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semþcGKÁmhaesnabtIeteCa
h‘un Esn

semþcGKÁmhaBjacRkI
ehg sMrin

នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

្របធានរដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

RbFanKNbkSRbCaCnkm<úCa

RbFankitþiysKNbkSRbCaCnkm<úCa

semþcRkLaeham
s exg

semþcvibulesnaPkþI
say QMu

semþcBiC½yesna
eTo )aj;

និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ

នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

ប្រធានព្រឹទ្ធសភា

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

GnuRbFanKNbkSRbCaCnkm<úCa GnuRbFanKNbkSRbCaCnkm<úCa

elakCMTavkitþisgÁhbNÐit
Em:n sMGn

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់
ទំនងរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច

GnuRbFanKNbkSRbCaCnkm<úCa GnuRbFanKNbkSRbCaCnkm<úCa

យើងខ្ញុំសូមសម្តែងគារវភក្តី និងកតញ្ញុតាធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតជូន សម្តេច មគ្គុទ្ទេសក៍ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមបំផុត

នៃប្រជាជាតិកម្ពុជា និងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលបានលះបង់អស់កម្លាំងកាយ កម្លាំងចិត្ត និងបញ្ញាញាណ

ដើម្បីបុព្វហេតុសង្រេ្គោះជាតិ ពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ កសាង និងការពារមាតុភូមិកម្ពុជាមួយ ឯករាជ្យ
សន្តិភាព ស
 េរីភាព ប្រជាធិបតេយ្យ អព្យាក្រឹត និងវឌ្ឍនភាព សង្គម ។

សូមគោរពជូនពរ សម្តេច សូមបានប្រកបដោយសុខភាពបរិបូរ កាយពលមាំមួន បញ្ញាញាណភ្លឺថ្លា

និងជន្មាយុយឺន យូរ ដើម្បីបន្តដឹកនាំមាតុភូមិ និងប្រជាជនកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកជោគជ័យធំៗថ្មីៗទៀត ។

eKarBCUnedaykIþktBaØútaFm’d¾RCaleRCAbMput
TsSnavdþIRbCaCn







GarmÖkfa


sUmeKarB semþc Ék]tþm elakCMTav
elak elakRsI RbiymitþGñkGan ¡
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលមានសម្តេចអគ្គសេនា-

មហាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ជានាយករដ្ឋមន្ត្រី បាននិងកំពុង

elak tak s‘unGIu

បោះជំហានទៅមុខយ៉ាងស្វាហាប់ ប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមនៅលើមាគ៌ានៃការអភិវឌ្ឍ ក្រោមពន្លឺនៃសុខ-

សន្តិភាពដ៏ត្រចេះត្រចង់ ឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតដ៏រុងរឿង។ នៅពេលដែលប្រជាជនយើងកំពុងសប្បាយរីករាយ

ជាមួយសមិទ្ធផលធំៗជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ដែលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចជូនជាតិមាតុភូមិ ចាប់តាំងពីក្រោយថ្ងៃ៧ មករា ឆ្នាំ១៩៧៩ មក
ពេលនេះប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេស ក៏បានចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងក្លៀវក្លា ខួបទី៧១ នៃថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា (២៨

មិថុនា ១៩៥១- ២៨ មិថុនា ២០២២) ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយមួយមានអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ។ ការប្រារព្ធពិធីនេះ ត្រូវបានធ្វើឡើង

ក្នុងពេលដែលប្រទេសជាតិយើងទើបនឹងដំណើរការដោយជោគជ័យការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់អាណត្តិទី៥ ដែល បាន

ប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរី ត្រឹមត្រូវ និងយុត្តិធម៌ ដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានជ័យជម្នះយ៉ាងធំធេង។ ជោគជ័យនេះក៏ទទួលបាន
ក្នុងខណៈប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់គ្រងបានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-១៩ ការពារបានអាយុជីវិតប្រជាជនមិនឲ្យធ្លាក់ក្នុងជ្រោះមរណៈ រក្សាបាន
លំនឹងសេដ្ឋកិច្ច និងជីវភាពរស់នៅ និងសម្រេចបានសមិទ្ធផលថ្មីៗបន្តទៀតក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច សង្គម ព្រមជាមួយនេះ កិត្យានុភាពនៃ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏កាន់តែត្រូវបានលើកកម្ពស់ឡើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិ ស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងទទួលតួនាទីជាប្រធានអាស៊ាន
និងការត្រៀមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី៣២ នៅឆ្នាំ២០២៣ខាងមុខ។

ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន ដែលបានបដិសន្ធិនៅខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០១ ហើយដែលពេលនេះ មានអាយុគម្រប់ ២១ឆ្នាំ សូមចូលរួមជាមួយ

ប្រជាជនកម្ពុជា អបអរសាទរខួបលើកទី ៧១ នៃថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងសូមសម្តែងនូវក្តីសប្បាយរីករាយ ប្រកបដោយ

មោទនភាពចំពោះសមិទ្ធផលធំៗ ដែលគណបក្សសម្រេចបានក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិ គាំទ្រពីដំណាក់កាលសង្គ្រោះជាតិពីរបបប្រល័យ
ពូជសាសន៍ ស្តារ និងកសាងប្រទេសជាតិឡើងវិញពីចំណុចសូន្យ រហូតឈានមកដល់ដំណាក់កាល សន្តិភាព ឯកភាព ប្រជាធិបតេយ្យ
និងអភិវឌ្ឍ នាពេលបច្ចុប្បន្ន។

ក្នុងរយៈពេល ២១ ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន ដែលជាអង្គភាពឃោសនា និងផ្សព្វផ្សាយចំណុះគណៈឃោសនាអប់រំនៃ

គណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានយកអស់ស្មារតីទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួន ដោយប្រកាន់

ខ្ជាប់នូវមនសិការវិជ្ជាជីវៈ រួមចំណែកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីនយោបាយ គោលការណ៍ គោលនយោបាយ និងសេចក្តីសម្រេចនានារបស់

គណបក្ស និងរាជរដ្ឋាភិបាល ឲ្យបានជ្រួតជ្រាបដល់មន្រ្តី សមាជិកគណបក្ស និងមហាជន ព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយអំពីសភាពការណ៍ទូទៅរបស់
ប្រទេសជាតិ សកម្មភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្ស ថ្នាក់ដឹកនាំព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា រាជរដ្ឋាភិបាល និងមន្រ្តីគ្រប់ថ្នាក់ គ្រប់ផ្នែក ដែលបាន

អញ្ជើញចុះមូលដ្ឋានជួយដោះស្រាយបញ្ហានានាជូនប្រជាជន។ ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន ក៏បានរួមចំណែកបំផុសលើកទឹកចិត្ត និងអប់រំពង្រឹង
ស្មារតីប្រជាជន ដើម្បីចូលរួមការពាររាល់សមិទ្ធផលនៃសង្គមជាតិ ថែរក្សាសុខសន្តិភាព និងស្ថិរភាពនយោបាយ ការពារឯករាជ្យ

អធិបតេយ្យជាតិ បូរណភាពទឹកដី លើកកម្ពស់ដំណើរការការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងនីតិរដ្ឋ បំផុស និងលើកទឹកចិត្តប្រជាជនចូលរួម
យ៉ាងសកម្មក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ ពង្រឹងខឿនការពារសុខភាពរបស់ប្រជាជនកាន់តែរឹងមាំ ព្រមទាំងឆ្លើយតបទៅនឹងការឃោសនា
ប្រទូសរ៉ាយនានារបស់ពួកអគតិ។ ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន ក៏បានរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយអំពីកិត្យានុភាពរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលត្រូវ
បានលើកកម្ពស់ជាលំដាប់នៅលើឆាកអន្តរជាតិ ជាពិសេស ក្នុងពេលដែលប្រទេសយើងធ្វើជាប្រធានអាស៊ានប្តូរវេនឆ្នាំ២០២២នេះ។

ក្នុងរយៈពេល ២១ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ លទ្ធផលដែល ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន អាចរក្សាបាននិរន្តរភាពនៃការផ្សាយ និងទទួលបានលទ្ធផល

ដ៏ប្រសើរ គឺអាស្រ័យដោយមានការដឹកនាំ ណែនាំពីថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្ស និងការចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដ៏ថ្លៃថ្លា ទាំងខាងស្មារតី និងសម្ភារៈ
ពីសំណាក់សម្តេច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី និងប្រិយមិត្តអ្នកអានទាំងអស់។

ចំពោះការគាំទ្រដ៏ថ្លៃថ្លានេះរបស់សម្តេច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាមន្ត្រីបុគ្គលិកនៃទស្សនាវដ្តីប្រជាជន

សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុត និងជឿជាក់ថា នឹងបានទទួលនូវការរួមវិភាគទានដ៏ថ្លៃថ្លានេះបន្តទៀត ដើម្បីធានាបាននូវ

និរន្តរភាពនៃការចេញផ្សាយរបស់ទស្សនាវដ្តី។ យើងខ្ញុំនឹងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនលើគ្រប់ផ្នែកឲ្យបាន និងកាន់តែប្រសើរ

ដើម្បីលើកកម្ពស់ការចេញផ្សាយទស្សនាវដ្តីប្រជាជនឲ្យបានទៀងទាត់ និងប្រកបដោយគុណភាព រួមចំណែកបម្រើវិស័យអប់រំនយោបាយ
សតិអារម្មណ៍របស់គណបក្សឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើង។

នៅក្នុងឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះ យើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរសម្តេច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី និងប្រិយមិត្តអ្នកអានទាំងអស់

សូមបានប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខ សេចក្តីចម្រើន និងជោគជ័យគ្រប់ប្រការកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ៕
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គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា មានលទ្ធភាព និងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់
ក្នុងការដឹកនាំសង្គមជាតិឲ្យបន្តឈានឡើងទៅមុខទៀត

The Cambodian People’s Party Has Ability
and Sufficient Capacity to Advance Nation
ថ្ងៃទី ២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ គឺជាថ្ងៃគម្រប់ខួបទី ៧១ ថ្ងៃបង្កើត

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ( ២៨ មិថុនា ១៩៥១-២៨ មិថុនា ២០២២ )

ដែលនៅគ្រាដំបូងមានឈ្មោះថា “បក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរ” ។ គណបក្ស
បានប្រសូត្រចេញពីចលនាតស៊ូស្នេហាជាតិ របស់ប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំង

ប្រទេស ក្នុងបុព្វហេតុទាមទារឯករាជ្យពីនឹមអាណានិគមនិយមបារាំង ដោយ
បានធ្វើការតស៊ូពុះពារ ឆ្លងកាត់គ្រប់ឧបសគ្គរាប់ម៉ឺន រាប់សែនជំពូក ។

ក្នុងរយៈពេល ៧១ ឆ្នាំ កន្លងទៅនេះ នៅលើកំណាត់ផ្លូវយ៉ាងវែង និង

បត់បែនលំបាក់ស្មុគស្មាញនៃប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជា ប៉ុន្តែគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជា តែងតែស្ថិតនៅរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយប្រជាជនគ្រប់កាលៈទេសៈ
ទាំងអស់ ។ គ្មានការលំបាកណាមួយ ដែលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាពុំធ្លាប់
ឆ្លងកាត់នោះទេ

ហើយក៏គ្មានឧបសគ្គណាមួយដែលគណបក្សប្រជាជន

កម្ពុជា មិនធ្លាប់បានជម្នះនោះដែរ ។ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានធ្វើការ
ប្រមូលផ្តុំកម្លាំងមហាសាមគ្គីជាតិ

ធ្វើឲ្យសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលធំៗ

រាប់មិនអស់ ។ ចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៥៣ ដល់ ឆ្នាំ ១៩៧០ គណបក្សបានរួមចំណែក
យ៉ាងធំធេង ជាមួយកម្លាំងជាតិ ក្នុងការតស៊ូប្រឆាំងអាណានិគមនិយម

ដណ្តើមបានឯករាជ្យទាំងស្រុង និងបានចូលរួមក្នុងការថែរក្សាការពារ

ឯករាជ្យ សន្តិភាព សេរីភាព ប្រជាធិបតេយ្យ អព្យាក្រឹត្យ និងវឌ្ឍនភាព
សង្គម។ ក្នុងពេលដែលប្រទេសជាតិធ្លាក់ក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាម ដោយសារ

ស្នាដៃបនក្បត់ជាតិ លន់ នល់ សិរិមតៈ ពីថ្ងៃទី១៨ មិនា ឆ្នាំ ១៩៧០

ដល់ថ្ងៃទី ១៧ មេសា ឆ្នាំ ១៩៧៥ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានបន្តដឹកនាំ
ធ្វើការតស៊ូ ដើម្បីរំដោះជាតិចេញពីពួក មេដឹកនាំធ្វើរដ្ឋប្រហារ ដែលជាខ្ញុំ
កញ្ជះដាច់ថ្លៃរបស់ពួកបរទេស ។ ក្រោយពេលដែលប្រទេសជាតិ ត្រូវបាន

រំដោះហើយ ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសសង្ឃឹមថា សង្គ្រាមនឹងត្រូវផុតរលត់

សង្ឃឹមបានឃើញពន្លឺសន្តិភាពរះឡើងជាថ្មីនៅលើមាតុភូមិកម្ពុជា ។ តែ
ផ្ទុយទៅវិញក្តីសង្ឃឹមនេះ បែរជាត្រូវបំផ្លិចបំផ្លាញទៅវិញ តែក្នុងរយៈពេល

តែមួយប៉ព្រិចភ្នែកប៉ុណ្ណោះ ។ បនក្បត់ប៉ុល ពត អៀង សារី ខៀវសំផន

ឃុបឃិតគ្នា ឆក់ប្លន់សមិទ្ធផលជ័យជម្នះរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា បង្កើតឡើង
នូវរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ក្រោមស្លាកកម្ពុជា ប្រជាធិបតេយ្យ ធ្វើឲ្យ
ប្រជាជនរាប់លាននាក់

ត្រូវបាត់បង់ជីវិត

ដោយសារការកាប់សម្លាប់

ធ្វើទារុណកម្ម បង្អត់អាហារ និងការធ្វើពលកម្មបាក់កម្លាំង ។ របបទាសភាព
សម័យថ្មី បានកើតឡើងនៅលើទឹកដីកម្ពុជា ធ្វើឲ្យមាតុភូមិដ៏កំសត់ ដែល
ទើបងើបរួចពីភ្លើងសង្គ្រាម ត្រូវចាប់ជ្រមុជឲ្យលិចយ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងថ្លុកឈាម
ដ៏ក្រហមច្រាលរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ដ៏អភ័ព្វ ។ ជាថ្មីម្តងទៀតគណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជា បានបន្តដឹកនាំចលនាតស៊ូសង្គ្រោះជាតិ វាយផ្តួលរំលំរបប
ប្រល័យពូជសាសន៍នេះ ឲ្យវិនាសខ្ចាត់ខ្ចាយនៅថ្ងៃទី ៧ ខែមករា ឆ្នាំ ១៩៧៩ ។

មហាជ័យជម្នះនេះ បានបិទទំព័រសករាជដ៏ខ្មៅងងឹតប្រកបដោយសោកនាដ-

កម្មនៃកម្ពុជា ហើយបានបើកឡើងនូវទំព័រសករាជថ្មី គឺឯករាជ្យ សេរីភាព
ប្រជាធិបតេយ្យ និងវឌ្ឍភាពសង្គម ។ ក្នុងរយៈពេល ៤៣ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ

គណបក្សបានដឹកនាំឲ្យ ទទួលបានជ័យជម្នះក្នុងការទប់ស្កាត់ការវិល
ត្រឡប់មកវិញនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ការស្តារ និងកសាងសេដ្ឋកិច្ច

សង្គមឡើងវិញ ចាប់ពីលេខសូន្យឲ្យមានការរីកចម្រើនយ៉ាងលឿន រហូត

June 28, 2022 is the 71st founding anniversary of the
Cambodian People's Party (June 28, 1951 - June 28, 2022),
which was originally called the "Khmer Revolutionary
People's Party". The party was born out of the patriotic
movement of the Cambodian people throughout the
country in the cause of independence from the yoke of the
French colonialism, struggling to overcome tens of
thousands of obstacles.
For the past 71 years, on the long and winding road,
the complexities of Cambodian history, the Cambodian
People's Party has always been in solidarity with the
people in all circumstances. There are no difficulties that
the CPP has never gone through, and there are no obstacles
that the CPP has never overcome. The Cambodian People's
Party has mobilized the forces of national unity to achieve
countless great achievements. From 1953 to 1970, the
party contributed greatly to the national forces in the
struggle against colonialism, gained full independence and
participated in the preservation of independence, peace,
freedom, democracy, neutrality and social progress.
As the nation fell into the flames of war due to the
treason by Lon Nol and Sirik Matak from March 18, 1970
to April 17, 1975, the CPP continued to lead the struggle
for national liberation from those Coup d’état leaders, who
served foreigners’ interests. After the nation was liberated,
people all over the country hoped that the war would end,
wishing to see the light of peace shine again on the
motherland of Cambodia. On the contrary, this hope was
shattered in the blink of an eye. The treacherous Pol Pot,
Ieng Sary and Khieu Samphan, conspired to rob the
Cambodian people of their achievements, establishing a
genocidal regime under the banner of Democratic
Kampuchea, killing millions of people through massacres,
torture, starvation and hard labor. A new era of slavery
took place on Cambodian soil, leaving the poor motherland,
which had just recovered from the fires of war, sink deep
into the pool of blood of the miserable Cambodian people.
Once again, the CPP continued to lead the struggle
movement, for national salvation overthrowing the
genocidal regime on January 7, 1979. This great victory
closed the pages of the tragic dark era of Cambodia and
ushered in a new era of independence, freedom, democracy
and social progress. For the past 43 years, the party has
led the victory in preventing the return of the genocidal
regime, rehabilitating and rebuilding the socio-economy
from zero to rapid growth until now. The Party is a strong
and vibrant force in defending the Constitution, defending
the monarchy, defending independence, sovereignty,
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មកដល់បច្ចុប្បន្ន ។ គណបក្សគឺជាបង្អែកដ៏រឹងមាំ ជាកម្លាំងប្រកបដោយ
ថាមពលរស់រវើក ក្នុងការការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ ការពាររបបរាជានិយម ការពារ

ឯករាជ្យ អធិបតេយ្យ បូរណភាពទឹកដី ថែរក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ
និងការអនុវត្តដោយជោគជ័យនូវដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យ ភាវូបនីយកម្ម
ដែលធ្វើឲ្យការប្រព្រឹត្តទៅនូវការបោះឆ្នោត ទាំងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិ
និងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ក្រោមជាតិ មានលក្ខណៈសេរី យុត្តិធម៌ ត្រឹមត្រូវ

ស្របតាមច្បាប់កំណត់ ។ គណបក្ស បានធ្វើជាស្នូលនៃការបង្រួបបង្រួមជាតិ

ឯកភាពជាតិ បង្កើតបានសុខសន្តិភាពក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស តាមរយៈ
ជោគជ័យនៃនយោបាយឈ្នះ ឈ្នះ របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ

ហ៊ុន សែន ។ គណបក្សបានដឹកនាំអនុវត្តកំណែទម្រង់រដ្ឋដ៏ទូលំទូលាយ
និងស៊ីជម្រៅប្រកបដោយផ្លែផ្កា ដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពសុខដុមរមនា ជូន
ប្រជាជនកម្ពុជា ។ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា សម្រេចកំណើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដោយ

រក្សាកំណើនខ្ពស់ជាមធ្យម ៧,៧% ក្នុងរយៈពេល ២ ទស្សវត្ស ហើយត្រូវ
បានចាត់ទុកថា ជាប្រទេស ឯកទគ្គករកំណើនដោយធនាគារពិភពលោក

និងជាខ្លាសេដ្ឋកិច្ចមួយនៅអាស៊ី ។ ប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៩ មកដល់បច្ចុប្បន្ន
អាស្រ័យដោយការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩

បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់

ដំណើរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកម្ពុជា ។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រោមការ
ដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានឆ្លើយតបដ៏មានប្រសិទ្ធភាពទៅ
នឹងវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ-១៩

ដោយការអនុវត្តគ្រប់យុទ្ធសាស្ត្រ

ដែលធ្វើឲ្យ

កម្ពុជា ក្លាយទៅជាប្រទេសមួយ ក្នុងចំណោមប្រទេសក្នុងតំបន់ និងលើ

ពិភពលោក ដែលសម្រេចបាននូវការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាជនបានខ្ពស់
ជាងគេ និងធ្វើឲ្យកម្ពុជា សម្រេចបាននូវភាពស៊ាំសហគមន៍នៅត្រឹមដំណាច់

ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១ និងការឈានទៅបើកដំណើរការសកម្មភាពសង្គម
សេដ្ឋកិច្ចពេញលេញឡើងវិញ នៅថ្ងៃទី ១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ នៅក្នុង

បរិបទនៃការរស់នៅជាមួយជំងឺកូវីដ-១៩ តាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី ក្នុងភាព
រឹងមាំ និងការវិលត្រឡប់ទៅរកមាគ៌ានៃកំណើនជាសក្តានុពល និងអភិវឌ្ឍ
ប្រកបដោយចីរភាព ។ ដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

បានដាក់ចេញនូវ ”ក្របខណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រ និងកម្មវិធីស្តារ និងជំរុញកំណើន
សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ក្នុងការរស់នៅជាមួយជំងឺកូវីដ-១៩ តាមគន្លងប្រក្រតីភាព
ថ្មី សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១-២០២៣“ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដែលរហូត

មកដល់ពេលនេះ កំពុងដំណើរការទៅ ជាប្រក្រតី និងប្រកបដោយផ្លែផ្កា ។
អាស្រ័យដោយមានការគ្រប់គ្រងបានល្អ ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងបាន
ស្ទុះងើបចេញផុតពីការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩

រាជរដ្ឋាភិបាលបាន

សម្រេចបើកប្រទេសឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យ បានធ្វើឲ្យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ

អន្តរជាតិធំៗ ធ្វើការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ប្រកបដោយភាព
វិជ្ជមាន និងសុទិដ្ឋិនិយមខ្ពស់ ។ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានធ្វើការ

ព្យាករណ៍ថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ នឹងសម្រេចបាន

ក្នុងអត្រា ៥,១% និងឆ្នាំ២០២៣ មានកំណើនក្នុងអត្រា ៦,២% ។ ធនាគារ

អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបានព្យាករណ៍ថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានងើបឡើងវិញ
នៅកម្រិតប៉ាន់ស្មាន ៣,០% នៅឆ្នាំ២០២១ បន្ទាប់ពីមានកំណើនអវិជ្ជមាន

៣,១% នៅឆ្នាំ២០២០ ។ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងសម្រេចបានក្នុងកម្រិត

៥,៣% ក្នុងឆ្នាំ២០២២ និង ៦,៥% ក្នុងឆ្នាំ២០២៣ ។ ធនាគារពិភពលោក

ព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ ស្ថិតក្នុងរង្វង់ ៤,៥%
និងឆ្នាំ២០២៣ កើនឡើង ៥,៨% ។ ដោយឡែក រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាន

ព្យាករណ៍ថា ដោយសារវិបត្តិនៃសង្គ្រាមរុស្ស៊ី និងអ៊ុយក្រែន ការព្យាករណ៍
កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ ស្ថិតក្នុងរង្វង់ ៥,២% ។

ក្នុងរយៈពេល ៤ ខែដើមឆ្នាំ ២០២២ ចំណូលពន្ធគយសម្រេចបាន

៨១៧,៩លានដុល្លារស្មើនឹង ៣១% នៃផែនការច្បាប់ថវិកាជាតិ ចំណូល

ពន្ធដា សម្រេចបាន ១.៥០១,៥៦ លានដុល្លារ ស្មើនឹង ៥៣,២៧% នៃ

territorial integrity, and maintaining peace, political
stability and the successful implementation of the
democratization process, whereas national and sub-national
elections are free, fair and just in accordance with the law.
The party has been the core of national reconciliation and
unity, created peace in the framework of the whole
country through the success of the win-win policy
architecture and engineered bu Samdech Akka Moha Sena
Padei Techo Hun Sen.
The party has led a comprehensive and in-depth state
of fruitful reforms to promote harmony among the
Cambodian people. Cambodia's economy has grown
rapidly, maintaining an average growth rate of 7.7% over
two decades, and is considered by the World Bank as
record-breaking growth country and one of Asia's
economic tigers. However, from 2019 to the present, due
to the outbreak of Covid-19, it has affected Cambodia’s
socio-economic development. The Royal Government of
Cambodia, under the leadership of the Cambodian People's
Party, has effectively responded to the Covid-19 crisis by
implementing all strategies to make Cambodia one of the
most successful countries in the region and the world,
where the highest number of population are vaccinated
making Cambodia achieve community immunity by the
end of October 2021 and allowing re-launch full
socio-economic activities on November 1, 2021 in the
context of living with Covid-19 in a new normal trajectory
in resilience and returning to the path of potential growth
and sustainable development.
To achieve this goal, the Royal Government of Cambodia
has launched its "Strategic Framework and Program to
Rehabilitate and Stimulate Cambodia's Economic Growth
in Living with Covid-19 in the New Normal Way for 2021-2023,"
which is currently being currently and fruitfully implemented.
Thank to good governance that has helped our country
recover from the Covid-19 epidemic, the Royal Government
decided to reopen the country in all areas, prompting
positive and optimistic forecasts by major international
financial institutions on Cambodia’s economic growth. The
International Monetary Fund (IMF) has forecast that Cambodia's
economic growth for 2022 will be at 5.1% and for 2023
at 6.2%. The Asian Development Bank (ADB) has forecast
that Cambodia's economic growth will recover to an
estimated 3.0% in 2021, after a negative 3.1% growth in
2020. Cambodia's economic growth will reach 5.3% in
2022 and 6.5% in 2023. The World Bank forecasts that
Cambodia's economic growth for 2022 will be around 4.5%
and for 2023 by 5.8%. Separately, the Royal Government
of Cambodia has forecast that due to the crisis of the RussianUkrainian war, the forecast for Cambodia's economic
growth for 2022 is around 5.2%.
In the first four months of 2022, customs revenue
reached US$ 817.9 million, equivalent to 31% of the
national budget law plan, while tax revenue reached US$
1,501.56 million, equivalent to 53.27% of the budget plan.
Cambodia's international trade volume totaled 17.6 billion
US dollars, up 2.3 billion US dollars from the same
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ផែនការច្បាប់ថវិកា ។ ទំហំពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជា មានទឹកប្រាក់

