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ក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលមានសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន

ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ជាប្រមុខដ៏ឧត្តុង្គឧត្តម ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានការរីកចម្រើន

elak tak s‘unGIu

លូតលាស់លើគ្រប់វិស័យ

ដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញច្បាស់អំពីភាពត្រឹមត្រូវខាងនយោបាយ

និង

សមត្ថភាពនៃការដឹកនាំរបស់គណបក្ស ព្រមទាំងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់ប្រជាជន ក្នុងចលនាកសាង

និងការពារមាតុភូមិ ឆ្ពោះទៅរកអនាគតមួយដ៏រុងរឿង នៅលើមាគ៌ា សន្តិភាព ប្រជាធិបតេយ្យ និងអភិវឌ្ឍន៍។ ប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេស
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ផ្សព្វផ្សាយ អប់រំដល់មន្ត្រី សមាជិកគណបក្ស និងមហាជនឲ្យបានយល់ជ្រួតជ្រាបច្បាស់អំពីកម្មវិធីនយោបាយ គោលការណ៍ គោលនយោបាយ
និងសេចក្តីសម្រេចនានារបស់គណបក្ស និងរាជរដ្ឋាភិបាល, សភាពការណ៍ទូទៅរបស់ប្រទេសជាតិ, សកម្មភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្ស
ថ្នាក់ដឹកនាំព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា និងរាជរដ្ឋាភិបាល ក៏ដូចមន្ត្រីគ្រប់ថ្នាក់គ្រប់ផ្នែក ក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហានានាជូនប្រជាជននៅមូលដ្ឋាន
ព្រមទាំងការអប់រំបង្កើនចំណេះដឹងផ្សេងៗទៀត ។ ទស្សនាវដ្តីប្រជាជនក៏បានរួមចំណែកក្នុងការអប់រំពង្រឹងស្មារតីសាមគ្គីជាតិ ការពារលើក
ស្ទួយរាល់សមិទ្ធផលនៃសង្គមជាតិ ការពារឯករាជ្យ អធិបតេយ្យ បូរណភាពទឹកដី ថែរក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ

សន្តិសុខ និង

សណ្តាប់ធ្នាប់សង្គម និងជំរុញដំណើរការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងនីតិរដ្ឋ។ ព្រមជាមួយនោះក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអប់រំសំដៅទប់ស្កាត់
ឧបាយកលទុច្ចរិតរបស់ពួកប្រឆាំងជ្រុលនិយម និងមជ្ឈដ្ឋានអគតិនានា ដែលតែងតែបំភ្លៃការពិត អុចអាល ញុះញង់ ប៉ុនប៉ងបង្កអស្ថិរភាព
និងការបែកបាក់ក្នុងសង្គម ។ ជាពិសេសក្នុងពេលប្រទេសជាតិកំពុងស្ថិតក្នុងសមរភូមិនៃសង្គ្រាមប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលជាជំងឺ

ឆ្លងរាតត្បាតជាសកលនោះ ទស្សនាវដ្តីប្រជាជនបានយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការអប់រំពង្រឹងខឿនការពារសុខភាពប្រជាជន ដោយបានចូលរួម

ផ្សព្វផ្សាយផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត គោលការណ៍ គោលនយោបាយ និងវិធានការនានា ដើម្បីប្រយុទ្ធទប់ស្កាត់និងជម្នៈផលវិបាកនានាដែល
បណ្តាលមកពីជំងឺនេះ និងពង្រឹងជំនឿទុកចិត្តរបស់ប្រជាជនលើការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ
ស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងលំនឹងនៃជីវភាពរបស់ប្រជាជន។

លទ្ធផលដ៏ល្អដែលទស្សនាវដ្តីប្រជាជនសម្រេចបានក្នុងរយៈពេល ២០ឆ្នាំ កន្លងទៅនេះ ពិតជាពុំអាចផ្តាច់ចេញបានឡើយ ពីការដឹកនាំ

ណែនាំ និងការឧបត្ថម្ភគាំទ្រទាំងស្មារតី និងសម្ភារៈ ពីសំណាក់សម្តេច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី និងប្រិយមិត្តអ្នកអានទាំងអស់
និងពីសំណាក់គណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សគ្រប់ថ្នាក់ គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័ន ដែលធ្វើឲ្យទស្សនាវដ្តីប្រជាជនអាចធានាបាននិរន្តរភាពនៃការ
ចេញផ្សាយរបស់ខ្លួនយ៉ាងទៀងទាត់ ។

យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាបុគ្គលិកនៃទស្សនាវដ្តីប្រជាជន សូមសម្តែងការគោរព និងអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះស្មារតីជួយឧបត្ថម្ភ

គាំទ្រនេះ ហើយមានក្តីសង្ឃឹមជឿជាក់ថា នឹងបានទទួលការផ្តល់ វិភាគទានដ៏ថ្លៃថ្លានេះជាបន្តទៀត ។ យើងខ្ញុំនឹងបន្តខិតខំបង្កើនសមត្ថភាព
ការងារឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើង ដើម្បីពង្រឹងគុណភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយទាំងខ្លឹមសារ ទាំងរូបភាព ឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពរនៃការ
អប់រំនយោបាយសតិអារម្មណ៍របស់គណបក្ស សំដៅចូលរួមសម្រេចបានសមិទ្ធផលធំៗថ្មីៗទៀតជូនជាតិនិង ប្រជាជន។

នៅក្នុងឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះ យើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរ សម្តេច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី និងប្រិយមិត្តអ្នកអានទាំងអស់

សូមបានសម្រេចជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ច និងបានប្រកបពុទ្ធពរទាំង៤ប្រការ គឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ និងពលៈ ជារៀងដរាប។
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គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាជាក្តីសង្ឃឹម
តែមួយគត់របស់ប្រជាជនកម្ពុជា

Cambodian People’s Party – The Only Hope of
Cambodian People
ថ្ងៃទី ២៨ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ គឺជាទិវាគម្រប់ខួបលើកទី ៧០
ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ដែលនៅគ្រាដំបូងមានឈ្មោះថា

«បក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរ» មានប្រភពកើតចេញពីចលនាតស៊ូស្នេហា
ជាតិ របស់ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រឆាំងរបបអាណានិគមនិយម ដើម្បី
ឯករាជ្យជាតិ និងបានតស៊ូពុះពារឆ្លងកាត់ឧបសគ្គ រាប់ម៉ឺនរាប់សែន
ជំពូក លើកំណាត់ផ្លូវយ៉ាងវែង និងបត់បែននៃប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជា ។
រយៈពេល ៧០ ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ ទោះបីត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហា
ស្មុគស្មាញបំផុត ប៉ុន្តែគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានស្ថិតនៅរួមសុខ
រួមទុក្ខជាមួយប្រជាជនគ្រប់កាលៈទេសៈ និងបានធ្វើការប្រមូលផ្តុំកម្លាំង
មហាសាមគ្គីជាតិក្រោកឈរឡើង ធ្វើការតស៊ូប្រយុទ្ធយ៉ាងអង់អាចបង្កើត
បាននូវសមិទ្ធផលសង្គមជាតិ ដ៏ធំធេងរាប់មិនអស់ និងបានកសាង
ប្រទេសកម្ពុជាមួយ ឯករាជ្យ សន្តិភាព សេរីភាព ប្រជាធិបតេយ្យ
អព្យាក្រឹត និងវឌ្ឍនភាពសង្គម ។ ចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៥៣-១៩៧០ គណបក្ស
បានធ្វើការតស៊ូ ប្រឆាំងរបបអាណានិគមនិយម និងបន្ទាប់មក បាន
ចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការការពារ ឯករាជ្យ សន្តិភាព និងអធិបតេយ្យ
ជាតិ ។ ពីឆ្នាំ ១៩៧០-១៩៧៥ ក្នុងពេលដែលប្រទេសជាតិធ្លាក់ចូលក្នុង
ភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាម គណបក្សបានបន្តធ្វើការតស៊ូ ដើម្បីរំដោះជាតិចេញពី
កណ្តាប់ដៃពួកខ្ញុំកញ្ចះបរទេស ដែលជាមេដឹកនាំធ្វើរដ្ឋប្រហារ ។ ក្រោយ
ភ្លើងសង្គ្រាមផុតរលត់ទៅ ក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាជន ដែលចង់រស់នៅក្នុង
សុខសន្តិភាពក៏ត្រូវបំផ្លាញចោល ដោយសារបនប៉ុលពត បានបង្កើត
ឡើងនូវរបបប្រល័យពូជសាសន៍ គណបក្សក៏បានដឹកនាំចលនាតស៊ូ
សង្គ្រោះជាតិ វាយផ្តួលរំលំរបបវាលពិឃាតនេះឲ្យរលាយសាបសូន្យ
នៅថ្ងៃ ៧ មករា ឆ្នាំ ១៩៧៩ ។
ក្នុងរយៈពេល ៤២ ឆ្នាំ កន្លងមកនេះ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
បានដឹកនាំប្រទេសជាតិ

សម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលយ៉ាងធំធេងលើ

គ្រប់វិស័យ។ អ្នកដែលមានសតិសម្បជញ្ញៈ សុទ្ធតែធ្វើការវាយតម្លៃបាន
យ៉ាងត្រឹមត្រូវ និងផ្តល់សច្ចធម៌ដល់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថា ជា
កម្លាំងនយោបាយតែមួយគត់ដែលបានដឹកនាំប្រទេសឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរ
យ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុត នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់កម្ពុជា ហើយបច្ចុប្បន្ន
នេះ នៅតែមាន តួនាទីយ៉ាងធំធេង ក្នុងការបន្តដឹកនាំប្រទេសឆ្ពោះទៅរក
អនាគតដ៏រុងរឿង ដែលឆ្លើយតបទាំងស្រុងទៅនឹងបំណងប្រាថ្នាដ៏ពិសិដ្ឋ
របស់ប្រជាជនកម្ពុជា ។ គណបក្សបានជ្រោងខ្ពស់ទង់មហាសាមគ្គីជាតិ

June 28, 2021 is the 70th anniversary of the founding
of the Cambodian People's Party, originally called
the "Khmer Revolutionary People's Party", which
originated from the patriotic movement of the
Cambodian people against the colonial regime for
national independence and has struggled through tens
of thousands of obstacles on the long and twists and
turns path of Cambodian history.
For the past 70 years, despite facing the most
complex problems, the Cambodian People's Party has
stood with the people in all circumstances and
mobilized the forces of national unity to stand up and
fight valiantly, creating countless great social achievements
and building an independent, peaceful, free,
democratic, neutral and progressive Cambodia. From
1953-1970, the party fought against the colonial
regime and then actively participated in the defense
of independence, peace and national sovereignty.
From 1970-1975, when the country fell into the flames
of war, the party continued to struggle to liberate the
nation from the clutches of foreign slaves who led
the coup. After the flames of war extinguished, the
hopes of the people who wanted to live in peace dashed
away when Pol Pot established a genocidal regime.
The party led the national salvation movement to
overthrow the killing field regime on January 7, 1979.
Over the past 42 years, the Cambodian People's
Party has led the country to great achievements in all
fields. People of conscience rightly assessed and
justified the CPP as the only political force that has
led the country to the most profound changes in
Cambodia's history and still plays a huge role today
to lead the country towards a glorious future that
fully meets the sacred aspirations of the Cambodian
people. The party raised the banner of national unity,
led the restoration and reconstruction of the nation
from the ashes and prevented the return of the genocidal
regime.

4 TsSnavdþI RbCaCn
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ដឹកនាំការស្តារ និងកសាងប្រទេសជាតិឡើងវិញ ពីគំនរផេះផង់ និង
ធ្វើការទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មកវិញនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ។
គណបក្សបានធ្វើជាស្នូលនៃដំណើរការបង្រួបបង្រួមជាតិរហូតបញ្ចប់
បាននូវសង្រ្គាមដ៏រុំារៃជិត៣ ទសវត្ស បង្កើតបានសុខសន្តិភាពពេញលេញ
ក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស មានការឯកភាពជាតិ ឯកភាពទឹកដី ផ្តល់ភាព
អនុគ្រោះយ៉ាងធំធេងដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច សង្គម ដែលកម្ពុជាមិន
ធ្លាប់មានទាល់តែសោះនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណ ៥០០ឆ្នាំនៃប្រវត្តិសាស្រ្តចុងក្រោយនេះ។ គណបក្សបានធ្វើជាបង្អែកដ៏រឹងមាំក្នុងការការ
ពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ ការពាររបបរាជានិយម ការពារឯករាជ្យ អធិបតេយ្យ
បូរណភាពទឹកដី ថែរក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ ទប់ស្កាត់
និងបំផ្លាញចោលឧបាយកល និងសកម្មភាពនៃចលនាបដិវត្តន៍ពណ៌
ព្រមទាំងអំពើប្រទូសរ៉ាយផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមឧទ្ទាមក្បាត់ជាតិ និង
មជ្ឈដ្ឋានអគតិនានា ដែលប៉ុនប៉ងឥតឈប់ឈរក្នុងការបំផ្លាញសេចក្តី
សុខសាន្ត និងសុភមង្គលរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា។ គណបក្សបានជំរុញ
អនុវត្តដោយជោគជ័យនូវដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យ ភាវូបនីយកម្ម
តាមដំណាក់កាលនីមួយៗ

ជាពិសេសគឺការប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយ

លក្ខណៈសេរី យុត្តិធម៌ ត្រឹមត្រូវ នូវដំណើរការបោះឆ្នោត ទាំងការ
បោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិ ទាំងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ក្រោមជាតិ តាមការកំណត់
នៃច្បាប់។
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានខិតខំយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍ
សេដ្ឋកិច្ច ជាពិសេស គឺការជំរុញនូវការកែទម្រង់ស៊ីជម្រៅដ៏មុតស្រួច
ដើម្បីធានាសុខសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងចីរភាពកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ដើម្បី
លើកកម្ពស់ភាពសុខដុមរមនាជូនប្រជាជនលើមាគ៌ាឆ្ពោះទៅសម្រេច
ចក្ខុវិស័យ កម្ពុជាជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០
និងជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៥០ ។ ប៉ុន្តែការផ្ទុះឡើងជំងឺ
កូវីដ១៩ ដែលជាជំងឺរាតត្បាតសកលបានបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
បំផុតសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូល និងដោយឡែក ប្រទេសកម្ពុជាយើង
ក៏ទទួលរងឥទ្ធិពលពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះ ដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើ
វិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន។ ប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ដែលមានសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រមុខ ដ៏ឈ្លាសវៃបានខិតខំ
យកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយនូវរាល់ផលវិបាកទាំងនេះ

ធ្វើឲ្យកម្ពុជា

នៅតែរក្សាបានស្ថិរភាពនយោបាយ សន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់សង្គម
ប្រជាជនបានរស់នៅប្រកបដោយភាពសុខក្សេមក្សាន្ត។ រាជរដ្ឋាភបា
ិ ល
បានគ្រោងដាក់ចេញផែនការស្តារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ

ពីវិបត្តិកូវីដ១៩

សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១-២០២៣ ក្នុងគោលបំណងអូសទាញកំណើន
សេដ្ឋកិច្ចឲ្យត្រឡប់ទៅខិតជិតកំណើនសក្តានុពលប្រកបដោយ ចីរភាព
និងបរិយាបន្ន តាមរយៈការធានារក្សានូវសន្តិភាព សន្តិសុខ ស្ថិរភាព
សង្គម និងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈលើគន្លងនៃប្រក្រតីភាពថ្មី ព្រមទាំង

The party has been at the core of the process of
national unification until the country ended the nearly
three decades war, establishing complete peace in the
whole country within the framework of national unity,
territorial unification, and fostering great benefits to
Cambodia's socio-economic development, unprecedented in the last 500 years or so of its history. The
party has been a strong supporter of defending the
Constitution, defending the monarchy, defending
independence, sovereignty, territorial integrity,
maintaining peace, political stability, preventing and
destroying the tactics and activities of the color
revolution movement, as well as other acts of insurgency
constantly nurtured by traitors and ill-will circles to
destroy the peace and well-being of the Cambodian
people.
The party has successfully implemented the
democratization process at each stage, especially the
free and fair conduct of the elections, both national
and sub-national, in accordance with the law.
The Cambodian People's Party (CPP) has worked
hard to promote economic development, especially
in-depth reforms to ensure peace, stability and
sustainable economic growth in order to promote the
harmony of the people on the path to achieving the
vision that Cambodia is to become a high middleincome country by 2030 and a high-income country
by 2050. However, the outbreak of Covid-19, a global
pandemic, has had a devastating effect on the whole
world, and in particular Cambodia, whereby the
outbreak, incurred a profound effect on the economy,
society and people’s livelihoods. Nevertheless, the
Royal Government of Cambodia, under the leadership
of the Cambodian People's Party, led by Samdech
Techo Hun Sen, has worked hard to address all of
these consequences, so that Cambodia can maintain
political stability, security, and social order, in which
people can live peacefully.
The Royal Government plans to launch an
economic recovery plan from the Covid-19 crisis for
2021-2023 to bring economic growth closer to
sustainable and inclusive growth potential by
ensuring peace, security, social stability, and public
order on the new normal path, enhancing competitiveness
and promoting economic diversification. This would
encompass especially strong industrial bases with
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ការលើកកម្ពស់ភាពប្រកួតប្រជែង និងជំរុញការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ច
ជាពិសស
េ មូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មរង
ឹ មាំ ដែលមានសមត្ថភាពនាំ ចេញខ្ពស់
និងផ្សារភ្ជាប់កាន់តែខ្លាំងក្លាជាមួយច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់តំបន់ និងពិភពលោក ។
ក្នុងស្មារតីគិតគូរដល់ប្រជាជន គ្រប់រូបដោយមិនបោះបង់ចោល
នរណាម្នាក់ ប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមត្រូវអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន។ រាជរដ្ឋាភិបាល
បានរក្សាទុកនូវរបបសន្តិសុខសង្គម ផ្នែកថែទាំសុខភាព និងផ្នែកហានិភ័យ
ការងារ សម្រាប់ផ្ដល់ការគាំពារ ដល់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតដែល ត្រូវ
បានព្យួរកិច្ចសន្យាការងារ ដោយសារតែសកម្មភាព របស់រោងចក្រ
សហគ្រាស បាននិងកំពុងទទួលរងឥទ្ធិពលអវិជ្ជមាន ពីការរីករាលដាល
នៃជំងឺកូវីដ-១៩ ។ គ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ និងគ្រួសារដែលមាន
សមាជិក ស្ថិតនៅក្នុងភាពងាយរងគ្រោះ រួមមានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និង
កុមារមានអាយុពី០-៥ឆ្នាំ, ចាស់ជរាអាយុចាប់ពី៦០ឆ្នាំឡើង, ប្រជាពលរដ្ឋ
ដែលមានពិការភាព និងអ្នកដែលរស់នៅ ជាមួយមេរោគអេដស៍ បាន
ទទួលនូវការគាំពារ ពីកម្មវិធីជំនួយសង្គម ជាបន្តបន្ទាប់។ កម្មវិធីជំនួយ
សង្គមជាសាច់ប្រាក់ក្រោយពេលបិទខ្ទប់ សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ និង
គ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋមានការលំបាកផ្នែកជីវភាព, ប្រជាពលរដ្ឋ និងគ្រួសារ
ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ និងមានការលំបាក ផ្នែក
ជីវភាព និងគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ
កូវីដ-១៩ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ២០ កុម្ភៈ ២០២១ កំពុងត្រូវបានអនុវត្ត។
ការឆ្លុះបញ្ចាំងខាងលើនេះ បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថា មានតែគណបក្
សប្រជាជនកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ ដែលជាបង្អែកដ៏កក់ក្តៅ និងជាក្តីសង្ឃឹម
ពិតប្រាកដតែមួយរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា

ក្នុងការដឹកនាំសង្គមជាតិឲ្យ

បន្តឈានទៅមុខលើមាគ៌ាសន្តភា
ិ ព ប្រជាធិបតេយ្យ និងអភិវឌ្ឍឆ្ពោះទៅ
រកអនាគតដ៏រុងរឿង។ ចូលរួមអបអររំព្ញកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៧០
ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសខិតខំពង្រឹង
ស្មារតីសាមគ្គីភាព ឯកភាព បន្តចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការគាំទ្រ និង
ជឿជាក់ទៅលើការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដោយខិតខំ
រួមគ្នាថែរក្សា ការពារ សន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ មិនអនុញ្ញាតឲ្យកម្លាំង
ណាមួយមកបំផ្លាញបានឡើយ។ ជាមួយគ្នានេះ អង្គការចាត់តាំងរបស់
គណបក្ស និងមន្រ្តីគណបក្សគ្រប់ថ្នាក់ គ្រប់ផ្នែក ក៏ត្រូវលើកកម្ពស់ភាព
ជាគំរូល្អក្នុងការបន្តអនុវត្តគោលការណ៍

និងគោលនយោបាយរបស់

គណបក្ស និងរាជរដ្ឋាភិបាល។ ខិតខំពង្រីកអំពើល្អ កម្ចាត់ចោលភាព
អសកម្មទាំងឡាយ ដោយប្រកាន់ភ្ជាប់នូវស្មារតី ”ប្រជាជនមានជំនឿ
លើការដឹកនាំគណបក្ស គណបក្សមានកាតព្វកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវ
ចំពោះប្រជាជនវិញ” ៕
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high export capacity, and stronger integration with
regional and global supply chains.
In consideration for all people, without abandoning
anyone, the social protection system has been in
implementation consistently. The Royal Government
has maintained a social security system for health
care and occupational risks to provide protection to
workers whose contracts have been in suspension due
to the activities of factories and enterprises negatively
affected by the spread of Covid-19 pandemic. Poor
households and families with vulnerable members
include pregnant women, and children aged 0-5 years,
the elderly aged 60 and over, people with disabilities
and those living with HIV, have received a series of
social support programs. Post-lockdown cash social
assistance program for people and their families who
are living in poverty, people and families infected
with Covid-19 and who are living in poverty, and
families who have members died of Covid-19 disease
in the event of February 20, 2021 outbreak is being
implemented.
The above reflection clearly shows that only the
Cambodian People's Party is the warm source of support
and the only real hope of the Cambodian people to
continue leading the society forward on the path of
peace, democracy and development towards a glorious
future. To celebrate the 70th anniversary of the founding
of the Cambodian People's Party, people all over the
country strive to strengthen the spirit of unity and
solidarity, continue actively to participate supporting
and to belie in the leadership of the Cambodian People's
Party by working together to maintain peace and
development, and allowing no force to destroy it.
Along with this, party organizations and party
officials at all levels must promote a good example
in continuing to implement the principles and policies
of the party and the government. (They must) strive
to expand good deeds and eradicate shortcoming
actions by adhering to the spirit of "people believe in
party’s leadership, and whereby the party has obligations
and responsibilities to the people"./.
THE PRACHEACHUN MAGAZINE
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កម្ពុជាត្រូវរឹងមាំចំពោះគោលការណ៍ការពារឯករាជ្យ
អធិបតេយ្យជាតិរបស់ខ្លួន

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោ

ការថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាង
ំ ពីសណា
ំ
ក់បជា
្រ ជនកម្ពជា
ុ ។ បច្ចប
ុ ្បន្ន

ហ៊ុន សែន បាននិងកំពុងគ្រប់គ្រងសភាពការណ៍ទូទៅរបស់

នេះនិងតទៅមុខទៀត រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់

ប្រទេសជាតិឲ្យមានសុខសន្តិភាព និងស្ថិរភាពយ៉ាងពេញលេញ

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលមានសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ

ហើយបាននិងកំពុងបន្តដំណើរទៅមុខយ៉ាងរឹងមាំ និងស្វាហាប់

ហ៊ុន សែន ជាប្រមុខដ៏ឈ្លាសវៃ គឺគ្មានកម្លាំងអមិត្តណាមួយ

ដោយរក្សាបាននូវរាល់សមិទ្ធផលសង្គមជាតិ ធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរ
នូវបរិយាកាសនយោបាយ លំហប្រជាធិបតេយ្យ ការអនុវត្ត
សិទ្ធិសេរីភាព ការពង្រឹងការអនុវត្តនីតិរដ្ឋ និងការការពារយ៉ាង

