


niBn§nayk ³

elak tak s‘unGuI

KN³kmµkarniBn§

 1> elak exov NavI

 2> elak Guwm sunÞr³

 3> elak vgS savuF

 4> elak Tav sar³munI

 5> elak sux suFn

 6> elak gYn kulbuRt

 7> elak man esrIrit

elxaniBn§

 1> elak sVay PIruN

 2> elak m:k; Qin

 GñkbkERbPasa

 1> elakRsI Em:n narIesaP½K

GñkftrUb

1> elak supat vIr³munI 

viciRtkr

1> elak Fa savuuF

Gas½ydæan ³ 

elx 203 

mhavifI RBHneratþm 

PñMeBj-km<úCa 

TUrs½BÞelx ³

023 219 065

Address : 

No 203 Preah 

Norodom Bld. 

Phnom Penh Cambodia 

Tel : 023 219 065

វិចារណកថា ៈ  មរតកដ៏ថ្លៃថា្លៃជាបៃវត្តិសាស្តៃរបស់គណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា ..................................... ០២

Editorial :  Precious Legacy of the History of the Cambodian People's Party........................ ០២

 អត្ថបទនយោបាយៈ ជោគជ័យនៃទសៃសនកិច្ចការងររបស់សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន នៅ .............. ០៥

 សកម្មភាពសមាជិក រដ្ឋសភា ពៃឹទ្ធសភា រាជរដ្ឋៃភិបាល និងមនៃ្តីគណបកៃស .................................. ១៨

 សកម្មភាពរបស់កៃុមការងរយុវជនគណបកៃស ......................................................................... ២២

 សមិទ្ធផលមួយចំនួននៃវិស័យសៃដ្ឋកិច្ច ................................................................................. ២៤

 វិស័យព័ត៌មានរួមចំណៃកយ៉ៃងសំខន់ក្នុងការជំរុញការអភិវឌៃឍបៃទៃស លើគៃប់វិស័យ................... ២៥

 កៃសួងអភិវឌៃឍន៍ជនបទកំណត់សសរស្តម្ភ ៤ ដើមៃបីលើកកម្ពស់គុណភាព និងគុណតម្លៃន .............. ២៧

 ទឹកដីមាតុភូមិៈ ឯកភ្នំ ទឹកដីដៃលមានសកា្ដៃនុពលចមៃុះ ............................................................ ២៩

 កំណាពៃយៈ  អបអរ ខួប៧១ឆ្នៃំកំណើតបកៃសបៃជាជន ..........សំណើច........................................... ៣២

matika
Contents

ក្របមុខ ៈ ឯកឧត្តម ចូ ប្រឌិន ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាម្ររិក 

ទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះម្រដឹកនាំអាស៊ាន

11

13

16

ជោគជ័យនៃបៃសកកម្មការងរជា
បៃវត្តសិាស្តៃរបសស់ម្តៃចតៃជោ ហ៊នុ ស្រន 

នៅសហរដ្ឋអាមៃរិក

សម្តៃចកៃឡាហោម ស ខ្រង ៖ 
ការបោះឆ្នៃតជៃើសរីសកៃុមបៃឹកៃសា

ឃុំ-សង្កៃត់ រួមចំណៃកយ៉ៃងសំខន់  .........

សម្ដៃចវិបុលសៃនាភក្ដី សាយ ឈុំ និង
សម្ដៃចកតិ្តពិៃទឹ្ធបណ្ឌតិ ប៊នុ រា៉្រន ីហ៊នុស្រន 

ចូលរួមបៃៃរព្ធពិធីបុណៃយវិសាខ......

6 9

17

សហគមន៍ខ្មៃររស់នៅបណា្តៃបៃទៃសក្នុង
ទ្វីបអ៊ឺរ៉ុប បានធ្វើបដិសណា្ឋៃរ កិច្ច

សម្តៃចតៃជោនាយករដ្ឋមន្តៃីយ៉ៃងស្និត......

ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉្រណ្រត ៖
 ដំណើរវិវត្តរបស់សង្គមកម្ពុជា តៃូវបានឆ្លុះ

បញ្ចៃំងជា ៣ ដំណាក់កាលគឺ .....

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន ៖ សន្តិភាព
មិនអាចស្ថិតស្ថៃរបានទៃ បើគៃៃន់តៃធ្វើ

សមាហរណកម្មខងផ្នៃក ...........

សម្តៃចអគ្គមហាពញាចកៃី ហ្រង សំរិន ៖ 
រាជរដ្ឋៃភិបាលដឹកនាំដោយគណបកៃស

បៃជាជនមានចក្ខុវិស័យវៃងឆ្ងៃយ ..........

ឯកឧត្តមកិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត សុឹម ក 
អញ្ជើញជាអធីបតីបៃៃរព្ធទិវាជាតិ

នៃការចងចាំ ២០ ឧសភា ..................

14 15



('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('
('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('
('

&

&

('
&

&

('
&

&

('
&

&

('
&

&

('
&

&

('
&

&

('
('

&

&

('
&

& ('
&

& ('
&

& ('
&

& ('
&

& ('
&

& ('
&

& ('
&

& ('
&

& ('
&

& ('
&

& ('
&

& ('
&

&

( '
&

&

( '
&

&

( '
&

&

( '
&

&

( '
&

&

( '
&

&

( '
&

&

( '
( '

&

&

( '
&

&( '
&

&( '
&

&( '
&

&( '
&

&( '
&

&( '
&

&( '
&

&( '
&

&( '
&

&( '
&

&( '
&

&( '
&

&

sUmfVayRBHraCsBÞsaFukarBr
neratþm muninaf sIhnu

RBHvrraCmataCatiExµr kñúgesrIPaB esckþIéføfñÚr nig suPmgÁl
RBHRbFankitþiys énkak)aTRkhmkm<úCa

kñúg»kasRBHraCBiFIbuNüceRmInRBHCnµvsSa 

semþcRBHmhakSRtI CaTIskáar³d¾x<g;x<s;bMput

éf¶TI 18 Ex mifuna qñaM 2022

TsSnavdIþRbCaCn

ទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំ សូមឧទ្ទិសបួងសួងគុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យ វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនានាក្នុងល្រក 
ទ្រវតារក្សាព្រះមហាស្វ្រតច្ឆត្រ និងព្រះវិញ្ញ្រណក្ខន្ធន្រអតីតព្រះមហាក្សត្រ ព្រះមហាក្សត្រិយានីខ្ម្ររ 
គ្រប់ព្រះអង្គ សូមជួយប្រះព្រំ គាំពារថ្ររក្សាព្រះមហាក្សត្រីជាអម្ច្រស់ជីវិត តម្កល់លើត្បូង 
ជាទីសក្ក្ររៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត សូមមនព្រះរាជសុខភាពបរិបូរ ព្រះបញ្ញ្រញាណភ្លឺថ្ល្រ ព្រះជនា្ម្រយុយឺនយូរ 
ដើម្បីគង់ប្រថប់ក្នុងព្រះសិរីរាជសម្បត្តិ និងជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ត្រជុំន្រប្រជារា្រស្តខ្ម្ររតរៀងទ្រ ។
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 មរតកដ៏ថ្លៃថ្លៃជាបៃវត្តិសាស្តៃរបស់
គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា

Precious Legacy of the History of the 
Cambodian People's Party

ថ្ងៃនៃះបៃជាជនកម្ពុជាទូទាំងបៃទៃស បានសម្តៃងក្តីសបៃបាយរីករាយ
យ៉ៃងកៃៃលៃង ចូលរួមបៃៃរព្ធពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី៧១ ថ្ងៃបង្កើត 
គណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា ដៃលនៅគៃៃដំបូងមានឈ្មៃះថា «បកៃសបៃជាជន-
បដិវត្តន៍ខ្មៃរ» ដៃលតៃូវបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី២៨ ខៃមិថុនា ឆ្នៃំ១៩៥១។ 
គណបកៃសនៃះ មានបៃភពចៃញពីចលនាតស៊ូស្នៃហាជាតិ របស់បៃជាជន 
កម្ពុជា បៃឆំងរបបអាណានិគមនិយមដើមៃបីឯករាជៃយជាតិកម្ពុជា។ 

ក្នុងរយៈពៃល ៧១ឆ្នៃំកន្លងទៅនៃះ គណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា បានស្ថិត 
នៅរួមសុខ រួមទុក្ខជាមួយបៃជាជនកម្ពុជាគៃប់កាលៈទៃសៈ ជាពិសៃសក្នុង 
ពៃលវៃលាដ៏លំបាកបំផុត។ ជាក់ស្តៃងចាប់តាំងពីថ្ងៃបដិសន្ធិរហូតមកដល់
បច្ចុបៃបន្ន គណបកៃសបានដឹកនាំធ្វើការតស៊ូ រួមចំណៃកដល់ការទាមទារ ឯករាជៃយ 
និងបានចូលរួមយ៉ៃងសកម្មក្នុងការការពារឯករាជៃយ សន្តិភាព អធិបតៃយៃយ 
ជាតិពីឆ្នៃំ១៩៥៣-១៩៧០។ ក្នុងពៃលដៃលបៃទៃសជាតិធ្លៃក់ចូលក្នុងភ្លើង 
សង្គៃៃមពីឆ្នៃំ១៩៧០-១៩៧៥ កៃៃយពីបនកៃបត់ជាតិ លន់ នល់ ធ្វើរដ្ឋបៃហារ 
ផ្តួលរំលំសម្តៃចនរោត្តមសីហនុ ពៃះបរមរតនកោដ្ឋ គណបកៃសបានបន្តដឹកនាំ
បៃជាជនធ្វើការតស៊ូ ដើមៃបីរំដោះបៃទៃសជាតិពីកណា្តៃប់ដៃពួកខ្ញុំកញ្ជះបរទៃស
រហូតទទួលបានជ័យជំនះទាំងសៃុង ។ ប៉ុន្តៃកៃៃយពីសង្គៃៃមផុតរលត់ទៅ       
បនកៃបត់ ប៉ុល ពត អៀង សារី ខៀវ សំផន បានឆក់ប្លន់យកជោគជ័យនៃះ 
ទៅកាន់កាប់នៅក្នុងកណា្តៃប់ដៃបកៃសពួក និងគៃួសាររបស់ខ្លួន បង្កើតជារបប 
កម្ពុជាបៃជាធិបតៃយៃយ អនុវត្តន៍នយោបាយបៃល័យពូជសាសន៍យ៉ៃងសាហាវ
យង់ឃ្នង ទៅលើអាយុជីវិតបៃជាជនកម្ពុជាយ៉ៃងសាហាវពៃៃផៃសៃបំផុត។ ក្នុង
ពៃលដៃលបៃទៃសជាតិធ្លៃក់ទៅក្នុងជៃៃះ    នៃមហាវិនាសកម្មនៃះ គណបកៃស- 
បៃជាជនកម្ពុជាបានដឹកនាំចលនាសង្គៃៃះជាតិ វាយផ្តួលរំលំរបបបៃល័យ
ពូជសាសន៍នៅថ្ងៃទី០៧ ខៃមករា ឆ្នៃំ១៩៧៩ សង្គៃៃះជាតិ និងបៃជាជនកម្ពុជា
ឲៃយមានជីវិតរស់ឡើងវិញ បានទាន់ពៃលវៃលា ដោយបានបញ្ចប់ទាំងសៃុង
សម័យកាលដ៏ខ្មៃងងឹតបំផុតនៃកម្ពុជា បើកឡើងនូវទំព័របៃវត្តិសាសៃ្តថ្មី 
សមៃៃប់មាតុភូមិកម្ពុជា និងបៃជាជនកម្ពុជា លើមាគ៌ៃសន្តិភាព បងៃួបបងៃួម 
ជាតិ បៃជាធិបតៃយៃយ និងអភិវឌៃឍន៍។ 

ក្នុងរយៈពៃល ៤៣ឆ្នៃំកន្លងមកនៃះ គណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជាបានដឹកនាំ
បៃទៃសជាតិសមៃៃចបាននូវសមិទ្ធផលយ៉ៃងធំធៃងលើគៃប់វិស័យ ជាពិសៃស 
គឺការការពារការរស់ឡើងវិញរបស់បៃជាជន ទប់សា្កៃត់ការប៉ុនប៉ងវិលមក
កាន់សារជាថ្មីនៃរបបបៃល័យពូជសាសន៍ ការសា្តៃរ និងកសាងបៃទៃស        
ឡើងវិញតាំងពីបាតដៃទទៃឲៃយមានស្ថៃរភាពជាជំហានៗបង្កើតបានបុព្វបទ 
និងលក្ខណៈជាមូលដ្ឋៃនសមៃៃប់ការបងៃួបបងៃួមជាតិ ឯកភាពជាតិ ឯកភាព 
ទកឹដី ការបង្កើតរដ្ឋធម្មនញុ្ញថ្ម ីនងិពៃះរាជាណាចកៃកម្ពជុាទ២ី នៅ ឆ្នៃ១ំ៩៩៣។ 
តាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះ ដៃលដក់ចៃញដោយសម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន 
រាជរដ្ឋៃភិបាលកម្ពុជាកៃៃមការដឹកនាំរបស់គណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជាបង្កើត
បានសន្តិភាពពៃញលៃញជូនបៃទៃសជាតិចាប់ពីខៃធ្នូ ឆ្នៃំ១៩៩៨ រហូតដល់ 
ពៃលនៃះ។ បៃជាជនកម្ពុជាបានរស់នៅបៃកបដោយភាពសុខដុមរមនា
កៃៃមពន្លឺនៃសន្តិភាព ហើយបាននឹងកំពុងរួមគ្នៃអភិវឌៃឍសង្គមសៃដ្ឋកិច្ចឲៃយ
មានការរីកចមៃើន លើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅកាន់តៃបៃសើរឡើង ពីមួយ ថ្ងៃ 
ទៅមួយថ្ងៃ និងចូលរួមលើកស្ទួយលទ្ធិបៃជាធិបតៃយៃយ និងសិទ្ធិសៃរីភាពរបស់
បៃជាជនកាន់តៃរីកលូតលាស់ជាលំដប់។ បច្ចុបៃបន្ននៃះ ដំណើរការឆ្ពៃះ
ទៅកាន់ការបោះឆ្នៃតជៃើសរីសកៃុមបៃឹកៃសា ឃុំ សង្កៃត់ កំពុងតៃបៃពៃឹត្តិ 
ទៅយ៉ៃងរលូន ហើយក៏ជាពៃលវៃលាមួយដៃលបៃជាជនកម្ពុជាតៃូវបំពៃញ
កាតព្វកិច្ចជាពលរដ្ឋ ដើមៃបីជៃើសរីសគណបកៃសដៃលខ្លួនពៃញចិត្តឲៃយបន្ត 
ដឹកនាំបៃទៃសទៅមុខទៀត។ គណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជាបានដឹកនាំបៃជាជន

Today, Cambodians across the country are overjoyed to join 
the celebration of the 71st anniversary of the founding of the 
Cambodian People's Party, which was originally called the 
"Khmer Revolutionary People's Party" and formed on June 28, 
1951. This party originated from the patriotic movement of the 
Cambodian people against the colonial regime for the national 
independence of Cambodia.

For the past 71 years, the Cambodian People's Party has been 
in solidarity with the Cambodian people in all circumstances, 
especially in the most difficult times. In fact, from its inception 
until now, the party has led the struggle, contributed to the          
demand for independence and actively participated in defending 
independence, peace, national sovereignty from 1953-1970. As 
the country fell into the flames of war from 1970-1975 after Lon 
Nol betrayed the nation and staged a coup to overthrow Samdech 
Norodom Sihanouk, Preah Borom Ratanak Kaod, the party    
continued to lead the people in the struggle to liberate the          
country from foreign slavery until complete victory.

However, after the end of the war, the band of traitors Pol 
Pot, Ieng Sary, Khieu Samphan, plundered this success and 
placed it in their hands and family’s forming the Democratic 
Kampuchea regime, and brutally pursuing a genocidal policy 
with atrocities on the lives of the Cambodian people. As the 
nation plunged into the abyss of this catastrophic event, the 
Cambodian People’s Party led the national salvation movement 
to overthrow the genocidal regime on January 7, 1979, to revive 
the nation and the Cambodian people just in time and to end the 
darkest period of Cambodia, while opening a new page in            
history for the motherland and the people of Cambodia on the 
path of peace, national unity, democracy and development.

For the past 43 years, the Cambodian People's Party (CPP) 
has led the country to great achievements in all areas,                               
especially in defending the revival of the people, preventing 
attempts to return to the genocidal regime, restoring and                         
reconstructing the country from scratch to stability, and step by 
step, established the prefix and the basic characteristics for               
national unity, territorial unification, the establishment of a new 
Constitution and the second Kingdom of Cambodia in 1993. 
Through the win-win policy set by Samdech Techo Hun Sen, 
the Royal Government of Cambodia, under the leadership of 
the Cambodian People's Party, has established complete peace 
for the country from December 1998 until now.

The Cambodian people have lived in harmony under the 
light of peace and have been working together to develop the 
socio-economic development, day by day improving the                
quality of life, and contributing to the promotion of democracy 
and constantly growing people’s rights and freedom. Currently, 
the process towards the Commune/Sangkat Council elections 
is going smoothly and it is time for the Cambodian people to 
fulfill their obligations as citizens to choose their favorite party 
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ចូលរួមថៃរកៃសាការពារយ៉ៃងគត់មត់នូវឯករាជៃយ អធិបតៃយៃយ និងបូរណភាព 
ទឹកដី។ កិត្តិយស និងកិតៃយានុភាពរបស់កម្ពុជាតៃូវបានសា្តៃរ និងលើកស្ទួយ
ឡើងវិញនៅលើឆកអន្តរជាតិ ដោយមានចំណងមិត្តភាព និងកិច្ចសហ-
បៃតិបត្តិការដោយស្មើសិទ្ធិ និងស្មើភាព ជាមួយបណា្តៃបៃទៃសទាំងអស់នៅ
លើពិភពលោក។ 

ទោះបីបៃទៃសជាតិយើងតៃូវបៃឈមនឹងសា្ថៃនភាពលំបាក នៃជីវភាព 
សៃដ្ឋកិច្ចសង្គម ដៃលរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិនៃជំងឺសកលកូវីដ-១៩ ប៉ុន្តៃ 
រាជរដ្ឋៃភិបាលកម្ពុជា កៃៃមការដឹកនាំរបស់គណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា ដៃល 
មានសម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន ជាបៃមុខបានខិតខំយ៉ៃងខ្លៃំងក្នុងការបៃយុទ្ធ
បៃឆំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ នៃះផង និងដឹកនាំការងរ ដើមៃបីពងៃឹងដំណើរការ 
សៃដ្ឋកិច្ច និងជីវភាពសង្គមឲៃយធនាបាននិរន្តរភាព។ មកដល់ពៃលនៃះ         
បៃទៃសជាតិយើងតៃូវបានបញ្ចៀសផុតទាំងសៃុង ពីជៃៃះមហន្តរាយនៃ 
ជំងឺកូវីដ-១៩។ ជាក់ស្តៃងគិតតៃឹមអំឡុងខៃមៃសាមកដល់ពៃលនៃះ យើង
សមៃៃចបានជោគជ័យក្នុងការបៃយុទ្ធបៃឆំងជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយបង្កើត 
បានភាពសា៊ៃំសហគមន៍រឹងមាំ ធ្វើឲៃយចំនួនអ្នកឆ្លងមានការធ្លៃក់ចុះកាន់តៃទាប
ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ រហូតដល់ថ្ងៃខ្លះគឺគ្មៃនអ្នកឆ្លងសូមៃបីតៃមា្នៃក់ ឯចំនួន 
អ្នកសា្លៃប់ក៏គ្មៃន។ កម្ពុជាតៃូវបានទទួលបានការវាយតម្លៃតាមរយៈការស្ទង់
មតិពីសារព័ត៌មានជប៉ុនដ៏លៃបីឈ្មៃះ ទទួលបានចំណាត់ថា្នៃក់លៃខ២ ក្នុង 
ពិភពលោក ជាបៃទៃសដៃលបានចាកចៃញពីជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយជោគជ័យ។ 
ជាមួយសា្មៃរតីគិតគូរដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់បៃជាជនគៃប់រូប ដោយមិន 
បោះបង់ចោលនរណាមា្នៃក់ រាជរដ្ឋៃភិបាលកម្ពុជាបានពងៃឹងការអនុវត្ត 
បៃព័ន្ធគំពារសង្គម តាមរយៈការរកៃសាទុកនូវរបបសន្តិសុខសង្គម ផ្នៃកថៃទាំ 
សុខភាព និងផ្នៃកហានិភ័យការងរ ការជួយឧត្ថម្ភដល់គៃួសារកៃីកៃ និង 
គៃួសារដៃលមានសមាជិក ស្ថិតនៅក្នុងភាពងយរងគៃៃះ , ការអនុវត្តកម្ម
វិធីជំនួយសង្គមជាសាច់បៃៃក់កៃៃយពៃលបិទខ្ទប់ សមៃៃប់បៃជាជន និង    
គៃួសារបៃជាជនដៃលមានការលំបាកក្នុងជីវភាព។ នៅក្នុងរយៈពៃលពី 
ឆ្នៃំ២០១៩ មកដល់ឆ្នៃំ២០២១ ទោះបីបៃទៃសជាតិស្ថិតក្នុងសា្ថៃនភាពលំបាក
ដោយសារការឆ្លងរាតតៃបាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ប៉ុន្តៃបៃទៃសជាតិយើងនៅតៃ 
រកៃសាបានស្ថិភាពនយោបាយ សន្តិសុខ សណា្តៃប់ធ្នៃប់សង្គម ហើយបៃជាជន
បានរស់នៅបៃកបដោយសុខកៃសៃមកៃសាន្ត។ អាសៃ័យដោយការដក់ចៃញ
គោលនយោបាយបានតៃឹមតៃូវ សា្ថៃប័នសៃដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិធំៗក្នុងពិភពលោក 
ក៏បានធ្វើការពៃយាករណ៍បៃកបដោយសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះកំណើនសៃដ្ឋកិច្ច
កម្ពុជាផងដៃរ។ ជាក់ស្តៃកធនាគរពិភពលោក (World Bank) បានពៃយាករណ៍
កំណើនសៃដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា នៅឆ្នៃំ២០២២ នៃះ មានការកើនឡើង៤.៥% ។

ដោយឡៃកធនាគរអភិវឌៃឍន៍អាសុីបានពៃយាករណ៍ថា សៃដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 
និងមានកំណើនក្នុងកមៃិត ៥,៣% នៅឆ្នៃំ២០២២ ក្នុង ៦,៥%នៅ 
ឆ្នៃំ២០២៣ ។ មូលនិធិហរិញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិបានពៃយាករណ៍ថា កំណើនសៃដ្ឋកិច្ច
កម្ពុជាសមៃៃប់ឆ្នៃំ២០២២ នឹងសមៃៃចបានក្នុងអតៃៃ ៥,១% និងឆ្នៃំ២០២៣ 
មានកំណើនក្នុងអតៃៃ ៦,២% ។ រាជរដ្ឋៃភិបាលកម្ពុជាបានពៃយាករណ៍ថា 
សៃដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នៃំ២០២២នៃះ បន្តងើបឡើងក្នុងរង្វង់ពី៥,២% ទៅ 
៥,៤% ដៃលជាកំណើនមួយល្អ។ ការសា្ដៃរកំណើនសៃដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ គឺនៅ 
តៃសង្កត់ធ្ងន ់ លើសកម្មភាពសៃដ្ឋកិច្ចក្នុងសៃុក និងការនាំចៃញផលិតផល 
កសិកម្ម ខណៈដៃលរំពឹងថាការនាំចៃញផលិតផលកម្មន្តសាល នឹងជួបការ 
លំបាក ។ របាយការណ៍ពៃយាករណ៍ថា សមា្ពៃធអតិផរណានឹងកើនឡើង 
ដោយសារ តម្លៃសៃបៀង និងបៃៃងឡើងថ្លៃ ពៃៃះតៃសង្គៃៃម នៅអ៊ុយកៃៃន។ 
ហានិភ័យចំពោះការពៃយាករណ៍ដើមគៃៃនៃះ តៃូវបានគៃធ្វើការថ្លឹងថ្លៃងយ៉ៃង 
ទូលំទូលាយ ហើយបៃទៃសកម្ពុជា រកៃសាលំហគោលនយោបាយ ដៃលគៃអាច     
អនុវត្តបាន បៃសិនបើហានិភ័យទាំងនៃះ ពិតជាកើតឡើងពិតមៃន ។ 
ធនាគរអភិវឌៃឍន៍អាសុី ADB បានពៃយាករណ៍ថា កំណើនសៃដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 
ឆ្នៃំ២០២២ នឹងកើនឡើងក្នុងរង្វង់ ៥,៣% នៅឆ្នៃំ២០២២ និង៦,៥% 
នៅឆ្នៃ២ំ០២៣  ដោយសារ កណំើន នៃការនាចំៃញទនំញិ នងិលហំរូវនិយិោគ 
ផ្ទៃល់ពីបរទៃស។ ការពៃយាករណ៍នៃះ គឺផ្អៃកលើគោលនយោបាយរបស់ 
រាជរដ្ឋៃភិបាល កៃៃមការចាក់វា៉ៃក់សាំងយ៉ៃងទូលំទូលាយ អនុញ្ញៃតឲៃយបើក 
បៃទៃសឡើងវិញ សមៃៃប់ ពាណិជ្ជកម្ម និងទៃសចរណ៍ ។ តាមរបាយការណ៍ 

to continue to lead the country. The Cambodian People's Party 
has led the people to take part in safeguarding the independence, 
sovereignty and territorial integrity. Cambodia's honor and      
prestige have been restored and enhanced in the international 
arena, with friendly relations and equal cooperation with all 
countries in the world.

Although our country is facing the difficult socio-economic 
situation affected by the crisis of the global disease Covid-19, 
the Royal Government of Cambodia, under the leadership of 
the Cambodian People's Party, led by Samdech Techo Hun Sen, 
has worked hard in The fight against Covid-19, while leading 
the works to strengthen economic and social processes to ensure 
sustainability. So far, our country has been completely saved 
from the catastrophic plague of Covid-19. In fact, as of April 
and so far, we have been successful in combating Covid-19 by 
building strong community immunity, reducing the number of 
cases from day to day, and for some days there is not even a 
single case of infection and no one was killed.

Cambodia has been rated in a survey by the world-renowned 
Japanese newspaper as the world's second largest survivor of 
Covid-19. With the spirit of giving consideration for the livelihood 
of all people without abandoning anyone, the Royal Government 
of Cambodia has strengthened the implementation of the social 
protection system by maintaining the social security system, 
health care and occupational risk, assistance to poor families 
and families with members are at risk, and implementing              
post-lockdown cash social assistance programs for people and 
families of people in need. In the period from 2019 to 2021, 
although the country is in a difficult situation due to the                     
epidemic of Covid-19, our country still maintains political            
stability, security, and social order, whereas people are living in 
peace. 

Thanks to the right policy setting, the world's major                        
international economic institutions have also made optimistic 
forecasts for Cambodia's economic growth. In fact, the World 
Bank forecasts that Cambodia's economic growth in 2022 will 
increase by 4.5%. The Asian Development Bank (ADB) forecasts 
that the Cambodian economy will grow by 5.3% in 2022 and 
6.5% in 2023. The International Monetary Fund (IMF) forecasts 
that Cambodia's economic growth for 2022 will be 5.1% and 
for 2023 it will be 6.2%. The Royal Government of Cambodia 
forecasts that the Cambodian economy in 2022 will continue to 
grow in the range of 5.2% to 5.4%, which is a good growth.

The recovery of economic growth is still focused on domestic 
economic activity and exports of agricultural products, while 
exports of manufactured products are expected to be difficult. 
The report predicts that inflationary pressures will increase as 
food and oil prices rise due to the war in Ukraine. The risks to 
these early forecasts have been widely weighed, and Cambodia 
maintains a policy space where they can be implemented if these 
risks do occur. The Asian Development Bank (ADB) forecasts 
that Cambodia's economic growth in 2022 will be around 5.3% 
in 2022 and 6.5% in 2023 due to increased exports of goods and 
foreign direct investment flows.

The forecast is based on the government's policy of widespread 
vaccination, allowing the country to reopen for trade and tourism. 
According to the ADB, industrial production is expected to grow 
8.1% by 2022 and 9.1% by 2023, which will also be driven by 
the implementation of a strategy to develop the garment, footwear 
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គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដើម្បីសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ 

និងសុវត្ថិភាពសង្គមកាន់ត្រល្អប្រសើរ

ADB បានឲៃយដឹងថា ផលិតកម្ម ឧសៃសាហកម្ម តៃូវបានរំពឹងថា នឹងកើនឡើង 
៨,១% នៅឆ្នៃំ២០២២ និង ៩,១% ក្នុងឆ្នៃំ២០២៣ ដៃលកំណើននៃះ ក៏នឹង
តៃូវបានជំរុញដោយការអនុវត្តយុទ្ធសាស្តៃ អភិវឌៃឍវិស័យកាត់ដៃរ ផលិត 
សៃបៃកជើង និងកាបូប ។ ការនាំចៃញទំនិញ និងសៃវាកម្ម តៃូវបានពៃយាករណ៍ 
ថា នឹងកើនឡើង ៤,៨% ក្នុងឆ្នៃំ២០២២ និងកើនដល់ ៦,៨% ក្នុងឆ្នៃំ២០២៣ ។ 
សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋមន្តៃីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា បាន 
ពៃយាករណ៍ថា នៅឆ្នៃំ២០២២ តាមការបា៉ៃន់សា្មៃនសៃដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចមាន 
កំណើនក្នុងអតៃៃ ៥,២% ។ ទំហំពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិមានបៃមាណ ៤៥.៥៧៦ 
លានដុលា្លៃរ ក្នុងនោះការនាំចៃញជាង ១៧.៦៨២លានដុលា្លៃរ ។ អតៃៃប្តូរ 
បៃៃក់មានស្ថិរភាព អតៃៃ អតិផរណាស្ថិតក្នុងកមៃឹតទាប។ ផលិតផលក្នុង 
សៃកុសរបុជាមធៃយមសមៃៃបម់នសុៃសមា្នៃក ់កើនឡើងព ី១៦៨៣ដលុា្លៃរ អាមៃរកិ 
ក្នុងឆ្នៃំ២០២០ ដល់ បៃមាណ ១.៧៣០ដុលា្លៃរអាមៃរិក ក្នុងឆ្នៃំ២០២១ ។

ទាំងអស់នៃះ គឺជាមរតកដ៏ថ្លៃថា្លៃរបស់គណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា ចាប់
តាំងពីថ្ងៃបដិសន្ធិរហូតមកដល់ដល់បច្ចុបៃបន្ន ជាគុណតម្លៃជាបៃវត្តិសាស្តៃ 
ដៃលបានចារជាប់នៅក្នុងកៃអៅបៃះដូងរបស់បៃទៃសកម្ពុជាគៃប់ៗរូប ។ 
អាសៃ័យហៃតុនៃះហើយ ទើបគៃប់កាលៈទៃសៈទាំងអស់ ជាពិសៃសនៅក្នុង
ការបោះឆ្នៃតគៃប់ៗអាណត្តិ បៃជាជនបានបោះឆ្នៃតជូនគណបកៃសបៃជាជន
កម្ពុជា ឲៃយបន្តដឹកនាំបៃទៃសទាំងនៅថា្នៃក់ជាតិ និងថា្នៃក់មូលដ្ឋៃន។ បៃជាជន 
សុទ្ធតៃបានមើលឃើញចៃបាស់ថា គណបកៃសបៃជាជកម្ពុជា គឺជាកមា្លៃំង 
នយោបាយតៃមួយគត់ ជាបង្អៃកដ៏កក់ក្តៃ និងជាក្តីសងៃឃឹមពិតបៃៃកដរបស់
បៃជាជន ក្នុងការដឹកនាំបៃទៃសជាតិឲៃយមានការអភិវឌៃឍទៅមុខទៀត ឆ្ពៃះ
ទៅកាន់អនាគតបៃកបដោយសុភមង្គលដ៏រុងរឿង។ គណបកៃសបៃជាជកម្ពុជា
បានធ្វើឲៃយមានការផ្លៃស់ប្តូរយ៉ៃង ជៃៃលជៃៃបំផុតនៅក្នុងបៃវត្តិសាស្តៃរបស់
បៃទៃសជាតិ ហើយកំពុងមានតួនាទីដ៏ធំធៃងក្នុងការដឹកនាំបៃទៃស ដៃល
ឆ្លើយតបទាំងសៃុងទៅនឹងបំណងបៃៃថា្នៃរបស់បៃជាជនកម្ពុជា។ សមិទ្ធផល
ទាំងអស់នៃះគឺជាមរតកដ៏ថ្លៃថា្លៃ ជាបៃវត្តិសាស្តៃរបស់បៃជាជនកម្ពុជា ដៃល
គ្មៃនអ្នកណាមា្នៃក់ធ្វើជាមើលមិនឃើញ ឬបដិសៃធចោលបានឡើយ ហើយ
តៃូវបានបៃជាជនកម្ពុជាចងចាំទុកជាប់ជានិច្ច ពីពៃៃះថា សមិទ្ធផលនៃះក៏
បានកើតចៃញពីពលីកម្មដ៏ធំធៃងរបស់បៃជាជនយើង កៃៃមការដឹកនាំដ៏
តៃឹមតៃូវរបស់គណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា។

ដើមៃបីអបអរខួបទី៧១ ថ្ងៃបង្កើតគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា និងពងៃឹង
បៃៀបជ័យជម្នះក្នុងដំណើរការបោះឆ្នៃតកៃុមបៃឹកៃសា ឃុំ សង្កៃត់ អាណត្តិទី៥ 
នៃះ គណបកៃសទាំងមូលតៃូវកា្តៃប់ឲៃយជាប់ភារកិច្ចរួមជាយុទ្ធសាស្តៃរបស់ 
គណបកៃសនោះគឺ៖ «ពងៃឹងកមា្លៃំងមហាសាមគ្គីបៃជាជាតិការពារឯករាជៃយ 
អធិបតៃយៃយ និងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជា ថៃរកៃសាសន្តិភាព និងរាល់សមិទ្ធផល
នៃសង្គមជាតិឲៃយបានរឹងមាំស្ថិតស្ថៃរ, លើកកម្ពស់លទ្ធិបៃជាធិបតៃយៃយ និង 
នីតិរដ្ឋ និងបន្តជំរុញដំណើរការអភិវឌៃឍន៍សៃដ្ឋកិច្ច សង្គមបៃកបដោយ 
ចរីភាព ឈានទៅសមៃៃចចក្ខវុសិយ័រយៈពៃលមធៃយម នងិរយៈពៃលវៃងរបស ់
គណបកៃស។ ពងៃឹងការផៃសារភា្ជៃប់ជាមួយបៃជាជន ខិតខំលើកកម្ពស់ជីវភាព 
បៃជាជន និងចលនាបៃជាជនចូលរួមអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្តៃ
ចតុកោណដំណាក់កាលទី៤ របស់រាជរដ្ឋៃភិបាល ពៃមទាំងរាំងសា្កៃត់រាល់ 
ឧបាយកល និងសកម្មភាពពីគៃប់មជៃឈដ្ឋៃនទាំងក្នុង និងកៃៃបៃទៃសដៃល
ប៉ុនប៉ងបំផ្លៃញរាជរដ្ឋៃភិបាល និងគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា ជាពិសៃស 
តាមរយៈបដិវត្តន៍ពណ៌ ។ បន្តកសាងពងៃឹងគណបកៃសឲៃយរឹងមាំទាំងខង 
នយោបាយ សតិអារម្មណ៍ និងចាត់តាំង ដើមៃបីធនាការដឹកនាំសមៃៃចរាល់
ភារកិច្ចនយោបាយក្នុងដំណាក់កាលថ្មី។ យកចិត្តទុកដក់គៃប់គៃង កសាង 
ពងៃឹងជួរមនៃ្តីគណបកៃសឲៃយមានលក្ខណសមៃបត្តិគៃប់គៃៃន់ ទាំងសមត្ថភាព
បំពៃញការងរទាំងគុណធម៌ ដៃលធនានូវការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់
គណបកៃសបៃកបដោយបៃសិទ្ធភាព, ការផៃសារភា្ជៃប់រវាងគណបកៃសនឹងមហាជន 
និងធនាដល់ការបន្តវៃន»៕ 

and bag industry. Exports of goods and services are projected 
to grow by 4.8% in 2022 and reach 6.8% by 2023. The Prime 
Minister of the Kingdom of Cambodia, Samdech Techo Hun 
Sen, has forecast that the Cambodian economy will grow by 
5.2% in 2022. International trade volume is about 45.576 million 
US dollars, of which exports are more than 17.682 million US 
dollars. The exchange rate is stable, the inflation rate is low. The 
average per capita GDP will increase from US$ 1,683 in 2020 
to about US$ 1,730 in 2021.

All these are the precious heritage of the Cambodian People's 
Party from its inception to the present, a historical value that is 
engraved in the heart of every Cambodian. For this reason, in 
all circumstances, especially in all elections, the people voted 
for the Cambodian People’s Party to continue its leadership at 
both the national and local levels. The people clearly see that 
the Cambodian People's Party is the only political force, the 
warm support and the real hope for the people to lead the country 
to further development towards a prosperous future and glorious 
happiness.

The Cambodian People's Party has made the most profound 
transformations in the history of the nation and is playing a 
vital role in leading a country that fully responds to the aspirations 
of the Cambodian people. All these achievements are a precious 
historical heritage of the Cambodian people that no one can 
ignore or reject, and will always be remembered by the                    
Cambodian people because this achievement also stems from 
great sacrifice of our people under the right leadership of the 
Cambodian People's Party.

To celebrate the 71st anniversary of the founding of the 
Cambodian People's Party and to strengthen the victorious         
primacy in the election process of the 5th term Commune/Sangkat 
Councils, the whole party must adhere to the Party’s joint strategic 
task, which is to "strengthen the greater people’s national             
solidarity to protect independence, sovereignty and territorial 
integrity of Cambodia, to maintain strong and stable peace and 
all the achievements of the nation and society, to promote               
democracy and the rule of law, and to continue to promote the 
process of sustainable socio-economic development to achieve 
the party's medium- and long-term vision. 

