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the Pracheachun Magazine would like to express its sincere best wishes to Samdechs,Your 
Royal Highnesses, Excellencies, Lok Chumteav, Lok Oknha, Government Offi cials, 
Royal Armed Forces, Military Police, National Police, Compatriots, Diplomatic            
Mission and International Organizations in the Kingdom of Cambodia good health, 
wealth, happiness, prosperity and every success.
        from the Pracheachun 
        magazine

On the occasion of the Universal New Year 2022
Happy New Year
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មហា ជ័យជម្ន ះ ៧មករា  ឆ្នា  ំ១៩៧៩ គឺជា ព្រ ឹត្ត ិកា រណ៍ប្រ វត្ត ិស ស្រ ្ត  
ដ្រលបា នបើកឡើងនូវសករា ជថ្ម ីដ៏ភ្ល ឺច្រងចា ំងគឺ ជា ថ្ង ្រដ្រលប្រ ទ្រសជា ត ិ
និងប្រ ជា ជន ត្រ ូវបា នរំដោ ះឲ្យ ចា កច្រញផុតពីរបបប្រ ល័យពូជស សន៍
ប៉ុល ពត អៀង ស រី ខៀវ សំផន ជា ថ្ង ្រន្រកា ររស់ឡើងវិញដ៏អស្ចា  រ្យ របស់
ប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  ។ សិទ្ធ ិរស់រា នមា នជីវិត ជា សិទ្ធ ិមូលដា្ឋា  នដំបូងបង្អ ស់ 
របស់មនុស្ស ជា តិត្រ ូវបា នប្រ គល់ជូនប្រ ជា ជនកម្ព ុជា វិញ ហើយយើង 
បា នរួបរួមគ្នា  កស ង និងស្តា  រប្រ ទ្រសពីគំនរផ្រះផង់ ដ្រលបន្ស ល់ទុក
ដោ យរបបកម្ព ុជា ប្រ ជា ធិបត្រយ្យ ឲ្យ មា នជំហា នរីកចម្រ ើនឡើងជា បន្ត 
បនា្ទា  ប់រហូតមកដល់សព្វ ថ្ង ្រន្រះ។

គប្ប ីរំព្ញ កថា  បនា្ទា  ប់ពីរដ្ឋ ប្រ ហា រ ខ្រមីនា  ឆ្នា  ំ១៩៧០ ប្រ ទ្រសកម្ព ុជា 
ធា្លា  ក់ក្ន ុងភ្ន ក់ភ្ល ើងសង្រ ្គ ាមអស់រយៈព្រល៥ឆ្នា  ំ និង១ខ្រ និងបា នធា្លា  ក់ទៅ 
ក្ន ុងកណា្តា  ប់ដ្រដឹកនា ំដ៏ឃោ រ� របស់បនប្រ ល័យពូជស សន៍ប៉ុល ពត 
ចា ប់ពីថ្ង ្រទី១៧ ខ្រម្រស  ឆ្នា  ំ១៩៧៥ រហូតដល់ថ្ង ្រទី៧ ខ្រមករា  ឆ្នា  ំ១៩៧៩ 
ទើបប្រ ទ្រសជា តិត្រ ូវបា នរំដោ ះដោ យស រស្នា  ដ្រដ៏ជា ញជ័យន្ររណសិរ្ស  
ស មគ្គ ីសង្រ ្គ �ះជា តិកម្ព ុជា  និងបក្ស ប្រ ជា ជនបដិវត្ត ន៍កម្ព ុជា  (បច្ច ុប្ប ន្ន  
គណបក្ស ប្រ ជា ជនកម្ព ុជា ) ក្រ  មកា រដឹកនា ំដ៏អង់អា ចកា្លា  ហា នរបស់
សម្ត ្រច ហែង សំរិន សម្ត ្រច ជ  សុីម និងសម្ត ្រច ហ៊ុន សែន ដោ យ
មា នកា រចូលរួមបង្ក ើតបា នជា ធ្ល ុងមហា ស មគ្គ ីជា តិពីសំណា ក់ប្រ ជា ជន 
កម្ព ុជា ទូទា ំងប្រ ទ្រស និងកា រជួយឧបត្ថ ម្ភ គ ំទ្រ ទា ន់ព្រលវ្រលា  និង             
ប្រ កបដោ យប្រ សិទ្ធ ភា ពរបស់បណា្តា  ប្រ ទ្រសជា មិត្ត ភក្ត ិទា ំងឡា យនៅ 
លើពិភពលោ ក។

ស្រ បព្រលដ្រលសន្ន ិបា តលើកទី ៤៣ ន្រគណៈកមា្មា  ធិកា រកណា្តា  ល
គណបក្ស ប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  ទើបត្របា នបញ្ច ប់ទៅ ដោ យជោ គជ័យ ជា មួយ 
នឹងកា រដា ក់ច្រញនូវទិសដៅ  ផ្រនកា រ កា រងា រធំៗជា ប្រ វត្ត ិស ស្ត ្រ  ប្រ ជា ជន 
កម្ព ុជា  ក៏បា ននិងកំពុងនា ំគ្នា  សប្បា  យរីករា យអបអរខួបអនុស្សា  វរីយ៍
ទី៤៣ ទិវា ជ័យជម្ន ះ៧មករា  (៧ មករា  ១៩៧៩- ៧ មករា  ២០២២) 
ដោ យក្ត ីម ទនភា ពយ៉ា ងជ្រ  ល�្រ  ចំពោ ះស្នា  ដ្រ និងសមិទ្ធ ផលធំៗ
ជា ច្រ ើនដ្រលប្រ ជា ជនយើងសម្រ  ចបា នក្ន ុងរយៈព្រល ៤៣ឆ្នា  ំកន្ល ង 
ទៅ ន្រះ។ សមិទ្ធ ផលទា ំងន្រះ គឺជា ផ្ល ្រផ្កា  ន្រមហា ពលីកម្ម ដ៏ធំធ្រងរបស់
ប្រ ជា ជនកម្ព ុជា ដ្រលបា នបូជា �ើសឈ ម កមា្លា  ំងកា យ កមា្លា  ំងចិត្ត  
ប្រ  ជា្ញា  ស្មា  រតី រហូតដល់អា យុជីវិត ដើម្ប ីបុព្វ ហ្រតុជា តិមា តុភូមិ ដោ យ 
គ្មា  នស្តា  យស្រ ណោ ះ ។ សមិទ្ធ ផលធំធ្រងដ្រលយើងសម្រ  ចបា ន ហើយ
ដ្រលត្រ ូវបន្ត រួមគ្នា  ថ្ររក្សា  កា រពា រឲ្យ បា នដា ច់ខ តនោ ះគឺ ជ័យជម្ន ះលើ 
របបប្រ ល័យពូជស សន៍ប៉ុល ពត នា ថ្ង ្រទី៧ មករា  ឆ្នា  ំ១៩៧៩ សង្រ ្គ �ះជា តិ
ឲ្យ រស់រា នមា នជីវិតឡើងវិញទា ន់ព្រលវ្រលា  បា ននា ំមកជូនប្រ ជា ជន
យើងវិញនូវសិទ្ធ ិស្ររីភា ពគ្រ ប់យ៉ា ង ជា ពិស្រសសិទ្ធ ិន្រកា ររស់រា នមា ន
ជីវិតរស់នៅ  កិត្ត ិយស និងស្រចក្ត ីថ្ល ្រថ្ន ូររបស់ប្រ ជា ជន ។ តា ំងពីព្រលនោ ះ 
រហូតមកដល់បច្ច ុប្ប ន្ន  គណបក្ស ប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  នៅ ត្រជា គណបក្ស ត្រ
មួយគត់ឈ នមុខគ្រក្ន ុងកា រកា្តា  ប់ទង់កា រពា រសិទ្ធ ិមនុស្ស  ។ យើងបា ន
ធ្វ ើជា កមា្លា  ងំស្ន ូលន្រកា រផ្ស ះផ្សា  រ បង្រ ួបបង្រ ួមជា តរិហតូសម្រ  ចបា ន   
កិច្ច ព្រ មព្រ ៀងសន្ត ិភា ពទីក្រ ុងបា៉ា រីស និងកា រអនុវត្ត កិច្ច ព្រ មព្រ ៀងន្រះ 
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January 7 Victory Opens a New Era 
in Cambodian History

The 7-January-1979 Victory was a historic event that 
ushered in a glorious new era, the day on which the nation 
and its people were liberated from the genocidal regime 
of Pol Pot, Ieng Sary, Khieu Samphan, and the day of 
resurrection of the Cambodian people. The right to life, 
the fi rst fundamental right of humanity, has been restored 
to the people of Cambodia, and we have united in building 
and restoring the country from ashes left by the Democratic 
Kampuchea regime to a steady pace of progress to this 
day.

After the March-1970 coup, we should recall, Cambodia 
fell into the fl ames of war for fi ve years and one month 
before falling again into the brutal hands of the genocidal 
leaders of Pol Pot from April 17 through to 7 January 1979, 
when the National United Front for Salvation of Kampuchea 
and the Kampuchean People’s Revolutionary Party (now 
the Cambodian People's Party), under the brave leadership 
of Samdech Heng Samrin, Samdech Chea Sim, and Samdech 
Hun Sen, with the participation of the Cambodian people 
throughout the country and the timely and effective support 
of all friendly countries in the world, liberated the nation.

As the 43rd Convention of the Central Committee of 
the Cambodian People's Party (CPP) has just ended              
successfully unveiling major historical work plans, the 
Cambodian people are celebrating the 43rd anniversary 
of January 7 victory (January 7, 1979 - January 7, 2022) 
with deep pride for the many feasts and great achievements 
our people realized over the past 43 years. These achievements 
are the result of the great sacrifi ce of the Cambodian       
people who devoted their sweat and blood, physical,         
mental, intellectual and spiritual ability for the cause of 
the motherland without remorse. 

The great achievement that we have achieved and       
continue to work together to protect is the victory over the 
genocidal regime of Pol Pot on January 7, 1979, saving 
the nation to revival in time and bringing to the people 
every the rights and freedoms, especially the right to life, 
the honor and dignity. From then until now, the CPP has 
remained the only leading party holding tight the human 
rights fl ag. We have been the core force of national                
reconciliation until the country reached the Paris Peace 
Agreement and the implementation of this agreement      
until the establishment of the Constitution and the Kingdom 
of Cambodia.

Through win-win politics, we have demolished                 
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រហូតបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាព្រលន្រះ ។ 
តាមរយៈនយោបាយ ឈ្នះ ឈ្នះ យើងបានធ្វើឲ្យអង្គការចាត់តាំងទាំង
នយោបាយ និងយោធារបស់កម្ពុជាប្រជាធិបត្រយ្យត្រូវរលំរលាយទាំង
ស្រុង បង្កើតបានសន្តិភាពព្រញល្រញ ការឯកភាពជាតិ ឯកភាពទឹកដី 
ចាប់ពីចុងឆ្នាំ១៩៩៨ រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន។ ប្រជាជនកម្ពុជាក៏ទើបត្រប្ររព្ធ
ខួបទី ២៣ ន្រទិវានយោបាយឈ្នះឈ្នះ (២៩ ធ្នូ ១៩៩៨-២៩ ធ្នូ 
២០២១) ដ្រលដាក់ច្រញដោយសម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ដ្រលនោះ 
គឺជាថ្ង្របញ្ចប់សង្គ្រមសុីវិល និងធ្វើឲ្យប្រទ្រសទទួលបានសុខសន្តិភាព
ព្រញល្រញ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ។ យើងបានការពារ និងពង្រឹងពង្រីក
លទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្យ ស្ររី ពហុបក្ស ការពង្រឹងនីតិរដ្ឋ ការលើកកម្ពស់ 
ការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស អនុវត្តកំណ្រទម្រង់រដ្ឋសុីជម្រទូលំទូលាយ 
ការពង្រឹងយុត្តិធម៌ សមធម៌សង្គម, ធ្វើឲ្យសង្គមជាតិមានការផ្លាស់ប្តូរ
យ៉ាងធធំ្រង ធ្វើឲ្យស្រដ្ឋកិច្ចជាតមិានកណំើនខ្ពស ់បានច្រញផតុពីប្រទ្រស 
មានចំណូលទាប កា្លាយជាប្រទ្រសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាប, ថ្ររក្សា 
បានសុខសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ ការពារបានរឹងមាំឯករាជ្យ 
អធិបត្រយ្យ បូរណភាពទឹកដី ធ្វើឲ្យប្រជាជនបានរស់នៅប្រកបដោយ
ភាពសុខដុមរមនា និងបានស្តារលើកស្ទួយកិត្តិយស កិត្យានុភាពជាតិ
ឡើងវិញលើឆកអន្តរជាតិ បានចូលរួមដោយស្មើភាព ស្មើសិទ្ធិក្នុងរាល់
កិច្ចការអន្តរជាតិ។ នៅក្នុងដំណាក់កាលដ្រលប្រទ្រសកម្ពុជាតស៊ូប្រយុទ្ធ
ប្រឆំងជំងឺសកលកូវីដ-១៩ រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រមការដឹកនាំរបស់
សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ប្រទ្រសយើងទទួលបានជោគជ័យយ៉ាង     
ធំធ្រងក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតន្រជំងឺដ៏កាចសហាវន្រះ តាម- 
រយៈការគ្រប់គ្រង ចាត់ច្រងប្រកបដោយភាពឈ្លាសវ្រតាមរយៈការ     
ដាក់ច្រញនូវយុទ្ធសស្រ្តដ្រលមានភាពប្រទាក់ក្រឡាគ្នា ជាពិស្រសគឺ
ជោគជ័យន្រយុទ្ធនាការជាតិចាក់វា៉ាក់សំងដ្រលធ្វើឲ្យកម្ពុជាគ្រប់គ្រង
បានជំងឺកូវីដ-១៩ ឈនទៅបើកប្រទ្រសឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យកាល
ពីថ្ង្រទី១ ខ្រវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០២១។ តាមរយៈន្រះ យើងកាន់ត្រមានសុទិដ្ឋិនិយម
ចំពោះដំណើរការរីកចម្រើនឡើងវិញ និងជំហានឆ្ពោះទៅមុខន្រស្រដ្ឋកិច្ច
សង្គមកម្ពុជាសម្រប់ឆ្នាំ២០២២ ។ គួរបញ្ជាក់ថា មុនវិបត្តិកូវីដ១៩ កំណើន
ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានអត្រជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំក្នុងរង្វង់ ៧% ដោយផលិតផល 
ក្នុងស្រុកសរុប(ផ.ស.ស) កើនឡើងពី១.៥៦៣ ដុលា្លារអាម្ររិក ក្នុង 
ឆ្នាំ២០១៨ ដល់ ១.៧០០ ដុលា្លារអាម្ររិក ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ ។ ប៉ុន្ត្រ 
ក្រយវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩ ផ.ស.ស សម្រប់មនុស្សមា្នាក់បានធា្លាក់មកនៅ
ត្រឹម ១.៦៥៣ ដុលា្លារអាម្ររិក ក្នុងឆ្នាំ២០២០ ហើយនៅឆ្នាំ២០២១ 
ដោយរំពឹងថា ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានកំណើនវិជ្ជមានឡើងវិញ ផ.ស.ស 
សម្រប់មនុស្សមា្នាក់អាចកើនដល់១.៧៣០ ដុលា្លារអាម្ររិក  រហូតដល់ 
ឆ្នាំ២០២២ នឹងកើនដល់១.៨៤២ ដុលា្លារអាម្ររិក ។

ទោះបីប្រឈមនឹងការលំបាក ប៉ុន្ត្រក្នុងឆ្នាំ២០២១ន្រះ តាមរយៈ       
កិច្ចប្រឹងប្រងរបស់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា យើងនៅត្ររក្សាបានភាពជា
មា្ចាស់លើការងារអាទិភាពចម្បង២គឺ ទី១- ការបន្តរក្សាបាននូវសន្តិភាព 
ស្ថិរភាពនយោបាយ ដ្រលជាមូលដា្ឋានគ្រឹះសម្រប់ការគ្រប់គ្រងស្ថាន-
ការណ៍ និងទី២- ការរក្សាស្ថិរភាពមា៉ាក្រូស្រដ្ឋកិច្ចបានល្អប្រសើរ ទប់ស្កាត ់
អតិផរណា និងការឡើងថ្ល្រទំនិញលើទីផ្សារ ។ ដើម្បីទ្រទ្រង់ និងស្តារ 
ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន ជាពិស្រសប្រជាជនក្រីក្រ និងងាយរងគ្រះ 
ប្រជាជនដ្រលមានមុខរបរទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំង ក៏ដូចជាសកម្មភាព 
អាជីវកម្មនានា ដ្រលរងផលប៉ះពាល់ រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានដាក់ច្រញ
វិធានការអន្តរាគមន៍តាមរយៈការបន្តអនុវត ្ត”កម្មវិធីសច់ប្រក់ពលកម្ម 
សម្រប់អភិវឌ្ឍហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទ និងការគំទ្រកសិករ” ក្នុង         

completely the political and military organization of       
Democratic Kampuchea, establishing complete peace, 
national unity, and territorial integrity from the end of 1998 
to the present. The Cambodian people have just celebrat-
ed the 23rd anniversary of the Win-Win Politics Day      
(December 29, 1998 - December 29, 2021), launched by 
Samdech Techo Hun Sen, which is the day to end the 
civil war and bring complete peace to the country to the 
present.

We have defended and strengthened liberal democracy, 
pluralism, rules of law, the promotion of respect for human 
rights, the implementation of comprehensive state reform, 
the strengthening of justice, social equity, the great                  
national transformation, scoring the high growth of the 
national economy enabling the country to leaving the group 
of low-income and to become one in the low-middle-in-
come countries. We have been maintaining peace, political 
stability, strong defense, independence, sovereignty, and 
territorial integrity, and making people live in harmony 
and restoring national prestige. On the international stage, 
Cambodia participates on equal right and footing in all 
international affairs.

At a time when Cambodia is fighting the global                   
Covid-19 disease, the Royal Government of Cambodia, 
under the leadership of Samdech Techo Hun Sen, has 
achieved great success in curbing the spread of the             
deadly disease through wise management through                       
introducing interconnected strategies. The success of the 
national vaccination campaign has especially enabled 
Cambodia to control Covid-19 disease and reopen the 
country in all areas on November 1, 2021. Through this, 
we are more optimistic about the process of re-growth and 
the step forward of the Cambodian socio-economy for 
2022.

Before the Covid-19 crisis, one may note, Cambodia's 
economic growth was at an average annual rate of around 
7%, with gross domestic product (GDP) increasing from 
US$ 1,563 in 2018 to US $ 1,700 in 2019. However, hit 
by the Covid-19 crisis, per capita GDP fell to US$ 1,653 
in 2020, while for 2021, there has been anticipation that 
the Cambodian economy will make a positive recovery in 
which per capita GDP can reach 1,730 US dollars, and in 
2022 will increase to 1,842 US dollars.

Despite facing with difficulties, in 2021, through the 
efforts of the Royal Government of Cambodia, we still 
maintain ownership of the two main priorities: (1) continuing 
to maintain peace, political stability, which is the foundation 
for managing the situation; and (2), maintaining better 
macroeconomic stability, curbing inflation and rising 
goods prices in markets.

In order to sustain and restore the livelihoods of the 
people, especially the poor and vulnerable, people with 
severely affected occupations as well as the affected business 
activities, the Royal Government of Cambodia has put in 
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ទឹកប្រក់ប្រមាណ១៦០លានដុលា្លារអាម្ររិក, ការបន្តអនុវត្ត ”កម្មវិធី 
ឧបត្ថម្ភជូនគ្រួសរក្រីក្រ និងងាយរងគ្រះក្នុងអំឡុងព្រលប្រយុទ្ធជំងឺ 
កូវីដ១៩” ក្នុងទឹកប្រក់ប្រមាណ៥០១លានដុលា្លារអាម្ររិក, ការបន្ត         
ផ្តល់ប្រក់ឧបត្ថម្ភចំនួន ៤០ដុលា្លារអាម្ររិកក្នុងមួយខ្រ សម្រប់កម្មករ 
និយោជិតមា្នាក់ ដ្រលបំព្រញការងារក្នុងវិស័យកាត់ដ្ររ ព្រមទាំងបណា្តា
វិធានការអន្តរាគមន៍ផ្ស្រងទៀត ។ ទំហំន្រថវិកាចំណាយអន្តរាគមន៍ 
ប្រយុទ្ធប្រឆំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងឆ្នាំ២០២១ អាចស្ថិតក្នុងរង្វង់ 
ប្រមាណ១.៤៥៤ លានដុលា្លារអាម្ររិក ។ អាស្រ័យដោយរាជរដា្ឋាភិបាល        
ដាក់ច្រញវិធានការអន្តរាគមន៍បានទាន់ព្រលវ្រលា និងប្រកបដោយ 
ប្រសិទ្ធភាព បានធ្វើឲ្យស្រដ្ឋកិច្ច សង្គម កម្ពុជាមិនធា្លាក់ទៅក្នុងសភាព 
ធ្ងន់ធ្ងរ ហើយយើងនៅត្រមានសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះភាពរឹងមាំ និងការវិល 
ត្រឡប់ទៅរកមាគ៌ន្រកំណើន និងការអភិវឌ្ឍឡើងវិញ។ 

កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំ២០២១ រំពឹងថានឹងងើបមកវិញក្នុងអត្រ 
២,៤% បនា្ទាប់ពីមានកំណើនធា្លាក់ចុះក្នុងអត្រ-៣,១% ឆ្នាំ២០២០        
ដោយសរផលប៉ះពាល់ន្រការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ ។ វិស័យ 
ឧស្សាហកម្មត្រូវបានបា៉ាន់ស្មានថានឹងងើបឡើងវិញក្នុងអត្រ ៥,៧% 
ពីកំណើនអវិជ្ជមានក្នុងអត្រ -១,២% ក្នុងឆ្នាំ២០២០, វិស័យស្រវាកម្ម
ត្រូវបា៉ាន់ស្មានថានឹងងើបឡើងវិញក្នុងល្បឿនយឺត ក្នុងអត្រ០,៣% ពី 
អត្រអវិជ្ជមាន-៦,៧% ក្នុងឆ្នាំ២០២០, វិស័យកសិកម្មត្រូវបានបា៉ាន់ស្មាន 
ថា នឹងសម្រចបានកំណើនល្អប្រសើរក្នុងអត្រ១,៤% ពីអត្រ០,៥% 
ក្នុងឆ្នាំ២០២០ ។ ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ ២០២២ ត្រូវបានព្យាករថានឹង
សម្រចបានកំណើនក្នុងរង្វង់ ៤,៨% ដ្រលធ្វើឱ្យ ផ.ស.ស. ថ្ល្របច្ចុប្បន្ន 
ស្ថិតក្នុងរង្វង់ ៣០.៥៤៤ លានដុលា្លារអាម្ររិក ។ អតិផរណាមធ្យម          
ប្រចាំឆ្នាំស្ថិតក្នុងកម្រិតទាបក្នុងរង្វង់ ២,៨% ជាមួយស្ថិរភាពន្រអត្រប្តូរ
ប្រក់រៀលស្ថិតក្នុងរង្វង់ ៤.០៦៥ រៀល ក្នុងមួយដុលា្លារអាម្ររិក ។ វិស័យ
ឧស្សាហកម្មត្រូវបានព្យាករថានឹងមានកំណើនក្នុងអត្រ  ៧,៧% ពី 
កំណើន៥,៧% ក្នុងឆ្នាំ២០២១ ដោយសរការរំពឹងទុកកំណើនល្អ 
ប្រសើរន្រអនុវិស័យកាត់ដ្ររ និងកម្មន្តសលមិនម្រនកាត់ដ្ររ  ខណៈអនុ
វិស័យសំណង់ត្រូវបានរំពឹងថានៅបន្តសម្រចកំណើនទាប ។ វិស័យ 
ស្រវាកម្មត្រូវបានព្យាករថា នឹងបន្តកើនឡើងក្នុងអត្រ ៤,១% ពីកំណើន 
០,៣%ក្នុងឆ្នាំ២០២១ ដោយសរការងើបឡើងវិញសន្សឹមៗន្រអនុ-
វិស័យសណា្ឋាគរ និងភោជនីយដា្ឋាន និងវិស័យគំទ្រទ្រសចរណ៍ផ្ស្រងៗ 
ទៀត ។ វិស័យកសិកម្មត្រូវបានព្យាករថានឹងសម្រចបានកំណើនក្នុង
អត្រទាប ១,១% ពីកំណើន១,៤%ឆ្នាំ២០២១ ដោយសរការរំពឹងទុក
នូវការបន្តកំណើនល្អប្រសើរន្រអនុវិស័យដំណាំ និងអនុវិស័យចិញ្ចឹម 
សត្វ ។

ចូលរួមអបអរសទរខួបទី ៤៣ ន្រទិវាមហាជ័យជម្នះ ៧ មករា           
ប្រជាជនកម្ពុជា ទូទាំងប្រទ្រសបន្តខិតខំរួបរួមសមគ្គីគ្នាជុំវិញគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា និងរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា បន្តជម្នះឲ្យបាននូវឧបសគ្គ 
ទាំងឡាយ ធ្វើឲ្យសម្រចបាននូវសមិទ្ធផលធំៗថ្មីៗទៀតសម្រប់ឆ្នាំ 
២០២២ និងជំរុញអនុវត្តឲ្យបានជោគជ័យ ភារកិច្ច និងទិសដៅការងារ
សំខន់ៗរបស់សន្និបាតលើកទី ៤៣ ន្រគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា ដើម្បីប្រទ្រសកម្ពុជារីកចម្រើន រុងរឿង ប្រកបដោយ 
ភាពសុខដុមរមនាជានិរន្ត៕
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place intervention measures through continued implementation 
of US$ 160 Million of “labor for cash for rural infrastructure 
development and farmers support program. It also continues 
implementation of “US$ 501 million in support for poor 
and vulnerable families during the combat against                     
Covid-19”. The RGC continues to provide a stipend of 
US$ 40 per month for a worker in the garment sector, as 
well as other intervention measures.

The size of the budget for the intervention combat 
against Covid-19 in 2021 could be around US$ 1,454       
million. Thanks to the Royal Government's timely and 
effective intervention measures, the Cambodian                              
socio-economic situation has not deteriorated and we            
remain optimistic about its resilience and a return to the 
path of growth and redevelopment.

Cambodia's economic growth in 2021 is expected to 
recover to 2.4% after slowing to -3.1% in 2020 due to the 
impact of the Covid-19 pandemic. The industrial sector is 
projected to recover at a rate of 5.7% from a negative 
growth rate of -1.2% in 2020, the service sector is                    
projected to recover at a slower rate of 0.3% from -6.7% 
in 2020, and the agricultural sector is projected to achieve 
a good growth rate of 1.4% from 0.5% in 2020.

Cambodia's economy in 2022 is projected to grow at 
around 4.8%, which will make the current price GDP stay 
around US$ 30,544 million. The average annual inflation 
rate is low at around 2.8%, with the Riel exchange rate 
stabilizing at around 4,065 riel per US dollar. The industrial 
sector is projected to grow by 7.7% from 5.7% in 2021 
due to better growth in the garment and non-garment                
sub-sectors, while the construction sub-sector is expected 
to continue to grow low.

The services sector is projected to continue to grow at 
4.1% from 0.3% in 2021thanks to the gradual recovery of 
the hotel and restaurant sub-sector and other tourism          
support sectors. The agricultural sector is projected to grow 
at a slower pace of 1.1% from 1.4% in 2021 owing to the 
expectation of continued good growth in the crops and 
livestock sub-sectors.

While celebrating the 43rd anniversary of the great 
victory on January 7, Cambodians throughout the country 
work together, in solidarity around the Cambodian People's 
Party and the Royal Government of Cambodia, to overcome 
obstacles and to score achievements for 2022. They thus 
promote the successful implementation of the main tasks 
and directions set out by the 43rd Central Committee      
Convention of the Cambodian People's Party for a prosperous 
and harmonious Cambodia./.

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សេន ៖ ធ្វើអីក៏ដោយតេូវគេប់គេង និងក្តាប់ឲ្យជាប់នូវទស្សនៈ
ស្តីពីឯករាជ្យ និងអធិបតេយ្យជាតិ
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សន� ិ� តគណៈក��  ធ�ិ រ ក��  លគណបក� �� � ជនកម� �� �ើក   
ទី ៤៣ � ណត� ិទី៥  � �� �ទី ២៤ ��ធ� � ��  ំ២០២១ គឺ� ជីវ� ព 
ន� � យ � នលក� ណៈ� �� វត� ិ� �� � ��  ល��   និង� ន អត� ន័យ 
ធំ��ងស��  ប់�� ��សកម� ��  និង�� � ជនកម� ��  ។ សន� ិ� ត � ន
�� ើ� រ� ះ��  ត�� ើស� ំងប�� �មអនុ�� � នគណបក� ចំនួន ២រូប 
�ៀត គឺស�� �ចពិជ័យ���  �ៀ � ញ់ និង� កជំ� វកិតិសង� ហ-
បណ� ិត �៉ែន សំអន ។ សន� ិ� ត� នស��  ច� ឯកច� ័ន� បន� � ំ�� 
ស�� �ចអគ� ម� ��� បតី���  ហ៊ុន សែន � ��ក� � ព� យក-
រដ� ម�� � ី និង�� ើស� ំងឯកឧត� ម ហ៊ុន ម៉ែណែត � ��ក� � ព 
� យករដ� ម�� � ី� ��លអ� គត ។ លទ� ផល��លសន� ិ� តស��  ច
� ន� ��ល��ះ គឺក� �ង� ល� ព�� ឹងរច� សម� ័ន� ដឹក� ំគណបក� 
ឲ្យ � ន់��រ�ង� ំ � រ�� មូលផ� �ំធន� នមនុស� �� កប� យសមត� � ព 
និងបទពិ� ធន៍ស��  ប់�� ៀម� របន� ��ន និងប�� ើឲ្យ សំណ�មពរ
សម�� ប��� ររ�កច�� ើនរបស់សង� ម� តិកម� ��  ពីតំ� ក់� ល 
មួយ� តំ� ក់� លមួយ�ៀត ។ លទ� ផល��ះ� នឆ� �ះប��  ំងឲ្យ 
�ើញនូវ� រ�� ���  ចិត� �� ងមុត� ំរបស់គណបក�  ស��  ប់តួ� ទី 
ដឹក� ំរយៈ��លយូរអ�� �ង� មុខ �ើម� ីរក�  ឲ្យ � នសមិទ� ផល��ល
ស��  ច� នកន� ងមក � រ� រពា រឲ្យ � ននូវសុខសន� ិ� ព ស� ិរ� ព 
ន� � យ និង� រអភិវឌ� �� កប� យចីរ� ព កុំឲ្យ �� ��ស� តិវ�ល
� រកអតីត� លដ៏ជូចត់�ើងវ�ញ។ 

បច� �ប� ន� ��ះ គណបក� �� � ជនកម� ��  � ន� ក់�� ឹះ�� ង��  
� ក� �ងដំ�ើរវ�វត� ន៍��សង� ម� តិកម� ��  � គណបក� ��មួយគត់��ល
� ប�� �កដ៏កក់��   រ�ង� ំ និង� ក� ីសង� ឹមពិត��  កដរបស់�� � ជនក� �ង
� រដឹក� ំ�� ��ស� តិឲ្យ បន� � ន� មុខ�ៀត� �ើ� �៌ សន� ិ� ព 
�� � ធិប��យ្យ  និងអភិវឌ� ន៍ ។   គណបក�  � នដឹក� ំ�� ើឲ្យ ស��  ច
� គជ័យធំៗ� �� ើនជូន�� ��ស� តិ ។  �� � ជន�ើង� នរស់� 
� យក� ីសុខ� ន� ��  មពន� ឺ��សន� ិ� ព និង� នរួម��  � ធ� �ងម� -
� មគ� ី� តិ�� ងរ�ង� ំ ��  មដំបូលរដ� ធម� នុ�� ��មួយ ��  មម� ប់ 
របស់�� ះម� ក� �� � ទីស��  រៈ ��  ម� រដឹក� ំរបស់� ជរ��  ភិ� ល
�� បច�  ប់��មួយ ��  ន� រ��ង��ក ��  ន� រ��ស�ើង ។ គណបក�  
� នបុព� ��តុ�� ឹម�� �វ � ន� លបំណងច�  ស់� ស់ � នចក� �វ�ស័យ 
��ង��  យ � នសមត� � ព និងលទ� � ព ពិត��  កដ ក� �ង� រអនុវត� ឲ្យ 
� នស��  ចនូវ� ល់� លន� � យ��ល� ន� ក់��ញក� �ងជំហរ
�� នគិត �� ន�� ើ និង�� នទទួលខុស�� �វ ។ ��ះ�ើយគឺ� � ព��  ំង 
� ឧត� ម� ព � � ពអ��  រ្យ របស់គណបក� �� � ជនកម� ��  � ំងពី 
អតីត� ល បច� �ប� ន�  និង� អ� គត� ល ។ �ើមូល��  ន��ះ គណបក� 
� ន�� ៀម�� ប់លក� ណៈសម� ត� ិ�� ប់��  ន់ �ើម� ីបន� ��សកកម� ដឹក� ំ
�� ��សក� �ងរយៈ��លយូរអ�� �ងត� មុខ�ៀត �� ប� មបំណង 
��  ��  របស់�� � ជនកម� ��  ។

� ក� �ងសង� ម�� � ធិប��យ្យ ��ល�� � ន់យករបប��រ�ពហុបក�  

គណបក� ន� � យនីមួយៗ � នសិទ� ��  ល់ក� �ង� រ�ៀបចំកម� វ�ធី 
ន� � យរបស់គណបក�   រច� សម� ័ន� គណបក�  និង� រ�� ៀម��ក� ជន 
ស��  ប់តំ��ង�� � នគណបក�  ឬអនុ�� � នគណបក�  ឬ�  
��ក� ជន�� � � ធិបតី-អនុ�� � � ធិបតី ឬ� យករដ� ម�� � ី ។ �  
�� ��សកម� �� ក៏ដូច��  ��រ គឺប��  គណបក� ន� � យ� ំងអស់ 
� នសិទ� �� ប់�� ងក� �ង� រ�� ើសកម� � ព ��  ម�� បខណ� ច�  ប់ ��ល 
� នកំណត់ � យ� នសិទ� ិដូចៗ��  ក� �ង� រ�ៀបចំ� រ� រ�� �ក� �ង 
របស់គណបក� ខ� �ននីមួយៗ ។ � រស��  ចរបស់សន� ិ� តគណបក� 
ក� �ង� រ�� ើស� ំងឯកឧត� ម ហ៊ុន ម៉ែណែត � ��ក� � ព� យក-
រដ� ម�� � ី� ��លអ� គត គឺ� � រស��  ចដ៏�� ឹម�� �វ ។ ឯកឧត� ម 
ហ៊ុន ម៉ែណែត គឺ� កុលបុ�� �� �រដ៏�� ើមមួយរូប ��ល� ន 
�� ហ� វ�� ធម៌ គតិបណ� ិត សមត� � ព � ព��  ស�� � ន��  រតី 
�� �� � តិ��  ល��   � នទឹកចិត� � រព�� � ញ់�� � ជន� យ
��  ះស� ័��  � ន�� ប់លក� ណៈសម� ត� ិដឹក� ំ � នទទួល� រសិក�  
��  �� ះខ� ង់ខ� ស់ � នសមត� � ព � ន��ព� សល្យ ខ� ស់ � ន 
គុណធម៌ និងសីលធម៌ល�  � នទទួល� រ� តសរ�ើរ និង� រ� រព
�� � ញ់ពីសំ� ក់�� � ជនទូ�  ពីម�� � ី� ជ� រ និងពីកងក��  ំង 
�� � ប់� វុធ �ើយ� ននិងកំពុងរួមចំ��ក�� ងសកម� ក� �ង��សកកម�  
�ើម� ីបុព� ��តុ� តិ � តុភូមិ និង�� � ជនកម� �� ។ ឆ� �ះប��  ំង� មរយៈ
គុណសម� ត� ិ��ះ ឯកឧត� មបណ� ិត ហ៊ុន ម៉ែណែត ពិត� ឥស� រជន
��លស័ក� ិសម� អ� គត� យករដ� ម�� � ី���� ះ� � � ច�� កម� ��  
�ើម� ីបន� ��នដឹក� ំ� រពា របូរណ� ពទឹកដី សុខសន� ិ� ព និងស� ិរ� ព 
សង� ម � រ�ើកកម� ស់កិត�  នុ� ព� តិ និង� រអភិវឌ� � តិ ឱ្យ � ន់
��� ន� ពរ�កច�� ើន�ើ�� ប់វ�ស័យ �ើម� ីវ�បុល� ព��ចក� ីសុខ 
និងសុភមង� លរបស់�� � ជនកម� �� ។