អាចមកបំផ្លាញសុខសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា
បានឡើយ ។
ចំពោះបណ្តាប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោក

កម្ពុជា

ម៉ឺងម៉ាត់នូវឯករាជ្យ អធិបតេយ្យ បូរណភាពទឹកដី ដោយផ្អែកលើ

បានប្រកាន់យកនយោបាយមិតភា
្ត ព សន្តភា
ិ ព និងសហប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រ

រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិ។

ដោយស្មើភាព ស្មើសិទ្ធ និងមិនលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងផងគ្នា។

ប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងរស់នៅក្នុងសុខសន្តិភាព

សុភមង្គល

ប្រទេសកម្ពុជា ប្រកាន់យករបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញ

និងភាពសុខដុមរមនា ហើយកំពុងពួតដៃសាមគ្គីគ្នាធ្វើការអភិវឌ្ឍ

មានប្រពន្ធនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យ សេរីពហុបក្ស និងប្រព័ន្ធ

ឲ្យមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់ ។ ប៉ុន្តែពួកប្រឆាំងនិងមជ្ឍដ្ឋាន

សេដក
្ឋ ច
ិ ទ
្ច ផ
ី ្សារ។ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជា
ុ ជារដ្ឋឯករាជ្យ អធិបតេយ្យ

អគតិមយ
ួ ចំនន
ួ មិនចង់ឲ្យប្រជាជនកម្ពជា
ុ បានសុខសោះឡើយ ។

សន្តិភាព អព្យាក្រឹត អចិន្ត្រៃយ៍ មិនចូលបក្សសម្ពន្ធ័។ មាត្រា៥៣

ពួកគេបានរួមគំនិតគ្នាប្រើប្រាស់ នូវឧបាយកលទុច្ចរិតជាច្រើន ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងច្បាស់ថា

ព្រះរាជាណាចក្រកកម្ពុជា


រាប់មិនអស់ ប៉ុនប៉ងរុញច្រានប្រទេសកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងភ្នក់

ប្រឆាំងដាច់ខាតការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសចូលកិចកា
្ច រផ្ទក
ៃ ង
ុ្ន របស់

ភ្លើងសង្គ្រាម និងធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះនៃ

ខ្លួនទោះបីក្រោមរូបភាពណាក៏ដោយ។ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

មហាសោកនាដកម្មសារជាថ្មី ។ ការបង្កើតឡើងនូវបដិវត្តពណ៌

មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់

ក្នុងអំឡុងនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៣ ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាល

ខ្លួន ហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធារបស់ខ្លួននៅ

កម្ពុជាដែលមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាជនកម្ពុជា

បរទេសដែរ លើកលែងតែកង
ុ្ន ក្របខ័ណន
្ឌ ស
ៃ ណ
ំ ម
ូ ពររបស់អង្គការ

វាយឲ្យបរាជ័យរលត់រលាយងើបក្បាលលែងរួច។ ប៉ុន្តែពួកនេះ

សហប្រជាជាតិ។ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា រក្សាសិទ្ធទទួលយក

មិនបានបោះបង់ចោល នូវមហិច្ឆតាដ៏ខ្មៅកខ្វក់របស់ខ្លួនឡើយ។

ជំនួយបរទេសជាសម្ភារៈយោធា អាវុធ គ្រាប់រំសេវ ការហ្វឹកហ្វឺន

គេនៅតែសាកល្បងទាំងប្រថយ
ុ ប្រថានបន្តធកា
្វើ រ ការញុះញង់

កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងជំនួយផ្សេងទៀត ដើម្បីការពារខ្លួន

ប្រជាជនឲ្យបះបោរ

ប៉ុនប៉ុងបង្កើតឲ្យមានចលាចលសង្គម

និងធានាសណ្តាប់ធ្នាប់ និងសន្តិសុខសាធារណៈនៅផ្ទៃក្នុងប្រទេស។

ការធ្វើវិទ្ធង្សនាទាំងនយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ច , ការឃោសនាអុច

កម្ពុជាបាននិងកំពុងប្រតិបត្តិយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដែល

អាលបន្ទាបបន្ថោកទៅលើការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភបា
ិ ល , ការជេរ

ជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិ ដោយការពារដាច់ខាតមិនអនុញ្ញាតឲ្យ

ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រ ជាទីសក្ការៈរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូប

អ្នកណាមួយទោះជាក្នុងរូបភាពណាក៏ ដោយ មករំលោភបំពានបាន

និងការដៀលត្មះទៅលើស្ថាប័នរដ្ឋនានា ដែលជាទង្វើរំលោភបំពាន

ឡើយ ។

ច្បាប់យ៉ាងងងើលជាទីបំផុត ។ មួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះ

យើងគប្បីរំលឹកនិងចងចាំនូវប្រសាសន៍ដ៏មានតម្លៃថ្លៃថ្លាបំផុត

ទៀតក៏មានការឃោសនាភូតកុហកបំផ្លើស និងបំភ្លៃការពិតអំពី

របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដែលបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថា

វត្តមានយោធាចិននៅកំពង់ផែរាមដែលទាំងអស់នេះគឺជា សេ-

យើងត្រូវប្រឹងមួយជាពីរ ដើម្បីកុំអោយកម្ពុជាយើងធ្លាក់ទៅក្នុង

ណារីយោមួយមានភាព ប្រទាក់ក្រឡាគ្នាច្បាស់លាស់ក្នុង ឧបាយ-

ស្រមោលអតីតកាល ពីព្រោះរឿងអតីតកាលវាឈឺចាប់ខ្លាំង

កលដ៏ពិសពុលបំផុត ដើម្បីផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្របច្បាប់។

ណាស់សំរាប់ប្រជាជនរបស់យើង ។ កុំយកអធិបតេយ្យភាព

ប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តដូចដែលគេប៉ងប្រាថ្នានោះ

កុំយកសន្តិភាព ទៅប្តូរជាមួយជំនួយ។ កម្ពុជាត្រូវរឹងមាំចំពោះ

ឡើយហើយពួកនេះតែងតែរងនូវការបរាជ័យ និងទទួលបាននូវ

គោលការណ៍ការពារឯករាជ្យ អធិបតេយ្យជាតិរបស់ខ្លួន ៕
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ÉkraCü snþiPaB esrIPaB RbCaFibetyü
GBüaRkwt nig vDÆnPaBsgÁm

KNbkSRbCaCnkm<úCa
KN³kmµaFikarkNþal

សាររបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន
នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ក្នុងទិវារំឭកខួបលើកទី ៧០ នៃថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
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បងប្អូនជនរួមជាតិ សមាជិក សមាជិកា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាជាទីគោរពស្នេហា!
ថ្ងៃទី ២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ជាថ្ងៃគម្រប់ខួបទី ៧០ នៃការបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ដែលមានឈ្មោះដើមថា បក្សប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរ ដោយមានប្រភពពីចលនាតស៊ូស្នេហាជាតិរបស់ប្រជាជន
កម្ពុជាប្រឆាំងពួកអាណានិគមនិយមដើម្បីឯករាជ្យជាតិ។ ក្នុងនាមជាគណបក្សរបស់ប្រជាជន អាស្រ័យ
ដោយប្រជាជន និងដើម្បីប្រជាជន គណបក្សបានប្រកាន់ខ្ជាប់គោលបំណង និងឧត្តមគតិរបស់ខ្លួន គឺឈរនៅ
ខាងប្រជាជន ផ្សារភ្ជាប់រួមសុខរួមទុក្ខជាមួយប្រជាជននៅគ្រប់កាលៈទេសៈ ពុះពារជម្នះគ្រប់ឧបសគ្គ ហ៊ានធ្វើ
ពលិកម្មឥតរួញរា ដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាមួយ ឯករាជ្យ សន្តិភាព សេរីភាព ប្រជាធិបតេយ្យ អព្យាក្រឹត និង
វឌ្ឍនភាពសង្គម ។ គណបក្សបានដឹកនាំប្រជាជនធ្វើការតស៊ូប្រយុទ្ធយ៉ាងអង់អាចដើម្បីរំដោះប្រទេសជាតិពី
ការឈ្លានពានត្រួតត្រារបស់ពួកបរទេស និងវាយផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត សង្រ្គោះជាតិ
ឱ្យមានជីវិតរស់ឡើងវិញទាន់ពេលវេលា ដែលបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងសម័យកាលដ៏ខ្មៅងងឹតបំផុតនៃកម្ពុជា
ហើយបើកឡើងទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីនៃការកសាងទឹកដីឡើងវិញរបស់ប្រជាជនយើងលើមាគ៌ាសន្តិភាព បង្រួបបង្រួមជាតិ ប្រជាធិបតេយ្យ និងអភិវឌ្ឍន៍។
រយៈពេល ៤២ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ បន្ទាប់ពីបានទទួលជ័យជម្នះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត
នាថ្ងៃទី ៧ ខែមករា ឆ្នាំ ១៩៧៩ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានដឹកនាំប្រទេសសម្រេចបានសមិទ្ធផល
ដ៏ធំធេងក្នុងបុព្វហេតុនៃការការពារការរស់ឡើងវិញរបស់ប្រជាជន រាំងស្កាត់ការប៉ុនប៉ងវិលត្រឡប់មកវិញ
នៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍, ការស្តារ និងកសាងប្រទេសឡើងវិញពីចំណុចសូន្យ និងពីបាតដៃទទេ ឱ្យមាន
ស្ថិរភាពជាជំហានៗ បង្កើតបានបុព្វបទ និងលក្ខណសម្បត្តិជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការបង្រួបបង្រួមជាតិ, ការ
បង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មី និងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទីពីរនាឆ្នាំ១៩៩៣, ការបង្កើតសន្តិភាពពេញលេញជូនជាតិ
ចាប់ពីចុងឆ្នាំ១៩៩៨ មក តាមរយៈនយោបាយឈ្នះ ឈ្នះ, ការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងសិទ្ធិសេរីភាព
របស់ពលរដ្ឋ និងការអភិវឌ្ឍសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចធ្វើឱ្យប្រជាជនមានជីវភាពកាន់តែប្រសើរឡើង ហើយកំពុងរួម
រស់ជាមួយគ្នាយ៉ាងសុខដុមរមនា។
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ជោគជ័យរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងគ្រប់ការបោះឆ្នោតកន្លងមកតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្ស ទាំងនៅថ្នាក់ជាតិ ទាំងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ គឺជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ច្បាស់ថា
ប្រជាជនមានជំនឿទុកចិត្តយ៉ាងមុតមាំលើគណបក្ស

ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសតាមមាគ៌ាមួយដ៏ត្រឹមត្រូវដែលនាំ

មកសន្តិភាព ស្ថិរភាព ការរីកចម្រើន និងសុភមង្គលរបស់ប្រជាជន។ ក្នុងនាមគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃ
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខ្ញុំសូមសម្ដែងកតញ្ញុតាធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនជនរួមជាតិនៅគ្រប់ទិសទី
ទាំងនៅក្នុងប្រទេស ទាំងនៅក្រៅប្រទេស ដែលបានឃើញច្បាស់សច្ចធម៌នៃការដឹកនាំរបស់គណបក្ស ហើយផ្ដល់
យុត្តិធម៌ និងការគាំទ្រឥតរង្គោះរង្គើរដល់គណបក្សនៅគ្រប់កាលៈទេសៈ ធ្វើឱ្យគណបក្សមានលទ្ធភាពគ្រប់
គ្រាន់ក្នុងការបម្រើជាតិ និងប្រជាជន។ ឆ្លើយតបទៅនឹងការជឿទុកចិត្តនេះ

គណបក្សនឹងបន្តពុះពារធ្វើអ្វីៗ

គ្រប់យ៉ាងដើម្បីការពារឯករាជ្យ និងអធិបតេយ្យជាតិ ថែរក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ សន្តិសុខ និងស្ថិរភាព
ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច ពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឱ្យចាក់ឫសយ៉ាងរឹងមាំ លើកកម្ពស់សុខដុមនីយកម្មសង្គម និងជំរុញ
ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច លើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនឱ្យបានកាន់តែសម្បូរសប្បាយឡើង ។

បងប្អូនជនរួមជាតិ សមាជិក សមាជិកា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាជាទីគោរពស្នេហា!
ទោះបីនៅពេលនេះពុំមានការជួបជុំធំដើម្បីរំឭកខួបលើក ទី៧០ នៃថ្ងៃកំណើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ដោយសារតែប្រទេសកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងរាតត្បាតជាសាកលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្ដី ក៏ស្មារតីចងចាំ
គុណូបការៈដ៏ថ្លៃថ្លាបំផុតរបស់បុព្វការីជន យុទ្ធជន យុទ្ធនារី និងអ្នកស្នេហាជាតិគ្រប់ជំនាន់ នៅតែស្ថិតក្នុងដួងចិត្ត
របស់យើងជានិច្ច។ យើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាប្ដេជ្ញាប្រែក្លាយស្មារតីនេះឱ្យទៅជាសកម្មភាពដ៏ខ្លាំងក្លា ស្រុះដៃគ្នា
ដោយឆន្ទៈតែមួយ ដើម្បីបន្តកសាង និងការពារមាតុភូមិយើង ឆ្ពោះទៅរកអនាគតដ៏ត្រចះត្រចង់។
នៅក្នុងឱកាសនេះ ខ្ញុំសូមអំពាវនាវបងប្អូនជនរួមជាតិនៅទូទាំងប្រទេស សូមអនុវត្តតាមការណែនាំ
របស់រាជរដ្ឋាភិបាល របស់ក្រសួងសុខាភិបាល និងអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ឱ្យបានម៉ត់ចត់ អំពីវិធានការនានា
ក្នុងការប្រយុទ្ធទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយចូលរួមចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺនេះ និងបន្តអនុវត្តវិធានការ
“៣កុំ ៣ការពារ” ដើម្បីឱ្យយើងអាចឆ្លងផុតកាលៈទេសៈដ៏លំបាកនេះបានឆាប់ ឈានទៅរកប្រក្រតីភាព
ឡើងវិញតាមគន្លងថ្មីនៃជីវភាពសង្គម ផលិតកម្ម មុខរបរ និងការងាររបស់ប្រជាជន ។ ខ្ញុំមានជំនឿថា
អាស្រ័យដោយមានការចូលរួមដ៏សកម្មរបស់ប្រជាជនគ្រប់រូប យើងពិតជានឹងយកឈ្នះបានក្នុងសមរភូមិ
ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩នេះ ។
ខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធពរជូនបងប្អូនជនរួមជាតិនៅគ្រប់ទិសទី សូមបានប្រកបពុទ្ធពរ និងពរប្រាំប្រការ គឺ
អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ និងបដិភាណៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ ។
ថ្ងៃចន្ទ ៤រោច ខែបឋមាសាឍ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១
សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន
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បណ្តាសមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគណបក្ស
បានសម្រេចជូនជាតិ និងប្រជាជន
3
ពីពេលដែលបក្សត្រូវបានកសាងឡើងវិញលើមូលដ្ឋានជ័យជម្នះ ៧មករា ជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ក្នុងរយៈពេល

ជាង៤២ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានដឹកនាំប្រទេសជាតិពុះពារឆ្លងកាត់ឧបសគ្គយ៉ាងច្រើនរាប់
មិនអស់ប្រកបដោយភាពក្លាហានឥតរាថយ និងបត់បែនតាមការវិវត្តន៍នៃសភាពការណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិ
សម្រេចបានសមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រដូចខាងក្រោម៖

១- ទប់ស្កាត់មិនឱ្យរបបប្រល័យពូជសាសន៍អាចវិលត្រឡប់មកវិញបាន ការពារការរស់ឡើងវិញរបស់

ប្រជាជាតិ និងការពាររាល់សមិទ្ធផលនៃសង្គមជាតិដែលសម្រេចបានតាំងពីថ្ងៃជ័យជម្នះ ៧មករា។

២- នាំមកជូនប្រជាជនវិញ ថែរក្សា និងលើកស្ទួយឥតឈប់ឈរនូវសិទ្ធិ សេរីភាព កិត្តិយស និងសេចក្តី

ថ្លៃថ្នូរ ដែលត្រូវបាត់បង់ទាំងស្រុងក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍។

៣- ធ្វើជាកម្លាំងស្នូលនៃការបង្រួបបង្រួមជាតិ រហូតសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស ថ្ងៃទី២៣

ខែតុលា ឆ្នាំ ១៩៩១ និងជាកម្លាំងមិនអាចខ្វះបានក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

៤- អនុវត្តនយោបាយឈ្នះ ឈ្នះ ប្រកបដោយជោគជ័យ ធ្វើឱ្យអង្គការចាត់តាំងទាំងខាងនយោបាយ

និងយោធារបស់ពួកឧទ្ទាមកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យត្រូវរលំរលាយទាំងស្រុង
ការឯកភាពជាតិ និងឯកភាពទឹកដីទាំងស្រុងចាប់ពីចុងឆ្នាំ ១៩៩៨ មក។

នាំមកនូវសន្តិភាពពេញលេញ

៥- ការពារ និងពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ សេរី ពហុបក្ស ដោយដើរទន្ទឹមនឹងការពង្រឹងនីតិរដ្ឋ លើកកម្ពស់

ការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស សម្រេចបានការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់ទាំងថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិយ៉ាងទៀងទាត់
តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច្បាប់ ប្រកបដោយលក្ខណៈសេរី ត្រឹមត្រូវ និងយុត្តិធម៌។

៦- ស្តារសេដ្ឋកិច្ច សង្គម ពីស្ថានភាពត្រូវបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីដល់ឬសគល់ឱ្យរស់ឡើងវិញ និងរីកចម្រើន

ជាជំហានៗ រហូតឈានមកដល់ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងលឿនលើគ្រប់វិស័យ ធ្វើឱ្យសង្គមជាតិមានការ

ផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងធំធេង ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនទាំងខាងសម្ភារៈ និងស្មារតីត្រូវបានកែលម្អ និងលើកកម្ពស់

ឥតឈប់ឈរ។ កម្ពុជាដែលជាប្រទេសក្រីក្របំផុតពីមុន បានសម្រេចនូវបង្គោលចរជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរបស់ខ្លួន
គឺបានប្រែក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនៅឆ្នាំ ២០១៥ ហើយកំពុងខិតខំសម្រេចចក្ខុវិស័យ

របស់ខ្លួនឱ្យក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ ២០៣០ និងជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់នៅ
ឆ្នាំ ២០៥០។

៧- ការពារយ៉ាងគត់មត់នូវឯករាជ្យ អធិបតេយ្យ និងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជា ថែរក្សា សន្តិភាព

ស្ថិរភាព នយោបាយ សន្តិសុខ និងសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមបានរឹងមាំ ធ្វើឱ្យបរាជ័យនូវឧបាយកលរបស់ពួកអមិត្ត
ដែលមានគោលបំណងរាំងខ្ទប់ការអភិវឌ្ឍ និងរុញច្រានកម្ពុជា ឱ្យឃ្លាតចេញពីមាគ៌ាប្រជាធិបតេយ្យ និង
នីតិរដ្ឋ ។

៨- ស្តារ និងលើកស្ទួយឡើងវិញនូវកិត្តិយស និងកិត្យានុភាពជាតិលើឆាកអន្តរជាតិ មានចំណងមិត្តភាព

និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយបណ្តាប្រទេស ហើយបានចូលរួមដោយស្មើភាព និងស្មើសិទ្ធិក្នុងរាល់កិច្ចការ
អន្តរជាតិ។
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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន សម្តែងក្តីរីករាយចំពោះ
អ្វីដែលអាមេរិកបានចូលរួមចំណែកជួយដល់កម្ពុជា

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អនុញ្ញាតឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសឆេក និងបារាំង ចូលជួបសំដែងការគួរសម

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អនុញ្ញាតឱ្យលោកជំទាវ Wendy R. Sherman

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អនុញ្ញាតឱ្យឯកឧត្តម Martin Vávra ឯកអគ្គ

សម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ

អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក ចូលជួប

រដ្ឋទូតវិសាមញ្ញ និងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋឆែកថ្មី ប្រចាំ

នៅរសៀលថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ សម្តេចអគ្គមហា-

សន្យាថា អ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់សម្ដេចតេជោ ដែលជាសំណើនេះ

បានអនុញ្ញាតឱ្យលោកជំទាវ Wendy R. Sherman អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង

ជំនួបនោះ លោកជំទាវ Wendy R. Sherman បានជម្រាបជូន សម្តេច-

សេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សា
ការងារ នៅវិមានសន្តិភាព។ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានសម្ដែង

នូវក្តីរីករាយចំពោះអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមចំណែកជួយដល់
កម្ពុជា

រួមមានការចូលរួមចំណែកក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពនៅកម្ពុជា

ការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍកម្ពុជារហូតមកដល់ពេលនេះ

និងការចូលរួម

ចំណែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជួយដល់កម្ពុជាដោយផ្ទាល់

និងដោយ

ប្រយោល តាមរយៈអង្គការ WHO ក្នុងការប្រយុទ្ធឆាំងជំងឺរាតត្បាតកូវីដ១៩។

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានសម្តែងនូវការអបអរសាទរជូនដល់

ប្រជាជន និងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលបានទប់ស្កាត់ជំងឺ កូវីដ១៩
ឲ្យទទួលបានជោគជ័យ។

ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបំណុល សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានស្នើឲ្យ

សហរដ្ឋអាមេរិក ជាពិសេសឯកឧត្តមប្រធានាធិបតី Joe Biden ពិនិត្យ

ពិចារណាដោះស្រាយបំណុលដែលកម្ពុជាមានចំពោះសហរដ្ឋ អាមេរិក

តាមវិធីទ្វេរភាគី៖ ទី១- អនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាសងប្រាក់បំណុលនេះតាម
កម្មវិធីសងឡើងវិញបន្តិចម្ដងៗ ទី២- សងបំណុលតាមកម្មវិធីដែលមាន
ការប្រាក់មិនលើសពី១% និងទី៣- បំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់សហរដ្ឋ

អាមេរិកគឺសំណងចំនួន ៧០% ត្រូវបង្វិលមកធ្វើជាជំនួយដល់កម្ពុជាវិញ

លោកជំទាវនឹងជម្រាបជូនឯកឧត្តមប្រធានាធិបតី Joe Biden ។ ក្នុង

តេជោថា ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានាពេលនេះ គឺ

ដើម្បីពាំនាំនូវលិខិតរបស់ ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតី Joe Biden គោរពជូន
សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្នុងន័យធ្វើ

យ៉ាងណាឱ្យអ្វៗ
ី មានភាពល្អបស
្រ រើ សម្រាបប
់ ទ
្រ ស
េ ទាំងពីរ ។ លោកជំទាវ
Sherman ក៏បានសម្ដែងនូវការពេញចិត្តចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាង

កម្ពុជា និងសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងមកលើវិស័យជាច្រើន ជាពិសេសលើការ

រុករកអដ្ឋិធាតុទាហានអាមេរិកដែលបាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា, កិច្ច

សហប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្ម, កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យ
មនុស្សធម៌, ដូចជាអនុញ្ញាតឲ្យនាវា Wasterdam ចូលចតនៅក្នុង

ប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រជាជនដែលជាប់នៅលើនាវាបន្ទាប់
ពីប្រទេសដទៃទៀតមិនអនុញ្ញាតឱ្យចុះចតដោយសារបញ្ហាជំងឺកូវីដ១៩
នោះ។ លោកជំទាវ ក៏បានគោរពជម្រាបជូនសម្ដេចតេជោ អំពីឱកាសនៃ
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរ ដែលរួមមានទាំងការលុបបំបាត់

បំណុលរបស់កម្ពុជា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការរុករក ប្រេង និងឧស្ម័ន
និងការវិនិយោគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើបញ្ហាទឹក, បញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ, ថាមពលបៃតង និងបញ្ហាដទៃទៀតជាច្រើន។

ថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

ទៅលើវិស័យអប់រំ វិស័យវប្បធម៌ វិស័យដោះមីន និងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់

នាយករដ្ឋមន្ត្រី បានអនុញ្ញាតឱ្យឯកឧត្តម Martin Vávra ឯកអគ្គរដ្ឋ

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការបញ្ជូនជនជាតិកម្ពុជាពីសហរដ្ឋអាមេរិកមក

