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យើងខ្ញុំសូមសម្តែងគារវភក្តី និងកតញ្ញុតាធម៌ដ៏ជែែលជែែបំផុតជូន សម្តេច មគ្គុទ្ទែសក៍ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមបំផុត
នែបែជាជាតិកម្ពុជា និងគណបកែសបែជាជនកម្ពុជា ដែលបានលះបង់អស់កម្លែំងកាយ កម្លែំងចិត្ត និងបញ្ញែញាណ 
ដើមែបីបុព្វហែតុសងែែ្គោះជាតិ ពីរបបបែល័យពូជសាសន៍ កសាង និងការពារមតុភូមិកម្ពុជាមួយ ឯករាជែយ 
សន្តិភាព   សែរីភាព  បែជាធិបតែយែយ អពែយាកែឹត និងវឌែឍនភាព សង្គម ។

សូមគោរពជូនពរ សម្តេច សូមបានបែកបដោយសុខភាពបរិបូរ កាយពលមំមួន បញ្ញែញាណភ្លឺថ្លែ 
និងជន្មែយុយឺន យូរ ដើមែបីបន្តដឹកនំមតុភូមិ និងបែជាជនកម្ពុជា  ឆ្ពែះទៅរកជោគជ័យធំៗថ្មីៗទៀត ។
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បែធានពែឹទ្ធសភា 

នែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា 
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ឧបនយករដ្ឋមន្តែី រដ្ឋមន្តែីកែសួងទំនក់

ទំនងរដ្ឋសភា-ពែឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច
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ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា កែែមការដឹកនំរបស់រាជរដ្ឋែភិបាលកម្ពុជា ដែលមនសម្តេចអគ្គសេនា-
មហាបតីតេជេ ហ៊ុន សេន បែធានគណបកែសបែជាជនកម្ពុជា ជានយករដ្ឋមន្តែី បាននិងកំពុង 
បោះជំហានទៅមុខយ៉ែងសា្វែហាប់ បែកបដោយក្តីសងែឃឹមនៅលើមគា៌ែនែការអភិវឌែឍ កែែមពន្លឺនែសុខ- 
សន្តិភាពដ៏តែចែះតែចង់ ឆ្ពែះទៅកាន់អនគតដ៏រុងរឿង។ នៅពែលដែលបែជាជនយើងកំពុងសបែបាយរីករាយ 

ជាមួយសមិទ្ធផលធំៗជាបែវត្តិសាស្តែ ដែលគណបកែសបែជាជនកម្ពុជាបានសមែែចជូនជាតិមតុភូមិ ចាប់តាំងពីកែែយថ្ងែ៧ មករា ឆ្នែំ១៩៧៩ មក 
ពែលនែះបែជាជនកម្ពុជាទូទាំងបែទែស ក៏បានចូលរួមអបអរសាទរយ៉ែងក្លៀវកា្លែ ខួបទី៧១ នែថ្ងែបង្កើតគណបកែសបែជាជនកម្ពុជា (២៨ 
មិថុន ១៩៥១- ២៨ មិថុន ២០២២) ដែលជាពែឹត្តិការណ៍នយោបាយមួយមនអត្ថន័យយ៉ែងជែែលជែែ។ ការបែែរព្ធពិធីនែះ តែូវបានធ្វើឡើង
ក្នុងពែលដែលបែទែសជាតិយើងទើបនឹងដំណើរការដោយជោគជ័យការបោះឆ្នែតជែើសរីសកែុមបែឹកែសាឃុំ-សង្កែត់អាណត្តិទី៥ ដែល បាន 
បែពែឹត្តទៅដោយសែរី តែឹមតែូវ និងយុត្តិធម៌ ដោយគណបកែសបែជាជនកម្ពុជាទទួលបានជ័យជម្នះយ៉ែងធំធែង។ ជោគជ័យនែះក៏ទទួលបាន 
ក្នុងខណៈបែទែសកម្ពុជាគែប់គែងបានការឆ្លងរាតតែបាតជំងឺកូវីដ-១៩ ការពារបានអាយុជីវិតបែជាជនមិនឲែយធា្លែក់ក្នុងជែែះមរណៈ រកែសាបាន 
លំនឹងសែដ្ឋកិច្ច និងជីវភាពរស់នៅ និងសមែែចបានសមិទ្ធផលថ្មីៗបន្តទៀតក្នុងការអភិវឌែឍសែដ្ឋកិច្ច សង្គម ពែមជាមួយនែះ កិតែយានុភាពនែ
ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជាក៏កាន់តែតែូវបានលើកកម្ពស់ឡើងនៅលើឆកអន្តរជាតិ សែបពែលដែលកម្ពុជាកំពុងទទួលតួនទីជាបែធានអាសា៊ែន 
និងការតែៀមធ្វើជាម្ចែស់ផ្ទះរៀបចំការបែកួតកីឡាសុីហ្គែមលើកទី៣២ នៅឆ្នែំ២០២៣ខាងមុខ។

ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន ដែលបានបដិសន្ធិនៅខែមិថុន ឆ្នែំ២០០១ ហើយដែលពែលនែះ មនអាយុគមែប់ ២១ឆ្នែំ សូមចូលរួមជាមួយ 
បែជាជនកម្ពុជា អបអរសាទរខួបលើកទី ៧១ នែថ្ងែបង្កើតគណបកែសបែជាជនកម្ពុជា និងសូមសម្តែងនូវក្តីសបែបាយរីករាយ បែកបដោយ 
មោទនភាពចំពោះសមិទ្ធផលធំៗ ដែលគណបកែសសមែែចបានក្នុងការដឹកនំបែទែសជាតិ គាំទែពីដំណាក់កាលសង្គែែះជាតិពីរបបបែល័យ
ពូជសាសន៍ សា្តែរ និងកសាងបែទែសជាតិឡើងវិញពីចំណុចសូនែយ រហូតឈានមកដល់ដំណាក់កាល សន្តិភាព ឯកភាព បែជាធិបតែយែយ 
និងអភិវឌែឍ នពែលបច្ចុបែបន្ន។ 

ក្នុងរយៈពែល ២១ ឆ្នែំកន្លងទៅនែះ ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន ដែលជាអង្គភាពឃោសន និងផែសព្វផែសាយចំណុះគណៈឃោសនអប់រំនែ 
គណៈកម្មែធិការកណា្តែល គណបកែសបែជាជនកម្ពុជា  បានយកអស់សា្មែរតីទទួលខុសតែូវក្នុងការអនុវត្តតួនទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួន ដោយបែកាន់
ខា្ជែប់នូវមនសិការវិជា្ជែជីវៈ រួមចំណែកក្នុងការផែសព្វផែសាយកម្មវិធីនយោបាយ គោលការណ៍ គោលនយោបាយ និងសែចក្តីសមែែចននរបស់ 
គណបកែស និងរាជរដ្ឋែភិបាល ឲែយបានជែួតជែែបដល់មនែ្តី សមជិកគណបកែស និងមហាជន ពែមទាំងផែសព្វផែសាយអំពីសភាពការណ៍ទូទៅរបស់
បែទែសជាតិ សកម្មភាពរបស់ថ្នែក់ដឹកនំគណបកែស ថ្នែក់ដឹកនំពែឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា រាជរដ្ឋែភិបាល និងមនែ្តីគែប់ថ្នែក់ គែប់ផ្នែក ដែលបាន     
អញ្ជើញចុះមូលដ្ឋែនជួយដោះសែែយបញ្ហែននជូនបែជាជន។ ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន ក៏បានរួមចំណែកបំផុសលើកទឹកចិត្ត និងអប់រំពងែឹង 
សា្មែរតីបែជាជន ដើមែបីចូលរួមការពាររាល់សមិទ្ធផលនែសង្គមជាតិ ថែរកែសាសុខសន្តិភាព និងស្ថិរភាពនយោបាយ ការពារឯករាជែយ 
អធិបតែយែយជាតិ បូរណភាពទឹកដី លើកកម្ពស់ដំណើរការការអនុវត្តលទ្ធិបែជាធិបតែយែយ និងនីតិរដ្ឋ បំផុស និងលើកទឹកចិត្តបែជាជនចូលរួម
យ៉ែងសកម្មក្នុងការបែយុទ្ធបែឆំងជំងឺកូវីដ១៩ ពងែឹងខឿនការពារសុខភាពរបស់បែជាជនកាន់តែរឹងមំ ពែមទាំងឆ្លើយតបទៅនឹងការឃោសន
បែទូសរា៉ែយននរបស់ពួកអគតិ។ ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន ក៏បានរួមចំណែកផែសព្វផែសាយអំពីកិតែយានុភាពរបស់ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ដែលតែូវ    
បានលើកកម្ពស់ជាលំដប់នៅលើឆកអន្តរជាតិ ជាពិសែស ក្នុងពែលដែលបែទែសយើងធ្វើជាបែធានអាសា៊ែនប្តូរវែនឆ្នែំ២០២២នែះ។

ក្នុងរយៈពែល ២១ឆ្នែំកន្លងទៅនែះ លទ្ធផលដែល ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន អាចរកែសាបាននិរន្តរភាពនែការផែសាយ និងទទួលបានលទ្ធផល 
ដ៏បែសើរ គឺអាសែ័យដោយមនការដឹកនំ ណែនំពីថ្នែក់ដឹកនំគណបកែស និងការចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភគាំទែដ៏ថ្លែថ្លែ ទាំងខាងសា្មែរតី និងសម្ភែរៈ 
ពីសំណាក់សម្តែច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកសែី និងបែិយមិត្តអ្នកអានទាំងអស់។ 

ចំពោះការគាំទែដ៏ថ្លែថ្លែនែះរបស់សម្តែច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកសែី យើងខ្ញុំទាំងអស់គា្នែជាមន្តែីបុគ្គលិកនែទស្សនាវដ្តីប្រជាជន 
សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដ៏ជែែលជែែបំផុត និងជឿជាក់ថ នឹងបានទទួលនូវការរួមវិភាគទានដ៏ថ្លែថ្លែនែះបន្តទៀត ដើមែបីធានបាននូវ             
និរន្តរភាពនែការចែញផែសាយរបស់ទសែសនវដ្តី។ យើងខ្ញុំនឹងបន្តខិតខំបែឹងបែែងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនលើគែប់ផ្នែកឲែយបាន និងកាន់តែបែសើរ 
ដើមែបីលើកកម្ពស់ការចែញផែសាយទសែសនវដ្តីបែជាជនឲែយបានទៀងទាត់ និងបែកបដោយគុណភាព រួមចំណែកបមែើវិស័យអប់រំនយោបាយ 
សតិអារម្មណ៍របស់គណបកែសឲែយបានកាន់តែបែសើរឡើង។

នៅក្នុងឱកាសដ៏ថ្លែថ្លែនែះ យើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរសម្តែច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកសែី និងបែិយមិត្តអ្នកអានទាំងអស់ 
សូមបានបែកបតែនឹងសែចក្តីសុខ សែចក្តីចមែើន និងជោគជ័យគែប់បែការកុំបីឃ្លៀងឃ្លែតឡើយ៕
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 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា មានលទ្ធភាព និងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រន់
ក្នុងការដឹកនាំសង្គមជាតិឲ្យបន្តឈានឡើងទ្រមុខទៀត

The Cambodian People’s Party Has Ability 
and Sufficient Capacity to Advance Nation

ថ្ងែទី ២៨ ខែមិថុន ឆ្នែំ ២០២២ គឺជាថ្ងែគមែប់ខួបទី ៧១ ថ្ងែបង្កើត 
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ( ២៨ មិថុន ១៩៥១-២៨ មិថុន ២០២២ ) 
ដែលនៅគែែដំបូងមនឈ្មែះថ “បកែសបែជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរ” ។ គណបកែស
បានបែសូតែចែញពីចលនតស៊ូស្នែហាជាតិ របស់បែជាជនកម្ពុជាទូទាំង 
បែទែស ក្នុងបុព្វហែតុទាមទារឯករាជែយពីនឹមអាណានិគមនិយមបារាំង ដោយ 
បានធ្វើការតស៊ូពុះពារ ឆ្លងកាត់គែប់ឧបសគ្គរាប់មុឺន រាប់សែនជំពូក ។ 

ក្នុងរយៈពែល ៧១ ឆ្នែំ កន្លងទៅនែះ នៅលើកំណាត់ផ្លូវយ៉ែងវែង និង
បត់បែនលំបាក់ស្មុគសា្មែញនែបែវត្តិសាស្តែកម្ពុជា ប៉ុន្តែគណបកែសបែជាជន 
កម្ពុជា តែងតែស្ថិតនៅរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយបែជាជនគែប់កាលៈទែសៈ 
ទាំងអស់ ។ គា្មែនការលំបាកណាមួយ ដែលគណបកែសបែជាជនកម្ពុជាពុំធា្លែប់
ឆ្លងកាត់នោះទែ ហើយក៏គា្មែនឧបសគ្គណាមួយដែលគណបកែសបែជាជន 
កម្ពុជា មិនធា្លែប់បានជម្នះនោះដែរ ។ គណបកែសបែជាជនកម្ពុជា បានធ្វើការ
បែមូលផ្តុំកម្លែំងមហាសាមគ្គីជាតិ ធ្វើឲែយសមែែចបាននូវសមិទ្ធផលធំៗ 
រាប់មិនអស់ ។ ចាប់ពីឆ្នែំ ១៩៥៣ ដល់ ឆ្នែំ ១៩៧០ គណបកែសបានរួមចំណែក 
យ៉ែងធំធែង ជាមួយកម្លែំងជាតិ ក្នុងការតស៊ូបែឆំងអាណានិគមនិយម 
ដណ្តើមបានឯករាជែយទាំងសែុង និងបានចូលរួមក្នុងការថែរកែសាការពារ 
ឯករាជែយ សន្តិភាព សែរីភាព បែជាធិបតែយែយ អពែយាកែឹតែយ និងវឌែឍនភាព 
សង្គម។ ក្នុងពែលដែលបែទែសជាតិធា្លែក់ក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គែែម ដោយសារ 
សា្នែដែបនកែបត់ជាតិ លន់ នល់ សិរិមតៈ ពីថ្ងែទី១៨ មិន ឆ្នែំ ១៩៧០  
ដល់ថ្ងែទី ១៧ មែសា ឆ្នែំ ១៩៧៥ គណបកែសបែជាជនកម្ពុជា បានបន្តដឹកនំ 
ធ្វើការតស៊ូ ដើមែបីរំដោះជាតិចែញពីពួក មែដឹកនំធ្វើរដ្ឋបែហារ ដែលជាខ្ញុំ 
កញ្ជះដច់ថ្លែរបស់ពួកបរទែស ។ កែែយពែលដែលបែទែសជាតិ តែូវបាន 
រំដោះហើយ បែជាជនទូទាំងបែទែសសងែឃឹមថ សង្គែែមនឹងតែូវផុតរលត់ 
សងែឃឹមបានឃើញពន្លឺសន្តិភាពរះឡើងជាថ្មីនៅលើមតុភូមិកម្ពុជា ។ តែ 
ផ្ទុយទៅវិញក្តីសងែឃឹមនែះ បែរជាតែូវបំផ្លិចបំផ្លែញទៅវិញ តែក្នុងរយៈពែល
តែមួយប៉ពែិចភ្នែកប៉ុណ្ណែះ ។ បនកែបត់ប៉ុល ពត អៀង សារី ខៀវសំផន 
ឃុបឃិតគា្នែ ឆក់ប្លន់សមិទ្ធផលជ័យជម្នះរបស់បែជាជនកម្ពុជា បង្កើតឡើង 
នូវរបបបែល័យពូជសាសន៍ កែែមសា្លែកកម្ពុជា បែជាធិបតែយែយ ធ្វើឲែយ 
បែជាជនរាប់លាននក់ តែូវបាត់បង់ជីវិត ដោយសារការកាប់សម្លែប់ 
ធ្វើទារុណកម្ម បង្អត់អាហារ និងការធ្វើពលកម្មបាក់កម្លែំង ។  របបទាសភាព 
សម័យថ្មី បានកើតឡើងនៅលើទឹកដីកម្ពុជា ធ្វើឲែយមតុភូមិដ៏កំសត់ ដែល 
ទើបងើបរួចពីភ្លើងសង្គែែម តែូវចាប់ជែមុជឲែយលិចយ៉ែងជែែទៅក្នុងថ្លុកឈាម 
ដ៏កែហមចែែលរបស់បែជាជនកម្ពុជា ដ៏អភ័ព្វ ។ ជាថ្មីម្តងទៀតគណបកែស 
បែជាជនកម្ពុជា បានបន្តដឹកនំចលនតស៊ូសង្គែែះជាតិ វាយផ្តួលរំលំរបប
បែល័យពូជសាសន៍នែះ ឲែយវិនសខា្ចែត់ខា្ចែយនៅថ្ងែទី ៧ ខែមករា ឆ្នែំ ១៩៧៩ ។ 
មហាជ័យជម្នះនែះ បានបិទទំព័រសករាជដ៏ខ្មែងងឹតបែកបដោយសោកនដ-
កម្មនែកម្ពុជា ហើយបានបើកឡើងនូវទំព័រសករាជថ្មី គឺឯករាជែយ សែរីភាព 
បែជាធិបតែយែយ និងវឌែឍភាពសង្គម ។ ក្នុងរយៈពែល ៤៣ ឆ្នែំកន្លងមកនែះ 
គណបកែសបានដឹកនំឲែយ ទទួលបានជ័យជម្នះក្នុងការទប់សា្កែត់ការវិល 
តែឡប់មកវិញនែរបបបែល័យពូជសាសន៍ ការសា្តែរ និងកសាងសែដ្ឋកិច្ច 
សង្គមឡើងវិញ ចាប់ពីលែខសូនែយឲែយមនការរីកចមែើនយ៉ែងលឿន 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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មកដល់បច្ចុបែបន្ន ។ គណបកែសគឺជាបង្អែកដ៏រឹងមំ ជាកម្លែំងបែកបដោយ 
ថមពលរស់រវីក ក្នុងការការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ ការពាររបបរាជានិយម ការពារ 
ឯករាជែយ អធិបតែយែយ បូរណភាពទឹកដី ថែរកែសាសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ 
និងការអនុវត្តដោយជោគជ័យនូវដំណើរការបែជាធិបតែយែយ ភាវូបនីយកម្ម 
ដែលធ្វើឲែយការបែពែឹត្តទៅនូវការបោះឆ្នែត ទាំងការបោះឆ្នែតថ្នែក់ជាតិ 
និងការបោះឆ្នែតថ្នែក់កែែមជាតិ មនលក្ខណៈសែរី យុត្តិធម៌ តែឹមតែូវ 
សែបតាមចែបាប់កំណត់ ។ គណបកែស បានធ្វើជាស្នូលនែការបងែួបបងែួមជាតិ 
ឯកភាពជាតិ បង្កើតបានសុខសន្តិភាពក្នុងកែបខណ្ឌទូទាំងបែទែស តាមរយៈ 
ជោគជ័យនែនយោបាយឈ្នះ ឈ្នះ របស់សម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ 
ហ៊ុន សេន ។ គណបកែសបានដឹកនំអនុវត្តកំណែទមែង់រដ្ឋដ៏ទូលំទូលាយ 
និងសុីជមែែបែកបដោយផ្លែផ្កែ ដើមែបីលើកកម្ពស់ភាពសុខដុមរមន ជូន 
បែជាជនកម្ពុជា ។ សែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា សមែែចកំណើនយ៉ែងឆប់រហ័ស ដោយ 
រកែសាកំណើនខ្ពស់ជាមធែយម ៧,៧% ក្នុងរយៈពែល ២ ទសែសវតែស ហើយតែូវ 
បានចាត់ទុកថ ជាបែទែស ឯកទគ្គករកំណើនដោយធនគារពិភពលោក 
និងជាខា្លែសែដ្ឋកិច្ចមួយនៅអាសុី ។ ប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នែំ ២០១៩ មកដល់បច្ចុបែបន្ន 
អាសែ័យដោយការរាតតែបាតនែជំងឺកូវីដ-១៩ បានធ្វើឲែយប៉ះពាល់ទៅដល់ 
ដំណើរអភិវឌែឍសែដ្ឋកិច្ច សង្គមកម្ពុជា ។ រាជរដ្ឋែភិបាលកម្ពុជា កែែមការ 
ដឹកនំរបស់គណបកែសបែជាជនកម្ពុជា បានឆ្លើយតបដ៏មនបែសិទ្ធភាពទៅ 
នឹងវិបត្តិនែជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយការអនុវត្តគែប់យុទ្ធសាស្តែ ដែលធ្វើឲែយ 
កម្ពុជា កា្លែយទៅជាបែទែសមួយ ក្នុងចំណមបែទែសក្នុងតំបន់ និងលើ 
ពិភពលោក ដែលសមែែចបាននូវការចាក់វា៉ែក់សាំងជូនបែជាជនបានខ្ពស់
ជាងគែ និងធ្វើឲែយកម្ពុជា សមែែចបាននូវភាពសាុែំសហគមន៍នៅតែឹមដំណាច់
ខែតុលា ឆ្នែំ ២០២១ និងការឈានទៅបើកដំណើរការសកម្មភាពសង្គម
សែដ្ឋកិច្ចពែញលែញឡើងវិញ នៅថ្ងែទី ១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នែំ ២០២១ នៅក្នុង     
បរិបទនែការរស់នៅជាមួយជំងឺកូវីដ-១៩ តាមគន្លងបែកែតីភាពថ្មី ក្នុងភាព 
រឹងមំ និងការវិលតែឡប់ទៅរកមគា៌ែនែកំណើនជាសកា្តែនុពល និងអភិវឌែឍ 
បែកបដោយចីរភាព ។ ដើមែបីសមែែចគោលដៅនែះ រាជរដ្ឋែភិបាលកម្ពុជា
បានដក់ចែញនូវ ”កែបខណ្ឌយុទ្ធសាស្តែ និងកម្មវិធីសា្តែរ និងជំរុញកំណើន 
សែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  ក្នុងការរស់នៅជាមួយជំងឺកូវីដ-១៩ តាមគន្លងបែកែតីភាព 
ថ្មី សមែែប់ឆ្នែំ ២០២១-២០២៣“ បែកបដោយបែសិទ្ធភាព ដែលរហូត 
មកដល់ពែលនែះ កំពុងដំណើរការទៅ ជាបែកែតី និងបែកបដោយផ្លែផ្កែ ។ 
អាសែ័យដោយមនការគែប់គែងបានល្អ ដែលធ្វើឲែយបែទែសជាតិយើងបាន
ស្ទុះងើបចែញផុតពីការឆ្លងរាតតែបាតនែជំងឺកូវីដ-១៩ រាជរដ្ឋែភិបាលបាន
សមែែចបើកបែទែសឡើងវិញលើគែប់វិស័យ បានធ្វើឲែយសា្ថែប័នហិរញ្ញវត្ថុ 
អន្តរជាតិធំៗ ធ្វើការពែយាករណ៍កំណើនសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា បែកបដោយភាព 
វិជ្ជមន និងសុទិដ្ឋិនិយមខ្ពស់ ។ សា្ថែប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានធ្វើការ 
ពែយាករណ៍ថ កំណើនសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសមែែប់ឆ្នែំ២០២២ នឹងសមែែចបាន 
ក្នុងអតែែ ៥,១% និងឆ្នែំ២០២៣ មនកំណើនក្នុងអតែែ ៦,២% ។ ធនគារ 
អភិវឌែឍន៍អាសុីបានពែយាករណ៍ថ កំណើនសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានងើបឡើងវិញ
នៅកមែិតបា៉ែន់សា្មែន ៣,០% នៅឆ្នែំ២០២១ បន្ទែប់ពីមនកំណើនអវិជ្ជមន 
៣,១% នៅឆ្នែំ២០២០ ។ កំណើនសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងសមែែចបានក្នុងកមែិត 
៥,៣% ក្នុងឆ្នែំ២០២២ និង ៦,៥% ក្នុងឆ្នែំ២០២៣ ។ ធនគារពិភពលោក
ពែយាករណ៍កំណើនសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសមែែប់ឆ្នែំ២០២២ ស្ថិតក្នុងរង្វង់ ៤,៥% 
និងឆ្នែំ២០២៣ កើនឡើង ៥,៨% ។ ដោយឡែក រាជរដ្ឋែភិបាលកម្ពុជាបាន
ពែយាករណ៍ថ ដោយសារវិបត្តិនែសង្គែែមរុសែសុី និងអ៊ុយកែែន ការពែយាករណ៍
កំណើនសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសមែែប់ឆ្នែំ២០២២ ស្ថិតក្នុងរង្វង់ ៥,២% ។ 

ក្នុងរយៈពែល ៤ ខែដើមឆ្នែំ ២០២២ ចំណូលពន្ធគយសមែែចបាន 
៨១៧,៩លានដុលា្លែរស្មើនឹង ៣១% នែផែនការចែបាប់ថវិកាជាតិ ចំណូល 
ពន្ធដ សមែែចបាន ១.៥០១,៥៦ លានដុលា្លែរ ស្មើនឹង ៥៣,២៧% នែ 

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 Russian-
Ukrainian 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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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សេន ៖ មន្តេីតេូវរំលឹកខ្លួនឯងឱ្យជាប់ជាបេចាំថា ខ្លួនជាអ្នកបមេើបេជាពលរដ្ឋមិនមេន

ជាចៅហ្វាយពលរដ្ឋនោះទេ ហើយគោលដៅរបស់ខ្លួន គឺការបមេើបេជាពលរដ្ឋដោយស្មោះតេង់

ផែនការចែបាប់ថវិកា ។ ទំហំពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជា មនទឹកបែែក់ 
សរុប ១៧,៦ពាន់លានដុលា្លែរ កើនឡើង ២,៣ ពាន់លានដុលា្លែរធៀប 
រយៈពែលដូចគា្នែ ឆ្នែំ ២០២១ ក្នុងនោះការនំចែញមនទឹកបែែក់សរុប 
៧,៦ពាន់លានដុលា្លែរ កើនឡើង ៣២,១% ឯការនំចូល មនទឹកបែែក់ ១០ 
ពាន់លានដុលា្លែរកើនឡើង ៥,៤% ធៀបរយៈពែលដូចគា្នែ ឆ្នែំមុន ។ កែុម 
បែឹកែសាអភិវឌែឍកម្ពុជា បានអនុម័តគមែែងវិនិយោគ ចំនួន ៨០ គមែែង ដែល 
មនទុនវិនិយោគបែមណ ជាង ២.៧០០លានដុលា្លែរ បង្កើតការងរថ្មីបាន 
៥៩.៣១៦កន្លែង ។ ជាមួយគា្នែនែះ ដំណើរការអនុវត្តបែជាធិបតែយែយ សែរី 
ពហុបកែស ក៏កំពុងបែពែឹត្តទៅជាបែកែតី ។ ជាក់ស្តែង នៅក្នុងការបោះឆ្នែត 
កែុមបែឹកែសា ឃុំ សង្កែត់ អាណត្តិទី៥ កាលពីថ្ងែទី៥ ខែមិថុន កន្លងទៅនែះ  
មនគណបកែសនយោបាយចំនួន ១៧ បានចូលរួម ។ គណបកែសបែជាជន 
កម្ពុជា បានទទួលជ័យជម្នះភ្លូកទឹកភ្លូកដី ដែលបានឆ្លុះបញ្ចែំងឲែយឃើញអំពីភាព
តែឹមតែូវនែគោលនយោបាយរបស់គណបកែស ការដឹកនំបែកបដោយភាព
ឈា្លែសវែរបស់ថ្នែក់ដឹកនំគណបកែស ដែលបានគិតគូ ការពារ និងលើកកម្ពស់
ផលបែយោជន៍របស់បែជាជន ហើយបែជាជនគែប់ៗរូបតែូវការដច់ខាតនូវ
សុខសន្តិភាព និងការអភិវឌែឍ ។ តាមរយៈជោគជ័យដ៏ធំធែងនែះ ក៏បង្កបាន 
នូវភាពអនុគែែះ និងបែៀបលើសលប់របស់គណបកែសបែជាជនកម្ពុជា ក្នុង
ដំណើរឈានឆ្ពែះទៅដណ្តើមជ័យជម្នះ នៅក្នុងការបោះឆ្នែតជែើសតាំង
តំណាងរាសែ្ត អាណត្តិទី៧ ឆ្នែំ២០២៣ខាងមុខនែះទៀត ។ តាមរយៈនែះ 
បានបង្ហែញថ មនតែគណបកែសបែជាជនកម្ពុជាប៉ុណ្ណែះ ដែលជាក្តីសងែឃឹម
តែមួយគត់របស់បែជាជនកម្ពុជា ជាគណបកែសដែលមនសមត្ថភាព រឹងមំ 
ក្នុងការដឹកនំសង្គមជាតិ ឲែយបន្តឈានឡើងលើមគា៌ែសន្តិភាព បែជាធិបតែយែយ 
និងអភិវឌែឍ ។ 

អបអរខួបទី ៧១ ថ្ងែបង្កើតគណបកែសបែជាជនកម្ពុជា គណបកែស គែប់ថ្នែក ់
សមជិកគណបកែសទាំងអស់តែូវកា្តែប់ជាប់ភារកិច្ចរួម ជាយុទ្ធសាស្តែរបស់ 
គណបកែសគឺ “ ពងែឹងកម្លែំងមហាសាមគ្គីបែជាជាតិ ការពារឯករាជែយ អធិបតែយែយ 
និងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជា ថែរកែសាសន្តិភាពនិងរាល់សមិទ្ធផលនែសង្គម
ជាតិឲែយបានរឹងមំ ស្ថិតស្ថែរ, លើកកម្ពស់លទ្ធិបែជាធិបតែយែយ និងនីតិរដ្ឋ និង
បន្តជំរុញដំណើរការអភិវឌែឍន៍សែដ្ឋកិច្ច សង្គម បែកបដោយចីរភាព ឈាន
ទៅសមែែចចក្ខុវិស័យរយៈពែលមធែយម និងរយៈពែលវែងរបស់គណបកែស 
។ពងែឹងការផែសារភា្ជែប់ជាមួយបែជាជន ខិតខមលើកកម្ពស់ជីវភាពបែជាជន 
និងចលនបែជាជនចូលរួមអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្តែចតុ-
កោណដំណាក់កាលទី៤ របស់រាជរដ្ឋែភិបាល ពែមទាំងរាំងសា្កែត់រាល់ 
ឧបាយកល និងសកម្មភាពពីគែប់មជែឈដ្ឋែនទាំងក្នុង និងកែែបែទែស ដែល 
ប៉ុនប៉ងបំផ្លែញរាជរដ្ឋែភិបាល និងគណបកែសបែជាជនកម្ពុជា ជាពិសែស 
តាមរយៈបដិវត្តន៍ពណ៌ ។ បន្តកសាង ពងែឹងគណបកែសឲែយរឹងមំទាំងខាង 
នយោបាយ សតិអារម្មណ៍ និងចាត់តាំង ដើមែបីធានការដឹកនំសមែែចរាល់   
ភារកិច្ចនយោបាយក្នុងដំណាក់កាលថ្មី ។ យកចិត្តទុកដក់គែប់គែង កសាង 
ពងែឹងជួរមន្តែីគណបកែសឲែយមនលក្ខណសមែបត្តិគែប់គែែន់ ទាំងសមត្ថភាព 
បំពែញការងរ ទាំងគុណធម៌ ដែលធាននូវការអនុវត្តគោលនយោបាយ 
របស់គណបកែសបែកបដោយបែសិទ្ធភាព, ការផែសារភា្ជែប់រវាងគណបកែស និង 
មហាជន និងធានដល់ការបន្តវែន ។ ប្តែជា្ញែរកែសាបែៀបខា្លែំង បែៀបឈ្នះរបស់
គណបកែសក្នុងគែប់ការបោះឆ្នែតខាងមុខ ជាពិសែសការបោះឆ្នែតជាតិ 
នីតិកាលទី ៧ ឆ្នែំ ២០២៣ ៕

