insulting terms calling the first drop
of oil as a curse. Such actions against own nation, the
brain to destroy own national interest, the idea of
obstructing the development of the nation itself, is a
substance that is deeply ingrained in the hearts of the
opposition and the outlaws. There can never be a time
that changes them to positive. No matter what they
say, however, they cannot stop the evolution of Cambodia. Reflecting on the 42 years after the Victory
Day on January 7, in the process of rebuilding the
nation, we have built the country from scratch, a
devastated country, leaving only a pile of ashes, to
grow and prosper until today. At that time, we had
only torch, fish oil, and not to mention kerosene, even
the occasional diesel at night was hardly available.
As of now that Cambodia has received own drops of
oil and turned into one of the oil producing countries
in the world, and the eighth one in ASEAN, is truly
an event to remember.
This is the value of peace. If there is no peace,
there is really nothing today, including the first drop
of oil. Peace comes from win-win policy that ended
the war entirely, realized national unity, territorial
integrity and fostered development. For the sake of
reminding, were there no historic January 7 victory,
which is our second birthday, we would not have
everything as it is today. With the New Year 2021
greeting along with the first drop of oil, the Cambodian people thank the peace achieved through the
win-win policy and resolve to strengthen the spirit of
the Great January 7 Victory for it to live forever in
our conscience./.
THE PRACHEACHUN MAGAZINE

បន្តជំរុញខ្លាំងការអនុវត្តរាល់គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច សង្គម
ដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន
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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អគ្គមគ្គុទេ្ទសក៍ដ៏ឆ្នើមរបស់មាតុភូមិកម្ពុជា
ក្នុងយុគសម័យទំនើប

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្វាយបដិសណ្ឋារកិច្ចព្រះរាជដំណើរ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើសកម្មភាពដឹកនាំ

រណសិរ្យសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជា វាយផ្តួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន គឺជាអគ្គមគ្គុទ្ទេសក៍

ដ៏ឆ្នើមរបស់មាតុភូមិ និងប្រជាជនកម្ពុជា ដែលជីវិត និងស្នាដៃរបស់

សម្តេចបានផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាមួយនឹងដំណើរវិវត្តន៍បត់បែន

នៃព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើន ប្រកបដោយឧបសគ្គរាប់មិនអស់ នៅក្នុង

ប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាសម័យទំនើបនេះ ។ តាំងពីក្នុងដំណាក់កាល
ប្រទេសជាតិធ្លាក់ក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាម ក្រោយរដ្ឋប្រហារ ថ្ងៃ១៨
មីនា ឆ្នាំ១៩៧០ សម្តេចតេជោបានលះបង់យុវវ័យ ចូលរួមធ្វើការ

តស៊ូរំដោះជាតិ បណ្តេញសត្រូវបរទេសចេញពីកម្ពុជា និងបន្ទាប់
មកបានដឹកនាំកម្លាំង តស៊ូសង្គ្រោះជាតិចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍
ហើយចាប់ផ្តើមការដឹកនាំកសាង និងការពារប្រទេសជាតិ បង្កើត
បាននូវសុខសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យមានការរីកច្រើន
យ៉ាងលឿនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ។

កិត្តិយស កិត្តិនាម និងស្នាដៃរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

បានឆ្លាក់យ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ៗ
រូប និងគ្រប់ជំនាន់ ព្រមទាំងត្រូវបានឆ្លាក់ជាប់នៅលើទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រ
របស់កម្ពុជាជាអមតៈ ។

នៅឆ្នាំ១៩៧០ ក្នុងវ័យទើប ១៨ឆ្នាំ សម្តេចតេជោបានលាចាក

ពីការសិក្សា ទៅចូលរួមក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមរំដោះជាតិតាមការអំពាវនាវ
របស់ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេច ព្រះនរោត្តម សីហនុ ។
ក្រោយពេលដែលប្រទេសជាតិត្រូវបានរំដោះ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា

ឆ្នាំ១៩៧៥ របបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត ត្រូវបានបង្កើតឡើង
និងបានអនុវត្តនយោបាយសម្លាប់ប្រជាជន

បំផ្លិចបំផ្លាញ

ធ្វើឲ្យ

សង្គមជាតិដួលរលំ រលត់រលាយដល់ឫសគល់ ។ ជាថ្មីម្តងទៀត

មាតុភូមិនិវត្តន៍នព
ៃ ្រះករុណា សម្តេច ព្រះនរោត្តម សីហនុ
នៅថ្ងៃ១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៩១

ឡើងវាយផ្តួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ នៅថ្ងៃទី ៧ ខែ មករា
ឆ្នាំ១៩៧៩ ។ នៅថ្ងៃទី៨ ខែ មករា ក្រោយប្រទេសជាតិត្រូវបាន

រំដោះមួយថ្ងៃ ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនបដិវត្តន៍កម្ពុជា ដែលជាតំណាង

ស្របច្បាប់តែមួយគត់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើង ពេល
នោះសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិកក្រុម

ប្រឹក្សាប្រជាជនបដិវត្តន៍កម្ពុជា ទទួលបន្ទុកជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស។ ក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងរដ្ឋសភា នៅឆ្នាំ១៩៨១
រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត កម្ពុជាត្រូវបានប្រសូតិ ឡើង

ដោយ សម្តេចតេជោបានទទួលមុខតំណែងជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សា
រដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស ។ នៅថ្ងៃទី១៤ ខែមករា
ឆ្នាំ១៩៨៥ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ត្រូវបានរដ្ឋសភាបោះឆ្នោត

ជាប់ជាឯកច្ឆន
័ ្ទ ជាប្រធានក្រម
ុ ប្រក
ឹ ្សារដ្ឋមន្ត្រី និងក្នង
ុ ដំណាក់កាលខ្លះ

សម្តេចទទួលបន្ថែមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋ
ប្រជាមានិតកម្ពុជា បន្ទាប់មកជារដ្ឋកម្ពុជា រហូតដល់ឆ្នាំ១៩៩៣ ។
ក្រោយពេលដែលសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស ថ្ងៃទី២៣

ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩១ និងការបោះឆ្នោតសកល ឆ្នាំ១៩៩៣ រហូត

មកដល់ឆ្នាំ២០១៨ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យ
ក្នុងការបោះឆ្នោត សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានបន្តតួនាទីដឹកនាំ

ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រី ៦អាណត្តិ ជាប់គ្នា ។
សម្តេចតេជោនឹងបន្តឈរឈ្មោះជាបេក្ខជន នាយករដ្ឋមន្ត្រីតែម្នាក់

គត់របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់អាណត្តិតទៅមុខទៀត
ដែលនោះគឺជាបំណងប្រាថ្នា និងជាសំណូមពរ ជាសារវ័ន្តរបស់
ប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេស ។

ក្នុងរយៈពេល ៤២ឆ្នាំ កន្លងទៅនេះ ជាពិសេសក្នុងពេលវេលា

នៅយប់ថ្ងៃទី២០ មិថុនា ឆ្នាំ១៩៧៧ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

៣៦ឆ្នាំ (១៤ មករា ១៩៨៥ - ១៤ មករា ២០២១) ស្ថិតក្នុងតំណែង

គ្រួសារ ជាទីស្រឡាញ់ ចាកចោលមាតុភូមិជាទីស្នេហា ចេញទៅ

ជាតិ ដោយទទួលបានស្នាដៃធំៗជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ។ ក្រោយប្រទេស

រួមដំណើរដោយយុទ្ធមិត្តដ៏ស្មោះត្រង់ ៤រូបទៀត បានចាកចេញពី
បង្កើតឡើងនូវចលនាតស៊ូ ដែលមានឈ្មោះថា រណសិរ្សសាមគ្គី

សង្គ្រោះជាតិកម្ពុជា រួមជាមួយអ្នកស្នេហាជាតិជាច្រើនទៀត ក្រោក

ជានាយករដ្ឋមន្ត្រី សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានដឹកនាំប្រទេស

ជាតិត្រូវបានរំដោះភ្លាម ភារកិច្ចការពារ កសាង និងស្តារមាតុភូមិ
ឡើងវិញ

ត្រូវបានអនុវត្តជាបន្ទាន់

និងធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើន
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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចុះពិនិត្យការធ្វើស្រែ

និងសាកសុក្ខទុក្ខកងទ័ពនៅព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ

ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ បង្កបានជាបុព្វបទសម្រាប់ការដាក់ចេញនូវ

និងសំណេះសំណាលជាមួយកសិករ នៅស្រុកព្រៃកប្បាស ខេត្តតាកែវ

គោលនយោបាយបង្រួបបង្រួមជាតិ រហូតឈានទៅដល់ការចរចា ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុវត្ត
ធ្វើឲ្យមានការឯកភាពជាតិ

ដោយជោគជ័យនូវនយោបាយការបរទេស ដោយប្រកាន់ខ្ជាប់

រាជានិយម ទីពីរ និងធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា កាន់តែ

សម្ព័ន្ធ សំដៅបម្រើ លើកស្ទួយ និងការពារផលប្រយោជន៍គោលរបស់

រវាងភាគីនានា

ដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះ

ឯកភាពទឹកដី រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីបានប្រសូតឡើង ការបង្កើតនូវរបបមានជំហានលូតលាស់ជាលំដាប់ ។ កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុង
ប៉ារីស មិនបាននាំមកនូវសន្តិភាពពេញលេញសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា
នៅឡើយទេ

អាស្រ័យដោយពួកឧទ្ទាមខ្មែរក្រហមនៅតែបន្តធ្វើ

សង្គ្រាមបំផ្លិចបំផ្លាញបង្កឲ្យមានអសន្តិសុខក្នុងផ្ទៃប្រទេស

ធ្វើឲ្យ

កម្ពុជានៅតែមានតំបន់ត្រួតត្រាពីរ រដ្ឋាភិបាលពីរ និងកម្លាំងប្រដាប់
អាវុធពីរ ។ ប៉ុនស
្តែ ម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដែលមានភាពឈ្លាសវៃ

និងមានបទពិសោធន៍ជោគជាំនៅក្នង
ុ ការងារដឹកនាំប្រទេស បានដាក់
ចេញនយោបាយ

ឈ្នះ-ឈ្នះ

ធ្វើឲ្យសង្គ្រាមត្រូវបានបញ្ចប់ទាំង

ស្រុង នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៨ ។ នយោបាយ ឈ្នះ-ឈ្នះ បាន
ធ្វើឲ្យអង្គការចាត់តាំងទាំងខាងនយោបាយ

គោលការណ៍គ្រឹះ គឺអព្យាក្រិតភាពអចិន្ត្រៃយ៍ និងមិនចូលបក្ស

ជាតិនោះគឺ ការការពារបានយ៉ាងរឹងមាំនូវខឿនឯករាជ្យ អធិបតេយ្យ
បូរណភាពទឹកដី អព្យាក្រឹតភាព ។ កម្ពុជាបានចូលរួមយ៉ាងសកម្ម
នៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិ តាមរយៈវេទិកានានា ធ្វើឲ្យតួនាទីរបស់

កម្ពុជាកាន់តែត្រូវបានលើកកម្ពស់ ស្មើមុខ ស្មើមាត់ និងស្មើសិទ្ធិ
ជាមួយបណ្តាប្រទេស

។

ប៉ុន្តែរាល់ជោគជ័យ

និងសមិទ្ធផល

ទាំងឡាយដែលកម្ពុជា សម្រេចបានសុទ្ធតែឆ្លងកាត់នូវការលំបាក

និងឧបសគ្គរាប់ម៉ឺនជំពូក ។ ចាប់តាំងពីប្រទេសជាតិត្រូវបានសង្គ្រោះ
ចេញពីរបបប៉ុលពត រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះ ពួកប្រឆាំង ព្រមទាំង
មជ្ឈដ្ឋានអគតិនៅខាងក្រៅ

បានរិះរកគ្រប់វិធីផ្តួលរំលំគណបក្ស

និងយោធារបស់ខ្មែរ ប្រជាជនកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តាមរយៈការធ្វើសកម្មភាព

ក្រហមត្រវូ រលំរលាយ បង្កត
ើ បាននូវសន្តភា
ិ ព និងស្ថរិ ភាពនយោបាយ

និងប្រើប្រាស់ឧបាយកលសព្វបែបសព្វយ៉ាង ហើយចុងក្រោយគឺ

ក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិ ។ ដោយឡែកវិស័យសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម

ឲ្យមានសង្គ្រាម និងការបង្ហូរឈាមជាថ្មីឡើងវិញ ។ ប៉ុន្តែក្រោមការ

ផ្តល់ឱកាសដ៏មានតម្លៃបំផុត ដែលពុំធ្លាប់មានដល់ប្រជាជនកម្ពុជា ការបង្កើតអង្គការចាត់តាំងបដិវត្តន៍ពណ៌នៅកម្ពុជា ប៉ុនប៉ងបង្កើត
នៅឆ្នាំ ១៩៧៩ ប្រទស
េ កម្ពជា
ុ សល់តែគន
ំ រផេះផង់ ជីវភាពប្រជាជន ដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដែលជាស្ថាបនិកនៃសន្តិភាព
គ្របដណ្តប់ដោយភាពក្រីក្រ និងជួបគ្រោះទុរ្ភឹក្ស បច្ចុប្បន្នក
 ៏បាន របស់កម្ពុជា បានធ្វើឲ្យល្បិចកលទាំងឡាយរបស់ពួកទាំងនោះ ទទួល
ក្លាយទៅជាប្រទេសមួយ ស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសឯកទត្តក
 ម្មខាង បរាជ័យជាបន្តបន្ទាប់ ។
ការអភិវឌ្ឍលើពិភពលោក ដែលសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន មានអតីតភាពជាកូនកសិករ ជា ក្មេង

និងលឿនបំផុត ដោយមានកំណើនជាមធ្យមក្នុងអត្រាជាង ៧%

វត្ត ជាអតីតយុទ្ធជនក្នុងសមរភូមិ ប្រយុទ្ធដោយអាវុធ បានក្លាយមក

ដោយជោគជ័យពីចំណាត់ថ្នាក់ នៃប្រទេសមានចំណូលទាប ក្លាយ

សមរភូមិការទូត សមរភូមិនយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ច ជាអ្នកដឹកនាំ

ក្នុងមួយឆ្នាំ ក្នុងរយៈពេល ២ទសវត្សចុងក្រោយ និងបានឆ្លងកាត់
ទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាប នៅឆ្នាំ២០១៥ និង

ជាយុទ្ធជនដែលមានវ័យក្មេងដ៏អង់អាចក្លាហាន ឈរប្រយុទ្ធនៅលើ

សំបូរទៅដោយបទពិសោធន៍ មានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយ មានសមត្ថភាព

ឆ្ពោះទៅគោលដៅចក្ខុវិស័យ ដើម្បីក្លាយជាប្រទេសចំណូលមធ្យម ជំនាញខ្ពស់ក្នុងការវាយតម្លៃ និងប៉ាន់ស្មានសភាពការណ៍ មានភាព
កម្រិតខ្ពស់ នៅឆ្នាំ២០៣០ និងចំណូលខ្ពស់ នៅឆ្នាំ២០៥០ ។ ពេល

ឈ្លាសវៃក្នុងការដាក់ចេញផែនការការងារជាយុទ្ធសាស្ត្រ មិនដែល

កូវីដ-១៩ ប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រោមការដឹកនាំដ៏ប៉ិនប
 ្រសប់

ប្រជាជនកម្ពុជា នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គឺជា

នេះទោះបីជា ប្រទេសយើងកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិសកលនៃជំងឺ
និងម៉ឺងម៉ាត់របស់សម្តេចតេជោ

យើងនៅតែគ្រប់គ្រងសភាពការណ៍

បានយ៉ាងល្អ និងសង្ឃឹមថា កម្ពុជានៅតែទទួលបានលទ្ធផលជាវិជ្ជមាន
ពីការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យ ក្នុងឆ្នាំ២០២១ និងបណ្តាឆ្នាំខាងមុខ ។

មានការភ្លាំងភ្លាត់ ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្ស
ក្តីសង្ឃឹម និងជាបង្អែកដ៏រឹងមាំរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់កាលៈទេសៈ ៕
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សារសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន

នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ក្នុងឱកាសរំឮកខួបទី ៤២ នៃទិវាជ័យជម្នះ ៧ មករា
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សូមថ្វាយបង្គំព្រះថេរា នុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គ ជាទីសក្ការៈ
ជនរួមជាតិ ជាទីស្នេហា!

ថ្ងៃទី ៧ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ជាថ្ងៃគម្រប់ខួប ៤២ឆ្នាំ នៃទិវាជ័យជម្នះ ៧ មករា ឆ្នាំ ១៩៧៩ ជា

ប្រវត្តិសាស្រ្ត ដែលបានផ្តួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត សង្រ្គោះជាតិ និងប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យរស់រានមាន
ជីវិតឡើងវិញបានទាន់ពេលវេលា ហើយបើកឡើងនូវសករាជថ្មីរបស់កម្ពុជា គឺឯករាជ្យ សេរីភាព ប្រជាធិបតេយ្យ
និងវឌ្ឍនភាពសង្គម ។ ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃជ័យជម្នះ ៧ មករា ប្រជាជនយើងបានជ្រោងទង់មហាសាមគ្គីជាតិ ពុះពារ

ជម្នះគ្រប់ឧបសគ្គ ដើម្បីការពារការររស់រានមានជីវិតរបស់ខ្លួន ស្តារ និងកសាង ប្រទេសឡើងវិញពីចំណុចសូន្យ
ធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរ រីកចម្រើនជាជំហានៗ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ។

ក្នុងស្មារតីចងចាំជានិច្ច មហាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត បានបង្កឡើង និងចងចាំ

ជានិច្ចគុណូបការៈដ៏ថ្លៃថ្លារបស់កម្មាភិបាល

យុទ្ធជន

យុទ្ធនារីនៃរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជា

និង

កងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាម ដែលបានប្រយុទ្ធ ធ្វើពលិកម្មយ៉ាងអង់អាច ដើម្បីវាយរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ និង

រាំងស្កាត់មិនឱ្យរបបអប្រិយនេះអាចវិលត្រឡប់មកវិញបាននោះ ប្រជាជនយើងតែងបានប្រារព្ធពិធីរំឭកខួប

អនុស្សាវរីយ៍នៃទិវាជ័យជម្នះ ៧ មករា យ៉ាងអធិកអធមជារៀងរាល់ឆ្នាំ ជាមួយនឹងការសាទរចំពោះសមិទ្ធផលលើ
គ្រប់វិស័យដែលយើងសម្រេចបានក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅ។ សម្រាប់ឆ្នាំនេះ ដោយសារបញ្ហាជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលជាវិបត្តិ

សុខភាពសកល បាននិងកំពុងបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សង្គម សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានោះ បានតម្រូវឲ្យយើងត្រូវ
ផ្អាកការជួបជុំធ្វើមីទ្ទីង ដើម្បីប្រមូលផ្តុំការប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធ ទប់ស្កាត់ និងបង្ការជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះ។ ទោះបីជា
យ៉ាងនេះក្តី ក៏អត្ថន័យ និងស្មារតីជ័យជម្នះ ៧ មករា ស្ថិតនៅរស់រវើកជានិច្ចក្នុងមនសិការរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ។

ប្រជាជនយើងបានប្រសិទ្ធនាមថ្ងៃជ័យជម្នះ ៧ មករា ជាថ្ងៃកំណើតទីពីររបស់ខ្លួន, ជ័យជម្នះ ៧ មករា ជា
មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការកកើតឡើងវិញ និងការរីកចម្រើននូវអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង ដែលជាគុណតម្លៃសម្រាប់សង្គមជាតិ, បើ
គ្មានជ័យជម្នះ ៧ មករាទេ យើងពិតជាគ្មានជីវិត និងគ្មានអ្វីៗទាំងអស់ដូចក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះឡើយ។

រយៈពេល ៤២ ឆ្នាំ មកនេះ ប្រជាជនកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលធំៗ ប្រកបដោយវីរភាព ក្នុងការ

ការពារ និងការស្តារ កសាង និងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ។ នៅលើវិថីដ៏សែនលំបាកនេះ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ដែលបានដឹកនាំការតស៊ូរំដោះជាតិពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ បានផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយប្រជាជននៅគ្រប់
កាលៈទេសៈ និងគ្រប់ស្ថានភាព បន្តដឹកនាំប្រទេសឆ្លងកាត់ឧបសគ្គតូចធំច្រើនរាប់មិនអស់ រហូតមកដល់ដំណាក់
កាលអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងសន្តិភាពប្រកបដោយមោទនភាព។

ពីទឹកដីមួយជាវាលពិឃាតនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍,

ជាសមរភូមិនៃសង្រ្គាមផ្ទៃក្នុងដ៏រ៉ាំរ៉ៃ , ជាប្រទេសក្រីក្រឱនថយបំផុតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច, ជាប្រជាជាតិត្រូវគេប្រមាថ
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និងឯកោយ៉ាងអយុត្តិធម៌ ឥឡូវកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ

សិទ្ធិមនុស្ស និងនីតិរដ្ឋ , ជាទឹកដីដែលមានសុខសន្តិភាពពេញលេញ, ជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងលូតលាស់
យ៉ាងលឿនធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជាជនកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរឡើង ព្រមជាមួយនេះ កិត្យានុភាពជាតិរបស់កម្ពុជា
ក៏បានលើកកម្ពស់ឡើងវិញលើឆាកអន្តរជាតិ

។

ទាំងអស់នេះ

គឺជាសមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្រ្តដ៏ថ្លៃថ្លាបំផុត

របស់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូប គ្រប់ជនជាតិ គ្រប់ជំនឿសាសនា គ្រប់និន្នាការនយោបាយ ដែលយើងទាំងអស់គ្នា
ត្រូវរួមគ្នាការពារ ថែរក្សា ពូនជ្រំ មិនឲ្យបុគ្គលណា ក្រុមណា ឬបរទេសណា មកបំផ្លាញទៅវិញបានឡើយ ។

ជនរួមជាតិជាទីស្នេហា!

