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ដំណក់ប្រេងដំបូងជាពរជ័យឆ្ន្រេំថ្មីជូនប្រេជាជនកម្ពុជា
The First Drop of Oil Is a New Year Blessing 

for Cambodians

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 ការបំពាក់គ្រេឿងសមា្ភារៈ និងបរិកា្ខាន្រេបណា្តាហ្រេដ្ឋារចនា
សម្ព័ន្ធចាំបាច់នានា សម្រេប់ដំណើរការផលិតកម្មធនធានរ៉្រេប្រេងរបស់
យើង ។ ដំណក់ប្រេងលើកដំបូងរបស់កម្ពុជា បានចាប់ផ្តើមផលិតច្រេញ
ពីអណ្តូងប្រេងទី១ ឈ្មោះ A-OID ន្រេផ្លាតហ្វម A នៅក្នុងប្លុកន្រេឈូង 
សមទុ្រេកម្ពជុា ដ្រេលន្រេះជាសមទិ្ធផលដអ៏សា្ចារ្យមួយ ជាសក្ខកីម្មមយួឆ្លុះ-
បញ្ចាំងពីការប្ត្រេជា្ញាចិត្តដ៏មុតមាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការជំរុញ
ការអភិវឌ្ឍប្រេទ្រេសជាតិ ប្រេកបដោយភាពសា្វាហាប់ ។ ភារកិច្ចសំខាន់ 
បន្តទៀតរបស់ក្រេុមហ៊ុនន្រេះ គឺការបញ្ចប់ការខួងប្រេងក្នុងចំណោម 
អណ្តូងប្រេងនៅសល់ចំនួន ៤ទៀត ឲ្យបានជោគជ័យ ដើម្បីបង្កើនការ
ផលិតប្រេងរបស់កម្ពុជា ដ្រេលនៅព្រេលនោះអណ្តូងប្រេងទាំង ៥ន្រេះ 
ត្រេូវបានបញ្ចប់ កម្ពុជាអាចផលិតប្រេងបាន ៧៥០០បារ៉្រេល ក្នុងមួយថ្ង្រេ 
ហើយអាចឈានដល់ការបូមរយៈព្រេលពី ៨-៩ឆ្នាំន្រេះ បរិមាណប្រេង 
ដ្រេលអាចទទួលបានមានជាង ៣០លានបារ៉្រេល ។ 

ន្រេះជាការចាប់ផ្តើមជំហានដំបូងដ៏សំខាន់សម្រេប់ប្រេទ្រេសកម្ពុជា ឆ្ពោះ 
ទៅបង្កើតបាននូវសមត្ថភាពជាតិ និងខឿនឧស្សាហកម្មប្រេងកាត ឧស្ម័ន 
និងថាមពលនៅកម្ពុជា ។ សមិទ្ធផលន្រេះ ក៏នឹងផ្តល់ប្រេយោជន៍ដ៏មាន
សារៈសំខាន់ជាច្រេើនដូចជា ការបង្កើនបាននូវចំណូលថវិកាជាតិ បង្កើន
បាននូវផលស្រេដ្ឋកិច្ចដ្រេលទទួលបានពីការបង្កើតនូវពិពិធកម្ម ខឿន 
ឧស្សាហកម្មក្នុងវិស័យប្រេងកាត និងការកសាងសមត្ថភាពជាតិនៅក្នុង
វិស័យន្រេះ ។ ទោះបីឆ្នាំន្រេះ ពិភពលោកទាំងមូល និយយរួម និងនិយយ
ដោយឡ្រេកប្រេទ្រេសកម្ពុជាកំពុងប្រេយុទ្ធប្រេឆំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ដ្រេល
បានបង្កការលំបាកសម្រេប់ស្រេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងជីវភាពរស់នៅរបស់ 
ប្រេជាជន ប៉ុន្ត្រេរាជារដ្ឋាភិបាលមិនគ្រេន់ត្រេដោះស្រេយបានដោយជោគជ័យ
នូវផលប៉ះពាល់ទាំងនោះទ្រេ ផ្ទុយទៅវិញបានធ្វើឲ្យសម្រេចជោគជ័យ
នូវបណា្តាភារកិច្ចសំខាន់ៗ ការបន្តនិរន្តរភាពន្រេការអភិវឌ្ឍលើច្រេើន 
វិស័យ ប្រេកបដោយភាពវិជ្ជមាន ព្រេមទាំងការបង្កើតបាននូវសមិទ្ធផលធំៗ 
ជាច្រេើន ជាពិស្រេស គឺការទទួលបានដំណក់ប្រេងដំបូងជាប្រេវត្តិសាស្ត្រេ
សម្រេប់ព្រេះរាជាណាចក្រេកម្ពុជា ។ សម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន បាន 
បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងផ្តល់អាទិភាពទី១ លើ 
វិស័យអប់រំ និងសុខាភិបាល បនា្ទាប់ពីកម្ពុជាទទួលផលពីដំណក់ប្រេង 
ដំបូង ហើយក៏ស្រេបព្រេលន្រេខួបលើកទី២២ឆ្នាំ ន្រេនយោបាយ ឈ្នះ-ឈ្នះ 
របស់សម្ត្រេចក្នុងការបញ្ចប់សង្គា្រេមទាំងស្រេុងនៅកម្ពុជា និងនាំមកនូវ 
សុខសន្តិភាពព្រេញល្រេញ មានការឯកភាពជាតិទាំងស្រេុងជាប្រេវត្តិសាស្ត្រេ 
ជូនប្រេជាជាតិទាំងមូល។

ពែះករុណា ពែះបាទសម្តែច ពែះបរមនាថនរែត្តម 
សីហមុនី ពែះមហាក្សតែនែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា មាន 
ព្រេះរាជហឬទ័យ សម្ត្រេងក្តីសោមនស្សរីករាយ អបអរសាទរចំពោះ  
សមិទ្ធផលជាតិដ៏ធំធ្រេងន្រេះថា ជាការបើកទំព័រប្រេវត្តិសាស្រេ្តថ្មី ដ្រេល     
ព្រេះរាជាណាចក្រេកម្ពុជាបានទទួលដំណក់ប្រេងលើកដំបូងស្រេបព្រេល
ន្រេការរំឮកខួបអនុស្សាវរីយ៍ ន្រេការអនុវត្តដោយជោគជ័យនយោបាយ 
ឈ្នះ-ឈ្នះ របស់សម្ត្រេចអគ្គមហាស្រេនាបតីត្រេជោ ហ៊ុន សែន នាយក
រដ្ឋមន្រេ្តីន្រេព្រេះរាជាណាចក្រេកម្ពុជា ។ ចំណ្រេកប្រេជាជនកម្ពុជាគ្រេប់ 

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 equip-
ment 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 tes-
tament 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          to-
wards 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 ben-
efits gained from the diversification of the oil indus-
try 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, contin-
ued 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 Cam-
bodia. Samdech Techo Hun Sen has made it clear that 
the Royal Government of Cambodia will give first 
priority to education and health after Cambodia ben-
efits 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 celebra-
tion of successful implementation of the win-win 
policy of Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun 
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មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុង និងក្រេប្រេទ្រេសក៏បានសម្ត្រេងអំណរសាទរ និងមាន 
ក្តីមោទនភាព យ៉ាងក្រេល្រេង ចំពោះដំណក់ប្រេងលើកដំបូងន្រេះ ដ្រេលជា
ការចាប់ផ្តើមការអភិវឌ្ឍលើវិស័យប្រេងកាត ដ្រេលជាសកា្តានុពលមួយ
ថ្មីទៀតរួមចំណ្រេកដល់ការជំរុញកំណើនស្រេដ្ឋកិច្ច ។

ប៉ុន្ត្រេពួកប្រេឆំង និងមជ្ឈដ្ឋានអគតិមួយចំនួនមិនបានចូលរួមត្រេក-
អរសាទរជាមួយប្រេជាជនកម្ពុជា ដ្រេលទទួលបាននូវសមិទ្ធផលជា 
ប្រេវត្តិសាស្ត្រេនោះទ្រេ ពួកគ្រេថ្រេមទាំងសម្ត្រេងច្រេញឲ្យឃើញនូវអាកប្បកិរិយ 
និងប្រេើប្រេស់ពាក្យសម្តីច្រេណ្រេនឈា្នានីស ប្រេមាថមាក់ងាយ ដោយ
ហៅដំណក់ប្រេងដ្រេលយើងទើបទទួលបានជាលើកដំបូងន្រេះថា ជា 
បណា្តាសារទៅវិញ ។ នយោបាយប្រេឆំងជាតិសាសន៍ឯង ខួរក្បាល        
បំផ្លិចបំផ្លាញផលប្រេយោជន៍ជាតិខ្លួនឯង គំនិតបន្ទច់បងា្អាក់រាំងស្ទះដំណើរ
អភិវឌ្ឍន៍របស់ជាតិឯង គឺជាសារជាតិដ្រេលបង្កប់យ៉ាងជ្រេនៅក្នុងប្រេះដូង
ពួកប្រេឆំង និងក្រេុមឧទា្ទាមក្រេច្បាប់ គ្មោនព្រេលណាដ្រេលអាចនឹងធ្វើ     
ឲ្យមានការប្រេប្រេួលមកកាន់ភាពវិជ្ជមានវិញបានឡើយ ។ ប៉ុន្ត្រេទោះជា
ពួកន្រេះនិយយពីអ្វីក៏ដោយ ក៏មិនអាចរាំងខ្ទប់បាននូវដំណើរវិវត្តន៍ជាតិ
កម្ពុជាបានឡើយ ។ ឆ្លុះបញ្ចាំងរយៈព្រេល ៤២ឆ្នាំ ក្រេយថ្ង្រេមហា-
ជ័យជម្នះ ៧ មករា ក្នុងដំណើរការសា្តារ កសាងជាតិឡើងវិញ យើង 
បានកសាងប្រេទ្រេស ដោយចាប់ផ្តើមពីបាតដ្រេទទ្រេជាប្រេទ្រេសដ្រេលរង
ការវិនាសខ្ទ្រេចខា្ទាំនៅសល់ត្រេគំនរផ្រេះផង់ឲ្យមានការរីកចម្រេើនលូតលាស់ 
រហូតមកដល់សព្វថ្ង្រេ ។ ព្រេលនោះយើងមានត្រេចន្លុះ មានត្រេខា្លាញ់ត្រេី 
ហើយកុំថាឡើយប្រេងកាត សូម្បីត្រេប្រេងមា៉ាស៊ូតសម្រេប់ដុតបំភ្លឺម្តងមា្កាល
នៅព្រេលរាត្រេកីរ៏កសងឹមនិបានផង ។ ប៉នុ្ត្រេព្រេលន្រេះ ប្រេទ្រេសកម្ពជុាបាន 
ទទួលដំណក់ប្រេង និងបានប្រេកា្លាយទៅជាប្រេទ្រេសផលិតប្រេងមួយ
នៅលើពិភពលោក និងជាប្រេទ្រេសទី៨ ក្នុងតំបន់អាសា៊ាន គឺពិតជា             
ព្រេឹត្តិការណ៍ដ្រេលត្រេូវចងចាំមិនអាចបំភ្ល្រេចបានសោះឡើយ ។ 

ន្រេះជាគុណតម្ល្រេន្រេសន្តិភាព។ ប្រេសិនបើគ្មោនសន្តិភាពទ្រេ 
គឺពិតជាគ្មោនអ្វីៗនៅថ្ង្រេន្រេះទ្រេ រាប់ទាំងដំណក់ប្រេងលើកដំបូងន្រេះផង
ដ្រេរ ។ សន្តិភាពទទួលបានមកពីនយោបាយឈ្នះឈ្នះ ដោយបាន 
បញ្ចប់សង្គា្រេមទាំងស្រេុង ធ្វើឲ្យមានឯកភាពជាតិ ឯកភាពទឹកដី និង 
ការអភិវឌ្ឍ ។ យើងក៏ត្រេូវត្រេរំឭកទៅដល់មហាជ័យជម្នះ ៧ មករា 
ជាប្រេវត្តិសាស្ត្រេ ដ្រេលជាថ្ង្រេកំណើតទីពីររបស់យើង បើគ្មោនជ័យជម្នះ ៧ 
មករា ទ្រេ យើងនឹងគ្មោនអ្វីៗទាំងអស់ដូចក្នុងព្រេលបច្ចុប្បន្នន្រេះដ្រេរ ។ ជា
មួយក្តីអំណរសាទរចំពោះពរជ័យឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំ២០២១ ដ្រេលទទួលបាន 
ជាដំណក់ប្រេងដំបូងន្រេះ ប្រេជាជនកម្ពុជាក៏សូមអរគុណចំពោះសន្តិភាព
ដ្រេលសម្រេចបានមកពីនយោបាយឈ្នះ-ឈ្នះ និងសូមប្ត្រេជា្ញាចិត្តពង្រេឹង
សា្មោរតីន្រេមហាជ័យជម្នះ ៧ មករា ឲ្យស្ថិតនៅរស់រវីកជានិច្ច ក្នុងមនសិការ 
របស់យើងទាំងអស់គ្នាតរៀងទៅ ៕
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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 Cam-
bodia. 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 Cambo-
dian 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./.

បន្តជំរុញខ្លាំងការអនុវត្តរាល់គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច សង្គម 
ដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់បេជាជន
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សម្ត្រេចអគ្គមហាស្រេនាបតីត្រេជោ ហ៊ុន សែន គឺជាអគ្គមគ្គុទ្ទ្រេសក៍
ដ៏ឆ្នើមរបស់មាតុភូមិ និងប្រេជាជនកម្ពុជា ដ្រេលជីវិត និងសា្នាដ្រេរបស់
សម្ត្រេចបានផ្សារភា្ជាប់យ៉ាងជ្រេលជ្រេជាមួយនឹងដំណើរវិវត្តន៍បត់ប្រេន
ន្រេព្រេឹត្តិការណ៍ជាច្រេើន ប្រេកបដោយឧបសគ្គរាប់មិនអស់ នៅក្នុង   
ប្រេវត្តិសាស្ត្រេកម្ពុជាសម័យទំនើបន្រេះ ។ តំងពីក្នុងដំណាក់កាល     
ប្រេទ្រេសជាតិធា្លាក់ក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គា្រេម ក្រេយរដ្ឋប្រេហារ ថ្ង្រេ១៨ 
មីនា ឆ្នាំ១៩៧០ សម្ត្រេចត្រេជោបានលះបង់យុវវ័យ ចូលរួមធ្វើការ 
តស៊ូរំដោះជាតិ បណ្ត្រេញសត្រេូវបរទ្រេសច្រេញពីកម្ពុជា និងបនា្ទាប់ 
មកបានដឹកនាំកមា្លាំង តស៊ូសង្គា្រេះជាតិច្រេញពីរបបប្រេល័យពូជសាសន ៍
ហើយចាប់ផ្តើមការដឹកនាំកសាង និងការពារប្រេទ្រេសជាតិ បង្កើត 
បាននូវសុខសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍប្រេទ្រេសឲ្យមានការរីកច្រេើន
យ៉ាងលឿនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នន្រេះ ។

កិត្តិយស កិត្តិនាម និងសា្នាដ្រេរបសស់ម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន 
បានឆ្លាក់យ៉ាងជ្រេនៅក្នុងក្រេអៅប្រេះដូងរបស់ប្រេជាជនកម្ពុជាគ្រេប់ៗ
រូប និងគ្រេប់ជំនាន់ ព្រេមទាំងត្រេូវបានឆ្លាក់ជាប់នៅលើទំព័រប្រេវត្តិសាស្ត្រេ
របស់កម្ពុជាជាអមតៈ ។

នៅឆ្នាំ១៩៧០ ក្នុងវ័យទើប ១៨ឆ្នាំ សម្ត្រេចត្រេជោបានលាចាក 
ពីការសិក្សា ទៅចូលរួមក្នុងការធ្វើសង្គា្រេមរំដោះជាតិតមការអំពាវនាវ
របសព់ែះករុណា ពែះបាទសម្តែច ពែះនរែត្តម សីហនុ ។ 
ក្រេយព្រេលដ្រេលប្រេទ្រេសជាតិត្រេូវបានរំដោះ នៅថ្ង្រេទី១៧ ខ្រេម្រេសា 
ឆ្នាំ១៩៧៥ របបប្រេល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត ត្រេូវបានបង្កើតឡើង 
និងបានអនុវត្តនយោបាយសមា្លាប់ប្រេជាជន បំផ្លិចបំផ្លាញ ធ្វើឲ្យ 
សង្គមជាតិដួលរលំ រលត់រលាយដល់ឫសគល់ ។ ជាថ្មីម្តងទៀត 
នៅយប់ថ្ង្រេទី២០ មិថុនា ឆ្នាំ១៩៧៧ សម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន      
រួមដំណើរដោយយុទ្ធមិត្តដ៏សោ្មោះត្រេង់ ៤រូបទៀត បានចាកច្រេញពី 
គ្រេួសារ ជាទីស្រេឡាញ់ ចាកចោលមាតុភូមិជាទីស្ន្រេហា ច្រេញទៅ 
បង្កើតឡើងនូវចលនាតស៊ូ ដ្រេលមានឈ្មោះថា រណសិរ្សសាមគ្គី 
សង្គា្រេះជាតិកម្ពុជា រួមជាមួយអ្នកស្ន្រេហាជាតិជាច្រេើនទៀត ក្រេក

ឡើងវាយផ្តួលរំលំរបបប្រេល័យពូជសាសន៍ នៅថ្ង្រេទី ៧ ខ្រេ មករា 
ឆ្នាំ១៩៧៩ ។ នៅថ្ង្រេទី៨ ខ្រេ មករា ក្រេយប្រេទ្រេសជាតិត្រេូវបាន 
រំដោះមួយថ្ង្រេ ក្រេុមប្រេឹក្សាប្រេជាជនបដិវត្តន៍កម្ពុជា ដ្រេលជាតំណាង
ស្រេបច្បាប់ត្រេមួយគត់របស់ប្រេជាជនកម្ពុជាត្រេូវបានបង្កើតឡើង ព្រេល 
នោះសម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន ត្រេូវបានត្រេងតំងជាសមាជិកក្រេុម
ប្រេឹក្សាប្រេជាជនបដិវត្តន៍កម្ពុជា ទទួលបន្ទុកជារដ្ឋមន្ត្រេីក្រេសួងការ- 
បរទ្រេស។ ក្រេយការបោះឆ្នាតជ្រេើសតំងរដ្ឋសភា នៅឆ្នាំ១៩៨១ 
រដ្ឋាភិបាលន្រេសាធារណរដ្ឋប្រេជាមានិត កម្ពុជាត្រេូវបានប្រេសូតិ ឡើង 
ដោយ សម្ត្រេចត្រេជោបានទទួលមុខតំណ្រេងជាអនុប្រេធានក្រេុមប្រេឹក្សា
រដ្ឋមន្ត្រេី និងជារដ្ឋមន្ត្រេីក្រេសួងការបរទ្រេស ។ នៅថ្ង្រេទី១៤ ខ្រេមករា 
ឆ្នាំ១៩៨៥ សម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន ត្រេូវបានរដ្ឋសភាបោះឆ្នាត
ជាបជ់ាឯកច្ឆន័្ទ ជាប្រេធានក្រេមុប្រេកឹ្សារដ្ឋមន្ត្រេ ីនងិក្នងុដណំាកក់ាលខ្លះ 
សម្ត្រេចទទួលបន្ថ្រេមជារដ្ឋមន្ត្រេីក្រេសួងការបរទ្រេសន្រេសាធារណរដ្ឋ
ប្រេជាមានិតកម្ពុជា បនា្ទាប់មកជារដ្ឋកម្ពុជា រហូតដល់ឆ្នាំ១៩៩៣ ។ 
ក្រេយព្រេលដ្រេលសម្រេចបានកិច្ចព្រេមព្រេៀងទីក្រេុងបា៉ារីស ថ្ង្រេទី២៣ 
ខ្រេតុលា ឆ្នាំ១៩៩១ និងការបោះឆ្នាតសកល ឆ្នាំ១៩៩៣ រហូត 
មកដល់ឆ្នាំ២០១៨ គណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យ
ក្នុងការបោះឆ្នាត សម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានបន្តតួនាទីដឹកនំា
ប្រេទ្រេសកម្ពុជាក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រេី ៦អាណត្តិ ជាប់គ្នា ។ 
សម្ត្រេចត្រេជោនឹងបន្តឈរឈ្មោះជាប្រេក្ខជន នាយករដ្ឋមន្ត្រេីត្រេមា្នាក់
គត់របស់គណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជាសម្រេប់អាណត្តិតទៅមុខទៀត 
ដ្រេលនោះគឺជាបំណងប្រេថា្នា និងជាសំណូមពរ ជាសារវ័ន្តរបស់ 
ប្រេជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រេទ្រេស ។

ក្នុងរយៈព្រេល ៤២ឆ្នាំ កន្លងទៅន្រេះ ជាពិស្រេសក្នុងព្រេលវ្រេលា 
៣៦ឆ្នាំ (១៤ មករា ១៩៨៥ - ១៤ មករា ២០២១) ស្ថិតក្នុងតំណ្រេង
ជានាយករដ្ឋមន្ត្រេី សម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន បានដឹកនាំប្រេទ្រេស 
ជាតិ ដោយទទួលបានសា្នាដ្រេធំៗជាប្រេវត្តិសាស្ត្រេ ។ ក្រេយប្រេទ្រេស
ជាតិត្រេូវបានរំដោះភា្លាម ភារកិច្ចការពារ កសាង និងសា្តារមាតុភូមិ 
ឡើងវិញ ត្រេូវបានអនុវត្តជាបនា្ទាន់ និងធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រេើន  

សម្តេចតេជេ ហ៊ុន សេន  អគ្គមគ្គុទេ្ទសក៍ដ៏ឆ្នើមរបស់មាតុភូមិកម្ពុជា
ក្នុងយុគសម័យទំនើប

សម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងអំឡុងព្រេលន្រេការធ្វើសកម្មភាពដឹកនាំ 
រណសិរ្យសាមគ្គីសង្គា្រេះជាតិកម្ពុជា វាយផ្តួលរំលំរបបប្រេល័យពូជសាសន៍

សម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន ថា្វាយបដិសណា្ឋារកិច្ចព្រេះរាជដំណើរ 
មាតុភូមិនិវត្តន៍ន្រេពែះករុណា សម្តែច ពែះនរែត្តម សីហនុ 

នៅថ្ង្រេ១៤ ខ្រេវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៩១



qñaMTI 20 elx 236 Ex       mkra qñaM 2021 TsSnavdþI RbCaCn 7

ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ បង្កបានជាបុព្វបទសម្រេប់ការដក់ច្រេញនូវ
គោលនយោបាយបង្រេួបបង្រេួមជាតិ រហូតឈានទៅដល់ការចរចា 
រវាងភាគីនានា ដើម្បីបញ្ចប់ជមោ្លាះ ធ្វើឲ្យមានការឯកភាពជាតិ 
ឯកភាពទឹកដី រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីបានប្រេសូតឡើង ការបង្កើតនូវរបប-
រាជានិយម ទីពីរ និងធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រេជាធិបត្រេយ្យនៅកម្ពុជា កាន់ត្រេ 
មានជំហានលូតលាស់ជាលំដប់ ។ កិច្ចព្រេមព្រេៀងសន្តិភាពទីក្រេុង
បា៉ារីស មិនបាននាំមកនូវសន្តិភាពព្រេញល្រេញសម្រេប់ប្រេទ្រេសកម្ពុជា
នៅឡើយទ្រេ អាស្រេ័យដោយពួកឧទា្ទាមខ្ម្រេរក្រេហមនៅត្រេបន្តធ្វើ 
សង្គា្រេមបំផ្លិចបំផ្លាញបង្កឲ្យមានអសន្តិសុខក្នុងផ្ទ្រេប្រេទ្រេស ធ្វើឲ្យ 
កម្ពុជានៅត្រេមានតំបន់ត្រេួតត្រេពីរ រដ្ឋាភិបាលពីរ និងកមា្លាំងប្រេដប់ 
អាវុធពីរ ។ ប៉ុន្ត្រេសម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន ដ្រេលមានភាពឈា្លាសវ្រេ 
និងមានបទពិសោធន៍ជោគជាំនៅក្នងុការងារដកឹនាំប្រេទ្រេស បានដក់ 
ច្រេញនយោបាយ ឈ្នះ-ឈ្នះ ធ្វើឲ្យសង្គា្រេមត្រេូវបានបញ្ចប់ទាំង 
ស្រេុង នៅថ្ង្រេទី ២៩ ខ្រេ ធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៨ ។ នយោបាយ ឈ្នះ-ឈ្នះ បាន
ធ្វើឲ្យអង្គការចាត់តំងទាំងខាងនយោបាយ និងយោធារបស់ខ្ម្រេរ 
ក្រេហមត្រេវូរលំរលាយ បង្កើតបាននូវសន្តភិាព និងស្ថរិភាពនយោបាយ 
ផ្តល់ឱកាសដ៏មានតម្ល្រេបំផុត ដ្រេលពុំធា្លាប់មានដល់ប្រេជាជន កម្ពុជា 
ក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិ ។ ដោយឡ្រេកវិស័យស្រេដ្ឋកិច្ច-សង្គម 
នៅឆ្នា ំ១៩៧៩ ប្រេទ្រេសកម្ពជុាសលត់្រេគនំរផ្រេះផង ់ជវីភាពប្រេជាជន 
គ្រេបដណ្តប់ដោយភាពក្រេីក្រេ និងជួបគ្រេះទុរ្ភឹក្ស បច្ចុប្បន្ន ក៏បាន 
កា្លាយទៅជាប្រេទ្រេសមួយ ស្ថិតក្នុងចំណោមប្រេទ្រេសឯកទត្ត កម្មខាង 
ការអភិវឌ្ឍលើពិភពលោក ដ្រេលសម្រេចបានកំណើនស្រេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ 
និងលឿនបំផុត ដោយមានកំណើនជាមធ្យមក្នុងអត្រេជាង ៧% 
ក្នុងមួយឆ្នាំ ក្នុងរយៈព្រេល ២ទសវត្សចុងក្រេយ និងបានឆ្លងកាត់
ដោយជោគជ័យពីចំណាត់ថា្នាក់ ន្រេប្រេទ្រេសមានចំណូលទាប កា្លាយ
ទៅជាប្រេទ្រេសមានចំណូលមធ្យមកម្រេិតទាប នៅឆ្នាំ២០១៥ និង 
ឆ្ពោះទៅគោលដៅចក្ខុវិស័យ ដើម្បីកា្លាយជាប្រេទ្រេសចំណូល មធ្យម 
កម្រេិតខ្ពស់ នៅឆ្នាំ២០៣០ និងចំណូលខ្ពស់ នៅឆ្នាំ២០៥០ ។ ព្រេល 
ន្រេះទោះបីជា ប្រេទ្រេសយើងកំពុងប្រេឈមនឹងវិបត្តិសកលន្រេជំងឺ 
កូវីដ-១៩ ប៉ុន្ត្រេរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រេមការដឹកនាំដ៏បុិន ប្រេសប់ 
និងមុឺងមា៉ាត់របស់សម្ត្រេចត្រេជោ យើងនៅត្រេគ្រេប់គ្រេងសភាពការណ៍ 
បានយ៉ាងល្អ និងសង្ឃឹមថា កម្ពុជានៅត្រេទទួលបានលទ្ធផលជាវិជ្ជមាន
ពីការអភិវឌ្ឍលើគ្រេប់វិស័យ ក្នុងឆ្នាំ២០២១ និងបណា្តាឆ្នាំខាងមុខ ។ 

ក្រេមការដឹកនាំរបស់សម្ត្រេចត្រេជោ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុវត្ត
ដោយជោគជ័យនូវនយោបាយការបរទ្រេស ដោយប្រេកាន់ខា្ជាប់ 
គោលការណ៍គ្រេឹះ គឺអព្យាក្រេិតភាពអចិន្ត្រេយ៍ និងមិនចូលបក្ស 
សម្ព័ន្ធ សំដៅបម្រេើ លើកស្ទួយ និងការពារផលប្រេយោជន៍គោលរបស់
ជាតិនោះគឺ ការការពារបានយ៉ាងរឹងមាំនូវខឿនឯករាជ្យ អធិបត្រេយ្យ 
បូរណភាពទឹកដី អព្យាក្រេឹតភាព ។ កម្ពុជាបានចូលរួមយ៉ាងសកម្ម
នៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិ តមរយៈវ្រេទិកានានា ធ្វើឲ្យតួនាទីរបស់
កម្ពុជាកាន់ត្រេត្រេូវបានលើកកម្ពស់ ស្មើមុខ ស្មើមាត់ និងស្មើសិទ្ធិ 
ជាមួយបណា្តាប្រេទ្រេស ។ ប៉ុន្ត្រេរាល់ជោគជ័យ និងសមិទ្ធផល 
ទាំងឡាយដ្រេលកម្ពុជា សម្រេចបានសុទ្ធត្រេឆ្លងកាត់នូវការលំបាក 
និងឧបសគ្គរាប់មុឺនជំពូក ។ ចាប់តំងពីប្រេទ្រេសជាតិត្រេូវបានសង្គា្រេះ 
ច្រេញពីរបបប៉ុលពត រហូតមកដល់ថ្ង្រេន្រេះ ពួកប្រេឆំង ព្រេមទាំង 
មជ្ឈដ្ឋានអគតិនៅខាងក្រេ បានរិះរកគ្រេប់វិធីផ្តួលរំលំគណបក្ស 
ប្រេជាជនកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តមរយៈការធ្វើសកម្មភាព 
និងប្រេើប្រេស់ឧបាយកលសព្វប្រេបសព្វយ៉ាង ហើយចុងក្រេយគឺ 
ការបង្កើតអង្គការចាត់តំងបដិវត្តន៍ពណ៌នៅកម្ពុជា ប៉ុនប៉ងបង្កើត 
ឲ្យមានសង្គា្រេម និងការបង្ហូរឈាមជាថ្មីឡើងវិញ ។ ប៉ុន្ត្រេក្រេមការ
ដឹកនាំរបសស់ម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន ដ្រេលជាសា្ថាបនិកន្រេសន្តិភាព
របស់កម្ពុជា បានធ្វើឲ្យល្បិចកលទាំងឡាយរបស់ពួកទាំងនោះ ទទួល 
បរាជ័យជាបន្តបនា្ទាប់ ។ 

សម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន មានអតីតភាពជាកូនកសិករ ជា ក្ម្រេង 
វត្ត ជាអតីតយុទ្ធជនក្នុងសមរភូមិ ប្រេយុទ្ធដោយអាវុធ បានកា្លាយមក
ជាយុទ្ធជនដ្រេលមានវ័យក្ម្រេងដ៏អង់អាចកា្លាហាន ឈរប្រេយុទ្ធនៅលើ 
សមរភូមិការទូត សមរភូមិនយោបាយ និងស្រេដ្ឋកិច្ច ជាអ្នកដឹកនាំ 
សំបូរទៅដោយបទពិសោធន៍ មានចក្ខុវិស័យវ្រេងឆ្ងាយ មានសមត្ថភាព
ជំនាញខ្ពស់ក្នុងការវាយតម្ល្រេ និងបា៉ាន់សា្មោនសភាពការណ៍ មានភាព
ឈា្លាសវ្រេក្នុងការដក់ច្រេញផ្រេនការការងារជាយុទ្ធសាស្ត្រេ មិនដ្រេល 
មានការភា្លាំងភា្លាត់ ។ សម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន ប្រេធានគណបក្ស 
ប្រេជាជនកម្ពុជា នាយករដ្ឋមន្ត្រេីន្រេព្រេះរាជាណាចក្រេកម្ពុជា គឺជា 
ក្តីសង្ឃឹម និងជាបង្អ្រេកដ៏រឹងមាំរបស់ប្រេជាជនកម្ពុជាគ្រេប់កាលៈទ្រេសៈ ៕  

សម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចុះពិនិត្យការធ្វើស្រេ 
និងសំណ្រេះសំណាលជាមួយកសិករ នៅស្រេុកព្រេកប្បាស ខ្រេត្តតក្រេវ

សម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចុះត្រេួតពិនិត្យ 
និងសាកសុក្ខទុក្ខកងទ័ពនៅព្រេំដ្រេនកម្ពុជា-ថ្រេ



qñaMTI 20 elx 236 Ex       mkra qñaM 20218 TsSnavdþI RbCaCn

សារសម្តែចអគ្គមហាសែនាបតីតែជែ ហ៊ុន សែន
  នាយករដ្ឋមនែ្តីនែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា បែធានគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា

ក្នុងឱកាសរំឮកខួបទី ៤២ នែទិវាជ័យជម្នះ ៧ មករា
3

ÉkraCü snþiPaB esrIPaB RbCaFibetyü
GBüaRkwt nig vDÆnPaBsgÁm

KNbkSRbCaCnkm<úCa

KN³kmµaFikarkNþal

សូមថ្វាយបង្គំព្រះថ្ររា នុថ្ររៈគ្រប់ព្រះអង្គ ជាទីសក្ការៈ
ជនរួមជាតិ ជាទីស្ន្រហា!
ថ្ង្រទី ៧ ខ្រមករា ឆ្នាំ ២០២១ ន្រះ ជាថ្ង្រគម្រប់ខួប ៤២ឆ្នាំ ន្រទិវាជ័យជម្នះ ៧ មករា ឆ្នាំ ១៩៧៩ ជា 

ប្រវត្តិសាស្រ្ត ដ្រលបានផ្តួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត សង្រ្គោះជាតិ និងប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យរស់រានមាន
ជីវិតឡើងវិញបានទាន់ព្រលវ្រលា ហើយបើកឡើងនូវសករាជថ្មីរបស់កម្ពុជា គឺឯករាជ្យ ស្ររីភាព ប្រជាធិបត្រយ្យ 
និងវឌ្ឍនភាពសង្គម ។ ចាប់ផ្តើមពីថ្ង្រជ័យជម្នះ ៧ មករា ប្រជាជនយើងបានជ្រងទង់មហាសាមគ្គីជាតិ ពុះពារ 
ជម្នះគ្រប់ឧបសគ្គ ដើម្បីករពារករររស់រានមានជីវិតរបស់ខ្លួន សា្តារ និងកសាង ប្រទ្រសឡើងវិញពីចំណុចសូន្យ 
ធ្វើឱ្យមានករផ្លាស់ប្តូរ រីកចម្រើនជាជំហានៗ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នន្រះ   ។ 

ក្នុងសា្មារតីចងចាំជានិច្ច មហាឧក្រិដ្ឋកម្មដ្រលរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត បានបង្កឡើង និងចងចាំ
ជានិច្ចគុណូបករៈដ៏ថ្ល្រថ្លារបស់កមា្មាភិបាល យុទ្ធជន យុទ្ធនារីន្ររណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រះជាតិកម្ពុជា និង 
កងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាម ដ្រលបានប្រយុទ្ធ ធ្វើពលិកម្មយ៉ាងអង់អាច ដើម្បីវាយរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ និង 
រាំងសា្កាត់មិនឱ្យរបបអប្រិយន្រះអាចវិលត្រឡប់មកវិញបាននោះ ប្រជាជនយើងត្រងបានប្ររព្ធពិធីរំឭកខួប   
អនុស្សាវរីយ៍ន្រទិវាជ័យជម្នះ ៧ មករា យ៉ាងអធិកអធមជារៀងរាល់ឆ្នាំ ជាមួយនឹងករសាទរចំពោះសមិទ្ធផលលើ
គ្រប់វិស័យដ្រលយើងសម្រចបានក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅ។ សម្រប់ឆ្នាំន្រះ ដោយសារបញ្ហាជំងឺកូវីដ-១៩ ដ្រលជាវិបត្តិ 
សុខភាពសកល បាននិងកំពុងបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សង្គម ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានោះ បានតម្រូវឲ្យយើងត្រូវ
ផ្អាកករជួបជុំធ្វើមីទ្ទីង ដើម្បីប្រមូលផ្តុំករប្រឹងប្រងប្រយុទ្ធ ទប់សា្កាត់ និងបង្ការជំងឺដ៏កចសាហាវន្រះ។ ទោះបីជា 
យ៉ាងន្រះក្តី ក៏អត្ថន័យ និងសា្មារតីជ័យជម្នះ ៧ មករា ស្ថិតនៅរស់រវីកជានិច្ចក្នុងមនសិកររបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ។ 
ប្រជាជនយើងបានប្រសិទ្ធនាមថ្ង្រជ័យជម្នះ ៧ មករា ជាថ្ង្រកំណើតទីពីររបស់ខ្លួន, ជ័យជម្នះ ៧ មករា ជា 
មូលដ្ឋានគ្រឹះន្រករកកើតឡើងវិញ និងកររីកចម្រើននូវអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង ដ្រលជាគុណតម្ល្រសម្រប់សង្គមជាតិ, បើ 
គ្មានជ័យជម្នះ ៧ មករាទ្រ យើងពិតជាគ្មានជីវិត និងគ្មានអ្វីៗទាំងអស់ដូចក្នុងព្រលបច្ចុប្បន្នន្រះឡើយ។ 

រយៈព្រល ៤២ ឆ្នាំ មកន្រះ ប្រជាជនកម្ពុជាបានឆ្លងកត់ដំណាក់កលធំៗ ប្រកបដោយវីរភាព ក្នុងករ 
ករពារ និងករសា្តារ កសាង និងអភិវឌ្ឍប្រទ្រសជាតិ។ នៅលើវិថីដ៏ស្រនលំបាកន្រះ គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា 
ដ្រលបានដឹកនាំករតស៊ូរំដោះជាតិពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ បានផ្សារភា្ជាប់ខ្លួនជាមួយប្រជាជននៅគ្រប់  
កលៈទ្រសៈ និងគ្រប់សា្ថានភាព បន្តដឹកនាំប្រទ្រសឆ្លងកត់ឧបសគ្គតូចធំច្រើនរាប់មិនអស់ រហូតមកដល់ដំណាក់ 
កលអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងសន្តិភាពប្រកបដោយមោទនភាព។ ពីទឹកដីមួយជាវាលពិឃាតន្ររបបប្រល័យពូជសាសន៍,    
ជាសមរភូមិន្រសង្រ្គាមផ្ទ្រក្នុងដ៏រាុំរ៉្រ , ជាប្រទ្រសក្រីក្រឱនថយបំផុតផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ច, ជាប្រជាជាតិត្រូវគ្រប្រមាថ 
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និងឯកោយ៉ាងអយុត្តិធម៌ ឥឡូវកម្ពុជាគឺជាប្រទ្រសដ្រលអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវគោលករណ៍ន្រលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្យ 
សិទ្ធិមនុស្ស និងនីតិរដ្ឋ , ជាទឹកដីដ្រលមានសុខសន្តិភាពព្រញល្រញ, ជាប្រទ្រសមានស្រដ្ឋកិច្ចកំពុងលូតលាស់
យ៉ាងលឿនធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជាជនកន់ត្រមានភាពល្អប្រសើរឡើង ព្រមជាមួយន្រះ កិត្យានុភាពជាតិរបស់កម្ពុជា  
ក៏បានលើកកម្ពស់ឡើងវិញលើឆកអន្តរជាតិ ។ ទាំងអស់ន្រះ គឺជាសមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្រ្តដ៏ថ្ល្រថ្លាបំផុត   
របស់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូប គ្រប់ជនជាតិ គ្រប់ជំនឿសាសនា គ្រប់និនា្នាករនយោបាយ ដ្រលយើងទាំងអស់គ្នា 
ត្រូវរួមគ្នាករពារ ថ្ររក្សា ពូនជ្រំ មិនឲ្យបុគ្គលណា ក្រុមណា ឬបរទ្រសណា មកបំផ្លាញទៅវិញបានឡើយ ។

ជនរួមជាតិជាទីស្ន្រហា!    សន្តិភាពមានតម្ល្រពុំអាចកត់ថ្ល្របានឡើយ សន្តិភាព និងស្ថិរភាពនយោបាយ
ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រប់ករអភិវឌ្ឍ។ លើមូលដ្ឋានសន្តិភាពន្រះហើយ ទើបកម្ពុជាអាចងើបឈរឡើងវិញដោយ   
ខ្លួនឯង ហើយបាននិងកំពុងបោះជំហានទៅមុខលើវិថីអភិវឌ្ឍន៍។ ជាអកុសល វិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ បានបង្កករ        
គំរាមកំហ្រងយ៉ាងខ្លាំងដល់ករអភិវឌ្ឍដ្រលកម្ពុជាសម្រចបានក្នុងរយៈព្រល ៣ ទសវត្សរ៍កន្លងមក ជាមួយគ្នាន្រះ 
គ្រះទឹកជំនន់ក៏បានផ្តល់ផលវិបាកដល់យើងបន្ថ្រមទៀត ។ ទោះបីជាដូច្ន្រះក្តី ក៏ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំ សូមបញ្ជាក់ជាថ្មី 
នូវករប្ត្រជា្ញាចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងកររក្សាភាពជាមា្ចាស់លើករងរជាអាទិភាពចម្បងទាំងពីរគឺ: ទី១: កររក្សា 
សន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ ដ្រលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រប់ករគ្រប់គ្រងសា្ថានករណ៍ និងទី ២ គឺ កររក្សា      
ស្ថិរភាព  មា៉ាក្រូស្រដ្ឋកិច្ចឲ្យបានល្អប្រសើរ និងបន្តជំរុញអនុវត្តយ៉ាងមុឺងមា៉ាត់រាល់ភារកិច្ចដ្រលខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាន
ដក់ច្រញ ដើម្បីសន្តិភាព សុវត្ថិភាព សុខុមាលភាពប្រជាជន និងករអភិវឌ្ឍ។

នៅក្នុងឱកសន្រះ ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ជនរួមជាតិទាំងអស់ រួមសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយក្រមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញ 
និងម្លប់ដ៏ត្រជាក់នៃអង្គពែះមហាក្សតែជាទីសកា្កែរៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ដើម្បីសម្រចសមិទ្ធផលថ្មីៗទៀតក្នុង
ករកសាង និងករពារមាតុភូមិជាទីស្ន្រហាន្រយើង។ ជាមួយគ្នាន្រះ សូមជនរួមជាតិបន្តអនុវត្តខ្ជាប់ខ្ជួននូវរាល់         
វិធានករណ្រនាំរបស់ក្រសួងសុខភិបាល ដើម្បីប្រយុទ្ធទប់សា្កាត់ និងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ព្រមទាំងជម្នះផលវិបាក
ដ្រលជំងឺន្រះបង្កឡើង និងផលវិបាកន្រគ្រះទឹកជំនន់ឆ្នាំ ២០២០ កន្លងទៅ សំដៅធ្វើឱ្យមានប្រក្រតីភាពឡើង   
វិញឆប់រហ័សនូវដំណើររីកចម្រើនន្រសង្គម ស្រដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា ។ ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំពិតជាមានស្រចក្តីរំភើបឥត
ឧបមាដ្រលបានឃើញករចូលរួមដ៏ផុលផុសបំផុតរបស់បងប្អូនជនរួមជាតិគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈ គ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន ទាំង 
ក្នុងប្រទ្រស ទាំងក្រប្រទ្រសនៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ក្លាយជាចលនាជាតិដ៏ទូលំទូលាយដើម្បី
ករពារខឿនសុខភាពរបស់ប្រជាជន។

សា្មារតី ៧ មករា គឺសាមគ្គីភាព វីរភាព និងជ័យជម្នះ ។ សា្មារតី ៧ មករា ធ្វើឱ្យយើងត្រូវប្តូរផ្តាច់ថ្ររក្សារាល់
សមិទ្ធផលន្រសង្គមជាតិ និងករពារមិនឱ្យកើតមានជាថ្មីនូវអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ សង្គ្រម និងករប្រកបាក់ផ្ទ្រក្នុង 
ជាតិដូចព្រលមុនទៀត ។ សា្មារតី ៧មករា ជាសា្មារតីមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិខ្ម្ររ ដើម្បីយកឈ្នះលើរាល់ឧបសគ្គ និងករ 
លំបាកនានារបស់ជាតិ។ សា្មារតី ៧ មករា មានគុណតម្ល្រជាអមតៈសម្រប់ជាតិ និងប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងករបន្ត 
ដំណើរទៅមុខទៀតលើមាគ៌ឯករាជ្យ សន្តិភាព ស្ររីភាព អព្យាក្រឹត ប្រជាធិបត្រយ្យ និងវឌ្ឍនភាពសង្គម ។ 

នៅទីបញ្ចប់ ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំ សូមប្រសិទ្ធពរជូនជនរួមជាតិនៅគ្រប់ទិសទី សូមបានប្រកបត្រនឹងពុទ្ធពរ 
និងពរទាំងប្រំប្រករ គឺអាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ និងបដិភាណៈ កុំបីឃ្លៀងឃា្លាតឡើយ ។

ថ្ង្រព្រហស្បត្តិ៍ ៩រោច ខ្របុស្ស ឆ្នាំជូតទោស័ក ព.ស ២៥៦៤

រាជធានីភ្នំព្រញ, ថ្ង្រទី ៧ ខ្រមករា ឆ្នាំ ២០២១

សម្តែចអគ្គមហាសែនាបតីតែជែ ហ៊ុន សែន
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   នៅរាត្រីថ្ង្រទី១៥ ខ្រមករា ឆ្នាំ២០២០ តាមរយៈសារសំឡ្រង 
សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 
បានប្រកសឱ្យដឹងថ រដ្ឋាភិបាលចិន បានផ្តល់វា៉ាក់សំាងជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន 
១លានដូសដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដើម្បីចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ប្រមាណ 
៥០មុឺននាក់។ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ថ ដើមឡើយ  
សម្ត្រចបានប្រកសពីករទទួលវា៉ាក់សាំង ដ្រលទទួលសា្គល់ដោយអង្គករ
សុខភាពពិភពលោក (WHO)។ ត្រក្នុងបរិបទកម្ពុជា កំពុងទទួលរងករ
រីករាលដលដូចព្រលបច្ចុប្បន្ន គឺមិនអាចរង់ចាំបានទៀតនោះទ្រ អាស្រ័យ
ហ្រតុន្រះទើបកម្ពុជាសម្រចប្រើវា៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ១៩ ។ សម្ត្រចត្រជោ 
បានបញ្ជាក់ថ វា៉ាក់សាំងប្រឆំងជំងឺកូវីដ១៩ន្រះ ត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំ 
រដ្ឋាភិបាលចិន ប្រធានាធិបតី និងប្រជាជនឥណ្ឌូន្រសុី និងមនុស្សរាប់លាន
នាក់លើពិភពលោកបានប្រើប្រស់វា៉ាក់សាំងន្រះរួចហើយ។

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ថ «យើងមិនអាចរង់ចាំបន្ត 
ទៅទៀតបាននោះទ្រ តម្រូវករករពារជាតិ ករពារប្រជាជន កុំឱ្យឆ្លងនូវ
រោគរាតត្បាតដ៏កចសាហាវន្រះ គឺយើងត្រូវប្រើប្រស់នូវវា៉ាក់សាំង ដ្រល 
បាន ប្រើប្រស់រួចមកហើយសម្រប់ម្រដឹកនាំចិន ដ្រលមានមនុស្សដល់ 
រាប់លាននាក់បានប្រើប្រស់ និងមានប្រទ្រសមួយចំនួនផ្ស្រងទៀត 
រាប់ទាំងប្រទ្រសឥណ្ឌូន្រសីុ ដ្រលប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូន្រសុី ទទួលវា៉ាក់សាំង 
លើកដំបូង គឺជាវា៉ាក់សំាងរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន»។ សម្ត្រចត្រជោ 
បានបញ្ជាក់ថ «ខ្ញុំជឿជាក់ថ វា៉ាក់សាំងន្រះ នឹងអាចសម្រួលឱ្យយើង
ដោះស្រយបានបញ្ហាមួយផ្ន្រក បើទោះបីជាយើងមិនទាន់ដឹងប្រសិទ្ធភាព 
ពិតប្រកដ។ មិនម្រនគ្រន់ត្រវា៉ាក់សំាងរបស់ចិននោះទ្រ ប៉ុន្ត្រវា៉ាក់សាំង
នៅគ្រប់ប្រទ្រសទាំងអស់ មិនទាន់ដឹងថ តើមានសុពលភាព រយៈព្រល 
ប៉ុនា្មានខ្រ ឬប៉ុនា្មានឆ្នាំ ឬមួយជីវិតនោះឡើយ។ ប៉ុន្ត្រយ៉ាងណាក៏ដោយ 
ខ្ញុពំ្រះករណុាខ្ញុបំានដងឹថ ម្រដកឹនាចំនិ បានចាកត់ាងំពីខ្រតលុា ឯណោះ»។ 
សម្ត្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់បន្ថ្រមថ ៖ «រហូតមកដល់ព្រល

ន្រះរដ្ឋមន្ត្រីករបរទ្រស វា៉ាង យី របស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន 
មានសុខភាពល្អណាស់ ហើយដើរស្ទើរគ្រប់ទីកន្ល្រង។ ឥឡូវកំពុងទស្សន-
កិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាសីុអាគ្ន្រយ៍របស់យើងន្រះផងដ្ររ បនា្ទាប់ពីទស្សនកិច្ច
នៅតំបន់អា្រហ្វិក ។ ដូច្ន្រះបទពិសោធន៍ន្ររដ្ឋមន្ត្រីករបរទ្រស វា៉ាង យី 
ដ្រលជាម្រដឹកនាំដ៏សំខន់មួយរូបរបស់ចិន បានផ្តល់ឱ្យយើងមានជំនឿ 
ជឿជាក់ថ វាពុំមានហានិភ័យណាមួយទៅដល់អាយុជីវិតរបស់មនុស្ស
នោះទ្រ សម្រប់វា៉ាក់សាំងរបស់ចិន»។ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បន្តថ 
វា៉ាក់សាំងប្រឆំងជំងឺកូវីដ១៩ របស់រដ្ឋាភិបាលចិន ដ្រលកម្ពុជាយកមក 
ប្រើប្រស់ន្រះ គឺជាវា៉ាក់សាំងសុីណូហា្វាម។ សម្ត្រចត្រជោ  ហ៊ុន សែន 
បានបញ្ជាក់ពីមូលហ្រតុ ដ្រលប្រើវា៉ាក់សាំងសុីណូហា្វាមន្រះ ដោយសារវា
អាចរក្សានៅក្នុងសីតុណ្ហាភាព ២ ទៅ៨អង្សាលើសូន្យងយស្រួលក្នុង 
កររក្សាទុក បើធៀបជាមួយវា៉ាក់សាំងប្រទ្រសខ្លះ តម្រូវឱ្យរក្សានៅក្នុង 
សីតុណ្ហាភាព ៧០អង្សាក្រមសូន្យ។ បន្ថ្រមពីលើនោះ ករប្រើប្រស់ 
វា៉ាក់សាំងរបស់ចិន ងយស្រួលក្នុងករដឹកជញ្ជូនផងដ្ររ។ សម្ត្រចត្រជោ 
ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រងអំណរគុណដល់ប្រធានាធិបតីចិន លោក សីុជិន ភីង, 
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន លី ខឺឈាង និងរដ្ឋមន្ត្រីករពារជាតិចិន ដ្រល 
បានផ្តល់ករឧបត្ថម្ភគំទ្រដល់កងយោធពលខ្រមរភូមិន្ទ។

  ព្រឹកថ្ង្រទី២២ ខ្រមករា ឆ្នាំ២០២១ សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ 
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាអធិបតី
ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីសមោ្ពោធ អគរទីស្តីករថ្មីន្រក្រសួងសាធារណករនិង 
ដឹកជញ្ជូននិងវិទ្យាសា្ថាន «ត្រជោស្រន សាធារណករ និងដឹកជញ្ជូន» 
ដ្រលមានទីតាំងស្ថិតនៅផ្លូវល្រខ៥៩៨ សង្កាត់ច្រំងចំរ្រះ២ ខណ្ឌឬស្សីក្រវ 
រាជធានីភ្នំព្រញ (ផ្លូវជាសុផរា៉ា)។

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រងទៅកន់អ្នកចូលរួមផ្ទាល់ ក៏        
ដូចជាសារទៅកន់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនិងក្រប្រទ្រសថ ករជួបជុំនៅថ្ង្រ
ន្រះគឺជាសមយុទ្ធមួយតាមរបៀបកររស់នៅ,របៀបធ្វើករងរតាមប្រប
គន្លងថ្មី ។ សម្ត្រចត្រជោបញ្ជាក់ថ  “ថ្ង្រន្រះខ្ញុំបានទទួលនូវសំណូមពរ 
មន្ត្រីរបស់ខ្ញុំទៅលើកររៀបចំពិធីន្រះតាមជម្រើសពីរ ។     ទីមួយ.រៀបចំ 
នៅទីវាល និងទីពីរ. រៀបចំនៅក្នុងអគរ។ ខ្ញុំចង់សាកល្បងនូវជម្រើសទី
មួយន្រកររៀបចំរបស់យើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំនៅទីវាល ។ ន្រះជាសមយុទ្ធ
មួយបង្ហាញទៅទីកន្ល្រងដទ្រទៀតស្ដីអំពីករធ្វើករជាប្រក្រតី តាមប្រប
គន្លងថ្មីក្នុងសម័យកូវីដរបស់យើង”។ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បាន 
បន្តថ នៅទីធា្លាន្រះអាចដក់បានមនុស្សប្រំពាន់នាក់ ឬមួយមុឺននាក់ផង ។ 
ក៏ប៉ុន្ត្រឥឡូវន្រះដោយសារយើងប្រើនូវវិធានករករពារយើងដក់គមា្លាត
មួយម៉្រត្រកន្លះ។ នៅទីន្រះគឺជាសា្ថានភាពន្រគន្លងថ្មីដ្រលយើងត្រូវប្រើ- 
ប្រស់។ នៅថ្ង្រ៤ ខ្រម្រសា ខងមុខ នឹងមានករសមោ្ពោធក្រសួងរៀបចំ
ដ្រនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ គឺចំថ្ង្រខួបកំណើតរបស់សម្ត្រច ត្រព្រល
នោះយើងរៀបចំនៅក្នុងអគរត្រម្ដងដើម្បីជាបទពិសោធន៍សម្រប់ករឈាន 
ទៅមុខជាមួយនឹងដំណើរករប្រក្រតីឬ ជីវភាពជាប្រក្រតីតាម កន្លងថ្មី ។ 
សម្ត្រចត្រជោបានសង្កត់ធ្ងន់ក្នុងសង្កថត្រង់វាក្យខណ្ឌន្រះថ “ន្រះជា        

សម្តេចតេជេ ហ៊ុន សេន ៖ បើមិនស្គេល់ ហ៊ុន សេន 
បេៀបដូចខ្មេរ មិនស្គេល់ស្ករត្នេត

 បន្តរួមគ្នាការពារនិងប្រយុទ្ធជាមួយជំងឺកូវីដ១៩ដោយអនុវត្តតាមគោលការណ៍ «៣កុំ» និង «៣ការពារ» 

សម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន បានប្រេកាសឱ្យដឹងថា រដ្ឋាភិបាលចិន 
បានផ្តល់វា៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ១លានដូសដល់រាជរដ្ឋាភិបាល 

កម្ពុជា ដើម្បីចាក់ជូនប្រេជាពលរដ្ឋ ប្រេមាណ ៥០មុឺននាក់
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ចំណុច ដ្រលខ្ញុំគ្រន់ត្រចង់បញ្ជាក់អំពីរបៀបសមយុទ្ធមួយនូវវិធីថ្មីរបស់
យើងដ្រលចំណុចន្រះធា្លាប់ធ្វើនៅសៀមរាបនៅក្នុងទ្រង់ទ្រយតូច។ ប៉ុន្ត្រ
ព្រលន្រះយើងធ្វើទ្រង់ទ្រយធំបន្តិច” ។ កូវីដ១៩ ពិតជាបានបង្កើតនូវ  
អំរ្រកថ្មីយ៉ាងធ្ងន់ដល់រាជរដ្ឋាភិបាល ពិស្រសកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា។ 
ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាន្រះ សម្ដ្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានលើកឡើងថ 
កម្ពុជាត្រូវជំរុញកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចឡើងវិញជាមួយនឹងករជួយដល់ប្រជា-
ពលរដ្ឋជាងបីលាននាក់, កម្មករបាត់បង់ករងរធ្វើក៏ត្រូវជួយគោល-
នយោបាយជំនួយសង្គមទាំងឡាយត្រូវនៅបន្តធម្មតា។ ដូច្ន្រះដំណើរករ 
របស់យើងគឺត្រូវធ្វើឲ្យ ស្រដ្ឋកិច្ចងើបឡើងជាមួយនឹងករទប់សា្កាត់កំុ ឲ្យមាន 
កររីករាលដលន្រកូវីដ១៩ នៅក្នុងសហគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀត ។ សម្ដ្រច-
ត្រជោ ហ៊ុន សែន បន្តថ ក្នុងដំណាក់កលកូវីដ១៩ កម្ពុជាមិនអាច 
វិលទៅរកអតីតកលនោះទ្រ ហើយប្រសិនជាវិលរកអតីតកលនោះក៏ 
មិនដឹងថព្រលណាដ្ររ។ ដូច្ន្រះគន្លងសុវត្ថិភាពនៅត្រជាករចាំបាច់ ។ 
សម្ត្រចត្រជោបានបន្តអំពាវនាវ ឲ្យរួមគ្នាករពារនិងប្រយុទ្ធជាមួយជំងឺ 
កូវីដ១៩ដោយអនុវត្តតាមគោលករណ៍ «៣កុ»ំ និង «៣ករពារ» ដោយ 
ត្រូវពាក់មា៉ាស លាងដ្រឲ្យសា្អាត និងរក្សាគមា្លាតឲ្យបានយ៉ាងតិចមួយម៉្រត្រ
កន្លះ និងកុំទៅ កន្ល្រងដ្រលមានមនុស្សកុះករ កុំទៅកន្ល្រងបិទជិត និងកុំ 
អោបរិតគ្នា។ ជុំវិញបរិបទកូវីដ១៩ ដដ្រលន្រះ ដ្ររទាក់ទងទៅនឹង 
វា៉ាក់សាំងប្រឆំង កូវីដ១៩ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ច្បាស់ៗ
ថសម្ត្រចចងប់ានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ ៥០មុឺននាក់ដំបូង ទទួល 
បានវា៉ាក់សាំង នៅមុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្ម្ររប្រព្រណីជាតិខងមុខ។ វា៉ាក់សាំង 
សុីណូហា្វាម ដំបូងដ្រលជាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននឹងមកដល់កម្ពុជានៅ
ពាក់កណា្តាល ខ្រកុម្ភៈ ចំនួនប្រមាណ ៦០ មុឺនដូសដ្រលអាច ចាក់បាន 
មនុស្សចំនួន ៣០មុឺននាក់ ។ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បញ្ជាក់ទៀតថ 
ម្ជុលដូសទី១ ន្រវា៉ាក់សាំងប្រឆំងជំងឺកូវីដ-១៩ របស់ចិនន្រះគឺសម្ដ្រចជា
អ្នកចាក់មុនគ្របង្អស់ ហើយសម្ដ្រចសង្ឃឹមថថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ដទ្រ
ទៀតនឹងចាក់វា៉ាក់សាំងន្រះជាបន្ដបនា្ទាប់ផងដ្ររ។ សម្ត្រចត្រជោបន្តថ 
“ព្រលដ្រលវា៉ាក់សាំង ដឹកមកដល់អាកសយនដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំព្រញ 
សម្ត្រចជាអ្នកទៅទទួលដោយផ្ទាល់ព្រះន្រះវាជា ទំនិញយុទ្ធសាស្ត្រ  
និងជាសុវត្ថភិាពសម្រប់ប្រជាជនកម្ពជុា។ បនា្ទាប់មកម្ជលុដូសទី១ គឺចាក់ 
លើខ្លួនរបស់ខ្ញុំត្រម្ដង ហើយព្រលនោះសង្ឃឹមថ សម្ដ្រចពិជ័យស្រនា 
ទៀ បាញ,់ ឯកឧត្តម ជា សុផារា៉ែ, ឯកឧត្តមលោកជំទាវទាំងអស់ទៅ

ចាក់ជាមួយខ្ញុំនៅមន្ទីរព្រទ្យកល់ម៉្រត្រ។ ចាក់ហើយខ្ញុំធ្វើសន្និសីទកស្រត
នៅទីនោះត្រម្ដង” ។ សម្ត្រចត្រជោបន្តថ “តម្ល្រខ្លួនរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រូវត្រធ្វើ
ឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាច្បាស់។ ទីកន្ល្រងបានរៀបចំហើយអ្នកដ្រលចាក់ឲ្យខ្ញុំ 
គឺជា គ្រូព្រទ្យថ្ររក្សាសុខភាពឲ្យខ្ញុំហើយបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋល្រខធិករក្រសួង
សុខភិបាល ហើយបន្តទៅឲ្យអ្នកដទ្រទៀតអ្នកណាចាក់ក៏បាន។ បុ៉ន្ត្រ 
ចាក់រួចហើយខ្ញុំ នឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅមន្ទីរព្រទ្យកល់ម៉្រត្រនោះ 
ត្រម្ដង ដើម្បីបញ្ជូនសារច្រញថកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមចាក់វា៉ាក់សាំងកូវីដ 
១៩ ។ បើយោងទៅលើអ្វីដ្រលខ្ញុំចង់បានគឺមុនចូលឆ្នាំខ្ម្ររកម្ពុជាត្រូវទទួល
បាននូវករចាក់វា៉ាក់សាំងចំនួន ៥០ មុឺននាក”់ ។ ជុំវិញរឿងវា៉ាក់សាំង 
ដដ្រលន្រះ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានរំលឹកឲ្យដឹងថដំបូងសម្ត្រច
បានអនុញ្ញាតឲ្យសម្ត្រចពិជ័យស្រនា ទៀ បាញ់ ធ្វើលិខិតទៅលោក-
រដ្ឋមន្ត្រីករពារជាតិចិន។ ខងមិត្តចិនក៏បានឆ្លើយតបមកថផ្ដល់វា៉ាក់សាំង
មួយលានដូស។ សម្ត្រចត្រជោបញ្ជាក់ថ កូវា៉ាក់អាចទិញវា៉ាក់សាំងពីចិន,
ទិញវា៉ាក់សាំងពីកូរ៉្រ,ទិញវា៉ាក់សាំងពីអង់គ្ល្រស,ទិញវា៉ាក់សាំងពីអាម្ររិករួច
ហើយកវូា៉ាកន់ងឹផ្ដលឲ់្យយើងក្នងុរង្វងច់នំនួ ២០ ភាគរយន្រចនំនួ ប្រជាជន។ 
ប៉ុន្ត្រភាពបនា្ទាន់ដំបូងផ្ដល់ត្រ ៣ភាគរយប៉ុណោ្ណោះបើកូវា៉ាកផ្ដល់២០ភាគរយ 
គឺស្មើនឹង ៣,២លានដូសសម្រប់ប្រជាជន១៦ លាននាក់ ។ សម្ត្រច-
ត្រជោ ហ៊ុន សែន បានបន្តដោយពន្យល់ថច្រកទា្វារដ្រលកម្ពុជារក 
សម្រប់វា៉ាក់សាំងគឺមានបីច្រក។ ច្រកទីមួយ. គឺច្រកតាមរយៈកូវា៉ាក់ដ្រល
ជារបស់អង្គករសុខភាពពិភពលោក ដ្រលមានសមាជិកជាង ៩0 ប្រទ្រស 
ក្នុងនោះមានទាំងចិន ឥណា្ឌជាដើម ។ ច្រកទីពីរ. គឺចរចាទ្វ្រភាគីជាមួយ
នឹងដ្រគូរបស់យើងទាំងដ្រគូប្រទ្រសនិងប្រទ្រសដូចជា ជាមួយចិន, ឥណា្ឌ, 
កូរ៉្រខងត្បូងដ្រលខ្ញុំកំពុងត្រពិចារណាថគួរសរស្ររសំបុត្រទៅប្រធានា-
ធិបតីកូរ៉្រខងត្បូងដើម្បីស្នើសុំឲ្យគត់ពិចារណាផ្ដល់ជំនួយខ្លះបបានឬ
ទ្រ ។ ច្រកទីបី.គឺនឹងចរចាផ្ទាល់ជាមួយក្រុមហ៊ុនដូចជាក្រុមហ៊ុនវា៉ាក់សាំង
របស់អង់គ្ល្រស។ យើងត្រូវចរចាផ្ទាល់ជាមួយក្រុមហ៊ុនត្រម្ដង។ តាមដឹង
ដូចជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្ល្រសបានមកជួបលោកជំទាវយក់សម្បត្តិ។ បើ
ដូច្ន្រះមានន័យថក្រុមហ៊ុនក៏ចង់លក់វា៉ាក់សាំង។ គត់ចង់លក់ក្នុងព្រល
ដ្រលយើងមានតម្រូវករចង់បាន ។

