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	 យើងខ្ញុំសូមលំអោនកាយគោរពដោយក្តីដឹងគុណដ៏ជ្រ្រលជ្រ្របំផុត	 សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ	 ហ៊ុន សែន   

នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា	អគ្គមគ្គុទ្ទ្រសក៍ដ៏ឆ្នើមន្រប្រជាជនកម្ពុជា	ដ្រលបានលះបង់	អស់កម្ល្រំងកាយ	កម្ល្រំងចិត្ត	

និងបញ្ញ្រញាណ	 ក្នុងការដឹកនាំប្រទ្រសឆ្លងកាត់ឧបសគ្គរាប់មុឺនស្រនជំពូក	 ប្រកបដោយគតិបណ្ឌិត	 ភាពឈ្ល្រសវ្រ	 និងភាព	

អង់អាចកា្ល្រហាន	 តាំងពីដំណាក់កាលសង្គ្រ្រះជាតិពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍រហូតមកដល់បច្ចុប្របន្នន្រះ	 សម្រ្រចបានសមិទ្ធផលធំៗ

ជាប្រវត្តិសាស្រ្តដ៏ថ្ល្រថ្ល្រវិស្រសវិសាលបំផុត	 ដ្រលបានធ្វើឲ្រយប្រទ្រសជាតិមនសន្តិភាពព្រញល្រញ	 ឯកភាពជាតិ	 ឯកភាពទឹកដី						

នងិមនការអភវិឌ្រឍលើគ្របវ់សិយ័ប្រជាជនមនសទិ្ធសិ្ររភីាពបរបិរូ	នងិរសន់ៅយ៉្រងសខុដមុរមនា	ការពារយ៉្រងរងឹមនំវូឯករាជ្រយ	

អធិបត្រយ្រយ	និងបូរណភាព	ទឹកដី	ហើយកំពុងបន្តឈនទៅមុខយ៉្រងសា្វ្រហាប់	លើមគ៌្រសន្តិភាព	និងប្រជាធិបត្រយ្រយ	ឆ្ព្រះទៅ

សម្រ្រចគោលដៅជាប្រទ្រសមនចំណូលមធ្រយមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្ន្រំ២០៣០	និងជាប្រទ្រសមនចំណូលខ្ពស់នៅឆ្ន្រំ២០៥០	។

	 សូមឧទ្ទិសបួងសួងគុណបុណ្រយព្រះរតនត្រ័យ	ទ្រវតាឆ្ន្រំថ្មី	 វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយក្នុងលោក	ព្រមទាំងត្រជៈបារមីន្រវិញ្ញ្រណក្ខ័ន្ធ	

របស់បុព្វវីរបុរសខ្ម្ររគ្រប់ៗជំនាន់	សូមជួយប្រ្រះព្រំ	គំពារ	ថ្ររក្រសា	សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ	សម្រ្រចបានជោគជ័យ	ធំៗ 

ថ្មីៗទៀត	 ក្នុងការដឹកនាំប្រទ្រសកម្ពុជា	 និងសូមគោរពជូនពរសម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ	 និងសម្ត្រចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត	

ព្រមទាំង		បុត្រ្រ	បុត្រី	ចៅប្រុស	ចៅស្រី	បានប្រកបនូវពុទ្ធពរទាំង៤	ប្រការគឺ	អាយុ	វណ្ណៈ	សុខៈ	ពលៈ	ជារៀងដរាប	។
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សន្និបាតគណៈកម្ម្រធិការកណា្ត្រល	វិសាមញ្ញរបស់គណបក្រស	

ប្រជាជនកម្ពុជា	បានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយជោគជ័យពីថ្ង្រទី១៦-១៧ 

ខ្រកក្កដា	 ឆ្ន្រំ	 ២០២២	 ដ្រលន្រះជាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយជា														

ប្រវត្តិសាស្ត្របនា្ទ្រប់ពីគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា	បានទទួលជ័យជម្នះ

ដ៏ធំធ្រងក្នុងការបោះឆ្ន្រតជ្រើសរីសក្រុម	ប្រឹក្រសាឃុំ-សង្ក្រត់	អាណត្តិទី	៥		

និងជោគជ័យន្រការប្រ្ររព្ធមីទ្ទិញដ៏ឧឡារឹក	 រំលឹកខួបទី	 ៧២	

ថ្ង្របង្កើតគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា	(	២៨	មិថុនា	១៩៥១-២៨	

មិថុនា	២០២២)	។

អង្គសន្និបាតបានប្រមូលផ្តុំបញ្ញ្រញាណ	 ធ្វើការពិភាក្រសាយ៉្រង	

ម៉ត់ចត់ក្នុងសា្ម្ររតីឯកភាព	ប្រជាធិបត្រយ្រយ	និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់

ចំពោះឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិទៅលើបញ្ហ្រសំខាន់ៗ	 មួយចំនួន	

រួមមន៖	 ជោគជ័យន្រដំណើរការបោះឆ្ន្រតជ្រើសរីសក្រុមប្រឹក្រសា

ឃុំ	សង្ក្រត់	អាណត្តិទី	៥	កាលពីថ្ង្រទី	៥	មិថុនា	ឆ្ន្រំ	២០២២	ដ្រល	

ប្រព្រឹត្តទៅដោយស្ររី	ត្រឹមត្រូវ	និងយុត្តិធម៌	ក្នុងបរិយកាស	អព្រយាក្រឹត 

សន្តិសុខ	 របៀបរៀបរយ	គ្ម្រនអំពើហឹង្រសា	 និងការគំរាមកំហ្រង	 ។	

អង្គសន្និបាត	ក៏បានពិភាក្រសា	និងកំណត់អំពីកតា្ត្រធំៗន្រជ័យជម្នះរបស់

គណបក្រសដ្រលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងពង្រីកបន្តទៀត	 ព្រម	

ទាំងលើកឡើងអំពីចំណុចខ្វះខាត	 ដ្រលត្រូវខិតខំបន្តដោះស្រ្រយ	

ឲ្រយបានល្អត្រឹមត្រូវ	ទាន់ព្រលវ្រលា	និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព	ដើម្រប ី

ពង្រឹងជំនឿទុកចិត្តរបស់ប្រជាជន	ចំពោះការដឹកនាំរបស់គណបក្រស	។	 

ដោយបានបង្ហ្រញពីការគំទ្រព្រញទំហឹង	ចំពោះការខិតខំរបស់	

រាជរដា្ឋ្រភិបាល	ក្នុងការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ច	និងរក្រសាស្ថិរភាពជីវភាពរស់

នៅរបស់ប្រជាជននារយៈព្រលកន្លងមក	ជាពិស្រសក្នុងដំណាក់កាល

ដ៏លំបាកបំផុតន្រវិបត្តិសកលជំងឺកូវីដ-១៩	 ព្រមទាំងអបអរសាទរ

សមិទ្ធផលធំៗដ្រលរាជរដា្ឋ្រភិបាលសម្រ្រចបាន	 អង្គសន្និបាតបាន	

បញ្ជ្រក់ជាឱឡារិក	 នូវការគំទ្រដលស់ម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ	

