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kñúg»kasbuNücUlqñaMfµIRbéBNICatikñúg»kasbuNücUlqñaMfµIRbéBNICatikñúg»kasbuNücUlqñaMfµIRbéBNICati
ឆា� ែំ� ល ចត� ែស័ក ពុទ្ធ សករ ជ ២៥៦៦
kñúg»kasbuNücUlqñaMfµIRbéBNICati

សូមប្រ សិទ្ធ ពរ បវរសួស្ត ី សិរើមង្គ ល មហា ប្រ សើរ ថា្វ ្រយ និងជូនសម្ត ្រច ព្រ ះអង្គ មា្ច ្រស់     

ឯកឧត្ត ម អ្ន កឧកញា៉្រ លោ កជំទា វ លោ ក លោ កស្រ ី មន្ត ្រ ីរា ជកា រ កងយោ ធពលខ្រមរភូមិន្ទ  

កងនគរបា លជា តិ និងជនរួមជា តិនៅ គ្រ ប់ទិសទី ព្រ មទា ំងអង្គ ទូត និងអង្គ កា រអន្ត រជា តិ 

នា នា  ដ្រលកំពុងបំព្រញប្រសកកម្ម នៅ ព្រ ះរា ជា ណា ចក្រ កម្ព ុជា  សូមបា នប្រ កបត្រនឹង 

ស្រចក្ត ីសុខ រើកចម្រ ើន ភា ពសុខដុមរមនា  ត្រ ជា ក់ត្រ ជុំ ក្រ ្រមម្ល ប់ន្រសុខសន្ត ិភា ព 

សុភមង្គ ល និងជោ គជ័យជា រៀងដរា ប ។
eKarBCUnBI

TsSnavdþIRbCaCn
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 គណបក� បែ ជា ជនកម� �ជា  របស់បែ ជា ជន  គណបក� បែ ជា ជនកម� �ជា  របស់បែ ជា ជន  គណបក� បែ ជា ជនកម� �ជា  របស់បែ ជា ជន  គណបក� បែ ជា ជនកម� �ជា  របស់បែ ជា ជន  គណបក� បែ ជា ជនកម� �ជា  របស់បែ ជា ជន  គណបក� បែ ជា ជនកម� �ជា  របស់បែ ជា ជន 
�ែយសា របែ ជា ជន និង�ើម្ប ីបែ ជា ជន�ែយសា របែ ជា ជន និង�ើម្ប ីបែ ជា ជន�ែយសា របែ ជា ជន និង�ើម្ប ីបែ ជា ជន

The Cambodian People’s Party
of the People, by the People, and for the People

គណបក្រសប្រ ជា ជនកម្ព ុជា បា នចា ប់បដិសន្ធ ិឡើង នៅ ថ្ង ្រទី២៨ 
ខ្រមិថុនា  ឆ្ន ្រំ១៩៥១ ជា គណបក្រសដ្រលកើតច្រញពីចលនា តស៊ូ 
ស្ន ្រហា ជា តិរបស់ប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  បា នបន្ត អត្ថ ិភា ពរហូតមកដល់ 
បច្ច ុប្របន្ន  ដោ យសា រកា រចូលរួមគ ំទ្រ យ៉្រងសកម្ម ពីសំណា ក់ប្រ ជា ជន
កម្ព ុជា  ។ គណបក្រសបា នដឹកនា ំប្រ ទ្រសជា តិឆ្ល ងកា ត់កា រលំបា ករា ប់
មិនអស់ ត ំងពីដំណា ក់កា លតស៊ូប្រ ឆ ំងអា ណា និគមនិយមបា រា ំង 
ដណ្ត ើមបា នឯករា ជ្រយជា តិ រំលំរបបប្រ ល័យពូជសា សន៍ ប៉ុល ពត 
នៅ ថ្ង ្រទី៧ មករា  ឆ្ន ្រំ១៩៧៩ ធ្វ ើជា កមា្ល ្រំងស្ន ូលក្ន ុងកា រស្វ ះស្វ ្រងរក
សុខសន្ត ិភា ព បង្ក ើតបា នកា រឯកភា ពជា តិ និងទឹកដី ផ្ត ល់ភា ពអនុគ្រ ្រះ
យ៉្រងធំធ្រងដល់កា រអភិវឌ្រឍប្រ ទ្រសជា តិ ឲ្រយមា នកា ររើកចម្រ ើន 
យ៉្រងខ្ល ្រំងនា ព្រលបច្ច ុប្របន្ន  និងចុងក្រ ្រយន្រះ បា នដឹកនា ំប្រ ជា ជន
ឲ្រយរួចចា កផុតគ្រ ្រះភ័យន្រមហន្ត រា យដោ យសា រជំងឺឆ្ល ងរា តត្របា ត
កូវើដ-១៩ ។ នៅ ក្ន ុងប្រ វត្ត ិន្រកា រដឹកនា ំប្រ ទ្រសជា តិ គ្ម ្រនសភា ពកា រណ៍
ណា មួយដ្រលគណបក្រសប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  មិនធា្ល ្រប់ឆ្ល ងកា ត់ នោ ះទ្រ 
ប៉ុន្ត ្រគណបក្រសត្រងទទួលបា នជោ គជ័យគ្រ ប់ព្រលវ្រលា  ។ 

ពិនិត្រយឡើងវិញ ប្រ វត្ត ិសា ស្ត ្រ កម្ព ុជា ក្ន ុងរយៈព្រលប្រ មា ណជា ង 
១០០ឆ្ន ្រំចុងក្រ ្រយ នៅ ព្រលប្រ ទ្រសជា តិធា្ល ្រក់ទៅ ក្ន ុងគ្រ ្រះមហន្ត រា យ 
ប្រ ឈមទៅ នឹងកា ររលត់រលា យ បា ត់បង់ពូជសា សន៍ពីលើ ភពផ្រនដ ី
ប្រ សិនបើគ្ម ្រនវត្ត មា នគណបក្រសប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  តើវា សនា ប្រ ទ្រស 
ជា តិ និងប្រ ជា ជនយើងទៅ ជា យ៉្រងណា ? គណបក្រសប្រ ជា ជនកម្ព ុជា 
ត្រងត្របា នជួយស�្គ ្រ ្រះប្រ ជា ជនក្ន ុងគ្រ ្រដ្រលលំបា កបំផុត ហើយ
បា នប្រ កា ន់ខ្ជ ្រប់ឥតប្រ ្រប្រ ួលនូវគោ លបំណង និងឧត្ត មគតិរបស់ខ្ល ួន 
គឺប្រ មូល កមា្ល ្រំងជា តិទា ំងមូលដ្រលមា នឧត្ត មគតិស្ន ្រហា ជា តិ មា តុភូម ិ
ស្រ លា ញ់ លទ្ធ ិប្រ ជា ធិបត្រយ្រយ និងសន្ត ិភា ព ដោ យមិនប្រ កា ន់ឋា នៈ 
ជីវភា ព ជនជា តិ ជំនឿសា សនា  អតីតកា ល ដើម្របីរួមកមា្ល ្រំងគ្ន ្រកា រពា រ
មា តុភូមិ កា រពា រសមិទ្ធ ផលសង្គ មជា តិ និងកសា ងប្រ ទ្រសកម្ព ុជា មួយ 
ឯករា ជ្រយ សន្ត ិភា ព ស្ររើភា ព ប្រ ជា ធិបត្រយ្រយ អព្រយ ក្រ ឹត និង 
វឌ្រឍនភា ពសង្គ ម ។ ជា និច្ច កា លគណបក្រសត្រងឈរនៅ ខ ងប្រ ជា ជន 
រួមសុខរួមទុក្ខ ជា មួយ ប្រ ជា ជន ពុះពា រជម្ន ះគ្រ ប់ឧបសគ្គ  ហា៊្រនធ្វ ើ 
ពលិកម្ម ឥតរួញរា  ដើម្របីសម្រ ្រចបា ននូវគោ លបំណងដ៏ឧត្ត ុង្គ ឧត្ត ម
ខ ងលើន្រះ ។ 

ត មរយៈសមិទ្ធ ផលធំៗជា ប្រ វត្ត ិសា ស្ត ្រ  ដ្រលសម្រ ្រចបា ន 
ក្រ ្រមកា រដឹកនា ំរបស់គណបក្រសប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  បា នបង្ហ ្រញឲ្រយ 
ឃើញអំពីសមត្ថ ភា ព ភា ពកា្ល ្រហា ន កា រទទួលខុសត្រ ូវខ្ព ស់ 
ភា ពឈ្ល ្រសវ្រ ចក្ខ ុវិស័យវ្រងឆ្ង ្រយ និងសា្ម ្ររតីតម្ក ល់ផលប្រ យោ ជន៍ 
ជា តិ និងប្រ ជា ជនធំលើសអ្វ ីៗទា ំងអស់របស់ថា្ន ្រក់ដឹកនា ំគណបក្រស
ប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  ដ្រលនៅ ក្ន ុងនោ ះសម្ត ្រចអគ្គ មហា ស្រនា បតីត្រជោ  

The Cambodian People's Party was founded on 
June 28, 1951 as a party born of the patriotic movement 
of the Cambodian people and has continued to exist 
to this day thanks to the active support of the                   
Cambodian people. The party has led the country 
through countless hardships since the French colonial 
struggle for independence, the overthrow of the        
genocidal regime of Pol Pot on January 7, 1979, and 
stayed as a core force in the search for peace.                     
National and territorial unity has greatly contributed 
to the country’s development and advancement, while 
recently led the people to escape the threat of the 
Covid-19 pandemic. In the history of leading the 
country, CPP has gone through every kind of situation 
and every time the party comes out successful.

Reviewing the history of Cambodia over the last 
100 years, when the country fell into disaster, facing 
extinction on the planet, if there were no presence of 
the Cambodian People's Party, no one could have 
fathomed the fate of our nation and people. The         
Cambodian People's Party has always rescued the 
people in the most diffi cult times and has consistently 
adhered to its goals and ideals. It unites the whole 
nation with patriotic ideals and motherland, love for 
democracy and peace, regardless of status, livelihood, 
ethnicity, faiths, religions and past to join forces to 
protect the motherland, protect the achievements of 
the society and build a Cambodia of independence, 
peace, freedom, democracy, neutrality and social 
progress. The party always stands by the people, shares 
bad and good with the people, overcomes all obstacles, 
and dares to sacrifi ce relentlessly to achieve the above 
noble goals.

The great historic achievements under the leadership 
of the Cambodian People's Party refl ected ability, 
courage, responsibility, intelligence, long-term vision 
and the spirit of upholding the interests of the nation 
and the people above all else. With the leaders of the 
Cambodian People's Party, Samdech Akka Moha Sena 
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ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្រស និងជានាយករដ្ឋមន្ត្រី គឺជាអគ្គមគ្គុទ្ទ្រសក៍
ដ៏ឆ្នើមន្រប្រជាជន កម្ពុជា និងជាស្នូលន្រគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា ។  

គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា ជាគណបក្រសដឹកនាំប្រទ្រស មានតួនាទី
ទទួលខុសត្រូវជោគវាសនាជាតិ និងប្រជាជនចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្ត្រ។ 
ន្រះជាកាតព្វកិច្ចដ៏លំបាក ប៉ុន្ត្រថ្ល្រថ្នូរឧត្តុង្គឧត្តម ដ្រលឆ្លុះបញ្ច្រំងឲ្រយ 
ឃើញថា ការប្រគល់នូវការជឿទុកចិត្តរបស់ប្រជាជនមកលើការ 
ដឹកនាំរបស់គណបក្រស គឺដោយសារត្រគណបក្រសមានសមត្ថភាព 
គ្រប់គ្រ្រន់ មានធនធានមនុស្រស មានអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយទ្រព-
កោសល្រយ និងត្រងបានរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយប្រជាជន ទោះបីស្ថិត 
ក្នុងសា្ថ្រនភាពលំបាក ស្មុគសា្ម្រញប្របណាក៏ដោយ ។ គណបក្រស 
មានគោលការណ៍ គោលនយោបាយ និងមានមាគ៌្រដឹកនាំច្របាស់លាស់
នៅក្នុងគ្រប់សភាពការណ៍ទាំងអស់ ។ នៅក្នុងនយោបាយ និង 
សកម្មភាពទាំងមូលរបស់គណបក្រស ត្រងត្រប្រកាន់ខ្ជ្រប់នូវភាព
ស្ម្រះត្រង់ចំពោះប្រជាជន និងយកប្រជាជនធ្វើជាគោលដៅន្រការ
បម្រើរបស់ខ្លួន ។ នៅគ្រប់កាលៈទ្រសៈ គណបក្រសត្រងត្រអប់រំមន្ត្រឲី្រយ 
ធ្វើត្រអំពើល្អ ផ្រសារភា្ជ្រប់ជាមួយប្រជាជន សា្ត្រប់មតិយោបល់របស់ 
ប្រជាជន មិនប្រព្រឹត្តអ្វីធ្វើឲ្រយប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍របស់ 
ជាតិ និងប្រជាជន អប់រំបង្កើនមនសិការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជន និង 
អប់រំបំផុសចលនារបស់ប្រជាជន ឲ្រយចូលរួមអនុវត្តយ៉្រងសកម្មនូវ 
កម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្រសដើម្របីកសាង និងការពារ មាតុភូមិ ។ 
គណបក្រសក៏បានកំណត់ច្របាស់ថា ប្រជាជនជាកត្ត្រសម្រ្រច ន្រ 
ជ័យជម្នះ និងជាមូលដ្ឋ្រនគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រ្រប់ទ្រទ្រង់ដល់ការដឹកនាំ
ប្រទ្រស ។ បើប្រជាជនមិនយល់ ប្រជាជនមិនគំទ្រ និងមិនចូលរួម
អនុវត្តប្រកបដោយមនសកិារ និងការភា្ញ្រករ់ឭកទ្រនោះ ក៏គ្ម្រនកិច្ចការ 
ធំៗណាមួយរបស់ជាតិអាចសម្រ្រចបានឡើយ ហើយក៏គ្ម្រនសមិទ្ធ-
ផលទាំងឡាយអាចកើតឡើង ទៅបានដូចដ្រលយើងទាំងអស់គ្ន្រ 
បានឃើញនាព្រលសព្វថ្ង្រន្រះដ្ររ ។ ម្រយ៉្រងទៀត ការគំទ្ររបស់ 
ប្រជាជនមកលើគណបក្រស ក៏មិនម្រនកើតឡើងដោយច្រដន្រយ ដោយ
គ្ម្រនមូលដ្ឋ្រនប្រ្រកដប្រជានោះឡើយ ប៉ុន្ត្រគឺជាការគំទ្រដោយ 
វិចារណញ្ញ្រណ ។ ប្រជាជនបានមើលឃើញនូវសា្ន្រដ្រធំធ្រងរបស់ 
គណបក្រសក្នុងការបម្រើជាតិ បានមើល ឃើញឆន្ទៈដ៏មោះមុត និង 
ភាពអង់អាចកា្ល្រហានរបស់គណបក្រស ក្នុងការដឹកនាំ និងក្រប្រ្រ          
ជោគវាសនាប្រទ្រសជាតិឲ្រយចាកច្រញផុតពីឋាននរកន្រសង្គ្រ្រមវឹកវរ 
អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ ការប្រកបាក់និរាសព្រ្រត់ប្រ្រស់ កា្ល្រយមក 
ជាទឹកដីន្រសុខសន្តិភាព និងការអភិវឌ្រឍ ។ គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា 
គឺជាបង្អ្រកដ៏កក់ក្ត្រ ជាក្តីសង្រឍឹមត្រមួយគត់របស់ប្រជាជន និង 
ជាគំរូន្រឧត្តមគតិស្ន្រហាជាតិ សម្រ្រប់យុវជនកម្ពុជាគ្រប់ៗជំនាន់ ។        
គុណតម្ល្រដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា គឺគ្ម្រនគណ-
បក្រសនយោបាយណាមួយនៅកម្ពុជា អាចប្រៀបផ្ទឹមបានឡើយ ។ 
ហ្រតុន្រះ  ទើបប្រជាជនកម្ពុជា បន្តផ្តល់ការជឿទុកចិត្ត និងបោះឆ្ន្រត
គំទ្រគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា ឲ្រយទទួលបានជោគជ័យនៅគ្រប់ការ
បោះឆ្ន្រត ទាំងការបោះឆ្ន្រតថា្ន្រក់ជាតិ និងការបោះឆ្ន្រតជ្រើសរើស
ក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ-សង្ក្រត់ ដ្រលជាឱកាសដ៏ថ្ល្រថា្ល្រ សម្រ្រប់គណបក្រស  
មានលទ្ធភាពក្នុងការដឹកនាំប្រទ្រសឲ្រយមានការអភិវឌ្រឍដូចសព្វថ្ង្រ ។

Padei Techo Hun Sen, President of the Party and Prime 
Minister, is the outstanding leader of the Cambodian 
people and the core of the Cambodian People's Party.

As the ruling party, the Cambodian People's Party 
upholds responsible role for the fate of the nation and 
the people before the history. This is a difficult but 
noble duty, reflecting the fact that the people's trust 
in the leadership of the party is due to the party has 
sufficient capacity, human resources, talented leaders 
and always shares bad and good times with the people 
no matter how complicated a situation might be. The 
party has clear policies and leadership paths in all 
situations. In the Party’s politics and activities as a 
whole, it always adheres to loyalty to the people and 
takes the people as the goal of its service. In all             
circumstances, the party always educates officials to 
do good deeds, connect with the people, listen to their 
opinions, do nothing to harm the interests of the           
nation and the people, raise people's awareness, and 
educate, and inspire the people’s movement to                
participate actively in the implementation of the party's 
political program to build and defend the motherland.

The party also clearly defined the people as the 
decisive factor of victory and a solid foundation for 
supporting the country's leadership. If the people do 
not understand, do not support and do not participate 
conscientiously and with awareness in the implementation, 
no great work of the nation can come to be achievement 
and no achievements can happen like what everyone 
sees today. Furthermore, the people's support for the 
party did not happen by accident without a definite 
basis. It is intuitive support. The people saw the great 
achievements of the party in serving the nation, saw 
the strong will and courage of the party to lead and 
change the destiny of the nation to leave the hell of 
war, chaos, genocide, division to become a land of 
peace and development. The Cambodian People's 
Party is a warm support, the only hope of the people 
and a model of patriotic ideals for young Cambodians 
of all generations. The noble values of the Cambodian 
People's Party are unmatched by any other political 
party in Cambodia. That is why the Cambodian people 
continue to trust and vote for the CPP to succeed in 
all elections, both national and commune council elections, 
which is a precious opportunity for the party to be 
able to lead the country to the development it is today.

The fifth Commune/Sangkat Council election will 
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គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រួមសុខ រួមទុក្ខជាមួយប្រជាជននៅគ្រប់កាលៈទ្រសៈ

ការបោះឆ្ន្រតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ-សង្ក្រត់អាណត្តិទី ៥ នឹង 
ប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ង្រ ៥ ខ្រមិថុនា ឆ្ន្រំ ២០២២ ខងមុខន្រះ ដ្រលន្រះ 
គឺជាព្រលវ្រលាមួយដ៏មានតម្ល្របំផុតសម្រ្រប់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបៗ 
ដ្រលមានសិទ្ធិបោះឆ្ន្រត ត្រូវធ្វើការសម្រ្រចចិត្ត ពីព្រ្រះថា ការសម្រ្រច 
ចិត្តមួយដ្រលត្រឹមត្រូវ នឹងនាំមកនូវការរើកចម្រើនបន្តទៀតរបស់ 
មូលដ្ឋ្រន ឃុំ-សង្ក្រត់ និងការលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន
ឲ្រយកាន់ត្រ ប្រសើរឡើង ហើយក៏ជាការរួមចំណ្រកដ៏មានសារៈសំខន់
ក្រ្រល្រង ដល់ការថ្ររក្រសាឲ្រយបានគង់វង្រស សន្តិភាព ស្ថិរភាព និង 
ការអភិវឌ្រឍប្រទ្រស។ តមរយៈការបោះឆ្ន្រតកន្លងមក អាស្រ័យ 
ដោយការសម្រ្រចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវ ប្រកបដោយសុភវិនិច្ឆ័យរបស់ 
ប្រជាជន ក្នុងការជ្រើសយកគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា ឲ្រយដឹកនាំ 
ប្រទ្រស ទាំងនៅថា្ន្រក់ជាតិ និង ថា្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ ទើបយើងបង្កើតបាន
នូវសមិទ្ធផលធំៗជាប្រវត្តិសាស្ត្រលើគ្រប់វិស័យ ។ ជាក់ស្ត្រងនៅក្នុង
ការដឹកនាំការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្រឍឃុំ-សង្ក្រត់ អាណត្តិ 
ទី ៤ ឆ្ន្រំ ២០១៧-២០២២ គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា បានធ្វើឲ្រយមាន
ការរើកចម្រើនយ៉្រងខ្ល្រំង ដោយឃុំ-សង្ក្រត់នីមួយៗសុទ្ធត្រមានការ
អភិវឌ្រឍមានសុវត្ថិភាពរឹងមាំ ប្រជាជនកាន់ត្រមានជីវភាពប្រសើរឡើង 
ហើយបានរស់នៅប្រកបដោយ សុភមង្គល ក្រ្រមម្លប់ន្រសន្តិភាព ។ 
ដើម្របីពង្រឹង និងពង្រីកសមិទ្ធផលគ្រប់ផ្ន្រក គ្រប់វិស័យនៅឃុំ-សង្ក្រត់ 
រយៈព្រល ៥ ឆ្ន្រំបន្តទៀត គណបក្រសប្រជាជន កម្ពុជាក៏បានដក់ច្រញ
នូវគោលនយោបាយអភិវឌ្រឍឃុំ-សង្ក្រត់ឆ្ន្រំ ២០២២-២០២៧ ដ្រល 
ជាការឆ្លើយតបទៅ នឹងបំណងប្រ្រថា្ន្ររបស់ប្រជាជននៅគ្រប់មូលដ្ឋ្រន។ 
គោលនយោបាយន្រះត្រូវបានកសាងឡើង ដោយឈរ លើមូលដ្ឋ្រន
ការពិតជាក់ស្ត្រងន្រការរើកចម្រើនរបស់សង្គមជាតិ ហើយគណបក្រស- 
ប្រជាជនកម្ពុជា មានសមត្ថភាព និងលទ្ធភាពគ្រប់គ្រ្រន់ក្នុងសា្ម្ររតី 
និងជំហរ ហា៊្រនគិត ហា៊្រនធ្វើ និងហា៊្រនទទួលខុសត្រូវ ដើម្របីសម្រ្រច
ឲ្រយបានជោគជ័យនូវបំណងប្រ្រថា្ន្រន្រះ ។

គណបក្រសគ្រប់ថា្ន្រក់គ្រប់ផ្ន្រក ក៏ត្រូវយកចិត្តទុកដក់ដោះស្រ្រយ
ឲ្រយបានត្រឹមត្រូវ ធានាឲ្រយបានជោគជ័យនូវរាល់ភារកិច្ច ដោយខិតខំ 
លើកកម្ពស់សមត្ថភាពដឹកនាំឲ្រយឆ្លើយតប នឹងសំណូមពរន្រសភាព-
ការណ៍ និងភារកិច្ច ពង្រឹងសាមគ្គីភាព ឯកភាពផ្ទ្រក្នុងរបស់គណបក្រស
នៅគ្រប់កាលៈទ្រសៈទាំងខងទស្រសនៈ គោលជំហរសតិអារម្មណ៍ 
និងសកម្មភាព ដើម្របីធានាជោគជ័យក្នុងការអនុវត្តការប្ត្រជា្ញ្រចិត្ត 
ជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ គណបក្រសគឺ “រក្រសាប្រៀបឈ្នះក្នុងការបោះឆ្ន្រត
ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ-សង្ក្រត់អាណត្តិទី ៥ ឆ្ន្រំ ២០២២ និងការ
បោះឆ្ន្រតជ្រើសតំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី ៧ ឆ្ន្រំ ២០២៣” ។ 
ក្នុងសា្មរតីន្រះ ត្រូវបន្តកា្ត្រប់ជាប់យុទ្ធសាស្ត្រផ្អ្រកលើអំពើល្អរបស់ 
មន្ត្រីគណបក្រស គុណភាព និងបរិមាណសមាជិកគណបក្រស និង           
ការខិតខំដោះស្រ្រយតម្រូវការរបស់ប្រជាជននៅមូលដ្ឋ្រនឲ្រយបាន
ល្អដើម្របីឈ្នះឆ្ន្រត ៕

be held on June 5, 2022, which is one of the most 
valuable times for all eligible Cambodians to make a 
decision. The right decision will bring about further 
development of the commune/sangkat community 
and improve the living standards of the people, and 
will be an extremely important contribution to the 
maintenance of lasting peace, stability, and country 
development. Through past elections, based on the 
wise and prudent decisions of the people in choosing 
the CPP to lead the country at both the national and 
sub-national levels, we have made great historical 
achievements in all areas. In fact, in leading the         
implementation of the Commune/Sangkat Development 
Policy of the fourth term between 2017 and 2022, the 
Cambodian People's Party has made great progress, 
with each Commune/Sangkat being in development, 
in strong security, people’s life improvement and 
people lived happily under the shadow of peace.

To strengthen and expand the achievements in all 
areas in the communes/sangkats for the next five years, 
the Cambodian People's Party has also launched the 
commune/sangkat development policy for 2022-2027 
in response to the wishes of the people in every locality. 
Built on the basis of the realities of the progress of 
the society, this policy and the CPP has the capability 
and ability in spirit and position, daring to think, daring 
to do and daring to take responsibility, to achieve the 
aspired goals.

Parties at all levels must take care to properly         
address all tasks by striving to enhance their leadership 
to respond to the demands of the situation and the 
task of strengthening the party's internal unity in all 
circumstances – in view, position, spirit, and actions. 
This is to ensure the success of the implementation 
of the party's strategic commitment to "maintain the 
winning advantages in the fifth Commune/Sangkat 
Council Election in 2022 and the 7th National                    
Assembly Election 2023." In this sense, we must    
continue to adhere to the strategy based on the good 
deeds of party officials, the quality and quantity of 
party members, and the efforts to address the needs 
of the local people well in order to win the election./.
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� លពី�� �ទី១៧ ��មី�  � � ដំបូង� ជ� នីភ� ំ��ញ � ន�� � ស
� ល�� មផ� ��  � ស��ឧ��  ម��  ច�  ប់ ��  ះ សម រង� �ី និង����  ង 
ចំនួន ៦រូប�ៀត ��ល� ន�ៀបចំ��ន� រ�� ើរដ� �� � រផ� �លរ�លំ� ជរ��  ភិ� ល 
ឲ� � ប់ពន� � � រក� �ង��  ក់ៗចំនួន ១០��  ំ �� ម� ំង� នផ� ��  � ស 
ជនរួមគំនិត ១៤� ក់�ៀត ឲ� � ប់ពន� � � រ ៥��  ំ ប៉ុ�� ��� �វ� នអនុ��  ត
ឲ� ព� �រ� ស ។ � ល�� ម��ះ� នផ� ល់យុត� ិធម៌�� ង�� ឹម�� �វជូន�� � ជន
កម� ��  ��ល� ��  ស់��  ត និង� ជរ��  ភិ� លកម� �� ��ល� ន�ើត��ញ
ពីឆន� ៈរបស់�� � ជន� មរយៈ� រ� ះ��  ត �� ម� ំងជួយព�� ឹង��ម
�ៀតដល់� រអនុវត� � ល� រណ៍នីតិរដ�  និងដំ�ើរ� រពូន�� ុំលទ� ិ�� � -
ធិប��យ�  � �� ��សកម� �� ឲ� � ន់��� នជំ� នរ�កលូត� ស់�ើង ។ 
� ��ល��ល�� � ជនកម� �� ទូ� ំង�� ��សទទួល� នយុត� ិធម៌ ប៉ុ�� � 
សកម� ជនសិទ� ិមនុស� មួយចំនួន ��លក� �ង� ះរួម� ន� ំងអង� � រសិទ� ិ
មនុស�  Human Rights Watch ��រ� �� តិកម� � ំងទទឹងទិស � យ 
� ទ�� � ន់�  � ល�� ម��ះ��  ន� ព�� ឹម�� �វ � សវ� � រ��ល�� ើ
�ើងក� �ងបំណងកំ� ត់គូបដិបក� ន� � យ� វ�ញ ។ � មពិត គឺពួក
�� ើ� រ� រសិទ� ិមនុស� � ំង� ះ� វ�ញ�� ��ល� ន��ត� ក� �ង� រប�� �រ
ប��  ផ� �វច�  បឲ់� � � �ឿងន� � យ ។ ពកួ��និ� យ��ពី សទិ� ិមនសុ�  
និ� យពី�� � ធិប��យ�  ប៉ុ�� �ពួក��មិន��ល� ប់� រម� ណ៍� �ើ 
� ល� រណ៍នីតិរដ� � ល់��� ះ ។

�ើងគប� ីរ�ឭកឲ� �ើញអំពីអង� ��តុ និងអង� ច�  ប់��ប��  ��ះ 
�ើម� ីឲ� មនុស� មួយចំនួន ពិ��សពួកសិទ� ិមនុស� មួយ�� ុម��ល��ង��
� យ�� � រមក�ើ��  ប័នតុ� � រ �ើម� ីយក�� ើ� មូល��  នស��  ប់� រ
ពិ� រ�  និង�� ើ� រវ�និច� ័យឲ� � ន�� ឹម�� �វ ច�  ស់� ស់ ។ ��តុ� រណ៍ 
� ន� ប់�� ើម�ើង � លពី�� �ទី៧ ��ក��   ��  ំ២០១៩ គឺទណ� ិត សម រង� � ី
� ន�� ើ� រអំ� វ� វឲ� �� � ជនកម� �� �� ើ��  ស់ «អំ� ច�� � ជន»      
ក� �ង� រចូលរួមទទួលដំ�ើរ� តុភូមិនិវត� ន៍របស់ខ� �ន � �� �ទី៩ វ�ច� ិ�  
��  ំ២០១៩ ។ ទណ� ិតរូប��ះ � ន�� � ស��ញ� លន� � យ មួយចំនួន 
��ល� នចរ�ត� រដ� �� � រ��ញលក� ណៈ� ះគឺ � រអំ� វ� វឲ� កងទ័ព
� តិ��  ច់ខ� �ន �ើយ� ន់� វុធ�� � ំង� ជរ��  ភិ� ល � រ�� � សប�� ើត
មូលនិធិស��  ប់�� �� ង់កងទ័ពខុសច�  ប់ ញ�ះញង់�� � ជនឲ� ��  កឈរ 
�� ើ� របះ� រ�� � ំង� ជរ��  ភិ� ល � រ�� ើ��  ស់� � � �� � � យ�� � រ
�� � ថ� ក់� យមក�ើអង� �� ះម� ក� �� � ទី� រពស��  រៈរបស់
�� � ជន។ ��ន� រ� ំងអស់��ះ � នលក� ណៈ� ឧ��  មកម�  ��លនឹង
� ំ� ដល់� របំ��  ញសុខសន� ិ� ព � របំ��កបំ� ក់� តិ ��ល� ចបង�  
ឲ� � ន��  ះមហន� � យធ� ន់ធ� រមិន� ច�� ន់��  ន� នចំ� ះ� តិ និង 
�� � ជនកម� ��  ។ ��ន� ររបស់ទណ� ិត សម រង� �ី � នទ�� ង់� � រ 
ញ�ះញង់ បំផុស�� មូល�� � ជន និងកងក��  ំង�� � ប់� វុធ�ើម� ីផ� �ល 
រ�លំ� ជរ��  ភិ� ល ��ល�ើត��ញពី� រ� ះ��  ត គឺ� សកម� � ពខុសច�  ប់ 
និងប៉ះ� ល់ដល់សន� ិសុខ� តិ � ឧ�� ិដ� កម� ��ល�� �វ��ផ� ��  � សឲ�  
ធ� ន់ធ� រ� ទីបំផុត � ះ��ន� រ��ះ�� ើ�ើងក� �ងទ�� ង់� រដ� �� � រក� ី �  
កុប� កម� ក� ី � បដិវត� ន៍� យហឹង�  ក� ី ឬ� យ� រ�� ើអំ� ច�� � ជន
� មរយៈបដិវត� ន៍ពណ៌ក� ី ។ � រដ�� ើមអំ� ច � ះ� មវ�ធី� ក៏� យ
��  ពី� មរយៈ� រ� ះ��  ត � ម� ល� រណ៍��លទ� ិ�� � ធិប��យ�  
��រ�ពហុបក�  � អំ�ើខុសច�  ប់��លសមត� កិច� �� �វ� ត់�� ប់វ�� ន� រ 
�ើម� ីប��  រ ទប់��  ត់ឲ� � ង��� ន ។ អ� ក�� ើ� រ� រសិទ� ិមនុស� � ំង� យ 
�� �វ��យល់ឲ� ច�  ស់�  � រ� ត់វ�� ន� រច�  ប់ចំ� ះទ�� ើរ� ំង� យ

� ��លប៉ុនប៉ងបំ��  ញសុខសន� ិ� ព ស� ិរ� ពន� � យ � រញ�ះញង់ 
ឲ� � នអំ�ើហឹង�   ចល� បំ��កបំ� ក់�� �ក� �ង� តិ � ន� ផ� �លរ�លំ 
� ជរ��  ភិ� ល ពុំ��ន� សកម� � ពរ�� ភសិទ� ិមនុស�  ក� �ងសង� ម�� � -
ធិប��យ� � ះ�� ប៉ុ�� ���ះ� � រ� រ� រនីតិរដ�  និង�� � ធិប��យ�  ។

� �� �ទី១៣ ��វ�ច� ិ�  ��  ំ២០១៩ � ជរ��  ភិ� លកម� ��  � ន�� � ស 
�  ��ន� រប៉ុនប៉ង�� ើរដ� �� � ររបស់�� ុមឧ��  មដឹក� ំ� យទណ� ិត 
សម រង� �ី � នទទួលប� ជ័យ� ំង�� ុង �ើយសន� ិសុខស��  ប់��  ប់     
� � រណៈ�� �វ� ន� � �� ងរ�ង� ំក� �ង�� បខណ� ទូ� ំង�� ��ស ។         
�� � ជនកម� �� � នប��  ញនូវធ� �ង� មគ� ី� ព ឯក� ព� តិ�� ងរ�ង� ំ
� មួយ� ជរ��  ភិ� ល ក� �ង� រ� រ� រ��រក�  សុខសន� ិ� ព និងស� ិរ� ព 
សង� ម � ពិ��ស� នប��  ញនូវ��  មីភក� ិចំ� ះអង� �� ះម� ក� �� � ទី
� រពស��  រៈខ� ង់ខ� ស់បំផុត ។ � មរយៈ� គជ័យ��ះ � ន�� ើឲ� សន� ិ� ព 
ស� ិរ� ព សន� ិសុខ � រអភិវឌ�  និងលទ� ិ�� � ធិប��យ� � កម� ��  � ន់�� 
�� �វ� នព�� ឹង�� ងរ�ង� ំ ។ �� � ជន� ន់��� ន� រ�ឿ� ក់�ើ� រ 
ដឹក� ំរបស់� ជរ��  ភិ� លកម� ��  ។ 

សំណ�ំ�ឿង����ន� រ ប៉ុនប៉ង�� ើរដ� �� � ររបស់ទណ� ិតក� ត់� តិ 
សម រង� �ី និងបក� ពួក ក៏�� �វ� នតុ� � រ� ត់វ�� ន� រ� មផ� �វច�  ប់ ។ 
� ង� ម�� ម�� ហ� ទណ� ���� ះ� � � ច�� កម� ��  ��ន� រសកម� � ព 
របស់ទណ� ិត សម រង� �ី �� �វ� នកំណត់� អំ�ើប៉ះ� ល់ដល់សន� ិសុខ�� 
រដ�  ��ល�� �វផ� ��  � ស ៖ ទី១-��ន� រប៉ុនប៉ង�� ើរដ� �� � រ �ើម� ីផ� �ល   
រ�លំ� ជរ��  ភិ� ល���� ះ� � � ច�� កម� ��  គឺ� បទឧ�� ិដ� កម� ធ� ន់ធ� រ
��ល�� �វផ� ��  � ស��  ម «បទ�� ើសឧប� ត» � សកម� � ព� យហិង�   
� រដ� �� � រផ� �លរ�លំ� ជរ��  ភិ� ល �� �ក� មប�� តិ� � ��  ៤៥១ និង 
� ��  ៤៥២ ���� ម�� ហ� ទណ�  ��លនឹង�� �វ�� ឈម� រទទួល� យ
� ស� ក់ពន� � � រពី ១៥ �  ៣០��  ំ �ើយ�� សិន�ើជន�� ើស�  
អ� ក� យ� រណ៍� � រណៈ � សស��  ប់ «បទ�� ើសឧប� ត» ��ះ 
�� �វ� ក់ពន� � � រអស់មួយជីវ�ត ទី២-ចំ� ះ� ល់បុគ� ល� ំង� យ ��ល 
� ំ��  ឬចូលរួម� ក� �ងគ��  ង��ះ ក៏�� �វ� ប់� សពី «បទ�� ើសរួម 
គំនិតក� ត់» ��ល� បទឧ�� ិដ� � ន��ង និងផ� ��  � ស� មប�� ត� ិ� ��   
៤៥៣ ���� ម�� ហ� ទណ�  ��លនឹង�� �វ�� ឈម� រទទួល� សពន� � � រ
ពី ៥ �  ១០��  ំ �ើយ� ស��ះ�� �វប�� �មទម� ន់� ក់ពន� � � រពី ១០ 
�  ២០��  ំ �� សិន�ើជន�� ើស គឺ� អ� ក� យ� រណ៍� � រណៈ ។          
� យ��កចំ� ះបុគ� ល�  ��ល� នចូលរួមក� �ងអំ�ើរួមគំនិតក� ត់ 
� ង�ើ �ើយបុគ� ល� ះ� ន� រ� ពចំ� ះមុខ� ��  ធរ� នសមត� កិច�  
និងសហ� រប�� �  បបទ�� ើស��ះ នឹង�� �វទទួល� ន� រ�ើក��ងឲ� រួច
ផុតពី� រទទួល� ស � យអនុ� ម� មប�� ត� ិ� ��  ៤៥៤ ���� ម
�� ហ� ទណ� ���� ះ� � � ច�� កម� ��  ទី៣-� រ�� ើរច� សម� ័ន� ��អតីត
គណបក� ស�� �  ះ� តិ�� ប់លំ� ប់��  ក់ ��លគណបក� ��ះ�� �វ� ន 
តុ� � រកំពូលស��  ចរ�� យ� ល �ើម� ីចូលរួមអនុវត� ��ន� រ� ង�ើ 
គឺ� ទ�� ើ�� � ំងនឹង� លដី� របស់តុ� � រកំពូលផង ខុស� នឹង 
ច�  ប់ស� ីពីគណបក� ន� � យផង និងខុស� នឹងច�  ប់�� ហ� ទណ� ��
�� ះ� � � ច�� កម� ��  ។ 

� ះបី� ស� ិត� ក� �ងមជ� ��  ន�  ឬ� ននិ��  � រអ� ីក៏� យ ពួក�� 
�� �វ��� ំ�� សច� ធម៌ និងផ� ល់យុត� ិធម៌ � យមិនលំ�ៀង �� ើ�� ង�  
ជួយព�� ឹងដំ�ើរ� រ � ល� រណ៍នីតិរដ�  និង� រអនុវត� លទ� ិ�� � ធិប-
��យ� ឲ� � ះជំ� ន� មុខ�ៀត �� កប� យ� ពរ�ង� ំ ៕ 

សា ល�ែ មផ� នា� ែ�ែស�ែ�� ែង និងបក� ពួកប៉ុនប៉ង�� ើរដ� បែ � រ 
គឺជា � រផ� ល់យុត� ិធម៌ដល់បែ ជា ជនកម� �ជា 
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នា ព្រ ឹកថ្ង ្រទី១៥ ខ្រមីនា  ឆ្ន ្រំ២០២២ សម្ត ្រចវិបុលស្រនា ភក្ត ី សា យ ឈុំ 
ប្រ មុខរដ្ឋ ស្ត ីទី ប្រ ធា នព្រ ឹទ្ធ សភា ន្រព្រ ះរា ជា ណា ចក្រ កម្ព ុជា  បា នអនុញ្ញ ្រត 

ឱ្រយឯកឧត្ត ម បូរ�ែវ ភូមិវង� �ែ (Buakeo PHUMVONGSAY) 

ឯកអគ្គ រដ្ឋ ទូតវិសា មញ្ញ  និងព្រញសមត្ថ ភា ពន្រសា ធា រណរដ្ឋ ប្រ ជា ធិបត្រយ្រយ

ប្រ ជា មា និតឡា វ ដ្រលទើបត្រងត ំងថ្ម ីប្រ ចា ំកម្ព ុជា  ចូលជួបជូនសា រត ំង 

នៅ វិមា នព្រ ឹទ្ធ សភា ។ ក្ន ុងព្រ ះបរមនា ម �ែ ះករ�ណ �ែ ះ� ទ  ស�� ែច 
�ែ ះបរមនា ថ ន�ែត� ម សីហមុនី ព្រ ះមហា ក្រសត្រ ន្រព្រ ះរា ជា ណា ចក្រ 

