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យើងខ្ញុំសូមសម្តែងគារវភក្តី និងកតញ្ញុតាធម៌ដ៏ជែលជែបំផុតជូន សម្តេច មគ្គុទ្ទែសក៍ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមបំផុត
នែបែជាជាតិកម្ពុជា និងគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ដែលបានលះបង់អស់កម្លាំងកាយ កម្លាំងចិត្ត និងបញ្ញាញាណ 
ដើម្បីបុព្វហែតុសងែ្គោះជាតិ ពីរបបបែល័យពូជសាសន៍ កសាង និងការពារមតុភូមិកម្ពុជាមួយ ឯករាជ្យ 
សន្តិភាព   សែរីភាព  បែជាធិបតែយ្យ អព្យាកែឹត និងវឌ្ឍនភាព សង្គម ។

សូមគោរពជូនពរ សម្តេច សូមបានបែកបដោយសុខភាពបរិបូរ កាយពលមំមួន បញ្ញាញាណភ្លឺថ្លា 
និងជន្មាយុយឺន យូរ ដើម្បីបន្តដឹកនំមតុភូមិ និងបែជាជនកម្ពុជា  ឆ្ពោះទៅរកជោគជ័យធំៗថ្មីៗទៀត ។
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ហេង សំរិន
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សាយ  ឈុំ

អនុបែធានគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា
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កែមការដឹកនំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលមនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជេ ហ៊ុន សេន 
បេធានគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា ជាបែមុខដ៏ឧត្តុង្គឧត្តម ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជាមនការរីកចមែើន
លូតលាស់លើគែប់វិស័យ ដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញច្បាស់អំពីភាពតែឹមតែូវខាងនយោបាយ និង 
សមត្ថភាពនែការដឹកនំរបស់គណបក្ស ពែមទាំងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់បែជាជន ក្នុងចលនកសាង 

និងការពារមតុភូមិ ឆ្ពោះទៅរកអនគតមួយដ៏រុងរឿង នៅលើមគា៌ សន្តិភាព បែជាធិបតែយ្យ និងអភិវឌ្ឍន៍។ បែជាជននៅទូទាំងបែទែស      
មិនថមនភាពផ្សែងៗគា្នាអំពីដើមកំណើតជាតិ ជំនឿសាសន និន្នាការនយោបាយ និងឋានៈនទីក្នុងសង្គមយ៉ាងណាឡើយ គឺសុទ្ធតែទទួល
បានមនុញ្ញផលពីសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍគែប់ៗគា្នាជាមួយនឹងការដឹកនំរបស់គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ដែលមកទល់ពែលនែះមនអាយុ 
គែប់ ៧០ ឆ្នាំហើយចាប់ពីពែលតែូវបានបង្កើតឡើងនថ្ងែទី២៨ ខែមិថុន ឆ្នាំ១៩៥១ ។ 

ក្នុងបរិការណ៍នែះ ទស្សនាវដ្តីបេជាជន សូមចូលរួមជាមួយបែជាជន សមជិក សមជិកា និងអង្គការចាត់តាំងគណបក្សបែជាជន
កម្ពុជានៅគែប់ថ្នាក់អបអរសាទរយ៉ាងក្លៀវកា្លាខួបលើកទី៧០ នែការបង្កើតគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ក្នុងក្តីមោទនភាពយ៉ាងកែលែងចំពោះ
សមិទ្ធផលធំៗជាបែវត្តិសាសែ្តដែលគណបក្សបានសមែចជូនជាតិរយៈពែលជាង ៤២ឆ្នាំកន្លងទៅនែះ តាំងពីដំណាក់កាលសង្គែះជាតិឲ្យ
រួចចាកផុតពីគែះមហន្តរាយបែល័យពូជសាសន៍ រហូតមកដល់ដំណាក់កាលដែលបែទែសជាតិមនសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍលើគែប់វិស័យ
ដូចបច្ចុប្បន្ន ។ 

រយៈពែល ២០ឆ្នាំ កន្លងទៅនែះ ចាប់ពីពែលតែូវបានបង្កើតឡើងនខែមិថុន ឆ្នាំ២០០១ ទស្សនវដ្តីបែជាជនដែលជាអង្គភាពមួយចំណុះ    
សា្ថាប័នគណៈឃោសនអប់រំគណៈកម្មាធិការកណា្តាលនែគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា បានអនុវត្តតួនទី និងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនយ៉ាងខា្ជាប់ខ្ជួន ដោយ
បែកាន់ខា្ជាប់នូវទស្សនៈនិងគោលជំហររបស់គណបក្ស កែមសីលធម៌ និងមនសិការវិជា្ជាជីវៈ សំដៅចូលរួមបែកបដោយបែសិទ្ធភាពក្នុងការ 
ផ្សព្វផ្សាយ អប់រំដល់មន្តែី សមជិកគណបក្ស និងមហាជនឲ្យបានយល់ជែួតជែបច្បាស់អំពីកម្មវិធីនយោបាយ គោលការណ៍ គោលនយោបាយ 
និងសែចក្តីសមែចននរបស់គណបក្ស និងរាជរដ្ឋាភិបាល, សភាពការណ៍ទូទៅរបស់បែទែសជាតិ, សកម្មភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនំគណបក្ស 
ថ្នាក់ដឹកនំពែឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា និងរាជរដ្ឋាភិបាល ក៏ដូចមន្តែីគែប់ថ្នាក់គែប់ផ្នែក ក្នុងការជួយដោះសែយបញ្ហាននជូនបែជាជននៅមូលដ្ឋាន 
ពែមទាំងការអប់រំបង្កើនចំណែះដឹងផ្សែងៗទៀត ។ ទស្សនវដ្តីបែជាជនក៏បានរួមចំណែកក្នុងការអប់រំពងែឹងសា្មារតីសាមគ្គីជាតិ ការពារលើក
ស្ទួយរាល់សមិទ្ធផលនែសង្គមជាតិ ការពារឯករាជ្យ អធិបតែយ្យ បូរណភាពទឹកដី ថែរក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ  សន្តិសុខ និង 
សណា្តាប់ធា្នាប់សង្គម និងជំរុញដំណើរការនែលទ្ធិបែជាធិបតែយ្យ និងនីតិរដ្ឋ។ ពែមជាមួយនោះក៏បានយកចិត្តទុកដក់ក្នុងការអប់រំសំដៅទប់សា្កាត់
ឧបាយកលទុច្ចរិតរបស់ពួកបែឆំងជែុលនិយម និងមជ្ឈដ្ឋានអគតិនន ដែលតែងតែបំភ្លែការពិត អុចអាល ញុះញង់  ប៉ុនប៉ងបង្កអស្ថិរភាព 
និងការបែកបាក់ក្នុងសង្គម ។ ជាពិសែសក្នុងពែលបែទែសជាតិកំពុងស្ថិតក្នុងសមរភូមិនែសង្គែមបែយុទ្ធបែឆំងជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលជាជំងឺ 
ឆ្លងរាតត្បាតជាសកលនោះ ទស្សនវដ្តីបែជាជនបានយកចិត្តទុកដក់ធ្វើការអប់រំពងែឹងខឿនការពារសុខភាពបែជាជន ដោយបានចូលរួម 
ផ្សព្វផ្សាយផែនការយុទ្ធសាសែ្ត គោលការណ៍ គោលនយោបាយ និងវិធានការនន ដើម្បីបែយុទ្ធទប់សា្កាត់និងជម្នៈផលវិបាកននដែល 
បណា្តាលមកពីជំងឺនែះ និងពងែឹងជំនឿទុកចិត្តរបស់បែជាជនលើការដឹកនំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ 
ស្ថិរភាពម៉ាកែូសែដ្ឋកិច្ច និងលំនឹងនែជីវភាពរបស់បែជាជន។

លទ្ធផលដ៏ល្អដែលទស្សនវដ្តីបែជាជនសមែចបានក្នុងរយៈពែល ២០ឆ្នាំ កន្លងទៅនែះ ពិតជាពុំអាចផ្តាច់ចែញបានឡើយ ពីការដឹកនំ 
ណែនំ និងការឧបត្ថម្ភគាំទែទាំងសា្មារតី និងសម្ភារៈ ពីសំណាក់សម្តែច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកសែី និងបែិយមិត្តអ្នកអានទាំងអស់ 
និងពីសំណាក់គណៈកម្មាធិការនែគណបក្សគែប់ថ្នាក់ គែប់កែសួងសា្ថាប័ន ដែលធ្វើឲ្យទស្សនវដ្តីបែជាជនអាចធានបាននិរន្តរភាពនែការ 
ចែញផ្សាយរបស់ខ្លួនយ៉ាងទៀងទាត់ ។

យើងខ្ញុំទាំងអស់គា្នាជាបុគ្គលិកនែទស្សនវដ្តីបែជាជន សូមសម្តែងការគោរព និងអំណរគុណដ៏ជែលជែបំផុតចំពោះសា្មារតីជួយឧបត្ថម្ភ
គាំទែនែះ ហើយមនក្តីសង្ឃឹមជឿជាក់ថ នឹងបានទទួលការផ្តល់ វិភាគទានដ៏ថ្លែថ្លានែះជាបន្តទៀត ។ យើងខ្ញុំនឹងបន្តខិតខំបង្កើនសមត្ថភាព
ការងារឲ្យបានកាន់តែបែសើរឡើង  ដើម្បីពងែឹងគុណភាពនែការផ្សព្វផ្សាយទាំងខ្លឹមសារ ទាំងរូបភាព ឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពរនែការ
អប់រំនយោបាយសតិអារម្មណ៍របស់គណបក្ស សំដៅចូលរួមសមែចបានសមិទ្ធផលធំៗថ្មីៗទៀតជូនជាតិនិង   បែជាជន។

នៅក្នុងឱកាសដ៏ថ្លែថ្លានែះ យើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរ សម្តែច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកសែី និងបែិយមិត្តអ្នកអានទាំងអស់ 
សូមបានសមែចជោគជ័យគែប់ភារកិច្ច និងបានបែកបពុទ្ធពរទាំង៤បែការ គឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ និងពលៈ ជារៀងដរាប។
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ថ្ងែទី ២៨ មិថុន ឆ្នាំ ២០២១ គឺជាទិវាគមែប់ខួបលើកទី ៧០ 

ថ្ងែបង្កើតគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ដែលនៅគែដំបូងមនឈ្មាះថ 

«បក្សបែជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរ» មនបែភពកើតចែញពីចលនតស៊ូស្នែហា

ជាតិ របស់បែជាជនកម្ពុជា បែឆំងរបបអាណានិគមនិយម ដើម្បី 

ឯករាជ្យជាតិ និងបានតស៊ូពុះពារឆ្លងកាត់ឧបសគ្គ រាប់មុឺនរាប់សែន 

ជំពូក លើកំណាត់ផ្លូវយ៉ាងវែង និងបត់បែននែបែវត្តិសាស្តែកម្ពុជា ។ 

រយៈពែល ៧០ ឆ្នាំកន្លងទៅនែះ ទោះបីតែូវបែឈមនឹងបញ្ហា 

ស្មុគសា្មាញបំផុត ប៉ុន្តែគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា បានស្ថិតនៅរួមសុខ       

រួមទុក្ខជាមួយបែជាជនគែប់កាលៈទែសៈ និងបានធ្វើការបែមូលផ្តុំកម្លាំង

មហាសាមគ្គីជាតិកែកឈរឡើង ធ្វើការតស៊ូបែយុទ្ធយ៉ាងអង់អាចបង្កើត 

បាននូវសមិទ្ធផលសង្គមជាតិ ដ៏ធំធែងរាប់មិនអស់ និងបានកសាង 

បែទែសកម្ពុជាមួយ ឯករាជ្យ សន្តិភាព សែរីភាព បែជាធិបតែយ្យ 

អព្យាកែឹត និងវឌ្ឍនភាពសង្គម ។ ចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៥៣-១៩៧០ គណបក្ស 

បានធ្វើការតស៊ូ បែឆំងរបបអាណានិគមនិយម និងបន្ទាប់មក បាន 

ចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការការពារ ឯករាជ្យ សន្តិភាព និងអធិបតែយ្យ 

ជាតិ ។ ពីឆ្នាំ ១៩៧០-១៩៧៥ ក្នុងពែលដែលបែទែសជាតិធា្លាក់ចូលក្នុង

ភ្នក់ភ្លើងសង្គែម គណបក្សបានបន្តធ្វើការតស៊ូ ដើម្បីរំដោះជាតិចែញពី 

កណា្តាប់ដែពួកខ្ញុំកញ្ចះបរទែស ដែលជាមែដឹកនំធ្វើរដ្ឋបែហារ ។ កែយ 

ភ្លើងសង្គែមផុតរលត់ទៅ ក្តីសង្ឃឹមរបស់បែជាជន ដែលចង់រស់នៅក្នុង 

សុខសន្តិភាពក៏តែូវបំផ្លាញចោល ដោយសារបនប៉ុលពត បានបង្កើត

ឡើងនូវរបបបែល័យពូជសាសន៍  គណបក្សក៏បានដឹកនំចលនតស៊ូ

សង្គែះជាតិ វាយផ្តួលរំលំរបបវាលពិឃាតនែះឲ្យរលាយសាបសូន្យ 

នៅថ្ងែ ៧ មករា ឆ្នាំ ១៩៧៩ ។ 

ក្នុងរយៈពែល ៤២ ឆ្នាំ កន្លងមកនែះ គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា 

បានដឹកនំបែទែសជាតិ សមែចបាននូវសមិទ្ធផលយ៉ាងធំធែងលើ 

គែប់វិស័យ។ អ្នកដែលមនសតិសម្បជញ្ញៈ សុទ្ធតែធ្វើការវាយតម្លែបាន

យ៉ាងតែឹមតែូវ និងផ្តល់សច្ចធម៌ដល់គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាថ ជា 

កម្លាំងនយោបាយតែមួយគត់ដែលបានដឹកនំបែទែសឲ្យមនការផ្លាស់ប្តូរ 

យ៉ាងជែលជែបំផុត នៅក្នុងបែវត្តិសាសែ្តរបស់កម្ពុជា ហើយបច្ចុប្បន្ន 

នែះ នៅតែមន តួនទីយ៉ាងធំធែង ក្នុងការបន្តដឹកនំបែទែសឆ្ពោះទៅរក

អនគតដ៏រុងរឿង ដែលឆ្លើយតបទាំងសែុងទៅនឹងបំណងបែថ្នាដ៏ពិសិដ្ឋ

របស់បែជាជនកម្ពុជា ។ គណបក្សបានជែងខ្ពស់ទង់មហាសាមគ្គីជាតិ 

 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាជាក្តីសង្ឃឹម
ត្រមួយគត់របស់ប្រជាជនកម្ពុជា

Cambodian People’s Party – The Only Hope of 
Cambodian People

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.
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ដឹកនំការសា្តារ និងកសាងបែទែសជាតិឡើងវិញ ពីគំនរផែះផង់ និង       

ធ្វើការទប់សា្កាត់ការវិលតែឡប់មកវិញនែរបបបែល័យពូជសាសន៍ ។ 

គណបក្សបានធ្វើជាស្នូលនែដំណើរការបងែួបបងែួមជាតិរហូតបញ្ចប់

បាននូវសងែ្គាមដ៏រុំារែជិត៣ ទសវត្ស បង្កើតបានសុខសន្តិភាពពែញលែញ

ក្នុងកែបខណ្ឌទូទាំងបែទែស មនការឯកភាពជាតិ ឯកភាពទឹកដី ផ្តល់ភាព

អនុគែះយ៉ាងធំធែងដល់ការអភិវឌ្ឍសែដ្ឋកិច្ច សង្គម ដែលកម្ពុជាមិន

ធា្លាប់មនទាល់តែសោះនៅក្នុងរយៈពែលបែមណ ៥០០ឆ្នាំនែបែវត្តិ-

សាសែ្តចុងកែយនែះ។ គណបក្សបានធ្វើជាបង្អែកដ៏រឹងមំក្នុងការការ

ពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ ការពាររបបរាជានិយម ការពារឯករាជ្យ អធិបតែយ្យ 

បូរណភាពទឹកដី ថែរក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ ទប់សា្កាត់ 

និងបំផ្លាញចោលឧបាយកល និងសកម្មភាពនែចលនបដិវត្តន៍ពណ៌ 

ពែមទាំងអំពើបែទូសរា៉ាយផ្សែងទៀតរបស់កែុមឧទា្ទាមក្បាត់ជាតិ និង 

មជ្ឈដ្ឋានអគតិនន ដែលប៉ុនប៉ងឥតឈប់ឈរក្នុងការបំផ្លាញសែចក្តី

សុខសាន្ត និងសុភមង្គលរបស់បែជាជនកម្ពុជា។ គណបក្សបានជំរុញ 

អនុវត្តដោយជោគជ័យនូវដំណើរការបែជាធិបតែយ្យ ភាវូបនីយកម្ម 

តាមដំណាក់កាលនីមួយៗ ជាពិសែសគឺការបែពែឹត្តទៅបែកបដោយ 

លក្ខណៈសែរី យុត្តិធម៌ តែឹមតែូវ នូវដំណើរការបោះឆ្នាត ទាំងការ 

បោះឆ្នាតថ្នាក់ជាតិ ទាំងការបោះឆ្នាតថ្នាក់កែមជាតិ តាមការកំណត់ 

នែច្បាប់។ 

គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា បានខិតខំយ៉ាងខា្លាំងក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍ

សែដ្ឋកិច្ច ជាពិសែស គឺការជំរុញនូវការកែទមែង់សុីជមែដ៏មុតសែួច 

ដើម្បីធានសុខសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងចីរភាពកំណើនសែដ្ឋកិច្ច ដើម្បី

លើកកម្ពស់ភាពសុខដុមរមនជូនបែជាជនលើមគា៌ឆ្ពោះទៅសមែច

ចក្ខុវិស័យ កម្ពុជាជាបែទែសមនចំណូលមធ្យមកមែិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០ 

និងជាបែទែសមនចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៥០ ។ បុ៉ន្តែការផ្ទុះឡើងជំងឺ 

កូវីដ១៩ ដែលជាជំងឺរាតត្បាតសកលបានបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ

បំផុតសមែប់ពិភពលោកទាំងមូល និងដោយឡែក បែទែសកម្ពុជាយើង

ក៏ទទួលរងឥទ្ធិពលពីការផ្ទុះឡើងនែជំងឺនែះ ដែលប៉ះពាល់ខា្លាំងទៅលើ

វិស័យសែដ្ឋកិច្ចសង្គម និងជីវភាពរស់នៅរបស់បែជាជន។ ប៉ុន្តែរាជ-

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា កែមការដឹកនំរបស់គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា 

ដែលមនសម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន ជាបែមុខ ដ៏ឈ្លាសវែបានខិតខំ

យកចិត្តទុកដក់ដោះសែយនូវរាល់ផលវិបាកទាំងនែះ ធ្វើឲ្យកម្ពុជា

នៅតែរក្សាបានស្ថិរភាពនយោបាយ សន្តិសុខ សណា្តាប់ធា្នាប់សង្គម          

បែជាជនបានរស់នៅបែកបដោយភាពសុខក្សែមក្សាន្ត។ រាជរដ្ឋាភិបាល 

បានគែងដក់ចែញផែនការសា្តារសែដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ ពីវិបត្តិកូវីដ១៩ 

សមែប់ឆ្នាំ២០២១-២០២៣ ក្នុងគោលបំណងអូសទាញកំណើន        

សែដ្ឋកិច្ចឲ្យតែឡប់ទៅខិតជិតកំណើនសកា្តានុពលបែកបដោយ ចីរភាព 

និងបរិយបន្ន តាមរយៈការធានរក្សានូវសន្តិភាព សន្តិសុខ ស្ថិរភាព 

សង្គម និងសណា្តាប់ធា្នាប់សាធារណៈលើគន្លងនែបែកែតីភាពថ្មី ពែមទាំង

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, unprece-
dented 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 middle-
income 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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ការលើកកម្ពស់ភាពបែកួតបែជែង និងជំរុញការធ្វើពិពិធកម្មសែដ្ឋកិច្ច 

ជាពសិែសមលូដ្ឋានឧស្សាហកម្មរងឹម ំដែលមនសមត្ថភាពន ំចែញខ្ពស ់

និងផ្សារភា្ជាប់កាន់តែខា្លាំងកា្លាជាមួយចែវាក់ផ្គត់ផ្គង់តំបន់ និងពិភពលោក ។ 

ក្នុងសា្មារតីគិតគូរដល់បែជាជន គែប់រូបដោយមិនបោះបង់ចោល 

នរណាម្នាក់ បែព័ន្ធគាំពារសង្គមតែូវអនុវត្តយ៉ាងខា្ជាប់ខ្ជួន។ រាជរដ្ឋាភិបាល

បានរក្សាទុកនូវរបបសន្តិសុខសង្គម ផ្នែកថែទាំសុខភាព និងផ្នែកហានិភ័យ 

ការងារ សមែប់ផ្ដល់ការគាំពារ ដល់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតដែល តែូវ 

បានព្យួរកិច្ចសន្យាការងារ ដោយសារតែសកម្មភាព របស់រោងចកែ 

សហគែស បាននិងកំពុងទទួលរងឥទ្ធិពលអវិជ្ជមន ពីការរីករាលដល 

នែជំងឺកូវីដ-១៩ ។ គែួសារបែជាពលរដ្ឋកែីកែ និងគែួសារដែលមន 

សមជិក ស្ថិតនៅក្នុងភាពងាយរងគែះ រួមមនស្តែីមនផ្ទែពោះ និង 

កុមរមនអាយុពី០-៥ឆ្នាំ, ចាស់ជរាអាយុចាប់ពី៦០ឆ្នាំឡើង, បែជាពលរដ្ឋ 

ដែលមនពិការភាព និងអ្នកដែលរស់នៅ ជាមួយមែរោគអែដស៍ បាន 

ទទួលនូវការគាំពារ ពីកម្មវិធីជំនួយសង្គម ជាបន្តបន្ទាប់។ កម្មវិធីជំនួយ

សង្គមជាសាច់បែក់កែយពែលបិទខ្ទប់ សមែប់បែជាពលរដ្ឋ និង          

គែួសារបែជាពលរដ្ឋមនការលំបាកផ្នែកជីវភាព, បែជាពលរដ្ឋ និងគែួសារ 

បែជាពលរដ្ឋដែលមនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ និងមនការលំបាក ផ្នែក 

ជីវភាព និងគែួសារបែជាពលរដ្ឋ ដែលមនអ្នកសា្លាប់ដោយសារជំងឺ 

កូវីដ-១៩ ក្នុងពែឹត្តិការណ៍ ២០ កុម្ភៈ ២០២១ កំពុងតែូវបានអនុវត្ត។

ការឆ្លុះបញ្ចាំងខាងលើនែះ បងា្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថ មនតែគណបក្

សបែជាជនកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ ដែលជាបង្អែកដ៏កក់ក្តា និងជាក្តីសង្ឃឹម       

ពិតបែកដតែមួយរបស់បែជាជនកម្ពុជា ក្នុងការដឹកនំសង្គមជាតិឲ្យ 

បន្តឈនទៅមុខលើមគ៌ាសន្តភិាព បែជាធិបតែយ្យ និងអភិវឌ្ឍឆ្ពោះទៅ 

រកអនគតដ៏រុងរឿង។ ចូលរួមអបអររំព្ញកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៧០

ថ្ងែបង្កើតគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា បែជាជនទូទាំងបែទែសខិតខំពងែឹង 

សា្មារតីសាមគ្គីភាព ឯកភាព បន្តចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការគាំទែ និង

ជឿជាក់ទៅលើការដឹកនំរបស់គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ដោយខិតខំ 

រួមគា្នាថែរក្សា ការពារ សន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ មិនអនុញ្ញាតឲ្យកម្លាំង    

ណាមួយមកបំផ្លាញបានឡើយ។ ជាមួយគា្នានែះ អង្គការចាត់តាំងរបស់ 

គណបក្ស និងមនែ្តីគណបក្សគែប់ថ្នាក់ គែប់ផ្នែក ក៏តែូវលើកកម្ពស់ភាព

ជាគំរូល្អក្នុងការបន្តអនុវត្តគោលការណ៍ និងគោលនយោបាយរបស់ 

គណបក្ស និងរាជរដ្ឋាភិបាល។ ខិតខំពងែីកអំពើល្អ កម្ចាត់ចោលភាព 

អសកម្មទាំងឡាយ ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវសា្មារតី ”បែជាជនមនជំនឿ

លើការដឹកនំគណបក្ស គណបក្សមនកាតព្វកិច្ច និងទំនួលខុសតែូវ 

ចំពោះបែជាជនវិញ” ៕ 
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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"./.