ហ៊ុន សែន ជាប្រក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រ្រប់នីតិកាលទី	 ៧	

ន្ររដ្ឋសភា	 និងគំទ្រឯកឧត្តម	 ហ៊ុន ម៉ែណែត ជាប្រក្ខភាព	

នាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រ្រប់ព្រលអនាគត	 ។	 អង្គសន្និបាតបានគំទ្រ	

ទាំងស្រុងសំណើវិសោធនកម្មលើកទី១០	 ន្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញន្រព្រះ-

រាជាណាចក្រកម្ពុជា	សំដៅបម្រើឧត្តមប្រយោជន៍របស់ជាតិ	 គឺការ	

ធានាឲ្រយសា្ថ្រប័នរបស់ជាតិ	ជាពិស្រសអំណាចនីតិប្រតិបត្តិដ្រលមន

ប្រសកកម្មចម្របងក្នុងការដឹកនាំ	ការងរទូទៅរបស់រដ្ឋ	មនដំណើរការ 

ប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន	និងប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅគ្រប់កាលៈទ្រសៈ 

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 Govern-
ment'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	និងថ្ររក្រសាឲ្រយបាននូវសន្តិភាព	សន្តិសុខសង្គម	

សណា្ត្រប់ធា្ន្រប់សាធារណៈ	និងស្ថិរភាពនយោបាយរបស់ប្រទ្រសជាតិ	

នៅគ្រប់កាលៈទ្រសៈ	ដើម្របីជាគ្រឹះសម្រ្រប់ការអភិវឌ្រឍប្រទ្រសជាតិ

លើគ្រប់វិស័យ	និងស្រចក្តីសុខសាន្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា	។

អង្គសន្និបាតបានវាយតម្ល្រខ្ពស់ចំពោះ	អត្ថន័យន្រជ័យជម្នះដ៏					

ធំធ្រងរបស់គណបក្រសក្នុងការបោះឆ្ន្រត	ជ្រើសរីសក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ	

សង្ក្រត់អាណត្តិទី	 ៥	 ដោយចាត់ទុកថ	 ន្រះជាសំឡ្រងគំទ្រ	

ប្រកបដោយគុណភាព	ដ្រលច្រញពីវិចារណញ្ញ្រណ	និងឆន្ទៈរបស់	

ប្រជាជន	ដ្រលមើលឃើញយ៉្រងច្របាស់នូវសា្ន្រដ្រ	ទស្រសនវិស័យ	និង 

សមត្ថភាពន្រការដឹកនាំរបស់គណបក្រស	 ហើយសង្រឃឹមយ៉្រងមុតមំ	

ថ	 គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា	 នឹងបន្តទទួលបានជ័យជម្នះធំធ្រង	

ថ្រមទៀត	នៅក្នុងការបោះឆ្ន្រតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាល

ទី	៧	ឆ្ន្រំ	២០២៣	ខាងមុខ	។	

ឆ្ន្រំ២០២៣	គឺជាឆ្ន្រំទី	៥	និងជាឆ្ន្រំចុងក្រ្រយន្រការអនុវត្តកម្ម-						

វិធីនយោបាយរបស់រាជរដា្ឋ្រភិបាលសម្រ្រប់នីតិកាលទី	៦	ន្ររដ្ឋសភា	ជា	

ឆ្ន្រំដ្រលពោរព្រញដោយវិញ្ញ្រសារតានតឹង	 ជាច្រើនដ្រលត្រូវដោះ-

ស្រ្រយ	អាស្រ័យដោយផលវិបាកមួយផ្ន្រកដោយសារកតា្ត្រខាងក្នុង	

និងមួយផ្ន្រកធំដោយសារកតា្ត្រខាងក្រ្រ	 បណា្ត្រលមកពីការឆ្លងរាត

ត្របាតន្រជំងឺកូវីដ-១៩	 សង្គ្រ្រមរវាង	 រុស្រសុី	 និងអ៊ុយក្រ្រន	 និងភាព	

ស្មុគសា្ម្រញ	 ដ្រលបណា្ត្រលមកពីបញ្ហ្រអន្តរជាតិមួយចំនួនទៀត	 ។					

អ្វីដ្រលយើងមើលឃើញច្របាស់អំពីផលប៉ះពាល់ដ្រលកើតមនរួច

ជាស្រ្រច	បណា្ត្រលមកពីវិបត្តិសកលទៅលើបណា្ត្រប្រទ្រសមួយចំនួន

គឺ	 វិបត្តិស្របៀងអាហារ	 និងវិបត្តិថមពល	 ដ្រលធ្វើឲ្រយប្រទ្រសខ្លះ	

ជួបនឹងបញ្ហ្រស្រដ្ឋកិច្ច	 ជាពិស្រសគឺកំណើនអតិផរណាខ្ពស់	ធ្វើឲ្រយ

ប៉ះពាល់ខា្ល្រំងទៅដល់ជីវភាពស្រដ្ឋកិច្ច	សង្គម	។	

លើមូលដា្ឋ្រនការវាយតម្ល្រអំពីសភាពការណ៍ទូទៅបច្ចុប្របន្ន	 និង

ការបា៉្រន់សា្ម្រនអំពីលទ្ធភាពន្រការវិវត្តសភាពការណ៍ខាងមុខ	 ព្រម

ទាំងសំណូមពរការងរឆ្ព្រះទៅការបោះឆ្ន្រតជ្រើសតាំងតំណាង-	

រាស្រ្តនីតិកាលទី៧	អង្គសន្និតបាតបានពិភាក្រសា	និងអនុម័តទិសដៅ

ការងរសំខាន់ៗសម្រ្រប់ឆ្ន្រំ២០២២	និងឆ្ន្រំ	២០២៣	គឺ	ខិតខំការពារ	

ឲ្រយបានដាចខ់ាត	សន្តភិាព	ស្ថរិភាពនយោបាយ	សន្តសិខុ	សណា្ត្របធ់ា្ន្រប ់

សង្គម	 ទប់សា្ក្រត់ការប៉ុនប៉ង	 បង្កចលាចលពីសំណាក់ពួកប្រឆំង	

ជ្រុលនិយម	 និងមជ្រឈដា្ឋ្រនអគតិ	 សំដៅធានាដំណើរការអភិវឌ្រឍ	

ឲ្រយប្រព្រឹត្តទៅ	ជានិរន្តរ និងធានាឲ្រយការរស់នៅរបស់ប្រជាជនប្រកប

ដោយសុខក្រស្រមក្រសាន្ត	។	បន្តជំរុញខា្ល្រំងកា្ល្រ	យុទ្ធនាការចាក់វា៉្រក់សាំង	

ការពារជំងឺកូវីដ-១៩	ជូនប្រជាជនដោយឥតគិតថ្ល្រ	និងជំរុញអនុវត្ត	

បណា្ត្រវិធានការដទ្រទៀត	 គួបផ្រសំជាមួយវិធានការសុខាភិបាល        

ទប់សា្ក្រត់ឲ្រយបានការឆ្លងរីករាលដាលជាថ្មីន្រជំងឺកូវីដ-១៩	បង្កើតឲ្រយ	

បានភាពសាុ្រំសហគមន៍	 ហើយរួមគ្ន្រអនុវត្តក្របខណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រ