សន្តិភាពមានតម្លៃពុំអាចកាត់ថ្លៃបានឡើយ សន្តិភាព និងស្ថិរភាពនយោបាយ

ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ។ លើមូលដ្ឋានសន្តិភាពនេះហើយ ទើបកម្ពុជាអាចងើបឈរឡើងវិញដោយ

ខ្លួនឯង ហើយបាននិងកំពុងបោះជំហានទៅមុខលើវិថីអភិវឌ្ឍន៍។ ជាអកុសល វិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ បានបង្កការ
គំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងដល់ការអភិវឌ្ឍដែលកម្ពុជាសម្រេចបានក្នុងរយៈពេល ៣ ទសវត្សរ៍កន្លងមក ជាមួយគ្នានេះ

គ្រោះទឹកជំនន់ក៏បានផ្តល់ផលវិបាកដល់យើងបន្ថែមទៀត ។ ទោះបីជាដូច្នេះក្តី ក៏ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំ សូមបញ្ជាក់ជាថ្មី
នូវការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការរក្សាភាពជាម្ចាស់លើការងារជាអាទិភាពចម្បងទាំងពីរគឺ: ទី១: ការរក្សា

សន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងស្ថានការណ៍ និងទី ២ គឺ ការរក្សា

ស្ថិរភាព ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានល្អប្រសើរ និងបន្តជំរុញអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់រាល់ភារកិច្ចដែលខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាន
ដាក់ចេញ ដើម្បីសន្តិភាព សុវត្ថិភាព សុខុមាលភាពប្រជាជន និងការអភិវឌ្ឍ។

នៅក្នុងឱកាសនេះ ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ជនរួមជាតិទាំងអស់ រួមសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយក្រោមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញ

និងម្លប់ដ៏ត្រជាក់នៃអង្គព្រះមហាក្សត្រជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ដើម្បីសម្រេចសមិទ្ធផលថ្មីៗទៀតក្នុង

ការកសាង និងការពារមាតុភូមិជាទីស្នេហានៃយើង។ ជាមួយគ្នានេះ សូមជនរួមជាតិបន្តអនុវត្តខ្ជាប់ខ្ជួននូវរាល់
វិធានការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ដើម្បីប្រយុទ្ធទប់ស្កាត់ និងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ព្រមទាំងជម្នះផលវិបាក
ដែលជំងឺនេះបង្កឡើង និងផលវិបាកនៃគ្រោះទឹកជំនន់ឆ្នាំ ២០២០ កន្លងទៅ សំដៅធ្វើឱ្យមានប្រក្រតីភាពឡើង

វិញឆាប់រហ័សនូវដំណើររីកចម្រើននៃសង្គម សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា ។ ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរំភើបឥត
ឧបមាដែលបានឃើញការចូលរួមដ៏ផុលផុសបំផុតរបស់បងប្អូនជនរួមជាតិគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈ គ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន ទាំង

ក្នុងប្រទេស ទាំងក្រៅប្រទេសនៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ក្លាយជាចលនាជាតិដ៏ទូលំទូលាយដើម្បី
ការពារខឿនសុខភាពរបស់ប្រជាជន។

ស្មារតី ៧ មករា គឺសាមគ្គីភាព វីរភាព និងជ័យជម្នះ ។ ស្មារតី ៧ មករា ធ្វើឱ្យយើងត្រូវប្តូរផ្តាច់ថែរក្សារាល់

សមិទ្ធផលនៃសង្គមជាតិ និងការពារមិនឱ្យកើតមានជាថ្មីនូវអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ សង្គ្រាម និងការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុង
ជាតិដូចពេលមុនទៀត ។ ស្មារតី ៧មករា ជាស្មារតីមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិខ្មែរ ដើម្បីយកឈ្នះលើរាល់ឧបសគ្គ និងការ

លំបាកនានារបស់ជាតិ។ ស្មារតី ៧ មករា មានគុណតម្លៃជាអមតៈសម្រាប់ជាតិ និងប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងការបន្ត
ដំណើរទៅមុខទៀតលើមាគ៌ាឯករាជ្យ សន្តិភាព សេរីភាព អព្យាក្រឹត ប្រជាធិបតេយ្យ និងវឌ្ឍនភាពសង្គម ។

នៅទីបញ្ចប់ ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំ សូមប្រសិទ្ធពរជូនជនរួមជាតិនៅគ្រប់ទិសទី សូមបានប្រកបតែនឹងពុទ្ធពរ

និងពរទាំងប្រាំប្រការ គឺអាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ និងបដិភាណៈ កុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ ។

ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ៩រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំជូតទោស័ក ព.ស ២៥៦៤
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ៧ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១
សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន
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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ បើមិនស្គាល់ ហ៊ុន សែន
ប្រៀបដូចខ្មែរ មិនស្គាល់ស្ករត្នោត

បន្តរួមគ្នាការពារនិងប្រយុទ្ធជាមួយជំងឺកូវីដ១៩ដោយអនុវត្តតាមគោលការណ៍ «៣កុំ» និង «៣ការពារ»
នេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស វ៉ាង យី របស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

មានសុខភាពល្អណាស់ ហើយដើរស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែង។ ឥឡូវកំពុងទស្សនកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងនេះផងដែរ បន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ច
នៅតំបន់អា្រហ្វិក ។ ដូច្នេះបទពិសោធន៍នៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស វ៉ាង យី

ដែលជាមេដឹកនាំដ៏សំខាន់មួយរូបរបស់ចិន បានផ្តល់ឱ្យយើងមានជំនឿ

ជឿជាក់ថា វាពុំមានហានិភ័យណាមួយទៅដល់អាយុជីវិតរបស់មនុស្ស
នោះទេ សម្រាប់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិន»។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បន្តថា

វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ របស់រដ្ឋាភិបាលចិន ដែលកម្ពុជាយកមក
ប្រើប្រាស់នេះ គឺជាវ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាម។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

បានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុ ដែលប្រើវ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាមនេះ ដោយសារវា

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានប្រកាសឱ្យដឹងថា រដ្ឋាភិបាលចិន

បានផ្តល់វ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ១លានដូសដល់រាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជា ដើម្បីចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ប្រមាណ ៥០ម៉ឺននាក់

នៅរាត្រីថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ តាមរយៈសារសំឡេង

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

បានប្រកាសឱ្យដឹងថា រដ្ឋាភបា
ិ លចិន បានផ្តលវ
់ ក
៉ា សា
់ ង
ំ ជំងក
ឺ វូ ដ
ី ១៩ ចំនន
ួ

១លានដូសដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដើម្បីចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ប្រមាណ

អាចរក្សានៅក្នុងសីតុណ្ហភាព ២ ទៅ៨អង្សាលើសូន្យងាយស្រួលក្នុង
ការរក្សាទុក បើធៀបជាមួយវ៉ាក់សាំងប្រទេសខ្លះ តម្រូវឱ្យរក្សានៅក្នុង
សីតុណ្ហភាព ៧០អង្សាក្រោមសូន្យ។ បន្ថែមពីលើនោះ ការប្រើប្រាស់

វ៉ាក់សាំងរបស់ចិន ងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូនផងដែរ។ សម្តេចតេជោ

ហ៊ុន សែន បានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រធានាធិបតីចិន លោក ស៊ីជិន ភីង,
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន លី ខឺឈាង និងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិន ដែល
បានផ្តល់ការឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់កងយោធពលខេមរភូមិន្ទ។

ព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ

៥០ម៉ឺននាក់។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ថា ដើមឡើយ

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាអធិបតី

សុខភាពពិភពលោក (WHO)។ តែក្នុងបរិបទកម្ពុជា កំពុងទទួលរងការ

ដឹកជញ្ជូននិងវិទ្យាស្ថាន «តេជោសែន សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន»

សម្តេចបានប្រកាសពីការទទួលវ៉ាក់សាំង ដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការ
រីករាលដាលដូចពេលបច្ចុប្បន្ន គឺមិនអាចរង់ចាំបានទៀតនោះទេ អាស្រ័យ
ហេតុនេះទើបកម្ពុជាសម្រេចប្រើវ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ១៩ ។ សម្តេចតេជោ

បានបញ្ជាក់ថា វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩នេះ ត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំ

ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីសម្ពោធ អគារទីស្តីការថ្មីនៃក្រសួងសាធារណការនិង
ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅផ្លូវលេខ៥៩៨ សង្កាត់ច្រាំងចំរេះ២ ខណ្ឌឬស្សីកែវ
រាជធានីភ្នំពេញ (ផ្លូវជាសុផារ៉ា)។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមផ្ទាល់ ក៏

រដ្ឋាភិបាលចិន ប្រធានាធិបតី និងប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ី និងមនុស្សរាប់លាន

ដូចជាសារទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនិងក្រៅប្រទេសថា ការជួបជុំនៅថ្ងៃ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ថា «យើងមិនអាចរង់ចាំបន្ត

គន្លងថ្មី ។ សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថា “ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទទួលនូវសំណូមពរ

នាក់លើពិភពលោកបានប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនេះរួចហើយ។

ទៅទៀតបាននោះទេ តម្រូវការការពារជាតិ ការពារប្រជាជន កុំឱ្យឆ្លងនូវ

រោគរាតត្បាតដ៏កាចសាហាវនេះ គឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់នូវវ៉ាក់សាំង ដែល
បានប្រើប្រាស់រួចមកហើយសម្រាប់មេដឹកនាំចិន ដែលមានមនុស្សដល់
រាប់លាននាក់បានប្រើប្រាស់ និងមានប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀត
រាប់ទាំងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ដែលប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ី ទទួលវ៉ាក់សាំង
លើកដំបង
ូ គឺជាវ៉ាកសា
់ ង
ំ របស់សាធារណរដ្ឋបជា
្រ មានិតចិន»។ សម្តច
េ តេជោ

បានបញ្ជាក់ថា «ខ្ញុំជឿជាក់ថា វ៉ាក់សាំងនេះ នឹងអាចសម្រួលឱ្យយើង

ដោះស្រាយបានបញ្ហាមួយផ្នែក បើទោះបីជាយើងមិនទាន់ដឹងប្រសិទ្ធភាព
ពិតប្រាកដ។ មិនមែនគ្រាន់តែវ៉ាក់សាំងរបស់ចិននោះទេ ប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំង
នៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ មិនទាន់ដឹងថា តើមានសុពលភាព រយៈពេល

ប៉ុន្មានខែ ឬប៉ុន្មានឆ្នាំ ឬមួយជីវិតនោះឡើយ។ ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយ
ខ្ញព
ុំ ្រះករុណាខ្ញបា
ុំ នដឹងថា មេដក
ឹ នាំចន
ិ បានចាក់តាង
ំ ពីខត
ែ លា
ុ ឯណោះ»។

សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា ៖ «រហូតមកដល់ពេល

នេះគឺជាសមយុទ្ធមួយតាមរបៀបការរស់នៅ,របៀបធ្វើការងារតាមបែប
មន្ត្រីរបស់ខ្ញុំទៅលើការរៀបចំពិធីនេះតាមជម្រើសពីរ ។

ទីមួយ.រៀបចំ

នៅទីវាល និងទីពីរ. រៀបចំនៅក្នុងអគារ។ ខ្ញុំចង់សាកល្បងនូវជម្រើសទី
មួយនៃការរៀបចំរបស់យើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំនៅទីវាល ។ នេះជាសមយុទ្ធ
មួយបង្ហាញទៅទីកន្លែងដទៃទៀតស្ដីអំពីការធ្វើការជាប្រក្រតី តាមបែប
គន្លងថ្មីក្នុងសម័យកូវីដរបស់យើង”។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បាន

បន្តថា នៅទីធ្លានេះអាចដាក់បានមនុស្សប្រាំពាន់នាក់ ឬមួយម៉ឺននាក់ផង ។
ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយសារយើងប្រើនូវវិធានការការពារយើងដាក់គម្លាត

មួយម៉ែត្រកន្លះ។ នៅទីនេះគឺជាស្ថានភាពនៃគន្លងថ្មីដែលយើងត្រូវប្រើ-

ប្រាស់។ នៅថ្ងៃ៤ ខែមេសា ខាងមុខ នឹងមានការសម្ពោធក្រសួងរៀបចំ

ដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ គឺចំថ្ងៃខួបកំណើតរបស់សម្តេច តែពេល
នោះយើងរៀបចំនៅក្នុងអគារតែម្ដងដើម្បីជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ការឈាន
ទៅមុខជាមួយនឹងដំណើរការប្រក្រតីឬ ជីវភាពជាប្រក្រតីតាម កន្លងថ្មី ។
សម្តេចតេជោបានសង្កត់ធ្ងន់ក្នុងសង្កថាត្រង់វាក្យខណ្ឌនេះថា

“នេះជា
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ចាក់ជាមួយខ្ញុំនៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត្រ។ ចាក់ហើយខ្ញុំធ្វើសន្និសីទកាសែត

នៅទីនោះតែម្ដង” ។ សម្តេចតេជោបន្តថា “តម្លៃខ្លួនរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រូវតែធ្វើ

ឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាច្បាស់។ ទីកន្លែងបានរៀបចំហើយអ្នកដែលចាក់ឲ្យខ្ញុំ
គឺជា គ្រូពេទ្យថែរក្សាសុខភាពឲ្យខ្ញុំហើយបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួង

សុខាភិបាល ហើយបន្តទៅឲ្យអ្នកដទៃទៀតអ្នកណាចាក់ក៏បាន។ ប៉ុន្តែ
ចាក់រួចហើយខ្ញុំ នឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត្រនោះ

តែម្ដង ដើម្បីបញ្ជូនសារចេញថាកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ

១៩ ។ បើយោងទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺមុនចូលឆ្នាំខ្មែរកម្ពុជាត្រូវទទួល
បាននូវការចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន ៥០ ម៉ឺននាក់” ។ ជុំវិញរឿងវ៉ាក់សាំង

ដដែលនេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានរំលឹកឲ្យដឹងថាដំបូងសម្តេច
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតី់ក្នុងពិធីសម្ពោធ អគារ
ទីស្តីការថ្មីនៃក្រសួងសាធារណការនិង ដឹកជញ្ជូននិងវិទ្យាស្ថាន
«តេជោសែន សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន»

បានអនុញ្ញាតឲ្យសម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ ធ្វើលិខិតទៅលោក-

រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិន។ ខាងមិត្តចិនក៏បានឆ្លើយតបមកថាផ្ដល់វ៉ាក់សាំង

មួយលានដូស។ សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថា កូវ៉ាក់អាចទិញវ៉ាក់សាំងពីចិន,
ទិញវ៉ាក់សាំងពីកូរ៉េ,ទិញវ៉ាក់សាំងពីអង់គ្លេស,ទិញវ៉ាក់សាំងពីអាមេរិករួច

ចំណុច ដែលខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់អំពីរបៀបសមយុទ្ធមួយនូវវិធីថ្មីរបស់

ហើយកូវក
៉ា ន
់ ង
ឹ ផ្ដលឲ
់ ្យយើងក្នង
ុ រង្វងច
់ ន
ំ ន
ួ ២០ ភាគរយនៃចន
ំ ន
ួ ប្រជាជន។

ពេលនេះយើងធ្វើទ្រង់ទ្រាយធំបន្តិច” ។ កូវីដ១៩ ពិតជាបានបង្កើតនូវ

គឺស្មើនឹង ៣,២លានដូសសម្រាប់ប្រជាជន១៦ លាននាក់ ។ សម្តេច-

ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានលើកឡើងថា

សម្រាប់វ៉ាក់សាំងគឺមានបីច្រក។ ច្រកទីមួយ. គឺច្រកតាមរយៈកូវ៉ាក់ដែល

ពលរដ្ឋជាងបីលាននាក់, កម្មករបាត់បង់ការងារធ្វើក៏ត្រូវជួយគោល-

ក្នុងនោះមានទាំងចិន ឥណ្ឌាជាដើម ។ ច្រកទីពីរ. គឺចរចាទ្វេភាគីជាមួយ

របស់យើងគឺត្រូវធ្វើឲ្យ សេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងជាមួយនឹងការទប់ស្កាត់កុំ ឲ្យមាន

កូរ៉េខាងត្បូងដែលខ្ញុំកំពុងតែពិចារណាថាគួរសរសេរសំបុត្រទៅប្រធានា-

តេជោ ហ៊ុន សែន បន្តថា ក្នុងដំណាក់កាលកូវីដ១៩ កម្ពុជាមិនអាច

ទេ ។ ច្រកទីបី.គឺនឹងចរចាផ្ទាល់ជាមួយក្រុមហ៊ុនដូចជាក្រុមហ៊ុនវ៉ាក់សាំង

មិនដឹងថាពេលណាដែរ។ ដូច្នេះគន្លងសុវត្ថិភាពនៅតែជាការចាំបាច់ ។

ដូចជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសបានមកជួបលោកជំទាវយក់សម្បត្តិ។ បើ

កូវីដ១៩ដោយអនុវត្តតាមគោលការណ៍ «៣កុ»
ំ និង «៣ការពារ» ដោយ

ដែលយើងមានតម្រូវការចង់បាន ។

កន្លះ និងកុំទៅ កន្លែងដែលមានមនុស្សកុះករ កុំទៅកន្លែងបិទជិត និងកុំ

ប្រកាសជួយចេញថ្លៃយន្តហោះ ជូនអ្នកវិភាគនយោបាយ នៅក្រៅប្រទេស

វ៉ាក់សាំងប្រឆាំង កូវីដ១៩ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ច្បាស់ៗ

ទៅតាមតែសារព័ត៌មាន ឬវិភាគទៅតាមអ្វីដែលអ្នកនយោបាយប្រឆាំង

បានវ៉ាក់សាំង នៅមុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិខាងមុខ។ វ៉ាក់សាំង

បច្ចុប្បន្ននិងស្គាល់ហ៊ុនសែនឲ្យបានច្បាស់ ដោយសម្តេចលើកឡើងថា៖

ពាក់កណ្តាល ខែកុម្ភៈ ចំនួនប្រមាណ ៦០ ម៉ឺនដូសដែលអាច ចាក់បាន

តេជោ ហ៊ុន សែន បញ្ជាក់ថា៖ «ខ្ញុំជាស្ថាបនិកនៃកងកម្លាំងប្រដាប់

ម្ជុលដូសទី១ នៃវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ របស់ចិននេះគឺសម្ដេចជា

នេះជាចំណុចដែល ខ្ញុំមិនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពទាល់ច្រកនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគឺ

ទៀតនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងនេះជាបន្ដបន្ទាប់ផងដែរ។ សម្តេចតេជោបន្តថា

ឡើងថា រាល់សកម្មភាពរំដោះប្រទេសសម្តេចមានវត្តមានទាំងអស់ដែល

សម្តេចជាអ្នកទៅទទួលដោយផ្ទាល់ព្រោះនេះវាជា ទំនិញយុទ្ធសាស្ត្រ

ជាអ្នកស្នឡ
ើ ង
ើ ដោយសារជាកងទ័ពដែល សម្តច
េ ជាអ្នកបង្កត
ើ ឈ្មោះថា

លើខ្លួនរបស់ខ្ញុំតែម្ដង ហើយពេលនោះសង្ឃឹមថា សម្ដេចពិជ័យសេនា

ច្បាស់ថា ៖ ខ្ញុំជាស្ថាបនិកនៃការចរចាសីហនុ-ហ៊ុនសែន ហើយក៏ជា

យើងដែលចំណុចនេះធ្លាប់ធ្វើនៅសៀមរាបនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយតូច។ ប៉ុន្តែ

ប៉ុន្តែភាពបន្ទាន់ដំបូងផ្ដល់តែ ៣ភាគរយប៉ុណ្ណោះបើកូវ៉ាកផ្ដល់២០ភាគរយ

អំរែកថ្មីយ៉ាងធ្ងន់ដល់រាជរដ្ឋាភិបាល ពិសេសកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា។

តេជោ ហ៊ុន សែន បានបន្តដោយពន្យល់ថាច្រកទ្វារដែលកម្ពុជារក

កម្ពុជាត្រូវជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញជាមួយនឹងការជួយដល់ប្រជា-

ជារបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក ដែលមានសមាជិកជាង ៩0 ប្រទេស

នយោបាយជំនួយសង្គមទាំងឡាយត្រូវនៅបន្តធម្មតា។ ដូច្នេះដំណើរការ

នឹងដៃគូរបស់យើងទាំងដៃគូប្រទេសនិងប្រទេសដូចជា ជាមួយចិន, ឥណ្ឌា,

ការរីករាលដាលនៃកូវីដ១៩ នៅក្នុងសហគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀត ។ សម្ដេច-

ធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីស្នើសុំឲ្យគាត់ពិចារណាផ្ដល់ជំនួយខ្លះបបានឬ

វិលទៅរកអតីតកាលនោះទេ

ហើយប្រសិនជាវិលរកអតីតកាលនោះក៏

របស់អង់គ្លេស។ យើងត្រូវចរចាផ្ទាល់ជាមួយក្រុមហ៊ុនតែម្ដង។ តាមដឹង

សម្តេចតេជោបានបន្តអំពាវនាវ ឲ្យរួមគ្នាការពារនិងប្រយុទ្ធជាមួយជំងឺ

ដូច្នេះមានន័យថាក្រុមហ៊ុនក៏ចង់លក់វ៉ាក់សាំង។ គាត់ចង់លក់ក្នុងពេល

ត្រូវពាក់ម៉ាស លាងដៃឲ្យស្អាត និងរក្សាគម្លាតឲ្យបានយ៉ាងតិចមួយម៉ែត្រ

ជាមួយគ្នានេះ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បាន

អោបរិតគ្នា។ ជុំវិញបរិបទកូវីដ១៩ ដដែលនេះ ដែរទាក់ទងទៅនឹង

មួយចំនួនដែលមិនធ្លាប់បានមកកាន់មាតុប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយវិភាគ

ថាសម្តេចចង់បានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ ៥០ម៉ឺននាក់ដំបូង ទទួល

នៅក្រៅប្រទេស និយាយ ឲ្យបានមកមើលពីការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជានាពេល

ស៊ីណូហ្វាម ដំបូងដែលជាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននឹងមកដល់កម្ពុជានៅ

«បើមិនស្គាល់ ហ៊ុន សែន ប្រៀបដូចខ្មែរមិនស្គាល់ស្ករត្នោត» ។ សម្តេច-

មនុស្សចំនួន ៣០ម៉ឺននាក់ ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បញ្ជាក់ទៀតថា

អាវុធសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាមិនមែនគ្រាន់តែជាមេបញ្ជាការនោះទេ ។

អ្នកចាក់មុនគេបង្អស់ ហើយសម្ដេចសង្ឃឹមថាថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ដទៃ

ជាអ្នកស្វែងរកផ្លូវសង្គ្រោះជាតិ»។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានលើក

“ពេលដែលវ៉ាក់សាំង

បានចារជាប្រវត្តិសាស្ត្រតែម្តង

ដឹកមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ

។

ចំពោះឈ្មោះរណសិរ្សគឺជាសម្តេច

និងជាសុវត្ថភា
ិ ពសម្រាបប
់ ជា
្រ ជនកម្ពជា
ុ ។ បន្ទាបម
់ កម្ជល
ុ ដូសទី១ គឺចាក់

«កងកម្លាង
ំ ប្រដាប់អាវុធសង្គ្រោះជាតិកម្ពជា
ុ » ។ សម្តច
េ តេជោ បានបញ្ជាក់

ទៀ បាញ់, ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉,ា ឯកឧត្តមលោកជំទាវទាំងអស់ទៅ

ស្ថាបនិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសផងដែរ៕
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សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ៖ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់
ក្នុងការបម្រើសេវាសាធារណជូនប្រជាពលរដ្ឋ

សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន អញ្ជើញដឹកនាំក្រុមការងារចុះពិនិត្យការកសាងអាងចម្រោះទឹកស្អាត

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី

ហេង សំរិន ប្រធានកិត្តិយសគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន

រដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញដឹកនាំក្រុមការងារ
ចុះពិនិត្យការកសាងអាងចម្រោះទឹកស្អាត

នៅក្នុងឃុំជាច

ស្រុក

កំចាយមារ ខេត្តព្រៃវែង បន្ទាប់មកបានចុះពិនិត្យការកសាងសមិទ្ធផល
នានា នៅតាមមូលដ្ឋាន និងពិនិត្យមើលសកម្មភាពសិក្សានៅវិទ្យាល័យ
សម្តេច ហេង សំរិន អន្លង់ជ្រៃ ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំ។ តបតាមសំណូមពរ
របស់ប្រជាពលរដ្ឋ លោកគ្រូអ្នកគ្រូ និងភាពចាំបាច់របស់វិទ្យាល័យ ដែល

មានកំណើនសិស្សចូលសិក្សាកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ សម្តេចចក្រី

និងសម្តេចធម្មវិសុទ្ធវង្សា សៅ ទី ហេង សំរិន បានផ្តល់ជូនជា
ចំណងដៃឆ្នាំថ្មី ដល់វិទ្យាល័យសម្តេចហេងសំរិន អន្លង់ជ្រៃ នូវអគារ

សិក្សាថ្មីចំនួន ១ ខ្នង កម្ពស់ពីរជាន់ ស្មើនឹង ១២បន្ទប់ បន្ថែមទៀត។
ក្នុងឱកាសនោះ សម្តេចចក្រី ហេង សំរិន បានអំពាវនាវដល់

ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចូលរួមថែរក្សាសុខភាព ដោយទទួលទានទឹក ចំណី

អាហារស្អាត ពិសេសត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើអនាម័យនៅក្នុងរស់នៅ
ក្នុងពេលដែលសកលលោក កំពុងរងការរាតត្បាតដោយជំងឺកូវីដ-១៩

ហើយត្រូវគោរពតាម វិធានការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជា
ប្រចំា កុំធ្វេសប្រហែសឲ្យសោះ។ សម្តេចចក្រីក៏បានជំរុញប្រជាពលរដ្ឋ

ដែលមានកូនចៅគ្របអា
់ យុចល
ូ រៀន ត្រវូ ទៅចុះឈ្មោះចូលរៀនឲ្យបាន
គ្រប់គ្នា ពីព្រោះចំណេះវិជ្ជាមានតម្លៃបំផុតនៅក្នុងការរស់នៅ។

សម្តេចចក្រី ហេង សំរិន បានមានប្រសាសន៍ថា ក្រោមម្លប់

នៃសុខសន្តិភាព សាលារៀន មន្ទីរពេទ្យ ទឹកស្អាត បានខិតមកកាន់តែ
ជិតប្រជាជន បង្កការងាយស្រួលដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅ

ផង។ សម្តេចចក្រីក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់អាជ្ញារមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ

ជំរុញដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបង្កើនការដាំដុះ និងចិញ្ចឹមសត្វនានា សម្រាប់

ជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានប្រសិទ្ធិភាព

គ្រប់តំបន់ មិនថាទីជនបទ ឬទីប្រជុំជននោះឡើយ។ សម្តេចចក្រី បាន
ផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការប្រចំាថ្ងៃ និងជាការលើកកម្ពស់ប្រាក់ចំណូលគ្រួសារ

ត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់
ការរបស់ម្ចាស់ឆ្នោត៕

ក្នុងការបម្រើសេវាសាធារណ

និងទាន់ពេលវេលាតាមតម្រូវ
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សម្តេចក្រឡាហោម ៖ គោលនយោបាយភូមិឃុំ-សង្កាត់

មានសុវត្ថិភាពបង្កភាពអនុគ្រោះដល់ការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋាន

សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ដើម្បីពិភាក្សាកែសម្រួលលក្ខណៈសម្បត្តិគោលនយោបាយភូមិ ឃុំ សង្កាត់មាន សុវត្ថិភាព
នៅថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧប-

សេចក្ដីព្រាងគោលនយោបាយភូមិ ឃុំ សង្កាត់មានសុវត្ថិភាព មាន

នាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដើម្បី

គោលបំណងបន្តកសាង និងពង្រឹងសន្តិសុខ សណ្ដាប់ធ្នាប់ សង្គម លើក

សុវត្ថិភាព នៅទីស្ដីការក្រសួងមហាផ្ទៃ។ កិច្ចប្រជុំនេះមានការអញ្ជើញចូល

ដែលបណ្ដាលមកពីគ្រោះមហាន្តរាយ និងជម្ងឺឆ្លងរាតត្បាតគ្រប់កាលៈទេសៈ

ពិភាក្សាកែសម្រួលលក្ខណៈសម្បត្តិគោលនយោបាយភូមិ ឃុំ សង្កាត់មាន

រួមពីលោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី
ក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច និងឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
ព្រមទាំងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តម លោកជំទាវ ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្រ្តី
រដ្ឋលេខាធិការ អនុរដ្ឋលេខាធិការ និងមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀត។

សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង គូសបញ្ជាក់ថា ពាក់ព័ន្ធនឹងការលើក

កម្រិតចេញជាគោលនយោបាយនេះ គឺដោយសារមានសំណូមពរ និង
គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដូច្នេះការងារនេះត្រូវតែធ្វើឡើងជា
សមូហភាព

ដោយមានស្ថាប័នទាំងអស់ចូលរួម

កម្ពស់អនាម័យ បរិស្ថាន សុខមាលភាពប្រជាជន និងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់