ជាមួយគ្នាន្រះ សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន ក៏បាន 
ប្រកសជួយច្រញថ្ល្រយន្តហោះ ជូនអ្នកវិភាគនយោបាយ នៅក្រប្រទ្រស
មួយចំនួនដ្រលមិនធា្លាប់បានមកកន់មាតុប្រទ្រសរបស់ខ្លួនហើយវិភាគ
ទៅតាមត្រសារព័ត៌មាន ឬវិភាគទៅតាមអ្វីដ្រលអ្នកនយោបាយប្រឆំង
នៅក្រប្រទ្រស និយយ ឲ្យបានមកមើលពីករអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជានាព្រល
បច្ចុប្បន្ននិងសា្គល់ហ៊ុនស្រនឲ្យបានច្បាស់ ដោយសម្ត្រចលើកឡើងថ៖ 
«បើមិនសា្គល់ ហ៊ុន ស្រន ប្រៀបដូចខ្ម្ររមិនសា្គល់ស្ករត្នាត» ។ សម្ត្រច-
ត្រជោ ហ៊ុន សែន បញ្ជាក់ថ៖ «ខ្ញុំជាសា្ថាបនិកន្រកងកមា្លាំងប្រដប់      
អាវុធសាមគ្គីសង្គ្រះជាតិកម្ពុជាមិនម្រនគ្រន់ត្រជាម្របញ្ជាករនោះទ្រ ។ 
ន្រះជាចំណុចដ្រល ខ្ញុំមិនស្ថិតក្នុងសា្ថានភាពទាល់ច្រកនោះទ្រប៉ុន្ត្រខ្ញុំគឺ
ជាអ្នកស្វ្រងរកផ្លូវសង្គ្រះជាត»ិ។ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានលើក 
ឡើងថ រាល់សកម្មភាពរំដោះប្រទ្រសសម្ត្រចមានវត្តមានទាំងអស់ដ្រល
បានចារជាប្រវត្តិសាស្ត្រត្រម្តង ។ ចំពោះឈ្មាះរណសិរ្សគឺជាសម្ត្រច 
ជាអ្នកស្នើឡើងដោយសារជាកងទព័ដ្រល   សម្ត្រចជាអ្នកបង្កើតឈ្មាះថ 
«កងកមា្លាងំប្រដបអ់ាវធុសង្គ្រះជាតកិម្ពជុា» ។ សម្ត្រចត្រជោ បានបញ្ជាក ់
ច្បាស់ថ ៖ ខ្ញុំជាសា្ថាបនិកន្រករចរចាសីហនុ-ហ៊ុនស្រន ហើយក៏ជា          
សា្ថាបនិកន្រកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងបា៉ារីសផងដ្ររ៕

សម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតី់ក្នុងពិធីសមោ្ពោធ អគរ
ទីស្តីការថ្មីន្រេក្រេសួងសាធារណការនិង ដឹកជញ្ជូននិងវិទ្យាសា្ថាន 

«ត្រេជោស្រេន សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន» 
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នៅព្រឹកថ្ង្រទី១ ខ្រមករា ឆ្នាំ២០២១ សម្ត្រចអគ្គមហាពញាចក្រី 
ហែង សំរិន ប្រធានកិត្តិយសគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន 
រដ្ឋសភាន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  បានអញ្ជើញដឹកនាំក្រុមករងរ
ចុះពិនិត្យករកសាងអាងចម្រះទឹកសា្អាត នៅក្នុងឃុំជាច ស្រុក 
កំចាយមារ ខ្រត្តព្រវ្រង  បនា្ទាប់មកបានចុះពិនិត្យករកសាងសមិទ្ធផល
នានា នៅតាមមូលដ្ឋាន និងពិនិត្យមើលសកម្មភាពសិក្សានៅវិទ្យាល័យ
សម្ត្រច ហែង សំរិន អន្លង់ជ្រ ក្នុងខ្រត្តត្បូងឃ្មុំ។ តបតាមសំណូមពរ 
របស់ប្រជាពលរដ្ឋ លោកគ្រូអ្នកគ្រូ និងភាពចាំបាច់របស់វិទ្យាល័យ ដ្រល
មានកំណើនសិស្សចូលសិក្សាកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ សម្ត្រចចក្រី 
និងសម្ត្រចធម្មវិសុទ្ធវង្សា សែ ទី ហែង សំរិន បានផ្តល់ជូនជា 
ចំណងដ្រឆ្នាំថ្មី ដល់វិទ្យាល័យសម្ត្រចហ្រងសំរិន អន្លង់ជ្រ នូវអគរ 
សិក្សាថ្មីចំនួន ១ ខ្នង កម្ពស់ពីរជាន់ ស្មើនឹង ១២បន្ទប់ បន្ថ្រមទៀត។

ក្នុងឱកសនោះ សម្ត្រចចក្រី ហែង សំរិន បានអំពាវនាវដល់ 
ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចូលរួមថ្ររក្សាសុខភាព ដោយទទួលទានទឹក ចំណី 
អាហារសា្អាត ពិស្រសត្រូវយកចិត្តទុកដក់ធ្វើអនាម័យនៅក្នុងរស់នៅ 
ក្នុងព្រលដ្រលសកលលោក កំពុងរងកររាតត្បាតដោយជំងឺកូវីដ-១៩ 
ហើយត្រូវគោរពតាម វិធានករណ្រនាំរបស់ក្រសួងសុខភិបាលជា 
ប្រចាំ កុំធ្វ្រសប្រហ្រសឲ្យសោះ។ សម្ត្រចចក្រីក៏បានជំរុញប្រជាពលរដ្ឋ
ដ្រលមានកូនចៅគ្រប់អាយុចូលរៀន ត្រវូទៅចុះឈ្មាះចូលរៀនឲ្យបាន
គ្រប់គ្នា  ពីព្រះចំណ្រះវិជា្ជាមានតម្ល្របំផុតនៅក្នុងកររស់នៅ។

សម្ត្រចចក្រ ី ហែង សំរិន បានមានប្រសាសន៍ថ ក្រមម្លប់ 
ន្រសុខសន្តិភាព សាលារៀន មន្ទីរព្រទ្យ ទឹកសា្អាត បានខិតមកកន់ត្រ 
ជិតប្រជាជន បង្កករងយស្រួលដល់កររស់នៅរបស់ប្រជាជននៅ
គ្រប់តំបន់ មិនថទីជនបទ ឬទីប្រជុំជននោះឡើយ។ សម្ត្រចចក្រី បាន
ជំរុញដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបង្កើនករដំដុះ និងចិញ្ចឹមសត្វនានា សម្រប ់
ផ្គត់ផ្គង់តម្រូវករប្រចាំថ្ង្រ និងជាករលើកកម្ពស់ប្រក់ចំណូលគ្រួសារ

សម្តេចអគ្គមហាពញាចកេី ៖ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតេូវបន្តយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់
ក្នុងការបមេើសេវាសាធារណជូនបេជពលរដ្ឋ

សម្ត្រេចអគ្គមហាពញាចក្រេី ហែង សំរិន អញ្ជើញដឹកនាំក្រេុមការងារចុះពិនិត្យការកសាងអាងចម្រេះទឹកសា្អាត

ផង។ សម្ត្រចចក្រីក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់អាជា្ញារមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ
ត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដក់ឲ្យបានខ្ពស់ ក្នុងករបម្រើស្រវាសាធារណ       
ជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានប្រសិទ្ធិភាព និងទាន់ព្រលវ្រលាតាមតម្រូវ 
កររបស់មា្ចាស់ឆ្នាត៕
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សម្តេចកេឡាហេម ៖ គេលនយេបាយភូមិឃុំ-សង្កេត់
មានសុវត្ថិភាពបង្កភាពអនុគេះដល់ការអភិវឌ្ឍនេមូលដ្ឋេន 

សម្ដ្រេចក្រេឡាហោម ស ខែង អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រេជុំ ដើម្បីពិភាក្សាក្រេសម្រេួលលក្ខណៈសម្បត្តិគោលនយោបាយភូមិ ឃុំ សងា្កាត់មាន សុវត្ថិភាព

 នៅថ្ង្រេទី០៨ ខ្រេមករា ឆ្នាំ២០២១ សម្ដ្រេចក្រេឡាហោម ស ខែង ឧប-
នាយករដ្ឋមន្រេ្តី រដ្ឋមន្រេ្តីក្រេសួងមហាផ្ទ្រេ បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រេជុំដើម្បី      
ពិភាក្សាក្រេសម្រេួលលក្ខណៈសម្បត្តិគោលនយោបាយភូមិ ឃុំ សងា្កាត់មាន 
សុវត្ថិភាព នៅទីស្ដីការក្រេសួងមហាផ្ទ្រេ។ កិច្ចប្រេជុំន្រេះមានការអញ្ជើញចូល
រួមពលីោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន ឧបនាយករដ្ឋមន្រេ្តី រដ្ឋមន្រេ្តី
ក្រេសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភា ព្រេឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច និងឯកឧត្តម បែក់ សុខុន 
ឧបនាយករដ្ឋមន្រេ្តី រដ្ឋមន្រេ្តីក្រេសួងការបរទ្រេស និងសហប្រេតិបត្តិការអន្តរជាត ិ
ព្រេមទាំងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តម លោកជំទាវ ទ្រេសរដ្ឋមន្ត្រេី រដ្ឋមន្រេ្ត ី
រដ្ឋល្រេខាធិការ អនុរដ្ឋល្រេខាធិការ និងមន្រេ្តីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀត។

 សម្ដ្រេចក្រេឡាហោម ស ខែង គូសបញ្ជាក់ថា ពាក់ព័ន្ធនឹងការលើក 
កម្រេិតច្រេញជាគោលនយោបាយន្រេះ គឺដោយសារមានសំណូមពរ និង 
គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដូច្ន្រេះការងារន្រេះត្រេូវត្រេធ្វើឡើងជា
សមូហភាព ដោយមានសា្ថាប័នទាំងអស់ចូលរួម ដើម្បីបាញ់ឆ្ពោះទៅ 
មូលដ្ឋាន ។  ព្រេលន្រេះយើងសរស្រេរគោលនយោបាយ ភូមិ ឃុំ សងា្កាត់មាន 
សុវត្ថិភាព ហើយការថ្រេមសងា្កាត់ន្រេះ គឺដោយសារបណា្តាក្រេុងតមខ្រេត្តក៏មាន
សងា្កាត់ ម្យា៉ាងនៅរាជធានីភ្នំព្រេញក៏មានសងា្កាត់ដូចគ្នាដ្រេរ។ គោលនយោបាយ 
ន្រេះ បានសរស្រេរច្បាស់ៗ គ្មោនពាក្យបងា្ការ លុបបំបាត់ ឬកាត់បន្ថយអ្វីទ្រេ។ 
ការដក់ច្បាស់ៗនូវអ្វីដ្រេលចង់បានក្នុងគោលនយោបាយន្រេះ គឺដើម្ីប 
បញ្ចប់ភាពស្រេពិចស្រេពិល ដូច្ន្រេះគោលនយោបាយក្រេសម្រេួលន្រេះ បាន 
កំណត់ឱ្យច្បាស់ត្រេម្ដង ដូចជាពាក្យគ្មោនបទល្មើសគ្រេប់ប្រេភ្រេទ ជាពិស្រេស 
សកម្មភាពលួចឆក់ប្លន់ ឬគ្មោនបទល្មើសគ្រេឿងញៀនជាដើម ដោយមាន 
ផ្ន្រេកបនា្ទាប់ពន្យល់យ៉ាងលម្អិត។

យោងតមស្រេចក្ដីព្រេង គោលនយោបាយភូមិ ឃុំ សងា្កាត់មានសុវត្ថិភាព 
ន្រេះ បានកំណត់លក្ខណសម្បត្តិ៨យ៉ាង ដ្រេលរួមមាន៖ ១- គ្មោនបទល្មើស 
គ្រេបប់្រេភ្រេទ ពសិ្រេសសកម្មភាពលួច ឆក ់ប្លន់ ២-គ្មោនបទល្មើសគ្រេឿងញៀន 
៣- គ្មោនអំពើអនាចារ គ្មោនការជួញដូរមនុស្ស ពិស្រេសស្រេ្តី និងកុមារ គ្មោន 
អំពើហិង្សាក្នុងគ្រេួសារ គ្មោនក្ម្រេងទំនើង ៤- មានអនាម័យ មានសោភណ្ឌភាព 
ល្អ និងបរិសា្ថានល្អ ៥- ឆ្លើយតបបានទាន់ព្រេលវ្រេលាចំពោះគ្រេះមហន្តរាយ 
ករណីប្រេធានសក្ដិ និងរាល់ជំងឺឆ្លងរាតត្បាតកាចសាហាវ ប្រេកបដោយ 
ប្រេសិទ្ធភាព ៦- ផ្ដល់ស្រេវារដ្ឋបាល និងស្រេវាសាធារណៈប្រេកបដោយគុណភាព 
តមា្លាភាព នងិទទលួបានជនំឿទកុចតិ្ត ៧- ដោះស្រេយវវិាទនៅមលូដ្ឋានក្រេ 
ប្រេព័ន្ធតុលាការប្រេកបដោយគុណភាព និងប្រេសិទ្ធភាព និងទី៨- គ្មោនគ្រេះ-
ថា្នាក់ចរាចរណ៍។

ស្រេចក្ដីព្រេងគោលនយោបាយភូមិ ឃុំ សងា្កាត់មានសុវត្ថិភាព មាន 
គោលបំណងបន្តកសាង និងពង្រេឹងសន្តិសុខ សណា្តាប់ធា្នាប់ សង្គម លើក 
កម្ពស់អនាម័យ បរិសា្ថាន សុខមាលភាពប្រេជាជន និងកាត់បន្ថយគ្រេះថា្នាក់
ដ្រេលបណា្តាលមកពីគ្រេះមហាន្តរាយ និងជម្ងឺឆ្លងរាតត្បាតគ្រេប់កាលៈទ្រេសៈ 
ព្រេមទាំងលើកទឹកចិត្តឱ្យមានការដោះស្រេយវិវាទ ក្រេប្រេព័ន្ធតុលាការនៅ 
មូលដ្ឋាន ។ គ្រេប់ចំណុចន្រេគោលនយោបាយន្រេះ គឺដើម្បីបង្កភាពអនុគ្រេះ 
ដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍស្រេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ចនៅមូលដ្ឋាន និងឈានទៅបង្កើន
ល្បឿនន្រេការកាត់បន្ថយភាពក្រេីក្រេ ព្រេមទាំងកសាងបានជាកមា្លាំងសរុប 
វិធានការសរុប និងមធ្យាបាយសរុប ដោយបំផុសឱ្យមានកិច្ចសហការចូលរួម
ជាមួយសមត្ថកិច្ចផ្ន្រេកសាធារណៈ ផ្ន្រេកឯកជន ផ្ន្រេកពាក់ព័ន្ធ និងប្រេជាជន 
ទូទាំងប្រេទ្រេស ។

ក្នុងឱកាសនោះដ្រេរ សម្ដ្រេចក្រេឡាហោម ស ខែង ក៏បានថ្ល្រេងថា បញ្ហ
គ្រេឿងញៀនបានរីករាលដលដល់ជនបទកាន់ត្រេច្រេើន ដូច្ន្រេះអាជា្ញាធរ មូលដ្ឋាន 
និងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនត្រេូវបន្ដបង្កា្រេប និងទប់សា្កាត់បទល្មើសគ្រេឿង
ញៀនគ្រេប់ប្រេភ្រេទឲ្យទាន់ព្រេលវ្រេលា។ សម្ដ្រេចក្រេឡាហោមក៏បានអំពាវនាវ
ទៅដល់អាជា្ញាធរមូលដ្ឋានទូទាំងប្រេទ្រេសត្រេូវបន្ដពង្រេឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន
បន្ថ្រេមទៀត ដើម្បីបន្ដទប់សា្កាត់បញ្ហគ្រេឿងញៀននៅតមមូលដ្ឋាន ឲ្យកាន់ 
ត្រេមានប្រេសិទ្ធភាពខ្ពស់ ដើម្បីឲ្យភូមិ-ឃុំ គ្មោនគ្រេឿងញៀន។ តមស្រេចក្តី 
ព្រេងគោលនយោបាយ ភូមិ-ឃុំ-សងា្កាត់ មានសុវត្ថិភាព អាជា្ញាធរត្រេូវចាត់ 
វិធានការក្នុងការបងា្ការ ទប់សា្កាត់ ឲ្យបានជាអតិបរមា នូវការចរាចរ ការជួញដូរ 
និងការប្រេើប្រេស់គ្រេឿងញៀនខុសច្បាប់ ព្រេមទាំងខិតខំលុបបំបាត់ការ 
ដំដុះ ការរក្សាទុក ការលួចក្រេច្ន្រេសារធាតុញៀនគ្រេប់ប្រេភ្រេទតមគ្រេប់រូបភាព
នៅតម ភូមិ-ឃុំ-សងា្កាត់។ អាជា្ញាធរ ត្រេូវជំរុញបំផុសចលនាអប់រំមហាជន
ដើម្បីចូលរួមបងា្ការ ទប់សា្កាត់បទល្មើសគ្រេឿងញៀនគ្រេប់ប្រេភ្រេទជាពិស្រេស 
អនុវត្តឲ្យបានទូលំទូលាយនូវខ្លឹមសារទិសសោ្លាក “បីកុំ-មួយរាយការណ៍” ។ 
បីកុំ មានន័យថា  កុំពាក់ព័ន្ធ, កុំអន្ដរាគមន៍, កុំលើកល្រេង។ ចំណ្រេកមួយ 
រាយការណ៍ មានន័យថា ផ្ដល់ព័ត៌មានដល់សមត្ថកិច្ចអំពីមុខសញ្ញាជួញដូរ 
ច្រេកចាយ ប្រេើប្រេស់ ទីតំងក្រេច្ន្រេ ផលិត និងទីតំងស្ដុកទុកគ្រេឿងញៀន។ 
បន្ថ្រេមពីន្រេះទៀត ប្រេជាពលរដ្ឋត្រេូវសហការជាមួយអង្គភាពជំនាញពាក់ព័ន្ធ 
និងអាជា្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រេប់ថា្នាក់ អនុវត្តតមច្បាប់ស្ដីពីការត្រេួតពិនិត្យគ្រេឿងញៀន 
យុទ្ធសាស្ដ្រេទាំង០៥ ន្រេផ្រេនការជាតិស្ដីពីការត្រេួតពិនិត្យគ្រេឿងញៀន 
បទបញ្ជាសារាចរណ្រេនាំ និងផ្រេនការយុទ្ធនាការក្នុងការប្រេយុទ្ធប្រេឆំង         
គ្រេឿងញៀនខុសច្បាប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល តមគ្រេប់ដំណាក់កាល៕
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សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី ៖ រាល់ការងារដេលអនុវត្តទៅបានជោគជ័យ 
គឺអាសេ័យដោយមានសាមគ្គីភាពផ្ទេក្នុង

 នៅព្រេឹកថ្ង្រេទី១៨ ខ្រេមករា ឆ្នាំ២០២១ សម្ត្រេចវិបុលស្រេនាភក្តី 

សាយ ឈុំ អនុប្រេធានគណបក្ស ប្រេធានគណៈប្រេចាំការន្រេគណៈ-

អចិន្ត្រេយ៍ន្រេគណៈកមា្មោធិការកណា្តាល គណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា 

ប្រេធានព្រេឹទ្ធសភា និងជាប្រេធានក្រេុមកាងារចុះជួយរាជធានីភ្នំព្រេញ 

បានអញ្ជើញជួបសំណ្រេះសំណាលសួរសុខទុក្ខអាជា្ញាធរ កងកមា្លាំង 

និងប្រេជាពលរដ្ឋ នៅសងា្កាត់ចាក់អង្រេលើ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានី 

ភ្នំព្រេញ។ បនា្ទាប់ពីបានសា្តាប់ លោកចៅសងា្កាត់ រាយកាណ៍ខ្លីៗ អំពី

សា្ថានភាពជីវភាពរស់នៅប្រេចាំថ្ង្រេ ការប្រេកបមុខរបរ ការបម្រេើស្រេវា-

សាធារណៈ ការងារបំព្រេញភារកិច្ច របស់មន្ត្រេី កងកមា្លាំង និង 

ប្រេជាពលរដ្ឋ អំពីសភាពការណ៍សតិអារម្មណ៍នយោបាយ សភាពការណ៍

សន្តិសុខសណា្តាប់ធា្នាប់សាធារណៈ ក្នុងមូលដ្ឋានសងា្កាត់ រួចមក 

សម្ត្រេចវិបុលស្រេនាភក្តី បានសម្ត្រេងការកោតសរសើរលើកទឹកចិត្ត 

និងវាយតម្ល្រេខ្ពស់ ចំពោះលទ្ធផលការងារ និងសមិទ្ធផលដ្រេលសងា្កាត់

សម្រេចបានកន្លងមក ដ្រេលបានកា្លាយជាមូលដ្ឋានសំខាន់សម្រេប់

យើងបន្តសម្រេចភារកិច្ចការងារក្នុងឆ្នាំថ្មី២០២១ ទៀត ។ 

សម្ដ្រេចភក្តី សាយ ឈុំ បានគូសបញ្ជាក់អំពីវឌ្ឍនភាពការងារ

ក្នុងវិស័យមួយចំនួនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងសមិទ្ធផលថ្មីៗរបស់ 

សង្គមជាតិ ជាពិស្រេសអំពីសកា្តានុពលន្រេវិស័យសំខាន់ៗមួយចំនួន 

ដ្រេលបានរួមចំណ្រេកយ៉ាងសកម្មក្នុងការជំរុញកំណើនស្រេដ្ឋកិច្ចជាតិ

នាព្រេលបច្ចប្បន្នន្រេះ ក្នុងបរិបទដ្រេលប្រេទ្រេស ជាតិយើងកំពុងរងផល

ប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតកូវីដ១៩។ សម្ត្រេចភក្តី

ក៏បានក្រេើនរំលឹកដល់បងប្អូនប្រេជាពលរដ្ឋត្រេូវបន្តយកចិត្តទុកដក់

ខ្ពស់ ក្នុងការគោរពអនុវត្តនូវរាល់វិធានការរបស់ក្រេសួង   សុខាភិបាល 

ក្នុងការការពារ ការចម្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅក្នុងគ្រេួសារ និងក្នុង 

សហគមន៍យើង។

ក្នុងឱកាសនោះ សម្ត្រេចភក្តី សាយ ឈុំ បានណ្រេនាំដល់អាជា្ញាធរ 

កងកមា្លាំងទាំងអស់ រួមសាមគ្គីគ្នា ចូលរួមឲ្យកាន់ត្រេសកម្មថ្រេមទៀត 

ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល ដ្រេលមានសម្ត្រេចត្រេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រេី ជា 

ប្រេមុខដឹកនាំ ក្នុងការការពារសុខសន្តិភាព ឯករាជ្យជាតិ បូរណភាព 

ទឹកដី និងចូលរួមអនុវត្តរាល់គោលនយោបាយដ្រេលបានដក់ចុះ និង 

ច្ន្រេប្រេឌតិដោះស្រេយ ប្រេកបដោយភាពឈា្លាសវ្រេ ដោយអាកប្បករិយិ 

ទន់ភ្លន់ ត្រេមុឺងមា៉ាត់។ សម្ត្រេចភក្តីបានបញ្ជាក់ថា រាល់ការងារដ្រេល 

អនុវត្តទៅបានទទួលជោគជ័យ គឺអាស្រេ័យដោយមានកត្តារួមផ្សំជាច្រេើន 

ត្រេកត្តាដ្រេលចាំបាច់មិនអាចខ្វះបាននោះគឺ «សាមគ្គីភាពផ្ទ្រេក្នុង» 

ហ្រេតុន្រេះត្រេូវឈា្លាសវ្រេដោះស្រេយ កុំឲ្យឈានដល់ការប្រេកបាក់៕

សម្ត្រេចភក្តី សាយ ឈុំ អញ្ជើញជួបសំណ្រេះសំណាលសួរសុខទុក្ខអាជា្ញាធរ កងកមា្លាំង និងប្រេជាពលរដ្ឋ 
នៅសងា្កាត់ចាក់អង្រេលើ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានី ភ្នំព្រេញ
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នៅថ្ង្រេទី១១ ខ្រេមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ហែ ណាំហុង 
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រេយ៍ន្រេគណៈកមា្មោធិការកណា្តាល គណបក្ស 
ប្រេជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រេី បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុង
ពិធីបើកបវ្រេសនកាលឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១ និងសមោ្ពោធដក់
ឱ្យប្រេើប្រេស់អគរសា្នាក់នៅរបស់កុមារពិការភ្ន្រេក និងកុមារគ-ថ្លង់ 
១ខ្នង កម្ពស់៣ជាន់ ស្មើនឹង១២បន្ទប់ នៅក្នុងវិទ្យាល័យអប់រំពិស្រេស
កំពង់ចាម ខ្រេត្តកំពង់ចាម។ ពិធីនោះមានការអញ្ជើញចូលរួមពី 
សំណាក់ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រេីក្រេសួងព័ត៌មាន 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ ជួនណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រេីក្រេសួងអប់រំ 
យុវជន និងកីឡា, ព្រេមទាំងថា្នាក់ដឹកនាំក្រេសួងសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និង 
ថា្នាក់ដឹកនាំខ្រេត្តកំពង់ចាម លោកគ្រេូ អ្នកគ្រេូ និងសិស្សានុសិស្ស 
យ៉ាងច្រេើនផងដ្រេរ។ ឯកឧត្តម ហែ ណាំហុង បានបញ្ជាក់ថា 
មូលនិធិ (ហោ ណាំហុង-បូរី ហោ) នឹងបន្តជួយដល់កុមារមាន 
ពិការភាព គថ្លង់ និងជនក្រេីក្រេ ដ្រេលជួបការលំបាកតទៅមុខទៀត 
ដោយមិនឈប់ត្រេឹមប៉ុណ្ណឹងនោះទ្រេ និងបន្តអំពាវនាវដល់អ្នកមាន
លទ្ធភាពចូលរួមបរិចា្ចាគធនធានផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់
គុណតម្ល្រេន្រេកិច្ចការមនុស្សធម៌។ ឯកឧត្តមថ្ល្រេងថា៖ «ខ្ញុំមានការ 
អាណិតអាសូរជាពិស្រេសកុមារ យុវជនពិការយុវនារី ពិការទាំងដ្រេ 
ទាំងជើង ដ្រេលបានខិតខំរៀនសូត្រេរហូតប្រេឡងជាប់បាក់ឌុបជាប់
ហើយខិតខំរៀនបន្តមហាវិទ្យាល័យទៀត។  មូលនិធិន្រេះ នឹងបន្ត 
ជួយជនពិការ ឬអ្នក្រេីក្រេមានការលំបាកតទៅមុខទៀត មិនឈប់ 
ត្រេឹមប៉ុណ្ណឹងនោះទ្រេ តមលទ្ធភាព តមសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន»។ 

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រេី ហែ ណាំហុង បានបញ្ជាក់ពី         
មូលហ្រេតុន្រេការបន្តជួយដល់កុមារពិការយុវជន យុវនារី និងអ្នក 
ក្រេីក្រេ របស់មូលនិធិ «ហោ ណាំហុង-បូរី ហោ» ដោយយកគំរូ 

ដ៏វិស្រេសវិសាលតម សម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រេី 
និងសម្ត្រេចកិត្តិព្រេឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រា៉ែនី ហ៊ុន សែន ប្រេធានកាកបាទ 
ក្រេហមកម្ពុជា ដ្រេលសម្ត្រេចទាំងទ្វ្រេរជានិច្ចកាលត្រេងត្រេយកចិត្តទុក
ដក់ជួយដល់ការលំបាករបស់ជនមានពិការភាព និងជនទីទាល់ក្រេ 
ទាំងឡាយ ។ ឯកឧត្តមបញ្ជាក់ថា “ជាក់ស្ត្រេងប្រេទ្រេសកម្ពុជា កំពុង
ត្រេជួបវិបត្តិរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-១៩ ដូចបណា្តាប្រេទ្រេសនានាទូទាំង 
សកលលោកដ្រេរនោះ សម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងនាមជាប្រេមុខ
ន្រេរាជរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ច្រេញថវិកាជួយដល់ប្រេជាពលរដ្ឋក្រេីក្រេ និង 
កម្មករ កម្មការិនីដ្រេលរងផលប៉ះពាល់ដោយកូវីដ-១៩ ជាច្រេើន។ 
ដូច្ន្រេះ ខ្ញុំយកគំរូដ៏ថ្ល្រេថា្លារបស់សម្ត្រេចត្រេជោ និងសម្ត្រេចកិត្តិព្រេឹទ្ធបណ្ឌិត 
ដ្រេលត្រេងត្រេងជួយដល់អ្នកក្រេីក្រេ ជួបការលំបាកគ្រេប់ព្រេលវ្រេលា 
ទាំងអស់ ខ្ញុំដើរតមគន្លងដ៏ល្អ ដ៏វិស្រេសវិសាល ដ៏ថ្ល្រេថ្នូររបស់ 
សម្ត្រេចត្រេជោ។ ឯកឧត្តម ហែ ណាំហុង ក៏បានអំពាវនាវដល់ 
បណា្តាសប្បុរជនផ្ស្រេងៗទៀត ដ្រេលមានលទ្ធភាពសូមចូលរួមជាមួយ
មូលនិធិ «ហោ ណាំហុង-បូរី ហោ» ដើម្បីជួយដល់កុមារ ជនមាន 
ពិការភាព ឬអ្នកក្រេីក្រេ មានការលំបាកឱ្យបានច្រេើនបន្ថ្រេមទៀត          
ដើម្បីលើកស្ទួយគុណតម្ល្រេមនុស្សធម៌។

សូមបញ្ជាក់ថា មូលនិធិ ហោ ណាំហុង-បូរី ហោ ត្រេូវបានបង្កើត 
ឡើង នៅខ្រេមករា ឆ្នាំ២០១៩ ហើយបានជួយឧបត្ថម្ភកុមារកំព្រេ 
ពិការ ខ្សាយសតិបញ្ញា និងកើតជំងឺអ្រេដស៍ផង ព្រេមទាំងកុមារ 
ពិការភ្ន្រេក និងគថ្លង់ បានចំនួន៣០៥នាក់ នៅបុរីទារក និងកុមារ 
ជាតិភ្នំព្រេញ និងវិទ្យាល័យអប់រំពិស្រេសក្នុងខ្រេត្តកំពង់ចាម ដោយ 
បានជួយឧបត្ថម្ភថវិកា ចំនួន៩៦០.០០០.០០០រៀល ក្នុង១ឆ្នាំ។ 
មូលនិធិ ហោ ណាំហុង-បូរីហោ គឺជាការចូលរួមចំណ្រេកមួយចំណ្រេក
ក្នុងវិស័យសង្គមកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល៕

ឯកឧត្តម ហែ ណាំហុង អញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបើកបវ្រេសនកាលឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១ 
និងសមោ្ពោធដក់ឱ្យប្រេើប្រេស់អគរសា្នាក់នៅរបស់កុមារពិការភ្ន្រេក និងកុមារគ-ថ្លង់ 

ឯកឧត្តម ហោ ណាំហុង ៖ សូមចូលរួមបរិច្ចោគធនធាន 
ដើម្បីលើកកម្ពស់គុណតម្លោនោកិច្ចការមនុស្សធម៌ 
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ថ្ង្រេទី២៤ ខ្រេមករា ឆ្នាំ២០២១ 
ឯកឧត្តម កតិ្តនិតីកិោសលបណ្ឌតិ 
ងួន ញុិល សមាជិកគណៈ អចិន្ត្រេយ ៍
គណៈកមា្មោធកិារ   កណា្តាលគណបក្ស 
ប្រេជាជនកម្ពុជា អនុប្រេធានទី១ 
រដ្ឋសភា ន្រេព្រេះរាជាណាចក្រេកម្ពុជា 

ថ្ង្រេទី៧ ខ្រេមករា ឆ្នាំ ២០២១ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត 
ឃួន សុដារី សមាជិកាគណៈ អចិន្ត្រេយ ៍ន្រេគណៈកមា្មោធិការកណា្តាល 
គណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា ប្រេធានក្រេុមការងារគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា 
ចុះមូលដ្ឋានស្រេុកលើកដ្រេក បានអញ្ជើញជួបសំណះសំណាលជាមួយ
ក្រេុមការងារគណបក្សមូលដ្ឋានទូទាំងស្រេុកលើកដ្រេក ក្នុងឱកាស 
អបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៤២ ទិវាជ័យជំនះ៧ មករា 
(៧មករា ១៩៧៩- ៧មករា ២០២១) នៅទីសា្នាក់ការគណបក្ស 
ប្រេជាជនកម្ពុជាស្រេុកលើកដ្រេក ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពី 
លោក លោកស្រេី ជាសមាជិក សមាជិកាគណបក្សស្រេុក។

ថ្ង្រេទី១៤ ខ្រេមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ អ៊ុក រា៉ែប៊ុន 
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រេយ៍ន្រេគណៈកមា្មោធិការកណា្តាលគណបក្ស- 
ប្រេជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រេីក្រេសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញចុះ        
ពិនិត្យការដ្ឋានសា្ថាបនាផ្លូវក្រេលកៅស៊ូពីរជាន់ប្រេភ្រេទ DBST ចំនួន 
០២ ខ្ស្រេ ប្រេវ្រេងសរុប ១៥ គីឡូម៉្រេត្រេ និង ១៨៧ ម៉្រេត្រេ ក្នុងក្រេបខណ្ឌ
គម្រេងក្រេលម្អផ្លូវជនបទ ជំហានទី២ ក្រេមហិរញ្ញប្បទានឥត            
សំណងពីរដ្ឋាភិបាលន្រេសាធារណរដ្ឋប្រេជាមានិតចិន នៅស្រេុក 
កំពង់ ត្រេឡាច និងស្រេុករលាប្អៀរ ខ្រេត្តកំពង់ឆ្នាំង ។