សរុប ១៧,៦ពាន់លានដុល្លារ កើនឡើង ២,៣ ពាន់លានដុល្លារធៀប
រយៈពេលដូចគ្នា ឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងនោះការនាំចេញមានទឹកប្រាក់សរុប

៧,៦ពាន់លានដុល្លារ កើនឡើង ៣២,១% ឯការនាំចូល មានទឹកប្រាក់ ១០

ពាន់លានដុល្លារកើនឡើង ៥,៤% ធៀបរយៈពេលដូចគ្នា ឆ្នាំមុន ។ ក្រុម

ប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា បានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគ ចំនួន ៨០ គម្រោង ដែល
មានទុនវិនិយោគប្រមាណ ជាង ២.៧០០លានដុល្លារ បង្កើតការងារថ្មីបាន
៥៩.៣១៦កន្លែង ។ ជាមួយគ្នានេះ ដំណើរការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យ សេរី
ពហុបក្ស ក៏កំពុងប្រព្រឹត្តទៅជាប្រក្រតី ។ ជាក់ស្តែង នៅក្នុងការបោះឆ្នោត
ក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ កាលពីថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា កន្លងទៅនេះ

មានគណបក្សនយោបាយចំនួន ១៧ បានចូលរួម ។ គណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជា បានទទួលជ័យជម្នះភ្លូកទឹកភ្លូកដី ដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីភាព
ត្រឹមត្រូវនៃគោលនយោបាយរបស់គណបក្ស ការដឹកនាំប្រកបដោយភាព

ឈ្លាសវៃរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្ស ដែលបានគិតគូ ការពារ និងលើកកម្ពស់
ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជន ហើយប្រជាជនគ្រប់ៗរូបត្រូវការដាច់ខាតនូវ

សុខសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ ។ តាមរយៈជោគជ័យដ៏ធំធេងនេះ ក៏បង្កបាន
នូវភាពអនុគ្រោះ និងប្រៀបលើសលប់របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុង
ដំណើរឈានឆ្ពោះទៅដណ្តើមជ័យជម្នះ នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង
តំណាងរាស្រ្ត អាណត្តិទី៧ ឆ្នាំ២០២៣ខាងមុខនេះទៀត ។ តាមរយៈនេះ
បានបង្ហាញថា មានតែគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះ ដែលជាក្តីសង្ឃឹម

តែមួយគត់របស់ប្រជាជនកម្ពុជា ជាគណបក្សដែលមានសមត្ថភាព រឹងមាំ

ក្នុងការដឹកនាំសង្គមជាតិ ឲ្យបន្តឈានឡើងលើមាគ៌ាសន្តិភាព ប្រជាធិបតេយ្យ
និងអភិវឌ្ឍ ។

អបអរខួបទី ៧១ ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គណបក្ស គ្រប់ថ្នាក់

សមាជិកគណបក្សទាំងអស់ត្រូវក្តាប់ជាប់ភារកិច្ចរួម ជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់
គណបក្សគឺ “ ពង្រឹងកម្លាំងមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិ ការពារឯករាជ្យ អធិបតេយ្យ

និងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជា ថែរក្សាសន្តិភាពនិងរាល់សមិទ្ធផលនៃសង្គម
ជាតិឲ្យបានរឹងមាំ ស្ថិតស្ថេរ, លើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងនីតិរដ្ឋ និង

បន្តជំរុញដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គម ប្រកបដោយចីរភាព ឈាន
ទៅសម្រេចចក្ខុវិស័យរយៈពេលមធ្យម និងរយៈពេលវែងរបស់គណបក្ស

។ពង្រឹងការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយប្រជាជន ខិតខមលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជន

និងចលនាប្រជាជនចូលរួមអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី៤ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ព្រមទាំងរាំងស្កាត់រាល់
ឧបាយកល និងសកម្មភាពពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស ដែល
ប៉ុនប៉ងបំផ្លាញរាជរដ្ឋាភិបាល និងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ជាពិសេស

តាមរយៈបដិវត្តន៍ពណ៌ ។ បន្តកសាង ពង្រឹងគណបក្សឲ្យរឹងមាំទាំងខាង
នយោបាយ សតិអារម្មណ៍ និងចាត់តាំង ដើម្បីធានាការដឹកនាំសម្រេចរាល់

ភារកិច្ចនយោបាយក្នុងដំណាក់កាលថ្មី ។ យកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រង កសាង
ពង្រឹងជួរមន្ត្រីគណបក្សឲ្យមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ទាំងសមត្ថភាព
បំពេញការងារ ទាំងគុណធម៌ ដែលធានានូវការអនុវត្តគោលនយោបាយ

របស់គណបក្សប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព, ការផ្សារភ្ជាប់រវាងគណបក្ស និង
មហាជន និងធានាដល់ការបន្តវេន ។ ប្តេជ្ញារក្សាប្រៀបខ្លាំង ប្រៀបឈ្នះរបស់
គណបក្សក្នុងគ្រប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខ ជាពិសេសការបោះឆ្នោតជាតិ
នីតិកាលទី ៧ ឆ្នាំ ២០២៣ ៕

TsSnavdIþRbCaCn

TsSnavdþI RbCaCn 5
period in 2021, of which exports totaled 7.6 billion US
dollars, up 32 billion US dollars. Imports amounted to 10
billion US dollars, up 5.4 percent from the same period
last year. The Council for the Development of Cambodia
has approved 80 investment projects with an investment
of more than US$ 2.7 billion, creating 59,316 new jobs.
At the same time, the process of implementing multi-party
liberal democracy is proceeding normally. In fact, in the
5th commune/Sangkat council election on June 5, 17 political
parties participated. The Cambodian People's Party (CPP)
has won a landslide victory that reflects the correctness of
the party's policies, the wise leadership of the party leaders
who have considered, protected and promoted the interests
of the people and all people are in absolute need of peace
and development. This great success also created favor
and superiority of the Cambodian People's Party in the
path to victory in the upcoming 7th National Assembly
election in 2023. This shows that only the Cambodian
People's Party, the only hope of the Cambodian people, is
a party that has a strong ability to lead the society/nation
for further advancements on the path of peace, democracy
and development.
To celebrate the 71st founding anniversary of the Cambodian
People's Party, all levels of party members must adhere to
the party's common strategic tasks of "strengthening the
unity of the nation, defending the independence, sovereignty
and territorial integrity of Cambodia, and maintaining
peace and all achievements of society/nation." Strengthen
and promote democracy and the rule of law, and continue
to promote the process of sustainable socio-economic
development to achieve the party's medium- and long-term
vision. Strengthen and stay attached with the people while
making efforts uplift the people’s living condition and
mobilizing people to participate in the implementation of
the political platform and fourth phase Royal Government's
Rectangular strategy, as well as prevention of all tactics
and activities from all circles, both inside and outside the
country, that attempt to destroy the Royal Government
and the Cambodian People's Party, especially through the
color revolution.
Continue to build and strengthen the party in terms of
politics, mentality and organization to ensure the leadership
accomplishes all political tasks in the new phase. Give
more attention to managing, building and strengthening
the ranks of party officials with qualification in terms of
performance and virtues, which ensures the effective
implementation of party policies, linking between the
party and the masses, and ensuring the succession of
succession. The Party is committed to maintaining the
strength and advantage of the party in all upcoming
elections, especially the 7th National Election 2023./.
THE PRACHEACHUN MAGAZINE

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ មន្ត្រីត្រូវរំលឹកខ្លួនឯងឱ្យជាប់ជាប្រចាំថា ខ្លួនជាអ្នកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋមិនមែន
ជាចៅហ្វាយពលរដ្ឋនោះទេ ហើយគោលដៅរបស់ខ្លួន គឺការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយស្មោះត្រង់
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អត្ថន័យដ៏ធំធេងនៃជោគជ័យរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់អាណត្តិទី ៥ ដែល

ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រ

ទៅដោយជោគជ័យ ។ គណបក្សនយោបាយចំនួន ១៧ បានចូលរួមធ្វើការ

កម្ពុជា ដែលបានដឹកនាំប្រទេសប្រកបដោយគតិបណ្ឌិត ភាពឈ្លាសវៃ

បានប្រព្រឹត្ត ទៅកាលពីថ្ងៃទី ៥ ខែមិថុនា កន្លងទៅនេះ បានដំណើរការ

ប្រកួតប្រជែង ដោយបានដាក់បេក្ខជនសរុបចំនួន ៨៦.០៩២នាក់ (ស្ត្រី

២៧.៨១៣នាក់)។ នៅក្នុងនោះ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានចូលរួម
ប្រកួតប្រជែងប្រកបដោយភាពក្លៀវក្លា និងស្វាហាប់យ៉ាងក្រៃលែង ជាមួយ
នឹងប្រៀបឧត្តមភាព និងក្តីសង្ឃឹមជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំចំពោះជ័យជម្នះ ។

គណបក្សប្រជាជន កម្ពុជា បានដាក់បេក្ខជននៅ ២៥ លើ ២៥ រាជធានី

កម្ពុជា គឺជាស្នូលរបស់គណបក្ស និងជាអគ្គមគ្គុទេ្ទសក៏ដ៏ឆ្នើមនៃប្រជាជន
អង់អាច សម្រេចបានជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់បំផុតជូនជាតិមាតុភូមិ និង
ប្រជាជន ។ ជោគជ័យរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា កាន់តែបង្កើន

បាននូវប្រៀប និងឧត្តមភាព ដើម្បីដណ្តើមជ័យជម្នះក្នុងការបោះឆ្នោត
ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី៧ ខាងមុខនេះ ។
មជ្ឈដ្ឋានអគតិ

និងពួកប្រឆាំងផ្កាប់មុខ

បានធ្វើការវាយប្រហារ

ខេត្ត តាមឃុំ សង្កាត់ ចំនួន ១.៦៥២ លើ ១៦៥២ ឃុំ សង្កាត់ ដោយ

ដោយចោទប្រកាន់ថា ដំណើរការបោះឆ្នោតស្ថិតក្រោមការកៀបសង្កត់

ជោគជ័យនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញ នូវអត្ថន័យដ៏សំខាន់មួយចំនួន

បោះឆ្នោតមិនទាន់ទាំងប្រព្រឹត្តទៅផង ពួកគេបានបដិសេធន៍លទ្ធផល

មានបេក្ខជនសរុប ២៨.០០៨នាក់ (ស្រី ៧.២៦២នាក់) ។

នោះគឺ៖ កម្ពុជាមានសន្តិភាពពេញលេញ និងរក្សាបានសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមបានល្អប្រសើរ ក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស បង្កលក្ខណៈឲ្យ
ប្រជាជនបានទៅបោះឆ្នោត ក្នុងបរិយាកាសអព្យាក្រឹត សេរី គ្មានការ

គំរាមកំហែង និងរំលោភបំពានណាមួយឡើយ ។ ប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តែ

មានការយល់ដឹង និងបានធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវ ស្របតាមឆន្ទៈ និង
បំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនក្នុងការគាំទ្រថែរក្សាការពារសន្តិភាព និងការបន្តការ
អភិវឌ្ឍ ។ ដំណើររីកលូតលាស់កាន់តែរឹងមាំនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ សេរី

ពហុបក្ស ។ បណ្តាគណបក្សនយោបាយ ដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុង
ការបោះឆ្នោតសុទ្ធតែទទួលបានសំឡេងគាំទ្រ ទោះតិច ឬច្រើន ហើយ

ក្នុងនោះមានគណបក្សនយោបាយមួយចំនួន បានទទួលអសនៈនៅ

ក្នុងបរិយាកាសលំហប្រជាធិបតេយ្យតូចចង្អៀត ។ នៅពេលដែលការ
ជាមុនរួចស្រេចទៅហើយ

ហើយនៅពេលដែលគណៈកម្មាធិការជាតិ

រៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាសលទ្ធផលបឋម ពួកគេបានចោទប្រកាន់ទាង
ំ

ងងើល ថាមានការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោត ក្នុងបំណងធ្វើឲ្យស្រអាប់ដល់
ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោត និងបំភាន់សាធារណៈមតិឲ្យមានការយល់

ច្រលំ ដែលនេះជាឧបាកលដដែលៗ ប្រកបដោយភាពពុតត្បុតដ៏អាក្រក់
បំផុត ដូចដែលពួកគេធ្លាប់បានធ្វើគ្រប់ការបោះឆ្នោតទាំងអស់ ។ ប៉ុន្តែ

ពួកនេះក៏កំពុងប្រឈមនឹងវិធានការផ្លូវច្បាប់ ដោយមិនមាន ការលើកលែង
ឡើយ ដើម្បីផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់អ្នករងគ្រោះ ដែលទទួលរងការចោទ
ប្រកាន់នេះ ។

អ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិ សុទ្ធតែបានវាយតម្លៃខ្ពស់អំពីដំណើរការ

ក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់ ។ ធ្វើឲ្យបរាជ័យនូវឧបាយកលរបស់ក្រុមប្រឆាំង

បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ដោយបានបញ្ជាក់ថា ការបោះឆ្នោតនេះ

លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ បំផ្លាញសុខសន្តិភាព ជីវភាពរស់នៅដ៏សុខក្សេមក្សាន្ត

សំដែងការកោតសរសើរដល់អ្នកទាំងឡាយណា ដែលបានជួយឱ្យការ

ជ្រុលនិយម ដែលតែងតែព្យាយាមបំផ្លិចបំផ្លាញដំណើរការនៃការអនុវត្ត

របស់ប្រជាជន និងទប់ស្កាត់ដំណើរការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា ។ គណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តែបង្កើនបានប្រៀបខ្លាំង ប្រៀបឈ្នះ និងឧត្តមភាព

ដើម្បីដណ្តម
ើ ជ័យជម្នះក្នង
ុ ការបោះឆ្នោតជ្រស
ើ តាំងតំណាង រាស្ត្រ អាណត្តិ
ទី៧ ខាងមុខនេះ ។

ជោគជ័យដែលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ទទួលបាននៅពេលនេះ

មិនមែនកើតឡើងដោយចៃដន្យនោះទេ ។ ក្នុងរយៈពេលជាង ៤០ឆ្នាំ

កន្លងមក គណបក្សបានបង្កើតនូវសមិទ្ធផលធំៗជាច្រើន ដែលជាមរតក

ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ថ្លៃថ្លាបំផុតនោះគឺ ការសង្គ្រោះអាយុជីវិតប្រជាជនពីរបប
ប្រល័យពូជសាសន៍ នៅថ្ងៃទី ៧ ខែ មករា ឆ្នាំ១៩៧៩ ការខិតខំស្វះស្វែង
បង្កើតឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមជាតិ

ការឯកភាពជាតិ

ឯកភាពទឹកដី

ជាពិសេសការរំលត់ភ្លើងសង្គ្រាម បង្កើតបាននូវសុខសន្តិភាព តាមរយៈ

បានប្រព្រឹត្តិទៅប្រកបដោយសមធម៌ ទៅតាមក្បួនច្បាប់អន្តរជាតិ និងបាន
បោះឆ្នោតនេះទទួលបានជោគជ័យ ព្រមទាំងបានកោតសរសើរ ជាពិសេស
បន្ទាប់ពីគ្រាដ៏លំបាកដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់បានឆ្លងកាត់នាពេលកន្លង

មក ។ អ្នកសង្កេតការណ៍ទាំងនេះ ក៏បានសម្តែងការអបអរសាទរចំពោះ
ប្រជាជនកម្ពុជា ដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការបោះឆ្នោត ហើយ

សូមជូនពរឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានជោគ ជ័យគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងការ
ពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងការអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួន ។ ជោគជ័យ នៃការ

បោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២២ គឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយទៀត ក្នុងការជំរុញ

កំណែទម្រង់ដែលកំពុងបន្តរបស់ព្រះរាជាណាចក្រ ដើម្បីសម្រេចបាននូវ
សេចក្តីប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះសន្តិភាព
និងការអភិវឌ្ឍ ។

លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ

នៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ដែលទើបបានជាប់ឆ្នោត

នយោបាយ ឈ្នះ ឈ្នះ របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅចុងឆ្នាំ១៩៩៨

នឹងត្រូវចូលទទួលភារកិច្ចរបស់ខ្លួន ដើម្បីបម្រើប្រជាជនដែលជាម្ចាស់ឆ្នោត

មកដល់សព្វថ្ងៃ និងការដណ្តើមបានជោគជ័យលើសមរភូមិប្រយុទ្ធប្រឆាំង

មូលដ្ឋាននេះ គណបក្សគ្រប់ថ្នាក់គ្រប់ផ្នែក ក្រុមការងារគណបក្សចុះ

ធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានឱកាសអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសក្នុងល្បឿនមួយដ៏លឿន រហូត

ជំងឺកូវីដ-19 បញ្ចៀសប្រទេសឲ្យរួចពីគ្រោះមហន្តរាយ បញ្ចៀសអាយុជីវិត
ប្រជាជនឲ្យផុតពីជ្រោះមរណៈ បង្កលទ្ធភាពឈានដល់ការបើកប្រទេស
ឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យ ។ គ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់ មិនថា ស្ថិតក្នុង

ស្ថានភាពងាយស្រួល ឬលំបាកលំបិនយ៉ាងណា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
តែងផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយប្រជាជន និងជួយដោះស្រាយនូវរាល់ឧបសគ្គ

ក្នុងស្មារតីលើកកម្ពស់ផលប្រយោជន៍ប្រជាជនជានិច្ច ។ គណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជាជាបង្អែកដ៏រឹងមាំតែមួយគត់ និងជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាជន ។ គណបក្ស

មានថ្នាកដ
់ ក
ឹ នាំដល
ែ មានកិត្យានុភាព មានសមត្ថភាព មានទឹកចិតគោ
្ត រព
ស្រឡាញ់ប្រជាជន ជាពិសេសគឺ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន

បន្តធ្វើការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានឲ្យកាន់តែមានការរីកលូតលាស់ថ្មីទៀត ។ លើ

ជួយមូលដ្ឋាន សកម្មជនគណបក្ស ត្រូវខិតខំក្តាប់ឲ្យជាប់ និងជំរុញការ
អប់រំ ផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍ គោលនយោបាយនានារបស់គណបក្ស និង

រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យបានជ្រួតជ្រាបចូលជ្រៅដល់ស្រទាប់ប្រជាជន មហាជន

លើកកម្ពស់ភាពជាម្ចាស់របស់ប្រជាជន បង្កើនជំនឿទុកចិត្ត និងក្តីសង្ឃឹម
របស់បជា
្រ ជន មកលើការដឹកនាំរបស់គណបក្ស ។ ខិតខំពង្រង
ឹ ធ្លង
ុ ឯកភាព

និងសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងឲ្យកាន់តែរឹងមាំ ពុះពារអនុវត្តឲ្យបានរាល់ភារកិច្ច
នយោបាយក្នុងដំណាក់កាលថ្មី ដើម្បីពង្រីកប្រៀបខ្លាំង ប្រៀបឈ្នះរបស់
គណបក្សនាពេលខាងមុខនេះ ៕
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អបអរសាទរខួបលើកទី៧១ ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ ក្រោមពន្លឺនៃសន្តិភាព ប្រជាជនកម្ពុជាសម្រេច
បាននូវការផ្លាស់ប្តូរធំៗ ជាវិជ្ជមានប្រកបដោយមោទនភាព

គណៈអធិបតីអញ្ជើញចូលរួមមីទ្ទីញរំព្ញកខួបលើកទី ៧១ឆ្នាំ នៃថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ នេះ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

កាលៈទេសៈណាក្តីក៏គណបក្សប្រ ជាជនកម្ពុជានៅតែរក្សាខ្ជាប់នូវ

កម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ

កម្ពុជាមួយឯករាជ្យ សន្តិភាព សេរីភាព ប្រជាធិបតេយ្យ អព្យាក្រឹត និង

បានប្រារព្ធមីទ្ទីញរំព្ញកខួបលើកទី ៧១ឆ្នាំ នៃថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជន
ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្ស និងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានកិត្តិយស

គណបក្ស និងជាប្រធានរដ្ឋសភា ព្រមទាំងសម្តេច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ
ជាអនុប្រធានគណបក្ស

សមាជិក

សមាជិកា

គណៈអចិន្ត្រៃយ៍

គណៈកម្មាធិការកណ្តាល សមាជិក សមាជិកា ព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា

រាជរដ្ឋាភិបាល ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្ស ក្រសួង មន្ទីរ ស្ថាប័ន និងបណ្តា
អង្គទូតនានា

ព្រមទាំងសមាជិក

សមាជិកាគណបក្ស

ដែលបាន

អញ្ជើញចូលរួមអង្គមីទ្ទីញ សរុបចំនួនជិត ៦០០០នាក់ នៅទីស្នាក់ការ
កណ្តាលគណបក្ស (វិមាន ៧មករា) ។

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជា ក៏បានអញ្ជើញចុះហត្ថលេខានៅលើសិលាចារឹក វិមាន
៧មករា ផងដែរ ។

នៅក្នុងឱកាសនោះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញថ្លែង

សុន្ទរកថា ដោយបានរំឭកឡើងវិញអំពីថ្ងៃបដិសន្ធិដំបូង បុព្វហេតុ និង

ឧត្តមគតិរបស់គណបក្ស ដើម្បីកសាង និងការពារប្រទេសកម្ពុជា ឯករាជ្យ
សេរីភាព ប្រជាធិបតេយ្យ អព្យាក្រឹត និងវឌ្ឍនភាពសង្គម ។ សម្តេចតេជោ

ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា៖ “រយៈពេល ៧១ឆ្នាំមកនេះ កម្ពុជាបានឆ្លង
កាត់ដំណាក់កាលជាប្រវត្តិសាស្រ្តយ៉ាងច្រើន ទាំងដំណាក់កាលប្រកប

ដោយមោទនភាពផង ទាំងដំណាក់កាលប្រកបដោយភាពបត់បែន
លំបាកស្មុគស្មាញ និងគ្រោះថ្នាក់ជាទីបំផុតផង។ ប៉ុន្តែទោះបីស្ថិតក្នុង

គោលបំណង និងឧត្តមគតិរបស់ខ្លួន ដើម្បីកសាង និងការពារប្រទេស

វឌ្ឍនភាពសង្គម។ ពេលប្រទេសជាតិត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយ
ដែលរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត បានបង្កឡើង មានតែសមាជិក

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដ៏បរិសុទ្ធដែលស្មោះត្រង់នឹងគោលបំណង និង
ឧត្ដមគតិរបស់គណបក្សប៉ុណ្ណោះ ដែលបានក្រោកឈរ ឡើងធ្វើការ
តស៊ូ

និងប្រមូលផ្ដុំរាល់កម្លាំងស្នេហាជាតិ

បង្កើតរណសិរ្សសាមគ្គី

សង្គ្រោះជាតិកម្ពុជា ដើម្បីប្រយុទ្ធផ្តួលរំលំរបបដ៏យង់ឃ្នងនេះរហូតទទួល
បានជ័យជម្នះជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅ ថ្ងៃ៧ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៩ ដែលបាន

សង្គ្រោះជាតិឱ្យរស់រានមានជីវិតឡើងវិញទាន់ពេលវេលា នាំយកសិទ្ធិ

សេរីភាពដែលត្រូវបាត់បង់ទាំងស្រុងក្នុងរបបប៉ុល ពត មកជូនប្រជាជន

វិញ បញ្ចប់សករាជដ៏ខ្មៅងងឹតបំផុត ហើយបើកឡើងនូវសករាជថ្មីរបស់
កម្ពុជាប្រកបដោយពន្លឺ និងក្តីសង្ឃឹម។ ប្រជាជនកម្ពុជា ទាំងអ្នកធ្លាប់

រងទុក្ខវេទនាក្នុងរបបប្រល័យ ពូជសាសន៍ក៏ដូចយុវវ័យជំនាន់ក្រោយ
តែងចងចាំជានិច្ចនូវអត្ថន័យដ៏ធំធេងនៃជ័យជម្នះជាប្រវត្តិសាស្រ្តនេះ ដែល
ធ្វើឱ្យយើងមានអ្វៗ
ី នៅថ្ងៃនេះ។ ព្រមជាមួយនេះ លើមល
ូ ដ្ឋានជ័យជម្នះ

៧មករា បក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរក៏ត្រូវបានកសាងឡើងវិញដោយមាន

ឈ្មោះថា បក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍កម្ពុជា និងបន្ទាប់មកត្រូវបានប្ដូរឈ្មោះ
ថា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដើម្បីធានាការដឹកនាំប្រទេសក្នុងដំណាក់
កាលថ្មី។

ក្រោយថ្ងៃជ័យជម្នះ ៧មករា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បាន

ជ្រោងទង់មហាសាមគ្គីជាតិដឹកនាំការស្តារ និងកសាងប្រទេសឡើងវិញ
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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាក្នុងមីទ្ទីញរំព្ញកខួបលើកទី ៧១ឆ្នាំ នៃថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ត្រូវបានលើកកម្ពស់ជាលំដាប់ សន្តិសុខ សណ្ដាប់ធ្នាប់ សុខសុវត្ថិភាព
សង្គមមានភាពល្អប្រសើរ លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាក់ឫសកាន់តែរឹងមាំក្នុង

សង្គមខ្មែរ។ ព្រមជាមួយនោះ កិត្តិយសជាតិក៏ត្រូវបានស្ដារ និងលើក
ស្ទួយឡើងវិញលើឆាកអន្តរជាតិ

កម្ពុជាបាននិងកំពុងចូលរួមដោយ

ស្មើភាព និងស្មើសិទ្ធិក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិនានាទាំងក្របខណ្ឌតំបន់ និង

សកល។ បច្ចុប្បន្ន ប្រជាជនយើងកំពុងរស់នៅប្រកបដោយភាព
សុខដុមរមនា មានក្តីសង្ឃឹម និងមានឱកាសសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូប ជា
ពិសេសសម្រាប់ក្មួយៗជាយុវជនជំនាន់ក្រោយ។ សន្តិភាពដែលសម្រេច
បានយ៉ាងលំបាកបំផុតដោយខ្មែរខ្លួនឯងនេះ

និងសមិទ្ធផលដ៏ធំធេង

នៃការស្ដារ កសាង និងអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិ បានបញ្ជាក់ច្បាស់នូវសច្ចធម៌
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចុះហត្ថលេខានៅលើ
សិលាចារឹក វិមាន ៧មករា

ដែលត្រូវចេញដំណើរពីចំណុចសូន្យ និងក្នុងស្ថានភាពដែលមានសន្តិភាព

ផង និងសង្គ្រាមផងថែមទៀត។ ទោះបីត្រូវប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គរាប់
ម៉ឺនជំពូក និងការប៉ុនប៉ងឥតឈប់ឈរពីសំណាក់កម្លាំងអមិត្ត ដើម្បី
ផ្ដួលរំលំគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងណាក្ដី

