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ឆ្នាំ ២០២២ គឺជាឆ្នាំទី៤ នៃការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់ 
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ជាឆ្នាំដៃលកម្ពុជាតៃៀមរៀបចំ សមៃប់ការបោះឆ្នាតជៃើសរើសកៃុម

បៃឹក្សាឃុំ-សង្កាត់អាណត្តិទី ៥ ការតៃៀមឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នាត
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សន្ទុះនៃការអភិវឌ្ឍសៃដ្ឋកិច្ច-សង្គមកម្ពុជា ដៃលធា្លាប់តៃមានល្បឿន-

លឿនបន្តបន្ទាប់គ្នាជាចៃើនឆ្នាំ ក្នុងរយៈពៃលមួយទស្សវត្សន៍ចុងកៃយ 

តៃូវបានបង្អាក់ ឯអតៃនៃភាពកៃីកៃ និងអតៃនៃអ្នកគ្មានការងរធ្វើ 

បានហក់កើនឡើងមកវិញ ។ ជំងឺនៃះ បានបង្កជាឧបសគ្គដល់សុខភាព 

សាធារណៈ និងជីវភាពរស់នៅរបស់បៃជាជន ធ្វើឲ្យវិសមភាពសង្គម 

រើកធំ និងធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលរៃកបន្ទុកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ជាពិសៃសគឺ

ការបង្វៃរថវិកាជាតិពីការសន្សំ និងការតៃៀមសមៃប់វិនិយោគសាធារណៈ

មកដោះសៃយបញ្ហានៃះ ។ ជាក់ស្តៃងរាជរដ្ឋាភិបាល បានដក់ចៃញ 

វិធានការអន្តរាគមន៍ចំនួន ១០ ជុំបានទាន់ពៃលវៃលា ចំគោលដៅ និង 

មានបៃសិទ្ធភាព សៃបជាមួយនឹងយន្តការគំពារសង្គម បានរួមចំណៃក 

យ៉ាងខ្លាំង និងបៃកបដោយបៃសិទ្ធភាព ក្នុងការរក្សាលំនឹងជីវភាពរបស់

បៃជាជន ពៃមទាំងកាត់បន្ថយបានផលប៉ះទង្គិចពីវិបត្តិជំងឺកូវើដ-១៩ 

មកលើសា្ថានភាពសង្គម-សៃដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានជាអតិបរមា ។ ក្នុងការ 

បៃយុទ្ធបៃឆំងជំងីកូវើដ-១៩ រាជរដ្ឋាភិបាលបានបៃើបៃស់ថវិកាចំណាយ

អន្តរាគមន៍ចំនួន៨២៩លានដុលា្លារអាមៃរិក ក្នុងឆ្នាំ២០២០ អាចឡើង 

ដល់១.៤៥៤លានដុលា្លារ សមៃប់ឆ្នាំ២០២១ ហើយនៅឆ្នាំ២០២២ 

គៃងបញ្ចៃញថវិកាអន្តរាគមន៍បន្ថៃមទៀតក្នុងទំហំបៃមាណ១.០១៤

លានដុលា្លារអាមៃរិក ។ ជារួមសមៃប់រយៈពៃល៣ឆ្នាំ(២០២០-២០២២) 

រដ្ឋបានចំណាយធនធានថវិកាក្នុងទំហំ៣.៤០០លានដុលា្លារអាមៃរិក។ 

នៅក្នុងសា្ថានភាពលំបាកបំផុតនៃះ ក៏មានលៃចឡើងនូវកាលានុវត្ត

ដ៏សំខន់ ដៃលបង្កភាពអនុគៃះសមៃប់យើងដៃរ ។ រាជរដ្ឋាភិបាល 

 សុទិដ្ឋិនិយមក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍ
សេដ្ឋកិច្ច-សង្គមកម្ពុជាឆ្នេំ២០២២

Optimism in Cambodia's 2022 Socio-Economic 
Development Process

The year 2022 is the fourth year of the implementation 
of the political platform of the Royal Government of 
Cambodia and the political platform of the Cambodian 
People's Party for building and defending the motherland 
for the period between 2018 and 2023, the year that 
Cambodia is preparing for the fifth Commune/Sangkat 
Council elections. It is also preparatory year for the 
seventh legislative term National Assembly elections, 
the year in which Cambodia will take over the rotating 
presidency as well as the year in which Cambodia 
will strive to recover from the crisis and the impacts 
of Covid-19 on its socio-economic situation. With 
adequate preparation and many favorable conditions, 
it is high hope that Cambodia steps into 2022 to achieve 
further successes.

We acknowledge that due to the Covid-19 in 2020 
and 2021, our country suffered severe hardship. The 
momentum of Cambodia's socio-economic development, 
which has been rapid for several years in the last 
decade, has disrupted, and poverty and unemployment 
have rebounded. The disease has hindered public 
health and people's livelihoods, widened social               
inequality and placed a heavy burden on the shoulders 
the Royal Government, especially by diverting the 
national budget from savings and public investment 
to resolving the consequences. In fact, the Royal      
Government has launched 10 rounds of timely,           
right-to-the target and effective intervention measures 
in conjunction with the social protection mechanism, 
which contributed significantly and effectively to 
maintaining the stability of people's lives and reduc-
ing to the maximum the impacts of the Covid-19    
disease crisis on Cambodia’s socio-economic                    
situation. In the fight against Covid-19, the Royal 
Government has spent US$ 829 million on interventions 
in 2020, while, for 2021, it may possibly reach US$ 
1.454 million, and in 2022, plans to release an                   
additional intervention budget of about 1,014 million 
US dollars. In total, for the period of three years (2020-
2022), the state will have spent a budget resource of 
US$ 3.4 billion.
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កម្ពុជា បានតៃៀមលក្ខណៈរួចរាល់ក្នុងការជំរុញអនុវត្តកៃបខណ្ឌយុទ្ធសាស្តៃ 

និងកម្មវិធីសា្តារ និងជំរុញកំណើនសៃដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ក្នុងការរស់នៅជាមួយ 

កូវើដ-១៩ តាមគន្លងបៃកៃតីភាពថ្មី តាមរយៈការដក់ចៃញគោល-

នយោបាយ ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ គោលនយោបាយរូបីយវត្ថុ និងគោល- 

នយោបាយជារចនសម្ព័ន្ធ បៃកបដោយភាពបៃទាក់កៃឡា ទាន់ពៃលវៃលា  

និងមានបៃសិទ្ធភាព និងការដក់ចៃញវិធានការអន្តរាគមន៍ននបន្ថៃម

តាមការចាំបាច់ ក្នុងគោលបំណងជំរុញកំណើនសៃដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ 

ជាពិសៃស បង្កើតការងរជូនបៃជាជន, ផ្តល់លទ្ធភាពឲ្យគៃួសារទទួល

បានបៃក់ចំណូលកើនឡើង, បន្តលើកកម្ពស់បៃព័ន្ធអប់រំ និងការបណ្តុះ- 

បណា្តាលធនធានមនុស្ស, កសាងហៃដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធរូបវន្ត គំទៃដល់ 

សកម្មភាពសៃដ្ឋកិច្ច និងគុណភាពនៃការរស់នៅ, ពៃមទាំងបន្តអភិវឌ្ឍ

បៃព័ន្ធគំពារសង្គមឲ្យកាន់តៃរឹងមាំ និងបៃព័ន្ធសុខភិបាលបៃកបដោយ

គុណភាព, សំដៅធានឲ្យកម្ពុជាបន្តដំណើរលើមាគ៌ាអភិវឌ្ឍន៍សង្គម-

សៃដ្ឋកិច្ចបៃកបដោយវិបុលភាព, សមធម៌ា, បរិយបន្ន, និងចីរភាព ។

កម្ពុជាក៏មានលក្ខខណ្ឌអនុគៃះជាចៃើនទៀត ដៃលនឹងជួយរួម 

ចំណៃកដល់ការងើបឡើងដល់សៃដ្ឋកិច្ច-សង្គមនោះគឺ៖ ការនំចៃញ 

ជាពិសៃសផលិតផលកាត់ដៃរ ផលិតផលកម្មន្តសាលមិនមៃនកាត់ដៃរ 

ផលិតផលគៃឿងបង្គំអគ្គីសនី និងកង់, វិស័យសំណង់ និងអចលនទៃព្យ 

រំពឹងថា នឹងកើនឡើងសន្សឹមៗដៃលគំទៃដោយកំណើនចំណូលក្នុង

សៃុក និងលំហូរចូលទុនវិនិយោគ, វិស័យកសិកម្មរំពឹងថា នឹងបន្តមាន 

កំណើនល្អជាងឆ្នាំ២០២១, កិច្ចពៃមពៃៀងពាណិជ្ជកម្មសៃរើកម្ពុជា-ចិន 

កិច្ចពៃមពៃៀងពាណិជ្ជកម្មសៃរើកម្ពុជា-កូរ៉ៃខងត្បូង និងកិច្ចពៃមពៃៀង

ភាពជាដៃគូសៃដ្ឋកិច្ចគៃប់ជៃុងជៃយក្នុងតំបន់ (RCEP) ដៃលចូល 

ជាធរមាននៅដើមឆ្នាំ ២០២២ នឹងបន្តបង្កើនសកា្តានុពលនៃវិស័យកសិកម្ម 

កសិ-ឧស្សាហកម្ម ពៃមទាំងផ្តល់កាលានុវត្តភាព សមៃប់ការធ្វើ 

ពាណិជ្ជកម្ម សៃវា ទំនិញ ការវិនិយោគ និងការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម, ការបើក 

បៃទៃសឡើងវិញ លើគៃប់វិស័យក៏បានជួយជំរុញសកម្មសៃដ្ឋកិច្ចក្នុង

សៃុក ជាពិសៃសវិស័យទៃសចរណ៍រំពឹងថានឹងមានកំណើនឡើងជា 

វិជ្ជមាន ។ 

ជាក់ស្តៃងនៅឆ្នាំ ២០២១ ការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់ 

កម្ពុជា សមៃចបានជាង ៣៦ពាន់លានដុលា្លារ, ចំណូលពន្ធដរ និង 

ពន្ធគយ សរុបប៉ុន្មាន ២.២៩៤លានដុលា្លារ, ការនំចៃញផលិតផល 

កសិកម្មសមៃចបានបៃមាណជិត ៥ពាន់លានដុលា្លារ, ការនំចៃញ 

វិស័យវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដៃរ ផលិតស្បៃកជើង និងផលិតផលធ្វើដំណើរ 

សមៃចបានជិត ១០ ពាន់លានដុលា្លារ ឬបៃមាណ ៦៣% នៃចំនួនទឹក 

បៃក់នំចៃញសរុប, គមៃងវិនិយោគសមៃចបាន ១៦៩ គមៃងមាន 

ទុនវិនិយោគ៤,៣ពាន់លានដុលា្លារ បង្កើតការងរបានជាង ១១មឺុននក់ ។

អាសៃ័យដោយការដក់ចៃញគោលនយោបាយសមសៃបជាមួយ

នឹងលក្ខខណ្ឌអនុគៃះទាំងឡាយសៃដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ២០២២ តៃូវ

បានព្យាករថានងឹសមៃចបានកណំើនក្នងុរង្វង ់៤,៨% ដៃលធ្វើឱ្យ ផ.ស.ស. 

ថ្លៃបច្ចុប្បន្នស្ថិតក្នុងរង្វង់ ៣០.៥៤៤លានដុលា្លារអាមៃរិក, ផ.ស.ស. 

In this most difficult situation, important opportunities 
with favorable condition emerge for us. The Royal 
Government of Cambodia is ready to promote the 
implementation of the strategic framework and             
programs to restore and promote Cambodia's                     
economic growth in living in a new normal way with 
Covid-19 through the introduction of timely manner, 
effective and intertwined public financial policy, monetary 
policy, and structured policy. Also introduced were 
additional intervention measures necessary in order 
to stimulate economic growth, especially creation of 
jobs for people, enabling families to increase their 
income, improving the education system and human 
resource training, building physical infrastructure to 
support economic activities and quality of life, and 
continued development of the social protection system. 
It is also promoting quality health system to ensure 
that Cambodia continues on the path of socio-economic 
development with prosperity, equity, inclusiveness, 
and sustainability.

Numerous favorable conditions contributed to 
Cambodia’s socio-economic recovery. They are             
exports of garments and non-garment manufacturing, 
electrical and bicycle products. Slowly rising growths 
are construction and real estate, supported by rising 
domestic revenue and investment inflows. Agriculture 
continues to grow better than in 2021. Cambodia-China 
Free Trade Agreement, Cambodia-South Korea Free 
Trade Agreement and Regional Comprehensive Econom-
ic Partnership Agreement (RCEP) to enter into force 
in early 2022 will continue to increase the potential 
of agriculture, agro-industry, as well as provide              
opportunities for trade, services, goods, investment 
and trade, while reopening the country in all sectors 
has also helped boost domestic economic activity. 
Especially expected to have positive growth is tourism.

In fact, in 2021, Cambodia's foreign trade turnover 
reached more than 36 billion US dollars, with the 
total tax and customs revenue of 2.294 million US 
dollars. Final agricultural products exports reached 
nearly 5 billion US dollars. Exports of garments, foot-
wear and travel products reached nearly 10 billion 
US dollars, or about 63% of total exports, and there 
have been 169 investment projects with a total investment 
of 4.3 billion US dollars, creating more than 110,000 
jobs.

Thanks to the introduction of appropriate policies 
and favorable conditions, in projection, the Cambodian 
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សមៃប់មនុស្សមា្នាក់តៃូវបានរំពឹងថានឹងកើនឡើងដល់ ១.៨៤២ដុលា្លារ 

អាមៃរិក បើបៃៀបធៀបនឹង ១.៧៣០ដុលា្លារអាមៃរិក ក្នុងឆ្នាំ២០២១ ។ 

អតិផរណាមធ្យមបៃចាំឆ្នាំស្ថិតក្នុងកមៃិតទាបក្នុងរង្វង់ ២,៨% ជាមួយ

ស្ថិរភាពនៃអតៃប្តូរបៃក់រៀលស្ថិតក្នុងរង្វង់ ៤.០៦៥ រៀល ក្នុងមួយ 

ដុលា្លារអាមៃរិក ។ វិស័យឧស្សាហកម្មតៃូវបានព្យាករថានឹងមានកំណើន

ក្នុងអតៃ  ៧,៧% ពីកំណើន៥,៧% ក្នុងឆ្នាំ២០២១ ដោយសារការរំពឹង

ទុកកំណើនល្អបៃសើរនៃអនុវិស័យកាត់ដៃរ និងកម្មន្តសាលមិនមៃន 

កាត់ដៃរ  ខណៈអនុវិស័យសំណង់តៃូវបានរំពឹងថានៅបន្តសមៃចកំណើន 

ទាប។ វិស័យសៃវាកម្មតៃូវបានព្យាករថា នឹងបន្តកើនឡើងក្នុងអតៃ 

៤,១% ពីកំណើន០,៣%ក្នុងឆ្នាំ២០២១ ដោយសារការងើបឡើងវិញ

សន្សឹមៗនៃអនុវិស័យសណា្ឋាគរ និងភោជនីយដ្ឋាន និងវិស័យគំទៃ 

ទៃសចរណ៍ផ្សៃងៗទៀត ។   វិស័យកសិកម្មតៃូវបានព្យាករថានឹងសមៃច

បានកំណើនក្នុងអតៃទាប ១,១% ពីកំណើន១,៤%ឆ្នាំ២០២១ ដោយ 

សារការរំពឹងទុកនូវការបន្តកំណើនល្អបៃសើរ នៃអនុវិស័យដំណាំ និង 

អនុវិស័យចិញ្ចឹមសត្វ ។

ជាមួយគ្នានៃះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៅតៃបន្តប្តូរផ្តាច់អនុវត្តឲ្យបាន

ជោគជ័យក្នុងកិច្ចថៃរក្សាការពារសន្តិភាព ឯករាជ្យ អធិបតៃយ្យជាតិ 

ស្ថិរភាពនយោបាយ និងស្ថិរភាពមា៉ាកៃូសៃដ្ឋកិច្ច ដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យ

កមា្លាំងបៃតិកិរិយណាមួយមកបំផ្លាញ ឬធ្វើការបៃមាថបានឡើយ ។  

ការអនុវត្តលទ្ធិបៃជាធិបតៃយ្យ សៃរើ ពហុបក្ស និងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស 

នឹងតៃូវបន្តជំរុញអនុវត្តបៃកបដោយភាពរស់រវើក ។ ការរៀបចំការ     

បោះឆ្នាតជៃើសរើសកៃុមបៃឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ ដៃលគៃងធ្វើនៅថ្ងៃទី៥ 

ខៃមិថុន ឆ្នាំ២០២២ កំពុងតៃដំណើរការដោយមានគណបក្ស 

នយោបាយជាចៃើនបាន និងកំពុងធ្វើការសកម្មភាពជាបៃកៃតីសៃបតាម 

ច្បាប់។ ដោយឡៃកការងរទំនក់ទំនងអន្តរជាតិ ដោយក្នុងឆ្នាំនៃះកម្ពុជា 

តៃូវធ្វើជាបៃធានអាសា៊ានផងនោះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នឹងខិតខំធ្វើឲ្យ 

សមៃចបាននូវការរួមចំណៃកបៃកបដោយការសា្ថាបន ដល់ការថៃរក្សា 

និងការលើកកម្ពស់សន្តិភាព ស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្ឍបៃកបដោយចីរភាព 

ក្នុងការដោះសៃយបញ្ហាបៃឈមននទាំងក្នុងតំបន់ និងសកលលោក។

ជាមួយនឹងភាពអំណោយផលដៃលកម្ពុជាទទួលបាននរយៈពៃល

កន្លងមក ជាពិសៃសភាពអនុគៃះជាចៃើនក្នុងឆ្នាំ ២០២១ យើង 

សង្ឃឹមថា កម្ពុជានឹងសមៃចបានគោលដៅជាយុទ្ធសាស្តៃរបស់ខ្លួន 

នៅឆ្នាំ ២០២២ នៃះ ។ ដើម្បីសមៃចគោលដៅនៃះ យើងទាំងអស់គ្នា

ក៏តៃូវរួមគ្នាពងៃឹងធ្លុងសាមគ្គីភាព ឯកភាពផ្ទៃក្នុងរឹងមាំ សមៃួចឆន្ទៈមុត 

សៃួច លើកកម្ពស់ការទទួលខុសតៃូវ ចូលរួមអនុវត្តដោយសកម្មនូវរាល់

ភារកិច្ចទាំងឡាយ ដើម្បីឈានទៅសមៃចបានជោគជ័យនូវកម្មវិធី 

នយោបាយ និងផៃនការជាយុទ្ធសាស្តៃធំៗរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ៕ 
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economy in 2022 is to achieve a growth rate of around 
4.8%, which will increase the current GDP to around 
30.544 million US dollars. It is our expectation that 
per capita income is to rise to US$ 1,842, compared 
to US$ 1,730 in 2021. 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 in projection 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 would continue to yield low growth. Thanks 
to the gradual recovery of the hotel and restaurant 
sub-sector and other tourism support sectors, the      
projection for service sector is that it will realize 
growth of 4.1% compared to 0.3% in 2021. Also      
projected to grow at a slower pace of 1.1% from 1.4% 
in 2021 was the agricultural sector owing to expected 
good growth of the crop and livestock sub-sectors.

At the same time, the Royal Government of Cambodia 
continues to implement successfully peacekeeping, 
independence, national sovereignty, political stability 
and macroeconomic stability, allowing no destruction 
and insult from any reactionary force. Vigorously 
promoted and implemented were democracy, liberal 
pluralism and respect for human rights. The preparation 
of the Commune/Sangkat Council elections scheduled 
for June 5, 2022 is in progress, with many political 
parties operating normally in accordance with the law. 
In terms of international relations, as this year Cambodia 
will chair ASEAN, the Royal Government of Cambodia 
will strive to make a constructive contribution to the 
maintenance and promotion of peace, stability and 
sustainable development in addressing regional and 
global challenges.

With the favorability that Cambodia has received 
in the past, especially the many favors in 2021, we 
hope that Cambodia will achieve its strategic goals 
in 2022. To achieve this goal, we must also work 
together to strengthen solidarity, strong internal unity, 
sharp will, promote responsibility, actively participate 
in all tasks to achieve the success of political platforms 
and strategic plans of the Royal Government of         
Cambodia./.

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សេន ៖ អ្នកដេលអត់មានសន្តិភាពផ្លូវចិត្ត គឺជាអ្នកដេលមានពិរុទ្ធភាព
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ក្នុងរយៈពេលជាង ៤៣ ឆ្នាំ កន្លងទៅ គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា 
បានដឹកនាំបេទេសជាតិ ពីក្នុងស្ថានភាពមួយដេលវិស័យសេដ្ឋកិច្ច-
សង្គម ស្ថិតចំនុចលេខសូន្យរហូតឈានមកដល់ការបង្កើតបានសមិទ្ធ- 
ផលធំៗជាបេវត្តិសស្តេជាចេើនរាប់មិនអស់រួមមាន ការរំដោះជាតិរួច
ផុតពីរបបបេល័យពូជសសន៍ ការរំលត់ភ្លើងសង្គេម បង្កើតបាននូវ 
សុខសន្តិភាព ការស្តារ និងអភិវឌ្ឍបេទេស ការការពារបាននូវខឿន 
ឯករាជ្យ និងអធិបតេយ្យជាដើម។ តាមរយៈនេះ បេជាជនបានមើល
ឃើញច្បាស់នូវតួនាទីដឹកនាំមិនអាចខ្វះបានរបស់គណបក្ស ហើយ
បានសមេចចិត្តដ៏តេឹមតេូវក្នុងការផ្តល់សច្ចធម៌ជូនគណបក្ស និង
បោះឆ្នាតគាំទេគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា ឲ្យបន្តដឹកនាំបេទេស ។ 
គេប់ការបោះឆ្នាត ទាំងការបោះឆ្នាតថ្នាក់ជាតិ និងការបោះឆ្នាត 
ជេើសរើសកេុមបេឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា បាន 
ទទួលជ័យជម្នះគេប់អាណត្តិ និងមានឱកាសបានដឹកនាំបេទេស ជាត ិ
ឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងជេលជេបំផុត លើគេប់វិស័យទាំងអស់ ។ 

នៅតាមបណ្តាមូលដ្ឋានឃុំ-សង្កាត់ សុទ្ធតេមានការបេបេួលមុខ-
មាត់ថ្មី ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិ។ តាមរយៈ 
សមិទ្ធផលដេលសមេចបាននេះ បានធ្វើឲ្យបេជាជនមើលឃើញ 
កាន់តេច្បាស់អំពីសមត្ថភាព លទ្ធភាព ការប្តេជា្ញាចិត្តរបស់គណបក្ស
ក្នុងការជួយលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់បេជាជន ហើយសមិទ្ធផល
ដេលបានកើតឡើងជាបន្តបនា្ទាប់នេះ បានកា្លាយទៅជាបេយោជន៍រួម
របស់បេជាជនកម្ពុជាគេប់ៗរូប គេប់ទីកន្លេងទូទាំងបេទេសកម្ពុជា ។ 
ជាក់ស្តេង ការកសងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់នានា  ការកសង 
សលារៀន មន្ទីរពេទ្យ ការកសងបេព័ន្ធសេចសេពលើដីកសិកម្ម 
ការលើកកម្ពស់ឧស្សាហកម្ម សិប្បកម្មកេច្នេ ការបង្កើត និងពងេីក 
មុខរបរ ការងរ ការមិនយកពន្ធលើដីកសិកម្ម ដេលបង្កបង្កើនផលជា 
លក្ខណៈគេួសរ ការពងេឹងសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ សន្តិសុខ 
ទឹក និងសន្តិសុខថមពលអគ្គិសនី ការអភិវឌ្ឍ និងគេប់គេងផ្សារ 
ការលើកកម្ពស់សមត្ថភាព និងការទទួលខុសតេូវរបស់អាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន 
ក្នងុការគេបគ់េងសហគមនន៍ានាដចូជា សហគមនក៍ារពារតបំន ់ធម្មជាតិ 
សហគមន៍ការពារពេឈើ សហគមន៍ទេសចរណ៍ សហគមន៍នេសទ 
សហគមន៍កសិករបេើបេស់ទឹក។ល។ សុទ្ធតេបានរួមចំណេកដ៏មាន
បេសិទ្ធភាពសមេប់ជីវភាពរស់នៅរបស់បេជាជន ។ គោលនយោបាយ 
សំខាន់ៗជាចេើន តេូវបានដក់ចេញសេបតាមគោលបំណងសំណូមពរ 
និងបមេើឲ្យផលបេយោជន៍ក្នុងជីវភាពរស់នៅជាក់ស្តេងរបស់បេជាជន។ 
ការផ្តល់សេវាសធារណៈជូនបេជាជនតេូវបានជំរុញអនុវត្តយ៉ាងសកម្ម 
ការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសច់បេក់ជូនស្តេីមានផ្ទេពោះ និងកុមារ 
អាយុកេម ២ ឆ្នាំ ក្នុងគេួសរកសិករកេីកេ រួមជាមួយការផ្តល់សេវា 
អប់រំ សេវាសុខាភិបាល និងបណ្តាសេវាដទេទៀត បានជួយរួមចំណេក 
យ៉ាងសំខាន់ និងបេកបដោយបេសិទ្ធភាព សមេប់បមេើឲ្យសំណូមពរ 
របស់បេជាជន ។ នៅពេលដេលបេទេសជាតិជួបនឹងគេះវិបត្តិនេ 

ជំងឺឆ្លងរាតត្បាតសកលកូវើដ-១៩ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដឹកនាំដោយ 
គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា បានយកចិត្តទុកដក់ពុះពារការលំបាក 
សព្វបេបយ៉ាង តាមរយៈការដក់ចេញនូវយុទ្ធសស្តេ យុទ្ធវិធីបេកប-
ដោយ ភាពឈា្លាសវេ សង្គេះអាយុជីវិតរបស់បេជាជនទូទាំងបេទេស 
ទាំងទីកេុង ទាំងទីជនបទឃុំ-សង្កាត់ឆ្ងាយដច់សេយលឲ្យរួចផុតពី
គេះហានិភ័យនេះ ។ 

ការបោះឆ្នាតជេើសរើសកេុមបេឹក្សាឃុំ-សង្កាត់អាណត្តិទី ៥ ដេល 
តេូវធ្វើនៅថ្ងេទី ៥ ខេមិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ គឺជាពេឹត្តិការណ៍បេវត្តិសស្តេ
ដ៏សំខាន់មួយទៀតរបស់កម្ពុជា ដេលកំពុងធ្វើដំណើរទៅមុខលើមាគា៌
សន្តិភាព បេជាធិបតេយ្យ និងអភិវឌ្ឍ កេមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជា និងគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា ដេលមានសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន 
ជាបេមុខ។ បេជាជនកម្ពុជា បានមើលឃើញច្បាស់ហើយនូវការផ្លាស់
ប្តូរយ៉ាងធំធេងរបស់បេទេសជាតិ ក្នុងរយៈពេល ៤៣ ឆ្នាំ កន្លងទៅ ។ 
ដោយឡេកការបេបេួលមុខមាត់ថ្មីនៅឃុំ-សង្កាត់ ដេលបេជាជនយើង
រស់នៅដោយផ្ទាល់គឺជាភស្តុតាងជាក់ស្តេងនេការរើកចមេើន របស់ 
មូលដ្ឋាន គា្មានអ្នកណអាចមកបំភ្លេការពិតទាំងនេះបានឡើយ ហើយ
បេជាជនយើងសុទ្ធតេទទួលបានដោយផ្ទាល់ នូវផលបេយោជន៍ទាំង 
នេះ ដោយក្តីមោទនភាព ។ ដោយឡេក សមិទ្ធផល ដេលសមេចបាន 
ក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំ ចុងកេយនេះ ក៏ជាជោគជ័យ និងជាផ្លេផ្កាដ៏ 
តេចះតេចង ់កើតចេញពកីារអនវុត្តគោលនយោបាយ របសគ់ណបក្ស 
ដើម្បីអភិវឌ្ឍឃុំ-សង្កាត់ឆ្នាំ ២០១៧-២០២២ កេម ម្លប់នេសន្តិភាព។

ដើម្បីបន្តអភិវឌ្ឍឃុំ-សង្កាត់ឲ្យមានការរើកចមេើនថ្មីទៀត គណបក្ស 
បេជាជន កម្ពជុាបានដកច់េញនវូគោលនយោបាយអភវិឌ្ឍឃុ-ំសង្កាត ់
ឆ្នាំ ២០២២-២០២៧ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីពងេឹង និងពងេីក សមិទ្ធ- 
ផល ទាំងឡាយនៅឃុំ-សង្កាត់រយៈពេល ៥ ឆ្នាំបន្តទៀត ។ បេជាជន
នៅទូទាំងបេទេសសុទ្ធតេបានមើលឃើញច្បាស់នូវសមត្ថភាពដឹកនាំ 
របស់គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា ជាគណបក្សរបស់បេជាជន បេសូតេ 
ចេញពីបេជាជន និងដើម្បីបេជាជន ពិតជាមានគុណតម្លេខ្ពស់បំផុត 
ហើយគា្មានគណបក្សនយោបាយណមួយ អាចបេៀបបេដូចបាន 
ឡើយ។ ដោយធា្លាប់បានរស់នៅរួមសុខ រួមទុក្ខ និងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គ
ក៏ដូចជាការងយសេួលជាមួយគា្នាអស់រយៈពេលរាប់សិបឆ្នាំហើយនោះ 
បេជាជនកម្ពុជា តេងតេជឿជាក់ គាំទេ និងបោះឆ្នាតជូនគណបក្ស 
បេជាជនកម្ពុជាគេប់ៗអាណត្តិ ជាមួយនឹងជំនឿទុកចិត្តយ៉ាងមុតមាំ
ថ មានតេគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា ដេលជាក្តីសង្ឃឹម និងជាបង្អេក
ដ៏កក់ក្តាក្នុងគេប់កាលៈទេសៈទាំងអស់ ។ ក្នុងការបោះឆ្នាតកេុមបេឹក្សា 
ឃុំ- សង្កាត់នាពេលខាងមុខ គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា នឹងបន្តទទួល
ការគាំទេពីសំណក់បេជាជនកម្ពុជា ដើម្បីដឹកនាំធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍ
ធំៗថ្មីៗថេមទៀតនៅតាមមូលដ្ឋាន សេបតាមគោលនយោបាយ អភិវឌ្ឍ 
ឃុំ-សង្កាត់ឆ្នាំ២០២២-២០២៧ ៕

គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ដើម្បីការអភិវឌ្ឍ 
លើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នែរបស់បែជាជន
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 សូមកេបថ្វាយបង្គំពេះថេរា នុថេរៈគេប់ពេះអង្គ ជាទីសកា្ការៈ
 បងប្អូនជនរួមជាតិ ជាទីគោរពស្នេហាដ៏ជេលជេបំផុត!
 ថ្ងេទី៧ ខេមករា ឆ្នាំ២០២២នេះ ជាថ្ងេគមេប់ខួប ៤៣ឆ្នាំ នេទិវាជ័យជម្នះជាបេវត្តិសស្តេរបស់បេជាជនកម្ពុជា 

លើរបបបេល័យពូជសសន៍ ប៉ុល ពត ដេលបានសងេ្គោះជាតិឱ្យរស់រានមានជីវិតឡើងវិញទាន់ពេលវេលា បញ្ចប់សម័យ-
កាលដ៏ខ្មាងងឹតបំផុត ហើយបើកឡើងនូវសករាជថ្មីរបស់កម្ពុជា គឺឯករាជ្យ សេរើភាព បេជាធិបតេយ្យ និងវឌ្ឍនភាពសង្គម។ 
បនា្ទាប់ពីថ្ងេជ័យជម្នះជាបេវត្តិសស្តេនេះ គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា រណសិរ្សសមគ្គីសង្គេះជាតិកម្ពុជា និងរដ្ឋអំណច 
បេជាជន បានបេមូលកមា្លាំងបេជាជាតិខ្មេរទាំងមូលពុះពារជម្នះគេប់ឧបសគ្គ និងការលំបាករាប់មុឺនសេនជំពូកយ៉ាងប្ដូរផ្ដាច់ 
ដើម្បីការពារការរស់រានរបស់ខ្លួន និងការស្តារ កសងបេទេសឡើងវិញដេលតេូវចាប់ផ្ដើមពីចំណុចសូន្យ។ ជោគជ័យក្នុង             
ការអនុវត្តបណ្តាភារកិច្ចជាយុទ្ធសស្តេនេះបានបង្កើតបុព្វបទ និងលក្ខណសម្បត្តិជាមូលដ្ឋានសមេប់ការស្វេងរកសន្តិភាព 
និងបងេួបបងេួមជាតិ និងការបន្តស្ដារ និងអភិវឌ្ឍបេទេសជាតិលើគេប់វិស័យឱ្យមានការរើកចមេើនរហូតមកដល់ពេលនេះ។ 
ថ្ងេ៧ មករា ឆ្នាំ១៩៧៩ តេូវបានបេជាជនកម្ពុជាបេសិទ្ធនាមថ ជា “ថ្ងេកំណើតទី ២ របស់ខ្លួន” បើគា្មានជ័យជម្នះ ថ្ងេ៧               
មករា យើងពិតជាគា្មានជីវិតរស់នៅមកដល់ថ្ងេនេះទេ ហើយក៏គា្មានអ្វីៗដូចបច្ចុប្បន្នដេរ នេះជាសច្ចធម៌បេវត្តិសសេ្ត។