ន្រកម្មវិធីសា្ត្ររ	 និងជំរុញ	 កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា	 ក្នុងការរស់នៅ	

ជាមួយជំងឺកូវីដ-១៩	តាម	គន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី	ឆ្ន្រំ	២០២១-២០២៣	។ 

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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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សេន ៖ តេូវបន្តជំរុញការកេទមេង់សុីជមេនៅគេប់ការដ្ឋាន ដោយឆន្ទៈមុចសេួច

និង សេុះដេគ្នា តាមអភិកេម “ឆ្លុះកញ្ចក់ ងូតទឹក ដុសក្អេល ព្យាបាល និងវះកាត់” 

បន្តជំរុញកំណ្រទម្រង់	សុីជម្រ្រ	នៅគ្រប់ការដា្ឋ្រនដោយ	ឆន្ទៈមុតស្រួច	

និងស្រុះដ្រគ្ន្រ	តាម	អភិក្រម	”ឆ្លុះកញ្ចក់	ងូតទឹក	ព្រយាបាល	និងវះកាត“់ 

ដើម្របីបន្តលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ច	 ធានាការផ្តល់ស្រវាសាធារណៈ	

ប្រកបដោយតម្ល្រភាព	 គណន្រយ្រយភាព	 និងឆប់រហ័សជូនប្រជា-

ពលរដ្ឋ	ពង្រឹង	យុត្តិធម៌	 និងសមធម៌សង្គម	។	បន្តជំរុញការអនុវត្ត	

គោលនយោបាយភូមិ	ឃុំ	សង្ក្រត់មនសុវត្ថិភាព	ឲ្រយកាន់ត្រល្អប្រសើរ	។ 

ថ្ររក្រសាស្ថិរភាពម៉្រក្រូស្រដ្ឋកិច្ច	 ខិតខំទប់សា្ក្រត់អតិផរណា	 រក្រសា	

អំណាចទិញរបស់	ប្រ្រក់រៀល	ក្នុងសា្ថ្រនភាពដ្រលត្រូវរងផលប៉ះពាល់

ពីការកើនឡើងជាសកលន្រតម្ល្រទំនិញគ្រប់ប្រភ្រទ	 ។	 ខិតខំ	

ដោះស្រ្រយតម្រូវការរបស់ប្រជាជន	 ជំរុញការអភិវឌ្រឍមូលដា្ឋ្រន	

ជំរុញការផលិតស្របៀង	និងការនាំច្រញអង្ករឲ្រយបានច្រើន	។	ខិតខំ

ដោះស្រ្រយជម្ល្រះដីធ្លកី្រ្រប្រព័ន្ធឲ្រយបានល្អ	និងឆប់រហ័ស	។	គំទ្រ	

“គម្រ្រងសម្ត្រចត្រជោ	 សម្រ្រប់សកម្មភាពមីន“ ក្រ្រមមូលបទ 

“ផ្តល់ដីសុវត្ថិភាព	បង្កើត	សា្ន្រមញញឹម” ។	បន្តអនុវត្តគោលនយោបាយ 

គំពារសង្គម	 ជាពិស្រស	 ជួយគំពារជនក្រីក្រ	 ជនរងគ្រ្រះ	

ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩	និងអ្នក	រងផលប៉ះពាល់ខា្ល្រំងពីការឡើងថ្ល្រ

ទំនិញ		។	ដំឡើងប្រ្រក់បៀវត្រស	របស់មន្ត្រីរាជការ	កងកម្ល្រំងប្រដាប់	

អាវុធ	ក្រសម្រួលប្រ្រក់សោធន-និវត្តន៍	 និងជំរុញដំឡើងប្រ្រក់ឈ្នួល

អប្របបរមរបស់កម្មករនិយោជិត	។	 ជំរុញអនុវត្តគោលនយោបាយ 

អភិវឌ្រឍឃុំ	សង្ក្រត់	ឆ្ន្រំ២០២២-២០២៧	ដើម្របីឲ្រយឃុំ	សង្ក្រត់នីមួយៗ	

ទទួលសមិទ្ធផលថ្មីៗទៀត	 ។	 ពង្រឹង	 រដ្ឋបាលមូលដា្ឋ្រនអនុវត្តឲ្រយ	

បានល្អ	តួនាទីភារកិច្ច	និងរបៀបរបប	ធ្វើការរបស់ខ្លួន	។	ជាមួយគ្ន្រន្រះ 

ត្រូវបង្កលក្ខណៈសម្របត្តិឲ្រយបានល្អ	ដើម្របីឈនទៅដណ្តើមជ័យជម្នះ

ដ៏ត្រចះត្រចង់ជាថ្មីទៀត	 ក្នុងការបោះឆ្ន្រតសកលថ្ន្រក់ជាតិនា	

ថ្ង្រទី២៣	ខ្រកក្កដា	ឆ្ន្រំ២០២៣	។

ដើម្របីអនុវត្តឲ្រយបានជោគជ័យសា្ម្ររតីន្រសន្និបាតគណៈកម្ម្រធិការ

កណា្ត្រលវិសាមញ្ញរបស់គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា	 គណបក្រសគ្រប់	

ថ្ន្រក់	គ្រប់ផ្ន្រក	មន្ត្រីគណបក្រសទាំងអស់	ត្រូវខិតខំបំព្រញតួនាទី	និង	

ភារកិច្ចរបស់ខ្លួន	ឲ្រយបានល្អ	ដោយពង្រឹងឲ្រយបានធ្លុងសាមគ្គី	ឯកភាព 

ផ្ទ្រក្នុងរឹងមំ	ពង្រឹងអង្គការមូលដា្ឋ្រនគណបក្រស	ថ្រទាំសមជិក	គណបក្រស	

ពង្រឹងការងរដឹកនាំអង្គការមហាជនរបស់គណបក្រស	 គ្រប់គ្រង	

សមជិកគណបក្រស	 អនុវត្តឲ្រយបានជោគជ័យការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តជាយុទ្ធសាស្រ្ត 

របស់គណបក្រស	គឺ	”ខិតខំរក្រសាប្រៀបឈ្នះ	និងបន្តពង្រីកប្រៀបឈ្នះ	

ក្នុងការបោះឆ្ន្រតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត	នីតិកាលទី	៧	“។