� រស��  ចរបស់សន� ិ� តរបស់គណៈក��  ធិ� រក��  ល�ើក
ទី ៤៣ � ណត� ិទី៥  ��គណបក� �� � ជនកម� ��  � ន�� ើឲ្យ ម�� � ី 
� ជ� រ កងក��  ំង�� � ប់� វុធ �� � ជន�� ប់�� � ប់វណ� ៈ � ប់� ំង
�� � ជន�� �ររស់� ��  �� ��ស � ន�� � ស��  គមន៍� ំ��  � យ 
ទឹកចិត�  រ��ើប�� �វ��  �� ង��  ��ង និងប��  ញនូវក� ីសង� ឹម�ឿ� ក់
�� ងមុត� ំ�  អ� គត���� ះ� � � ច�� កម� ��  ��  ម� រដឹក� ំ
របស់គណបក� �� � ជនកម� ��  � ��បន� រ�កច�� ើន ថ� �ំ�� ើង រុង�ឿង 
�� ចះ�� ចង់ ��  នអ� ី��ល� ចមកប��  ក់� ន�ើយ ។ 

�� � ជនកម� �� ទ�ូ ងំ�� ��សនងឹ បន� ខតិខពំ�� ឹងធ� �ងម� -
� មគ� ី� ព ឯក� ព�� �ក� �ងឲ្យ � ន់��រ�ង� ំ អនុវត� ឲ្យ � ន� គជ័យ
នូវ� ល់កម� វ�ធីន� � យ និង��ចក� ីស��  ចចិត� របស់គណបក�  
និង� ជរ��  ភិ� ល �ើម� ី� រពា រឲ្យ � នសុខសន� ិ� ព ឯក� ជ្យ  
បូរណ� ពទឹកដី ជំរុញ� រអភិវឌ� �� ��ស� តិ�ើងឲ្យ � ន់�� 
រ�កច�� ើនត� មុខ�ៀត ៕

� រស�ែ  ចចិត្ត �ែ កប�ែយ� រទទួលខុស�ែ ូវខ� ស់
ចំ�ែះ�ែគវ ស� �ែ �ែសជ តិ
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ថ្ង ្រសុក្រ  ៥រោ ច ខ្រមិគសិរ ឆ្នា  ំឆ្ល ូវ ត្រ ីស័ក ព.ស.២៥៦៥

             ភ្ន ំព្រញ ថ្ង ្រទី២៤ ខ្រធ្ន ូ ឆ្នា  ំ២០២១

                    គណៈកម� ែធិ� រក�� ែល

KNbkSRbCaCnkm<úCa

KN³kmµaFikarkNþal

ÉkraCü snþiPaB esrIPaB RbCaFibetyü
GBüaRkwt nig vDÆnPaBsgÁm

�ែង ៈ - លក្ខ ន្ត ិកៈ និងបទបញ្ជា  ផ្ទ ្រក្ន ុងគណបក្ស ប្រ ជា ជនកម្ព ុជា 

 - សណំមូពរន្រកា រដកឹនា បំ្រ ទ្រសជា តសិម្រ  បន់តីកិា លទ៧ី  ន្ររដ្ឋ សភា  នងិសម្រ  ប់

  ព្រលអនា គត

 - ដើម្ប ីបន្ត បុព្វ ហ្រតុដ៏ធំធ្រង  និងយូរលង់របស់គណបក្ស ប្រ ជា ជនកម្ព ុជា    ដ្រលមា ន

  ឧត្ត មគតិផ្សា  រភា្ជា  ប់ជា និច្ច ជា មួយជោ គវា សនា របស់ប្រ ទ្រសជា តិ     និងប្រ ជា ជននៅ 

  គ្រ ប់កា លៈទ្រសៈ។

  

 សន្ន ិបា តគណៈកមុ្ម ាធិកា រកណា្តា  លន្រគណបក្ស ប្រ ជា ជនកម្ព ុជា   លើកទី៤៣  អា ណត្ត ិ

ទី៥  នា ថ្ង ្រទី២៤ ខ្រធ្ន ូ ឆ្នា  ំ២០២១  សម្រ  ចជា  ឯកច្ឆ ន្ទ គ ំទ្រ សម្ត ែចអគ� មហា �ែ� បតី
�ែ�ែ ហ៊ុន សែន ជា ប្រក្ខ ភា ពនា យករដ្ឋ មន្ត ្រ ី និងជ្រ ើសតា ំង  ឯកឧត្ត ម ហ៊ុន ម៉ែណែត
ជា ប្រក្ខ ភា ពនា យករដ្ឋ មន្ត ្រ ីសម្រ  ប់ព្រលអនា គត។
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KNbkSRbCaCnkm<úCa

KN³kmµaFikarkNþal
ÉkraCü snþiPaB esrIPaB RbCaFibetyü

GBüaRkwt nig vDÆnPaBsgÁm

 សន� ិ� តគណៈក��  ធិ� រក��  ល �ើកទី ៤៣ �� គណបក� �ែ ជ ជនកម� �ជ  � ន�� �� ឹត� � � �� �ទី ២៤                            
��ធ� � ��  ំ ២០២១ ��  មអធិបតី� ពដ៏ខ� ង់ខ� ស់ ស�� �ចអគ� ម� ��� បតី���  ហ៊ុន សែន �� � នគណបក�  
ស�� �ចអគ� ម� ព� ច�� ី ហែង សំរិន �� � នកិត� ិយសគណបក�  ស�� �ច�� � � ម ស �ែង អនុ�� � នគណបក�  
ស�� �ចវ�បុល��� ភក� ី ស យ ឈុំ អនុ�� � នគណបក�  និងគណៈអចិ�� �  យ៍��គណៈក��  ធិ� រក��  ល។                                                  
អ�� ើញចូលរួមក� �ងសន� ិ� ត��ះ� នស� ជិក ស� ជិ� ��គណៈក��  ធិ� រក��  លចំនួន ៧៧៥ រូប  �ើបរ�� ណរួម   
៨៦៥រូប។ សន� ិ� ត� ន�� �� ឹត� � ក� �ង��  រតីឯក� ព �� � ធិប��យ្យ  និង� រទទួលខុស�� �វខ� ស់បំផុតចំ� ះបុព� ��តុ                  
� តិ និង�� � ជន � យ� នស��  ចលទ� ផលដូច� ង��  ម ៖

 ១- � ះ��  ត�� ើស� ំងប�� �ម    ស�� �ចពិជ័យ���     �ៀ    � ញ់     � អនុ�� � នគណបក�       និង                         
       � កជំ� វ កិត� ិសង� ហបណ� ិត   �៉ែន   សំអន  � អនុ�� � នគណបក� 
 ២- បន� � ំ�� ស�� �ចអគ� ម� ��� បតី���  ហ៊ុន សែន � ��ក� � ព� យករដ� ម�� � ី និង� នស��  ច� ឯកច� ័ន�  
       �� ើស� ំងឯកឧត� ម ហ៊ុន ម៉ែណែត � ��ក� � ព� យករដ� ម�� � ីស��  ប់��លអ� គត
 ៣- ពិ� ក�  អំពីកិច� � រមួយចំនួនស� ីពី� រអនុវត� ��ន� ររួម��  ះ� � ន់� រ� ះ��  ត�� ើស��ស�� ុម�� ឹក�                                      
       ឃុំ ស��  ត់ � ណត� ិទី៥ ��  ំ ២០២២ 
 ៤-  អង� សន� ិ� ត� នយល់�� �ត��  បសុីជ��  អំពីខ� ឹម� រ��ទស� នៈស� ព� រណ៍ ��  ំ២០២១ និងទិស� � រកិច�    

សំ� ន់ៗរបស់គណបក� ក� �ង��  ំ ២០២២។
  គណៈកម� ែធិ� រក�� ែលសូមអំពា វ� វគណៈក��  ធិ� រ��គណបក� �� ប់��  ក់ �� ប់�� �ក �� ប់�� ុម� រ� រ  

គណបក� ចុះមូល��  ន និងម�� � ី ស� ជិក ស� ជិ� ��គណបក� �� � ជនកម� ��  សូមព�� ឹង� មគ� ី� ព ឯក� ព�� �ក� �ង                 
រ�ង� ំ ខិតខំបន� អនុវត� កម� វ�ធីន� � យ និង��ចក� ីស��  ច� � របស់គណបក� ឱ្យ � នស��  ច� គជ័យ �ើម� ី                                         
ប�� ើផល�� � ជន៍ដ៏ឧត� �ង� ឧត� មរបស់� តិ និង�� � ជន។ 

      សូមអំពា វ� វជនរួម� តិ� ំងមូល� ំង� ក� �ង�� ��ស � ំង� ��  �� ��ស សូមបន� រួម� មគ� ី��  � ធ� �ងមួយ   
��  មដំបូលរដ� ធម� នុ��  និងម� ប់ដ៏�� � ក់�� ពែ ះករ��  ពែ ះ� ទ សម្ត ែចពែ ះបរម� ថ នរែត្ត ម សីហមុនី                
ពែ ះមហា ក� �ែ �ែពែ ះរ ជ � ច�ែ កម� �ជ  � ទីស��  រៈដ៏ខ� ង់ខ� ស់បំផុត �ើម� ី��រក�  � រពា រសន� ិ� ព ឯក� ជ្យ  
អធិប��យ្យ  និងបូរណ� ពទឹកដីកម� �� ឱ្យ � នរ�ង� ំ ស� ិត�� �រគង់វង� � �ៀងដ� ប។ �� ម� មួយ� ះ សូមជនរួម� តិ                         
បន� អនុវត� �� ង��  ប់ខ� �ននូវវ�� នសុវត� ិ� ពសុ� ភិ� ល សំ� � រពា រមិនឱ្យ ជំងឺកូវ�ដ-១៩� ចឆ� ង� ល� ល� ថ� ី�ៀត                          
� ន និងរួម��  ប�� �ញអស់ក��  ំង� យ ក��  ំងចិត�  �ើម� ី��  រ និងអភិវឌ� ��ដ� កិច�  សង� មកម� �� �ើងវ�ញ��  យវ�បត� ិ                                                   
ជំងឺកូវ�ដឱ្យ � នសន� �ះរ�កច�� ើន��  ំង��  �ើង។

                          �� �សុ��  ៥� ច ��មិគសិរ ��  ំឆ� �វ �� ីស័ក ព.ស.២៥៦៥
                                                                                       � ជ� នីភ� ំ��ញ �� �ទី ២៤ ��ធ� � ��  ំ ២០២១                                                                        
                                                                                              គណៈកម� ែធិ� រក�� ែល
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ទិដ្ឋ � ពទូ�ែទិដ្ឋ � ពទូ�ែទិដ្ឋ � ពទូ�ែ
�ែសន្ន ិ� ត�ែសន្ន ិ� ត�ែសន្ន ិ� ត

គណៈកម� ែធិ� រគណៈកម� ែធិ� រគណៈកម� ែធិ� រ
ក�� ែល�ើកទី៤៣ក�� ែល�ើកទី៤៣ក�� ែល�ើកទី៤៣

� ណត្ត ិទី ៥� ណត្ត ិទី ៥� ណត្ត ិទី ៥
�� ែទី ២៤ �ែ ធ្ន � �� ែទី ២៤ �ែ ធ្ន � �� ែទី ២៤ �ែ ធ្ន � 

�� ែំ ២០២១�� ែំ ២០២១�� ែំ ២០២១
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តបតា មកា រអញ្ជ ើញរបសស់ម្ត ្រចអគ្គ មហា ស្រនា បតីត្រជោ  ហ៊ុន សែន 
នា យករដ្ឋ មន្រ ្ត ីន្រព្រ ះរា ជា ណា ចក្រ កម្ព ុជា  ឯកឧត្ត មបណ្ឌ ិត ផនខាំែ 
វីផា វ៉ែន់ នា យករដ្ឋ មន្រ ្ត ីន្រស ធា រណរដ្ឋ ប្រ ជា ធិបត្រយ្យ  ប្រ ជា មា និត 
ឡា វ បា នដឹកនា ំគណៈប្រ តិភូជា ន់ខ្ព ស់អញ្ជ ើញមកបំព្រញទស្ស នកិច្ច  
ផ្ល ូវកា រនៅ ព្រ ះរា ជា ណា ចក្រ កម្ព ុជា  រយៈព្រល ២ថ្ង ្រ ចា ប់ពីថ្ង ្រទី២៩-៣០ 
ខ្រវិចិ្ឆ កា  ឆ្នា  ំ២០២១។ ក្ន ុងដំណើរទស្ស នកិច្ច ន្រះ ឯកឧត្ត មបណ្ឌ ិត 
ផនខា ំ វីផា វ៉ែន់ នា យករដ្ឋ មន្រ ្ត ីឡា វ បា នអញ្ជ ើញចូល�្រ  ប 
ថា្វា  យបង្គ ំគ ល់ ពែ ះករ��  ពែ ះ� ទសម្ត ែចពែ ះបរម� ថ 
នរែត្ត ម សីហមុនី ព្រ ះមហា ក្ស ត្រ ន្រព្រ ះរា ជា ណា ចក្រ កម្ព ុជា , ជួប
សម្ត ្រងកា រគួរសមជា មួយសម្ត ្រចវិបុលស្រនា ភក្ត ី ស យ ឈុំ ប្រ ធា ន 
ព្រ ឹទ្ធ សភា ,  សម្ត ្រចអគ្គ មហា ពញា ចក្រ ី ហែង សំរិន ប្រ ធា នរដ្ឋ សភា  
និងជួបពិភា ក្សា  ជា មួយសម្ត ្រចអគ្គ មហា ស្រនា បតីត្រជោ  ហ៊ុន សែន 
នា យករដ្ឋ មន្រ ្ត ីន្រព្រ ះរា ជា ណា ចក្រ កម្ព ុជា ។

ក្ន ុងជំនួបពិភា ក្សា  កា រងា រជា មួយសម្ដ ្រចត្រជោ  ហ៊ុន សែន នា យក 
រដ្ឋ មន្ត ្រ ីកម្ព ុជា , ឯកឧត្ដ ម ផនខា ំ វីផា វ៉ែន់ (Phankham Viphavanh) 
នា យករដ្ឋ មន្ត ្រ ីឡា វ បា នអបអរស ទរសម្ដ ្រចត្រជោ នា យករដ្ឋ មន្ត ្រ ី           
ដ្រលបា នដឹកនា ំប្រ ទ្រសកម្ព ុជា ឆ្ពោ  ះមកកា រអភិវឌ្ឍ ន៍រីកចម្រ ើន ។           
ឯកឧត្ត មនា យករដ្ឋ មន្រ ្ត ីឡា វបា នមើលឃើញមា នអភិវឌ្ឍ រីកចម្រ ើនយ៉ា ង 
ខ្លា  ំង ជា ពិស្រសរា ជធា នីភ្ន ំព្រញមា នកា រប្ល ្រកមុខប្ល ្រកមា ត់យ៉ា ងខ្លា  ំង
ណា ស់ ។ ឯកឧត្ត មបា នសម្ត ្រងនូវកា រអបអរស ទរចំពោ ះសម្ដ ្រចត្រជោ  
ដ្រលបា នទទួលជោ គជ័យលើគ្រ ប់វិស័យទា ំងកិច្ច ប្រ ជុំអា សុី-អឺរ៉ុបថ្ម ីៗន្រះ 
និងកា រទទួលធ្វ ើជា ប្រ ធា នអា ស៊ា ននៅ ឆ្នា  ំក្រ  យ។ ក្ន ុងន័យន្រះឯកឧត្ត ម
បា នសម្ដ ្រងនូវកា រគ ំទ្រ  និងសន្យា  សហកា រជា មួយនឹងកម្ព ុជា  ដើម្ប ីធ្វ ើ
យ៉ា ងណា ឲ្យ កម្ព ុជា ដឹកនា ំកិច្ច ប្រ ជុំអា ស៊ា នឲ្យ ទទួលបា នភា ពជោ គជ័យ។ 
ឯកឧត្ត មបា នលើកឡើងពីអតីតកា លដ្រលព្រ ះរា ជា ណា ចក្រ កម្ព ុជា  និង 
ឡា វមា នទំនា ក់ទំនងជា មិត្ត ភា ព ជា បងប្អ ូន ជា វប្ប ធម៌ប្រ �្រណី ជា           

យូរលង់ណា ស់មកហើយ ហើយជា ច្រ ើនឆ្នា  ំកន្ល ងមកន្រះ កម្ព ុជា  និងឡា វ 
ពិតជា មា នកា រប្រ  ប្រ ួលម្រន ក៏ប៉ុន្ត ្រទឹកចិត្ត ប្រ ជា ជន និងប្រ ជា ជន នៅ  
មា នដដ្រល។ ជា មួយគ្នា  ន្រះ ឯកឧត្ត មនា យករដ្ឋ  មន្ត ្រ ីឡា វក៏បា នស្ន ើសុំ
សម្ដ ្រចត្រជោ  ធ្វ ើយ៉ា ងណា ពង្រ ីកពង្រ ឹងកិច្ច សហប្រ តិបត្ត ិកា រ ដ្រលរួម 
មា ន ៖ ១-បន្ត កា រផ្លា  ស់ប្ដ ូរទស្ស នកិច្ច រវា ងគ្នា  ទៅ វិញទៅ មក ដើម្ប ីធ្វ ើ 
យ៉ា ងណា ជំរុញ និងបញ្ច ប់កា រងា រដ្រលបា នព្រ មព្រ ៀងគ្នា  កន្ល ងមក ទី២- 
បន្ត ពិភា ក្សា  គ្នា  ធ្វ ើយ៉ា ងណា ឱ្យ បញ្ច ប់កិច្ច ព្រ មព្រ ៀង ក៏ដូចជា កិច្ច សហ-
ប្រ តិបត្ត ិកា រ ក្ន ុងភា ពជា ដ្រគូគ្រ ប់ជ្រ ុងជ្រ  យ ទី៣-ជំរុញបន្ត កិច្ច ប្រ ជុំ 
តា មរយៈយន្ត កា រដ្រលមា នស្រ  ប់ ទី៤-ជំរុញឲ្យ គណៈកម្ម កា រចម្រ ុះ    
ព្រ ំដ្រនបន្ត ធ្វ ើកា រធ្វ ើយ៉ា ងណា តា មគោ លដៅ ដ្រលថា្នា  ក់ដឹកនា ំបា នសម្រ  ច 
ទី៥-ជំរុញកិច្ច សហប្រ តិបត្ត ិកា រលើវិស័យ ពា ណិជ្ជ កម្ម  លើកស្ទ ួយ 
ពា ណិជ្ជ កម្ម រវា ងប្រ ទ្រសទា ំងពីរ ទី៦-ជំរុញកិច្ច សហប្រ តិបត្ត ិកា រលើ 
វិស័យវប្ប ធម៌ វិស័យទ្រសចរណ៍ និងវិស័យដទ្រទៀតដ្រលជា សកា្តា  នុពល
សម្រ  ប់ប្រ ទ្រសទា ំងពីរ ទី៧-ជំរុញវិស័យឯកជន ជំរុញកា រវិនិយោ គ 
រវា ងប្រ ទ្រសទា ំងពីរ និងគ ំទ្រ វិនិយោ គិនប្រ ទ្រសទា ំងពីរ និងទី៨-ជំរុញ 
កិច្ច សហប្រ តិបត្ត ិកា រ លើវ្រទិកា តំបន់ និងអន្ត រជា តិ។

ក្ន ុងជំនួបនោ ះ សម្ដ ្រចត្រជោ  ហ៊ុន សែន បា នថ្ល ្រងអំណរគុណចំពោ ះ 
ឯកឧត្ដ ម ផនខា ំ វីផា វ៉ែន់ ដ្រលបា នគ ំទ្រ កម្ព ុជា ជា ប្រ ធា នអា ស៊ា ន
នៅ ឆ្នា  ំក្រ  យ និងគ ំទ្រ កម្ព ុជា ជា ប្រ ធា នកិច្ច ប្រ ជុំអា សុី-អឺរ៉ុបកន្ល ងន្រះ 
ដ្រលធ្វ ើឱ្យ កម្ព ុជា បា នទទួលជោ គជ័យន្រកិច្ច ប្រ ជុំអា សុី-អឺរ៉ុប ។ សម្ដ ្រច-
ត្រជោ  ក៏បា នគ ំទ្រ នូវចំណ៉ាចទា ំង៨ ដ្រលឯកឧត្ត មនា យករដ្ឋ មន្ត ្រ ីឡា វ
បា នលើកឡើង។ ទា ក់ទងទៅ នឹងវិស័យទ្រសចរណ៍សម្ដ ្រចត្រជោ បា ន
ស្ន ើសុំឲ្យ  ឯកឧត្ត ម វីផា វ៉ែន់ ពិចា រណា ឲ្យ ប្រ ជា ជនទា ំងពីរអា ចធ្វ ើ 
ដំណើរទៅ វិញទៅ មក ពីព្រ  ះវិស័យន្រះជា វិស័យដ្រលបំព្រញឲ្យ គ្នា  
ទៅ វិញទៅ មក។ ដោ យឡ្រកទា ក់ទងទៅ នឹងវិស័យវិនិយោ គ សម្ដ ្រចត្រជោ  
បា នគ ំទ្រ  និងជំរុញធ្វ ើយ៉ា ងណា ឲ្យ មា នកា រវិនិយោ គរវា ងប្រ ទ្រសទា ំង
ពីរ គ ំទ្រ វិនិយោ គន្រប្រ ទ្រសទា ំងពីរ ព្រ  ះជា មូលដា្ឋា  នសម្រ  ប់ពង្រ ឹង 
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ឯកឧត្ត មបណ្ឌ ិត ផនខា ំ វីផា វ៉ែន់ នា យករដ្ឋ មន្រ ្ត ីឡា វ 
អញ្ជ ើញចូល�្រ  ប ថា្វា  យបង្គ ំគ ល់ ពែ ះករ��  

ពែ ះ� ទសម្ត ែចពែ ះបរម� ថ នរែត្ត ម សីហមុនី 
ព្រ ះមហា ក្ស ត្រ ន្រព្រ ះរា ជា ណា ចក្រ កម្ព ុជា 

សម្ត ្រចភក្ត ី ស យ ឈុំ ប្រ ធា នព្រ ឹទ្ធ សភា  ន្រព្រ ះរា ជា ណា ចក្រ កម្ព ុជា  
បា នទទួលជួបឯកឧត្ត មបណ្ឌ ិត ផនខា ំ វីផា វ៉ែន់ នា យករដ្ឋ មន្ត ្រ ី ន្រ

ស ធា រណរដ្ឋ ប្រ ជា ធិបត្រយ្យ ប្រ ជា មា និតឡា វ
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និងពង្រ ីកកិច្ច សហប្រ តិបត្ត ិកា រទា ំងផ្ន ្រកនយោ បា យ ស្រដ្ឋ កិច្ច ជា ដើម។ 
ក្ន ុងឱកា សនោ ះ សម្ត ្រចត្រជោ  ហ៊ុន សែន ក៏បា នប្រ កា សផ្ដ ល់ជំនួយ
ចំនួន១៣លា នដុលា្លា  រដល់ប្រ ទ្រសឡា វ ដ្រលក្ន ុងនោ ះ ៣លា នដុលា្លា  រ
ជា ថវិកា របស់រា ជរដា្ឋា  ភិបា លកម្ព ុជា  និង១០លា នដុលា្លា  រទៀត គឺជា ថវិកា  
របស់ក្រ ុមហ៊ុនឯកជន ។ ជា មួយគ្នា  ន្រះកម្ព ុជា ក៏បា នសម្រ  ចប្រ កា ស 
ផ្ដ ល់ជំនួយវា៉ា ក់ស ំងសុីណូវា៉ា ក់ ចំនួន ៥០ មុឺនដូស និងរថយន្ត  ៣គ្រ ឿង 
ថ្រមទៀតជូនប្រ ទ្រសឡា វ ដើម្ប ីប្រ យុទ្ធ ប្រ ឆ ំងនឹងកូវីដ-១៩ ។

ក្ន ុងដំណើរទស្ស នកិច្ច ផ្ល ូវកា ររបស់ឯកឧត្ត មនា យករដ្ឋ មន្រ ្ត ីឡា វ ភា គី 
ទា ំងពីរ កម្ព ុជា -ឡា វ បា នឯកភា ពបន្ត ជំរុញពន្ល ឿនកា របញ្ច ប់ស្រចក្ត ីព្រ  ង 
ផ្រនកា រសកម្ម ភា ពសម្រ  ប់ ភា ពជា ដ្រគូយុទ្ធ ស ស្រ ្ត គ្រ ប់ជ្រ ុងជ្រ  យ 
និងយូរអង្វ ្រងរវា ងប្រ ទ្រសទា ំងពីរ ។ ភា គីទា ំងពីរ សម្រ  ចបា នកា រ 
ខណ្ឌ សីមា  និងបោ ះបង្គ  លចំនួន១២១ បង្គ  ល ស្ម ើនឹង៨៦% ន្រខ្ស ្រ 
ព្រ ំដ្រនរួម។ ភា គីទា ំងពីរបា នឯកភា ពប្រ គល់ភា រកិច្ច ជូនគណៈកមា្មា  ធិកា រ 
ជម្រ ុះព្រ ំដ្រនន្រប្រ ទ្រសទា ំងពីរ  ពន្ល ឿនកា រចរចា លើសន្ធ ិសញ្ញា  កំណត់ 
ព្រ ំដ្រនរដ្ឋ រវា ងកម្ព ុជា  និងឡា វ សំរា ប់ខ្ស ្រព្រ ំដ្រនដ្រលបា នឯកភា ពគ្នា   
និងពិភា ក្សា  គ្នា  លើកា របោ ះបង្គ  លព្រ ំដ្រនបំព្រញបន្ថ ្រមចនោ្លា  ះបង្គ  ល 
ដ្រលមា នស្រ  ប់នៅ ក្ន ុងតំបន់ដ្រលបា នឯកភា ពគ្នា  រួច ៨៦% ព្រ មទា ំង 
ផលិតផ្រនទីជា ឧបសម្ព ័ន្ធ ន្រសន្ធ ិសញ្ញា  ខ ងលើន្រះ។

កម្ព ុជា -ឡា វ បា នឯកភា ពគ្នា  បន្ត ជំរុញកា រផ្លា  ស់ប្ត ូរទស្ស នកិច្ច  និង           
ជំនួបរវា ងថា្នា  ក់ដឹកនា ំន្រប្រ ទ្រសទា ំងពីរ ក្រ សួង-ស្ថា  ប័ន អា ជា្ញា  ធរ 
មូលដា្ឋា  នឲ្យ បា នទៀងទា ត់ ដើម្ប ីជំរុញកិច្ច សហប្រ តិបត្ត ិកា រលើវិស័យ
មួយចំនួន ព្រ មទា ំងពង្រ ឹងទំនា ក់ទំនងមិត្ត ភា ពជា ប្រ �្រណីរវា ងកម្ព ុជា  
និងឡា វ ។ ភា គីទា ំងពីរ ក៏បា នឯកភា ពជំរុញឲ្យ អា ជា្ញា  ធរពា ក់ព័ន្ធ ថា្នា  ក់ 
កណា្តា  ល និងថា្នា  ក់មូលដា្ឋា  នរបស់ខ្ល ួនអនុវត្ត ភា រកិច្ច ប្រ កបដោ យកា រទទួល
ខុសត្រ ូវខ្ព ស់ ធា នា បា ននូសន្ត ិភា ព និងស្ថ ិរភា ពតា មតំបន់ព្រ ំដ្រនកម្ព ុជា - 
ឡា វ ដើម្ប ីប្រ  កា្លា  យតំបន់ព្រ ំដ្រនទៅ ជា តំបន់ប្រ កបដោ យសន្ត ិភា ព មិត្ត ភា ព 
យូរអង្វ ្រង និងកិច្ច សហប្រ តិបត្ត ិកា រ។

ថា្នា  ក់ដឹកនា ំទា ំងពីរកម្ព ុជា -ឡា វ បា នព្រ មព្រ ៀងជំរុញកិច្ច សហ-          
ប្រ តិបត្ត ិកា របន្ថ ្រមទៀតក្ន ុងកា រទប់ស្កា  ត់ និងបង្កា ្រ  បសកម្ម ភា ពខុស 
ច្បា  ប់តា មរយៈកា រផ្លា  ស់ប្ត ូរ និងច្រករំ�្រកព័ត៌មា នរវា ងស្ថា  ប័នមា ន 
សមត្ថ កិច្ច នៅ តំបន់ ព្រ ំដ្រនន្រប្រ ទ្រសទា ំងពីរ។ ឯកភា ពគ្នា  ជំរុញបន្ត កា រ
ពិគ្រ  ះយោ បល់គ្នា  ឲ្យ បា នទៀងទា ត់ និងផ្លា  ស់ប្ត ូរទស្ស នកិច្ច នៅ គ្រ ប់កម្រ ិត 
កិច្ច សហប្រ តិបត្ត ិកា រផ្ល ូវច្បា  ប់ និងកុងស៊ុល កា រប្រ យុទ្ធ ប្រ ឆ ំង គ្រ ឿង�ៀន 

ឧក្រ ិដ្ឋ កម្ម ឆ្ល ងដ្រន កា រទប់ស្កា  ត់ជំងឺឆ្ល ង និងគ្រ  ះមហន្ត រា យធម្ម ជា តិ។ 
ថា្នា  ក់ដឹកនា ំទា ំងពីរបា នបញ្ជា  ក់ស ជា ថ្ម ីអំពីស រសំខ ន់ ក្ន ុងកា រលើក 
កម្ព ស់កិច្ច សហប្រ តិបត្ត ិកា រទ្វ ្រភា គី ដើម្ប ីបង្ក ើនពា ណិជ្ជ កម្ម  និងកា រវិនិយោ គ 
បន្ថ ្រម សំដៅ ជំរុញកា រស្តា  រ ស្រដ្ឋ កិច្ច ឡើងវិញឲ្យ បា នឆ ប់។ ជំរុញឲ្យ 
អា ជា្ញា  ធរពា ក់ព័ន្ធ ពន្ល ឿនកា ចរចា លើកិច្ច ព្រ មព្រ ៀងស្ត ីពីកា រចៀសវា ង
កា រយកពន្ធ ត្រ ួតគ្នា   និងកា របងា្កា  រកា រកិបក្រងបន្ល ំពន្ធ  និងពន្ធ លើប្រ  ក់ 
ចំណូល (DTA)។

ក្ន ុងជំនួបនោ ះ សម្ត ្រចត្រជោ  ហ៊ុន សែន នា យករដ្ឋ មន្រ ្ត ីកម្ព ុជា  
និងឯកឧត្ត ម ផនខា ំ វីផា វ៉ែន់ នា យករដ្ឋ មន្រ ្ត ីឡា វ បា នពិភា ក្សា  គ្នា   
យ៉ា ងសុីជម្រ   និងបា នវា យតម្ល ្រខ្ព ស់ចំពោ ះទំនា ក់ទំនង និងកិច្ច សហ-
ប្រ តិបត្ត ិកា រជិតស្ន ិទរវា ងប្រ ទ្រសទា ំងពីរលើវិស័យនយោ បា យ កា រពា រ 
ជា តិ និងសន្ត ិសុខ ពា ណិជ្ជ កម្ម  និងកា រវិនិយោ គ កា រតភា្ជា  ប់តា មផ្ល ូវគោ ក 
និងអា កា ស ថា មពល ទ្រសចរណ៍ កា រអប់រំ និងកា រប្រ យុទ្ធ ប្រ ឆ ំងនឹង
ជំងឺកូវីដ-១៩។

ពា ក់ព័ន្ធ នឹងកិច្ច សហប្រ តិបត្ត ិកា រតំបន់ និងអន្ត រជា តិ ថា្នា  ក់ដឹកនា ំ 
ទា ំងពីរ បា នផ្លា  ស់ប្ត ូរទស្ស នៈគ្នា  លើបញ្ហា  ដ្រលជា ផលប្រ យោ ជន៍ និង 
កង្វ ល់រួម និងបា នបញ្ជា  ក់នូវកា រប្ត ្រជា្ញា  ចិត្ត យ៉ា ងមុតមា ំ ក្ន ុងកា រគ ំទ្រ គ្នា   
ទៅ វិញទៅ មក និងជំរុញបន្ថ ្រមទៀតនូវកិច្ច សហប្រ តិបត្ត ិកា រក្ន ុងក្រ ប- 
ខ័ណ្ឌ ពហុភា គី ជា ពិស្រសអា ស៊ា ន ដ្រលនឹងរួមចំណ្រកដល់សន្ត ិភា ព 
ស្ថ ិរភា ព និងវិបុលភា ពតំបន់ និងពិភពលោ ក។ ក្ន ុងន័យន្រះ សម្ត ្រច-
ត្រជោ នា យករដ្ឋ មន្ត ្រ ី បា នថ្ល ្រងអំណរគុណឯកឧត្ត មបណ្ឌ ិត ផនខា ំ 
វីផា វ៉ែន់ ដ្រលបា នគ ំទ្រ កម្ព ុជា ក្ន ុងកា ររៀបចំកិច្ច ប្រ ជុំកំពូលអា សុី-
អឺរ៉ុប លើកទី១៣ នៅ ថ្ង ្រទី២៥-២៦ ខ្រវិចិ្ឆ ិកា  ឆ្នា  ំ២០២១ កន្ល ងទៅ ថ្ម ីៗ 
ន្រះដោ យជោ គជ័យ និងក្ន ុងកា របំព្រញតួនា ទីរបស់កម្ព ុជា ជា ប្រ ធា ន 
អា ស៊ា ននៅ ឆ្នា  ំ២០២២ ។

ក្ន ុងឱកា សបំព្រញទស្ស នកិច្ច ផ្ល ូវកា រន្រះដ្ររ ឯកឧត្ត ម ផនខា ំ វីផា វ៉ែន់ 
នា យករដ្ឋ មន្រ ្ត ីឡា វ បា នអញ្ជ ើញដា ក់កម្រ ងផ្កា  នៅ វិមា នឯករា ជ្យ  ដើម្ប ី
គោ រពវិញ្ញា  ណក្ខ ន្ធ ដល់វីរជនខ្ម ្ររដ្រលបា នធ្វ ើពលិកម្ម ក្ន ុងសង្រ ្គ ាម និង 
នៅ មណ្ឌ ប ពែ ះករ�� ពែ ះ� ទសម្ត ែចពែ ះ នរែត្ត ម សីហនុ 
“ពែ ះបរមរតនកែដ្ឋ ” អតីតព្រ ះមហា ក្ស ត្រ ន្រព្រ ះរា ជា ណា ចក្រ ន្រ
ព្រ ះរា ជា ណា ចក្រ កម្ព ុជា ៕

