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យើងខ្ញុំសូមលំអោនកាយគោរពដោយក្តីដឹងគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុត សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន

នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អគ្គមគ្គុទ្ទេសក៍ដ៏ឆ្នើមនៃប្រជាជនកម្ពុជា ដែលបានលះបង់ អស់កម្លាំងកាយ កម្លាំងចិត្ត
និងបញ្ញាញាណ ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសឆ្លងកាត់ឧបសគ្គរាប់ម៉ឺនសែនជំពូក ប្រកបដោយគតិបណ្ឌិត ភាពឈ្លាសវៃ  និងភាព
អង់អាចក្លាហាន តាំងពីដំណាក់កាលសង្គ្រោះជាតិពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ សម្រេចបានសមិទ្ធផលធំៗ
ជាប្រវត្តិសាស្រ្តដ៏ថ្លៃថ្លាវិសេសវិសាលបំផុត ដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានសន្តិភាពពេញលេញ ឯកភាពជាតិ ឯកភាពទឹកដី      
និងមានការអភិវឌ្ឍលើគប
្រ វ់ ស
ិ យ
័ ប្រជាជនមានសិទស
្ធិ រេ ភា
ី ពបរិបរូ និងរស់នៅយ៉ង
ា សុខដុមរមនា ការពារយ៉ាងរឹងមាំនវូ ឯករាជ្យ
អធិបតេយ្យ និងបូរណភាព ទឹកដី ហើយកំពុងបន្តឈានទៅមុខយ៉ាងស្វាហាប់ លើមាគ៌ាសន្តិភាព និងប្រជាធិបតេយ្យ ឆ្ពោះទៅ
សម្រេចគោលដៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០ និងជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៥០ ។
សូមឧទ្ទិសបួងសួងគុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យ ទេវតាឆ្នាំថ្មី វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយក្នុងលោក ព្រមទាំងតេជៈបារមីនៃវិញ្ញាណក្ខ័ន្ធ
របស់បុព្វវីរបុរសខ្មែរគ្រប់ៗជំនាន់ សូមជួយប្រោះព្រំ គាំពារ ថែរក្សា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ សម្រេចបានជោគជ័យ ធំៗ
ថ្មីៗទៀត ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជា និងសូមគោរពជូនពរសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត
ព្រមទាំង  បុត្រា បុត្រី ចៅប្រុស ចៅស្រី បានប្រកបនូវពុទ្ធពរទាំង៤ ប្រការគឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ ជារៀងដរាប ។
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អនុវត្តឲ្យបានជោគជ័យស្មារតីសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្តាល
វិសាមញ្ញរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
Successfully Implement the Spirit of the Central Committee
Extraordinary Conference of the Cambodian People's Party
សន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្តាល វិសាមញ្ញរបស់គណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជា បានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយជោគជ័យពីថ្ងៃទី១៦-១៧

ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២២ ដែលនេះជាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយជា              
ប្រវត្តិសាស្ត្របន្ទាប់ពីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានទទួលជ័យជម្នះ

ដ៏ធំធេងក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុម ប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី ៥  
និងជោគជ័យនៃការប្រារព្ធមីទ្ទិញដ៏ឧឡារឹក រំលឹកខួបទី ៧២

ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ( ២៨ មិថុនា ១៩៥១-២៨
មិថុនា ២០២២) ។

អង្គសន្និបាតបានប្រមូលផ្តុំបញ្ញាញាណ

ធ្វើការពិភាក្សាយ៉ាង

ម៉ត់ចត់ក្នុងស្មារតីឯកភាព ប្រជាធិបតេយ្យ និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់
ចំពោះឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិទៅលើបញ្ហាសំខាន់ៗ

មួយចំនួន

រួមមាន៖ ជោគជ័យនៃដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា
ឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី ៥ កាលពីថ្ងៃទី ៥ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ ដែល

ប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរី ត្រឹមត្រូវ និងយុត្តិធម៌ ក្នុងបរិយាកាស អព្យាក្រឹត

សន្តិសុខ របៀបរៀបរយ គ្មានអំពើហឹង្សា និងការគំរាមកំហែង ។

អង្គសន្និបាត ក៏បានពិភាក្សា និងកំណត់អំពីកត្តាធំៗនៃជ័យជម្នះរបស់
គណបក្សដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងពង្រីកបន្តទៀត ព្រម

ទាំងលើកឡើងអំពីចំណុចខ្វះខាត ដែលត្រូវខិតខំបន្តដោះស្រាយ
ឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវ ទាន់ពេលវេលា និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដើម្បី
ពង្រឹងជំនឿទុកចិត្តរបស់ប្រជាជន ចំពោះការដឹកនាំរបស់គណបក្ស ។

ដោយបានបង្ហាញពីការគាំទ្រពេញទំហឹង ចំពោះការខិតខំរបស់
រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងរក្សាស្ថិរភាពជីវភាពរស់
នៅរបស់ប្រជាជននារយៈពេលកន្លងមក ជាពិសេសក្នុងដំណាក់កាល

ដ៏លំបាកបំផុតនៃវិបត្តិសកលជំងឺកូវីដ-១៩ ព្រមទាំងអបអរសាទរ
សមិទ្ធផលធំៗដែលរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបាន អង្គសន្និបាតបាន
បញ្ជាក់ជាឱឡារិក នូវការគាំទដ
្រ ល់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ
ហ៊ុន សែន ជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់នីតិកាលទី ៧

នៃរដ្ឋសភា និងគាំទ្រឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត ជាបេក្ខភាព
នាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ពេលអនាគត ។ អង្គសន្និបាតបានគាំទ្រ
ទាំងស្រុងសំណើវិសោធនកម្មលើកទី១០

នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះ-

រាជាណាចក្រកម្ពុជា សំដៅបម្រើឧត្តមប្រយោជន៍របស់ជាតិ គឺការ

ធានាឲ្យស្ថាប័នរបស់ជាតិ ជាពិសេសអំណាចនីតិប្រតិបត្តិដែលមាន

បេសកកម្មចម្បងក្នុងការដឹកនាំ ការងារទូទៅរបស់រដ្ឋ មានដំណើរការ
ប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន និងប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅគ្រប់កាលៈទេសៈ

The Extraordinary Conference of the Central
Committee of the Cambodian People's Party (CPP)
successfully held from 16-17 July 2022. It is the
party's historic political event after the CPP won a
landslide victory in the 5th term Commune/Sangkat
Council election and the success of the solemn
celebration of the 72nd anniversary of the founding
of the Cambodian People's Party (June 28, 1951 - June
28, 2022).
The conference gathered intelligence and focused
on in-depth discussions in the spirit of unity, democracy
and high responsibility for the national interest on a
number of key issues, including success of the 5th
term Commune/Sangkat Council Election process on
5 June 2022, held in a free, fair and just, in a neutral
environment, security, orderly manner, non-violence
and without intimidation. The conference also
discussed and identified major factors of the party's
victory, which need to be further strengthened and
highlighted, as well as the shortcomings that need to
be addressed in a timely and effective manner to
strengthen people's trust in the party leadership.
Expressing full support for the Royal Government's efforts to develop the economy and stabilize
the living standards of the people in the past,
especially in the most difficult stages of the global
crisis of Covid-19, and to celebrate major achievements
of the Royal Government, the conference solemnly
expressed their support for Samdech Akka Moha Sena
Padei Techo Hun Sen as the Prime Ministerial
candidate for the 7th legislature of the National
Assembly and His Excellency Hun Manet as the
future Prime Ministerial candidate. The conference
fully supported the proposed 10th amendment of the
Constitution of the Kingdom of Cambodia aiming to
serve the national interest, which is to ensure that
national institutions, especially the executive branch,
have the primary mission of leading the general
functioning of the state, smooth and sustainable
functioning in all circumstances, and ensure the
protection and maintenance of peace, social security,
public order and political stability of the nation in all
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និងការធានាការពារ និងថែរក្សាឲ្យបាននូវសន្តិភាព សន្តិសុខសង្គម
សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ និងស្ថិរភាពនយោបាយរបស់ប្រទេសជាតិ
នៅគ្រប់កាលៈទេសៈ ដើម្បីជាគ្រឹះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ
លើគ្រប់វិស័យ និងសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ។

អង្គសន្និបាតបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះ អត្ថន័យនៃជ័យជម្នះដ៏     

ធំធេងរបស់គណបក្សក្នុងការបោះឆ្នោត ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
សង្កាត់អាណត្តិទី ៥ ដោយចាត់ទុកថា  នេះជាសំឡេងគាំទ្រ

ប្រកបដោយគុណភាព ដែលចេញពីវិចារណញ្ញាណ និងឆន្ទៈរបស់
ប្រជាជន ដែលមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់នូវស្នាដៃ ទស្សនវិស័យ និង
សមត្ថភាពនៃការដឹកនាំរបស់គណបក្ស ហើយសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំ

ថា  គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នឹងបន្តទទួលបានជ័យជម្នះធំធេង
ថែមទៀត នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាល
ទី ៧ ឆ្នាំ ២០២៣ ខាងមុខ ។

ឆ្នាំ២០២៣ គឺជាឆ្នាំទី ៥ និងជាឆ្នាំចុងក្រោយនៃការអនុវត្តកម្ម-     

វិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់នីតិកាលទី ៦ នៃរដ្ឋសភា ជា
ឆ្នាំដែលពោរពេញដោយវិញ្ញាសារតានតឹង ជាច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយ អាស្រ័យដោយផលវិបាកមួយផ្នែកដោយសារកត្តាខាងក្នុង

និងមួយផ្នែកធំដោយសារកត្តាខាងក្រៅ  បណ្តាលមកពីការឆ្លងរាត
ត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ សង្គ្រាមរវាង រុស្ស៊ី និងអ៊ុយក្រែន និងភាព

ស្មុគស្មាញ ដែលបណ្តាលមកពីបញ្ហាអន្តរជាតិមួយចំនួនទៀត ។     
អ្វីដែលយើងមើលឃើញច្បាស់អំពីផលប៉ះពាល់ដែលកើតមានរួច

ជាស្រេច បណ្តាលមកពីវិបត្តិសកលទៅលើបណ្តាប្រទេសមួយចំនួន
គឺ វិបត្តិស្បៀងអាហារ និងវិបត្តិថាមពល ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសខ្លះ

ជួបនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច ជាពិសេសគឺកំណើនអតិផរណាខ្ពស់ ធ្វើឲ្យ
ប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅដល់ជីវភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គម ។

លើមូលដ្ឋានការវាយតម្លៃអំពីសភាពការណ៍ទូទៅបច្ចុប្បន្ន និង

ការប៉ាន់ស្មានអំពីលទ្ធភាពនៃការវិវត្តសភាពការណ៍ខាងមុខ ព្រម
ទាំងសំណូមពរការងារឆ្ពោះទៅការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាង-

រាស្រ្តនីតិកាលទី៧ អង្គសន្និតបាតបានពិភាក្សា និងអនុម័តទិសដៅ
ការងារសំខាន់ៗសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ និងឆ្នាំ ២០២៣ គឺ ខិតខំការពារ
ឲ្យបានដាច់ខាត សន្តភា
ិ ព ស្ថរិ ភាពនយោបាយ សន្តស
ិ ខ
ុ សណ្តប
ា ធ
់ ប
្នា ់

សង្គម ទប់ស្កាត់ការប៉ុនប៉ង បង្កចលាចលពីសំណាក់ពួកប្រឆាំង

ជ្រុលនិយម និងមជ្ឈដ្ឋានអគតិ សំដៅធានាដំណើរការអភិវឌ្ឍ
ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅ ជានិរន្តរ និងធានាឲ្យការរស់នៅរបស់ប្រជាជនប្រកប

ដោយសុខក្សេមក្សាន្ត ។ បន្តជំរុញខ្លាំងក្លា យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង

ការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនប្រជាជនដោយឥតគិតថ្លៃ និងជំរុញអនុវត្ត
បណ្តាវិធានការដទៃទៀត គួបផ្សំជាមួយវិធានការសុខាភិបាល

ទប់ស្កាត់ឲ្យបានការឆ្លងរីករាលដាលជាថ្មីនៃជំងឺកូវីដ-១៩ បង្កើតឲ្យ
បានភាពស៊ាំសហគមន៍ ហើយរួមគ្នាអនុវត្តក្របខណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រ

នៃកម្មវិធីស្តារ និងជំរុញ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ក្នុងការរស់នៅ

ជាមួយជំងឺកូវីដ-១៩ តាម គន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី ឆ្នាំ ២០២១-២០២៣ ។
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circumstances as a foundation for the development
of the nation in all areas and peaceful life of the people
of Cambodia.
The conference highly appreciated the meaning of
the party's great victory in the election of the 5th
mandate Commune/Sangkat councilors, considering
that this is a quality vote of support that comes from
the intellect and will of the people who see clearly
the works, the vision, and the ability of the party to
lead, while strongly hope that the Cambodian People's
Party will continue to win even greater in the upcoming
7th National Assembly election in 2023.
The year 2023 is the fifth and final year of the
implementation of the Royal Government's political
program for the sixth legislature of the National
Assembly, a year full of many tense issues to address,
due in one part to internal factors and in a larger part
to external factors caused by the outbreak of Covid-19,
the war between Russia and Ukraine, and the
complications caused by some international issues.
We see clearly the effects of the global crisis on some
countries such as the food and the energy crisis, which
is causing some countries to face economic problems,
especially high inflation with harsh impacts on
socio-economic life.
On the basis of an assessment of the current
general situation and an estimate of the possibility of
future developments, as well as work proposals
towards the 7th legislative election, the conference
discussed and approved the main work directions for
2022 and 2023 to strive for the absolute protection of
peace, political stability, security, social order, to prevent
attempts to provoke unrest by extremist opposition
and the ill-willed circle aimed at ensuring the sustainable
development process and guaranteeing the well-being
of the people. The conference continues to intensify
the free vaccination campaign against Covid-19 and
promote the implementation of other measures combined
with health measures to prevent the re-emergence of
Covid-19 and build community immunity, while
together, implementing the strategic framework of
the program to restore and promote Cambodia's
economic growth in living with Covid-19 in the new
normal way for 2021-2023.
The conference decided to continue to push for
in-depth reform in all sites with a strong will and in
harmony with the "reflecting in mirror, taking a shower,
and taking treatment and surgery" approach to continue
to improve governance, to ensure the provision of
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បន្តជំរុញកំណែទម្រង់ ស៊ីជម្រៅ នៅគ្រប់ការដ្ឋានដោយ ឆន្ទៈមុតស្រួច
និងស្រុះដៃគ្នា តាម អភិក្រម ”ឆ្លុះកញ្ចក់ ងូតទឹក ព្យាបាល និងវះកាត់“
ដើម្បីបន្តលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ច ធានាការផ្តល់សេវាសាធារណៈ

ប្រកបដោយតម្លាភាព គណនេយ្យភាព និងឆាប់រហ័សជូនប្រជា-

ពលរដ្ឋ ពង្រឹង យុត្តិធម៌ និងសមធម៌សង្គម ។ បន្តជំរុញការអនុវត្ត
គោលនយោបាយភូមិ ឃុំ សង្កាត់មានសុវត្ថិភាព ឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរ ។
ថែរក្សាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច

ខិតខំទប់ស្កាត់អតិផរណា

រក្សា

អំណាចទិញរបស់ ប្រាក់រៀល ក្នុងស្ថានភាពដែលត្រូវរងផលប៉ះពាល់

ពីការកើនឡើងជាសកលនៃតម្លៃទំនិញគ្រប់ប្រភេទ ។ ខិតខំ

ដោះស្រាយតម្រូវការរបស់ប្រជាជន ជំរុញការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាន
ជំរុញការផលិតស្បៀង និងការនាំចេញអង្ករឲ្យបានច្រើន ។ ខិតខំ
ដោះស្រាយជម្លោះដីធក
្លី
្រៅប្រព័ន្ធឲ្យបានល្អ និងឆាប់រហ័ស ។ គាំទ្រ

“គម្រោងសម្តេចតេជោ សម្រាប់សកម្មភាពមីន“ ក្រោមមូលបទ
“ផ្តល់ដីសុវត្ថិភាព បង្កើត ស្នាមញញឹម” ។ បន្តអនុវត្តគោលនយោបាយ

គាំពារសង្គម ជាពិសេស ជួយគាំពារជនក្រីក្រ ជនរងគ្រោះ
ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ និងអ្នក រងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងពីការឡើងថ្លៃ

ទំនិញ  ។ ដំឡើងប្រាក់បៀវត្ស របស់មន្ត្រីរាជការ កងកម្លាំងប្រដាប់

អាវុធ កែសម្រួលប្រាក់សោធន-និវត្តន៍ និងជំរុញដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល
អប្បបរមារបស់កម្មករនិយោជិត ។ ជំរុញអនុវត្តគោលនយោបាយ
អភិវឌ្ឍឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ២០២២-២០២៧ ដើម្បីឲ្យឃុំ សង្កាត់នីមួយៗ

ទទួលសមិទ្ធផលថ្មីៗទៀត ។ ពង្រឹង រដ្ឋបាលមូលដ្ឋានអនុវត្តឲ្យ
បានល្អ តួនាទីភារកិច្ច និងរបៀបរបប ធ្វើការរបស់ខ្លួន ។ ជាមួយគ្នានេះ

ត្រូវបង្កលក្ខណៈសម្បត្តិឲ្យបានល្អ ដើម្បីឈានទៅដណ្តើមជ័យជម្នះ
ដ៏ត្រចះត្រចង់ជាថ្មីទៀត ក្នុងការបោះឆ្នោតសកលថ្នាក់ជាតិនា
ថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ ។

ដើម្បីអនុវត្តឲ្យបានជោគជ័យស្មារតីនៃសន្និបាតគណៈកម្មាធិការ

កណ្តាលវិសាមញ្ញរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គណបក្សគ្រប់
ថ្នាក់ គ្រប់ផ្នែក មន្ត្រីគណបក្សទាំងអស់ ត្រូវខិតខំបំពេញតួនាទី និង
ភារកិច្ចរបស់ខ្លួន ឲ្យបានល្អ ដោយពង្រឹងឲ្យបានធ្លុងសាមគ្គី ឯកភាព

ផ្ទៃក្នុងរឹងមាំ ពង្រឹងអង្គការមូលដ្ឋានគណបក្ស ថែទាំសមាជិក គណបក្ស
ពង្រឹងការងារដឹកនាំអង្គការមហាជនរបស់គណបក្ស គ្រប់គ្រង

សមាជិកគណបក្ស អនុវត្តឲ្យបានជោគជ័យការប្តេជ្ញាចិត្តជាយុទ្ធសាស្រ្ត

របស់គណបក្ស គឺ ”ខិតខំរក្សាប្រៀបឈ្នះ និងបន្តពង្រីកប្រៀបឈ្នះ
ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី ៧ “។

ឆ្នាំ ២០២៣ គឺជាឆ្នាំនៃជ័យជម្នះធំៗថ្មីទៀតជាប្រវត្តិសាស្ត្រ

របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ៕
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transparent, accountable and expeditious public
services to the people, and to strengthen social justice
and equity. It determined to continue to promote
better implementation of the policy of safe villages,
communes and Sangkats. The conference resolved to
maintain macroeconomic stability, strive to curb inflation,
maintain the purchasing power of the Riel in a
situation affected by the global rise in prices of all
commodities. Strive to meet the needs of the people,
promote local development, boost food production
and export more rice. Strive to resolve land disputes
out of court system well and quickly. Support the
"Samdech Techo Project for Mine Action" under the
theme "providing safe land, creating a smile." Th
conference determined to continue to implement
social protection policies, especially to help the poor,
victims of Covid-19 and those most affected by rising
commodity prices. Efforts will be made to increase
the salaries of civil servants, the armed forces, to
adjust pensions and push for an increase in the minimum
wage of workers, and to promote the implementation of
Commune/Sangkat Development Policy 2022-2027
so that each Commune/Sangkat can score new
achievements, while strengthening local administrations,
implementing well their roles, responsibilities and
working procedures. At the same time, it is necessary
to create good conditions to reach the glorious victory
again in the national general election on July 23, 2023.
In order to successfully implement the spirit of the
Extraordinary Central Committee Conference of the
Cambodian People's Party, parties committee at all
levels and party officials must strive to fulfill their
roles and responsibilities well by strengthening
solidarity, strong internal unity, and local organizations,
while taking cares for the members of the party,
strengthening the leadership of the mass organization
of the party, managing the party members, and
successfully implementing the party's strategic
commitment to "strive to maintain the winning
advantage and continue to expand the victory in the
7th legislative election."
2023 is the year of another major victory in the
history of the Cambodian People's Party.
THE PRACHEACHUN MAGAZINE

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ ត្រូវបន្តជំរុញការកែទម្រង់ស៊ីជម្រៅនៅគ្រប់ការដ្ឋាន ដោយឆន្ទៈមុចស្រួច
និង ស្រុះដៃគ្នា តាមអភិក្រម “ឆ្លុះកញ្ចក់ ងូតទឹក ដុសក្អែល ព្យាបាល និងវះកាត់”
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វិសោធនកម្មលើកទី១០ នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដើម្បីបម្រើឧត្តមប្រយោជន៍របស់ជាតិ
សន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្តាលវិសាមញ្ញនៃគណបក្សប្រជាជន ពី

អធិបតេយ្យ បូរណភាពទឹកដី ជាមួយនឹងការជំរុញអភិវឌ្ឍន៍ឲ្យមានវឌ្ឍនភាព

វិសោធនកម្មលើកទី១០ នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សេចក្តី

ពហុបក្ស និងការពង្រឹងនីតិរដ្ឋ។ ជំហានរីកលូតលាស់នេះ ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំង

ថ្ងៃទី១៦-១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ បានអនុម័តគាំទ្រទាំងស្រុងសំណើ
ព្រាងច្បាប់ធម្មនុញ្ញស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រាចំនួន ៨ នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ រួមមាន
មាត្រា១៩ថ្មី (មួយ) មាត្រា ៨៩ មាត្រា ៩៨ថ្មី មាត្រា ១២២ថ្មី មាត្រា១១៩ថ្មី

(មួយ) និងមាត្រា១២៥ថ្មី នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ មាត្រា ៣ថ្មី និងមាត្រា៤ថ្មី នៃ

ជាលំដាប់ និងចាក់គ្រឹះកាន់តែរឹងមាំនូវដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ សេរី-

ឲ្យឃើញតាមរយៈដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ
ដែលបានប្រព្រឹត្តិទៅតាមការកំណត់របស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច្បាប់របស់រដ្ឋ។

នៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការរីកលូតលាស់យ៉ាងលឿននៅគ្រប់វិស័យ ព្រម

ច្បាប់ធម្មនុញ្ញ ត្រូវបានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពិនិត្យ និងអនុម័ត ក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈ

គ្នានឹងការពង្រឹងការអនុវត្តនីតិរដ្ឋ ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព ទាមទារចាំបាច់

នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២។

នៃការវិវត្តន៍ទៅតាមសភាពការណ៍។ ហេតុនេះហើយ ទើបមានច្បាប់ខ្លះដែល

រដ្ឋមន្ត្រីក្រោមអធិបតីភាពរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន

កាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានបើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិនិត្យ
ទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះ ដោយបានធ្វើការពិនិត្យពិច័យយ៉ាងល្អិតល្អន់
និងម៉ត់ចត់ ដោយបានសម្រេចជាឯកច្ឆ័ន្ធ ទូលថ្វាយមតិចំពោះ ព្រះករុណា
ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តមសីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ

នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថា សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម មាត្រា

ទាំង៨នេះ អាចធ្វើទៅបាន ហើយពុំមានអ្វីប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យ
សេរីពហុបក្ស និងរបបរាជានិយម អាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើយ ព្រមទាំងបាន
ធ្វើឡើងនៅពេលដែលប្រទេសជាតិមិនស្ថិតក្នុងភាពអាសន្ន។

វិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះ ទាក់ទងទៅនឹងមាត្រាមួយចំនួន អំពីការ

តែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងដំណើរការក្នុងរដ្ឋសភា ដោយមានគោលបំណង

ឲ្យមានការកែសម្រួលលើបញ្ហាមួយចំនួន ឲ្យស្របទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្តែង
បានបង្កើតឡើងតាំងពីពេលមុន

ហើយដែលស្របទៅនឹងសភាពការណ៍

នៅពេលនោះ មានចំណុចខ្លះមិនសមស្រប ឬមិនមានសង្គតិភាពជាមួយនឹង
សភាពការណ៍ជាក់ស្តែង និងសំណូមពរការងារនាពេលនេះ ចាំបាច់ត្រូវធ្វើ

ការកែសម្រួល ។ ហេតុនេះហើយទើបទាមទារចាំបាច់ឲ្យត្រូវធ្វើវិសោធនកម្ម

ទៅលើជំពូកខ្លះ ឬមាត្រាខ្លះនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច្បាប់មួយចំនួន ដើម្បីធានាឲ្យ
ការពង្រឹងបាននូវសុខសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ ការលើកកម្ពស់ បើក

ទូលាយលំហរនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជន ក៏ដូចជា
ការជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រទេស ដែលជាផលប្រយោជន៍ជាសារវ័ន្តរបសស់ប្រជាជន
យើង។

ការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវបានបណ្តាប្រទេសទាំងអស់

សំខាន់គឺ ទី១- ធានាឲ្យស្ថាប័នកំពូលរបស់ជាតិ ជាពិសេស អំណាចនីតិប្រតិបត្តិ

លើពិភពលោក តែងតែអនុវត្តជាប្រចាំ ដើម្បីឲ្យស្របគ្នាទៅនឹងសភាពការ

ការប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន និងប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងទី២- ធានាការពារ

វិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានធ្វើចំនួន ៩ដង រួចមកហើយ ។ ដូច្នេះ នេះមិន

ដែលមានបេសកកម្មចម្បង ក្នុងការដឹកនាំការងារទូទៅរបស់រដ្ឋ មានដំណើរ-

និងថែរក្សាឲ្យបាននូវសន្តិភាព សន្តិសុខសង្គម សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ
ស្ថិរភាពនយោបាយប្រទេសជាតិ នៅគ្រប់កាលៈទេសៈ ដើម្បីជាគ្រឹះសម្រាប់
ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិលើគ្រប់វិស័យ និងភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជាជន ។

ការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី ១០ នេះ ក៏ដើម្បីបំពេញចន្លោះខ្វះខាត

ជាក់ស្តែងនីមួយៗ។ ដោយឡែក នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើង ការធ្វើ

មែន ជារឿងថ្មីសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទេ ហើយវាមិនមែនជារឿងចម្លែក

ណាមួយ ដែលមិនធ្លាប់កើតមាននូវបណ្តាប្រទេសមួយចំនួនលើពិភពលោក
នោះដែរ ។

កន្លងមកនេះ អាស្រ័យដោយការធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើមាត្រាមួយចំនួន

រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ហើយអ្វីដែលសំខាន់ គឺបំពេញបន្ថែមចំពោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ឆ្នាំ

នៃរដ្ឋធម្មនញ
ុ ្ញ បានធ្វឲ
ើ ្យប្រទស
េ យើងធានាបាននូវសន្តភា
ិ ព ស្ថរិ ភាពនយោបាយ

មជ្ឈដ្ឋានអគតិ និងក្រុមប្រឆាំងផ្កាប់មុខ បានប្រតិកម្មទាំងទទឹងទិស

ផ្អែកលើស្មារតីនេះហើយ ទើបតម្រូវឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ

១៩៩៣ ក្នុងគោលបំណងការពារឧត្តមប្រយោជន៍របស់ជាតិ ។

និងបានរួមចំណែកលើកស្ទួយតម្លៃនៃប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា ។

និងប្រកបដោយភាពងងឹតងងុលបំផុត និងបានធ្វើការវាយប្រហារយ៉ាងកំរោល

និងច្បាប់មួយចំនួន ជាបន្តបន្ទាប់ ហើយជាពិសេសគឺការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់

បានសម្តែងការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំង ពីព្រោះថា ខ្លឹមសារទាំងឡាយនៅក្នុងសេចក្តី

គោរពការពារដាច់ខាតនូវរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ការពាររបបរាជានិយម ការពាររាល់

ទៅលើការស្នើឲ្យមានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ធម្មនុញ្ញនេះ។ ប៉ុន្តែប្រជាជនកម្ពុជា
ព្រាងច្បាប់ធម្មនុញ្ញនេះ គឺដើម្បីធានានូវនិរន្តរភាពការងារនៃស្ថាប័នរដ្ឋ ទាំង
ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិ ទាំងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិ មិនឲ្យមានការជាប់គាំង ធានា

ឲ្យសង្គមជាតិមានស្ថិរភាព ប្រជាជនបានរស់នៅដោយសុខសប្បាយ ប្រកប

អាជីវកម្មជាប្រក្រតី។ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ធម្មនុញ្ញមានគោលដៅពិតប្រាកដ

គឺបម្រើឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិ និងប្រជាជន និងធានាឲ្យប្រទេសជាតិមាន
សុខសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ និងការអភិវឌ្ឍយូរអង្វែង។

បច្ចុប្បន្ននេះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានកំពុងធ្វើដំណើរយ៉ាងស្វាហាប់

លើមាគ៌ាប្រជាធិបតេយ្យ នីតិរដ្ឋ និងការអភិវឌ្ឍ ដោយធានាបានសុខសន្តិភាព
ស្ថិរភាពនយោបាយ ការរីកចម្រើនខាងសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ក្រោមពន្លឺនៃ

សុខសន្តិភាពដ៏ភ្លឺចាំងចែង។ កិត្យានុភាពជាតិកាន់តែត្រូវបានលើកកម្ពស់ជា
លំដាប់ និងបានដើរតួនាទីកាន់តែសកម្មនៅលើឆាកអន្តរជាតិ ទាំងនៅក្នុង
ក្របខណ្ឌតំបន់ និងពិភពលោក ។ យើងការពារបានយ៉ាងរឹងមាំនូវខឿនឯករាជ្យ

រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាលើកទី១០ ។ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលជំហរ
សមិទ្ធផលសង្គមជាតិ ការពារ និងលើកស្ទួយជ្រោងខ្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ

សេរីពហុបក្ស ដោយមិនអនុញ្ញាតិឲ្យកម្លាំងអមិត្តណាមួយមកបំផ្លិចបំផ្លាញ
បានឡើយ ។ ការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនាពេលនេះ គឺក្នុង

គោលបំណង និងឧត្តមគតិដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះ ។ អ្វីៗទាំងអស់
ដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជន ។ អ្វីៗទាំងអស់ ដើម្បីភាពសុខសាន្ត

របស់ប្រទេសជាតិ ។ អ្វីៗទាំងអស់ ដើម្បីការអភិវឌ្ឍ ។ អ្វីៗទាំងអស់

ដើម្បីភាពស្ថិតស្ថិរ គង់វង្ស នៃមាតុភូមិកម្ពុជា ។ ប្រជាជនកម្ពុជាសូមគាំទ្រ
ទាំងស្រុងនូវការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅពេលនេះ

ដោយក្តី

សង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេច-

តេជោ ហ៊ុន សែន នឹងបន្តថែរក្សាបាននូវសុខសន្តិភាព ភាពសុខសាន្ត
និងសុភមង្គលរបស់ប្រជាជន រួមជាមួយនឹងការរក្សាបានយ៉ាងរឹងមាំនូវសុខ
សន្តិភាព ដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែទទួលបាននាពេលបច្ចុប្បន្ន ៕
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ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជា អំពាវនាវដល់ជនរួមជាតិ បន្តទប់ស្កាត់ការ
កាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ និងបញ្ចប់ការប្រមាញ់សត្វព្រៃ

ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ បំផុត ស្តេចសព្វព្រះរាជហឫទ័យ យាងជាព្រះរាជាធិបតីប្រារព្ធព្រះរាជពិធី «រុក្ខទិវា ៩ កក្កដា»

នាព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ នៅស្ថានីយផ្សព្វផ្សាយ និងស្តារ

ថាមពល ថែរក្សាជីវចម្រុះ និងប្រព័ន្ធមជ្ឈដ្ឋានដីគោក ជួយគាំទ្រនិរន្តរភាព

ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី

បាត់បង់ព្រៃឈើគ្រប់ប្រភេទ អាចបណ្ដាលឱ្យមានទឹកជំនន់ ខ្យល់កន្ត្រាក់

ព្រៃឈើ ក្នុងភូមិសំបួរមាស ឃុំស្ទឹង ស្រុកបាណន់ ខេត្តបាត់ដំបង
ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ បំផុត

ស្តេចសព្វព្រះរាជហឫទ័យ យាងជាព្រះរាជាធិបតីប្រារព្ធព្រះរាជពិធី «រុក្ខទិវា
៩ កក្កដា» អញ្ជើញអមព្រះរាជដំណើរមាន សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ

ប្រធានព្រឹទ្ធសភា សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយក រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ 

ទីក្រុង ទប់ស្កាត់ និងបន្សាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ ដូចនេះ ការ

រន្ទះ និងការរាំងស្ងួត ដែលបានធ្វើឱ្យទីតម្កល់ទឹកនានា សម្រាប់តម្រូវការ

របស់មនុស្ស សត្វ ត្រូវរីងស្ងួត ឈានទៅរកការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូល
សត្វព្រៃ  ធនធានមច្ឆជាតិគ្រប់ប្រភេទ ហើយអាចបង្កឱ្យមានភាពរហោស្ថាន
និងការធ្លាក់ ចុះគុណភាព ដីផងដែរ។

ព្រះករុណា ព្រះមហាក្សត្រ បានអំពាវនាវចំពោះព្រះសង្ឃ អាជ្ញាធរ

ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាល       អង្គទូតនៃបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តប្រចាំ

ដែនដី វិស័យឯកជន និងបងប្អូនជនរួមជាតិនៅទូទាំងប្រទេស ចូលរួម

ច្រើនរូប។

ក៏មានដើមត្នោតផងដែរ នៅតាមទីវត្តអារាម ទីសាធារណៈ និងរមណីយដ្ឋាន

កម្ពុជា ព្រះសង្ឃ ព្រះញាតិវង្សានុវង្ស មន្ត្រីរាជការ និងប្រជាពលរដ្ឋ ជា
ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី

មានព្រះរាជឱង្ការថា ការដាំដើមឈើ គឺជាការវិនិយោគបៃតង លើធម្មជាតិ
ដែលផ្ដល់ពហុប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សជាតិយើងទាំងអស់គ្នា  សត្វ និង

ភពផែនដី។ ព្រះអង្គក៏បានឧទ្ទិសពិធី រុក្ខទិវា ឱ្យស្ថិតក្នុងបេះដូង របស់បងប្អូន
ជនរួមជាតិគ្រប់ៗរូប និងក្លាយជាប្រពៃណីនៃការរួមសាមគ្គីគ្នាដាំដើមឈើ

គ្រប់ប្រភេទ រួមគ្នាថែរក្សាការពារ និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធាន ព្រៃឈើ សត្វព្រៃដ៏
មានតម្លរៃ បស់យង
ើ ឱ្យបានគង់វង្សរហូតតទៅ ។ ព្រះករុណា ព្រះមហាក្សត្រ

រំលឹកថា  ពិធីរុក្ខទិវា ត្រូវបានរៀបចំឡើងតាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយម

ក្រោមព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំដ៏ថ្លៃថ្លាបំផុតរបស់ ព្រះករុណា ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ

ជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ រាជរដ្ឋាភិបាលនៃ   
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដែលមានសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ
   

ហ៊ុន សែន ជានាយករដ្ឋមន្ត្រី បានបន្តប្រារព្ធពិធី រុក្ខទិវា នៅតាមរាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេស។

ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រ បានមានព្រះរាជបន្ទូលថា  ប្រជាជនកម្ពុជា

បានយល់ប្រាកដណាស់ថា  ព្រៃឈើ

ជាសម្បត្តិធម្មជាតិដ៏មហាសាល

សម្រាប់ជីវិតមនុស្ស និងសត្វរស់នៅលើភពផែនដីយើងនេះ។ ព្រៃឈើ និង

ប្រព័ន្ធមជ្ឈដ្ឋានព្រៃឈើចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ ដល់គ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃ 
គោលដៅអភិវឌ្ឍ ធានាសន្តិសុខស្បៀង និងបណ្ដាញសុវត្ថិភាព លើក

កម្ពស់ជីវភាព ផ្ដល់មុខរបរ និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ លើកកម្ពស់អាហារូបត្ថម្ភ និងសុខភាព រក្សានិរន្តរភាពផលិតកម្ម កំណើនសេដ្ឋកិច្ច សមភាព
បរិយាបន្ន និងភាពជាដៃគូ ធនធានទឹក ការពារធនធាន ជលផល សន្តិសុខ

ដាំដើមឈើគ្រប់ប្រភេទ ឱ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ក្នុងនោះ

តាមដងផ្លូវលំ ផ្លូវជាតិ តាមដងប្រឡាយ ភូមិដ្ឋាននានា និងតាមភ្លឺស្រែចម្ការ

ដើម្បីបានម្លប់ ជាជម្រកមនុស្ស សត្វ ហើយបាន ជាឈើ សំណង់ អុស ធ្យូង
បង្កើនជីវជាតិដីកសិកម្ម ជួយទប់កម្លាំង ខ្យល់កន្ត្រាក់ ស្រូបឧស្ម័នកាបូនិច
និងបម្រែបម្រួលធាតុអាកាស ផងដែរ។ ជាពិសេសគួរយកចិត្តទុកដាក់រួម

គ្នប
ា ង្កត
ើ គំនត
ិ ថ្មម
ី យ
ួ ទុកជាទម្លប
ា    ់ ដើមប្ ឱ
ី យ្ គូសក
្រ រដែលទើបរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ចូលរួមដាំដើមឈើទុកជាអនុស្សាវរីយ៍នៅសួនអាពាហ៍ពិពាហ៍ សួន

ព្រៃឈើ លំហែកម្សាន្ត ដែលបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត
រដ្ឋបាលព្រៃឈើ ឱ្យបានគ្រប់ៗគ្នា នៅតាមទីប្រជុំជនស្រុក ក្រុង ឃុំ សង្កាត់
ភូមិ ។

ព្រះករុណា

ព្រះមហាក្សត្រ

ក៏បានអំពាវនាវឱ្យបងប្អូនជនរួមជាតិ

ជួយទប់ស្កាត់ និងបញ្ចប់ការកាប់ឈើ ការកាប់រាន ដុត ឈូស ឆាយដីព្រៃ 
ការបរបាញ់ ការដាក់អន្ទាក់ចាប់សត្វព្រៃដោយខុសច្បាប់ ហើយចូលរួម
ថែរក្សាការពារព្រៃឈើ ជាពិសេស ការពារភ្លើងឆេះព្រៃនៅតាមតំបន់ដែល
បងប្អូនរស់នៅ ដើម្បីរក្សាការពារឱ្យបាននូវធនធានព្រៃឈើ សម្រាប់កូនចៅ

របស់យើងជំនាន់នេះ និងជំនាន់ក្រោយៗទៀត ។ ព្រះអង្គក៏បានថ្លែង  
អំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុត ចំពោះប្រទេសជាមិត្ត អង្គការ ជាតិអន្តរជាតិនានា ដែលបាននិងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការចូលរួម ជួយ

ដល់ការងារដាំដើមឈើ ការថែរក្សា និងការពារធនធានព្រៃឈើ-សត្វព្រៃ 
ក៏ដូចជា ការចូលរួមក្នុងការស្តារ និងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច សង្គម កម្ពុជាក្នុង
ពេលអតីតកាល និងបច្ចុប្បន្ន ហើយសូមមេត្តាជួយបន្តទៅ មុខទៀត ដើម្បី
សម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជា៕
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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ បោះឆ្នោតឱ្យគណបក្សប្រជាជន
ជាការបោះឆ្នោតឱ្យខ្លួនឯង ដើម្បីរក្សាសេចក្ដីសុខ សន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីអបអរសាទរ
ទិវាមច្ឆជាតិ ១កក្កដា ឆ្នាំ២០២២

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតី-

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល
និងផ្តល់ដំបូន្មានមួយចំនួន ជូនដល់គណៈប្រតិភូកីឡា
អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម  (ASEAN Para Games)

តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បាន

ឯកជននានា

និងសប្បុរសជនដែលមានបំណងចូលរួមជាមួយរាជ-

ដែលបានប្រារព្ធឡើងនៅទីតាំងអាងទឹក ត្រពាំងថ្ម ភូមិត្រពាំងថ្ម

កម្ពុជាឈានទៅគ្មានគ្រាប់មីននៅឆ្នាំ២០២៥ ។ សម្តេចតេជោបញ្ជាក់

បានថ្លែងថា ការព្រលែងកូនត្រី និងត្រីមេពូជនាថ្ងៃនេះ គឺជារឿងល្អមួយ

លើប្រជាជនកម្ពុជា ដែលស្លាប់ និងរបួសដោយគ្រាប់មីន និងគ្រាប់មិន

ធ្វើតែក្នុងទិវាមច្ឆជាតិ ១កក្កដា នោះទេ គឺអាចធ្វើរាល់ថ្ងៃ ឲ្យតែមានកន្លែង

ដើម្បីធានាថា  កន្លែងហ្នឹង

ការដាំកូនឈើក៏ដូចគ្នាដែរ មិនមែនធ្វើតែនៅក្នុងរុក្ខទិវា ៩កក្កដា នោះ ទេ 

និងជាភាពសុខសាន្ត និងស្នាមញញឹមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា។

ខេត្តជុំវិញបឹងទន្លេសាប

ទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តន៍ឱ្យបានច្បាស់លាស់        

បានបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដើម្បីសន្តិភាព និងការ

ដែលកាន់កាប់យូរឆ្នាំមកហើយនោះ តាមការដាក់ចេញនូវបទបញ្ជា

រយៈពេលកន្លងទៅ ហើយបោះឆ្នោតឱ្យគណបក្សប្រជាជនមានអត្ថន័យ

កុំឱ្យមានការកាប់ទន្ទ្រានយកដីអភិរក្សតំបន់២ និង៣បន្តទៀត។

បោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២

អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីអបអរសាទរទិវាមច្ឆជាតិ ១កក្កដា ឆ្នាំ២០២២

រដ្ឋាភិបាល ដើម្បីបោសសំអាតមីននៅកម្ពុជា និងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះ ដើម្បី

ឃុំប៉ោយចារ ស្រុកភ្នំស្រុក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

ថា  អ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៀតគឺការឈានទៅបញ្ចប់នូវសោកនាដកម្ម

សម្រាប់បង្កើនផលត្រីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ ហើយការលែងត្រីមិនមែន

ទាន់ផ្ទុះដែលជាឃាតករលាក់មុខ  ដែលនៅសេសសល់លើទឹកដីកម្ពុជា

ព្រលែង(ទឹក) និងមានពូជត្រីសម្រាប់ព្រលែង ។ ជាមួយគ្នានេះ

ភ័យខ្លាច តែជាស្នាមញញឹម ជំនួសឲ្យទឹកភ្នែកពីអតីតកាលរបស់ប្រជាជន

គឺអាចធ្វើបានរាល់ថ្ងៃ។ សម្តេចតេជោ ក៏បានបន្តក្រើនរំលឹកដល់អភិបាល

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងអំណរគុណប្រជាពលរដ្ឋ ដែល

គឺជាកន្លែងដែលមិនមែនជាកន្លែងដែល

ជូនប្រជាពលរដ្ឋ

អភិវឌ្ឍ សេចក្ដីសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានចូលរួមបោះឆ្នោត

កន្លងទៅ។ សម្តេចតេជោបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅបឹងទន្លេសាប

ច្បាស់លាស់ ជាសារបញ្ជាក់ថាគាំទ្រសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ»។ សម្រាប់

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានប្រកាស និងចេញបទបញ្ជាឱ្យ

កន្លងមកថ្មីៗនេះ គឺជាការប្រកួតប្រជែង នៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យ

និងតំបន់អាងត្រពាំងថ្ម ឱ្យអស់នៅចុងឆ្នាំ២០២២នេះ ដើម្បីប្រែក្លាយ   

គណបក្សប្រជាជន គឺជាការបោះឆ្នោតឱ្យខ្លួនឯង ដើម្បីរក្សាសេចក្ដីសុខ

លើការកាត់ឆ្វៀលដីតំបន់អភិរក្សនៅបឹងទន្លេសាប

អាជ្ញាធរមីន និងវិស័យឯកជន ចូលរួមក្នុងការដោះមីននៅឃុំប៉ោយចារ

សេរីពហុបក្ស។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បន្តថា៖ «ការបោះឆ្នោតឱ្យ

តំបន់នេះទៅជាតំបន់សុវត្ថិភាពដែលទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរ និងដើម្បី

សន្តិភាព

ត្រូវដោះមីននៅតំបន់នេះឲ្យអស់ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

ឆ្នាំ១៩៧០ ប្រជាជនរបស់យើងស្លាប់ និងរបួស មិនតិចទេ»។

ដាក់ចូលទៅក្នុងថវិកាជាតិឆ្នាំ២០២៣-២០២៤ សម្រាប់ការងារបោស

ត្រូវទៅទទួលយកនូវការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ ឲ្យបានគ្រប់ៗ

ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ដោះមីន តែយើងគ្មានលុយចាំទៅសុំបរទេសឲ្យជួយ។

ដល់វេនត្រូវចាក់ដូសជំរុញ។ ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ ជូន

ហើយប្រកាសភូមិ ឃុំដែលគ្មានមីនតែម្តងដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពប្រជា-

ចាក់ដល់ដូសទី២០ក៏ដោយ។ សម្ដេចតេជោ បានចាត់ទុកថា  ដើម្បី

សុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នេះ។ ទោះបីក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយ
របស់យើង។ សម្ដេចតេជោបានស្នើឲ្យ ឯកឧត្តម អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន

បើមានសន្តិភាពទើបអាចអភិវឌ្ឍន៍បាន

កុំចាំដល់ពេល

បាត់សន្តិភាព ទើបនាំគ្នាស្រែករកសន្តិភាព។ ពិបាកណាស់សង្គ្រាម
សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបន្ដអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋ        

សំអាតមីន។ ដោយសារមានតំបន់ខ្លះត្រូវការថវិកាត្រឹម ៥ម៉ឺនដុល្លារ

គ្នាបន្ថែមទៀត ទាំងដែលអ្នកមិនទាន់ចាក់ដូសមូលដ្ឋាន និងអ្នកដែល

ដូចនេះយើងអាចប្រើប្រាស់ថវិការបស់យើង ដើម្បីបញ្ចប់ការដោះមីន

ប្រជាពលរដ្ឋនេះ គឺធ្វើឡើងដោយឥតគិតថ្លៃអ្វីទាំងអស់ បើទោះបីត្រូវ

ពលរដ្ឋរបស់យើង។ ជាមួយគ្នានេះសម្តេចតេជោក៏អំពាវនាវដល់វិស័យ

ការពារ និងធានាដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរ
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ដែលអត់មានមីន តាមការគ្រោងទុកដែលយើងបានស្នើសុំទៅ។ ដោយសារ

តែយើងបានសុំការពន្យាពេលម្ដងហើយម្ដងទៀត ឥឡូវយើងដោះបាន
នោះលើទំហំដីភាគច្រើនហើយ

ក៏ប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះដូចជានៅមានចំនួន

តិចតួចនៅតាមភូមិ ឃុំ ដូច្នេះយើងត្រូវរៀបចំដើម្បីដោះមីន ដោយ
ប្រើថវិកាជាតិទម្លាក់ឱ្យ ជាពិសេសធានារ៉ាប់រងថា កន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែង

មិនមានការភ័យខ្លាច, មានតែស្នាមញញឹមជំនួសឱ្យទឹកភ្នែកពីអតីតកាល
របស់ប្រជាជន ។ សម្ដេចតេជោក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមទាំង

ផ្នែករាជរដ្ឋាភិបាល និងផ្នែកវិស័យឯកជនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ
«ដំណើរឆ្ពោះទៅកម្ពុជាសូន្យមីន» នៅឆ្នាំ២០២៥ ។ សម្តេចតេជោ
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុងកិច្ចប្រជុំ
ដើម្បីពិភាក្សាលើកិច្ចការនានាត្រៀមឆ្ពោះទៅរកការប្រកួតប៉ារ៉ាហ្គេម
និងស៊ីហ្គេម ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំ២០២៣ ខាងមុខ

បានបញ្ជាក់ថា៖ «ខ្ញុំចង់វ៉ៃផ្ដាច់ព្រ័ត្រ ដើម្បីឱ្យបញ្ហាមីននៅកម្ពុជាត្រូវបាន
បញ្ចប់នៅឆ្នាំ២០២៥ ដោយប្រើចលនាជាតិរបស់យើងដើម្បីបញ្ចប់វា»។
សម្តេចតេជោក៏បានអំពាវនាវឱ្យពលរដ្ឋចូលរួមវិភាគទានបន្ថែមទៀត
ដែលជាការបង្ហាញពីចលនាជាតិមួយដើម្បីសុវត្ថិភាពប្រជាជន

គ្មាន

នៃជំងឺកូវីដ១៩នោះ វិធីតែមួយគត់ គឺចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ ខណៈជំងឺ

អ្នកស្លាប់ និង របួសដោយសារមីន ហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានទទួលដី

«ដើម្បីធានាថា  ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទទួលបាននូវសុវត្ថិភាព បើ

ប្រជាជនបំបាត់នូវការភ័យខ្លាចទាំងអស់។

គឺចាក់វ៉ាក់សាំង។ ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា កុំថាឡើយដូសទី៣ ដូសទី៤