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./.
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ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់អាណត្តិទី ៥ ដ្រល 
បានប្រព្រឹត្ត ទៅកាលពីថ្ង្រទី ៥ ខ្រមិថុនា កន្លងទៅន្រះ បានដំណើរការ 
ទៅដោយជោគជ័យ ។ គណបក្សនយោបាយចំនួន ១៧ បានចូលរួមធ្វើការ 
ប្រកួតប្រជ្រង ដោយបានដាក់ប្រក្ខជនសរុបចំនួន ៨៦.០៩២នាក់ (ស្ត្រី 
២៧.៨១៣នាក់)។ នៅក្នុងនោះ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានចូលរួម
ប្រកួតប្រជ្រងប្រកបដោយភាពក្លៀវកា្លា និងស្វាហាប់យ៉ាងក្រល្រង ជាមួយ 
នឹងប្រៀបឧត្តមភាព និងក្តីសង្ឃឹមជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំចំពោះជ័យជម្នះ ។ 
គណបក្សប្រជាជន កម្ពុជា បានដាក់ប្រក្ខជននៅ ២៥ លើ ២៥ រាជធានី 
ខ្រត្ត តាមឃុំ សង្កាត់ ចំនួន ១.៦៥២ លើ ១៦៥២ ឃុំ សង្កាត់ ដោយ 
មានប្រក្ខជនសរុប ២៨.០០៨នាក់ (ស្រី ៧.២៦២នាក់) ។ 

ជោគជ័យន្រះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញ នូវអត្ថន័យដ៏សំខាន់មួយចំនួន 
នោះគឺ៖ កម្ពុជាមានសន្តិភាពព្រញល្រញ និងរក្សាបានសន្តិសុខសណ្តាប់-
ធា្នោប់សង្គមបានល្អប្រសើរ ក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទ្រស បង្កលក្ខណៈឲ្យ
ប្រជាជនបានទៅបោះឆ្នោត ក្នុងបរិយកាសអព្យាក្រឹត ស្ររើ គ្មានការ 
គំរាមកំហ្រង និងរំលោភបំពានណមួយឡើយ ។ ប្រជាជនកម្ពុជាកាន់ត្រ
មានការយល់ដឹង និងបានធ្វើការសម្រចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវ ស្របតាមឆន្ទៈ និង
បំណងប្រថ្នោរបស់ខ្លួនក្នុងការគំទ្រថ្ររក្សាការពារសន្តិភាព និងការបន្តការ 
អភិវឌ្ឍ ។ ដំណើររើកលូតលាស់កាន់ត្ររឹងមាំន្រលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្យ ស្ររើ 
ពហុបក្ស ។ បណ្តាគណបក្សនយោបាយ ដ្រលចូលរួមប្រកួតប្រជ្រងក្នុង
ការបោះឆ្នោតសុទ្ធត្រទទួលបានសំឡ្រងគំទ្រ ទោះតិច ឬច្រើន ហើយ 
ក្នុងនោះមានគណបក្សនយោបាយមួយចំនួន បានទទួលអសនៈនៅ 
ក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់ ។ ធ្វើឲ្យបរាជ័យនូវឧបាយកលរបស់ក្រុមប្រឆាំង
ជ្រុលនិយម ដ្រលត្រងត្រព្យាយមបំផ្លិចបំផ្លាញដំណើរការន្រការអនុវត្ត
លទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្យ បំផ្លាញសុខសន្តិភាព ជីវភាពរស់នៅដ៏សុខក្ស្រមក្សាន្ត
របស់ប្រជាជន និងទប់ស្កាត់ដំណើរការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា ។ គណបក្ស  
ប្រជាជនកម្ពុជាកាន់ត្របង្កើនបានប្រៀបខា្លាំង ប្រៀបឈ្នះ និងឧត្តមភាព 
ដើម្បដីណ្តើមជយ័ជម្នះក្នងុការបោះឆ្នោតជ្រើសតាងំតណំង រាស្ត្រ អាណត្ត ិ
ទី៧ ខាងមុខន្រះ ។

ជោគជ័យដ្រលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ទទួលបាននៅព្រលន្រះ 
មិនម្រនកើតឡើងដោយច្រដន្យនោះទ្រ ។ ក្នុងរយៈព្រលជាង ៤០ឆា្នោំ 
កន្លងមក គណបក្សបានបង្កើតនូវសមិទ្ធផលធំៗជាច្រើន ដ្រលជាមរតក
ប្រវត្តិសស្ត្រដ៏ថ្ល្រថ្លាបំផុតនោះគឺ ការសង្គ្រះអាយុជីវិតប្រជាជនពីរបប
ប្រល័យពូជសសន៍ នៅថ្ង្រទី ៧ ខ្រ មករា ឆា្នោំ១៩៧៩ ការខិតខំស្វះស្វ្រង
បង្កើតឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមជាតិ ការឯកភាពជាតិ ឯកភាពទឹកដី 
ជាពិស្រសការរំលត់ភ្លើងសង្គ្រម បង្កើតបាននូវសុខសន្តិភាព តាមរយៈ 
នយោបាយ ឈ្នះ ឈ្នះ របស់សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សេន នៅចុងឆា្នោំ១៩៩៨ 
ធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានឱកាសអភិវឌ្ឍន៍ប្រទ្រសក្នុងល្បឿនមួយដ៏លឿន រហូត 
មកដល់សព្វថ្ង្រ និងការដណ្តើមបានជោគជ័យលើសមរភូមិប្រយុទ្ធប្រឆាំង
ជំងឺកូវើដ-19 បញ្ចៀសប្រទ្រសឲ្យរួចពីគ្រះមហន្តរាយ បញ្ចៀសអាយុជីវិត
ប្រជាជនឲ្យផុតពីជ្រះមរណៈ បង្កលទ្ធភាពឈានដល់ការបើកប្រទ្រស
ឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យ ។ គ្រប់កាលៈទ្រសៈទាំងអស់ មិនថ ស្ថិតក្នុង 
ស្ថានភាពងយស្រួល ឬលំបាកលំបិនយ៉ាងណ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា 
ត្រងផ្សារភា្ជាប់ខ្លួនជាមួយប្រជាជន និងជួយដោះស្រយនូវរាល់ឧបសគ្គ 
ក្នុងស្មារតីលើកកម្ពស់ផលប្រយោជន៍ប្រជាជនជានិច្ច ។ គណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជាជាបង្អ្រកដ៏រឹងមាំត្រមួយគត់ និងជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាជន ។ គណបក្ស 
មានថ្នោកដឹ់កនាដំ្រលមានកតិ្យានភុាព មានសមត្ថភាព មានទកឹចតិ្តគោរព 
ស្រឡាញ់ប្រជាជន ជាពិស្រសគឺ សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សេន 

ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណចក្រ
កម្ពុជា គឺជាស្នូលរបស់គណបក្ស និងជាអគ្គមគ្គុទ្រ្ទសក៏ដ៏ឆ្នើមន្រប្រជាជន
កម្ពុជា ដ្រលបានដឹកនាំប្រទ្រសប្រកបដោយគតិបណ្ឌិត ភាពឈា្លាសវ្រ 
អង់អាច សម្រចបានជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់បំផុតជូនជាតិមាតុភូមិ និង 
ប្រជាជន ។ ជោគជ័យរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា កាន់ត្របង្កើន 
បាននូវប្រៀប និងឧត្តមភាព ដើម្បីដណ្តើមជ័យជម្នះក្នុងការបោះឆ្នោត
ជ្រើសតាំងតំណងរាស្ត្រអាណត្តិទី៧ ខាងមុខន្រះ ។

មជ្ឈដា្ឋានអគតិ និងពួកប្រឆាំងផ្កាប់មុខ បានធ្វើការវាយប្រហារ 
ដោយចោទប្រកាន់ថ ដំណើរការបោះឆ្នោតស្ថិតក្រមការកៀបសង្កត់ 
ក្នុងបរិយកាសលំហប្រជាធិបត្រយ្យតូចចង្អៀត ។ នៅព្រលដ្រលការ
បោះឆ្នោតមិនទាន់ទាំងប្រព្រឹត្តទៅផង ពួកគ្របានបដិស្រធន៍លទ្ធផល
ជាមុនរួចស្រចទៅហើយ ហើយនៅព្រលដ្រលគណៈកមា្មាធិការជាតិ 
រៀបចកំារបោះឆ្នោតប្រកាសលទ្ធផលបឋម ពកួគ្របានចោទប្រកានទ់ាងំ 
ងងើល ថមានការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោត ក្នុងបំណងធ្វើឲ្យស្រអាប់ដល់ 
ដំណើរការន្រការបោះឆ្នោត និងបំភាន់សធារណៈមតិឲ្យមានការយល់
ច្រលំ ដ្រលន្រះជាឧបាកលដដ្រលៗ ប្រកបដោយភាពពុតត្បុតដ៏អាក្រក់
បំផុត ដូចដ្រលពួកគ្រធា្លាប់បានធ្វើគ្រប់ការបោះឆ្នោតទាំងអស់ ។ ប៉ុន្ត្រ     
ពួកន្រះក៏កំពុងប្រឈមនឹងវិធានការផ្លូវច្បាប់ ដោយមិនមាន ការលើកល្រង 
ឡើយ ដើម្បីផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់អ្នករងគ្រះ ដ្រលទទួលរងការចោទ 
ប្រកាន់ន្រះ ។

អ្នកសង្ក្រតការណ៍អន្តរជាតិ សុទ្ធត្របានវាយតម្ល្រខ្ពស់អំពីដំណើរការ
បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ដោយបានបញ្ជាក់ថ  ការបោះឆ្នោតន្រះ
បានប្រព្រឹត្តិទៅប្រកបដោយសមធម៌ ទៅតាមក្បួនច្បាប់អន្តរជាតិ និងបាន
សំដ្រងការកោតសរសើរដល់អ្នកទាំងឡាយណ ដ្រលបានជួយឱ្យការ
បោះឆ្នោតន្រះទទួលបានជោគជ័យ  ព្រមទាំងបានកោតសរសើរ ជាពិស្រស 
បនា្ទាប់ពីគ្រដ៏លំបាកដ្រលប្រទ្រសកម្ពុជាធា្លាប់បានឆ្លងកាត់នាព្រលកន្លង
មក ។ អ្នកសង្ក្រតការណ៍ទាំងន្រះ ក៏បានសម្ត្រងការអបអរសទរចំពោះ
ប្រជាជនកម្ពុជា ដ្រលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការបោះឆ្នោត ហើយ
សូមជូនពរឲ្យប្រទ្រសកម្ពុជាទទួលបានជោគ ជ័យគ្រប់ប្របយ៉ាងក្នុងការ
ពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្យ និងការអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួន ។ ជោគជ័យ ន្រការ 
បោះឆ្នោត ឆា្នោំ២០២២ គឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយទៀត ក្នុងការជំរុញ           
កំណ្រទម្រង់ដ្រលកំពុងបន្តរបស់ព្រះរាជាណចក្រ ដើម្បីសម្រចបាននូវ
ស្រចក្តីប្រថ្នោរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះសន្តិភាព លទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្យ 
និងការអភិវឌ្ឍ ។

នៅព្រលដ៏ខ្លីខាងមុខ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ដ្រលទើបបានជាប់ឆ្នោត
នឹងត្រូវចូលទទួលភារកិច្ចរបស់ខ្លួន ដើម្បីបម្រើប្រជាជនដ្រលជាមា្ចាស់ឆ្នោត 
បន្តធ្វើការអភិវឌ្ឍមូលដា្ឋានឲ្យកាន់ត្រមានការរើកលូតលាស់ថ្មីទៀត ។ លើ 
មូលដា្ឋានន្រះ គណបក្សគ្រប់ថ្នោក់គ្រប់ផ្ន្រក ក្រុមការងរគណបក្សចុះ 
ជួយមូលដា្ឋាន សកម្មជនគណបក្ស ត្រូវខិតខំកា្តាប់ឲ្យជាប់ និងជំរុញការ 
អប់រំ ផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍ គោលនយោបាយនានារបស់គណបក្ស និង
រាជរដា្ឋាភិបាលឲ្យបានជ្រួតជ្របចូលជ្រដល់ស្រទាប់ប្រជាជន មហាជន 
លើកកម្ពស់ភាពជាមា្ចាស់របស់ប្រជាជន បង្កើនជំនឿទុកចិត្ត និងក្តីសង្ឃឹម 
របសប់្រជាជន មកលើការដកឹនារំបសគ់ណបក្ស ។ ខតិខពំង្រងឹ ធ្លងុឯកភាព 
និងសមគ្គីភាពផ្ទ្រក្នុងឲ្យកាន់ត្ររឹងមាំ ពុះពារអនុវត្តឲ្យបានរាល់ភារកិច្ច
នយោបាយក្នុងដំណក់កាលថ្មី ដើម្បីពង្រីកប្រៀបខា្លាំង ប្រៀបឈ្នះរបស់
គណបក្សនាព្រលខាងមុខន្រះ ៕

អត្ថន័យដ៏ធំធេងនេជេគជ័យរបស់គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា
ក្នុងការបេះឆ្នេតជេើសរើសកេុមបេឹក្សាឃុំ សង្កេត់ អាណត្តិទី៥
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នៅពែឹកថ្ងែទី២៨ ខែមិថុន ឆ្នែំ២០២២ នែះ គណបកែសបែជាជនកម្ពុជា 
បានបែែរព្ធមីទ្ទីញរំព្ញកខួបលើកទី ៧១ឆ្នែំ នែថ្ងែបង្កើតគណបកែសបែជាជន
កម្ពុជា កែែមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ សម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ 
ហ៊ុន សេន បែធានគណបកែស និងជានយករដ្ឋមន្តែីនែពែះរាជាណាចកែ
កម្ពុជា សម្តែចអគ្គមហាពញាចកែ ី ហេង សំរិន បែធានកិត្តិយស 
គណបកែស និងជាបែធានរដ្ឋសភា ពែមទាំងសម្តែច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ 
ជាអនុបែធានគណបកែស សមជិក សមជិកា គណៈអចិន្តែែយ៍ 
គណៈកម្មែធិការកណា្តែល សមជិក សមជិកា ពែឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា 
រាជរដ្ឋែភិបាល ថ្នែក់ដឹកនំគណបកែស កែសួង មន្ទីរ សា្ថែប័ន  និងបណា្តែ 
អង្គទូតនន ពែមទាំងសមជិក សមជិកាគណបកែស ដែលបាន 
អញ្ជើញចូលរួមអង្គមីទ្ទីញ សរុបចំនួនជិត ៦០០០នក់ នៅទីសា្នែក់ការ 
កណា្តែលគណបកែស (វិមន ៧មករា) ។ 

សម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន បែធានគណបកែស 
បែជាជនកម្ពុជា ក៏បានអញ្ជើញចុះហត្ថលែខានៅលើសិលាចារឹក វិមន 
៧មករា ផងដែរ ។ 

នៅក្នុងឱកាសនោះ សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន បានអញ្ជើញថ្លែង 
សុន្ទរកថ ដោយបានរំឭកឡើងវិញអំពីថ្ងែបដិសន្ធិដំបូង បុព្វហែតុ និង 
ឧត្តមគតិរបស់គណបកែស ដើមែបីកសាង និងការពារបែទែសកម្ពុជា ឯករាជែយ 
សែរីភាព បែជាធិបតែយែយ អពែយាកែឹត និងវឌែឍនភាពសង្គម ។ សម្តែចតែជោ 
ហ៊ុន សេន បានថ្លែងថ៖ “រយៈពែល ៧១ឆ្នែំមកនែះ កម្ពុជាបានឆ្លង
កាត់ដំណាក់កាលជាបែវត្តិសាសែ្តយ៉ែងចែើន ទាំងដំណាក់កាលបែកប 
ដោយមោទនភាពផង ទាំងដំណាក់កាលបែកបដោយភាពបត់បែន 
លំបាកស្មុគសា្មែញ និងគែែះថ្នែក់ជាទីបំផុតផង។ ប៉ុន្តែទោះបីស្ថិតក្នុង

អបអរសាទរខួបលើកទី៧១ ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា

កាលៈទែសៈណាក្តីក៏គណបកែសបែ ជាជនកម្ពុជានៅតែរកែសាខា្ជែប់នូវ 
គោលបំណង និងឧត្តមគតិរបស់ខ្លួន ដើមែបីកសាង និងការពារបែទែស
កម្ពុជាមួយឯករាជែយ សន្តិភាព សែរីភាព បែជាធិបតែយែយ អពែយាកែឹត និង 
វឌែឍនភាពសង្គម។ ពែលបែទែសជាតិតែូវធា្លែក់ទៅក្នុងគែែះមហន្តរាយ
ដែលរបបបែល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត បានបង្កឡើង មនតែសមជិក 
គណបកែសបែជាជនកម្ពុជាដ៏បរិសុទ្ធដែលសោ្មែះតែង់នឹងគោលបំណង និង 
ឧត្ដមគតិរបស់គណបកែសប៉ុណ្ណែះ ដែលបានកែែកឈរ ឡើងធ្វើការ 
តស៊ូ និងបែមូលផ្ដុំរាល់កម្លែំងស្នែហាជាតិ បង្កើតរណសិរែសសាមគ្គី 
សង្គែែះជាតិកម្ពុជា ដើមែបីបែយុទ្ធផ្តួលរំលំរបបដ៏យង់ឃ្នងនែះរហូតទទួល
បានជ័យជម្នះជាបែវត្តិសាស្តែនៅ ថ្ងែ៧ ខែមករា ឆ្នែំ១៩៧៩ ដែលបាន
សង្គែែះជាតិឱែយរស់រានមនជីវិតឡើងវិញទាន់ពែលវែលា នំយកសិទ្ធិ
សែរីភាពដែលតែូវបាត់បង់ទាំងសែុងក្នុងរបបប៉ុល ពត មកជូនបែជាជន 
វិញ បញ្ចប់សករាជដ៏ខ្មែងងឹតបំផុត ហើយបើកឡើងនូវសករាជថ្មីរបស់
កម្ពុជាបែកបដោយពន្លឺ និងក្តីសងែឃឹម។ បែជាជនកម្ពុជា ទាំងអ្នកធា្លែប់    
រងទុក្ខវែទនក្នុងរបបបែល័យ ពូជសាសន៍ក៏ដូចយុវវ័យជំនន់កែែយ 
តែងចងចាំជានិច្ចនូវអត្ថន័យដ៏ធំធែងនែជ័យជម្នះជាបែវត្តិសាសែ្តនែះ ដែល 
ធ្វើឱែយយើងមនអ្វីៗ នៅថ្ងែនែះ។ ពែមជាមយួនែះ លើមលូដ្ឋែនជយ័ជម្នះ 
៧មករា បកែសបែជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរក៏តែូវបានកសាងឡើងវិញដោយមន
ឈ្មែះថ បកែសបែជាជនបដិវត្តន៍កម្ពុជា និងបន្ទែប់មកតែូវបានប្ដូរឈ្មែះ
ថ គណបកែសបែជាជនកម្ពុជា ដើមែបីធានការដឹកនំបែទែសក្នុងដំណាក់
កាលថ្មី។

កែែយថ្ងែជ័យជម្នះ ៧មករា គណបកែសបែជាជនកម្ពុជា បាន                   
ជែែងទង់មហាសាមគ្គីជាតិដឹកនំការសា្តែរ និងកសាងបែទែសឡើងវិញ

សម្តេចតេជេ ហ៊ុន សេន ៖ កេមពន្លឺនេសន្តិភាព បេជាជនកម្ពុជាសមេច
បាននូវការផ្លេស់ប្តូរធំៗ ជាវិជ្ជមានបេកបដេយមេទនភាព

គណៈអធិបតីអញ្ជើញចូលរួមមីទ្ទីញរំព្ញកខួបលើកទី ៧១ឆ្នែំ នែថ្ងែបង្កើតគណបកែសបែជាជនកម្ពុជា
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ដែលតែូវចែញដំណើរពីចំណុចសូនែយ និងក្នុងសា្ថែនភាពដែលមនសន្តិភាព
ផង និងសង្គែែមផងថែមទៀត។ ទោះបីតែូវបែឈមមុខនឹងឧបសគ្គរាប់
មុឺនជំពូក និងការប៉ុនប៉ងឥតឈប់ឈរពីសំណាក់កម្លែំងអមិត្ត ដើមែបី         
ផ្ដួលរំលំគណបកែសបែជាជនកម្ពុជាយ៉ែងណាក្ដី ក៏គណបកែសបែជាជន 
កម្ពុជានៅតែឈររឹងមំជាមួយនឹងការគាំទែដ៏ធំធែងពីបែជាជន ពែមទាំង
ការជួយឧបត្ថម្ភពីបែទែសជាមិត្តជិតឆ្ងែយទាំងឡាយ រាំងសា្កែត់បានការ
ប៉ុនប៉ងវិលតែឡប់មកវិញនែរបបបែល័យពូជសាសន៍ សា្ដែរ និងកសាង
ជាតិឡើងវិញឱែយចែញផុតពីដំណាក់កាលដ៏សែនលំបាកបំផុត មកកាន់
ដំណាក់កាលពងែឹងពងែីកខ្លួនបាន ហើយបន្តធ្វើដំណើរទៅមុខបែកប
ដោយជោគជ័យលើមគា៌ែសន្តិភាព បងែួបបងែួមជាតិ បែជាធិបតែយែយ 
និងអភិវឌែឍន៍ ជាពិសែសការបញ្ចប់សង្គែែមដ៏រាុែំរ៉ែបង្កើតបានសន្តិភាព
ពែញលែញ និងការឯកភាពជាតិ ឯកភាពទឹកដីទាំងសែុង តាមរយៈ 
នយោបាយឈ្នះ ឈ្នះ ចាបព់ថី្ងែទ២ី៩ ខែធ្ន ូឆ្នែ ំ១៩៩៨មក” ។ សម្តែចតែជោ 
បានថ្លែងបន្តទៀតថ៖ “កែែមពន្លឺនែសន្តិភាព បែជាជនកម្ពុជាសមែែច
បាននូវការផ្លែស់ប្តូរធំៗ ជាវិជ្ជមនបែកបដោយមោទនភាពបំផុត ជាពិសែស 
នៅក្នុងវិស័យសែដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច។ ការសមែែចបានកំណើនសែដ្ឋកិច្ច 
ខ្ពស់បែកបដោយចីរភាពក្នុងរយៈពែលជាង២ទសវតែសមកនែះ បានធ្វើ
ឱែយកម្ពុជាចែញផុតពីបែទែសមនចំណូលទាបទៅជាបែទែសមនចំណូល 
មធែយមកមែិតទាប ហើយកំពុងខិតខំពុះពារសមែែចនូវចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួន 
ជាបែទែសមនចំណូលមធែយមកមែិតខ្ពស់នៅឆ្នែំ២០៣០។ ភាពកែីកែ 
របស់បែជាជនតែូវបានកាត់បន្ថយជាបន្តបន្ទែប់ ជីវភាពរបស់បែជាជន

តែូវបានលើកកម្ពស់ជាលំដប់ សន្តិសុខ សណា្តែប់ធា្នែប់ សុខសុវត្ថិភាព
សង្គមមនភាពល្អបែសើរ លទ្ធិបែជាធិបតែយែយចាក់ឫសកាន់តែរឹងមំក្នុង
សង្គមខ្មែរ។ ពែមជាមួយនោះ កិត្តិយសជាតិក៏តែូវបានសា្ដែរ និងលើក 
ស្ទួយឡើងវិញលើឆកអន្តរជាតិ កម្ពុជាបាននិងកំពុងចូលរួមដោយ 
ស្មើភាព និងស្មើសិទ្ធិក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិននទាំងកែបខណ្ឌតំបន់ និង 
សកល។ បច្ចុបែបន្ន បែជាជនយើងកំពុងរស់នៅបែកបដោយភាព 
សុខដុមរមន មនក្តីសងែឃឹម និងមនឱកាសសមែែប់មនុសែសគែប់រូប ជា
ពិសែសសមែែប់ក្មួយៗជាយុវជនជំនន់កែែយ។ សន្តិភាពដែលសមែែច 
បានយ៉ែងលំបាកបំផុតដោយខ្មែរខ្លួនឯងនែះ និងសមិទ្ធផលដ៏ធំធែង 
នែការសា្ដែរ កសាង និងអភិវឌែឍសង្គមជាតិ បានបញ្ជែក់ចែបាស់នូវសច្ចធម៌ 
មួយ គឺខ្មែរអាចធ្វើបាននូវអ្វីៗគែប់យ៉ែង ឱែយតែយើងមនសាមគ្គីភាព មន
ភាពជឿជាក់លើបុព្វហែតុរបស់ខ្លួន ហើយរួមគា្នែដើរទៅមុខលើវិថីមួយ
ដ៏តែឹមតែូវ។ និយយរួមមករាល់សមិទ្ធផលដែលគណបកែសបានសមែែច 
ជូនជាតិក្នុងរយៈពែល ៤៣ឆ្នែំ មកនែះ គឺអាសែ័យដោយគណបកែស 
មនភាពតែឹមតែូវខាងនយោបាយ មនការគាំទែពែញទំហឹងពី បែជាជន 
មនរចនសម្ព័ន្ធរឹងមំ និងធនធានមនុសែសបែកបដោយគុណធម៌ និង 
សមត្ថភាព មនសាមគ្គភីាពឯកភាពផ្ទែក្នងុរងឹម ំនងិរបៀបរបបធ្វើការងរ 
តែឹមតែូវ។ ប៉ុន្តែក្នុងដំណើរទៅមុខទៀត យើងក៏មិនតែូវភ្លែចនូវសោកនដ-
កម្ម ការបែកបាក់ពែែត់បែែស និងការបាត់បង់ដ៏ធំធែងដែលបែជាជាតិ
យើងបានជួបបែទះពីអតីតកាលនោះឡើយ។ លើមូលដ្ឋែននែះ យើង 
តែូវរួបរួមគា្នែក្នុងធ្លុង សាមគ្គីជាតិតែមួយ ដើមែបីរកែសាឱែយបាននូវសមិទ្ធផល 
ធំៗ ដែលយើងសមែែចបានមកដោយលំបាកបំផុតនែះ ដោយមិនតែូវ 
ភ្លែចខ្លួន ដើរជាន់ដនបែវត្តិសាស្តែដ៏ខ្មែងងឹតទោះដោយចែតន ឬ 
ដោយអចែតនក្ដី។ ក្នុងន័យនែះ គណៈកម្មែធិការនែគណបកែសគែប់ថ្នែក់ 
គែប់ផ្នែក និងមន្តែីគណបកែសគែប់រូប តែូវបង្កើនការខិតខំបំពែញភារកិច្ច
របស់ខ្លួនឱែយបានល្អ ជាពិសែស តែូវអនុវត្តគោលការណ៍ និងអភិកែមនន
នែការកែទមែង់របស់គណបកែស ដើមែបីធ្វើឱែយគណបកែសនៅតែរឹងមំទាំង
ខាងនយោបាយ សតិអារម្មណ៍ និងចាត់តាំង ហើយទទួលបានការ          
សែឡាញ់គាំទែពីបែជាជនជានិច្ច”។ 

សម្តែចតែជោបានគូសបញ្ជែក់បន្ថែមថ ៖ ”ការបោះឆ្នែតជែើសរីស
កែុមបែឹកែសាឃុំសង្កែត់ អាណត្តិទី៥ កាលពីថ្ងែទី៥ ខែមិថុន ឆ្នែំ២០២២
កន្លងទៅនែះដែលមនគណបកែសនយោបាយចំនួន ១៧ ចូលរួម បាន
បែពែឹត្តទៅដោយជោគជ័យក្នុងបរិយកាសនយោបាយ អពែយាកែឹត សែរី 
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សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន អញ្ជើញចុះហត្ថលែខានៅលើ
សិលាចារឹក វិមន ៧មករា  

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថក្នុងមីទ្ទីញរំព្ញកខួបលើកទី ៧១ឆ្នែំ នែថ្ងែបង្កើតគណបកែសបែជាជនកម្ពុជា
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សូមក្របថ្វាយបង្គំ ព្រះថ្ររា នុត្ថ្ររៈ គ្រប់ព្រះអង្គជាទីសកា្ការៈ
 បងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពស្រឡាញ់ដ៏ជ្រលជ្របំផុត!
 ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ កាលពីថ្ង្រទី ៥ ខ្រ មិថុនា ឆា្នោំ២០២២ បាន          

ប្រព្រឹត្តទៅស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច្បាប់ន្រព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា និងប្រកបដោយលក្ខណៈស្ររើ ត្រឹមត្រូវ និង 
យុត្តិធម៌ ក្នុងបរិយកាស អព្យាក្រឹត សន្តិសុខ របៀបរៀបរយ គ្មានអំពើហិង្សា និងការគំរាមកំហ្រង។ គ្រប់គណបក្ស 
ដ្រលបានចូលរួមបោះឆ្នោត មានឱកាសព្រញល្រញក្នុងការធ្វើសកម្មភាពស្របតាមបទបញ្ញត្តិន្រច្បាប់ ដើម្បីស្វ្រងរក
ការគំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋ។ ប្រជាពលរដ្ឋខ្ម្ររជាង៨០%ន្រអ្នកមានឈ្មាះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត បានអនុវត្តយ៉ាងព្រញ 
ល្រញនូវសិទ្ធិ និងករណីយកិច្ចរបស់ខ្លួន ដោយបានអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតយ៉ាងច្រើនកុះករប្រកបដោយភាពថ្ល្រថ្នូរ 
សប្បាយរើករាយ និងតាមឆន្ទៈរបស់ខ្លួន ដើម្បីជ្រើសតាំងតំណងដ្រលខ្លួនព្រញចិត្តឱ្យបន្តដឹកនាំឃុំ សង្កាត់ ពី                      
ឆា្នោំ ២០២២ ដល់ឆា្នោំ ២០២៧ បន្តទៀត។ ព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសស្ត្រន្រះ បានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីភាពចាស់ទុំន្រ                        
ដំណើរការប្រជាធិបត្រយ្យជាទៀងទាត់នៅកម្ពុជា ជាពិស្រសនៅថ្នោក់មូលដា្ឋានក្រមពន្លឺន្រសន្តិភាព។ ជោគជ័យ 
ន្រះក៏ទទួលបាន ក្នុងខណៈដ្រលព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជាកំពុងងើបឡើងវិញពីវិបត្តិជំងឺកូវើដ-១៩ និងសម្រចបាន 
សមិទ្ធផលថ្មីៗបន្តទៀតក្នុងការអភិវឌ្ឍស្រដ្ឋកិច្ច សង្គម ព្រមជាមួយន្រះ កិត្យានុភាពន្រព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជាក៏       
កាន់ត្រត្រូវបានលើកកម្ពស់ឡើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិ ស្របព្រលដ្រលកម្ពុជាកំពុងទទួលតួនាទីជាប្រធានអាស៊ាន     
និងការត្រៀមធ្វើជាមា្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រកួតកីឡាសុីហ្គ្រមលើកទី៣២ នៅឆា្នោំ២០២៣ខាងមុខ។