ព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តឱ្យមានការដោះស្រាយវិវាទ ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនៅ

មូលដ្ឋាន ។ គ្រប់ចំណុចនៃគោលនយោបាយនេះ គឺដើម្បីបង្កភាពអនុគ្រោះ
ដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ចនៅមូលដ្ឋាន និងឈានទៅបង្កើន
ល្បឿននៃការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

ព្រមទាំងកសាងបានជាកម្លាំងសរុប

វិធានការសរុប និងមធ្យោបាយសរុប ដោយបំផុសឱ្យមានកិច្ចសហការចូលរួម

ជាមួយសមត្ថកិច្ចផ្នែកសាធារណៈ ផ្នែកឯកជន ផ្នែកពាក់ព័ន្ធ និងប្រជាជន
ទូទាំងប្រទេស ។

ក្នុងឱកាសនោះដែរ សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង ក៏បានថ្លែងថា បញ្ហា

ដើម្បីបាញ់ឆ្ពោះទៅ

គ្រឿងញៀនបានរីករាលដាលដល់ជនបទកាន់តែច្រើន ដូច្នេះអាជ្ញាធរ មូលដ្ឋាន

សុវត្ថិភាព ហើយការថែមសង្កាត់នេះ គឺដោយសារបណ្ដាក្រុងតាមខេត្តក៏មាន

ញៀនគ្រប់ប្រភេទឲ្យទាន់ពេលវេលា។ សម្ដេចក្រឡាហោមក៏បានអំពាវនាវ

មូលដ្ឋាន ។ ពេលនេះយើងសរសេរគោលនយោបាយ ភូមិ ឃុំ សង្កាត់មាន
សង្កាត់ ម្យ៉ាងនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏មានសង្កាត់ដូចគ្នាដែរ។ គោលនយោបាយ

នេះ បានសរសេរច្បាស់ៗ គ្មានពាក្យបង្ការ លុបបំបាត់ ឬកាត់បន្ថយអ្វីទេ។
ការដាក់ច្បាស់ៗនូវអ្វីដែលចង់បានក្នុងគោលនយោបាយនេះ

គឺដើម្បី

បញ្ចប់ភាពស្រពិចស្រពិល ដូច្នេះគោលនយោបាយកែសម្រួលនេះ បាន
កំណត់ឱ្យច្បាស់តែម្ដង ដូចជាពាក្យគ្មានបទល្មើសគ្រប់ប្រភេទ ជាពិសេស

សកម្មភាពលួចឆក់ប្លន់ ឬគ្មានបទល្មើសគ្រឿងញៀនជាដើម ដោយមាន
ផ្នែកបន្ទាប់ពន្យល់យ៉ាងលម្អិត។

យោងតាមសេចក្ដីព្រាង គោលនយោបាយភូមិ ឃុំ សង្កាត់មានសុវត្ថិភាព

នេះ បានកំណត់លក្ខណសម្បត្តិ៨យ៉ាង ដែលរួមមាន៖ ១- គ្មានបទល្មើស
គ្របប
់ ្រភេទ ពិសេសសកម្មភាពលួច ឆក់ ប្លន់ ២-គ្មានបទល្មើសគ្រឿងញៀន

៣- គ្មានអំពើអនាចារ គ្មានការជួញដូរមនុស្ស ពិសេសស្រ្តី និងកុមារ គ្មាន

អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ គ្មានក្មេងទំនើង ៤- មានអនាម័យ មានសោភណ្ឌភាព
ល្អ និងបរិស្ថានល្អ ៥- ឆ្លើយតបបានទាន់ពេលវេលាចំពោះគ្រោះមហន្តរាយ
ករណីប្រធានសក្ដិ

និងរាល់ជំងឺឆ្លងរាតត្បាតកាចសាហាវ

ប្រកបដោយ

ប្រសិទ្ធភាព ៦- ផ្ដល់សេវារដ្ឋបាល និងសេវាសាធារណៈប្រកបដោយគុណភាព
តម្លាភាព និងទទួលបានជំនឿទុកចិត្ត ៧- ដោះស្រាយវិវាទនៅមូលដ្ឋានក្រៅ

ប្រព័ន្ធតុលាការប្រកបដោយគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាព និងទី៨- គ្មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍។

និងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនត្រូវបន្ដបង្ក្រាប និងទប់ស្កាត់បទល្មើសគ្រឿង
ទៅដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទូទាំងប្រទេសត្រូវបន្ដពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន

បន្ថែមទៀត ដើម្បីបន្ដទប់ស្កាត់បញ្ហាគ្រឿងញៀននៅតាមមូលដ្ឋាន ឲ្យកាន់

តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ដើម្បីឲ្យភូមិ-ឃុំ គ្មានគ្រឿងញៀន។ តាមសេចក្តី

ព្រាងគោលនយោបាយ ភូមិ-ឃុំ-សង្កាត់ មានសុវត្ថិភាព អាជ្ញាធរត្រូវចាត់

វិធានការក្នុងការបង្ការ ទប់ស្កាត់ ឲ្យបានជាអតិបរមា នូវការចរាចរ ការជួញដូរ

និងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ ព្រមទាំងខិតខំលុបបំបាត់ការ
ដាំដុះ ការរក្សាទុក ការលួចកែច្នៃសារធាតុញៀនគ្រប់ប្រភេទតាមគ្រប់រូបភាព

នៅតាម ភូមិ-ឃុំ-សង្កាត់។ អាជ្ញាធរ ត្រូវជំរុញបំផុសចលនាអប់រំមហាជន
ដើម្បីចូលរួមបង្ការ ទប់ស្កាត់បទល្មើសគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទជាពិសេស
អនុវត្តឲ្យបានទូលំទូលាយនូវខ្លឹមសារទិសស្លោក “បីកុំ-មួយរាយការណ៍” ។

បីកុំ មានន័យថា កុំពាក់ព័ន្ធ, កុំអន្ដរាគមន៍, កុំលើកលែង។ ចំណែកមួយ

រាយការណ៍ មានន័យថា ផ្ដល់ព័ត៌មានដល់សមត្ថកិច្ចអំពីមុខសញ្ញាជួញដូរ
ចែកចាយ ប្រើប្រាស់ ទីតាំងកែច្នៃ ផលិត និងទីតាំងស្ដុកទុកគ្រឿងញៀន។
បន្ថែមពីនេះទៀត ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវសហការជាមួយអង្គភាពជំនាញពាក់ព័ន្ធ

និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់ថ្នាក់ អនុវត្តតាមច្បាប់ស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន
យុទ្ធសាស្ដ្រទាំង០៥

នៃផែនការជាតិស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន

បទបញ្ជាសារាចរណែនាំ

និងផែនការយុទ្ធនាការក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំង

គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល តាមគ្រប់ដំណាក់កាល៕
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សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី ៖ រាល់ការងារដែលអនុវត្តទៅបានជោគជ័យ
គឺអាស្រ័យដោយមានសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុង

សម្តេចភក្តី សាយ ឈុំ អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខអាជ្ញាធរ កងកម្លាំង និងប្រជាពលរដ្ឋ
នៅសង្កាត់ចាក់អង្រែលើ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានី ភ្នំពេញ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី
សាយ ឈុំ អនុប្រធានគណបក្ស ប្រធានគណៈប្រចាំការនៃគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ប្រធានព្រឹទ្ធសភា និងជាប្រធានក្រុមកាងារចុះជួយរាជធានីភ្នំពេញ
បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខអាជ្ញាធរ កងកម្លាំង
និងប្រជាពលរដ្ឋ នៅសង្កាត់ចាក់អង្រែលើ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានី
ភ្នំពេញ។ បន្ទាប់ពីបានស្តាប់ លោកចៅសង្កាត់ រាយកាណ៍ខ្លីៗ អំពី
ស្ថានភាពជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ការប្រកបមុខរបរ ការបម្រើសេវាសាធារណៈ ការងារបំពេញភារកិច្ច របស់មន្ត្រី កងកម្លាំង និង
ប្រជាពលរដ្ឋ អំពីសភាពការណ៍សតិអារម្មណ៍នយោបាយ សភាពការណ៍
សន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ ក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់ រួចមក
សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី បានសម្តែងការកោតសរសើរលើកទឹកចិត្ត
និងវាយតម្លៃខ្ពស់ ចំពោះលទ្ធផលការងារ និងសមិទ្ធផលដែលសង្កាត់
សម្រេចបានកន្លងមក ដែលបានក្លាយជាមូលដ្ឋានសំខាន់សម្រាប់
យើងបន្តសម្រេចភារកិច្ចការងារក្នុងឆ្នាំថ្មី២០២១ ទៀត ។
សម្ដេចភក្តី សាយ ឈុំ បានគូសបញ្ជាក់អំពីវឌ្ឍនភាពការងារ
ក្នុងវិស័យមួយចំនួនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងសមិទ្ធផលថ្មីៗរបស់
សង្គមជាតិ ជាពិសេសអំពីសក្តានុពលនៃវិស័យសំខាន់ៗមួយចំនួន
ដែលបានរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
នាពេលបច្ចប្បន្ននេះ ក្នុងបរិបទដែលប្រទេស ជាតិយើងកំពុងរងផល
ប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតកូវីដ១៩។ សម្តេចភក្តី
ក៏បានក្រើនរំលឹកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់
ខ្ពស់ ក្នុងការគោរពអនុវត្តនូវរាល់វិធានការរបស់ក្រសួង សុខាភិបាល

ក្នុងការការពារ ការចម្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅក្នុងគ្រួសារ និងក្នុង
សហគមន៍យើង។
ក្នុងឱកាសនោះ សម្តេចភក្តី សាយ ឈុំ បានណែនាំដល់អាជ្ញាធរ
កងកម្លាំងទាំងអស់ រួមសាមគ្គីគ្នា ចូលរួមឲ្យកាន់តែសកម្មថែមទៀត
ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល ដែលមានសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី ជា
ប្រមុខដឹកនាំ ក្នុងការការពារសុខសន្តិភាព ឯករាជ្យជាតិ បូរណភាព
ទឹកដី និងចូលរួមអនុវត្តរាល់គោលនយោបាយដែលបានដាក់ចុះ និង
ច្នប
ៃ ឌ
្រ ត
ិ ដោះស្រាយ ប្រកបដោយភាពឈ្លាសវៃ ដោយអាកប្បកិរយា
ិ
ទន់ភ្លន់ តែម៉ឺងម៉ាត់។ សម្តេចភក្តីបានបញ្ជាក់ថា រាល់ការងារដែល
អនុវត្តទៅបានទទួលជោគជ័យ គឺអាស្រ័យដោយមានកត្តារួមផ្សំជាច្រើន
តែកត្តាដែលចាំបាច់មិនអាចខ្វះបាននោះគឺ «សាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុង»
ហេតុនេះត្រូវឈ្លាសវៃដោះស្រាយ កុំឲ្យឈានដល់ការបែកបាក់៕
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ឯកឧត្តម ហោ ណាំហុង ៖ សូមចូលរួមបរិច្ចាគធនធាន
ដើម្បីលើកកម្ពស់គុណតម្លៃនៃកិច្ចការមនុស្សធម៌

ឯកឧត្តម ហោ ណាំហុង អញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១
និងសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់អគារស្នាក់នៅរបស់កុមារពិការភ្នែក និងកុមារគ-ថ្លង់

នៅថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ហោ ណាំហុង

ដ៏វិសេសវិសាលតាម សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី

ប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុង

ក្រហមកម្ពុជា ដែលសម្តេចទាំងទ្វេរជានិច្ចកាលតែងតែយកចិត្តទុក

សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្ស
ពិធីបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១ និងសម្ពោធដាក់
ឱ្យប្រើប្រាស់អគារស្នាក់នៅរបស់កុមារពិការភ្នែក

និងកុមារគ-ថ្លង់

១ខ្នង កម្ពស់៣ជាន់ ស្មើនឹង១២បន្ទប់ នៅក្នុងវិទ្យាល័យអប់រំពិសេស
កំពង់ចាម

ខេត្តកំពង់ចាម។

ពិធីនោះមានការអញ្ជើញចូលរួមពី

សំណាក់ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ ជួនណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ

យុវជន និងកីឡា, ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និង
ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តកំពង់ចាម លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងសិស្សានុសិស្ស

យ៉ាងច្រើនផងដែរ។ ឯកឧត្តម ហោ ណាំហុង បានបញ្ជាក់ថា

មូលនិធិ (ហោ ណាំហុង-បូរី ហោ) នឹងបន្តជួយដល់កុមារមាន
ពិការភាព គថ្លង់ និងជនក្រីក្រ ដែលជួបការលំបាកតទៅមុខទៀត

ដោយមិនឈប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងនោះទេ និងបន្តអំពាវនាវដល់អ្នកមាន
លទ្ធភាពចូលរួមបរិច្ចាគធនធានផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់

និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន ប្រធានកាកបាទ

ដាក់ជួយដល់ការលំបាករបស់ជនមានពិការភាព និងជនទីទាល់ក្រ
ទាំងឡាយ ។ ឯកឧត្តមបញ្ជាក់ថា “ជាក់ស្តែងប្រទេសកម្ពុជា កំពុង
តែជួបវិបត្តិរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-១៩

ដូចបណ្តាប្រទេសនានាទូទាំង

សកលលោកដែរនោះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងនាមជាប្រមុខ
នៃរាជរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញថវិកាជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ និង
កម្មករ កម្មការិនីដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយកូវីដ-១៩ ជាច្រើន។

ដូច្នេះ ខ្ញុំយកគំរូដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចតេជោ និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត
ដែលតែងតែងជួយដល់អ្នកក្រីក្រ ជួបការលំបាកគ្រប់ពេលវេលា

ទាំងអស់ ខ្ញុំដើរតាមគន្លងដ៏ល្អ ដ៏វិសេសវិសាល ដ៏ថ្លៃថ្នូររបស់
សម្តេចតេជោ។ ឯកឧត្តម ហោ ណាំហុង ក៏បានអំពាវនាវដល់
បណ្តាសប្បុរជនផ្សេងៗទៀត ដែលមានលទ្ធភាពសូមចូលរួមជាមួយ

មូលនិធិ «ហោ ណាំហុង-បូរី ហោ» ដើម្បីជួយដល់កុមារ ជនមាន
ពិការភាព

ឬអ្នកក្រីក្រ

មានការលំបាកឱ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀត

គុណតម្លៃនៃកិច្ចការមនុស្សធម៌។ ឯកឧត្តមថ្លែងថា៖ «ខ្ញុំមានការ ដើម្បីលើកស្ទួយគុណតម្លៃមនុស្សធម៌។
អាណិតអាសូរជាពិសេសកុមារ យុវជនពិការយុវនារី ពិការទាំងដៃ

សូមបញ្ជាក់ថា មូលនិធិ ហោ ណាំហុង-បូរី ហោ ត្រូវបានបង្កើត

ទាំងជើង ដែលបានខិតខំរៀនសូត្ររហូតប្រឡងជាប់បាក់ឌុបជាប់

ឡើង នៅខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ហើយបានជួយឧបត្ថម្ភកុមារកំព្រា

ជួយជនពិការ ឬអ្នក្រីក្រមានការលំបាកតទៅមុខទៀត មិនឈប់

ពិការភ្នែក និងគថ្លង់ បានចំនួន៣០៥នាក់ នៅបុរីទារក និងកុមារ

ហើយខិតខំរៀនបន្តមហាវិទ្យាល័យទៀត។ មូលនិធិនេះ នឹងបន្ត
ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងនោះទេ តាមលទ្ធភាព តាមសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន»។

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហោ ណាំហុង បានបញ្ជាក់ពី

មូលហេតុនៃការបន្តជួយដល់កុមារពិការយុវជន យុវនារី និងអ្នក
ក្រីក្រ របស់មូលនិធិ «ហោ ណាំហុង-បូរី ហោ» ដោយយកគំរូ

ពិការ ខ្សោយសតិបញ្ញា និងកើតជំងឺអេដស៍ផង ព្រមទាំងកុមារ
ជាតិភ្នំពេញ និងវិទ្យាល័យអប់រំពិសេសក្នុងខេត្តកំពង់ចាម ដោយ

បានជួយឧបត្ថម្ភថវិកា ចំនួន៩៦០.០០០.០០០រៀល ក្នុង១ឆ្នាំ។

មូលនិធិ ហោ ណាំហុង-បូរីហោ គឺជាការចូលរួមចំណែកមួយចំណែក
ក្នុងវិស័យសង្គមកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល៕
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ថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១ សម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់

សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស-

ប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារជាតិ និង

ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិ CAMSOC អញ្ជើញជាអធិបតីភាព
ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០២០ លើក
ទិសដៅបន្តឆ្នាំ២០២១ និងសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិ ស្តីពី "ការបើក
យុទ្ធនាការអប់រំសង្គមឆ្ពោះទៅ

SEA

Games-ASEAN

Para

Games 2023" នៅសណ្ឋាគារ ហ្គាឌិន ស៊ីធី ។ សម្ដេចពិជ័យសេនា

ថ្លែងថាសន្និបាតនេះ ដើម្បីប្រមូលនូវធាតុចូលបន្ថែមពីសំណាក់
គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីពង្រឹងផែនការយុទ្ធសាស្ដ្រ ធ្វើម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេម លើកទី៣២ និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម លើកទី១២
ឆ្នាំ២០២៣ ព្រមទាំងដោះស្រាយនូវបញ្ហាសេសសល់មួយចំនួន ដើម្បីពន្លឿនការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងស័ក្តសិទ្ធភាពឆ្ពោះទៅ
រកជោគជ័យក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាជាប្រវត្តិសាស្ដ្ររបស់កម្ពុជាជាលើកដំបូងនេះ។
ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

ឯកឧត្តម កិតន
្តិ ត
ី កោ
ិ
សលបណ្ឌត
ិ
ងួន ញ៉ិល សមាជិកគណៈ អចិន្ត្រៃយ៍

គណៈកម្មាធិការ កណ្តាលគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា

អនុប្រធានទី១

រដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

និងជាប្រធានក្រុមការងារគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល ចុះមូលដ្ឋានខេត្តកំពង់ធំ បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារ
របាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ស្តីពីសភាពការណ៍ទូទៅ និងការងារគណបក្ស ឆ្នាំ២០២០ និង

ទិសដៅភារកិច្ច ឆ្នាំ២០២១ នៅខេត្តកំពង់ធំ ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល បានអញ្ជើញមានប្រសាសន៍ ផ្តល់អនុសាសន៍ដឹកនាំអំពីការ
ងារគណបក្សសំខាន់ៗ ជូនអង្គពិធីទាំងមូល ផងដែរ ដែលមន្ត្រីបក្សបង្គោលៗ ៥០០នាក់ ចូលរួម ។

ថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ អ៊ុក រ៉ាប៊ុន

សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញចុះ

ពិនិត្យការដ្ឋានស្ថាបនាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូពីរជាន់ប្រភេទ DBST ចំនួន
០២ ខ្សែ ប្រវែងសរុប ១៥ គីឡូម៉ែត្រ និង ១៨៧ ម៉ែត្រ ក្នុងក្របខណ្ឌ
គម្រោងកែលម្អផ្លូវជនបទ

ជំហានទី២

ក្រោមហិរញ្ញប្បទានឥត

សំណងពីរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន នៅស្រុក
កំពង់ ត្រឡាច និងស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ។
ថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត

ឃួន សុដារី សមាជិកាគណៈ អចិន្ត្រៃយ៍ នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធានក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ចុះមូលដ្ឋានស្រុកលើកដែក បានអញ្ជើញជួបសំណះសំណាលជាមួយ
ក្រុមការងារគណបក្សមូលដ្ឋានទូទាំងស្រុកលើកដែក
អបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៤២

ក្នុងឱកាស

ទិវាជ័យជំនះ៧

មករា

(៧មករា ១៩៧៩- ៧មករា ២០២១) នៅទីស្នាក់ការគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជាស្រុកលើកដែក

ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពី

លោក លោកស្រី ជាសមាជិក សមាជិកាគណបក្សស្រុក។
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ថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្ដម ជា សុផារ៉ា សមាជិកគណៈ

-អចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយក
រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ និងជាប្រធាន

ក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានស្រុកក្រូចឆ្មារ បានអញ្ជើញជួបសំណេះ
សំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិទី២ និងភូមិទី៣ ឃុំព្រែកអាជី ស្រុក
ក្រូចឆ្មារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងពិនិត្យការបូមទឹកពីទន្លេមេគង្គ និងស្តារប្រឡាយ

ព្រែកគគីរ និងប្រឡាយទួលតាចក់ ដើម្បីស្រោចស្រពសង្គ្រោះផ្ទៃដីចម្ការដំណាំ
និងបន្លែ របស់ប្រជាពលរដ្ឋសរុបប្រមាណ ២០០ ហិកតា ។

ថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍

នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្ត្រី

ការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំចង្អៀត

រដ្ឋមន្ត្រីការ បរទេសអាស៊ាន តាមរយៈប្រព័ន្ឋវីដេអូ។ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី
បានសង្កត់ធ្ងន់ថា «មាគ៌ាអាស៊ាន» ដែលឈរលើគោលការណ៍ពិគ្រោះយោបល់

និងកុងសង់ស៊ីស ការមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុង និងសិទ្ធិអធិបតេយ្យ ភាពស្មើ

ភាពគ្នា គឺរឹតតែសមស្របសម្រាប់អាស៊ាន នៅពេលជួបជាមួយភាពបត់បែននៅក្នុង
ការ តំរង់ទិសប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងរបស់ ប្រទេស មហាអំណាច។

ថ្ងៃទី៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្ដម ស៊ុន ចាន់ថុល សមាជិកគណៈ-

កម្មាធិការកណ្ដាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ទេសរដ្ឋមន្ត្រី

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង

សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូក្រសួង និងក្រុម

ការងារបច្ចេកទេសអន្តរក្រសួង អញ្ជើញចុះពិនិត្យវឌ្ឍនភាពសាងសង់ផ្លូវជាតិ
លេខ៣

និងកំពង់ផែទេសចរណ៍អន្តរជាតិ

តើក្រុមហ៊ុនសាងសង់

ខេត្តកំពត

ដើម្បីតាមដានថា

និងក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសគោរពតាមបទដ្ឋាន

បច្ចេកទេស និងសៀវភៅបន្ទុក ដែលបានកំណត់ដែរឬទេ និងក៏ដូចជាដើម្បី
ស្វែងរកដំណោះស្រាយ និងផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់ភាគីសាងសង់ផ្លូវនេះ សំដៅ
ឱ្យការសាងសង់ផ្លូវកាន់តែមានគុណភាពថែមទៀត។

ថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ សមាជិកគណៈ-

កម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងព័ត៌មាន បាន
អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រគល់

និងទទួលសៀវភៅស្តីពីជីវប្រវត្តិរបស់

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជា ដែលមានចំណងជើងថា "Hun Sen - War & Peace in Cambodia

and Southeast Asia” ជាភាសាខ្មែរ "ហ៊ុន សែន-សង្គ្រាម និងសន្តិភាព នៅ

កម្ពុជា និងអាស៊ីអាគ្នេយ៍” ជាស្នាដៃនិពន្ធដោយ ឯកឧត្តម ឆាយ សុផល
ជាសាស្រ្ដាចារ្យផ្នែកសារព័ត៌មាន និងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាន។
ថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ថោង ខុន សមាជិកគណៈ-

កម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទេសចរណ៍ និង
ជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តកំពង់ធំ បានអញ្ជើញជា

អធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ប្រើប្រាស់ផ្លូវការនូវអគារសិក្សាថ្មី ១ខ្នង នៅសាលា

បឋមសិក្សាឧទុម្ពរ ស្ថិតក្នុងឃុំស្រឡៅ ស្រុកតាំងគោក ខេត្តកំពង់ធំ។ ឯកឧត្តម
បានណែនាំដល់សិស្សានុសិស្សត្រូវខិតខំសិក្សារៀនសូត្រ ស្តាប់ដំបូន្មាន លោកគ្រូ
អ្នកគ្រូ គោរពវិន័យ និងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់សាលា ដើម្បីក្លាយជាកូនល្អ សិស្សល្អ

ជាទំពាំងស្នងឫស្សី និងអ្នកបន្តវេនប្រកបដោយថាមពល និងសក្តានុពលទៅ
អនាគតសម្រាប់ប្រទេសជាតិ។
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ថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង សមាជិក

គណៈកម្មាធិការកណ្តាល ប្រធានគណៈកម្មការទី១០ និងជាប្រធានកិត្តិយស

សហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់សកលកម្ពុជា បានអញ្ជើញអធិបតីភាពក្នុងពិធីបិទការ
ប្រកួតកីឡាប្រដាល់សកលជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ២០២០ ស្ថិតនៅ
ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ រាជធានីភ្នំពេញ។

ថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា តំណាងរាស្រ្ត

មណ្ឌលខេត្តព្រៃវែងបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខ និង
បាននាំយកនូវថវិកាចំនួន ៣.៥០០.០០០រៀល អង្ករ២៨៥០គីឡូក្រាម ដែល

ជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង និងលោកជំទាវ ចែក

ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ រស់នៅក្នុងឃុំព្រៃដើមថ្នឹង និងឃុំព្រែកចង្ក្រាន ស្រុក
ស៊ីធរកណ្តាល ខេត្តព្រៃវែងចំនួន២៨៥នាក់ ។

ថ្ងៃទី០៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ស្បោង សារ៉ាត សមាជិកគណៈ-

កម្មាធិការកណ្ដាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្ស
ខេត្តព្រៃវែង

បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធអគារស្នាក់ការគណបក្ស

ឃុំព្រែកខ្សាយ(ខ) ស្ថិតនៅស្រុកពាមរក៍ ខេត្ដព្រៃវែង។ ក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្ដមបានជួបសំណេះសំណាល និងសួរសុខទុក្ខ ចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យ ដែលធ្លាប់

មានគុណបំណាច់ ចំពោះប្រទេសជាតិចំនួន១៥គ្រួសារ និងនាំយកអំណោយ
ចែកជូនក្នុងមួយគ្រួសារៗ ទទួលបានអង្ករ២០គ.ក អាវ មួកគណបក្ស១
ត្រីខ១យួរ ជែល១ដប ថ្មាំពេទ្យ និងថវិកា១០០.០០០រៀល ។
ថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម គួច ចំរើន សមាជិកគណៈ-

កម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាល
ខេត្តព្រះសីហនុ បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំបិទផ្សាយជាសាធារណៈ

នូវឯកសារនៃការវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណ:ជាប្រព័ន្ធស្ថិត

នៅភូមិចាំស្រី ឃុំកំពង់សីលា ស្រុកកំពង់សីលា ខេត្តព្រះសីហនុ ។ ឯកឧត្តម
ថ្លែងថា ការចុះបញ្ជីដីធ្លី គឺជាសកម្មភាពពិត នៃការផ្ដល់សុវត្ថិភាពដីធ្លី និងការ
បង្កើនមូលធន ជូនកម្មសិទ្ធិករ។

ថ្ងៃទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម វ៉ា ថន សមាជិកគណៈកម្មាធិការ-

កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តក្រចេះ

បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសខេត្ត

ពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់លើសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលខេត្ត ២០២១២០២៣។ ឯកឧត្តម បានមានប្រសាសន៍កោតសរសើរ និងវាយតម្លៃខ្ពស់
ចំពោះក្រុមការងារកសាងផែនការខេត្ត

ដែលខិតខំប្រឹងប្រែងសម្របសម្រួល

ក្នុងការប្រមូល ចងក្រងឯកសារ បូកសរុបតារាងគម្រោងនានា ព្រមទាំងតាក់តែង
រៀបចំជាសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល ២០២១-២០២៣ ដែលដាក់

ប្រជុំឆ្លងគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសខេត្ត ក្នុងពេលនេះ។ កិច្ចប្រជុំនេះជាសកម្មភាពចុងក្រោយនៃជំហានទី២ មុននឹងដាក់ជូន
ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ពិនិត្យ និងអនុម័ត។

TsSnavdþI RbCaCn 19

qñaMTI 20 elx 236 Exmkra qñaM 2021

skmµPaBsmaCikrdæsPa-RBwT§sPa-raCrdæaPi)al nigm®nþIKNbkS
ថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ជាវ តាយ សមាជិកគណៈ-

កម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាល
ខេត្តកំពត

បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំឆ្លងគណៈកម្មាធិការរៀបចំដែនដី

នគររូបនីយកម្ម ដើម្បីពិនិត្យប្លង់សុរិយោដី នៃការចុះបញ្ជីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ
ក្នុងការកំណត់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ផ្លូវថ្នល់ ផ្លូវទឹក ស្ថិតក្នុងឃុំចំនួនពីរ ក្នុងស្រុក
បន្ទាយមាស។ ឯកឧត្តមបានណែនាំដល់មន្ត្រីជំនាញ និងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ ត្រូវ

ផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីការកាត់ចំណីផ្លូវ ប្រឡាយ ទំនប់ អូរ ព្រែក ស្ទឹងនិង បឹង

សាធារណៈ មុនពេលបិទផ្សាយក្បាលដី នៅតំបន់វិនិច្ឆ័យ ដើម្បីបញ្ចៀស
ការតវ ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។

ថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង សមាជិកាគណៈ-

កម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

អភិបាលនៃគណៈអភិបាល

ខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញដឹកនាំស្នងការនគរបាល មន្ទីរជំនាញ ប្រធានទីស្នាក់

ការត្រួតពិនិត្យច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិចាំយាម និងលោកអភិបាលស្រុក មណ្ឌល
សីមា ចុះពិនិត្យ និងដាក់បញ្ជាយ៉ាងមាំទាំ ដល់អភិបាលក្រុងស្រុក ពិសេសកម្លាំង

កងនគរបាលតាមច្រករបៀងសំខាន់មិនថាផ្លូវគោក ឬផ្លូវទឹក បង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ន
ចូលរួមទប់ស្កាត់
ច្បាប់។

និងតាមដានពលករអាចមានការលួចឆ្លងដែនដោយខុស

ថ្ងៃទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម អ៊ុំ រាត្រី អភិបាលខេត្ត

បន្ទាយមានជ័យ ចុះទៅពិនិត្យមើលមណ្ឌលធ្វើចត្តាឡីស័កបងប្អូនខ្មែរ ដែល
ត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃ
ស្រុកអូរជ្រៅ

នៅវិទ្យាល័យនិមិត្តក្រុងប៉ោយប៉ែត

មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល

វិទ្យាល័យកូប

និងមណ្ឌលអង្គការ

សនៅកងវ៉ា ក្រុងសិរីសោភ័ណ ដែលបាននឹងកំពុងធ្វើចត្តាឡីស័ក ដោយមាន
ការគ្រប់គ្រងយ៉ាងហ្មត់ចត់ ពីក្រុមការងារកងកម្លាំងចម្រុះ មានពេទ្យ នគរបាល

កងរាជអាវុធហត្ថ យោធា មន្ត្រីរាជការយើងទាំងអស់។ មកទល់ថ្ងៃនេះបងប្អូន
បាននឹងកំពុងធ្វើចត្តាឡីស័កមានប្រមាណជាង ២០០០នាក់ មួយចំនួនបាន
ចាកចេញពីមណ្ឌលត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងវិញក្រោយពិនិត្យយកសំណាកឃើញ
លទ្ធផលអវិជ្ជមានក្នុងរយៈពេល១៤ថ្ងៃ។

ថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម គង់ សោភ័ណ្ឌ អភិបាលនៃ

គណៈអភិបាលខេត្តកណ្តាល បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់
ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវផ្លូវបេតុងអាម៉េចំនួន២ខ្សែ ប្រវែងសរុប ១.១៩៦ ម៉ែត្រ

ទទឹង៥ម៉ែត្រ ស្ថិតនៅភូមិក្អមសំណលើ និងភូមិក្អមសំណក្រោម ឃុំក្អមសំណ

ស្រុកលើកដែក ខេត្តកណ្តាល។ ក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តមក៏បាន ផ្តល់ជូន

អំពូលសូឡា ចំនួន១០០ដើមបន្ថែមទៀត ដើម្បីពង្រីកសោភ័ណភាព និង
សុវត្ថិភាពភូមិ ឃុំ ។
ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១នេះ ឯកឧត្តម ចាន់ ស៊ីណាត អនុរដ្ឋលេខា-

ធិការ នៃក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម និងជានាយកនៃគម្រោង PMU-ADB
and WB MOWRAM បានអញ្ជើញចុះដឹកនាំការងារ និងជំរុញការធ្វើទំនើបកម្មលើ

ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តស្ទឹងជីនឹត ក្នុងស្រុកសន្ទុក និងស្រុកបារាយណ៍ ខេត្កកំពង់ធំ។

គម្រោង IAIP ធ្វើការអភិវឌ្ឍ និងទំនើបកម្មលើប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តស្ទឹងជីនឹតរហូត
ដល់មានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយធានាបាននូវសុវត្ថិភាពទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់
លើគ្រប់វិស័យ និងមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទប់ទល់នឹងបម្រែបម្រួល
អាកាសធាតុគ្រប់យ៉ាង៕
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ថ្ងៃទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត

សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល និងជា
ប្រធានយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល បាន

ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ នៃយុវជនគណបក្សប្រជាជន

កម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល ដើម្បីពិនិត្យ សម្រេច និងពិភាក្សាលើ
សេចក្ដីព្រាងលិខិតបទដ្ឋាននានារបស់យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល ដែលមានការចូលរួមពីសមាជិក សមាជិកាគណៈ

អចិន្ត្រៃយ៍យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល និងក្រុមការងារ ចំនួន ៤០នាក់ នៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
(វិមាន ៧មករា)។

ថ្ងៃទី១១

ខែមករា

ឆ្នាំ២០២១

ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត សមាជិក-

គណៈអចិន្ត្រៃយ៍ គណៈកម្មាធិការកណ្តាល
និងជាប្រធានយុវជនគណបក្សប្រជាជន

កម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល បានអនុញាតឲ្យ
លោក WU CHUANBING ទីប្រឹក្សាស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសហការី ចូលជួប
សម្ដែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ នៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា (វិមាន៧មករា)។
ថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម
ហួត ហាក់ សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ យុវជនគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល និងជាប្រធាន
លេខាធិការដ្ឋាន នៃយុវជនគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាលតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម

ហ៊ុន ម៉ាណែត សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល និងជាប្រធាន យុវជន គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល បាន
អញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់ក្រុមជំនួយការលេខាធិការដ្ឋាន
នៃយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល
ចំនួន ២២៥រូប នៅមន្ទីរស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញ។
ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម
ជ្រុន

ថេរ៉ាវ៉ាត់

សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃ

យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល និង

ជាប្រធានផ្នែកក្រសួង ស្ថាប័ន នៃយុវជនគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា

គណៈកម្មាធិការកណ្តាល

ថ្នាក់កណ្ដាលតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់

ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍

និងជាប្រធានយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាលបានអញ្ជើញ

ជាអធិបតីភាពក្នង
ុ ពិធស
ី ណ
ំ
ះេ -

សំណាលជាមួយសមាជិក សមាជិកា ផ្នក
ែ ក្រសង
ួ ស្ថាបន
័ នៃយវុ ជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពជា
ុ ថ្នាកក
់ ណ្តាល ដែលមានសមាសភាពចំនួន
១៦៣រូប នៅមន្ទីរស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញ។

ថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ឃុត

ចាន់ដារ៉ា សមាជិកគណ:កម្មាធិការកណ្តាល សមាជិក

គណៈអចិន្ត្រៃយ៍ នៃយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ថ្នាក់កណ្តាល និងជាប្រធានផ្នែកផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ

នៃយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល បាន

ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារ និងលើក
ទិសដៅការងារចំពោះមុខរបស់ផ្នែកផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ នៃយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល នៅទីស្នាក់ការកណ្ដាល
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា (វិមាន៧មករា) រាជធានីភ្នំពេញ។
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ថៃ្ងទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ឆាយ វណ្ណា

សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ នៃយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ថ្នាកក
់ ណ្តាល និងជាប្រធានផ្នក
ែ វប្បធម៌ និងសាសនា នៃយវុ ជន
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល

តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់

ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការ
កណ្តាល

និងជាប្រធានយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល

បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់ក្រុម

ជំនួយការផ្នែកវប្បធម៌និងសាសនា នៃយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល ចំនួន ១០០រូប នៅមន្ទីរស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញ។

ថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ភុន សារពេជ្រ

សមាជិកយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល និង
ជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្ត

កំពត បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈ អចិន្ត្រៃយ៍ នៃយុវជនគណ-

បក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពត ដើម្បីពិនិត្យ ពិភាក្សា និង

មានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍គណបក្សសំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តកំពត
ការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់បណ្តាថ្នាក់ ក្រុង ស្រុក នៅមន្ទីរគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពត។

ដែលមាន

ថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម សោម ពិសិដ្ឋ

សមាជិកយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ថ្នាក់កណ្តាល
និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ខេត្តកែប អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសសមាសភាព

ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តកែប ដែលមានការ
អញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោកឧកញ៉ា លោក លោកស្រី អ្នកនាងកញ្ញាដែលជាអនុប្រធាន សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ សមាជិក
សមាជិកា ១២៣រូប (ស្រី១៧រូប) នៅមន្ទីរគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកែប។
ថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ លោក

សាយ ម៉េងគីម សមាជិកយុវជនគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល និងជាប្រធាន

ក្រុមការងារយុវជន គណបក្សប្រជាជន កម្ពុជា
ខេត្តមណ្ឌលគីរី បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា
ការងារលើទិន្នន័យក្បាលម៉ាស៊ីន យុវជន

គណបក្សក្នុងផែនការឆ្នាំ២០២១ និងកិច្ចការងារផ្សេងៗដែលត្រូវធ្វើនៅចំពោះមុខ ដោយមានការចូលរួមពីលោក លោកស្រីអនុប្រធាន
និងក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត លោកប្រធាន អនុប្រធានផ្នែកទាំង៨ ប្រធាន អនុប្រធាន និងសមាជិកសមាជិកាផ្នែកលេខាធិការដ្ឋាន

ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តលោកប្រធានក្រុមការងារយុវជន គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្រុង ស្រុកទាំង៤ នៅមន្ទីរគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជាខេត្តមណ្ឌលគីរី។

ថ្ងៃទី១០

ខែមករា

ឆ្នាំ២០២១

ឯកឧត្ដម

ណុប រ័ត្ននិមល សមាជិកយុវជនគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជន
គណបក្សខុទ្ទកាល័យសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

(ខ៤) បានអញ្ជើញចូលរួមជាគណៈអធិបតីក្នុងពិធី

៥០រូប នៅក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល។

ប្រកាសបញ្ចូលសមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ចំនួន
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សមិទ្ធផលមួយចំនួននៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ច
• សមិទ្ធផលមួយចំនួននៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ច ឆ្នាំ២០២០

 ក្រម
ុ ប្រក
ឹ ្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពជា
ុ (CDC) បានអនុមត
័ គម្រោងវិនយោ
ិ
គ

ចំនួន២៣៨ ដោយមានទុនវិនិយោគសរុប ៨.២៥១លានដុល្លារ បង្កើត
ការងារបានប្រមាណ ១៥១.១០០កន្លែង ។ ដោយឡែកក្នុងខែធ្នូ

ឆ្នាំ២០២០ CDC បានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគថ្មីចំនួន ១៦គម្រោង
ដោយមានទុនវិនិយោគចំនួន ១.១៦៥,៩លានដុល្លារអាមេរិក បង្កើត
បានការងារថ្មីរាប់ពាន់កន្លែង ។


ទំហំពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ សម្រេចបាន ៣២ពាន់លានដុល្លារ

ក្នុងនោះការនាំចេញមានទឹកប្រាក់ ១៥.៧៤៨លានដុល្លារ និងការនាំចូល
មានទឹកប្រាក់ ១៦.២៥២លានដុល្លារ ។

 ចំណូលពន្ធដារប្រមូលបាន ១១.៧០០,៥២ពាន់លានរៀល

(២.៨៨៩,០២លានដុល្លារ) កើនឡើង ៤២៣,២០ពាន់លានរៀល

(១០៤,៤៩លានដុល្លារ) ស្មើនឹង ៣,៧៣% ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៩ និង
ចំណូលពន្ធគយសម្រេចបាន ២.៤១៦លានដុល្លារ ស្មើនឹង ៨៣,៥%
នៃផែនការ ។

 យោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារជាតិបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា «នៅ

ឆ្នាំ២០២០ ប្រាក់បញ្ញើអតិថិជនមាន ៣៣,៨ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក
មានកំណើន ១៥,៥ភាគរយ ក្នុងនោះឥណទានអតិថិជន មានចំនួន៣

៧,៣ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក កើនឡើង ១៤,៨ភាគរយ និងទ្រព្យសកម្ម
របស់ប្រព័ន្ធធនាគារមាន ៥៩,៤លានដុល្លារអាមេរិក កើនឡើង កំណើន

១៥,៧ភាគរយ» ។ ការរៀបចំឥណទានឡើងវិញមាន ២៨៥.០៧៤
គណនីស្មើនឹង ៤,២ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក ។

លានតោន បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នា ឆ្នាំ២០១៩ កើនឡើង

០,៤៦% ។ បរិមាណនៃការប្រមូលផលស្រូវសរុបចំនួន ១០ ៩៣៥ ៦១៨
តោន អតិរេកស្បៀងសរុប (គិតជាស្រូវ) ចំនួន ៥ ៩២២ ១៣៨ តោន
(ស្រូវលើសតម្រូវការ) បើគិតជាអង្ករ ចំនួន ៣ ៧៩០ ១៦៨ តោន ។


កម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករសរុបចំនួន ៦៩០ ៨២៩ តោន មាន

កំណើនប្រមាណ ១១.៤០% ធៀបទៅនឹងឆ្នាំ២០១៩ បើគិតតម្លៃសរុប
នៃការនាំចេញអង្ករ ចំនួន ៥៣៨ ៨៤៦ ៦២០ដុល្លារអាមេរិក ។
ដោយឡែកបរិមាណ នៃការនាំចេញស្រូវសរុប ចំនួន ២ ៨៩៣ ៩៥១
តោន គិតតម្លៃសរុបនៃការនាំស្រូវចេញ ចំនួន ៧២៣ ៤៨៧ ៧៥០
លានដុល្លារអាមេរិក ។


កម្ពុជាទទួលបានចំណូលចំនួន

៤៨២.៧៦០.០០០ដុល្លារ

អាមេរិក ពីការនាំចេញផលិតផលជ័រកៅស៊ូ និងដើមកៅស៊ូ ។ ក្នុងនោះ

ការនាំចេញផលិតផលជ័រកៅស៊ូ សម្រេចបានទឹកប្រាក់ ៤៧៨.៦៦០.

០០០ដុល្លារអាមេ រិក និងនាំចេញដើមកៅស៊ូ មានទឹកប្រាក់ ៦.១៦០.
០០០ដុល្លារអាមេរិក ។ រហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាមានផ្ទៃដីដាំដុះ

កៅស៊ូ ចំនួន ៤០១ ៩១៤ ហិកតា ក្នុងនោះផ្ទៃដីកៅស៊ូឧស្សាហកម្ម ចំនួន
២៤០ ៨១១ ហិកតា ស្មើនឹង៦០% និងផ្ទៃដីកៅស៊ូជាលក្ខណៈគ្រួសារ
ចំនួន ១៦១ ១០៣ ហិកតា ស្មើនឹង ៤០% ។ ចំពោះផ្ទៃដែលអាចចៀរ

ជ័រកៅស៊ូបានចំនួន ២៩០ ០១៣ហិកតា ដែលទទួលបានទិន្នផលជា

មធ្យម ចំនួន៣.១៣តោនក្នុង១ហិកតា សរុបទិន្នផលទទួលបានចំនួន
៣៥ម៉ឺនតោន ។ សូមបញ្ជាក់ថា ឆ្នាំ២០១៩ កម្ពុជាបាននាំចេញជ័រកៅ
ស៊ូជិត៣០ម៉ឺនតោន ទទួលបានចំណូលជិត៤០០លានដុល្លារ ។

 ការប្រមូលផលជលផលសរុបចំនួន ៩៣៦.៣០០តោន ដោយ

ក្នុងនោះផលិតផលទឹកសាបមានចំនួន ៤១៣.២០០តោន ផលនេសាទ

សមុទ្រ ១២២.៧០០តោន និងផលវារីវប្បកម្មចំនួន ៤០០.៤០០តោន ។
តម្លៃសរុបនៃផលិតផលទឹកសាប និងសមុទ្រ មានចំនួន ១,០៧ពាន់
លានដុល្លារ

និងតម្លៃសរុបនៃផលិតផលវារីវប្បកម្ម

៨០០,៨លានដុល្លារ ។

មានចំនួន

 ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-អាមេរិក សម្រេចបានសរុបចំនួនជាង ៥.៥០៩

លានដុល្លារអាមេរិក កើនឡើង១៦,៨៩ភាគរយ បើប្រៀបធៀបនឹង
ឆ្នាំ២០១៩ មានចំនួនជាង ៤.៧១៣លានដុល្លារអាមេរិក ។ នេះបើយោង
តាមទិន្ន័យរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ។ កម្ពុជាបាននាំចេញទៅ
 ការនាំចេញកង់មានតម្លៃសរុប ៥២៧,០៨លានដុល្លារ កើនឡើង

២៧,៧៨% ធៀបរយៈពេលដូចគ្នា ឆ្នាំ២០១៩ ។ ចំណែកការនាំចូល

កង់មានតម្លៃ ៨,៣៨លានដុល្លារ ធ្លាក់ចុះ ១៩,៣៣% ។ ចំនួនទឹកប្រាក់
នាំចេញនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៥

នៃការនាំចេញកង់

អាមេរិក ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង ៥.២៥៨លានដុល្លារ ខណៈការនាំចូល
ពីអាមេរិកវិញ ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង ២៥០លានដុល្លារ ។
• សមិទ្ធផលរយៈពេល ១១ខែ

 ការវិនិយោគផ្ទាល់របស់ចិនមកកម្ពុជាមានតម្លៃ ៨៦០លានដុល្លារ

ក្នុងពិភពលោក និងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេច១ ក្នុងតំបន់អាស៊ាន ។

កើនឡើង ៧០% បើធៀបរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំមុន ដោយការវិនិយោគ

ហ.ត ស្មើនឹង ១១២% នៃផែនការ ៣,០៤៨លានហ.ត ។ ផ្ទៃដីប្រមូល

កម្ពុជា-ចិន ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ មានតម្លៃ ៩,៤២ពាន់លានដុល្លារ កើនឡើង

 ផ្ទៃដីដាំដុះស្រូវសរុបទូទាំងប្រទេសសម្រេចបាន ៣,៤០៤ លាន

ភាគច្រើនផ្តោតទៅលើវិស័យសំណង់ ។ គួររំឭកថា ទំហំពាណិជ្ជកម្ម

ផលសរុប ៣,២៦៩លានហ.ត, បរិមាណផលស្រូវសរុបចំនួន ១០,៩៣៦

២៧,២៩% ធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៨ ដែលមាន ៧,៤ពាន់លានដុល្លារ ៕
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ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងថវិកាឆ្នាំ ២០២១
• គម្រោងចំណូលចំណាយថវិការដ្ឋ

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០២១

ត្រូវបានអង្គប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ពិភាក្សា និងអនុម័ត នៅថ្ងៃទី២៣ ខែ តុលា
ឆ្នាំ២០២០ ហើយត្រូវបានរដ្ឋសភាពិភាក្សា និងអនុម័ត នៅថ្ងៃទី២៥
ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ នាសម័យប្រជុំពេញអង្គ រដ្ឋសភាលើកទី៥

នីតិកាលទី៦ និងត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាពិនិត្យចប់ សព្វគ្រប់លើទម្រង់ និង
គតិច្បាប់នេះទាំងស្រុង កាលថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ នាសម័យប្រជុំ

ពេញអង្គលើកទី៦ នីតិកាលទី៤ ។ ច្បាប់នេះត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រ

ទ្រង់ឡាយព្រះហស្តលេខា ប្រកាសឱ្យប្រើដោយ ព្រះរាជក្រមលេខ
នស/រកម/១២២០/០៣៨ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ។ ថវិកា

ឆ្នាំ២០២១ គឺជាថវិកា ប្រយុទ្ធការពារអាយុ ជីវិតប្រជាជនរក្សាលំនឹង
សង្គម-សេដ្ឋកិច្ច និងជីវភាពរបស់ប្រជាជន ព្រមជាមួយនឹងការតម្រង់

១៨.៧៥១.០៤១ លានរៀល ត្រូវជា១៥,៩០% នៃផ.ស.ស គឺថយចុះ
៥,៤% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ ២០២០ និង២-ចំណាយមូលធនថិវការដ្ឋមាន

ចំនួន ១៣.២៥៨.៧០១ លានរៀល ត្រូវជា ១១,២៤% នៃផ.ស.ស

គឺថយចុះ ១,៩% ធៀប នឹងច្បាប់ឆ្នាំ ២០២០ ។ គួរកត់សម្គាល់ថា ការរៀបចំ
ថវិកាឆ្នាំ២០២១ គោរពបាននូវពិតានចំណាយគោលដែលរាជរដ្ឋាភិបាល

បានកំណត់ ផ្តល់ជូនក្រសួង-ស្ថាប័ននីមួយៗ សម្រាប់ចំណាយមិនមែន
បន្ទុក បុគ្គលិក ក្នុងកម្រិតថវិកាវិចារណកម្ម ចំណាយឆ្នាំ ២០២០ ព្រម

ជាមួយនឹងការអនុវត្តគោលការណ៍រក្សាកម្រិតប្រាក់បៀវត្សស្មើនឹងឆ្នាំ
២០២០ ទាំងបៀវត្សមូលដ្ឋាន និងប្រាក់បំណាច់មុខងារ ។ ជាលទ្ធផល

គម្រោងចំណាយចរន្តថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ មានការ ថយចុះខ្លះ
ធៀបនឹងច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ ២០២០។

ថវិកាថ្នាក់ជាតិ ថវិកាឆ្នាំ២០២១ មានទិសដៅជាយុទ្ធសាស្ត្រ កំណត់

ធនធានឆ្ពោះទៅស្តារ និងជំរុញកំណើន សេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ នៅក្រោយ

ថវិកាថ្នាក់ជាតិ ឲ្យស្ថិតក្នុងកម្រិតចំនួន ៣០.៤៩១. ៣៣៦ លានរៀល

សុខសន្តិភាព ស្ថិរភាពសង្គម និងចីរភាព នៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ព្រមទាំង

២០២០ ដែលក្នុងនោះចំណាយចរន្តថ្នាក់ជាតិ មានចំនួន ១៧.៤៤៦.