កម្ព ុជា  ក្ន ុងនា មព្រ ឹទ្ធ សភា  រដ្ឋ សភា  រា ជរដ្ឋ ្រភិបា លកម្ព ុជា  និងក្ន ុងនា ម 

សម្ត ្រចផ្ទ ្រល់ សម្ត ្រចវិបុលស្រនា ភក្ត ី សា យ ឈុំ បា នសម្ត ្រងនូវកា រ  

សា្វ ្រគមន៍ដ៏កក់ក្ត ្រចំពោ ះ ឯកឧត្ត ម បូរ�ែវ ភូមិវង� �ែ ដ្រលត្រ ូវ 

បា នប្រ ធា នរដ្ឋ ឡា វ ត្រងត ំងជា ឯកអគ្គ រដ្ឋ ទូតវិសា មញ្ញ  និងព្រញ 

សមត្ថ ភា ពឡា វប្រ ចា ំកម្ព ុជា ។

ក្ន ុងឱកា សនោ ះ សម្ត ្រចវិបុលស្រនា ភក្ត ី សា យ ឈុំ បា នសម្ត ្រង 

ក្ត ីស មនស្រសរើករា យ និងព្រញចិត្ត ជា ខ្ល ្រំង ដោ យបា នមើលឃើញ 

ចំណងមិត្ត ភា ព សា មគ្គ ីភា ព និងកិច្ច សហប្រ តិបត្ត ិកា ររវា ងប្រ ជា ជន 

ន្រប្រ ទ្រសទា ំងពីរ មា នកា ររើកចម្រ ើនជា បន្ត បនា្ទ ្រប់ឥតឈប់ឈរលើគ្រ ប់

វិស័យ ។ ទំនា ក់ទំនងន្រះ ត្រ ូវបា នលើកកម្ព ស់ជា ដ្រគូយុទ្ធ សា ស្រ ្ត គ្រ ប់

ជ្រ ុងជ្រ ្រយ និងយូរអង្វ ្រង។ សម្ត ្រចវិបុលស្រនា ភក្ត ីប្រ មុខរដ្ឋ ស្ត ីទី មា ន 

ជំនឿជឿជា ក់ថា  ក្ន ុងឋា នៈជា ឯកអគ្គ រដ្ឋ ទូតឡា វប្រ ចា ំកម្ព ុជា  ឯកឧត្ត ម 

បូរ�ែវ ភូមិវង� �ែ នឹងខិតខំពង្រ ឹងពង្រ ីកនូវចំណងមិត្ត ភា ព 

សា មគ្គ ីភា ព និងកិច្ច សហប្រ តិបត្ត ិកា រឱ្រយកា ន់ត្ររឹងមា ំ សុីជ�្រ ្របន្ថ ្រម 

ទៀតលើបញ្ហ ្រនយោ បា យ សន្ត ិសុខ កា រពា រជា តិ អប់រំ សុខ ភិបា ល និង

ខិតខំជំរុញឱ្រយមា នកា រផ្ល ្រស់ប្ត ូរពា ណិជ្ជ កម្ម  ស្រដ្ឋ កិច្ច  វិនិយោ គ ទ្រសចរណ ៍

វប្របធម៌ និងកា រផ្ល ្រស់ប្ត ូររវា ងប្រ ជា ជន និងប្រ ជា ជនឱ្រយកា ន់ត្រ ទូលំទូលា យ 

ដើម្របីជា គុណប្រ យោ ជន៍សម្រ ្រប់ប្រ ទ្រស និងប្រ ជា ជនទា ំងពីរ។ សម្ត ្រច- 

វិបុលស្រនា ភក្ត ី បា នបញ្ជ ្រក់ថា  ព្រ ឹទ្ធ សភា  រដ្ឋ សភា  រា ជរដ្ឋ ្រភិបា ល 

ក្រ សួងសា្ថ ្រប័នជា តិន្រកម្ព ុជា  �្រ ៀមខ្ល ួនជា និច្ច ដើម្របីធ្វ ើកិច្ច សហប្រ តិបត្ត ិកា រ

ដ៏ជិតស្ន ិទ្ធ ជា មួយឯកឧត្ត មឯកអគ្គ រដ្ឋ ទូត ក៏ដូចជា សា្ថ ្រនទូតន្រសា ធា រណរដ្ឋ 

ប្រ ជា ធិបត្រយ្រយប្រ ជា មា និតឡា វ ប្រ ចា ំកម្ព ុជា  ដើម្របីនា ំមកនូវផល-

ប្រ យោ ជន៍សម្រ ្រប់ប្រ ជា ជន ន្រប្រ ទ្រសទា ំងពីរ ទៅ វិញទៅ មក។ 

សម្ត ្រចវិបុលស្រនា ភក្ត ី សា យ ឈុំ ប្រ មុខរដ្ឋ ស្ត ីទី ក៏បា នផ្ត ្រំផ្ញ ើនូវ

ព្រ ះរា ជបណា្ត ្រំសួរសុខទុក្ខ ដោ យស្រចក្ត ីគោ រព និងស្រចក្ត ីនឹករលឹក 

ពី�ែ ះករ�ណ  �ែ ះ� ទ ស�� ែច�ែ ះបរមនា ថ ន�ែត� ម សីហមុនី 
ព្រ ះមហា ក្រសត្រ ន្រព្រ ះរា ជា ណា ចក្រ កម្ព ុជា  និងស�� ែច�ែ ះម� ក� �ែ ី 
ន�ែត� ម មុនីនា ថ សីហនុ និងថា្ន ្រក់ដឹកនា ំកំពូលជា តិន្រកម្ព ុជា  

ជូនចំពោ ះប្រ ធា នរដ្ឋ  និងថា្ន ្រក់ដឹកនា ំជា ន់ខ្ព ស់គ្រ ប់លំដ ប់ថា្ន ្រក់ន្រ 

សា ធា រណរដ្ឋ  ប្រ ជា ធិបត្រយ្រយប្រ ជា មា និតឡា វ។ សម្ត ្រចប្រ មុខរដ្ឋ ស្ត ីទី 

បា នប្រ សិទ្ធ ពរជូនឯកអគ្គ រដ្ឋ ទូតឯកឧត្ត ម បូរ�ែវ ភូមិវង� �ែ 
សូមមា នសុខភា ពល្អ  និងទទួលបា នជោ គជ័យ ក្ន ុងប្រសកកម្ម កា រទូត 

ដ៏ឧត្ត ុង្គ ឧត្ត ម។

នៅ ក្ន ុងឱកា សនោ ះ ឯកឧត្ត ម បូរ�ែវ ភូមិវង� �ែ បា នថ្ល ្រង 

អំណរគុណយ៉្រងជ្រ ្រល�្រ ្រចំពោ ះសម្ត ្រចប្រ មុខរដ្ឋ ស្ត ីទី ដ្រលបា ន         

ចំណា យព្រលវ្រលា ដ៏មា នតម្ល ្រអនុញ្ញ ្រតឱ្រយរូបឯកឧត្ត ម បា នចូលជូន 

សា រត ំង និងសម្ត ្រងកា រគួរសម និងបា នពា ំនា ំនូវកា រសួរសុខទុក្ខ ពី សំណា ក ់

ប្រ ធា នរដ្ឋ  និងថា្ន ្រក់ដឹកនា ំកំពូលឡា វ ថា្វ ្រយ�ែ ះករ�ណ �ែ ះ� ទ 
ស�� ែច�ែ ះបរមនា ថ ន�ែត� ម សីហមុនី ព្រ ះមហា ក្រសត្រ ន្រ 

ព្រ ះរា ជា ណា ចកកម្ព ុជា  និងស�� ែច�ែ ះម� ក� �ែ ី ន�ែត� ម 
មុនិនា ថ សីហនុ ព្រ ះវររា ជមា ត ជា តិខ្ម ្ររ និងជូនចំពោ ះ សម្ត ្រច 

ប្រ មុខរដ្ឋ ស្ត ីទី និងថា្ន ្រក់ដឹកនា ំកំពូលកម្ព ុជា ។ ឯកឧត្ត ម បូរ�ែវ 
ភូមិវង� �ែ បា នសម្ត ្រងនូវស្រចក្ត ីរើករា យចំពោ ះទំនា ក់ទំនង 

សា មគ្គ ីភា ព និងកិច្ច សហប្រ តិបត្ត ិកា រដ៏ល្អ រវា ងរដ្ឋ ្រភិបា ល និងប្រ ជា ជន 

ន្រប្រ ទ្រសទា ំងពីរ និងបា នវា យតម្ល ្រខ្ព ស់ចំពោ ះវឌ្រឍនភា ព និងកា រ 

រើកចម្រ ើនរបស់កម្ព ុជា ។ ឯកឧត្ត មក៏បា នថ្ល ្រងអំណរគុណចំពោ ះ 

រា ជរដ្ឋ ្រភិបា ល និងប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  ដ្រលបា នជួយឧបត្ថ ម្ភ គ ំទ្រ ដល់ 

ប្រ ទ្រសឡា វ នា ព្រលកន្ល ងទៅ  ជា ពិស្រសកា រជួយឧបត្ថ ម្ភ ផ្ន ្រកហិរញ្ញ វត្ថ ុ 

វា៉្រក់សា ំង រថយន្ត ដឹកវា៉្រក់សា ំង និង ឧបករណ៍វ្រជ្ជ សា ស្ត ្រ មួយចំនួន។ 

ប្រ ទ្រសឡា វ សូមគ ំទ្រ ចំពោ ះតួនា ទី របស់ប្រ ទ្រសកម្ព ុជា ជា ប្រ ធា ន 

អា សា៊្រនផងដ្ររ ៕

ស�� ែចវិបុល�ែនា ភក� ី ស�� ែចវិបុល�ែនា ភក� ី ស�� ែចវិបុល�ែនា ភក� ី សា យ ឈុំ សា យ ឈុំ សា យ ឈុំ ៖ ទំនា ក់ទំនងកម� �ជា -� វ �ែ ូវ� ន៖ ទំនា ក់ទំនងកម� �ជា -� វ �ែ ូវ� ន៖ ទំនា ក់ទំនងកម� �ជា -� វ �ែ ូវ� ន
លើកកម� ស់ជា �ែគូយុទ្ធ សា �ែ � �ែ ប់ជែ ុង�ែ  យ និងយូរអ�� ែងលើកកម� ស់ជា �ែគូយុទ្ធ សា �ែ � �ែ ប់ជែ ុង�ែ  យ និងយូរអ�� ែងលើកកម� ស់ជា �ែគូយុទ្ធ សា �ែ � �ែ ប់ជែ ុង�ែ  យ និងយូរអ�� ែង

សម្ត ្រចភក្ត ី សា យ ឈុំ អនុញ្ញ ្រតឱ្រយឯកឧត្ត ម បូរ�ែវ ភូមិវង� �ែ ឯកអគ្គ រដ្ឋ ឡា វដ្រលទើបត្រងត ំងថ្ម ីប្រ ចា ំកម្ព ុជា  ចូលជួបជូនសា រត ំង
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តបត មកា រអញ្ជ ើញរបសស់ម្ត ្រចអគ្គ មហា ស្រនា បតីត្រជោ  ហ៊ុន សែន 
នា យករដ្ឋ មន្ត ្រ ីន្រព្រ ះរា ជា ណា ចក្រ កម្ព ុជា  ឯកឧត្ត ម គីសុីដា  ហ� ូមីអូ 
(KISHIDA Fumio) នា យករដ្ឋ មន្ត ្រ ីន្រប្រ ទ្រសជប៉ុន បា នអញ្ជ ើញមក
បំព្រញទស្រសនកិច្ច ផ្ល ូវកា រ នៅ ព្រ ះរា ជា ណា ចក្រ កម្ព ុជា  ចា ប់ពីថ្ង ្រទី២០ 
ដល់ថ្ង ្រទី២១ ខ្រមីនា  ឆ្ន ្រំ២០២២។

ក្ន ុងឱកា សជួបពិភា ក្រសា កា រង រ សម្ត ្រចត្រជោ  ហ៊ុន សែន នា យក 
រដ្ឋ មន្ត ្រ ី និងឯកឧត្ត មនា យករដ្ឋ មន្ត ្រ ី គីសុីដា  បា នទទួលសា្គ ្រល់ថា  
ទំនា ក់ទំនងន្រប្រ ទ្រសទា ំងពីរ គឺស្ថ ិតក្ន ុងកម្រ ិតល្អ បំផុតដ្រលពុំធា្ល ្រប់មា ន។   
នា យករដ្ឋ មន្ត ្រ ីទា ំងពីរ បា នច្រករំល្រកនូវទស្រសនៈនៅ លើបញ្ហ ្រសំខ ន់ៗ
មួយចំនួន។

សម្ត ្រចត្រជោ  ហ៊ុន សែន បា នថ្ល ្រងអំណរគុណចំពោ ះកិច្ច សហ-
ប្រ តិបត្ត ិកា រដ៏ទូលំទូលា យរបស់ជប៉ុន រួមមា ន ហ្រដ្ឋ ្ររចនា សម្ព ័ន្ធ ស្រដ្ឋ កិច្ច  
និងសង្គ ម កា រអភិវឌ្រឍធនធា នមនុស្រស និងកា រគ ំទ្រ នៅ ថា្ន ្រក់មូលដ្ឋ ្រន។ 
សម្ដ ្រចត្រជោ បា នវា យតម្ល ្រខ្ព ស់ចំពោ ះកា រគ ំទ្រ របស់ជប៉ុន ជា ពិស្រស 
កា រកសា ងហ្រដ្ឋ ្ររចនា សម្ព ័ន្ធ សំខ ន់ៗនៅ កម្ព ុជា  រួមមា នកំពង់ផ្រ 
សមុទ្រ  សា្ព ្រន ផ្ល ូវថ្ន ល់ កា រផ្គ ត់ផ្គ ង់អគ្គ ិសនី និងទឹកសា្អ ្រត។ នា យក 
រដ្ឋ មន្ត ្រ ីទា ំងពីរ បា នឯកភា ពគ្ន ្រសហកា រយ៉្រងព្រញទំហឹង ដើម្របីធ្វ ើឲ្រយ 
កំពង់ផ្រក្រ ុងព្រ ះសីហនុ កា្ល ្រយជា កំពង់ផ្រដ៏សំខ ន់ចម្របងមួយ ដ្រល       
មិនម្រនសម្រ ្រប់ត្រកម្ព ុជា ប៉ុណោ្ណ ្រះទ្រ ប៉ុន្ត ្រសម្រ ្រប់តំបន់ម្រគង្គ  និង 
ពិភពលោ កផងដ្ររ។ ក្ន ុងឱកា សខួប    អនុស្រសា វរើយ៍លើកទី៣០ ន្រកា រ
ចូលរួមរបស់កងកមា្ល ្រំងស្វ ័យកា រពា រជបុ៉ន ក្ន ុងប្រ តិបត្ត ិកា ររក្រសា សន្ត ិភា ព 
(PKO) នៅ កម្ព ុជា  ឯកឧត្ត មនា យករដ្ឋ មន្ត ្រ ី គីសុីដា  បា នវា យតម្ល ្រ     
ខ្ព ស់ចំពោ ះកា រពិតដ្រលកម្ព ុជា បា នផ្ល ្រស់ប្ត ូរពីប្រ ទ្រសដ្រលទទួលយក
ប្រ តិបត្ត ិកា ររក្រសា សន្ត ិភា ព ទៅ ជា ប្រ ទ្រសដ្រលបញ្ជ ូនកងទ័ពចូលរួម 
ប្រ តិបត្ត ិកា រ រក្រសា សន្ត ិភា ព និងចូលរួមជា មួយសហគមន៍អន្ត រជា តិ ដើម្របី
បុព្វ ហ្រតុសន្ត ិភា ពនិងស្ថ ិរភា ពអន្ត រជា តិ។ ឯកឧត្ត ម គីសុីដា  បា ន 
កត់សមា្គ ្រល់ថា  «រា ល់ព្រលន្រទស្រសនកិច្ច នៅ កម្ព ុជា  ខ្ញ ុំគិតទៅ ដល់តម្ល ្រ 
សន្ត ិភា ព។ ខ្ញ ុំសូមសម្ត ្រងនូវកា រគោ រពជូនដល់ប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  ចំពោ ះ 
សា្ម ្ររតីដ្រលមិនបោ ះបង់ រហូតទា ល់ត្រកសា ងប្រ ទ្រសឡើងវិញ បា នពី

កា របំផ្ល ិចបំផ្ល ្រញដ្រលបណា្ត ្រលមកពីសង្គ ្រ ្រមសុីវិល ។ យើងគួររៀនពី 
សា្ម ្ររតីកម្ព ុជា  ដោ យសា រនៅ លើពិភពលោ កនា ព្រលបច្ច ុប្របន្ន កំពុងមា ន
កា រគំរា មដល់ជីវភា ពរស់នៅ របស់ប្រ ជា ជនប្រ កបដោ យសន្ត ិភា ព»។ 

នា យករដ្ឋ មន្ត ្រ ីទា ំងពីរ បា នសា្វ ្រគមន៍ចំពោ ះដំណើរបំព្រញទស្រសន
កិច្ច ផ្ល ូវកា រ ប្រ កបដោ យជោ គជ័យរបស់ ឯកឧត្ដ មឧត្ត មស្រនីយ៍ឯក 
ហ៊ុន ម៉ែណែត អគ្គ ម្របញ្ជ ្រកា ររងន្រកងយុទ្ធ ពលខ្រមរភូមិន្ទ  និងជា 
ម្របញ្ជ ្រកា រកងទ័ពជើងគោ កភូមិន្ទ  នៅ ប្រ ទ្រសជប៉ុន កា លពីខ្រមុន។ 
នា យករដ្ឋ មន្ត ្រ ីទា ំងពីរ បា នសា្វ ្រគមន៍កា រចូលចតរបស់នា វា កងកមា្ល ្រំង
ស្វ ័យកា រពា រជើងទឹក នៅ កំពង់ផ្រក្រ ុងព្រ ះសីហនុនិងកា រធ្វ ើសមយុទ្ធ 
សុច្ឆ ន្ទ ៈ ក៏ដូចជា ដំណើរទស្រសនកិច្ច ទៅ កា ន់មូលដ្ឋ ្រនកងទ័ពជើងទឹករា ម
របស់កងកមា្ល ្រងំស្វ យ័កា រពា រជើងទឹក។ នា យករដ្ឋ មន្ត ្រ ទីា ងំពីរក៏បា នយល់ 
ព្រ មសម្រ បសម្រ ួលសកម្ម ភា ពនា នា  សម្រ ្រប់កា រថ្ររក្រសា សន្ត ិភា ព ត ម 
រយៈកា រកសា ងសមត្ថ ភា ព លើវិស័យប្រ តិបត្ត ិកា ររក្រសា សន្ត ិភា ព និង 
កិច្ច សហប្រ តិបត្ត ិកា រ ក្ន ុងកា រច្រករំល្រកបទពិស ធន៍របស់កម្ព ុជា ផ្ន ្រក
បោ សសមា្អ ្រតមីនជា មួយប្រ ទ្រសទីបី។

សម្ត ្រចត្រជោ  ហ៊ុន សែន បា នកោ តសរសើរយ៉្រងខ្ល ្រំងចំពោ ះកា រ
វិនិយោ គរបស់ក្រ ុមហ៊ុនជប៉ុន ដ្រលបា នរួមចំណ្រកក្ន ុងកា រអភិវឌ្រឍ 
ស្រដ្ឋ កិច្ច  កា រធ្វ ើពិពិធកម្ម ឧស្រសា ហកម្ម របស់កម្ព ុជា ។ ឯកឧត្ត មនា យក 
រដ្ឋ មន្ត ្រ ី គីសុីដា  បា នសា្វ ្រគមន៍ចំពោ ះកា រអនុវត្ត ច្របា ប់វិនិយោ គថ្ម ីរបស់
កម្ព ុជា  ដ្រលជំរុញកា រពង្រ ីកអា ជីវកម្ម  កា លពីខ្រតុលា  ឆ្ន ្រំ២០២១។ ដើម្របី
ជំរុញកា រវិនិយោ គរបស់ក្រ ុមហ៊ុនជបុ៉ន នា យករដ្ឋ មន្ត ្រ ីទា ំងពីរ បា នឯកភា ព
គ្ន ្រលើកកម្ព ស់បន្ថ ្រមទៀតនូវបរិយ កា សវិនិយោ គរបស់កម្ព ុជា  ដោ យ 
រដ្ឋ មន្ត ្រ ីពា ក់ព័ន្ធ  ត មរយៈកិច្ច ព្រ មព្រ ៀងវិនិយោ គទ្វ ្រភា គី និងកិច្ច ប្រ ជុំ 
វិស័យសា ធា រណៈ និងឯកជន។

នា យករដ្ឋ មន្ត ្រ ីទា ំងពីរ បា នបញ្ជ ្រក់ពីគោ លបំណងពង្រ ឹងកិច្ច សហ-
ប្រ តិបត្ត ិកា រ លើវិស័យសន្ត ិសុខស្រដ្ឋ កិច្ច  ដ្រលជា វិស័យថ្ម ីមួយន្រកិច្ច -
សហប្រ តិបត្ត ិកា ររវា ងកម្ព ុជា  និងជប៉ុន។ នា យករដ្ឋ មន្ត ្រ ីទា ំងពីរ បា ន 
សម្ត ្រងកា រព្រ ួយបា រម្ភ អំពីកា របង្ខ ិតបង្ខ ំផ្ន ្រកស្រដ្ឋ កិច្ច  និងសង្ក ត់ធ្ង ន់អំពី
សា រសំខ ន់ន្រកា រពង្រ ឹងសណា្ត ្រប់ធា្ន ្រប់ស្រដ្ឋ កិច្ច អន្ត រជា តិ ដើម្របីទប់ទល់ 

 ទំនា ក់ទំនង�ែបែ �ែស� ំងពីរកម� �ជា -ជប៉ុន  ទំនា ក់ទំនង�ែបែ �ែស� ំងពីរកម� �ជា -ជប៉ុន  ទំនា ក់ទំនង�ែបែ �ែស� ំងពីរកម� �ជា -ជប៉ុន  ទំនា ក់ទំនង�ែបែ �ែស� ំងពីរកម� �ជា -ជប៉ុន  ទំនា ក់ទំនង�ែបែ �ែស� ំងពីរកម� �ជា -ជប៉ុន  ទំនា ក់ទំនង�ែបែ �ែស� ំងពីរកម� �ជា -ជប៉ុន  ទំនា ក់ទំនង�ែបែ �ែស� ំងពីរកម� �ជា -ជប៉ុន  ទំនា ក់ទំនង�ែបែ �ែស� ំងពីរកម� �ជា -ជប៉ុន  ទំនា ក់ទំនង�ែបែ �ែស� ំងពីរកម� �ជា -ជប៉ុន  ទំនា ក់ទំនង�ែបែ �ែស� ំងពីរកម� �ជា -ជប៉ុន  ទំនា ក់ទំនង�ែបែ �ែស� ំងពីរកម� �ជា -ជប៉ុន  ទំនា ក់ទំនង�ែបែ �ែស� ំងពីរកម� �ជា -ជប៉ុន  ទំនា ក់ទំនង�ែបែ �ែស� ំងពីរកម� �ជា -ជប៉ុន  ទំនា ក់ទំនង�ែបែ �ែស� ំងពីរកម� �ជា -ជប៉ុន  ទំនា ក់ទំនង�ែបែ �ែស� ំងពីរកម� �ជា -ជប៉ុន 
ស� ិតក� �ងក�ែ ិតល� បំផុត�ែលពុំធា� ែប់ម នស� ិតក� �ងក�ែ ិតល� បំផុត�ែលពុំធា� ែប់ម នស� ិតក� �ងក�ែ ិតល� បំផុត�ែលពុំធា� ែប់ម ន

 សម្ត ្រចត្រជោ  ហ៊ុន  សែន នា យករដ្ឋ មន្ត ្រ ីន្រព្រ ះរា ជា ណា ចក្រ កម្ព ុជា  អញ្ជ ើញទទួលសា្វ ្រគមន៍ជា ផ្ល ូវកា រ 

ដំណើរបំព្រញទស្រសនកិច្ច របស់ឯកឧត្ត ម គីសុីដា  ហ� ូមីអូ នា យករដ្ឋ មន្ត ្រ ីន្រប្រ ទ្រសជប៉ុន
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នឹងបញ្ហ្រប្រឈមថ្មីៗ ដូចជា ការបង្ខិតបង្ខំផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ច ជាដើម។ នាយក 
រដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរ បានបញ្ជ្រក់សាជាថ្មីនូវការប្ដ្រជា្ញ្រចិត្តរួមគ្ន្រក្នុងក្របខណ្ឌ 
អង្គការសហប្រជាជាតិ ចំពោះឥរិយបថរបស់រដ្ឋដ្រលមានការទទួល 
ខុសត្រវូចំពោះប្រព័ន្ធ Cyber (សន្តសុិខបណា្ត្រញគមនាគមន៍) ក្នងុនោះ 
រួមមាន ការអនុវត្តច្របាប់អន្តរជាតិ ការគំទ្រការអនុវត្តវិធានការដោយ 
ស្ម័គ្រចិត្ត ជាមួយនឹងបទដ្ឋ្រនមិនជាប់កាតព្វកិច្ច និងការកសាងទំនុកចិត្ត 
ក៏ដូចជាការគំទ្រការកសាងសមត្ថភាព Cyber ។ 

ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រ ី គីសុីដា បានជម្រ្របជូន សម្ដ្រចត្រជោ 
ហ៊ុន សែន អំពីគោលបំណង  ផ្តល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ដើម្របីភាព
ជោគជ័យន្រព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាសុីអាគ្ន្រយ៍ (SEA Games) ដ្រល   
កម្ពុជានឹងធ្វើជាមា្ច្រស់ផ្ទះជាលើកដំបូង នៅឆ្ន្រំ២០២៣ តមរយៈការជួយ
ជំរុញប្រជាប្រិយភាពន្រវិស័យអប់រំកាយនៅកម្ពុជា និងការច្រករំល្រក 
បទពិសធន៍ ន្រការធ្វើជាមា្ច្រស់ផ្ទះកីឡាអូឡាំពិក និងបា៉្ររា៉្រឡាំពិកទីក្រុង
តូក្រយូឆ្ន្រំ២០២០។ នាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរ បានរំឭកថា ខ្រតុលា ឆ្ន្រំ២០២១ 
ជាខួបលើកទី៣០ ន្រកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងបា៉្ររើស ស្ដីពីកម្ពុជា 
ហើយបានកោតសរសើរថា កម្ពុជាសម្រ្រចបាននូវការអភិវឌ្រឍនាព្រល
បច្ចុប្របន្នដោយការខិតខំប្រឹងប្រ្រងដ៏ធំធ្រងរបស់រាជរដ្ឋ្រភិបាល និង 
ប្រជាជនកម្ពុជា ដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហគមន៍ 
អន្តរជាតិ រួមទាំងប្រទ្រសជប៉ុនផងដ្ររ។ នាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរ បាន 
វាយតម្ល្រខ្ពស់ចំពោះការ ផ្ល្រស់ប្តូរទស្រសនៈគ្ន្រត្រង់ទៅត្រង់មករវាងប្រទ្រស 
ទាំងពីរលើបញ្ហ្រសិទ្ធិមនុស្រស លទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ និងនីតិរដ្ឋ ដោយផ្អ្រក
លើការជឿទុកចិត្តគ្ន្រទៅវិញទៅមក។ ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រី គីសុីដា 
បានបង្ហ្រញច្រតនាគំទ្រដល់ការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ និង 
នីតិរដ្ឋ ដូចជាការរៀបចំការបោះឆ្ន្រតតមវិធីមួយ  ដ្រលឆ្លុះបញ្ច្រំងពី 
សំឡ្រងចម្រះុពីប្រជាជនកម្ពជុា តមរយៈគម្រ្រងនានា រួមមាន ការលើក 
កម្ពស់កិច្ចសន្ទនារវាងរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា និងសង្គមសុីវិល ការពង្រឹង  
អភិបាលកិច្ចតមរយៈការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងជំនួយ បច្ច្រកទ្រស 
ផ្ន្រកច្របាប់។ សម្ត្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានកោតសរសើរ ចំពោះ      
ការគំទ្ររបស់ប្រទ្រសជប៉ុនក្នុងវិស័យន្រះ ហើយបានបង្ហ្រញពីបំណង 
របស់សម្ដ្រច ក្នុងការខំប្រឹងប្រ្រងបន្ថ្រមទៀត ដើម្របីបញ្ចូលលទ្ធផលន្រ
ការគំទ្រទាំងនោះទៅក្នុងសង្គមកម្ពុជា។

ទាកទ់និទៅនងឹវបិត្តរិស្រសុ ី- អ៊យុក្រ្រន នាយករដ្ឋមន្ត្រទីាងំពីរ បានរឭំកថា 
ប្រទ្រសទាំងពីរបានចូលរួមជាមួយ ប្រទ្រសសហសា្ថ្របនិកន្រស្រចក្ដី 
សម្រ្រចចិត្តល្រខ A/RES/ES-11/1N ដ្រលត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុង 
សម័យប្រជំុពិស្រសបនា្ទ្រន់លើកទី១១ ន្រមហាសន្និបាតអង្គការសហ-
ប្រជាជាតិ នៅថ្ង្រទី២ ខ្រមីនា និងថារដ្ឋមន្ត្រកីារបរទ្រសអាស៊ា្រនបាន ច្រញ
ស្រចក្ដថី្ល្រងការណ៍ស្តីពីអ៊ុយក្រ្រន នៅថ្ង្រទី២៦ ខ្រកុម្ភៈ និងទី៣ ខ្រមីនា 
ឆ្ន្រំ២០២២។ ថា្ន្រក់ដឹកនាំទាំងពីរ បានច្រករំល្រកទស្រសនៈថា ការឈ្ល្រន
ពានទៅលើរដ្ឋសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិមួយ ដោយបំពានលើ 
អធិបត្រយ្រយភាព និងបូរណភាពទឹកដីរបស់រដ្ឋនោះ គឺជាការរំលោភ 
យ៉្រងធ្ងន់ធ្ងរ លើច្របាប់អន្តរជាតិដ្រលហាមប្រើប្រ្រស់កមា្ល្រំង និងជាការ    
រំលោភបំពានយ៉្រងធ្ងន់ធ្ងរលើធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ ។ ក្នុង 
សា្ម្ររតីន្រះ នាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរ បានបញ្ជ្រក់ពីការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តក្នុងការ 
រក្រសាសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងសន្តិសុខ នៅឥណ្ឌូ-បា៉្រសុីហ្វិក។ សម្ត្រច-
ត្រជោ បានសង្កត់ធ្ងន់ពីបទពិសធន៍ផ្ទ្រល់ខ្លួនថា សង្គ្រ្រមមិនអាចបញ្ចប់
សង្គ្រ្រមបាននោះទ្រ ហើយគួរត្របន្តស្វ្រងរកដំណោះស្រ្រយដោយ 

សន្តិវិធី។ នាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរ បានទទូចឱ្រយមានការបញ្រឈប់ការប្រើ 
កមា្ល្រំងជាបនា្ទ្រន់ និងដកកមា្ល្រំងយោធាច្រញពីទឹកដីអ៊ុយក្រ្រន។

នាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរ បានទទួលសា្គ្រល់ថា សា្ថ្រនការណ៍នៅអ៊ុយក្រ្រន
បានបង្ហ្រញថា ការសម្រ្រចបាននូវកំណ្រទម្រង់ក្រុមប្រឹក្រសាសន្តិសុខ 
អង្គការសហប្រជាជាតិឱ្រយបានឆប់ ជាកិច្ចការចាំបាច់ដើម្របីដោះស្រ្រយ
បញ្ហ្រធ្ងន់ធ្ងរ ដ្រលសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងប្រឈមមុខ ហើយថា្ន្រក់ 
ដឹកនាំទាំងពីរ បានបញ្ជ្រក់សាជាថ្មីពីការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្របី
សម្រ្រចបាននូវកំណ្រទម្រង់ន្រះ។ ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រី គីសុីដ 
បានថ្ល្រងអំណរគុណកម្ពុជា ចំពោះការគំទ្រមិនផ្ល្រស់ប្តូរចំពោះកំណ្រ
ទម្រង់ក្រុមប្រឹក្រសាសន្តិសុខន្រអង្គការសហប្រជាជាតិ រួមទាំងការគំទ្រ
ប្រទ្រសជប៉ុនដើម្របីកា្ល្រយជាសមាជិកអចិន្ត្រ្រយ៍ន្រក្រុមប្រឹក្រសាន្រះ។

 នាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរ បានសម្ត្រងការព្រួយបារម្ភចំពោះសា្ថ្រនភាព
នៅក្នុងប្រទ្រសមីយ៉្រន់មា៉្រ និងអំពាវនាវឱ្រយបញ្រឈប់ជាបនា្ទ្រន់នូវអំពើហិង្រសា 
បញ្រឈប់ការនាំអាវុធចូល និងស្នើគ្រប់ភាគីទាំងអស់ឱ្រយធ្វើការអត់ធ្មត់ជា
អតិបរមា និងចាប់ផ្តើមដំណើរការចរចា សម្រ្រប់ដំណោះស្រ្រយប្រកប
ដោយសន្តិវិធី ដោះល្រងអ្នកជាប់ឃុំដោយរឿងនយោបាយ ក៏ដូចជាការ 
វិលត្រឡប់ទៅរកប្រក្រតីភាព និងប្រព័ន្ធនយោបាយប្រជាធិបត្រយ្រយ។ 
នាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរ បានឯកភាពគ្ន្រទាមទារឱ្រយមានការជំរុញសកម្មភាព
ជាក់ស្ត្រងនានា ដើម្របីអនុវត្ត “ការព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ ៥ចំណុច” ដ្រល
សម្រ្រចបាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថា្ន្រក់ដឹកនាំអាសា៊្រន នៅថ្ង្រទី២៤ ម្រសា 
២០២១ ឱ្រយបានឆប់រហ័ស។ នាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរ បានសម្ត្រងការ   
ព្រួយបារម្ភយ៉្រងខ្ល្រំងចំពោះការបន្តសាកល្របងមីសុីលបាលីស្ទីកដោយ
សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបត្រយ្រយកូរ៉្រ (ស.ប.ប.កូរ៉្រ) ដ្រល 
បង្កើនភាពតនតឹង និងឥទ្ធិពលជាអវិជ្ជមានដល់បរិយកាសន្រកិច្ចចរចា 
ដើម្របីដោះស្រ្រយការគំរាមកំហ្រងដល់សន្តិភាព និងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ 
និងអន្តរជាតិ។ នាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរ បានអះអាងសាជាថ្មីអំពីសារសំ
ខន់ន្រការរក្រសាសន្តិភាព សន្តិសុខ សុវត្ថិភាព ស្ររើភាព ន្រការធ្វើ 
នាវាចរណ៍ និងការហោះហើរពីលើសមុទ្រចិនខងត្របូង ការអត់ធ្មត់ 
រៀងៗខ្លួន ភាពគ្ម្រនយោធូបនីយកម្ម និងការដោះស្រ្រយជមោ្ល្រះដោយ
សន្តិវិធី ដោយអនុលោមតមច្របាប់អន្តរជាតិ រួមទាំងអនុសញ្ញ្រអង្គការ
សហប្រជាជាតិស្តីពីច្របាប់សមុទ្រឆ្ន្រំ ១៩៨២ (UNCLOS) ។ នាយក 
រដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរ បានគូសបញ្ជ្រក់ពីសារសំខន់ន្រការជំរុញឱ្រយប្រទ្រស
ពាក់ព័ន្ធជៀសវាងសកម្មភាពឯកតោភាគីដ្រលនឹងបង្កើនភាពតនតឹង 
ឬធ្វើឱ្រយសា្ថ្រនការណ៍មានភាពស្មុគសា្ម្រញនៅសមុទ្រចិនខងត្របូង ។ 
នាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរ បានសង្កត់ធ្ងន់ពីសារសំខន់ន្រការអនុវត្តឱ្រយបាន
ព្រញល្រញ និងមានប្រសិទ្ធភាពនូវស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍ស្តីពីការប្រតិបត្តិ 
របស់ភាគីនៅសមុទ្រចិនខងត្របូង (DOC) និងបានកត់សមា្គ្រល់ពីវឌ្រឍនភាព
ន្រការចរចាលើក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខងត្របូង (COC) និងបាន 
គូសបញ្ជ្រក់ពីសារសំខន់ន្រ COC ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងមាន 
អត្ថន័យ ដ្រលស្របតមច្របាប់អន្តរជាតិ រួមទាំង UNCLOS ឆ្ន្រំ១៩៨២។ 
នាយករដ្ឋមន្ត្រទីាំងពីរ បានបញ្ជ្រក់សាជាថ្មីថា នឹងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិ
ការឆ្ព្រះទៅរកការសម្រ្រចបាននូវ “ឥណ្ឌូ-បា៉្រសុីហ្វិកស្ររើ និងបើកចំហ” 

ដោយផ្អ្រក លើនីតិរដ្ឋ ដើម្របីរួមចំណ្រកដល់សន្តិភាព និងវិបុលភាពក្នុង 
តំបន់ និងពិភពលោក ។ 

ដំណើរទស្រសនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រី គីសុីដា នៅ 
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានបញ្ជប់ទៅដោយជោគជ័យ ៕
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  នៅ ព្រ ឹកថ្ង ្រទី២ ខ្រមីនា  ឆ្ន ្រំ២០២២ សម្ត ្រចអគ្គ មហា ស្រនា បតី-
ត្រជោ  ហ៊ុន សែន នា យករដ្ឋ មន្ត ្រ ីន្រព្រ ះរា ជា ណា ចក្រ កម្ព ុជា  និង 
ឯកឧត្ត ម វ៉ែង វិន�ៀន ឯកអគ្គ រដ្ឋ ទូតចិន ប្រ ចា ំនៅ កម្ព ុជា  បា ន 
អញ្ជ ើញជា អធិបតីភា ពដ៏ខ្ព ង់ខ្ព ស់សមោ្ព ្រធដ ក់ឱ្រយប្រ ើប្រ ្រស់ ជា ផ្ល ូវកា រនូវ
កំណា ត់ផ្ល ូវជា តិល្រខ៣ ពី ភ្ន ំព្រញ-កំពត ប្រ វ្រងជា ង ១៣៤គីឡូម៉្រត្រ ។ 
សម្ត ្រចត្រជោ  ហ៊ុន សែន បា នមា នប្រ សា សន៍ថា  កា រធ្វ ើឲ្រយប្រ សើរឡើង
នូវកំណា ត់ផ្ល ូវជា តិល្រខ៣ គឺជា សមិទ្ធ ផលថ្ម ីមួយទៀត បង្ហ ្រញឱ្រយឃើញ
នូវកិច្ច សហប្រ តិបត្ត ិកា រ និងទំនា ក់ទំនងដ្រគូយុទ្ធ សា ស្ត ្រ គ្រ ប់ជ្រ ុងជ្រ ្រយ 
និងជោ គវា សនា រួមគ្ន ្ររវា ងកម្ព ុជា  និងចិន។ សម្ត ្រចត្រជោ បា ន ថ្ល ្រង         
អំណរគុណយ៉្រងជ្រ ្រល�្រ ្រដល់រដ្ឋ ្រភិបា ល និងប្រ ជា ជនចិន ដ្រល 
ត្រងត្រផ្ត ល់ថវិកា   សា ងសង់ហ្រដ្ឋ ្ររចនា សម្ព ័ន្ធ សំខ ន់ៗនៅ កម្ព ុជា  ។ 
មកដល់ព្រលន្រះ ចិន បា នផ្ត ល់ថវិកា សា ងសង់ផ្ល ូវរួចរា ល់នៅ កម្ព ុជា មា ន
ចំនួន ២៩ខ្រស្រ ប្រ វ្រង ជា ង ៣ពា ន់គីឡូម៉្រត្រ , ផ្ល ូវកំពុងសា ងសង់ចំនួន 
៣ខ្រស្រ ប្រ វ្រង ៣៦៩គីឡូ ម៉្រត្រ  សា ងសង់សា្ព ្រនរួចរា ល់ចំនួន ៩សា្ព ្រន 
ប្រ វ្រង ៨.៥៦៥ម៉្រត្រ , សា្ព ្រន កំពុងសា ងសង់ មា នចំនួន១ គឺសា្ព ្រនឆ្ល ងកា ត់ 
ទន្ល ្របា សា ក់ តភា្ជ ្រប់ផ្ល ូវក្រ វា ត់ក្រ ុងទី៣ ប្រ វ្រង ៩៩៦ម៉្រត្រ  តម្ល ្រ 
៥៦លា នដុលា្ល ្ររ ហើយថវិកា    ដ្រលរដ្ឋ ្រភិបា លចិនផ្ត ល់សម្រ ្រប់សា ង
សង់ផ្ល ូវ និងសា្ព ្រន មា នចំនួនជិត ៣ពា ន់លា នដុលា្ល ្ររអា ម្ររិក។ 