ថ្ង្រេទី១៨ ខ្រេមករា ឆ្នាំ ២០២១ សម្ត្រេចពិជ័យស្រេនា ទៀ បាញ់ 
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រេយ៍ន្រេគណៈកមា្មោធិការកណា្តាលគណបក្ស- 
ប្រេជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្រេ្តី រដ្ឋមន្រេ្តីក្រេសួងការពារជាតិ និង 
ជាប្រេធានគណៈកមា្មោធិការជាតិ CAMSOC អញ្ជើញជាអធិបតីភាព
ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០២០ លើក 
ទិសដៅបន្តឆ្នាំ២០២១ និងសិកា្ខាសាលាថា្នាក់ជាតិ ស្តីពី "ការបើក 
យុទ្ធនាការអប់រំសង្គមឆ្ពោះទៅ SEA Games-ASEAN Para 
Games 2023" នៅសណា្ឋាគរ ហា្គាឌិន សុីធី ។ សម្ដ្រេចពិជ័យស្រេនា 
ថ្ល្រេងថាសន្និបាតន្រេះ ដើម្បីប្រេមូលនូវធាតុចូលបន្ថ្រេមពីសំណាក់ 

គ្រេប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីពង្រេឹងផ្រេនការយុទ្ធសាស្ដ្រេ ធ្វើមា្ចាស់ផ្ទះព្រេឹត្តិការណ៍សុីហ្គ្រេម លើកទី៣២ និងអាសា៊ានបា៉ារា៉ាហ្គ្រេម លើកទី១២ 
ឆ្នាំ២០២៣ ព្រេមទាំងដោះស្រេយនូវបញ្ហស្រេសសល់មួយចំនួន ដើម្បីពន្លឿនការងារប្រេកបដោយប្រេសិទ្ធភាព និងស័ក្តសិទ្ធភាពឆ្ពោះទៅ
រកជោគជ័យក្នុងព្រេឹត្តិការណ៍កីឡាជាប្រេវត្តិសាស្ដ្រេរបស់កម្ពុជាជាលើកដំបូងន្រេះ។

និងជាប្រេធានក្រេុមការងារគណបក្សថា្នាក់កណា្តាល ចុះមូលដ្ឋានខ្រេត្តកំពង់ធំ  បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារ 
របាយការណ៍របស់គណៈកមា្មោធិការកណា្តាលគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា ស្តីពីសភាពការណ៍ទូទៅ និងការងារគណបក្ស ឆ្នាំ២០២០ និង 
ទិសដៅភារកិច្ច ឆ្នាំ២០២១ នៅខ្រេត្តកំពង់ធំ ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញុិល បានអញ្ជើញមានប្រេសាសន៍ ផ្តល់អនុសាសន៍ដឹកនាំអំពីការ
ងារគណបក្សសំខាន់ៗ ជូនអង្គពិធីទាំងមូល ផងដ្រេរ ដ្រេលមន្ត្រេីបក្សបង្គាលៗ ៥០០នាក់ ចូលរួម ។
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 ថ្ង្រេទី១៤ ខ្រេមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្ដម ជា សុផារា៉ែ សមាជិកគណៈ        
-អចិន្ត្រេយ៍ន្រេគណៈកមា្មោធិការកណា្តាលគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា ឧបនាយក 
រដ្ឋមន្ត្រេី រដ្ឋមន្រេ្តីក្រេសួងរៀបចំដ្រេនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ និងជាប្រេធាន
ក្រេុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានស្រេុកក្រេូចឆ្មោរ បានអញ្ជើញជួបសំណ្រេះ
សំណាលជាមួយប្រេជាពលរដ្ឋនៅភូមិទី២ និងភូមិទី៣ ឃុំព្រេកអាជី ស្រេុក 
ក្រេូចឆ្មោរ ខ្រេត្តត្បូងឃ្មុំ និងពិនិត្យការបូមទឹកពីទន្ល្រេម្រេគង្គ និងសា្តារប្រេឡាយ 
ព្រេកគគីរ និងប្រេឡាយទួលតចក់ ដើម្បីស្រេចស្រេពសង្គា្រេះផ្ទ្រេដីចមា្ការដំណាំ 
និងបន្ល្រេ របស់ប្រេជាពលរដ្ឋសរុបប្រេមាណ ២០០ ហិកត ។

ថ្ង្រេទី២១ ខ្រេមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម បែក់ សុខុន សមាជិកគណៈអចិន្ត្រេយ ៍
ន្រេគណៈកមា្មោធិការកណា្តាល គណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្រេ្តី រដ្ឋមន្ត្រេី 
ការបរទ្រេស និងសហប្រេតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រេជុំចង្អៀត 
រដ្ឋមន្ត្រេីការ បរទ្រេសអាសា៊ាន តមរយៈប្រេព័ន្ឋវីដ្រេអូ។ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រេ្តី 
បានសង្កត់ធ្ងន់ថា «មាគ៌អាសា៊ាន» ដ្រេលឈរលើគោលការណ៍ពិគ្រេះយោបល់ 
និងកុងសង់សុីស ការមិនជ្រេៀតជ្រេកកិច្ចការផ្ទ្រេក្នុង និងសិទ្ធិអធិបត្រេយ្យ ភាពស្មើ 
ភាពគ្នា គឺរឹតត្រេសមស្រេបសម្រេប់អាសា៊ាន នៅព្រេលជួបជាមួយភាពបត់ប្រេននៅក្នុង
ការ តំរង់ទិសប្រេឈមនឹងការប្រេកួតប្រេជ្រេងរបស់ ប្រេទ្រេស មហាអំណាច។

ថ្ង្រេទី១៦ ខ្រេមករា ឆ្នាំ២០២១  ឯកឧត្តម ថែង ខុន សមាជិកគណៈ-
កមា្មោធិការកណា្តាល គណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រេ្តីក្រេសួងទ្រេសចរណ៍ និង
ជាប្រេធានក្រេុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខ្រេត្តកំពង់ធំ បានអញ្ជើញជា
អធិបតីក្នុងពិធីសមោ្ពោធដក់ប្រេើប្រេស់ផ្លូវការនូវអគរសិក្សាថ្មី ១ខ្នង នៅសាលា 
បឋមសិក្សាឧទុម្ពរ ស្ថិតក្នុងឃុំស្រេឡៅ ស្រេុកតំងគោក ខ្រេត្តកំពង់ធំ។ ឯកឧត្តម 
បានណ្រេនាំដល់សិស្សានុសិស្សត្រេូវខិតខំសិក្សារៀនសូត្រេ សា្តាប់ដំបូនា្មោន លោកគ្រេ ូ
អ្នកគ្រេូ គោរពវិន័យ និងបទបញ្ជាផ្ទ្រេក្នុងរបស់សាលា ដើម្បីកា្លាយជាកូនល្អ សិស្សល្អ 
ជាទំពាំងស្នងឫស្សី និងអ្នកបន្តវ្រេនប្រេកបដោយថាមពល និងសកា្តានុពលទៅ 
អនាគតសម្រេប់ប្រេទ្រេសជាតិ។

ថ្ង្រេទី៤ ខ្រេមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្ដម ស៊ុន ចាន់ថុល សមាជិកគណៈ-
កមា្មោធិការកណា្តាលគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា ទ្រេសរដ្ឋមន្ត្រេី រដ្ឋមន្ត្រេីក្រេសួង 
សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រេតិភូក្រេសួង និងក្រេុម
ការងារបច្ច្រេកទ្រេសអន្តរក្រេសួង អញ្ជើញចុះពិនិត្យវឌ្ឍនភាពសាងសង់ផ្លូវជាតិ
ល្រេខ៣ និងកំពង់ផ្រេទ្រេសចរណ៍អន្តរជាតិ ខ្រេត្តកំពត ដើម្បីតមដនថា 
តើក្រេុមហ៊ុនសាងសង់ និងក្រេុមហ៊ុនទីប្រេឹក្សាបច្ច្រេកទ្រេសគោរពតមបទដ្ឋាន 
បច្ច្រេកទ្រេស និងសៀវភៅបន្ទុក ដ្រេលបានកំណត់ដ្រេរឬទ្រេ និងក៏ដូចជាដើម្បី 
ស្វ្រេងរកដំណោះស្រេយ និងផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់ភាគីសាងសង់ផ្លូវន្រេះ សំដៅ
ឱ្យការសាងសង់ផ្លូវកាន់ត្រេមានគុណភាពថ្រេមទៀត។ 

ថ្ង្រេទី១៤ ខ្រេមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ សមាជិកគណៈ-
កមា្មោធិការកណា្តាល គណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រេ្ដីក្រេសួងព័ត៌មាន បាន 
អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រេគល់ និងទទួលសៀវភៅស្តីពីជីវប្រេវត្តិរបស់ 
សម្ត្រេចអគ្គមហាស្រេនាបតីត្រេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រេ្តីន្រេព្រេះរាជាណាចក្រេ
កម្ពុជា ដ្រេលមានចំណងជើងថា "Hun Sen - War & Peace in Cambodia 
and Southeast Asia”  ជាភាសាខ្ម្រេរ  "ហ៊ុន ស្រេន-សង្គា្រេម និងសន្តិភាព នៅ 
កម្ពុជា និងអាសុីអាគ្ន្រេយ៍” ជាសា្នាដ្រេនិពន្ធដោយ ឯកឧត្តម ឆាយ សុផល 
ជាសាស្រេ្ដាចារ្យផ្ន្រេកសារព័ត៌មាន និងជាអនុរដ្ឋល្រេខាធិការក្រេសួងព័ត៌មាន។
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ថ្ង្រេទី១២ ខ្រេមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម គួច ចំរីន សមាជិកគណៈ-    
កមា្មោធិការកណា្តាលគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា អភិបាលន្រេគណៈអភិបាល 
ខ្រេត្តព្រេះសីហនុ បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងកិច្ចប្រេជុំបិទផ្សាយជាសាធារណៈ
នូវឯកសារន្រេការវិនិច្ឆ័យសម្រេប់ការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណ:ជាប្រេព័ន្ធស្ថិត
នៅភូមិចាំស្រេី ឃុំកំពង់សីលា ស្រេុកកំពង់សីលា ខ្រេត្តព្រេះសីហនុ ។ ឯកឧត្តម 
ថ្ល្រេងថា ការចុះបញ្ជីដីធ្លី គឺជាសកម្មភាពពិត ន្រេការផ្ដល់សុវត្ថិភាពដីធ្លី និងការ 
បង្កើនមូលធន ជូនកម្មសិទ្ធិករ។

ថ្ង្រេទី០៧ ខ្រេមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ស្បោង សារា៉ែត សមាជិកគណៈ-
កមា្មោធិការកណា្តាល គណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា ប្រេធានគណៈកមា្មោធិការគណបក្ស
ខ្រេត្តព្រេវ្រេង បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសមោ្ពោធអគរសា្នាក់ការគណបក្ស
ឃុំព្រេកខ្សាយ(ខ) ស្ថិតនៅស្រេុកពាមរក៍ ខ្រេត្ដព្រេវ្រេង។ ក្នុងឱកាសនោះឯក-
ឧត្ដមបានជួបសំណ្រេះសំណាល និងសួរសុខទុក្ខ ចាស់ព្រេឹទា្ធាចារ្យ ដ្រេលធា្លាប់ 
មានគុណបំណាច់ ចំពោះប្រេទ្រេសជាតិចំនួន១៥គ្រេួសារ  និងនាំយកអំណោយ
ច្រេកជូនក្នុងមួយគ្រេួសារៗ ទទួលបានអង្ករ២០គ.ក អាវ មួកគណបក្ស១   
ត្រេីខ១យួរ ជ្រេល១ដប ថា្មោំព្រេទ្យ និងថវិកា១០០.០០០រៀល ។

 ថ្ង្រេទី០១ ខ្រេមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម  ជាម  ប៉ែអា  តំណាងរាស្រេ្ត 
មណ្ឌលខ្រេត្តព្រេវ្រេងបានអញ្ជើញជួបសំណ្រេះសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខ និង 
បាននាំយកនូវថវិកាចំនួន ៣.៥០០.០០០រៀល អង្ករ២៨៥០គីឡូក្រេម  ដ្រេល
ជាអំណោយដ៏ថ្ល្រេថា្លារបស់សម្ត្រេចក្រេឡាហោម ស ខែង និងលោកជំទាវ ច្រេក 
ជូនបងប្អូនប្រេជាពលរដ្ឋ រស់នៅក្នុងឃុំព្រេដើមថ្នឹង  និងឃុំព្រេកចង្កា្រេន ស្រេុក 
សុីធរកណា្តាល ខ្រេត្តព្រេវ្រេងចំនួន២៨៥នាក់ ។

ថ្ង្រេទី០៥ ខ្រេមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម វា៉ែ ថន សមាជិកគណៈកមា្មោធិការ-
កណា្តាលគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា អភិបាលន្រេគណៈអភិបាលខ្រេត្តក្រេច្រេះ        
បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រេជុំគណៈកមា្មោធិការសម្រេបសម្រេួលបច្ច្រេកទ្រេសខ្រេត្ត 
ពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់លើស្រេចក្តីព្រេងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលខ្រេត្ត ២០២១- 
២០២៣។ ឯកឧត្តម បានមានប្រេសាសន៍កោតសរសើរ និងវាយតម្ល្រេខ្ពស់ 
ចំពោះក្រេុមការងារកសាងផ្រេនការខ្រេត្ត ដ្រេលខិតខំប្រេឹងប្រេងសម្រេបសម្រេួល 
ក្នុងការប្រេមូល ចងក្រេងឯកសារ បូកសរុបតរាងគម្រេងនានា ព្រេមទាំងតក់ត្រេង
រៀបចំជាស្រេចក្តីព្រេងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល ២០២១-២០២៣ ដ្រេលដក់

ថ្ង្រេទី២១ ខ្រេមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង សមាជិក 
គណៈកមា្មោធិការកណា្តាល ប្រេធានគណៈកម្មការទី១០  និងជាប្រេធានកិត្តិយស
សហព័ន្ធកីឡាប្រេដល់សកលកម្ពុជា បានអញ្ជើញអធិបតីភាពក្នុងពិធីបិទការ
ប្រេកួតកីឡាប្រេដល់សកលជ្រេើសរីសជើងឯកថា្នាក់ជាតិឆ្នាំ២០២០ ស្ថិតនៅ 
ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ រាជធានីភ្នំព្រេញ។

ប្រេជុំឆ្លងគណៈកមា្មោធិការសម្រេបសម្រេួលបច្ច្រេកទ្រេសខ្រេត្ត ក្នុងព្រេលន្រេះ។ កិច្ចប្រេជុំន្រេះជាសកម្មភាពចុងក្រេយន្រេជំហានទី២ មុននឹងដក់ជូន 
ក្រេុមប្រេឹក្សាខ្រេត្ត ពិនិត្យ និងអនុម័ត។
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ថ្ង្រេទី១៩ ខ្រេមករា ឆ្នាំ២០២១ន្រេះ ឯកឧត្តម ចាន់ សុីណាត អនុរដ្ឋល្រេខា-
ធិការ ន្រេក្រេសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម និងជានាយកន្រេគម្រេង PMU-ADB 
and WB MOWRAM បានអញ្ជើញចុះដឹកនាំការងារ និងជំរុញការធ្វើទំនើបកម្មលើ
ប្រេព័ន្ធធារាសាស្រេ្តស្ទឹងជីនឹត ក្នុងស្រេុកសន្ទុក និងស្រេុកបារាយណ៍ ខ្រេត្កកំពង់ធំ។ 
គម្រេង IAIP ធ្វើការអភិវឌ្ឍ និងទំនើបកម្មលើប្រេព័ន្ធធារាសាស្រេ្តស្ទឹងជីនឹតរហូត
ដល់មានលក្ខណៈគ្រេប់ជ្រេុងជ្រេយធានាបាននូវសុវត្ថិភាពទឹកសម្រេប់ប្រេើប្រេស់
លើគ្រេប់វិស័យ និងមានលក្ខណៈគ្រេប់គ្រេន់ក្នុងការទប់ទល់នឹងបម្រេបម្រេួល  
អាកាសធាតុគ្រេប់យ៉ាង៕

ថ្ង្រេទី១ ខ្រេមករា ឆ្នាំ២០២១ លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង សមាជិកាគណៈ-
កមា្មោធិការកណា្តាលគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា អភិបាលន្រេគណៈអភិបាល 
ខ្រេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញដឹកនាំស្នងការនគរបាល មន្ទីរជំនាញ ប្រេធានទីសា្នាក់
ការត្រេួតពិនិត្យច្រេកទា្វារព្រេំដ្រេនអន្តរជាតិចាំយម និងលោកអភិបាលស្រេុក មណ្ឌល 
សីមា ចុះពិនិត្យ និងដក់បញ្ជាយ៉ាងមាំទាំ ដល់អភិបាលក្រេុងស្រេុក ពិស្រេសកមា្លាំង
កងនគរបាលតមច្រេករបៀងសំខាន់មិនថាផ្លូវគោក ឬផ្លូវទឹក បង្កើនការប្រេុងប្រេយ័ត្ន 
ចូលរួមទប់សា្កាត់ និងតមដនពលករអាចមានការលួចឆ្លងដ្រេនដោយខុស 
ច្បាប់។

ថ្ង្រេទី០៥ ខ្រេមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម អ៊ុំ រាតែី អភិបាលខ្រេត្ត 
បនា្ទាយមានជ័យ ចុះទៅពិនិត្យមើលមណ្ឌលធ្វើចត្តាឡីស័កបងប្អូនខ្ម្រេរ ដ្រេល 
ត្រេឡប់មកពីប្រេទ្រេសថ្រេ នៅវិទ្យាល័យនិមិត្តក្រេុងបោ៉ាយប៉្រេត វិទ្យាល័យកូប 
ស្រេុកអូរជ្រេ មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រេសុខាភិបាល និងមណ្ឌលអង្គការ          
សនៅកងវា៉ា ក្រេុងសិរីសោភ័ណ ដ្រេលបាននឹងកំពុងធ្វើចត្តាឡីស័ក ដោយមាន 
ការគ្រេប់គ្រេងយ៉ាងហ្មត់ចត់ ពីក្រេុមការងារកងកមា្លាំងចម្រេុះ មានព្រេទ្យ នគរបាល 
កងរាជអាវុធហត្ថ យោធា មន្ត្រេីរាជការយើងទាំងអស់។ មកទល់ថ្ង្រេន្រេះបងប្អូន
បាននឹងកំពុងធ្វើចត្តាឡីស័កមានប្រេមាណជាង ២០០០នាក់ មួយចំនួនបាន      
ចាកច្រេញពីមណ្ឌលត្រេឡប់ទៅផ្ទះសម្ប្រេងវិញក្រេយពិនិត្យយកសំណាកឃើញ
លទ្ធផលអវិជ្ជមានក្នុងរយៈព្រេល១៤ថ្ង្រេ។

 ថ្ង្រេទី២០ ខ្រេមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម គង់ សែភ័ណ្ឌ អភិបាលន្រេ 
គណៈអភិបាលខ្រេត្តកណា្តាល បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសមោ្ពោធដក់
ឲ្យ ប្រេើប្រេស់ជាផ្លូវការនូវផ្លូវប្រេតុងអាម៉្រេចំនួន២ខ្ស្រេ ប្រេវ្រេងសរុប ១.១៩៦ ម៉្រេត្រេ 
ទទឹង៥ម៉្រេត្រេ ស្ថិតនៅភូមិក្អមសំណលើ និងភូមិក្អមសំណក្រេម ឃុំក្អមសំណ 
ស្រេុកលើកដ្រេក ខ្រេត្តកណា្តាល។ ក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តមក៏បាន ផ្តល់ជូន  
អំពូលសូឡា ចំនួន១០០ដើមបន្ថ្រេមទៀត ដើម្បីពង្រេីកសោភ័ណភាព និង 
សុវត្ថិភាពភូមិ ឃុំ ។

ថ្ង្រេទី២០ ខ្រេមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ជាវ តាយ សមាជិកគណៈ-       
កមា្មោធិការកណា្តាលគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា អភិបាលន្រេគណៈអភិបាល 
ខ្រេត្តកំពត បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រេជុំឆ្លងគណៈកមា្មោធិការរៀបចំដ្រេនដី 
នគររូបនីយកម្ម ដើម្បីពិនិត្យប្លង់សុរិយោដី ន្រេការចុះបញ្ជីមានលក្ខណៈជាប្រេព័ន្ធ 
ក្នុងការកំណត់ហ្រេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ផ្លូវថ្នល់ ផ្លូវទឹក ស្ថិតក្នុងឃុំចំនួនពីរ ក្នុងស្រេុក 
បនា្ទាយមាស។ ឯកឧត្តមបានណ្រេនំាដល់មន្ត្រេីជំនាញ និងអាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធ ត្រេូវ
ផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីការកាត់ចំណីផ្លូវ ប្រេឡាយ ទំនប់ អូរ ព្រេក ស្ទឹងនិង បឹង 
សាធារណៈ មុនព្រេលបិទផ្សាយក្បាលដី នៅតំបន់វិនិច្ឆ័យ ដើម្បីបញ្ចៀស     
ការតវ ៉ារបស់ប្រេជាពលរដ្ឋ។
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ថ្ង្រេទី០៩ ខ្រេមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ែណែត 
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រេយ៍គណៈកមា្មោធិការកណា្តាល និងជា
ប្រេធានយុវជនគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល បាន
ដឹកនាំកិច្ចប្រេជុំគណៈអចិន្ត្រេយ៍ ន្រេយុវជនគណបក្សប្រេជាជន
កម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល ដើម្បីពិនិត្យ សម្រេច និងពិភាក្សាលើ

ថ្ង្រេទី១១ ខ្រេមករា ឆ្នាំ២០២១ 
ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ែណែត សមាជិក-
គណៈអចិន្ត្រេយ៍ គណៈកមា្មោធិការកណា្តាល 
និងជាប្រេធានយុវជនគណបក្សប្រេជាជន
កម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល បានអនុញាតឲ្យ 

លោក WU CHUANBING ទីប្រេឹក្សាសា្ថានទូតសាធារណរដ្ឋប្រេជាមានិតចិនប្រេចាំនៅព្រេះរាជាណាចក្រេកម្ពុជា និងសហការី ចូលជួប 
សម្ដ្រេងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ  នៅទីសា្នាក់ការកណា្តាលគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា (វិមាន៧មករា)។

ថ្ង្រេទី១៧ ខ្រេមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម    
ហួត ហាក់ សមាជិកគណៈកមា្មោធិការកណា្តាល 
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រេយ៍ យុវជនគណបក្ស 
ប្រេជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល និងជាប្រេធាន 
ល្រេខាធិការដ្ឋាន ន្រេយុវជនគណបក្សប្រេជាជន 
កម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាលតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម 
ហ៊ុន ម៉ែណែត សមាជិកគណៈអចិន្ត្រេយ៍គណៈកមា្មោធិការកណា្តាល និងជាប្រេធាន យុវជន គណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល បាន
អញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីប្រេកាសទទួលសា្គាល់ក្រេុមជំនួយការល្រេខាធិការដ្ឋាន ន្រេយុវជនគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល 
ចំនួន ២២៥រូប នៅមន្ទីរសា្នាក់ការគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំព្រេញ។

ស្រេចក្ដីព្រេងលិខិតបទដ្ឋាននានារបស់យុវជនគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល ដ្រេលមានការចូលរួមពីសមាជិក សមាជិកាគណៈ   
អចិន្ត្រេយ៍យុវជនគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល និងក្រេុមការងារ ចំនួន ៤០នាក់ នៅទីសា្នាក់ការកណា្តាលគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា 
(វិមាន ៧មករា)។

ថ្ង្រេទី៧ ខ្រេមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ឃុត 
ចាន់ដារា៉ែ  សមាជិកគណ:កមា្មោធិការកណា្តាល សមាជិក 
គណៈអចិន្ត្រេយ៍ ន្រេយុវជនគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា
ថា្នាក់កណា្តាល និងជាប្រេធានផ្ន្រេកផ្រេនការយុទ្ធសាស្ត្រេ 
ន្រេយុវជនគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល បាន
ដឹកនាំកិច្ចប្រេជុំត្រេួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារ និងលើក

ទិសដៅការងារចំពោះមុខរបស់ផ្ន្រេកផ្រេនការយុទ្ធសាស្ត្រេ ន្រេយុវជនគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល នៅទីសា្នាក់ការកណា្តាល  
គណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា (វិមាន៧មករា) រាជធានីភ្នំព្រេញ។

ថ្ង្រេទី២៤ ខ្រេមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម                    
ជែុន ថែរា៉ែវា៉ែត់ សមាជិកគណៈអចិន្ត្រេយ៍ន្រេ             
យុវជនគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល និង 
ជាប្រេធានផ្ន្រេកក្រេសួង សា្ថាប័ន ន្រេយុវជនគណបក្ស 
ប្រេជាជនកម្ពុជា ថា្នាក់កណា្តាលតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ 
ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ែណែត សមាជិកអចិន្ត្រេយ៍ 

គណៈកមា្មោធិការកណា្តាល និងជាប្រេធានយុវជនគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាលបានអញ្ជើញ ជាអធិបតីភាពក្នងុពិធីសំណ្រេះ-
សំណាលជាមួយសមាជិក សមាជិកា ផ្ន្រេកក្រេសួង សា្ថាប័ន ន្រេយុវជនគណបក្សប្រេជាជនកម្ពជុាថា្នាក់កណា្តាល ដ្រេលមានសមាសភាពចំនួន 
១៦៣រូប នៅមន្ទីរសា្នាក់ការគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំព្រេញ។
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ថ្ង្រេទី១០ ខ្រេមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ភុន សារពែជែ 
សមាជិកយុវជនគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល និង
ជាប្រេធានក្រេុមការងារយុវជនគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជាខ្រេត្ត
កំពត បានដឹកនាំកិច្ចប្រេជំុគណៈ អចិន្ត្រេយ៍ ន្រេយុវជនគណ-
បក្សប្រេជាជនកម្ពុជាខ្រេត្តកំពត ដើម្បីពិនិត្យ ពិភាក្សា និង       
មានការប្ត្រេជា្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍គណបក្សសំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់ក្រេុមការងារយុវជនគណបក្សខ្រេត្តកំពត ដ្រេលមាន
ការចូលរួមពីថា្នាក់ដឹកនាំគ្រេប់បណា្តាថា្នាក់ ក្រេុង ស្រេុក នៅមន្ទីរគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជាខ្រេត្តកំពត។

ថ្ង្រេទី១៦ ខ្រេមករា ឆ្នាំ២០២១ លោក 
សាយ ម៉ែងគីម សមាជិកយុវជនគណបក្ស
ប្រេជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល និងជាប្រេធាន 
ក្រេុមការងារយុវជន គណបក្សប្រេជាជន កម្ពុជា 
ខ្រេត្តមណ្ឌលគីរី បានដឹកនាំកិច្ចប្រេជុំពិភាក្សា
ការងារលើទិន្នន័យក្បាលមា៉ាសុីន យុវជន 

គណបក្សក្នុងផ្រេនការឆ្នាំ២០២១ និងកិច្ចការងារផ្ស្រេងៗដ្រេលត្រេូវធ្វើនៅចំពោះមុខ ដោយមានការចូលរួមពីលោក លោកស្រេីអនុប្រេធាន 
និងក្រេុមការងារយុវជនគណបក្សខ្រេត្ត លោកប្រេធាន អនុប្រេធានផ្ន្រេកទាំង៨ ប្រេធាន អនុប្រេធាន និងសមាជិកសមាជិកាផ្ន្រេកល្រេខាធិការដ្ឋាន
ក្រេុមការងារយុវជនគណបក្សខ្រេត្តលោកប្រេធានក្រេុមការងារយុវជន គណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជាក្រេុង ស្រេុកទាំង៤ នៅមន្ទីរគណបក្សប្រេជាជន
កម្ពុជាខ្រេត្តមណ្ឌលគីរី។

ថ្ង្រេទី១០ ខ្រេមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្ដម                            
ណុប រ័ត្ននិមល សមាជិកយុវជនគណបក្សប្រេជាជន    
កម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល និងជាប្រេធានក្រេុមការងារយុវជន
គណបក្សខុទ្ទកាល័យសម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន 
(ខ៤) បានអញ្ជើញចូលរួមជាគណៈអធិបតីក្នុងពិធី  
ប្រេកាសបញ្ចូលសមាជិកគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា ចំនួន 

ថ្រេ្ងទី១៧ ខ្រេមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ឆាយ វណា្ណែ 
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រេយ៍ ន្រេយុវជនគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា
ថា្នាក់កណា្តាល និងជាប្រេធានផ្ន្រេកវប្បធម៌ និងសាសនា ន្រេយុវជន 
គណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ 
ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ែណែត សមាជិកអចិន្ត្រេយ៍គណៈកមា្មោធិការ

 ថ្ង្រេទី១១ ខ្រេមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម សែម ពិសិដ្ឋ 
សមាជិកយុវជនគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា ថា្នាក់កណា្តាល 
និងជាប្រេធានក្រេុមការងារយុវជនគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជា 
ខ្រេត្តក្រេប អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រេកាសសមាសភាព 
ក្រេុមការងារយុវជនគណបក្សខ្រេត្តក្រេប ដ្រេលមានការ

អញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តម   លោកជំទាវ លោកឧកញា៉ា លោក លោកស្រេី អ្នកនាងកញ្ញាដ្រេលជាអនុប្រេធាន សមាជិកអចិន្ត្រេយ៍ សមាជិក 
សមាជិកា ១២៣រូប (ស្រេី១៧រូប) នៅមន្ទីរគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជាខ្រេត្តក្រេប។

៥០រូប នៅក្រេុងតខ្មោ ខ្រេត្តកណា្តាល។

កណា្តាល និងជាប្រេធានយុវជនគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីប្រេកាសទទួលសា្គាល់ក្រេុម 
ជំនួយការផ្ន្រេកវប្បធម៌និងសាសនា ន្រេយុវជនគណបក្សប្រេជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល ចំនួន ១០០រូប នៅមន្ទីរសា្នាក់ការគណបក្សប្រេជាជន 
កម្ពុជារាជធានីភ្នំព្រេញ។
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សមិទ្ធផលមួយចំនួននៃវិស័យសៃដ្ឋកិច្ច
• សមិទ្ធផលមួយចំនួននៃវិស័យសៃដ្ឋកិច្ច ឆ្នាំ២០២០
 ក្រេមុប្រេកឹ្សាអភវិឌ្ឍនក៍ម្ពជុា (CDC) បានអនមុត័គម្រេងវនិយិោគ 

ចំនួន២៣៨ ដោយមានទុនវិនិយោគសរុប ៨.២៥១លានដុលា្លារ បង្កើត 
ការងារបានប្រេមាណ ១៥១.១០០កន្ល្រេង ។ ដោយឡ្រេកក្នុងខ្រេធ្នូ 
ឆ្នាំ២០២០ CDC បានអនុម័តគម្រេងវិនិយោគថ្មីចំនួន ១៦គម្រេង 
ដោយមានទុនវិនិយោគចំនួន ១.១៦៥,៩លានដុលា្លារអាម្រេរិក បង្កើត
បានការងារថ្មីរាប់ពាន់កន្ល្រេង ។
 ទំហំពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ សម្រេចបាន ៣២ពាន់លានដុលា្លារ 

ក្នុងនោះការនាំច្រេញមានទឹកប្រេក់ ១៥.៧៤៨លានដុលា្លារ និងការនាំចូល 
មានទឹកប្រេក់ ១៦.២៥២លានដុលា្លារ ។ 
 ចំណូលពន្ធដរប្រេមូលបាន ១១.៧០០,៥២ពាន់លានរៀល 

(២.៨៨៩,០២លានដុលា្លារ) កើនឡើង ៤២៣,២០ពាន់លានរៀល 
(១០៤,៤៩លានដុលា្លារ) ស្មើនឹង ៣,៧៣% ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៩ និង 
ចំណូលពន្ធគយសម្រេចបាន ២.៤១៦លានដុលា្លារ ស្មើនឹង ៨៣,៥% 
ន្រេផ្រេនការ ។
 យោងតមរបាយការណ៍របស់ធនាគរជាតិបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា «នៅ 