ពេលស្រាកស្រាន្តពីវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ តាមគន្លងប្រក្រតីថ្មី ដើម្បីធានា

ភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជា ជាមួយនឹងការបន្តលើកស្ទួយសុខុមាលភាព

របស់ប្រជាជន។ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន សូមដកស្រង់នូវខ្លឹមសារសំខាន់ៗ
មកចុះផ្សាយដូចខាងក្រោម៖

ត្រូវជា ២៥,៨៥% នៃផ.ស.ស គឺថយចុះ ១,៩% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ
៨៤១ លានរៀល និងចំណាយមូលធន ថ្នាក់ជាតិមានចំនួន ១៣. ០៤៤.
៤៩៥ លានរៀល ។

- ចំណាយលើបន្ទុកបុគ្គលិក ត្រូវបានគ្រោងចំនួន ៨.៥៦៥.៥៧៤

ចំណូលក្នុងប្រទេស ថវិការដ្ឋ ឬថវិកាជាតិ ត្រូវបានគ្រោងចំនួន

លានរៀល មានសមាមាត្រស្មើនឹង ៤៩,១% នៃចំណាយចរន្តថវិកា

១៨,៦% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ២០២០ ចំណែកឯចំណាយ សរុបថវិការដ្ឋ

ច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ ២០២០ ។ ចំណាយបន្ទុកបុគ្គលិកនេះ ត្រូវបានគ្រោង

២១.៤៤៥.៥៩២ លានរៀល ស្មើនឹង ១៨,១៨% នៃផ.ស.ស ថយចុះ

ឬថវិកាជាតិ ត្រូវបានគ្រោងចំនួន ៣២. ០០៩ .៧៤២ លានរៀល

ស្មើនឹង ២៧,១៤% នៃផ.ស.ស ថយចុះ ៤,០% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ
២០២០ ។ ជាលទ្ធផលអតិរេកថវិកាចរន្ត អាច

រក្សាបានក្នុងកម្រិត

ប្រមាណ២,១០%នៃផ.ស.ស នៅឆ្នាំ ២០២១ និងមានឧ៝នភាពថវិកា
សរុប ស្មើនឹង -៨,៩៦% នៃផ.ស.ស ។ ឧ៝នភាពនេះ ត្រូវបានបំពេញ

បន្ថែមដោយហិរញ្ញប្បទាន ក្រៅបទ
្រ ស
េ ក្នង
ុ ទំហំ ៤,៦៣% នៃផ.ស.ស,

មូលនិធិទ្រទ្រង់ថវិកាប្រមាណ ០,៧៣% នៃផ.ស.ស និងប្រាក់បញ្ញើ
រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងទំហំ ៣,៦០% នៃផ.ស.ស ស្មើនឹង ៤.២៤១
ប៊ីលានរៀល ឬសមមូលនឹង ១.០៤៣ លានដុល្លារអាមេរិក ដែលត្រូវ

បានគ្រោងយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់អនុវត្តគោលនយោបាយ និង
វិធានការរក្សាលំនឹង ទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺកូវីដ-១៩ ព្រមទាំង
សម្រាប់ការស្តារ និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ ។ ក្នុងក្របខណ្ឌ

នៃគោលដៅខាងលើរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើនចំណូលសរុបថវិការដ្ឋ ឬ
ចំណូលសរុបថវិកា ជាតិ ឲ្យស្មើនឹង ២៧.៧៦៨.៧៤២ លានរៀល

ថ្នាក់ជាតិ, ត្រូវជា ៧,២៦% នៃផ.ស.ស, មានកំណើន ០,៣% ធៀបនឹង
ដោយរក្សាកម្រិតប្រាក់បៀវត្សអប្បបរមា

និងប្រាក់បៀវត្សមន្ត្រីរាជការ

ស៊ីវិល និងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឆ្នាំ ២០២១ ស្មើនឹង កម្រិតឆ្នាំ ២០២០
ដើម្បីសន្សំថវិកាសម្រាប់ ទប់ទល់ការរាតត្បាតនៃ ជំងឹកូវីដ-១៩ ដែល

បានបង្កនូវផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ច សុខភាព និងជីវភាពរស់នៅ
របស់ប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេសកម្មករ និយោជិត នៃឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ

និងវាយនភណ្ឌ កម្មករក្រៅប្រព័ន្ធ ក៏ដូចជា ប្រជាជនក្រីក្រ និងជន
ងាយរងគ្រោះ ។ ប៉ុន្តែសម្រាប់មន្ត្រីរាជការ, រាជរដ្ឋាភិបាលបន្តធានា បាន

នូវការបើកផ្តល់បៀវត្សបានទាន់ពេលវេលា គឺ ២ ដងក្នុង ១ ខែ ។

ទន្ទឹមនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលមិនបានកាត់ប្រាក់បៀវត្សមន្ត្រីរាជការនោះទេ

ផ្ទុយទៅវិញ រាជរដ្ឋាភិបាលនៅមានលទ្ធភាពរក្សាកម្រិតប្រាក់បៀវត្ស
អប្បបរមា និងប្រាក់បៀវត្សមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ
ឆ្នាំ២០២១ ស្មើនឹងកម្រិតឆ្នាំ ២០២០ ។ ក្នុងន័យនេះ បៀវត្សសរុប
អប្បបរមា ក្នុងឆ្នាំ២០២១ ត្រូវបានរក្សាក្នុងកម្រិតដូចខាងក្រោម ៖

បៀវត្សមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល រក្សាស្មើនឹងប្រមាណ ១.១៧២.៥០០ រៀល,

ក្នង
ុ នោះចំណល
ូ ចរន្តថក
្នា ជា
់ តិ ឲ្យស្មន
ើ ង
ឹ ១៩.៧០៥.៩៨៣ លានរៀល

បៀវត្សគ្រូបង្រៀន និងគ្រូពេទ្យ រក្សាស្មើនឹងប្រមាណ ១.២៧២.៥០០ រៀល,

ចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ ២.១៨៥. ៩៨៣ លានរៀល )។

រៀល(គិតបញ្ចូលរបបអង្ករ), បៀវត្ស យោធិន (ពលទោ) រក្សាស្មើនឹង

( ដែលរួមមាន ចំណូលសារពើពន្ធ ១៧.៥២០.០០០ លានរៀល និង
គម្រោងចំណាយថវិការដ្ឋ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១ ចំណាយសរុប ថវិកា

រដ្ឋ ឬចំណាយសរុបថវិកាជាតិ ត្រូវបានគ្រោងចំនួន ៣២.០០៩.៧៤២
លានរៀល ត្រូវជា ២៧,១៤% នៃផ.ស.ស គឺថយចុះ ៤,០% ធៀប

នឹងច្បាប់ឆ្នាំ ២០២០ ដែលក្នុងនោះ ១-ចំណាយ ចរន្តថវិការដ្ឋមានចំនួន

បៀវត្សនគរបាល (ពលបាលត្រី ) រក្សាស្មើ នឹងប្រមាណ១.២៥៦.៩៧៧

ប្រមាណ ១.១២៣.៥០០ រៀល (មិនគិតបញ្ចូលរបបអង្ករ) ហើយ
បើគិតបញ្ចូលរបបអង្ករត្រូវជាប្រមាណ ១.១៨១.៩៧៧ រៀល។
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បើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី ក្រោមទស្សនទានថ្មីគឺ
“គន្លងជីវិតថ្មីក្នុងវិស័យអប់រំ”

បរិបទថ្មីនៃការរីករាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ។ ការសិក្សាត្រូវរក្សាគម្លាត
ដែលតម្រូវឲ្យ សាលារៀនមួយចំនួនត្រូវចែកវេនសិក្សា និងធ្វើស្វ័យសិក្សា

តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ឬតាមប្រព័ន្ធឌីជីធលដើម្បី អភិវឌ្ឍន៍សមត្ថមភាព
ប្រកបដោយគុណវុធ។ វិធានការទាំងអស់នេះបានធានាឱ្យសិស្សានុសិស្ស

និស្សិតនៅគ្រប់ ភូមិសិក្សានៅតែបន្តទទួលបានសេវាអប់រំឲ្យតាមរូបភាព

“ការអប់រំតាមបែបចម្រុះ” មានន័យថា សិស្សរៀននៅ ក្នុងថ្នាក់ផងរៀន
ពីចម្ងាយផងនិងធ្វស
ើ យ
័្វ សិក្សាផង។ ជាពិសស
េ ក្រសង
ួ អប់រយ
ំ វុ ជន និង

កីឡាបានខិតខំជំរុញ ការអប់រំតាមបែបឌីជីថលឬការសិក្សាពីចម្ងាយ
តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក និងការអប់រំពីចម្ងាយតាមបែបប្រពៃណី

ដោយប្រើប្រាស់សន្លឹកកិច្ចការនិងមេរៀនសង្ខេបដោយបានសហការ
ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន កិច្ចប្រជុំពិភាក្សា

ស្តីពីការរៀបចំសេចក្តីណែនាអ
ំ នុវត្តក
 ម្មវិធស
ី ិក្សាបង្រួញសម្រាប់
គ្រឹះស្ថានបឋមសិក្សាសាធារណៈឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១

នៅថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ គ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ នៅ

ជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធ និងដៃគូអភិវឌ្ឍដូចជា ការរៀបចំផលិត និង
ផ្សព្វផ្សាយ វីដេអូបង្រៀនការបង្កើតប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍តេជោធីវី “ទទក២”

និងការផ្សព្វ ផ្សាយវីដេអូ បង្រៀន តាមបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយផ្លូវការដទៃ
ទៀត»។

លោកជំទាវ ស្រូយសុជាតិអគ្គនាយិកា នៃអគ្គនាយកដ្ឋានយុវជន

ទូទាំងប្រទេសបាន រៀបចំពិធីបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី២០២០-

នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាបានមានប្រសាសន៍អោយដឹងថាបច្ចុប្បន្ន

បរិបទ ថ្មី គឺផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការអនុវត្តតាមវិធានរបស់

អប់រំ ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានេះហើយពួកគេក៏កំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងស្រាវជ្រាវ

ក្រោមទស្សនទានថ្មីគឺ “គន្លងជីវិត ថ្មីក្នុងវិស័យអប់រ”ំ បន្តជំរុញការអប់រំ

មានការរីកចំរើនលូតលាស់ទៅមុខជាលំដាប់។

សម័យឌីជីថលនិងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ក្នុងសតវត្សទី២១ ។ ការបើក

អប់រំ យុវជន និងកីឡា កម្ពុជា ត្រូវតែធ្វើការកែទម្រង់នៃវិស័យអប់រំ ផ្នែក

បវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មីឆ្នាំ ២០២០-២០២១នេះ ត្រូវបានពន្យារពេល

ដោយវិជ្ជាសម្បទា បំណិនសម្បទា និងចរិយា សម្បទាជាការឆ្លើយតប

គួរបញ្ជាក់ដែរថា នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២០ កន្លងទៅ ដោយសារតែមាន

ហើយចំណេះដឹង នេះគឺជា ស្នូលក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍ ប្រទេសជាតិ

អនុវត្តវិធានការផ្អាកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាជាបណ្តោះអាសន្ននៅ

នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា

២០២១ ដែលជាកាលកំណត់ដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្នុង

ពិភពលោកកំពុងតែបន្តឈានទៅមុខយ៉ាងលឿនឆាប់រហ័សនូវវិស័យ

ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយត្រូវបានធ្វើឡើង

ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ ដើម្បីជាប្រយោជន៍ទៅ អភិវឌ្ឍន៍ សង្គម ជាតិអោយ

ឌីជីថល និងអនុវត្តវិធីសាស្ត្រនៃការអប់រំតាមបែបចម្រុះចាំបាច់ក្នុងយុគ-

តម្រូវការនិងផលប្រយោជន៍ វិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះ ហើយទើបក្រសួង

បវេសនកាលនាឆ្នាំកន្លងទៅតែងធ្វើឡើងនៅខែវិច្ឆិកា

បច្ចេកវិទ្យានេះដោយបង្កើនការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សប្រកប

តែការបើក

ដោយមើលឃើញពី

រហូតដល់ខែមករាព្រោះ តែការរីករាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩។

ទៅនឹងគោលដៅអប់រំជាតិឲ្យសមស្របទៅនឹងយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យា

ការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ១៩ ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា ក៏បាន

កម្ពុជា ដើរទាន់ បណ្តាប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោក ។

កន្លែង ណាដែលមានហានិភ័យនៃការឆ្លងកូវីដ-១៩ និងអនុញ្ញាតឱ្យ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ

សុខភាពរបស់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ សិស្សានុសិស្ស និងធានាបាននូវ

យុទ្ធនាការឆ្នាំសិក្សាថ្មីនៃ២០២០-២០២១ នឹងពង្រឹងការអនុវត្តឥរិយា

បើកឡើងវិញជាដំណាក់កាលៗ ដើម្បីធានា ឲ្យបានទាំងសុវត្ថិភាព

ហង់ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានលើកឡើងថា

ការរៀន សូត្ររបស់ សិស្សានុសិស្ស និស្សិតរហូតដល់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៩-

បទការពារសុវត្ថិភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក៏ដូចជា ផ្សព្វផ្សាយសារជាច្រើន

នៅក្នុងឆ្នាំ២០២០ កន្លងមកនេះដែរ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ដែលជាបុគ្គលិក

និងការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ កុមារកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលសិក្សារបស់ពួកគេ ។

ឱ្យសិស្សបានសិក្សាតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅគ្រប់

អំឡុងពេលមានជម្ងឺឆ្លងរាតត្បាតជាសកលកូវីដ-១៩ គឺតម្រូវឲ្យមានការ

តាមប្រព័ន្ធអនឡាញហើយជម្នះបានជាបន្តបន្ទាប់ នូវការសិក្សានៅក្នុង

អាចធ្វើបានទាំងអស់ ដើម្បីជួយឲ្យពួកគេនៅតែបន្តទទួលបានការអប់រំ។

២០២០ ត្រូវបានប្រកាស បិទបញ្ចប់នៅចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០ ។

ដទៃទៀត ដើម្បីឲ្យសាលារៀនមានបរិស្ថាន សុវត្ថិភាព សុខភាពល្អ

សិក្សាបានខិតខំចុះទៅតាមគោលដៅក្នុងសហគមន៍ ដើម្បីផ្តល់ឱកាស

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យបានសង្កត់ធ្ងន់ថា «អាទិភាពរបស់ យើងក្នុង

កម្រិតសិក្សា និងការចូលរួមពីមាតាបិតាសិស្សជំរុញកូន-ចៅចូលរួមសិក្សា

ការពារសុវត្ថិភាពរបស់កុមារ រួមទាំងប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយដែល
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សិស្សានុសិស្សបានចូលសិក្សានៅតាមសាលារៀនឡើងវិញក្រោមទស្សនទានថ្មី គី “គន្លងជីវិត ថ្មីក្នុងវិស័យអប់រ”ំ

យើងមានមោទនភាពចំពោះ កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ជាថ្ងៃបើកទំព័រថ្មីនៃការចាប់ផ្តើមជីវិតសិក្សាដំបូងរបស់សិស្ស ទើបដល់
កម្ពុជាក្នុងការរក្សាចំនួនករណីឆ្លងជំងឺនេះឲ្យ នៅតិចបំផុតក្នុងប្រទេស

អាយុត្រូវចូលសាលារៀន និង ជាថ្ងៃត្រឡប់ មកកាន់សាលារៀនវិញ

កម្ពុជា បើធៀបនឹងប្រទេស ដទៃទៀតនៅក្នុងពិភពលោក។ ស្របពេល

ក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មីរបស់សិស្សានុសិស្សនិស្សិត និងជាកុលបុត្រកុលធីតា

ជាមួយគ្នានេះ គឺធានាឲ្យមានការរៀនសូត្រពីចម្ងាយសម្រាប់សិស្សានុសិស្ស

ជាទីស្រឡាញ់របស់ កម្ពុជាគ្រប់ៗគ្នាបន្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់ និងទទួលនូវ

គ្រប់រូប និងបើកដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញផងដែរ»។

បទពិសោធន៍នៃការអប់រំក្នុងសម័យកូវីដ-១៩ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០១៩-

ឯកឧត្តម រដ្ឋមន្ត្រី ក៍បានឱ្យដឹងផងដែរថា ឆ្នាំ សិក្សាថ្មី ឆ្នាំ២០២០-

២០២០ កន្លងមកនេះទោះបីក្នុងរូបភាពខុសៗគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយ។

២០២១ នេះ មានសិស្សសិក្សាជិត ៤លាននាក់ ក្នុងនោះសិស្សថ្នាក់

ក្នុងសារលិខិតនោះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានគូសរំលេចនូវ

មត្តេយ្យនិងចំណេះដឹងទូទៅទាំងរដ្ឋ និងឯកជនមានប្រមាណ ៣លាន

វិធានការមួយចំនួន ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តន៍ នៅក្នុងឆ្នាំ សិក្សា

៥សែននាក់ (សិស្សស្រីមានប្រមាណ ៤៩ភាគរយ)។ ដោយឡែកថ្នាក់

ចាស់ដើម្បីធានាដល់ដំណើរការនៃការ អប់រំក្នុងបរិបទជំងឺកូវីដ-១៩ ។

ឧត្តមសិក្សាទាំងរដ្ឋ និងឯកជនមាន ប្រមាណ ២១ម៉ឺននាក់ (និស្សិតស្រី

ចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ មកទល់ពេលនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ប្រមាណ ៤៦ភាគរយ)។ បច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានគ្រឹះស្ថានមត្តេយ្យសិក្

បានដាក់ចេញនូវវិធានការដ៏មានប្រសិទ្ធភាព ឆ្លើយតបនឹងការបង្ការ និង

សា

ការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយផ្តោតលើ៖១-ការ

និងគ្រឹះស្ថានសិក្សា

ប្រមាណ

១៨.០០០

ចំណេះទូទៅទាំងសាធារណៈនិងឯកជនមាន
សហគមន៍មាន

អនុវត្តវិធានការ សុវត្ថិភាពសុខភាពសម្រាប់ បុគ្គលិកអប់រំនិងសិស្សា

គ្រឹះស្ថានសិក្សាចំណេះទូទៅសាធារណៈមាន

នុសិស្ស ២-ការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ អនាម័យ បង្គន់ អនាម័យ និង

១៣.៥០០ និងគ្រឹះស្ថាន សិក្សាឯកជន មាន១.៥០០។ គ្រឹះស្ថានឧត្តម

ទឹកស្អាតនៅ តាមសាលារៀន ៣- ការរៀបចំប្រព័ន្ធអប់រំអេឡិចត្រូនិក

សិក្សាទូទាំងប្រទេសមានចំនួន

និងការផ្តល់សេវារៀនសូត្រពីចម្ងាយ និង៤-ការអនុញ្ញាត ឱ្យដំណើរការ

៣ពាន់កន្លែង

ក្នុងនោះ

មត្តេយ្យសិក្សា

១២៥ក្នុងនោះគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា

សាធារណៈ មាន៤៨ និង ឯកជនមាន ៧៧។ និស្សិត កំពុងសិក្សានៅ
ឧត្តមសិក្សាមានប្រមាណ

២១ម៉ឺននាក់

គ្រឹះស្ថានសិក្សាឡើងវិញជាបីដំណាក់កាល។

(និស្សិតស្រី

ជាមួយនឹងការបើកបវេសនាកាលឆ្នាំថ្មីក្នុងស្ថានភាពសង្គមនៅញ៉ាំញី

ប្រមាណ៤៦ភាគរយ) ។ ជាមួយនឹងការបើក បវេសនកាលឆ្នាំសិក្

ដោយជំងឺកូវីដ១៩ នៅឡើយនោះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បាន

សាថ្មីក្នុងបរិបទនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ

-១៩

នេះ ឯកឧត្តម

ណែនាំនិងផ្តល់អនុសាសន៍ចំនួន១២ ចំណុច ដល់ក្រសួងអប់រំដល់

ហង់ជួន ណារ៉ុន បានជំរុញឱ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈទាំងអស់បន្

អាជ្ញាធរ ពាក់ព័ន្ធលោកគ្រូអ្នកគ្រូ សិស្សានុសិស្ស និងអណាព្យាបាល

តយកចិត្តទុកដាក់ លើការអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពសុខភាព និងការសិ

ទាំងអស់ត្រូវនូវរួមគ្នាអនុវត្តន៍វិធានការមួយចំនួន

ក្សាតាមរយៈការអនុវត្តគោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដារ (SOP) សម្រាប់ដំ

ដំណើរការអប់រំដំណើរការដោយភាពល្អប្រសើរ។ ក្នុងនោះ សម្តេច

ណើរការសាលារៀនឡើងវិញក្នុងបរិបទកូវីដ-១៩

និងគោល-

ក៏បានបន្តក្រើនរំលឹកដល់ ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរដែនដីសហគមន៍

ការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដារ (SOP) ស្ដីពីសេវា រថយន្តដឹកសិស្ស សេវា

និងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ និងចូលរួមគាំទ្រឱ្យបាន

បណ្ណាល័យសកម្មភាពអប់រំកាយ

និងកីឡា

ដើម្បីធានាដល់

សកម្មភាពសិល្បៈនិង ខ្លាំងក្លាថែមទៀតក្នុងការអភិវឌ្ឍសាលារៀនដូចជា ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនា-

សេវាអាហារដ្ឋាននៅ តាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន ក្នុង

សម្ព័ន្ធ-រូបវ័ន្ត និងការគាំទ្រផ្សេង ទៀតតាមគ្រប់លទ្ធភាពជាពិសេសការ

បរិបទជំងឺកូវីដ-១៩។

ចូលរួមសហការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ក្នុងការធានានូវសុវត្ថិភាព

ក្នុងសារលិខិតបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះ សម្តេចអគ្គមហា-

សុខភាព ការអប់រំអំពីអនាម័យ និងការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាល

សេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

នៃជំងឺកូវីដ-១៩ ឱ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ធ្វើយ៉ាងណា ទប់ស្កាត់កុំឱ្យមានឆ្លងជំងឺ

បានចាត់ទុកការ បើកបវេសនកាលនាថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ គឺ

នៅក្នុងគ្រឹះស្ថានសិក្សា ៕
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ដំណក់ប្រេងដំបូង-សមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រ
ដែលមិនធ្លាប់មាននៅកម្ពុជា

ផលិតប្រេងឆៅប្រមាណ ៣០លានបារ៉ែល។ កម្ពុជានឹងទទួលបាន
អត្ថប្រយោជន៍តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយប្រែក្លាយកំណប់ក្រោម
សមុទ្រឲ្យទៅជាប្រាក់សម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាល យកទៅអភិវឌ្ឍតាម តម្រូវការរបស់ខ្លួន។

តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹង

ទទួលបានភាគហ៊ុន៥% ដែលនឹងត្រូវគ្រប់គ្រងដោយអគ្គនាយកដ្ឋាន

ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនិងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង

ហិរញ្ញវត្ថុ ។ ចំណែកឯក្រុមហ៊ុន KrisEnergy កាន់កាប់ភាគហ៊ុន ៩៥% ។
ក្រៅពីចំណូលពីការកាន់កាប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលលើភាគហ៊ុន

៥%

កម្ពុជាអាចទទួលបានចំណូលពន្ធ និង សួយសារអាករផ្សេងៗដូចជាពន្ធ
លើប្រាក់ចំណូលប្រមាណ ២៥%,ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលលើសកម្រិតពន្ធ
លើការនាំចេញ២% និងពន្ធកាត់ទុកលើការទូទាត់ភាគលាភជាដើម។
ពិធីដាក់ឈ្មោះជាផ្លូវការនៃនាវាផលិតកម្ម Ingenium II សម្រាប់គម្រោង
អភិវឌ្ឍន៍ អណ្តូងប្រេងកាតអប្សរា ក្នុងប្លុក A កម្ពុជា

នៅថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជាបានប្រកាសឲ្យ

ដឹងអំពីការសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្រ្តដ៏ធំធេងមិនធ្លាប់
មាននោះ គឺការទទួលបានតំណក់ប្រេងដំបូងរបស់កម្ពុជា ។ ព្រឹត្តិការណ៍
នេះគាប់ជួបនឹងខួប២២

ឆ្នាំនៃការបញ្ចប់សង្រ្គាមនៅកម្ពុជាក្រោម

នយោបាយ ឈ្នះ ឈ្នះ របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ។ ព្រះករុណា

ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា
មន្រ្តីរាជការ

និងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅសុទ្ធតែបានសម្តែងនូវការអបអរ

កោតសរសើរ ជាទីគោរពសក្ការៈយ៉ាងក្រៃលែង។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

បានច្បាស់ថា បើពុំមានសន្តិភាពទេវាក៏គ្មានដែរនូវតំណក់ប្រេងលើក
ដំបូងនេះ។

គួរបញ្ជាក់ថា

តំណក់ប្រេងលើកដំបូងរបស់កម្ពុជាបានចាប់ផ្តើម

ផលិតចេញពីអណ្តូងប្រេងទី១ ឈ្មោះ A-0ID នៃផ្លាតហ្វមអេ ( A )នៅ
ក្នុងប្លុកនៃឈូងសមុទ្រកម្ពុជាដោយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

និងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីក្រុមហ៊ុន Kris Energy ដែលជាប្រតិបត្តិករ
នៃគម្រោងនេះ

ដោយសម្រេចបានការបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនូវការ

សាងសង់ ការបំពាក់គ្រឿងសម្ភារៈ និងបរិក្ខានៃបណ្តាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ចាំបាច់នានាសម្រាប់ដំណើរការផលិតកម្មធនធានរ៉ែប្រេង។ក្រសួងរ៉ែ