 យើងទាំងអស់គា្នា រំឭកពេឹត្តិការណ៍ជាបេវត្តិសស្តេនេះឡើង ក្នុងស្មារតីចងចាំជានិច្ចមហាឧកេិដ្ឋកម្មដេលរបប   
បេល័យពូជសសន៍ប៉ុល ពត បានបេពេឹត្តមកលើមាតុភូមិ និងបេជាជនកម្ពុជា និងក្នុងស្មារតីចងចាំជានិច្ច គុណូបការៈ  
ដ៏ថ្លេថ្លាបំផុតរបស់កមា្មាភិបាល យុទ្ធជន យុទ្ធនារើនេរណសិរ្សសមគ្គីសងេ្គោះជាតិកម្ពុជា និងកងទ័ពស្ម័គេចិត្តវៀតណម 
ដេលបានធ្វើពលិកម្មសច់ឈាម និងអាយុជីវិតរបស់ខ្លួនបេកបដោយវើរភាព ក្នុងការបេយុទ្ធវាយផ្តួលរំលំរបបបេល័យ   
ពូជសសន៍ប៉ុល ពត និងរាំងស្កាត់មិនឱ្យរបបដ៏អបេិយនេះអាចវិលតេឡប់មកជាថ្មីវិញបាន។ ពេមជាមួយនេះ យើងទាំង 
អស់គា្នាសូមលំឱនកាយគោរព ឧទ្ទិសបួងសួងសូមឱ្យដួងវិញ្ញាណក្ខ័ន្ធរបស់ជនរួមជាតិយើងរាប់លាននាក់ដេលតេូវ  
សមា្លាប់យ៉ាងអយុត្តិធម៌ និងអាណោចអាធម្មបំផុតក្នុងរបបប៉ុល ពត បានទៅកាន់សុគតិភពជារៀងដរាប។

 ជនរួមជាតិ ជាទីស្នេហា!    រយៈពេល ៤៣ឆ្នាំមកនេះ ផ្ដើមពីជ័យជម្នះ៧មករា យើងបានធ្វើដំណើរលើផ្លូវមួយ  
បេកបដោយភាពបត់បេន និងគេះថ្នាក់ជាទីបំផុត តេជាផ្លូវដ៏តេឹមតេូវដេលបានធានាដល់ការស្ថិតស្ថេរគង់វង្ស និងរើកចមេើន 
នេមាតុភូមិកម្ពុជា។ ដោយកា្ដាប់ជាប់មេរៀនពិសោធន៍នៅក្នុងបេវត្តិសស្តេរបស់ខ្លួន បេជាជាតិយើងបានជេើសរើសយក  
របបនយោបាយ និងសង្គមរបស់ខ្លួនបេកបដោយភាពឯករាជ្យដេលសេបទៅនឹងលក្ខណៈបេវត្តិសស្តេ ស្ថានភាពសង្គម-
សេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌កម្ពុជា ពេមទាំងការវិវត្តនេសភាពការណ៍ក្នុងបេទេស និងកេបេទេស ដោយមិនរាថយចំពោះឧបសគ្គ 
និងការសកល្បងគេប់បេបយ៉ាង និងមិនឱនក្បាលចំពោះការកៀបសង្កត់គំរាមកំហេងនានា។ លើមូលដ្ឋាននេះ បានធ្វើឱ្យ  
មាតុភូមិយើងអាចងើបឈរឡើងវិញ និងឈានទៅមុខជាជំហានៗ ឆ្លងផុតដំណក់កាលដេលលំបាកបំផុត មកកាន់ 
ដំណក់កាលពងេឹងពងេីកខ្លួន និងសមេចបានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំធេងជាបេវត្តិសស្តេបេកបដោយមោទនភាព។ កម្ពុជា                      
ដេលពីមុនជាវាលពិឃាតនេរបបបេល័យពូជសសន៍, ជាសមរភូមិនេសងេ្គាមផ្ទេក្នុងដ៏រាុំរ៉េ, ជាកន្លេងដណ្ដើមបេជេងរវាង  
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មនោគមវិជា្ជានយោបាយនានា, ជាបេទេសកេីកេ និងឱនថយបំផុតផ្នេកសេដ្ឋកិច្ច ឥឡូវនេះបានកា្លាយជាពេះរាជាណចកេ         
ដេលបេកាន់ខា្ជាប់នូវគោលការណ៍បេជាធិបតេយ្យ និងនីតិរដ្ឋ, ជាបេទេសមានសន្តិភាព ឯកភាពជាតិ និងឯកភាពទឹកដី 
ទាំងសេុង មានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងលូតលាស់ ដោយបានចេញផុតពីបេទេសមានចំណូលទាប កា្លាយជាបេទេសមានចំណូល   
មធ្យមកមេិតទាប ហើយជីវភាពបេជាជនមានភាពកាន់តេបេសើរឡើង ។ កម្ពុជាបានកេកឈរស្មើមុខមាត់ជាមួយបណ្តា 
បេទេស បានចូលរួមដោយស្មើភាព និងស្មើសិទ្ធិក្នុងរាល់កិច្ចការអន្តរជាតិ ។ ទាំងអស់នេះ គឺជាសមិទ្ធផលជាបេវត្តិសសេ្ត                
ដ៏ធំធេងថ្លេថ្លាបំផុតរបស់បេជាជនកម្ពុជាគេប់រូបនេគេប់ជនជាតិ គេប់ជំនឿសសនា និងគេប់និនា្នាការនយោបាយ។

 ឆ្នាំ ២០២០ និងឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅនេះ វិបត្តិជាសកលនេជំងឺកូវើដ-១៩ក៏បានបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាង                                        
ធ្ងន់ធ្ងរមកលើជីវភាពសង្គមជាតិយើង ។ បេឈមនឹងស្ថានការណ៍នេះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានដក់ចេញផេនការយុទ្ធសស្តេ                 
និងវិធានការជាចេើនបេកបដោយភាពជាក់ស្ដេងក្នុងការបេយុទ្ធបេឆំងនឹងជំងឺដ៏កាចសហាវនេះ ទាំងខាងរដ្ឋបាល 
សុខាភិបាល សន្តិសុខ សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកិច្ច ជាពិសេសយុទ្ធនាការជាតិចាក់វា៉ាក់សំង ដើម្បីការពារអាយុជីវិតបេជាជន 
រក្សាស្ថិរភាពសង្គម រក្សាលំនឹងសេដ្ឋកិច្ច និងលំនឹងនេជីវភាពរស់នៅដោយមានការចូលរួមយ៉ាងផុលផុសពីសំណក់   
បេជាពលរដ្ឋ។ មកដល់ចុងឆ្នាំ ២០២១ យើងបានធ្វើឱ្យចំនួនករណីឆ្លងជំងឺកូវើដ-១៩ តេូវថយចុះមកក្នុងកមេិត                         
យ៉ាងទាប ហើយបង្កើតបានភាពសុំក្នុងសង្គម ដេលអនុញ្ញាតឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាលបេកាសបើកបេទេសឡើងវិញគេប់វិស័យ             
តាមគន្លងបេកេតីភាពថ្មីចាប់ពីថ្ងេទី១ ខេវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ មក។ មកដល់ពេលនេះ ស្ថានភាពទូទៅកាន់តេបានល្អបេសើរ        
ឡើងដេលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីជោគជ័យរបស់យើងក្នុងការទប់ស្កាត់មិនឱ្យបេជាជនធា្លាក់ក្នុងជេះមរណៈនេជំងឺកូវើដ - ១៩                           
និងបានផ្ដល់ការរំពឹងទុកបេកបដោយភាពវិជ្ជមានចំពោះការស្ដារ និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ ២០២២             
នេះ។ ប៉ុន្តេទោះបីជាដូច្នេះក្ដី ក៏ជំងឺកូវើដ-១៩ នៅតេជាការគំរាមកំហេងយ៉ាងធំនៅឡើយដល់ការរស់នៅរបស់បេជាជន                   
ដេលទាមទារឱ្យបេជាជនមា្នាក់ៗតេូវរៀនរស់ជាមួយកូវើដតាមគន្លងបេកេតីភាពថ្មី បន្តអនុវត្តឱ្យបានខា្ជាប់ខ្ជួននូវ           
វិធានសុវត្ថិភាពនានា ជាពិសេសការចាក់វា៉ាក់សំងឱ្យបានពេញលេញ និងការអនុវត្តវិធានការ “៣ការពារ ៣កុ”ំ។  

 ជនរួមជាតិជាទីស្នេហា!    ពេលនេះយើងកំពុងឈានចូលឆ្នាំថ្មី ២០២២ ជាមួយនឹងក្ដីសង្ឃឹមដ៏មុតមាំ                                             
ចំពោះជោគជ័យនេដំណើរជាតិយើងបន្តទៅមុខទៀត។ នៅក្នុងឱកាសនេះ ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនជនរួមជាតិនៅ 
គេប់ទិសទី សូមបន្តរួបរួមសមគ្គីជាធ្លុងមួយកេមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងម្លប់ដ៏តេជាក់នេអង្គពែះមហាក្សតែ  
ជាទីសកា្កែរៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ដើម្បីសមេចបានសមិទ្ធផលថ្មីៗទៀតក្នុងការកសង និងការពារមាតុភូមិជាទី 
ស្នេហានេយើង ឆ្ពោះទៅរកអនាគតដ៏រុងរឿងដេលពុំមានការកើតឡើងជាថ្មីទៀតនូវអំពើបេល័យពូជសសន៍ សង្គេម                         
និងការបេកបាក់ផ្ទេក្នុងជាតិដូចពេលមុន។ ក្នុងស្មារតីនេះ បេជាជាតិយើងទាំងមូលតេូវពួតដេគា្នារួមចិត្តតេមួយ ប្ដូរផ្ដាច់ 
ថេរក្សាសន្តិភាព ការពារឯករាជ្យ អធិបតេយ្យ ការពាររាល់សមិទ្ធផលសង្គមជាតិដេលសមេចបានតាំងពីថ្ងេជ័យជម្នះ  
៧មករាឱ្យបានគង់វង្ស មិនឱ្យបុគ្គលណ កេុមណ ឬបរទេសណមកបំផ្លាញទៅវិញបានឡើយ។ 

 ស្មារតី ៧ មករា គសឺមគ្គីភាព វើរភាព និងជ័យជម្នះ។ ស្មារតី ៧ មករា រំឭកយើងឱ្យចងចាំជានិច្ចនូវមហា-                           
សោកនាដកម្ម និងគេះមហន្ដរាយដេលបេជាជាតិយើងធា្លាប់បានឆ្លងកាត់, ស្មារតី ៧ មករា មានគុណតម្លេជាអមតៈ 
សមេប់ជាតិ និងបេជាជនកម្ពុជា ក្នុងការបន្តដំណើរទៅមុខលើមាគា៌ឯករាជ្យ សន្តិភាព សេរើភាព អព្យាកេឹត បេជាធិបតេយ្យ 
និងវឌ្ឍនភាពសង្គម។ 

 នៅទីបញ្ចប់ ខ្ញុំពេះករុណខ្ញុំ សូមបេគេនពរ និងសូមជូនពរជនរួមជាតិនៅគេប់ទិសទី សូមបានបេកបតេ                    
នឹងពុទ្ធពរ និងពរទាំងបេំបេការ គឺអាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ និងបដិភាណៈ កុំបីឃ្លៀងឃា្លាតឡើយ។

ថ្ងេសុកេ ៥កើត ខេបុស្ស ឆ្នាំឆ្លូវ តេីស័ក ព.ស.២៥៦៥

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងេទី៧ ខេមករា ឆ្នាំ២០២២

សម្តែចអគ្គមហាសែនាបតីតែជែ ហ៊ុន សែន
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តបតាមការអញ្ជើញរបស់ ឯកឧត្តម នយឧត្តមសៃនីយ៍ជាន់ខ្ពស់ 

មីន អែង ឡាំង បៃធានកៃុមបៃឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋ និងជានយករដ្ឋមន្តៃី 

នៃសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់មា៉ា សម្តៃចអគ្គមហាសៃនបតីតៃជោ 

ហ៊ុន សែន នយករដ្ឋមន្តៃីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា បានអញ្ជើញដឹកនំ

គណៈបៃតិភូជាន់ខ្ពស់ទៅបំពៃញទស្សនកិច្ចការងរនៅសាធារណរដ្ឋ 

សហភាពមីយ៉ាន់មា៉ា នៅថ្ងៃទី០៧-០៨ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២២។

នៅក្នុងជំនួបរវាង សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន នយករដ្ឋមន្តៃី និង 

ឯកឧត្តម នយឧត្តមសៃនីយ៍ជាន់ខ្ពស់ មីន អែង ឡាំង ថា្នាក់ដឹកនំ

ទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាទ្វៃភាគី និងបញ្ហាតំបន់មួយចំនួន ដៃល 

ជាផលបៃយោជន៍ និងក្តីកង្វល់រួម។ ថា្នាក់ដឹកនំទាំងពីរបានជមៃបជូន

គ្នាទៅវិញទៅមក អំពីការវិវត្តថ្មីៗនៅក្នុងបៃទៃសរៀងៗខ្លួន។

ទាក់ទងនឹងការវិវត្តថ្មីៗនៅមីយ៉ាន់មា៉ា ឯកឧត្តម នយឧត្តមសៃនីយ៍ 

ជាន់ខ្ពស់ មីន អែង ឡាំង បានជមៃបជូន សម្តៃចតៃជោនយក 

រដ្ឋមន្តៃីថា រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់មា៉ាបានបៃកាសបទឈប់បាញ់គ្នា ជាមួយ

អង្គការបៃដប់អាវុធជនជាតិភាគតិចទាំងអស់ ក្នុងរយៈពៃល ៥ខៃ រហូត 

ដល់ចុងខៃកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ និងបានសមៃចពន្យារបទឈប់បាញ់គ្នា 

បន្ថៃមទៀត រហូតដល់ចុងឆ្នាំ២០២២។ ឯកឧត្តមនយឧត្តមសៃនីយ៍ 

ជាន់ខ្ពស់ ក៏បានអំពាវនវដល់គៃប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ឱ្យទទួល 

អនុវត្តបទឈប់បាញ់គ្នា ដើម្បីផលបៃយោជន៍បៃទៃសជាតិ និងបៃជាជន 

បញ្ឈប់រាល់អំពើហិង្សា និងបៃកាន់នូវភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុត ដៃលទង្វើ 

ទាំងនៃះ សម្តៃចតៃជោនយករដ្ឋមន្តៃី បានសម្តៃងនូវការគំទៃយ៉ាងខ្លាំង 

ក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយភាពតានតឹង និងបើកផ្លូវឱ្យមានកិច្ចសន្ទន

បៃកបដោយសា្មារតីសា្ថាបន រវាងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ សំដៅឈាន

ទៅសមៃចបាននូវសន្តិភាពយូរអង្វៃង និងការអភិវឌ្ឍជាតិ។ ក្នុងន័យ 

នៃះ ឯកឧត្តមនយឧត្តមសៃនីយ៍ជាន់ខ្ពស់ បានសា្វាគមន៍ការចូលរួមរបស់

បៃសិតពិសៃសរបស់បៃធានអាសា៊ាន ស្តីពីមីយ៉ាន់មា៉ា ដើម្បីចូលរួមក្នុង

កិច្ចពិភាក្សាអំពីបទឈប់បាញ់ជាមួយអង្គការបៃដប់អាវុធជនជាតិភាគ

តិច។ ជំហានដ៏សំខន់នៃះ តៃូវបានចៃងក្នុងកិច្ចពៃមពៃៀងជាឯកច្ឆន្ទ 

៥ចំណុចរបស់អាសា៊ាន។

ដើម្បីពងៃឹងបៃសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ាដល់បៃជាជន

មីយ៉ាន់មា៉ា ជាពិសៃសបៃជាជនដៃលកំពុងតៃូវការជំនួយបំផុត ថា្នាក់ដឹក

នំទាំងពីរបានគំទៃឱ្យមានកិច្ចបៃជុំរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធ រួមមាន បៃសិត 

ពិសៃសរបស់បៃធានអាសា៊ាន ស្តីពីមីយ៉ាន់មា៉ា អគ្គលៃខធិការអាសា៊ាន 

តំណាងមជ្ឈមណ្ឌលអាសា៊ានដើម្បីសមៃបសមៃួលជំនួយមនុស្សធម៌ា និង 

គៃប់គៃងគៃះមហន្តរាយ (AHA Centre) និងកៃុមការងរថា្នាក់ជាតិ   

ដើម្បីសមៃបសមៃួលការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ា តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌល 

អាសា៊ាន ដើម្បីសមៃបសមៃួលជំនួយ មនុស្សធម៌ា និងគៃប់គៃងគៃះ 

មហន្តរាយ សង្គមកាកបាទកៃហមមីយ៉ាន់មា៉ា និងភា្នាក់ងរជំនញរបស់

អង្គការសហបៃជាជាតិដៃលពាក់ព័ន្ធ។ ភាគីទាំងពីរបានទទួលសា្គាល់នូវ

សារៈសំខន់យ៉ាងខ្លាំង ក្នុងការបង្កើតឱ្យមានយន្តការ និងហៃដ្ឋារចន-

សម្ព័ន្ធសមសៃប ដើម្បីអនុវត្តកម្មវិធីចាក់វា៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវើដ-១៩ 

សៃបជាមួយនឹងការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ា ឲ្យមានបៃសិទ្ធភាពដល់ 

បៃជាជនដៃលតៃូវការបំផុត ដោយគ្មានការរើសអើងដោយហៃតុថាគ្មាន

អ្វីដៃលសំខន់ជាងការជួយសង្គាៃះជីវិតមនុស្សនោះឡើយ។ 

ឯកឧត្តម នយឧត្តមសៃនីយ៍ជាន់ខ្ពស់ មីន អែង ឡាំង បាន 

អបអរសាទរ ចំពោះកម្ពុជា ដៃលបានចូលកាន់តួនទីជាបៃធានអាសា៊ាន 

ឆ្នាំ២០២២ និងសា្វាគមន៍ចំពោះការតៃងតាំង ឯកឧត្តម បែក់ សុខុន 
ឧបនយករដ្ឋមន្តៃី រដ្ឋមន្តៃីការបរទៃស និងសហបៃតិបត្តិការអន្តរជាតិ 

 ជោគជ័យនោដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្តោចតោជោ ហ៊ុន សោន 
នោសហភាពមីយ៉ោន់ម៉ោ 

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន នយករដ្ឋមន្តៃី និងឯកឧត្តមនយឧត្តមសៃនីយ៍ជាន់ខ្ពស់ មីន អែង ឡាំង ពិភាក្សា
អំពីបញ្ហាទ្វៃភាគី និងបញ្ហាតំបន់មួយចំនួន ដៃលជាផលបៃយោជន៍ និងក្តីកង្វល់រួម
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ជាបៃសិតពិសៃសរបស់បៃធានអាសា៊ានស្តីពីមីយ៉ាន់មា៉ា និងបានសន្យា

ផ្តល់ការគំទៃដល់បៃសិតពិសៃស ដើម្បីបំពៃញតួនទីរបស់ខ្លួន ក្នុងការ 

អនុវត្តកិច្ចពៃមពៃៀងជាឯកច្ឆន្ទ ៥ចំណុច សៃបតាមធម្មនុញ្ញអាសា៊ាន។ 

ឯកឧត្តមនយឧត្តមសៃនីយ៍ជាន់ខ្ពស់ ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការអនុវត្ត 

កិច្ចពៃមពៃៀងជាឯកច្ឆន្ទ៥ ចំណុច គួរតៃជាការបំពៃញបន្ថៃម ដើម្បី 

សមៃចបានផៃនទីបង្ហាញផ្លូវ ៥ ចំណុចរបស់កៃុមបៃឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋ។ 

សម្តៃចតៃជោនយករដ្ឋមន្តៃី បានចៃករំលៃកអំពីភាពជោគជ័យនៃគោល-

នយោបាយឈ្នះ-ឈ្នះរបស់កម្ពុជា ដៃលសមៃចបាននូវការផ្សះផ្សា 

ជាត ិសន្តភិាពយរូអង្វៃង ស្ថរិភាព ការអភវិឌ្ឍ នងិវបិលុភាព។ សម្តៃចតៃជោ 

ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថា តាមបទពិសោធន៍ និងមៃរៀនដៃលកម្ពុជាទទួលបាន

ពីដំណើរការសន្តិភាព,សន្តិភាពពៃញលៃញ និងការបងៃួបបងៃួមជាតិ

មិនអាចសមៃចបានទៃ បៃសិនបើគ្មានការចូលរួម និងការពៃមពៃៀង

គ្នាពីគៃប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។ ក្នុងសា្មារតីនៃះដៃរ ឯកឧត្តមនយ-

ឧត្តមសៃនីយ៍ជាន់ខ្ពស់ បានធានការសមៃបសមៃួលដំណើរទស្សនកិច្ច

របស់បៃសិតពិសៃសនៅមីយ៉ាន់មា៉ា និងការជួបជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធ

ទាំងអស់ រួមទាំងអង្គការបៃដប់អាវុធជនជាតិភាគតិច ដោយពិចារណា

ទៅលើសា្ថានការណ៍ជាក់ស្តៃងនៅមីយ៉ាន់មា៉ា។

ភាគីទាំងពីរក៏បានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈ អំពីកិច្ចសហបៃតិបត្តិការទ្វៃភាគី 

ដើម្បីពងៃឹងបន្ថៃមទៀតនូវទំនក់ទំនងមិត្តភាពដៃលមានសៃប់ រវាង 

បៃជាជនទាំងពីរ ជាពិសៃសក្នុងបរិបទនៃវិបត្តិសុខភាពពិភពលោក។ 

ឯកឧត្តមនយឧត្តមសៃនីយ៍ជាន់ខ្ពស់ មីន អែង ឡាំង បានថ្លៃង       

អំណរគុណយ៉ាងជៃលជៃចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាល និងបៃជាជនកម្ពុជា 

សមៃប់ជំនួយបន្ថៃមទៀត រួមមាន មា៉ាស់ចំនួន ៣.២០០.០០០ 

ឯកសណា្ឋានការពារ (PPE) ចំនួន ៣០.០០០ មា៉ាសុីនជំនួយការ ដកដង្ហើម  

ចំនួន ៥០ គៃឿង ឧបករណ៍តាមដនអ្នកជំងឺ ចំនួន ៥០គៃឿង ឧបករណ៍ 

ផលិតអុកសុីហ្សៃន ចំនួន ៥០ គៃឿង និងសមា្ភារៈបរិកា្ខារពៃទ្យមួយចំនួនទៀត 

ដើម្បីជួយមីយ៉ាន់មា៉ាក្នុងការបៃយុទ្ធបៃឆំងនឹងជម្ងឺរាតត្បាតកូវើដ-១៩។

ទស្សនកិច្ចនៃះ តៃូវបានសាធារណមតិអន្តរជាតិ និងមជ្ឈដ្ឋានដៃល 

សៃឡាញ់សន្តិភាព វាយតម្លៃខ្ពស់បំផុតដោយបានគំទៃយ៉ាងពៃញទំហឹង

ដល់កម្ពុជា ដៃលជាបៃធានប្តូរវៃនអាសា៊ាន ក្នុងការដើរតួនទីយ៉ាងសកម្ម 

និងចូលរួមចំណៃកយ៉ាងសំខន់ ក្នុងការដោះសៃយវិបត្តិនៅបៃទៃស 

មីយ៉ាន់មា៉ា តាមរយៈការសន្ទននយោបាយ ។ មជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនបាន 

វាយតម្លៃថា ទស្សនកិច្ចរបសស់ម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន នៅសហភាព 

មីយ៉ាន់មា៉ា គឺជាបៃសកកម្មដើម្បីសន្តិភាព ។ ក្នុងឱកាសជួបជាមួយ 

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន លោកសៃី ណូលីន ហៃយហ្សឺ បៃសិត 

ពិសៃសអង្គការសហបៃជាជាតិ បានប្តៃជា្ញាចិត្តខិតខំធ្វើការជាមួយបៃធាន

អាសា៊ាន និងអាសា៊ានលើបញ្ហាមីយ៉ាន់មា៉ា ជាពិសៃសក្នុងការធ្វើយ៉ាងណា 

កុំឲ្យសា្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់មា៉ានៃះ ធា្លាក់ចុះជាងបច្ចុប្បន្ន ។ លោកសៃី 

និយយថា លោកសៃីរើករាយចំពោះអ្វី ដៃលសម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន 
បានជំរុញដើម្បីស្វៃងរកដំណោះសៃយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់មា៉ា ពៃះវាជា 

សា្មារតមីយួបន្ទាន ់សមៃបស់ភាពការណន៍ៅបៃទៃសមយួនៃះ សម្តៃចតៃជោ 

ហ៊ុន សែន នឹងដើរតួនទីយ៉ាងសំខន់ក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិ ហើយ 

អង្គការសហបៃជាជាតិ និងលោកសៃីផ្ទាល់ នឹងសហការគ្នាដើម្បីចូលរួម

ចំណៃកក្នុងការដោះសៃយបញ្ហាផ្សៃងៗក្នុងតំបន់ ជាពិសៃសនៅ 

មីយ៉ាន់មា៉ាតៃម្តង ។ ដោយឡៃកសហព័ន្ធសន្តិភាព សកល ( Universal 

Peace Federation) បានចៃញសៃចក្តីថ្លៃងការណ៍គំទៃ និងកោត-

សរសើរសម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន ចំពោះការដឹកនំបៃសកកម្មសន្តិភាព

ទៅកាន់បៃទៃសមីយ៉ាន់មា៉ា ។ លោក យុន យ៉ុងហូ អគ្គនយកសហព័ន្ធ 

សន្តិភាពសកល បានសា្វាគមន៍ និងអបអរសាទរចំពោះសមិទ្ធផល         

ជោគជយ័ពាក់ពន័្ធទៅនងឹការជរំញុបទឈបប់ាញរ់ហតូដលច់ងុឆ្នា ំ២០២២ 

នៅមីយ៉ាន់មា៉ា ការគំទៃបៃសិតពិសៃស បៃធានអាសា៊ានដើម្បីមានលទ្ធភាព 

ក្នុងការជួបជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនៅបៃទៃសមីយ៉ាន់មា៉ា និងអំពីការផ្ដល់ 

ជំនួយមនុស្សធម៌ា ដៃលការងរនៃះ អាចចាត់ទុកថា ជាផ្លៃផ្កានៃដំណើរ

អញ្ជើញរបស់សម្តៃចតៃជោទៅកាន់មីយ៉ាន់មា៉ា។ លោកបណ្ឌិត យុន 

យ៉ុងហូ ក៍បានគំទៃ សម្ដៃចតៃជោនយករដ្ឋមន្តៃីដៃលមានទស្សនៈ 

សន្តិភាព។  លោក លឹម ចុកហ៊ុយ អគ្គលៃខធិការអាសា៊ាន ក៏បានថ្លៃង

គំទៃគោលបំណងរបស់កម្ពុជា ក្នុងការដោះសៃយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់មា៉ា 

ដៃលសៃបទៅនឹងកិច្ចពៃមពៃៀងទាំង ៥ ចំណុចរបស់មៃដឹកនំ អាសា៊ាន 

ផងដៃរ ។

ចំណៃកកម្ពុជាមានគោលបំណងតៃមួយគត់គឺ ជួយមីយ៉ាន់មា៉ាឲ្យ 

វិលតៃឡប់ទៅរកបៃកៃតីភាពឡើងវិញ បញ្ចប់អំពើហិង្សា និងសមៃច 

បាននវូសន្តភិាព នងិការបងៃបួបងៃមួជាតយិរូអង្វៃង  ហើយដើម្បសីមៃច 

គោលបំណងនៃះបាន តៃូវមានការចូលរួមពីគៃប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ 

នៅក្នុងដំណើរការនៃកិច្ចចរចារ ។  ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ សម្តៃចតៃជោ 

ហ៊ុន សែន គឺដើម្បីបំបៃកការជាប់គំង សមៃប់វឌ្ឍនភាពជា      

ជំហានៗ លើការអនុវត្តកិច្ចពៃមពៃៀងជាឯកច្ឆ័ន្ទ ៥ ចំណុច ។ ដំណើរការ 

សន្តិភាពណាមួយក៏ដោយ ដើម្បីដោះសៃយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់មា៉ា តៃូវតៃ 

ដឹកនំដោយមីយ៉ាន់មា៉ា និង ធ្វើជាមា្ចាស់ដោយមីយ៉ាន់មា៉ា ៕

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញបៃគល់ជំនួយមា៉ាសជាង៣លាន និង
បរិកា្ខារពៃទ្យដល់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់មា៉ា
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 នៅថ្ងៃទី០៣ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២២ សម្តៃចអគ្គមហាសៃនបតី-
តៃជោ ហ៊ុន សែន នយករដ្ឋមន្តៃីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា បាន 
អញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានគមៃងសាងសង់ 
លើកកមៃិតគុណភាពផ្លូវជាតិលៃខ៤៨ បៃវៃងសរុប ១៤៨គ.ម ពីអូរជៃ 
ដល់កៃុងខៃមរភូមិន្ទ ខៃត្តកោះកុង កៃមឥណទានសម្បទានពីរដ្ឋាភិបាល
កូរ៉ៃខងត្បូង។ 

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លៃងថា មានតៃការរក្សាសន្តិភាព 
តៃប៉ណុោ្ណោះ ទើបធ្វើការអភវិឌ្ឍបាន។ គ្មានការអភវិឌ្ឍណា ដៃលធ្វើឡើង 
នៅកៃមគៃប់បៃក គៃប់ផ្លាង គៃប់កាំភ្លើងនោះទៃ ។ អ្នកខ្លះថា          
សន្តិភាពទាល់តៃមានសន្តិភាពផ្លូវចិត្ត។ សម្តៃចតៃជោបញ្ជាក់ថា៖ «អ្នក
ដៃលអត់មានសន្តិភាពផ្លូវចិត្ត គឺអ្នកដៃលមានពិរុទ្ធភាពនោះឯង 
ដូចជាចោរលួច ចោរប្លន់ ឬធ្វើអំពើទុច្ចរិតណាមួយ វាមិនដៃលមាន 
សន្តិភាពផ្លូវចិត្តទៃ វាខ្លាចប៉ូលីសចាប់រាល់តៃពៃលហ្នឹង ។ បើចង់មាន 
សន្តិភាពផ្លូវចិត្ត អ្នកឯងធ្វើឱ្យសៃួលទៅអាហ្នឹងវាមានសន្តិភាពផ្លូវចិត្ត
ហើយ ។ សូម្បីតៃយើងមិនសោ្មាះតៃង់ជាមួយបៃពន្ធ ទៅលួចមាន 
សៃីក្មៃង ក៏គង់តៃអត់មានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តដៃរ ។ ដូច្នៃះយើងធ្វើឲ្យតៃ 
សៃួលទៅ វាមានសន្តិភាពទាំងអស់ហើយ ។  ខ្លះគៃថា ទាល់តៃមាន   
សន្តិភាពក្នុងចិត្តបានគៃហៅសន្តិភាព ។ បើអ្នកឯងធ្វើខុសបានអីមាន
សន្តិភាពក្នុងចិត្ត ប៉ុន្តៃអ្វីដៃលខ្ញុំចង់និយយសំខន់ គឺគៃប់បៃកមិនតៃូវ
ក្បាលរបស់អ្នកឯងតៃប៉ុណ្ណឹង ។ ខ្ញុំសូមធានអាហ្នឹងសំខន់ កុំឲ្យ 
បៃទៃសនៃះ កើតសង្គាៃម រឿងធំវានៅតៃង់កន្លៃងហ្នឹង»។