សាមគ្គីភាព ឯកភាពផ្ទៃក្នុងគណបក្សជាមូលដ្ឋានគៃឹះនៃការកសាងពងៃឹងគណបក្ស
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រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា កែមការដឹកនំរបសស់ម្តែចតែជោ 
ហ៊ុន សេន បាននិងកំពុងគែប់គែងសភាពការណ៍ទូទៅរបស់
បែទែសជាតិឲ្យមនសុខសន្តិភាព និងស្ថិរភាពយ៉ាងពែញលែញ 
ហើយបាននិងកំពុងបន្តដំណើរទៅមុខយ៉ាងរឹងមំ និងសា្វាហាប់
ដោយរក្សាបាននូវរាល់សមិទ្ធផលសង្គមជាតិ ធ្វើឲ្យកាន់តែបែសើរ 
នូវបរិយកាសនយោបាយ លំហបែជាធិបតែយ្យ ការអនុវត្ត 
សិទ្ធិសែរីភាព ការពងែឹងការអនុវត្តនីតិរដ្ឋ និងការការពារយ៉ាង 
មុឺងម៉ាត់នូវឯករាជ្យ អធិបតែយ្យ បូរណភាពទឹកដី ដោយផ្អែកលើ
រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិ។

បែជាជនកម្ពុជាកំពុងរស់នៅក្នុងសុខសន្តិភាព សុភមង្គល 
និងភាពសុខដុមរមន ហើយកំពុងពួតដែសាមគ្គីគា្នាធ្វើការអភិវឌ្ឍ
ឲ្យមនការរីកចមែើនជាលំដប់ ។ ប៉ុន្តែពួកបែឆំងនិងមជ្ឍដ្ឋាន
អគតិមួយចំនួនមិនចង់ឲ្យបែជាជនកម្ពជុាបានសុខសោះឡើយ ។ 
ពួកគែបានរួមគំនិតគា្នាបែើបែស់ នូវឧបាយកលទុច្ចរិតជាចែើន 
រាប់មិនអស់ ប៉ុនប៉ងរុញចែនបែទែសកម្ពុជាឲ្យធា្លាក់ទៅក្នុងភ្នក់
ភ្លើងសង្គែម និងធ្វើឲ្យបែជាជនកម្ពុជាតែូវធា្លាក់ទៅក្នុងជែះនែ
មហាសោកនដកម្មសារជាថ្មី ។ ការបង្កើតឡើងនូវបដិវត្តពណ៌
ក្នុងអំឡុងនែការបោះឆ្នាតឆ្នាំ២០១៣ តែូវបានរាជរដ្ឋាភិបាល 
កម្ពុជាដែលមនការគាំទែយ៉ាងខា្លាំងពីសំណាក់បែជាជនកម្ពុជា
វាយឲ្យបរាជ័យរលត់រលាយងើបក្បាលលែងរួច។ ប៉ុន្តែពួកនែះ 
មិនបានបោះបង់ចោល នូវមហិច្ឆតាដ៏ខ្មាកខ្វក់របស់ខ្លួនឡើយ។
គែនៅតែសាកល្បងទាងំបែថយុបែថនបន្តធ្វើការ ការញុះញង ់
បែជាជនឲ្យបះបោរ ប៉ុនប៉ុងបង្កើតឲ្យមនចលាចលសង្គម 
ការធ្វើវិទ្ធង្សនទាំងនយោបាយ និងសែដ្ឋកិច្ច , ការឃោសនអុច
អាលបន្ទាបបនោ្ថាកទៅលើការដកឹនរំបសរ់ាជរដ្ឋាភបិាល , ការជែរ 
បែមថពែះមហាក្សតែ ជាទីសកា្ការៈរបស់បែជាជនកម្ពុជាគែប់រូប 
និងការដៀលត្មះទៅលើសា្ថាប័នរដ្ឋនន ដែលជាទង្វើរំលោភបំពាន
ច្បាប់យ៉ាងងងើលជាទីបំផុត ។ មួយរយៈពែលចុងកែយនែះ
ទៀតក៏មនការឃោសនភូតកុហកបំផ្លើស និងបំភ្លែការពិតអំពី 
វត្តមនយោធាចិននៅកំពង់ផែរាមដែលទាំងអស់នែះគឺជា    សែ-
ណារីយោមួយមនភាព បែទាក់កែឡាគា្នាច្បាស់លាស់ក្នុង ឧបាយ-
កលដ៏ពិសពុលបំផុត ដើម្បីផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសែបច្បាប់។ 
ប៉ុន្តែពួកគែមិនអាចធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តដូចដែលគែប៉ងបែថ្នានោះ
ឡើយហើយពួកនែះតែងតែរងនូវការបរាជ័យ និងទទួលបាននូវ

ការថ្កាលទោសយ៉ាងខា្លាងំពសីណំាកប់ែជាជនកម្ពជុា ។ បច្ចបុ្បន្ន 
នែះនិងតទៅមុខទៀត រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកែមការដឹកនំរបស់
គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ដែលមនសម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ 
ហ៊ុន សេន ជាបែមុខដ៏ឈ្លាសវែ គឺគា្មានកម្លាំងអមិត្តណាមួយ 
អាចមកបំផ្លាញសុខសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា 
បានឡើយ ។ 

ចំពោះបណា្តាបែទែសទាំងអស់នៅលើពិភពលោក កម្ពុជា 
បានបែកាន់យកនយោបាយមតិ្តភាព សន្តភិាព នងិសហបែតបិត្តកិារ 
ដោយស្មើភាព ស្មើសិទ្ធ និងមិនលូកដែចូលកិច្ចការផ្ទែក្នុងផងគា្នា។ 
បែទែសកម្ពុជា បែកាន់យករបបរាជានិយមអាសែ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញ 
មនបែពន្ធនយោបាយបែជាធិបតែយ្យ សែរីពហុបក្ស និងបែព័ន្ធ   
សែដ្ឋកចិ្ចទផី្សារ។ ពែះរាជាណាចកែកម្ពជុា ជារដ្ឋឯករាជ្យ អធបិតែយ្យ 
សន្តិភាព អព្យាកែឹត អចិន្តែយ៍ មិនចូលបក្សសម្ពន្ធ័។ មតែ៥៣
ថ្មីនែរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងច្បាស់ថ ពែះរាជាណាចកែកកម្ពុជា     
បែឆំងដច់ខាតការជែៀតជែកពីបរទែសចូលកិច្ចការផ្ទែក្នងុរបស់
ខ្លួនទោះបីកែមរូបភាពណាក៏ដោយ។ ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា
មិនអនុញ្ញាតឲ្យមនមូលដ្ឋានយោធាបរទែសនៅលើទឹកដីរបស់
ខ្លួន ហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យមនមូលដ្ឋានយោធារបស់ខ្លួននៅ 
បរទែសដែរ លើកលែងតែក្នងុកែបខ័ណ្ឌនែសំណូមពររបស់អង្គការ 
សហបែជាជាតិ។ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា រក្សាសិទ្ធទទួលយក
ជំនួយបរទែសជាសម្ភារៈយោធា អាវុធ គែប់រំសែវ ការហ្វឹកហ្វឺន 
កងកម្លាំងបែដប់អាវុធនិងជំនួយផ្សែងទៀត ដើម្បីការពារខ្លួន       
និងធានសណា្តាប់ធា្នាប់ និងសន្តិសុខសាធារណៈនៅផ្ទែក្នុងបែទែស។ 
កម្ពុជាបាននិងកំពុងបែតិបត្តិយ៉ាងខា្ជាប់ខ្ជួននូវរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដែល 
ជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិ ដោយការពារដច់ខាតមិនអនុញ្ញាតឲ្យ 
អ្នកណាមួយទោះជាក្នុងរូបភាពណាក៏ ដោយ មករំលោភបំពានបាន 
ឡើយ ។

យើងគប្បីរំលឹកនិងចងចាំនូវបែសាសន៍ដ៏មនតម្លែថ្លែថ្លាបំផុត
របសស់ម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន ដែលបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថ 
យើងតែូវបែឹងមួយជាពីរ ដើម្បីកំុអោយកម្ពុជាយើងធា្លាក់ទៅក្នុង
សែមោលអតីតកាល ពីពែះរឿងអតីតកាលវាឈឺចាប់ខា្លាំង
ណាស់សំរាប់បែជាជនរបស់យើង ។ កុំយកអធិបតែយ្យភាព 
កុំយកសន្តិភាព ទៅប្តូរជាមួយជំនួយ។  កម្ពុជាតែូវរឹងមំចំពោះ 
គោលការណ៍ការពារឯករាជ្យ អធិបតែយ្យជាតិរបស់ខ្លួន ៕

កម្ពុជាត្រូវរឹងមាំចំព្រះគ្រលការណ៍ការពារឯករាជ្យ 
អធិបត្រយ្យជាតិរបស់ខ្លួន
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ÉkraCü snþiPaB esrIPaB RbCaFibetyü
GBüaRkwt nig vDÆnPaBsgÁm

KNbkSRbCaCnkm<úCa

KN³kmµaFikarkNþal

សាររបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជេ ហ៊ុន សេន
  នាយករដ្ឋមន្តេីនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា បេធានគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា

ក្នុងទិវារំឭកខួបលើកទី ៧០ នេថ្ងេបង្កើតគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា
3

បងប្អូនជនរួមជាតិ សមាជិក សមាជិកា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាជាទីគោរពស្ន្រហា!

ថ្ង្រទី ២៨ ខ្រមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ ន្រះ ជាថ្ង្រគម្រប់ខួបទី ៧០ ន្រការបង្កើតគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា 
ដ្រលមានឈ្មោះដើមថា បក្សប្រជាជនបដិវត្តខ្ម្ររ ដោយមានប្រភពពីចលនាតស៊ូស្ន្រហាជាតិរបស់ប្រជាជន                            

កម្ពុជាប្រឆំងពួកអាណានិគមនិយមដើម្បីឯករាជ្យជាតិ។ ក្នុងនាមជាគណបក្សរបស់ប្រជាជន អាស្រ័យ 

ដោយប្រជាជន និងដើម្បីប្រជាជន គណបក្សបានប្រកាន់ខ្ជាប់គោលបំណង និងឧត្តមគតិរបស់ខ្លួន គឺឈរនៅ 

ខងប្រជាជន ផ្សារភ្ជាប់រួមសុខរួមទុក្ខជាមួយប្រជាជននៅគ្រប់កាលៈទ្រសៈ ពុះពារជម្នះគ្រប់ឧបសគ្គ ហា៊ានធ្វើ 

ពលិកម្មឥតរួញរា ដើម្បីប្រទ្រសកម្ពុជាមួយ ឯករាជ្យ សន្តិភព ស្ររីភព ប្រជាធិបត្រយ្យ អព្យាក្រឹត និង          

វឌ្ឍនភពសង្គម ។ គណបក្សបានដឹកនាំប្រជាជនធ្វើការតស៊ូប្រយុទ្ធយ៉ាងអង់អាចដើម្បីរំដោះប្រទ្រសជាតិពី                        

ការឈ្លានពានត្រួតត្ររបស់ពួកបរទ្រស និងវាយផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត សង្រ្គោះជាតិ   

ឱ្យមានជីវិតរស់ឡើងវិញទាន់ព្រលវ្រលា ដ្រលបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងសម័យកាលដ៏ខ្មោងងឹតបំផុតន្រកម្ពុជា                                

ហើយបើកឡើងទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីន្រការកសាងទឹកដីឡើងវិញរបស់ប្រជាជនយើងលើមាគ៌ាសន្តិភព បង្រួប-

បង្រួមជាតិ ប្រជាធិបត្រយ្យ និងអភិវឌ្ឍន៍។

រយៈព្រល ៤២ឆ្នាំកន្លងទៅន្រះ បនា្ទាប់ពីបានទទួលជ័យជម្នះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត                    

នាថ្ង្រទី ៧ ខ្រមករា ឆ្នាំ ១៩៧៩ គណបក្សបេជាជនកម្ពុជាបានដឹកនាំប្រទ្រសសម្រចបានសមិទ្ធផល                        

ដ៏ធំធ្រងក្នុងបុព្វហ្រតុន្រការការពារការរស់ឡើងវិញរបស់ប្រជាជន រាំងសា្កាត់ការប៉ុនប៉ងវិលត្រឡប់មកវិញ   

ន្ររបបប្រល័យពូជសាសន៍, ការសា្តារ និងកសាងប្រទ្រសឡើងវិញពីចំណុចសូន្យ និងពីបាតដ្រទទ្រ ឱ្យមាន 

ស្ថិរភពជាជំហានៗ បង្កើតបានបុព្វបទ និងលក្ខណសម្បត្តិជាមូលដ្ឋានសម្រប់ការបង្រួបបង្រួមជាតិ, ការ 

បង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មី និងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទីពីរនាឆ្នាំ១៩៩៣, ការបង្កើតសន្តិភពព្រញល្រញជូនជាតិ 

ចាប់ពីចុងឆ្នាំ១៩៩៨ មក តាមរយៈនយោបាយឈ្នះ ឈ្នះ, ការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្យ និងសិទ្ធិស្ររីភព 

របស់ពលរដ្ឋ និងការអភិវឌ្ឍសង្គម-ស្រដ្ឋកិច្ចធ្វើឱ្យប្រជាជនមានជីវភពកាន់ត្រប្រសើរឡើង ហើយកំពុងរួម   

រស់ជាមួយគ្នាយ៉ាងសុខដុមរមនា។ 
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ជោគជ័យរបស់គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា ក្នុងគ្រប់ការបោះឆ្នាតកន្លងមកតាមគោលការណ៍លទ្ធិ-

ប្រជាធិបត្រយ្យស្ររីពហុបក្ស ទាំងនៅថា្នាក់ជាតិ ទាំងនៅថា្នាក់ក្រមជាតិ គឺជាសក្ខីភពបញ្ជាក់ច្បាស់ថា                                        

ប្រជាជនមានជំនឿទុកចិត្តយ៉ាងមុតមាំលើគណបក្ស ក្នុងការដឹកនាំប្រទ្រសតាមមាគ៌ាមួយដ៏ត្រឹមត្រូវដ្រលនាំ   

មកសន្តិភព ស្ថិរភព ការរីកចម្រើន និងសុភមង្គលរបស់ប្រជាជន។ ក្នុងនាមគណៈកមា្មោធិការកណា្ដាលន្រ 

គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា ខ្ញុំសូមសម្ដ្រងកតញ្ញុតាធម៌ាដ៏ជ្រលជ្របំផុតជូនជនរួមជាតិនៅគ្រប់ទិសទី 

ទាំងនៅក្នុងប្រទ្រស ទាំងនៅក្រប្រទ្រស ដ្រលបានឃើញច្បាស់សច្ចធម៌ាន្រការដឹកនាំរបស់គណបក្ស ហើយផ្ដល ់

យុត្តិធម៌ា និងការគំទ្រឥតរង្គោះរង្គើរដល់គណបក្សនៅគ្រប់កាលៈទ្រសៈ ធ្វើឱ្យគណបក្សមានលទ្ធភពគ្រប ់

គ្រន់ក្នុងការបម្រើជាតិ និងប្រជាជន។ ឆ្លើយតបទៅនឹងការជឿទុកចិត្តន្រះ  គណបក្សនឹងបន្តពុះពារធ្វើអ្វីៗ 

គ្រប់យ៉ាងដើម្បីការពារឯករាជ្យ និងអធិបត្រយ្យជាតិ ថ្ររក្សាសន្តិភព ស្ថិរភពនយោបាយ សន្តិសុខ និងស្ថិរភព 

មា៉ាក្រូស្រដ្ឋកិច្ច ពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្យឱ្យចាក់ឫសយ៉ាងរឹងមាំ លើកកម្ពស់សុខដុមនីយកម្មសង្គម និងជំរុញ 

ការអភិវឌ្ឍស្រដ្ឋកិច្ច លើកស្ទួយជីវភពរស់នៅរបស់ប្រជាជនឱ្យបានកាន់ត្រសម្បូរសប្បាយឡើង ។

បងប្អូនជនរួមជាតិ សមាជិក សមាជិកា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាជាទីគោរពស្ន្រហា!

ទោះបីនៅព្រលន្រះពុំមានការជួបជុំធំដើម្បីរំឭកខួបលើក ទី៧០ ន្រថ្ង្រកំណើតគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា 

ដោយសារត្រប្រទ្រសកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងរាតត្បាតជាសាកលន្រជំងឺកូវីដ-១៩ ក្ដី ក៏សា្មោរតីចងចាំ                                                   

គុណូបការៈដ៏ថ្ល្រថា្លាបំផុតរបស់បុព្វការីជន យុទ្ធជន យុទ្ធនារី និងអ្នកស្ន្រហាជាតិគ្រប់ជំនាន់ នៅត្រស្ថិតក្នុងដួងចិត្ត 

របស់យើងជានិច្ច។ យើងជាខ្ម្ររទាំងអស់គ្នាប្ដ្រជា្ញាប្រកា្លាយសា្មោរតីន្រះឱ្យទៅជាសកម្មភពដ៏ខ្លាំងកា្លា ស្រុះដ្រគ្នា 

ដោយឆន្ទៈត្រមួយ ដើម្បីបន្តកសាង និងការពារមាតុភូមិយើង ឆ្ពោះទៅរកអនាគតដ៏ត្រចះត្រចង់។

នៅក្នុងឱកាសន្រះ ខ្ញុំសូមអំពាវនាវបងប្អូនជនរួមជាតិនៅទូទាំងប្រទ្រស សូមអនុវត្តតាមការណ្រនា ំ

របស់រាជរដ្ឋាភិបាល របស់ក្រសួងសុខភិបាល និងអាជា្ញាធរគ្រប់ជាន់ថា្នាក់ឱ្យបានម៉ត់ចត់ អំពីវិធានការនានា                               

ក្នុងការប្រយុទ្ធទប់សា្កាត់ជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយចូលរួមចាក់វា៉ាក់សាំងការពារជំងឺន្រះ និងបន្តអនុវត្តវិធានការ                                   

“៣កុំ ៣ការពារ” ដើម្បីឱ្យយើងអាចឆ្លងផុតកាលៈទ្រសៈដ៏លំបាកន្រះបានឆប់ ឈនទៅរកប្រក្រតីភព 

ឡើងវិញតាមគន្លងថ្មីន្រជីវភពសង្គម ផលិតកម្ម មុខរបរ និងការងាររបស់ប្រជាជន ។ ខ្ញុំមានជំនឿថា                                               

អាស្រ័យដោយមានការចូលរួមដ៏សកម្មរបស់ប្រជាជនគ្រប់រូប យើងពិតជានឹងយកឈ្នះបានក្នុងសមរភូមិ 

ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ន្រះ ។ 

ខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធពរជូនបងប្អូនជនរួមជាតិនៅគ្រប់ទិសទី សូមបានប្រកបពុទ្ធពរ និងពរប្រំប្រការ គឺ                                             

អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ និងបដិភណៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ ។

ថ្ង្រចន្ទ ៤រោច ខ្របឋមាសាឍ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥

       រាជធានីភ្នំព្រញ, ថ្ង្រទី២៨ ខ្រមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

 សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជេ ហ៊ុន សេន
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ពីព្រលដ្រលបក្សត្រូវបានកសាងឡើងវិញលើមូលដ្ឋានជ័យជម្នះ ៧មករា ជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ក្នុងរយៈព្រល 
ជាង៤២ឆ្នាំកន្លងទៅន្រះ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានដឹកនាំប្រទ្រសជាតិពុះពារឆ្លងកាត់ឧបសគ្គយ៉ាងច្រើនរាប ់
មិនអស់ប្រកបដោយភពកា្លាហានឥតរាថយ និងបត់ប្រនតាមការវិវត្តន៍ន្រសភពការណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិ 
សម្រចបានសមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រដូចខងក្រម៖

១- ទប់សា្កាត់មិនឱ្យរបបប្រល័យពូជសាសន៍អាចវិលត្រឡប់មកវិញបាន ការពារការរស់ឡើងវិញរបស់ 
ប្រជាជាតិ និងការពាររាល់សមិទ្ធផលន្រសង្គមជាតិដ្រលសម្រចបានតាំងពីថ្ង្រជ័យជម្នះ ៧មករា។

២- នាំមកជូនប្រជាជនវិញ ថ្ររក្សា និងលើកស្ទួយឥតឈប់ឈរនូវសិទ្ធិ ស្ររីភព កិត្តិយស និងស្រចក្តី 
ថ្ល្រថ្នូរ ដ្រលត្រូវបាត់បង់ទាំងស្រុងក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍។

៣- ធ្វើជាកមា្លាំងស្នូលន្រការបង្រួបបង្រួមជាតិ រហូតសម្រចបានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងបា៉ារីស ថ្ង្រទី២៣ 
ខ្រតុលា ឆ្នាំ ១៩៩១ និងជាកមា្លាំងមិនអាចខ្វះបានក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងន្រះ។

៤- អនុវត្តនយោបាយឈ្នះ ឈ្នះ ប្រកបដោយជោគជ័យ ធ្វើឱ្យអង្គការចាត់តាំងទាំងខងនយោបាយ    
និងយោធារបស់ពួកឧទា្ទាមកម្ពុជាប្រជាធិបត្រយ្យត្រូវរលំរលាយទាំងស្រុង នាំមកនូវសន្តិភពព្រញល្រញ 
ការឯកភពជាតិ និងឯកភពទឹកដីទាំងស្រុងចាប់ពីចុងឆ្នាំ ១៩៩៨ មក។

៥- ការពារ និងពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្យ ស្ររី ពហុបក្ស ដោយដើរទន្ទឹមនឹងការពង្រឹងនីតិរដ្ឋ លើកកម្ពស់ 
ការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស សម្រចបានការបោះឆ្នាតជាបន្តបនា្ទាប់ទាំងថា្នាក់ជាតិ និងថា្នាក់ក្រមជាតិយ៉ាងទៀងទាត់
តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច្បាប់ ប្រកបដោយលក្ខណៈស្ររី ត្រឹមត្រូវ និងយុត្តិធម៌ា។

៦- សា្តារស្រដ្ឋកិច្ច សង្គម ពីសា្ថានភពត្រូវបំផ្លាញខ្ទ្រចខ្ទីដល់ឬសគល់ឱ្យរស់ឡើងវិញ និងរីកចម្រើន 
ជាជំហានៗ រហូតឈនមកដល់ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងលឿនលើគ្រប់វិស័យ ធ្វើឱ្យសង្គមជាតិមានការ 
ផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងធំធ្រង ជីវភពរស់នៅរបស់ប្រជាជនទាំងខងសមា្ភារៈ និងសា្មោរតីត្រូវបានក្រលម្អ និងលើកកម្ពស់ 
ឥតឈប់ឈរ។ កម្ពុជាដ្រលជាប្រទ្រសក្រីក្របំផុតពីមុន បានសម្រចនូវបង្គោលចរជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរបស់ខ្លួន 
គឺបានប្រកា្លាយជាប្រទ្រសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនៅឆ្នាំ ២០១៥ ហើយកំពុងខិតខំសម្រចចក្ខុវិស័យ 
របស់ខ្លួនឱ្យកា្លាយជាប្រទ្រសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ ២០៣០ និងជាប្រទ្រសមានចំណូលខ្ពស់នៅ 
ឆ្នាំ ២០៥០។

៧- ការពារយ៉ាងគត់មត់នូវឯករាជ្យ អធិបត្រយ្យ និងបូរណភពទឹកដីកម្ពុជា ថ្ររក្សា សន្តិភព 
ស្ថិរភព នយោបាយ សន្តិសុខ និងសណា្ដាប់ធា្នាប់សង្គមបានរឹងមាំ ធ្វើឱ្យបរាជ័យនូវឧបាយកលរបស់ពួកអមិត្ត 
ដ្រលមានគោលបំណងរាំងខ្ទប់ការអភិវឌ្ឍ និងរុញច្រនកម្ពុជា ឱ្យឃ្លាតច្រញពីមាគ៌ាប្រជាធិបត្រយ្យ និង 
នីតិរដ្ឋ ។

៨- សា្តារ និងលើកស្ទួយឡើងវិញនូវកិត្តិយស និងកិត្យានុភពជាតិលើឆកអន្តរជាតិ មានចំណងមិត្តភព 
និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយបណា្ដាប្រទ្រស ហើយបានចូលរួមដោយស្មើភព និងស្មើសិទ្ធិក្នុងរាល់កិច្ចការ
អន្តរជាតិ។

បណ្តាសមិទ្ធផលជាបាវត្តិសាស្តាដាលគណបក្ស
បានសមាចជូនជាតិ និងបាជាជន
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 នៅរសៀលថ្ង្រទី០១ ខ្រមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ សម្ត្រចអគ្គមហា-
ស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សេន នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 
បានអនុញ្ញាតឱ្យលោកជំទាវ Wendy R. Sherman អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង
ការបរទ្រសសហរដ្ឋអាម្ររិក ចូលជួបសម្ត្រងការគួរសម និងពិភក្សា 
ការងារ នៅវិមានសន្តិភព។ សម្ដ្រចត្រជោ ហ៊ុន សេន បានសម្ដ្រង     
នូវក្តីរីករាយចំពោះអ្វីដ្រលសហរដ្ឋអាម្ររិកបានចូលរួមចំណ្រកជួយដល់
កម្ពុជា រួមមានការចូលរួមចំណ្រកក្នុងការស្វ្រងរកសន្តិភពនៅកម្ពុជា      
ការរួមចំណ្រកអភិវឌ្ឍកម្ពុជារហូតមកដល់ព្រលន្រះ និងការចូលរួម             
ចំណ្រករបស់សហរដ្ឋអាម្ររិកជួយដល់កម្ពុជាដោយផ្ទាល់ និងដោយ 
ប្រយោល តាមរយៈអង្គការ WHO ក្នុងការប្រយុទ្ធឆំងជំងឺរាតត្បាតកូវីដ១៩។ 
សម្ដ្រចត្រជោ ហ៊ុន សេន បានសម្ត្រងនូវការអបអរសាទរជូនដល់ 
ប្រជាជន និងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាម្ររិក ដ្រលបានទប់សា្កាត់ជំងឺ កូវីដ១៩ 
ឲ្យទទួលបានជោគជ័យ។ 

ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបំណុល សម្ដ្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានស្នើឲ្យ 
សហរដ្ឋអាម្ររិក ជាពិស្រសឯកឧត្តមប្រធានាធិបតី Joe Biden ពិនិត្យ
ពិចារណាដោះស្រយបំណុលដ្រលកម្ពុជាមានចំពោះសហរដ្ឋ       អាម្ររិក 
តាមវិធីទ្វ្ររភគី៖ ទី១- អនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាសងប្រក់បំណុលន្រះតាម 
កម្មវិធីសងឡើងវិញបន្តិចម្ដងៗ ទី២- សងបំណុលតាមកម្មវិធីដ្រលមាន 
ការប្រក់មិនលើសពី១% និងទី៣- បំណុលដ្រលកម្ពុជាជំពាក់សហរដ្ឋ 
អាម្ររិកគឺសំណងចំនួន ៧០% ត្រូវបង្វិលមកធ្វើជាជំនួយដល់កម្ពុជាវិញ
ទៅលើវិស័យអប់រំ វិស័យវប្បធម៌ា វិស័យដោះមីន និងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ 
ផ្ទុះជាដើម។ សម្ដ្រចត្រជោក៏ស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាម្ររិកពិនិត្យឡើងវិញនូវ    
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការបញ្ជូនជនជាតិកម្ពុជាពីសហរដ្ឋអាម្ររិកមក
កម្ពុជាវិញ។ ជាការឆ្លើយតប លោកជំទាវ ក៏បានថ្ល្រងអំណរគុណចំពោះ 
សម្ដ្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី រាល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ហើយលោកជំទាវ 

សន្យាថា អ្វីដ្រលជាការលើកឡើងរបស់សម្ដ្រចត្រជោ ដ្រលជាសំណើន្រះ 
លោកជំទាវនឹងជម្របជូនឯកឧត្តមប្រធានាធិបតី Joe Biden ។ ក្នុង 
ជំនួបនោះ លោកជំទាវ Wendy R. Sherman បានជម្របជូន សម្ត្រច-
ត្រជោថា ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់ប្រទ្រសកម្ពុជានាព្រលន្រះ គឺ 
ដើម្បីពាំនាំនូវលិខិតរបស់ ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតី Joe Biden គោរពជូន
សម្ដ្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងន័យធ្វើ        
យ៉ាងណាឱ្យអ្វីៗ មានភពល្អប្រសើរសម្របប់្រទ្រសទាងំពរី ។ លោកជទំាវ 
Sherman ក៏បានសម្ដ្រងនូវការព្រញចិត្តចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាង
កម្ពុជា និងសហរដ្ឋអាម្ររិកកន្លងមកលើវិស័យជាច្រើន ជាពិស្រសលើការ
រុករកអដ្ឋិធាតុទាហានអាម្ររិកដ្រលបាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា, កិច្ច
សហប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆំងនឹងភ្ររវកម្ម, កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យ
មនុស្សធម៌ា, ដូចជាអនុញ្ញាតឲ្យនាវា Wasterdam ចូលចតនៅក្នុង 
ប្រទ្រសកម្ពុជា ដើម្បីជួយសង្គោ្រះប្រជាជនដ្រលជាប់នៅលើនាវាបនា្ទាប់
ពីប្រទ្រសដទ្រទៀតមិនអនុញ្ញាតឱ្យចុះចតដោយសារបញ្ហាជំងឺកូវីដ១៩
នោះ។ លោកជំទាវ ក៏បានគោរពជម្របជូនសម្ដ្រចត្រជោ អំពីឱកាសន្រ
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទ្រសទាំងពីរ ដ្រលរួមមានទាំងការលុបបំបាត់
បំណុលរបស់កម្ពុជា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការរុករក ប្រង និងឧស្ម័ន 
និងការវិនិយោគរបស់សហរដ្ឋអាម្ររិកលើបញ្ហាទឹក, បញ្ហាហ្រដ្ឋារចនា-
សម្ព័ន្ធ, ថាមពលប្រតង និងបញ្ហាដទ្រទៀតជាច្រើន។

    ថ្ង្រទី១៤ ខ្រមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សេន 
នាយករដ្ឋមន្ត្រី បានអនុញ្ញាតឱ្យឯកឧត្តម Martin Vávra ឯកអគ្គរដ្ឋ 
ទូតវិសាមញ្ញ និងព្រញសមត្ថភពន្រសាធារណរដ្ឋឆ្រកថ្មី ប្រចាំព្រះរាជា-
ណាចក្រកម្ពុជា ចូលជួបសម្ត្រងការគួរសម និងពិភក្សាការងារនៅវិមាន
សន្តិភព ។ សម្ដ្រចត្រជោ ហ៊ុន សេន បានសម្ត្រងនូវការសា្វាគមន៍ 
និងអបអរសាទរចំពោះ ឯកឧត្តម  Martin Vávra ដ្រលត្រូវបានត្រងតាំង

 សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សេន អនុញ្ញាតឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតនេបេទេសឆេក និងបារាំង ចូលជួបសំដេងការគួរសម