និងថាមពលប្រកាសថាអណ្តូងប្រេងប្លុកA នេះមានឈ្មោះថា “អប្សរា”។
ប្រេងរបស់កម្ពុជានៅប្លុកA នេះមិនមានពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រទេសថៃទេ
ពោលគឺវាមានចម្ងាយពីប្រទេសថៃ (ប៉ាតាយ៉ា) ប្រមាណជាង ៣៣៥ គីឡូម៉ែត្រ និងចម្ងាយពីខេត្តព្រះសីហនុត្រឹមតែជាង១៦០គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះ។
ផលដែលកម្ពុជាទទួលបានពីតំណក់ប្រេងៈ

តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការអភិវឌ្ឍអណ្តូងប្រេងក្នុងប្លុកA និង

ការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើផលិតកម្មលើកទី១ របស់ខ្លួនគឺជំហានទី ១A
និងទី១B ដែលមានរយៈពេលផលិតកម្មចំនួន ៩ឆ្នាំមានសក្តានុពល

ឯកឧត្តម ជៀប សួរ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាតនៃ

ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល បានឲ្យដឹងថា កិច្ចព្រមព្រៀងនៅតំបន់អប្សរា
ប្លក
ុ អេទាង
ំ មូលនោះមានរយៈពេល ២៥ឆ្នាំ ហើយនៅដំណាក់កាលទី២

និងទី៣ ផ្សេងទៀតគឺត្រូវការវាយតម្លៃបន្តទៀតសម្រាប់រៀបចំផែនការ
បន្ត។ នៅពេលនេះក្រុមហ៊ុនកំពុងបន្តខួងអណ្ដូងចំនួន ៤ផ្សេងទៀត តែ

ដំណើរការនៃការខួងនោះគឺខួងម្ដងមួយៗ ហើយអណ្តូងដែលផលិតប្រេង
ដំបូងនោះក៏កំពុងបន្តផលិតប្រេងបណ្តើរៗដែរ។ មួយវិញទៀតប្រសិន

បើដំណើរការអណ្ដូងទាំងអស់នេះ យើងនឹងទទួលបានប្រេងកម្រិតខ្ពស់
បំផុត ៧.៥០០បារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃ។ ឯកឧត្ដមបញ្ជាក់ទៀតថា ប្រេងដែល
ផលិតបានមកនេះជាប្រេងឆៅ។

ប្រេងឆៅនេះប្រសិនបើយើងមាន

រោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងកាតនៅក្នុងប្រទេសនោះយើងអាចចម្រាញ់ហើយ

អាចលក់នៅទីផ្សារក្នុងស្រុកបាន។ តែការសាងសង់រោងចក្រចម្រាញ់

ប្រេងនេះនៅមាន ការរអាក់រអួលដោយសារដៃគូវិនិយោគមានបញ្ហា
ហិរញ្ញវត្ថុខ្លះធ្វើឲ្យការសាងសង់នៅមិនទាន់បានដំណើរការទៅមុខ។ ដូច្នេះ

ប្រេងដែលផលិតបានពីប្លុក A បច្ចុប្បន្ននេះមិនមានជម្រើសអីក្រៅពី
លក់ទៅទីផ្សារអន្តរជាតិទេ ។ ឯកឧត្តមបញ្ជាក់ទៀតថា ប្រេងឆៅនេះ

អាចយកចម្រាញ់ទៅជា ប្រេងសាំង, ប្រេងម៉ាស៊ូត, ជាឧស្ម័ន LPG (ហ្គាស)
និងអាចមានប្រេងកាតខ្លះដែរ

ហើយសំណល់ចុងក្រោយក៏អាចយក

មកប្រើប្រាស់បានទៀត ដូចជាធ្វើផ្លូវកៅស៊ូ, បំពង់ទឹក, ដប និងសម្ភារៈ
ជ័រផ្សេងៗ ពោលគឺធ្វើយ៉ាងណាត្រូវចម្រាញ់វាយកមកប្រើឲ្យអស់លទ្ធភាព។
ប្រវត្តិមុននឹងឈានមកទទួលតំណក់ប្រេងដំបូងៈ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានរំលឹកឡើងវិញពីប្រវត្តិនិងដំណើរ

ការដ៏ស្វិតស្វាញរហូតសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលនេះ ។ សម្តេចតេជោ

បញ្ជាក់ថា ទម្រាំទទួលបានសមិទ្ធផលនៃតំណក់ប្រេងលើកដំបូងនៅ

កម្ពុជាបានរង់ចាំរយៈពេល៣០ឆ្នាំមកហើយ គឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩០
មកមេ្ល៉ះ ដែលក្រុមហ៊ុនឈ្នះការដេញថ្លៃរុកប្រេងនៅប្លុក A ជាក្រុមហ៊ុន

អ៊ីនធឺប្រាយអយរបស់អង់គ្លេស។ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនរុករកមិនឃើញក៏ដកខ្លួន
ចេញ ។ បន្ទាប់មកក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយទៀតគឺក្រុមហ៊ុន Chevron របស់
អាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុនដែលជាដៃគូផ្សេងទៀតក៏ចូលរុករកបន្តក៏បានរក

TsSnavdþI RbCaCn 27

qñaMTI 20 elx 236 Exmkra qñaM 2021

បាតាងនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ចាប់ផ្តើមសាងសង់នៅអំឡុងខែធ្នូ ឆ្នាំ

២០១៩ និងបានបញ្ចប់នៅខែសីហា ២០២០។ ផ្លាតហ្វម នេះ បានដឹក

ចូលមកដល់តំបន់ប្លុក A និងបានបញ្ចប់ការដំឡើងរួចរាល់ជាស្ថាពរនៅ

ថ្ងៃទី៧ កញ្ញា ២០២០ និងទី២-កប៉ាល់ផលិតកម្មប្រេងត្រូវបានដំឡើង
ជួសជុលនិងបំពាក់សម្ភារៈបរិក្ខារួចរាល់នៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ នៅ

ប្រទេសសិង្ហបុរី និងបានដឹកមកដល់និងដំឡើងរួចរាល់នៅប្លុកA នៅ

ថ្ងៃទី ១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០។កប៉ាល់ស្តុកប្រេងបានរៀបចំនិងត្រៀម
ចាំរួចរាល់នៅប្លុក A នៅថ្ងៃទី ៩ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ។ អណ្តូងប្រេងទី
មួយបានបញ្ចប់ការសាងសង់នៅថ្ងៃទី២៣ធ្នូឆ្នាំ២០២០និង ចាប់ផ្តើម

ផលិតចេញប្រេងដំបូងនៅថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ នេះ ។ ក្រៅពីនេះ
សកម្មភាពខួងអណ្តូងផលិតកម្មនៅលើផ្លាតហ្វមខួងអណ្តូង
នៅក្នុងទីតាំងប្លុក A

ឃើញកំណប់ប្រេងក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជានិងបន្ទាប់មកទៀតធ្លាក់ដល់

មានអណ្តូងប្រេងចំនួនពីរទៀតក៏បានខួងជម្រៅដល់ស្រទាប់ជម្រករ៉ែ
ប្រេងរួចហើយដែរ។

ចំណូលពីប្រេងនឹងផ្តល់អាទិភាពលើវិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលៈ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថា

ក្រុមហ៊ុន KrisEnergy នៅពេលនេះ ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

តំណក់ប្រេងជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជា គឺជាពរជ័យ

សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណប្ញទ្ធិ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បញ្ជាក់

របស់ជនអគតិមួយចំនួននោះទេ។ សម្ដេចតេជោបានសង្កត់ធ្ងន់ថា “លុយ

បានបន្តថាក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៤ សម្តេចធ្លាប់បានទៅដល់ប្លុក A នេះ ជាមួយ

លំអិតទៀតថា កិច្ចព្រមព្រៀងប្រេងកាតដំបូងត្រូវបានចុះនៅឆ្នាំ ២០០២
ជាមួយសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន មានក្រុមហ៊ុន Chevron Oversea Petroleum
(Cambodia) Ltd., LG Caltex Oil Corporation, Moeco Cambodia
Co., Ltd. និង KrisEnergy) ។ សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុននេះដឹកនាំដោយក្រុមហ៊ុន

សម្រាប់ប្រជាជននិងប្រទេសជាតិមិនមែនជាបណ្ដាសាដូចការលើកឡើង

បានមកពីប្រេង ខ្ញុំនឹងផ្ដល់អាទិភាពទៅលើវិស័យអប់រំ និងសុខាភិបាល ។
តំណក់ប្រេងនេះជាពរជ័យសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងដំណាក់កាល
ថ្មី និងជាប្រភពចំណូលថ្ម”ី ។

កន្លងទៅឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរត្ន័ ឧបនាយក

Chevronរបស់អាមេរិក។ នៅឆ្នាំ២០១០ក្រុមហ៊ុនChevron បានប្រកាស

រដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហរិញ្ញវត្ថុ ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថា

និងបានកសាងគម្រោងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងអាជីវកម្មដើម្បីស្នើសុំ

ក្លាយជាប្រទេស ដែលពឹងផ្អែកលើចំណូលប្រេងនិងឧស្ម័ន ជាចរន្តដង្ហើម

រកឃើញជម្រករ៉ែប្រេងមានលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មជាលើកដំបូងរបស់កម្ពុជា

រាជរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យនិងសម្រេច។ តាមផែនការនោះ ផលិតកម្មប្រេង
ដំបូងគ្រោងនឹងចាប់ផ្តើមនៅអំឡុងខែធ្នូឆ្នាំ២០១២។
ពិនិត្យលក្ខណៈបែងចែកផលសេដ្ឋកិច្ច

ប៉ុន្តែដោយការ

និងសង្គតភាពច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ

និងផែនការអភិវឌ្ឍនិងអាជីវកម្មស្នើឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Chevron នៅ
ពេលនោះ បានតម្រូវឲ្យភាគីទាំងពីរត្រូវចរចារកែសម្រួលលក្ខខណ្ឌកិច្ច

ព្រមព្រៀងមួយចំនួនឡើងវិញ ដើម្បីឲ្យមានសង្គតភាពជាមួយបទប្បញ្ញត្តិ

ច្បាប់កម្ពុជាផង និងមានសមធម៌កាន់តែប្រសើរនៅក្នុងការបែងចែកផល

សេដ្ឋកិច្ចពីផែនការអាជីវកម្មនេះផង។ ដំណើរការអនុវត្តតាមផែនការ
ផលិតប្រេងនៅខែធ្នូ២០១២ ក៏ត្រូវបានរាំងស្ទះមិនអាចអនុវត្តបាន។

ការចរចារកិច្ចព្រមព្រៀងប្រេងកាត ក៏ត្រូវបានដំណើរការទៅយ៉ាង

ស្វិតស្វាញរវាងភាគីទាំងពីរ (រាជរដ្ឋាភិបាល និងក្រុមហ៊ុន) ទាំងលើ

ទិដ្ឋភាពច្បាប់ បច្ចេកទេស និងសេដ្ឋកិច្ច ។នៅក្នុងរយៈពេលចរចាដ៏
តឹងតែងនេះក្រុមហ៊ុន Chevron Oversea Petroleum (Cambodia) Ltd.,

កម្ពជ
ុ ាមានទិសដៅច្បាស់លាស់ហយ
ើ គឺមន
ិ បណ្តែតបណ្តោយខ្លន
ួ ឲ្យ

ស្លាប់រស់នៃសេដ្ឋកិច្ចទេ ប៉ុន្តែនឹងប្រើប្រាស់ចំណូលនេះរួមចំណែកក្នុង
ការកែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច ដើម្បីធានាចីរភាពកំណើនក្នុងរយៈពេល

មធ្យម និងវែង។ ឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់
ហើយទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌធនធានមនុស្សស្ថាប័ននិងគោលនយោបាយ

ដើម្បីបញ្ចៀសនូវ បណ្តាសាធនធានធម្មជាតិ ដោយបានសិក្សាពីបទពិសោធន៍ជូរចត់កន្លងមករបស់ប្រទេសផលិតប្រេងមួយចំនួននៅលើ

ពិភពលោក និងបានគិតគូររួចជាស្រេច ដើម្បីប្រែក្លាយចំណូលប្រេងឲ្យ

ទៅជាកាតាលីករពិតប្រាកដមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍពិពិធកម្ម និងទំនើបកម្ម
សេដ្ឋកិច្ច ដែលមានវិស័យឧស្សាហកម្មដើរតួនាទីកាន់តែសំខាន់ឡើង

ដើម្បីក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ ២០៣០
និងប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៥០។
ការសាទរចំពោះសមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្រ្ដៈ

ភ្លាមៗក្រោយការប្រកាសរបស់សម្ដេចតេជោប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល

LGCaltex Oil Corporation និងក្រុមហ៊ុន Mocco Cambodia Co., Ltd.

ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រកម្ពជា
ុ ព្រះបាទសម្ដច
េ ព្រះបរមនាថ

ការចរចាត្រូវបានបន្តអូសបន្លាយពេលយ៉ាងយូរតាំងពីឆ្នាំ ២០១០ រហូត

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ព្រះរាជសារ

បានស្នើសុំដកខ្លួនចេញបន្តបន្ទាប់គ្នានៅឆ្នាំ ២០១៤ និង២០១៦ ។

ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ទើបសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀង ថ្មី

និងគម្រោងផែនការអភិវឌ្ឍនិងអាជីវកម្មអណ្តូងប្រេងថ្មីដែលបើកផ្លូវឲ្យ
ដំណើរការសាងសង់និងអភិវឌ្ឍន៍ផ្លាតហ្វមអណ្តូងប្រេងអាចចាប់ផ្តើមបាន។

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផលិតកម្មប្រេងធំៗនិងសំខាន់ៗដែលបានសាងសង់

ដំឡើងនិងរៀបចំរួចរាល់ជាស្ថាពរនៅក្នុងតំបន់ប្លុកA

សម្រាប់ដំណើរ

ការផលិតកម្មជារួមមាន៖ ទី១-ផ្លាតហ្វមអណ្តូងប្រេង ផលិតនៅកោះ

នរោត្តម សីហមុនី បានផ្ញើព្រះរាជសារមួយច្បាប់ជូនសម្តេចតេជោ
បានបញ្ជាក់ថា

“ខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយសូមចូលរួមអបអរ

សាទរសមិទ្ធផលបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មី

ដែលព្រះរាជាណាចក្រ

កម្ពុជា ទទួលបានតំណក់ប្រេងលើកដំបូងស្របពេលថ្ងៃខួបអនុស្សាវរីយ៍
លើកទី ២២ នៃការអនុវត្តដោយជោគជ័យ នយោបាយឈ្នះ ឈ្នះ
របស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី
នៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជា
ុ ដែលបាននាំមកនូវសន្តភា
ិ ព ពេញបរិបរូ ណ៍
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និងឯកភាពជាតិដ៏ពេញលេញ“ ។ ការទទួលបានតំណក់ប្រេងលើក
ដំបូងនេះ ជាការចាប់ផ្តើមបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មី សំរាប់ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងការអភិវឌ្ឍ លើវិស័យឧស្សាហកម្មប្រេងកាត ដែលជា

សក្តានុពលមួយនាំឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា កាន់តែរីកចម្រើន និង
ជឿនលឿនជាបន្តទៀត ។ ដោយឡែកស្ថាប័ន ព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភានៃ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក៏បានចូលរួមអបអរសមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រ
ថ្មី ដែលព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជាទទួលបានក្នុងពេលនេះដែរ ។

គួររំលឹកថា ទាក់ទងនឹងប្រវត្តិប្រេងនេះដែរ កម្ពុជាក៏ធ្លាប់មានរោងចក្រ

ចម្រាញ់ប្រេងកាតមួយ នៅខេត្តព្រះសីហនុ ប៉ុន្តែត្រូវបានបំផ្លាញដោយ

សារសង្រ្គាម។ រោងចក្រខ្មែរចម្រាញ់ប្រេងកាតមួយនេះត្រូវបានអភិវឌ្ឍ
ក្រោម ព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំនព
ៃ ្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះ

នរោត្តម សីហនុ ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ។រោងចក្រនោះចាប់ផ្តើម

ដំណើរការនៅថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៦៩ ក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
កម្ពុជា-បារាំងនិងសម្ពោធជាផ្លូវការនាថ្ងៃទី១៩ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំដដែល។
ក្រោយមករោងចក្រនេះបានទទួលរងការបំផ្លាញដោយសង្រ្គាមក្រោយ
ផែនទីសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ អណ្តូងប្រេងកាត
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ទន្ទឹមនេះ ថវិកាចំនួន ៥០ប៊ីលានរៀល ត្រូវបានគ្រោងសម្រាប់មូល

និធិថែទាំសុខភាពជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់
ប្រភេទ និងនិវត្តជន និងបានបន្តគ្រោងថវិកាចំនួន ៦ប៊ីលានរៀល
ដើម្បីទ្រទ្រង់របបសន្តិសុខសង្គម ផ្នែកហានិភ័យការងារសម្រាប់ មន្ត្រី
សាធារណៈនៅក្នុងកញ្ចប់ថវិការបស់ក្រសួងសុខាភិបាល។ ចំពោះប្រាក់

សោធនិវត្តន៍ ក៏ត្រូវបានគ្រោងថវិកាចំនួន ៣០ប៊ីលានរៀល សម្រាប់ការ
ដំឡើងរបបសោធនប្រចាំខែទាបបំផុត ជូនដល់និវត្តជន ដែលជាអតីត
មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផងដែរ ក្នុងគោលដៅ

ជួយគាំទ្រដល់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់ ក៏ដូចជាសំដៅកាត់បន្ថយគម្លាត

របបសោធនរបស់និវត្តជន រវាងអ្នកទទួលបាន សោធនទាប និងអ្នក
ទទួលបានសោធនខ្ពស់, និងរវាងនិវត្តជនថ្មី និងនិវត្តជនចាស់ ។

- ចំណាយមិនមែនបន្ទុកបុគ្គលិក ត្រូវបានគ្រោងចំនួន ៨.៨៨១.

២៦៧ លានរៀល, មានសមាមាត្រស្មើនឹង ៥០,៩០% នៃចំណាយ

ចរន្តថវិកាថ្នាក់ជាតិ ត្រូវជា៧,៥៣%នៃផ.ស.ស គឺថយចុះ ៦,៥%
ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ ២០២០។ ការគ្រោងថយចុះនេះ សម្រេចបាន

ជារួមដោយសារគ្រប់ក្រសួង- ស្ថាប័នទាំងអស់ជាទូទៅគោរពបាននូវ
ពិតាន ចំណាយគោលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ផ្តល់ជូន សម្រាប់
ចំណាយ មិនមែនបន្ទុកបុគ្គលិកក្នុងកម្រិតថវិកាវិចារណកម្មចំណាយ
ឆ្នា២
ំ ០២០ ក្នង
ុ ក្របខណ្ឌនកា
ៃ រធ្លាកច
់ ុះចំណល
ូ និងក្នង
ុ គោលដៅសន្សំ

ធនធានសម្រាប់ បន្តអន្តរាគមន៍ទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់ពីវបត្តិកូវីដ-១៩។

- ចំណាយមូលធនថ្នាក់ជាតិ ត្រូវបានគ្រោងចំនួន ១៣.០៤៤.៤៩៥

លានរៀល មានសមាមាត្រស្មើនឹង ៤២,៨% នៃចំណយថវិកាថ្នាក់

ជាតិសរុប ត្រូវជា ១១,០៦% នៃផ.ស.ស, ថយចុះ ០,១% ធៀបនឹង
ច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ២០២០

ក្នុងគោលដៅគាំទ្រដល់ការបន្តអនុវត្តកម្មវិធី

វិនិយោគសាធារណៈ ៣ ឆ្នាំរំកិល ( ២០២១-២០២៣) ជាពិសេស

គឺការស្តារ និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ ។ គម្រោងវិនិយោគ
សាធារណៈ ដោយហិរញ្ញប្បទានក្នុងប្រទេសនៅថ្នាក់ជាតិ ត្រូវបាន

រដ្ឋប្រហារឆ្នាំ១៩៧០៕

គ្រោងចំនួន ៦.៣៩៣.៦៥៥ លានរៀល ត្រូវជា ៥,៤២% នៃផ.ស.ស
មានកំណើន ៨,៤% ធៀបនឹងច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ ២០២០ ដោយផ្តោត

អាទិភាពទៅលើ៖ ការកសាង និងជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ផ្លូវថ្នល់
ស្ពាន លូ ព្រមទាំងការជួសជុលឡើងវិញនូវ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដែល

រងផលប៉ះពាល់ពីជំនន់ទឹកភ្លៀង រួមទាំងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

ដូចជា ប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកកខ្វក់ ប្រព័ន្ធលូ អូរ ប្រឡាយ រំដោះទឹកភ្លៀង
និងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកកខ្វក់, ការកសាង និងជួសជុល ផ្លូវចំនួន ៣៨ខែ្ស

ក្នុងទីរួមខេត្តសៀមរាប, ការបន្តស្តារ និងកសាង ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ និង
លើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធារាសាស្ត្រ, ការជំរុញផលិតកម្មស្បៀង និងការលើកកម្ពស់

ផលិតភាពកសិកម្ម, ការបន្តកសាង

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិស័យអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ
និងការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់មួយចំនួនផ្សេងទៀត, ការ
ពង្រីកសមត្ថភាពបញ្ជូន និងចែកចាយផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី។

ទន្ទឹមនឹងនេះ រាជរដ្ឋាភិបាល ក៏បានគ្រោងថវិកាសម្រាប់ការបន្ត

ត្រៀមអន្តរាគមន៍ទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់ជំងឺកូវីដ-១៩ មានជាអាទិ៍៖

កម្មវិធីឧបត្ថម្ភគ្រួសារក្រីក្រ ( ក្រ១ និងក្រ ២ ) និងជនងាយរងគ្រោះ
ត្រូវបានគ្រោងទឹកប្រាក់ចំនួន

៨២០ប៊ីលានរៀល

សមមូលនឹង

ប្រមាណ ២០០ លានដុល្លារ, កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសមត្ថភាពជំនាញ

វិជ្ជាជីវៈ និងការជួយកម្មករព្យួរកិច្ចសន្យាការងារ ត្រូវបានគ្រោង ទឹកប្រាក់

ចំនួន ២៣៩ ប៊ីលានរៀល សមមូលនឹងប្រមាណ ៥៩ លានដុល្លារ, គម្រោង
សាច់ប្រាក់ពលកម្ម (Cash for works )ត្រូវ បានគ្រោងទឹកប្រាក់ចំនួន
៦៥០ ប៊ីលានរៀល សមមូលនឹងប្រមាណ ១៦០ លានដុល្លារ សម្រាប់

ស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មដែលបាត់បង់ការងារ និងកសាងហេដ្ឋារចនា
សម្ព័ន្ធរូបវន្ត នៅជនបទ មានដូចជា ប្រឡាយជើងក្អែប ស្រះទឹក

អណ្តូងទឹក និងបង្គន់អនាម័យនៅតាមសាលារៀនជាដើម, មូលនិធិត្រៀម
សម្រាប់គាំទ្រដល់សេដ្ឋកិច្ច/ សហគ្រាសធនតូច និងមធ្យម (SMEs)

ចំនួន ១.០៩៧ ប៊ីលានរៀល សមមូលនឹងប្រមាណ ២៧០លានដុល្លារ៕
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ប្រវត្តិ

ក្រុងឧដុង្គ

សម្ពោធព្រះនគរចំនួន ៣ថ្ងៃ បន្ថែមទៀត

ដោយមានល្បែងមហោស្រពសិល្បះ គ្រប់

ប្រភេទមកសម្ដែងជូនប្រជានុរាស្រ្ត ចូលរួម

កំសាន្ត ជាឱឡាឬកក្រៃពេក។ បន្ទាប់មក
ព្រះរាជាទ្រង់តាំងព្រះនាមព្រះនគរថ្មីនោះថា៖

ព្រះបរមរាជវាំង មហានគរ ឧត្ដុង្គមានជ័យ
បុរីរម្យ ឧត្ដមរាជនិវេសដ្ឋាន ហើយដែល
ហៅខ្លីថាៈ «ក្រុងឧដុង្គមានជ័យ» ។
ទីក្រុងឧត្ដុង្គមានជ័យនោះ

ក៏មានរឿង

បុរាណនិទានដំណាលពីព្រេងនាយ មកថា៖
កាល ដើមឡើយមានព្រះរាជាមួយអង្គសោយ-

រាជ្យនៅនគរខ្មែរបាននាំព្រះអគ្គមហេសី ដែល

ទ្រង់កំពុងមានគភ៌ចូលទៅក្រសាលព្រៃ ។
ពេលទៅដល់កណ្ដាលព្រៃ

ព្រះមហេសីក៏

ទ្រង់ព្រះឈួនព្រះឧទ្ទរ ហើយក៏ប្រសូតិបាន

ជាពង (ស៊ុត) មួយធំល្មមទ្រង់ទត ឃើញ

ដូច្នោះដោយ មិនចង់ឲ្យពួកអាមាត្យ រេហ៏ពល

ទាំងឡាយ បានជ្រាបនូវរឿងដ៏ចម្លែកនេះ
ទីក្រុងឧដុង្គ ចាប់ផ្ដើមកសាងឡើងក្នុង

លោកឧកញ៉ា ក្រឡាហោមកែវ ក៏ចាប់ផ្ដើម

ជេដ្ឋាទី២ ដូចមានចែងក្នុងព្រះរាជពង្សសាវតារ

ដឹកជញ្ជូនដីលើកធ្វើជាទីទួលខ្ពស់ និងកាប់

ស.វទី ១៧ នៃគ.ស ក្នុងរជ្ជកាល ស្ដេចជ័យប្រទេសកម្ពុជា បន្តទុកដរាបមក។

ក្នុង ព.ស២១៦៤ ត្រូវនឹង គ.ស១៦២០

ព្រះបាទសម្ដេច ព្រះជ័យជេដ្ឋា ស្ដេចគង់នៅ
ព្រះរាជវាំងល្វាឯម

ទ្រង់បាននាំព្រះអគ្គ-

មហេសីនិងស្រីស្នំក្រមការសេនាបតីនិងនា

ម៉ឺនសព្វមុខមន្រ្តី ចុះព្រះរាជទីនាំងនាវា ស្ដេច
យាងទៅប្រពាធនៅតំបន់អូរក្រងលាយ ក្នុង
ខេត្តសំរោងទងទ្រង់ ប្រថាប់នៅផ្ទះព្រះពន្លា
ជាយូរថ្ងៃ ។ ទ្រង់បាន ក្រសាលនៅទីទួល
តាដុងយាយជ័យ នាតំបន់ស្រះកែវ ដោយ
ទតឃើញទីទឹកដីនោះមាន