យកចិត្តទុកដាក់ការពារខ្លួន ពិសេសត្រូវតែទៅទទួលយកវ៉ាក់សាំង

ប្រជាពលរដ្ឋនោះដែរ ខ្ញុំប្រើពាក្យថា ស្រោចវ៉ាក់សាំង»។

បានគូសបញ្ជាក់ថា  គ្មានការបិទរោងចក្រ បិទសាលារៀន ឬបិទផ្សារ

បតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយភាពសុខសាន្ត អ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើគឺទៅទទួលយកវ៉ាក់សាំង

នេះមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយទេ។ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងថា 

ធ្លីទៅបង្កបង្កើនផលដោយស្នាមញញឹម ផ្តល់នូវស្នាមញញឹមសម្រាប់

ទោះបីជាឆ្លងក៏មិននាំទៅដល់ការស្លាប់ ឬភាពធ្ងន់ធ្ងរ រឿងតែមួយគត់

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបន្តអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្ត

ដូសទី៥ សូម្បីតែដូសទី២០ ក៏រាជរដ្ឋាភិបាលអត់យកលុយពីបងប្អូន

ការពារខ្លួន មានតែវ៉ាក់សាំងទេដែលអាចការពារយើងបាន។ សម្តេចតេជោ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ សម្តេចអគ្គមហាសេនា-

នោះទេ, សូមបងប្អូនជាកម្មករ កម្មការិនី ជាអាជីវករ បន្តធ្វើការរកស៊ី

អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល និងផ្តល់ដំបូន្មានមួយចំនួន ជូនដល់

តាមការកំណត់របស់ក្រសួងសុខាភិបាល,

កិច្ចការពារខ្លួនកាន់តែល្អ

នឹងពួកគេចេញទៅប្រកួតកីឡាពិការអាស៊ាន

ឬអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម

តែគិតអំពីសុវត្ថិភាពនៃកម្មកររបស់ខ្លួន, ជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេបាន

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានស្នើឱ្យកីឡាករ កីឡាការិនី ដែលចេញ

ជាមួយគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីតាមក្រសួងនានាក៏ត្រូវតាមពិនិត្យអំពីបុគ្គលិករបស់

នូវក្រឹតក្រមក្បួនខ្នាតនៃការប្រកួត ចៀសវាងនូវការបំពានណាមួយទៅ

ចាក់ដល់ដូសទីប៉ុន្មាន ហើយត្រូវជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យទៅចាក់ ។ គ្មាន

នូវសារធាតុ ដែលមានការហាមឃាត់សម្រាប់ផ្នែកកីឡា ដែលនាំឱ្យមាន

បន្តថា  រាជរដ្ឋាភិបាល និងក្រសួងសុខាភិបាលនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែម

ឡើថា «មេដាយមាស មេដាយប្រាក់ ឬ អត់មេដាយ មិនសំខាន់ទេ តែ

យើងមានសុវត្ថភា
ិ ពផ្នក
ែ សុខភាព នឹងធ្វឱ
ើ យ្ សង្គមគ្រសា
ួ រយើងមាន

បំផ្លាញមុខមាត់ប្រទេសជាតិដ៏ធ»ំ ព្រោះមេដាយដែលក្រុមទាំងមូលបាន

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា បច្ចុប្បន្ននេះ រាជរដ្ឋាភិបាល

គណៈប្រតិភូកីឡា  អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម  (ASEAN Para Games) មុន     ប្រសើរជាការល្អសម្រាប់យើង។ ម្ចាស់រោងចក្រនៅកន្លែងនីមួយៗត្រូវ
លើកទី១១ នៅទីក្រុងសូឡូ ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី នៅវិមានសន្តិភាព។

ទៅទទួលវ៉ាក់សាំងតាមការកំណត់និងត្រួតពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ ។

ទៅប្រកួតកីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមទាំងអស់គឺ «ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាធានា

ខ្លួន, បណ្ដាក្រុមហ៊ុននានាត្រូវតែគិតពីបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនទៅ

លើលក្ខន្តិកៈនៃការប្រកួត» ។ ចៀសវាងដាច់ខាតមិនឱ្យមានការប្រើប្រាស់

អ្វីខ្លាំងជាងវ៉ាក់សាំង និងល្អជាងវ៉ាក់សាំងទេ ។  សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

ការបាត់បង់នូវកិត្តិយសរបស់ប្រទេសជាតិ ។ សម្ដេចតេជោបានលើក

ទៀត ក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩ ដ៏កាចសាហាវនេះ ព្រោះនៅពេល

ការបំផ្លាញដោយសារការប្រើប្រាស់សារធាតុដែលហាមឃាត់ គឺជាការ

ជីវភាពរីកចម្រើន សង្គមជាតិក៏មានការអភិវឌ្ឍ។

ទៅទទួល មិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងប៉ះប៉ូវមុខមាត់ដែលខូចខាតដោយសារ

កម្ពុជាបានបំពេញខាតប្រមាណជាង ១០០លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក

ក្នុងវិស័យកីឡានោះទេ។

កូវីដ១៩ ចាប់ផ្តើមថមថយ ហើយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដំណើរការឡើងវិញ

បញ្ហាមីន និងគ្រាប់យុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅត្រឹមឆ្នាំ២០២៥។ សម្តេច-

និងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅវិញទៅមក បានធ្វើឱ្យតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ ដែល

សប្បុរសជន និងប្រជាជនកម្ពុជា សម្រាប់ការបោសសំអាតគ្រាប់មីន

ស្រេចទៅហើយ។ សម្តេចតេជោក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និង

ហ៊ុន សែន ធ្វើការអំពាវនាវដល់វិស័យឯកជន ដើម្បីចូលរួមក្នុង

ស្របពេលដែលអគ្គិសនីកម្ពុជា

តែការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀន ឬ សារធាតុដែលត្រូវហាមឃាត់នៅ

ដោយក្នុងអំឡុងពេលកូវីដ១៩ ប្រេងឥន្ធនៈបានចុះថ្លៃ  នៅពេលដែល

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបង្ហាញពីមហិច្ឆតាបញ្ចប់ឲ្យបាន

ប្រេងឥន្ធនៈក៏បានឡើងថ្លៃបន្តិច ប៉ុន្តែដោយសារសង្គ្រាមរុស្ស៊ី-អ៊ុយក្រែន

តេជោ បានថ្លែងថា រាជរដ្ឋាភិបាល នឹងប្រើប្រាស់ថវិការដ្ឋរួមជាមួយថវិកា

ហៅថា  វិបត្តិថាមពលបានកកើតពេញបន្ទុកនៅលើពិភពលោករួច

និងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទះ ដើម្បីប្រែក្លាយកម្ពុជាសូន្យគ្រាប់មីន។ សម្ដេចតេជោ

ស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់ ត្រូវចូលរួមសន្សំសំចៃអគ្គិសនីឱ្យបានគ្រប់ៗគ្នា 

ការងារដោះមីន ធ្វើយ៉ាងណាឱ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងក្លាយទៅជាប្រទេស

ដោយសារការកើនឡើងថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈ ដែលកើតមានទូទាំង ពិភពលោក

ក៏បានប្រឹងប្រែងទប់

និងកុំឱ្យខាត
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ដោយសារវិបត្តិសង្គ្រាម និងការដាក់ទណ្ឌកម្ម។

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ សម្ដេចអគ្គមហាសេនា-

បតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
         

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា កម្ពុជាបានរង់ចាំរយៈពេល

៦៤ឆ្នាំ ទើបសម្រេចចិត្តយកឆ្នាំ២០២៣ ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រកួត

កីឡាស៊ីហ្គេម និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម។ កម្ពុជាបានខកខានចាប់យក       

បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុងកិច្ចប្រជុំ ដើម្បីពិភាក្សាលើ      ឱកាសនេះជាច្រើនលើកច្រើនសារ

ដើម្បីត្រៀមខ្លួនប្រកបដោយ

កិច្ចការនានាត្រៀមឆ្ពោះទៅរកការប្រកួតប៉ារ៉ាហ្គេម និងស៊ីហ្គេម ដែល

សមត្ថភាពពេញលេញ និងកៀរគរធនធានចាំបាច់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់

ទាំងពីរខាងលើ នឹងត្រូវធ្វើឡើងរយៈពេល ៣ថ្ងៃ គឺចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់

ស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់។ ក្នុងនាមជា ម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ការប្រកួតកីឡា

កម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំ២០២៣ ខាងមុខ ដែលកិច្ចប្រជុំសហព័ន្ធ
ថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ២០២២ រាជធានីភ្នំពេញ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

មានសេចក្តីរីករាយដោយបានជួបជុំមហាគ្រួសារកីឡាជាតិ និងកីឡា
   
តំបន់អាស៊ីអាគេ្នយ៍ក្នុងកិច្ចប្រជុំ ដ៏មានសារៈសំខាន់នេះ និងស្វាគមន៍
ប្រតិភូកីឡាក្រុមប្រឹក្សាស៊ីហ្គេម និងក្រុមប្រឹក្សាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម ដែល

បានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍

រៀបចំការប្រកួតកីឡា ថ្នាក់តំបន់ដ៏ធំនេះឱ្យបានល្អ និងរលូន ប្រកបដោយ

ស៊ីហ្គេម និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម ឆ្នាំ២០២៣ កម្ពុជាមានមហិច្ឆតារៀបចំ
ទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវជាតិ និងអន្តរជាតិប្រកបដោយភាពកក់ក្តៅ  បដិ-

សណ្ឋារកិច្ចល្អ និងសេវាល្អសម្រាប់គ្រប់ប្រតិភូកីឡា និងភ្ញៀវជាតិ-អន្តរជាតិ

ដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ល្អបំផុត ក្នុងការចូលរួមការប្រកួតកីឡា
ស៊ីហ្គេម និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម ឆ្នាំ២០២៣ នៅកម្ពុជា។ សម្តេចតេជោ

និងក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធកីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាសម្រាប់រយៈពេល ៣ ថ្ងៃ  ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា នយោបាយគ្មានស្តង់ដារពិតប្រាកដទេ ប៉ុន្តែ
នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សម្តេចតេជោ ថ្លែងអំណរគុណ ប្រតិភូកីឡា

កីឡាមានស្តង់ដារសកលពិតប្រាកដ មានច្បាប់កីឡាតែមួយ មាន

ការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេម (SEA Games) និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម

ពិភពលោកមួយល្អប្រសើរ និងការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់សុខ-

បណ្តាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដែលបានគាំទ្រកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំ
(ASEAN Para Games) នៅឆ្នាំ ២០២៣ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជា
ុ ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា ឆ្នាំ២០២២-២០២៣ នេះ

បទបញ្ជាការប្រកួតកីឡាតែមួយ និងមានគោលដៅតែមួយ គឺការកសាង
សន្តិភាព និងស្ថិរភាពសង្គម។

ក្នុងឱកាសនោះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានដាក់ចេញ

គឺជាឆ្នាំដ៏មានសារៈសំខាន់ សម្រាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងនាម

គោលការណ៍ និងផ្តល់អនុសាសន៍គន្លឹះមួយចំនួនដើម្បីត្រៀមធ្វើជា
  

ប៉ារ៉ាហ្គេម។ ក្នុងនាមជាប្រធានប្តូរវេននៃស្ថាប័នតំបន់ទាំងពីរ កម្ពុជាមាន

ជោគជ័យខ្ពស់ រួមមាន៖ ១- គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡា

ជាប្រធានអាស៊ាន និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាកីឡាស៊ីហ្គេម និងអាស៊ាន
ការតាំងចិត្តខ្ពស់ឈរលើគោលការណ៍កិច្ចសហប្រតិ បត្តិការសន្តិសហ-

ម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាដ៏ធំ ជាប្រវត្តិសាស្រ្តនេះឱ្យទទួលបាន

ស៊ីហ្គេម និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម ឆ្នាំ ២០២៣ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើ

វិជ្ជមាន និងស្មើមុខ ស្មើមាត់ រួមចំណែកដល់ការ ដោះស្រាយរាល់បញ្ហា  គ្រប់មុខសញ្ញា គ្រប់គ្រងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗឱ្យបានរួចរាល់ និងទាន់ពេល
ប្រឈមនានា ដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុនៅក្នុងតំបន់ ដើម្បី

ពិសេសការងារដែលត្រូវការពេលយូរ

សំដៅជំរុញល្បឿននៃការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ជោគវាសនា និងវិបុល ភាពរួម។

បច្ចេកវិទ្យា ជីអឹមអេស (GMS) ការរៀបចំពិធីបើក និងពិធីបិទ ព្រមទាំង

ធានាសុខសន្តិភាព សុខដុមនីយកម្ម និងភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា វិស័យកីឡាដើរតួនាទីយ៉ាង

សំខាន់ក្នុងវិស័យទំនាក់ទំនងអន្តជាតិ។ ការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេម និង

អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម រៀងរាល់២ឆ្នាំម្តង ឆ្លុះបញ្ចាំងឱ្យឃើញនូវការរឹតចំណង

មិត្តភាព សាមគ្គីភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងរាជរដ្ឋាភិបាល និងប្រជាជន នៃប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់។វិស័យកីឡា

ក៏ជាឱកាសផ្តល់នូវការផ្លាស់ប្តូរទាំងបច្ចេកទេស និងបទពិសោធន៍ក្នុង
ការប្រកួតកីឡា ដែលជាមរតកវប្បធម៌ និងជាសិល្បៈការពារខ្លួនរបស់
ប្រជាជាតិនីមួយៗ។ ការប្រកួតជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនេះ ក៏ជាការបំផុស
ស្មារតីមហាជនឱ្យកាន់តែស្រឡាញ់ និងគាំទ្រវិស័យកីឡា ហើយក៏ជា

ត្រូវចាប់ផ្ដើមពីពេលនេះតទៅ
      

ដូចជាការជួសជុលកែលម្អ ទីលានប្រកួតការរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង
ការរៀបចំកន្លែងស្នាក់នៅ ហូបចុក និងដឹកជញ្ជូនជាដើម ។ ជាមួយនេះ

ត្រូវជំរុញឱ្យបានខ្លាំងថែមទៀត ក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្រិតបច្ចេកទេសកីឡា
រួមទាំងកីឡាល្បុក្កតោខ្មែរ និងកីឡាយុទ្ធគុនឥណ្ឌូណេស៊ី ដែលមាន

ឈ្មោះថា ស៊ីឡាត់ (Silat) ដែលទទួលបានការឯកភាព ជួយពីឯកឧត្តម

រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី និងកីឡាយូដូ ពីឯកឧត្តម
អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុន, ២- ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋ និងឯកជនចូលរួម

យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយ និងយុទ្ធនាការលាងសម្អាតផ្ទះ និងសង្គមយើង
តាមរយៈយុទ្ធនាការ “ប្រជាជនម្នាក់លេងកីឡាមួយមុខយ៉ាងតិចប្រចាំ

ជីវិត” “កម្ពុជាស្អាត បដិសណ្ឋារកិច្ចល្អ សេវាល្អ” “ កម្ពុជាកាត់បន្ថយ

ការលើកកម្ពស់កិត្តិសព្ទកីឡារបស់ប្រទេសសមាជិកនីមួយៗឱ្យកាន់តែ  គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលគ្រឿងញៀន” និង “កីឡារស់
ល្បីល្បាញនៅលើឆាកអន្តរជាតិ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បាន

ក្នុងសន្តិភាព” ឱ្យបានផុសផុល ទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស, ៣-ក្រសួង

កំណត់នៃផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច។

ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសុខភាពល្អ

ចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិរហូតដល់ថ្ងៃទី ១៨ ខែ  ឧសភា ឆ្នាំ ២០២៣

ក្នុងការបង្កើនមូលធនមនុស្ស ដែលរួមចំណែកដល់ការផ្គត់ផ្គង់កម្លាំង

និងចូលរួមអបអរសាទរលើកទឹកចិត្តកីឡាករ កីឡាការិនីជាតិ-អន្តរជាតិ

ថ្លែងថា  កីឡាក៏រួមចំណែកដល់ការរក្សាបានសុខភាពល្អ ដែលជាកត្តា  អប់រំយុវជន និងកីឡា ពិនិត្យលទ្ធភាពពន្យារវិស្សមកាលតូច ក្នុងអំឡុងពេល
ងាយចាប់យកចំណេះដឹង និងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ និងមានការតាំងចិត្តខ្ពស់
ពលកម្ម មានគុណភាពខ្ពស់។ សកម្មភាពអប់រំកាយ និងកីឡាមានសារៈ

សំខាន់ ក្នុងការពង្រឹងសុខភាពផ្លូវកាយរឹងមាំ លើកកម្ពស់សុខភាពផ្លូវចិត្ត
ជ្រះថ្លា និងការងារបង្កើនបញ្ញាឈ្លាសវៃ ព្រមទាំងលើកកម្ពស់គុណភាព
ជីវិត និងសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារ។

ដើម្បីផ្តល់ឱកាសឱ្យសិស្ស-និស្សិតចូលរួមបម្រើការងារជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត

និងទី៤-សូមអំពាវនាវបណ្តាប្រទេសសមាជិកស៊ីហ្គេម និងអាស៊ាន
ប៉ារ៉ាហ្គេម មេត្តាផ្តល់នូវការគាំទ្រក្នុងគ្រប់ទម្រង់តាមដែលអាចធ្វើទៅ

បាន ដើម្បីឱ្យការរៀបចំការប្រកួតកីឡា ស៊ីហ្គេម និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម
ឆ្នាំ ២០២៣ ទទួលបានជោគជ័យ ៕
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សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ៖ ការពារដាច់ខាតសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ
និងជំរុញការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយភូមិ ឃុំ មានសុវត្ថិភាពឱ្យបានល្អប្រសើរ

សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន អញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា
ឃុំ សង្កាត់អាណត្តិទី៥ របស់ខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្តាលវិសាមញ្ញ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី

មួយចំនួនរួមមាន៖

ការពារដាច់ខាតសន្តិភាព

ស្ថិរភាពនយោបាយ

ហេង សំរិន ប្រធានកិត្តិយសគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធាន

សន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់សង្គម ទប់ស្កាត់រាល់ការប៉ុនប៉ងបង្កចលាចល

ក្រុមការងារគណបក្សចុះជួយខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាព

របស់ពួកប្រឆាំងជ្រុលនិយម, បន្តជំរុញយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ

ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារបោះឆ្នោតជ្រើសរើស

ជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនប្រជាជនដោយឥតគិតថ្លៃ  និងការអនុវតន៍វិធានការ

ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់អាណត្តិទី៥ របស់ខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងផ្សព្វផ្សាយ         

សុខភាពនានា ដើម្បីបង្កើនភាពសុំាក្នុងសហគម រាំងស្កាត់ការឆ្លង  

ខ្លឹមសារសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្តាលវិសាមញ្ញកាលថ្ងៃទី ១៦

រាលដាលជាថ្មីនៃជំងឺនេះ,   ជំរុញការអនុវត្តក្របខណ្ឌយុទ្ធសាស្រ្តនៃ 

និង១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ នៅមន្ទីរគណបក្សខេត្តត្បូងឃ្មុំ ។

កម្មវិធីស្តារ និងកំណើនជំរុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ក្នុងការរស់នៅជាមួយជំងឺ

សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន បានថ្លែងថា  តាមរយៈនៃ 

កូវីដ-១៩តាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី, ជំរុញការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយ

លទ្ធផលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥នេះ បានបង្ហាញ

ភូមិ ឃុំ មានសុវត្ថិភាពឱ្យបានល្អប្រសើរ និងខិតខំដោះស្រាយជម្លោះ   

ឱ្យឃើញច្បាស់ពីជ័យជំនះដ៏ធំធេងរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្នុង

ដីធ្លីក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការឱ្យបានល្អឆាប់រហ័ស, បន្តអនុវត្តន៍គោល-

ក្របខណ្ឌខេត្ត ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំ សម្រាប់ឈានទៅរកជ័យ

នយោបាយគាំពារសង្គម ជាពិសេសជួយគាំពារជនក្រីក្រ ជនងាយ

ជម្នះថ្មីទៀត ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តនីតិកាលទី៧

រងគ្រោះដោយជំងឺកូវីដ-១៩ ជាដើម។

នាថ្ងៃទី ២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ខាងមុខ។

ក្នុងឱកាសនោះ សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន បាន

សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន បានស្នើឱ្យមន្រ្តីគណបក្ស

សម្តែងនូវការកោតសរសើរដ៏ស្មោះស្ម័គ្រចំពោះ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ

ទំាងអស់ ត្រូវបន្តរៀបចំការងារឱ្យបានល្អ និងឆាប់រហ័សសម្រាប់ការ

លោក លោកស្រី ទាំងអស់ ដែលវត្តមាននៅទីនេះក៏ដូចជាមន្រ្តីយើង    

បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តនីតិកាលទី៧ ខាងមុខ ដោយត្រូវ

ទាំងអស់ដែលនៅក្នុងក្រុមការងារគណបក្សចុះជួយមូលដ្ឋាន និង

ពិនិត្យ កែសម្រួលក្រុមការងារគណបក្សចុះមូលដ្ឋាន ឱ្យមានបរិមាណ

គណៈកម្មាធិការគណបក្ស គ្រប់ថ្នាក់ ពិសេសថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់ និងភូមិ

និងលទ្ធភាពសមស្រប និងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះភារកិច្ច

ក្នុងទូទាំងខេត្តដែលលះបង់អស់កម្លាំងកាយ ស្មារតី និងសំភារៈ ខិតខំ

ដែលបានប្រគល់ឱ្យ រក្សាការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយប្រជាជន ស្វែងយល់

បំពេញភារកិច្ច ដែលគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បានដាក់ចេញក្នុងសេចក្តីសម្រេច

ពីទុក្ខលំបាកប្រជាជន ខិតខំដោះស្រាយ និងសំណូមពររបស់ប្រជាជន

ស្តីពីផែនការរួមឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ

បន្តជួបសំណេះសំណាលថ្លែងអំណរគុណប្រជាពលរដ្ឋដែលបោះឆ្នោត

សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ រហូតសម្រេចបាននូវជ័យជំនះដ៏ធំធេងជូនគណបក្ស

គាំទ្រគណបក្សជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។

សម្រាប់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះឆ្ពោះទៅដណ្តើមជោគជ័យថ្មីថែមទៀត នាពេល

ដើម្បីសម្រេចការប្តេជ្ញាចិត្តជាយុទ្ធសាស្រ្តនេះ សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី
ហេង សំរិន បានធ្វើការណែនាំដោយយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តភារកិច្ច

ខាងមុខ៕
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ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត ៖ បន្តរួបរួមគ្នាជាកម្លាំងមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរ ដើម្បី
បន្តថែរក្សាការពារជាតិខ្មែរយើងឱ្យបានរីកចម្រើន និងស្ថិតនៅជាអមតៈ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត អញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីកាត់ឫសសីមាព្រះវិហារថ្មី និង សម្ពោធឆ្លងសមិទ្ធផលនានា
ក្នុងវត្តប្រវត្តិសាស្ត្រ «វត្តមរតកតេជោបុរីស្វរៈ» ស្ថិតនៅភូមិ ធម្មជាតិ សម្តេចតេជោ ឃុំស្រអែម ស្រុកជាំក្សាន្ត ខេត្តព្រះវិហារ

នៅថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២២ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត

តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីកាត់ឫសសីមាព្រះវិហារថ្មី

និង សម្ពោធឆ្លងសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តប្រវត្តិសាស្ត្រ «វត្តមរតកតេជោបុរីស្វរៈ» ស្ថិតនៅភូមិ ធម្មជាតិ សម្តេចតេជោ ឃុំស្រអែម ស្រុកជាំក្សាន្ត
ខេត្តព្រះវិហារ

ព្រមទាំងបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីអបអរសាទរខួប

លើកទី១៤ នៃការ    ចុះបញ្ជីប្រាសាទព្រះវិហារជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌ
ពិភពលោក។

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត បានថ្លែងថា លក្ខណៈពិសេស

របស់ទីអារាមនេះ គឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលកាលពីអតីតកាល គឺជា

តំបន់គ្មានប្រជាជនរស់នៅ គ្មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងសំបូរទៅដោយ
គ្រាប់មីន និងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ ប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃនៅតំបន់នេះមានវត្តអារាម

យុទសា
្ធ ស្តន
្រ េះ សម្តច
េ តេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រី បានបើកឱកាសឱ្យប្រជា-

ទៀត បម្រើឱ្យសេចក្តីត្រូវការក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជន ក៏ដូច

ជាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍

សាលារៀន មណ្ឌលសុខភាព និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗជាច្រើន
ជាផ្នែកមួយនៃការការពារនូវកេរដំណែលបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ខ្មែរ ដែល

មានតម្លៃលេចធ្លោជា សកល ព្រមជាមួយនឹងការបង្កើតនូវសុខដុមនីយកម្ម
រវាងប្រាសាទបុរាណ បរិស្ថាន និងសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋ។