Strengthen the connection with the people, strive to improve 
the lives of the people and the people's movement to participate 
in the implementation of the political program and strategy of 
the fourth phase of the Royal Government, as well as prevent 
all tactics and activities from all circles, especially through the 
color revolution, both inside and outside the country, that attempt 
to destroy the Royal Government and the Cambodian People's 
Party. Continue to build and strengthen the party in terms of 
politics, mentality and organization to ensure leading                                 
accomplishments of all political tasks in the new phase. Take 
care to manage, build and strengthen the ranks of party officials 
to be qualified in terms of performance and virtues, which ensures 
the effective implementation of party policies, the link between 
the party and the masses, and ensure the succession”./.
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តបតាមការអញ្ជើញរបស់ឯកឧត្តម ចូ ប្រដិន ប្រធានាធិបតីន្រ 
សហរដ្ឋអាម្ររិក សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន ស្រន           
នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញបំព្រញ 
ទស្សនកិច្ចការងារនៅសហរដ្ឋអាម្ររិក ពីថ្ង្រទី១២-១៣ ខ្រ ឧសភា  
ឆ្នាំ ២០២២ ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិស្រស     អាស៊ាន-អាម្ររិក 
ក្នុងឱកាសប្ររព្ធខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៤៥ ន្រទំនាក់ទំនងដ្រគូ 
សន្ទនាអាស៊ាន-អាម្ររិក ប្រកបដោយជោគជ័យ ។ សម្ត្រចត្រជោ 
ហ៊ុន ស្រន ក្នុងនាមប្រធានអាស៊ានប្តូរវ្រន បានទទួលធ្វើជាសហ-
ប្រធានជាមួយឯកឧត្តម ចូ ប្រដិន ទទួលធ្វើជាសហប្រធានដឹកនាំ
កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន-អាម្ររិក ដ្រលន្រះជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសស្ត្រ 
ថ្មីមួយទៀត ដ្រលបានលើកស្ទួយកិត្យានុភាពន្រព្រះរាជាណាចក្រ 
កម្ពុជា នៅលើឆកអន្តរជាតិ ។

នៅក្នុងដំណើរបំព្រញប្រសកកម្មការងារជាប្រវត្តិសស្ត្រនៅលើទឹកដី 
ន្រសហរដ្ឋអាម្ររិកនាព្រលនោះ បានឆ្លុះបញ្ជាំងឲ្យឃើញនូវសមត្ថភាព
ដឹកនាំប្រទ្រសប្រកបដោយភាពឈ្លាសវ្ររបស់សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន ស្រន 
ដ្រលបានដាកច់្រញនូវគោលនយោបាយការបរទ្រស ប្រកប ដោយភាព 
ត្រឹមត្រូវ និងទទួលការគាំទ្រយ៉ាងធំធ្រងពីបណា្តាប្រទ្រសជាមិត្ត 
ទាំងឡាយ ទាំងក្នុងក្របខណ្ឌតំបន់ និងពិភពលោកទាំងមូល ។ 
ទស្សនកិច្ចរបសស់ម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន ស្រន ក៏បានជួយជំរុញ និងលើក
កម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ការបង្កើនជំនឿទុកចិត្ត នៅក្នុងចំណង
ទាក់ទងមិត្តភាពរវាងប្រទ្រសកម្ពុជា និងសហរដ្ឋអាម្ររិកផងដ្ររ ។      
ក្នុងឱកាសស្នាក់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាម្ររិក មានអ្នកនយោបាយ 
អាម្ររិកជាច្រើនរូប បានអញ្ជើញចូលជួបសម្ត្រងការគួរសម និងជួប
ពិសអាហារការងារជាមួយសម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន ស្រន ប្រកបដោយ 
ភាពស្នទិ្ធស្នាល នងិភាតរភាពដ្រលក្នងុនោះរមួមានឯកឧត្តម ច ូប្រដនិ 
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាម្ររិក លោកជំទាវ កម៉្រឡា ហារីស 
អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាម្ររិក លោកជំទាវ ណានសុី ភ្រឡូសុី 
ប្រធានសភាអាម្ររិក ព្រមទាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាម្ររិកមួយចំនួន
ទៀត ដ្រលនៅក្នុងជំនួបទាំងនោះ ភាគីទាំងពីរសុទ្ធត្របានសម្ត្រង 
នូវការព្រញចិត្ត និងអបអរសទរ ចំពោះផ្ល្រផ្កា និងទំនាក់ទំនង សហ-
ប្រតិបត្តិការដ៏ជ្រលជ្ររវាងប្រទ្រសទាំងពីរ កម្ពុជា-អាម្ររិក និងបាន
សម្ត្រងសុទិដ្ឋិនិយមខ្ពស់ចំពោះអានាគត ន្រទំនាក់ទំនងន្រប្រទ្រស 
យើងទាំងពីរ ។ បច្ចុប្បន្នន្រះ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងក្របខណ្ឌន្រ 
ទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជា-អាម្ររិក បានឈនដល់កម្រិតមួយ
ដ្រលមិនធា្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសស្ត្រដ្រលឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈការរីកចម្រើន
យ៉ាងខ្លាំងលើផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគ ។ អ្នកវិភាគ
មួយចំនួនបានវាយតម្ល្រយ៉ាងត្រឹមត្រូវថា តាមរយៈជំនួបរវាងម្រដឹកនា ំ
កម្ពុជា ជាមួយថា្នាក់ដឹកនាំរដា្ឋាភិបាល និងសភាអាម្ររិកនាព្រលន្រះ 
បានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថា អ្វីដ្រលកម្ពុជាបានធ្វើកន្លងមក ជារឿង 
ល្អត្រឹមត្រូវ ដ្រលគួរត្របានទទួលការអបអរសទរ ។  ដោយឡ្រកនៅ
ក្នុងក្របខណ្ឌន្រកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន-អាម្ររិក ក្រមការដឹកនាំរបស់
សហប្រធានសម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រ 
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រធានអាស៊ានប្តូរវ្រន ឆ្នាំ២០២២ និង 

ឯកឧត្តម ចូ ប្រដិន ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាម្ររិក ក៏សម្រច 
បានជោគជ័យធំធ្រង ជាពិស្រសការប្ត្រជា្ញាចិត្តក្នុងការលើកកម្ពស់ 
ទំនាក់ទំនងវាងអាស៊ាន-អាម្ររិក ទៅជាដ្រគូគ្រប់យុទ្ធសស្ត្រគ្រប់ 
ជ្រុងជ្រយនៅក្នុងខ្រ វិច្ចិកា ដ្រលកាន់ត្រធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវ 
ទំនាក់ទំនងរវាងភាគីទាំងពីរ ដើម្បីបង្កើតក្របខណ្ឌមួយជំរុញកិច្ច 
សហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់ត្រប្រសើរឡើងថ្រមទៀត ។ ឯកឧត្តម               
ចូ ប្រដិន     ក៏បានអះអាងថា ទំនាក់ទំនងអាស៊ាន-អាម្ររិក បាន 
ឈនមកដលយ់គុសមយ័ថ្ម ីនងិបានសង្កតធ់្ងនល់ើការ    ប្ត្រជា្ញាចតិ្ត 
រយៈព្រលវ្រងរបស់អាម្ររិក ចំពោះតំបន់។ 

ក្នុងឱកាសស្នាក់នៅន្រះដ្ររ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន ស្រន ក៏បាន 
ជួបសំណ្រះសំណាលជាមួយ ប្រជាជនខ្ម្រររស់នៅសហរដ្ឋអាម្ររិក 
និងប្រទ្រសកាណាដា ប្រមាណជាង ២.០០០ នាក់ ដ្រលអញ្ជើញ 
មកស្វាគមន៍សម្ត្រចដោយផ្ទាល់ ក្នុងមនោសញ្ច្រតនាស្រឡាញ់ 
គោរពរាប់អានដោយស្មោះស្ម័គ្រ។ សំឡ្រងគាំទ្រស្វាគមន៍របស់ប្រជាជន
ខ្ម្ររ ដ្រលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីអាម្ររិក និងប្រទ្រសកាណាដា 
ចំពោះវត្តមានសម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន ស្រន គឺពិតជាមានទំហំធំធ្រង 
ណាស់ និងបានរួមចំណ្រកដល់ការលើកកម្ពស់កិត្យានុភាពកម្ពុជា
នៅលើឆកអន្តរជាតិ ជាពិស្រសនៅលើទឹកដីន្រប្រទ្រសមហាអំណាច
មួយន្រះ ។

តាមរយៈដណំើរទស្សនកចិ្ចន្រះ ជាពសិ្រសគកឺារចលូរមួជាសហ-
ប្រធានន្រកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន-អាម្ររិករបសស់ម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន ស្រន 
ជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអាម្ររិក ចូ ប្រឌិន គឺជាមោទនភាព 
ក្រល្រង ទាំងសម្រប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទាំងប្រជាជនកម្ពុជា 
ដ្រលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទ្រស និងរស់នៅឯនាយសមុទ្រ។ ប៉ុន្ត្រវាគឺជា
ក្តីអាមា៉ាស់ខ្លាំងណាស់សម្រប់ពួកប្រឆំង ទាំងនៅក្នុងប្រទ្រស ទាំង 
កំពុងរស់នៅក្រប្រទ្រស។ ប៉ុន្ត្រទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្នុងនាម 
ជាខ្ម្ររដូចគា្នា យើងពិតជាមានអារម្មណ៍សកស្តាយ និងឈឺចាប់      
យ៉ាងក្រល្រងចំពោះក្រុមប្រឆំងមួយដំបរស្វាន្រះ ដ្រលមិនដឹងថា 
ទីតាំងឈរជើងរបស់ពួកគ្រនៅទីណា? ប្រឆំងជាមួយអ្នកណា? 
ប្រឆំងដើម្បីអ្វី? 

យើងសូមអបអរសទរ និងកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះជោគ
ជ័យន្រដំណើរទស្សនកិច្ចរបសស់ម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន ស្រន នៅលើ 
ទឹកដីន្រសហរដ្ឋអាម្ររិក និងសូមកោតសរសើរដោយស្មោះចំពោះ
ភាពឈ្លាសវ្រ និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់របស់សម្ត្រច ក្នុងនាមជា 
ប្រធានអាស៊ានប្តរូវ្រន កដ៏ចូជាក្នងុនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រ ីន្រព្រះរាជា-
ណាចក្រកម្ពុជា ដ្រលបាននាំពន្លឺយុត្តិធម៌ និងសច្ចៈធម៌ទៅបំភ្លឺដល់  
ទឹកដីន្រប្រទ្រសមហាអំណាចមួយឲ្យមានការទទួលស្គាល់ និងការ 
ទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តា មិនត្រឹមត្រជាប្រទ្រសសមុីទ្រ ប៉ុន្ត្រ 
ប្រជាជនខ្ម្ររដ្រលរស់នៅទីនោះ ក៏បាននាំគា្នាជួយជ្រងទង់ពន្លឺន្រ
យុត្តិធម៌ និងសច្ចធម៌ដ៏ស្រស់បំព្រងន្រះ ឲ្យភ្លឺចិញ្ចាចចិញ្ច្រង បិទបាំង
អស់នូវរូបភាពន្រពពួកតិរិចា្ឆានមួយកា្តាប់តូចដ្រលនៅត្រប្រកាន់គំនិត
ប្រឆំងជាមួយជាតិឯងយ៉ាងងងឹតងងុលផ្កាប់មុខ និងល្ងង់ខ្លាជាទីបំផុត៕ 

ជ្រគជ័យន្រទស្សនកិច្ចករងាររបស់សម្ត្រចត្រជ្រ ហ៊ុន ស្រន ន្រសហរដ្ឋអាម្ររិក
ធ្វើឲ្យកិត្យានុភាពជាតិកម្ពុជាត្រូវបានលើកកម្ពស់ថ្រមទៀត
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ជោគជ័យនោបោសកកម្មការងារជាបោវត្តិសាស្តោរបស់
សម្តោចតោជោ ហ៊ុន សោន នោសហរដ្ឋអាមោរិក

សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋមន្តៃីនៃ 
ពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា បានដឹកនាំគណៈបៃតិភូអញ្ជើញទៅកាន់កៃុង
វា៉ៃសុីនតោន សហរដ្ឋអាមៃរិក ពីថ្ងៃទី១០-១៥ ខៃឧសភា នៃះ តបតាម 
ការអញ្ជើញរបស់លោក ចូ ប្រដិន បៃធនាធិបតីអាមៃរិក ដើមៃបីចូលរួម
កិច្ចបៃជុំកំពូលពិសៃសអាសា៊ៃន-អាមៃរិក និងអបអរសាទរខួប ៤៥ឆ្នៃំ 
នៃទំនាក់ទំនងដៃគូសន្ទនារវាងអាសា៊ៃន-អាមៃរិក។ 

នៅក្នុងពិធីបដិសណា្ឋៃរកិច្ច មៃដឹកនាំអាសា៊ៃនទាំង១០ នៅរសៀល 
ថ្ងៃទី១២ ខៃឧសភា ឆ្នៃំ២០២២ នៅសៃតវិមាន បៃធនាធិបតីអាមៃរិក 
ឯកឧត្តម ចូ ប្រដិន បានបៃកាសពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមមួយដៃលមានតម្លៃ 
១៥០លានដុលា្លៃរ និងរំពឹងថា អាចបៃមូលថវិកាឯកជនបានរាប់ពាន់
លានបន្ថៃមទៀត ដើមៃបីធ្វើឱៃយទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមៃរិក និង 
អាសា៊ៃនកាន់តៃសុីជមៃៃ ពងៃឹងភាពជាកណា្តៃលរបស់អាសា៊ៃន និង 
ពងៃីកសមត្ថភាព ដើមៃបីសមៃៃចបាននូវគោលបំណងរួមអាសា៊ៃន-អាមៃរិក។ 
គំនិតផ្ដួចផ្ដើមដៃលមានតម្លៃ ១៥០លានដុលា្លៃរ នៃះ នឹងផ្ដៃតលើ 
ការងរចំនួន ៤ធំៗ ដៃលរួមមាន ១- ការពន្លឿនសកម្មភាពអាកាសធតុ 
ការអភិវឌៃឍបៃកបដោយចីរភាព និងវិបុលភាពរួមបញ្ចូល ២- គំទៃ 
ដល់ការទទួលការអប់រ ំ៣- ការពងៃីកកិច្ចសហបៃតិបត្តិការដៃនសមុទៃ 
និងទី៤- លើកកម្ពស់សុខភាពសកល និងសុវត្ថិភាពសុខភាព។

ជាចៃើនឆ្នៃំមកនៃះ សហរដ្ឋអាមៃរិកបានពងៃឹងភាពជាដៃគូជាមួយ
អាសុីអាគ្នៃយ៍កាន់តៃសុីជមៃៃជាលំដប់ ក្នុងនោះសហរដ្ឋអាមៃរិកបាន
ផ្ដល់ជំនួយផ្នៃកអភិវឌៃឍន៍ សៃដ្ឋកិច្ច សុខភាព និងសន្តិសុខជាង ១២,១ 
ពាន់លានដុលា្លៃរដល់សម្ព័ន្ធមិត្ត និងដៃគូអាសុីអាគ្នៃយ៍ចាប់តាំងពី 
ឆ្នៃំ២០០២ ផ្តល់ជំនួយមនុសៃសធម៌ជាង ១,៤ ពាន់លានដុលា្លៃរ។ រដ្ឋបាល 
លោក បៃដិន បានស្នើថវិកាសារពើពន្ធឆ្នៃំ២០២៣ ជាង ៨០០លាន 
ដុលា្លៃរ ជាជំនួយទ្វៃរភាគីសមៃៃប់ដៃគូអាសា៊ៃន និងជាង ២៥ លានដុលា្លៃរ 
ដើមៃបីធ្វើឱៃយទំនាក់ទំនងកាន់តៃសុីជមៃៃ ជាមួយអាសា៊ៃន និងលើកកំពស ់
សមត្ថភាពរបស់អាសា៊ៃន ក្នុងការដោះសៃៃយបញ្ហៃបៃឈមនានាក្នុងតំបន់។ 
អាសា៊ៃនបានកា្លៃយជាទីផៃសារធំជាងគៃទីបួនរបស់ពិភពលោក ហើយសហរដ្ឋ- 
អាមៃរិក គឺជាបៃភពដ៏ធំបំផុតរបស់អាសា៊ៃននៃការវិនិយោគផ្ទៃល់ពីបរទៃស 

ខណៈដៃលពាណិជ្ជកម្មទ្វៃភាគីមានចំនួនជាង ៣៦០ពាន់លានដុលា្លៃរ 
ក្នុងឆ្នៃំ២០២០។

ក្នុងនាមជាបៃធនអាសា៊ៃន សម្តៃចតៃជោនាយករដ្ឋមន្តៃី បានធ្វើជា
សហបៃធនដឹកនាំសម័យបៃជុំពៃញអង្គនៃកិច្ចបៃជុំកំពូលពិសៃសនៃះ 
ជាមួយឯកឧត្ដម ចូ ប្រដិន បៃធនាធិបតីសហរដ្ឋអាមៃរិក និងបានអញ្ជើញ
ចូលរួមកម្មវិធីផៃសៃងៗទៀត ជាអាទិ៍រួមមាន ពិធីលៀងសាយភោជន៍ពៃល
លា្ងៃចថា្នៃក់បៃមុខរដ្ឋ/រដ្ឋៃភិបាល ពិធីអាហារការងរថ្ងៃតៃង់ជាមួយសមាជិក
សភាមកពីគណបកៃសបៃជាធិបតៃយៃយ និងគណបកៃសសាធរណរដ្ឋ ដៃល 
រៀបចំទទួលដោយលោកជំទាវ ណាន់សុី ភ្រឡូសុី បៃធនសភា-
សហរដ្ឋអាមៃរិក កិច្ចពិភាកៃសារៀបចំធ្វើឡើងដោយលោកជំទាវ កម៉្រឡា 
ហារីស អនុបៃធនាធិបតីសហរដ្ឋអាមៃរិក និងកម្មវិធីអន្តរកម្មនានា 
ជាមួយមៃដឹកនាំធុរកិច្ចអាមៃរិក។ 

មៃដឹកនាំអាសា៊ៃន និងបៃធនាធិបតីសហរដ្ឋអាមៃរិក បានអះអាង
ជាថ្មីនូវការប្តៃជា្ញៃចិត្តរួមគ្នៃ ក្នុងការពងៃឹង និងកសាងទំនាក់ទំនងដៃគូ 
សន្ទនា អាសា៊ៃន-សហរដ្ឋអាមៃរិក ឱៃយកាន់តៃទូលំទូលាយថៃមទៀតដៃល
មិនអាចខ្វះបាន ធ្វើជាមូលដ្ឋៃនគៃឹះសមៃៃប់លើកកម្ពស់ និងរកៃសាសន្តិភាព 
សន្តិសុខស្ថិរភាព និងវិបុលភាពក្នុងតំបន់។

ក្នុងឱកាសបៃៃរព្ធខួបអនុសៃសាវរីយ៍លើកទី៤៥ នៃទំនាក់ទំនង ដៃគូ 
សន្ទនាអាសា៊ៃន-សហរដ្ឋអាមៃរិក នៅក្នុងឆ្នៃំ២០២២នៃះ ភាគីទាំងពីរ
ប្តៃជា្ញៃបង្កើតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្តៃគៃប់ជៃុងជៃៃយ អាសា៊ៃន-សហរដ្ឋ 
អាមៃរិក បៃកបដោយអត្ថន័យ និងផលបៃយោជន៍ទៅវិញទៅមក 
នៅឯកិច្ចបៃជុំកំពូលអាសា៊ៃន-សហរដ្ឋអាមៃរិកលើកទី១០ ដៃលនឹង  
បៃពៃឹត្តទៅនៅក្នុងខៃវិច្ឆិកា ឆ្នៃំ២០២២ នៅពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា។

ក្នុងរយៈពៃល ពីរថ្ងៃនៃកិច្ចបៃជុំកំពូលពិសៃសនៃះ ថា្នៃក់ដឹកនាំ 
អាសា៊ៃន-អាមៃរិក បានពិភាកៃសា និងផ្លៃស់ប្តូរទសៃសនៈគ្នៃ លើវិស័យនៃ 
កិច្ចសហបៃតិបត្តិការជាចៃើន ដៃលរួមមាន ការបៃយុទ្ធបៃឆំងនឹងជំងឺ 
រាតតៃបាតកូវីដ-១៩ និងការសា្តៃរឡើងវិញ ការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនង
សៃដ្ឋកិច្ចឱៃយកាន់តៃរឹងមាំថៃមទៀត ការលើកកម្ពស់កិច្ចសហបៃតិបត្តិ-
ការលំហសមុទៃ ការលើកកម្ពស់ការតភា្ជៃប់រវាងបៃជាជន និងបៃជាជន 

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីទទួលទាន

អាហារពៃលលា្ងៃច រៀបចំដោយ ឯកឧត្តមបៃធនាធិបតី

សហរដ្ឋអាមៃរិក ចូ ប្រឌិន

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីទទួលទាន

អាហារថ្ងៃតៃង់ រៀបចំដោយលោកជំទាវ ណានសុី ភ្រឡូសុី 
បៃធនសភាសហរដ្ឋអាមៃរិក
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ការគំទៃការអភិវឌៃឍក្នុងអនុតំបន់ ការបៃើបៃៃស់បច្ចៃកវិទៃយា និងការ 
លើកកម្ពស់នវានុវត្តន៍ ការដោះសៃៃយការបៃៃបៃួលអាកាសធតុ និង 
ការរកៃសាសន្តិភាព និងការកសាងទំនុកចិត្ត។ ថា្នៃក់ដឹកនាំបានធ្វើការ      
អនុម័តសៃចក្តីថ្លៃងការណ៍ទសៃសនៈវិស័យរួម ដោយអះអាងជាថ្មីនូវការ
ប្តៃជា្ញៃចិត្ត ដើមៃបីលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូអាសា៊ៃន-សហរដ្ឋអាមៃរិក 
ជាពិសៃស នៅក្នុងវិស័យទាំងនៃះ។

ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសហបៃតិបត្តិការលំហសមុទៃ និងការសា្តៃរឡើងវិញ
ពីវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ សម្តៃចតៃជោនាយករដ្ឋមន្តៃី ហ៊ុន ស្រន បាន 
សង្កត់ធ្ងន់ថា ពហុភាគីនិយម និងសហបៃតិបត្តិការអន្តរជាតិ គឺជា 
សរសរស្តម្ភសំខន់ពីរ សមៃៃប់ធនា និងថៃរកៃសាសន្តិសុខ ស្ថិរភាព និង 
ការអភិវឌៃឍន៍តំបន់ និងសកលលោក។ សម្តៃចតៃជោបានសម្តៃងនូវ 
ការដឹងគុណចំពោះសហរដ្ឋអាមៃរិក ដៃលបានជួយឧបត្ថម្ភគំទៃការ 
បៃយុទ្ធបៃឆំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងតំបន់អាសា៊ៃន ដៃលបានបង្ក     
បរិយកាសអំណោយផលដល់ការបើកសកម្មភាពសង្គម- សៃដ្ឋកិច្ច 
ឡើងវិញ នៅកម្ពុជា ចាប់តាំងពីខៃវិច្ឆិកា ឆ្នៃំ២០២១មក។

នៅវិមានរដ្ឋសភាអាមៃរិក សម្តៃចតៃជោនាយរដ្ឋមន្តៃី បានផ្តៃត     
សុន្ទរកថាលើកិច្ចសហបៃតិបត្តិការសៃដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម វិនិយោគ និង 
បៃជាធិបតៃយៃយនៅកម្ពុជា។ សម្តៃចតៃជោ បានធ្វើការកត់សមា្គៃល់ដោយ
សៃចក្ដីពៃញចិត្តនូវសន្ទុះសហបៃតិបត្តិការបៃកបដោយចីរភាព នៅ 
កៃៃមផៃនការការងរ កិច្ចពៃមពៃៀងកៃបខ័ណ្ឌពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ 
អាសា៊ៃន-អាមៃរិក (TIFA) និងផៃនការការងរការពងៃីកទំនាក់ទំនង
សៃដ្ឋកិច្ច (E3)។ សម្តៃចតៃជោ បានមានបៃសាសន៍ទៅកាន់មៃដឹកនាំ
ធុរកិច្ចអាមៃរិកអំពីអាទិភាពបនា្ទៃន់នានា ដើមៃបីសា្តៃរឡើងវិញចៃញពី 
វិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ និងធ្វើឲៃយវិស័យពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មានថាមវន្តឡើងវិញ 
ក្នុងបំណងដើមៃបីជំរុញកំណើនសៃដ្ឋកិច្ចតំបន់ និងលើកស្ទួយការបៃកួត- 
បៃជៃង ពងៃឹងភាពធន់ បរិយប័ន្ន និងការអភិវឌៃឍបៃកបដោយចីរភាព។

សម្តៃចតៃជោនាយករដ្ឋមន្តៃី បានលើកទឹកចិត្តសហរដ្ឋអាមៃរិកឲៃយ
ផ្តល់នូវការគំទៃរឹងមាំថៃមទៀតដល់ការអនុវត្តកៃបខ័ណ្ឌសា្តៃរឡើងវិញ
គៃប់ជៃុងជៃៃយ ការលើកស្ទួយការតភា្ជៃប់ហៃដ្ឋៃរចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត និង 
ឌីជីថល។ សម្តៃចតៃជោ ក៏បានអំពាវនាវសុំឲៃយមានការលើកកម្ពស់កិច្ច 
សហបៃតិបត្តិការផ្នៃកសុខភាពសាធរណៈ ការពងៃឹងនិមា្មៃបនកម្ម 
សុខភាពសកល សមៃៃប់បៃយុទ្ធបៃឆំងនឹងជំងឺរាតតៃបាតនាពៃលអនាគត 
ក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយអង្គការសុខភាពពិភពលោក។

ពាក់ព័ន្ធនឹងហៃដ្ឋៃរចនាសម្ព័ន្ធ សម្តៃចតៃជោនាយករដ្ឋមន្តៃី បាន    

គូសបញ្ជៃក់ពីតមៃូវការក្នុងការសា្តៃរតម្លៃ និងខៃសៃចៃវាក់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងតំបន់ 
និងពិភពលោកឡើងវិញ ដើមៃបីសា្តៃរសៃដ្ឋកិច្ចឡើងវិញពីផលប៉ះពាល់ដ៏
ធ្ងន់ធ្ងរនៃវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩។ សម្តៃចតៃជោ បានបញ្ជៃក់អំពីសារៈសំខន់
នៃការធ្វើសំយោគគ្នៃ រវាងផៃនការមៃ ស្តីពីការតភា្ជៃប់អាសា៊ៃន ឆ្នៃំ២០២៥ 
(MPAC 2025) និងកម្មវិធីការតភា្ជៃប់អាសា៊ៃន-សហរដ្ឋអាមៃរិក, កម្មវិធី 
កំណើនរួមក្នុងតំបន់អាសា៊ៃន តាមរយៈនវានុវត្តន៍ ពាណិជ្ជកម្ម និង 
ពាណិជ្ជកម្មអៃឡិចតៃូនិក (IGNITE) របស់ទីភា្នៃក់ងរសហរដ្ឋអាមៃរិក
សមៃៃប់ការអភិវឌៃឍអន្តរជាតិ (USAID), និងគំនិតផ្តួចផ្តើមបណា្តៃញ 
ចណំច៊ពណខ៌ៀវ (Blue Dot Network) ។ បន្ថៃមលើនៃះ សម្តៃចតៃជោ 
បានបញ្ជៃក់ថា កម្ពុជាក៏មានក្តីរំភើបជាខ្លៃំងចំពោះការរំពឹងទុករបស់អាសា៊ៃន 
និងសហរដ្ឋអាមៃរិក ក្នុងការស្វៃងយល់អំពីលទ្ធភាពអភិវឌៃឍយុទ្ធសាស្តៃ
យនយន្តអគ្គិសនី ដៃលអាចគំទៃដល់ការអភិវឌៃឍបៃព័ន្ធដឹកជញ្ជូន        
ឆ្លៃតវៃក្នុងទីកៃុងទូទាំងសហគមន៍អាសា៊ៃន។

ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហៃតំបន់ និងអន្តរជាតិ សម្តៃចតៃជោនាយករដ្ឋមន្តៃី 
បានអះអាងឡើងវិញអំពីជំហរបស់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងវិបត្តិអ៊ុយកៃៃន-
រុសៃសុី ហើយទទូចឲៃយមានការបន្តកិច្ចសន្ទនានយោបាយទូលំទូលាយ
មួយ ដើមៃបីបញ្ចប់ភាពបៃទូស្តរាយ និងសា្តៃរសន្តិភាពឡើងវិញ។ កម្ពុជា
គំទៃទាំងសៃុងចំពោះកិច្ចខិតខំបៃឹងបៃៃងរបស់អគ្គលៃខធិការអង្គការ
សហបៃជាជាតិ ដើមៃបីដោះសៃៃយវិបត្តិមនុសៃសធម៌ និងដើមៃបីស្វៃងរក 
ដំណោះសៃៃយសន្តិភាពមួយ ដើមៃបីបញ្ចប់ជម្លៃះនៃះ។ ពាក់ព័ន្ធនឹង
សា្ថៃនការណ៍នៅមីយ៉ៃន់មា៉ៃ សម្តៃចតៃជោនាយករដ្ឋមន្តៃី បានសង្កត់ធ្ងន់
អំពីការប្តៃជា្ញៃចិត្តដ៏មុតមាំរបស់កម្ពុជា ដើមៃបីនាំមកនូវវឌៃឍនភាពលើអាទិភាព
បនា្ទៃន់បី ជាអាទិ៍រួមមាន៖ បញ្ចប់អំពើហិងៃសា សមៃបសមៃួលជំនួយ            
មនុសៃសធម៌ឲៃយទៅដល់បៃជាជនដៃលមានសៃចក្តីតៃូវការបំផុត ហើយ 
បង្កើតបរិយកាសអំណោយផលមួយ ដើមៃបីឲៃយមានកិច្ចសន្ទនានយោបាយ
មួយក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។ សម្តៃចតៃជោនាយករដ្ឋមន្តៃី 
បានថ្លៃងជូននូវជំហរបៃកបដោយសង្គតិភាពរបស់កម្ពុជា ដើមៃបីថៃរកៃសា 
សមុទៃចិនខងតៃបូង ជាសមុទៃសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងសហបៃតិបត្តិការ។ 
សម្តៃចតៃជោនាយករដ្ឋមន្តៃី បានឆ្លៀតឱកាសបញ្ជៃក់ឡើងវិញនូវការ
ប្តៃជា្ញៃចិត្តរបស់កម្ពុជា ដើមៃបីអនុវត្តឲៃយបានមុឺងមា៉ៃត់នូវមាតៃៃទាំងឡាយ
នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា ដៃលពុំអនុញ្ញៃតឲៃយមានមូលដ្ឋៃនយោធបរទៃស
នៅលើទឹកដីកម្ពុជា។

នៅអំឡុងពៃលសា្នៃក់អាសៃ័យនៅទីកៃុងវា៉ៃសុីនតោន សម្តៃចតៃជោ 

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន បានទទួលជួបពិភាកៃសាការងរជាមួយ

ឯកឧត្តម ផាម មិញជីញ នាយករដ្ឋមន្តៃីនៃសាធរណរដ្ឋសង្គម

និយមវៀតណាម

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន អញ្ជើញ ក្នុងអាហារថ្ងៃតៃង់ការងរជាមួយ 

លោកជំទាវ កម៉្រឡា ហារីស អនុបៃធនាធិបតីសហរដ្ឋអាមៃរិក 
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នាយករដ្ឋមន្តៃី ក៏មានជំនួបជាមួយឯកឧត្តម ផាម មិញជីញ នាយក 
រដ្ឋមន្តៃីនៃសាធរណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ដោយបានពៃមពៃៀង
គ្នៃក្នុងការបើកទៃសចរណ៍ផ្លូវគោក និងផ្លូវអាកាសជាមួយគ្នៃឡើងវិញ 
និងបានណៃនាំឱៃយរដ្ឋមន្តៃីទៃសចរណ៍នៃបៃទៃសទាំងពីរពិភាកៃសាគ្នៃឱៃយ
បានចៃបាស់លាស់ជុំវិញលក្ខខណ្ឌនៃការធ្វើដំណើរនៃះ។ 

នៅពៃឹកថ្ងៃទី១២ ខៃឧសភា ឆ្នៃំ២០២២ (ម៉ៃងនៅបៃទៃសកម្ពុជា) 
ដៃលតៃូវនឹងលា្ងៃចថ្ងៃទី១១ ខៃឧសភា ឆ្នៃំ២០២២ (ម៉ៃងនៅរដ្ឋធនី 
វា៉ៃសុីនតោន សហរដ្ឋអាមៃរិក) សម្ដៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន ស្រន 
នាយករដ្ឋមន្តៃីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា បានអញ្ជើញជួបសំណៃះសំណាល
ជាមួយបងប្អូនបៃជាពលរដ្ឋខ្មៃរដៃលរស់នៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមៃរិក និង 
កាណាដ សរុបបៃមាណជាង២ពាន់នាក់។ ទាក់ទងទៅនឹងសា្ថៃនភាព 
ជំងឺ Covid-19 នៅកម្ពុជា សម្តៃចតៃជោ បានមានបៃសាសន៍ថា កម្ពុជា
ទទួលបានលទ្ធផលល្អបៃសើរណាស់ក្នុងការគៃប់គៃង Covid-19 ហើយ 
ក្នុងរយៈពៃល ៥ថ្ងៃ ជាប់ៗគ្នៃនៃះយើងមិនមានអ្នកឆ្លងCovid-19 ថ្មីនោះ 
ទៃ សូមៃបីតៃមា្នៃក់។ សម្តៃចតៃជោបានមានបៃសាសន៍ថា នយោបាយ 
វា៉ៃក់សាំងនៅកម្ពុជា ទទួលបានជោគជ័យ ដោយសារវា៉ៃក់សាំង មិនមាន 
បៃងចៃកនិនា្នៃការនយោបាយ ពណ៌សមៃបុរ ជាតិសាសន៍ និងសាសនា 
នោះឡើយ។ ភាពសាំជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជាមានភាពរឺងមាំខ្លៃំង ដោយ
សារការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រផ្កៃរីក គឺចាក់ឱៃយចប់តាមតំបន់នីមួយៗឱៃយ  
រួចរាល់ ទើបបន្តទៅតំបន់ផៃសៃង។ សម្តៃចតៃជោបានថ្លៃងថា ពៃលនៃះ
វា៉ៃក់សាំងនៅក្នុងឃ្លៃំងមានរហូតដល់បៃមាណ ១២លានដូសឯណោះ 
យើងមិនមានការពៃួយបារម្ភរឿងខ្វះវា៉ៃក់សាំងនោះទៃ។  សម្តៃចតៃជោ 
ហ៊ុន ស្រន បានមានបៃសាសន៍ថា ដោយសារសង្គៃៃមរុសៃសុី និងអ៊ុយកៃៃន 
ធ្វើឱៃយកម្ពុជាទមា្លៃក់ការពៃយាករណ៍កំណើនសៃដ្ឋកិច្ចពី ៥.៦% មកនៅ 
តៃឹម ៥.២% សមៃៃប់ឆ្នៃំ២០២២។ ក្នុងរយៈពៃល ៤ខៃ ឆ្នៃំ២០២២ 
ការបៃមូលពន្ធដរសមៃៃចបានបៃមាណ ៥៣% គិតជាសាច់បៃៃក់ជាង 
២ពាន់លានដុលា្លៃរ។ ទាក់ទងទៅនឹងសា្ថៃនភាពនយោបាយ សម្តៃចតៃជោ 
ហ៊ុន ស្រន បានចាត់ទុកការសូមទោសរបស់អតីតសកម្មជនសង្គៃៃះ 
ជាត ិនៅអាមៃរកិ លោក បៃៃដឌ ីយ៊ៃងំ ជាការផ្តលភ់ាពសា្អៃតស្អជំនូភរយិ  
និងកូនសម្តៃច។ សម្តៃចតៃជោ បានថ្លៃងថា បើតៃឹមភាពសា្អៃតស្អំរបស់ 
បៃពន្ធ និងកូន មិនអាចការពារបានផង តើសម្តៃចមានតម្លៃក្នុងការ 
ដឹកនាំជាតិទៃ?។ ទាក់ទងទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជា និងអាមៃរិក 
សម្តៃចតៃជោបានថ្លៃងថា ទីតាំងសា្ថៃនទូតអាមៃរិក គឺជាទីតាំងល្អបំផុត
នៅក្នុងទីកៃុងភ្នំពៃញ។ បើមិនមៃនអាមៃរិក សម្តៃចមិនផ្តល់ឱៃយទីតាំង
នៅទីនោះឡើយ។ សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន បានថ្លៃងថា កម្ពុជា 

មិនជៃើសរីសចិន បៃឆំងអាមៃរិក ឬជៃើសអាមៃរិក បៃឆំងចិននោះ 
ឡើយ។ សម្តៃចតៃជោនាយករដ្ឋមន្តៃី បានថ្លៃងថា ទំហំពាណិជ្ជកម្ម 
កម្ពុជា និងអាមៃរិក មានទំហំធំបំផុត ក្នុងនោះការនាំចៃញមកអាមៃរិក 
មានរហូតដល់ជាង ៩ពាន់លានដុលា្លៃរអាមៃរិក ហើយបច្ចុបៃបន្នមាន          
កៃុមហ៊ុនអាមៃរិកជាចៃើនកំពុងតៃវិនិយោគនៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា និង
កំពុងធ្វើការទាក់ទាញការវិនិយោគថ្មីៗបន្ថៃមទៀត ។ សម្តៃចតៃជោ 
ហ៊ុន ស្រន បានថ្លៃងថា ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជា និងអាមៃរិក នាពៃល 
បច្ចុបៃបន្ន បានឈានដល់កមៃិតល្អបៃសើរមួយមិនធ្លៃប់មានក្នុងបៃវត្តិសាស្តៃ 
នៃទំនាក់ទំនងរវាងបៃទៃសទាំងពីរ ។