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន អនុញ្ញាតឱ្យលោកជំទាវ Wendy R. Sherman 
អនុរដ្ឋមន្តែីកែសួងការបរទែសសហរដ្ឋអាមែរិក ចូលជួប

សម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ

សម្តេចតេជេ ហ៊ុន សេន សម្តេងក្តីរីករាយចំពេះ
អ្វីដេលអាមេរិកបានចូលរួមចំណេកជួយដល់កម្ពុជា

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន អនុញ្ញាតឱ្យឯកឧត្តម Martin Vávra ឯកអគ្គ
រដ្ឋទូតវិសាមញ្ញ និងពែញសមត្ថភាពនែសាធារណរដ្ឋឆែកថ្មី បែចាំ 
ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ
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ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញ និងព្រញសមត្ថភពប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពជុា។ សម្ដ្រចត្រជោបានថ្ល្រងអណំរគណុដលប់្រជាជន នងិរដ្ឋាភបិាល 
ន្រសាធារណរដ្ឋឆ្រក ដ្រលបានជួយដល់កម្ពុជាពីអតីតកាលលើវិស័យ 
នយោបាយស្រដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកិច្ច លើសពីន្រះទៅទៀតក៏បានលុប 
បំណុលមួយចំនួនធំ ហើយបំណុលដ្រលនៅស្រសសល់បានយកមកជួយ
កម្ពុជាវិញ តាមរយៈការសាងសង់សាលារៀន និងវិស័យសង្គមកិច្ចជាដើម។ 
សម្ដ្រចត្រជោបានស្នើឲ្យឯកឧត្តម Martin Vávra យកចិត្តទុកដក់ទៅ
លើការជំរុញសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យស្រដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម  វិនិយោគ  
និងការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស។ សម្ដ្រចត្រជោក៏បានជូនពរឲ្យឯកឧត្តម
ទទួលបានជោគជ័យក្នុងប្រសកកម្មការទូតនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាជាបន្ត
បនា្ទាប់នាព្រលខងមុខ។

នៅក្នុងជំនួបនោះ ឯកឧត្តម Martin Vávra បានគោរពជម្របជូន 
សម្ដ្រចត្រជោថា ប្រសកកម្មរបស់ ឯកឧត្តម មកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
នាព្រលន្រះ គឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីពង្រឹង និងពង្រីកទំនាក់ទំនងប្រទ្រស
ទាំងពីរឲ្យកាន់ត្រធំធាត់ឡើងបន្ថ្រមទៀត។ សាធារណរដ្ឋឆ្រកមាន 
មនោសញ្ច្រតនាចំពោះកម្ពុជា ឈរលើមូលដ្ឋានន្រះ ឯកឧត្តមបានសន្យា 
ចំពោះសម្ត្រចត្រជោថា នឹងប្រឹងប្រងដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
លើវិស័យនយោបាយ  ស្រដ្ឋកិច្ច  វិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងវិស័យវិនិយោគ។ 
ឯកឧត្តមក៏បានគោរពជម្របជូនសម្ដ្រចត្រជោថា សាធារណរដ្ឋឆ្រក 
នឹងជួយដល់កម្ពុជា ជាពិស្រសលើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស។

   ថ្ង្រទី១៨ ខ្រមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ សម្ដ្រចត្រជោ ហ៊ុន សេន 
នាយករដ្ឋមន្ត្រី បានអនុញ្ញាតឲ្យលោកជំទាវ Eva Nguyen Binh ឯកអគ្គ 
រដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋបារាំងប្រចាំកម្ពុជា ជួបសម្ដ្រងការគួរសម និងពិភក្សា
ការងារក្នុងឱកាសដ្រលលោកជំទាវត្រូវចប់ប្រសកកម្មកាទូតនៅកម្ពុជា។ 
សម្ដ្រចត្រជោ ហ៊ុន សេន បានថ្ល្រងអំណរគុណចំពោះលោកជំទាវ     
Eva Nguyen Binh ដ្រលបានខិតខំប្រឹងប្រងអស់ពីសមត្ថភពក្នុងការ
បំព្រញប្រសកកម្មកាទូតនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ដើម្បីពង្រឹង និងពង្រីក 

ទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទ្រសទាំងពីរ។ សម្ដ្រចត្រជោ 
នាយករដ្ឋមន្ត្រី បានថ្ល្រងអំណរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលបារាំងដ្រលបាន
ជួយដល់កម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆំងជំងឺកូវីដ១៩ ដ្រលក្នុងនោះវិទ្យា-
សា្ថានបា៉ាស្ទ័របានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខន់ ក្នុងការចូលរួមចំណ្រកប្រយុទ្ធ
ប្រឆំង ជំងឺកូវីដ១៩ន្រះ។ សម្ដ្រចត្រជោបានគូសបញ្ជាក់ថា យុទ្ធសាស្ត្រ 
របស់កម្ពុជា គឺផ្ដល់វា៉ាក់សាំងជូនដល់គ្រប់គ្នាទាំងអស់ដ្រលរស់នៅក្នុង 
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មិនថាជាជនជាតិខ្ម្ររ ឬជនជាតិបរទ្រសនោះទ្រ 
ដ្រលន្រះជាជម្រើសចុងក្រយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩។ 
សម្ត្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី ក៏បានថ្ល្រងអំណរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាល
បារាំងដ្រលត្រងត្រផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជា ជាពិស្រសលើវិស័យអភិវឌ្ឍន៍
ធនធានមនុស្ស វិស័យវ្រជ្ជសាស្ត្រ ដ្រលបានជួយដល់ការពង្រឹងសមត្ថភព
គ្រូព្រទ្យកម្ពុជា និងផ្ដល់ជាជំនួយហិរញ្ញប្បទានក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា 
ផងដ្ររ។ 

ក្នុងជំនួបនោះ លោកជំទាវបានគោរពថ្ល្រងអំណរគុណជូនចំពោះ 
សម្ដ្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី ចំពោះមន្ត្រីរាជការកម្ពុជាទាំងអស់ដ្រល 
កន្លងមកត្រងត្របានផ្តល់នូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងល្អ ជូនចំពោះ 
លោកជំទាវ។ លោកជំទាវ Eva Nguyen Binh បានសមា្គោល់ឃើញថា 
រយៈព្រល ០៤ឆ្នាំក្នុងប្រសកកម្មកាទូតនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា      
លោកជំទាវបានជួបពិភក្សាជាមួយសម្ដ្រចត្រជោ  ជាមួយមន្ត្រីកម្ពុជា 
គ្រប់លំដប់ថា្នាក់ ដ្រលរាល់កិច្ចពិភក្សាទាំងអស់បានបងា្ហាញពីភពត្រង់
ទៅត្រង់មក មានភពបើកចំហរ មានភពស្មោះត្រង់ ដ្រលទាំងន្រះជាកតា្តា
សំខន់ធ្វើឲ្យប្រសកកម្មកាទូត របស់លោកជំទាវនៅកម្ពុជាបានទទួល
ជោគជ័យ ។ លោកជំទាវមានប្រសាសន៍បន្តថា កម្ពុជាគឺជាប្រទ្រសដ្រល
មានសុខសន្តិភព ស្ថិរភព និងអភិវឌ្ឍន៍ លើសពីនោះទៅទៀត ក៏មាន
ការគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្ត្រជាក់លាក់ក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការប្រយុទ្ធប្រឆំង
នឹងជំងឺកូវីដ១៩ គឺមិនដូចអ្វីដ្រលអ្នកដទ្រមើលមកកម្ពុជាពីចំងាយ 
១២០០គីឡូម៉្រត្រនោះទ្រ។ លោកជំទាវមានប្រសាសន៍បន្តថា ន្រះជា    
មូលហ្រតុធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបារាំងក៏ដូចជាវិស័យឯកជនបារាំងនៅបន្តជា
មួយកម្ពុជា ចូលរួមចំណ្រកជាមួយកម្ពុជាដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រកប
ដោយបរិយបន្ន និងចីរភព។ លោកជំទាវបានបន្ថ្រមទៀតថា បារាំងនឹង
បន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជា ជាពិស្រសលើវិស័យ សុខភិបាល  
ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស វិស័យវប្បធម៌ា និងការថ្ររក្សាសន្តិភពនៅ
ក្រមឆ័ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិ។

លោកជំទាវ ក៏បានសម្ដ្រងនូវការអបអរសាទរចំពោះសម្ដ្រចត្រជោ 
ហ៊ុន សេន ក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដ្រលបានទទួលជោគជ័យ 
ក្នងុការចាក់វា៉ាក់សំាងប្រយុទ្ធប្រឆំងកូវីដ១៩ ដល់ប្រជាជនកម្ពជុា និងជន 
បរទ្រសទាំងអស់នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ដ្រលន្រះគឺជាសនា្ដានចិត្ត និង 
ទឹកចិត្តមនុស្សធម៌ារបស់កម្ពុជា ដ្រលរាល់សា្ថានទូតទាំងអស់បានទទួល
សា្គោល់ និងបានវាយតំល្រខ្ពស់ចំពោះការយកចិត្តទុកដក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល     
កម្ពុជា៕

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន អនុញ្ញាតឲ្យលោកជំទាវ Eva Nguyen Binh 
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងជួបសម្ដែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ

ប្តេជ្ញេរក្សាបេៀបខ្លេំង បេៀបឈ្នះ របស់គណបក្សឆ្ពេះទេកាន់ការបេះឆ្នេត
ជេើសរើសកេុមបេឹក្សា ឃុំ-សង្កេត់ឆ្នេំ២០២២ ខងមុខ
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 នៅពែឹកថ្ងែទី២៤ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០២១ សម្តែចអគ្គមហាពញាចកែី 

ហេង សំរិន បែធានរដ្ឋសភានែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា បានអញ្ជើញជា

អធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បើកបវែសនកាលនែរដ្ឋសភា សម័យបែជំុរដ្ឋសភា លើកទី៦ 

នីតិកាលទី៦ បន្ទាប់ពីបានសមែកវិស្សមកាលអស់រយៈពែលបែមណ៣ខែ ។

អង្គបែជុំបានសា្តាប់ ពែះរាជសាររបសព់េះករុណាពេះបាទសម្តេច
ពេះបរមនាថ នរេត្តម សីហមុនី ពេះមហាក្សតេនេពេះរាជា-
ណាចកេកម្ពុជាផ្ញើជូនសម័យបែជុំរដ្ឋសភា លើកទី៦ នីតិកាលទី៦ ដោយ

ពែះអង្គបានសម្តែងការកោតសរសើរចំពោះកិច្ចបែឹងបែងរបស់សា្ថាប័ននីតិ-

ប្បញ្ញត្តិ ដែលមនសម្តែចអគ្គមហាពញាចកែី ហេង សំរិន បែធានរដ្ឋសភា 

ជាអ្នកដឹកនំភារកិច្ចក្នុងការពិនិត្យ ពិភាក្សា អនុម័តនូវច្បាប់ជាចែើនដើម្បី

បែើបែស់ជាឧត្តមបែយោជន៍ជាតិ ក្នុងសកម្មភាពនែការអនុវត្តតួនទី និង 

ភារកិច្ចបែកបដោយបែសិទ្ធភាព និងបែសិទ្ធផលសែបទៅតាមសភាពជាក់ស្តែង 

និងសកលភាវូបនីយកម្ម។ រដ្ឋសភាបានពិនិត្យសិក្សាសែចក្តីពែងច្បាប់ 

ទាំងឡាយបានហ្មត់ចត់ និងទាន់ពែលវែលា ជាពិសែសសែចក្តីពែងច្បាប់

ស្តីពីវិធានការទប់សា្កាត់ការឆ្លងរាលដលនែជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លងកាច 

សាហាវ និងបែកបដោយគែះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សែងទៀត តែូវបានអនុម័តជាការ

បែញាប់ដើម្បីដក់ឱ្យបែើបែស់ក្នុងសា្ថានការណ៍ពិសែស ដែលកម្ពុជាកំពុង

រាតត្បាតដោយជំងឺឆ្លងក្នុងសហគមន៍ជាបន្តបន្ទាប់មកនែះ។

ពេះករុណាពេះបាទសម្តេចពេះបរមនាថ នរេត្តម សីហមុនី 
បានថ្លែងអំណរគុណសម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន នយក 

រដ្ឋមនែ្តពីែមទាងំ បណា្តាបែទែសជាមតិ្ត ដែគអូន្តរជាតនិន ដែលបានរមួសហការ 

យ៉ាងល្អ នៅក្នុងការខិតខំបែឹងបែងរួមគា្នាបែយុទ្ធ និងទប់សា្កាត់ការឆ្លងរាលដល

ជំងឺកូវីដ១៩ និងបានកោតសរសើរយ៉ាងកែលែងចំពោះសម្តែចតែជោ 

នយករដ្ឋមនែ្តី ដែលបានខិតខំបែឹងបែងក្នុងការកៀរគរមូលនិធិ និង 

ជំនួយវា៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ចាក់ជូនពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លែ។  ពែះអង្គបាន

អំពាវនវឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ បន្តអនុវត្តនូវវិធានការរបស់រាជ-

រដ្ឋាភិបាលឲ្យបានខា្ជាប់ខ្ជួន និងហ្មត់ចត់ពែមទាំងស្វះស្វែងរួមគា្នាដើម្បីឲ្យ 

បែជាពលរដ្ឋយើង ទទួលបាននូវការចាក់វា៉ាក់សាំងគែប់ៗគា្នា។

អង្គបែជុំបានសា្ដាប់ របាយការណ៍សង្ខែបស្តីពីសកម្មភាពការងាររបស់ 

រដ្ឋសភា ចនោ្លាះសម័យបែជុំរដ្ឋសភាលើកទី៥ និងលើកទី៦ នីតិកាលទី៦ , និង 

បានការសមែចអំពីសុពលភាពនែអាណត្តិរបស់បែក្ខជនជាប់ឆ្នាតតំណាងរាសែ្ត 

នែរដ្ឋសភា នីតិកាលទី៦ ចំនួនពីររូប ជំនួសសមជិកដែលបានលាលែង ដែល 

មន ឯកឧត្តម ខឹម ច័ន្ទគីរី តំណាងរាសែ្តមណ្ឌលខែត្តកណា្តាល ជំនួស 

ឯកឧត្តម ង៉េ សុវណ្ណ ដែលបានសុំលាលែង និងឯកឧត្តម ម៉េន កួន 

តំណាងរាសែ្តមណ្ឌលខែត្តត្បូងឃ្មុំ ជំនួស ឯកឧត្តម បេជ្ញ ចន្ទ ដែលបាន 

សុំលាលែង និងការបោះឆ្នាតផ្តល់ការទុកចិត្ត ឯកឧត្តម បេជ្ញ ចន្ទ ជា   

បែធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នាត និងការបោះឆ្នាត ជែើសតាំង 

លោកជំទាវ ពេ សុភាព ជាសមជិកគណៈកម្មការនីតិកម្ម និងយុត្តិធម៌ 

នែរដ្ឋសភា។ 

ដោយសារបែធាន និងលែខាធិការគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស ទទួល 

ពាក្យបណ្តឹង អង្កែត និងទំនក់ទំនង  រដ្ឋសភា និងពែឹទ្ធសភា នែរដ្ឋសភា 

បានសុំលាលែង ដូច្នែះគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស ទទួលពាក្យបណ្តឹង អង្កែត 

និងទំនក់ទំនងរដ្ឋសភា និងពែឹទ្ធសភា នែរដ្ឋសភា តែូវធ្វើការបែជុំដើម្បី

បោះឆ្នាតជែើសតាំងបែធាន និងលែខាធិការថ្មីជំនួស ដែលមនលទ្ធផល 

ដូចតទៅ៖ ១. ឯកឧត្តម សរ ចំរុង តែូវបានជាប់ឆ្នាត ជាបែធាន 

គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស ទទួលពាក្យបណ្តឹង អង្កែត និងទំនក់ទំនង រដ្ឋសភា 

និងពែឹទ្ធសភា នែរដ្ឋសភា និង២. ឯកឧត្តម សួន រិនឌី តែូវបានជាប់ឆ្នាត 

ជាលែខាធិការគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស ទទួលពាក្យបណ្តឹង អង្កែត និង 

ទំនក់ទំនងរដ្ឋសភា និងពែឹទ្ធសភា នែរដ្ឋសភា ។

អង្គបែជុំបានពិភាក្សា និងអនុម័តសែចក្តីពែងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់

ពែមលើការធានទូទាត់របស់ រាជរដ្ឋាភិបាលនែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា 

ឱ្យកែុមហ៊ុន ស្នែថែក ខូ អិលធីឌី សមែប់គមែងអភិវឌ្ឍខ្សែបណា្តាញបញ្ជូន

អគ្គិសនី តង់ស្យុង ៥០០គីឡូវ៉ុល ពីខែត្តបាត់ដំបង ទៅកាន់ពែំដែនកម្ពុជា-

ថែ, សែចក្តីពែងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ពែមលើការធានទូទាត់របស់

រាជរដ្ឋាភិបាលនែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ឱ្យកែុមហ៊ុន ស្នែថែក ខូ អិលធីឌី 

សមែប់គមែងអភិវឌ្ឍខ្សែបណា្តាញបញ្ជូនអគ្គិសនី តង់ស្យុង ៥០០គីឡូវ៉ុល 

ពីរាជធានីភ្នំពែញ ទៅកាន់ពែំដែនកម្ពុជា-ឡាវ, សែចក្តីពែងច្បាប់ស្តីពី ការ

អនុម័តយល់ពែមលើការធានទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនែពែះរាជាណាចកែ

កម្ពុជា ឱ្យកែុមហ៊ុនអគ្គិសនីវៀតណាមនែសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម 

សមែប់ធានលើការទិញថមពលអគ្គិសនីពីបែទែសវៀតណាម និង 

សែចក្តីពែងច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ពែមលើការធានទូទាត់របស់រាជ-

រដ្ឋាភិបាលនែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ឱ្យកែុមហ៊ុន ឆយណាណែសិនណល 

ហែវី ម៉ាសីុនណឺរី ខបភើរែសិន សមែប់គមែងអភិវឌ្ឍវារីអគ្គិសនីស្ទឹង 

តាតែលើ អានុភាព ១៥០មែហា្កាវា៉ាត់ ខែត្តកោះកុង។សែចក្តីពែងច្បាប់ទាំង

បួននែះ ជាការអនុវត្តតាមកិច្ចពែមពែៀងដែលរាជរដ្ឋាភិបាល បានធ្វើឡើង

ជាមួយបែទែសជាមិត្តនិងដែគូវិនិយោគ ដើម្បីធានដល់ការអភិវឌ្ឍ ការ 

ផ្គត់ផ្គង់ថមពលអគ្គិសនី ផ្តល់សែចក្តីទុកចិត្តនិងជាការទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគ

បន្ថែមទៀត៕

សម្តែចចកែី ហេង សំរិន បែធានរដ្ឋសភាអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់
បើកបវែសនកាលនែរដ្ឋសភាសម័យបែជុំរដ្ឋសភា លើកទី៦ នីតិកាលទី៦ 

សម័យប្រជុំរដ្ឋសភា លើកទី៦ នីតិកាលទី៦ បានសម្រច
កិច្ចការធំៗមួយចំនួន ដើម្បីជាប្រយ្រជន៍ជាតិ
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ថ្ង្រទី២៣ ខ្រមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ន្រះ សម្ដ្រចក្រឡាហោម ស ខេង 
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទ្រ បានទទួលជួបពិភក្សាការងារ 
ជាមួយឯកឧត្តម Vitit Muntarbhorn អ្នករាយការណ៍ពិស្រសអង្គការ
សហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា តាមប្រព័ន្ធវីដ្រអូ 
សន្និសីទZoom នៅទីស្ដីការក្រសួងមហាផ្ទ្រ។

ពាក់ព័ន្ធនឹងទិដ្ឋភពជារួមន្រជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា សម្ដ្រច-
ក្រឡាហោមបានមានប្រសាសន៍ថា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា មានការ 
យកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់ដោយបានដក់ច្រញនូវយន្តការ និងវិធានការ 
មួយចំនួនជាបន្តបនា្ទាប់រហូតដល់ព្រលន្រះ ក្នុងនោះមានការបន្តជំរុញ
ផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបងា្ការ
ទប់សា្កាត់ ការជំរុញយទ្ធនាការចាក់វា៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋ និងការ
អនុវត្តការបទិខ្ទបត់បំនម់យួចនំនួ តាមរយៈការដកច់្រញវធិានការ 
បង្រួមភូមិសាស្រ្តមានហានីភ័យ ដូចជាតំបន់លឿង តំបន់លឿងទុំ 
និងតំបន់ក្រហម ដើម្បីបងា្ការការឆ្លងរីករាលដលជំងឺផង និងកាត់បន្ថយ 
ផលប៉ះពាល់ឱ្យបានជា អតិប្បមារទៅលើជីវភពពលរដ្ឋដ្រលមិន 
ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ហានីភ័យ។  រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានអនុវត្ត 
វិធានការផ្ដល់ជំនួយសង្គមកិច្ច ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ដ្រលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺន្រះផងដ្ររ។

ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាពន្ធនាគរ សម្ដ្រចក្រឡាហោម ក៏បានក្រត្រពីការ 
ខិតខំបន្តកសាង និងពង្រីកបន្ថ្រមហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពន្ធនាគរដើម្បី
ដោះស្រយបញ្ហាចង្អៀតណ្រន បច្ចុប្បន្នន្រះក្រសួងមហាផ្ទ្រកំពុង 

សម្ដែចកែឡាហោម ស ខេង ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម Vitit Muntarbhorn 
អ្នករាយការណ៍ពិសែសអង្គការសហបែជាជាតិ ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា 

តាមបែព័ន្ធវីដែអូសន្និសីទZoom

អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនទៀត ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភព 
ចង្អៀតណ្រនក្នុងសា្ថានភពកូវីដ-១៩ ផងដ្ររ ក្នុង
នោះក្រសួងមហាផ្ទ្រកំពុងសហការជាមួយ ក្រសួង
យុត្តិធម៌ាដើម្បីពិនិត្យសា្ថានភពអ្នក ជាប់ឃុំថាតើគួរត្រ 
អនុវត្តនូវការដោះល្រង ឬក៏អនុញ្ញាតឱ្យនៅក្រឃុំ
ចំពោះបទល្មើសស្រលៗមួយចំនួន ដូចជា អ្នកទោស 
ជិតរួចទោស និងអ្នកដ្រលប្រព្រឹត្តបទល្មើសស្រល 
តាមរយការដក់ឱ្យនៅក្រឃុំក្រមការត្រួតពិនិត្យ
ដោយតុលាការ។

ចំពោះលំហរប្រជាធិបត្រយ្យ និងដំណើរការ 
ក្រទម្រង់ច្បាប់NGOs សម្ដ្រចក្រឡាហោមបាន 
លើកឡើងថា  រាជរដ្ឋាភិបាលត្រងត្រចាត់ទុកសង្គម
សុីវិលជាដ្រគូ និងបានធ្វើការជាមួយគ្នាជាច្រើនមក
ហើយដ្ររ ជាពិស្រទៅលើសំណើរធ្វើកំណ្រទម្រង់ 
ច្បាប់NGOs ន្រះ ដោយសម្ដ្រចបានជំរុញ និងលើក 
ទឹកចិត្តដល់ភគីទាំងពីរ ទាំងភគីតំណាងរាជរដ្ឋា-

ភិបាល និងតំណាងNGOs រួមទាំងភគីពាក់ព័ន្ធបន្តរកឱកាសជជ្រក
ពិភក្សាគ្នា និងមានកិច្ចសន្ទនាជាបន្តទៀតទោះបីជាស្ថិតក្នុងសា្ថាន
ភពន្រជំងឺកូវីដ-១៩ក៏ដោយ ដើម្បីជំរុញការងារពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើរ
ក្រទម្រង់ច្បាប់ន្រះ។ សម្ដ្រចបានចាត់ទុកថា ន្រះគឺជាឧទាហរណ៍ជាក់
ស្ដ្រងមួយន្រការចូលរួមលើកម្ពស់លំហរប្រជាធិបត្រយ្យនៅកម្ពុជា។

ឯកឧត្តម Vitit Muntarbhorn បានថ្ល្រងអំណរគុណសម្ដ្រច-
ក្រឡាហោម ចំពោះកិច្ចសន្ទនា និងការផ្ដល់ជូនព័ត៌ាមានដ៏មានសារៈ
សំខន់ន្រះនិងបានចាត់ទុកថា ព័ត៌ាមានន្រះជាមូលដ្ឋានដ៏សំខន់ 
បន្ថ្រមសម្រប់ឯកឧត្តមក្នុងនាមជាអ្នករាយការណ៍ពិស្រសរបស់អង្គការ
សហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជានាអាណត្តិថ្មីន្រះ។

សម្ដ្រចក្រឡាហោម ស ខេង និងឯកឧត្តម Vitit Muntarbhorn 
បានសម្ដ្រងនូវក្ដីសង្ឃឹមចំពោះកិច្ចសហការល្អទៅវិញទៅមកប្រកប
ដោយការសា្ថាបនា ដោយក្នុងនោះសម្ដ្រចក្រឡាហោមបានជម្រប      
ជូនថា សម្ដ្រចត្រៀមខ្លួនជានិច្ចក្នុងការចូលរួមអនុវត្តនូវយន្តការ    
សហប្រតិបត្តិការដ្រលមានស្រប់រវាងភគីទាំងពីរ ឱ្យទទួលបាន 
ប្រសិទ្ធភពខ្ពស់។

សូមបញ្ជាក់ថា ឯកឧត្តម Vitit Muntarbhorn គឺជាជនជាតិថ្រ    
និងទើបត្រូវបានត្រងតាំងជាអ្នករាយការណ៍ពិស្រសអង្គការសហ - 
ប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ជំនួសលោកស្រី                        
រ៉ូ ណាស្មីត។ ឯកឧត្តមបាន ចូលកាន់តួនាទីអ្នករាយការណ៍ពិស្រស
ជាផ្លូវការ កាលពីថ្ង្រទី១ ខ្រឧសភ ឆ្នាំ២០២១ ៕

សម្ដេចកេឡាហេម ស ខេង ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម Vitit Muntarbhorn 

អ្នករាយការណ៍ពិសេសអ.ស.ប ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនេកម្ពុជា
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នាព្រឹកថ្ង្រអងា្គោរ ទី០៨ ខ្រមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ សម្ត្រចវិបុលស្រនាភក្តី 
សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអនុញ្ញាត 
ឱ្យឯកឧត្តម Martin Vávra ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញ និងព្រញសមត្ថភព
ន្រសាធារណរដ្ឋឆ្រកថ្មី ប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលជួបធ្វើសវនាការ 
និងសម្ត្រងការគួរសម នៅវិមានព្រឹទ្ធសភ។

ក្នុងនាមព្រឹទ្ធសភ និងក្នុងនាមសម្ត្រចផ្ទាល់ សម្ត្រចភក្តី សាយ ឈុំ 
បានសម្ត្រងអំណរសាទរសា្វាគមន៍ឯកឧត្តម Martin Vávra ដ្រលទទួល
បានការត្រងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញ និងព្រញសមត្ថភព ន្រ 
សាធារណរដ្ឋឆ្រក ប្រចាពំ្រះរាជាណាចក្រកម្ពជុា។ តាមរយៈប្រសកកម្មការ 
ទូតន្រះ សម្ត្រចមានជំនឿជឿជាក់ថា ឯកឧត្តមនឹងខិតខំលើកកម្ពស់ 
ទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យរវាងប្រទ្រសទាំងពីរ 
ដ្រលមានតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយ ដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍ដ៏  
សំខន់សម្រប់ប្រជាជនន្រប្រទ្រសទាំងពីរ ទាំងព្រលបច្ចុប្បន្ន និងទៅ 
អនាគត។ សម្ត្រចភក្តី សាយ ឈុំ បានរំលឹកថា ប្រទ្រសទាំងពីរបាន 
បង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតនៅឆ្នាំ១៩៥៦ ក្រមសា្នាព្រះហស្ថរបស់ 
ពេះករុណាពេះបាទសម្តេចពេះ នរេត្តម សីហនុ “ពេះបរម-
រតនកេដ្ឋ” ជាមួយអតីតថា្នាក់ដឹកនាំឆ្រកជំនាន់មុន។ រហូតមកដល់
ព្រលន្រះនាក់ទំនងការទូតប្រទ្រសទាំងពីរមានរយៈព្រល ៦៥ឆ្នាំ ហើយ 
ឆ្នាំន្រះគឺជាខួបលើកទី៦៥ ន្រថ្ង្របង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតកម្ពុជា-ឆ្រក។