 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា សូមប្រកាសជាឧឡារិក ទទួលយកលទ្ធផលផ្លូវការន្រការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស 
ក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ដ្រលគណៈកមា្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាស នៅថ្ង្រទី២៦  
ខ្រមិថុនា ឆា្នោំ២០២២ន្រះ។ លទ្ធផលន្រការបោះឆ្នោតន្រះ បានកើតច្រញពីទឹកចិត្ត ឆន្ទៈ និងវិចារណញ្ញាណរបស់     
ប្រជាពលរដ្ឋជាមា្ចាស់ឆ្នោតពិតប្រកដ ដ្រលមានស្រចក្ដីសង្ឃឹមជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំចំពោះការរើកចម្រើនរបស់ភូមិ       
ឃុំ សង្កាត់ និងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ខ្លួនបន្តទៀត ហើយបានបដិស្រធនូវការកុហកបោកប្រស ញុះញង់ 
មួលបង្កាច់ការពិតរបស់ពួកប្រឆាំងជ្រុលនិយម និងមជ្ឈដា្ឋានអគតិមួយចំនួនដ្រលត្រងត្ររារាំងដំណើរអភិវឌ្ឍន៍ 
កម្ពុជា។ ការសម្រចចិត្តប្រកបដោយសុភវិនិច្ឆ័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោតន្រះ បានឆ្លុះបញ្ចាំងនូវការ              
ផ្ដល់យុត្តិធម៌ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រងប្រកបដោយជោគជ័យរបស់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីនយោ- 
បាយរបស់ខ្លួនទាំងនៅថ្នោក់ជាតិ និងថ្នោក់ក្រមជាតិ និងការគំទ្រយ៉ាងទូលំទូលាយចំពោះគោលនយោបាយ 
អភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់ ឆា្នោំ២០២២-២០២៧ របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។ 

 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា សូមសម្ត្រងការគោរពដឹងគុណយ៉ាងជ្រលជ្របំផុតចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិ
នៅគ្រប់ឃុំ សង្កាត់ ទូទាំងប្រទ្រស ដ្រលបានបោះឆ្នោតគំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនលើសលប់ ធ្វើ            
ឱ្យគណបក្សទទួលបានជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់។ តាមរយៈជ័យជម្នះន្រះ បានបង្ហាញថ ប្រជាជនបានបោះឆ្នោត

សេចក្ដីថ្លេងការណ៍
របស់គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា
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ថ្ងែអាទិតែយ ១២រោច ខែជែស្ឋ ឆ្នែំខាល ចតា្វែស័កព.ស ២៥៦៦

     រាជធានីភ្នំពែញ, ថ្ងែទី២៦ ខែមិថុន ឆ្នែំ ២០២២
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ជ្រើសរើសយកសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍដ្រលមានតម្ល្រលើសអ្វីៗទាំងអស់ ព្រមជាមួយនោះបានពង្រីងមូលដា្ឋាន  
សម្រប់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឈានទៅទទួលបានជ័យជម្នះដ៏ត្រចះត្រចង់ជាថ្មីទៀត ក្នុងការបោះឆ្នោត   
ជ្រើសតាំងតំណងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ នា ឆា្នោំ២០២៣ ខាងមុខ។ 

 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា សូមគោរព និងកោតសរសើរ ចំពោះគណៈកមា្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត 
គណៈកម្មការរាជធានី ខ្រត្ត និងគណៈកម្មការឃុំ សង្កាត់ រៀបចំការបោះឆ្នោត ដ្រលបានបំព្រញតួនាទី និងភារ 
កិច្ចរបស់ខ្លួន ប្រកបដោយភាពឯករាជ្យ អព្យាក្រឹតឥតលម្អៀង តមា្លាភាព និងយុត្តិធម៌ ក្នុងជំហរទទួលខុសត្រូវ 
ខ្ពស់ចំពោះឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិ និងប្រជាជន ធ្វើឱ្យដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅគ្រប់ដំណក់កាលបាន                 
ប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងល្អប្រសើរស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ បទបញ្ជា និងនីតិវិធីន្រការបោះឆ្នោត។ 

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា សូមថ្ល្រងអំណរគុណ និងវាយតម្ល្រខ្ពស់ចំពោះរាជរដា្ឋាភិបាល អាជា្ញាធរដ្រនដី                 
និងកងកមា្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនៅគ្រប់លំដាប់ថ្នោក់ ដ្រលបានយកអស់លទ្ធភាពជួយគំទ្រយ៉ាងសកម្មដល់ដំណើរការ
រៀបចំការបោះឆ្នោត ជាពិស្រស ការការពារសន្តិសុខ សណ្តាប់ធា្នោប់ទូទៅសម្រប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត និង 
ថ្ង្របោះឆ្នោត ធ្វើឱ្យដំណើរការបោះឆ្នោតបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនតាំងពីព្រលចាប់ផ្តើមរហូតដល់បញ្ចប់។ 

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា សូមថ្ល្រងអំណរគុណយ៉ាងជ្រលជ្រដល់ក្រុមអ្នកអង្ក្រតការណ៍ជាតិមកពីគ្រប់ 
គណបក្សនយោបាយ សមាគម អង្គការមិនម្រនរដា្ឋាភិបាលនានា និងមជ្ឈដា្ឋានផ្ស្រងៗទៀត ព្រមទាំងអ្នកសង្ក្រត-
ការណ៍អន្តរជាតិ ដ្រលបានតាមដានពិនិត្យមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះដំណើរប្រព្រឹត្តទៅន្រការបោះឆ្នោត     
ហើយបានធ្វើការវាយតម្ល្រប្រកបដោយភាពសត្យានុម័តចំពោះការបោះឆ្នោតន្រះ ថជាការបោះឆ្នោតមានលក្ខណៈ 
ស្ររើ ត្រឹមត្រូវ និងយុត្តិធម៌។ សូមថ្ល្រងអំណរគុណដ៏ជ្រលជ្រចំពោះបណ្តាប្រទ្រសជាមិត្ត និងសហគមន៍អន្តរជាតិ 
ដ្រលត្រងជួយគំទ្រដល់ដំណើរការប្រជាធិបត្រយ្យនៅកម្ពុជា ហើយបានតាមពិនិត្យមើលដំណើរការបោះឆ្នោតន្រះ 
និងបានវាយតម្ល្រប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានចំពោះការបោះឆ្នោត។

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា សូមប្ដ្រជា្ញាចំពោះមុខប្រជាជនថ គណបក្សនឹងអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់ 
ខ្លួនឱ្យបានជោគជ័យ ដើម្បីរក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាព សន្តិសុខ សណ្តាប់ធា្នោប់ សុវត្ថិភាពសង្គមឱ្យបានរឹងមាំ លើកកម្ពស់ 
ការផ្ដល់ស្រវាសធារណៈ បង្កើនកិច្ចគំពារសង្គមជួយជនក្រីក្រ និងងយរងគ្រះ និងអភិវឌ្ឍឃុំ សង្កាត់លើគ្រប់ 
វិស័យឱ្យកាន់ត្ររើកចម្រើនឡើង ដ្រលឆ្លើយតបទៅនឹងបំណងប្រថ្នោ និងផលប្រយោជន៍ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ប្រជាជន
គ្រប់ៗរូបនៅគ្រប់មូលដា្ឋាន។

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា សូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនជនរួមជាតិនៅគ្រប់ទិសទី ទោះបីបានបោះឆ្នោតគំទ្រគ
ណបក្សណក្តី ឬមិនបានទៅបោះឆ្នោតក្តី សូមបន្តរួបរួមសមគ្គីគ្នោជាធ្លុងមួយក្រមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងម្លប់                    
បារមីនៃអង្គពេះមហាក្សតេនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា ជាទីសកា្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតន្រយើង និងរួមសមគ្គី 
គ្នោជុំវិញរាជរដា្ឋាភិបាល ដ្រលមានសម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សេន ជានាយករដ្ឋមន្ត្រី ដើម្បីបន្តថ្ររក្សា 
សន្តិភាព ការពាររាល់សមិទ្ធផលសង្គមជាតិ និងអភិវឌ្ឍមាតុភូមិជាទីស្ន្រហាន្រយើងឆ្ពោះទៅរកអនាគតដ៏រុងរឿង។ 

សូមប្រគ្រនពរព្រះថ្ររានុត្ថ្ររៈគ្រប់ព្រះអង្គ និងសូមប្រសិទ្ធពរជូនបងប្អូនជនរួមជាតិ ទាំងនៅក្នុងប្រទ្រស 
ទាំងនៅក្រប្រទ្រស សូមបានប្រកបពុទ្ធពរ និងពរទាំង ៥ប្រការគឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ និងបដិភាណៈកុំបី 
ឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ។

             គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា
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ដំណើរការបោះឆ្នែតជែើសរីសកែុមបែឹកែសា ឃុំ សង្កែត់ អាណត្តិទី៥ 
ឆ្នែ២ំ០២២ បានបញ្ចបដ់ោយរលនូ នងិជោគជ័យ ខណៈដែលការរៀបច ំ
ការបោះឆ្នែតនែះ កម្ពុជាម្ចែស់ការដោយខ្លួនឯង ទាំងបច្ចែកទែស និង 
ហិរញ្ញវត្ថុ។ ទន្ទឹមនែះ ការបោះឆ្នែតទទួលបាននូវការវាយតម្លែខ្ពស់ពីអ្នក
សង្កែតការណ៍ជាតិ អ្នកសង្កែតការណ៍អន្តរជាតិ ភ្ញៀវពិសែសរបស់ 
កម្ពុជា ភា្នែក់ងរសង្កែតការណ៍របស់គណបកែស ដោយចាត់ទុកថ បាន
បែពែឹត្តទៅសែបតាមការបោះឆ្នែតជាសកលដោយការបោះឆ្នែតសម្ងែត់ 
និងសែបតាមគោលការណ៍លទ្ធិបែជាធិបតែយែយ សែរីពហុបកែស នីតិរដ្ឋ និង
សិទ្ធិមនុសែសសកលដែលមនចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា និងចែបាប់សិទ្ធិ
មនុសែសអន្តរជាតិដែលកម្ពុជាជាភាគី។

ដំណើរការបោះឆ្នោត៖
ការបោះឆ្នែតជែើសរីសកែុមបែឹកែសា ឃុំ សង្កែត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នែំ២០២២ 

បានបែពែឹត្តទៅនៅពែឹកថ្ងែអាទិតែយ ទី៥ ខែមិថុន ដោយចាប់ផ្តើម 
ពីមោ៉ែង ៧ ពែឹក រហូតដល់មោ៉ែង ៣ រសៀល ដោយមនគណបកែស 
នយោបាយចំនួន១៧ បានចូលរួមបែកួតបែជែង ដោយបានដក់ 
បែក្ខជនកែុមបែឹកែសា ឃុំ សង្កែត់ សរុប ៨៦.០៩២នក់ (ស្តែី ២៧.៨១៣នក់)។

ដោយឡែក ឃុំ សង្កែត់ ក្នុងអាណត្តិទី៥ នែះ មនចំនួន ១.៦៥២ 
ហើយចំនួនកែុមបែឹកែសា ឃុំ សង្កែត់ ដែលនឹងតែូវជែើសរីសមកបមែើ 
ការងរក្នុង ឃុំ សង្កែត់ ទាំងអស់នែះ មនចំនួន ១១.៦២២រូប។ 

យោងតាមគណៈកម្មែធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នែត (គ.ជ.ប) បាន 
ឱែយដឹងថ ដំណើរការបោះឆ្នែតកែុមបែឹកែសា ឃុំ សង្កែត់ អាណត្តិទី៥នែះ 
មនការិយល័យបោះឆ្នែតសរុបចំនួន ២៣.៦០២ ការិយល័យ ។          
បែជាពលរដ្ឋមនឈ្មែះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នែតសរុបចំនួន ៩.២០៥.៦៨១ នក ់
ស្មើនឹង ៨៧,៩៤ ភាគរយនែបែជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ ក្នុងនោះមន 
សែីចំនួន ៤.៩០៤.៨៣២នក់។ សន្លឹកឆ្នែតដែលតែូវបែើបែែស់មន 
ចំនួន ១១.៦១១.៤០០សន្លឹក និងសន្លឹកឆ្នែតបមែុងជាង ១,២ លាន 
សន្លឹក (១.២៣៩.០០០សន្លឹក) ។ ទឹកខ្មែលុបលាងមិនជែះដែល 
បញ្ជែទិញពីកែុមហ៊ុននែបែទែសឥណា្ឌែមនចំនួន ៥២ ០០០ដប។

គណបកែសនយោបាយទាំង១៧ ដែលចូលរួមក្នុងការដក់បែក្ខជន

កែុមបែឹកែសា ឃុំ សង្កែត់ មន៖ ១. គណបកែសបែជាជនកម្ពុជា ដក់ 
បែក្ខជនឈរឈ្មែះបានចំនួន ១.៦៥២/១.៦៥២ ឃុំ សង្កែត់, ២. 
គណបកែសភ្លើងទៀន ដក់បែក្ខជនឈរឈ្មែះបានចំនួន ១.៦២៣/១.៦៥២ 
ឃុំ សង្កែត់ , ៣. គណបកែសហ៊្វុនសិុនបុិច ដក់បែក្ខជនឈរឈ្មែះ 
បានចំនួន ៦៨០/១.៦៥២ ឃុំ សង្កែត់  , ៤. គណបកែសខ្មែររួបរួមជាតិ 
ដក់បែក្ខជនឈរឈ្មែះបានចំនួន ៥៩៦/១.៦៥២ ឃុំ សង្កែត់, ៥. 
គណបកែសខ្មែរសែឡាញ់ជាតិ ដក់បែក្ខជនឈរឈ្មែះបានចំនួន ៣១៥/ 
១.៦៥២ ឃុំ សង្កែត់, ៦. គណបកែសសញ្ជែតិកម្ពុជា ដក់បែក្ខជនឈរ 
ឈ្មែះបានចំនួន ២៤៥/១.៦៥២ ឃុំ សង្កែត់, ៧. គណបកែសយុវជន 
កម្ពុជា ដក់បែក្ខជនឈរឈ្មែះបានចំនួន ១១៤/១.៦៥២ ឃុំ សង្កែត់, 
៨. គណបកែសកែទមែង់កម្ពុជា ដក់បែក្ខជនឈរឈ្មែះបានចំនួន ៥៩/ 
១.៦៥២ ឃុំ សង្កែត់, ៩. គណបកែសឆន្ទៈខ្មែរ ដក់បែក្ខជនឈរឈ្មែះ 
បានចំនួន ៥៨/១.៦៥២ ឃុំ សង្កែត់, ១០. គណបកែសកម្ពុជានិយម 
ដក់បែក្ខជនឈរឈ្មែះបានចំនួន ៣៨/១.៦៥២ ឃុំ សង្កែត់, ១១. 
គណបកែសបែជាធិបតែយែយមូលដ្ឋែន ដក់បែក្ខជនឈរឈ្មែះបានចំនួន 
៣២/១.៦៥២ ឃុំ សង្កែត់,១២. គណបកែសខ្មែរតែមួយ ដក់បែក្ខជនឈរ 
ឈ្មែះបានចំនួន ៣០/១.៦៥២ ឃុំ សង្កែត់,១៣. គណបកែសសំបុកឃ្មុំ
សង្គមបែជាធិបតែយែយ ដក់បែក្ខជនឈរឈ្មែះបានចំនួន ២៣/១.៦៥២ 
ឃុំ សង្កែត់, ១៤. គណបកែសជនជាតិដើមបែជាធិបតែយែយកម្ពុជា ដក់ 
បែក្ខជនឈរឈ្មែះបានចំនួន ១៩/១.៦៥២ ឃុំ សង្កែត់, ១៥. គណបកែស 
ឯកភាពជាតិខ្មែរ ដក់បែក្ខជនឈរឈ្មែះបានចំនួន ១៤/១.៦៥២ ឃុំ 
សង្កែត់,១៦. គណបកែសរស្មីខែមរា ដក់បែក្ខជនឈរឈ្មែះបានចំនួន 
៦/១.៦៥២ ឃុំ សង្កែត់និង១៧. គណបកែសខ្មែរអភិវឌែឍន៍សែដ្ឋកិច្ច ដក់ 
បែក្ខជនឈរឈ្មែះបានចំនួន ៤/១.៦៥២ ឃុំ សង្កែត់។

ដើមែបីធានបាននូវតម្លែភាព និងយុត្តិធម៌នែដំណើរការបោះឆ្នែត
ជែើសរីសកែុមបែឹកែសា ឃុំ សង្កែត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នែំ២០២២ ការបោះឆ្នែត
បានបែពែឹត្តទៅដោយមនវត្តមនអ្នកសង្កែតការណ៍ជាតិចំនួន ៧២ 
សា្ថែប័ន អ្នកសង្កែតការណ៍ជាតិសរុប ៧៤ ៩០៤ នក់ អ្នកសង្កែតការ
ណ៍អន្តរជាតិមនចំនួន ២០ សា្ថែប័ន និងមនអ្នកសង្កែតការណ៍ចំនួន 

 ការបោះឆ្នោតជោើសរើសកោុមបោឹក្សា ឃុំ សង្កោត់ អាណត្តិទី៥ 
ដំណើរការដោយរលូន និងបោកបដោយជោគជ័យ

កែបួនយុទ្ធនការបញ្ចប់ឃោសនរកសម្លែងឆ្នែតនៅរាជធានីភ្នំពែញ 

ដោយមនសមជិក និងបែជាពលរដ្ឋចូលរួមជាង៣មុឺននក់
ការបើកយុទ្ធនការឃោសនបោះឆ្នែតជែើសរីសកែុមបែឹកែសា

ឃុំ សង្កែត់អាណត្តិទី៥ ឆ្នែំ២០២២
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១១០នក់ ភ្ញៀវពិសែស មនចំនួន ២៣ នក់ មកពីសា្ថែនទូតជប៉ុន 
សា្ថែនទូតអូស្តែែលី និងសា្ថែនទូតរុសែសុី ក៏បានសុំចូលរួមពិនិតែយមើលការ
បោះឆ្នែត ដោយមិនមែនក្នុងនមជាអ្នកសង្កែតការណ៍នោះឡើយ។ 
កែុមអ្នកសង្កែតការណ៍អន្តរជាតិដែលចូលរួមសង្កែតការណ៍ ក្នុងការ 
បោះឆ្នែតកែុមបែឹកែសា ឃុំ សង្កែត់ អាណត្តិទី៥  មនដូចជា៖ តំណាង 
អង្គការអ្នកបែជាធិបតែយែយនិយមកណា្តែលអន្តរជាតិ (Centralist Democrat 
International CDI-IDC)។ តំណាងអង្គការអ្នកបែជាធិបតែយែយនិយម
កណា្តែលអន្តរជាតិបែចាំអាសុីបា៉ែសុីហ្វិក (Centralist Asia-Pacific Democrat 
International - CAPDI)។ តំណាងអង្គការសន្និសិទអន្តរជាតិ នែបណ្តា 
គណបកែសនយោបាយនៅអាសុី (International Conference of the 
Asian Political Parties - ICAPP)។ តំណាងវែទិកាសា្ថែប័នសែែវជែែវ 
សកល 2022 (Think Tank 2022 Global Forum)។ តំណាង 
សហគមន៍អន្តរសភាអាសា៊ែន (ASEAN Inter-Parliament Associa-
tion - AIPA) ។ តំណាងសភាអន្តរជាតិដើមែបីសន្តិភាព និងភាពអត់ឱន 
(International Parliament Tolerance and Peace - IPTP)។            
តំណាងកែុមអ្នកសង្កែតការណ៍ឯករាជែយ (Independence Observer)។ 
តំណាងសហគមន៍ខ្មែរនៅកែែបែទែស ។ សហគមន៍ខ្មែរជីលីងតុន 
(Khmer Culture Association of Wellington Inc. New Zealand) 
និងសហគមន៍ខ្មែរនៅកូរ៉។ ចំណែក អ្នកសារព័ត៌មនជាតិ និងអន្តរជាតិ 
ដែលចលូរមួយកពត័ម៌ននែការបោះឆ្នែតជែើសរសីកែុមបែឹកែសា ឃុំ សង្កែត ់
អាណត្តិទី៥ មនចំនួន ៨១៤នក់។ ក្នុងនោះអ្នកសារព័ត៌មនជាតិ 
ចំនួន ៧៧៥ នក់ និងអ្នកសារព័ត៌មនអន្តរជាតិចំនួន ៣៩ នក់។

ថ្ងែទី៥ ខែមិថុន គឺជាថ្ងែបោះឆ្នែតជែើសរីសកែុមបែឹកែសា ឃុំ 
សង្កែត់ អាណត្តិ៥ ។ ការបោះឆ្នែតបានចាប់ផ្តើមពីមោ៉ែង ៧ពែឹក 
រហូតដល់មោ៉ែង ៣រសៀល។ ទោះជាមនបញ្ហែអាកាសធាតុមិនល្អនៅ
កន្លែងខ្លះក៏ដោយ ក៏ការបោះឆ្នែតបានដំណើរការដោយរលូន តាំងពី 
ពែលចាប់ផ្តើម រហូតដល់ពែលបិទការិយល័យបោះឆ្នែត។

គ.ជ.ប បានបញ្ជែក់នៅពែលបិទបញ្ចប់ការិយល័យបោះឆ្នែតទាំង
អស់ថ ការបោះឆ្នែតជែើសរីសកែុមបែឹកែសា ឃុំសង្កែត់ អាណត្តិទី៥      
បានដំណើរការបែពែឹត្តទៅដោយជោគជ័យ កែែមបរិយកាសស្ងប់សា្ងែត់ 
សុខសន្តិភាព និងគា្មែនអំពើហិងែសា។

ដំណើរការបោះឆ្នែតនែះ ក៏បានទទួលនូវកោតសរសើរ និងការ        
វាយតម្លែខ្ពស់ពីកែុមអ្នកសង្កែតការណ៍អន្តរជាតិផងដែរ ។ កែុមអ្នក   
សង្កែតការណ៍អន្តរជាតិបានចែញសែចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយ ដោយ 
បញ្ជែក់ថ ការបោះឆ្នែតជែើសរីសកែុមបែឹកែសា ឃុំសង្កែត់ អាណត្តិទី៥ 

របស់កម្ពុជា នថ្ងែទី៥ ខែមិថុន ឆ្នែំ២០២២ បានបែពែឹត្តទៅសែបតាម
ការបោះឆ្នែតជាសកល ដោយការបោះឆ្នែតសម្ងែត់ និងសែបតាម 
គោលការណ៍លទ្ធិបែជាធិបតែយែយ សែរីពហុបកែស នីតិរដ្ឋ និងសិទ្ធិ 
មនុសែសសកល ដែលមនចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា និងចែបាប់សិទ្ធិមនុសែស 
អន្តរជាតិ ដែលកម្ពុជាជាភាគី។ នៅថ្ងែបោះឆ្នែត អ្នកសង្កែតការណ៍  
អន្តរជាតិបានចុះទៅពិនិតែយការិយល័យបោះឆ្នែតភា្លែមៗ មុននឹងបើក 
ដើមែបីបានមើលការតែៀមរៀបចំរបស់បុគ្គលិក គ.ជ.ប ដើមែបីធានឱែយ       
ដំណើរការបោះឆ្នែតមនភាពតែឹមតែូវ។ ជាលទ្ធផល អ្នកសង្កែតការណ៍ 
បានកត់សម្គែល់ថ វិជា្ជែជីវៈ និងភាពសោ្មែះតែង់របស់បុគ្គលិក គ.ជ.ប 
មនស្តង់ដរខ្ពស់។ ជាងនែះទៅទៀត ដើមែបីទទួលបានការយល់ដឹង
ចែើនបំផុត អំពីដំណើរការបោះឆ្នែត គណៈបែតិភូក៏បានអនុវត្តសកម្មភាព
សង្កែតការណ៍របស់ខ្លួន នៅតាមការិយល័យបោះឆ្នែតមួយចំនួនផង
ដែរ។ ដូចនែះគណៈបែតិភូ បានសង្កែតឃើញថ អាជា្ញែធរកម្ពុជាគែប់លំដប់
ថ្នែក់បានបង្កើតនូវលក្ខខណ្ឌអំណយផល សមែែប់គែប់គណបកែស 
នយោបាយទាំងអស់ក្នុងការចូលរួម ដោយសែរី និងយុត្តិធម៌ ក្នុងដំណើរ
ការបោះឆ្នែតទូទាំងបែទែស។ សែចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែល បានកត់សម្គែល់ 
ថ អតែែអ្នកទៅបោះឆ្នែតមនលើសពី ៧៧,៩ ភាគរយនែបញ្ជីឈ្មែះ 
អ្នកបោះឆ្នែត ដែលបង្ហែញពីការចូលរួមយ៉ែងសកម្មរបស់បែជាជនកម្ពុជា 
ក្នុងដំណើរការនយោបាយ និងលទ្ធិបែជាធិបតែយែយ ជាពិសែស ក្នុងការ
លើកកម្ពស់តម្លែសិទ្ធិមនុសែស និងគោលការណ៍លទ្ធិបែជាធិបតែយែយ ។ 
ទោះបីជាមនការតវា៉ែខ្លះ ដែល គ.ជ.ប បានទទួលក៏ដោយ ក៏គណៈ-     
បែតិភូមិនឃើញមនឧបែបត្តិហែតុណាមួយ ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ 
ដំណើរការ ឬ លទ្ធផលនែការបោះឆ្នែត ឃុំសង្កែត់ អាណត្តិទី៥ 
ឆ្នែំ២០២២ នែះឡើយ ។ សែចក្តីថ្លែងការណ៍រួម បានវាយតម្លែថ 
«គណៈបែតិភូជឿជាក់យ៉ែងមុតមំថ ការបោះឆ្នែតបានបែពែឹត្តទៅ
ដោយសន្តិវិធី ដោយសែរី យុត្តិធម៌ តម្លែភាព និងបរិយប័ន្ន។ គណៈ-
បែតិភូបានសង្កែតឃើញថ ការបោះឆ្នែតឃុំសង្កែត់ ថ្ងែទី៥ ខែមិថុន 
ឆ្នែំ២០២២ បែពែឹត្តទៅសែបតាមការបោះឆ្នែតជាសកល ដោយការ 
បោះឆ្នែតសម្ងែត់ និងសែបតាមគោលការណ៍លទ្ធិបែជាធិបតែយែយ 
សែរីពហុបកែស នីតិរដ្ឋ និងសិទ្ធិមនុសែសសកល ដែលមនចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
កម្ពុជា និងចែបាប់សិទ្ធិមនុសែសអន្តរជាតិ ដែលកម្ពុជាជាភាគី» ។ អ្នក        
សង្កែតការណ៍អន្តរជាតិក៏បានអំពាវនវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិ គែប់ 
គណបកែសនយោបាយ នងិអ្នកពាកព័់ន្ធទាងំអស ់សហការក្នងុនយ័សា្ថែបន 
ជាមួយបែជាជនកម្ពុជា និងជាមួយរាជរដ្ឋែភិបាលកម្ពុជា ដើមែបីធាន 
បាននូវភាពបន្តនែសង្គមកម្ពុជា បែកបដោយសន្តិភាព សុខដុមរមន និង

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន និងសម្តែចកិត្តិពែឹទ្ធបណ្ឌិត 
អញ្ជើញបោះឆ្នែតនៅសាលាគរុកោសលែយ និង វិកែឹតែយការ កែុងតាខ្មែ

សម្តែចចកែី ហេង សំរិន អញ្ជើញបោះឆ្នែតជែើសរីស 
កែុមបែឹកែសាឃុំកក់ ក្នុងសែុកពញាកែែក ខែត្តតែបូងឃ្មុំ
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រួមចំណែកបន្ថែមទៀតដល់សង្គមជាតិ។ ការអភិវឌែឍ និងវិបុលភាពរបស់
បែទែសដែលនឹងជួយធានសន្តិភាព និងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ និងកែែតំបន់។

សូមបញ្ជែក់ថ បែជាពលរដ្ឋដែលបានអញ្ជើញទៅបោះឆ្នែត មន 
ចំនួន ៧.៣៨២.៤៤៩ នក់ ស្មើនឹង ៨០,១៩ភាគរយ នែចំនួនអ្នកមន
ឈ្មែះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នែត សរុប ៩.២០៥.៦៨១នក់ ។ ចំណែកឯ 
សន្លឹកឆ្នែតបានការ មនចំនួន ៧.២៣៦.២៤៤សន្លឹក។ សន្លឹកឆ្នែត 
មិនបានការ មនចំនួន ១៤៦.២០៥ សន្លឹក ស្មើនឹង ១,៩ ភាគរយ សមែែប់
ការបោះឆ្នែតជែើសរីសកែុមបែឹកែសា ឃុំសង្កែត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នែំ២០២២ 
នែះ។  គណបកែសនយោបាយចំនួនបួន បាននំមុខគែ ដោយទទួលបាន
នូវការគាំទែពីបែជាពលរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នែតនែះ គឺ ១. គណបកែស 
បែជាជនកម្ពុជា ទទួលបានសំឡែង ៥.៣៣៧.៧៥៤ សំឡែង គិតជា 
ភាគរយស្មើ ៧៤,៣២ភាគរយ។ ២. គណបកែសភ្លើងទៀន ទទួលបាន 
១.៦១០.៤៣៤សំឡែង ស្មើ ២២,២៦ភាគរយ ។ ៣. គណបកែស 
ហ្វ៊ុនសុិនបុិច  ទទួលបាន ៩១.៧៩៣ សំឡែង  ស្មើ ១,២៧ ភាគរយ 
និងគណបកែសខ្មែររួបរួមជាតិ ទទួលបាន ៦៣.៩៤៧ សំឡែង ស្មើ ០,៨៨ 
ភាគរយ។ ចំណែកគណបកែសខ្មែរសែឡាញ់ជាតិ ៣៣.៣០៥ សំឡែង 
ស្មើ ០,៥២ ភាគរយ។

លទ្ធផលនែការបោះឆ្នែតជែើសរីសកែុមបែឹកែសា ឃុំ សង្កែត់ អាណត្តិ 
ទី៥ បានឆ្លុះបញ្ចំាងឱែយឃើញនូវកម្លែំងគាំទែគណបកែសបែជាជនកម្ពុជា 
មនការកើនឡើងពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិ និងបង្ហែញផងដែរ ពីភាព
ចាស់ទុំរបស់បែជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួន និង 
ដំណើរការកសាង អភិវឌែឍន៍លទ្ធិបែជាធិបតែយែយ កែែមពន្លឺន ៃសន្តិភាព៕