ទា ក់ទិនបញ្ហ ្ររស្រសុី និងអ៊ុយក្រ ្រន សម្ត ្រចត្រជោ  ហ៊ុន សែន បា ន 
គូសបញ្ជ ្រក់ថា  គ្រមិនអា ចយកសង្រ ្គ ាម ទៅ បញ្ច ប់សង្រ ្គ ាមបា នទ្រនៅ    
ក្ន ុងបញ្ហ ្រសង្រ ្គ ាមរវា ងរុស្រសុី និងអ៊ុយក្រ ្រន ហើយកា រផ្ត ល់អា វុធដល់  
កងទ័ពអ៊ុយក្រ ្រន មិនម្រនជា ជម្រ ើសល្អ នោ ះទ្រ ព្រ ្រះវា បង្ក ឲ្រយកា ន់ត្រ
មា នកា រប្រ យុទ្ធ គ្ន ្របន្ថ ្រមទៀត។ សម្ត ្រចត្រជោ បា នថ្ល ្រងថា ៖ ខ្ញ ុំបា ន 
ប្រ ្រប់នា យករដ្ឋ មន្ត ្រ ីមា៉្រឡ្រសុីថា  ខ្ញ ុំជំទា ស់រា ល់កា រប្រ ើប្រ ្រស់កមា្ល ្រំងដើម្របី
ប្រ ឆ ំងនឹងភា គីមួយទៀត ហើយខ្ញ ុំក៏មិនគ ំទ្រ នូវកា របំប្រករដ្ឋ នោ ះដ្ររ 
ដ្រលរហូតមកទល់ព្រលន្រះកម្ព ុជា មិនទទួលសា្គ ្រល់កូសូវ៉ូនោ ះទ្រ ។ ខ្ញ ុំ
នៅ ត្រប្រ កា ន់ទស្រសនទា នរបស់ខ្ញ ុំ គឺសង្រ ្គ ាមនឹងមិនអា ចបញ្ច ប់សង្គ ្រ ្រម
បា ននោ ះឡើយ។ ជំហររបស់យើងត ំងពីដើមរហូតដល់ចប់ មិនគ ំទ្រ  
កា រយកកមា្ល ្រំង ឬកា រគំរា មកំហ្រងពីភា គីមួយប្រ ឆ ំងនឹងភា គីមួយនោ ះ

ទ្រ។ ន្រះជា ទស្រសនៈផ្ទ ្រល់របស់ខ្ញ ុំមិនម្រនជា ទស្រសនៈរបស់អា សា៊្រន
នោ ះទ្រ។ សម្ដ ្រចត្រជោ  ហ៊ុន សែន បន្ត ថា  ឥឡូវជមោ្ល ្រះន្រះកំពុង      
កា្ល ្រយជា អឺរ៉ុបរូបនីយកម្ម សង្គ ្រ ្រមជា មួយរុស្រសុី ដ្រលពីមុនគឺជា កា រវា យ
ប្រ ហា រពីរុស្រសុីទៅ កា ន់អ៊ុយក្រ ្រន ប៉ុន្ត ្រឥឡូវន្រះ ប្រ ទ្រសនា នា នៅ ក្ន ុង    
អឺរ៉ុបបា ននា ំគ្ន ្រផ្ត ល់មនុស្រសផ្ត ល់អា វុធ ផ្ត ល់យន្ត ហោ ះចម្របា ំង ដើម្របី 
វា យតបរុស្រសុី ។ បើដូច្ន ្រះសង្គ ្រ ្រមរវា ងអ៊ុយក្រ ្រន និងរុស្រសុី មិនម្រនជា  
សង្គ ្រ ្រមអ៊ុយក្រ ្រន និងរុស្រសុី ទៀតទ្រ ជា សង្រ ្គ ាមរវា ងរុស្រសុី និងអឺរ៉ុប 
ត មរយៈកា រផ្ដ ល់ជំនួយយោ ធា  ដ្រលជា កា រលើកទឹកចិត្ត បន្ថ ្រមក្ន ុងកា រ
ធ្វ ើសង្គ ្រ ្រម ។  សម្ត ្រចត្រជោ បញ្ជ ្រក់ទៀតថា ៖ គោ លជំហរផ្ល ូវកា ររបស់
យើងសម្រ ្រប់ក្រ បខណ្ឌ អា សា៊្រននឹងមើលទៅ ត មកា រវិវត្ត ន៍ន្រសភា ព-
កា រណ៍ យើងមិនដ ក់កា រប្រ ដៅ ចំពោ ះប្រ ទ្រសណា ទា ំងអស់ ប៉ុន្ត ្រយើង
គ្រ ្រន់ត្របញ្ជ ្រក់ពីគោ លជំហររបស់យើង, យើងលើកទឹកចិត្ត ឲ្រយមា ន 
កា រចរចា ។

សម្ដ ្រចត្រជោ  ហ៊ុន សែន បា នថ្ល ្រងអំណរគុណដល់គ្រ ប់តួអង្គ   
ទា ំងអស់ដ្រលបា នគ ំទ្រ  សម្ត ្រចក្ន ុងឋា នៈ ជា ប្រ ធា នអា សា៊្រនឆ្ន ្រំ ២០២២ 
ប្រ កបដោ យកា រលើកចិត្ត  និងក្ន ុងន័យសា្ថ ្របនា  ដ្រលនឹងធ្វ ើឲ្រយកម្ព ុជា   
អា ចសម្រ ្រចជោ គជ័យរួមជា មួយសហគមន៍អន្ត រជា តិ ក៏ដូចជា ដ្រគូក្ន ុង 
តំបន់អា សា៊្រន ដើម្របីធា នា ជោ គជ័យន្រកា រដោ ះស្រ ្រយបញ្ហ ្រនា នា » ។

 នៅ ថ្ង ្រទី០៧ ខ្រមីនា  ឆ្ន ្រំ២០២២ សម្ត ្រចអគ្គ មហា ស្រនា បតី-
ត្រជោ  ហ៊ុន សែន នា យករដ្ឋ មន្ត ្រ ីន្រព្រ ះរា ជា ណា ចក្រ កម្ព ុជា  និង 
ឯកឧត្ត ម វ៉ែង វិនធា ន ឯកអគ្គ រដ្ឋ ទូតចិនប្រ ចា ំនៅ កម្ព ុជា  បា នអញ្ជ ើញ
ជា អធិបតីក្ន ុងពិធីសមោ្ព ្រធដ ក់ឱ្រយប្រ ើប្រ ្រស់ មន្ទ ីរព្រទ្រយមិត្ត ភា ពកម្ព ុជា -
ចិនត្របូងឃ្ម ុំ ដ្រលជា ជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋ ្រភិបា ល និងប្រ ជា ជន 
ចិន ជូនចំពោ ះរដ្ឋ ្រភិបា ល និងប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  និងសមោ្ព ្រធអា គ រ 
សា លា បឋមសិក្រសា  និងវិទ្រយ ល័យត្រជោ ស្រន ត្របូងឃ្ម ុំ ផងដ្ររ ។ 
សម្ត ្រចត្រជោ  ហ៊ុន សែន បា នថ្ល ្រងថា  មន្ទ ីរព្រទ្រយមិត្ត ភា ពកម្ព ុជា -ចិន 
ត្របូងឃ្ម ុំ ន្រះគឺជា សមិទ្ធ ផលថ្ម ីមួយទៀតរបស់ប្រ ទ្រសកម្ព ុជា  ក្រ ្រម 
ចំណងមិត្ត ភា ព និងកិច្ច សហប្រ តិបត្ត ិកា រដ៏ល្អ  រវា ងកម្ព ុជា  និងចិន ។ 
អគ រដ៏ស្ក ឹម�្ក ្រន្រមន្ទ ីរព្រទ្រយន្រះ នឹងឆ្ល ើយតបកា ន់ត្រប្រ សើរឡើង 
សម្រ ្រប់កា រគ ំពា រសុខុមា លភា ពប្រ ជា ពលរដ្ឋ  មិនថា ត្រនៅ ក្ន ុងខ្រត្ត  
ត្របូងឃ្ម ុំខ្ល ួនឯងប៉ុណោ្ណ ្រះនោ ះទ្រ ត្រវា អា ចបម្រ ើដល់ខ្រត្ត ផ្រស្រងៗទៀត 
ដ្រលនៅ ភូមិភា គន្រះ ដូចជា ខ្រត្ត ព្រ ្រវ្រង ក្រ ច្រះ ស្ទ ឹង�្រ ្រង មណ្ឌ លគីរើ 
និងរតនគិរើជា ដើម ក៏អា ចមកទទួលស្រវា ព្រយ បា លជំងឺផ្រស្រងៗនៅ   
មន្ទ ីរព្រទ្រយន្រះ សម្ត ្រចត្រជោ បា នថ្ល ្រងថា  ត មរយៈវត្ត មា នមន្ទ ីរព្រទ្រយ 
ទា ំងអស់ន្រះ បា នបង្ហ ្រញឱ្រយឃើញពីកា រយកចិត្ត ទុកដ ក់លើកកម្ព ស់
សុខុមា លភា ពរបស់ប្រ ជា ពលរដ្ឋ ។ ពិតម្រនត្រកម្ព ុជា មា នកា រខ្វ ះខ ត
នូវបរិកា្ខ ្ររទំនើបៗសម្រ ្រប់ព្រយ បា លប្រ ជា ពលរដ្ឋ  ប៉ុន្ត ្រកម្ព ុជា មិនខ្វ ះនូវ
ទឹកចិត្ត សម្រ ្រប់កា រលើកកម្ព ស់នូវសុខុមា លភា ព របស់ប្រ ជា ពលរដ្ឋ  
នោ ះទ្រ។ មន្ទ ីរព្រទ្រយមា នបរិកា្ខ ្ររទំនើបជា រឿងសំខ ន់ ត្រអ្វ ីកា ន់ត្រសំខ ន ់
ទៀតនោ ះ គឺមនសិកា រវិជា្ជ ្រជីវៈរបស់ក្រ ុមគ្រ ូព្រទ្រយ ។ ទា ក់ទិនទៅ នឹង 
វា៉្រក់សា ំងកា រពា រជំងឺកូវើដ-១៩ សម្ត ្រចត្រជោ ថ្ល ្រងថា  វា៉្រក់សា ំងគឺជា ដង្ហ ើម 
ស្រដ្ឋ កិច្ច របស់កម្ព ុជា  ព្រ ្រះបើគ្ម ្រនកា រចា ក់វា៉្រក់សា ំង ភា ពសា ំក្ន ុង 

ស�� ែច�ែ�ែ ស�� ែច�ែ�ែ ស�� ែច�ែ�ែ ហ៊ុន សែនហ៊ុន សែនហ៊ុន សែន ៖ យកចិត� ទុកដា ក់� ទិ� ពកំពូល៖ យកចិត� ទុកដា ក់� ទិ� ពកំពូល៖ យកចិត� ទុកដា ក់� ទិ� ពកំពូល
របស់�ើងគឺសន� ិ� ពរបស់�ើងគឺសន� ិ� ពរបស់�ើងគឺសន� ិ� ពរបស់�ើងគឺសន� ិ� ពរបស់�ើងគឺសន� ិ� ពរបស់�ើងគឺសន� ិ� ព

សម្ត ្រចត្រជោ  ហ៊ុន សែន អញ្ជ ើញជា អធិបតីភា ពដ៏ខ្ព ង់ខ្ព ស់សមោ្ព ្រធ
ដ ក់ឱ្រយប្រ ើប្រ ្រស់ ជា ផ្ល ូវកា រនូវកំណា ត់ផ្ល ូវជា តិល្រខ៣ ពី ភ្ន ំព្រញ-កំពត 
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សហគមន៍មិនអាចកើតមានឡើយ ហើយសកម្មភាពស្រដ្ឋកិច្ច ក៏មិន 
អាចដំណើរការបានដ្ររ។ 

សម្ដ្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រងឲ្រយដឹងថា សម្ដ្រចប្រើព្រល 
ត្រជាង ៣ មោ៉្រងប៉ុណោ្ណ្រះ ក្នុងការសម្រ្រចចិត្តធ្វើជាសហសា្ថ្រនិកន្រ 
មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ (UN) លើបញ្ហ្រសង្គ្រ្រមរវាង 
រុស្រសុី និងអ៊ុយក្រ្រន។ សម្ដ្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជ្រក់ថា «យើង
បានតមដនមើលសភាពការណ៍ដោយដិតដល់ ប៉ុន្ដ្រយើងឃើញថា 
សង្គ្រ្រមន្រះ គឺច្រះត្ររុលទៅមុខ ដូច្ន្រះបានជាកម្ពុជាសម្រ្រចចិត្តចូលរួម
ធ្វើជាសហសា្ថ្របនិក ន្រស្រចក្ដីសម្រ្រចចិត្តមហាសន្និបាតអង្គការ សហ- 
ប្រជាជាតិ ។ ខ្ញុំច្រញបញ្ជ្រត្រឹមត្រ ៣មោ៉្រងកន្លះមុន ការបោះឆ្ន្រត 
ត្រប៉ុណោ្ណ្រះ ព្រ្រះយើងមិនអាចព្រងើយកន្ដើយជាមួយនឹងការវាយលុក
ទ្រង់ទ្រ្រយធំ ពីប្រទ្រសមួយ ចូលទៅក្នុងប្រទ្រសមួយទៀតបានទ្រ។ 
ហ្រតុន្រះបានជាកម្ពុជា ត្រូវប្រកាន់យកឥរិយបថជាក់លាក់មួយ»។ 
សម្ដ្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ថ្ល្រងថា ជម្រើសដ្រលល្អជាងគ្រនៅព្រលន្រះ 
សម្រ្រប់រុស្រសុី និងអ៊ុយក្រ្រន គឺការចរចា ហើយដើម្របីចរចាបាន ត្រូវ 
ចាប់ផ្ដើមពីបទឈប់បាញ់។

សម្ដ្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រងថា កម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដក់
លើសន្តិភាពជាង ២០ឆ្ន្រំហើយ បើនិយយឲ្រយពិតទៅយើង បានប្រឹងប្រ្រង 
៤០ ឆ្ន្រំជាងដើម្របីត្រសន្តិភាពមួយន្រះ ។ សម្ត្រចត្រជោក៏បានលើកជា
សំណួរថាតើយើងត្រូវបណ្ត្រតបណោ្ត្រយឲ្រយ មនុស្រសមួយក្រុមបំផ្ល្រញ 
សន្តិភាពយើងបានទ្រ? ប៉ុនា្ម្រនថ្ង្រន្រះ នៅកម្ពុជាមានការចាប់អារម្មណ៍
ខ្ល្រំងទៅលើសំដីរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រ្រន ដ្រលបាននិយយថា៖ 
«ព្រលន្រះអាទិភាពកំពូលរបស់អុ៊យក្រ្រនគឺសន្តិភាព»។ អ្នកអត្ថ្រធិប្របាយ
របស់យើងថានៅកម្ពុជាបានយកសន្តិភាព ធ្វើជាអាទិភាពកំពូល ។ 
កាលពីមុនអត់ស្រ្រករកសន្តិភាពទ្រ ស្រ្រករកប្រជាធិបត្រយ្រយ និង 
សិទ្ធមនុស្រស ដល់ព្រលបាត់សន្តិភាព សិទ្ធិមនុស្រសក៏បាត់ ប្រជាធិបត្រយ្រយ 
ក៏អស់ មនុស្រសក៏សា្ល្រប់។ សម្ត្រចត្រជោបញ្ជ្រក់ថា៖ «យើងនៅទីន្រះយើង
យកចិត្តទុកដក់អាទិភាពកំពូលរបស់យើងគឺសន្តិភាព ដើម្របីធានានូវ
សិទ្ធិរស់រានមានជីវិត បើមានសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតហើយ គឺសិទ្ធិបញ្ច្រញ 
មតិ, ប្រជាធិបត្រយ្រយ និងសិទ្ធិមនុស្រសត្រូវបានធានា បើសា្ល្រប់ហើយ 
តើបានអីធានាទៀត?»។ 

 នៅព្រឹកថ្ង្រទី១៧ ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ២០២២ សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតី-
ត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បាន 
អញ្ជើញជាអធិបតីសមោ្ព្រធដក់ឱ្រយប្រើប្រ្រស ់«ភូមិកុមារ SOS» ស្ថិតនៅ 
ក្នុងខ្រត្តព្រ្រវ្រង។ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រងថា កម្ពុជាបាន
ធ្វើការងរច្រើនទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហ្រកុមារ។ នៅលើពិភពលោកមាន  
កុមាររងគ្រ្រះជាច្រើនដោយហ្រតុការណ៍ផ្រស្រងៗ ដូចជាកម្ពុជាជាដើម 

ដោយសារត្ររបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត ក៏បានបន្រសល់នូវកុមារ
កំព្រ្រជាច្រើន។ ត្រក្រ្រយពីសង្គ្រ្រមបានបញ្ចប់ កម្ពុជាពិតជាមាន          
មោទនភាពចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រ្រងក្នុងការជួយដល់កុមារកម្ពុជាជាបន្តបនា្ទ្រប់ 
ដោយមិនទុកកុមាររងគ្រ្រះជាបន្តទៀតឡើយ។ ជាក់ស្ត្រងកុមារកំព្រ្រ
នៅតមភូមិកុមារ SOS មានកុមារជាច្រើន បានកា្ល្រយទៅជាអ្នកមាន 
ជោគវាសនាល្អ មានចំណ្រះដឹង កើតច្រញពីការចិញ្ចឹមបីបាច់ និងការ 
ផ្តល់នូវការអប់រំនៅទីន្រះ។ កុមារដ្រលចិញ្ចឹមបីបាច់ដោយអង្គការកុមារ 
SOS ប្រមាណ៤នាក ់បានកា្ល្រយទៅជាវ្រជ្ជបណ្ឌតិ ៦នាក ់កា្ល្រយជាវសិ្វករ 
៧នាក់បានកា្ល្រយជាអ្នកបម្រើការនៅធនាគរ ៣នាក់ កា្ល្រយជាសា្ថ្របត្រយករ  
២នាក់ បានកា្ល្រយជាអ្នករចនា និងជាច្រើននាក់ទៀត បានកា្ល្រយជាអ្នក
បម្រើការងរក្នុងវិស័យអាជីវកម្ម ស្រវាបម្រើអតិថិជន និងបម្រើការងរ
ក្នុងជួររាជរដ្ឋ្រភិបាលផងដ្ររ។ ទាក់ទងទៅនឹងសា្ថ្រនភាពន្រជំងឺកូវើដ-១៩  
នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានប្រកាសថា 
ចាប់ពីព្រលន្រះតទៅ កម្ពុជាបានសម្រ្រចលុបចោលការបញ្ជ្រក់ធ្វើត្រស្ត
រកជំងឺកូវើដ-១៩ តមមា៉្រសុីន PCR ហើយ មុនចូលមកកម្ពុជា រយៈព្រល 
៧២មោ៉្រង ហើយកម្ពុជា ក៏សម្រ្រចលុបចោលការធ្វើត្រស្តរហ័សនៅព្រល
ដ្រលមកដល់កម្ពុជា និងអនុញ្ញ្រតឱ្រយដំណើរការឡើងវិញនូវការផ្តល់        
ទិដ្ឋ្រការព្រលមកដល់សម្រ្រប់អ្នកដំណើរអន្តរជាតិ។ ការសម្រ្រចន្រះ 
គឺដើម្របីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរច្រញចូលក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា សម្រ្រប់ 
ប្រជាពលរដ្ឋ សម្រ្រប់ភ្ញៀវទ្រសចរអន្តរជាតិ និងអ្នកធ្វើធុរកិច្ចជាដើម។

 នៅថ្ង្រទី២១ ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ២០២២ សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតី-
ត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង 
ឯកឧត្តម វ៉ែង វិនធាន ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជា បានអញ្ជើញ
ជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីសមោ្ព្រធដក់ឲ្រយប្រើប្រ្រស់ជាផ្លូវការនូវ
មន្ទីរព្រទ្រយមិត្តភាពកម្ពុជា-ចិនព្រះកុសុមៈ (ព្រទ្រយលោកសង្រឃ) ។ 
សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានមានប្រសាសន៍ថា មន្ទីរព្រទ្រយមិត្តភាព 
កម្ពុជា-ចិន ព្រះកុសុមៈ កើតច្រញពីចំណងមិត្តភាពន្រទំនាក់ទំនងដ៏ 
ល្អរវាងកម្ពុជា និងចិន។ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានជំរុញឱ្រយ 
ក្រសួងសុខភិបាល សិក្រសាពីលទ្ធភាពក្នុងការវះកាត់ដើម្របីប្តូរក្រលៀន
នៅក្នុងប្រទ្រស ខណៈកម្ពុជាបច្ចុប្របន្នក៏មានសមត្ថភាពធ្វើបានដ្ររ 
គ្រ្រន់ត្រថាកន្លងមក យើងមិនមានការផ្រសព្វផ្រសាយឲ្រយទូលំទូលាយ       
ព្រ្រះដោយសារត្រខ្ល្រចមានការជួញដូរក្រលៀន ឬអវយវៈ។ ការបង្កើន
សមត្ថភាពរបស់គ្រូព្រទ្រយគឺជារឿងសំខន់ បូកនឹងការពង្រឹងបន្ថ្រម 
ទៀតនូវក្រមសីលធម៌វិជា្ជ្រជីវៈព្រទ្រយ ដើម្របីធានាការព្រយបាលមាន  
ប្រសិទ្ធភាព និងសុវត្ថិភាព។  សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រងថា 
មតិ្តចនិបានប្រកាសផ្តលជ់នំយួ បន្ថ្រមនវូវា៉្រកស់ាងំបង្ក្ររជាជងំកឺវូើដ-១៩ 
ចំនួន ២០លានដូសបន្ថ្រមទៀត ដោយ ៥ លានដូសនឹងមកដល់ក្នុង 

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសមោ្ព្រធដក់ឱ្រយប្រើប្រ្រស់ មន្ទីរព្រទ្រយមិត្តភាពកម្ពុជា-ចិនត្របូងឃ្មុំ 
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ព្រលឆប់ៗន្រះ ដូច្ន្រះតមរយៈជំនួយវា៉្រក់សាំងបន្ថ្រមទៀតន្រះ ធ្វើឱ្រយ
កម្ពុជាធានាបាននូវចំនួនវា៉្រក់សាំងសម្រ្រប់ចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋការពារ
ជំងឺកូវើដ-១៩ បានគ្រប់គ្រ្រន់។ 

 នៅរសៀលថ្ង្រទី២១ ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ២០២២ សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនា- 
បតីត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បាន
អញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីប្រកាសផ្រសព្វផ្រសាយ និងដក់ឱ្រយអនុវត្ត 
កម្មវិធីជាតិសម្រ្រប់ការអភិវឌ្រឍតមប្របប្រជាធិបត្រយ្រយនៅថា្ន្រក់ក្រ្រម
ជាតិដំណាក់កាលទី២ ឆ្ន្រំ២០២១ ដល់ឆ្ន្រំ២០៣០ នៅសណា្ឋ្រគរ 
រ៉្រសុីដង់ សុខភ្នំព្រញ ។ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានវាយតម្ល្រខ្ពស់ 
ចំពោះគណៈកមា្ម្រធិការជាតិសម្រ្រប់ការអភិវឌ្រឍតមប្របប្រជាធិបត្រយ្រយ 
នៅថា្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ(គ.ជ.អ.ប) ដ្រលបានបំព្រញតួនាទីដឹកនាំនិង 
សម្របសម្រួលកិច្ចការជាទូទៅន្រកម្មវិធីក្រទម្រង់វិមជ្រឈការ និងវិសហ-
មជ្រឈការសម្រ្រចបានសមិទ្ធផលគួរជាទីមោទនៈ។ 

នៅក្នុងឱកាសនោះ សម្ដ្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានផ្តល់នូវអនុសាសន៍
សំខន់ៗមួយចំនួន គឺត្រូវបន្តលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាព និងចីរភាពន្រការ
គ្របគ់្រងការងរក្រទម្រងត់្រវូបន្តប្រងច្រកឲ្រយបាន ច្របាសល់ាស ់នវូតនួាទ ី
សិទ្ធិអំណាច និងការទទួលខុសត្រូវលើការផ្ដល់ស្រវាសាធារណៈដ្រល
ត្រូវបានផ្ទ្ររពីក្រសួង សា្ថ្រប័នថា្ន្រក់ជាតិទៅរដ្ឋបាលថា្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ ជា-
ពិស្រសរវាងថា្ន្រក់រដ្ឋបាលនីមួយៗដើម្របីរៀបចំគោលនយោបាយ និង 
ការផ្ដល់ស្រវាក្នុងវិស័យនីមួយៗ។ បន្តពង្រឹងសា្ថ្រប័នរដ្ឋបាលថា្ន្រក់ក្រ្រម
ជាតិបន្ថ្រមទៀត តមរយៈការរៀបចំឡើងវិញនូវមុខងររចនាសម្ព័ន្ធ និង 
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងន្ររដ្ឋបាលថា្ន្រក់ក្រ្រមជាតិនីមួយៗ ក្នុងការផ្ដល់ស្រវា
ទាន់ព្រលវ្រលាជូនប្រជាពលរដ្ឋ។ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំព្រញត្រូវរៀបចំឲ្រយ
មានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង និងមុខងរស្របតមចរិតលក្ខណៈជាទីក្រុងធំ
ដ្រលហៅជាសកលថា “ទីក្រុងម្រត្រូប៉ូលីត្រន” ដើម្របធីានាដោះស្រ្រយនូវ
រាល់បញ្ហ្រប្រឈមនានាដ្រលជាតម្រូវការសមស្របតមកំណើនប្រជាជន 
និងស្រវាទីក្រុង។ រដ្ឋបាលខ្រត្តត្រូវបន្តរៀបចំ ឲ្រយមានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់- 
គ្រង និងមុខងរស្របតមចរិតលក្ខណៈរដ្ឋបាលតំបន់ដ្រលតំណាងឲ្រយ 
រាជរដ្ឋ្រភិបាល និងក្រសួងសា្ថ្រប័នថា្ន្រក់ជាតិហើយត្រូវគំទ្រតមដន        
ត្រួតពិនិត្រយលើការបំព្រញការងររដ្ឋបាលមូលដ្ឋ្រន ការផ្ដល់ស្រវា-        
សាធារណៈជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងគម្រ្រងអភិវឌ្រឍន៍ដ្រលមានលក្ខណៈ
បច្ច្រកទ្រសខ្ពស់ ហើយដ្រលក្រុង ស្រុក មិនអាចមានលទ្ធភាពអនុវត្ត 
បាន។ ពង្រឹងការគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្រឍធនធានមនុស្រសនៅរដ្ឋបាលថា្ន្រក់
ក្រ្រមជាតិ ត្រូវបន្តពិនិត្រយ និងក្រលម្អគោលការណ៍ និងកម្មវិធីនានា 

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីសមោ្ព្រធដក់ឱ្រយប្រើប្រ្រស់ 
«ភូមិកុមារ SOS» ស្ថិតនៅ ក្នុងខ្រត្តព្រ្រវ្រង

ដ្រលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រង និងការអភិវឌ្រឍធនធានមនុស្រសដើម្របី
លើកទឹកចិត្តការបំព្រញការងរ នៅរដ្ឋបាលថា្ន្រក់ក្រ្រមជាតិតមរយៈ
ការផ្ដល់ថវិកាបន្ថ្រមលើបៀវត្រស និងការឧបត្ថម្ភផ្រស្រងៗ ការដំឡើងកម្រិត 
ថា្ន្រក់ និងឋានន្តរស័កក្នុងមុខតំណ្រងនានាន្ររដ្ឋបាលថា្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ 
ឲ្រយសមស្របទៅនឹងមុខជំនាញ ដើម្របីធានាការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្រស 
ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពយុត្តិធម៌ និងគ្ម្រនការរើសអើង។  អំពីធនធាន
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋបាលថា្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ ត្រូវបន្តខិតខំពង្រឹងការគ្រប់គ្រង
ការប្រមូលចំណូលជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងចំណាយប្រកបដោយតមា្ល្រភាព។ 
គ្រប់សា្ថ្រប័នទាំងនៅថា្ន្រក់ជាតិ និងថា្ន្រក់ក្រ្រមជាតិត្រូវកាត់បន្ថយចំណាយ
ដ្រលពុំមានតម្រូវការចាំបាច់រួមទាំងគម្រ្រងវិនិយោគសាធារណៈ ដ្រល
ពុំទាន់ចាំបាច់ដើម្របីធានាស្ថិភាពថវិកាជាតិដ្រល កំពុងស្ថិតក្នុងសា្ថ្រនភាព 
លំបាកដោយសារជំងឺកូវើដ-១៩។

មន្ទីរព្រទ្រយមិត្តភាពកម្ពុជា-ចិនព្រះកុសុមៈ (ព្រទ្រយលោកសង្រឃ) 

 នៅព្រឹកថ្ង្រទី២៣ ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ២០២២ សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតី- 
ត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា រួម 
ជាមួយ ឯកឧត្តម Park Heung-kyeong អគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉្រប្រចាំនៅកម្ពុជា 
បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សមោ្ព្រធដក់ឱ្រយប្រើប្រ្រស់ជាផ្លូវការ
ផ្លូវជាតិល្រខ២១ ប្រវ្រងជិត ៦៤គីឡូម៉្រត្រ តភា្ជ្រប់ពីរង្វង់មូលក្រុងតខ្ម្រ 
រហូតដល់ច្រកទា្វ្ររអន្តរជាតិកម្ពុជា-វៀតណាម (ជ្រ្រធំ-ឡុងប៊ិញ) ក្នុង 
ខ្រត្តកណា្ត្រល។ 

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានលើកឡើងថា ឥទ្ធិពលសង្គ្រ្រម 
រុស្រសុី-អ៊ុយក្រ្រន បានមកដល់ប្រទ្រសកម្ពុជា ហើយក្នុងនោះបណា្ត្រលឱ្រយ 
ប្រ្រងឡើងថ្ល្រ។ បញ្ហ្រដ្រលកើតច្រញពីសង្គ្រ្រមន្រះ មានភាពខ្ល្រំងកា្ល្រ
ជាងវិបត្តកូវើដ១៩ ហើយមិនអាចព្រយករណ៍បានថា ពិភពលោកនឹងដើរ
ដល់សង្គ្រ្រមលោកលើកទី៣ ឬដើរដល់សង្គ្រ្រមនុយក្ល្រអ៊្រឬយ៉្រងណា
ទ្រ? ប៉ុន្ត្រកម្ពុជាអំពាវនាវឱ្រយមានបទឈប់បាញ់ និងចរចាដើម្របីស្រុះស្រួល
បញ្រឈប់សង្គ្រ្រមន្រះ។ សម្ត្រចត្រជោបានបន្តថា «យើងផ្តល់ការគំទ្រ 
ទាំងឡាយ ដ្រលនាំមកនូវសន្តិភាព ហើយយើងក៏មិនយកសាំងទៅ 
ចាក់លើភ្លើងដ្ររ»។

  នៅរសៀល ថ្ង្រទី២៣ ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ២០២២ សម្ត្រចអគ្គមហា-
ស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 
បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុប
ការងរឆ្ន្រំ ២០២១ និងលើកទិសដៅការងរឆ្ន្រំ២០២២ របស់ក្រសួង 
កសិកម្ម រុកា្ខ្រប្រមាញ់ និងន្រសាទ។ 

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានច្រញបទបញ្ជ្រដល់ក្រសួង សា្ថ្រប័ន 
ពាក់ព័ន្ធ អាជា្ញ្រធរខ្រត្តជុំវិញបឹងទន្ល្រសាបឲ្រយបង្រ្កាបក្រុមឈ្មួញទុច្ចរិត
ដ្រលប្រព្រឹត្តបទល្មើសន្រសាទបំផ្ល្រញត្រីនៅលើផ្ទ្របឹងទន្ល្រសាបឲ្រយអស់ 
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ត្រូវចាប់ ក្រុមប្រព្រឹត្តបទល្មើសជលផលខ្ន្រតធំមកផ្តនា្ទ្រទោសតមផ្លូវ 
ច្របាប់ ដើម្របីធានាឲ្រយបាននិរន្តរភាពធនធានជលផលនៅកម្ពុជា ។ 
សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានណ្រនាំឱ្រយគ្រប់ក្រសួងសា្ថ្រប័នពាក់ព័ន្ធ 
ជាពិស្រស អាជា្ញ្រធរខ្រត្ត ជុំវិញបឹងទន្ល្រសាប ធ្វើការរៀបចំដំកូនឈើ
លើផ្ទ្រដីជាង៦មុឺន  ហិកត ដ្រលប្រជាពលរដ្ឋបានប្រគល់មកវិញនោះ
ឡើងវិញ និង ធ្វើការថ្រទាំជាប្រចាំ ធ្វើយ៉្រងណាហាមផ្ត្រច់មិនឱ្រយមាន 
សកម្មភាព ទន្ទ្រ្រនដីព្រ្រលិចទឹកបឹងទន្ល្រសាបកើតឡើងវិញ ដើម្របីឱ្រយកូន
ឈើទាំងនោះធំលូតលាស់កា្ល្រយជាព្រ្រលិចទឹក សម្រ្រប់ជាទីជម្រកមច្ឆ
ជាតិក្នុងអំឡុងព្រល៣ឆ្ន្រំខងមុខ។

  នៅព្រឹកថ្ង្រទី២៥ ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ២០២២ សម្ដ្រចអគ្គមហាស្រនាបតី-
ត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា រួមជាមួយ 
ឯកឧត្តម ទីប្រឹក្រសាសា្ថ្រនទូតចិនប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បាន
អញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីសមោ្ភ្រធដក់ឱ្រយប្រើប្រ្រស់ផ្លូវ
ជាតិល្រខ៥១។ 

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រងថា ផ្លូវជាតិល្រខ៥១ ន្រះ 
គឺជាផ្លូវខ្រស្រក្រវាត់ភ្នំព្រញមួយ ដ្រលបានជួយសម្រួលការធ្វើដំណើរ 
ជាពិស្រសអ្នកដ្រលរស់នៅដូចជា ខ្រត្តបាត់ដំបង ពោធិ៍សាត់ កំពង់ឆ្ន្រំង 
ជាដើម ដ្រលមានបំណងចង់ទៅខ្រត្តតំបន់មាត់សមុទ្រ មិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់
រាជធានីភ្នំព្រញទ្រ គ្រអាចធ្វើដំណើរកាត់តមផ្លូវជាតិល្រខ ៥១ន្រះ។ 
ផ្លូវន្រះ គឺជាផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជានាព្រលបច្ចុប្របន្ន 
ក្នុងការតភា្ជ្រប់ទៅកាន់សមុទ្រកម្ពុជា។ បច្ចុប្របន្នកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវាង
កម្ពុជា និងចិន កំពុងផ្តល់ផ្ល្រផ្ក្រជាច្រើនទាំងការអភិវឌ្រឍហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ 
ការធ្វើពាណជិ្ជកម្ម នងិការវនិយិោគ។ ជងំកឺវូើដ-១៩ មនិអាចរារាងំដណំើរការ 
អភិវឌ្រឍរបស់កម្ពុជាបានឡើយ ក្នុងនោះគម្រ្រងនានា របស់ចិន ក៏មិន
មានការផ្អ្រកសកម្មភាពនោះដ្ររ។  សមិទ្ធផលទាំងអស់ន្រះ កើតច្រញ
ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រងក្នុងការបិទបញ្ចប់ភ្លើងសង្គ្រ្រម និងការរកសុខ 
សន្តិភាពជូនជាតិមាតុភូមិ។ ទោះបីក្នុងលក្ខខណ្ឌណាក៏ដោយ យើង    
ត្រូវរួមគ្ន្ររក្រសាឱ្រយបាននូវសុខសន្តិភាព។ 

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រងថា៖ «នៅឆ្ន្រំ២០២៣ ខ្ញុំនឹង 
បន្តក្នុងឋានៈ ជាប្រក្ខជននាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រការបោះឆ្ន្រតជាបន្តទៀត
ព្រ្រះន្រះជាកិច្ចការដ្រលយើងត្រូវបន្ត។ រឿងផ្ល្រស់ប្តូរនៅព្រលណាចាំ
បោះឆ្ន្រតរួចចាំ និយយគ្ន្រត្រូវបន្តព្រ្រះយើងមិនអាចធ្វ្រសប្រហ្រស
ជាមួយ នឹងការកិច្ចការទាក់ទងនឹងការរក្រសាសន្តិភាពបានទ្រ»។ 

  នៅព្រឹកថ្ង្រទី ២៨ ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ២០២២  សម្ដ្រចអគ្គមហាស្រនា-

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីប្រកាសផ្រសព្វផ្រសាយ 
និងដក់ឱ្រយអនុវត្ត កម្មវិធីជាតិសម្រ្រប់ការអភិវឌ្រឍតមប្របប្រជាធិបត្រយ្រយ

នៅថា្ន្រក់ក្រ្រមជាតិដំណាក់កាលទី២ ឆ្ន្រំ២០២១ ដល់ឆ្ន្រំ២០៣០
បតីត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 
និងឯកឧត្តម Park Heung kyeong ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉្រប្រចាំនៅកម្ពុជា 
បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សមោ្ព្រធដក់ឱ្រយប្រើប្រ្រស់ជាផ្លូវ
ការ អគរមជ្រឈមណ្ឌលត្រចៀក ច្រមុះ បំពង់ក ន្រមនី្ទរព្រទ្រយព្រះអង្គឌួង។

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ថ្ល្រងថា ឆ្ន្រំន្រះជាខួប ២៥ឆ្ន្រំ                            
ន្រទំនាក់ទំនងកម្ពុជា និងសាធារណៈរដ្ឋកូរ៉្រ ។ អគរព្រយបាលជំងឺ 
ត្រចៀក ច្រមុះ និងបំពង់ក មិត្តភាពកម្ពុជា-កូរ៉្រ ន្រះគឺជាសមិទ្ធផលកើត
ច្រញពីទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អ រវាងកម្ពុជា និងកូរ៉្រ។ 
ក្នុងនាមជាសា្ថ្របនិកន្រការភា្ជ្រប់ឡើងវិញន្រទំនាក់ទំនងប្រទ្រសទាំង២ 
សម្ត្រចត្រជោពិតជាមានមោទនភាពចំពោះទំនាក់ទំនងន្រះ ដ្រលនាំឲ្រយ
កើតមាននូវសមិទ្ធផលជាច្រើនសម្រ្រប់ជាតិ ។ ទាក់ទងទៅនឹងសា្ថ្រនភាព 
ជំងឺកូវើដ-១៩ នៅកម្ពុជា សម្ត្រចត្រជោបានថ្ល្រងអំណរគុណដល់ថា្ន្រក់ 
ដឹកនាំក្រសួងសុខភិបាល និងគ្រូព្រទ្រយនៅទូទាំងប្រទ្រស ដ្រលបាន 
ប្រឹងប្រ្រងជំនះការរើករាលដលជំងឺកូវើដ-១៩ រយៈព្រល ២ឆ្ន្រំកន្លងទៅ 
ន្រះ។ វ្រលាព្រលន្រះកាលពីឆ្ន្រំ២០២១ គឺជាព្រលដ៏លំបាកសម្រ្រប់ 
កម្ពុជា ដោយសារការឆ្លងជំងឺកូវើដ-១៩មានការផ្ទុះខ្ល្រំង ជាពិស្រសនៅ
ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០ កុម្ភៈ ដ្រលព្រលនោះមានមនុស្រសសា្ល្រប់ 
និងមានអ្នកសម្រ្រកនៅមន្ទីព្រទ្រយជាបន្តបនា្ទ្រប់ ត្រឆ្ន្រំន្រះយើងមាន 
សា្ថ្រនភាពល្អប្រសើរ ទាំងន្រះដោយសារត្រយុទ្ធសាស្ត្រន្រការចាក់
ស្រ្រចវា៉្រក់សាំងរបស់យើងបានទាន់សភាពការណ៍។ 

សម្ដ្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានអះអាងថា ទោះបីប្រទ្រសរុស្រសុីជា
មិត្តល្អជាមួយនឹងកម្ពុជា ហើយក៏ធា្ល្រប់បានជួយដល់កម្ពុជា ត្រកម្ពុជានៅ
ត្រប្រកាន់គោលជំហរថ្ក្រលទោស ជាដច់ខតចំពោះការឈ្ល្រនពាន 
របស់រុស្រសុីទៅលើប្រទ្រសអ៊ុយក្រ្រន។ សម្ត្រចត្រជោបានថ្ល្រងថា ៖ 
«រុស្រសុីធា្ល្រប់ជួយយើង ធា្ល្រប់មានទំនាក់ទំនងពីទសវត្រស ៥០រហូតដល់ 
មកសព្វថ្ង្រ ប៉ុន្ត្ររុស្រសុីបានឈ្ល្រនពានអ៊ុយក្រ្រន។ យើងបានបោះឆ្ន្រត 
ប្រឆំងរុស្រសុី និងថ្ក្រលទោសការឈ្លនពានរបស់រុស្រសុីទៅអ៊ុយក្រ្រន 
ចំនួន ២លើកមកហើយ។ ខ្ញុំសុំបញ្ជ្រក់ថា កម្ពុជាប្រកាន់ជំហរជាគោល
ការណ៍មិនថាត្រប្រទ្រសរុស្រសុីទ្រ ប្រទ្រសណាក៏ដោយឲ្រយត្រឈ្ល្រនពាន
ទៅកាន់ប្រទ្រសមួយទៀត កម្ពុជាប្រឆំងជានិច្ច។  សម្ត្រចត្រជោបន្តថា 
ប្រទ្រសទាំងអស់ត្រូវត្រគោពអធិប្រត្រយ្រយភាពឯករាជ្រយ និងអធិបត្រយ្រយ-
ភាពរបស់ប្រជាជាតិនានា។ ការគោរពឯករាជ្រយអធិបត្រយ្រយភាពរបស់ 
ប្រទ្រសអ៊ុយក្រ្រន គឺមានតម្ល្រស្មើនឹងការគោរពឯករាជ្រយអធិបត្រយ្រយភាព 
របស់ប្រទ្រសកម្ពុជាដ្ររ៕