ក៏គណបក្សប្រជាជន

កម្ពុជានៅតែឈររឹងមាំជាមួយនឹងការគាំទ្រដ៏ធំធេងពីប្រជាជន ព្រមទាំង

ការជួយឧបត្ថម្ភពីប្រទេសជាមិត្តជិតឆ្ងាយទាំងឡាយ រាំងស្កាត់បានការ
ប៉ុនប៉ងវិលត្រឡប់មកវិញនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ស្ដារ និងកសាង

ជាតិឡើងវិញឱ្យចេញផុតពីដំណាក់កាលដ៏សែនលំបាកបំផុត មកកាន់
ដំណាក់កាលពង្រឹងពង្រីកខ្លួនបាន ហើយបន្តធ្វើដំណើរទៅមុខប្រកប
ដោយជោគជ័យលើមាគ៌ាសន្តិភាព បង្រួបបង្រួមជាតិ ប្រជាធិបតេយ្យ

និងអភិវឌ្ឍន៍ ជាពិសេសការបញ្ចប់សង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃបង្កើតបានសន្តិភាព
ពេញលេញ និងការឯកភាពជាតិ ឯកភាពទឹកដីទាំងស្រុង តាមរយៈ
នយោបាយឈ្នះ ឈ្នះ ចាប់ពថ
ី ទ
្ងៃ ២
ី ៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៩៨មក” ។ សម្តច
េ តេជោ

បានថ្លែងបន្តទៀតថា៖ “ក្រោមពន្លឺនៃសន្តិភាព ប្រជាជនកម្ពុជាសម្រេច
បាននូវការផ្លាស់ប្តូរធំៗ ជាវិជ្ជមានប្រកបដោយមោទនភាពបំផុត ជាពិសេស

នៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច។ ការសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច
ខ្ពស់ប្រកបដោយចីរភាពក្នុងរយៈពេលជាង២ទសវត្សមកនេះ បានធ្វើ

មួយ គឺខ្មែរអាចធ្វើបាននូវអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង ឱ្យតែយើងមានសាមគ្គីភាព មាន

ភាពជឿជាក់លើបុព្វហេតុរបស់ខ្លួន ហើយរួមគ្នាដើរទៅមុខលើវិថីមួយ

ដ៏ត្រឹមត្រូវ។ និយាយរួមមករាល់សមិទ្ធផលដែលគណបក្សបានសម្រេច
ជូនជាតិក្នុងរយៈពេល ៤៣ឆ្នាំ មកនេះ គឺអាស្រ័យដោយគណបក្ស
មានភាពត្រឹមត្រូវខាងនយោបាយ មានការគាំទ្រពេញទំហឹងពី ប្រជាជន

មានរចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំ និងធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណធម៌ និង
សមត្ថភាព មានសាមគ្គភា
ី ពឯកភាពផ្ទៃកង
្នុ រឹងមាំ និងរបៀបរបបធ្វកា
ើ រងារ

ត្រឹមត្រូវ។ ប៉ុន្តែក្នុងដំណើរទៅមុខទៀត យើងក៏មិនត្រូវភ្លេចនូវសោកនាដកម្ម ការបែកបាក់ព្រាត់ប្រាស និងការបាត់បង់ដ៏ធំធេងដែលប្រជាជាតិ

យើងបានជួបប្រទះពីអតីតកាលនោះឡើយ។ លើមូលដ្ឋាននេះ យើង

ត្រូវរួបរួមគ្នាក្នុងធ្លុង សាមគ្គីជាតិតែមួយ ដើម្បីរក្សាឱ្យបាននូវសមិទ្ធផល
ធំៗ ដែលយើងសម្រេចបានមកដោយលំបាកបំផុតនេះ ដោយមិនត្រូវ
ភ្លេចខ្លួន ដើរជាន់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ខ្មៅងងឹតទោះដោយចេតនា ឬ
ដោយអចេតនាក្ដី។ ក្នុងន័យនេះ គណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សគ្រប់ថ្នាក់

គ្រប់ផ្នែក និងមន្ត្រីគណបក្សគ្រប់រូប ត្រូវបង្កើនការខិតខំបំពេញភារកិច្ច
របស់ខ្លួនឱ្យបានល្អ ជាពិសេស ត្រូវអនុវត្តគោលការណ៍ និងអភិក្រមនានា

នៃការកែទម្រង់របស់គណបក្ស ដើម្បីធ្វើឱ្យគណបក្សនៅតែរឹងមាំទាំង
ខាងនយោបាយ សតិអារម្មណ៍ និងចាត់តាំង ហើយទទួលបានការ
ស្រឡាញ់គាំទ្រពីប្រជាជនជានិច្ច”។

សម្តេចតេជោបានគូសបញ្ជាក់បន្ថែមថា ៖ ”ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស

ឱ្យកម្ពុជាចេញផុតពីប្រទេសមានចំណូលទាបទៅជាប្រទេសមានចំណូល

ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ អាណត្តិទី៥ កាលពីថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២

ជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០។ ភាពក្រីក្រ

ប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យក្នុងបរិយាកាសនយោបាយ អព្យាក្រឹត សេរី

មធ្យមកម្រិតទាប ហើយកំពុងខិតខំពុះពារសម្រេចនូវចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួន
របស់ប្រជាជនត្រូវបានកាត់បន្ថយជាបន្តបន្ទាប់ ជីវភាពរបស់ប្រជាជន

កន្លងទៅនេះដែលមានគណបក្សនយោបាយចំនួន ១៧ ចូលរួម បាន
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ថ្ងៃអាទិត្យ ១២រោច ខែជេស្ឋ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័កព.ស ២៥៦៦
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២២

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍

របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
3

សូមក្រាបថ្វាយបង្គំ ព្រះថេរា នុត្ថេរៈ គ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈ
បងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុត!

ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ កាលពីថ្ងៃទី ៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២២ បាន

ប្រព្រឹត្តទៅស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងប្រកបដោយលក្ខណៈសេរី ត្រឹមត្រូវ និង

យុត្តិធម៌ ក្នុងបរិយាកាស អព្យាក្រឹត សន្តិសុខ របៀបរៀបរយ គ្មានអំពើហិង្សា និងការគំរាមកំហែង។ គ្រប់គណបក្ស
ដែលបានចូលរួមបោះឆ្នោត មានឱកាសពេញលេញក្នុងការធ្វើសកម្មភាពស្របតាមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ ដើម្បីស្វែងរក

ការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋ។ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង៨០%នៃអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត បានអនុវត្តយ៉ាងពេញ
លេញនូវសិទ្ធិ និងករណីយកិច្ចរបស់ខ្លួន ដោយបានអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតយ៉ាងច្រើនកុះករប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរ
សប្បាយរីករាយ និងតាមឆន្ទៈរបស់ខ្លួន ដើម្បីជ្រើសតាំងតំណាងដែលខ្លួនពេញចិត្តឱ្យបន្តដឹកនាំឃុំ សង្កាត់ ពី

ឆ្នាំ ២០២២ ដល់ឆ្នាំ ២០២៧ បន្តទៀត។ ព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះ បានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីភាពចាស់ទុំនៃ
ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យជាទៀងទាត់នៅកម្ពុជា ជាពិសេសនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក្រោមពន្លឺនៃសន្តិភាព។ ជោគជ័យ

នេះក៏ទទួលបាន ក្នុងខណៈដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកំពុងងើបឡើងវិញពីវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ និងសម្រេចបាន

សមិទ្ធផលថ្មីៗបន្តទៀតក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច សង្គម ព្រមជាមួយនេះ កិត្យានុភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏
កាន់តែត្រូវបានលើកកម្ពស់ឡើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិ

ស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងទទួលតួនាទីជាប្រធានអាស៊ាន

និងការត្រៀមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី៣២ នៅឆ្នាំ២០២៣ខាងមុខ។

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា សូមប្រកាសជាឧឡារិក ទទួលយកលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស

ក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាស នៅថ្ងៃទី២៦

ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២នេះ។ លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះ បានកើតចេញពីទឹកចិត្ត ឆន្ទៈ និងវិចារណញ្ញាណរបស់
ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតពិតប្រាកដ

ដែលមានសេចក្ដីសង្ឃឹមជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំចំពោះការរីកចម្រើនរបស់ភូមិ

ឃុំ សង្កាត់ និងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ខ្លួនបន្តទៀត ហើយបានបដិសេធនូវការកុហកបោកប្រាស ញុះញង់
មួលបង្កាច់ការពិតរបស់ពួកប្រឆាំងជ្រុលនិយម
កម្ពុជា។

និងមជ្ឈដ្ឋានអគតិមួយចំនួនដែលតែងតែរារាំងដំណើរអភិវឌ្ឍន៍

ការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយសុភវិនិច្ឆ័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោតនេះ

បានឆ្លុះបញ្ចាំងនូវការ

ផ្ដល់យុត្តិធម៌ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកបដោយជោគជ័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនទាំងនៅថ្នាក់ជាតិ

និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ

និងការគាំទ្រយ៉ាងទូលំទូលាយចំពោះគោលនយោបាយ

អភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ២០២២-២០២៧ របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

សូមសម្តែងការគោរពដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិ

នៅគ្រប់ឃុំ សង្កាត់ ទូទាំងប្រទេស ដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនលើសលប់ ធ្វើ

ឱ្យគណបក្សទទួលបានជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់។ តាមរយៈជ័យជម្នះនេះ បានបង្ហាញថា ប្រជាជនបានបោះឆ្នោត
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និងការអភិវឌ្ឍដែលមានតម្លៃលើសអ្វីៗទាំងអស់

ព្រមជាមួយនោះបានពង្រីងមូលដ្ឋាន

សម្រាប់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឈានទៅទទួលបានជ័យជម្នះដ៏ត្រចះត្រចង់ជាថ្មីទៀត ក្នុងការបោះឆ្នោត
ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ នា ឆ្នាំ២០២៣ ខាងមុខ។

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា សូមគោរព និងកោតសរសើរ ចំពោះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត

គណៈកម្មការរាជធានី ខេត្ត និងគណៈកម្មការឃុំ សង្កាត់ រៀបចំការបោះឆ្នោត ដែលបានបំពេញតួនាទី និងភារ

កិច្ចរបស់ខ្លួន ប្រកបដោយភាពឯករាជ្យ អព្យាក្រឹតឥតលម្អៀង តម្លាភាព និងយុត្តិធម៌ ក្នុងជំហរទទួលខុសត្រូវ
ខ្ពស់ចំពោះឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិ និងប្រជាជន ធ្វើឱ្យដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅគ្រប់ដំណាក់កាលបាន
ប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងល្អប្រសើរស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ បទបញ្ជា និងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោត។

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា សូមថ្លែងអំណរគុណ និងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាល អាជ្ញាធរដែនដី

និងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនៅគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ដែលបានយកអស់លទ្ធភាពជួយគាំទ្រយ៉ាងសកម្មដល់ដំណើរការ
រៀបចំការបោះឆ្នោត ជាពិសេស ការការពារសន្តិសុខ សណ្ដាប់ធ្នាប់ទូទៅសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត និង
ថ្ងៃបោះឆ្នោត ធ្វើឱ្យដំណើរការបោះឆ្នោតបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនតាំងពីពេលចាប់ផ្តើមរហូតដល់បញ្ចប់។
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ក្រុមអ្នកអង្កេតការណ៍ជាតិមកពីគ្រប់

គណបក្សនយោបាយ សមាគម អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនានា និងមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងៗទៀត ព្រមទាំងអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិ

ដែលបានតាមដានពិនិត្យមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោត

ហើយបានធ្វើការវាយតម្លៃប្រកបដោយភាពសត្យានុម័តចំពោះការបោះឆ្នោតនេះ ថាជាការបោះឆ្នោតមានលក្ខណៈ

សេរី ត្រឹមត្រូវ និងយុត្តិធម៌។ សូមថ្លែងអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះបណ្តាប្រទេសជាមិត្ត និងសហគមន៍អន្តរជាតិ
ដែលតែងជួយគាំទ្រដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា ហើយបានតាមពិនិត្យមើលដំណើរការបោះឆ្នោតនេះ
និងបានវាយតម្លៃប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានចំពោះការបោះឆ្នោត។
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

សូមប្ដេជ្ញាចំពោះមុខប្រជាជនថា

គណបក្សនឹងអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់

ខ្លួនឱ្យបានជោគជ័យ ដើម្បីរក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាព សន្តិសុខ សណ្ដាប់ធ្នាប់ សុវត្ថិភាពសង្គមឱ្យបានរឹងមាំ លើកកម្ពស់
ការផ្ដល់សេវាសាធារណៈ បង្កើនកិច្ចគាំពារសង្គមជួយជនក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ និងអភិវឌ្ឍឃុំ សង្កាត់លើគ្រប់

វិស័យឱ្យកាន់តែរីកចម្រើនឡើង ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងបំណងប្រាថ្នា និងផលប្រយោជន៍ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ប្រជាជន
គ្រប់ៗរូបនៅគ្រប់មូលដ្ឋាន។

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា សូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនជនរួមជាតិនៅគ្រប់ទិសទី ទោះបីបានបោះឆ្នោតគាំទ្រគ

ណបក្សណាក្តី

ឬមិនបានទៅបោះឆ្នោតក្តី

សូមបន្តរួបរួមសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយក្រោមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញ

និងម្លប់

បារមីនៃអង្គព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើង និងរួមសាមគ្គី
គ្នាជុំវិញរាជរដ្ឋាភិបាល ដែលមានសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ជានាយករដ្ឋមន្ត្រី ដើម្បីបន្តថែរក្សា
សន្តិភាព ការពាររាល់សមិទ្ធផលសង្គមជាតិ និងអភិវឌ្ឍមាតុភូមិជាទីស្នេហានៃយើងឆ្ពោះទៅរកអនាគតដ៏រុងរឿង។

សូមប្រគេនពរព្រះថេរានុត្ថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គ និងសូមប្រសិទ្ធពរជូនបងប្អូនជនរួមជាតិ ទាំងនៅក្នុងប្រទេស

ទាំងនៅក្រៅប្រទេស សូមបានប្រកបពុទ្ធពរ និងពរទាំង ៥ប្រការគឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ និងបដិភាណៈកុំបី
ឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ។
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ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥
ដំណើរការដោយរលូន និងប្រកបដោយជោគជ័យ

ការបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា
ឃុំ សង្កាត់អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២

ក្បួនយុទ្ធនាការបញ្ចប់ឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតនៅរាជធានីភ្នំពេញ
ដោយមានសមាជិក និងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមជាង៣ម៉ឺននាក់

ដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥

ក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់ មាន៖ ១. គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដាក់

ការបោះឆ្នោតនេះ កម្ពុជាម្ចាស់ការដោយខ្លួនឯង ទាំងបច្ចេកទេស និង

គណបក្សភ្លើងទៀន ដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះបានចំនួន ១.៦២៣/១.៦៥២

ឆ្ន២
ាំ ០២២ បានបញ្ចបដោ
់ យរលូន និងជោគជ័យ ខណៈដែលការរៀបចំ

ហិរញ្ញវត្ថុ។ ទន្ទឹមនេះ ការបោះឆ្នោតទទួលបាននូវការវាយតម្លៃខ្ពស់ពីអ្នក
សង្កេតការណ៍ជាតិ អ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិ ភ្ញៀវពិសេសរបស់
កម្ពុជា ភ្នាក់ងារសង្កេតការណ៍របស់គណបក្ស ដោយចាត់ទុកថា បាន

ប្រព្រឹត្តទៅស្របតាមការបោះឆ្នោតជាសកលដោយការបោះឆ្នោតសម្ងាត់

និងស្របតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ សេរីពហុបក្ស នីតិរដ្ឋ និង

សិទ្ធិមនុស្សសកលដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា និងច្បាប់សិទ្ធិ
មនុស្សអន្តរជាតិដែលកម្ពុជាជាភាគី។
ដំណើរការបោះឆ្នោត៖

ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២

បានប្រព្រឹត្តទៅនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ ទី៥ ខែមិថុនា ដោយចាប់ផ្តើម
ពីម៉ោង ៧ ព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង ៣ រសៀល ដោយមានគណបក្ស

នយោបាយចំនួន១៧ បានចូលរួមប្រកួតប្រជែង ដោយបានដាក់
បេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់ សរុប ៨៦.០៩២នាក់ (ស្ត្រី ២៧.៨១៣នាក់)។

ដោយឡែក ឃុំ សង្កាត់ ក្នុងអាណត្តិទី៥ នេះ មានចំនួន ១.៦៥២

ហើយចំនួនក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់ ដែលនឹងត្រូវជ្រើសរើសមកបម្រើ
ការងារក្នុង ឃុំ សង្កាត់ ទាំងអស់នេះ មានចំនួន ១១.៦២២រូប។

យោងតាមគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បាន

ឱ្យដឹងថា ដំណើរការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥នេះ

មានការិយាល័យបោះឆ្នោតសរុបចំនួន ២៣.៦០២ ការិយាល័យ ។
ប្រជាពលរដ្ឋមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតសរុបចំនួន ៩.២០៥.៦៨១ នាក់

ស្មើនឹង ៨៧,៩៤ ភាគរយនៃប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ ក្នុងនោះមាន
ស្រីចំនួន ៤.៩០៤.៨៣២នាក់។ សន្លឹកឆ្នោតដែលត្រូវប្រើប្រាស់មាន

បេក្ខជនឈរឈ្មោះបានចំនួន ១.៦៥២/១.៦៥២ ឃុំ សង្កាត់, ២.

ឃុំ សង្កាត់ , ៣. គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច ដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះ

បានចំនួន ៦៨០/១.៦៥២ ឃុំ សង្កាត់ , ៤. គណបក្សខ្មែររួបរួមជាតិ
ដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះបានចំនួន ៥៩៦/១.៦៥២ ឃុំ សង្កាត់, ៥.

គណបក្សខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិ ដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះបានចំនួន ៣១៥/

១.៦៥២ ឃុំ សង្កាត់, ៦. គណបក្សសញ្ជាតិកម្ពុជា ដាក់បេក្ខជនឈរ

ឈ្មោះបានចំនួន ២៤៥/១.៦៥២ ឃុំ សង្កាត់, ៧. គណបក្សយុវជន
កម្ពុជា ដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះបានចំនួន ១១៤/១.៦៥២ ឃុំ សង្កាត់,

៨. គណបក្សកែទម្រង់កម្ពុជា ដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះបានចំនួន ៥៩/
១.៦៥២ ឃុំ សង្កាត់, ៩. គណបក្សឆន្ទៈខ្មែរ ដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះ

បានចំនួន ៥៨/១.៦៥២ ឃុំ សង្កាត់, ១០. គណបក្សកម្ពុជានិយម
ដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះបានចំនួន ៣៨/១.៦៥២ ឃុំ សង្កាត់, ១១.

គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន ដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះបានចំនួន
៣២/១.៦៥២ ឃុំ សង្កាត់,១២. គណបក្សខ្មែរតែមួយ ដាក់បេក្ខជនឈរ

ឈ្មោះបានចំនួន ៣០/១.៦៥២ ឃុំ សង្កាត់,១៣. គណបក្សសំបុកឃ្មុំ

សង្គមប្រជាធិបតេយ្យ ដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះបានចំនួន ២៣/១.៦៥២
ឃុំ សង្កាត់, ១៤. គណបក្សជនជាតិដើមប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា ដាក់

បេក្ខជនឈរឈ្មោះបានចំនួន ១៩/១.៦៥២ ឃុំ សង្កាត់, ១៥. គណបក្ស
ឯកភាពជាតិខ្មែរ ដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះបានចំនួន ១៤/១.៦៥២ ឃុំ

សង្កាត់,១៦. គណបក្សរស្មីខេមរា ដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះបានចំនួន
៦/១.៦៥២ ឃុំ សង្កាត់និង១៧. គណបក្សខ្មែរអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច ដាក់
បេក្ខជនឈរឈ្មោះបានចំនួន ៤/១.៦៥២ ឃុំ សង្កាត់។
ដើម្បីធានាបាននូវតម្លាភាព

និងយុត្តិធម៌នៃដំណើរការបោះឆ្នោត

ចំនួន ១១.៦១១.៤០០សន្លឹក និងសន្លឹកឆ្នោតបម្រុងជាង ១,២ លាន

ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ ការបោះឆ្នោត

បញ្ជាទិញពីក្រុមហ៊ុននៃប្រទេសឥណ្ឌាមានចំនួន ៥២ ០០០ដប។

ស្ថាប័ន អ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិសរុប ៧៤ ៩០៤ នាក់ អ្នកសង្កេតការ

សន្លឹក (១.២៣៩.០០០សន្លឹក) ។ ទឹកខ្មៅលុបលាងមិនជ្រះដែល
គណបក្សនយោបាយទាំង១៧ ដែលចូលរួមក្នុងការដាក់បេក្ខជន

បានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានវត្តមានអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិចំនួន ៧២

ណ៍អន្តរជាតិមានចំនួន ២០ ស្ថាប័ន និងមានអ្នកសង្កេតការណ៍ចំនួន
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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត

សម្តេចចក្រី ហេង សំរិន អញ្ជើញបោះឆ្នោតជ្រើសរើស

១១០នាក់ ភ្ញៀវពិសេស មានចំនួន ២៣ នាក់ មកពីស្ថានទូតជប៉ុន

របស់កម្ពុជា នាថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ បានប្រព្រឹត្តទៅស្របតាម

បោះឆ្នោត ដោយមិនមែនក្នុងនាមជាអ្នកសង្កេតការណ៍នោះឡើយ។

គោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ សេរីពហុបក្ស នីតិរដ្ឋ និងសិទ្ធិ

អញ្ជើញបោះឆ្នោតនៅសាលាគរុកោសល្យ និង វិក្រឹត្យការ ក្រុងតាខ្មៅ

ស្ថានទូតអូស្ត្រាលី និងស្ថានទូតរុស្ស៊ី ក៏បានសុំចូលរួមពិនិត្យមើលការ
ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិដែលចូលរួមសង្កេតការណ៍ ក្នុងការ

បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ មានដូចជា៖ តំណាង

អង្គការអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិយមកណ្តាលអន្តរជាតិ (Centralist Democrat
International CDI-IDC)។ តំណាងអង្គការអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិយម

កណ្តាលអន្តរជាតិប្រចាំអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក (Centralist Asia-Pacific Democrat
International - CAPDI)។ តំណាងអង្គការសន្និសិទអន្តរជាតិ នៃបណ្តា

គណបក្សនយោបាយនៅអាស៊ី (International Conference of the

Asian Political Parties - ICAPP)។ តំណាងវេទិកាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ
សកល 2022 (Think Tank 2022 Global Forum)។ តំណាង
សហគមន៍អន្តរសភាអាស៊ាន (ASEAN Inter-Parliament Associa-

tion - AIPA) ។ តំណាងសភាអន្តរជាតិដើម្បីសន្តិភាព និងភាពអត់ឱន
(International Parliament Tolerance and Peace - IPTP)។
តំណាងក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ឯករាជ្យ (Independence Observer)។

តំណាងសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស ។ សហគមន៍ខ្មែរជីលីងតុន
(Khmer Culture Association of Wellington Inc. New Zealand)

និងសហគមន៍ខ្មែរនៅកូរ៉។ ចំណែក អ្នកសារព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិ
ដែលចូលរួមយកព័តមា
៌ ននៃការបោះឆ្នត
ោ ជ្រស
ើ រើសក្រុមប្រឹកសា
្ ឃុំ សង្កាត់

អាណត្តិទី៥ មានចំនួន ៨១៤នាក់។ ក្នុងនោះអ្នកសារព័ត៌មានជាតិ
ចំនួន ៧៧៥ នាក់ និងអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិចំនួន ៣៩ នាក់។
ថ្ងៃទី៥

ខែមិថុនា

គឺជាថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា

ឃុំ

សង្កាត់ អាណត្តិ៥ ។ ការបោះឆ្នោតបានចាប់ផ្តើមពីម៉ោង ៧ព្រឹក
រហូតដល់ម៉ោង ៣រសៀល។ ទោះជាមានបញ្ហាអាកាសធាតុមិនល្អនៅ

កន្លែងខ្លះក៏ដោយ ក៏ការបោះឆ្នោតបានដំណើរការដោយរលូន តាំងពី
ពេលចាប់ផ្តើម រហូតដល់ពេលបិទការិយាល័យបោះឆ្នោត។

គ.ជ.ប បានបញ្ជាក់នៅពេលបិទបញ្ចប់ការិយាល័យបោះឆ្នោតទាំង

អស់ថា ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា ឃុំសង្កាត់ អាណត្តិទី៥
បានដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យ ក្រោមបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់
សុខសន្តិភាព និងគ្មានអំពើហិង្សា។

ដំណើរការបោះឆ្នោតនេះ ក៏បានទទួលនូវកោតសរសើរ និងការ

វាយតម្លៃខ្ពស់ពីក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិផងដែរ ។ ក្រុមអ្នក
សង្កេតការណ៍អន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយ

ដោយ

បញ្ជាក់ថា ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា ឃុំសង្កាត់ អាណត្តិទី៥

ក្រុមប្រឹក្សាឃុំកក់ ក្នុងស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

ការបោះឆ្នោតជាសកល ដោយការបោះឆ្នោតសម្ងាត់ និងស្របតាម
មនុស្សសកល ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា និងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្ស
អន្តរជាតិ ដែលកម្ពុជាជាភាគី។ នៅថ្ងៃបោះឆ្នោត អ្នកសង្កេតការណ៍

អន្តរជាតិបានចុះទៅពិនិត្យការិយាល័យបោះឆ្នោតភ្លាមៗ មុននឹងបើក
ដើម្បីបានមើលការត្រៀមរៀបចំរបស់បុគ្គលិក គ.ជ.ប ដើម្បីធានាឱ្យ
ដំណើរការបោះឆ្នោតមានភាពត្រឹមត្រូវ។ ជាលទ្ធផល អ្នកសង្កេតការណ៍

បានកត់សម្គាល់ថា វិជ្ជាជីវៈ និងភាពស្មោះត្រង់របស់បុគ្គលិក គ.ជ.ប
មានស្តង់ដារខ្ពស់។ ជាងនេះទៅទៀត ដើម្បីទទួលបានការយល់ដឹង