ក្នុងពៃលទទួលជួបពិភាកៃសាការងរជាមួយ លោក ដូណាល់ អៃម 
បៃនតុន (Donald M. Benton) អតីតសមាជិកពៃឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមៃរិក 
នៅកៃុងវា៉ៃសុីនតោន សហរដ្ឋអាមៃរិក នៅពៃឹកថ្ងៃទី១១ ខៃឧសភា 
ឆ្នៃំ២០២២ នៃះ (ម៉ៃងនៅកៃុងវា៉ៃសុីនតោន)។ សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន 
បានលើកបង្ហៃញថា មានកិច្ចការសំខន់ពីរដៃលសម្តៃចតៃូវធ្វើនៅក្នុង
ដំណើរទសៃសនកិច្ចរបស់សម្តៃចនៅក្នុងកៃុងវា៉ៃសុីនតោន ។ កិច្ចការសំខន ់
ទី១គឺបញ្ហៃអាសា៊ៃន-អាមៃរិក និងទី២ បញ្ហៃទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជា និង 
អាមៃរិក។ ពាក់ព័ន្ធទំនាក់ទំនងទ្វៃភាគី សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន បាន 
គូសរំលៃចពីសារៈសំខន់នៃទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជា និងអាមៃរិក រយៈពៃល 
៧២ឆ្នៃកំន្លងមកនៃះ។ សម្តៃចតៃជោ បានកតស់មា្គៃលឃ់ើញថា ទនំាកទ់នំង 
និងកិច្ចសហបៃតិបត្តិការរវាងកម្ពុជា និងអាមៃរិកកំពុងវិវឌៃឍន៍ឈានឡើង
ក្នុងសា្ថៃនភាពដ៏ល្អបៃសើរមិនធ្លៃប់មាននៅក្នុងបៃវត្តិសាស្តៃ ។ សម្តៃចតៃជោ 
នាយករដ្ឋមន្តៃី បានបញ្ជៃក់ថា «ទំនាក់ទំនង ៧២ឆ្នៃំនៃះ គឺយើងឈាន
ដល់កមៃិតមួយដៃលមិនធ្លៃប់មានពីមុនមករវាងបៃទៃសទាំងពីរ ។ 
កម្ពុជា ពិតជាចង់ធ្វើមិត្តរបស់អាមៃរិក ហើយកម្ពុជាមិនអាចរីសរវាង 
អាមៃរិក ឬចិននោះទៃ។ កម្ពុជាមាននយោបាយអពៃយាកៃឹត ដៃលមាន 
ចៃងក្នុង រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជា។ ដូច្នៃះកម្ពុជាចង់ធ្វើមិត្តជាមួយគៃប់ 
បណា្តៃ បៃទៃសទាំងអស់រួមទាំងអាមៃរិកផងដៃរ»។

ដំណើរបៃសកកម្មនៅអាមៃរិករបសស់ម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន 
នាពៃលនៃះ តៃូវបានគៃកត់សមា្គៃល់ថា នាំមកនូវលទ្ធផលផ្លៃផ្កៃគួរឱៃយ 
កត់សមា្គៃល់ សមៃៃប់កៃបខណ្ឌអាសា៊ៃន ក្នុងការធ្វើឱៃយកាន់តៃបៃសើរឡើង
នៃចំណងទំនាក់ទំនងរវាងអាសា៊ៃន-អាមៃរិក។ បន្ថៃមពីលើនៃះ បៃសកកម្ម
របស់សម្តៃចតៃជោលើទឹកដីអាមៃរិក គឺជាផ្លៃផ្កៃល្អមួយក្នុងការធ្វើឱៃយ   
កាន់តៃបៃសើរឡើងនៃទំនាក់ទំនងទ្វៃភាគីកម្ពុជា និងអាមៃរិកផងដៃរ ។ 
វត្តមានរបស់សម្តៃចលើទឹកដីអាមៃរិក គឺជាមទនភាព និងបៃកបដោយ
កិត្តិយសបំផុតសមៃៃប់បៃជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូល៕

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន អញ្ជើញសំណៃះសំណាលជាមួយ

 បៃជាពលរដ្ឋខ្មៃររស់នៅសហរដ្ឋអាមៃរិក និងកាណាដ 

បៃមាណជាង២ពាន់នាក់

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន បានទទួលជួបពិភាកៃសាការងរជាមួយ លោក  

ដូណាល់ អ្រម ប្រនតុន អតីតសមាជិកពៃឹទ្ធសភា សហរដ្ឋអាមៃរិក
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សហគមន៍ខ្មែររស់នែបណ្តែបែទែសក្នុងទ្វីបអ៊ឺរ៉៊ប បានធ្វើបដិសណ្ឋែរ កិច្ច
សម្តែចតែជែនាយករដ្ឋមន្តែីយ៉ែងស្និតស្នែល កក់ក្តែបំផ៊ត

សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋមន្តៃី 
នៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា បានដឹកនាំគណៈបៃតិភូទៅកាន់បៃទៃសស្វីស 
ដើមៃបីចូលរួមកិច្ចបៃជុំបៃចាំឆ្នៃំ២០២២ របស់វៃទិកាសៃដ្ឋកិច្ចពិភពលោក 
កៃៃមបៃធនបទ «ការតៃៀមខ្លួនសមៃៃប់យុគសម័យកៃៃយជំងឺកូវីដ» 
ដៃលបៃពៃឹត្តទៅនៅទីកៃុងដវ៉ូស-ក្លូស្ទ័រ ពីថ្ងៃទី២២-២៦ ខៃឧសភា     
តបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកសាស្តៃៃចារៃយ កោ្លៃស ឆ្វៃប់ សា្ថៃបនិក         
និងជាបៃធនបៃតិបត្តិវៃទិកាសៃដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។ 

ក្នុងឱកាសសា្នៃក់អាសៃ័យនៅបៃទៃសស្វីស នាថ្ងៃទី២១ ខៃឧសភា 
ឆ្នៃំ២០២២ សម្ដៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន បានអញ្ជើញជួបសំណៃះសំណាល
ជាមួយបៃជាពលរដ្ឋខ្មៃររស់នៅសហគមន៍អឺរ៉ុបបៃមាណ ២១០០នាក់។ 
សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន បាននាំយកនូវពៃះរាជបន្ទូលផ្តៃំផ្ញើសាកសួរ
សុខទុក្ខរបស់ពៃះមហាកៃសតៃ និងសម្តៃចម៉ៃ ជូនដល់បៃជាពលរដ្ឋខ្មៃរ
ទាំងអស់ដៃលបាននឹងកំពុងរស់នៅនៅអឺរ៉ុប ។ សម្តៃចតៃជោនាយក 
រដ្ឋមន្តៃី បានថ្លៃងអំណរគុណដល់បៃជាពលរដ្ឋខ្មៃរនៅអឺរ៉ុប ដៃលបាន 
ផ្តល់ការគំទៃ គោរពសៃឡាញ់យ៉ៃងជៃៃលជៃៃចំពោះសម្តៃច និងរាជ-
រដ្ឋៃភិបាលកម្ពុជា ដៃលដឹកនាំដោយសម្តៃចផ្ទៃល់។ សម្តៃចតៃជោ 
ហ៊ុន ស្រន បានមានបៃសាសន៍ថា កំណើនសៃដ្ឋកិច្ចដ៏ល្អរបស់កម្ពុជា 
តៃូវបានរងផលប៉ះពាល់ដោយវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ១៩ ដៃលបានទាញ 
ទមា្លៃក់រហូតដល់ដក ២.៤ភាគរយ។ ទាក់ទងទៅនឹងសា្ថៃនភាពនៃជំងឺ 
កូវីដ១៩ នៅបៃទៃសកម្ពុជា សម្ដៃចតៃជោបានបៃកាសថា នៅថ្ងៃនៃះ 
កម្ពុជាមិនមានការឆ្លងករណីថ្មីនៃជំងឺកូវីដ១៩ នោះទៃ នៃះជាថ្ងៃទី១៥ 
ហើយ ដៃលកម្ពុជាមិនមានឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មី ។ សម្តៃចតៃជោ បាន 
ថ្លៃងថា បើគ្មៃនជំងឺកូវីដ១៩ ទៃនោះ បៃៃក់សនៃសំរបស់ជាតិ អាចឡើងដល់ 
៥ពាន់លានដុលា្លៃរអាមៃរិកឯណោះ។ វិបត្តិកូវីដ១៩ បានធ្វើឱៃយប៉ះពាល់
ដល់វិស័យសៃវាកម្ម ពោល គឺវិស័យទៃសចរណ៍រងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ
ជាងគៃ។ សម្តៃចតៃជោ បានមានបៃសាសន៍បន្តថា កម្ពុជាទទួលបាន 
វា៉ៃក់សាំងក្នុងដៃសរុបបៃមាណ ៥២ លានដូស ហើយ ៤២ លានដូស 
តៃូវបានបៃើបៃៃស់ ក្នុងនោះមាន ២៨.៥ លានដូស គឺកម្ពុជាបៃើបៃៃស់
ថវិកាជាតិទៅទិញ ដៃលនៃះបង្ហៃញថា កម្ពុជាមិនបណ្តៃតបណោ្តៃយឱៃយ
ពលរដ្ឋសា្លៃប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ នោះឡើយ ។ សម្តៃចតៃជោនាយក 
រដ្ឋមន្តៃី បានមានបៃសាសន៍ថា ការដក់ចៃញកម្មវិធីចាក់វា៉ៃក់សាំង 
ដោយការបៃមូលផ្តុំនៃះ បាននាំឱៃយកម្ពុជាបង្កើតបានភាពសា៊ៃំសហគមន៍
ខ្លៃំង និងទប់សា្កៃត់ការរីករាលដលបានលឿនរហ័ស។ ពៃលនៃះ កម្ពុជា

មិនខ្វះវា៉ៃក់សាំងចាក់ជូនបៃជាពលរដ្ឋនោះទៃ។ បច្ចុបៃបន្ន កម្ពុជាកំពុង
សាងសង់មន្ទរីពៃទៃយពៃយាបាលជងំកឺវូីដ១៩ ដៃលអាចទទលួ អ្នកជងំឺបាន 
រហូតដល់ ១មុឺននាក់។ សម្តៃចតៃជោបានមានបៃសាសន៍រំលឹកថា វិបត្តិ 
កូវីដ១៩ ធ្វើឱៃយរាជរដ្ឋៃភិបាល បញ្ចៃញថវិកាបៃមាណ ៤០លានដុលា្លៃរ 
ក្នុងមួយខៃ ដើមៃបីជួយពលរដ្ឋដៃលរងនូវផលប៉ះពាល់។

ទាក់ទងទៅនឹងវិស័យសៃដ្ឋកិច្ច សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន បាន 
មានបៃសាសន៍ថា ការដក EBA ពីអឺរ៉ុប មិនប៉ះពាល់ដល់ការនាំចៃញ 
របស់កម្ពុជានោះទៃ ។ សម្ដៃចតៃជោបញ្ជៃក់ថា របាយការណ៍បាន 
បង្ហៃញថា ឆ្នៃំកន្លងទៅ ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងអឺរ៉ុប សមៃៃចបាន 
ជាង ៤ ពាន់លានដុលា្លៃរអាមៃរិក ក្នុងនោះកម្ពុជា នាំចៃញទៅអឺរ៉ុប មាន 
ទឹកបៃៃក់ជាង ៣ ពាន់លានដុលា្លៃរ។ វិស័យកាត់ដៃរកំពុងមានសកម្មភាព
ល្អបៃសើរ ខណៈការបញ្ជៃទិញមានការកើនឡើង ក្នុងនោះរោងចកៃ 
បៃមាណ ៥០០ កំពុងបង្កើនម៉ៃងក្នុងការផលិតផងដៃរ។ ទាក់ទងទៅ
នឹងដំណើរការបោះឆ្នៃតនៅកម្ពុជា សម្ដៃចតៃជោបានមានបៃសាសន៍ 
ថា ថ្ងៃនៃះ កម្ពុជាបានបើកយុទ្ធនាការឃោសនារកសំឡៃងឆ្នៃត ក្នុងការ
បោះឆ្នៃតជៃើសរីសកៃុមបៃឹកៃសាឃុំសង្កៃត់។ សម្ដៃចតៃជោ បានមាន 
បៃសាសន៍បញ្ជៃក់ថា វាជារឿងដ៏រីករាយ ដៃលថ្ងៃបើកយុទ្ធនាការឃោសនា
បោះឆ្នៃតមិនមានបាតុភាពណាមួយកើតឡើង។ សម្តៃចតៃជោ ក៏បាន 
អំពាវនាវដល់គៃប់បកៃសនយោបាយ តៃូវយកឈ្នះដោយភាពថ្លៃថ្នូរ មិន 
តៃូវបង្កើតអំពើហិងៃសាណាមួយ ក្នុងអំឡុងពៃលឃោសនារកសំឡៃងឆ្នៃត
នោះឡើយ។ ទាក់ទងទៅនឹងតម្លៃសន្តិភាពសមៃៃប់កម្ពុជា សម្តៃចតៃជោ 
ហ៊ុន ស្រន បានមានបៃសាសន៍ថា រយៈពៃល ២៤ ឆ្នៃំមកហើយ 
ដៃលពលរដ្ឋកម្ពុជា មិនមានអ្នកសា្លៃប់ របួស និងពិការ ដោយសារការ
បៃយុទ្ធគ្នៃពៃៃះតៃសង្គៃៃម។ ២៤ឆ្នៃំហើយ ដៃលកម្ពុជា មិនមានស្តៃី 
មៃមា៉ៃយ និងក្មៃងកំពៃៃ ដោយសារតៃសង្គៃៃម និងមិនមានបៃជាពលរដ្ឋ 
ភៀសសឹកដោយសារសង្គៃៃម។ សន្តិភាពពិតជាមានតម្លៃណាស់សមៃៃប់ 
កម្ពុជា ពីពៃៃះកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់នូវសង្គៃៃមរា៊ៃំរ៉ៃជាចៃើន ទមៃៃំយើងរក 
បាននូវសន្តិភាព ដូច្នៃះទោះជាតម្លៃណាក៏ដោយ យើងតៃូវតៃរកៃសា 
សន្តិភាពអោយបាន មានសន្តិភាព ទើបមានការអភិវឌៃឍ។

នៅពៃឹកថ្ងៃទី២៤  ខៃឧសភា ឆ្នៃំ ២០២២ សម្ដៃចអគ្គមហាសៃនាបតី-
តៃជោ ហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋមន្តៃីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា បានទទួល
ជួបពិភាកៃសាការងរជាមួយលោកសាស្តៃៃចារៃយ កោ្លៃស ឆ្វៃប់ (Klaus 
Schwab) សា្ថៃបនិក និងជាបៃធនវៃទិកាសៃដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ។ 

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន បានទទួលជួបពិភាកៃសាការងរជាមួយលោក

សាស្តៃៃចារៃយ កោ្លៃស ឆ្វៃប់ សា្ថៃបនិក និងជាបៃធនវៃទិកាសៃដ្ឋកិច្ចពិភពលោក

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន អញ្ជើញជួបសំណៃះសំណាលជាមួយ

សហគមន៍ខ្មៃររស់នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប បៃមាណជាង២១០០នាក់
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សម្ដៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន មានបៃសាសន៍អរគុណចំពោះលោក-
សាស្តៃៃចារៃយ ដៃលបានចំណាយពៃលវៃលាក្នុងជំនួបនាពៃឹកនៃះ។ នៅ 
ក្នុងឱកាសនៃះ សម្ដៃចតៃជោបានស្នើអញ្ជើញលោកសាស្តៃៃចារៃយ 
Klaus Schwab ដើមៃបីចូលរួមក្នុងកិច្ចសន្ទនា អាសា៊ៃនពិភពលោក 
លើកទី២ ដៃលគៃៃងធ្វើនៅកម្ពុជា នៅខៃវិច្ឆិកា ឆ្នៃំ២០២២ ខងមុខ 
នៃះ។ ជាការឆ្លើយតប លោកសាស្តៃៃចារៃយ Klaus Schwab បានថ្លៃង
អំណរគុណសម្ដៃចតៃជោដៃលបានអញ្ជើញលោក ពីពៃៃះវៃទិកាសៃដ្ឋកិច្ច
ពិភពលោកចាត់ទុកអាសា៊ៃន ពិតជាមានសារសំខន់ណាស់ សមៃៃប់ 
វៃទិកាសៃដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ហើយជាពិសៃស លោកក៏បានគូសបញ្ជៃក់ 
ទៀតថា សម្ដៃចតៃជោនាយករដ្ឋមន្តៃី គឺជាអ្នកដើរតួនាទីយ៉ៃងសំខន់ 
ពៃៃះសម្ដៃចជាបៃធនអាសា៊ៃន នៅឆ្នៃំនៃះ។ លោកសាស្តៃៃចារៃយបាន 
បន្ថៃមទៀតថា លោកក៏តៃូវបានការអញ្ជើញពីកៃុមបៃទៃស G20 ផងដៃរ 
ដើមៃបីចូលរួមកិច្ចបៃជុំ G20 នៅបៃទៃសឥណ្ឌូនៃសុីផងដៃរ។ លោក 
បានបញ្ជៃក់ថា នៃះ គឺជាឱកាសដ៏ល្អ សមៃៃប់លោកទៅទសៃសនកិច្ចនៅ
បៃទៃសកម្ពុជា ក្នុងការមើលឃើញអំពីវឌៃឍនភាព ភាពរីកចំរីនរបស់ 
បៃទៃសកម្ពុជាផងដៃរ។ លោកសាស្តៃៃចារៃយ បានបន្ថៃមទៀតថា លោក
ក៏ចង់ឃើញនូវការបង្កើតឡើងមជៃឈមណ្ឌលមួយ ដោយវៃទិកាសៃដ្ឋកិច្ច 
ពិភពលោក ដៃលកន្លងមក បានធ្វើនៅតាមបណា្តៃបៃទៃសជាចៃើន 
ដូចជា នៅអាមៃរិក ចិន និងជប៉ុន ជាដើម ហើយលោកមានបំណងថា 
តាមរយៈមជៃឈមណ្ឌលនៃះនឹង អាចទាញផលបៃយោជន៍ពីបដិវត្តន៍ ឧសៃសា- 
ហកម្មទី៤ ដៃលតៃូវបៃើបៃៃស់នូវបច្ចៃកវិទៃយាជាចៃើន។ មៃយា៉ៃងវិញទៀត 
តាមរយៈការបង្កើតមជៃឈមណ្ឌលនៃះ នឹងអាចជួយបៃើបៃៃស់នូវបច្ចៃកវិទៃយា
ចុងកៃៃយបំផុត ដូចដៃលបានអនុវត្តតាមបណា្តៃបៃទៃសផៃសៃងទៀត 
ដូចជា ការអនុវត្តបៃើបៃៃស់ ្រដូន ដឹកជញ្ជូនថា្នៃំពៃទៃយជាបនា្ទៃន់ ទៅទីតាំង 
ដច់សៃយល ្រដូនបៃើក្នុងវិស័យកសិកម្ម ជាដើម។ មានការងរមួយ 
ចំនួនទៀត ដៃលបៃើបៃៃស់បច្ចៃកវិទៃយាជាមួយនឹងបៃព័ន្ធធនាគរផងដៃរ។ 
លោកសាស្តៃៃចារៃយ រំពឹងថា យើងនឹងអាចធ្វើការជាមួយគ្នៃ ហើយនឹង 
អាចចុះកិច្ចពៃមពៃៀងមួយ រវាងកម្ពុជា និងវៃទិកាសៃដ្ឋកិច្ចពិភពលោក 
នាពៃលខងមុខនៃះ ជាពិសៃស នៅពៃលដៃលលោកសាស្តៃៃចារៃយ 
អញ្ជើញមកកាន់ពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជាតៃម្ដង។ សម្ដៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន 
បានមានបៃសាសន៍ថា សម្ដៃចនឹងចាត់ឲៃយមន្តៃីទទួលបន្ទុក ធ្វើការងរ 
នៃះ ជាមួយនឹងខងមន្តៃីនៃវៃទិកាសៃដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។

វៃទិកាសៃដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ដៃលរៀបចំឡើងនៅទីកៃុងដវ៉ូស-
ក្លូស្ទើរ បៃទៃសស្វីស នៅពៃឹកថ្ងៃទី២៤ ខៃឧសភា ឆ្នៃំ២០២២ នៃះ បាន
បើកកិច្ចពិភាកៃសាពិសៃសលើបៃធនបទ «ទិដ្ឋភាពយុទ្ធសាសៃ្តស្តីពីអាសា៊ៃន 
និងតួនាទីជាបៃធនអាសា៊ៃនរបស់កម្ពុជាក្នុងឆ្នៃំ២០២២» ។ ក្នុងកិច្ច-       
ពិភាកៃសាធ្វើឡើងដោយមានវាគ្មិនសំខន់ៗ ៥រូប រួមមាន៖ សម្តៃចតៃជោ 

ហ៊ុន ស្រន ក្នុងនាមជាបៃធនអាសា៊ៃន និងវាគ្មិនជាអ្នកជំនាញសៃដ្ឋកិច្ច 
៤រូបផៃសៃងទៀត មកពីសឹង្ហបុរី ឥណ្ឌូនៃសុី មា៉ៃឡៃសុី និងអឺរ៉ុប។ កិច្ចពិភាកៃសា
បានផ្តៃតជាសំខន់ពីភាពបៃឈមរបស់អាសា៊ៃន ចំពោះមុខវិបត្តិនៃការ
បៃកួតបៃជៃងរបស់បៃទៃសមហាអំណាច ជាពិសៃស រវាងចិន និង 
អាមៃរិក, បញ្ហៃជម្លៃះដៃនសមុទៃ, វិបត្តិសៃបៀងអាហារ, សន្តិសុខ ថាមពល, 
បមៃៃបមៃួលអាកាសធតុ និងវិបត្តិនៃសង្គៃៃមរវាងរុសៃសី និងអ៊ុយកៃៃន 
ផងដៃរ។ វាគ្មិនសៃដ្ឋកិច្ចនីមួយៗ បានលើកបង្ហៃញពីបញ្ហៃបៃឈម 
និងផលលំបាករបស់អាសា៊ៃន ហើយក៏បានបង្ហៃញនូវគន្លឹះមួយចំនួន 
ដើមៃបីឈានទៅដោះសៃៃយបញ្ហៃនៃះដៃរ។ សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន 
ជាវាគ្មិនថា្នៃក់ខ្ពស់លើវៃទិកានៃះ តៃូវបានផ្តល់អាទិភាពឱៃយធ្វើសៃចក្តី 
សន្និដ្ឋៃនរួមចុងកៃៃយ ទៅលើបៃធនបទដៃលបានលើកមកជជៃក 
ក៏ដូចជា បង្ហៃញអាទិភាពមួយចំនួនដៃលកម្ពុជានឹងបៃកាន់យកក្នុង 
នាមជាបៃធនអាសា៊ៃន។

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន បានមានបៃសាសន៍សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើ
ទិដ្ឋភាពបៃឈមសំខន់ៗមួយចំនួនមានដូចជា ការបៃឈមនឹងការបៃ
កួតបៃជៃងរបស់មហាអំណាច, គំនិតផ្តួចផ្តើមឥណ្ឌូ-បា៉ៃសុីហ្វិក, ជម្លៃះ 
ដៃនសមុទៃរវាងចិន និងបៃទៃសសមាជិកអាសា៊ៃន និងវិបត្តិសង្គៃៃម
ឈា្លៃនពានរបស់រុសៃសុី ទៅលើអ៊ុយកៃៃន។ សម្តៃចតៃជោ បានគូស 
បញ្ជៃក់ថា អាសា៊ៃន គឺជាសហគមន៍មួយកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសា្ថៃនភាពដៃ
លមានផលប៉ះពាល់មកលើខ្លួន។ ពាក់ព័ន្ធការបៃកួតបៃជៃងរវាងមហា
អំណាចចិន និងអាមៃរិក សម្តៃចតៃជោ បានគូសរំលៃចថា អាសា៊ៃន 
មិនតៃូវជៃើសរីសនរណានោះទៃ។ សម្តៃចតៃជោ បានកត់សមា្គៃល់ថា 
មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងជាមហាអំណាចក៏បានបៃៃប់មកយើងថា មិនមានភាព
ចាំបាច់ឱៃយជៃើសរីសនរណានោះទៃ ។ ហើយយើងបានបញ្ជៃក់ទៅវិញ 
ថា បើអសល់ោកឱៃយខ្ញុជំៃើសរសី កយ៏ើងខ្ញុអំតជ់ៃើសរីសដៃរ។ សម្តៃចតៃជោ 
បានលើកឡើងទៀតថា «ការបៃកួតបៃជៃងភូមិសាស្តៃនយោបាយ បាន
ធ្វើឱៃយអាសា៊ៃនរបស់យើងជួបការលំបាកយ៉ៃងចៃើន» ។ សម្តៃចតៃជោ 
ហ៊ុន ស្រន ក៏បានរំលឹកដល់គំនិតផ្តួចផ្តើមឥណ្ឌូ-បា៉ៃសុីហ្វិក ដៃលជា 
គំនិតផ្តួចផ្តើម ដើមៃបីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅអាសុីអាគ្នៃយ៍ ។ 
តៃសម្តៃចតៃជោ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា គំនិតផ្តួចផ្តើមណាក៏ដោយដៃល 
ទាក់ទងជាមួយឥណ្ឌូ-បា៉ៃសុីហ្វិក គឺតៃូវបមៃើដល់គោលបំណង ៣យ៉ៃង 
រួមមាន៖ ទី១៖ បមៃើដល់សន្តិភាព និងការអភិវឌៃឍ, ទី២៖ មិនបៃឆំងនឹង 
បៃទៃសណា និងទី៣៖ បមៃើដល់មជៃឈភាពរបស់អាសា៊ៃន។ សម្តៃចតៃជោ 
បានលើកឡើងដៃរថា អាសា៊ៃន ក៏មានគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹង
ឥណ្ឌូ-បា៉ៃសុីហ្វិកនៃះផងដៃរ។ សម្តៃចស្នើដល់បៃទៃសពាក់ព័ន្ធគំនិត 
ផ្តួចផ្តើមនៃះ គំទៃដល់គំនិតផ្តួចផ្តើមដៃលបង្កើតដោយអាសា៊ៃន។ ពាក់
ព័ន្ធបញ្ហៃជម្លៃះដៃនសមុទៃរវាងចិន និងបៃទៃសសមាជិកអាសា៊ៃន 
សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន បានបញ្ជៃក់ថា អាសា៊ៃន នៅតៃបន្តជំរុញ 
អនុវត្តឱៃយបានខ្ជៃប់នូវកៃមបៃតិបត្តិ DOC ដៃលដក់ចៃញពៃលកម្ពុជា 
ធ្វើជាបៃធនអាសា៊ៃននៅឆ្នៃំ២០០២ ហើយឈានទៅសមៃៃចឱៃយបាននូវ
កៃមបៃតិបត្តិ COC ជាពិសៃសការជំរុញឱៃយមានកិច្ចពិភាកៃសារវាងភាគី
មានជម្លៃះ។ សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន ក៏បានលើកឡើងដៃរថា បញ្ហៃ
ដៃលបៃឈមខ្លៃំងសមៃៃប់ពិភពលោក និងអាសា៊ៃន គឺសង្គៃៃមឈា្លៃន 
របស់រុសៃសុី ទៅលើបៃទៃសអ៊ុយកៃៃន។ បច្ចុបៃបន្ន សង្គៃៃមនៃះ បង្កើត 
វិបត្តិថាមពល តៃទៅពៃលខងមុខនឹងមានវិបត្តិសៃបៀងអាហារថៃមទៀត
ផង។ ការបៃើវធិនដកទ់ណ្ឌកម្មគរួតៃបញៃឈប ់ពៃៃះមនិមានបៃយោជន ៍
នោះឡើយ ហើយបង្កផលប៉ះពាល់ទាំងបៃទៃសដក់ទណ្ឌកម្ម និង 
បៃទៃសដៃលគៃដក់ទណ្ឌកម្ម។ សម្តៃចតៃជោ បានគូសរំលៃចថា ដើមៃបី
ដោះសៃៃយវិបត្តិដៃលកំពុងបៃឈមចំពោះអាសា៊ៃន គឺអាសា៊ៃនតៃូវខិតខំ
ជំរុញការធ្វើសមាហរណកម្មអាសា៊ៃនឱៃយបានឆប់តាមរយៈកិច្ចពៃមពៃៀង
នានា ជាពិសៃសកិច្ចពៃមពៃៀងពាណិជ្ជកម្មសៃរី៕

 

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន អញ្ជើញថ្លៃងសុន្ទរកថាក្នុងកម្មវិធីពិភាកៃសា 

កៃៃមបៃធនបទ ទិដ្ឋភាពយុទ្ធសាសៃ្ត ស្តីពីអាសា៊ៃន និងតួនាទីជាបៃធន

អាសា៊ៃនរបស់កម្ពុជាក្នុងឆ្នៃំ២០២២
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 នៅថ្ងៃទី៣ ខៃឧសភា ឆ្នៃំ២០២២ សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតី-
តៃជោ ហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋមន្តៃីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា បាន 
អញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីជួបសំណៃះសំណាល និងផ្តល់   
រង្វៃន់លើកទឹកចិត្តដល់សិសៃសបៃលងជាប់និទ្ទៃស A ក្នុងឆ្នៃំសិកៃសា២០២០- 
២០២១ ចំនួន ១.៧៥៣នាក់ នៅសាលពិព័រណ៍ OCIC ជៃៃយចង្វៃរ 
រាជធនីភ្នំពៃញ។ សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន បានថ្លៃងថា ផ្តើមចៃញពី
ការដក់ចៃញគោលនយោបាយអាទិភាពលើវិស័យអប់រំបានធ្វើឱៃយមាន 
ការយកចិត្តទុកដក់លើការអប់រំពីអាជា្ញៃធរគៃប់លំដប់ថា្នៃក់ ទៅលើការ 
សិកៃសារបស់សិសៃសានុសិសៃស។ ភាពខ្ទៃចខ្ទៃំនៃវិស័យអប់រំនៅក្នុងរបប 
បៃល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត ធនធនមនុសៃស អ្នកចៃះដឹងជាចៃើនតៃូវ
បានសំលាប់ចោល ហើយសាលារៀនមួយចំនួនក៏តៃូវបានកា្លៃយទៅជាគុក 
និងជាកន្លៃងឃុំឃំងដក់មនុសៃសទៅវិញ ក៏ប៉ុន្តៃកៃៃយពីយើងបាន 
រដំោះបៃទៃស នងិទទលួបាននវូសខុសន្តភិាព គយឺើងបានខតិខបំណ្តុះ-
បណា្តៃលធនធនមនុសៃសដៃលបានកើនឡើងជាបន្តបនា្ទៃប់ ជាពិសៃសរាជ-
រដ្ឋៃភិបាលបានពងៃៃយសាលារៀន តាំងពីទីបៃជុំជនរហូតដល់ 
ទីជនបទដច់សៃយលរាប់ពាន់ខ្នង ដើមៃបីទុកឲៃយកូនចៅបៃជាពលរដ្ឋ
បានសិកៃសារៀនសូតៃគៃប់ៗគ្នៃដោយយើងបានកំណត់ថា ឃុំ១ មាន 
អនុវិទៃយាល័យ១។ 

សម្ដៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន បានលើកទឹកចិត្តឱៃយមានការធ្វើកំណៃ
ទមៃង់ និងទំនើបកម្មវិស័យអប់រំជាបន្តបនា្ទៃប់គ្មៃនឈប់ឈរ ដើមៃបីដើរ 
ឱៃយទាន់សាកលភាវូបនីកម្ម និងវិស័យអប់រំទូទាំងពិភពលោក។ យើង 
ចាត់ទុកវិស័យអប់រំគឺជាវិស័យអាទិភាពសមៃៃប់បង្កើតធនធនមនុសៃស
របស់ជាតិ ។ សម្ដៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន បានលើកឡើងថា បើគៃៃន់
តៃមានសមាហរណកម្មខងនយោបាយ និងរដ្ឋបាល គឺមិនគៃប់គៃៃន់
ទៃតៃតៃូវធ្វើសមាហរណកម្មរូបវន្តដូចជាការតភា្ជៃប់ ក៏ដូចជាការកសាង

ហៃដ្ឋៃរចនាសម្ព័ន្ធនានាដើមៃបីបំរីសៃចក្ដីតៃូវការរបស់ពលរដ្ឋ ។ សមា-
ហរណកម្មរូបវន្ត និងការកសាងហៃដ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធនានាជាផៃនទីចង្អុល
បង្ហៃញរបស់រាជរដ្ឋៃភិបាលនៅក្នុងការតភា្ជៃប់នានា។ ក្នុងនោះមិនមៃន
តៃសមៃៃប់បំរីដល់វិស័យអប់រំប៉ុណោ្ណៃះទៃ តៃវាបានចូលរួមបមៃើឲៃយ 
គៃប់វិស័យទាំងអស់។ សម្ដៃចតៃជោបានបញ្ជៃក់ថា សន្តិភាពមិនអាច
ស្ថិតស្ថៃរបានទៃបើគៃៃន់តៃធ្វើសមាហរណកម្មខងផ្នៃកនយោបាយ និង 
ខងផ្នៃករដ្ឋបាល។ ដើមៃបីឲៃយបៃជាជននៅតាមតំបន់ជនបទអាចមាន 
លទ្ធភាពទទួលបានសៃវាសិកៃសាអប់រំ និងសៃវាសាធរណៈបានតៃឹមតៃូវ
ចាំបាច់តៃូវធ្វើសមាហរណកម្មទាំងអស់ដូចជាការសាងសង់ផ្លូវថ្នល់ ការ 
កសាងសាលា ការកសាងមន្ទីពៃទៃយឲៃយបានដូចៗគ្នៃនៅគៃប់ទីកន្លៃង ។ 
លទ្ធផលថ្ងៃនៃះបានបញ្ជៃក់ថាសិសៃសានុសិសៃសនៅតាមបណា្តៃខៃត្ត និង
ជនបទមិនអន់ជាងសិសៃសដៃលរៀននៅក្នុងទីកៃុងភ្នំពៃញនោះទៃ ក្នុង 
ការសិកៃសា ។

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន បានបៃកាសដក់សិសៃសានុសិសៃស និសៃសិត
ទាំងអស់នៅទូទាំងបៃទៃសទៅជាកៃុមអាទិភាពទទួលវា៉ៃក់សាំងបន្ត ។ 
មុននៃះយើងបានបៃកាសតៃឹមមុខ សញ្ញៃពាក់ព័ន្ធមន្តៃីរាជការកមា្លៃំង 
បៃដប់អាវុធ ជាកៃុមអាទិភាពជួរមុខទៃ ប៉ុន្តៃឥឡូវដើមៃបីធនាសុវត្ថិភាព
សមៃៃប់សិសៃស កុមារាកុមារីរបស់យើងតៃូវដក់ ក្នុងដំណើរការអាទិភាព
នៃការផ្តល់វា៉ៃក់សាំង »។ កមា្លៃំងជួរមុខដើរដល់ណាកូនសិសៃសនិងនិសៃសិត
តៃូវ ដើរដល់នោះដូចគ្នៃ ។ សម្តៃចតៃជោបន្តថា ការកំណត់សិសៃសនិសៃសិត
ជាកៃុមអាទិភាពជួរមុខក្នុងការទទួលបានវា៉ៃក់សាំងបង្កៃរ កូវីដ១៩ គឺដើមៃបី
បង្កើនភាពសុំាសហគមន៍ធនាបាននូវការ សិកៃសារបស់សិសៃស និសៃសិត 
ហើយនៅតាមសាលារៀន ឬ សាកលវិទៃយាល័យ តៃូវបង្កើតឲៃយមានជន
បង្គៃលសមៃៃប់ការចាក់វា៉ៃក់សាំង ដើមៃបីបង្កលក្ខណៈងយសៃួលដល់
ដំណើរការចាក់វា៉ៃក់សាំង ។

សម្តេចតេជេ ហ៊ុន សេន ៖ សន្តិភាពមិនអាចស្ថិតស្ថេរបានទេ បើគេន់តេធ្វើ
សមាហរណកម្មខាងផ្នេកនយេបាយ និងខាងផ្នេករដ្ឋបាល

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន អញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីជួប
សំណៃះសំណាល និងផ្តល់រង្វៃន់លើកទឹកចិត្តដល់សិសៃសបៃលងជាប់

និទ្ទៃស A ក្នុងឆ្នៃំសិកៃសា២០២០- ២០២១ 

 រាជរដ្ឋាភិបាលចេញបញ្ជាឲ្យកាត់ឆ្វៀលដីជូនបេជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បឹងទន្លេសាប 

ដេលបានរស់នៅនិងអាសេ័យផល ចាប់ពី ១០ឆ្នាំឡើងទៅ

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន អញ្ជើញជួបសំណៃះសំណាល ជាមួយកៃុម
គៃូពៃទៃស្ម័គៃចិត្តយុវជនសម្តៃចតៃជោ (TYDA) 
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  នៅពៃឹកថ្ងៃទី១៧ ខៃឧសភា ឆ្នៃំ២០២២ សម្តៃចអគ្គមហាសៃនា-
បតីតៃជោ ហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋមន្តៃីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា 
បានអញ្ជើញជួបសំណៃះសំណាល ជាមួយកៃុមគៃូពៃទៃយស្ម័គៃចិត្តយុវជន
សម្តៃចតៃជោ (TYDA) ដើមៃបីជាការលើកទឹកចិត្តដល់កៃុមគៃូពៃទៃយ 
ស្ម័គៃចិត្តទាំងអស់ ដៃលបានចូលរួមចំណៃកបៃកបដោយការទទួល 
ខុសតៃូវ ដោយមិនខ្លៃចនឿយហត់ មិនខ្លៃចការឆ្លងជំងឺ ក្នុងបៃសកកម្ម
បៃយុទ្ធបៃឆំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩។ 

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន បានគូសបញ្ជៃក់ថា ជោគជ័យរបស់ 
បៃទៃសកម្ពុជា ក្នុងការបៃយុទ្ធបៃឆំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩ រហូតដល់ 
ដំណើរការបើកបៃទៃសឡើងវិញ និងគ្មៃនអតៃៃឆ្លងពៃលនៃះ មិនមៃន 
ជារឿងចៃដនៃយនោះទៃ។ សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន បានថ្លៃងថា៖ 
មកដល់ពៃលនៃះ មិនមៃនជាការចៃដនៃយទៃ នៃជោគជ័យដៃលយើង 
បានយកឈ្នះកូវីដ គៃៃន់តៃប៉ុណ្ណៃះអាចផ្ដល់នូវសញ្ញៃដឹងថា ហ៊ុន សៃន 
មិនដៃលខ្វះការគិតអំពីសៃណារីយ៉ូចៃើនបៃប លទ្ធភាពកើតឡើងចៃើន 
បៃប»។ ការគិតគូរបមៃុងជាមុនបៃបនៃះ មិនមៃនទើបតៃមាននៅពៃល
បៃទៃសកម្ពុជាជួបបៃទះនឹងជំងឺកូវីដ១៩ នោះទៃ។ ការតៃៀមបមៃុង     
យុវជន ដើមៃបីចូលរួមបៃយុទ្ធបៃឆំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ មិនមៃនជាការ 
សមៃៃចចិត្តបៃបបៃថុយបៃថាននោះដៃរ។

សម្ដៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន បានបដិសៃធចំពោះសំណើ ដៃលចង់
ឱៃយភ្ញៀវទៃសចរដៃលមិនចាក់វា៉ៃក់សាំងអាចចូលកម្ពុជាបានដោយមិន
ចាំបាច់ធ្វើចិតា្តៃឡីស័ក។ សម្តៃចតៃជោថ្លៃងថា៖ ខ្ញុំគួរតៃនិយយឲៃយហើយ
ពៃៃះតាមសំណូមពររបស់ឯកឧត្តម ថ្រង ខុន ចង់លើកលៃងការធ្វើ 
ចតា្តៃឡីស័កសមៃៃប់អ្នកដៃលមិនបានចាក់វា៉ៃក់សាំង ។ ខ្ញុំមិនពៃមឯកភាព 
នោះទៃ យើងកំពុងជំរុញការចាក់វា៉ៃក់សាំង ចុះបើយើងអនុញ្ញៃតឲៃយអ្នក
មិនចាក់វា៉ៃក់សាំងចូលបាន តើមានអ្នកណាចង់ចាក់វា៉ៃក់សាំង ដូចជា     
ជះឥទ្ធិពលទៅលើបៃទៃសនានាដៃលកំពុងជំរុញការចាក់វា៉ៃក់សាំង ។ 
បើយើងផ្តល់ឱកាសឲៃយពួកបៃឆំងការចាក់វា៉ៃក់សាំងមកសៃុកខ្មៃរវាដូច
បៃឆំងការចាក់វា៉ៃក់សាំង ។ សម្តៃចតៃជោបានបន្តថា ខ្ញុំសុំបៃកាសឱៃយ
ហើយកុំឃើញគៃធ្វើ ហើយធ្វើតាមគៃ យើងទទួលបានតៃអ្នកចាក់ 
វា៉ៃក់សាំង អ្នកដៃលមិនបានចាក់វា៉ៃក់សាំង គឺតៃូវតៃធ្វើចតា្តៃឡីស័ក ៧ថ្ងៃ។ 

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន បានលើកជាសំណួរទៅកាន់បៃធនាធិបតី
អាមៃរិកថា តើទង្វើគប់សៃបៃកជើងដោយមានការប៉ុនប៉ងយ៉ៃងចៃបាស់ 
និងមានផៃនការបៃបនៃះ តើសហរដ្ឋអាមៃរិកចាត់ទុកថានៃះជាសិទ្ធិ 
បញ្ចៃញមតិឬជាអំពើហឹងៃសា ។ សម្តៃចតៃជោបានសង្កត់ធ្ងន់ថា 
សហរដ្ឋអាមៃរកិជាបៃទៃសបតិា បៃជាធបិតៃយៃយ, បៃសិនជាអាមៃរកិ 
ចាត់ទុកទង្វើគប់សៃបៃកជើងបៃបនៃះថា ជាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចៃញមតិនោះ, 
ទង្វើគប់សៃបៃកជើងបៃបនៃះនឹងរីកផៃសាយពៃញពិភពលោក, រាប់ទាំង 
កម្ពុជាផងដៃរ។ សម្តៃចតៃជោបានបញ្ជៃក់ថា សម្តៃចមិនប្តឹងឲៃយ អាមៃរិក
ចាត់វិធនការផ្លូវចៃបាប់លើជនរូបនោះទៃ, គឺទុកឲៃយអាមៃរិកខ្លួនឯងជាអ្នក
សមៃៃចធ្វើយ៉ៃងម៉ៃចជារឿងរបស់អាមៃរិក។ សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន 
ថ្លៃងថា៖ ដោយមានការពិចារណាទៅលើទិដ្ឋភាពចៃបាប់និងនយោបាយ
សូមអ្នកកុំភ្លៃចភាគីអាមៃរិកខ្លួនឯងដៃលជាអ្នកទទួលខុសតៃូវលើបញ្ហៃ 
សន្តិសុខផ្ទៃល់ តើទង្វើគប់សៃបៃកជើងបៃបនៃះដោយមានការប៉ុនប៉ង
យ៉ៃងចៃបាស់កៃឡៃត តើសហរដ្ឋអាមៃរិកចាត់ទុកថានៃះជាសិទ្ធិបញ្ចៃញ
មតិ ឬក៏ជាអំពើហឹងៃសា?។

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន បានបង្ហៃញក្តីពៃួយបារម្ភជុំវិញទៅនឹង
វិបត្តិកង្វះសៃបៀងអាហារ និងថាមពលដៃលកម្ពុជាអាចនឹងជួបបៃទះ 

នាឆ្នៃំ២០២៣ ខងមុខនៃះ និយយដោយឡៃក និងនៅលើពិភពលោក 
និយយដោយរួម។ ដូចជា បញ្ហៃសង្គៃៃមនៅអ៊ុយកៃៃនបានធ្វើឱៃយទីផៃសារ
ពាណិជ្ជកម្មនៅលើពិភពលោករងការរង្គៃះរង្គើ ជាពិសៃសបញ្ហៃកង្វះ 
សៃបៀងអាហារ និងផលិតកម្មបៃៃងនៅលើពិភពលោក។  តម្លៃបៃៃងសាំង
នៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា និងនៅលើពិភពលោកកំពុងហក់ឡើងតម្លៃខ្លៃំង 
ដៃលនៃះក៏បង្កមកពីការផ្អៃកផលិតកម្មបៃៃងនៅតាមបណា្តៃបៃទៃសមួយ
ចំនួន ជាពិសៃសបៃទៃស រុសៃសុីផ្ទៃល់។ ចំណៃកកង្វះសៃបៀងអាហារវិញ 
បៃទៃសអ៊ុយកៃៃនដៃលកំពុងជួបវិបត្តិសង្គៃៃម គឺជាបៃទៃសដៃលផលិត
សៃូវសាលីដ៏ធំជាងគៃមួយនៅលើពិភពលោក ខណៈតម្លៃទំនិញ និង 
ការដឹកជញ្ចូនក៏ស្ទុះឡើងថ្លៃមួយកមៃិតផង ។ សម្តៃចតៃជោបានបាន 
អះអាងថា បៃទៃសកម្ពុជា ជាបៃទៃសអធិរាជនៃសៃូវអង្ករ។ អធិរាជនៃ 
សៃូវអង្ករក៏ពៃៃះថា កម្ពុជាមានសៃូវក្នុងស្តុកសរុបចំនួនជាង៦លាន
តោន និងអង្ករក្នុងស្តុកសរុបមានចំនួនជាង៤លានតោន។ ដូច្នៃះកម្ពុជា
អាចទប់ទល់សា្ថៃនការណ៍ដៃលអាចនឹងកើតមានឡើងនៅឆ្នៃំកៃៃយនៃះ
បាន។

 នៅពៃឹកថ្ងៃទី២៧ ខៃឧសភា ឆ្នៃំ២០២២ សម្តៃចអគ្គមហា-
សៃនាបតី តៃជោ ហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា 
បានអញ្ជើញថ្លៃងសារពិសៃសផ្ញើជូនជនរមួជាត ិស្តអីពំបីញ្ហៃ បងឹទន្លៃសាប។ 
ក្នុងសារនោះ បៃមុខរាជរដ្ឋៃភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជៃក់អំពីសារៈសំខន់
នៃការអភិរកៃសបឹងទន្លៃសាប ដៃលតៃូវគិតគូទៅដល់កតា្តៃបៃវត្តិសាសៃ្ត 
មួយចំនួន ដៃលទាក់ទិនទៅនឹងការរស់នៅរបស់បៃជាពលរដ្ឋ ដៃលតៃូវ 
ការកាត់ឆ្វៀលចៃញពីតំបន់២ ឬតំបន់៣ សមៃៃប់ទីតាំងដៃលមាន            
បៃជាជនរស់ជាក់ស្តៃងដៃលបានកើតជាភូមិករណ៍ ជាឃុំ ជាសៃុក និង 
ទីវត្តអារាម ហើយភូមិករណ៍ខ្លះបានកើតមានតាំងពីយូរយរណាស់ 
មកហើយ ។ រាជរដ្ឋៃភិបាលចៃញបញ្ជៃឲៃយកាត់ឆ្វៀលដីជូនបៃជាពលរដ្ឋ 
នៅតំបន់បឹងទន្លៃសាប ដៃលបានរស់នៅនិងអាសៃ័យផល ចាប់ពី 
១០ឆ្នៃំឡើងទៅ ។

សម្តៃចតៃជោ  ហ៊ុន ស្រន បានថ្លៃងថា បឹងទន្លៃសាបគឺជាទន្លៃដ៏ធំ
មួយដៃលមានទឹកនិងមានតៃីដ៏ចៃើនដៃលចាំបាច់តៃូវការអភិរកៃស, ទន្លៃសាប 
គៃប់ដណ្តប់ទៅលើខៃត្តចំនួន៦ មានខៃត្តកំពង់ឆ្នៃំងកំពង់ធំសៀម រាប 
បាត់ដំបងពោធិ៍សាត់និងខៃត្តបនា្ទៃយមានជ័យ។ បឹងទន្លៃសាបតៃូវបាន
ចៃកចៃញជា៣តំបន់ ។ តំបន់ទី១ គឺជាតំបន់រស់នៅរបស់បៃជាជនអាច
ចុះបញ្ជីដីធ្លីនិងផ្ដល់កម្មសិទ្ធិជូនបៃជាពលរដ្ឋបាន, តំបន់ទី២ គឺជាតំបន់ 
ដៃលអនុញ្ញៃតឲៃយបៃជាជន អាចចូលទៅអាសៃ័យផលនៅក្នុងទីតាំង 
ដៃលធ្លៃប់មានកន្លងមក និងតំបន់ទី៣ គឺតំបន់ពៃៃលិចទឹកនិងជាតំបន់
ហាមឃត់និងការពារដច់ខត។ ទាក់ទិននឹងការអភិរកៃសក៏ដូចជាការ
រៀបចំទៃទៃង់សមៃៃប់បៃជាកសិករយើងបានគិតគូលើកតា្តៃពីរ ទី១-
ការអភិរកៃសចំពោះបឹងទន្លៃសាប យើងតៃូវតៃមានការអភិរកៃសនិងការពារ 
ដើមៃបីជីវិតរស់របស់បៃជាពលរដ្ឋ ទី២-តៃូវគិតអំពីជីវភាពរស់នៅរបស់
បៃជាពលរដ្ឋនៅតំបន់តំបន់នោះផងដៃរ។

សម្ដៃចតៃជោហ៊ុន ស្រនបានចៃញបញ្ជៃឱៃយឯកឧត្តម ជា សុផារា៉្រ  
រួមជាមួយនឹងខៃត្តជុំវិញបឹងទន្លៃសាបធ្វើការកៃសមៃួលនិងការកៃតមៃូវ
ពៃំបៃទល់តំបន់៣ និងតំបន់២ ដៃលសមៃៃចរួចមកហើយគឺ ទី១-ខៃត្ត     
កំពង់ធំសមៃួលផ្ទៃដីចំនួន១មុឺន១៤ហិកតា ចៃញពីតំបន់២ បញ្ចូលមក 
តំបន់១ នៃបឹងទន្លៃសាបជូនបៃជាពលរដ្ឋ ៩.១៤៤ គៃួសារ និង 
កៃសមៃួលផ្ទៃដីទំហំ ៦.៣៦៥ ហិកតាស្មើ២.០២៥កៃបាលដីចៃញពីតំបន់៣ 
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 សម្តេចអគ្គមហាពញាចកេី ហេង សំរិន ៖ រាជរដ្ឋេភិបាលដឹកនាំដេយគណបក្សបេជាជន
មានចក្ខុវិស័យវេងឆ្ងេយ តេឹមតេូវ ធ្វើឲ្យសង្គមជាតិមានការអភិវឌ្ឍរីកចមេើន

នៅពៃឹកថ្ងៃទី២០ ខៃឧសភា ឆ្នៃំ២០២២ សម្តៃចអគ្គមហាពញាចកៃី 

ហ្រង សំរិន បៃធនរដ្ឋសភា និងជាបៃធនកៃុមការងរជួយខៃត្តតៃបូងឃ្មុ ំ

បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុងពិធីសម្ពៃធដក់ឱៃយបៃើបៃៃស់

ជាផ្លូវការនូវអាគរសិកៃសាថ្មី១ខ្នង កម្ពស់ ២ជាន់ មាន១២បន្ទប់ រួមទាំង 

ទីចាត់ការ បណា្ណៃល័យ បន្ទប់ពិសោធន៍ និងបន្ទប់កុំពៃយូទ័រ ដៃលបំពាក់ទៅ 

ដោយសមា្ភៃរៈ បរិកា្ខៃសិកៃសាទំនើប នៅវិទៃយាល័យសម្តៃចចកៃី ហ្រង សំរិន 
អន្លង់ជៃៃ ស្ថិតនៅឃុំកក់ សៃុកពញាកៃៃក ខៃត្តតៃបូងឃ្មុំ ពៃមទាំង 

សមិទ្ធផលនានា ដូចជា ផ្លូវបៃតុង តារាងបាល់បោះ របងខ្លៃងទា្វៃរថ្មី និង

ការជួសជុលអាគរសិកៃសាចាស់ចំនួន ៦ខ្នង អមដោយសួនចៃបារថ្មី 

ផងដៃរ ។ សមិទ្ធផលទាំងអស់នៃះគឺជាចំណងដៃថ្មីមួយទៀតរបស់ 

សម្តៃចចកៃី ហ្រង សំរិន និងសម្តៃចធម្មវិសុទ្ធវងៃសា ស្រ ទី ហ្រង សំរិន 

ដៃលបានចូលរួមអភិវឌៃឍន៍យ៉ៃងចៃើន ជូនបៃជាពលរដ្ឋ នៅឃុំកក់ 

សៃុកពញាកៃៃក ខៃត្តតៃបូងឃ្មុំ ដៃលជាសៃុកកំណើតរបស់សម្តៃចផ្ទៃល់ 

ជារៀងរហូតមកទាំៃងខងវិស័យពុទ្ធចកៃ និងអាណាចកៃ។ 

សម្តៃចអគ្គមហាពញាចកៃី ហ្រង សំរិន បានមានបៃសាសន៍ថា 

រាជរដ្ឋៃភិបាលដឹកនាំដោយគណបកៃសបៃជាជនមានចក្ខុវិស័យវៃងឆ្ងៃយ 

និងមានមាគ៌ៃតៃឹមតៃូវ ចៃបាស់លាស់ បានធ្វើឲៃយសង្គមជាតិមានការអភិវឌៃឍ 

រីកចមៃើនជឿនលឿនមិននឹកសា្មៃនដល់ ពីពៃៃះថាកៃៃយថ្ងៃរំដោះ៧ 

មករា ឆ្នៃំ១៩៧៩ គឺគ្មៃនអ្វីទាំៃងអស់ ។ របបប៉ុលពតបានបំផ្លិចបំផ្លៃញ 

សង្គមជាតិស្ទើរតៃទាំងសៃុង ទាំងធនធនមនុសៃសនិងហៃដ្ឋៃរចនាសម្ព័ន្ធ

សង្គម។ សម្តៃចចកៃីបៃធនរដ្ឋសភាបានលើកឡើងថា បច្ចុបៃបន្ននៃះ    

បៃជាជនរស់នៅតំបន់ដច់សៃយលនានាលៃងជួបការលំបាកដូចពៃល

មុនៗទៀតហើយ ការធ្វើដំណើរទៅមក បានឆប់រហ័សទាន់ចិត្ដ ជីវភាព

រស់នៅរបស់បៃជាជនមានភាពធូរធរ និងបៃសើរឡើងជាលំដប់ ។  

បណា្តៃទីកៃុង ដូចជា រាជធនីភ្នំពៃញ និងនៅតាមបណា្តៃខៃត្ដ ទីបៃជុំជន 

មានផៃសារទំនើបធំៗ អាគរបុរីនានា ភូមិគៃឹះទំនើបៗ និងអគរខ្ពស់ៗ 

រាប់សិបជាន់ បានសាងសង់រួច និងកំពុងសាងសង់ គួរឱៃយមានមទនភាព

ចំពោះការរីកចមៃើនយ៉ៃងឆប់រហ័ស ស័ក្តិសមជា «បៃទៃសកំពុង អភិវឌៃឍន»៍។ 

នៅក្នុងឱកាសនោះ សម្តៃចអគ្គមហាពញាចកៃី ហ្រង សំរិន បាន

ថ្លៃងអំណរគុណយ៉ៃងជៃៃលជៃៃចំពោះសបៃបុរសជនទាំងអស់ ជាពិសៃស

កៃុមការងរដៃលបានបរិចា្ចៃគទាំងកមា្លៃំងកាយ កមា្លៃំងចិត្ត ធនធនសមា្ភៃរៈ 

និងថវិកា ដើមៃបីរួមចំណៃកដល់ការកសាងអាគរសិកៃសាថ្មីនៃះឱៃយមានជា

រូបរាងឡើង។ 

សម្តៃចចកៃីបៃធនរដ្ឋសភា បានសម្តៃងនូវការនឹករលឹក និងសួរ 

សុខទុក្ខជូនចំពោះលោកគៃូ អ្នកគៃូ មនៃ្តីរាជការទាំងអស់ ពិសៃស 

លោកគៃូ អ្នកគៃូ ដៃលបានចូលនិវត្តន៍ និងសូមថ្លៃងអំណរគុណចំពោះ

គុណូបការៈ កិច្ចខិតខំបៃឹងបៃៃង និងការលះបង់ដ៏មានតម្លៃមិនអាច 

កាត់ថ្លៃបានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នៃ ក្នុងការផ្តល់ការអប់រំ សីលធម៌ និង      

ចំណៃះដឹងដល់កូនចៅបៃជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងសៃុកពញាកៃៃក ឱៃយកា្លៃយ

ជាធនធនមនុសៃសដ៏ល្អសមៃៃប់សង្គមជាតិយើង។ សម្តៃចចកៃីបាន 

បញ្ជៃក់រាជរដ្ឋៃភិបាលបានលើកកម្ពស់តម្លៃវិជា្ជៃជីវៈ និងកិត្តិយសគៃូ 

បងៃៀន តាមរយៈការបៃៃរព្ធទិវាគៃូបងៃៀនជារៀងរាល់ឆ្នៃំ នៅថ្ងៃទី៥ 

តុលា ដៃលជាទិវារំលឹកគុណគៃូសមៃៃប់ជាការចងចាំរបស់យុវជនគៃប់

ជំនាន់។

សម្តៃចអគ្គមហាពញាចកៃ ីហ្រង សំរិន បានអំពាវនាវនិងលើក 

ទឹកចិត្តដល់បៃជាពលរដ្ឋនៅសៃុកពញាកៃៃក ខៃត្តតៃបូងឃ្មុំ ក៏ដូចជានៅ

ទូទាំងបៃទៃសនាំកូនចៅទៅចុះឈ្មៃះសិកៃសាឲៃយបានគៃប់គ្នៃ មានតៃ 

ចំណៃះ ដឹងទៃ ដៃលជាសា្ពៃនបំភ្លឺផ្លូវជីវិតដ៏តៃចៃះតៃចង់របស់កូនៗ 

គៃប់រូបទៅថ្ងៃអនាគត។ សម្តៃចចកៃីក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់គណៈ 

គៃប់គៃងសាលា លោកគៃូ អ្នកគៃូ តៃូវបំផុសផៃសព្វផៃសាយកម្មវិធីអប់រំ 

សុខភាព សីលធម៌ និងគុណធម៌ ឱៃយបានទូលំទូលាយ និងបង្កើតសា្មៃរតី 

សៃឡាញ់ បរិសា្ថៃន ធម្មជាតិ បង្កើនការដំដុះរុក្ខជាតិតាមសាលារៀន 

បៃៃកា្លៃយបរិវៃណ សាលារៀនឱៃយពោរពៃញដោយបរិសា្ថៃន ធម្មជាតិ រំលៃច 

ភាពបៃតង ដើមៃបទីាក់ទាញឱៃយសៃឡាញ់ការសិកៃសារៀនសូតៃនៅតាម

សាលារៀន៕

សម្ដៃចចកៃី ហ្រង សំរិន អញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុងពិធីសម្ពៃធដក់ឱៃយបៃើបៃៃស់ជាផ្លូវការនូវអាគរសិកៃសាថ្មី១ខ្នង 
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សម្តេចកេឡាហេម ស ខេង ៖ ការបេះឆ្នេតជេើសរើសកេុមបេឹក្សាឃុំ-សង្កេត់
 រួមចំណេកយ៉េងសំខាន់ ដើម្បីពងេឹងពងេីកបេជាធិបតេយ្យនេមូលដ្ឋេន

នៅពៃឹកថ្ងៃទី២២ ខៃឧសភា ឆ្នៃំ២០២២ សម្ដៃចកៃឡាហោម ស ខ្រង 
បៃធនស្ដីទីគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា និងជាបៃធនកៃុមការងរគណបកៃស
បៃជាជនកម្ពុជា ចុះមូលដ្ឋៃនខៃត្តបាត់ដំបង និងខៃត្តពៃៃវៃង បានអញ្ជើញ 
ជាអធិបតីក្នុងពិធីជួបសំណៃះសំណាល និងដឹកនាំបើកយុទ្ធនាការ 
ឃោសនាបោះឆ្នៃតជៃើសរីសកៃុមបៃឹកៃសាឃុំសង្កៃត់ អាណត្តិទី៥ 
ឆ្នៃំ២០២២ នៅសៃុកកំរៀង ខៃត្តបាត់ដំបង។ 

សម្ដៃចកៃឡាហោម ស ខ្រង បានថ្លៃងថា នៅថ្ងៃអាទិតៃយទី៥ 
ខៃមិថុនា ឆ្នៃំ២០២២ ខងមុខនៃះ គឺជាថ្ងៃបោះឆ្នៃតជៃើសរីសកៃុម 
បៃឹកៃសាឃុំ-សង្កៃត់អាណត្តិទី៥ ដៃលជាការបោះឆ្នៃតដ៏មានសារៈសំខន់
បំផុតសមៃៃប់បៃទៃសជាតិ ក៏ដូចជាសមៃៃប់ការអភិវឌៃឍឃុំ-សង្កៃត់ នីមួយៗ  
របស់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ផងដៃរ។ ការបោះឆ្នៃតមូលដ្ឋៃនមួយ
ដៃលពិតជាមានចំណៃកយ៉ៃងសំខន់ដើមៃបីពងៃឹងស្ថិរភាពមូលដ្ឋៃន ពងៃឹង 
ពងៃីកបៃជាធិបតៃយៃយនៅមូលដ្ឋៃន និងជំរុញការអភិវឌៃឍសៃដ្ឋកិច្ច និង 
សង្គមរបស់ពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋៃន តាមរយៈការដក់ចៃញ ការគៃប់គៃង
ដៃលមានការផ្លៃស់ប្ដូរយ៉ៃងសុីជមៃៃខុសពីរបបមុនៗដៃលអំណាចតៃូវ
បៃមូលផ្ដុំនៅថា្នៃក់ជាតិ។ ប៉ុន្តៃពៃលនៃះសិទ្ធិអំណាច តួនាទី ការទទួល 
ខុសតៃូវ និងធនធនតៃូវបានផ្ទៃរមកថា្នៃក់កៃៃមជាតិ។ សម្ដៃចកៃឡាហោម
ក៏បានអំពាវនាវដល់បងប្អូនជនរួមជាតិ ដៃលបានឃើញចៃបាស់រួចមក
ហើយនូវសកម្មភាព សមិទ្ធផលដៃលសមៃៃចបានជាក់ស្តៃង និងគោល-
នយោបាយដ៏តៃឹមតៃូវរបស់គណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា សូមអញ្ជើញទៅ 
បោះឆ្នៃត និងបោះឆ្នៃតជូនគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា ដៃលមានរូប    
ទៃវតាបាចផ្កៃជាសញ្ញៃសមា្គៃល់ឱៃយបានគៃប់ៗគ្នៃ កុំបីខននៅតាម  
ការិយល័យបោះឆ្នៃតឃុំ-សង្កៃត់របស់បងប្អូនរស់នៅ ។ សម្ដៃចកៃឡា- 
ហោមបានសង្កត់ធ្ងន់ថា គណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជាប្ដៃជា្ញៃអនុវត្តរាល់ 
គោលការណ៍ និងទិសដៅគោលនយោបាយអភិវឌៃឍន៍ឃុំ-សង្កៃត់ 
អាណត្តិ ទី៥ ឆ្នៃំ២០២២-២០២៧នៃះ ឱៃយបានសមៃៃចនូវលទ្ធផលខ្ពស់ 
បង្កើតជាសមិទ្ធផលធំៗ ថ្មីៗទៀតជូនជាតិ និងបំណងបៃៃថា្នៃរបស់បៃជាជន
គៃប់រូប នៅគៃប់មូលដ្ឋៃនក្នុងជំហរហា៊ៃនគិត ហា៊ៃនធ្វើ និងហា៊ៃនទទួល 
ខុសតៃូវ រួមជាមួយនឹងការគំទៃយ៉ៃងធំធៃងពីសំណាក់បៃជាជន។ 

សម្ដៃចកៃឡាហោម ស ខ្រង បានគូសបញ្ជៃក់ថា គុណតម្លៃនៃ 
សន្តិភាពគឺមិនអាចមានអ្វីបៃៀបផ្ទឹមបាននោះទៃ ដៃបិតនៃះជាឱកាស 
មាស ឱកាសបៃៃក់នៃការធ្វើសកម្មភាពគៃប់បៃបយ៉ៃងដើមៃបីបុព្វហៃតុ
នៃការអភិវឌៃឍសៃដ្ឋកិច្ច និងសង្គម។ ទន្ទឹមនឹងការរកៃសាបានសុខសន្តិភាព 
កម្ពុជាក៏អាចរកៃសាបាននូវសាមគ្គីភាពជាតិ ឯកភាពទឹកដី មិនមានកមា្លៃំង

ឧទា្ទៃមកៃៃចៃបាប់បៃឆំង នឹងរាជរដ្ឋៃភិបាលដៃលកើតចៃញពីការ បោះឆ្នៃត 
នោះឡើយ។ សម្ដៃចកៃឡាហោមបានបន្តថា កាលពីអតីតកាល កម្ពុជា 
យើងមានការបៃកបាក់គ្នៃ ហើយការបៃកបាក់គ្នៃនាអតីតកាលនោះគឺ
ដោយសារមជៃឈដ្ឋៃនខងកៃៃផង រួមផៃសំនឹងកំហុសរបស់មៃដឹកនាំខ្មៃរពី
អតីតកាលផង ដៃលបានធ្វើឱៃយមានការបៃកបាក់ជាតិ បង្កើតសង្គៃៃម 
ផ្ទៃក្នុង។ ប៉ុន្តៃបញ្ហៃនៃះតៃូវបានបញ្ចប់ជាសា្ថៃពរ កៃៃមការខិតខំបៃឹងបៃៃង
របស់រាជរដ្ឋៃភិបាល ដឹកនាំដោយគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា ដៃលកើត
ចៃញពីការបោះឆ្នៃតគំទៃរបស់បៃជាពលរដ្ឋតាមយន្តការបៃជាធិបតៃយៃយ
សៃរីពហបកៃស។

សម្ដៃចកៃឡាហោម ស ខ្រង បានបញ្ជៃក់ជាថ្មីអំពីបៃសិទ្ធភាពនៃ
ការគៃប់គៃងការឆ្លងរីករាលដលជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជារបស់រាជរដ្ឋៃ-
ភិបាល ពិសៃសការជួយសង្គៃៃះអាយុជីវិតពលរដ្ឋដៃលបានឆ្លងជំងឺ
នៃះ ការចាក់វា៉ៃក់សាំងយ៉ៃងលឿនរហ័សរហូតបង្កើតបានភាពសាំសហគមន៍ 
ធ្វើឱៃយកម្ពុជាមានលទ្ធភាពក្នុងការបើកដំណើរការសកម្មភាពសៃដ្ឋកិច្ច 
និងសង្គមឡើងវិញលើគៃប់វិស័យ។ សម្ដៃចបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការងរ
នៃះអាចសមៃៃចទៅបានគឺដោយសារការចូលរួមគំទៃយ៉ៃងពៃញទំហឹង
ពីសំណាក់បៃជាពលរដ្ឋ ពិសៃសការអញ្ជើញទៅចាក់វា៉ៃក់សាំង។

សម្ដៃចកៃឡាហោម ស ខ្រង ក៏បានគូសបញ្ជៃក់ផងដៃរអំពីមុខ 
សញ្ញៃសំខន់ដៃលតៃូវយកចិត្តទុកដក់បំពៃញភារកិច្ចបំរីបៃជាពលរដ្ឋ
ឱៃយបានល្អនោះ គឺមានតួអង្គសំខន់៥ រួមមាន មៃឃុំ ចៅសង្កៃត់ មៃប៉ុស្តិ៍ 
រដ្ឋបាលឃុំ សង្កៃត់ ស្មៀនឃុំ សង្កៃត់ មៃភូមិ អនុភូមិ និងប៉ុសិ៍្តសុខភាព។ 
បៃសិនបើតួអង្គទាំង៥នៃះបំពៃញភារកិច្ចបានល្អជូនបៃជាពលរដ្ឋនោះ
គណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា នឹងទទួលបានការគំទៃពីបៃជាពលរដ្ឋជាក់ជាពុំ
ខនឡើយ។ សម្ដៃចក៏បានណៃនាំឱៃយកៃុមការងរទាំងអស់ផ្ដល់គំទៃ 
ដល់តួអង្គទាំង៥ នៃះ ក្នុងការបំពៃញភារកិច្ចឱៃយបានល្អដើមៃបីផល 
បៃយោជន៍ជាតិ និងបៃជាជននៅមូលដ្ឋៃន។

នៅក្នុងឱកាសនោះ សម្ដៃចកៃឡាហោម ស ខ្រង បានវាយតម្លៃ
ខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំបៃឹងបៃៃងរបស់កៃុមបៃឹកៃសាឃុំទាំង៦នៅសៃុកកំរៀង 
ដៃលបានបំពៃញតួនាទីជាកាតព្វកិច្ច ភារកិច្ច ដើមៃបីផលបៃយោជន៍          
បៃជាពលរដ្ឋដោយបានខតិខំថៃរកៃសាសន្តសិខុ សណា្តៃបធ់្នៃប ់សាធរណៈ 
នៅគៃប់ឃុំ តាមរយៈសកម្មភាពបៃឆំងបទល្មើសនានា ខិតខំបំពៃញ     
តនួាទតីាមចៃបាបក់ណំតដ់ើមៃបអីភវិឌៃឍនម៍លូដ្ឋៃន ដូចជាការកសាងហៃដ្ឋា-
រចនាសម្ព័ន្ធនានាក្នុងសៃុកកំរៀង ដើមៃបីបានជាបៃយោជន៍សមៃៃប់ 
បៃទៃសជាតិ៕ 

សម្ដៃចកៃឡាហោម ស ខ្រង អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីជួបសំណៃះសំណាល និងដឹកនាំបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នៃត

ជៃើសរីសកៃុមបៃឹកៃសាឃុំសង្កៃត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នៃំ២០២២ នៅសៃុកកំរៀង ខៃត្តបាត់ដំបង



qñaMTI 21 elx 252 Ex                 ]sPa qñaM 2022 TsSnavdþI RbCaCn 15

សម្ដេចវិបុលសេនាភក្ដី សាយ ឈុំ និងសម្ដេចកិត្តិពេឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉េនី ហ៊ុនសេន 
ចូលរួមបេរព្ធពិធីបុណ្យវិសាខបូជានេភ្នំពេះរជទេព្យ

នាពៃឹកថ្ងៃទី១៥ ខៃឧសភា ឆ្នៃំ២០២២ សម្ដៃចវិបុលសៃនាភក្ដី 

សាយ ឈុំ បៃធនពៃឹទ្ធសភា និងសម្ដៃចកិត្តិពៃឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រា៉្រនី 
ហ៊ុនស្រន បៃធនកាកបាទកៃហមកម្ពុជា រួមជាមួយពៃះវត្តមានសម្ដៃច

ពៃះសងៃឃរាជ សម្ដៃចពៃះសងៃឃ ពៃះសងៃឃ ពៃមទាំងវត្តមានសមាជិក-

សមាជិកាពៃឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា រាជរដ្ឋៃភិបាល តំណាងសា្ថៃនទូតអ្នកកាន់

ពៃះពុទ្ធសាសនា និងបៃជាពុទ្ធបរិស័ទ បានយង-និមន្ត និងអញ្ជើញ        

ចូលរួមបៃៃរព្ធពិធីបុណៃយវិសាខបូជា នៅពៃះមហាសកៃយមុនីចៃតិយភ្នំពៃះ

រាជទៃពៃយ (ភ្នំឧដុង្គ) នាសៃុកពញាឮ ខៃត្តកណា្តៃល យ៉ៃងអធិកអធម។ 

ពិធីបុណៃយវិសាខបូជានៃះ គឺជាពិធីបុណៃយសាសនាដ៏សំខន់បំផុតក្នុង

ចំណោមបុណៃយសាសនាដទៃៗទៀត ពីពៃៃះពិធីបុណៃយនៃះ គឺបាន    

បង្ហៃញនូវការគោរពរំឭកនឹកដល់ពៃឹត្តិការណ៍ធំៗបីនៃសម័យកាលរបស់

ពៃះសមា្មៃសម្ពុទ្ធ ពៃះសមណគោតម គឺថ្ងៃដៃលពៃះអង្គទៃង់បាន បៃសូត 

បានតៃៃស់ដឹង និងជាថ្ងៃចូលបរិនិពា្វៃន។ ពៃះអង្គទៃង់បៃសូត តៃៃស់ដឹង 

និងបរិនិពា្វៃន គឺសុទ្ធតៃក្នុងថ្ងៃ១៥កើត ខៃពិសាខទាំងអស់ ដៃលមាន 

ពៃះច័ន្ទពៃញវង់ ឬពៃញបូណ៌មី។ ពៃៃះហៃតុនោះហើយបានជាអ្នកបៃៃជ្ញ

ចងកៃងជាគថាទុកដូច្នៃះថា «អាសាឡ្ហបុណ្ណមក្កនោ្ដៃ វិសាខៃ យៃវ 

និក្ខមិ វិសាខបុណ្ណមី សម្ពុទោ្ធៃ វិសាខៃ បរិនិព្ធតោ» បៃៃសៃចក្តីថា «ពៃះ

ពុទ្ធយងចុះកាន់គភ៌នៃពៃះវររាជមាតាក្នុងថ្ងៃពៃញបូណ៌មី ខៃពិសាខ 

ទៃង់បៃសូតក្នុងថ្ងៃពៃញបូណ៌មីខៃពិសាខ បានតៃៃស់ដឹងជាពៃះពុទ្ធក្នុង

ថ្ងៃពៃញបូណ៌មីខៃពិសាខ និងទៃង់ចូលបរិនិពា្វៃនក៏ថ្ងៃពៃញបូណ៌មី  

ខៃពិសាខ»។

នៅពៃលដៃលពុទ្ធបរិស័ទក្នុងបៃទៃសគោរពបៃតិបត្ដិពុទ្ធសាសនា

ទាំងឡាយ បានជៃួតជៃៃបអំពីអភិ លក្ខិតកាលនិយម គឺថ្ងៃបៃសូត 

តៃៃស់ដឹង និងបរិនិពា្វៃនរបស់ពៃះសមា្មៃសម្ពុទ្ធថា សុទ្ធតៃនៅថ្ងៃពៃញ 

បូណ៌មី ខៃវិសាខ ហើយក៏នាំគ្នៃធ្វើពិធីវិសាខបូជាជារៀងរហូតតាំងពី 

បុរាណកាលមក។ ការធ្វើពិធីវិសាខបូជានៃះ ពុំមៃនធ្វើកៃៃយពៃះពុទ្ធ 

បរិនិពា្វៃនទៅថ្មីៗនោះទៃ គឺធ្វើកៃៃយពៃលដៃលពៃះពុទ្ធបរមគៃូទៃង់    

បរិនិពា្វៃនកន្លងទៅជាចៃើនរយឆ្នៃំ។

បុណៃយវិសាខបូជា តៃូវបានអង្គការសហបៃជាជាតិទទួលសា្គៃល់ 

ចំពោះបណា្តៃបៃទៃស កាន់ពៃះពុទ្ធសាសនាលើសាកលលោក ក្នុងនោះ 

មានបៃទៃសកម្ពុជាផងដៃរ តាំងពីឆ្នៃំ ១៩៩៩ មកម្លៃ៉ះ។ ចំណៃកនៅ 

បៃទៃសកម្ពុជា ដៃលមានពៃះពុទ្ធសាសនា បានមកបៃតិសា្ឋៃនតាំងពី 

ដំបូង ហើយស្ថិតនៅជាបៃទៃសមានឥសៃសរភាពជាយូរណាស់មកហើយ 

តៃបើតាមការសៃៃវជៃៃវ ពិនិតៃយមើលនៅក្នុងពៃះរាជពងៃសាវតារ ឬក្នុង

សៃចក្ដីកំណត់ហៃតុផៃសៃងៗតាំងពីសម័យនគរភ្នំ “ហ្វូណន” រហូតមកដល ់

សម័យកៃុងលង្វៃក មិនបៃៃកដថា មានទំនៀមធ្វើវិសាខបូជានៃះ ឡើយ។  

តៃបើយោងទៅលើសៃចក្ដីថា ពៃះពុទ្ធសាសនាលទ្ធិលង្កៃ ក៏បានផៃសាយ

ចូលមកកម្ពុជរដ្ឋក្នុងសម័យជាមួយគ្នៃនឹងកៃុងសុខទ័យ គួរសន្និដ្ឋៃន 

បានថា មានទំនៀមធ្វើវិសាខ បូជារួចមកហើយ ដូចជាបៃទៃសថៃដៃរ 

តៃកម្ពុជាយើងពុំឃើញមានឯកសារជាភស្ដុតាង ឬក៏មានដៃរ  តៃតៃូវ 

រលាយសាបសូនៃយអស់ទៅ។  លុះចំណៃរយូរលង់មក  គឺក្នុងសម័យ 

កៃុងអយុធៃយាខងថៃ និងក្នុងសម័យកៃុងលង្វៃកខងខ្មៃរ ទំនៀមទមា្លៃប់ 

ធ្វើវិសាខបូជា តៃឡប់ជាសាបសូនៃយទៅវិញ ដូចជាភ្លៃចសូនៃយឈឹង ទាំងសៃុង 

ពៃៃះមិនមានបៃៃកដ ក្នុងឯកសារណាមួយថាបានធ្វើឡើយ។ ទាំងនៃះ 

ពៃៃះហៃតុអ្វី? តាមការសន្និដ្ឋៃន ក៏បានបញ្ជៃក់ឱៃយឃើញថា ៖១- ពៃៃះ 

ពៃះសងៃឃដៃលនិមន្តមកអំពីលង្កៃនោះផុតរលត់អស់ទៅ ២- ពៃៃះរឿង 

បឋមសម្ពៃធិកថា ស្តីអំពីរឿងពុទ្ធបៃវត្ដិក្នុងពៃលនោះ មានតៃជាភាសា 

បាលី ហើយនៅរាត់រាយក្នុងគម្ពីរពៃះតៃៃបិដកខ្លះ ក្នុងអដ្ឋកថាខ្លះ ពំុទាន់ 

ចងកៃងរួបរួម និងពុំទាន់បានបៃៃរៀបរៀងជាភាសាសមៃៃយជាតិនៅ

ឡើយ ។ រីឯអ្នកសៃុកក៏ពុំទាន់ជៃួតជៃៃបជាទូទៅគៃប់គ្នៃ មានតៃ 

ពៃះសងៃឃដៃលចៃះភាសាបាលី ទើបអាចដឹងបានខ្លះ ពៃៃះហៃតុនៃះ

ហើយទើបពិធីបុណៃយវិសាខបូជា តៃូវបានសាបសូនៃយទៅវិញ ។ នៅ 

ថ្ងៃទី១៥ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ១៩៩៩ អង្គការសហបៃជាជាតិ (UN) បានបៃកាស 