ទាក់ទិននឹងបញ្ហាចរាចរណស៍ម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បានណៃនំ 
កៃសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន សហការជាមួយកៃសួងមហាផ្ទៃ 
បង្កើតគៃុបតៃឡៃកៃម ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យសាធារណជន ឬបងប្អូនបៃជា-
ពលរដ្ឋអាចផ្ដល់មតិយោបល់ ក៏ដូចជាចូលរួមរាយការណ៍អំពីគៃះថា្នាក់
ចរាចរណ៍ ការកកស្ទះចរាចរណ៍ និងការបៃពៃឹត្តបទល្មើសចរាចរណ៍
ដោយអ្នកបើកបរល្មើសច្បាប់ តាមរយៈការថតរូបភាពបញ្ជូនទៅកាន់ 
អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ ស្នងការដ្ឋានរាជធានី-ខៃត្ត ឬអ្នកទទួល 
បន្ទកុផ្នៃកចរាចរណ ៍ក្នងុគោលបណំងជយួសមៃបសមៃលួ នងិកាតប់ន្ថយ 
គៃះចរាចរណ៍។ សម្តៃចតៃជោបានថ្លៃងថា៖ “រឿងច្បាប់ចរាចរណ៍ គឺ
ខងផ្នៃកចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបង្កើតតៃឡៃកៃម ឲ្យបៃជាពលរដ្ឋជួយ          

រាយការណ៍ថតអ្នកបើកបរល្មើសបញ្ជូនចូលតៃឡៃកៃម ។ បើសិនបៃើ 
បៃព័ន្ធតៃឡៃកៃម អាចជួយរកអ្នកណាល្មើសច្បាប់បញ្ជូនទៅតៃឡៃកៃម
របស់កៃសួង ខៃត្ត ថតទាំងសា្លាកលៃខឡាន ដើម្បីមានវិធានការជាផ្នៃក
មួយរួមចំណៃកកាត់បន្ថយគៃះថា្នាក់ចរាចរណ៍នៅលើដងផ្លូវ”។

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លៃងថា នៅឆ្នាំ២០២១កន្លងទៅនៃះ 
ចំណូលជាតិបានមកពីគយ និងពន្ធដរសរុបបៃមាណជា ៥ពាន់លាន 
ដុលា្លារ ដោយក្នុងនោះអគ្គនយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា បៃមូល 
ចណំលូបាន ២.២៩៤លានដលុា្លារ ស្មើនងឹ៩៧,១០%ផៃនការ។ ចណំៃក 
ឯកអគ្គនយកដ្ឋានពន្ធដរ បៃមូលបាន ២.៧៨១,៩២លានដុលា្លារ 
លើសផៃនការ២៤,០២% ស្មើនឹងទឹកបៃក់៥៣៨លានដុលា្លារ។ សម្តៃច-
តៃជោ បានថ្លៃងថា តើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលដួលរលំម៉ៃចនឹងកើត បើទោះ
បីជាបៃក់ចំណូលរបស់យើងវាធា្លាក់ គយបានតៃឹមតៃ ៩៧,០១% នៃ 
ផៃនការទៃ ក៏ប៉ុន្តៃគិតជាបៃក់ចំណូលគឺបាន ២.២៩៤ លានដុលា្លារ។ 
ផ្នៃកពន្ធដរ សមៃចទៅដល់១២៤,០២% ស្មើនឹង ២.៧៨១,៩២លាន 
ដុលា្លារ។ 

 ថ្ងៃទី៥ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២២ សម្តៃចតៃជោអគ្គមហាសៃនបតី 
ហ៊ុន សែន នយករដ្ឋមន្តៃីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា បានអញ្ជើញ
ជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុង ពិធីបៃគល់បៃក់រង្វាន់ជូនកីឡាការិនី     
អ៊ុក សែីមុំ បន្ទាប់ ពីដណ្តើមបានមៃដយមាសពិភពលោកពីការបៃកួត
ប៉ៃតង់នៅទីកៃុងសាន់តាស៊ូសាណា បៃទៃសអៃស្បា៉ាញ កាលពីខៃវិច្ឆិកា 
ឆ្នាំ២០២១។ 

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បានអបអរសាទរចំពោះជ័យលាភី 
កីឡាការើនី អ៊ុក សៃីមុំ និងលោកគៃូបង្វឹក ដៃលបានខិតខំរហូតទទួល
បានមៃដយមាសជូនជាតិមាតុភូមិ និងបានចាត់ទុកការដណ្តើមបាន
មៃដយមាសពិភពលោករបស់កីឡាការិនី អ៊ុក សៃីមុំ ក៏ដូចជាកីឡាករ 
កីឡាការិនីដទៃទៀត គឺជាកិត្តិយសរបស់ជាតិទាំងមូល។ សម្តៃចតៃជោ 
ថ្លៃងថា កៃយឯករាជ្យឆ្នាំ១៩៥៣ បៃទៃសកម្ពុជាយើងមានសន្តិភាព 
ក៏ប៉ុន្តៃខ្វះស្ថិរភាព ដៃលបញ្ហានៃះមានចំណុចពីរគឺ៖ ទី១-បៃទៃសជិត 
ខងរបស់យើងនៅមានសងៃ្គាមធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ពីការទមា្លាក់គៃប់បៃក 
របស់សហរដ្ឋអាមៃរិក ដៃលឈា្លានពានកាន់កាប់បៃទៃសវៀតណាមខង
ត្បងូ បង្កើតជាបញ្ហាសមៃបយ់ើង ទ២ី- កតា្តាផ្ទៃក្នងុដៃលមានខ្មៃរកៃហម 

សម្តេចតេជេ ហ៊ុន សេន ៖ មានតេរក្សាឲ្យបានសន្តិភាព 
ទើបធ្វើការអភិវឌ្ឍបាន

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានគមៃងសាងសង់
លើកកមៃិតគុណភាពផ្លូវជាតិលៃខ៤៨ បៃវៃងសរុប ១៤៨គ.ម ពីអូរជៃ ដល់កៃុងខៃមរភូមិន្ទ ខៃត្តកោះកុង
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ខ្មៃរស ខ្មៃរខៀវ ដៃលបានធ្វើសកម្មភាពរំខនដល់ដំណើរការកសាង 
បៃទៃសនដំណាក់កាលនោះ (សម័យសង្គមរាសៃ្តនិយម)។ ប៉ុន្តៃន-
ពៃលនោះការខិតខំក្នុងវិស័យកីឡានៃះក៏បានកើតមាននសម័យនោះ
ដៃរ ហើយអ្នកជំនន់មុនគត់ទទួលបានផលបៃយោជន៍អំពីកីឡានៃះ
ដៃរ។ កូនសិស្សសម័យនោះគៃប់សាលាទាំងអស់គឺអនុញ្ញាតឲ្យមាន
ការហ្វឹកហាត់កីឡា ទោះបីថាវាមិនល្អតៃយ៉ាងហោចណាស់លៃងដូច
ជាកីឡាបាល់ទះ បាល់បោះជាដើម។ សម្តៃចតៃជោបន្តថា ឥឡូវយើង
ចាប់ផ្ដើមឡើងវិញជាមួយនឹងការខិតខំដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅមុខក្នុងវិស័យ
កីឡា បើទោះបីជាយើងឋិតនៅក្នុងបៃទៃសតូចមួយក៏ដោយ។ ប៉ុន្តៃវិស័យ
កីឡាអត់មានបៃកាន់បៃទៃសតូចឬបៃទៃសធំទៃ ពីពៃះកន្លងមកយើង
បានឃើញហើយបៃទៃសតូច ប៉ុន្តៃអាចចូលទៅកាន់ការបៃកួត World Cup 
បានហើយក៏មានបៃទៃសធំខ្លះមិនអាចចូលទៅ World Cup បានដៃរ។ 
ដូច្នៃះកីឡា ស្ថិតនៅតៃង់សមត្ថភាពនៃការបៃកួត ឬការហ្វឹកហាត់របស់
យើងហើយក៏រួមផ្សំជាមួយទៃពកោសល្យផងដៃរ។

ទាក់ទិនបញ្ហាវិបត្តិនៅសហភាពមីយ៉ាន់មា៉ា សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន 
បានបង្ហាញនូវរបៀបវារៈនៃការចរចាជាមួយនឹងមៃដឹកនំមីយ៉ាន់មា៉ាថា 
គឺមិនមានអ្វីកៃពីធម្មនុញ្ញអាសា៊ាន និងកុងសង់សុីស៥ ចំណុច នៅទី
កៃុងហ្សាការតាបៃទៃសឥណ្ឌូនៃសុីឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅនោះទៃ ។ 
សម្តៃចតៃជោថ្លៃងថា៖ បៃធានបទដៃលតៃូវជជៃក គឺកុងសង់សុីស៥ 
ចំណុចនៃះឯង គឺមិនឃ្លាតពីចំណុចនៃះទៃ។ តើចង់ឱ្យបៃទៃសធា្លាក់ចូល
ទៅក្នុងសង្គាៃមពិតបៃកដ ឬក៏ចង់ឲ្យមានដំណោះសៃយ។ ការដោះសៃយ
នៃះគឺតួនទីតៃូវបានផ្ដល់មកឲ្យបណា្តាបៃទៃសអាសា៊ាន ហើយអាសា៊ាន 
បានឯកភាពគ្នា រាប់ទាំងមីយ៉ាន់មា៉ាខ្លួនឯងគឺបានពៃមពៃៀងគ្នាធ្វើកុង
សង់សុីស៥ចំណុចនៃះ។ បៃទៃសនន នៅកៃតំបន់ក៏មានការពៃម-
ពៃៀងក្នុងការផ្ដល់តួនទីនៃះសមៃប់អាសា៊ានរាប់ទាំងការផ្ដល់យោបល់ 
ជំនួយមនុស្សធម៌ា ផងដៃរ។ សម្តៃចតៃជោបានគូសបញ្ជាក់ថា៖ ដូច្នៃះ
ការដៃលខ្ញុំទៅនៃះគោលបំណងខ្ញុំគឺគ្មានផលបៃយោជន៍អ្វីទៃបៃទៃស
កម្ពុជាតូចជាងបៃទៃស មីយ៉ាន់មា៉ាចៃើនដង បៃជាជនតិចជាងមីយ៉ាន់មា៉ា 
ចៃើនដង តៃយើងចង់ជួយសមៃួលសភាពការណ៍នៅមីយ៉ាន់មា៉ាចំណុច
ទី១ នៃកុងសង់សុីស៥ចំណុច គឺបញ្ឈប់អំពើហិង្សា នៃះជាគោលដៅ 
ដៃលយើងចង់បាន។ របៀបចរចារគឺដំបូងបំផុតទៅដល់កន្លៃងណាក៏
ដោយគឺបទឈប់បាញ់, លក្ខខណ្ឌតៃូវគ្នាឬមិនតៃូវគ្នាគឺបបួលឈប់បាញ់
សិនពៃះដើម្បីវាចំណៃញសាច់ឈាមកុំឲ្យមានមនុស្សសា្លាប់ និង របួស។ 
ជំនួយមនុស្សធម៌ាបានដឹកទៅដល់មីយ៉ាន់មា៉ាតៃមិនទាន់បានចៃក, អញ្ចឹង 
តៃូវរកវិធីចៃកជំនួយនៃះទៅគៃប់ទិសទីដោយគ្មានការរើសអើង។ 

 ថ្ងៃទី១០ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២២ សម្តៃចអគ្គមហាសៃនបតីតៃជោ 

ហ៊ុន សែន នយករដ្ឋមន្តៃីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា និងឯកឧត្តម 
មិកាមិ ម៉ែសាហុីរ៉ូ ឯកអគ្គរាជទូតជប៉ុនបៃចាំនៅពៃះរាជាណាចកៃ 
កម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីសម្ពោធដក់ឲ្យ
បៃើបៃស់ជាផ្លូវការនូវកំណាត់ផ្លូវជាតិលៃខ៥ ពីខៃត្តបាត់ដំបងទៅកៃុង
សិរើសោភណ្ឌ ខៃត្តបន្ទាយមានជ័យ។ 

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បានសម្តៃងក្តីរើករាយចំពោះការទទួល
បានសមិទ្ធផលថ្មីកំណាត់ផ្លូវជាតិលៃខ៥ភាគខងជើងតភា្ជាប់បាត់ដំបង 
ទៅបន្ទាយមានជ័យនពៃលនៃះ។ យើងរង់ចាំតៃមួយឆ្នាំទៀតប៉ុណោ្ណោះ 
ផ្លូវជាតិលៃខ៥ តភា្ជាប់ពីពៃកកា្តាម មកដល់ធា្លាម្អមខៃត្តពោធិ៍សាត់ នឹង 
រចួរាលហ់ើយ ខណៈពធីា្លាម្អមឆ្ពោះមកកានខ់ៃត្តបាតដ់បំង កអ៏ាចនងឹរចួរាល់ 
ផងដៃរ។ កំណាត់ផ្លូវជាតិលៃខ៥នៃះ គឺជាសមិទ្ធផលកើតចៃញពីកិច្ច
សហបៃតិបត្តិការដ៏ល្អរវាងកម្ពុជា និងជប៉ុនដៃលមានជាយូរណាស់ 
មកហើយ ។ ទាក់ទងទៅនឹងទំនក់ទំនងកម្ពុជា-ជប៉ុន សម្តៃចតៃជោ 
ហ៊ុន សែន បានថ្លៃងថា បៃទៃសជប៉ុនក៏បានរួមចំណៃកក្នុងការស្វៃង
រកសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាផងដៃរ។ ក្នុងឆ្នាំ២០២២ នៃះ 
គឺជាខួប ៣០ឆ្នាំ ដៃលជប៉ុនបានបញ្ជូនកងកមា្លាំងរក្សាសន្តិភាពចៃញ
កៃបៃទៃស ពោលគឺបញ្ជូនមកកម្ពុជាតៃម្តង។ ដើម្បីអបអរសាទរនៃ 
ទំនក់ទំនងនៃបៃទៃសទាំងពីនៃះ ជប៉ុន និងកម្ពុជាក៏មានរៀបចំនូវកម្មវិធី
សំខន់ៗមួយចំនួន ក្នុងនោះ កងកមា្លាំងស្វ័យការពារជើងទឹករបស់ជប៉ុន
នឹងតៃូវរៀបចំឱ្យការធ្វើទស្សនកិច្ចនៅ មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករាម នៃ 
ខៃត្តពៃះសីហនុ ដៃលនឹងតៃូវធ្វើឡើងនពៃលខងមុខ។ សម្តៃចតៃជោ 
បានអបអរសាទរ ចពំោះការបៃកាសបើកបវៃសនកាលឆ្នាសំិក្សា ២០២១- 
២០២២ ដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យសិស្សានុសិស្សបានចូលរៀនឡើងវិញ កៃយ 

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុង 
ពិធីបៃគល់បៃក់រង្វាន់ជូនកីឡាការិនី  អ៊ុក សៃីមុំ 

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុង
ពិធីសម្ពោធដក់ឲ្យបៃើបៃស់ជាផ្លូវការនូវកំណាត់ផ្លូវជាតិលៃខ៥ 

ពីខៃត្តបាត់ដំបងទៅកៃុងសិរើសោភណ្ឌ ខៃត្តបន្ទាយមានជ័យ
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ពីកម្ពុជាបានបើកបៃទៃសជាតិឡើងវិញកាលពីដើមខៃវិច្ឆិកា២០២១។ 
ជាមួយគ្នានៃះ  សម្តៃចតៃជោបានអំពាវនវបៃជាពលរដ្ឋទាំងអស់មាន
ការបៃុងបៃយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ ជាពិសៃសអនុវត្តវិធានការ ៣កុំ ៣ការពារ 
ឲ្យបានខ្ចាបខ់្ជនួ នងិតៃវូបន្តចាកវ់ា៉ាកស់ាងំដសូជរំញុដសូទ៤ី បន្តទៀត។

 ថ្ងៃទី១៨ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២២ សម្តៃចអគ្គមហាសៃនបតីតៃជោ 
ហ៊ុន សែន នយករដ្ឋមន្តៃីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជាបានអញ្ជើញជា
អធិបតី ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបើកវៃទិកាទៃសចរណ៍អាសា៊ានលើកទី៤០ 
(ATF 2022) ដៃលរៀបធ្វើឡើងនៅកៃុងពៃះសីហនុ។ កម្មវិធីនៃះមាន
ការចូលរួមពីបណា្តាថា្នាក់ដឹកនំ, រដ្ឋមន្តៃីទៃសចរណ៍អាសា៊ាន និងសា្ថាប័ន
អង្គការពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យទៃសចរណ៍ជាចៃើនទៀតផងដៃរ ។ សម្តៃចតៃជោ 
ហ៊ុន សែន ថ្លៃងថា ក្នុងដំណើរការបើកបៃទៃសឡើងវិញ រាជរដ្ឋាភិបាល 
កម្ពុជា បានដក់ចៃញយុទ្ធសាសៃ្តស្តីពីកម្មវិធីសា្តារកំណើនសៃដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 
ជាមួយនឹងការរស់នៅតាមបៃបគន្លងថ្មី។ សម្តៃចតៃជោបានបៃកាសគំទៃ
ក្នុងការបើកទៃសចរណ៍ផ្ទៃក្នុងអាសា៊ានឡើងវិញ និងបៃកាសគំទៃនូវ
ទៃសចរណ៍វា៉ាក់សាំងនៅក្នុងតំបន់អាសា៊ាន។  សម្តៃចតៃជោបានវាយតម្លៃ
ខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំបៃឹងបៃងរបស់បៃតិភូអន្តរជាតិទាំងអស់ក្នុងការធ្វើ 
ដំណើរមកចូលរួមវៃទិកាទៃសចរណ៍អាសា៊ានឆ្នាំ២០២២ នៅពៃល នៃះ 
តាមផ្លូវគោក និងផ្លូវអាកាសទោះបីជាបៃើពៃលវៃលាវៃង និងបំពៃញបៃប
បទធ្វើដំណើរបន្ថៃមក្នុងបរិបទកូវើដ-១៩យ៉ាងណាក៏ដោយ។ កម្ពុជាពិត
ជាមានសេចក្តីរីករាយដោយសង្កេតឃើញការបើកប្រទេសឡើងវិញជា 
បណ្តើរៗ នៅតាមបណា្តាបៃទៃសក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក ជាពិសៃស 
ការរួមសាមគ្គីគ្នា និងសហការយ៉ាងសកម្មរវាងបៃជាជនអាសា៊ាន បៃទៃស 
ដៃគូ និងសា្ថាប័នអន្តរជាតិក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការបៃឈមរួមរបស់
តំបន់ និងសាកលលោក។

សម្ដៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បានចៃករំលៃក និងផ្ដល់នូវអនុសាសន៍
មួយចំនួនរួមមាន៖ ១- ការបើកដំណើរ ការសកម្មភាពសង្គមសៃដ្ឋកិច្ច
ពៃញលៃញឡើងវិញ តៃូវបានវាយតម្លៃថា ស្ថិតក្នុងសា្ថានភាពបន្ទាន់ 
និងតៃូវសៃបតាម កន្លងបៃកៃតីភាពថ្មីសមៃប់បៃទៃសទាំងអស់ក្នុង 
អាសា៊ាន ដៃលហៅថាសា្ថានភាពទីផ្សារទៃសចរណ៍ និងមានភាពតូច 
ចង្អៀតជាមួយនឹងការបៃកួតបៃជៃងកាន់តៃខ្ពស់ ទាំងលើទិដ្ឋភាពនៃ 
គុណភាព ផលិតផល និងសៃវាកម្មតម្លៃសមរម្យ ទំនុកចិត្តលើសុវត្ថិភាព 
នៃគោលដៅទៃសចរណ៍វិធានការក្នុងការទប់សា្កាត់ គៃប់គៃងសា្ថានភាព
នៃការឆ្លងរាលដលជំងឺកូវើដ-១៩ និងការសមៃួលដល់ការធ្វើដំណើរ។ 
២- គំទៃគំនិតផ្តួចផ្តើមសមៃប់បណា្តាបៃទៃសអាសា៊ានក្នុងការរៀបចំ 
អនុវត្តវិធានការសុខភិបាលក្នុងសហគមន៍ទៃសចរណ៍ ដៃលជាការ        
ចូលរួមដ៏មានសារៈសំខន់ក្នុងការធាន ជូនដំណើរអាជីវកម្មទៃសចរណ ៍

ឡើងផង និងចូលរួមបៃយុទ្ធបៃឆំងជំងឺកូវើដ-១៩ តាមរយៈការអនុវត្ត
គោលការណ៍រួមជាអតិបរមា។ កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបាននិងកំពុងអនុវត្តបៃកប
ដោយបៃសិទ្ធភាពនូវវិធានការ សុវត្ថិភាពវិធីបៃតិបត្តិស្ដង់ដរសមៃប់
បៃតិបត្តិលើការបើកដំណើរការអាជីវកម្មទៃសចរណ៍តាមគន្លងបៃកៃតី
ភាពថ្មី ៣- ក្នុងរយៈពៃលដ៏ខ្លីអាសា៊ាន ក៏តៃូវគិតគូរជំរុញចលនទៃសចរណ៍
ផ្ទៃក្នុងអាសា៊ានបន្ថៃមទៀតសៃបតាមទស្សនៈអាសា៊ានដើម្បីអាសា៊ាន។ 
សម្តៃចតៃជោគំទៃទាំងសៃុងនូវគំនិតផ្ដួចផ្ដើមបើកទៃសចរណ៍ផ្ទៃក្នុង
អាសា៊ាន ក៏ដូចជាបើកតំបន់ទាំងមូលដើម្បីទទួលបាននូវការសា្វាគមន៍
ទៃសចរអន្តរជាតិឡើងវិញ។ ក្នុងនមកម្ពុជាជាបៃធានអាសា៊ាន សម្ដៃច-
តៃជោគំទៃឲ្យរដ្ឋមន្តៃីទៃសចរណ៍អាសា៊ានពិភាក្សាគ្នា និងឯកភាពគ្នា 
បៃកាស បើកទៃសចរណ៍អាសា៊ានឡើងវិញនៅថ្ងៃស្អៃកចៃញពីកៃុង 
ពៃះសីហនុតៃម្តង ។ ដើម្បីធានបាននូវជោគជ័យនៃការបើកទទួល 
ទៃសចរអន្តរជាតិឡើងវិញ គឺចាំបាច់តៃូវធានឱ្យបាននូវភាពជឿជាក់ និង 
ទំនុកចិត្តថា ជាគោលដៅទៃសចរណ៍អាសា៊ានមានសុវត្ថិភាពដោយឈរ
លើអតៃនៃការចាក់វា៉ាក់សាំងជាសូចនករគោល។ សម្ដៃចតៃជោគំទៃ
នូវកម្មវិធីទៃសចរណ៍វា៉ាក់សាំង ដៃលបានដក់ចៃញតាមរយៈបណា្តា 
បៃទៃសអាសា៊ាន និងគំទៃលើការដក់ចៃញយុទ្ធនការអាសា៊ានជាគោល 
ដៅទៃសចរណ៍បៃកបដោយភាពកក់ក្តា និងសុវត្ថិភាព ៤- រដ្ឋមន្តៃទីៃ
សចរណ៍អាសា៊ានបៃទៃសដៃគូអាសា៊ាន និងថា្នាក់ដឹកនំ អង្គការទៃសចរណ៍ 
ពិភពលោក ពៃមទាំងសមាគមទៃសចរណ៍អាសា៊ាន គួរបន្តពងៃឹង អភិវឌ្ឍ 
មូលធនមនុស្ស ខិតខំអនុវត្តបៃកបដោយកិច្ចសហបៃតិបត្តិការដៃលមាន
សៃប់ ពៃមទាំងបង្កើនការផ្លាស់ប្ដូរ ចៃករំលៃកបទពិសោធន៍ល្អៗជុំវិញ
ការទាក់ទាញ និងការអភិវឌ្ឍទៃពកោសល្យ ដោយគិតគូរផងដៃរនូវការ
ជំរុញកម្មវិធីអក្ខរកម្មឌីជីថល ការជំរុញសហគៃិនវ័យក្មៃង និងជួយគំទៃ
សិប្បកម្មសហគៃសធុនតូច និងមធ្យម ក្នុងវិស័យទៃសចរណ៍ដល់កមៃិត
មូលដ្ឋាន និងតៃូវទាញអត្ថបៃយោជន៍ពីនវានុវត្តការភា្ជាប់ឌីជីថល និង 
បដិវត្តឧស្សាហកម្ម ៤.០ ដើម្បីអភិវឌ្ឍទៃសចរណ៍អាសា៊ានបៃកប 
ដោយភាពឆ្លាតវៃ ចីរភាព និងបរិយប័ន្ន និងទី៥- អាសា៊ានតៃូវរួមគ្នាជំរុញ
មើលឡើងវិញនូវវិស័យទៃសចរណ៍បៃកបដោយភាពធន់ និងឆ្ពោះទៅ
អនគតកាន់តៃបៃសើរជាងមុនបៃកបដោយគុណភាព ចីរភាព និង 
បរិយបន្ន។ សម្ដៃចតៃជោបានអំពាវនវឲ្យ អាសា៊ានបន្តពងៃឹង និងពងៃីក
កិច្ចសហបៃតិបត្តិការជាដៃគូសន្ទន និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នន និងកសាង 
ភាពជាដៃគូឯកជន ក្នុងបៃទៃស ក្នុងតំបន់ និងពិភពលោកឆ្ពោះទៅរក
ភាពរើកចមៃើនវិស័យទៃសចរណ៍បៃកបដោយភាពធន់តាមកន្លងបៃកៃតី
ភាពថ្មី និងនំមកនូវវិបុលភាពរបស់អាសា៊ានទាំងមូល។

ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះ សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បានគូស 
បញ្ជាក់ថា កិច្ចការអាសា៊ានឆ្នាំ២០២២នៃះ មានការងរជាចៃើនដៃល 
តៃូវដោះសៃយ ដោយមិនមៃនមានតៃបញ្ហាមីយ៉ាន់មា៉ានោះឡើយ។ 
បញ្ហាមីយ៉ាន់មា៉ាតៃូវបាន ជជៃកយ៉ាងផុសផុលនៅតាមបណា្តាញសារ-
ព័ត៌ាមាន និងបណា្តាញសង្គម កៃយទស្សនកិច្ចរបស់សម្តៃចទៅកាន់ 
បៃទៃសមីយ៉ាន់មា៉ា កាលពីពៃលកន្លងទៅ។ សម្តៃចតៃជោបានបញ្ជាក់ 
ថា របៀបវារៈនៃកិច្ចការអាសា៊ានមិនមៃនមានបញ្ហាតៃមួយនោះទៃ គឺមាន 
បញ្ហាចៃើនដៃលតៃូវធ្វើ រាប់ទាំងបញ្ហាធ្វើឱ្យទៃសចររស់ឡើងវិញ នៅក្នុង 
បរិបទនៃកូវើដ១៩ផង។ សម្ដៃចតៃជោបញ្ជាក់ថា៖ «ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា 
កិច្ចការរបស់អាសា៊ានឆ្នាំ២០២២ មិនមៃនមានតៃបញ្ហាមីយ៉ាន់មា៉ាតៃមួយ
នោះទៃ ដូចអ្នក ទាំងឡាយបាននិយយយ៉ាងចៃើនក្នុងពៃលបៃមាណ
ជាជិត ៣អាទិត្យនៃះ ។ ខ្ញុំសុំនិយយថា យើងមានកិច្ចការជាចៃើនដៃល
តៃូវធ្វើកៃពីមីយ៉ាន់មា៉ា ហើយអាសា៊ានមិនមៃនជាចំណាប់ខ្មាំងនៃបញ្ហា 
របស់មីយ៉ាន់មា៉ានោះទៃ»៕

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុង
ពិធីបើកវៃទិកាទៃសចរណ៍អាសា៊ានលើកទី៤០ (ATF 2022) 
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សម្តៃចអគ្គមហាពញាចកៃី ហែង សំរិន បៃធានរដ្ឋសភានៃ                
ពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឱ្យឯកឧត្តម ប៊ួយ ថាញ់ សុឺន 
រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងការបរទៃស នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម និង     
គណៈបៃតិភូ ដៃលបានអញ្ជើញមកបំពៃញទស្សនកិច្ចការងរនៅកម្ពុជា 
ចូលជួបសម្តៃងការគួរសម នៅវិមានរដ្ឋសភានរសៀលថ្ងៃទី២០ ខៃមករា 
ឆ្នាំ២០២២នៃះ។

ក្នុងឱកាសនោះសម្តៃចចកៃី ហែង សំរិន បានសម្តៃងក្តីសោមនស្ស 
រើករាយ និងសូមសា្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តាចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ 
ឯកឧត្តម ប៊ួយ ថាញ់ សុឺន នៅកម្ពុជាថា ជាការចូលរួមចំណៃកដ៏ 
សខំនន់ៅក្នកុារលើក កម្ពសទ់នំកទ់នំងមតិ្តភាព សាមគ្គភីាពជា បៃពៃណ ី
និងកិច្ចសហបៃតិបត្តិការលើគៃប់វិស័យ រវាងបៃទៃសទាំងពីរ ដៃលមាន 
ជាយូរមកហើយនៃះ ឱ្យកាន់តៃបៃសើរខ្លាំងកា្លាថៃមទៀត។ សម្តៃចចកៃី 
ហែង សំរិន និងឯកឧត្តម ប៊ួយ ថាញ់ សុឺន បានអបអរសាទរចំពោះ 
ខួប ៥៥ឆ្នាំ នៃទំនក់ទំនងការទូតរវាងបៃទៃសទាំងពីរនៅឆ្នាំនៃះ ។       
ឯកឧត្តមបានសម្តៃងការអបអរសាទរនិងក្តីរើករាយជាទីបំផុតចំពោះការ
រើកចមៃើនរបស់កម្ពុជា ឥតឈប់ឈរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅលើគៃប់ 
វិស័យ។

សម្តៃចចកៃី ហែង សំរិន បានសម្តៃងការកោតសរសើរចំពោះបក្ស 
និងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម ដៃលបានដឹកនំបៃទៃសឲ្យមានការរើកចមៃើន
លើគៃប់វិស័យ ។ ជាមួយគ្នានៃះ សម្តៃចចកៃី ក៏បានកត់សមា្គាល់អំពី 
ចំណងទាក់ទងមិត្តភាព និងកិច្ចសហបៃតិបត្តិការក្នុងលក្ខណៈសុីជមៃ 
គៃប់ជៃុងជៃយនៃបៃទៃសយើងទាំងពីរ កម្ពុជា-វៀតណាម ដៃលតៃង
តៃជួយឧបត្ថម្ភគំទៃគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងគៃប់កាលៈទៃសៈក្នុងនមជា
បៃទៃសភូមិផងរបងជាមួយ និងដើម្បីផលបៃយោជន៍ទៅវិញទៅមក 
សមៃប់បៃជាជនទាំងពីរ ។ 

ឯកឧត្តម ប៊ួយ ថាញ់ សុឺន រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងការបរទៃស នៃ 
សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម បានជមៃបជូនសម្តៃចពីលទ្ធផល