ច្រើនបំផុត អំពីដំណើរការបោះឆ្នោត គណៈប្រតិភូក៏បានអនុវត្តសកម្មភាព
សង្កេតការណ៍របស់ខ្លួន នៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតមួយចំនួនផង
ដែរ។ ដូចនេះគណៈប្រតិភូ បានសង្កេតឃើញថា អាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់លំដាប់
ថ្នាក់បានបង្កើតនូវលក្ខខណ្ឌអំណោយផល

សម្រាប់គ្រប់គណបក្ស

នយោបាយទាំងអស់ក្នុងការចូលរួម ដោយសេរី និងយុត្តិធម៌ ក្នុងដំណើរ
ការបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេស។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែល បានកត់សម្គាល់

ថា អត្រាអ្នកទៅបោះឆ្នោតមានលើសពី ៧៧,៩ ភាគរយនៃបញ្ជីឈ្មោះ
អ្នកបោះឆ្នោត ដែលបង្ហាញពីការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា
ក្នុងដំណើរការនយោបាយ និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ជាពិសេស ក្នុងការ
លើកកម្ពស់តម្លៃសិទ្ធិមនុស្ស និងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ។

ទោះបីជាមានការតវ៉ាខ្លះ ដែល គ.ជ.ប បានទទួលក៏ដោយ ក៏គណៈប្រតិភូមិនឃើញមានឧប្បត្តិហេតុណាមួយ ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់

ដំណើរការ ឬ លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត ឃុំសង្កាត់ អាណត្តិទី៥
ឆ្នាំ២០២២ នេះឡើយ ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម បានវាយតម្លៃថា
«គណៈប្រតិភូជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថា

ការបោះឆ្នោតបានប្រព្រឹត្តទៅ

ដោយសន្តិវិធី ដោយសេរី យុត្តិធម៌ តម្លាភាព និងបរិយាប័ន្ន។ គណៈប្រតិភូបានសង្កេតឃើញថា ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ ថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា
ឆ្នាំ២០២២ ប្រព្រឹត្តទៅស្របតាមការបោះឆ្នោតជាសកល ដោយការ
បោះឆ្នោតសម្ងាត់

និងស្របតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ

សេរីពហុបក្ស នីតិរដ្ឋ និងសិទ្ធិមនុស្សសកល ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
កម្ពុជា និងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ ដែលកម្ពុជាជាភាគី» ។ អ្នក

សង្កេតការណ៍អន្តរជាតិក៏បានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិ គ្រប់
គណបក្សនយោបាយ និងអ្នកពាក់ពន
័ ទា
្ធ ង
ំ អស់ សហការក្នង
ុ ន័យស្ថប
ា នា

ជាមួយប្រជាជនកម្ពុជា និងជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដើម្បីធានា

បាននូវភាពបន្តនៃសង្គមកម្ពុជា ប្រកបដោយសន្តិភាព សុខដុមរមនា និង
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សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង អញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតរួចហើយ
នៅការិយាល័យលេខ៥០៣ ក្នុងវិទ្យាល័យសោហឺ
សង្កាត់ស្វាយប៉ោ ខេត្តបាត់ដំបង

សម្តេចភក្តី សាយ ឈុំ និងលោកជំទាវអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើស

សម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ អញ្ជើញទៅចូលរួមបោះឆ្នោត

លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន អញ្ជើញទៅចូលរួមបោះឆ្នោត

ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥

ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ នៅវិទ្យាល័យវត្តកោះ

នៅសាលាសាលាបឋមសិក្សាព្រះសីហនុ ខេត្តស្វាយរៀង

រួមចំណែកបន្ថែមទៀតដល់សង្គមជាតិ។ ការអភិវឌ្ឍ និងវិបុលភាពរបស់

ប្រទេសដែលនឹងជួយធានាសន្តិភាព និងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ និងក្រៅតំបន់។
សូមបញ្ជាក់ថា ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោត មាន

ចំនួន ៧.៣៨២.៤៤៩ នាក់ ស្មើនឹង ៨០,១៩ភាគរយ នៃចំនួនអ្នកមាន
ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត សរុប ៩.២០៥.៦៨១នាក់ ។ ចំណែកឯ

សន្លឹកឆ្នោតបានការ មានចំនួន ៧.២៣៦.២៤៤សន្លឹក។ សន្លឹកឆ្នោត
មិនបានការ មានចំនួន ១៤៦.២០៥ សន្លឹក ស្មើនឹង ១,៩ ភាគរយ សម្រាប់
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា ឃុំសង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២

នេះ។ គណបក្សនយោបាយចំនួនបួន បាននាំមុខគេ ដោយទទួលបាន

នូវការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោតនេះ គឺ ១. គណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា ទទួលបានសំឡេង ៥.៣៣៧.៧៥៤ សំឡេង គិតជា

ភាគរយស្មើ ៧៤,៣២ភាគរយ។ ២. គណបក្សភ្លើងទៀន ទទួលបាន

ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេស អញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើស
ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ នៅតាមមូលដ្ឋាននានា

១.៦១០.៤៣៤សំឡេង ស្មើ ២២,២៦ភាគរយ ។ ៣. គណបក្ស
ហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិច ទទួលបាន ៩១.៧៩៣ សំឡេង ស្មើ ១,២៧ ភាគរយ
និងគណបក្សខ្មែររួបរួមជាតិ ទទួលបាន ៦៣.៩៤៧ សំឡេង ស្មើ ០,៨៨
ភាគរយ។ ចំណែកគណបក្សខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិ ៣៣.៣០៥ សំឡេង
ស្មើ ០,៥២ ភាគរយ។

លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិ

ទី៥ បានឆ្លុះបញ្ចំាងឱ្យឃើញនូវកម្លាំងគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

មានការកើនឡើងពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិ និងបង្ហាញផងដែរ ពីភាព

ចាស់ទុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួន និង
ដំណើរការកសាង អភិវឌ្ឍន៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ក្រោមពន្លឺន ៃសន្តិភាព៕

សនិ្នសីទសារព័ត៌មាន ដោយអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិ
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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ យើងត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវស្មារតីបើកចំហ និង គាំទ្រប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្ម
ពហុភាគី និងពង្រឹងពហុភាគីនិយម ដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាព

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថា ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ «BRICS Plus» ដែលរៀបចំនៅក្រុងប៉េកាំង តាមប្រព័ន្ធអនទ្បាញ

តបតាមការអញ្ជើញរបស់ ឯកឧត្តម ស៊ី ជីនពីង ប្រធានាធិបតីនៃ

តែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវស្មារតីបើកចំហ និង គាំទ្រប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគី

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃ

ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ និង កាត់បន្ថយរបាំងពាណិជ្ជកម្មនានា ជាពិសេស

សាធារណរដ្ឋប្រមានិតចិន, នៅយប់ថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចសន្ទនាជាន់ខ្ពស់នៃថ្នាក់

ដឹកនាំប្រទេស «ប្រ៊ីកបូក (BRICS Plus)» ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍសកល
ក្រោមមូលបទ «លើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍សកល សម្រាប់យុគ
សម័យថ្មីដើម្បីរួមគ្នាអនុវត្តរបៀបវារៈឆ្នាំ២០៣០
ប្រកបដោយចីរភាព» តាមប្រព័ន្ធវីឌីអូ។

សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ

តាមរយៈសុន្ទរកថាគន្លឹះថ្លែងក្នុងកិច្ចសន្ទនាដ៏មានសារៈសំខាន់នេះ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា បានគូសបញ្ជាក់ថា

បច្ចុប្បន្ននេះ, តំបន់ និងសកលលោក បាននិងកំពុងបន្តប្រឈមកាន់តែ
ស្រួចស្រាល់ឡើងៗ ហើយកាន់តែស្មុគស្មាញ និងមិនអាចប៉ាន់ប្រមាណ

បានចំពោះការអភិវឌ្ឍ រួមមាន ការប្រកួតប្រជែងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយ,
សង្គម
្រា យោធា, ពាណិជក
្ជ ម្ម និងបច្ចក
េ វិទយា
្ , ការប្រប
ែ ល
្រួ អាកាសធាតុ,

ការរឹតបន្តឹងនូវគោលនយោបាយរូបីយវត្ថុ ។ល។ កត្តាទាំងនេះបាននិង
កំពុងបង្កឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនិម្មាបនកម្មសេដ្ឋកិច្ចសកលលោក

និង

បន្ទុចបង្អាក់ចរន្តសកលភាវូបនីយកម្ម ដែលធ្វើឱ្យខ្សែច្រវាក់តម្លៃសកល
និងផលិតភាពសកលមានការធ្លាក់ចុះគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ។ សម្តេចតេជោ

និងពង្រឹងពហុភាគីនិយម ជាពិសេស លើកកម្ពស់ការបើកចំហសម្រាប់

លើទំនិញយុទ្ធសាស្ត្រ ដូចជាស្បៀងអាហារ, ថ្នាំពេទ្យ និងថាមពល

ដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាព និងពង្រឹងភាពធន់នៃ
ខ្សែច្រវាក់តម្លៃតំបន់ និងសកល ។ ការពង្រឹង និង ពង្រីកកិច្ចសហការ

ក្នុងវិស័យសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ ក៏ជាកិច្ចការអាទិភាពផងដែរ។ យើងគួរ
ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសលើការ បង្កើនកិច្ចសហការក្នុងការ

ពង្រឹងសមត្ថភាព និងពន្លឿនការធ្វើបរិវត្តកម្មឌីជីថល និងការអភិវឌ្ឍ
សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ដែលជាប្រភពកំណើនថ្មី ជាពិសេស ជួយប្រទេស

ដែលមានកម្រិតអភិវឌ្ឍន៍ទាប ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែង
សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ។ បន្ថែមលើនេះ, ការលើកកម្ពស់

ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបៃតង ក៏ជាផ្នែកមួយមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់
ទ្រទ្រង់កិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គម-សេដ្ឋកិច្ច ប្រកបដោយចីរភាព តាមរយៈការ

គាំទ្រការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ លើការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

បៃតង, ការជំរុញការធ្វើអន្តរកាលថាមពល និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបៃតង ជាដើម។

ក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២, សម្តេចតេជោ

ហ៊ុន សែន បានបន្តថា ស្ថិតក្នុងបរិការណ៍ដែលការរីករាលដាលនៃជំងឺ

ហ៊ុន សែន បានធ្វើការប្តេជ្ញាថា កម្ពុជានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងដើរតួនាទី

ជាអាទិភាពចំពោះមុខ, ប្រក
៊ី (BRICS) ដែលជាសេដក
្ឋ ច
ិ ក
្ច ព
ំ ង
ុ លូតលាស់

ជាមួយដៃគូ ក្នុងគោលដៅជំរុញការស្តារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយវិបត្តិ

កូវីដ-១៩ បានស្រាកស្រាន្ត និងការខិតខំស្តារសេដ្ឋកិច្ចសកលលោក
ខ្លាំងប្រកបដោយសក្ដានុពល មានតួនាទីកាន់តែសំខាន់មិនអាចខ្វះបាន

ក្នុងការពង្រីក និងពង្រឹងចលនានៃសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសកលលោក
ឱ្យត្រលប់ទៅរកកំណើនសក្តានុពលដើម្បីពន្លឿនការសម្រេចបាននូវ

គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព ។ ក្នុងន័យនេះ, កិច្ចសហ

យ៉ាងសកម្មបន្ថែមទៀត ដើម្បីបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ាន
ជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន, ចីរភាព និងភាពធន់ ដើម្បីឆ្ពោះ

ទៅរកការសម្រេចបាននូវរបៀបវារៈ ឆ្នាំ ២០៣០ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ
ប្រកបដោយចីរភាព។

ជាមួយគ្នានេះ ឯកឧត្តម ស៊ី ជីនពីង ប្រធានាធិបតីចិន បានគូស

ប្រតិបត្តិការ ប្រ៊ីកបូក (BRICS Plus) ជាកាលានុវត្តភាពមួយដ៏សំខាន់

បញ្ជាក់ថា ក្នុងឋានៈជាទីផ្សារងើបឡើងថ្មីដ៏សំខាន់ និងប្រទេសកំពុង

វេទិកាសម្រាប់លើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ជាក់ស្តែងក្នុងវិស័យ

ជាក់ស្តែងដើម្បីបំពេញបន្ថែមកម្លាំងវិជ្ជមាន ដែលប្រកបដោយស្ថិរភាព

សម្រាប់ពង្រឹងភាពជាដៃជាមួយបណ្តាប្រទេសផ្សេងៗ ក្នុងការបង្កើត
អាទិភាពសំខាន់ៗ ដើម្បីបង្កើតឱកាសការងារ, កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

ព្រមទាំងការធានាសន្តិសុខស្បៀង និង ថាមពលជាដើម ក្នុងការសម្រេច
ឱ្យបាននូវរបៀបវារៈឆ្នាំ២០៣០ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា ក្នុងបរិបទនេះ, យើងត្រូវ

អភិវឌ្ឍន៍ដ៏ធំប្រទេស BRICS ត្រូវតែហ៊ានទទួលខុសត្រូវ ហ៊ានធ្វើការ
និងលក្ខណៈស្ថាបនាដល់ពិភពលោក ។

នៅក្នុងកិច្ចសន្ទនានោះ

ឯកឧត្តម ស៊ី ជីនពីង បានលើកឡើងនូវចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួន
ដូចជា ៖ ១- យើងគួរបញ្ចេញសម្លេងប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌ និងសច្ចភាព
ជំរុញសហគមន៍អន្តរជាតិ ឲ្យអនុវត្តពហុភាគីនិយមដ៏ពិតប្រាកដ គាំពារ
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អង្គការសហប្រជាជាតិជាស្នូល

និង

ប្រកាន់ខ្ជាប់ទស្សនៈដែលតម្កល់ប្រជាជនជាស្នូល បង្កើនការវិនិយោគ

ជំនួស «រង្វង់តូច» នៃអនុត្តរភាពនិយមដោយ «គ្រួសារធំ» នៃសហគម

ជំរុញការអនុវត្តរបៀបវារៈអភិវឌ្ឍន៍ជានិរន្តរភាពឆ្នាំ២០៣០ នៃអង្គការ-

សណ្តាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិដែលចាត់ទុកច្បាប់អន្តរជាតិជាមូលដ្ឋាន ហើយ

ន៍រួមវាសនាតែមួយរបស់មនុស្សជាតិ ២- យើងគួរពង្រឹងជំនឿចិត្តដែល

យកឈ្នះលើការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ ប្រកាន់ខ្ជាប់អាកប្បកិរិយា

ទទួលខុសត្រូវ ចំពោះប្រជាជននិងអាយុជីវិត ពង្រឹងរបាំងបង្ការនិង

លើ វិស័យកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ស្បៀងអាហារ ការអប់រំ និងសុខាភិបាល
សហប្រជាជាតិ ដើម្បីសម្រេចបាននូវការអភិវឌ្ឍសកល ដែលកាន់តែ
ប្រកបដោយភាពខ្លាំងក្លា បៃតងនិងរឹងមាំ។

កិច្ចសន្ទនាជាន់ខ្ពស់នៃថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេស «ប្រ៊ីកបូក (BRICS Plus)»

គ្រប់គ្រងការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ ១៩ ៣- យើងគួរប្រមូលផ្តុំកម្លាំង

នេះ ត្រូវបានដឹកនាំដោយឯកឧត្តម ស៊ី ជីនពីង ប្រធានាបតីចិន

ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់មានភាពរលូន កសាងសេដ្ឋកិច្ចសកលបែបបើក

ប្រេស៊ីល រស្ស៊ី ឥណ្ឌា និងអា្រហ្វិកខាងត្បូង ប្រទេសដែល មានសេដ្ឋកិច្ច

ជំរុញការស្តារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ ធានាឱ្យខ្សែសង្វាក់ឧស្សាហកម្មនិង
ទូលាយ ដើម្បីសម្រេចកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលកាន់តែប្រកបដោយភាព

បរិយាប័ន្ននិងភាពធន់ និងទី៤- យើងគួរជំរុញការអភិវឌ្ឍជានិរន្តរភាព
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និងសុខសុវត្ថិភាព។ ប្រជាពលរដ្ឋដ៏ច្រើនកុះករបានទៅបោះឆ្នោតតាម

ការិយាល័យនីមួយៗ ប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរ សប្បាយរីករាយ និង
តាមឆន្ទៈរបស់ខ្លួន ដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឱ្យបន្តដឹកនាំ
ក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន។ ការបោះឆ្នោតនេះ ត្រូវបានអ្នកសង្កេតការណ៍

ជាតិ អ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិ ក៏ដូចប្រជាជនទូទាំងប្រទេសវាយតម្លៃ
ថា ជាការបោះឆ្នោតដោយសេរី ត្រឹមត្រូវ និងយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដ ។
ជោគជ័យនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនេះ គឺជាសមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្រ្តថ្មី

មួយទៀតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងការពង្រឹងសន្តិភាព ពង្រឹងមូលដ្ឋាន

គ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងជំរុញដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គម
ឱ្យបានកាន់តែលឿនខ្លង
ាំ ក្លាថែមទៀត ជាពិសេសការអភិវឌ្ឍនៅ មូលដ្ឋាន។

ជ័យជម្នះដ៏ត្រចះត្រចង់របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងការ

បោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ នេះ កាន់តែ

បានបង្ហាញឱ្យឃើញច្បាស់ថា ប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវការចាំបាច់នូវតួនាទី
ដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាទាំងនៅថ្នាក់ជាតិ ទាំងនៅថ្នាក់

មូលដ្ឋាន ឃុំ ភូមិ សង្កាត់។ តាមរយៈជ័យជម្នះនេះ នឹងធ្វើឱ្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមានមូលដ្ឋានកាន់តែរឹងមាំសម្រាប់ឈានទៅដណ្តើម

ជ័យជម្នះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៧ នៅ

ឆ្នាំ២០២៣ ខាងមុខ ហើយបានធ្វើឱ្យបរាជ័យនូវឧបាយកល និង

ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមដោយប្រមុខរដ្ឋ/រដ្ឋាភិបាល មកពី ប្រទេស
លេចធ្លោ (BRICS) និងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនទៀត ៕

ពិភពលោកទាំងមូល ដោយពុំមានប្រទេសណាមួយអាចគេចផុតបាន
ឡើយ ក្នុងនោះ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងក៏ទទួលរងផលប៉ះពាល់

យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែរ។ ប៉ុន្តែដោយមានការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវ និងឈ្លាសវៃ

មានការចូលរួមដ៏សកម្មពីប្រជាជន និងពីគ្រប់កម្លាំងក្នុងសង្គម ព្រមទាំង
ការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិ យើងអាចគ្រប់គ្រង និង
ដោះស្រាយវិបត្តិនេះបានយ៉ាងល្អប្រសើរ ការពារអាយុជីវិតប្រជាជនមិន

ឱ្យធ្លាក់ក្នុងជ្រោះមរណៈ រក្សាបានលំនឹងសេដ្ឋកិច្ច និងជីវភាពរស់នៅ
ហើយបង្កភាពអនុគ្រោះឱ្យយើងអាចដំណើរការបើកប្រទេសឡើងវិញ

លើគ្រប់វិស័យបានចាប់ពីចុងឆ្នាំ ២០២១ មក ។ យើងមានជំនឿយ៉ាង

មុតមាំថា យើងនឹងអាចជម្នះនូវផលវិបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកិច្ច
ដែលបង្កឡើងដោយជំងឺកូវីដ-១៩ ទោះបីជំងឺនេះមិនទាន់រលាយសាបសូន្យ

ពីផែនដីនេះក៏ដោយ។ ជាក់ស្ដែង កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានវិលមក
កាន់កំណើនវិជ្ជមានវិញ ហើយរំពឹងថានឹងកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើង
ថែមទៀតនៅឆ្នាំ ២០២២ នេះ និងឆ្នាំ ២០២៣ ខាងមុខ។ ប៉ុន្តែ ដើម្បី

បន្តយកឈ្នះលើការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ សូមបងប្អូនជនរួមជាតិ
យកចិត្តទុកដាក់បន្តការពារខ្លួនតាមវិធានការសុវត្ថិភាពដែលរាជរដ្ឋាភិបាល
និងក្រសួងសុខាភិបាលបានដាក់ចេញ ជាពិសេសសូមអញ្ជើញទៅ ចាក់
វ៉ាក់សាំង ដូសទី៣ ដូសទី៤ និងបន្តទៅដូសទី៥ឱ្យបានគ្រប់ៗគ្ន”ា ។

បន្ទាប់មកតំណាងអង្គមីទ្ទីញបានឡើង អានលិខិតអបអរសាទរ

សកម្មភាពប្រទូសរ៉ាយទាំងឡាយរបស់ពួកប្រឆាំងជ្រុលនិយម និង

ខួបទី៧១ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដោយបានរំព្ញកឡើងវិញ

នាមគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល សម្ដេចប្រធានកិត្តិយស

សម្រាប់ការរីកចម្រើនរបស់មាតុភូមិកម្ពុជា និងបានប្តេជ្ញានូវការតាំងចិត្ត

ពួកអគតិដែលដើរផ្ទុយពីឆន្ទៈ និងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជន។ ក្នុង
គណបក្ស និងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ សូមសម្តែងការគោរព និងអំណរគុណយ៉ាង
ជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនសមាជិក សមាជិកាគណបក្ស យុវជន យុវនារី
បងប្អូនជនរួមជាតិនៅគ្រប់ទិសទី ដែលមានជំនឿមុតមាំលើការដឹកនាំ
របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ហើយបានបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនលើសលប់ ។ ឆ្លើយតបទៅនឹងជំនឿទុកចិត្ត
នេះ គណបក្សសូមប្តេជ្ញាខិតខំប្រឹងប្រែងពេញទំហឹងដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ២០២២-២០២៧ ដែលបានប្រកាស

ជូនបងប្អូនជនរួមជាតិរួចហើយនោះ ឱ្យបានសម្រេចជោគជ័យ ធ្វើឱ្យឃុំ
សង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេស កាន់តែមានការរីកចម្រើនឡើងលើគ្រប់វិស័យ

ប្រជាជនមានជីវភាពកាន់តែធូរធារ ហើយបន្តរស់នៅយ៉ាងសុខដុមរម
នាទាំងក្នុងគ្រួសារ ក្នុងសហគមន៍ ក៏ដូចសង្គមជាតិទាំងមូល”។

សម្តេចតេជោបានគូសបញ្ជាក់ទៀតថា ៖ “រយៈពេលជាងពីរឆ្នាំមកនេះ

វិបត្តិនៃការផ្ទុះឡើងជំងឺកូវីដ-១៩

បានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់

អំពីគុណបំណាច់ដ៏ធំធេងរបស់គណបក្ស ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំ
ដ៏មុតមាំក្នុងការគោរពគោលនយោបាយ
គណបក្ស

គោលការណ៍ដឹកនាំរបស់

ជាពិសេសគឺបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបក្សក្នុងការបោះឆ្នោត

ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តឆ្នាំ២០២៣។ បន្តគាំទ្រ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

ជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្រ្តី និងឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត ជាអនាគត

បេក្ខជននាយករដ្ឋមន្រ្តី ដើម្បីបន្តដឹកនាំមាតុភូមិកម្ពុជាឲ្យមានការអភិវឌ្ឍ
ឆ្ពោះទៅរកភាពសម្បូរសប្បាយរុងរឿងជានិរន្តរ៍។ នៅចុងបញ្ចប់កម្មវិធី
តំណាងអង្គមីទ្ទិញ តំណាងគណបក្សសម័្ពន្ធភាព, តំណាងព្រឹទ្ធសភា,

រដ្ឋសភា, គណរដ្ឋមន្ត្រី, តំណាងរណសិរ្យ តំណាងខ្មែរឥស្លាម, រាជធានី
ភ្នំពេញ, តំណាងកាកបាទក្រហមកម្ពុជា, តំណាងយុវជន យុវនារី ទូត

នៃបណ្តាប្រទេសជាមិត្តក៏បានអញ្ជើញឡើងជូនកន្រ្តកផ្កា ជាកិច្ចគោរព

ជូនពរជ័យដល់សម្តេចដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុង
ស្មារតីសាមគ្គីភាពដ៏ស្អិតរមួត៕
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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ វ៉ាក់សាំងអាចចាត់ទុកជានិមិត្តរូប
នៃសាមគ្គីជាតិ និងឯកភាពជាតិរបស់យើង

តេជោ បានបញ្ជាក់ទៀតថា វ៉ាក់សាំងនៅកម្ពុជាអត់មានការរើសអើង
នោះទេ បើទោះបីជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

អាណត្តិទី៥ មានគណបក្ស ១៧ ចូលរួម ហើយគណបក្សទាំងអស់ក៏
មានសំឡេងឆ្នោតដែរ គ្រាន់តែមានចំនួនតិច និងច្រើន។ ចំណុចនេះ

យើងសួរថា តើអ្នកបោះឆ្នោតទាំងនោះបានទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងឬអត់?
ចំណុចនេះ ត្រូវបានគេមើលឃើញចំពោះចំណាត់ការរបស់កម្ពុជា ទោះបី
ជាមានជំនឿលើសាសនាខុសគ្នា មានជំនឿលើបក្សនយោបាយខុសគ្នា

ក៏ប៉ុន្តែយើងមានតម្រូវការដូចគ្នា គឺការរស់រានមានជីវិត និងការមិនឱ្យ
ឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ដូចនេះ វ៉ាក់សាំងអាចចាត់ទុកជានិមិត្តរូបនៃសាមគ្គីជាតិ
និងឯកភាពជាតិរបស់យើង។
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីភាព ចែកសញ្ញាបត្រ
ជូនសិស្សសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលជាង ២ពាន់នាក់

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ សម្តេចអគ្គមហាសេនា-

បតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបិទ និងប្រគល់សញ្ញាបត្រក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល
ឆ្នាំ២០២០-២០២១ និងបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ឆ្នាំ២០២២ របស់

សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទ និងពិព័រណ៍ជ្រោយចង្វារ
រាជធានីភ្នំពេញ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានមាន ប្រសាសន៍ថា

បើយើងចង់ធ្វើកំណែទម្រង់ស្ថាប័នមួយឲ្យទទួលបានជោគជ័យ មុនដំបូង

គឺត្រូវនិយាយពីធនធានមនុស្សសិន។ ការធ្វើឱ្យមានកំណែទម្រង់មាន
ច្រើន ប៉ុន្តែបើចង់ឱ្យស្ថាប័នមួយទៅមុខ មានការអភិវឌ្ឍ ចំណុចសំខាន់