ឆ្នាំ២០២០ ប្រេក់បញ្ញើអតិថិជនមាន ៣៣,៨ប៊ីលានដុលា្លារអាម្រេរិក 
មានកំណើន ១៥,៥ភាគរយ ក្នុងនោះឥណទានអតិថិជន មានចំនួន៣
៧,៣ប៊ីលានដុលា្លារអាម្រេរិក កើនឡើង ១៤,៨ភាគរយ និងទ្រេព្យសកម្ម 
របស់ប្រេព័ន្ធធនាគរមាន ៥៩,៤លានដុលា្លារអាម្រេរិក កើនឡើង កំណើន 
១៥,៧ភាគរយ» ។ ការរៀបចំឥណទានឡើងវិញមាន ២៨៥.០៧៤ 
គណនីស្មើនឹង ៤,២ប៊ីលានដុលា្លារអាម្រេរិក ។

 ការនាំច្រេញកង់មានតម្ល្រេសរុប ៥២៧,០៨លានដុលា្លារ កើនឡើង 
២៧,៧៨% ធៀបរយៈព្រេលដូចគ្នា ឆ្នាំ២០១៩ ។ ចំណ្រេកការនាំចូល 
កង់មានតម្ល្រេ ៨,៣៨លានដុលា្លារ ធា្លាក់ចុះ ១៩,៣៣% ។ ចំនួនទឹកប្រេក់
នាំច្រេញន្រេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថា្នាក់ល្រេខ៥ ន្រេការនាំច្រេញកង់ 
ក្នុងពិភពលោក និងជាប់ចំណាត់ថា្នាក់ល្រេច១ ក្នុងតំបន់អាសា៊ាន ។
 ផ្ទ្រេដីដំដុះស្រេូវសរុបទូទាំងប្រេទ្រេសសម្រេចបាន ៣,៤០៤ លាន 

ហ.ត ស្មើនឹង ១១២% ន្រេផ្រេនការ ៣,០៤៨លានហ.ត ។ ផ្ទ្រេដីប្រេមូល 
ផលសរុប ៣,២៦៩លានហ.ត, បរិមាណផលស្រេូវសរុបចំនួន ១០,៩៣៦ 

លានតន បើធៀបទៅនឹងរយៈព្រេលដូចគ្នា ឆ្នាំ២០១៩ កើនឡើង 
០,៤៦% ។ បរិមាណន្រេការប្រេមូលផលស្រេូវសរុបចំនួន ១០ ៩៣៥ ៦១៨ 
តន អតិរ្រេកស្បៀងសរុប (គិតជាស្រេូវ) ចំនួន ៥ ៩២២ ១៣៨ តន  
(ស្រេូវលើសតម្រេូវការ) បើគិតជាអង្ករ ចំនួន ៣ ៧៩០ ១៦៨ តន ។
 កម្ពុជាបាននាំច្រេញអង្ករសរុបចំនួន ៦៩០ ៨២៩ តន មាន 

កំណើនប្រេមាណ ១១.៤០% ធៀបទៅនឹងឆ្នាំ២០១៩ បើគិតតម្ល្រេសរុប 
ន្រេការនាំច្រេញអង្ករ ចំនួន ៥៣៨ ៨៤៦ ៦២០ដុលា្លារអាម្រេរិក ។ 
ដោយឡ្រេកបរិមាណ ន្រេការនាំច្រេញស្រេូវសរុប ចំនួន ២ ៨៩៣ ៩៥១ 
តន គិតតម្ល្រេសរុបន្រេការនាំស្រេូវច្រេញ ចំនួន ៧២៣ ៤៨៧ ៧៥០ 
លានដុលា្លារអាម្រេរិក ។ 
 កម្ពុជាទទួលបានចំណូលចំនួន ៤៨២.៧៦០.០០០ដុលា្លារ 

អាម្រេរិក ពីការនាំច្រេញផលិតផលជ័រកៅស៊ូ និងដើមកៅស៊ូ ។ ក្នុងនោះ 
ការនាំច្រេញផលិតផលជ័រកៅស៊ូ សម្រេចបានទឹកប្រេក់ ៤៧៨.៦៦០. 
០០០ដុលា្លារអាម្រេ  រិក និងនាំច្រេញដើមកៅស៊ូ មានទឹកប្រេក់ ៦.១៦០. 
០០០ដុលា្លារអាម្រេរិក ។ រហូតមកដល់ព្រេលន្រេះកម្ពុជាមានផ្ទ្រេដីដំដុះ
កៅស៊ូ ចំនួន ៤០១ ៩១៤ ហិកត ក្នុងនោះផ្ទ្រេដីកៅស៊ូឧស្សាហកម្ម ចំនួន 
២៤០ ៨១១ ហិកត ស្មើនឹង៦០% និងផ្ទ្រេដីកៅស៊ូជាលក្ខណៈគ្រេួសារ 
ចំនួន ១៦១ ១០៣ ហិកត ស្មើនឹង ៤០% ។ ចំពោះផ្ទ្រេដ្រេលអាចចៀរ
ជ័រកៅស៊ូបានចំនួន ២៩០ ០១៣ហិកត ដ្រេលទទួលបានទិន្នផលជា 
មធ្យម ចំនួន៣.១៣តនក្នុង១ហិកត សរុបទិន្នផលទទួលបានចំនួន 
៣៥មុឺនតន ។ សូមបញ្ជាក់ថា ឆ្នាំ២០១៩ កម្ពុជាបាននាំច្រេញជ័រកៅ
ស៊ូជិត៣០មុឺនតន ទទួលបានចំណូលជិត៤០០លានដុលា្លារ ។
 ការប្រេមូលផលជលផលសរុបចំនួន ៩៣៦.៣០០តន ដោយ 

ក្នុងនោះផលិតផលទឹកសាបមានចំនួន ៤១៣.២០០តន ផលន្រេសាទ 
សមុទ្រេ ១២២.៧០០តន និងផលវារីវប្បកម្មចំនួន ៤០០.៤០០តន ។ 
តម្ល្រេសរុបន្រេផលិតផលទឹកសាប និងសមុទ្រេ មានចំនួន ១,០៧ពាន់ 
លានដុលា្លារ និងតម្ល្រេសរុបន្រេផលិតផលវារីវប្បកម្ម មានចំនួន 
៨០០,៨លានដុលា្លារ ។
 ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-អាម្រេរិក សម្រេចបានសរុបចំនួនជាង ៥.៥០៩ 

លានដុលា្លារអាម្រេរិក កើនឡើង១៦,៨៩ភាគរយ បើប្រេៀបធៀបនឹង 
ឆ្នាំ២០១៩ មានចំនួនជាង ៤.៧១៣លានដុលា្លារអាម្រេរិក ។ ន្រេះបើយោង 
តមទិន្ន័យរបស់ក្រេសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ។ កម្ពុជាបាននាំច្រេញទៅ 
អាម្រេរិក ក្នុងទំហំទឹកប្រេក់ជាង ៥.២៥៨លានដុលា្លារ ខណៈការនាំចូល 
ពីអាម្រេរិកវិញ ក្នុងទំហំទឹកប្រេក់ជាង ២៥០លានដុលា្លារ ។

• សមិទ្ធផលរយៈពៃល ១១ខៃ
 ការវិនិយោគផ្ទាល់របស់ចិនមកកម្ពុជាមានតម្ល្រេ ៨៦០លានដុលា្លារ 

កើនឡើង ៧០% បើធៀបរយៈព្រេលដូចគ្នាឆ្នាំមុន ដោយការវិនិយោគ
ភាគច្រេើនផ្តាតទៅលើវិស័យសំណង់ ។ គួររំឭកថា ទំហំពាណិជ្ជកម្ម 
កម្ពុជា-ចិន ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ មានតម្ល្រេ ៩,៤២ពាន់លានដុលា្លារ កើនឡើង 
២៧,២៩% ធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៨ ដ្រេលមាន ៧,៤ពាន់លានដុលា្លារ ៕
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• គមែងចំណូលចំណាយថវិការដ្ឋ 
ស្រេចក្តីព្រេងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រេប់ការគ្រេប់គ្រេងឆ្នាំ ២០២១ 

ត្រេូវបានអង្គប្រេជុំគណៈរដ្ឋមន្រេ្តី ពិភាក្សា និងអនុម័ត នៅថ្ង្រេទី២៣ ខ្រេ តុលា 
ឆ្នាំ២០២០ ហើយត្រេូវបានរដ្ឋសភាពិភាក្សា និងអនុម័ត នៅថ្ង្រេទី២៥ 
ខ្រេវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ នាសម័យប្រេជុំព្រេញអង្គ រដ្ឋសភាលើកទី៥ 
នីតិកាលទី៦ និងត្រេូវបានព្រេឹទ្ធសភាពិនិត្យចប់ សព្វគ្រេប់លើទម្រេង់ និង 
គតិច្បាប់ន្រេះទាំងស្រេុង កាលថ្ង្រេទី២១ ខ្រេធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ នាសម័យប្រេជុំ 
ព្រេញអង្គលើកទី៦ នីតិកាលទី៤ ។ ច្បាប់ន្រេះត្រេូវបានព្រេះមហាក្សត្រេ 
ទ្រេង់ឡាយព្រេះហស្តល្រេខា ប្រេកាសឱ្យប្រេើដោយ ព្រេះរាជក្រេមល្រេខ 
នស/រកម/១២២០/០៣៨ ចុះថ្ង្រេទី២៥ ខ្រេធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ។ ថវិកា 
ឆ្នាំ២០២១ គឺជាថវិកា  ប្រេយុទ្ធការពារអាយុ ជីវិតប្រេជាជនរក្សាលំនឹង 
សង្គម-ស្រេដ្ឋកិច្ច និងជីវភាពរបស់ប្រេជាជន ព្រេមជាមួយនឹងការតម្រេង់
ធនធានឆ្ពោះទៅសា្តារ និងជំរុញកំណើន ស្រេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ នៅក្រេយ
ព្រេលស្រេកស្រេន្តពីវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ តមគន្លងប្រេក្រេតីថ្មី ដើម្បីធានា 
សុខសន្តិភាព ស្ថិរភាពសង្គម និងចីរភាព ន្រេកំណើនស្រេដ្ឋកិច្ច ព្រេមទាំង
ភាពប្រេកួតប្រេជ្រេងរបស់កម្ពុជា ជាមួយនឹងការបន្តលើកស្ទួយសុខុមាលភាព
របស់ប្រេជាជន។ទស្សនាវដ្តីប្រេជាជន សូមដកស្រេង់នូវខ្លឹមសារសំខាន់ៗ
មកចុះផ្សាយដូចខាងក្រេម៖ 

ចំណូលក្នុងប្រេទ្រេស ថវិការដ្ឋ ឬថវិកាជាតិ ត្រេូវបានគ្រេងចំនួន 
២១.៤៤៥.៥៩២ លានរៀល ស្មើនឹង ១៨,១៨% ន្រេផ.ស.ស ថយចុះ 
១៨,៦% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ២០២០ ចំណ្រេកឯចំណាយ សរុបថវិការដ្ឋ 
ឬថវិកាជាតិ ត្រេូវបានគ្រេងចំនួន ៣២. ០០៩ .៧៤២ លានរៀល 
ស្មើនឹង ២៧,១៤% ន្រេផ.ស.ស ថយចុះ ៤,០% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ 
២០២០ ។ ជាលទ្ធផលអតិរ្រេកថវិកាចរន្ត អាច    រក្សាបានក្នុងកម្រេិត 
ប្រេមាណ២,១០%ន្រេផ.ស.ស នៅឆ្នាំ ២០២១ និងមានឧ៝នភាពថវិកា 
សរុប ស្មើនឹង -៨,៩៦% ន្រេផ.ស.ស ។ ឧ ៝នភាពន្រេះ ត្រេូវបានបំព្រេញ 
បន្ថ្រេមដោយហរិញ្ញប្បទាន   ក្រេប្រេទ្រេស ក្នងុទហំ ំ៤,៦៣% ន្រេផ.ស.ស, 
មូលនិធិទ្រេទ្រេង់ថវិកាប្រេមាណ ០,៧៣% ន្រេផ.ស.ស និងប្រេក់បញ្ញើ 
រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងទំហំ ៣,៦០% ន្រេផ.ស.ស ស្មើនឹង ៤.២៤១ 
ប៊ីលានរៀល ឬសមមូលនឹង ១.០៤៣ លានដុលា្លារអាម្រេរិក ដ្រេលត្រេូវ
បានគ្រេងយកមកប្រេើប្រេស់សម្រេប់អនុវត្តគោលនយោបាយ និង 
វិធានការរក្សាលំនឹង ទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺកូវីដ-១៩ ព្រេមទាំង 
សម្រេប់ការសា្តារ និងជំរុញកំណើនស្រេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ ។ ក្នុងក្រេបខណ្ឌ 
ន្រេគោលដៅខាងលើរាជរដ្ឋាភិបាលត្រេូវបង្កើនចំណូលសរុបថវិការដ្ឋ ឬ 
ចំណូលសរុបថវិកា ជាតិ ឲ្យស្មើនឹង ២៧.៧៦៨.៧៤២ លានរៀល 
ក្នងុនោះចណំលូ ចរន្តថា្នាកជ់ាត ិឲ្យស្មើនងឹ ១៩.៧០៥.៩៨៣ លានរៀល 
( ដ្រេលរួមមាន ចំណូលសារពើពន្ធ ១៧.៥២០.០០០ លានរៀល និង 
ចំណូលមិនម្រេនសារពើពន្ធ ២.១៨៥. ៩៨៣ លានរៀល )។ 

គម្រេងចំណាយថវិការដ្ឋ សម្រេប់ឆ្នាំ ២០២១ ចំណាយសរុប ថវិកា 
រដ្ឋ ឬចំណាយសរុបថវិកាជាតិ ត្រេូវបានគ្រេងចំនួន ៣២.០០៩.៧៤២ 
លានរៀល ត្រេូវជា ២៧,១៤% ន្រេផ.ស.ស គឺថយចុះ ៤,០% ធៀប 
នឹងច្បាប់ឆ្នាំ ២០២០ ដ្រេលក្នុងនោះ ១-ចំណាយ ចរន្តថវិការដ្ឋមានចំនួន 

១៨.៧៥១.០៤១ លានរៀល ត្រេូវជា១៥,៩០% ន្រេផ.ស.ស គឺថយចុះ 
៥,៤% ធៀបនងឹច្បាបឆ់្នា ំ២០២០ និង២-ចណំាយមលូធនថវិការដ្ឋមាន 
ចំនួន ១៣.២៥៨.៧០១ លានរៀល ត្រេូវជា ១១,២៤% ន្រេផ.ស.ស 
គឺថយចុះ ១,៩% ធៀប នឹងច្បាប់ឆ្នាំ ២០២០ ។ គួរកត់សមា្គាល់ថា ការរៀបច ំ
ថវិកាឆ្នាំ២០២១ គោរពបាននូវពិតនចំណាយគោលដ្រេលរាជរដ្ឋាភិបាល 
បានកំណត់ ផ្តល់ជូនក្រេសួង-សា្ថាប័ននីមួយៗ សម្រេប់ចំណាយមិនម្រេន 
បន្ទុក បុគ្គលិក ក្នុងកម្រេិតថវិកាវិចារណកម្ម ចំណាយឆ្នាំ ២០២០ ព្រេម
ជាមួយនឹងការអនុវត្តគោលការណ៍រក្សាកម្រេិតប្រេក់បៀវត្សស្មើនឹងឆ្នាំ 
២០២០ ទាំងបៀវត្សមូលដ្ឋាន និងប្រេក់បំណាច់មុខងារ ។ ជាលទ្ធផល 
គម្រេងចំណាយចរន្តថា្នាក់ជាតិ និងថា្នាក់ក្រេមជាតិ មានការ ថយចុះខ្លះ 
ធៀបនឹងច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ ២០២០។

ថវិកាថា្នាក់ជាតិ ថវិកាឆ្នាំ២០២១ មានទិសដៅជាយុទ្ធសាស្ត្រេ កំណត់ 
ថវិកាថា្នាក់ជាតិ ឲ្យស្ថិតក្នុងកម្រេិតចំនួន ៣០.៤៩១. ៣៣៦ លានរៀល 
ត្រេូវជា ២៥,៨៥% ន្រេផ.ស.ស គឺថយចុះ ១,៩% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ 
២០២០ ដ្រេលក្នុងនោះចំណាយចរន្តថា្នាក់ជាតិ មានចំនួន ១៧.៤៤៦. 
៨៤១ លានរៀល និងចំណាយមូលធន ថា្នាក់ជាតិមានចំនួន ១៣. ០៤៤. 
៤៩៥ លានរៀល ។

- ចំណាយលើបន្ទុកបុគ្គលិក ត្រេូវបានគ្រេងចំនួន ៨.៥៦៥.៥៧៤ 
លានរៀល មានសមាមាត្រេស្មើនឹង ៤៩,១% ន្រេចំណាយចរន្តថវិកា 
ថា្នាក់ជាតិ, ត្រេូវជា ៧,២៦% ន្រេផ.ស.ស, មានកំណើន ០,៣% ធៀបនឹង 
ច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ ២០២០ ។ ចំណាយបន្ទុកបុគ្គលិកន្រេះ ត្រេូវបានគ្រេង
ដោយរក្សាកម្រេិតប្រេក់បៀវត្សអប្បបរមា និងប្រេក់បៀវត្សមន្ត្រេីរាជការ
សុីវិល និងកមា្លាំងប្រេដប់អាវុធឆ្នាំ ២០២១ ស្មើនឹង កម្រេិតឆ្នាំ ២០២០ 
ដើម្បីសន្សំថវិកាសម្រេប់ ទប់ទល់ការរាតត្បាតន្រេ ជំងឹកូវីដ-១៩ ដ្រេល
បានបង្កនូវផលប៉ះពាល់ដល់ស្រេដ្ឋកិច្ច សុខភាព និងជីវភាពរស់នៅ 
របស់ប្រេជាពលរដ្ឋ ជាពិស្រេសកម្មករ និយោជិត ន្រេឧស្សាហកម្មកាត់ដ្រេរ 
និងវាយនភណ្ឌ កម្មករក្រេប្រេព័ន្ធ ក៏ដូចជា ប្រេជាជនក្រេីក្រេ និងជន 
ងាយរងគ្រេះ ។ ប៉ុន្ត្រេសម្រេប់មន្ត្រេីរាជការ, រាជរដ្ឋាភិបាលបន្តធានា បាន
នូវការបើកផ្តល់បៀវត្សបានទាន់ព្រេលវ្រេលា គឺ ២ ដងក្នុង ១ ខ្រេ ។ 
ទន្ទឹមន្រេះ រាជរដ្ឋាភិបាលមិនបានកាត់ប្រេក់បៀវត្សមន្ត្រេីរាជការនោះទ្រេ 
ផ្ទុយទៅវិញ រាជរដ្ឋាភិបាលនៅមានលទ្ធភាពរក្សាកម្រេិតប្រេក់បៀវត្ស 
អប្បបរមា និងប្រេក់បៀវត្សមន្ត្រេីរាជការសុីវិល និងកមា្លាំងប្រេដប់អាវុធ 
ឆ្នាំ២០២១ ស្មើនឹងកម្រេិតឆ្នាំ ២០២០ ។ ក្នុងន័យន្រេះ បៀវត្សសរុប 
អប្បបរមា ក្នុងឆ្នាំ២០២១ ត្រេូវបានរក្សាក្នុងកម្រេិតដូចខាងក្រេម ៖ 

បៀវត្សមន្ត្រេីរាជការសុីវិល រក្សាស្មើនឹងប្រេមាណ ១.១៧២.៥០០ រៀល, 
បៀវត្សគ្រេូបង្រេៀន និងគ្រេូព្រេទ្យ រក្សាស្មើនឹងប្រេមាណ ១.២៧២.៥០០ រៀល, 
បៀវត្សនគរបាល (ពលបាលត្រេី ) រក្សាស្មើ នឹងប្រេមាណ១.២៥៦.៩៧៧ 
រៀល(គិតបញ្ចូលរបបអង្ករ), បៀវត្ស យោធិន (ពលទោ) រក្សាស្មើនឹង 
ប្រេមាណ ១.១២៣.៥០០ រៀល (មិនគិតបញ្ចូលរបបអង្ករ) ហើយ           
បើគិតបញ្ចូលរបបអង្ករត្រេូវជាប្រេមាណ ១.១៨១.៩៧៧ រៀល។

ក្របខ័ណ្ឌគ្រលនយ្របាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងថវិកាឆ្ន្រំ ២០២១
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នៅថ្ង្រេទី១១ ខ្រេមករា ឆ្នាំ២០២១ គ្រេឹះសា្ថានសិក្សាសាធារណៈ នៅ 
ទូទាំងប្រេទ្រេសបាន រៀបចំពិធីបើកបវ្រេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី២០២០- 
២០២១ ដ្រេលជាកាលកំណត់ដោយក្រេសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្នុង 
បរិបទ ថ្មី គឺផ្តាតការយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់លើការអនុវត្តតមវិធានរបស់
ក្រេសួងសុខាភិបាលដើម្បីការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយត្រេូវបានធ្វើឡើង
ក្រេមទស្សនទានថ្មីគឺ “គន្លងជីវិត ថ្មីក្នុងវិស័យអប់រ”ំ បន្តជំរុញការអប់រំ 
ឌីជីថល និងអនុវត្តវិធីសាស្ត្រេន្រេការអប់រំតមប្រេបចម្រេុះចាំបាច់ក្នុងយុគ-
សម័យឌីជីថលនិងស្រេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ក្នុងសតវត្សទី២១ ។ ការបើក      
បវ្រេសនកាលនាឆ្នាំកន្លងទៅត្រេងធ្វើឡើងនៅខ្រេវិច្ឆិកា ត្រេការបើក   
បវ្រេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មីឆ្នាំ ២០២០-២០២១ន្រេះ ត្រេូវបានពន្យារព្រេល 
រហូតដល់ខ្រេមករាព្រេះ ត្រេការរីករាតត្បាតន្រេជំងឺកូវីដ-១៩។

គួរបញ្ជាក់ដ្រេរថា នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២០ កន្លងទៅ ដោយសារត្រេមាន
ការឆ្លងរាតត្បាតន្រេជំងឺកូវីដ១៩  ក្រេសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា ក៏បាន 
អនុវត្តវិធានការផ្អាកដំណើរការគ្រេឹះសា្ថានសិក្សាជាបណោ្តាះអាសន្ននៅ
កន្ល្រេង ណាដ្រេលមានហានិភ័យន្រេការឆ្លងកូវីដ-១៩ និងអនុញ្ញាតឱ្យ 
បើកឡើងវិញជាដំណាក់កាលៗ ដើម្បីធានា ឲ្យបានទាំងសុវត្ថិភាព 
សុខភាពរបស់លោកគ្រេូ អ្នកគ្រេូ សិស្សានុសិស្ស និងធានាបាននូវ 
ការរៀន សូត្រេរបស់ សិស្សានុសិស្ស និស្សិតរហូតដល់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៩- 
២០២០ ត្រេូវបានប្រេកាស បិទបញ្ចប់នៅចុងខ្រេវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០ ។ 
នៅក្នុងឆ្នាំ២០២០ កន្លងមកន្រេះដ្រេរ លោកគ្រេូ អ្នកគ្រេូ ដ្រេលជាបុគ្គលិក
សិក្សាបានខិតខំចុះទៅតមគោលដៅក្នុងសហគមន៍ ដើម្បីផ្តល់ឱកាស
ឱ្យសិស្សបានសិក្សាតមរយៈការលើកទឹកចិត្តពីលោកគ្រេូអ្នកគ្រេូនៅគ្រេប់
កម្រេិតសិក្សា និងការចូលរួមពីមាតបិតសិស្សជំរុញកូន-ចៅចូលរួមសិក្សា
តមប្រេព័ន្ធអនឡាញហើយជម្នះបានជាបន្តបនា្ទាប់ នូវការសិក្សានៅក្នុង

បរិបទថ្មីន្រេការរីករាតត្បាតន្រេជំងឺកូវីដ-១៩ ។ ការសិក្សាត្រេូវរក្សាគមា្លាត 
ដ្រេលតម្រេូវឲ្យ សាលារៀនមួយចំនួនត្រេូវច្រេកវ្រេនសិក្សា និងធ្វើស្វ័យសិក្សា
តមប្រេព័ន្ធអនឡាញ  ឬតមប្រេព័ន្ធឌីជីធលដើម្បី អភិវឌ្ឍន៍សមត្ថមភាព
ប្រេកបដោយគុណវុធ។ វិធានការទាំងអស់ន្រេះបានធានាឱ្យសិស្សានុសិស្ស
និស្សិតនៅគ្រេប់ ភូមិសិក្សានៅត្រេបន្តទទួលបានស្រេវាអប់រំឲ្យតមរូបភាព 
“ការអប់រំតមប្រេបចម្រេុះ” មានន័យថា សិស្សរៀននៅ ក្នុងថា្នាក់ផងរៀន
ពីចមា្ងាយផងនិងធ្វើស្វយ័សិក្សាផង។ ជាពិស្រេសក្រេសួងអប់រំយុវជន និង 
កីឡាបានខិតខំជំរុញ ការអប់រំតមប្រេបឌីជីថលឬការសិក្សាពីចមា្ងាយ 
តមប្រេព័ន្ធអ្រេឡិចត្រេូនិក និងការអប់រំពីចមា្ងាយតមប្រេបប្រេព្រេណី 
ដោយ ប្រេើប្រេស់សន្លឹកកិច្ចការនិងម្រេរៀនសង្ខ្រេបដោយបានសហការ
ជាមួយក្រេសួងពាក់ព័ន្ធ និងដ្រេគូអភិវឌ្ឍដូចជា ការរៀបចំផលិត និង 
ផ្សព្វផ្សាយ វីដ្រេអូបង្រេៀនការបង្កើតប្រេព័ន្ធទូរទស្សន៍ត្រេជោធីវី “ទទក២” 
និងការផ្សព្វ ផ្សាយវីដ្រេអូ បង្រេៀន តមបណា្តាញផ្សព្វផ្សាយផ្លូវការដទ្រេ
ទៀត»។

   លោកជំទាវ ស្រេូយសុជាតិអគ្គនាយិកា ន្រេអគ្គនាយកដ្ឋានយុវជន
ន្រេក្រេសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាបានមានប្រេសាសន៍អោយដឹងថាបច្ចុប្បន្ន
ពិភពលោកកំពុងត្រេបន្តឈានទៅមុខយ៉ាងលឿនឆប់រហ័សនូវវិស័យ
អប់រំ ផ្ន្រេកបច្ច្រេកវិទ្យាន្រេះហើយពួកគ្រេក៏កំពុងខិតខំប្រេឹងប្រេងស្រេវជ្រេវ
ផ្ន្រេកបច្ច្រេកវិទ្យាថ្មីៗ ដើម្បីជាប្រេយោជន៍ទៅ អភិវឌ្ឍន៍ សង្គម ជាតិអោយ
មានការរីកចំរីនលូតលាស់ទៅមុខជាលំដប់។ ដោយមើលឃើញពី 
តម្រេូវការនិងផលប្រេយោជន៍ វិស័យបច្ច្រេកវិទ្យាន្រេះ ហើយទើបក្រេសួង 
អប់រំ យុវជន និងកីឡា កម្ពុជា ត្រេូវត្រេធ្វើការក្រេទម្រេង់ន្រេវិស័យអប់រំ ផ្ន្រេក 
បច្ច្រេកវិទ្យាន្រេះដោយបង្កើនការបណ្តុះបណា្តាលធនធានមនុស្សប្រេកប
ដោយវិជា្ជាសម្បទា បំណិនសម្បទា និងចរិយ សម្បទាជាការឆ្លើយតប
ទៅនឹងគោលដៅអប់រំជាតិឲ្យសមស្រេបទៅនឹងយុគសម័យបច្ច្រេកវិទ្យា 
ហើយចំណ្រេះដឹង ន្រេះគឺជា ស្នូលក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍ ប្រេទ្រេសជាតិ 
កម្ពុជា ដើរទាន់ បណា្តាប្រេទ្រេសនានានៅជុំវិញពិភពលោក ។ 

នៅក្នុងស្រេចក្តីប្រេកាសព័ត៌មានរបស់ក្រេសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា 
នៅព្រេឹកថ្ង្រេទី១១ ខ្រេមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ 
ហង់ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រេីក្រេសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានលើកឡើងថា 
យុទ្ធនាការឆ្នាំសិក្សាថ្មីន្រេ២០២០-២០២១ នឹងពង្រេឹងការអនុវត្តឥរិយ
បទការពារសុវត្ថិភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក៏ដូចជា ផ្សព្វផ្សាយសារជាច្រេើន 
ដទ្រេទៀត ដើម្បីឲ្យសាលារៀនមានបរិសា្ថាន សុវត្ថិភាព សុខភាពល្អ 
និងការអភិវឌ្ឍសម្រេប់ កុមារកម្ពុជាក្នុងអំឡុងព្រេលសិក្សារបស់ពួកគ្រេ ។ 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យបានសង្កត់ធ្ងន់ថា «អាទិភាពរបស់ យើងក្នុង
អំឡុងព្រេលមានជម្ងឺឆ្លងរាតត្បាតជាសកលកូវីដ-១៩ គឺតម្រេូវឲ្យមានការ
ការពារសុវត្ថិភាពរបស់កុមារ រួមទាំងប្រេើប្រេស់គ្រេប់មធ្យាបាយដ្រេល
អាចធ្វើបានទាំងអស់ ដើម្បីជួយឲ្យពួកគ្រេនៅត្រេបន្តទទួលបានការអប់រំ។ 

បើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី កេមទស្សនទានថ្មីគឺ
“គន្លងជីវិតថ្មីក្នុងវិស័យអប់រំ”

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន កិច្ចប្រេជុំពិភាក្សា 
ស្តីពីការរៀបចំស្រេចក្តីណ្រេនាំ អនុវត្ត កម្មវិធី សិក្សាបង្រេួញសម្រេប់
គ្រេឹះសា្ថានបឋមសិក្សាសាធារណៈឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១
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យើងមានមោទនភាពចំពោះ កិច្ចខិតខំប្រេឹងប្រេងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល 

កម្ពុជាក្នុងការរក្សាចំនួនករណីឆ្លងជំងឺន្រេះឲ្យ នៅតិចបំផុតក្នុងប្រេទ្រេស 

កម្ពុជា បើធៀបនឹងប្រេទ្រេស ដទ្រេទៀតនៅក្នុងពិភពលោក។ ស្រេបព្រេល 

ជាមួយគ្នាន្រេះ គឺធានាឲ្យមានការរៀនសូត្រេពីចមា្ងាយសម្រេប់សិស្សានុសិស្ស

គ្រេប់រូប និងបើកដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញផងដ្រេរ»។

         ឯកឧត្តម រដ្ឋមន្ត្រេី ក៍បានឱ្យដឹងផងដ្រេរថា ឆ្នាំ សិក្សាថ្មី ឆ្នាំ២០២០-

២០២១ ន្រេះ មានសិស្សសិក្សាជិត ៤លាននាក់ ក្នុងនោះសិស្សថា្នាក់ 

មត្ត្រេយ្យនិងចំណ្រេះដឹងទូទៅទាំងរដ្ឋ និងឯកជនមានប្រេមាណ ៣លាន 

៥ស្រេននាក់ (សិស្សស្រេីមានប្រេមាណ ៤៩ភាគរយ)។ ដោយឡ្រេកថា្នាក់ 

ឧត្តមសិក្សាទាំងរដ្ឋ និងឯកជនមាន ប្រេមាណ ២១មុឺននាក់ (និស្សិតស្រេី 

ប្រេមាណ ៤៦ភាគរយ)។ បច្ចុប្បន្នន្រេះកម្ពុជាមានគ្រេឹះសា្ថានមត្ត្រេយ្យសិក្

សា និងគ្រេឹះសា្ថានសិក្សា ចំណ្រេះទូទៅទាំងសាធារណៈនិងឯកជនមាន  

ប្រេមាណ ១៨.០០០ ក្នុងនោះ មត្ត្រេយ្យសិក្សា សហគមន៍មាន 

៣ពាន់កន្ល្រេង           គ្រេឹះសា្ថានសិក្សាចំណ្រេះទូទៅសាធារណៈមាន 

១៣.៥០០ និងគ្រេឹះសា្ថាន សិក្សាឯកជន មាន១.៥០០។ គ្រេឹះសា្ថានឧត្តម

សិក្សាទូទាំងប្រេទ្រេសមានចំនួន ១២៥ក្នុងនោះគ្រេឹះសា្ថានឧត្តមសិក្សា

សាធារណៈ មាន៤៨ និង ឯកជនមាន ៧៧។ និស្សិត កំពុងសិក្សានៅ

ឧត្តមសិក្សាមានប្រេមាណ ២១មុឺននាក់ (និស្សិតស្រេី 

ប្រេមាណ៤៦ភាគរយ) ។    ជាមួយនឹងការបើក បវ្រេសនកាលឆ្នាំសិក្

សាថ្មីក្នុងបរិបទន្រេការរាតត្បាតន្រេជំងឺកូវីដ -១៩ ន្រេះ ឯកឧត្តម 

ហង់ជួន ណារ៉ុន បានជំរុញឱ្យគ្រេឹះសា្ថានសិក្សាសាធារណៈទាំងអស់បន្

តយកចិត្តទុកដក់ លើការអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពសុខភាព និងការសិ