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សមោ្ព្រធដក់ឱ្រយ
ប្រើប្រ្រស់ជាផ្លូវការផ្លូវជាតិល្រខ២១
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នៅ ព្រ ឹកថ្ង ្រទី២១ ខ្រមីនា  ឆ្ន ្រំ២០២២ សម្ដ ្រចក្រ ឡា ហោ ម ស �ែង 
ឧបនា យករដ្ឋ មន្ត ្រ ី រដ្ឋ មន្ត ្រ ីក្រ សួងមហា ផ្ទ ្រ បា នអញ្ជ ើញជា អធិបតីក្ន ុងពិធី
ប្រ កា សផ្រសព្វ ផ្រសា យ និងដ ក់ឲ្រយអនុវត្ត ជា ផ្ល ូវកា រកម្ម វិធីជា តិសម្រ ្រប់កា រ
អភិវឌ្រឍត មប្របប្រ ជា ធិបត្រយ្រយនៅ ថា្ន ្រក់ក្រ ្រមជា តិ ដំណា ក់កា លទី២ 
(២០២១-២០៣០) ។ 

ក្ន ុងឱកា សនោ ះ សម្ដ ្រចក្រ ឡា ហោ ម ស �ែង បា នលើកឡើងថា  
កា រប្រ ្ររព្ធ ពិធីន្រះឡើងគឺ មា នគោ លបំណងប្រ កា សផ្រសព្វ ផ្រសា យ និង     
ដ ក់ឲ្រយអនុវត្ត ជា ផ្ល ូវកា រនូវកម្ម វិធីជា តិសម្រ ្រប់កា រអភិវឌ្រឍ ត មប្រប 
ប្រ ជា ធិបត្រយ្រយនៅ ថា្ន ្រក់ក្រ ្រមជា តិ ដំណា ក់កា លទី២ ពីឆ្ន ្រំ២០២១ 
ដល់ឆ្ន ្រំ២០៣០ ដ្រលរា ជរដ្ឋ ្រភិបា លបា នអនុម័តកា លពីថ្ង ្រទី៩ ខ្រធ្ន ូ 
ឆ្ន ្រំ២០២១ ដើម្របីលើកកម្ព ស់កា រយល់ដឹងឲ្រយបា នទូលំទូលា យក្ន ុង 
ចំណោ មអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា  បង្ក ើនកា រទទួលខុសត្រ ូវ និងកា រចូលរួមគ ំទ្រ 
ដល់កា រអនុវត្ត កម្ម វិធីជា តិ ដំណា ក់កា លទី២ន្រះ។ សម្ដ ្រចក្រ ឡា ហោ ម
បា នគូសបញ្ជ ្រក់អំពីកិច្ច ដំណើរកា រន្រកា រអនុវត្ត កំណ្រទម្រ ង់ វិមជ្រឈកា រ 
និងវិសហមជ្រឈកា រនៅ ក្ន ុងប្រ ទ្រសកម្ព ុជា  និងកំណត់សមា្គ ្រល់អំពីប្រ ព័ន្ធ 
គ្រ ប់គ្រ ងរដ្ឋ បា លសា ធា រណៈ ដ្រលក្ន ុងនោ ះប្រ ព័ន្ធ គ្រ ប់គ្រ ងត មប្រប     
វិមជ្រឈកា រពិតជា មា នគុណសម្របត្ត ិល្អ ប្រ សើរច្រ ើន ដោ យសា រប្រ ព័ន្ធ ន្រះ
បា នផ្ត ល់កា រទទួល ខុសត្រ ូវ និងភា ពជា មា្ច ្រស់ទៅ ឱ្រយរដ្ឋ បា លថា្ន ្រក់ក្រ ្រម
ជា តិដ្រលស្ថ ិតនៅ កៀកជិតប្រ ជា ពលរដ្ឋ  ដើម្របីធ្វ ើស្រចក្ដ ីសម្រ ្រចចិត្ត     
ក្ន ុងកា រផ្ត ល់ស្រវា សា ធា រណៈចា ំបា ច់នា នា ដោ យផ្ទ ្រល់ជូនប្រ ជា ពលរដ្ឋ 
ក្ន ុងដ្រនសមត្ថ កិច្ច របស់ខ្ល ួន។ 

សម្ដ ្រចក្រ ឡា ហោ ម ស �ែង បា នថ្ល ្រងថា  «និយ យដោ យសា មញ្ញ  
គឺរដ្ឋ បា លដ្រលនៅ កៀកជិត ប្រ ជា ពលរដ្ឋ អា ចដឹងសុខទុក្ខ  និងតម្រ ូវកា រ
ពិតប្រ ្រកដរបស់ប្រ ជា ពលរដ្ឋ បា នយ៉្រងច្របា ស់ និងត្រ ឹមត្រ ូវជា ងរដ្ឋ បា ល
ដ្រលនៅ ឆ្ង ្រយពីប្រ ជា ពលរដ្ឋ  ហើយរដ្ឋ បា លថា្ន ្រក់ក្រ ្រមជា តិទា ំងន្រះក៏
អា ចរៀបចំផ្រនកា រ អា ចមា នមធ្រយ បា យដោ ះស្រ ្រយបញ្ហ ្រប្រ ឈមនា នា  
និងអា ចធ្វ ើស្រចក្ត ីសម្រ ្រចចិត្ត  ដ៏ត្រ ឹមត្រ ូវក្ន ុងកា រឆ្ល ើយតបទៅ នឹងសំណើ 
សំណូមពរ និងតម្រ ូវកា រនា នា របស់ប្រ ជា ពលរដ្ឋ បា នយ៉្រងសមស្រ ប 
ឆ ប់រហ័ស និងមា នប្រ សិទ្ធ ភា ពខ្ព ស់ស្រ បត មសា្ថ ្រនភា ព ជា ក់ស្ត ្រងដ្រល
មា នលក្ខ ណៈខុសគ្ន ្រៗន្រមូលដ្ឋ ្រននីមួយៗ ។ សម្ដ ្រចក្រ ឡា ហោ ម         
បា នលើកឡើងនូវមូលហ្រតុសំខ ន់ៗធំៗចំនួន៣ ដ្រលរា ជរដ្ឋ ្រភិបា ល

សម្រ ្រចចិត្ត រៀបចំ និងអនុវត្ត ប្រ ព័ន្ធ គ្រ ប់គ្រ ងត មប្របវិមជ្រឈកា រ និង 
វិសហមជ្រឈកា រនៅ កម្ព ុជា  រួមមា ន៖ ១- ដើម្របីពង្រ ឹង និងពង្រ ីកលទ្ធ ិប្រ ជា -
ធិបត្រយ្រយស្ររើពហុបក្រសត មរយៈកា របោ ះឆ្ន ្រតជ្រ ើសរើសក្រ ុមប្រ ឹក្រសា 
ន្ររដ្ឋ បា លថា្ន ្រក់ក្រ ្រមជា តិ ដ្រលមា នកា រចូលរួមពីគណបក្រស នយោ បា យ 
ជា ច្រ ើន ដើម្របីពង្រ ឹង សន្ត ិភា ព ស្ថ ិរភា ពនយោ បា យ សម្រ ្រប់ជា កា លា -
នុវត្ត ភា ព ក្ន ុងកា រកសា ងជា តិឡើងវិញ, ២- ដើម្របីលើកកម្ព ស់គុណភា ព 
និងប្រ សិទ្ធ ភា ពន្រកា រផ្ត ល់ស្រវា សា ធា រណៈ និងកា រអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋ កិច្ច  
មូលដ្ឋ ្រន ត មរយៈកា រផ្ទ ្ររនូវសិទ្ធ ិអំណា ច មុខង រ ធនធា ន និងកា រទទួល
ខុសត្រ ូវទៅ ឱ្រយរដ្ឋ បា លថា្ន ្រក់ក្រ ្រមជា តិដ្រលនៅ កៀកជិតប្រ ជា ពលរដ្ឋ  
និង៣- ដើម្របីជំរុញ និងលើកកម្ព ស់ កា រចូលរួមនា នា នៅ មូលដ្ឋ ្រនត មរយៈ
កា របំផុសឱ្រយមា ននូវគំនិតផ្ត ួចផ្ត ើម និងច្ន ្រប្រ ឌិតដ៏សម្របូរណ៍ប្របន្រកា រ 
ដឹកនា ំរបស់អា ជា្ញ ្រធរមូលដ្ឋ ្រន ព្រ មទា ំងកា រចូលរួមមតិយោ បល់ និងកា រ 
ផ្ដ ល់មូលនិធិនា នា របស់ ប្រ ជា ពលរដ្ឋ នៅ ក្ន ុងកា រអភិវឌ្រឍមូលដ្ឋ ្រននីមួយៗ។

សម្ដ ្រចក្រ ឡា ហោ មក៏បា នបញ្ជ ្រក់អំពីសមិទ្ធ ផលធំៗពីរ ដ្រល 
សម្រ ្រចបា នឆ្ល ើយតបទៅ នឹងចក្ខ ុវិស័យន្រកំណ្រទម្រ ង់វិមជ្រឈកា រ និង 
វិសហមជ្រឈកា រ រួមមា ន ទី១-ផ្អ ្រកលើកា រសម្រ បសម្រ ួល ឯកភា ពស្រ ុះស្រ ួល 
គ្ន ្រខ ងនយោ បា យ បា នរៀបចំធ្វ ើកា របោ ះឆ្ន ្រតដោ យផ្ទ ្រល់ និងមិន     
ផ្ទ ្រល់ត មគោ លកា រណ៍ន្រលទ្ធ ិប្រ ជា ធិបត្រយ្រយ ស្ររើ ពហុបក្រស និងទី២- 
កា រសម្រ ្រចបា ននូវកា រលើកកម្ព ស់ប្រ សិទ្ធ ភា ព និងគុណភា ព ន្រកា រផ្ត ល ់
ស្រវា សា ធា រណៈ និងកា រអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋ កិច្ច មូលដ្ឋ ្រន ត មរយៈកា រ 
ផ្ទ ្ររមុខង រ និងធនធា នក្ន ុង វិស័យអា ទិភា ពនា នា ជា បណ្ត ើរៗទៅ ឱ្រយ 
រដ្ឋ បា លថា្ន ្រក់ក្រ ្រមជា តិ។ ជា មួយន្រះ សម្ដ ្រចក្រ ឡា ហោ មក៏បា នកត់
សមា្គ ្រល់ពីបញ្ហ ្រប្រ ឈមមួយចំនួនដ្រលត្រ ូវរួមគ្ន ្រពិនិត្រយ និងដោ ះស្រ ្រយ 
ដូចជា កា រធា នា ឱ្រយមា នកា រស្រ ុះស្រ ួលមូលគំនិតគ្ន ្រអំពីកា រអនុវត្ត គោ ល-
នយោ បា យវិមជ្រឈកា រ និងវិសហមជ្រឈកា រ រចនា សម្ព ័ន្ធ  និងប្រ ព័ន្ធ នៅ មិន
ទា ន់មា នលក្ខ ណៈសមស្រ ប កា រចូលរួមរបស់សង្គ មសុីវិល និងវិស័យ 
ឯកជននៅ ពុំទា ន់ព្រញល្រញ និងមា ននិរន្ត រភា ព ខណៈកា រធ្វ ើឱ្រយមា ន
កា រផ្ល ្រស់ប្ដ ូរផ្ន ត់គំនិត និងរបៀបរបបបំព្រញកា រង ររបស់មន្ត ្រ ីទៅ ត ម
ប្របបទថ្ម ីន្រកំណ្រទម្រ ង់ក៏ជា បញ្ហ ្រប្រ ឈមដ៏សំខ ន់មួយដ្រលតម្រ ូវ
ឱ្រយបន្ត ប្រ ើប្រ ្រស់ព្រលវ្រលា បន្ត ទៀតដើម្របីដោ ះស្រ ្រយផងដ្ររ៕

 ស�្ដ ែច�ែ � �ែម  ស�្ដ ែច�ែ � �ែម  ស�្ដ ែច�ែ � �ែម ស �ែង ស �ែង ស �ែង ៖ �ើង�ែ ូវ�� ែតលើអភិ�ែ ម រ�មគិត រ�ម�� ើ និង ៖ �ើង�ែ ូវ�� ែតលើអភិ�ែ ម រ�មគិត រ�ម�� ើ និង ៖ �ើង�ែ ូវ�� ែតលើអភិ�ែ ម រ�មគិត រ�ម�� ើ និង 
រ�មទទួលខុស�ែ ូវ សំ�ែទទួល� ន�ែវ សា ធា រណៈបែ កប�ែយគុណ� ព និងបែ សិទ្ធ � ពរ�មទទួលខុស�ែ ូវ សំ�ែទទួល� ន�ែវ សា ធា រណៈបែ កប�ែយគុណ� ព និងបែ សិទ្ធ � ពរ�មទទួលខុស�ែ ូវ សំ�ែទទួល� ន�ែវ សា ធា រណៈបែ កប�ែយគុណ� ព និងបែ សិទ្ធ � ព

សម្ដ ្រចក្រ ឡា ហោ ម ស �ែង អញ្ជ ើញជា អធិបតីក្ន ុងពិធីប្រ កា សផ្រសព្វ ផ្រសា យ និងដ ក់ឲ្រយអនុវត្ត ជា ផ្ល ូវកា រកម្ម វិធីជា តិសម្រ ្រប់កា រអភិវឌ្រឍ

ត មប្របប្រ ជា ធិបត្រយ្រយនៅ ថា្ន ្រក់ក្រ ្រមជា តិ ដំណា ក់កា លទី២ (២០២១-២០៣០)
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ស�� ែចពិជ័យ�ែនា ស�� ែចពិជ័យ�ែនា ស�� ែចពិជ័យ�ែនា �ៀ � ញ់ �ៀ � ញ់ �ៀ � ញ់  ៖  ៖  ៖ ព�ែ ឹងសា� ែរតីសា មគ� ី� ព បន� � ន់ទង់ព�ែ ឹងសា� ែរតីសា មគ� ី� ព បន� � ន់ទង់ព�ែ ឹងសា� ែរតីសា មគ� ី� ព បន� � ន់ទង់
សន� ិ� ពតកូនត�ែ�ែមុខ�ៀតសន� ិ� ពតកូនត�ែ�ែមុខ�ៀតសន� ិ� ពតកូនត�ែ�ែមុខ�ៀត

 នៅ ព្រ ឹកថ្ង ្រទី០៩ ខ្រមីនា  ឆ្ន ្រំ២០២២ សម្ត ្រចពិជ័យស្រនា  �ៀ � ញ់ 
អនុប្រ ធា នគណបក្រសប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  ឧបនា យករដ្ឋ មន្ត ្រ ី រដ្ឋ មន្ត ្រ ីក្រ សួង 
កា រពា រជា តិ តំណា ងដ៏ខ្ព ង់ខ្ព ស់ សម្ត ្រចត្រជោ  ហ៊ុន សែន នា យករដ្ឋ មន្ត ្រ ី 
និងលោ កជំទា វកិត្ត ិសង្គ ហបណ្ឌ ិត �៉ែន សំអន អនុប្រ ធា នគណបក្រស 
ប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  ឧបនា យករដ្ឋ មន្រ ្ត ី រដ្ឋ មន្រ ្ត ីក្រ សួងទំនា ក់ទំនងជា មួយ  
រដ្ឋ សភា  ព្រ ឹទ្ធ សភា  និងអធិកា រកិច្ច  បា នអញ្ជ ើញជា អធិបតីភា ពដ៏ខ្ព ង់ខ្ព ស់
ក្ន ុងពិធីបញ្ច ុះបឋមសិលា  និងបើកកា រដ្ឋ ្រនសា ងសង់ស្ត ូប ឈ្ន ះ-ឈ្ន ះ 
អន្ល ង់វ្រង ដ្រលស្ថ ិតនៅ ភ្ន ំ២០០ ឃុំត្រ ពា ំងប្រ ីយ៍ ស្រ ុកអន្ល ង់វ្រង 
ខ្រត្ត ឧត្ត រមា នជ័យ។ ក្ន ុងឱកា សនោ ះ សម្ត ្រចពិជ័យស្រនា  �ៀ � ញ់ 
បា នថ្ល ្រងថា  គោ លនយោ បា យឈ្ន ះ-ឈ្ន ះ បា នផ្ត ល់គំនិត ម្ររៀន 
បទពិស ធន៍ ដល់ប្រ ទ្រសដទ្រទៀត ពិស្រសព្រ ្រះគោ លនយោ បា យ 
ន្រះ មា នប្រ សិទ្ធ ភា ពក្ន ុងកា របញ្ច ប់ជមោ្ល ្រះផ្ន ្រកនយោ បា យ និងយោ ធា  
នៅ ថា្ន ្រក់មូលដ្ឋ ្រន ។ សម្ត ្រចពិជ័យស្រនា បា នបន្ត ថា  រឿងរា៉្រវជា ច្រ ើន 
ដ្រលរកបា ននៅ ទីន្រះ គឺកា ររួមចំណ្រកន្រប្រ តិបត្ត ិករទា ំងអស់ទា ំង 
កងយោ ធពលខ្រមរភូមិន្ទ  សា្ថ ្រប័ននា នា  និងទា ំងអតីតកងកមា្ល ្រំងកម្ព ុជា   
ប្រ ជា ធិបត្រយ្រយដ្រលកំពុងនៅ ទីន្រះ ក្ន ុងសា្ម ្ររតីសា មគ្គ ីភា ព បន្ត កា ន់ 
ទង់សន្ត ិភា ពតកូនតចៅ ទា ំងអស់គ្ន ្រតទៅ មុខទៀត។ ន្រះហើយគឺជា 
ខឿនកា រពា រជា តិជា ប្រ វត្ត ិសា ស្ត ្រ ដ្រលមិនអា ចកា ត់ថ្ល ្របា ន និងដំណើរ
សន្ត ិភា ពរបស់យើងដូចសម្ត ្រចត្រជោ បា នបញ្ជ ្រក់ថា  «មា នសន្ត ិភា ព 
ទើបមា នក្ត ីសង្រឃឹម» ។ សន្ត ិភា ព ដ្រលបា នដោ យនយោ បា យឈ្ន ះ-ឈ្ន ះ 
គឺជា សា្ន ្រដ្រសា្ថ ្របនិកមគ្គ ុទ្រសក៍ឯក និងប្រ តិបត្ត ិករឯកដ្រលយើងខិតខំ
ធ្វ ើនៅ ថ្ង ្រន្រះ។

សម្ត ្រចពិជ័យស្រនា  �ៀ � ញ់ បា នថ្ល ្រងថា ៖ តំបន់ប្រ វត្ត ិសា ស្ត ្រ  
យោ ធា ទា ំងអស់ ដ្រលបា នរៀបចំ និងទទួលបា នកា រអនុម័ត កំពុង 
ដំណើរកា រ ដូចជា តំបន់ភ្ន ំ២០០ សម្ត ្រចត្រជោ ធា្ល ្រប់បា នបញ្ជ ្រក់ជា ច្រ ើន
លើកអំពីកា រចា ប់ផ្ត ើមរបស់យើងនៅ ភ្ន ំ២០០ ន្រះ ។ ជា មួយគ្ន ្រន្រះ ក្រ ុម
កា រង របា នរៀបចំតំបន់ថ្ម ីមួយទៀត ដ្រលជា កិច្ច កា រត្រ ូវធ្វ ើខ នមិនបា ន 
នោ ះគឺបុព្វ ហ្រតុន្រសកម្ម ភា ព ដ្រលដំណើរកា រមកដល់តំបន់ន្រះ 

ក្ន ុងដំណើរកា រអនុវត្ត គោ លនយោ បា យ ឈ្ន ះ-ឈ្ន ះ ចុងក្រ ្រយគឺតំបន់ 
អណ្ត ូង៣ នៅ ស្រ ្រណូយ ព្រ ្រសា្អ ្រក។ ដើម្របីដំណើរកា ររៀបចំនៅ តំបន់
ន្រះបា ន សូមឲ្រយរដ្ឋ អំណា ចមូលដ្ឋ ្រន និងសា្ថ ្រប័នពា ក់ព័ន្ធ សហកា រ 
ព្រ ្រះទីនោ ះគឺជា តឹកត ងមួយដ៏សំខ ន់ មុននឹងមកដល់តំបន់ភ្ន ំ២០០។ 
អ្វ ីទា ំងអស់ន្រះអា ចកសា ងជា ខ្រស្ររភា ពយន្ត ប្រ វត្ត ិសា ស្ត ្រ នៅ ព្រលខ ងមុខ 
នឹងត្រ ូវបា នចា រឹក ជា ចមា្ល ្រក់ត មជញ្ជ ្រំងន្រស្ត ូប ឈ្ន ះ-ឈ្ន ះ នៅ ទីន្រះ។ 
សម្ត ្រចពិជ័យស្រនា  �ៀ � ញ់ ក៏បា នបញ្ជ ្រក់ថា ៖ កា រក្រប្រ ្រតំបន់ន្រះ 
ទៅ ជា តំបន់ប្រ វត្ត ិសា ស្ត ្រ យោ ធា  មិនម្រនមា នន័យថា  ជា កិច្ច កា រសម្រ ្រប់
ត្រផ្ន ្រកកងទ័ពនោ ះទ្រ បុ៉ន្ត ្រគឺជា មូលដ្ឋ ្រនន្រកា របង្ក ើត និងពង្រ ីក 
សកា្ត ្រនុពលន្រវិស័យស្រដ្ឋ កិច្ច -សង្គ ម ប្រ វត្ត ិសា ស្ត ្រ  ទ្រសចរណ៍ វប្របធម៌ 
សន្ត ិសុខ និងកា រកា រពា របូរណភា ពទឹកដីថ្រមទៀតផងដ្ររ។ នៅ ទីន្រះ 
ទោ ះបីជា កសា ងយ៉្រងណា ក៏មិនអា ចដល់ទីបញ្ច ប់ ឬគ្រ ប់គ្រ ្រន់ដ្ររ។ 
ភា ពចា ំបា ច់របស់យើងគឺធា នា និរន្ត រភា ព និងត្រ ូវធ្វ ើជា បន្ត បនា្ត ្រប់ ដោ យ 
សា្ម ្ររតីន្រកា រចូលរួម ដើម្របីតបស្ន ងសងគុណ និងបង្ហ ្រញពីកា រដឹងគុណ
ចំពោ ះសន្ត ិភា ព។

នៅ ក្ន ុងឱកា សនោ ះ សម្ត ្រចពិជ័យស្រនា  �ៀ � ញ់ ក៏ធ្វ ើកា រណ្រនា ំ
ដល់អនុគណៈកម្ម កា រសា ងសង់ស្ត ូបឈ្ន ះ-ឈ្ន ះ និងអា ជា្ញ ្រធរពា ក់ព័ន្ធ  
នូវកិច្ច កា រមួយចំនួន រួមមា ន ៖ បន្ត អនុវត្ត សា្ម ្ររតីសិកា្ខ ្រសា លា នៅ ថ្ង ្រ៧-៨ 
ខ្រមករា  ឆ្ន ្រំ២០២០ ឲ្រយបា នគ្រ ប់ជ្រ ុងជ្រ ្រយ ពង្រ ឹងពង្រ ីកនូវកា រយល់ដឹង 
កា រចូលរួមសម្រ ្រប់កា រលើកកម្ព ស់គោ លនយោ  បា យឈ្ន ះ-ឈ្ន ះ មគ្គ ុ-
ទ្រសភា ព របស់សម្ត ្រចត្រជោ  និងតឹកត ងប្រ វត្ត ិសា ស្ត ្រ នា នា  នៅ ក្ន ុង 
កា រអនុវត្ត គោ លនយោ បា យឈ្ន ះ-ឈ្ន ះ។ គ្រ ប់ក្រ សួងសា្ថ ្រប័នពា ក់ព័ន្ធ 
ត្រ ូវចូលរួមចំណ្រកគ ំទ្រ ដល់កា រកសា ងហ្រដ្ឋ ្ររចនា សម្ព ័ន្ធ ផ្ល ូវថ្ន ល់  ជុំវិញ
តំបន់អភិវឌ្រឍន៍ន្រះត មសំណូមពរចា ំបា ច់របស់អនុគណៈកម្ម កា រសា ង
សង់ស្ត ូបឈ្ន ះ-ឈ្ន ះអន្ល ង់វ្រង ដើម្របីលើក កម្ព ស់ស ភ័ណ្ឌ ភា ពស្ត ូប និង 
តំបន់រណបឲ្រយកា ន់ត្រប្រ សើរឡើង ដ្រលជា កា រទា ក់ទា ញភ្ញ ៀវទ្រសចរណ៍
មកចូលរួមទស្រសនា កំសា ន្ត ។ អនុគណៈកម្ម កា រសា ងសង់ស្ត ូប ឈ្ន ះ-ឈ្ន ះ 
ត្រ ូវសហកា រជា មួយផ្ន ្រកកា រង រពា ក់ព័ន្ធ ទា ំងអស់ ខិតខំសិក្រសា  ស្រ ្រវជ្រ ្រវ 
ឯកសា រ ភស្ត ុត ង តឹកត ង ខ្ល ឹមសា រប្រ វត្ត ិសា ស្ត ្រ  និងសមិទ្ធ ផលនា នា  
ដ្រលសម្រ ្រចបា ន ក្រ ្រយនយោ បា យ ឈ្ន ះ-ឈ្ន ះ សម្រ ្របរ់ៀបចបំញ្ច ូល 
ក្ន ុងកម្ម វិធីអប់រំ និងពិព័រណ៍ផ្រស្រងៗ។ ក្រ ុមកា រង រទទួលបន្ទ ុកស្ត ូប 
ឈ្ន ះ-ឈ្ន ះ បន្ត ដំណើរកា រត មផ្រនកា រម្រ និងប្ល ង់ទីត ំងរួមដូចជា ប្ល ង់ 
សា្ថ ្របត្រយកម្ម  ប្ល ង់រចនា បទសម្ព ័ន្ធ  ប្ល ង់សា ងសង់ ប្ល ង់បំពា ក់គ្រ ឿងសមា្ភ ្ររៈ 
កា រតុបត្រង ត្រ ូវគ្រ ប់គ្រ ងដឹកនា ំសា ងសង់ទៅ ត មលក្ខ ណៈបទដ្ឋ ្រន 
បច្ច ្រកទ្រស និងព្រលវ្រលា បា នកំណត់ដោ យធា នា គុណភា ពប្រ ើប្រ ្រស់
យូរអង្វ ្រង សម្រ ្រប់មនុស្រសជំនា ន់ក្រ ្រយ។ ជា មួយគ្ន ្រន្រះ សម្ត ្រច 
ពិជ័យស្រនា ក៏ អំពា វនា វដល់លោ កឧកញា៉្រ លោ កលោ កស្រ ី បន្ត ចូលរួម 
គ ទំ្រ ថវិកា  ឧបករណ៍ សមា្ភ ្ររៈ ត មលទ្ធ ភា ពជា ក់ស្ត ្រង ដើម្របីបង្ក  លក្ខ ណៈ 
ង យស្រ ួលដល់អនុគណៈកម្ម កា រសា ងសង់ដំណើរកា រ កា រង របស់ 
ខ្ល ួន សម្រ ្រចបា នជោ គជ័យ៕

សម្ត ្រចពិជ័យស្រនា  �ៀ � ញ់ និងលោ កជំទា វកិត្ត ិសង្គ ហបណ្ឌ ិត 

�៉ែន សំអន អញ្ជ ើញជា អធិបតីភា ពដ៏ខ្ព ង់ខ្ព ស់ក្ន ុងពិធីបញ្ច ុះបឋមសិលា  

និងបើកកា រដ្ឋ ្រនសា ងសង់ស្ត ូប ឈ្ន ះ-ឈ្ន ះ អន្ល ង់វ្រង
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  នៅ ព្រ ឹកថ្ង ្រទី២៦ ខ្រមីនា  ឆ្ន ្រំ២០២២ ឯកឧត្ត មអគ្គ បណ្ឌ ិតសភា ចា រ្រយ 
អូន ព័ន្ធ មុន� ីរ័ត�  សមា ជិកគណៈអចិន្ត ្រ ្រយ៍ គណៈកមា្ម ្រធិកា រកណា្ត ្រល 
គណបក្រសប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  រដ្ឋ មន្រ ្ត ីក្រ សួងស្រដ្ឋ កិច្ច  និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងជា  
ប្រ ធា នក្រ ុមកា រង រគណបក្រស ចុះមូលដ្ឋ ្រនខ្រត្ត កណា្ត ្រល តំណា ង 
ដ៏ខ្ព ង់ខ្ព ស់សម្ដ ្រចត្រជោ  ហ៊ុន សែន ប្រ ធា នគណបក្រសប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  
និងជា នា យករដ្ឋ មន្ត ្រ ីន្រព្រ ះរា ជា ណា ចក្រ កម្ព ុជា  បា នអញ្ជ ើញជា អធិបតី
ដខ៏្ព ង់ខ្ព សក់្ន ុង ពធិសីមោ្ព ្រធដ កឱ់្រយប្រ ើប្រ ្រសជ់ា ផ្ល ូវកា រអគ រ នងិសមទិ្ធ ផល 
នា នា  និងអគ រសា្ន ្រក់កា រគណបក្រសខ្រត្ត កណា្ត ្រល ដ្រលមា នតម្ល ្រជា ង 
៨លា នដុលា្ល ្ររអា ម្ររិក។ 

ឯកឧត្ត មអគ្គ បណ្ឌ ិតសភា ចា រ្រយ អូន ព័ន្ធ មុន� ីរ័ត�  បា នថ្ល ្រងថា  
«ក្រ ្រមកា រដឹកនា ំប្រ កបដោ យគតិបណ្ឌ ិតភា ពឈ្ល ្រសវ្រ និងបុិនប្រ សព្វ  
របសស់ម្ដ ្រចត្រជោ  ហ៊ុន សែន ក្ន ុងរយៈព្រលជិត ៤ទសវត្រសរ�កន្ល ងមក 
កម្ព ុជា សម្រ ្រចបា ននូវសុខសន្ត ិភា ពព្រញល្រញបរិបូណ៌ ពង្រ ឹងបា នធ្ល ុង 
សា មគ្គ ីភា ពជា តិ រក្រសា បា នស្ថ ិរភា ពនយោ បា យ ជា សមិទ្ធ ផលដ៏ធំធ្រង
សម្រ ្រប់ប្រ ទ្រសជា តិ និងប្រ ជា ជា តិកម្ព ុជា ទា ំងមូល និងជា មូលដ្ឋ ្រនមិន
អា ចខ្វ ះបា នក្ន ុងកា រពន្ល ឿនកា រអភិវឌ្រឍប្រ ទ្រសជា តិ ប្រ កបដោ យនិរន្ត រ-
ភា ព។ មនិថា ស្ថ ិតក្ន ុងកា លៈទ្រសៈ នងិសា្ថ ្រនភា ពប្របណា ទ្រ គណបក្រស 
ប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  ត្រងត្រប្ដ ្រជា្ញ ្រថ្ររក្រសា ឱ្រយខ ងត្របា ននូវសុខសន្ត ិភា ពជូន
ប្រ ជា ពលរដ្ឋ កម្ព ុជា »។ ទា ក់ទិននឹងកា រអភិវឌ្រឍប្រ ទ្រស ឯកឧត្ត ម 
អគ្គ បណ្ឌ ិតសភា ចា រ្រយ អូន ព័ន្ធ មុន� ីរ័ត�  បា នលើកឡើងថា  រា ជរដ្ឋ ្រ-
ភិបា លកម្ព ុជា  បា នដ ក់ច្រញ នូវក្រ បខណ្ឌ យុទ្ធ សា ស្ត ្រ  និងកម្ម វិធីសា្ដ ្ររ 
ព្រ មទា ំងជំរុញកំណើនស្រដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុជា  ក្ន ុងកា ររស់នៅ ជា មួយ ជំងឺកូវើដ១៩ 
ត មគន្ល ងប្រ ក្រ តីភា ពថ្ម ី សម្រ ្រប់ឆ្ន ្រំ២០២១-២០២៣ ក្ន ុងគោ លបំណង
សា្ដ ្ររកំណើនស្រដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុជា  ក្ន ុងរយៈព្រលចំពោ ះមុខ និងរយៈព្រលមធ្រយម 
ឱ្រយត្រ ឡប់ទៅ អត្រ ្រសកា្ដ ្រនុពលប្រ កបដោ យចីរភា ព និងបរិយ ប័ន្ន  ក៏      
ដូចជា កា រដ ក់ច្រញនូវគោ លនយោ បា យជា យុទ្ធ សា ស្ត ្រ ដើម្របីពង្រ ឹងភា ព 
ធន់សង្គ ម ស្រដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុជា  ក្ន ុងរយៈព្រលវ្រងដោ យឈរលើសសរស្ដ ម្ភ 
ចំនួន៣ គឺទី១- កា រសា្ដ ្ររឡើងវិញ ទី២- កា រក្រទម្រ ង់ និងទី៣- កា រកសា ង 
ភា ពធន់។ 

ឯកឧត្ត មអគ្គ បណ្ឌ ិតសភា ចា រ្រយ បា នជំរុញដល់សមា ជិក សមា ជិកា 
គណបក្រសប្រ ជា ជនកម្ព ុជា ទា ំងអស់ ត្រ ូវធ្វ ើខ្ល ួនឱ្រយកា្ល ្រយទៅ ជា គំរូល្អ ក្ន ុង

សង្គ ម ច្រះជួយយកអា សា រគ្ន ្រ យកចិត្ត ទុកដ ក់ជួយដល់ជនក្រ ីក្រ  
ជនមា នកា រលំបា ក និងជនដ្រលស្ថ ិតនៅ ក្ន ុងតម្រ ូវកា រ។ ខិតខំរៀនសូត្រ  
សិក្រសា ស្រ ្រវជ្រ ្រវ ដើម្របីប្រ ្រកា្ល ្រយខ្ល ួនជា បញ្ញ ្រជន ជា ធនធា នមនុស្រសល្អ  
សម្រ ្រប់កម្ព ុជា  ក្ន ុងកា រចូលរួមដឹកនា ំ ក៏ដូចជា កា រចូលរួមជួយអភិវឌ្រឍ 
ប្រ ទ្រសជា តិឱ្រយមា នកា ររើកចម្រ ើនទៅ មុខជា លំដ ប់ប្រ កបដោ យសុខ
សន្ត ិភា ព។ ឯកឧត្ត មអគ្គ បណ្ឌ ិតសភា ចា រ្រយក៏បា នលើកទឹកចិត្ត ដល់ 
សមា ជិកទា ំងអស់ បន្ត ផ្រសព្វ ផ្រសា យដល់ប្រ ជា ពលរដ្ឋ  ឱ្រយសា្គ ្រល់ពីគុណ 
តម្ល ្ររបស់គណបក្រសដ្រលបា នខិតខំកសា ងប្រ ទ្រសជា តិពីផ្រះផង់ ឱ្រយ
កា្ល ្រយជា ប្រ ទ្រសដ្រលមា នសុខសន្ត ិភា ពព្រញល្រញ មា ន កា ររើកចម្រ ើន 
ជា លំដ ប់។

ក្ន ុងឱកា សនោ ះ ឯកឧត្ត មអគ្គ បណ្ឌ ិតសភា ចា រ្រយ អូន ព័ន្ធ មុន� ីរ័ត�  
ក៏បា នពា ំនា ំនូវកា រផ្ត ្រំផ្ញ ើសា កសួរសុខទុក្ខ  និងក្ដ ីនឹករលឹកដ៏ជ្រ ្រល�្រ ្រ
ពីសំណា ក់សម្ត ្រចត្រជោ  ហ៊ុន សែន និងសម្ដ ្រចកិត្ត ិព្រ ឹទ្ធ បណ្ឌ ិត      
ប៊ុន រ៉ែនី ហ៊ុនសែន ជូនចំពោ ះសមា ជិកសមា ជិកា គណបក្រសគ្រ ប់រូប 
ដូចជា ប្រ ជា ពលរដ្ឋ ទា ំងអស់ទូទា ំងខ្រត្ត កណា្ត ្រលផងដ្ររ។

អគ រគណបក្រសប្រ ជា ជនកម្ព ុជា ខ្រត្ត កណា្ត ្រលថ្ម ីន្រះ មា ន ទំហំទទឹង៦០ 
ម៉្រត្រ  និងបណោ្ត ្រយ ៨៩,២ម៉្រត្រ  កម្ព ស់ អតិបរមា  ២៣,៥៦ម៉្រត្រ  មា ន 
ផ្ទ ្រក្រ ឡា ប្រ ើប្រ ្រស់សរុប ១០.៤៩២ម៉្រត្រ កា រ៉្រ សា ងសង់នៅ លើផ្ទ ្រដី 
ទំហំ ៣៦.០០០ម៉្រត្រ កា រ៉្រ មា នជា ន់ក្រ ្រមដីជា ន់ផ្ទ ្រល់ដី ជា ន់ទី១ 
ជា ន់ទី ២ និងជា ន់ក្រ ្រមដំបូល។ អគ រន្រះត្រ ូវបា នរចនា ឡើងដោ យ
ប្រ ើប្រ ្រស់នូវរចនា បទជា ច្រ ើនរួមបញ្ច ូលគ្ន ្រ និងសា ងសង់ឡើងប្ររមុខ
ទៅ ទិសខ ងកើតជា ប់ផ្ល ូវជា តិល្រខ២១ ស្ថ ិតនៅ ភូមិទួលក្រ សា ំង សង្ក ្រត់ 
រកា ខ្ព ស់ ក្រ ុងត ខ្ម ្រ ខ្រត្ត កណា្ត ្រល។ ផ្ន ្រកខ ងមុខន្រអគ រត្រ ូវបា នលំអ
ដោ យរូបចមា្ល ្រក់តោ ថ្ម ឈរត មលំនា ំរចនា បថអង្គ រវត្ត ចំនួន២ ។ ផ្ន ្រក         
ដំបូលរចនា ឡើងដោ យប្រ ើរចនា បទខ្ម ្ររសម័យបុរា ណ និងប្រងច្រក 
ជា ៣ ផ្ន ្រក ដោ យដំបូលធំ និងចំកណា្ត ្រលន្រអគ រ និងត្រ ូវតភា្ជ ្រប់គ្ន ្រដើម្របី
ចម្រ ៀង។ ដំបូលទា ំងអស់ត្រ ូវបា នរំល្រចដោ យហោ ជា ងក្របា ច់ភ្ញ ីអង្គ រវត្ដ 
មា ស ដ្រលអា ចឱ្រយមើលឃើញពីគ្រ ប់ទិសទា ំងអស់ន្រអគ រ។ ទា្វ ្ររចូល
អគ រផ្ន ្រកខ ងមុខត្រ ូវច្រកជា ៣ ដើម្របីង យស្រ ួលក្ន ុងកា រប្រ ើប្រ ្រស់ 
និងត្រ ូវបា នលំអដោ យផ្ដ ្ររ និងសសរព្រជ្រ  ដោ យប្រ ើប្រ ្រស់នូវរចនា  
បថបនា្ទ ្រយស្រ ី។ អគ រគណបក្រសទា ំងមូលត្រ ូវប្រ ើប្រ ្រស់ថវិកា  សម្រ ្រប់ 
សា ងសង់ប្រ មា ណជា ង ៨លា នដុលា្ល ្ររអា ម្ររិក៕

ឯកឧត� មអគ� បណ� ិតស� � រ�� ឯកឧត� មអគ� បណ� ិតស� � រ�� ឯកឧត� មអគ� បណ� ិតស� � រ�� អូន ព័ន� មុនីរ័ត�  អូន ព័ន� មុនីរ័ត�  អូន ព័ន� មុនីរ័ត�  អ�� ើញស�� �ធ� ក់អ�� ើញស�� �ធ� ក់អ�� ើញស�� �ធ� ក់

ឱ���� ើ�� �ស់� ផ� �វ� រអ� រ �� �ក់� រគណបក����ត� ក�� �លឱ���� ើ�� �ស់� ផ� �វ� រអ� រ �� �ក់� រគណបក����ត� ក�� �លឱ���� ើ�� �ស់� ផ� �វ� រអ� រ �� �ក់� រគណបក����ត� ក�� �ល

ឯកឧត្ត មអគ្គ បណ្ឌ ិតសភា ចា រ្រយ អូន ព័ន្ធ មុន� ីរ័ត�  អញ្ជ ើញជា អធិបតីដ៏ខ្ព ង់ខ្ព ស់ក្ន ុង ពិធីសមោ្ព ្រធដ ក់ឱ្រយប្រ ើប្រ ្រស់ជា ផ្ល ូវកា រ

សមិទ្ធ ផលនា នា  និងអគ រសា្ន ្រក់កា រគណបក្រសខ្រត្ត កណា្ត ្រល
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 ថ្ង ្រទី១១ ខ្រមីនា  ឆ្ន ្រំ២០២២ ឯកឧត្ត មកិត្ត ិនីតិកោ សលបណ្ឌ ិត 