ទទួលសា្គៃល់ពិធ ី «វិសាខបូជា» នៃះជាពិធីបុណៃយសាសនាអន្តរជាតិ 

ដៃលបុគ្គលិកធ្វើការ និងសាធរណជនអាចបៃៃរព្ធធ្វើបាននៅទូទាំង 

ពិភពលោកទៀតផង៕

សម្ដៃចភក្ដី សាយ ឈុំ បៃធនពៃឹទ្ធសភា និងសម្ដៃចកិត្តិពៃឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រា៉្រនី ហ៊ុនស្រន បៃធនកាកបាទកៃហមកម្ពុជា អញ្ជើញចូលរួមបៃៃរព្ធ

ពិធីបុណៃយវិសាខបូជា នៅពៃះមហាសកៃយមុនីចៃតិយភ្នំពៃះរាជទៃពៃយ (ភ្នំឧដុង្គ) នាសៃុកពញាឮ ខៃត្តកណា្តៃល
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នៅថ្ងៃទី២០ ខៃឧសភា ឆ្នៃំ២០២២ ឯកឧត្តមកិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត 

សុឹម ក សមាជិកគណៈអចិន្តៃៃយ៍គណៈកមា្មៃធិការកណា្តៃល គណបកៃស- 

បៃជាជនកម្ពុជា អនុបៃធនទី១ ពៃឹទ្ធសភា និងលោកជំទាវ បាន                

អញ្ជើញជាអធីបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីរំលឹកទិវាជាតិនៃការចងចាំ ២០ 

ឧសភា នៅសារមន្ទីរបឹងជើងឯក ស្ថិតនៅក្នុង ភូមិរលួស សង្កៃត់ជើងឯក 

ខណ្ឌដង្កៃ រាជធនីភ្នំពៃញ ដៃលជាអតីតមន្ទីរឃុំឃំង និងទីបញ្ចុះសព

ពលរដ្ឋដៃលសា្លៃប់ដោយរបបបៃល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត ។ ទិវាជាតិ 

នៃការចងចាំ ២០ឧសភា ជាកម្មវិធីរំលឹកដល់វិញ្ញៃណក្ខន្ធដល់ជន រងគៃៃះ 

ជាង ៣លាននាក់ ដៃលបានសា្លៃប់បាត់បង់ជីវិត នៅក្នុងរបបបៃល័យ 

ពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត។ បៃជាជនកម្ពុជាគៃប់ៗរូបចងចាំមិនអាចបំភ្លៃច

បាន ក្នុងរបបកម្ពុជាបៃជាធិបតៃយៃយ ឬហៅថារបបបៃល័យពូជសាសន៍ 

ប៉ុល ពត (១៧ មៃសា ១៩៧៥ – ៦ មករា ១៩៧៩) ដៃលជារបបដ៏ 

ឃោរឃៅ និងខ្មៃងងឹត។

ថ្ងៃទី២០ ខៃឧសភា ឆ្នៃំ១៩៧៥ គឺជាថ្ងៃនៃការចាប់ផ្តើមអនុវត្ត 

នយោបាយបៃល័យពូជសាសន៍របស់ពួក ប៉ុល ពត ដៃលធ្វើឱៃយបៃជាជន

ខ្មៃរបៃមាណជាងបីលាននាក់តៃូវបាត់បង់ជីវិត និងរាប់លាននាក់ផៃសៃង

ទៀតតៃូវបៃកបាក់គៃួសារ កា្លៃយជាសៃ្តីមៃមា៉ៃយ ក្មៃង កំពៃៃ និងកា្លៃយ 

ជាជនពិការ ហើយហៃដ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមជាតិទាំងមូលតៃូវបំផ្លៃញ 

ខ្ទៃចខ្ទីរដល់ឫសគល់។ ក្នុងឱកាសទិវានៃការចងចាំថ្ងៃ២០ ឧសភា នៃះ 

យើងសូមរំលឹកគុណចំពោះដួងវិញ្ញៃណក្ខន្ធបុព្វការីជន អ្នកស្នៃហាជាតិ 

ដៃលបានបូជាអាយុជីវិត ដើមៃបីបុព្វហៃតុរំដោះជាតិ និងសូមដួង                        

វិញ្ញៃណក្ខន្ធជនរួមជាតិខ្មៃររាប់លាននាក់ ដៃលបានបាត់បង់ជីវិតទៅ

យ៉ៃងអាណោចអាធម និងអយុត្តិធម៌បំផុតនៅកៃៃមរបបបៃល័យ 

ពូជសាសន៍នៃះ បានទៅសោយសុខក្នុងឋានសុគតិភពកុំបីឃ្លៀងឃ្លៃត

ឡើយ។

បច្ចុបៃបន្ននៃះបៃជាជនកម្ពុជាយើងកំពុងរស់នៅក្នុងភាពសុខដុមរមនា 

មានសិទ្ធិសៃរីភាពពៃញលៃញ សមៃបូរសបៃបាយ និងពោរពៃញទៅដោយ

មទនភាពកៃៃលៃងចំពោះសមិទ្ធផលទាំងឡាយ ដៃលយើងសមៃៃច

បានកៃៃយថ្ងៃបៃវត្តិសាស្តៃជ័យជំនះ ៧មករា ។ ដូច្នៃះគុណតម្លៃនៃ 

សន្តិភាព ពិតជាមានតម្លៃឥតគណនាបានឡើយ។ សូមពលរដ្ឋខ្មៃរទូទៅ

ចូលរួមថៃរកៃសាសន្តិភាពជានិច្ចនិរន្តរ៍ ដើមៃបីប្តូរមកវិញនូវការអភិវឌៃឍកៃៃម 

ម្លប់នៃសុខសន្តិភាព។ បើគ្មៃនសន្តិភាពទៃ កុំថាឡើយការអភិវឌៃឍន៍ សូមៃបី

តៃជីវិតរស់នៅបៃចាំថ្ងៃរបស់យើងក៏គ្មៃនក្តីសុខដៃរ។ ដូចកាលពីអតីតកាល 

បៃជាជនយើងទាំងអស់ គ្នៃបានជួបបៃទះរួចមកហើយនាកំឡុងពៃល

ដៃលបៃទៃសជាតិរបស់យើង បានឆ្លងកាត់សង្គៃៃមជាចៃើនឆ្នៃំ កន្លងមក 

នៃះ ហើយទំរាំពន្លត់ភ្លើងសង្គៃៃមនៃះបាននៅឆ្នៃំ១៩៩៨ កៃៃមនយោបាយ

ឈ្នះឈ្នះរបសស់ម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋមន្តៃី។ ដូចនៃះ

យើងទាំងអស់គ្នៃតៃូវចូលរួមការពារសុខសន្តិភាពដៃលរកបានដោយ

លំបាកបំផុតនៃះឲៃយបានរឹងមាំគង់វងៃស និងចូលរួមរារាំងទប់សា្កៃត់ កុំឲៃយ

បៃទៃសជាតិរបស់យើងឱៃយវិលតៃឡប់ទៅកាន់អតីតកាលដ៏សៃនឈឺចាប់

ជាថ្មីម្តងទៀត។

ទិវាជាតិនៃការចងចាំ២០ឧសភា តៃូវបានសភានៃសាធរណរដ្ឋ   

បៃជាមានិតកម្ពុជាកំណត់រៀបចំឡើងនៅឆ្នៃំ១៩៨៣ ដោយហៅថា 

«ទិវាចងកំហឹង» ដើមៃបីជាការចងកំហឹងទៅនឹងរបបខ្មៃរកៃហមដៃលបាន

កាប់សមា្លៃប់បៃជាពលរដ្ឋខ្មៃរ។ ទើបតៃូវរាជរដ្ឋៃភិបាលកម្ពុជា ចាប់ផ្តើម 

កំណត់ជាថ្ងៃបុណៃយជាតិ កាលពីថ្ងៃទី១៤ ខៃកុម្ភៈ ឆ្នៃំ ២០១៨។ ការ       

កំណត់យកថ្ងៃនៃះធ្វើជាថ្ងៃបុណៃយជាតិផ្លូវការ សមៃៃប់ជាការរំឭកដល់ 

ជនរងគៃៃះ និងការឈឺចាប់ពីឧកៃិដ្ឋកម្ម ដៃលកើតមានក្នុងរបបកម្ពុជា

បៃជាធិបតៃយៃយ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ខៃមៃសា ឆ្នៃំ១៩៧៥ ដល់ថ្ងៃទី៦           

ខៃមករា ឆ្នៃំ១៩៧៩៕

ឯកឧត្តមកិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត សុឹម កា អញ្ជើញជាអធីបតី

ប្រ្ររព្ធទិវាជាតិន្រការចងចាំ ២០ ឧសភា

ឯកឧត្តមកិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត សុឹម ក អញ្ជើញជាអធីបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីរំលឹកទិវាជាតិនៃការចងចាំ ២០ ឧសភា

 នៅសារមន្ទីរបឹងជើងឯក ស្ថិតនៅក្នុង ភូមិរលួស សង្កៃត់ជើងឯក ខណ្ឌដង្កៃ រាជធនីភ្នំពៃញ
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ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណាត ៖ ដំណើរវិវត្តរបស់សង្គមកម្ពុជា តាូវបានឆ្លុះ
បញ្ចាំងជា ៣ ដំណាក់កាល គឺ អតីតកាល បច្ចុប្បន្នកាល និងអនាគតកាល

 នៅថ្ងៃទី១៦ ខៃឧសភា ឆ្នៃំ២០២២ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉្រណ្រត 
សមាជិកគណៈអចិន្តៃៃយ៍នៃគណៈ កមា្មៃធិការកណា្តៃលនិងជាបៃធន
យុវជនគណបកៃសថា្នៃក់កណា្តៃល បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីជួប 
សំណៃះសំណាល ជាមួយសមាជិកសមាជិកាគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា  
តាមវិទៃយាល័យ អនុវិទៃយាល័យ បឋមសិកៃសា និងមត្តៃយៃយសិកៃសាជុំវិញ 
រាជធនីភ្នំពៃញ។ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉្រណ្រត បានសម្តៃងក្តីសបៃបាយ 
រីករាយ បៃកបដោយមនោសញ្ចៃតនាយ៉ៃងជៃៃលជៃៃក្នុងឱកាសនៃការ
ជួបជុំបៃកបដោយអត្ថន័យ និងក្តីសបៃបាយរីករាយស្និទ្ធសា្នៃលជាមួយ
លោកគៃូអ្នកគៃូ និងបុគ្គលិកអប់រំចំណ៊ះ មន្ទីអប់រំ យុវជន និងកីទៃបា 
រាជធនីភ្នំពៃញ ចំនួនបៃមាណជាង ៣ ពាន់នាក់ ដៃលជាអ្នកមានគុណ
ចូលរួមចំណៃកក្នុងការកសាងសមិទ្ធផលមូលធនមនុសៃសនៅកម្ពុជាឱៃយ
មានការកើនឡើងជាលំដប់ ទាំងបរិមាណ និងគុណភាព បមៃើឱៃយ 
សៃចក្តីតៃូវការក្នុងការកសាង និងអភិវឌៃឍសង្គមជាតិលើគៃប់វិស័យ។

 ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉្រណ្រត បានថ្លៃងថា គណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា 
ជានិមិត្តរូបបញ្ជៃក់អំពីគុណភាពនៃការដឹកនាំ ដៃលស្តៃងចៃញតាមរយៈ
ការសមៃៃចបាននូវសមិទ្ធផលជាបៃវត្តិសាស្តៃជាចៃើនផ្នៃកនយោបាយ, 
សៃដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ពៃមជាមួយនឹងសមត្ថភាពគៃប់គៃៃន់ និងការដក់
ចៃញនូវចក្ខុវិស័យចៃបាស់លាស់ក្នុងការបន្តនាំនាវាកម្ពុជាឆ្ពៃះទៅកាន់
តៃើយសុខសន្តិភាព សុភមង្គល និងវឌៃឍនភាពជានិរន្តរ៍។ ឯកឧត្តម 
ហ៊ុន ម៉្រណ្រត បានគូសបញ្ជៃក់ថា ដំណើរវិវត្តរបស់សង្គមកម្ពុជា 
តៃូវបានឆ្លុះបញ្ចៃំងជា ៣ ដំណាក់កាល គឺ អតីតកាល បច្ចុបៃបន្នកាល និង 
អនាគតកាល។ អតីតកាល និងបច្ចុបៃបន្នកាល តៃូវបានមើលឃើញ 
តាមរយៈសមិទ្ធផលនានា ដៃលរាជរដ្ឋៃភិបាលដឹកនាំដោយ សម្តចតៃជោ 
ហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋមនៃ្តី  រួមជាមួយនឹងថា្នៃក់ដឹកនាំ និងសមាជិក 
សមាជិកាគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា ខិតខំរួមគ្នៃសមៃៃចបាន ជាអាទិ៍៖ 
ការរំដោះបៃជាជនឱៃយរួចផុតពីការកាប់សមា្លៃប់របស់របបប៉ុលពត និងការ
សៃៃចសៃង់បៃទៃសជាតិពីការបំផ្លិចបំផ្លៃញ, ការបញ្ចប់សង្គៃៃមផ្ទៃក្នុង
ដ៏រា៊ៃំរ៉ៃ និងការបងៃួបបងៃួមទឹកដីកៃៃមធ្លុងឯកភាពជាតិតាមរយៈ 
នយោបាយឈ្នះ-ឈ្នះរបស់សម្តៃចតៃជោ, ការពងៃឹងឯករាជៃយ និង 

អធិបតៃយៃយជាតិ ដោយបង្កើនភាពមា្ចៃស់ការលើគៃប់វិស័យ រួមផៃសំនឹង 
ការពងៃឹង ពងៃីកកិច្ចសហបៃតិបត្តិការជិតស្និទ្ធជាមួយគៃប់បណា្តៃបៃទៃស
ជាមិត្ត, ការលើកម្ពស់នូវកិត្តិយស កិតៃយានុភាពជាតិខ្មៃរលើឆកអន្តរជាត ិ
ដោយបានបោះជំហានដ៏វៃងឆ្ងៃយចៃញពី បៃទៃសញាំញីដោយសារ 
សងៃ្គាម និងការរត់ភៀសខ្លួន កា្លៃយទៅជាបៃទៃសដៃលផ្គត់ផ្គង់កងកមា្លៃំង
រកៃសាសន្តិភាពអង្គការសហបៃជាជាតិ និងជាគោលដៅទៃសចរណ៍ 
បៃកបដោយ សា្នៃមញញឹម ហើយថ្មីៗនៃះ សម្តៃចតៃជោ ក៏បាននាំមកនូវ 
មទនភាពជាតិ តាមរយៈភាពជោគជ័យនៃកិច្ចបៃជុំកំពូលពិសៃស 
អាសា៊ៃន-សហរដ្ឋអាមៃរិកក្នុងនាម សម្តៃច ជាបៃធនអាសា៊ៃនឆ្នៃំ ២០២២ 
និងជានាយករដ្ឋមន្តៃីកម្ពុជា និងជាពិសៃសចុងកៃៃយ គឺការផ្តល់ដល់
បៃជាជនកម្ពុជានូវការអភិវឌៃឍលើគៃប់វិស័យ ដោយបានបើកឱកាស 
បង្កលក្ខណៈ ឱៃយបៃជាពលរដ្ឋមានកមៃិតជីវភាពល្អបៃសើរទៃបើងជាលំដប់។

 ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉្រណ្រត បានបន្តថា អនាគតកាល សំដៅដល់
បុព្វហៃតុឥតងករៃរបស់គណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជាក្នុងការបមៃើជាតិ និង 
បៃជាជាជន បន្តអភិវឌៃឍរីកចមៃើនជឿនលឿនទៅមុខ នៅកៃៃមការដឹកនាំ
ដ៏មានទៃពកោសលៃយបុិនបៃសប់ និងពោរពៃញបទពិសោធន៍ពិតជាក់
ស្តៃងរបស់សម្តៃចតៃជោ និងថា្នៃក់ដឹកនាំគណបកៃស ពៃមជាមួយនឹងការ 
ចូលរួមរបស់សមាជិក សមាជិកា និងបៃជាពលរដ្ឋទូទៅគៃប់សៃទាប់វណ្ណៈ៕

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉្រណ្រត អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីជួប សំណៃះសំណាល ជាមួយសមាជិកសមាជិកាគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា  

តាមវិទៃយាល័យ អនុវិទៃយាល័យ បឋមសិកៃសា និងមត្តៃយៃយសិកៃសាជុំវិញ រាជធនីភ្នំពៃញ
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 ថ្ងៃទី២១ ខៃឧសភា ឆ្នៃំ២០២២ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត 

ម៉្រន សំអន អនុបៃធនគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា បានអញ្ជើញជា 

អធិបតីបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នៃតជៃើសរីសកៃុមបៃឹកៃសាឃុំ-

សង្កៃត ់   អាណត្តទិ៥ី នៃខៃត្តសា្វៃយរៀង ។ លោកជទំាវកតិ្តសិង្គហបណ្ឌតិ 

ម៉្រន សំអន បានអំពាវនាវដល់សមាជិក សមាជិកា គណបកៃស បៃជាជន 

និងបៃជាពលរដ្ឋខៃត្តសា្វៃយរៀង ដៃលមានឈ្មៃះបោះឆ្នៃត សូមអញ្ជើញ

ទៅបោះឆ្នៃតគទំៃគណបកៃសបៃជាជនកម្ពជុា ដៃលមាន សញ្ញៃរបូទៃវតា 

បាចផ្កៃ ទៅតាមលំដប់លៃខរៀងនៃឃុំ សង្កៃត់របស់ខ្លួន។

 ថ្ងៃទី២១ ខៃឧសភា ឆ្នៃំ២០២២ ឯកឧត្តម ក្រ គឹមយា៉្រន សមាជិក

គណៈអចិន្តៃៃយ៍គណៈកមា្មៃធិការកណា្តៃល គណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា 

បៃធនកៃុមការងរគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជាចុះមូលដ្ឋៃនខៃត្តបនា្ទៃយ-

មានជ័យ អញ្ជើញបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នៃតជៃើសរីសកៃុម

បៃឹកៃសាឃុំ សង្កៃត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នៃំ២០២២-២០២៧ នៅខៃត្ត 

បនា្ទៃយមានជ័យ ដោយមានសមាជិក សមាជិកា និងអ្នកគំទៃចូលរួម

យ៉ៃងចៃើនកុះករ។

 ថ្ងៃទី២១ ខៃឧសភា ឆ្នៃំ២០២២  លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត 

ឃួន សុដារី សមាជិកាគណៈអចិន្តៃៃយ៍គណៈកមា្មៃធិការកណា្តៃល 

គណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា អនុបៃធនទី១ គណៈអចិន្តៃៃយ៍កៃុមការងរ

ថា្នៃក់កណា្តៃលចុះជួយខៃត្តកណា្តៃល និងជាបៃធនគណៈកៃុមការងរ

ថា្នៃក់កណា្តៃល ចុះជួយសៃុកលើកដៃក បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធី

បើកយុទ្ធនាបោះឆ្នៃតជៃើសរីសកៃុមបៃឹកៃសាឃុំ- សង្កៃត់អាណត្តិទី៥ 

ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមយ៉ៃងចៃើនកុះករ ពីថា្នៃក់ដឹកនាំក្នុងជួរ 

សមាជិកគណៈអចិន្តៃៃយ៍បកៃសកៃុង-សៃុក សមាជិកគណៈកមា្មៃធិការ 

គណបកៃសកៃុង-សៃុក មនៃ្តីថា្នៃក់ដឹកនាំកៃុមការងរគណបកៃសចុះមូលដ្ឋៃន

 ថ្ងៃទី២១ ខៃឧសភា ឆ្នៃំ២០២២ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ជា ចាន់តូ 
សមាជិកគណៈអចនិ្តៃៃយន៍ៃគណៈ   កមា្មៃធកិារកណា្តៃល គណបកៃសបៃជាជន 

កម្ពុជា បៃធនកៃុមការងរគណបកៃសចុះមូលដ្ឋៃនខៃត្តកំពង់ធំ បានអញ្ជើញ

ចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីបៃកាសបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នៃត

ជៃើសរីសកៃុមបៃឹកៃសាឃុំ សង្កៃត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នៃំ២០២២ នៅទីសា្នៃក់

ការគណបកៃសសៃុកកំពង់សា្វៃយ ខៃត្តកំពង់ធំ។

កៃុង-សៃុក កៃុមការងរគណបកៃសចុះតាមឃុំ-សង្កៃត់ និងសមាជិកសមាជិកាគណបកៃសបៃជាជន មកពីឃុំទាំង ៧ សរុបមានចំនួនបៃមាណ 

៣៤២៥នាក់ ក្នុងសៃុកលើកដៃក ខៃត្តកណា្តៃល។
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  ថ្ងៃទី២១ ខៃឧសភា ឆ្នៃំ២០២២ ឯកឧត្តមកិត្តិសៃដ្ឋៃបណ្ឌិត ឆាយ ថន 
សមាជិកគណៈអចិន្តៃៃយ៍គណៈកមា្មៃធិការកណា្តៃល គណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា និង 

ជាបៃធនកៃុមការងរគណបកៃសចុះជួយខៃត្តកំពង់ស្ពឺ អមដំណើរដោយឯកឧត្តម 
វុី សំណាង បៃធនគណៈកមា្មៃធិការបកៃសខៃត្ត បានអញ្ជើញបើកយុទ្ធនាការឃោសនា

បោះឆ្នៃតជៃើសរីសកៃុមបៃឹកៃសាឃុំ-សង្កៃត់ នៅឃុំកាហៃង សៃុកសំរោងទង 

ខៃត្តកំពង់ស្ពឺ។ ឯកឧត្តមកិត្តិសៃដ្ឋៃបណ្ឌិត បានមានបៃសាសន៍ថា សមាជិក សមាជិកា 

គណបកៃស គឺជាកមា្លៃំងស្នូលក្នុងការស្វៃងរកសំលៃងឆ្នៃតជូនគណបកៃស។ មនៃ្តី 

គណបកៃសខិតខំបំពៃញភារកិច្ចឱៃយបានមុឺងមា៉ៃត់ និងគោរពតាមបទបញ្ញត្តិនានារបស់

គណៈកមា្មៃធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នៃត។

ថ្ងៃទី២១ ខៃឧសភា ឆ្នៃំ២០២២ ឯកឧត្តម ឯក សំអុល សមាជិកគណៈ-

អចិន្តៃៃយ៍គណៈកមា្មៃធិការកណា្តៃល គណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា រួមជាមួយថា្នៃក់ដឹកនាំ

សា្ថៃប័នជុំវិញគណៈកមា្មៃធិការកណា្តៃល បានអញ្ជើញដឹកនាំ មនៃ្តី  បុគ្គលិក សមាជិក 

សមាជិកា សា្ថៃប័នជំុវិញគណៈកមា្មៃធិការកណា្តៃល ទទួលសា្វៃគមន៍ និងអបអរសាទរ 

កៃបួនបើកយុទ្ធនាការឃោសនា បោះឆ្នៃតជៃើសរីសកៃុមបៃឹកៃសា ឃុំ សង្កៃត់ 

អាណត្តិទី៥ ឆ្នៃំ២០២២ របស់គណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជារាជធនីភ្នំពៃញ នៅ                

ទីសា្នៃក់ការកណា្តៃលគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា (វិមាន៧មករា)។

 ថ្ងៃទី២១ ខៃឧសភា ឆ្នៃំ២០២២ ឯកឧត្តម គន់ គីម សមាជិកគណៈអចិន្តៃៃយ៍

គណៈកមា្មៃធិការកណា្តៃល គណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា និងជាបៃធនកៃុមការងរ 

គណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជាចុះជួយខៃត្តឧត្តរមានជ័យ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធី

បើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នៃតជៃើសរីសកៃុមបៃឹកៃសាឃុំ- សង្កៃត់អាណត្តិទី៥ 

នៅសៃុកអន្លង់វៃង ខៃត្តឧត្តរមានជ័យ។

 ថ្ងៃទី១៧ ខៃឧសភា ឆ្នៃំ២០២២ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិតសភាចារៃយ អ៊ុក រា៉្រប៊ុន     
សមាជិកគណៈអចិន្តៃៃយ៍គណៈកមា្មៃធិការកណា្តៃល គណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា 

រដ្ឋមនៃ្ដីកៃសួងអភិវឌៃឍន៍ជនបទ និងជាបៃធនកៃុមការងររាជរដ្ឋៃភិបាលចុះមូលដ្ឋៃន

ខៃត្តកំពង់ឆ្នៃំង បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបៃកាសទទួលសា្គៃល់ជាផ្លូវការ កៃុង 

កំពង់ឆ្នៃំង បានបញ្ចប់ការបនោ្ទៃបង់ពាសវាលពាសកាល (ODF) ដំបូងគៃបង្អស់ 

ក្នុងចំណោម កៃុង សៃុក ក្នុងខៃត្តកំពង់ឆ្នៃំង។

ថ្ងៃទី២១ ខៃឧសភា ឆ្នៃំ២០២២ ឯកឧត្តមសន្តិបណ្ឌិត ន្រត សាវឿន             
សមាជិកគណៈអចិន្តៃៃយ៍នៃគណៈកមា្មៃធិការកណា្តៃល គណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា 

តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ សម្តៃចកៃឡាហោម ស ខៃង បៃធនស្តីទីគណបកៃសបៃជាជន 

កម្ពុជា បៃធនកៃុមការងរគណបកៃសចុះមូលដ្ឋៃនខៃត្តពៃៃវង បានអញ្ជើញជាអធិបតី

ក្នុងពិធីបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នៃតជៃើសរីសកៃុមបៃឹកៃសាឃុំ សង្កៃត់ 

អាណត្តិទី៥ ឆ្នៃំ២០២២ នៅមន្ទីរគណបកៃសខៃត្តពៃៃវៃង ។



skmµPaBsmaCikrdæsPa-RBwT§sPa-raCrdæaPi)al nigm®nþIKNbkS

qñaMTI 21 elx 252 Ex              ]sPa qñaM 202220 TsSnavdþI RbCaCn

 ថ្ងៃទី២១ ខៃឧសភា ឆ្នៃំ២០២២ ឯកឧត្តម ឥត សារា៉្រត់ សមាជិកគណៈ-

អចិន្តៃៃយ៍នៃគណៈកមា្មៃធិការកណា្តៃល គណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា និងបៃធនកៃុម

ការងរគណបកៃសចុះមូលដ្ឋៃនកៃុងសៀមរាប បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើក

យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នៃតជៃើសរីសកៃុមបៃឹកៃសា ឃុំ សង្កៃត់ អាណត្តិទី៥ 

ឆ្នៃំ២០២២ នៅខៃត្តសៀមរាប ។

 ថ្ងៃទី១ ខៃឧសភា ឆ្នៃំ ២០២២ ឯកឧត្តម ខៀវ កញារីទ្ធ សមាជិក-

គណៈកមា្មៃធិការកណា្តៃល គណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា និងជាបៃធនកៃុមការងរថា្នៃក់

កណា្តៃលចុះជួយសៃុកកោះសូទិន បានអញ្ជើញជួបសំណៃះសំណាលជាមួយបៃក្ខ

ជនឈរឈ្មៃះបោះឆ្នៃតកៃុមបៃឹកៃសាឃុំ-សង្កៃត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នៃំ២០២២ សៃុក 

កោះសូទិន ខៃត្តកំពង់ចាម។ ឯកឧត្តមបានចាត់ទុកការចាក់វា៉ៃក់សាំងការពារជំងឺ 

កូវីដ១៩ ទទួលបានជោគជ័យមកដល់ពៃលនៃះដូចជាការផ្ដល់កំណើតទី៣ ជូន 

បៃជាពលរដ្ឋដូចោ្នៃះដៃរ បនា្ទៃប់ពីកំណើតទី២ ថ្ងៃរំដោះ៧មករា ១៩៧៩ និង 

កំណើតទី១ ពីផ្ទៃមាតា។

ថ្ងៃទី២១ ខៃឧសភា ឆ្នៃំ២០២២ ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ សមាជិកគណៈ-         

កមា្មៃធិការកណា្តៃលគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា និងជាបៃធនកៃុមការងរគណបកៃសចុះ

មូលដ្ឋៃនខៃត្តពៃះសីហនុ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកយុទ្ធនាការឃោសនា 

បោះឆ្នៃតជៃើសរីសកៃុមបៃឹកៃសា ឃុំ-សង្កៃត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នៃំ២០២២ នៅក្នុង 

ខៃត្តពៃះសីហនុ។ ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ បានថ្លៃងថា «យុទ្ធនាការឃោសនា 

បោះឆ្នៃត គឺជាសក្ខីភាពបញ្ជៃក់ឱៃយយើងឃើញយ៉ៃងចៃបាស់នូវការបៃកាន់ខ្ជៃប់គោល-

ការណ៍បៃជាធិបតៃយៃយ សៃរីពហុបកៃស ដៃលបានចាក់ឫសយ៉ៃងជៃៃនៅក្នុងសង្គម 

កម្ពុជា និងបាននាំមកនូវសិទ្ធិ សៃរីភាពពៃញលៃញទាំងផ្នៃកសង្គម សៃដ្ឋកិច្ច 

 ថ្ងៃទី២១ ខៃឧសភា ឆ្នៃំ២០២២ ឯកឧត្តម លឹម គានហ្រ សមាជិក-

គណៈកមា្មៃធិការកណា្តៃល គណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា បៃធនកៃុមការងរថា្នៃក់កណា្តៃល  

ចុះជួយសៃុកពញាឮ ខៃត្តកណា្តៃល បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកយុទ្ធនាការ

ឃោសនាបោះឆ្នៃតជៃើសរីសកៃុមបៃឹកៃសាឃុំ-សង្កៃត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នៃំ២០២២ 

ដោយមានការចលូរមួពកីៃុមការងរថា្នៃកក់ណា្តៃលចុះជយួសៃកុ គណៈអចនិ្តៃៃយ៍ 

គណបកៃសសៃុក បៃក្ខជនកៃុមបៃឹកៃសាឃុំ សាខគណបកៃសការិយល័យអង្គភាពជុំវិញ

សៃុក និងសមាជិក សមាជិការគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជាសៃុកពញាឮ បៃមាណ 

៥.០០០នាក់ នៅទីសា្នៃក់ការគណបកៃសសៃុកពញាឮ ខៃត្តកណា្តៃល។

ថ្លៃងមតិទៅកាន់មន្តៃីមូលដ្ឋៃននិងបៃជាពលរដ្ឋ បៃមាណជាង២០០នាក់ នៅក្នុងវៃទិកា

សាធរណៈស្តីពីគោលនយោបាយ ភូមិ ឃុំមានសុវត្ថិភាព រៀបចំឡើងកាលពីពៃឹកថ្ងៃទី៦ 

ខៃឧសភា ឆ្នៃំ២០២២ នៅឃុំសា្វៃយជៃះ សៃុកស្នួល ខៃត្តកៃចៃះ ឯកឧត្តម ព្រុំ សុខា               
សមាជិកគណៈកមា្មៃធិការកណា្តៃលគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងមុខងរ សាធរណៈ 

និងជាបៃធនកៃុមការងរខៃត្តកៃចៃះ  បានវាយតម្លៃខ្ពស់ពីតួនាទីរបស់វៃទិកានៃះដៃលបាន

ធ្វើជាសា្ពៃនផៃសារភា្ជៃប់សុខទុក្ខរវាងរដ្ឋជាមួយបៃជាជន ក្នុងគោលដៅរួមចំណៃកជួយសមៃៃល

និងនយោបាយ ដោយមិនបៃកាន់រីសអើងជាតិសាសន៍ ពណ៌សមៃបុរ ភៃទ ជំនឿ សាសនា និនា្នៃការនយោបាយ សំដៅកសាងសង្គមកម្ពុជាឱៃយមានភាពសុខដុម 

តាមគន្លងនីតិរដ្ឋ»។

ដោះសៃៃយការលំបាកជាកង្វល់ និងការថា្នៃំងថា្នៃក់ខ្លះៗសមៃៃប់ជាគុណបៃយោជន៍នៃសុខសុវត្ថិភាពរបស់បៃជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋៃន។



skmµPaBsmaCikrdæsPa-RBwT§sPa-raCrdæaPi)al nigm®nþIKNbkS

qñaMTI 21 elx 252 Ex                 ]sPa qñaM 2022 TsSnavdþI RbCaCn 21

 ថ្ងៃទី០៥ ខៃមៃសា ឆ្នៃំ២០២២ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង សមាជិកគណៈ-      

កមា្មៃធិការកណា្តៃលគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា អនុបៃធនកៃុមការងរថា្នៃក់កណា្តៃល

ចុះជួយខៃត្តកណា្តៃល និងទទួលជួយសៃុកកណា្តៃលស្ទឹង ខៃត្តកណា្តៃល បៃធន 

គណៈកម្មការទី១០ និងជាអ្នកនាំពាកៃយពៃឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធី 

សម្ពៃធដើមៃបីដក់បៃើបៃៃស់ជាផ្លូវការនូវសមិទ្ធផលនានា ស្ថិតនៅក្នុងឃុំទូកមាស 

សៃុកបនា្ទៃយមាស ខៃត្តកំពត។ សមិទ្ធផលដៃលសម្ពៃធដក់បៃើបៃៃស់ជាផ្លូវការរួម

មាន៖ ផ្លូវថ្នល់កៃៃលគៃួសកៃហម០១ខៃសៃ ដៃលមានបៃវៃងទទឹង 6m x 2000m។ 

សាលាឆទាន ០១ខ្នង មានទំហំ15m x 20m ។សៃះទឹក០១កន្លៃង ទំហំ 40m x 100m។ 
លូទឹកឆ្លងកាត់អូរ  50m ដៃលជាអំណោយដ៏ថ្លៃថា្លៃរបស់ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង និងលោកជំទាវ ធុល ឡារី ដៃលចំណាយអស់ថវិកាសរុបចំនួន 

២០៧.១៩៤.០០០រៀល(ពីររយបៃៃំពីរលាន ដប់បៃៃំបួនមុឺនបួនពាន់រៀល)។

ថ្ងៃទី២១ ខៃឧសភា ឆ្នៃំ២០២២ ឯកឧត្តម ជាម ប៉្រអា តំណាងរាសៃ្តមណ្ឌល 

ខៃត្តពៃៃវៃង អនុបៃធនទី១ កៃុមការងរសៃុកសុីធរកណា្តៃល និងជាបៃធនកៃុម  

ការងរឃុំពៃៃដើមថ្នឹង បានអញ្ជើញដឹកនាំបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នៃតកៃុម

បៃឹកៃសាឃុំសង្កៃត់អាណត្តិទី៥ ឆ្នៃំ២០២២ -២០២៧ ដោយមានសមាជិក សមាជិកា 

ចូលរួមសរុប៦៥០នាក់ ដោយមធៃយាបាយមានដូចជា ម៉ូតូ ម៉ូតូកង់បី និងកង់ ចំនួន 

៣០០គៃឿង អមបដពាកៃយអបអរសាទយ៉ៃងចៃើនកុះករ ដោយមា្នៃក់ៗបានប្តៃជា្ញៃ       

ការពារថៃរកៃសាបានគង់វងៃសនូវសុខសន្តិភាព និងចូលរួមអភិវឌៃឍបៃទៃសជាតិឲៃយកាន់

តៃខ្លៃំងឡើងដើមៃបីធនាភាពថ្តុំថ្កើងរបស់ជាតិយើង។

ថ្ងៃទី៣ ខៃឧសភា  ឆ្នៃំ២០២២ ឯកឧត្តម ចាយ បូរិន  សមាជិកគណៈ           

អចិន្តៃៃយ៍យុវជនគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជាថា្នៃក់កណា្តៃល  បៃធនផ្នៃកឃោសនា