ឯកឧត្ដ ម ផនខា ំ វីផា វ៉ែន់ នា យករដ្ឋ មន្ត ្រ ីន្រស ធា រណរដ្ឋ 
ប្រ ជា ធិបត្រយ្យ ប្រ ជា មា និតឡា វ ចូលជួបសម្ត ្រងកា រគួរសមជា មួយ 

សម្ត ្រចចក្រ ី ហែង សំរិន ប្រ ធា នរដ្ឋ សភា 

សម្ដ ្រចត្រជោ  ហ៊ុន សែន នា យករដ្ឋ មន្ត ្រ ី ន្រព្រ ះរា ជា ណា ចក្រ កម្ព ុជា       
អញ្ជ ើញទទួលជួបពិភា ក្សា  កា រងា រជា មួយ

ឯកឧត្ដ ម ផនខា ំ វីផា វ៉ែន់ នា យករដ្ឋ មន្ត ្រ ីន្រស ធា រណរដ្ឋ 
ប្រ ជា ធិបត្រយ្យ ប្រ ជា មា និតឡា វ
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តា មកា រអញ្ជ ើញរបស់ពែ ះករ��  ពែ ះ� ទសម្ត ែច ពែ ះបរម� ថ 
នរែត្ត ម សីហមុនី ព្រ ះមហា ក្ស ត្រ ន្រព្រ ះរា ជា ណា ចក្រ កម្ព ុជា  
ឯកឧត្ត ម �� �ន សួនហ� �៊ក ប្រ ធា នរដ្ឋ ន្រស ធា រណរដ្ឋ សង្គ មនិយម-
វៀតណា មបា នដឹកនា ំគណៈប្រ តិភូជា ន់ខ្ព ស់ជា ន់ខ្ព ស់វៀតណា ម មក 
បំព្រញទស្ស នកិច្ច ផ្ល ូវរដ្ឋ  នៅ ព្រ ះរា ជា ណា ចក្រ កម្ព ុជា  ពីថ្ង ្រទី ២២-២៣ 
ខ្រធ្ន ូ ឆ្នា  ំ ២០២១ ។

ក្ន ុងឱកា សបំព្រញទស្ស នកិច្ច ន្រះ ឯកឧត្ត មប្រ ធា នរដ្ឋ  �� �ន សួនហ� �៊ក 
បា នចូល�្រ  បបង្គ ំគ ល់ពែ ះករ��  ពែ ះ� ទសម្ត ែច ពែ ះមរម� ថ 
នរែត្ត ម សីហមុនី ព្រ ះមហា ក្ស ត្រ ន្រព្រ ះរា ជា ណា ចក្រ កម្ព ុជា  និង 
សម្ត ែចពែ ះមហា ក� �ែ ី នរែត្ត ម មុនិ� ថ សីហនុ ។ ឯកឧត្ត ម 
ប្រ ធា នរដ្ឋ  ក៏បា នអញ្ជ ើញជួបសំដ្រងកា រគួរសមជា មួយសម្ត ្រចវិបុល-
ស្រនា ភក្ត ី ស យ ឈុំ ប្រ ធា នព្រ ឹទ្ធ សភា  សម្ត ្រចអគ្គ មហា ពញា ចក្រ ី 
ហែង សំរិន ប្រ ធា នរដ្ឋ សភា  និងជួបពិភា ក្សា  កា រងា រជា មួយសម្ត ្រច-
អគ្គ មហា ស្រនា បតីត្រជោ  ហ៊ុន សែន នា យករដ្ឋ មន្ត ្រ ីន្រព្រ ះរា ជា -
ណា ចក្រ កម្ព ុជា  ។ 

ភា គីទា ំងពីរបា នវា យតម្ល ្រខ្ព ស់ ចំពោ ះស រៈសំខ ន់ន្រដំណើរទស្ស ន- 
កិច្ច ផ្ល ូវរដ្ឋ លើកដំបូងរបស់ឯកឧត្ត ម �� �ន សួនហ� �៊ក មកកា ន់ 
ព្រ ះរា ជា ណា ចក្រ កម្ព ុជា  ក្ន ុងតួនា ទីជា ប្រ ធា នរដ្ឋ ន្រស ធា រណរដ្ឋ  
សង្គ មនិយមវៀតណា ម ។ ដំណើរទស្ស នកិច្ច ន្រះ ក៏ជា កា របើកឆ្នា  ំ        
មិត្ត ភា ពកម្ព ុជា -វៀតណា ម វៀតណា ម-កម្ព ុជា  ឆ្នា  ំ ២០២២ ផងដ្ររ ។        
ភា គីកម្ព ុជា  បា នថ្ល ្រងអំណរគុណយ៉ា ងស្ម ័គ្រ  ចំពោ ះជំនួយឧត្ត ម្ភ  និងកា រ 
គ ំទ្រ យ៉ា ងមុតមា ំ ដ្រលថា្នា  ក់ដឹកនា ំគ្រ ប់ជំនា ន់ និងប្រ ជា ជនវៀតណា ម 
បា នផ្ត ល់ជូនប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  នា ព្រលកន្ល ងមក និងក្ន ុងព្រលបច្ច ុប្ប ន្ន  
និងបញ្ជា  ក់ថា  កម្ព ុជា នឹងចងចា ំជា និច្ច ចំពោ ះជំនួយរបស់កងទ័ពស្ម ័គ្រ ចិត្ត 
វៀតណា មផ្ត ល់ជូនប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  ដើម្ប ីរំដោ ះប្រ ទ្រសកម្ព ុជា  ច្រញពីរបប
ប្រ ល័យពូជស សន៍ខ្រ្ម រក្រ ហម នៅ ឆ្នា  ំ ១៩៧៩ ។ ភា គីវៀតណា មបា ន 
គូសបញ្ជា  ក់ថា  វៀតណា មត្រងត្រវា យតម្ល ្រខ្ព ស់ចំពោ ះចំណងមិត្ត ភា ព និង 

កា រគ ំទ្រ ដ៏ថ្ល ្រថា្លា  ដ្រលពែ ះករ��  ពែ ះ� ទសម្ត ែច ពែ ះនរែត្ត ម សីហនុ 
ព្រ ះវររា ជបិតា ជា តិខ្ម ្ររ “ពែ ះបរមរតនកែដ្ឋ ” ពែ ះករ�� ពែ ះ� ទ 
សម្ត ែចពែ ះបរម� ថ នរែត្ត ម សីហមុនី ថា្នា  ក់ដឹកនា ំ និងប្រ ជា ជន 
កម្ព ុជា  បា នផ្ត ល់ជូនប្រ ជា ជនវៀតណា មក្ន ុងកា រតស៊ូ  ដើម្ប ីឯករា ជ្យ ជា តិ 
ក្ន ុងអតីតកា ល ក៏ដូចជា កា រអភិវឌ្ឍ ជា តិនា ព្រលបច្ច ុប្ប ន្ន ផងដ្ររ ។

ភា គីទា ំងពីរ បា នសង្ក ត់ធ្ង ន់ពីស រៈសំខ ន់ និងតម្រ ូវកា រជា ចា ំបា ច់ 
ដើម្ប ីផ្ត លអ់ា ទភិា ពក្ន ុងកា របន្ត ពង្រ ឹង នងិកា រធ្វ ើឲ្យ ប្រ សើរឡើងថ្រមទៀត 
នូវទំនា ក់ទំនងទ្វ ្រភា គីស្រ បតា មពា ក្យ សោ្លា  ក ”ភា ពជា អ្ន កជិតខ ងល្អ  
មិត្ត ភា ពប្រ �្រណី កិច្ច សហប្រ តិបត្ត ិកា រគ្រ ប់ជ្រ ុងជ្រ  យ និងស្ថ ិរភា ព 
យូរអង្វ ្រង”។ ទន្ទ ឹមន្រះ ភា គីទា ំងពីរគួរត្របន្ត គោ រពយ៉ា ងព្រញល្រញ 
នូវគោ លកា រណ៍ ដ្រលមា នច្រងក្ន ុងស្រចក្ត ីថ្ល ្រងកា រណ៍រួមរវា ងកម្ព ុជា -
វៀតណា ម ក្ន ុងឆ្នា  ំ ១៩៩៩, ២០០៥, ២០១១, ២០១៤, ២០១៦, ២០១៧ 
និង២០១៩ ដើម្ប ីគោ រពឯករា ជ្យ ភា ព អធិបត្រយ្យ  និងបូរណភា ពទឹកដី
របស់ប្រ ទ្រសរៀងខ្ល ួន មិនជ្រ ៀតជ្រ  កកិច្ច កា រផ្ទ ្រក្ន ុងផងគ្នា   និងដោ ះ-
ស្រ  យបញ្ហា  ដ្រលកើតឡើងរវា ងប្រ ទ្រសទា ំងពីរដោ យសន្ត ិវិធី។

 ដើម្ប ីរំលឹកខួបអនុស្សា  វរីយ៍លើកទី៥៥ ន្រកា របង្ក ើតទំនា ក់ទំនង
កា រទូតរវា ងកម្ព ុជា -វៀតណា ម ( ២៤ មិថុនា  ១៩៦៧-២៧ មិថុនា  
២០២២ ) ភា គីទា ំងពីរបា នឯកភា ពជំរុញទំនា ក់ទំនងកម្រ ិតខ្ព ស់ និង 
កា រផ្លា  ស់ប្ត ូរគណៈប្រ តិភូ គ្រ ប់លំដា ប់ថា្នា  ក់ លើកទឹកចិត្ត ក្ន ុងកា រប្រ  ស្រ ័យ
ទា ក់ទងរវា ងប្រ ជា ជន និងប្រ ជា ជន ជា ពិស្រសរវា ងបណា្តា  ខ្រត្ត ជា ប់ 
ព្រ ំដ្រន ។ ភា គីទា ំងពីរបា នគូសបញ្ជា  ក់អំពីស រៈសំខ ន់ន្រកា រប្រ  ស្រ ័យ
យូរអង្វ ្រង ស មគ្គ ីភា ព និងកា រជឿទុកចិត្ត គ្នា  ទៅ វិញទៅ មក ។ ភា គី        
ទា ំងពីរបា នឯកភា ពពង្រ ឹងកិច្ច សហប្រ តិបត្ត ិកា រលើវិស័យកា រពា រជា តិ 
និងសន្ត ិសុខ ដោ យឈរលើគោ លកា រណ៍មិនអនុញ្ញា  តឲ្យ កមា្លា  ំងអមិត្រ 
ណា មួយប្រ ើប្រ  ស់ទឹកដីរៀងៗខ្ល ួន ដើម្ប ីបង្ក អន្ត រា យដល់សន្ត ិសុខរបស់
ភា គីមា្ខា  ងទៀត និងអនុវត្ត ប្រ កបដោ យប្រ សិទ្ធ ភា ពនូវកិច្ច ព្រ មព្រ ៀង   
ដ្រលមា នស្រ  ប់ស្ត ីពីកិច្ច សហប្រ តិបត្ត ិកា រលើវិស័យកា រពា រជា តិ និង 

ទស� នកិច� របស់ឯកឧត្ត ម ទស� នកិច� របស់ឯកឧត្ត ម ទស� នកិច� របស់ឯកឧត្ត ម �� �ន សួនហ៊� �ក �� �ន សួនហ៊� �ក �� �ន សួនហ៊� �ក � ន់តែព�ែ ឹង�ែម�ៀត� ន់តែព�ែ ឹង�ែម�ៀត� ន់តែព�ែ ឹង�ែម�ៀត
ចំណងស មគ� ី� ព មិត្ត � ពជ �ែ �ែណីចំណងស មគ� ី� ព មិត្ត � ពជ �ែ �ែណីចំណងស មគ� ី� ព មិត្ត � ពជ �ែ �ែណីកម� �ជ កម� �ជ កម� �ជ ---�ៀត� ម�ៀត� ម�ៀត� ម

ឯកឧត្ត មប្រ ធា នរដ្ឋ  �� �ន សួនហ� �៊ក ចូល�្រ  បបង្គ ំគ ល់
ពែ ះករ��  ពែ ះ� ទសម្ត ែច ពែ ះមរម� ថ នរែត្ត ម សីហមុនី 

ព្រ ះមហា ក្ស ត្រ ន្រព្រ ះរា ជា ណា ចក្រ កម្ព ុជា 

សម្ត ្រចភក្ត ី ស យ ឈុំ ប្រ ធា នព្រ ឹទ្ធ សភា  ន្រព្រ ះរា ជា ណា ចក្រ កម្ព ុជា  
ទទួលជួបឯកឧត្ត ម �� �ន សួនហ� �៊ក 

ប្រ ធា នរដ្ឋ ន្រស ធា រណរដ្ឋ សង្គ មនិយម-វៀតណា ម
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សន្ត ិសុខ ពង្រ ឹងកា រសម្រ បសម្រ ួលក្ន ុងកា រថ្ររក្សា  ស្ថ ិរភា ពនយោ បា យ 
សន្ត ិសុខ សណា្តា  ប់ធា្នា  ប់សង្គ ម និងសុវត្ថ ិភា ព នៅ ក្ន ុងប្រ ទ្រសនីមួយៗ 
បង្ក ើនប្រ សិទ្ធ ភា ពន្រកា រគ្រ ប់គ្រ ង និងកា រពា រព្រ ំដ្រន ប្រ ើប្រ  ស់ប្រ កប
ដោ យប្រ សិទ្ធ ភា ពនូវយន្ត កា រសហប្រ តិបត្ត ិកា រដ្រលមា នស្រ  ប់ និង 
បន្ត កិច្ច ខិតខំប្រ ឹងប្រ  ងរួមគ្នា  ក្ន ុងកា ររុករក និងធ្វ ើមា តុភូមិនិវត្ត ន៍អដ្ឋ ិធា តុ
ទា ហា នស្ម ័គ្រ ចិត្ត  និងជំនា ញកា រវៀតណា មដ្រលបា នពលីជីវិតនៅ កម្ព ុជា ។

ភា គីទា ំងពីរបា នបញ្ជា  ក់ជា ថ្ម ី នូវកា រប្ត ្រជា្ញា  ចិត្ត របស់ខ្ល ួនក្ន ុងកា រគោ រព 
និងអនុវត្ត ឲ្យ បា នព្រញល្រញនូវសន្ធ ិសញ្ញា  ស្ត ីពីកា រកំណត់ កា រខណ្ឌ សីមា  
និងកា របោ ះបង្គ  លព្រ ំដ្រនគោ ក និងកិច្ច ព្រ មព្រ ៀងពា ក់ព័ន្ធ ស្ត ីពីព្រ ំដ្រន
រវា ងប្រ ទ្រសទា ំងពីរ ។ ភា គីទា ំងពីរបា នកោ តសរសើរចំពោ ះកិច្ច ខិតខំ
ប្រ ឹងប្រ  ងរបស់គណៈកម្ម កា រចម្រ ុះកម្ព ុជា -វៀតណា ម  វៀតណា ម-កម្ព ុជា  
ស្ត ីពីខណ្ឌ សីមា  និងកា របោ ះបង្គ  លព្រ ំដ្រនគោ ក ដ្រលសម្រ  ចបា ន 
ប្រ មា ណ ៨៤% ន្រកា រងា រខណ្ឌ សីមា  និងបោ ះបង្គ  លព្រ ំដ្រនគោ ក 
ព្រ មទា ំងស្វា  គមន៍កា រចូលជា ធរមា ន នៅ ថ្ង ្រទី ២២ ខ្រធ្ន ូ ឆ្នា  ំ ២០២០ 
ន្រ(i) សន្ធ ិសញ្ញា  បំព្រញបន្ថ ្រមលើសន្ធ ិសញ្ញា  កំណត់ព្រ ំដ្រនរដ្ឋ  ឆ្នា  ំ 
១៩៨៥ និងសន្ធ ិសញ្ញា  បំព្រញបន្ថ ្រមឆ្នា  ំ ២០០៥ និង(ii) ពិធិស រ 
ស្ត ីពីកា រខណ្ឌ សីមា  និងបោ ះបង្កា  លព្រ ំដ្រនគោ ករវា ងព្រ ះរា ជា ណា ចក្រ  
កម្ព ុជា  និងស ធា រណរដ្ឋ សង្គ មនិយមវៀតណា ម និងបា នជំរុញឲ្យ គណៈ-
កម្ម កា រព្រ ំដ្រនចម្រ ុះកម្ព ុជា -វៀតណា ម  វៀតណា ម-កម្ព ុជា (JBC) ស្វ ្រងរក 
ដំណោ ះស្រ  យដ្រលអា ចទទួលយកបា នទៅ វិញទៅ មកចំពោ ះព្រ ំដ្រន
គោ ក ដ្រលនៅ ស្រសសល់ ១៦% មិនទា ន់ខណ្ឌ សីមា  ។ ដោ យផ្អ ្រក
លើសមិទ្ធ ផលទា ំងនោ ះភា គីទា ំងពីរ បា នប្ត ្រជា្ញា  ធ្វ ើកា រ និងខិតខំប្រ ឹងប្រ  ងរួ
មគ្នា  ឆ្ពោ  ះទៅ កា រសម្រ  ចបា ននូវព្រ ំដ្រនសន្ត ិភា ព ស្ថ ិរភា ព និងកិច្ច -
សហប្រ តិបត្ត ិកា ររវា ងកម្ព ុជា  និងវៀតណា ម ។ ភា គីទា ំងពីរបា នឯកភា ព
លើតម្រ ូវកា រក្ន ុងកា របញ្ច ប់កិច្ច ព្រ មព្រ ៀងស្ត ីពី�្រ កព្រ ំដ្រនគោ ក ដ្រល
នឹងជំនួសបទបញ្ញ ត្ត ិនៅ ក្ន ុងកិច្ច ព្រ មព្រ ៀង ស្ត ីពីស្ថា  នភា ពព្រ ំដ្រន       
ឆ្នា  ំ១៩៨៣ ទា ក់ទងនឹងកា រគ្រ ប់គ្រ ង�្រ កព្រ ំដ្រននា ព្រលខ ងមុខ ។

ឯកឧត្ត មប្រ ធា នរដ្ឋ  �� �ន សួនហ� �៊ក បា នវា យតម្ល ្រខ្ព ស់ចំពោ ះ 
កា រគ ំទ្រ  និងកិច្ច សហប្រ តិបត្ត ិកា រដ្រលកម្ព ុជា  បា នផ្ត ល់ជូនកំឡុងព្រល 
វៀតណា មធ្វ ើជា ប្រ ធា នអា ស៊ា ន ឆ្នា  ំ ២០២០ និងបា នអះអា ងជា ថ្ម ីថា    
វៀតណា មនឹងផ្ត ល់កា រគ ំទ្រ យ៉ា ងព្រញទំហឹងដល់កម្ព ុជា  កំឡុងព្រល 
ជា ប្រ ធា នអា ស៊ា នឆ្នា  ំ២០២២ ក្រ  មមូលបទ “អា ស៊ា នរួមគ្នា  ធ្វ ើ៖ ដោ ះស្រ  យ 
បញ្ហា  ប្រ ឈមទា ំងអស់គ្នា  ” ដ្រលជា កា ររួមវិភា គទា នដល់កា រលើកកម្ព ស់
កា ររួបរួមស មគ្គ ីភា ព ពង្រ ឹងមជ្ឈ ភា ព និងភា ពធន់របស់អា ស៊ា ន ក្ន ុងកា រ

�្ល ើយតបទៅ នឹងបញ្ហា  ប្រ ឈមដ្រលកំពុងកើតមា ន ដើម្ប ីសន្ត ិភា ព 
ស្ថ ិរភា ព កា រអភិវឌ្ឍ ប្រ កបដោ យចីរភា ព និងវិបុលភា ពក្ន ុងតំបន់។

បនា្ទា  ប់ពីជំនួបពិភា ក្សា  កា រងា ររួចហើយសម្ដ ្រចអគ្គ មហា ស្រនា បតីត្រជោ  
ហ៊ុន សែន នា យករដ្ឋ មន្ត ្រ ី ន្រព្រ ះរា ជា ណា ចក្រ កម្ព ុជា  និងឯកឧត្ត ម 
�� �ន សួនហ៊� �ក ប្រ ធា នរដ្ឋ វៀតណា ម បា នអញ្ជ ើញជា អធិបតីភា ព
នៅ ក្ន ុងពិធីចុះហត្ថ ល្រខ លើឯកស រសំខ ន់ៗចំនួន ០៧រួមមា នៈ ១- 
ផ្រនកា រសហប្រ តិបត្ត ិកា រឆ្នា  ំ២០២២ រវា ងក្រ សួងមហា ផ្ទ ្រ ន្រព្រ ះរា ជា -
ណា ចក្រ កម្ព ុជា  និងក្រ សួងនគរបា លន្រស ធា រណរដ្ឋ សង្គ មនិយម 
វៀតណា ម។ ២- ផ្រនកា រសហប្រ តិបត្ត ិកា រប្រ ចា ំឆ្នា  ំ២០២២ រវា ងក្រ សួង 
កា រពា រជា តិកម្ព ុជា  និងក្រ សួងកា រពា រជា តិវៀតណា ម។ ៣-កំណត់ 
ហ្រតុន្រកិច្ច ប្រ ជុំលើកទី១៩ របស់គណៈកម្ម កា រចម្រ ុះកម្ព ុជា -វៀតណា ម 
ស្ដ ីពីកិច្ច សហប្រ តិបត្ត ិកា រលើវិស័យស្រដ្ឋ កិច្ច  វប្ប ធម៌ វិទ្យា  ស ស្ត ្រ  និង 
បច្ច ្រកវិទ្យា  ។ ៤- កំណត់ហ្រតុន្រកិច្ច ប្រ ជុំរវា ងប្រ ធា នគណៈកម្ម កា រព្រ ំ
ដ្រនចម្រ ុះកម្ព ុជា -វៀតណា ម។ ៥- អនុស្សា  រណៈន្រកិច្ច ព្រ មព្រ ៀងស្ដ ីពី
កិច្ច សហប្រ តិបត្ត ិកា រលើវិស័យអប់រំសម្រ  ប់ឆ្នា  ំ២០២១-២០២៥។ ៦- 
អនុស្សា  រណៈន្រកា រយោ គយល់គ្នា  រវា ងព្រ ះរា ជា ណា ចក្រ កម្ព ុជា  និង 
ស ធា រណរដ្ឋ សង្គ មនិយមវៀតណា ម ស្ដ ីពីកា របញ្ច ប់កា រចរចា បង្ក ើត   
កិច្ច ព្រ មព្រ ៀងពា ណិជ្ជ កម្ម តា មព្រ ំដ្រនរវា ងរា ជរដា្ឋា  ភិបា លន្រព្រ ះរា ជា -
ណា ចក្រ កម្ព ុជា  និងរដា្ឋា  ភិបា លន្រស ធា រណរដ្ឋ សង្គ មនិយមវៀតណា ម។ 
៧- ផ្រនកា រសកម្ម ភា ពសម្រ  បឆ់្នា  ២ំ០២២-២០២៣ រវា ងក្រ សងួ យតុ្ត ិធម ៌
ន្រព្រ ះរា ជា ណា ចក្រ កម្ព ុជា  និងក្រ សួងយុត្ត ិធម៌វៀតណា ម ។ 

ភា គីទា ំងពីរបា នវា យតម្ល ្រខ្ព ស់ចំពោ ះលទ្ធ ផល និងស រៈសំខ ន់        
ដ៏ជ្រ  ល�្រ  ន្រដំណើរកា រទស្ស នកិច្ច ផ្ល ូវរដ្ឋ នៅ កម្ព ុជា របស់ឯកឧត្ត ម 
ប្រ ធា នរដ្ឋ  �� �ន សួនហ� �៊ក ដ្រលជា សកម្ម ភា ពមួយក្ន ុងចំណោ ម     
សកម្ម ភា ពផ្ស ្រងៗទៀត ក្ន ុងកា រអបអរស ទរខួបអនុស្សា  វរីយ៍លើកទី៥៥ 
ន្រកា របង្ក ើតទំនា ក់ទំនងកា រទូតរវា ងកម្ព ុជា -វៀតណា ម ដើម្ប ីចូលរួម    
ចំណ្រកក្ន ុងកា រពង្រ ឹងជំនឿទុកចិត្ត ទៅ វិញទៅ មក បន្ថ ្រមភា ពសុីជម្រ   
ស រៈសំខ ន់ និងប្រ សិទ្ធ ភា ពដល់ភា ពជា អ្ន កជិតខ ងល្អ  មិត្ត ភា ពជា  
ប្រ �្រណី កិច្ច សហប្រ តិបត្ត ិកា រគ្រ ប់ជ្រ ុងជ្រ  យ និងស្ថ ិតស្ថ ្ររយូរអង្វ ្រង
រវា ងប្រ ទ្រសទា ំងពីរ ដើម្ប ីផលប្រ យោ ជន៍ប្រ ជា ជនទា ំងពី និងរួមចំណ្រក 
ដល់សន្ត ិភា ពយូរអង្វ ្រង ស្ថ ិរភា ព កិច្ច សហប្រ តិបត្ត ិកា រលើគ្រ ប់វិស័យ 
និងកា រអភិវឌ្ឍ ប្រ កបដោ យចីរភា ព ទា ំងក្ន ុងតំបន់ និងពិភពលោ កទា ំងមូល ៕

ឯកឧត្ត ម �� �ន សួនហ� �៊ក ប្រ ធា នរដ្ឋ ន្រស ធា រណរដ្ឋ សង្គ មនិយមវៀតណា ម 
ចូលជួបសម្ត ្រងកា រគួរសមជា មួយ សម្ត ្រចចក្រ ី ហែង សំរិន ប្រ ធា នរដ្ឋ សភា 

សម្ដ ្រចត្រជោ  ហ៊ុន សែន នា យករដ្ឋ មន្ត ្រ ី ន្រព្រ ះរា ជា ណា ចក្រ កម្ព ុជា  
និងឯកឧត្ត ម �� �ន សួនហ៊� �ក ប្រ ធា នរដ្ឋ វៀតណា ម បា នអញ្ជ ើញជា 
អធិបតីភា ពនៅ ក្ន ុងពិធីចុះហត្ថ ល្រខ លើឯកស រសំខ ន់ៗចំនួន០៧
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 នៅ ព្រ ឹកថ្ង ្រទី២ ខ្រធ្ន ូ ឆ្នា  ំ២០២១ សម្ដ ្រចអគ្គ មហា ស្រនា បតី-
ត្រជោ  ហ៊ុន សែន នា យករដ្ឋ មន្ត ្រ ី ន្រព្រ ះរា ជា ណា ចក្រ កម្ព ុជា  បា ន 
អញ្ជ ើញសម្ពោ  ធដា ក់ឲ្យ ប្រ ើប្រ  ស់ជា ផ្ល ូវកា រផ្ល ូវចំនួន ៣៧ខ្ស ្រ និងអា ង 
ប្រ ព្រ ឹត្ត កម្ម ទឹកកខ្វ ក់ ចំនួន៣ និងសមិទ្ធ ផលនា នា  ចំណា យថវិកា ជា តិ
សម្រ  ប់ស ងសង់សរុបប្រ មា ណ ៣០០លា នដុលា្លា  រអា ម្ររិក ក្ន ុងក្រ ុង 
ព្រ ះសីហនុ ។ សម្ដ ្រចត្រជោ  ហ៊ុន សែន ថ្ល ្រងថា  ក្ន ុងចក្ខ ុវិស័យ 
កា រកស ងផ្ល ូវន្រះ មិនត្រ ឹមត្រសម្រ  ប់ធ្វ ើដំណើរប្រ កបដោ យប្រ សិទ្ធ ភា ព
ប៉ុណោ�  ះទ្រ ថ្រមទា ំងផ្ល ូវជា លំហរស ធា រណៈប្រ កបដោ យម្រត្រ ីភា ព 
សុវត្ថ ិភា ព និងសមធម៌, ផ្ល ូវន្រកា រជំរុញកំណើនស្រដ្ឋ កិច្ច , ផ្ល ូវន្រកា រលើក
កម្ព ស់គុណភា ពនគរូបនីយកម្ម  និងភា ពធន់មា ំទា ក់ទងអា កា ស ធា តុ 
និងបរិស្ថា  ន សក្ត ិសមជា ទីក្រ ុងទំនើបមា នផ សុខភា ពសម្រ  ប់កា ររស់
នៅ ទ្រសចរណ៍ និងកា រអភិវឌ្ឍ ស្រដ្ឋ កិច្ច ។ 

សម្ត ្រចត្រជោ  ហ៊ុន សែន បា នថ្ល ្រងឲ្យ ដឹងថា  អនា គតទៅ ឯកឧត្ត ម 
ហ៊ុន ម៉ែណែត ជា ប្រក្ខ ភា ពនា យករដ្ឋ មន្ត ្រ ី នៅ ក្ន ុងចំណោ មប្រក្ខ ភា ព 
ដទ្រទៀត ដោ យឆ្ល ងកា ត់កា របោ ះឆ្នា  ត ។ សម្ត ្រចត្រជោ បា នណ្រនា ំ 
ឲ្យ ឯកឧត្ត ម ហ៊ុន ម៉ែណែត ត្រ ូវពង្រ ឹងសមត្ថ ភា ព ខិតខំបន្ត កស ង 
ត្រអពំើល្អ  ជៀសវា ងកុឱំ្យ គ្រប្រ មា ថមើលងា យ ត្រ ូវពង្រ ឹងខ្ល ួន ឱ្យ សក្ត ិសម 
ជា ថា្នា  ក់ដឹកនា ំដ៏ល្អ របស់ប្រ ជា ជន។ សម្ត ្រចត្រជោ បា នប្រ កា សជា ចំហរថា  
សម្ត ្រចគ ំទ្រ កូនឱ្យ ធ្វ ើជា នា យករដ្ឋ មន្រ ្ត ីបន្ត  ប៉ុន្ត ្រមិនម្រនអ្វ ីក្រ  ពីកា រ
បោ ះឆ្នា  តទ្រ គឺត្រ ូវឆ្ល ងកា ត់កា របោ ះឆ្នា  ត។

 នៅ ថ្ង ្រទី៦ ខ្រធ្ន ូ ឆ្នា  ំ២០២១ សម្ដ ្រចអគ្គ មហា ស្រនា បតីត្រជោ  
ហ៊ុន សែន នា យករដ្ឋ មន្ត ្រ ីន្រព្រ ះរា ជា ណា ចក្រ កម្ព ុជា  និងឯកឧត្ត ម 
វ៉ែង វិនធា ន ឯកអគ្គ រដ្ឋ ទូតចិនប្រ ចា ំនៅ កម្ព ុជា  បា នអញ្ជ ើញជា       
អធិបតីភា ពដ៏ខ្ព ង់ខ្ព ស់នៅ ក្ន ុង ពិធីសម្ពោ  ធដា ក់ឲ្យ ប្រ ើប្រ  ស់ជា ផ្ល ូវកា រ 
ផ្ល ូវជា តិល្រខ១១ និងផ្ល ូវក្ន ុងក្រ ុង ខ្រត្ត ព្រ  វ្រង។ សម្ត ្រចត្រជោ  ហ៊ុន សែន 

ថ្ល ្រងថា  យើងមា នគម្រ  ងធំៗចំនួន ៣ ទៀត  ត្រ ូវស ងសង់រួមមា ន           
ស្ពោ  នឆ្ល ងកា ត់ទន្ល ្រម្រគង្គ នៅ ក្រ ច្រះ, ផ្ល ូវតភា្ជា  ប់ពីស្រ ុកសោ្ទា  ងទៅ កា ន់ 
ខ្រត្ត ក្រ ច្រះ និងផ្ល ូវស្ពោ  នឆ្ល ងកា ត់ទន្ល ្រស ប តភា្ជា  ប់កំពង់ឆ្នា  ំង និងកំពង់ធំ 
ហើយយើងក៏កំពុងសិក្សា  ផ្ល ូវតភា្ជា  ប់ខ្រត្ត បា ត់ដំបង និងសៀមរា បផងដ្ររ។ 

សម្ត ្រចត្រជោ  ហ៊ុន សែន ក៏បា នអំពា វនា វដល់ប្រ ជា ពលរដ្ឋ ខ្ម ្ររ
ទា ំងអស់ឱ្យ ងើបប្រ យុទ្ធ ប្រ ឆ ំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ កុំឱ្យ បរទ្រសណា មា្នា  ក់
មកប្រ មា ថមើលងា យ បើទោ ះបីកម្ព ុជា ជា ប្រ ទ្រសតូចត្រមិនឱ្យ នរណា 
មា្នា  ក់មកប្រ មា ថបា នជា ដា ច់ខ ត។ ស្រចក្ត ីអំពា វនា វន្រះ ធ្វ ើឡើងបនា្ទា  ប់
ពីមា នកា រប្រ មា ថរបស់ម្រទ័ពវៀតណា មមា្នា  ក់ កា លពីខ្រមីនា  ឆ្នា  ំមុនថា  
«បើវៀតណា មមិនទប់ស្កា  ត់តា មព្រ ំដ្រនទ្រ កូវីដ-១៩ នឹងឆ្ល ងចូលពីកម្ព ុជា 
ដូចទឹកជំនន់ម្រគង្គ »។ សម្ដ ្រចត្រជោ បា នបញ្ជា  ក់ថា ៖ «ប្រ ទ្រសតូច 
មយួន្រះ មនិត្រ ូវឲ្យ នរណា ប្រ មា ថដា ចខ់ ត។ យើងត្រ ូវប្រ ឹងទា ងំអសគ់្នា   
កុំឱ្យ ជំងឺកូវីដងើបឡើងវិញ, កុំឱ្យ អ្ន កណា មើលងា យយើងបា ន, ប្រ ឹងប្រ  ង 
ព្យា  បា លប្រ ជា ជន កា រពា រប្រ ជា ជនយើងពីជំងឺឆ្ល ង មិនថា កូវីដទ្រ ជំងឺ 
ដទ្រទៀត ក៏ត្រ ូវពង្រ ឹងសមត្ថ ភា ពវិស័យសុខ ភិបា លរបស់កម្ព ុជា  ដើម្ប ី 
�្ល ើយតបនឹងតម្រ ូវកា រធា នា សុខភា ពរបស់ប្រ ជា ជន» ។ សម្ត ្រចត្រជោ 
បា នទា មទា រឱ្យ លោ កឧត្ត មស្រនីយ៍ឯក ង៉ូ ស៊ុនជា ន អតីតម្របញ្ជា  កា រ 
កា រពា រ ព្រ ំដ្រន វៀតណា មរបូនោ ះ សុទំោ ស ឬធ្វ ើកា រក្រតម្រ ូវឡើងវញិ។ 

ទា ក់ទិននឹងប្រក្ខ ភា ពនា យករដ្ឋ មន្រ ្ត ីនា ព្រលអនា គត សម្ត ្រចត្រជោ  
ហ៊ុន សែន ថ្ល ្រងថា  កា របម្រ ុងទុកអនា គតប្រក្ខ ភា ពនា យករដ្ឋ មន្រ ្ត ី 
ចំនួន ៤នា ក់ ហើយកា រដា ក់ប្រក្ខ ភា ពមិនធ្វ ើឡើងនៅ ព្រលន្រះទ្រ 
ត្រអា ចធ្វ ើឡើងនៅ ក្រ  យឆ្នា  ំ២០២៨។ សម្ត ្រចត្រជោ  ហ៊ុន សែន 
បា នបញ្ជា  ក់ថា ៖ «ខ្ញ ុំនិយ យរឿងប្រក្ខ ជនមា្នា  ក់ក្ន ុងចំណោ មប្រក្ខ ជនផ្ស ្រង
ទៀត។ គំនិតរបស់ខ្ញ ុំ គឺខ្ញ ុំបា នត្រ ៀមប្រក្ខ ជនរហូតដល់ ៤នា ក់។ ទោ ះបី 
ប៉ុនា្មា  នថ្ង ្រន្រះ ប្រក្ខ ជនមា្នា  ក់ បា នច្រញស រគ ំទ្រ  ហ៊ុន មា៉ា ណ្រត ហើយ 