ជាងគេ គឺការបណ្តុះបណ្តាលកែទម្រង់ធនធានមនុស្ស ពីព្រោះមាន
អ្វីៗបាន គឺត្រូវចាប់ផ្តើមពីមនុស្សទាំងអស់ ហើយស្ថាប័នមួយ ដែលកែទម្រង់
បាន ទាល់តម
ែ នុសស្ នេះធ្វកា
ើ រកែទម្រង។
់ ផ្ទយ
ុ ទៅវិញ បើសន
្ថា ប័នមួយ
អត់មានធនធានមនុស្ស គឺមិនមែនជាស្ថាប័នទេ។ “ការធ្វើកែទម្រង់តាម

វិស័យមួយៗ គឺចាប់ពីមានធនធានមនុស្ស និងការធ្វើកំណែទម្រង់ធនធាន

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានធ្វើការកត់សម្គាល់ថា រាល់ពេល

ដែលមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើង តែងតែលេចចេញមុខមាត់មន្ត្រី ២ បែប

គឺមន្ត្រីល្អ និងមន្ត្រីមិនបានការ។ មន្ត្រីល្អភាគច្រើនជួយដោះស្រាយ

បញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋាន នៅនឹងកន្លែងជាមុនសិន ទើបរាយការណ៍

មកថ្នាក់លើ សុំយោបល់ និងអន្តរាគមន៍។ ប៉ុន្តែសម្រាប់មន្ត្រីមិនបានការ
វិញ គឺចេះតែរាយការណ៍ទៅថ្នាក់លើឱ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហា និងស្តី
បន្ទោសថ្នាក់ក្រោមខ្លួនប៉ុណ្ណោះ។ សម្តេចតេជោ សង្កត់ធ្ងន់ថា «ធ្វើជាមន្ត្រី

បើមិនចាត់ទុកការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋ ជាគោលដៅ មិនបាច់មកធ្វើជា
មន្ត្រីទេ» ។ ដើម្បីសម្រេចការងារមួយបាន ត្រូវឈរលើដំណាក់កាល

ចំនួនបីរួមមាន ការរៀបចំគោលនយោបាយផែនការ ការចាត់តាំងអនុវត្ត
និងការដោះស្រាយលើកត្តាចៃដន្យដែលលេចឡើងពេលអនុវត្ត។ ការ

លេចឡើង នៃកត្តាចៃដន្យក្នុងការអនុវត្តផែនការនឹងធ្វើឱ្យលេចឡើង
មន្ត្រីចំនួនពីរប្រភេទ គឺមន្ត្រីល្អប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហា និងមន្ត្រីមិន ល្អ
ចេះត្រឹមស្តីបន្ទោសឱ្យថ្នាក់ក្រោម និងរាយការណ៍ប៉ុណ្ណោះ ។ ដូច្នេះធ្វើ

ជាមន្ត្រីល្អ ត្រូវគិតថា ប្រជាពលរដ្ឋជាចៅហ្វាយនាយរបស់ខ្លួន បម្រើ
ប្រជាពលរដ្ឋឱ្យអស់ពីចិត្ត និងស្មោះត្រង់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋជានិច្ច ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា យើងនឹងមានការដំឡើង

មនុស្ស”។

ប្រាក់បៀវត្សរ៍មន្ត្រីរាជការ ដែលនឹងចាប់ផ្តើមនៅខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

តែឈ្នះសមរភូមក
ិ វូ ដ
ី ១៩ ប៉ណ
ុ
្ណោះ តែសង្រ្គាមប្រឆាំងកូវដ
ី ១៩ទាំងមូល

រាជការ ប៉ុន្តែមិនគិតជាភាគរយទេ បានសេចក្តីថា អ្នកដែលមានប្រាក់

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានគូសបញ្ជាក់ថា ពេលនេះ កម្ពុជាទើប

កម្ពុជាមិនទាន់ឈ្នះនៅឡើយទេ មានន័យថា សង្គ្រាមប្រឆាំងជាមួយ

កូវីដ១៩ មិនទាន់ចប់ទេ ប៉ុន្តែសមរភូមិដែលតា អាល់ហ្វា និងអូមីក្រុង
យើងគ្រប់គ្រងបានហើយ។ ស្ថានភាពនេះអំណោយផលសម្រាប់យើង
ក្នុងការបើកដំណើរការឡើងវិញនូវគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ ដែលយើងធ្លាប់
ធ្វើនៅមុនពេលកូវីដ១៩ បានមកដល់ ក៏ប៉ុន្តែត្រូវធ្វើតាមរបៀបគន្លងថ្មី។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ថា រាជរដ្ឋាភិបាលបានគិតគូរ

ណាស់ ចំពោះសិទ្ធិរស់រានមានជីវិត ជាក់ស្តែងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការចាក់

ថ្នាំបង្ការជំងឺកូវីដ១៩។ បើគ្មានសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតហើយ គឺគ្មានអ្វី
ទាំងអស់

អ្នកខ្លះគេមិនហ៊ាននិយាយពីសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតនោះទេ

បែរទៅនិយាយពីសិទ្ធិអ្វីផ្សេង ប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលគិតគូរទាំងអស់ រាប់
ទាំងសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែលទើបកន្លងមកប៉ុន្មានសប្តាហ៍នេះ ។ សម្តេច-

បន្ទាប់ពីខកខានអស់រយៈពេលពីរឆ្នាំ។ យើងនឹងរៀបចំដំឡើងជូនមន្ត្រី
ខែតិច ឡើងបានច្រើនជាងអ្នកដែលមានប្រាក់ខែខ្ពស់ ឡើងតិចជាង។
គ្រូបង្រៀន និងគ្រូពេទ្យ ទាបបំផុតឱ្យបាន១លាន៥សែនរៀល ដែល

កន្លងមកគឺ១លាន៣សែនរៀល។ ក្រៅពីគ្រូបង្រៀន និងគ្រូពេទ្យ មន្ត្រី

រាជការផ្សេងទៀត ដែលមានប្រាក់ខែ ១លាន២សែនរៀល នឹងដំឡើង
១លាន ៤សែនរៀល ។ សម្តេចតេជោ ក៏បានស្នើទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង
សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យគិតពីពិដាននៃប្រាក់ប្រៀវត្សរ៍ជាប់ពន្ធ នៅ
ពេលដែលតម្លើងបៀវត្សរ៍

ដោយអ្នកដែលមានប្រាក់ប្រៀវត្សរ៍ក្រោម

១,៥ លានរៀល អត់ជាប់ពន្ធទេ ប៉ុន្ដែអ្នកលើសនឹងគឺជាប់ពន្ធ។

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ សម្តេចអគ្គមហាសេនា-

បតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បាន
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ខួបលើកទី៤៥ ទិវាការចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ សន្តិភាពដែលបានកើតឡើងកន្លងមកនេះ
គឺក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងឯកឧត្តម ផាម មិញជីញ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម អញ្ជើញប្រារព្ធខួបលើកទី៤៥
នៃទិវាការចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត និងសម្ពោធសមិទ្ធផលនានា

នៅថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតី-

ជាថ្ងៃដែលសម្តេច និងយុទ្ធមិត្តរួមអាវុធ ៤រូប បានរួមគ្នាយកជីវិតធ្វើ

ឯកឧត្តម Phạm Minh Chính នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបាន អញ្ជើញ

រំដោះជាតិ និងប្រជាជនកម្ពុជាចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដ៏ឃោរឃៅ

តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង

ជាអធិបតី ក្នុងពិធីរំព្ញកខួបលើកទី៤៥ ទិវាការចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់
ការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត (២០ មិថុនា ១៩៧៧២០ មិថុនា ២០២២) និងសម្ពោធសមិទ្ធផលនានានៅតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រ
យោធាតេជោកោះថ្ម X16 ស្ថិតនៅភូមិកោះថ្ម ឃុំទន្លូង ស្រុកមេមត់
ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។ ក្នុងឱកាសរំលឹកទិវាជាប្រវត្តិសាស្រ្តនេះ សម្តេចតេជោ
ហ៊ុន សែន បានថ្លែងអំណរគុណដល់នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាម ដែល

អនុញ្ញាតឲ្យសម្តេចបានអញ្ជើញទៅអុចធូប និងថ្លែងអំណរគុណពលរដ្ឋ
វៀតណាម ដែលបានជួយសម្តេចកាលពី៤៥ឆ្នាំមុន ក្នុងដំណើរទៅ
ស្វែងរកកម្លាំងដើម្បីរំដោះប្រជាជនកម្ពុជាពីរបប ប៉ុល ពត។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា កាលពីរយៈពេល ៤៥ឆ្នាំ

មុន ដំណើរតស៊ូរំដោះជាតិ សម្ដេចមានជំរើសមួយចំនួន ដែលសម្តេច

ត្រូវសម្រេចជ្រើសរើស តែអ្វីដែលសម្តេចបានជ្រើសរើសនាពេលនោះ

គឺត្រូវឆ្លងដែនចូលទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដោយខុសច្បាប់ ដើម្បី
សុំអន្តរាគមន៍ជំនួយគាំទ្រផ្នែកប្រដាប់អាវុធ ដើម្បីរំដោះប្រជាជនកម្ពុជា
ពីរបបអាវខ្មៅឃោរឃៅយង់ឃ្នងនោះ។ កាលពីអំឡុង ៤៥ឆ្នាំមុននោះ
គឺជាការសម្រេចចិត្តស្លាប់-រស់ ដែលយើងមិនមាន ជម្រើសល្អជាងនោះ

ឡើយ។ សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថា «អ្វីៗត្រូវចាប់ផ្តើមនៅទីនេះ គឺតំបន់
កោះថ្ម-X-16»នេះ ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានធ្វើការបញ្ជាក់ថា បើគ្មាន២០ មិថុនា

១៩៧៧ក៏គ្មាន១២ឧសភាឆ្នាំ ១៩៧៨ ហើយក៏ពុំមាន២ធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៧៨
ដែរ ។ ព្រោះអ្វី? អង្គការចាត់តាំងខាងយោធារបស់រណសិរ្សសាមគ្គី

ដើមទុនចេញទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមស្វែងរកការគាំទ្រ ដើម្បីតស៊ូ

របស់ពួកខ្មែរក្រហម។ ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍នេះ ក៏មានព្រឹត្តិការណ៍បង្កើត
«កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជា» នៅថ្ងៃទី១២ ឆ្នាំ

ឧសភាឆ្នាំ១៩៧៨ និងព្រឹត្តិការណ៍បង្កើតរណសិរ្សសាមគ្គីសង្រ្គោះជាតិ
កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៧៨។ សម្តេចតេជោបានពន្យល់ថា

«ផ្លូវរបត់នៃការធ្វើដំណើរផ្តើមចេញពីថ្ងៃ២០ មិថុនា ឆ្នាំ១៩៧៧ វាទៅ
ចាប់ផ្តើមកកើតជាមួយនឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសាមគ្គី សង្គ្រោះ ជាតិ

កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១២ ឧសភា ឆ្នាំ១៩៧៨ នោះហើយគឺជាមូលដ្ឋានដ៏

សំខាន់មួយដើម្បីផ្គុំជាមួយអង្គការចាត់តាំងខាងនយោបាយនៃរណសិរ្ស

សាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជា»។ សម្តេចតេជោបានដាក់ឈ្មោះថា «កង
កម្លង
ាំ ប្រដាប់អាវុធសាមគ្គស
ី ង្គ្រោះជាតិកម្ពជា
ុ » ដែលកងកម្លង
ាំ ប្រដាប់
អាវុធនេះបានចេញធ្វើសកម្មភាពនៅស្រុកមេមត់ ស្រុកស្នួល រហូតចូល

ជ្រៅទៅដល់ស្រុកតំបែរ ។ គាប់ជួនក្នុងខែឧសភា ១៩៧៨ សម្តេច
ហេង សំរិន, សម្តេច ជា ស៊ីម បះបោរឡើងនៅភាគបូព៌ាប្រទេស ហើយ

ភាគីទាំងអស់ក៏បានចាប់ដៃគ្នាដើម្បីពង្រីកកម្លាំងតស៊ូ និងប្រមូលផ្តុំជា

មួយកម្លាំងតស៊ូដទៃទៀត ឈានទៅបង្កើតរណសិរ្យសាមគ្គីសង្គ្រោះ
ជាតិកម្ពុជា។ តាមរយៈថ្ងៃ២ ធ្នូ ឆ្នាំ១៩៧៨ នៃការបង្កើតរណសិរ្សសាមគ្គី
សង្គ្រោះជាតិនោះហើយដែលបានឈានទៅរំដោះប្រទេសនៅថ្ងៃទី៧

មករា ឆ្នាំ១៩៧៩។ បងប្អូនមួយចំនួនបានដឹងហើយ ប្រវត្តិសាស្រ្តក៏បាន
កត់ត្រាទុកអំពីអន្តរាគមន៍របស់កងទ័ពវៀតណាមដើម្បីសង្គ្រោះប្រជាជន
និងប្រទេសកម្ពុជា ចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានចោទជាសំនួរថា តើការអន្តរាគមន៍

សង្គ្រោះជាតិកម្ពុជា ដែលជាចលនាសម្រាប់ឈានឆ្ពោះទៅផ្តួលរំលំរបប

របស់កងទ័ពវៀតណាមចូលមកជួយរំដោះប្រជាជនកម្ពជា
ុ ត្រូវ ឬខុស?

នៅថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៧៨ ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

គឺជាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់កម្លាំងតស៊ូរបស់កម្ពុជា ដែលមានការគាំទ្រពី

ប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត ត្រូវចាប់ផ្តើម កសាងអង្គភាពរៀបរយ
បានថ្លែងទៀតថា ថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនាឆ្នាំ ១៩៧៧ ពោលគឺ៤៥ ឆ្នាំមុន

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងថា ជោគជ័យនៃការកាត់ទោសខ្មែរក្រហម
កងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាម។

វៀតណាមមិនមែនដកកងទ័ពចេញពី
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កម្ពុជាក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទេ។ វៀតណាមបានដកទ័ពចេញ

នៅពេលបើកមាត់ច្រកតំបន់នេះហើយ នឹងធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរកាន់

កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីស ។ យើងបានប្រឹងប្រែងកសាងកម្លាំងដោយខ្លួន

ប្រទេសទាំងពីរ។

ទាំងស្រុងពីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៨៩ គឺមានរយៈជាង ២ ឆ្នាំមុន

ឯង បើទោះបីជាក្រោយការដកកងទ័ពវៀតណាមភូមិសាស្រ្តមួយចំនួន

តែមានទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធ និងធ្វើការជំរុញទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាង
ក្នុងឱកាសអញ្ជើញធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីទឹកដីកម្ពុជា នៅខេត្តត្បូង

ត្រវូ បាត់បង់ដច
ូ ជាប៉ល
ៃ ន
ិ អន្លងវ
់ ង
ែ និងតំបន់ខ្លះក៏ដោយចុះ ក៏បន
៉ុ យ
្តែ ង
ើ

ឃ្មុំ ទៅកាន់ទឹកដីនៃប្រទេសវៀតណាម ដើម្បីរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍កាលពី

ត្រូវបានបញ្ចប់។ ព្រោះដំណោះស្រាយនយោបាយសម្រាប់បញ្ហាកម្ពុជា

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន រំឭកអនុស្សាវរីយ៍ថា បាយមួយពេលដែល

ទប់ទល់បានសភាពការណ៍ ហើយទិដ្ឋភាពអន្តរជាតិនៃបញ្ហាកម្ពុជាក៏
មានទិដ្ឋភាពពីរ គឺទិដ្ឋភាពផ្ទៃក្នុង និងទិដ្ឋភាពអន្តរជាតិ។ ពេលដែល

កងទ័ពវៀតណាមដកចេញពីកម្ពុជាទិដ្ឋភាពអន្តរជាតិ ត្រូវបានបញ្ចប់
នៅសល់តែទិដ្ឋភាពផ្ទៃក្នុងតែប៉ុណ្ណោះ ដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យកម្ពុជា

សម្របសម្រួលគ្នាតាមរយៈការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធរាប់ទាំងសមាជិក

អចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ ដើម្បីសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀង
ទីក្រុងប៉ារីស។ នេះគឺជាចំណុចប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងគួររម្លឹក, មិនមែន
ដូចអ្នកខ្លះលើកថា

ដោយសា្មរតីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបានជា

វៀតណាមដកទ័ពនោះទេ។ នេះជាការផ្ទុយស្រឡះជាមួយនឹងសភាពការណ៍ជាក់ស្ដែងដែលបានកើតនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជា ។ បើនិយាយពី

ជំនាញការវៀតណាមវិញ បានដកនៅថ្ងៃទី ២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩៨៨
មុនកងទ័ពវៀតណាមដកចេញ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា សន្តិភាពបានកើតឡើង

រយៈពេលជាង ៤៣ឆ្នាំមកហើយ ក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជា។ រយៈពេល ៤៣ឆ្នាំនេះ កម្ពុជាបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនជាមួយ

វៀតណាម ក្នុងនោះសម្រេចការបោះបង្គោលព្រំដែន ៨៤% ខណៈ

ដែលចំណុចសេសសល់ ១៦%ទៀត កំពុងដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់

ដោយឈរលើទស្សនវិស័យព្រំដែនសន្តិភាព មិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសជិតខាង។ ត្រង់ចំណុចនេះ សម្តេចតេជោ

ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ថា៖ ខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិដើម្បីប្រគល់ដីឲ្យវៀតណាម
សូម្បីមួយ មីល្លីម៉ែត្រ ហើយខ្ញុំក៏មិនចង់បានដីវៀតណាម សូម្បីមួយ

មីល្លីម៉ែត្រដែរ សូមឲ្យតែត្រូវទៅតាមក្បួនខ្នាតដែលអាណានិគមនិយម
បារាំងបានបន្សល់ទុកទៅបានហើយ។ សម្តេចតេជោបានបញ្ជាក់បន្តថា
ក្រោយពេលអនុវត្តដោយជោគជ័យនយោបាយឈ្នះ-ឈ្នះ សម្តេចបាន

ដាក់ចេញនូវទិសដៅពីរសំខាន់ ១-ប្រែក្លាយតំបន់អតីតសមរភូមិទាំងអស់
ឲ្យទៅជាតំបន់អភិវឌ្ឍ ២-ប្រែក្លាយខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេ
សជិតខាងទាំងអស់ឲ្យក្លាយជាព្រំដែនសន្តិភាព មិត្តភាព សហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍ ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានគូសបញ្ជាក់ថា គោលដៅរបស់

សម្តេច គឺកែប្រែតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាម ទៅជាតំបន់សន្តិភាព
និងអភិវឌ្ឍ។ សម្តេចបានចុះហត្ថលេខា បង្កកដីនៅតំបន់ X16 ជាង១

ពាន់ហិកតា ដើម្បីធ្វើជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្ម និងស្នើឱ្យបង្កលក្ខណៈងាយ

៤៥ឆ្នាំមុន និងបានជួបជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាជនវៀតណាមផងនោះ
ប្រជាជនវៀតណាមបានផ្តល់ជូនសម្តេច និងសមមិត្តដ៏ស្មោះស្ម័គ្រចំនួន
៤រូប ផ្សេងទៀតកាលពី ៤៥ឆ្នាំមុនប្រៀបបានដូចជាអង្កររាប់លានតោន
នាពេលសព្វ ថ្ងៃនេះ ខណៈបាយមួយពេលនោះពិតជាមានគុណបំណាច់

ដ៏ធំធេងដល់សម្តេចក៏ដូចជាប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូល។ សម្តេច និង
យុទ្ធមិត្តចំនួនបួនរូបទៀត នាពេលនោះពិតជាមានការប្រថុយប្រថាន

និងសង្ឃឹមមានជីវិតតិចតួចណាស់ ខណៈដំណើរដ៏គ្រោះថ្នាក់នោះ គឺ

មានគោលបំណងចង់បានកម្លាំងរបស់ប្រទេសវៀតណាមមកសង្រ្គោះ

កម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីកណ្តាប់ដៃពិឃាតដ៏ឃោឃៅរបស់ប៉ុល ពត ។ សម្តេចតេជោបញ្ជាក់បន្ថែមថា បច្ចុប្បន្នទីតាំងកោះថ្ម «X16» ឃុំទន្លូង ស្រុក
មេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះ គឺជាកន្លែងប្រវត្តិសាស្រ្ត ហើយតំបន់នេះត្រូវបាន
សាងសង់ នូ វ សំ ណ ង់ មួ យ ចំ នួ ន រួ ច រាល់ ហើ យ ដូ ច ជាសាលាដំ ណាក់ ,

វេទិកាប្រារព្ធពិធី ,ស្រះទឹក, បន្ទប់អនាម័យ, ទីលានបាល់ទាត់,ប្រព័ន្ធ
រំដោះទឹកចាក់ដីបំពេញ, បំពាក់អំពូលអគ្គិសនីបំភ្លឺជាដើម។ សម្តេចតេជោ

ហ៊ុន សែន ក៏បានប្រកាសពីគោលបំណងបើកច្រកព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាម នៅតំបន់កោះថ្មដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរ និងផ្លាស់
ប្តូរពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរ កម្ពុជា-វៀតណាម។ រយៈពេល

៤៥ ឆ្នាំ បានកន្លងផុត ជាមួយនឹងកិច្ចការជាច្រើនបានវិវឌ្ឍន៍រវាងប្រទេស
ទាំងពីរ

ដោយចំណងមិត្តភាពកាន់តែស៊ីជម្រៅ

និងបានធ្វើកិច្ចការ

ជាច្រើនជាផលប្រយោជន៍កម្ពុជា-វៀតណាម។ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន

បានបន្តថា ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដែលបានតភ្ជាប់នៅតំបន់កោះថ្ម ក៏ត្រូវ
បានអភិវឌ្ឍន៍។ សម្ដេច និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម នៅថ្ងៃក្រោយ

ក្នុងពេលវេលាសមស្របអាចនឹងបើកច្រកនេះទៅជាច្រកអន្តរជាតិមួយ។

ការបើកច្រកទ្វារអន្តរជាតិនេះ ត្រូវបំពេញការងារមួយចំនួនទាក់ទិននឹង
ការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ការបំពេញនីតិវិធីផ្ទៃក្នុង ដើម្បីឈានទៅ
សម្រេចបើកច្រកព្រំដែន ដែលជាច្រកច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិមួយ ដែល

នឹងធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរ មានទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធ ជាមួយនឹង
ច្រកពាណិជ្ជកម្ម

ដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងមានការរីកចម្រើនយ៉ាង

ខ្លាំង ។ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានអរគុណដល់រដ្ឋាភិបាល
វៀតណាមដែលបានសហការក្នុងកិច្ចការងារនេះអរគុណដល់បងប្អូន
ប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមសម្រាប់អនុស្សាវរីយ៍នៅពេលកន្លងមក។

ជាមួយគ្នានេះ ឯកឧត្តម ផាម មិញជីញ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម

ស្រួលដល់ប្រជាជនកម្ពុជា និងវៀតណាម ចូលទស្សនាទៅវិញទៅមក

បានរំលឹកថា ការដែលវៀតណាមបញ្ជូនកងទ័ពមកជួយកម្ពុជា ដើម្បី

សម្ដេចតេជោបានឲ្យដឹងថា ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះតំបន់ព្រំដែន

ប្រពៃណីសាមគ្គី និងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមក។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៤៥

តំបន់ប្រវត្តិសាស្រ្ត X16 ដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែន។
កម្ពុជា-វៀតណាមនៃតំបន់ x-16 នេះនឹងក្លាយទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ច

វិនិយោគដ៏សំខាន់សម្រាប់សក្តានុពលរវាងប្រជាជន និងប្រជាជន
ប្រទេសទាំងពីរ នឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចតំបន់នេះមានភាពល្អប្រសើរបន្ថែម

ទៀតនាពេលខាងមុខ។ សម្តេចតេជោបន្តថា៖ យើងត្រូវបំពេញការងារ

មួយចំនួនទាក់ទងនឹងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ការបំពេញនីតិវិធី
ផ្ទៃក្នុង ដើម្បីឈានទៅសម្រេចបានច្រកព្រំដែនជាច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិ។

រំដោះខ្លួនចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត គឺផ្ដើមចេញពី

អង្គភាពវៀតណាមជាច្រើនបានមកកម្ពុជាដើម្បីជួយកសាងកងទ័ពដែល

ជាកម្លាំងដើមនៃបដិវត្តន៍កម្ពុជា ហើយនៅថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៧៥

បានរំដោះរាជធានីភ្នំពេញ ។ ប៉ុន្តែនៅពេលនោះ កម្ពុជាមិនទទួលបាន

សុខសន្តិភាពទេ ហើយបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសោកនាដ្យនកម្មនៃរបប
ប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត ដែលជាឧក្រិដ្ឋកម្មមិនអាចអត់អោនឲ្យ
បាន ដែល ៤ទសវត្សរ៍ក្រោយមកតុលាការពិសេសកម្ពុជាបានផ្ដន្ទាទោស
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សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង ណែនាំឱ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន
មានទំនាក់ទំនងល្អ ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ

សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង អញ្ជើញក្នុងពិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមា ព្រះវិហារវត្តពោធិរង្សី ស្រុកកញ្ចៀច ខេត្តព្រៃវែង

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី

ក្រសួងមហាផ្ទៃ

បានមានប្រសាសន៍ណែនាំឱ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន

ត្រូវផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងល្អ ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការអភិវឌ្ឍ
មូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន ដោយទទួលយកនូវរាល់សំណើ និងសំណូមពរ

របស់ប្រជាពលរដ្ឋ តាមរយ:វេទិកាសាធារណៈ ព្រមទាំងអនុវត្តន៍ឲ្យ
បានខ្ជាប់ខ្ជួននូវគោលនយោបាយភូមិ

ឃុំមានសុវត្ថិភាព

ដើម្បី

ធានាបាននូវសុខសុវត្ថិភាព និងភាពសុខសាន្ត ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុង
មូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន។ ការណែនាំនេះ បានធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីបុណ្យ
បញ្ចុះខណ្ឌសីមា ព្រះវិហារវត្តពោធិរង្សី ស្រុកកញ្ចៀច ខេត្តព្រៃវែង
នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២។

សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង បានសំដែងការកោតសរសើរ

និងវាយតម្លៃខ្ពស់ ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះ

នូវការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ ដោយរាជរដ្ឋាភិបាល បានផ្ដល់

បានខិតខំអស់ពីកម្លាំងកាយ និងស្មារតី ចូលរួមថែរក្សាសន្តិសុខ

ដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិបើកដំណើរការសេដ្ឋកិច្ច

ជួយមូលដ្ឋាន និងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៃខេត្តព្រៃវែង ដែល
សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ

និងសុវត្ថិភាពសង្គម

បានល្អប្រសើរ

នៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការបោះឆ្នោត ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា ឃុំសង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២។

សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង បានមានប្រសាសន៍ថា ៖

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រោមការដឹកនាំ ប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតដ៏
ឈ្លាសវៃរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ជា
ប្រមុខ

បានដាក់ចេញនូវវិធានការទប់ស្កាត់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព

នូវវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេស

និងសង្គម

ឡើងវិញ បង្កលក្ខណៈសម្បត្តិងាយស្រួល ក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាព
រស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែល្អប្រសើរ។

សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង បានមានប្រសាសន៍ទៀតថា ៖

វត្តអារាមបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងសង្គមជាតិយើង

ដោយ

ក្នុងនោះ បានអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកសាងតែអំពើល្អ អំពើជាកុសល
ដែលនាំឲ្យភូមិឃុំសហគមន៍របស់យើងទទួលបាននូវភាពសុខសាន្ត៕

យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះអំពើនេះ។

កម្មាភិបាលស្នេហាជាតិមួយចំនួនបានសម្រេចចិត្តទៅវៀតណាម ដើម្បី

៨ខែ និង ២០ថ្ងៃ ពួកខ្មែរក្រហមក៏បានជាន់ឈ្លីតម្លៃមិត្តភាព សាមគ្គីភាព

ថា គ្មានប្រទេសណាអាចជួយក្រៅពីវៀតណាមនោះទេ ។ ឯកឧត្តម

ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបានថ្លែងថា ក្នុងរយៈពេល ៣ឆ្នាំ

ដ៏ល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជា-វៀតណាម។ ជាការពិតនៅកម្ពុជាមាន
ការបះបោរពីកម្លាំងតស៊ូ

ពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ភូមិភាគបស្ចឹម

ភូមិភាគឦសាន ភូមិភាគ៣០២ ជាដើម។ ក្នុងគ្រាដ៏លំបាកលំបិននោះ
សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដែលជាមេបញ្ជាការកងវរៈសេនាធំរួមជាមួយ

ទទួលបានការគាំទ្រ។ ពីព្រោះនៅពេលនោះសម្ដេចតេជោបញ្ជាក់ហើយ

នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមបន្តថា ថ្វីបើវៀតណាមកំពុងមានការលំបាក
ដោយសារទើបងើបពីសង្គ្រាមប្រជាជនវៀតណាម

បានបង្ហាញការ

ចែករំលែកនូវក្តីលំបាក ដោយជួយបណ្ដុះបណ្ដាលកសាងកម្លាំងស្នូល
កម្លាំងបដិវត្តន៍កម្ពុជា ដើម្បីប្រយុទ្ធតតាំងជាមួយប៉ុលពត ៕
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សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ៖ ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស

គឺជាកិច្ចការដ៏សំខាន់ និងចាំបាច់រួមចំណែកដល់ការកសាងសង្គមអារ្យធម៌មួយ
ដើម្បីធានាថាសិស្សានុសិស្សនៅតែអាចទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាល

ស្របតាមកម្មវិធី និងដើម្បីរៀនសម្របខ្លួនតាមរបៀប "រស់នៅតាម

គន្លងប្រក្រតីភាពថ្ម”ី ។ សម្តេចភក្តី សាយ ឈុំ បានថ្លែងបន្តទៀតថា
ប្រទេសកម្ពុជាយើង បានឆ្លងផុតដំណាក់កាលដ៏គ្រោះថ្នាក់ពីការ វាយ-

លុករបស់ជំងឺដ៏កាចសាហាវកូវីដ១៩ រហូតឈាន ដល់ចំណុច ជោគជ័យ
ថ្មីមួយ ។ យើងអាចរៀបចំកម្មវិធីសម្ពោធទីចាត់ការថ្មីនេះ ដោយជួបជុំ

ផ្ទាល់ គឺអាស្រ័យដោយកត្តាធំៗចំនួន៣ ទី១- រាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រង

ស្ថានការណ៍បានល្អ និងមានការដាក់ចេញផែនការនិងយុទ្ធសាស្ត្រ
បានត្រឹមត្រូវសមស្របតាមសភាពការណ៍ជាក់ស្ដែង ទី២- ដោយសារ
សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ អញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់
ក្នុងពិធីសម្ពោធអគារទីចាត់ការថ្មី

ប្រជាជនកម្ពុជា ជាច្រើនលើសលុបចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាល គឺ ជាង

៩៤% នៃប្រជាជន ១៦លាននាក់ បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ ជំងឺកូវីដ-១៩

និងមួយចំនួនធំបានចាក់ដូសជំរុញ ក្នុងនោះក៏មានអ្នកបានចាក់

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី

សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញ

ជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីសម្ពោធអគារទីចាត់ការថ្មីចំនួន ០១ខ្នង

កម្ពស់២ជាន់ មាន១៥ បន្ទប់ ដែលជាអំណោយកសាងដោយ
លោកឧកញ៉ា លៀង ផន និងលោកជំទាវ ឈឹម ណារី ស្ថិតនៅក្នុង
បរិវេណវិទ្យាល័យជាស៊ីមជ្រោយចង្វារ សង្កាត់ជ្រោយចង្វារ ខណ
ជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ ។ ក្នុងពិធីដ៏មហោឡារិកនេះ ក៏មានការ

អញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិក សមាជិកាព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា
សមាជិករាជរដ្ឋាភិបាល ថ្នាក់ដឹកនាំ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ព្រឹទ្ធសភា

អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ ខណ្ឌ សង្កាត់ និងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ច

ដល់ដូសទី៥ រួចទៅហើយដែរ និងទី៣- ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមអនុវត្ត

ផងដែរ។ សម្តច
េ ភក្តី សាយ ឈុំ បានមានប្រសាសន៍ថា សមិទផ
្ធ លថ្មន
ី េះ

រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបើកប្រទេសលើគ្រប់វិស័យឡើងវិញតាំងពីថ្ងៃ

លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ សិស្សានុសិស្ស និងប្រជាពលរដ្ឋ ជាច្រើនពាន់នាក់

ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីតម្រូវការកាន់តែច្រើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ
ចំពោះការសិក្សាអប់រំរបស់សិស្សានុសិស្សនៅខណ្ឌជ្រោយចង្វារ និង

ការបន្តអភិវឌ្ឍជាលំដាប់របស់វិទ្យាល័យជ្រោយចង្វារ ។ ការយកចិត្ត
ទុកដាក់ខ្ពស់របស់គណៈគ្រប់គ្រងសាលា លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ពិតជាបាន
រួមចំណែកយ៉ាងច្រើនដល់ការអភិវឌ្ឍធនធាន

មនុស្សនៅខណ្ឌ

ជ្រោយចង្វារ ក៏ដូចជារួមចំណែកពង្រឹងវិស័យអប់រំរបស់ប្រទេសជាតិ
ទាំងមូលផងដែរ។

វិធានការណ៍៣កុំ ៣ការពារ ដោយម៉ត់ចត់។ ជោគជ័យនេះ បានធ្វើឲ្យ
ទី ១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ មកមេ្ល៉ះ។ សម្តេចភក្តីបន្តថា តាំងពីបើកប្រទេស

ឡើងវិញមក រាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវវិធានការដ៏មានប្រសិទ្ធភាព

និងដោយប្រយ័ត្នប្រយែង ដើម្បីធានាបានថា ទោះបីជំងឺកូវីដ-១៩មិន
ទាន់រលាយបាត់ទៅវិញក៏ដោយវិធានការដែលដាក់ចេញមកនៅតែមាន
សុពលភាព

ដែលអនុញ្ញាតឱ្យសាលារៀននៅតែបន្តបើកបង្រៀនជា

ធម្មតាក្រោមទស្សនាទាន “គន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីនៃវិស័យអប់រ”ំ ។

សម្តេចភក្តី សាយ ឈុំ បានថ្លែងថា ជានិច្ចកាល រាជរដ្ឋាភិបាល

សម្តេចភក្តី សាយ ឈុំ បានថ្លែងបន្តថា ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

តែងតែផល
្ត អា
់ ទិភាពទី១ លើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសស្ ដើមប្ ី លើកស្ទយ
ួ

ដល់ការកសាងសង្គមអារ្យធម៌មួយប្រកបដោយសុខុដុមរមនា សុភមង្គល

គុណភាព ប្រកបដោយសមធម៌ និងបរិយាប័ន្ន ព្រមទាំងលើកកម្ពស់

ធនធានមនុស្ស គឺជាកិច្ចការដ៏សំខាន់ និងចាំបាច់សម្រាប់រួមចំណែក
មានសណ្តាប់ធ្នាប់ និងការរីកចម្រើនជាលំដាប់ ។ បន្ទាប់ពីស្ថានភាព

កូវីដ-១៩ បានធូរស្រាល ក្មួយៗ ក៏បានមករៀននៅសាលារៀនវិញ
ជាធម្មតា ក្រោយពីអាក់ខានមិនបានរៀនដូចធម្មតាអស់រយៈជាង២ឆ្នាំ

មកនេះ ដោយសារការរាតត្បាតកូវីដ-១៩ ចូលក្នុងសហគមន៍របស់យើង
ប៉ុន្តែទោះបីជាមិនអាចមករៀនផ្ទាល់នៅសាលាបានក៏ពិតមែន ក៏រាជរដ្ឋាភិបាលនៅតែយកចិត្តទុកដាក់ និងប្រើគ្រប់វិធីសាស្ត្រ ដើម្បីឱ្យក្មួយៗ
អាចសិក្សាតាមកម្មវិធីអនឡាញ តាមកម្មវិធីទូរទស្សន៍ វិទ្យុ និងតាម

កម្មវិធីក្នុងទូរស័ព្ទរបស់ក្រសួងអប់រំជាដើម។ ការខិតខំទាំងអស់នេះ គឺ

និងអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំកម្ពុជា ពោលគឺបន្តធានានូវសេវាអប់រំ ដែលមាន

ឱកាសការសិក្សាពេញមួយជីវិតសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា។ ជាមួយគ្នានេះ

ថ្នាក់ដឹកនាំនឹងបន្តដោះស្រាយរាល់ការខ្វះខាតក្នុងវិស័យអប់រំនេះទៅ

តាមកំណើននៃសិស្សានុសិស្ស មិនថាតែនៅទីក្រុង ឬតាមទីជនបទ
ឡើយ។ អាស្រ័យហេតុនេះ សូមអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ បន្តផ្សាភ្ជាប់
ឱ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាន ជាពិសេសមេឃុំ-

ចៅសង្កាត់ និងថ្នាក់ដឹកនាំឃុំ-សង្កាត់ ត្រូវតែរួមគ្នាឲ្យកាន់តែសកម្មជាង

ទៀតក្នុងការបម្រើប្រជាជននៅ តាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននិមួយៗតាម
តួនាទី ភារកិច្ច និងសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយគ្មានលក្ខខ័ណ្ឌ៕
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ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ៖ គណបក្សប្រជាជនតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិ
និងប្រជាជនជាធំ ក្រោមធ្លុងមហាសាមគ្គីភាពជាតិ និងដំបូលនៃសុខសន្តិភាព

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមការងារ យុវជនគណបក្សខេត្ត ក្រុង-ស្រុក

និងក្រុមសកម្មជនយុវជនគណបក្ស ឃុំ-សង្កាត់ សាខាមន្ទីរ-អង្គភាព វិទ្យាល័យ អនុវិទ្យាល័យ និងសកម្មជន យុវជនភូមិ នៅទូទាំងខេត្តត្បូងឃ្មុំ

នៅថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត

ខ្មែរបានផ្តល់ទំនុកចិត្តទទួលយកការចាក់វ៉ាក់សាំង ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃ

ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធានយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល

លាននាក់។ យើងសង្ឃឹមថា នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់សម្រាប់

សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្ស
បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមការងារ

យុវជនគណបក្សខេត្ត ក្រុង-ស្រុក និងក្រុមសកម្មជនយុវជនគណបក្ស
ឃុំ-សង្កាត់ សាខាមន្ទីរ-អង្គភាព វិទ្យាល័យ អនុវិទ្យាល័យ និងសកម្មជន
យុវជនភូមិ នៅទូទាំងខេត្តត្បូងឃ្មុំ ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត
បានបង្ហាញក្តីសោមនរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះ

ការចូលរួមរបស់

ថ្នាក់ដឹកនាំ សមាជិក សមាជិកា នៃក្រុមការងារយុវជន និងសកម្មជន
យុវជនយ៉ាងច្រើនកុះករជាង ២.០០០ នាក់ ដែលសុទ្ធសឹងជាក្បាល

ម៉ស
ា ន
៊ី នៃយន្តការយុវជនរបស់គណបក្សខេត។
្ត នេះគឺជាការ បង្ហញ
ា នូវ
កិត្យានុភាព ជំនឿជឿជាក់ និងកម្លាំងដ៏ស្វាហាប់របស់មហាគ្រួសារ
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត បាន

វាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកបឆន្ទៈលះបង់ និងស្មារតី

ទទួលខុសត្រូវខ្ពស់របស់ក្រុមការងារយុវជន និងសកម្មជនគណបក្ស
ខេត្តត្បូងឃ្មុំ នៅក្នុងការបំពេញតួនាទី និងភារកិច្ច រហូតសម្រេចបាននូវ
សមិទ្ធផល និងស្នាដៃការងារជាច្រើនគួរទីមោទនៈជាអាទិ៍ ការពង្រឹង

រចនាសម្ព័ន្ធ-អង្គការចាត់តាំង ស្របទៅនឹងសំណូមពរភារកិច្ចចំពោះមុខ

របស់យុវជនគណបក្ស ក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្ននៃវឌ្ឍនភាពទៅមុខរបស់កម្ពុជា
ទាំងផ្នែកសង្គម និងនយោបាយ, ការងារកសាងកម្លាំងសមាជិកបក្ស
ក្នុងនាមជាសេនាធិការឱ្យគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត

និងប្រជាពលរដ្ឋទៅទទួលការ

ចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ បានយ៉ាងលើសលប់ រហូតធ្វើឱ្យ ខេត្ត

ត្បូងឃ្មុំ ក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលសម្រេចបាននូវភាពស៊ាំក្នុង
សហគមន៍ ដែលនាំមកដល់ការបើកដំណើរប្រទេសឡើងវិញលើគ្រប់
វិស័យ។

ឆ្នាំ២០២២នេះ ក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ២០២៣ ខាងមុខ
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលបានដឹកនាំប្រទេស និងជួយសង្គ្រោះ
អាយុជីវិតប្រជាជន ឆ្លងផុតពីគ្រោះភ័យវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ដ៏កាច
សាហាវ ក៏នឹងបន្តទទួលបាននូវការគាំទ្រ និងការជឿជាក់ពីសំណាក់

ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនលើសលប់លើសពី ៩០% ដូចជោគជ័យនៃយុទ្ធ-
នាការជាតិចាក់វ៉ាក់សាំងផងដែរ ដើម្បីផ្តល់ឱកាសឱ្យគណបក្សប្រជាជន
បន្តទទួលរែកពន់អម្រែកភារកិច្ចបម្រើ ការពារជាតិ និងប្រជាជនឱ្យបាន
រស់នៅក្នុងសេចក្តីសុខ សុភមង្គល និងសុវត្ថិភាព ក្រោមម្លប់នៃសន្តិភាព
រក្សាលំនឹងស្ថិរភាពផ្នែកសង្គម សេដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយ ព្រមទាំងឱកាស
នៃការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនជានិច្ចនិរន្តន៍។ ឯកឧត្តមបានបន្តថា លទ្ធផល

នៃការបោះឆ្នោតនីមួយៗ គឺជាការបញ្ជាក់អំពីឥទ្ធិពលរបស់គណបក្ស
និងការគោរពស្រឡាញ់ពិតប្រាកដរបស់ប្រជាជន មកលើគណបក្ស
នយោបាយ ដោយហេតុថា ការបោះឆ្នោតដាច់ខាតត្រូវធ្វើឡើងដោយ

សម្ងាត់ សេរី ត្រឹមត្រូវ និងយុត្តិធម៌ ដែលពិតជាការឆ្លុះបញ្ចាំងនូវឆន្ទៈ
ពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។ ការបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបក្សប្រជាជន

កម្ពុជាបន្តដឹកនាំ គឺជាការផ្តល់រង្វាន់ និងការគាំទ្រលើកទឹកចិត្តដល់អ្នក
ដែលបានខិតខំធ្វើ និងលះបង់ជាក់ស្តែង ដើម្បីឱ្យថ្នាក់ដឹកនាំ និង

និងការចូលរួម មន្ត្រីបក្សគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ មានកម្លាំងចិត្ត និងលទ្ធភាពបំពេញភារកិច្ចឱ្យ

បំពេញការងារមនុស្សធម៌ និងការចិញ្ចឹមចលនាសមាជិកនៅមូលដ្ឋាន
ជាពិសេសការជំរុញឱ្យសមាជិកបក្ស

យុទ្ធនាការជាតិ រហូតដល់ជាង ៩០% នៃចំនួនប្រជាជនសរុប ១៦

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត បានគូសបញ្ជាក់ថា ប្រជាពលរដ្ឋ

កាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀត។ ឆ្លងតាមមូលដ្ឋានស្នាដៃ និងសមិទ្ធផល

ជាច្រើន ដែលបានកសាងក្នុងរយៈពេលជាង ៤០ ឆ្នាំ កន្លងមកនេះ
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គឺជាគណបក្សតំណាងឱ្យអនាគត, ភាព
ត្រជាក់ជុំរួបរួមផ្សះផ្សារជាតិ និងការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើន ដោយខុសផ្ទុយ

ស្រឡះពីការធ្វើនយោបាយបែបប្រជាភិថុតិ ដែលនាំមកនូវសង្គ្រាម

បែកបាក់, ការរើសអើង, ការបំផ្លិចបំផ្លាញ និងភាពអន់ថយ ដូចអ្វីដែល
កម្ពុជាធ្លាប់បានឆ្លងកាត់រួចមកហើយក្នុងប្រវត្តិអតីតកាលដ៏ជូរចត់ ៕
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ថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ សម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់

អនុប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង
ការពារជាតិ និងជាប្រធានក្រម
ុ ការងារគណបក្សចុះ មូលដ្ឋន
ា ខេតស
្ត ៀមរាប

អញ្ជើញដឹកនាំក្បួនបិទយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុម
ប្រឹក្សាឃុំ- សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ នៅខេត្តសៀមរាប។

ថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត

ម៉ែន សំអន អនុប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី
និងជាប្រធានក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ខេត្តស្វាយរៀង

បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុង ពិធីបិទយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត
ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ នៅតាម
បណ្តាក្រុង/ស្រុកទាំង៨ ក្នុងខេត្តស្វាយរៀង ដោយមានការអញ្ជើញ
ចូលរួមពីឯកឧត្តម លោកជំទាវ សមាជិក សមាជិកា ព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា

ឯកឧត្តមប្រធានគណបក្សខេត្តស្វាយរៀង ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ក្រុម
ការងារគណបក្សចុះជួយ ឃុំ សង្កាត់ ក្នុងខេត្តស្វាយរៀង គណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត គណៈកម្មាធិការគណបក្ស ឃុំ សង្កាត់ ព្រមទាំង
សមាជិក សមាជិកា យុវជន ចំនួន ៣៣.២២០នាក់ នៅស្នាក់ការគណបក្សឃុំស្វាយជ្រំ ខេត្តស្វាយរៀង។
ថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម កែ គឹមយ៉ាន សមាជិក-

គណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈ កម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

និងជាប្រធានក្រុមការងារគណបក្សចុះមូលដ្ឋាន

បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបិទយុទ្ធនាការ

ឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២

នៅក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ ឯកឧត្តមថ្លែងថា គណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា

គឺជារបស់ប្រជាជន

កើតឡើងស្ថិតស្ថេររីកចម្រើន

ដោយសារប្រជាជន និងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង ដើម្បីផលប្រយោជន៍ដ៏ឧត្តុង

ឧត្តមរបស់ប្រជាជន និងប្រទេសជាតិ ។ ចាប់តាំងពីពេលបដិសន្ធិ
ថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៥១ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាន់ខ្ជាប់ឥតប្រែប្រួលនូវគោលបំណង និងឧត្តមគតិរបស់ខ្លួន គឺរួមសុខ រួមទុក្ខជា
មួយប្រជាជនគ្រប់កាលៈទេសៈ ពុះពារជម្នះគ្រប់ឧបសគ្គ ហ៊ានពលិកម្ម ឥតរុញរា ដើម្បីប្រទេសកម្ពុជា និងប្រជាជន។
ថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ឃួន សុដារី

សមាជិកាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និង

ជាប្រធានក្រុមការងារគណបក្សចុះមូលដ្ឋានស្រុកលើកដែក បានអញ្ជើញជាអធិបតី
ក្នុងពិធីបិទយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់

អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ ដោយមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករពីថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងជួរ
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បក្សក្រុង-ស្រុក សមាជិកគណៈកម្មាធិការ គណបក្ស
ក្រុង-ស្រុក មន្រ្តីថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមការងារគណបក្សចុះមូលដ្ឋានក្រុង-ស្រុក ក្រុមការងារ

គណបក្សចុះតាមឃុំ-សង្កាត់ និងសមាជិកសមាជិកា ស្រ្តី យុវជនគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា មកពីគ្រប់បណ្តាឃុំក្នុងស្រុកលើកដែក សរុបមានចំនួនប្រមាណ
ជាង ៥ ពាន់នាក់ នៅស្រុកលើកដែក ខេត្តកណ្តាល។
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ថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន

សមាជិក គណៈអចិនយ
្ត្រៃ គ
៍ ណៈកម្មធ
ា កា
ិ រកណ្តល
ា គណបក្សប្រជាជនកម្ពជា
ុ
ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះជួយមូលដ្ឋានខេត្តកណ្ដាល

និងជាប្រធានក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ចុះមូលដ្ឋានស្រុកខ្សាច់ កណ្ដាល
ស្រុកល្វាឯម និងស្រុកកៀនស្វាយ បានអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូ និងសមាជិក
ជាង៣៥.០០០នាក់ ដង្ហែក្បួនបិទយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុម
ប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២។

ថ្ងៃទី ២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ អ៊ុក រ៉ាប៊ុន សមាជិកគណៈ-

អចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការ

ដឹកនាំនៃគណៈកម្មាធិការភាពជាដៃគូសកល

នៃការសំអាត និងទឹកស្អាត សម្រាប់ ទាំងអស់គ្នា (Sanitation and Water for All) ក្នុងនាម
ជាគណៈកម្មការដឹកនាំ សម្រាប់តំបន់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញ។

ថ្ងៃទី៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ សមាជិក

គណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ប្រធានក្រុមការងារគណបក្សចុះមូលដា្ឋនខេត្តកំពង់ធំ បានអញ្ជើញ
ដឹកនាំសមាជិក សមាជិកាគណបក្សបិទយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត
ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ ដោយ

មានអ្នកចូលរួមជាង ១ម៉ឺននាក់ ជាមួយនឹងការហែក្បួនដ៏ឱឡារិកអធិកអធម
គគ្រឹកគគ្រេង ដែលបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ពីប្រៀបខ្លាំង ប្រៀបឈ្នះ

ទាំងខាងកម្លាំង ទាំងខាងស្មារតីសតិអារម្មណ៍ របស់គណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជាយ៉ាងពិតប្រាកដ និងបានអំពាវនាវដល់សមាជិកបក្ស និងប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតឱ្យបានគ្រប់ៗគ្នា។
ថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ថោង ខុន សមាជិកគណៈ-

កម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ អនុប្រធានទី១

ក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំ និងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយ
ស្រុកបារាយណ៍ និងស្រុកតាំងគោក បានអញ្ជើញដឹកនាំសមាជិកគណបក្សបិទ
យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២

នៅស្រុកបារាយណ៍ ដែលមានអ្នកចូលរួមជាង ១.៥០០នាក់ និងស្រុកតាំងគោក
មានអ្នកចូលរួមជាង ១.៥០០នាក់ដែរ ។

ថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម វង សូត សមាជិកគណៈ-

កម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន
និងយុវនីតិសម្បទា និងជាប្រធានក្រុមកាងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានស្រុក

ពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងឃុំជាច ស្រុកកំចាយមារ ខេត្តព្រៃវែង និងលោកជំទាវ
បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត ជ្រើសរើស
ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពី
ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី សមាជិក សមាជិកា ក្រុមការងារគណបក្ស

ចុះជួយមូលដ្ឋានស្រុក ឃុំ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌស្រុក គណៈកម្មាធិការគណបក្សស្រុក
គណៈកម្មាធិការគណបក្សឃុំ ព្រមទាំងសមាជិក សមាជិកា យុវជន គណបក្ស
ចំនួន ៦ពាន់នាក់ ដង្ហែក្បួននៅស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។
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ថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ សមាជិកគណៈ-

កម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន និងជាប្រធាន

ក្រុមការងារគណបក្សចុះជួយមូលដ្ឋានស្រុកកោះសូទិន ខេត្តកំពង់ចាម និង
លោកជំទាវ រួមជាមួយសមាជិក សមាជិកា គណបក្សបានអញ្ជើញចូលរួមហែក្បួន
បិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត

ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ

សង្កាត់

អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ នៅតាមបណ្តាឃុំទាំង ៨ នៃស្រុកកោះសូទិន
ខេត្តកំពង់ចាម។

ថ្លែងទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសិស្សានុសិស្សប្រមាណ ២០០០នាក់ នៅក្នុងពិធី

“ទិវាជាតិនៃការចងចាំ ២០ឧសភា” ដែលបានប្រារព្ធឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា

ឆ្នាំ២០២២ នៅក្នុងឃុំធាយ ស្រុកបាភ្នំ ខេត្តព្រៃវែង ឯកឧត្តម ព្រុំ សុខា សមាជិកគណៈ
កម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ

បានគូសបញ្ជាក់ថាៈ ប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់អតីតកាលនៃសោកនាដកម្មមិនអាច
បំភ្លេចបាននៅក្នុងសង្គ្រាមនិង របបប្រល័យ ពូជសាសន៍។ ការចងចាំនេះមានតម្លៃសម្រាប់

មនុស្សគ្រប់រូប និងគ្រប់ជំនាន់ ពិសេសគឺយុវវ័យ។ ហេតុនេះ យើងត្រូវចងចាំអតីតកាលដើម្បីកសាងអនាគតរុងរឿងរបស់កម្ពុជា។
ថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ិត សំហេង សមាជិក

គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ

និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការឃោសនា
បោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ ដោយ
មានសមាជិក សមាជិកា របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាសង្កាត់ទាំង១២ នៃ
ខណ្ឌចំការមន និងខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ។

ថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ប៉ែន ស៊ីម៉ន សមាជិក-

គណៈកម្មាធិការកណ្តាល ប្រធានក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចុះ
មូលដ្ឋានខេត្តកំពត រួមជាមួយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ៅ ធនិន សមាជិកគណៈ

កម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការ

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពត បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបិទយុទ្ធនាការ
ឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២
នៅក្នុងទីរួមខេត្តកំពត។

ថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តមកិត្តិបណ្ឌិត ហ៊ីង ប៊ុនហៀង សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានក្រុមការងារគណប
ក្សចុះមូលដ្ឋានស្រុកកណ្តាលស្ទឹង រួមជាមួយឯកឧត្តម ណុប រតនៈ អនុប្រធាន
ក្រុមការងារគណបក្ស ចុះមូលដ្ឋានស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជាស្រុកកណ្តាលស្ទឹងរាបពាន់នាក់ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបិទ
យុទ្ធនាការ ឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ នៅ
ស្រុកកណ្តាស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល។
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ថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល សមាជិកគណៈ-

កម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ទេសរដ្ឋមន្រ្តី និងជាប្រធានក្រុម
ការងារចុះមូលដ្ឋានស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាល បានអញ្ជើញដឹកនាំក្រុមការងារ

សមាជិក សមាជិកា យុវជន និងសកម្មជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងស្រុកកោះធំ
បិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការឃោសនារកសំឡេងឆ្នោត សម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សា

ឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ ជិត ៧ ពាន់នាក់ ដង្ហែក្បួនតាមផ្លូវជាតិ និងចុះ
ទៅតាមឃុំនានានៅទូទាំងស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាល ប្រកបដោយភាពមហោឡារិក
ជាទីបំផុត។
ថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង សមាជិកគណៈ-

កម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាល

ចុះជួយខេត្ត និងទទួលជួយស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល ប្រធានគណៈកម្មការទី១០ និងជាអ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះ សំណាល
ការងារជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំត្រពាំងវែង រួមជាមួយប្រជាការពារភូមិ ឃុំ ដឹកនាំ

ដោយលោកស្រី យ៉ា សារឿន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ដើម្បីឈ្វេងយល់អំពីការអភិវឌ្ឍ

មូលដ្ឋាន ការថែរក្សាសន្តិសុខ សុវត្ថិភាព និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈជូនប្រជា-

ពលរដ្ឋ ស្ថិតនៅសាលាឃុំត្រពាំងវែង ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល។ ឯកឧត្តម

ក៏បានឧបត្ថម្ភថវិកាជូនដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំចំនួន ៦៥.៨០០.០០០រៀល សម្រាប់បម្រើឱ្យការអភិវឌ្ឍភូមិ ឃុំ និងរៀបចំអាហារការងារដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន
ពិសេសបងប្អូនប្រជាការពារ ដែលតែងតែយកកម្លាំងកាយចិត្ត និងពេលវេលា ថែរក្សាសុខសុវត្ថិភាព និងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋ ។

ថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ស្បោង សារ៉ាត សមាជិកគណៈ-

កម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្ស

ខេត្តព្រៃវែង និងលោកជំទាវ ព្រមទាំងឯកឧត្តម លោកជំទាវ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា
ខេត្ត គណៈអភិបាលខេត្ត គណៈអភិបាលក្រុង កងកម្លាំងទាំង ៣ ប្រធាន
អនុប្រធានមន្ទីរ/ អង្គភាពនានាជុំវិញខេត្ត បានរៀបចំប្រារព្ធពិធីបួងសួង សុំសេចក្តីសុខ

សេចក្តីចម្រើន ជូនដល់មន្រ្តីរាជការ កងកម្លាំងទាំង ៣ ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្ត
នៅទីទួលស័ក្តសិទ្ធ បារមីលោកយាយបារាយណ៍អណ្តែត ។
ថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា អ្នកតំណាងរាស្រ្ត

និងជាអនុប្រធានទី១ ក្រុមការងារគណបក្សចុះមូលដ្ឋានស្រុកស៊ីធរកណ្ដាល តំណាង
ឲ្យឯកឧត្តម កង សុខន ប្រធានក្រុមការងារគណបក្សចុះមូលដ្ឋានស្រុកស៊ីធរកណ្ដាល
បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ "បូកសរុបវាយតម្លៃការងារបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ អាណត្តិទី៥

ឆ្នាំ២០២២" ក្នុងបរិយាយកាសរីករាយ និងអបអរសាទរលទ្ធផលបោះឆ្នោតមាន
សំឡេងគាំទ្រកើនឡើងលើសលប់ទាំង១១ឃុំ។ ឯកឧត្ដមបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះ
ក្រុមការងារដែលខិតខំប្រឹងប្រែងសហការគ្នាស្វែងយល់ពីសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋ និង
ជួយដោះស្រាយការលំបាកជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានជាប្រចាំ។

ថ្ងៃទី៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្ដម ឃួង ស្រេង សមាជិកគណៈ-

កម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជារាជធានី បានដឹកនាំក្បួនបិទយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត
ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ ដែលមានការជួបជុំនៅ

មហាវិថស
ី ម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន (ផ្លូវ ៦០ម៉ែត្រ) ក្នុង

សង្កត
ា ចា
់ ក់អង្រែ ខណ្ឌមានជ័យ ដោយមានប្រជាពលរដ្ឋ មន្តរា
្រី ជការគ្របស
់ ទា
្រ ប់
វណ្ណៈ និងសមាជិកបក្សចូលរួមប្រមាណជាង ៣ម៉ឺននាក់៕
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ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត សមាជិក

គណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល និងជាប្រធានយុវជនគណបក្ស

ថ្នាក់កណ្តាល បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីសំណេះសំណាល
ជាមួយក្រុមជំនួយការលេខាធិការដ្ឋាន និងបណ្តាផ្នែកចំណុះ នៃយុវជន

គណបក្សថ្នាក់កណ្តាល ដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំយុវជនគណបក្ស

ថ្នាក់កណ្តាល និងក្រុមជំនួយការលេខាធិការដ្ឋាន និងបណ្តាផ្នែកចំណុះ នៃយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល សរុបចំនួន ៣ ០០០រូប នៅទីស្នាក់ការកណ្តាល
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា(វិមាន ៧មករា) ។

ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត សមាជិក-

គណៈអចិន្ត្រៃយ៍ នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល និងជាប្រធានយុវជនគណបក្ស

ថ្នាក់កណ្តាល បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃយុវជនគណបក្ស
ថ្នាក់កណ្តាល ប្រកាសប្រគល់ភារកិច្ច និងកែសម្រួល តែងតាំងមន្រ្តីយុវជន

គណបក្សថ្នាក់កណ្តាល ដោយមានការចូលរួមចំនួន ២៤រូប នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា(វិមាន ៧មករា)។
ថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ជ្រុន ថេរ៉ាវ៉ាត សមាជិក-

គណៈកម្មាធិការកណ្ដាល ជាអនុប្រធានយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល និង

ជាប្រធានជនបង្គោលយុវជនថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុកព្រៃឈរ តំណាង

ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធី
ជួបជុជា
ំ មួយបេកជ
្ខ នពេញសិទក
្ធិ ម
្រុ ប្រក
ឹ សា
្ ឃុទា
ំ ង
ំ ១១៥រូប ទូទាង
ំ ស្រក
ុ ព្រៃឈរ ខេតក
្ត ព
ំ ង់ចាម ដើមប្ អ
ី បអរសាទរជ័យជម្នះនៃការបោះឆ្នោត និងសម្ដង
ែ នូវ

ការអរគុណ ដែលមានការចូលរួមពី អនុប្រធាន សមាជិក សមាជិកា ក្រុមការងារជនបង្គោល ក្រុមការងារថ្នាក់ស្រុក រួមជាមួយនឹងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំ
យុវជន និងក្រុមសកម្មជនយុវជនគ្រប់បណ្តាថ្នាក់ សរុបចំនួន ៣៦៦រូប នៅទីស្នាក់ការគណបក្សស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម។

ថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ សមាជិក-

គណៈកម្មាធិការកណ្ដាល សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃយុវជនគណបក្ស

ថ្នាក់កណ្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងារជនបង្គោលយុវជនថ្នាក់កណ្តាល
ចុះជួយស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម ដោយបានកិច្ចសហការពីប្រធាន

ក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយឃុំចំការអណ្ដូង ប្រធានក្រុមការងារយុវជន
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាស្រុក និងក្រុមជនបង្គោលទទួលការងារយុវជនប្រចាំស្រុកចំការលើ បានអនុវត្តតាមផែនការសកម្មភាពការងាររបស់ ឯកឧត្តមប្រធាន
ហ៊ុន ម៉ានិត បានចុះជួបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមផ្ទះក្នុងឃុំចំការអណ្ដូង ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម។
ថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព

សមាជិកគណ:កម្មធ
ា កា
ិ រកណ្តល
ា សមាជិកគណៈ អចិនយ
្ត្រៃ ៍

នៃយុវជនគណបក្ស ថ្នាក់កណ្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងារ

រៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបក្សនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី

និងនូវ៉ែលហ្សេឡង់ បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីក្នុងកិច្ច
ប្រជុំជាមួយក្រុមការងារសាខាបក្ស និងយុវជនបក្ស រួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រុមការងារ OZNZ (ប្រធាន-អនុប្រធាន) និងឯកឧត្តមប្រធានគណៈកម្មាធិការបក្សប្រចាំ OZNZ ដើម្បីចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ដែលមានការចូលរួមសរុបចំនួន ១៣៥រូប
តាមរយៈប្រព័ន្ធបញ្ជូនរូបភាព និងសំឡេងដោយផ្ទាល់(Zoom Meeting)។

ថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម គីម រិទ្ធី សមាជិក-

គណ:កម្មាធិការកណ្តាល សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃយុវជនគណបក្ស
ថ្នាក់កណ្តាល និងជាប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនង និងសហប្រតិបត្តិការជាតិអន្តរជាតិ នៃយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល បានដឹកនាំបើកវគ្គសិក្ខាសាលា

ស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ក្នុងការដឹកនាំ ដែលរៀបចំដោយយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល និងក្រសួងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ នៃគណៈ-

កម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សកុម្មុយនីស្តចិន និងមានការចូលរួមពីសមាជិក និងក្រុមជំនួយការលេខាធិការដ្ឋាន និងបណ្តាផ្នែកចំណុះ នៃយុវជនគណបក្ស
ថ្នាក់កណ្តាល សរុបចំនួន ៣២រូប ចំណែកភាគីចិនដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម គូ យីចូវ (GUO YEZHOU) អនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ នៃ
គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សកុម្មុយនីស្តចិន តាមរយៈប្រព័ន្ធបញ្ជូនរូបភាព និងសំឡេងដោយផ្ទាល់(Zoom Meeting)។
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ថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត

សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល និងជា

ប្រធានយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏
ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិក សមាជិកា

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ជាសាស្ត្រាចារ្យ គ្រូបច្ចេកទេស បុគ្គលិក

និស្សិត និងសិស្សផ្នែកអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ដែលរៀបចំដោយ ឯកឧត្តម ហេង សួរ សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ នៃយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក្រសួងការងារបណ្តុះបណ្តាល
និងវិជ្ជាជីវៈ នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា (វិមាន ៧មករា) ។

ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ចាយ បូរិន សមាជិក-

គណៈកម្មាធិការកណ្តាល និងជាប្រធានផ្នែកឃោសនាអប់រំ នៃយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត

បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខ និងធ្វើ
បទបង្ហាញពីបទបញ្ជា និងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតដល់យុវជនគណបក្ស

ដែលជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតពេញសិទ្ធិ និងបម្រុង ភ្នាក់ងារសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ -សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២
ដែលមានការចូលរួមសរុបចំនួន ៤៧២រូប នៅមូលដ្ឋានស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ។
ថ្ងៃទី២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ឆាយ វណ្ណា សមាជិក-

គណៈអចិនយ
្ត្រៃ ៍ នៃយវុ ជនគណបក្សថ្នក
ា ក
់ ណ្ដាល និងជាប្រធានផ្នក
ែ វប្បធម៌
និងសាសនា និងលោកជំទាវ ម៉ាត់ ម៉ារ៉ា ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាល
ចុះជួយឃុំគរ

បានចូលរួមក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយ

សមាជិក

សមាជិកា សកម្មជន និងយុវជនឥស្លម
ា គណបក្សប្រជាជនកម្ពជា
ុ នៅឃុស
ំ េដា

ស្រុកតំបែរ និងមានការចូលរួមពីប្រធានគណបក្សស្រុកតំបែរ ប្រធានគណ:កម្មាធិការបក្សឃុំសេដា ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ និងប្រធានសាខាបក្សភូមិ សរុបចំនួន
៦០០រូប នៅឃុំសេដា ស្រុកតំបែរ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ។

ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ឃុត ចាន់ដារ៉ា សមាជិក-

គណៈកម្មាធិការកណ្ដាល និងជាប្រធានផ្នែកក្រសួង-ស្ថាប័ន នៃយុវជន
គណបក្សថ្នាក់កណ្តាល បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំតាមដានវឌ្ឍនភាពការងារ
ប្រចាំខែរបស់ផ្នែកក្រសួង-ស្ថាប័ន

ដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ

ផ្នែកក្រសួងស្ថាប័ន ចំនួន ១២រូប នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា(វិមាន ៧មករា)។
ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ភុន សារពេជ្រ សមាជិក-

យុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពត

បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារ

ប្រចាំខែមិថុនា និងលើកទិសដៅសម្រាប់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ជាមួយ

ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត ក្រុង-ស្រុក និងក្រុមសកម្មជនយុវជន

គណបក្សឃុំ-សង្កាត់ សាខាមន្ទីរ-អង្គភាពពាក់ព័ន្ធនានា ដែលមានការចូលរួមចំនួន ២០៣រូប នៅទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពត។
ថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ហេង ណន សមាជិក-

គណៈកម្មាធិការកណ្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស

ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ បានដឹកនាំ
កិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ និង
ទិសដៅអនុវត្តបន្តរបស់ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សក្រសួងឧស្សាហកម្ម

វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ដែលមានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន ២០ រូបតាមរយៈប្រព័ន្ធបញ្ជូនរូបភាព និងសំឡេងដោយផ្ទាល់(Zoom Meeting)។
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សមិទ្ធផលមួយចំនួននៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ច
រយៈពេល ៤ ខែ ដើមឆ្នាំ


ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជា-កូរ៉េខាងត្បូង មានទឹកប្រាក់សរុប

២៩៧,៩៦ លានដុល្លារ កើនឡើង ២៨% បើធៀបរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ ២០២១

ដែលមានទឹកប្រាក់ ២៣២,៧៥ លានដុល្លារ។ ក្នុងនោះ ការនាំទំនិញ ពីកម្ពុជា

មានទឹកប្រាក់ ៧៥,៩២ លានដុល្លារ កើនឡើង ២០,២% និងការនាំទំនិញពី

ទឹកប្រាក់សរុបជាង ៧០២ លានដុល្លារ កើនឡើង ៣៥,៩% ពីចំនួនជិត

៥១៧ លានដុល្លារ ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ ២០២១។ ទឹកប្រាក់ពីការ
នាំចេញទាំងនេះ គឺស្មើនឹងប្រមាណ ៧,៥%នៃការ នាំចេញសរុបរបស់
កម្ពុជា។

 ការនាំចេញអង្ករ និងស្រូវមានចំនួនជាង១លាន៩សែនតោន ដែល

កូរ៉េមកកម្ពុជាវិញមានចំនួន ២២២,០៤ លានដុល្លារ កើនឡើង ៣០,៩%។

គិតជាប្រាក់សរុបមានចំនួន៥៦៥លានដុល្លារ ស្មើនឹងជិត ២២% ធៀបនឹង

ដុល្លារកើនឡើងប្រហែល ៣១%។ ក្នុងនោះការនាំចេញរបស់កម្ពុជា មាន

ប្រទេសសម្រេចបាន ២៨៣.៦៧៥ តោន កើនឡើង ២១,៧៣% បើធៀប

 ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជា និងចិន មានចំនួនជិត ៤ ពាន់លាន

តម្លៃជិត ៤២៤ លានដុល្លារធ្លាក់ចុះ ០,១% ខណៈការនាំចូលកើន ជាង ៣៥ %
មានតម្លៃជាង ៣,៥ ពាន់លានដុល្លារ។

 ភ្ញៀវបរទេសដែលបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាតាមអាកាស យានដ្ឋាន

អន្តរជាតិទាំង ៣ មានចំនួនសរុប ១៣១.៨៦៤ នាក់ កើនឡើង ២៤៣,៩%
ពីចំនួន ៣៨.៣៤៦ នាក់ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ ២០២១។ ក្នុងនោះ
ចូលតាមអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញមាន ចំនួន ១១៣.៤០៦ នាក់

កើនពី ចំនួន ៣១. ៣៦៩ នាក់, អាកាសយាន-ដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តសៀមរាប
ចំនួន ១៥.១៧១ នាក់ កើនពីចំនួន ២ នាក់, និងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ

រយៈពេលដូចគ្នា ឆ្នាំ ២០២១។ ក្នុងនោះការនាំចេញអង្ករទៅទីផ្សារក្រៅ

ទៅរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ ២០២១ ។ ចិនជាប្រទេស ដែលកម្ពុជានាំអង្ករបាន
ច្រើនជាងគេ មានប្រមាណ ១៤៩.៤៧៧ តោន កើន ៥២,៦៨% ខណៈការ

នាំចញ
េ ទៅអឺរប
៉ុ មានចំនន
ួ ៨១.៩៣១ តោន កើន ២៨,៨៨%, តំបន់អាស៊ន
ា
២៥.៦៩១ តោន កើន ៩,០៦% និងទិសដៅផ្សេងៗមានចំនួន ២៦.៦០៦
តោន កើនឡើង ៩,៣៨% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ ២០២១។ ស្រូវនាំ

ចេញមានចំនួនជាង១លាន៩សែនតោន ដែលគិតជាប្រាក់សរុបមានចំនួន
៥៦៥លានដុល្លារ ។

កម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករទៅទីផ្សារអន្តរជាតិចំនួនជាង ២៨ម៉ឺនតោន

ខេត្តព្រះសីហនុមានចំនួន ៣.២៨៧ នាក់ ធ្លាក់ចុះពីចំនួន ៦.៩៧៥ នាក់។

ទទួលបានទឹកប្រាក់ជាង១៧៣លានដុល្លារអាម៉េរិក និងការនាំចេញ ស្រូវ

សរុបជាង ៥០៤ លានដុល្លារ កើនឡើង ៥៧,១% បើធៀបនឹង រយៈពេល

អាម៉េរិកបន្ថែមទៀត ពោលគឺទាំងអង្ករ និងស្រូវមានចំនួន ជាង ១លាន

 ការនាំចេញម៉ាស៊ីន និងឧបករណ៍អគ្គិសនីមួយចំនួន មាន ទឹកប្រាក់

ដូចគ្នាឆ្នាំ ២០២១ ដែលមានទឹកប្រាក់ជិត ៣២១ លានដុល្លារ។ ទឹកប្រាក់

នៃការនាំចេញផលិតផលទាំងអស់នេះស្មើនឹងប្រមាណ ៦,៦ % នៃទឹក
ប្រាក់នាំចេញសរុបរបស់កម្ពុជា ដែលមានចំនួនជាង ៧.៦០៦ លានដុល្លារ ។
រយៈពេល ៥ ខែ ដើមឆ្នាំ

 អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ប្រមូលពន្ធអាករបានប្រមាណ ១.៧២៦,៩៣

ជាង១លាន ៦សែនតោន មានតម្លៃប្រមាណជិត ៤០០លានដុល្លារសហរដ្ឋ៩សែនតោន

ដែលគិតជាប្រាក់សរុបមានចំនួន

៥៦៥លានដុល្លារ

។

បរិមាណអង្ករ និងស្រូវនាំចេញ មានការកើនឡើងចំនួន ជិត ២២ភាគរយ
បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានឹងឆ្នាំ២០២១។

I. ល្បឿនការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវវស្សា ឆ្នាំ ២០២២

ក. លទ្ធផលភ្ជួររាស់រៀបចំដីសម្រេចបានចំនួន ១.៤០៤.០៣៣ ហ.ត

លានដុល្លារ ស្មើនឹង ៦១,២៥% នៃផែនការច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ កើនឡើង

ក្នុងនោះ ភ្ជួររាស់ដោយគោក្របី មានចំនួន ១.៤២៣ ហ.ត ស្មើនឹង ១,១០%

រយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ ២០២១ ។

ជាងឆ្នាំមុនចំនួន ៦០០.៩៩៧ ហ.ត ។

ប្រមាណ ៣៧៦,៨៧ លានដុល្លារ ដែលស្មើនឹង ២៧,៩៥% ធៀបនឹង
 ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-បារាំង មានទំហំជាង២២៤លានដុល្លារ

កើនឡើង៤២,៤% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ២០២១ ដែលមាន ទំហំ

និងដោយគ្រឿងយន្តចំនួន ១.៤០២.៦១០ ហ.ត ស្មើនឹង ៩៩,៩០% តិច
ខ. សាបបានសរុបចំនួន ៤.២៥៧ ហ.ត តិចជាងឆ្នាំមុនចំនួន ៣.៩៥៧ ហ.ត។
គ. លទ្ធផលស្ទួង និងព្រោះសម្រេចបានចំនួន ១.២៤២.៧៩៩ ហ.ត

ត្រឹមតែជាង ១៥៧លានដុល្លារ។ ក្នុងនោះកម្ពុជានាំចេញទៅបារាំងមាន

ស្មើនឹង ៤៧,៤៤% នៃផែនការ ២.៦១៩.៥០០ហ.ត តិចជាងឆ្នាំមុន

ឆ្នាំមុនដែលមានតម្លៃ ១២១លានដុល្លារ និងបារាំងនាំចូលមក កម្ពុជាវិញ

តិចជាងឆ្នាំមុន ៩៨.៦២៧ ហ.ត, ស្រូវកណ្តាលចំនួន ៤២០.២៧៥ហ.ត

តម្លៃជាង១៧០លានដុល្លារអាមេរិក កើនឡើង៤០,៩% ធៀបនឹងដូចគ្នា
មានតម្លៃជាង៥៣លានដុល្លារកើនឡើង៤៧.៤%។

 ការនាំចញ
េ កសិផលក្រៅពស
ី វ្រូ -អង្ករ មានចំនន
ួ ៣.២៣៣. ៩៩៨,៨៣

តោន កើន ១៣៤.៤៧៥,៩៥ តោន ស្មើនឹង ៤,៣៤% បើធៀបនឹងរយៈពេល
ដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ ២០២១ គិតជាទឹកប្រាក់មានចំនួន ១.៤០០ លានដុល្លារ។

 ការនាំចេញបន្លែចម្រុះសម្រេចបានក្នុងបរិមាណ ៣៩,៨២ តោន

៥៨៧.១៧៧ ហ.ត

ក្នុងនោះ ស្រូវស្រាលចំនួន ៥៩៧.៣០៤ ហ.ត

តិចជាងឆ្នាំមុន ៣៦៣.៣៥៩ ហ.ត, ស្រូវធ្ងន់ចំនួន ២០៣.៦៦១ ហ.ត

តិចជាងឆ្នាំមុន ១១១.៤២១ ហ.ត, ស្រូវចម្ការ ចំនួន ៨.៥៩៦ តិចជាងឆ្នាំមុន

៥.២៤៥ ហ.ត និងស្រូវឡើងទឹកចំនួន ១២.៩៦៣ ហ.ត តិចជាងឆ្នាំមុន
៨.៥២៥ ហ.ត។

II. ល្បឿនការងារបង្កបង្កើនផលដំណាំសាកវប្បកម្ម និងដំណាំឧស្សាហកម្ម

កើនឡើង ៩,២២% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំមុន ។ បន្លែទាំងនោះ ត្រូវ

រដូវវស្សាឆ្នាំ ២០២២

០,០៤ តោន។

និងឪឡឹក) អនុវត្តបានចំនួន ២៩.៨២៣ហ.ត ស្មើនឹង ៥១,៥១% នៃ

បាននាំចេញទៅកាន់ប្រទេសបារាំងចំនួន ៣៩,៧៨ តោន និង នូវែលសេឡង់

 ការនាំចេញជ័រកៅស៊ូ និងឈើកៅស៊ូ មានចំនួន១៧០.២៨២.០៣១

ដុល្លារ ដោយក្នុងនោះ ចំណូលពីការនាំចេញជ័រកៅស៊ូ មានចំនួន ១៦៨.