ឆ្ន្រំ	 ២០២៣	 គឺជាឆ្ន្រំន្រជ័យជម្នះធំៗថ្មីទៀតជាប្រវត្តិសាស្ត្រ	

របស់គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា	៕

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.
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សន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្តាលវិសាមញ្ញនៃគណបក្សបៃជាជន ពី 
ថ្ងៃទី១៦-១៧ ខៃកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ បានអនុម័តគាំទៃទាំងសៃុងសំណើ 
វិសោធនកម្មលើកទី១០ នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃពៃះរាជាណចកៃកម្ពុជា។ សៃចក្តី
ពៃងច្បាប់ធម្មនុញ្ញស្តីពីវិសោធនកម្មមតៃចំនួន ៨ នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ រួមមន 
មតៃ១៩ថ្មី (មួយ) មតៃ ៨៩ មតៃ ៩៨ថ្មី មតៃ ១២២ថ្មី មតៃ១១៩ថ្មី 
(មួយ) និងមតៃ១២៥ថ្មី នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ មតៃ ៣ថ្មី និងមតៃ៤ថ្មី នៃ 
ច្បាប់ធម្មនុញ្ញ តៃូវបានគណៈរដ្ឋមន្តៃីពិនិត្យ និងអនុម័ត ក្នុងកិច្ចបៃជុំគណៈ 
រដ្ឋមន្តៃីកៃមអធិបតីភាពរបស់សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន សែន 
នាយករដ្ឋមន្តៃីនៃពៃះរាជាណចកៃកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី៨ ខៃកក្កដា ឆ្នាំ២០២២។ 
កាលពីថ្ងៃទី១៣ ខៃកក្កដា កៃុមបៃឹក្សាធម្មនុញ្ញបានបើកកិច្ចបៃជុំដើម្បីពិនិត្យ
ទៅលើសៃចក្តីពៃងច្បាប់នៃះ ដោយបានធ្វើការពិនិត្យពិច័យយ៉ាងល្អិតល្អន់ 
និងម៉ត់ចត់ ដោយបានសមៃចជាឯកច្ឆ័ន្ធ ទូលថ្វាយមតិចំពោះ ពែះករុណា 
ពែះបាទសម្តែចពែះបរមនាថ នរែត្តមសីហមុនី ពែះមហាក្សតែ
នៃពៃះរាជាណចកៃកម្ពុជា ថ សៃចក្តីពៃងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម មតៃ 
ទាំង៨នៃះ អាចធ្វើទៅបាន ហើយពុំមនអ្វីប៉ះពាល់ដល់បៃព័ន្ធបៃជាធិបតៃយ្យ 
សៃរីពហុបក្ស និងរបបរាជានិយម អាសៃ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើយ ពៃមទាំងបាន
ធ្វើឡើងនៅពៃលដៃលបៃទៃសជាតិមិនស្ថិតក្នុងភាពអាសន្ន។ 

វិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃះ ទាក់ទងទៅនឹងមតៃមួយចំនួន អំពីការ 
តៃងតាំងនាយករដ្ឋមន្តៃី និងដំណើរការក្នុងរដ្ឋសភា ដោយមនគោលបំណង 
សំខាន់គឺ ទី១- ធានាឲ្យសា្ថាប័នកំពូលរបស់ជាតិ ជាពិសៃស អំណចនីតិបៃតិបត្តិ
ដៃលមនបៃសកកម្មចម្បង ក្នុងការដឹកនាំការងារទូទៅរបស់រដ្ឋ មនដំណើរ-
ការបៃពៃឹត្តទៅដោយរលូន និងបៃកបដោយនិរន្តរភាព និងទី២- ធានាការពារ 
និងថៃរក្សាឲ្យបាននូវសន្តិភាព សន្តិសុខសង្គម សណ្តាប់ធា្នាប់សាធារណៈ 
ស្ថិរភាពនយោបាយបៃទៃសជាតិ នៅគៃប់កាលៈទៃសៈ ដើម្បីជាគៃឹះសមៃប់
ការអភិវឌ្ឍបៃទៃសជាតិលើគៃប់វិស័យ និងភាពសុខសាន្តរបស់បៃជាជន ។ 
ការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី ១០ នៃះ ក៏ដើម្បីបំពៃញចន្លោះខ្វះខាត
រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ហើយអ្វីដៃលសំខាន់ គឺបំពៃញបន្ថៃមចំពោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ឆ្នាំ 
១៩៩៣ ក្នុងគោលបំណងការពារឧត្តមបៃយោជន៍របស់ជាតិ ។

មជ្ឈដា្ឋានអគតិ និងកៃុមបៃឆំងផ្កាប់មុខ បានបៃតិកម្មទាំងទទឹងទិស 
និងបៃកបដោយភាពងងឹតងងុលបំផុត និងបានធ្វើការវាយបៃហារយ៉ាងកំរោល
ទៅលើការស្នើឲ្យមនសៃចក្តីពៃងច្បាប់ធម្មនុញ្ញនៃះ។ ប៉ុន្តៃបៃជាជនកម្ពុជា 
បានសម្តៃងការគាំទៃយ៉ាងខា្លោំង ពីពៃះថ ខ្លឹមសារទាំងឡាយនៅក្នុងសៃចក្តី
ពៃងច្បាប់ធម្មនុញ្ញនៃះ គឺដើម្បីធានានូវនិរន្តរភាពការងារនៃសា្ថាប័នរដ្ឋ ទាំង 
សា្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិ ទាំងសា្ថាប័ននីតិបៃតិបត្តិ មិនឲ្យមនការជាប់គាំង ធានា 
ឲ្យសង្គមជាតិមនស្ថិរភាព បៃជាជនបានរស់នៅដោយសុខសប្បាយ បៃកប 
អាជីវកម្មជាបៃកៃតី។ សៃចក្តីពៃងច្បាប់ធម្មនុញ្ញមនគោលដៅពិតបៃកដ 
គឺបមៃើឧត្តមបៃយោជន៍ជាតិ និងបៃជាជន និងធានាឲ្យបៃទៃសជាតិមន 
សុខសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ និងការអភិវឌ្ឍយូរអង្វៃង។

បច្ចុប្បន្ននៃះពៃះរាជាណចកៃកម្ពុជាបានកំពុងធ្វើដំណើរយ៉ាងសា្វាហាប់
លើមគា៌ាបៃជាធិបតៃយ្យ នីតិរដ្ឋ និងការអភិវឌ្ឍ ដោយធានាបានសុខសន្តិភាព 
ស្ថិរភាពនយោបាយ ការរីកចមៃើនខាងសៃដ្ឋកិច្ច និងសង្គម កៃមពន្លឺនៃ 
សុខសន្តិភាពដ៏ភ្លឺចាំងចៃង។ កិត្យានុភាពជាតិកាន់តៃតៃូវបានលើកកម្ពស់ជា
លំដាប់ និងបានដើរតួនាទីកាន់តៃសកម្មនៅលើឆកអន្តរជាតិ ទាំងនៅក្នុង 
កៃបខណ្ឌតំបន់ និងពិភពលោក ។ យើងការពារបានយ៉ាងរឹងមំនូវខឿនឯករាជ្យ 