ការងរជាចៃើនដៃលសមៃចបាននៅ ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមកកម្ពុជា
នឱកាសនៃះ។ នៅក្នុងនោះឯកឧត្តម បានចូលជួបសម្តៃងការគួរសម 
ជាមួយ សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន នយករដ្ឋមន្តៃីនៃពៃះរាជាណាចកៃ
កម្ពុជា, សម្តៃចវិបុលសៃនភក្តី សាយ ឈុំ បៃធានពៃឹទ្ធសភា និងបាន
ពិភាក្សាការងរទ្វៃភាគីជាមួយឯកឧត្តម បែក់ សុខុន ឧបនយក 
រដ្ឋមន្តៃី និងជារដ្ឋមន្តៃីការបរទៃស និងសហបៃតិបត្តិការអន្តរជាតិរបស់
កម្ពុជាផងដៃរ ។ ឯកឧត្តមក៏បានគោរពស្នើសូម សម្តៃចបៃធានរដ្ឋសភា 
ជួយជំរុញដល់ការ ពងៃឹងកិច្ចសហបៃតិបត្តិរវាងសា្ថាប័នរដ្ឋសភាបៃទៃស
ទាំងពីរ តាមការបង្កើនឱ្យមានដំណើរទស្សនកិច្ច និងការចៃករំលៃកបទ
ពិសោធន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមកឱ្យបានញឹកញាប់ ទាំងក្នុងកៃបខណ្ឌ 
សមាជិកសភាវ័យក្មៃង កៃុមមិត្តភាពសភា និងសមាជិកសភាស្តៃី ។     
ឯកឧត្តមក៏បានស្នើសូមសម្តៃចជួយសមៃួល និងបង្កើនយន្តការដល់ 
សកម្មភាពធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងសៃដ្ឋកិច្ចរវាងបៃទៃសទាំងពីរឱ្យកាន់តៃ
មានកំណើនឡើង ។ ជាមួយគ្នានៃះ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្តៃី បានគោរពស្នើ 
សូមសម្តៃច ជំរុញនិងលើកកម្ពស់ការគំទៃគ្នាទៅវិញទៅមករវាងសា្ថាប័ន
នីតិប្បញ្ញត្តិបៃទៃសទាំងពីរនៅលើវៃទិការអន្តរជាតិននដូចជា APA, 
AIPA, IPU, APPF ជាដើម។  ឯកឧត្តម ប៊ួយ ថាញ់ សុឺន បានជូនពរ 
កម្ពុជាឱ្យទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងឋានៈជាបៃធានអាសា៊ាន (ASEAN) 
និង AIPA នៅឆ្នាំនៃះ ហើយភាគីវៀតណាមគំទៃបៃសកកម្មដ៏ឧត្តុង្គឧត្តម
របស់កម្ពុជានៃះ។ 

តាងនមថា្នាក់ដឹកនំបៃទៃសវៀតណាម ឯកឧត្តមក៏បានគោរព 
អញ្ជើញ សម្តៃចបៃធានរដ្ឋសភា ដឹកនំគណៈបៃតិភូបំពៃញទស្សនកិច្ច 
ផ្លវូការនៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនយិមវៀតណាម នៅពៃលវៃលា សមសៃប 
ណាមួយ ។ សម្តៃចអគ្គមហាពញាចកៃី ហែង សំរិន បានទទួលយក 
សំណើររបស់ភាគីវៀតណាម និងបានសន្យាថា សម្តៃចនឹងដឹកនំគណៈ
បៃតិភូបំពៃញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម 
នៅពៃលវៃលាសមសៃបណាមួយ៕

 សម្តេចចកេី ហេង សំរិន បេធានរដ្ឋសភា អនុញ្ញេតឲ្យឯកឧត្តម ប៊ួយ ថាញ់ សុឺន 
រដ្ឋមន្តេីកេសួងការបរទេសវៀតណាមចូលជួបសម្តេងការគួរសម

សម្តៃចចកៃី ហែង សំរិន បៃធានរដ្ឋសភា អនុញ្ញាតឱ្យឯកឧត្តម ប៊ួយ ថាញ់ សុឺន រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងការបរទៃស 
នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម និងគណៈបៃតិភូចូលជួបសម្តៃងការគួរសម
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នៅថ្ងៃចន្ទ ៨កើត ខៃបុស្ស ឆ្នាំឆ្លូវ តៃីស័ក ព.ស២៥៦៥ តៃូវនឹង 
ថ្ងៃទី១០ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២២ សម្ដៃចកៃឡាហោម ស ខែង 
ឧបនយករដ្ឋមនៃ្តី រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងមហាផ្ទៃ និងជាបៃធានកៃុមការងរ
ចុះមូលដ្ឋានខៃត្តបាត់ដំបង និងពៃវៃង បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុង
ពិធីសំណៃះសំណាល និងពិសាអាហារសាមគ្គីជាមួយកៃុមការងរ
ចុះមូលដ្ឋាន និងមន្តៃីរាជការក្នុងខៃត្តបាត់ដំបង ដៃលបៃរព្ធនៅ 
សាលមហោសៃព ខៃត្តបាត់ដំបង។

អញ្ជើញមានបៃសាសន៍នឱកាសនោះ សម្ដៃចកៃឡាហោម     
ស ខែង បានថ្លៃងអំណរគុណ និងសម្ដៃងការកោតសរសើរចំពោះ
កៃុមការងរចុះមូលដ្ឋានខៃត្តបាត់ដំបងគៃប់លំដប់ថា្នាក់ ដៃលបាន  
រួមកមា្លាំងសាមគ្គីគ្នាចូលរួមគំទៃដល់ការបំពៃញភារកិច្ចបំរើជាតិ និង
បៃជាពលរដ្ឋខៃត្តបាត់ដំបងទាំងមូល ជាពិសៃសនៅក្នុងសា្ថានភាព
បៃឈមបង្កឡើយដោយជំងឺកូវើដ-១៩។ សម្ដៃចកៃឡាហោម ក៏បាន 
ណៃនំឱ្យថា្នាក់ដឹកនំ និងមនៃ្តីរាជការ គៃប់លំដប់ថា្នាក់ ខិតខំបំពៃញ
ភារកិច្ចដៃលថា្នាក់ជាតិបានផ្ដល់ជូនមកជាបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីចូលរួម
ធ្វើឱ្យសមៃចបានជោគជ័យនូវការធ្វើកំណៃទមៃង់វិមជ្ឈការ និង 
វិសហមជ្ឈការ ដៃលជាកំណៃទមៃង់បៃវត្តិសាសៃ្តនៅកម្ពុជា ធ្វើឱ្យ
ថា្នាក់មូលដ្ឋានកាន់តៃមានលទ្ធភាព និងការទទួលខុសតៃូវខ្ពស់ក្នុង
ការផ្ដល់សៃវាសាធារណៈជូនបៃជាពលរដ្ឋ។ សម្តៃចកៃឡាហោម 
ស ខែង បានលើកឡើងអំពីផលប៉ះពាល់នៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ 
កូវើដ១៩ មកលើវិស័យសៃដ្ឋកិច្ចសង្គម ជីវភាពរស់នៅរបស់បៃជាជន 
និងការអនុវត្តកម្មវិធីកៃទមៃង់នន ដៃលបានកំណត់ក្នុងកម្មវិធី 
នយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសមៃប់នីតិកាលទី៦នៃរដ្ឋសភា ។ 
ទោះយ៉ាងនៃះក្តី រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដក់ចៃញនូវគោល-
នយោបាយ និងវិធានការថ្មីៗ ដើម្បីទប់សា្កាត់ការឆ្លងរាលដលនៃ 
ជំងឺកូវើដ១៩ ការរក្សាលំនឹង និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ 
បៃជាជន ក៏ដូចជាការធានបាននូវការផ្តល់សៃវាសាធារណៈ សៃវា 
សង្គម និងការអភិវឌ្ឍ។ សម្តៃចកៃឡាហោម ស ខែង ក៏បានលើក 

ឡើងអំពីការខិតខំក្នុងការអប់រំបៃជាជនឲ្យរស់នៅ និងធ្វើសកម្មភាព
ននក្នុងសង្គមជាមួយជំងឺកូវើដ១៩ តាមគន្លងបៃកៃតីភាពថ្មី ដោយ 
ពងៃឹងវិធានការចាក់វា៉ាក់សាំង ដៃលជាវិធានការគន្លឹះ គួបផ្ំសវិធានការ 
សុខភិបាល វិធានការរដ្ឋបាល និងពងៃឹងបៃព័ន្ធគំពារសង្គមបៃកប
ដោយបៃសិទ្ធភាព ដើម្បីឲ្យបៃជាជនគៃប់រូបៗ បានចូលរួមក្នុងគៃប់
សកម្មភាពសង្គម និងជីវភាពនយោបាយ។

សម្ដៃចកៃឡាហោម ក៏បានផ្ដាំផ្ញើឱ្យបៃក្ខជនកៃុមបៃឹក្សាឃុំសង្កាត់
សមៃប់ការបោះឆ្នាតអាណត្តិថ្មីខងមុខនៃះ សូមខិតខំធ្វើសកម្មភាព 
ល្អៗឱ្យបានកាន់តៃចៃើនបន្ថៃមទៀតជាមួយបៃជាពលរដ្ឋ ពិសៃស
ការចុះទៅតាមខ្នងផ្ទះដើម្បីស្វៃងយល់ពីជីវភាពរបស់បៃជាជន ធ្វើ
ការដោះសៃយជាបន្ទាន់នូវសំណូមពរនន ដើម្បីជា ផលបៃយោជន៍ 
របស់បៃជាជន និងដើម្បីទទួលបាននូវការសៃឡាញ់រាប់អាន និង 
ការជួយគំទៃពីសំណាក់បៃជាជន។ សម្ដៃចកៃឡាហោម ស ខែង 
ក៏បានណៃនំឱ្យបៃក្ខជនកៃុមបៃឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ទាំងអស់តៃូវខិតខំ 
ពងៃឹងសាមគ្គីភាព ការជួយគ្នា  និងការផ្ដល់ការគំទៃដល់គ្នាទៅវិញ
ទៅមកសមៃប់ការបំពៃញ ភារកិច្ចបំរើបៃជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាន 
នីមួយៗឲ្យបានល្អ៕

 សម្តេចកេឡាហេម ស ខេង ណេនាំឲ្យសមត្ថកិច្ចទទួលខុសតេូវខ្ពស់
ក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនបេជាជន

សម្ដៃចកៃឡាហោម ស ខែង អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសំណៃះសំណាល និងពិសាអាហារសាមគ្គី
ជាមួយកៃុមការងរចុះមូលដ្ឋាន និងមន្តៃីរាជការក្នុងខៃត្តបាត់ដំបង
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នពៃឹកថ្ងៃពៃហស្បតិ៍ ទី០៦ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២២ សម្តៃចវិបុល-
សៃនភក្ត ីសាយ ឈុំ បៃធានពៃឹទ្ធសភា នៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា 
បានអញ្ជើញដឹកនំការបើកសម័យបៃជុំលើកទី៨ ពៃឹទ្ធសភា នីតិកាល 
ទី៤ មានសមាជិកពៃឹទ្ធសភាចូលរួមចំនួន ៥៨រូប ដោយមានរបៀបវារៈ 
ចនំនួ ០៦ រមួមាន៖ ១-សា្តាបរ់បាយការណរ៍បសគ់ណៈកមា្មាធកិារ អចនិ្តៃយ ៍
ស្តីពីសកម្មភាព និងលទ្ធផលការងររបស់ពៃឹទ្ធសភា នៅចនោ្លាះសម័យ 
បៃជុំលើកទី៧ និងលើកទី៨ ពៃឹទ្ធសភានីតិកាលទី៤, ២-ការបៃកាស 
ទទួលសា្គាល់សមាជិកពៃឹទ្ធសភាថ្មី នីតិកាលទី៤ ជំនួសលោកជំទាវ             
ឱ សុខុម ដៃលបានទទួលមរណភាព , ៣-ការបោះឆ្នាតជៃើសរើស
បំពៃញសមាជិកគណៈកម្មការសៃដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ ធនគរ និងសវនកម្ម 
ពៃឹទ្ធសភានីតិកាលទី៤, ៤-ពិនិត្យ និងឱ្យយោបល់លើសៃចក្តីពៃងច្បាប ់
ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ ស្តីពីសហគៃសពាណិជ្ជកម្ម, ៥-ពិនិត្យ និងឱ្យ 
យោបលល់ើសៃចក្តពីៃងច្បាប់ ស្តពីវីសិោធនកម្មច្បាបស់្តពីវីធិាន ពាណជិ្ជ- 
កម្ម និងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម និងទី៦-ពិនិត្យ និងឱ្យយោបល់លើសៃចក្តី 
ពៃងច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ពៃមលើកិច្ចពៃមពៃៀងពាណិជ្ជកម្មសៃរើ 
រវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃ 
សាធារណរដ្ឋកូរ៉ៃ។

ក្នុងអំឡុងពៃលចនោ្លាះសម័យបៃជុំពៃឹទ្ធសភាលើកទី៧ និងលើក 
ទី៨ នីតិកាលទី៤ ថា្នាក់ដឹកនំ គណៈកមា្មាធិការអចិន្តៃយ៍ គណៈកម្មការ 
កៃុមភូមិភាគនន កៃុមសមាជិក សមាជិកាពៃឹទ្ធសភាបានរួមគ្នាខិតខំ   
បំពៃញភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនបៃកបដោយសា្មារតីទទួលខុសតៃូវខ្ពស់ សមៃច
បានលទ្ធផលផ្លៃផ្កាជាគុណបៃយោជន៍ដល់ជាតិ និងបៃជាពលរដ្ឋ ។ 
សកម្មភាពលៃចធ្លា គឺការយកចិត្តទុកដក់ធ្វើសកម្មភាពឆ្ពោះទៅកាន់
មូលដ្ឋាន តាមរយៈការចូលរួមយុទ្ធនការបៃយុទ្ធបៃឆំងនឹងការរើករាល
ដលនៃជំងឺកូដ-១៩ និងការយកចិត្តទុកដក់របស់ថា្នាក់ដឹកនំ និង 
សមាជិក សមាជិកាពៃឹទ្ធសភា ដល់បៃជាពលរដ្ឋដៃលមានជីវភាពខ្វះខត 
ដោះសៃយសំណូមពរ និងបញ្ហាបៃឈមនន ពៃមទាំងការចូលរួម        
ចំណៃកដល់ការអភិវឌ្ឍលើគៃប់វិស័យនៅថា្នាក់កៃមជាតិ។ គណៈកម្មការ 

ទាំង១០ និងកៃុមនន ដៃលជាសៃនធិការរបស់ពៃឹទ្ធសភា បានចុះជួប
ពិភាក្សាការងរជាមួយកៃសួង-សា្ថាប័ន និងអាជា្ញាធរថា្នាក់កៃមជាតិ ដើម្បី
សិក្សាឈ្វៃងយល់អំពីវឌ្ឍនភាពការងរតាមវិស័យ ពៃមទាំងពងៃឹង           
កិច្ចសហបៃតិបត្តិការល្អជាមួយអាជា្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគៃប់លំដប់ថា្នាក់។

ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនៃះ ថា្នាក់ដឹកនំ និងសមាជិក សមាជិកាពៃឹទ្ធសភា 
បានកោតសរសើរចពំោះរាជរដ្ឋាភ ិ  បាលដកឹនដំោយសម្តៃចអគ្គមហា-
សៃនបតីតៃជោ ហ៊ុន សែន នយករដ្ឋមន្តៃី នៃពៃះរាជាណាចកៃ 
កម្ពុជា រដ្ឋអំណាចគៃប់ជាន់ថា្នាក់ និងបៃជាជនយើងទាំងមូលដៃលបាន 
គៃប់គៃងសភាពការណ៍ និងយកអស់កមា្លាំងកាយ កមា្លាំងចិត្តចូលរួម 
បៃយុទ្ធបៃឆំងជំងឺកូវើដ-១៩ នៅកៃបខ័ណ្ឌទូទាំងបៃទៃសដោយសសៃក់-
សសៃំ និងដោយសា្មារតីទទួលខុសតៃូវខ្ពស់បំផុត ធ្វើឱ្យបៃជាជាតិយើង
មានកមា្លាំងសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងជាតិរឹងមាំ និងស័ក្តិសិទ្ធិ ហើយសមៃច 
បានជោគជ័យជាជំហានៗ ឈានដល់ដំណាក់កាលមួយថ្មី ដៃលយើង
អាចបើកបៃទៃសឡើងវិញលើគៃប់វិស័យ។

បន្ទាប់ពីឯកឧត្តមកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ទែព ងន អនុបៃធានទី២ 
ពៃឹទ្ធសភា ឡើងធ្វើសៃចក្តីរាយការណ៍ជូនអង្គបៃជុំអំពីរបាយការណ៍របស់
គណៈកមា្មាធិការអចិន្តៃយ៍ ស្តីពីសកម្មភាពនិងលទ្ធផលការងររបស់
ពៃឹទ្ធសភា នៅចនោ្លាះសម័យបៃជុំលើកទី៧ និងលើកទី៨ ពៃឹទ្ធសភា 
នីតិកាលទី៤ និងការបៃកាសទទួលសា្គាល់លោកជំទាវ ចឹក ហែង 
ជាសមាជិកាពៃឹទ្ធសភានីតិកាលទី៤ ជំនួសលើកជំទាវ ឱ សុខុម ដៃល 
បានទទួលមរណៈភាពរួចមក អង្គបៃជុំពៃឹទ្ធសភាបានបោះឆ្នាតជៃើស-
រើសឯកឧត្តម ញ៉ូវ សុង សមាជិកពៃឹទ្ធសភា ដើម្បីបំពៃញសមាជិក 
គណៈកម្មការទី២ពៃឹទ្ធសភា ដោយទទួលបានសំឡៃងគំទៃចំនួន ៥៨ 
សំឡៃង នៃចំនួនសមាជិកពៃឹទ្ធសភាទាំងមូល ។ ដោយឡៃក ក្នុង 
របៀបវារៈទី៤ ទី៥ និងទី៦ អង្គបៃជុំពៃឹទ្ធសភាបានពិនិត្យ និងឱ្យយោបល់
ឯកភាពទាំងសៃុងលើសៃចក្តីពៃងច្បាប់ទាំងមូល ដោយឥតកៃបៃ ចំនួន 
៥៨សំឡៃង នៃចំនួនសមាជិកពៃឹទ្ធសភាទាំងមូល៕

 សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ អញ្ជើញដឹកនាំសម័យបេជុំ

ពេឹទ្ធសភា លើកទី៨ នីតិកាលទី៤

សម្តៃចភក្តី សាយ ឈុំ បៃធានពៃឹទ្ធសភា អញ្ជើញដឹកនំបើកសម័យបៃជុំលើកទី៨ ពៃឹទ្ធសភា នីតិកាល ទី៤
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ពិធីអបអរសាទរខួប ២៣ឆ្នាំ នៃការបញ្ចប់សងៃ្គាមសុីវិលនៅ                 
កម្ពុជា និងការអនុវត្តបៃកបដោយជោគជ័យនយោបាយ ឈ្នះ ឈ្នះ 
របសស់ម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន និងខួប៣ឆ្នាំថ្ងៃសម្ពោធវិមានឈ្នះ ឈ្នះ 
តៃូវបានបៃរព្ធធ្វើនៅវិមានឈ្នះ ឈ្នះ ខណ្ឌជៃយចង្វារ រាជធានី 
ភ្នំពៃញកាលពៃឹកថ្ងៃទី៣០ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ កៃមអធិបតីភាព 
សម្តៃចពិជ័យសៃន ទៀ បាញ ់ ឧបនយករដ្ឋមន្តៃី រដ្ឋមន្តៃីកៃសួង 
ការពារជាតិ និងជាបៃធានគណៈកម្មការ សាងសង់វិមានឈ្នះ ឈ្នះ          
តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពសស់ម្តៃចអគ្គមហាសៃនបតីតៃជោ ហ៊ុន សែន នយក- 
រដ្ឋមន្ដៃី នៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា។

មានបៃសាសន៍ឱកាសនៃះ សម្តៃចពិជ័យសៃន ទៀ បាញ់ បាន 
គូសបញ្ជាក់ថា៖ កាលពី២៣ឆ្នាំមុន ពោលគឺនៅថ្ងៃទី២៩ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៨ 
តៃូវបានកំណត់ជាថ្ងៃបញ្ចប់សង្គាៃមសុីវិល ទាំងសៃុងនៅក្នុងបៃទៃស 
កម្ពុជានិងទទួលបានសន្តិភាព និងការឯកភាពជាតិពៃញលៃញ ដៃល 
ជាឱកាសនៃការចាប់ផ្តើមកសាង និងអភិវឌ្ឍបៃទៃសជាតិឡើងវិញ។ 
សន្តិភាពពៃញលៃញរយៈពៃល ២៣ឆ្នាំកន្លងមកនៃះ ទទួលបានមក 
ដោយលំបាកឆ្លងកាត់ នូវដំណាក់កាលឆ្ងាយ ទាំងដំណាក់កាល 
របបបៃល័យពូជសាសន៍ ដំណាក់កាលសង្គាៃមផង ចរចាផង រហូតដល់ 
លៃចឡើងវត្តមាននយោបាយឈ្នះ ឈ្នះ ដៃលជានយោបាយ បាន 
បញ្ចប់សង្គាៃមសុីវិល ទាំងសៃុងនៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា ដោយមិនមាន 
ការបង្ហូរឈាម ហើយផ្អៃកលើគោលការណ៍ឯកភាពជាតិជាធំ។ 

សម្តៃចពិជ័យសៃនបានបញ្ជាក់ទៀតថា៖ ក្នុងរយៈកាល ២៣ឆ្នាំ 
កន្លងមកនៃះ មាតុភូមិកម្ពុជាយើងបានសុខសន្តិភាព និងការឯកភាពជាត ិ
ពៃញលៃញ ហើយបានបង្កើតនូវសមិទ្ធផល និងមរតកជាចៃើនអនៃក 
រាប់មិនអស់ ដោយសារការអភិវឌ្ឍដៃលបានមកដោយសារសន្តិភាព 
តាមរយៈនយោបាយឈ្នះ ឈ្នះ។ នៃះគឺជាសា្នាដៃដឹកនំបៃកដនិយម 
របសស់ម្ដៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន ដៃលមានចក្ខុវិស័យវៃងឆ្ងាយ 
នំបៃទៃស ចៃញពីភាពកៃីកៃ ខ្វះខត រហូតដល់មានកិត្តិយស សម្បូរបៃប 
និងបៃកបដោយសុខដុមភាពដូចសព្វថ្ងៃនៃះ។ វិមានឈ្នះ ឈ្នះ នៃះ 
គឺជា តឹកតាងដៃលបង្ហាញពីខ្លឹមសារ នៃនយោបាយឈ្នះ ឈ្នះ និងអ្វី 
ដៃលជាជីវិតជាក់ស្តៃងរបស់សម្តៃចតៃជោ ក្នុងនមជាសា្ថាបនិក និង 
ជាមគ្គុទ្ទៃសក៍ឯក ដៃលបានបង្កើតគោលនយោបាយសមៃប់សន្តិភាព 

និងការឯកភាពជាតិ ហើយក៏បានរំលៃចថៃមទៀតនូវការចូលរួម និង 
សមិទ្ធផល ននដៃលមានជាហូរហៃ។ ទីនៃះនឹងចារឹកថៃមទៀតនូវ 
គុណូបកា្ការៈ របស់សម្តៃចតៃជោ ក្នុងបរិបទថ្មីនៃះ ដូចជា ការបៃយុទ្ធបៃឆំង 
នឹងកូវើដ-១៩ ការដឹកនំតស៊ូទប់ទល់ការជៃៀតជៃកពីបរទៃស និង 
សមិទ្ធផលនន ដៃល មិនចៃះរើងស្ងួត។ 

  សម្តៃចពិជ័យសៃន ទៀ បាញ់ ក៏បានសម្ដៃងការកោតសរសើរ 
និងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកៃសួង សា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ដៃលបានចូលរួម 
កសាងសមិទ្ធផលនន នៅសួនសមិទ្ធផលតៃជោ អោយមានភាព 
លៃចធ្លា និងបានលើកសោភណ្ឌភាពវិមាន ឈ្នះ ឈ្នះ កាន់តៃតៃដៃត 
ឡើងថៃមទៀត។ សមិទ្ធផលទាំងអស់ ដៃលសមៃចបាននៃះ គឺជាសា្នាដៃ 
បន្ថៃមទៀត និងជាគំនិតរួមមួយក្នុងការរៀបចំពៃឹត្តិការណ៍បៃវត្តិសាស្តៃ 
បៃកបដោយការទទួលខុសតៃូវ ការអនុវត្តភារកិច្ចដៃលបានបៃគល់ជូន។ 
ជាមួយគ្នានៃះ ក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈ និងសា្មារតីចូលរួមនៅក្នុងរយៈពៃល 
២ឆ្នាំនៃះ ដោយការស្ម័គៃចិត្ត ទឹកចិត្តសប្បុរស ភាពកត្តញ្ញូ និងការដឹង 
គុណចំពោះសម្ដៃចតៃជោ នយករដ្ឋមន្តៃី ដៃលជានិច្ចកាលតៃងយកជី
វិតធ្វើជាដើមទុន ដើម្បីទទួល បានសន្តិភាព និងការឯកភាពជាតិ។

 ក្នុងឱកាសនោះដៃរសម្តៃចពិជ័យសៃន ឧបនយករដ្ឋមន្តៃី 
រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងការពារជាតិ ពៃមទាំងគណៈអធិបតី បានអញ្ជើញបើក 
និងទស្សនពិព័រណ៍ អបអរសាទរ ខួបលើកទី២៣ឆ្នាំ នៃការបញ្ចប់សងៃ្គាម
សុីវិលនៅកម្ពុជា និងការអនុវត្តបៃកបដោយជោគជ័យនយោបាយ 
ឈ្នះ ឈ្នះ របស់ សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន និងខួបលើកទី៣ នៃការ 
ដក់ឲ្យដំណើរការជាសាធារណៈ នៃវិមានឈ្នះ ឈ្នះ។ ការតាំងពិព័រណ៍
នៃះមានការចូលរួមពីសា្ថាប័ន កងឯកភាពនន ចំណុះឱ្យកៃសួង 
ការពារជាតិ អគ្គបញ្ជាការ និងមានការចូលរួមពីកងទ័ពជើងគោក ជើងទឹក 
ជើងអាកាស កងរាជអាវុធហត្ថ និងមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកំចាត់មីនកម្ពុជា។

 សម្តៃចពិជ័យសៃន ក៏បានសម្ពោធចមា្លាក់និមិត្តសញ្ញាតំណាង 
កៃសួង សា្ថាប័ន និងសមិទ្ធផលរាជធានី-ខៃត្ត ដៃលបានឆ្លាក់បិទភា្ជាប់នៅ
វិមានឈ្នះ ឈ្នះ ពៃមទាំងបានបន្តអញ្ជើញទៅទស្សនសារមន្ទីរមគ្គុទ្ទៃសក៍-
តៃជោ ទស្សនគមៃងអភិវឌ្ឍន៍ នៃសា្ថាបត្យកម្មវិមានឈ្នះ ឈ្នះ ទស្សន 
សួនតៃជោសន្តិភាព និងសួនសមិទ្ធផលតៃជោនៃវិមានឈ្នះ ឈ្នះ ដៃល 
បានសាងសង់រួចរាល់៕

 កម្ពុជាប្រារព្ធខួប ២៣ឆ្ន្រាំទិវានយ្រាបាយឈ្នះ ឈ្នះ និងខួប ៣ឆ្ន្រាំ 
ន្រាការសម្ព្រាធវិមានឈ្នះ ឈ្នះ

សម្តៃចពិជ័យសៃន ទៀ បាញ់ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបៃរព្ធខួប ២៣ឆ្នាំទិវានយោបាយឈ្នះ ឈ្នះ និងខួប ៣ឆ្នាំ នៃការសម្ពោធវិមានឈ្នះ ឈ្នះ
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នៅថ្ងៃទី០៧ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២២ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត 
ម៉ែន សំអន អនុបៃធានគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា បានអញ្ជើញជា 
អធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធអគរសា្នាក់ការគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា សៃុក 
រមាសហៃក ខៃត្តសា្វាយរៀង ។ 

ថ្លៃងក្នុងឱកាសនោះ លោកជំទាវបាននំនូវសៃចក្តីនឹករលឹក និង    
ការផ្តាំផ្ញើរសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាកស់ម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បៃធាន 
គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា និងសម្តៃចកិត្តិពៃឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ែនី ហ៊ុនសែន 
បៃធានកាកបាទកៃហមកម្ពុជា ដៃលជានិច្ចកាល សម្តៃចទាំងទ្វៃ តៃងតៃ
យកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់ក្នុងការគិតគូរពីសុខទុក្ខបៃជាពលរដ្ឋទូទាំងបៃទៃស។ 
លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិតថ្លៃងថា ពិធីនៃះបៃរព្ធឡើង គឺសៃបពៃល 
ដៃលឆ្នាំនៃះ ជាខួបលើកទី ៤៣ នៃទិវាជ័យជំនះលើរបបបៃល័យពូជ
សាសន៍ ដៃលបៃទៃសជាតិយើងបានរំដោះ និងផ្តួលរំលំរបបបៃល័យ 
ពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត ។ ហើយឆ្នាំនៃះក៏ជាខួបលើកទី ២៣ឆ្នាំ នៃការ 
បញ្ជប់សង្គាៃមនៅកម្ពុជា កៃមនយោបាយ ឈ្នះ-ឈ្នះ (២៩ ធ្នូ ១៩៩៨- 
២៩ ធ្នូ ២០២១) ដៃលកម្ពុជា រកបាននូវសុខសន្តិភាពពៃញលៃញ និង
មានការឯកភាពជាតិទាំងសៃុងជាបៃវត្តិសាស្តៃ កៃមការដឹកនំរបស់
សម្តៃអគ្គមហាសៃនបតីតៃជោ ហ៊ុន សែន បៃធានគណបក្សបៃជាជន 
កម្ពុជា និងជានយករដ្ឋមនៃ្តី ។ 

លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន ថ្លៃងថា អគរសា្នាក់
ការគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ដៃលសម្ពោធដក់ឲ្យបៃើបៃស់នៅថ្ងៃនៃះ 
គឺជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយនៅក្នុងសៃុក រមាសហៃក ខៃត្តសា្វាយរៀង ដៃល
បមៃើឲ្យរដ្ឋបាលគណបក្សនៅថា្នាក់មូលដ្ឋាន ហើយអគរនៃះក៏បានបង្ហាញ
ពីភាពរឹងមាំ របស់គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ដៃលជាគណបក្សមានភាព
ចាស់ទុំខងនយោបាយ ក្នុងការដឹកនំបៃទៃស ដៃលមានសម្តៃចតៃជោ 
ហ៊ុន សែន ជាសា្ថាបនិកមគ្គុទៃ្ទសឯក និងជាបៃតិបត្តិករ នយោបាយ 
ឈ្នះ ឈ្នះ ដៃលបាននំមកនូវសន្តិភាព និងការឯកភាពជាតិពៃញលៃង ។  
លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត បានអំពាវនវដល់បៃជាពលរដ្ឋ ដៃលបាន 
ចុះឈ្មាះបោះឆ្នាតរួចហើយ សូមអញ្ជើញទៅពិនិត្យ ផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មាះនៅ 
តាមការិយល័យ គ.ជ.ប ដៃលបានកំណត់នៅតាមមូលដ្ឋានឲ្យបាន 
គៃប់ៗគ្នា ចាប់ពីថ្ងៃទី៣ ដល់ថ្ងៃទី១៤ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២២  ពៃះការ

បោះឆ្នាតនៃះមានសារៈសំខន់ណាស់ សមៃប់អភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋាន 
ពិសៃសក៏ជាការចូលរួម ថៃរក្សាសុខសន្តិភាពដៃលមាននពៃលបច្ចុប្បន្ន 
ឱ្យនៅគង់វង្ស យូរអង្វៃង ដើម្បីឱ្យបៃទៃសជាតិកាន់តៃមានការអភិវឌ្ឍន៍ 
រើកចមៃើនថៃមទៀត ។

លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ក៏បានផ្តាំផ្ញើឲ្យបៃជាជន សមាជិក- 
បក្ស តៃូវចូលរួមថៃរក្សាសមិទ្ធផលទាំងឡាយដៃលកើតចៃញពីការខិតខំ
របស់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យបានគង់វង់ តៃូវបៃឆំងដច់ខតជនទាំងឡាយ
ណាដៃលមានគំនិតចង់បំផ្លាញសុខសន្តិភាពនៅក្នុងបៃទៃស និងតៃូវ 
បន្តចូលរួមគំទៃការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយយុទ្ធសាស្តៃចតុកោណ របស់ 
រាជរដ្ឋាភិបាល ។ ជាមួយគ្នានៃះ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន 
អនុបៃធានគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា បានអំពាវនវឲ្យបៃជាជនយើង 
បន្តអនុវត្តឱ្យបានទៀងទាត់តាមការណៃនំរបស់កៃសួងសុខភិបាល 
និងរាជរដ្ឋាភិបាល «៣កុំនិង៣ការពារ» ដើម្បីកុំឱ្យឆ្លងជំងឺកូវើដ-១៩ 
ទាំងទមៃង់ចាស់ និងថ្មី និងបានជំរុញឲ្យមូលដ្ឋាននីមួយៗតៃូវពិនិត្យមើល 
ចំពោះបៃជាពលរដ្ឋដៃលពុំទាន់បានចាក់វា៉ាក់សាំងដូសទី១ និងដូស 
ជំរុញតៃូវបន្តផ្សព្វផ្សាយ សមៃប់ការចាក់ដូសទី ៣ ឲ្យបានឆប់រហ័ស ។