សម្ត ែច�ែ�ែ សម្ត ែច�ែ�ែ សម្ត ែច�ែ�ែ ហ៊ុន សែនហ៊ុន សែនហ៊ុន សែន ៖ អ្ន ក� ក៏�ែយ �ែល�� ើឲ� ប៉ះ� ល់រដ្ឋ ធម� នុ��   ៖ អ្ន ក� ក៏�ែយ �ែល�� ើឲ� ប៉ះ� ល់រដ្ឋ ធម� នុ��   ៖ អ្ន ក� ក៏�ែយ �ែល�� ើឲ� ប៉ះ� ល់រដ្ឋ ធម� នុ��   ៖ អ្ន ក� ក៏�ែយ �ែល�� ើឲ� ប៉ះ� ល់រដ្ឋ ធម� នុ��   ៖ អ្ន ក� ក៏�ែយ �ែល�� ើឲ� ប៉ះ� ល់រដ្ឋ ធម� នុ��   ៖ អ្ន ក� ក៏�ែយ �ែល�� ើឲ� ប៉ះ� ល់រដ្ឋ ធម� នុ��  
កងកម� ែំង�ែ � ប់� វុធ�ែ ូវកំ�ែច�ែល�� ែមកងកម� ែំង�ែ � ប់� វុធ�ែ ូវកំ�ែច�ែល�� ែមកងកម� ែំង�ែ � ប់� វុធ�ែ ូវកំ�ែច�ែល�� ែម

សម្ដ ្រចត្រជោ  ហ៊ុន សែន នា យករដ្ឋ មន្ត ្រ ី ន្រព្រ ះរា ជា ណា ចក្រ កម្ព ុជា  អញ្ជ ើញសម្ពោ  ធដា ក់ឲ្យ ប្រ ើប្រ  ស់ជា ផ្ល ូវកា រផ្ល ូវចំនួន ៣៧ខ្ស ្រ 
និងអា ងប្រ ព្រ ឹត្ត កម្ម ទឹកកខ្វ ក់ ចំនួន៣ និងសមិទ្ធ ផលនា នា  នៅ ខ្រត្ត ព្រ ះសីហនុ

�ើង�េ �វបេ ឹងងើប� ំងអស់�្នា   កុំឲ្យ ជំងឺកូវ�ដ-១៩ ងើប�ើងវ�ញ និងកុំឲ្យ អ� កណា �ើលងា យ�ើង� ន�ើង�េ �វបេ ឹងងើប� ំងអស់�្នា   កុំឲ្យ ជំងឺកូវ�ដ-១៩ ងើប�ើងវ�ញ និងកុំឲ្យ អ� កណា �ើលងា យ�ើង� ន�ើង�េ �វបេ ឹងងើប� ំងអស់�្នា   កុំឲ្យ ជំងឺកូវ�ដ-១៩ ងើប�ើងវ�ញ និងកុំឲ្យ អ� កណា �ើលងា យ�ើង� ន
ក�  ល�� សុីនគណៈរដ� ម�� េ ីប�េ ុងថ្ម ីមួយស�េ  ប់ពេលអ� គត�េ �វ� ន�ៀបចំរួច�ើយក�  ល�� សុីនគណៈរដ� ម�� េ ីប�េ ុងថ្ម ីមួយស�េ  ប់ពេលអ� គត�េ �វ� ន�ៀបចំរួច�ើយក�  ល�� សុីនគណៈរដ� ម�� េ ីប�េ ុងថ្ម ីមួយស�េ  ប់ពេលអ� គត�េ �វ� ន�ៀបចំរួច�ើយ

បេ � ន� សា� នមិន�េន� � �េ មកា ត់�េចក� ី�េ ចំ� ះប��  សមុ�េ ចិន� ងត្ប �ងបេ � ន� សា� នមិន�េន� � �េ មកា ត់�េចក� ី�េ ចំ� ះប��  សមុ�េ ចិន� ងត្ប �ងបេ � ន� សា� នមិន�េន� � �េ មកា ត់�េចក� ី�េ ចំ� ះប��  សមុ�េ ចិន� ងត្ប �ង

អរគុណរ��  ភិ� ល និងបេ � ជនចិនចំ� ះទឹកចិត� ដ៏ធំ�េងក� �ងកា រផ� ល់� អំ� យវ�� នពហុកីឡ��  នមរតក�េ� ដល់កម� �� អរគុណរ��  ភិ� ល និងបេ � ជនចិនចំ� ះទឹកចិត� ដ៏ធំ�េងក� �ងកា រផ� ល់� អំ� យវ�� នពហុកីឡ��  នមរតក�េ� ដល់កម� �� អរគុណរ��  ភិ� ល និងបេ � ជនចិនចំ� ះទឹកចិត� ដ៏ធំ�េងក� �ងកា រផ� ល់� អំ� យវ�� នពហុកីឡ��  នមរតក�េ� ដល់កម� �� 



qñaMTI 21 elx 247 Ex                 FñÚ qñaM 2021 TsSnavdþI RbCaCn 15

ក៏ដោយ ប៉ុន្ត្រអ្នកនោះនៅត្រជាគោលដៅបម្រុងទុក។ ខ្ញុំប្រើពាក្យមួយ 
ថា ហ៊ុន មា៉ាណ្រត ជាប្រក្ខជនមួយក្នុងចំណោមប្រក្ខជនផ្ស្រងទៀត 
មានន័យថា មិនម្រនមានត្រ ហ៊ុន មា៉ាណ្រត មួយទ្រ ដ្រលជាប្រក្ខជន 
ដ្រលមានន័យ ២ប្រប ទី១- ន័យក្នុងគណបក្សប្រជាជនខ្លួនឯង ហើយ
ទូទៅគណបក្សនយោបាយសុទ្ធត្រមានសិទ្ធិ ដាក់ប្រក្ខភាព នាយករដ្ឋមន្រ្តី។ 
ទី២-គឺត្រូវឆ្លងកាត់តាមរយៈការបោះឆ្នាត ព្រះនាយករដ្ឋមន្រ្តី ត្រូវត្រ 
ជាសមាជិកសភា បើមិនម្រនសមាជិកសភាមិនអាចធ្វើបានទ្រ» ។ 
សម្ត្រចត្រជោបញ្ជាក់ថា លទ្ធភាពមិនអាចមុនឆ្នាំ២០២៨នោះទ្រ អាច 
ក្នុងចនោ្លាះ២០២៨, ២០២៩, ឬ២០៣០។  អញ្ចឹងត្រូវរង់ចាំ។ សម្ត្រចត្រជោ 
ថ្ល្រងបន្តថា «ម្រដឹកនាំសព្វថ្ង្រ បើដល់ព្រលច្រញគឺច្រញទាំងអស់គ្នាត្រ
ម្តង ហើយដាក់អ្រគីបថ្មីចូល» ។ 

ទាក់ទិនទៅនឹងតួនាទីថា្នាក់ដឹកនាំគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា កាលពីព្រល 
កន្លងមក សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានរំឭកថា៖ “បើខ្ញុំចង់ធ្វើប្រធាន 
បក្ស” គឺខ្ញុំធ្វើតាំងពីឆ្នាំ ១៩៩១ មុនព្រលខ្ញុំចុះហត្ថល្រខលើកិច្ចព្រមព្រៀង 
បា៉ារីស។ ថា្នាក់ដឹកនាំដ្រលជាគណៈអចិន្ត្រយ៍ និងជាសមាជិកមជ្ឈិម 
ព្រលនោះ បានចូលរួមបោះឆ្នាតតាំងពីម៉ាង ៧ លា្ងាចដល់ ១២ យប់។ 
ព្រលនោះបង ជា សុីម អត់ចង់ធ្វើជាប្រធានបក្សទ្រ គត់ប្រក្រក គត់
យកហ្រតុផលសន្លឹកឆ្នាតខ្ញុំច្រើនជាង ព្រះបោះឆ្នាតសំងាត់គណបក្ស
ប្រជាជនតឹងត្រងណាស់ មិនម្រនបោះឆ្នាតលើកដ្រនាំគ្នាថា ធ្វើប្រជាធិប- 
ត្រយ្យនោះទ្រ។ ន្រះបោះឆ្នាតសមា្ងាត់ ទោះបីប្រក្ខជនត្រមួយក៏អាចធា្លាក ់
បានដ្ររ បើមិនគ្រប់ ៥០%។ ប្រក្ខភាពប្រធាន ១ ប្រក្ខភាពអនុប្រធាន ២ 
ប៉ុន្ត្រសន្លឹកឆ្នាតរបស់ខ្ញុំច្រើនជាងគ្រ គត់ងឿកអត់ចង់ធ្វើប្រធាន គត់ 
ថា ឲ្យប្អូនឯងធ្វើ។ ព្រលនោះ ប្រជុំទាំងអស់គ្នាដ្រលជាសមាជិកអចិន្ត្រយ៍។ 
យើងដូររចនាសម្ព័ន្ធពីការិយល័យនយោបាយ អគ្គល្រខទៅជាប្រធាន 
អនុប្រធាន គឺប្រក្ខជនប្រធាន ១ ប្រក្ខជនអនុប្រធាន ២ ។ ដល់ព្រល 
បើកហិបឆ្នាតឡើងវាមានបញ្ហា អញ្ជឹងនៅសល់អនុប្រធាន២ អ្នកណា 
ធ្វើ។ បង ជា សុីម គត់ប្រក្រក ចុងក្រយខ្ញុំស្នើឲ្យគណៈអចិន្ត្រយ៍ 
នៅព្រលនោះចាកច្រញពីបន្ទប់ ទុកត្រខ្ញុំពីរនាក់បង ជា សុីម ។ បើ 
វិញ្ញាណក្ខណ្ឌគត់នៅគឺជាសក្សី បងា្ហាញផ្លូវ។ សម្ត្រចត្រជោ បន្តទៀត 
ថា ព្រលនោះគត់នៅត្រប្រក្រក ទើបខ្ញុំនិយយទៅកាន់គត់ថា អត់អី 
ទ្របង ខ្ញុំធ្វើក៏បាន។ ខ្ញុំប្រប់បង ជា សុីម ថា ចុងក្រយអត់មាន 
មធ្យាបាយ ខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើប្រធានបក្ស ត្រខ្ញុំសូមឲ្យបងទៅធ្វើនាយករដ្ឋ
មន្ត្រីជំនួសខ្ញុំ ហើយទៅបន្តការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងបា៉ារីស។ អញ្ចឹង 
ទើបបង ជា សុីម គត់សុខចិត្តធ្វើប្រធានគណបក្ស។ បើសិនខ្ញុំចង់ធ្វើ
ប្រធានក៏ខ្ញុំអាចធ្វើនៅព្រលហ្នឹងម្រ្ល៉ះ ប៉ុន្ត្រមិនសមហ្រតុផលទ្រ អាយុ 
ខ្ញុំប្អូនបង ជា សុីម ប្រហ្រលជាង ២០ ឆ្នាំ។ បងជាសុីម អាចជាធ្វើ 
ឪពុករបស់ខ្ញុំ។ ន្រះគឺជារឿងពិតដ្រលកើតឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសស្ត្រ។ 
ករណីដូចគ្នាន្រះ ក៏មិនអាចយក ហ៊ុន មា៉ាណ្រត មកធ្វើលើ បង សយ ឈុំ  
លើបង ហ្រង សំរិន  លើសម្ត្រច ស ខ្រង លើសម្ត្រចពិជ័យស្រនា 
ឬម្រដឹកនាំបច្ចុប្បន្នន្រះបានដ្ររ ។ ឥឡូវអ្រគីបន្រះ ខ្ស្រត្រៀមន្រះ 
ដ្រលកំពុងនៅ កំពុងត្រធ្វើការហើយ អ្នកទាំងនោះត្រូវហ្វឹកហ្វឺនធ្វើការ
ឲ្យល្អទៅ ។

 សម្ដ្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រងថា៖ ខ្ញុំនឹងកាន់អំណាចឲ្យបាន
តិចបំផុតស្មើព្រះបាទពញាយ៉ាត ព្រះបាទ ពញាយ៉ាត ព្រះអង្គបានគ្រង-
រាជ្យរយៈព្រល៤៣ឆ្នាំ។ នៅថ្ង្រទី១៤ ខ្រមករា ឆ្នាំ២០២២ គឺជាខួបទី 
៣៧ឆ្នាំ ន្រការកាន់តំណ្រងជានាយករដ្ឋមន្ដ្រីរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជា ដូច្ន្រះ 

ជាមួយនឹងការប្រកាសកាន់តំណ្រងយ៉ាងហោចណាស់ ១០ឆ្នាំទៀត គឺ
អាចប្រហាក់ប្រហ្រលនឹងព្រះបាទពញាយ៉ាត។ សម្ដ្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន 
ក៏បានអះអាងថា មានអ្នកស្នើសម្ត្រចឲ្យពន្លឿនការឆ្ពោះទៅកាន់តំណ្រង
នាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោក ហ៊ុន មា៉ាណ្រត ប៉ុន្ដ្រសម្ដ្រចបានបញ្ជាក់ 
តបថា មិនអាចធ្វើទៅបានឡើយ គឺមិនអាចយកលោក ហ៊ុន មា៉ាណ្រត 
មកដឹកនាំថា្នាក់ដឹកនាំចាស់ៗ ដ្រលធា្លាប់ពរលោក ហ៊ុន មា៉ាណ្រត កាលពី 
ក្ម្រងនោះទ្រ។

ទាក់ទិនទៅនឹងអាស៊ាន សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រងថា 
មីយ៉ាន់មា៉ា គឺជាសមាជិកន្រគ្រួសរអាស៊ាន។ យើងត្រូវពង្រឹងអាស៊ាន 
ឡើងវិញ។ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ថា «យើងមិន           
ប្រៀបធៀបប្រធានរដ្ឋបាលនៅទីក្រុងណ្រពិដោរឯកឧត្តម មីង អែងឡាំង 
ដូចអាហ្វហា្កានីស្ថាន តាលីបង់ទ្រ ក៏ប៉ុន្ត្រជាសមាជិកគ្រួសរអាស៊ាន        
ត្រូវត្រមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមប្រជុំ ។ សម្ត្រចត្រជោគូសបញ្ជាក់ថា 
«យើងអត់សុំអ្វីឆ្ងាយក្រពីគោលការណ៍រួមរបស់អាស៊ានទ្រ ។ គោល-
ការណ៍ធម្មនុញ្ញអាស៊ាន គឺមិនជ្រៀតជ្រកកិច្ចការផ្ទ្រក្នុងគ្នា ដូច្ន្រះសូម
កុំយករូបមន្តអង្គការសហប្រជាជាតិ មកដាក់ជារូបមន្តអាស៊ាន ។ 
សមាជកិ អាស៊ាន មនិត្រវូដតុផ្ទះខ្លនួឯង ដើម្បតីម្រវូចតិ្តអ្នក ដទ្រឡើយ។ 
សម្ត្រចត្រជោបន្តថា «មីយ៉ាន់មា៉ា មិនដ្រលប្រកាសផ្តាច់ខ្លួនច្រញពី 
អាស៊ានទ្រ ឯក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាស៊ាន ក៏អត់មាននរណាមានសិទ្ធិដ្រញ 
សមាជិកច្រញដ្ររ។ ព្រលន្រះជាព្រលពង្រឹងអាស៊ានឡើងវិញ អាស៊ាន 
មាន១០ ត្រព្រលន្រះមាន៩ ដូច្ន្រះត្រូវរៀបចំឲ្យបាន ១០វិញ»។ សមាជិក 
អាស៊ានផ្តល់ការគោរពគ្នា ផ្តល់តម្ល្រឲ្យគ្នា និងលើកទឹកចិត្តគ្នា។ សម្ត្រច-
ត្រជោបញ្ជាក់ថា «បើមិនធ្វើការជាមួយអ្នកកាន់អំណាចនៅ មីយ៉ាន់មា៉ា 
តើទៅធ្វើជាមួយនរណា? អញ្ចឹងមិនចាំបាច់នរណាមកទិតៀនទ្រ 
កម្ពុជាច្រះធ្វើការខ្លួនឯង ។ កម្ពុជាជាសមាជិកថ្មីរបស់អាស៊ាន ប៉ុន្ត្រ 
សមាជិកចាស់ មិនប្រកដថាចាស់ទ្រ ព្រះមានម្រដឹកនាំថ្មី។ ដោយឡ្រក 
សមាជិកថ្មីក៏មិនប្រកដថា ថ្មីនោះដ្ររ ព្រះមានម្រដឹកនាំចាស់។

 នៅថ្ង្រទី៩ ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ 
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញ
ចុះត្រតួពនិតិ្យការដា្ឋានសងសង ់អាកាសយនដា្ឋានអន្តរជាតតិ្រជោ 
ក្រុងតាខ្មា ស្ថិតនៅឃុំព្រកស្ល្រង ស្រុកកណា្តាលស្ទឹង ខ្រត្តកណា្តាល។ 
សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រងថា អាកាសយនដា្ឋានអន្តរជាតិ 
ថ្មីន្រះ ត្រូវបានប្រសិទ្ធនាមថា «អាកាសយនដា្ឋានអន្តរជាតិត្រជោក្រុង
តាខ្មា»។ ពាក្យថា «ត្រជោ» ដ្រលបានដាក់នៅអាកាសយនដា្ឋានថ្មីន្រះ 
មិនម្រនសំដៅដល់សម្ត្រចមា្នាក់ឯងនោះឡើយ គឺសំដៅដល់ត្រជោ 

ការដា្ឋានសងសង់អាកាសយនដា្ឋានអន្តរជាតិត្រជោក្រុងតាខ្មា
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ជាច្រើនរូបទៀត ដ្រលមានត្រជោមាស ត្រជោយ៉ត ជាដើម ពិស្រស              
ក៏ជាការបងា្ហាញអំពីសមិទ្ធផលដ្រលកើតនៅក្នុងរបបរាជានិយមផងដ្ររ ។ 
សម្ត្រចត្រជោចង់ឱ្យសំណង់នោះ ជាសមិទ្ធផលកើត ច្រញពី «បាតដ្រខ្ម្ររ» 
ពោលទាំងប្រក់ និងកមា្លាំងពលកម្មត្រូវកើតច្រញពីខ្ម្ររទាំងអស់ ។ 
ពាក្យ «ខ្ម្ររធ្វើបាន» ដ្រលសម្ត្រចបានលើកឡើងនោះមិនម្រនជារឿង 
ល្រងសើចទ្រ ត្រវាជាការបងា្ហាញឱ្យឃើញពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ម្ររគ្រប់ 
សម័យកាលក្នុងការសងសមិទ្ធផលជាមរតកសម្រប់ជាតិ។ 

ក្នុងឱកាសនោះ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានគូសបញ្ជាក់ថា ក្បាល
មា៉ាសុីនគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីមួយបម្រុង សម្រប់នាព្រលអនាគត បានរៀបចំ 
រួចហើយ។ នៅថ្ង្រទី២៤ ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ រៀបចំធ្វើសន្និបាតរបស់ 
គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ។ គណៈ-    
រដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបម្រុងដ្រលសម្ត្រចបានរីសនោះ ពាក់កណា្តាលជាថា្នាក់បណ្ឌិត 
ក្រពីនោះជាអនុបណ្ឌិត ដ្រលមានអាយុភាគច្រើនក្រម៦០ឆ្នាំ ។

 នៅថ្ង្រទី១៥ ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន 
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រស់
ជាផ្លូវការសណា្ឋាគរ ហាយ៉ាត់ រីជិនសុី ភ្នំព្រញ «HYATT REGENCY 
PHNOM PENH»។ 

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានបងា្ហាញពីការចង់ដោះស្រយជម្លាះ
ដ្រនសមុទ្រដ៏រា៉ាំរ៉្ររវាងចិន និងប្រទ្រសសមាជិកអាស៊ាន នៅព្រលកម្ពុជា
ធ្វើជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ២០២២ ខងមុខន្រះ ។ កិច្ចចរចាលើបញ្ហាសមុទ្រ 
ចិន និងប្រទ្រសសមាជិកអាស៊ាន អាចសម្រចបានលទ្ធផលល្អប្រសើរ
គួរណាត់ជួបចរចាគ្នាក្នុងរយៈព្រលមួយវ្រង មិនគួរជួបត្រឹមរយៈព្រលខ្លី 
នោះឡើយ។ សម្ត្រចត្រជោថ្ល្រងថា៖ បញ្ហា COC បើមិនសម្រចបាន

នៅកម្ពុជាទ្រសុំកុំបនោ្ទាសកម្ពុជា ដូចឆ្នាំ២០១២ ។ ប្រធានអាស៊ានមិន
ម្រនជាចៅក្រមកាត់ស្រចក្តីទ្រ។ ដ្រលច្រញស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍ មិនបាន។ 
ការមិនអាចច្រញស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍ COC នោះ គឺមិនម្រនកម្ពុជាការពារ 
ចិននោះទ្រ ប៉ុន្ត្រមកពីប្រទ្រសដ្រលដណ្ដើមអធិបត្រយ្យលើសមុទ្រចិន
ខងត្បូង ទាមទារឲ្យ ប្រធានអាស៊ាន ប្រកាសទទួលស្គល់ថា កោះ 
ន្រះជារបស់ប្រទ្រសន្រះ ដ្រនសមុទ្រនោះជារបស់ប្រទ្រសនោះ។ សម្ត្រច 
បានប្ត្រជា្ញាចិត្តថា «ខ្ញុំនឹងខិតខំរួមជាមួយប្រទ្រសអាស៊ានផ្ស្រងទៀត រួម 
ជាមួយសធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ដើម្បីធ្វើការចចារសម្រចនូវ COC 
មួយ ដ្រលមានប្រសិទ្ធភាពទទួលយកបាន វាក៏ជាខួបន្រការចុះហត្ថ-
ល្រខលើ DOC (ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍ន្រភាគីសមុទ្រចិនខងត្បូង) 
ខួប២០ឆ្នា»ំ។ 

 នៅថ្ង្រទី១៨ ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយក 
រដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា និងឯកឧត្តម វ៉ែង  វិនធាន ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិន ប្រចាំ 
នៅកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់
ឱ្យប្រើប្រស់ជាផ្លូវការនូវ វិមានពហុកីឡដា្ឋានជាតិមរតកត្រជោ ស្ថិតក្នុង 
សងា្កាត់ព្រកតាស្រក ខណ្ឌជ្រយចងា្វា រាជធានីភ្នំព្រញ។ សម្ត្រចត្រជោ 
បានថ្ល្រងអំណរព្រះគុណដលព់ែះបរមរតនកែដ្ឋ សម្តែចពែះ 
នរែត្តម សីហនុ ដ្រលព្រះអង្គបានផ្ដើមកសងទំនាក់ទំនងដ៏ល្អជា
មួយប្រទ្រសចិន និងបានបន្សល់ទុកនូវក្ររមរតកទំនាក់ទំនងរវាងប្រ
ទ្រសទាំងពីរដល់កូនចៅជំនាន់ក្រយ។ សម្ដ្រចត្រជោបានថ្ល្រងថា 
សមិទ្ធផលពហុកីឡដា្ឋានជាតិដ្រលកម្ពុជាទទួលបាននាព្រលន្រះ មិនធំ
ធ្រងដល់ជម្រចិត្តរដា្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនចិនផ្ដល់ជូនកម្ពុជានោះទ្រ។ 
សម្ដ្រចត្រជោបានថ្ល្រងអំណរគុណដល់រដា្ឋាភិបាល និងប្រជាជនចិន 
សម្រប់ទឹកចិត្តដ៏ធំធ្រងក្នុងការផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជានាព្រលន្រះ ។

 នៅថ្ង្រទី ២៣ ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ២០២១  សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន 
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងពិធី
សម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រស់ អគររដ្ឋបាលអគ្គនាយកដា្ឋានគយ និងរដា្ឋាករ 
កម្ពុជា។ ក្នុងឱកាសនោះ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានផ្ដល់នូវ 
អនុសសន៍សំខន់ៗចំនួន ៥ចំណ៉ាចរួមមាន៖ ១- បន្តលើកកម្ពស់ការ
ផ្សព្វផ្សាយឲ្យកានត់្រទលូទំលូាយដលគ់្របភ់ាគ ីពាកព់ន័្ធ បទប្បញ្ញត្ត ិ
ច្បាប់ និងលិខិតបទដា្ឋានទាំងឡាយដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹង និងការ          
ចូលរួមពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់ក្នុងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចសរពើពន្ធ និងការ 
អនុវត្តច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន ដើម្បីពង្រឹងនីតិរដ្ឋ កសងវប្បធម៌
សរពើពន្ធឲ្យកាន់ត្រប្រសើរឡើង, ២-ត្រូវបន្តអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធ
ភាពនូវយុទ្ធសស្ត្រគៀងគរចំណូល និងកម្មវិធីក្រទម្រង់ការ គ្រប់គ្រង 

សម្ដ្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា   
អញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រស់ជាផ្លូវការនូវ 

វិមានពហុកីឡដា្ឋានជាតិមរតកត្រជោ 

អគររដ្ឋបាលអគ្គនាយកដា្ឋានគយ និងរដា្ឋាករកម្ពុជា



qñaMTI 21 elx 247 Ex                 FñÚ qñaM 2021 TsSnavdþI RbCaCn 17

សម្ដ្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា   
អញ្ជើញទៅទទួលវា៉ាក់សំង Pfizer ជំនួយរបស់រដា្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី

ចំនួន ២.៣លានដូសនៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំព្រញ 

ហិរញ្ញវត្ថុសធារណៈ តាមរយៈការលើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំ ការបង្កើត
ឆន្ទៈក្នុងការអនុវត្តការងារក្រទម្រង់ ការពង្រឹងភាពជាមា្ចាស់ ការងារក្រ
ទម្រង់ការពង្រឹងភាពជាមា្ចាស់ និងការយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងសមត្ថភាព
ធនធានមនុស្សជាមួយនឹង ការប្រើប្រស់ឲ្យបានច្រើននូវ បច្ច្រកវិជា្ជា 
ព័ត៌មាន និងគមនាគមន៍ជាដើម, ៣-បន្តក្រលម្អជាប្រចាំនូវការអនុវត្ត
យន្តការគំទ្រកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម ដូចដូចជាប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម 
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យក្រយព្រលបញ្ច្រញទំនិញពីគយ, ៤- ត្រូវ       
ចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានមុឺងមា៉ាត់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព នូវវិធានការនានា 
ក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងន្រជំងឺកូវីដ-១៩ និងដោះស្រយផលប៉ះពាល់ 
ដោយអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ ខ្ជួននូវយុទ្ធសស្ត្រស្តីពីការរស់ នៅតាមគន្លង     
ប្រក្រតភីាពថ្មកី្នងុបរកិារណន៍្រជងំកឺវូដី-១៩ ដើម្បសី្ដាស្រដ្ឋកចិ្ច ឡើងវញិ 
និងទី៥- បន្តពង្រឹងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ទប់ស្កាត់អំពើរត់ពន្ធ ដើម្បី 
រួមចំណ្រកបង្កើនចំណូល ការប្រកួតប្រជ្រងសម្រប់ការលើកស្ទួយ 
អនុលោមភាពសរពើពន្ធនៅកម្ពុជា ម្យា៉ាងទៀតដើម្បីលុបបំបាត់ទាំង-
ស្រុងនូវអំពើរត់គ្រចពន្ធ ត្រូវពង្រឹកការពារច្បាប់លើកកម្ពស់ក្រមសីលធម៌
វជិា្ជាជវីៈរមួសហការជាមយួវសិយ័ពាកព់ន័្ធ រមួជាមយួវសិយ័ ឯកជនផងដ្ររ។

  នៅថ្ង្រទី២៦ ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន 
នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា បានអញ្ជើញទទួលវា៉ាក់សំង Pfizer ចំនួន 
៧៨៣,០០០ដូស ដ្រលជាជំនួយរបស់រដា្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី (ជំនួយ 
សរុបប្រមាណជាង ២.៣៥លានដូស) នៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ
ភ្នំព្រញ។ សម្ត្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្ល្រងអំណរគុណដល់ 
រដា្ឋាភិបាល និងប្រជានអូស្រ្តាលី ដ្រលបានផ្តល់ជំនួយវា៉ាក់សំងដល់ 
ប្រទ្រសកម្ពុជានាព្រលន្រះ។ វា៉ាក់សំងដ្រលដឹកមកដល់ប្រទ្រសកម្ពុជា
នៅថ្ង្រន្រះ មានចំនួន ៧៨៣.០០០ដូស ហើយចំនួន ១.៥៦៧.៥៣០ 
ដូសទៀត ដឹកមកដល់ថ្ង្រទី២៨ ខ្រធ្នូ ។ សម្ត្រចត្រជោបានថ្ល្រងថា 
ចាប់តាំងពីផ្ទុះជំងឺកូវីដ១៩ រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ថា 
មានត្រវា៉ាក់សំងទ្រ ទើបអាចយកឈ្នះជំងឺន្រះ។ ទោះបីជាពិភពលោក
កំពុងមានវត្តមានម្ររោគកូវីដ១៩ បំប្ល្រងថ្មី «អូមីក្រុង» ក៏កម្ពុជាមិនមាន 
ការបារម្ភដ្ររ។  សម្ត្រចត្រជោ ក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋកុំមាន
ការភិតភ័យជាមួយម្ររោគបំប្ល្រងថ្មីអូមីក្រុង ប៉ុន្ត្រត្រូវបន្តប្រុងប្រយ័ត្ន
ដោយអនុវត្តវិធានការសុខភិបាលឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនជានិច្ច។

 នៅថ្ង្រទី២៩ ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន    
នាយក រដ្ឋមន្រ្តី បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីសម្ពោធ

ដាក់ឲ្យប្រើប្រស់ជាផ្លូវការអគររដ្ឋបាល និងសលប្រជុំទីស្តីការ 
ក្រសួងការពារជាតិថ្មី ។ 

ថ្ល្រងក្នុងឱកាសនោះ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានស្នើឱ្យពិនិត្យ 
ដាក ់«ទិវានយោបាយឈ្នះ ឈ្នះ» ថ្ង្រទី២៩ ខ្រធ្នូ ទៅក្នុងប្រតិទិនប្រចាំ
ឆ្នាំរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជា ប៉ុន្ត្រមិនម្រនជាថ្ង្រឈប់សម្រកទ្រ។ សម្ត្រច 
ត្រជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានថ្ល្រងបញ្ជាក់ថា៖ កម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នក
ណាមកធ្វើបដិវត្តពណ៌នៅលើទឹកដីដ៏កំសត់ន្រះបានទ្រ។ យើងស្គល់
រសជាតិន្រការឈឺចាប់ដ្រលកើតច្រញពីសង្គ្រម។ យើងមិនធ្វើខុសជា
មួយនឹងការគិតគូរទាំងឡាយ ទៅលើសន្តិសុខជាតិរបស់យើងនោះ 
ទ្រ។ បដិវត្តពណ៌នៅលើលោកន្រះមិនទាន់បញ្ចប់ទ្រហើយរឹតត្រមាន
ការជំរុញខ្លាំងបន្ថ្រមទៀត។ ដូច្ន្រះដើម្បីឈ្នះបដិវត្តពណ៌ន្រះ វិធីត្រ        
មួយគត់ គឺកាន់កងកមា្លាំងប្រដាប់អាវុធឱ្យជាប់។ ពួកគ្រអាចធ្វើឈ្នះនៅ 
កន្ល្រងមួយចំនួន ប៉ុន្ត្រមិនអាចធ្វើឈ្នះនៅកម្ពុជាដោយសរអី? បទ         
ពសិោធន្រះត្រូវចងចាំហើយត្រូវធ្វើបន្តទៅមខុ។ ត្រូវដងឹចណំ៉ាចស្នូលវា 
នៅត្រង់កន្ល្រងណា? ចំណ៉ាចស្នូលរបស់វា គឺធ្វើអព្យាក្រឹតកមា្លាំងប្រដាប់ 
អាវុធ និងរដ្ឋបាលសុីវិលយើងទទួលស្គល់នូវអព្យាក្រឹតភាពន្រកង 
កមា្លាំងប្រដាប់អាវុធ និងរដ្ឋបាលសុីវិល ចំពោះមុខបក្សនយោបាយ ក៏      
ប៉ុន្ត្ររវាងរាជរដា្ឋាភិបាលជាមួយនឹងគណបក្សនយោបាយ គឺអត់មាន 
ត្រូវអព្យាក្រឹតទ្រ។ ម្របដិវត្តន៍ពណ៌វាចាប់ផ្ដើមដំបូងធ្វើយ៉ាងម៉្រចគឺធ្វើ
ឲ្យមានអាព្យាក្រឹតកងកមា្លាំងប្រដាប់អាវុធ និងរដ្ឋបាលសុីវិល ប៉ុន្ត្រ គន្លឹះ 
ស្នូលរបស់អ្នកការពារប្រទ្រស ការពារដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺត្រូវកោ្តាបឲ្យ បានកង 
កមា្លាំងប្រដាប់អាវុធ និងរដ្ឋបាលសុីវិល។ 

សម្ត្រចត្រជោបានបញ្ជាក់ទៀតថា៖ ប្រទ្រសន្រះជាប្រទ្រសរាជា 
និយម។  យើងមានបាវចនា ជាតិ សសនា ព្រះមហាក្សត្រ ។   អស់លោក 
នាយទាហាន នាយទាហានរង ពលទាហាន ត្រូវប្ដូរផ្ដាច់ការពាររាជា 
និយម ការពាររាជបល្ល័ង្កឲ្យខងត្របាន។ ការប្រមាថណាមួយចំពោះ
ព្រះមហាក្សត្រ និងការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋ - 
ធម្មនុញ្ញ កងកមា្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រូវត្រកំទ្រចចោល។

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានជំរុញឲ្យបន្តធ្វើកំណ្រទម្រង់ 
កងទ័ព តទៅទៀត ដោយត្រូវពង្រឹងនូវនយោបាយខឿនការពារជាតិរបស់
ប្រជាជនដ្រលជាប្រភពមិនច្រះរីងស្ងួត ន្រការផ្គត់ផ្គង់កមា្លាំងដើម្បីចូល
បម្រើកងទ័ពជាប្រភពន្រកមា្លាំងបម្រើឲ្យវិស័យការពារជាតិ។ សម្ត្រច- 
ត្រជោថ្ល្រងថា៖ «ក្នងុការក្រទម្រង់កងទ័ពរបស់យើងបានធ្វើច្រើនហើយ 
ប៉ុន្ត្រការចាំបាច់របស់យើង គឺយើងត្រូវការក្រទម្រង់បន្តទៀតពង្រឹង 
សមត្ថភាពកមា្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់យើង ឲ្យបានរឹងមាំឡើងហើយត្រូវ
ត្រពង្រឹងនូវនយោបាយខឿនការពារជាតិរបស់ប្រជាជន»៕

 អគររដ្ឋបាល និងសលប្រជុំទីស្តីការក្រសួងការពារជាតិ
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ថ្ង ្រទី២១ ខ្រធ្ន ូ ឆ្នា  ំ២០២១ ឯកឧត្ត មបណ្ឌ ិត-
សភា ចា រ្យ  អ៊ុក រ៉ែប៊ុន សមា ជិកគណៈអចិន្ត ្រ  យ៍ 
គណៈកមា្មា  ធិកា រកណា្តា  ល គណបក្ស ប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  
រដ្ឋ មន្ត ្រ ីក្រ សួងអភិវឌ្ឍ ន៍ជនបទ និងជា ប្រ ធា នក្រ ុម 
កា រងា រ រា ជរដា្ឋា  ភិបា លចុះមូលដា្ឋា  នខ្រត្ត កំពង់ឆ្នា  ំង និង 
ឯកឧត្ត ម  ស៊ុន  សុវ�� ែរិទ្ធ   អភិបា លន្រគណៈ-
អភិបា លខ្រត្ត កំពង់ឆ្នា  ំង  បា នអញ្ជ ើញនា ំយកអា វរងា រ