សុឹម �  សមា ជិកគណៈអចិន្ត ្រ ្រយ៍គណៈកមា្ម ្រធិកា រកណា្ត ្រល គណបក្រស- 

ប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  ប្រ ធា នស្ត ីទីព្រ ឹទ្ធ សភា ន្រព្រ ះរា ជា ណា ចក្រ កម្ព ុជា  បា ន

អញ្ជ ើញជួបសំណ្រះសំណា លជា មួយអា ជា្ញ ្រធរខណ្ឌ  និងក្រ ុមប្រ ឹក្រសា  

សង្ក ្រត់ទា ំង៨ ក្ន ុងខណ្ឌ ច្របា រអំ�  ចំនួន ១១១នា ក់ នៅ សា លា ខណ្ឌ  

ច្របា រអំ�  រា ជធា នីធា នីភ្ន ំព្រញ។  ឯកឧត្ត មកិត្ត ិនីតិកោ សលបណ្ឌ ិត បា ន

ជំរុញឱ្រយអា ជា្ញ ្រធរមូលដ្ឋ ្រនខិតខំ បម្រ ើស្រវា ជូនប្រ ជា ពលរដ្ឋ ឱ្រយបា ន 

កា ន់ត្រប្រ សើរឡើងថ្រមទៀត និងត្រ ូវសហកា រគ្ន ្រ មា នសា មគ្គ ីភា ព 

ផ្ទ ្រក្ន ុង ដើម្របីរួមគ្ន ្រកា រពា រផលប្រ យោ ជន៍ និងសុវត្ថ ិភា ពជូនដល់ប្រ ជា ពលរដ្ឋ  

ក្ន ុងដ្រនសមត្ថ កិច្ច របស់ខ្ល ួនឱ្រយមា នប្រ សិទ្ធ ភា ព និងប្រ សិទ្ធ ផល។

ថ្ង ្រទី១៥ ខ្រមីនា  ឆ្ន ្រំ២០២២ ឯកឧត្ត មកិត្ត ិនីតិកោ សលបណ្ឌ ិត     

ប៊�ន ឈិន សមា ជិកគណៈអចិន្ត ្រ ្រយ៍គណៈកមា្ម ្រធិកា រកណា្ត ្រល 

គណបក្រសប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  ឧបនា យករដ្ឋ មន្រ ្ត ីប្រ ចា ំកា រ រដ្ឋ មន្រ ្ត ីទទួល 

បន្ទ ុកទីស្ដ ីកា រគណៈរដ្ឋ មន្រ ្ត ី និងជា ប្រ ធា នក្រ ុមកា រង ររា ជរដ្ឋ ្រភិបា ល

ចុះមូលដ្ឋ ្រនខ្រត្ត ត ក្រវ បា នអញ្ជ ើញជា អធិបតីក្ន ុងពិធីបិទសន្ន ិបា តបូក

សរុបលទ្ធ ផលកា រង រប្រ ចា ំឆ្ន ្រំ២០២១ និងលើកទិសដៅ កា រង រ 

ឆ្ន ្រំ២០២២ របស់រដ្ឋ បា លខ្រត្ត ត ក្រវ ។

 ថ្ង ្រទី១៦ ខ្រមីនា  ឆ្ន ្រំ២០២២ ឯកឧត្ត ម យឹម �ែលី សមា ជិក-

គណៈអចនិ្ត ្រ ្រយគ៍ណៈកមា្ម ្រធកិា រកណា្ត ្រល គណបក្រសប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  

ឧបនា យករដ្ឋ មន្ត ្រ ី ប្រ ធា នក្រ ុមកា រង រគណបក្រសចុះមូលដ្ឋ ្រនខ្រត្ត កំពង់ចា ម 

និងជា ប្រ ធា នក្រ ុមប្រ ឹក្រសា សា្ត ្ររ អភិវឌ្រឍវិស័យកសិកម្ម  និងជនបទ អញ្ជ ើញ

ជា អធិបតីភា ពដ៏ខ្ព ង់ខ្ព ស់ក្ន ុងពិធីបិទសន្ន ិបា តបូកសរុបលទ្ធ ផលកា រង រ

ប្រ ចា ំឆ្ន ្រំ២០២១ និងលើកទិសដៅ កា រង រឆ្ន ្រំ២០២២ របស់រដ្ឋ បា ល 

ខ្រត្ត កំពង់ចា ម នៅ សា លសន្ន ិសីទសា លា ខ្រត្ត កំពង់ចា ម។ 

 ថ្ង ្រទី១២ ខ្រមីនា  ឆ្ន ្រំ២០២២ ឯកឧត្ត មអគ្គ បណ្ឌ ិតសភា ចា រ្រយ             
អូន ព័ន្ធ មុនីរ័ត�   សមា ជិកគណៈអចិន្ត ្រ ្រយ៍គណៈកមា្ម ្រធិកា រកណា្ត ្រល 

គណបក្រសប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  ឧបនា យករដ្ឋ មន្ត ្រ ី រដ្ឋ មន្រ ្ត ីក្រ សួងស្រដ្ឋ កិច្ច  

និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងជា ប្រ ធា នក្រ ុមកា រង ររា ជរដ្ឋ ្រភិបា លចុះមូលដ្ឋ ្រនខ្រត្ត  

កណា្ត ្រល បា នអញ្ជ ើញជា អធិបតីក្ន ុងពិធីប្រ កា សស្រចក្ត ីសម្រ ្រចបញ្ច ូល

សមា ជិកបក្រសថ្ម ី គណបក្រសប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  ចំនួន ៤០០ នា ក់ ស្ថ ិតនៅ ភូមិ 

ភូមិធំ ឃុំភូមិធំ ស្រ ុកកៀនសា្វ ្រយ ខ្រត្ត កណា្ត ្រល។
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  ថ្ង ្រទី១៩ ខ្រមីនា  ឆ្ន ្រំ២០២២ ឯកឧត្ត មបណ្ឌ ិត ហ៊ុន ម៉ែណែត សមា ជិក 

គណៈអចិន្ត ្រ ្រយ៍គណៈកមា្ម ្រធិកា រកណា្ត ្រលគណបក្រសប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  ប្រ ធា នយុវជន 

គណបក្រសថា្ន ្រក់កណា្ត ្រល បា នអញ្ជ ើញជា អធិបតីដ៏ខ្ព ង់ខ្ព ស់ក្ន ុងពិធីប្រ កា សសមា -

សភា ពក្រ ុមកា រង រយុវជនគណបក្រសខ្រត្ត កំពង់ស្ព ឺ។ ឯកឧត្ត មបណ្ឌ ិតថ្ល ្រងថា  យុវជន

ជា ឆ្អ ឹងខ្ន ងដ៏រឹងមា ំរបស់សង្គ មជា តិ និងជា កមា្ល ្រំងបន្ត វ្រនដ៏មុតស្រ ួច ក្ន ុងកា រដឹកនា ំ

ប្រ ទ្រសឆ្ព ្រះទៅ រកវឌ្រឍនភា ពជឿនលឿនរុងរឿង។ យុវជនត្រ ូវខិតខំប្រ ឹងប្រ ្រង 

យកចិត្ត ទុកដ ក់ពង្រ ឹង និងពង្រ ីកសកា្ត ្រនុពលរបស់ខ្ល ួនឱ្រយកា ន់ត្ររឹងមា ំច្របា ស់លា ស់

ទា ំងផ្ន ្រកសមត្ថ ភា ព ចំណ្រះដឹង ជំនា ញ និងផ្ន ្រកចរិយ សម្របត្ត ិប្រ កបដោ យ 

ថ្ង ្រទី១៧ ខ្រមីនា  ឆ្ន ្រំ២០២២ ឯកឧត្ត ម ម ស សុ�  សមា ជិកគណៈអចិន្ត ្រ ្រយ៍

គណៈកមា្ម ្រធិកា រកណា្ត ្រល គណបក្រសប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  ទ្រសរដ្ឋ មន្ត ្រ ីទទួលបន្ទ ុកប្រ

សកកម្ម ពិស្រស និងជា ប្រ ធា នក្រ ុមកា រង ររា ជរដ្ឋ ្រភិបា លចុះមូលដ្ឋ ្រនខ្រត្ត ព្រ ះវិហា រ 

បា នអញ្ជ ើញជា អធិបតីក្ន ុង ពិធីបិទសន្ន ិបា តបូកសរុបលទ្ធ ផលកា រង រប្រ ចា ំ ឆ្ន ្រំ២០២១ 

និងលើកទិសដៅ កា រង រឆ្ន ្រំ២០២២ របស់រដ្ឋ បា លខ្រត្ត ព្រ ះវិហា រ ។ ឯកឧត្ត មបា ន

វា យតម្ល ្រខ្ព ស់ចំពោ ះថា្ន ្រក់ដឹកនា ំខ្រត្ត  និងក្រ ុមកា រង ររា ជរដ្ឋ ្រភិបា លចុះជួយមូលដ្ឋ ្រន

គ្រ ប់លំដ ប់ថា្ន ្រក់ ដ្រលបា នខិតខំប្រ ឹងប្រ ្រងរួមគ្ន ្រយ៉្រងសកម្ម ក្ន ុងកា របំព្រញតួនា ទី 

ភា រកិច្ច  ប្រ កបដោ យសា្ម ្ររតីទទួលខុសត្រ ូវខ្ព ស់ ដើម្របីសម្រ ្រចបា ននូវសមិទ្ធ ផលថ្ម ីៗ។

 ថ្ង ្រទី១៧ ខ្រមីនា  ឆ្ន ្រំ២០២២ ឯកឧត្ត ម គន់ គីម សមា ជិកគណៈអចិន្ត ្រ ្រយ៍ 

គណៈកមា្ម ្រធិកា រកណា្ត ្រល គណបក្រសប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  ទ្រសរដ្ឋ មន្ត ្រ ី និងជា ប្រ ធា ន

ក្រ ុមកា រង រថា្ន ្រក់ជា តិចុះជួយខ្រត្ត ឧត្ត រមា នជ័យ បា នអញ្ជ ើញជា អធិបតីក្ន ុងពិធី        

បិទសន្ន ិបា តបូកសរុបកា រង រឆ្ន ្រំ២០២១ និងលើកទិសដៅ កា រង រឆ្ន ្រំថ្ម ី ឆ្ន ្រំ២០២២ 

នៅ រដ្ឋ បា លខ្រត្ត ឧត្ត រមា នជ័យ។ ឯកឧត្ត មថ្ល ្រងថា  កា រង របម្រ ើជា ប្រ យោ ជន៍ 

សម្រ ្រប់ជា តិ កា រង រលើកកម្ព ស់ជីវភា ពប្រ ជា ពលរដ្ឋ  កា រង រផ្ត ល់ស្រវា  និងកា រង រ

ដោ ះស្រ ្រយកា រលំបា កជូនប្រ ជា ពលរដ្ឋ  គឺជា កា រង រអា ទិភា ពខ្ព ស់របស់ប្រ តិបត្ត ិករ

ទា ំងឡា យរបស់ជា តិ ដោ យមិនអា ចរអ៊ូរទា ំថា នឿយហត់ ឬនឿយណា យនោ ះឡើយ។

 ថ្ង ្រទី២២  ខ្រមីនា  ឆ្ន ្រំ២០២២  ឯកឧត្ត មបណ្ឌ ិតសភា ចា រ្រយ  

អ៊កុ  រ៉ែប៊នុ  សមា ជកិគណៈអចនិ្ត ្រ ្រយ ៍គណៈកមា្ម ្រធកិា រកណា្ត ្រល 

គណបក្រសប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  រដ្ឋ មន្រ ្ត ីក្រ សួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទ និង 

ជា ប្រ ធា នក្រ ុមកា រង ររា ជ រដ្ឋ ្រភិបា លចុះមូលដ្ឋ ្រនខ្រត្ត កំពង់ឆ្ន ្រំង

បា នអញ្ជ ើញជា អធិបតីក្ន ុងពិធីជួបសំណ្រះសំណា ល ពិភា ក្រសា  

និងត្រ ួតពិនិត្រយ សភា ពកា រណ៍កា រង រទូទៅ ជា មួយក្រ ុមប្រ ឹក្រសា  

និងសមា ជិក ក្រ ុង សង្ក ្រត់ទូទា ំងក្រ ុងកំពង់ឆ្ន ្រំង នៅ សា លា  

ក្រ ុងកំពង់ឆ្ន ្រំង។

 ថ្ង ្រទី១៦ ខ្រមីនា  ឆ្ន ្រំ២០២២ ឯកឧត្ត ម ជា  ចា ន់តូ សមា ជិកគណៈអចិន្ត ្រ ្រយ៍ 

គណៈកមា្ម ្រធិកា រកណា្ត ្រល គណបក្រសប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  ទ្រសា ភិបា លធនា គ រជា តិ 

ន្រកម្ព ុជា  និងជា ប្រ ធា នក្រ ុមកា រង រគណបក្រសចុះមូលដ្ឋ ្រនខ្រត្ត កំពង់ធំបា នអញ្ជ ើញ

ជា អធិបតីក្ន ុងពិធីសមោ្ព ្រធដ ក់ឲ្រយប្រ ើប្រ ្រស់សា លា ធម្ម សភា  ច្រតិយ កុដិ និង  

សមិទ្ធ ផលនា នា ក្ន ុងវត្ត សន្ទ ុកក្រ ្រ ស្រ ុកសន្ទ ុក ខ្រត្ត កំពង់ធំ ។ ឯកឧត្ត មបា ន 

ថ្ល ្រងថា  គណបក្រសប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  គឺជា សា្ថ ្របនិកសន្ត ិភា ព ឯកភា ពជា តិ ដ្រលធ្វ ើ

ឲ្រយមា នកា រអភិវឌ្រឍប្រ ទ្រសគ្រ ប់ហ្រដ្ឋ ្ររចនា សម្ព ័ន្ធ  គ្រ ប់ផ្ន ្រក គ្រ ប់វិស័យ។

គុណធម៌ សីលធម៌ រួមជា មួយនឹងសា្ម ្ររតី និងសកម្ម ភា ពចូលរួមថ្ររក្រសា នូវសមិទ្ធ ផលដ្រលមា នស្រ ្រប់ឱ្រយបា នគង់វង្រស និងបន្ត ពង្រ ីកបន្ថ ្រមទៀតនូវ 

សមិទ្ធ ផលវិជ្ជ មា នថ្ម ីៗ សម្រ ្រប់ជា ប្រ យោ ជន៍ជា តិ មា តុភូមិ និងប្រ ជា ជន។
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 ថ្ង ្រទី២៧ ខ្រមីនា  ឆ្ន ្រំ២០២២ ឯកឧត្ត ម  �ៀវ  � � រ�ទ្ធ   សមា ជិកគណៈកមា្ម ្រ-

ធិកា រ កណា្ត ្រល គណបក្រសប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  រដ្ឋ មន្ត ្រ ីក្រ សួងព័ត៌មា ន និងជា ប្រ ធា ន ក្រ ុម 

កា រង រគណបក្រសចុះជួយស្រ ុកកោ ះសូទិន ខ្រត្ត កំពង់ចា ម រួមជា មួយ ឯកឧត្ត ម អ៊ុន 
ចា ន់ដា  សមា ជិកគណៈកមា្ម ្រធិកា រកណា្ត ្រល និងជា ប្រ ធា នគណៈកមា្ម ្រធិកា រគណ-

បក្រសប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  ខ្រត្ត កំពង់ចា ម បា នអញ្ជ ើញចូលរួមជា គណៈអធិបតីក្ន ុងពិធី 

សមោ្ព ្រធដ ក់ឱ្រយប្រ ្រីប្រ ្រស់ជា ផ្ល ូវកា រ អគ រទីសា្ន ្រក់កា រគណបក្រសប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  

ឃុំ�្រ ្រកត នង់  ស្រ ុកកោ ះសូទិន  ខ្រត្ត កំពង់ចា ម។

ក្ន ុងអំឡុងព្រលថ្ម ីៗន្រះ ឯកឧត្ត ម �ែ ុំ សុ�  សមា ជិកគណៈកមា្ម ្រ-

ធិកា រកណា្ត ្រលគណបក្រសប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  រដ្ឋ មន្រ ្ត ីក្រ សួងមុខង រសា ធា រណៈ 

និងជា ប្រ ធា នក្រ ុមកា រង រខ្រត្ត ក្រ ច្រះ បា នថ្ល ្រងក្ន ុងពិធីជួបសំណ្រះសំណា ល 

និងលើកទឹកចិត្ត ដល់សិស្រសា នុសិស្រសក្ន ុងខ្រត្ត ក្រ ច្រះ ដ្រលបា នប្រ ឡង 

ជា ប់និទ្ទ ្រស A ចំនួន ៤៥នា ក់ និងនិទ្ទ ្រស B ចំនួន ១៣០នា ក់ ក្ន ុងសម័យ

ថ្ង ្រទី១៨ ខ្រមីនា  ឆ្ន ្រំ២០២២ ឯកឧត្ត ម �៉ែ សុជា តិវង�  សមា ជិកគណៈ-     

កមា្ម ្រធិកា រកណា្ត ្រលគណបក្រសប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  បា នអញ្ជ ើញជួបសំណ្រះសំណា ល

ជា មួយប្រក្ខ ភា ពក្រ ុមប្រ ឹក្រសា សង្ក ្រត់ និងគណៈសា ខ បក្រសភូមិទា ំង៨ ក្ន ុងសង្ក ្រត់ចា ក់ 

អ�្រ ្រលើ ខណ្ឌ មា នជ័យ ដើម្របីចា ត់ត ំងអនុវត្ត ផ្រនកា រសកម្ម ភា ពឆ្ព ្រះទៅ កា ន់ 

កា របោ ះឆ្ន ្រតនា ថ្ង ្រទី ៥ មិថុនា  ឆ្ន ្រំ២០២២ ខ ងមុខន្រះ ។

ថ្ង ្រទី២៧  ខ្រកុម្ភ ៈ ឆ្ន ្រំ២០២២ ឯកឧត្ត ម ម៉ម ប៊ុននា ង សមា ជិកគណៈកមា្ម ្រ-

ធិកា រកណា្ត ្រលគណបក្រសប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  អនុប្រ ធា នក្រ ុមកា រង រថា្ន ្រក់កណា្ត ្រលចុះជួយ

ខ្រត្ត  និងទទួលជួយស្រ ុកកណា្ត ្រលស្ទ ឹងខ្រត្ត កណា្ត ្រល ប្រ ធា នគណៈកម្ម កា រទី១០ និង 

ជា អ្ន កនា ំពា ក្រយព្រ ឹទ្ធ សភា  បា នអញ្ជ ើញជា អធិបតីភា ពក្ន ុងពិធីសំណ្រះ  សំណា លជា មួយ

ថា្ន ្រក់ដឹកនា ំគណបក្រសប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  នៅ មូលដ្ឋ ្រនឃុំគោ កគ្រ ប់ ចំនួន ១១៥នា ក់ និង

បា នឧបត្ថ ម្ភ សមា ជិកន្រអង្គ ពិធីមា្ន ្រក់ៗថវិកា  ៣០.០០០រៀល ស្ថ ិតនៅ ឃុំគោ កត្រ ប់ 

ស្រ ុកកណា្ត ្រលស្ទ ឹង ខ្រត្ត កណា្ត ្រល។

ប្រ ឡងមធ្រយមសិក្រសា ទុតិយភូមិថ្ង ្រទី២៧ ខ្រធ្ន ូ ឆ្ន ្រំ២០២១ កន្ល ងទៅ ន្រះថា ៖ មោ ទនភា ពដ្រលក្ម ួយៗសំរ្រចបា នគឺជា ករណីកិច្ច ក្ន ុងនា មជា សិស្រសា នុសិស្រស

ចំពោ ះមា តិបិត និងគ្រ ួសា រ ចំពោ ះលោ កគ្រ ូ អ្ន កគ្រ ូ សា លា រៀន និងសហគមន៍ ក៏ដូចជា ចំពោ ះសង្គ មជា តិទា ំងមូល។ ក្រ ុមកា រង របា នប្រ កា សផ្ត ល់ជូន 

អា ហា រូបករណ៍១០០ភា គរយ ដល់ជ័យលា ភី និទ្រ្ទ ស A និង និទ្ទ ្រស B ទា ំងអស់ សំរា ប់កា រសិក្រសា ថា្ន ្រក់ឧត្ត មសិក្រសា បន្ត ទៀត ទៅ ត មកា រជ្រ ើសរើសរបស់សា មីខ្ល ួន។

ថ្ង ្រទី១៣ ខ្រកុម្ភ ៈ ឆ្ន ្រំ២០២២  ឯកឧត្ត មកិត្ត ិស្រដ្ឋ ្របណ្ឌ ិត ចម បែ សិទ្ធ             
សមា ជិកគណៈកមា្ម ្រធិកា រកណា្ត ្រលគណបក្រសប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  ទ្រសរដ្ឋ មន្ត ្រ ី រដ្ឋ មន្រ ្ត ី 

ក្រ សួងឧស្រសា ហកម្ម  វិទ្រយ សា ស្ត ្រ  បច្ច ្រកវិទ្រយ  និងនវា នុវត្ត ន៍  និងជា ប្រ ធា នក្រ ុមកា រង រ

គណបក្រសចុះមូលដ្ឋ ្រនខ្រត្ត ក្រប បា នអញ្ជ ើញផ្ដ ល់រង្វ ្រន់ម៉ូតូមា៉្រក់ Honda Dream 

ស្ររើឆ្ន ្រំ២០២២ មា្ន ្រក់មួយគ្រ ឿងដល់សិស្រសប្រ ឡងជា ប់ជ័យលា ភីនិទ្ទ ្រស A ទា ំង 

៣រូប និងសិស្រសប្រ ឡងជា ប់ និទ្ទ ្រសB ១១នា ក់ ទទួលបា ន កុំព្រយូទ័រLaptop មា្ន ្រក់ 

មួយគ្រ ឿង  និងផ្ដ ល់ជូន ថវិកា ជូនលោ កគ្រ ូអ្ន កគ្រ ូក្ន ុងមា្ន ្រក់១០០ដុលា្ល ្ររអា ម្ររិកផងដ្ររ 

នៅ ក្ន ុងខ្រត្ត ក្រប។
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 ថ្ង ្រទី ១៣ ខ្រមីនា  ឆ្ន ្រំ២០២២ ឯកឧត្ត ម ��  ង សា រ៉ែត សមា ជិកគណៈ-  
កមា្ម ្រធិកា រកណា្ត ្រលគណបក្រសប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  ប្រ ធា នគណៈកមា្ម ្រធិកា រគណបក្រស 
ខ្រត្ត ព្រ ្រវ្រង អមដំណើរដោ យ ឯកឧត្ត ម ហុឺ � វី ប្រ ធា នក្រ ុមកា រង រគណបក្រសចុះ 
មូលដ្ឋ ្រនស្រ ុកព្រ ះស្ត ្រច និងសហកា រើបា នអញ្ជ ើញជា អធិបតីក្ន ុងពិធីក្រ ុងពា លីបញ្ច ុះ
បឋមសិលា សា ងសង់ទីសា្ន ្រក់កា រគណបក្រសឃុំ អង្គ រអង្គ  ស្រ ុកពា មជរ ខ្រត្ត ព្រ ្រវ្រង។  
បនា្ទ ្របម់កឯកឧត្ត ម កប៏ា នអញ្ជ ើញចលូរួមដង្ហ ្ររបណុ្រយផ្ក ្រសា មគ្គ ី ដើម្របីប្រ មលូបច្ច ័យ 
កសា ងព្រ ះវិហា រ ក្ន ុងវត្ត កា្ត ្រមពុក ឃុំស្រនា រា ជឧត្ត ម ស្រ ុកព្រ ះស្ត ្រច ខ្រត្ត ព្រ ្រវ្រង 
ដោ យក្ន ុងនោ ះ ឯកឧត្ត ម ��  ង សា រ៉ែត បា នចូលបុណ្រយនូវសុីម៉ង់ត៍ ១០ តោ ន , 

ឯកឧត្ត ម ហុឺ � វី ចូលបច្ច ័យចំនួន ២០ លា នរៀល និងលោ ក ភុន សម� ស្រស អនុប្រ ធា នគណបក្រសស្រ ុកក៏បា នចូលរួមឧបត្ថ ម្ភ ខ្រសា ច់ចំនួន២ឡា នផងដ្ររ ។

ថ្ង ្រទី១៧ ខ្រមីនា  ឆ្ន ្រំ២០២២ លោ កជំទា វ មិថុនា  ភូថង សមា ជិកា គណៈ-  

កមា្ម ្រធិកា រកណា្ត ្រលគណបក្រសប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  អភិបា លន្រគណៈអភិបា ល ខ្រត្ត កោ ះកុង 

បា នអញ្ជ ើញជា អធិបតី ក្ន ុងពិធីសំណ្រះសំណា ល ជា មួយស្ដ ្រ ីជា  គ្រ ូប�្រ ៀន គ្រ ូព្រទ្រយ 

និងនិស្រសិត ដើម្របីអបអរសា ទរ ខួបលើកទី ១១១ ទិវា អន្ត រជា តិនា រើ ៨មីនា  ឆ្ន ្រំ២០២២ 

ក្រ ្រមមូលបទ “សមភា ពយ្រនឌ័រថ្ង ្រន្រះ ដើម្របីចីរភា ពនា ព្រលអនា គត”។ លោ កជំទា វ 

អភិបា លខ្រត្ត  បា នកោ តសរសើរ និងវា យតម្ល ្រខ្ព ស់ចំពោ ះប្រ ធា នគណៈកម្ម កា រ 

សា ខ សមា គមនា រើកម្ព ុជា  ដើម្របីសន្ត ិភា ព និងអភិវឌ្រឍន៍ ខ្រត្ត កោ ះកុង និងជា សមា ជិក 

ក្រ ុមប្រ ឹក្រសា ខ្រត្ត  និងក្រ ុមកា រង រទា ំងអស់ ដ្រលបា នយកចិត្ត  ទុកដ ក់ជួយ បង្ក លក្ខ ណៈ 

ថ្ង ្រទី២០ ខ្រមីនា  ឆ្ន ្រំ២០២២ ឯកឧត្ត ម ជា ម ប៉ែ�  អ្ន កតំណា ងរា ស្រ ្ត  ខ្រត្ត ព្រ ្រវ្រង 

និងជា សមា ជិកគណៈកម្ម កា រទី៥ ន្ររដ្ឋ សភា  បា នអញ្ជ ើញជា អធិបតីក្ន ុងពិធី 

សមោ្ភ ្រធសមិទ្ធ ផលនា នា នៅ វត្ត សា នគ ស្ថ ិតនៅ ភូមិសា នគរ ”ក” ឃុំសា នគរ ស្រ ុក 

កំពង់សា្វ ្រយ ខ្រត្ត កំពង់ធំ ដ្រលមា នប្រ ជា ពលរដ្ឋ ចូលរួមសរុប ៤០០នា ក់ ។ 

ឯកឧត្ត មថ្ល ្រងថា  វត្ត សា នគរន្រះជា សម្របត្ត ិវប្របធម៌ដ៏ថ្ល ្រថា្ល ្រសម្រ ្រប់កូនចៅ ជំនា ន់

ក្រ ្រយ។ បងប្អ ូនរស់នៅ ទីន្រះមា នជីវភា ពធូធា រ  នៅ ឃុំន្រះមា នត្រ ្រក់ទ័រ ២៩៨គ្រ ឿង 

ឡា នតូចធំ ២៥៣គ្រ ឿង និងម៉ូតូប្រ មា ណ ៨.០០០គ្រ ឿង ក្ន ុងចំនួនប្រ ជា ជន 

សរុប១៩.០០០នា ក់។ សមិទ្ធ ផលទា ំងន្រះដោ យសា រប្រ ទ្រសមា នសន្ត ិភា ព

 ថ្ង ្រទី៧ ខ្រមីនា  ឆ្ន ្រំ២០២២ ឯកឧត្ត ម ម៉ែ ធនិន សមា ជិកគណៈ-

កមា្ម ្រធិកា រកណា្ត ្រល គណបក្រសប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  អភិបា លន្រគណៈអភិបា ល ខ្រត្ត កំពត 

បា នអញ្ជ ើញផ្ដ ល់ស្របៀងជូនប្រ ជា ពលរដ្ឋ ដ្រលមា នជីវភា ពខ្វ ះខ តក្ន ុងបរិវ្រណ

សា លា ខ្រត្ត កំពត ក្ន ុងមួយគ្រ ួសា រៗទទួលបា នអង្ក រចំនួន១០គីឡូ�្រ ្រម សរុបចំនួន 

ប្រ មា ណ៦៨១គ្រ ួសា រ។

ថ្ង ្រទី៥ ខ្រកុម្ភ ៈ ឆ្ន ្រំ២០២២ ឯកឧត្ត ម ចា យ បូរ�ន សមា ជិកគណៈ កមា្ម ្រធិកា រ-

កណា្ត ្រល គណបក្រសប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  អ្ន កតំណា ងរា ស្រ ្ត មណ្ឌ លខ្រត្ត ត្របូងឃ្ម ុំ តំណា ង 

ដ៏ខ្ព ង់ខ្ព ស់ឯកឧត្ត មបណ្ឌ ិត ហ៊ុន ម៉ែណែត សមា ជិកគណៈអចិន្ត ្រ ្រយ៍គណបក្រស

ប្រ ជា ជនកម្ព ុជា  និងជា ប្រ ធា នយុវជនគណបក្រសថា្ន ្រក់កណា្ត ្រល បា នអញ្ជ ើញជា អធិបតី

ក្ន ុងពិធីសមោ្ព ្រធសមិទ្ធ ផលនា នា ស្ថ ិតក្ន ុងវត្ត ត្រជសុវណ្ណ ភូមិ នៅ ក្ន ុងភូមិនិគមលើ 

ឃុំស្រ ឡប់ ស្រ ុកត្របូងឃ្ម ុំ ខ្រត្ត ត្របូងឃ្ម ុំ ។ សមិទ្ធ ផលទា ំងនោ ះរួមមា ន ៖ផ្ល ូវ១ខ្រស្រ 

ប្រ វ្រង៨០០ម៉្រត្រ  សា ឡុំមួយខ្ន ង សា លា បុណ្រយមួយខ្ន ង កុដិ២ខ្ន ងមា ន៧បន្ទ ប់ 

បង្គ ្រលភ្ល ើងធំៗចំនួន៧ដើម ដងទង់ជា តិចំនួន៣០ដើម អណ្ត ូងទឹក១ បន្ទ ប់ អនា ម័យ 

៨បន្ទ ប់ និងសា លា រៀនមួយខ្ន ងមា ន៣បន្ទ ប់។ 

ក្រ ្រមនយោ បា យឈ្ន ះ-ឈ្ន ះ របស់ សម្ត ្រចអគ្គ មហា ស្រនា បតីត្រជោ  ហ៊ុន សែន ។ 

និងគ ំទ្រ គ្រ ប់ប្របយ៉្រងដល់គណៈកម្ម កា រសា ខ សមា គមនា រើខ្រត្ត  ឱ្រយអា ចដំណើរកា រសកម្ម ភា ពរបស់ខ្ល ួនបា នយ៉្រងរលូន។
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ថ្ង្រទី៥ ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ២០២២ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ែណែត សមាជិក-
គណៈអចិន្ត្រ្រយ៍ន្រគណៈកមា្ម្រធិការកណា្ត្រល និងជាប្រធានយុវជនគណបក្រស
ប្រជាជនកម្ពុជាថា្ន្រក់កណា្ត្រល បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុង
ពិធីប្រកាសសមាសភាពក្រុមការងរយុវជនគណបក្រសប្រជាជនខ្រត្តកណា្ត្រល ។ 
ឯកឧត្តម គង់ សែភ័ណ្ឌ សមាជិកយុវជនគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា

ថា្ន្រក់កណា្ត្រល និងជាប្រធានក្រុមការងរយុវជនគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជាខ្រត្តកណា្ត្រល ព្រមទាំងថា្ន្រក់ដឹកនាំយុវជនគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជាថា្ន្រក់កណា្ត្រល 
និងថា្ន្រក់ដឹកនាំ សមាជិក សមាជិកា ក្រុមការងរយុវជនគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជាខ្រត្ត សរុបចំនួន ៦៤១រូប ក៏បានអញ្ជើញចូលរួមផងដ្ររ ។

ថ្ង្រទី១៣ ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ២០២២ ឯកឧត្តម ជែុន ថែរ៉ែវ៉ែត សមាជិក-

គណៈកមា្ម្រធិការកណា្ត្រល ប្រធានផ្ន្រកក្រសួង-សា្ថ្រប័ន ន្រយុវជនគណបក្រស 

ប្រជាជនកម្ពុជាថា្ន្រក់កណា្ត្រល និងជាប្រធានជនបង្គ្រលយុវជនថា្ន្រក់កណា្ត្រល 

ចុះជួយស្រុកព្រ្រឈរ ខ្រត្តកំពង់ចាម តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ែណែត 

អញ្ជើញជួបសំណ្រះសំណាល បំពាក់បំប៉ននយោបាយសតិអារម្មណ៍ និងណ្រនាំអំពីតួនាទី ភារកិច្ចដល់យុវជនគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា ចំនួន ២៥៦នាក់ 
ក្នុងឃុំចំនួន៥ (វគ្គទី២) ក្នុងចំណោមឃុំទាំង១៥ ន្រស្រុកព្រ្រឈរ ដើម្របីឆ្ព្រះទៅយកជ័យជម្នះនៅក្នុងការបោះឆ្ន្រតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ សង្ក្រត់ 
អាណត្តិទី ៥ ឆ្ន្រំ២០២២ ខងមុខ នៅទីសា្ន្រក់ការគណបក្រសស្រុកព្រ្រឈរ ខ្រត្តកំពង់ចាម។

ថ្ង្រទី២៤ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្ន្រំ២០២២ ឯកឧត្តម យស ផានីត្ដែ សមាជិក-

គណៈកមា្ម្រធិការកណា្ត្រល និងជាប្រធានផ្ន្រកបណ្តុះបណា្ត្រល ន្រយុវជន 

គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជាថា្ន្រក់កណា្ត្រល បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំតមដន

វឌ្រឍនភាពការងររបស់ផ្ន្រកបណ្តុះបណា្ត្រល ន្រយុវជនគណបក្រសប្រជាជន

កម្ពុជាថា្ន្រក់កណា្ត្រល ប្រចាំខ្រកុម្ភៈ ឆ្ន្រំ២០២២ ដ្រលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី អនុប្រធាន សមាជិក 
សមាជិកា និងមានឯកឧត្ដម លោកជំទាវ ក្រុមគ្រូឧទ្ទ្រស-គ្រូជំនួយ ព្រមទាំងក្រុមចំណុះទាំង៣ ផ្ន្រកបណ្តុះបណា្ត្រល ន្រយុវជនគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា
ថា្ន្រក់កណា្ត្រល សរុបចំនួន ២៩រូប តមរយៈប្រព័ន្ធបញ្ជូនរូបភាព និងសំឡ្រងដោយផ្ទ្រល់(Zoom Meeting)។

ថ្ង្រទី២៧ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្ន្រំ២០២២ ឯកឧត្តម ហែង សួរ សមាជិកគណៈ-
កមា្ម្រធិការកណា្ត្រល និងជាប្រធានផ្ន្រករាជធានី ខ្រត្ត ន្រយុវជនគណបក្រស
ប្រជាជនកម្ពុជាថា្ន្រក់កណា្ត្រល និងជាប្រធានក្រុមការងរជនបង្គ្រលយុវជន
ស្រុកបាធាយ ខ្រត្តកំពង់ចាម តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ែណែត 
និងលោកជំទាវ បាននាំយកមា៉្រស់ចំនួន ៤០.០០០សន្លឹក និងថា្ន្រំចិនចំនួន 
៨០០ប្រអប់ ប្រគល់ជូនក្រុមកាងរយុវជនគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជាស្រុកបាធាយ ខ្រត្តកំពង់ចាម។

ថ្ង្រទី១៣ ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ២០២២ ឯកឧត្តម ប៉ែង ពែធិ៍នា សមាជិកគណៈ-
កមា្ម្រធិការកណា្ត្រល និងជាប្រធានផ្ន្រកព័ត៌មាន និងបណា្ត្រញផ្រសព្វផ្រសាយសង្គម ន្រ    
យុវជនគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជាថា្ន្រក់កណា្ត្រល បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខ្ររបស់ 
ផ្ន្រកព័ត៌មាន និងបណា្ត្រញផ្រសព្វផ្រសាយសង្គម អំពីវឌ្រឍនភាពការងរដ្រលបាននឹង 
កំពុងអនុវត្ត និងទិសដៅការងរក្នុងខ្របនា្ទ្រប់សម្រ្រប់ឆ្ន្រំ២០២២ ដ្រលមានការចូលរួម 

ពីឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ដ្រលជាសមាជិក សមាជិកា ផ្ន្រក និងក្រុមជំនួយការផ្ន្រក តមរយៈប្រព័ន្ធបញ្ជូនរូបភាព និងសំឡ្រង 
ដោយផ្ទ្រល់(Zoom Meeting)។

ថ្ង្រទី១៥ ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ២០២២ ឯកឧត្តម ឆាយ វណ្ណែ ប្រធាន 

ផ្ន្រកវប្របធម៌ និងសាសនា ន្រយុវជនគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជាថា្ន្រក់កណា្ត្រល 

បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខ្រ ស្ដីពីអំពីវឌ្រឍនភាពការងរដ្រលបាននឹង 

កំពុងអនុវត្ត និងទិសដៅការងរក្នុងខ្របនា្ទ្រប់សម្រ្រប់ឆ្ន្រំ២០២២ របស់ 

ផ្ន្រកវប្របធម៌ និងសាសនា ន្រយុវជនគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជាថា្ន្រក់កណា្ត្រល ដ្រលមានការចូលរួមពីឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ដ្រល 
ជាសមាជិក សមាជិកា ផ្ន្រកនិងក្រុមជំនួយការផ្ន្រក សរុបចំនួន ៣៣រូប តមរយៈប្រព័ន្ធបញ្ជូនរូបភាព និងសំឡ្រងដោយផ្ទ្រល់(Zoom Meeting)។
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ថ្ង្រទី២៦ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្ន្រំ២០២២ លោក ស្រី សុភ័ក្ត្រ សមាជិកយុវជន
គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជាថា្ន្រក់កណា្ត្រល និងជាប្រធានក្រុមការងរយុវជន
គណបក្រសខ្រត្តកំពង់ចាម និងថា្ន្រក់ដឹកនាំក្រុមការងរយុវជនគណបក្រស
ខ្រត្ត បានអញ្ជើញចូលរួមជាមួយគណបក្រស រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណា្ត្រល 
និង ធ្វើបទឧទ្ទ្រសនាមម្ររៀន ស្តីពីច្របាប់ បទបញ្ជ្រ និងនីតិវិធីន្រការបោះ
ឆ្ន្រតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ សង្ក្រត់ ជូនដល់ក្រុមប្រឹក្រសាអ្នកច្របាប់ គណបក្រសក្រុង ស្រុក ប្រធានគណបក្រសមន្ទីរ អង្គភាព ក្រុមការងរយុវជនគណបក្រសខ្រត្ត 
និងក្រុងស្រុកក្រ្រមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ខ្លូត ផន អនុប្រធានគណៈកមា្ម្រធិការគណបក្រសខ្រត្តកំពង់ចាម តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា 
សមាជិកយុវជនគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជាថា្ន្រក់កណា្ត្រល និងជាប្រធានគណៈកមា្ម្រធិការគណបក្រសខ្រត្តកំពង់ចាម ដ្រលមានអ្នកចូលរួមចំនួន ១៤៤រូប នៅ
មន្ទីរគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជាខ្រត្តកំពង់ចាម។

ថ្ង្រទី០៥ ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ២០២២ ឯកឧត្តម សុិន វុទ្ធី សមាជិកយុវជនគណបក្រស
ប្រជាជនកម្ពុជាថា្ន្រក់កណា្ត្រល និងជាប្រធានក្រុមការងរយុវជនគណបក្រសប្រជាជន
កម្ពុជាក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ព្រមទាំងក្រុមការងរ បាននាំយកអំណោយ 
ដ៏ថ្ល្រថា្ល្ររបស់ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ែណែត និងលោកជំទាវ ប្រគ្រនព្រះសង្រឃ 
គង់នៅវត្តអង្គសិរើ និងច្រកជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ សិស្រសានុសិស្រស និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ន្រវិទ្រយល័យ ហ៊ុន ស្រន ព្រះធម្មស្រះ អនុវិទ្រយល័យ ត្រពាំងរកា 
សាលាបឋមសិក្រសាអរិយកស្រសប និងសាលាបឋមសិក្រសាអង្គសិរើ ស្ថិតនៅក្នុងឃុំភ្នំបាត ស្រុកពញាឮ ខ្រត្តកណា្ត្រល។