ក្សាតមរយៈការអនុវត្តគោលការណ៍ប្រេតិបត្តិស្តង់ដរ (SOP) សម្រេប់ដំ

ណើរការសាលារៀនឡើងវិញក្នុងបរិបទកូវីដ-១៩ និងគោល- 

ការណ៍ប្រេតិបត្តិស្តង់ដរ (SOP) ស្ដីពីស្រេវា រថយន្តដឹកសិស្ស ស្រេវា 

បណា្ណាល័យសកម្មភាពអប់រំកាយ និងកីឡា សកម្មភាពសិល្បៈ និង 

ស្រេវាអាហារដ្ឋាននៅ តមគ្រេឹះសា្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន ក្នុង 

បរិបទជំងឺកូវីដ-១៩។

ក្នុងសារលិខិតបើកបវ្រេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មីន្រេះ សម្ត្រេចអគ្គមហា-

ស្រេនាបតីត្រេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រេីន្រេព្រេះរាជាណាចក្រេកម្ពុជា 

បានចាត់ទុកការ បើកបវ្រេសនកាលនាថ្ង្រេទី១១ ខ្រេមករា ឆ្នាំ២០២១ គឺ

ជាថ្ង្រេបើកទំព័រថ្មីន្រេការចាប់ផ្តើមជីវិតសិក្សាដំបូងរបស់សិស្ស ទើបដល់ 

អាយុត្រេូវចូលសាលារៀន និង ជាថ្ង្រេត្រេឡប់ មកកាន់សាលារៀនវិញ      

ក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មីរបស់សិស្សានុសិស្សនិស្សិត និងជាកុលបុត្រេកុលធីត 

ជាទីស្រេឡាញ់របស់ កម្ពុជាគ្រេប់ៗគ្នាបនា្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់ និងទទួលនូវ 

បទពិសោធន៍ន្រេការអប់រំក្នុងសម័យកូវីដ-១៩ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០១៩-

២០២០ កន្លងមកន្រេះទោះបីក្នុងរូបភាពខុសៗគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយ។ 

ក្នុងសារលិខិតនោះ សម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន បានគូសរំល្រេចនូវ 

វិធានការមួយចំនួន ដ្រេលរាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តន៍ នៅក្នុងឆ្នាំ សិក្សា 

ចាស់ដើម្បីធានាដល់ដំណើរការន្រេការ អប់រំក្នុងបរិបទជំងឺកូវីដ-១៩ ។ 

ចាប់តំងពីខ្រេមីនា ឆ្នាំ២០២០ មកទល់ព្រេលន្រេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

បានដក់ច្រេញនូវវិធានការដ៏មានប្រេសិទ្ធភាព ឆ្លើយតបនឹងការបងា្ការ និង 

ការទប់សា្កាត់ការរីករាលដលន្រេជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយផ្តាតលើ៖១-ការ 

អនុវត្តវិធានការ សុវត្ថិភាពសុខភាពសម្រេប់ បុគ្គលិកអប់រំនិងសិស្សា 

នុសិស្ស ២-ការរៀបចំហ្រេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ អនាម័យ បង្គន់ អនាម័យ និង 

ទឹកសា្អាតនៅ តមសាលារៀន ៣- ការរៀបចំប្រេព័ន្ធអប់រំអ្រេឡិចត្រេូនិក

និងការផ្តល់ស្រេវារៀនសូត្រេពីចមា្ងាយ និង៤-ការអនុញ្ញាត ឱ្យដំណើរការ

គ្រេឹះសា្ថានសិក្សាឡើងវិញជាបីដំណាក់កាល។

ជាមួយនឹងការបើកបវ្រេសនាកាលឆ្នាំថ្មីក្នុងសា្ថានភាពសង្គមនៅញាុំញី

ដោយជំងឺកូវីដ១៩ នៅឡើយនោះ សម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន បាន 

ណ្រេនាំនិងផ្តល់អនុសាសន៍ចំនួន១២ ចំណុច ដល់ក្រេសួងអប់រំដល់ 

អាជា្ញាធរ ពាក់ព័ន្ធលោកគ្រេូអ្នកគ្រេូ សិស្សានុសិស្ស និងអណាព្យាបាល

ទាំងអស់ត្រេូវនូវរួមគ្នាអនុវត្តន៍វិធានការមួយចំនួន ដើម្បីធានាដល់                 

ដំណើរការអប់រំដំណើរការដោយភាពល្អប្រេសើរ។ ក្នុងនោះ សម្ត្រេច 

ក៏បានបន្តក្រេើនរំលឹកដល់ ក្រេសួងសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាជា្ញាធរដ្រេនដីសហគមន៍

និងប្រេជាពលរដ្ឋគ្រេប់រូបត្រេូវយកចិត្តទុកដក់ និងចូលរួមគំទ្រេឱ្យបាន

ខា្លាំងកា្លាថ្រេមទៀតក្នុងការអភិវឌ្ឍសាលារៀនដូចជា ការអភិវឌ្ឍហ្រេដ្ឋារចនា-

សម្ព័ន្ធ-រូបវ័ន្ត និងការគំទ្រេផ្ស្រេង ទៀតតមគ្រេប់លទ្ធភាពជាពិស្រេសការ

ចូលរួមសហការរបស់ក្រេសួងសុខាភិបាល ក្នុងការធានានូវសុវត្ថិភាព 

សុខភាព ការអប់រំអំពីអនាម័យ និងការបងា្ការ និងទប់សា្កាត់ការរីករាលដល

ន្រេជំងឺកូវីដ-១៩ ឱ្យបានមុឺងមា៉ាត់ធ្វើយ៉ាងណា ទប់សា្កាត់កុំឱ្យមានឆ្លងជំងឺ

នៅក្នុងគ្រេឹះសា្ថានសិក្សា  ៕

សិស្សានុសិស្សបានចូលសិក្សានៅតមសាលារៀនឡើងវិញក្រេមទស្សនទានថ្មី គី “គន្លងជីវិត ថ្មីក្នុងវិស័យអប់រ”ំ 
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នៅថ្ង្រេទី២៩ ខ្រេធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ សម្ត្រេចអគ្គមហាស្រេនាបតីត្រេជោ 
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រេ្តីន្រេព្រេះរាជណាចក្រេកម្ពុជាបានប្រេកាសឲ្យ
ដឹងអំពីការសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលជាប្រេវត្តិសាស្រេ្តដ៏ធំធ្រេងមិនធា្លាប់
មាននោះ គឺការទទួលបានតំណក់ប្រេងដំបូងរបស់កម្ពុជា ។ ព្រេឹត្តិការណ៍ 
ន្រេះគប់ជួបនឹងខួប២២ ឆ្នាំន្រេការបញ្ចប់សង្រេ្គាមនៅកម្ពុជាក្រេម 
នយោបាយ ឈ្នះ ឈ្នះ របសស់ម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន ។ ព្រេះករុណា
ព្រេះមហាក្សត្រេន្រេព្រេះរាជាណាចក្រេកម្ពុជា      សា្ថាប័នព្រេឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា 
មន្រេ្តីរាជការ និងប្រេជាពលរដ្ឋទូទៅសុទ្ធត្រេបានសម្ត្រេងនូវការអបអរ 
កោតសរសើរ ជាទីគោរពសកា្ការៈយ៉ាងក្រេល្រេង។ សម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន 
បានច្បាស់ថា បើពុំមានសន្តិភាពទ្រេវាក៏គ្មោនដ្រេរនូវតំណក់ប្រេងលើក 
ដំបូងន្រេះ។ 

គួរបញ្ជាក់ថា តំណក់ប្រេងលើកដំបូងរបស់កម្ពុជាបានចាប់ផ្តើម 
ផលិតច្រេញពីអណ្តូងប្រេងទី១ ឈ្មោះ A-0ID ន្រេផ្លាតហ្វមអ្រេ ( A )នៅ
ក្នុងប្លុកន្រេឈូងសមុទ្រេកម្ពុជាដោយកិច្ចខិតខំប្រេឹងប្រេងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល 
និងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីក្រេុមហ៊ុន Kris Energy ដ្រេលជាប្រេតិបត្តិករ 
ន្រេគម្រេងន្រេះ ដោយសម្រេចបានការបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនូវការ 
សាងសង់ ការបំពាក់គ្រេឿងសមា្ភារៈ និងបរិកា្ខាន្រេបណា្តាហ្រេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ចាំបាច់នានាសម្រេប់ដំណើរការផលិតកម្មធនធានរ៉្រេប្រេង។ក្រេសួងរ៉្រេ
និងថាមពលប្រេកាសថាអណ្តូងប្រេងប្លុកA ន្រេះមានឈ្មោះថា “អប្សរា”។   
ប្រេងរបស់កម្ពុជានៅប្លុកA ន្រេះមិនមានពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រេទ្រេសថ្រេទ្រេ  
ពោលគឺវាមានចមា្ងាយពីប្រេទ្រេសថ្រេ (បា៉ាតយ៉ា) ប្រេមាណជាង ៣៣៥ គីឡូ-
ម៉្រេត្រេ និងចមា្ងាយពីខ្រេត្តព្រេះសីហនុត្រេឹមត្រេជាង១៦០គីឡូម៉្រេត្រេប៉ុណោ្ណាះ។

ផលដៃលកម្ពុជាទទួលបានពីតំណក់បៃងៈ
តមរយៈកិច្ចព្រេមព្រេៀងក្នុងការអភិវឌ្ឍអណ្តូងប្រេងក្នុងប្លុកA និង

ការអនុញ្ញាតឲ្យក្រេុមហ៊ុនធ្វើផលិតកម្មលើកទី១ របស់ខ្លួនគឺជំហានទី ១A 
និងទី១B ដ្រេលមានរយៈព្រេលផលិតកម្មចំនួន ៩ឆ្នាំមានសកា្តានុពល 

ផលិតប្រេងឆៅប្រេមាណ ៣០លានបារ៉្រេល។ កម្ពុជានឹងទទួលបាន       
អត្ថប្រេយោជន៍តមរយៈកិច្ចព្រេមព្រេៀងន្រេះដោយប្រេកា្លាយកំណប់ក្រេម
សមុទ្រេឲ្យទៅជាប្រេក់សម្រេប់រាជរដ្ឋាភិបាល យកទៅអភិវឌ្ឍតម តម្រេូវ-
ការរបស់ខ្លួន។ តមរយៈកិច្ចព្រេមព្រេៀងន្រេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹង 
ទទួលបានភាគហ៊ុន៥% ដ្រេលនឹងត្រេូវគ្រេប់គ្រេងដោយអគ្គនាយកដ្ឋាន
ទ្រេព្យសម្បត្តិរដ្ឋនិងចំណូលមិនម្រេនសារពើពន្ធន្រេក្រេសួងស្រេដ្ឋកិច្ច និង 
ហិរញ្ញវត្ថុ ។ ចំណ្រេកឯក្រេុមហ៊ុន KrisEnergy កាន់កាប់ភាគហ៊ុន ៩៥% ។ 
ក្រេពីចំណូលពីការកាន់កាប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលលើភាគហ៊ុន ៥% 
កម្ពុជាអាចទទួលបានចំណូលពន្ធ និង សួយសារអាករផ្ស្រេងៗដូចជាពន្ធ
លើប្រេក់ចំណូលប្រេមាណ ២៥%,ពន្ធលើប្រេក់ចំណូលលើសកម្រេិតពន្ធ
លើការនាំច្រេញ២% និងពន្ធកាត់ទុកលើការទូទាត់ភាគលាភជាដើម។

ឯកឧត្តម ជៀប សួរ អគ្គនាយកន្រេអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាតន្រេ 
ក្រេសួងរ៉្រេ និងថាមពល បានឲ្យដឹងថា កិច្ចព្រេមព្រេៀងនៅតំបន់អប្សរា  
ប្លកុអ្រេទាងំមលូនោះមានរយៈព្រេល ២៥ឆ្នា ំហើយនៅដណំាកក់ាលទ២ី 
និងទី៣ ផ្ស្រេងទៀតគឺត្រេូវការវាយតម្ល្រេបន្តទៀតសម្រេប់រៀបចំផ្រេនការ
បន្ត។ នៅព្រេលន្រេះក្រេុមហ៊ុនកំពុងបន្តខួងអណ្តូងចំនួន ៤ផ្ស្រេងទៀត ត្រេ
ដំណើរការន្រេការខួងនោះគឺខួងម្ដងមួយៗ ហើយអណ្តូងដ្រេលផលិតប្រេង 
ដំបូងនោះក៏កំពុងបន្តផលិតប្រេងបណ្តើរៗដ្រេរ។ មួយវិញទៀតប្រេសិន
បើដំណើរការអណ្តូងទាំងអស់ន្រេះ យើងនឹងទទួលបានប្រេងកម្រេិតខ្ពស់
បំផុត ៧.៥០០បារ៉្រេលក្នុងមួយថ្ង្រេ។ ឯកឧត្ដមបញ្ជាក់ទៀតថា ប្រេងដ្រេល 
ផលិតបានមកន្រេះជាប្រេងឆៅ។ ប្រេងឆៅន្រេះប្រេសិនបើយើងមាន       
រោងចក្រេចម្រេញ់ប្រេងកាតនៅក្នុងប្រេទ្រេសនោះយើងអាចចម្រេញ់ហើយ
អាចលក់នៅទីផ្សារក្នុងស្រេុកបាន។ ត្រេការសាងសង់រោងចក្រេចម្រេញ់
ប្រេងន្រេះនៅមាន ការរអាក់រអួលដោយសារដ្រេគូវិនិយោគមានបញ្ហ   
ហិរញ្ញវត្ថុខ្លះធ្វើឲ្យការសាងសង់នៅមិនទាន់បានដំណើរការទៅមុខ។ ដូច្ន្រេះ 
ប្រេងដ្រេលផលិតបានពីប្លុក A បច្ចុប្បន្នន្រេះមិនមានជម្រេើសអីក្រេពី 
លក់ទៅទីផ្សារអន្តរជាតិទ្រេ ។ ឯកឧត្តមបញ្ជាក់ទៀតថា ប្រេងឆៅន្រេះ 
អាចយកចម្រេញ់ទៅជា ប្រេងសាំង, ប្រេងមា៉ាស៊ូត, ជាឧស្ម័ន LPG (ហា្គាស) 
និងអាចមានប្រេងកាតខ្លះដ្រេរ ហើយសំណល់ចុងក្រេយក៏អាចយក 
មកប្រេើប្រេស់បានទៀត ដូចជាធ្វើផ្លូវកៅស៊ូ, បំពង់ទឹក, ដប និងសមា្ភារៈ 
ជ័រផ្ស្រេងៗ ពោលគឺធ្វើយ៉ាងណាត្រេូវចម្រេញ់វាយកមកប្រេើឲ្យអស់លទ្ធភាព។

បៃវត្តិមុននឹងឈានមកទទួលតំណក់បៃងដំបូងៈ
សម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន បានរំលឹកឡើងវិញពីប្រេវត្តិនិងដំណើរ

ការដ៏ស្វិតសា្វាញរហូតសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលន្រេះ ។ សម្ត្រេចត្រេជោ 
បញ្ជាក់ថា ទម្រេំទទួលបានសមិទ្ធផលន្រេតំណក់ប្រេងលើកដំបូងនៅ 
កម្ពុជាបានរង់ចាំរយៈព្រេល៣០ឆ្នាំមកហើយ គឺចាប់តំងពីឆ្នាំ១៩៩០ 
មកម្រេ្ល៉ះ ដ្រេលក្រេុមហ៊ុនឈ្នះការដ្រេញថ្ល្រេរុកប្រេងនៅប្លុក A ជាក្រេុមហ៊ុន
អុីនធឺប្រេយអយរបស់អង់គ្ល្រេស។ ប៉ុន្ត្រេក្រេុមហ៊ុនរុករកមិនឃើញក៏ដកខ្លួន
ច្រេញ ។ បនា្ទាប់មកក្រេុមហ៊ុនថ្មីមួយទៀតគឺក្រេុមហ៊ុន Chevron របស់      
អាម្រេរិកនិងក្រេុមហ៊ុនដ្រេលជាដ្រេគូផ្ស្រេងទៀតក៏ចូលរុករកបន្តក៏បានរក

ពិធីដក់ឈ្មោះជាផ្លូវការន្រេនាវាផលិតកម្ម Ingenium II សម្រេប់គម្រេង
អភិវឌ្ឍន៍ អណ្តូងប្រេងកាតអប្សរា ក្នុងប្លុក A កម្ពុជា

ដំណក់ប្រេងដំបូង-សមិទ្ធផលជាប្រេវត្តិសាស្ត្រេ
ដ្រេលមិនធ្លាប់មាននៅកម្ពុជា
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សកម្មភាពខួងអណ្តូងផលិតកម្មនៅលើផ្លាតហ្វមខួងអណ្តូង 
នៅក្នុងទីតំងប្លុក A

ឃើញកំណប់ប្រេងក្នុងដ្រេនសមុទ្រេកម្ពុជានិងបនា្ទាប់មកទៀតធា្លាក់ដល់
ក្រេុមហ៊ុន KrisEnergy នៅព្រេលន្រេះ ។ សម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន 
បានបន្តថាក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៤ សម្ត្រេចធា្លាប់បានទៅដល់ប្លុក A ន្រេះ ជាមួយ 
សម្ត្រេចក្រេុមព្រេះ នរោត្តម រណប្ញទ្ធិ។ សម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន បញ្ជាក់ 
លំអិតទៀតថា កិច្ចព្រេមព្រេៀងប្រេងកាតដំបូងត្រេូវបានចុះនៅឆ្នាំ ២០០២ 
ជាមួយសម្ព័ន្ធក្រេុមហ៊ុន មានក្រេុមហ៊ុន Chevron Oversea Petroleum 
(Cambodia) Ltd., LG Caltex Oil Corporation, Moeco Cambodia 
Co., Ltd. និង KrisEnergy) ។ សម្ព័ន្ធក្រេុមហ៊ុនន្រេះដឹកនាំដោយក្រេុមហ៊ុន 
Chevronរបស់អាម្រេរិក។ នៅឆ្នាំ២០១០ក្រេុមហ៊ុនChevron បានប្រេកាស
រកឃើញជម្រេករ៉្រេប្រេងមានលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មជាលើកដំបូងរបស់កម្ពុជា 
និងបានកសាងគម្រេងផ្រេនការអភិវឌ្ឍន៍ និងអាជីវកម្មដើម្បីស្នើសុំ           
រាជរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យនិងសម្រេច។ តមផ្រេនការនោះ ផលិតកម្មប្រេង
ដំបូងគ្រេងនឹងចាប់ផ្តើមនៅអំឡុងខ្រេធ្នូឆ្នាំ២០១២។ ប៉ុន្ត្រេដោយការ 
ពិនិត្យលក្ខណៈប្រេងច្រេកផលស្រេដ្ឋកិច្ច និងសង្គតភាពច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ       
និងផ្រេនការអភិវឌ្ឍនិងអាជីវកម្មស្នើឡើងដោយក្រេុមហ៊ុន Chevron នៅ 
ព្រេលនោះ បានតម្រេូវឲ្យភាគីទាំងពីរត្រេូវចរចារក្រេសម្រេួលលក្ខខណ្ឌកិច្ច
ព្រេមព្រេៀងមួយចំនួនឡើងវិញ ដើម្បីឲ្យមានសង្គតភាពជាមួយបទប្បញ្ញត្តិ
ច្បាប់កម្ពុជាផង និងមានសមធម៌កាន់ត្រេប្រេសើរនៅក្នុងការប្រេងច្រេកផល
ស្រេដ្ឋកិច្ចពីផ្រេនការអាជីវកម្មន្រេះផង។ ដំណើរការអនុវត្តតមផ្រេនការ
ផលិតប្រេងនៅខ្រេធ្នូ២០១២ ក៏ត្រេូវបានរាំងស្ទះមិនអាចអនុវត្តបាន។ 

ការចរចារកិច្ចព្រេមព្រេៀងប្រេងកាត ក៏ត្រេូវបានដំណើរការទៅយ៉ាង
ស្វិតសា្វាញរវាងភាគីទាំងពីរ (រាជរដ្ឋាភិបាល និងក្រេុមហ៊ុន) ទាំងលើ 
ទិដ្ឋភាពច្បាប់ បច្ច្រេកទ្រេស និងស្រេដ្ឋកិច្ច ។នៅក្នុងរយៈព្រេលចរចាដ៏ 
តឹងត្រេងន្រេះក្រេុមហ៊ុន Chevron Oversea Petroleum (Cambodia) Ltd., 
LGCaltex Oil Corporation និងក្រេុមហ៊ុន Mocco Cambodia Co., Ltd. 
បានស្នើសុំដកខ្លួនច្រេញបន្តបនា្ទាប់គ្នានៅឆ្នាំ ២០១៤ និង២០១៦ ។        
ការចរចាត្រេូវបានបន្តអូសបនា្លាយព្រេលយ៉ាងយូរតំងពីឆ្នាំ ២០១០ រហូត 
ដល់ថ្ង្រេទី២៣ ខ្រេសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ទើបសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រេមព្រេៀង ថ្មី      
និងគម្រេងផ្រេនការអភិវឌ្ឍនិងអាជីវកម្មអណ្តូងប្រេងថ្មីដ្រេលបើកផ្លូវឲ្យ
ដំណើរការសាងសង់និងអភិវឌ្ឍន៍ផ្លាតហ្វមអណ្តូងប្រេងអាចចាប់ផ្តើមបាន។

ហ្រេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផលិតកម្មប្រេងធំៗនិងសំខាន់ៗដ្រេលបានសាងសង់ 
ដំឡើងនិងរៀបចំរួចរាល់ជាសា្ថាពរនៅក្នុងតំបន់ប្លុកA សម្រេប់ដំណើរ
ការផលិតកម្មជារួមមាន៖ ទី១-ផ្លាតហ្វមអណ្តូងប្រេង ផលិតនៅកោះ 

បាតងន្រេប្រេទ្រេសឥណ្ឌូន្រេសុី ចាប់ផ្តើមសាងសង់នៅអំឡុងខ្រេធ្នូ ឆ្នាំ 
២០១៩ និងបានបញ្ចប់នៅខ្រេសីហា ២០២០។ ផ្លាតហ្វម ន្រេះ បានដឹក 
ចូលមកដល់តំបន់ប្លុក A និងបានបញ្ចប់ការដំឡើងរួចរាល់ជាសា្ថាពរនៅ
ថ្ង្រេទី៧ កញ្ញា ២០២០ និងទី២-កបា៉ាល់ផលិតកម្មប្រេងត្រេូវបានដំឡើង 
ជួសជុលនិងបំពាក់សមា្ភារៈបរិកា្ខារួចរាល់នៅខ្រេកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ នៅ 
ប្រេទ្រេសសិង្ហបុរី និងបានដឹកមកដល់និងដំឡើងរួចរាល់នៅប្លុកA នៅ 
ថ្ង្រេទី ១៨ ខ្រេតុលា ឆ្នាំ២០២០។កបា៉ាល់ស្តុកប្រេងបានរៀបចំនិងត្រេៀម
ចាំរួចរាល់នៅប្លុក A នៅថ្ង្រេទី ៩ខ្រេវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ។ អណ្តូងប្រេងទី
មួយបានបញ្ចប់ការសាងសង់នៅថ្ង្រេទី២៣ធ្នូឆ្នាំ២០២០និង ចាប់ផ្តើម 
ផលិតច្រេញប្រេងដំបូងនៅថ្ង្រេទី២៩ ខ្រេធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ន្រេះ ។ ក្រេពីន្រេះ
មានអណ្តូងប្រេងចំនួនពីរទៀតក៏បានខួងជម្រេដល់ស្រេទាប់ជម្រេករ៉្រេ
ប្រេងរួចហើយដ្រេរ។

ចំណូលពីបៃងនឹងផ្តល់អាទិភាពលើវិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលៈ
សម្ត្រេចត្រេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រេ្តីកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថា      

តំណក់ប្រេងជាលើកដំបូងក្នុងប្រេវត្តិសាស្ត្រេរបស់កម្ពុជា គឺជាពរជ័យ 
សម្រេប់ប្រេជាជននិងប្រេទ្រេសជាតិមិនម្រេនជាបណា្តាសាដូចការលើកឡើង
របស់ជនអគតិមួយចំនួននោះទ្រេ។ សម្ដ្រេចត្រេជោបានសង្កត់ធ្ងន់ថា “លុយ 
បានមកពីប្រេង ខ្ញុំនឹងផ្ដល់អាទិភាពទៅលើវិស័យអប់រំ និងសុខាភិបាល ។ 
តំណក់ប្រេងន្រេះជាពរជ័យសម្រេប់ប្រេជាជនកម្ពុជានៅក្នុងដំណាក់កាល
ថ្មី និងជាប្រេភពចំណូលថ្ម”ី។ 

កន្លងទៅឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរត្ន័ ឧបនាយក
រដ្ឋមន្ត្រេីនិងរដ្ឋមន្ត្រេីក្រេសួងស្រេដ្ឋកិច្ច  និងហរិញ្ញវត្ថុ ធា្លាប់បានបញ្ជាក់ថា 
កមព្ជុាមានទសិដៅចប្ាសល់ាសហ់ើយគឺមនិបណត្ែតបណត្ោយខល្នួឲយ្
កា្លាយជាប្រេទ្រេស ដ្រេលពឹងផ្អ្រេកលើចំណូលប្រេងនិងឧស្ម័ន ជាចរន្តដង្ហើម
សា្លាប់រស់ន្រេស្រេដ្ឋកិច្ចទ្រេ ប៉ុន្ត្រេនឹងប្រេើប្រេស់ចំណូលន្រេះរួមចំណ្រេកក្នុង
ការក្រេទម្រេង់រចនាសម្ព័ន្ធស្រេដ្ឋកិច្ច ដើម្បីធានាចីរភាពកំណើនក្នុងរយៈព្រេល
មធ្យម និងវ្រេង។ ឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាយើងបានត្រេៀមខ្លួនរួចរាល់
ហើយទាំងក្នុងក្រេបខ័ណ្ឌធនធានមនុស្សសា្ថាប័ននិងគោលនយោបាយ 
ដើម្បីបញ្ចៀសនូវ  បណា្តាសាធនធានធម្មជាតិ ដោយបានសិក្សាពីបទ-  
ពិសោធន៍ជូរចត់កន្លងមករបស់ប្រេទ្រេសផលិតប្រេងមួយចំនួននៅលើ
ពិភពលោក និងបានគិតគូររួចជាស្រេច ដើម្បីប្រេកា្លាយចំណូលប្រេងឲ្យ
ទៅជាកាតលីករពិតប្រេកដមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍពិពិធកម្ម និងទំនើបកម្ម 
ស្រេដ្ឋកិច្ច ដ្រេលមានវិស័យឧស្សាហកម្មដើរតួនាទីកាន់ត្រេសំខាន់ឡើង 
ដើម្បីកា្លាយជាប្រេទ្រេសមានចំណូលមធ្យមកម្រេិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ ២០៣០       
និងប្រេទ្រេសមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៥០។

ការសាទរចំពោះសមិទ្ធផលជាបៃវត្តិសាសៃ្ដៈ
ភា្លាមៗក្រេយការប្រេកាសរបស់សម្ដ្រេចត្រេជោប្រេមុខរាជរដ្ឋាភិបាល 

ពែះករណុាពែះមហាក្សតែកម្ពជុា ពែះបាទសម្ដែច ពែះបរមនាថ 
នរែត្តម សីហមុនី បានផ្ញើព្រេះរាជសារមួយច្បាប់ជូនសម្ត្រេចត្រេជោ          
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រេីន្រេព្រេះរាជាណាចក្រេកម្ពុជា។ព្រេះរាជសារ
បានបញ្ជាក់ថា “ខ្ញុំមានស្រេចក្តីសោមនស្សរីករាយសូមចូលរួមអបអរ
សា ទរសមិទ្ធផលបើកទំព័រប្រេវត្តិសាស្ត្រថ្មី ដ្រេលព្រេះរាជាណាចក្រេ 
កម្ពុជា ទទួលបានតំណក់ប្រេងលើកដំបូងស្រេបព្រេលថ្ង្រេខួបអនុស្សាវរីយ៍
លើកទ ី ២២ ន្រេការអនុវត្តដោយជោគជ័យ នយោបាយឈ្នះ ឈ្នះ 
របស់ សម្ត្រេចអគ្គមហាស្រេនាបតីត្រេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រេី 
ន្រេ ព្រេះរាជាណាចក្រេកម្ពជុា ដ្រេលបាននាមំកនវូសន្តភិាព ព្រេញបរបិរូណ ៍
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និងឯកភាពជាតិដ៏ព្រេញល្រេញ“ ។ ការទទួលបានតំណក់ប្រេងលើក 
ដំបូងន្រេះ ជាការចាប់ផ្តើមបើកទំព័រប្រេវត្តិសាស្ត្រថ្មី សំរាប់ ព្រេះរាជាណា-
ចក្រេកម្ពុជា ក្នុងការអភិវឌ្ឍ លើវិស័យឧស្សាហកម្មប្រេងកាត ដ្រេលជា
សកា្តានុពលមួយនាំឱ្យព្រេះរាជាណាចក្រេកម្ពុជា កាន់ត្រេរីកចម្រេើន និង 
ជឿនលឿនជាបន្តទៀត ។ ដោយឡ្រេកសា្ថាប័ន ព្រេឹទ្ធសភា រដ្ឋសភាន្រេ 
ព្រេះរាជាណាចក្រេកម្ពុជា ក៏បានចូលរួមអបអរសមិទ្ធផលជាប្រេវត្តិសាស្ត្រេ 
ថ្មី ដ្រេលព្រេះរាជាណាចក្រេ កម្ពុជាទទួលបានក្នុងព្រេលន្រេះដ្រេរ ។

គួររំលឹកថា ទាក់ទងនឹងប្រេវត្តិប្រេងន្រេះដ្រេរ កម្ពុជាក៏ធា្លាប់មានរោងចក្រេ
ចម្រេញ់ប្រេងកាតមួយ នៅខ្រេត្តព្រេះសីហនុ ប៉ុន្ត្រេត្រេូវបានបំផ្លាញដោយ
សារសង្រេ្គាម។ រោងចក្រេខ្ម្រេរចម្រេញ់ប្រេងកាតមួយន្រេះត្រេូវបានអភិវឌ្ឍ
ក្រេម ព្រេះរាជកិច្ចដឹកនាំន្រេពែះករុណាពែះបាទសម្តែចពែះ 
នរែត្តម សីហនុ ពែះបរមរតនកែដ្ឋ។រោងចក្រេនោះចាប់ផ្តើម
ដំណើរការនៅថ្ង្រេទី១ ខ្រេមករា ឆ្នាំ១៩៦៩ ក្រេមកិច្ចសហប្រេតិបត្តិការ 
កម្ពុជា-បារាំងនិងសមោ្ពោធជាផ្លូវការនាថ្ង្រេទី១៩ ខ្រេវិចិ្ឆកា ឆ្នាំដដ្រេល។
ក្រេយមករោងចក្រេន្រេះបានទទួលរងការបំផ្លាញដោយសង្រេ្គាមក្រេយ 
រដ្ឋប្រេហារឆ្នាំ១៩៧០៕ 

ទន្ទឹមន្រេះ ថវិកាចំនួន ៥០ប៊ីលានរៀល ត្រេូវបានគ្រេងសម្រេប់មូល
និធិថ្រេទាំសុខភាពជូនមន្ត្រេីរាជការសុីវិល កងកមា្លាំងប្រេដប់អាវុធគ្រេប់
ប្រេភ្រេទ និងនិវត្តជន និងបានបន្តគ្រេងថវិកាចំនួន ៦ប៊ីលានរៀល 
ដើម្បីទ្រេទ្រេង់របបសន្តិសុខសង្គម ផ្ន្រេកហានិភ័យការងារសម្រេប់ មន្ត្រេី 
សាធារណៈនៅក្នុងកញ្ចប់ថវិការបស់ក្រេសួងសុខាភិបាល។ ចំពោះប្រេក ់
សោធនិវត្តន៍ ក៏ត្រេូវបានគ្រេងថវិកាចំនួន ៣០ប៊ីលានរៀល សម្រេប់ការ
ដំឡើងរបបសោធនប្រេចាំខ្រេទាបបំផុត ជូនដល់និវត្តជន ដ្រេលជាអតីត 
មន្ត្រេីរាជការសុីវិល និងកងកមា្លាំងប្រេដប់អាវុធផងដ្រេរ ក្នុងគោលដៅ 
ជួយគំទ្រេដល់ជីវភាពរបស់ពួកគត់ ក៏ដូចជាសំដៅកាត់បន្ថយគមា្លាត 
របបសោធនរបស់និវត្តជន រវាងអ្នកទទួលបាន សោធនទាប និងអ្នក 
ទទួលបានសោធនខ្ពស់, និងរវាងនិវត្តជនថ្មី និងនិវត្តជនចាស់ ។