អធិបតៃយ្យ បូរណភាពទឹកដី ជាមួយនឹងការជំរុញអភិវឌ្ឍន៍ឲ្យមនវឌ្ឍនភាព
ជាលំដាប់ និងចាក់គៃឹះកាន់តៃរឹងមំនូវដំណើរការលទ្ធិបៃជាធិបតៃយ្យ សៃរី-
ពហុបក្ស និងការពងៃឹងនីតិរដ្ឋ។ ជំហានរីកលូតលាស់នៃះ តៃូវបានឆ្លុះបញ្ចាំង
ឲ្យឃើញតាមរយៈដំណើរការនៃការបោះឆ្នាតថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់កៃមជាតិ 
ដៃលបានបៃពៃឹត្តិទៅតាមការកំណត់របស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច្បាប់របស់រដ្ឋ។ 

នៅក្នុងដំណក់កាលនៃការរីកលូតលាស់យ៉ាងលឿននៅគៃប់វិស័យ ពៃម
គា្នានឹងការពងៃឹងការអនុវត្តនីតិរដ្ឋ ឲ្យកាន់តៃមនបៃសិទ្ធភាព ទាមទារចាំបាច់
ឲ្យមនការកៃសមៃួលលើបញ្ហាមួយចំនួន ឲ្យសៃបទៅនឹងសា្ថានភាពជាក់ស្តៃង
នៃការវិវត្តន៍ទៅតាមសភាពការណ៍។ ហៃតុនៃះហើយ ទើបមនច្បាប់ខ្លះដៃល
បានបង្កើតឡើងតាំងពីពៃលមុន ហើយដៃលសៃបទៅនឹងសភាពការណ៍ 
នៅពៃលនះ មនចំណុចខ្លះមិនសមសៃប ឬមិនមនសង្គតិភាពជាមួយនឹង
សភាពការណ៍ជាក់ស្តៃង និងសំណូមពរការងារនាពៃលនៃះ ចាំបាច់តៃូវធ្វើ 
ការកៃសមៃួល ។ ហៃតុនៃះហើយទើបទាមទារចាំបាច់ឲ្យតៃូវធ្វើវិសោធនកម្ម 
ទៅលើជំពូកខ្លះ ឬមតៃខ្លះនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច្បាប់មួយចំនួន ដើម្បីធានាឲ្យ 
ការពងៃឹងបាននូវសុខសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ ការលើកកម្ពស់ បើក 
ទូលាយលំហរនៃលទ្ធិបៃជាធិបតៃយ្យ និងសិទ្ធិសៃរីភាពរបស់បៃជាជន ក៏ដូចជា 
ការជំរុញការអភិវឌ្ឍបៃទៃស ដៃលជាផលបៃយោជន៍ជាសារវ័ន្តរបសស់បៃជាជន
យើង។ 

ការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតៃូវបានបណ្តាបៃទៃសទាំងអស់
លើពិភពលោក តៃងតៃអនុវត្តជាបៃចាំ ដើម្បីឲ្យសៃបគា្នាទៅនឹងសភាពការ 
ជាក់ស្តៃងនីមួយៗ។ ដោយឡៃក នៅពៃះរាជាណចកៃកម្ពុជាយើង ការធ្វើ     
វិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានធ្វើចំនួន ៩ដង រួចមកហើយ ។ ដូច្នៃះ នៃះមិន 
មៃន ជារឿងថ្មីសមៃប់បៃទៃសកម្ពុជាយើងទៃ ហើយវាមិនមៃនជារឿងចម្លៃក 
ណមួយ ដៃលមិនធា្លោប់កើតមននូវបណ្តាបៃទៃសមួយចំនួនលើពិភពលោក
នះដៃរ ។

កន្លងមកនៃះ អាសៃ័យដោយការធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើមតៃមួយចំនួន
នៃរដ្ឋធម្មនញុ្ញ បានធ្វើឲ្យបៃទៃសយើងធានាបាននវូសន្តភិាព ស្ថរិភាពនយោបាយ 
និងបានរួមចំណៃកលើកស្ទួយតម្លៃនៃបៃជាធិបតៃយ្យនៅកម្ពុជា ។ 

ផ្អៃកលើសា្មារតីនៃះហើយ ទើបតមៃូវឲ្យមនការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ 
និងច្បាប់មួយចំនួន ជាបន្តបនា្ទាប់ ហើយជាពិសៃសគឺការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់
រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាលើកទី១០ ។ គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាបៃកាន់ខា្ជាប់នូវគោលជំហរ 
គោរពការពារដាច់ខាតនូវរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ការពាររបបរាជានិយម ការពាររាល់ 
សមិទ្ធផលសង្គមជាតិ ការពារ និងលើកស្ទួយជៃងខ្ពស់លទ្ធិបៃជាធិបតៃយ្យ 
សៃរីពហុបក្ស ដោយមិនអនុញ្ញាតិឲ្យកម្លោំងអមិត្តណមួយមកបំផ្លិចបំផ្លោញ
បានឡើយ ។ ការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនាពៃលនៃះ គឺក្នុង 
គោលបំណង និងឧត្តមគតិដូចដៃលបានរៀបរាប់ខាងលើនៃះ ។ អ្វីៗទាំងអស ់
ដើម្បីផលបៃយោជន៍របស់បៃជាជន ។ អ្វីៗទាំងអស់ ដើម្បីភាពសុខសាន្ត 
របស់បៃទៃសជាតិ ។ អ្វីៗទាំងអស់ ដើម្បីការអភិវឌ្ឍ ។ អ្វីៗទាំងអស់ 
ដើម្បីភាពស្ថិតស្ថិរ គង់វង្ស នៃមតុភូមិកម្ពុជា ។ បៃជាជនកម្ពុជាសូមគាំទៃ   
ទាំងសៃុងនូវការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅពៃលនៃះ ដោយក្តី 
សង្ឃឹមយ៉ាងមុតមំថ រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា កៃមការដឹកនាំរបសស់ម្តៃច-
តៃជោ ហ៊ុន សែន នឹងបន្តថៃរក្សាបាននូវសុខសន្តិភាព ភាពសុខសាន្ត 
និងសុភមង្គលរបស់បៃជាជន រួមជាមួយនឹងការរក្សាបានយ៉ាងរឹងមំនូវសុខ
សន្តិភាព ដៃលយើងទាំងអស់គា្នាកំពុងតៃទទួលបាននាពៃលបច្ចុប្បន្ន ៕

វិសែធនកម្មលើកទី១០ នែរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដើម្បីបមែើឧត្តមបែយែជន៍របស់ជាតិ
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ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជា អំពាវនាវដល់ជនរួមជាតិ បន្តទប់ស្ក្រត់ការ
កាប់បំផ្ល្រញព្រឈើ និងបញ្ចប់ការប្រមាញ់សត្វព្រ