បែជាពលរដ្ឋទូទាំងបែទែស អញ្ជើញទៅបោះឆ្នែតជែើសរីស
កែុមបែឹកែសាឃុំសង្កែត់ នៅតាមមូលដ្ឋែននន

សនិ្នសីទសារព័ត៌មន ដោយអ្នកសង្កែតការណ៍អន្តរជាតិ

សម្តែចភក្តី សាយ ឈុំ និងលោកជំទាវអញ្ជើញទៅបោះឆ្នែតជែើសរីស
កែុមបែឹកែសាឃុំ សង្កែត់ នៅវិទែយាល័យវត្តកោះ

សម្តែចកែឡាហោម ស ខេង អញ្ជើញទៅបោះឆ្នែតរួចហើយ 
នៅការិយល័យលែខ៥០៣ ក្នុងវិទែយាល័យសោហឺ 

សង្កែត់សា្វែយបោ៉ែ ខែត្តបាត់ដំបង

លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉េន សំអន អញ្ជើញទៅចូលរួមបោះឆ្នែត
នៅសាលាសាលាបឋមសិកែសាពែះសីហនុ ខែត្តសា្វែយរៀង

សម្តែចពិជ័យសែន ទៀ បាញ ់អញ្ជើញទៅចូលរួមបោះឆ្នែត
ជែើសរីសកែុមបែឹកែសាឃុំ សង្កែត់ អាណត្តិទី៥
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សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថ ក្នុងពែឹត្តិការណ ៍ «BRICS Plus» ដែលរៀបចំនៅកែុងប៉ែកាំង តាមបែព័ន្ធអនទែបាញ 

តបតាមការអញ្ជើញរបស់ ឯកឧត្តម សុី ជីនពីង បែធានធិបតីនែ 
សាធារណរដ្ឋបែមនិតចិន, នៅយប់ថ្ងែទី២៤ ខែមិថុន ឆ្នែំ២០២២ 
សម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន នយករដ្ឋមន្តែីនែ 
ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចសន្ទនជាន់ខ្ពស់នែថ្នែក់ 
ដឹកនំបែទែស «បែ៊ីកបូក (BRICS Plus)» ស្ដីពីការអភិវឌែឍសកល 
កែែមមូលបទ «លើកកម្ពស់ភាពជាដែគូអភិវឌែឍន៍សកល សមែែប់យុគ
សម័យថ្មីដើមែបីរួមគា្នែអនុវត្តរបៀបវារៈឆ្នែំ២០៣០ សមែែប់ការអភិវឌែឍ
បែកបដោយចីរភាព» តាមបែព័ន្ធវីឌីអូ។

តាមរយៈសុន្ទរកថគន្លឹះថ្លែងក្នុងកិច្ចសន្ទនដ៏មនសារៈសំខាន់នែះ 
សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន នយករដ្ឋមន្តែីកម្ពុជា បានគូសបញ្ជែក់ថ 
បច្ចុបែបន្ននែះ, តំបន់ និងសកលលោក បាននិងកំពុងបន្តបែឈមកាន់តែ
សែួចសែែល់ឡើងៗ ហើយកាន់តែស្មុគសា្មែញ និងមិនអាចបា៉ែន់បែមណ
បានចំពោះការអភិវឌែឍ រួមមន ការបែកួតបែជែងផ្នែកភូមិសាស្តែនយោបាយ, 
សង្គែែមយោធា, ពាណជិ្ជកម្ម នងិបច្ចែកវទិែយា, ការបែែបែលួអាកាសធាត,ុ 
ការរឹតបន្តឹងនូវគោលនយោបាយរូបីយវត្ថុ ។ល។ កតា្តែទាំងនែះបាននិង
កំពុងបង្កឱែយមនការផ្លែស់ប្តូរនិម្មែបនកម្មសែដ្ឋកិច្ចសកលលោក និង 
បន្ទុចបង្អែក់ចរន្តសកលភាវូបនីយកម្ម ដែលធ្វើឱែយខែសែចែវាក់តម្លែសកល    
និងផលិតភាពសកលមនការធា្លែក់ចុះគួរឱែយកត់សម្គែល់ ។ សម្តែចតែជោ 
ហ៊ុន សេន បានបន្តថ ស្ថិតក្នុងបរិការណ៍ដែលការរីករាលដលនែជំង ឺ
កូវីដ-១៩ បានសែែកសែែន្ត និងការខិតខំសា្តែរសែដ្ឋកិច្ចសកលលោក 
ជាអាទភិាពចពំោះមខុ, បែ៊កី (BRICS) ដែលជាសែដ្ឋកចិ្ចកពំងុលតូលាស ់
ខា្លែំងបែកបដោយសកា្ដែនុពល មនតួនទីកាន់តែសំខាន់មិនអាចខ្វះបាន 
ក្នុងការពងែីក និងពងែឹងចលននែសកម្មភាពសែដ្ឋកិច្ចសកលលោក   
ឱែយតែលប់ទៅរកកំណើនសកា្តែនុពលដើមែបីពន្លឿនការសមែែចបាននូវ
គោលដៅអភិវឌែឍន៍បែកបដោយចីរភាព ។ ក្នុងន័យនែះ, កិច្ចសហ 
បែតិបត្តិការ បែ៊ីកបូក (BRICS Plus) ជាកាលានុវត្តភាពមួយដ៏សំខាន់ 
សមែែប់ពងែឹងភាពជាដែជាមួយបណា្តែបែទែសផែសែងៗ ក្នុងការបង្កើត   
វែទិកាសមែែប់លើកកម្ពស់កិច្ចសហបែតិបត្តិការ ជាក់ស្តែងក្នុងវិស័យ
អាទិភាពសំខាន់ៗ ដើមែបីបង្កើតឱកាសការងរ, កាត់បន្ថយភាពកែីកែ 
ពែមទាំងការធានសន្តិសុខសែបៀង និង ថមពលជាដើម ក្នុងការសមែែច 
ឱែយបាននូវរបៀបវារៈឆ្នែំ២០៣០ សមែែប់ការអភិវឌែឍបែកបដោយចីរភាព។

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន បានថ្លែងថ ក្នុងបរិបទនែះ, យើងតែូវ

សម្តេចតេជេ ហ៊ុន សេន ៖ យើងតេូវតេបេកាន់ខ្ជេប់នូវស្មេរតីបើកចំហ និង គាំទេបេព័ន្ធពាណិជ្ជកម្ម

ពហុភាគី និងពងេឹងពហុភាគីនិយម ដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបេកបដេយចីរភាព

តែបែកាន់ខា្ជែប់នូវសា្មែរតីបើកចំហ និង គាំទែបែព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគី 
និងពងែឹងពហុភាគីនិយម ជាពិសែស លើកកម្ពស់ការបើកចំហសមែែប់
ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ និង កាត់បន្ថយរបាំងពាណិជ្ជកម្មនន ជាពិសែស 
លើទំនិញយុទ្ធសាស្តែ ដូចជាសែបៀងអាហារ, ថ្នែំពែទែយ និងថមពល        
ដើមែបីជំរុញកំណើនសែដ្ឋកិច្ចបែកបដោយចីរភាព និងពងែឹងភាពធន់នែ
ខែសែចែវាក់តម្លែតំបន់ និងសកល ។  ការពងែឹង និង ពងែីកកិច្ចសហការ 
ក្នុងវិស័យសង្គម-សែដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ ក៏ជាកិច្ចការអាទិភាពផងដែរ។  យើងគួរ
ផ្តែតការយកចិត្តទុកដក់ជាពិសែសលើការ បង្កើនកិច្ចសហការក្នុងការ
ពងែឹងសមត្ថភាព និងពន្លឿនការធ្វើបរិវត្តកម្មឌីជីថល និងការអភិវឌែឍ 
សែដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ដែលជាបែភពកំណើនថ្មី ជាពិសែស ជួយបែទែស 
ដែលមនកមែិតអភិវឌែឍន៍ទាប ដើមែបីឆ្លើយតបនឹងតមែូវការជាក់ស្ដែង           
សមែែប់ការអភិវឌែឍសែដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ។ បន្ថែមលើនែះ, ការលើកកម្ពស់
ការអភិវឌែឍសែដ្ឋកិច្ចបែតង ក៏ជាផ្នែកមួយមិនអាចខ្វះបានសមែែប់ 
ទែទែង់កិច្ចអភិវឌែឍសង្គម-សែដ្ឋកិច្ច បែកបដោយចីរភាព តាមរយៈការ
គាំទែការពងែីកកិច្ចសហបែតិបត្តិការ លើការកសាងហែដ្ឋែរចនសម្ព័ន្ធ 
បែតង, ការជំរុញការធ្វើអន្តរកាលថមពល និងការបែើបែែស់បច្ចែក-
វិទែយាបែតង ជាដើម។ 

ក្នុងនមជាបែធានអាសា៊ែនសមែែប់ឆ្នែំ ២០២២, សម្តែចតែជោ 
ហ៊ុន សេន បានធ្វើការប្តែជា្ញែថ កម្ពុជានឹងខិតខំបែឹងបែែងដើរតួនទី
យ៉ែងសកម្មបន្ថែមទៀត ដើមែបីបន្តពងែឹងកិច្ចសហបែតិបត្តិការអាសា៊ែន
ជាមួយដែគូ ក្នុងគោលដៅជំរុញការសា្តែរសែដ្ឋកិច្ចឡើងវិញកែែយវិបត្ត ិ
ជំងឺកូវីដ-១៩ បែកបដោយបរិយប័ន្ន, ចីរភាព និងភាពធន់ ដើមែបីឆ្ពែះ
ទៅរកការសមែែចបាននូវរបៀបវារៈ ឆ្នែំ ២០៣០ សមែែប់ការអភិវឌែឍ 
បែកបដោយចីរភាព។

ជាមួយគា្នែនែះ  ឯកឧត្តម សុី ជីនពីង បែធានធិបតីចិន បានគូស 
បញ្ជែក់ថ ក្នុងឋានៈជាទីផែសារងើបឡើងថ្មីដ៏សំខាន់ និងបែទែសកំពុង 
អភិវឌែឍន៍ដ៏ធំបែទែស BRICS តែូវតែហា៊ែនទទួលខុសតែូវ ហា៊ែនធ្វើការ
ជាក់ស្តែងដើមែបីបំពែញបន្ថែមកម្លែំងវិជ្ជមន ដែលបែកបដោយស្ថិរភាព 
និងលក្ខណៈសា្ថែបនដល់ពិភពលោក ។  នៅក្នុងកិច្ចសន្ទននោះ 
ឯកឧត្តម សុី ជីនពីង បានលើកឡើងនូវចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួន 
ដូចជា ៖ ១- យើងគួរបញ្ចែញសម្លែងបែកបដោយភាពយុត្តិធម៌ និងសច្ចភាព 
ជំរុញសហគមន៍អន្តរជាតិ ឲែយអនុវត្តពហុភាគីនិយមដ៏ពិតបែែកដ គាំពារ 
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បែព័ន្ធអន្តរជាតិដែលចាត់ទុក អង្គការសហបែជាជាតិជាស្នូល និង 
សណា្តែប់ធា្នែប់អន្តរជាតិដែលចាត់ទុកចែបាប់អន្តរជាតិជាមូលដ្ឋែន ហើយ 
ជំនួស «រង្វង់តូច» នែអនុត្តរភាពនិយមដោយ «គែួសារធ»ំ នែសហគម
ន៍រួមវាសនតែមួយរបស់មនុសែសជាត ិ២- យើងគួរពងែឹងជំនឿចិត្តដែល
យកឈ្នះលើការរីករាលដលនែជំងឺកូវីដ១៩ បែកាន់ខា្ជែប់អាកបែបកិរិយ 
ទទួលខុសតែូវ ចំពោះបែជាជននិងអាយុជីវិត ពងែឹងរបាំងបង្កែរនិង         
គែប់គែងការរីករាលដលនែជំងឺកូវីដ ១៩ ៣- យើងគួរបែមូលផ្តុំកម្លែំង
ជំរុញការសា្តែរសែដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ ធានឱែយខែសែសង្វែក់ឧសែសាហកម្មនិង
ខែសែសង្វែក់ផ្គត់ផ្គង់មនភាពរលូន កសាងសែដ្ឋកិច្ចសកលបែបបើក 
ទូលាយ ដើមែបីសមែែចកំណើនសែដ្ឋកិច្ចដែលកាន់តែបែកបដោយភាព
បរិយប័ន្ននិងភាពធន់ និងទ៤ី- យើងគួរជំរុញការអភិវឌែឍជានិរន្តរភាព 

បែកាន់ខា្ជែប់ទសែសនៈដែលតម្កល់បែជាជនជាស្នូល បង្កើនការវិនិយោគ 
លើ វិស័យកាត់បន្ថយភាពកែីកែ សែបៀងអាហារ ការអប់រំ និងសុខាភិបាល 
ជំរុញការអនុវត្តរបៀបវារៈអភិវឌែឍន៍ជានិរន្តរភាពឆ្នែំ២០៣០ នែអង្គការ-
សហបែជាជាតិ ដើមែបីសមែែចបាននូវការអភិវឌែឍសកល ដែលកាន់តែ 
បែកបដោយភាពខា្លែំងកា្លែ បែតងនិងរឹងមំ។

កិច្ចសន្ទនជាន់ខ្ពស់នែថ្នែក់ដឹកនំបែទែស «បែ៊ីកបូក (BRICS Plus)»   
នែះ តែូវបានដឹកនំដោយឯកឧត្តម សុី ជីនពីង បែធានបតីចិន             
ដោយមនការអញ្ជើញចូលរួមដោយបែមុខរដ្ឋ/រដ្ឋែភិបាល មកពី បែទែស 
បែែសុីល រសែសុី ឥណា្ឌែ និងអា្រហ្វិកខាងតែបូង បែទែសដែល មនសែដ្ឋកិច្ច 
លែចធ្លែ (BRICS) និងបែទែសកំពុងអភិវឌែឍន៍មួយចំនួនទៀត ៕

និងសុខសុវត្ថិភាព។ បែជាពលរដ្ឋដ៏ចែើនកុះករបានទៅបោះឆ្នែតតាម
ការិយល័យនីមួយៗ បែកបដោយភាពថ្លែថ្នូរ សបែបាយរីករាយ និង 
តាមឆន្ទៈរបស់ខ្លួន ដើមែបីជែើសរីសកែុមបែឹកែសាឃុំសង្កែត់ឱែយបន្តដឹកនំ
ក្នុងមូលដ្ឋែនរបស់ខ្លួន។ ការបោះឆ្នែតនែះ តែូវបានអ្នកសង្កែតការណ៍ 
ជាតិ អ្នកសង្កែតការណ៍អន្តរជាតិ ក៏ដូចបែជាជនទូទាំងបែទែសវាយតម្លែ
ថ ជាការបោះឆ្នែតដោយសែរី តែឹមតែូវ និងយុត្តិធម៌ពិតបែែកដ ។ 
ជោគជ័យនែដំណើរការបោះឆ្នែតនែះ គឺជាសមិទ្ធផលជាបែវត្តិសាសែ្តថ្មី
មួយទៀតរបស់បែជាជនកម្ពុជា ក្នុងការពងែឹងសន្តិភាព ពងែឹងមូលដ្ឋែន
គែឹះនែលទ្ធិបែជាធិបតែយែយ និងជំរុញដំណើរការអភិវឌែឍន៍សែដ្ឋកិច្ច សង្គម 
ឱែយបានកានត់ែលឿនខា្លែងំកា្លែថែមទៀត ជាពសិែសការអភវិឌែឍនៅ មូលដ្ឋែន។

ជ័យជម្នះដ៏តែចះតែចង់របស់គណបកែសបែជាជនកម្ពុជា ក្នុងការ
បោះឆ្នែតជែើសរីសកែុមបែឹកែសាឃុំ សង្កែត់ អាណត្តិទី៥ នែះ កាន់តែ 
បានបង្ហែញឱែយឃើញចែបាស់ថ បែជាជនកម្ពុជាតែូវការចាំបាច់នូវតួនទី
ដឹកនំរបស់គណបកែសបែជាជនកម្ពុជាទាំងនៅថ្នែក់ជាតិ ទាំងនៅថ្នែក់ 
មូលដ្ឋែន ឃុំ ភូមិ សង្កែត់។ តាមរយៈជ័យជម្នះនែះ នឹងធ្វើឱែយគណបកែស- 
បែជាជនកម្ពុជាមនមូលដ្ឋែនកាន់តែរឹងមំសមែែប់ឈានទៅដណ្តើម
ជ័យជម្នះក្នុងការបោះឆ្នែតជែើសតាំងតំណាងរាសែ្ត នីតិកាលទី៧ នៅ 
ឆ្នែំ២០២៣ ខាងមុខ ហើយបានធ្វើឱែយបរាជ័យនូវឧបាយកល និង            
សកម្មភាពបែទូសរា៉ែយទាំងឡាយរបស់ពួកបែឆំងជែុលនិយម និង 
ពួកអគតិដែលដើរផ្ទុយពីឆន្ទៈ និងផលបែយោជន៍របស់បែជាជន។ ក្នុង 
នមគណៈអចិន្តែែយ៍ នែគណៈកម្មែធិការកណា្តែល សម្ដែចបែធានកិត្តិយស 
គណបកែស និងខ្លួនខ្ញុំផ្ទែល់ សូមសម្តែងការគោរព និងអំណរគុណយ៉ែង
ជែែលជែែបំផុតជូនសមជិក សមជិកាគណបកែស យុវជន យុវនរី 
បងប្អូនជនរួមជាតិនៅគែប់ទិសទី ដែលមនជំនឿមុតមំលើការដឹកនំ 
របស់គណបកែសបែជាជនកម្ពុជា ហើយបានបោះឆ្នែតគាំទែគណបកែស
បែជាជនកម្ពុជាយ៉ែងចែើនលើសលប់ ។ ឆ្លើយតបទៅនឹងជំនឿទុកចិត្ត 
នែះ គណបកែសសូមប្តែជា្ញែខិតខំបែឹងបែែងពែញទំហឹងដើមែបីអនុវត្តគោល-
នយោបាយអភិវឌែឍន៍ឃុំ សង្កែត់ ឆ្នែំ២០២២-២០២៧ ដែលបានបែកាស
ជូនបងប្អូនជនរួមជាតិរួចហើយនោះ ឱែយបានសមែែចជោគជ័យ ធ្វើឱែយឃុំ 
សង្កែត់នៅទូទាំងបែទែស កាន់តែមនការរីកចមែើនឡើងលើគែប់វិស័យ 
បែជាជនមនជីវភាពកាន់តែធូរធារ ហើយបន្តរស់នៅយ៉ែងសុខដុមរម
នទាំងក្នុងគែួសារ ក្នុងសហគមន៍ ក៏ដូចសង្គមជាតិទាំងមូល”។ 

សម្តែចតែជោបានគូសបញ្ជែក់ទៀតថ ៖ “រយៈពែលជាងពីរឆ្នែំមកនែះ 
វិបត្តិនែការផ្ទុះឡើងជំងឺកូវីដ-១៩ បានជះឥទ្ធិពលយ៉ែងធ្ងន់ធ្ងរដល់ 

ពិភពលោកទាំងមូល ដោយពុំមនបែទែសណាមួយអាចគែចផុតបាន
ឡើយ ក្នុងនោះ ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជាយើងក៏ទទួលរងផលប៉ះពាល់
យ៉ែងធ្ងន់ធ្ងរដែរ។ ប៉ុន្តែដោយមនការដឹកនំដ៏តែឹមតែូវ និងឈា្លែសវែ 
មនការចូលរួមដ៏សកម្មពីបែជាជន និងពីគែប់កម្លែំងក្នុងសង្គម ពែមទាំង
ការជួយឧបត្ថម្ភគាំទែពីសហគមន៍អន្តរជាតិ យើងអាចគែប់គែង និង
ដោះសែែយវិបត្តិនែះបានយ៉ែងល្អបែសើរ ការពារអាយុជីវិតបែជាជនមិន
ឱែយធា្លែក់ក្នុងជែែះមរណៈ រកែសាបានលំនឹងសែដ្ឋកិច្ច និងជីវភាពរស់នៅ 
ហើយបង្កភាពអនុគែែះឱែយយើងអាចដំណើរការបើកបែទែសឡើងវិញ
លើគែប់វិស័យបានចាប់ពីចុងឆ្នែំ ២០២១ មក ។ យើងមនជំនឿយ៉ែង 
មុតមំថ យើងនឹងអាចជម្នះនូវផលវិបាកផ្នែកសែដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកិច្ច 
ដែលបង្កឡើងដោយជំងឺកូវីដ-១៩ ទោះបីជំងឺនែះមិនទាន់រលាយសាបសូនែយ
ពីផែនដីនែះក៏ដោយ។ ជាក់ស្ដែង កំណើនសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានវិលមក
កាន់កំណើនវិជ្ជមនវិញ ហើយរំពឹងថនឹងកាន់តែមនភាពបែសើរឡើង
ថែមទៀតនៅឆ្នែំ ២០២២ នែះ និងឆ្នែំ ២០២៣ ខាងមុខ។ ប៉ុន្តែ ដើមែបី
បន្តយកឈ្នះលើការរាតតែបាតនែជំងឺកូវីដ-១៩ សូមបងប្អូនជនរួមជាតិ
យកចិត្តទុកដក់បន្តការពារខ្លួនតាមវិធានការសុវត្ថិភាពដែលរាជរដ្ឋែភិបាល 
និងកែសួងសុខាភិបាលបានដក់ចែញ ជាពិសែសសូមអញ្ជើញទៅ ចាក់ 
វា៉ែក់សាំង ដូសទី៣ ដូសទី៤ និងបន្តទៅដូសទី៥ឱែយបានគែប់ៗគា្នែ”។

បន្ទែប់មកតំណាងអង្គមីទ្ទីញបានឡើង អានលិខិតអបអរសាទរ          
ខួបទី៧១ថ្ងែបង្កើតគណបកែសបែជាជនកម្ពុជា ដោយបានរំព្ញកឡើងវិញ
អំពីគុណបំណាច់ដ៏ធំធែងរបស់គណបកែស ដែលជាមូលដ្ឋែនគែឹះរឹងមំ 
សមែែប់ការរីកចមែើនរបស់មតុភូមិកម្ពុជា និងបានប្តែជា្ញែនូវការតាំងចិត្ត
ដ៏មុតមំក្នុងការគោរពគោលនយោបាយ គោលការណ៍ដឹកនំរបស់ 
គណបកែស ជាពិសែសគឺបោះឆ្នែតគាំទែគណបកែសក្នុងការបោះឆ្នែត 
ជែើសតាំងតំណាងរាសែ្តឆ្នែំ២០២៣។ បន្តគាំទែ សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន 
ជាបែក្ខជននយករដ្ឋមនែ្តី និងឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉េណេត ជាអនគត 
បែក្ខជននយករដ្ឋមនែ្តី ដើមែបីបន្តដឹកនំមតុភូមិកម្ពុជាឲែយមនការអភិវឌែឍ
ឆ្ពែះទៅរកភាពសមែបូរសបែបាយរុងរឿងជានិរន្តរ៍។ នៅចុងបញ្ចប់កម្មវិធី
តំណាងអង្គមីទ្ទិញ តំណាងគណបកែសសម័្ពន្ធភាព, តំណាងពែឹទ្ធសភា, 
រដ្ឋសភា, គណរដ្ឋមន្តែី, តំណាងរណសិរែយ  តំណាងខ្មែរឥសា្លែម, រាជធានី 
ភ្នំពែញ, តំណាងកាកបាទកែហមកម្ពុជា, តំណាងយុវជន យុវនរី ទូត
នែបណា្តែបែទែសជាមិត្តក៏បានអញ្ជើញឡើងជូនកនែ្តកផ្កែ ជាកិច្ចគោរព
ជូនពរជ័យដល់សម្តែចដែលជាថ្នែក់ដឹកនំគណបកែសបែជាជនកម្ពុជា ក្នុង
សា្មែរតីសាមគ្គីភាពដ៏ស្អិតរមួត៕
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 នៅពែឹកថ្ងែទី១៣ ខែមិថុន ឆ្នែំ២០២២ សម្តែចអគ្គមហាសែន-
បតីតែជោ ហ៊ុន សេន នយករដ្ឋមន្តែីនែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា 
អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបិទ និងបែគល់សញ្ញែបតែក្នុងវគ្គបណ្តុះបណា្តែល 
ឆ្នែំ២០២០-២០២១ និងបើកវគ្គបណ្តុះបណា្តែល ឆ្នែំ២០២២ របស់ 
សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល នៅមជែឈមណ្ឌលសន្និសីទ និងពិព័រណ៍ជែែយចង្វែរ 
រាជធានីភ្នំពែញ។ សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន បានមន បែសាសន៍ថ 
បើយើងចង់ធ្វើកំណែទមែង់សា្ថែប័នមួយឲែយទទួលបានជោគជ័យ មុនដំបូង 
គឺតែូវនិយយពីធនធានមនុសែសសិន។ ការធ្វើឱែយមនកំណែទមែង់មន 
ចែើន ប៉ុន្តែបើចង់ឱែយសា្ថែប័នមួយទៅមុខ មនការអភិវឌែឍ ចំណុចសំខាន់ 
ជាងគែ គឺការបណ្តុះបណា្តែលកែទមែង់ធនធានមនុសែស ពីពែែះមន 
អ្វីៗបាន គឺតែូវចាប់ផ្តើមពីមនុសែសទាំងអស់ ហើយសា្ថែប័នមួយ ដែលកែទមែង់ 
បាន ទាលត់ែមនសុែសនែះធ្វើការកែទមែង។់ ផ្ទយុទៅវញិ បើសា្ថែនបន័មយួ 
អត់មនធនធានមនុសែស គឺមិនមែនជាសា្ថែប័នទែ។ “ការធ្វើកែទមែង់តាម 
វិស័យមួយៗ គឺចាប់ពីមនធនធានមនុសែស និងការធ្វើកំណែទមែង់ធនធាន
មនុសែស”។ 

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន បានគូសបញ្ជែក់ថ ពែលនែះ កម្ពុជាទើប 
តែឈ្នះសមរភមូកិវូដី១៩ ប៉ណុ្ណែះ តែសងែ្គាមបែឆំងកវូដី១៩ទាំងមលូ 
កម្ពុជាមិនទាន់ឈ្នះនៅឡើយទែ មនន័យថ សង្គែែមបែឆំងជាមួយ 
កូវីដ១៩ មិនទាន់ចប់ទែ ប៉ុន្តែសមរភូមិដែលតា អាល់ហា្វែ និងអូមីកែុង 
យើងគែប់គែងបានហើយ។ សា្ថែនភាពនែះអំណយផលសមែែប់យើង
ក្នុងការបើកដំណើរការឡើងវិញនូវគែប់ផ្នែកទាំងអស់ ដែលយើងធា្លែប់ 
ធ្វើនៅមុនពែលកូវីដ១៩ បានមកដល់ ក៏ប៉ុន្តែតែូវធ្វើតាមរបៀបគន្លងថ្មី។ 

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន បានបញ្ជែក់ថ រាជរដ្ឋែភិបាលបានគិតគូរ 
ណាស់ ចំពោះសិទ្ធិរស់រានមនជីវិត ជាក់ស្តែងយុទ្ធសាស្តែនែការចាក់
ថ្នែំបង្កែរជំងឺកូវីដ១៩។ បើគា្មែនសិទ្ធិរស់រានមនជីវិតហើយ គឺគា្មែនអ្វី 
ទាំងអស់ អ្នកខ្លះគែមិនហា៊ែននិយយពីសិទ្ធិរស់រានមនជីវិតនោះទែ 
បែរទៅនិយយពីសិទ្ធិអ្វីផែសែង ប៉ុន្តែរាជរដ្ឋែភិបាលគិតគូរទាំងអស់ រាប់
ទាំងសិទ្ធិបោះឆ្នែតដែលទើបកន្លងមកប៉ុន្មែនសបា្តែហ៍នែះ ។ សម្តែច-

តែជោ បានបញ្ជែក់ទៀតថ វា៉ែក់សំាងនៅកម្ពុជាអត់មនការរីសអើង
នោះទែ បើទោះបីជាការបោះឆ្នែតជែើសរីសកែុមបែឹកែសាឃុំ សង្កែត់ 
អាណត្តិទី៥ មនគណបកែស ១៧ ចូលរួម ហើយគណបកែសទាំងអស់ក៏
មនសំឡែងឆ្នែតដែរ គែែន់តែមនចំនួនតិច និងចែើន។ ចំណុចនែះ 
យើងសួរថ តើអ្នកបោះឆ្នែតទាំងនោះបានទទួលចាក់វ៉ាែក់សាំងឬអត់? 
ចំណុចនែះ តែូវបានគែមើលឃើញចំពោះចំណាត់ការរបស់កម្ពុជា ទោះប ី
ជាមនជំនឿលើសាសនខុសគា្នែ មនជំនឿលើបកែសនយោបាយខុសគា្នែ 
ក៏ប៉ុន្តែយើងមនតមែូវការដូចគា្នែ គឺការរស់រានមនជីវិត និងការមិនឱែយ 
ឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ដូចនែះ វា៉ែក់សាំងអាចចាត់ទុកជានិមិត្តរូបនែសាមគ្គីជាតិ 
និងឯកភាពជាតិរបស់យើង។ 

សម្ដែចតែជោ ហ៊ុន សេន បានធ្វើការកត់សម្គែល់ថ រាល់ពែល 
ដែលមនបញ្ហែណាមួយកើតឡើង តែងតែលែចចែញមុខមត់មន្តែី ២ បែប 
គឺមន្តែីល្អ និងមន្តែីមិនបានការ។ មន្តែីល្អភាគចែើនជួយដោះសែែយ 
បញ្ហែបែជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋែន នៅនឹងកន្លែងជាមុនសិន ទើបរាយការណ ៍
មកថ្នែក់លើ សុំយោបល់ និងអន្តរាគមន៍។ ប៉ុន្តែសមែែប់មន្តែីមិនបានការ
វិញ គឺចែះតែរាយការណ៍ទៅថ្នែក់លើឱែយជួយដោះសែែយបញ្ហែ និងស្តី 
បនោ្ទែសថ្នែក់កែែមខ្លួនប៉ុណ្ណែះ។ សម្តែចតែជោ សង្កត់ធ្ងន់ថ «ធ្វើជាមន្តែី 
បើមិនចាត់ទុកការបមែើបែជាពលរដ្ឋ ជាគោលដៅ មិនបាច់មកធ្វើជា 
មន្តែីទែ» ។ ដើមែបីសមែែចការងរមួយបាន តែូវឈរលើដំណាក់កាល 
ចំនួនបីរួមមន ការរៀបចំគោលនយោបាយផែនការ ការចាត់តាំងអនុវត្ត 
និងការដោះសែែយលើកតា្តែចែដនែយដែលលែចឡើងពែលអនុវត្ត។ ការ 
លែចឡើង នែកតា្តែចែដនែយក្នុងការអនុវត្តផែនការនឹងធ្វើឱែយលែចឡើង 
មន្តែីចំនួនពីរបែភែទ គឺមន្តែីល្អបែឹងបែែងដោះសែែយបញ្ហែ និងមន្តែីមិន ល្អ 
ចែះតែឹមស្តីបនោ្ទែសឱែយថ្នែក់កែែម និងរាយការណ៍ប៉ុណ្ណែះ ។ ដូច្នែះធ្វើ 
ជាមន្តែីល្អ តែូវគិតថ បែជាពលរដ្ឋជាចៅហា្វែយនយរបស់ខ្លួន បមែើ 
បែជាពលរដ្ឋឱែយអស់ពីចិត្ត និងសោ្មែះតែង់ជាមួយបែជាពលរដ្ឋជានិច្ច ។ 