 ថ្ង ្រទី១៩ ខ្រធ្ន ូ ឆ្នា  ំ២០២១ លោ កជំទា វកិត្ត ិសង្គ ហបណ្ឌ ិត                        
�៉ែន សំអន សមា ជិកា គណៈអចិន្ត ្រ  យ៍គណៈកមា្មា  ធិកា រកណា្តា  ល 
គណបក្ស ប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  ឧបនា យករដ្ឋ មន្ត ្រ ី រដ្ឋ មន្ត ្រ ីក្រ សួងទំនា ក់ទំនង
ជា មួយរដ្ឋ សភា -ព្រ ឹទ្ធ សភា  និងអធិកា រកិច្ច  និងលោ កជំទា វ �៉ែន ភក្ត ី 
ហុកឡងឌី រួមជា មួយឯកឧត្ត ម អ៊ូច �  អភិបា លខ្រត្ត តា ក្រវ 
និងលោ កជំទា វ ព្រ មទា ំងពុទ្ធ បរិស័ទ បា នអញ្ជ ើញប្រ  រព្ធ ពិធីបុណ្យ   
ពុទា�  ភិស្រកព្រ ះពុទ្ធ រូប ៨៤.០០០អង្គ  នៅ វត្ត ពុទ្ធ មណ្ឌ លគិរីកម្ព ុជា  ស្ថ ិត 
ក្ន ុងភូមិត្រ ពា ំងស្កា  រ ឃុំត្រ ពា ំងក្រ ញូង ស្រ ុកត្រ  ំកក់ ខ្រត្ត តា ក្រវ ។

ជា អំណោ យដ៏ថ្ល ្រថា្លា  បំផុតរបសស់ម្ត ្រចអគ្គ មហា ស្រនា បតីត្រជោ  ហ៊ុន សែន នា យករដ្ឋ មន្ត ្រ ីន្រព្រ ះរា ជា ណា ចក្រ កម្ព ុជា  និងសម្ដ ្រចកិត្ត ិ-
ព្រ ឹទ្ធ បណ្ឌ ិត  ប្រ មា ណជា ង៣ពា ន់អា វ ប្រ គល់ជូនចា ស់ជរា រស់នៅ ក្ន ុងបណា្តា  ឃុំន្រស្រ ុកស មគ្គ ីមា នជ័យ។ ពិធីន្រះមា នកា រចូលរួមពីថា្នា  ក់ដឹកនា ំ 
ក្រ សួងអភិវឌ្ឍ ន៍ជនបទ  ក្រ សួងពា ណិជ្ជ កម្ម  ក្រ ុមកា រងា រខ្រត្ត  អា ជា្ញា  ធរមូលដា្ឋា  ន ប្រ ជា ពលរដ្ឋ  និងចា ស់ជរា ។ ឯកឧត្ដ មបណ្ឌ ិតសភា ចា រ្យ  
ក៏បា នច្រកអំណោ យអ្ន កចូលរួមចំនួន ២៤១នា ក់ ក្ន ុងមា្នា  ក់ៗទទួលបា នអា វរងា រ ១ និងថវិកា   ២មុឺនរៀលផងដ្ររ។

ថ្ង ្រទី១៧ ខ្រធ្ន ូ ឆ្នា  ំ២០២១ ឯកឧត្ត ម ហ៊ុន �ែង សមា ជិក-    
គណៈកមា្មា  ធិកា រកណា្តា  លគណបក្ស ប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  តំណា ងរា ស្ត ្រ  
មណ្ឌ លកំពង់ចា ម អនុប្រ ធា នទី១ក្រ ុមកា រងា រថា្នា  ក់កណា្តា  លចុះជួយខ្រត្ត 
កំពង់ចា ម, និងជា ប្រ ធា នក្រ ុមកា រងា រចុះជួយស្រ ុកស្ទ ឹងត្រ ង់ និង 
លោ កជំទា វ អញ្ជ ើញចុះពិនិត្យ កា រដា្ឋា  នស ងសង់ផ្ល ូវប្រតុងអា ម្រ ១ខ្ស ្រ 
ប្រ វ្រង ២.១៥៨ ម៉្រត្រ  ទទឹង ៤ម៉្រត្រ  ស្ថ ិតនៅ ភូមិដីលើ ឃុំពា មកោ ះស្នា   
ស្រ ុកស្ទ ឹងត្រ ង់ ខ្រត្ត កំពង់ចា ម និងបា នជួបសួសុខទក្ខ  ព្រ មទា ំងផ្ត ល់ 
កា រឧបត្ថ ម្ភ  ជា គ្រ ឿងឧបភោ គបរិភោ គ និងថវិកា មួយចំនួនជូនក្រ ុមកម្ម ករ
ធ្វ ើផ្ល ូវ រួមមា ន៖ មីជា តិ ៣០ក្រស, ក្រ មា៉ា  ៣០ និងថវិកា  ៦០មុឺនរៀល 
ផងដ្ររ។

ថ្ង ្រទី៨ ខ្រធ្ន ូ ឆ្នា  ំ២០២១ ឯកឧត្ត ម �ែ គឹម�៉ែន សមា ជិក-         
គណៈអចនិ្ត ្រ  យគ៍ណៈកមា្មា  ធកិា រកណា្តា  ល គណបក្ស ប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  
ឧបនា យករដ្ឋ មន្រ ្ត ី ប្រ ធា នអា ជា្ញា  ធរជា តិប្រ យុទ្ធ ប្រ ឆ ំងគ្រ ឿង�ៀន និង
ជា ប្រ ធា នក្រ ុមកា រងា ររា ជរដា្ឋា  ភិបា ល ចុះមូលដា្ឋា  នខ្រត្ត បនា្ទា  យមា នជ័យ 
បា នអញ្ជ ើញចុះជួបសំណ្រះសំណា ល និងស កសួរសុខទុក្ខ  លោ កតា  
លោ កយ យ ចំនួន៤០០នា ក់ រស់នៅ  ក្រ ុងសិរីសោ ភ័ណ ខ្រត្ត បនា្ទា  យ-
មា នជ័យ ។
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 កា លពីដំណា ច់ខ្រវិច្ឆ ិកា  ឆ្នា  ំ២០២១កន្ល ងទៅ ន្រះ នៅ ក្ន ុងដំណើរ 
ចុះស្វ ្រងយល់កង្វ ល់ជីវភា ពរបស់បងប្អ ូនជនជា តិភា គតិច នៅ តំបន់ 
កោ ះទន្ល ្រម្រគង្គ  ឯកឧត្ត ម ពែ ុំ សុខា  សមា ជិកគណៈកមា្មា  ធិកា រ-
កណា្តា  លគណបក្ស  ប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  រដ្ឋ មន្រ ្ត ីក្រ សួងមុខងា រស ធា រណៈ 
និងជា ប្រ ធា នក្រ ុមកា រងា រគណបក្ស ចុះមូលដា្ឋា  នខ្រត្ត ក្រ ច្រះ បា ន ជួប 
សំណ្រះសំណា លជា មួយប្រ ជា ជន និងមន្ត ្រ ីមូលដា្ឋា  នដ្រលកំពុង 

រស់នៅ លើកោ ះតោ្នា  ត ស្ថ ិតក្ន ុងឃុំបឹងចា រ ស្រ ុកសំបូរ ខ្រត្ត ក្រ ច្រះ។ ឯកឧត្ត មប្រ ធា នក្រ ុមកា រងា រខ្រត្ត ក្រ ច្រះបា នថ្ល ្រងកោ តសរសើរស្មា  រតីស មគ្គ ីរបស់ 
សមា គមន៍ជនជា តិគួយនៅ ទីនោ ះ ដ្រលបា នចូលរួមចំណ្រកយ៉ា ងសកម្ម ក្ន ុងចលនា ជា តិ ក្រ  មមគ្គ ុទ្រសន៍ដ៏ថ្ល ្រថា្លា  របសស់ម្ដ ្រចត្រជោ  ហ៊ុន សែន 
ប្រ មុខគណបក្ស ប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  និងរា ជរដា្ឋា  ភិបា លកម្ព ុជា  ក្ន ុងកា រប្រ យុទ្ធ  គ្រ ប់គ្រ ងកូវីដ -១៩ ដើម្ប ីជំរុញឲ្យ កា របើកសកម្ម ភា ពស្រដ្ឋ កិច្ច -សង្គ ម និងប្រ ទ្រស
ជា តិយើងឈ នទៅ មុខយ៉ា ងរឹងមា ំ។

ថ្ង ្រទី០៩ ខ្រធ្ន ូ ឆ្នា  ំ២០២១ ឯកឧត្ត ម លឹម � ន�ែ សមា ជិកគណៈ-                
កមា្មា  ធិកា រកណា្តា  លគណបក្ស ប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  រដ្ឋ មន្ត ្រ ីក្រ សួងធនធា នទឹក និងឧតុនិយម 
និងជា ប្រ ធា នក្រ ុមកា រងា ររា ជរដា្ឋា  ភិបា លចុះមូលដា្ឋា  នស្រ ុកពញា ឮ រួមជា មួយ ក្រ ុម 
កា រងា រ បា នអញ្ជ ើញជួបសំណ្រះសំណា ល និងសួរសុខទុក្ខ  នា ំយកអំណោ យ 
ជូនដល់លោ កតា  លោ កយ យ ដ្រលមា នជីវភា ពខ្វ ះខ ត ចំនួន៩៨៣នា ក់ ក្ន ុង 
ស្រ ុកពញា ឮ ខ្រត្ត កណា្តា  ល ។ អំណោ យទា ំងនោ ះដោ យមា្នា  ក់ៗទទួលបា នភួយ 
ចំនួន០១ និងថវិកា ចំនួន ១០មុឺនរៀល ។

ថ្ង ្រទី២៣ ខ្រធ្ន ូ ឆ្នា  ំ២០២១ ឯកឧត្ត ម �ៀវ � � រ�ទ្ធ  សមា ជិក-               
គណៈកមា្មា  ធិកា រកណា្តា  លគណបក្ស ប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  រដ្ឋ មន្ត ្រ ីក្រ សួងព័ត៌មា ន 
អញ្ជ ើញជា អធិបតីក្ន ុងពិធីចុះហត្ថ ល្រខ លើអនុស្ស រណៈយោ គយល់គ្នា   ស្ត ីពី
កា ររៀបចំបង្ក ើតកម្ម វិធីប្រ ឡងសំនៀងជនពិកា រ ពា នរងា្វា  នស់ម្ដ ្រចអគ្គ មហា -
ស្រនា បតីត្រជោ  ហ៊ុន សែន លើកទី២ រវា ងអគ្គ នា យកដា្ឋា  នព័ត៌មា ន 
និងសោ តទស្ស ន៍ និងស រព័ត៌មា ន AP Times នៅ ទីស្ត ីកា រក្រ សួងព័ត៌មា ន ។

ថ្ង ្រទី១៣ ខ្រធ្ន ូ ឆ្នា  ំ២០២១ ឯកឧត្ត ម វង សូត សមា ជិកគណៈកមា្មា  ធិកា រ-
កណា្តា  លគណបក្ស ប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  រដ្ឋ មន្រ ្ត ីក្រ សួងសង្គ មកិច្ច  អតីតយុទ្ធ ជន 
និងយុវនីតិសម្ប ទា  និងលោ កជំទា វ រួមជា មួយ ឯកឧត្ដ ម �ែង ស៊ុម ប្រ ធា ន 
ក្រ ុមប្រ ឹក្សា  ខ្រត្ត  ឯកឧត្ដ ម អ៊ុ� រ �ែ ី អភិបា លខ្រត្ត  ឯកឧត្ត ម �ែវ ពិសិដ្ឋ    
តំណា ងរា ស្រ ្ត មណ្ឌ លខ្រត្ត ត្ប ូងឃ្ម ុំ បា នអញ្ជ ើញជា អធិបតីភា ពក្ន ុងពិធីសម្ភា  ធ
បណា�  ល័យ យ៉ូវ ឆុំ និងសំណ្រះសំណា លជា មួយ មន្ត ្រ ីរា ជកា រ អង្គ ភា ព 
ពា ក់ព័ន្ធ  អភិបា លស្រ ុក ក្រ ុមប្រ ឹក្សា  ស្រ ុក-ឃុំ លោ កគ្រ ូ អ្ន កគ្រ ូ សិស្សា  នុសិស្ស  

ថ្ង ្រទី១៣ ខ្រធ្ន ូ ឆ្នា  ំ២០២១ ឯកឧត្ត មកិត្ត ិស្រដា្ឋា  បណ្ឌ ិត ចម �ែ សិទ្ធ  
សមា ជិកគណៈកមា្មា  ធិកា រកណា្តា  ល គណបក្ស ប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  ទ្រសរដ្ឋ មន្ត ្រ ី 
រដ្ឋ មន្រ ្ត ីក្រ សួងឧស្សា  ហកម្ម  វិទ្យា  ស ស្រ ្ត  បច្ច ្រកវិទ្យា   និងនវា នុវត្ត ន៍ រួមជា មួយ 
ឯកឧត្ត ម Masahiro MIKAMI ឯកអគ្គ រា ជទូតជប៉ុន ប្រ ចា ំប្រ ទ្រសកម្ព ុជា  បា ន
អញ្ជ ើញបើកកា រដា្ឋា  នគម្រ  ងពង្រ ីកសមត្ថ ភា ព ប្រ ព័ន្ធ ផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹកស�  តខ្រត្ត 
ពោ ធ� ស ត់ នៅ បរិវ្រណទីតា ំងកា រដា្ឋា  ន ដ្រលស្ថ ិតក្ន ុងភូមិផ្សា  រលើ សងា្កា  ត់ 
លលកស ក្រ ុងពោ ធ� ស ត់ ក្រ  មហិរញ្ញ ប្ប ទា នឥតសំណងរបស់រា ជរដា្ឋា  ភិបា ល
ជប៉ុន តា មរយៈទីភា្នា  ក់ងា រសហប្រ តិបត្ត ិកា រអន្ត រជា តិជប៉ុន (JICA)។

និងប្រ ជា ពលរដ្ឋ  ដ្រលស្ថ ិតក្ន ុងវិទ្យា  ល័យភ្ន ំស្រ ុក ស្ថ ិតឃុំស្រ ះជីក ស្រ ុកភ្ន ំស្រ ុក ខ្រត្ត បនា្ទា  យមា នជ័យ។
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 ថ្ង ្រទី០៥  ខ្រធ្ន ូ  ឆ្នា  ំ២០២១ ឯកឧត្ត ម ម៉ម ប៊ុន� ង សមា ជិកគណៈកមា្មា  -
ធិកា រកណា្តា  លគណបក្ស ប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  អនុប្រ ធា នក្រ ុមកា រងា រថា្នា  ក់កណា្តា  លចុះជួយ
ខ្រត្ត  និងទទួលជួយស្រ ុកកណា្តា  លស្ទ ឹង ខ្រត្ត កណា្តា  ល ប្រ ធា នគណៈកម្ម កា រទី១០ 
និងជា អ្ន កនា ំពា ក្យ ព្រ ឹទ្ធ សភា   បា នអញ្ជ ើញជា អធិបតីភា ពក្ន ុងពិធីបោ ះឆ្នា  ត ស្ទា  ប-  
ស្ទ ង់ប្រក្ខ ជនឈរឈ្មា  ះបោ ះឆ្នា  តជ្រ ើសរីសក្រ ុមប្រ ឹក្សា  ឃុំគោ កត្រ ប់ សម្រ  ប់ 
អា ណត្ត ិទី៥ ឆ្នា  ំ២០២២ ស្ថ ិតនៅ ឃុំគោ កត្រ ប់ ស្រ ុកកណា្តា  លស្ទ ឹង ខ្រត្ត កណា្តា  ល ដោ យ
មា នអ្ន កចូលរួមសរុបចំនួន១១៥នា ក់។ ក្ន ុងឱកា សនោ ះ ឯកឧត្ត មបា នឧបត្ថ ម្ភ ថវិកា 
ជូនគណៈកមា្មា  ធិកា រ និងប្រក្ខ ជនចំនួន២២នា ក់ ដោ យក្ន ុងមា្នា  ក់ៗទទួលបា នថវិកា  

 ថ្ង ្រទី១៩ ខ្រធ្ន ូ ឆ្នា  ំ២០២១ ឯកឧត្ត ម ស យ សំ� ល់ សមា ជិកគណៈកមា្មា  ធិកា រ-
កណា្តា  លគណបក្ស ប្រ ជា ជនកម្ព ុជា   រដ្ឋ មន្រ ្ត ីក្រ សួងបរិស្ថា  ន និងជា ប្រ ធា នក្រ ុមកា រងា រ 
គណបក្ស  ចុះជួយមូលដា្ឋា  នខ្រត្ត ព្រ ះសីហនុ បា នអញ្ជ ើញជា អធិបតីភា ព ក្ន ុងពិធីបញ្ច ូល
សមា ជិកគណបក្ស ប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  នៅ សងា្កា  ត់ទា ំង៤ ក្ន ុងក្រ ុងព្រ ះសីហនុសរុបចំនួន 
១.១៨៦នា ក់។  ក្ន ុងឱកា សនោ ះ ឯកឧត្ត ម ស យ សំ� ល់ បា នឧបត្ថ ម្ភ ជូនសមា ជិក 
គណបក្ស ថ្ម ី ក្ន ុង១នា ក់ចំនួន៥០.០០០រៀល និងអា វ១ មួក១ ផងដ្ររ។

ថ្ង ្រទី ០៦ ខ្រធ្ន ូ ឆ្នា  ំ២០២១ ឯកឧត្ត ម ��  ង ស រ៉ែត សមា ជិកគណៈកមា្មា  -
ធិកា រកណា្តា  លគណបក្ស ប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  ប្រ ធា នគណៈកមា្មា  ធិកា រគណបក្ស ខ្រត្ត  និង
ជា ប្រ ធា នក្រ ុមប្រ ឹក្សា  ខ្រត្ត ព្រ  វ្រង ឯកឧត្ត ម ជ  សុមែធី អភិបា លខ្រត្ត ព្រ  វ្រង 
ឯកឧត្ត ម លោ កជំទា វ សមា ជិកក្រ ុមប្រ ឹក្សា  ខ្រត្ត  អភិបា លរងខ្រត្ត  បា នអញ្ជ ើញចូលរួម 
ក្ន ុងពិធី សម្ពោ  ធដា ក់ឲ្យ ប្រ ើប្រ  ស់ជា ផ្ល ូវកា រផ្ល ូវជា តិល្រខ ១១ និងផ្ល ូវក្ន ុងក្រ ុងព្រ  វ្រង 
ប្រ វ្រងសរុប ៩៦.៤៨ គីឡូម៉្រត្រ  ចា ប់ពីអ្ន កលឿងត្រ ង់ចំណ៉ាចប្រ សព្វ ផ្ល ូវជា តិល្រខ ១ 
ក្ន ុងខ្រត្ត ព្រ  វ្រង រហូតដល់ថ្ន ល់ទទឹង ត្រ ង់ចំណ៉ាចប្រ សព្វ ផ្ល ូវជា តិល្រខ៧ ខ្រត្ត ត្ប ូង
ឃ្ម ុំក្រ  មហិរញ្ញ ប្ប ទា នសម្ប ទា នពីរដា្ឋា  ភិបា លន្រស ធា រណរដ្ឋ ប្រ ជា មា និតចិន ស្ថ ិត 

ថ្ង ្រទី១១ ខ្រធ្ន ូ ឆ្នា  ំ២០២១ ឯកឧត្ត ម ចា យ បូរិន សមា ជិកគណៈកមា្មា  ធិកា រ-
កណា្តា  លគណបក្ស ប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  និងជា ប្រ ធា នផ្ន ្រកឃោ សនា អប់រំន្រយុវជន 
គណបក្ស ថា្នា  ក់កណា្តា  ល តំណា ងឯកឧត្ត មបណ្ឌ ិត ហ៊ុន ម៉ែណែត សមា ជិក-
គណៈអចិន្ត ្រ  យ៍គណបក្ស ប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  និងជា ប្រ ធា នយុវជនគណបក្ស ថា្នា  ក់ កណា្តា  ល 
រួមដំណើរជា មួយឯកឧត្ត ម �ែវ ពិសិដ្ឋ  សមា ជិកគណៈកមា្មា  ធិកា រកណា្តា  ល           
បា នអញ្ជ ើញដឹកនា ំប្រ តិភូផ្ន ្រកឃោ សនា អប់រំ ន្រយុវជនគណបក្ស ថា្នា  ក់កណា្តា  ល 
ធ្វ ើទស្ស នកិច្ច សិក្សា  នៅ វិមា នអនុស្សា  វរីយ៍ឈ្ន ះឈ្ន ះ ដើម្ប ីស្វ ្រងយល់ពីមរតកន្រកា រ
អនុវត្ត គោ លនយោ បា យឈ្ន ះឈ្ន ះ និងប្រ វត្ត ិតស៊ូររំដោ ះជា តិមា តុភូមិរបសស់ម្ត ្រច- 
ត្រជោ  ហ៊ុន សែន នា យករដ្ឋ មន្រ ្ត ីន្រកម្ព ុជា  ប្រ ធា នគណបក្ស ប្រ ជា ជនកម្ព ុជា ។

ក្រ  មអធិបតីភា ពដ៏ខ្ព ង់ខ្ព ស់ សម្ត ្រចអគ្គ មហា ស្រនា បតីត្រជោ  ហ៊ុន សែន នា យករដ្ឋ មន្រ ្ត ីន្រព្រ ះរា ជា ណា ចក្រ កម្ព ុជា  ។

៥០.០០០រៀល និងប្រ ជា ពលរដ្ឋ ចំនួន៨៥នា ក់ ដោ យក្ន ុងមា្នា  ក់ៗទទួលបា នថវិកា ចំនួន៣០.០០០រៀល ដ្រលចំណា យអស់ថវិកា សរុបចំនួន៥.៥៨០.០០០រៀល ។

 ថ្ង ្រទី១៨ ខ្រធ្ន ូ ឆ្នា  ំ២០២១ ឯកឧត្ត ម �៉ែ ធនិន សមា ជិកគណៈ-
កមា្មា  ធកិា រកណា្តា  ល គណបក្ស ប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  អភបិា លន្រគណៈអភបិា លខ្រត្ត កពំត 
បា នអញ្ជ ើញសំណ្រះសំណា លជា មួយបងប្អ ូនប្រ ជា ន្រស ទចំនួន១.៥៣៦គ្រ ួស រ 
មកពីសងា្កា  ត់កោ ះតូច ២១៨គ្រ ួស រ សងា្កា  ត់ព្រ  កតោ្នា  ត ចំនួន១.០៤៩គ្រ ួស រ 
និងសងា្កា  ត់បឹងទូកចំនួន ២៦៩គ្រ ួស រ (សហគមន៍បឹងទូក ក្របថ្ម ី ត្រ ពា ំងរពៅ  
ព្រ  កតោ្នា  ត ចង្ហា  ន និងសហគមកោ ះពោ ធ� ) ស្ថ ិតនៅ ភូមិព្រ  ក�្រ  ង សងា្កា  ត់ 
ព្រ  កតោ្នា  ត ក្រ ុងបូកគោ  ខ្រត្ត កំពត។
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ថ្ង ្រទី១៨ ខ្រធ្ន ូ ឆ្នា  ំ២០២១ ឯកឧត្ត ម ជ ម �៉ែ�  តំណា ង-
រា ស្រ ្ត មណ្ឌ លព្រ  វ្រង និងជា ប្រ ធា នក្រ ុមកា រងា រចុះជួយឃុំព្រ  -
ដើមថ្ន ឹង និងអមដំណើរដោ យលោ កបណ្ឌ ិត លី រិទ្ធ ិ អនុប្រ ធា ន         
ក្រ ុមកា រងា រចុះជួយឃុំព្រ  ដើមថ្ន ឹង បា នអញ្ជ ើញជា អធិបតីក្ន ុងពិធី
បញ្ច ូលសមា ជកិគណបក្ស ប្រ ជា ជនកម្ព ុជា ចនំនួ ៥០នា ក ់នៅ ស្នា  កក់ា រ 
គណបក្ស  ឃុំព្រ  ដើមថ្ន ឹង ស្រ ុកសុីធរកណា្តា  ល ខ្រត្ត ព្រ  វ្រង។ 
ក្ន ុងឱកា សនោ ះ ឯកឧត្ត មបា នឧបត្ថ ម្ភ ថវិកា ក្ន ុង១នា ក់៣មុឺនរៀល 

និងថា្នា  ំព្យា  បា លកូវីដ-១៩ ១ប្រ អប់ អា ហា រសម្រ ន់ និង ទឹកសុទ្ធ វីតា ល់ សរុបចំណា យថវិកា អស់ ៣.៥០០.០០០រៀល ។

ថ្ង ្រទី១៣ ខ្រធ្ន ូ ឆ្នា  ំ២០២១ ឯកឧត្ត ម ស� ែយ សំ�៊ែង សមា ជិកគណៈ-
កមា្មា  ធិកា រកណា្តា  ល គណបក្ស ប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  អភិបា លន្រគណៈអភិបា ល 
ខ្រត្ត ស្ទ ឹង�្រ  ង បា នអញ្ជ ើញជា អធិបតីក្ន ុងពិធីបិទផ្សា  យជា ស ធា រណៈនូវឯកស រ
ន្រកា រវិនិច្ឆ ័យចុះបញ្ជ ីដីធ្ល ីមា នលក្ខ ណៈជា ប្រ ព័ន្ធ  នៅ ក្ន ុងភូមិ�្រ  ស្រ ណ៉ាក  ឃុំក្បា  ល- 
រមា ស ស្រ ុកស្រស ន ខ្រត្ត ស្ទ ឹង�្រ  ង ចំនួន ៧០៣ក្បា  លដី។ ក្ន ុងឱកា សនោ ះ 
ឯកឧត្ត ម អភិបា លខ្រត្ត  បា នផ្ត ល់ជូននូវអា វរងា  ចំនួន ៥០អា វ ជូនដល់លោ កតា  
លោ កយ យចំនួន ៥០នា ក់ ដ្រលជា អំណា យផ្ទា  ល់របស់ ឯកឧត្ត ម និងលោ កជំទា វ។ 
ឯកឧត្ត មក៏បា នអញ្ជ ើញបន្ត ចុះពិនិត្យ ដំណើរកា រចា ក់វា៉ា ក់ស ំង ដល់ប្រ ជា ពលរដ្ឋ  
នៅ មណ្ឌ លសុខភា ពក្បា  លរមា ស និងបា នឧបត្ថ ម្ភ ថវិកា ចំនួន ៣០០ដុលា្លា  រ ជូន 
ដល់ក្រ ុមគ្រ ូព្រទ្យ  ដ្រលជា ថវិកា ផ្ទា  ល់របស់ឯកឧត្ត មផងដ្ររ៕

ថ្ង ្រទី១៣ ខ្រធ្ន ូ ឆ្នា  ំ២០២១ លោ កជំទា វ មិថុ�  ភូថង សមា ជិកា គណៈកមា្មា  ធិកា រ-
កណា្តា  លគណបក្ស ប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  អភិបា លន្រគណៈអភិបា លខ្រត្ត កោ ះកុង បា ន 
អញ្ជ ើញជា អធិបតី ប្រ  រព្ធ ទិវា ជា តិប្រ យុទ្ធ ប្រ ឆ ំងអំពើជួញដូរមនុស្ស  ១២ធ្ន ូ ឆ្នា  ំ២០២១ 
នៅ ស្រ ុកគិរីស គរ ខ្រត្ត កោ ះកុង ។ លោ កជំទា វអភិបា លខ្រត្ត  បា នលើកឡើងថា  
អំពើជួញដូរមនុស្ស  គឺជា ឧក្រ ិដ្ឋ កម្ម ដ៏រា៉ា ំរ៉្រមួយ ដ្រលបា នកើតឡើងនៅ គ្រ ប់បណា្តា   
ប្រ ទ្រស ក្ន ុងពិភពលោ ក ក្ន ុងចំណោ មឧក្រ ិដ្ឋ កម្ម ដទ្រផ្ស ្រងទៀត ដ្រលបា ននឹងកំពុង
ធ្វ ើឲ្យ ប៉ះពា ល់ដល់សន្ត ិ សុខមនុស្ស  និងប្រ ទ្រសជា តិ និងជា ពិស្រសក្ន ុងចំណោ ម 
ពលករទ្រសន្ត រប្រ វ្រសនដ៍្រលបា នច្រញទៅ ធ្វ ើកា រងា រនៅ ក្រ  ប្រ ទ្រស នងិ ជនភៀស 
ខ្ល ួនទា ំងក្ម ្រង ចា ស់ ប្រ ុស ស្រ ី ដោ យមិនរីសមុខ។

ថ្ង ្រទី១៣ ខ្រធ្ន ូ ឆ្នា  ំ២០២១ ឯកឧត្ត មបណ្ឌ ិត ជ ម ច័ន្ទ �ែភ័ណ សមា ជិក-
គណៈកមា្មា  ធិកា រកណា្តា  លគណបក្ស ប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  អភិបា លន្រគណៈអភិបា ល
ខ្រត្ត ត្ប ូងឃ្ម ុំ និងលោ កជំទា វ ម៉ែង វ៉ែន់� នីន រួមជា មួយឯកឧត្ត ម ស៊ែក �ែង 
ប្រ ធា នក្រ ុមប្រ ឹក្សា  ខ្រត្ត ត្ប ូងឃ្ម ុំ បា នអញ្ជ ើញជា អធិបតីក្ន ុងពិធីបញ្ច ុះបឋមសិលា កស ង
ទីបូជនីយដា្ឋា  នកន្ល ្រងព្រ ះអង្គ ប្រ សូត្រ  ធ្វ ើអំពីស្ពោ  ន់ និងមា ស នៅ វត្ត ស មគ្គ ី សុខ រា ម 
(� ត្ត �្រ ករំដ្រង) ស្ថ ិតនៅ ក្ន ុងឃុំត្រ ពា ំងផ្ល ុង ស្រ ុកពញា �្រ  ក ។

ថ្ង ្រទី០៨ ខ្រធ្ន ូ ឆ្នា  ំ២០២១ ឯកឧត្ត ម វុី សំ� ង សមា ជិកគណៈកមា្មា  ធិកា រ- 
កណា្តា  លគណបក្ស ប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  អភិបា លន្រគណៈអភិបា លខ្រត្ត កំពង់ស្ព ឺ 
បា នអញ្ជ ើញនា ំយកភួយ និងថវិកា មួយចំនួនដ្រលជា អំណោ យរបសស់ម្ដ ្រច-
អគ្គ មហា ស្រនា បតីត្រជោ  ហ៊ុន សែន នា យករដ្ឋ មន្រ ្ត ី ន្រព្រ ះរា ជា ណា ចក្រ កម្ព ុជា  
និងសម្ត ្រចកិត្ត ិព្រ ឹទ្ធ បណ្ឌ ិត ប៊ុន រ៉ែនី ហ៊ុនសែន ប្រ គ្រន និងច្រកជូនព្រ ះសង�  
តា ជី យ យជី ចា ស់ជរា  និងទុរគតជនចំនួន ៤៦១ អង្គ /នា ក់ នៅ ក្ន ុងស្រ ុកឱរា៉ា ល់ 
និងស្រ ុកថ្ព ង ខ្រត្ត កំពង់ស្ព ឺ។
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ថ្ង្រទី១២ ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ឌី វិជ្ជែ សមាជិកគណៈ-            
កមា្មាធិការកណា្តាលសមាជិកយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល 
និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស គ.២៧ បានរៀបចំពិធីប្រកាស
សមាសភាពក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស គ.២៧ ក្រមអធិបតីភាព         
ដ៍ខ្ពស់ខ្ពស់ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ែណែត សមាជិកគណៈអចិន្ត្រយ៍ន្រ 

ថ្ង្រទី៤-៥ ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ស៊ែន បូរ៉ែត សមាជិក 
គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល និងជាអនុប្រធានយុវជនគណបក្សប្រជាជន 
កម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ែណែត   
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រយ៍ន្រគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល និងជាប្រធាន
យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុង

កម្មវិធីប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តផ្រនការប្រតិបត្តិឆ្នាំ២០២២-២០២៣ និងផ្សព្វផ្សាយឯកសរគន្លឹះ របស់ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាប្រចាំ
ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន សមាជិកគណៈអចិន្ត្រយ៍ 
ន្រគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល និងជាប្រធានគណៈកមា្មាធិការគណបក្សក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដ្រលមានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន ២.០០០នាក់ សម្រប់ 
រយៈព្រល ២ថ្ង្រ នៅទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា (វិមាន ៧មករា) និងតាមរយៈប្រព័ន្ធបញ្ជូនរូបភាព និងសំឡ្រងដោយផ្ទាល់(Zoom Meeting)។

ថ្ង្រទី១០ ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ សមាជិក 
គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល និងជាប្រធានល្រខធិការដា្ឋានន្រយុវជន 
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ         
តាមដានវឌ្ឍនភាពការងាររបស់ល្រខធិការដា្ឋាន ន្រយុវជនគណបក្ស 
ប្រជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល និងត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារ

យុវជនគណបក្សប្រចាំឆ្នាំ២០២១ និងលើកទិសដៅភារកិច្ចឆ្នាំ២០២២ ដ្រលមានការអញ្ជើញចូលរួមពី ឯកឧត្តមអនុប្រធាន និងជំនួយការប្រចាំការនៅ
ការិយល័យយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាល សរុបចំនួន ៨នាក់ នៅទីស្នាក់កណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា (វិមាន ៧មករា) ។

គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល និងជាប្រធានយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល នៅមន្ទីរគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំព្រញ។

ថ្ង្រទី០១ ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម យស ផានីត្តែ 
សមជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល និងជាប្រធានផ្ន្រកបណ្ដុះ-
បណា្តាល ន្រយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល 
បានទទួលកុំព្យូទ័រចំនួន ១០គ្រឿង ដ្រលជាអំណោយឧបត្ថម្ភ 
ពីឯកឧត្ដម ហ៊ុន ម៉ែណែត សមាជិកគណៈអចិន្ត្រយ៍ 

ន្រគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល និងជាប្រធានយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល ដើម្បីបន្តអនុវត្ដផ្រនការរួមឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នាត 
ឆ្នាំ២០២២ របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។

ថ្ង្រទី១១ ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ជែុន ថែរ៉ែវ៉ែត 
សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល សមាជិកអចិន្ត្រយ៍ 
ន្រយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល និង 
ជាប្រធាន ក្រុមការងារជនបង្គលយុវជនថា្នាក់កណា្តាល 

ចុះជួយស្រុកព្រឈរ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ែណែត បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសំណ្រះសំណាលជាមួយថា្នាក់ដឹកនាំស្រុក មន្រ្តីរាជការ 
កងកមា្លាំងប្រដាប់អាវុធ និងក្បាលមា៉ាសុីនយុវជនក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធ សរុបចំនួន ១៩១នាក់ និងបាននាំយកអំណោយដ៏ថ្ល្រថា្លារបស់ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ែណែត 
និងលោកជំទាវ ពែជ ចន្ទមុន្នី ច្រកជូនចំនួន ២លើករួមមាន៖

- នាព្រលព្រឹកច្រកជូនដល់ថា្នាក់ដឹកនាំស្រុក មន្រ្តីរាជការ កងកមា្លាំងប្រដាប់អាវុធ និងក្បាលមា៉ាសុីនយុវជនក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរួមមាន៖ អាវរងារ មា៉ាស់ 
និងថវិកាមួយចំនួន