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត បានថ្លែងទៀតថា រាជរដ្ឋាភិបាល

កម្ពុជា បន្តអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នូវគោលការណ៍ការពារបូរណភាពទឹកដី
ដោយមិនឱ្យបាត់បង់សូម្បី១មីលីម៉ែត្រ ហើយក៏មិនរំលោភបំពានប្រទេស

ជិតខាងសូម្បី១មីលីម៉ែត្រដូចគ្នា  និងប្តេជ្ញាធានាការបន្តអភិវឌ្ឍនៅតំបន់

ព្រំដែន និងកែប្រែតំបន់អតីតសមរភូមិឱ្យប្រែក្លាយជាតំបន់ពោរពេញ  
ដោយសុខសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ។   ឯកឧត្តបន្តថា 
សម្តេចតេជោ នឹងនៅបន្តដឹកនាំធានាការពារដាច់ខាតនូវបូរណភាពរបស់

ប្រាសាទព្រះវិហារ និងតំបន់ជុំវិញ ដែលជាកេរដំណែលវប្បធម៌ប្រវត្តិ-

សាស្ត្រ ព្រមជាមួយនឹងការបន្តខិតខំថែរក្សាអភិរក្សស្របតាមបទដ្ឋាន
បច្ចេកទេស របស់អង្គការ UNESCO ។ ក្នុងទស្សនវិស័យប្រកបដោយ

ពលរដ្ឋរស់នៅតាមតំបន់ព្រំដែន

បង្កើតជាភូមិឋានដោយបានរៀបចំ

ដែលមានការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវ

ថ្នល់

សាលារៀន វត្តអារាម ផ្សារលក់ដូរ និងប្រព័ន្ធទឹកភ្លើង ដើម្បីសម្រួល

ដល់ជីវភាពរបស់ ប្រជាជន ហើយស្ថានភាពនៃការអភិវឌ្ឍន៍នៅតាម

តំបន់ព្រំដែនបែបនេះ ក៏បានដើរតួនាទីមួយយ៉ាងសំខាន់ផងដែរក្នុងការ
ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងទំនាក់ទំនងល្អរវាង ប្រជាជន និងប្រជា
ជននៅជាប់តំបន់ព្រំដែនឱ្យបានស្និទ្ធស្នាល តាមរយៈសកម្មភាព ផ្លាស់-

ប្តូរសេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ និងទេសចរណ៍ជាដើម។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត បាន
បន្តថា  ការកសាងពីចំណុចសូន្យដោយបាតដៃទទេ  វាគឺជាការលំបាក

ណាស់ទៅហើយ ប៉ុន្តែការថែរក្សាដើម្បីធានាបាននូវចីរភាពនៃ សមិទ្ធ-

ផលទាំងអស់នោះ គឺកាន់តែលំបាកខ្លាំងបំផុត។ ឯកឧត្តមក៏អំពាវនាវ
ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងនៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះ

ក៏ដូចជានៅទូទាំងប្រទេស

បន្ត រួបរួមគ្នាជាកម្លាំងមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរ ដើម្បីបន្តថែរក្សាការពារ
ជាតិខ្មែរយើងឱ្យបានរីកចម្រើន និងស្ថិតនៅជាអមតៈសម្រាប់អ្នកជំនាន់
ក្រោយតទៅមុខទៀត៕
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ថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត

ម៉ែន សំអន អនុប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី
និងជាប្រធានក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ខេត្តស្វាយរៀង

រួមជាមួយឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី និងមន្ត្រីរាជការ បាន

អញ្ជើញប្រគេនទៀនព្រះវស្សាដល់ព្រះសង្ឃគង់ចាំព្រះវស្សាអស់ត្រីមាស

ចំនួន៩វត្ត ក្នុងខេត្តស្វាយរៀង ដែលធ្វើឡើងនៅវត្តព្រៃឆ្លាក់ ស្ថិតនៅ
សង្កាត់ព្រៃឆ្លាក់

ក្រុងស្វាយរៀង

ខេត្តស្វាយរៀង។

លោកជំទាវ-

កិត្តិសង្គហបណ្ឌិត មានប្រសាសន៍ថា  ពិធីនេះអាចប្រព្រឹត្តទៅបាន            
ដោយសារតែប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពពេញលេញ

ក្រោមការ

ដឹកនាំប្រកបដោយកិត្តិបណ្ឌិតរបស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រទេសឲ្យមានការអភិវឌ្ឍ និងមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យ ក្នុងនោះ វិស័យ
ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏មានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរ។

ថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម កែ គឹមយ៉ាន សមាជិក

គណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជាប្រធានក្រុមការងារគណបក្សចុះមូលដ្ឋាន

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានអញ្ជើញជាអធិបតីប្រារព្ធខួបលើកទី១៥

ទិវាអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ ឯកឧត្តម ថ្លែងថា 
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលមាន សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រមុខ

និងជាប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត

ប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជា តែងតែគិតគូ និងយកចិត្តទុកដាក់ជានិច្ច
ពីការរស់នៅ ជីវភាព និងសុខទុក្ខបងប្អូនអតីតយុទ្ធជន និងក្រុមគ្រួសារ
ទាំងអស់។

ថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត

ឃួន សុដារី សមាជិកាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានក្រុមការងារគណបក្សចុះមូល

ដ្ឋានស្រុកលើកដែក បានអញ្ជើញជាអធិបតីប្រារព្ធមីទ្ទីញរំលឹកខួបលើក
ទី៧១ ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា (២៨មិថុនា ១៩៥១-២៨
មិថុនា ២០២២) ដោយមានការចូលរួមពីសមាជិក សមាជិកា គណៈ-

កម្មាធិការគណបក្សក្នុងជួរគណបក្ស ស្រុក-ឃុំ ក្រុមការងារស្រ្តី និង
យុវជនជុំវិញស្រុក ប្រមាណ ៥០០ នាក់ នៅទីស្នាក់ការបក្សស្រុក
លើកដែក ខេត្តកណ្តាល។

ថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ                    

អ៊ុក រ៉ាប៊ុន សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានអញ្ជើញ
ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំលើកទី៣៥ របស់ក្រុមការងារបច្ចេកទេសវិស័យផ្គត់ផ្គង់

ទឹកស្អាត និងអនាម័យជនបទ តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ។ សូមបញ្ជាក់ថា 
ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទ ទទួលបានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ និង
ប្រតិបត្តិអនាម័យបានប្រមាណ ៨០% រួចហើយ ។
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ថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ថោង ខុន សមាជិកគណៈកម្មាធិការ-

កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍

អនុប្រធានទី១

ក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជន    កម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំ និងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយ

ស្រុកបារាយណ៍ និងស្រុកតាំងគោក បានអញ្ជើញដឹកនាំការរៀបចំអង្គមិទ្ទិញខួប

៧១ឆ្នាំ នៃការបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងសមាជិក-        
សមាជិកាគណបក្សនៅទូទាំងស្រុកបារាយណ៍ និងស្រុកតាំងគោក។ ជ័យជម្នះ
របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់

អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ គឺដោយសារគណបក្សមានសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងរឹងមាំ បូករួមនឹង
កិច្ចខិតខំរបស់គណបក្ស និងគុណសម្បត្តិជាច្រើនរបស់ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាល ដែលមានសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រមុខ។
ថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម វង សូត សមាជិកគណៈកម្មាធិការ-

កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និង

យុវនីតិសម្បទា និងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានស្រុកពញាក្រែក
ខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងឃុំជាច ស្រុកកំចាយមារ ខេត្តព្រៃវែង បានអញ្ជើញប្រគេនទៀន

ព្រះវស្សា និងជួបសំណេះសំណាលជាមួយលោកយាយលោកតា នៅក្នុងវត្តថ្កូវ
ស្ថិតក្នុងឃុំកក់ ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។ ឯកឧត្តមបានថ្លែងថា  កត្តាសុខសន្តិភាពបាននាំមកការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិជាបន្តបន្ទាប់ មិនថា  វិស័យពុទ្ធចក្រ
និងអាណាចក្រឡើយ។

ថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ សមាជិកគណៈ-

កម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន និងជាប្រធាន

ក្រុមការងារគណបក្សចុះជួយមូលដ្ឋានស្រុកកោះសូទិន ខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញ
ជួបសំណេះសំណាល ជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ អាជ្ញាធរដែនដី និងប្រធានក្រុម

ប្រឹក្សាឃុំ ពាមប្រធ្នោះ ស្រុកកោះសូទិន ខេត្តកំពង់ចាម។ ឯកឧត្តមបានផ្តាំផ្ញើដល់
ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ មេប៉ុស្តិ៍ ត្រូវបន្តកែលម្អរការងារឲ្យបានកាន់តែប្រសើរ ត្រូវមានសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងរឹងមាំ បង្ហាញសមត្ថភាពការងាររបស់ខ្លួន ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានឃើញ

នូវរាល់កិច្ចការងារបម្រើប្រជាពលរដ្ឋ។
ឯកឧត្តម ព្រុំ សុខា សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ បានថ្លែងបើកសិក្ខាសាលា ស្តីពី "រដ្ឋាភិបាលឌីជីថល"       
ដែលរៀបចំឡង
ើ ដោយកិចស
្ច ហការរវាងសាលាភូមន
ិ រ្ទ ដ្ឋបាល នៃកស
្រ ង
ួ មុខងារ សាធារណៈ
កម្ពុជា និងវិទ្យាស្ថានមុខងារសាធារណៈសិង្ហបុរី ដោយមានការសម្របសម្រួលពីមូលនិធិ
Temasek អន្តរជាតិ កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ថា៖ «ការដឹកនាំកំណែទម្រង់
រដ្ឋបាលសាធារណៈ ដើម្បីកសាងទម្រង់រដ្ឋបាលមួយ ដើរឱ្យទាន់នឹងការវិវត្តប្រែប្រួលឆាប់រហ័ស

នៃបច្ចេកវិទ្យាទំនើបក្នុងសម័យបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម ៤.០ តួយ៉ាងដូចជា រដ្ឋាភិបាលឌីជីថល
គឺទាមទារនូវការផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិត ដើម្បីពង្រឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងកសាងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស សំដៅបង្កើតឱ្យបាននូវរចនាសម្ព័ន្ធ និងប្រព័ន្ធ
អភិបាលកិច្ចល្អ ក្នុងផ្នែកសាធារណៈ និងផ្នែកឯកជន ដោយមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋ»។

ថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម អ៊ិត សំហេង សមាជិកគណៈ-

កម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះ-

បណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានអញ្ជើញដឹកនាំការប្រារព្ធទិវាពិភពលោក ដើម្បីសុវត្ថិភាព និង
សុខភាពការងារ ក្រោមប្រធានបទ «ធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នា ដើម្បីកសាងវប្បធម៌ សុវត្ថិភាព

និងសុខភាពជាវិជ្ជមាន» ដែលជាយុទ្ធនាការអន្តរជាតិ រៀបចំឡើងដោយរដ្ឋាភិបាល
សមាគមនិយោជក និងសហជីព នៃបណ្តាប្រទេសសមាជិកអង្គការអន្តរជាតិខាង

ការងារ (ILO) នៅលើសកលលោក ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដោយមានអ្នកចូលរួមសរុប

ជាង ៧០០នាក់ មកពីតំណាងរោងចក្រ ទេសចរណ៍ សណ្ឋាគារ សំណង់ សិប្បករ

ជាដើម ដែលរៀបចំធ្វើឡើងនៅមន្ទីរការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តសៀមរាប។
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ថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្ដម  សាយ សំអាល់ សមាជិកគណៈ-

កម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាល

ចុះមូលដ្ឋានខេត្តព្រះសីហនុ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីពិសាអាហារសាមគ្គី
ជាមួយបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាម នៅឃុំរាម ស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ ដោយមាន

ការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តម តឹករ៉េត សំរេច រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ឯកឧត្តម គួច ចំរើន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ ព្រមទាំង
ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ជាក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានខេត្តព្រះសីហនុ
និងបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាម ជាច្រើនរូបទៀត។
ថ្ងៃទី ០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ នៅទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ស្រុកបាភ្នំ ឯកឧត្តម ស្បោង សារ៉ាត សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជា ខេត្តព្រៃវែង បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីប្រកាសបំពេញបន្ថែម អនុប្រធាន

គណបក្សសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ និងសមាជិកគណៈកម្មាធិការគណបក្សស្រុកបាភ្នំ
សរុបចំនួន ៧ រូប។ ឯកឧត្តមបានថ្លែងថា  ការបំពេញបន្ថែមសមាជិករបស់យើង
នាពេលនេះ ដើម្បីឲ្យពួកគាត់រួមចំណែកបំពេញការងារតាមតួនាទី ភារកិច្ច និង

បំពេញកម្លាំងដឹកនាំរបស់គណបក្សស្រុក ដើម្បីឈានទៅដណ្តើមប្រៀបឈ្នះនៅពេលបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងអ្នកតំណាងរាស្រ្តនាឆ្នាំ ២០២៣ ខាងមុខ។
ថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តមកិត្តិបណ្ឌិត ហ៊ីង ប៊ុនហៀង

សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានក្រុម
ការងារគណបក្សចុះមូលដ្ឋានស្រុកកណ្តាលស្ទឹង និងលោកជំទាវ ប៉ែន ចន្នី

និងឯកឧត្តម គុយ សុផល ឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រ និងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រី
ទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូទៅអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង និងលោកជំទាវ បានអញ្ជើញ

ជួបសំណេះសំណាល ជាមួយយុវជនក្រុងដូនកែវ ខេត្តតាកែវ។ ឯកឧត្តមបាន
បញ្ជាក់ថា ក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រទេសយើងរក្សាបាននូវ
សុខសន្តិភាពពេញលេញខាងនយោបាយ សន្តិសុខរឹងមាំ ការអភិវឌ្ឍសង្គម សេដ្ឋកិច្ច

សង្គមកិច្ច សាមគ្គី ឯកភាពជាតិ ការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ជាពិសេសលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានការរីកចម្រើន។
ថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង សមាជិក-

គណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អនុប្រធានក្រុមការងារ

ថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខេត្ត និងទទួលជួយស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល

ប្រធានគណៈកម្មការទី១០ និងជាអ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាព
ក្នុងពិធីអបអរសាទរដល់បេក្ខជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលទទួលបាន
ការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនលើសលប់ពីសំណាក់ប្រជាជន

តាមរយៈការបោះឆ្នោត

ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ កាលពីថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២។

ថ្ងៃទី ២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា អ្នកតំណាងរាស្រ្ត
អនុប្រធានទី១ ក្រុមការងារគណបក្សចុះមូលដ្ឋានស្រុកស៊ីធរកណ្ដាល ខេត្តព្រៃវែង និង
ជាប្រធានក្រុមការងារជួយឃុំព្រៃដើមថ្នឹង រួមជាមួយលោកបណ្ឌិត លី រិទ្ធិ អនុប្រធាន
ក្រុមការងារជួយឃុំព្រៃដើមថ្នឹង និងលោកឧកញ៉ា កែវ សម្បត្តិ បានអញ្ជើញនាំយក
ទៀនវស្សា និងទេយ្យទាន ប្រគេនវត្តព្រៃដើមថ្នឹងជើង និងវត្តព្រៃដើមថ្នឹងត្បូង ដែលរួម
មាន៖ទៀនវស្សាចំនួន  ២គូរ ,បច្ច័យកសាងវត្ត ក្នុងមួយវត្ត  ៥០០.០០០រៀល, ប្រគេន
ព្រះសង្ឃ១១អង្គ ក្នុង១អង្គ ៣០.០០០រៀល លោកតាអាចារ្យ ២នាក់ ក្នុង១នាក់
៣០.០០០រៀល, ជូនថវិកាលោកយាយលោកតាចំនួន ១២០នាក់ ក្នុង១នាក់

១០.០០០រៀល, អង្ករចំនួន២០០គីឡូក្រាម, មីចំនួន ១០កេះ ,ទឹកត្រី ចំនួន១០យួរ, ទឹកសុទ្ធវីតាល់ ចំនួន  ១០កេះ ,ថ្នាំដុសធ្មេញ ២យួរធំ សរុបថវិកា
អស់ចំនួន  ៤.៦៥៥.០០០៛  ( បួនលានប្រាំមួយរយហាសិបប្រាំពាន់រៀលគត់) ។
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ថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន សមាជិកគណៈកម្មាធិការ-

កណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជន

កម្ពុជា ខេត្តកំពត បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីប្រកាសសុពលភាព សមាជិកក្រុម
ប្រឹក្សាឃុំ អាណត្តិទី៥ សម្រាប់ឃុំតេជោអភិវឌ្ឍន៍ និងឃុំត្រពាំងភ្លាំង ស្រុកឈូក។
ឯកឧត្តមថ្លែងថា ដើម្បីជាកិច្ចឆ្លើយតបនឹងការផ្តល់ទំនុកចិត្ត តាមរយ:ការបោះឆ្នោត

គាំទ្រថ្មីៗនេះ មេឃុំត្រូវផ្តល់ក្តីសុខសាន្តជាអចិន្ត្រៃយ៍ ជូនពលរដ្ឋមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន
ឱ្យបានកក់ក្តៅបំផុត។ អំណាចបានមកពីរដ្ឋ និងប្រជាជនចាំបាច់ត្រូវតែបម្រើរដ្ឋ

បម្រើប្រជាជន ធ្វើយ៉ាងណាកុំឱ្យពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានរងទុក្ខ ព្រោះតែការប្រើអំណាច
ក្រៅច្បាប់។
ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្ដម ឃួង ស្រេង សមាជិកគណៈ-

កម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជារាជធានី និងលោកជំទាវ រួមជាមួយមន្ត្រីរាជការ កងកម្លាំងប្រដាប់
អាវុធ អាជ្ញាធរដែនដី និងប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ បានអញ្ជើញប្រគេន

ទៀនព្រះវស្សា ទេយ្យវត្ថុ បច្ច័យ និងគ្រឿងបរិក្ខារផ្សេងៗដល់ព្រះសង្ឃ ចំនួន
១៥១វត្ត ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ នៅក្នុងបរិវេណវត្តច័ន្ទបុរីវង្ស ស្ថិតសង្កាត់សំរោង

ខណ្ឌព្រែកព្នៅ។ ឯកឧត្ដម បានថ្លែងថា បើគ្មានសុខសន្តិភាព គ្មានការរីកចម្រើន
ផ្នែកអាណាចក្រ ក៏មិនអាចធ្វើឲ្យផ្នែកពុទ្ធចក្ររីកចម្រើនបានដែរ។ សម្ដេចតេជោ

ហ៊ុន សែន មានគុណបំណាច់ដ៏ធំធេងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យ។
ថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា សមាជិកគណៈ-

កម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសសុពលភាព

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំចំការអណ្តូង ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម។ ឯកឧត្តម
បានថ្លែងថា សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ដែលមកពីគណបក្សផ្សេងៗគ្នា  ត្រូវ
ខិតខំរួបរួមសាមគ្គីសហការធ្វើការជាមួយគ្នា  ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ ដើម្បី
បម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឱ្យបានល្អប្រសើរ។

ថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្ដម ម៉ែន វិបុល សមាជិកគណៈ-

កម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តស្វាយរៀង បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីប្រកាសសុពលភាព
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ស្វាយរៀង អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ ស្ថិតនៅសាលប្រជុំ
សាលាក្រុងស្វាយរៀង។ ឯកឧត្ដមបានស្នើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ អាណត្តិទី ៥ នេះ

ក៏ដូចជា គណបក្សនយោបាយនានា និងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ ត្រូវខិតខំរួមគ្នាលើក

កម្ពស់វប្បធម៌ នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ សេរីពហុបក្ស ដើម្បីរស់នៅ និងបំពេញការងារ
ប្រកបដោយភាពសុខដុមរមនាក្នុងសង្គម សម្រាប់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការធានាចីរភាព

ដំណើរការលទ្ធិប្រធាធិបតេយ្យ សេរីពហុបក្ស ការបោះឆ្នោត និងការអភិវឌ្ឍសង្គមឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើនបន្តទៀត។
ថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម អ៊ុំ រាត្រី ប្រធានគណៈកម្មាធិការ

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានដឹកនាំមន្ដ្រីរាជការក្រោម ឱវាទ
ប្រគេនទៀនវស្សា និងទេយ្យទាន ជូនវត្តចំនួន២២ ក្នុងក្រុងសិរីសោភ័ណ

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ ឯកឧត្តម បានគូសបញ្ជាក់ថា ពិធីសាសនានេះ អាចប្រព្រឹត្ត
ទៅបានដោយសាតែប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពពេញលេញ

ក្រោមការដឹក

នាំប្រកបដោយកិត្តិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានដឹកនាំប្រទេស

ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍ និងមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យ ក្នុងនោះវិស័យព្រះពុទ្ធ
សាសនា ក៏មានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរ៕
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ថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត សមាជិក-    

គណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល និងជាប្រធានយុវជនគណបក្ស
ថ្នាក់កណ្តាល បានអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ថ្នាក់កណ្តាល ចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ ឯកឧត្តម Shinzo Abe អតីត
នាយករដ្ឋមន្រ្តីជប៉ុន នៅស្ថានទូតជប៉ុន ប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ស៊ាន បូរ៉ាត សមាជិកគណៈ-

កម្មាធិការកណ្តាល និងជាអនុប្រធានយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល បាន

អញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា និងស្តាប់បទបង្ហាញស្តីពីការ
កសាងផែនការបណ្តុះបណ្តាលគ្រូឧទ្ទេស គ្រូជំនួយថ្នាក់រាជធានី ខេត្ដ ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពី ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ ប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន

ឯកឧត្តម យស ផានីត្តា ប្រធានផ្នែកបណ្តុះបណ្តាល ឯកឧត្តម ឃុត ចាន់ដារ៉ា ប្រធានផ្នែកក្រសួង-ស្ថាប័ន ឯកឧត្តម ពៅ ប៉ូលីណែល

ប្រធានផ្នែកផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ព្រមទាំងសមាជិក សមាជិកា និងក្រុមជំនាញទាំងបី នៃផ្នែកបណ្តុះបណ្តាល នៃយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល នៅ             
ទីស្នាក់ការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា(វិមាន ៧មករា)។

ថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ជ្រុន ថេរ៉ាវ៉ាត

សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល ជាអនុប្រធានយុវជនគណបក្សថ្នាក់
កណ្តាល និងជាប្រធានជនបង្គោលយុវជនថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុកព្រៃឈរ

តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត បានអញ្ជើញចូលរួមជា           
អធិបតីក្នុងពិធីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៧១ ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ២៨.មិថុនា.១៩៥១-២៨.មិថុនា.២០២២ ដែលមានការ

ចូលរួមពីឯកឧត្តម ហ៊ុល ប៊ុនថា លោកស្រី យុង ខេមរា អនុប្រធាន និងសមាជិក សមាជិកា ក្រុមការងារជនបង្គោលយុវជន គណ:កម្មាធិការគណបក្សស្រុក

ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សស្រុក គណ:កម្មាធិការឃុំទាំង១៥ ក្រុមការងារយុវជន និងក្រុមសកម្មជនយុវជនគណបក្សគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ សរុបចំនួន
៨៧០រូប នៅមន្ទីរគណបក្សស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម។

ថ្ងៃទី០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ សមាជិក-

គណកម្មាធិការកណ្តាល សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ នៃយុវជនគណបក្ស

ថ្នាក់កណ្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជន

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុប បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំតាមដាន   
វឌ្ឍនភាពការងារ នៅតាមបណ្ដាប្រទេស និងតំបន់នីមួយៗ នៃក្រុមការងារ

រៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបក្សប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុប ដែលមានការចូលរួមសរុបចំនួន ៤០រូប នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា          
(វិមាន ៧មករា)។

ថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម យស ផានីត្ដា

សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល និងជាប្រធានផ្នែក បណ្តុះបណ្តាល

នៃយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ     
តាមដានវឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ និងផែនការ
ឆ្ពោះទៅឆ្ន២
ាំ ០២៣ របស់ផក
្នែ បណ្តុះបណ្តល
ា នៃយវុ ជន គណបក្ស

ថ្នាក់កណ្តាល ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពី អនុប្រធាន សមាជិក សមាជិកា ក្រុមគ្រូឧទ្ទេស-គ្រូជំនួយ និងសមាជិក សមាជិកាក្រុមចំណុះទាំង៣
ផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាល នៃយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល សរុបចំនួន ២៩រូប តាមរយៈប្រព័ន្ធបញ្ជូនរូបភាព និងសំឡេងដោយផ្ទាល់(Zoom Meeting)។

ថ្ងៃទី៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ចាយ បូរិន សមាជិក-

គណៈកម្មាធិការកណ្តាល និងជាប្រធានផ្នែកឃោសនាអប់រំ នៃយុវជន
គណបក្សថ្នាក់កណ្តាល តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត

និងលោកជំទាវ បានអញ្ជើញដឹកនាំប្រតិភូ ក្រុមស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រ នៃ
ផ្នែកឃោសនាអប់រំយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល ធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់ពីទីកន្លែងនៃការចាប់ផ្តើមចេញដំណើរតស៊ូឆ្ពោះទៅផ្តួលរំលំរបបប្រល័យ

ពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត ដើម្បីរំដោះប្រទេសជាតិ របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជានាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាតេជោកោះថ្ម  X16 ដែលមានអ្នកចូលរួមចំនួន ៦៦រូប  ស្ថិតនៅភូមិកោះថ្ម ឃុំទន្លូង ស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។
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ថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព

សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃ

យុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងាររៀបចំ
អង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបក្សនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី

និង

នូវ៉ែលហ្សេឡង់ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីអបអរសាទរខួប

អនុស្សាវរីយ៍លើកទី៧១ ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា (២៨ មិថុនា ១៩៥១ - ២៨ មិថុនា ២០២២) និងប្រកាសបញ្ចូលសមាជិកគណបក្សថ្មី
ជាច្រើនរូប ប្រគល់សេចក្តីសម្រេច និងចែកលិខិតសរសើរ ប័ណ្ណសសើរ ជូនសមាជិក សមាជិកាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នៅទីក្រុងដាវីន-Darwin
ប្រទេសអូស្ត្រាលី។

ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ឆាយ វណ្ណា ប្រធាន

ផ្នែកវប្បធម៌ និងសាសនា នៃយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល

បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២

លើកទិសដៅការងារអនុវត្តបន្តរបស់ផ្នែកវប្បធម៌ និងសាសនា នៃយុវជន

គណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និង

សមាជិក សមាជិកាក្រុមជំនួយការផ្នែកវប្បធម៌ និងសាសនា នៃយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា(វិមាន ៧មករា)។
ថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ភុន សារពេជ្រ

សមាជិកយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជន
គណបក្សខេត្តកំពត តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន ប្រធាន

គណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្តកំពត បាននាំយកអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់

ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត ជូនដល់ប្រជាជនចំនួន ៤៤គ្រួសាររួមមាន      

អង្ករ មី ត្រីខ ទឹកត្រី និងថ្នាំពេទ្យ ៧មុខ ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពី សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍យុវជនគណបក្សខេត្ត ប្រធានផែនចំណុះ និងប្រធាន អនុប្រធាន
សមាជិក សមាជិកា ក្រុមការងារយុវជន នៅឃុំភ្នំកុង ស្រុកអង្គរជ័យ ខេត្តកំពត។

ថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ថង សាវុន សមាជិក-

យុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តមណ្ឌលគីរី បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធី
សំណេះសំណាលជាមួយសមាជិក សមាជិកាគណបក្សប្រជាជនកម្ពជា
ុ

ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តម លោក លោកស្រី ប្រធាន
អនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ខេត្ត ចុះជួយសង្កាត់ទាំង០៤ ក្នុងក្រុង និងសមាជិក សមាជិកាគណបក្ស សរុបចំនួន ១០០រូប នៅទីស្នាក់ការគណបក្សក្រុង
សែនមនោរម្យ ក្រុងសែនមនោរម្យ ខេត្តមណ្ឌលគីរី។

ថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ស៊ូនី វង្សវិសិដ្ឋ

សមាជិកយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជន

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្រសួងព័ត៌មាន បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមអចិន្ត្រៃយ៍

ដើម្បីបូកសរុបលទ្ធផលការងារនៅឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ និងលើកទិសដៅ
ការងារអនុវត្តបន្ត ជាពិសេសគឺផែនការឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់

ជាតិនៅឆ្នាំ២០២៣ខាងមុខ ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសមាជិក សមាជិកា នៃក្រុមអចិន្ត្រៃយ៍ ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្រសួង
ព័ត៌មាន សរុបចំនួន ១៥រូប តាមរយៈប្រព័ន្ធបញ្ជូនរូបភាព និងសំឡេងដោយផ្ទាល់(Zoom Meeting)។

ថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ លោកជំទាវ កុយ សុដានី

សមាជិកយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល

និងជាប្រធានក្រុមការងារ       

យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែមិថុនា

របស់ក្រុមការងារយុវជន

គណបក្សក្រសួង ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពី ឯកឧត្តម លោកជំទាវ
លោក លោកស្រី អនុប្រធាន សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ នៃក្រុមការងារយុវជនគណបក្សក្រសួង សរុបចំនួន ២១រូប។

TsSnavdþI RbCaCn 23

qñaMTI 22 elx 254 Exkkáda qñaM 2022

សមិទ្ធផលមួយចំនួននៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ច
រយៈពេល ៥ ខែ ដើមឆ្នាំ

កើនជិត ១០០ លានដុល្លារបើធៀបរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ ២០២១ ។ ក្នុង

កម្ពុជានាំចូលប្រេងឥន្ធនៈមានតម្លៃសរុបជាង ៩៧១ លានដុល្លារ

នោះការនាំចេញអង្ករមានចំនួន ៣២៧.២០០ តោនកើនឡើង ១៦,៦៧%

កើនឡើង ៥៧,៣៦% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ២០២១ ដែលមាន

បើធៀបទៅនឹងឆមាសទី១ ឆ្នាំ ២០២១ ដែលមានចំនួន ២៨០.៤៥០ តោន។

ជាង ៦១៧ លានដុល្លារ។ ក្នុងនោះការនាំចូលប្រេងសាំងមានតម្លៃជាង

ចំណែកការនាំចេញស្រូវ (ទៅវៀតណាម) មានចំនួន ១ .៧៣៣.១៥៧ តោន

៣៤២ លានដុល្លារ កើន ១០៣,១១% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ

(មានវិញ្ញាបនបត្រភូតគាមអនាម័យចំនួន ១.១៤២.១៧៥ តោន) កើនឡើង

២០២១ និងប្រេងម៉ាស៊ូត តម្លៃ ៦២៩ លានដុល្លារ កើន ៤០,២០% ។

២,៣៨ %ពីចំនួន ១.៦៩២.៨១៣ តោន។



រយៈពេល ៦ ខែ ដើមឆ្នាំ

 កម្ពុជានាំចេញផលិតផលដំឡូងមី សរុប ២.៣០០.៩១៩,៣៩ តោន

 អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានប្រមូល

កើនឡើង ៤២,៥៥% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ ២០២១ ដែលមាន

ចំណូលពន្ធ-អាករ បានចំនួន ១.៩៧០,៥១ លានដុល្លារ កើនឡើង

បរិមាណសរុប ១.៦១៤.១២៩,៧៦ តោន។ ក្នុងនោះការនាំចេញចំណិត

ប្រមាណជា ៤៥២,៧៤ លានដុល្លារ ស្មើនឹង ២៩,៨៧% ធៀបនឹង ចំណូល

ដំឡូងមីក្រៀមមាន ១.៥៣៤.៥៩០ តោនកើន ២៤,២៥%,   ផលិតផល

ពន្ធ-អាករក្នុងរយៈពេលដូចគ្នា ឆ្នាំ ២០២១ ស្មើនឹង ៦៩,៨៩% នៃផែនការ

ដំឡូងមីស្រស់ ៧១០. ៣០០ តោន កើន ៩៧,៩៧%,ការនាំម្ស៉ៅដំឡូងមី

ច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ។

ចេញមានចំនួន ៤៨.៩៤៨ តោន កើនឡើង ២០៧,៧៨% និងកាកសំណល់

 ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-អន្តរជាតិ មានតម្លៃជាង ២៧,២៤ពាន់លាន

ដំឡូងមីនាំចេញមានចំនួន ៧.០៨១,៣៩ តោន កើន ៦៣,៨១% ។

ដុល្លារអាមេរិក កើនឡើង២០,២% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំមុន

 ក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាសនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុ

ដែលមានជាង២២,៦៧ពាន់លានដុល្លារ។ ក្នុងនោះ កម្ពុជានាំចេញមាន

បាននាំចូល-នាំចេញទំនិញក្នុងតម្លៃសរុប ១.៣៧៤ លានដុល្លារកើនឡើង

តម្លៃ  ១១,៣៧ពាន់លានដុល្លារ កើនឡើង៣៣,៩% និងនាំចូលមកវិញ

៣៨,២៣% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ដែលមានចំនួន

មានតម្លៃជាង១៥,៨៦ពាន់លានដុល្លារ កើនឡើង១១,៩%។

៩៩៤ លានដុល្លារ។

 ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-សហរដ្ឋអាមេរិក មានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន

I. ល្បឿនការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវវស្សា ឆ្នាំ ២០២២

៤.៨១៦ លានដុល្លារអាមេរិក ។ ក្នុងនោះកម្ពុជានាំចេញទៅអាមេរិក សម្រេច

ក. លទ្ធផលភ្ជួររាស់រៀបចំដីសម្រេចបានចំនួន២.១១១.៥០០ ហ.ត

បានក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន ៤.៦៤៨លានដុល្លារ កើនឡើងចំនួន៥៤,០%

ក្នុងនោះ ភ្ជួររាស់ដោយគោក្របី មានចំនួន ៥.៣០៩ ហ.ត ស្មើនឹង ០,២៥%

បើធៀបរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ២០២១ មានចំនួន៣,០១៩លានដុល្លារ និង

និងដោយគ្រឿងយន្តចំនួន ២.១០៦.១៩១ ហ.ត ស្មើនឹង ៩៩,៧៥%

ការនាំចូលពីអាមេរិកមកកម្ពុជាវិញ មានទឹកប្រាក់ចំនួន១៦៨លានដុល្លារ

តិចជាងឆ្នាំមុនចំនួន ៣៦៩.៤៩០ ហ.ត ។

កើនឡើងចំនួន៨,៧% បើធៀបរយៈពេលដូចគ្នា  ឆ្នាំ២០២១ មានទឹក
ប្រាក់១៥៤លានដុល្លារ។

ខ. សាបបានសរុបចំនួន ៨.៦៨៩ ហ.ត តិចជាងឆ្នាំមុនចំនួន ២.៦៩៨
ហ.ត ។

 ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជា-កាណាដា មានទឹកប្រាក់សរុប

គ. លទ្ធផលស្ទូង និងព្រោះសម្រេចបានចំនួន ១.៩៨៨.៧០៩ ហ.ត

៥៨៣,០៤ លានដុល្លារ កើនឡើង ៣៥,៦% បើធៀបរយៈពេលដូចគ្នា          

ស្មើនឹង ៧៥,៤៤% នៃផែនការ ២.៦១៩.៥០០ហ.ត តិចជាងឆ្នាំមុន

ឆ្នាំ ២០២១ ដែលមានទឹកប្រាក់ ៤២៩,៩៧ លានដុល្លារ។ក្នុងនោះការ        

៣៧១.៧៨២ ហ.ត  ក្នុងនោះ ស្រូវស្រាលចំនួន ៧១១.៥២៨ ហ.ត តិច

នាំចេញទំនិញពីកម្ពុជាទៅប្រទេសកាណាដាមានទឹកប្រាក់ ៥៦៩,១៩

ជាងឆ្នាំមុន ១០៣.៤០០ ហ.ត, ស្រូវកណ្តាលចំនួន ៨៨៩.៤៩៥ហ.ត តិច

លានដុល្លារ កើន ៣៨,៦% ពីចំនួន ៤១០,៦៩ លានដុល្លារ  និងការនាំចូល

ជាងឆ្នាំមុន ២១១.៨៤៥ ហ.ត, ស្រូវធ្ងន់ចំនួន ៣៥៨.៨៥៥ ហ.ត តិច

មកកម្ពុជាមានចំនួន ១៣,៨៤ លានដុល្លារ ធ្លាក់ចុះ ២៨,២% ពី ១៩,២៨

ជាងឆ្នាំមុន ៤៣.២៧៨ ហ.ត, ស្រូវចម្ការ ចំនួន១៥.៧៣៥ តិចជាងឆ្នាំមុន

លានដុល្លារ។

៣.៧០៩ ហ.ត និងស្រូវឡើងទឹកចំនួន ១៣.០៩៦ ហ.ត តិចជាងឆ្នាំមុន

 ការនាំចញ
េ កង់មានបរិមាណចំនន
ួ ១.៧០១.២៨៥ ស្មន
ើ ង
ឹ ទឹកប្រក
ា ់
៤៥៥.៨៨៥.៤៣២,៧៨ដុល្លារ និងការនាំចូលបរិមាណចំនួន ២៨៦. ៨៧២
ស្មើនឹងទឹកប្រាក់ ៨,៦៣៩,០៧៥.៦៨ដុល្លារ។

៩.៥៥០ ហ.ត។
II. ល្បឿនការងារបង្កបង្កើនផលដំណាំសាកវប្បកម្ម និងដំណាំឧស្សាហកម្ម
រដូវវស្សាឆ្នាំ ២០២២

 ចំណូលពីការលក់សំបុត្រឱ្យភ្ញៀវទេសចរបរទេសទៅកាន់រមណីយដ្ឋាន

ក. ផ្ទៃដីដំណាំសាកវប្បកម្ម(ពោតស ដំឡូងជ្វា  បន្លែគ្រប់មុខ ម្ទេស

អង្គរ មានចំនួនសរុប ៥៩.៩៨៣ នាក់ កើនជាង ១.០០០% ខណៈចំណូល

និងឪឡឹក ) អនុវត្តបានចំនួន ៣៥.៣៧៤ហ.ត ស្មើនឹង ៦១,០៩%

ទទួលបានសរុប ២.៤២០.០៨១ ដុល្លារ កើនជាង ១.០០០% បើធៀប

នៃផែនការ ៥៧.៩០០ ហ.ត តិចជាងឆ្នាំមុន ១១.៩៦២ ហ.ត ។

រយៈពេលដូចគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ ២០២១។ ដោយឡែកចំណូលបានពីការលក់

ខ. ផ្ទៃដីដំណាំឧស្សាហកម្ម ( ពោតក្រហម ដំឡូងមី សណ្តែកបាយ

សំបុត្រចូលទស្សនាប្រាសាទកោះកេរវិញ បានសរុប ១៥.៩៩០ ដុល្លារ

សណ្តែកដី ល្ង អំពៅ ក្រចៅ ថ្នាំជក់ និងឈូក ) អនុវត្តបានចំនួន ៧០៧.៦៩១

ស្មើទេសចរចំនួន ១.០៦៦ នាក់។

ហ.ត ស្មើនឹង ៩០,៩៣% នៃផែនការ ៧៧៨.៣០០ហ.ត លើសឆ្នាំមុន



កម្ពុជានាំចេញស្រូវ-អង្ករ ទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិមានបរិមាណ

សរុបជាង ២ លានតោន ដោយប្រមូលបានប្រាក់ជាង ៦១៥ លានដុល្លារ

៩.១៨៨ ហ.ត ៕
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វិស័យថាមពលអគ្គិសនីកម្ពុជា ជាកត្តាចម្បង និងចាំបាច់មួយ
សម្រាប់គាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច សង្គម
ផែនការមេអភិវឌ្ឍន៍វិស័យថាមពល និងកៀរគរថវិកាពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានា
ក៏ដូចជា វិស័យឯកជន សម្រាប់សាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអគ្គិសនី
ដើម្បីធានាបានដល់ការផ្គត់ផ្គង់ អគ្គិសនី គ្រប់គ្រាន់តាមតម្រូវការ និង

ប្រកបដោយគុណភាព ស្ថិរភាព និរន្តរភាព ថ្លៃសមរម្យ និងកាត់បន្ថយ
ផលប៉ះពាល់ជាអតិបរមាដល់បរិស្ថាន និងសង្គម។

ជាក់ស្តែង ការអភិវឌ្ឍវិស័យអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាមានកំណើនឡើង

ជាបន្តបន្ទាប់។ ក្នុង ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ កម្ពុជាទទួលបានទុនវិនិយោគ
សរុបលើវិស័យអគ្គិសនី ចំនួន ១.៦៦៩ លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងនោះ

ការវិនិយោគដោយអគ្គិសនីកម្ពុជា មានទឹកប្រាក់ ៦៤១ លានដុល្លារ
ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម អញ្ជើញសម្ពោធជាផ្លូវការអនុស្ថានីយ និងខ្សែបញ្ជូន
តង់ស្យុងខ្ពសថ
់ ្មីនៅខេត្តកោះកុង ខេត្តព្រះសីហនុ ខេត្តក្រចេះ

ខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងខេត្តកំពង់ចាម

អាមេរិក និងការវិនិយោគ ដោយវិស័យឯកជន មានទឹកប្រាក់ចំនួន
១.០២៨ លានដុល្លារអាមេរិក ។

តាមរបាយការណ៍របស់អាជ្ញធ
ា រអគ្គស
ិ នី បានឱ្យដឹងថា ការវិនយោ
ិ
គ

លើបណ្ដាញមានប្រវែង ៤១.៤៨៨ គីឡូម៉ែត្រ ក្នុងនោះ ការវិនិយោគ

ថាមពលអគ្គិសនី គឺជាវិស័យអាទិភាពមួយ ក្នុងចំណោមវិស័យ

ដោយអគ្គិសនីកម្ពុជាមាន ២០.១៥០ គីឡូម៉ែត្រ និងការវិនិយោគ

អភិវឌ្ឍ ដើម្បីជំរុញល្បឿននៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ព្រោះអគ្គិសនី

អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា បានមានប្រសាសន៍ នៅក្នុងពិធីបូកសរុបការងា

ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ៗរូបប៉ុណ្ណោះទេ  ប៉ុន្តែ  អគ្គិសនីក៏មានសារៈសំខាន់

ស៊ូហ្វីតែលថា អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាមានការងារសំខាន់ ២ ដែលត្រូវ

ផ្សេងៗ ក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ។

ការផ្ដល់សេវាអគ្គិសនីឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់។ លោកបន្តថា  គោលដៅនៃ      

គូសបញ្ជាក់ថា  ការអភិវឌ្ឍវិស័យថាមពល អគ្គិសនី គឺដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍

អគ្គិសនី ដែលបានអភិវឌ្ឍ ទាំងអស់បញ្ចូលគ្នា  រួចធ្វើការបែងចែក និង

អគ្គិសនី គ្រប់គ្រាន់ មានចីរភាពអាចទុកចិត្តបាន មានគុណភាព និង

ឱ្យកម្ពុជាមានប្រភពអគ្គិសនីកើនឡើងទាន់តាមកំណើននៃតម្រូវការ ។

ទូទាំងប្រទេស។ ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម បានមានប្រសាសន៍ថា  ការ

បានកំណត់ផែនការសកម្មភាព ចំនួន ៣ ដើម្បីអនុវត្ត គឺ ទី១ ជំរុញការ

សម្រាប់ គាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច សង្គម ព្រមទាំងការផ្តល់នូវ

បណ្ដាញឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់អគ្គិសនី ឱ្យទាន់តាមផែនការកំណត់ ។

កម្ពុជា។ ទន្ទឹមនេះ ក្នុងការអភិវឌ្ឍការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីនៅកម្ពុជា

ខ្លាំង ធ្វើយ៉ាងណា ឱ្យការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីមានគ្រប់គ្រាន់ មានចីរភាព

បណ្តាញបញ្ជូនអគ្គិសនីធំៗ អនុស្ថានីយតភ្ជាប់គ្នា ជាមួយនឹងការសាងសង់

យន្តការគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍ និង ការផ្ដល់សេវាអគ្គិសនីឱ្យរឹតតែមាន

គ្រប់គ្រាន់ ទាន់តាមកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងឱ្យទាន់តាម កំណើននៃសេចក្តី

វិនិយោគ យន្តការអាជីវកម្ម យន្តការបរិស្ថាន និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

ខ្សែបណ្តាញចែក ចាយអគ្គិសនីតាមបណ្តាខេត្តនានាជាបន្តបន្ទាប់ ដើម្បី

ដោយឡែក គម្រោងសាងសង់ស្ថានីយបញ្ជូន និងបង្គោលភ្លើងវ៉ុល

អាទិភាព នានា ដែលទាមទារឱ្យ មានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការ

ដោយឯកជន មាន ២១.៣៣៨ គីឡូម៉ែត្រ ។ លោក យឹម វិសិដ្ឋ ប្រធាន

មិនត្រឹមតែជាតម្រូវការចាំបាច់ ចំពោះតែជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់

ររបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកាលពីថ្ងៃទី២៣ កុម្ភៈ ២០២២ នៅសណ្ឋាគារ

ចំពោះវិស័យឧស្សាហកម្ម សិប្បកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម កសិកម្ម និងវិស័យ

អនុវត្តន៍រួមមានទី១ ការអភិវឌ្ឍការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី និងទី២ ការកែលម្អ

ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែ  និងថាមពល បាន

ការអភិវឌ្ឍការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅកម្ពុជាប្រទាក់គ្នា  ប្រមូលផ្ដុំប្រភព

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឱ្យប្រែក្លាយទៅជាប្រទេសមួយមានការផ្គត់ផ្គង់

អភិវឌ្ឍប្រភពអគ្គិសនីបញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធជាបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណា

មានតម្លៃសមរម្យ សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់ ប្រភេទ នៅគ្រប់ទីកន្លែង

លោកបន្ថែមថា ដើម្បីសម្រេចចក្ខុវិស័យនេះ ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល

និងចាំបាច់មួយ

វិនិយោគអភិវឌ្ឍបង្កើនសមត្ថភាព ផលិតបញ្ជូន ចែកចាយ និងការតភ្ជាប់

សុខុមាលភាព នៃការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រ

ទី២. ជំរុញការកែលម្អការផ្ដល់ សេវាអគ្គិសនីឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ឱ្យរឹតតែ

អភិវឌ្ឍវិស័យថាមពលអគ្គិសនីនេះ

ជាកត្តាចម្បង

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញ ការសាងសង់ខ្សែ  អាចទុកចិត្តបាន មានគុណភាព និងមានតម្លៃសមរម្យ ។ ទី៣. ពង្រឹង
ប្រភពអគ្គិសនីបន្ថែមជាបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីផ្ដល់ប្រភពអគ្គិសនីឱ្យបាន

ប្រសទ
ិ ភា
្ធ ព ដោយយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់លកា
ើ រពង្រង
ឹ យន្តការស្ថប
ា ន
័ យន្តការ

ត្រូវការប្រើប្រាស់ និងជំរុញការសាងសង់ខ្សែបណ្តាញបញ្ចូនរង និង

ជាមួយដៃគូក្នុងតំបន់ និង អន្តរជាតិ។

ធ្វើការបញ្ជូន និងចែកចាយប្រភពអគ្គិសនីដែល យើងបានអភិវឌ្ឍន៍ទៅ

ខ្ពស់ឆ្លងសមុទ្រ នៅក្នុងខេត្តកោះកុង ប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវបានដាក់ឱ្យ

រដ្ឋមន្រ្ដីបានថ្លែងបញ្ជាក់ថា  រាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់ភារកិច្ចដល់

ខាងលើត្រូវបាន បញ្ចប់នៅដើមខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ហើយជាគម្រោង

ផ្គត់ផ្គង់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់អគ្គិសនីនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ។ ឯកឧត្ដម

ដំណើរការជាផ្លូវការ នៅថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២នេះ។ គម្រោង

ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល អាជ្ញាធរអគ្គិសនី និង អគ្គិសនីកម្ពុជា ក្នុងការរៀបចំ

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាង ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិបារាំង ស្ថានទូត
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បារាំងប្រចាំកម្ពុជា និងក្រសួងរ៉ែ  និង

ថាមពលកម្ពុជា។ គម្រោងនេះនឹងផ្តល់
ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដល់ខេត្តចំនួន បី

រួមមាន ខេត្តកោះកុង កំពង់ចាម និង
ក្រចេះ ។ ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែ  និងថាមពល មាន
ប្រសាសន៍ថា នេះជាគម្រោង ទ្រង់ទ្រាយ

ធំ រួមមាន ការសាងសង់បញ្ជូន និង

បំប្លែងថាមពលអគ្គិសនី ២៣០kV និង
ការសាងសង់ បង្គោលភ្លើងតង់ស្យុង ខ្ពស់

ចំនួន ៤ដើម ដែលឆ្លងកាត់ដៃទន្លេនៃ 
ខេត្តនានា

ក្នុងនោះបង្គោលចំនួន៣

មានកម្ពស់ ១៦៨ ម៉ែត្រ ដែលជាបង្គោល

ថាមពលអគ្គិសនីដ
 ែលផលិតចេញពីទំនប់វា
 រអ
ី គ្គិសនី កើនឡើងយ
 ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរ យៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ

អគ្គិសនីខ្ពស់បំផុតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ឯកឧត្តម បន្តថា បន្ទាប់ពីគម្រោង
នេះត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការ វានឹងជួយបណ្តាញអគ្គិសនី នៃខេត្ត