ថ្ង្រទី១៨ ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ២០២២ ឯកឧត្តម អ៊ុក បែជា សមាជិកយុវជនគណបក្រស 
ប្រជាជនកម្ពុជាថា្ន្រក់កណា្ត្រល និងជាប្រធានកិត្តិយសក្រុមការងរយុវជនគណបក្រសប្រជាជន
កម្ពុជាក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ឯកឧត្តម រជ រ៉ែ សមាជិកយុវជនគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា
ថា្ន្រក់កណា្ត្រល និងជាប្រធានក្រុមការងរយុវជនគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជាក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 
បានអញ្ជើញជួបសំណ្រះសំណាលជាមួយមន្ត្រីគណបក្រសភូមិ ឃុំ និងប្រក្ខជនសម្រ្រប់ការ

ថ្ង្រទី០៥ ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ២០២២ ឯកឧត្តម ភុន សារពែជែ សមាជិកយុវជនគណបក្រស
ប្រជាជនកម្ពុជាថា្ន្រក់កណា្ត្រល និងជាប្រធានក្រុមការងរយុវជនគណបក្រសប្រជាជន 
កម្ពុជាខ្រត្តកំពត ព្រមទាំងថា្ន្រក់ដឹកនាំក្រុមការងរយុវជនគណបក្រសខ្រត្តកំពត បាន 
អញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខលោកគ្រូ អ្នកគ្រូព្រទ្រយតមមណ្ឌលសុខភាពក្នុងមូលដ្ឋ្រនឃុំ ភូមិ 

ន្រស្រុកបនា្ទ្រយមាស ដ្រលកំពុងចុះចាក់វា៉្រក់សាំងជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតមភូមិ និងតមមណ្ឌល ព្រមទាំងបាននាំយកនូវគ្រឿងឧបភោគបរិភោគ 
សមា្ភ្ររៈមួយចំនួន ដ្រលជាអំណោយដ៏ថ្ល្រថា្ល្ររបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ែ ធនិន មកផ្តល់ជូនដល់ក្រុមគ្រូព្រទ្រយទាំង៥មណ្ឌល នៅស្រុកបនា្ទ្រយមាស ខ្រត្តកំពត។

បោះឆ្ន្រតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ សង្ក្រត់អាណត្តិទី៦ ដើម្របីផ្រសព្វផ្រសាយពីទិសដៅភារកិច្ចឆ្ព្រះទៅកាន់ការបោះឆ្ន្រតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ សង្ក្រត់ 
អាណត្តិទី៦ នៅខ្រមិថុនា ឆ្ន្រំ២០២២ នៅឃុំត្រពាំងព្រះ ស្រុកព្រ្រឈរ ខ្រត្តកំពង់ចាម ចំនួន៧២រូប។

ថ្ង្រទី១៩ ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ២០២២ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ែណែត 
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រ្រយ៍ ន្រគណៈកមា្ម្រធិការកណា្ត្រល និង
ជាប្រធានយុវជនគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជាថា្ន្រក់កណា្ត្រល 
បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាព ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីប្រកាស 

សមាសភាពក្រុមការងរយុវជនគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជាខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ ដ្រលដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម វុី សំណង សមាជិកយុវជនគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា
ថា្ន្រក់កណា្ត្រល និងជាប្រធានក្រុមការងរយុវជនគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជាខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ ព្រមទាំងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីថា្ន្រក់ដឹកនាំយុវជនគណបក្រស
ប្រជាជនកម្ពុជាថា្ន្រក់កណា្ត្រល និងថា្ន្រក់ដឹកនាំ សមាជិក សមាជិកា ក្រុមការងរយុវជនគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជាខ្រត្ត សរុបចំនួន ៤៥៣រូប នៅទីសា្ន្រក់ការ
គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជាខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ។

ថ្ង្រទី២០ ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ២០២២ ឯកឧត្តម ឈឹម ឃិនដារ៉ែត សមាជិកយុវជន 
គណបក្រសប្រជាជន ប្រធានក្រុមការងរយុវជនគណៈកមា្ម្រធិការគណបក្រសអាជា្ញ្រធរជាតិ 
ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអ្រដស៍ និងជាប្រធានក្រុមការងរគណបក្រសចុះមូលដ្ឋ្រនឃុំភារើមានជ័យ 
ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ែត់ ឯកឧត្តម ឌី ចាន់ប៊ុនលឿ និងឯកឧត្តម ឈា សិទ្ធិ សមាជិក

អចិន្ត្រ្រយ៍ក្រុមការងរយុវជន និងជាអនុប្រធានក្រុមការងរគណបក្រសចុះមូលដ្ឋ្រនឃុំភារើមានជ័យ ស្រុកបស្រដ្ឋ បានអញ្ជើញជាគណៈអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំ
សំណ្រះសំណាលជាមួយក្រុមការងរចលនាបោះឆ្ន្រតឃុំ ដ្រលរួមមានគណៈកមា្ម្រធិការគណបក្រសស្រុក គណៈកមា្ម្រធិការគណបក្រសឃុំ សាខគណបក្រស 
ភូមិ និងយុវជនគណបក្រសឃុំ នៅទីសា្ន្រក់ការគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជាឃុំភារើមានជ័យ ស្រុកបស្រដ្ឋ ខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ។
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សមិទ្ធផលមួយចំនួននៃវិស័យសៃដ្ឋកិច្ច
 អគ្គនាយកដ្ឋ្រនពន្ធដរ ប្រមូលចំណូលពន្ធអាករជាក់ស្ត្រងតម

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យចំណូលអនឡាញបានចំនួន ១១.២៦៦,៧៩ 
ប៊ីលានរៀល (ប្រមាណជា ២.៧៨១,៩២លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក ) ធៀប
នឹងផ្រនការច្របាប់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រ្រប់ការគ្រប់គ្រងឆ្ន្រំ ២០២១ ដ្រលតម្រូវ 
ប្រមូលចំណូលឲ្រយបានចំនួន ៩.០៨៤,៤២ ប៊ីលានរៀល ( ប្រមាណ 
២.២៤៣,០៧លានដុលា្ល្រអាម្ររិក) ស្មើនឹង ១២៤,០២% ន្រផ្រនការ 
ប្រចាំឆ្ន្រំ ដោយលើសផ្រនការចំនួន ២៤,០២% ស្មើនឹង ២.១៨២,៣៧ 
ប៊ីលានរៀល (៥៣៨,៨៥លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក) ធៀបនឹងរយៈព្រល 
ដូចគ្ន្រឆ្ន្រំ ២០២០មានការថយចុះ ចំនួន ៤៣៣,៧៥ ប៊ីលានរៀល           
( ប្រមាណ១០៧.០៩ លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក) ស្មើនឹង ៣,៧១% ។ 
 ទំហំពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជា សម្រ្រចបានទឹកប្រ្រក់ចំនួន ៣៧.៣៤៦ 

លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក កើនឡើង២៨% ក្នុងនោះ ការនាំច្រញមាន ទឹកប្រ្រក់ 
១៤.២៨៦ លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក ថយចុះ ២% និងការនាំចូលមាន 
ទឹកប្រ្រក់២៣.០៦០ លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក កើនឡើង ៥៨% បើធៀបនឹង 
ឆ្ន្រំមុន ។ ក្រសួងបានផ្តល់អាជា្ញ្របណ្ណនាំច្រញ ៥១ ច្របាប់ គិតជា 
ទឹកប្រ្រក់ប្រមាណ ៦ លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក និងផ្តល់អាជា្ញ្របណ្ណនាំចូល 
៩ ច្របាប់ គិតជាទឹកប្រ្រក់ប្រមាណ១ លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក ។ ការផ្តល់ 
លិខិតបញ្ជ្រក់ការនាំច្រញ នាំចូល ត្របូងព្រជ្រមិនទាន់ក្រច្ន្រ និងសល់ 
ពីការក្រច្ន្រ សរុបចំនួន ៣៦ ច្របាប់ គិតជាទឹកប្រ្រក់ចំនួន ២៤ លានដុលា្ល្ររ 
អាម្ររិក ក្នុងនោះការនាំចូល ១៥ ច្របាប់ គិតជាទឹកប្រ្រក់ចំនួន ១៥ លាន 
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក និងនាំច្រញ២១ ច្របាប់ គិតជាទឹកប្រ្រក់ ៩ លានដុលា្ល្ររ 
អាម្ររិក។

 កម្ពុជាបានទទួលចំណូលពីការនាំច្រញកសិផល (ឯកតតម្ល្រ
ផ្អ្រកតមវិក្កយបត្ររបស់អ្នកនាំច្រញ) ក្នុងរយៈព្រល ១២ ខ្រ បានប្រមាណ 
៤.៣២៣.៧១៩.៣០០,៥៨ ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ក្នុងនោះការនាំច្រញអង្ករ 
បានចំនួន ៥២៧.៥៩៣.៩៩៥ ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ការនាំច្រញស្រូវបាន 
ចំនួន ៦៣១.៤០៧.៨២២ ដុលា្ល្ររអាម្ររិក និងនាំច្រញកសិផលក្រ្រ 
ពីស្រូវ អង្ករ បានចំនួន ៣.១៦៤. ៧១៧.៤៨៣,៥៨ ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ។
 នាំច្រញស្រូវ អង្ករ មានបរិមាណសរុបចំនួន៤.១៤៤.៤៨៧ តោន 

ក្នុងនោះការនាំច្រញអង្ករមានបរិមានសរុប ៦១៧.០៦៩ តោន ថយចុះ 
៧៣.៧៦០ តោនធៀបនឹងឆ្ន្រំមុនដ្រលមានចំនួន ៦៩០. ៨២៩ តោន 

ស្មើនឹង ១០,៦៨% ។ ការនាំស្រូវមានបរិមាណសរុប៣.៥២៧.៤១៨ 
តោន កើនឡើងចំនួន ១.៣៣៨.៦១៤ តោន ធៀបនឹងឆ្ន្រំមុនមានចំនួន 
២.១៨៨.៨០៤ តោន ស្មើនឹង ៦១,១៦%។
 នាំច្រញកសិផលក្រ្រពសី្រវូ អង្ករ មានចនំនួ ៥.១៨០.០០៥,៨១ 

តោន កើនឡើងចំនួន ១.៦៨៣. ១៩៨,៧១ តោន ធៀបនឹងឆ្ន្រំមុនមាន
ចំនួន៣.៤៩៦.៨០៧,១០ តោនស្មើនឹង ៤៨,១៤%។
 នាំច្រញកស៊ូមានចំនួន ៣១២.៨១២ តោន ធៀបនឹងឆ្ន្រំមុន 

កើនឡើង ២៦.៩៥៥ តោនស្មើនឹង ៩% និងឈើកស៊ូ ៥.៨៣៨ម៣ ។ 
ផ្ទ្រដីចមា្ក្ររកស៊ូរដ្ឋ និងឯកជន មានផ្ទ្រដីសរុបចំនួន ៤០៤.១៦០ ហ.ត 
ក្នុងនោះផ្ទ្រចមា្ក្ររកស៊ូ កសិ-ឧស្រសាហកម្មចំនួន ៤៨.៥៤៦ ហ.ត ផ្ទ្រដី
ចមា្ក្ររកស៊ូសម្របទានដីស្រដ្ឋកិច្ច មានចំនួន ១៩៤.៤៥៤ ហ.ត និង 
ផ្ទ្រដីចមា្ក្ររកស៊ូគ្រួសារ មានចំនួន ១៦១.១៦០ ហ.ត ។ ផ្ទ្រដីជៀរជ័រ 
កស៊ូ ៣១៤.៣១៩ ហ.ត ស្មើនឹង ៧៨% និងផ្ទ្រដីថ្រទាំ ៨៩.៨៤១ ហ.ត  
ស្មើនឹង ២២%  ។ ផលិតផលជ័រកស៊ូមានចំនួន ៣១៩.៥០៩តោន 
កើនឡើង ២៨.១៩១ តោន ស្មើនឹង ១០% បើធៀបនឹងឆ្ន្រំមុន និង 
ផលិតផលឈើកស៊ូបានចំនួន ៦.០៤៨ម៣ ។
 ការនាចំ្រញផលន្រសាទសរបុមានចនំនួ ៣.០៦៦ តោន ក្នងុនោះ 

ផលន្រសាទស្រស់មានចំនួន ២.៩១៦ តោន ស្មើនឹង ៣៦,៤៥% ន្រ 
ផ្រនការ ៨.០០០ តោន ធៀបនឹងឆ្ន្រំមុនកើនឡើង ៩៧១ តោន 
និងផលន្រសាទក្រច្ន្រមានចំនួន  ១៥០ តោន ស្មើនឹង ៧,៥០% ន្រ 
ផ្រនការ ២.០០០ តោន ធៀបនឹងឆ្ន្រំមុនថយចុះ ៨៤ តោន ។ វិស័យ 
ជលផលសរុបបានចំនួន ៥៨១.៧១២.៩៧៦ រៀល ស្មើនឹង ១៦២,២២% 
ន្រផ្រនការ ៣៥៨.៦០០.០០០រៀល បើធៀបនឹងឆ្ន្រំមុនថយចុះចំនួន 
៩៧៨.០៧២.៧៨៤ រៀល និងថ្ល្រសួយសារផល អនុផលព្រ្រឈើសរុប 
៦.៨៨៤.៤៦៨.៤១៧ រៀល នងិ ២.៦០៨.៩៩៣,៧២ ដុលា្ល្ររអាម្ររកិ។
 នាំច្រញទំនិញទៅក្រ្រប្រទ្រសមានតម្ល្រសរុបប្រមាណ ៧២. 

០៣៧,៤៤ប៊ីលានរៀល ស្មើនឹងប្រមាណ ១៧.៥៧៤,៣៩លានដុលា្ល្រ
រអាម្ររិកកើនឡើង ២,១៤% បើធៀបនឹងឆ្ន្រំមុន និងការនាំចូលមកវិញ 
មានតម្ល្រប្រមាណ ១១៣.៦៤០,៥៧ ប៊ីលានរៀល ស្មើនឹងប្រមាណ 
២៧.៧២៣,៩៤លានដុលា្ល្ររអាម្ររិកកើនឡើង ៤៨,០៨% បើប្រៀបធៀប 
នឹងឆ្ន្រំមុន ។

- ការងារបង្កបបង្កើនផល
ក. ល្បឿននៃការបង្កបង្កើនផលសៃូវរដូវបៃំង
លទ្ធផលន្រការភ្ជួររាស់រៀបចំដីសម្រ្រចបានចំនួន ៦៤៩.៥៦៦ ហ.ត 

ក្នុងនោះភ្ជួរដោយគោ ក្របី មានចំនួន ៤.២៥៧ ហ.ត ស្មើនឹង ០,៦៦% 
និងដោយប្រើប្រ្រស់គ្រឿងយន្តចំនួន ៦៤៥.៣០៩ ហ.ត ស្មើនឹង 
៩៩,៣៤%។ ផ្ទ្រដីសាបសម្រ្រចបានចំនួន ២៦ហ.ត។ លទ្ធផលស្ទូង 
និងព្រ្រះសម្រ្រចបានចំនួន  ៦៤៩.៥៣០ ហ.ត ស្មើនឹង១៤១,៤៥% 
ន្រផ្រនការ៤៥៩.២០០ហ.ត លើសឆ្ន្រំមុន ៣៣.៣៧៥ ហ.ត ។ ល្របឿន 
ន្រការប្រមូលផលសម្រ្រចបានចំនួន ៦៤៦.៥៣០ ហ.ត ដោយទទួល
បានបរិមាណស្រូវសរុបចំនួន២.៩៣១.៨៤២ តោន និងទទួលបាន 
ទិន្នផលគិតជាមធ្រយម ៤,៥៣៥ តោន/ហ.ត។
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ខ.ល្បឿននៃការបង្កបង្កើនផលសៃូវរដូវវស្សា
លទ្ធផលន្រការភ្ជួររាស់រៀបចំដីសម្រ្រចបានចំនួន២.៩២៥.៨២៨ ហ.ត 

ក្នុងនោះភ្ជួរដោយគោ ក្របី មានចំនួន ១៦.៦២៤ ហ.ត ស្មើនឹង 
០,៥៧% និងដោយគ្រឿងយន្តចំនួន ២.៩០៩.២០៤ ហ.ត  ស្មើនឹង 
៩៩,៤៣% ។ ផ្ទ្រដីសាបសរុបបាន ១២.៣៩២ ហ.ត តិចជាងឆ្ន្រំមុន 
៣.៤០១ ហ.ត ។ លទ្ធផលស្ទួង និងព្រ្រះសម្រ្រចបានចំនួន ២. 
៩០១.៦០៥ ហ.ត ស្មើនឹង១១១,២១% ន្រផ្រនការ ២.៦០៩.០៦៥ ហ.ត 
លើសឆ្ន្រំមុន ៩៤.៩៨២ ហ.ត។ ល្របឿនន្រការប្រមូលផលស្រូវស្រ្រល
សម្រ្រចបានចំនួន ២.៨៧២.៩៤៨ ហ.ត ដោយទទួលបានបរិមាណ 
ផលសរុបចំនួន ៩.០៦០.៤៩៥ តោន លើសឆ្ន្រំមុន ៨៤០.៨១៨ តោន 
និងទទួលបានទិន្នផលគិតជាមធ្រយម ៣,២៥៦ តោន/ហ.ត ។

គ. ល្បឿននៃការបង្កបង្កើនផលដំណាំសាកវប្បកម្ម និងដំណាំឧស្សាហកម្ម 
រដូវបៃំង

ដំណាំសាកវប្របកម្មអនុវត្តបានសរុប ២០.០៣៣ ហ.ត ស្មើនឹង 
៥៦,០២% ន្រផ្រនការ ៣៥.៧៦០ ហ.ត តិចជាងឆ្ន្រំមុន ៤.២១៦ ហ.ត ។ 
ដំណាំឧស្រសាហកម្មអនុវត្តបានសរុបចំនួន ៤៨.១៩៦ ហ.ត ស្មើនឹង 
៥៣,៦៦% ន្រផ្រនការ ៨៩.៨១០ហ.ត តិចជាងឆ្ន្រំមុន ៥.១៧៦ ហ.ត ។
 ទិន្នន័យផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីមានចំនួន ១២.៣៦៥,៨៧ជីហា្គ្រវា៉្រត់មោ៉្រង 

ក្នុងនោះ ការផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងស្រុកមានចំនួន ៨.៤១២,៥៩ ជីហា្គ្រវា៉្រត់មោ៉្រង 
ដោយមានប្រភពពីការដុតធ្រយូងថ្មមានចំនួន ៣.២៩៨,៤៣ ជីហា្គ្រវា៉្រត់ 
មោ៉្រង, វារើអគ្គីសនីមានចំនួន ៤.៩៦៨,៨០ជីហា្គ្រវា៉្រត់មោ៉្រង, ដុតប្រ្រង 
មានចំនួន ៥២៥,៤៣ជីហា្គ្រវា៉្រត់មោ៉្រង និងថាមពលកកើតឡើងវិញ មាន 
ចំនួន ៦១៩,៩៣ជីហា្គ្រវា៉្រត់មោ៉្រង និងការផ្គត់ផ្គង់ដោយនាំចូលមាន ចំនួន 
២.៩៥៣,២៨ជីហា្គ្រវា៉្រត់មោ៉្រង ដោយមានប្រភពពីប្រទ្រសវៀតណាម មាន 
ចំនួន ៥៤៥,៩២ជីហា្គ្រវា៉្រត់មោ៉្រង, ប្រទ្រសឡាវមានចំនួន ២.១៩២ 
ជីហា្គ្រវា៉្រត់មោ៉្រង និងប្រទ្រសថ្រមានចំនួន ២១៥,៣៦ជីហា្គ្រវា៉្រត់មោ៉្រង។
 រោងចក្របង្កើតថ្មីមានចំនួន ១៦៣ បើធៀបនឹងឆ្ន្រំមុន ២៣៥ 

ថយចុះ ៧២ ស្មើនឹង ៣០,៦៣%។គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្ន្រំ ២០២១ ន្រះ 
រោងចក្រដ្រលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងឧស្រសាហកម្ម វិទ្រយសាស្ត្រ បច្ច្រក-
វិទ្រយ និងនវានុវត្តន៍ មានចំនួន ១.៨៧៩ និងមានពលករបម្រើការងរ 
មានចំនួន ៩៨៦.៦៧៧ នាក់ ក្នុងនោះផ្ន្រកឧស្រសាហកម្មតម្របាញ កាត់ដ្ររ 
ចាក់ស្រប្រកជើង និងកាបូបមានចំនួន ១.០៨៦ រោងចក្រ (កម្មន្តសាល-
វាយនភណ្ឌ និងសម្លៀកបំពាក់មាន ៨១០ រោងចក្រ និងមានពលករ 
បម្រើការងរ ៥៩៤.៣២៣ នាក់ ) និងមានរោងចក្របិទទា្វ្រឈប់ដំណើរ

ការផលិតកម្មមានចំនួន ១៤៨ រោងចក្រ (រោងចក្រកាត់ដ្ររ ចាក់ មាន 
ចំនួន ៧៦ រោងចក្រ ) និងប៉ះពាល់កមា្ល្រំងពលកម្ម ៨០.៥៦៩នាក់ ។
 អង្គភាពរដ្ឋ្រករទឹកសាធារណៈ និងរដ្ឋ្រករទឹកឯកជនទូទាំងប្រទ្រស

ផលិតបានសរុបចំនួន ៤០៣.៦២២.៥៧០ម៣  បើធៀបនឹងឆ្ន្រំមុន 
មានចំនួន ៣៧៧.០៣២.៣២១ម៣ កើនឡើង ២៦.៥៩០.២៤៩ ម៣ 
ស្មើនឹង ៧,០៥% ក្នុងនោះ រដ្ឋ្រករទឹកស្វយ័តរាជធានីភ្នំព្រញផលិតទឹក
សា្អ្រតបានចំនួន ២៤៤.៥៩៦.០០៥ម៣ ស្មើនឹង១០៧,២៧% ន្រ 
ផ្រនការ ដ្រលមានចំនួន ២២៧.៩៦០.៣៥៨ម៣  ដោយបានចំណូល 
សរុប ១៥៤.៣៧៣.១៨៨.៤៩៤ រៀល ស្មើនឹង ៤៥,៤៤%ន្រផ្រនការ 
ដ្រលមាន ៣៣៩.៧១៦.៧៨៩.០០០រៀល, រដ្ឋ្រករទឹកស្វយ័ត 
ខ្រត្តសៀមរាប ផលិតទឹកសា្អ្រតបានចំនួន ៥.៩៦៨.៤៣២ម៣ ស្មើនឹង 
៨៨% ន្រផ្រនការ ដ្រលមាន៦.៧៥៣.៧៨០ម៣ ដោយបានចំណូល 
សរុប ១២.៥៩៣.៩៩៣.៣៨៩ រៀល ស្មើនឹង ៩៣%ន្រផ្រនការ ដ្រល 
មាន ១៣.៥៧០.៥៤៥.៧០០រៀល និងរដ្ឋ្រករទឹកសាធារណៈ និង     
ឯកជនទូទាំងប្រទ្រសក្រ្រពីរាជធានីភ្នំព្រញ និងសៀមរាបផលិត 
ទឹកសា្អ្រតបានចំនួន ១៥៣.០៥៨.១៣៣ម៣ បើធៀបនឹងឆ្ន្រំមុន 
១៣៧.៩៧៧.៨៦៨ម៣ កើនឡោះង ១៥.០៨០.២៦៥ម៣ ស្មើនឹង 
១០,៩៣% ។
 ប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានការងរធ្វើថ្មី ១៤៣.៣៧១ នាក់ (ស្រី 

៩៩.៦៣៦ នាក់ ) ក្នុងនោះការងរក្នុងប្រទ្រសមានចំនួន ១៤០.០៩០ នាក់ 
(ស្រី ៩៨.៥៥៤ នាក់) និងបញ្ជូនទៅធ្វើការនៅក្រ្រប្រទ្រសតមរយៈ
ទីភា្ន្រក់ងរជ្រើសរើសឯកជន និងគណៈកមា្ម្រធិការបណ្តុះបណា្ត្រល និង 
បញ្ជូនពលករទៅបរទ្រស (គ.ប.ប.ព.ប) មាន ៣.២៨១ នាក់ (ស្រី 
១.០៨២ នាក់ ) រួមមាន សាធារណរដ្ឋកូរ៉្រ ២.៥៧៧ នាក់ (ស្រី 
៧០១នាក់) ប្រទ្រសជប៉ុន ៦៣១ នាក់ ( ស្រី ៣០៨ នាក់ ) ប្រទ្រស 
សិង្ហបូរើ ៣ នាក់ (ស្រី) និងតំបន់រដ្ឋបាលពិស្រសសហុងកុង ៧០ នាក់ 
(ស្រី )។ គិតត្រឹមឆ្ន្រំ ២០២១ន្រះ ពលករកម្ពុជាដ្រលបានសា្ន្រក់នៅ 
និងធ្វើការនៅបរទ្រសសរុបមាន ១.៣០១.៦០៩ នាក់ ( ស្រី ៥២៨. 
៧៩៩នាក់ ) រួមមាន ប្រទ្រសថ្រ ចំនួន ១.២២០.១៩៧ នាក់ (ស្រី 
៤៨៩.៧១៣ នាក់ ) សាធារណរដ្ឋកូរ៉្រ ចំនួន ៤៥.៨៦៦ នាក់ (ស្រី 
១០.៤៧៤នាក់ ) មា៉្រឡ្រសុី ចំនួន ២៣.០២៧ នាក់ ( ស្រី ២២.០៦៩ 
នាក់ ) ជប៉ុន ចំនួន ១១.៤៥៣ នាក់ (ស្រី ៥.៤៧៧ នាក់ ) តំបន់ 
រដ្ឋបាលពិស្រសហុងកុង ពលការិនី ចំនួន  ៨២១ នាក់ និងប្រទ្រស 
អារា៉្រប៊ីសាអូឌីត ពលការិនីចំនួន  ៤៣ នាក់ ៕
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១.កា រឃោ សនា បោ ះឆ្ន ្រត គឺមា នបំណងឲ្រយគណបក្រសនយោ បា យ

ដ្រលបា នចុះបញ្ជ ីប្រក្ខ ជនឈរឈ្ម ្រះ បោ ះឆ្ន ្រត និងប្រក្ខ ជន ធ្វ ើកា រ 

ផ្រសព្វ ផ្រសា យអំពីគោ លនយោ បា យ និងកម្ម វិធីនយោ បា យរបស់ខ្ល ួន ដើម្របី 

បញ្ច ុះបញ្ច ូលឲ្រយប្រ ជា ពលរដ្ឋ ជា មា្ច ្រស់សន្ល ឹកឆ្ន ្រតបោ ះឆ្ន ្រតគ ំទ្រ ប្រក្ខ ជន 

ឬគណបក្រសរបស់ខ្ល ួន ។ 

- សកម្ម ភា ព និងរូបភា ពឃោ សនា បោ ះឆ្ន ្រត រួមមា ន ៖ កា រជួបជុំ 

ជា សា ធា រណៈរបស់គណបក្រស ឬ ប្រក្ខ ជន កា ររៀបចំក្របួនព្រយុហយ ត្រ ្រ

ដោ យថ្ម ើរជើង ឬដោ យយ នជនំិះគ្រ បប់្រ ភ្រទនៅ ឃុ ំសង្ក ្រត ់យ៉្រងច្រ ើន 

២ដង កា រជួបជុំ ឬកា រឃោ សនា ត មផ្ទ ះ កា រផ្រសព្វ ផ្រសា យត មវិទ្រយុ ទូរទស្រសន ៍

សា រព័ត៌មា ន ឬត មឧបករណ៍បំពងសំឡ្រង ឬត មកា រចា ក់ផ្រសា យ 

ជា វិដ្រអូ កា របិទផ្រសា យ និងលើកបដ ឃោ សនា នៅ ទីសា ធា រណៈ ឬឯកជន 

កា រច្រកខិត្ត ប័ណ្ណ គណបក្រស សញ្ញ ្រគណបក្រស មួក សម្ល ៀកបំពា ក់ និង

សមា្ភ ្ររផ្រស្រងៗទៀតមា នរូបសញ្ញ ្រគណបក្រស ឬប្រក្ខ ជន កា រប្រ គំតន្រ ្ដ ី 

និងកា រប្រ កួតកីឡា  ដើម្របីផ្រសព្វ ផ្រសា យកា រគ ំទ្រ គណបក្រស ឬប្រក្ខ ជន 

ណា មា្ន ្រក់ ។ 

- យោ ងត មផ្រនកា រណ្រនា ំរួមឆ្ព ្រះទៅ កា ន់កា របោ ះឆ្ន ្រត ថា្ន ្រក់ 

កណា្ត ្រល ត្រ ូវរៀបចំខ្ល ឹមសា រ និងផលិត ឯកសា រពា ក់ព័ន្ធ កា រឃោ សនា 

សម្រ ្រប់ច្រកជូនដល់គ្រ ប់ឃុំ សង្ក ្រត់ ភូមិ ។ នៅ គ្រ ប់សា្ន ្រក់កា រគណបក្រស 

ត្រ ូវក្រលម្អ  មា នចងបដ ពា ក្រយស្ល ្រក និងចា ក់មីក្រ ូផ្រសព្វ ផ្រសា យគោ ល-

នយោ បា យរបស់គណបក្រសក្ន ុងកា រអភិវឌ្រឍឃុំ សង្ក ្រត់ និងសា ររបស់ 

ថា្ន ្រក់ដឹកនា ំគណបក្រសឲ្រយបា នកងរំពង និងត្រ ូវមា នអ្ន កប្រ ចា ំកា ររា ល់ថ្ង ្រ 

២៤មោ៉្រង ដើម្របីបញ្ជ ្រដឹកនា ំដោ ះស្រ ្រយរា ល់បញ្ហ ្រនា នា ដ្រលកើតឡើង 

និងត្រ ួតពិនិត្រយណ្រនា ំកា រង រជា ក់ស្ដ ្រង ។ ក្រ ុមកា រង រ និងគណបក្រស 

គ្រ ប់ថា្ន ្រក់ ព្រ មទា ំងប្រក្ខ ជន និងកមា្ល ្រំងសរុបរបស់គណបក្រស ត្រ ូវរួមគ្ន ្រ 

ច្រញធ្វ ើកា រឃោ សនា  ឲ្រយដល់ចំណុចកំពូល មា នទា ំងកា រដង្ហ ្រក្របួន 

ចំនួន ២ដង និងត្រ ូវធ្វ ើឲ្រយបា នព្រ មៗគ្ន ្រនៅ ត មទីកន្ល ្រងសា ធា រណៈ 

ទីកន្ល ្រងឯកជន ដ្រលបា នកំណត់ និងមា នកា រអនុញ្ញ ្រតត្រ ឹមត្រ ូវត មផ្ទ ះ 

ឬត មគ្រ ួសា រ ឬត មកា រជួបផ្ទ ្រល់ ។ 

២.កា រឃោ សនា បោ ះឆ្ន ្រតសម្រ ្រប់កា របោ ះឆ្ន ្រតជ្រ ើសរើសក្រ ុម

ប្រ ឹក្រសា ឃុំ សង្ក ្រត់ អា ណត្ត ិទី ៥ ឆ្ន ្រំ ២០២២ មា នរយៈព្រល ១៤ថ្ង ្រ 

ចា ប់ពីថ្ង ្រទី ២១ ខ្រឧសភា  ដល់ថ្ង ្រទី ៣ ខ្រមិថុនា  ឆ្ន ្រំ ២០២២ ហើយ

គ្រ ប់សកម្ម ភា ពឃោ សនា ត្រ ូវបញ្រឈប់ ២៤មោ៉្រង មុនថ្ង ្របោ ះឆ្ន ្រត ។ 

គ្រ ប់សកម្ម ភា ពឃោ សនា  ត្រ ូវចា ប់ផ្ដ ើមពីមោ៉្រង ៦ព្រ ឹក ដល់មោ៉្រង ១០យប់ 

និងឈប់សម្រ ្រកចនោ្ល ្រះពីមោ៉្រង ១០យប់ ដល់មោ៉្រង ៦ព្រ ឹក លើកល្រង 

ត្រសកម្ម ភា ព ឃោ សនា ដោ យឧបករណ៍បំពងសំឡ្រងត្រ ូវហា ម� ត់

ចា ប់ពីមោ៉្រង ១២ថ្ង ្រត្រ ង់ ដល់មោ៉្រង ២រសៀល និងហា ម� ត់នៅ ក្រប្ររ 

មន្ទ ីរព្រទ្រយ សា លា រៀន ឬគ្រ ឹះសា្ថ ្រនសិក្រសា នា នា ក្ន ុងព្រលមោ៉្រងសិក្រសា  ។

៣. គណបក្រសនយោ បា យដ្រលបា នចុះបញ្ជ ីប្រក្ខ ជនឈរឈ្ម ្រះ

បោ ះឆ្ន ្រត មា នសិទ្ធ ិលើកសា្ល ្រកសញ្ញ ្រ គណបក្រស ឬបិទផ្រសា យឯកសា រ

ឃោ សនា បោ ះឆ្ន ្រតនៅ ទីសា ធា រណៈ ឬនៅ ទីសា្ន ្រក់កា ររបស់ខ្ល ួន   ឬ 

ទីកន្ល ្រង ឯកជនក្ន ុងកំឡុងព្រលឃោ សនា បោ ះឆ្ន ្រត ។ កា រលើក ឬបិទ 

នៅ ទីសា ធា រណៈត្រ ូវមា នកា រសម្រ បសម្រ ួល ពីអា ជា្ញ ្រធរឃុំ សង្ក ្រត់ 

ផ្អ ្រកលើគោ លកា រណ៍ស្ម ើភា ព សន្ត ិសុខ សណា្ត ្រប់ធា្ន ្រប់សា ធា រណៈ 

និងស ភ័ណភា ព សា ធា រណៈ និងនៅ កន្ល ្រងឯកជនត្រ ូវមា នកា រយល់

ព្រ មជា មុនពីមា្ច ្រស់កន្ល ្រង ។ សា្ល ្រកសញ្ញ ្រ និងសមា្ភ ្ររឃោ សនា  របស់ 

គណបក្រសនយោ បា យ មិនអនុញ្ញ ្រតឲ្រយលើក ឬបិទនៅ បរិវ្រណ ឬលើ 

អគ រ ឬកា រិយ ល័យរបស់រដ្ឋ  ។ 

៤. គណបក្រសនយោ បា យអា ចហ្រក្របួនព្រយុហយ ត្រ ្រ ឬក្របួនដំណើរ 

ដោ យថ្ម ើរជើង ឬដោ យយ នជំនិះ គ្រ ប់ប្រ ភ្រទបា នយ៉្រងច្រ ើន ២ដង 

ក្ន ុងក្រ បខណ្ឌ ព្រ ំប្រ ទល់ឃុំ សង្ក ្រត់ ដ្រលគណបក្រសមា នបញ្ជ ីប្រក្ខ ជន

ឈរឈ្ម ្រះបោ ះឆ្ន ្រតត្របុ៉ណោ្ណ ្រះ មិនអនុញ្ញ ្រតឲ្រយឆ្ល ងឃុំ សង្ក ្រត់ឡើយ ។ 

ក្ន ុងករណីមា នបំណងហ្រក្របួនឆ្ល ងកា ត់ ឃុំ សង្ក ្រត់ពីរ ឬច្រ ើនដ្រលមា ន 

ព្រ ំប្រ ទល់ជា ប់គ្ន ្រ ដ្រលគណបក្រសនយោ បា យមា នបញ្ជ ីប្រក្ខ ជនឈរឈ្ម ្រះ 

ត្រ ូវ ជូនដំណឹងជា លា យលក្ខ ណ៍អក្រសរទៅ  គឃ.សប ពា ក់ព័ន្ធ យ៉្រង 

ហោ ចឲ្រយបា ន ៣ថ្ង ្រមុនថ្ង ្រហ្រក្របួនឃោ សនា  ។ ឃុំ សង្ក ្រត់ពា ក់ព័ន្ធ          

ដ្រលគណបក្រសនយោ បា យបា នហ្រក្របួនឆ្ល ងកា ត់នោ ះត្រ ូវចា ត់ទុកថា  បា ន 

ហ្រក្របួនមួយ ដងរួចហើយ ។ 

៥. ទម្រ ង ់នងិទហំកំណំតជ់ា កា រហ្រក្របនួព្រយហុយ ត្រ ្រ ឬក្របនួដណំើរ 

ដោ យថ្ម ើរជើង ឬដោ យយ នជំនិះគ្រ ប់ប្រ ភ្រទ គឺជា កា ររៀបចំជា ក្របួន 

មា នបិទបដ  ឬពា ក្រយស្ល ្រក ឬសា រនយោ បា យផ្រស្រងៗភា្ជ ្រប់នឹងរថយន្ត  

ឬទោ ចក្រ យ នយន្ត  ឬត្រ ីចក្រ យ នយន្ត  ឬជលយ នគ្រ ប់ប្រ ភ្រទ និង

មា នកា រចា ក់ផ្រសា យដោ យឧបករណ៍បំពងសំឡ្រង មា នអ្ន កចូលរួម 

ចា ប់ពី ២០នា ក់ឡើងទៅ  ដោ យប្រ ើប្រ ្រស់រថយន្ត ចា ប់ពី ២គ្រ ឿងឡើង 

ទៅ  អមដោ យទោ ចក្រ យ នយន្ត  ឬត្រ ីចក្រ យ នយន្ត ចា ប់ពី ១០គ្រ ឿង 

ឡើងទៅ  ប្រ ើប្រ ្រស់ទោ ចក្រ យ នយន្ត  ឬត្រ ីចក្រ យ នយន្ត ចា ប់ពី ២០ 

គ្រ ឿង និងប្រ ើប្រ ្រស់ជលយ នគ្រ ប់ប្រ ភ្រទចា ប់ពី ៥គ្រ ឿងឡើងទៅ  ។

៦. គណបក្រសនយោ បា យដ្រលមា នបំណងហ្រក្របួនឃោ សនា  

បោ ះឆ្ន ្រត ត្រ ូវជូនដំណឹងជា លា យលក្ខ ណ៍ អក្រសរទៅ  គឃ.សប យ៉្រង 

ហោ ចឲ្រយបា ន ៣ថ្ង ្រមុនថ្ង ្រហ្រក្របួនឃោ សនា  ។ កា រជូនដំណឹងត្រ ូវ 

បញ្ជ ្រក់ឲ្រយបា នច្របា ស់ឈ្ម ្រះ និងអា សយដ្ឋ ្រនអចិន្រ ្ត ៃយ៍របស់តំណា ង 

គណបក្រស កា លបរិច្ឆ ្រទ និងព្រលវ្រលា ន្រកា រហ្រក្របួន ទីត ំងប្រ មូលផ្ដ ុំ 

និងតម្រ ្រយផ្ល ូវដ្រលត្រ ូវហ្រក្របួន ចំនួនអ្ន កចូលរួម និងចំនួនយ នជំនិះ 

ត មប្រ ភ្រទនីមួយៗ ។

៧. មធ្រយ បា យដឹកជញ្ជ ូនដ្រលជា សម្របត្ត ិរបស់រដ្ឋ គ្រ ប់ប្រ ភ្រទដ្រល 

ប្រ ើប្រ ្រស់សា្ល ្រកសញ្ញ ្ររា ជកា រ រដ្ឋ  នគរបា ល ខ្រមរភូមិន្ទ  និងរា ជរដ្ឋ ្រ-

ភិបា ល ទោ ះដោ ះសា្ល ្រកល្រខច្រញ មិនត្រ ូវបា នអនុញ្ញ ្រតឲ្រយយកមកធ្វ ើ 

សកម្ម ភា ពឃោ សនា បោ ះឆ្ន ្រត ឬដឹកជញ្ជ ូនអ្ន កបោ ះឆ្ន ្រតទៅ កា ន់ 

teTATMB½rTI 28



qñaMTI 21 elx 250 Ex                 mIna qñaM 202226 TsSnavdþI RbCaCn

ធនា គ រជា តិន្រកម្ព ុជា បា នបង្ហ ្រញថា  ស្រដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុជា នៅ  ឆ្ន ្រំ២០២១ 
មា នភា ពល្អ ជា ងឆ្ន ្រំ២០២០ ដ្រលគ ំទ្រ ដោ យកា រងើបឡើងន្រស្រដ្ឋ កិច្ច 
ពិភពលោ កដ្រលបា នជួយជំរុញកា រនា ំច្រញ គួបផ្រសំនឹងកា រអនុវត្ត ប្រ កប
ដោ យប្រ សិទ្ធ ភា ពរបស់រា ជរដ្ឋ ្រភិបា លនូវវិធា នកា រគ ំទ្រ ស្រដ្ឋ កិច្ច  វិធា ន-
កា រគ្រ ប់គ្រ ងកា រឆ្ល ងរា លដ លនៅ ក្ន ុងសហគមន៍ និងកា រសម្រ ្រចចា ក់
វា៉្រក់សា ំងដល់ប្រ ជា ជនបា នប្រ មា ណ ៩០% ន្រប្រ ជា ជនសរុប ដ្រលបា ន
បើកឱ្រយសកម្ម ភា ពស្រដ្ឋ កិច្ច ដំណើរកា រឡើងវិញជា លំដ ប់។