ណាចក្រកម្ពុជា ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារនៅវិមាន

ផ្ទុះជាដើម។ សម្ដេចតេជោក៏ស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យឡើងវិញនូវ
កម្ពុជាវិញ។ ជាការឆ្លើយតប លោកជំទាវ ក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះ
សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី រាល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ហើយលោកជំទាវ

ទូតវិសាមញ្ញ និងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋឆែកថ្មី ប្រចាំព្រះរាជា-

សន្តិភាព ។ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានសម្តែងនូវការស្វាគមន៍
និងអបអរសាទរចំពោះ ឯកឧត្តម Martin Vávra ដែលត្រូវបានតែងតាំង
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ទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរ។ សម្ដេចតេជោ

នាយករដ្ឋមន្ត្រី បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលបារាំងដែលបាន
ជួយដល់កម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ ដែលក្នុងនោះវិទ្យា-

ស្ថានប៉ាស្ទ័របានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការចូលរួមចំណែកប្រយុទ្ធ

ប្រឆាំង ជំងឺកូវីដ១៩នេះ។ សម្ដេចតេជោបានគូសបញ្ជាក់ថា យុទ្ធសាស្ត្រ
របស់កម្ពុជា គឺផ្ដល់វ៉ាក់សាំងជូនដល់គ្រប់គ្នាទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុង
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មិនថាជាជនជាតិខ្មែរ ឬជនជាតិបរទេសនោះទេ
ដែលនេះជាជម្រើសចុងក្រោយក្នុងការប្រយុទ្ធបឆា
្រ ំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩។
សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី

ក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាល

បារាំងដែលតែងតែផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជា ជាពិសេសលើវិស័យអភិវឌ្ឍន៍
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អនុញ្ញាតឲ្យលោកជំទាវ Eva Nguyen Binh
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងជួបសម្ដែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ

ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញ និងពេញសមត្ថភាពប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពជា
ុ ។ សម្ដច
េ តេជោបានថ្លង
ែ អំណរគុណដល់បជា
្រ ជន និងរដ្ឋាភបា
ិ ល

នៃសាធារណរដ្ឋឆែក ដែលបានជួយដល់កម្ពុជាពីអតីតកាលលើវិស័យ
នយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកិច្ច លើសពីនេះទៅទៀតក៏បានលុប

បំណុលមួយចំនួនធំ ហើយបំណុលដែលនៅសេសសល់បានយកមកជួយ
កម្ពុជាវិញ តាមរយៈការសាងសង់សាលារៀន និងវិស័យសង្គមកិច្ចជាដើម។
សម្ដេចតេជោបានស្នើឲ្យឯកឧត្តម Martin Vávra យកចិត្តទុកដាក់ទៅ
លើការជំរុញសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម វិនិយោគ

និងការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស។ សម្ដេចតេជោក៏បានជូនពរឲ្យឯកឧត្តម
ទទួលបានជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មការទូតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាបន្ត
បន្ទាប់នាពេលខាងមុខ។

នៅក្នុងជំនួបនោះ ឯកឧត្តម Martin Vávra បានគោរពជម្រាបជូន

សម្ដេចតេជោថា បេសកកម្មរបស់ ឯកឧត្តម មកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

នាពេលនេះ គឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីពង្រឹង និងពង្រីកទំនាក់ទំនងប្រទេស
ទាំងពីរឲ្យកាន់តែធំធាត់ឡើងបន្ថែមទៀត។

សាធារណរដ្ឋឆែកមាន

ធនធានមនុស្ស វិស័យវេជ្ជសាស្ត្រ ដែលបានជួយដល់ការពង្រឹងសមត្ថភាព
គ្រូពេទ្យកម្ពុជា
ផងដែរ។

ក្នុងជំនួបនោះ

នឹងប្រឹងប្រែងដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

លើវិស័យនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច វិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងវិស័យវិនិយោគ។
ឯកឧត្តមក៏បានគោរពជម្រាបជូនសម្ដេចតេជោថា

សាធារណរដ្ឋឆែក

នឹងជួយដល់កម្ពុជា ជាពិសេសលើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស។

ថ្ងៃទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន

នាយករដ្ឋមន្ត្រី បានអនុញ្ញាតឲ្យលោកជំទាវ Eva Nguyen Binh ឯកអគ្គ

រដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋបារាំងប្រចាំកម្ពុជា ជួបសម្ដែងការគួរសម និងពិភាក្សា
ការងារក្នុងឱកាសដែលលោកជំទាវត្រូវចប់បេសកកម្មកាទូតនៅកម្ពុជា។

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកជំទាវ

Eva Nguyen Binh ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការ
បំពេញបេសកកម្មកាទូតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីពង្រឹង និងពង្រីក

លោកជំទាវបានគោរពថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះ

សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី

ចំពោះមន្ត្រីរាជការកម្ពុជាទាំងអស់ដែល

កន្លងមកតែងតែបានផ្តល់នូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងល្អ ជូនចំពោះ

លោកជំទាវ។ លោកជំទាវ Eva Nguyen Binh បានសម្គាល់ឃើញថា

រយៈពេល ០៤ឆ្នាំក្នុងបេសកកម្មកាទូតនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
លោកជំទាវបានជួបពិភាក្សាជាមួយសម្ដេចតេជោ

ជាមួយមន្ត្រីកម្ពុជា

គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ដែលរាល់កិច្ចពិភាក្សាទាំងអស់បានបង្ហាញពីភាពត្រង់

ទៅត្រង់មក មានភាពបើកចំហរ មានភាពស្មោះត្រង់ ដែលទាំងនេះជាកត្តា
សំខាន់ធ្វើឲ្យបេសកកម្មកាទូត របស់លោកជំទាវនៅកម្ពុជាបានទទួល
ជោគជ័យ ។ លោកជំទាវមានប្រសាសន៍បន្តថា កម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែល
មានសុខសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ លើសពីនោះទៅទៀត ក៏មាន
ការគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្ត្រជាក់លាក់ក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការប្រយុទ្ធបឆា
្រ ំង

នឹងជំងឺកូវីដ១៩ គឺមិនដូចអ្វីដែលអ្នកដទៃមើលមកកម្ពុជាពីចំងាយ
១២០០គីឡូម៉ែត្រនោះទេ។ លោកជំទាវមានប្រសាសន៍បន្តថា នេះជា
មូលហេតុធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបារាំងក៏ដូចជាវិស័យឯកជនបារាំងនៅបន្តជា

មនោសញ្ចេតនាចំពោះកម្ពុជា ឈរលើមូលដ្ឋាននេះ ឯកឧត្តមបានសន្យា មួយកម្ពុជា
ចំពោះសម្តេចតេជោថា

និងផ្ដល់ជាជំនួយហិរញ្ញប្បទានក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

ចូលរួមចំណែកជាមួយកម្ពុជាដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រកប

ដោយបរិយាបន្ន និងចីរភាព។ លោកជំទាវបានបន្ថែមទៀតថា បារាំងនឹង

បន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជា ជាពិសេសលើវិស័យ សុខាភិបាល
ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស វិស័យវប្បធម៌ និងការថែរក្សាសន្តិភាពនៅ
ក្រោមឆ័ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិ។

លោកជំទាវ ក៏បានសម្ដែងនូវការអបអរសាទរចំពោះសម្ដេចតេជោ

ហ៊ុន សែន ក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលបានទទួលជោគជ័យ

ក្នង
ុ ការចាក់វក
៉ា សា
់ ង
ំ ប្រយទ
ុ ប
្ធ ឆា
្រ ង
ំ កូវដ
ី ១៩ ដល់បជា
្រ ជនកម្ពជា
ុ និងជន
បរទេសទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលនេះគឺជាសន្ដានចិត្ត និង

ទឹកចិត្តមនុស្សធម៌របស់កម្ពុជា ដែលរាល់ស្ថានទូតទាំងអស់បានទទួល
ស្គាល់ និងបានវាយតំលៃខ្ពស់ចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជា៕

ប្តេជ្ញារក្សាប្រៀបខ្លាំង ប្រៀបឈ្នះ របស់គណបក្សឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោត
ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ-សង្កាត់ឆ្នាំ២០២២ ខាងមុខ
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សម័យប្រជុំរដ្ឋសភា លើកទី៦ នីតិកាលទី៦ បានសម្រេច
កិច្ចការធំៗមួយចំនួន ដើម្បីជាប្រយោជន៍ជាតិ
អង្គប្រជុំបានស្ដាប់ របាយការណ៍សង្ខេបស្តីពីសកម្មភាពការងាររបស់
រដ្ឋសភា ចន្លោះសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៥ និងលើកទី៦ នីតិកាលទី៦ , និង
បានការសម្រេចអំពីសុពលភាពនៃអាណត្តិរបស់បក
េ ្ខជនជាប់ឆ្នោតតំណាងរាស្រ្ត
នៃរដ្ឋសភា នីតិកាលទី៦ ចំនួនពីររូប ជំនួសសមាជិកដែលបានលាលែង ដែល
មាន ឯកឧត្តម ខឹម ច័ន្ទគីរី តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលខេត្តកណ្តាល ជំនួស
ឯកឧត្តម ង៉ោ សុវណ្ណ ដែលបានសុំលាលែង និងឯកឧត្តម ម៉ែន កួន
តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលខេត្តត្បូងឃ្មុំ ជំនួស ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ដែលបាន

សុំលាលែង និងការបោះឆ្នោតផ្តល់ការទុកចិត្ត ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ជា
ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត និងការបោះឆ្នោត ជ្រើសតំាង

សម្តេចចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភាអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់

បើកបវេសនកាលនៃរដ្ឋសភាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភា លើកទី៦ នីតិកាលទី៦

លោកជំទាវ ពៅ សុភាព ជាសមាជិកគណៈកម្មការនីតិកម្ម និងយុត្តិធម៌
នៃរដ្ឋសភា។

ដោយសារប្រធាន និងលេខាធិការគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស ទទួល

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី

ពាក្យបណ្តឹង អង្កេត និងទំនាក់ទំនង រដ្ឋសភា និងព្រឹទ្ធសភា នៃរដ្ឋសភា

ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញជា

បានសុំលាលែង ដូច្នេះគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស ទទួលពាក្យបណ្តឹង អង្កេត

អធិបតីដខ
៏ ង
្ព ខ
់ ស
្ព ប
់ ក
ើ បវេសនកាលនៃរដ្ឋសភា សម័យប្រជរំុ ដ្ឋសភា លើកទី៦

និងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភា និងព្រឹទ្ធសភា នៃរដ្ឋសភា ត្រូវធ្វើការប្រជុំដើម្បី

នីតិកាលទី៦ បន្ទាប់ពីបានសម្រាកវិស្សមកាលអស់រយៈពេលប្រមាណ៣ខែ ។

បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធាន និងលេខាធិការថ្មីជំនួស ដែលមានលទ្ធផល

អង្គប្រជុំបានស្តាប់ ព្រះរាជសាររបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេច

ដូចតទៅ៖ ១. ឯកឧត្តម សរ ចំរុង ត្រូវបានជាប់ឆ្នោត ជាប្រធាន

ណាចក្រកម្ពុជាផ្ញើជូនសម័យប្រជុំរដ្ឋសភា លើកទី៦ នីតិកាលទី៦ ដោយ

និងព្រឹទ្ធសភា នៃរដ្ឋសភា និង២. ឯកឧត្តម សួន រិនឌី ត្រូវបានជាប់ឆ្នោត

ប្បញ្ញត្តិ ដែលមានសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា

ទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភា និងព្រឹទ្ធសភា នៃរដ្ឋសភា ។

ជាអ្នកដឹកនាំភារកិច្ចក្នុងការពិនិត្យ ពិភាក្សា អនុម័តនូវច្បាប់ជាច្រើនដើម្បី

អង្គប្រជុំបានពិភាក្សា និងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់

ប្រើប្រាស់ជាឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិ ក្នុងសកម្មភាពនៃការអនុវត្តតួនាទី និង

ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់ រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ភារកិច្ចប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធផលស្របទៅតាមសភាពជាក់ស្តែង

ឱ្យក្រុមហ៊ុន ស្នេថេក ខូ អិលធីឌី សម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍខ្សែបណ្តាញបញ្ជូន

និងសកលភាវូបនីយកម្ម។

រដ្ឋសភាបានពិនិត្យសិក្សាសេចក្តីព្រាងច្បាប់

អគ្គិសនី តង់ស្យុង ៥០០គីឡូវ៉ុល ពីខេត្តបាត់ដំបង ទៅកាន់ព្រំដែនកម្ពុជា-

ទាំងឡាយបានហ្មត់ចត់ និងទាន់ពេលវេលា ជាពិសេសសេចក្តីព្រាងច្បាប់

ថៃ, សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់

ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លងកាច

រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឱ្យក្រុមហ៊ុន ស្នេថេក ខូ អិលធីឌី

សាហាវ និងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត ត្រូវបានអនុម័តជាការ

សម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍខ្សែបណ្តាញបញ្ជូនអគ្គិសនី តង់ស្យុង ៥០០គីឡូវ៉ុល

ប្រញាប់ដើម្បីដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ក្នុងស្ថានការណ៍ពិសេស ដែលកម្ពុជាកំពុង

ពីរាជធានីភ្នំពេញ ទៅកាន់ព្រំដែនកម្ពុជា-ឡាវ, សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី ការ

រាតត្បាតដោយជំងឺឆ្លងក្នុងសហគមន៍ជាបន្តបន្ទាប់មកនេះ។

អនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រ

ព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាព្រះអង្គបានសម្តែងការកោតសរសើរចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ស្ថាប័ននីតិ-

គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស ទទួលពាក្យបណ្តឹង អង្កេត និងទំនាក់ទំនង រដ្ឋសភា
ជាលេខាធិការគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស ទទួលពាក្យបណ្តឹង អង្កេត និង

ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី

កម្ពុជា ឱ្យក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីវៀតណាមនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម

បានថ្លែងអំណរគុណសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយក

សម្រាប់ធានាលើការទិញថាមពលអគ្គិសនីពីប្រទេសវៀតណាម

រដ្ឋមន្រព
្តី ្រមទាំង បណ្តាបទ
្រ ស
េ ជាមិត្ត ដៃគអ
ូ ន្តរជាតិនានា ដែលបានរួមសហការ

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជ-

យ៉ាងល្អ នៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល

រដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឱ្យក្រុមហ៊ុន ឆាយណាណេសិនណល

ជំងឺកូវីដ១៩

និងបានកោតសរសើរយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះសម្តេចតេជោ

ហេវី ម៉ាស៊ីនណឺរី ខបភើរេសិន សម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍវារីអគ្គិសនីស្ទឹង

នាយករដ្ឋមន្រ្តី ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកៀរគរមូលនិធិ និង

តាតៃលើ អានុភាព ១៥០មេហ្កាវ៉ាត់ ខេត្តកោះកុង។សេចក្តីព្រាងច្បាប់ទំាង

ជំនួយវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ចាក់ជូនពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃ។ ព្រះអង្គបាន

បួននេះ ជាការអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលរាជរដ្ឋាភិបាល បានធ្វើឡើង

អំពាវនាវឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ បន្តអនុវត្តនូវវិធានការរបស់រាជ-

ជាមួយប្រទេសជាមិត្តនិងដៃគូវិនិយោគ ដើម្បីធានាដល់ការអភិវឌ្ឍ ការ

រដ្ឋាភិបាលឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន

ផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនី ផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្តនិងជាការទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគ

និងហ្មត់ចត់ព្រមទាំងស្វះស្វែងរួមគ្នាដើម្បីឲ្យ

ប្រជាពលរដ្ឋយើង ទទួលបាននូវការចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ៗគ្នា។

បន្ថែមទៀត៕

និង

TsSnavdþI RbCaCn 13

qñaMTI 21 elx 241 Exmifuna qñaM 2021

សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម Vitit Muntarbhorn
អ្នករាយការណ៍ពិសេសអ.ស.ប ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនទៀត ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាព
ចង្អៀតណែនក្នុងស្ថានភាពកូវីដ-១៩ ផងដែរ ក្នុង
នោះក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងសហការជាមួយ ក្រសួង

យុត្តិធម៌ដើម្បីពិនិត្យស្ថានភាពអ្នក ជាប់ឃុំថាតើគួរតែ
អនុវត្តនូវការដោះលែង ឬក៏អនុញ្ញាតឱ្យនៅក្រៅឃុំ

ចំពោះបទល្មើសស្រាលៗមួយចំនួន ដូចជា អ្នកទោស
ជិតរួចទោស និងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសស្រាល
តាមរយការដាក់ឱ្យនៅក្រៅឃុំក្រោមការត្រួតពិនិត្យ
ដោយតុលាការ។

ចំពោះលំហរប្រជាធិបតេយ្យ និងដំណើរការ

កែទម្រង់ច្បាប់NGOs សម្ដេចក្រឡាហោមបាន

លើកឡើងថា រាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែចាត់ទុកសង្គម
សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម Vitit Muntarbhorn
អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
តាមប្រព័ន្ធវីដេអូសន្និសីទZoom

ស៊ីវិលជាដៃគូ និងបានធ្វើការជាមួយគ្នាជាច្រើនមក

ហើយដែរ ជាពិសេទៅលើសំណើរធ្វើកំណែទម្រង់
ច្បាប់NGOs នេះ ដោយសម្ដេចបានជំរុញ និងលើក

ទឹកចិត្តដល់ភាគីទាំងពីរ ទាំងភាគីតំណាងរាជរដ្ឋា-

ថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង

ភិបាល និងតំណាងNGOs រួមទាំងភាគីពាក់ព័ន្ធបន្តរកឱកាសជជែក

ជាមួយឯកឧត្តម Vitit Muntarbhorn អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការ

ភាពនៃជំងឺកូវីដ-១៩ក៏ដោយ ដើម្បីជំរុញការងារពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើរ

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារ
សហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ
សន្និសីទZoom នៅទីស្ដីការក្រសួងមហាផ្ទៃ។

ពាក់ព័ន្ធនឹងទិដ្ឋភាពជារួមនៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា សម្ដេច-

ពិភាក្សាគ្នា និងមានកិច្ចសន្ទនាជាបន្តទៀតទោះបីជាស្ថិតក្នុងស្ថាន
កែទម្រង់ច្បាប់នេះ។ សម្ដេចបានចាត់ទុកថា នេះគឺជាឧទាហរណ៍ជាក់
ស្ដែងមួយនៃការចូលរួមលើកម្ពស់លំហរប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា។

ឯកឧត្តម Vitit Muntarbhorn បានថ្លែងអំណរគុណសម្ដេច-

ក្រឡាហោមបានមានប្រសាសន៍ថា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា មានការ

ក្រឡាហោម ចំពោះកិច្ចសន្ទនា និងការផ្ដល់ជូនព័ត៌មានដ៏មានសារៈ

មួយចំនួនជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ពេលនេះ ក្នុងនោះមានការបន្តជំរុញ

បន្ថែមសម្រាប់ឯកឧត្តមក្នុងនាមជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការ

យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដោយបានដាក់ចេញនូវយន្តការ និងវិធានការ

ផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបង្ការ
ទប់ស្កាត់ ការជំរុញយទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋ និងការ

សំខាន់នេះនិងបានចាត់ទុកថា

ព័ត៌មាននេះជាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់

សហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជានាអាណត្តិថ្មីនេះ។

សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង និងឯកឧត្តម Vitit Muntarbhorn

អនុវត្តការបិទខ្ទបត
់ ប
ំ ន់មយ
ួ ចំនន
ួ តាមរយៈការដាក់ចញ
េ វិធានការ

បានសម្ដែងនូវក្ដីសង្ឃឹមចំពោះកិច្ចសហការល្អទៅវិញទៅមកប្រកប

និងតំបន់ក្រហម ដើម្បីបង្ការការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺផង និងកាត់បន្ថយ

ជូនថា សម្ដេចត្រៀមខ្លួនជានិច្ចក្នុងការចូលរួមអនុវត្តនូវយន្តការ

បង្រួមភូមិសាស្រ្តមានហានីភ័យ ដូចជាតំបន់លឿង តំបន់លឿងទុំ

ផលប៉ះពាល់ឱ្យបានជា អតិប្បមារទៅលើជីវភាពពលរដ្ឋដែលមិន

ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ហានីភ័យ។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានអនុវត្ត
វិធានការផ្ដល់ជំនួយសង្គមកិច្ច ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋ

ដោយការស្ថាបនា

ដោយក្នុងនោះសម្ដេចក្រឡាហោមបានជម្រាប

សហប្រតិបត្តិការដែលមានស្រាប់រវាងភាគីទាំងពីរ ឱ្យទទួលបាន
ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

សូមបញ្ជាក់ថា ឯកឧត្តម Vitit Muntarbhorn គឺជាជនជាតិថៃ

ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺនេះផងដែរ។

និងទើបត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហ -

ខិតខំបន្តកសាង និងពង្រីកបន្ថែមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពន្ធនាគារដើម្បី

រ៉ូ ណាស្មីត។ ឯកឧត្តមបាន ចូលកាន់តួនាទីអ្នករាយការណ៍ពិសេស

ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាពន្ធនាគារ សម្ដេចក្រឡាហោម ក៏បានក្រៅតែពីការ

ដោះស្រាយបញ្ហាចង្អៀតណែន បច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុង

ប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ជំនួសលោកស្រី
ជាផ្លូវការ កាលពីថ្ងៃទី១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ៕
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សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ទទួលជួបពិភាក្សាការងារ
ជាមួយ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋឆែក
សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ បានបង្ហាញនូវសេចក្តី

ពេញចិត្ត និងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រជាជន និងប្រទេសទាំងពីរ ដែលមាន

ការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់។ ការរីកចម្រើននិងទំនាក់ទំនង
ដ៏ល្អនេះ ស្តែងឡើងតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរដំណើរទស្សនកិច្ចគ្នា
ទៅវិញទៅមករវាងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូល ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ និង
ថ្នាកដ
់ ក
ឹ នាំតាមក្រសង
ួ ស្ថាបន
័ នានា ក៏ដច
ូ ជាការចុះ អនុស្សរណៈ
នៃការយោគយល់គ្នា

និងការបង្កើតយន្តការពិគ្រោះយោបល់

ទ្វេភាគីរវាងក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរ។

សម្តេចវិបុលសេនាភក្តីបានមានប្រសាសន៍ថា ព្រះករុណា

ព្រះបាទសម្តេចព្រះ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ

នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ធ្លាប់បានយាងទៅសិក្សានៅ
សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា អនុញ្ញាតឱ្យ
ឯកឧត្តម Martin Vávra ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញ និងពេញសមត្ថភាព
នៃសាធារណរដ្ឋឆែកថ្មី ចូលជួបធ្វើសវនាការ និងសម្តែងការគួរសម

សាធារណរដ្ឋឆែក ហើយទទួលបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយស

នៅទីនោះក្នុងឆ្នាំ២០១០។ ព្រះអង្គធ្លាប់យាងបំពេញព្រះរាជ
ទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋ នៅសាធារណរដ្ឋ ឆែកក្នុងឆ្នាំ២០០៦។

ក្នុងនាមប្រជាជនកម្ពុជា សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ

នាព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី

បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រជាជន និងរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋឆែក

ឱ្យឯកឧត្តម Martin Vávra ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញ និងពេញសមត្ថភាព

ណាចក្រកម្ពុជា តាមរយៈនៃការផ្តល់ជំនួយខាងលើវិស័យសុខាភិបាល

សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអនុញ្ញាត

នៃសាធារណរដ្ឋឆែកថ្មី ប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលជួបធ្វើសវនាការ
និងសម្តែងការគួរសម នៅវិមានព្រឹទ្ធសភា។

ក្នុងនាមព្រឹទ្ធសភា និងក្នុងនាមសម្តេចផ្ទាល់ សម្តេចភក្តី សាយ ឈុំ

បានសម្តែងអំណរសាទរស្វាគមន៍ឯកឧត្តម Martin Vávra ដែលទទួល
បានការតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញ និងពេញសមត្ថភាព នៃ