នាព្រឹកថ្ង្រទី០៩	ខ្រកក្កដា	ឆ្ន្រំ២០២២	នៅសា្ថ្រនីយផ្រសព្វផ្រសាយ	និងសា្ត្ររ	
ព្រ្រឈើ	 ក្នុងភូមិសំបួរមស	 ឃុំស្ទឹង	 ស្រុកបាណន់	 ខ្រត្តបាត់ដំបង	
ពែះករុណា ពែះបាទសម្តែចពែះបរមនាថ នរែត្តម សីហមុនី 
ពែះមហាក្សតែ	ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា	ជាទីសកា្ក្ររៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់	បំផុត	
ស្ត្រចសព្វព្រះរាជហឫទ័យ	យងជាព្រះរាជាធិបតីប្រ្ររព្ធព្រះរាជពិធី	«រុក្ខទិវា	 
៩	កក្កដា»	អញ្ជើញអមព្រះរាជដំណើរមន	សម្ត្រចវិបុលស្រនាភក្ត ីសាយ ឈុំ 
ប្រធានព្រឹទ្ធសភា	សម្ត្រចអគ្គមហាពញាចក្រី	ហែង សំរិន	ប្រធានរដ្ឋសភា	
សម្ត្រចក្រឡាហោម	ស ខែង ឧបនាយក	រដ្ឋមន្ត្រី	រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទ្រ	
ថ្ន្រក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់រាជរដា្ឋ្រភិបាល							អង្គទូតន្របណា្ត្រប្រទ្រសជាមិត្តប្រចាំ 
កម្ពុជា	ព្រះសង្រឃ	ព្រះញាតិវង្រសានុវង្រស	មន្ត្រីរាជការ	និងប្រជាពលរដ្ឋ	ជា	
ច្រើនរូប។	

ពែះករុណា ពែះបាទសម្ដែចពែះបរមនាថ នរែត្ដម សីហមុនី 
មនព្រះរាជឱង្ក្ររថ	ការដាំដើមឈើ	គឺជាការវិនិយោគប្រតង	លើធម្មជាតិ	
ដ្រលផ្ដល់ពហុប្រយោជន៍សម្រ្រប់មនុស្រសជាតិយើងទាំងអស់គ្ន្រ	 សត្វ	 និង	
ភពផ្រនដី។	ព្រះអង្គក៏បានឧទ្ទិសពិធី	រុក្ខទិវា	ឱ្រយស្ថិតក្នុងប្រះដូង	របស់បងប្អូន	
ជនរួមជាតិគ្រប់ៗរូប	 និងកា្ល្រយជាប្រព្រណីន្រការរួមសាមគ្គីគ្ន្រដាំដើមឈើ
គ្រប់ប្រភ្រទ	រួមគ្ន្រថ្ររក្រសាការពារ	និងអភិវឌ្រឍន៍ធនធាន	ព្រ្រឈើ	សត្វព្រ្រដ៏
មនតម្ល្ររបសយ់ើងឱ្រយបានគងវ់ង្រសរហតូតទៅ	។	ព្រះករណុា	ព្រះមហាក្រសត្រ	
រំលឹកថ	 ពិធីរុក្ខទិវា	 ត្រូវបានរៀបចំឡើងតាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយម	
ក្រ្រមព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំដ៏ថ្ល្រថ្ល្របំផុតរបស់	ព្រះករុណា	ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ	
ជាទីគោរពសកា្ក្ររៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត	 ។	 ជារៀងរាល់ឆ្ន្រំ	 រាជរដា្ឋ្រភិបាលន្រ			
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា	 ដ្រលមនសម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ			    
ហ៊ុន សែន	ជានាយករដ្ឋមន្ត្រី	បានបន្តប្រ្ររព្ធពិធី	រុក្ខទិវា	នៅតាមរាជធានី-
ខ្រត្តទូទាំងប្រទ្រស។

ព្រះករុណាព្រះមហាក្រសត្រ	បានមនព្រះរាជបន្ទូលថ	ប្រជាជនកម្ពុជា
បានយល់ប្រ្រកដណាស់ថ	 ព្រ្រឈើ	 ជាសម្របត្តិធម្មជាតិដ៏មហាសាល	
សម្រ្រប់ជីវិតមនុស្រស	និងសត្វរស់នៅលើភពផ្រនដីយើងន្រះ។	ព្រ្រឈើ	និង
ប្រព័ន្ធមជ្រឈដា្ឋ្រនព្រ្រឈើចូលរួមចំណ្រកយ៉្រងសំខាន់	 ដល់គ្រប់ទិដ្ឋភាពន្រ	
គោលដៅអភិវឌ្រឍ	 ធានាសន្តិសុខស្របៀង	 និងបណា្ត្រញសុវត្ថិភាព	 លើក	
កម្ពស់ជីវភាព	 ផ្ដល់មុខរបរ	 និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ	 លើកកម្ពស់អាហា-	
រូបត្ថម្ភ	និងសុខភាព	រក្រសានិរន្តរភាពផលិតកម្ម	កំណើនស្រដ្ឋកិច្ច	សមភាព	
បរិយបន្ន	និងភាពជាដ្រគូ	ធនធានទឹក	ការពារធនធាន	ជលផល	សន្តិសុខ	

ពែះករុណា ពែះបាទសម្តែចពែះបរមនាថ នរែត្តម សីហមុនី ពែះមហាក្សតែ ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាទីសកា្ក្ររៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់	បំផុត	ស្ត្រចសព្វព្រះរាជហឫទ័យ	យងជាព្រះរាជាធិបតីប្រ្ររព្ធព្រះរាជពិធ ី«រុក្ខទិវា	៩	កក្កដា»

ថមពល	ថ្ររក្រសាជីវចម្រុះ	និងប្រព័ន្ធមជ្រឈដា្ឋ្រនដីគោក	ជួយគំទ្រនិរន្តរភាព	
ទីក្រុង	ទប់សា្ក្រត់	និងបន្រសាំទៅនឹងការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ។	ដូចន្រះ	ការ	
បាត់បង់ព្រ្រឈើគ្រប់ប្រភ្រទ	 អាចបណា្ត្រលឱ្រយមនទឹកជំនន់	 ខ្រយល់កន្ត្រ្រក់	
រន្ទះ	 និងការរាំងស្ងួត	 ដ្រលបានធ្វើឱ្រយទីតម្កល់ទឹកនានា	 សម្រ្រប់តម្រូវការ	
របស់មនុស្រស	 សត្វ	 ត្រូវរីងស្ងួត	 ឈនទៅរកការបាត់បង់ប្រ្រក់ចំណូល	
សត្វព្រ្រ	 ធនធានមច្ឆជាតិគ្រប់ប្រភ្រទ	ហើយអាចបង្កឱ្រយមនភាពរហោសា្ថ្រន 
និងការធា្ល្រក់	ចុះគុណភាព	ដីផងដ្ររ។