ក្នុងឱកាសនោះ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន បាន 
ថ្លៃងអំណរគុណចំពោះ ឯកឧត្តមនយឧត្តមសៃនីយ ៍ សែ សុខា     
សមាជិកគណៈអចិន្តៃយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល អនុបៃធានកៃុម 
ការងរគណបក្សចុះជួយខៃត្តសា្វាយរៀង ដៃលបានរួមគ្នាកសាងអគរ
សា្នាក់ការគណបក្សបៃជាជន កម្ពុជាដ៏ស្កឹមស្កៃ កម្ពស់ ២ជាន់ រួមជាមួយ
នឹងការបំពាក់នូវសមា្ភារៈបរិកា្ខាបៃើបៃស់តាមបៃបឌីជីថល និងតាម 
បៃព័ន្ធព័ត៌ាមានវិទ្យា និងហៃដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធ ចំណាយថវិកាអស់ជាង 
១លានដុលា្លារសហរដ្ឋអាមៃរិក ដៃលបានចំណាយ ពៃលសាងសង់ 
អស់រយៈពៃល២ឆ្នាំ ។ 

សូមជមៃប់ថា សមិទ្ធផលដៃលសម្ពោធដក់ឲ្យបៃើបៃស់នៃះរួម
មាន៖ ១- អគរកម្ពស់២ជាន់ ទំហំ ១៦ម៉ៃតៃx៦១.២៩ម៉ៃតៃ ២- ការងរ 
កៃលមា៉ាប ដំស្មារៀបចខំឿន (ទហំ៦ំ,៦៧០ម៉ៃតៃការ៉ៃ) លាបថា្មាំរបង 
និងដងទង់ជាតិ ៣- កអីបៃជុំចំនួន ៨៣០កអី ៤. LED Screen៕

 លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន អញ្ជើញសម្ពែធអគារ
ស្នែក់ការគណបកែសបែជាជនកម្ពុជា សែុករមាសហែក

លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន អនុបៃធានគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធ
អគរសា្នាក់ការគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា សៃុក រមាសហៃក ខៃត្តសា្វាយរៀង
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ថ្ងៃទី១៦ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ែណែត         
សមាជិកគណៈអចិន្តៃយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល និងជាបៃធានយុវជន
គណបក្សថា្នាក់កណា្តាល បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបៃកាសទទួលសា្គាល់
បៃធានកៃុមការងរជនបង្គាលយុវជនថា្នាក់កណា្តាលចុះជួយសៃុកបាធាយ 
ដោយមានការចូលរួមពីឯកឧត្តម បា៉ែន់ សូរ្យស័ក្ត បៃធានកៃុមការងរថា្នាក់
កណា្តាលចុះជួយសៃុកបាធាយ, ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា បៃធានគណៈ-
កមា្មាធិការគណបក្សខៃត្តកំពង់ចាម និងឯកឧត្តមបៃធានកៃុមការងរជន 
បង្គាលយុវជនថា្នាក់កណា្តាល ចុះជួយសៃុក/កៃុង ក្នុងខៃត្តកំពង់ចាម ជាចៃើន 
រូបទៀត ពៃមទាំងកៃុមការងរយុវជន និងកៃុមសកម្មជនយុវជនបៃមាណ 
ជាង ៤០០ នក់ ចូលរួមផងដៃរ ។

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ែណែត បានថ្លៃងទៅកាន់សមាជិក សមាជិកា 
យុវជនគណបក្សសៃុកបាធាយថា គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា បានសៃច
សៃង់ជីវិតបៃជាពលរដ្ឋពីសោកនដកម្មធំៗ ចំនួន ៤ ដងហើយ រួមមាន៖ 
ទី១- បានផ្តួលរំលំរបបបៃល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត ដោយបញ្ចប់ភា្លាមៗនូវ
ការកាប់សមា្លាប់ជីវិតបៃជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងយ៉ាងរង្គាល នថ្ងៃ៧ ខៃមករា 
ឆ្នាំ១៩៧៩។ បៃសិនបើរបបនៃះបន្តបាន១ថ្ងៃ  នោះបៃជាជនកម្ពុជា រាប់មុឺន 
នក់ នឹងតៃូវពួកឃតករអាវខ្មាយកទៅសមា្លាប់ចោលបន្តទៀតដោយ មិន 
រើសមុខ ទី២- កៃយការផ្តួលរំលំរបប ប៉ុល ពត  គណបក្សបានខិតខំបំពៃ
ញភារកិច្ចជាបៃវត្តិសាសៃ្តបៃកបដោយការទទួលខុសតៃូវខ្ពស់បំផុតនោះគឺ 
ការពារការរស់ឡើងវិញរបស់បៃជាជន, ទប់សា្កាត់មិនឲ្យរបបបៃល័យពូជ-
សាសន៍វិលមកវិញ និងខិតខំសា្តារ និងកសាងសៃដ្ឋកិច្ចសង្គមឡើងវិញពី 
បាតដៃទទៃ  ទី៣- បានរំលាយទាំងសៃុងនូវអង្គការចាត់តំាងនយោបាយ និង 
យោធារបស់ពួកខ្មៃរកៃហម, បញ្ចប់នូវសងៃ្គាមសុីវិលរាុំរ៉ៃដៃលមិនធា្លាប់មាន
ក្នុងបៃវត្តិសាសៃ្តខ្មៃរជាង ៥០០ ឆ្នាំ តាមរយៈនយោបាយឈ្នះ-ឈ្នះ ធ្វើឲ្យ
បៃទៃសជាតិទទទួលបាននូវសុខសន្តិភាពពៃញលៃញ មានឯកភាពជាតិ និង
ឯកភាពទឹកដីទាំងសៃុងចាប់តាំងពីចុងខៃធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៨ និងទី៤- បានជួយ
សងៃ្គោះអាយុជីវិតបៃជាជនពីសៃចក្តីសា្លាប់ដោយសារជំងឺកូវើដ-១៩ ដោយ 
បានចាត់ទុកគោលនយោបាយវា៉ាក់សាំង ជាយុទ្ធសាសៃ្តគន្លឹះដ៏សំខន់បំផុត 
ក្នុងការទប់សា្កាត់ការឆ្លងជម្ងឺកូវើដ១៩ ជាមួយនឹងការសមៃចចិត្តដ៏តៃឹមតៃូវ 
បៃកបដោយភាពឈា្លាសវៃ ចក្ខុវិស័យវៃងឆ្ងាយ និងការទទួលខុសតៃូវខ្ពស់ 

ក្នុងការស្វៃករកវា៉ាក់សាំងបង្ការកូវើដ-១៩ មកចាក់ជូនបៃជាពលរដ្ឋដោយឥត
គិតថ្លៃ និងទាន់ពៃលវៃលាបៃកបដោយបៃសិទ្ធភាព ។ ដើម្បីបង្ហាញពីការ 
ទទួលខុសតៃូវខ្ពស់ចំពោះអាយុជីវិតបៃជាពលរដ្ឋក្នុង ការចាក់វា៉ាក់សាំងបង្ការ 
ជម្ងឺកូវើដ-១៩ សម្តៃចតៃជោ នយករដ្ឋមនៃ្តី បានយកជីវិតកូន និងចៅរបស់ 
លោកធ្វើជាគំរូ ។ ផ្ទុយទៅវិញ បៃសិនបើគ្មានវា៉ាក់សាំងបង្ការទាន់ពៃលវៃលា
នោះទៃ ជីវិតបៃជាពលរដ្ឋជាចៃើនមុឺននក់ថៃមទៀតនឹងតៃូវរងគៃះបាត់បង់
អាយុជីវិត ហើយការបើកដំណើរការសៃដ្ឋកិច្ចសង្គមឡើងវិញ ក៏មិនអាចធ្វើ 
ទៅបានដៃរ ។ ដូច្នៃះ សមាជិក សមាជិកាគណបក្ស តៃូវមានមទនភាព 
ចំពោះគណបក្សរបស់ខ្លួន កៃមការដឹកនំបៃកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់ 
សម្តៃចអគ្គមហាសៃនបតីតៃជោ ហ៊ុន សែន បៃធានគណបក្សបៃជាជន 
កម្ពុជា ។

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ែណែត  ក៏បានស្នើសុំឱ្យបៃជាពលរដ្ឋធ្វើការ
កត់សំគល់ផងដៃរថា ក្នុងអំឡុងពៃលបៃយុទ្ធបៃឆំងនឹងជម្ងឺកូវើដ-១៩  មាន 
អ្នកនយោបាយមួយចំនួន មិនតៃឹមតៃមិនបានស្នើសុំឱ្យបរទៃសជួយផ្តល់ 
វា៉ាក់សាំងបង្ការជម្ងឺកូវើដ-១៩ ដើម្បីចាក់ជូនបៃជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនោះទៃ ថៃម
ទាំងបានស្នើសុំឱ្យបរទៃសផ្តាច់ជំនួយ ឬ ដក់ទណ្ឌកម្មមកលើកម្ពុជាថៃម 
ទៀត ក្នុងគោលបំណងធ្វើឱ្យបៃជាពលរដ្ឋដៃលកំពុងរងផលប៉ះពាល់យ៉ាង
ធ្ងន់ធ្ងរពីជម្ងឺដ៏កាចសាហាវនៃះ កាន់តៃរងគៃះបន្ថៃមទៀត ។ អ្នកនយោបាយ 
បៃបនៃះ គឺជាអ្នកនយោបាយដៃលគ្មានសីលធម៌ា គ្មានគុណធម៌ា និងគ្មាន សុជីវធម៌ា 
ចំពោះបៃជាពលរដ្ឋ និងជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនឡើយ  កៃតៃពីការ សៃក 
ឃ្លានអំណាច និងចង់ឃើញបៃជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនរងទុក្ខវៃទនតៃប៉ុណោ្ណោះ ។

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ែណែត ក៏បានណៃនំឱ្យកៃុមការងរយុវជន
គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាគៃប់ថា្នាក់ តៃូវចូលរួមជួយការងរគណបក្សថា្នាក់ខ្លួន 
ជាពិសៃសតៃូវខិតខំបមៃើបៃជាពលរដ្ឋឱ្យបានល្អ ដោយចាត់ទុកផល-
បៃយោជន៍បៃជាពលរដ្ឋជាធំ ពៃះថាគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជារក្សាបាន
បៃៀបឈ្នះកន្លងមកនៃះ ដោយសារតៃអំពើល្អរបស់មន្តៃីគណបក្សនៅគៃប់       
បណា្តាថា្នាក់ និងការយកចិត្តទុកដក់ចំពោះបៃជាពលរដ្ឋ និងសូមមន្តៃី 
គណបក្ស និងកៃុមការងរយុវជនគៃប់ថា្នាក់ បន្តចូលរួមអនុវត្តឱ្យបាននូវ 
វិធានការ ៣ការពារ និង៣កុំ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ៕

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណាត អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបាកាស ទទួលស្គាល់បាធាន

កាុមការងារជនបង្គាលយុវជនថ្នាក់កណ្តាល ចុះជួយសាុកបាធាយ ខាត្តកំពង់ចាម

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ែណែត អញ្ជើញមានមតិសំណៃះសំណាលក្នុងអង្គពិធី
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 ថ្ងៃទី១៣ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២២ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត    
ឃួន សុដារី សមាជិកាគណៈអចិនៃ្តយ៍ គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល 
គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា អនុបៃធានទី១ កៃុមការងរថា្នាក់កណា្តាល 
ចុះជួយខៃត្តកណា្តាល និងជាបៃធានគណៈអចិន្តៃយ៍កៃុមការងរថា្នាក់
កណា្តាល ចុះជួយសៃុកលើកដៃក ខៃត្តកណា្តាល បានអញ្ជើញជាអធិបតី
ក្នុងសន្និបាតគណៈកមា្មាធិការគណបក្សឃុំសណា្តារ សៃុកលើកដៃក 
ខៃត្តកណា្តាល។ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិតបានគូសបញ្ជាក់ថា ការ 
អភិវឌ្ឍននក្នុងភូមិឃុំ មានដូចជាសាលារៀន វត្តអារាម សា្ពោន ថ្នល់ 
ខ្វាត់ខ្វៃងក្នុងភូមិ ឃុំ ជាពិសៃសក្នុងសៃុកលើកដៃក ខៃត្តកណា្តាល ដូច

ថ្ងៃទី១៨ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម 
ខៀវ កាញារីទ្ធ សមាជិកគណៈកមា្មា-
ធិការកណា្តាល គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា 
រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងព័ត៌ាមាន  អញ្ជើញជាអធិបតី
បិទសិកា្ខាសាលាស្តីពី "ការបៃើបៃស់ 
រាជសព្ទ និងសង្ឃសព្ទ" ដើម្បីផ្តល់ចំណៃះ-
ដឹងបន្ថៃមទៀតដល់សិកា្ខាកាម ដៃលជា 

ថ្ងៃទី៨ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ អ៊ុក រ៉ែប៊ុន 
សមាជិកគណៈអចនិៃ្តយ ៍      គណៈកមា្មាធកិារកណា្តាល គណបក្សបៃជាជន 
កម្ពុជា រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ អនុបៃធានទី ១ កៃុមការងរ 
គណបក្សចុះ មូលដ្ឋានខៃត្តកំពង់ឆ្នាំង និងជាបៃធានកៃុមការងរ គណបក្ស 
ចុះមូលដ្ឋានសៃុករលាប្អៀរ អមដំណើរដោយឯកឧត្តម ភួង សែភា 
រដ្ឋលៃខធិការកៃសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បៃធានកៃុមការងរគណបក្ស
ចុះមូលដ្ឋានឃុំជើងគៃវ និងឯកឧត្តម ស៊ុន សុវណ្ណែរិទ្ធិ បៃធាន 
គណៈកមា្មាធិការគណបក្សខៃត្តកំពង់ឆ្នាំង អញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីដ៏
ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធី   សម្ភាធទីសា្នាក់ការថ្មី និងបិទសន្និបាតគណៈកមា្មាធិការ
គណបក្សឃុំជើងគៃវ សៃុករលាប្អៀរ ខៃត្តកំពង់ឆ្នាំង។

ដៃលបៃជាពលរដ្ឋទទួលបានសព្វថ្ងៃនៃះ គឺមិនអាចកើតមានបាននោះទៃ បើបៃទៃសយើងស្ថិតក្នុងភ្នក់ភ្លើងសងៃ្គាម គ្មានសន្តិភាពពៃញ លៃញនោះ។

 ថ្ងៃទី១០ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម កិត្តិសៃដ្ឋាបណ្ឌិត ចម បែសិទ្ធ 
សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ទៃសរដ្ឋមន្តៃ ី
រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្តៃ បច្ចៃកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ និង
ជាបៃធានកៃុមការងររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខៃត្តកំពត រួមជាមួយ 
ឯកឧត្តម ម៉ែ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខៃត្តកំពត និង 
ឯកឧត្តម ជឹង ផល្លែ បៃធានកៃុមបៃឹក្សាខៃត្ត បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ច
បៃជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងររយៈពៃល១ឆ្នាំ និងលើកទិសដៅការងរ 
អនុវត្តបន្តឆ្នាំ២០២២ របស់កៃុមការងររាជរដ្ឋាភិបាល ចុះមូលដ្ឋាន 
ខៃត្តកំពត ដើម្បីតៃួតពិនិត្យ និងគំទៃការអនុវត្តកម្មវិធី និងយុទ្ធសាស្តៃ

ចតុកោណដំណាក់កាលទី៤ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៅសាលសន្និសីទបូកគោសាលាខៃត្តកំពត។

មន្តៃីរាជការកៃសួងព័ត៌ាមាន អ្នករាយការណ៍ ព័ត៌ាមាន និងពិធីករ ពិធីការនីតាមសា្ថានីយ៍វិទ្យុ ទូរទស្សន៍ និងសារព័ត៌ាមានអនឡាញ នៅ 
កៃសួងព័ត៌ាមាន។
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 ថ្ងៃទី៧ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២២ នទីលានវិមានរណសិរ្ស២ ធ្នូ 
ស្ថិតក្នុងឃុំ២ធ្នូ សៃុកស្នួល ខៃត្តកៃចៃះ ឯកឧត្តម ពែុំ សុខា 
សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមនៃ្ត ី
កៃសួងមុខងរសាធារណៈ និងជាបៃធានកៃុមការងរខៃត្តកៃចៃះ  
បានថ្លៃងនៅចំពោះមុខមន្តៃីគណបក្សថា្នាក់ជាតិ ថា្នាក់ខៃត្តនិងមន្តៃី 
មូលដ្ឋានចំនួនបៃមាណជាង៤០០នក់ ក្នុងពិធីរំលឹកខួបអនុស្សាវរើយ៍

លើកទី៤៣នៃទិវាជ័យជំនះ៧មករា ជាថ្ងៃដៃលបានរំដោះទឹកដី និងបៃជាជនកម្ពុជាពីរបបបៃល័យពូជសាសន៍ និងជាការបើកទំព័រសករាជថ្មីនៃសច្ចៈធម៌ា
បៃវត្តិសាសៃ្ត ដូចបៃសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របសស់ម្តៃចអគ្គមហាសៃនបតីតៃជោ ហ៊ុន សែន បៃធានគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ដៃលលោកបានផ្តល់គុណតម្លៃ
ពីទិវានៃការចងចាំនៃះថា «បើគ្មានជ័យជំនះថ្ងៃ៧មករា យើងពិតជាគ្មានជីវិតរស់នៅមកដល់ថ្ងៃនៃះទៃ ហើយក៏គ្មានអ្វីៗដូចបច្ចុប្បន្នដៃរ»។ ឯកឧត្តមបៃធាន
កៃុមការងរខៃត្តកៃចៃះបានគូសបញ្ជាក់បន្ថៃមថា  ដើម្បីថៃរក្សាការពារមរតកបៃវត្តិសាសៃ្ត ៧មករា ១៩៧៩ ដៃលជាតម្លៃនៃគុណធម៌ាមនុស្សជាតិនៃះ      
យើងទាំងអស់គ្នាតៃូវរួបរួមសាមគ្គី បន្តជំរុញបុព្វហៃតុ សុខសន្តិភាព វឌ្ឍនភាព និងវិបុលភាពរបស់មាតុភូមិ និងបៃជាជាតិយើងជាដរាបតរៀងទៅ។

ថ្ងៃទី១៦ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២២  ឯកឧត្តម កែវ រតនៈ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ
កណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្តៃីបៃតិភូអមនយករដ្ឋមន្តៃី អគ្គនយកអគ្គិសន ី
កម្ពុជា និងជាបៃធានកៃុមការងររាជរដ្ឋាភិបាល ចុះមូលដ្ឋានសៃុកកៃគរ និងសៃុក 
កណ្តៀង បានអញ្ជើញជួបសំណៃះសំណាល និងនិមន្តពៃះសង្ឃបៃះពៃំ ចមៃើន 
ពៃះជន្មឆ្នាំថ្មី ជូនដល់លោកយយ លោកតា ចាស់ពៃឹទា្ធាចារ្យ ក្នុងឃុំសា្នាអន្សា 
សៃុកកៃគរ ខៃត្តពោធិ៍សាត់បៃមាណ ៤០០នក់ ។

ថ្ងៃទី០៨ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ជាម ប៉ែអា តំណាងរាសៃ្ត ខៃត្តពៃវៃង 
បានអញ្ជើញចូលរួម សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលសកម្មភាពការងរអាណត្តិទី៤ 
ឆ្នាំ២០១៧-២០២២ និងលើកទិសដៅអនុវត្តបន្តអាណត្តិទី៥         ឆ្នាំ២០២២-២០២៧ 
របស់គណៈកមា្មាធិការគណបក្សឃុំពៃដើមថ្នឹង សៃុកសុីធរ កណា្តាល ខៃត្តពៃវៃង ។ 
ឯកឧត្តមបានលើកឡើងថា ក្នុងរយៈពៃល ៥ឆ្នាំមកនៃះបៃជាជនសមៃចលទ្ធផល
ការងរបានល្អ ជារួមបៃជាពលរដ្ឋដៃលស្ថិតក្នុងពៃញវ័យការងរអាយុ ១៥ឆ្នាំ ដល់ 
៦៤ឆ្នាំ  ចំនួន២៦០០នក់ មានការងរធ្វើ ៩៧% ក្នុងនោះ   វិស័យកសិកម្ម៥៣% 
វិស័យឧស្សាហកម្ម១៥% និងសៃវាកម្ម ២៨% ។

 នថ្ងៃទី២៦ ខៃធ្នូ ខៃ២០២១ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង សមាជិកគណៈ-     
កមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា អនុបៃធានកៃុមការងរថា្នាក់កណា្តាល
ចុះជួយខៃត្ត និងទទួលជួយសៃុកកណា្តាលស្ទឹង ខៃត្តកណា្តាល បៃធានគណៈកម្មការ 
ទី១០ និងជាអ្នកនំពាក្យពៃឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបៃកាស 
ទទួលសា្គាល់ និងបញ្ចូលសមាជិកថ្មី គណបក្ស បៃជាជនកម្ពុជា ឃុំតៃពាំងវៃង 
និងឃុំគោកតៃប់ សរុបចំនួន៣៤៤នក់ ស្ថិត នៅសៃុកកណា្តាលស្ទឹង ខៃត្តកណា្តាល។

ថ្ងៃទី១៨ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម លឹម គានហែ សមាជិកគណៈ-    
កមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម 
និងជាបៃធានកៃុមការងររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានសៃុកពញាឮ ខៃត្តកណា្តាល 
បានអញ្ជើញជួបសំណៃះសំណាល ជាមួយបៃក្ខជនបៃលងសញ្ញាបតៃមធ្យមសិក្សា
ទុតិយភូមិ ឆ្នាំសិក្សា ២០២០-២០២១ សរុបចំនួន ៧០៨នក់។ ក្នុងឱកាសនោះ 
ឯកឧត្តមក៏បានផ្តល់ម៉ូតូ១គៃឿង មា៉ាក Zoomer X ជូនដល់សិស្សដៃលបៃឡងជាប់ 
និទ្ទៃស A មា្នាក់ ពៃមទាំងផ្តល់បៃក់លើកទឹកចិត្តដល់សិស្សបៃឡងជាប់ និងបៃឡង 
ធា្លាក់ ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តផងដៃរ។
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 ថ្ងៃទី១៦ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ម៉ែ ធនិន សមាជិកគណៈ-
កមា្មាធកិារកណា្តាល គណបក្សបៃជាជនកម្ពជុា អភបិាលនៃគណៈអភបិាលខៃត្តកពំត 
និងឯកឧត្តម ជឹង ផល្លែ បៃធានកៃុមបៃឹក្សាខៃត្ត បានអញ្ជើញសំណៃះសំណាល 
ជាមួយគៃួសារម៉ូតូឌុប និងតាក់សុីក្នុងសៃុកកំពង់តៃចចំនួន ៤០០គៃួសារ នៅ 
សាលាសៃុកកំពង់តៃច ខៃត្តកំពត។ ឯកឧត្តមបានថ្លៃងថា បៃទៃសយើងមានសុខ
សន្តិភាពពៃញបរិបូរណ៍ បានមកដោយសារសម្តៃចអគ្គមហាសៃនបតីតៃជោ ហ៊ុន សែន 
នយករដ្ឋមន្តៃីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា យកជីវិតទៅប្តូរ ដូច្នៃះយើងទាំងអស់គ្នា
តៃូវចូលរួមថៃរក្សានូវសុខសន្តិភាពដ៏មានតម្លៃនៃះតកូនតចៅរបស់យើង។

 ថ្ងៃទី១៣ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្ដម គួច ចំរីន សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ 
កណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខៃត្តពៃះសីហនុ បាន 
អញ្ជើញជួបសំណៃះសំណាល និងបៃគល់ផ្ទះចំនួន០៨ខ្នង និងនំយកអំណោយ 
សម្តៃចតៃជោ និងសម្តៃចកិត្តិពៃឹទ្ធបណ្ឌិត ឧបត្ថម្ភជូនគៃួសារអតីតយុទ្ធជនចំនួន១៥ 
គៃួសារ និងជូនដល់គៃួសារអតីតយុទ្ធជន នៅក្នុងសៃុកពៃនប់ ខៃត្តពៃះសីហនុ។

ថ្ងៃទី១០ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២២ លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង សមាជិកាគណៈ-
កមា្មាធិការកណា្តាល គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខៃត្តកោះកុង 
បានអញ្ជើញជាអធីបតីក្នុងពិធីបៃរព្ធបើកបវៃសនកាលឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២ 
នៅវិទ្យាល័យចំណៃះទូទៅ បច្ចៃកទៃសតៃជោសៃនកោះកុង។ លោកជំទាវអភិបាល 
ខៃត្ត បានលើកឡើងថា បវៃសនកាល សមៃប់ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២ ជាពៃល
វៃលាដ៏សំខន់សមៃប់ក្មួយៗសិស្សនុសិស្ស ដៃលតៃូវចូលរៀន ជាមួយនឹងការរស់នៅ 
តាមបៃបគន្លងថ្មី តៃូវការពារ ទប់សា្កាត់ ការរើករាលដលជំងឺកូវើដ-១៩ ទាំងក្នុង 
សហគមន៍ ទាំងក្នុងសាលារៀន លោកគៃូ អ្នកគៃូ សិស្សានុសិស្សទាំងអស់នូវ  អនម័យ

ថ្ងៃទី០៤ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម វ៉ែ ថន សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ- 
កណា្តាល គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខៃត្ត និងជាបៃធាន
គណៈបញ្ជាការឯកភាពខៃត្តកៃចៃះ បានអញ្ជើញដឹកនំកិច្ចបៃជុំបូកសរុបលទ្ធផល
ការងរបៃចាំឆ្នាំ២០២១ និងលើកទិសដៅអនុវត្តការងរបន្តរបស់រដ្ឋបាលខៃត្ត   
កៃចៃះ។ ឯកឧត្តមអភិបាលខៃត្ត បានកោតសរសើរដល់គៃប់បណា្តាមន្ទីរ អង្គភាព 
រដ្ឋបាលសៃុក កៃុងទាំង៦ក្នុងខៃត្តកៃចៃះ ដៃលបានខិតខំរួមគ្នា សហការបំពៃញ 
ការងរ ទៅតាមជំនញរៀងៗខ្លួនបានល្អបៃសើរ ដើម្បីបុព្វហៃតុបមៃើបៃទៃសជាតិ 
និងបៃជាជន ហើយក៏ដើម្បីឲ្យខៃត្តកៃចៃះមានការរើកចមៃើនគៃប់វិស័យ ។

ជាបៃចាំឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនបំផុត។

 ថ្ងៃទី១១ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ទៀ សីហា សមាជិកគណៈកមា្មា-
ធិការកណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាល ខៃត្តសៀមរាប 
បានអញ្ជើញជួបសំណៃះសំណាលជាមួយបងប្អូនសមាគមមគ្គុទ្ទៃសក៍ទៃសចរណ៍
ដៃលមានជំនញចំនួន ១២ភាសា ចំនួន ២៦៣នក់ ដោយមានការចូលរួមពីមន្ទីរ
ពាក់ព័ន្ធ អាជា្ញាធរកៃុងផងដៃរ នៅសាលបៃជុំសាលាខៃត្តសៀមរាប ។
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ថ្ងៃទី១៥ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ឌុច គនា្ធែ អភិបាលរងនៃគណៈ- 
អភិបាលខៃត្ត និងជាបៃធានកៃុមការងរគណបក្ស បៃធានកៃុមការងររាជរដ្ឋាភិបាល
ចុះមូលដ្ឋានឃុំសោ្មាងខងជើង សៃុកកំចាយមារ ខៃត្តពៃវៃង បានអញ្ជើញជាអធិបតី
ក្នងុពធិសីន្នបិាតបកូសរបុលទ្ធផលការងររបសគ់ណបក្សឃុអំាណត្តទីិ៤ ឆ្នា ំ២០១៧- 
២០២២ និងលើកទិសដៅអនុវត្តការងរគណបក្សឃុំអាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២-
២០២៧។ ក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តមបៃធានកៃុមការងរបានឧបត្ថម្ភថវិកាដល់ 
សមាជិក សមាជិកាគណបក្សឃុំចំនួន២៦០នក់ ក្នុងមា្នាក់១០.០០០រៀល កៃមា១ 
នុំបុ័ងបាយ៉ុង១ ទឹកបរិសុទ្ធ១ដប និងថវិកាចំណាយក្នុងការតុបតៃងសា្នាក់ការគណ-
បក្សឃុំចំនួន៧.៥០០.០០០រៀល សរុបអស់១០.១០០.០០០រៀល។

ថ្ងៃទី១៧ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២២ គណៈឃោសនអប់រំគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា 
រតនគិរើ បានបើកវគ្គអប់រំនយោបាយ ដល់មនៃ្តីគណបក្ស ដៃលអញ្ជើញមកពីសៃុក 
កូនមុំ និងសៃុក លំផត់ កៃមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ញ៉ែម សំអឿន បៃធាន 
គណៈកមា្មាធិការ គណបក្សខៃត្ត នៅសា្នាក់ការគណបក្សខៃត្តរតនគិរើ។ វគ្គអប់រំនយោបាយ
នៃះមានរយៈពៃល៣ថ្ងៃ គចឺាបព់ថី្ងៃទ១ី៧-១៩ ខៃមករា ឆ្នា២ំ០២២ ហើយសកិា្ខាកាម 
ចូលរួមវគ្គមានចំនួន ៩៨នក់ សៃី ៨នក់ ។

ថ្ងៃទី១៥ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម អ៊ុំ រតែី អភិបាលនៃគណៈអភិបាល  
ខៃត្តបន្ទាយមានជ័យ អមដំណើរដោយ លោក គត ហ៊ុល អភិបាលកៃុង    
បោ៉ាយប៉ៃត បានអញ្ជើញចុះដឹកនំសមៃបសមៃួលជូនបៃតិភូសិកា្ខាកាមនៃវគ្គ    
បណ្តុះបណា្តាលកសាងសមត្ថភាពគៃប់គៃងអង្គភាពសាធារណ:របស់អាជា្ញាធរជាតិ
បៃយុទ្ធបៃឆំងគៃឿងញៀននិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធចំនួនជាង១០០នក់ អញ្ជើញមក 
ធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សា នៅចៃកអន្តរជាតិបោ៉ាយប៉ៃត ចៃកស្ទឹងបត់ ក្នុងភូមិសាស្តៃ 
កៃុងបោ៉ាយប៉ៃត ខៃត្តបន្ទាយមានជ័យ ។

ថ្ងៃទី១៥ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម គង់ សែភ័ណ្ឌ អភិបាលនៃ 
គណៈអភិបាលខៃត្តកណា្តាល រួមជាមួយឯកឧត្តមបៃធានកៃុមការងរចុះមូលដ្ឋាន
ឃុំក្អមសំណ លោក លោកសៃី អនុបៃធាន និងសមាជិកកៃុមការងរយុវជនគណ
បក្សបៃជាជនកម្ពុជាខៃត្តកណា្តាល និងបៃធាន អនុបៃធានគណៈកមា្មាធិការគណប
ក្សបៃជាជនកម្ពុជាសៃុកលើកដៃក កៃុមបៃឹក្សាឃុំ សមាជិក កៃុមការងរគណបក្ស 
ចុះមូលដ្ឋាន បៃធាន និងអនុបៃធានសាខបក្សចំណុះគណបក្សឃុំ បៃធាន 
អនុបៃធានសមាជិកសាខបក្សភូមិ តំណាងយុវជន និងយុវនរើក្នុងឃុំ និងបៃក្ខជន

ឈរឈ្មាះបោះឆ្នាតជៃើសរើសកៃុមបៃឹក្សាឃុំ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២- ២០២៧ បានចូលរួមជាអធិបតីក្នុងសន្និបាតគណៈកមា្មាធិការ គណបក្សឃុំក្អម 
សំណ ស្ថិតនៅទីសា្នាក់ការគណបក្ស បៃជាជនកម្ពុជាឃុំក្អមសំណ សៃុកលើកដៃក ខៃត្តកណា្តាល។