 ក្នុងនាមប្រជាជនកម្ពុជា ព្រឹទ្ធសភ និងក្នុងនាមសម្ត្រចផ្ទាល់            
សម្ត្រចវិបុលស្រនាភក្តីបានប្រសិទ្ធពរជូនថា្នាក់ដឹកនាំ និងប្រជាជនន្រ 
សាធារណរដ្ឋឆ្រក សូមបន្តទទួលបាននូវការអភិវឌ្ឍស្រដ្ឋកិច្ច-សង្គម 
ខ្លាំងកា្លាប្រកប ដោយវឌ្ឍនភព វិបុលភព និងសូមប្រសិទ្ធពរឱ្យចំណង 
មិត្តភព សាមគ្គីភព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទ្រសទាំងពីរកាន់
ត្ររឹងមាំស្ថិតស្ថ្ររយូរអង្វ្រង។

សម្តែចវិបុលសែនភក្តី សាយ ឈុំ បែធានពែឹទ្ធសភា អនុញ្ញាតឱ្យ
ឯកឧត្តម Martin Vávra ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញ និងពែញសមត្ថភាព
នែសាធារណរដ្ឋឆែកថ្មី ចូលជួបធ្វើសវនការ និងសម្តែងការគួរសម

សម្ត្រចវិបុលស្រនាភក្តី សាយ ឈុំ បានបងា្ហាញនូវស្រចក្តី 
ព្រញចិត្ត និងវាយតម្ល្រខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនងមិត្តភព និងកិច្ច-
សហប្រតិបត្តិការរវាងប្រជាជន និងប្រទ្រសទាំងពីរ ដ្រលមាន 
ការរីកចម្រើនជាបន្តបនា្ទាប់។ ការរីកចម្រើននិងទំនាក់ទំនង 
ដ៏ល្អន្រះ ស្ត្រងឡើងតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរដំណើរទស្សនកិច្ចគ្នា 
ទៅវិញទៅមករវាងថា្នាក់ដឹកនាំកំពូល ថា្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ និង 
ថា្នាកដ់កឹនាតំាមក្រសងួ សា្ថាបន័នានា កដ៏ចូជាការចុះ  អនសុ្សរណៈ 
ន្រការយោគយល់គ្នា និងការបង្កើតយន្តការពិគ្រះយោបល់ 
ទ្វ្រភគីរវាងក្រសួងការបរទ្រសន្រប្រទ្រសទាំងពីរ។ 

សម្ត្រចវិបុលស្រនាភក្តីបានមានប្រសាសន៍ថា ពេះករុណា  
ពេះបាទសម្តេចពេះ នរេត្តម សីហមុនី ពេះមហាក្សតេ 
នេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា ធា្លាប់បានយងទៅសិក្សានៅ
សាធារណរដ្ឋឆ្រក ហើយទទួលបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយស
នៅទីនោះក្នុងឆ្នាំ២០១០។ ព្រះអង្គធា្លាប់យងបំព្រញព្រះរាជ 
ទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋ នៅសាធារណរដ្ឋ ឆ្រកក្នុងឆ្នាំ២០០៦។

ក្នុងនាមប្រជាជនកម្ពុជា សម្ត្រចវិបុលស្រនាភក្ត ីសាយ ឈុំ 
បានថ្ល្រងអំណរគុណចំពោះប្រជាជន និងរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋឆ្រក 
ដ្រលបានរមួចណំ្រកដថ៏្ល្រថា្លាជយួអភវិឌ្ឍស្រដ្ឋកចិ្ច- សង្គមរបស ់ព្រះរាជា-
ណាចក្រកម្ពុជា តាមរយៈន្រការផ្តល់ជំនួយខងលើវិស័យសុខភិបាល 
អប់រំមនុស្សធម៌ា និងវិស័យថាមពលកកើតឡើងវិញ។ ក្នុងនោះដ្រររដ្ឋា-
ភិបាលន្រសាធារណរដ្ឋឆ្រកក៏បានជួយ បណ្តុះបណា្ដាល ធនធានមនុស្ស 
ដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាមរយៈការផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់ និស្សិត 
កម្ពុជា បានទៅសិក្សានៅសាធារណរដ្ឋឆ្រកចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៧៩ មាន 
និស្សិតកម្ពុជាប្រមាណ៣០០នាក់ ហើយនិស្សិតទាំងអស់នោះបានកំពុង
កា្លាយជាកមា្លាំងដ៏រឹងមាំ ក្នុងការកសាងសង្គម-ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតាំងពីព្រល
មុនរហូតបច្ចុប្បន្ន និងតទៅព្រលអនាគតទៀត។

ក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តម Martin Vávra បានថ្ល្រងអំណរគុណ          
យ៉ាងជ្រលជ្រចំពោះសម្ត្រចប្រធានព្រឹទ្ធសភ ដ្រលបានអនុញ្ញាតឱ្យ 
ឯកឧត្តមចូលជួបសម្ត្រងការគួរសមនាព្រលន្រះ។  ឯកឧត្តមបាន 
វាយតម្ល្រខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អរវាង 
ប្រទ្រសទាំងពីរ ដ្រលមានតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយ។ ជាពិស្រស 
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងព្រឹទ្ធសភន្រប្រទ្រសទាំងពីរ ដ្រលកាលពីខ្រធ្នូ 
ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម Ivo Barek អនុប្រធានព្រឹទ្ធសភន្រសាធារណរដ្ឋ 
ឆ្រកបានមកបំព្រញទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។   

ឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានបញ្ជាក់ថា តាមរយៈប្រកសកកម្មការទូត
នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឯកឧត្តមនឹងខិតខំប្រឹងប្រងអស់ពីកមា្លាំង
កាយចិត្តក្នុងការពង្រឹងពង្រីកទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការន្រ
ប្រទ្រសទាំងពីរបន្ថ្រមទៀត ជាអាទិ៍៖ វិស័យស្រដ្ឋកិច្ច ការផ្លាស់ប្តូរដំណើរ
ទស្សនកិច្ចគ្នាទៅវិញទៅមក ជាពិស្រសជំរុញអ្នកទ្រសចរឆ្រក មក          
ទស្សនាប្រទ្រសកម្ពុជាឱ្យកាន់ច្រើនថ្រមទៀត៕

សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ទទួលជួបពិភាក្សាការងារ
ជាមួយ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋឆេក
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នៅថ្ង្រទី២០ ខ្រមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ សម្ត្រចពិជ័យស្រនា ទៀ បាញ់ 
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រយ៍ន្រគណៈកមា្មោធិការកណា្ដាល គណបក្សប្រជាជន 
កម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ បានអញ្ជើញជា   
អធិបតីភពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ចូលរួមប្ររព្ធពិធីចងចាំ ន្រដំណើរតស៊ូរបស់ សម្ត្រច- 
ត្រជោ ហ៊ុន សេន និងយុទ្ធមិត្ត ឆ្ពោះទៅរកការសង្គោ្រះជាតិ និងប្រជាជន 
កម្ពុជា ច្រញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត កាលពីថ្ង្រទី២០ 
ខ្រមិថុនា ឆ្នាំ១៩៧៧ នៅភូមិទន្លូង ឃុំកោះថ្ម ស្រុកម្រមត់ ខ្រត្តត្បូងឃ្មុំ។ 
ពិធីន្រះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកឧត្តមស្រនីយ៍ឯកបម្រុង 
ហា្វេន វា៉េន់ ហ្សាង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទ្រសវៀតណាមផងដ្ររ។

សម្ត្រចពិជ័យស្រនា ទៀ បាញ់ បានគូសបញ្ជាក់ថា ការប្ររព្ធពិធីន្រះ 
គឺមានសារៈសំខន់ខ្លាំងណាស់ ដើម្បីចងចាំដល់វីរភពរបស់សម្ត្រចត្រជោ
ក្នុងការរំដោះជាតិ។ ផ្តើមច្រញពីដំណើរតស៊ូថ្ង្រទី២០ ខ្រមិថុនា ឆ្នាំ១៩៧៧ 
នោះហើយ ដ្រលនាំឱ្យមានការរំដោះជាតិថ្ង្រទី៧ ខ្រមករា ឆ្នាំ១៩៧៩ 
ឈនទៅដល់ការចរចាស្វ្រងរកសន្តិភព ឈនទៅដល់ការដក់ច្រញ 
នយោបាយឈ្នះ-ឈ្នះ បិទបញ្ចប់ភ្លើងសង្គោ្រមទាំងស្រុងនៅថ្ង្រទី២៩ 
ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៨ និងឈនទៅដល់ការកសាង និងអភិវឌ្ឍប្រទ្រសឱ្យរីក
ចម្រើនដូចព្រលបច្ចុប្បន្នន្រះ។ សម្ត្រចពិជ័យស្រនា ទៀ បាញ់ បាន 
ចាត់ទុកការសម្ភាធសមិទ្ធផលនានា ដើម្បីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍
លើកទី៤៤ ក្នុងគោលបំណង ទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រប់មនុស្សគ្រប់ជំនាន់ 
ពិស្រសអប់រំយុវជន និងមនុស្សជំនាន់ក្រយឲ្យបានដឹង និងចងចាំនូវ
ព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ដ្រលប្រទ្រសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់នូវសក-
នាដកម្ម, ការរំលឹកដឹងគុណចំពោះ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សេន ដ្រល 
ជាសា្ថាបនិកមគ្គុទ្រសក៍ឯក ព្រមទំាងឥស្សរជនប្រតិបត្តិករនយោបាយ
ឈ្នះ-ឈ្នះ ដ្រលនាំមកនូវសុខសន្តិភព និងការឯកភពជាតិព្រញល្រញ , 
ប្រកា្លាយតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាត្រជោកោះថ្ម អិច-១៦ ន្រះ ទៅជា          
តំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រប់បម្រើឲ្យវិស័យវប្បធម៌ា ទ្រសចរណ៍ ស្រដ្ឋកិច្ច 
កីឡា ពាណិជ្ជកម្ម ទំនាក់ទំនងមិត្តភព មានភពរុងរឿងប្រទ្រសជាតិ 

សម្តែចពិជ័យសែន ទៀ បាញ់ អញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ចូលរួមបែរព្ធពិធីចងចាំនែដំណើរតស៊ូរបសស់ម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន និងយុទ្ធមិត្ត 
ឆ្ពោះទៅរកការសង្គែះជាតិ និងបែជាជនកម្ពុជា ចែញពីរបបបែល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត

និងប្រជាជនជិតខងទាំងពីរ កម្ពុជា-វៀតណាម សំដៅកសាងព្រំដ្រន 
សន្តិភព មិត្តភព សហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍ។ 

សម្ត្រចពិជ័យស្រនាគូសបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា យោងតាមផ្រនការកិច្ច-
សហប្រតិបត្តិការប្រចាំឆ្នាំ រវាងក្រសួងការពារជាតិប្រទ្រសទាំងពីរ កម្ពុជា-
វៀតណាម សម្រប់កម្ពុជានឹងធ្វើការប្ត្រជា្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំខិតខំអភិវឌ្ឍ
តំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រ X- 16 ន្រះ ទៅតាមផ្រនការដ្រលបានគ្រងទុក ដូចជា 
សាងសង់អគរមិត្តភពកម្ពុជា-វៀតណាម ឲ្យបានរួចរាល់ សាងសង់ 
ជួសជុល និងអភិវឌ្ឍផ្លូវថ្នល់ ដំដើមឈើលម្អ រៀបចំទីលានបាល់ទាត់ 
ស្រះទឹក ព្រមទាំងហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ រណបផ្ស្រងៗទៀត ឲ្យកាន់ត្ររីកចម្រើន
ឆប់រហ័សថ្រមទៀត ដើម្បីឆ្ពោះទៅការរៀបចំខួបអនុស្សាវរីយ៍លើក ទី៤៥ 
ទិវាន្រការចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅការផ្តួលរំលំរបបប្រល័យ ពូជសាសន៍ 
ប៉ុល ពត ថ្ង្រទី២០ មិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ខងមុខន្រះ។

សម្ត្រចពិជ័យស្រនា ទៀ បាញ់ បានសម្ត្រងជំនឿយ៉ាងមុតមាំថា     
តាមរយៈវត្តមានប្រតិភូក្រសួងការពារប្រទ្រសវៀតណាម ដ្រលដឹកនាំ 
ដោយ ឯកឧត្តម ហា្វេម វា៉េន់ ហ្សាង និងគណៈកមា្មោធិការខ្រត្តប៊ិញភឿក 
នាព្រលន្រះ នឹងបន្តជំរុញអភិវឌ្ឍទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទ្រស  
វៀតណាម ឲ្យកាន់ត្រមានភពរីកចម្រើន និងពង្រឹងកិច្ចសហការជួយគំទ្រ
ដល់កិច្ចដំណើរការរបស់ក្រុមការងារប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជា ដើម្បីរួមគ្នា        
លើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យ សម្រប់ទុកឲ្យយុវជន 
ជំនាន់ក្រយប្រទ្រសទាំងពីរ កម្ពុជា-វៀតណាម សិក្សា រៀនសូត្រ                 
នាព្រលអនាគត។  សម្ត្រចពិជ័យស្រនា បានថ្ល្រងអំណរគុណចំពោះ 
ក្រសួងការពារប្រទ្រសវៀតណាម   គណៈកមា្មោធិការខ្រត្តប៊ិញភឿក ដ្រល 
បានកសាងសមិទ្ធផលនានា សម្រប់ចូលរួមអបអរសាទរខួប 
អនុស្សាវរីយ៍លើកទី៤៤ បានទាន់ព្រលវ្រលាមានជាអាទិ៍ រៀបចំផ្ទាំង 
សិលាចារឹក ជួសជុលថ្រទំាទីតំាងប្រវត្តសិាស្ត្រ កសាងបណ្តើរហ្រដ្ឋា រចនា- 
សម្ព័ន្ធ សហការជាមួយក្រុមការងាររៀបចំពិធីសម្ពោធផ្ទាំងសិលាចារឹក 
ដោយទទួលបដិសណា្ឋារកិច្ចគណៈប្រតិភូកម្ពុជា បានយ៉ាងល្អប្រសើរ ៕

សម្តេចពិជ័យសេនា  ទៀ បាញ់ ៖ យើងតេូវបេក្លេយតំបន់យេធាតេជេ
កេះថ្មអិច-១៦  ទេជាតំបន់បេវត្តិសាស្តេសមេប់មនុស្សគេប់ជំនាន់
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នៅថ្ង្រទី២៣ខ្រមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ដូមីនិក រា៉េអាប់ 
(Dominic Raab) រដ្ឋមន្រ្តីការបរទ្រស កំមិនវ៉្រល និងអភិវឌ្ឍន៍ន្រចក្រភព
អង់គ្ល្រសបានអញ្ជើញមកបំព្រញទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ដើម្បីជំរុញ និងពង្រឹងបន្ថ្រមទៀតនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វ្រភគី និង 
ពហុភគីរវាងប្រទ្រសទាំងពីរ។

នៅក្នុងជំនួបទ្វ្រភគីឯកឧត្តម បេក់ សុខុន បានថ្ល្រងអំណរគុណ
ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលន្រចក្រភពអង់គ្ល្រស ដ្រលបានបន្តផ្តល់ប្រព័ន្ធអនុ-
គ្រះពន្ធ (GSP) ដល់ប្រទ្រសកម្ពុជា និងការផ្តល់ជំនួយលើវិស័យអប់រំ 
ការបោសសមា្អាតមីន និងអង្គជំនំុជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា 
(ECCC)។ រដ្ឋមន្រ្តីការបរទ្រសទាំងពីរបានឯកភពគ្នាលើសារៈសំខន់
ន្រកិច្ចសន្ទនាអំពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មព្រមទាំងគោលបំណងរួមក្នុងការបន្ត
ពង្រឹង និងពង្រីកបន្ថ្រមទៀតនូវទំនាក់ទំនងទ្វ្រភគី និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិ-
ការនៅលើវស័ិយមយួចនំនួសម្របផ់លប្រយោជន ៍ទៅវញិទៅមក ជាពសិ្រស 
ក្នុងវិស័យស្រដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម អប់រំ ការបោសសំអាតមីន សុខភិបាល 
និងបរិសា្ថាន។ រដ្ឋមន្រ្ដីការបរទ្រសទាំងពីរបានឯកភពលើភពចាំបាច់ក្នុង
ការផ្សព្វផ្សាយអំពីឱកាសធុរកិច្ចនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ដើម្បីលើកទឹកចិត្ត
ដល់វិនិយោគិនចក្រភពអង់គ្ល្រសច្រើនថ្រមទៀតឱ្យធ្វើការជ្រើសរីស យក 
ប្រទ្រសកម្ពុជាជាគោលដៅវិនិយោគ ដោយគិតពិចារណាទៅលើសកា្តានុ-
ពលរបស់កម្ពុជា ដ្រលបានផលពីសារពើពន្ធ និងការលើកទឹកចិត្តផ្ស្រងៗ 
ក្របខ័ណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មស្ររីអាសា៊ាន(AFTA)ភពជាដ្រគូ
ស្រដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រយក្នុងតំបន់ (RCEP) កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម 
ស្ររីកម្ពុជា-ចិន និងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មស្ររីកម្ពុជា-សាធារណរដ្ឋ 
កូរ៉្រ។ ក្នុងន័យន្រះ  ភគីទាំងពីរបានគិតគូរពិចារណាបង្កើតឱ្យមានអនុ-  
ស្សរណៈន្រការយោគយល់គ្នាស្តីពីការសម្របសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម (MoU 
on Trade Facilitation)។

នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាសា៊ាន ឯកឧត្តម បេក់ សុខុន បានជម្របជូន 
ឯកឧត្តម ដូមីនិក រា៉េអាប់ អំពីការត្រៀមរៀបចំធ្វើជាប្រធានអាសា៊ាន
នៅឆ្នាំ២០២២ របស់កម្ពុជា ដ្រលផ្តាតជាសំខន់ទៅលើការលើកកម្ពស់
មជ្ឍភព និងឯកភពអាសា៊ាន ការពន្លឿនការសា្តារឡើងវិញក្រយផល
ប៉ះពាល់ន្រជំងឺកូវីដ-១៩ និងការពង្រឹងសុខុមាលភពសាធារណៈ ។ 
ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី បេក់ សុខុន បានកោតសរសើរចំពោះ        

ជំនួបពិភាក្សារវាងឯកឧត្តម បេក់ សុខុន  និងឯកឧត្តម ដូមីនិក រា៉េអាប់

ចំណាប់អារម្មណ៍ដ៏ជ្រលជ្ររបស់ចក្រភពអង់គ្ល្រសក្នុងការ សុំបង្កើត 
ភពជាដ្រគូសន្ទនាជាមួយ អាសា៊ាន ហើយឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់អំពីការ
គំទ្ររបស់កម្ពុជាចំពោះសំណើសំុរបស់ចក្រភពអង់គ្ល្រស អាស្រ័យដោយ
ចក្រភពអង់គ្ល្រសត្រងត្រមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងសកម្មជាមួយអាសា៊ាន។ 

រដ្ឋមន្រ្តីការបរទ្រសទាំងពីរក៏បានផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នាផងដ្ររ លើ 
បញ្ហាតំបន់ និងអន្តរជាតិមួយចំនួនដ្រលជាចំណាប់អារម្មណ៍ និងការ 
បារម្ភរួមគ្នា រួមមាន ស្រចក្តីព្រងក្រមប្រតិបត្តិរបស់បណា្ដាភគីនៅសមុទ្រ 
ចិនខងត្បូង កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រងរួមគ្នាសម្រប់ការវិលត្រឡប់ទៅរក 
ប្រក្រតីភពរបស់ប្រទ្រសមីយ៉ាន់មា៉ា និងការប្រយុទ្ធប្រឆំងនឹងការប្រប្រួល
អាកាសធាតុ ដោយផ្តាតទៅលើការប្រើប្រស់ថាមពល   កកើតឡើងវិញ
និងមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធអ្រកូ និងបច្ច្រកវិទ្យានានាដ្រលដើរតួនាទីដ៏
សំខន់។  ឯកឧត្តម បេក់ សុខុន បានប្រកាសថា សម្ត្រចអគ្គមហា-
ស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សេន នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

ចក្រភពអង់គ្ល្រសបន្តផ្តល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រះពន្ធ GSPដល់កម្ពុជា
និងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើន

នឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អញ្ជើញទៅ ចូលរួមសន្និសីទអង្គការ 
សហប្រជាជាតិ ស្តីពីការប្រប្រួលអាកាសធាតុលើកទី២៦ (COP26) 
នៅទីក្រុង Glasgow ។ ឯកឧត្តម ដូមីនិក រា៉េអាប់ បានអះអាងជាថ្មី
នូវការគំទ្ររបស់ចក្រភពអង់គ្ល្រសសម្រប់កិច្ចប្រជំុកំពូល ASEM13 ដ្រល 
នឹងរៀបចំដោយកម្ពុជា នៅថ្ង្រទី ២៥-២៦ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ។ 
ឯកឧត្តម ដូមីនិក រា៉េអាប់ គឺជារដ្ឋមន្រ្តីការបរទ្រសន្រចក្រភពអង់គ្ល្រស
ដំបូងគ្របង្អស់ដ្រលអញ្ជើញមកបំព្រញទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជា។

ក្នុងឪកាសបំព្រញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា ឯកឧត្តម ដូមីនិក រា៉េអាប់ 
ក៏បានជួបពិភក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង 
បរិសា្ថានផងដ្ររ ដោយបានលើកឡើងអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាង 
ប្រទ្រសទាំង២ ក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិ និងជាដ្រគូដោយបានលើកឡើងអំពី
ប្រធានបទមួយចំនួនទាក់ទិនទៅនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆំងនឹងការប្រប្រួល
អាកាសធាតុនិងការចូលរួមរបស់កម្ពុជាក្នុងកិច្ចប្រជុំ COP26 ស្តីពីការ 
ប្រប្រួលអាកាសធាតុ និងកិច្ចការងារជាអាទិភពនានាដ្រលប្រទ្រសទាំង
ពីរនឹងធ្វើរួមគ្នា ការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិជីវៈចម្រុះ ការប្រយុទ្ធប្រឆំង
ការជួញដូរសត្វព្រឆ្លងដ្រន និងការប្រើប្រស់ថាមពលកកើតឡើងវិញ
ជាដើម៕

ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់  ជួបពិភាក្សាជាមួយឯកឧត្តម ដូមីនិក រា៉េអាប់
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ថ្ងែទី២៤ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០២១ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត 
ម៉េន សំអន សមជិកាគណៈអចិន្តែយ៍នែគណៈកម្មាធិការកណា្តាល 
គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ឧបនយករដ្ឋមន្តែី រដ្ឋមន្តែីកែសួងទំនក់ទំនង
ជាមួយរដ្ឋសភា-ពែឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច បានអញ្ជើញបែគែនចងា្ហាន់ 
និងទែយ្យទានជូនដលស់ម្តែចពែះធម្មលិខិតបណ្ឌិត សេរ៍ ចន្ទថុល្ល 
ពែះរាជាគណៈថ្នាក់ឯក និងជាឧត្តមបែឹក្សាគណៈមហានិកាយនែ 
ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា និងជាពែះចៅអធិការវត្តលងា្ការពែះកុសុមរាម 
នៅវត្តលងា្ការពែះកុសុមរាម ស្ថិតក្នុងសងា្កាត់បឹងកែងកង១ ខណ្ឌ 
បឹងកែងកង រាជធានីភ្នំពែញ ។

ថ្ងែទី២ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ                 
អ៊ុក  រា៉េប៊ុន  សមជិកគណៈអចិន្តែយ៍នែគណៈកម្មាធិការកណា្តាល 
គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមនែ្តីកែសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បាន            
ដកឹនកំែមុការងារចលូរមួកចិ្ចបែជុ ំជាមយួកែមុបែសកកម្មរបស ់
ធនគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី (ADB ) ដើម្បីពិភាក្សាការងារស្តីពីការអភិរក្ស 
និងការអភិវឌ្ឍជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជា តាមបែពន្ធ័zoom។

ថ្ងែទី២៣ ខែមិថុន ឆ្នាំ ២០២១ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ 
សមជិកគណៈកម្មាធិការកណា្តាល គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ដែ ី
កែសួងព័ត៌មន បានអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខ និងផ្ដល់អំណយជូន
បងប្អូនបែជាពលរដ្ឋ ដែលកំពុងធ្វើចតា្តាឡីស័ក នៅតាមខ្នងផ្ទះ ក្នុង 
ភូមិ ឃុំ នន នែសែុកកោះសូទិន ខែត្តកំពង់ចាម។ ឯកឧត្តមបាន 
កែើនរំលឹកដល់អាជា្ញាធរ ដែនដគីែប់លំដបថ់្នាក ់តែូវបង្កើនកិច្ចការងារ 
និងវិធានការការពារ បងា្ការទប់សា្កាត់ការឆ្លងរីករាលដលជឺងឺកូវីដ-១៩ 
ក្នុងមូលដ្ឋាន ភូមិ ឃុំ នែសែុកកោះសូទិន ខែត្ដកំពង់ចាម ឱ្យបានកាន់
តែខា្លាំងកា្លាបន្ថែមទៀត។

ថ្ងែទី១២ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០២១ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត 
ឃួន សុដារី  សមជិកាគណៈអចិន្តែយ៍នែគណៈកម្មាធិការកណា្តាល 
គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា អនុបែធានទី២នែរដ្ឋសភា និងជាបែធាន
កែុមការងារគណបក្សចុះមូលដ្ឋានសែុកលើកដែក បានអញ្ជើញជា 
អធិបតីដឹកនំ កិច្ចបែជុំផ្សព្វផ្សាយសែចក្តីសមែចស្តីពីផែនការរួមឆ្ពោះ
ទៅកាន់ការបោះឆ្នាត ជែើសរីសកែុមបែឹក្សាឃុំ-សងា្កាត់អាណត្តិទី៥  
ឆ្នាំ ២០២២ របស់គណ: កម្មាធិការកណា្តាល នៅទីសា្នាក់ការគណបក្ស
បែជាជនកម្ពុជាសែុកលើកដែក ខែត្តកណា្តាល ។
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ថ្ងែទី២៤ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ជាវ តាយ សមជិកគណៈ-
កម្មាធិការកណា្តាល គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា អភិបាលនែគណៈអភិបាល ខែត្តកំពត 
បានដឹកនំ អភិបាលរងខែត្ត និងអង្គភាពចំណុះសាលាខែត្ត ចូលរួមសិកា្ខាសាលា
ផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការចាប់ផ្តើមអនុវត្តគមែងបែងចែកដីដើម្បីសង្គមកិច្ច និងការ
អភិវឌ្ឍសែដ្ឋកិច្ចដំណាក់កាលទី៣ (Lased III Launching Workshop) កែម 
អធិបតីភាព ឯកឧត្តម ជា សុផារា៉េ ឧបនយករដ្ឋមនែ្តី រដ្ឋមនែ្តីកែសួងរៀបចំ 
ដែនដីនគរូបនីកម្ម និងសំណង់ និងជាបែធានគណៈកម្មការដឹកនំគមែងបែងចែក
ដីដើម្បីសង្គមកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍសែដ្ឋកិច្ចដំណាក់កាលទី៣ តាមរយៈបែព័ន្ធ 
online។