- ចំណាយមិនម្រេនបន្ទុកបុគ្គលិក ត្រេូវបានគ្រេងចំនួន ៨.៨៨១. 
២៦៧ លានរៀល, មានសមាមាត្រេស្មើនឹង ៥០,៩០% ន្រេចំណាយ 
ចរន្តថវិកាថា្នាក់ជាតិ ត្រេូវជា៧,៥៣%ន្រេផ.ស.ស គឺថយចុះ ៦,៥% 
ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ ២០២០។ ការគ្រេងថយចុះន្រេះ សម្រេចបាន 
ជារួមដោយសារគ្រេប់ក្រេសួង- សា្ថាប័នទាំងអស់ជាទូទៅគោរពបាននូវ 
ពិតន ចំណាយគោលដ្រេលរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ផ្តល់ជូន សម្រេប់ 
ចំណាយ មិនម្រេនបន្ទុកបុគ្គលិកក្នុងកម្រេិតថវិកាវិចារណកម្មចំណាយ
ឆ្នា២ំ០២០ ក្នងុក្រេបខណ្ឌន្រេការធា្លាកច់ុះចណំលូ នងិក្នងុ គោលដៅសន្ស ំ
ធនធានសម្រេប់ បន្តអន្តរាគមន៍ទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់ពីវបត្តិកូវីដ-១៩។

- ចំណាយមូលធនថា្នាក់ជាតិ  ត្រេូវបានគ្រេងចំនួន ១៣.០៤៤.៤៩៥ 
លានរៀល មានសមាមាត្រេស្មើនឹង ៤២,៨% ន្រេចំណយថវិកាថា្នាក់ 
ជាតិសរុប ត្រេូវជា ១១,០៦% ន្រេផ.ស.ស, ថយចុះ ០,១% ធៀបនឹង 
ច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ២០២០ ក្នុងគោលដៅគំទ្រេដល់ការបន្តអនុវត្តកម្មវិធី 
វិនិយោគសាធារណៈ ៣ ឆ្នាំរំកិល ( ២០២១-២០២៣) ជាពិស្រេស 
គឺការសា្តារ និងជំរុញកំណើនស្រេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ ។ គម្រេងវិនិយោគ 
សាធារណៈ ដោយហិរញ្ញប្បទានក្នុងប្រេទ្រេសនៅថា្នាក់ជាតិ ត្រេូវបាន 

គ្រេងចំនួន ៦.៣៩៣.៦៥៥ លានរៀល ត្រេូវជា ៥,៤២% ន្រេផ.ស.ស 
មានកំណើន ៨,៤% ធៀបនឹងច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ ២០២០ ដោយផ្តាត 
អាទិភាពទៅលើ៖ ការកសាង និងជួសជុលហ្រេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ផ្លូវថ្នល់ 
សា្ពោន លូ ព្រេមទាំងការជួសជុលឡើងវិញនូវ ហ្រេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដ្រេល 
រងផលប៉ះពាល់ពីជំនន់ទឹកភ្លៀង រួមទាំងការកសាងហ្រេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ 
ដូចជា ប្រេព័ន្ធចម្រេះទឹកកខ្វក់ ប្រេព័ន្ធលូ អូរ ប្រេឡាយ រំដោះទឹកភ្លៀង 
និងប្រេព័ន្ធបង្ហូរទឹកកខ្វក់, ការកសាង និងជួសជុល ផ្លូវចំនួន ៣៨ខ្រេ្ស 
ក្នុងទីរួមខ្រេត្តសៀមរាប, ការបន្តសា្តារ និងកសាង ប្រេព័ន្ធធារាសាស្ត្រេ និង
លើកកម្ពស់ប្រេសិទ្ធភាពន្រេប្រេព័ន្ធគ្រេប់គ្រេងធារាសាស្ត្រេ, ការជំរុញផលិត-
កម្មស្បៀង និងការលើកកម្ពស់  ផលិតភាពកសិកម្ម, ការបន្តកសាង 
ហ្រេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិស័យអប់រំ និងបណ្តុះបណា្តាលបច្ច្រេកទ្រេសវិជា្ជាជីវៈ 
និងការសាងសង់ហ្រេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់មួយចំនួនផ្ស្រេងទៀត, ការ 
ពង្រេីកសមត្ថភាពបញ្ជូន និងច្រេកចាយផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី។

ទន្ទឹមនឹងន្រេះ រាជរដ្ឋាភិបាល ក៏បានគ្រេងថវិកាសម្រេប់ការបន្ត    
ត្រេៀមអន្តរាគមន៍ទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់ជំងឺកូវីដ-១៩ មានជាអាទិ៍៖ 
កម្មវិធីឧបត្ថម្ភគ្រេួសារក្រេីក្រេ ( ក្រេ១ និងក្រេ ២ ) និងជនងាយរងគ្រេះ 
ត្រេូវបានគ្រេងទឹកប្រេក់ចំនួន ៨២០ប៊ីលានរៀល សមមូលនឹង 
ប្រេមាណ ២០០ លានដុលា្លារ, កម្មវិធីបណ្តុះបណា្តាលសមត្ថភាពជំនាញ
វិជា្ជាជីវៈ និងការជួយកម្មករព្យួរកិច្ចសន្យាការងារ ត្រេូវបានគ្រេង ទឹកប្រេក ់
ចំនួន ២៣៩ ប៊ីលានរៀល សមមូលនឹងប្រេមាណ ៥៩ លានដុលា្លារ, គម្រេង 
សាច់ប្រេក់ពលកម្ម (Cash for works )ត្រេូវ បានគ្រេងទឹកប្រេក់ចំនួន 
៦៥០ ប៊ីលានរៀល សមមូលនឹងប្រេមាណ ១៦០ លានដុលា្លារ សម្រេប់
ស្រេូបយកកមា្លាំងពលកម្មដ្រេលបាត់បង់ការងារ និងកសាងហ្រេដ្ឋារចនា
សម្ព័ន្ធរូបវន្ត នៅជនបទ មានដូចជា ប្រេឡាយជើងក្អ្រេប ស្រេះទឹក 
អណ្តូងទឹក និងបង្គន់អនាម័យនៅតមសាលារៀនជាដើម, មូលនិធិត្រេៀម
សម្រេប់គំទ្រេដល់ស្រេដ្ឋកិច្ច/ សហគ្រេសធនតូច និងមធ្យម (SMEs)
ចំនួន ១.០៩៧ ប៊ីលានរៀល សមមូលនឹងប្រេមាណ ២៧០លានដុលា្លារ៕
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ផ្រេនទីសម្រេប់គម្រេងអភិវឌ្ឍន៍ អណ្តូងប្រេងកាត
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ទីកែុងឧដុង្គ ចាប់ផ្ដើមកសាងឡើងក្នុង 
ស.វទី ១៧ ន្រេគ.ស ក្នុងរជ្ជកាល ស្ដ្រេចជ័យ-
ជ្រេដ្ឋាទី២ ដូចមានច្រេងក្នុងព្រេះរាជពង្សសាវតរ
ប្រេទ្រេសកម្ពុជា បន្តទុកដរាបមក។

ក្នុង ព.ស២១៦៤ ត្រេូវនឹង គ.ស១៦២០ 
ព្រេះបាទសម្ដ្រេច ព្រេះជ័យជ្រេដ្ឋា ស្ដ្រេចគង់នៅ 
ព្រេះរាជវាំងលា្វាឯម ទ្រេង់បាននាំព្រេះអគ្គ-
មហ្រេសីនិងស្រេីស្នំក្រេមការស្រេនាបតីនិងនា
មុឺនសព្វមុខមន្រេ្តី ចុះព្រេះរាជទីនាំងនាវា ស្ដ្រេច
យងទៅប្រេពាធនៅតំបន់អូរក្រេងលាយ ក្នុង 
ខ្រេត្តសំរោងទងទ្រេង់ ប្រេថាប់នៅផ្ទះព្រេះពនា្លា 
ជាយូរថ្ង្រេ ។ ទ្រេង់បាន ក្រេសាលនៅទីទួល 
តដុងយយជ័យ នាតំបន់ស្រេះក្រេវ ដោយ 
ទតឃើញទីទឹកដីនោះមាន ទ្រេសភាពល្អ 
ក៏មានព្រេះទ័យចង់សង់រាជវាំង នៅ ទីនោះ។ 
ហោរាក៏បានគន់គូរ ពិនិត្យមើលឃើញថា ទី
ន្រេះប្រេព្រេប្រេកបដោយត្រេជះវិស្រេសវិសាល
ណាស់និងឈ្នះអស់មារសត្រេូវទាំង៨ទិស។

ជ្រេបដូចោ្នាះហើយព្រេះរាជាទ្រេង់ចាត់ឲ្យ 
ឧកញា៉ា ក្រេឡាហោមក្រេវ ឲ្យជានាយកចាត់ការ 
កសាង ព្រេះរាជវាំងនៅតំបន់ស្រេះក្រេវនោះ។ 
ព្រេះតម្រេិះ ចាតច់្រេងហើយទ្រេងក់យ៏ង ត្រេឡប ់
ទៅកាន់ រាជវាំងលា្វាឯមវិញ។ បនា្ទាប់មក 

បែវត្តិ
កែុងឧដុង្គ

លោកឧកញា៉ា ក្រេឡាហោមក្រេវ ក៏ចាប់ផ្ដើម
បញ្ជាទៅចៅហា្វាយស្រេុកឲ្យចាត់ប្រេជានុរាស្រេ្ត 
ដឹកជញ្ជូនដីលើកធ្វើជាទីទួលខ្ពស់ និងកាប់
ឈើព្រេមករៀបចំកសាងព្រេះរាជវាំង ព្រេះ-
រាជមន្ទីរ ព្រេះរាជតំណាក់ធំតូច និងព្រេះរាជ- 
រោង ព្រេមទាំងសួនឧទ្យាន មានផ្កាភ្ញីចម្រេុះ
យ៉ាងស្រេស់សា្អាតអស់រយះកាលជាង ១០ខ្រេ 
កន្លង ព្រេះរាជវាំងថ្មីក៏បានកសាងរួចរាល់ជា
សា្ថាពរ។ លុះទ្រេងជ់្រេប ហើយសម្ដ្រេច ព្រេះជយ័- 
ជ្រេដ្ឋា ទ្រេង់ត្រេស់បងា្គាប់ឲ្យអស់នាមុឺនសព្វមុខ
មន្រេ្តីរៀបចំ ក្បួនច្រេញចាកពី ព្រេះរាជវាំង 
លា្វាឯម ធ្វើព្រេះរាជដំណើរយងតមដង 
ទន្ល្រេសាបឆ្ពោះទៅឈបច់តនៅកពំង ់តដងុ 
យយជ័យ ទ្រេង់ប្រេថាប់នៅទីនោះ ៣រាត្រេី 
ទ្រេង់ក៏រាជាបញ្ញត័ឲ្យហៅទីនោះថា "កំពង់- 
ហ្លួង"។

ទ្រេង់ក៏បានបញ្ជាឲ្យធ្វើព្រេះរាជពិធីបុណ្យ 
ឡើង ព្រេះរាជវាំងថ្មី និមន្តព្រេះសង្ឃ រាជា 
ចម្រេើន ព្រេះបរិត្ត៣ថ្ង្រេ និងផ្ដើមចូល ព្រេះរាជ 
ពិធី នៅថ្ង្រេ ៥កើត ខ្រេផល្គុន ឆ្នាំវក ទោសៈ 
ព.ស២១៦៤ គ.ស ១៦២០ ទើបរៀបចំពិធី
ដង្ហ្រេរព្រេះរាជាចាកច្រេញពីកំពង់ហ្លួង ឆ្ពោះ 
ទៅកាន់វាំងថ្មី រួចទ្រេង់បញ្ជាឲ្យធ្វើព្រេះរាជ-

សមោ្ពោធព្រេះនគរចំនួន ៣ថ្ង្រេ បន្ថ្រេមទៀត 
ដោយមានល្ប្រេងមហោស្រេពសិល្បះ គ្រេប់
ប្រេភ្រេទមកសម្ដ្រេងជូនប្រេជានុរាស្រេ្ត ចូលរួម 
កំសាន្ត ជាឱឡាឬកក្រេព្រេក។ បនា្ទាប់មក     
ព្រេះរាជាទ្រេង់តំងព្រេះនាមព្រេះនគរថ្មីនោះថា៖ 
ព្រេះបរមរាជវាំង មហានគរ ឧត្ដុង្គមានជ័យ 
បុរីរម្យ ឧត្ដមរាជនិវ្រេសដ្ឋាន ហើយដ្រេល 
ហៅខ្លីថាៈ «ក្រេុងឧដុង្គមានជ័យ» ។

ទីក្រេុងឧត្ដុង្គមានជ័យនោះ ក៏មានរឿង 
បុរាណនិទានដំណាលពីព្រេងនាយ មកថា៖ 
កាល ដើមឡើយមានព្រេះរាជាមួយអង្គសោយ-
រាជ្យនៅនគរខ្ម្រេរបាននាំព្រេះអគ្គមហ្រេសី ដ្រេល
ទ្រេង់កំពុងមានគភ៌ចូលទៅក្រេសាលព្រេ ។ 
ព្រេលទៅដល់កណា្តាលព្រេ ព្រេះមហ្រេសីក៏
ទ្រេង់ព្រេះឈួនព្រេះឧទ្ទរ ហើយក៏ប្រេសូតិបាន 
ជាពង (ស៊ុត) មួយធំល្មមទ្រេង់ទត ឃើញ 
ដូចោ្នាះដោយ មិនចង់ឲ្យពួកអាមាត្យ រ្រេហ៏ពល 
ទាំងឡាយ បានជ្រេបនូវរឿងដ៏ចម្ល្រេកន្រេះ 
ទ្រេង់ក៏ កាយដីកប់ពងនោះ ទុកមួយអន្លើដោយ
មិនបានឲ្យនរណាមា្នាក់ដឹងឡើយ ។ ព្រេះរាជា 
ទ្រេង់ក៏នាំ ព្រេះមហ្រេសីចូលព្រេះនគរវិញ ដោយ 
ក្នុងព្រេះទ័យ មិនរីករាយសោះ ព្រេះត្រេធា្លាប់ 
គិតថាបើបាន បុត្រេជាមនុស្សនោះ នឹងបាន
ស្នងរាជ្យបន្តត្រេពុំនឹកប្រេរដូចោ្នាះទៅវិញ ។ 
កន្លងព្រេលក្រេយមកមានព្រេនព្រេមា្នាក់ឈ្មោះ 
វិញ បានបណ្តើរឆ្ក្រេរបស់ខ្លួន បរបាញ់ សត្វក្នុង 
ព្រេ លុះទៅដល់កន្ល្រេងដ្រេល កប់ស៊ុតនោះ 
ឆ្ក្រេព្រេនក៏ព្រេុសកកាយឃើញពង ចម្ល្រេកដូច្ន្រេះ 
ព្រេនក៏យកពងនោះមក ថ្រេរក្សាទុកនៅផ្ទះ 
របស់ខ្លួន ក្រេយមកពងនោះក៏ញាស់ច្រេញ
មកជាកូនមនុស្សភ្រេទប្រេុស។ ព្រេនវិញ ខំ    
ចិញ្ចឹមបីបាច់ថ្រេរក្សាកូននោះរហូតដ៏ធំ ទើប 
ដក់ឈ្មោះ កូននោះថា (ប្រេមាញ់វិញស៊ុង) ។    
ចៅប្រេមាញ់ វិញ ស៊ុងលុះចម្រេើនវ័យធំឡើង
ក៏មានរូបឆមលោមពណ៌ល្អ  ស្រេស់សងា្ហ 
លើសអស់ពួកបុរសទាំងពួង។ ដំណាលពី 
តដុងយយជ័យ មានកូនស្រេីក្រេមុំមា្នាក់ 
ឈ្មោះនាង ត្រេចើលដោះក្រេល មានរូបសម្ផស្ស
សា្អាតលើសស្រេ្តីនានា។ តនិងយយបាន 
រស់នៅជាមួយកូនស្រេីលើដីទួលមួយមានទឹក
ព័ទ្ធជុំវិញ។ ទីទួលផ្ទះតយយធា្លាប់រស់នៅ
នោះនៅបន្សល់លុះសព្វថ្ង្រេ ស្ថិតនៅមុខកោ្លាង- 
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ទា្វារចូលទៅវត្តទ្រេពប្រេណម្យ ខាងត្បូងផ្លូវ 
ជាតិល្រេខ៤ ចមា្ងាយប្រេមាណ ៥០ម៉្រេត្រេ ក្នុង 
ឃុំ វិហារហ្លួង ស្រេុកពញ្ញាឮ ខ្រេត្តកណា្តាល។ 
តដុងយយជ័យមាន ប្អូនស្រេីមា្នាក់ឈ្មោះ នាង 
ទ្រេននៅភូមិស្រេរនោងត និងយយ បាន 
នាំនាង ត្រេចើលដោះក្រេល ទៅល្រេងផ្ទះ នាង 
ទ្រេនដ្រេលជាមា្ដាយមីងជាញឹកញាប់ ។ ព្រេល 
ទៅដល់ទីនោះនាង ត្រេចើល ដោះក្រេល 
ត្រេងត្រេកាន់ក្អមទៅដងទឹក ហើយពួកអ្នក        
ភូមិត្រេងសរសើរថានាងមានដំណើរញ៉្រេងញ៉ង 
ល្អណាស់ ទើបបានជាប់មានឈ្មោះភូមិ 
ញ៉្រេងញ៉ងនៅរហូតដល់សព្វថ្ង្រេន្រេះ។ ទៅ 
ដល់អណ្តូងទឹកព្រេល នាងងូត ទឹកអ្នកភូមិ 
ត្រេងសរសើរសាច់នាងល្អ សស្គុះ ទើបជាប់ 
មានឈ្មោះ ភូមិមួយឈ្មោះភូមិ គូស  ដ្រេល 
ស្ថិតនៅជិតគ្នានឹង ភូមិញ៉្រេងញ៉ងក្នុងស្រេុក 
ត្រេំកក់ ខ្រេត្តតក្រេវ សព្វថ្ង្រេន្រេះ។ ជារាងរាល់ 
មានពីរទៅបីដង ដ្រេលតដុងយយជ័យ ត្រេង
នាំកូនស្រេីទៅល្រេងមា្ដាយមីងជាទមា្លាប់ ។ 
ច្រេដន្យ ម្ដងន្រេះ  តនិងយយនាំកូនស្រេីទៅ
ល្រេងផ្ទះនាងទ្រេន ដូចសព្វ មួយដង ក៏បាន 
ជួបព្រេនវិញ កំពុងនាំ កូនប្រេុស វិញស៊ុង ដើរ 
សំដៅទៅប្រេមាញ់តមផ្លូវបណា្តាល នាំឲ្យ កូន 
ទាំងពីរលួច គយគន់ចាប់ចិត្តរកគ្នាទៅវិញ
ទៅមក      ដ្រេលហាក់ញុំាងឲ្យ កើតស្រេចក្ដី 
ស្ន្រេហាត្រេរៀងៗខ្លួន។ ក្រេយពីបានដឹងថា 
នាង ត្រេចើល ដោះក្រេលមកល្រេងផ្ទះ នាង 
ទ្រេនជាញឹកញាប់ ចៅប្រេមាញ់វិញស៊ុង ត្រេង 
សា្កាត់មកជួបនាងជារឿយៗដ្រេរ។ ស្រេចក្ដី 
ស្ន្រេហាអ្នកទាំងពីរកាន់ ត្រេរីកធំឡើងរហូត 
ឪពុកមា្ដាយទាំងសងខាង ក៏មានការព្រេញចិត្ត
ដូចគ្នានឹងរង់ចាំឱកាសនឹងចូលស្ដីដណ្តឹងរៀប 
ផ្សំផ្គុំតមទំនៀមទមា្លាប់ ។ ថ្ល្រេងពីព្រេះរាជា 
ដ្រេល គង់សំចតនៅពនា្លាបនា្ទាយលង្វ្រេកក៏ទ្រេង់
ចាកច្រេញទៅប្រេពាធព្រេជាមួយស្រេនាអាមាត្យ 
៤នាក់ ។ លុះទៅដល់ព្រេជ្រេក៏បានប្រេទះ
នាងដោះក្រេលដើរមា្នាក់ឯងត្រេឡប់ពី ផ្ទះនាង 
ទ្រេនទៅផ្ទះវិញ ទីកន្ល្រេងដ្រេលស្ដ្រេចប្រេទះនាង
នោះសព្វថ្ង្រេកា្លាយជា ឈ្មោះ ឃុំ ប្រេទះឡាង។ 
ស្ដ្រេចចាប់ ព្រេះទ័យចំពោះនាងក៏លួងលោម
សុំស្ន្រេហ៏ពីនាង ។ នាងភ័យក៏រត់ហើយ បួងសួង 

ថាបើចៅ វិញស៊ុងពិតជាគូគប់ម្រេនសូមឲ្យ
នាងរត់ពួន នឹងដំបូក នោះ ឲ្យបាត់ពីភ្ន្រេកពួក 
អាមាត្យ។ ព្រេលនោះស្ដ្រេចក៏ទាល់គំនិតរក
នាងមិនឃើញក៏ទ្រេង់យងចូលព្រេះពនា្លាវិញ។ 
ពួកស្រេនាក៏ទូលថា្វាយថានឹងព្យាយមតមរក
ភូមិ ស្រេុក និងឪពុកមា្ដាយនាងឲ្យទាល់ ត្រេ 
ឃើញ នឹងចូលទៅស្ដីដណ្តឹងតមប្រេព្រេណី
មិនឲ្យរំលងឡើយ។ ទីដំបូកដ្រេលនាងចូល 
ទៅលាក់ ខ្លួននោះក្រេយ មកមានឈ្មោះថា 
ត្រេពោកមាន់លាក់ បនា្ទាប់មកទៀតក៏បាន 
កើតកា្លាយជាវត្តមួយឈ្មោះថា វត្តដំបូក មាន 
លាក់ស្ថិតនៅក្នុងឃុំ ទំនប់ធំ ស្រេុកពញាឮ 
ខ្រេត្តកណា្តាល។ ក្រេយព្រេលខិតខំ ស្វ្រេងរក 
ទីលំនៅនាង ត្រេចើលដោះក្រេលមិនឃើញ
ព្រេះរាជាក៏រៀបចំព្រេះរាជ ពិធីបុណ្យប្រេណាំង
ទូកដើម្បីជាឱកាសបានស្វ្រេងរកនាងដោះក្រេល 
ក្នុងពិធីបុណ្យនោះ ពួកអាមាត្យ ក៏បានជួបតដុង
យយជ័យនាំកូនស្រេីមកចូលរួមក្នុងពីធីបុណ្យ 
ទើបតមដនទៅសា្គាល់ផ្ទះគត់រស់នៅ ។ 
ព្រេះរាជាក៏ស្នើរសុំនាងទៅអភិស្រេកជាទ្រេពី ត្រេ 
នាងដោះក្រេលប្រេប់ មា្ដាយថា នាងសុខចិត្ត 
រស់នៅជាមួយចៅ វិញស៊ុង មិនព្រេម ទៅធ្វើ 
មហ្រេសីស្ដ្រេចឡើយ។ ឪដុងម៉្រេជ័យ ដឹងថា 
កូនស្រេីប្រេក្រេកប្រេបនោះ ក៏ទូលថា្វាយបងា្គាប់ 
ព្រេះរាជាថា បើព្រេះអង្គលើកផ្លូវថ្នល់មួយខ្ស្រេ
ចាប់ពីទីពនា្លាលង្វ្រេករហូត មកដល់ផ្ទះទូល
ព្រេះបង្គំខ្ញុំមា្ចាស់ឲ្យរួច ស្រេចក្នុងរយះព្រេល     
មួយរាត្រេីនោះទើបព្រេះអង្គទទួលបានកូនស្រេី 
នាង ត្រេចើល ដោះក្រេល ទៅធ្វើជាទ្រេពីបាន ។ 
ព្រេះរាជាក៏ព្រេម ទទួលការបងា្គាប់នោះ ដោយ 
ប្រេមូលអស់ប្រេជានុរាស្រេ្តពលរ្រេទាំង ឡាយ 
នាំគ្នាលើក ថ្នល់ចាប់ពីព្រេះពនា្លាលង្វ្រេកទៅឲ្យ
ដល់ផ្ទះ ឪដុងម៉្រេជ័យ ។ កាលនោះស្ដ្រេចត្រេស់
បងា្គាប់ឲ្យហៅផ្ទះ ឪដុង ម៉្រេជ័យ ទើបក្រេយ 
មកកា្លាយឈ្មោះទៅជា “ឧត្ដុង្គមាន-ជ័យ” ។ 
ការ លើកថ្នល់នោះមិនបានសម្រេចឡើយ 
ត្រេង់កន្ល្រេងថ្នល់លើក ដ្រេលមិនបានតភា្ជាប់ គ្នា 
ឲ្យរួចរាល់នោះក៏ជាប់ឈ្មោះ ភូមិថ្នល់ដច់ 
ឃុំបនា្ទាយលង្វ្រេក ស្រេុកកំពង់ត្រេឡាច ខ្រេត្ត 
កំពង់ឆ្នាំងសព្វថ្ង្រេន្រេះ។ ដោយភ័យខា្លាច 
ពលរ្រេអាមាត្យមកតមចាប់ តដុង យយជ័យ 

ក៏នាំនាង ដោះក្រេល ទៅពួន សម្ងំនៅ ផ្ទះនាង 
ទ្រេន ដើម្បីរកមធ្យាបាយហៅចៅប្រេមាញ់ 
វិញស៊ុង មករៀបចំស្រេនព្រេនជាប្ដីប្រេពន្ធ។ 
ព្រេលទៅដល់កណា្តាលផ្លូវពួកអាមាត្យ ក៏ទៅ 
ឃាត់ ដំណើរ នាងដោះក្រេល ក៏លុតជង្គង់ 
សំពះថា នាងនឹងសុខចិត្តសមា្លាប់ខ្លួន បើមិន 
បានជាគូនឹងចៅប្រេមាញ់វិញស៊ុង ។ ពួក 
អាមាត្យក៏នាំដំណឹងន្រេះទៅទូល ព្រេះរាជា 
ទកីន្ល្រេងដ្រេលនាងលតុជង្គង ់    សពំះអង្វរនោះ 
ក្រេយមកក៏កា្លាយជាវត្តមួយឈ្មោះថា វត្ត 
ទ្រេពប្រេណម្យ ឬធីតប្រេណម្យ ស្ថិតក្នុងឃុំ 
វិហារហ្លួង ស្រេុកពញាឮ ខ្រេត្តកណា្តាល ។ ក្រេយ 
បានទទួលដំណឹងថា តដុងយយជ័យ នាំកូន 
ស្រេីទៅលបលួចរៀបការនៅស្រេុក មា្ដាយមីង 
ព្រេះរាជាក៏ បញ្ជាឲ្យស្រេនាដង្ហ្រេព្រេះអង្គទៅ 
ដល់ទីកន្ល្រេងនោះ ព្រេះអង្គបានទតឃើញ 
នាងត្រេចើល ដោះក្រេល នឹងចៅប្រេមាញ់វិញ 
ស៊ុងកំពុងក្រេប  សំពះរួមខ្នើយដោយសង្ក្រេត
ឃើញគូសា្វាមីភរិយទាំងពីរស័ក្កសមគ្នា ទ្រេង់
ក៏ឲ្យគ្រេធ្វើពិធីនោះឲ្យហើយស្រេច។ បនា្ទាប់
មកព្រេះរាជាក៏បងា្គាប់ឲ្យហៅ  ម្រេបា ទាំងសងា្ខាង   
ព្រេមទាំង សាមុីខ្លួនទាំងពីរមកត្រេស់សួរតើ
អ្នកកមោ្លាះន្រេះ មកពីទីណាជាកូនចៅអ្នកដ្រេល 
ចិត្តធំហា៊ានមកក្រេបរៀបការ ជាមួយនាងជា 
គូដណ្តឹងរបស់យើង? ព្រេនវិញក៏ប្រេញាប់ 
ឆ្លើយថា ន្រេះ ជាកូនរបស់ទូលបង្គំ ត្រេពុំម្រេន 
ជាកូនបង្កើតទ្រេ គឺទូលបង្គំរីសបានស៊ុតធំ   
មួយពីក្នុងព្រេយកមកចិញ្ចឹមព្រេលញាស់មក 
ក៏បានជាកូនប្រេុសមា្នាក់ន្រេះ ក្រេបទូល។ ព្រេះ
រាជាឮត្រេប៉ុណោ្ណាះក៏ស្ទុះទៅក្រេសោបឱបថា្នាក់
ថ្នមចៅ វិញស៊ុង នឹងដំណាល រៀបរាប់តម 
ដំណើររឿងដ្រេលកើតពីមុនមក ។ បនា្ទាប់ 
មកព្រេះអង្គក៏ទ្រេង់ឲ្យដង្ហ្រេរ ចៅប្រេមាញ់វិញ 
ស៊ុង និងនាងត្រេចើលដោះក្រេលចូល ទៅក្នុង 
រាជវាំង និងរៀបអភិស្រេកឲ្យឡើង សោយរាជ្យ 
បន្តពីព្រេះអង្គតំងព្រេលនោះទៅហើយក៏ហៅ  
ឪដុង ម៉្រេជ័យ ជាប់រហូតមកទើបក្រេយមក
ក៏បានកា្លាយទៅជា រាជធានី ឧត្ដុង្គមានជ័យ ៕ 

        
    ដកសៃង់បៃជុំរឿងពៃងខ្មៃរ

     ភាគទី៥ ទំព័រ៤៥ ដល់ទំព័រ ៦៧
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ផែនដីនៅតែស្ថិតក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅរកការ

កើនឡើងសីតុណ្ហភាពគួរឱ្យពែួយបារម្ភ

កិច្ចព្រមព្រៀងអាកសធាតុទីក្រុងបា៉ារីសមានអាយុកល ៥ឆ្នាំ 
ហើយ (១២ ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ -១២ ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០) ។ ក្នុងឱកស
ដ្រលកិច្ចព្រមព្រៀងអាកសធាតុទីក្រុងបា៉ារីសឈានដល់វ័យ ៥ ឆ្នាំ 
ម្រដឹកនាំពិភពលោកបានបើកជំនួបកំពូលតាមអនឡាញ ដើម្បីជជ្រក
ពិភាក្សាគ្នាពីករកំណត់គោលដៅថ្មី ដើម្បីទប់សា្កាត់ករកើនឡើង 
កម្តាផ្រនដី។ ប្រទ្រសមហាអំណាច និងប្រទ្រសពាក់ព័ន្ធផ្ស្រងទៀត 
បានបង្ហាញពីករប្ត្រជា្ញាចិត្តរបស់ពួកគ្រចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងអាកស
ធាតុ។ កិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីអាកសធាតុបានរៀបចំឡើង ក្រយព្រល
ដ្រលអង្គករសហប្រជាជាតិបានព្រមានថ ករចូលរួមរបស់ពិភព
លោកបច្ចុប្បន្ននៅមិនទាន់គ្រប់គ្រន់នោះទ្រក្នុងករឆ្លើយតបទៅនឹង
បញ្ហាកើនឡើងកម្តាន្រភពផ្រនដី។ កិច្ចប្រជុំខងលើ បានសហករ
គ្នាធ្វើឡើងដោយប្រទ្រសអង់គ្ល្រស បារាំង និងអង្គករហប្រជាជាតិ 
ដោយសង្ឃឹមថនឹងអាចប្រមូលផ្តុំកមា្លាំង ហើយអាចជំរុញករសន្យា 
របស់ប្រទ្រសនានា នៅមុនសន្និសីទអាកសធាតុរបស់អង្គករសហ-
ប្រជាជាតិ  (COP26) ដ្រលគ្រងធ្វើនៅក្នុងប្រទ្រសស្កុតឡ្រនដ៍ 
នាខ្រវិច្ឆិក ឆ្នាំ ២០២១ ខងមុខ ដ្រលចក្រភពអង់គ្ល្រសនឹងត្រូវធ្វើជា
មា្ចាស់ផ្ទះ ។ ម្រដឹកនាំពិភពលោក និងបុគ្គលសំខន់ៗជាច្រើនរូបទៀត 
មានជាអាទិ៍ ប្រធានាធិបតីចិន លោក សុី ជីនពីង និងលោក 
អ្រមា៉ានុយអ្រល មា៉ាក្រុង ប្រធានាធិបតីបារាំង ក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោម 
បណា្តាប្រមុខរដ្ឋ ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដ្រលបានដក់ផ្រនករប្រកបដោយ
មហិច្ឆតាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆំងនឹងករឡើងកម្តាផ្រនដី ព្រមទាំង      
គោលដៅថ្មីក្នុងករជួយសង្គ្រះភពផ្រនដីពីករកើនឡើងកម្តា។