៤៦៨.៦៤០ដុល្លារ និងចំណូលពីការនាំចេញឈើកៅស៊ូ ចំនួន ១.៨១៣
៣៩១ដុល្លារ។

 ការនាំចេញស្បែកជើង ស្រោមជើង និងវត្ថុប្រហាក់ប្រហែល មាន

ក. ផ្ទៃដីដំណាំសាកវប្បកម្ម(ពោតស ដំឡូងជ្វា បន្លែគ្រប់មុខ ម្ទេស

ផែនការ ៥៧.៩០០ ហ.ត តិចជាងឆ្នាំមុន ១១.១៧៥ ហ.ត ។

ខ. ផ្ទៃដីដំណាំឧស្សាហកម្ម ( ពោតក្រហម ដំឡូងមី សណ្តែកបាយ

សណ្តែកដី ល្ង អំពៅ ក្រចៅ ថ្នាំជក់ និងឈូក ) អនុវត្តបានចំនួន ៥៨៥.៦២៧ ហ.ត
ស្មើនឹង ៧៥,១៩% នៃផែនការ ៧៧៨.៣០០ហ.ត តិចជាងឆ្នាំមុន
៣៥.២២៣ ហ.ត ៕
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ជំរុញការថែទាំស្រូវរដូវវស្សា ខណៈល្បឿន

នៃការដាំដុះដំណាំស្រូវឆ្នាំនេះ យឺតជាងឆ្នាំមុន

ឯកឧត្តម វេង សាខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ និងសហការី អមដំណើរដោយលោកប្រធានមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
អញ្ជើញចុះពិនិត្យការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវ

រដូវវស្សាឆ្នាំ២០២២ នេះ ទឹកភ្លៀងបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់លឿន និង

និងហិរញ្ញវត្ថុសុំគ្រាប់ពូជស្រូវសម្រាប់ស្ដារឡើងវិញឱ្យបានទាន់ពេល

ដល់ការងារបង្កបង្កើនផលដំណាំស្រូវរដូវវស្សា ជាពិសេសនៅតំបន់ទំនាប

រាជធានី ខេត្ត អង្គភាពជំនាញទាំងអស់ ត្រូវសហការជាមួយមន្ទីរជំនាញ

មានបរិមាណច្រើនជាងបណ្តាឆ្នាំមុនៗ ដែលប្រការនេះបានធ្វើឱ្យប៉ះពាល់

កណ្តាលដែលបានព្រោះស្រូវដើមរដូវវស្សាមួយចំនួនត្រូវរងផលប៉ះពាល់
និងខូចខាតដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀងផងដែរ។

ក្នុងគោលបំណងសំដៅជំរុញល្បឿនការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវ

វស្សាឱ្យទទួលបានជោគជ័យ និង សម្រេចតាមផែនការ ក្រសួងកសិកម្ម
រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានដាក់ចេញនូវវិធានការ ។

តាមរយះសារាចរណែនាំស្តីពីការថែទាំស្រូវរដូវវស្សាឆ្នាំ២០២២ចុះ

ថ្ងៃទី ៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ក្នុងនោះ អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មនិងមន្ទីរ
កសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទរាជធានី ខេត្ត ត្រូវសហការជាមួយ

មន្ទីរជំនាញជុំវិញខេត្តនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ចុះផ្ទៀងផ្ទាត់តួលេខល្បឿនការងារបង្កបង្កើនផលជាក់ស្តែង កំណត់មូលហេតុ
ចម្បងៗដែលបណ្ដាលឱ្យការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវ មានការយឺតយ៉ាវ
និងដាក់ចេញនូវវិធានការបន្ទាន់ចំពោះមុខដើម្បីដោះស្រាយការរាំងស្ទះ
ដល់ ល្បឿនការងារបង្កបង្កើនផលក្នុងភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួន។

អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម ត្រូវសហការជាមួយមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខា-

ប្រមាញ់ និងនេសាទរាជធានី ខេត្ត ដើម្បីជំរុញការដាំដុះនៅតាមតំបន់
ដែលមានការដាំដុះយឺតនិងផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសដាំដុះ

សមស្រប

ទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃប្រព័ន្ធក្សេត្របរិស្ថានដំណាំស្រូវ ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ

ត្រូវត្រៀមគ្រឿងយន្តកសិកម្មដើម្បីអន្តរាគមន៍ ភ្ជួររាស់ និងរំដោះទឹកចេញ
ពីស្រែជូនប្រជាកសិករដែល

ទទួលរងផលប៉ះពាល់និងខូចខាតស្រូវ

ដោយសារទឹកជំនន់ ជាពិសេសចំពោះគ្រួសារក្រីក្រខ្វះលទ្ធភាព ។

មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទរាជធានី ខេត្ត ត្រូវសហការជាមួយ
អង្គភាពពាក់ព័ន្ធនិង អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ដើម្បីវាយតម្លៃ

ការខូចខាតស្រូវដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀងឲ្យបានរួសរាន់ និងលើក
សំណើទៅលេខាធិការដ្ឋានប្រព័ន្ធស្បៀងបម្រុងកម្ពុជានៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច

វេលា។ អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
ជុំវិញរាជធានី ខេត្ត ក៏ដូចជាអាជ្ញាធរ មូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ដោយ

ត្រូវប្រើប្រាស់កម្លាំងសរុប និងធនធានសរុប ដើម្បីជំរុញការងារ បង្កបង្កើន
ផលដំណាំស្រូវរដូវវស្សាឱ្យទទួលបានជោគជ័យតាមផែនការដែលបាន
គ្រោងទុក។

កាលពីខែឧសភា កន្លងទៅនេះ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង

នេសាទក៏បានណែនាំដល់អង្គភាពក្រោមឱវាទ ក្រសួង មន្ទីរកសិកម្ម
រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទរាជធានី ខេត្តទាំងអស់ និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន
ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តវិធានការចាំបាច់

និងបន្ទាន់មួយចំនួនដែរ

បន្ទាប់ពីកត់សម្គាល់ឃើញថា ល្បឿននៃការដាំដុះស្រូវរស្សាមានភាព
យឺតយ៉ាវ។ក្នុងនោះបានបញ្ជាក់ថា

ត្រូវចុះណែនាំកសិករឱ្យយកចិត្ត

ទុកដាក់ពិនិត្យស្រែ និងត្រៀមលក្ខណៈរៀបចំដីស្រែ ជាពិសេសត្រូវ

បិទភ្លាម និងបូមទឹកចេញពីក្នុងស្រែ ករណីមានការលិចលង់ដោយជំនន់
ទឹកភ្លៀងដើមរដូវនេះ។

ត្រូវចុះជំរុញឱ្យប្រជាកសិករចាប់ផ្ដើមដាំដុះ

ស្រូវរដូវវស្សាពឹងទឹកភ្លៀងនៅតំបន់ខ្ពស់ ដែលកសិករទម្លាប់ដាំដុះក្នុង
ខែកក្កដា ឬខែសីហា ឱ្យប្រញាប់ប្រញាល់ដាំដុះ ព្រោះឆ្នាំនេះមិនមាន
កូនរដូវប្រាំងទេ។ត្រូវចុះណែនាំបច្ចេកទេសថែទាំដណា
ំ
ំស្រូវ ដូចជាការ

ប្រើប្រាស់ជីបំប៉ន ថ្នាំកសិកម្ម និងការគ្រប់គ្រងសមាសភាពចង្រៃ ឱ្យ

បានទាន់ពេលវេលា និងមានប្រសិទ្ធភាព។ត្រូវណែនាំកសិករឱ្យត្រៀម
ឧបករណ៍ សម្ភារ និងគ្រាប់ពូជស្រូវ សម្រាប់ដាំដុះស្តារឡើងវិញក្នុង
ករណីមានការខូចខាតដំណាំស្រូវដោយសារទឹកជំនន់ ហើយអង្គភាព

ក្រោមឱវាទក្រសួង និងមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទរាជធានី

ខេត្ត ត្រវូ ចុះពិនត
ិ យ្ និងវាយតម្លផ
ៃ លប៉ះពាល់ និងការខូចខាតដំណាស
ំ វ្រូ
ដោយសារទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀង ដោយសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ
និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន សំដៅជួយអន្តរាគមន៍ដល់កសិករក្រីក្រ និង អ្នកងាយ
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លោក ដែលមានមនុស្សប្រុសស្រីប្រមាណ ២៦៥លាននាក់ ជាអ្នកលេង

កីឡានេះ និងមានប្រមាណ ៣,៥ ពាន់លាននាក់ ជាអ្នកគាំទ្រ ។
ជាមួយគ្នានេះ ព្រះរាជាណាច្រកម្ពុជាមានកីឡាករ កីឡាការិនី ដែលបាន

ទទួលនូវការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញកីឡាបាល់ទាត់តាមក្លឹបបាល់ទាត់
នានា ចំនួនប្រមាណ ២.០០០ នាក់ និងមានប្រមាណជាង ៣.០០០ នាក់

ជាក្រុមបាល់ទាត់មហាជន លេងដើម្បីសប្បាយរីករាយ និងសុខភាព។
ដោយឡែក អ្នកគាំទ្រកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា មានប្រមាណជាង ១០
ម៉ឺននាក់។

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានគូសបញ្ជាក់ថា ពានរង្វាន់បាល់ទាត់

ពិភពលោក

ដែលបានមកដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាពេលនេះ

គឺជាសក្ខីភាពបង្ហាញពិភពលោក និងអ្នកគាំទ្របាល់ទាត់ជាង ៣.០០០
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញអបអសាទរ

ដំណើរទេសចរណ៍ពានបាល់ទាត់ពិភពលោក (FIFA WORLD CUP)
ឆ្លងកាត់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដំណើរ ទេសចរណ៍ពានរង្វាន់ បាល់-

ទាត់ពិភពលោក« FIFA World Cup » ឆ្លងកាត់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
នៅវិមានសន្តិភាព។ ក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន

បានបង្ហាញក្តីរីករាយ និងមានមោទនភាព ដូចប្រមុខរដ្ឋ ប្រមុខ រដ្ឋាភិបាល
ជាច្រើនដែលបានកាន់ និងលើកពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកដ៏មាន
អត្ថន័យនេះ។ ពានរង្វាន់មាសសុទ្ធទម្ងន់៦,១ គីឡូក្រាម ពិតជាមាន
អត្ថន័យសម្រាប់វិស័យកីឡាកម្រិតពិភពលោក

ដែលអនុញ្ញាតឱ្យតែ

ប្រមុខរដ្ឋ ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្តាប្រទេសមួយចំនួន ដែលក្បួនត្រូវ
បានហែឆ្លងកាត់ទីលានវេទិកា ទើបអាចមានឱកាសកាន់ប៉ះដោយផ្ទាល់

នូវពានរង្វាន់ដ៏មានតម្លៃ និងដ៏មានសារៈសំខាន់នេះ។ ពានរង្វាន់នេះ

ក៏ជានិមិត្តរូបតំណាងឱ្យ មនុស្សជាតិលើពិភពលោកទាំងមូលផងដែរ
ពីព្រោះពានរង្វាន់នេះ តំណាងឱ្យប្រជាជន និងមនុស្សជាតិរាប់ពាន់
លាននាក់ ដែលចូលចិត្តស្រឡាញ់កីឡាបាល់ទាត់ និងស្រឡាញ់គោលការណ៍
លេងដោយយុត្តិធម៌ ដែលគេតែងតែ ហ្វែរប្ល៉េយ (Fair Play) ។

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា បច្ចុប្បន្នបាល់ទាត់ គឺជា

ប្រភេទកីឡា ដែលមានប្រជាប្រិយភាព និងពេញនិយមបំផុត លើពិភពរងគ្រោះដែលខ្វះលទ្ធភាពរកគ្រាប់ពូជស្រូវ

លាននាក់ អំពីសុខសន្តិភាព និងសក្តានុពលជាតិ ដែលប្រជាជនកម្ពុជា

បាននិងកំពុងរស់នៅប្រកបដោយភាពសុខដុមរមនា ជាមួយនឹង ជីវភាព
កាន់តែល្អប្រសើរ និងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យ។ ទន្ទឹមនេះ ព្រឹត្តការណ៍
ដង្ហែពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកប្រព្រឹត្តទៅស្របពេលដែលកម្ពុជា

ត្រៀមទទួលធ្វើម្ចាស់ផ្ទះ ការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេម-អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម

ឆ្នាំ ២០២៣ (SEA Games-ASEAN Para Games 2023) ក្នុងនោះ
ក៏មានកម្មវិធីប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់នេះផងដែរ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

ក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាន បានជំរុញឲ្យអាស៊ានមានចក្ខុវិស័យ និង

ផែនការដេញថ្លៃធ្វើម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ ពិភពលោក
(FIFA World Cup) នៅឆ្នាំ ២០៣៤ ឬ ឆ្នាំ២០៣៨ ។ ជាក់ស្តែង ទ្វីប

អាស៊ីទើបនឹងទទួលធ្វើម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកតែពីរ
លើកប៉ុណ្ណោះ ក្នុងឆ្នាំ២០០២ គឺ កូរ៉េ-ជប៉ុន និងឆ្នាំ ២០២២ នៅទីក្រុង

ដូហា, ប្រទេសកាតា។ ទន្ទឹមនេះ អាស៊ានគួរពិចារណាលើការដាក់
បេក្ខភាពដេញថ្លៃសម្រាប់ឆ្នាំ ២០៣៤ ឬ ឆ្នាំ ២០៣៨ ដើម្បីបំពេញ

បន្ថែមគុណតម្លៃនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ អប់រំ និង
កីឡា ក្នុងសហគមន៍អាស៊ានឱ្យកាន់តែរឹងមាំ ជាមួយភាពសុខដុមរមនា
រវាងបណ្តាប្រទេសជាសមាជិក តាមរយៈការទាញយកកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ច
ពិភពលោក មកបំពេញការខ្វះខាតរបស់អាស៊ានពីព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់
ពិភពលោកដ៏មានឥទ្ធិពលនេះ៕

ដើម្បីលើកសំណើសុំមក

រដូវប្រាំងមានចំនួន ០,៦៥លានហិកតា និងស្រូវរដូវវស្សាចំនួន២,៨៥

ក្នុងអនុក្រឹត្យលេខ១២៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

កើនឡើងចំនួន ១,២៧លានតោន ឬស្មើនឹង ១១,៦% ធៀបនឹងឆ្នាំ២

គណៈកម្មាធិការប្រព័ន្ធស្បៀងបម្រុងកម្ពុជា (ប.ស.ប.ក) ដូចមានចែង
ស្តីពីការបង្កើតប្រព័ន្ធស្បៀងបម្រុងកម្ពុជា។

គួររំលឹកថា ក្នុងឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅផលិតកម្មដំណាំស្រូវសម្រេច

លើផ្ទៃដីដាំដុះដំណាំស្រូវសរុប ទូទាំងប្រទេសសម្រេចបានចំនួន

៣,៥៥លានហិកតា ស្មើនឹង ១១៦%នៃផែនការ។ក្នុងនោះស្រូវរដូវប្រាំង
មានចំនួន ០,៦៥លានហិកតា និងស្រូវរដូវវស្សាមានចំនួន ២,៩០លាន

ហិកតា ដែលផ្ទៃដីដាំដុះសរុបនេះ កើនឡើងចំនួន៤.៤១%ធៀបនឹង
ផ្ទៃដីដាំដុះសរុបនៅឆ្នាំ២០២០។ ដោយឡែកការភ្ជួររាស់ដោយគ្រឿង
យន្តូបនីយកម្មកសិកម្មសម្រេចបានចំនួន

៣,៥៦លានហិកតា

ស្មើនឹង ៩៩,៤២% និងដោយគោក្របីសម្រេចបាន ០,០២លានហិកតា
ស្មើនឹង ០,៥៨% នៃផ្ទៃដីភ្ជួររាស់សរុបចំនួន ៣,៥៨លានហិកតា ។

ផ្ទៃដីប្រមូលផលសរុបមានចំនួន ៣,៥០លានហិកតា ក្នុងនោះស្រូវ

លានហិកតា។ បរិមាណផលស្រវូ សរុបទទួលបានចំនន
ួ ១២,២១លានតោន

០២០។ទិន្នផលស្រូវមធ្យម ប្រចាំឆ្នាំទទួលបាន ៣,៤៩០តោនក្នុងមួយ
ហិកតានិងអតិរេកស្រូវមានចំនួនជាង ៦,៩៤ លានតោន ឬ គិតជា

អង្ករស្មើនឹងប្រមាណ ៤,៤៤លានតោន។ដំណាំសាកវប្បកម្មសម្រេច
បានជាង ៤,៣៦ លានតោន និងដំណាំឧស្សាហកម្មសម្រេចបានជាង
១៩ លានតោន ។ ផលិតកម្មសត្វដែលមានទ្រង់ទ្រាយជាលក្ខណៈគ្រួសារ

និងពាណិជ្ជកម្មកើនប្រមាណ១១,២% ធៀបនឹងឆ្នាំ២០២០ ហើយ
ធានាបាននូវការផ្គត់ផ្គង់សាច់ចំនួន ៨៧%។ ដោយឡែកតម្លៃនៃការនាំ

ចេញផលិតផលកសិកម្មសរុបសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ មានប្រមាណ ៥ ០០០

លានដុល្លារអាមេរិកមានកំណើន ២៥% ធៀបទៅនឹងការនាំផលិតផល
កសិកម្មឆ្នាំ ២០២០ ៕
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ចំលេខត្រេង
មីងកប្បាសដើររលះរលាំងយ៉ាង លឿន
ត្រឡប់ទៅផ្ទះទាំងមួម៉ៅក្ដៅចិត្ត ដ្បិតត្រូវ
ចោរឆក់កាបូបលុយទៅបាត់ ។ លុះដើរ

១- សត្វឃ្មុំតូចល្អិត គំនិតខ្ពស់

ស្ម័គ្រស្មោះរួមរស់ ជាសហគមន៍

	មានក្រុមឃ្មុំតូច ក្រុមឃ្មុំធំ

កុះករមូលជុំ មុនក្រុមមនុស្ស។

២. គោលការណ៍បែងចែកពលកម្ម

សស្រាក់សស្រាំ ល្អផុលផុស

គ្រប់គ្រងចែកស្បៀង គ្មានលើសលស់ ត្រឹមត្រូវឥតខុស បានស្មើភាព។
៣. ក្រុមល្បាតសង្កេត គ្រប់ច្រកផ្លូវ

តាមដានសត្រូវ ប៉ងប្រុងប្រៀប

	យាយីទន្រ្ទាន ស្រេកឃ្លានលាភ

ក្រុមរៀបកសាង សំបុកកូន។

៤. ក្រុមស្វះស្វែង ក្រេបលំអងផ

ព្រៃឆ្ងាយកន្តា ពាំជញ្ជូន

បង្កើតក្បាលទឹក ផ្អែមក្រអួន

លំអងក្រមួន ដ៏ល្អឯក។

៥. សមាជិកក្រុម ឃ្មុំទាំងអស់	ស្មោះស្ដាប់មេ មួយមិនប្រកែក
មិនកទំនាស់ ទាស់បាក់បែក
៦. បើចាប់មេទៅ ទុកទីណា

ព្រោះផលចំណែក ចែកបានស្មើ។
ពួកវាប្រាកដស្រុះគ្នាហើរ		

ទៅរួមស្លាប់រស់ តាមដំណើរ

សង្គមវាប្រសើរ គ្មានជិះជាន់។

៧.	គ្មានកេងប្រវ័ញ្ច កាញ់ពលកម្ម

កិច្ចការសកម្ម សុទ្ធរួសរាន់

	គ្មានលាក់កម្លាំង និងធុញទ្រាន់

សម្ព័ន្ធផ្ទៃក្នុង ប្រសើរលន់។

៨. ឃ្មុំគឺគីមីវិទូ ដ៏ចំណាន

រៀបរៀងផ្សំបាន នូវរូបមន្ត

អច្ឆរិយហេតុ ល្អពេកពន់

ទឹកឃ្មុំសព្វគុណ ខាងព្យាបាល។

៩. រីក្រមួនឃ្មុំ វិសេសណាស់
បន្សាបជាតិពុល អាចធូរស្រាល
១០. មិនតែប៉ុណ្ណោះ លម្អងឃ្មុំ

១១. ដូច្នេះសត្វឃ្មុំ ដ៏តូចនេះ

១២. ល្អជាងអ្នកប្រាជ្ញខ្លះ ខ្វះគុណធម៌

ឈប់សិនយាយ!

ខ្ញុំមានរឿងត្រូវនិយាយឲ្យបានច្បាស់

លាស់។
- ក្នុងកាបូបយាយមានលុយតែជាង១ម៉ឺនរៀលទេ ហេតុម៉េច
ពេលខ្ញុំឆក់កាបូបនោះ យាយស្រែកថាបាត់លុយច្រើនលាន?
- អើ…គឺពិតជាអស់ច្រើនលានមែនតើ ពីព្រោះប្រាក់ជាងមួយម៉ឺន
រៀលនឹងយាយយក ទៅចាក់ឆ្នោតណាដឹងទេ? ក្មួយឯងទាំងពីរ
នាក់គិតមើលទៅ ប្រសិនបើត្រូវចំលេខត្រេង តើបានប៉ុន្មាន?
រោគសរសៃប្រសាទ
លោកជំនិត ជាវេជ្ជបណ្ឌិតព្យាបាលរោគសរសៃប្រសាទនិយាយ
ជាមួយនាយពយ

ដែលមានរោគសសៃប្រសាទ

ត្រូវបានលោក

ព្យាបាលជាច្រើនខែ៖
-

សូមជួយអបអរប្អូនផង!

ទីបំផុតខ្ញុំមានមោទនភាពខ្លាំង

ណាស់ ដែលបានព្យាបាល ឲ្យប្អូនបានជាស្រឡះពីជំងឺស្រមើស្រមៃឃើញផ្ដេសផ្ដាស!
- បាទ..សូមអរគុណណាស់ លោកវេជ្ជបណ្ឌិត!
- អើ…ម៉េចក៏មុខប្អូន ដូចជាមិនសប្បាយចិត្តសោះអ៊ីចឹង?
- សប្បាយចិត្តយ៉ាងម៉េចនឹងកើតទៅ បើទើបតែពីម្សិលមិញ

ព្យាបាលអាសន្នរោគ ស្រាកជា។

ឲ្យខ្ញុំក្លាយខ្លួនជាមនុស្សម្នាក់គ្មានកេរិ៍្តឈ្មោះទៅវិញ។

អាហាររួមផ្សំ អ្នកអវកាស។

ប្រើប្រាស់ប្រយោជន៍ ច្រើនមិនតិច។
វឹកវរស្រាវជ្រាវ នូវតិចនីក

បង្កើតគ្រាប់បែក អាតូមីក

បំផ្លាញកម្ទេច រំលាយលោក។

១៣. គប្បីត្រង់ត្រាប់ តម្រាប់ឃ្មុំ

សាងប្រយោជន៏ធំ ឧត្ដមជោគ

ក្រវើនក្រតើន ចំរើនលោក

-

សោះ ខ្ញុំនៅជាប្រធានាធិបតីនៅឡើយ ហើយថ្ងៃនេះលោកបែរជាធ្វើ

សត្វឆ្នើមវិសេស អស្ចារ្យណាស់

ចេះច្នៃប្រឌិត ឱសថសាស្រ្ត

ពីរនាក់ចេញមកស្ទាក់ផ្លូវស្រែក៖

តម្លៃប្រើប្រាស់ ល្អត្រកាល

ផ្សំជាតិវីតាមីន ច្រើនគណនា

អតិសុខុមវត្ថុធាតុ ជាតិសិលា

ទៅដល់ផ្លូវស្ងាត់ ស្រាប់តែលេចយុវជន

ផលភោគសន្តិភាពមនុស្សទូទៅ។

		

លិឍឲ្យមើល

បុរសកុលសម្ព័ន្ធម្នាក់កាន់ដែកមួយដើម

ដែលចុងម្ខាងដុត

ភ្លើងឆេះក្រហមរងាល ។ ខណៈពេលដែលនាយញ៉ុងដើរកាត់ទី
នោះ ក៏បាននិយាយរំលឹកជនកុលសម្ព័ន្ធៈ
- នែប្អូន..កាន់វាឲ្យស្រួលបួលណា ប្រយ័ត្នរលាកដៃជើង!
- អ្ហេក..សំរាប់ខ្ញុំ សុំល្បងកុំព្រួយសោះឡើយ។ នែបើល្បងឲ្យ
លុយខ្ញុំដប់ដុល្លារ ខ្ញុំនឹងលិឍឲ្យមើលភ្លាម! នាយញ៉ុងគិតក្នុងចិត្ត
«តើអណ្ដាតរបស់គាត់ពូកែ អស្ចារ្យដល់ម្លឹងមែនឬ »
ក៏សួរបញ្ជាក់! ពិតប្រាកដមែនឬ?
- បាទ…ពិតប្រាកដ…ខ្ញុំអត់កុហកទេ!

១៤. អនុវត្តតម្រាយ ប្រមុខរដ្ឋា

ខាំងខារឧបសគ្គ ត្រជាក់ក្ដៅ

	មាគ៌ាឈ្នះឈ្នះ ច្បាស់ជ្រាលជ្រៅ

បាននូវសន្តិភាពនិរន្តរ៍ហោង៕

លិឍក្រដាសប្រាក់ទាំងសងខាង រួចដាក់ក្នុងហោប៉ៅ ហើយចាប់

និពន្ធៈ នឹម ណាំ

ដែកលីដើរចេញទៅ។ នាយញ៉ុងឈរស្រឡាំង កាំងបន្តិច រួច

បានទទួលក្រដាសប្រាក់ ១០ដុល្លារភ្លាមក៏រលាស់ពីរបីដងទើប

គ្រវីក្បាល ដើរចេញ៕
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លោកជំទាវ ម៉ែន
សំអន
សមាជិកាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្
តា ល ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច . ៤០០.០០០៛
ឯ.ឧ
កែ
គឹមយ៉ាន
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្
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ទ�ៀង ទួន
ស្វា យ ជា
ឈឹម កាន
ស៊ន
សារ ុន
តូវ
សុធារ៉ា
សី
ទូច
សុន
សារ�ឿន
អ៊ុត
សន
ខ�ៀវ  ប៊ុនលីន
អ៊ុំ
ឃន
ផ្លង
សាអុល
ដួង
ផន
ឈាង ប៊ុនស្រ៊ុន
ម៉ែន សាវ៉េត
ឡេង ទន់
រ� ើម   ចាវ
អ៊ុំ  
សារ៉ាន់
ញ៉ន សិទ្ធ
រស់
គីមធន
ហាច   ប្រណិ
ហ៊ុន វណ្
ណា រ៉ា
ពុច
សុរ ិយា
ប៉ុល
វ៉ា ន្នីដា
ទ�ៀង សៅរតន៍
គឹម 
ប៊ុនធ�ឿន
ចាយ   ថៃ
ឈាង បូរ ិន
ចេង ហ៊ា ង
ប្រាក់ ណូម៉ា
ឌី
ភន
កែវ វុឌ្ឍី
អ៊ិន
ម៉េងថា
អ៊ិត
លាង
ឈ�ឿង ក្រៃយ៉ង
ុ
យឹម លី
ងួន
ពេជ្រ
ឈុន ប៊ុនឈ�ឿន
សុខ
ចំណាន
ម៉ម
ប្រុស
ជួន
វណ្ណរ ិទ្ធ
សៅ
សម្ភារ
ជា
វណ្ណៈ
សៅ
សម្ផស្ស
ផាង វី
ថេង ប៊ុនតេង
ស្វា យ សុគន្ធី
សុខ
តារា
ហួត ធាន
អ៊ឹង
តារារដ្ឋ
ទិត
ចរ ិយា
កេត ចាន់សាវុធ
សូ
ផល ្លី
ម៉ៅ
រតន៍
ហ៊ុន មេសាវុធ
សារ ុន សម្បត្តិ
ឈ្នា ង ប៊ុយ
ទូច
សុផល្លា
ណុប រ�ៀមណី
ជុំ
ឧត្តរា
ផូ
វុធ
គឹម
គុនតូនី
ទឹម
វុដ្ឋារ ី
យ៉ក
ឹ
ឃីហង
៊
យន់ សារ៉ោម
ជីវ
ស៊ន
ុ ហេង
យស់ ធុល
ឡាច ភីរ៉ាត់
កែវ សុខរស់
រី
រស់
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