សាធារណរដ្ឋឆក
ែ ប្រចាព
ំ ្រះរាជាណាចក្រកម្ពជា
ុ ។ តាមរយៈបេសកកម្មការ

ទូតនេះ សម្តេចមានជំនឿជឿជាក់ថា ឯកឧត្តមនឹងខិតខំលើកកម្ពស់
ទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យរវាងប្រទេសទាំងពីរ

ដែលបានរួមចំណក
ែ ដ៏ថ្លៃថជ
្លា យ
ួ អភិវឌ្ឍសេដក
្ឋ ច
ិ -្ច សង្គមរបស់ ព្រះរាជាអប់រំមនុស្សធម៌ និងវិស័យថាមពលកកើតឡើងវិញ។ ក្នុងនោះដែររដ្ឋា-

ភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋឆែកក៏បានជួយ បណ្តុះបណ្តាល ធនធានមនុស្ស
ដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាមរយៈការផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់ និស្សិត
កម្ពុជា បានទៅសិក្សានៅសាធារណរដ្ឋឆែកចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៧៩ មាន

និស្សិតកម្ពុជាប្រមាណ៣០០នាក់ ហើយនិស្សិតទាំងអស់នោះបានកំពុង

ក្លាយជាកម្លាំងដ៏រឹងមាំ ក្នុងការកសាងសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតាំងពីពេល
មុនរហូតបច្ចុប្បន្ន និងតទៅពេលអនាគតទៀត។

ក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តម Martin Vávra បានថ្លែងអំណរគុណ

ដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍ដ៏

យ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្តេចប្រធានព្រឹទ្ធសភា ដែលបានអនុញ្ញាតឱ្យ

អនាគត។ សម្តេចភក្តី សាយ ឈុំ បានរំលឹកថា ប្រទេសទាំងពីរបាន

វាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អរវាង

ដែលមានតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយ

សំខាន់សម្រាប់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ ទាំងពេលបច្ចុប្បន្ន និងទៅ
បង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតនៅឆ្នាំ១៩៥៦

ក្រោមស្នាព្រះហស្ថរបស់

ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ “ព្រះបរម-

រតនកោដ្ឋ” ជាមួយអតីតថ្នាក់ដឹកនាំឆែកជំនាន់មុន។ រហូតមកដល់
ពេលនេះនាក់ទំនងការទូតប្រទេសទាំងពីរមានរយៈពេល ៦៥ឆ្នាំ ហើយ

ឆ្នាំនេះគឺជាខួបលើកទី៦៥ នៃថ្ងៃបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតកម្ពុជា-ឆែក។

ឯកឧត្តមចូលជួបសម្តែងការគួរសមនាពេលនេះ។

ឯកឧត្តមបាន

ប្រទេសទាំងពីរ ដែលមានតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយ។ ជាពិសេស

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងព្រឹទ្ធសភានៃប្រទេសទាំងពីរ ដែលកាលពីខែធ្នូ
ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម Ivo Barek អនុប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃសាធារណរដ្ឋ
ឆែកបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានបញ្ជាក់ថា តាមរយៈបេកសកកម្មការទូត

ក្នុងនាមប្រជាជនកម្ពុជា ព្រឹទ្ធសភា និងក្នុងនាមសម្តេចផ្ទាល់

នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឯកឧត្តមនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំង

សាធារណរដ្ឋឆែក សូមបន្តទទួលបាននូវការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម

ប្រទេសទាំងពីរបន្ថែមទៀត ជាអាទិ៍៖ វិស័យសេដ្ឋកិច្ច ការផ្លាស់ប្តូរដំណើរ

សម្តេចវិបុលសេនាភក្តីបានប្រសិទ្ធពរជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និងប្រជាជននៃ
ខ្លាំងក្លាប្រកប ដោយវឌ្ឍនភាព វិបុលភាព និងសូមប្រសិទ្ធពរឱ្យចំណង
មិត្តភាព សាមគ្គីភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់
តែរឹងមាំស្ថិតស្ថេរយូរអង្វែង។

កាយចិត្តក្នុងការពង្រឹងពង្រីកទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃ
ទស្សនកិច្ចគ្នាទៅវិញទៅមក ជាពិសេសជំរុញអ្នកទេសចរឆែក មក
ទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាឱ្យកាន់ច្រើនថែមទៀត៕
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សម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ ៖ យើងត្រូវប្រែក្លាយតំបន់យោធាតេជោ
កោះថ្មអិច-១៦ ទៅជាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់មនុស្សគ្រប់ជំនាន់

សម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ អញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ចូលរួមប្រារព្ធពិធីចងចាំនៃដំណើរតស៊ូរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងយុទ្ធមិត្ត
ឆ្ពោះទៅរកការសង្គ្រោះជាតិ និងប្រជាជនកម្ពុជា ចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត

នៅថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ សម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់

និងប្រជាជនជិតខាងទាំងពីរ កម្ពុជា-វៀតណាម សំដៅកសាងព្រំដែន

កម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ បានអញ្ជើញជា

សម្តេចពិជ័យសេនាគូសបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា យោងតាមផែនការកិច្ច-

សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជន

សន្តិភាព មិត្តភាព សហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍ។

អធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ចូលរួមប្រារព្ធពិធីចងចាំ នៃដំណើរតស៊ូរបស់ សម្តេច-

សហប្រតិបត្តិការប្រចាំឆ្នាំ រវាងក្រសួងការពារជាតិប្រទេសទាំងពីរ កម្ពុជា-

កម្ពុជា ចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត កាលពីថ្ងៃទី២០

តំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រ X- 16 នេះ ទៅតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុក ដូចជា

តេជោ ហ៊ុន សែន និងយុទ្ធមិត្ត ឆ្ពោះទៅរកការសង្គ្រោះជាតិ និងប្រជាជន
ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៧៧ នៅភូមិទន្លូង ឃុំកោះថ្ម ស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។
ពិធីនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកបម្រុង

ហ្វាន វ៉ាន់ ហ្សាង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមផងដែរ។

សម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ បានគូសបញ្ជាក់ថា ការប្រារព្ធពិធីនេះ

គឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ដើម្បីចងចាំដល់វីរភាពរបស់សម្តេចតេជោ

ក្នុងការរំដោះជាតិ។ ផ្តើមចេញពីដំណើរតស៊ូថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៧៧
នោះហើយ ដែលនាំឱ្យមានការរំដោះជាតិថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៩

វៀតណាម សម្រាប់កម្ពុជានឹងធ្វើការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំខិតខំអភិវឌ្ឍ
សាងសង់អគារមិត្តភាពកម្ពុជា-វៀតណាម ឲ្យបានរួចរាល់ សាងសង់

ជួសជុល និងអភិវឌ្ឍផ្លូវថ្នល់ ដាំដើមឈើលម្អ រៀបចំទីលានបាល់ទាត់
ស្រះទឹក ព្រមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ រណបផ្សេងៗទៀត ឲ្យកាន់តែរីកចម្រើន

ឆាប់រហ័សថែមទៀត ដើម្បីឆ្ពោះទៅការរៀបចំខួបអនុស្សាវរីយ៍លើក ទី៤៥
ទិវានៃការចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅការផ្តួលរំលំរបបប្រល័យ ពូជសាសន៍
ប៉ុល ពត ថ្ងៃទី២០ មិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ខាងមុខនេះ។

សម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ បានសម្តែងជំនឿយ៉ាងមុតមាំថា

ឈានទៅដល់ការចរចាស្វែងរកសន្តិភាព ឈានទៅដល់ការដាក់ចេញ

តាមរយៈវត្តមានប្រតិភូក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាម

ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៨ និងឈានទៅដល់ការកសាង និងអភិវឌ្ឍប្រទេសឱ្យរីក

នាពេលនេះ នឹងបន្តជំរុញអភិវឌ្ឍទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេស

នយោបាយឈ្នះ-ឈ្នះ

បិទបញ្ចប់ភ្លើងសង្គ្រាមទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី២៩

ចម្រើនដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ សម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ បាន

ចាត់ទុកការសម្ភោធសមិទ្ធផលនានា ដើម្បីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍
លើកទី៤៤ ក្នុងគោលបំណង ទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់មនុស្សគ្រប់ជំនាន់

ពិសេសអប់រំយុវជន និងមនុស្សជំនាន់ក្រោយឲ្យបានដឹង និងចងចាំនូវ

ព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ដែលប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់នូវសោកនាដកម្ម, ការរំលឹកដឹងគុណចំពោះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដែល
ជាស្ថាបនិកមគ្គុទេសក៍ឯក

ព្រមទាំងឥស្សរជនប្រតិបត្តិករនយោបាយ

ឈ្នះ-ឈ្នះ ដែលនាំមកនូវសុខសន្តិភាព និងការឯកភាពជាតិពេញលេញ ,
ប្រែក្លាយតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាតេជោកោះថ្ម អិច-១៦ នេះ ទៅជា

តំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់បម្រើឲ្យវិស័យវប្បធម៌ ទេសចរណ៍ សេដ្ឋកិច្ច

កីឡា ពាណិជ្ជកម្ម ទំនាក់ទំនងមិត្តភាព មានភាពរុងរឿងប្រទេសជាតិ

ដែលដឹកនាំ

ដោយ ឯកឧត្តម ហ្វាម វ៉ាន់ ហ្សាង និងគណៈកម្មាធិការខេត្តប៊ិញភឿក

វៀតណាម ឲ្យកាន់តែមានភាពរីកចម្រើន និងពង្រឹងកិច្ចសហការជួយគាំទ្រ
ដល់កិច្ចដំណើរការរបស់ក្រុមការងារប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជា ដើម្បីរួមគ្នា

លើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យ សម្រាប់ទុកឲ្យយុវជន
ជំនាន់ក្រោយប្រទេសទាំងពីរ កម្ពុជា-វៀតណាម សិក្សា រៀនសូត្រ

នាពេលអនាគត។ សម្តេចពិជ័យសេនា បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះ
ក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាម គណៈកម្មាធិការខេត្តប៊ិញភឿក ដែល
បានកសាងសមិទ្ធផលនានា

សម្រាប់ចូលរួមអបអរសាទរខួប

អនុស្សាវរីយ៍លើកទី៤៤ បានទាន់ពេលវេលាមានជាអាទិ៍ រៀបចំផ្ទាំង

សិលាចារឹក ជួសជុលថែទាទ
ំ តា
ី ង
ំ ប្រវត្តសា
ិ ស្ត្រ កសាងបណ្តរើ ហេដ្ឋា រចនា-

សម្ព័ន្ធ សហការជាមួយក្រុមការងាររៀបចំពិធីសម្ពោធផ្ទាំងសិលាចារឹក
ដោយទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចគណៈប្រតិភូកម្ពុជា បានយ៉ាងល្អប្រសើរ ៕
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ចក្រភពអង់គ្លេសបន្តផ្តល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSPដល់កម្ពុជា
និងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើន
ចំណាប់អារម្មណ៍ដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងការ សុំបង្កើត

ភាពជាដៃគូសន្ទនាជាមួយ អាស៊ាន ហើយឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់អំពីការ
គាំទ្ររបស់កម្ពុជាចំពោះសំណើសុំរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស អាស្រ័យដោយ
ចក្រភពអង់គ្លេសតែងតែមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងសកម្មជាមួយអាស៊ាន។

រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសទាំងពីរក៏បានផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នាផងដែរ លើ

បញ្ហាតំបន់ និងអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលជាចំណាប់អារម្មណ៍ និងការ

បារម្ភរួមគ្នា រួមមាន សេចក្តីព្រាងក្រមប្រតិបត្តិរបស់បណ្តាភាគីនៅសមុទ្រ
ចិនខាងត្បូង កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាសម្រាប់ការវិលត្រឡប់ទៅរក
ជំនួបពិភាក្សារវាងឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន និងឯកឧត្តម ដូមីនិក រ៉ាអាប់

ប្រក្រតីភាពរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួល
អាកាសធាតុ ដោយផ្តោតទៅលើការប្រើប្រាស់ថាមពល កកើតឡើងវិញ

នៅថ្ងៃទី២៣ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ដូមីនិក រ៉ាអាប់

និងមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធអេកូ និងបច្ចេកវិទ្យានានាដែលដើរតួនាទីដ៏

អង់គ្លេសបានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

(Dominic Raab) រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស កំមិនវ៉ែល និងអភិវឌ្ឍន៍នៃចក្រភព
ដើម្បីជំរុញ និងពង្រឹងបន្ថែមទៀតនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី និង

សំខាន់។ ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន បានប្រកាសថា សម្តេចអគ្គមហា-

ពហុភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរ។

នៅក្នុងជំនួបទ្វេភាគីឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន បានថ្លែងអំណរគុណ

ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃចក្រភពអង់គ្លេស ដែលបានបន្តផ្តល់ប្រព័ន្ធអនុ-

គ្រោះពន្ធ (GSP) ដល់ប្រទេសកម្ពុជា និងការផ្តល់ជំនួយលើវិស័យអប់រំ

ការបោសសម្អាតមីន និងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា
(ECCC)។ រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាលើសារៈសំខាន់
នៃកិច្ចសន្ទនាអំពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មព្រមទាំងគោលបំណងរួមក្នុងការបន្ត

ពង្រឹង និងពង្រីកបន្ថែមទៀតនូវទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅលើវស
ិ យ
័ មួយចំនន
ួ សម្រាបផ
់ លប្រយោជន៍ ទៅវិញទៅមក ជាពិសស
េ

ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ ជួបពិភាក្សាជាមួយឯកឧត្តម ដូមីនិក រ៉ាអាប់

ក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម អប់រំ ការបោសសំអាតមីន សុខាភិបាល

នឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អញ្ជើញទៅ ចូលរួមសន្និសីទអង្គការ

ការផ្សព្វផ្សាយអំពីឱកាសធុរកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីលើកទឹកចិត្ត

នៅទីក្រុង Glasgow ។ ឯកឧត្តម ដូមីនិក រ៉ាអាប់ បានអះអាងជាថ្មី

និងបរិស្ថាន។ រដ្ឋមន្រ្ដីការបរទេសទាំងពីរបានឯកភាពលើភាពចាំបាច់ក្នុង
ដល់វិនិយោគិនចក្រភពអង់គ្លេសច្រើនថែមទៀតឱ្យធ្វើការជ្រើសរើស យក

ប្រទេសកម្ពុជាជាគោលដៅវិនិយោគ ដោយគិតពិចារណាទៅលើសក្តានុ-

ពលរបស់កម្ពុជា ដែលបានផលពីសារពើពន្ធ និងការលើកទឹកចិត្តផ្សេងៗ
ក្របខ័ណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាន(AFTA)ភាពជាដៃគូ

សេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់ (RCEP) កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម

សេរីកម្ពុជា-ចិន និងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជា-សាធារណរដ្ឋ

សហប្រជាជាតិ ស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកទី២៦ (COP26)

នូវការគាំទ្ររបស់ចក្រភពអង់គ្លេសសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូល ASEM13 ដែល
នឹងរៀបចំដោយកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី ២៥-២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ។

ឯកឧត្តម ដូមីនិក រ៉ាអាប់ គឺជារដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសនៃចក្រភពអង់គ្លេស
ដំបូងគេបង្អស់ដែលអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជា។

ក្នុងឪកាសបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា ឯកឧត្តម ដូមីនិក រ៉ាអាប់

កូរ៉េ។ ក្នុងន័យនេះ ភាគីទាំងពីរបានគិតគូរពិចារណាបង្កើតឱ្យមានអនុ-

ក៏បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង

on Trade Facilitation)។

ប្រទេសទាំង២ ក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិ និងជាដៃគូដោយបានលើកឡើងអំពី

ស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្តីពីការសម្របសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម (MoU
នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន បានជម្រាបជូន

ឯកឧត្តម ដូមីនិក រ៉ាអាប់ អំពីការត្រៀមរៀបចំធ្វើជាប្រធានអាស៊ាន

នៅឆ្នាំ២០២២ របស់កម្ពុជា ដែលផ្តោតជាសំខាន់ទៅលើការលើកកម្ពស់
មជ្ឍភាព និងឯកភាពអាស៊ាន ការពន្លឿនការស្តារឡើងវិញក្រោយផល
ប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងការពង្រឹងសុខុមាលភាពសាធារណៈ ។
ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានកោតសរសើរចំពោះ

បរិស្ថានផងដែរ ដោយបានលើកឡើងអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាង
ប្រធានបទមួយចំនួនទាក់ទិនទៅនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួល
អាកាសធាតុនិងការចូលរួមរបស់កម្ពុជាក្នុងកិច្ចប្រជុំ COP26 ស្តីពីការ

ប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងកិច្ចការងារជាអាទិភាពនានាដែលប្រទេសទាំង
ពីរនឹងធ្វើរួមគ្នា ការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិជីវៈចម្រុះ ការប្រយុទ្ធប្រឆាំង

ការជួញដូរសត្វព្រៃឆ្លងដែន និងការប្រើប្រាស់ថាមពលកកើតឡើងវិញ
ជាដើម៕
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ថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត

ម៉ែន សំអន សមាជិកាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនង
ជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច បានអញ្ជើញប្រគេនចង្ហាន់

និងទេយ្យទានជូនដល់សម្តេចព្រះធម្មលិខិតបណ្ឌិត សៅរ៍ ចន្ទថុល្ល
ព្រះរាជាគណៈថ្នាក់ឯក

និងជាឧត្តមប្រឹក្សាគណៈមហានិកាយនៃ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាព្រះចៅអធិការវត្តលង្ការព្រះកុសុមារាម
នៅវត្តលង្ការព្រះកុសុមារាម ស្ថិតក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌ
បឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ ។

ថ្ងៃទី២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ

អ៊ុក រ៉ាប៊ុន សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បាន
ដឹកនាំកម
្រុ ការងារចូលរួមកិចប
្ច ជ
្រ ុំ ជាមួយក្រម
ុ បេសកកម្មរបស់

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB ) ដើម្បីពិភាក្សាការងារស្តីពីការអភិរក្ស
និងការអភិវឌ្ឍជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជា តាមប្រពន្ធ័zoom។

ថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត

ឃួន សុដារី សមាជិកាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អនុប្រធានទី២នៃរដ្ឋសភា និងជាប្រធាន
ក្រុមការងារគណបក្សចុះមូលដ្ឋានស្រុកលើកដែក បានអញ្ជើញជា

អធិបតីដឹកនាំ កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសម្រេចស្តីពីផែនការរួមឆ្ពោះ
ទៅកាន់ការបោះឆ្នោត ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់អាណត្តិទី៥

ឆ្នាំ ២០២២ របស់គណ: កម្មាធិការកណ្តាល នៅទីស្នាក់ការគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជាស្រុកលើកដែក ខេត្តកណ្តាល ។

ថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ

សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ដ្រី
ក្រសួងព័ត៌មាន បានអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខ និងផ្ដល់អំណោយជូន
បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលកំពុងធ្វើចត្តាឡីស័ក នៅតាមខ្នងផ្ទះ ក្នុង

ភូមិ ឃុំ នានា នៃស្រុកកោះសូទិន ខេត្តកំពង់ចាម។ ឯកឧត្តមបាន
ក្រើនរំលឹកដល់អាជ្ញាធរ ដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ត្រូវបង្កើនកិចកា
្ច រងារ

និងវិធានការការពារ បង្ការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលជឺងឺកូវីដ-១៩
ក្នុងមូលដ្ឋាន ភូមិ ឃុំ នៃស្រុកកោះសូទិន ខេត្ដកំពង់ចាម ឱ្យបានកាន់
តែខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀត។
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កន្លងទៅថ្មីៗនេះ ឯកឧត្តម

ព្រុំ សុខា សមាជិកគណៈកម្មាធិការ-

កណ្ដាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈបាន

ថ្លែងទៅកាន់ កិច្ចប្រជុំប្រកាសកែសម្រួលសមាសភាពប្រធានក្រុមការងារ

ស្រុកសំបូរ និងក្រុងក្រចេះថា៖ មន្ត្រីរាជការ ត្រូវរស់នៅ និងធ្វើការជាធម្មតា

តាមគន្លងថ្មន
ី ស
ៃ ម័យកាលកូវដ
ី -១៩ ។ ឯកឧត្តម បានបញ្ជាកថ
់ ម
ែ ទៀតថា៖
ប្រឈមនឹងស្ថានការណ៍ជាក់ស្ដែងរយៈពេលជាងមួយឆ្នាំកន្លងទៅ ភាពតស៊ូ អត់ធ្មត់នឹងន ពោរពេញដោយឆន្ទៈមោះមុត និងការលះបង់របស់មន្ត្រី និង
អាជ្ញាធរយើងគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីសម្រេចភារកិច្ចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពសុខភាពសាធារណៈ បង្កលក្ខណៈដល់ការរក្សាស្ថិរភាព និងប្រក្រតីភាព ជីវភាពសង្គម
កំពុងតែក្លាយជាមូលដ្ឋានស្នូល នៃសាមគ្គីភាព និងភាពធន់របស់សង្គមជាតិយើងទៅអនាគត។
ថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ប៉ាន សូរស័ក្ដិ សមាជិកគណៈ-

កម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងជាប្រធាន
ក្រុមការងារគណបក្សចុះមូលដ្ឋានស្រុកព្រៃឈរ និងស្រុកបាធាយ បានអញ្ជើញជា

អធិបតីភាពក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការកណ្តាលស្តីពី
“ផែនការរួមឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥

ឆ្នាំ២០២២”។ ឯកឧត្តមប្រធានក្រុមការងារបានគូសបញ្ជាក់ថា ភាពជោគជ័យរបស់

យើងគឺនៅលើឆន្ទ:ពុះពារ លះបង់ សហការ និងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់សមាជិកយើង

គ្រប់ជាន់ថន
្ ាក់កន
្ ង
ុ ការអនុវត្តសេចក្តស
ី ម្រេចរបស់គណកម្មាធិការកណ្តាលឱ្យបាន
ត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់ មានប្រសិទ្ធភាព និងទាន់ពេលវេលា ។

ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម វេង សាខុន សមាជិក-

គណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម
រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ អញ្ជើញចុះពិនិត្យវឌ្ឍនភាពរបស់ស្ថានីយដាំឈើម្សៅ

ក្រដាសហ៊ុន សែន មានក ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។ បន្ទាប់មកឯកឧត្តម និងសហការីបានអញ្ជើញចូលពិនិត្យ
ការងារដាំដុះបន្លែសុវត្ថិភាពរបស់សហគមន៍កសិកម្មទឹក ហូតមានជ័យ ក្តីសង្ឃឹម
ស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងក្រពើ ឃុំទឹកហូត ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។

ថ្ងៃទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា អ្នកតំណាងរាស្រ្ត

ខេត្តព្រៃវែង បានអញ្ជើញនាំយកទៀនវស្សា១គូ ថវិកា១លាន អង្ករ៥០គក្រ

ម៉ាស់៥០០បន្ទះ ទឹកសុទ្ជ ទឹកត្រី អំបិល កាហ្វេតែ ស្ករស ចីវរ សរុបថវិកា
៣.៥០០.០០០រៀលក្នុង១វត្ត វេប្រគេនព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តអន្លងសរ ស្រុក

ស៊ីធរកណ្តាល និងវត្តត្រគៀត ស្រុកពារាំង ព្រមទាំងបានប្រគល់ថវិកា១០០០
ដុល្លារសម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពប្រជាជនខ្វះខាត១៥០

គ្រួសារនៅ

ឃុំព្រៃដើមថ្នឹង។ បន្ទាប់មក ឯកឧត្តមបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយផែនការ
រួមឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥
ឆ្នាំ ២០២២ខាងមុខនេះ។

ថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ជាវ តាយ សមាជិកគណៈ-

កម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាល ខេត្តកំពត
បានដឹកនាំ អភិបាលរងខេត្ត និងអង្គភាពចំណុះសាលាខេត្ត ចូលរួមសិក្ខាសាលា

ផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការចាប់ផ្តើមអនុវត្តគម្រោងបែងចែកដីដើម្បីសង្គមកិច្ច និងការ

អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដំណាក់កាលទី៣ (Lased III Launching Workshop) ក្រោម

អធិបតីភាព ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងរៀបចំ

ដែនដីនគរូបនីកម្ម និងសំណង់ និងជាប្រធានគណៈកម្មការដឹកនាំគម្រោងបែងចែក
ដីដើម្បីសង្គមកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដំណាក់កាលទី៣ តាមរយៈប្រព័ន្ធ
online។
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ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង សមាជិកា-

គណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាល

ខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែង
អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលក្រុងខេមរៈភូមិន្ទ។ លោកជំទាវថ្លែងថា លោក
អភិបាលរងក្រុង ត្រូវបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តតួនាទី ភារកិច្ចរបស់ខ្លួន ដើម្បី

ចូលរួមក្នុងការងារដឹកនាំគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍ក្រុង របស់យើងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើន
និងទទួលបានសមិទ្ធផលថ្មីៗថែមទៀត។
ថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្ដម អ៊ុន ចាន់ដា សមាជិក-

គណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាល

ខេត្តកំពង់ចាម និងឯកឧត្តម ហោ ប៉េង សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យា
ល័យជាតិគ្រប់គ្រង

និងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានឃុំ

រាយប៉ាយ ស្រុកកងមាស បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់
ផ្លូវបេតុង ចំនួន ២ខ្សែ ប្រវែង ៤.៦០០ម៉ែត្រ ស្ថិតក្នុងឃុំរាយប៉ាយ ស្រុក
កងមាស ខេត្តកំពង់ចាម។

ថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ស្វាយ សំអ៊ាង សមាជិក-

គណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាល

ខេត្តមណ្ឌលគិរី អមដំណើរដោយលោក ជាក់ ម៉េងហ៊ាង អភិបាលរងខេត្ត

លោកឧត្តមសេនីយ៍ទោ ឡោ សុខា ស្នងការនគរបាលខេត្ត រួមទាំងលោក
សៀក មុន្នី អភិបាលស្រុកអូររាំង និងសមត្ថកិច្ចជំនាញ បានអញ្ជើញជួប

សំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខ និងនាំយកគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួន
ផ្តល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋ

រស់នៅតំបន់បិទខ្ទប់បណ្តោះអាសន្ន

នៃភូមិពូឡេះ

ភូមិពូឆប និងភូមិពូត្រែង ក្នុងឃុំដាក់ដាំ ស្រុកអូររាំង ដែលប្រជាពលរដ្ឋបាន
ប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ និងប្រយោល ជាមួយអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ។
ថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ម៉ែន វិបុល សមាជិក

គណៈកម្មាធកា
ិ រកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពជា
ុ អភិបាលនៃគណ:អភិបាល

ខេត្តស្វាយរៀង បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារ
ប្រចាឆ
ំ មាសទី១ និងលើកទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្នា២
ំ ០២១ របស់រដ្ឋបាល
ខេត្ត និងគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្ត នៅសាលប្រជុំព្រៃបាសាក់
អគារ ខ សាលាខេត្តស្វាយរៀង។

ថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម វ៉ា ថន សមាជិកគណៈកម្មាធិការ

កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាល ខេត្តក្រចេះ និង
ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខា កាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តក្រចេះ និងលោកជំទាវ
បានអញ្ជញ
ើ ជាអធិបតីកង
្នុ ពិធី សម្ពោធដាក់ឱ្យប្រប
ើ ស
្រា អា
់ គារ អនុសាខា កាកបាទ
ក្រហមកម្ពុជា ស្រុកសំបូរ ខេត្តក្រចេះ ។
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ថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ទៀ សីហា សមាជិកគណៈ

កម្មាធកា
ិ រកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពជា
ុ អភិបាលនៃគណៈអភិបាល

ខេត្តសៀមរាប បានដឹកនាំក្រុមការងារចុះពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវ (ទ្រូងកណ្តាល)
ចាប់ពីស្តុបសុខារហូតដល់ព្រលានយន្តហោះ

ដែលជាគម្រោងរបស់ធនគារ

អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) ដោយបែងចែកជាង ៦គន្លង (៣ទៅ ៣មក) មាន
ផ្លូវថ្មើរជើង និងផ្លូវកង់ផងដែរ។

ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម អ៊ូច ភា អភិបាលនៃគណៈ-

អភិបាលខេត្តតាកែវ បានដឹកនាំក្រុមការងារចម្រុះថ្នាក់ខេត្ត ចុះពង្រឹងការអនុវត្ត
សេចក្ដីរបស់រដ្ឋបាលខេត្ត ស្ដីពីការបិទខ្ទប់ភូមិកំពែងធំ ឃុំកំពែង ស្រុកព្រៃកប្បាស

ខេត្តតាកែវ។ ឯកឧត្តមថ្លែងថា ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ នឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ កូវីដ១៩

នេះសូមអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ជាពិសេស បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ត្រូវអនុវត្ត្តឱ្យ
បានត្រឹមត្រូវតាមការណែនាំរបស់ក្រសួង សុខាភិបាល បន្តអនុវត្តវិធានការ ៣កុំ

៣ការពារ និងត្រូវថែរក្សាសុខភាព និងរស់នៅទម្លាប់មានអនាម័យ លាងដៃនិង
សាប៊ូ អាកុល និងត្រូវពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នាពេលចេញក្រៅផ្ទះ។
ថ្ងៃទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម អ៊ុំ រាត្រី អភិបាលនៃគណៈ-

អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទ

ក្រហមកម្ពុជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងលោកជំទាវ ព្រមទាំងឯកឧត្តម លោកជំទាវ

លោក លោកស្រី ក្រុមប្រតិបត្តិសាខា អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត បានអញ្ជើញនាំយកនូវ
ទេយ្យទាន និងបច្ច័យ ប្រគេនព្រះសង្ឃនៅវត្តគីរីភ្នំបាក់ ក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លា ដើម្បី
ថ្វាយព្រះពរដល់សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ

ព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ ក្នុងសេរីភាព សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ និងសុភមង្គល ព្រះ
ប្រធានកិតយ
្តិ សកាកបាទក្រហមកម្ពជា
ុ ជាទីសក្ការៈដ៏ខង
្ព ខ
់ ស
្ព ប
់ ផ
ំ ត
ុ គម្រប៨
់ ៥
យាងចូល ៨៦ ព្រះវស្សា នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។

ថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម គង់ សោភ័ណ្ឌ អភិបាល

នៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាល អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលនិងទទួល
អំណោយ ជាម៉ាស ចំនួន២ម៉ឺនបន្ទះ និងកញ្ចប់សុខភាព Jovan ចំនួន៤០កញ្ចប់
ពីលោក KONG JAINMING អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន អ៊ីស្ដ អេស៊ាន ជាយ័ន
រៀលអ៊ីស្ទេត ឯ.ក និងទទួលអំណោយជាត្រីខ ចំនួន១០០០កេស និងថវិកា៤០
លានរៀល ពីលោក ហេង ឡុង តំណាងឧញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា សម្រាប់ប្រើប្រាស់

ក្នុងវិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំង ទប់ស្កាត់ និងគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ
កូវី-១៩ ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្ដាល។

ថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម សោម ពិសិដ្ឋ អភិបាលនៃ

គណៈអភិបាលខេត្តកែប បានអញ្ជើញចូលរួមសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពីការ

ចាប់ផ្តើមអនុវត្តគម្រោងបែងចែកដី ដើម្បីសង្គមកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច
ដំណាក់កាលទី៣ (LASED III Launching Workshop) ក្រោមអធិបតីភាព

ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងរៀបចំដែនដី
នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ តាមរយៈកម្មវិធីបញ្ជូនរូបភាព និងសម្លេង (Zoom
Meeting) ៕

TsSnavdþI RbCaCn 21

qñaMTI 21 elx 241 Exmifuna qñaM 2021

skmµPaBrbs;RkumkargaryuvCnKNbkS
ថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត សមាជិក

គណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាល និងជាប្រធានយុវជនគណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំ

ពិនិត្យលើវឌ្ឍនភាពការងារដែលបានអនុវត្តនាពេលកន្លងទៅ និងការ
រៀបចំផន
ែ ការយុទសា
្ធ ស្រ្ត ក្នង
ុ កិចកា
្ច រងារព័ត៌មាន និងបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយ

សង្គម សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២-២០២៣ ដោយមានការចូលរួមពីលោកជំទាវ អនុប្រធានទទួលបន្ទុក ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ថ្នាក់ដឹកនាំ និងសមាជិក សមាជិកា
នៃយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល ព្រមទាំងសមាជិក សមាជិកា ក្រុមជំនួយការផងដែរ តាមរយៈ Zoom Meeting ។

ថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម រិន វីរ: សមាជិក

គណៈកម្មាធិការកណ្ដាល សមាជិកគណៈអចិន្រៃ្តយ៍ នៃយុវជន

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល និងជាប្រធានផ្នែក

ចាត់តាំង នៃយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល
តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត ប្រធានយុវជន

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្តីពីការពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការធ្វីសម្រង់ទិន្នន័យក្បាលម៉ាស៊ីនយុវជន និងការរៀបចំអង្គការ
ចាត់តាំងយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ដោយមានការអញ្ជើញប្រធានផ្នែក

នៃយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាលរួមមាន

ឯកឧត្តម

គឹម សន្តិភាព ប្រធានផ្នែកក្រៅប្រទេស ឯកឧត្តម ជ្រុន ថេរ៉ាវ៉ាត់ ប្រធានផ្នែកក្រសួង ស្ថាប័ន ឯកឧត្តម ហេង សួរ ប្រធានផ្នែករាជធានី ខេត្ត

នឹងមានការចូលរួមពីប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្រសួង ស្ថាប័ន រាជធានី ខេត្ត និងក្រុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជន
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានៅតាមបណ្ដាប្រទេស និងទ្វីប សរុបចំនួន ១០០នាក់ តាមរយៈ Zoom Meeting ។
ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ហួត ហាក់

សមាជិកគណ:កម្មាធិការកណ្តាល សមាជិកគណៈ-

អចិន្ត្រៃយ៍ នៃយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់
កណ្ដាល និងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន នៃយុវជន

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ថ្នាក់កណ្ដាល និងអនុប្រធាន
តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត ប្រធានយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល បាននាំយកអំណោយជាម៉ាស់ចំនួន ១៥០ ០០០
ម៉ាស់ដែលទទួលបានពីសប្បុរសជនចិន ប្រគល់ជូន លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយ

រដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច ដើម្បីចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ក្នុងយុទ្ធនាការនៃការចូលរួមទប់ស្កាត់នូវការឆ្លងរីករាលដាលនៃជម្ងឺកូវីដ១៩
នៅក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច។

ថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព

សមាជិកគណ:កម្មាធិការកណ្តាល សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃ
យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល

និងជាប្រធាន

ក្រុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំង យុវជនគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជានៅប្រទេសអូស្រ្តាលី និងនូវ៉ែលហ្សេឡង់ បានចូលរួមក្នុង
ពិធីប្រកាសសេចក្តីសម្រេចកែសម្រួលសមាសភាពគណៈកម្មាធិការសាខាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាប្រចាំរាជធានីវែល្លីនតុន ប្រទេសនូវ៉ែលហ្សេឡង់ ជាមួយ ឯកឧត្តម ចាន់ រតនា ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលី និងនូវ៉ែលហ្សេឡង់ ឯកឧត្តម វង្ស ប៊ុនឥន្ទ្រាវុធ ប្រធានក្រុមការងារតំបន់៩ ព្រមទាំងបងប្អូនជាសមាសភាពថ្នាក់
ដឹកនាំនៃគណៈកម្មាធិការសាខាគណបក្ស និងក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស ប្រចាំរាជធានីវែល្លីនតុន តាមសន្និសិទវីដេអូ Zoom។
ថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ជ្រុន ថេរ៉ាវ៉ាត់

សមាជិកគណ:កម្មាធិការកណ្តាល សមាជិកគណៈ អចិន្ត្រៃយ៍
នៃយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល

និងជា

ប្រធានជនបង្គោលយុវជនថ្នាក់កណ្តាល ទទួលបន្ទុកស្រុក
ព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម បាននាំយកអំណោយរបស់ ឯកឧត្តម
ហ៊ុន ម៉ាណែត និងលោកជំទាវ ប្រគល់ជូនដល់អាជ្ញាធរស្រុកព្រៃឈរ រួមមាន៖ អាល់កុលចំនួន ៦០ប៊ីដុង ស្មើនិង ១,៨០០លីត្រ និងទឹកសុទ្ធ ៤០០យួរ
នៅក្នុងស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម។
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ថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ លោក ហោ សេរីវឌ្ឍន៍ សមាជិក

គណៈអចិន្ត្រៃយ៍ នៃយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល និង
ជាប្រធានផ្នែកក្រៅប្រព័ន្ធ នៃយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់

កណ្តាល និងសហការី បានប្រគល់ថ្នាំពេទ្យ ជាអំណោយដ៏សប្បុរស

របស់ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត ប្រធានយុវជនគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល និងលោកជំទាវ ជូន ឯកឧត្តម ហាក់ សុខមករា យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជន
គណបក្សខេត្តត្បូងឃ្មុំ សម្រាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងធ្វើចត្តាឡីស័កនៅតាមខ្នងផ្ទះក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តត្បូងឃ្មុំ។
ថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម សុខ សង្វារ សមាជិក

គណៈកម្មាធិការកណ្តាល សមាជិកយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ថ្នាក់កណ្តាល និង ឯកឧត្ដម វ៉ាត់ ចំរើន តំណាង លោកជំទាវ
ដាំ ដារីនី សមាជិកាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ នៃយុវជនគណបក្សប្រជាជន

កម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល និងជាប្រធានផ្នែកសិល្បៈ និងកីឡា នៃយុវជន
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល អមដំណើរ ដោយសមាជិក សមាជិកា ផ្នែកសិល្បៈ និងកីឡានៃយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល
បាននាំយកអំណោយ និងថវិកាមួយចំនួនរបស់ផ្នែកជូនដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោ(TYDA) ក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង និង
ជំងឺកូវីដ-១៩ ដើម្បីសម្ដែងនូវការដឹងគុណចំពោះគុណតម្លៃនៃការលះបង់ជូនប្រទេសជាតិ។

ថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង

សមាជិកាគណៈកម្មាធិការកណ្តាល សមាជិកយុវជនគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល

និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត

កោះកុង បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីប្រកាសតែងតាំងក្រុមសកម្មជន
ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកោះកុង។

យុវជនគណៈកម្មាធិការគណបក្ស ខ ២៦ ខេត្តកោះកុង នៅទីស្នាក់

ថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម វ៉ា ថន សមាជិក

គណៈកម្មាធិការកណ្តាល សមាជិកយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ថ្នាក់កណ្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជាខេត្តក្រចេះ

បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារ

ប្រចាំឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ របស់ក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តក្រចេះ សរុបអ្នកចូលរួមចំនួន ១៣០នាក់ នៅទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តក្រចេះ។
ថ្ងៃទី២០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ ឯកឧត្តម ហេង សុខណាង

សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល សមាជិកយុវជនគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជន
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តស្វាយរៀង

បានអញ្ជើញជា

អធីបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសម្រេចស្តីពីផែនការរួម
ឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ សមាជិក សមាជិកា និងសកម្មជន នៃក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តស្វាយរៀង សរុបចំនួន១០៨នាក់។
ថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ហួ ឈុនគ្រី សមាជិក

យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល និងជាប្រធានក្រុម

ការងារគណបក្សចុះមូលដ្ឋានឃុំពាំងល្វា ស្រុកឧដុង្គ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសម្រេចលេខ ១៦៣/០៥២១
សស.គក របស់គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស ប្រជាជនកម្ពុជា

ស្តីពីផែនការរួមឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ ដោយមានវត្តមាននៃការអញ្ជើញចូលរួម ប្រធាន
គណៈកម្មាធិការគណបក្សស្រុកឧដុង្គ និងអនុប្រធានសមាជិកក្រុមការងារចុះជួយឃុំពាំងល្វា សរុបអ្នកចូលរួមមានចំនួន ៤២រូប នៅស្នាក់ការបក្ស
ឃុំពាំងល្វា ស្រុកឧដុង្គ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។
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សមិទ្ធផលមួយចំនួននៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ច
យោងតាមប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម វង្សី វិស្សុត រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូ

អមនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច

កម្ពុជាសម្រេចបានស្ទើរតែ១០០% ហើយ។

កំណាត់ចោមចៅ-បែកគូស-កំពត នេះ ត្រូវបានបែងចែកជា

និងហិរញ្ញវត្ថុ បានឲ្យដឹងថា «ការនាំចេញទំនិញនៅរយៈពេល៥

២ផ្នក
ែ ៖ គីឡម
ូ ត
៉ែ ០
្រ +០០០ (ចោមចៅ) ដល់គឡ
ី ម
ូ ត
៉ែ ្រ ៦៩+៩០០

នាំចេញទៅក្រៅដកតែមាសចេញ នៅតែកើន ១៧ភាគរយ» ។

ទទឹងតួផ្លូវ រហូតដល់២៤,៥ម៉ែត្រ ជាប្រភេទផ្លូវបេតុងកៅស៊ូ (AC)

ខែនេះ បានឆ្លុះបញ្ចាំងថា កម្ពុជានៅរឹងមាំត្រង់ព្រោះ ទំនិញដែលយើង
៥ខែដើមឆ្នាំនេះ ការនាំចេញផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ ប្រហាក់

ប្រហែលនឹងការនាំចេញ៥ខែដំបូង កាលពីឆ្នាំមុន។ ផ្ទុយទៅវិញ

ទំនិញមិនមែនសម្លៀកបំពាក់ដូចជា គ្រឿងបង្គុំអេឡិចត្រូនិក កង់
ទំនិញកសិកម្ម ក្តាបន្ទះ បន្ទះសូឡាជាដើម កើនឡើង ៥២ភាភាគរយ

ដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ច ក្នុងបរិបទជំងឺ
កូវីដ១៩ ខណៈវិស័យពីរដែលជួបបញ្ហាក្នុងវិបត្តិនេះ គឺវិស័យ

(បែកគូស)៖ មានប្រវែង ៦៩,៩០គីឡូម៉ែត្រ ត្រូវសាងសង់ពង្រីក
កម្រាស់ ៩សង់ទម
ី ៉ែត្រ ចែកចេញជា៤គន្លង។ គីឡូម៉ែត្រ៦៩+៩០០

(បែកគូស) ដល់គីឡូម៉ែត្រ១៣៤+៧៩៦ (ទីរួមខេត្តកំពត)៖ ប្រវែង
៦៤,៨៩៦គីឡូម៉ែត្រ ត្រូវសាងសង់ជាផ្លូវប្រភេទបេតុងកៅស៊ូ (AC)

កម្រាស់ ៧សង់ទីម៉ែត្រ ពង្រីកទទឹងតួផ្លូវរហូតដល់ ១២ម៉ែត្រ ចែក
ជា២គន្លង។

 គិតត្រឹមខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ គម្រោងសាងសង់ផ្លូវ ល្បឿន-

ទេសចរណ៍ និងវិស័យលក់រាយ។

លឿន ភ្នំពេញ-ក្រុងព្រះសីហនុ ប្រវែង ១៩០គីឡូម៉ែត្រ សម្រេចបាន

នឹងមានកំណើន៤% នៅឆ្នាំនេះ និង៥.៥% ក្នុងឆ្នាំ២០២២

គ្រោងទុក រយៈពេល៦ខែ ។

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) ព្យាករណ៍ថា សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ដោយ សារការងើបឡើងវិញ នៃសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសដៃគូ ពាណិជ្ជកម្ម
សំខាន់ៗ

ដែលជួយជំរុញតម្រូវការសម្រាប់ការនាំចេញរបស់

ប្រទេសកម្ពុជា។ ចំណែកធនាគារពិភពលោក (World Bank)

ព្យាករណ៍ទក
ុ ថា សេដក
្ឋ ច
ិ ក
្ច ម្ពជា
ុ នឹងទទួលបានកំណន
ើ ជិត៤ភាគរយ។
 គិតរហូតមកទល់ពេលនេះ គម្រោងសាងសង់ផវ្លូ ជាតិលខ
េ ៣

(ចោមចៅ-បែកគូស-កំពត) មានប្រវង
ែ សរុប ១៣៤,៧៩៦ គីឡម
ូ ត
៉ែ ្រ

៥៥,០៥% និងគ្រោងបញ្ចប់នៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ មុនការ
រយៈពេល៣ខែ ដើមឆ្នាំ

 ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ ទំហំពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា-វៀតណាម

សម្រេចបាន៣,៨៩២ ពាន់លានដុល្លារ កើនឡើង២២% ធៀប
រយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ២០២០។
រយៈពេល៤ខែ ដើមឆ្នាំ

 ទំហំពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា- អាមេរិក សម្រេចបាន២៦៥៤,៩

អនុវត្តសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពាន និងថ្នល់ចិន (China

លានដុល្លារ កើនឡើង២៤,៤៨% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា

ក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសសំណង់ ក្វាងចូវ វ៉ានអាន (Guangzhou

របស់កម្ពុជា មានតម្លៃ២៥១៩,២ លានដុល្លារ កើនឡើង២៤,៤៣% ។

Road and Bridge Corporation) ត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសដោយ

Wanan Construction Supervision Co., Ltd) ដោយប្រើប្រាស់

រយៈពេលសាងសង់ ៤៨ខែ ចំណាយថវិកាសរុបប្រមាណ ២១៩
៩១១ ០០០ ដុល្លារអាមេរិក ជាហិរញ្ញប្បទានសម្បទានពីសាធារណរដ្ឋ
ប្រជាមានិតចិន រួមជាមួយនឹងថវិកាបដិភាគរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

ឆ្នា២
ំ ០២០ មានចំនន
ួ ២១៣២,៧លានដុលរ្លា ។ ក្នង
ុ នោះ ការនាំចញ
េ
ការនាំចល
ូ ពីអាមេរក
ិ មានចំនន
ួ ១៣៥,៧លានដុលរ្លា កើន២៥,៥៣%។
រយៈពេល៥ខែ ដើមឆ្នាំ

ទំហំពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា-កូរ៉េខាងត្បូង សម្រេចបាន៣០២,២៣១

លានដុល្លារ កើនឡើង២,៦៦% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា

ឆ្នាំ២០២០ មានចំនួន ២៩៤,៣៩៧ លាន
ដុល្លារ ។ ក្នុងនោះ ការនាំចេញកម្ពុជា
មានចំនួនសរុប

៧៥,៣៦៩

លានដុល្លារ

ធ្លាក់ចុះ ០,៤៧%។ ការនាំចូលមកកម្ពុជា
មានទឹកប្រាក់ ២២៦,៨៦១ លានដុល្លារកើន
ឡើង៣,៧៥%។

រយៈពេល ៥ខែ កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ

រកចំណូលបានចំនួន

១២.៥០១.៦៨៦

ដុល្លារ កើនឡើង១០% បើធៀបរយៈពេល

ដូចគ្នា ឆ្នាំ២០២០ មានចំនួន ១១.៤១១.
៧៨៦៕
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ពង្រឹងវិស័យការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ក្នុងបរិបទជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយផ្តោតលើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ៤
សប្តាហ៍ទី៣ និងសប្តាហ៍ទី៤ គឺស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលបិទខ្ទប់ ដូច្នេះ
សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថា GMAC និងរោងចក្រដទៃ
ទៀតដែលបានធ្វើការជាមួយ គឺគាត់មានប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែម អាស្រ័យ

ទៅលើលទ្ធភាពរបស់រោងចក្រនីមួយៗ ពីព្រោះរោងចក្រខ្លះមានអ្នក

បញ្ជាទិញ ឬមានទុន ប៉ុន្តែក៏មានរោងចក្រ និងសិប្បកម្មមួយចំនួនក៍មាន
ទុនតាមកម្រិតរបស់គាត់ដែរ។ ឯកឧត្តម ហេង សួរ ក៏បានលើកឡើង

ដែរថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងសមាគមកាត់ដេរនៅកម្ពុជា ក៏ដូចជា
អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ បានអំពាវនាវទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន បញ្ជាទិញ

ផលិតផលវាយនភណ្ឌ សម្លៀកបំពាក់ ស្បែកជើង និងសម្ភារធ្វើដំណើរ
ដែលបានបញ្ជាទិញផលិតផលពីកម្ពុជារួចហើយនោះ សូមមានការ
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៉ិត សំហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាល

វិជ្ជាជីវៈ អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណ:កម្មការអន្តរក្រសួងរវាងក្រសួងការងារ
និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

បានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់

ពិភពលោក និងបានធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចសកល ហើយប្រទេស

កម្ពុជា ក៏មិនអាចចៀសផុតពីផលប៉ះពាលយ៉ាងធំធេងក្នុងវិស័យសង្គម-

សេដ្ឋកិច្ចនេះដែរ ក្នុងនោះវិស័យការងារក៏រងនូវផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។
តាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

បានឲ្យដឹងថានៅក្នុង

កំឡុងពេលនៃការបិទខ្ទប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានី

ភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅ នៃខេត្តកណ្តាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល

នៃជំងឺកូវីដ ១៩ រោងចក្រជាង ២០០ កន្លែង បានបិទទ្វារជាបណ្តោះ
អាសន្ន

បន្ទាប់ពីរកឃើញថាមានការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺកូវីដ

កំពុងរងនូវការរាតត្បាតធ្ងន់ធ្ងរពីជំងឺកូវីដ-១៩ ។ នៅពេលដែលរោងចក្រ
មួយចំនួនដំណើរការឡើងវិញក្រោយការបិទខ្ទប់ក្រសួងការងារ

និង

បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានជំរុញឲ្យថ្នាក់គ្រប់គ្រងរោងចក្រនិងម្ចាស់

ថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

ការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺកូវីដ-១៩

យោគយល់ចំពោះការយឺតយ៉ាវក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផល ពីព្រោះកម្ពុជា

១៩

ចូលទៅក្នុងតំបន់រោងចក្រ ។ រោងចក្រកាត់ដេរទាំងជាង ២០០ នេះ

គឺមាននៅរាជធានីភ្នំពេញចំនួន ១៣៤ រោងចក្រ ដែលមានកម្មករជិត
១ ៦០០ នាក់ មានវិជ្ជមានកូវីដ ១៩ ក្នុងចំណោមរោងចក្រដែលមាន
នៅខេត្តកណ្តាល ២៣ រោងចក្រ ខេត្តតាកែវ ២៦រោងចក្រ ខេត្ត

ព្រះសីហនុ ១៦ រោងចក្រ ខេត្តស្វាយរៀង ៤ រោងចក្រ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

រោងចក្រទាំងនោះ ចាំបាច់ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ពស់ក្នុងការអនុវត្តវិធាន
ការក្រសួងសុខាភិបាលបើពុំនោះទេ នឹងប្រឈមការបិទទៅវិញពុំខាន ។

ក្រសួងបានក្រើនរំលឹកថាក្រោយបញ្ចប់ការបិទខ្ទប់ដោយវិធានការរដ្ឋបាល

ហើយរោងចក្រ ដែលអាចបើកដំណើរការឡើងវិញនោះចាំបាច់ត្រូវអនុវត្ត

នូវវិធានការ ដោយបែងចែកកម្មករនិយោជិតចំនន
ួ ៥០ភាគរយនៃកម្មករ
និយោជិតសរុបឱ្យធ្វើការឆ្លាស់វេនគ្នាធ្វើការរៀងរាល់ ២សប្តាហ៍ម្តង ។
ក្រសួងក៏បានស្នើសុំឱ្យពិនិត្យខ្សែសង្វាក់គ្រឿងម៉ាស៊ីនឡើងវិញ ដើម្បី

សុវត្តិភាពដល់ផលិតកម្ម ។ ក្រៅពីនេះក៏ត្រូវពិនិត្យទៅលើប្រព័ន្ធសុវត្តិភាព
ដល់កម្មករ ដោយមានម៉ាស អាល់កុលគ្រប់គ្រាន់ និងការរៀបចំ
ឲ្យបានល្អកន្លែងបរិភោគបាយជាដើម ។ ថ្នាក់គ្រប់គ្រងរោងចក្រ ត្រូវ
ចេះបែងចែកម៉ោងដើម្បីកុំឱ្យកម្មករចូល

និងចេញម៉ោងតែមួយនាំឱ្យ

ប្រជ្រៀតគ្នាជាកត្តាប្រឈមខ្ពស់ទៅនឹងការចម្លងមេរោគកូវីដ-១៩

។

សម្រាប់កន្លែងបរិភោគអាហារក៏ត្រូវចេះបែងចែកពេលវេលា ដើម្បីធ្វើ
យ៉ាងណាចៀសវាងបញ្ហាប្រឈមកើតឡើង។

ដើម្បីស្តារវិស័យការងារដែលរងនូវផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដោយ

និងខេត្តកំពង់ចាម មានមួយរោងចក្រ ។ ក្នុងអំឡុងពេលបិទខ្ទប់រាជធានី

សារវិបត្តិនៃការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺកូវីដ-១៩នេះ ឯកឧត្តម អ៊ិត សំហេង

៦៩០ បានរងផលប៉ះពាល់ ខណៈសរុបទាំងក្រុមហ៊ុន សហគ្រាស ទូទៅ

រដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍គ្រោងចំណាយទឹកប្រាក់សរុបជិត ៥០០

ភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅ នៃខេត្តកណ្តាលនេះដែរ គឺមានរោងចក្រ ប្រមាណ

ចាប់ពីតូចដល់ធំជាង ៧ ០០០ និងកម្មករជាង ១ លាន ២ សែននាក់
បានរងផលប៉ះពាល់។

ឯកឧត្តម ហេង សួរ រដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួង

ការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈបានបញ្ជាក់ថា៖ «ទោះបីជាកម្មករ

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានឲ្យដឹងថា រាជលានដុល្លារ

សម្រាប់ផែនការអភិវឌ្ឍន៍គ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាល

បច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈរយៈពេល ៥ ឆ្នាំ ២០២១-២០២៥ ដោយផ្ដោត
លើយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន ៤។

យុទ្ធសាស្ត្រចំនួន ៤នោះ រួមមាន ការកសាង និងកែលម្អហេដ្ឋារចនា

មិនអាចទៅបំពេញការងារបាន ប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែទទួលបានប្រាក់ខែ

សម្ព័ន្ធរូបវន្តរបស់គ្រឹះស្ថាន, ការបំពាក់ឧបករណ៍បរិក្ខារ និងសម្ភារៈ

និងជំនួយពីរាជរដ្ឋាភិបាល»។ ឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ទៀតថា នៅក្នុង

និងគ្រូបច្ចេកទេស

ដែលគាត់បានបំពេញមុនពេលបិទខ្ទប់
ខែមេសា

ដោយការឧបត្ថម្ភពីរោងចក្រ

កម្មករ-និយោជិតបានទៅធ្វើការពីរសប្តាហ៍

ដូច្នេះពួកគេ

ទទួលបាន ៥០ ភាគរយនៃប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំខែ ។ ដោយឡែកចាប់ពី

បណ្តុះបណ្តាល, ការពង្រឹងសមត្ថភាពអ្នកដឹក នាំគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការ
និងការបង្កើនបរិមាណ

teTATMB½rTI 26

និងគុណភាពជំនាញ

TsSnavdþI RbCaCn 25

qñaMTI 21 elx 241 Exmifuna qñaM 2021

ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខា ប្រមាញ់ និងនេសាទ បានធ្វើអ្វីខ្លះ
ក្នុងការជំរុញផលិតកម្មស្រូវ និងការនាំចេញអង្ករ
ប្រព័ន្ធធានាគុណភាពពូជដំណាំ (ប.គ.ព) សម្រាប់ផលិតកម្មគ្រាប់ពូជ

ស្រូវជាផ្លូវការនៅសហគមន៍កសិកម្មចំនួន៥ ក្នុងខេត្តចំនួន៥ (បាត់ដំបង,
បន្ទាយមានជ័យ, ពោធិ៍សាត់, កំពង់ធំនិងសៀមរាម។

លទ្ធផលសំខាន់ៗ ដែលគម្រោងកម្មវិធីនេះសម្រេចបានរួមមាន៖

ការចងក្រងសេចក្តីព្រាងឯកសារ ប.គ.ព គោលការណ៍ណែនាំ បច្ចេកទេស

ស្តីពី ប.គ.ព សម្រាប់ផលិតកម្ម និងធុរកិច្ចគ្រាប់ពូជស្រូវ និងបានរៀបចំ
ស្លាកសញ្ញា ប.គ.ព,បានបណ្តុះបណ្តាលមន្រ្តីជំនាញថ្នាក់ជាតិ ខេត្ត និង

កសិករផលិតចំនន
ួ ១៣០នាក់ (ស្រ្តី ៥២),បានរៀបចំទវា
ិ ដកពូជលាយ
ឯកឧត្តម វេង សាខុន ចូលរួមក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ
ស្តីពីការចាប់ផ្តើមអនុវត្តគម្រោងបែងចែកដីដើម្បីសង្គមកិច្ច និង
ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដំណាក់ទី៣ (LASED III)
នាថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

ក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ

បានបង្ហាញអំពីលទ្ធផលមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការជំរុញផលិតកម្មស្រូវ
និង ការនាំចេញអង្ករ។

ឯកឧត្តម វេង សាខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង

នេសាទបានបញ្ជាក់ថា អនុវត្តតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

និងស្មៅហាមឃាត់នៅក្នុងស្រែបានចំនួន៥លើក,បានអនុវត្តសាកល្បង
ប.គ.ព នៅសហគមន៍កសិកម្មចំនួន៥ រួមមានសហគមន៍កសិកម្ម៖

១-ឃុំកំពង់ព្រៀង ២-ទឹកចិត្តកសិករការមានជ័យ ៣- ស្រករពន្លកថ្មី

៤-ត្រពាំងឬស្សី និង៥- ជីក្រែងសាមគ្គី ដែលមានកសិករចូលរួម ៥៤នាក់

(ស្រ្តី ១៧) នៅលើផ្ទៃដីចំនួន៥០ហត (គ្រាប់ពូជស្រូវសែន ក្រអូប

០១ចំនួន ២០ហត និងផ្ការំដួលចំណាត់ថ្នាក់វិញ្ញាបនបត្រ ៣០ហត)។
គ្រាប់ពូជស្រូវដែលយកមកដាំដុះនេះគឺគ្រាប់ពូជស្រូវសែនក្រអូប ០១

ចុះបញ្ជីដោយក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនាស៊ីដអ៊ីនធ័រប្រាយ និងគ្រាប់ពូជផ្ការំដួល
គ្រឹះដែលមានប្រភពពី CARDI។
ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តីបញ្ជាក់ថា

យោងតាមលទ្ធផលចុះពិនិត្យស្រែ

កម្ពុជាស្តីពី "ការជំរុញផលិតកម្មស្រូវនិងការនាំចេញអង្ករនៅឆ្នាំ២០១០"

ផលិតកម្មគ្រាប់ពូជស្រូវនៅទីវាល និងឃ្លាំងសន្និធិរបស់សហគមន៍ ទាំង៥

ជាសេនាធិការ នាយកដ្ឋាន ពូជដំណាំ និងមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់

តាមស្តង់ដារទីវាល។ លើសពីនេះ គ្រាប់ពូជស្រូវត្រូវបានរៀបចំ និងទុក

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ ដែលមានអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម

និងនេសាទរាជធានី-ខេត្ត ជាកម្លាំងស្នូលនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ បានខិតខំ

ពុះពារគ្រប់បែបយ៉ាង ជម្នះ បាននូវរាល់ឧបសគ្គឈរលើស្មារតីទទួល
ខុសត្រូវខ្ពស់ និងជាពិសេសដោយទទួលបានកិច្ចសហការយ៉ាងល្អ

ប្រសើរពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឯកជន សហគមន៍កសិកម្ម និងស្ថាប័ន
ពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀត ធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេស

ផលិតស្រូវ និងនាំចេញស្រូវ-អង្ករដ៏ធំមួយក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិក
អាស៊ាន ទៅកាន់ទីផ្សារទាំងក្នុងតំបន់ និងនៅលើពិភពលោក។

ព្រមជាមួយនឹងកំណើនទាំងផលិតកម្មនិងការនាំចេញ ដែលមាន

និន្នាការកើនឡើងជាលំដាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំជាហេតុធ្វើឲ្យសេចក្តី
ត្រូវការគ្រាប់ពូជស្រូវសុទ្ធ មានគុណភាពល្អ ក៏មានការកើនឡើងគួរឲ្យ
កត់សម្គាល់ផងដែរនាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ (គ្រាប់ពូជសុទ្ធ មាន
គុណភាពល្អ ធ្វើឲ្យទិន្នផលកើនឡើង) ។

នៅឆ្នាំ២០២០ អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម ដែលមាននាយកដ្ឋានពូជ

ដំណាំជាសេនាធិការ បានសហការជាមួយគម្រោងកម្មវិធីស្តីពី "ខ្សែច្រវាក់
តម្លៃកសិកម្មកម្ពុជា-អូស្រ្តាលី (ហៅកាត់ថា CAVAC) កំពុងត្រូវបានអនុវត្ត

យ៉ាងសកម្ម ក្នុងនោះបានធ្វើការចងក្រងឯកសារស្តីពីប្រព័ន្ធធានាគុណភាព
ពូជដំណាំ

សម្រាប់ផលិតកម្មគ្រាប់ពូជស្រូវ,ធ្វើការពង្រឹងសមត្ថភាព

មន្រ្តីជំនាញថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ខេត្ត និងក្រុមកសិករផលិតគ្រាប់ពូជស្រូវ
ស្តីពីបច្ចេកទេសត្រួតពិនិត្យគុណភាពនៅទីវាល

និងវិភាគគុណភាព

គ្រាប់ស្រូវបឋមដោយប្រើ ប្រាស់ឧបករណ៍សាមញ្ញ, អនុវត្តសាកល្បង

បានបង្ហាញថាក្រុមកសិករផលិតគ្រាប់ពូជស្រូវអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវអនុលោម
ដាក់បាវគ្រាប់ពូជស្រូវទៅតាមឡូតិ៍នីមួយៗក្នុងឃ្លាំងសន្និធិរបស់សហ

គមន៍បានត្រឹមត្រូវល្អ។ មន្រ្តីជំនាញបានចុះយកសំណាកគ្រាប់ពូជស្រូវ
មកវិភាគគុណភាពគ្រាប់ពូជនៅមន្ទីរពិសោធន៍

ហើយលទ្ធផលបាន

បង្ហាញថាគុណភាពគ្រាប់ពូជស្រូវទាំងពូជសែនក្រអូប០១ និងផ្ការំដួល
មានគុណភាពល្អស្រប តាមស្តង់ដារជាតិ (អត្រាដំណុះ៩៧% ភាព សុទ្ធ

៩៩,៥២% និងអត្រាដំណុះ ៩៥% ភាពសុទ្ធ ៩៩,៧២%) ។ ដោយឡែក
ចំនួនគ្រាប់ស្រូវលាយ ផ្សេងគឺទាបជាងកម្រិតស្តង់ដារជាតិ (១៥គ្រាប់/
៥០០ក្រាម)។ នៅឆ្នាំ២០២០ សហគមន៍កសិកម្មគោលដៅផលិតបាន

គ្រាប់ពូជស្រូវចំណាត់ថ្នាក់វិញ្ញាបនបត្រចំនួនប្រមាណ ៧៦,២២តោន

ក្នុងនោះ គ្រាប់ពូជស្រូវសែនក្រអូប០១ ចំនួន១៥,៨០ តោន (ទិន្នផល
ជាមធ្យម ៤តោន/ហ.ត) និងគ្រាប់ពូជស្រូវផ្ការំដួល ៦០,៤២តោន

(ទិន្នផលជាមធ្យម ៤,៣តោន/ហ.ត)។ គ្រាប់ពូជស្រូវសែនក្រអូប០១
និងផ្ការំដួលចំណាត់ថ្នាក់វិញ្ញាបន បត្រនេះ មានគុណភាពល្អស្របតាម

ស្តង់ដារ ប.គ.ព ហើយបានដាក់លក់ចែកចាយជូនសមាជិកសហគមន៍

ផ្ទាល់ និងសហគមន៍កសិកម្មផ្សេងៗទៀត (តម្លៃមធ្យម ២០០០-

២ ៥០០រ/គ.ក្រ) ។ ដោយឡែកការចំណាយលើការផលិតពូជស្រូវសែន

ក្រអូប០១ ប្រមាណ ៣,២លានរៀល/ហ.ត និងពូជស្រូវផ្ការំដួល ៣,៦លាន
រៀល/ហ.ត ។ ហើយបើគិតពីសេដ្ឋកិច្ច កសិករអាចចំណេញបាន
ប្រហែលជា ៥ ៨០០ ០០០រ/ហត (តម្លៃស្រូវ ២ ២៥០រ/គ.ក្រ)។

សកម្មភាពនេះ កំពុងត្រូវបានអនុវត្ត និងជំរុញបន្តទៀតនៅក្នុង
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ឆ្នាំ២០២១ នេះ និងឆ្នាំខាងមុខ ។ តាមរយៈលទ្ធផលនេះ បង្ហាញច្បាស់

បរិមាណអង្ករដែលបាននាំចេញដោយក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួន១០ មានរហូត

ឆ្នាំ២០២១ នេះ ការនាំចេញកសិផលទៅក្រៅប្រទេសមានបរិមាណ

នាំចេញត្រឹមតែ ៦៤ ៥២០តោន (២៧,៦៩%)។ ដោយឡែក ការនាំ

នៅក្នុងលទ្ធផលនាំចេញផលិតកម្មកសិផល នៅក្នុងរយៈពេល៥ ខែដើម

សរុប ៤ ១៨៧ ២៥៧,៤៣ តោនទៅកាន់ទិសដៅ ៥៧ ប្រទេស ។

ចំនួននេះគឺមានការកើនឡើងចំនួន ១ ៩៧៥ ៥៤៧,៥៦ តោន ស្មើនឹង
៨៩,៣២% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ២០២០ ដែលទទួល
បានត្រឹមតែ ២ ២១១ ៧០៩,៨៧ តោន។ ដោយឡែក ការនាំចេញអង្ករ
ក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ មានចំនួន ៤០ ៥៣៦ តោន ។ អង្ករក្រអូប

ដល់ ១៦៨ ៥១១តោន (៧២,៣១%) និងក្រុមហ៊ុន៤៤ដទៃទៀតបាន
ចេញស្រូវ មានចំនួន ១ ៦១៤ ២១១តោន ក្នុងរយៈពេល៥ខែឆ្នាំ២០២១
ទៅកាន់បទ
្រ ស
េ វៀតណាមនិងប្រទស
េ អារ៉ាបរ់ ម
ួ ដែលមានការ កើនឡើង
ចំនួន ៧៤៨ ១២៩តោន(៨២%) បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅ
ឆ្នាំ២០២០ ដែលមានចំនួន ៨៨៥ ១៨៦ តោន។

ឯកឧត្តម វេង សាខុន បានបង្ហាញបន្ថែមទៀតអំពីតម្លៃនៃការនាំ

គ្រប់ប្រភេទមានចំនួន ១៦០ ៤៥៣ តោន ស្មើនឹង ៦៨,៨៦% អង្ករស

ចេញកសិផល ដោយបញ្ជាក់ថាតាមការប៉ាន់ស្មានតម្លៃដែលទទួលបាន

អង្ករចំហុយមានចំនួន ៤ ៧៣៥ តោន ស្មើនឹង ២,០៣%។ អង្កររបស់

អាមេរិក ដែលក្នុងនោះ ការនាំចេញអង្ករមានចំនួន ១៩៦ ៩១១ ១៩៥ដុល្លារ,

គ្រប់ប្រភេទមានចំនួន ៦៧ ៨៤៣ តោន ស្មើនឹង ២៩,១១% និង
កម្ពុជាបាននាំចេញទៅកាន់ទិសដៅសហភាពអឺរ៉ុបចំនួន ២០ប្រទេស
មានបរិមាណសរុបចំនួន ៥៥ ១៨៨តោន ។ក្នុងនោះ ទិសដៅប្រទេស

ចិនមានបរិមាណសរុបចំនួន ១២០ ៨៣៤តោន, ទិសដៅអាស៊ានចំនួន
៥ប្រទេស មានបរិមាណសរុបចំនួន ២១ ៨៤៨តោន និងទិសដៅដទៃ
ទៀតចំនួន១៩ប្រទេស មានបរិមាណសរុប ៣៥ ១៦១តោន ។ កម្ពុជា
មានក្រុមហ៊ុនដែលបាននាំចេញអង្ករមានចំនួន ៥៤ក្រុមហ៊ុន ហើយ

tmkBITMB½rTI 24
បច្ចក
េ ទេស និងវិជជ
្ជា វី ៈ។ តាមផែនការរយៈពេល ៥ ឆ្នាន
ំ េះនឹងចំណាយ

ថវិកាសរុបចំនួន ៤៩៣,១០ លានដុលា្លរ ដោយចំណាយ ១០២,៣
លានដុល្លារ លើការសាងសង់អគារសិក្សាចំនួន ៦២ អគារ មានបន្ទប់
សិក្សាចំនួន ១ ១១៦ បន្ទប់ និងចំណាយថវិកា ៥៤,៦ លានដុល្លារ
សម្រាប់សាងសង់អគារអន្តេវាសិកដ្ឋានចំនួន ២៨ អគារ ។ ក្រៅពីនេះ
ការចំណាយនឹងធ្វើលើការសាងសង់រោងជាងចំនួន

២៤៨

កន្លែង

ចំណាយថវិកា ៤៩,៦ លានដុល្លារ ការបំពាក់ឧបករណ៍ បរិក្ខារ
និងសម្ភារបណ្តុះបណ្តាល ចំណាយថវិកា ១៨៦ លានដុល្លារ ការពង្រឹង

សមត្ថភាពអ្នកដឹកនាំគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការ និងគ្រូបច្ចេកទេស ចំណាយ

ថវិកា ២,២៥ លានដុល្លារ និងការបណ្តុះបណ្តាលសិស្សនិស្សិតចំនួន

៣៩២ ៥០០ នាក់ ចំណាយថវិកា ៩៣,១ លានដុល្លារ ។ ឯកឧត្តម
អ៊ិត សំហេង ថ្លែងថា៖ «ផែនការមេនេះនឹងប្រែក្លាយមុខមាត់នៃ

គ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសាធារណៈ ក្រោមឱវាទក្រសួង

ឲ្យកាន់តែមានភាពទាក់ទាញ ក្នុងចំណោមយុវជន ក៏ដូចជាសាធារណជន
ក្នុងការចាប់យកជំនាញ ដើម្បីទទួលបានការងារសមរម្យ និងផលិតភាព

ពីការនាំចេញកសិផល មានចំនួន ២ ២៣៥ ៥៨២ ៧៣៦,៧២ ដុល្លារ
ការនាំចេញស្រូវមានចំនួន ២៣៩ ០៥១ ២២៨ដុល្លារ, ការនាំចេញ

កសិផលក្រៅពីស្រូវ-អង្ករមានចំនួន ១ ៧៩៩ ៦២០ ៣១៣,៧២ ដុល្លារ។
ជាសរុបការនាំចេញកសិផលសរុបក្នុងរយៈពេល៥ខែដើមឆ្នាំ២០២១

មានកំណើនចំនួន ៨៩,៣២% ក្នុងនោះ កសិផលក្រៅពីអង្ករមានការ

កើនឡើងចំនួន ១១៣,១០% រីឯការនាំចេញអង្ករមានការថយចុះចំនួន
-៣៤,៥៦% ដោយសារតម្លៃដឹកជញ្ជូនមានការកើនឡើងខ្ពស់៕