ថ្ងៃទី០៨ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ឌួង ងៀប អគ្គលៃខធិការរងនៃ  
អគ្គលៃខធិការដ្ឋានកៃសួងមហាផ្ទៃ បៃធានកៃុមការងរគណបក្សចុះពងៃឹងឃុំជាងដៃក 
បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលសកម្មភាពការងរអាណត្តិទី៤ 
ឆ្នាំ២០១៧-២០២២ និងលើកទិសដៅអនុវត្តបន្តអាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២-២០២៧ 
របស់គណៈកមា្មាធិការគណបក្សឃុំជាងដៃក នៅខៃត្តពៃវៃង៕
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ថ្ងៃទី២ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ែណែត សមាជិក-
គណៈអចិន្តៃយ៍នៃគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល និងជាបៃធានយុវជន 
គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធី
បៃកាសសមាសភាពកៃុមការងរយុវជនគណបក្សខៃត្តបាត់ដំបង ដៃល 
មានការចូលរួមពី ឯកឧត្តមបៃធាន អនុបៃធាន សមាជិក សមជិកា កៃុម

ការងរយុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាខៃត្ត នៅមន្ទីរគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាខៃត្តបាត់ដំបង។

ថ្ងៃទី០៨ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២២ លោក សៃី សុភ័ក្តៃ សមាជិកយុវជន 
គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល និងជាបៃធានកៃុមការងរយុវជន 
គណបក្សខៃត្តកំពង់ចាម លោកជំទាវ សែូយ សុជាតិ បៃធានកៃុម 
ការងរគណបក្សចុះជួយឃុំ ពៃកកុយ បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុង 

សន្និបាតគណៈកមា្មាធិការគណបក្សមូលដ្ឋាន ឃុំពៃកកុយ សៃុកកងមាស ខៃត្តកំពង់ចាម សរុបចំនួន ១៥០នក់។

ថ្ងៃទី២៦ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ 
សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល និងជាបៃធាន 
លៃខធិការដ្ឋាន នៃយុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា
ថា្នាក់កណា្តាល តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ែណែត 
សមាជិកគណៈអចិន្តៃយ៍ នៃគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល និងជាបៃធានយុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីក្នុង
ពិធីបៃកាសទទួលសា្គាល់កៃុមជំនួយការលៃខធិការដ្ឋាន នៃយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាល សរុបចំនួន ៣៣៩នក់ នៅមន្ទីរគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា 
រាជធានីភ្នំពៃញ។

ថ្ងៃទី១៥ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ហែង សុខណង សមាជិក-
គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល និងជាបៃធានកៃុមការងរយុវជនគណបក្សបៃជាជន
កម្ពុជា ខៃត្តសា្វាយរៀង បានអញ្ជើញជាអធីបតីក្នុងពិធីបិទវគ្គបណ្តុះបណា្តាល
ស្តីពីតួនទីនិងភារកិច្ចរបស់អ្នកសង្កៃតការណ៍ និងភា្នាក់ងរគណបក្ស ជា         

បៃក្ខជនពៃញសិទ្ធិនិងបមៃុងជូនដល់យុវជនគណបក្សជាសកម្មជនយុវជនបក្សភូមិ សកម្មជនយុវជនគណបក្សឃុំ និងថា្នាក់ដឹកនំ សមាជិកសមាជិកា        
នៃកៃុមការងរយុវជនគណបក្សសៃុករំដួល ខៃត្តសា្វាយរៀង សរុបចំនួន១២០នក់ នៅមន្ទីរគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ខៃត្តសា្វាយរៀង។  

ថ្ងៃទី០៨ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ឡាវ វ៉ែន់ សមាជិកគណៈ
អចិន្តៃយ៍នៃយុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល និងជាអនុ- 
បៃធានកៃុមការងររៀបចំអង្គការ ចាត់តាំងយុវជនគណបក្សនៅបៃទៃស 
អូសៃ្តាលី និងនូវ៉ៃលហ្សៃឡង់ បានរៀបចំកម្មវិធីអបអរសាទរជួបជំុមហា-
គៃួសារខ្មៃរ ក្នុងឱកាសគមៃប់ខួបលើកទី៤៣ នៃទិវាមហាជ័យជំនះ ៧ មករា 

(៧ មករា ១៩៧៩ - ៧ មករា ២០២២) នៅទីកៃុងមៃលប៊ន បៃទៃសអូស្តាៃលី កៃមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល 
សមាជិកគណៈអចិន្តៃយ៍នៃយុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល និងជាបៃធានកៃុមការងររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបក្សនៅបៃទៃស
អូស្តាៃលី និងនូវ៉ៃលហ្សៃឡង់ និង ឯកឧត្តម ចាន់ រតនា ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាបៃចាំបៃទៃសអូសៃ្តាលី និងនូវ៉ៃលហ្សៃឡង់ ដោយមានការចូលរួមពីកៃុម 
ការងរគណបក្ស និងបងប្អូនបៃជាពលរដ្ឋខ្មៃរយើងមួយចំនួននៅទីនោះ តាមរយៈបៃព័ន្ធបញ្ជូនរូបភាព និងសំឡៃងដោយផ្ទាល់(Zoom Meeting)។

ថ្ងៃទី១៦ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម វុី សំណង សមាជិក-             
យុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល និងជាបៃធានគណៈកមា្មាធិការ
គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាខៃត្តកំពង់ស្ពឺ និងលោកជំទាវ ហែ ម៉ែលីន      
អនុបៃធានកៃុមការងរថា្នាក់កណា្តាលចុះជួយសៃុកបរសៃដ្ឋ និងជាបៃធាន

កៃុមការងរចុះជួយឃុំពោធិចំរើន បានចូលរួមពិធីសន្និបាតគណៈកមា្មាធិការគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ឃុំពោធិចំរើន សៃុកបរសៃដ្ឋ ខៃត្តកំពង់ស្ពឺ ដៃល 
មានការចូលរួមពី ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកសៃី អនុបៃធាន សមាជិក សមាជិកាកៃុមការងរចុះជួយឃុំពោធិចំរើន លោក លោកសៃី  បៃធាន 
អនុបៃធាន សមាជិក សមាជិកា គណបក្សបៃជាជន ឃុំពោធិចំរើន សរុបចំនួន ១២០នក់ នៅទីសា្នាក់ការគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាឃុំពោធិចំរើន 
សៃុកបរសៃដ្ឋ ខៃត្តកំពង់ស្ពឺ។
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ថ្ងៃទី១៥ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម គង់ សែភ័ណ្ឌ 
សមាជិកយុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល អនុ-
បៃធានគណបក្សខៃត្ត និងជាបៃធានកៃុមការងរយុវជនគណបក្ស
បៃជាជនកម្ពុជាខៃត្តកណា្តាល បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតី
ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពីធីសន្និបាតគណៈកមា្មាធិការគណបក្សបៃជាជន
កម្ពុជា សង្កាត់ដើមមៀន កៃុងតាខ្មា ដៃលមានការអញ្ជើញ 
ចូលរួមពី ឯកឧត្តមបៃធានកៃុមការងរចុះមូលដ្ឋានសង្កាត់ 
ដើមមៀន លោក លោកសៃី អនុបៃធាន សមាជិកកៃុមការងរយុវជនគណបក្សខៃត្តកណា្តាល និងបៃធាន អនុបៃធានគណៈកមា្មាធិការគណបក្សកៃុងតាខ្មា 
កៃុមបៃឹក្សាសង្កាត់ សមាជិក កៃុមការងរគណបក្សចុះមូលដ្ឋាន បៃធាន និងអនុបៃធានសាខបក្សចំណុះគណបក្សសង្កាត់បៃធាន អនុបៃធាន សមាជិក 
សាខបក្សភូមិ តំណាងយុវជន និងនរើក្នុងសង្កាត់ និងបៃក្ខជនទាំងអស់ សរុបចំនួន ១២១នក់ នៅទីសា្នាក់ការគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាកៃុងតាខ្មា 
ខៃត្តកណា្តាល។

ថ្ងៃទី១៦ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម អ៊ុក គឹមសាន 
សមាជិកយុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល និង
ជាបៃធានកៃុមការងរយុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាខៃត្ត
ពៃះវិហារ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីសន្និបាតផ្សព្វផ្សាយ 
សមិទ្ធផលការ អនុវត្តគោលនយោបាយរបស់គណបក្សឃុំ 
រយៈពៃល៥ឆ្នាំ ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៧-២០២២ និងការបង្ហាញ
គោលនយោបាយការអភិវឌ្ឍឃុំចាប់ពីឆ្នាំ២០២២-២០២៧ នៅឃុំតស៊ូ សៃុកជ័យសៃន ខៃត្តពៃះវិហារ ដៃលមានការចូលរួមពី លោក លោកសៃី អនុបៃធាន
កៃុមការងរយុវជនគណបក្សខៃត្តពៃះវិហារ និងបៃធាន អនុបៃធានគណៈកមា្មាធិការបក្សសៃុក សមាជិកកៃុមការងរគណបក្សចុះមូលដ្ឋានសៃុកជ័យសៃន 
បៃធាន និងអនុបៃធានសាខបក្សចំណុះគណបក្សឃុំតស៊ូ បៃធាន អនុបៃធានសមាជិកសាខបក្សភូមិ តំណាងយុវជន និងនរើក្នុងឃុំ និងបៃក្ខជនទាំងអស់ 
សរុបចំនួន ៧១នក់ និងបានឧបត្ថម្ភនូវសមា្ភារៈបន្ថៃម នៅទីសា្នាក់ការគណបក្សសៃុកជ័យសៃន ខៃត្តពៃះវិហា។

ថ្ងៃទី០៥ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ស៊ូនី វង្សវិសិដ្ឋ 
សមាជិកយុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល និង 
ជាបៃធានកៃុមការងរយុវជន គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាកៃសួង 
ព័ត៌ាមាន បានអញ្ជើញដឹកនំកិច្ចបៃជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងរ
បៃចាំឆ្នាំ២០២១ និងលើកទិសដៅការងរបន្តសមៃប់ឆ្នាំ ២០២២ 
របស់កៃុមការងរយុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាកៃសួងព័ត៌ាមាន 

 ថ្ងៃទី១៥ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ថង សាវុន     
សមាជិកយុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល និង
ជាបៃធានគណៈកមា្មាធិការគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ខៃត្ត 
មណ្ឌលគិរើ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសន្និបាតបូកសរុប
ការងររយៈពៃល ៥ឆ្នាំ ២០១៧-២០២២ និងលើកទិសដៅ 
សមៃប់អនុវត្តបន្តឆ្នាំ២០២២-២០២៧ របស់គណៈកមា្មាធិការ 

គណបក្សសង្កាត់ សុខដុម ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ឯកឧត្តម អនុបៃធានកៃុមការងរចុះជួយកៃុងសៃនមនោរម្យ រួមទាំងលោក លោកសៃី អនុបៃធាន 
កៃុមការងរថា្នាក់ខៃត្ត ចុះជួយសង្កាត់ និងសមាជិក សមាជិកាជាចៃើនរូប នៅទីសា្នាក់ការគណក្សបៃជាជនកម្ពុជា កៃុងសៃនមនោរម្យ ខៃត្តមណ្ឌលគិរើ។

ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ លោក លោកសៃី ជាសមាជិកនៃកៃុមអចិន្តៃយ៍ កៃុមការងរ យុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា នៃកៃសួងព័ត៌ាមាន 
សរុបចំនួន ១៨នក់។

ថ្ងៃទី១៥ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ែណែត 
សមាជិកគណៈអចិន្តៃយ៍ នៃគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល និងជា
បៃធានយុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល បាន 
អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបៃកាសសមាសភាពកៃុមការងរយុវជន
គណបក្សខៃត្តកំពង់ឆ្នាំង ដៃលមានការអញ្ជើញចូលរួម ពីឯកឧត្តម 

បៃធាន អនុបៃធាន សមាជិក សមាជិកា កៃុមការងរយុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាខៃត្តកំពង់ឆ្នាំង នៅមន្ទីរគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាខៃត្តកំពង់ឆ្នាំង។
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សមិទ្ធផលមួយចំនួននៃវិស័យសៃដ្ឋកិច្ច
១១ ខែដើមឆ្នាំ ២០២១
 ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-អាមៃរិក សរុបជិត ៨,៤ពាន់លានដុលា្លារ 

កើនឡើង ៣២% ធៀបរយៈពៃលដូចគ្នាឆ្នាំ ២០២០ ក្នុងនោះការនំ     
ទំនិញពីកម្ពុជាទៅអាមៃរិកមានទឹកបៃក់ ៨.០១៨,២ លានដុលា្លារ កើន 
ឡើង ៣២,៦៩% និងការនំទំនិញពីអាមៃរិកមកកម្ពុជាមានទឹកបៃក់ 
៣៧៨,១ លានដុលា្លារកើនឡើង ២១,០៣%ធៀបនឹងរយៈពៃលដូចគ្នា 
ឆ្នាំមុន ។
 ការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជា (ដកមាសចៃញ) 

សមៃចបានទឹកបៃក់ជាង ៣៦ពាន់លានដុលា្លារ ក្នុងនោះការនំចៃញ 
ទំនិញពីកម្ពុជា ទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិមានទឹកបៃក់ ១៥.៦១៣ លាន 
ដុលា្លារកើនឡើង ២២,៦% ការនំចូលទំនិញពីទីផ្សារអន្តរជាតិមកកម្ពុជា 
សមៃចបានក្នុងទំហំទឹកបៃក់ ២០,៤ ពាន់លានដុលា្លារកើនឡើង 
២៥,៣% ធៀបនឹងរយៈដូចគ្នាឆ្នាំមុន ។

ឆ្នាំ២០២១ ៖ 
 ចំណូលពន្ធដ និងពន្ធគយសមៃចបានសរុបបៃមាណ៥.០០០

លានដុលា្លារអាមៃរិក ក្នុងនោះចំណូលពន្ធគយសមៃចបាន២.២៩៤លាន 
ដុលា្លារ សើ្មនឹង៩៧,១០%នៃផៃនការ ចំណៃកចំណូលពន្ធដរសមៃច
បាន២.៧៨១,៩២ លានដុលា្លារលើសផៃនការ ២៤,០២% ស្មើនឹង 
ទឹកបៃក់៥៣៨លានដុលា្លារ។
 ការនំចៃញផលិតផលកសិកម្មសមៃចបាន៧.៩៨៤.២៥១,៨៣ 

តោន កើនឡើង៣.១១០.៧៩០,៧៣តោន ស្មើនឹង៦៣,៨៣% បើ 
ធៀបនឹងរយៈពៃលដូចគ្នាឆ្នាំ២០២០។ តម្លៃសរុបនៃការនំចៃញកសិ
ផលកម្ពុជាមានចំនួន៤.៩៦៧.៨៥២.៧១៣ដុលា្លារ។
 ការនំចៃញវិស័យវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដៃរ ផលិតស្បៃកជើង និង 

ផលិតផលធ្វើដំណើរ និងការបូបកម្ពុជា មានទំហំទឹកបៃក់បៃមាណជិត 
១០ ពាន់លានដុលា្លារអាមៃរិក ឬបៃមាណ ៦៣% នៃចំនួនទឹកបៃក់នំ
ចៃញសរុបរបស់កម្ពុជា ។ គិតតៃឹមចុងឆ្នាំ ២០២១ នៃះដៃរ រោងចកៃ 
សហគៃសដៃលបានចុះបញ្ជីផ្លូវការក្នុងវិស័យនៃះ បានកើនដល់ 
បៃមាណជាង ១.២០០ រោងចកៃ ផ្តល់ការងរដល់កម្មករ និយោជិក 
បៃមាណជិត ១ លាននក់ ។
 កៃុមបៃឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា បានអនុម័តគមៃងវិនិយោគចំនួន 

១៦៩គមៃង ដោយមានទុនវិនិយោគចំនួន៤.៣៥៥.៣៨០.៦៨១ 
ដុលា្លារអាមៃរិក អាចបង្កើតការងរបានចំនួន១១៣.៤៨៨កន្លៃង ក្នុងនោះ 
វិនិយោគក្នុងវិស័យកសិកម្ម និងកសិឧស្សាហម្មមាន១៣គមៃងមាន
ទឹកបៃក់១៣៤.៥៥៩.៣១១ដុលា្លារ, វិស័យឧស្សាហកម្មមាន ១៤៣ 
គមៃង មានទុនវិនិយោគ ២.១៧១.៥៣៤.០៥៤ដុលា្លារ, វិស័យ 
ទៃសចរណ៍មាន២គមៃង ១២៧. ៨៤២.៤០០ដុលា្លារអាមៃរិក និង 
វិស័យហៃដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធ-វិស័យផ្សៃងទៀត មានចំនួន១.៩២១.៤៤៤.
៩១៦ដុលា្លារអាមៃរិក។
 វិនិយោគក្នុងវិស័យសំណង់ទូទាំងបៃទៃសមានចំនួន ៤.៣០៣ 

គមៃង មានតម្លៃបា៉ាន់សា្មានសរុប៥.៣៣៣.៧៩៨.៥២៥ដុលា្លារអាមៃរិក 
មានការថយចុះបៃមាណ៣១,២១% បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០២០។
 ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វៃភាគីរវាងកម្ពុជា-ជប៉ុន សមៃចបាន ១.៧០០ 

លានដុលា្លារ កើនឡើង ០,៤៩% ធៀបឆ្នាំ ២០២០ ដៃលមានចំនួន 
១.៦៩២លានដុលា្លារ ក្នុងនោះការនំចៃញពីកម្ពុជាទៅកាន់បៃទៃស 
ជប៉ុន មានទឹកបៃក់សរុប ១.០៩៤ លានដុលា្លារ កើនឡើង ៣,៦១% 
ខណៈការនំចូលពីជប៉ុនមកកម្ពុជា មានទឹកបៃក់ ៦០៧ លានដុលា្លារ 
ថយចុះ ៤,៦៨% បើធៀបនឹងរយៈពៃលដូចគ្នាឆ្នាំ ២០២០ ។
 ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វៃភាគីកម្ពុជា-កូរ៉ៃខងត្បូង មានចំនួនទឹកបៃក់ 

៩៥៦ លានដុលា្លារ កើនឡើង ៨% បើធៀបនឹងឆ្នាំ ២០២០ ដៃលមាន 
ចំនួនទឹកបៃក់ ៨៨៥,៣២ លានដុលា្លារ ក្នុងនោះការនំចៃញពីកម្ពុជា
ទៅកូរ៉ៃខងត្បូង មានទឹកបៃក់ ៣៤១,៥ លានដុលា្លារ កើន ៧,៣៥% 
ពីចំនួន ៣១៨,១១លានដុលា្លារ និងការនំទំនិញពីកូរ៉ៃខងត្បូងមកកម្ពុជា  
មានទឹកបៃក់ ៦២៣,៦២ លានដុលា្លារ កើនឡើង ៩,៩៤% ពីចំនួន 
៥៦៧,២១ លានដុលា្លារ ធៀបនឹងឆ្នាំ ២០២០ ។
 តបំនស់ៃដ្ឋកចិ្ចកៃងុពៃះសហីន ុដៃលមានបណ្តុរំោងចកៃ សហគៃស 

ជាង ១០០ កៃុមហ៊ុន សមៃចបានទំហំនៃការនំចៃញសរុបចំនួន ២. ២៣៤ 
លានដុលា្លារអាមៃរិក កើនឡើង ៤២,៧៥% ធៀបទៅនឹងឆ្នាំ២០២០ ។

I. ល្បឿនការងារបង្កបង្កើនផលសែូវរដូវបែំង ឆ្នាំ ២០២២
ក. លទ្ធផលភ្ជួររាស់រៀបចំដីសមៃចបានចំនួន ៥៧០.៦៣១ ហ.ត 

ក្នុងនោះ ភ្ជួររាស់ដោយគោកៃបី មានចំនួន ១.៦០៣ ហ.ត ស្មើនឹង ០,២៨% 
និងដោយគៃឿងយន្តចំនួន ៥៦៩.០២៨ ហ.ត ស្មើនឹង ៩៩,៧២% 
លើសឆ្នាំមុនចំនួន ៣៤.៤៩៦ហ.ត

ខ. សាបបានសរុបចំនួន ៥ ហ.ត
គ. លទ្ធផលស្ទួង និងពៃះសមៃចបានចំនួន ៥៦៤.៩៥១ ហ.ត 

ស្មើនឹង ១២២,២១% នៃផៃនការ ៤៦២.២៨០ហ.ត លើឆ្នាំមុន 
៣៩.៨៥៧ហ.ត

II. ល្បឿនការងារបង្កបង្កើនផលដំណាំសាកវប្បកម្ម និងដំណាំរដូវបែំង 
ឆ្នាំ ២០២២

ក. ផ្ទៃដីដំដុះដំណាំសាកវប្បកម្ម(ពោតស ដំឡូងជា្វា បន្លៃគៃប់មុខ 
ម្ទៃស និងឪឡឹក ) អនុវត្តបានចំនួន ២៦.៦៧៥ ហ.ត ស្មើនឹង ៧៤,៥៩% 
នៃផៃនការ ៣៥.៧៦០ ហ.ត តិចជាងឆ្នាំមុន ៤.៧៤៨ ហ.ត ។

ខ. ផ្ទៃដីដំដុះដំណាំឧស្សាហកម្ម ( ពោតកៃហម ដំឡូងមី សណ្តៃក - 
បាយ សណ្តៃកដី ល្ង អំពៅ កៃចៅ ថា្នាំជក់ និងឈូក ) អនុវត្តបានចំនួន 
៦៨.១២៨ ហ.ត ស្មើនឹង ៧៥,៦៨% នៃផៃនការ ៨៩.៨១០ហ.ត 
លើសឆ្នាំមុន ១.៥៤៤ ហ.ត ៕
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 ក
គម្រោងចំណូល-ចំណាយថវិការដ្ឋឆ្ន្រោំ២០២២

យោងតាមច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថសមៃប់ការគៃប់គៃងឆ្នាំ២០២២ បាន 
ឲ្យដឹងថា ថវិកាឆ្នាំ ២០២២ តៃូវបានរៀបចំ និងវិភាជសមៃប់ការអនុវត្ត
សកម្មភាពអាទិភាព ដៃលតៃូវបានកំណត់ក្នុងកម្មវិធី និងអាទិភាពគោល
នយោបាយសំខន់ៗរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងនោះរួមមានជាអាទិ៍៖ 
ការទប់ទល់នឹងការរាតត្បាត និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវដ-១៩; 
ការសា្តារ និងជំរុញកំណើនសៃដ្ឋកិច្ចឱ្យស្ទុះងើបឡើងវិញ ដើម្បីបន្តបង្កើត
ការងរជូនបៃជាជន ជាពិសៃសសៃទាប់យុវជន, ផ្តល់លទ្ធភាពឱ្យបៃជាជន
ទទលួបានបៃកច់ណំលូខ្ពសឡ់ើងវញិ នងិជរំញុបង្កើនចណំលូ ថវកិាជាត;ិ 
ការបន្តអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សការបន្តកសាងហៃដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធរូបវន្ត; 
ការបន្តអភិវឌ្ឍ និងបង្កើនតម្លៃបន្ថៃមនៃវិស័យកសិកម្ម; ការកសាងបៃព័ន្ធ
គំពារសង្គមរឹងមាំ និងបៃព័ន្ធសុខភិបាលបៃកបដោយគុណភាព និង 
មានភាពឆ្លើយតបខ្ពស់; ការលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការផ្តល់សៃវាសា-
ធារណៈ ក៏ដូចជា ការកៃលម្អបៃព័ន្ធអប់រំកាន់តៃមានគុណភាពខ្ពស់ និង
ការអនុវត្តកម្មវិធីកៃទមៃង់សុីជមៃលើគៃប់វិស័យដៃលរាជរដ្ឋាភិបាល
បានដក់ចៃញ ។

• ក្នុងកៃបខ័ណ្ឌនៃគោលដៅខងលើ រាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើន 
ចំណូលសរុបថវិការដ្ឋ ឬ ចំណូលសរុបថវិកាជាតិឱ្យស្មើនឹង ៣២ ៦៧៦ 
១៣០ លានរៀល ក្នុងនោះ ចំណូលចរន្តថា្នាក់ជាតិឱ្យស្មើនឹង ២២ ១៥៧ 
៣៤៣ លានរៀល (ដៃលរួមមាន ចំណូលសារពើពន្ធ ២០ ២២៧ ០០៥ 
លានរៀល និងចំណូលមិនមៃនសារពើពន្ធ ១ ៩៣០ ៣៣៨ លាន រៀល)។ 
ដោយឡៃក ចំណូលមូលធនថវិការដ្ឋ តៃូវបានគៃងចំនួន ៨ ៣៨៧ 
០២៣ លានរៀល, តៃូវជា ៦,៧៥% នៃ ផសស, មានកំណើន ២៨,២% 
ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងនោះចំណូលមូលធនកៃបៃទៃសស្មើនឹង
បៃមាណ ២០% នៃចំណាយថវិការដ្ឋសរុបឆ្នាំ ២០២២ ប៉ុណោ្ណោះ។

• សមៃប់ឆ្នាំ ២០២២ ចំណាយសរុបថវិការដ្ឋ ឬ ចំណាយសរុប 
ថវិកាជាតិ តៃូវបានគៃង ចំនួន៣៤ ៧០៨ ៦៣០ លានរៀល តៃូវជា 
២៧,៩៥% នៃ ផសស, មានកំណើន ៨,៤% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ ២០២១ 
ដៃលក្នុងនោះ (១)-ចំណាយចរន្តថវិការដ្ឋ មានចំនួន ២០ ៨៥០ ៤៤០ 
លានរៀល តៃូវជា ១៦,៧៩% នៃ ផសស, កើនឡើង ១១,២% ធៀប 
នឹងច្បាប់ឆ្នាំ ២០២១ និង (២)-ចំណាយមូលធនថវិការដ្ឋ មានចំនួន 
១៣ ៨៥៨ ១៩០ លានរៀល តៃូវជា ១១,១៦% នៃ ផសស មានកំណើន 
៤,៥% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ ២០២១។

ថវិកាថា្នាក់ជាតិ ឆ្នាំ ២០២២ មានទិសដៅជាយុទ្ធសាសៃ្តកំណត់         
ចំណាយថវិកាថា្នាក់ជាតិឱ្យស្ថិតក្នុងកមៃិតចំនួន ៣២ ៥៧៦ ៨៦៦ 
លានរៀល តៃូវជា ២៦,២៤% នៃ ផសស, មានកំណើន ៦,៨% ធៀប 
នឹងច្បាប់ឆ្នាំ ២០២១ ដៃលក្នុងនោះ ចំណាយចរន្តថា្នាក់ជាតិ មានចំនួន 
១៩ ១១១ ៧០៤ លានរៀល និង ចំណាយមូលធនថា្នាក់ជាតិមានចំនួន 
១៣ ៤៦៥ ១៦២ លានរៀល។

ក. ចំណាយលើបន្ទុកបុគ្គលិក តៃូវបានគៃងចំនួន ៨ ៦៥៣ ៩៥៥ 
លានរៀល មានសមាមាតៃស្មើនឹង ៤៥,៣% នៃចំណាយចរន្តថវិកា 
ថា្នាក់ជាតិ, តៃូវជា ៦,៩៧% នៃ ផសស, មានកំណើន ១,០% ធៀបនឹង 
ច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ ២០២១។ ចំណាយបន្ទុកបុគ្គលិកនៃះ តៃូវបានគៃងដោយ
រក្សាកមៃិតបៃក់បៀវត្សអប្បបរមា និងបៃក់បៀវត្សមន្តៃីរាជការសុីវិល 
និងកមា្លាំងបៃដប់អាវុធឆ្នាំ ២០២២ ស្មើនឹងកមៃិតឆ្នាំ ២០២១ ដើម្បី       
រាជរដ្ឋាភិបាលនៅមានលទ្ធភាពសន្សំថវិកា សមៃប់បន្តការងរអន្តរាគមន៍
ផ្នៃកសុខភិបាល និងសង្គម ពិសៃសគឺការបង្កើនកញ្ចប់ថវិកាជួយជន
កៃីកៃ (កៃ១ និង កៃ២) និងជនងយរងគៃះ ឱ្យបានដល់ ៩ ខៃ ជាបន្ត 

ទៀត នៅក្នុងឆ្នាំ២០២២។ ទន្ទឹមនៃះ រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តធានបាន
នូវការបើកផ្តល់បៀវត្សជូនមន្តៃីរាជការឱ្យបានទាន់ពៃលវៃលា គឺ ២ដង 
ក្នុង១ខៃ ដោយមិនមានការកាត់បៃក់បៀវត្សមន្តៃីរាជការគៃប់បៃភៃទ 
ហើយកមៃិតបៃក់បៀវត្សអប្បបរមាឆ្នាំ ២០២២ តៃូវបានរក្សាដូចខង 
កៃម៖

- បៀវត្សមន្តៃីរាជការសុីវិល រក្សាស្មើនឹងបៃមាណ ១ ១៧២ ៥០០ រៀល;
- បៀវត្សគៃូបងៃៀន និង គៃូពៃទ្យ រក្សាស្មើនឹងបៃមាណ ១ ២៧២ 

៥០០ រៀល;
- បៀវត្សនគរបាល (ពលបាលតៃី) រក្សាស្មើនឹងបៃមាណ ១ ២៥៦ 

៩៧៧ រៀល (គិតបញ្ចូលរបបអង្ករ)
- បៀវត្សយោធិន (ពលទោ) រក្សាស្មើនឹងបៃមាណ ១ ១២៣ ៥០០ 

រៀល (មិនគិតបញ្ចូលរបបអង្ករ)
ហើយបើគិតបញ្ចូលរបបអង្ករតៃូវជាបៃមាណ ១ ១៨១ ៩៧៧ រៀល។
ខ. ចំណាយមិនមៃនបន្ទុកបុគ្គលិក តៃូវបានគៃងចំនួន ១០ ៤៥៧ 

៧៤៩ លានរៀល, មានសមាមាតៃស្មើនឹង ៥៤,៧% នៃចំណាយចរន្ត 
ថវិកាថា្នាក់ជាតិ តៃូវជា ៨,៤២% នៃផសស, មានកំណើន ១៧,៨% 
ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ២០២១។ ជារួម គៃប់កៃសួង-សា្ថាប័នទាំងអស់ ជាទូទៅ
គោរពបាននូវពិតានចំណាយគោលដៃលរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ផ្តល់
ជូនសមៃប់ការចំណាយមិន មៃនបន្ទុកបុគ្គលិកក្នុងកមៃិតថវិកាវិចារណ-
កម្មចំណាយឆ្នាំ២០២១ ក្នុងកៃបខណ្ឌនៃការធា្លាក់ចុះចំណូល។ ប៉ុន្តៃ      
កំណើនចំណាយមិនមៃនបន្ទុកបុគ្គលិកដៃលបានគៃង គឺសមៃប់ការ
អនុវត្តអាទិភាពចម្បងសំខន់ៗ រួមមាន៖ ការបន្តអន្តរាគមន៍បៃយុទ្ធនឹង
ការរើករាលដលនៃជំងឺកូវើដ-១៩, ការបោះឆ្នាតជៃើសរើសកៃុមបៃឹក្សា
ឃុំ-សង្កាត់, ការធ្វើជាមា្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចបៃជុំកំពូលអាសា៊ាន និងកិច្ច 
បៃជុំពាក់ព័ន្ធ ពៃមទាំងអាទិភាពមួយចំនួនទៀត។

គ. ចំណាយមូលធនថា្នាក់ជាតិ តៃូវបានគៃងចំនួន ១៣ ៤៦៥ ១៦២ 
លានរៀល មានសមាមាតៃស្មើនឹង ៤,១៣% នៃចំណាយថវិកាថា្នាក់ 
ជាតិសរុប តៃូវជា ១០,៨៤% នៃផសស, មានកំណើន ៣,២២% ធៀប 
នឹងច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ២០២១ ក្នុងគោលដៅគំទៃដល់ការបន្តអនុវត្តកម្មវិធី
វិនិយោគសាធារណៈ ៣ឆ្នាំរំកិល (២០២២-២០២៤) ជាពិសៃសការ 
អនុវត្ត ”យុទ្ធសាស្ត្រសា្តារ និងជំរុញកំណើនសៃដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ក្នុងការរស់នៅ 
ជាមួយកូវើដ-១៩ តាមគន្លងបៃកៃតីភាពថ្ម”ី។ គមៃងវិនិយោគសាធារណៈ
ដោយហិរញ្ញប្បទានក្នុងបៃទៃសនៅថា្នាក់ជាតិ តៃូវបានគៃងចំនួន ៦ 
១៧៤ ០២១ លានរៀល តៃូវជា ៤,៩៧% នៃផសស, ថយចុះ ៣,៤% 
ធៀបនឹងច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ២០២១ ដោយផ្តាតអាទិភាពទៅលើ៖