ព្រះករុណា	 ព្រះមហាក្រសត្រ	 បានអំពាវនាវចំពោះព្រះសង្រឃ	 អាជា្ញ្រធរ	
ដ្រនដី	 វិស័យឯកជន	 និងបងប្អូនជនរួមជាតិនៅទូទាំងប្រទ្រស	 ចូលរួម	
ដាំដើមឈើគ្រប់ប្រភ្រទ	 ឱ្រយបានច្រើនតាមដ្រលអាចធ្វើទៅបាន	 ក្នុងនោះ	
ក៏មនដើមត្ន្រតផងដ្ររ	នៅតាមទីវត្តអារាម	ទីសាធារណៈ	និងរមណីយដា្ឋ្រន	
តាមដងផ្លូវលំ	ផ្លូវជាតិ	តាមដងប្រឡាយ	ភូមិដា្ឋ្រននានា	និងតាមភ្លឺស្រ្រចម្ក្ររ	
ដើម្របីបានម្លប់	ជាជម្រកមនុស្រស	សត្វ	ហើយបាន	ជាឈើ	សំណង់	អុស	ធ្រយូង	
បង្កើនជីវជាតិដីកសិកម្ម	ជួយទប់កម្ល្រំង	ខ្រយល់កន្ត្រ្រក់	ស្រូបឧស្ម័នកាបូនិច	
និងបម្រ្របម្រួលធាតុអាកាស	 ផងដ្ររ។	ជាពិស្រសគួរយកចិត្តទុកដាក់រួម
គ្ន្របង្កើតគនំតិថ្មមីយួ	ទកុជាទម្ល្រប	់		ដើម្របឱី្រយគសូ្រករដ្រលទើបរៀបអាពាហ-៍
ពិពាហ៍	ចូលរួមដាំដើមឈើទុកជាអនុស្រសាវរីយ៍នៅសួនអាពាហ៍ពិពាហ៍	សួន	
ព្រ្រឈើ	លំហ្រកម្រសាន្ត	ដ្រលបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋបាលរាជធានី-ខ្រត្ត	
រដ្ឋបាលព្រ្រឈើ	ឱ្រយបានគ្រប់ៗគ្ន្រ	នៅតាមទីប្រជុំជនស្រុក	ក្រុង	ឃុំ	សង្ក្រត់	
ភូមិ	។

ព្រះករុណា	 ព្រះមហាក្រសត្រ	 ក៏បានអំពាវនាវឱ្រយបងប្អូនជនរួមជាតិ	
ជួយទប់សា្ក្រត់	និងបញ្ចប់ការកាប់ឈើ	ការកាប់រាន	ដុត	ឈូស	ឆយដីព្រ្រ	
ការបរបាញ់	 ការដាក់អនា្ទ្រក់ចាប់សត្វព្រ្រដោយខុសច្របាប់	 ហើយចូលរួម	
ថ្ររក្រសាការពារព្រ្រឈើ	ជាពិស្រស	ការពារភ្លើងឆ្រះព្រ្រនៅតាមតំបន់ដ្រល
បងប្អូនរស់នៅ	ដើម្របីរក្រសាការពារឱ្រយបាននូវធនធានព្រ្រឈើ	សម្រ្រប់កូនចៅ 
របស់យើងជំនាន់ន្រះ	 និងជំនាន់ក្រ្រយៗទៀត	 ។	 ព្រះអង្គក៏បានថ្ល្រង		
អំណរគុណដ៏ជ្រ្រលជ្រ្របំផុត	 ចំពោះប្រទ្រសជាមិត្ត	 អង្គការ	 ជាតិ-
អន្តរជាតិនានា	 ដ្រលបាននិងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការចូលរួម	 ជួយ	
ដល់ការងរដាំដើមឈើ	 ការថ្ររក្រសា	 និងការពារធនធានព្រ្រឈើ-សត្វព្រ្រ	
ក៏ដូចជា	 ការចូលរួមក្នុងការសា្ត្ររ	 និងអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ច	 សង្គម	 កម្ពុជាក្នុង	
ព្រលអតីតកាល	និងបច្ចុប្របន្ន	ហើយសូមម្រតា្ត្រជួយបន្តទៅ	មុខទៀត	ដើម្របី
សម្រ្រចគោលដៅអភិវឌ្រឍប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជា៕
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សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីអបអរសាទរ
ទិវាមច្ឆជាតិ	១កក្កដា	ឆ្ន្រំ២០២២

 នៅព្រឹកថ្ង្រទី១	ខ្រកក្កដា	ឆ្ន្រំ២០២២	សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតី-
ត្រជោ ហ៊ុន សែន	នាយករដ្ឋមន្ត្រី	ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា	បាន	
អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីអបអរសាទរទិវាមច្ឆជាតិ	១កក្កដា	ឆ្ន្រំ២០២២ 
ដ្រលបានប្រ្ររព្ធឡើងនៅទីតាំងអាងទឹក	 ត្រពាំងថ្ម	 ភូមិត្រពាំងថ្ម	
ឃុំបោ៉្រយចារ	ស្រុកភ្នំស្រុក	ខ្រត្តបនា្ទ្រយមនជ័យ។	សម្ត្រចត្រជោ	ហ៊ុន សែន 
បានថ្ល្រងថ	ការព្រល្រងកូនត្រី	និងត្រីម្រពូជនាថ្ង្រន្រះ	គឺជារឿងល្អមួយ
សម្រ្រប់បង្កើនផលត្រីសម្រ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋ	ហើយការល្រងត្រីមិនម្រន
ធ្វើត្រក្នុងទិវាមច្ឆជាតិ	១កក្កដា	នោះទ្រ	គឺអាចធ្វើរាល់ថ្ង្រ	ឲ្រយត្រមនកន្ល្រង	
ព្រល្រង(ទឹក)	 និងមនពូជត្រីសម្រ្រប់ព្រល្រង	 ។	 ជាមួយគ្ន្រន្រះ 
ការដាំកូនឈើក៏ដូចគ្ន្រដ្ររ	មិនម្រនធ្វើត្រនៅក្នុងរុក្ខទិវា	៩កក្កដា	នោះ	ទ្រ	
គឺអាចធ្វើបានរាល់ថ្ង្រ។	សម្ត្រចត្រជោ	ក៏បានបន្តក្រើនរំលឹកដល់អភិបាល
ខ្រត្តជុំវិញបឹងទន្ល្រសាប	 ទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តន៍ឱ្រយបានច្របាស់លាស់								
លើការកាត់ឆ្វៀលដីតំបន់អភិរក្រសនៅបឹងទន្ល្រសាប	 ជូនប្រជាពលរដ្ឋ	
ដ្រលកាន់កាប់យូរឆ្ន្រំមកហើយនោះ	 តាមការដាក់ច្រញនូវបទបញ្ជា	
កន្លងទៅ។	សម្ត្រចត្រជោបានអំពាវនាវឲ្រយប្រជាពលរដ្ឋនៅបឹងទន្ល្រសាប	
កុំឱ្រយមនការកាប់ទន្ទ្រ្រនយកដីអភិរក្រសតំបន់២	និង៣បន្តទៀត។	