កោះកុង ខេត្តកំពង់ចាម និងខេត្តក្រចេះ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មាន
ទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមក បំពេញតម្រូវការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល និង
ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ។ ឯកឧត្តម បានមាន

ប្រសាសន៍ថា  រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ និង
ពង្រឹងថាមពលជាតិ និងការបញ្ជូនថាមពល និងការប្រែក្លាយសំដៅ

ផ្តល់ប្រភពថាមពល និងការផ្គត់ផ្គង់ ថាមពលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កំណើន
សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម ឧស្សាហកម្ម និងតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់ ។
ឯកឧត្តម បានបន្តថា  ការអភិវឌ្ឍលើវិស័យថាមពលអគ្គិសនីខាងលើ

គឺដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឲ្យប្រែក្លាយ ទៅជាប្រទេសមួយមានការផ្គត់ផ្គង់

អគ្គិសនីគ្រប់គ្រាន់ ចីរភាពអាចទុកចិត្តបាន មានគុណភាព និងមាន
តម្លៃសមរម្យសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រភេទ នៅគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំង
ប្រទេស ដែលជាកត្តាចម្បង និងចាំបាច់បំផុត សម្រាប់គាំទ្រដល់ការ
អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមព្រម ទាំងការផ្ដល់នូវសុខមាលភាព នៃការ
រស់នៅជូនប្រជាពលរដ្ឋ។

ទោះបីវិស័យថាមពលអគ្គិសនីកម្ពុជាបាន

បោះជំហ៊ាន ឈានទៅរកការផ្លាស់ប្តូរមួយក្តី រយៈពេលចុងក្រោយនេះ
កម្ពុជាបានខាតបង់ទៅលើតម្លៃអគ្គិសនីជាង ១០០ លានដុល្លារ ក្រោយ

រងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិសង្គ្រាមរុស្ស៊ី និងអ៊ុយក្រែន ។ ទន្ទឹមនោះ

សន្សំសំចៃ លើការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនី ដោយចាប់ផ្ដើមចេញពី

ស្ថាប័នរដ្ឋ ខណៈដែលឆ្នាំនេះ អគ្គិសនីកម្ពុជាបានឈានដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រ
លើកដំបូងនៃការខាតប្រមាណ   ១០០លានដុល្លារ ដោយសារតែការ

កើនឡើងនៃតម្លៃថាមពល។  ក្នុងពិធីសំណេះសំណាល ជាមួយគណៈ-

ប្រតិភូកីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមជាង១៥០នាក់ កាល ពីពេលថ្មីៗ កន្លងមក
នៅវិមានសន្តិភាព សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ថា បើគិតពី
សេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារ តម្លៃអគ្គិសនីនៅពេលនេះ នឹងឡើងថ្លៃរហូតដល់ទៅ
២ដង។

តែរដ្ឋមិនបានដំឡើងថ្លៃ  អគ្គិសនីនោះទេ  ទោះបីរដ្ឋខាត

បង់ថវិកាច្រើនក្តី ក៏រាជរដ្ឋាភិបាលមិនមានផែនការក្នុងការដំឡើងថ្លៃ 
អគ្គិសនីដែរ ខណៈដែលប្រទេសមួយចំនួនបានដំឡើងថ្លៃអគ្គិសនី ម្តង
ជា២ដងរួចមកហើយ។ ប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជា យើងមិនទាន់បានដំឡើង

ថ្លៃភ្លើងទេ  រោងចក្រ សហគ្រាសមួយចំនួនប្រឈមនឹងការខាតបង់
ដោយសារការឡើងថ្លៃអគ្គិសនី ប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវបំពេញខាត ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងបន្តថា  នៅពេលមានកូវីដ១៩

ប្រេងចុះថ្លៃ ដល់ពេលកូវីដ១៩ ចាប់ផ្តើមថមថយ សេដ្ឋកិច្ចស្តារឡើងវិញ
ប្រេងក៏បានឡើងថ្លៃល្មម។ សម្តេចបានធ្វើការកត់សម្គាល់ ការឡើង

ថ្លៃប្រេងនេះ គឺដោយសារសង្គ្រាមរុស្ស៊ី និងអ៊ុយក្រែន និងការដាក់
ទណ្ឌកម្មទៅលើរុស្ស៊ីពីពួកលោក ខាងលិច។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

គូសបញ្ជាក់បន្ថែមថា វិបត្តិថាមពលបានកើតពេញពិភពលោក រួចស្រេច

សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃ  ទៅហើយ។
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអំពាវនាវឱ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ ខិតខំ

ឆ្នាំនេះ

ចេះទេវតាជួយយើងនៅត្រង់ថា  ភ្លៀងច្រើន

ទឹកចូលពេញអាងវារីអគ្គិសនី ធ្វើឱ្យវារីអគ្គិសនីរបស់យើងដើរបាន បូក
ជាមួយថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ
បានការខាតបង់មួយចំនួន

ដែលអាចឱ្យយើងអាចកាត់បន្ថយ

ប៉ុន្តែប្រសិនបើវារីអគ្គិសនីរបស់យើងដើរ

មិនគ្រប់ ហើយត្រូវផលិតថាមពលពី ធ្យូងថ្ម ពីប្រេងឥន្ធនៈ តម្លៃអគ្គិសនី
ឡើងកប់ពពក។ សម្ដេចតេជោ បានថ្លែងបញ្ជាក់ថា ព្រោះសង្រ្គាម វាបាន

បង្កការឈឺចាប់សម្រាប់រុស្ស៊ី និងអ៊ុយក្រែនរួចស្រេចទៅហើយ ។ ប៉ុន្តែ 
ការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះ វាមិនមែនត្រូវតែរុស្ស៊ីនោះទេ ប្រទេសដែលដាក់

ទណ្ឌកម្មគេនោះក៏រងទុក្ខវេទនាដូចគ្នា  និងបង្កការលំបាកដល់ប្រទេស
ជាច្រន
ើ នៅលើពភ
ិ ពលោក ដោយសារវិបត្តថា
ិ មពល ដោយសារការកើនគម្រោងផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធបណ្តាញអគ្គិសនីខ្នាតតូច និងស្ថានីយសាកអាគុយដើរ
ដោយថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅកម្ពុជា នៅខេត្តកំពត

ឡើងនៃតម្លៃប្រេង ហើយនៅពេលខាងមុខអាចនឹងកើតឡើងនូវវិបត្តិ
ស្បៀងអាហារថែមទៀតក៏អាចថាបាន ៕
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ស្រុកមានអាជីវកររស់នៅកកកុញ។ រីឯពាក្យ

ប្រវត្តិ

ថា  កំពង់រង់ចាំ ក៏ក្លាយមកជាពាក្យកំពង់ចាំ
បន្ទាប់មកទៀត កំពង់ចាំ ក៏ក្លាយមកហៅថា 

ខេត្តកំពង់ចាម

«កំពង់ចាម» រហូតដល់សព្វថ្ងៃ  ។ ឈ្មោះ

កោះសុទិន ៦.ស្រុកកងមាស ៧.ស្រុកស្រី

សន្ធរ ៨.ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ៩.ស្រុកត្បូងឃ្មុំ
១០.ស្រុកមេមត់។

បច្ចុបន្បន្នអតីតស្រុកត្បូងឃ្មុំត្រូវបានកាត់

ចេញពីខេត្តកំពង់ចាម

ដោយបង្កើតចេញជា

ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ។ ហើយសព្វថ្ងៃខេត្តកំពង់ចាម   
ត្រូវបានរៀបចំ បង្កើតស្រុកមួយចំនួនឡើងវិញ
ដែលមានស្រុកនិងក្រុងដូចជា៖

១.ក្រុងកំពង់ចាម (ស្រុកកំពង់ចាម) ២.

ស្រុកជើងព្រៃ  ៣.ស្រុកស្ទឹងត្រង់

៤.ស្រុក

កោះសុទិន  ៥.ស្រុកស្រីសន្ធរ ៦.ស្រុកបាធាយ

កំពង់ចាម ជាខេត្តមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ៧.ស្រុកចម្ការលើ ៨.ស្រុកព្រៃឈរ ៩.ស្រុក

ស្ថិតនៅទីវាលទំនាបកណ្ដាលនៃទន្លេមេគង្គ ។
ខេត្តកំពង់ចាមមានព្រំប្រទល់ ខាងលិចជាប់នឹង

ខេតក
្ត ព
ំ ង់ឆង
្នាំ ខាងជើងជាប់នង
ឹ ខេតក
្ត ព
ំ ង់ធន
ំ ង
ិ
ខេត្តក្រចេះ ខាងកើតជាប់នឹងខេត្តត្បូងឃ្មុំ និង
នៅខាងត្បូងជាប់ជាមួយខេត្តព្រៃវែង និងខេត្ត
កណ្ដាល។ ទីរួមខេត្តកំពង់ចាមមានចម្ងាយផ្លូវ
ប្រវែង២២៦គ.ម. ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយធ្វើ

ដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ៦ ។ ផ្ទៃដីសរុបមាន
៤៥៤៩គ.ម.ការ៉េ  បច្ចុប្បន្នខេត្តកំពង់ចាមត្រូវ

កងមាស ១០.ស្រុកកំពង់សៀម ។

«កំពង់ចាម» នេះក៏ពុំមាន ឯកសារ ណាមួយ

បញ្ជាក់ថា មានពាក់ពន្ធ័ជាមួយជនជាតិភាគ-    
តិចខ្មែរឥស្លាមដែលរស់នៅតាមដងទន្លេនោះ

ឡើយ។ អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ចាមក៏បានសាងសង់រូបសំណាកមួយចំនួន
បំភ្លឺក្នុងគោលដៅ

ដើម្បីពន្យល់

រម្លឹកនៃប្រវត្តិឈ្មោះខេត្ត

ដែលញែកចេញពីគ្នារវាង ខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយ
ទន្លេមេគង្គនោះ។

ខេត្តកំពង់ចាម គឺជាទឹកដីដ៏ចំណាស់មួយ

ដែលមានស្លាកស្នាមប្រវត្តិសាស្រ្តមុនសម័យ

អង្គរ និងសម័យក្រោយមកទៀតដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់។ ខេត្តនេះមានប្រាសាទបុរាណទួល
បុរាណនិងវត្ថុបុរាណផ្សេងៗ នៅសេសសល់

យោងតាមឯកសារក្រុង កំពង់ចាម

បានបញ្ជាក់ថា៖ ប្រវត្តិពីអតីតកាល
ខេត្តកំពង់ចាម គឺជាដីកោះជាប់មាត់

ទន្លេ ជាកន្លែងសំចតនៃសំពៅ និងទូក
តូចធំផ្សេងៗ។ តាមការអះអាងរបស់

អ្នក ស្រុកធ្លាប់រស់នៅតាំងពីបុរាណ
រៀងមកបានបញ្ជាក់ថា  «កំពង់ចាម»

បានក្លាយមក ពីពាក្យថា «កំពង់រង់ចា»ំ ដោយ

ជាច្រើនកន្លែងលើទឹកដីនេះ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ

៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ដែលមានឈ្មោះហៅថា  មកថាកំពង់ចាំដែលបាត់ពាក្យរង់មួយម៉ាត់នោះ

ភ្នំ ទីវាល ទន្លេបឹង និងប្រភពទឹក ផ្សេងៗដែល

បានបំបែកចេញជាខេត្តថ្មីមួយទៀត នៅថ្ងៃទី

ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។ តំបន់ដែលនៅខាងលិចនៃទន្លេ

មេគង្គត្រូវបានកាត់ទៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាម ឯ
តំបន់ដល
ែ នៅផ្នក
ែ ខាងកើត នៃទន្លម
េ គ
េ ង្គតវ្រូ
បានកាត់ទៅជាខេត្តត្បូងឃ្មុំ។

ដោយយោងតាមការស្រាវជ្រាវនិងមតិលើក

ឡើងជាទូទៅបានឲ្យដឹងថា  ឈ្មោះ ខេត្ត

«កំពង់ចាម» គឺមិនមានអ្វីពាក់ពន័្ធនឹងឈ្មោះជន
ជាតិចាម ឬខ្មែរឥស្លាមនោះឡើយ។

តាមឯកសារប្រវត្តិសាស្រ្តបានបញ្ជាក់ថា៖

ខេត្តកំពង់ចាម ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី១

ខែមករាឆ្នាំ១៨៨៥ កាលនោះមន្ត្រីបារាំងម្នាក់
មានឈ្មោះថា ្រហង់ស្វ័រប៊ូដាន់ ជាអ្នកត្រួតត្រា

លើចៅហ្វាយខេត្តខ្មែរ។ គ្រានោះខេត្តកំពង់ចាម
មានស្រុកចំនួន១០ជាចំណុះដែលរួមមាន៖
១.ស្រុកកំពង់សៀម

២.ស្រុកក្រូចឆ្មា

៣.ស្រុកព្រៃឈរ ៤.ស្រុកជើងព្រៃ  ៥.ស្រុក

ក៏ក្លាយ

ខេត្តនេះមានទាំងធនធានធម្មជាតិដូចជា ព្រៃ 

ទៅ។ ពាក្យថា  កំពង់ចាំគឺជាកន្លែងមួយដែល

ជាសក្តានុពលសម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍ និង

ទទួលចាំទូក សំពៅ  ដែលឆ្លងកាត់ ដើម្បីធ្វើ     

កំពង់ចាមមានទាំងតំបន់ទេសចរណ៍សំខាន់ៗ

នោះហើយទើបគេឲ្យឈ្មោះថាកំពង់ចាំ។ ច្រើន

ជើងព្រៃ  ប្រាសាទភ្នំហាន់ជ័យ  ប្រាសាទ ព្រះ-

ក្លាយមកជាពាក្យថា កំពង់ចាមវិញ ដោយហេតុ

ថ្មដារ   រមណីយដ្ឋានទឹកឆា   និងឆ្នេរខ្សាច់

ប្រាស្រ័យទាក់ទង រកស៊ីនៅតំបន់នេះដែលមាន

នេះជាសមិទ្ធផលដ៏វិសេសវិសាលនៅលើ

សារទម្លាប់ពាក្យនិយាយកំពង់រង់ចាំ

នៅមាត់ទឹក   ហើយដែលគេតែងតែរង់ចាំ

ការវិនិយោគក្នុងតំបន់។ ជាមួយនោះដែរខេត្ត

ដំណើរឬឆ្លងទៅទីកន្លែងតំបន់ផ្សេងៗ។ ដូច

ដូចជា៖ ប្រាសាទនគរបាលជ័យ  ប្រាសាទភ្នំ

ដំណរក្រោយមកពាក្យកំពង់ចាំនេះ ក៏បាន

ធាតុទឹកថ្លា   ភ្នំប្រុស ភ្នំស្រី   កសិទេសចរណ៍

ថានៅទីនោះមានជនជាតិផ្សេងៗមួយចំនួនមក

កោះប៉ែនជាដើម ។

ទាំងការអានការនិយាយមិនច្បាស់លាស់ ដូច្នោះ

ទឹកដីដ៏ចំណាស់មួយនេះ ។ បច្ចុប្បន្នខេត្តកំពង់-

កំពង់ចាមៗ ជាទម្លាប់ងាយស្រួលនិយាយ ។  

លឿនលើគ្រប់វិស័យគួរជាទីមោទនៈក្រៃលែង

រស់នៅ និងរកស៊នៅ
ី តំបន់នេះច្រើនឡើងៗ

របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រ

យ៉ាងសំខាន់នាសម័យនោះ និងបង្កើតជាភូមិ

(មន្ទីរវប្បធម៍ និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តកំពង់ចាម)

ហើយពាក្យថា  កំពង់ចាំក៏បានក្លាយទៅជា

ចាម បាននឹងកំពុងបោះជំហានអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាង

ចំណេរកាលបន្តបន្ទាប់មកប្រជាជនក៏បានមក

ក្រោមការអនុវត្តតាមគោលនយោបាយ ឈ្នះៗ

ក៏បង្កើតបាន ជា មណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មផ្លូវទឹក

កម្ពុជា៕                  ឯកសារ
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ប្រទេសជាច្រើននឹងប្រឈមមុខវិបត្តិស្បៀងអាហារ
ដោយគ្មានផលិតផលកសិកម្មពីអ៊ុយក្រែន
មុនសង្គ្រាម។ តែកំពង់ផែអ៊ុយក្រែននៅតាមសមុទ្រខ្មៅ និងសមុទ្រAzov

ដែលជាច្រកផ្តោះប្តូរពាណិជ្ជកម្ម ក៏មិនអាចធានាការនាំចេញផលិតផល
កសិកម្មបានដែរ។ រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនកំពុងតស៊ូស្វែងរកផ្លូវជំនួសដើម្បី

ពង្រីកការនាំចេញផលិតផលកសិកម្ម ថ្វីត្បិតនៅតែមិនអាចគ្រប់គ្រាន់ក៏
ដោយ ប៉ុន្តែក៏មានការរីកចម្រើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់ផងដែរ។ នៅក្នុងខែឧសភា
នេះ អ៊ុយក្រែននៅតែមានឱកាសដើម្បីបង្កើនការនាំចេញ ដូច្នេះហើយ

មានយុទ្ធសាស្ត្រពីរដើម្បីបង្កើនការនាំចេញបន្ថែមទៀត គឺ ទីមួយ ជ័យជំនះ
របស់អ៊ុយក្រែន និងការបិទច្រក និងទីពីរគឺការពង្រីកនូវវិធីផ្សេងទៀតនៃ
ផលិតផលទីផ្សារនេះ។

រុស្ស៊ី និងអ៊ុយក្រែនជាប្រទេសនាំចេញស្រូវសាលីដ៏ចម្បងនៅលើ

បានកំពុងជួបភាពរអាក់រអួល

ពិភពលោក និងតំណាងឱ្យ៣០% នៃពាណិជ្ជកម្មធញ្ញជាតិពិភពលោក។

បានទទួលទិន្នផលស្រូវសាលីតិចជាងធម្មតាដែរ ។ បើតាមការវិភាគ

ទៀតដែលរំពឹងខ្លាំងលើការនាំចូលគ្រាប់ធញ្ញជាតិពីអ៊ុយក្រែន និងរុស្ស៊ី

ទិន្នផលស្រូវសាលីអ៊ុយក្រែននឹងធ្លាក់ចុះ៣៥% បើប្រៀបទៅនឹង ឆ្នាំ២០២១។

ស្បៀងអាហារពិភពលោកក៏រងផលប៉ះពាល់ទៅតាមនោះដែរ។ ហេតុដូច្នេះ

ស្រូវសាលី, ជាង ៥០% នៃប្រេងផ្កាឈូករ័ត្ន និងជាមធ្យម ៥០លានតោន

មានអាទិ៍សហភាពអឺរ៉ុប សហរដ្ឋអាមេរិក កាណាដា និងអូស្ត្រាលីបាន

ឆ្នាំនេះ កសិករត្រូវជួបការលំបាកជាក់ស្តែងដូចជា ត្រូវគេចគ្រាប់បែក

សុវត្ថិភាពពិភពលោក ដោយបានផ្តល់ស្បៀងអាហារឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់

ត្រូវពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើការប្រើប្រាស់ថាមពល តួយ៉ាងដូចជាការប្រើប្រាស់

កសិកម្ម និងស្បៀងអាហារត្រូវបើកចំហជានិច្ច ប្រកបដោយតម្លាភាព និង

ដល់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ជាដើម។ ដោយមិនអាចប្រកែកបានផ្ទៃដីដាំដុះក៏

ហេតុផលឡើយ។ យោងតាមការសិក្សារបស់ WTO ទោះបីជារុស្ស៊ី និង

ក្រុមហ៊ុន Kayrros ដែលជំនាញខាងវិភាគរូបភាពផ្កាយរណប និង

ក៏ដោយ ប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងវិស័យផលិតកម្មមួយ

ធញ្ញជាតិ បានប៉ាន់ប្រមាណថា ក្នុងដំណាក់កាលនេះ អ៊ុយក្រែននឹងមាន

តម្លៃទីផ្សារពិភពលោកកើនឡើង ជាពិសេសទំនិញកសិកម្ម និងស្បៀង

តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់រដូវច្រូតកាត់ឆ្នាំ២០២២ ពោលគឺតិចជាងឆ្នាំ២០២១

ដែលទាំងអស់នេះបានប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខស្បៀងនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រ

មកនេះ ទិន្នផលស្រូវសាលីរបស់អ៊ុយក្រែននឹងធ្លាក់ចុះ ២៣%។ បើតាម

សង្គ្រាមបានបង្កើនតម្លៃផលិតផលថាមពល និងវត្ថុធាតុដើមដូចជាប្រេង

និងជញ្ជ្រុំខ្លាំងលើតំបន់ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនដែលជាជង្រុកស្រូវសាលី

ពិភពលោក ។ ការសិក្សាបានរកឃើញថាផលិតផល ដែលប្រឈម

ប្រឈមនឹងបញ្ហាដឹកជញ្ជូន

និងកន្លែងស្តុកទុកនៅពេលទទួលផល។

នឹងប្រេងផ្កាឈូករ័ត្ន ស្រូវសាលី ពោត និងជី ដោយសារប្រទេសរុស្ស៊ី និង

ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹក (នាវា) បានតែមួយភាគតូចប៉ុណ្ណោះ ដោយសារ

តិចតួច។ ក្នុងនោះប្រទេសរុស្ស៊ី និងអ៊ុយក្រែន គឺជាប្រទេសដែលតំណាង

និង Mykolaiv បានធ្វើឱ្យមានការថយចុះគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៃការនាំចេញ

សកលលោក ខណៈដែលអ៊ុយក្រែនក៏ជាប្រទេសនាំចេញ ផលិតផល

រដូវសាបព្រោះស្រូវសាលីឆ្នាំនេះ

ដោយសារតែសង្គ្រាម ដូច្នេះនៅពេលរដូវច្រូតកាត់មកដល់អ៊ុយក្រែនក៏

នៅពេលប្រទេសទាំងពីរនេះមានសង្គ្រាមនឹងគ្នា ប្រទេសជាច្រើនផ្សេង

របស់កម
្រុ ហ៊ន
ុ Kayrros តាមរយៈរូបភាពផ្កាយរណបនៅឆ្នាំ ២០២២នេះ

ផ្ដើមរង្គោះរង្គើនិងធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិអស្ថិរភាពចំណីអាហារ។ ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់

គួររំឭកថា អ៊ុយក្រែនជាប្រទេសដែលបានផ្គត់ផ្គង់ ១០% នៃការនាំចេញ

ហើយបានជានៅថ្ងៃក្រុមប្រទេសមហាអំណាចកសិកម្ម ៥១ប្រទេស

នៃផលិតផលកសិកម្មលើពិភពលោក។ ក្នុងរដូវសាបព្រោះដាំស្រូវសាលី

ជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងហ្សឺណែវ ពួកគេប្តេជ្ញាធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីធានារក្សា

គ្រាប់ផ្លោង ឬខ្វះប្រេងដើម្បីបញ្ជាយានយន្តព្រោះការធ្វើកសិកម្មបែបទំនើប

មិនថាអ្នកក្រខ្លាំង អ្នកងាយរងគ្រោះ ឬជនធ្វើបំលាស់ទីទេ ហើយទីផ្សារ

ប្រេងសាំងដើម្បីដំណើរការឧបករណ៍កសិកម្ម

គ្មានការដាក់បម្រាមពាណិជ្ជកម្មកសិកម្ម និងកសិឧស្សាហកម្មដោយគ្មាន

និងដើម្បីផ្តល់ថាមពល

បានរួមតូចជាងធម្មតាផងដែរ។

អ៊ុយក្រែនមានទំហំតូចក្នុងទំហំសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក

ដៅទីតាំងភូមិសាស្ត្រដោយប្រើវិធីសាស្ត្រគណនាទិន្នផលរុក្ខជាតិ និង

ចំនួន និងជាអ្នកនាំចេញទំនិញសំខាន់ៗជាច្រើន។ សង្គ្រាមបានធ្វើឱ្យ

សមត្ថភាពប្រមូលផលស្រូវសាលីត្រឹមប្រមាណតែ ២១ពាន់លានតោន

អាហារ ដូចជាស្រូវសាលី សណ្តែកសៀង អង្ករ ពោត និងសាច់ ជាដើម

ចំនួន ១២លានតោន។ បើធៀបទៅនឹងមធ្យមភាគ៥ឆ្នាំចុងក្រោយកន្លង

ដែលពឹងផ្អែកលើការនាំចូលពីប្រទេសរុស្ស៊ី និងអ៊ុយក្រែន។ លើសពីនេះ

ក្រុមអ្នកជំនាញដដែលព្យាករទៀតថា ដោយសារតែការប្រយុទ្ធនៅតែបន្ត

និងជី ដែលប៉ះពាល់ដោយប្រយោលដល់តម្លៃម្ហូបអាហារនៅក្នុងទីផ្សារ

របស់ប្រទេស កសិករដែលអាចសាបព្រោះដាំស្រូវបាននៅពេលនេះ ត្រូវ

នឹងការខ្វះខាត និងការរាំងស្ទះក្នុងផលិតកម្ម គឺផលិតផលដែលទាក់ទង

ចំណែកការនាំចេញតាមផ្លូវរថភ្លើង និងតាមផ្លូវគោក អាចជំនួសដោយ

អ៊ុយក្រែនមានសមាមាត្រទិន្នផលខ្ពស់ ហើយមានប្រទេសផលិតជំនួស

ប្រទេសរុស្ស៊ីបានបិទកំពង់ផែសមុទ្រសំខាន់ៗរបស់អ៊ុយក្រែននៅ Odesa

ឱ្យជិតមួយភាគបីនៃការផ្គត់ផ្គង់ស្រូវសាលី

ផលិតផលកសិកម្មពីអ៊ុយក្រែនដល់ ១៥%-២០% ភាគរយនៃតួលេខ

និងធញ្ញជាតិសំខាន់ៗលើ
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ពេលវេលាល្អ និងរបៀបទទួលទានទឹកដោះគោឱ្យបានត្រឹមត្រូវ
ជួយឱ្យសុខភាពកាន់តែល្អប្រសើរឡើង
ផលល្អដល់សុខភាពអ្នក។