កន្លងទៅថ្មីៗនែះ ឯកឧត្តម  ពេុំ សុខា សមជិកគណៈកម្មាធិការ-
កណា្តាលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្តែីកែសួងមុខងារសាធារណៈបាន 
ថ្លែងទៅកាន់ កិច្ចបែជុំបែកាសកែសមែួលសមសភាពបែធានកែុមការងារ
សែុកសំបូរ និងកែុងកែចែះថ៖ មន្តែីរាជការ តែូវរស់នៅ និងធ្វើការជាធម្មតា
តាមគន្លងថ្មនីែសមយ័កាលកវូដី-១៩ ។ ឯកឧត្តម បានបញ្ជាកថ់ែមទៀតថ៖ 

បែឈមនឹងសា្ថានការណ៍ជាក់ស្ដែងរយៈពែលជាងមួយឆ្នាំកន្លងទៅ ភាពតស៊ូ អត់ធ្មត់នឹងន ពោរពែញដោយឆន្ទៈមោះមុត និងការលះបង់របស់មន្តែី និង     
អាជា្ញាធរយើងគែប់លំដប់ថ្នាក់ដើម្បីសមែចភារកិច្ចគែប់គែងសា្ថានភាពសុខភាពសាធារណៈ បង្កលក្ខណៈដល់ការរក្សាស្ថិរភាព និងបែកែតីភាព ជីវភាពសង្គម 
កំពុងតែកា្លាយជាមូលដ្ឋានស្នូល នែសាមគ្គីភាព និងភាពធន់របស់សង្គមជាតិយើងទៅអនគត។

ថ្ងែទី២៦ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម បា៉េន សូរស័ក្ដិ សមជិកគណៈ-         
កម្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមនែ្តីកែសួងពាណិជ្ជកម្ម និងជាបែធាន
កែុមការងារគណបក្សចុះមូលដ្ឋានសែុកពែឈរ និងសែុកបាធាយ បានអញ្ជើញជា
អធិបតីភាពក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយសែចក្តីសមែចរបស់គណៈកម្មាធិការកណា្តាលស្តីពី 
“ផែនការរួមឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នាតជែើសរីសកែុមបែឹក្សាឃុំ សងា្កាត់ អាណត្តិទី៥ 
ឆ្នាំ២០២២”។ ឯកឧត្តមបែធានកែុមការងារបានគូសបញ្ជាក់ថ ភាពជោគជ័យរបស់
យើងគឺនៅលើឆន្ទ:ពុះពារ លះបង់ សហការ និងការប្តែជា្ញាចិត្តរបស់សមជិកយើង
គរ្បជ់ានថ់ន្ាកក់ន្ងុការអនវុតត្សេចកត្សីមរ្េចរបសគ់ណកមម្ាធកិារកណត្ាលឱយ្បាន
តែឹមតែូវ ច្បាស់លាស់ មនបែសិទ្ធភាព និងទាន់ពែលវែលា ។

 ថ្ងែទី១៦ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម វេង សាខុន សមជិក-
គណៈកម្មាធិការកណា្តាល គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្តែីកែសួងកសិកម្ម 
រុកា្ខាបែមញ់ និងនែសាទ អញ្ជើញចុះពិនិត្យវឌ្ឍនភាពរបស់សា្ថានីយដំឈើម្សៅ
កែដសហ៊ុន សែន មនក ដែលមនទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងសែុកសាមគ្គីមនជ័យ 
ខែត្តកំពង់ឆ្នាំង។ បន្ទាប់មកឯកឧត្តម និងសហការីបានអញ្ជើញចូលពិនិត្យ                 
ការងារដំដុះបន្លែសុវត្ថិភាពរបស់សហគមន៍កសិកម្មទឹក ហូតមនជ័យ ក្តីសង្ឹឃម 
ស្ថិតនៅភូមិតែពាំងកែពើ ឃុំទឹកហូត សែុករលាប្អៀរ ខែត្តកំពង់ឆ្នាំង។

ថ្ងែទី១៨ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា អ្នកតំណាងរាសែ្ត 
ខែត្តពែវែង បានអញ្ជើញនំយកទៀនវស្សា១គូ ថវិកា១លាន អង្ករ៥០គកែ 
ម៉ាស់៥០០បន្ទះ ទឹកសុទ្ជ ទឹកតែី អំបិល កាហ្វែតែ ស្ករស ចីវរ សរុបថវិកា 
៣.៥០០.០០០រៀលក្នុង១វត្ត វែបែគែនពែះសង្ឃគង់នៅវត្តអន្លងសរ សែុក 
សុីធរកណា្តាល និងវត្តតែគៀត សែុកពារាំង ពែមទាំងបានបែគល់ថវិកា១០០០
ដុលា្លារសមែប់ដោះសែយជីវភាពបែជាជនខ្វះខាត១៥០ គែួសារនៅ 
ឃុំពែដើមថ្នឹង។ បន្ទាប់មក ឯកឧត្តមបានដឹកនំកិច្ចបែជុំផ្សព្វផ្សាយផែនការ 
រួមឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នាតជែើសរីសកែុមបែឹក្សាឃុំ សងា្កាត់ អាណត្តិទី៥ 
ឆ្នាំ ២០២២ខាងមុខនែះ។
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ថ្ងែទី២៤ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ម៉េន វិបុល សមជិក 
គណៈកម្មាធកិារកណា្តាល គណបក្សបែជាជនកម្ពជុា អភបិាលនែគណ:អភបិាល 
ខែត្តសា្វាយរៀង បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចបែជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារ
បែចាឆំមសទ១ី នងិលើកទសិដៅការងារឆមសទ២ី ឆ្នា២ំ០២១ របសរ់ដ្ឋបាល 
ខែត្ត និងគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខែត្ត នៅសាលបែជុំពែបាសាក់ 
អគារ ខ សាលាខែត្តសា្វាយរៀង។

ថ្ងែទី១៥ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០២១ លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង សមជិកា-
គណៈកម្មាធិការកណា្តាល គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា អភិបាលនែគណៈអភិបាល 
ខែត្តកោះកុង បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបែកាសចូលកាន់មុខតំណែង 
អភិបាលរង នែគណៈអភិបាលកែុងខែមរៈភូមិន្ទ។ លោកជំទាវថ្លែងថ លោក 
អភិបាលរងកែុង តែូវបន្តខិតខំបែឹងបែងអនុវត្តតួនទី ភារកិច្ចរបស់ខ្លួន ដើម្បី      
ចូលរួមក្នុងការងារដឹកនំគែប់គែង និងអភិវឌ្ឍន៍កែុង របស់យើងឲ្យកាន់តែរីកចមែើន 
និងទទួលបានសមិទ្ធផលថ្មីៗថែមទៀត។

ថ្ងែទី២២ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្ដម អ៊ុន ចាន់ដា សមជិក-
គណៈកម្មាធិការកណា្តាល គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា អភិបាលនែគណៈអភិបាល 
ខែត្តកំពង់ចាម និងឯកឧត្តម ហេ ប៉េង សាកលវិទ្យាធិការនែសាកលវិទ្យា
ល័យជាតិគែប់គែង និងជាបែធានកែុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានឃុំ  
រាយបា៉ាយ សែុកកងមស បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់
ផ្លូវបែតុង ចំនួន ២ខ្សែ បែវែង ៤.៦០០ម៉ែតែ ស្ថិតក្នុងឃុំរាយបា៉ាយ សែុក 
កងមស ខែត្តកំពង់ចាម។

ថ្ងែទី១៩ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម សា្វេយ សំអា៊េង សមជិក-
គណៈកម្មាធិការកណា្តាល គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា អភិបាលនែគណៈអភិបាល 
ខែត្តមណ្ឌលគិរី អមដំណើរដោយលោក ជាក់ ម៉ែងហា៊ាង អភិបាលរងខែត្ត 
លោកឧត្តមសែនីយ៍ទោ ឡោ សុខា ស្នងការនគរបាលខែត្ត រួមទាំងលោក 
សៀក មុន្នី អភិបាលសែុកអូររាំង និងសមត្ថកិច្ចជំនញ បានអញ្ជើញជួប 
សំណែះសំណាលសួរសុខទុក្ខ និងនំយកគែឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួន 
ផ្តល់ជូនបែជាពលរដ្ឋ រស់នៅតំបន់បិទខ្ទប់បណ្តាះអាសន្ន នែភូមិពូឡែះ 
ភូមិពូឆប និងភូមិពូតែង ក្នុងឃុំដក់ដំ សែុកអូររាំង ដែលបែជាពលរដ្ឋបាន 

 ថ្ងែទី០៩ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម វា៉េ ថន សមជិកគណៈកម្មាធិការ
កណា្តាលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា អភិបាលនែគណៈអភិបាល ខែត្តកែចែះ និង 
ជាបែធានគណៈកម្មាធិការសាខា កាកបាទកែហមកម្ពុជាខែត្តកែចែះ និងលោកជំទាវ 
បានអញ្ជើញជាអធបិតកី្នងុពធិ ីសមោ្ពោធដកឱ់្យបែើបែសអ់ាគារ អនសុាខា កាកបាទ 
កែហមកម្ពុជា សែុកសំបូរ ខែត្តកែចែះ  ។

ប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ និងបែយោល ជាមួយអ្នកវិជ្ជមនកូវីដ-១៩ ពាក់ព័ន្ធនឹងពែឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ។
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ថ្ងែទី១៨ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម អ៊ុំ រាតេី អភិបាលនែគណៈ- 
អភិបាលខែត្តបន្ទាយមនជ័យ និងជាបែធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទ
កែហមកម្ពុជាខែត្តបន្ទាយមនជ័យ និងលោកជំទាវ ពែមទាំងឯកឧត្តម លោកជំទាវ 
លោក លោកសែី កែុមបែតិបត្តិសាខា អ្នកស្ម័គែចិត្ត បានអញ្ជើញនំយកនូវ 
ទែយ្យទាន និងបច្ច័យ បែគែនពែះសង្ឃនៅវត្តគីរីភ្នំបាក់ ក្នុងសងា្កាត់ទឹកថ្លា ដើម្បី
ថ្វាយពែះពរដល់សម្តេចពេះមហាក្សតេី នរេត្តម មុនិនាថ សីហនុ 
ពេះវររាជមាតាជាតិខ្មេរ ក្នុងសែរីភាព សែចក្តីថ្លែថ្នូរ និងសុភមង្គល ពែះ
បែធានកតិ្តយិសកាកបាទកែហមកម្ពជុា ជាទីសកា្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពសប់ផំតុ គមែប៨់៥ 
យងចូល ៨៦ ពែះវស្សា នៅថ្ងែទី១៨ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០២១។

ថ្ងែទី១៦ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម អ៊ូច ភា អភិបាលនែគណៈ-
អភិបាលខែត្តតាកែវ បានដឹកនំកែុមការងារចមែុះថ្នាក់ខែត្ត ចុះពងែឹងការអនុវត្ត
សែចក្ដីរបស់រដ្ឋបាលខែត្ត ស្ដីពីការបិទខ្ទប់ភូមិកំពែងធំ ឃុំកំពែង សែុកពែកប្បាស 
ខែត្តតាកែវ។ ឯកឧត្តមថ្លែងថ ដើម្បីចូលរួមទប់សា្កាត់ នឹងបែយុទ្ធបែឆំងជំងឺ កូវីដ១៩ 
នែះសូមអាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ជាពិសែស បងប្អូនបែជាពលរដ្ឋ តែូវអនុវត្ត្តឱ្យ
បានតែឹមតែូវតាមការណែនំរបស់កែសួង សុខាភិបាល បន្តអនុវត្តវិធានការ ៣កុំ 
៣ការពារ និងតែូវថែរក្សាសុខភាព និងរស់នៅទម្លាប់មនអនម័យ លាងដែនិង 
សាប៊ូ អាកុល និងតែូវពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានគែប់ៗគា្នាពែលចែញកែផ្ទះ។

ថ្ងែទី២៤ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម សេម ពិសិដ្ឋ អភិបាលនែ 
គណៈអភិបាលខែត្តកែប បានអញ្ជើញចូលរួមសិកា្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពីការ
ចាប់ផ្តើមអនុវត្តគមែងបែងចែកដី  ដើម្បីសង្គមកិច្ច  និងការអភិវឌ្ឍសែដ្ឋកិច្ច 
ដំណាក់កាលទី៣ (LASED III Launching Workshop) កែមអធិបតីភាព 
ឯកឧត្តម  ជា  សុផារា៉េ  ឧបនយករដ្ឋមន្តែី  រដ្ឋមនែ្តីកែសួងរៀបចំដែនដី  
នគរូបនីយកម្ម  និងសំណង់  តាមរយៈកម្មវិធីបញ្ជូនរូបភាព និងសម្លែង (Zoom 
Meeting) ៕

 ថ្ងែទី២៤ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម គង់ សេភ័ណ្ឌ អភិបាល 
នែគណៈអភិបាលខែត្តកណា្តាល អញ្ជើញជួបសំណែះសំណាលនិងទទួល 
អំណយ ជាម៉ាស ចំនួន២មុឺនបន្ទះ និងកញ្ចប់សុខភាព Jovan ចំនួន៤០កញ្ចប់ 
ពីលោក KONG JAINMING អគ្គនយកកែុមហ៊ុន អុីស្ដ អែសា៊ាន ជាយ័ន 
រៀលអុីស្ទែត ឯ.ក និងទទួលអំណយជាតែីខ ចំនួន១០០០កែស និងថវិកា៤០ 
លានរៀល ពីលោក ហែង ឡុង តំណាងឧញា៉ា ឡែង ណាវា៉ាតែ សមែប់បែើបែស់
ក្នុងវិធានការបែយុទ្ធបែឆំង ទប់សា្កាត់ និងគែប់គែងការឆ្លងរាលដលនែជំងឺ     
កូវី-១៩ ក្នុងភូមិសាស្តែខែត្តកណា្តាល។

ថ្ងែទី២២ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ទៀ សីហា សមជិកគណៈ        
កម្មាធកិារកណា្តាលគណបក្សបែជាជនកម្ពជុា អភបិាលនែគណៈអភបិាល 
ខែត្តសៀមរាប បានដឹកនំកែុមការងារចុះពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវ (ទែូងកណា្តាល) 
ចាប់ពីស្តុបសុខារហូតដល់ពែលានយន្តហោះ ដែលជាគមែងរបស់ធនគារ 
អភិវឌ្ឍន៍អាសុី (ADB) ដោយបែងចែកជាង ៦គន្លង (៣ទៅ ៣មក) មន 
ផ្លូវថ្មើរជើង និងផ្លូវកង់ផងដែរ។
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ថ្ងែទី១៩ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉េណេត សមជិក
គណៈអចិន្តែយ៍គណៈកម្មាធិការកណា្តាល និងជាបែធានយុវជនគណបក្ស
បែជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណា្តាល បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងកិច្ចបែជុំ       
ពិនិត្យលើវឌ្ឍនភាពការងារដែលបានអនុវត្តនពែលកន្លងទៅ និងការ 
រៀបចផំែនការយទុ្ធសាសែ្ត ក្នងុកចិ្ចការងារពត័៌មន និងបណា្តាញផ្សព្វផ្សាយ 

ថ្ងែទី១៧ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម  រិន  វីរ:  សមជិក 
គណៈកម្មាធិការកណា្តាល សមជិកគណៈអចិនែ្តយ៍ នែយុវជន
គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណា្តាល និងជាបែធានផ្នែក 
ចាត់តាំង  នែយុវជនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណា្តាល  
តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម  ហ៊ុន  មា៉េណេត  បែធានយុវជន

គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណា្តាល បានដឹកនំកិច្ចបែជុំស្តីពីការពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនែការធ្វីសមែង់ទិន្នន័យក្បាលម៉ាសុីនយុវជន និងការរៀបចំអង្គការ
ចាត់តាំងយុវជនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ដោយមនការអញ្ជើញបែធានផ្នែក នែយុវជនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណា្តាលរួមមន ឯកឧត្តម                 
គឹម សន្តិភាព បែធានផ្នែកកែបែទែស  ឯកឧត្តម ជេុន ថេរា៉េវា៉េត់ បែធានផ្នែកកែសួង សា្ថាប័ន ឯកឧត្តម ហេង សួរ បែធានផ្នែករាជធានី ខែត្ត        
នឹងមនការចូលរួមពីបែធានកែុមការងារយុវជនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាកែសួង  សា្ថាប័ន  រាជធានី  ខែត្ត  និងកែុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជន
គណបក្សបែជាជនកម្ពុជានៅតាមបណា្តាបែទែស និងទ្វីប សរុបចំនួន ១០០នក់ តាមរយៈ  Zoom Meeting ។

ថ្ងែទី១៥ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម  ហួត ហាក់ 
សមជិកគណ:កម្មាធិការកណា្តាល សមជិកគណៈ- 
អចិន្តែយ៍ នែយុវជនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាថ្នាក់ 
កណា្តាល និងជាបែធានលែខាធិការដ្ឋាន នែយុវជន 
គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ថ្នាក់កណា្តាល និងអនុបែធាន 

តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉េណេត បែធានយុវជនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណា្តាល បាននំយកអំណយជាម៉ាស់ចំនួន ១៥០ ០០០  
ម៉ាស់ដែលទទួលបានពីសប្បុរសជនចិន បែគល់ជូន លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉េន សំអន ឧបនយករដ្ឋមន្តែី រដ្ឋមន្តែីកែសួងទំនក់ទំនងជាមួយ 
រដ្ឋសភា-ពែឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច ដើម្បីចែកជូនបែជាពលរដ្ឋបែើបែស់ក្នុងយុទ្ធនការនែការចូលរួមទប់សា្កាត់នូវការឆ្លងរីករាលដលនែជម្ងឺកូវីដ១៩ 
នៅកែសួងទំនក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ពែឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច។

សង្គម សមែប់ឆ្នាំ២០២២-២០២៣ ដោយមនការចូលរួមពីលោកជំទាវ  អនុបែធានទទួលបន្ទុក ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ថ្នាក់ដឹកនំ និងសមជិក សមជិកា 
នែយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណា្តាល ពែមទាំងសមជិក សមជិកា កែុមជំនួយការផងដែរ តាមរយៈ  Zoom Meeting ។

ថ្ងែទី៥ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ជេុន ថេរា៉េវា៉េត់ 
សមជិកគណ:កម្មាធិការកណា្តាល សមជិកគណៈ អចិន្តែយ ៍
នែយុវជនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណា្តាល និងជា       
បែធានជនបង្គលយុវជនថ្នាក់កណា្តាល ទទួលបន្ទុកសែុក 
ពែឈរ ខែត្តកំពង់ចាម បាននំយកអំណយរបស់ ឯកឧត្តម  

ហ៊ុន  មា៉េណេត  និងលោកជំទាវ  បែគល់ជូនដល់អាជា្ញាធរសែុកពែឈរ រួមមន៖ អាល់កុលចំនួន  ៦០ប៊ីដុង  ស្មើនិង  ១,៨០០លីតែ  និងទឹកសុទ្ធ  ៤០០យួរ  
នៅក្នុងសែុកពែឈរ ខែត្តកំពង់ចាម។

ថ្ងែទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព 
សមជិកគណ:កម្មាធិការកណា្តាល សមជិកគណៈអចិន្តែយ៍នែ
យុវជនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណា្តាល និងជាបែធាន 
កែុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំង យុវជនគណបក្សបែជាជន 
កម្ពុជានៅបែទែសអូសែ្តាលី និងនូវ៉ែលហ្សែឡង់ បានចូលរួមក្នុង
ពិធីបែកាសសែចក្តីសមែចកែសមែួលសមសភាពគណៈកម្មា-

ធិការសាខាគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាបែចាំរាជធានីវែល្លីនតុន បែទែសនូវ៉ែលហ្សែឡង់ ជាមួយ ឯកឧត្តម ចាន់ រតនា បែធានគណៈកម្មាធិការគណបក្ស
បែជាជនកម្ពុជាបែចាំបែទែសអូស្តាែលី និងនូវ៉ែលហ្សែឡង់ ឯកឧត្តម វង្ស ប៊ុនឥន្ទេាវុធ បែធានកែុមការងារតំបន់៩ ពែមទាំងបងប្អូនជាសមសភាពថ្នាក់ 
ដឹកនំនែគណៈកម្មាធិការសាខាគណបក្ស និងកែុមការងារយុវជនគណបក្ស បែចាំរាជធានីវែល្លីនតុន តាមសន្និសិទវីដែអូ Zoom។



skmµPaBrbs;RkumkargaryuvCnKNbkS

qñaMTI 21 elx 241 Ex          mifuna qñaM 202122 TsSnavdþI RbCaCn

ថ្ងែទី១២ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម សុខ សង្វេរ សមជិក 
គណៈកម្មាធិការកណា្តាល សមជិកយុវជនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា
ថ្នាក់កណា្តាល និង ឯកឧត្ដម វា៉េត់ ចំរីន តំណាង លោកជំទាវ 
ដាំ ដារីនី សមជិកាគណៈអចិន្តែយ៍ នែយុវជនគណបក្សបែជាជន
កម្ពុជាថ្នាក់កណា្តាល និងជាបែធានផ្នែកសិល្បៈ និងកីឡា នែយុវជន

គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណា្តាល អមដំណើរ ដោយសមជិក សមជិកា ផ្នែកសិល្បៈ និងកីឡានែយុវជនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណា្តាល 
បាននំយកអំណយ និងថវិកាមួយចំនួនរបស់ផ្នែកជូនដល់កែុមគែូពែទ្យស្ម័គែចិត្តយុវជនសម្តែចតែជោ(TYDA) ក្នុងយុទ្ធនការបែយុទ្ធបែឆំង និង 
ជំងឺកូវីដ-១៩ ដើម្បីសម្ដែងនូវការដឹងគុណចំពោះគុណតម្លែនែការលះបង់ជូនបែទែសជាតិ។

ថ្ងែទី១២ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម វា៉េ ថន សមជិក 
គណៈកម្មាធិការកណា្តាល សមជិកយុវជនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា
ថ្នាក់កណា្តាល និងជាបែធានកែុមការងារយុវជនគណបក្សបែជាជន
កម្ពុជាខែត្តកែចែះ បានដឹកនំកិច្ចបែជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារ 
បែចាំឆមសទី១ ឆ្នាំ២០២១ របស់កែុមការងារយុវជនគណបក្ស
បែជាជនកម្ពុជាខែត្តកែចែះ សរុបអ្នកចូលរួមចំនួន ១៣០នក់ នៅទីសា្នាក់ការគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាខែត្តកែចែះ។

ថ្ងែទី២០ ខែ មិថុន ឆ្នាំ ២០២១ ឯកឧត្តម ហេង សុខណាង 
សមជិកគណៈកម្មាធិការកណា្តាល សមជិកយុវជនគណបក្ស
បែជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណា្តាល និងជាបែធានកែុមការងារយុវជន
គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាខែត្តសា្វាយរៀង បានអញ្ជើញជា 
អធីបតីក្នុងកិច្ចបែជុំផ្សព្វផ្សាយសែចក្តីសមែចស្តីពីផែនការរួម
ឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នាតជែើសរីសកែុមបែឹក្សាឃុំ សងា្កាត់ 

ថ្ងែទី៤ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០២១ លោក ហោ សែរីវឌ្ឍន៍ សមជិក 
គណៈអចិន្តែយ៍ នែយុវជនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណា្តាល និង 
ជាបែធានផ្នែកកែបែព័ន្ធ នែយុវជនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាថ្នាក់ 
កណា្តាល និងសហការី បានបែគល់ថ្នាំពែទ្យ ជាអំណយដ៏សប្បុរស 
របស់ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉េណេត បែធានយុវជនគណបក្សបែជាជន 

 ថ្ងែទី១៣ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០២១ លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង 
សមជិកាគណៈកម្មាធិការកណា្តាល សមជិកយុវជនគណបក្សបែជាជន
កម្ពុជាថ្នាក់កណា្តាល និងជាបែធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខែត្ត
កោះកុង បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបែកាសតែងតាំងកែុមសកម្មជន
យុវជនគណៈកម្មាធិការគណបក្ស  ខ ២៦  ខែត្តកោះកុង  នៅទីសា្នាក់

ការគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាខែត្តកោះកុង។

អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ ដល់ថ្នាក់ដឹកនំ សមជិក សមជិកា និងសកម្មជន នែកែុមការងារយុវជនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាខែត្តសា្វាយរៀង សរុបចំនួន១០៨នក់។

កម្ពុជាថ្នាក់កណា្តាល និងលោកជំទាវ ជូន ឯកឧត្តម ហាក់ សុខមករា យុវជនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណា្តាល និងជាបែធានកែុមការងារយុវជន
គណបក្សខែត្តត្បូងឃ្មុំ សមែប់ជូនបែជាពលរដ្ឋដែលកំពុងធ្វើចតា្តាឡីស័កនៅតាមខ្នងផ្ទះក្នុងភូមិសាស្តែខែត្តត្បូងឃ្មុំ។

ថ្ងែទី១២ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ហួ ឈុនគេី សមជិក
យុវជនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណា្តាល  និងជាបែធានកែុម
ការងារគណបក្សចុះមូលដ្ឋានឃុំពាំងលា្វា សែុកឧដុង្គ ខែត្តកំពង់ស្ពឺ 
បានដឹកនំកិច្ចបែជុំផ្សព្វផ្សាយសែចក្តីសមែចលែខ ១៦៣/០៥២១ 
សស.គក របស់គណៈកម្មាធិការកណា្តាលគណបក្ស បែជាជនកម្ពុជា 
ស្តីពីផែនការរួមឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នាតជែើសរីសកែុមបែឹក្សាឃុំ-សងា្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ ដោយមនវត្តមននែការអញ្ជើញចូលរួម បែធាន 
គណៈកម្មាធិការគណបក្សសែុកឧដុង្គ និងអនុបែធានសមជិកកែុមការងារចុះជួយឃុំពាំងលា្វា សរុបអ្នកចូលរួមមនចំនួន ៤២រូប នៅសា្នាក់ការបក្ស 
ឃុំពាំងលា្វា សែុកឧដុង្គ ខែត្តកំពង់ស្ពឺ។



qñaMTI 21 elx 241 Ex          mifuna qñaM 2021 TsSnavdþI RbCaCn 23

សមិទ្ធផលមួយចំនួននៃវិស័យសៃដ្ឋកិច្ច
យោងតាមបែសាសន៍ ឯកឧត្តម វង្សី វិស្សុត រដ្ឋមន្តែីបែតិភូ

អមនយករដ្ឋមន្តែី និងជារដ្ឋលែខាធិការបែចាំការ កែសួងសែដ្ឋកិច្ច 
និងហិរញ្ញវត្ថុ បានឲ្យដឹងថ «ការនំចែញទំនិញនៅរយៈពែល៥ 
ខែនែះ បានឆ្លុះបញ្ចាំងថ កម្ពុជានៅរឹងមំតែង់ពែះ ទំនិញដែលយើង
នំចែញទៅកែដកតែមសចែញ នៅតែកើន ១៧ភាគរយ» ។

៥ខែដើមឆ្នាំនែះ ការនំចែញផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ បែហាក់
បែហែលនឹងការនំចែញ៥ខែដំបូង កាលពីឆ្នាំមុន។ ផ្ទុយទៅវិញ 
ទំនិញមិនមែនសម្លៀកបំពាក់ដូចជា គែឿងបង្គុំអែឡិចតែូនិក កង់ 
ទំនិញកសិកម្ម កា្តាបន្ទះ បន្ទះសូឡាជាដើម កើនឡើង ៥២ភាភាគរយ 
ដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការធ្វើពិពិធកម្មសែដ្ឋកិច្ច ក្នុងបរិបទជំងឺ 
កូវីដ១៩ ខណៈវិស័យពីរដែលជួបបញ្ហាក្នុងវិបត្តិនែះ គឺវិស័យ 
ទែសចរណ៍ និងវិស័យលក់រាយ។

ធនគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី (ADB) ព្យាករណ៍ថ សែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 
នឹងមនកំណើន៤% នៅឆ្នាំនែះ និង៥.៥% ក្នុងឆ្នាំ២០២២  
ដោយ សារការងើបឡើងវិញ នែសែដ្ឋកិច្ចបែទែសដែគូ ពាណិជ្ជកម្ម 
សំខាន់ៗ ដែលជួយជំរុញតមែូវការសមែប់ការនំចែញរបស់ 
បែទែសកម្ពុជា។ ចំណែកធនគារពិភពលោក (World Bank) 
ព្យាករណទ៍កុថ សែដ្ឋកចិ្ចកម្ពជុា នងឹទទលួបានកណំើន ជតិ៤ភាគរយ។
 គតិរហតូមកទលព់ែលនែះ គមែងសាងសងផ់្លវូជាតលិែខ៣ 

(ចោមចៅ-បែកគសូ-កពំត) មនបែវែងសរបុ ១៣៤,៧៩៦ គីឡមូ៉ែតែ 
អនុវត្តសាងសង់ដោយកែុមហ៊ុនសាជីវកម្មសា្ពោន និងថ្នល់ចិន (China 
Road and Bridge Corporation) តែួតពិនិត្យបច្ចែកទែសដោយ 
កែុមហ៊ុនទីបែឹក្សាបច្ចែកទែសសំណង់ កា្វាងចូវ វា៉ានអាន  (Guangzhou 
Wanan Construction Supervision Co., Ltd) ដោយបែើបែស់ 
រយៈពែលសាងសង់ ៤៨ខែ ចំណាយថវិកាសរុបបែមណ ២១៩ 
៩១១ ០០០ ដុលា្លារអាមែរិក ជាហិរញ្ញប្បទានសម្បទានពីសាធារណរដ្ឋ 
បែជាមនិតចិន រួមជាមួយនឹងថវិកាបដិភាគរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល 

កម្ពុជាសមែចបានស្ទើរតែ១០០% ហើយ។ 
កំណាត់ចោមចៅ-បែកគូស-កំពត នែះ តែូវបានបែងចែកជា 

២ផ្នែក៖  គឡីមូ៉ែតែ០+០០០ (ចោមចៅ) ដលគ់ឡីមូ៉ែតែ ៦៩+៩០០ 
(បែកគូស)៖ មនបែវែង ៦៩,៩០គីឡូម៉ែតែ តែូវសាងសង់ពងែីក 
ទទឹងតួផ្លូវ រហូតដល់២៤,៥ម៉ែតែ ជាបែភែទផ្លូវបែតុងកស៊ូ (AC) 
កមែស់ ៩សងទ់មី៉ែតែ ចែកចែញជា៤គន្លង។ គឡីូម៉ែតែ៦៩+៩០០ 
(បែកគូស) ដល់គីឡូម៉ែតែ១៣៤+៧៩៦ (ទីរួមខែត្តកំពត)៖ បែវែង 
៦៤,៨៩៦គីឡូម៉ែតែ តែូវសាងសង់ជាផ្លូវបែភែទបែតុងកស៊ូ (AC) 
កមែស់ ៧សង់ទីម៉ែតែ ពងែីកទទឹងតួផ្លូវរហូតដល់ ១២ម៉ែតែ ចែក 
ជា២គន្លង។
 គិតតែឹមខែមិថុន ឆ្នាំ២០២១ គមែងសាងសង់ផ្លូវ ល្បឿន-

លឿន ភ្នំពែញ-កែុងពែះសីហនុ បែវែង ១៩០គីឡូម៉ែតែ សមែចបាន 
៥៥,០៥% និងគែងបញ្ចប់នៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ មុនការ 
គែងទុក រយៈពែល៦ខែ ។

រយៈពេល៣ខេ ដើមឆ្នាំ 
  តែីមសទី១ ឆ្នាំ២០២១ ទំហំពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា-វៀតណាម 

សមែចបាន៣,៨៩២ ពាន់លានដុលា្លារ កើនឡើង២២% ធៀប 
រយៈពែលដូចគា្នាឆ្នាំ២០២០។

រយៈពេល៤ខេ ដើមឆ្នាំ
 ទំហំពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា- អាមែរិក សមែចបាន២៦៥៤,៩ 

លានដុលា្លារ កើនឡើង២៤,៤៨% បើធៀបនឹងរយៈពែលដូចគ្នា 
ឆ្នា២ំ០២០ មនចនំនួ២១៣២,៧លានដលុា្លារ ។ ក្នងុនោះ ការនចំែញ 
របស់កម្ពុជា មនតម្លែ២៥១៩,២ លានដុលា្លារ កើនឡើង២៤,៤៣% ។ 
ការនចំលូពអីាមែរកិ មនចំននួ១៣៥,៧លានដុលា្លារ កើន២៥,៥៣%។

រយៈពេល៥ខេ ដើមឆ្នាំ
ទំហំពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា-កូរ៉ែខាងត្ូបង សមែចបាន៣០២,២៣១ 

លានដុលា្លារ កើនឡើង២,៦៦% បើធៀបនឹងរយៈពែលដូចគា្នា 
ឆ្នាំ២០២០ មនចំនួន ២៩៤,៣៩៧ លាន 
ដុលា្លារ ។ ក្នុងនោះ ការនំចែញកម្ពុជា 
មនចំនួនសរុប ៧៥,៣៦៩ លានដុលា្លារ 
ធា្លាក់ចុះ ០,៤៧%។ ការនំចូលមកកម្ពុជា 
មនទឹកបែក់ ២២៦,៨៦១ លានដុលា្លារកើន 
ឡើង៣,៧៥%។

រយៈពែល ៥ខែ កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពែញ 
រកចំណូលបានចំនួន ១២.៥០១.៦៨៦ 
ដុលា្លារ កើនឡើង១០% បើធៀបរយៈពែល 
ដូចគា្នា ឆ្នាំ២០២០ មនចំនួន ១១.៤១១. 
៧៨៦៕
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ការផ្ទុះឡើងនែជំងឺកូវីដ-១៩ បានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ 
ពិភពលោក និងបានធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សែដ្ឋកិច្ចសកល ហើយបែទែស 
កម្ពុជា ក៏មិនអាចចៀសផុតពីផលប៉ះពាលយ៉ាងធំធែងក្នុងវិស័យសង្គម-
សែដ្ឋកិច្ចនែះដែរ ក្នុងនោះវិស័យការងារក៏រងនូវផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។

តាមរបាយការណ៍របស់កែសួងការងារ និងបណ្តុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈ 
បានឲ្យដឹងថនៅក្នុង កំឡុងពែលនែការបិទខ្ទប់ភូមិសាស្តែរាជធានី 
ភ្នំពែញ និងកែុងតាខ្មា នែខែត្តកណា្តាល ដើម្បីទប់សា្កាត់ការឆ្លងរាលដល
នែជំងឺកូវីដ ១៩ រោងចកែជាង ២០០ កន្លែង បានបិទទា្វារជាបណ្តាះ 
អាសន្ន បន្ទាប់ពីរកឃើញថមនការឆ្លងរីករាលដលជំងឺកូវីដ ១៩ 
ចូលទៅក្នុងតំបន់រោងចកែ ។ រោងចកែកាត់ដែរទាំងជាង ២០០ នែះ 
គឺមននៅរាជធានីភ្នំពែញចំនួន ១៣៤ រោងចកែ ដែលមនកម្មករជិត 
១ ៦០០ នក់ មនវិជ្ជមនកូវីដ ១៩ ក្នុងចំណមរោងចកែដែលមន
នៅខែត្តកណា្តាល ២៣ រោងចកែ ខែត្តតាកែវ ២៦រោងចកែ ខែត្ត 
ពែះសីហនុ ១៦ រោងចកែ ខែត្តសា្វាយរៀង ៤ រោងចកែ ខែត្តកំពង់ឆ្នាំង 
និងខែត្តកំពង់ចាម មនមួយរោងចកែ ។ ក្នុងអំឡុងពែលបិទខ្ទប់រាជធានី
ភ្នំពែញ និងកែុងតាខ្មា នែខែត្តកណា្តាលនែះដែរ គឺមនរោងចកែ បែមណ 
៦៩០ បានរងផលប៉ះពាល់ ខណៈសរុបទាំងកែុមហ៊ុន សហគែស ទូទៅ 
ចាប់ពីតូចដល់ធំជាង ៧ ០០០ និងកម្មករជាង ១ លាន ២ សែននក់ 
បានរងផលប៉ះពាល់។

ឯកឧត្តម ហេង សួរ រដ្ឋលែខាធិការនិងជាអ្នកនំពាក្យនែកែសួង
ការងារ និងបណ្តុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈបានបញ្ជាក់ថ៖ «ទោះបីជាកម្មករ 
មិនអាចទៅបំពែញការងារបាន ប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែទទួលបានបែក់ខែ 
ដែលគាត់បានបំពែញមុនពែលបិទខ្ទប់ ដោយការឧបត្ថម្ភពីរោងចកែ 
និងជំនួយពីរាជរដ្ឋាភិបាល»។ ឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ទៀតថ នៅក្នុង 
ខែមែសា កម្មករ-និយោជិតបានទៅធ្វើការពីរសបា្តាហ៍ ដូច្នែះពួកគែ 
ទទួលបាន ៥០ ភាគរយនែបែក់ឈ្នួលបែចាំខែ ។ ដោយឡែកចាប់ពី 

សបា្តាហ៍ទី៣ និងសបា្តាហ៍ទី៤ គឺស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលបិទខ្ទប់ ដូច្នែះ
សមគមរោងចកែកាត់ដែរកម្ពុជាហៅកាត់ថ GMAC និងរោងចកែដទែ
ទៀតដែលបានធ្វើការជាមួយ គឺគាត់មនបែក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែម អាសែ័យ
ទៅលើលទ្ធភាពរបស់រោងចកែនីមួយៗ ពីពែះរោងចកែខ្លះមនអ្នក 
បញ្ជាទិញ ឬមនទុន ប៉ុន្តែក៏មនរោងចកែ និងសិប្បកម្មមួយចំនួនក៍មន
ទុនតាមកមែិតរបស់គាត់ដែរ។ ឯកឧត្តម ហេង សួរ ក៏បានលើកឡើង
ដែរថរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងសមគមកាត់ដែរនៅកម្ពុជា ក៏ដូចជា 
អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ បានអំពាវនវទៅកាន់កែុមហ៊ុន បញ្ជាទិញ 
ផលិតផលវាយនភណ្ឌ សម្លៀកបំពាក់ ស្បែកជើង និងសម្ភារធ្វើដំណើរ 
ដែលបានបញ្ជាទិញផលិតផលពីកម្ពុជារួចហើយនោះ សូមមនការ
យោគយល់ចំពោះការយឺតយ៉ាវក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផល ពីពែះកម្ពុជា
កំពុងរងនូវការរាតត្បាតធ្ងន់ធ្ងរពីជំងឺកូវីដ-១៩ ។ នៅពែលដែលរោងចកែ
មួយចំនួនដំណើរការឡើងវិញកែយការបិទខ្ទប់កែសួងការងារ និង 
បណ្តុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈ បានជំរុញឲ្យថ្នាក់គែប់គែងរោងចកែនិងម្ចាស់
រោងចកែទាំងនោះ ចាំបាច់តែូវបែយ័ត្នបែយែងខ្ពស់ក្នុងការអនុវត្តវិធាន
ការកែសួងសុខាភិបាលបើពុំនោះទែ នឹងបែឈមការបិទទៅវិញពុំខាន ។ 
កែសួងបានកែើនរំលឹកថកែយបញ្ចប់ការបិទខ្ទប់ដោយវិធានការរដ្ឋបាល
ហើយរោងចកែ ដែលអាចបើកដំណើរការឡើងវិញនោះចាំបាច់តែូវអនុវត្ត
នូវវិធានការ ដោយបែងចែកកម្មករនិយោជិតចំនួន៥០ភាគរយនែកម្មករ 
និយោជិតសរុបឱ្យធ្វើការឆ្លាស់វែនគា្នាធ្វើការរៀងរាល់ ២សបា្តាហ៍ម្តង ។ 
កែសួងក៏បានស្នើសុំឱ្យពិនិត្យខ្សែសងា្វាក់គែឿងម៉ាសុីនឡើងវិញ ដើម្បី    
សុវត្តិភាពដល់ផលិតកម្ម ។ កែពីនែះក៏តែូវពិនិត្យទៅលើបែព័ន្ធសុវត្តិភាព
ដល់កម្មករ ដោយមនម៉ាស អាល់កុលគែប់គែន់ និងការរៀបចំ 
ឲ្យបានល្អកន្លែងបរិភោគបាយជាដើម ។ ថ្នាក់គែប់គែងរោងចកែ តែូវ
ចែះបែងចែកមោ៉ាងដើម្បីកុំឱ្យកម្មករចូល និងចែញមោ៉ាងតែមួយនំឱ្យ 
បែជែៀតគា្នាជាកតា្តាបែឈមខ្ពស់ទៅនឹងការចម្លងមែរោគកូវីដ-១៩ ។ 
សមែប់កន្លែងបរិភោគអាហារក៏តែូវចែះបែងចែកពែលវែលា ដើម្បីធ្វើ 
យ៉ាងណាចៀសវាងបញ្ហាបែឈមកើតឡើង។ 

ដើម្បីសា្តារវិស័យការងារដែលរងនូវផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដោយ
សារវិបត្តិនែការផ្ទុះឡើងនែជំងឺកូវីដ-១៩នែះ ឯកឧត្តម អុិត សំហេង 
រដ្ឋមន្តែីកែសួងការងារ និងបណ្តុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈបានឲ្យដឹងថ រាជ-
រដ្ឋាភិបាលនិងដែគូអភិវឌ្ឍន៍គែងចំណាយទឹកបែក់សរុបជិត ៥០០ 
លានដុលា្លារ សមែប់ផែនការអភិវឌ្ឍន៍គែឹះសា្ថានអប់រំបណ្តុះបណា្តាល 
បច្ចែកទែស និងវិជា្ជាជីវៈរយៈពែល ៥ ឆ្នាំ ២០២១-២០២៥ ដោយផ្ដាត 
លើយុទ្ធសាស្តែចំនួន ៤។ 

យុទ្ធសាស្តែចំនួន ៤នោះ រួមមន ការកសាង និងកែលម្អហែដ្ឋារចន
សម្ព័ន្ធរូបវន្តរបស់គែឹះសា្ថាន, ការបំពាក់ឧបករណ៍បរិកា្ខារ និងសម្ភារៈ 
បណ្តុះបណា្តាល, ការពងែឹងសមត្ថភាពអ្នកដឹក នំគែប់គែងមន្តែីរាជការ 
និងគែូបច្ចែកទែស និងការបង្កើនបរិមណ និងគុណភាពជំនញ 

ពង្រឹងវិស័យការងារ និងបណ្តុះបណ្ត្រលវិជ្ជ្រជីវៈ 
ក្នុងបរិបទជំងឺកូវីដ-១៩ ដ្រយផ្ត្រតលើផ្រនការយុទ្ធសាស្ត្រ៤

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អុិត សំហេង រដ្ឋមន្តែីកែសួងការងារ និងបណ្តុះបណា្តាល 
វិជា្ជាជីវៈ អញ្ជើញដឹកនំកិច្ចបែជំុគណ:កម្មការអន្តរកែសួងរវាងកែសួងការងារ 

និងបណ្តុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈ  និងកែសួងសែដ្ឋកិច្ច  និងហិរញ្ញវត្ថុ 
ថ្ងែទី២៣ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០២១
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ក្នុងខែមិថុនឆ្នាំ២០២១នែះ កែសួងកសិកម្ម រុកា្ខាបែមញ់ និង នែសាទ 
បានបងា្ហាញអំពីលទ្ធផលមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការជំរុញផលិតកម្មសែូវ 
និង ការនំចែញអង្ករ។

ឯកឧត្តម វេង សាខុន រដ្ឋមនែ្តីកែសួងកសិកម្ម រុកា្ខាបែមញ់ និង 
នែសាទបានបញ្ជាក់ថ អនុវត្តតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជាស្តីពី "ការជំរុញផលិតកម្មសែូវនិងការនំចែញអង្ករនៅឆ្នាំ២០១០" 
កែសួងកសិកម្ម រុកា្ខាបែមញ់និងនែសាទ ដែលមនអគ្គនយកដ្ឋានកសិកម្ម
ជាសែនធិការ នយកដ្ឋាន ពូជដំណាំ និងមន្ទីរកសិកម្ម រុកា្ខាបែមញ់ 
និងនែសាទរាជធានី-ខែត្ត ជាកម្លាំងស្នូលនៅថ្នាក់កែមជាតិ បានខិតខំ 
ពុះពារគែប់បែបយ៉ាង ជម្នះ បាននូវរាល់ឧបសគ្គឈរលើសា្មារតីទទួល 
ខុសតែូវខ្ពស់ និងជាពិសែសដោយទទួលបានកិច្ចសហការយ៉ាងល្អ 
បែសើរពីដែគូអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឯកជន សហគមន៍កសិកម្ម និងសា្ថាប័ន 
ពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀត ធ្វើឲ្យបែទែសកម្ពុជាកា្លាយជាបែទែស
ផលិតសែូវ និងនំចែញសែូវ-អង្ករដ៏ធំមួយក្នុងចំណមបែទែសសមជិក
អាសា៊ាន ទៅកាន់ទីផ្សារទាំងក្នុងតំបន់ និងនៅលើពិភពលោក។

ពែមជាមួយនឹងកំណើនទាំងផលិតកម្មនិងការនំចែញ ដែលមន 
និន្នាការកើនឡើងជាលំដប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំជាហែតុធ្វើឲ្យសែចក្តី
តែូវការគែប់ពូជសែូវសុទ្ធ មនគុណភាពល្អ ក៏មនការកើនឡើងគួរឲ្យ
កត់សម្គល់ផងដែរនប៉ុន្មានឆ្នាំចុងកែយនែះ (គែប់ពូជសុទ្ធ មន 
គុណភាពល្អ ធ្វើឲ្យទិន្នផលកើនឡើង) ។ 

នៅឆ្នាំ២០២០ អគ្គនយកដ្ឋានកសិកម្ម ដែលមននយកដ្ឋានពូជ
ដំណាំជាសែនធិការ បានសហការជាមួយគមែងកម្មវិធីស្តីពី "ខ្សែចែវាក ់
តម្លែកសិកម្មកម្ពុជា-អូសែ្តាលី (ហៅកាត់ថ CAVAC) កំពុងតែូវបានអនុវត្ត 
យ៉ាងសកម្ម ក្នុងនោះបានធ្វើការចងកែងឯកសារស្តីពីបែព័ន្ធធានគុណភាព
ពូជដំណាំ សមែប់ផលិតកម្មគែប់ពូជសែូវ,ធ្វើការពងែឹងសមត្ថភាព 
មនែ្តីជំនញថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ខែត្ត និងកែុមកសិករផលិតគែប់ពូជសែូវ 
ស្តីពីបច្ចែកទែសតែួតពិនិត្យគុណភាពនៅទីវាល និងវិភាគគុណភាព
គែប់សែូវបឋមដោយបែើ បែស់ឧបករណ៍សាមញ្ញ, អនុវត្តសាកល្បង 

បែព័ន្ធធានគុណភាពពូជដំណាំ (ប.គ.ព) សមែប់ផលិតកម្មគែប់ពូជ
សែូវជាផ្លូវការនៅសហគមន៍កសិកម្មចំនួន៥ ក្នុងខែត្តចំនួន៥ (បាត់ដំបង, 
បន្ទាយមនជ័យ, ពោធិ៍សាត់, កំពង់ធំនិងសៀមរាម។

លទ្ធផលសំខាន់ៗ ដែលគមែងកម្មវិធីនែះសមែចបានរួមមន៖ 
ការចងកែងសែចក្តីពែងឯកសារ ប.គ.ព គោលការណ៍ណែនំ បច្ចែកទែស 
ស្តីពី ប.គ.ព សមែប់ផលិតកម្ម និងធុរកិច្ចគែប់ពូជសែូវ និងបានរៀបចំ 
សា្លាកសញ្ញា ប.គ.ព,បានបណ្តុះបណា្តាលមនែ្តីជំនញថ្នាក់ជាតិ ខែត្ត និង 
កសកិរផលតិចនំនួ ១៣០នក ់(សែ្ត ី៥២),បានរៀបចទំវិាដកពជូលាយ 
និងស្មាហាមឃាត់នៅក្នុងសែបានចំនួន៥លើក,បានអនុវត្តសាកល្បង 
ប.គ.ព នៅសហគមន៍កសិកម្មចំនួន៥ រួមមនសហគមន៍កសិកម្ម៖     

១-ឃុំកំពង់ពែៀង ២-ទឹកចិត្តកសិករការមនជ័យ ៣- សែករពន្លកថ្មី 
៤-តែពាំងឬស្សី និង៥- ជីកែងសាមគ្គី ដែលមនកសិករចូលរួម ៥៤នក់ 
(សែ្តី ១៧) នៅលើផ្ទែដីចំនួន៥០ហត (គែប់ពូជសែូវសែន កែអូប 
០១ចំនួន ២០ហត និងផ្ការំដួលចំណាត់ថ្នាក់វិញ្ញាបនបតែ ៣០ហត)។ 
គែប់ពូជសែូវដែលយកមកដំដុះនែះគឺគែប់ពូជសែូវសែនកែអូប ០១ 
ចុះបញ្ជីដោយកែុមហ៊ុនវឌ្ឍនសុីដអុីនធ័របែយ និងគែប់ពូជផ្ការំដួល
គែឹះដែលមនបែភពពី CARDI។

ឯកឧត្តមរដ្ឋមនែ្តីបញ្ជាក់ថ យោងតាមលទ្ធផលចុះពិនិត្យសែ 
ផលិតកម្មគែប់ពូជសែូវនៅទីវាល និងឃា្លាំងសន្និធិរបស់សហគមន៍ ទាំង៥ 
បានបងា្ហាញថកែុមកសិករផលិតគែប់ពូជសែូវអនុវត្តបានតែឹមតែូវអនុលោម
តាមស្តង់ដរទីវាល។ លើសពីនែះ គែប់ពូជសែូវតែូវបានរៀបចំ និងទុក
ដក់បាវគែប់ពូជសែូវទៅតាមឡូតិ៍នីមួយៗក្នុងឃា្លាំងសន្និធិរបស់សហ
គមន៍បានតែឹមតែូវល្អ។ មនែ្តីជំនញបានចុះយកសំណាកគែប់ពូជសែូវ 
មកវិភាគគុណភាពគែប់ពូជនៅមន្ទីរពិសោធន៍ ហើយលទ្ធផលបាន 
បងា្ហាញថគុណភាពគែប់ពូជសែូវទាំងពូជសែនកែអូប០១ និងផ្ការំដួល 
មនគុណភាពល្អសែប តាមស្តង់ដរជាតិ (អតែដំណុះ៩៧% ភាព សុទ្ធ 
៩៩,៥២% និងអតែដំណុះ ៩៥% ភាពសុទ្ធ ៩៩,៧២%) ។ ដោយឡែក 
ចំនួនគែប់សែូវលាយ ផ្សែងគឺទាបជាងកមែិតស្តង់ដរជាតិ (១៥គែប់/ 
៥០០កែម)។ នៅឆ្នាំ២០២០ សហគមន៍កសិកម្មគោលដៅផលិតបាន
គែប់ពូជសែូវចំណាត់ថ្នាក់វិញ្ញាបនបតែចំនួនបែមណ ៧៦,២២តោន 
ក្នុងនោះ គែប់ពូជសែូវសែនកែអូប០១ ចំនួន១៥,៨០ តោន (ទិន្នផល 
ជាមធ្យម ៤តោន/ហ.ត) និងគែប់ពូជសែូវផ្ការំដួល ៦០,៤២តោន 
(ទិន្នផលជាមធ្យម ៤,៣តោន/ហ.ត)។ គែប់ពូជសែូវសែនកែអូប០១ 
និងផ្ការំដួលចំណាត់ថ្នាក់វិញ្ញាបន បតែនែះ មនគុណភាពល្អសែបតាម 
ស្តង់ដរ ប.គ.ព ហើយបានដក់លក់ចែកចាយជូនសមជិកសហគមន៍
ផ្ទាល់ និងសហគមន៍កសិកម្មផ្សែងៗទៀត (តម្លែមធ្យម ២០០០-               
២ ៥០០រ/គ.កែ) ។ ដោយឡែកការចំណាយលើការផលិតពូជសែូវសែន
កែអូប០១ បែមណ ៣,២លានរៀល/ហ.ត និងពូជសែូវផ្ការំដួល ៣,៦លាន 
រៀល/ហ.ត ។ ហើយបើគិតពីសែដ្ឋកិច្ច កសិករអាចចំណែញបាន 
បែហែលជា ៥ ៨០០ ០០០រ/ហត (តម្លែសែូវ ២ ២៥០រ/គ.កែ)។

សកម្មភាពនែះ កំពុងតែូវបានអនុវត្ត និងជំរុញបន្តទៀតនៅក្នុង            

ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខ្រ ប្រមាញ់ និងន្រសាទ បានធ្វើអ្វីខ្លះ
ក្នុងករជំរុញផលិតកម្មស្រូវ និងករនាំច្រញអង្ករ

ឯកឧត្តម វេង សាខុន ចូលរួមក្នុងពិធីបើកសិកា្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ
ស្តីពីការចាប់ផ្តើមអនុវត្តគមែងបែងចែកដីដើម្បីសង្គមកិច្ច និង

ការអភិវឌ្ឍសែដ្ឋកិច្ចដំណាក់ទី៣ (LASED III) 
នថ្ងែទី២៤ ខែមិថុន ឆ្នាំ២០២១
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ឆ្នាំ២០២១ នែះ និងឆ្នាំខាងមុខ ។ តាមរយៈលទ្ធផលនែះ បងា្ហាញច្បាស់
នៅក្នុងលទ្ធផលនំចែញផលិតកម្មកសិផល នៅក្នុងរយៈពែល៥ ខែដើម 
ឆ្នាំ២០២១ នែះ ការនំចែញកសិផលទៅកែបែទែសមនបរិមណ 
សរុប ៤ ១៨៧ ២៥៧,៤៣ តោនទៅកាន់ទិសដៅ ៥៧ បែទែស ។ 
ចំនួននែះគឺមនការកើនឡើងចំនួន ១ ៩៧៥ ៥៤៧,៥៦ តោន ស្មើនឹង 
៨៩,៣២% បើធៀបនឹងរយៈពែលដូចគា្នាក្នុងឆ្នាំ២០២០ ដែលទទួល 
បានតែឹមតែ ២ ២១១ ៧០៩,៨៧ តោន។ ដោយឡែក ការនំចែញអង្ករ 
ក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ មនចំនួន ៤០ ៥៣៦ តោន ។ អង្ករកែអូប 
គែប់បែភែទមនចំនួន ១៦០ ៤៥៣ តោន ស្មើនឹង ៦៨,៨៦% អង្ករស 
គែប់បែភែទមនចំនួន ៦៧ ៨៤៣ តោន ស្មើនឹង ២៩,១១% និង 
អង្ករចំហុយមនចំនួន ៤ ៧៣៥ តោន ស្មើនឹង ២,០៣%។ អង្កររបស់
កម្ពុជាបាននំចែញទៅកាន់ទិសដៅសហភាពអឺរ៉ុបចំនួន ២០បែទែស 
មនបរិមណសរុបចំនួន ៥៥ ១៨៨តោន ។ក្នុងនោះ ទិសដៅបែទែស
ចិនមនបរិមណសរុបចំនួន ១២០ ៨៣៤តោន, ទិសដៅអាសា៊ានចំនួន 
៥បែទែស មនបរិមណសរុបចំនួន ២១ ៨៤៨តោន និងទិសដៅដទែ 
ទៀតចំនួន១៩បែទែស មនបរិមណសរុប ៣៥ ១៦១តោន ។ កម្ពុជា
មនកែុមហ៊ុនដែលបាននំចែញអង្ករមនចំនួន ៥៤កែុមហ៊ុន ហើយ     