-  នាព្រលរសៀលបានច្រកជនូដលគ់្រសួរដ្រលមានជវីភាពខ្វះខតចនំនួ ៥២គ្រសួរ នៅស្រកុព្រឈរ ខ្រត្តកពំងច់ាម ដោយមយួគ្រសួរទទលួបាន៖ 
អង្ករ ១បាវ មី ១ក្រស ទឹកសុទ្ធ ១ក្រស ទឹកត្រី ១យួរ ទឹកសុីអុីវ ១យួរ អាវរងារ ១(សច់យឺត) មា៉ាស់ ២ប្រអប់ និងថវិកាមួយចំនួន។
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ថ្ង្រទី២៧ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ហែង សួរ សមាជិក-
គណ:កមា្មាធិការកណា្តាល សមាជកិគណៈអចនិ្ត្រយ ៍ន្រយវុជនគណបក្ស 
ប្រជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងារជនបង្គលយុវជន
ថា្នាក់កណា្តាល ចុះជួយស្រុកបាធាយ ខ្រត្តកំពង់ចាម ទទួលបន្ទុកការងារ 
យុវជន បានអញ្ជើញចុះជួបសំណ្រះសំណាលជាមួយក្រុមការងារយុវជន
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាស្រុកបាធាយ បាននាំយកសមា្ភារៈមួយចំនួន 
មាន មា៉ាសចំនួន ១០០ប្រអប់ អាល់កុល ២កាន មីជាតិ ៣០ក្រស ត្រីខកំប៉ុង ៣០យួរ ទឹកបរិសុទ្ធ ៣០ក្រស និងថា្នាំចិនចំនួន ៥០ប្រអប់ និងជូនស្នាក់ការ 
គណបក្សឃុំទាំង១២៖ មា៉ាសចំនួន ១០ប្រអប់/១ឃុំ អាល់កុល ១កាន/១ឃុំ មីជាតិ ៥ក្រស/១ឃុំ ត្រីខកំប៉ុង ៥យួរ/១ឃុំ ទឹកបរិសុទ្ធ ៥ក្រស/១ឃុំ 
ដ្រលជាអំណោយដ៏ថ្ល្រថា្លារបស់ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ែណែត សមាជិកគណៈអចិន្ត្រយ៍ន្រគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល និងជាប្រធានយុវជនគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល ជូនក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាស្រុកបាធាយ ខ្រត្តកំពង់ចាម។

ថ្ង្រទី១៨ ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ជែុន ថែរ៉ែវ៉ែត 
សមាជកិគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល នងិជាប្រធានផ្ន្រកក្រសងួ-
ស្ថាប័ន ន្រយុវជនគណបក្ស ប្រជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល បាន
ដឹកនាំកិច្ចប្រជំុបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ ២០២១ 
និងលើកទិសដៅការងារបន្តឆ្នាំ២០២២ និងប្រកាសទទួល
ស្គល់សមាសភាពក្រុមជំនួយការថ្មីចំនួន ៦០នាក់ របស់ផ្ន្រក 

ក្រសួង ស្ថាប័ន ន្រយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល  ដោយមានការចូលរួមពីថា្នាក់ដឹកនាំ  សមាជិក សមាជិកា  និងក្រុមជំនួយការ  សរុបចំនួន 
២០៧នាក់ នៅមន្ទីរគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំព្រញ។

ថ្ង្រទី៤ ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ តបតាមអនុសសន៍ដឹកនាំ 
របស់ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ែណែត សមាជិកគណៈ-
អចិន្ត្រយ៍ន្រគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល និងជាប្រធានយុវជន
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល ឯកឧត្តម 
យស ផានីត្ដែ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល 
និងជាប្រធានផ្ន្រកបណ្ដុះបណា្តាល ន្រយុវជនគណបក្ស 

ថ្ង្រទី១៩ ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម រិន វីរៈ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ-
កណា្តាល សមាជិកគណៈអចិន្ត្រយ៍ ន្រយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថា្នាក់ 
កណា្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបក្ស 
ប្រជាជនកម្ពុជានៅប្រទ្រសកាណាដា បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផល 
ការងារប្រចាំឆ្នាំ២០២១ និងលើកទិសដៅការងារបន្តឆ្នាំ២០២២ របស់ក្រុម           

 ថ្ង្រទី៥ ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ចាយ បូរិន 
សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល និងជាប្រធានផ្ន្រកឃោសនា- 
អប់រំន្រយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល បាន  
ដឹកនាំកិច្ចប្រជំុត្រួតពិនិត្យ ស្រចក្តីព្រងអត្ថបទជំនួយស្មារតី  
យុវជនរបស់ផ្ន្រកឃោសនាអប់រំ ដ្រលមានការចូលរួមពី 

ឯកឧត្តម អនុប្រធាន សមាជិក ផ្ន្រកឃោសនាអប់រំ និងជំនួយការ សរុបចំនួន ២៥នាក់ នៅទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា (វិមាន ៧មករា)។

ប្រជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល បានរៀបចំពិធីសំណ្រះសំណាលជាមួយគ្រូបង្គល ដើម្បីរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណា្តាលនៅខ្រត្ដព្រវ្រង ក្រមអធិបតីភាព 
ឯកឧត្ដម ស សុខា អនុប្រធានក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខ្រត្ដព្រវ្រង និងផ្ន្រកបណ្ដុះបណា្តាល ន្រយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល 
ដ្រលមានការចូលរួមពីឯកឧត្ដម លោកជំទាវ សមាជិក សមាជិកាសរុបចំនួន ៣២នាក់ តាមរយៈប្រព័ន្ធបញ្ជូនរូបភាព និងសំឡ្រងដោយផ្ទាល់ (Zoom Meeting)។

ការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានៅប្រទ្រសកាណាដា ក្រមអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ែណែត សមាជិក-
គណៈអចិន្ត្រយ៍ន្រគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល និងជាប្រធានយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល ដ្រលមានការចូលរួមពីក្រុមការងាររៀបចំ    
អង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានៅប្រទ្រសកាណាដា គណៈកមា្មាធិការសខ អនុសខបក្សតាមបណា្តាខ្រត្ត និងទីក្រុងនៅប្រទ្រស 
កាណាដា និងក្រុមការងារយុវជននៅតាមបណា្តាខ្រត្ត និងទីក្រុងនៅប្រទ្រសកាណាដា សរុបចំនួន ២១៧នាក់។
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សមិទ្ធផលមួយចំនួននៃវិស័យសៃដ្ឋកិច្ច
រយៈពេល  ១០ខេ ដើមឆ្នាំ ២០២១

 ទហំំពាណិជ្ជកម្មទ្វ្រភាគីរវាងចនិ និងកម្ពជុា មានចនំួន១០.៩៨០ 
លានដុលា្លារអាម្ររិក មានកំណើន៤៥,៩% បើធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគ្នា 
កាលពីឆ្នាំ២០២០ ។ ទំនិញកម្ពុជា ដ្រលនាំច្រញទៅកាន់ទីផ្សារចិន 
រួមមាន៖ អង្ករ ចំណិតដំឡូងក្រៀម ស្វាយស្រស់ និងគ្រប់ស្វាយចន្ទី 
និងទំនិញផ្ស្រងជាច្រើនមុខទៀត ខណៈទំនិញនាំចូលពីចិនមកវិញ 
មានដូចជា៖ គ្រឿងអ្រឡិចត្រូនិច គ្រឿងបរិភោគក្រច្ន្រ ជាដើម ។ល។

រយៈពេល១១ ខេ ឆ្នាំ ២០២១

 កម្ពុជារំពឹងនឹងប្រមូលចំណូលពន្ធគយ និងពន្ធដារបានជាង 
៤,៥ ពាន់លានដុលា្លារនៅក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ន្រះ ។ ក្នុងនោះចំណូលរបស់
អគ្គនាយកដា្ឋានគយ និងរដា្ឋាករកម្ពុជា មានប្រមាណ ២.០៥៥ លានដុលា្លារ 
ស្មើ ៨៧% ន្រផ្រនការ។ បើគិតព្រញ ១ ឆ្នាំ ២០២១ អគ្គនាយកដា្ឋានគយ 
និងរដា្ឋាករកម្ពុជាអាចនឹងរកប្រក់ចំណូលបានជាង ២.២០០ លានដុលា្លារ។ 
ដោយឡ្រកអគ្គនាយកដា្ឋានពន្ធដារ រកចំណូលបាន ២.២៤៣ លានដុលា្លារ 
ស្មើ ១១៤,១៣ %ន្រផ្រនការ។
 ការនាំច្រញកសិផលរបស់កម្ពុជា (ដោយមិនបានរាប់បញ្ចូល 

ផលិតផលជលផល ផលិតផលសត្វ និងព្រឈើ និងឈើ កៅស៊ូ ) 
ទៅកាន់គោលដៅទីផ្សារ ៦៨ ប្រទ្រស មានប្ររិមាណសរុបចំនួន 
៧.១៣១.៩១៥,០៤ តោន កើនឡើងចំនួន ៣.៤៤៤.២៨៨,១៨ តោន  
ស្មើនងឹ៨៧,៥៣% ធៀបទៅនងឹរយៈព្រលដចូគ្នា្នឆ្នា ំ២០២០ ដ្រលមាន 
ចំនួន ៣.៦៨៧.៦២៦,៨៦តោន និងមានទំហំទឹកប្រក់តម្ល្រ ៤.៤៣៥. 
៧៦៨.៩០៥ ដលុា្លារ ។ ក្នងុនោះ ការនាំច្រញអង្ករមានតម្ល្រ ៤៥៤.៤៨០. 
៨៦៦ ដុលា្លារ, ការនាំច្រញស្រូវមានតម្ល្រ ៥៤៦.៥៦៧.៣៥០ ដុលា្លារ, 
ការនាំច្រញកសិផលក្រពីស្រូវ-អង្ករ មានតម្ល្រ ២.៩៩០.៩២៧.១៣៥ 
ដុលា្លារ និងការនាំច្រញកៅស៊ូធម្មជាតិមានមានតម្ល្រ ៤៤៣.៧៩៣.៥៥៤ 
ដុលា្លារ ។
 ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វ្រភាគីកម្ពុជា-កូរ៉្រខងត្បូង សម្រចបានក្នុង 

ទឹកប្រក់សរុប៨៦៩,៧៣លានដុលា្លារ កើនឡើង ៨,៨% បើធៀបនឹង 
រយៈព្រលដូចគ្នាឆ្នាំ ២០២០ មានចំនួន ៧៩៩,៥៤លានដុលា្លារ ។ ការ
នាទំនំញិច្រញពកីម្ពជុាទៅកានទ់ផី្សារប្រទ្រសករូ៉្រខងត្បងូ មានទកឹប្រក ់
៣០៩,០៧ លានដុលា្លារ កើនឡើង៥,៩% ធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគ្នា   
ឆ្នាំ ២០២០ និងការនាំទំនិញពីកូរ៉្រខងត្បូងមកកាន់ទីផ្សារកម្ពុជាមាន
ទឹកប្រក់ ៥៦០,៦៦ លានដុលា្លារ ធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគ្នាឆ្នាំ ២០២០ 
កើនឡើង ១០,៥%។
 ក្រសួងរៀបចំដ្រនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ និងរដ្ឋបាល 

រាជធានីខ្រត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌ បានផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតសងសង់ចំនួន 
៣.៩២៥ គម្រង មានផ្ទ្រក្រឡាសំណង់ ១២ លានម៉្រត្រការ៉្រ ។ 
ទុនវិនិយោគក្នុងវិស័យសំណង់ មានចំនួន ៥.២១០.៣៥៩.៥០៩ដុលា្លារ។
 កំពង់ផ្រស្វយ័តភ្នំព្រញ រកចំណូលបានចំនួន៣០.៣៩០.១៧២

ដុលា្លារ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) មានការកើនឡើង១៤% បើធៀបរយៈព្រល 

ដូចគ្នា ឆ្នាំ២០២០ មានចំនួន២៦.៦៥៨.២២១ដុលា្លារ។ ក្នុងនោះចំណូល
ពីប្រតិបត្តិការផ្រមាន ចំនួន ២៤.៣៧៧.៦៨៣ដុលា្លារ,ចំណូលបានពី
អាជា្ញាធរផ្រ មានចំនួន ៣.២៣៣.០៧២ដុលា្លារ,ចំណូលបានពីស្រវាកម្ម
ផ្ស្រងៗ មានចំនួន ៣០៧.៥៤១ដុលា្លារ និងចំណូលផ្ស្រងៗ មានចំនួន 
២.៤៧១.៨៧៦ដុលា្លារ។
 ការនាំច្រញរបស់កម្ពុជា មានចំនួន ១៥.៧២៩ លានដុលា្លារ អាម្ររិក 

ធា្លាក់ចុះ ០,១២% ធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគ្នាឆ្នាំ ២០២០ ។
 ទំហំទឹកប្រក់ន្រការ នាំច្រញ-នាំចូលរបស់សហគ្រសក្នុងតំបន់

ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រសព្រះសីហនុ ទទួលបាន២០០១លានដុលា្លារអាម្ររិក
កើនឡើង៤០,០៣%បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគ្នាន្រឆ្នាំកន្លងទៅ។

ល្បឿនការងារបេមូលផលសេូវរដូវវស្សាឆ្នាំ ២០២១
ការងារប្រមូលផលស្រូវរដូវវស្សាសម្រចបានចំនួន ២.៧០២.៨៧៧ 

ហ.ត លើផ្ទ្រដីអនុវត្តសរុប ២.៩០១.៦០៥ ហ.ត ដោយទទួលបាន 
បរិមាណផលសរុបចំនួន ៨.៧៨៣.១០៣ តោន លើសឆ្នាំមុន 
៨១២.៩៦៨ តោន ។ ទិន្នផលគិតជាមធ្យម  ៣,២៥០ តោន/ហ.ត។

ល្បឿនការងារបង្កបង្កើនផលសេូវរដូវបេំង ឆ្នាំ ២០២២
ក. លទ្ធផលភ្ជួររាស់រៀបចំដីសម្រចបានចំនួន ៤២៤.២៥៥ ហ.ត 

ក្នុងនោះ ភ្ជួររាស់ដោយគោក្របី មានចំនួន ១.៥៣៩ ហ.ត ស្មើនឹង 
០,៣៦% និងដោយគ្រឿងយន្តចំនួន ៤២២.៧១៦ ហ.ត ស្មើនឹង 
៩៩,៦៤% លើសឆ្នាំមុនចំនួន ១៥.០៩២ហ.ត

ខ. សបបានសរុបចំនួន ៥ ហ.ត
គ. លទ្ធផលស្ទួង និងព្រះសម្រចបានចំនួន ៤១៧.១១៦ ហ.ត 

ស្មើនឹង ៩០,២៣% ន្រផ្រនការ ៤៦២.២៨០ហ.ត លើឆ្នាំមុន ៩.២៩០ហ.ត
ល្បឿនការងារបង្កបង្កើនផលដំណាំសាកវប្បកម្ម និងដំណាំរដូវ បេំង   

ឆ្នាំ ២០២២
ក. ផ្ទ្រដីដាំដុះដំណាំសកវប្បកម្ម(ពោតស ដំឡូងជា្វា បន្ល្រគ្រប់មុខ 

ម្ទ្រស និងឪឡឹក ) អនុវត្តបានចំនួន ១៦.៣៨៧ ហ.ត ស្មើនឹង ៤៥,៨២% 
ន្រផ្រនការ ៣៥.៧៦០ ហ.ត តិចជាងឆ្នាំមុន ៣.២៨៩ ហ.ត ។

ខ. ផ្ទ្រដីដាំដុះដំណំាឧស្សាហកម្ម ( ពោតក្រហម ដំឡូងមី សណ្ដ្រក-
បាយ សណ្ដ្រកដី ល្ង អំពៅ ក្រចៅ ថា្នាំជក់ និងលូក ) អនុវត្តបានចំនួន 
៣៩.៩៥៩ ហ.ត ស្មើនឹង ៤៤,៤៩% ន្រផ្រនការ ៨៩.៨១០ហ.ត 
តិចជាងឆ្នាំមុន ៤.៥៣៧ ហ.ត ៕



qñaMTI 21 elx 247 Ex                 FñÚ qñaM 2021 TsSnavdþI RbCaCn 25

 ស្រចក្ត ីព្រ  ងច្បា  ប់ស្ត ីពីហិរញ្ញ វត្ថ ុសម្រ  ប់កា រគ្រ ប់គ្រ ងឆ្នា  ំ ២០២២ 

ត្រ ូវបា នអង្គ ប្រ ជុំគណៈរដ្ឋ មន្ត ្រ ី ពិភា ក្សា   និងអនុម័ត នៅ ថ្ង ្រទី២២ តុលា  

ឆ្នា  ំ២០២១ ហើយត្រ ូវបា នរដ្ឋ សភា ពិភា ក្សា   និងអនុម័តនៅ ថ្ង ្រទី ២៥ 

ខ្រវិច្ឆ ិកា  ឆ្នា  ំ ២០២១។

ស្រចក្ត ីព្រ  ងច្បា  ប់ស្ត ីពីហិរញ្ញ វត្ថ ុសម្រ  ប់ឆ្នា  ំ២០២២ ត្រ ូវបា នរៀបចំ

នៅ ក្ន ុងបរិកា រណ៍ដ្រលកម្ព ុជា  កំពុងស្ថ ិតនៅ កណា្តា  លន្រវិបត្ត ិកូវីដ-១៩ 

បនា្ទា  ប់ពីព្រ ឹត្ត ិកា រណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភ ៈ ២០២១ និងកា របន្ត រីករា លដា ល

ន្រម្ររា គកូរ៉ូណា បំប្ល ្រងថ្ម ីជា បន្ត បនា្ទា  ប់ ដ្រលបា នបង្ក ឲ្យ មា នផលប៉ះពា ល់

អវិជ្ជ មា នធ្ង ន់ធ្ង រ ដល់សុខភា ពសង្គ ម-ស្រដ្ឋ កិច្ច  និងជីវភា ពរស់នៅ របស់ 

ប្រ ជា ជន ។ រា ជរដា្ឋា  ភិបា លបា ននិងកំពុងបញ្ច ្រញចំណា យអន្ត រា គមន៍

យ៉ា ងច្រ ើនទប់ទល់នឹងវិបត្ត ិន្រះ ព្រ មជា មួយនឹងកា រត្រ ៀមដា ក់ច្រញនូវ

«យុទ្ធ ស ស្រ ្ត ស្តា  រ និងជំរុញកំណើនស្រដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុជា  ក្ន ុងកា ររស់នៅ  

ជា មួយកូវីដ-១៩ តា មគន្ល ងប្រ ក្រ តីថ្ម »ី សំដៅ លើកស្ទ ួយជីវភា ពរបស់

ប្រ ជា ជនទូទៅ  ។ ជា មួយគ្នា  ន្រះ រា ជរដា្ឋា  ភិបា លប្ត ្រជា្ញា  បន្ត អនុវត្ត  និង 

សម្រ  ចឲ្យ បា ននូវអា ទិភា ពគោ លនយោ បា យសំខ ន់ៗជា ស វ័ន្ត , ដូច

មា នកំណត់ក្ន ុងយុទ្ធ ស ស្ត ្រ ចតុកោ ណដំណា ក់កា លទី ៤, នៅ លើមា គ៌  

ន្រកា រក្រទម្រ ង់សុីជម្រ   និងកា រជំរុញកា រអភិវឌ្ឍ  ដោ យឈរលើ                  

មូលដា្ឋា  នន្រសមិទ្ធ ផលជា ច្រ ើនដ្រលសម្រ  ចបា នកន្ល ងមក ទា ំងខ ង 

នយោ បា យ សន្ត ិសុខ សណា្តា  ប់ធា្នា  ប់សង្គ ម និងកា រអភិវឌ្ឍ សង្គ ម-

ស្រដ្ឋ កិច្ច  ពិស្រសគឺ សន្ត ិភា ព និងស្ថ ិរភា ពនយោ បា យដ៏រឹងមា ំជា ប់ 

មិនដា ច់ ដ្រលជា មូលដា្ឋា  នគ្រ ឹះដ៏ចម្ប ងបំផុត និងមិនអា ចខ្វ ះបា នសម្រ  ប់

កា រអភិវឌ្ឍ ជា តិ និងភា ពសុខក្ស ្រមក្សា  ន្ត របស់ប្រ ជា ជន។

តា មកា រវា យតម្ល ្រពា ក់កណា្តា  លឆ្នា  ំកន្ល ងមកន្រះ ស្រដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុជា  

នៅ ឆ្នា  ំ២០២១ ត្រ ូវបា នបា៉ា ន់ស្មា  នថា នឹងមា នកំណើនក្ន ុងអត្រ   ២,៤% 

ដ្រលកា របា៉ា ន់ស្មា  នន្រះគឺមា ននិនា្នា  កា រស្រ ដៀងគ្នា  ទៅ នឹងកា រវា យតម្ល ្រ

របស់ស្ថា  ប័នហិរញ្ញ វត្ថ ុអន្ត រជា តិធំក្ន ុងរង្វ ង់ប្រ មា ណ ២,០% ។ ដោ យឡ្រក 

ស្រដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុជា  នៅ ឆ្នា  ំ២០២២ ត្រ ូវបា នព្យា  ករថា  នឹងសម្រ  ចបា ន 

កំណើនក្ន ុងរង្វ ង់ ៤,៨% ដ្រលធ្វ ើឲ្យ ផ.ស.ស ថ្ល ្របច្ច ុប្ប ន្ន ស្ថ ិតក្ន ុងរង្វ ង់ 

១២៤.១៦២ប៊�លា នរៀល សមមូលនឹងប្រ មា ណ ៣០.៥៤៤ លា នដុលា្លា  រ 

អា ម្ររិក បើប្រ ៀបធៀបនឹង ១.៧៣០ ដុលា្លា  រអា ម្ររិកក្ន ុងឆ្នា  ំ២០២១ ។ 

កំណើនន្រះគ ំទ្រ ដោ យកា របន្ត កើនឡើងន្រវិស័យស្រដ្ឋ កិច្ច សំខ ន់ៗ

ដូចខ ងក្រ  ម៖ 

ទ១ី- វសិយ័ឧស្សា  ហកម្ម  ត្រ ូវបា នព្យា  ករថា  នងឹសម្រ  ចបា នកណំើន 

ក្ន ុងអត្រ   ៧,៧% ក្ន ុងឆ្នា  ំ ២០២២ ពីកំណើន ៥,៧%ក្ន ុងឆ្នា  ំ ២០២១ 

ដោ យស រកា ររំពឹងទុកកំណើនល្អ ប្រ សើរន្រអនុវិស័យកា ត់ដ្ររ និងកម្ម ន្ត - 

ស លមិនម្រនកា ត់ដ្ររ ខណៈដ្រលអនុវិស័យសំណង់ត្រ ូវបា នរំពឹងថា  

នៅ បន្ត សម្រ  ចបា នកំណើនទា ប ។ អនុវិស័យកា ត់ដ្ររ ត្រ ូវបា នរំពឹងថា  

នឹងបន្ត កើនឡើង ដោ យស រកា ររំពឹងទុកភា ពល្អ ប្រ សើរន្រតម្រ ូវកា រ 

ខ ងក្រ   ជា ពិស្រសទីផ្សា  រសហរដ្ឋ អា ម្ររិក និងចិន ស្រ បជា មួយកា រ   

រំពឹងទុកកា របង្វ ្រររោ ងចក្រ ពីប្រ ទ្រស មីយ៉ា ន់មា៉ា គួបផ្ស ំនឹងកា រដា ក់ច្រញ

នូវ «យុទ្ធ ស ស្ត ្រ អភិវឌ្ឍ ន៍វិស័យកា ត់ដ្ររ ផលិតស្ប ្រកជើង និងកា បូប 

កម្ព ុជា  ២០២១-២០២៥»។ ជា មួយគ្នា  ន្រះ អនុវិស័យកា ត់ដ្ររក៏ត្រ ូវបា ន

រំពឹងថា  នឹងអា ចជួបប្រ ទះនូវហា និភ័យមួយចំនួន ជា ពិស្រសកា របន្ត  

រីករា លដា លន្រជំងឺកូវីដ-១៩ និងកា រផ្ទ ុះជា ទ្រ ង់�្រ  យធំក្ន ុងរោ ងចក្រ  

ដ្រលអា ច       បណា្តា  លឲ្យ ប៉ះពា ល់ដល់សកម្ម ភា ពផលិតកម្ម  និងកា រ ផ្គ ត់ផ្គ ង ់

បើទោ ះបីតម្រ ូវកា រខ ងក្រ  នៅ បន្ត មា នភា ពល្អ ប្រ សើរយ៉ា ងណា ក្ត ី ។ 

អនុវិស័យកម្ម ន្ត ស លមិនម្រនកា ត់ដ្ររ ត្រ ូវបា នរំពឹងថា នៅ រក្សា  បា ន 

កំណើនរឹងមា ំ ដោ យស រមួយផ្ន ្រកគឺកា របន្ត កើនឡើងន្រតម្រ ូវកា រខ ង

ក្រ   និងមួយផ្ន ្រកទៀតដោ យស រកិច្ច ព្រ មព្រ ៀងពា ណិជ្ជ កម្ម ស្ររី ដ្រល

អា ចបន្ត ជំរុញកា រនា ំច្រញលើផលិតផលសំខ ន់ៗ រួមមា ន គ្រ ឿងសងា្ហា  រឹម, 

ស្ប ្រកសត្វ មា នរោ ម, កា្តា  រកុងបា្លា  ក្រ, ឈើមូល ឬឈើអា រ និងឈើ             

veneer, វត្ថ ុសម្រ  ប់ជា ងសំណង់ធ្វ ើពីបា្លា  ស្ទ ិក, សូឡា , គ្រ ឿងអ្រឡិចត្រ ូនិក 

និងភា គបំណ្រក, ខ្រ្ស ភ្ល ើង និងបង្គ ុំខ្ស ្រភ្ល ើង, កៅ ស៊ូ,ច្រក,ស្ក រស, ដំឡូងមី, 

ស្វា  យ និងកសិផលផ្ស ្រងៗជា ដើម ។ ទន្ទ ឹមន្រះ កា រដា ក់ច្រញនូវ «ច្បា  ប់ 

ស្ត ីពីវិនិយោ គន្រព្រ ះរា ជា ណា ចក្រ កម្ព ុជា  » នឹងអា ចរួមចំណ្រកបង្ក ើន  

បរិយ កា សវិនិយោ គឲ្យ កា ន់ត្រមា នភា ពទា ក់ទា ញ និងប្រ សើរជា ងមុន ។ 

ដោ យឡ្រក អនុវិស័យ សំណង់ ត្រ ូវបា នរំពឹងថា  នឹងបន្ត ងើបក្ន ុងល្ប ឿន 

យឺត ដោ យស រកា ររំពឹងទុកកា រងើបឡើងវិញសន្ស ឹមៗនូវទំនុកចិត្ត វិនិយោ គ 

និងរំហូរទុនវិនិយោ គ ជា ពិស្រសសកម្ម ភា ពសំណង់បម្រ ើឲ្យ វិស័យ 

ទ្រសចរណ៍ និងពា ណិជ្ជ កម្ម  ស្រ បព្រលដ្រលសកម្ម ភា ពសំណង់លំនៅ 

� នក៏ត្រ ូវបា នរំពឹងថា  នៅ បន្ត រក្សា  កំណើន ប៉ុន្ត ្រស្ថ ិតក្ន ុងកម្រ ិតទា ប។

ទី២- វិស័យស្រវា កម្ម  ត្រ ូវបា នព្យា  ករថា  នឹងបន្ត កើនឡើងក្ន ុងអត្រ   

៤,១% ក្ន ុងឆ្នា  ំ២០២២ ពីកំណើនត្រ ឹម ០,៣% ក្ន ុងឆ្នា  ំ ២០២១ ដោ យ

ស រកា រងើបឡើងវិញសន្ស ឹមៗន្រអនុវិស័យសណា្ឋា  គ រ និងភោ ជនីយដា្ឋា  ន 

�ែ បខណ� ម៉ែ�ែ ូ�ែដ្ឋ កិច� កម� �ជ  �� ែំ �ែ បខណ� ម៉ែ�ែ ូ�ែដ្ឋ កិច� កម� �ជ  �� ែំ �ែ បខណ� ម៉ែ�ែ ូ�ែដ្ឋ កិច� កម� �ជ  �� ែំ ២០២២២០២២២០២២

សម័យប្រ ជំុរដ្ឋ សភា ន្រព្រ ះរា ជា ណា ចក្រ កម្ព ុជា  ពិភា ក្សា   និងអនុម័តច្បា  ប់
ស្ត ីពីហិរញ្ញ វត្ថ ុសម្រ  ប់កា រគ្រ ប់គ្រ ងឆ្នា  ំ២០២២
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ដោ យចា ត់ទុកថា  ជា ស រៈសំខ ន់ចា ំបា ច់ន្រជំនា ញវិជា្ជា  ជីវៈរា ជ-

រដា្ឋា  ភិបា ល បា នយកកា រអភិវឌ្ឍ ប្រ ព័ន្ធ អប់រំបណ្ដ ុះបណា្តា  លបច្ច ្រកទ្រស 

និងវិជា្ជា  ជីវៈដ្រល� កា ត់ថា  TVET ជា អា ទិភា ពខ្ព ស់បំផុតក្ន ុងក្រ បខ័ណ្ឌ 

គោ លនយោ បា យជា តិហើយបា នធ្វ ើកា រវិនិយោ គយ៉ា ងសន្ធ ឹកសនា�  ប់លើ 

វិស័យន្រះ ដើម្ប ីខិតខំរត់តា មឱ្យ ទា ន់មហិច្ឆ តា ក្ន ុងកា រអភិវឌ្ឍ ស្រដ្ឋ កិច្ច -

សង្គ ម និងកា រប្រ  ប្រ ួលយ៉ា ងឆ ប់រហ័សន្របច្ច ្រកវិទ្យា  និងទីផ្សា  រកា រងា រ។ 

ជា ក់ស្ដ ្រងយុទ្ធ ស ស្ត ្រ ចតុកោ ណដំណា ក់កា លទី៤ របស់រា ជរដា្ឋា  ភិបា ល 

នីតិកា លទី៦ បា នផ្ត ល់អា ទិភា ព ខ្ព ស់ជា ងគ្របំផុត លើកា រអភិវឌ្ឍ ធនធា ន

មនុស្ស តា មរយៈកា រអប់រំ បណ្ដ ុះបណា្តា  លបច្ច ្រកទ្រស និងវិជា្ជា  ជីវៈ កា រ 

ពង្រ ឹងគុណភា ព វិស័យអប់រំ វិទ្យា  ស ស្ត ្រ  និងបច្ច ្រកវិទ្យា  សំដៅ កស ង

បា ននូវកមា្លា  ំងពលកម្ម  ដ្រលមា នជំនា ញច្បា  ស់លា ស់ គំនិតច្ន ្រប្រ ឌិត 

និងភា ពប្រ កួតប្រ ជ្រងខ្ព ស់ ។ 

តា មរបា យកា រណ៍របស់ក្រ សួងកា រងា រ និងបណ្ដ ុះបណា្តា  លវិជា្ជា  ជីវៈ 

បា នឲ្យ ដឹងថា ចា ប់ តា ំងពីឆ្នា  ំ២០២០ មក ក្រ សួងបា នដា ក់ឱ្យ ដំណើរ    

កា រប្រ ព័ន្ធ ជា តិអប់រំបណ្ដ ុះបណា្តា  លបច្ច ្រកទ្រស និងវិជា្ជា  ជីវៈពីចមា្ងា  យ 

ឬតា មអនឡា ញ ព្រ មទា ំងបំពា ក់មូលដា្ឋា  ន ឧបករណ៍បច្ច ្រកវិទ្យា  ព័ត៌មា ន

ក៏ដូចជា កា រអភិវឌ្ឍ និងក្រលម្អ កម្ម វិធីសិក្សា   និងបំប៉ន សមត្ថ ភា ពគ្រ ូ 

បច្ច ្រកទ្រសនូវវិធីស ស្ត ្រ  កា ររៀនពីចមា្ងា  យ ឬតា មអនឡា ញ របស់ 

ស ស្តា ្រ  ចា រ្យ  លោ កគ្រ ូ អ្ន កគ្រ ូ សិកា្ខា  កា ម សិស្ស  និស្ស ិតនៅ តា មគ្រ ឹះស្ថា  ន

អប់រំបណ្ដ ុះបណា្តា  លបច្ច ្រកទ្រស និងវិជា្ជា  ជីវៈ។ កម្ម វិធីបណ្ដ ុះបណា្តា  ល 

ត្រ ូវបា នរៀបចំឱ្យ មា នភា ពបត់ប្រន ស្រ បតា មស្ថា  នភា ពជា ក់ស្ត ្រងរបស់

ប្រ ជា ពលរដ្ឋ  ក្ន ុងទម្រ ង់ជា រយៈព្រលខ្ល ី និងរយៈព្រលវ្រង ទា ំងក្ន ុងប្រ ព័ន្ធ 

នងិក្រ  ប្រ ពន័្ធ   ហើយអា ចធ្វ ើឡើងនៅ តា មគ្រ ឹះស្ថា  នសកិ្សា   សហគ្រ  ស 

សហគមន៍ និងដោ យចល័ត។ ដើម្ប ីផ្ដ ល់លទ្ធ ភា ពឲ្យ ទទួលបា នកា រ 

បណ្ដ ុះបណា្តា  លប្រ កបដោ យសមធម៌ រា ជរដា្ឋា  ភិបា ល បា នពង្រ ីកកា រ        

ផ្ដ ល់អា ហា រូបករណ៍កា ន់ត្រច្រ ើនឡើងសម្រ  ប់យុវជនដ្រលបា នបោ ះបង់ 

កា រសិក្សា  ប្រ ជា ពលរដ្ឋ ក្រ ីក្រ  ស្ត ្រ ីជនពិកា រ កុមា រកំព្រ  ជនជា តិដើម 

ភា គតិច ជនងា យរងគ្រ  ះដ្រលជា លទ្ធ ផលរយៈព្រល ៥ឆ្នា  ំ ចុងក្រ  យ 

ន្រះមា នសិកា្ខា  កា ម សិស្ស  និស្ស ិត និងកម្ម ករ និយោ ជិត ជា ង ២០មុឺន

នា ក់បា នទទួលកា របណ្ដ ុះបណា្តា  ល និង បញ្ច ប់កា រសិក្សា  ដោ យជោ គជ័យ

ទទួលបា នជំនា ញថ្ម ី និងលើកកម្ព ស់ជំនា ញរបស់ខ្ល ួន ហើយបា ន 

ចា ប់យក ឱកា សកា រងា រល្អ ៗ  និងបង្ក ើតមុខរបរដោ យខ្ល ួនឯង និងបា ន 

បង្ក ើនប្រ  ក់ចំណូលក្ន ុងគ្រ ួស រនិងជួយលើកស្ទ ួយស្រដ្ឋ កិច្ច ជា តិ បា ន 

យ៉ា ងច្រ ើន។ កន្ល ងទៅ ន្រះ កម្ម ករនិយោ ជិតដ្រលត្រ ូវបា នព្យ ួរកា រងា រ 

ឬបា ត់បង់កា រងា រដោ យស រវិបត្ត ិជំងឺកូវីដ-១៩ ក៍ត្រ ូវបា នក្រ សួងកា រងា រ 

និងបណ្ដ ុះបណា្តា  លវិជា ្ជា ជីវៈ រៀបចំឱ្យ មា នវគ្គ បណ្ដ ុះបណា្តា  លពិស្រស     

មួយដ្រលមា នភា ពបត់ប្រន និងផ្តា  តលើគុណភា ពក្រ  យ ព្រលបញ្ច ប់

កា រសិក្សា  លើកម្រ ិតសញ្ញា  ប័ត្រ បច្ច ្រកទ្រស និងវិជា្ជា  ជីវៈព្រ មទា ំងបា នផ្ត ល់