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន បានថ្លែងថ យើងនឹងមនការដំឡើង
បែែក់បៀវតែសរ៍មន្តែីរាជការ ដែលនឹងចាប់ផ្តើមនៅខែមករា ឆ្នែំ២០២៣ 
បន្ទែប់ពីខកខានអស់រយៈពែលពីរឆ្នែំ។ យើងនឹងរៀបចំដំឡើងជូនមន្តែី
រាជការ ប៉ុន្តែមិនគិតជាភាគរយទែ បានសែចក្តីថ អ្នកដែលមនបែែក់ 
ខែតិច ឡើងបានចែើនជាងអ្នកដែលមនបែែក់ខែខ្ពស់ ឡើងតិចជាង។ 
គែូបងែៀន និងគែូពែទែយ ទាបបំផុតឱែយបាន១លាន៥សែនរៀល ដែល 
កន្លងមកគឺ១លាន៣សែនរៀល។ កែែពីគែូបងែៀន និងគែូពែទែយ មន្តែី 
រាជការផែសែងទៀត ដែលមនបែែក់ខែ ១លាន២សែនរៀល នឹងដំឡើង 
១លាន ៤សែនរៀល ។ សម្តែចតែជោ ក៏បានស្នើទៅរដ្ឋមន្តែីកែសួង 
សែដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុឲែយគិតពីពិដននែបែែក់បែៀវតែសរ៍ជាប់ពន្ធ នៅ 
ពែលដែលតម្លើងបៀវតែសរ៍ ដោយអ្នកដែលមនបែែក់បែៀវតែសរ៍កែែម 
១,៥ លានរៀល អត់ជាប់ពន្ធទែ ប៉ុន្ដែអ្នកលើសនឹងគឺជាប់ពន្ធ។ 

 នៅពែឹកថ្ងែទី១៥ ខែមិថុន ឆ្នែំ២០២២ សម្តែចអគ្គមហាសែន-
បតីតែជោ ហ៊ុន សេន នយករដ្ឋមន្តែីនែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា បាន

សម្តេចតេជេ ហ៊ុន សេន ៖ វ៉េក់សាំងអាចចាត់ទុកជានិមិត្តរូប
នេសាមគ្គីជាតិ និងឯកភាពជាតិរបស់យើង

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន អញ្ជើញជាអធិបតីភាព ចែកសញ្ញែបតែ
ជូនសិសែសសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលជាង ២ពាន់នក់
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សម្តេចតេជេ ហ៊ុន សេន ៖  សន្តិភាពដេលបានកើតឡើងកន្លងមកនេះ 
គឺកេមការដឹកនាំរបស់គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន និងឯកឧត្តម ផាម មិញជីញ នយករដ្ឋមន្តែីវៀតណាម អញ្ជើញបែែរព្ធខួបលើកទី៤៥

នែទិវាការចងចាំដំណើរឆ្ពែះទៅកាន់ការផ្ដួលរំលំរបបបែល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត និងសមោ្ពែធសមិទ្ធផលនន

 នៅថ្ងែទី២០ ខែមិថុន ឆ្នែំ២០២២ សម្តែចអគ្គមហាសែនបតី-
តែជោ ហ៊ុន សេន នយករដ្ឋមន្តែីនែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា និង 
ឯកឧត្តម Phạm Minh Chính នយករដ្ឋមន្តែីវៀតណាមបាន អញ្ជើញ 
ជាអធិបតី ក្នុងពិធីរំព្ញកខួបលើកទី៤៥ ទិវាការចងចាំដំណើរឆ្ពែះទៅកាន់
ការផ្ដួលរំលំរបបបែល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត (២០ មិថុន ១៩៧៧-  
២០ មិថុន ២០២២) និងសមោ្ពែធសមិទ្ធផលនននៅតំបន់បែវត្តិសាស្តែ
យោធាតែជោកោះថ្ម X16 ស្ថិតនៅភូមិកោះថ្ម ឃុំទន្លូង សែុកមែមត់ 
ខែត្តតែបូងឃ្មុំ។ ក្នុងឱកាសរំលឹកទិវាជាបែវត្តិសាសែ្តនែះ     សម្តែចតែជោ 
ហ៊ុន សេន បានថ្លែងអំណរគុណដល់នយករដ្ឋមនែ្តីវៀតណាម ដែល
អនុញ្ញែតឲែយសម្តែចបានអញ្ជើញទៅអុចធូប និងថ្លែងអំណរគុណពលរដ្ឋ 
វៀតណាម ដែលបានជួយសម្តែចកាលពី៤៥ឆ្នែំមុន ក្នុងដំណើរទៅ     
ស្វែងរកកម្លែំងដើមែបីរំដោះបែជាជនកម្ពុជាពីរបប ប៉ុល ពត។ 

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន បានថ្លែងថ កាលពីរយៈពែល ៤៥ឆ្នែំ 
មុន ដំណើរតស៊ូរំដោះជាតិ សម្ដែចមនជំរីសមួយចំនួន ដែលសម្តែច 
តែូវសមែែចជែើសរីស តែអ្វីដែលសម្តែចបានជែើសរីសនពែលនោះ 
គឺតែូវឆ្លងដែនចូលទៅកាន់បែទែសវៀតណាមដោយខុសចែបាប់ ដើមែបី
សុំអន្តរាគមន៍ជំនួយគាំទែផ្នែកបែដប់អាវុធ ដើមែបីរំដោះបែជាជនកម្ពុជា
ពីរបបអាវខ្មែឃោរឃៅយង់ឃ្នងនោះ។ កាលពីអំឡុង ៤៥ឆ្នែំមុននោះ 
គឺជាការសមែែចចិត្តសា្លែប់-រស់ ដែលយើងមិនមន ជមែើសល្អជាងនោះ 
ឡើយ។ សម្តែចតែជោបញ្ជែក់ថ «អ្វីៗតែូវចាប់ផ្តើមនៅទីនែះ គឺតំបន់ 
កោះថ្ម-X-16»នែះ ។

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន បានធ្វើការបញ្ជែក់ថ បើគា្មែន២០ មិថុន 
១៩៧៧ក៏គា្មែន១២ឧសភាឆ្នែំ ១៩៧៨ ហើយក៏ពុំមន២ធ្នូ ឆ្នែំ ១៩៧៨ 
ដែរ ។ ពែែះអ្វី? អង្គការចាត់តាំងខាងយោធារបស់រណសិរែសសាមគ្គី     
សង្គែែះជាតិកម្ពុជា ដែលជាចលនសមែែប់ឈានឆ្ពែះទៅផ្តួលរំលំរបប
បែល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត តែូវចាប់ផ្តើម កសាងអង្គភាពរៀបរយ 
នៅថ្ងែទី១២ ខែឧសភា ឆ្នែំ១៩៧៨ ។ សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន 
បានថ្លែងទៀតថ ថ្ងែទី ២០ ខែមិថុនឆ្នែំ ១៩៧៧ ពោលគឺ៤៥ ឆ្នែំមុន  

ជាថ្ងែដែលសម្តែច និងយុទ្ធមិត្តរួមអាវុធ ៤រូប បានរួមគា្នែយកជីវិតធ្វើ       
ដើមទុនចែញទៅកាន់បែទែសវៀតណាមស្វែងរកការគាំទែ ដើមែបីតស៊ូ 
រំដោះជាតិ និងបែជាជនកម្ពុជាចែញពីរបបបែល័យពូជសាសន៍ដ៏ឃោរឃៅ
របស់ពួកខ្មែរកែហម។ កែែយពែឹត្តិការណ៍នែះ ក៏មនពែឹត្តិការណ៍បង្កើត
«កងកម្លែំងបែដប់អាវុធសាមគ្គីសង្គែែះជាតិកម្ពុជា» នៅថ្ងែទី១២ ឆ្នែំ 
ឧសភាឆ្នែំ១៩៧៨ និងពែឹត្តិការណ៍បង្កើតរណសិរែសសាមគ្គីសងែ្គោះជាតិ
កម្ពុជា នៅថ្ងែទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នែំ១៩៧៨។ សម្តែចតែជោបានពនែយល់ថ     
«ផ្លូវរបត់នែការធ្វើដំណើរផ្តើមចែញពីថ្ងែ២០ មិថុន ឆ្នែំ១៩៧៧ វាទៅ
ចាប់ផ្តើមកកើតជាមួយនឹងកងកម្លែំងបែដប់អាវុធសាមគ្គី   សង្គែែះ ជាតិ 
កម្ពុជា នៅថ្ងែទី១២ ឧសភា ឆ្នែំ១៩៧៨ នោះហើយគឺជាមូលដ្ឋែនដ៏        
សំខាន់មួយដើមែបីផ្គុំជាមួយអង្គការចាត់តាំងខាងនយោបាយនែរណសិរែស
សាមគ្គីសង្គែែះជាតិកម្ពុជា»។ សម្តែចតែជោបានដក់ឈ្មែះថ «កង  
កម្លែងំបែដបអ់ាវធុសាមគ្គសីង្គែែះជាតកិម្ពជុា» ដែលកងកម្លែងំបែដប ់
អាវុធនែះបានចែញធ្វើសកម្មភាពនៅសែុកមែមត់ សែុកស្នួល រហូតចូល 
ជែែទៅដល់សែុកតំបែរ ។ គាប់ជួនក្នុងខែឧសភា ១៩៧៨ សម្តែច    
ហែង សំរិន, សម្តែច ជា សុីម បះបោរឡើងនៅភាគបូពា៌ែបែទែស ហើយ
ភាគីទាំងអស់ក៏បានចាប់ដែគា្នែដើមែបីពងែីកកម្លែំងតស៊ូ និងបែមូលផ្តុំជា
មួយកម្លែំងតស៊ូដទែទៀត ឈានទៅបង្កើតរណសិរែយសាមគ្គីសង្គែែះ 
ជាតិកម្ពុជា។ តាមរយៈថ្ងែ២ ធ្នូ ឆ្នែំ១៩៧៨ នែការបង្កើតរណសិរែសសាមគ្គី
សង្គែែះជាតិនោះហើយដែលបានឈានទៅរំដោះបែទែសនៅថ្ងែទី៧ 
មករា ឆ្នែំ១៩៧៩។ បងប្អូនមួយចំនួនបានដឹងហើយ បែវត្តិសាសែ្តក៏បាន
កត់តែែទុកអំពីអន្តរាគមន៍របស់កងទ័ពវៀតណាមដើមែបីសង្គែែះបែជាជន 
និងបែទែសកម្ពុជា ចែញពីរបបបែល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត។

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន បានចោទជាសំនួរថ តើការអន្តរាគមន៍
របសក់ងទព័វៀតណាមចលូមកជយួរដំោះបែជាជនកម្ពជុាតែូវ ឬខសុ? 
សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន ថ្លែងថ ជោគជ័យនែការកាត់ទោសខ្មែរកែហម
គឺជាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់កម្លែំងតស៊ូរបស់កម្ពុជា ដែលមនការគាំទែពី
កងទ័ពស្ម័គែចិត្តវៀតណាម។ វៀតណាមមិនមែនដកកងទ័ពចែញពី 

ខួបលើកទី៤៥ ទិវាការចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត 
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កម្ពុជាកែែយកិច្ចពែមពែៀងបា៉ែរីសទែ។ វៀតណាមបានដកទ័ពចែញ
ទាំងសែុងពីកម្ពុជានៅថ្ងែទី៣០ ខែកញ្ញែ ឆ្នែំ១៩៨៩ គឺមនរយៈជាង ២ ឆ្នែំមុន 
កិច្ចពែមពែៀងបា៉ែរីស ។ យើងបានបែឹងបែែងកសាងកម្លែំងដោយខ្លួន
ឯង បើទោះបីជាកែែយការដកកងទ័ពវៀតណាមភូមិសាសែ្តមួយចំនួន
តែវូបាតប់ងដ់ចូជាប៉ែលនិ អន្លងវ់ែង នងិតបំនខ់្លះកដ៏ោយចុះ កប៏៉នុ្តែយើង 
ទប់ទល់បានសភាពការណ៍ ហើយទិដ្ឋភាពអន្តរជាតិនែបញ្ហែកម្ពុជាក៏
តែូវបានបញ្ចប់។ ពែែះដំណះសែែយនយោបាយសមែែប់បញ្ហែកម្ពុជា 
មនទិដ្ឋភាពពីរ គឺទិដ្ឋភាពផ្ទែក្នុង និងទិដ្ឋភាពអន្តរជាតិ។ ពែលដែល 
កងទ័ពវៀតណាមដកចែញពីកម្ពុជាទិដ្ឋភាពអន្តរជាតិ តែូវបានបញ្ចប់ 
នៅសល់តែទិដ្ឋភាពផ្ទែក្នុងតែប៉ុណ្ណែះ ដែលផ្ដល់ឱកាសឲែយកម្ពុជា 
សមែបសមែួលគា្នែតាមរយៈការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធរាប់ទាំងសមជិក
អចិន្តែែយ៍នែកែុមបែឹកែសាសន្តិសុខ ដើមែបីសមែែចបាននូវកិច្ចពែមពែៀង
ទីកែុងបា៉ែរីស។ នែះគឺជាចំណុចបែវត្តិសាស្តែដែលយើងគួររម្លឹក, មិនមែន 
ដូចអ្នកខ្លះលើកថ ដោយសា្មរតីកិច្ចពែមពែៀងទីកែុងបា៉ែរីសបានជា 
វៀតណាមដកទ័ពនោះទែ។ នែះជាការផ្ទុយសែឡះជាមួយនឹងសភាព-
ការណ៍ជាក់ស្ដែងដែលបានកើតនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជា ។ បើនិយយពី 
ជំនញការវៀតណាមវិញ បានដកនៅថ្ងែទី ២ ខែមិថុន ឆ្នែំ ១៩៨៨ 
មុនកងទ័ពវៀតណាមដកចែញ។

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន បានថ្លែងថ សន្តិភាពបានកើតឡើង 
រយៈពែលជាង ៤៣ឆ្នែំមកហើយ កែែមការដឹកនំរបស់គណបកែសបែជាជន
កម្ពុជា។ រយៈពែល ៤៣ឆ្នែំនែះ កម្ពុជាបានធ្វើកិច្ចការជាចែើនជាមួយ 
វៀតណាម ក្នុងនោះសមែែចការបោះបង្គែលពែំដែន ៨៤% ខណៈ 
ដែលចំណុចសែសសល់ ១៦%ទៀត កំពុងដំណើរការជាបន្តបន្ទែប់ 
ដោយឈរលើទសែសនវិស័យពែំដែនសន្តិភាព មិត្តភាព និងកិច្ចសហ-
បែតិបត្តិការជាមួយបែទែសជិតខាង។ តែង់ចំណុចនែះ សម្តែចតែជោ 
ហ៊ុន សេន បានបញ្ជែក់ថ៖ ខ្ញុំគា្មែនសិទ្ធិដើមែបីបែគល់ដីឲែយវៀតណាម
សូមែបីមួយ មីល្លីម៉ែតែ ហើយខ្ញុំក៏មិនចង់បានដីវៀតណាម សូមែបីមួយ 
មីល្លីម៉ែតែដែរ សូមឲែយតែតែូវទៅតាមកែបួនខា្នែតដែលអាណានិគមនិយម
បារាំងបានបនែសល់ទុកទៅបានហើយ។ សម្តែចតែជោបានបញ្ជែក់បន្តថ 
កែែយពែលអនុវត្តដោយជោគជ័យនយោបាយឈ្នះ-ឈ្នះ សម្តែចបាន
ដក់ចែញនូវទិសដៅពីរសំខាន់ ១-បែែកា្លែយតំបន់អតីតសមរភូមិទាំងអស់
ឲែយទៅជាតំបន់អភិវឌែឍ ២-បែែកា្លែយខែសែបន្ទែត់ពែំដែនជាមួយនឹងបែទែ
សជិតខាងទាំងអស់ឲែយកា្លែយជាពែំដែនសន្តិភាព មិត្តភាព សហបែតិ-
បត្តិការ និងការអភិវឌែឍ ។

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន បានគូសបញ្ជែក់ថ គោលដៅរបស់ 
សម្តែច គឺកែបែែតំបន់ពែំដែនកម្ពុជា-វៀតណាម ទៅជាតំបន់សន្តិភាព 
និងអភិវឌែឍ។ សម្តែចបានចុះហត្ថលែខា បង្កកដីនៅតំបន់ X16 ជាង១ 
ពាន់ហិកតា ដើមែបីធ្វើជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្ម និងស្នើឱែយបង្កលក្ខណៈងយ
សែួលដល់បែជាជនកម្ពុជា និងវៀតណាម ចូលទសែសនទៅវិញទៅមក
តំបន់បែវត្តិសាសែ្ត X16 ដោយមិនចាំបាច់បែើបែែស់លិខិតឆ្លងដែន។ 
សម្ដែចតែជោបានឲែយដឹងថ ក្នុងរយៈពែលដ៏ខ្លីខាងមុខនែះតំបន់ពែំដែន
កម្ពុជា-វៀតណាមនែតំបន់ x-16 នែះនឹងកា្លែយទៅជាតំបន់សែដ្ឋកិច្ច            
វិនិយោគដ៏សំខាន់សមែែប់សកា្តែនុពលរវាងបែជាជន និងបែជាជន 
បែទែសទាំងពីរ នឹងធ្វើឲែយសែដ្ឋកិច្ចតំបន់នែះមនភាពល្អបែសើរបន្ថែម
ទៀតនពែលខាងមុខ។ សម្តែចតែជោបន្តថ៖ យើងតែូវបំពែញការងរ 
មួយចំនួនទាក់ទងនឹងការកសាងហែដ្ឋែរចនសម្ព័ន្ធ ការបំពែញនីតិវិធី 
ផ្ទែក្នុង ដើមែបីឈានទៅសមែែចបានចែកពែំដែនជាចែកពែំដែនអន្តរជាតិ។ 

នៅពែលបើកមត់ចែកតំបន់នែះហើយ នឹងធ្វើឲែយបែទែសទាំងពីរកាន់
តែមនទំនក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធ និងធ្វើការជំរុញទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាង
បែទែសទាំងពីរ។

ក្នុងឱកាសអញ្ជើញធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីទឹកដីកម្ពុជា នៅខែត្តតែបូង 
ឃ្មុំ ទៅកាន់ទឹកដីនែបែទែសវៀតណាម ដើមែបីរំលឹកអនុសែសាវរីយ៍កាលពី
៤៥ឆ្នែំមុន និងបានជួបជាមួយនឹងបងប្អូនបែជាជនវៀតណាមផងនោះ   
សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន រំឭកអនុសែសាវរីយ៍ថ បាយមួយពែលដែល
បែជាជនវៀតណាមបានផ្តល់ជូនសម្តែច និងសមមិត្តដ៏សោ្មែះស្ម័គែចំនួន
៤រូប ផែសែងទៀតកាលពី ៤៥ឆ្នែំមុនបែៀបបានដូចជាអង្កររាប់លានតោន 
នពែលសព្វ ថ្ងែនែះ ខណៈបាយមួយពែលនោះពិតជាមនគុណបំណាច់
ដ៏ធំធែងដល់សម្តែចក៏ដូចជាបែជាជនកម្ពុជាទាំងមូល។ សម្តែច និង 
យុទ្ធមិត្តចំនួនបួនរូបទៀត នពែលនោះពិតជាមនការបែថុយបែថន 
និងសងែឃឹមមនជីវិតតិចតួចណាស់ ខណៈដំណើរដ៏គែែះថ្នែក់នោះ គឺ 
មនគោលបំណងចង់បានកម្លែំងរបស់បែទែសវៀតណាមមកសងែ្គោះ
កម្ពុជាឲែយរួចផុតពីកណា្តែប់ដែពិឃតដ៏ឃោឃៅរបស់ប៉ុល ពត ។ សម្តែច- 
តែជោបញ្ជែក់បន្ថែមថ បច្ចុបែបន្នទីតាំងកោះថ្ម «X16» ឃុំទន្លូង សែុក 
មែមត់ ខែត្តតែបូងឃ្មុំនែះ គឺជាកន្លែងបែវត្តិសាសែ្ត ហើយតំបន់នែះតែូវបាន
សាងសង់នូវសំណង់មួយចំនួនរួចរាល់ហើយដូចជាសាលាដំណាក់, 
វែទិកាបែែរព្ធពិធី ,សែះទឹក, បន្ទប់អនម័យ, ទីលានបាល់ទាត់,បែព័ន្ធ 
រំដោះទឹកចាក់ដីបំពែញ, បំពាក់អំពូលអគ្គិសនីបំភ្លឺជាដើម។ សម្តែចតែជោ 
ហ៊ុន សេន ក៏បានបែកាសពីគោលបំណងបើកចែកពែំដែនកម្ពុជា-
វៀតណាម នៅតំបន់កោះថ្មដើមែបីសមែួលដល់ការធ្វើដំណើរ និងផ្លែស់
ប្តូរពាណិជ្ជកម្មរវាងបែទែសទាំងពីរ កម្ពុជា-វៀតណាម។ រយៈពែល   
៤៥ ឆ្នែំ បានកន្លងផុត ជាមួយនឹងកិច្ចការជាចែើនបានវិវឌែឍន៍រវាងបែទែស
ទាំងពីរ ដោយចំណងមិត្តភាពកាន់តែសុីជមែែ និងបានធ្វើកិច្ចការ 
ជាចែើនជាផលបែយោជន៍កម្ពុជា-វៀតណាម។ សម្ដែចតែជោ ហ៊ុន សេន 
បានបន្តថ ហែដ្ឋែរចនសម្ព័ន្ធ ដែលបានតភា្ជែប់នៅតំបន់កោះថ្ម ក៏តែូវ 
បានអភិវឌែឍន៍។ សម្ដែច និងនយករដ្ឋមន្តែីវៀតណាម នៅថ្ងែកែែយ     
ក្នុងពែលវែលាសមសែបអាចនឹងបើកចែកនែះទៅជាចែកអន្តរជាតិមួយ។ 
ការបើកចែកទា្វែរអន្តរជាតិនែះ តែូវបំពែញការងរមួយចំនួនទាក់ទិននឹង
ការកសាងហែដ្ឋែរចនសម្ព័ន្ធ ការបំពែញនីតិវិធីផ្ទែក្នុង ដើមែបីឈានទៅ 
សមែែចបើកចែកពែំដែន ដែលជាចែកចែកពែំដែនអន្តរជាតិមួយ ដែល 
នឹងធ្វើឲែយបែទែសទាំងពីរ មនទំនក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធ ជាមួយនឹង 
ចែកពាណិជ្ជកម្ម ដែលបែទែសទាំងពីរកំពុងមនការរីកចមែើនយ៉ែង 
ខា្លែំង ។ សម្ដែចតែជោ ហ៊ុន សេន ក៏បានអរគុណដល់រដ្ឋែភិបាល         
វៀតណាមដែលបានសហការក្នុងកិច្ចការងរនែះអរគុណដល់បងប្អូន
បែជាពលរដ្ឋវៀតណាមសមែែប់អនុសែសាវរីយ៍នៅពែលកន្លងមក។

ជាមួយគា្នែនែះ ឯកឧត្តម ផាម មិញជីញ នយករដ្ឋមន្តែីវៀតណាម 
បានរំលឹកថ ការដែលវៀតណាមបញ្ជូនកងទ័ពមកជួយកម្ពុជា ដើមែបី       
រំដោះខ្លួនចែញពីរបបបែល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត គឺផ្ដើមចែញពី 
បែពែណីសាមគ្គី និងការជួយគា្នែទៅវិញទៅមក។ ចាប់តាំងពីឆ្នែំ១៩៤៥
អង្គភាពវៀតណាមជាចែើនបានមកកម្ពុជាដើមែបីជួយកសាងកងទ័ពដែល
ជាកម្លែំងដើមនែបដិវត្តន៍កម្ពុជា ហើយនៅថ្ងែទី១៧ ខែមែសា ឆ្នែំ១៩៧៥ 
បានរំដោះរាជធានីភ្នំពែញ ។ ប៉ុន្តែនៅពែលនោះ កម្ពុជាមិនទទួលបាន 
សុខសន្តិភាពទែ ហើយបានធា្លែក់ចូលទៅក្នុងសោកនដែយនកម្មនែរបប
បែល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត ដែលជាឧកែិដ្ឋកម្មមិនអាចអត់អោនឲែយ
បាន ដែល ៤ទសវតែសរ៍កែែយមកតុលាការពិសែសកម្ពុជាបានផ្ដន្ទែទោស
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សម្ដេចកេឡាហេម ស ខេង ណេនាំឱ្យអាជ្ញេធរមូលដ្ឋេន
មានទំនាក់ទំនងល្អ ជមួយបេជពលរដ្ឋ

សម្តែចកែឡាហោម ស ខេង ឧបនយករដ្ឋមន្តែី រដ្ឋមន្តែី 
កែសួងមហាផ្ទែ បានមនបែសាសន៍ណែនំឱែយអាជា្ញែធរមូលដ្ឋែន 
តែូវផែសារភា្ជែប់ទំនក់ទំនងល្អ ជាមួយបែជាពលរដ្ឋ ក្នុងការអភិវឌែឍ 
មូលដ្ឋែនរបស់ខ្លួន ដោយទទួលយកនូវរាល់សំណើ និងសំណូមពរ 
របស់បែជាពលរដ្ឋ តាមរយ:វែទិកាសាធារណៈ ពែមទាំងអនុវត្តន៍ឲែយ 
បានខា្ជែប់ខ្ជួននូវគោលនយោបាយភូមិ ឃុំមនសុវត្ថិភាព ដើមែបី 
ធានបាននូវសុខសុវត្ថិភាព និងភាពសុខសាន្ត ជូនបែជាពលរដ្ឋក្នុង
មូលដ្ឋែនរបស់ខ្លួន។ ការណែនំនែះ បានធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីបុណែយ
បញ្ចុះខណ្ឌសីម ពែះវិហារវត្តពោធិរងែសី សែុកកញ្ចៀច ខែត្តពែែវែង 
នៅថ្ងែទី១៩ ខែមិថុន ឆ្នែំ២០២២។

សម្ដែចកែឡាហោម ស ខេង បានសំដែងការកោតសរសើរ 
និងវាយតម្លែខ្ពស់ ចំពោះថ្នែក់ដឹកនំកែុមការងររាជរដ្ឋែភិបាលចុះ
ជួយមូលដ្ឋែន និងថ្នែក់ដឹកនំគែប់លំដប់ថ្នែក់នែខែត្តពែែវែង ដែល 
បានខិតខំអស់ពីកម្លែំងកាយ និងសា្មែរតី ចូលរួមថែរកែសាសន្តិសុខ 
សណា្តែប់ធា្នែប់សាធារណៈ និងសុវត្ថិភាពសង្គម បានល្អបែសើរ 
នៅគែប់ដំណាក់កាលនែការបោះឆ្នែត ជែើសរីសកែុមបែឹកែសា ឃុំ-
សង្កែត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នែំ២០២២។

សម្ដែចកែឡាហោម ស ខេង បានមនបែសាសន៍ថ ៖ 
រាជរដ្ឋែភិបាលកម្ពុជា កែែមការដឹកនំ បែកបដោយគតិបណ្ឌិតដ៏
ឈា្លែសវែរបសស់ម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន ជា 
បែមុខ បានដក់ចែញនូវវិធានការទប់សា្កែត់យ៉ែងមនបែសិទ្ធភាព 

នូវការឆ្លងរីករាលដលជំងឺកូវីដ១៩ ដោយរាជរដ្ឋែភិបាល បានផ្ដល់
នូវវា៉ែក់សាំងបង្កែរជំងឺកូវីដ១៩ ជូនបែជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងបែទែស 
ដែលអាចធ្វើឲែយបែទែសជាតិបើកដំណើរការសែដ្ឋកិច្ច និងសង្គម 
ឡើងវិញ បង្កលក្ខណៈសមែបត្តិងយសែួល ក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាព
រស់នៅរបស់បែជាពលរដ្ឋកាន់តែល្អបែសើរ។

សម្ដែចកែឡាហោម ស ខេង បានមនបែសាសន៍ទៀតថ ៖    
វត្តអារាមបានដើរតួនទីយ៉ែងសំខាន់ក្នុងសង្គមជាតិយើង ដោយ 
ក្នុងនោះ បានអប់រំបែជាពលរដ្ឋឲែយកសាងតែអំពើល្អ អំពើជាកុសល 
ដែលនំឲែយភូមិឃុំសហគមន៍របស់យើងទទួលបាននូវភាពសុខសាន្ត៕

សម្ដែចកែឡាហោម ស ខេង អញ្ជើញក្នុងពិធីបុណែយបញ្ចុះខណ្ឌសីម ពែះវិហារវត្តពោធិរងែសី សែុកកញ្ចៀច ខែត្តពែែវែង 

យ៉ែងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះអំពើនែះ។
ឯកឧត្តមនយករដ្ឋមន្តែីវៀតណាមបានថ្លែងថ ក្នុងរយៈពែល ៣ឆ្នែំ 

៨ខែ និង ២០ថ្ងែ ពួកខ្មែរកែហមក៏បានជាន់ឈ្លីតម្លែមិត្តភាព សាមគ្គីភាព
ដ៏ល្អរវាងបែទែសទាំងពីរកម្ពុជា-វៀតណាម។ ជាការពិតនៅកម្ពុជាមន
ការបះបោរពីកម្លែំងតស៊ូ ពីបែជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ភូមិភាគបស្ចឹម 
ភូមិភាគឦសាន ភូមិភាគ៣០២ ជាដើម។ ក្នុងគែែដ៏លំបាកលំបិននោះ
សម្ដែចតែជោ ហ៊ុន សេន ដែលជាមែបញ្ជែការកងវរៈសែនធំរួមជាមួយ

កម្មែភិបាលស្នែហាជាតិមួយចំនួនបានសមែែចចិត្តទៅវៀតណាម ដើមែបី 
ទទួលបានការគាំទែ។ ពីពែែះនៅពែលនោះសម្ដែចតែជោបញ្ជែក់ហើយ
ថ គា្មែនបែទែសណាអាចជួយកែែពីវៀតណាមនោះទែ ។ ឯកឧត្តម  
នយករដ្ឋមនែ្តីវៀតណាមបន្តថ ថ្វីបើវៀតណាមកំពុងមនការលំបាក
ដោយសារទើបងើបពីសង្គែែមបែជាជនវៀតណាម បានបង្ហែញការ 
ចែករំលែកនូវក្តីលំបាក ដោយជួយបណ្តុះបណា្តែលកសាងកម្លែំងស្នូល
កម្លែំងបដិវត្តន៍កម្ពុជា ដើមែបីបែយុទ្ធតតាំងជាមួយប៉ុលពត ៕
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សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ៖ ការអប់រំបណ្តុះបណ្តេលធនធានមនុស្ស 
គឺជាកិច្ចការដ៏សំខាន់ និងចាំបាច់រួមចំណេកដល់ការកសាងសង្គមអារ្យធម៌មួយ