បរិមណអង្ករដែលបាននំចែញដោយកែុមហ៊ុនធំៗចំនួន១០ មនរហូត 
ដល់ ១៦៨ ៥១១តោន (៧២,៣១%) និងកែុមហ៊ុន៤៤ដទែទៀតបាន
នំចែញតែឹមតែ ៦៤ ៥២០តោន (២៧,៦៩%)។ ដោយឡែក  ការនំ 
ចែញសែូវ មនចំនួន ១ ៦១៤ ២១១តោន ក្នុងរយៈពែល៥ខែឆ្នាំ២០២១
ទៅកានប់ែទែសវៀតណាមនងិបែទែសអារា៉ាបរ់មួ ដែលមនការ កើនឡើង 
ចំនួន ៧៤៨ ១២៩តោន(៨២%) បើធៀបនឹងរយៈពែលដូចគា្នានៅ 
ឆ្នាំ២០២០ ដែលមនចំនួន ៨៨៥ ១៨៦ តោន។

ឯកឧត្តម វេង សាខុន បានបងា្ហាញបន្ថែមទៀតអំពីតម្លែនែការនំ
ចែញកសិផល ដោយបញ្ជាក់ថតាមការបា៉ាន់សា្មានតម្លែដែលទទួលបាន
ពីការនំចែញកសិផល មនចំនួន ២ ២៣៥ ៥៨២ ៧៣៦,៧២ ដុលា្លារ 
អាមែរិក ដែលក្នុងនោះ ការនំចែញអង្ករមនចំនួន ១៩៦ ៩១១ ១៩៥ដុលា្លារ, 
ការនំចែញសែូវមនចំនួន ២៣៩ ០៥១ ២២៨ដុលា្លារ, ការនំចែញ 
កសិផលកែពីសែូវ-អង្ករមនចំនួន ១ ៧៩៩ ៦២០ ៣១៣,៧២ ដុលា្លារ។  
ជាសរុបការនំចែញកសិផលសរុបក្នុងរយៈពែល៥ខែដើមឆ្នាំ២០២១ 
មនកំណើនចំនួន ៨៩,៣២% ក្នុងនោះ កសិផលកែពីអង្ករមនការ
កើនឡើងចំនួន ១១៣,១០% រីឯការនំចែញអង្ករមនការថយចុះចំនួន 
-៣៤,៥៦% ដោយសារតម្លែដឹកជញ្ជូនមនការកើនឡើងខ្ពស់៕

បច្ចែកទែស នងិវជិា្ជាជវីៈ។ តាមផែនការរយៈពែល ៥ ឆ្នានំែះនងឹចណំាយ 
ថវិកាសរុបចំនួន ៤៩៣,១០ លានដុលា្លារ ដោយចំណាយ ១០២,៣ 
លានដុលា្លារ លើការសាងសង់អគារសិក្សាចំនួន ៦២ អគារ មនបន្ទប់ 
សិក្សាចំនួន ១ ១១៦ បន្ទប់ និងចំណាយថវិកា ៥៤,៦ លានដុលា្លារ 
សមែប់សាងសង់អគារអន្តែវាសិកដ្ឋានចំនួន ២៨ អគារ ។ កែពីនែះ 
ការចំណាយនឹងធ្វើលើការសាងសង់រោងជាងចំនួន ២៤៨ កន្លែង 
ចំណាយថវិកា ៤៩,៦ លានដុលា្លារ ការបំពាក់ឧបករណ៍ បរិកា្ខារ 
និងសម្ភារបណ្តុះបណា្តាល ចំណាយថវិកា ១៨៦ លានដុលា្លារ ការពងែឹង
សមត្ថភាពអ្នកដឹកនំគែប់គែងមន្តែីរាជការ និងគែូបច្ចែកទែស ចំណាយ 
ថវិកា ២,២៥ លានដុលា្លារ និងការបណ្តុះបណា្តាលសិស្សនិស្សិតចំនួន 
៣៩២ ៥០០ នក់ ចំណាយថវិកា ៩៣,១ លានដុលា្លារ ។ ឯកឧត្តម    
អុិត សំហេង ថ្លែងថ៖ «ផែនការមែនែះនឹងបែកា្លាយមុខមត់នែ            
គែឹះសា្ថានអប់រំបណ្តុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈសាធារណៈ កែមឱវាទកែសួង
ឲ្យកាន់តែមនភាពទាក់ទាញ ក្នុងចំណមយុវជន ក៏ដូចជាសាធារណជន
ក្នុងការចាប់យកជំនញ ដើម្បីទទួលបានការងារសមរម្យ និងផលិតភាព
ខ្ពស់ឆ្លើយតបនឹងចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា»។ បច្ចុប្បន្ននែះ
គែឹះសា្ថានអប់រំបណ្តុះបណា្តាលបច្ចែកទែស និងវិជា្ជាជីវៈមនចំនួន ១០៨ 
កន្លែងដែលក្នងុនោះមន ៣៨ ជាគែឹះសា្ថានសាធារណៈ ៤៥ ជាគែឹះសា្ថាន 
ឯកជន និង ២៥ ជាអង្គការ ឬសមគម។ ក្នុងរយៈពែល ៥ ឆ្នាំកន្លងមក 
ចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៥ ដល់ឆ្នាំ ២០១៩ គែឹះសា្ថានទាំងនែះបានបណ្តុះបណា្តាល 
សកិា្ខាកាម នងិនសិ្សតិចនំនួ ២៣៨ ៣០៩ នក។់ បើតាមឯកសារផែនការ 
មែដដែលនែះក្នុង ១ ឆ្នាំៗមនតមែូវការកម្លាំងពលកម្មចំនួន ៣១ មុឺននក់ 
ដែលក្នុងចំនួននែះ វិស័យសំណង់មនតមែូវការ ៨ មុឺននក់, កាត់ដែរ 
ចំនួន ៦ មុឺននក់, កម្មន្តសាលចំនួន ៦ មុឺននក់, សណា្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន 
៤ មុឺននក់, ពាណិជ្ជកម្ម ៤ មុឺននក់ និងដឹកជញ្ជូន និងទំនក់ទំនងចំនួន 
៣ មុឺននក់។    

សម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន នយករដ្ឋមនែ្តីនែ

ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធា្លាប់បានបញ្ជាក់ថ ទោះបី ជាស្ថិត ក្នុង 
សា្ថានភាពដ៏លំបាក នែជំងឺកូវីដ-១៩ ក៏ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលនៅតែខិតខំ 
បន្តរក្សាការងារដែលមនសែប់ និងបង្កើតការងារថ្មីគែប់បែភែទជូន 
បែជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ ធ្វើយ៉ាងណាការងារស្ថិតក្នុងកមែិត
មួយដែលអាចគែប់គែងបាន ។ សម្តែចតែជោក៏បានលើកឡើងទៀតថ 
រាជរដ្ឋាភិបាលបាននិងកំពុងខិតខំអនុវត្តឲ្យ បានដោយជោគជ័យនូវ 
យុទ្ធសាស្តែចតុកោណដំណាក់កាលទី៤ រួមទាំងគោលនយោបាយ 
អាទិភាពសំខាន់ៗ ដើម្បីបង្កើនល្បឿនការអភិវឌ្ឍនិងបង្កើតការងារ 
សមរម្យជូន បែជាពលរដ្ឋក្នុងនោះរួមមន គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍ 
វិស័យឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥-២០២៥, គោលនយោបាយ 
ជាតិ ស្តីពីមុខរបរ និងការងារឆ្នាំ ២០១៥-២០២៥, គោលនយោបាយ
ជាតិស្តីពីការអប់រំបណ្តុះបណា្តាលបច្ចែកទែសនិងវិជា្ជាជីវៈ ឆ្នាំ២០១៧-
២០២៥ និងអនុវត្តការកែទមែង់មុតសែួច កែមអភិកែម “ឆ្លុះ កញ្ចក់ 
ងូតទឹក ដុសក្អែល ព្យាបាល និងវះកាត់” និងបាវចន “កែទមែង់ផ្ទែក្នុង 
និងបង្កើនមិត្តខាងកែក្នុងសា្មារតី ឯករាជ្យ”  ៕

លទ្ធផលនែការចាក់វា៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ (សុីណូវា៉ាក់) ដូសទី១ 
និងដូសទី២ ជូនបងប្អូនកម្ម ករនិយោជិត
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បែសាទរាជ្យសេី ឬបែសាទនាគព័ន្ធ គឺ

ជាមន្ទីរពែទ្យឬជាឋានសួគ៌នែថ្នាំទិព្វ។ បែសាទ 

នែះស្ថិតនៅភូមិលាងដែ ឃុំលាងដែសែុកអង្គរធំ

ខែត្តសៀមរាប។ យោងតាមអត្ថបទរបស់លោក 

(មីសែលតែណែ) អ្នកឯកទែសខាងបែសាទ 

បុរាណបានលើកឡើងថ៖ បែសាទនគពន័្ធមន

ទីតាំងឋិតនៅចំកណា្តាល(បារាយជ័យតាដក់)

ឬហៅថ (បារាយខាងជើង) ដែលបារាយ 

នែះមនទទឹង ៩០០ម៉ែតែ បណ្តាយបែវែង 

៣៥០០ម៉ែតែ។

នាគព័ន្ធ គឺជាបែសាទតូចមួយ ដែលមន 

សែះទឹក៥ គឺសែះតូចចំនួន៤ និងសែះធំ១ នៅ 

ចំកណា្តាល។ បែសាទនគព័ន្ធបានសាងសង់

ឡើងនៅស.វ.ទី១២ដោយពែះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧។ 

បែសាទនែះសាងសង់ឈរនៅលើអក្សតែមួយនឹង 

បែសាទពែះខន្ធ័ ហើយបានសាងសង់ឡើងនៅ

លើកោះសិប្បនិមិត្តមួយដែលមួយជែុងៗមនបែវែង

៣៥០ម៉ែតែពែមទាំងមនកាំជណ្តើរថ្មបាយកែៀម

និងមនរចនដោយបងា្កាន់ដែ។ កែពីនែះនៅ 

មនកំពែងដីបែវែង៣៤០ម៉ែតែនៅក្នុងមួយជែុងៗ

សាងសង់ពទ័្ធជុំវិញបែសាទផងដែរ។ ចំណុច 

កណា្តាលបែសាទឋិតនៅលើអក្សសែះទឹករាងកាត់ 

ខ្វែងគា្នាឬរាងជាផ្កាឈូក។ ឈ្មាះដំបូងនែបែ-

សាទនែះដែលតែូវបានគែសា្គល់គឺ (រាជ្យសេី)
ហើយនគព័ន្ធគឺជា ឈ្មាះនសម័យទំនើបដែល

មនន័យថនគព័ទ្ធជុំវិញ  ពោលគឺមននគពីរ 

ព័ទ្ធជុំវិញជារង្វង់បែសាទ។ បើយោងទៅតាម 

អាថកំបាំង បេសាទរាជ្យសេី

ឬបេសាទនាគព័ន្ធ

លោក (ហ្សកសឺដែស លោកហ្វីណត និងលោក 

វិចទ័រគូឡឺបូ៊)បានផ្ដល់សមត្ថកម្មថ៖ នៅចំកណា្តាល 

គឺជាសែះធំ ដែលតំណាងឲ្យភាវៈបរិសុទ្ធនៅភ្នំ 

ពែះសុមែរ និងជាចំណុចកណា្តាលនែពិភពលោក។ 

សែះនែះបានផ្ដល់កំណើត ដល់ទន្លែស័ក្គសិទ្ធធំៗ 

ទាំង៤គឺ ទន្លែគងា្គ, ទន្លែពែហ្មបទ, ទន្លែយមន និង 

ទន្លែឥណ្ឌុ។ សែះទាំងអស់នែះមនទំហំ ២៥ម៉ែតែ 

នៅក្នុង១ជែុងនិមួយៗ ។

នៅបែសាទនគព័ន្ធគែ កំណត់យក រូបសំណាក 

មកតំណាងឲ្យទន្លែទាំងអស់នោះ ហើយរូប              

សំណាកទាំងនោះគឺតំណាងឲ្យធាតុទាំង ៤គឺ៖ 

ធាតុទឹក, ធាតុដី, ធាតុភ្លើង..និងធាតុខ្យល់ ។            

ធាតុទឹកគឺតំណាងឲ្យក្បាលដំរីនៅទិសខាងជើង 

ធាតុខ្យល់គឺតំណាងឲ្យក្បាលសែះនៅទិសខាងលិច 

ធាតុភ្លើងតំណាងឲ្យក្បាលតោនៅទិសខាងត្បូង 

និងធាតុដីគឺតំណាងឲ្យក្បាលមនុស្សនៅទិសខាង

កើត។ សែះអនិវតាបា្ដាស់ តែូវបំពែញដោយទឹក

ក្ដាផុសពីក្នុងដីដែលតែូវបានគែគោរពណាស់នៅ 

ឥណា្ឌចំពោះអំណាចនែការកែរោគរបស់ទឹក ។ 

បន្ថែមពីលើនែះទៀតបើផ្អែកទៅលើសិលាចារឹក

នែបែសាទពែះខ័ន្ធ បាននិយយអំពីបែសាទ 

នគព័្ធថ៖ គឺជាកោះដ៏ឧត្តមដែលមនកោះផ្សែងៗ

ធ្វើឲ្យលិចឡើងនូវសមែស់ពែមទាំងលាងភក់មន្ទិល 

ទាំងពួងនែអ្នកដែលមកទីនែះឲ្យជែះសែឡះ ។ 

សែះទាំង៤ ដែលសុទ្ធតែមនក្បាលទរបង្ហូរទឹក 

ហើយទឹកដែលហូរចែញពីក្បាលមនុស្ស និងសត្វ 

ផ្សែងៗនោះគឺមន ជាតិថ្នាំព្យាបាលរោគផ្សែងៗ។ 

នែះក៏ធ្វើឲ្យមនការសង្ស័យថកោះនគព័ន្ធមន

តួនទីព្យាបាលរោគផងនិងតែូវបានគែធ្វើជាកន្លែង 

លាងបាបផងដែរ។ ការសង្ស័យនែះក៏សមសែប

ទៅនឹងចម្លាក់រូបអវៈលោកែទែសា្វារៈ នៅចែើនកន្លែង

ដែលជាទែពសង្គែះសត្វលោក។ ទឹកពិសិដ្ឋ     

ដែលហូរពីទរបង្ហូរតភា្ជាប់ចែញពីសែះធំទាំង៤ នែះ 

ក៏មនលក្ខណៈខុសៗគា្នាគឺ៖ សែះខាងជើងគឺជា

សែះសមែប់លទ្ធិពែហ្ម ហើយគែសន្មត់ថទឹក

ហូរចែញពីមត់ដំរីកើតបាន ជាទន្លែពែះម៉ែគងា្គ

សមែប់លាងបាប។ ទិសខាងកើតដែលទឹកហូរ

ចែញពីមត់មនុស្សគឺជា សែះហូរបង្កើតទន្លែ ពែហ្ម-

បទ។ ទឹកនែះបង្កើនមហិទ្ធឬិទ្ធអំណាច បង្កើន 

បែជា្ញា ដូចតួអង្គពោធិសត្វភែទសែីមនពែះនម

ថ៖បែជា្ញាបរិតមែតា្តា និងផ្ដល់ភាពបរិសុទ្ធដល់ 

មនុស្ស។ ទិសខាងត្បូងដែលទឹកហូរចែញពីមត់ 

តោតំណាងឲ្យសែ្តីជាអំណាចស្ដែចសត្វ។ នៅពែល 

មុនចែញច្បាំង ដើម្បីឈ្នះសតែូវ គែតែូវធ្វើពិធី          

បួងសួងនៅសែះខាងត្បូងជាសែះបង្កើតទន្លែឥណ្ឌុ។ 

សត្វតោមនកំណើតចែញពីអណា្តាតភ្លើង។ អ្នក 

ដែលបានទទួលទឹកពីមត់តោដូចបាន ទទួល 

ពរជ័យនិងមនអំណាចដូចពែះនងទុគា ដែល 

ពែះនងបានសម្លាប់យក្សក្បាល៨ មនឈ្មាះ 

ថមហឹង្សាសុរៈ។ ទិសខាងលិចទឹកហូរចែញពី

មត់សែះគែជឿថ នឹងទទួលបានអំណាចអមតៈ 

អំណាចកម្លាំងដ៏មហាសាល នែអង្គពែះពាយពី 

ពែះសែះនែះមន កំណើតនៅឋានទែវលោក 

ដែល ពែះវិស្ណុបាន បែទានទៅពែះពាយឲ្យធ្វើជា 

យនជំនិះ ។ សែះខាងលិចហូរចែញបាន ជាទន្លែ 

យមន។ ចំណែកឯនៅប៉មកណា្តាលបើកចំហរ

ទៅទិសខាងកើតនិង៣ជែុងទៀតតែូវបិទខ្ទប់ដោយ

រូបសំណាកអវតាលោកកិទែសា្វារៈ និងមនរូប 

ចម្លាក់លានសត្វដំរីតូចៗនៅតាមជែុងនិមួយៗ ។ 

នៅលើហោជាងនែតួប៉មបានពិពណ៌នអំពីជីវិត

របសស់ពែះពុទ្ធ។ 

ហោជាងខាងកើតពែះពុទ្ធកាត់ពែះកែសា ។ 

ហោជាងខាងលិចពែះពុទ្ធទទួលបានូវការការពារ

ពីនគរាជមុជលិន។ ហោជាងខាងជើងបងា្ហាញពី

ការចាកចោលពែះរាជវាំងរបស់ពែះពុទ្ធ និងហោ 

ជាងខាងត្បូងពែះពុទ្ធធ្វើ សមធិនៅកែមដើម 

ពោធិពែឹក្ស។ នៅតួប៉មកណា្តាលមនឆ្លាក់តួនគ

រាជពីរគឺនន្ទនិងឧបនន្ទបានឆ្វាយជារង្វែលជុំវិញ

កោះ ហើយកន្ទុយរបស់សត្វនគទាំងពីរនែះព័ទ្ធ

ពន្ធ័បញ្ចូលគា្នាទៅរកទិសខាងលិច ។ នែះហើយ 

ទើបសន្មត់ហៅបែសាទនែះថ «បែសាទ 

នគព័ន្ធ»៕
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តម្លៃស្បៀងអាហារពិភពលោកឡើងថ្លៃ

ដៃលបង្កឱ្យមានការពៃួយបារម្ភអំពីការកើនឡើងនៃអតិផរណា

យោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការស្បៀងអាហារ និងកសិកម្ម 
ន្រអង្គការសហប្រជាជាតិ ហៅកាត់ថា FAO តម្ល្រស្បៀងអាហារ              
ពិភពលោកបានឡើងថ្ល្រក្នុងអត្រប្រចាំខ្រលឿនបំផុត គឺបានកើន 
ឡើង ១២ ខ្រជាប់ៗគ្នាក្នុងរយៈព្រលជាងមួយទសវត្សរ៍ន្រះ។ យោង
តាមសន្ទស្សន៍តម្ល្រស្បៀងអាហារក្នុងខ្រឧសភ ឆ្នាំ២០២១ ន្រះ 
បានកើនឡើងជិត ៤០% បើប្រៀបធៀបនឹងខ្រឧសភឆ្នាំមុន ដ្រល
ជាការកើនឡើងខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីខ្រតុលាឆ្នាំ ២០១០ ។ ក៏មាន
ការព្រួយបារម្ភផងដ្ររអំពីអតិផរណាកំពុងត្រកើនឡើងកាន់ត្រធំអាច
ឈនដល់ចនោ្លាះពី ២% ទៅ ២,៥% នៅព្រលតម្រូវការខ្ពស់និង      
ផលិតកម្មទាបនឹងនាំឱ្យមានអតិផរណាកើនឡើងខណៈព្រលស្រដ្ឋ-
កិច្ចធា្លាក់ចុះ ដ្រលជះឥទ្ធិពលដល់ការងើបឡើងវិញន្រស្រដ្ឋកិច្ច 
ពិភពលោក។ ជាក់ស្ត្រង តម្ល្រផលិតផលចំណីអាហារ នៅខ្រក្នុង 
ឧសភ ឆ្នាំន្រះ បានកើនឡើង ៤,៨% បើប្រៀបធៀបនឹងខ្រម្រសា 
កន្លងទៅ។ 

មូលហ្រតុចម្បងដ្រលបណា្ដាលឱ្យស្បៀងអាហារឡើងថ្ល្រនោះគឺ
ដោយសារគ្រឿងផ្សំចម្បងៗមានដូចជា ប្រង ស្ករ គ្រប់ធញ្ញជាតិ 
សាច់ និងទឹកដោះគោ បានកើនឡើងតម្ល្រខ្ពស់ជាងមុន។ បើតាម 
របាយការណ៍អង្គការស្បៀងអាហារ និងកសិកម្មន្រអង្គការ សហប្រជាជាតិ 
គឺថាតម្ល្រគ្រប់ធញ្ញជាតិនៅក្នុងពិភពលោកបានកើនឡើង ៦% ព្រះ 
ថា ពោតបានឡើងថ្ល្រជាងមុន ដោយសារទិន្នផលធា្លាក់ចុះនៅប្រទ្រស
ប្រសុីលព្រះមានគ្រះរាំងស្ងួត និងកំពុងធ្វើឱ្យដំណាំមួយចំនួន 
ខូចគុណភព។ ប្រសុីលជាប្រទ្រសដ្រលនាំច្រញស្ករច្រើនជាងគ្រ 
ក្នុងពិភពលោក គឺជាហ្រតុផលសំខន់មួយ ដ្រលធ្វើឱ្យតម្ល្រស្ករក្នុង 
ពិភពលោកឡើងថ្ល្រខ្ពស់ជាងមុន ជាងខ្រម្រសាប្រមាណ ៦,៨%។ 
យ៉ាងណាមិញតម្ល្រអង្ករនៅថ្ររដដ្រល ប៉ុន្ត្រតម្ល្រប្រងបន្ល្រ ដូចជា 
ប្រងផលិតមកពីដូងប្រងឡើងថ្ល្រ ដោយសារការផលិតប្រងដូង
នៅប្រទ្រសក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្ន្រយ៍មិនសូវមានកំណើនខ្លាំងកា្លានោះ
ទ្រ។ តម្ល្រសាច់បានកើនឡើង២,២% នោះក៏ដោយសារតម្រូវការនាំ
ចូលច្រើនទៅប្រទ្រសចិន។ បច្ចុប្បន្នតម្ល្រប្រងឡើងដល់ជិត ១៥០ 
ដុលា្លារក្នុងមួយបារ៉្រល។ សូមបញ្ជាក់ថា បើគិតចាប់ពីខ្រម្រសា ដល់ 
ខ្រឧសភឆ្នាំន្រះ តម្ល្រស្បៀងអាហារបានកើនឡើងជាបន្តបនា្ទាប់ក្នុង
រង្វង់៥%។ ប្រការន្រះ ត្រូវបានអ្នកជំនាញព្យាករណ៍ថា តម្ល្រស្បៀង 
អាហារក្នុងពិភពលោក នឹងបន្តឡើងថ្ល្របន្ថ្រមទៀត ក្នុងខ្រមិថុនា 
ចុងត្រីមាសទី២ ន្រះ ហើយអាចឈនដល់ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២១ 
ទៀតក៏អាចថាបាន។ ប៉ុន្ត្រនៅព្រលតម្ល្រស្បៀងអាហារនៅក្នុងពិភពលោក
កើនឡើងខ្ពស់ អង្គការស្បៀងអាហារ និងកសិកម្មក៏បានទាញចំណាប់
អារម្មណ៍ផងដ្ររ ថាការផលិតគ្រប់ធញ្ញជាតិនឹងអាចកើនឡើងនៅ

ឆ្នាំ២០២១ គឺប្រមាណ២.៨២១លានតោន។ ចំណ្រកធញ្ញជាតិក្នុង
ឃ្លាំងស្តុកនៅទូទាំងពិភពលោកនឹងកើនឡើងប្រមាណ ០,៣% ស្មើ 
នឹងចំនួន ៨១១លានតោន នៅព្រលបញ្ចប់ការប្រមូលផលនៅឆ្នាំ 
២០២២។ ន្រះជាតួល្រខគួរឱ្យលើកទឹកចិត្ត ព្រះថាបរិមាណធញ្ញ
ជាតកិ្នងុឃ្លាងំស្តកុនៅក្នងុពភិពលោកបានធា្លាកច់ុះអស៣់ឆ្នាមំកហើយ។

របាយការណ៍ពីអង្គការស្បៀងអាហារ និងកសិកម្មន្រអង្គការ 
សហប្រជាជាតិ ក៏បានគូសបញ្ជាក់ថា ការកើនឡើងថ្ល្រស្បៀងអាហារ
ខ្លាំងប្របន្រះ បាននិងកំពុងវាយប្រហារទៅលើប្រទ្រសក្រីក្រ ជាពិស្រស
ប្រទ្រសក្រីក្រដ្រលពឹងផ្អ្រកស្ទើរទាំងស្រុងលើការនាំចូលស្បៀងអាហារ 
មកពីក្រប្រទ្រស។ ដោយសារផលិតផលចំណីអាហារកាន់ត្រឡើង
ថ្ល្រ អង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មព្រួយបារម្ភថា វានឹងអាចគំរាម 
កំហ្រងដល់សន្តិសុខស្បៀង ជាពិស្រស នៅក្នុងកាលៈទ្រសៈដ្រលវិបត្តិ
កូវីដ-១៩ បានធ្វើឱ្យមនុស្សជាច្រើនលាននាក់បាត់បង់ការងារធ្វើ និង 
ធា្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងភពក្រីក្រ ពោល គឺវានឹងកា្លាយជាបន្ទុកកាន់ត្រធ្ងន់ធ្ងរ
លើមនុស្សជាតិបន្ថ្រមទៀត។ បើតាមរបាយការណ៍ដ្រលច្រញផ្សាយ
កាលពីដើមឆ្នាំដោយអង្គការស្បៀងអាហារ និងកសិកម្មន្រអង្គការសហ-
ប្រជាជាតិដដ្រលន្រះ ផលប៉ះពាល់ស្រដ្ឋកិច្ចដ្រលបង្កដោយជំងឺ 
កូវីដ១៩ បានគំរាមកំហ្រងដល់លទ្ធភពទទួលបានអាហារូបត្ថម្ភ 
សម្រប់ទ្រទ្រង់សុខភពរបស់មនុស្សជិត ២ប៊ីលាននាក់ នៅតំបន់ 
អាសុី និងបា៉ាសុីហ្វិក។ របាយការណ៍ន្រះបានរកឃើញថា មនុស្ស 
១,៩ ប៊ីលាននាក់ ពុំមានលទ្ធភពទទួលបានរបបអាហារសម្រប់        
ទ្រទ្រង់សុខភពដូចមុនព្រលផ្ទុះជំងឺកូវីដ១៩ឡើយ ហើយសា្ថានភព
ន្រះកាន់ត្រធ្ងន់ធ្ងរទៅៗ  ដោយសារត្រផលប៉ះពាល់ន្រជំងឺកូវីដ-១៩ 
មកលើស្រដ្ឋកិច្ច និងជីវភពរស់នៅរបស់មនុស្សមា្នាក់ៗ។

              ដោយៈ ពៅ សុធារា៉ា
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វាលរហាលកេស អាវៀន ស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រ