ទេសភាពល្អ

ក៏មានព្រះទ័យចង់សង់រាជវាំង នៅ ទីនោះ។

ហោរាក៏បានគន់គូរ ពិនិត្យមើលឃើញថា ទី
នេះប្រពៃប្រកបដោយតេជះវិសេសវិសាល
ណាស់និងឈ្នះអស់មារសត្រូវទាំង៨ទិស។

ជ្រាបដូច្នោះហើយព្រះរាជាទ្រង់ចាត់ឲ្យ

ឧកញ៉ា ក្រឡាហោមកែវ ឲ្យជានាយកចាត់ការ
កសាង ព្រះរាជវាំងនៅតំបន់ស្រះកែវនោះ។
ព្រះតម្រិះ ចាត់ចង
ែ ហើយទ្រងក
់ យា
៏ ង ត្រឡប់

ទៅកាន់ រាជវាំងល្វាឯមវិញ។ បន្ទាប់មក

បញ្ជាទៅចៅហ្វាយស្រុកឲ្យចាត់ប្រជានុរាស្រ្ត

ឈើព្រៃមករៀបចំកសាងព្រះរាជវាំង ព្រះ-

រាជមន្ទីរ ព្រះរាជតំណាក់ធំតូច និងព្រះរាជរោង ព្រមទាំងសួនឧទ្យាន មានផ្កាភ្ញីចម្រុះ
យ៉ាងស្រស់ស្អាតអស់រយះកាលជាង ១០ខែ

កន្លង ព្រះរាជវាំងថ្មីក៏បានកសាងរួចរាល់ជា
ស្ថាពរ។ លុះទ្រងជ
់ ប
្រា ហើយសម្ដច
េ ព្រះជ័យ-

ជេដ្ឋា ទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យអស់នាម៉ឺនសព្វមុខ

មន្រ្តីរៀបចំ ក្បួនចេញចាកពី ព្រះរាជវាំង
ល្វាឯម

ធ្វើព្រះរាជដំណើរយាងតាមដង

ទន្លេសាបឆ្ពោះទៅឈប់ចតនៅកំពង់ តាដុង
យាយជ័យ ទ្រង់ប្រថាប់នៅទីនោះ ៣រាត្រី

ទ្រង់ក៏រាជាបញ្ញត័ឲ្យហៅទីនោះថា "កំពង់ហ្លួង"។

ទ្រង់ក៏បានបញ្ជាឲ្យធ្វើព្រះរាជពិធីបុណ្យ

ឡើង ព្រះរាជវាំងថ្មី និមន្តព្រះសង្ឃ រាជា

ចម្រើន ព្រះបរិត្ត៣ថ្ងៃ និងផ្ដើមចូល ព្រះរាជ
ពិធី នៅថ្ងៃ ៥កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំវក ទោសៈ

ព.ស២១៦៤ គ.ស ១៦២០ ទើបរៀបចំពិធី
ដង្ហែរព្រះរាជាចាកចេញពីកំពង់ហ្លួង ឆ្ពោះ
ទៅកាន់វាំងថ្មី

រួចទ្រង់បញ្ជាឲ្យធ្វើព្រះរាជ-

ទ្រង់ក៏ កាយដីកប់ពងនោះ ទុកមួយអន្លើដោយ

មិនបានឲ្យនរណាម្នាក់ដឹងឡើយ ។ ព្រះរាជា
ទ្រង់ក៏នាំ ព្រះមហេសីចូលព្រះនគរវិញ ដោយ
ក្នុងព្រះទ័យ មិនរីករាយសោះ ព្រោះតែធ្លាប់

គិតថាបើបាន បុត្រជាមនុស្សនោះ នឹងបាន
ស្នងរាជ្យបន្តតែពុំនឹកបែរដូច្នោះទៅវិញ ។
កន្លងពេលក្រោយមកមានព្រានព្រៃម្នាក់ឈ្មោះ

វិញ បានបណ្ដើរឆ្កែរបស់ខ្លួន បរបាញ់ សត្វក្នុង
ព្រៃ លុះទៅដល់កន្លែងដែល កប់ស៊ុតនោះ
ឆ្កែព្រានក៏ព្រុសកកាយឃើញពង ចម្លែកដូច្នេះ

ព្រានក៏យកពងនោះមក ថែរក្សាទុកនៅផ្ទះ
របស់ខ្លួន ក្រោយមកពងនោះក៏ញាស់ចេញ
មកជាកូនមនុស្សភេទប្រុស។ ព្រានវិញ ខំ

ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូននោះរហូតដ៏ធំ ទើប
ដាក់ឈ្មោះ កូននោះថា (ប្រមាញ់វិញស៊ុង) ។

ចៅប្រមាញ់ វិញ ស៊ុងលុះចម្រើនវ័យធំឡើង
ក៏មានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អ ស្រស់សង្ហា

លើសអស់ពួកបុរសទាំងពួង។ ដំណាលពី
តាដុងយាយជ័យ

មានកូនស្រីក្រមុំម្នាក់

ឈ្មោះនាង ត្រចើលដោះក្រាល មានរូបសម្ផស្ស
ស្អាតលើសស្រ្តីនានា។

តានិងយាយបាន

រស់នៅជាមួយកូនស្រីលើដីទួលមួយមានទឹក
ព័ទ្ធជុំវិញ។ ទីទួលផ្ទះតាយាយធ្លាប់រស់នៅ
នោះនៅបន្សល់លុះសព្វថ្ងៃ ស្ថិតនៅមុខក្លោង-

30 TsSnavdþI RbCaCn

qñaMTI 20 elx 236 Exmkra qñaM 2021

ទ្វារចូលទៅវត្តទេពប្រណម្យ ខាងត្បូងផ្លូវ ថាបើចៅ វិញស៊ុងពិតជាគូគាប់មែនសូមឲ្យ

ក៏នាំនាង ដោះក្រាល ទៅពួន សម្ងំនៅ ផ្ទះនាង

ឃុំ វិហារហ្លួង ស្រុកពញ្ញាឮ ខេត្តកណ្ដាល។ អាមាត្យ។ ពេលនោះស្ដេចក៏ទាល់គំនិតរក

វិញស៊ុង មករៀបចំសែនព្រេនជាប្ដីប្រពន្ធ។

ជាតិលេខ៤ ចម្ងាយប្រមាណ ៥០ម៉ែត្រ ក្នុង នាងរត់ពួន នឹងដំបូក នោះ ឲ្យបាត់ពីភ្នែកពួក
តាដុងយាយជ័យមាន ប្អូនស្រីម្នាក់ឈ្មោះ នាង នាងមិនឃើញក៏ទ្រង់យាងចូលព្រះពន្លាវិញ។
ទែននៅភូមិស្រែរនោងតា និងយាយ បាន ពួកសេនាក៏ទូលថ្វាយថានឹងព្យាយាមតាមរក
នាំនាង ត្រចើលដោះក្រាល ទៅលេងផ្ទះ នាង ភូមិ ស្រុក និងឪពុកម្ដាយនាងឲ្យទាល់ តែ

ទែនដែលជាម្ដាយមីងជាញឹកញាប់ ។ ពេល ឃើញ នឹងចូលទៅស្ដីដណ្ដឹងតាមប្រពៃណី

ទៅដល់ទីនោះនាង ត្រចើល ដោះក្រាល មិនឲ្យរំលងឡើយ។ ទីដំបូកដែលនាងចូល
តែងតែកាន់ក្អមទៅដងទឹក

ហើយពួកអ្នក ទៅលាក់ ខ្លួននោះក្រោយ មកមានឈ្មោះថា

ភូមិតែងសរសើរថានាងមានដំណើរញ៉ែងញ៉ង ត្រពោកមាន់លាក់
ល្អណាស់

ទែន

ដើម្បីរកមធ្យោបាយហៅចៅប្រមាញ់

ពេលទៅដល់កណ្ដាលផ្លូវពួកអាមាត្យ ក៏ទៅ
ឃាត់ ដំណើរ នាងដោះក្រាល ក៏លុតជង្គង់

សំពះថា នាងនឹងសុខចិត្តសម្លាប់ខ្លួន បើមិន

បានជាគូនឹងចៅប្រមាញ់វិញស៊ុង ។ ពួក
អាមាត្យក៏នាំដំណឹងនេះទៅទូល ព្រះរាជា

ទីកន្លង
ែ ដែលនាងលុតជង្គង់ សំពះអង្វរនោះ

បន្ទាប់មកទៀតក៏បាន ក្រោយមកក៏ក្លាយជាវត្តមួយឈ្មោះថា

វត្ត

ទើបបានជាប់មានឈ្មោះភូមិ កើតក្លាយជាវត្តមួយឈ្មោះថា វត្តដំបូក មាន

ទេពប្រណម្យ ឬធីតាប្រណម្យ ស្ថិតក្នុងឃុំ

ដល់អណ្ដូងទឹកពេល នាងងូត ទឹកអ្នកភូមិ ខេត្តកណ្ដាល។ ក្រោយពេលខិតខំ ស្វែងរក

បានទទួលដំណឹងថា តាដុងយាយជ័យ នាំកូន

ញ៉ែងញ៉ងនៅរហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះ។

ទៅ លាក់ស្ថិតនៅក្នុងឃុំ ទំនប់ធំ ស្រុកពញាឮ

តែងសរសើរសាច់នាងល្អ សស្គុះ ទើបជាប់ ទីលំនៅនាង ត្រចើលដោះក្រាលមិនឃើញ

មានឈ្មោះ ភូមិមួយឈ្មោះភូមិ គូស ដែល ព្រះរាជាក៏រៀបចំព្រះរាជ ពិធីបុណ្យប្រណាំង
ស្ថិតនៅជិតគ្នានឹង ភូមិញ៉ែងញ៉ងក្នុងស្រុក ទូកដើម្បីជាឱកាសបានស្វែងរកនាងដោះក្រាល

ត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ សព្វថ្ងៃនេះ។ ជារាងរាល់ ក្នុងពិធីបុណ្យនោះ ពួកអាមាត្យ ក៏បានជួបតាដុង
មានពីរទៅបីដង ដែលតាដុងយាយជ័យតង
ែ
យាយជ័យនាំកូនស្រីមកចូលរួមក្នុងពីធីបុណ្យ
នាំកូនស្រីទៅលេងម្ដាយមីងជាទម្លាប់

។ ទើបតាមដានទៅស្គាល់ផ្ទះគាត់រស់នៅ ។

ចៃដន្យ ម្ដងនេះ តានិងយាយនាំកូនស្រីទៅ ព្រះរាជាក៏ស្នើរសុំនាងទៅអភិសេកជាទេពី តែ

លេងផ្ទះនាងទែន ដូចសព្វ មួយដង ក៏បាន នាងដោះក្រាលប្រាប់ ម្ដាយថា នាងសុខចិត្ត
ជួបព្រានវិញ កំពុងនាំ កូនប្រុស វិញស៊ុង ដើរ រស់នៅជាមួយចៅ វិញស៊ុង មិនព្រម ទៅធ្វើ

សំដៅទៅប្រមាញ់តាមផ្លូវបណ្ដាល នាំឲ្យ កូន មហេសីស្ដេចឡើយ។ ឪដុងម៉ែជ័យ ដឹងថា
ទាំងពីរលួច
ទៅមក

គយគន់ចាប់ចិត្តរកគ្នាទៅវិញ កូនស្រីប្រកែកបែបនោះ ក៏ទូលថ្វាយបង្គាប់

ដែលហាក់ញុំាងឲ្យ កើតសេចក្ដី ព្រះរាជាថា បើព្រះអង្គលើកផ្លូវថ្នល់មួយខ្សែ

ស្នេហាតែរៀងៗខ្លួន។ ក្រោយពីបានដឹងថា ចាប់ពីទីពន្លាលង្វែករហូត មកដល់ផ្ទះទូល
នាង ត្រចើល ដោះក្រាលមកលេងផ្ទះ នាង ព្រះបង្គំខ្ញុំម្ចាស់ឲ្យរួច

ស្រេចក្នុងរយះពេល

ទែនជាញឹកញាប់ ចៅប្រមាញ់វិញស៊ុង តែង មួយរាត្រីនោះទើបព្រះអង្គទទួលបានកូនស្រី
ស្កាត់មកជួបនាងជារឿយៗដែរ។

សេចក្ដី នាង ត្រចើល ដោះក្រាល ទៅធ្វើជាទេពីបាន ។

ស្នេហាអ្នកទាំងពីរកាន់ តែរីកធំឡើងរហូត ព្រះរាជាក៏ព្រម ទទួលការបង្គាប់នោះ ដោយ

ឪពុកម្ដាយទាំងសងខាង ក៏មានការពេញចិត្ត ប្រមូលអស់ប្រជានុរាស្រ្តពលរេទាំង ឡាយ
ដូចគ្នានឹងរង់ចាំឱកាសនឹងចូលស្ដីដណ្ដឹងរៀប នាំគ្នាលើក ថ្នល់ចាប់ពីព្រះពន្លាលង្វែកទៅឲ្យ

ផ្សំផ្គុំតាមទំនៀមទម្លាប់ ។ ថ្លែងពីព្រះរាជា ដល់ផ្ទះ ឪដុងម៉ែជ័យ ។ កាលនោះស្ដេចត្រាស់
ដែល គង់សំចតនៅពន្លាបន្ទាយលង្វែកក៏ទ្រង់ បង្គាប់ឲ្យហៅផ្ទះ ឪដុង ម៉ែជ័យ ទើបក្រោយ

ចាកចេញទៅប្រពាធព្រៃជាមួយសេនាអាមាត្យ មកក្លាយឈ្មោះទៅជា “ឧត្ដុង្គមាន-ជ័យ” ។
៤នាក់ ។ លុះទៅដល់ព្រៃជ្រៅក៏បានប្រទះ ការ លើកថ្នល់នោះមិនបានសម្រេចឡើយ
នាងដោះក្រាលដើរម្នាក់ឯងត្រឡប់ពី ផ្ទះនាង ត្រង់កន្លែងថ្នល់លើក ដែលមិនបានតភ្ជាប់ គ្នា
ទែនទៅផ្ទះវិញ ទីកន្លែងដែលស្ដេចប្រទះនាង ឲ្យរួចរាល់នោះក៏ជាប់ឈ្មោះ

ភូមិថ្នល់ដាច់

នោះសព្វថ្ងៃក្លាយជា ឈ្មោះ ឃុំ ប្រទះឡាង។ ឃុំបន្ទាយលង្វែក ស្រុកកំពង់ត្រឡាច ខេត្ត
ស្ដេចចាប់ ព្រះទ័យចំពោះនាងក៏លួងលោម កំពង់ឆ្នាំងសព្វថ្ងែនេះ។

ដោយភ័យខ្លាច

សុំស្នេហ៏ពីនាង ។ នាងភ័យក៏រត់ហើយ បួងសួង ពលរេអាមាត្យមកតាមចាប់ តាដុង យាយជ័យ

វិហារហ្លួង ស្រុកពញាឮ ខេត្តកណ្ដាល ។ ក្រោយ
ស្រីទៅលបលួចរៀបការនៅស្រុក ម្ដាយមីង

ព្រះរាជាក៏ បញ្ជាឲ្យសេនាដង្ហែព្រះអង្គទៅ
ដល់ទីកន្លែងនោះ

ព្រះអង្គបានទតឃើញ

នាងត្រចើល ដោះក្រាល នឹងចៅប្រមាញ់វិញ

ស៊ុងកំពុងក្រាប សំពះរួមខ្នើយដោយសង្កេត
ឃើញគូស្វាមីភរិយាទាំងពីរស័ក្កសមគ្នា ទ្រង់

ក៏ឲ្យគេធ្វើពិធីនោះឲ្យហើយស្រេច។ បន្ទាប់
មកព្រះរាជាក៏បង្គាប់ឲ្យហៅ មេបា ទាំងសង្ខាង

ព្រមទាំង សាម៉ីខ្លួនទាំងពីរមកត្រាស់សួរតើ
អ្នកកម្លោះនេះ មកពីទីណាជាកូនចៅអ្នកដែល

ចិត្តធំហ៊ានមកក្រាបរៀបការ ជាមួយនាងជា

គូដណ្ដឹងរបស់យើង? ព្រានវិញក៏ប្រញាប់
ឆ្លើយថា នេះ ជាកូនរបស់ទូលបង្គំ តែពុំមែន
ជាកូនបង្កើតទេ

គឺទូលបង្គំរើសបានស៊ុតធំ

មួយពីក្នុងព្រៃយកមកចិញ្ចឹមពេលញាស់មក
ក៏បានជាកូនប្រុសម្នាក់នេះ ក្រាបទូល។ ព្រះ
រាជាឮតែប៉ុណ្ណោះក៏ស្ទុះទៅក្រសោបឱបថ្នាក់

ថ្នមចៅ វិញស៊ុង នឹងដំណាល រៀបរាប់តាម
ដំណើររឿងដែលកើតពីមុនមក ។ បន្ទាប់
មកព្រះអង្គក៏ទ្រង់ឲ្យដង្ហែរ ចៅប្រមាញ់វិញ

ស៊ុង និងនាងត្រចើលដោះក្រាលចូល ទៅក្នុង

រាជវាំង និងរៀបអភិសេកឲ្យឡើង សោយរាជ្យ
បន្តពីព្រះអង្គតាំងពេលនោះទៅហើយក៏ហៅ

ឪដុង ម៉ែជ័យ ជាប់រហូតមកទើបក្រោយមក

ក៏បានក្លាយទៅជា រាជធានី ឧត្ដុង្គមានជ័យ ៕

ដកស្រង់ប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរ

ភាគទី៥ ទំព័រ៤៥ ដល់ទំព័រ ៦៧
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ផែនដីនៅតែស្ថិតក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅរកការ
កើនឡើងសីតុណ្ហភាពគួរឱ្យព្រួយបារម្ភ
សីតុណ្ហភាពមធ្យមលើភពផែនដីកើនឡើងលើសពី ១,៥អង្សារ នៅ

ចុងសតវត្សរ៍នេះ។ តាមពិតទៅ គេបានឃើញថាប្រទេសហត្ថលេខី
នៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីស ពិតជាបានប្តេជ្ញាចាត់វិធានការ ដើម្បី
ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឡើងកំដៅផែនដីមែន

ក៏ប៉ុន្តែអង្គការសហ-

ប្រជាជាតិបានព្រមានថា បច្ចុប្បន្នផែនដីនៅតែស្ថិតក្នុងដំណើរឆ្ពោះ

ទៅរក “ការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពគួរឱ្យបារម្ភដែលមានកម្រិតលើស
ពី ៣អង្សារ” មានន័យថា ការចូលរួមរបស់ពិភពលោកនៅមិនទាន់
គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេ ។

ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកន
ើ ឡើងកម្តៅផន
ែ ដី ប្រកបដោយ ប្រសទ
ិ -្ធ

កិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសមានអាយុកាល ៥ឆ្នាំ

ហើយ (១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ -១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០) ។ ក្នុងឱកាស
ដែលកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសឈានដល់វ័យ ៥ ឆ្នាំ

មេដឹកនាំពិភពលោកបានបើកជំនួបកំពូលតាមអនឡាញ ដើម្បីជជែក
ពិភាក្សាគ្នាពីការកំណត់គោលដៅថ្មី

ដើម្បីទប់ស្កាត់ការកើនឡើង

កម្តៅផែនដី។ ប្រទេសមហាអំណាច និងប្រទេសពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត
បានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាស

ធាតុ។ កិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីអាកាសធាតុបានរៀបចំឡើង ក្រោយពេល
ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថា

ការចូលរួមរបស់ពិភព

លោកបច្ចុប្បន្ននៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹង

បញ្ហាកើនឡើងកម្តៅនៃភពផែនដី។ កិច្ចប្រជុំខាងលើ បានសហការ

គ្នាធ្វើឡើងដោយប្រទេសអង់គ្លេស បារាំង និងអង្គការហប្រជាជាតិ
ដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចប្រមូលផ្តុំកម្លាំង ហើយអាចជំរុញការសន្យា

របស់ប្រទេសនានា នៅមុនសន្និសីទអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ

(COP26) ដែលគ្រោងធ្វើនៅក្នុងប្រទេសស្កុតឡែនដ៍

នាខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ ខាងមុខ ដែលចក្រភពអង់គ្លេសនឹងត្រូវធ្វើជា

ភាព មានតែបង្កើនការប្តេជ្ញា ការចូលរួម និងបង្កើនទំនួលខុសត្រូវពី
មេដឹកនាំពិភពលោក ។ ក៏ប៉ុន្តែ ការចូលរួមយ៉ាងពេញដៃពេញជើងពី
បណ្តាប្រទេសនានា

ក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិក

ឬឧស័ន្មពុល មិនមែនជារឿងងាយស្រួលឡើយ ដោយហេតុថា វាអាច
ប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការរោងចក្រ ឧស្សាហកម្ម យានយន្ត ដែល
ជាសរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាច្រើន

មិនថាប្រទេសអ្នក

មាន ឬអ្នកក្រឡើយ។ បើមេដឹកនាំពិភពលោក នៅតែមិនសូវខ្វល់

ខ្វាយ ឬនៅតែមិនយកវិធានការកាត់បន្ថយកំដៅផែនដីជាអាទិភាព
នោះទេ ភពផែនដី នឹងនៅតែរងគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងទៅៗពីមួយ
ឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។ ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែង រដូវត្រជាក់ អាកាសធាតុនឹង
កាន់តែត្រជាក់ខ្លាំង ហើយក្នុងរដូវក្តៅវិញ អាកាសធាតុនឹងរឹងរឹតតែ
ក្តៅខ្លាំង។ ជាលទ្ធផល មនុស្សលោកយើងនេះហើយ ដែលនឹងក្លាយ

ជាជនរងគ្រោះទាំងអស់គ្នា។ យ៉ាងណាក៏ដោយ យោងតាមអង្គការ
សហប្រជាជាតិ នៅមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះ មានការធ្លាក់ចុះនៃ
ការបំភាយឧស្មន
័ កាបូនក
ិ ចំនន
ួ ៧ភាគរយ ក្នង
ុ ឆ្នា២
ំ ០២០ ដោយសារ

ការបិទប្រទេសនានា និងការរឹតត្បិតការធ្វើដំណើរដើម្បីទប់ស្កាត់ការ

ឆ្លងរាលដាលជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩។ ការថយចុះការបំភាយឧស្ម័នកាបូនិច

ម្ចាស់ផ្ទះ ។ មេដឹកនាំពិភពលោក និងបុគ្គលសំខាន់ៗជាច្រើនរូបទៀត នៅឆ្នាំនេះ

ភាគច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺធ្លាក់ចុះ

១២ភាគរយ

មានជាអាទិ៍ ប្រធានាធិបតីចិន លោក ស៊ី ជីនពីង និងលោក

និងសហភាពអឺរ៉ុបធ្លាក់ចុះ ១១ភាគរយ។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសចិន

បណ្តាប្រមុខរដ្ឋ ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលបានដាក់ផែនការប្រកបដោយ

ភាគរយ ដោយសារតែការបិទប្រទេសបានបញ្ចប់ទៅឆាប់រហ័សជាង

គោលដៅថ្មីក្នុងការជួយសង្គ្រោះភពផែនដីពីការកើនឡើងកម្តៅ។

មិនអាចរារាំងការកើនឡើងនៃកំដៅផែនដីបានទេ។

អេម៉ានុយអែល ម៉ាក្រុង ប្រធានាធិបតីបារាំង ក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោម ការបំភាយឧស្ម័នកាបូនិច ត្រូវគេប៉ាន់ស្មានថាធ្លាក់ចុះត្រឹមតែ ១,៧
មហិច្ឆតាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឡើងកម្តៅផែនដី

ព្រមទាំង

គួររំឭកថា កាលពី៥ ឆ្នាំមុន ពោលគឺនៅថ្ងៃ ទី១២ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥

ពេលកំណត់ ។ ក៏ប៉ុន្តែ ការធ្លាក់ចុះនេះ មានចំនួនតិចតួចណាស់ដែល
ដូច្នេះហើយ មានតែការចូលរួមប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់

មានប្រទេសចំនួន ១៩៦ បានសម្រេចរួមគ្នានូវកិច្ចព្រមព្រៀង

ពីសំណាក់មេដឹកនាំពិភពលោកប៉ុណ្ណោះ ទើបគេអាចជួយសង្គ្រោះ

ទីក្រុងប៉ារីស។ គោលបំណងរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ គឺចាំបាច់ធ្វើ

មនុស្សលោកពីគ្រោះថ្នាក់បង្កឡើងដោយធម្មជាតិដែរ។

អាកាសធាតុដែលបន្ទាប់មកគេហៅថា ជាកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុ
យ៉ាងណាកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកឱ្យបាន ៤៥ភាគរយ

នៅត្រឹមឆ្នាំ២០៣០ ហើយត្រូវកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិក
ឲ្យដល់កម្រិត ០ នៅត្រឹមឆ្នាំ២០៥០ ដើម្បីអាចទប់ស្កាត់មិនឲ្យ