នៅពែឹកថ្ងែទី២១ ខែមិថុន ឆ្នែំ២០២២ សម្តែចវិបុលសែនភក្តី 
សាយ ឈុំ បែធានពែឹទ្ធសភា នែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា បានអញ្ជើញ
ជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីសមោ្ពែធអគារទីចាត់ការថ្មីចំនួន ០១ខ្នង 
កម្ពស់២ជាន់ មន១៥ បន្ទប់ ដែលជាអំណយកសាងដោយ 
លោកឧកញា៉ែ លៀង ផន និងលោកជំទាវ  ឈឹម ណារី ស្ថិតនៅក្នុង      
បរិវែណវិទែយាល័យជាសុីមជែែយចង្វែរ សង្កែត់ជែែយចង្វែរ ខណ 
ជែែយចង្វែរ រាជធានីភ្នំពែញ ។ ក្នុងពិធីដ៏មហោឡារិកនែះ ក៏មនការ
អញ្ជើញចូលរួមពីថ្នែក់ដឹកនំសមជិក សមជិកាពែឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា 
សមជិករាជរដ្ឋែភិបាល ថ្នែក់ដឹកនំ នែអគ្គលែខាធិការដ្ឋែន ពែឹទ្ធសភា 
អាជា្ញែធររាជធានីភ្នំពែញ ខណ្ឌ សង្កែត់ និងកងកម្លែំងមនសមត្ថកិច្ច 
លោកគែូ អ្នកគែូ សិសែសានុសិសែស និងបែជាពលរដ្ឋ ជាចែើនពាន់នក់ 
ផងដែរ។ សម្តែចភក្ត ីសាយ ឈុ ំបានមនបែសាសនថ៍ សមទិ្ធផលថ្មនីែះ 
ឆ្លុះបញ្ចែំងឲែយឃើញពីតមែូវការកាន់តែចែើនឡើងពីមួយថ្ងែទៅមួយថ្ងែ
ចំពោះការសិកែសាអប់រំរបស់សិសែសានុសិសែសនៅខណ្ឌជែែយចង្វែរ និង
ការបន្តអភិវឌែឍជាលំដប់របស់វិទែយាល័យជែែយចង្វែរ ។ ការយកចិត្ត 
ទុកដក់ខ្ពស់របស់គណៈគែប់គែងសាលា លោកគែូ អ្នកគែូ ពិតជាបាន
រួមចំណែកយ៉ែងចែើនដល់ការអភិវឌែឍធនធាន មនុសែសនៅខណ្ឌ 
ជែែយចង្វែរ ក៏ដូចជារួមចំណែកពងែឹងវិស័យអប់រំរបស់បែទែសជាតិ
ទាំងមូលផងដែរ។ 

សម្តែចភក្ត ីសាយ ឈុ ំបានថ្លែងបន្តថ ការអប់រំបណ្តុះបណា្តែល 
ធនធានមនុសែស គឺជាកិច្ចការដ៏សំខាន់ និងចាំបាច់សមែែប់រួមចំណែក 
ដល់ការកសាងសង្គមអារែយធម៌មួយបែកបដោយសុខុដុមរមន សុភមង្គល 
មនសណា្តែប់ធា្នែប់ និងការរីកចមែើនជាលំដប់ ។ បន្ទែប់ពីសា្ថែនភាព 
កូវីដ-១៩ បានធូរសែែល ក្មួយៗ ក៏បានមករៀននៅសាលារៀនវិញ 
ជាធម្មតា កែែយពីអាក់ខានមិនបានរៀនដូចធម្មតាអស់រយៈជាង២ឆ្នែំ
មកនែះ ដោយសារការរាតតែបាតកូវីដ-១៩ ចូលក្នុងសហគមន៍របស់យើង 
ប៉ុន្តែទោះបីជាមិនអាចមករៀនផ្ទែល់នៅសាលាបានក៏ពិតមែន ក៏រាជ-
រដ្ឋែភិបាលនៅតែយកចិត្តទុកដក់ និងបែើគែប់វិធីសាស្តែ ដើមែបីឱែយក្មួយៗ
អាចសិកែសាតាមកម្មវិធីអនឡាញ តាមកម្មវិធីទូរទសែសន៍ វិទែយុ និងតាម      
កម្មវិធីក្នុងទូរស័ព្ទរបស់កែសួងអប់រំជាដើម។ ការខិតខំទាំងអស់នែះ គឺ

ដើមែបីធានថសិសែសានុសិសែសនៅតែអាចទទួលបានការបណ្តុះបណា្តែល 
សែបតាមកម្មវិធី និងដើមែបីរៀនសមែបខ្លួនតាមរបៀប "រស់នៅតាម 
គន្លងបែកែតីភាពថ្ម”ី។ សម្តែចភក្តី សាយ ឈុំ បានថ្លែងបន្តទៀតថ  
បែទែសកម្ពុជាយើង បានឆ្លងផុតដំណាក់កាលដ៏គែែះថ្នែក់ពីការ វាយ- 
លុករបស់ជំងឺដ៏កាចសាហាវកូវីដ១៩ រហូតឈាន ដល់ចំណុច ជោគជ័យ 
ថ្មីមួយ ។ យើងអាចរៀបចំកម្មវិធីសមោ្ពែធទីចាត់ការថ្មីនែះ ដោយជួបជុំ 
ផ្ទែល់ គឺអាសែ័យដោយកតា្តែធំៗចំនួន៣ ទី១- រាជរដ្ឋែភិបាលគែប់គែង
សា្ថែនការណ៍បានល្អ និងមនការដក់ចែញផែនការនិងយុទ្ធសាស្តែ         
បានតែឹមតែូវសមសែបតាមសភាពការណ៍ជាក់ស្ដែង ទី២- ដោយសារ 
បែជាជនកម្ពុជា ជាចែើនលើសលុបចូលរួមជាមួយរដ្ឋែភិបាល គឺ ជាង 
៩៤% នែបែជាជន ១៦លាននក់ បានចាក់វា៉ែក់សាំងការពារ ជំងឺកូវីដ-១៩ 
និងមួយចំនួនធំបានចាក់ដូសជំរុញ ក្នុងនោះក៏មនអ្នកបានចាក់ 

សម្តែចវិបុលសែនភក្តី សាយ ឈុំ អញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់

ក្នុងពិធីសមោ្ពែធអគារទីចាត់ការថ្មី

ដល់ដូសទី៥ រួចទៅហើយដែរ និងទី៣- បែជាពលរដ្ឋចូលរួមអនុវត្ត 
វិធានការណ៍៣កុំ ៣ការពារ ដោយម៉ត់ចត់។ ជោគជ័យនែះ បានធ្វើឲែយ
រាជរដ្ឋែភិបាលសមែែចបើកបែទែសលើគែប់វិស័យឡើងវិញតាំងពីថ្ងែ
ទី ១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នែំ២០២១ មកមែ្ល៉ះ។ សម្តែចភក្តីបន្តថ តាំងពីបើកបែទែស 
ឡើងវិញមក រាជរដ្ឋែភិបាលបានដក់ចែញនូវវិធានការដ៏មនបែសិទ្ធភាព
និងដោយបែយ័ត្នបែយែង ដើមែបីធានបានថ ទោះបីជំងឺកូវីដ-១៩មិន
ទាន់រលាយបាត់ទៅវិញក៏ដោយវិធានការដែលដក់ចែញមកនៅតែមន
សុពលភាព ដែលអនុញ្ញែតឱែយសាលារៀននៅតែបន្តបើកបងែៀនជា 
ធម្មតាកែែមទសែសនទាន “គន្លងបែកែតីភាពថ្មីនែវិស័យអប់រ”ំ។

សម្តែចភក្តី សាយ ឈុំ បានថ្លែងថ ជានិច្ចកាល រាជរដ្ឋែភិបាល 
តែងតែផ្តលអ់ាទភិាពទ១ី លើការអភវិឌែឍធនធានមនសុែស ដើមែប ីលើកស្ទយួ 
និងអភិវឌែឍវិស័យអប់រំកម្ពុជា ពោលគឺបន្តធាននូវសែវាអប់រំ ដែលមន 
គុណភាព បែកបដោយសមធម៌ និងបរិយប័ន្ន ពែមទាំងលើកកម្ពស់ 
ឱកាសការសិកែសាពែញមួយជីវិតសមែែប់ទាំងអស់គា្នែ។ ជាមួយគា្នែនែះ
ថ្នែក់ដឹកនំនឹងបន្តដោះសែែយរាល់ការខ្វះខាតក្នុងវិស័យអប់រំនែះទៅ
តាមកំណើននែសិសែសានុសិសែស មិនថតែនៅទីកែុង ឬតាមទីជនបទ 
ឡើយ។ អាសែ័យហែតុនែះ សូមអាជា្ញែធរគែប់លំដប់ថ្នែក់ បន្តផែសាភា្ជែប់
ឱែយកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយបែជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋែន ជាពិសែសមែឃុំ-
ចៅសង្កែត់ និងថ្នែក់ដឹកនំឃុំ-សង្កែត់ តែូវតែរួមគា្នែឲែយកាន់តែសកម្មជាង
ទៀតក្នុងការបមែើបែជាជននៅ តាមមូលដ្ឋែនរបស់ខ្លួននិមួយៗតាម 
តួនទី ភារកិច្ច និងសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយគា្មែនលក្ខខ័ណ្ឌ៕
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ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណាត ៖  គណបក្សបាជាជនតម្កល់ផលបាយាជន៍ជាត ិ
និងបាជាជនជាធំ កាមធ្លុងមហាសាមគ្គីភាពជាតិ និងដំបូលនាសុខសន្តិភាព

 ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉េណេត អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីជួបសំណែះសំណាលជាមួយកែុមការងរ យុវជនគណបកែសខែត្ត កែុង-សែុក 
និងកែុមសកម្មជនយុវជនគណបកែស ឃុំ-សង្កែត់ សាខាមន្ទីរ-អង្គភាព វិទែយាល័យ អនុវិទែយាល័យ និងសកម្មជន យុវជនភូមិ នៅទូទាំងខែត្តតែបូងឃ្មុំ 

នៅថ្ងែទី០១ ខែមិថុន ឆ្នែំ២០២២ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉េណេត 
សមជិកគណៈអចិន្តែែយ៍នែគណៈកម្មែធិការកណា្តែល គណបកែស 
បែជាជនកម្ពុជា បែធានយុវជនគណបកែសបែជាជនកម្ពុជាថ្នែក់កណា្តែល 
បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីជួបសំណែះសំណាលជាមួយកែុមការងរ 
យុវជនគណបកែសខែត្ត កែុង-សែុក និងកែុមសកម្មជនយុវជនគណបកែស 
ឃុំ-សង្កែត់ សាខាមន្ទីរ-អង្គភាព វិទែយាល័យ អនុវិទែយាល័យ និងសកម្មជន 
យុវជនភូមិ នៅទូទាំងខែត្តតែបូងឃ្មុំ ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉េណេត 
បានបង្ហែញក្តីសោមនរីករាយយ៉ែងកែែលែងចំពោះ ការចូលរួមរបស់ 
ថ្នែក់ដឹកនំ សមជិក សមជិកា នែកែុមការងរយុវជន និងសកម្មជន 
យុវជនយ៉ែងចែើនកុះករជាង ២.០០០ នក់ ដែលសុទ្ធសឹងជាកែបាល    
ម៉ែសុនីនែយន្តការយវុជនរបសគ់ណបកែសខែត្ត។  នែះគជឺាការ បង្ហែញនវូ 
កិតែយានុភាព ជំនឿជឿជាក់ និងកម្លែំងដ៏សា្វែហាប់របស់មហាគែួសារ 
គណបកែសបែជាជនកម្ពុជានៅក្នុងខែត្តតែបូងឃ្មុំ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត បាន
វាយតម្លែខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំបែឹងបែែងបែកបឆន្ទៈលះបង់ និងសា្មែរតី
ទទួលខុសតែូវខ្ពស់របស់កែុមការងរយុវជន និងសកម្មជនគណបកែស 
ខែត្តតែបូងឃ្មុំ នៅក្នុងការបំពែញតួនទី និងភារកិច្ច រហូតសមែែចបាននូវ 
សមិទ្ធផល និងសា្នែដែការងរជាចែើនគួរទីមោទនៈជាអាទិ៍ ការពងែឹង 
រចនសម្ព័ន្ធ-អង្គការចាត់តាំង សែបទៅនឹងសំណូមពរភារកិច្ចចំពោះមុខ
របស់យុវជនគណបកែស ក្នុងបរិបទបច្ចុបែបន្ននែវឌែឍនភាពទៅមុខរបស់កម្ពុជា 
ទាំងផ្នែកសង្គម និងនយោបាយ, ការងរកសាងកម្លែំងសមជិកបកែស      
ក្នុងនមជាសែនធិការឱែយគណៈកម្មែធិការបកែសខែត្ត និងការចូលរួម 
បំពែញការងរមនុសែសធម៌ និងការចិញ្ចឹមចលនសមជិកនៅមូលដ្ឋែន 
ជាពិសែសការជំរុញឱែយសមជិកបកែស និងបែជាពលរដ្ឋទៅទទួលការ 
ចាក់វា៉ែក់សាំងបង្កែរជំងឺកូវីដ-១៩ បានយ៉ែងលើសលប់ រហូតធ្វើឱែយ ខែត្ត 
តែបូងឃ្មុំ ក៏ដូចជាបែទែសកម្ពុជាទាំងមូលសមែែចបាននូវភាពសាុែំក្នុង 
សហគមន៍ ដែលនំមកដល់ការបើកដំណើរបែទែសឡើងវិញលើគែប់ 
វិស័យ។ 

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉េណេត បានគូសបញ្ជែក់ថ បែជាពលរដ្ឋ

ខ្មែរបានផ្តល់ទំនុកចិត្តទទួលយកការចាក់វ៉ាែក់សាំង ក្នុងកែបខ័ណ្ឌនែ 
យុទ្ធនការជាតិ រហូតដល់ជាង ៩០% នែចំនួនបែជាជនសរុប ១៦ 
លាននក់។ យើងសងែឃឹមថ នៅក្នុងការបោះឆ្នែតឃុំ-សង្កែត់សមែែប់ 
ឆ្នែំ២០២២នែះ ក៏ដូចជាការបោះឆ្នែតថ្នែក់ជាតិឆ្នែំ២០២៣ ខាងមុខ 
គណបកែសបែជាជនកម្ពុជា ដែលបានដឹកនំបែទែស និងជួយសង្គែែះ 
អាយុជីវិតបែជាជន ឆ្លងផុតពីគែែះភ័យវិបត្តិនែជំងឺកូវីដ-១៩ ដ៏កាច 
សាហាវ ក៏នឹងបន្តទទួលបាននូវការគាំទែ និងការជឿជាក់ពីសំណាក់ 
បែជាពលរដ្ឋយ៉ែងចែើនលើសលប់លើសពី ៩០% ដូចជោគជ័យនែយុទ្ធ- 
នការជាតិចាក់វា៉ែក់សាំងផងដែរ ដើមែបីផ្តល់ឱកាសឱែយគណបកែសបែជាជន 
បន្តទទួលរែកពន់អមែែកភារកិច្ចបមែើ ការពារជាតិ និងបែជាជនឱែយបាន
រស់នៅក្នុងសែចក្តីសុខ សុភមង្គល និងសុវត្ថិភាព កែែមម្លប់នែសន្តិភាព 
រកែសាលំនឹងស្ថិរភាពផ្នែកសង្គម សែដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយ ពែមទាំងឱកាស
នែការអភិវឌែឍរីកចមែើនជានិច្ចនិរន្តន៍។ ឯកឧត្តមបានបន្តថ លទ្ធផល 
នែការបោះឆ្នែតនីមួយៗ គឺជាការបញ្ជែក់អំពីឥទ្ធិពលរបស់គណបកែស 
និងការគោរពសែឡាញ់ពិតបែែកដរបស់បែជាជន មកលើគណបកែស 
នយោបាយ ដោយហែតុថ ការបោះឆ្នែតដច់ខាតតែូវធ្វើឡើងដោយ
សម្ងែត់ សែរី តែឹមតែូវ និងយុត្តិធម៌ ដែលពិតជាការឆ្លុះបញ្ចែំងនូវឆន្ទៈ 
ពិតបែែកដរបស់បែជាពលរដ្ឋ។ ការបោះឆ្នែតគាំទែគណបកែសបែជាជន
កម្ពុជាបន្តដឹកនំ គឺជាការផ្តល់រង្វែន់ និងការគាំទែលើកទឹកចិត្តដល់អ្នក
ដែលបានខិតខំធ្វើ និងលះបង់ជាក់ស្តែង ដើមែបីឱែយថ្នែក់ដឹកនំ និង 
មន្តែីបកែសគែប់ជាន់ថ្នែក់ មនកម្លែំងចិត្ត និងលទ្ធភាពបំពែញភារកិច្ចឱែយ
កាន់តែបែសើរឡើងថែមទៀត។ ឆ្លងតាមមូលដ្ឋែនសា្នែដែ និងសមិទ្ធផល 
ជាចែើន ដែលបានកសាងក្នុងរយៈពែលជាង ៤០ ឆ្នែំ កន្លងមកនែះ 
គណបកែសបែជាជនកម្ពុជា គឺជាគណបកែសតំណាងឱែយអនគត, ភាព 
តែជាក់ជុំរួបរួមផែសះផែសារជាតិ និងការអភិវឌែឍរីកចមែើន ដោយខុសផ្ទុយ
សែឡះពីការធ្វើនយោបាយបែបបែជាភិថុតិ ដែលនំមកនូវសង្គែែម 
បែកបាក់, ការរីសអើង, ការបំផ្លិចបំផ្លែញ និងភាពអន់ថយ ដូចអ្វីដែល
កម្ពុជាធា្លែប់បានឆ្លងកាត់រួចមកហើយក្នុងបែវត្តិអតីតកាលដ៏ជូរចត់ ៕ 
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 ថ្ងែទី០៣ ខែមិថុន ឆ្នែំ២០២២ សម្តែចពិជ័យសែន ទៀ បាញ់ 
អនុបែធានគណបកែសបែជាជនកម្ពុជា ឧបនយករដ្ឋមនែ្តី រដ្ឋមនែ្តីកែសួង 

ការពារជាត ិនងិជាបែធានកែមុការងរគណបកែសចុះ       មលូដ្ឋែនខែត្តសៀមរាប 

អញ្ជើញដឹកនំកែបួនបិទយុទ្ធនការឃោសនបោះឆ្នែតជែើសរីសកែុម

បែឹកែសាឃុំ- សង្កែត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នែំ២០២២ នៅខែត្តសៀមរាប។

 ថ្ងែទី០៣ ខែមិថុន ឆ្នែំ២០២២ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត 
ម៉េន សំអន អនុបែធានគណបកែសបែជាជនកម្ពុជា ឧបនយករដ្ឋមនែ្តី 

និងជាបែធានកែុមការងរគណបកែសបែជាជនកម្ពុជា ខែត្តសា្វែយរៀង    

បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុង ពិធីបិទយុទ្ធនការឃោសនបោះឆ្នែត 

ជែើសរីសកែុមបែឹកែសាឃុំ សង្កែត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នែំ២០២២ នៅតាម 

បណា្តែកែុង/សែុកទាំង៨ ក្នុងខែត្តសា្វែយរៀង ដោយមនការអញ្ជើញ 

ចូលរួមពីឯកឧត្តម លោកជំទាវ សមជិក សមជិកា ពែឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា 

ឯកឧត្តមបែធានគណបកែសខែត្តសា្វែយរៀង ឯកឧត្តម លោកជំទាវ កែុម 

ការងរគណបកែសចុះជួយ ឃុំ សង្កែត់ ក្នុងខែត្តសា្វែយរៀង គណៈកម្មែ-

ធិការគណបកែសខែត្ត គណៈកម្មែធិការគណបកែស ឃុំ សង្កែត់ ពែមទាំង 

 ថ្ងែទី០៣ ខែមិថុន ឆ្នែំ២០២២ ឯកឧត្តម កេ គឹមយ៉េន សមជិក-

គណៈអចិន្តែែយ៍គណៈ   កម្មែធិការកណា្តែល គណបកែសបែជាជនកម្ពុជា 

ឧបនយករដ្ឋមន្តែី និងជាបែធានកែុមការងរគណបកែសចុះមូលដ្ឋែន 

ខែត្តបន្ទែយមនជ័យ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបិទយុទ្ធនការ

ឃោសនបោះឆ្នែតកែុមបែឹកែសា ឃុំ សង្កែត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នែំ២០២២ 

នៅកែុងបោ៉ែយប៉ែត ខែត្តបន្ទែយមនជ័យ។ ឯកឧត្តមថ្លែងថ គណបកែស 

បែជាជនកម្ពុជា គឺជារបស់បែជាជន កើតឡើងស្ថិតស្ថែររីកចមែើន 

ដោយសារបែជាជន និងធ្វើអ្វីៗគែប់យ៉ែង ដើមែបីផលបែយោជន៍ដ៏ឧត្តុង

ឧត្តមរបស់បែជាជន និងបែទែសជាតិ ។ ចាប់តាំងពីពែលបដិសន្ធិ 

សមជិក សមជិកា យុវជន ចំនួន ៣៣.២២០នក់ នៅសា្នែក់ការគណបកែសឃុំសា្វែយជែំ ខែត្តសា្វែយរៀង។

ថ្ងែទី២៨ ខែមិថុន ឆ្នែំ១៩៥១ គណបកែសបែជាជនកម្ពុជាបានបែកាន់ខា្ជែប់ឥតបែែបែួលនូវគោលបំណង និងឧត្តមគតិរបស់ខ្លួន គឺរួមសុខ រួមទុក្ខជា

មួយបែជាជនគែប់កាលៈទែសៈ ពុះពារជម្នះគែប់ឧបសគ្គ ហា៊ែនពលិកម្ម ឥតរុញរា ដើមែបីបែទែសកម្ពុជា និងបែជាជន។

ថ្ងែទី០៣ ខែមិថុន ឆ្នែំ២០២២ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ឃួន សុដារើ 
សមជិកាគណៈអចិន្តែែយ៍គណៈកម្មែធិការកណា្តែល គណបកែសបែជាជនកម្ពុជា និង 

ជាបែធានកែុមការងរគណបកែសចុះមូលដ្ឋែនសែុកលើកដែក បានអញ្ជើញជាអធិបតី

ក្នុងពិធីបិទយុទ្ធនការឃោសនបោះឆ្នែត ជែើសរីសកែុមបែឹកែសា ឃុំ សង្កែត់ 

អាណត្តិទី៥ ឆ្នែំ២០២២ ដោយមនការចូលរួមយ៉ែងចែើនកុះករពីថ្នែក់ដឹកនំក្នុងជួរ

សមជិកគណៈអចិន្តែែយ៍បកែសកែុង-សែុក សមជិកគណៈកម្មែធិការ គណបកែស 

កែុង-សែុក មនែ្តីថ្នែក់ដឹកនំកែុមការងរគណបកែសចុះមូលដ្ឋែនកែុង-សែុក កែុមការងរ 

គណបកែសចុះតាមឃុំ-សង្កែត់ និងសមជិកសមជិកា សែ្តី យុវជនគណបកែស 

បែជាជនកម្ពុជា មកពីគែប់បណា្តែឃុំក្នុងសែុកលើកដែក សរុបមនចំនួនបែមណ 

ជាង ៥ ពាន់នក់ នៅសែុកលើកដែក ខែត្តកណា្តែល។
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  ថ្ងែទី០៣ ខែមិថុន ឆ្នែំ២០២២ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារែយ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន 
សមជកិ     គណៈអចនិ្តែែយគ៍ណៈកម្មែធកិារកណា្តែល គណបកែសបែជាជនកម្ពជុា 

ឧបនយករដ្ឋមនែ្តី បែធានកែុមការងររាជរដ្ឋែភិបាលចុះជួយមូលដ្ឋែនខែត្តកណា្តែល 

និងជាបែធានកែុមការងរគណបកែសបែជាជនកម្ពុជា ចុះមូលដ្ឋែនសែុកខែសាច់ កណា្តែល 

សែុកលា្វែឯម និងសែុកកៀនសា្វែយ បានអញ្ជើញដឹកនំគណៈបែតិភូ និងសមជិក 

ជាង៣៥.០០០នក់ ដង្ហែកែបួនបិទយុទ្ធនការឃោសនបោះឆ្នែតជែើសរីសកែុម

បែឹកែសាឃុំ សង្កែត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នែំ២០២២។

 ថ្ងែទី០៣ ខែមិថុន ឆ្នែំ២០២២ ឯកឧត្តម ថេង ខុន សមជិកគណៈ-

កម្មែធិការកណា្តែល គណបកែសបែជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្តែីកែសួងទែសចរណ៍ អនុបែធានទី១ 

កែុមការងរគណបកែសបែជាជនកម្ពុជាខែត្តកំពង់ធំ និងជាបែធានកែុមការងរចុះជួយ

សែុកបារាយណ៍ និងសែុកតាំងគោក បានអញ្ជើញដឹកនំសមជិកគណបកែសបិទ    

យុទ្ធនការឃោសនបោះឆ្នែតជែើសរីសកែុមបែឹកែសាឃុំ សង្កែត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នែំ២០២២ 

នៅសែុកបារាយណ៍ ដែលមនអ្នកចូលរួមជាង ១.៥០០នក់ និងសែុកតាំងគោក 

មនអ្នកចូលរួមជាង ១.៥០០នក់ដែរ ។

ថ្ងែទី ២១  ខែមិថុន ឆ្នែំ២០២២ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារែយ  អ៊ុក  រា៉េប៊ុន  សមជិកគណៈ-

អចិន្តែែយ៍គណៈកម្មែធិការកណា្តែល គណបកែសបែជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមនែ្តីកែសួងអភិវឌែឍន៍ជនបទ 

បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចបែជុំគណៈកម្មការ        ដឹកនំនែគណៈកម្មែធិការភាពជាដែគូសកល 

នែការសំអាត និងទឹកសា្អែត សមែែប់ ទាំងអស់គា្នែ (Sanitation and Water for All) ក្នុងនម 

ជាគណៈកម្មការដឹកនំ សមែែប់តំបន់អាសុី និងបា៉ែសុីហ្វិក  តាមរយៈបែព័ន្ធវីដែអូអនឡាញ។

ថ្ងែទី០៣ ខែមិថុន ឆ្នែំ២០២២ ឯកឧត្តម វង សូត សមជិកគណៈ-

កម្មែធិការកណា្តែល គណបកែសបែជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្តែីកែសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន 

និងយុវនីតិសមែបទា និងជាបែធានកែុមកាងររាជរដ្ឋែភិបាលចុះមូលដ្ឋែនសែុក 

ពញាកែែក ខែត្តតែបូងឃ្មុំ និងឃុំជាច សែុកកំចាយមរ ខែត្តពែែវែង និងលោកជំទាវ 

បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបិទបញ្ចប់យុទ្ធនការឃោសនបោះឆ្នែត ជែើសរីស 

កែុមបែឹកែសាឃុំសង្កែត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នែំ២០២២ ដោយមនការអញ្ជើញចូលរួមពី 

ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកសែី សមជិក សមជិកា កែុមការងរគណបកែស

ចុះជួយមូលដ្ឋែនសែុក ឃុំ ក្នុងកែបខ័ណ្ឌសែុក គណៈកម្មែធិការគណបកែសសែុក 

គណៈកម្មែធិការគណបកែសឃុំ ពែមទាំងសមជិក សមជិកា យុវជន គណបកែស 

ចំនួន ៦ពាន់នក់ ដង្ហែកែបួននៅសែុកពញាកែែក ខែត្តតែបូងឃ្មុំ។

 ថ្ងែទី៣ ខែមិថុន ឆ្នែំ២០២២ ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ សមជិក     
គណៈអចិន្តែែយ៍គណៈកម្មែធិការកណា្តែល គណបកែសបែជាជនកម្ពុជា 
បែធានកែុមការងរគណបកែសចុះមូលដ្ឋនខែត្តកំពង់ធំ បានអញ្ជើញ 
ដឹកនំសមជិក សមជិកាគណបកែសបិទយុទ្ធនការឃោសនបោះឆ្នែត
ជែើសរីសកែុមបែឹកែសា ឃុំ សង្កែត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នែំ២០២២ ដោយ 
មនអ្នកចូលរួមជាង ១មុឺននក់ ជាមួយនឹងការហែកែបួនដ៏ឱឡារិកអធិកអធម 
គគែឹកគគែែង ដែលបង្ហែញកាន់តែចែបាស់ពីបែៀបខា្លែំង បែៀបឈ្នះ 
ទាំងខាងកម្លែំង ទាំងខាងសា្មែរតីសតិអារម្មណ៍ របស់គណបកែសបែជាជន
កម្ពុជាយ៉ែងពិតបែែកដ និងបានអំពាវនវដល់សមជិកបកែស និងបែជា-
ពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នែតឱែយបានគែប់ៗគា្នែ។
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ថ្ងែទី០៣ ខែមិថុន ឆ្នែំ២០២២ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារើទ្ធ សមជិកគណៈ-

កម្មែធិការកណា្តែល គណបកែសបែជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្តែីកែសួងព័ត៌មន និងជាបែធាន

កែុមការងរគណបកែសចុះជួយមូលដ្ឋែនសែុកកោះសូទិន ខែត្តកំពង់ចាម និង 

លោកជំទាវ រួមជាមួយសមជិក សមជិកា គណបកែសបានអញ្ជើញចូលរួមហែកែបួន

បិទបញ្ចប់យុទ្ធនការឃោសនបោះឆ្នែត ជែើសរីសកែុមបែឹកែសាឃុំ សង្កែត់ 

អាណត្តិទី៥ ឆ្នែំ២០២២ នៅតាមបណា្តែឃុំទាំង ៨ នែសែុកកោះសូទិន 

ខែត្តកំពង់ចាម។

ថ្ងែទី០៣ ខែមិថុន ឆ្នែំ២០២២ ឯកឧត្តមកិត្តិបណ្ឌិត ហុីង ប៊ុនហៀង សមជិក-

គណៈកម្មែធិការកណា្តែល គណបកែសបែជាជនកម្ពុជា និងជាបែធានកែុមការងរគណប

កែសចុះមូលដ្ឋែនសែុកកណា្តែលស្ទឹង រួមជាមួយឯកឧត្តម ណុប រតនៈ អនុបែធាន 

កែុមការងរគណបកែស ចុះមូលដ្ឋែនសែុកកណា្តែលស្ទឹង ពែមទាំងថ្នែក់ដឹកនំគណបកែស

បែជាជនកម្ពុជាសែុកកណា្តែលស្ទឹងរាបពាន់នក់ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបិទ 

យុទ្ធនការ ឃោសនបោះឆ្នែតកែុមបែឹកែសាឃុំ សង្កែត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នែំ២០២២ នៅ 