អប់រំនៃយុវជនគណបកៃសថា្នៃក់កណា្តៃល តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត       

ហ៊ុន ម៉្រណ្រត សមាជិកគណៈអចិន្តៃៃយ៍ គណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា  បៃធន 

យុវជនគណបកៃសថា្នៃក់កណា្តៃល បានអញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីសំណៃះសំណាលនិង

ធ្វើបទបង្ហៃញពីបទបញ្ជៃ និងនីតិវិធីនានានៃការបោះឆ្នៃតជូនដល់មនៃ្តីគណបកៃស

សៃុក-យុវជនគណបកៃស  ដៃលជាភា្នៃក់ងរ ជាបៃក្ខជនឈរឈ្មៃះបោះឆ្នៃត 

ជៃើសរីសកៃុមបៃឹកៃសាឃុំ -សង្កៃត់ អាណត្តិទី៥ ចំនួន២៥០រូប នៅមូលដ្ឋៃន 

 ថ្ងៃទី២១ ខៃឧសភា ឆ្នៃំ២០២២ ឯកឧត្តម ម៉្រ ធនិន សមាជិកគណ-            

កមា្មៃធិការកណា្តៃលគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា និងជាបៃធនគណ:កមា្មៃធិការគណបកៃស

បៃជាជកម្ពុជាខៃត្តកំពត បានដឹកនាំបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នៃតកៃុមបៃឹកៃសា

ឃុំ សង្កៃត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នៃំ២០២២-២០២៧ តាមបណា្តៃកៃុងសៃុកទាំង៩ ក្នុង 

ខៃត្តកំពត ។ ឯកឧត្តមអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋ ទៅចូលរួមបោះឆ្នៃតនៅថ្ងៃទី៥ 

ខៃមិថុនាឆ្នៃំ ២០២២ ឲៃយបានគៃប់គ្នៃ ដើមៃបីគំទៃបៃក្ខជនកៃុមបៃឹកៃសាឃុំសង្កៃត់ 

គណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជាឲៃយបានគៃប់ៗគ្នៃ សំដៅបន្តការអភិវឌៃឍមូលដ្ឋៃនឲៃយកាន់

តៃរីកចមៃើនថៃមទៀត៕

 ថ្ងៃទី១០ ខៃឧសភា ឆ្នៃំ ២០២២ ឯកឧត្តម ស្បោង សារា៉្រត សមាជិកគណៈ-

កមា្មៃធិការកណា្តៃលគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា និងជាបៃធនគណៈកមា្មៃធិការ-

គណបកៃសខៃត្តពៃៃវៃង អមដំណើរដោយ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ សមាជិកអចិន្តៃៃយ៍ 

សមាជិក សមាជិកា-គណបកៃសខៃត្ត បៃធន អនុបៃធនគណបកៃសសៃុកពាមជរ  

ដោយមានការ ចូលរួមពីភ្ញៀវកិត្តិយសវៀតណាម ជាតំណាងសៃុកទាំង៣ដៃលមាន

ពៃំដៃនជាប់នឹងសៃុកពាជរ ក្នុងពិធីសម្ពៃធដក់ឲៃយបៃើបៃៃស់សា្ពៃនបៃតុងមួយមាន

ឈ្មៃះថា «សា្ពៃនតៃជោកៃបាលកោះ» ដៃលមានបណោ្តៃយបៃវៃង២៨ម៉ៃតៃទទឹងបៃ

វៃង៤.២០ម៉ៃតៃ ចំណាយអស់ទឹកបៃៃក់ចំនួន៥៥.000 ដុលា្លៃរអាមៃរិក ។

សៃុកតំបៃរ ខៃត្តតៃបូងឃ្មុំ។
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ថ្ងៃទី០១ ខៃឧសភា ឆ្នៃំ២០២២ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉្រណ្រត សមាជិក-
គណៈអចិន្តៃៃយ៍នៃគណៈកមា្មៃធិការកណា្តៃល និងជាបៃធនយុវជនគណបកៃស
បៃជាជនកម្ពុជាថា្នៃក់កណា្តៃល បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់   
ក្នុងពិធីសំណៃះសំណាលជាមួយថា្នៃក់ដឹកនាំសហជីព បណា្តៃញកម្មករ 
កៃៃបៃព័ន្ធ និងតំណាងពលករនៅកៃៃបៃទៃសសរុបបៃមាណ ៣ ០០០នាក់ 
ដើមៃបីអបអរសាទរខួបទី១៣៦ ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ ០១ឧសភា នៅទីសា្នៃក់ការកណា្តៃលគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា(វិមាន ៧មករា)។

ថ្ងៃទី០២ ខៃឧសភា ឆ្នៃំ២០២២ ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ សមាជិកគណៈ 
កមា្មៃធិការកណា្តៃល សមាជិកគណៈអចិន្តៃៃយ៍នៃយុវជនគណបកៃសបៃជាជន 
កម្ពុជាថា្នៃក់កណា្តៃល និងជាបៃធនកៃុមការងររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជន
គណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជាបៃចាំទ្វីបអឺរ៉ុប បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចបៃជុំស្តីពីការ

តាមដនវឌៃឍនភាពការងរ របស់កៃុមការងររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបកៃសបៃចាំទ្វីបអឺរ៉ុប ដៃលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសមាជិកកៃុមការងរ 
សរុបចំនួន ៣៥រូប នៅទីសា្នៃក់ការកណា្តៃលគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា(វិមាន ៧មករា) ។

ថ្ងៃទី៣ ខៃឧសភា ឆ្នៃំ២០២២ ឯកឧត្តម ចាយ បូរិន សមាជិក-
គណៈកមា្មៃធិការកណា្តៃល សមាជិកគណៈអចិន្តៃៃយ៍យុវជនគណបកៃស 
បៃជាជនកម្ពុជាថា្នៃក់កណា្តៃល និងជាបៃធនផ្នៃកឃោសនាអប់រំ នៃយុវជន
គណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជាថា្នៃក់កណា្តៃល តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម       

ហ៊ុន ម៉្រណ្រត សមាជិកគណៈអចិន្តៃៃយ៍នៃគណៈកមា្មៃធិការកណា្តៃល និងជាបៃធនយុវជនគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជាថា្នៃក់កណា្តៃល បានអញ្ជើញចូល
រួមក្នុងពិធីសំណៃះសំណាលជាមួយយុវជនបៃក្ខជន និងភា្នៃក់ងរសង្កៃតការណ៍គណបកៃសបោះឆ្នៃតកៃុមបៃឹកៃសាឃុំ សង្កៃត់ អាណត្តិទី៥ ដៃលមានអ្នក 
ចូលរួមសរុប ២៥០រូប នៅក្នុងសៃុកតំបៃរ ខៃត្តតៃបូងឃ្មំ។

ថ្ងៃទី១២ ខៃឧសភា ឆ្នៃំ២០២២ ឯកឧត្តម យស ផានីតា្ដ្រ សមាជិក-
គណៈកមា្មៃធិការកណា្តៃល សមាជិកគណៈអចិន្តៃៃយ៍ យុវជនគណបកៃស 
បៃជាជនកម្ពុជាថា្នៃក់កណា្តៃល និងជាបៃធនផ្នៃកបណ្តុះបណា្តៃល នៃយុវជន
គណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជាថា្នៃក់កណា្តៃល បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីបើក និង 
បិទវគ្គបណ្តុះបណា្តៃលស្តីពី “តួនាទីភារកិច្ចភា្នៃក់ងរគណបកៃសនយោបាយ
ឆ្ពៃះទៅកាន់ការបោះឆ្នៃតជៃើសរីសកៃុមបៃឹកៃសាឃុំ សង្កៃត់ អាណត្តិទី៥ 

ឆ្នៃំ២០២២” សមៃៃប់ខៃត្តកំពង់ឆ្នៃំងជូនដល់សិកា្ខៃកាមសរុបចំនួន ១ ៦១៤រូប នៃកៃុង សៃុកទាំង៨ របស់ខៃត្តកំពង់ឆ្នៃំង កៃៃមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម ស្រម សុផាត 
អនុបៃធនគណៈកមា្មៃធិការគណបកៃសខៃត្ត និងជាបៃធនកៃុមការងរគណៈកមា្មៃធិការតៃួតពិនិតៃយគណបកៃសខៃត្តកំពង់ឆ្នៃំងកៃៃមកិច្ចសហការរវាងយុវជន
គណបកៃសថា្នៃក់កណា្តៃល និងគណៈកមា្មៃធិការគណបកៃសខៃត្តកំពង់ឆ្នៃំង តាមរយៈការចូលរួមដោយផ្ទៃល់ និងតាមរយៈបៃព័ន្ធបញ្ជូនរូបភាព និងសំឡៃង 
ដោយផ្ទៃល់(Zoom Meeting)។

ថ្ងៃទី១៩ ខៃឧសភា ឆ្នៃំ២០២២ ឯកឧត្តម គីម រិទ្ធី 
សមាជិកគណ:កមា្មៃធិការកណា្តៃល សមាជិកគណៈអចិន្តៃៃយ៍ 
នៃយុវជនគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជាថា្នៃក់កណា្តៃល និងជា 
អនុបៃធនគណ:កមា្មៃធិការគណបកៃសខៃត្តកណា្តៃល និង 

ឯកឧត្តម ឯក រដ្ឋ បៃធនកៃុមការងរយុវជនគណៈបកៃសចុះមូលដ្ឋៃនសៃុក បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីសំណៃះសំណាលជាមួយភា្នៃក់ងរគណបកៃស 
យុវជន និងនារី ដើមៃបីតៃៀមឆ្ពៃះទៅកាន់ការបោះឆ្នៃតជៃើសរីសកៃុមបៃឹកៃសាឃុំ សង្កៃត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នៃំ២០២២ ដៃលមានសមាជិកចូលរួមសរុប 
៥៩០នាក់ ស្ថិតនៅភូមិពៃៃកតារ័ត្ន ឃុំពោធិ សៃុកកោះធំ ខៃត្តកណា្តៃល។

ថ្ងៃទី០៦ ខៃឧសភា ឆ្នៃំ២០២២ ឯកឧត្តម ឆាយ វណា្ណ្រ សមាជិក-
គណៈមា្មៃធិការកណា្តៃល សមាជិកគណៈអចិន្តៃៃយ៍ យុវជនគណបកៃសបៃ
ជាជនកម្ពុជាថា្នៃក់កណា្តៃល និងជាបៃធនផ្នៃកវបៃបធម៌ និងសាសនា 
នៃយវុជនគណបកៃសថា្នៃកក់ណា្តៃល តណំាងដខ៏្ពងខ់្ពស ់ឯកឧត្តម ហ៊នុ ម៉្រណ្រត 

សមាជិកគណៈអចិន្តៃៃយ៍ នៃគណៈកមា្មៃធិការកណា្តៃល និងជាបៃធនយុវជនគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជាថា្នៃក់កណា្តៃល បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបៃកាស
ទទួលសា្គៃល់កៃុមជំនួយការផ្នៃកវបៃបធម៌ និងសាសនា និងធ្វើការផៃសព្វផៃសាយលទ្ធផលការងរតៃីមាសទី១ ឆ្នៃំ២០២២ លើកទិសដៅការងរអនុវត្តបន្តរបស់
ផ្នៃកវបៃបធម៌ និងសាសនា នៃយុវជនគណបកៃស បៃជាជនកម្ពុជាថា្នៃក់កណា្តៃល នៅទីសា្នៃក់ការគណបកៃសរាជធនីភ្នំពៃញ។
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ថ្ងៃទី៣០ ខៃមៃសា ឆ្នៃំ២០២២ ឯកឧត្តម ឃុត ចាន់ដារា៉្រ 
សមាជិកគណ:កមា្មៃធិការកណា្តៃល សមាជិកគណៈអចិន្តៃៃយ៍ យុវជន 
គណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជាថា្នៃក់កណា្តៃល និងជាបៃធនផ្នៃកផៃនកៃសួង
សា្ថៃប័ន នៃយុវជនគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជាថា្នៃក់កណា្តៃល បានដឹកនាំ    
កិច្ចបៃជុំកៃបាលមា៉ៃសុីនរបស់ផ្នៃកផៃនការយុទ្ធសាសៃ្ត បៃចាំខៃមៃសា 

ដៃលមានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន ១៨រូប នៅទីសា្នៃក់ការកណា្តៃលនៃគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា(វិមាន ៧មករា)។

ថ្ងៃទី០២ ខៃឧសភា ឆ្នៃំ២០២២ ឯកឧត្តម គង់ ស្រភ័ណ្ឌ សមាជិក-
យុវជនគណបកៃសថា្នៃក់កណា្តៃល និងជាបៃធនកៃុមការងរយុវជនគណបកៃស
បៃជាជនកម្ពុជាខៃត្តកណា្តៃល បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុង
ពិធីសំណៃះសំណាលជាមួយកៃុមការងរ យុវជនគណបកៃសបៃជាជន 
កម្ពុជាសៃុកលើកដៃក ដើមៃបីតៃៀមឆ្ពៃះទៅកាន់ការបោះឆ្នៃតជៃើសរីស

កៃុមបៃឹកៃសាឃុំ សង្កៃត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នៃំ២០២២ នាពៃលខងមុខនៃះ ហើយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីកៃុមការងរយុវជនគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជាខៃត្ត      
បៃធនផៃនចំណ៊ះកៃុមការងរយុវជនគណបកៃសខៃត្ត កៃុមការងរយុវជនគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជាសៃុក លោក លោកសៃី ជាបៃក្ខជនពៃញសិទ្ធ 
សមាជិកកៃុមបៃឹកៃសាឃុំ សមាជិកកៃុមការងរយុវជនគៃប់ឃុំ លោក លោកសៃីបៃធន យុវជនភូមិ ទូទាំងសៃុកលើកដៃក សរុបចំនួន ១៧៧រូប នៅទីសា្នៃក់ការ
គណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជាខៃត្តកណា្តៃល។

ថ្ងៃទី០៧ ខៃឧសភា ឆ្នៃំ២០២២ ឯកឧត្តម អ៊ុក ពញ្ញ្រ សមាជិក-
យុវជនគណបកៃសថា្នៃក់កណា្តៃល បៃធនកៃុមការងរយុវជនគណបកៃសបៃជាជន
កម្ពុជាកៃសួងអភិវឌៃឍន៍ជនបទ និងជាអនុបៃធនកៃុមការងរថា្នៃក់កណា្តៃល
ចុះមូលដ្ឋៃន សៃុករលាប្អៀរ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារៃយ 
អ៊ុក រា៉្រប៊ុន រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងអភិវឌៃឍន៍ជនបទ និងជាបៃធនកៃុមការងរ 

ថ្ងៃទី០៧ ខៃឧសភា ឆ្នៃំ២០២២ ឯកឧត្តម ហ្រង សុខណាង 
សមាជិកគណៈកមា្មៃធិការកណា្តៃល និងជាបៃធនកៃុមការងរយុវជនគណបកៃស
បៃជាជនកម្ពុជាខៃត្តសា្វៃយរៀង បានដឹកនាំកិច្ចបៃជំុពិភាកៃសាការងរ ដើមៃបី
តៃួតពិនិតៃយលើផៃនការសកម្មភាពអនុវត្តកន្លងមក សមៃៃប់ការតៃៀមឆ្ពៃះ
ទៅកាន់ការបោះឆ្នៃតជៃើសរីសកៃុមបៃឹកៃសាឃុំ-សង្កៃត់ អាណត្តិទី៥ និង
ដើមៃបីពិនិតៃយលើរចនាសម្ព័ន្ធសៃុក-កៃុង ឃុំ-សង្កៃត់ ដៃលមានការចូលរួមជាមួយថា្នៃក់ដឹកនាំ និងយុវជនជាកៃបាលមា៉ៃសុីននៃកៃុមការងរយុវជនគណបកៃសខៃត្ត 
បៃធនយុវជនតាមបណា្តៃសៃុក-កៃុងទាំង៨ បៃធនយុវជនឃុំ-សង្កៃត់ទាំង៨០ លៃខធិការដ្ឋៃន ថា្នៃក់ដឹកនាំកៃុមការងរយុវជនគណបកៃសសៃុក-កៃុងទាំង៨ 
និងសកម្មជនយុវជនគណបកៃសឃុំ-សង្កៃត់ទាំង៨០ សរុបចំនួន ១៨០រូប នៅទីសា្នៃក់ការគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជាខៃត្តសា្វៃយរៀង។

រាជរដ្ឋៃភិបាលចុះមូលដ្ឋៃន ខៃត្តកំពង់ឆ្នៃំង ពៃមទាំងកៃុមការងរថា្នៃក់កណា្តៃល បានអញ្ជើញជួបសំណៃះសំណាលជាមួយសមាជិក សមាជិកាគណបកៃស 
បៃជាជនកម្ពុជា ចំនួន ៣ភូមិ សរុបបៃមាណ ៩៩៩រូប រួមមាន ភូមិពៃៃខ្មៃរ ភូមិអណ្តូងចៃុះ និងភូមិតានៃស នៅទីសា្នៃក់ការគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា 
ខៃត្តកំពង់ឆ្នៃំង។

ថ្ងៃទី០៧ ឧសភា ២០២២ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉្រណ្រត សមាជិកគណៈ-
អចិន្តៃៃយ៍នៃគណៈកមា្មៃធិការកណា្តៃល និងជាបៃធនយុវជនគណបកៃស 
បៃជាជនកម្ពុជាថា្នៃក់កណា្តៃល បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុង
ពិធីបៃកាសទទួលសា្គៃល់ និងបញ្ចូលសាសៃ្តាចារៃយ បុគ្គលិកអប់រំ គរុនិសៃសិត 
និងនិសៃសិត សរុបចំនួន ២ ៧៥៤រូបជាសមាជិកគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា 
នៅទីសា្នៃក់ការកណា្តៃលគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា(វិមាន ៧មករា) ។

ថ្ងៃទី១៤ ខៃឧសភា ឆ្នៃំ២០២២ ឯកឧត្តម ឃី កុសល សមាជិក-
យុវជនគណបកៃសថា្នៃក់កណា្តៃល និងជាបៃធនកៃុមការងរយុវជនគណបកៃស
បៃជាជនកម្ពុជាកៃសួងកសិកម្ម រុកា្ខៃបៃមាញ់ និងនៃសាទ បានអញ្ជើញ 
ជាអធិបតីក្នុងពិធីបើក និងពិធីបិទ វគ្គបណ្តុះបណា្តៃលស្តីពីយុវជនឆ្ពៃះ
ទៅកាន់ការបោះឆ្នៃត ដៃលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ឯកឧត្តម 
លោក លោកសៃី អនុបៃធនកៃុមការងរយុវជន និងជាបៃធនផៃន 

ទាំង៥ និងសមាជិក សមាជិកាជាយុវជនមកពីកៃុមការងរយុវជនគណបកៃសមូលដ្ឋៃនទាំង៩ និងកៃុមសកម្មជនយុវជនសាខបកៃសទាំង១១ សរុបចំនួន ៣០០រូប។
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សមិទ្ធផលមួយចំនួននៃវិស័យសៃដ្ឋកិច្ច
រយះពេល ៣ខេ ដើមឆ្នាំ
 ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងចិន និងកម្ពុជាបានកើនឡើងដល់ ៣,៧៥ 

ពាន់លានដុលា្លៃរ កើនឡើង ៣៩,២ % ធៀបនឹងរយៈពៃលដូចគ្នៃឆ្នៃំមុន 
ដោយជាប់ចំណាត់ថា្នៃក់លៃខ ១ ក្នុងចំណោមបៃទៃសនៅអាសា៊ៃន ។     ការ 
វិនិយោគផ្ទៃល់មិនមៃនហិរញ្ញវត្ថុរបស់បៃទៃសចិន នៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា 
មានចំនួន ២០៦ លានដុលា្លៃរ កើន ៣៥,២% ធៀបនឹងរយៈពៃលដូចគ្នៃ 
កាលពីឆ្នៃំមុន ។ ការវិនិយោគរបស់កម្ពុជានៅបៃទៃសចិនក្នុង តៃីមាសទី ១ 
បានកើនឡើងដល់ ២៤,៨៦ លានដុលា្លៃរកើនឡើង ២៥៥% ធៀបនឹង 
រយៈពៃលដូចគ្នៃកាលពីឆ្នៃំមុន។
 ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វៃភាគីកម្ពុជា-កាណាដ មានទឹកបៃៃក់សរុប 

២៤៥,៨៥ លានដុលា្លៃរ កើន ៦,៤%។ ក្នុងនោះកម្ពុជា នាំទំនិញទៅ 
កាណាដមានទឹកបៃៃក់សរុប ២៤១,៤១ លានដុលា្លៃរ កើនឡើង ៨,១%  
បើធៀបនឹង  រយៈពៃលដូចគ្នៃឆ្នៃំ ២០២១ ដៃលមាន ២២៣,២៣ លាន 
ដុលា្លៃរ និងការនាំទំនិញពីបៃទៃសកាណាដចូលមកកម្ពុជាមានទឹកបៃៃក់ 
៤,៤៣ លានដុលា្លៃរប៉ុណោ្ណៃះ ធ្លៃក់ចុះ ៤៣,១% ពីចំនួន ៧,៨ លានដុលា្លៃរ។
 កំពង់ផៃស្វយ័តភ្នំពៃញ (ក.ស.ភ ) រកចំណូលបាន ៩.៤៩៨.១៤៦ 

ដុលា្លៃរ ជាចំណូលដៃលពុំទាន់បានធ្វើសវនកម្ម កើនឡើង ១៧% បើធៀប 
ទៅរយៈពៃលដូចគ្នៃឆ្នៃំ ២០២១ ដៃលមានចំនួន ៨.១១៨.០៤២ ដុលា្លៃរ 
ជាចំណូលកៃៃយពីធ្វើសវនកម្មរួច។
 ភ្ញៀវទៃសចរបរទៃសចូលមកកម្ពុជាមានចំនួនសរុប ១៥៩.៥៤៦ 

នាក់ កើនពីចំនួន ៧០.៩០១ នាក់ ធៀបនឹងរយៈពៃលដូចគ្នៃក្នុងឆ្នៃំ ២០២១ 
ស្មើនឹង ១២៥% ។ ក្នុងនោះភ្ញៀវចូលមកតាមអាកាសយនដ្ឋៃនអន្តរជាតិទាំង 
៣ មានចំនួន ៨៦.៩៧៦ នាក់ កើនឡើង ១៥៩,៤% ធៀបនឹងរយៈពៃល 
ដូចគ្នៃឆ្នៃំ ២០២១ ខណៈការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោក និងទឹកមានចំនួន 
៧២.៥៧០ នាក់ កើនឡើង ៩៤,២% ។

រយៈពេល ៤ ខេ ដើមឆ្នាំ
 អគ្គនាយកដ្ឋៃនពន្ធដរ បានបៃមូលចំណូលពន្ធ-អាករ ជាក់ស្ដៃង     

តាមបៃព័ន្ធគៃប់គៃងទិន្នន័យចំណូលអនឡាញ មានចំនួន ៦.០៨២,៥៣ 
ប៊ីលានរៀល (បៃមាណជា ១.៥០១,៨៦ លានដុលា្លៃរ) ស្មើនឹង ៥៣,២៧% 
នៃផៃនការចៃបាប់ហិរញ្ញវត្ថុបៃចាំឆ្នៃំ ធៀបនឹងរយៈពៃលដូចគ្នៃ ឆ្នៃំ២០២១ 
កើនឡើងចំនួន ១.៣៧៩,០០ ប៊ីលានរៀល (បៃមាណជា ៣៤០,៤៩ 
លានដុលា្លៃរ) ស្មើនឹង ២៩,៣៦%។
 អគ្គនាយកដ្ឋៃនគយ និងរដ្ឋៃករកម្ពុជារកចំណូលបានបៃមាណជិត 

៨២០ លានដុលា្លៃរ ស្មើនឹងជាង ៣១% នៃផៃនការកំណត់ ដោយចៃបាប់ 
ថវិកាជាតិឆ្នៃំ ២០២២ ។ 
 តំបន់សៃដ្ឋកិច្ចកៃុងពៃះសីហនុ (SSEZ) បាននាំចូល-នាំចៃញ 

ទំនិញក្នុងតម្លៃសរុប ៩៣០ លានដុលា្លៃរ ពីចំនួន ៦២០ លានដុលា្លៃរ ស្មើនឹង 
៥០% ធៀបនឹងរយៈពៃលដូចគ្នៃឆ្នៃំ ២០២១។
កៃុមបៃឹកៃសាអភិវឌៃឍន៍កម្ពុជា (CDC) អនុម័តគមៃៃងវិនិយោគចំនួន 

៥២ ដៃលមានទុនវិនិយោគ ២.៤៦៤,២៨ លានដុលា្លៃរ និងបង្កើតការងរ 
ចំនួន ៤៧.៧១០ កន្លៃង ដោយគមៃៃងភាគចៃើនស្ថិតនៅក្នុងវិស័យ កាត់ដៃរ 
សម្លៀកបំពាក់។
 កម្ពុជាបាននាំចៃញកង់ទៅទីផៃសារកៃៃបៃទៃសក្នុងតម្លៃជាង ៣០០ 

លានដុលា្លៃរ កើន៥៤% បើធៀបនឹងរយៈពៃលដូចគ្នៃឆ្នៃំ ២០២១។
 កម្ពុជាបាននាំចៃញទំនិញទៅទីផៃសារអន្តរជាតិក្នុងទឹកបៃៃក់ជាង 

៧,៦ ពាន់លានដុលា្លៃរ កើនឡើងជាង ៣២ % បើធៀបនឹងរយៈពៃល ដូចគ្នៃ 
ឆ្នៃំ២០២១ ខណៈជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិមានទឹកបៃៃក់សរុប ១៧,៦ 

ពាន់លានដុលា្លៃរ។
 កម្ពជុាបាននាចំៃញសៃវូ នងិអង្ករមានតម្លៃទកឹបៃៃកស់របុ ៥១៦,២១  

លានដុលា្លៃរ ។ ក្នុងនោះ ការនាំអង្ករ មានចំនួន ២២១.១៣៨ តោន ដៃល 
មានទឹកបៃៃក់សរុបជាង ១៣៩,៥៧ លានដុលា្លៃរ កើនឡើង ១៤,៨៨% និង 
នាំចៃញសៃូវបានចំនួន ១.៦៤៨.៤៧៤ តោនដៃលមានទឹកបៃៃក់ សរុប 
ចំនួន ៣៧៦,៦៤ លានដុលា្លៃរ។
 ការនាំចៃញកស៊ូ និងផលិតផលធ្វើពីកស៊ូ មានទឹកបៃៃក់សរុប 

១៤៩,៨០ លានដុលា្លៃរ កើនឡើង ១៦,៥% បើធៀបនឹងរយៈពៃល ដូចគ្នៃ 
ឆ្នៃំ ២០២១ ដៃលមានចំនួន ១២៨,៥៨ លានដុលា្លៃរ។ ចំនួន ទឹកបៃៃក់នៃ 
ការនាំចៃញកស៊ូ និងផលិតផលធ្វើអំពីកស៊ូ គឺស្មើជិត ២% នៃការនាំ 
ទំនិញចៃញសរុបរបស់កម្ពុជារយៈពៃល ៤ ខៃ ដៃលមាន ៧.៦០៦,៣ លាន 
ដុលា្លៃរ។
 ការនាំចៃញមៃៃចសមៃៃចបាន ៣.៨៣៤,៦៧ តោន កើន ៧៩,០៣%  

ធៀបនឹងរយៈពៃលដូចគ្នៃឆ្នៃំ២០២១។ ក្នុងនោះការនាំចៃញទៅវៀតណាម 
មានបរិមាណចៃើនជាងគៃ គឺ ៣.៥៤០,០១ តោន, អាល្លឺម៉ង់ ២៥៥,៦០ 
តោន,មា៉ៃឡៃសុី ១៣,៦៤ តោន, បៃលហៃសុិក ៨,៨០ តោន, បារាំង ៨,៦១ 
តោន, សាធរណរដ្ឋឆៃក ២,៣០ តោន និងជប៉ុន ២,០១ តោន ។
  ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វៃភាគីកម្ពុជា-មា៉ៃឡៃសុី  មានចំនួនទឹកបៃៃក់ សរុប 

២០៥,១៧ លានដុលា្លៃរ កើនពីចំនួន ១៥២,៩២ លានដុលា្លៃរ ស្មើនឹង 
៣៤,៧% ធៀបនឹងរយៈពៃលដូចគ្នៃឆ្នៃំ ២០២១ ។ ក្នុងនោះ ការនាំចៃញ 
ពីកម្ពុជា មានជាង ៣៥,១៦ លានដុលា្លៃរធ្លៃក់ចុះ -១,៩% និងការនាំទំនិញ
ចូលមកកម្ពុជាមានទឹកបៃៃក់ជាង ១៧០ លានដុលា្លៃរ កើន ៤៦% បើធៀប 
រយៈពៃលដូចគ្នៃឆ្នៃំ ២០២១  ។

I.ល្បឿនការងារបង្កបង្កើនផលសេូវរដូវវស្សា ឆ្នាំ ២០២២
ក. លទ្ធផលភ្ជួររាស់រៀបចំដីសមៃៃចបានចំនួន ៦៤៧.៧០៣ ហ.ត ក្នុង 

នោះ ភ្ជួររាស់ដោយគោកៃបី មានចំនួន ២៧២ ហ.ត ស្មើនឹង ០,០៤% និង 
ដោយគៃឿងយន្តចំនួន ៦៤៧.៤៣១ ហ.ត ស្មើនឹង ៩៩,៩៦% តិចជាង 
ឆ្នៃំមុនចំនួន ៤២៤ហ.ត ។

ខ. សាបបានសរុបចំនួន ៥៩៩ ហ.ត តិចជាងឆ្នៃំមុនចំនួន ៧៤៥ ហ.ត ។
គ. លទ្ធផលស្ទួង និងពៃៃះសមៃៃចបានចំនួន ៥០២.៧៩៩ ហ.ត 

ស្មើនឹង ១៩,១៩% នៃផៃនការ ២.៦១៩.៥០០ហ.ត តិចជាងឆ្នៃំមុន 
៣៧១.៨៤១ហ.ត ក្នុងនោះ សៃូវសៃៃលចំនួន ៣១៧.៦៦៣ ហ.ត 
តិចជាងឆ្នៃំមុន ៩០.៩៣០ ហ.ត, សៃូវកណា្តៃលចំនួន ៩៩.៣១១ហ.ត 
តិចជាងឆ្នៃំមុន ១៨៦.៧៦៧ ហ.ត, សៃូវធ្ងន់ចំនួន ៧៩.០៤៥ ហ.ត 
តិចជាងឆ្នៃំមុន ៨៨.៧០៨ ហ.ត, សៃូវចមា្កៃរ ចំនួន ៦៣៧ ហ.ត 
តិចជាងឆ្នៃំមុន ៥៥៧ ហ.ត និងសៃូវឡើងទឹកចំនួន ៦.១៤៣ ហ.ត 
តិចជាងឆ្នៃំមុន ៤.៨៧៩ ហ.ត។

II.ល្បឿនការងារបង្កបង្កើនផលដំណាំសាកវប្បកម្ម និងដំណាំឧស្សាហកម្ម
រដូវវស្សាឆ្នាំ ២០២២

ក. ផ្ទៃដីដំណាំសាកវបៃបកម្ម(ពោតស ដំឡូងជា្វៃ បន្លៃគៃប់មុខ ម្ទៃស 
និងឪឡឹក ) អនុវត្តបានចំនួន ១៥.៩២៦ហ.ត ស្មើនឹង ២៧,៥១% នៃ 
ផៃនការ ៥៧.៩០០ ហ.ត តិចជាងឆ្នៃំមុន ៧.១៩៨ ហ.ត ។

ខ. ផ្ទៃដីដំណាំឧសៃសាហកម្ម ( ពោតកៃហម ដំឡូងមី សណ្តៃកបាយ 
សណ្តៃកដ ីល្ង អពំៅ កៃចៅ ថា្នៃជំក ់នងិឈកូ ) អនវុត្តបានចនំនួ ៣៣៩.០៨៣ 
ហ.ត ស្មើនឹង ៤៣,៥៧% នៃផៃនការ ៧៧៨.៣០០ហ.ត តិចជាងឆ្នៃំមុន 
៨៥៣ ហ.ត ៕
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 វិស័យព័ត៌មានរួមចំណែកយ៉ែងសំខាន់ក្នុងការជំរុញ
ការអភិវឌ្ឍបែទែស លើគែប់វិស័យ

ក្នុងយុគសម័យបដិវត្តឧសៃសាហកម្មទី៤ នៃះ វិស័យព័ត៌មានកាន់តៃ

មានតួនាទីយ៉ៃងសំខន់ និងសកម្មថៃមទៀត ក្នុងការអនុវត្តសៃរីភាពនៃ

សារព័ត៌មាន និងការបញ្ចៃញមតិដោយសៃរីសៃបតាមចៃបាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ 

ដៃលបាននិងកំពុងមានការវិវត្តយ៉ៃងលឿន សៃបតាមការរីកចមៃើននៃ

បច្ចៃកវិទៃយាព័ត៌មាន ជាពិសៃស ការផៃសព្វផៃសាយព័ត៌មានតាមរយៈបៃព័ន្ធ 

អៃឡិចតៃូនិក (អនឡាញ) និងបណា្តៃញទំនាក់ទំនងសង្គមនាពៃល 

បច្ចុបៃបនៃះ។ លើមូលដ្ឋៃននៃះ វិស័យព័ត៌មានដើរតួនាទីយ៉ៃងសំខន់ក្នុង

ការបមៃើផលបៃយោជន៍ជូនសាធរណជន និងជាដៃគូជាមួយរាជរដ្ឋៃ-

ភិបាល ជាសា្ពៃនចម្លងផៃសារភា្ជៃប់ទំនាក់ទំនងពីសា្ថៃប័នរដ្ឋទៅបៃជាជន 

និងពីបៃជាជនមកសា្ថៃប័នរដ្ឋវិញ ពៃមទាំងជំរុញការអនុវត្តកម្មវិធីគោល-

នយោបាយរបស់រាជរដ្ឋៃភិបាល ទាំងការអនុវត្តជាក់ស្តៃង, បៃយុទ្ធ 

ជាមួយភាពអសកម្ម ភាពមិនបៃកៃតី អំពើពុករលួយ និងភាពអយុត្តិធម៌ 

នៅក្នុងសង្គម ដើមៃបីកសាងកម្ពុជា ជាសង្គមមួយដៃលសា្អៃតស្អំ មាន 

តមា្លៃភាព។ នៅក្នុងការជំរុញកំណៃទមៃង់រដ្ឋ ដើមៃបីឱៃយមានតមា្លៃភាព អ្នក

សារព័ត៌មានកាន់តៃមានតួនាទីសំខន់ និងមានសមត្ថភាពខ្ពស់ ក្នុងការ 

សិកៃសាបញ្ហៃដល់ទីជមៃៃ ហា៊ៃនបញ្ចៃញនូវព័ត៌មានពិត មិនក្លៃងបន្លំ 

បំភ្លៃការពិត ដើមៃបីចូលរួមបៃយុទ្ធបៃឆំងព័ត៌មានមិនពិត និងព័ត៌មាន 

ក្លៃងកា្លៃយទាំងនៅកៃបខ័ណ្ឌជាតិ និងអន្តរជាតិ។ 

នៅក្នុងកាលៈទៃសៈនៃការរាតតៃបាតជំងឺកូវីដ-១៩ វិស័យព័ត៌មាន

កាន់តៃមានតួនាទីសំខន់ធ្វើការផៃសព្វផៃសាយព័ត៌មានអំពីសភាពការណ៍

ពិត បៃឆំងព័ត៌មានក្លៃងកា្លៃយ ជាពិសៃសបានរួមចំណៃកយ៉ៃងសំខន់

ក្នុងការផៃសព្វផៃសាយនូវយុទ្ធនាការចាក់វា៉ៃក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ និង 

វិធនការរបស់រាជរដ្ឋៃភិបាល ពៃមទាំងវិធនការរបស់កៃសួងសុខភិបាល 

ដើមៃបីទប់សា្កៃត់ និងកាត់ផ្តៃច់ការឆ្លងរីករាលដលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ចូល 

ក្នុងសហគមន៍ បានរហ័សទាន់សភាពការណ៍ បៃកបដោយបៃសិទ្ធភាព 

និងទទួលបានជោគជ័យ។ 

ជាមួយនឹងការរីកចមៃើននៃវិស័យព័ត៌មានវិទៃយាដៃលកំពុងវិវត្តកាន់

តៃឆប់រហ័សនៃះ បច្ចុបៃបន្ននៅពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា មានគៃហទំព័រ 

និង TVOnline ៦៦៩ អង្គភាព, កាសៃត ៤៥០អង្គភាព, សមាគមសារ 

ព័ត៌មាន ៥១អង្គភាព, ទសៃសនាវដ្តី ១៩៦ អង្គភាព, ពៃឹត្តិបតៃ ២២ 

អង្គភាព, រោងពុម្ព ១១៤ អង្គភាព, ទីភា្នៃក់ងរសារព័ត៌មានបរទៃស ២៤ 

អង្គភាព, សា្ថៃនីយវិទៃយុ FM មាន ៨៣សា្ថៃនីយ, ទូរទសៃសន៍អាណាឡូក 

១៩សា្ថៃនីយ, ទូរទសៃសន៍ Digital ៨សា្ថៃនីយ, ទូរទសៃសន៍ខៃសៃកាប ២ 

សា្ថៃនីយ, បៃព័ន្ធ OTT ចំនួន ៧ និងបៃព័ន្ធ Satellite ចំនួន ០២ ( DTV, 

SKY One )។ ជាមួយនឹងការរីកចមៃើននៃបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលនាយុគ

សម័យបដិវត្តឧសៃសាហកម្មជំនាន់ទី៤ ក៏បានធ្វើឲៃយទីផៃសារនៃសារព័ត៌មាន

បៃពៃណីដូចជាកាសៃត ទសៃសនាវដ្តី ពៃឹត្តិបតៃព័ត៌មាន ធ្លៃក់ចុះនាបុ៉នា្មៃន

ឆ្នៃំចុងកៃៃយនៃះ ប៉ុន្តៃជំនួសមកវិញនូវសារព័ត៌មានទំនើប ផៃសាយតាម 

បៃព័ន្ធអនឡាញ ។ ទន្ទឹមនឹងការរីកចមៃើននៃបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថលនៃះ ក៏