នូវប្រ  ក់ឧបត្ថ ម្ភ ក្ន ុងអំឡុងព្រលសិក្សា  ដោ យសិកា្ខា  កា មមា្នា  ក់ទទួលបា ន 

២០មុឺនរៀល ក្ន ុង ១ខ្រ ដើម្ប ីផ្ដ ល់ឱកា សឱ្យ ពួកគ ត់ទទួលបា ននូវជំនា ញ

មួយច្បា  ស់លា ស់សម្រ  ប់ចា ប់យកកា រងា រថ្ម ីនៅ ក្ន ុងទីផ្សា  រកា រងា រដ្រល

កំពុងមា នតម្រ ូវកា រខ្ព ស់នា ព្រលបច្ច ុប្ប ន្ន  និងទៅ អនា គត ហើយអា ច 

ប្រ កបមុខរបរដោ យ ខ្ល ួនឯងបា ន និងបា នធ្វ ើកា របណ្ដ ុះបណា្តា  លជំនា ញ

ទន់ជូនដល់កម្ម ករ និយោ ជិតនៅ តា មបណា្តា  រោ ងចក្រ  សហគ្រ  ស ចំនួន 

៦៨.០០០នា ក់ផងដ្ររ។ តា មរបា យកា រណ៍ក៍បា នឲ្យ ដឹងដ្ររថា  ក្រ សួង 

កា រងា រ និងបណ្ដ ុះបណា្តា  ល វិជា្ជា  ជីវៈគ្រ  ងនឹងចំណា យថវិកា ប្រ មា ណ

ជិត ៥០០លា នដុលា្លា  រ ដើម្ប ីអភិវឌ្ឍ ន៍វិស័យអប់រំបណ្ដ ុះបណា្តា  លបច្ច ្រកទ្រស 

និងវិជា្ជា  ជីវៈនៅ កម្ព ុជា សម្រ  ប់រយៈព្រល ៥ឆ្នា  ំទៅ មុខទៀត (ឆ្នា  ំ២០២១- 

ឆ្នា  ំ២០២៥) ផ្ដា  តលើ យុទ្ធ ស ស្ត ្រ  ចំនួន  ៤គឺ ទី១-កា រកស ងនិងក្រលម្អ  

ហ្រដា្ឋា  រចនា សម្ព ័ន្ធ របូវន្ត របសគ់្រ ឹះស្ថា  ន អបរ់បំណ្ដ ុះបណា្តា  ល បច្ច ្រកទ្រស 

និងវិជា្ជា  ជីវៈ ទី២-កា របំពា ក់ឧបករណ៍បរិកា្ខា  រនិងសមា្ភា  រៈបណ្ដ ុះបណា្តា  ល 

ទី៣-កា រពង្រ ឹងសមត្ថ ភា ព អ្ន កដឹកនា ំ គ្រ ប់គ្រ ងមន្ត ្រ ីជំនា ញ និងគ្រ ូ 

បច្ច ្រកទ្រស និងទី៤-កា របង្ក ើនបរិមា ណ និងគុណភា ពជំនា ញបច្ច ្រក-

ទ្រស និងវិជា្ជា  ជីវៈប្រ កបដោ យបរិយ បន្ន យ្រនឌ័រ។ ក្រ សួងបា នចា ត់ទុក

កា រអប់រំបណ្ដ ុះបណា្តា  លបច្ច ្រកទ្រសនិងវិជា្ជា  ជីវៈ ដើរតួនា ទីសំខ ន់ណា ស់ 

នៅ ក្ន ុងកា រអភិវឌ្ឍ ន៍ស្រដ្ឋ កិច្ច សង្គ មរបស់ប្រ ទ្រសព្រ មទា ំងកា របង្ក ើត និង 

ទទួលបា នកា រងា រធ្វ ើកា ន់ត្រល្អ និងកា រជំរុញលើកកម្ព ស់ជីវភា ពកា ន់ត្រ 

ប្រ សើរឡើងសម្រ  ប់ប្រ ជា ជនមា្នា  ក់មា្នា  ក់ ដើម្ប ីប្រ  កា្លា  យក្ត ីសុបិន្ត ក្ន ុងកា រ  

ផ្ដ ល់លទ្ធ ភា ពឱ្យ ប្រ ជា ពលរដ្ឋ គ្រ ប់រូបអា ចធ្វ ើកា រសិក្សា  ព្រញមួយជីវិតទៅ  

ជា កា រពិត។ ក្ន ុងដំណើរឆ្ពោ  ះទៅ សម្រ  ចឲ្យ បា នគោ លដៅ ទា ំងន្រះ             

រា ជរដា្ឋា  ភិបា លបា ននិងកំពុងបន្ត ខិតខំជំរុញកា រអនុវត្ត គោ លនយោ បា យ 

យុទ្ធ ស �្ត ែ ៤យុទ្ធ ស �្ត ែ ៤យុទ្ធ ស �្ត ែ ៤ �ើម� ីអភិវឌ� �ែ ព័ន្ធ អប់រ�បណ្ត �ះប�� ែល �ើម� ីអភិវឌ� �ែ ព័ន្ធ អប់រ�បណ្ត �ះប�� ែល �ើម� ីអភិវឌ� �ែ ព័ន្ធ អប់រ�បណ្ត �ះប�� ែល
ប�� ែក�ែសវិជ្ជ ែជីវៈក្ន �ងវិស័យ� រ� រប�� ែក�ែសវិជ្ជ ែជីវៈក្ន �ងវិស័យ� រ� រប�� ែក�ែសវិជ្ជ ែជីវៈក្ន �ងវិស័យ� រ� រ

 ឯកឧត្ត មបណ្ឌ ិត អុិត សំហែង រដ្ឋ មន្ត ្រ ីក្រ សួងកា រងា រ និង 
បណ្ដ ុះបណា្តា  លវិជា្ជា  ជីវៈ ចូលរួមក្ន ុងពិធីបើកសិកា្ខា  ស លា ត្រ ីភា គីថា្នា  ក់ជា តិ

ស្ត ីពីកា រពិនិត្យ ឡើងវិញប្រ ចា ំឆ្នា  ំលើ “កម្ម វិធីកា រងា រសមរម្យ ប្រ ចា ំ
ប្រ ទ្រសកម្ព ុជា  ឆ្នា  ំ២០១៩-២០២៣” នៅ សណា្ឋា  គ រភ្ន ំព្រញ 

នា ព្រ ឹកថ្ង ្រទី៨ ខ្រធ្ន ូ ឆ្នា  ំ២០២១
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និងវិស័យគំទ្រទ្រសចរណ៍ផ្ស្រងទៀត ។ អនុវិស័យសណា្ឋាគរ និង 

ភោជនីយដា្ឋានត្រូវបានរំពឹងថា នឹងងើបឡើងវិញ ប៉ុន្ត្រស្ថិតក្នុងក្រមិតទាប 

ទាំងទំហំ និងអត្រកំណើន, ដោយសរការរំពឹងទុកការងើបនឡើងវិញ 

ក្នុងល្បឿនយឺតន្រភ្ញៀវទ្រសចរអន្តរជាតិ ខណៈដ្រលចំនួនភ្ញៀវទ្រសចរ

ជាតិត្រូវបានរំពឹងថា នឹងងើបឡើងវិញក្នុងសន្ទុះលឿនជាងនៅព្រលដ្រល

ការរាតត្បាតក្នុងសហគមន៍មានការស្រកស្រន្ត និងគ្រប់គ្រងបាន ។ 

អនុវិស័យលក់ដុំ-រាយ ត្រូវបានព្យាករថា នឹងបន្តកើនឡើង ប៉ុន្ត្រក្នុង 

អត្រទាបជាងកំណើនមុនព្រលមានវិបត្តិ ដោយសរឥទ្ធិពលថមថយ

ចំណូលរបស់ប្រជាជន ស្របព្រលដ្រលអនុវិស័យសំខន់ៗដ្រលជា   

ប្រភពចំណូលរបស់ប្រជាជនត្រូវបានរំពឹងថានឹងងើបឡើងសន្សឹមៗ  ។ 

អនុវិស័យអចលនទ្រព្យមាននិនា្នាការដូចគ្នា ទៅនឹងវិស័យសំណង់ 

ដ្រលត្រូវបានរំពឹងទុកថា នឹងបន្តកំណើនទាប ដោយសរការរំពឹងទុក

ន្រការងើបឡើងជាបណ្ដើរៗនូវទំនុកចិត្តវិនិយោគ និងលំហូរវិនិយោគ 

ទុនពីបរទ្រស ។ អនុវិស័យដឹកជញ្ជូន និងគមនាគមន៍ ត្រូវបានព្យាករថា 

នឹងបន្តកើនឡើងដោយសរការរំពឹងទុកន្រការងើបឡើងវិញនូវសកម្មភាព

ដឹកជញ្ជូន ស្របព្រលនឹងការងើបឡើងវិញន្រអនុវិស័យគំទ្រដល់ 

សកម្មភាពដឹកជញ្ជូន និងនិនា្នាការន្រការបន្តកើនឡើងនូវការប្រើប្រស់

អុីនធឺណិត គួបផ្ំសនឹងការដាក់ច្រញនូវ «ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយ 

ស្រដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថលកម្ពុជា ២០២១-២០៣៥»  ដ្រលនឹងបង្កើន 

ការវនិយិោគលើហ្រដា្ឋារចនាសម្ពន័្ធឌជីថីល នងិលើក កម្ពសក់ារប្រើប្រស ់   

ឌីជីថលនៅកម្ពុជា ។

ទី៣- វិស័យកសិកម្ម ត្រូវបានព្យាករថា នឹងសម្រចបានកំណើន 

ក្នុងអត្រទាប ១,១% ក្នុងឆ្នាំ ២០២២បើប្រៀបធៀបនឹងកំណើន ១,៤% 

ក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ដោយសរការរំពឹងទុកន្រការបន្តកំណើនល្អប្រសើរន្រ

អនុវិស័យដំណាំ និងអនុវិស័យចិញ្ចឹមសត្វ ។ អនុវិស័យដំណាំងត្រូវបាន

រំពឹងទុកថា នឹងនៅបន្តកំណើនល្អប្រសើរ ដោយសរការរំពឹងទុកកំណើន 

ល្អប្រសើរន្រការនាំច្រញផលិតផលកសិកម្ម ជាពិស្រសដំណាំរួមផ្សំ   

ជាមួយនឹងការបង្កើនការវិនិយោគរបស់រាជរដា្ឋាភិបាល ជាពិស្រសការ

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានកនុងការជំរុញផលិតកម្មក្នុងស្រុក ។ អនុវិស័យចិញ្ចឹម 

សត្វត្រូវបានរំពឹងថា នឹងនៅបន្តរក្សាកំណើនខ្ពស់ ដោយសរការរំពឹងទុក 

ការបន្តកើនឡើងន្រផលិតកម្មជ្រូក គួបផ្សំនឹងវិធានការអនា្តាគមន៍របស់

រាជរដា្ឋាភិបាល និងការអនុវត្តគម្រងរបស់ដ្រគូអភិវឌ្ឍន៍នានា ។ 

ដោយឡ្រកអនុវិស័យន្រសទ ត្រូវបានរំពឹងថា នឹងមានកំណើនថមថយ 

ធៀបនឹងឆ្នាំ២០២១ ដោយសរការរំពឹងទុកការថមថយផលិតកម្ម             

វារីវប្បកម្មបណា្តាលមកពីការរាំងស្ទះ ក៏ដូចជាភាពលំបាកក្នុងការចូល 

មកកាន់ទីផ្សារផ្គត់ផ្គង់ ។

អតិផរណាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំ ត្រូវបានបា៉ាន់ស្មានថា ស្ថិតក្នុងកម្រិតអាច 

គ្រប់គ្រងបាន ក្នុងអត្រ ២,៨% ក្នុងឆ្នាំ ២០២២ ដោយសរការរំពឹងទុក 

ការវិលត្រឡប់ទៅរកនិនា្នាការធម្មតាវិញន្រថ្ល្រម្ហូបអាហារ ។ ចំណ្រកឯ 

អត្រប្តូរប្រក់រៀល ត្រូវបា៉ាន់ស្មានថា នឹងនៅត្របន្តមានស្ថិរភាពក្នុងរង្វង់ 

៤.០៦៥រៀល ក្នុងមួយដុលា្លារអាម្ររិកក្នុងឆ្នាំ ២០២២ ដោយសរ 

ស្ថិរភាពមា៉ាក្រូស្រដ្ឋកិច្ច និងជំនឿទុកចិត្តពីសំណាក់សធារណជនលើ

ការប្រើប្រស់ប្រក់រៀល តាមរយៈការអនុវត្តវិធានការលើកកម្ពស់       

ប្រក់រៀលរបស់ធនាគរជាតិន្រកម្ពុជា និងការបន្តពង្រឹងគោលនយោបាយ

គ្រប់គ្រងសច់ប្រក់ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ។ ឱនភាពគណនីចរន្ត ( រួម 

បញ្ចូលបង្វ្ររ ) ត្រូវបានព្យាករថា នឹងរួមតូចបន្តិចមកត្រឹម ១៣,១% ន្រ 

ផ.ស.ស ដោយសរការរំពឹងន្រការងើបឡើងវិញសន្សឹមៗនូវការនាំច្រញ  

និងវិស័យទ្រសចរណ៍ ។ ទុនបម្រុងអន្តរជាតិសរុប ត្រូវបានរំពឹងថា 

នងឹកើនឡើងដល ់២០.១២០ លានដុលា្លារអាម្ររកិ នងិធានាការនាចំលូ 

បាន ១០,១ខ្រ ដោយហ្រតុថា ការនាំចូលរបស់កម្ពុជាក៏នឹងងើបឡើង

បន្តិចវិញ៕ 

ជាតិស្ដីពីមុខរបរ និងការងារឆ្នាំ២០១៥-២០២៥, គោលនយោបាយជាតិ

ស្តីពីការអប់រំបណ្ដុះបណា្តាលបច្ច្រកទ្រស និងវិជា្ជាជីវៈឆ្នាំ២០១៧- ២០២៥ 

និងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៥-

២០២៥ ព្រមទាំងបានខិតខំធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធអប់រំបណ្ដុះបណា្តាល 

បច្ច្រកទ្រសនិងវិជា្ជាជីវៈ ផ្តាតអាទិភាពខ្ពស់លើការលើក កម្ពស់គុណភាព

គ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដុះបណា្តាលបច្ច្រកទ្រស និងវិជា្ជាជីវៈសធារណៈ 

ដោយពង្រីកការវិនិយោគលើការកសងហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងផ្ន្រករឹង

រួមមាន អគរសិក្សា រោងជាង បន្ទប់ពិសោធន៍ មជ្ឈមណ្ឌលស្រវជ្រវ 

អភិវឌ្ឍន៍ និងនវានុវត្តន៍ មូលដា្ឋានសមា្ភារៈ និងបរិកា្ខារ និងផ្ន្រកទន់ 

រួមមានប្រព័ន្ធធានា គុណភាពនិងអភិបាលកិច្ច គុណភាព សមត្ថភាពគ្រូ 

កញ្ចប់ស្ដង់ដាបណ្ដុះបណា្តាល និងប្រព័ន្ធវាយតម្ល្រផ្អ្រកលើសមត្ថភាពការ 

ទំនាក់ទំនងជាមួយឧស្សាហកម្ម និងការចុះកម្មសិក្សាអនុវត្តផ្ទាល់នៅ 

កន្ល្រងធ្វើការ ដ្រលបច្ចុប្បន្ន ន្រះមានគ្រឹះស្ថានចំនួន ២៥ត្រូវបានទទួល 

ស្គល់គុណភាពពីអង្គការស្តង់ដាអន្តរជាតិ (ISO) ។

ថ្ល្រងក្នុងពិធីបើកសិកា្ខាសលាត្រីភាគីថា្នាក់ជាតិស្តីពីការពិនិត្យឡើង

វិញប្រចាំឆ្នាំលើ “កម្មវិធីការងារសមរម្យ ប្រចាំប្រទ្រសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩- 

២០២៣” នៅថ្ង្រទី០៨ ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អុិត សំហែង 
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈបានលើកឡើងថា 

តាមរយៈគោលនយោបាយដ៏ត្រឹមត្រូវ ទាំងឡាយ ដ្រលរាជរដា្ឋាភិបាល

បានដាក់ច្រញគឺទទួលបានការគំទ្រពីគ្រប់ដ្រគូពាក់ព័ន្ធហើយចូលរួម

សហប្រតិបត្តិការ អនុវត្តប្រកបដោយភាពជោគជ័យ។ ពិស្រសលើ 

វិស័យការងារ និងបណ្ដុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈ អង្គការអន្តរជាតិ ខងការងារ 

(ILO) ត្រងត្របានផ្តល់នូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងជំនួយបច្ច្រកទ្រស 

និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងការចូលរួមជំរុញការអនុវត្ត អភិវឌ្ឍន៍វិស័យការងារ 

និងបណ្ដុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈ ដើម្បីសម្រចឱ្យបាននូវគោលដៅអាទិភាព 

ចំនួន ៥ រួមមាន៖ ១-អភិវឌ្ឍន៍លក្ខខណ្ឌការងារ និងសុខដុមនីយកម្ម

ន្រទំនាក់ទំនងវិជា្ជាជីវៈ ២-ធ្វើទំនើបកម្ម ប្រព័ន្ធអប់រំបណ្ដុះបណា្តាល 

បច្ច្រកទ្រស និងវិជា្ជាជីវៈ ៣-រក្សា និងបង្កើនមុខរបរ និងការងារនៅក្នុង 

និងក្រប្រទ្រស ៤-អភិវឌ្ឍរបបសន្តិសុខសង្គម និង៥-ពង្រឹងស្រវា 

គំទ្រទូទៅ ៕
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 កា លពីព្រលថ្ម ីៗកន្ល ងទៅ ន្រះ រា ជរដា្ឋា  ភិបា លបា នរៀបចំផ្រនកា រ
ម្រអភិវឌ្ឍ ន៍វិស័យទ្រសចរណ៍ខ្រត្ត មណ្ឌ លគិរី (២០២១-២០៣៥)។ 
មា នសំណ�រជា ច្រ ើនលើកឡើងថា  កម្ព ុជា មា នខ្រត្ត ជា ច្រ ើនដ្រលមា ន
សកា្ដា  នុពលទ្រសចរណ៍ សម្ប ូរប្របមិនចា ញ់ខ្រត្ត ភា គឦស នមួយន្រះ
ប៉ុនា្មា  នឡើយ តើមា នភា ពចា ំបា ច់អ្វ ីខ្ល ះ ទើបត្រ ូវបង្ក ើតឱ្យ មា ន «ផ្រនកា រ
ម្រសម្រ  ប់អភិវឌ្ឍ ន៍វិស័យទ្រសចរណ៍ខ្រត្ត មណ្ឌ លគិរ»ី ?

�្ល ើយតបនឹងសំណ�រន្រះ ក្រ សួងទ្រសចរណ៍បា នបញ្ជា  ក់ថា  រា ជ-
រដា្ឋា  ភិបា លបា នរៀបចំផ្រនកា រម្រអភិវឌ្ឍ ន៍វិស័យទ្រសចរណ៍ខ្រត្ត មណ្ឌ ល-
គិរី (២០២១-២០៣៥) ព្រ  ះត្រហ្រតុផលចា ំបា ច់ចំនួន ១០រួមមា ន ៖

១- កា ររៀបចំ និងដា ក់ច្រញ «ផ្រនកា រម្រសម្រ  ប់អភិវឌ្ឍ ន៍វិស័យ 
ទ្រសចរណ៍ខ្រត្ត មណ្ឌ លគិរី» គឺឆ្ល ុះបញ្ចា  ំងពីភា ពចា ំបា ច់របស់ខ្រត្ត  
មណ្ឌ លគិរី ក្ន ុងកា រត្រ ៀមលក្ខ ណៈសម្ប ត្ត ិចា ប់យកកា លា នុវត្ត ភា ព       
ន្រកា រអភិវឌ្ឍ វិស័យទ្រសចរណ៍ដ្រលកំពុងមា នកំណើនគួរឱ្យ កត់សមា្គ  ល់ 
ដោ យឈរលើភា ពរឹងមា ំន្រសកា្តា  នុពលរបស់ខ្ល ួន។

២- អា ស្រ ័យលើចំណ៉ាចខ្លា  ំងរបស់ខ្រត្ត មណ្ឌ លគិរី រួមមា ន៖ ទី១.
លក្ខ ណៈពិស្រសន្រសកា្តា  នុពល និងធនធា នទ្រសចរណ៍ដ៏សម្ប ូរប្រប 
ជា ពិស្រសអ្រកូទ្រសចរណ៍ ទ្រសចរណ៍ធម្ម ជា តិ និងវប្ប ធម៌ជនជា តិ 
ដើមភា គតិច ដ្រលមា នថា មភា ពក្ន ុងកា រអភិវឌ្ឍ វិស័យទ្រសចរណ៍ជា 
ច្រ ើនទម្រ ង់ និងច្រ ើនប្រ ភ្រទ, ទី២.ទីតា ំងភូមិស ស្ត ្រ  និងអា កា សធា តុ 
អំណោ យផល បង្ក ើតបា នជា មូលដា្ឋា  នដ៏រឹងមា ំក្ន ុងកា រជំរុញកា រអភិវឌ្ឍ 
អន្ត រវិស័យគ ំទ្រ  ជា ពិស្រសវិស័យកសិកម្ម  កសិ-ឧស្សា  កម្ម  ឧស្សា  ហកម្ម  
ក្រច្ន ្រ និងអន្ត រវិស័យនា នា  ដ្រលមា នសកា្តា  នុពលក្ន ុងកា របង្ក ើតតម្ល ្រ 
បន្ថ ្រម សម្រ  ប់វិស័យស្រដ្ឋ កិច្ច , ទី៣.កា រវិនិយោ គក្ន ុងវិស័យទ្រសចរណ ៍
និងវិស័យពា ក់ព័ន្ធ នា នា  ដ្រលមា នកា រកើនឡើងជា បន្ត បនា្ទា  ប់ ស្រ បជា  
មួយកា រប្រ មើលមើលអំពីអនា គតប្រ កបដោ យសុទិដ្ឋ ិនិយមរបស់ខ្រត្ត 
មណ្ឌ លគិរី និងទី៤.កា រធា នា បា ននូវសន្ត ិសុខ សុវត្ថ ិភា ព និងសណា្តា  ប់-
ធា្នា  ប់សង្គ មក្ន ុងខ្រត្ត មណ្ឌ លគិរី ដ្រលជា កតា្តា  ធា នា បា ននូវទំនុកចិត្ត ជូន

ភ្ញ ៀវទ្រសចរ និង អ្ន កវិនិយោ គ។
៣-កា រអភិវឌ្ឍ វិស័យទ្រសចរណ៍ខ្រត្ត មណ្ឌ លគិរី ទា មទា រឱ្យ មា ន 

គិតគូរនូវកតា្តា  សំខ ន់ៗមួយចំនួន រួមមា ន៖ ទី១. ប្រ ព័ន្ធ តភា្ជា  ប់ទៅ គោ លដៅ 
ទ្រសចរណ៍សំខ ន់ៗ នៅ ជួបកា រលំបា ក ដ្រលធ្វ ើឱ្យ កា រអភិវឌ្ឍ គោ លដៅ 
ទា ំងនោ ះ នៅ មិនទា ន់មា នភា ពទូលំទូលា យ, ទី២. ហ្រដា្ឋា  រចនា សម្ព ័ន្ធ  
អន្ត រវិស័យទ្រ ទ្រ ង់វិស័យទ្រសចរណ៍រួមមា នកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹកស�  ត អគ្គ ិសនី 
កា រគ្រ ប់គ្រ ងសំណល់ កា រជំរុញផលិតកម្ម ក្ន ុងខ្រត្ត  ប្រ ព័ន្ធ ទំនា ក់ទំនង និង 
វិស័យពា ក់ព័ន្ធ នា នា  នៅ មិនទា ន់មា នភា ពល្អ ប្រ សើរព្រញល្រញ ដ្រល 
ទា មទា រឱ្យ មា នកា រវិនិយោ គ និងក្រលម្អ បន្ថ ្រមប្រ កបដោ យបច្ច ្រកវិទ្យា  
និងនវា នុវត្ត ន៍ខ្ព ស់, ទី៣.ធនធា នមនុស្ស បម្រ ើកា រក្ន ុងវិស័យទ្រសចរណ៍ 
ហា ក់នៅ មា នកម្រ ិត និងត្រ ូវកា រពង្រ ឹងបន្ថ ្រម ខណៈដ្រលចំនួនភ្ញ ៀវ       
ទ្រសចរត្រ ូវបា នព្យា  ករណ៍ថា មា នកំណើនកា ន់ត្រច្រ ើននា ព្រលអនា គត 

ហែតុផល� ំងហែតុផល� ំងហែតុផល� ំង១០១០១០ � ន�ែដល់� រប�� ើត  � ន�ែដល់� រប�� ើត  � ន�ែដល់� រប�� ើត «««�ែន� រមែ�ែន� រមែ�ែន� រមែ
ស�ែ  ប់អភិវឌ� ន៍វិស័យ�ែសចរណ៍�ែត្ត មណ� លគិរ�ស�ែ  ប់អភិវឌ� ន៍វិស័យ�ែសចរណ៍�ែត្ត មណ� លគិរ�ស�ែ  ប់អភិវឌ� ន៍វិស័យ�ែសចរណ៍�ែត្ត មណ� លគិរ�ស�ែ  ប់អភិវឌ� ន៍វិស័យ�ែសចរណ៍�ែត្ត មណ� លគិរ�ស�ែ  ប់អភិវឌ� ន៍វិស័យ�ែសចរណ៍�ែត្ត មណ� លគិរ�ស�ែ  ប់អភិវឌ� ន៍វិស័យ�ែសចរណ៍�ែត្ត មណ� លគិរ�»»»

ហ្រដា្ឋា  រចនា សម្ព ័ន្ធ ផ្ល ូវថ្ន ល់ក្ន ុងខ្រត្ត មណ្ឌ លគិរី

និងទី៤.គុណភា ពផលិតផល និងស្រវា កម្ម ទ្រសចរណ៍ចា ំបា ច់ត្រ ូវមា ន 
កា រពង្រ ឹងបន្ថ ្រម �្ល ើយតបតា មស្ត ង់ដា រជា តិ និងអា ស៊ា ន។

៤- ស្ថា  នភា ពវិស័យទ្រសចរណ៍ខ្រត្ត មណ្ឌ លគិរី ក៏កំពុងប្រ ឈម 
បញ្ហា  គន្ល ឹះមួយចំនួនរួមមា ន៖ ទី១.កា រគ្រ ប់គ្រ ងដីធ្ល ី និងកា រប្រងច្រក 
តំបន់អភិរក្ស  និងអភិវឌ្ឍ ន៍ក្ន ុងខ្រត្ត  នៅ មា នភា ពប្រ ទា ញប្រ ទង់ និង        
ទា មទា រឱ្យ មា នកា រកំណត់ព្រ ំប្រ ទល់ឱ្យ ច្បា  ស់លា ស់, ទី២.កា រទ�្ទា ្រ  ន
ដីព្រ  ក្ន ុងតំបន់អភិរក្ស  នៅ ត្រកើតមា នជា បន្ត បនា្ទា  ប់ ដ្រលទា មទា រឱ្យ     
មា នកា រចា ត់វិធា នកា រច្បា  ប់ដោ យភា ពមុឺងមា៉ា ត់, ទី៣.បម្រ  បម្រ ួល 
អា កា សធា តុ បា នកំពុងជះឥទ្ធ ិពលទៅ លើបរិស្ថា  នធនធា នធម្ម ជា តិក្ន ុង 
ខ្រត្ត  ដ្រលធ្វ ើឱ្យ ប៉ះពា ល់កា រដា ំដុះ និងវិស័យមួយចំនួន និងទី៤.កា រ 
ហូរចូលវប្ប ធម៌ពីខ ងក្រ   ដ្រលបា នកំពុងជះឥទ្ធ ិពលដល់កា រអភិរក្ស 
ប្រ �្រណីវប្ប ធម៌របស់សហគមន៍ជនជា តិដើមភា គតិច។

៥- ចក្ខ ុវិស័យក្ន ុងផ្រនកា រម្រន្រះ គឺជំរុញកា រអភិវឌ្ឍ ខ្រត្ត មណ្ឌ លគិរី 
ជា គោ លដៅ ទ្រសចរណ៍លំដា ប់អន្ត រជា តិ និងជា ខ្រត្ត ដ៏សំខ ន់ក្ន ុងកា រ
ផ្គ ត់ផ្គ ង់ផ្កា   បន្ល ្រ និងផ្ល ្រឈើ សម្រ  ប់បំព្រញតម្រ ូវកា រក្ន ុងប្រ ទ្រស និង 

ខ្រត្ត  មណ្ឌ លគីរី ស្ថ ិត នៅ  ភា គ ឦស ន ន្រ ប្រ ទ្រស កម្ព ុជា  គឺ ជា  ដ្រន ដី សម្ប ូរ ទៅ  
ដោ យ ព្រ ឹក្ស  ព្រ   និង អា កា សធា តុ ដ៏ ត្រ ជា ក់ព្រ មទា ំងមា ន 

តំបន់ ទ្រសចរណ៍ ធម្ម ជា តិ ជា  ច្រ ើន
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ឈនដល់ការនាំទៅកាន់ទីផ្សារក្រប្រទ្រសរួមចំណ្រកធ្វើឱ្យតំបន់ 
ភូមិភាគឦសនដ្រលមានខ្រត្តមណ្ឌលគិរីជាស្នូលកា្លាយជាប៉ូលស្រដ្ឋកិច្ច   
ទី៤ ខណៈដ្រលនៅឆ្នាំ២០៣៥ ចំនួនភ្ញៀវអន្តរជាតិមកកាន់ខ្រត្ត 
មណ្ឌលគិរី ត្រូវបានព្យាករណ៍ថា នឹងកើនឡើងដល់ប្រមាណ ៩០ មុឺននាក់ 
ស្របព្រល ដ្រលចំនួនភ្ញៀវក្នុងស្រុក នឹងកើនឡើងដល់ជាង ២ លាននាក់ 
បង្កើតការងារប្រមាណ ៨ មុឺនកន្ល្រង និងបង្កើតចំណូលដោយផ្ទាល់ 
ប្រមាណ ៥០០ លានដុលា្លារអាម្ររិក និងដោយប្រយោលប្រមាណ 
១.០០០ លានដុលា្លារ ជាមួយម្រគុណប្រសិទ្ធភាព (Multiplier Coef-
ficient)ចំនួនពីរដង ចាត់បញ្ចូលក្នុងស្រដ្ឋកិច្ចជាតិ និងស្រដ្ឋកិច្ច 
ខ្រត្តមណ្ឌលគិរី ព្រមជាមួយការរក្សាតុល្យភាពឱ្យបានមុឺងមា៉ាត់ រវាង 
ការអភិវឌ្ឍស្រដ្ឋកិច្ច ទ្រសចរណ៍ និងអន្តរវិស័យគំទ្រ ជាមួយ 
ការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ វប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិច ដើម្បីធានាបាន
នូវផ្ល្រផ្កាន្រការអភិវឌ្ឍស្រដ្ឋកិច្ច-សង្គមជាអតិបរមា ឈរលើគោលការណ ៍
ន្រការប្រងច្រកផលប្រយោជន៍ ប្រកបដោយសមធម៌ទៅដល់ភាគី 
ពាក់ព័ន្ធ។

៦- ដើម្បីសម្រចចក្ខុវិស័យន្រផ្រនការម្រន្រះ រាជរដា្ឋាភិបាលកំណត់
នូវគោលដៅគន្លឹះចំនួន ៤ គឺ៖ ទី១.លើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍវិស័យ 
ទ្រសចរណ៍ខ្រត្តមណ្ឌលគិរី ឱ្យកា្លាយជាវិស័យអាទិភាពមួយ រួមចំណ្រក 
បង្កើនប្រក់ចំណូល ឱកាសការងារ និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុងសហ-
គមន៍មូលដា្ឋាន, ទី២. ជំរុញឱ្យវិស័យទ្រសចរណ៍កា្លាយជាយន្តការដ៏ មាន 
ប្រសិទ្ធភាព ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យស្រដ្ឋកិច្ចខ្រត្ត និងការអភិរក្សធនធាន 
ធម្មជាតិ និងវប្បធម៌ ឈរលើគោលការណ៍និរន្តរភាព និងការទទួលខុសត្រូវ, 
ទី៣.ផ្សព្វផ្សាយកិត្យានុភាពរបស់ខ្រត្ត ជាគោលដៅអ្រកូទ្រសចរណ៍      
និងទ្រសចរណ៍វប្បធម៌លំដាប់អន្តរជាតិ ទាំងក្នុងប្រទ្រស តំបន់ និង 
ពិភពលោក និងទី៤.ជំរុញការចូលរួម និងសហការពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ 
(4Ps) ទាំងផ្ន្រកសធារណៈ ផ្ន្រកឯកជន ដ្រគូអភិវឌ្ឍ និងសហគមន៍ 
មូលដា្ឋាន ព្រមជាមួយភ្ញៀវទ្រសចរ ដើម្បីធានានិរន្តរភាពន្រវិស័យ 
ទ្រសចរណ៍ និងអន្តរវិស័យគំទ្រនៅខ្រត្តមណ្ឌលគិរី ប្រកបដោយ 
ប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធផល។

៧-ដើម្បីសម្រចចក្ខុវិស័យ និងគោលដៅដ្រលបានលើកឡើង 
ខងលើ រាជរដា្ឋាភិបាលសម្រចដាក់ច្រញ នូវទិសដៅយុទ្ធសស្ត្រអាទិភាព
ចំនួន ៦ គឺ ទី១. កំណត់តំបន់ទ្រសចរណ៍អាទិភាពសម្រប់ការអភិវឌ្ឍ, 

 ទឹកធា្លាក់ឡ្រងមា៉ាហោក ស្ថិតនៅភូមិអណ្ដូងក្រឡឹង ឃុំស្រនមនោរម្យ 
ស្រុកអូររាំង ខ្រត្តមណ្ឌលគិរី 

ទី២. អភិវឌ្ឍផលិតផលទ្រសចរណ៍ និងវិនិយោគក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍, 
ទី៣.ពង្រឹងគុណភាពទ្រសចរណ៍ និងធនធានមនុស្សគំទ្រ, ទី៤.ផ្សព្វ-
ផ្សាយ និងពង្រឹងរូបភាពវិស័យទ្រសចរណ៍ខ្រត្តមណ្ឌលគិរី, ទី៥. អភិវឌ្ឍ
ហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអន្តរវិស័យគំទ្រ ដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យទ្រសចរណ៍ 
និងទី៦.សម្រួលការធ្វើដំណើរ ការតភា្ជាប់ និងការធ្វើសមាហរណកម្មក្នុង 
ក្របខណ្ឌជាតិ និងតំបន់ ដ្រលយុទ្ធសស្ត្រទាំងអស់ន្រះ នឹងរួមចំណ្រក
បង្កើតបានជានិមា្មាបនកម្មស្រដ្ឋកិច្ច ជាក់លាក់មួយសម្រប់ការអភិវឌ្ឍ
ខ្រត្តមណ្ឌលគិរី។