គួររំឭកថ កលពី៥ ឆ្នាំមុន ពោលគឺនៅថ្ង្រ ទី១២ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ 
មានប្រទ្រសចំនួន ១៩៦ បានសម្រចរួមគ្នានូវកិច្ចព្រមព្រៀង                  
អាកសធាតុដ្រលបនា្ទាប់មកគ្រហៅថ ជាកិច្ចព្រមព្រៀងអាកសធាតុ
ទីក្រុងបា៉ារីស។ គោលបំណងរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងន្រះ គឺចាំបាច់ធ្វើ
យ៉ាងណាកត់បន្ថយករបញ្ច្រញឧស្ម័នកបូនិកឱ្យបាន ៤៥ភាគរយ 
នៅត្រឹមឆ្នាំ២០៣០ ហើយត្រូវកត់បន្ថយករបញ្ច្រញឧស្ម័នកបូនិក
ឲ្យដល់កម្រិត ០ នៅត្រឹមឆ្នាំ២០៥០ ដើម្បីអាចទប់សា្កាត់មិនឲ្យ              

សីតុណ្ហាភាពមធ្យមលើភពផ្រនដីកើនឡើងលើសពី ១,៥អង្សារ នៅ 
ចុងសតវត្សរ៍ន្រះ។ តាមពិតទៅ គ្របានឃើញថប្រទ្រសហត្ថល្រខី
ន្រកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងបា៉ារីស ពិតជាបានប្ត្រជា្ញាចាត់វិធានករ ដើម្បី     
ប្រយុទ្ធប្រឆំងនឹងករឡើងកំដៅផ្រនដីម្រន ក៏ប៉ុន្ត្រអង្គករសហ-
ប្រជាជាតិបានព្រមានថ បច្ចុប្បន្នផ្រនដីនៅត្រស្ថិតក្នុងដំណើរឆ្ពោះ
ទៅរក “ករកើនឡើងសីតុណ្ហាភាពគួរឱ្យបារម្ភដ្រលមានកម្រិតលើស
ពី ៣អង្សារ” មានន័យថ ករចូលរួមរបស់ពិភពលោកនៅមិនទាន់ 
គ្រប់គ្រន់នៅឡើយទ្រ ។

ដើម្បដីោះស្រយបញ្ហាកើនឡើងកម្តាផ្រនដ ីប្រកបដោយ ប្រសទិ្ធ-
ភាព មានត្របង្កើនករប្ត្រជា្ញា ករចូលរួម និងបង្កើនទំនួលខុសត្រូវពី
ម្រដឹកនាំពិភពលោក ។ ក៏ប៉ុន្ត្រ ករចូលរួមយ៉ាងព្រញដ្រព្រញជើងពី
បណា្តាប្រទ្រសនានា ក្នុងករកត់បន្ថយករបញ្ច្រញឧស្ម័នកបូនិក 
ឬឧស័ន្មពុល មិនម្រនជារឿងងយស្រួលឡើយ ដោយហ្រតុថ វាអាច
ប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរកររោងចក្រ ឧស្សាហកម្ម យនយន្ត ដ្រល
ជាសរស្រឈាមស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទ្រសជាច្រើន មិនថប្រទ្រសអ្នក 
មាន ឬអ្នកក្រឡើយ។ បើម្រដឹកនំាពិភពលោក នៅត្រមិនសូវខ្វល់ 
ខ្វាយ ឬនៅត្រមិនយកវិធានករកត់បន្ថយកំដៅផ្រនដីជាអាទិភាព
នោះទ្រ ភពផ្រនដី នឹងនៅត្ររងគ្រះថ្នាក់កន់ត្រខ្លាំងទៅៗពីមួយ
ឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។ ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ត្រង រដូវត្រជាក់ អាកសធាតុនឹង 
កន់ត្រត្រជាក់ខ្លាំង ហើយក្នុងរដូវក្តាវិញ អាកសធាតុនឹងរឹងរឹតត្រ 
ក្តាខ្លាំង។ ជាលទ្ធផល មនុស្សលោកយើងន្រះហើយ ដ្រលនឹងក្លាយ
ជាជនរងគ្រះទាំងអស់គ្នា។ យ៉ាងណាក៏ដោយ យោងតាមអង្គករ 
សហប្រជាជាតិ នៅមួយរយៈព្រលចុងក្រយន្រះ មានករធា្លាក់ចុះន្រ
ករបភំាយឧស្មន័កបនូកិចនំនួ ៧ភាគរយ ក្នងុឆ្នា២ំ០២០ ដោយសារ 
ករបិទប្រទ្រសនានា និងកររឹតត្បិតករធ្វើដំណើរដើម្បីទប់សា្កាត់ករ
ឆ្លងរាលដលជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩។ ករថយចុះករបំភាយឧស្ម័នកបូនិច
នៅឆ្នាំន្រះ ភាគច្រើននៅសហរដ្ឋអាម្ររិកគឺធា្លាក់ចុះ ១២ភាគរយ 
និងសហភាពអឺរ៉ុបធា្លាក់ចុះ ១១ភាគរយ។ ប៉ុន្ត្រនៅក្នុងប្រទ្រសចិន    
ករបំភាយឧស្ម័នកបូនិច ត្រូវគ្របា៉ាន់សា្មានថធា្លាក់ចុះត្រឹមត្រ ១,៧ 
ភាគរយ ដោយសារត្រករបិទប្រទ្រសបានបញ្ចប់ទៅឆប់រហ័សជាង
ព្រលកំណត់ ។ ក៏ប៉ុន្ត្រ ករធា្លាក់ចុះន្រះ មានចំនួនតិចតួចណាស់ដ្រល
មិនអាចរារាំងករកើនឡើងន្រកំដៅផ្រនដីបានទ្រ។

ដូច្ន្រះហើយ មានត្រករចូលរួមប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ 
ពីសំណាក់ម្រដឹកនាំពិភពលោកប៉ុណោ្ណោះ ទើបគ្រអាចជួយសង្គ្រះ 
ពិភពលោក ជួយទប់សា្កាត់ករកើនឡើងកំដៅផ្រនដី ក៏ដូចជាជួយ 
មនុស្សលោកពីគ្រះថ្នាក់បង្កឡើងដោយធម្មជាតិដ្ររ។

             ដោយៈ ពៅ សុធារ៉ា
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ប្រសិនបើយើងបានទៅដល់ខ្រត្តមណ្ឌលគិរី
នៅក្នុងរដូវរងរ ដ្រលមានអាកសធាតុត្រជាក់
មុតស្រួចស្ទើដល់ឆ្អឹង យើងនឹងមានអារម្មណ៍ 
ថ ហាក់ដូចជាបានទៅកន់ទីឋានមួយដ្រល
ប្ល្រកពីទីដទ្រ និងធ្វើឲ្យយើងលង់ចិត្ត លង់    
គំនិតទៅក្នុងបរិយកសមួយដ៏សុខស្រួល ។ 
លើសពីន្រះទៅទៀត ប្រសិនបើយើងបានធ្វើ
ដំណើរច្រញពីក្រុងស្រនមនោរម្យតាមផ្លូវជាតិ
ល្រខ៧៦ ឆ្ពោះទៅខ្រត្តរតនគិរី យើងនឹងបាន 
ឆ្លងកត់នូវជួរភ្នំវ្រងអនា្លាយដ្រលគ្របដណ្តប់
ដោយសមុទ្រឈើដ៏ខៀវស្រងត់ ដូចជាងគំនូរ
គូសវាសរចនាឡើងនៅឯជើងម្រឃលាយឡំ
ដោយពពកសក្បុស អណ្ត្រត ត្រដំប្រសងគ្នា 
គួរឲ្យគយគន់ ។ បនា្ទាប់ពីន្រះមក យើងនឹង 
បានឃើញនូវព្រស្រង ព្រល្បាស់ ដ្រលនៅ 
អមសងខងផ្លូវ ចាំសា្វាគមន៍ដំណើររបស់អ្នក
ដ្រលឆ្លងកត់ទីនោះ ក្នុងនោះរួមមានទាំងក្រុម
ករងររបស់យើងផងដ្ររ ដ្រលគោលដៅ 
ចុងក្រយរបស់យើង គឺស្រុកកែះញែក ។ 

កោះញ្រក ជាឈ្មាះស្រុកមួយក្នុងចំណោម 
ក្រុង/ស្រុកទាំង៥ របស់ខ្រត្តមណ្ឌលគិរី ជា
ស្រុកដ្រលស្ថិតនៅភូមិភាគឦសាន្តន្រប្រទ្រស
កម្ពុជា ។ ស្រុកកោះញ្រក មានព្រំប្រទល់ខង
កើតជាប់នឹងប្រទ្រស វៀតណាម ខងជើងជាប ់
នឹងខ្រត្តរតនគិរី ខងជើងឈៀងខង លិច 
ជាប់នឹង ខ្រត្តស្ទឹងត្រង ខងលិចជាប់នឹង 
ខ្រត្តក្រច្រះ ហើយមានចំងយប្រហ្រល ៤៧៥ 
គីឡូម៉្រត្រ ពីរាជធានីភ្នំព្រញ ។ កលពីសម័យ 
មុនៗនោះ គ្រន់ត្រឮពាក្យថ កោះញ្រក គឺ 

ពិត ជាគ្មានអ្នកណាចង់ទៅឡើយ ពីព្រះផ្លូវ 
ក៏ពិបាកធ្វើដំណើរ សា្ថានភាពភូមិសាស្ត្រស្រុក
ក៏ស្មុគសា្មាញ ។ យ៉ាងច្រើនណាស់បានត្រឹម
ត្របង្ហើរអារម្មណ៍អណ្ត្រតអណ្តូងមួយកលមួយ
គ្រជាមួយនឹងបទចម្រៀងរបស់លោក តូច ត្រង 
និងអ្នកស្រី ម៉ា សារ៉្រត ត្រប៉ុណោ្ណោះ ។ ប៉ុន្ត្រ 
កោះញ្រកនៅព្រលន្រះ មានមនុស្សច្រើនណាស ់
រាប់ទាំងទ្រសចរណ៍អន្តរជាតិផង សុទ្ធត្របាន
ទៅដល់បានឃើញដោយផ្ទាល់ភ្ន្រក និងបាន
សម្ត្រងករកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្រុក
កោះញ្រកក្នុងសម័យត្រជោ ស្រន ។

ស្រុកកោះញ្រកមានឃុំទាំងអស់ ចំនួន ៦ 
គឺឃុំណងឃីលិក ឃុំអបួន ឃុំរយ៉ ឃុំសុខសាន្ត 
ឃុំស្រហ៊ុយ និងឃុំស្រសង្គម ។ ស្រុកន្រះ 
មានប្រជាជនសរុប ២០.៤៥០នាក់ ដ្រល 
ក្នុងនោះក្រពីជនជាតិខ្ម្ររ មានបងប្អូនជន-
ជាតិ ចំនួន ៨.៦៥៦នាក់ រួមមាន ឡាវ ទំពូន 
ក្រល ព្នង ស្ទៀង រដ្រ ចារា៉ាយ គ្រឹង ចាម ថ្មូន ។ 
លោក យូ ចន្ទីរ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុក 
កោះញ្រក បានលើកឡើងយ៉ាងច្រើនអំពី 
ប្រព្រណីន្រកររស់នៅរបស់ប្រជាជន ដ្រល
ប្រកន់ទំនៀមទំលាប់ទៅតាមប្រព្រណីន្រជន 
ជាតិនីមួយៗ ។ ប៉ុន្ត្រអ្វីមួយដ្រលពួកគ្របាន
ចងក្រងឡើងនៅក្នុងផ្នត់គំនិត នៅក្នុងសា្មារតី 
ក្នុងសតិអារម្មណ៍ របស់ពួកគ្រនោះ គឺករគំទ្រ 
ដច់ខតទៅលើករដឹកនាំរបស់គណបក្ស - 
ប្រជាជនកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ។ 
ហ្រតុអ្វីបានជាមានករគំទ្រយ៉ាងន្រះ ? ចម្លើយ 
គឺ ពួកគ្របានឃើញផ្ទាល់ភ្ន្រកករអភិវឌ្ឍ នៅ 

តាមមូលដ្ឋានរបស់ពួកគ្រផ្ទាល់ ហើយគ្រក៏បាន 
ទទួលដោយផ្ទាល់នូវផលប្រយោជន៍ដ៏ធំធ្រង
ពីករអភិវឌ្ឍន្រះ ។ យើងគ្រន់ត្រសាកល្បង 
នឹកស្រម្រមើលថ មូលដ្ឋានមួយដ្រលនៅឆ្ងាយ
ដច់ស្រយលប្របន្រះ តើងយឯណា នឹងទៅ 
ធ្វើករអភិវឌ្ឍបាន ប្រសិនណាបើប្រទ្រសជាតិ
គ្មានសុខសន្តិភាព គ្មានករដឹកនាំត្រឹមត្រូវ និង
គ្មានករចូលរួមរបស់ប្រជាជនទ្រនោះ ។ ស្រុក 
កោះញ្រក ក៏ដូចជាបណា្តាស្រុកទំាងឡាយ 
ដ្រលនៅឆ្ងាយដច់សង្វ្រង ប្រកដជាជួបករ 
លំបាកខ្លាំងណាស់ ជាពិស្រស គឺផ្លូវគមនាគមន ៍
បនា្ទាប់មកទៀតគឺ វិស័យអប់រំ និងសុខភិបាល 
ដ្រលជាបញ្ហា ជាអាយុជីវិត ដ្រលត្រូវយកចិត្ត
ទុកដក់គិតគូមុនគ្របង្អស់ ។ ចង់អភិវឌ្ឍមូល-
ដ្ឋានមួយដ្រលស្ថិតក្នុងសា្ថានភាពប្របន្រះ ត្រូវ
គិតគូជាមុនទៅដល់ផ្លូវគមនាគមន៍ ដ្រលជា 
សស្រឈាមតភា្ជាប់ដ៏សំខន់បំផុត ។ ប៉ុន្ត្រក្រម 
ករដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជកម្ពុជា និង 
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សស្រឈាមន្រះត្រូវបាន
សា្ថាបនាឡើងតភា្ជាប់គ្នាខ្វាត់ខ្វ្រង ពីភូមិមួយទៅ 
ភូមិមួយ ពីឃុំមួយទៅឃុំមួយ ទូទាំងភូមិសាស្ត្រ 
ន្រស្រុកកោះញ្រក ។ ថ្វីត្បិតត្រមិនទាន់បាន 
សា្អាត មិនទាន់បានទំនើប ប៉ុន្ត្រផ្លូវលំទាំងន្រះ
ដ្រលពីមុនស្ទើរត្រគ្មានទាល់ត្រសោះ បាន 
ល្រចឡើងប្រទាក់ក្រឡាគ្នារួចហើយ នាសម័យ- 
កលនោះ ។ 

ចំពោះវិស័យអប់រំវិញ លោក យូ ចន្ទីរ 
បានមានប្រសាសន៍ថ កលពីដើមឡើយ 
យើងមិន ងយនឹងចលនាឲ្យ បងប្អូនប្រជាជន

ស្រុកក្រះញ្រក-ទឹកដីត្រជាក់ត្រជុំ សុខដុមរមនា

 ឯកឧត្តមអភិបាលខ្រត្តមណ្ឌលគិរីចុះពិនិត្យសា្ថានភាព
សា្ពោនផ្លូវនៅស្រុកកោះញ្រក

វិស័យអប់រំនៅស្រុកកោះញ្រកកន់ត្រមានកររីកចម្រើន
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ករសា្ថាបនាផ្លូវថ្នល់ក្នុងភូមិសាស្រ្តស្រុកកោះញ្រក

លោក យូ ចន្ទីរ

បញ្ជូនកូនចៅទៅសាលារៀនបានឡើយ ពីព្រះ 
ថ ពួកគត់ជាប់ករងររវល់ច្រើនណាស់ក្នុង
របរចិញ្ចឹមជីវិត ដោយករច្រញទៅធ្វើស្រ ធ្វើ
ចមា្ការនៅឯទីឆ្ងាយតាមរបៀបប្រព្រណីជនជាតិ។ 
ប៉ុន្ត្របច្ចុប្បន្នន្រះ មិនអញ្ចឹងទៀតទ្រ បងប្អូន
ត្រូវបានធ្វើឲ្យមានករផ្លាស់ប្តូរ ឥរិយបថថ្មី ករ 
គិតគូរថ្មី និងករជ្រើសយករបៀបថ្មី សម្រប់
កររស់នៅប្រចាំថ្ង្ររបស់គត់ ។ នៅស្រុក
កោះញ្រកមានសាលារៀនសរុបចំនួន ៣៣កន្ល្រង 
ដ្រលរួមមានសាលាមត្ត្រយ្យ សាលាបឋមសិក្សា 
អនុវិទ្យាល័យ និងវិទ្យាល័យ  មានអគរសិក្សា 
សរុប ៧៣ខ្នង ស្មើនឹង ២៥៣បន្ទប់ ថ្នាក់រៀន 
សរុប ១៩៥ថ្នាក់ មានបុគ្គលិកសិក្សាទូទាំង 
ស្រុក ២២០នាក់ (ស្រី ១០១នាក់) និង 
មានសិស្សានុសិស្សចូលរៀនសរុប ៥.៤២០ 

នាក់ (ស្រី ២.៧៩៤នាក់) ។ គ្រូបង្រៀនបាន 
ទទួលករធ្វើកម្មសិក្សា និងទទួលករបណ្តុះ-
បណា្តាលជាច្រើនលើក ។ នៅក្នុងដំណាក់កល
ន្រករឆ្លងរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្នាក់ដឹកនាំ
ក្នុងវិស័យអប់រំបានចុះណ្រនាំដល់នាយកសាលា
ទាំង ៣០ នៅក្នុងស្រុក ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណា 
អប់រំផ្សព្វផ្សាយដល់មាតាបិតា អាណាព្យាបាល 
សិស្ស ឲ្យចូលរួមបង្រៀនកូននៅផ្ទះ និងរៀន 
តាមប្រព័ន្ធអ្រឡិចត្រូនិច (DTV , fb , Tele-
gram…)។ តាមរយៈន្រករប្រឹងប្រងអស់ 
កមា្លាំងកយចិត្តរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ និងមន្ត្រី
អប់រំគ្រប់លំដប់ថ្នាក់បានធ្វើឲ្យវិស័យអប់រំក្នុង
ស្រុកកោះញ្រកទទួលបានផ្ល្រផ្កាគួរជាពីព្រញ
ចិត្ត។ ជាលទ្ធផលអត្រឡើងថ្នាក់មានករកើន
ឡើងគួរឲ្យកត់សមា្គល់ ។ ចំពោះវិស័យសុខ-
ភិបាល ក៏មានចំណុចល្រចធ្លាមួយចំនួន  ដ្ររ 
ដ្រលសមិទ្ធផលមួយន្រះ បានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យ
ឃើញពីករយកចិត្តទុកដក់ ខ្ពស់បំផុត 
របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ចំពោះសុខមាលភាព 
របស់ប្រជាជន ជាពិស្រសគឺប្រជាជនដ្រលរស់
នៅតំបន់ឆ្ងាយដច់ស្រយល ។ មន្ទីរព្រទ្យ 
បង្អ្រកស្រុកកោះញ្រក បាននិងកំពុងដើរតួនាទី

យ៉ាងសំខន់ក្នុងករ ដោះ-
ស្រយ បញ្ហាសុខភាព របស់ 
ប្រជាជន ដោយមានករ 
ព្យាបាលជំងឺគ្រប់ផ្ន្រក ទាំង 
ជំងឺទូទៅ ជំងឺកុមារ ផ្ន្រក 
សម្ភព និងរោគស្រ្តី ផ្ន្រក 
សង្គ្រះបនា្ទាន់ ផ្ន្រកវះកត់ 
។ល។ ដោយមានបុគ្គលិក 
សុខភិបាលចំនួន ៣៦ នាក ់
ក្នុងនោះមាន វ្រជ្ជបណ្ឌិត 
៥នាក់ ឆ្មប ១០នាក់ គិលា- 
នុបដ្ឋាកមធ្យម ៨នាក់ កំពុង 
ទទួលបំព្រញភារកិច្ចរបស់ខ្លួន ប្រកបដោយ 
ករទទួលខុសត្រូវ ។ ប្រជាជននៅឃំុឆ្ងាយៗ 
ដ្រលមានជំងឺ ត្រូវបញ្ជូនមកព្យាបាល ក៏មាន 
ករងយស្រួលជាងមុន ពីព្រះយើងមានផ្លូវ 
គមនាគមន៍ ហើយយើងមានព្រទ្យទទួល 
ព្យាបាលបានល្អប្រសើរ ។ 

ដោយឡ្រកករងរបង្កបង្កើនផលនៅក្នុង
ស្រុកកោះញ្រក ក៏មានកររីកចម្រើនដោយ 
បងប្អូនធ្វើស្រតាមរបៀបប្រព្រណីនៅឯចមា្ការ 
និងស្រូវធម្មតា នៅតាមវាលស្រ ។ លោក   
យូ ចន្ទីរ បានមានប្រសាសន៍ថ អ្នកស្រុក
កោះញ្រកឆ្នាំន្រះក៏ទទួលរងគ្រះដ្ររ ដោយ
សារជំនន់ទឹកភ្លៀងជន់លិចស្រូវស្រមួយរយៈ
ខ្លី ប៉ុន្ត្រមិនធ្ងន់ធ្ងរទ្រ ហើយកន្ល្រងខ្លះប្ររជាល្អ 
លើសដើម ។ ទិន្នផលស្រូវឆ្នាំន្រះនឹងទទួល
បានច្រើនជាងឆ្នាំមុន ។ នៅក្នុងរដូវវស្សាដ្រល
កន្លងទៅថ្មីៗន្រះ ប្រជាជនស្រុកកោះញ្រក 
ធ្វើស្រលើផ្ទ្រដីស្រូវស្រល ស្រូវកណា្តាល និង 
ស្រូវធ្ងន់មានចំនួនសរុប ១៩.៩៧៨ហិកតា 
ហើយភាគច្រើនបំផុតព្យួររាស់ដីដោយប្រើប្រស់ 
គោយន្ត និងត្រក់ទ័រ ។ 

ចំពោះករងរសណា្តាប់ធា្នាប់ សន្តិសុខ សង្គម 
ក៏កន់ត្រមានភាពល្អប្រសើរ ដោយហ្រតុថ 
បទល្មើសនានា ដូចជាករ លួច ឆក់ ប្លន់ មាន 
តិចតួចណាស់ ហើយបើនិយយអំពីករ 
ឃោសនាភូតកុហក់ បោកបញ្ឆោត អំពីបញ្ហា 
នយោបាយរបស់ពួកប្រឆំងវិញ គឺមិនអាច 
ចូលចុះឡើយ ។ ប្រជាជនស្រុកកោះញ្រក 
អត់ខ្វល់ខ្វាយអំពីបញ្ហាទាំងន្រះទ្រ ហើយស្អប់
បំផុតពួកដ្រលទៅនិយយបំផុសអត់បានករ 
ធ្វើឲ្យពុលសង្គម ។ បច្ចុប្បន្ន គណបក្សប្រជា
ជនកម្ពុជាកំពុងត្រដើរតួនាទីយ៉ាងសំខន់ ធ្វើ 
ឲ្យករអភិវឌ្ឍបាន គ្របដណ្តប់លើច្រើនវិស័យ
នៅតាមគ្រប់មូលដ្ឋានន្រស្រុកកោះញ្រក ។ 

និយយយ៉ាងដូច្ន្រះ មិនម្រនមានន័យថ 
ស្រុកកោះញ្រកអស់មានបញ្ហាប្រឈម ឬក៏ 
ល្រងជួបករលំបាកទាល់ត្រសោះនោះទ្រ ។ 
ប៉ុន្ត្រនោះវាគ្រន់ត្រជាបញ្ហាស្រសសល់ ឬក៏ 
បញ្ហាថ្មីៗ ដ្រលបានល្រចច្រញ ពីក្នុងដំណើរន្រ 
ករអភិវឌ្ឍត្រប៉ុណោ្ណោះ ដ្រលតម្រូវឲ្យអាជា្ញាធរ 
ស្រុក គណៈកមា្មាធិករគណបក្សស្រុក បន្ត
យកចិត្តទុកដក់ដោះស្រយដោយករទទួល
ខុសត្រូវ ដោយសា្មារតីលើកកម្ពស់ផលប្រយោជន៍
ប្រជាជនជាធំដូចដ្រលបានធ្វើ និងកំពុងធ្វើ 
នាព្រលសព្វថ្ង្រន្រះ ។ 

យើងបានចាកច្រញ ពីទឹកដីស្រុកកោះញ្រក 
វិញ ហើយដោយបាននាំមកនូវអនុស្សាវរីយ៍
ន្រភាពញញឹមស្រស់ស្រយ របស់ប្រជាជន 
ស្រុកកោះញ្រក ទិដ្ឋភាពដ៏ត្រកលន្រទឹកដី
ដ្រលគ្របដណ្តប់ដោយព្រឈើ សន្ធឹកទឹកហូរ 
មិនដច់ន្រដងទន្ល្រស្រពក ដ្រលអ្នកណា 
ក៏ដោយបានឆ្លងកត់ទីន្រះ បានឃើញនូវ 
ទ្រសភាព ន្រទឹកទន្ល្រដ៏ថ្លាឆ្វង់ន្រះ ពិតជា 
មិនអាចទប់ចិត្តមិនឲ្យនឹក មិនឲ្យរំភើប មិនឲ្យ
កោតស្ញប់ស្ញ្រងចំពោះសម្រស់ធម្មជាតិមួយន្រះ 
បានឡើយ ។ ប៉នុ្ត្រអ្វដី្រលយើងចងចាមំនិភ្ល្រច 
និងមិនអាចបំភ្ល្រចបានទាល់ត្រសោះនោះ គឺ 
សមិទ្ធផលជាច្រើនដ្រលបាន និងកំពុងកើត
ឡើងនៅលើទឹកដីន្រស្រុកកោះញ្រក ដ្រល
នោះគឺជាមនុញ្ញផលបានមកពីករខិតខំប្រឹង
ប្រងរួមរបស់គ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ។ 
សូមជូនពរឲ្យប្រជាជនស្រុកកោះញ្រក បាន 
ទទួលនូវ សមិទ្ធផលថ្មីៗទៀត និងបានរស់នៅ 
ប្រកប ដោយភាពសុខដុមរមនា និងសុភមង្គល
នៅលើទឹកដីដ៏ត្រជាក់ត្រជុំន្រភូមិភាគឦសាន្ត
របស់យើងទាំងអស់គ្នា ...៕
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 ១- ទើបម្ង្រេ៉នោះមិញ
រាជធានីភ្នំព្រេញ លូតលាស់លឿនប្ល្រេក សំណង់ខ្ពស់ៗ
ផុសច្រេើនអន្រេក ថ្ង្រេន្រេះ ថ្ង្រេស្អ្រេក ប្ល្រេកគ្នាស្រេឡះ ។
 ២- សម្លឹងមើលម្រេឃ
រំភើបពន់ព្រេក វិវ្រេកចិត្តណាស់ កាលដ្រេលនឹកដល់
ក្រេុងភ្នំព្រេញចាស់ ព្រេលន្រេះប្រេផ្លាស់ រហ័សម្ល្រេ៉ះណា៎ ។
 ៣- អគរស្ដុកស្ដម្ភ
ក្រេសួងតូចធំ សមទីស្ដីការ មានគ្រេប់វិស័យ
គ្រេប់ផ្ន្រេកស្រេវា ចម្រេើនអសា្ចារ្យ សា្ថាបនាសា្ដារបាន ។
 ៤- សា្ពោនដ្រេកសា្ពោនថ្ម
ការចរាចរណ៍ ឥតស្រេកអាក់ខាន សំណាកអ្នកប្រេជ្ញ
អង់អាចហៅហាន ល្អអារាមដ្ឋាន ពិដោរល្វ្រេងល្វើយ ។
 ៥- រីរាត្រេីកាល
ភ្នំព្រេញពិសាល នៅនាយនាត្រេើយ ភ្លើងពណ៌ចម្រេុះ
ចាំងឆ្លុះឆ្លងឆ្លើយ ប្រេៀបប្រេកដហើយ សា្ថានសួគ៌លោកិយ ។
 ៦- មៀងមើលសា្ដាំឆ្វ្រេង
ភ្ន្រេកព្រេិលវង្វ្រេង ចរាចរណ៌ដស់ដី ផ្លូវធំរួមតូច
ចង្អៀតវិថី យនយន្តធុនថ្មី កើនច្រេើនកន្លង ។
 ៧- ទឹកសា្អាតអនាម័យ
មានគ្រេប់ យប់ថ្ង្រេ ឆ្ងាយជិតឥតហ្មង ក្រេច្ន្រេប្រេឌិត
ផលិតទ្វ្រេដង សា្ពោនអាកាសឆ្លង សម្រេួលថ្មើរជើង ។
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      ចង់ទែណាក៏បាន 
ទើបត្រេរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួច នាង សុីវី 

ឡ្រេ សួរប្ដីៈ
- តើពកួយើងទៅក្រេបទកឹឃ្មុ ំនៅឯណា 

បងសមា្លាញ់ ?
- ចង់ទៅទីណាក៏បាន !

- អូហូ បងផ្ដល់សិទ្ធសម្រេចឲ្យអូន ម្រេនទ្រេ ?
- ម្រេនហើយ !
- អុីចឹង យើងទៅហុងកុងល្អទ្រេ ?
- បងនិយយហើយ អូនចង់ទៅទីណាក៏បានដ្រេរ ។ 

ចំណ្រេកបង កិច្ចការច្រេើនណាស់ បងត្រេូវនៅផ្ទះខំរក 
លុយដោះបំណុល គ្រេ មិនអាចទៅជាមួយអូនបានទ្រេ។

                     យកតម្រាប់តាម
យយមុិច និយយប្រេប់កូនប្រេុសៈ
ដល់កូនធំឡើង កូនត្រេូវយកតម្រេប់តមលោកបា៉ាកូន 

 ៨- ភ្លើងអគ្គិសនី
បណា្តាញវាតទី ចរន្តកើនឡើង គ្រេប់ខ្រេត្តស្រេុកខ័ណ្ឌ
ជនបទស្រេុកយើង ភាគច្រេើនមានភ្លើង អគ្គិសនីប្រេើប្រេស់ ។
 ៩- អរគុណសន្តិភាព
វិវត្តន៍ដរាប សា្មោរតីឈ្នះឈ្នះ ទីក្រេុងឆើតឆយ
អភិវឌ្ឍរហ័ស ម្រេឃដីដឹងច្បាស់ ត្រេជោដឹកនាំ ។
 ១០- កម្ពុជាសម័យ
ផ្ដល់សិទ្ធិតម្ល្រេ សច្ចៈសកម្ម ដើរហើរពោលស្ដី
ព្រេឹត្តិអ្វីចូរចាំ គោរពបណា្តាំ រដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ ។
 ១១- គឺគោលកិត្តិយស
ថ្ល្រេថា្លាខ្ពង់ខ្ពស់ មោះមុតប្រេមប្រេប់  មាគ៌បវរ
សោ្មោះសរកិត្តិសព្ទ     គប្បីត្រេងត្រេប់ ច្បាប់ធម្មនិយម ។
 ១២- ឆន្ទៈធីរោ
សម្ដ្រេចត្រេជោ ផ្ដាច់ប្ដូរព្យាយម សាងសន្តិភាព
បញ្ចប់សង្រេ្គាម ខ្ម្រេរឈប់ហូរឈាម កិត្តិនាមល្បាញល្បី។
 ១៣- អរគុណសន្តិភាព
ប្រេកដជ្រេួតជ្រេប គ្រេប់មនុស្សប្រេុសស្រេី  ជីវិតរីករាយ
រស់សិទ្ធិស្រេរី ប្រេកាន់ខន្តី សិកា្ខាបទប្រេំ ។
 ១៤- ហូបទឹកនឹកប្រេភព
បើបានជ្រេកម្លប់  នឹកដល់អ្នកដំ ចំណាយកមា្លាំង
ព្យាយមប្រេចាំ ឈ្មុសឈ្មុលសកម្ម រា៉ាប់រងទារុណ ។
 ១៥- គឺ មហាគុណា
នុភាពអសា្ចារ្យ ធំធ្រេងលើសលន់ ខន្តីសច្ចៈ
បក្សប្រេជាជន សនោ្ដាសអត់ធន់ អរគុណសន្តិភាព ៕ 
       និពន្ធៈ នឹមណាំ

ឮទ្រេ?
កុមារផ្លយ គ្រេវីក្បាលតតត់ឆ្លើយតបទៅវិញភា្លាមៈ
- ទ្រេ...ខ្ញុំមិនយកតម្រេប់តម លោកបា៉ាដច់ខាត ពីព្រេះ ថ្ង្រេណា 

ក៏ស្រេវឹងៗ ម៉្រេចមានសល់លុយសម្រេប់ល្រេង ហ្គ្រេមទៅ៕
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