ពិភពលោក ជួយទប់ស្កាត់ការកើនឡើងកំដៅផែនដី ក៏ដូចជាជួយ
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ស្រុកកោះញែក-ទឹកដីត្រជាក់ត្រជុំ សុខដុមរមនា

ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីចុះពិនិត្យស្ថានភាព
ស្ពានផ្លូវនៅស្រុកកោះញែក

វិស័យអប់រំនៅស្រុកកោះញែកកាន់តែមានការរីកចម្រើន

ប្រសិនបើយើងបានទៅដល់ខេត្តមណ្ឌលគិរី

ពិត ជាគ្មានអ្នកណាចង់ទៅឡើយ ពីព្រោះផ្លូវ

តាមមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេផ្ទាល់ ហើយគេក៏បាន

មុតស្រួចស្ទើដល់ឆ្អឹង យើងនឹងមានអារម្មណ៍

ក៏ស្មុគស្មាញ ។ យ៉ាងច្រើនណាស់បានត្រឹម

ពីការអភិវឌ្ឍនេះ ។ យើងគ្រាន់តែសាកល្បង

នៅក្នុងរដូវរងារ ដែលមានអាកាសធាតុត្រជាក់

ថា ហាក់ដូចជាបានទៅកាន់ទីឋានមួយដែល

ប្លែកពីទីដទៃ និងធ្វើឲ្យយើងលង់ចិត្ត លង់
គំនិតទៅក្នុងបរិយាកាសមួយដ៏សុខស្រួល ។

លើសពីនេះទៅទៀត ប្រសិនបើយើងបានធ្វើ
ដំណើរចេញពីក្រុងសែនមនោរម្យតាមផ្លូវជាតិ

លេខ៧៦ ឆ្ពោះទៅខេត្តរតនគិរី យើងនឹងបាន

ឆ្លងកាត់នូវជួរភ្នំវែងអន្លាយដែលគ្របដណ្តប់
ដោយសមុទ្រឈើដ៏ខៀវស្រងាត់ ដូចជាងគំនូរ
គូសវាសរចនាឡើងនៅឯជើងមេឃលាយឡំ

ក៏ពិបាកធ្វើដំណើរ ស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រស្រុក
តែបង្ហើរអារម្មណ៍អណ្តែតអណ្តូងមួយកាលមួយ

គ្រាជាមួយនឹងបទចម្រៀងរបស់លោក តូច តេង
និងអ្នកស្រី ម៉ៅ សារ៉េត តែប៉ុណ្ណោះ ។ ប៉ុន្តែ
កោះញែកនៅពេលនេះ មានមនុស្សច្រើនណាស់

រាប់ទាំងទេសចរណ៍អន្តរជាតិផង សុទ្ធតែបាន

ទៅដល់បានឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែក និងបាន

សម្តែងការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្រុក
កោះញែកក្នុងសម័យតេជោ សែន ។

ស្រុកកោះញែកមានឃុំទាំងអស់ ចំនួន ៦

ដោយពពកសក្បុស អណ្តែត ត្រដំប្រសងគ្នា

គឺឃុំណងឃីលិក ឃុំអបួន ឃុំរយ៉ ឃុំសុខសាន្ត

បានឃើញនូវព្រៃស្រោង ព្រៃល្បាស់ ដែលនៅ

មានប្រជាជនសរុប ២០.៤៥០នាក់ ដែល

គួរឲ្យគយគន់ ។ បន្ទាប់ពីនេះមក យើងនឹង
អមសងខាងផ្លូវ ចាំស្វាគមន៍ដំណើររបស់អ្នក

ដែលឆ្លងកាត់ទីនោះ ក្នុងនោះរួមមានទាំងក្រុម
ការងាររបស់យើងផងដែរ

ដែលគោលដៅ

ចុងក្រោយរបស់យើង គឺស្រុកកោះញែក ។

កោះញែក ជាឈ្មោះស្រុកមួយក្នុងចំណោម

ក្រុង/ស្រុកទាំង៥ របស់ខេត្តមណ្ឌលគិរី ជា

ស្រុកដែលស្ថិតនៅភូមិភាគឦសាន្តនៃប្រទេស
កម្ពុជា ។ ស្រុកកោះញែក មានព្រំប្រទល់ខាង

កើតជាប់នឹងប្រទេស វៀតណាម ខាងជើងជាប់
នឹងខេត្តរតនគិរី ខាងជើងឈៀងខាង លិច
ជាប់នឹង ខេត្តស្ទឹងត្រែង ខាងលិចជាប់នឹង
ខេត្តក្រចេះ ហើយមានចំងាយប្រហែល ៤៧៥
គីឡូម៉ែត្រ ពីរាជធានីភ្នំពេញ ។ កាលពីសម័យ
មុនៗនោះ គ្រាន់តែឮពាក្យថា កោះញែក គឺ

ឃុំស្រែហ៊ុយ និងឃុំស្រែសង្គម ។ ស្រុកនេះ

ក្នុងនោះក្រៅពីជនជាតិខ្មែរ មានបងប្អូនជនជាតិ ចំនួន ៨.៦៥៦នាក់ រួមមាន ឡាវ ទំពូន
ក្រោល ព្នង ស្ទៀង រដែ ចារ៉ាយ គ្រឹង ចាម ថ្មូន ។

លោក យូ ចន្ទីរ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុក
កោះញែក

បានលើកឡើងយ៉ាងច្រើនអំពី

ប្រពៃណីនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាជន ដែល

ប្រកាន់ទំនៀមទំលាប់ទៅតាមប្រពៃណីនៃជន

ជាតិនីមួយៗ ។ ប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលពួកគេបាន
ចងក្រងឡើងនៅក្នុងផ្នត់គំនិត នៅក្នុងស្មារតី

ក្នុងសតិអារម្មណ៍ របស់ពួកគេនោះ គឺការគាំទ្រ

ដាច់ខាតទៅលើការដឹកនាំរបស់គណបក្ស -

ប្រជាជនកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ។
ហេតុអ្វីបានជាមានការគាំទ្រយ៉ាងនេះ ? ចម្លើយ
គឺ ពួកគេបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកការអភិវឌ្ឍ នៅ

ទទួលដោយផ្ទាល់នូវផលប្រយោជន៍ដ៏ធំធេង
នឹកស្រមៃមើលថា មូលដ្ឋានមួយដែលនៅឆ្ងាយ

ដាច់ស្រយាលបែបនេះ តើងាយឯណា នឹងទៅ
ធ្វើការអភិវឌ្ឍបាន ប្រសិនណាបើប្រទេសជាតិ

គ្មានសុខសន្តិភាព គ្មានការដឹកនាំត្រឹមត្រូវ និង
គ្មានការចូលរួមរបស់ប្រជាជនទេនោះ ។ ស្រុក
កោះញែក

ក៏ដូចជាបណ្តាស្រុកទាំងឡាយ

ដែលនៅឆ្ងាយដាច់សង្វែង ប្រាកដជាជួបការ

លំបាកខ្លាំងណាស់ ជាពិសេស គឺផ្លូវគមនាគមន៍

បន្ទាប់មកទៀតគឺ វិស័យអប់រំ និងសុខាភិបាល
ដែលជាបញ្ហា ជាអាយុជីវិត ដែលត្រូវយកចិត្ត

ទុកដាក់គិតគូមុនគេបង្អស់ ។ ចង់អភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានមួយដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបនេះ ត្រូវ
គិតគូជាមុនទៅដល់ផ្លូវគមនាគមន៍ ដែលជា

សសៃឈាមតភ្ជាប់ដ៏សំខាន់បំផុត ។ ប៉ុន្តែក្រោម
ការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជកម្ពុជា

និង

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សសៃឈាមនេះត្រូវបាន

ស្ថាបនាឡើងតភ្ជាប់គ្នាខ្វាត់ខ្វែង ពីភូមិមួយទៅ

ភូមិមួយ ពីឃុំមួយទៅឃុំមួយ ទូទាំងភូមិសាស្ត្រ
នៃស្រុកកោះញែក ។ ថ្វីត្បិតតែមិនទាន់បាន
ស្អាត មិនទាន់បានទំនើប ប៉ុន្តែផ្លូវលំទាំងនេះ
ដែលពីមុនស្ទើរតែគ្មានទាល់តែសោះ

បាន

លេចឡើងប្រទាក់ក្រឡាគ្នារួចហើយ នាសម័យកាលនោះ ។

ចំពោះវិស័យអប់រំវិញ លោក យូ ចន្ទីរ

បានមានប្រសាសន៍ថា

កាលពីដើមឡើយ

យើងមិន ងាយនឹងចលនាឲ្យ បងប្អូនប្រជាជន
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បញ្ជូនកូនចៅទៅសាលារៀនបានឡើយ ពីព្រោះ

យ៉ាងសំខាន់ក្នុងការ ដោះ-

របរចិញ្ចឹមជីវិត ដោយការចេញទៅធ្វើស្រែ ធ្វើ

ប្រជាជន ដោយមានការ

ថា ពួកគាត់ជាប់ការងាររវល់ច្រើនណាស់ក្នុង
ចម្ការនៅឯទីឆ្ងាយតាមរបៀបប្រពៃណីជនជាតិ។

ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះ មិនអញ្ចឹងទៀតទេ បងប្អូន
ត្រូវបានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរ ឥរិយាបថថ្មី ការ

គិតគូរថ្មី និងការជ្រើសយករបៀបថ្មី សម្រាប់
ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ ។ នៅស្រុក

កោះញែកមានសាលារៀនសរុបចំនួន ៣៣កន្លែង
ដែលរួមមានសាលាមត្តេយ្យ សាលាបឋមសិក្សា
អនុវិទ្យាល័យ និងវិទ្យាល័យ មានអគារសិក្សា
សរុប ៧៣ខ្នង ស្មើនឹង ២៥៣បន្ទប់ ថ្នាក់រៀន

សរុប ១៩៥ថ្នាក់ មានបុគ្គលិកសិក្សាទូទាំង
ស្រុក ២២០នាក់ (ស្រី ១០១នាក់) និង

មានសិស្សានុសិស្សចូលរៀនសរុប ៥.៤២០

ស្រាយ បញ្ហាសុខភាព របស់

ព្យាបាលជំងឺគ្រប់ផ្នែក ទាំង
ជំងឺទូទៅ ជំងឺកុមារ ផ្នែក

សម្ភព និងរោគស្រ្តី ផ្នែក
សង្គ្រោះបន្ទាន់ ផ្នែកវះកាត់

។ល។ ដោយមានបុគ្គលិក

សុខាភិបាលចំនួន ៣៦ នាក់
ក្នុងនោះមាន វេជ្ជបណ្ឌិត

៥នាក់ ឆ្មប ១០នាក់ គិលា-

នុបដ្ឋាកមធ្យម ៨នាក់ កំពុង

ការស្ថាបនាផ្លូវថ្នល់ក្នុងភូមិសាស្រ្តស្រុកកោះញែក

ទទួលបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួន ប្រកបដោយ

និយាយយ៉ាងដូច្នេះ

ដែលមានជំងឺ ត្រូវបញ្ជូនមកព្យាបាល ក៏មាន

លែងជួបការលំបាកទាល់តែសោះនោះទេ ។

ការទទួលខុសត្រូវ ។ ប្រជាជននៅឃុំឆ្ងាយៗ

ការងាយស្រួលជាងមុន ពីព្រោះយើងមានផ្លូវ
គមនាគមន៍

ហើយយើងមានពេទ្យទទួល

ព្យាបាលបានល្អប្រសើរ ។

ដោយឡែកការងារបង្កបង្កើនផលនៅក្នុង

ស្រុកកោះញែក

ក៏មានការរីកចម្រើនដោយ

បងប្អូនធ្វើស្រែតាមរបៀបប្រពៃណីនៅឯចម្ការ

និងស្រូវធម្មតា នៅតាមវាលស្រែ ។ លោក
យូ ចន្ទីរ បានមានប្រសាសន៍ថា អ្នកស្រុក

លោក យូ ចន្ទីរ
នាក់ (ស្រី ២.៧៩៤នាក់) ។ គ្រូបង្រៀនបាន

ទទួលការធ្វើកម្មសិក្សា និងទទួលការបណ្តុះ-

បណ្តាលជាច្រើនលើក ។ នៅក្នុងដំណាក់កាល
នៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្នាក់ដឹកនាំ
ក្នុងវិស័យអប់រំបានចុះណែនាំដល់នាយកសាលា

ទាំង ៣០ នៅក្នុងស្រុក ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណា

អប់រំផ្សព្វផ្សាយដល់មាតាបិតា អាណាព្យាបាល
សិស្ស ឲ្យចូលរួមបង្រៀនកូននៅផ្ទះ និងរៀន
តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច (DTV , fb , Telegram…)។

តាមរយៈនៃការប្រឹងប្រែងអស់

កោះញែកឆ្នាំនេះក៏ទទួលរងគ្រោះដែរ ដោយ

សារជំនន់ទឹកភ្លៀងជន់លិចស្រូវស្រែមួយរយៈ
ខ្លី ប៉ុន្តែមិនធ្ងន់ធ្ងរទេ ហើយកន្លែងខ្លះបែរជាល្អ

លើសដើម ។ ទិន្នផលស្រូវឆ្នាំនេះនឹងទទួល
បានច្រើនជាងឆ្នាំមុន ។ នៅក្នុងរដូវវស្សាដែល
កន្លងទៅថ្មីៗនេះ

ប្រជាជនស្រុកកោះញែក

ធ្វើស្រែលើផ្ទៃដីស្រូវស្រាល ស្រូវកណ្តាល និង
ស្រូវធ្ងន់មានចំនួនសរុប

១៩.៩៧៨ហិកតា

ហើយភាគច្រើនបំផុតព្យួររាស់ដីដោយប្រើប្រាស់
គោយន្ត និងត្រាក់ទ័រ ។

ចំពោះការងារសណ្តាប់ធ្នាប់ សន្តិសុខ សង្គម

មិនមែនមានន័យថា

ស្រុកកោះញែកអស់មានបញ្ហាប្រឈម

ឬក៏

ប៉ុន្តែនោះវាគ្រាន់តែជាបញ្ហាសេសសល់ ឬក៏
បញ្ហាថ្មីៗ ដែលបានលេចចេញ ពីក្នុងដំណើរនៃ
ការអភិវឌ្ឍតែប៉ុណ្ណោះ ដែលតម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរ

ស្រុក គណៈកម្មាធិការគណបក្សស្រុក បន្ត

យកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយដោយការទទួល

ខុសត្រូវ ដោយស្មារតីលើកកម្ពស់ផលប្រយោជន៍
ប្រជាជនជាធំដូចដែលបានធ្វើ
នាពេលសព្វថ្ងៃនេះ ។

និងកំពុងធ្វើ

យើងបានចាកចេញ ពីទឹកដីស្រុកកោះញែក

វិញ ហើយដោយបាននាំមកនូវអនុស្សាវរីយ៍

នៃភាពញញឹមស្រស់ស្រាយ របស់ប្រជាជន
ស្រុកកោះញែក

ទិដ្ឋភាពដ៏ត្រកាលនៃទឹកដី

ដែលគ្របដណ្តប់ដោយព្រៃឈើ សន្ធឹកទឹកហូរ
មិនដាច់នៃដងទន្លេស្រែពក

ដែលអ្នកណា

ក៏ដោយបានឆ្លងកាត់ទីនេះ បានឃើញនូវ

ទេសភាព នៃទឹកទន្លេដ៏ថ្លាឆ្វង់នេះ ពិតជា

មិនអាចទប់ចិត្តមិនឲ្យនឹក មិនឲ្យរំភើប មិនឲ្យ
កោតស្ញប់ស្ញែងចំពោះសម្រស់ធម្មជាតិមួយនេះ

កម្លាំងកាយចិត្តរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ និងមន្ត្រី

ក៏កាន់តែមានភាពល្អប្រសើរ ដោយហេតុថា

បានឡើយ ។ ប៉ន
ុ អ
្តែ ដ
្វី ល
ែ យើងចងចាំមន
ិ ភ្លច
េ

ស្រុកកោះញែកទទួលបានផ្លែផ្កាគួរជាពីពេញ

តិចតួចណាស់

សមិទ្ធផលជាច្រើនដែលបាន និងកំពុងកើត

អប់រំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បានធ្វើឲ្យវិស័យអប់រំក្នុង

ចិត។
្ត ជាលទ្ធផលអត្រាឡង
ើ ថ្នាកមា
់ នការកើន

ឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ។ ចំពោះវិស័យសុខាភិបាល ក៏មានចំណុចលេចធ្លោមួយចំនួនដែ
 រ

ដែលសមិទ្ធផលមួយនេះ បានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យ
ឃើញពីការយកចិត្តទុកដាក់
របស់រាជរដ្ឋាភិបាល

ខ្ពស់បំផុត

ចំពោះសុខមាលភាព

របស់ប្រជាជន ជាពិសេសគឺប្រជាជនដែលរស់

នៅតំបន់ឆ្ងាយដាច់ស្រយាល ។ មន្ទីរពេទ្យ
បង្អែកស្រុកកោះញែក បាននិងកំពុងដើរតួនាទី

បទល្មើសនានា ដូចជាការ លួច ឆក់ ប្លន់ មាន

និងមិនអាចបំភ្លេចបានទាល់តែសោះនោះ គឺ

ឃោសនាភូតកុហក់ បោកបញ្ឆោត អំពីបញ្ហា

ឡើងនៅលើទឹកដីនៃស្រុកកោះញែក

ចូលចុះឡើយ ។ ប្រជាជនស្រុកកោះញែក

ប្រែងរួមរបស់គ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ។

បំផុតពួកដែលទៅនិយាយបំផុសអត់បានការ

ទទួលនូវ សមិទ្ធផលថ្មីៗទៀត និងបានរស់នៅ

ហើយបើនិយាយអំពីការ

ដែល

គឺមិនអាច

នោះគឺជាមនុញ្ញផលបានមកពីការខិតខំប្រឹង

អត់ខ្វល់ខ្វាយអំពីបញ្ហាទាំងនេះទេ ហើយស្អប់

សូមជូនពរឲ្យប្រជាជនស្រុកកោះញែក បាន

ធ្វើឲ្យពុលសង្គម ។ បច្ចុប្បន្ន គណបក្សប្រជា

ប្រកប ដោយភាពសុខដុមរមនា និងសុភមង្គល

ឲ្យការអភិវឌ្ឍបាន គ្របដណ្តប់លើច្រើនវិស័យ

របស់យើងទាំងអស់គ្នា ...៕

នយោបាយរបស់ពួកប្រឆាំងវិញ

ជនកម្ពុជាកំពុងតែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ធ្វើ
នៅតាមគ្រប់មូលដ្ឋាននៃស្រុកកោះញែក

។

នៅលើទឹកដីដ៏ត្រជាក់ត្រជុំនៃភូមិភាគឦសាន្ត
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បណ្ដាញវាតទី

ជនបទស្រុកយើង

១- ទើបម្ងៃ៉នោះមិញ

រាជធានីភ្នំពេញ

ផុសច្រើនអនេក
រំភើបពន់ពេក

ក្រុងភ្នំពេញចាស់
ក្រសួងតូចធំ

លូតលាស់លឿនប្លែក
ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែក

២- សម្លឹងមើលមេឃ
វិវេកចិត្តណាស់

ពេលនេះប្រែផ្លាស់

៣- អគារស្ដុកស្ដម្ភ
សមទីស្ដីការ

គ្រប់ផ្នែកសេវា
ការចរាចរណ៍

អង់អាចហៅហាន
ភ្នំពេញពិសាល

ចាំងឆ្លុះឆ្លងឆ្លើយ
ភ្នែកព្រិលវង្វេង

ឥតស្រាកអាក់ខាន
ល្អអារាមដ្ឋាន

៥- រីរាត្រីកាល

នៅនាយនាត្រើយ

សំណង់ខ្ពស់ៗ

ប្លែកគ្នាស្រឡះ ។

កាលដែលនឹកដល់
រហ័សម្លេ៉ះណា៎ ។
មានគ្រប់វិស័យ

សំណាកអ្នកប្រាជ្ញ

ពិដោរល្វេងល្វើយ ។
ភ្លើងពណ៌ចម្រុះ

ប្រៀបប្រាកដហើយ	ស្ថានសួគ៌លោកិយ ។
៦- មៀងមើលស្ដាំឆ្វេង
ចរាចរណ៌ដាស់ដី

ផ្លូវធំរួមតូច

ចង្អៀតវិថី	យានយន្តធុនថ្មី

កើនច្រើនកន្លង ។

មានគ្រប់ យប់ថ្ងៃ	

កែច្នៃប្រឌិត

៧- ទឹកស្អាតអនាម័យ
ឆ្ងាយជិតឥតហ្មង

ផលិតទ្វេដង	ស្ពានអាកាសឆ្លង

ចរន្តកើនឡើង

ភាគច្រើនមានភ្លើង

៩- អរគុណសន្តិភាព

វិវត្តន៍ដរាប	ស្មារតីឈ្នះឈ្នះ

ចម្រើនអស្ចារ្យ	ស្ថាបនាស្ដារបាន ។
៤- ស្ពានដែកស្ពានថ្ម

៨- ភ្លើងអគ្គិសនី

សម្រួលថ្មើរជើង ។
ចង់ទៅណាក៏បាន

ទើបតែរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួច នាង ស៊ីវី

ឡៃ សួរប្ដីៈ

- តើពក
ួ យើងទៅក្រេបទឹកឃ្មុំ នៅឯណា

បងសម្លាញ់ ?

អភិវឌ្ឍរហ័ស

មេឃដីដឹងច្បាស់

ផ្ដល់សិទ្ធិតម្លៃ	

សច្ចៈសកម្ម

ព្រឹត្តិអ្វីចូរចាំ

ថ្លៃថ្លាខ្ពង់ខ្ពស់

ស្មោះសរកិត្តិសព្ទ
សម្ដេចតេជោ
បញ្ចប់សង្រ្គាម

ប្រាកដជ្រួតជ្រាប

១០- កម្ពុជាសម័យ
គោរពបណ្ដាំ

១១- គឺគោលកិត្តិយស
មោះមុតប្រាមប្រាប់
គប្បីត្រងត្រាប់

១២- ឆន្ទៈធីរោ

ផ្ដាច់ប្ដូរព្យាយាម

ខ្មែរឈប់ហូរឈាម

១៣- អរគុណសន្តិភាព
គ្រប់មនុស្សប្រុសស្រី

គ្រប់ខេត្តស្រុកខ័ណ្ឌ

អគ្គិសនីប្រើប្រាស់ ។
ទីក្រុងឆើតឆាយ
តេជោដឹកនាំ ។

ដើរហើរពោលស្ដី
រដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ ។

មាគ៌ាបវរ

ច្បាប់ធម្មនិយាម ។

សាងសន្តិភាព

កិត្តិនាមល្បាញល្បី។

ជីវិតរីករាយ

រស់សិទ្ធិសេរី

ប្រកាន់ខន្តី

សិក្ខាបទប្រាំ ។

បើបានជ្រកម្លប់

នឹកដល់អ្នកដាំ

ចំណាយកម្លាំង

ព្យាយាមប្រចាំ

នុភាពអស្ចារ្យ

បក្សប្រជាជន

១៤- ហូបទឹកនឹកប្រភព

ឈ្មុសឈ្មុលសកម្ម	រ៉ាប់រងទារុណ ។

១៥- គឺ មហាគុណា
ធំធេងលើសលន់
សន្ដោសអត់ធន់

ខន្តីសច្ចៈ

អរគុណសន្តិភាព ៕

			

ឮទេ?

កុមារផ្លយ គ្រវីក្បាលតតាត់ឆ្លើយតបទៅវិញភ្លាមៈ

- ទេ...ខ្ញុំមិនយកតម្រាប់តាម លោកប៉ាដាច់ខាត ពីព្រោះ ថ្ងៃណា

ក៏ស្រវឹងៗ ម៉េចមានសល់លុយសម្រាប់លេង ហ្គេមទៅ៕

- ចង់ទៅទីណាក៏បាន !

- អូហូ បងផ្ដល់សិទ្ធសម្រេចឲ្យអូន មែនទេ ?
- មែនហើយ !

- អ៊ីចឹង យើងទៅហុងកុងល្អទេ ?

- បងនិយាយហើយ អូនចង់ទៅទីណាក៏បានដែរ ។

ចំណែកបង កិច្ចការច្រើនណាស់ បងត្រូវនៅផ្ទះខំរក
លុយដោះបំណុល គេ មិនអាចទៅជាមួយអូនបានទេ។
យកតម្រាប់តាម

យាយម៉ិច និយាយប្រាប់កូនប្រុសៈ

ដល់កូនធំឡើង កូនត្រូវយកតម្រាប់តាមលោកប៉ាកូន

e)aHBum<eday eragBum< GriyFm’ pÞHelx 92/ pøÚvelx 594/ sgáat;bwgkk; II x½NÐTYleKak-PñMeBj
H/P : 012 990 935 / 069 554 622

និពន្ធៈ នឹមណាំ

E-mail : ariyathoar@yahoo.com
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លោកជំទាវ ម៉ែន
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៤០០.០០០៛
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្
តា ល ប្រធានក្រុមការងារចុះខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ................................... ១០០ ដុល្លារ
លោកជំទាវ ឃួន សុដារ ី
សមាជិកាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្
តា ល.................................................................................................... ២០០ ដុល្លារ
ឯ.ឧ
អូន
ព័ន្ធមុនីរ ័ត្ន សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្
តា ល ប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញ វត្ថុ ............. ២០០ ដុល្លារ
ឯ.ឧ
ជា
ចាន់ត ូ
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្
តា ល ប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សនៃធនាគារជាតិ ...................... ៤០០.០០០៛
ឯ.ឧ
អ៊ុក
រ៉ាប៊ុន
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