ឆ្ន ្រំ២០២១ កន្ល ងទៅ ធនា គ រជា តិន្រកម្ព ុជា បា នធ្វ ើអន្ត រា គមន៍លើ 
ទផី្រសា រប្ត ូរប្រ ្រក់  ត មរយៈកា រលក់ប្រ ្រក់ដុលា្ល ្ររអា ម្ររិកជា ង ៥០០ លា ន 
ដើម្របីស្រ ូបយកប្រ ្រក់រៀលពីស្រដ្ឋ កិច្ច  និងរក្រសា អត្រ ្រប្ត ូរប្រ ្រក់ទីផ្រសា រឱ្រយ
មា នស្ថ ិរភា ពក្ន ុងរង្វ ង់ ៤.០៩៩ រៀលក្ន ុងមួយដុលា្ល ្ររអា ម្ររិក។ កា របន្ត 
ដ ក់ច្រញវិធា នកា របុរ្រសកម្ម នា នា  ជា ពិស្រស កា របន្ត កា របន្ធ ូរបន្ថ យ 
បទប្របញ្ញ ត្ត ិ និងកា រអនុវត្ត នយោ បា យរូបិយវត្ថ ុវិត្ថ ្ររកម្ម  ដ្រលផ្ត ល់លទ្ធ ភា ព
ឱ្រយគ្រ ឹះសា្ថ ្រនធនា គ រ និងហិរញ្ញ វត្ថ ុមា នសា ច់ប្រ ្រក់គ្រ ប់គ្រ ្រន់ សម្រ ្រប់ 
ពង្រ ឹងសា្ថ ្រនភា ពដើមទុន និងលើកកម្ព ស់សមត្ថ ភា ពគ្រ ប់គ្រ ងហា និភ័យ
ប្រ កបដោ យប្រ សិទ្ធ ភា ព ព្រ មទា ំងបន្ត អនុញ្ញ ្រតឱ្រយគ្រ ឹះសា្ថ ្រនធនា គ រ 
និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ ផ្ត ល់កា រអនុគ្រ ្រះរៀបចំឥណទា នឡើងវិញ សរុបចំនួន 
៣៧០.៧៨៥ គណនី ស្ម ើនឹង ២២,៤ ទ្រ ីលា នរៀល (៥,៥ ប៊ីលា ន 
ដុលា្ល ្ររអា ម្ររិក) ដ្រលបា នសម្រ ្រលបន្ទ ុករបស់ប្រ ជា ពលរដ្ឋ និងអា ជីវកម្ម 
បា នមួយកម្រ ិត។

ស្រ បត មដំណើរកា រស្រដ្ឋ កិច្ច និងកា ររស់នៅ ត មគន្ល ងថ្ម ី ធនា គ រជា តិ 
ន្រកម្ព ុជា បា នអភិវឌ្រឍន៍ និងអនុញ្ញ ្រតឱ្រយប្រ ើប្រ ្រស់ប្រ ព័ន្ធ ទូទា ត់អ្រឡិក-
ត្រ ូនិក ដ្រលបា នសម្រ ួលដល់កា រទូទា ត់ និងកា រផ្ទ ្ររប្រ ្រក់ ក្ន ុងប្រ តិបត្ត ិកា រ 
ពា ណិជ្ជ កម្ម  និងវិនិយោ គទា ំងក្ន ុងនិងក្រ ្រប្រ ទ្រស។ អង្គ ភា ពសុើបកា រណ៍
ហិរញ្ញ វត្ថ ុកម្ព ុជា បា នពង្រ ឹងជា ប្រ ចា ំនូវកា រអនុវត្ត ច្របា ប់បទប្របញ្ញ ត្ត ិ និង
កា តព្វ កិច្ច នា នា ពា ក់ព័ន្ធ នឹងកា រប្រ ឆ ំងកា រសមា្អ ្រតប្រ ្រក់ និងហិរញ្ញ ប្របទា ន 
ភ្ររវកម្ម របស់បុគ្គ លរា យកា រណ៍។

ធនា � រជា តិ�ែកម� �ជា កំណត់�ែលន�ែ� យចម្ប ងៗធនា � រជា តិ�ែកម� �ជា កំណត់�ែលន�ែ� យចម្ប ងៗធនា � រជា តិ�ែកម� �ជា កំណត់�ែលន�ែ� យចម្ប ងៗ
�ើម្ប ី� ំ�ែ � រ�ើប�ើង�ែកំ�ើន�ែដ� កិច� បែ កប�ែយចីរ� ព�ើម្ប ី� ំ�ែ � រ�ើប�ើង�ែកំ�ើន�ែដ� កិច� បែ កប�ែយចីរ� ព�ើម្ប ី� ំ�ែ � រ�ើប�ើង�ែកំ�ើន�ែដ� កិច� បែ កប�ែយចីរ� ព

ឯកឧត្ត ម ជា  ចា ន់តូ ទ្រសា ភិបា ល ធនា គ រជា តិន្រកម្ព ុជា  អញ្ជ ើញចូលរួម
សន្ន ិបា តបូកសរុបលទ្ធ ផលកា រង រប្រ ចា ំឆ្ន ្រំ២០២១ 

និងទិសដៅ កា រង រឆ្ន ្រំ២០២២

ប្រ ព័ន្ធ ទូទា ត់សងប្រ ្រក់នៅ កម្ព ុជា មា នកា ររើកចម្រ ើនគួរឱ្រយកត់សមា្គ ្រល់ 
និងកំពុងវិវត្ត ទៅ រកកា រទូទា ត់ឌីជីថល ដ្រលមា នហ្រដ្ឋ ្ររចនា សម្ព ័ន្ធ ស្រវា  
និងឧបករណ៍ទូទា ត់ថ្ម ីៗ។ ក្ន ុងឆ្ន ្រំ២០២១ កា រទូទា ត់អ្រឡិចត្រ ូនិកបា ន
កើនឡើងធៀបនឹងឆ្ន ្រំ២០២០ ដោ យប្រ តិបត្ត ិកា រទូទា ត់អ្រឡិចត្រ ូនិក
មា នចំនួន ៦៩៨,៨ លា នប្រ តិបត្ត ិកា រ (គិតជា ទឹកប្រ ្រក់១៩៩,៧៦ 
ប៊ីលា នដុលា្ល ្ររអា ម្ររិកស្ម ើនឹង ៧៨៧% ន្រផលិតផលសរុប)។ ជា មួយ
នឹងកា ររើកចម្រ ើនន្របច្ច ្រកវិទ្រយ ហិរញ្ញ វត្ថ ុ គ្រ ឹះសា្ថ ្រនធនា គ រនិងហិរញ្ញ វត្ថ ុ
មួយចំនួនបា នដ ក់ឱ្រយ     ប្រ ើប្រ ្រស់ស្រវា ផ្ទ ្ររប្រ ្រក់និងទូទា ត់ឆ្ល ងដ្រនត ម- 
រយៈមធ្រយ បា យឌជីថីល បន្ថ ្រមពលីើកា រផ្ត លស់្រវា ត មភា្ន ្រកង់ រ នងិបញ្ជ រ។

ក្រ ដ សប្រ ្រក់រៀល និងប្រ ្រក់ដុលា្ល ្ររអា ម្ររិកត្រ ូវបា នផ្គ ត់ផ្គ ង់ ដើម្របី
គ ំទ្រ កា ររើកចម្រ ើនក្ន ុងតំបន់ នៅ ទូទា ំងប្រ ទ្រសត មរយៈសា ខ រា ជធា នី-
ខ្រត្ត  ធនា គ រជា តិន្រកម្ព ុជា  ដល់គ្រ ឹះសា្ថ ្រនធនា គ រនិងហិរញ្ញ វត្ថ ុ និង 
ក្រ សួងមន្ទ ីររបស់រា ជរដ្ឋ ្រភិបា ល។ ក្រ ដ សប្រ ្រក់ដ្រលធនា គ រជា តិន្រ
កម្ព ុជា ទទួលបា នពីគ្រ ឹះសា្ថ ្រនធនា គ រ និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ ត្រ ូវបា នរា ប់ជ្រ ើស 
រើសដោ យកា ត់កម្ទ ្រចចោ លនូវក្រ ដ សប្រ ្រក់រៀល ចា ស់ ទក់ រហ្រក និង
ដ ក់ទៅ ក្ន ុងចរា ចរណ៍នូវក្រ ដ សប្រ ្រក់ដ្រលមា នគុណភា ពល្អ  និងបា ន 
សមា្ល ្រប់ម្ររោ គហើយ។

ក្ន ុងសន្ន ិបា តបូកសរុបលទ្ធ ផលកា រង រធនា គ រជា តិនា ព្រលកន្ល ងមក 
ឯកឧត្ត ម ជា  ចា ន់តូ ទ្រសា ភិបា លធនា គ រជា តិន្រកម្ព ុជា បា នលើក
ឡើងថា  នៅ ឆ្ន ្រំ២០២២ កា រល្រចឡើងន្រម្ររោ គកូវើដបំប្ល ្រងថ្ម ីៗបា ន 
បន្ត គំរា មកំហ្រងដល់ កា រងើបឡើងន្រស្រដ្ឋ កិច្ច ពិភពលោ កនិងតំបន់ 
ដ្រលអា ចបន្ថ យអត្រ ្រកំណើនឱ្រយទា បជា ងកា ររំពឹងទុក។ សា្ថ ្រនភា ពបា ន
ដ ក់សមា្ព ្រធដល់កា រងើបឡើងន្រស្រដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុជា ជា ពិស្រសផលប៉ះពា ល់
លើវសិយ័ទ្រសចរណ ៍កា ររខំ នដលខ់្រស្រច្រ វា ក់ដកឹជញ្ជ ូននា ចំ្រញ-នា ចំលូ 
ទំនិញ និងកំណើនយឺតន្រលំហូរវិនិយោ គបរទ្រស ។  ទោ ះយ៉្រងណា            
កា រងើបឡើងន្រស្រដ្ឋ កិច្ច ពិភពលោ កនឹងបន្ត គ ំទ្រ  កា រនា ំច្រញវិស័យ            
កា ត់ដ្ររនិងកម្ម ន្ត សា លមិនម្រនកា ត់ដ្ររ ដូចជា  គ្រ ឿងបង្គ ុំអគិ្គ សនីនិង 
កង់ ។ កា រគ្រ ប់គ្រ ងបា នលើកា ររា លដ លជំងឺកូវើដ-១៩ និងកា របន្ត  
បើកដំណើរកា រស្រដ្ឋ កិច្ច  នឹងជំរុញសកម្ម ភា ពស្រដ្ឋ កិច្ច  ដូចជា  ពា ណិជ្ជ -
កម្ម  កា រវិនិយោ គ កា រដឹកជញ្ជ ូននិងទូរគមនា គមន៍ និងទ្រសចរណ៍ក្ន ុង 
ស្រ ុក។ ជា មួយគ្ន ្រន្រះ វិស័យកសិកម្ម រំពឹងថា  នឹងបន្ត មា នកំណើនល្អ   
ដ្រលគ ំទ្រ ដោ យគោ លនយោ បា យគ ំពា ររបស់រា ជរដ្ឋ ្រភិបា ល និងកា រ 
អនុវត្ត កិច្ច ព្រ មព្រ ៀងពា ណិជ្ជ កម្ម ស្ររើក្ន ុងតំបន់និងទ្វ ្រភា គី។ ក្រ ្រមកា រ
រំពឹងទុកដោ យសុទិដ្ឋ ិនិយមន្រះ កំណើនស្រដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុជា នា ឆ្ន ្រំ២០២២ 
ត្រ ូវបា នព្រយ ករថា នឹងកើនឡើងក្ន ុងអត្រ ្រ ៥%។

ដើម្របីគ ំទ្រ កា រងើបឡើងន្រកំណើនប្រ កបដោ យចីរភា ព រា ជរដ្ឋ ្រ- 
ភិបា លដ ក់ច្រញនូវក្រ បខណ្ឌ យុទ្ធ សា ស្ត ្រ  និងកម្ម វិធីសា្ត ្ររនិងជំរុញ 
កំណើនស្រដ្ឋ កិច្ច  ក្ន ុងកា ររស់នៅ ជា មួយកូវើដ-១៩ ត មគន្ល ង ប្រ ក្រ តីភា ព 
ថ្ម ី ដ្រលមា នគោ លដៅ សា្ត ្ររ ក្រទម្រ ង់ និងពង្រ ឹងភា ពធន់ន្រស្រដ្ឋ កិច្ច ។ 
ស្រ បត មទិសដៅ ន្រះ ធនា គ រជា តិន្រកម្ព ុជា  ក៏ដូចជា ប្រ ព័ន្ធ ធនា គ រ 
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កម្ពុជានឹងបន្តដក់ច្រញគោលនយោបាយចម្របងៗ ដូចខងក្រ្រម៖
ទី១- ការរក្រសាស្ថិរភាពអត្រ្រប្តូរប្រ្រក់៖ ស្ថិរភាពអត្រ្រប្តូរប្រ្រក់នឹង    

បន្តរួមចំណ្រកយ៉្រងសំខន់ដល់ការរក្រសាស្ថិរភាពថ្ល្រ និងការពារ អំណាច 
ទិញន្រប្រ្រក់រៀល ក៏ដូចជាចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។ គួររំល្រចថា 
អត្រ្រប្តូរប្រ្រក់នៅឆ្ន្រំ២០២២ ន្រះនឹងអាចបន្តរងសមា្ព្រធធា្ល្រក់ថ្ល្រ ដោយ
សារការអនុវត្តវិធានការគំទ្រដ្រលបញ្ច្រញប្រ្រក់ទៅលើទីផ្រសារគួបផ្រសំ
នឹងនិនា្ន្រការឡើងថ្ល្រន្រប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ជាពិស្រសបណា្ត្រលមកពី
ការរំពឹងទុកលើការធ្វើប្រក្រតីកម្មនយោបាយរូបិយវត្ថុរបស់ ធនាគរ 
កណា្ត្រលសហរដ្ឋអាម្ររិកនាព្រលខងមុខ។ ក្នុងសា្ថ្រនភាពន្រះ ធនាគរ
ជាតិន្រកម្ពុជានឹងបន្តធ្វើអន្តរាគមន៍នៅលើទីផ្រសារប្តូរប្រ្រក់ ដើម្របីរក្រសា 
អត្រ្រប្តូរប្រ្រក់រៀលធៀបនឹងដុលា្ល្ររអាម្ររិកឱ្រយមានស្ថិរភាពក្នុងកម្រិត
សមស្របតមសា្ថ្រនភាពស្រដ្ឋកិច្ច។

ទី២- ការលើកកម្ពស់ការប្រើប្រ្រស់ប្រ្រក់រៀល៖ វិបត្តិកូវើដ-១៩ បាន 
បង្ហ្រញយ៉្រងច្របាស់ពីតួនាទី មិនព្រញល្រញន្រនយោបាយរូបិយវត្ថុ 
ក្នុងការជួយគំទ្រស្រដ្ឋកិច្ច ដូចជា លទ្ធភាពបន្ថយអត្រ្រការប្រ្រក់ដើម្របី
ជំរុញការវិនិយោគ ឬការប្រើប្រ្រស់ ដោយសារត្រកម្រិតខ្ពស់ន្រដុលា្ល្រ 
រូបនីយកម្ម។ ដូច្ន្រះ ការលើកកម្ពស់ការប្រើប្រ្រស់ប្រ្រក់រៀលនៅត្របន្ត
ជាការងរអាទិភាពចម្របង ក្នុងការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាព អធិបត្រយ្រយ និង 
ឯករាជ្រយន្រនយោបាយរូបិយវត្ថុ សំដៅគំទ្រកាន់ត្រសកម្មក្នុងដំណើរ
ការសា្ត្ររ និងពង្រឹងភាពធន់ន្រ ស្រដ្ឋកិច្ច។ ក្នុងទិសដៅន្រះ ធនាគរជាតិ 
ន្រកម្ពុជាបាន និងកំពុងចូលរួមគំទ្រការបោះផ្រសាយមូលបត្ររដ្ឋជា 
ប្រ្រក់រៀល ដ្រលមិនត្រឹមត្រជាប្រភពហិរញ្ញប្របទានរយៈព្រលវ្រង 
សម្រ្រប់ការវិនិយោគសាធារណៈប៉ុណោ្ណ្រះទ្រ ត្រថ្រមទាំងជាកមា្ល្រំង 
ចលករដ៏សំខន់ក្នុងការជំរុញការប្រើប្រ្រស់ប្រ្រក់រៀល ក៏ដូចជាការបង្កើត
ឧបករណ៍នយោបាយរូបិយវត្ថុថ្មីផ្អ្រកលើយន្តការទីផ្រសារផងដ្ររ។

ទី៣- ការអនុវត្តវិធានការគំទ្រចំគោលដៅ៖ ដោយសារការងើប
ឡើងន្រវិស័យស្រដ្ឋកិច្ចមានល្របឿន ខុសគ្ន្រ ដូច្ន្រះ ការអនុវត្តវិធានការ
គំទ្រនឹងត្រូវធ្វើឡើងឱ្រយចំគោលដៅ ចំពោះវិស័យទ្រទ្រង់កំណើន ។ 
ក្នុងន័យន្រះ ប្រព័ន្ធធនាគរនឹងចូលរួមចំណ្រកគំទ្រការសា្ត្ររវិស័យ 
អាទភិាព តមរយៈការបន្ធរូបន្ថយ           បទប្របញ្ញត្តសិមស្របនងិអាស្រយ័លើ 
កម្រតិហានភិយ័។ ទន្ទមឹន្រះ ធនាគរជាតនិ្រកម្ពជុាកន៏ងឹអនវុត្ត យទុ្ធសាស្ត្រ 
ចាកច្រញពីវិបត្តិ (Exit Strategy) ដ្រលនឹងត្រូវធើ្វឡើងតមដំណាក់-
កាល ប្រកបដោយភាពប្រុងប្រយ័ត្ននិងស្របតមការវិវត្តន្រសា្ថ្រនភាព
ស្រដ្ឋកិច្ចជាក់ស្ត្រង ដោយគិតគូរយ៉្រងល្អិតល្អន់ពីហានិភ័យចិត្តសាស្ត្រ 

(Moral Hazard) និងស្ថិរភាពប្រព័ន្ធធនាគរ។
ទី៤- ការលើកកម្ពស់បរិយបន្ន និងចំណ្រះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ៖ បច្ចុប្របន្ន 

ការទទួលបានស្រវាហិរញ្ញវត្ថុដ្រលមានតម្ល្រសមស្រប នៅមានកម្រិត 
នៅឡើយ ដ្រលជាឧបសគ្គមួយក្នុងការរួមចំណ្រកអភិវឌ្រឍ        សហគ្រ្រស 
ធុនតូចនិងមធ្រយម ដ្រលជាឆ្អឹងខ្នងន្រស្រដ្ឋកិច្ច។ ក្នុងសា្ថ្រនភាពន្រះ            
យុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីបរិយបន្នហិរញ្ញវត្ថុ នឹងបន្តជាមគ្គុទ្ទ្រសក៍ក្នុងការ
លើកកម្ពស់បរិយបន្នហិរញ្ញវត្ថុ សម្រ្រប់គ្រឹះសា្ថ្រនធនាគរនិងហិរញ្ញវត្ថុ
និងភាគីពាក់ព័ន្ធនានា។ ជាមួយគ្ន្រន្រះ ចំណ្រះដឹងផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុក៏នឹង
ត្រូវបន្តពង្រឹងជាប្រចាំ តមរយៈការបញ្ជ្រ្របទាំងក្នុងកម្មវិធីសិក្រសានិង
យទុ្ធនាការផ្រសព្វផ្រសាយនានា ទៅលើការប្រើប្រ្រសល់យុវប្របធម ៌ឥណទាន 
និងការសន្រសំ។

ទី៥- សាខធនាគរជាតិន្រកម្ពុជារាជធានី-ខ្រត្តទាំងអស់ត្រូវបន្តគំទ្រ
ការរើកចម្រើនស្រដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ តមរយៈការផ្តល់ស្រវាគ្រប់គ្រងសាច់-
ប្រ្រក់ ប្រកបដោយភាពសកម្មនិងប្រសិទ្ធភាព និងរួមចំណ្រកលើកកម្ពស់
ចំណ្រះផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុនិងកិច្ចការពារអតិថិជន តមរយៈប្រព័ន្ធ Hotline 
ដើម្របីផ្តល់ព័ត៌មាន និងជួយដោះស្រ្រយបញ្ហ្រដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើ-
ប្រ្រស់ស្រវាហិរញ្ញវត្ថុជូនប្រជាពលរដ្ឋ។ ជាមួយគ្ន្រន្រះ សាខក៏ត្រូវបន្ត 
សហការ និងគំទ្រការអនុវត្តកម្មវិធីក្រទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់
រាជរដ្ឋ្រភិបាល សំដៅពង្រឹងតមា្ល្រភាពនិងគណន្រយ្រយភាពន្រប្រតិបត្តិ
ការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រ្រក់។

ទី៦- ការទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីបច្ច្រកវិទ្រយហិរញ្ញវត្ថុថ្មីៗ៖ បច្ច្រក- 
វិទ្រយហិរញ្ញវត្ថុថ្មី ជាពិស្រសនៅក្នុងប្រព័ន្ធទូទាត់ មានសកា្ត្រនុពលខ្ពស់ 
ក្នុងការលើកកម្ពស់បរិយបន្នហិរញ្ញវត្ថុ សមាហរណកម្ម គំទ្រកំណើន 
និងស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថល តមរយៈកាត់បន្ថយកម្រ្រស្រវានិងចំណាយ 
ប្រតិបត្តិការផ្រស្រងៗ ការអាចទទួលបានស្រវាងយស្រួលនិងគ្រប់ទីកន្ល្រង 
ក៏ដូចជាគំទ្រកំណើនប្រតិបត្តិការស្រដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគ។ 
ក៏ប៉ុន្ត្រ ការប្រើប្រ្រស់បច្ច្រកវិទ្រយថ្មី ក៏អាចធ្វើឱ្រយប្រព័ន្ធធនាគរប្រឈមនឹង
ឧក្រិដ្ឋកម្មសាយប័រ (Cybercrime) ផងដ្ររ ដ្រលបញ្ហ្រន្រះ ធនាគរជា
តនិ្រកម្ពុជាបាននិងកំពុងពង្រឹងបទប្របញ្ញ្រតិ សុវត្ថិភាពនិងសមត្ថភាព 
ផ្ន្រកពត័ម៌ានវទិ្រយជាប្រចា។ំ ស្របជាមយួគ្ន្រន្រះ រាលក់ារទទលួយកនងិ    
ប្រើប្រ្រស់បច្ច្រកវិទ្រយហិរញ្ញវត្ថុក៏ត្រូវគោរពឱ្រយបានមុឹងមា៉្រត់នូវគោលការណ៍
ធំៗចម្របងបីគឺ ការរក្រសាឱ្រយបាននិរន្តរភាពន្រស្រវា ការលើកកម្ពស់បរិយបន្ន
ហិរញ្ញវត្ថុ និងគំទ្រនវានុវត្តន៍ (Sustainability, Inclusion and                
Innovation)។

ទី៧- ការពង្រឹងផ្រនការនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម (Business Continuity 
Plan) និងផ្រនការអនុវត្តជាយថាហ្រតុ (Contingency Plan)៖ ការ
ប្រឈមនឹងភាពមិនច្របាស់ន្រការរាលដលន្រជំងឺកូវើដ-១៩ បានបង្ហ្រញ
ពីភាពចាំបាច់ក្នុងការរៀបចំផ្រនការទាំងពីរន្រះ ដ្រលបានរក្រសានិរន្តរភាព
ន្រផ្តល់ស្រវា និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនានាក្នុងប្រព័ន្ធធនាគរ។ ដើម្របី
រួមចំណ្រករក្រសាភាពធន់ន្រប្រព័ន្ធធនាគរគឺនាយកដ្ឋ្រន និងអង្គភាព និង
គ្រឹះសា្ថ្រនធនាគរនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រ្រមឱវាទធនាគរជាតិន្រកម្ពុជាទាំងអស់ 
ត្រូវបន្តពង្រឹងផ្រនការនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម និងផ្រនការអនុវត្តជាយថា-
ហ្រតុ ដោយធ្វើបច្ចុប្របន្ន តមការវិវត្តន៍ន្រសា្ថ្រនភាព។

ទី៨- ការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពន្រការប្រឆំងការសមា្អ្រតប្រ្រក់ និង 
ហិរញ្ញប្របទានភ្ររវកម្ម៖ ការធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងន្រចំណាត់ថា្ន្រក់កម្ពុជា

ដើម្របីបំព្រញតម្រូវការ និងផ្ដល់ភាពងយស្រួលជូនដល់អតិថិជន ធនាគរ 
បានដក់ដំណើរការមា៉្រសុីនអ្រធីអឹម
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លើការប្រឆំងការសមា្អ្រតប្រ្រក់ និងហិរញ្ញប្របទានភ្ររវកម្ម តម្រូវឱ្រយមាន
ការចលូរមួពគី្របភ់ាគីពាកព់ន័្ធទាងំអស។់ ជាមយួគ្ន្រន្រះ អង្គភាពសុើប-
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ក៏ត្រូវបន្តលើកកម្ពស់ចំណ្រះដឹងដល់បុគ្គល 
រាយការណ៍ និងអាជា្ញ្រធរពាក់ព័ន្ធពង្រឹងការតមដននិងវិភាគរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុ បញ្ជូនប្រតិបត្តិការសង្រស័យទៅអាជា្ញ្រធរមានសមត្ថកិច្ច និង 
ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រសួង-សា្ថ្រប័នពាក់ព័ន្ធ និងដ្រគូ 
អន្តរជាតិនានា ដើម្របីផ្ល្រស់ប្តូរព័ត៌មានឱ្រយបានទាន់ព្រលវ្រលា និងសភាព-
ការណ៍។

ទី៩- ការរួមចំណ្រកក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ៖ 
ក្រ្រពីការបំព្រញមុខងរភារកិច្ចស្នូល ប្រព័ន្ធធនាគរក៏ត្រូវបន្តរួមចំណ្រក
អភិវឌ្រឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយចីរភាព ដោយគិតគូរអំពីបរិសា្ថ្រន 
និងផលប៉ះពាលមកលើអាកាសធាតុ។ ថ្មីៗន្រះ មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ
ក៏បានយកធនាគរជាតិន្រកម្ពុជាជាធនាគរកណា្ត្រលគំរូមួយក្នុងតំបន់ 
ដោយសារធនាគរជាតិន្រកម្ពុជាបានវិនិយោគទុនបម្រុងអន្តរជាតិលើ
ទ្រព្រយសកម្មប្រតង និងបានដក់ច្រញនូវគោលការណ៍ហិរញ្ញប្របទាន 

ប្រកបដោយចីរភាព របស់ប្រព័ន្ធធនាគរនៅកម្ពុជា ដ្រលលើកទឹកចិត្ត
ឱ្រយគ្រឹះសា្ថ្រនធនាគរនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ផ្តល់ឥណទានទៅកាន់វិស័យ
ដ្រលជួយការពារបរិសា្ថ្រននិងកាត់បន្ថយការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ។

ទី១០- ក្នុងនាមកម្ពុជាជាប្រធានអាសា៊្រននៅឆ្ន្រំ២០២២ន្រះ ធនាគរ
ជាតិន្រកម្ពុជានឹងរួមចំណ្រកពង្រឹងសមាហរណកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និង               
សំណាញ់សុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុតំបន់ តមរយៈការធ្វើស្ររើភាវូបនីយកម្ម
ស្រវាធនាគរ សមាហរណកម្មប្រព័ន្ធទូទាត់ ការលើកកម្ពស់ការប្រើប្រ្រស់
រូបិយវត្ថុតំបន់ និងយន្តការជួយ   ផ្តល់ហិរញ្ញប្របទានសម្រ្រប់បង្ក្ររនិង
ដោះស្រ្រយវិបត្តិ។

ធនាគរជាតិន្រកម្ពុជាបានបញ្ជ្រក់ថា ការសម្រ្រចបាននូវទិសដៅ 
ចម្របងៗខងលើ ប្រកបដោយសង្គតិភាព ពិលាស និងប្រសិទ្ធភាពទាម-
ទារ ឱ្រយមន្ត្រីបុគ្គលិករបស់ធនាគរជាតិន្រកម្ពុជាទាំងអស់បន្តកិច្ចខិតខំ
ប្រឹងប្រ្រងបំព្រញការងរប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ សាមគ្គីភាព 
ព្រមទាំងគោរពវិន័យនិងការចាត់តំង៕

ការិយល័យបោះឆ្ន្រត ឲ្រយគណបក្រសនយោ បាយណាមួយ ឬប្រក្ខជន 

ណាមា្ន្រក់ឡើយ ។

៨. មន្រ្តីរាជការ អាជា្ញ្រធរដ្រនដីគ្រប់លំដប់ថា្ន្រក់ កងយោធពល 

ខ្រមរភូមិន្ទ នគរបាលជាតិ និងមន្រ្តី តុលាការ ដ្រលកំពុងបំព្រញភារកិច្ច 

មិនត្រូវចូលរួមសកម្មក្នុងការឃោសនាបោះឆ្ន្រត សម្រ្រប់គណបក្រស 

នយោបាយ ឬប្រក្ខជនណាមួយឡើយ។ ការចូលរួមសកម្មក្នុងការ  

ឃោសនាបោះឆ្ន្រត ត្រូវកំណត់ដូចតទៅ ជាសមាជិកន្រគណៈកមា្ម្រ-

ធិការអចិន្ត្រ្រយ៍ផ្ន្រកព័ត៌មាន  និងប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ ឬគណៈកម្មការ

ឃោសនាបោះឆ្ន្រតន្រគណបក្រសនយោបាយណាមួយ។ ការជួបជុំ ឬ 

ការចូលរួមហ្រក្របួនព្រយុហយត្រ្រ ការចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិរបស់ប្រជា-

ពលរដ្ឋ ការធ្វើសកម្មភាពច្រកចាយសមា្ភ្ររឃោសនាបោះឆ្ន្រត ដើម្របី 

គំទ្រគណបក្រសនយោបាយ ឬប្រក្ខជនណាមា្ន្រក់ឡើយ។ 

បនា្ទ្រប់ពីបញ្ចប់មោ៉្រងធ្វើការ ឬស្ថិតនៅក្រ្រមោ៉្រងការងរ ឬមិនស្ថិត

ក្នុងព្រលបំព្រញការងរក្នុងសមត្ថភាពផ្លូវការ មន្រ្តីរាជការសុីវិល អាជា្ញ្រធរ 

ដ្រនដីគ្រប់លំដប់ថា្ន្រក់ កងយោធពលខ្រមរភូមិន្ទ នគរបាលជាតិ 

និងមន្រ្តីតុលាការ អាចចូលរួមក្នុងសកម្មភាពឃោសនាគំទ្រគណបក្រស

នយោបាយណាមួយ ឬប្រក្ខជនណាមា្ន្រក់បាន ប៉ុន្ត្រមិនត្រូវស្លៀកពាក់ 

ឯកសណា្ឋ្រន និងមិនត្រូវមានអាវុធជាប់ខ្លួន និងមិនត្រូវធ្វើអ្វីដ្រលនាំឲ្រយ

មានការគំរាមកំហ្រង ។

៩. ក្នុងព្រលឃោសនាបោះឆ្ន្រត និងព្រលបោះឆ្ន្រត គណបក្រស 

នយោបាយ ប្រក្ខជន និងអ្នកគំទ្រ ទាំងអស់ត្រូវប្រកាន់អាកប្របកិរិយ

ថ្ល្រថ្នូរ មិនត្រូវហ្រក ឬបំផ្ល្រញសមា្ភ្ររ ឯកសារឃោសនារបស់គណបក្រស 

ដទ្រ មិនត្រូវប្រព្រឹត្តអំពើ ឬញុះញង់ឲ្រយមានការគំរាមកំហ្រង ឬបំភិត- 

បំភ័យ ឬអំពើហិង្រសាទៅលើប្រជាពលរដ្ឋ ទៅលើគណបក្រសនយោបាយ 

ឬប្រក្ខជនដទ្រ មិនត្រូវនិយយដោយផ្ទ្រល់មាត់ ឬដោយប្រយោល ឬ 

សរស្ររជា លាយលក្ខណ៍អក្រសរក្នុងន័យអសីលធម៌ ប្រមាថមាក់ងយ 

ទៅលើប្រក្ខជន ឬអ្នកគំទ្រ ឬបុគ្គលណាមា្ន្រក់ឡើយ មិនត្រូវគំរាម-

កំហ្រង បំភិតបំភ័យ និងលួងលោមឲ្រយនរណាមា្ន្រក់ផ្ដិតម្រដ្រ ឬស្របថ 

ឬសន្រយបោះឆ្ន្រតឲ្រយគណបក្រស នយោបាយណាមួយឡើយ មិនត្រូវ 

ផ្ដល់អំណោយជាថវិកា ជាសមា្ភ្ររ ទោះបីតមមធ្រយបាយ ឬរូបភាពណា

ក៏ដោយក្នុងបំណងទិញទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្ន្រត និងមិនត្រូវគំរាមកំហ្រង 

ឬបំភិតបំភ័យដោយផ្ទ្រល់ ឬដោយប្រយោលដល់បុគ្គលណាមា្ន្រក់ ឬ 

ក្រុមគំទ្រណាមួយ ដើម្របីឲ្រយគ្រគំទ្រខ្លួន ឬបំបាក់ទឹកចិត្តបុគ្គលទាំង

នោះឲ្រយឈប់គំទ្រដល់ប្រក្ខជន ឬគណបក្រសនយោបាយដទ្រ ។ 

គណបក្រសនយោបាយ ឬប្រក្ខជន ឬតំណាង ឬអ្នកគំទ្រណា ដ្រល 

ប្រព្រឹត្តអំពីខងលើ នឹងត្រូវទទួលទោសតមបញ្ញត្តិន្រច្របាប់បោះឆ្ន្រត

ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ សង្ក្រត់ ។

ចាប់ពីពៃលនៃះទៅតើបៃក្ខជនតៃូវធ្វើអ្វីខ្លះ?
ប្រក្ខជនទាំងអស់ (ពិស្រសព្រញសិទ្ធិ) ត្រូវសហការជាប់ជិតស្និទ្ធ

ជាមួយក្រុមការងរ ចុះធ្វើសកម្មភាពតមភូមិនីមួយៗ ៖ មានមុខចូលរួម

ជួបប្រជុំជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ ចូលរួមសកម្មក្នុងពិធីបុណ្រយផ្រស្រងៗ          

កា្ដ្រប់ឲ្រយបានកមា្ល្រំងជាសមាជិកបក្រសយើង ពិស្រសកមា្ល្រំងយុវជន ចុះជួប 

សមាជិកបក្រសតមខ្នងផ្ទះ ឬតមក្រុម បក្រស សហការជាមួយក្រុមការងរ 

សាខបក្រសភូមិ ពង្រឹងសមាជិកបក្រសតមក្រុមបក្រសនីមួយៗ អំពីគោលជំហរ 

ជំនឿទុកចិត្ត និងបោះឆ្ន្រតជូនគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា ណ្រនាំពន្រយល់

សមាជិកបក្រសឲ្រយសា្គ្រល់លំដប់ល្រខរៀងរបស់គណបក្រស នៅលើ សន្លឹក-

ឆ្ន្រត នងិឲ្រយច្រះគសូសញ្ញ្រគទំ្រ រៀបចចំាតច់្រងតមក្រមុបក្រសនមីយួៗ 

ឲ្រយច្រះទទួលខុសត្រូវ នាំសមាជិកបក្រសទៅបោះឆ្ន្រតឲ្រយបានគ្រប់ៗគ្ន្រ 

ព្រលបោះឆ្ន្រតត្រូវតមដន និងជួយ ដោះស្រ្រយមធ្រយបាយដឹកជញ្ជូន

សមាជិកបក្រសទៅបោះឆ្ន្រត សហការជាមួយភា្ន្រក់ងរគណបក្រសចូលរួម

តមដនបាតុភាពមិនប្រក្រតីផ្រស្រងៗ ក្នុងព្រលបោះឆ្ន្រត និងរាប់ 

សន្លឹកឆ្ន្រត ធ្វើជាតំណាងរបស់គណបក្រស ក្នុងការប្ដឹងតវា៉្រ ឬ/និងប្ដឹង       

ជំទាស់ពាក់ព័ន្ធនិងភាពមិនប្រក្រតីនានា ក្នុងព្រលបោះឆ្ន្រត និងព្រល 

រាប់សន្លឹកឆ្ន្រត ឬ/និងលទ្ធផលបណោ្ត្រះអាសន្នន្រការបោះឆ្ន្រត និង

ធ្វើសកម្មភាពផ្រស្រងៗទៀតតមការចង្អុលបង្ហ្រញរបស់ ក្រុមការងរ និង 

គណៈកមា្ម្រធិការគណបក្រសថា្ន្រក់លើ ៕
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�ែត� (�ែះកុង) ស្ថ ិតនៅ ភា គនិរតីន្រ 
ប្រ ទ្រសកម្ព ុជា  មា នចមា្ង ្រយផ្ល ូវ ២៧៧គ.ម ពី 
រា ជធា នីភ្ន ំព្រញទៅ ទីរួមខ្រត្ត  និងមា នផ្ទ ្រដីទំហំ 
១០០៩០គ.ម.កា រ៉្រ ។ ខ្រត្ត ន្រះមា នព្រ ំប្រ ទល់
ខ ងជើងជា ប់នឹងខ្រត្ត ពោ ធិសា ត់ ផ្ន ្រកខ ងកើត
ជា ប់នឹងខ្រត្ត កំពង់ស្ព ឺ ខ្រត្ត កំពត និងខ្រត្ត ព្រ ះ-
សីហនុ ចំណ្រកខ ងត្របូងនិងខ ងលិចវិញជា ប់
នឹងឈូងសមុទ្រ ថ្រ និងមួយផ្ន ្រកទៀតជា ប់នឹង
ខ្រត្ត ត្រ ្រតន្រប្រ ទ្រសថ្រ។

បែ វត� ិ 
�ែត� �ែះកុង

ត ំងពីសម័យដើមរៀងមក ខ្រត្ត កោ ះកុង 
គឺជា ខ្រត្ត មួយរបស់នគរខ្ម ្ររ។ ត្រចំណ្ររកា ល 
ក្រ ្រយមក នៅ នា សម័យខ្ម ្ររស្ថ ិតក្រ ្រមកា រ 
ត្រ ួតត្រ ្ររបស់នគរសៀម  កា លនោ ះព្រ ះចៅ  
ក្រ ុងសៀមក៏បា នភា្ជ ្រប់កោ ះកុង ជា ផ្ន ្រកមួយ 
របស់ក្រ ុងត្រ ្រត។ ក្ន ុងឆ្ន ្រំ១៨៥៥ សម្ត ្រចព្រ ះ-
ចមក្ល ្រចៅ យួសហួរ ក៏បា នត ំងកោ ះកុងហើយ
ដ ក់ឈ្ម ្រះក្រ ុងន្រះថា (បា៉្រជនគីរើខ្រត្ត ) ដើម្របី
ឲ្រយកា្ល ្រយជា ទីក្រ ុងផ្ន ្រកខ ងកើតរបស់សៀម ។ 
នោ ះដោ យសា រ ជា ក្រ ុងដ្រលមា នផ្ទ ្រដីជា ប់នឹង 
ប្រ ទ្រសកម្ព ុជា និងប្រ ទ្រសវៀតណា មផងដ្ររ។

ហ្រតុដ្រលរជ្ជ កា លទី៤ ព្រ ះបា ទសម្ត ្រច 
ព្រ ះចមក្ល ្រចៅ យួសហួរ ដ ក់ឈ្ម ្រះថ្ម ីឲ្រយកោ ះ- 
កុងថា ៖  បា៉្រចនគីរើខ្រត្ត នោ ះ គឺដើម្របីឲ្រយជួននឹង
ក្រ ុងប្រ ជួបគីរើខណ្ឌ  ដ្រលស្ថ ិតនៅ ភា គខ ងលិច 
ន្រប្រ ទ្រសថ្រ ហើយដ្រលក្រ ុងទា ំងពីរន្រះឋិត
ក្ន ុងទំហំប្រ ហ្រលគ្ន ្រ ។ មកដល់ឆ្ន ្រំ១៨៧៩ 
សម្ត ្រចព្រ ះចមក្ល ្រចៅ         យសួហរួបា នរា ជា នញុា ត ិ
ឲ្រយព្រ ះអង្គ មា្ច ្រស់មួយព្រ ះអង្គ ចា ត់ត ំងសា្ថ ្រនីយ៍ 
ទា ហា ន នៅ ជា យដ្រនសមុទ្រ ភា គខ ងកើត 
ដើម្របី តទល់នឹងទា ហា ន បា រា ំងនៅ ត មជា យដ្រន 
សមុទ្រ ។ នៅ ឆ្ន ្រំ១៨៩២ បា រា ំងបា នចា ប់ផ្ត ើម
ប្រ ើទា ហា នបង្ខ ំថ្រឲ្រយលើក កងទព័មកដ្រញ 
ទា ហា ន ថ្រឲ្រយច្រញពីដ្រនដីផ្ន ្រកខ ងឆ្វ ្រងន្រ 
ទន្ល ្រម្រគង្គ  ហើយក៏ធ្វ ើឲ្រយជា យដ្រនសមុទ្រ ថ្រ
កើតមា នបញ្ហ ្រជា រឿយៗទ្វ ្រឡើង ។ ចំពោ ះ រឿងរា៉្រវ 