៨- ប្រសទិ្ធភាពន្រការអនវុត្តផ្រនការម្រន្រះ កអ៏ាស្រយ័ផងដ្ររលើការ 
ប្រប្រួលន្រសភាពការណ៍សកលលោក និងតំបន់ដ្រលអាចបង្កជា 
ហានភិយ័ ដ្រលចាបំាចត់្រវូយកចតិ្តទកុដាក ់នងិត្រៀមលក្ខណៈ ដោះស្រយ 
រួមមាន៖ ទី១.ហានិភ័យពាក់ព័ន្ធនឹងភាពងាយរងគ្រះន្រវិស័យទ្រស-
ចរណ៍, ទី២.ហានិភ័យពាក់ព័ន្ធនឹងការកើតឡើងន្រវិបត្តិសកលដ្រល
មិនអាចគ្រងទុកបាន និងទី៣.ហានិភ័យពាក់ព័ន្ធនឹងកតា្តាបម្របម្រួល
ធម្មជាតិ ដើម្បីត្រៀមដាក់ច្រញស្រណារីយ៉ូក្រតម្រូវ ក្នុងដំណើរការ 
ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្ល្រការអនុវត្តផ្រនការម្រ។

៩- ជាយន្តការអនុវត្ត គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងមួយ ត្រូវបានស្នើឱ្យ 
បង្កើតឡើង ដើម្បីជាស្រនាធិការឱ្យរាជរដា្ឋាភិបាល ដ្រលមានតួនាទី 
បុរ្រសកម្ម និងសុីជម្រក្នុងការគ្រប់គ្រង និងសម្រួលកិច្ចដំណើរការន្រ
ការអនុវត្តផ្រនការម្រន្រះ។

១០-ដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពន្រការអនុវត្តរាជរដា្ឋាភិបាលដាក់ច្រញ
នូវយន្តការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្ល្រការអនុវត្តផ្រនការម្រ 
អភិវឌ្ឍន៍ទ្រសចរណ៍ខ្រត្តមណ្ឌលគិរី (២០២១-២០៣៥) ដ្រលនឹង 
ត្រូវធ្វើឡើងរៀងរាល់ប្រំឆ្នាំម្តងដោយគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដ្រល
ត្រូវបានស្នើឱ្យបង្កើតឡើង គឺលើកទី១ នៅឆ្នាំ២០២៥ និងលើកទី២ 
នៅឆ្នាំ២០៣០ ដោយផ្តាតលើចំណ៉ាចសំខន់ៗ ដើម្បីជាមូលដា្ឋាន 
ក្រតម្រូវ និងតម្រង់ទិសក្នុងការអនុវត្តបន្ត។ ដោយឡ្រកលើកទី៣ការ 
តាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្ល្រ នឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ២០៣៥ ដើម្បី 
បូកសរុបលទ្ធផលន្រការអនុវត្តជារួម និង ដាក់ច្រញនូវផ្រនការសម្រប់
រយៈព្រលបនា្ទាប់៕រមណីយដា្ឋាន សួនសត្វ អូទ្រីសនៅខ្រត្តមណ្ឌលគិរី
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តា ំងពីកកើតនគរខ្ម ្ររនា ស.វទី១ រហូតមក 

ដល់ដើមស.វទី១៨ ប្រ ទ្រសកម្ព ុជា   មិនទា ន់មា ន 

ឈ្មា  ះ «�េត� កំពង់ស� »ឺ នៅ ឡើយទ្រ កា លដើមឡើយ 

ខ្រត្ត កំពង់ស្ព ឺ បច្ច ុប្ប ន្ន មា នឈ្មា  ះ� ថា  ខ្រត្ត  

«សំរោ ងទង»។

�ែ វត្ត ិ 
�ែត្ត កំពង់ស� ឺ

យោ ងតា មកា រសិក្សា  ស្រ  វជ្រ  វឯកស រមួយ

ចំនួន និងតា មកា រនិទា នរៀបរា ប់ពីចា ស់ព្រ ឹទា�  ចា រ្យ  

ជំនា ន់មុនដ្រលធា្លា  ប់រស់នៅ នា សម័យ នោ ះបា ន 

បញ្ជា  ក់ឲ្យ ដឹងថា ៖ នៅ មុនសម័យបា រា ំងចូលមក 

ដា ក់ អា ណា និគមត្រ ួតត្រ  ប្រ ទ្រសកម្ព ុជា  មុនឆ្នា  ំ 

១៨៦៣ នគរខ្ម ្ររកា លនោ ះសោ យរា ជ្យ ដោ យ

ព្រ ះបា ទអង្គ ឌួង ដ្រលជា ព្រ ះបិតា ន្រព្រ ះបា ទព្រ ះ

នរោ ត្ត ម។ ក្ន ុងរជ្ជ កា លនោ ះខ្រត្ត កំពង់ស្ព ឺសព្វ ថ្ង ្រ

ន្រះនៅ មា នឈ្មា  ះ� ថា ខ្រត្ត  «សំរោ ងទង» នៅ  

ឡើយ ដ្រលទឹកដីន្រខ្រត្ត មា នទីតា ំងកណា្តា  លឬ

ទីរួមខ្រត្ត ន្រះស្ថ ិតនៅ ចំណ៉ាចភូមិសំរោ ងទងសព្វ 

ថ្ង ្រន្រះ ។ កា លនោ ះដ្ររខ្រត្ត សំរោ ងទងមា នព្រ ំ-

ប្រ ទល់ខ ងកើតត្រ ឹមថ្ន ល់បំប្រក   ចោ មចៅ ន្រទីក្រ ុង 

ភ្ន ំព្រញបច្ច ុប្ប ន្ន  ខ ងលិចមា នព្រ ំប្រ ទល់ត្រ ឹម

�្រ  ខ្ល ុង ខ ងត្ប ូងមា នព្រ ំប្រ ទល់ត្រ ឹមស្ទ ឹងស្លា  គូ

ន្រស្រ ុកត្រ  ំកក់បច្ច ុប្ប ន្ន  និងភា គខ ងជើងមា ន

ព្រ ំប្រ ទល់ត្រ ឹមស្ទ ឹង�្រ  ំងពន្ល ្រ។

ចំណ្ររកា លតមក លុះព្រ ះបា ទអង្គ � ឌួងយ ង

សោ យទីវង្គ តទៅ  ព្រ ះបា ទនរោ ត្ត មជា ព្រ ះរា ជបុត្រ  

ព្រ ះអង្គ កប៏ា នឡើងសោ យរា ជ្យ  បន្ត ចា បព់ឆី្នា  ១ំ៨៦០ 

រហូតមក។ ក្រ  យពីព្រ ះអង្គ បា នចុះសន្ធ ិសញ្ញា  

ដើម្ប ីឲ្យ បា រា ំងដា ក់អា ណា និគមត្រ ួតត្រ  លើនគរ

ខ្ម ្ររនៅ ឆ្នា  ំ១៨៦៣ ពួកបា រា ំងបា នយល់់់់ឃើញថា 

ទីតា ំងខ្រត្ត សំរោ ងទងន្រនគរខ្ម ្ររព្រលនោ ះមា ន

លក្ខ ណៈតូចចង្អ ៀត ហើយសណា្ឋា  នដីក៏ទំនា ប

ភា គច្រ ើនលិចទឹកនៅ រៀងរា ល់រដូវវស្សា   រីឯរដូវ-

ប្រ  ំងក៏ខ្វ ះខ តទឹកសម្រ  ប់ប្រ ើប្រ  ស់ផងដ្ររ ។ 

ដូចោ្នា  ះហើយព្រលនោ ះរដ្ឋ បា ល បា រា ំងក៏បា ន         

ផ្លា  ស់ទីតា ំងខ្រត្ត សំរោ ងទង ទៅ តា ំងនៅ ត្រ ង់ម្ត ុំ 

បនា្ទា  យភូមិភា គ៣ សព្វ ថ្ង ្រន្រះវិញ។ នៅ ព្រលនោ ះ 

បា រា ំងក៏បា នកស ង ផ្ល ូវថ្ន ល់�្រ  លកៅ ស៊ូមួយខ្ស ្រ 

ពីស លា ខ្រត្ត សំរោ ងទងឆ្ពោ  ះទៅ ផ្សា  រចា ស់សព្វ 

ថ្ង ្រន្រះ។ កា លនោ ះបា រា ំងក៏បា នសង់ស្ពោ  នធ្វ ើ        

អំពីឈើ សម្រ  ប់ឲ្យ ប្រ ជា ជនឆ្ល ងកា ត់ស្ទ ឹងឆ្ពោ  ះទៅ  

ផ្សា  រចា ស់នោ ះផងដ្ររ។

ចំណ្ររតក្រ  យមកបា រា ំងក៏បា នជ្រ ើសរីស

ទីតា ំងមួយទៀតធ្វ ើជា ស លា ខ្រត្ត នោ ះ គឺស្ថ ិត

នៅ ត្រ ង់ស្នា  ក់កា រគណៈបក្ស ប្រ ជា ជន ខ្រត្ត សព្វ ថ្ង ្រ 

ន្រះ។ លុះបា នក៏ស ង ស លា ខ្រត្ត ថ្ម ីរួចហើយ បា រា ំង

ក៏បា នសម្រ  ចប្ត ូរឈ្មា  ះខ្រត្ត សំរោ ងទង មកជា  

ខ្រត្ត កំពង់ស្ព ឺវិញ ហើយក៏បា នជា ប់ឈ្មា  ះខ្រត្ត  

«កំពង់ស្ព »ឺ រហូតមកដល់បច្ច ុប្ប ន្ន ។ រីឯឈ្មា  ះសំរោ ង-

ទងបា រា ំងក៏បា នរក្សា  ទុកត្រ ឹមត្រជា  ឈ្មា  ះស្រ ុក 

មួយ ន្រខ្រត្ត កំពង់ស្ព ឺវិញដ្រលជា ប់ឈ្មា  ះរហូតមក

ដល់សព្វ ថ្ង ្រន្រះដ្ររ នោ ះគឺស្រ ុកសំរោ ងទង នោ ះ 

ឯង។ បើនិយ យពីប្រ វត្ត ិឈ្មា  ះខ្រត្ត កំពង់ស្ព ឺន្រះ

វិញ តា មកា រសន្ន ិដា្ឋា  នរបស់ដូនតា ចា ស់ព្រ ឹទា�  ចា រ្យ 

ដ្រលធា្លា  ប់រស់នៅ នា សម័យនោ ះបា ន ដំណា លថា  ៖ 

មូលហ្រតុដ្រល បា រា ំងប្ត ូរឈ្មា  ះពីខ្រត្ត សំរោ ងទង 

មកជា ខ្រត្ត កំពង់ស្ព ឺវិញនោ ះពីព្រ  ះថា  នៅ ម្ត ុំក្បា  ល

ស្ពោ  នឈើដ្រលបា រា ំងកស ងនោ ះ គឺសម្ប ូរដើម- 

ស្ព ឺធំៗ ជា ច្រ ើនដុះប្រ បតា មមា ត់កំពង់ចម្ល ងនោ ះ។ 

ចំណ្រកនៅ ត្រ ង់ស លា  ខ្រត្ត ថ្ម ីដ្រលបា រា ំងបា ន 

កស ងនោ ះក៏មា នវត្ត បុរា ណមួយឈ្មា  ះថា  វត្ត  

អន្ល ង់ចា ំហ្ររ ។ ដោ យមា នកា រខ្លា  ច�្រ  ងប៉ះពា ល់      

ក្ន ុងកា រកស ងនោ ះបា រា ំងក៏បញ្ជា  ឲ្យ គ្រ រុះរីវត្ត  

អន្ល ង់ចា ំហ្ររនោ ះទៅ  ស ងសង់ថ្ម ីនៅ ម្ត ុំវត្ត ម្រ ុំសព្វ  

ថ្ង ្រន្រះ ។ ប្រ ជា ជនក៏ប្ត ូរឈ្មា  ះវត្ត អន្ល ង់ចា ំហ្ររ 

មកជា ឈ្មា  ះវត្ត ម្រ ុំវិញ បុ៉ន្ត ្រវត្ត ម្រ ុំត្រ ូវមា នដល់ទៅ ២ 

ដូចោ្នា  ះហើយក៏តម្រ ូវឲ្យ � ថា  វត្ត ម្រ ុំត្ប ូង និង   

វត្ត ម្រ ុំ ជើងជា ប់រហូតមកដល់សព្វ ថ្ង ្រន្រះ។

ក្រ  យព្រល ដ្រលបា រា ំងបា នប្ត ូរឈ្មា  ះខ្រត្ត 

សំរោ ងទង មកជា ខ្រត្ត កំពង់ស្ព ឺជា ផ្ល ូវកា រហើយ

នោ ះ បា រា ំងក៏បា នកំណត់ព្រ ំប្រ ទល់ខ្រត្ត ជា ថ្ម ីម្ត ង

ទៀតនោ ះគឺ៖ ខ ងកើតកំណត់ព្រ ំប្រ ទល់ត្រ ឹម 

ថ្ន ល់ទទឹង ខ ងលិចកំណត់ព្រ ំប្រ ទល់ត្រ ឹមស្ពោ  ន

ហូរគគីរ ខ ងជើងកំណត់ព្រ ំប្រ ទល់ត្រ ឹមស្ទ ឹង 

�្រ  ំងពន្ល ្រ និងខ ងត្ប ូងកំណត់ព្រ ំប្រ ទល់ត្រ ឹម    

ស្ទ ឹងស្លា  គូជា ប់នឹងស្រ ុកត្រ  ំកក់ន្រខ្រត្ត តា ក្រវ ។ 

លក្ខ ណៈពិស្រសៗមួយចំនួនន្រខ្រត្ត កំពង់ស្ព ឺមា ន

ដូចជា ៖ រូបសំណា កយ យ�៉ា ព្រជ្រ និល រូប 

សំណា ក លោ កយ យតីឬកោ រដូនតី រូបសំណា ក 

តា រ្រកទឹកតោ្នា  ត ហើយក៏មា នត្រទឹកពុះ និងកំពង់ 

ចម្ល ងកំពង់ស្ព ឺ ដ្រលមា នដុះដើមស្ព ឺជា ច្រ ើននោ ះ

ផងដ្ររ។ អ្វ ីដ្រលគ្របា នចងចា ំនោ ះគឺភ្ន ំឪរា៉ា ល់ដ្រល

មា នកំពស់១៨១៣ម.ស្ថ ិតនៅ ចំព្រ ំប្រ ទល់ន្រខ្រត្ត  

ទា ំង ៣នោ ះគឺខ្រត្ត កំពង់ឆ្នា  ំង ខ្រត្ត ពោ ធិស ត់ 

និងខ្រត្ត កំពង់ស្ព ឺ។ ជា មួយគ្នា  នោ ះដ្ររភ្ន ំគីរីរម្យ  ឬ 

� តា មសម័យបុរា ណថា ភ្ន ំវរវង្ស សូរវង្ស  ដ្រល 

មា នចមា្កា  រស្រ ល់ជា ទី ចា ប់អា រម្ម ណ៏ន្រអ្ន កទ្រស-

ចរណ៍ ហើយនោ ះក៏ជា ប្រ ភពន្រវា រីអគ្គ ិសនីដ៏ 

សំខ ន់ផងដ្ររ ជា មួយនោ ះទៀតទីតា ំងរា ជធា នី

វា ំងចា ស់ ឬជា ស្ថា  នីយប្រ វត្ត ិស ស្ត ្រ ស្រ ុកភ្ន ំឧដុង្គ 

ក៏ស្ថ ិតនៅ ក្ន ុងខ្រត្ត កំពង់ស្ព ឺន្រះផងដ្ររ ។ ខ្រត្ត កំពង់-

ស្ព ឺក៏មា នរបា ំប្រ �្រណី ដ៏ល្ប ីល្បា  ញមួយមា ន 

ឈ្មា  ះថា  របា ំជនជា តិសួយ ដ្រលជា ជនជា តិដើម

ភា គតិចមា នត្រមួយគត់ន្រខ្រត្ត កំពង់ស្ព ឺន្រះ។ អ្វ ី

ដ្រលជា និមិតរូបសំខ ន់បំផុតប្រ ចា ំខ្រត្ត កំពង់ស្ព ឺ

ន្រះគឺជា ខ្រត្ត ជា ប់ល្រខ១ ដ្រលផលិតស្ក រតោ្នា  ត 

បា នល្អ  ព្រ  ះថា ខ្រត្ត កំពង់ស្ព ឺជា ខ្រត្ត ដ្រលសម្ប ូរ

ដើមតោ្នា  តច្រ ើនជា ងគ្របំផុត ន្រព្រ ះរា ជា ណា  ចក្រ  

កម្ព ុជា ។ 

ខ្រត្ត កំពង់ស្ព ឺ ត្រ ូវបា នគ្ររា ប់បញ្ច ូលជា ខ្រត្ត  

មួយនៅ ខ្ព ង់រា បនិងសម្ប ូរភ្ន ំ មា នចមា្ងា  យពីរា ជធា នី

ភ្ន ំព្រញត្រ ឹមត្រ ៤៨គ.មប៉ុណោ�  ះ៕ 

                

រូបតំណា ង� យខ្រត្ត កំពង់ស្ព ឺ  
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ទស� នវ�ស័យ�� �េ ��េដ� កិច� សកលទស� នវ�ស័យ�� �េ ��េដ� កិច� សកលទស� នវ�ស័យ�� �េ ��េដ� កិច� សកល
 ឆ្នា  ំ  ឆ្នា  ំ  ឆ្នា  ំ ២០២២២០២២២០២២

� លពី��  ំ ២០២០ កន� ង�  ពិភព� ក� ំងមូល� នជួប�� ទះនឹង 
វ�បត� ិសុខ� ព� � រណៈ� សកល ��លប��  លមកពី� ររ�ក� ល� ល
�� ង�ឿន��ជំងឺកូវ�ដ-១៩ រហូត� ន� ដល់� របិទ�� ��ស, បិទទី�� ុង, 
� ររ�តត� ិត� រ�� ើដំ�ើរ និង� រ� ក់��ញនូវវ�� ន� រមុឺង�� ត់មួយចំនួន
�ៀត សំ� ទប់��  ត់� ររ�ក� ល� ល��កូវ�ដ-១៩ ។ � លទ� ផល វ�� ន� រ 
� ំង� ះ� នប�� �មស��  ធ និងប��  ក់សកម� � ពផលិតកម� , � រផ� ត់ផ� ង់, 
� រ�� ើ��  ស់ និងវ�និ� គ ��ល� នរុញ��  នកំ�ើន��ដ� កិច� សកលក� �ង
��  ំ ២០២០ ឱ្យ ��  ក់ចុះក� �ងអ��   -៣,៥%។ ក� �ង��  ំ ២០២១ ស� ព� រណ៍
ក� �ងប��  �� ��ស� � � �ើសកល� ក� ��បន� ស� ិត��  ម� រគំ� ម
កំ��ងពីជំងឺកូវ�ដ-១៩ ��លបន� � តត�  តទូ� ំងពិភព� ក ។ � ក់�� �ងវ�បត� ិ 
កូវ�ដ-១៩ � ននិងកំពុងបង� ឱ្យ � នផលប៉ះពា ល់អវ�ជ� � ន� �� ើន�ើ� រ 
អភិវឌ� ��ដ� កិច� សង� ម ប��  �� ឈម និង� និភ័យ� �� ើន��លមិន��  ប់ 
� នពីមុនមក � ពិ��ស� ំមកនូវ� រ��  ស់ប� �ររ�ៀបរស់�  និង�� ើ� ររបស់
�� � ជនទូ� ំងសកល� កផង��រ។ ប៉ុ�� �� រ�ើន�ើងនូវ� រផលិត និង
��ក� យ�� ក់� ំង� នផ� ល់��ចក� ីសង� ឹមខ� ស់ស��  ប់� រទប់ទល់ និង��  រ 
�ើងវ�ញនូវ��ដ� កិច� -សង� ម � ពិ��សក� �ង�� ី� សទី៣ និងទី៤ � មួយនឹង
� រស�� បខ� �ន� ន� នឹងបរ�បទថ� ី��ជំងឺកូវ�ដ-១៩��ះ ក៏� ន�� �� ង់ និង 
��  រសកម� � ព��ដ� កិច�  និងពា ណិជ� កម� ��ល� មូល��  នសំ� ន់��� រ�ើប
�ើងវ�ញ����ដ� កិច� សកល។ ក� �ង��  ំ ២០២១��ះ ផង��រ ��ដ� កិច� ពិភព-
� ក�� �វ� នព�  ករ� �ើន�ើង ៥,៩% ។

� រស� �ះ�ើប�ើងវ�ញ����ដ� កិច� ពិភព� ក � ��បន� ចំ��ល� ន� រ
រ�ក� ល� ល��ជំងឺ� តត�  តកូវ�ដ-១៩ ��ល� ��បង� ប��  �� ឈម និង 
� និភ័យស��  ប់សកល� ក។ ស��  ប់��  ំ ២០២២ � ង� ម� រព�  ករ
របស់មូលនិធិរូបិយវត� �អន� រ� តិ កំ�ើន��ដ� កិច� សកលនឹងស��  ច� ន 
៤,៩% � យ�� �ក�ើសម� តិកម� សំ� ន់��� រ� ក់�� ក់� ំងប��  រជំងឺកូវ�ដ-១៩ 
គួបផ� ំនឹង� លន� � យ� ំ�� � �  ��លជំរុញសកម� � ពផលិតកម� , 
ត�� �វ� រ�� ើ��  ស់, ប�� ើនទំនុកចិត� ស��  ប់� រវ�និ� គ និងរ�ហូរមូលធន 
សកល។ � រ�ើប�ើងវ�ញ��ះ ក៏រួមចំ��កពីអន� � គមន៍របស់រ��  ភិ� ល និង
ធ� � រក��  ល��ប��  �� ��ស� �ើសកល� ក � មរយៈន� � យ 
� រ�ើពន�  និង� លន� � យរូបិយវត� �។ � ះ� �� ង��ះក� ី និ��  � រ      
បច� �ប� ន� � នប��  ញឱ្យ �ើញ� ក��  ំង និង�� �ន��� រ�ើប�ើងវ�ញ��
��ដ� កិច� សកល� កនឹង� នក�� ិតខុស��  ពី�� ��សមួយ� �� ��សមួយ 

� យ� រគ��  ត��� រទទួល� ន�� ក់� ំងរ� ង�� ��សកំពុងអភិវឌ�  និង 
�� ��សអភិវឌ� , � រអនុវត� វ�� ន� រអន� � គមន៍សុ� ភិ� ល, �� សិទ� � ព��
� រអនុវត� វ�� ន� រ� ំ�� , សមត� � ពក� �ង� រស�� បខ� �ន� នឹងវ�បត� ិ និងរច� 
សម� ័ន� ��ដ� កិច� មុនវ�បត� ិ។ � ក់�� �ង� ង� ម� រព�  កររបស់មូលនិធិរូបិយ-
វត� �អន� រ� តិ ក� �ង��  ំ ២០២២ ផលិតផលក� �ង�� ុកសរុបរបស់ប��  �� ��ស
ម� អំ� ច និង�� ��សកំពុងអភិវឌ�  ដូច�  � ��រ�ក�� �វ� នព�  ករ�  
នឹងស��  ច� ន ៥,២%, ចិន ៥,៦%, អឺរ�ុប ៤,៣%, ជប៉ុន ៣,២% ,ឥ��   
៨,៥%, រុស� �ី ២,៩%, ��  សីុល ១,៥% និង� ហ� � ិក� ងត� �ង ២,២% � �ើម។ 
ម� � ងវ�ញ�ៀត រលកថ� ី��� រ�ើប�ើងវ�ញ��ជំងឺកូវ�ដ-១៩ និង� របំ�� �ងខ� �ន
ថ� ី��វ�រុសកូរ�ូ�  � � មប��  �� ��សមួយចំនួន� ននិងកំពុងប�� ើត�ើង
នូវក� ី�� �យ� រម� ថ� ី ��ល�� ើឱ្យ ��  ន� ព��ដ� កិច� សកល� បន� ស� ិតក� �ង� ព
មិនច�  ស់� ស់ក� �ងរយៈមធ្យ ម� ងមុខ។ 

� មួយ��  ��ះ វ�បត� ិកូវ�ដ-១៩ � ននិងកំពុង�� ើឱ្យ ��ដ� កិច�  និងពា ណិជ� កម� 
សកល� ន� រ��  �� �ល� រច� សម� ័ន�  ��លប��  �� ��ស�ើពិភព� ក
មួយចំនួន�� �វយកមកគិតគូរក� �ង� រស�� បខ� �ន � ន� � ទ� ៖

១- និ��  បនកម� ��ដ� កិច� សកល ប��  ញនូវនិ��  � រថ� ីមួយ� ន់��ច�  ស់ ៖ 
� រ�� ើពិពិធកម� មូល��  នផលិតកម�  �ើម� ី� � និរន� រ� ព���� ��� � ក់ផលិតកម�  
នឹង� ំមកនូវ� រវ�និ� គក� �ងតំបន់��ល� នស��  នុពលថ� ី ខណៈឥទ� ិពល 
��ស�� �  មពា ណិជ� កម�  និងប�� �កវ�ទ�  រ� ង�� ��សម� អំ� ច នឹង� ច 
�� ើឱ្យ �� � ក់ផ� ត់ផ� ង់ និងនិ� មប�� �កវ�ទ�   និងវ�ទ�  � ស� � ក� �ងតំបន់ និងសកល 
��ក��ក� ប៉ូល�� �ងៗ��  ។ � មួយ��  ��ះ ស��  ន��� រវ�និ� គ និង 
ពា ណិជ� កម� សកល នឹង� ន� រ��  ស់ប� �រ� ំងទិស�  ម��  � យ �� ��ទ 
ទំនិញ និង��� កម� ។

២- កំ�ើន��ដ� កិច� រយៈ��លខ� ីនឹង�ើប�ើងវ�ញ ក� �ងក�� ិត� ប� ង 
និ��  � រមុនវ�បត� ិ៖ � រ�ើន�ើង��� លន� � យ� ំពា រនិយម និង� ល - 
ន� � យ��ល��  តសំ� ន់ �ើ� រជំរុញ��ដ� កិច� ក� �ង�� ុកនឹងប��  ក់ និ��  � រ 
សកល� វូបនីយកម�  និង�� ើឱ្យ កំ�ើន��ដ� កិច�  និងពា ណិជ� កម� សកល 
ស� ិត��  មប��  ត់ស��  នុពល។ រ�ហូរពា ណិជ� កម� សកល និងរ�ហូរមនុស�  
នឹង�ើប�ើងមកវ�ញក� �ង�� �នយឺត � �� ័យ��  ំង�ើ� រ�� ប់�� ង� រឆ� ង
ជំងឺកូវ�ដ-១៩ ខណៈរ�ហូរមូលធនសកល និង� រវ�និ� គរ� ង�� ��សនិង
�� ��ស និងរ� ងតំបន់និងតំបន់ នឹង�� �� ឹត� � ក� �ង� ពរ�តត� ិត និង�� ុង�� យ័ត�  
ខ� ស់� ងមុន។

៣- � រស�� បខ� �ន� នឹងនិ��  � រថ� ីៗ� ន់��ទទួល� ន� រយកចិត�  
ទុក� ក់ខ� ស់៖ � ប�� ើន�� �នឌីជីថលរូបនីយកម�  និងបដិវត� កម� ឌីជីថល       
គួបផ� ំ� រអភិវឌ� ប�� �កវ�ទ�  ព័ត៌� ន និងទូរគម� គមន៍ និងស� ័យ�� វត� ិកម� 
នឹងប��  ញនូវតួ�  ទី� ន់��សំ� ន់��ប�� �កវ�ទ�  ឌីជីថល ក� �ងសកម� � ព 
��ដ� កិច� , ធុរកិច�  និងអភិ� លកិច� ។ � មួយ��  ��ះ � រប�� ើន� រយកចិត�   
ទុក� ក់� ងមុន�ើប��  � រ��  �� �ល� � ស� តុ និង��  ះធម� � តិ នឹង
� ំមកនូវ� រវ�និ� គ�� ើន� ងមុន�ើ�� ភព� មពល�ើត�ើងវ�ញ និង 
ប�� �កវ�ទ�  ��តង។ 

                         
� យៈ �  សុ� �� 
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          គង់តែរលឹកដល់
ក្រយពីផឹកស្រឆ្អ្រតហើយ នាយ 

ផ្ល្រក និងផ្លាញ ងើបលាគ្នាទៅផ្ទះរៀង 
ខ្លួន។ ប៉ុន្ត្រព្រលច្រញផុតពីតៀមស្រ 
នាយផ្លាញនិយយ៖

- ផ្ល្រកឯងឲ្យចិញ្ចៀនមកខ្ញុំទុកជា 
អនុស្សាវរីយ៍ ដើម្បីគ្រន់ខ្ញុំនឹកឃើញដល់ផ្ល្រកឯង ព្រលខ្ញុំឃើញ 
ម្រមដ្រខ្ញុំ មានជាប់ចិញ្ចៀនមាសមួយវង់។

- អ្ហ្រស..មិនបាច់បានចិញ្ចៀនពីខ្ញុំ ក៏អាចរលឹកនឹកឃើញដល់ 
ខ្ញុំបានដ្ររ។

- នឹកឃើញ របៀបម៉្រចទៅ?
- គឺព្រលឃើញម្រមដ្ររបស់ខ្លួន អត់មានចិញ្ចៀនពាក់ ផ្លាញ 

ឯងនឹងនឹកឃើញខ្ញុំថា មកពីខ្ញុំមិនព្រមឲ្យចិញ្ចៀន ទើបម្រមដ្រ
ទាំងដប់គ្មានគ្រឿងអលងា្ការជាប់សច់បន្តិចសោះ។

                            កាដូដ៏សមរម្យ
ក្រយពីបានដំណឹងថា នាយជុត ជាសមា្លាញ់ បានលះចាក- 

លោកទៅមុនហើយ នាយជុយ ក៏បានស្រឿងស្រងខ្លួនយ៉ាង 
ហំហាន ទៅសួរសុខទុក្ខ នាងជីវា៉ា ជាភរិយសព។ 

នាយជុយ ចូលហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ រកមិនឃើញវត្ថុអ្វីជា
កាដូឲ្យបានស័ក្តិសមនឹងស្ត្រីម្រមា៉ាយដ្រលកំពុងកើតទុក្ខខ្លាំង ។ 
អ្នកលក់សង្ក្រតឃើញ នាយជុយ ច្រះត្រឈ្ងាកមើលរបស់ពីកន្ល្រង 
មួយទៅកន្ល្រងមួយក៏សួរៈ

- សូមទោស លោកចង់បានកាដូជូនអ្នកណា? 
- អូហ៍…គឺជូនស្ត្រីម្រមា៉ាយមា្នាក់ ដ្រលកំពុងកើតទុក្ខដោយសរ

ប្តីនាងស្លាប់កាលពីព្រលថ្មីៗន្រះ! 
- អ្នកលក់៖ ម៉្រចមិនប្រញាប់និយយ? ខ្ញុំមានស្រមអនាម័យ

ពណ៌ខ្មាគឺត្រូវរឿងមា៉ាច់ត្រម្ដង។
                            សូមអធ្យាសេ័យ
ក្រយពីចតរថយន្តរួច ត្រកុងម៉្រង បានសៀតសំបុត្រមួយ           

ភា្ជាប់នឹងផ្លិតកៀសទឹកកញ្ចក់រថយន្តមានស្រចក្ដីថាៈ «ខ្ញុំបានបើក
រថយន្តជុំវិញតំបន់ន្រះ ១៥នាទីហើយ នៅត្ររកមិនឃើញ កន្ល្រង 
ចតរថយន្ត។ ខ្ញុំខ្លាចហួសម៉ាងណាត់ជួបជាមួយក្រុមហ៊ុន បើសិន 
មិនចតរថយន្តនៅទីន្រះ ខ្ញុំប្រកដជាបាត់បង់ការងារ ដូច្ន្រះសូម 
អធ្យាស្រ័យចំពោះការប្រព្រឹត្តល្មើស ដោយចត  រថយន្តនៅកន្ល្រង 
ហាមឃាត់។ សុំកុំខឹងនិងកុំពិន័យខ្ញុំអីណា៎។

លុះត្រឡប់មកវិញ ត្រកុងម៉្រង ឃើញប័ណ្ណពិន័យមួយសន្លឹក
សៀតចូលផ្លិតកៀសទឹកកញ្ចក់    រថយន្តដ្ររ ដ្រលផ្ន្រកខងក្រម 
ប័ណ្ណនោះ មានអក្សរខ្មាដ្រមានន័យថាៈ «ខ្ញុំជានគរបាលចរាចរណ៍
ប្រចាំការតំបន់ន្រះ ១៥ឆ្នាំហើយ។ បើខ្ញុំមិនពិន័យអ្នកប្រព្រឹត្តបទ
ល្មើសទ្រ នោះខ្ញុំក៏បាត់បង់ការងារដ្ររ។ ខ្ញុំត្រូវត្រពិន័យ សូមកុំខឹង 
អីណា៎ ៕នឹម ណាំ

១- ធ្ម្រចបើក បើកធ្ម្រចរំព្រចសោះ វ្រលាឆ្លងផ្លាះជាប្រចាំ

 ថ្ង្រយប់កន្លងចងចំណាំ ស្រសិបបីឆ្នាំប្រកដណាស់។

២- ហ្រមន្តរដូវស្រូវទំុស្រុះ ពពកសក្បុសម្រឃស្រឡះ

 ខ្យល់ជូនពីជើងយើងចាំច្បាស់  ប្រវត្តិសស្រ្តពិតពិស្តារ។

៣- ជាថ្ង្ររស់រានមានជីវី  កំណើតទីពីរផុតទុកា្ខា

 គឺថ្ង្រប្រំពីរមករា ដើមឆ្នាំនោះណាចិតប្រំបួន។

៤- ក្រយព្យុះភ្លៀងផ្គរសូររន្ទះ ព្រះសូររាងរះបងា្ហាញខ្លួន

 បំភ្លឺទឹកដីថ្មីសមសួន ប្រជាមាំមួនផុតគ្រះភ័យ។

៥- ផុតភាពទុក្ខសោកមកសប្បាយ ផុតភាពខ្វល់ខ្វាយមកប្រឹមប្រីយ

 ផុតភាពអត់ឃា្លានមកមានឆី  ផុតភាពក្រក្រីមកហុឺហា។

៦- ផុតពីត្បូងចបគល់ឬស្សី ផុតពីរ្រកដីផ្តាច់សងា្ខារ

 ផុតពីរណ្តាអន្ធការ ដោយគុណទ្រពា្តាជួយស្រចស្រង់។

៧- បីឆ្នាំប្រំបីខ្រម្ភ្រថ្ង្រ  ប្រជាក្សិណក្ស័យកា្លាយផ្រះផង់

 ជីវិតបីលានបានបាត់បង់  អង្គការតម្រង់ចោទជាខ្មាំង។

៨- របបយង់ឃ្នងរំលងច្បាប់  ព្រផ្ស្រសមា្លាប់ឥតកំបាំង

 បិទសិទ្ធិស្ររីស្តីតតាំង ហារហើបប្រឆំងត្រូវកំទ្រច។

៩- ច្ន្រះហើយខ្ម្ររអើយចងចាំទុក បន្តទៅមុខកុំបីភ្ល្រច

 ប្រំពីរមករាចាំជានិច្ច  ថ្ល្រលើសមាសព្រជ្រប្រៀបមិនបាន។

១០- ដោយសរស្មារតីវីរជន លោកមានគុណធ្ងន់ប្តូរជន្មប្រណ

 លះបង់ឈមស្រស់រំដោះថា្កាន ជួយញាតិសនា្តានជាតិទឹកដី។

១១- ស្រសឹបបីឆ្នាំកន្លងទៅ  ខ្ម្រររស់និត្យនៅឈ្មាះល្បាញល្បី

 បក្សប្រជាជនឆ្ពោះជោគជ័យ  ក្រមទំព័រថ្មីសន្តិភាព៕

                       និពន្ធៈ   សុខ សុធន

បទពាក្យ៧
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