បានបង្កើតឲៃយមានការផៃសាយព័ត៌មានមិនពិត តាមបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយព័ត៌មាន

អនឡាញ ដៃលខ្វះវិជា្ជៃជីវៈ ខ្វៈការទទួលខុសតៃូវ និងការបៃើបៃៃស់ 

បណា្តៃញទំនាក់ទំនងសង្គម បំភ្លៃការពិត បង្កឲៃយមានភាពភ័យខ្លៃច 

ចលាចលនៅក្នុងសង្គមផងដៃរ។

 ឯកឧត្តម កឹម គុណវឌ្ឍន៍ រដ្ឋលៃខធិការកៃសួងព័ត៌មាន បាន 

គូសបញ្ជៃក់ថា យើងតៃូវចាត់វិធនការយ៉ៃងមុឺងមា៉ៃត់ ដើមៃបីពងៃឹងគុណភាព 

ព័ត៌មាន និងតៃូវផលិតមាតិកា ដៃលគួរឱៃយទាក់ទាញ មានភាពពាក់ព័ន្ធ

ការពិតសមៃៃប់បមៃើបៃយោជន៍សាធរណៈ និងដើមៃបីលុបបំបាត់ដំណឹង

ក្លៃងកា្លៃយ និងព័ត៌មានមិនពិត។ យើងតៃូវការបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយព័ត៌មាន 

ដៃលរឹងមាំ និងអាចទុកចិត្តបានដៃលផៃសព្វផៃសាយអំពីពៃឹត្តិការណ៍ បច្ចុបៃបន្ន 

និងនិនា្នៃការថ្ងៃអនាគត។ ថ្លៃងក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណា្តៃលស្តីពី តួនាទ ី

របស់អ្នកសារព័ត៌មាន កៃៃមបៃធនបទ «ទន្លៃតៃមួយ អនាគតតៃមួយ» 

ឯកឧត្តមបានបន្តថា  បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយបានដើរតួយ៉ៃងលៃចធ្លៃក្នុងការ

ផៃសព្វផៃសាយព័ត៌មានតៃឹមតៃូវតាមវិជា្ជៃជីវៈ ក្នុងអំឡុងពៃលមានការផ្ទុះឡើង 

នៃជំងឺរាតតៃបាតកូវីដ-១៩ និងជួយផៃសព្វផៃសាយពីសៃចក្ដីណៃនាំសុខភិបាល 

វិធនការបង្កៃរ និងការពារដល់សាធរណជនបានទាន់ពៃលវៃលា ខណៈ 

មានការកើនឡើងនៃដំណឹងក្លៃងកា្លៃយ និងព័ត៌មានមិនពិត។ ឯកឧត្តម 

បានបញ្ជៃក់ថា បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយ និងព័ត៌មានបានដើរតួនាទីយ៉ៃងសំខន់ 

ក្នុងការបង្កើនការយល់ដឹងរបស់សាធរណជន តម្លៃ និងសារៈសំខន់

បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយ និងសារព័ត៌មានតៃូវបានមើលឃើញរឹតតៃចៃបាស់នៅ

ពៃលបៃទៃសជាតិជួបបៃទះនូវបញ្ហៃអសន្តិសុខ សង្គៃៃម ឬវិបត្តិ សុខភាព      

សាធរណៈដូចជាជំងឺកូវីដ១៩ ជាដើម។ 

ក្នុងសារលិខិតផ្ញើជូនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិ អន្តរជាតិ លើកទី៦ 

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន បានផ្តល់អនុសាសន៍មួយចំនួនដល់អ្នកសារ-

ព័ត៌មានដើមៃបីអនុវត្តបន្ត រួមមាន៖ សា្ថៃប័នព័ត៌មានរដ្ឋ និងឯកជនតៃូវ 

ចូលរួមរកៃសាសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ សន្តិសុខ សណា្តៃប់ធ្នៃប់សង្គម 

 ឯកឧត្តម ខៀវ កញារីទ្ធ រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងព័ត៌មាន ផ្តល់បទសមា្ភៃសន៍
ដល់អ្នកសារព័ត៌មាន
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តាមរយៈ ភូមិ ឃុំ មានសុវត្តិភាព ដោយធ្វើការផៃសព្វផៃសាយជំរុញឱៃយ 

អាជា្ញៃធរ និងសា្ថៃប័ន មានសមត្ថកិច្ច ទប់សា្កៃត់ និងចាត់វិធនការរាល់ 

បទល្មើសគៃឿងញៀន លៃបៃងសុីសងគៃប់បៃភៃទ ក្មៃងទំនើង ចោរប្លន់ 

បៃដប់អាវុធ គៃៃះថា្នៃក់ចរាចរជាដើម ដៃលកើតឡើងនៅក្នុងមូលដ្ឋៃន

របស់ខ្លួន ដើមៃបីកសាង សង្គមកម្ពុជាឱៃយមានសុវត្តិភាព សណា្តៃប់ធ្នៃប់ 

សង្គម និងរកៃសាកិត្តិយស សៃចក្តីថ្លៃថ្នូរ លើកមុខមាត់កម្ពុជាលើឆក 

អន្តរជាតិ ក្នុងនាមកម្ពុជាធ្វើជាមា្ចៃស់ផ្ទះកិច្ចបៃជុំកំពូលអាសា៊ៃនឆ្នៃំ២០២២ 

និងការបៃកួតកីឡាសុីហ្គៃមឆ្នៃំ២០២៣។ សមាគមអ្នកសារព័ត៌មាន    

ទាំងអស់តៃូវបន្តសហការជាមួយកៃសួង សា្ថៃប័នពាក់ព័ន្ធធ្វើការបណ្តុះ-

បណា្តៃលវិជា្ជៃជីវៈ សមត្ថភាពជំនាញដល់បុគ្គលិក និងភា្នៃក់ងររបស់ខ្លួន

ឱៃយដើរទាន់ការវិវត្តនៃបច្ចៃកវិទៃយាបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយឌីជីថលដៃលអាចជួយ 

បំពៃញការងរបានរហ័សទាន់សភាពការណ៍ និងតៃូវបង្កើតឡើងនូវ   

កាលានុវត្តភាពថ្មីមួយសមៃៃប់ទប់ទល់នឹងបញ្ហៃបៃឈមនានា ដៃលអាច

នឹងកើតមាននៅពៃលអនាគតដៃលមិនអាចបា៉ៃន់សា្មៃនបាន។  សម្តៃចតៃជោ 

ហ៊ុន ស្រន បានគូសបញ្ជៃក់ថា បៃសិនបើយើងមានឧបករណ៍សមា្ភៃរៈ 

ទំនើប ប៉ុន្តៃយើងមិនមានធនធនមនុសៃសសមៃៃប់បៃើបៃៃស់ក៏មិនអាច

មានការរីកចមៃើនបានដៃរ ជាពិសៃសសារព័ត៌មានបៃពៃណីតៃូវអភិវឌៃឍ 

ខ្លួនដើមៃបីឈរជើងបៃកួតបៃជៃងទីផៃសារជាមួយបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយទំនើប។ 

ចូលរួមបៃយុទ្ធបៃឆំងជំងឺឆ្លងកូវីដ-១៩ ដោយធ្វើការផៃសព្វផៃសាយនូវព័ត៌មាន 

អប់រំ និងវិធនការរបស់រាជរដ្ឋៃភិបាល ៣កុំ ៣ការពារ និងវិធនការរបស់

កៃសួងសុខភិបាលឱៃយបានខ្ជៃប់ខ្លួនដើមៃបីទប់សា្កៃត់ លុបបំបាត់ការឆ្លង 

រីករាលដលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ គៃប់បៃភៃទចូលក្នុងសហគមន៍របស់យើង។ 

ចូលរួមផៃសព្វផៃសាយកិច្ចបៃជុំអាសា៊ៃនឆ្នៃំ២០២២ ដៃលកម្ពុជាធ្វើជាមា្ចៃស់ 

ផ្ទះ និងបើកយុទ្ធនាការផៃសព្វផៃសាយពៃឹត្តិការណ៍បៃកួតកីឡាសុីហ្គៃម (Son 

Games) លើកទី៣២ និងកីឡាអាសា៊ៃនបា៉ៃរា៉ៃហ្គៃម (ASEAN Para 

Games) ឆ្នៃំ២០២០ ឱៃយបានផុសផុលដើមៃបីបំផុសសា្មៃរតីនិងលើកទឹក

ចិត្តដល់កីឡាករ កីឡាការិនី យុវជន និងបៃជាពលរដ្ឋយើងឱៃយគំទៃ        

និងស្នៃហាវិស័យកីឡាកៃៃមពាកៃយសោ្លៃក “កីឡារស់ក្នុងសន្តិភាព” ។ 

“កីឡានាំមកនូវមិត្តភាព” “កីឡាដើមៃបីសុខភាព” កម្ពុជាកាត់បន្ថយ 

គៃៃះថា្នៃក់ចរាចរណ៍ “កម្ពុជាសា្អៃត” ។ 

ដើមៃបីចូលរួមចំណៃកគំទៃ និងការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់ 

រាជរដ្ឋៃភិបាល កៃសួងព័ត៌មាន បានរៀបចំសូចនាករគន្លឹះសមៃៃប់តាមដន

ការអនុវត្តយុទ្ធសាសៃ្តចតុកោណដំណាក់កាលទី៤ សមៃៃប់រយៈ ពៃល 

៥ឆ្នៃំ (២០១៩-២០២៣) ដៃលមានអាទិភាពសំខន់ៗចំនួនរួមមាន៖ 

បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយរបស់រដ្ឋទាំងនៅថា្នៃក់ជាតិ និងថា្នៃក់កៃៃមជាតិ បានជំរុញ

បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយរបស់ជាតិ ពងៃឹកសកា្តៃនុពលបៃសិទ្ធភាព និងវិសាលភាព

នៃការផៃសាយគៃបដណ្តប់ឲៃយបានទូលំទូលាយទាំងក្នុងបៃទៃស ក្នុងតំបន់ 

និងទី្វបនានា ដើមៃបីផ្តល់ព័ត៌មាន ការអប់រំ និងការកមៃសាន្តបៃកបដោយ 

គុណភាព និងសមធម៌ជូនបៃជាពលរដ្ឋខ្មៃរនៅគៃប់ចៃកល្ហកនៃមាតុ- 

បៃទៃស និងឆ្ពៃះទៅកាន់ពិភពលោកខងកៃៃរួមចំណៃកលើកតម្កើង

អត្តសញ្ញៃណរបស់កម្ពុជានៅលើឆកអន្តរជាតិ។ ជំរុញការបៃតិកម្មតបទាន់

ពៃលវៃលាចំពោះរាល់ការផៃសាយ និងព័ត៌មានទាំងឡាយណាដៃល  

បៃៃសចាកការពិត អាចបណា្តៃលឲៃយប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយស និងអន្តរាយ 

ដល់សន្តិសុខជាតិ និងបន្តរៀបចំផៃនការទំនើបនីយកម្មមូលដ្ឋៃនសមា្ភៃរៈ

បច្ចៃកទៃស ជំរុញសាងសង់សា្ថៃនីយវិទៃយុ និងទូរទសៃសន៍ សមៃៃប់អង្គភាព

 បណ្តុំគៃហទំព័រ ខ្មៃរសំខន់ៗ

ការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមថា្នៃលបច្ចៃកវិទៃយាកំពុងទទួលបាន
ការគំទៃពីវិស័យឯកជន

ផៃសព្វផៃសាយថា្នៃក់ជាតិ និងតាមបណា្តៃខៃត្ត ដោយផ្តល់អាទិភាពចំពោះ 

បណា្តៃខៃត្តនៅប៉ៃកពាយ័ពៃយ និងឦសាន្តនៃមាតុបៃទៃស ។ កៃសួងព័ត៌មាន 

បានតាក់តៃងសៃចក្ដីពៃៃងចៃបាប់ ស្តីពីសិទ្ធទទួលបានព័ត៌មាន ដើមៃបី 

ផ្ដៃតទៅលើផលបៃយោជន៍ និងបើកទូលាយព័ត៌មានដល់បៃជាពលរដ្ឋ 

ទូទាំងបៃទៃស ជៃួតជៃៃបចៃបាស់អំពីគោលនយោបាយ ការអនុវត្ត 

ផៃនការសកម្មភាព ការចាត់ចៃងបៃើបៃៃស់ថវិកាជាតិ និងព័ត៌មានផៃសៃងៗ 

ជាចៃើនទៀត ដៃលរាជរដ្ឋៃភិបាល បាននិងកំពុងអនុវត្ត។

រាជរដ្ឋៃភិបាលកម្ពុជា កៃៃមការដឹកនាំបៃកបភាពឈា្លៃសវៃ និង 

បុិនបៃសព្វ សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋមនៃ្តី បានយកចិត្ត    

ទុកដក់យ៉ៃងខ្លៃំងក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិសៃរីភាពនៃការបញ្ចៃញមតិ 

សៃរីភាពខងសារព័ត៌មាន ការលើកស្ទួយនូវឯករាជភាពនៃបៃព័ន្ធ 

ផៃសព្វផៃសាយព័ត៌មានពហុនិយម និងធនាសុវត្ថិភាពដល់អ្នកសារព័ត៌មាន

ក្នុងការបំពៃញភារកិច្ចតាមវិជា្ជៃជីវៈរបស់ខ្លួន ដោយគ្មៃនការភ័យខ្លៃច 

ដើមៃបីបមៃើផលបៃយោជន៍សាធរណជន ក្នុងការចូលរួមចំណៃកលើក

ស្ទួយសុខុមាលភាពសង្គម និងសុខដុមនីយកម្មសកល ដៃលជាបំណង

បៃៃថា្នៃរបស់មនុសៃសជាតិទូទាំងសកលលោក៕
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ឆ្នៃំ២០២២ គឺជាឆ្នៃំទី ៤ នៃការអនុវត្តផៃនការយុទ្ធសាស្តៃអភិវឌៃឍន៍
ជនបទ ២០១៩-២០២៣ ដៃលកៃសួងអភិវឌៃឍន៍ជនបទ បានដក់ចៃញនូវ 
គោលបំណងចមៃបងគឺ “ការលើកកម្ពស់គុណភាព និងគុណតម្លៃនៃជីវិត
រស់នៅរបស់បៃជាជនជនបទបៃកបដោយបរិយប័ន្ន ទាំងផ្នៃកសៃដ្ឋកិច្ច 
សង្គមកិច្ច និងវបៃបធម៌ “ ។  ដើមៃបីឈានទៅសមៃៃចបាននូវគោលបំណង
នៃះ កៃសួងបានកំណត់យកសសរស្តម្ភ ៤ ដៃលដើរតួនាទីជាកម្មវិធី 
អាទិភាពគឺ៖ ការអភិវឌៃឍហៃដ្ឋៃរចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត និងគមនាគមន៍ ការកៃ
លម្អលក្ខខណ្ឌនៃការរស់នៅរបស់សហគមន៍ជនបទ ការធ្វើពិពិធកម្ម
សកម្មភាពសៃដ្ឋកិច្ចជនបទនិងការពងៃឹងសៃវាគំទៃរដ្ឋបាល និងកិច្ចការ 
ទូទៅ ។ ទន្ទឹមនៃះ កៃសួងបានផ្តៃតការយកចិត្តទុកដក់លើការងរ 
ជាសារវ័ន្តចំនួន ៧  គឺកៃលម្អសា្ថៃនភាពសៃដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវបៃបធម៌ 
របស់បៃជាជនជនបទ កាត់បន្ថយជាបណ្តើរៗនូវភាពកៃីកៃ និងភាព 
ខុសគ្នៃរវាងអ្នកជនបទ និងអ្នកទីកៃុង ជំរុញការបណ្តុះបណា្តៃលវិជា្ជៃជីវៈ
បឋម សំដៅបើកទូលាយដល់បៃជាពលរដ្ឋជៃើសរីសមុខរបរថ្មីបន្ថៃម 
លើកកម្ពស់ផលិតភាព និងបៃៃក់ចំណូល អភិវឌៃឍន៍ជនបទបៃកបដោយ 
ចីរភាព កម្មវិធីអភិវឌៃឍន៍ជនបទចមៃុះថា្នៃក់គៃួសារ ភូមិ ឃុំ ដូចជាអភិវឌៃឍន៍ 
ផ្លូវលំជនបទ និងការពងៃឹងរចនាសម្ព័ន្ធជនបទគៃប់ជាន់ថា្នៃក់។

កៃសួង បានកំណត់សូចនាករចមៃបងសំខន់ៗចំនួន១១ សមៃៃប់ជា 
មូលដ្ឋៃនក្នុងការតាមដន តៃួតពិនិតៃយ និងវាយតម្លៃលទ្ធផលសមិទ្ធកម្ម
បៃចាំឆ្នៃំ ២០២១ រួមមាន ជួសជុល និងថៃទាំងផ្លូវជនបទឲៃយបានបៃវៃង 
៤.១០២,៧០ គ.ម សា្ថៃបនាពងៃីកវិសាលភាព និងកៃលម្អលើកកមៃិត
ផ្លូវជនបទឲៃយបានបៃវៃង ៥០០ គ.ម អតៃៃបៃជាជនទទួលបានសៃវា        
ផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្អៃតនៅជនបទឲៃយបានចំនួន ៧៨% អតៃៃបៃជាជននៅជនបទ 
ទទួលបានសៃវាអនាម័យឲៃយបានចំនួន ៨៤% និងតៃូវជំរុញឲៃយបានយ៉ៃង
តិចមួយខៃត្ត សមៃៃចកម្មវិធីបញៃឈប់ការបនោ្ទៃបង់ពាសវាលពាសកាល 
(ODF) បណ្តុះបណា្តៃលវិជា្ជៃជីវៈចល័តឲៃយបានយ៉ៃងតិច ៥ ខៃត្ត              
បណ្តុះបណា្តៃលជំនាញវិជា្ជៃជីវៈមូលដ្ឋៃន ជូនបៃជាពលរដ្ឋជនបទឲៃយបាន 
ចំនួន ១៥.០០០ នាក់ ផ្តួចផ្តើមសហគៃៃសខ្នៃតតូចជូនគៃួសារពលរដ្ឋ   
កៃីកៃបនា្ទៃប់ពីទទួលបានការបណ្តុះបណា្តៃលឲៃយបានចំនួន ៣៥០ 
សហគៃៃស/ គៃួសារ និងកំណត់អត្តសញ្ញៃណជនជាតិដើមភាគតិចឲៃយ 
បានចំនួន ១៧៣ សហគមន៍ ។

សមិទ្ធផលការងរ កៃៃមហិរញ្ញបៃបទានថវិកាជាតិ កៃសួងបាន 
ជួសជុល និងថៃទាំផ្លូវជនបទចំនួន ៤៧០ ខៃៃស បៃវៃង ៣.៧៥៧,៧៦ 
គ.ម បានសា្ថៃបនាពងៃីកវិសាលភាព និងកៃលម្អលើកកមៃិតផ្លូវជនបទ
បៃវៃង ២៦១,២៥ គ.ម និងសំណង់សិលៃបការៃយគៃប់បៃភៃទចំនួន 
១.៥៩៧ កន្លៃង គមៃៃងសាច់បៃៃក់ពលកម្ម សមៃៃចបានចំនួន ៧២៩ 
អនុគមៃៃងស្មើនឹងបៃវៃង ១.០០២,៣៨ គ.ម និងកៃៃលកៃួសកៃហម 
បានបៃវៃង ១.៧៧៥,៤៦៤ គ.ម ។ លទ្ធផលទាំងនៃះ បង្ហៃញថា ការងរ 
សា្ថៃបនា ថៃទាំ ជួសជុល និងកៃលម្អលើកកមៃិតផ្លូវជនបទ កៃៃម 
ហិរញ្ញបៃបទានថវិកាជាតិសមៃៃចបាន ១០០% ធៀបនឹងផៃនការឆ្នៃំ ២០២១ 

ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកំណត់សសរស្តម្ភ ៤ ដើម្បីលើកកម្ពស់
គុណភាព និងគុណតម្ល្រន្រជីវិតរស់ន្ររបស់ប្រជាជនជនបទ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារៃយ អ៊ុក រា៉្រប៊ុន អញ្ជើញជួបសំណៃះសំណាល  និង            
ពិភាកៃសាការងរជាមួយកៃុមបៃឹកៃសាឃុំទាំង ៩ ក្នុងសៃុកទឹកផុស ដើមៃបីតៃួតពិនិតៃយ 
តាមដនការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយ និងយុទ្ធសាសៃ្ដចតុកោណ ដំណាក់កាលទី ៤ 

របស់រាជរដ្ឋៃភិបាល និងដើមៃបីដោះសៃៃយកង្វល់និងសំណូមពរនានា
របស់បៃជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋៃន

( ៤.០១៨,០១គ.ម) និង ៩៦% ធៀបនឹងផៃនការយុទ្ធសាស្តៃថវិកា ៣ 
ឆ្នៃំរំកិល ២០២០-២០២២ ( ៤.៤៤៨ គ.ម ) ។ បុ៉ន្តៃលទ្ធផលនៃះ ទាប 
ជាងឆ្នៃំ២០២០ បៃមាណ ៧,២៩% (៣១៥,៧៤គ.ម) ដោយសារ 
ឱនភាពថវិកាជាតិ ដៃលបាននិងកំពុងបង្កឡើងពីវិបត្តិនៃការរីករាលដល
នៃជំងឺកូវីដ-១៩។ តាមរយៈការគំទៃពីដៃគូ កៃសួងបានសា្ថៃបនា និង
កៃលម្អលើកកមៃិតផ្លូវជនបទបានចំនួន ៦៦,៣០% ( ៣៨២,៦៣គ.ម ) 
ធៀបនឹងផៃនការឆ្នៃំ ២០២១ ( ៥៧៧,០៦ គ.ម) ។ ប៉ុន្តៃលទ្ធផលនៃះ 
ទាបជាងលទ្ធផលក្នុងឆ្នៃំ ២០២០ បៃមាណ ១០,១០% ( ៤៨,៩៦ គ.ម) 
ដោយសារគមៃៃងភាគចៃើនកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដោះសៃៃយ
ផលប៉ះពាល់ដំណាក់កាលអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្ម និងដោយសារឥទ្ធិពល
នៃការរីករាលដលជំងឺកូវីដ-១៩ ធ្វើឲៃយសកម្មភាពមួយចំនួនមានការ 
អាក់ខន ឬយឺតយ៉ៃវ ។

កៃសួងបាននឹងកំពុងបន្តអនុវត្តផៃនការសកម្មភាពជាតិ ស្តីពីការ 
ផ្គត់ផ្គង់ទឹក និងអនាម័យជនបទជំហានទី២ (២០១៩-២០២៣) ដោយ
កំណត់យកនូវគោលដៅអតៃៃគៃបដណ្តប់ចំនួន ៩០% តៃឹមឆ្នៃំ ២០២៣ 
លើការទទួលបានសៃវាទឹកសា្អៃត និងអនាម័យជនបទ ។ គិតតៃឹមឆ្នៃំ 
២០២០ កន្លងទៅ បើទោះបីជាស្ថិតក្នុងបរិបទនៃការរីករាលដលជំងឺ 
កូវីដ-១៩ យ៉ៃងណាក៏ដោយ ក៏អតៃៃគៃបដណ្តប់លើការទទួលបាន  
សៃវាទឹកសា្អៃត និងអនាម័យជនបទ បានកើនឡើងរហូតដល់ជិត ៨០% ។ 
សមៃៃប់ឆ្នៃំ ២០២១ លទ្ធផលសមៃៃចបានសៃវាផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្អៃត និង
អនាម័យជាមូលដ្ឋៃននៅតំបន់ជនបទរួមមាន ការជំរុញកំណើននៃ 
អតៃៃទទួលបានសៃវាផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្អៃត និងអនាម័យជាមូលដ្ឋៃននៅ 
តំបន់ជនបទបានកើនឡើងបៃមាណ ៥% ដោយគិតក្នុងចនោ្លៃះពីឆ្នៃំ 
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២០១៧ដល់២០១៩ (ឆ្នៃំ២០១៧កើនឡើង ៥៨,៣% ដល់ឆ្នៃំ២០១៩ 
កើនឡើង ៧៤,៧% ) និងអនាម័យជនបទកើនបៃមាណ ១,៥%ដោយ 
គតិក្នងុចនោ្លៃះពឆី្នៃ ំ២០១៧ដល២់០១៩  (ឆ្នៃ២ំ០១៧កើនឡើង ៧០,៩%  
ដល់ឆ្នៃំ២០១៩ កើនឡើង ៧៤,២% )។ ដោយឡៃក ចំពោះការ 
បញៃឈប់ការបនោ្ទៃរបង់ពាសវាលពាសកាល (ODF) គិតតៃឹមឆ្នៃំ ២០២១ 
កៃសួងសមៃៃចបាន  ៤.០៩៣ភូមិ, ២៤២ ឃុំ, ១៩ សៃុក និង១ ខៃត្ត ។ 
បើធៀបនឹងផៃនការឆ្នៃំ ២០២០ គឺមានការកើនឡើងលើសការរំពឹងទុក 
ដោយក្នុងឆ្នៃំ ២០២១ មានខៃត្តចំនួន ១ បានបៃៃកា្លៃយជាងខៃត្ត ODF 
ខណៈដៃលចំនួនភូមិ ODF និងឃុំODF សមៃៃចបានបៃមាណតៃ ៥០% 
ប៉ុណោ្ណៃះ ។  កៃសួងបាននឹងបន្តអនុវត្តផៃនការយុទ្ធសាស្តៃ ២០១៩-
២០២៣ ដើមៃបីជំរុញកំណើនសៃដ្ឋកិច្ចនៅជនបទ និងកាត់បន្ថយគមា្លៃត
រវាងទីបៃជំុជន និងជនបទ ។ ក្នុងឆ្នៃំ ២០២១ កម្មវិធីពិពិធកម្មសកម្មភាព
សៃដ្ឋកិច្ចជនបទ អនុវត្តសមៃៃចគោលដៅបានចំនួន ៤៩,៤% នៃ 
ផៃនការឆ្នៃំ បើបៃៀបធៀបទៅនឹងឆ្នៃំ ២០២០ អនុវត្តបានតិចជាង 
បៃមាណ ៣៣,៦% ។ ការជំរុញសកម្មភាពសៃដ្ឋកិច្ចគៃួសារនៅជនបទ
ទទួលបាន ៣៣% មានការថយចុះ ៣១%ធៀបនឹងឆ្នៃំ២០២០ ។ 
ការបណ្តុះបណា្តៃលធនធនមនុសៃស និងជំនាញមូលដ្ឋៃនទទួល បាន 
១៣% មានការថយចុះរហូតដល់ ៨៥% ធៀបនឹងឆ្នៃំ ២០២០ ។ ការ
អភិវឌៃឍចមៃុះសមៃៃប់សហគមន៍ជនបទ ទទួលបាន ៣៦% មានការ 
ថយចុះ ៤២% ធៀបនឹងឆ្នៃំ ២០២០ ។ ការអភិវឌៃឍ និងអភិរកៃសជនជាតិ 
ដើមភាគតិច ទទួលបាន ៦០% មានការថយចុះ ២០%ធៀបនឹង 
ឆ្នៃំ២០២០ ។ ការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់បៃជាជននៅជនបទ 
ដោយមន្ទីរជំនាញទាំង ២៥ ទទួលបាន ៦១% មានការថយចុះ ៩% 
ធៀបនឹងឆ្នៃំ២០២០ ។

កៃសួងបានរៀបចំផៃនការវិនិយោគសាធរណៈបីឆ្នៃំរំកិលឆ្នៃំ ២០២១- 
២០២៣ ដោយសមៃៃចបានគមៃៃងវិនិយោគសរុបចំនួន ៤០ គមៃៃង 
ដៃលមានទឹកបៃៃក់សរុបចំនួន ៤៦៣.១៦៩.៨០០ ដុលា្លៃរអាមៃរិក 
ដោយក្នុងនោះ គមៃៃងកំពុងដំណើរការមានចំនួន ១១ គមៃៃង មាន 
ទឹកបៃៃក់សរុបចំនួន ៣៧០.៩៤៨.៩០០ ដុលា្លៃរអាមៃរិកសមៃៃប់ឆ្នៃំ 
២០២១-២០២៣ និងទឹកបៃៃក់ចំនួន ១១២.៦៧៥.៦០០ ដុលា្លៃរ អាមៃរិក 
សមៃៃប់ឆ្នៃំ ២០២១, គមៃៃងជំនួយបច្ចៃកទៃសកំពុងដំណើរការមាន
ចំនួន ៧ គមៃៃង ដៃលមានទឹកបៃៃក់សរុបចំនួន ៩.៨៦០.៩០០ ដុលា្លៃរ 
អាមៃរិក សមៃៃប់ឆ្នៃំ២០២១-២០២៣ និងទឹកបៃៃក់ចំនួន ៣.២៦៣. 
១០០ដុលា្លៃរអាមៃរិក សមៃៃប់ឆ្នៃំ ២០២១ និងគមៃៃងអនុវត្តផៃនការ
យុទ្ធសាស្តៃអភិវឌៃឍជាតិមានចំនួន ២២គមៃៃង ។ កៃសួងបានយកចិត្ត 
ទុកដក់រៀបចំផៃនការយុទ្ធសាស្តៃថវិកា ឆ្នៃំ ២០២២-២០២៤ ដោយ
បានធ្វើសមាហរន្តកម្មថវិកាវិនិយោគ និងថវិកាចរន្តបញ្ចូលគ្នៃតាមកម្ម-
វិធីអនុកម្មវិធី ដោយរកៃសាបានគមា្លៃតថវិកាកម្មវិធី និងផៃនការយុទ្ធ-
សាស្តៃថវិកាចំនួន ១០,៨% ដៃលក្នុងនោះផៃនការយុទ្ធសាស្តៃថវិកាឆ្នៃំ 
២០២១- ២០២៣ គៃៃង ៣០៨.៤៦៧,១០ លានរៀល ខណៈផៃនការ 
ថវិកាឆ្នៃំ ២០២១ មានចំនួន ៣៣៤.៣៥៥ លានរៀល ដៃលអាចឆ្លើយ
តបបាននឹងកំណៃទមៃង់ការគៃប់គៃងហិរញ្ញវត្ថុសាធរណៈ ដៃលបាន 
កំណត់ក្នុងរង្វង់ ១០%។

បច្ចុបៃបន្នកៃសួងក៏បាននិងកំពុងជួបបៃទះនូវបញ្ហៃមួយចំនួន រួម មាន៖ 

ជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតៃបន្តរីករាលដលដៃលជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់
សៃដ្ឋកិច្ចជាតិ និងជីវភាពរស់នៅរបស់បៃជាជន, ការបៃៃបៃួលអាកាសធតុ 
បាននឹងកំពុងបង្កផលប៉ះពាល់លើហៃដ្ឋៃរចនាសម្ព័ន្ធជនបទដៃលទាមទារ
នូវនវានុវត្តន៍ និងបង្កើនការចំណាយធនធនចៃើន, ការដឹកជញ្ជូនលើស
ទម្ងន់កមៃិតកំណត់នៅតៃជាបញ្ហៃចមៃបង ដៃលនាំឲៃយផ្លូវជនបទងយ 
ទទួលរងការខូចខតជាបន្តបនា្ទៃប់ ខណៈដៃលយនយន្តមួយចំនួនគៃច 
ពីការតៃួតពិនិតៃយការដឹកជញ្ជូនលើសទម្ងន់នៅតាមបណា្តៃផ្លូវជាតិ និង   
ផ្លូវខៃត្តទៅតាមជនបទ,ការចាក់បំពៃញដីក្នុងទីធ្លៃផ្ទះ ឬដីភូមិ ដៃល          
ស្ថិតនៅអមសងខងផ្លូវឡើងខ្ពស់ដោយពុំបានរៀបចំ បៃព័ន្ធលូ ឬ បៃឡាយ 
ឬសា្នៃមភោ្លៃះសមៃៃប់បង្ហូរទឹកឲៃយបានតៃឹមតៃូវ, ការធ្លៃក់ចុះនៃវត្ថុធតុដើម 
សមៃៃប់ផ្គត់ផ្គង់ការងរសាងសង់ ថៃទាំ ជួសជុល និងកៃលម្អលើក 
កមៃិតផ្លូវជនបទ បាននិងកំពុងបង្កផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទៃល់លើតម្លៃនៃ
ការចំណាយធនធន គុណភាពមានការថមថយ និងអាយុកាលនៃការ 
បៃើបៃៃស់ខ្លី, ភាពតៃួតជាន់គ្នៃ និងពុំមានភាពចៃបាស់លាស់សិទ្ធិអំណាច
ក្នុងដៃនសមត្ថកិច្ចគៃប់គៃងផ្លូវជនបទ បានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ការ
លើកគមៃៃងសា្តៃរ ថៃទាំ ជួលជុល និងទប់សា្កៃត់រាល់បទល្មើសចរាចរណ៍
ផៃសៃងៗលើដងផ្លូវ, កង្វះធនធនហិរញ្ញវត្ថុ និងការថយចុះនៃហិរញ្ញបៃប-
ទានដៃគូរអភិវឌៃឍន៍ ជាបន្តបនា្ទៃប់ ជាពិសៃសជំនួយឥតសំណងជាអាទិ៍
ការវិភាជន៍ថវិការដ្ឋនៅតៃមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងសៃចក្តីតៃូវការជាក់
ស្តៃងក្នុងការសា្តៃរ ថៃទាំ ជួសជុល និងកៃលម្អលើកមៃិតផ្លូវជនបទនៅ 
ឡើយ ។ កង្វះធនធនមនុសៃស និងកមៃិតសមត្ថភាពថា្នៃក់កៃៃមជាតិ 
ក្នុងការពងៃឹង និងពងៃីកសៃវាទឹកសា្អៃត និងអនាម័យនៅជនបទ, 
ការយល់ដឹង និងការចូលរួមរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចមិនទាន់បាន 
ទូលំទូលាយនៅឡើយ ។ 

ដោយផ្អៃកលើគោលនយោបាយ បណា្តៃបញ្ហៃ និងការបៃឈមខងលើ 
កៃសួងអភិវឌៃឍន៍ជនបទ បានដក់ចៃញនូវ   បណា្តៃសកម្មភាពសមៃៃប់ 
ឆ្នៃំ ២០២២ រូមមាន៖ បន្តអនុវត្តយន្តការកៃុមការងរតៃួតពិនិតៃយយន
យន្តដឹកជញ្ជូនលើសទម្ងន់កមៃិតកំណត់ និងខុសទំហំលើបណា្តៃញផ្លូវ 
ជនបទ និងការបៃើបៃៃស់ជញ្ជីងថ្លឹងទម្ងន់ចល័ត,រៀបចំចងកៃង អនុកៃឹតៃយ
ស្តីពីការគៃប់គៃងដីជំណីផ្លូវ ដោះសៃៃយបញ្ហៃការទន្ទៃៃនកាន់កាប់ដី 
ចំណីផ្លូវជនបទ និងទប់សា្កៃត់ការចាក់ដីបំពៃញ    ទីធ្លៃអមសងខងខ្ពស់
ជាងផ្លូវដោយមិនធ្វើបៃព័ន្ធរំដោះទឹក, បន្តអនុវត្តគមៃៃងសា្ថៃបនា សា្តៃរ 
និងកៃលម្អផ្លូវជនបទ និងការថៃទាំក៏ដូចជាការជួសជុលបនា្ទៃន់, ពងៃឹង 
ការងរតាមដន តៃួតពនិតៃយ វាយតម្លៃការអនុវត្តគមៃៃង និងបន្តធ្វើ      
បច្ចុបៃបន្នភាពបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌផ្លូវជនបទ, បន្តអនុវត្តផៃនការសកម្មភាព
ផ្គត់ផ្គងទឹកសា្អៃត និងអនាម័យជនបទ ដោយជំរុញឲៃយអតៃៃគៃបដណ្តប់
កើនដល់ ៨៥%នៅឆ្នៃំ២០២២, បន្តគំទៃដល់គមៃៃងអភិវឌៃឍន៍ភូមិ 
ចមៃុះ ដើមៃបីបៃៃកា្លៃយទៅជាភូមិគំរូ និងភូមិវបៃបធម៌ជាតិដើមភាគតិច និង
ពន្លឿនការចុះកណំតអ់ត្តសញ្ញៃណជនជាតដិើមភាគតចិ នងិសមៃបសមៃួល 
រៀបចំបទបញ្ជៃផ្ទៃក្នុងសហគមន៍,បន្តរៀបចំផៃនការវិនិយោគសាធរណៈ 
៣ ឆ្នៃំ ( ២០២៣-២០២៥) ផៃនការយុទ្ធសាស្តៃថិវកា ៣ ឆ្នៃំ ( ២០២៣-
២០២៥) និងផៃនការថវិកាកម្មវិធី ឆ្នៃំ ២០២៣ តាមទមៃង់ថវិកា សមិទ្ធកម្ម 
និងតាមកម្មវិធីកៃទមៃង់ការគៃប់គៃងហិរញ្ញវត្ថុសាធរណៈដំណាក់កាល
ទី ៤ “បង្កើនគណនៃយៃយភាពសមិទ្ធកម្ម ២០២១-២០២៥”៕
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ជាស្រុកមួយដ្រលនៅជាប់នឹងបឹងទន្ល្រសប
ន្រខ្រត្តបាត់ដំបង  ឯកភ្នំ ស្ថិតក្នុងចំណោម 
ស្រុកទាំង១៤ របស់ខ្រត្ត។ ដោយមានសណា្ឋាន
ដីរាងស្ទើរដូចសជីផ្កាប់ ភូមិសស្ត្រស្រុកបាន
លាតសន្ធឹងពីដីគោកស្ទើរកណា្តាលខ្រត្តទៅដល់
មាត់បឹងទន្ល្រសប ។ សលាស្រុកស្ថិតនៅទិស
ខងកើតទីប្រជុំជនខ្រត្តប្រមាណ១២គ.ម ដ្រល
គ្រអាចធ្វើដំណើរពីក្រុងបាត់ដំបង ទៅតាមផ្លូវ
ក្រលកស៊ូប្របសងខងស្ទឹងសង្ក្រ, ផ្លូវភ្លាះ 
លើខ្នងប្រឡាយ និងផ្លូវទឹកតាមស្ទឹងសង្ក្រនឹង
ទៅដលទ់នីោះដោយមនិមានក្តបីារម្ភពអី្វទីាងំអស។់