• ការកសាង និងជួសជុលហៃដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធ ផ្លូវថ្នល់ សា្ពោន លូ ពៃម 
ទាំងការជួសជុលឡើងវិញនូវហៃដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធដៃលរងផលប៉ះពាល់
ពីជំនន់ទឹកភ្លៀង រួមទាំងការកសាងហៃដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធ ដូចជា បៃព័ន្ធ 
ចមៃះទឹកកខ្វក់ បៃព័ន្ធលូ អូរ បៃឡាយរំដោះទឹកភ្លៀង និងបៃព័ន្ធបង្ហូរ 
ទឹកកខ្វក់,

• ការកសាង និងជួសជុលផ្លូវ ចំនួន ៣៨ខ្សៃ ក្នុងទីរួមខៃត្តសៀមរាប,
• ការបន្តសា្តារ និងកសាងបៃព័ន្ធធារាសាស្តៃ និងលើកកម្ពស់បៃសិទ្ធ-

ភាពនៃបៃព័ន្ធគៃប់គៃងធារាសាស្តៃ,
• ការជំរុញផលិតកម្មស្បៀង និងការលើកកម្ពស់ផលិតភាព កសិកម្ម,
• ការបន្តកសាងហៃដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធវិស័យអប់រំ និងបណ្តុះបណា្តាល 

បច្ចៃកទៃសវិជា្ជាជីវៈ និងការសាងសង់ហៃដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធចាំបាច់មួយចំនួន
ផ្សៃងទៀត ៕ 
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 រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់នូវចក្ខុវិស័យវៃងឆ្ងាយក្នុងការអភិវឌ្ឍ
បៃទៃស គឺបៃកា្លាយកម្ពុជាឱ្យទៅជាបៃទៃសដៃលមានបៃក់ចំណូល 
មធ្យមកមៃិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០ និងជាបៃទៃសមានចំណូលខ្ពស់នៅ
ឆ្នាំ២០៥០ ដោយកសាងជាជំហានៗនូវកម្ពុជាមួយដៃលមានសុខសន្តិភាព 
ស្ថិរភាព សណា្តាប់ធា្នាប់សង្គម មានការអភិវឌ្ឍបៃកបដោយនិរន្តរភាព 
និងសមធម៌ា មានបៃជាជនដៃលមានចំណៃះដឹងខ្ពស់ ហើយមានកមៃិត 
ជីវភាពសមរម្យ និងមានការរស់នៅបៃកបដោយសុខដុមរមន។

ឯកឧត្តម វែង សាខុន រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងកសិកម្ម រុកា្ខាបៃមាញ់ និង 
នៃសាទបានមានបៃសាសន៍ថា “ដើម្បីរួមចំណៃកដល់ការធ្វើឲ្យសមៃច
បាននូវគោលនយោបាយ ក៏ដូចជាចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា 
ការបៃកា្លាយវិស័យកសិកម្មកម្ពុជាទៅជាកសិកម្មទំនើបដៃលមានលក្ខណៈ
បៃកួតបៃជៃង មានបរិយប័ន្ន ធន់នឹងការបៃបៃួលអាកាសធាតុ និង 
មាននិរន្តរភាព ដៃលឆ្លើយតបនឹងតមៃូវការសុវត្ថិភាពស្បៀង និងអាហា- 
រូបត្ថម្ភ ដៃលនំដល់ការកើនឡើងបៃក់ចំណូលគៃួសារកសិករ ដើម្បី 
វិបុលភាព និងសុខុមាលភាពរបស់បៃជាពលរដ្ឋកម្ពុជា"  គឺជាតមៃូវការ
ចាំបាច់បំផុតមិនអាចខ្វះបាននពៃលបច្ចុប្បន្ន និងអនគត ។ ការដក់ 
ចៃញនូវ គោលដៅគោលនយោបាយក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម នឹង
ធ្វើឱ្យវិស័យនៃះកា្លាយជាមូលដ្ឋានគៃឹះនៃការអភិវឌ្ឍ បៃកបដោយថាមវន្ត
សមៃប់ការរើកលូតលាស់សៃដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់ជនបទ ក៏ដូចជាសៃដ្ឋកិច្ច 
ជាតិទាំងមូល។ កៃសួងបានខិតខំតមៃង់ទិសដៅឆ្ពោះទៅនឹង ទី១- 
ការធ្វើទំនើបកម្ម និងពាណិជ្ជបូនីយកម្មខ្សៃចៃវាក់តម្លៃកសិកម្ម ទី២- ការ 
វិនិយោគសាធារណៈ និងឯកជនក្នុងវិស័យកសិកម្ម ទី៣-កំណើន 
បៃកបដោយចីរភាព និងការបង្កើនភាពធន់ទៅនឹងការបៃបៃួលអាកាស-
ធាត ុនិងទី៤- កំណៃទមៃង់សា្ថាប័ន និងបញ្ហាអន្តរវិស័យ ។ 

បៃកដណាស់ថា ការអនុវត្តកសិកម្មទំនើបនឹងជួយឱ្យការងរនៅ 
ក្នុងបៃព័ន្ធកសិកម្មចមៃុះមានផលិតភាពខ្ពស់ និងនិរន្តរភាព ហើយអ្នក
ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងវិស័យនៃះនឹងទទួលបានអត្ថបៃយោជន៍ពីការ
អភិវឌ្ឍឌីជីថលូបនីយកម្ម      និងការផលិត មាននិន្នាការឆ្ពោះទៅរកការ 

ធ្វើឱ្យបៃសើរឡើងនូវគុណភាព សុវត្ថិភាព និងនិរន្តរភាពនៅក្នុងបៃព័ន្ធ
ចំណីអាហារបៃបទំនើប ។ តាមរយៈនៃការដក់ចៃញនូវគោលនយោបាយ
អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម ក្នុងរយៈពៃលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងកៃយនៃះ យើងទទួល
សា្គាល់ថាផលិតផលកសិកម្មមានសន្ទុះកើនឡើងគួរឲ្យកត់សំគល់ ហើយ
ក៏បានបំពៃញសៃចក្តីតៃូវការក្នុងសៃុក និងបានឈានទៅធ្វើការនំចៃញ
ទៅកាន់ទីផ្សារក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក បៃកបដោយគុណភាព និង 
សុវត្ថិភាពជាបណ្តើរ ដោយបានបៃកាន់យកនូវការអនុវត្ត តាមអភិកៃម 
« រដ្ឋដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យឯកជន និងសហគមន៍កសិកម្ម» ។ ជាក់ស្តៃង 
នៅឆ្នាំ២០២០ កម្ពុជាទទួលបានផលិតផលកសិកម្មសរុបចំនួន ១៣ 
ពាន់លានដុលា្លារអាមៃរិក និងធ្វើការនំចៃញបានចំនួន ៤ ពាន់លាន 
ដុលា្លារអាមៃរិក ។ សមៃប់ឆ្នាំ២០២១ នៃះ កៃសួងមានក្តីសង្ឃឹមថា      
ផលិតផលកសិកម្មសរុបនឹងមានទំហំធំជាងឆ្នាំ២០២០ ដៃលយើង 
ទទួលបាន ។ រយៈពៃល ១០ខៃឆ្នាំ២០២១ តាមការបា៉ាន់សា្មានតម្លៃនៃ 
ការនំចៃញកសិផល (ដោយមិនបានរាប់បញ្ចូលផលិតផលជលផល 
ផលិតផលសត្វ និងពៃឈើ ហើយនិងឈើកស៊ូ) របស់កម្ពុជាទៅ 
កាន់គោលដៅទីផ្សារ ៦៨ បៃទៃសមានចំនួន ៤.០៧១.៥៧១.០៩៨,៣៧ 
ដុលា្លារអាមៃរិក ដៃលក្នុងនោះ ៖ នំចៃញអង្ករមានចំនួន ៣៩២.៩៨៤.៣២៦ 
ដុលា្លារ, ចៃញសៃូវមានចំនួន ៤៦៥.៤៩៨.២៥០ ដុលា្លារ, នំចៃញ 
កសិផលកៃពីសៃូវ-អង្ករមានចំនួន ២.៨៣៣.៧០០.៦១៣,៣៧ ដុលា្លារ។ 
ការនំចៃញកសិផលទៅកៃបៃទៃស មានបរិមាណសរុបចំនួន ៦.៣៦៤. 
៦០៧,២៤ តោន កើនឡើងចំនួន ២.៩៧០.៦៩១,៦០ តោនស្មើនឹង 
៨៧,៥៣% បើធៀបនឹងរយៈពៃលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ២០២០ ដៃលទទួល 
បានតៃឹមតៃ ៣.៣៩៣. ៩១៥,៦៤តោន។ ទន្ទឹមនឹងទទួលបានវឌ្ឍនភាព
ល្អបៃសើរ ដូចបានបញ្ជាក់ ជូនខងលើ កៃសួងក៏ទទួលសា្គាល់ផងដៃរនូវ
បញ្ហាបៃឈមជាចៃើន ដៃលបាននិងកំពុងជួបបៃទះនៅក្នុងវិស័យមួយ
នៃះ ដៃលតៃូវបានយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់ក្នុងការកៃលម្អ  និងដោះសៃយ 
ក្នុងនោះរួមមាន៖ បមៃបមៃួលអាកាសធាតុ ជាពិសៃសគៃះមហន្តរាយ

វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគៃលនយៃបាយ
ការធ្វើទំនើបកម្មវិស័យកសិកម្មនៃកម្ពុជា

ឯកឧត្តម វែង សាខុន រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងកសិកម្ម រុកា្ខាបៃមាញ់ និងនៃសាទ
អញ្ជើញពិនិត្យការនំចៃញកសិផលកម្ពុជា 

ការបង្កបង្កើនផលក្នុងសៃូវរដូវវស្សា 
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ការកើនឡើងនៃតម្លៃថាមពល
នៅក្នុងសកលលោក

ការកើនឡើងនេតម្លេថមពលដូចជាបេងឥន្ធនៈ ហា្គស ធ្យូងថ្មជាដើម 
បានប៉ះពាល់មួយផ្នេកធំនេជីវភាពរបស់បេជាពលរដ្ឋទូទៅក្នុងសកលលោក។ 
ការឡើងថ្លេនេតម្លេថមពលនឹងធ្វើឱ្យថ្លេដឹកជញ្ជូនកើនឡើង ដេលជា 
ហេតុធ្វើឱ្យតម្លេទំនិញបេើបេស់ និងសេវាមួយចំនួនឡើងថ្លេជាមួយគា្នា 
ដេលអាចធ្វើឱ្យមានអតិផរណផងដេរ។ បើយើងបេៀបធៀបស្ថានភាព
តម្លេថមពលកាលពីឆ្នាំ២០២០ និងឆ្នាំ២០២១ នេះគឺខុសសេឡះត្បិត
តេពិភពលោកទទួលការវាយលុកនេវិបត្ដិកូវើដ១៩ ។ កាលពីឆ្នាំ ២០២០ 
តម្លេបេងឆៅបានដំក្បាល ចុះយ៉ាងគំហុក រហូតដល់ខ្វះកន្លេងស្តុកបេង 
ខណៈពេលបច្ចុប្បន្ន បេទេសសេដ្ឋកិច្ចធំៗបេរជាខ្វះថមពលដើម្បីបេើបេស់ 
ហើយតម្លេថមពលបេរជាស្ទុះឡើងថ្លេទៅវិញ ដេលអ្នកវិភាគបានវាយតម្លេ 
ថបេងឆៅលើទីផ្សារសកលលោកអាចនឹងឡើងថ្លេដល់ ១០០ដុលា្លារ 
ក្នុង ១បារ៉េល។

ដើម្បីស្វេងយល់ឱ្យបានសីុជមេ យើងគួរកេឡេកទៅមើលស្ថានភាព
ថមពលរបស់បេទេសធំៗនៅក្នុងពិភពលោកជាមុនសិន។ អឺរ៉ុប និង 
ចកេភព អង់គ្លេសកំពុងតេជួបបេទះ នឹងវិបត្ដិថមពល ដេលបណ្តាលមក 
ពីកង្វះថមពល និងតម្លេថមពលក៏កើនឡើងយ៉ាងគំហុក ។ យោងតាម 
ការចេញផ្សាយរបស់ សរព័ត៌មាន Reuter ទីផ្សារហា្គសនៅអឺរ៉ុបបាន 
កើនឡើង ២៨០% ដេល តម្លេ ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នឡើងខ្ពស់ជាង ៤ ដង 
បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៩។ វិបត្ដិនេះអាចបណ្តាលមកពីកតា្តាចម្បងមួយ 
នោះគឺតមេូវការបានស្ទុះឡើង។ មូលហេតុដេលធ្វើឱ្យតមេូវការសេប់តេ
ស្ទុះឡើងបេបនេះ គឺដោយសរតេ ១- អឺរ៉ុបផ្លាស់ប្ដូរទៅរកការបេើបេស់
ថមពលស្អាតស្អំ (Clean Energy) និងថមពលកកើតឡើងវិញ       
(Renewable Energy), ២- ការធា្លាក់ចុះនេការនាំចូលឧស្ម័នធម្មជាតិពី
បេទេសរុស្សុី ដេលរុស្សីនាំចូលឧស្ម័នធម្មជាតិជាង ៤០% ទៅអឺរ៉ុប ចនោ្លាះ 
ឆ្នាំ២០១៩-២០២០, ៣- ការបើកឱ្យមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ
បនា្ទាប់ពីការសេកសេន្ដនេជំងឺកូវើដ-១៩, ៤- ការធា្លាក់ចុះបរិមាណថម-
ពលអគ្គិសនីផលិតដោយកង្ហារយក្ស និង ៥- ការធា្លាក់ចុះសុីតុណ្ហាភាព      
តេជាក់នៅអឺរ៉ុបដេលគេតេូវការ សមេប់បេើបេស់មា៉ាសុីនកម្ដាចេើន
ជាងមុន។ នៅបេទេសចិនក៏មានវិបត្ដិថមពលរហូតបង្អាក់សកម្មភាព
សេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនដោយសរតេមិនមានអគ្គិសនីបេើបេស់គេប់គេន់។ 
បេទេសចិនជួបបញ្ហាខ្វះអគ្គិសនីតាំងពីពាក់កណ្តាលខេសីហា ឆ្នាំ ២០២១ 
ដោយសរកង្វះធ្យូងថ្មដើម្បីផលិតអគ្គិសនី នៅពេលដេលនេះបណ្តាល

មកពីរោងចកេអគ្គិសនីរបស់ចិនភាគចេើនគឺដើរដោយធ្យូងថ្ម ។ យោង 
តាមទិន្នន័យរបស់ Wind Information តម្លេ ធ្យូងថ្ម និងបេងដេល            
សំខាន់សមេប់ការផលិតអគ្គិសនីតេូវបានកើនឡើងលើសពី ៤០% បើ 
ធៀបទៅនឹងឆ្នាំ២០២០។ បញ្ហាវិបត្ដិថមពលខ្វះអគ្គិសនីរបស់ចិនកើត
ឡើងអាចបណ្តាលមកពីការឈប់ទិញធ្យូងថ្មពីបេទេសអូស្តាេលី ដេល   
ទំនាក់ទំនងរវាងបេទេសទាំងពីរកំពុងមើលមុខគា្នាមិនចំ និងយុទ្ធសស្តេ
កាត់បន្ថយឧស្ម័នកាបូនិចរបស់រដ្ឋាភិបាលចិន ដេលកាត់បន្ថយឧស្ម័ន 
កាបូនិចនៅឆ្នាំ២០៣០ និងគា្មានឧស្ម័នកាបូនិចនៅឆ្នាំ២០៦០។ ដើម្បី 
ស្ដារស្ថានភាព ឡើងវិញ រដ្ឋាភិបាលចិនបានសមេចចិត្ដលូកដេចូលទៅ
ក្នុងទីផ្សារធ្យូងថ្ម ហើយកំណត់ឱ្យអ្នកផលិតធ្យូងថ្មធ្វើបេតិបត្ដិការឱ្យ 
អស់ពីសមត្ថភាព និងដក់គោលដៅផលិតធ្យូងថ្មឱ្យបានយ៉ាងហោច
ណស់ ១២ លានតោនក្នុងមួយថ្ងេ។ ជាលទ្ធផលយោងតាមការចេញ 
ផ្សាយរបស់សរព័ត៌មាន ALJAZEERA កេយពីមានការលូកដេពីរដ្ឋា-
ភិបាលចិនលើបញ្ហាធ្យូងថ្ម តម្លេបេងក៏បានធា្លាក់ថ្លេដេរកាលពីខេតុលា 
កន្លងទៅនេះ។ ទោះបីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបាន រងផលប៉ះពាល់នូវវិបត្ដិ
ថមពលឱ្យធ្ងន់ធ្ងរដូចនៅអឺរ៉ុប ឬចិនក្ដី ក៏ប៉ុន្តេបេងឥន្ធនៈក៏បានស្ទុះ 
ឡើងថ្លេដេរ ។ តម្លេបេងឥន្ធនៈកើនឡើងឥតឈប់ឈរចាប់ពីខេមករា 
រហូតដល់ខេកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១ ដេលកើនឡើងពី ២,២៥ ដុលា្លារ អាមេរិក 
នៅខេមករា រហូតមកដល់ ៣,១៧ ដុលា្លារអាមេរិក នៅខេកញ្ញា។ អ្នក 
ជំនាញបានលើកឡើងពីហេតុផលចំនួន ៣ ធំៗ ដេលអាចធ្វើឱ្យតម្លេ 
បេងឥន្ធនៈនៅអាមេរិកងើបក្បាលយ៉ាងខា្លាំងបេបនេះ គឺ ហេតុផល ១- 
ភាពរអាក់រអួលនេការផ្គត់ផ្គង់បេង ដេលរួមមានការវាយលុកតាម បណ្តាញ 
អុីនធើណេត (Hacking) និងគេះធម្មជាតិ, ២- ការកើនឡើងនូវ 
តមេូវការបេើបេស់ ដេលក្នុងនោះមនុស្សមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចចេើន
ជាងមុន ដូចជាការកើនឡើងនេការធ្វើដំណើររបស់បេជាពលរដ្ឋទូទៅ 
ជាដើម និង៣- ផលិតកម្មមានកមេិតទាប ដោយសរតេអ្នកផលិតបេង 
នៅ អាមេរិក និងកេុមបេទេស OPEC នៅបន្ដការ កណំត់ចនំនួផលតិបេង 
និងការធា្លាក់ចុះតម្លេបេងឆៅកាលពីឆ្នាំ២០២០។ 

គួរបញ្ជាក់ថ កម្មវត្ថុនេកិច្ចបេជុំរបស់ OPEC មានពីរសំខាន់ ទី១          
កំណត់ពេលដើម្បីបង្កើនផលិតកម្ម បេង ឱ្យដូចកមេិតនៅមុនផ្ទុះវិបត្តិ 
កូវើដ-១៩ និងទី២ បង្កើនបរិមាណបេងឆៅនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិក្នុង 
ចនោ្លាះខេសីហា និងខេធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតមេូវការរបស់
ទីផ្សារក្នុងលោកដេលសេដ្ឋកិច្ចកំពុងមានសន្ទុះឡើងវិញ។ សូមរម្លឹកថ 
OPEC ដេលនាំមុខដោយបេទេសអារា៉ាប៊ីសអូឌីត និងរុស្សុីបានកាត់បន្ថយ
ផលិតកម្មបេងចំនួន ១០លានធុងបារ៉េលក្នុងមួយថ្ងេចាប់ពីខេឧសភា 
ឆ្នាំ២០២០ ដេលពេលនោះពិភពលោកកំពុងធា្លាក់ក្នុងវិបត្តិកូវើដ-១៩ 
ពេញទំហឹង។ នៅពេលនោះ សេដ្ឋកិច្ចសកលបានជាប់គាំង ហើយ 
តមេូវការបេងក៏បានដំក្បាលចុះ។ កេយមក OPEC បានចាប់ផ្តើម 
បង្កើនការផលិតបេងបន្តិចម្តងៗដោយគេងបង្កើន ៤០០ ០០០ ធុង 
បារ៉េលក្នុងមួយថ្ងេ នៅចនោ្លាះខេសីហា និងខេធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១។ តេបញ្ហា
នៅតេង់ថនៅក្នុងកិច្ចបេជុំថ្មីៗនេះ បេទេសអេមីរា៉ាតអារា៉ាប់រួមមិនយល់
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សេបឡើយ និងចង់ឱ្យបង្កើនបន្ថេមចំនួន ៦០០ ០០០ធុងបារើលវិញ។ 
តើ OPEC អាចសមេចដោយមិនចំាបាច់មានការយល់ពេមពីអេមីរា៉ាត 
អារា៉ាប់រួមដេរ ឬទេ? អត់បានទេ ពេះគេតេូវការកុងសង់ស៊ុស។

ជាការពិតណស់ ការឡើងថ្លេនេបេភពថមពលនឹងជះឥទ្ធិពលមិន
ល្អឡើយទៅលើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ដេលជាការគួរឱ្យពេួយបារម្ភនោះ
គឺការកើនឡើងអតិផរណ។ មិនតេប៉ុណោ្ណោះ ការកើនឡើងអតិផរណ 
នឹងធ្វើឱ្យតម្លេទំនិញបេើបេស់ និងសេវាកម្មជាចេើននឹងឡើងថ្លេទៅតាម
តម្លេថមពលដេរ ដោយសរតេការឡើងថ្លេនេសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន និង 
ការឡើងថ្លេនេការផលិតទំនិញបេើបេស់បេចាំថ្ងេ ។ ការឡើងថ្លេនេ 
ថមពលចំពេលវិបត្ដិកូវើដ-១៩ នឹងធ្វើឱ្យកិច្ចខិតខំបេឹងបេងរាប់ឆ្នាំរបស់
បេទេសជាចេើនក្នុងការទប់អតេអតិផរណឱ្យទាបអាចកា្លាយជាអាសរបង់ 

ដៃលបានកើតឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ ទាក់ទងទៅនឹងគៃះទឹកជំនន់ 
និងគៃះរាំងស្ងួត, សា្ថានភាពកសិកម្មកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅជាលក្ខណៈ
កសកិម្មខ្នាតតចូ នងិមានលក្ខណៈបៃពៃណ ី(ជាទមា្លាប)់ ។ ការរើករាលដល 
ជាសកលនៃជម្ងឺកូវើដ-១៩ បានធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ និងការកើន   
តម្លៃខ្ពស់ដលក់ារដឹកជញ្ជូនកសិផលទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ, ធាតុចូល 
កសិកម្មសមៃប ់ធ្វើការដំដុះ  ការចិញ្ចឹមសត្វ និងការធ្វើវារើវប្បកម្ម  រួមទាំង 
ការកៃច្នៃកសិផល ហើយតៃូវបៃកួតបៃជៃងតម្លៃជាមួយផលិតផល 
កសិកម្មនំចូលពីកៃបៃទៃស ។ ហៃដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធគំទៃនៅមានកមៃិត 
សមៃប់ជួយគំទៃដល់ការធ្វើទំនើបកម្មកសិកម្ម ក្នុងរយៈពៃលបីឆ្នាំ 
ចុងកៃយនៃះ ដៃលមានលទ្ធភាពជួយដល់កសិករបានទទួលផលពី 
គមៃងបៃមាណតៃជាង ១,២ លាននក់ប៉ុណោ្ណោះ ក្នុងចំណោមកសិករ
នពៃលបច្ចុប្បន្នចំនួនជាង ៤លាននក់ កំពុងបំពៃញការងរលើវិស័យ 
កសិកម្ម ។ ការបោះទុនវិនិយោគលើការកៃឆ្នៃផលិតផលកសិកម្មរបស់ 
វិស័យឯកជននៅមានកមៃិត, នៅមានជាប់របាំងនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម 
ទាក់ទងទៅនឹងលក្ខខណ្ឌតមៃូវនៃភូតគមអនម័យពីបណា្តា បៃទៃស 
បញ្ជាទិញកសិផល បើទោះបីកម្ពុជាបានចុះកិច្ចពៃមពៃៀងនៃការធ្វើ 
ពាណិជ្ជកម្មសៃរើយ៉ាងណាក៏ដោយ ។ល។

ឯកឧត្តម វែង សាខុន បានបញ្ជាក់ថា វិបត្តិជំងឺកូវើដ-១៩ បាន 
ប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សៃដ្ឋកិច្ច សង្គមកម្ពុជា  ជាពិសៃសជីវភាពរស់នៅ 
របស់គៃួសារកៃីកៃ និងជនងយរងគៃះ ។ ដើម្បីដោះសៃយបញ្ហានៃះ 
រាជរដ្ឋាភិបាលបានដក់ចៃញនូវវិធានការសំខន់ៗ ក្នុងគោលដៅកាត់-
បន្ថយផលប៉ះពាល់ និងគំទៃលើកស្ទួយនូវកំណើនសៃដ្ឋកិច្ចជាតិ ដៃល 
ក្នុងនោះ វិស័យកសិកម្មក៏បានចូលរួមផងដៃរ ។ យុទ្ធសាស្តៃចម្បងរបស់
រាជរដ្ឋាភិបាល គឺយកចិត្តទុកដក់លើការបង្កើនផលិតភាពផលិតកម្ម 
ធានសន្តិសុខស្បៀង រក្សាកំណើនសៃដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍលើគៃប់ 
វិស័យជាពិសៃសវិស័យកសិកម្ម ។ ការលើកកម្ពស់ផលិតកម្មកសិកម្ម 

និងបៃព័ន្ធស្បៀងនៅកម្ពុជា គឺការបង្កើននវានុវត្តន៍ និងបច្ចៃកវិទ្យាទំនើប
លើបៃព័ន្ធស្បៀងទាំងមូល ។   កៃសួងកសិកម្មបានកំណត់ចក្ខុវិស័យ 
ច្បាស់លាស់ក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មវិស័យកសិកម្ម ឲ្យកាន់តៃមានភាព 
បៃកួតបៃជៃង បរិយប័ន្ន ធន់នឹងការបៃបៃួលអាកាសធាតុ និងមាន 
និរន្តរភាព កំណើនបៃក់ចំណូលគៃួសារកសិករ និងសុខុមាលភាពយូរ 
អង្វៃង ។ ជាមួយគ្នានោះ កៃសួងកសិកម្មក៏យកចិត្តទុកដក់លើការ 
កាត់បន្ថយរហោសា្ថានកម្ម    ការគៃប់គៃងដី   ធនធានពៃឈើ និងជលផល 
បៃកបដោយចីរភាព បៃសិទ្ធភាព និងភាតរបរិសា្ថាន រួមទាំងការគៃប់គៃង 
សា្ថាប័ន សៃវាគំទៃ និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស ក្នុងវិស័យកសិកម្ម        
ជាមួយនឹងការលើកទឹកចិត្តអ្នកសៃវជៃវជាដើម ។

ទោះជាកម្ពុជានៅមានបញ្ហាបៃឈមក្តី ក៏តាមរយៈវឌ្ឍនភាពនៃការ
អនុវត្តគោលនយោបាយនៃការធ្វើទំនើបកម្មវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជា 
ពិសៃសការយកចិត្តទុកដក់ពសីម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បៃមុខ 
រាជរដ្ឋាភិបាល និងកៃសួងកសិកម្ម រុកា្ខាបៃមាញ់ និងនៃសាទ ដៃលជា
សៃនធិការក្នុងការជំរុញអនុវត្តជាបណ្តើរៗនឹងឈានទៅសមៃចបាន
តាមគោលដៅកំណត់៕

និងធ្វើឱ្យសេដ្ឋកិច្ចពិបាកងើបឡើងវិញនៅពេលកូវើដ-១៩ ធូរសេល ។ 
ម្យា៉ាងវិញទៀត ការកើនឡើងនូវអតិផរណរបស់បេទេសមហាអំណច
សេដ្ឋកចិ្ចទាំងនេះ នឹងជះឥទ្ធពិលមកកានស់េដ្ឋកចិ្ច ពិភពលោកទាំងមលូ 
ជាពិសេសបេទេសដេលមានសេដ្ឋកិច្ចតូចៗ។ ជារួម ការឡើងថ្លេនេថម-
ពល នៅទីផ្សារអន្តរជាតិបេបនេះនឹងជះឥទ្ធិពលដល់បេទេសដទេទៀត 
ដោយសរកតា្តាសកលភាវរូបនីយកម្ម។ ជាក់ស្ដេង នៅពេលបេទេសធំៗ
នាំគា្នាសមេុកទិញថមពល នោះនឹងធ្វើឱ្យកំណើនតមេូវការក្នុងពិភពលោក 
កើនឡើង ដេលជាហេតុធ្វើឱ្យតម្លេថមពលបេទេសដទេក៏ឡើងថ្លេដេរ 
ដោយសរអ្នកលក់ថមពលនៅមានចំនួនដដេលនៅលើទីផ្សារតេមួយ។ 
អ្វីដេលធ្វើឱ្យយើងគួរឱ្យពេួយបារម្ភនោះគឺ នៅពេលដេលវិបត្ដិកូវើដ១៩ 
ថមថយ នោះពិភពលោកនឹងស្គល់វិបត្ដិមួយទៀត គឺជាវិបត្ដិកង្វះ ថមពល 
និងកង្វល់ នេការកើនឡើងនេអតិផរណ។ វិបត្ដិថមពលនៅពេលនេះ 
ក៏អាចធ្វើឱ្យក្ដីសង្ឃឹមរបស់អ្នកបរិស្ថានខកចិត្ដលើគោលនយោបាយការ
បេើបេស់ថមពល ស្អាតស្អំ (Clean Energy) ថមពលកកើតឡើងវិញ 
(Renewable Engery) និងគោលនយោបាយកាត់បន្ថយឧស្ម័នការបូនិច 
ដោយសរតេបេទេសធំៗ ដេលធា្លាប់បានសន្យាគិតគូរលើបញ្ហាបរិស្ថាន 
និងបមេបមេួលអាកាសធាតុ បេរមកគិតគូរស្ដារស្ថានភាពបេទេស 
ជាមុនសិន។                                                ដោយៈ ពៅ សុធារ៉ា
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 ទម្លាប់អាកាក់ទាំង ២ នាពាលពាឹក
ដាលបំផ្លាញថ្លើមចាើនជាងការផឹកសុរាទាទៀត

បៃសិនបើអ្នកឧស្សាហ៍មានទមា្លាប់អាកៃក់ទាំង ២ នៃះ ពៃលពៃឹក 
នៅពៃលភា្ញាក់ពីគៃង វានឹងបំផ្លាញថ្លើមអ្នកយ៉ាងឆប់រហ័សបំផុត។

១. មិននោមភ្លាមៗ នៅពែលកែកពីគែង
វៃជ្ជបណ្ឌិត ដនីញា៉ា បា៉ារា៉ាឌ ី អ្នកជំនញមកពីសហគមន៍អឺរ៉ុប 

សមៃប់ការសិក្សាលើជំងឺថ្លើម បានពន្យល់ថា ការបន្សាបជាតិពុលនៅ
ក្នុងខ្លួនអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈការនោម បៃកញើស និងបនោ្ទារបង់។

នោះហើយជាមូលហៃតុដៃលអ្នកតៃូវតៃនោមឱ្យបានឆប់ បន្ទាប់ 
ពីភា្ញាក់ពីគៃងពៃលពៃឹក។ ធ្វើបៃបនៃះនឹងជួយឱ្យជាតិពុលដៃលកកកុញ
ពៃញ មួយយប់នៅក្នុងខ្លួនតៃូវបានលាងសមា្អាតចៃញ ពីរាងកាយឱ្យទាន់ 
ពៃលវៃលា ការពារជាតិពុលមិនឱ្យនៅសៃសសល់ក្នុងខ្លួន និងបណា្តាលឱ្យ 
ថ្លើម «ពុល»។ បៃសិនបើអ្នកមិននោមទៃ ជាតិពុលនឹងកកកុញ ហើយ       
សៃូបចូលក្នុងខ្លួនដៃលបង្កឲ្យមានគៃះថា្នាក់ខ្លាំង។

២. ឆប់ខឹង និងមួម៉ានៅពែលពែឹក
ការភា្ញាក់ពីគៃងនៅពៃលពៃឹក ជាពៃលវៃលាដៃលមានផសុខភាព 

បំផុត ដោយសារតៃខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធ ហើយកៃយពៃលសមៃក 
មួយយប់ រាងកាយក៏មានសុខភាពល្អផងដៃរ។ ប៉ុន្តៃមនុស្សជាចៃើន 
ដោយសារមូលហៃតុខ្លះ ឬដោយសារការគៃងមិនលក់ គៃងមិនសៃួល 
ក៏តៃងតៃមានអារម្មណ៍មិនល្អ ឆប់ខឹង ឆប់ធ្វើឱ្យថ្លើមងយរងគៃះ។