សែុកកណា្តែស្ទឹង ខែត្តកណា្តែល។

 ថ្ងែទី០៣ ខែមិថុន ឆ្នែំ២០២២ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អុិត សំហេង សមជិក 

គណៈកម្មែធិការកណា្តែលគណបកែសបែជាជនកម្ពុជា និងជារដ្ឋមន្តែីកែសួងការងរ 

និងបណ្តុះបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីបិទបញ្ចប់យុទ្ធនការឃោសន

បោះឆ្នែតជែើសរីសកែុមបែឹកែសាឃុំ សង្កែត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នែំ២០២២ ដោយ 

មនសមជិក សមជិកា របស់គណបកែសបែជាជនកម្ពុជាសង្កែត់ទាំង១២ នែ      

ខណ្ឌចំការមន និងខណ្ឌបឹងកែងកង រាជធានីភ្នំពែញ។

ថ្ងែទី០៣ ខែមិថុន ឆ្នែំ២០២២ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ប៉េន សុីម៉ន សមជិក-

គណៈកម្មែធិការកណា្តែល បែធានកែុមការងរគណបកែសបែជាជនកម្ពុជាចុះ 

មូលដ្ឋែនខែត្តកំពត រួមជាមួយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉េ ធនិន សមជិកគណៈ

កម្មែធិការកណា្តែលគណបកែសបែជាជនកម្ពុជា និងជាបែធានគណៈកម្មែធិការ 

គណបកែសបែជាជនកម្ពុជាខែត្តកំពត បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបិទយុទ្ធនការ

ឃោសនបោះឆ្នែតជែើសរីសកែុមបែឹកែសាឃុំ-សង្កែត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នែំ២០២២ 

នៅក្នុងទីរួមខែត្តកំពត។

ថ្លែងទៅកាន់បែជាពលរដ្ឋនិងសិសែសានុសិសែសបែមណ ២០០០នក់ នៅក្នុងពិធី 

“ទិវាជាតិនែការចងចាំ ២០ឧសភា” ដែលបានបែែរព្ធឡើងកាលពីពែឹកថ្ងែទី១៩ ខែឧសភា 

ឆ្នែំ២០២២ នៅក្នុងឃុំធាយ សែុកបាភ្នំ ខែត្តពែែវែង ឯកឧត្តម ពេុំ សុខា សមជិកគណៈ

កម្មែធិការកណា្តែលគណបកែសបែជាជនកម្ពុជា និងជារដ្ឋមន្តែីកែសួងមុខងរសាធារណៈ 

បានគូសបញ្ជែក់ថៈ បែវត្តិសាស្តែកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់អតីតកាលនែសោកនដកម្មមិនអាច

បំភ្លែចបាននៅក្នុងសង្គែែមនិង របបបែល័យ ពូជសាសន៍។ ការចងចាំនែះមនតម្លែសមែែប់

មនុសែសគែប់រូប និងគែប់ជំនន់ ពិសែសគឺយុវវ័យ។ ហែតុនែះ យើងតែូវចងចាំអតីតកាលដើមែបីកសាងអនគតរុងរឿងរបស់កម្ពុជា។
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 ថ្ងែទី០៣ ខែមិថុន ឆ្នែំ២០២២ ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល សមជិកគណៈ-  

កម្មែធិការកណា្តែលគណបកែសបែជាជនកម្ពុជា ទែសរដ្ឋមនែ្តី និងជាបែធានកែុម 

ការងរចុះមូលដ្ឋែនសែុកកោះធំ ខែត្តកណា្តែល បានអញ្ជើញដឹកនំកែុមការងរ 

សមជិក សមជិកា យុវជន និងសកម្មជនគណបកែសបែជាជនកម្ពុជា ក្នុងសែុកកោះធំ 

បិទបញ្ចប់យុទ្ធនការឃោសនរកសំឡែងឆ្នែត សមែែប់ការបោះឆ្នែតកែុមបែឹកែសា

ឃុំ សង្កែត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នែំ២០២២ ជិត ៧ ពាន់នក់ ដង្ហែកែបួនតាមផ្លូវជាតិ និងចុះ

ទៅតាមឃុំនននៅទូទាំងសែុកកោះធំ ខែត្តកណា្តែល បែកបដោយភាពមហោឡារិក 

ជាទីបំផុត។

ថ្ងែទី១១ ខែមិថុន ឆ្នែំ ២០២២ ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា អ្នកតំណាងរាសែ្ត 

និងជាអនុបែធានទី១ កែុមការងរគណបកែសចុះមូលដ្ឋែនសែុកសុីធរកណា្តែល តំណាង 

ឲែយឯកឧត្តម កង សុខន បែធានកែុមការងរគណបកែសចុះមូលដ្ឋែនសែុកសុីធរកណា្តែល 

បានដឹកនំកិច្ចបែជុំ "បូកសរុបវាយតម្លែការងរបោះឆ្នែតកែុមបែឹកែសាឃុំ អាណត្តិទី៥ 

ឆ្នែំ២០២២" ក្នុងបរិយយកាសរីករាយ និងអបអរសាទរលទ្ធផលបោះឆ្នែតមន     

សំឡែងគាំទែកើនឡើងលើសលប់ទាំង១១ឃុំ។ ឯកឧត្ដមបានវាយតម្លែខ្ពស់ចំពោះ

កែុមការងរដែលខិតខំបែឹងបែែងសហការគា្នែស្វែងយល់ពីសុខទុក្ខបែជាពលរដ្ឋ និង

ជួយដោះសែែយការលំបាកជូនបែជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋែនជាបែចាំ។

ថ្ងែទី១៧ ខែមិថុន ឆ្នែំ២០២២  ឯកឧត្តម ស្បោង សារា៉េត សមជិកគណៈ-

កម្មែធិការកណា្តែល គណបកែសបែជាជនកម្ពុជា បែធានគណៈកម្មែធិការគណបកែស

ខែត្តពែែវែង និងលោកជំទាវ ពែមទាំងឯកឧត្តម លោកជំទាវ សមជិកកែុមបែឹកែសា 

ខែត្ត គណៈអភិបាលខែត្ត គណៈអភិបាលកែុង កងកម្លែំងទាំង ៣ បែធាន 

អនុបែធានមន្ទីរ/ អង្គភាពននជុំវិញខែត្ត បានរៀបចំបែែរព្ធពិធីបួងសួង សុំសែចក្តីសុខ 

សែចក្តីចមែើន ជូនដល់មនែ្តីរាជការ កងកម្លែំងទាំង ៣ បែជាពលរដ្ឋទូទាំងខែត្ត 

នៅទីទួលស័ក្តសិទ្ធ បារមីលោកយយបារាយណ៍អណ្តែត ។

 ថ្ងែទី៣ ខែមិថុន ឆ្នែំ២០២២ ឯកឧត្ដម ឃួង សេង សមជិកគណៈ-

កម្មែធិការកណា្តែល គណបកែសបែជាជនកម្ពុជា បែធានគណៈកម្មែធិការគណបកែស

បែជាជនកម្ពុជារាជធានី បានដឹកនំកែបួនបិទយុទ្ធនការឃោសនបោះឆ្នែត 

ជែើសរីសកែុមបែឹកែសាឃុំ-សង្កែត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នែំ២០២២ ដែលមនការជួបជុំនៅ

មហាវិថសីម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន សេន (ផ្លូវ ៦០ម៉ែតែ) ក្នុង 

សង្កែតច់ាកអ់ងែែ ខណ្ឌមនជយ័ ដោយមនបែជាពលរដ្ឋ មន្តែរីាជការគែបស់ែទាប ់

វណ្ណៈ និងសមជិកបកែសចូលរួមបែមណជាង ៣មុឺននក់៕

 ថ្ងែទី២០ ខែឧសភា ឆ្នែំ២០២២ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង សមជិកគណៈ-

កម្មែធិការកណា្តែលគណបកែសបែជាជនកម្ពុជា អនុបែធានកែុមការងរថ្នែក់កណា្តែល

ចុះជួយខែត្ត និងទទួលជួយសែុកកណា្តែលស្ទឹង ខែត្តកណា្តែល បែធានគណៈ-

កម្មការទី១០ និងជាអ្នកនំពាកែយពែឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញចុះជួបសំណែះ សំណាល

ការងរជាមួយកែុមបែឹកែសាឃុំតែពាំងវែង រួមជាមួយបែជាការពារភូមិ ឃុំ ដឹកនំ 

ដោយលោកសែី យ៉ែ សារឿន បែធានកែុមបែឹកែសាឃុំ ដើមែបីឈ្វែងយល់អំពីការអភិវឌែឍ

មូលដ្ឋែន ការថែរកែសាសន្តិសុខ សុវត្ថិភាព និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈជូនបែជា-

ពលរដ្ឋ ស្ថិតនៅសាលាឃុំតែពាំងវែង សែុកកណា្តែលស្ទឹង ខែត្តកណា្តែល។ ឯកឧត្តម
ក៏បានឧបត្ថម្ភថវិកាជូនដល់កែុមបែឹកែសាឃុំចំនួន ៦៥.៨០០.០០០រៀល សមែែប់បមែើឱែយការអភិវឌែឍភូមិ ឃុំ និងរៀបចំអាហារការងរដល់អាជា្ញែធរមូលដ្ឋែន 

ពិសែសបងប្អូនបែជាការពារ ដែលតែងតែយកកម្លែំងកាយចិត្ត និងពែលវែលា ថែរកែសាសុខសុវត្ថិភាព និងសណា្តែប់ធា្នែប់សាធារណៈជូនបែជាពលរដ្ឋ ។
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ថ្ងែទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នែំ២០២២ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉េណេត សមជិក 
គណៈអចិន្តែែយ៍នែគណៈកម្មែធិការកណា្តែល និងជាបែធានយុវជនគណបកែស
ថ្នែក់កណា្តែល បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីសំណែះសំណាល 
ជាមួយកែុមជំនួយការលែខាធិការដ្ឋែន និងបណា្តែផ្នែកចំណុះ នែយុវជន 
គណបកែសថ្នែក់កណា្តែល ដែលមនការចូលរួមពីថ្នែក់ដឹកនំយុវជនគណបកែស
ថ្នែក់កណា្តែល និងកែុមជំនួយការលែខាធិការដ្ឋែន និងបណា្តែផ្នែកចំណុះ នែយុវជនគណបកែសថ្នែក់កណា្តែល សរុបចំនួន ៣ ០០០រូប នៅទីសា្នែក់ការកណា្តែល
គណបកែសបែជាជនកម្ពុជា(វិមន ៧មករា) ។

ថ្ងែទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នែំ២០២២ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉េណេត សមជិក-
គណៈអចិន្តែែយ៍ នែគណៈកម្មែធិការកណា្តែល និងជាបែធានយុវជនគណបកែស
ថ្នែក់កណា្តែល បានអញ្ជើញដឹកនំកិច្ចបែជុំគណៈអចិន្តែែយ៍នែយុវជនគណបកែស 
ថ្នែក់កណា្តែល បែកាសបែគល់ភារកិច្ច និងកែសមែួល តែងតាំងមនែ្តីយុវជន 

គណបកែសថ្នែក់កណា្តែល ដោយមនការចូលរួមចំនួន ២៤រូប នៅទីសា្នែក់ការកណា្តែលគណបកែសបែជាជនកម្ពុជា(វិមន ៧មករា)។

ថ្ងែទី១៩ ខែមិថុន ឆ្នែំ២០២២ ឯកឧត្តម ជេុន ថេរា៉េវ៉េត សមជិក-
គណៈកម្មែធិការកណា្តែល ជាអនុបែធានយុវជនគណបកែសថ្នែក់កណា្តែល និង 
ជាបែធានជនបង្គែលយុវជនថ្នែក់កណា្តែលចុះជួយសែុកពែែឈរ តំណាង 
ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉េណេត បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធី

ជបួជំុជាមយួបែក្ខជនពែញសទិ្ធកិែមុបែកឹែសាឃុទំាងំ ១១៥របូ ទទូាងំសែកុពែែឈរ ខែត្តកពំងច់ាម ដើមែបអីបអរសាទរជ័យជម្នះនែការបោះឆ្នែត នងិសម្ដែងនវូ 
ការអរគុណ ដែលមនការចូលរួមពី អនុបែធាន សមជិក សមជិកា កែុមការងរជនបង្គែល កែុមការងរថ្នែក់សែុក រួមជាមួយនឹងកែបាលម៉ែសុីនដឹកនំ 
យុវជន និងកែុមសកម្មជនយុវជនគែប់បណា្តែថ្នែក់ សរុបចំនួន ៣៦៦រូប នៅទីសា្នែក់ការគណបកែសសែុកពែែឈរ ខែត្តកំពង់ចាម។

ថ្ងែទី០១ ខែមិថុន ឆ្នែំ២០២២ ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ សមជិក-
គណៈកម្មែធិការកណា្តែល សមជិកគណៈអចិន្តែែយ៍នែយុវជនគណបកែស 
ថ្នែក់កណា្តែល និងជាបែធានកែុមការងរជនបង្គែលយុវជនថ្នែក់កណា្តែល
ចុះជួយសែុកចំការលើ ខែត្តកំពង់ចាម ដោយបានកិច្ចសហការពីបែធាន      
កែុមការងរថ្នែក់កណា្តែលចុះជួយឃុំចំការអណ្តូង បែធានកែុមការងរយុវជន

គណបកែសបែជាជនកម្ពុជាសែុក និងកែុមជនបង្គែលទទួលការងរយុវជនបែចាំសែុកចំការលើ បានអនុវត្តតាមផែនការសកម្មភាពការងររបស់ ឯកឧត្តមបែធាន 
ហ៊ុន ម៉េនិត បានចុះជួបបងប្អូនបែជាពលរដ្ឋនៅតាមផ្ទះក្នុងឃុំចំការអណ្តូង សែុកចំការលើ ខែត្តកំពង់ចាម។

ថ្ងែទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នែំ២០២២ ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព 
សមជកិគណ:កម្មែធកិារកណា្តែល សមជកិគណៈ អចនិ្តែែយ៍ 
នែយុវជនគណបកែស ថ្នែក់កណា្តែល និងជាបែធានកែុមការងរ
រៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបកែសនៅបែទែសអូស្តែែលី 
និងនូវ៉ែលហែសែឡង់ បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីក្នុងកិច្ច

បែជុំជាមួយកែុមការងរសាខាបកែស និងយុវជនបកែស រួមជាមួយថ្នែក់ដឹកនំនែកែុមការងរ OZNZ (បែធាន-អនុបែធាន) និងឯកឧត្តមបែធានគណៈកម្មែធិការ- 
បកែសបែចាំ OZNZ ដើមែបីចូលរួមក្នុងយុទ្ធនការឃោសនបោះឆ្នែតកែុមបែឹកែសាឃុំ-សង្កែត់ អាណត្តិទី៥ ដែលមនការចូលរួមសរុបចំនួន ១៣៥រូប 
តាមរយៈបែព័ន្ធបញ្ជូនរូបភាព និងសំឡែងដោយផ្ទែល់(Zoom Meeting)។

ថ្ងែទី០៨ ខែមិថុន ឆ្នែំ២០២២ ឯកឧត្តម គីម រិទ្ធី សមជិក-
គណ:កម្មែធិការកណា្តែល សមជិកគណៈអចិន្តែែយ៍នែយុវជនគណបកែស 
ថ្នែក់កណា្តែល និងជាបែធានផ្នែកទំនក់ទំនង និងសហបែតិបត្តិការជាតិ-
អន្តរជាតិ នែយុវជនគណបកែសថ្នែក់កណា្តែល បានដឹកនំបើកវគ្គសិកា្ខែសាលា

ស្តីពីការផ្លែស់ប្តូរបទពិសោធន៍ក្នុងការដឹកនំ ដែលរៀបចំដោយយុវជនគណបកែសបែជាជនកម្ពុជាថ្នែក់កណា្តែល និងកែសួងទំនក់ទំនងអន្តរជាតិ នែគណៈ-
កម្មែធិការមជែឈឹមបកែសកុម្មុយនីស្តចិន និងមនការចូលរួមពីសមជិក និងកែុមជំនួយការលែខាធិការដ្ឋែន និងបណា្តែផ្នែកចំណុះ នែយុវជនគណបកែស 
ថ្នែក់កណា្តែល សរុបចំនួន ៣២រូប ចំណែកភាគីចិនដឹកនំដោយ ឯកឧត្តម គូ យីចូវ (GUO YEZHOU) អនុរដ្ឋមនែ្តីកែសួងទំនក់ទំនងអន្តរជាតិ នែ 
គណៈកម្មែធិការមជែឈឹមបកែសកុម្មុយនីស្តចិន តាមរយៈបែព័ន្ធបញ្ជូនរូបភាព និងសំឡែងដោយផ្ទែល់(Zoom Meeting)។
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ថ្ងែទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នែំ២០២២ ឯកឧត្តម ចាយ បូរិន សមជិក-
គណៈកម្មែធិការកណា្តែល  និងជាបែធានផ្នែកឃោសនអប់រំ នែយុវជន-
គណបកែសថ្នែក់កណា្តែល តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉េណេត 
បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីសំណែះសំណាលសួរសុខទុក្ខ និងធ្វើ 
បទបង្ហែញពីបទបញ្ជែ និងនីតិវិធីនែការបោះឆ្នែតដល់យុវជនគណបកែស

ដែលជាបែក្ខជនឈរឈ្មែះបោះឆ្នែតពែញសិទ្ធិ និងបមែុង ភា្នែក់ងរសង្កែតការណ៍បោះឆ្នែតជែើសរីសកែុមបែឹកែសា ឃុំ -សង្កែត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នែំ២០២២ 
ដែលមនការចូលរួមសរុបចំនួន ៤៧២រូប នៅមូលដ្ឋែនសែុកពញាកែែក ខែត្តតែបូងឃ្មុំ ។

ថ្ងែទី១៦ ខែមិថុន ឆ្នែំ២០២២ ឯកឧត្តម ឃុត ចាន់ដារា៉េ សមជិក- 
គណៈកម្មែធិការកណា្តែល និងជាបែធានផ្នែកកែសួង-សា្ថែប័ន នែយុវជន 
គណបកែសថ្នែក់កណា្តែល បានដឹកនំកិច្ចបែជុំតាមដនវឌែឍនភាពការងរ
បែចាំខែរបស់ផ្នែកកែសួង-សា្ថែប័ន ដែលមនការចូលរួមពីថ្នែក់ដឹកនំ 
ផ្នែកកែសួងសា្ថែប័ន ចំនួន ១២រូប នៅទីសា្នែក់ការកណា្តែលគណបកែស-

បែជាជនកម្ពុជា(វិមន ៧មករា)។

ថ្ងែទី១៦ ខែមិថុន ឆ្នែំ២០២២ ឯកឧត្តម ភុន សារពេជេ សមជិក-
យុវជនគណបកែសថ្នែក់កណា្តែល និងជាបែធានកែុមការងរយុវជនគណបកែស
បែជាជនកម្ពុជាខែត្តកំពត បានអញ្ជើញដឹកនំកិច្ចបែជុំបូកសរុបការងរ 
បែចាំខែមិថុន និងលើកទិសដៅសមែែប់ខែកក្កដ ឆ្នែំ២០២២ ជាមួយ 
កែុមការងរយុវជនគណបកែសខែត្ត កែុង-សែុក និងកែុមសកម្មជនយុវជន 

ថ្ងែទី២ ខែមិថុន ឆ្នែំ២០២២ ឯកឧត្តម ឆាយ វណា្ណេ សមជិក-
គណៈអចនិ្តែែយ ៍នែយវុជនគណបកែសថ្នែកក់ណា្តែល នងិជាបែធានផ្នែកវបែបធម ៌
និងសាសន និងលោកជំទាវ ម៉េត់ ម៉េរា៉េ បែធានកែុមការងរថ្នែក់កណា្តែល
ចុះជួយឃុំគរ បានចូលរួមក្នុងពិធីសំណែះសំណាលជាមួយ សមជិក 
សមជកិា សកម្មជន នងិយវុជនឥសា្លែមគណបកែសបែជាជនកម្ពជុា នៅឃុសំែដ 

សែុកតំបែរ និងមនការចូលរួមពីបែធានគណបកែសសែុកតំបែរ បែធានគណ:កម្មែធិការបកែសឃុំសែដ កែុមបែឹកែសាឃុំ និងបែធានសាខាបកែសភូមិ សរុបចំនួន 
៦០០រូប នៅឃុំសែដ សែុកតំបែរ ខែត្តតែបូងឃ្មុំ ។

គណបកែសឃុំ-សង្កែត់ សាខាមន្ទីរ-អង្គភាពពាក់ព័ន្ធនន ដែលមនការចូលរួមចំនួន ២០៣រូប នៅទីសា្នែក់ការគណបកែសបែជាជនកម្ពុជាខែត្តកំពត។

ថ្ងែទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នែំ២០២២ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉េណេត 
សមជិកគណៈអចិន្តែែយ៍នែគណៈកម្មែធិការកណា្តែល និងជា 
បែធានយុវជនគណបកែសថ្នែក់កណា្តែល បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏
ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីសំណែះសំណាលជាមួយសមជិក សមជិកា 
គណបកែសបែជាជនកម្ពុជា ជាសាស្តែែចារែយ គែូបច្ចែកទែស បុគ្គលិក 

និសែសិត និងសិសែសផ្នែកអប់រំបណ្តុះបណា្តែលបច្ចែកទែស និងវិជា្ជែជីវៈ ដែលរៀបចំដោយ ឯកឧត្តម ហេង សួរ សមជិកគណៈកម្មែធិការកណា្តែល 
សមជិកគណៈអចិន្តែែយ៍ នែយុវជនគណបកែសថ្នែក់កណា្តែល និងជាបែធានកែុមការងរយុវជនគណបកែសបែជាជនកម្ពុជា កែសួងការងរបណ្តុះបណា្តែល 
និងវិជា្ជែជីវៈ នៅទីសា្នែក់ការកណា្តែលគណបកែសបែជាជនកម្ពុជា (វិមន ៧មករា) ។

ថ្ងែទី១៧ ខែមិថុន ឆ្នែំ២០២២ ឯកឧត្តម ហេង ណន សមជិក-
គណៈកម្មែធិការកណា្តែល និងជាបែធានកែុមការងរយុវជនគណបកែស
កែសួងឧសែសាហកម្ម វិទែយាសាស្តែ បច្ចែកវិទែយា និងនវានុវត្តន៍ បានដឹកនំ
កិច្ចបែជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងរបែចាំខែមិថុន ឆ្នែំ២០២២ និង                
ទិសដៅអនុវត្តបន្តរបស់កែុមការងរយុវជនគណបកែសកែសួងឧសែសាហកម្ម 

វិទែយាសាស្តែ បច្ចែកវិទែយា និងនវានុវត្តន៍ ដែលមនអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន ២០ រូបតាមរយៈបែព័ន្ធបញ្ជូនរូបភាព និងសំឡែងដោយផ្ទែល់(Zoom Meeting)។
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សមិទ្ធផលមួយចំនួននៃវិស័យសៃដ្ឋកិច្ច
រយៈព្រល ៤ ខ្រ ដើមឆ្នោំ
 ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វែភាគីកម្ពុជា-កូរ៉ែខាងតែបូង មនទឹកបែែក់សរុប 

២៩៧,៩៦ លានដុលា្លែរ កើនឡើង ២៨% បើធៀបរយៈពែលដូចគា្នែឆ្នែំ ២០២១ 
ដែលមនទឹកបែែក់ ២៣២,៧៥ លានដុលា្លែរ។ ក្នុងនោះ ការនំទំនិញ ពីកម្ពុជា 
មនទឹកបែែក់ ៧៥,៩២ លានដុលា្លែរ កើនឡើង ២០,២%  និងការនំទំនិញពី 
កូរ៉ែមកកម្ពុជាវិញមនចំនួន ២២២,០៤ លានដុលា្លែរ កើនឡើង ៣០,៩%។
 ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វែភាគីកម្ពុជា និងចិន មនចំនួនជិត ៤ ពាន់លាន 

ដុលា្លែរកើនឡើងបែហែល ៣១%។ ក្នុងនោះការនំចែញរបស់កម្ពុជា មន 
តម្លែជិត ៤២៤ លានដុលា្លែរធា្លែក់ចុះ ០,១% ខណៈការនំចូលកើន ជាង ៣៥ % 
មនតម្លែជាង ៣,៥ ពាន់លានដុលា្លែរ។ 
 ភ្ញៀវបរទែសដែលបានមកដល់បែទែសកម្ពុជាតាមអាកាស យនដ្ឋែន 

អន្តរជាតិទាំង ៣ មនចំនួនសរុប ១៣១.៨៦៤ នក់ កើនឡើង ២៤៣,៩% 
ពីចំនួន ៣៨.៣៤៦ នក់ធៀបនឹងរយៈពែលដូចគា្នែឆ្នែំ ២០២១។ ក្នុងនោះ
ចូលតាមអាកាសយនដ្ឋែនអន្តរជាតិភ្នំពែញមន ចំនួន ១១៣.៤០៦ នក់ 
កើនពី ចំនួន ៣១. ៣៦៩ នក់, អាកាសយន-ដ្ឋែនអន្តរជាតិខែត្តសៀមរាប 
ចំនួន ១៥.១៧១ នក់ កើនពីចំនួន ២ នក់, និងអាកាសយនដ្ឋែនអន្តរជាតិ
ខែត្តពែះសីហនុមនចំនួន ៣.២៨៧ នក់ ធា្លែក់ចុះពីចំនួន ៦.៩៧៥ នក់។
 ការនំចែញម៉ែសុីន និងឧបករណ៍អគ្គិសនីមួយចំនួន មន ទឹកបែែក់ 

សរុបជាង ៥០៤ លានដុលា្លែរ កើនឡើង ៥៧,១% បើធៀបនឹង រយៈពែល 
ដូចគា្នែឆ្នែំ ២០២១ ដែលមនទឹកបែែក់ជិត ៣២១ លានដុលា្លែរ។ ទឹកបែែក់
នែការនំចែញផលិតផលទាំងអស់នែះស្មើនឹងបែមណ ៦,៦ % នែទឹក 
បែែក់នំចែញសរុបរបស់កម្ពុជា ដែលមនចំនួនជាង ៧.៦០៦ លានដុលា្លែរ ។

រយៈព្រល ៥ ខ្រ ដើមឆ្នោំ
 អគ្គនយកដ្ឋែនពន្ធដរ បែមូលពន្ធអាករបានបែមណ ១.៧២៦,៩៣ 

លានដុលា្លែរ ស្មើនឹង ៦១,២៥% នែផែនការចែបាប់ហិរញ្ញវត្ថុបែចាំឆ្នែំ កើនឡើង 
បែមណ ៣៧៦,៨៧ លានដុលា្លែរ ដែលស្មើនឹង ២៧,៩៥%  ធៀបនឹង 
រយៈពែលដូចគា្នែឆ្នែំ ២០២១ ។ 
 ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-បារាំង មនទំហំជាង២២៤លានដុលា្លែរ 

កើនឡើង៤២,៤% ធៀបនឹងរយៈពែលដូចគា្នែឆ្នែំ២០២១ ដែលមន ទំហំ 
តែឹមតែជាង ១៥៧លានដុលា្លែរ។ ក្នុងនោះកម្ពុជានំចែញទៅបារាំងមន 
តម្លែជាង១៧០លានដុលា្លែរអាមែរិក កើនឡើង៤០,៩% ធៀបនឹងដូចគា្នែ 
ឆ្នែំមុនដែលមនតម្លែ ១២១លានដុលា្លែរ និងបារាំងនំចូលមក កម្ពុជាវិញ    
មនតម្លែជាង៥៣លានដុលា្លែរកើនឡើង៤៧.៤%។
 ការនចំែញកសផិលកែែពសីែវូ-អង្ករ មនចំននួ ៣.២៣៣. ៩៩៨,៨៣ 

តោន កើន ១៣៤.៤៧៥,៩៥ តោន ស្មើនឹង ៤,៣៤% បើធៀបនឹងរយៈពែល 
ដូចគា្នែក្នុងឆ្នែំ ២០២១ គិតជាទឹកបែែក់មនចំនួន ១.៤០០ លានដុលា្លែរ។ 
 ការនំចែញបន្លែចមែុះសមែែចបានក្នុងបរិមណ ៣៩,៨២ តោន 

កើនឡើង ៩,២២% ធៀបនឹងរយៈពែលដូចគា្នែឆ្នែំមុន ។  បន្លែទាំងនោះ      តែូវ 
បាននំចែញទៅកាន់បែទែសបារាំងចំនួន ៣៩,៧៨ តោន និង នូវែលសែឡង់ 
០,០៤ តោន។
 ការនំចែញជ័រកៅស៊ូ និងឈើកៅស៊ូ មនចំនួន១៧០.២៨២.០៣១ 

ដុលា្លែរ ដោយក្នុងនោះ ចំណូលពីការនំចែញជ័រកៅស៊ូ មនចំនួន ១៦៨. 
៤៦៨.៦៤០ដុលា្លែរ និងចំណូលពីការនំចែញឈើកៅស៊ូ ចំនួន ១.៨១៣ 
៣៩១ដុលា្លែរ។
 ការនំចែញសែបែកជើង សែែមជើង និងវត្ថុបែហាក់បែហែល មន 

ទឹកបែែក់សរុបជាង ៧០២ លានដុលា្លែរ កើនឡើង ៣៥,៩% ពីចំនួនជិត 
៥១៧ លានដុលា្លែរ ធៀបនឹងរយៈពែលដូចគា្នែឆ្នែំ ២០២១។ ទឹកបែែក់ពីការ 
នំចែញទាំងនែះ គឺស្មើនឹងបែមណ ៧,៥%នែការ នំចែញសរុបរបស់ 
កម្ពុជា។
 ការនំចែញអង្ករ និងសែូវមនចំនួនជាង១លាន៩សែនតោន ដែល

គិតជាបែែក់សរុបមនចំនួន៥៦៥លានដុលា្លែរ ស្មើនឹងជិត ២២% ធៀបនឹង 
រយៈពែលដូចគា្នែ ឆ្នែំ ២០២១។ ក្នុងនោះការនំចែញអង្ករទៅទីផែសារកែែ 
បែទែសសមែែចបាន ២៨៣.៦៧៥ តោន កើនឡើង ២១,៧៣% បើធៀប 
ទៅរយៈពែលដូចគា្នែឆ្នែំ ២០២១ ។  ចិនជាបែទែស ដែលកម្ពុជានំអង្ករបាន 
ចែើនជាងគែ មនបែមណ ១៤៩.៤៧៧ តោន កើន ៥២,៦៨%  ខណៈការ 
នចំែញទៅអរឺ៉បុមនចនំនួ ៨១.៩៣១ តោន កើន ២៨,៨៨%, តបំន់អាសា៊ែន 
២៥.៦៩១ តោន កើន ៩,០៦% និងទិសដៅផែសែងៗមនចំនួន ២៦.៦០៦ 
តោន កើនឡើង ៩,៣៨% ធៀបនឹងរយៈពែលដូចគា្នែឆ្នែំ ២០២១។ សែូវនំ
ចែញមនចំនួនជាង១លាន៩សែនតោន ដែលគិតជាបែែក់សរុបមនចំនួន 
៥៦៥លានដុលា្លែរ ។