រវា ងបា រា ំង និងសៀមក៏បង្ក ើតមា នបញ្ហ ្រវ្រង- 
ឆ្ង ្រយខ្ល ្រងំណា ស ់ដ្រលទា ក់ទងនងឹ ខ្រត្ត កោ ះកងុ 
ន្រះ។ ក្រ ្រយមកក៏បា នព្រ មព្រ ៀងចុះសន្ធ ិសញ្ញ ្រ
បញ្រឈប់សង្គ ្រ ្រមនា ថ្ង ្រទី៣ ខ្រតុលា  ឆ្ន ្រំ១៨៩៣ ។ 
នៅ ក្ន ុងសន្ធ ិសញ្ញ ្រនោ ះក៏បា នកំណត់ថា ៖ រដ្ឋ -
បា លបា រា ំងនឹងត្រ ូវបា នត ំងនៅ បន្ត នា ក្រ ុង 
ច័ន្ទ បូរើរហូតដល់កា រង រទា ំងឡា យ ដ្រលបា ន 
ច្រងនៅ ក្ន ុងសន្ធ ិសញ្ញ ្រនោ ះបា នសម្រ ្រចជា  
សា្ថ ្រពរ ។ បើទោ ះបីជា ភា គីខ ងប្រ ទ្រសថ្រ 
បដិស្រធន៍ត មចំណុចនា នា  ដ្រលបា រា ំងបា ន
បង្គ ្រប់បញ្ជ ្រគ្រ ប់ចំណុច យ៉្រងណា ក៏ដោ យ 
បា រា ំង ក៏នៅ ត្រមិនព្រ មដកទា ហា ន ច្រញដ្ររ 
ដោ យនៅ ត្រគ្រ ប់គ្រ ងក្រ ុងចន្ទ ័បូរើអស់រយៈព្រល
ជា ង ១០ឆ្ន ្រំទៀត ហើយដ្រលតម្រ ូវឲ្រយធ្វ ើ 
សន្ធ ិសញ្ញ ្រថ្ម ីមួយទៀត ដ្រលចុះ នៅ ថ្ង ្រទី១៣ 
ខ្រកុម្ភ ៈ ឆ្ន ្រំ១៩០៣ ។  ព្រលនោ ះគឺបា រា ំងក៏បា ន
ដកទព័ច្រញពចីន្ទ ័បរូើត្រ កប៏ា នចលូទៅ  កា នក់ា ប់ 
នៅ ក្រ ុងត្រ ្រត ដ្រល បា រា ំងហៅ ថា ៖ ក្រ ុង�្រ ្រត 
និងបណា្ត ្រកោ ះទា ំងឡា យផ្រស្រងទៀត នៅ ភា គ 
ខ ងត្របូងន្រ�្រមលីង និងរហូតដល់ខ្រត្ត កោ ះ- 
កុង។ កា លគ្រ ្រនោ ះ  ភា គីថ្រក៏បា នប្រ គល់ 
ក្រ ុងត្រ ្រត និងក្រ ុងបា៉្រចនគីរើខ្រត្ត ឲ្រយដល់បា រា ំង
នា ថ្ង ្រទី៣០ ខ្រធ្ន ូ ឆ្ន ្រំ ១៩០៤។ តំបន់ទា ំងនោ ះ
ត្រ ូវធា្ល ្រក់ទៅ លើកា រកា ន់កា ប់របស់បា រា ំងរហូត
ដល់ថ្ង ្រទី២៣ ខ្រមីនា  ឆ្ន ្រំ១៩០៦ ទើបមា ន 
កា រធ្វ ើសន្ធ ិសញ្ញ ្រថ្ម ីមួយ ច្របា ប់ទៀតដ្រលមា ន 
ឈ្ម ្រះថា  «សន្ធ ិសញ្ញ ្ររវា ងសម្ដ ្រចព្រ ះចៅ  
ផ្រនដី សៀមជា មួយប្រ ធា នា ធិបតីបា រា ងំ (HAN- 
RIPHILIP)» ទើបបា រា ំងប្រ គល់ក្រ ុងត្រ ្រតឲ្រយ 
មកថ្រវិញ ត្រភា គីថ្រក៏ត្រ ូវបា នបា ត់បង់ដ្រនដី
ខ្ម ្ររផ្ន ្រកខ ងក្ន ុង ដ្រលថ្រហៅ ថា  តំបន់បូពា ៍
នោ ះគឺក្រ ុងបា ត់ដំបងដ្រលថ្រហៅ ថា  ព្រ ះដំបង 
សៀមរា ប និងស្ររើស ភ័ណដ្រលថ្រហៅ ថា  
សុីសុភុន។ កា រដោ ះដូរកោ ះកុងនោ ះបា រា ំងក៏
មិនបា នប្រ គល់ទៅ ឲ្រយថ្រវិញទ្រ ប៉ុន្ត ្រកា លនោ ះ 
កោ ះកុងក៏បា នកា្ល ្រយជា ផ្ន ្រកមួយ ន្រប្រ ទ្រស 
កម្ព ុជា ។ កា របា ត់បង់ដ្រនដីកោ ះកុងនា សម័យ
នោ ះអ្ន កប្រ វត្ត ិសា ស្រ ្ត ថ្រ ក៏មិនបា នចុះអំពីកា រ
បា ត់បង់កោ ះកុងន្រះទ្រដោ យចុះរួម គ្ន ្រក្ន ុង 
ករណីដ្រនដីខ្រត្ត ត្រ ្រតត្រប៉ុណោ្ណ ្រះ ព្រ ្រះថា  
ខណៈនោ ះ ថ្រត្រ ូវកា រដ្រនដីខ្ម ្ររភា គខ ងលើ

ខ្ល ្រំងណា ស់ ពោ លគឺដ្រនដីឥសា នខ ងត្របូង 
បច្ច ុប្របន្ន ន្រះរួមមា ន អតីតខ្រត្ត ខ្ម ្ររមួយចំនួន 
ដូចជា ៖ ស្រ ីសា្ល ្រក្រត សូរិន បូរើរម្រយជា ដើម 
ហើយដោ យកំណត់យកជួរភ្ន ំដង�្រក ជា ខ្រស្រ 
បនា្ទ ្រត់ កំណត់ព្រ ំដ្រនខ្រត្ត  ហើយដ្រល កា លនោ ះ 
បា រា ំងក៏បា នយល់ព្រ មផងដ្ររ។

  នៅ ក្ន ុងរជ្ជ កា លព្រ ះបា ទសុីសុវត្ត ិមុនីវង្រស 
ឆ្ន ្រំ១៩២៧ ដល់ឆ្ន ្រំ១៩៤១ ខ្រត្ត កោ ះកុងគឺជា 
ខ្រត្ត ចំណុះរបស់ខ្រត្ត កំពតទ្រ។ ចៅ ហា្វ ្រយ 
ស្រ ុកកោ ះកុងនោ ះមា នង រថា  លោ កពិជ័យ- 
រឿងរិទ្ធ ។  ចំណ្ររកា លតមកលុះមកដល់សម័យ
សង្គ មរា ស្រ ្ត និយមន្ររជ្ជ កា លសម្ត ្រចព្រ ះបា ទ
នរោ ត្ត មសុរា ម្រ ឹតទើបកោ ះកុងក៏បា នផ្ត ្រច់ច្រញ 
ពីខ្រត្ត កំពត ត មព្រ ះរា ជក្រ ម ល្រខ២៤ ន.ស. 
ចុះថ្ង ្រទី១៣ខ្រមករា ឆ្ន ្រំ១៩៥៨។ 
�ៃត� � ះកុងតៃ ូវ� ន�ៃង�ៃក� ៨សៃ ុករួម� ន៖

១. ស្រ ុកបុទ្ទ មសា គរ
២. ស្រ ុកគីរើសា គរ
៣. ស្រ ុកកោ ះកុង
៤. ស្រ ុកសា្ម ្រច់មា នជ័យ (បច្ច ុប្របន្ន ក្រ ុង 

ខ្រមរៈភូមិន្ទ )
៥. ស្រ ុកមណ្ឌ លសីមា 
៦. ស្រ ុកស្រ ្រអំបិល
៧. ស្រ ុកថ្ម បា ំង
៨. ស្រ ុកកំពង់សីលា  និងមា នទីរួមខ្រត្ត  

ឈ្ម ្រះថា  «ក្រ ុងខ្រមរៈភូមិន្ទ »
ក្រ ្រយថ្ង ្ររំដោ ះ៧ មករា  ១៩៧៩ ខ្រត្ត 

កោ ះកុងត្រ ូវបា នក្រប្រ ្រមុខមា ត់ថ្ម ី និងបន្ត ភា ព
រើកចម្រ ើនអភិវឌ្រឍន៍ឥតឈប់ឈរ ជា មួយទិសដៅ  
គន្ល ឹះន្រកា រអនុវត្ត ត មគោ លនយោ បា យឈ្ន ះៗ
របស់ប្រ មុខរា ជរដ្ឋ ្រភិបា ល។ ជា មួយនោ ះដ្ររ
អ្ន កសិក្រសា ខ ងវិស័យទ្រសចរណ៍ក៏បា នមើល
ឃើញថា  សកា្ត ្រនុពលន្រខ្រត្ត កោ ះកុងមា នច្រ ើន
សន្ធ ឹកសនា� ្រប់ណា ស់ ជា ពិស្រសមា នសមុទ្រ 
ដ៏ស្រ ស់សា្អ ្រតបំផុត និងមា នកោ ះធម្ម ជា តិដ៏ 
ស្រ ស់ត្រ កា លជា ច្រ ើន ជា កត្ត ្រស្រ ូបទា ញនូវ
ប្រ ភពចំណូលថវិកា ជា តិ ត មរយៈវិស័យ 
ទ្រសចរណ៍ នោ ះផងដ្ររ៕ 

                        ឯកសា រ
 (មន� ីរវប្ប ធម ៍ នងិវ�ចតិៃ សលិ្ប ៈ�ៃត� � ះកងុ)
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តើ�ៃដ� កិច� ពិភព� កទទួលរងឥទ្ធ ិពល�� ងណា  តើ�ៃដ� កិច� ពិភព� កទទួលរងឥទ្ធ ិពល�� ងណា  តើ�ៃដ� កិច� ពិភព� កទទួលរងឥទ្ធ ិពល�� ងណា  
ពីស�� ៃ  មរុស� �ី-អ៊ុយ�ៃ  ន ?ពីស�� ៃ  មរុស� �ី-អ៊ុយ�ៃ  ន ?ពីស�� ៃ  មរុស� �ី-អ៊ុយ�ៃ  ន ?

ពិភព� ក� នឆ� ង� ត់នូវ� ព�� បូក�� បល់� �� ើន� ប់� ំងពី�ើម 
សហស� វត� រ�ថ� ី��ះ � យក� �ង� ះរួម� នវ�បត� ិ��ដ� កិច� សកល��  ំ២០០៨, 
វ�បត� ិបំណ�លអឺរ�ុប និងវ�រុស� តត�  តកូវ�ដ-១៩ �ើយវ�បត� ិ� អ៊ុយ��  ន
� ចនឹងបង� ឱ� � ន� រ ��  ស់ប� �រដ៏ធំមួយ� ក� �ងទិដ� � ព��ដ� កិច� ក� �ង 
រយៈ��លដ៏យូរអ�� �ង។ ស�� �  មរុស� �ី� ក� �ងអ៊ុយ��  ន� ន�ើត�ើងអស់
រយៈ��ល� ង ១���ើយ ខណៈផលប៉ះ� ល់��ដ� កិច� ក៏កំពុង�� 
� ប់�� ើម�ើត� ន� ទូ� ំងពិភព� ក ��លរួម� ំង� តំបន់� សុី 
ផង��រ។ ប��  រដ� � តំបន់� សុី� �� �យ៍ �ើ� ះបី� មិន� នទទួល 
រងផងប៉ះ� ល់� យ��  ល់ក៏� យក៏កំពុង��ទទួលរងនូវឥទ� ិពល� យ
�� � ល��រ។ ចំ��កផលប៉ះ� ល់មក�ើ� �� នក៏� នក�� ិតមធ� ម 
� យ� រតំបន់��ះពឹង�� �ក�ើវត� �� តុ�ើមពី�� ��ស� ំងពីរ រួម� ំង 
ឥន� នៈ � ហ� តុ និង��ក��ប � ះបី� � ណិជ� កម� ��  ល់� នតិចតួច
ក៏� យក� ី។ គួរដឹងផង��រ�  អ៊ុយ��  ន� �� ��ស�ើរ� មទីផ�  រ��រ� 
��ល��ដ� កិច� ពឹង�� �ក��  ំង� �ើធន� នធម� � តិដ៏ហូរ�ៀរ � នដូច�  
��  ង��  ស ធ� �ងថ�  � រ�អគ� ិសនី �� ម� ំងវត� �� តុ�ើមដ៏ក�� � �� ើនមុខ
ស��  ប់ផលិត� ឥន� នៈនុយ�� ��៊�រ � ពិ��ស អ៊ុយ�� ញ៉�ម និង��  តូនីញ៉�ម។ 
��  ពី� ះអ៊ុយ��  នក៏� អ� កផ� ត់ផ� ង់ធន� ន��  ស�� ��ទនីយូន (Neon) 
ដល់�  ៥០% ��ទំហំសរុប� ក� �ងទីផ�  រពិភព� ក និង ៤០% ����  ស 
�� ��ទ�� ីបតុន (krypton) ��ទីផ�  រពិភព� ក ��ល��  ស� ំងពីរ 
�� ��ទ��ះ គឺ� ធន� នផ� ត់ផ� ង់� មពលដ៏សំ� ន់ស��  ប់ផលិតកម� ផលិត
បន� ះឈីបរបស់� ��រ�ក�� � ណ� ៩០%។

ក� �ង��មី�  ��  ំ២០២២��ះ អង� � រស��  ប់� រអភិវឌ� ន៍��ដ� កិច�  
(OECD) � ន�� � នពីផលប៉ះ� ល់ធ� ន់ធ� រ��ស�� �  ម� អុ៊យ��  ន�  
�ើ��ដ� កិច� ពិភព� ក។ ��  ពីប៉ះ� ល់ដល់ជីវ�តមនុស�  និងលំហូរ 
ជន�ៀសខ� �ន� �� វត� ិ� �� �  អង� � រស��  ប់� រអភិវឌ� ន៍��ដ� កិច�  � ន
�� ន់��  ន� ស�� �  មរុស� �ី� អ៊ុយ��  ន � ច�� ើឱ� កំ�ើន��ដ� កិច�  
ពិភព� ក��  ក់ចុះ ��លជំរុញអ��  អតិផរ�  និងប៉ះ� ល់ដល់��  ក់ 
ចំណ�ល ខណៈ��ល�� ើឱ� � ន� រ� ក់� នដល់� ណិជ� កម�  �� ើឱ� ស� ះ�� �
ស��  ក់ផ� ត់ផ� ង់ និងរុញឱ� ត�� �ទំនិញ�ើន�ើង��  ំង� ជុំវ�ញពិភព� ក 
��ល� មពិត� ត�� �ទំនិញ� ន�ើន�ើងរួច�ើយ� យ� រត�� �វ� រ
� ន� រ�ើន�ើង� ��ល��លវ�� ន� ររ�តបន� ឹងកូវ�ដ�� �វ� នបន� �របន� យ

ឬក៏ដក��ញវ�ញ។  ស�� �  ម��ះក៏កំពុង�� ើឱ� � ន� រ�ើន�ើង��  ំង��
� ព�� ី��  និង� ពអត់��  ន ពិ��ស� ក� �ង�� ��សកំពុងអភិវឌ� ន៍។ 
ស�� �  ម��ះក៏ប៉ះ� ល់ដល់ទំនុកចិត� � ជីវកម�  និងប�� ើន� ពមិន��  កដ
�� � ក� �ងចំ� មវ�និ� គិនផង��រ ��លនឹងប៉ះ� ល់ដល់ត�� ��� ព� 
សកម�  រ�តបន� ឹងដល់��  ន� ពហិរ�� វត� � និង� ចជំរុញឱ� � នលំហូរ��ញ
មូលធនពី�� ��សកំពុងអភិវឌ� ន៍។ � យ�ើក�ើងពី� និភ័យ� ន់
����  ំង��� ពច� ចលក� �ងតំបន់មួយចំនួន� ប់� ប់ពីអនុតំបន់ � � ហ� ិក 
� � ��  និង� ��រ�ក� ទីនរហូតដល់តំបន់សមុ�� ��   និង� សីុ ក��  ល។ 
និ� យ� រួម ស�� �  មរុស� �ី� អ៊ុយ��  ននឹង� ំមកនូវ� និភ័យដ៏ធំ 
ស��  ប់��ដ� កិច� ពិភព� កប�� �ម�ៀត ក� �ង��  ��លជំងឺ� តត�  តកូវ�ដ-១៩ 
� មិន� ន់� នធូ��  ល��ញ��ញ� �ើយ។ 

អគ� ��� ធិ� រអង� � រស��  ប់� រអភិវឌ� ន៍��ដ� កិច�  � ននិ� យ
� ផលប៉ះ� ល់�� �ក��ដ� កិច�  ��ល�ើត��ញពីស�� �  ម� នទំហំធំ�ើយ
ទំនង� នឹងបន� � អ� គត�ៀត។ បុ៉�� �ក�� ិត��ផលប៉ះ� ល់� នទំហំ
ប៉ុ��  � ះ គឺ� � �� ័យ�ើរយៈ��ល��ស�� �  ម។ � ម� រ�� ន់��  ន 
ស�� � ាម� អ៊ុយ��  ន� ច� ញទ��  ក់កំ�ើន��ដ� កិច� ពិភព� កឱ� 
ថយចុះ ១,០៨% ក� �ង��  ំដំបូង��  យ� រលុកលុយរបស់រុស� �ី។ គួររ�ឭក�  
� ង� ម� រព�  កររបស់មូលនិធិរូបិយវត� �អន� រ� តិ� លពីចុង��  ំ ២០២១  
កំ�ើន��ដ� កិច� ពិភព� កនឹងស��  ច� ន ៤,៩% ក� �ង��  ំ ២០២២។  
ចំ��កកំ�ើន��ដ� កិច� ក� �ងតំបន់��ល� យលុយអឺរ�ូវ�ញ �� ឈមនឹង 
� រ��  ក់ចុះដល់ ១,៤%។ ទន� ឹម��ះ វ�បត� ិអ៊ុយ��  នក៏នឹងរុញ��  នឱ�  
ត�� �ទំនិញ�ើន�ើង ២,៥% ប�� �ម�ៀត។ ឧ� ហរណ៍� ក់�� �ង ត�� � 
��  ង ឧស� ័ន � ហ� តុ និង� រ� តុគីមី��ល� ំ� ច់ស��  ប់� រផលិត
ជី� នហក់�ើងខ� ស់ � យ��តុ��� រ�� �យ� រម� អំពី� រផ� ត់ផ� ង់�ើន
�ើង។ � ង��ះ� �ៀត ត�� ��� ូវ� ឡី � នហក់�ើង�� ង��  ំង          
� យ� រ��ត�� �វ� រប�� �មរបស់ពិភព� ក ខណៈ� ន� រភ័យ��  ច�  
ស�� �  មរុស� �ី-អ៊ុយ��  ន� ចនឹងបង� ឱ� � នផលប៉ះ� ល់អវ�ជ� � ន ដល់ 
� រផ� ត់ផ� ង់��  ប់ធ�� � តិ។ គួរប��  ក់�  �� ��សរុស� �ី និងអ៊ុយ��  ន � ន
��  ប��  ប់� រ�� ើ� ណិជ� កម� �� ូវ� ឡី�  ក� �ងពិភព� ករហូត ដល់�  
២៥%។ ក� �ង��ល� មួយ��  ��ះ��រ អសន� ិសុខ�� �ងទំនង� នឹង�ើន
�ើងប�� �ម�ៀតក� �ង�� �កខ� ះ��ទ� ីប� � ហ� ិក និងមជ� ិមបូ�៌  � ទី��ល 
�� ��ស��ហ� �ីប� ំចូល ៨០% ���� ូវ� លីរបស់ខ� �នពីរុស� �ី និងអ៊ុយ��  ន។ 

សរុបមកវ�ញ �� សិន�ើវ�បត� ិ��ះមិន� ច�� �វ� ន� ះ��  យឱ� � ន
� ប់រហ័ស� ះ�� ក� ីរ�ពឹងទុកស��  ប់កំ�ើន��ដ� កិច� ពិភព� ក� 
��  ំ��ះ និង� ��  ំ��  យ នឹង� ំក�  លចុះ�� ងគំហុក� ក់� មិន� ន 
�ើយ��  ននរ� ��  ក់� ចរួចខ� �នពីវ�បត� ិ��ះ��។ ចំ��កប��  �� ��ស
��ល� ន��ដ� កិច� ធំៗ ដូច� � ��រ�ក និងចិន� �ើម ក៏នឹង�� �វទទួល 
រងចំ��កប៉ះទង� ិច�� ងធំ� ក� �ងវ�បត� ិ��ះផង��រ៕

                                                         � យៈ �  សុ� ��  
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 ឧស�  ហ៍ឈឺក�  ល �ែពែល�ែ ឹក�ែ  កពី�ែង ឧស�  ហ៍ឈឺក�  ល �ែពែល�ែ ឹក�ែ  កពី�ែង ឧស�  ហ៍ឈឺក�  ល �ែពែល�ែ ឹក�ែ  កពី�ែង 
� ចជា មូលហែតុ�ែប�� ែ� ំង៧ �ែះ� ចជា មូលហែតុ�ែប�� ែ� ំង៧ �ែះ� ចជា មូលហែតុ�ែប�� ែ� ំង៧ �ែះ

បនា្ទ ្រប់ពីសម្រ ្រក រា ងកា យគួរត្រមា នអា រម្ម ណ៍ថា មា នសុខភា ពល្អ  
និងសា្ម ្ររតីស្រ ឡះ។ ទោ ះយ៉្រងណា ក៏ដោ យ មា នមនុស្រសជា ច្រ ើន ដ្រល 
ភា្ញ ្រក់ពីគ្រង ត្រងត្រឈឺក្របា លយ៉្រងខ្ល ្រំងជា ប់ជា ប្រ ចា ំ។

ស្ថ ិតិបា នបង្ហ ្រញថា  ប្រ ហ្រលជា  ១ នា ក់ក្ន ុងចំណោ មមនុស្រស ១៣ 
នា ក់ ដ្រលភា្ញ ្រក់ពីគ្រងដោ យមា នអា កា រៈ ឈឺក្របា ល។ វា អា ចជា លទ្ធ ផល
ន្រកា រផ្ល ្រស់ប្ត ូរសរើរវិទ្រយ នៅ ក្ន ុងខ្ល ួន។ នៅ ព្រលព្រ ឹកព្រ លឹម យន្ត កា រ       
បំបា ត់កា រឈឺចា ប់ប្រ ហ្រលជា មិនដំណើរកា រល្អ ទ្រ។ លើសពីន្រះទៀត 
រា ងកា យអា ចផលិត adrenaline កា ន់ត្រច្រ ើនក្ន ុងអំឡុងព្រលន្រះ  
ដ្រលនា ំឱ្រយមា នកា រប្រ កា ំង។ លើសពីន្រះទៀត កា រឈឺក្របា ល បនា្ទ ្រប់ពីភា្ញ ្រក់ 
ពីគ្រង ក៏អា ចបណា្ត ្រលមកពីមូលហ្រតុដូចខ ងក្រ ្រមដ្ររ ៖

១. ពៃល�ៃ� �ៃងយូរ
កា រគ្រងរបស់មនុស្រស ព្រញវ័យនៅ ព្រលយប់គួរត្រមា នរយៈព្រល

ត្រ ឹមត្រ ៧-៨ មោ៉្រង និង ៣០-៦០ នា ទីនៅ ព្រលថ្ង ្រត្រ ង់។ នៅ ព្រល 
ដ្រលអ្ន កគ្រងច្រ ើនជា ងព្រលន្រះ រា ងកា យរបស់អ្ន កនឹងទៅ ពីកា រគ្រង
ស្រ ្រលៗ រហូតដល់គ្រងលក់ស្ក ប់ស្ក ល់។ ក្ន ុងអំឡុងព្រលន្រះ កា រ        ទប់
សា្ក ្រត់ប្រ ព័ន្ធ សរ�្រប្រ សា ទកណា្ត ្រល កើនឡើងបរិមា ណឈ ម ទៅ  
ខួរក្របា លថយចុះ ហើយកា ររំលា យអា ហា ររបស់រា ងកា យថយចុះ ។ 
នោ ះហើយជា មូលហ្រតុ ដ្រលព្រលភា្ញ ្រក់ពីគ្រងអ្ន កច្រ ើនត្រមា នអា រម្ម ណ៍
នឿយហត់ និងឈឺក្របា ល។

២. កា រ�ៃ ើបៃ  ស់ឧបករណ៍�ៃឡិចតៃ ូនិច
ប្រ សិនបើអ្ន កអង្គ ុយនៅ មុខកុំព្រយូទ័រយួរដ្រ ឬអ្រក្រ ង់ 

ទូរស័ព្ទ មុនព្រល ចូលគ្រង វា ក៏នឹងធ្វ ើឱ្រយអ្ន កមា នបញ្ហ ្រគ្រង
មិនលក់ និងបណា្ត ្រលឱ្រយឈឺក្របា លនៅ ព្រលភា្ញ ្រក់ពីគ្រង ។

៣. ផ្ល �វចិត� 
មូលហ្រតុមួយ ដ្រលអ្ន កមិនគ្រងលក់ស្ក ប់ស្ក ល់នៅ 

ព្រលយប់ គដឺោ យសា រត្រអ្ន កមា នភា ពត នតឹង ។ ដូច្ន ្រះ 
ឈប់គិតពីគំនិតអវិជ្ជ មា ន ព្រយ យ មបំបា ត់ភា ពត នតឹងក្ន ុង
ព្រលថ្ង ្រ និងចូលរួមសកម្ម ភា ពសប្របា យ និងបន្ធ ូរអា រម្ម ណ៍
ដើម្របីឱ្រយគ្រងលក់ស្ក ប់ស្ក ល់។

៤. ស� ះសរ�ៃ� មខួរក�  ល
សា្ថ ្រនភា ពលំហូរឈ មទៅ កា ន់ខួរក្របា ល ត្រ ូវបា នកា ត់

បន្ថ យដ្រលនា ំឱ្រយមា នអុកសុីហ្រស្រន និងសា រធា តុចិញ្ច ឹមមិន
គ្រ ប់គ្រ ្រន់សម្រ ្រប់ សកម្ម ភា ពខួរក្របា លបណា្ត ្រលឱ្រយឈឺក្របា ល។ 

អ្ន កអា ចទទួលសា្គ ្រល់ថា អ្ន ក កំពុងត្រទទួលរងនូវកា រស្ទ ះសរ�្រឈ ម 
ខួរក្របា លត មរយៈរោ គសញ្ញ ្រ ដ្រលបណា្ត ្រលមកពីកា រឈឺក្របា លដូចជា  
វិលមុខហើមពោ ះ ពិបា កគ្រង ឬគ្រងមិនលក់ស្រ ួលនៅ ព្រលយប់។ 

យូរៗទៅ  ជំងឺន្រះអា ចប៉ះពា ល់ដល់មុខង ររបស់ប្រ ព័ន្ធ សរ�្រ 
ប្រ សា ទ ដ្រលបណា្ត ្រលឱ្រយចរន្ត អគ្គ ិសនីមិនត្រ ូវបា នបញ្ជ ូនឱ្រយបា នត្រ ឹមត្រ ូវ 
និងបណា្ត ្រលឱ្រយឈឺក្របា លរាុ្រំ�៉្រ។

៥. កា រ�ៃ ើបៃ  ស់��  ំរ�� ច
ប្រ សិនបើអ្ន កផឹកត្រ ឬកា ហ្វ ្រមុនព្រលចូលគ្រង រា ងកា យរបស់អ្ន ក

នឹងមា នព្រលវ្រលា ពិបា កដ្រកលក់ណា ស់។ ភ្រសជ្ជ ៈទា ំងន្រះមា នផ្ទ ុក
ជា តិកា ហ្វ ្រអ៊ីន ដ្រលជា ភា្ន ្រក់ង ររំ� ចជួយឱ្រយអ្ន កភា្ញ ្រក់។ ពួកគ្រគឺជា ថា្ន ្រំ 
បញ្ច ុះទឹកនោ ម ដូច្ន ្រះពួកគ្រនឹងធ្វ ើឱ្រយអ្ន កនោ មនៅ ព្រលយប់។ លើស 
ពីន្រះ កា រប្រ ើប្រ ្រស់ស្រ ្រ ស្រ ្របៀរ និងភ្រសជ្ជ ៈរំ� ចនឹងធ្វ ើឱ្រយរំខ នដល់
ដំណ្រករបស់អ្ន កធ្វ ើឱ្រយអ្ន កគ្រងលក់ស្រ ួល និងភា្ញ ្រក់ដោ យឈឺក្របា ល។

៦. បរ�សា�  ន
ប្រ សិនបើអ្ន កគ្រងនៅ ក្ន ុងបរិយ កា សដ្រលគ្ម ្រនសណា្ត ្រប់ធា្ន ្រប់ ចង្អ ៀត 

ឬមិនមា នខ្រយល់ច្រញចូល វា ក៏អា ចជា មូលហ្រតុន្រកា រឈឺក្របា លដ្ររ។ 
អ្ន កក៏គួរត្រយកចិត្ត ទុកដ ក់ចំពោ ះពន្ល ឺនៅ ក្ន ុងបន្ទ ប់ ព្រ ្រះពន្ល ឺ គឺទា ក់ទង
ដោ យផ្ទ ្រល់ទៅ នឹងកា រផលិតម្រឡា នីន - អរម៉ូនដ្រលគ្រ ប់គ្រ ងកា រគ្រង 
និងជួយឱ្រយអ្ន កគ្រងលក់ស្រ ួល។ ដើម្របីបង ្ក រកា រឈឺក្របា លសូមដ្រកនៅ 
ទីវា លងងឹត និងសា្ង ្រត់។

៧. �ៃកក� �ងទី� ំងខុស
គ្រងក្ន ុងទីត ំងខុស ប៉ុន្ត ្រដ្រកលើក្រ ពះរបស់អ្ន ក ដ្រកនៅ ចំហៀង 

ព្រលគ្រងសម្រ ្រកនៅ លើខ្ន ើយដ្រលខ្ព ស់ ឬរឹងព្រក ក្របា លរបស់អ្ន កមិន
ត្រ ូវនឹងករបស់អ្ន កជា ដើម គឺជា មូលហ្រតុន្រកា រឈឺក្របា លនៅ ព្រល 
អ្ន កភា្ញ ្រក់ឡើង។ បុគ្គ លិកកា រិយ ល័យ ដ្រលមា នទមា្ល ្រប់ដ្រកលក់នៅ លើ
តុរបស់ពួកគ្រ ង យនឹងធា្ល ្រក់ក្ន ុងសា្ថ ្រនភា ពន្រះណា ស់។

នៅ ព្រលដ្រលអ្ន កអង្គ ុយគ្រង ឈ មមិនរា លដ លដល់ខួរក្របា លទ្រ 
ដ្រលនា ំឱ្រយមា នកា រស្ទ ះសរ�្រឈ មខួរក្របា ល ទៅ នឹងខួរក្របា លដ្រល
អា ចធ្វ ើឱ្រយអា សុីដមា នលក្ខ ណៈបរិសា្ថ ្រនជុំវិញតំបន់ន្រះ ជា បណោ្ត ្រះ 
អា សន្ន  បណា្ត ្រលឱ្រយឈឺក្របា ល ហឹងត្រ ចៀក ឬស្ព ឹកនៅ អវយវៈ៕
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           ល្បិចស័ក្ដិសិទ្ធិ
ក្រ្រយព្រលចប់ការប្រកួត គ្រូបង្វឹក ទះសា្ម្រសរសើរ 

កីឡាករខ្រស្រការពារមា្ន្រក់របស់ខ្លួន៖

- ប្អូនឯងពិតជាពូក្រគួរឲ្រយសរសើរម្រន។ ខ្រស្រ      

ប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមមា្ខ្រងទៀតមានមាឌធំ ហើយខ្ពស់

ទៀតផងត្ររាល់ព្រលវាមកដល់មុខទី ត្រងត្រូវប្អូន 

១- ឆ្ន្រំឆ្លូវនាមគោសត្វឧស្រសាហ៍ រា៉្រប់រងកិច្ចការឥតរួញរា
 ព្រញព្រលមួយឆ្ន្រំខំពុះពារ សម្រ្រចការងរបានជោគជ័យ។
២- ផុតសិទ្ធិគ្រប់គ្រងជម្ពូទ្វីប គឺអស់អាជីពប្រចាំថ្ង្រ
 ប្អូនខ្ល្រប្រើប្រ្រស់ប្រ្រជា្ញ្រវ្រ វិនិច្ឆ័យសច្ចៈគ្រប់វ្រលា។
៣- អាវុធបញ្ញ្រខ្ល្រំងស័ក្តិសិទ្ធិ មានរឹទ្ធត្រជះមហិមា
 បំបាត់មោហៈ អវិជា្ជ្រ ឧបសគ្គនានាអាចដោះស្រ្រយ។
៤- កុំអាងខ្លួនខ្ល្រំង ចង្កូមស្រួច អ្វីក៏អាចរួច ភ្ល្រចអបាយ
 ប្រព្រឹត្តអកុសលចិត្តរាយមាយ ធ្ល្រយកាយភ្ល្រចម្រត្ត្រខន្តី។
៥- វៀរវាងអគតិធម៌បួន សាងខ្លួនបរិសុទ្ធផុតអវិចី
 ជនផងនានា មូលម្រត្រី បានល្របីក្ររិ៍ឈ្ម្រះយសតបស្នង។
៦- ជនល្អអមនុស្រសនឹងរក្រសា ជនកតញ្ញូត ព្រះឃុំគ្រង
 ឧបទ្រព្រយវិបត្តិ ខ្ច្រត់រំលង អ្នកផងជូនពរជាប់ប្រចាំ។
៧- មានចិត្តសប្របុរសល្អស្ម្រះស្ម័គ្រ សម្របជញ្ញៈសមូហកម្ម
 ខ្ច្រយអបាយមុខ ទុកសីលប្រ្រំ ប្រចាំជាប់ខ្លួន មួនប្រក្រតី។
៨- នាំកូនចៅក្រ្រយប្រឹងសិក្រសា នព្វន្តអក្ខរា ចំណ្រះថ្មី
 ច្របាមលោកសន្រសឹមតិចប្រ្រជ្ញស្ដី តក់ៗវ្រងខ្លីព្រញបំពង់។
៩- ធ្វើការតមកាលឲ្រយយល់កល កុំធ្វើហួសផលហ្រតុភ័យល្ងង់
 សម័យសា្អ្រងជាតិតមច្របាប់ពង្រស កបត្រយូរលង់តម្រូវភាព។
១០- កំផ្រងមិនអាចរឹងមាំសះ ឥដ្ឋធំទាំងអស់យកមករៀប
 លាយដុំតូចខ្លះឆ្ល្រស់របៀប មានភាពជាប់មាំប្រក្រតី។
១១- ឈើធំគ្រប់ដើម ផ្ដើមពីពន្លក វិហារជបពពកផ្ដើមពីដុំដី
 ដំណើរផ្លូវឆ្ង្រយ សម្រ្រចអ្វី ប្រ្រកដផ្ដើមពីមួយជំហាន។
១២- គួរស្ងៀម ឬពោលឈប់បង្អង់ គួរខនឬចង់កុំបំពាន
 មុនសម្រ្រចចិត្តខ្ល្រចឬហា៊្រន បាក់រនាបរាន ជួសឬស្រសី។
១៣- ប្អូនខ្ល្រចូរចាំបណា្ត្រំបង សាសងប៉ុណោ្ណ្រះស្ល្រះស្រចក្ដី 
 ពង្រឹងកមា្ល្រំង តំងសាមគ្គី មូលមីរជ្រ្រងខ្ពស់សន្តិភាព។
១៤- ដើម្របីកម្ពុជា សុខចម្រើន កើតកើនច្រើនឡើងថ្កើងដរាប  
 សព្វថ្ង្រមានអ្វីគប្របីជ្រ្រប មានសន្តិភាព អាចអភិវឌ្រឍ។
១៥- ជូនពរជោគជ័យសិរើជាក់ ជនគ្រប់ជាន់ថា្ន្រក់ កម្ពុជរដ្ឋ
 ក្ម្រងចាស់ប្រុសស្រីសិរើភទ្រ ជាតិអភិវឌ្រឍប្រ្រកដហោង៕
                     និពន្ធៈ   នឹម ណាំ

គៀបជាប់ មិនឲ្រយវាលោតឡើងត្រតបាល់បញ្ចូលទី ។ ព្រលនោះ 

តើប្អូនធ្វើដូចម្ដ្រច បានជាលើកណាក៏វាបរាជ័យក្នុងការលោតត្រត 

បាល់?

- បាទ..ព្រលខ្ញុំឃើញវាប្រុងប្រៀបលោតឡើងត្រតបាល់ ខ្ញុំចាប់ 

ចង្ក្រះខោវាជាប់។ វាខ្ល្រចរបូតខោខ្ម្រស់គ្រ ទើបអត់ហា៊្រនលោត 

ឡើង។

                         លោកសៃកឲ្យខ្លាំង

លោកទន្តបណ្ឌិតប្រ្រប់អ្នកជំងឺ ដ្រលកំពុងដ្រកលើគ្រ្រព្រយបាល 

ធ្ម្រញ៖

- លោកស្រ្រក អូយ...អូយ ឱ្រយខ្ល្រំងៗទៅ ស្រ្រកឱ្រយបានបីដង 

សឹមឈប់!

- ម៉្រចចាំបាច់ឱ្រយខ្ញុំធ្វើអីចឹង លោកគ្រូព្រទ្រយ?

-បាទ..ព្រ្រះនៅក្នុងបន្ទប់រង់ចាំភ្ញៀវនៅអង្គុយរង់ចាំ ៤-៥នាក់ 

ទៀតឯណោះ។ ខ្ញុំចង់ឲ្រយពួកគ្រត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអស់ ព្រ្រះខ្ញុំត្រូវ 

ការបើកទូរទស្រសន៍តមដនការប្រកួតបាល់ទាត់។

                         ខ្ញុំតាំងចិត្តកែខ្លួន

នារសៀលថ្ង្រមួយ នាយតក ់ និងនាយត្រវ បានជួបសំណ្រះ-

សំណាលគ្ន្រៈ

តក់៖ ត្រវអា្ហ្រ.. ចាប់ពីថ្ង្រន្រះតទៅ គ្ន្រនឹងតំងចិត្តធ្វើជាមនុស្រស

ល្អហើយ គឺរាល់ល្រប្រងភា្ន្រល់ដក់លុយ គ្ន្រឈប់ប្រព្រឹត្តតទៅទៀត 

ហើយគិតចាប់ផ្ដើមមុខរបររកសុីវិញប្រសើរជាង 

ត្រវ៖ ប៉ុន្ត្រ តមមើលចរិតរបស់ឯង គ្ន្រមិនជឿទ្រ ថាឯងអាចឈប់

ប្រព្រឹត្តល្រប្រងភា្ន្រល់ដក់លុយបានដច់ខត ហើយបើថាក្រខ្លួន 

នោះ គឺបានត្រមួយភ្ល្រតទ្រ។ នាយតក់ អ្រះអុញបន្តិច ទើបបន្តៈ

តក់៖ ន្រត្រវ..ន្រះជាការពិតណា៎្រ បើឯងមិនជឿទ្រ ភា្ន្រល់គ្ន្រ 

ដក់លុយប៉ុនា្ម្រនដុលា្ល្ររក៏បានដ្ររ។

ត្រវ៖ អុញនុះ! ។

                       ធម្មជាតិជាអ្នកកំណត់

ឡុងនិងបោ៉្រង កំពុងអង្គុយជជ្រកជាមួយគ្ន្រ។ ឡុងរអ៊ូដក់ 

បោ៉្រងថា ថ្ង្រស្អ្រក ដល់ថ្ង្រត្រូវសុីការគ្រទៀតហើយ ធុញណាស់!។  

បោ៉្រងសួរ ម៉្រចបានជាឯងធុញ ម្ហូបការឆ្ង្រញ់ៗ  ហើយមានស្រ្រ 

ឬស្រ្របៀរផឹកទៀត 

ឡុញ៖ ទៅសុីការម្តងៗ ពួកចាស់ៗ ត្រងត្រមកទះសា្ម្រអញ 

ហើយនិយយដដ្រលថា បន្តិចទៀតដល់វ្រនឯងម្តងហើយ!

លឺហើយបោ៉្រងញញឹម អញកាលមុន ក៏ដូច ឯងដ្ររ ប៉ុន្ត្រឥឡូវ 

ពួកចាស់ៗ ល្រងហា៊្រននិយយអញ្ចឹងដក់អញ ទៀតហើយ..។ 

ឡុង៖ ហ្អ្រ! ឯងធ្វើម៉្រច បានពួកគត់ល្រងហា៊្រន?

បោ៉្រង៖ ងយទ្រ! ព្រលអញទៅចូលរួមបុណ្រយសព អញនិយយ 

ដក់ពួកគត់វិញថា បន្តិចទៀតដល់វ្រនអ៊ំម្តងហើយ! ៕
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