នៃះក៏ពៃះតៃកំហឹងអាចធ្វើឱ្យខូចថ្លើម និងងយធ្វើឱ្យថ្លើម ជាប់គំង។ 
ពីទីនោះវាអាចបណា្តាលឱ្យខូចមុខងរថ្លើមប៉ះពាល់ដល់សុខភាពថ្លើម 
និងបង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺថ្លើម។

ដូច្នៃះដើម្បីការពារថ្លើម អ្នកជំនញណៃនំឱ្យអ្នកដៃលមានថ្លើម 
ខ្សាយ គួរធ្វើការ ៥ ដូចខងកៃម ៖

- បរិភោគថ្លើមសត្វតិច
ថ្លើមសត្វ ក៏ជាកន្លៃងសមៃប់ផ្តាតលើការបៃើថា្នាំអង់ទីប៊ីយោទិច ឬ 

អ្នកឡើងទម្ងន់ដៃលមានជាតិពុលជាមួយសត្វចិញ្ចឹមផងដៃរ បៃសិន 
បើអ្នកដៃលមានមុខងរខ្សាយ ការបរិភោគថ្លើមសត្វចៃើន វានឹងធ្វើឱ្យ
រាងកាយមានបន្ទុកមិនល្អសមៃប់ថ្លើមរបស់អ្នកនោះឡើយ។

- ផឹកទឹកឱ្យបានចៃើន
អ្នកដៃលមានមុខងរថ្លើមខ្សាយ តៃូវបានណៃនំឱ្យផឹកទឹកឱ្យបាន

ចៃើន។ ដោយសារតៃទឹកអាចជំរុញការរំលាយអាហាររបស់រាងកាយ 
លុបបំបាត់ជាតិពុលនៅខងកៃ ដៃលអាចកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ ដៃល
បង្កគៃះថា្នាក់នៃជាតិពុលមួយចំនួននៅលើថ្លើម។

- ទទួលទានកៃូចឆ្មា
មិនតៃឹមតៃមានបៃសិទ្ធិភាព ក្នុងការបន្សាបជាតិពុលប៉ុណោ្ណោះទៃ 

កៃូចឆ្មាក៏ជាឱសថធម្មជាតិមួយ ដៃលមានបៃសិទ្ធិភាពដល់ថ្លើម ប៉ូវ 
កមា្លាំងទៀតផង។ ដូច្នៃះកៃូចឆ្មាល្អណាស់សមៃប់ការពារកោសិកាថ្លើម 
ពីផលប៉ះពាល់ដៃលបង្កអន្តរាយពីរា៉ាឌីកាល់សៃរើក្នុងពៃលតៃមួយ ។ 
ផ្លៃឈើនៃះ ក៏អាចជំរុញការសំយោគបៃូតៃអុីនផងដៃរ ដោយហៃតុនៃះ 
បង្កើនការជួសជុល និងបង្កើតកោសិកាថ្លើមឡើងវិញ។

- ញុំាល្ហុងចៃើន
អ្នកដៃលមានមខុងរថ្លើមខ្សាយ គរួបរភិោគផ្លៃល្ហងុជាបៃចាជំាមយួ 

នឹងបរិមាណសមសៃបជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ មូលហៃតុគឺថា ល្ហុងមាន 
ឥទ្ធិពលប៉ូវកមា្លាំងថ្លើមល្អណាស់ លើសពីនៃះទៅទៀត វាក៏ជួយពងៃឹង
ភាពធន់របស់ថ្លើមចំពោះជំងឺយ៉ាងមានបៃសិទ្ធភាពបំផុត។

ម្យា៉ាងទៀតផ្លៃល្ហុងក៏មានអត្ថបៃយោជន៍ចំពោះថ្លើមដៃរ ពៃះវា 
ផ្ទុកបរិមាណវើតាមីន C ចៃើន និងអាសុីតអាមីណូជាចៃើនបៃភៃទដៃល
ជាសារធាតុចិញ្ចឹម ដៃលអាចបំពៃញតមៃូវការរបស់រាងកាយ និងមាន 
ឥទ្ធិពលបង្កើនភាពធន់នឹងមហារើក។ hepatocytes និងជួយធ្វើឱ្យ 
ភា្នាសកោសិកាថ្លើមមានស្ថិរភាព។

- ទទួលទានកៃូចថ្លុងជាបៃចាំ
កៃូចថ្លុង គឺជាផ្លៃឈើមួយបៃភៃទដៃលអាចជួយការពារថ្លើមដោយ

យន្ដការសំខន់ពីរ គឺវាជួយកាត់បន្ថយការរលាក និងការពារកោសិកា ។ 
ដូច្នៃះកៃូចថ្លុងតៃូវបានចាត់ថា្នាក់ជាអាហារល្អសមៃប់ថ្លើម ពៃះវាផ្តល់
នូវសារធាតុបៃឆំងអុកសុីតកម្មធម្មជាតិចៃើនសមៃប់រាងកាយពួកគៃ
ធ្វើការការពារថ្លើម ពីការខូចខតដៃលបណា្តាលមកពីរា៉ាឌីកាល់សៃរើ។

ម្យា៉ាងទៀត លទ្ធផលនៃការសៃវជៃវជាចៃើនបានបង្ហាញថា សារ-
ធាតុបៃឆំងអុកសុីតកម្មដៃលមាននៅក្នុងកៃូចថ្លុងមានសមត្ថភាពកាត់
បន្ថយការវិវត្តនៃជំងឺកៃិនថ្លើម ដៃលចៃើនតៃជាលទ្ធផលនៃជំងឺរលាក
ថ្លើមរាុំរ៉ៃ។

ខងកៃមនៃះ គឺជារោគសញ្ញាមួយចំនួន ដៃលបង្ហាញថា អ្នក កំពុង 
តៃមានបញ្ហា និងជំងឺកៃិនថ្លើម ៖

- នៅលើស្បៃក ៖ រមាស់ពៃញផ្ទៃរាងកាយទាំងមូល ខន់លឿង 
ស្បៃករិល ការបត់បៃនស្បៃកខ្សាយ។

- ការបង្ហាញពីភាពទន់ខ្សាយនៃរាងកាយ ៖ ការមិនសៃួលខ្លួន 
ចង្អារ និងក្អួត។

- ការបង្ហាញផ្សៃងទៀត ៖ ឡើងអង្គៃស្បៃកក្បាល ទឹកនោម 
ពណ៌ាលឿង។

- បៃសិនបើថ្លើមវិវត្តទៅជាជំងឺកៃិនថ្លើម រោគសញ្ញានៃសរសៃវ៉ៃន 
និងសរសៃពីងពាងនឹងលៃចចៃញមក ៕
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លោក យន ស៊ុនហឿង បេធានគណៈ-
កមា្មាធិការគណបក្សសង្កាត់ និងជាចៅសង្កាត់ 
អាចារ្យលាក់ បានទទួលជួបសន្ទនាជាមួយ
អ្នកយកព័ត៌មានទស្សនាវដ្តីបេជាជន នៅក្នុង 
ទីស្នាក់ការគណបក្សសង្កាត់ ដោយលោកបាន
ធ្វើការរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតអំពីជីវភាព រស់នៅ 
របស់បេជាជន អំពីសមិទ្ធផលធំៗដេល 
សមេចបាន និងផេនការសកម្មភាពសមេប់ 
អនុវត្តនៅរយៈពេលខាងមុខ។ លោកបាន 
បង្ហាញទឹកមុខញញឹមរើករាយនៅពេលដេល
និយយទៅដល់ សមិទ្ធផលនៅក្នុងសង្កាត់
អាចារ្យលាក់ ជាពិសេសគឺក្នុងរយៈកាលនេ
អាណត្តិទី៤ ក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយ
អភិវឌ្ឍឃុំ-សង្កាត់ ឆ្នាំ២០១៧-២០២២ ដេល 
នឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំកេយនេះ ។ 

សង្កាត់អាចារ្យលាក់ មានទីតាំងស្ថិតនៅ
ជាប់ផ្លូវជាតិលេខ៦ ក្នុងកេុងស្ទឹងសេន ខេត្ត 
កំពង់ធំ មានពេំបេទល់ខាងជើងទល់នឹងឃុំ
តេពាំងឬស្សី សេុកកំពង់ស្វាយ ខាងត្បូង 
ទល់ នឹងសង្កាត់កំពង់កេបៅ កេុងស្ទឹងសេន 
ខាងកើតទល់នឹងឃុំពេគុយ សេុកកំពង់ស្វាយ 
ខាងលិចទល់នឹងសង្កាត់ពេតាហ៊ូ កេុង 
ស្ទឹងសេន។ ទឹកដីសង្កាត់នេះ មានលក្ខណៈ
ជាវាលទំនាបដេលមានផ្ទេដីសរុប ៨៥៦ 
ហិកតា ក្នុងនោះ ដីលំនៅដ្ឋានមានចំនួន 
២៦២ហិកតា ដីបង្កបង្កើនផលមាន ៥៧០ 
ហិកតា (ដីសេលើ ២៧០ហិកតា និងដីសេ 
កេម៣០០ហិកតា) និងដីផ្សេងៗ ចំនួន 
២៤ហិកតា ។ សង្កាត់អាចារ្យលាក់ មានភូមិ 

ចំនួន៣ គឺភូមិអាចារ្យលាក់ ភូមិកេចាប់ ភូមិ 
ពេបន្លិច មានបេជាជនសរុប ៧.២៤៩ នាក់ 
(សេី៣.៧៦០នាក់) មានចំនួនគេួសរ 
១.៧៧៣គេួសរ ។ 

អនុវត្តទៅតាម កម្មវិធីនយោបាយរបស់ 
គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា និងដើម្បីបមេើ 
សំណូមពរ និងបំណងបេថ្នារបស់បេជាជន
ក្នុងសង្កាត់ គណៈកមា្មាធិការគណបក្សសង្កាត ់
និងកេុមបេឹក្សាសង្កាត់ បានខិតខំអនុវត្ត ដោយ 
ជោគជ័យនូវកម្មវិធីផេនការអភិវឌ្ឍសង្កាត់ 
លើគេបវ់សិយ័ ធ្វើឲ្យស្ថានភាពជវីភាពរស់នៅ 
របស់បេជាជនមានការរើកចមេើនពីមួយថ្ងេទៅ 
មួយថ្ងេ រួមចំណេកកាត់បន្ថយជាបណ្ដើរៗនូវ 
ភាពកេីកេ លប់បំបាត់គេះអវិជា្ជាក្នុងសង្កាត់ 
ទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងសង្កាត់ និងបទល្មើស 
ផ្សេងៗ។ ជាពិសេសក្នុងរយៈពេលចុងកេយ 
នេះ គណបក្ស និងកេុមបេឹក្សាសង្កាត់បាន
យកចិត្តទុកដក់យ៉ាងកេលេង ក្នុងការ 
បេយុទ្ធបេឆំងជំងឺកូវើដ-១៩ ដោយបំផុស 
បេជាជនធ្វើយ៉ាងណគោរព បេតិបត្តិឲ្យបាន 
ខា្ជាប់ខ្ជួននូវវិធានការសុខាភិបាល និង 
បេសសន៍ណេនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ សម្តេច-
តេជោ ហ៊ុន សែន ។ បេជាជនក្នុងសង្កាត់ 
មានការយល់ដឹង និងបានចូលរួមក្នុងយុទ្ធ-
នាការនេះ ពេមទាំងចូលរួមក្នុងការចាក់វា៉ាក់
សំងការពារជំងឺកូវើដ-១៩ កាត់បន្ថយបាន 
ការចម្លង និងមិនធា្លាក់ក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរ។ 
ក្នុងគោលដៅលើកកម្ពស់ សុខមាលភាព 
បេជាជនក្នុងសង្កាត់អាចារ្យលាក់ មានមណ្ឌល

សុខភាពមួយកន្លេងមានបុគ្គលិកបមេើការងរ 
ជាបេចាំកាត់បន្ថយបានពេលវេលា និងថវិកា 
ចំណយរបស់បេជាជន ។ មណ្ឌលសុខភាព 
នេះ ក៏មានគោលការណ៍លើកលេងការបង់-
ថ្លេក្នុងការពិនិត្យព្យាបាល ជំងឺជូនជនកេីកេ 
ជនពិការ និងអ្នកដេលមានប័ណ្ណសមធម៌។ 

ដើម្បីលើកកម្ពស់ការផ្តល់សេវាសធារណៈ 
នានាឲ្យកាន់តេខិតជិតបេជាជនបេកប ដោយ 
តមា្លាភាព បេសិទ្ធភាព គណនេយ្យភាព 
គេប់គេង ទាន់ពេលវេលា រាល់តមេូវការកេុម- 
បេឹក្សាសង្កាត់ និងស្មៀនសង្កាត់បានយកចិត្ត 
ទុកដក់បមេើការងរជាបេចាំរាល់មោ៉ាងធ្វើការ។ 
ដើម្បីឲ្យការផ្តល់សេវាមានតមា្លាភាព តារាង 
តម្លេសេវាតេូវបានបិទផ្សាយលើកា្តារព័ត៌មាន 
នៅជញ្ជាំងសលាសង្កាត់តេម្តង សមេប់ 
អតិថិជនមកទទួលសេវា។ ជាមួយគា្នានេះ 
ថ្នាក់ដឹកនាំសង្កាត់តេងបានចុះដល់ខ្នងផ្ទះ 
បេជាជនថេមទៀតផង ដើម្បីចុះសំបុតេ 
អតេនុកូលដ្ឋានគេប់បេភេទដូចជា សំបុតេ 
កំណើត សំបុតេអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងសំបុតេ 
មរណភាពជាដើម ។ យើងទទួលស្គល់នូវ       
ចំណុចសេសសល់ ខ្លះក្នុងការងរផ្តល់សេវា 
- សធារណៈ បុ៉ន្តេកេមុបេកឹ្សាសង្កាត់តេងបាន 
បេជុំដោះសេយរាល់បញ្ហាទាំងនេះ គេប់ 
ពេលវេលា ធ្វើយ៉ាងណមិនឲ្យបេជាជនមាន 
ការលំបាកស្មុគស្មាញចេើននោះឡើយ ។ 
កេុមបេឹក្សាសង្កាត់ មេភូមិ និងបេជាជនតេង 
បានចូលរួមក្នុងវេទិកា ផ្សព្វផ្សាយ ពិគេះ-
យោបល់ ដោយលើកយកបញ្ហាទំាងឡាយ

ចៅសង្កៅត់អាចារ្យលាក់ ៈ ការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋៅន និងការ 
ការពារភាពសុខសាន្តជូនបៅជាជន គឺជាគៅលដៅចំបង

កិច្ចបៃជុំសាមញ្ញកៃុមបៃឹក្សាសង្កាត់អាចារ្យលាក់
លើកទី ៨ ឆ្នាំ២០២១ អាណត្តិទី៤

សាលាបឋមសិក្សា អនុវត្ត ហ៊ុន សែន អាចារ្យលាក់ 
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ដេលទាក់ទងផ្ទាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់
បេជាជនមកពិភាក្សា និងដោះសេយ ដូចជា 
ការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិ /សង្កាត់មាន 
សុវត្ថិភាព, ការផ្តល់សេវាសធារណៈ និងការ 
អភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានជាដើម។ ដោយសរវេទិកា 
នេះមានការ ចូលរួមយ៉ាងផុលផុសពីគេប់ 
សេទាប់មហាជន បានធ្វើឲ្យការចូលរួមមតិ- 
យោបល់ និងការលើកឡើងជាសំណួរមាន
លក្ខណៈរស់រវើក ផ្សារភា្ជាប់ទៅនឹងក្តីកង្វល់ 
និងតមេូវការជាក់ស្តេង ហើយបញ្ហាជាចេើន
តេូវបានដោះសេយ។ 

ដើម្បីលើកកម្ពស់ការថេរក្សា ការពារសមិទ្ធ- 
ផល ដ៏ថ្លេថ្លារបស់សង្គមជាតិ គណៈកមា្មាធិការ 
គណបក្ស និងកេុមបេឹក្សាសង្កាត់អាចារ្យលាក ់
បានយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់ ក្នុងការអនុវត្ត 
គោលនយោបាយសង្កាត់ ។ លើមូលដ្ឋាន 
នេះ ភាពសុខសន្ត និងការរស់នៅបេកប 
ដោយសុខដុមរមនារបស់បេជាជន ក៏ដូចជា 
ដំណើរការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាន របស់សង្កាត់មាន 
ភាពល្អបេសើរឈានទៅមុខជាលំដប់ ។ 
កមា្លាំងនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាល ដេលជា 
កមា្លាំងស្នូល ដឹកនាំបេជាការពារដេលស្ម័គេ 
ចិត្តចូលរួម និងការចូលរួមដ៏សោ្មាះស្ម័គេរបស់
បងប្អនូបេជាជននៅក្នងុសហគមន៍ បានបង្កើត 
ជាការសហការគា្នាយ៉ាងសកម្ម ក្នុងការការពារ 
មូលដ្ឋាន ទប់ស្កាត់បទល្មើសនានាបានយ៉ាង
ល្អបេសើរ។

លោក យន ស៊ុនហឿង បានធ្វើការ 
សន្និដ្ឋានថ សមិទ្ធផល និងជោគជ័យដេល
កើតមាននៅក្នុងសង្កាត់អាចារ្យលាក់ គឺបាន 
មកដោយសរការដឹកនាំ ដ៏តេឹមតេូវរបស់ 
គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាល 
កម្ពុជា ដេលមានសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតី-
តេជោ ហ៊ុន សែន ជាបេមុខដ៏ឈា្លាសវេ 
ជាមគ្គុទេសក៍ដ៏ឆ្នើម តេួសតេយផ្លូវសមេប់
យើងទាំងអស់គា្នាបោះជំហានទៅមុខ ។ 

សមិទ្ធផលនេះ ក៏បានកើតដោយការចង្អុល 
ណេនាំ ដឹកនាំដោយផ្ទាល់ពីគណៈកមា្មាធិការ
គណបក្សខេត្តកំពង់ធំ គណៈកមា្មាធិការ 
គណបក្សកេុងស្ទឹងសេន ពេមទាំងកេុមការងរ 
ចុះជួយ ដេលបានចំណយកមា្លាំងកាយ 
កមា្លាំងចិត្ត និងធនធាន ជាមួយនឹងការប្តេជា្ញា-
ចិត្តខ្ពស់បំផុតរបស់គណៈកមា្មាធិការគណបក្ស
សង្កាត់ និងកេុមបេឹក្សាសង្កាត់អាចារ្យលាក់។ 
ថ្នាក់ដឹកនាំសង្កាត់អាចារ្យលាក់ក៏បានធ្វើកិច្ច-
សហការ បានល្អជាមួយគេប់សមាសភាព 
ពាក់ព័ន្ធ ទាំងរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់កេម 
ជាតិខេត្ត កេុង ដេលបានជួយសងសង់ហេដ្ឋា-
រចនាសម្ព័ន្ធចេើន ដូចជា ការសងសង់ផ្លូវ 
កស៊ូ ផ្លូវបេតុង ផ្លូវគេួសកេហម ទំនប់ទឹក 
បេឡាយទឹក ក៏ដូចជាវិស័យផ្សេងៗទៀតឲ្យ
មានការរើកចមេើន។ ជាមួយគា្នានេះ គមេង 
កាត់បន្ថយភាពកេីកេ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម
ខា្នាតតូចតំបន់ទន្លេសប ADB ដេលជាដេគូ
អភិវឌ្ឍរបស់សង្កាត់លើការផ្តល់ទុនសមេប់
បេជាជនបេកបមុខរបរខា្នាតតូចដូចជា ការ 
ចិញ្ចឹមសត្វ ការលក់ដូរ ការដំដំណំ។ល។ 
បានរួមចំណេកជួយបង្កើនចំណូលក្នុងគេួសរ 
កាត់បន្ថយបានភាពកេីកេ។ 

ពេមគា្នាជាមួយការរើកចមេើននេះ ក៏នៅ 
មានចំណុចសេសសល់ខ្លះ ដេលតេូវធ្វើការ 
កេលម្អ និងដោះសេយឲ្យបានទាន់ពេល 
វេលា ។ លោក យន សុ៊នហឿង បានធ្វើការ 
កត់សមា្គលអ់ំពីបញ្ហាទាំងនោះ រួមមាន៖      
ករណីបេើបេស់គេឿងញៀន នៅតេកើតមាន 
បញ្ហាក្មេងទំនើង អំពើហិង្សាក្នុងគេួសរ ការ 
ចាក់ដីលុបចំណផី្លូវវាងកេុង គា្មានបេឡាយ 
បង្ហរូទឹក ជាពិសេស គឺការធា្លាក់ចុះនូវជីវភាព រស់ 
នៅរបស់បេជាជនមួយរយៈកាលចុងកេយ 
នេះ ដោយសរវិបត្តិជំងឺកូវើដ-១៩ ។

ដើម្បីដោះសេយបញ្ហានេះ គណៈកមា្មា-
ធិការគណបក្សសង្កាត់ បានបន្តដក់ចេញនូវ 

ផេនការសកម្មភាព ដើម្បីអនុវត្តដេលរួមមាន៖ 
ការកេលម្អ និងពងេឹងថេមទៀត ការងរ 
សន្តិសុខ សណ្តាប់ធា្នាប់សង្គម ក្នុងភូមិសសេ្ត 
សង្កាត់ ធានាឲ្យបានសុខសុវត្ថិភាពជូនបេជា-
ជននៅតាមភូមិ ។ បន្តលើកកម្ពស់ការផ្តល់
សេវាសធារណៈរបស់សង្កាត់ ដោយខិតខំ 
ពងេឹងចំណត់ការការងររដ្ឋបាលសង្កាត់ កេុម 
បេឹក្សាសង្កាត់ ស្មៀនសង្កាត់ ដើម្បីបង្កើន     
ជំនឿទុកចិត្តបន្ថេមទៀតរបស់បេជាជន ។ 
បន្តពងេឹងការគោរពច្បាប់ សិទ្ធិសេរើភាព របស់ 
បេជាជន ការពារយុត្តិធម៌សង្គម ធ្វើឲ្យបេជា-
ជនក្នុងសង្កាត់ អាចារ្យលាក់ទាំងមូលទទួល
បាននូវភាពកក់ក្តា និងតមា្លាភាព ។ ពងេឹង 
ធ្លុងសមគ្គីភាពទាំង ជួរគណៈកមា្មាធិការគណ- 
បក្សសង្កាត់ កេុមបេឹក្សាសង្កាត់ និងបេជាជន
ទាំងអស់ដោយមិនរើសអើងគា្នា ចេះជួយគា្នា
ទៅវិញទៅមកក្នុងពេលជួបការលំបាក ។ 
ភារកិច្ចជាចំបងមួយទៀតនាពេលនេះ គឺការ 
រួមគា្នាទប់ស្កាត់ការ ឆ្លងរើករាលនេជំងឺកូវើដ-១៩ 
នៅក្នុងសង្កាត់អាចារ្យលាក់ ទាំងមូលតាមរយៈ 
ការណេនាំអប់រំធ្វើឲ្យបេជាជនកាន់តេមាន 
ការយល់ដឹងចូលរួមគាំទេកាត់បន្ថយ ធ្វើយ៉ាង
ណកុំឲ្យវិបត្តិនេជំងឺនេះ ប៉ះទង្គិចខា្លាំងដល់ 
ជីវភាពសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមនៅ ក្នុងសង្កាត់។

លោក យន សុ៊នហឿង បានចាត់ទុក 
ថ ការជំរុញការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាននិងការរក្សា
បានភាពសុខសន្តរបស់បេជាជន គឺជា 
គោលដៅចំបង ។ លោកក៏បានសម្តេងក្តី-
សង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថ សង្កាត់អាចារ្យលាក់ 
ពិតជាធ្វើឲ្យបានជោគជ័យនូវផេនការសកម្ម- 
ភាពខាងលើនេះ ហើយសមិទ្ធផលធំៗនឹង 
កើតមានបន្តទៀតក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់ ក្នុង 
ជំហាន ឆ្ពោះទៅដណ្ដើមជោគជ័យក្នុងការ 
បោះឆ្នាតកេុមបេឹក្សា ឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិ 
ទី៥ ខាងមុខនេះ៕

ការកសាងផ្លូវនៅក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់អាចារ្យលាក់ ការចុះបាញ់ថា្នាំសំលាប់មៃរោគក្នុងការបៃយុទ្ធបៃឆំងជំងឺកូវើដ-១៩
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           សា្គែល់គា្នែធម្មតា
 មន្តៃីស្ថិតិសួរស្តៃីក្មៃងដៃលកំពុង 

បីលួងកូនតូចនៅមុខផ្ទះ : 
- ឪពុករបស់កូននង មានឈ្មាះអ្វី
- ចាស..គត់ឈ្មាះ បៃនឆ! 
- តើគត់តៃកូលអីដៃរ? 

- ចាស…ខ្ញុំមិនដឹងថាគត់តៃកូលអីទៃ ពួកខ្ញុំគៃន់តៃសា្គាល់គ្នា
ធម្មតាហើយក៏នៅជាមួយគ្នា មិនបានសា្គាល់ច្បាស់លាស់រហូត 
ដឹងតៃកូលគ្នាទៅវិញទៅមកផងទៃ។ 

                        ដោះសែយយ៉ាងម៉ែច?
ពៃលបានជួបគ្នា នយជុចត្អូញត្អៃរៈ
- នៃ..ជុន ខ្ញុំជាមនុស្សមានទុក្ខធ្ងន់ជាងគៃបំផុតនៅលើលោក

នៃះ បៃពន្ធរត់ចោលទៅ វៃចបៃក់ទៅអស់គ្មានសល់មួយសៃន 
ទុកឲ្យចាយផង តើឲ្យខ្ញុំដោះសៃយយ៉ាងម៉ៃចទៅ?

- អើ..ជុចឯងមានទុក្ខប៉ុណ្ណឹងធ្ងន់អី ខ្ញុំឯណៃះទុក្ខធំជាងឯង 
រាប់រយដងទៅទៀត។ បៃពន្ធខ្ញុំអត់ពៃមរត់ចោលខ្ញុំទៃ ប៉ុន្តៃបៃក់
ខៃរបស់ខ្ញុំហុចឲ្យទាំងអស់ លាក់ទុកមិនដៃលបញ្ចៃញមួយសៃន
ហុចឲ្យខ្ញុំចាយផងទៃ។ ជុចឯង បៃពន្ធរត់ចោលអុីចឹង អាចរក 
បៃពន្ធថ្មីទៀតបាន ។ ចំណៃកខ្ញុំ បៃពន្ធអត់ពៃមរត់ចោល ហើយ 
ធ្វើយ៉ាងហ្នឹងដក់ខ្ញុំ តើឲ្យខ្ញុំដោះសៃយយ៉ាងម៉ៃចទៅ។

                               ពាក់ព័ន្ធ
  ពៃឹកមួយ អ្នកសៃីបណ្តូល បានចូលពិនិត្យសុខភាពនៅគ្លីនិក

មួយកន្លៃង។   កៃយពៃល ពិនិត្យរួចរាល់ លោកវៃជ្ជបណ្ឌិតបៃប់ៈ
- ចំពោះអាការៈរោគនៃះ លុះតៃណាលោកសៃីឈប់លៃង 

ព្យា៉ាណូ ទើបអាចជាសះស្បើយ បាន។ បន្ទាប់ពីអតិថិជនចៃញផុត 
នងគិលានុបដ្ឋាយិកា សួរលោកវៃជ្ជបណ្ឌិតដោយការងឿងឆ្ងល់ៈ

-   ជំងឺរបស់អ្នកសៃីអម្បាញ់មិញ ម៉ៃចក៏ពាក់ព័ន្ធដល់ព្យា៉ាណូអុី
ចឹង?

- តាមពិតទៅ រវាងជំងឺរបស់គត់និងព្យា៉ាណូ គ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹង 
គ្នាទៃ ប៉ុន្តៃរវាងព្យា៉ាណូនឹងខ្ញុំគឺមាន។ ផ្ទះគត់និងផ្ទះខ្ញុំនៅជាប់គ្នា 
មួយថ្ងៃៗគត់ពឺតតៃដៃញព្យា៉ាណូ ធ្វើឲ្យខ្ញុំស្ទើរតៃបៃកកៃដស 
តៃចៀកទៅហើយ។

        ខ្ញុំមិនជឿទេ
រសៀលថ្ងៃមួយ លោកសៃវីរល័ក្ខណ៍ ភរិយលោកសង្វាត បាន

ហៅនងគន្ធាជាសៃីបមៃើមកដកសក់ស្កូវឲ្យ ហើយសួរៈ
- អៃហ៍គន្ធា.. លោកបៃុសមុនចៃញទៅធ្វើការបានបៃប់ថា លា្ងាច 

នៃះមិនបាច់ចាំបាយជុំគ្នាទៃ នំគ្នាញុំាចុះ។ សង្ស័យតៃតាបុិហ្នឹង
ទៅណៃណឺជាមួយអ្នកនងលៃខក្មៃងរបស់ខ្លួនហើយមើលទៅ។ 
ឮដូចោ្នាះ នងគន្ធាបើកភ្នៃកធំៗ ឆ្លើយៈ

- លោកសៃីមានបៃសាសន៍នៃះ ដើម្បីឲ្យខ្ញុំបៃចណ្ឌលោកបៃុស
មៃនទៃ? តៃចំពោះខ្ញុំ មិនជឿដច់ខត គត់គ្មានសៃីក្មៃងណា 
កៃពីខ្ញុំឡើយ ៕

នឹម ណាំ

១- កូវើដប្លៃងកាយចៃើនបៃភៃទ បានបង្កហៃតុឲ្យអន្តរាយ   

 មនុស្សទាំងសកលកើតខ្វល់ខ្វាយ រិះរៃដោះសៃយរំសាយភ័យ។   

២- អ្នកបៃជ្ញតូចធំ ជំនុំថា្កាន សៃវជៃវឥតសៃន្តបៃឹងលកលៃ  

 ពិសោធឱសថយកជោគជ័យ ឈ្នះរោគចងៃ ហៃបៃហារ។

៣- រាតត្បាតរាលដលលឿនរហ័ស សមា្លាប់ក្មៃងចាស់ទាំងយយតា

 កើតកោលាហលខ្វល់លោកា ទប់សា្កាត់ការពារព្យាបាលផង។

៤- នៅកម្ពុជា ថមថយអន់ ធូរសៃលអាសន្នសៃន់សហ្មង

 បៃទៃសដទៃ ភ័យកន្លង ការឆ្លងនិងសា្លាប់កើនមិនសៃក។

៥- មៃរោគអាល់ហា្វា ដៃលតាខ្លាំង ឱសថបៃឆំង រឹងពិបាក

 រិះរៃរាវរក យកសំណាក វិភាគស័ក្ដិសិទ្ធិ ពៃឹត្តិរួសរាន់។

៦- បច្ចុប្បន្ន កូវើដបៃភៃទថ្មី ដៃនដីអា្រហ្វិកលៃចឮលាន់

 រុករានរាលដលតបន្ទាន់ ពាក់ព័ន្ធនំចូល ដល់ខៃមរា។
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៨- រក្សាគោលការណ៍សុខផ្ដាំ ចងចាំជានិច្ច គៃចអាសន្ន

 បីកុំបីការពារជារូបមន្ត ជាគុណសម្បត្តិ សា្កាត់បៃឆំង។
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 ជំហរមុតមាំកុំភ្លៃចភា្លាំង ភាន់ភាំងស្លន់សោ្លា សោគំនិត។

 ១០- រក្សាអនម័យ ដៃខ្លួនបៃណ ចៀសវាងឲ្យបានចាប់ឱបរឹត

         បៃកាន់គមា្លាតតៃឹមតៃូវពិត ជីវិតរស់នៅ ជោគជយ។

 ១១- ពាក់មា៉ាស់ឲ្យជាប់ ទមា្លាប់ល្អ ការភ័យក្ដីកៃ គៃប់វៃលា

         កុំស្ដៃងសា្នាលស្និទ្ធ ចាប់ជិតគ្នា វាងវៀរទីផ្ដុំ ជុំកុះករ។

 ១២- បៃមុខរដ្ឋាបៃឹងបៃងខ្លាំង ស្វះស្វៃងវា៉ាក់សាំងស័ក្តិសិទ្ធិល្អ

        ចាត់ចៃងដោះសៃយដោយសោ្មាះសរ អបអរសាទរ ចាក់គៃប់គ្នា៕

                       និពន្ធៈ   នឹម ណាំ
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