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថា ទោះបី ជាស្ថិត ក្នុង

ស្ថានភាពដ៏លំបាក នៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក៏ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលនៅតែខិតខំ
បន្តរក្សាការងារដែលមានស្រាប់

និងបង្កើតការងារថ្មីគ្រប់ប្រភេទជូន

ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ ធ្វើយ៉ាងណាការងារស្ថិតក្នុងកម្រិត
មួយដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន ។ សម្តេចតេជោក៏បានលើកឡើងទៀតថា

រាជរដ្ឋាភិបាលបាននិងកំពុងខិតខំអនុវត្តឲ្យ បានដោយជោគជ័យនូវ
យុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី៤
អាទិភាពសំខាន់ៗ

រួមទាំងគោលនយោបាយ

ដើម្បីបង្កើនល្បឿនការអភិវឌ្ឍនិងបង្កើតការងារ

សមរម្យជូន ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះរួមមាន គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍ
វិស័យឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥-២០២៥, គោលនយោបាយ

ជាតិ ស្តីពីមុខរបរ និងការងារឆ្នាំ ២០១៥-២០២៥, គោលនយោបាយ

ជាតិស្តីពីការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈ ឆ្នាំ២០១៧-

២០២៥ និងអនុវត្តការកែទម្រង់មុតស្រួច ក្រោមអភិក្រម “ឆ្លុះ កញ្ចក់

ងូតទឹក ដុសក្អែល ព្យាបាល និងវះកាត់” និងបាវចនា “កែទម្រង់ផ្ទៃក្នុង
និងបង្កើនមិត្តខាងក្រៅក្នុងស្មារតី ឯករាជ្យ” ៕

ខ្ពស់ឆ្លើយតបនឹងចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា»។ បច្ចុប្បន្ននេះ
គ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈមានចំនួន ១០៨
កន្លង
ែ ដែលក្នង
ុ នោះមាន ៣៨ ជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈ ៤៥ ជាគ្រឹះស្ថាន

ឯកជន និង ២៥ ជាអង្គការ ឬសមាគម។ ក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំកន្លងមក
ចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៥ ដល់ឆ្នាំ ២០១៩ គ្រឹះស្ថានទាំងនេះបានបណ្ដុះបណ្ដាល
សិកកា
្ខា ម និងនិស្សិតចំនន
ួ ២៣៨ ៣០៩ នាក់។ បើតាមឯកសារផែនការ
មេដដែលនេះក្នុង ១ ឆ្នាំៗមានតម្រូវការកម្លាំងពលកម្មចំនួន ៣១ ម៉ឺននាក់

ដែលក្នុងចំនួននេះ វិស័យសំណង់មានតម្រូវការ ៨ ម៉ឺននាក់, កាត់ដេរ

ចំនួន ៦ ម៉ឺននាក់, កម្មន្តសាលចំនួន ៦ ម៉ឺននាក់, សណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន
៤ ម៉ឺននាក់, ពាណិជ្ជកម្ម ៤ ម៉ឺននាក់ និងដឹកជញ្ជូន និងទំនាក់ទំនងចំនួន
៣ ម៉ឺននាក់។

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃ

លទ្ធផលនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ (ស៊ីណូវ៉ាក់) ដូសទី១
និងដូសទី២ ជូនបងប្អូនកម្មក
 រនិយោជិត
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អាថកំបាំង ប្រាសាទរាជ្យស្រី
ឬប្រាសាទនាគព័ន្ធ

នេះក៏ធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យថាកោះនាគព័ន្ធមាន
តួនាទីព្យាបាលរោគផងនិងត្រូវបានគេធ្វើជាកន្លែង
លាងបាបផងដែរ។ ការសង្ស័យនេះក៏សមស្រប
ទៅនឹងចម្លាក់រូបអវៈលោកេទេស្វារៈ នៅច្រើនកន្លែង
ដែលជាទេពសង្គ្រោះសត្វលោក។

ទឹកពិសិដ្ឋ

ដែលហូរពីទរបង្ហូរតភ្ជាប់ចេញពីស្រះធំទាំង៤ នេះ
ក៏មានលក្ខណៈខុសៗគ្នាគឺ៖ ស្រះខាងជើងគឺជា
ស្រះសម្រាប់លទ្ធិព្រាហ្ម ហើយគេសន្មត់ថាទឹក
ហូរចេញពីមាត់ដំរីកើតបាន ជាទន្លេព្រះម៉ែគង្គា
សម្រាប់លាងបាប។ ទិសខាងកើតដែលទឹកហូរ
ចេញពីមាត់មនុស្សគឺជា ស្រះហូរបង្កើតទន្លេ ព្រហ្មបទ។ ទឹកនេះបង្កើនមហិទ្ធឬិទ្ធអំណាច បង្កើន
ប្រាជ្ញា ដូចតួអង្គពោធិសត្វភេទស្រីមានព្រះនាម
ថា៖ប្រាជ្ញាបរិតមេត្តា

និងផ្ដល់ភាពបរិសុទ្ធដល់

មនុស្ស។ ទិសខាងត្បូងដែលទឹកហូរចេញពីមាត់
តោតំណាងឲ្យស្រ្តីជាអំណាចស្ដេចសត្វ។ នៅពេល
មុនចេញច្បាំង ដើម្បីឈ្នះសត្រូវ គេត្រូវធ្វើពិធី
បួងសួងនៅស្រះខាងត្បូងជាស្រះបង្កើតទន្លេឥណ្ឌុ។
ប្រាសាទរាជ្យស្រី ឬប្រាសាទនាគព័ន្ធ គឺ

លោក (ហ្សកសឺដេស លោកហ្វីណត និងលោក

ជាមន្ទីរពេទ្យឬជាឋានសួគ៌នៃថ្នាំទិព្វ។ ប្រាសាទ

វិចទ័រគូឡឺប៊ូ)បានផ្ដល់សមត្ថកម្មថា៖ នៅចំកណ្ដាល

នេះស្ថិតនៅភូមិលាងដៃ ឃុំលាងដៃស្រុកអង្គរធំ

គឺជាស្រះធំ ដែលតំណាងឲ្យភាវៈបរិសុទ្ធនៅភ្នំ

ខេត្តសៀមរាប។ យោងតាមអត្ថបទរបស់លោក

ព្រះសុមេរ និងជាចំណុចកណ្ដាលនៃពិភពលោក។

(មីសែលត្រាណេ) អ្នកឯកទេសខាងប្រាសាទ

ស្រះនេះបានផ្ដល់កំណើត ដល់ទន្លេស័ក្គសិទ្ធធំៗ

បុរាណបានលើកឡើងថា៖ ប្រាសាទនាគពន័្ធមាន

ទាំង៤គឺ ទន្លេគង្គា, ទន្លេព្រហ្មបទ, ទន្លេយមនា និង

ទីតាំងឋិតនៅចំកណ្ដាល(បារាយជ័យតាដាក់)

ទន្លេឥណ្ឌុ។ ស្រះទាំងអស់នេះមានទំហំ ២៥ម៉ែត្រ

ឬហៅថា (បារាយខាងជើង) ដែលបារាយ
នេះមានទទឹង ៩០០ម៉ែត្រ បណ្ដោយប្រវែង
៣៥០០ម៉ែត្រ។

នៅក្នុង១ជ្រុងនិមួយៗ ។
នៅប្រាសាទនាគព័ន្ធគេ កំណត់យក រូបសំណាក
មកតំណាងឲ្យទន្លេទាំងអស់នោះ

នាគព័ន្ធ គឺជាប្រាសាទតូចមួយ ដែលមាន

ហើយរូប

សំណាកទាំងនោះគឺតំណាងឲ្យធាតុទាំង ៤គឺ៖

ស្រះទឹក៥ គឺស្រះតូចចំនួន៤ និងស្រះធំ១ នៅ

ធាតុទឹក, ធាតុដី, ធាតុភ្លើង..និងធាតុខ្យល់ ។

ចំកណ្ដាល។

ប្រាសាទនាគព័ន្ធបានសាងសង់

ធាតុទឹកគឺតំណាងឲ្យក្បាលដំរីនៅទិសខាងជើង

ឡើងនៅស.វ.ទី១២ដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧។

ធាតុខ្យល់គឺតំណាងឲ្យក្បាលសេះនៅទិសខាងលិច

ប្រាសាទនេះសាងសង់ឈរនៅលើអក្សតែមួយនឹង

ធាតុភ្លើងតំណាងឲ្យក្បាលតោនៅទិសខាងត្បូង

ប្រាសាទព្រះខន្ធ័ ហើយបានសាងសង់ឡើងនៅ

និងធាតុដីគឺតំណាងឲ្យក្បាលមនុស្សនៅទិសខាង

លើកោះសិប្បនិមិត្តមួយដែលមួយជ្រុងៗមានប្រវែង

កើត។ ស្រះអនិវតាប្ដាស់ ត្រូវបំពេញដោយទឹក

៣៥០ម៉ែត្រព្រមទាំងមានកាំជណ្ដើរថ្មបាយក្រៀម

ក្ដៅផុសពីក្នុងដីដែលត្រូវបានគេគោរពណាស់នៅ

និងមានរចនាដោយបង្កាន់ដៃ។

ក្រៅពីនេះនៅ

ឥណ្ឌាចំពោះអំណាចនៃការកែរោគរបស់ទឹក ។

មានកំពែងដីប្រវែង៣៤០ម៉ែត្រនៅក្នុងមួយជ្រុងៗ

បន្ថែមពីលើនេះទៀតបើផ្អែកទៅលើសិលាចារឹក

សាងសង់ពទ័្ធជុំវិញប្រាសាទផងដែរ។

ចំណុច

នៃប្រាសាទព្រះខ័ន្ធ បាននិយាយអំពីប្រាសាទ

កណ្ដាលប្រាសាទឋិតនៅលើអក្សស្រះទឹករាងកាត់

នាគព័្ធថា៖ គឺជាកោះដ៏ឧត្តមដែលមានកោះផ្សេងៗ

ខ្វែងគ្នាឬរាងជាផ្កាឈូក។

ឈ្មោះដំបូងនៃប្រា-

ធ្វើឲ្យលិចឡើងនូវសម្រស់ព្រមទាំងលាងភក់មន្ទិល

សាទនេះដែលត្រូវបានគេស្គាល់គឺ (រាជ្យស្រី)

ទាំងពួងនៃអ្នកដែលមកទីនេះឲ្យជ្រះស្រឡះ ។

ហើយនាគព័ន្ធគឺជា ឈ្មោះនាសម័យទំនើបដែល

ស្រះទាំង៤ ដែលសុទ្ធតែមានក្បាលទរបង្ហូរទឹក

មានន័យថានាគព័ទ្ធជុំវិញ ពោលគឺមាននាគពីរ

ហើយទឹកដែលហូរចេញពីក្បាលមនុស្ស និងសត្វ

ព័ទ្ធជុំវិញជារង្វង់ប្រាសាទ។

ផ្សេងៗនោះគឺមាន ជាតិថ្នាំព្យាបាលរោគផ្សេងៗ។

បើយោងទៅតាម

សត្វតោមានកំណើតចេញពីអណ្ដាតភ្លើង។ អ្នក
ដែលបានទទួលទឹកពីមាត់តោដូចបាន ទទួល
ពរជ័យនិងមានអំណាចដូចព្រះនាងទុគា ដែល
ព្រះនាងបានសម្លាប់យក្សក្បាល៨ មានឈ្មោះ
ថាមហឹង្សាសុរៈ។ ទិសខាងលិចទឹកហូរចេញពី
មាត់សេះគេជឿថា នឹងទទួលបានអំណាចអមតៈ
អំណាចកម្លាំងដ៏មហាសាល នៃអង្គព្រះពាយពី
ព្រោះសេះនេះមាន កំណើតនៅឋានទេវលោក
ដែល ព្រះវិស្ណុបាន ប្រទានទៅព្រះពាយឲ្យធ្វើជា
យានជំនិះ ។ ស្រះខាងលិចហូរចេញបាន ជាទន្លេ
យមនា។ ចំណែកឯនៅប៉មកណ្ដាលបើកចំហរ
ទៅទិសខាងកើតនិង៣ជ្រុងទៀតត្រូវបិទខ្ទប់ដោយ
រូបសំណាកអវតាលោកកិទេស្វារៈ និងមានរូប
ចម្លាក់លានសត្វដំរីតូចៗនៅតាមជ្រុងនិមួយៗ ។
នៅលើហោជាងនៃតួប៉មបានពិពណ៌នាអំពីជីវិត
របសស់ព្រះពុទ្ធ។
ហោជាងខាងកើតព្រះពុទ្ធកាត់ព្រះកេសា ។
ហោជាងខាងលិចព្រះពុទ្ធទទួលបានូវការការពារ
ពីនាគរាជមុជលិន។ ហោជាងខាងជើងបង្ហាញពី
ការចាកចោលព្រះរាជវាំងរបស់ព្រះពុទ្ធ និងហោ
ជាងខាងត្បូងព្រះពុទ្ធធ្វើ សមាធិនៅក្រោមដើម
ពោធិព្រឹក្ស។ នៅតួប៉មកណ្ដាលមានឆ្លាក់តួនាគ
រាជពីរគឺនន្ទនិងឧបនន្ទបានឆ្វាយជារង្វេលជុំវិញ
កោះ ហើយកន្ទុយរបស់សត្វនាគទាំងពីរនេះព័ទ្ធ
ពន្ធ័បញ្ចូលគ្នាទៅរកទិសខាងលិច ។ នេះហើយ
ទើបសន្មត់ហៅប្រាសាទនេះថា «ប្រាសាទ
នាគព័ន»្ធ ៕
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qñaMTI 21 elx 241 Exmifuna qñaM 2021
តម្លៃស្បៀងអាហារពិភពលោកឡើងថ្លៃ

ដែលបង្កឱ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីការកើនឡើងនៃអតិផរណា
យោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការស្បៀងអាហារ និងកសិកម្ម

នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ហៅកាត់ថា FAO តម្លៃស្បៀងអាហារ
ពិភពលោកបានឡើងថ្លៃក្នុងអត្រាប្រចាំខែលឿនបំផុត

គឺបានកើន

ឡើង ១២ ខែជាប់ៗគ្នាក្នុងរយៈពេលជាងមួយទសវត្សរ៍នេះ។ យោង
តាមសន្ទស្សន៍តម្លៃស្បៀងអាហារក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

នេះ

បានកើនឡើងជិត ៤០% បើប្រៀបធៀបនឹងខែឧសភាឆ្នាំមុន ដែល

ជាការកើនឡើងខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ ២០១០ ។ ក៏មាន
ការព្រួយបារម្ភផងដែរអំពីអតិផរណាកំពុងតែកើនឡើងកាន់តែធំអាច

ឈានដល់ចន្លោះពី ២% ទៅ ២,៥% នៅពេលតម្រូវការខ្ពស់និង
ផលិតកម្មទាបនឹងនាំឱ្យមានអតិផរណាកើនឡើងខណៈពេលសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះ

ដែលជះឥទ្ធិពលដល់ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ច

ពិភពលោក។ ជាក់ស្តែង តម្លៃផលិតផលចំណីអាហារ នៅខែក្នុង

ឆ្នាំ២០២១ គឺប្រមាណ២.៨២១លានតោន។ ចំណែកធញ្ញជាតិក្នុង

កន្លងទៅ។

នឹងចំនួន ៨១១លានតោន នៅពេលបញ្ចប់ការប្រមូលផលនៅឆ្នាំ

ដោយសារគ្រឿងផ្សំចម្បងៗមានដូចជា ប្រេង ស្ករ គ្រាប់ធញ្ញជាតិ

ជាតិកង
្នុ ឃ្លាង
ំ ស្តក
ុ នៅក្នង
ុ ពិភពលោកបានធ្លាកច
់ ុះអស់៣ឆ្នាម
ំ កហើយ។

របាយការណ៍អង្គការស្បៀងអាហារ និងកសិកម្មនៃអង្គការ សហប្រជាជាតិ

សហប្រជាជាតិ ក៏បានគូសបញ្ជាក់ថា ការកើនឡើងថ្លៃស្បៀងអាហារ

ថា ពោតបានឡើងថ្លៃជាងមុន ដោយសារទិន្នផលធ្លាក់ចុះនៅប្រទេស

ប្រទេសក្រីក្រដែលពឹងផ្អែកស្ទើរទាំងស្រុងលើការនាំចូលស្បៀងអាហារ

ខូចគុណភាព។ ប្រេស៊ីលជាប្រទេសដែលនាំចេញស្ករច្រើនជាងគេ

ថ្លៃ អង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មព្រួយបារម្ភថា វានឹងអាចគំរាម

ពិភពលោកឡើងថ្លៃខ្ពស់ជាងមុន ជាងខែមេសាប្រមាណ ៦,៨%។

កូវីដ-១៩ បានធ្វើឱ្យមនុស្សជាច្រើនលាននាក់បាត់បង់ការងារធ្វើ និង

ប្រេងផលិតមកពីដូងប្រេងឡើងថ្លៃ

លើមនុស្សជាតិបន្ថែមទៀត។ បើតាមរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយ

ឧសភា ឆ្នាំនេះ បានកើនឡើង ៤,៨% បើប្រៀបធៀបនឹងខែមេសា

ឃ្លាំងស្តុកនៅទូទាំងពិភពលោកនឹងកើនឡើងប្រមាណ ០,៣% ស្មើ

មូលហេតុចម្បងដែលបណ្តាលឱ្យស្បៀងអាហារឡើងថ្លៃនោះគឺ

២០២២។ នេះជាតួលេខគួរឱ្យលើកទឹកចិត្ត ព្រោះថាបរិមាណធញ្ញ

សាច់ និងទឹកដោះគោ បានកើនឡើងតម្លៃខ្ពស់ជាងមុន។ បើតាម

របាយការណ៍ពីអង្គការស្បៀងអាហារ

និងកសិកម្មនៃអង្គការ

គឺថាតម្លៃគ្រាប់ធញ្ញជាតិនៅក្នុងពិភពលោកបានកើនឡើង ៦% ព្រោះ

ខ្លាំងបែបនេះ បាននិងកំពុងវាយប្រហារទៅលើប្រទេសក្រីក្រ ជាពិសេស

ប្រេស៊ីលព្រោះមានគ្រោះរាំងស្ងួត

និងកំពុងធ្វើឱ្យដំណាំមួយចំនួន

មកពីក្រៅប្រទេស។ ដោយសារផលិតផលចំណីអាហារកាន់តែឡើង

ក្នុងពិភពលោក គឺជាហេតុផលសំខាន់មួយ ដែលធ្វើឱ្យតម្លៃស្ករក្នុង

កំហែងដល់សន្តិសុខស្បៀង ជាពិសេស នៅក្នុងកាលៈទេសៈដែលវិបត្តិ

យ៉ាងណាមិញតម្លៃអង្ករនៅថេរដដែល ប៉ុន្តែតម្លៃប្រេងបន្លែ ដូចជា

ធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងភាពក្រីក្រ ពោល គឺវានឹងក្លាយជាបន្ទុកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ

នៅប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនសូវមានកំណើនខ្លាំងក្លានោះ

កាលពីដើមឆ្នាំដោយអង្គការស្បៀងអាហារ និងកសិកម្មនៃអង្គការសហ-

ចូលច្រើនទៅប្រទេសចិន។ បច្ចុប្បន្នតម្លៃប្រេងឡើងដល់ជិត ១៥០

កូវីដ១៩

ខែឧសភាឆ្នាំនេះ តម្លៃស្បៀងអាហារបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុង

អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក។ របាយការណ៍នេះបានរកឃើញថា មនុស្ស

អាហារក្នុងពិភពលោក នឹងបន្តឡើងថ្លៃបន្ថែមទៀត ក្នុងខែមិថុនា

ទ្រទ្រង់សុខភាពដូចមុនពេលផ្ទុះជំងឺកូវីដ១៩ឡើយ ហើយស្ថានភាព

ទៀតក៏អាចថាបាន។ ប៉ុន្តែនៅពេលតម្លៃស្បៀងអាហារនៅក្នុងពិភពលោក

មកលើសេដ្ឋកិច្ច និងជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ។

ដោយសារការផលិតប្រេងដូង

ទេ។ តម្លៃសាច់បានកើនឡើង២,២% នោះក៏ដោយសារតម្រូវការនាំ

ប្រជាជាតិដដែលនេះ

ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល។ សូមបញ្ជាក់ថា បើគិតចាប់ពីខែមេសា ដល់

សម្រាប់ទ្រទ្រង់សុខភាពរបស់មនុស្សជិត ២ប៊ីលាននាក់ នៅតំបន់

រង្វង់៥%។ ប្រការនេះ ត្រូវបានអ្នកជំនាញព្យាករណ៍ថា តម្លៃស្បៀង

១,៩ ប៊ីលាននាក់ ពុំមានលទ្ធភាពទទួលបានរបបអាហារសម្រាប់

ចុងត្រីមាសទី២ នេះ ហើយអាចឈានដល់ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២១

នេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅៗ ដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ-១៩

កើនឡើងខ្ពស់ អង្គការស្បៀងអាហារ និងកសិកម្មក៏បានទាញចំណាប់

អារម្មណ៍ផងដែរ ថាការផលិតគ្រាប់ធញ្ញជាតិនឹងអាចកើនឡើងនៅ

ផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដែលបង្កដោយជំងឺ

បានគំរាមកំហែងដល់លទ្ធភាពទទួលបានអាហារូបត្ថម្ភ

				

ដោយៈ ពៅ សុធារ៉ា
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វាលរហាលកែស អាវៀន ជួយលើកកម្ពស់
ជីវភាពថ្មីដល់សហគមន៍