ផឹកទឹកដោះគោនៅពេលរសៀល ៖ ជាពេលវេលា មួយដែលមនុសស្     

តែងតែចង់ញ៉ាំអាហារសម្រន់ដោយសារតែអារម្មណ៍ឃ្លាន។ នៅពេល

នេះជំនួសឱ្យអាហារចៀនអាហារសម្រន់ដូចជានំ ប៊ីសស្ទីន ភេសជ្ជៈ
ផ្សេងៗ... អ្នកអាចផឹកទឹកដោះគោមួយកែវបានគឺល្អ ។ នៅពេលនេះ

រាងកាយកំពុងខ្វះថាមពល ប៉ុន្តែមិនដល់ចំណុចនៃភាពអត់ឃ្លានខ្លាំង
នឹងជួយឱ្យរាងកាយរបស់កុមារស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមដោយមិនខ្លាច
រាក ឬជំងឺពោះវៀន ឡើយ។

២ ម៉ោងមុនពេលចូលគេងពេលយប់ ៖ នេះជាពេលវេលា សមស្រប

ទឹកដោះគោ មានជាតិប្រូតេអ៊ីនកាល់ស្យូម ជាតិដែកច្រើននិងមាន

លក្ខណៈល្អណាស់ សម្រាប់សុខភាពរបស់មនុស្សគ្រប់ស្រទាប់វ័យ។

តែយ៉ាងណា យើងក៏ត្រូវតែដឹងពីរបៀប ក៏ដូចជាពេលវេលាក្នុងការទទួល
ទានទឹកដោះគោដែរ ដើម្បីជួយឱ្យសុខភាពយើងបានល្អនិងរឹងមាំ។
១. តើទឹកដោះគោអាចផឹកបានប៉ុន្មានក្នុងមួយថ្ងៃ?
ទឹកដោះគោ

គឺល្អសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍមនុស្ស

ក្នុងសមាសភាព               

ដើម្បីជួយអ្នកផឹកទឹកដោះគោមានសុខភាពល្អ ។                    ដោយសារតែការ

ផឹកទឹកដោះគោ នៅពេលនេះនឹងជួយមនុស្សឱ្យស្រូបយក casein
ដែលជាប្រូតេអ៊ីន នៅក្នុងទឹកដោះគោ។ លើសពីនេះទៀតនៅពេលទទួល

យកនៅពេលល្ងាចមាតិកាទ្រីប៉ូតាហ្វាននៅក្នុងទឹកដោះគោមានប្រសិទ្ធិភាពស្ងប់ស្ងាត់ និង sedative ជួយ ឱ្យអ្នកគេងលក់ស្រួលថែមទៀតផង។
៣. បម្រាមមួយចំនួនពេលផឹកទឹកដោះគោ

កុំពិសាទឹកដោះគោពេលបរិភោគផ្លែឈើ ៖ សមាសធាតុទឹកដោះគោ

អាហារូបត្ថម្ភរបស់ទឹកដោះគោមានមីក្រូសារជាតិសំខាន់ៗ និងវីតាមីន

មានប្រូតេអ៊ីនរហូតដល់ ៨០% ។ ទោះជាយ៉ាងណា ក៏ដោយ ប្រសិនបើ

វីតាមីន B2, niaxin, ស័ង្កសី និងម៉ាញ៉េស្យូម។ សម្រាប់ មនុស្សពេញវ័យ

ប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងទឹកដោះគោ ងាយនឹងបណ្តាលឱ្យរាក។

៩ ដូចជាប្រូតេអ៊ីន វីតាមីន A, D, B12, កាល់ស្យូម, ប៉ូតាស្យូម, ផូស្វ័រ,

និងមនុស្សវ័យជំទង់ ការទទួលទានទឹកដោះគោ គ្មានជាតិខ្លាញ់ ឬ

ផលិតផលធ្វើពីទឹកដោះគោជូរ ៣ ពែងក្នុងមួយថ្ងៃគឺ ២០០ មីលីក្រាម /
ថ្ងៃគឺល្អសម្រាប់សុខភាព។

២. ពេលវេលាដើម្បីផក
ឹ ទឹកដោះគោសម្រាបកា
់ រស្រប
ូ យកជាតិ កាល់ស្យូមល្អ

ផឹកទឹកដោះគោនៅពេលព្រឹក ៖ ជាពេលវេលាមួយដែលអ្នកគួរតែ

អ្នកផឹកទឹកដោះគោ ក្នុងពេលតែមួយពេលកំពុងញុំា ផ្លែឈើ វានឹងបំផ្លាញ
ពេលញុំាសូកូឡា ៖ នៅក្នុងសូកូឡាមានផ្ទុកលីស៊ីននៅក្នុងទឹកដោះ

គោមានប្រតិកម្មជាមួយទឹកដោះគោ នៅពេលឡើងកម្តៅបង្កើតជាសារធាតុ

ពុលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយ ។ ដូច្នេះអ្នកមិនគួរផឹកទឹកដោះគោ
ក្តៅជាមួយសូកូឡា ដើម្បីការពារសុខភាព អ្នកឡើយ។

ផឹកទឹកដោះគោពេលលេបថ្នាំ ៖ ពេលអ្នកកំពុងលេបថ្នាំអ្នកមិនគួរ

ផឹកទឹកដោះគោនៅពេលព្រឹក។ នេះគឺជាពេលវេលាដែលរាងកាយអាច

ផឹកទឹកដោះគោទេ ព្រោះទឹកដោះគោនឹងធ្វើឱ្យថ្នាំមិនសូវមាន ប្រសិទ្ធភាព។

អាច ផឹកទឹក ដោះគោ ឬបន្ថែមទឹកដោះគោទៅជាមួយ នឹងធញ្ញជាតិម្សៅ

ដែលងាយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកផងដែរ៕

ស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមទាំងអស់នៅក្នុងទឹកដោះគោ ។ អ្នកពិតជា
គឺជាវិធីដ៏ល្អ និងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការចាប់ផ្តើមថ្ងៃថ្មី ដែលនឹងផ្តល់
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ទន្ទឹមនឹងនេះ

ថ្នាំក៏បាត់បង់មាតិកាកាល់ស្យូមនៅក្នុងទឹកដោះគោ
       

ទៀត។ តម្លៃថាមពលកើនឡើងខ្ពស់នឹងធ្វើឱ្យតម្លៃជីកើនឡើង, ការប្រើ-

ស្រូវសាលីដ៏ធំទៅកាន់ទីផ្សារសកល ប៉ុន្តែកំពុងកកស្ទះនៅកំពង់ផែ ។

ប្រាស់ថយចុះ, ទិន្នផលធ្លាក់ចុះទាប ហើយតម្លៃនៃគ្រាប់ធញ្ញជាតិក៏នឹង

ថ្លៃខ្ពស់ខ្លាំងដោយសារការវាយលុករបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែន។ ជាក់-

ភាពអត់ឃ្លាននឹងកើតមានកាន់តែច្រើននៅក្នុងបណ្តាប្រទេសក្រីក»
្រ ។

សារតែភាពរអាក់រអួលនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ ដែលបណ្តាលមកពី

តម្លៃ និងកង្វះការផ្គត់ផ្គង់នៅជុំវិញពិភពលោក ភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេស

ទៅលើជីអាសូតសំយោគ» ដែលត្រូវការឧស្ម័នធម្មជាតិ បូករួមនឹងចរន្ត

និងបណ្តាប្រទេសនៅកោះប៉ាស៊ីហ្វិក ភាគច្រើននឹងរងនូវផលប៉ះពាល់

ចំនួនប្រជាជនពិភពលោក បានពឹងផ្អែកដោយផ្ទាល់ទៅលើគ្រាប់ធញ្ញជាតិ

អាហារ៕

តម្លៃស្រូវសាលីនៅលើទីផ្សារដាក់ដេញថ្លៃ (Futures Market) បានឡើង

កាន់តែឡើងថ្លៃខ្ពស់ផងដែរ ដែលនេះមានន័យថា «នៅក្នុងរយៈពេលខ្លី

ស្តែងតម្លៃស្រូវសាលីបានស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់រួចស្រាប់ទៅហើយ ដោយ

សរុបជារួម ប្រការខាងលើបាននាំឱ្យមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃ

វីរុសកូវីដ-១៩។ អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺ «ការដាំដុះគ្រាប់ធញ្ញជាតិពឹងផ្អែក

នៃមជ្ឈិមបូព៌ា និងអាហ្វ្រិកខាងជើង ប្រទេស Papua New Guinée

អគ្គិសនី ដើម្បីដំណើរការគ្រឿងចក្រដើម្បីផលិតជាជីអ៊ុយរ៉េ។ ១/៣ នៃ

ខ្លាំងជាងគេបំផុត

ដែលផលិតបានដោយជីអ៊ុយរ៉េប្រភេទនេះ និងជីអាសូតសំយោគផ្សេងៗ

ដោយសារតែពួកគេពឹងផ្អែកខ្លាំងលើការនាំចូលម្ហូប

			

ដោយៈ ពៅ សុធារ៉ា
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ស្រុកឆែប ផ្លាស់ប្តូរពីភាពស្ងាត់ជ្រងំ មកជាតំបន់មានការអភិវឌ្ឍ
និងជារមណីយដ្ឋានអេកូទេសចរណ៍

សាលាស្រុកឆែប និងលោក សុខ សាន្តតារា អភិបាលស្រុក និងសហការីផ្តល់សម្ភាសន៍

ជាស្រុកមួយ នៅជាប់នឹងចុងបញ្ចប់ខាង

កើតនៃជួរភ្នំដងរែក

និងចុងខាងជើងនៃទន្លេ

មេគង្គកម្ពុជាខេត្តព្រះវិហារ និងនៅលើអតីតផ្លូវ

រាជធានីកោះកេរ-ប្រាសាទវត្តភូ សម័យចក្រភព

ខ្មែរ ស្រុកឆែបស្ថិតក្នុងចំណោមស្រុកទាំងប្រាំបី
របស់ខេត្តព្រះវិហារ ។ ស្រុកនេះ និងស្រុករវៀង
មានផ្ទៃដីធំជាងគេលំដាប់ទី២

បន្ទាប់ពីស្រុក

ជាំក្សាន្ត ឯចំនួនប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅលំដាប់ទី៤ ។
សាលាស្រុកឆែបស្ថិតនៅទិសឦសាន្ត ទី-

ប្រជុំជនខេត្តចម្ងាយ ៥៨គ.ម ។ ដើម្បីទៅដល់
ទីនោះ យើងអាចធ្វើដំណើរពីក្រុងព្រះវិហារទៅ

ទិសខាងកើតតាមផ្លូវជាតិលេខ៩ ឬពីខេត្ត
ស្ទឹងត្រែងទៅទិសខាងលិចតាមផ្លូវជាតិលេខ៩

ដែរ ក្នុងចម្ងាយ ៩០គ.ម ឬពីស្រុកជាំក្សាន្ត
តាមផ្លូវវិស្វកម្មសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ទិស
សៀមរាប និងផ្លូវខេត្ត រួចបត់មកត្បូងចម្ងាយ
ជាង ១៧០គ.ម ។

ភូមិសាស្ត្រស្រុកមានលក្ខណ:ស្មុគ្រស្មាញផង

ត្បិតជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រ

ប្រវត្តិសាស្ត្រ វប្បធម៌ ទេសចរណ៍ ព្រៃឈើ

បរិស្ថាន ។ ស្រុកមានសណ្ឋានដីរាងស្រដៀង

ក្បាលគ្រុឌ ។ ទឹកដីនៃស្រុកនេះបានសន្ធឹង
ស្ទើរពីពាក់កណ្តាលខេត្ត គឺខាងត្បូងមានព្រំ-

ប្រទល់ជាប់នឹងស្រុកជ័យសែន ខាងលិចជាប់
នឹងស្រុកត្បែងមានជ័យ

នៅតិច

និងកែសម្រួលនៅសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជា -

ធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ស្រុក និងជា

ស្រុកមានផ្ទៃដី ២.៥៣៨,៧១គីឡូម៉ែត្រក្រឡា

ទស្សនាវដ្តីប្រជាជនថា យោងឯកសារ ប្រវត្តិសាស្ត្រ

នេះត្រូវបានដាក់ឱ្យនៅសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយម

មានិតកម្ពុជា ក្រោយថ្ងៃរំដោះ ៧មករា ឆ្នាំ១៩៧៩។
ឬ ២៥៥.៨៧១ ហិកតា។ ក្នុងនោះមានផ្ទៃដី
ស្រែចំនួន

៩.៤៩៤ហិកតា

ដំណាំរួមផ្សំ

១.៨៤៦ហិកតា ដំណាំកសិ-ឧស្សាហកម្ម ៤៨៩
ហិកតា ។ ក្រៅពីនោះ ដីលំនៅឋានដីហេដ្ឋារចនា
សម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ដសាធារណ: ។ ភាគច្រើនលើសលុប
ជាផ្ទៃដីព្រៃ ខ្ពង់រាប ភ្នំ ទន្លេ ស្ទឹង អូរ បឹងបួរ។

ស្រុកមានប្រជាជន (គិតត្រឹមខែឧសភា ឆ្នាំ
២០២២)សរុប ៥.៦៧៣គ្រួសារ ស្មើមនុស្ស

រាយ ២៥.៧៦៥ នាក់(ស្រី១៣.៧៩៣នាក់)
ក្នុងដង់ស៊ីតេមួយនាក់ក្នុងមួយគីឡូម៉ែត្រក្រឡា។

ក្នុងនោះ ពលរដ្ឋ (គិតត្រឹមឆ្នាំ២០១៩) អាយុ

ពី ១៨ឆ្នាំឡើង មានចំនួន ១៤.៥៥៥នាក់ ។

ភូមិសាស្ត្រ និងប្រជាជន

ស្រស់ស្រាយផង

ស្រឡៅ១។ ស្មើនឹង ២៦ភូមិ ។ ឈ្មោះទាំង

ខាងជើងជាប់នឹង

ស្រុកជាំក្សាន្ត, ជួរភ្នំដងរែក, ព្រំដែនកម្ពុជា-ឡាវ

និងខាងកើតជាប់នឹងទន្លេមេគង្គ និងស្រុក
ថាឡាបរិវ៉ាត់ ខេត្តស្ទឹងត្រែង ។ ស្រុកចែកចេញ

ជា ៨ឃុំ គឺឃុំម្លូព្រៃ១ ម្លូព្រៃ២ សង្កែ១ សង្កែ២
សែន១ ឆែប២ កំពង់ស្រឡៅ១ និងកំពង់

អាយុសូន្យ ដល់១៧ឆ្នាំ មាន ៤៨ភាគរយ, អាយុ

លោក សុខ សាន្តតារា ប្រធានគណ:កម្មា-

អភិបាល ស្រុកឆែប បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាន
និងប្រភពពីចាស់ទុំក្នុងភូមិស្រុក បានបង្ហាញថា
ទឹកដីភូមិសាស្ត្រស្រុកឆែប

ជាអតីតទឹកដី

ចេនឡាដីគោក មានរាជធានីនៅឦសាន្តបុរៈ

ស្ថិតត្រង់ប្រាសាទកោះកេរ ខេត្តកំពង់ធំ និង
តមកសម័យអង្គរនៃអាណាចក្រខ្មែរ រាជធានី
នៅកោះកេរ (ស្រុកគូលែន ខេត្តព្រះវិហារ)។

ជាងនេះទៅទៀត ភូមិសាស្ត្រស្រុកនេះ ស្ថិត

លើអតីតផ្លូវធំ ភ្ជាប់ពីរាជធានីកោះកេរផង រាជ-

ធានីអង្គរផង ឆ្ពោះទៅកាន់ប្រាសាទវត្តភូ ចម្ប៉ាសាក់ (សព្វថ្ងៃស្ថិតនៅស្រុកមឿងខូងប្រទេស

ឡាវ) និងនៅទឹកដីខាងលិចជួរភ្នំដងរែក(សព្វ
ថ្ងៃប្រទេសថៃ)។

លុះមកដល់ស.វទី១៩ ដើមស.វទី២០ ភូមិ-

១៨-៦០ឆ្នាំ មាន ១២ភាគរយ និងអាយុចាប់ពី

សាស្ត្រស្រុកឆែបជា ម្ចាស់ទីតាំងរដ្ឋបាលនៃខេត្ត

ស្រុកមានភូមិសាស្ត្រអំណោយ ផលដោយ-

ចាប់យក ហើយត្រូវវិលមកជួបជុំទឹកដីក្នុងរជ្ជកាល

៦០ឆ្នាំឡើង ២១,៣៤ភាគរយ ។ល។

សារ តែផ្នែកចុងបញ្ចប់(ខាងកើត) នៃជួរភ្នំដងរែក
នៅជាប់ដងទន្លេមេគង្គ

ជាប់តំបន់ព្រៃមាន

វិសាលភាពធំលំដាប់ទី៣ ក្នុងខេត្ត។ ដីជួរភ្នំ
ខ្ពង់រាប

ទំនាបចម្រុះដែលបង្កើតបានជាផ្ទៃដី

ទំនាប និងខ្ពង់រាបដ៏មានជីជាតិ ក្បែរតំបន់ដីសើម

រាមសាស្ទឹងត្រែងដែលជាតំបន់ព្រៃឈើ(របោះ-

ស្រោង និងក្រាស់) ព្រៃការពារបរិស្ថាន ធនធាន
ធម្មជាតិ ឧទ្យានជាតិជម្រកសត្វព្រៃជាដើម ។

ប្រវត្តិឈ្មោះស្រុកឆែប ៖ ដីធំទូលាយ មនុស្ស

ខ្មែរពីរក្នុងចំណោមខេត្តបួន ដែលប្រទេសសៀម
ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិ

តាមរយ:សន្ធិសញ្ញាបារាំង-

សៀមឆ្នាំ១៩០៤ និង១៩០៧ ។ គឺតំបន់រដ្ឋបាល
សាលា ខេត្តម្លូព្រៃ ដែលស្ថិតត្រង់តំបន់ស្រមោច

និងក្បាលដំរីភូមិខាំកឺត ឃុំកំពង់ស្រឡៅមួយ
និងតំបន់រដ្ឋបាលសាលាខេត្តទន្លេរពៅ

ដែល

ស្ថិតត្រង់ជាទីតាំងសាលាអនុស្រុកកំពង់ស្រណោះ

កាលពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយម គឺ ត្រង់ប្រជុំជន
ឃុំកំពង់ស្រឡៅ១ នាពេលបច្ចុប្បន្ន ។

ចំណែកប្រវត្តិឈ្មោះស្រុកឆែបវិញ មាន
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ផ្លូវក្រាលកៅសូ៊កំពុងស្ថាបនា

ចាស់តំណាលថា កាលយូរលង់មកហើយ នៅ

ត្រង់អូរជាប់វត្តឆែបបច្ចុប្បន្ន មានក្របីព្រៃមក
ជល់គ្នាយ៉ាងសាហាវ

និងស្វិតស្វាញជាមួយ

ឧទ្យានជាតិតេជោសែនឬស្សីត្រឹប
ជាដើម ។

ឃុំឆែប២

ដោយឡែកការគ្រប់គ្រង អភិរក្សព្រៃឈើ

ក្របី ស្រុក "ឆែបមាត់" ។ ទិដ្ឋភាពនោះបាន

និងសហគមន៍ព្រៃឈើ ស្រុកមាន ១៥សហគមន៍

ក្នុងភូមិ) ដូនណាង បាននាំគ្នាគោះត្រដោក

និងជ័យសែន) ដែលទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋបាល

ធ្វើឱ្យអ្នកស្រុក និងដូនទន់ (ឈ្មោះស្រ្តីចំណាស់
បំពង់ឬស្សី និងបង្កូកឱ្យ "អាឆែប" ឈ្នះ "ឬ

មានជ័យ" នឹងសែនតង្វាយ ។ ដោយអនុភាព

គោរពពេលនោះ ក្របីស្រុកក៏បានឈ្នះក្របីព្រៃ។

លើ២០សហគមន៍ ព្រៃឈើលើពីរស្រុក(ឆែប
ព្រៃឈើនៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង
នេសាទ ដែលមានផ្ទៃដី ៤១.៨៥៥ហិកតា ។

សហគមន៍ព្រៃឈើទាំង១៥ ស្ថិតក្នុងភូមិ-

ចំណេរក្រោយមក ត្រង់កន្លែងក្របីជល់គ្នានោះ

សាស្ត្រ ស្រុកឆែប រួមមាន៖ ឆែបលិច ឆែបកើត

ភូមិ ឃុំ និងស្រុកឆែប ។ ឯនៅជិតខាងនោះ

សាអែម ព្រៃចង្ហារធំ ព្រះឥន្ទផ្កាយរះ ត្រពាំង

ហៅថា ឆែបៗ គឺត្រង់ឆែបបានហៅថា វត្តឆែប
ហៅថា ភូមិដូនទន់ គឺត្រង់វិទ្យាល័យហ៊ុន សែន

ដូនទន់ បច្ចុប្បន្ន ។ រីឯបានការបន់ស្រន់ថា
បានជ័យជម្នះនឹងសែននោះ ក៏ក្លាយជាឈ្មោះ

ឃុំ ស្រុកជ័យសែន ដែលស្ថិតនៅខាងកើតឆ្ងាយ

ក្រសាំង ដងផ្លិត ណារ៉ុង ប្រា គុណភាព សង្កែ
ក្បាលដំរី ព្រះលាន កំពង់ស្រណោះ ព្រៃនិយម

ត្រពាំងចំបក់ និងដែនជម្រកព្រៃឈើព្រៃរកាឆែប ។

លោកបានរៀបរាប់ទៀតថា

លក្ខណៈ

វិទ្យាល័យកំពង់ស្រឡៅ

នៅគ្រប់ៗជំនាន់ ។ ប៉ុន្តែនៅសម័យតេជោ

(ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលើកទី២ និងចាប់ពី
ឆ្នាំ២០១៣មក) ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ

ហ៊ុន

សែន

តាមរយៈ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
និងក្រុមហ៊ុនចិន បានស្ថាបនាផ្លូវជាតិលេខ៩
(ព្រះវិហារ-ស្ទឹងត្រែង) ប្រវែងជាង ១០០គ.ម
ឆ្លងកាត់ស្រុកឆែប និងផ្លូវក្រាលកៅស៊ូ នៅឃុំ

នានាជាង ៧០គ.ម ហើយបាននឹងកំពុងធ្វើបន្ត
ទៀត ។ ក្រៅពីនោះ ទៅគ្រប់ឃុំនៃស្រុក,

បណ្តោយព្រំដែន និងកាត់តំបន់ព្រៃឈើ តំបន់
ទេសចរណ៍សំខាន់ក៏សុទ្ធតែមានផ្លូវក្រាលក្រួស

ក្រហម ដែលស្ថាបនាដោយក្រុមវិស្វកម្មសម្តេច-

តេជោ ទិសខេត្តសៀមរាបដឹកនាំដោយនាយឧត្តមសេនីយ៍ ខេង សុមេធ និងដែលបាននឹង

កំពុងថែទាំដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹក-

ពីប្រជុំជនស្រុកឆែប ។

ពិសេសរបស់ស្រុកឆែបមានដោយឡែកខុសពី

បន្តថា ទោះបីស្រុកនេះមានផ្ទៃដីធំទូលាយយ៉ាង

ស្រុកមានភូមិសាស្ត្រជាប់នឹងចំណុចចាប់ផ្តើម

សាស្ត្រនៃការតភ្ជាប់បង្គោលខ្សែបញ្ជូនតង់ស្យុង

ព្រមទាំងព្រំដែនកម្ពុជា -ឡាវ ដែលគ្របដណ្តប់

ខេត្តព្រះវិហារ និងកំពង់ធំ ។ រីឯការបញ្ជូន

លោក សុខ សាន្តតារា មានប្រសាសន៍

នេះក្តី ក៏កំណើនប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកនេះមិន
ច្រើនឡើយ ។ ទន្ទឹមនេះ ស្រុកក៏មិនសូវមាន
ជនចំណាកស្រុក