កម្ពុជាបាននំចែញអង្ករទៅទីផែសារអន្តរជាតិចំនួនជាង ២៨មុឺនតោន 
ទទួលបានទឹកបែែក់ជាង១៧៣លានដុលា្លែរអាម៉ែរិក និងការនំចែញ សែូវ 
ជាង១លាន ៦សែនតោន មនតម្លែបែមណជិត ៤០០លានដុលា្លែរសហរដ្ឋ-
អាម៉ែរិកបន្ថែមទៀត ពោលគឺទាំងអង្ករ និងសែូវមនចំនួន ជាង ១លាន 
៩សែនតោន ដែលគិតជាបែែក់សរុបមនចំនួន ៥៦៥លានដុលា្លែរ ។ 
បរិមណអង្ករ និងសែូវនំចែញ មនការកើនឡើងចំនួន ជិត ២២ភាគរយ  
បើធៀបនឹងរយៈពែលដូចគា្នែនឹងឆ្នែំ២០២១។

I. ល្បឿនការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវវស្សា ឆ្នោំ ២០២២
ក. លទ្ធផលភ្ជួររាស់រៀបចំដីសមែែចបានចំនួន ១.៤០៤.០៣៣ ហ.ត 

ក្នុងនោះ ភ្ជួររាស់ដោយគោកែបី មនចំនួន ១.៤២៣ ហ.ត ស្មើនឹង ១,១០% 
និងដោយគែឿងយន្តចំនួន ១.៤០២.៦១០ ហ.ត ស្មើនឹង ៩៩,៩០% តិច 
ជាងឆ្នែំមុនចំនួន ៦០០.៩៩៧ ហ.ត ។

ខ. សាបបានសរុបចំនួន ៤.២៥៧ ហ.ត តិចជាងឆ្នែំមុនចំនួន ៣.៩៥៧ ហ.ត។
គ. លទ្ធផលស្ទួង និងពែែះសមែែចបានចំនួន ១.២៤២.៧៩៩ ហ.ត 

ស្មើនឹង ៤៧,៤៤% នែផែនការ ២.៦១៩.៥០០ហ.ត តិចជាងឆ្នែំមុន 
៥៨៧.១៧៧ ហ.ត  ក្នុងនោះ សែូវសែែលចំនួន ៥៩៧.៣០៤ ហ.ត 
តិចជាងឆ្នែំមុន ៩៨.៦២៧ ហ.ត, សែូវកណា្តែលចំនួន ៤២០.២៧៥ហ.ត 
តិចជាងឆ្នែំមុន ៣៦៣.៣៥៩ ហ.ត, សែូវធ្ងន់ចំនួន ២០៣.៦៦១ ហ.ត 
តិចជាងឆ្នែំមុន ១១១.៤២១ ហ.ត, សែូវចម្កែរ ចំនួន ៨.៥៩៦ តិចជាងឆ្នែំមុន 
៥.២៤៥ ហ.ត និងសែូវឡើងទឹកចំនួន ១២.៩៦៣ ហ.ត តិចជាងឆ្នែំមុន 
៨.៥២៥ ហ.ត។

II. ល្បឿនការងារបង្កបង្កើនផលដំណាំសាកវប្បកម្ម និងដំណាំឧស្សាហកម្ម 
រដូវវស្សាឆ្នោំ ២០២២

ក. ផ្ទែដីដំណាំសាកវបែបកម្ម(ពោតស ដំឡូងជា្វែ បន្លែគែប់មុខ ម្ទែស 
និងឪឡឹក) អនុវត្តបានចំនួន ២៩.៨២៣ហ.ត ស្មើនឹង ៥១,៥១% នែ 
ផែនការ ៥៧.៩០០ ហ.ត តិចជាងឆ្នែំមុន ១១.១៧៥ ហ.ត ។

ខ. ផ្ទែដីដំណាំឧសែសាហកម្ម ( ពោតកែហម ដំឡូងមី សណ្តែកបាយ 
សណ្តែកដី ល្ង អំពៅ កែចៅ ថ្នែំជក់ និងឈូក ) អនុវត្តបានចំនួន ៥៨៥.៦២៧ ហ.ត 
ស្មើនឹង ៧៥,១៩% នែផែនការ ៧៧៨.៣០០ហ.ត តិចជាងឆ្នែំមុន 
៣៥.២២៣ ហ.ត ៕
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រដូវវសែសាឆ្នែំ២០២២ នែះ ទឹកភ្លៀងបានចាប់ផ្ដើមធា្លែក់លឿន និង 
មនបរិមណចែើនជាងបណា្តែឆ្នែំមុនៗ ដែលបែការនែះបានធ្វើឱែយប៉ះពាល់
ដល់ការងរបង្កបង្កើនផលដំណាំសែូវរដូវវសែសា ជាពិសែសនៅតំបន់ទំនប
កណា្តែលដែលបានពែែះសែូវដើមរដូវវសែសាមួយចំនួនតែូវរងផលប៉ះពាល់ 
និងខូចខាតដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀងផងដែរ។

ក្នុងគោលបំណងសំដៅជំរុញលែបឿនការងរបង្កបង្កើនផលសែូវរដូវ
វសែសាឱែយទទួលបានជោគជ័យ និង សមែែចតាមផែនការ កែសួងកសិកម្ម 
រុកា្ខែបែមញ់ និងនែសាទ បានដក់ចែញនូវវិធានការ ។ 

តាមរយះសារាចរណែនំស្តីពីការថែទាំសែូវរដូវវសែសាឆ្នែំ២០២២ចុះ 
ថ្ងែទី ៩ ខែមិថុន ឆ្នែំ២០២២ ក្នុងនោះ អគ្គនយកដ្ឋែនកសិកម្មនិងមន្ទីរ
កសិកម្ម រុកា្ខែបែមញ់ និងនែសាទរាជធានី ខែត្ត តែូវសហការជាមួយ    
មន្ទីរជំនញជុំវិញខែត្តនិងអាជា្ញែធរមូលដ្ឋែនគែប់លំដប់ថ្នែក់ ចុះផ្ទៀង-
ផ្ទែត់តួលែខលែបឿនការងរបង្កបង្កើនផលជាក់ស្តែង កំណត់មូលហែតុ
ចមែបងៗដែលបណា្តែលឱែយការងរបង្កបង្កើនផលសែូវ មនការយឺតយ៉ែវ 
និងដក់ចែញនូវវិធានការបន្ទែន់ចំពោះមុខដើមែបីដោះសែែយការរាំងស្ទះ
ដល់ លែបឿនការងរបង្កបង្កើនផលក្នុងភូមិសាស្តែរបស់ខ្លួន។

អគ្គនយកដ្ឋែនកសិកម្ម តែូវសហការជាមួយមន្ទីរកសិកម្ម រុកា្ខែ-
បែមញ់ និងនែសាទរាជធានី ខែត្ត ដើមែបីជំរុញការដំដុះនៅតាមតំបន់
ដែលមនការដំដុះយឺតនិងផែសព្វផែសាយបច្ចែកទែសដំដុះ សមសែប
ទៅតាមលក្ខខណ្ឌនែបែព័ន្ធកែសែតែបរិសា្ថែនដំណាំសែូវ ។ ទន្ទឹមនឹងនែះ 
តែូវតែៀមគែឿងយន្តកសិកម្មដើមែបីអន្តរាគមន៍ ភ្ជួររាស់ និងរំដោះទឹកចែញ
ពីសែែជូនបែជាកសិករដែល ទទួលរងផលប៉ះពាល់និងខូចខាតសែូវ
ដោយសារទឹកជំនន់ ជាពិសែសចំពោះគែួសារកែីកែខ្វះលទ្ធភាព ។ 
មន្ទីរកសិកម្ម រុកា្ខែបែមញ់ និងនែសាទរាជធានី ខែត្ត តែូវសហការជាមួយ
អង្គភាពពាក់ព័ន្ធនិង អាជា្ញែធរមូលដ្ឋែនគែប់លំដប់ថ្នែក់ ដើមែបីវាយតម្លែ
ការខូចខាតសែូវដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀងឲែយបានរួសរាន់ និងលើក      
សំណើទៅលែខាធិការដ្ឋែនបែព័ន្ធសែបៀងបមែុងកម្ពុជានៅកែសួងសែដ្ឋកិច្ច 

ជំរុញការថែទាំសែូវរដូវវស្សា ខណៈល្បឿន
នែការដាំដុះដំណាំសែូវឆ្នែំនែះ យឺតជាងឆ្នែំមុន

ឯកឧត្តម វេង សាខុន រដ្ឋមនែ្តីកែសួងកសិកម្ម រុកា្ខែបែមញ់ និង នែសាទ និងសហការី អមដំណើរដោយលោកបែធានមន្ទីរកសិកម្ម រុកា្ខែបែមញ់ និងនែសាទ    
អញ្ជើញចុះពិនិតែយការងរបង្កបង្កើនផលសែូវ

និងហិរញ្ញវត្ថុសុំគែែប់ពូជសែូវសមែែប់សា្ដែរឡើងវិញឱែយបានទាន់ពែល
វែលា។ អគ្គនយកដ្ឋែនកសិកម្ម មន្ទីរកសិកម្ម រុកា្ខែបែមញ់ និងនែសាទ 
រាជធានី ខែត្ត អង្គភាពជំនញទាំងអស់ តែូវសហការជាមួយមន្ទីរជំនញ
ជុំវិញរាជធានី ខែត្ត ក៏ដូចជាអាជា្ញែធរ មូលដ្ឋែនគែប់លំដប់ថ្នែក់ ដោយ 
តែូវបែើបែែស់កម្លែំងសរុប និងធនធានសរុប ដើមែបីជំរុញការងរ បង្កបង្កើន 
ផលដំណាំសែូវរដូវវសែសាឱែយទទួលបានជោគជ័យតាមផែនការដែលបាន
គែែងទុក។ 

កាលពីខែឧសភា កន្លងទៅនែះ កែសួងកសិកម្ម រុកា្ខែបែមញ់ និង 
នែសាទក៏បានណែនំដល់អង្គភាពកែែមឱវាទ កែសួង មន្ទីរកសិកម្ម 
រុកា្ខែបែមញ់ និងនែសាទរាជធានី ខែត្តទាំងអស់ និងអាជា្ញែធរមូលដ្ឋែន 
តែូវយកចិត្តទុកដក់អនុវត្តវិធានការចាំបាច់ និងបន្ទែន់មួយចំនួនដែរ 
បន្ទែប់ពីកត់សម្គែល់ឃើញថ លែបឿននែការដំដុះសែូវរសែសាមនភាព
យឺតយ៉ែវ។ក្នុងនោះបានបញ្ជែក់ថ តែូវចុះណែនំកសិករឱែយយកចិត្ត 
ទុកដក់ពិនិតែយសែែ និងតែៀមលក្ខណៈរៀបចំដីសែែ ជាពិសែសតែូវ 
បិទភា្លែម និងបូមទឹកចែញពីក្នុងសែែ ករណីមនការលិចលង់ដោយជំនន់
ទឹកភ្លៀងដើមរដូវនែះ។ តែូវចុះជំរុញឱែយបែជាកសិករចាប់ផ្ដើមដំដុះ 
សែូវរដូវវសែសាពឹងទឹកភ្លៀងនៅតំបន់ខ្ពស់ ដែលកសិករទម្លែប់ដំដុះក្នុង
ខែកក្កដ ឬខែសីហា ឱែយបែញាប់បែញាល់ដំដុះ ពែែះឆ្នែំនែះមិនមន 
កនូរដវូបែែំងទែ។តែូវចុះណែនំបច្ចែកទែសថែទាំដណំាំសែូវ ដចូជាការ 
បែើបែែស់ជីបំប៉ន ថ្នែំកសិកម្ម និងការគែប់គែងសមសភាពចងែែ ឱែយ 
បានទាន់ពែលវែលា និងមនបែសិទ្ធភាព។តែូវណែនំកសិករឱែយតែៀម
ឧបករណ៍ សម្ភែរ និងគែែប់ពូជសែូវ សមែែប់ដំដុះសា្តែរឡើងវិញក្នុង       
ករណីមនការខូចខាតដំណាំសែូវដោយសារទឹកជំនន់ ហើយអង្គភាព 
កែែមឱវាទកែសួង និងមន្ទីរកសិកម្ម រុកា្ខែបែមញ់ និងនែសាទរាជធានី 
ខែត្ត តែវូចុះពនិតិែយ នងិវាយតម្លែផលប៉ះពាល ់នងិការខចូខាតដណំាសំែវូ 
ដោយសារទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀង ដោយសហការជាមួយសា្ថែប័នពាក់ព័ន្ធ 
និងអាជា្ញែធរមូលដ្ឋែន សំដៅជួយអន្តរាគមន៍ដល់កសិករកែីកែ និង អ្នកងយ 
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រងគែែះដែលខ្វះលទ្ធភាពរកគែែប់ពូជសែូវ ដើមែបីលើកសំណើសុំមក 
គណៈកម្មែធិការបែព័ន្ធសែបៀងបមែុងកម្ពុជា (ប.ស.ប.ក) ដូចមនចែង 
ក្នុងអនុកែឹតែយលែខ១២៤ អនកែ.បក ចុះថ្ងែទី៣០ ខែកក្កដ ឆ្នែំ២០២១ 
ស្តីពីការបង្កើតបែព័ន្ធសែបៀងបមែុងកម្ពុជា។

គួររំលឹកថ ក្នុងឆ្នែំ២០២១ កន្លងទៅផលិតកម្មដំណាំសែូវសមែែច
លើផ្ទែដីដំដុះដំណាំសែូវសរុប   ទូទាំងបែទែសសមែែចបានចំនួន 
៣,៥៥លានហិកតា ស្មើនឹង ១១៦%នែផែនការ។ក្នុងនោះសែូវរដូវបែែំង 
មនចំនួន ០,៦៥លានហិកតា និងសែូវរដូវវសែសាមនចំនួន ២,៩០លាន 
ហិកតា ដែលផ្ទែដីដំដុះសរុបនែះ កើនឡើងចំនួន៤.៤១%ធៀបនឹង 
ផ្ទែដីដំដុះសរុបនៅឆ្នែំ២០២០។ ដោយឡែកការភ្ជួររាស់ដោយគែឿង

យន្តូបនីយកម្មកសិកម្មសមែែចបានចំនួន ៣,៥៦លានហិកតា 
ស្មើនឹង ៩៩,៤២% និងដោយគោកែបីសមែែចបាន ០,០២លានហិកតា 
ស្មើនឹង ០,៥៨% នែផ្ទែដីភ្ជួររាស់សរុបចំនួន ៣,៥៨លានហិកតា ។ 
ផ្ទែដីបែមូលផលសរុបមនចំនួន ៣,៥០លានហិកតា ក្នុងនោះសែូវ 

រដូវបែែំងមនចំនួន ០,៦៥លានហិកតា និងសែូវរដូវវសែសាចំនួន២,៨៥
លានហកិតា។ បរមិណផលសែវូសរបុទទលួបានចនំនួ ១២,២១លានតោន 
កើនឡើងចំនួន ១,២៧លានតោន ឬស្មើនឹង ១១,៦% ធៀបនឹងឆ្នែំ២
០២០។ទិន្នផលសែូវមធែយម បែចាំឆ្នែំទទួលបាន ៣,៤៩០តោនក្នុងមួយ
ហិកតានិងអតិរែកសែូវមនចំនួនជាង ៦,៩៤ លានតោន ឬ គិតជា 
អង្ករស្មើនឹងបែមណ ៤,៤៤លានតោន។ដំណាំសាកវបែបកម្មសមែែច
បានជាង ៤,៣៦ លានតោន និងដំណំាឧសែសាហកម្មសមែែចបានជាង 
១៩ លានតោន ។ ផលិតកម្មសត្វដែលមនទែង់ទែែយជាលក្ខណៈគែួសារ 
និងពាណិជ្ជកម្មកើនបែមណ១១,២% ធៀបនឹងឆ្នែំ២០២០ ហើយ        
ធានបាននូវការផ្គត់ផ្គង់សាច់ចំនួន ៨៧%។ ដោយឡែកតម្លែនែការនំ
ចែញផលិតផលកសិកម្មសរុបសមែែប់ឆ្នែំ២០២១ មនបែមណ ៥ ០០០ 
លានដុលា្លែរអាមែរិកមនកំណើន ២៥% ធៀបទៅនឹងការនំផលិតផល
កសិកម្មឆ្នែំ ២០២០ ៕

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន អញ្ជើញអបអសាទរ 
ដំណើរទែសចរណ៍ពានបាល់ទាត់ពិភពលោក (FIFA WORLD CUP)

ឆ្លងកាត់ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា

អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពែឹត្តិការណ៍ដំណើរ ទែសចរណ៍ពានរង្វែន់ បាល់-
ទាត់ពិភពលោក« FIFA World Cup » ឆ្លងកាត់ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា 
នៅវិមនសន្តិភាព។ ក្នុងនមរាជរដ្ឋែភិបាលកម្ពុជា សម្ដែចតែជោ ហ៊ុន សេន 
បានបង្ហែញក្តីរីករាយ និងមនមោទនភាព ដូចបែមុខរដ្ឋ បែមុខ រដ្ឋែភិបាល 
ជាចែើនដែលបានកាន់ និងលើកពានរង្វែន់បាល់ទាត់ពិភពលោកដ៏មន
អត្ថន័យនែះ។ ពានរង្វែន់មសសុទ្ធទម្ងន់៦,១ គីឡូកែែម ពិតជាមន 
អត្ថន័យសមែែប់វិស័យកីឡាកមែិតពិភពលោក ដែលអនុញ្ញែតឱែយតែ 
បែមុខរដ្ឋ បែមុខរដ្ឋែភិបាលនែបណា្តែបែទែសមួយចំនួន ដែលកែបួនតែូវ
បានហែឆ្លងកាត់ទីលានវែទិកា ទើបអាចមនឱកាសកាន់ប៉ះដោយផ្ទែល់
នូវពានរង្វែន់ដ៏មនតម្លែ និងដ៏មនសារៈសំខាន់នែះ។ ពានរង្វែន់នែះ 
ក៏ជានិមិត្តរូបតំណាងឱែយ មនុសែសជាតិលើពិភពលោកទាំងមូលផងដែរ 
ពីពែែះពានរង្វែន់នែះ តំណាងឱែយបែជាជន និងមនុសែសជាតិរាប់ពាន់ 
លាននក់ ដែលចូលចិត្តសែឡាញ់កីឡាបាល់ទាត់ និងសែឡាញ់គោលការណ៍
លែងដោយយុត្តិធម៌ ដែលគែតែងតែ ហ្វែរប្ល៉េយ (Fair Play) ។ 

សម្ដែចតែជោ ហ៊ុន សេន បានថ្លែងថ បច្ចុបែបន្នបាល់ទាត់ គឺជា 
បែភែទកីឡា ដែលមនបែជាបែិយភាព និងពែញនិយមបំផុត លើពិភព-

លោក ដែលមនមនុសែសបែុសសែីបែមណ ២៦៥លាននក់ ជាអ្នកលែង 
កីឡានែះ និងមនបែមណ ៣,៥ ពាន់លាននក់ ជាអ្នកគាំទែ ។ 
ជាមួយគា្នែនែះ ពែះរាជាណាចែកម្ពុជាមនកីឡាករ កីឡាការិនី ដែលបាន
ទទួលនូវការបណ្តុះបណា្តែលជំនញកីឡាបាល់ទាត់តាមក្លឹបបាល់ទាត់
នន ចំនួនបែមណ ២.០០០ នក់ និងមនបែមណជាង ៣.០០០ នក់ 
ជាកែុមបាល់ទាត់មហាជន លែងដើមែបីសបែបាយរីករាយ និងសុខភាព។ 
ដោយឡែក អ្នកគាំទែកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា មនបែមណជាង ១០ 
មុឺននក់។

សម្ដែចតែជោ ហ៊ុន សេន បានគូសបញ្ជែក់ថ ពានរង្វែន់បាល់ទាត់ 
ពិភពលោក ដែលបានមកដល់ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជានពែលនែះ 
គឺជាសក្ខីភាពបង្ហែញពិភពលោក និងអ្នកគាំទែបាល់ទាត់ជាង ៣.០០០ 
លាននក់ អំពីសុខសន្តិភាព និងសកា្តែនុពលជាតិ ដែលបែជាជនកម្ពុជា
បាននិងកំពុងរស់នៅបែកបដោយភាពសុខដុមរមន ជាមួយនឹង ជីវភាព 
កាន់តែល្អបែសើរ និងការអភិវឌែឍលើគែប់វិស័យ។ ទន្ទឹមនែះ ពែឹត្តការណ៍
ដង្ហែពានរង្វែន់បាល់ទាត់ពិភពលោកបែពែឹត្តទៅសែបពែលដែលកម្ពុជា 
តែៀមទទួលធ្វើម្ចែស់ផ្ទះ ការបែកួតកីឡាសុីហ្គែម-អាសា៊ែនបា៉ែរា៉ែហ្គែម 
ឆ្នែំ ២០២៣ (SEA Games-ASEAN Para Games 2023) ក្នុងនោះ 
ក៏មនកម្មវិធីបែកួតកីឡាបាល់ទាត់នែះផងដែរ។ សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សេន 
ក្នុងនមជាបែធានអាសា៊ែន បានជំរុញឲែយអាសា៊ែនមនចក្ខុវិស័យ និង      
ផែនការដែញថ្លែធ្វើម្ចែស់ផ្ទះការបែកួតកីឡាបាល់ទាត់ ពិភពលោក 
(FIFA World Cup) នៅឆ្នែំ ២០៣៤ ឬ ឆ្នែំ២០៣៨ ។ ជាក់ស្តែង ទ្វីប
អាសុីទើបនឹងទទួលធ្វើម្ចែស់ផ្ទះការបែកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកតែពីរ
លើកប៉ុណ្ណែះ ក្នុងឆ្នែំ២០០២ គឺ កូរ៉ែ-ជប៉ុន និងឆ្នែំ ២០២២ នៅទីកែុង 
ដូហា, បែទែសកាតា។ ទន្ទឹមនែះ អាសា៊ែនគួរពិចារណាលើការដក់ 
បែក្ខភាពដែញថ្លែសមែែប់ឆ្នែំ ២០៣៤ ឬ ឆ្នែំ ២០៣៨ ដើមែបីបំពែញ       
បន្ថែមគុណតម្លែនែកិច្ចសហបែតិបត្តិការសែដ្ឋកិច្ច វបែបធម៌ អប់រំ និង 
កីឡា ក្នុងសហគមន៍អាសា៊ែនឱែយកាន់តែរឹងមំ ជាមួយភាពសុខដុមរមន 
រវាងបណា្តែបែទែសជាសមជិក តាមរយៈការទាញយកកម្លែំងសែដ្ឋកិច្ច 
ពិភពលោក មកបំពែញការខ្វះខាតរបស់អាសា៊ែនពីពែឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់
ពិភពលោកដ៏មនឥទ្ធិពលនែះ៕ 
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    ចំលេខតេង
មីងកប្បាសដើររលះរលាំងយ៉ាង លឿន 

ត្រឡប់ទៅផ្ទះទាំងមួម៉ាក្ដៅចិត្ត ដ្បិតត្រូវ 

ចោរឆក់កាបូបលុយទៅបាត់ ។ លុះដើរ 

ទៅដល់ផ្លូវស្ងាត់ ស្រប់ត្រល្រចយុវជន 

ពីរនាក់ច្រញមកស្ទាក់ផ្លូវស្រក៖

- ឈប់សិនយយ! ខ្ញុំមានរឿងត្រូវនិយយឲ្យបានច្បាស់ 

លាស់។

- ក្នុងកាបូបយយមានលុយត្រជាង១មុឺនរៀលទ្រ ហ្រតុម៉្រច 

ព្រលខ្ញុំឆក់កាបូបនោះ យយស្រកថបាត់លុយច្រើនលាន?

- អើ…គឺពិតជាអស់ច្រើនលានម្រនតើ ពីព្រះប្រក់ជាងមួយមុឺន

រៀលនឹងយយយក ទៅចាក់ឆ្នោតណដឹងទ្រ? ក្មួយឯងទាំងពីរ 

នាក់គិតមើលទៅ ប្រសិនបើត្រូវចំល្រខត្រង តើបានប៉ុនា្មាន?

                           រោគសរសៃបៃសាទ

លោកជំនិត ជាវ្រជ្ជបណ្ឌិតព្យាបាលរោគសរស្រប្រសទនិយយ 

ជាមួយនាយពយ ដ្រលមានរោគសស្រប្រសទ ត្រូវបានលោក 

ព្យាបាលជាច្រើនខ្រ៖

- សូមជួយអបអរប្អូនផង! ទីបំផុតខ្ញុំមានមោទនភាពខា្លាំង 

ណស់ ដ្រលបានព្យាបាល ឲ្យប្អូនបានជាស្រឡះពីជំងឺស្រមើ- 

ស្រម្រឃើញផ្ដ្រសផ្ដៅស!

- បាទ..សូមអរគុណណស់ លោកវ្រជ្ជបណ្ឌិត!

- អើ…ម៉្រចក៏មុខប្អូន ដូចជាមិនសប្បាយចិត្តសោះអុីចឹង?

- សប្បាយចិត្តយ៉ាងម៉្រចនឹងកើតទៅ បើទើបត្រពីម្សិលមិញ 

សោះ ខ្ញុំនៅជាប្រធានាធិបតីនៅឡើយ ហើយថ្ង្រន្រះលោកប្ររជាធ្វើ 

ឲ្យខ្ញុំកា្លាយខ្លួនជាមនុស្សមា្នោក់គ្មានក្ររិ៍្តឈ្មាះទៅវិញ។

           លិឍឲ្យមើល

បុរសកុលសម្ព័ន្ធមា្នោក់កាន់ដ្រកមួយដើម ដ្រលចុងមា្ខាងដុត 

ភ្លើងឆ្រះក្រហមរងល ។ ខណៈព្រលដ្រលនាយញ៉ុងដើរកាត់ទី 

នោះ ក៏បាននិយយរំលឹកជនកុលសម្ព័ន្ធៈ

- ន្រប្អូន..កាន់វាឲ្យស្រួលបួលណ ប្រយ័ត្នរលាកដ្រជើង!

- អ្ហ្រក..សំរាប់ខ្ញុំ សុំល្បងកុំព្រួយសោះឡើយ។ ន្របើល្បងឲ្យ 

លុយខ្ញុំដប់ដុលា្លារ ខ្ញុំនឹងលិឍឲ្យមើលភា្លាម! នាយញ៉ុងគិតក្នុងចិត្ត 

«តើអណ្តាតរបស់គត់ពូក្រ អស្ចារ្យដល់ម្លឹងម្រនឬ »

ក៏សួរបញ្ជាក់! ពិតប្រកដម្រនឬ?

- បាទ…ពិតប្រកដ…ខ្ញុំអត់កុហកទ្រ!

បានទទួលក្រដាសប្រក់ ១០ដុលា្លារភា្លាមក៏រលាស់ពីរបីដងទើប

លិឍក្រដាសប្រក់ទាំងសងខាង រួចដាក់ក្នុងហោប៉ា ហើយចាប់ 

ដ្រកលដីើរច្រញទៅ។ នាយញ៉ុងឈរស្រឡាំង កាំងបន្តិច រួច 

គ្រវើក្បាល ដើរច្រញ៕

១- សត្វឃ្មុំតូចល្អិត គំនិតខ្ពស់ ស្ម័គែសោ្មែះរួមរស់ ជាសហគមន៍

 មនកែុមឃ្មុំតូច កែុមឃ្មុំធំ កុះករមូលជុំ មុនកែុមមនុសែស។

២. គោលការណ៍បែងចែកពលកម្ម សសែែក់សសែែំ ល្អផុលផុស

 គែប់គែងចែកសែបៀង គា្មែនលើសលស់  តែឹមតែូវឥតខុស បានស្មើភាព។

៣. កែុមលែបាតសង្កែត គែប់ចែកផ្លូវ តាមដនសតែូវ ប៉ងបែុងបែៀប

 យយីទនែ្ទាន សែែកឃ្លែនលាភ កែុមរៀបកសាង សំបុកកូន។

 ៤. កែុមស្វះស្វែង កែែបលំអងផ ពែែឆ្ងែយកន្តែ ពាំជញ្ជូន

 បង្កើតកែបាលទឹក ផ្អែមកែអួន លំអងកែមួន ដ៏ល្អឯក។

៥. សមជិកកែុម ឃ្មុំទាំងអស់ សោ្មែះសា្ដែប់មែ មួយមិនបែកែក

 មិនកទំនស់ ទាស់បាក់បែក ពែែះផលចំណែក ចែកបានស្មើ។

៦. បើចាប់មែទៅ ទុកទីណា ពួកវាបែែកដសែុះគា្នែហើរ  

 ទៅរួមសា្លែប់រស់ តាមដំណើរ  សង្គមវាបែសើរ គា្មែនជិះជាន់។

៧. គា្មែនកែងបែវ័ញ្ច កាញ់ពលកម្ម  កិច្ចការសកម្ម សុទ្ធរួសរាន់

 គា្មែនលាក់កម្លែំង និងធុញទែែន់  សម្ព័ន្ធផ្ទែក្នុង បែសើរលន់។

៨. ឃ្មុំគឺគីមីវិទូ ដ៏ចំណាន រៀបរៀងផែសំបាន  នូវរូបមន្ត

 អច្ឆរិយហែតុ ល្អពែកពន់  ទឹកឃ្មុំសព្វគុណ ខាងពែយាបាល។

៩. រីកែមួនឃ្មុំ វិសែសណាស់  តម្លែបែើបែែស់  ល្អតែកាល

 បនែសាបជាតិពុល អាចធូរសែែល  ពែយាបាលអាសន្នរោគ សែែកជា។

១០. មិនតែប៉ុណ្ណែះ លម្អងឃ្មុំ ផែសំជាតិវីតាមីន ចែើនគណន

 អតិសុខុមវត្ថុធាតុ ជាតិសិលា  អាហាររួមផែសំ អ្នកអវកាស។

១១. ដូច្នែះសត្វឃ្មុំ  ដ៏តូចនែះ  សត្វឆ្នើមវិសែស អសា្ចែរែយណាស់

 ចែះច្នែបែឌិត ឱសថសាសែ្ត បែើបែែស់បែយោជន៍ ចែើនមិនតិច។

១២. ល្អជាងអ្នកបែែជ្ញខ្លះ ខ្វះគុណធម៌ វឹកវរសែែវជែែវ នូវតិចនីក

 បង្កើតគែែប់បែក អាតូមីក បំផ្លែញកម្ទែច រំលាយលោក។

១៣. គបែបីតែង់តែែប់ តមែែប់ឃ្មុំ  សាងបែយោជន៏ធំ ឧត្ដមជោគ

 កែវីនកែតើន ចំរីនលោក ផលភោគសន្តិភាពមនុសែសទូទៅ។

១៤. អនុវត្តតមែែយ បែមុខរដ្ឋែ  ខាំងខារឧបសគ្គ តែជាក់កៅ្ដែ

 មគា៌ែឈ្នះឈ្នះ ចែបាស់ជែែលជែែ  បាននូវសន្តិភាពនិរន្តរ៍ហោង៕

                                                                          និពន្ធៈ   នឹម ណាំ
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