ភូមិសាស្តេ និងបេជាជនៈ
ភូមិសស្ត្រស្រុកមាន លក្ខណ:ស្មុគ្រស្មោញ

គួរសមដោយសរសណា្ឋានដី មានគោក និង 
មានទឹក។ស្រុកឯកភ្នំ មានព្រំប្រទល់ខងលិច
ជាប់ក្រុងបាត់ដំបង និងជាប់ស្រុកថ្មគោល  ខង-
ត្បូងជាប់ស្រុកសង្ក្រ, ស្រុកមោងឬស្សី ខ្រត្ត 
បាត់ដំបង និងស្រុកបាកានខ្រត្តពោធិសត់។
ខងជើងជាប់ស្រុកមង្គលបូរី ស្រុកព្រះន្រត្រ 
ព្រះ ខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យ និងស្រុកក្រឡាញ់  
ស្រុកពួកខ្រត្តសៀមរាប និងបឹងទន្ល្រសប ។ 
ស្រុកច្រកច្រញជាប្រំពីរឃុំ ដោយប្រំឃុំជា 
ដីគោក។ ក្នុងនោះមាន៖ ឃុំព្រកនរិន្ទ សំរោង- 
ក្នុងព្រកខ្ពប ព្រកហ្លួង និងពាមឯក និងពីរ 
ឃុំជាឃុំដីទឹកមាន៖ ឃុំព្រចាស់ និងឃុំ 
កោះជីវាំង។ ត្រូវជា ៤៥ភូមិ ។ ស្រុកមានផ្ទ្រដី
៦៣៥គីឡូម៉្រត្រក្រឡា មានប្រជាជនសរុប១៩ . 
៦៣៤គ្រួសរ ឬមនុស្សរាយ ៨៧.៦៨៤នាក់ 
(ស្រី៤៤.៩៩៦នាក់) ក្នុងដង់សុីត្រ ១៣៨នាក់/ 
គីឡូម៉្រត្រក្រឡា ។ ក្នុងនោះពលរដ្ឋអាយុពី១ 

ដល់១៧ឆ្នាំមាន ៣៥, 
២%, អាយុ/១៨-៦០ 
ឆ្នាំមាន៥៤,២/% និង 
អាយុចាប់ពី ៦០ឆ្នាំ 
ឡើង ១០,៧% ។

ភូមិសស្ត្រ ន្រស្រុក 
ន្រះគឺ មានផ្ន្រកចុង 
បញ្ចប់ ន្រដងស្ទឹងសង្ក្រ 
ដ្រលបាន ពុះច្រកផ្ន្រក 
បណោ្តាយផ្ទ្រដី ស្រុក 
(ត្រើយខងឆ្វ្រង និង 
ខងស្តាំ) មានបឹង 

ទន្ល្រសបនៅចុងខងកើតស្រុកបង្កើតបាន ជា 
ផ្ទ្រដីទំនាបនិងផ្ទ្រដីលិចទឹកដ៏មានជីជាតិ, មាន 
តំបន់ដីសើមរា៉ាមសព្រកទាល់ ដ្រលជាតំបន់ 
ជម្រកសត្វស្លាបទឹកសប ដីសើមធំជាងគ្រនៅ
តំបន់អាសុីភាគអគ្ន្រយ, មានផ្ទ្រដីដាំបន្ល្រនិង 
ឪឡឹកដ្រលមានរសជាតិ ឆ្ងាញ់ជាងគ្រនៅខ្រត្ត 
បាត់ដំបង។

ដីមានជីជាតិ និងការខិតខំៈ
លោក មុិល សុផល ប្រធានគណ:កមា្មោធិការ

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាស្រុក និងជាអភិបាល 
ស្រុកឯកភ្នំ មានប្រសសន៍ថា ស្ថានភាពស្រដ្ឋ- 
កិច្ច ស្រុកឯកភ្នំ មានប្រភពគ្រឹះសម្រប់វិស័យ 
កសិកម្ម ជលផល ការចិញ្ចឹមសត្វ អនុផល 
ព្រឈើ តំបន់លិចទឹក ផលិតកម្មនិងស្រវាកម្ម ។ 
ក្នុងនោះអាទិភាព គឺពលរដ្ឋប្រកបរបរធ្វើស្រ
ប្រំងលើពូជស្រូវមិនប្រកាន់រដូវ ដ្រលអាចធ្វើ
នៅដើមរដូវវស្សានិងដើមរដូវប្រំង ។ ដាំឪឡឹក  
ដាំបន្ល្រ និងដំណាំរួមផ្សំ ព្រមទាំងការន្រសទ
ត្រីទឹកសបធម្មជាតិ ។ 
ឯស្ថានភាព សង្គមកិច្ច 
វិញ ការងារ អប់រំ និង 
ការអភិវឌ្ឍន៍ ធនធាន 
មនុស្សបច្ចុប្បន្ន នៅស្រុក 
ន្រះមាន លក្ខណៈល្អ 
ប្រសើរ បូកផ្សំនឹងប្រ-
ព្រណី ឧស្សាហ៍ព្យាយម 
តស៊សូ្រប់ របស់ពល-
រដ្ឋរស់នៅ លើភូមិសស្ត្រ 
ពីរប្រភ្រទផង។ ចំពោះ 
វិស័យអប់រំ ស្រុកមាន     

សលារៀន សធារណៈគ្រប់កម្រិតពីមត្ត្រយ្យ
សកិ្សា ដលវ់ិទ្យាល័យបានទៅដល់ជណ្តើរផ្ទះ 
ពលរដ្ឋ ហើយអត្រកុមារបោះបង់ការសិក្សា 
បានថយចុះ គួរកត់សមា្គាល់ បើគិតពីឆ្នាំ២០១៩ 
មក ។  ស្រុកមានវត្តព្រះពុទ្ធសសនាចំនួន 
២៦វត្ត។ ឯវិស័យសុខភិបាលមានមន្ទីរព្រទ្យ 
បង្អ្រកមួយ និងមណ្ឌលសុខភាពប្រំមួយ នៅ 
ឃុំដីគោក ។ ត្រនៅខ្វះពីរសម្រប់ឃុំដ្រលមាន
ដីទឹកទាំងពីរ ។

លើផ្ន្រកប្រើប្រស់ដីធ្លី ការគ្រប់គ្រងធនធាន 
ធម្មជាតិ បរិស្ថាន គ្រះមហន្តរាយនឹងប្រប្រួល         
អាកាសធាតុ។  រដ្ឋបាលស្រុក បានចូលរួមជា 
មួយមន្ត្រីអាជា្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច និងដ្រគូអភិវឌ្ឍន៍
ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ អប់រំ ផ្សព្វផ្សាយឯកសរ- 
គតិយុត្តិនានា។ក្នុងនោះ បានខិតខំគ្រប់គ្រងនិង
សហការការពារតំបន់ធម្មជាតិព្ររនាម បឹង 
ទន្ល្រសបពីរកន្ល្រងមាន៖ ១.តំបន់រា៉ាមសរព្រក 
ទាល់ស្ថិតក្នុងភូមិសស្ត្រស្រុកឯកភ្នំ និងស្រុក 
សង្ក្រ ដ្រលរាជរដា្ឋាភិបាលបានបញ្ចូលជាតំបន់
រា៉ាមសទី៤ មានផ្ទ្រដី២១.០០០ហិកតា, ២.តំបន់ 
អ្រកូទ្រសចរណ៍ព្រកទាល់ ដ្រលបាននឹងកំពុង
ប្រឈមនឹងការកាប់រុករានទន្ទា្រន ដុតបំផ្លាញ 
ព្រ រំលោភយកដីជាកម្មសិទ្ធិខុសច្បាប់ និង 
តំបន់ ៣ បឹងទន្ល្រសប ដ្រលគ្រប់ថា្នាក់បាននឹង
កំពុងបោះបង្គាល និងដាំកូនឈើឡើងវិញតាម
ព្រំប្រទល់តំបន់តាមអនុសសន៍របស់សម្ត្រចអគ្គ-
មហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន ស្រន  នាយក 
រដ្ឋមន្ត្រី ដ្រលដាក់បទបញ្ជាថ្ង្រទី២៧ ខ្រវិច្ឆិកា 
ឆ្នាំ២០២១  ឱ្យអន្តរក្រសួង រដ្ឋបាលខ្រត្តជុំវិញ
បឹងទន្ល្រសបនិងមន្ត្រីអាជា្ញាធរ សមត្ថកិច្ច ទប់-

ឯកភ្នំ ទឹកដីដែលមានសក្ដែនុពលចមែុះ

 លោក មុិល សុផល បៃធនគណៈកមា្មៃធិការគណបកៃសបៃជាជនកម្ពុជា
សៃុកនិងជាអភិបាលសៃុកឯកភ្នំ

និងលោក រា៉ៃន់ សុឃឿន នាយករដ្ឋបាលសាលាសៃុក

បៃៃសាទឯកភ្នំ 
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ស្កាត់ បង្កា្របនូវបទល្មើសការរុករានទន្ទា្រន 
ហ៊ុមព័ទ្ធព្រលិចទឹក យកដីជាកម្មសិទ្ធិពីក្នុង 
អនុក្រឹត្យល្រខ១៩៧ អនក្រ.បកចុះថ្ង្រទីថ្ង្រទី២៩
ខ្រសីហាឆ្នាំ២០១១ ស្តីពីការកំណត់ដ្រនព្រ
លិចទឹកក្នុងតំបន់៣ បឹងទន្ល្រសបមានចំនួន 
៦៤៧.៤០៦ ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងខ្រត្តទាំងប្រំ
មួយជុំវិញបឹងទន្ល្រសប (កំពង់ឆ្នាំង ពោធិ៍សត ់
បាត់ដំបង បនា្ទាយមានជ័យ សៀមរាបនិង 
កំពង់ធំ)។

ការឆ្លើយតបសំណូមពរ និងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ៈ
លោក មុិល សុផល បានមានប្រសសន៍ថា  

ផ្រនការអភិវឌ្ឍន៍ ៥ឆ្នាំ (២០២០-២៥)និង 
ផ្រនការ ៣ឆ្នាំ រំកិលរបស់រដ្ឋបាលស្រុកត្រូវបាន
កំណត់ឡើងស្របតាមផ្រនការរបស់ខ្រត្ត និង 
គោលនយោបាយរបស់រាជរដា្ឋាភិបាល ដឹកនាំ 
ដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដ្រលមាន 
សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន ស្រន ជាប្រមុខ ។

ស្រុកមានការអភិវឌ្ឍ ។ ពលរដ្ឋមានសុខុ-
មាលភាពល្អប្រសើរ មានជីវភាពរស់នៅសមរម្យ  
រក្សាបាននូវវប្បធម៌ ប្រព្រណីសីលធម៌ល្អ ។ 
រក្សាបាននូវធនធានធម្មជាតិ  បរិស្ថាន   ភូមិឃុំ 
មានសុវត្ថិភាព ។ ការផ្តល់ស្រវាសធារណៈ 
ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ការកាត់បន្ថយភាព 
ក្រីក្រ និងការបង្កើនការងារ និងឆ្ពោះទៅបាន 
ប្រក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ ។

លោក មុិល សុផល បានបន្តថា  ផ្អ្រកលើ 
សកា្តានុពលរបស់ស្រុក និងផ្រនការអភិវឌ្ឍន៍  
រដ្ឋបាលស្រុក និងថា្នាក់លើព្រមទាំងថា្នាក់ក្រម
ពាក់ព័ន្ធ បាននឹងកំពុងទទួលគម្រងក្រសួង
ធនធានទឹក និងឧតុនិយម អភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធ 
ធារាសស្ត្រខ្នាតធំ "គម្រងអភិវឌ្ឍន៍ទំនប់ 
ទឹកសលាតាអន" កាត់តាមស្ទឹងសង្ក្រគឺជា   
សំណង់ម្រស្ទាក់ទឹកទំនើបដ្រលមានទា្វារទឹកកម្ពស់
២៤ម៉្រត្រគុណប្រវ្រង ៧៤ម៉្រត្រ បំពាក់ដោយ
ទា្វារទឹកធំនិងច្រកផ្លូវត្រីព្រមទាំង ប្រព័ន្ធប្រឡាយ 
ប្រតុងខ្វាត់ខ្វ្រងប្រវ្រងសរុប ១៣ ៥០៧ម៉្រត្រ ។ 
គឺរួមមានស្តារប្រឡាយស្នារ, ប្រឡាយដូនទាវ, 
ប្រឡាយខ្ពប និងប្រឡាយសំរោងក្នុង និងហ្រដា្ឋា- 
រចនាសម្ព័ន្ធប្រំមួយសំខន់ទៀត ដ្រលស្ថាបនា 
ឡើង ក្រមហិរញ្ញប្បទានឥណទានធនាគារ 
នីហ័រណអាហ័រណកូរ៉្រ និងបដិភាគរាជរដា្ឋា-
ភិបាល។

សមិទ្ធផលដ្រលកំពុងដំណើរយ៉ាងមមាញឹក
ជិតរួចរាល់មួយន្រះ ត្រូវបានរដ្ឋបាលស្រុកឯកភ្នំ
ចាត់ទុកថា ចំតម្រូវការបំផុតរបស់ផ្រនការស្រុក
និងចំប្រះដូងទន្ទឹងរង់ចាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដ្រល
រំពឹងថានឹងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ធំៗបី ក្នុងនោះ 
ទី១-ជាប្រព័ន្ធស្រចស្រពខ្នាតយក្ស ដ្រលនឹង
បង្កើនផលិតភាពន្រផលិតកម្មដំណំាស្រូវពីររដូវ, 
ជំរុញការផ្លាស់ប្តូរឥរិយបថបង្កបង្កើនផលលើ

ដំណាំស្រូវ   បន្ល្រ  ដំណាំឆ្លងកាត់រដូវ ការចិញ្ចឹម 
សត្វ និងប្រកបរបរស្រវាកម្មផ្ស្រងៗ ទី២-ផ្តល់ 
ជីវចម្រុះដល់ស្រុកឡើងវិញ និងទី៣-ជំរុញលើក
កម្ពស់ចំណូលពីវិស័យទ្រសចរណ៍ បន្ថ្រមពី 
សកា្តានុពលទ្រសចរណ៍ពីប្រសទឯកភ្នំ , តំបន ់
ជំរំសត្វស្លាបព្រកទាល់, តំបន់ដីសើមរា៉ាមស 
និងគោលដៅនានាន្រដងស្ទឹង។ ស្រុកមាន 
គម្រងធ្វើការសកល្បងដាំពោតចំណីសត្វលើ 
ដីដ្រលមិនបានដាំស្រូវ ឪឡឹក បន្ល្រ និងឈើហូប
ផ្ល្រនិងកន្ល្រងចិញ្ចឹមមច្ឆជាតិនានាដើម្បីជាគំរូប្តូរ
ឥរិយបថកសិករឲ្យធ្វើពិពិធកម្មកសិកម្ម និង     
ពីការរំពឹងត្រលើការន្រសទផលត្រីទឹកសបធម្ម-
ជាតិ ពីបឹងទន្ល្រសប ព្រះថា បម្របម្រួល 
អាកាសធាតុ បានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់របបទឹក
បឹងទន្ល្រសប ហើយធ្វើឱ្យផលន្រសបបាន 
ថយចុះដ៏គំហុគ ។ ក្នុងនោះដ្ររ ស្រុក និងផ្ន្រក
ពាក់ព័ន្ធក៏នឹងជំរុញផលិតកម្ម ដំណាំបន្ល្រ ដំណាំ 
ឪឡឹក ម្ទ្រស និងការធ្វើប្រហុកដ្រលល្បីល្បាញ
ថាឱជារសឆ្ងាញ់របស់នាមដា្ឋានស្រុកឯកភ្នំផង
ដ្ររ ។ លោកមានប្រសសន៍បន្តថា  ស្រុកបាន
នឹងកំពុងបន្តសហការជាមួយមន្ទីរ អង្គភាព 
សង្គម សុីវិលដ្រលជាដ្រគូអភិវឌ្ឍន៍ ផ្ន្រកឯកជន 
សប្បុរសជន និងក្រុមការងារចុះជួយមូលដា្ឋាន 
ស្រុក ដោះស្រយសំណូមពរ និងតម្រូវការរបស់
គោលដៅប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមភូមិសស្ត្រដូច ឬ 

 បៃព័ន្ធធរាសាស្តៃយកៃសទំនប់សា្ទៃក់ទឹកសាលាតាអន កាត់ស្ទឹងសង្កៃ និងបៃឡាយបៃតុងនៅសៃុកឯកភ្នំ

មា៉ៃសុីនកៃច្នៃអង្ករនៅឃុំខ្ពបដូនទាវការដំឈើនៅតំបន់៣



qñaMTI 21 elx 252 Ex                 ]sPa qñaM 2022 TsSnavdþI RbCaCn 31

ស្រដៀងគា្នានឹងទីទ្រពីគា្នាន្រស្រុក។ ក្នុងនោះក៏
ត្រូវស្រង់បទពិសធន៍ពីការឆ្លើយតបចំចំណង 
ចង់បានរបស់ពលរដ្ឋកន្លងមកដូចជា ការស្តារ
និងកសងផ្លូវក្រលកស៊ូប្រវ្រង ១២គ.មទៅ 
ព្រកហ្លួង ដោយឯកឧត្តម ងួន រតនៈ អតីត- 
អភិបាលខ្រត្តបាត់ដំបង ។ ការស្តារនិងអភិវឌ្ឍន៍
ប្រឡាយភាសប្រវ្រង៩គ.ម របស់ក្រសួងធនធាន 
ទឹក និងឧតុនិយម។ ការកសងផ្លូវក្រលក្រួសដី 
ដោយក្រុមការងារចុះជួយមូលដា្ឋានជាដើម ។ 
ស្រុកនិងមូលដា្ឋានក៏បានត្រៀមស្នើសំុការស្ថាប-
នាផ្លូវសម្រប់ដឹកកសិផល, ការដោះស្រយ
គោលនយោបាយជូនពលរដ្ឋដ្រលរស់នៅ និង 
អាស្រ័យផលលើតំបន់៣ ទន្ល្រសប ដ្រលរងផល
ប៉ះពាល់ពីយុទ្ធនាការទប់ស្កាត់បង្កា្រប បទល្មើស
និងដកហូតយកដីទុកជូនរដ្ឋវិញ និងការបន្ត 
ស្វះស្វ្រង និងរក្សាតម្ល្រសមរម្យន្រទីផ្សារកសិផល 
និងការចងក្រងសហគមន៍ជាដើម ។ បន្ថ្រម 
លើន្រះ ក៏បានបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយ 

របស់រាជរដា្ឋាភិបាល, អនុវត្តអភិក្រមរបស់ 
សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន ស្រន ៈ “ឆ្លុះ កញ្ចក់ ងូតទឹក 
ដុះក្អ្រល ព្យាបាល វះកាត់” និងអនុសសន៍ 
សម្ត្រចក្រឡាហោម ស ខ្រង ឧបនាយក 
រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងមហាផ្ទ្រ ដ្រលឱ្យពិនិត្យ 
មើលឥរិយបថ តួអង្គបីៈ ទី១.  ម្រឃុំ ទី២. ស្មៀន 
និងទី៣. ម្រភូមិ  ដើម្បីបង្កើននិងការគាំទ្រដល់ 
អាជា្ញាធរមូលដា្ឋាន   ។

លោក រា៉ាន់  សុឃឿន នាយករដ្ឋបាលស្រុក
ឯកភ្នំមានប្រសសន៍ថា ចំពោះស្រវារដ្ឋបាល 
និងស្រវាសធារណៈ ដ្រលជាគន្លឹះសំខន់មួយ 
ទៀត បម្រើសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះ 
រដ្ឋបាលស្រុកបន្តសម្របសម្រួលលើមន្ត្រីជំនាញ
និងផ្ន្រកនានានៅថា្នាក់ស្រុក និងឃុំ ដើម្ីប       
ឆ្លើយតបទៅពលរដ្ឋ ដ្រលចង់បានតមា្លាភាព  
រលូនរហ័ស។ ក្នុងនោះស្រវារដ្ឋបាលដ្រលច្រើន 
ជាងគ្រគឺ និត្យានុកូលដា្ឋាន អត្រនុកូលដា្ឋាន 
ថតចម្លង ការសុំច្បាប់អាជីវកម្ម ការផ្ទ្ររសិទ្ធិដីធ្លី   

ច្បាប់សងសង់ជាដើម ។
លោក រា៉ាន់  សុឃឿន  បានបញ្ជាក់ថា ចំពោះ 

មុខអាជា្ញាធរស្រុកនឹងជំរុញបន្ថ្រមលើស្រវានិង 
អភិវឌ្ឍន៍បន្ថ្រមលើវិស័យអប់រំ និងធនធានមនុស្ស    
សុខភិបាលថាមពល  សធារណការដឹកជញ្ចូន 
ឧស្សាហកម្ម  សិប្បកម្ម ទូរគមនាគមន៍ វប្បធម៌ 
និងសសនា ព័ត័មាន យ្រនឌ័រ យុវជន និងកុមារ  
សង្គមកិច្ច គ្រះមហន្តរាយ បរិស្ថាន បម្របម្រួល 
អាកាសធាតុ ដីធ្លី សន្តិសុខសណា្តាប់ធា្នាប់ 
ជាដើម ក៏ដូចខិតខំសហការដោះស្រយ ។

លោកបន្តថា សំខន់ជាងន្រះគឺការត្រៀម
លក្ខណៈឱ្យបានល្អប្រសើរសម្រប់ បរិយយ 
រៀបចំការបោះឆ្នាតជ្រើសរីសក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ 
សងា្កាត់ ឆ្នាំ២០២២ ន្រះ និងការបោះឆ្នាត 
ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តឆ្នាំ២០២៣ ខង 
មុខ៕
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ចូលតំបន់២ នៃទន្លៃសាបជូនបៃជាពលរដ្ឋចំនួន ១.៧៤៩ គៃួសារ, ទី២-
នៅខៃត្តបនា្ទៃយមានជ័យកៃសមៃួលផ្ទៃដី ៥៨ ហិកតាចៃញពីតំបន់៣     
ចូលមកតំបន់២ នៃទន្លៃសាបជូនបៃជាពលរដ្ឋ២២គៃួសារ និងទី៣-
ខៃត្តពោធិ៍សាត់កៃសមៃួលផ្ទៃដី ៣.៤៤៨ ហិកតាចៃញពីតំបន់៣ ចូល 
មកតំបន់២ នៃទន្លៃសាបជូនបៃជាពលរដ្ឋ ១.៦៣៨ គៃួសារ។

សម្ដៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រនដក់ចៃញគោលការណ៍ចំនួន ៣ចំណ៊ច 
សំខន់រួមមាន៖ គោលការណ៍ទី១-ពិនិតៃយពិចារណាដោយផ្អៃកលើ       
សា្ថៃនភាពជាក់ស្ដៃងនៃភូមិសាស្តៃនីមួយៗ ក្នុងការកាត់ឆ្វៀលចៃញពី 
តំបន់២ ឬតំបន់៣ សមៃៃប់ទីតាំងដៃលមានបៃជាជនរស់ជាក់ស្តៃង 
កើតជាភូមិករណ៍ ជាឃុំ ជាសៃុក និងជាទីវត្តអារាម ហើយភូមិករណ៍ខ្លះ 
កើតមានតាំងពីយូរយរណាស់មកហើយ ។ សម្តៃចតៃជោបញ្ជៃក់ថា
យើងមិនតៃូវសា្លៃប់កៃឡានោះទៃ បើទោះបីវាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់៣ ឬ 
តំបន់ ២ ក៏ប៉ុន្តៃយើងតៃូវទទួលសា្គៃល់ថា តំបន់នៃះជាតំបន់ដៃលមាន 
ការកើតតាំងពីមុនពៃលយើងកំណត់កៃបខណ្ឌតំបន់១ តំបន់២ តំបន់៣ 
នៃបឹងទន្លៃសាបទៅទៀត។ សម្ដៃចតៃជោបញ្ជៃក់ថា ខៃត្តទាំង៦ ដៃល
នៅជាប់បឹងទន្លៃសាបតៃូវមានការទទួលខុសតៃូវ ចំពោះបៃជាជននៅ 
ក្នុងតំបន់នោះ ទាំងថា្នៃក់ខៃត្ត ថា្នៃក់សៃុក និងថា្នៃក់ឃុំ។ គោលការណ៍ ទី-២ 
តៃូវធ្វើការកៃសមៃួលពៃំបៃទល់តំបន់ ២ និងតំបន់ ៣ ឡើងវិញដោយ
ផ្អៃកលើការជាក់ស្ដៃងជាពិសៃសផ្ទៃដីដៃលចាំបាច់ និងសមហៃតុសម-
ផលសមៃៃប់ការការពារពៃៃលិចទឹកនៃបឹងទន្លៃសាបក្នុងសា្ថៃនភាពថ្មីនៃ 
ផ្ទៃបឹងដៃលមានរួច មានការគោករាក់ ហើយដៃលបៃជាជនធ្លៃប់ បង្ក-
បង្កើនផល ។ សម្តៃចតៃជោលើកឡើងថា ៖ ដោយសារតំបន់នោះវា       
មានការគោករាក់ជាយូរមកហើយ, ហើយបៃជាជនធ្លៃប់បានទៅបង្ក-
បង្កើនផលនៅទីនោះដូច្នៃះវាមិនមៃនជាការលំបាកទៃក្នុងការកៃសមៃួល
ពៃំបៃទល់តំបន់២ និងតំបន់៣ គឺបៃើវិធីជាតំបន់សៃបៃកខ្លៃដូចដៃលធ្លៃប់
បានធ្វើកន្លងមក តៃបញ្ហៃសំខន់គឺ សុំកុំឲៃយបៃជាជនបន្តកាប់រានពៃៃ 
លិចទឹកបន្តទៅទៀត។ ការកៃសមៃួលនៃះធ្វើសមៃៃប់បៃជាជន ដៃល 

កំពុងអាសៃ័យផលនៅទីនោះ ដៃលមានជាយូរយរណាស់មកហើយមិន
មៃនសមៃៃប់ពួកឈ្មួញឬថៅកៃដី ទើបកាប់រានថ្មីៗរយៈពៃល៣ ទៅ៤ 
ឆ្នៃំ ដៃលយើងបានធ្វើសកម្មភាពបងៃ្កាបកន្លងទៅហើយតៃូវបានដកហូត
នោះទៃ។ សមៃៃប់បៃជាជនដៃលបានអាសៃ័យផលនៅទីនោះគឺចាំបាច់
តៃូវតៃមានការកៃសមៃួលលិខិតបទដ្ឋៃនគតិយុត្តិ និងការកៃសមៃួល 
បង្គៃល ពីតំបន់៣ មកតំបន់២ និងពីតំបន់២ មកតំបន់១ តៃម្ដង ។ 
សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន ក៏បានបញ្ជៃក់ទៀតថា ៖ ការកាត់ចៃញពី 
តំបន់២ ចូលមកតំបន់១ អាជា្ញៃធរតៃូវចៃញកម្មសិទ្ធិជូនពួកគត់ និងដី 
ដៃលកាត់ចៃញពីតំបន់៣ ចូលមកតំបន់២ ទុកឲៃយពួកគត់អាសៃ័យ 
ផល។ ដូច្នៃះតៃូវធ្វើបញ្ជីនៃះឲៃយបានចៃបាស់ ដើមៃបីចៀសវាងការលើកឡើង 
រវាងតំបន់២ និងតំបន់៣ ដៃលតៃូវជាតំបន់ការពារនិងតំបន់អាសៃ័យ
ផល។ ដូច្នៃះវិធីមានតៃមួយគឺកៃតមៃូវពៃំបៃទល់ដៃលរៀបចំជាមាតិកា
ឡើងវិញ។ គោលការណ៍ទី៣- ការគោករាក់នៅក្នុងតំបន់បៃងទន្លៃសាប
ដោយដីលៃបាប់ដៃលហូលចូល ធ្វើឱៃយកម្ដៃទឹកកើនឡើងដៃលជាបញ្ហៃ
ដល់ការអភិរកៃសពូជន៍តៃី។ ដើមៃបីធនាថាតើយើងរកៃសាពូជតៃីបៃបណា
នៅក្នុងបឹងទន្លៃសាបចាំបាច់តៃូវកំណត់ទីតាំងដើមៃបីយើងរកទុនសមៃៃប់
ជួយទៅលើការបូមសា្ដៃរនៅក្នុងតំបន់នោះឱៃយមានជមៃៃទឹកជៃៃហើយ
ធនាថា នៅក្នុងរដូវបៃៃំងតៃីអាចមានលទ្ធភាពចូលទៅក្នុងតំបន់នោះ
សមៃៃប់ការរស់រាន។ សម្ដៃចតៃជោ ណៃនាំដល់កៃសួងកសិកម្មតៃូវ           
ដឹងថា តើតំបន់ណាដៃលតៃូវអភិរកៃសពូជតៃី ហើយចាំបាច់តៃូវបូមសា្ដៃរ     
ក្នុងជមៃៃប៉ុនា្មៃនម៉ៃតៃនិងទំហំប៉ុនា្មៃនហិកតាដោយតៃូវលើកក្នុងគមៃៃង
ដើមៃបីដក់ចូលទៅក្នុងថវិកាជាតិសមៃៃប់ការបូមសា្ដៃរឬកៃសួងបៃគល់
កិច្ចការនៃះទៅឱៃយអាជា្ញៃធរថា្នៃក់កៃៃមជាតិជាអ្នកធ្វើ ។ សម្ដៃចតៃជោ     
បានណៃនាំថាពៃលបូមសា្ដៃរដីលៃបាប់ក្នុងបឹងទន្លៃសាបបានហើយនោះ
អាចយកទៅធ្វើជាជីឬតៃូវសិកៃសាឱៃយបានចៃបាស់លាស់ ពៃៃះដីបឹងទន្លៃសាប 
គឺជាដីលៃបាប់ដៃលមានជីជាតិ។មៃយា៉ៃងទៀតក៏អាចសហការជាមួយវិស័យ
ឯកជនសកិៃសាកៃច្នៃដលីៃបាបន់ៃះ យកមកធ្វើជាជធីម្មជាតសិមៃៃបប់ង្ក-
បង្កើនផលក្នុងវិស័យកសិកម្មផងដៃរ ៕
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    បងងក់ក្បោលហើយតើ
រាត្រីរំលងអា្រធាត្រទៅហើយ នាយ

ឆឺយទើបត្រឡប់ពីចូលរួមពិធីជប់លៀង
នៅផ្ទះលោកប្រធានក្រុមហ៊ុនឈរប្រឹងទប់ 
ខ្លួនផ្អ្រកទា្វារផ្ទះ ហើយតប់ទា្វារផ្ទះបូ៉កៗ 
ជាច្រើនដង។ ព្រលឮសូរគោះទា្វារម្ដងៗ 

នាងឆិលជាប្រពន្ធត្រងស្រកសួរ៖ «ពុកវា..ពុកវា ម្រនទ្រ? លុះ 
អត់ឮឆ្លើយ ក៏ប្រះដ្រកវិញ» ។ លុះភ្លឺឡើង ប្រពន្ធបើកទា្វារច្រញ 
ស្រប់ត្រឃើញប្តីដ្រកខ្វៀននៅលើសុីម៉ង់ត៍ ក៏ស្រក៖

ម៉្រចក៏ពុកវានៅដ្រកកន្ល្រងន្រះ? យប់មិញពុកវា គោះទា្វារម្រន 
ទ្រ?

- អើ ចុះមានពីណាក្រពីបង!
- ហ្រតុម៉្រច ខ្ញុំសួរបងច្រើនដង បងមិនឆ្លើយ?
- បងឆ្លើយមិនរួច ប៉ុន្ត្របងបានងក់ក្បាលដ្ររតើ! ។
                             ពេលណា?
ស្រីស្រស់ឆើតឆយ នាងភឹមភួង ទៅជួបគ្រូទាយសួរ៖
- កាលពី៣ឆ្នាំមនុ លោកគ្រូទាយឲ្យខ្ញុថំា នងឹមានប្ដពី្រមទាំងកូន 

២នាក់ផង! 
- អើ…ចុះឥឡូវ យ៉ាងម៉្រចហើយ?
- អីឡូវន្រះ ខ្ញុំមានកូន ២នាក់ហើយ ត្រមិនទាន់មានប្ដីនៅ 

ឡើយទ្រ ។ ខ្ញុំចង់ឱ្យលោកគ្រូទាយម្ដងទៀតមើលតើដល់ព្រល
ណាទៅ ទើបខ្ញុំបានរៀបការមានប្ដីនឹងគ្រ? ។

                       ចងចាំចំណុចពិេសស

ព្រលព្រឹកព្រលឹម យុវជនផ្លយ បានចូលប្ដឹងផ្ទាល់មាត់នៅប៉ុស្តិ
នគរសងា្កាត់ ឲ្យជួយឃាត់ខ្លួនយុវនារីមា្នាក់ថា បានជិះម៉ូតូបុកខ្លួនរួច
ជិះគ្រចខ្លួនបាត់។ 

លោកនាយប៉ុស្ដិ សួរផ្លយ៖
- តើប្អូនមានចងចាំ នូវចំណុចពិស្រសរបស់យុវនារីនោះខ្លះទ្រ?
- អូហ…ូខ្ញុំពិតជាចងចាំបានច្បាស់ណាស់ លោកនាយ! 
- អើ និយយទៅ តើចាំចំណុចពិស្រសត្រង់ណាខ្លះ?
- បាទ នាងជិះម៉ូតូ ស្កុបពីពណ៌ក្រហម នាងមានអាយុប្រហ្រល 

២០ឆ្នាំ ពាក់អាវយឺតពណ៌ស្វាយខ្លីខើចមើលឃើញរន្ធផ្ចិតទៀត
ផង!

- អើបាន..ចុះតើនាងស្លៀកខោពណ៌អី?
- អ្រហ ៍…នាងអត់ស្លៀកខោទ្របាទ..គឺស្លៀកសំពត់ហ្សុីបខ្លី ដល់ 

ថា្នាក់មើលឃើញខោស្លីបពណ៌ក្រហមទ្រងត្រម្ដង។
- អើ..បើអញ្ចឹង គឺច្បាស់ណាស់ហើយ តាមពិតគឺប្អូនឯងទ្រ 

ដ្រលជិះម៉ូតូបុកនាង មិនម្រននាងជិះ   ម៉ូតូបុកឯងទ្រ ព្រះរវល់
ត្រភ្លឹកមើលគ្រប់កន្ល្រងគា្មោនចនោ្លាះ ទើបជិះម៉ូតូបុកគ្រ ហើយមក 
ប្ដឹងចោទគ្រជិះបុកឯងទៅវិញ ៕

១. ២៨មិថុនា នក្ខត្តឫកៃស ចារឹកបៃវត្តិ អង្វៃងឆ្នៃំ

 បៃជាជាតិខ្មៃរ ថៃចងចាំ សកម្មកមា្ចៃត់ អាណានិគម។

២. បៃយុទ្ធតតាំង ពីកមា្លៃំងតិច រួបរួមពងៃីក កមា្លៃំងធំ

 កម្ទៃចបន ចកៃពត្តិនិយម វាយផ្ដួលរំលំ ពតឫសៃសា។

៣. ចាប់ផ្ដើមសា្ដៃរសាងបៃទៃសជាតិ  ឆ្លៀវឆ្លៃតដោះសៃៃយ រយបញ្ហៃ

 បៃើបៃៃស់អាវុធ គឺបញ្ញៃ  ពីបាតហតា្ថៃ ទទៃសា្អៃត។

៤. ដៃមា្ខៃងកាន់អាវុធ បៃយុទ្ធប្ដូរ  តស៊ូរារាំង ខ្មៃំងឧតៃបាត

 បៃល័យជាតិឯងស្ញៃងបៃមាថ សង្វៃតវិលកាន់កាប់រដ្ឋៃ។

៥. ដៃមា្ខៃងជៃៃងជួយបៃជាជន គៃៃំគៃៃទារុណគ្មៃនអាហារ

 ខ្វះសព្វគៃប់រាប់ រយបៃការ សា្មៃបកៃសរៃកពុនធ្ងន់កៃៃលៃង។

៦. បកៃសសា្មៃរតីវៃ វិញ្ញៃតកម្ម ឥន្ទៃិយចងចាំ យល់ចៃបាស់ទៃង

 នយោបាយឈ្នះឈ្នះរះជាក់ស្ដៃង ចាត់ចៃងអភិវឌៃឍន៍គៃប់វិស័យ។

៧. មាគ៌ៃឈ្នះឈ្នះ នាំសន្តិភាព ជាលាភជោគជ័យ អចិន្តៃៃយ៍

 សមិទ្ធផល ផុសរាល់ថ្ងៃ ជាគុណតម្លៃ ក្តីសុខ។

៨. បកៃសបានអប់រំគោលមាគ៌ៃ បៃៀបឧបជៃឈាយ៍គៃូអាចារៃយ

 ណៃនាំបង្ហៃញគៃប់កិច្ចការ សមជីវិតា សុខនិរន្តរ៍។

៩. បកៃសបៃជាជន គុណអនគៃឈ សោ្មៃះស្ម័គៃសងៃ្គោះគៃប់អាសន្ន

 បៃជាជួបទុក ភ័យសោ្លៃស្លន់ គឺបកៃសបៃជាជនស្ទុះសា្ទៃទៅ។

១០. រហ័សរហួន ឥតរង់រា បៃៀបបាននាវា ទូកសំពៅ

 ចម្លងឆ្លងផុតសមុទៃជៃៃ ដក់នៅនាតៃើយបរមសុខ។

១១. បកៃសកបគុណធម៌ល្អសច្ចៈ សោ្មៃះស្ម័គៃសងៃ្គោះមិនរីសមុខ

 ពាំងពារជម្នះគៃប់កលិយុគ បៃជាផុតទុក្ខ សុខសួស្ដី។
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 លើកស្ទួយជីវភាពរៀបជីវិត បៃជាខ្មៃរពិតរឹតថ្កើងថា្កៃន៕

                                                                      និពន្ធៈ   នឹម ណាំ
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