វាលរហាលកែស អាវៀន ស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រ

បើលោកអ្នកចង់ទៅទស្សនាហ្វូងសត្វស្លាប

ឃើញហ្វូងមច្ឆជាតិផុសហែបហែលក្នុងជលសារ

ខេត្ត

និងមច្ឆជាតិនៅតំបន់អភិរក្សរហាលកែស អាវៀន

និងហ្វូងសត្វស្លាបហិចហើរក៏និងទុំកកកុញដូច

បន្ទាយមានជ័យ មកទល់ពេលនេះបានក្លាយ

នោះ នារដូវប្រាំងឆ្នាំ២០២១ កន្លងមកគឺកាន់

ប្រក់ដំបូលផ្ទះលើព្រៃលិចទឹក ដែលជាទីជម្រក

ជាទីអភិរក្សដែល កើនទាំងមច្ឆជាតិ ទាំងបក្សា-

តែងាយស្រួលព្រោះអាចធ្វើដំណើរដោយរថយន្ត

ពងកូននិងជំរំស្នាក់នៅរបស់ពួកវា ។ ជាងនេះ

បក្សីទឹករាប់ម៉ឺនក្បាល ហើយក៏ជាតំបន់អេកូ

ទោចក្រយានយន្ត គោយន្តទៅតាមផ្លូវគោកកាត់

ទៅទៀតបើចង់ឱ្យកាន់តែស្លុងអារម្មណ៍រំភើបនឹង

ទេសចរណ៍ដែលកំពុង ទាក់ទាញអ្នកចូលចិត្ត

វាលស្រែរាបស្មើ។ តែនាដើមនិងពាក់កណ្តាល

ទេសភាព ក៏ដូចទិដ្ឋភាពដូចរស់នៅជាមួយ

ធ្វើដំណើរកម្សាន្ត។ ដោយស្ថិតត្រង់ទីប្រសព្វនៃ

រដូវវស្សា ការធ្វើដំណើរបានតែថ្មើរជើងព្រោះដី

ធម្មជាតិពិតៗ នោះ យើងត្រូវរង់ចាំនៅពេលថ្ងៃ

ស្ទឹងសិរីសោភ័ណ និងស្ទឹងមង្គលបូរីនាព្រំប្រទល់

វាលស្រែទាំងឡាយត្រូវសើម ភក់ រួចទើបបន្ត

អស្តង្គត

ស្រុកព្រះនេត្រព្រះ ក្រុងសិរីសោភ័ណ និងស្រុក

ដំណើរដោយជិះទូក ។

ចុះនៅកណ្តាលវាលស្រែក្បែរព្រៃលិចទឹក ហើយ

ឃុំឈ្នួរមានជ័យ

ស្រុកព្រះនេត្រព្រះ

មង្គលបូរី បានក្លាយជាសក្តានុពលមួយខាង

នោះនឹងបានឃើញព្រះអាទិត្យលិច

ដើម្បីទៅដល់ទីនោះ ទី១.ត្រូវធ្វើដំណើរតាម

ក៏បានទស្សនាទស្សនីយភាពកម្រដ៏ល្អវិចិត្រនៃ

បច្ចុប្បន្នទោះភ្ញៀវជាតិ

ផ្លូវជាតិលេខ៦ ទៅដល់ត្រង់មុខសាលាឃុំឈ្នួរ

ហ្វូងសត្វស្លាបហោះហើរដូចក្បួនព្យុហយាត្រា

អន្តរជាតិ ឬអ្នកស្រាវជ្រាវ ចង់ទៅពេលណាក៏

មានជ័យស្រុកព្រះនេត្រព្រះ ត្រូវបត់ចុះ ទៅត្បូង

ច្រៀង ច្រៃវិលពីទិសរកចំណីឆ្ងាយៗ វិលមកទ្រនំ

អាចទស្សនាសត្វស្លាបទាំងនោះដែរ ។

កាត់ភូមិរពាក់ ក្នុងចម្ងាយប្រមាណជាង៧គ.ម

ជំរំ ស្នាក់នៅវិញ។

វិស័យទេសចរណ៍។

កាលពីមុនជំងឺកូវីដ១៩ រាតត្បាតខ្លាំង ទីនោះ

ទី២. ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវខេត្តលេខ១៥៦ដេ មង្គល-

លោក ខុង ប៊ុន ជំទប់ទី១ ឃុំឈ្នួរមានជ័យ

មានភ្ញៀវទេសចរជាតិក្នុងនិងក្រៅខេត្តបានទៅ

បុរីព្រះនេត្រព្រះ ដល់ត្រង់ស្ពាននិងវត្តស្រមោច

មានប្រសាសន៍ថា ប្រវត្តិនិង ឋានលេខាភូមិសាស្ត្រ

ទស្សនារាប់រយពាន់នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃៗ ពិសេស

ភូមិស្រមោចឃុំ ស្រុកព្រះនេត្រព្រះ ត្រូវចុះទៅ

"វាលហាលកែស អាវៀន" នោះ ជាវាលទំនាប

គឺចុងសប្តាហ៍ និងថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាកនារដូវ

ទិសខាងជើងក្នុងចម្ងាយប្រមាណជាង ២ គ.ម។

ធម្មជាតិនៃទីប្រសព្វនៃស្ទឹងមង្គលបូរី និងស្ទឹង

ប្រាំង ។ ដល់រដូវវស្សានេះនិងរដូវទឹកឡើងខាង

បើគិតពីក្រុងសិរីសោភ័ណដែល ជាទីប្រជុំជន

សិរីសោភ័ណ ។ វាក៏ជាទីចុងបញ្ចប់នៃស្ទឹងសិរី-

មុខភ្ញៀវអាចជិះទូកកម្សាន្តបាន

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ មានចម្ងាយប្រមាណ ជាង

សោភ័ណ ដោយស្ទឹងសិរីសោភ័ណ វាត្រូវរត់រមូរ

២០ គ.មប៉ុណ្ណោះ ។

រួមចូលគ្នាជាមួយស្ទឹងមង្គលបូរីមុននាំទឹកពីទិស

ហើយអាច

គយគន់ទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលបានទៀតផង។
ទីតាំងភូមិសាស្ត្រ ប្រវត្តិ ៖

ពេលទៅដល់អ្នកដំណើរទាំងឡាយនឹងបាន

ខាងជើងចុះទៅបឹងទន្លេសាបនៅទិសខាងត្បូង។
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លោក ហែម សារិន អភិបាលរងស្រុកព្រះនេត្រព្រះ(រូបកណ្តាល)

ទិដ្ឋភាពនៃតំបន់អភិរក្សរហាលកែស អាវៀនមច្ឆៈជាតិ

និងក្រុមការងារ

សត្វស្លាបនៅឃុំឈ្នួរមានជ័យ (មើលពីលើអាកាស)

តំបន់នេះជាប់នឹងព្រំប្រទល់ស្រុក ក្រុងចំនួន៣

៥ហិកតា ដែលហៅថារហាលកែស។ ទី២. ជា

ធ្វើស្រែប្រាំងច្រើនហួសហេតុ ក៏ដូចជាបង្ការ

គឺឃុំឈ្នួរមានជ័យស្រុកព្រះនេត្រព្រះ ឃុំគយ

ផ្ទៃទឹក និងមានព្រៃលិចទឹកដែលហ្វូងសត្វស្លាប

ទប់ស្កាត់

ម៉ែងស្រុកមង្គលបូរី និងសង្កាត់ភ្នៀតក្រុងសិរី-

ចម្រុះកំពុងស្នាក់នៅ ទុំពងកូននិងរកចំណីក្នុង

ប្រមាញ់ បំពុលសត្វស្លាប ។ លោកបន្តថា

សោភ័ណ។ លោកបានបន្តថា ទីនោះ ក៏ជា

ចំនួនរាប់ម៉ឺន (បូកនឹងសត្វកុកផង មានដល់

អាជ្ញាធរក៏បានអនុញ្ញាតឱ្យពលរដ្ឋ ចំណូលស្រុក

ទំនប់ស្ទាក់បំបែក បង្វែរទឹកនៃប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ

សែនក្បាល) មានទំហំចំនួន២៣ហិកតា ។ វា

បីគ្រួសារធ្វើជម្រកបណ្តោះអាសន្នលើខ្នងទំនប់

ដែលកសាងឡើងក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ

មានរាងក្រវេចក្រវៀន ដែលគេហៅថា “អាវៀន”

ស្នាក់នៅដើម្បីជួយការពារសត្វស្លាប គឺគ្រួសារ

ផងដែរ ។ ចំណែកលោក ហែម សារិន អភិបាល

ហើយឈ្មោះរួម នៃទីអភិរក្សនេះគេហៅថា “ទី-

ពលរដ្ឋ ឈ្មោះ ស្រីឃាក់ ,ឈ្មោះ ញ៉ា និងឈ្មោះ

រងស្រុកព្រះនេត្រព្រះមានប្រសាសន៍ថា តំបន់

អភិរក្ស រហាលកែស អាវៀន “ ។

តាកុត ។ គ្រួសារពលរដ្ឋនេះអាចនេសាទត្រីជា

បង្ក្រាបនូវការយាយី

នេសាទត្រី

អភិរក្សរហាលកែស អាវៀននេះមានផ្ទៃដីទឹកនិង

ការអភិរក្សអភិវឌ្ឍន៍ និងការលើកស្ទួយជីវភាព ៖

លក្ខណៈគ្រួសារ និងប្រើឧបករណ៍ប្រពៃណី

ព្រៃលិចទឹកប្រមាណ ២៨ហិកតា ដែលស្ទើរ

លោក ហែម សារិន បានមានប្រសាសន៍

ហើយនៅក្រៅដែនអភិរក្ស ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត

ទាំងអស់គឺស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំឈ្នួរមានជ័យ

បន្តថា ជាងបីឆក
ំ្នា ន្លងមកនេះ គឺចាប់តាង
ំ ពីពល
េ  បាន។ ប៉ុន្តែគោលការណ៍ដែលសហគមន៍

ស្រុកព្រះនេត្រព្រះ។ ចំពោះន័យនៃពាក្យ ”វាល-

លោកនៅធ្វើជាមេឃុំ

លោក

ផ្តោតគឺ បណ្តុះបណ្តាលពលរដ្ឋបីគ្រួសារនេះ

រហាល” នេះ ៖ “រហាល” មានន័យថា បឹងនៅ

និងមន្ត្រីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងប្រជាសហ-

និងពលរដ្ឋរាប់សិបគ្រួសារទៀតនៅ ឃុំឈ្នួរ-

កណ្តាលវាលទឹកល្ហល្ហាច ឯ “កែស” គឺសំដៅ

គមន៍បានខិតខំអភិរក្សមច្ឆជាតិ និងសត្វស្លាប

មានជ័យ ស្រុកព្រះនេត្រព្រះនិងឃុំគយម៉ែង

ដើមឈើកែស ។

នៅរហាលកែស អាវៀននេះ ក្នុងនោះក៏បាន

ស្រុកមង្គលបូរី ឱ្យពួកគាត់សកម្មចូលរួមអភិរក្ស

តំបន់នេះ

អភិវឌ្ឍន៍ខ្លះដែរ គឺបានកាយយកជម្រៅស្តុកទឹក

តំបន់ដោយបង្វែរផលប្រយោជន៍ ជូនពួកគាត់

អាចចែកជា២ ផ្នែក ទី១.ជាតំបន់រហាលកែស

និងលើកទំនប់ស្ទាក់ទឹកឱ្យមានខួបប្រាំង វស្សា។

ទៅរកតាមរយៈការដឹកជញជូនភ្ញៀវ ដោយទូក,

ជាទីអភិរក្សមច្ឆជាតិចម្រុះដូចជាត្រីរ៉ស់ ឆ្តោ ផ្ទក់

បានដាក់ដងស្លាកបម្រាមការពារសត្វស្លាបនិង

លក់ចំណីត្រី ធម្មជាតិ, ការធ្វើមគ្គុទេ្ទសក៍បដិស

ឆ្ពិន អណ្តែង ក្រាញ់ ក្រាយ ព្រលូង សណ្តាយ

មច្ឆជាតិ, បានកំណត់ព្រំតំបន់ជាមួយដីស្រែរបស់

ណ្ឋារកិច្ចភ្ញៀវ, ការផ្តល់ សេវាលក់ម្ហូបអាហារ

ឆ្លាំង ស្លាត ឆ្លូញ ខ្ជឹង....។ វាមានទំហំចំនួន

ពលរដ្ឋ ហើយបង្ការទប់ស្កាត់នូវការប្រើប្រាស់ទឹក

ភេសជ្ជៈ ផ្លែឈើវិញ ។ លោកបានបន្តថា ចំពោះ

លោកអភិបាលរងស្រុកបន្តថា

ហ្វូងសត្វស្លាប់ទឹកចម្រុះនៅអាវៀន

ឈ្នួរមានជ័យ

ដើមរាំងទឹក ដែលផ្តល់ផលប្រយោជន៍សំខាន់សម្រាប់មច្ឆាជាតិ
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ភ្ញៀវធ្វើដំណើរតាមមធ្យោបាយនានា, បោះជំរំពេលយប់

វត្តមានសត្វស្លាបរាប់ម៉ឺនសែនក្បាលនោះ គឺមាន

ឬចុះបញ្ជីជាតំបន់ អភិរក្សធម្មជាតិមច្ឆជាតិ សត្វ

តំបន់មកកាន់ផ្លូវចូល ។ សហគមន៍សង្ឃឹមថា

ជិត១០ប្រភេទដែលជាសត្វស្លាបសំខាន់ៗដូចជា

ស្លាប រហាលកែស អាវៀននេះតាមរយៈមន្ទីរ

ដោយសារសត្វសប
្លា និងមច្ឆជាតិនៅទីនោះមើល

ក្រៀលខ្យង ក្អែកទឹក ស្មោញ ត្រយង ទាព្រៃ

ជំនាញទៅក្រសួងបរិស្ថាន

និងបានសហការ

ទៅពួកវាដូចត្រូវបានផ្សាំង មិនខ្លាច ឬផ្អើល

ទុងប្រផេះ ខ្វែកធំ ទោម តាឡុម មាន់ទឹក

ជាមួយមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តស្នើបង្កើតជាតំបន់

នៅចម្ងាយតែ៤-១០ ម៉ែត្រនឹងមនុស្ស ផងទៀត

មាន់ទោជាដើម។ ក្រៅពីនោះ សត្វកុកមាន

អេកូទេសចរណ៍ផងដែរ ។

នោះ ហើយបរិមាណវាក៏កើន ឡើងតាមរដូវផង

ច្រើនលើសលុប ប្រមាណជិត មួយសែនក្បាល ។

លោក ខុង ប៊ុន បាននិយាយបន្តថា កាល

ចំណែកពលរដ្ឋសហគមន៍វិញបាននិយាយ

ពីរដូវប្រាំង ហើយស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ មិន

តំបន់អភិរក្សមច្ឆជាតិ សត្វស្លាបរហាលកែស

ពួកគេបានផ្សារភ្ជាប់ជីវិតនិងជីវភាព ព្រម

ទាន់រីករាលដាលខ្លាំង និងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដូចពេល

អាវៀននេះ នឹងទទួលបានជោគជ័យហើយស្រូប

ទាំងសុភមង្គលគ្រសា
ួ រជាមួយនឹងពពួកមច្ឆជាតិ នេះ គឺមានភ្ញៀវទេសចរជាតិក្នុងនិងក្រៅខេត្ត

ទាញផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាសហគមន៍ប្រសើរ

និងហ្វូងបក្សាបក្សីទាំងនោះ នៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុង រាប់រយពាន់នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃៗ បានកម្សាន្តនៅ

ឡើងជាមិនខាន ។

ថា

នោះ

ការរៀបចំផែនការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍន៍

ក្រោយនេះ ។ ហេតុនេះដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត បើ

ទីអភិរក្សមច្ឆជាតិ សត្វស្លាបរហាលកែស អាវៀន

ទោះយ៉ាងណាសហគមន៍ក៏បន្តអំពាវនាវដល់

នៅរដូវមានភ្ញៀវទេសចរគឺពួកគេប្រកបរបរដូច

នេះ ពិសេសនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ ថ្ងៃបុណ្យ និង

ប្រជាជន មហាជននិងភ្ញៀវកុំធ្វើការបង្កការរំខាន

ខាងលើ ដែលបានចំណូលពីភ្ញៀវ ។ តែបើរដូវ

ថ្ងៃឈប់សម្រាក។ សហគមន៍បានកសាងជណ្តើរ

និងអាចអោយសត្វភ័យខ្លាចនឹងយានយន្ត,ស្នូរ

អត់ភ្ញៀវពួកគេរស់នៅដោយការនេសាទត្រី ជា

ប៉មខ្ពស់មួយសម្រាប់ភ្ញៀវឡើងទស្សនា និង

សំឡេងកងរំពងនៃធុងបាស់និងសំឡេងស្រែក

លក្ខណៈគ្រួសារ

ថតរូប និងត្រៀមកសាងពីរបន្ថែមទៀត នៅ

របស់ភ្ញៀវ ព្រមទាំងការចោលសំណល់រឹងរាវគ្មាន

ពេលណាស្ថានភាព ជំងឺកូវីដ ១៩ ថមថយ ។

សណ្តាប់ធ្នាប់របស់ភ្ញៀវទេសចរមួយចំនួន ។

និងប្រើឧបករណ៍ប្រពៃណី,

ការបេះបន្លែវារីជាតិ,ធ្វើស្រែនិងដាំដំណាំបន្លែ ។
ការស្នើសុំ និង ក្តីសង្ឃឹម ៖

សហគមន៍បានដាក់ទូកចែវអត់ម៉ាស៊ីននៅ

ផ្ទុយទៅវិញ សូមគ្រប់គ្នាជួយដល់ទីអភិរក្សអេកូ

លោកអភិបាលរងស្រុក និង លោកជំទប់ទី១

ក្នុងតំបន់អភិរក្សសត្វស្លាបនិងដាក់ទូកម៉ាស៊ីន

ទេសចរណ៍មច្ឆជាតិ សត្វស្លាប ដ៏ត្រកុំត្រកាល

ឃុំមានប្រសាសន៍ថា កន្លងមកនិងចំពោះ មុខ

នៅរហាលអភិរក្សមច្ឆជាតិ សម្រាប់ជូនភ្ញៀវជិះ

នេះឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងៗថែមទៀត ៕

រដ្ឋបាលឃុំ ស្រុកនិងមន្ទីរបរិស្ថានបានស្នើបង្កើត

កម្សាន្ត និងទស្សនា ក៏ដូចជាចម្លងទៅមកពី

ភ្ញៀវទេសចរណ៍ក្នុងស្រុកឡើងទៅលើខ្ចូសសែនខ្ពស់ ដើម្បីទស្សនានិងផ្តិតយករូបភាពសត្វស្លាបនៅវាលរហាលកែស អាវៀន
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- សូមលោកគ្រូពេទ្យជួយព្យាបាលត្រចៀកខ្ញុំផង ម្ងៃ៉ៗប្រពន្ធខ្ញុំ

ឡូឡាមិនចេះរោយមាត់ តែខ្ញុំស្ដាប់មិនសូវឮច្បាស់សោះ។ មិនតែ
ប៉ុណ្ណោះពាក្យខ្លះខ្ញុំស្ដាប់មិនឮតែម្ដង។
លោកគ្រូពេទ្យសើចៈ

(បទពាក្យ៧)

១.
២.
៣.

- ហ៊ឺ..បើបានអ៊ីចឹង គឺល្អហើយ មិនបាច់ព្យាបាលទេ។ រាល់ថ្ងៃខ្ញុំ

អបអរសាទរដ៏មហស្ចារ្យ

ទិវាថ្លៃថ្លាខ្មែរចងចាំ

ខួបកំណើតបក្សចិតសឹបឆ្នាំ

ខ្មែរកត់ចំណាំអចិន្ត្រៃយ៌ ។

ថ្ងៃម្ភៃប្រាំបីមិថុនា

ប្រវត្តិពិស្ដាខ្មែរពួតដៃ

ឆ្នាំហាសឹបមួយឥតកាឡៃ

ប្រសូតបក្សថ្លៃរួមកម្លាំង ។

ក្រោកឈរតស៊ូរួមឆន្ទៈ

ពុះពារឧបសគ្គស្ម័គ្រតតាំង

លះបង់ឈាមស្រស់ស្មោះចូលច្បាំង ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹមត្រួតត្រា ។
៤.
៥.
៦.
៧.

ច្រើនដំណាក់កាលកន្លងទៅ

បក្សផ្សាភ្ជាប់នៅនឹងប្រជា

ដឹកនាំរំដោះប្រឹងពុះពារ

បង្រ្កាបខ្មាំងមារបានជោគជ័យ ។

វាយផ្ដួលរំលំសង្គមក្បត់

របបជូរចត់កាប់ប្រល័យ

ធ្វើពលិកកម្មដ៏ថ្លាថ្លៃ

ដោយបក្សឈ្លាសវៃរំដោះជាតិ ។

ប្រាំពីរមករាចិតប្រាំបួន

ជោគជ័យផ្ទួនៗបន្តទៀត

បក្សយើងបន្តការពារជាតិ

កសាងឥតឃ្លាតជាជំហាន ។

ពីគំនរផេះក្លិនឆ្អេះឆ្អាប

ពីក្រដុនដាបរស់អត់ឃ្លាន

	ក្លាយជាហ៊ឺហាមានធនធាន
៨. 	មានសេរីភាពសន្តិភាព

	មានវត្តថ្នល់ស្ពានមានសាលា ។
ជឿនលឿនពេញប្រៀបគ្រប់ចលនា

ដោយគោលនយោបាយបក្សថ្លៃថ្លា 	មាគ៌ាចេស្ដាបក្សដឹកនាំ ។
៩.

បក្សប្រជាជនកម្ពុជា

បក្សមហិមាបក្សរឹងមាំ

បក្សមានគុណធ្ងន់បក្សថែទាំ

	មានបក្សដឹកនាំជាតិសុខសាន្ត ។

១០. សូមឲ្យស្មារតីដ៏ថ្លៃថ្លា

២៨មិថុនាស្ថិតជាប់ប្រាណ

គង់វង្សនិរន្តរ៍សុខក្សេមក្សាន្ត

ខេមរាថ្កើងថ្កានជាអមតៈ ។
និពន្ធៈ សុខ សុធន

		

កុំឲ្យឆាប់ធាត់ពេក

ដោយសារសុខភាពខ្លួនខុសប្រក្រតី នាយ

ស្ទើររយះទ្រូង ព្រោះតែសំដីឡូឡារបស់ប្រពន្ធ ដែលបើកភ្នែក

ឡើងពេលណា មាត់បើកតាមពេលនោះ។ បើត្រចៀកខ្ញុំបានដូច

ត្រចៀកប្អូនឯង ពុំដឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្ត រីកថ្លើមប្រមាត់យ៉ាងណាទេ ។

ម៉ែពុកខ្ញុំក្រីក្រពេក

លោកនាយកសាលានិយាយប្រាប់ អ្នកស្រឆា
ី ង ជាម្ដាយៈ

- រាល់មុខវិជ្ជាឯទៀត កូនអ្នកស្រីរៀនបានលើសមធ្យម តែ

ដោយឡែក ផ្នែកភូមិសាស្រ្ត មិនដែលបានលើសពីមួយពិន្ទុទេ។
- ចាស..វាប្រាកដជាត្រូវតែអ៊ីចឹងហើយ!
- អ្នកស្រីនិយាយថាម៉េចហ្នឹង?

- ខ្ញុំនិយាយថា កូនប្រុសខ្ញុំរៀនអន់មុខវិជ្ជាភូមិសាស្រ្ត គឺជារឿង

ត្រឹមត្រូវ ព្រោះម្ដាយឪពុកវាក្រីក្រពេក រស់នៅតែមួយកន្លែង
មិនដែលបាននាំកូន

ភូមិសាស្រ្តទៅកើត ៕

ស្រឺតៗគួរឲ្យបារម្ភណាស់។

ធ្វើម៉េចកូនពូកែ

ច្រឡំមែន

ថ្ងៃមួយនាយ ឆាន ដើរចូលឱសថស្ថានសួរគេទិញថ្នាំព្យាបាល

រោគត្អើក។ បុរសលក់ថ្នាំអត់មាត់កទេតែលូកដៃទាញដបទទេមួយ
មកគោះក្បាលនាយឆានប៉ូកៗភ្លាម។

នាយឆានខឹងឡើងក្រហមមុខ គំហកដាក់ៈ

-នែគាត់នេះបើមិនលក់ឲ្យក៏ហីទៅម៉េចចាំបាច់វាយក្បាល?
អ្នកលក់ថ្នាំសើចញឹមៗសួរៈ

- ម៉េចបាត់ត្អើកហើយនៅ នេះហើយវិធីធ្វើឲ្យបាត់ត្អើក។
នាយឆានភ្នែកមូលដូចកាក់រលាក់សំណើចក្អឹកៗ៖

- ច្រឡំហើយល្បង ប្រពន្ធខ្ញុំឯណោះទេ ត្អើក មិនមែនខ្ញុំឯណា!
- អូហ៍...អ៊ីចឹងទេ ខ្ញុំច្រឡំមែន ។

ឃើញនឹងមិនឃើញ

ឆ្លូញ ត្អូញត្អែរប្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិតៈ

- ខ្ញុំមានជំងឺធាត់។ ប៉ុន្មានខែនេះឡើងទម្ងន់

ដើរលេងឆ្ងាយៗដូចគេ

ឃើញលោតភ្លើងក្រហមហើយ ប៉ុន្តែអ្នកស្រី ម៉ាច នៅតែ

សូមលោក បើករថយន្តឆ្លងកាត់ផ្លូវ បែកជាបួន។ ឃើញភ្លាមនគរបាលចរាចរ

វេជ្ជបណ្ឌិត ជួយប្រាប់ផង តើខ្ញុំគួរហូបចំណី ស្ទុះរត់ចេញពីម្ខាង តូបយាមភ្លែតទៅស្ទាក់រថយន្តៈ

អ្វីខ្លះ ដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាដល់សុខភាព។

- មិនថ្វីទេ លោកអាចហូបម៉ាស្រឡាញ់ ទោះបីចំណីអ្វីក៏បានដែរ តែ

កុំលេបចូលពោះ។

បើបានដូច

ព្រឹកមួយកាក់បានចូលជួបលោកគ្រូពេទ្យរួចត្អូញត្អែរៈ

- នែអ្នកស្រីមិនឃើញភ្លើងក្រហមទេឬ?

- សូមទោសលោកនគរបាល ភ្លើងក្រហមខ្ញុំឃើញតើ!
- បើឃើញហើយ ម៉េចក៏នៅតែបំពាន ?

- ព្រោះលោកនគរបាលឈរបាំងតូបយាម ខ្ញុំមើលមិនឃើញ

លោកច៎ា ៕
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៤០០.០០០៛
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្
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១៣៣- លោកជំទាវ នាក់

ណារ ិទ្ធ
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