មិនសូវមានដែរ។

ហើយអ្នកចំណូលស្រុកក៏

អ្វីខ្លះដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅស្រុកឆែប?
វិស័យកសិកម្ម និងអនុផលព្រៃឈើ គឺជា

សក្ដានុពលដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រជាជនស្រុបឆែប
នាអតីតកាល និងបច្ចុប្បន្ន។ ក្នុងនោះមាន

ស្រុក ក្រុងឯទៀតនៃខេត្តព្រះវិហារ ដោយសារ
ឬចុងខាងជើងនៃទន្លេមេគង្គ និងទន្លេរពៅ

លើ ៩ភូមិនៃ ពីរឃុំ គឺឃុំកំពង់ស្រឡៅ១និងឃុំ
កំពង់ស្រឡៅ២

ប្រវែង

២៤គ.ម

ដែល

អំណោយផលលើផលនេសាទ ហើយមាន

កំពង់ផែប្រវត្តិសាស្ត្រនៅកំពង់ស្រឡៅមួយ និង
ប្រព័ន្ធទឹកស្រោចស្រព ។

ពីអតីតកាលនៅពេលនិយាយដល់ការ ធ្វើ

ជញ្ជូនខេត្តព្រះវិហារ ។

ចំពោះអគ្គិសនីវិញ បច្ចុប្បន្នស្រុកជាភូមិ-

ខ្ពស់កម្ពុជា -ឡាវ សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ថាមពលក្នុង
ចរន្តអគ្គិសនីទៅ ជូនប្រជាជនបាន ប្រើប្រាស់

ប្រមាណ ៩០ភាគរយ ឬ គ្រប់ឃុំ លើកលែង

ភូមិ និងផ្ទះដែលនៅឆ្ងាយៗដាច់ស្រយាលពេក
ឬអាចថា ពលរដ្ឋ ៨០ភាគរយ មានអគ្គិសនី
ប្រើប្រាស់ ។

ដោយឡែក វិស័យទេសចរណ៍ក៏ប្រែប្រួល

ដំណាំស្រូវ ដំឡូងមី ស្វាយចន្ទី ដំណាំរួមផ្សំ

ដំណើរមកស្រុកឆែប អ្នកណាក៏ស្ទើរស្ទាក់ ដែរ

រីកចម្រើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ។ ស្រុកមាន

ដូចជា បោចវល្លិ៍ បេះផ្សិត បន្លែព្រៃ ច្បោះជ័រ

ផ្លូវដ៏លំបាក និងស្ងាត់ជ្រងំ។ ការធ្វើដំណើរទៅ

មួយ។ នោះ គឺ ទឹកធ្លាក់ព្រះនិម្មិត ឬសុភមិត្រ ។

ការចិញ្ចឹមសត្វ

និងផលពីអនុផលព្រៃឈើ

ជាដើម ។ ដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពី
អាជ្ញាធរ ពីកស
្រ ង
ួ មន្ទរី ជំនាញពាក់ពន
័ ផ
្ធ ងនោះ

សហគមន៍មួយចំនួនត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បី

បង្កើន កម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាជនក្នុងតំបន់។
ក្នុងនោះមានសហគមន៍ធ្វើចង្កឹះនៅសហគមន៍

ទ្រាំង ក្នុងឃុំឆែប២, សហគមន៍ចិញ្ចឹមគោនៅ

ព្រោះជាដំណើរកាត់តាមដងព្រៃភ្នំខ្ពស់ទាបតាម
មករវាងទីរួមខេត្តព្រះវិហារ

ឬពីខេត្តដទៃមក

កាន់ទីនេះ ធ្វើឡើងដោយកម្រ ពីព្រោះមិនមាន
បណ្តាញគមនាគមន៍ត្រឹមត្រូវ។

លោកអភិបាលស្រុក បានរំលឹកប្រាប់យើង

ថា បណ្តាញផ្លូវថ្នល់ក្នុងស្រុកឆែបពីអតីតកាល
មិនដែលមានសោះ ផ្លូវក្រាលកៅស៊ូ និងផ្លូវជាតិ

រមណីយដ្ឋានអេកូទេសចរណ៍ ដ៏ទាក់ទាញ
រមណីយដ្ឋាននេះស្ថិតនៅ ជាប់ទន្លេមេគង្គក្នុង

ភូមិកំពង់សាមី ឃុំកំពង់ស្រឡៅ២ ដែលចម្ងាយ
៨០គ.ម ពីសាលាស្រុកឆែប ឬពីស្រុកថា
ឡាបរិវ៉ាត់ខេត្តស្ទឹងត្រែង ប្រមាណ ៣៧គ.ម ។

សហគមន៍ទេសចរណ៍មួយ ត្រូវបានបង្កើតឡើង
បម្រើឱ្យវិស័យទេសចរណ៍ និងការបង្កើនចំណូល
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ដល់ប្រជាជនក្នុងតំបន់។

កម្ពុជា បានកសាងសាលារៀន មន្ទីរពេទ្យជូន

លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា

មានការរៀបចំតំបន់ទេសចរណ៍បម្រើដល់វិស័យ

សាធារណៈគ្រប់កម្រិត ពីមត្តេយ្យសិក្សា រហូត

ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ថ្មីៗនេះ ពលរដ្ឋបាន

ដោយសារមានសហគមន៍ទេសចរណ៍ និង

ដំណើរកម្សាន្តបានធ្វើតំបន់ទេសចរណ៍មួយនេះ
មានភ្ញៀវជាតិ អន្តរជាតិទៅទស្សនាជាហូរហែរ ។

ក្រៅពីនោះ ក៏មានតំបន់ទេសចរណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រ
និងព្រៃឈើធម្មជាតិជាច្រើនរួមទាំងមាន៖ ការ
ជិះទូកកម្សាន្តក្នុងដៃទន្លេមេគង្គ

នៅកំពង់

ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ។ ស្រុកមានសាលារៀន
ដល់វិទ្យាល័យ។

វិទ្យាល័យបានទៅដល់ឃុំ។

ស្រុកមានវិទ្យាល័យ ពីរកន្លែង គឺវិទ្យាល័យ
ហ៊ុន សែន ដូនទន់នៅឃុំឆែប១ និង
វិទ្យាល័យ កំពង់ស្រឡៅ នៅឃុំកំពង់ស្រឡៅ១ ។

ទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិថែមទៀតនោះ បន្ទាប់
ពីសម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយក

រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកជំទាវ

សុខភាព។ ពលរដ្ឋទទួលបាន សេវាសុខភាព
បែបសម័យ

ដោយមិនពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើ

ការព្យាបាលបែបបុរាណ ដូចពេលមុនទៀត
ឡើយ។

ជំនឿរបស់ប្រជាជន

និងគោលដៅនៃការ

ញ៉ែម សាខន បានផ្តល់អំណោយសាងសង់

អភិវឌ្ឍ

ផ្សេងៗដ៏ស្កឹមស្កៃ នៅទន្លេមេគង្គ នាភូមិកំពង់

ស្រុក និងលោក ឡាច ឡិះ នាយករងរដ្ឋបាល

ប្រទេសឡាវសម្រាប់រៀបចំព្រឹត្តការណ៍ប្រណាំង

មួយថ្ងៃ

សំណង់វេទិការអុំទូក

និងសំណង់សិល្បៈការ

ស្រឡៅ ឃុំកំពង់ស្រឡៅ១ នៅជាប់ព្រំដែន

ទូកក្នុងខេត្ត ក៏ដូចជា ទិវាវប្បធម៌ទេសចរណ៍
ខេត្តព្រះវិហារ-ចម្ប៉ាសាក់ (កម្ពុជា ឡាវ) ។
សំណង់វទ
េ កា
ិ នេះ ចូលរួមសាងសង់ដោយមន្ត្រី

សប្បុរសជននានា ហើយទើបសម្ពោធដាក់ឱ្យ
ប្រើប្រាស់កាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះ ។
ចំពោះការងារអប់រំ

និងសុខាភិបាល

លោកអភិបាលស្រុកបានបញ្ជាក់ ដោយមិន

ស្ទើរស្ទាក់ថា ពីអតីតកាលប្រជាជនរស់នៅ
ស្រុកនេះ មិនសូវចាប់អារម្មណ៍លើការរៀនសូត្រ
ទេ ដោយហេតុថា ទីនេះជាស្រុកឆ្ងាយដាច់
ស្រយាល។

ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នមានលក្ខណៈល្អ

ប្រសើរជាងមុន បើទោះបីជាពលរដ្ឋ និងកូនចៅ

ពួកគាត់មិនសូវទាន់ឧស្សាហ៍ព្យាយាម តស៊ូ

ណាស់ណាក្នុងការរៀនសូត្រក៏ដោយ ។ រាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំ ដោយសម្តេចតេជោ

ហ៊ុន សែន និងថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សប្រជាជន

លទ្ធផលនេះ

បានមកដោយសារប្រជា-

របស់មន្រ្តីមូលដ្ឋាន មន្រ្តីក្រុមការងារគណបក្ស

នៅគ្រប់ឃុំ មានមណ្ឌលសុខភាព និងប៉ុស្តិ៍

និងអំណោយផលដល់

ទទួលបានអាសនៈ ៣៥លើ៤៤។

មានចំនួនតិច មិនអាចបង្កើតបានក៏ដោយ ក៏

ព្រំដែន ។

មានការទាក់ទាញ

កម្ពុជា ឈ្នះតំណែងមេឃុំទាំងប្រាំបីលើប្រាំបី

ពលរដ្ឋជាម្ចាស់សំឡេងឆ្នោតមើលឃើញច្បាស់

ព្រោះ ស្តង់ដារ និងបរិមាណពលរដ្ឋចំណុះនៅ

រិតតែធ្វើរមណីយដ្ឋាន ទឹកធ្លាក់ព្រះនិម្មិត

បោះឆ្នោតគាំទ្របេក្ខភាព គណបក្សប្រជាជន

បច្ចុប្បន្ន ទោះមិនទាន់មានមន្ទីរពេទ្យ បង្អែក

ស្រឡៅ១ (កម្ពុជា) និងមឿងសែន ស្រុកមឿងខូង
ខេត្តចម្ប៉ាសាក់ ប្រទេសឡាវ ដែលនៅជាប់

ឃុំ សង្កាត់អាណត្តិទី៥ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៥

លោក ពៅ សាម៉ត សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា

សាលាស្រុកឆែប បានបញ្ជាក់ថា ពីមួយថ្ងៃទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋរឹងរឹតតែមានជំនឿលើ

គោលនយោបាយរបស់ រាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំ
ដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ដែលមាន

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន

ពីសមិទ្ធផលជាក់ស្តែង និងការអនុវត្តជាក់ស្តែង
គ្រប់ថ្នាក់ មន្រ្តីក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិ ដែលបាន

ចុះជួយអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋាន និងបានជួយធ្វើឱ្យ
ជីវភាពរបស់ពួកគេមានការប្រែប្រួលយ៉ាងពិត-

ប្រាកដ។ អ្វីដែលប្រជាជនស្រុកឆែបបានឃើញ
ជាក់ស្តែងនោះ

គឺសន្តិភាព

និងការកសាង

ហេដ្ឋារចនាសម័្ពន្ធផ្លូវថ្នល់នានា ពីស្រុកមួយ
ទៅស្រុកមួយ ក្នុងខេត្ត និងទៅខេត្តដទៃ ។
ពិសេសក្នុងស្រុកឆែបតែម្តង

ដែលមានផ្លូវ

គមនាគមន៍ល្អ ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរ។
ប្រជាជនជឿជាក់ លើគោលនយោបាយដឹកនាំ

របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងគុណសម្បត្តិ
ដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិត របស់ប្រមុខថ្នាក់
ដឹកនាំគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។

លោកអភិបាលស្រុកបានបន្តថា ចំពោះ

ជាប្រមុខ ។

ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ៥ឆ្នាំ(២០២០-២៥) និង

នៃឃុំក្រុមប្រឹក្សា ប្រជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោត

កំណត់ឡើង ដោយស្របតាមផែនការរបស់ខេត្ត

លោកបានរំលឹកថា កាលពីអាណត្តិទី៣

គាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឲ្យដឹកនាំចំនួន
ប្រាំមួយឃុំ

លើប្រាំបីឃុំ

ឯឃុំពីរទៀត

គឺ

ឃុំឆែប១ និងឃុំម្លូព្រៃ១ តំណែងមេឃុំបាន

ទៅគណបក្សផ្សេង។ ដល់អាណត្តិទី៤ ពលរដ្ឋ
បោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ដឹកនាំឃុំទាំង ៨ឃុំ។ គណបក្សផ្សេងមិនត្រឹម

តែមិនបានតំណែង មេឃុំ និងជំទប់ប៉ុណ្ណោះទេ
ប៉ុន្តែអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ក៏ថយចុះយ៉ាង
ខ្លាំងដែរ ។

លោក សុខ សាន្តតារា បានបន្ថែមថា ចំពោះ

សហគមន៍ទឹកឆ្លាក់ព្រះនិម្មិតគោលដៅទេសចរណ៍

ផែនការ ៣ឆ្នាំ រំកិលរបស់រដ្ឋបាលស្រុកបាន
និងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ។

ក្នុងនោះ ស្រុកកំណត់យកពលរដ្ឋមានសុខុមាល
ភាពល្អប្រសើរ

មានជីវភាពរស់នៅសមរម្យ

រក្សាបាននូវវប្បធម៌ ប្រពៃណីសីលធម៌ល្អ រក្សា

បាននូវធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន ភូមិឃុំមាន
សុវត្ថភា
ិ ព ការផ្តលស
់ វា
េ សាធារណ:ប្រកបដោយ

ប្រសិទ្ធភាព ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងការ

បង្កើនការងារ និងឆ្ពោះទៅបានប្រាក់ចំណូល
មធ្យមកម្រិតខ្ពស់ ៕

វិស័យកសិកម្ម និងអនុផលព្រៃឈើ គឺជាសក្ដានុពលដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រជាជន
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ទឹកដោះម្ដាយ

ចុងម៉ោងសិក្សា

សួរសិស្សក្នុងថ្នាក់ៈ

លោកសាស្រ្តាចារ្យ

- រវាងទឹកដោះគោ និងទឹកដោះម្ដាយ

មួយណា មានប្រយោជន៍ជាង? យុវជន
សុជាតិលើកដៃឆ្លើយផូង

- បាទ…គឺពិតជាទឹកដោះម្ដាយ មាន

ប្រយោជន៍ល្អជាង!
- ហេតុអ្វី?

- បាទ!…ព្រោះដបទឹកដោះម្ដាយ ស្រស់ស្អាតជាង ដបទឹកដោះគោ។
អ្នកណាៗ ឃើញក៏ចង់កាន់ ច្របាច់ស្ទាបអង្អែលដែរ ។
គឺប្រាក់

លោកមេធាវី សួរអតិថិជនដែលមកពឹងពាក់ខ្លួនឲ្យជួយតវ៉ារឿងសុំ

លែងលះប្ដី

- ពីដំបូងមុនពេលដែលអ្នកស្រីយល់ព្រមរៀបការជាមួយគាត់ ព្រោះ

បទពាក្យ៧
១- ផ្គរលាន់ទិសបូព៌សូរគ្រំៗ
ពពករសាត់កាត់វេហា

គាត់មានគុណសម្បត្តិស្អី មកទាក់ទាញចិត្តមែនទេ?

មេឃមីរស្រទំសព្វទិសា
សុរិយាបន្ទន់កាំរស្មី។

២. មាត់អូរឮសូរប្រវឹកស្រែក
ត្រដក់ហ្វូងហើរផុតពីដី

កុកក្រកអកខ្វែកចាប់ចំណី
មាត់ព្រែកចុងព្រៃរៃយំរ៉ែ។

៣. ឆ្នាំនេះភ្លៀងធំជ្រំសន្ធឹក

បង្អុលល្ងាចព្រឹកស្រោចស្រប់ស្រែ

សន្ទូងបែកគុម្ពបាំងស្រងែ
៤. វស្សាន្តរដូវស្រូវបៃតង

ដំណាំផ្កាផ្លែខៀវស្រងាត់។
ផ្គរលាន់ឆ្លើយឆ្លងពពកផាត់

ជំនោរនាំទឹកបក់រសាត់

មេឃខ្មៅបាំងបាត់ពន្លឺថ្ងៃ។

៥. សម្លឹងខ្ទមស្រែក្បែរត្រពាំង
ជ្រករលឹមភ្លៀងនាងអោបដៃ
៦. បងរើសខ្យងក្តាមតាមគុម្ពស្រូវ
អំពកស្រែស្រីបងឃើញច្បាស់

ក្រោមម្លប់ដើមរាំងឃើញចរណៃ
ទន្ទឹងចាំថ្ងៃបើកស្រឡះ។
កៀនភ្លឺក្បែរផ្លូវបានត្រីខ្លះ
ម្អមដុះច្រើនណាស់លាស់ត្រួយខ្ចី។

៧. ថ្ងៃបាក់រសៀលក្រៀលយំឆ្លើយ មេឃស្រឡះហើយម៉ោងជាងបី
បងបររទេះទៅជួបស្រី  
៨. ឆ្លៀតចុះត្រពាំងដកព្រលឹត

ដោះនឹមក្របីក្រោមម្លប់ចារ។
ខ្យងក្តាមត្រីល្អិតកូនចង្វា

ស្លម្ជូរក្រសាំងឆ្ងាញ់ពិសា

ដំណែលដូនតាផ្សំម្អមស្រែ។

៩. ព្រះសូរ្យទន់ទេរជ្រេគងភ្នំ

បងនាំស្រីមុមម្ចាស់ចិត្តស្នេហ៍

ជាគូដណ្តឹងនាដើមខ

ចាកចេញពីស្រែទៅផ្ទះវិញ។

១០. ឆ្នាំនេះសង្ឃឹមថាទិន្នផល
បងគេងទន្ទឹងប្រឹងទន្ទេញ
១១. កក្តឹកស្រូវថ្មីខ្យល់រំហើយ
ក្រោមសន្តិភាពនៃខេមរា

ស្រូវស្រែយើងផ្តល់ផលពោរពេញ
ចូលខ្លួនបំពេញមុខមេបា។
បងនិងត្រាណត្រើយចូលរោងការ
រុងរឿងថ្លៃថ្លាជានិរន្តរ៍។
និពន្ធៈ សុខ សុធន

- ច៎ា ច៎ា មែនហើយ គឺគាត់មានគុណសម្បត្តិធំធេងណាស់ ទើបខ្ញុំ

យល់ព្រមស្រឡាញ់គាត់ និងរៀបការជាមួយគាត់ ។ ប៉ុន្តែពេលនេះ
គុណសម្បត្តិនោះ អស់ រលីងហើយ ខ្ញុំនៅជាមួយគាត់ធ្វើស្អីទៀត។

- តើគុណសម្បត្តិរបស់គាត់ដែលអ្នកស្រីនិយាយនោះដូចម្ដេចដែរ សូម

អ្នកស្រី និយាយឲ្យច្បាស់ ស្រួលខ្ញុំវែកញែកជាមួយតុលាការ។

- ច៎ាស គឺប្រាក់ហ្នឹងណា..កាលនោះគាត់មានប្រាក់ជាងមួយលាន

ដុល្លារឯណោះ។ គាត់ធានាថា រៀបការរួចឲ្យខ្ញុំចាយវាយយ៉ាងសប្បាយ ដៃ។
តាំងពីការរួចដល់ឥឡូវ ជិតពីរឆ្នាំហើយខ្ញុំចាយម៉ត់ គ្មានសល់អ្វី ទៀតទេ។
ចំណីបង្កការឈឺចាប់យូរអង្វែង

ក្នុងពិធីជួបជុំសំណេះសំណាលមួយលោកវេជ្ជបណ្ឌិត កិត្យា ធ្វើការ

អធិប្បាយ អំពីចំណីអាហារៈ

- ចំណីអាហារដែលយើងហូបរាល់ថ្ងៃ ចំណីខ្លះផ្ដល់ផលអាក្រក់

បង្កឲ្យមានការឈឺចាប់យូរអង្វែង ។ តើមានបងប្អូនណាដឹង ចំណីផ្ដល់
ផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនោះជាចំណីអ្វីទេ?

ខណះនោះ លោកតាម៉ក់ អាយុហុកសិបប្លាយឆ្នាំក្រោកភ្លែតឆ្លើយភ្លាមៈ
- ខ្ញុំដឹងគឺ នំអាពាហ៍ពិពាហ៍! ជាក់ស្ដែងគឺរូបខ្ញុំនេះឯង!

ដោយសារហូបនំអាពាហ៍ពិពាហ៍ កាលពីហុកសិបប្លាយឆ្នាំមុន ទើប

ដួងចិត្តខ្ញុំឈឺចាប់រហូតដល់សព្វថ្ងៃហើយប្រហែលជាត្រូវឈឺចាប់តទៅទៀត
រហូតដល់ស្លាប់។

សេចក្តីកែតម្រូវ

អាស្រ័យដោយកំហុសបច្ចេកទេសទស្សនាវដ្តីប្រជាជនចេញផ្សាយ

ឆ្នាំទី២២ លេខ២៥៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ក្នុងអត្ថបទសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នៅទំព័រទី១១ រាប់
ពីក្រោម ឃ្លាទី៦ សូមអានថា ៖ «ម្លប់បារមីនៃអង្គព្រះមហាក្សត្រនៃ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា» វិញ។ ទស្សនាវដ្តីប្រជាជនសូមសម្តែងការ
សោកស្តាយនិងសូមអធ្យាស្រ័យពីសំណាក់ប្រិយមិត្តអ្នកអានចំពោះ
កំហុសឆ្គងដោយអចេតនានេះ ៕

e)aHBum<eday eragBum< GriyFm’ pÞHelx 92/ pøÚvelx 594/ sgáat;bwgkk; II x½NÐTYleKak-PñMeBj
H/P : 012 990 935 / 069 554 622

E-mail : ariyathoar@yahoo.com
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ទួន
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ស្វា យ ជា
តូវ

សុន

២៨៣- លោកជំទាវ អ៊ុត

សុធារ៉ា
សារ�ឿន

២៨៤-

លោកជំទាវ ខ�ៀវ  ប៊ុនលីន

២៨៦-

លោកជំទាវ ដួង

២៨៥-

ឯ.ឧ

អ៊ុំ

ឃន
ផន

២៨៧- ឯ.ឧ

ឈាង ប៊ុនស្រ៊ុន

២៨៩-

ឡេង

២៨៨-
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២៩០-

លោក

២៩១-

២៩២-

ឯ.ឧ

លោក
លោក

២៩៣- លោក

ម៉ែន

សាវ៉េត

រ� ើម  

ចាវ

អ៊ុំ  

ញ៉ន
ពុច

២៩៤-

លោកស្រី	 ប៉ុល

២៩៦-

លោក

២៩៥-

លោក

២៩៧- លោក
២៩៨២៩៩-

លោក
លោក

៣០០- លោក
៣០១- លោក
៣០២- លោក
៣០៣- លោក
៣០៤- ឯ.ឧ

៣០៥- លោក
៣០៦- លោក
៣០៧- ឯ.ឧ

៣០៨- លោក
៣០៩- លោក
៣១០- លោក
៣១១- លោក
៣១២- លោក
៣១៣- លោក
៣១៤- លោក
៣១៥- លោក
៣១៦- លោក
៣១៧- លោក
៣១៨- លោក
៣១៩- លោក
៣២០- លោក
៣២១- លោក
៣២២- លោក
៣២៣- លោក
៣២៤- លោក
៣២៥- លោក
៣២៦- លោក
៣២៧- លោក
៣២៨- លោក
៣២៩- លោក
៣៣០- លោក
៣៣១- លោក
៣៣២- លោក
៣៣៣- លោក
៣៣៤- លោក
៣៣៥- លោក
៣៣៦- លោក
៣៣៧- លោក
៣៣៨- លោក
៣៣៩- លោក
៣៤០- លោក

ទ�ៀង
គឹម 

ទន់

សារ៉ាន់

សិទ្ធ

សុរ ិយា

វ៉ា ន្នីដា

សៅរតន៍

ប៊ុនធ�ឿន

ចាយ   ថៃ

ឈាង បូរ ិន
ចេង

ហ៊ា ង

ឌី

ភន

ប្រាក់
កែវ
អ៊ិន
អ៊ិត

ណូម៉ា
វុឌ្ឍី

ម៉េងថា
លាង

ឈ�ឿង ក្រៃយ៉ង
ុ
យឹម

លី

ឈុន

ប៊ុនឈ�ឿន

ងួន

សុខ
ម៉ម
ជួន

សៅ
ជា

សៅ

ផាង

ថេង

ពេជ្រ

ចំណាន
ប្រុស

វណ្ណរ ិទ្ធ
សម្ភារ
វណ្ណៈ
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ប៊ុនតេង

ស្វា យ សុគន្ធី
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តារា

អ៊ឹង

តារារដ្ឋ

ហួត
ទិត

កេត
សូ

ម៉ៅ

ហ៊ុន

ធាន

ចរ ិយា
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