ឃុំឈ្នួរមានជ័យ ស្រុកព្រះន្រត្រព្រះ ខ្រត្ត    

បនា្ទាយមានជ័យ មកទល់ព្រលន្រះបានកា្លាយ

ជាទីអភិរក្សដ្រល កើនទាំងមច្ឆជាតិ ទាំងបក្សា-

បក្សីទឹករាប់មុឺនក្បាល ហើយក៏ជាតំបន់អ្រកូ 

ទ្រសចរណ៍ដ្រលកំពុង ទាក់ទាញអ្នកចូលចិត្ត

ធ្វើដំណើរកម្សាន្ត។ ដោយស្ថិតត្រង់ទីប្រសព្វន្រ 

ស្ទឹងសិរីសភ័ណ និងស្ទឹងមង្គលបូរីនាព្រំប្រទល់ 

ស្រុកព្រះន្រត្រព្រះ ក្រុងសិរីសភ័ណ និងស្រុក 

មង្គលបូរី  បានកា្លាយជាសកា្តានុពលមួយខង    

វិស័យទ្រសចរណ៍។ បច្ចុប្បន្នទោះភ្ញៀវជាតិ 

អន្តរជាតិ ឬអ្នកស្រវជ្រវ ចង់ទៅព្រលណាក៏

អាចទស្សនាសត្វសា្លាបទាំងនោះដ្ររ ។

កាលពីមុនជំងឺកូវីដ១៩ រាតត្បាតខ្លាំង ទីនោះ 

មានភ្ញៀវទ្រសចរជាតិក្នុងនិងក្រខ្រត្តបានទៅ

ទស្សនារាប់រយពាន់នាក់ក្នុងមួយថ្ង្រៗ ពិស្រស 

គឺចុងសបា្តាហ៍ និងថ្ង្របុណ្យឈប់សម្រកនារដូវ 

ប្រំង ។ ដល់រដូវវស្សាន្រះនិងរដូវទឹកឡើងខង

មុខភ្ញៀវអាចជិះទូកកម្សាន្តបាន ហើយអាច 

គយគន់ទ្រសភពដ៏ស្រស់ត្រកាលបានទៀតផង។

ទីតាំងភូមិសាស្តេ  បេវត្តិ ៖ 

បើលោកអ្នកចង់ទៅទស្សនាហ្វូងសត្វសា្លាប 

និងមច្ឆជាតិនៅតំបន់អភិរក្សរហាលក្រស អាវៀន 

នោះ នារដូវប្រំងឆ្នាំ២០២១ កន្លងមកគឺកាន់

ត្រងាយស្រួលព្រះអាចធ្វើដំណើរដោយរថយន្ត 

ទោចក្រយនយន្ត គោយន្តទៅតាមផ្លូវគោកកាត់

វាលស្ររាបស្មើ។ ត្រនាដើមនិងពាក់កណា្ដាល 

រដូវវស្សា ការធ្វើដំណើរបានត្រថ្មើរជើងព្រះដី

វាលស្រទាំងឡាយត្រូវសើម ភក់ រួចទើបបន្ត 

ដំណើរដោយជិះទូក ។

ដើម្បីទៅដល់ទីនោះ ទី១.ត្រូវធ្វើដំណើរតាម 

ផ្លូវជាតិល្រខ៦ ទៅដល់ត្រង់មុខសាលាឃុំឈ្នួរ

មានជ័យស្រុកព្រះន្រត្រព្រះ ត្រូវបត់ចុះ ទៅត្បូង 

កាត់ភូមិរពាក់ ក្នុងចមា្ងាយប្រមាណជាង៧គ.ម 

ទី២. ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវខ្រត្តល្រខ១៥៦ដ្រ មង្គល- 

បុរីព្រះន្រត្រព្រះ ដល់ត្រង់សា្ពោននិងវត្តស្រមច

ភូមិស្រមចឃុំ  ស្រុកព្រះន្រត្រព្រះ  ត្រូវចុះទៅ 

ទិសខងជើងក្នុងចមា្ងាយប្រមាណជាង ២ គ.ម។ 

បើគិតពីក្រុងសិរីសភ័ណដ្រល ជាទីប្រជុំជន 

ខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យ មានចមា្ងាយប្រមាណ ជាង 

២០ គ.មប៉ុណ្ណោះ ។

ព្រលទៅដល់អ្នកដំណើរទាំងឡាយនឹងបាន

ឃើញហ្វូងមច្ឆជាតិផុសហ្របហ្រលក្នុងជលសារ 

និងហ្វូងសត្វសា្លាបហិចហើរក៏និងទុំកកកុញដូច

ប្រក់ដំបូលផ្ទះលើព្រលិចទឹក  ដ្រលជាទីជម្រក

ពងកូននិងជំរំសា្នាក់នៅរបស់ពួកវា ។ ជាងន្រះ

ទៅទៀតបើចង់ឱ្យកាន់ត្រស្លុងអារម្មណ៍រំភើបនឹង

ទ្រសភព ក៏ដូចទិដ្ឋភពដូចរស់នៅជាមួយ 

ធម្មជាតិពិតៗ   នោះ យើងត្រូវរង់ចាំនៅព្រលថ្ង្រ 

អស្តង្គត នោះនឹងបានឃើញព្រះអាទិត្យលិច

ចុះនៅកណា្ដាលវាលស្រក្ប្ររព្រលិចទឹក ហើយ

ក៏បានទស្សនាទស្សនីយភពកម្រដ៏ល្អវិចិត្រន្រ

ហ្វូងសត្វសា្លាបហោះហើរដូចក្បួនព្យុហយត្រ

ច្រៀង ច្រវិលពីទិសរកចំណីឆ្ងាយៗ វិលមកទ្រនំ 

ជំរំ សា្នាក់នៅវិញ។

លោក ខុង  ប៊ុន ជំទប់ទី១ ឃុំឈ្នួរមានជ័យ 

មានប្រសាសន៍ថា ប្រវត្តិនិង ឋានល្រខភូមិសាស្ត្រ 

"វាលហាលក្រស អាវៀន" នោះ ជាវាលទំនាប

ធម្មជាតិន្រទីប្រសព្វន្រស្ទឹងមង្គលបូរី និងស្ទឹង 

សិរីសភ័ណ  ។ វាក៏ជាទីចុងបញ្ចប់ន្រស្ទឹងសិរី-

សភ័ណ ដោយស្ទឹងសិរីសភ័ណ វាត្រូវរត់រមូរ

រួមចូលគ្នាជាមួយស្ទឹងមង្គលបូរីមុននាំទឹកពីទិស

ខងជើងចុះទៅបឹងទន្ល្រសាបនៅទិសខងត្បូង។ 

វាលរហាលកែស អាវៀន ជួយលើកកម្ពស់
ជីវភាពថ្មីដល់សហគមន៍
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តំបន់ន្រះជាប់នឹងព្រំប្រទល់ស្រុក ក្រុងចំនួន៣ 

គឺឃុំឈ្នួរមានជ័យស្រុកព្រះន្រត្រព្រះ  ឃុំគយ 

ម៉្រងស្រុកមង្គលបូរី និងសងា្កាត់ភ្នៀតក្រុងសិរី-

សភ័ណ។ លោកបានបន្តថា ទីនោះ ក៏ជា 

ទំនប់សា្ទាក់បំប្រក បង្វ្ររទឹកន្រប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ

ដ្រលកសាងឡើងក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបត្រយ្យ

ផងដ្ររ ។ ចំណ្រកលោក ហ្រម សារិន អភិបាល

រងស្រុកព្រះន្រត្រព្រះមានប្រសាសន៍ថា  តំបន់ 

អភិរក្សរហាលក្រស អាវៀនន្រះមានផ្ទ្រដីទឹកនិង

ព្រលិចទឹកប្រមាណ ២៨ហិកតា ដ្រលស្ទើរ    

ទាំងអស់គឺស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំឈ្នួរមានជ័យ 

ស្រុកព្រះន្រត្រព្រះ។ ចំពោះន័យន្រពាក្យ ”វាល-

រហាល” ន្រះ ៖ “រហាល” មានន័យថា បឹងនៅ 

កណា្ដាលវាលទឹកល្ហលា្ហាច ឯ “ក្រស” គឺសំដៅ 

ដើមឈើក្រស ។

លោកអភិបាលរងស្រុកបន្តថា តំបន់ន្រះ 

អាចច្រកជា២ ផ្ន្រក ទី១.ជាតំបន់រហាលក្រស 

ជាទីអភិរក្សមច្ឆជាតិចម្រុះដូចជាត្រីរ៉ស់ ឆ្តា ផ្ទក ់

ឆ្ពិន អណ្ត្រង ក្រញ់ ក្រយ ព្រលូង សណា្ដាយ 

ឆ្លាំង សា្លាត ឆ្លូញ ខ្ជឹង....។ វាមានទំហំចំនួន 

៥ហិកតា ដ្រលហៅថារហាលក្រស។ ទី២. ជា 

ផ្ទ្រទឹក និងមានព្រលិចទឹកដ្រលហ្វូងសត្វសា្លាប

ចម្រុះកំពុងសា្នាក់នៅ ទុំពងកូននិងរកចំណីក្នុង

ចំនួនរាប់មុឺន (បូកនឹងសត្វកុកផង មានដល់ 

ស្រនក្បាល) មានទំហំចំនួន២៣ហិកតា ។ វា 

មានរាងក្រវ្រចក្រវៀន ដ្រលគ្រហៅថា “អាវៀន” 

ហើយឈ្មោះរួម ន្រទីអភិរក្សន្រះគ្រហៅថា “ទី-

អភិរក្ស រហាលក្រស អាវៀន “ ។

ការអភិរក្សអភិវឌ្ឍន៍ និងការលើកស្ទួយជីវភាព ៖ 

លោក ហ្រម សារិន បានមានប្រសាសន៍ 

បន្តថា  ជាងបីឆ្នាកំន្លងមកន្រះ គឺចាប់តំាងពីព្រល 

លោកនៅធ្វើជាម្រឃុំ  ឈ្នួរមានជ័យ  លោក 

និង មន្ត្រីអាជា្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងប្រជាសហ-

គមន៍បានខិតខំអភិរក្សមច្ឆជាតិ និងសត្វសា្លាប 

នៅរហាលក្រស អាវៀនន្រះ ក្នុងនោះក៏បាន 

អភិវឌ្ឍន៍ខ្លះដ្ររ គឺបានកាយយកជម្រស្តុកទឹក

និងលើកទំនប់សា្ទាក់ទឹកឱ្យមានខួបប្រំង វស្សា។ 

បានដក់ដងសា្លាកបម្រមការពារសត្វសា្លាបនិង

មច្ឆជាតិ, បានកំណត់ព្រំតំបន់ជាមួយដីស្ររបស់

ពលរដ្ឋ  ហើយបងា្ការទប់សា្កាត់នូវការប្រើប្រស់ទឹក

ធ្វើស្រប្រំងច្រើនហួសហ្រតុ ក៏ដូចជាបងា្ការ 

ទប់សា្កាត់ បង្កា្របនូវការយយី ន្រសាទត្រី 

ប្រមាញ់ បំពុលសត្វសា្លាប ។ លោកបន្តថា   

អាជា្ញាធរក៏បានអនុញ្ញាតឱ្យពលរដ្ឋ ចំណូលស្រុក 

បីគ្រួសារធ្វើជម្រកបណ្ដាះអាសន្នលើខ្នងទំនប់

សា្នាក់នៅដើម្បីជួយការពារសត្វសា្លាប គឺគ្រួសារ 

ពលរដ្ឋ ឈ្មោះ ស្រីឃក់ ,ឈ្មោះ ញ៉ា និងឈ្មោះ 

តាកុត ។ គ្រួសារពលរដ្ឋន្រះអាចន្រសាទត្រីជា

លក្ខណៈគ្រួសារ និងប្រើឧបករណ៍ប្រព្រណី  

ហើយនៅក្រដ្រនអភិរក្ស ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត 

បាន។ ប៉ុន្ត្រគោលការណ៍ដ្រលសហគមន៍ 

ផ្តាតគឺ បណ្តុះបណា្ដាលពលរដ្ឋបីគ្រួសារន្រះ 

និងពលរដ្ឋរាបស់ិបគ្រួសារទៀតនៅ ឃុំឈ្នួរ- 

មានជ័យ ស្រុកព្រះន្រត្រព្រះនិងឃុំគយម៉្រង

ស្រុកមង្គលបូរី ឱ្យពួកគត់សកម្មចូលរួមអភិរក្ស

តំបន់ដោយបង្វ្ររផលប្រយោជន៍ ជូនពួកគត់

ទៅរកតាមរយៈការដឹកជញជូនភ្ញៀវ ដោយទូក, 

លក់ចំណីត្រី ធម្មជាតិ, ការធ្វើមគ្គុទ្រ្ទសក៍បដិស

ណា្ឋារកិច្ចភ្ញៀវ, ការផ្តល់ ស្រវាលក់ម្ហូបអាហារ 

ភ្រសជ្ជៈ  ផ្ល្រឈើវិញ ។ លោកបានបន្តថា  ចំពោះ 

លោក ហ្រម សារិន អភិបាលរងស្រុកព្រះន្រត្រព្រះ(រូបកណា្ដាល) 
និងក្រុមការងារ

ដើមរាំងទឹក ដ្រលផ្តល់ផលប្រយោជន៍សំខន់សម្រប់មចា្ឆាជាតិ ហ្វូងសត្វសា្លាប់ទឹកចម្រុះនៅអាវៀន

ទិដ្ឋភពន្រតំបន់អភិរក្សរហាលក្រស អាវៀនមច្ឆៈជាតិ  
សត្វសា្លាបនៅឃុំឈ្នួរមានជ័យ (មើលពីលើអាកាស)
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ភ្ញៀវធ្វើដំណើរតាមមធ្យាបាយនានា, បោះជំរំព្រលយប់

វត្តមានសត្វសា្លាបរាប់មុឺនស្រនក្បាលនោះ គឺមាន

ជិត១០ប្រភ្រទដ្រលជាសត្វសា្លាបសំខន់ៗដូចជា 

ក្រៀលខ្យង ក្អ្រកទឹក ស្មោញ ត្រយង ទាព្រ 

ទុងប្រផ្រះ ខ្វ្រកធំ ទោម តាឡុម មាន់ទឹក 

មាន់ទោជាដើម។ ក្រពីនោះ សត្វកុកមាន 

ច្រើនលើសលុប ប្រមាណជិត មួយស្រនក្បាល ។

ចំណ្រកពលរដ្ឋសហគមន៍វិញបាននិយយ

ថា   ពួកគ្របានផ្សារភ្ជាប់ជីវិតនិងជីវភព ព្រម

ទំាងសុភមង្គលគ្រសួារជាមួយនឹងពពួកមច្ឆជាតិ 

និងហ្វូងបក្សាបក្សីទាំងនោះ នៅប៉ុនា្មោនឆ្នាំចុង 

ក្រយន្រះ ។ ហ្រតុន្រះដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត បើ

នៅរដូវមានភ្ញៀវទ្រសចរគឺពួកគ្រប្រកបរបរដូច

ខងលើ ដ្រលបានចំណូលពីភ្ញៀវ ។ ត្របើរដូវ 

អត់ភ្ញៀវពួកគ្ររស់នៅដោយការន្រសាទត្រី ជា 

លក្ខណៈគ្រួសារ និងប្រើឧបករណ៍ប្រព្រណី, 

ការប្រះបន្ល្រវារីជាតិ,ធ្វើស្រនិងដំដំណំាបន្ល្រ ។

 ការស្នើសុំ និង ក្តីសង្ឃឹម ៖ 

លោកអភិបាលរងស្រុក និង លោកជំទប់ទី១ 

ឃុំមានប្រសាសន៍ថា កន្លងមកនិងចំពោះ មុខ 

រដ្ឋបាលឃុំ ស្រុកនិងមន្ទីរបរិសា្ថានបានស្នើបង្កើត

ឬចុះបញ្ជីជាតំបន់ អភិរក្សធម្មជាតិមច្ឆជាតិ សត្វ 

សា្លាប រហាលក្រស អាវៀនន្រះតាមរយៈមន្ទីរ   

ជំនាញទៅក្រសួងបរិសា្ថាន និងបានសហការ

ជាមួយមន្ទីរទ្រសចរណ៍ខ្រត្តស្នើបង្កើតជាតំបន់

អ្រកូទ្រសចរណ៍ផងដ្ររ ។

លោក ខុង ប៊ុន បាននិយយបន្តថា កាល 

ពីរដូវប្រំង ហើយសា្ថានភពជំងឺកូវីដ-១៩ មិន 

ទាន់រីករាលដលខ្លាំង និងបង្កគ្រះថា្នាក់ដូចព្រល 

ន្រះ  គឺមានភ្ញៀវទ្រសចរជាតិក្នុងនិងក្រខ្រត្ត

រាប់រយពាន់នាក់ក្នុងមួយថ្ង្រៗ បានកម្សាន្តនៅ 

ទីអភិរក្សមច្ឆជាតិ សត្វសា្លាបរហាលក្រស អាវៀន 

ន្រះ  ពិស្រសនៅថ្ង្រចុងសបា្តាហ៍ ថ្ង្របុណ្យ និង 

ថ្ង្រឈប់សម្រក។ សហគមន៍បានកសាងជណ្តើរ

ប៉មខ្ពស់មួយសម្រប់ភ្ញៀវឡើងទស្សនា និង 

ថតរូប និងត្រៀមកសាងពីរបន្ថ្រមទៀត នៅ 

ព្រលណាសា្ថានភព ជំងឺកូវីដ ១៩ ថមថយ ។ 

សហគមន៍បានដក់ទូកច្រវអត់មា៉ាសុីននៅ

ក្នុងតំបន់អភិរក្សសត្វសា្លាបនិងដក់ទូកមា៉ាសុីន

នៅរហាលអភិរក្សមច្ឆជាតិ សម្រប់ជូនភ្ញៀវជិះ 

កម្សាន្ត និងទស្សនា ក៏ដូចជាចម្លងទៅមកពី 

តំបន់មកកាន់ផ្លូវចូល ។ សហគមន៍សង្ឃឹមថា  

ដោយសារសត្វសា្លាប និងមច្ឆជាតិនៅទីនោះមើល 

ទៅពួកវាដូចត្រូវបានផ្សាំង  មិនខ្លាច ឬផ្អើល 

នៅចមា្ងាយត្រ៤-១០ ម៉្រត្រនឹងមនុស្ស ផងទៀត 

នោះ  ហើយបរិមាណវាក៏កើន ឡើងតាមរដូវផង 

នោះ ការរៀបចំផ្រនការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍន៍ 

តំបន់អភិរក្សមច្ឆជាតិ សត្វសា្លាបរហាលក្រស 

អាវៀនន្រះ នឹងទទួលបានជោគជ័យហើយស្រូប

ទាញផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាសហគមន៍ប្រសើរ 

ឡើងជាមិនខន ។

ទោះយ៉ាងណាសហគមន៍ក៏បន្តអំពាវនាវដល់

ប្រជាជន មហាជននិងភ្ញៀវកុំធ្វើការបង្កការរំខន

និងអាចអោយសត្វភ័យខ្លាចនឹងយនយន្ត,ស្នូរ

សំឡ្រងកងរំពងន្រធុងបាស់និងសំឡ្រងស្រក

របស់ភ្ញៀវ ព្រមទាំងការចោលសំណល់រឹងរាវគ្មោន

សណា្ដាប់ធា្នាប់របស់ភ្ញៀវទ្រសចរមួយចំនួន ។ 

ផ្ទុយទៅវិញ សូមគ្រប់គ្នាជួយដល់ទីអភិរក្សអ្រកូ 

ទ្រសចរណ៍មច្ឆជាតិ សត្វសា្លាប ដ៏ត្រកុំត្រកាល

ន្រះឱ្យកាន់ត្រប្រសើរឡើងៗថ្រមទៀត ៕

ភ្ញៀវទ្រសចរណ៍ក្នុងស្រុកឡើងទៅលើខ្ចូសស្រនខ្ពស់ ដើម្បីទស្សនានិងផ្តិតយករូបភពសត្វសា្លាបនៅវាលរហាលក្រស អាវៀន
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         កុំឲ្យឆាប់ធាត់ពេក
ដោយសារសុខភាពខ្លួនខុសបែកែតី នយ 

ឆ្លូញ ត្អូញត្អែរបែប់វែជ្ជបណ្ឌិតៈ
- ខ្ញុំមនជំងឺធាត់។ ប៉ុន្មានខែនែះឡើងទម្ងន់

សែឺតៗគួរឲ្យបារម្ភណាស់។ សូមលោក 
វែជ្ជបណ្ឌិត ជួយបែប់ផង តើខ្ញុំគួរហូបចំណី 

អ្វីខ្លះ ដើម្បីកុំឲ្យមនបញ្ហាដល់សុខភាព។
- មិនថ្វីទែ លោកអាចហូបម៉ាសែឡាញ់ ទោះបីចំណីអ្វីក៏បានដែរ តែ 

កុំលែបចូលពោះ។
                                បើបានដូច
 ពែឹកមួយកាកប់ានចូលជួបលោកគែូពែទ្យរួចត្អូញត្អែរៈ 

១. អបអរសាទរដ៏មហសា្ចារ្យ ទិវាថ្លែថ្លាខ្មែរចងចាំ

 ខួបកំណើតបក្សចិតសឹបឆ្នាំ          ខ្មែរកត់ចំណាំអចិន្តែយ៌ ។

២.  ថ្ងែម្ភែបែំបីមិថុន                       បែវត្តិពិសា្ដាខ្មែរពួតដែ

     ឆ្នាំហាសឹបមួយឥតកាឡែ               បែសូតបក្សថ្លែរួមកម្លាំង ។

៣.  កែកឈរតស៊ូរួមឆន្ទៈ                  ពុះពារឧបសគ្គស្ម័គែតតាំង

     លះបង់ឈមសែស់សោ្មាះចូលច្បាំង  បែយុទ្ធបែឆំងនឹមតែួតតែ ។

៤.  ចែើនដំណាក់កាលកន្លងទៅ             បក្សផ្សាភា្ជាប់នៅនឹងបែជា

     ដឹកនំរំដោះបែឹងពុះពារ             បងែ្កាបខា្មាំងមរបានជោគជ័យ ។

៥. វាយផ្ដួលរំលំសង្គមក្បត់                    របបជូរចត់កាប់បែល័យ

      ធ្វើពលិកកម្មដ៏ថ្លាថ្លែ                        ដោយបក្សឈ្លាសវែរំដោះជាតិ ។

៦.  បែំពីរមករាចិតបែំបួន                    ជោគជ័យផ្ទួនៗបន្តទៀត

      បក្សយើងបន្តការពារជាតិ                 កសាងឥតឃា្លាតជាជំហាន ។

៧.  ពីគំនរផែះក្លិនឆ្អែះឆ្អាប                     ពីកែដុនដបរស់អត់ឃា្លាន

      កា្លាយជាហុឺហាមនធនធាន              មនវត្តថ្នល់សា្ពោនមនសាលា ។

៨.  មនសែរីភាពសន្តិភាព                     ជឿនលឿនពែញបែៀបគែប់ចលន

     ដោយគោលនយោបាយបក្សថ្លែថ្លា     មគា៌ចែសា្ដាបក្សដឹកនំ ។

៩.  បក្សបែជាជនកម្ពុជា                        បក្សមហិមបក្សរឹងមំ

     បក្សមនគុណធ្ងន់បក្សថែទាំ              មនបក្សដឹកនំជាតិសុខសាន្ត ។

១០.  សូមឲ្យសា្មារតីដ៏ថ្លែថ្លា                     ២៨មិថុនស្ថិតជាប់បែណ

     គង់វង្សនិរន្តរ៍សុខក្សែមក្សាន្ត ខែមរាថ្កើងថ្កានជាអមតៈ ។

              និពន្ធៈ សុខ សុធន

(បទពាក្យ៧)

- សូមលោកគែូពែទ្យជួយព្យាបាលតែចៀកខ្ញុំផង ម្ងែ៉ៗបែពន្ធខ្ញុំ
ឡូឡាមិនចែះរោយមត់ តែខ្ញុំសា្ដាប់មិនសូវឮច្បាស់សោះ។ មិនតែ
ប៉ុណ្ណោះពាក្យខ្លះខ្ញុំសា្ដាប់មិនឮតែម្ដង។

លោកគែូពែទ្យសើចៈ
- ហុឺ..បើបានអុីចឹង គឺល្អហើយ មិនបាច់ព្យាបាលទែ។ រាល់ថ្ងែខ្ញុំ 

ស្ទើររយះទែូង ពែះតែសំដីឡូឡារបស់បែពន្ធ ដែលបើកភ្នែក 
ឡើងពែលណា មត់បើកតាមពែលនោះ។ បើតែចៀកខ្ញុំបានដូច
តែចៀកប្អូនឯង ពុំដឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្ត រីកថ្លើមបែមត់យ៉ាងណាទែ ។                 

ម៉ែពុកខ្ញុំកែីកែពែក
លោកនយកសាលានិយយបែប់ អ្នកសែឆីង ជាម្ដាយៈ
- រាល់មុខវិជា្ជាឯទៀត កូនអ្នកសែីរៀនបានលើសមធ្យម តែ 

ដោយឡែក ផ្នែកភូមិសាសែ្ត មិនដែលបានលើសពីមួយពិន្ទុទែ។
- ចាស..វាបែកដជាតែូវតែអុីចឹងហើយ!
- អ្នកសែីនិយយថម៉ែចហ្នឹង? 
- ខ្ញុំនិយយថ កូនបែុសខ្ញុំរៀនអន់មុខវិជា្ជាភូមិសាសែ្ត គឺជារឿង 

តែឹមតែូវ ពែះម្ដាយឪពុកវាកែីកែពែក រស់នៅតែមួយកន្លែង 
មិនដែលបាននំកូន ដើរលែងឆ្ងាយៗដូចគែ ធ្វើម៉ែចកូនពូកែ 
ភូមិសាសែ្តទៅកើត ៕

                               ចេឡំមេន
ថ្ងែមួយនយ ឆន ដើរចូលឱសថសា្ថានសួរគែទិញថ្នាំព្យាបាល

រោគត្អើក។ បុរសលក់ថ្នាំអត់មត់កទែតែលូកដែទាញដបទទែមួយ
មកគោះក្បាលនយឆនប៉ូកៗភា្លាម។ 

នយឆនខឹងឡើងកែហមមុខ គំហកដក់ៈ
-នែគាត់នែះបើមិនលក់ឲ្យក៏ហីទៅម៉ែចចាំបាច់វាយក្បាល?
អ្នកលក់ថ្នាំសើចញឹមៗសួរៈ
- ម៉ែចបាត់ត្អើកហើយនៅ នែះហើយវិធីធ្វើឲ្យបាត់ត្អើក។
នយឆនភ្នែកមូលដូចកាក់រលាក់សំណើចក្អឹកៗ៖
- ចែឡំហើយល្បង បែពន្ធខ្ញុំឯណះទែ ត្អើក មិនមែនខ្ញុំឯណា!
- អូហ៍...អុីចឹងទែ ខ្ញុំចែឡំមែន ។

ឃើញនឹងមិនឃើញ
 ឃើញលោតភ្លើងកែហមហើយ ប៉ុន្តែអ្នកសែី ម៉ាច នៅតែ 

បើករថយន្តឆ្លងកាត់ផ្លូវ បែកជាបួន។ ឃើញភា្លាមនគរបាលចរាចរ
ស្ទុះរត់ចែញពីម្ខាង តូបយមភ្លែតទៅសា្ទាក់រថយន្តៈ

- នែអ្នកសែីមិនឃើញភ្លើងកែហមទែឬ?
- សូមទោសលោកនគរបាល ភ្លើងកែហមខ្ញុំឃើញតើ!
- បើឃើញហើយ ម៉ែចក៏នៅតែបំពាន ?
- ពែះលោកនគរបាលឈរបាំងតូបយម ខ្ញុំមើលមិនឃើញ 

លោកចា៎ា ៕
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