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន	 បានប្រកាស	 និងច្រញបទបញ្ជ្រឱ្រយ	
អាជា្ញ្រធរមីន	និងវិស័យឯកជន	ចូលរួមក្នុងការដោះមីននៅឃុំបោ៉្រយចារ	
និងតំបន់អាងត្រពាំងថ្ម	 ឱ្រយអស់នៅចុងឆ្ន្រំ២០២២ន្រះ	 ដើម្របីប្រ្រកា្ល្រយ			
តំបន់ន្រះទៅជាតំបន់សុវត្ថិភាពដ្រលទាក់ទាញភ្ញៀវទ្រសចរ	 និងដើម្របី
សុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ន្រះ។	ទោះបីក្នុងតម្ល្រណាក៏ដោយ
ត្រូវដោះមីននៅតំបន់ន្រះឲ្រយអស់ដើម្របីធានាសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
របស់យើង។	 សម្ដ្រចត្រជោបានស្នើឲ្រយ	 ឯកឧត្តម	 អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន       
ដាក់ចូលទៅក្នុងថវិកាជាតិឆ្ន្រំ២០២៣-២០២៤	សម្រ្រប់ការងរបោស	
សំអាតមីន។	 ដោយសារមនតំបន់ខ្លះត្រូវការថវិកាត្រឹម	 ៥មុឺនដុលា្ល្ររ	
ប៉ុណ្ណ្រះសម្រ្រប់ដោះមីន	ត្រយើងគ្ម្រនលុយចាំទៅសុំបរទ្រសឲ្រយជួយ។ 
ដូចន្រះយើងអាចប្រើប្រ្រស់ថវិការបស់យើង	 ដើម្របីបញ្ចប់ការដោះមីន	
ហើយប្រកាសភូមិ	 ឃុំដ្រលគ្ម្រនមីនត្រម្តងដើម្របីរក្រសាសុវត្ថិភាពប្រជា-
ពលរដ្ឋរបស់យើង។	 ជាមួយគ្ន្រន្រះសម្ត្រចត្រជោក៏អំពាវនាវដល់វិស័យ

ឯកជននានា	 និងសប្របុរសជនដ្រលមនបំណងចូលរួមជាមួយរាជ-
រដា្ឋ្រភិបាល	ដើម្របីបោសសំអាតមីននៅកម្ពុជា	និងគ្រ្រប់មិនទាន់ផ្ទុះ	ដើម្របី
កម្ពុជាឈនទៅគ្ម្រនគ្រ្រប់មីននៅឆ្ន្រំ២០២៥	។	សម្ត្រចត្រជោបញ្ជ្រក់	
ថ	 អ្វីដ្រលសំខាន់ជាងន្រះទៀតគឺការឈនទៅបញ្ចប់នូវសោកនាដកម្ម
លើប្រជាជនកម្ពុជា	ដ្រលសា្ល្រប់	និងរបួសដោយគ្រ្រប់មីន	និងគ្រ្រប់មិន
ទាន់ផ្ទុះដ្រលជាឃាតករលាក់មុខ		ដ្រលនៅស្រសសល់លើទឹកដីកម្ពុជា	
ដើម្របីធានាថ	 កន្ល្រងហ្នឹង	 គឺជាកន្ល្រងដ្រលមិនម្រនជាកន្ល្រងដ្រល	
ភ័យខា្ល្រច	ត្រជាសា្ន្រមញញឹម	ជំនួសឲ្រយទឹកភ្ន្រកពីអតីតកាលរបស់ប្រជាជន	
និងជាភាពសុខសាន្ត	និងសា្ន្រមញញឹមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា។	

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន	បានថ្ល្រងអំណរគុណប្រជាពលរដ្ឋ	ដ្រល	   
បានបោះឆ្ន្រតគំទ្រគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា	ដើម្របីសន្តិភាព	និងការ	
អភិវឌ្រឍ	ស្រចក្ដីសម្រ្រចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ	ដ្រលបានចូលរួមបោះឆ្ន្រត
រយៈព្រលកន្លងទៅ	ហើយបោះឆ្ន្រតឱ្រយគណបក្រសប្រជាជនមនអត្ថន័យ
ច្របាស់លាស់	ជាសារបញ្ជ្រក់ថគំទ្រសន្តិភាព	និងការអភិវឌ្រឍ»។	សម្រ្រប់
បោះឆ្ន្រតជ្រើសរីសក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ	 សង្ក្រត់	 អាណត្តិទី៥	 ឆ្ន្រំ២០២២	
កន្លងមកថ្មីៗន្រះ	គឺជាការប្រកួតប្រជ្រង	នៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបត្រយ្រយ	
ស្ររីពហុបក្រស។	សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន	បន្តថ៖	«ការបោះឆ្ន្រតឱ្រយ	
គណបក្រសប្រជាជន	គឺជាការបោះឆ្ន្រតឱ្រយខ្លួនឯង	ដើម្របីរក្រសាស្រចក្ដីសុខ	
សន្តិភាព	 បើមនសន្តិភាពទើបអាចអភិវឌ្រឍន៍បាន	 កុំចាំដល់ព្រល	
បាត់សន្តិភាព	 ទើបនាំគ្ន្រស្រ្រករកសន្តិភាព។	 ពិបាកណាស់សង្គ្រ្រម	
ឆ្ន្រំ១៩៧០	ប្រជាជនរបស់យើងសា្ល្រប់	និងរបួស	មិនតិចទ្រ»។

សម្ដ្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានបន្ដអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋ								
ត្រូវទៅទទួលយកនូវការចាក់វា៉្រក់សាំងបង្ក្ររជំងឺកូវីដ១៩	 ឲ្រយបានគ្រប់ៗ	
គ្ន្របន្ថ្រមទៀត	ទាំងដ្រលអ្នកមិនទាន់ចាក់ដូសមូលដា្ឋ្រន	 និងអ្នកដ្រល	
ដល់វ្រនត្រូវចាក់ដូសជំរុញ។	 ការចាក់វា៉្រក់សាំងបង្ក្ររជំងឺកូវីដ១៩	 ជូន	
ប្រជាពលរដ្ឋន្រះ	 គឺធ្វើឡើងដោយឥតគិតថ្ល្រអ្វីទាំងអស់	 បើទោះបីត្រូវ
ចាក់ដល់ដូសទី២០ក៏ដោយ។	 សម្ដ្រចត្រជោ	 បានចាត់ទុកថ	 ដើម្របី	
ការពារ	 និងធានាដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីសា្ថ្រនភាពធ្ងន់ធ្ងរ	

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជួបសំណ្រះសំណាល	
និងផ្តល់ដំបូនា្ម្រនមួយចំនួន	ជូនដល់គណៈប្រតិភូកីឡា	
	អាសា៊្រនបា៉្ររា៉្រហ្គ្រម		(ASEAN Para Games) 

សម្តេចតេជេ ហ៊ុន សេន ៖  បេះឆ្នេតឱ្យគណបក្សបេជាជន 
ជាការបេះឆ្នេតឱ្យខ្លួនឯង ដើម្បីរក្សាសេចក្ដីសុខ សន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ
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ន្រជំងឺកូវីដ១៩នោះ	 វិធីត្រមួយគត់	 គឺចាក់វា៉្រក់សាំងបង្ក្ររ	 ខណៈជំងឺ	
ន្រះមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយទ្រ។	សម្ដ្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន	ថ្ល្រងថ	
«ដើម្របីធានាថ	 ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទទួលបាននូវសុវត្ថិភាព	 បើ
ទោះបីជាឆ្លងក៏មិននាំទៅដល់ការសា្ល្រប់	 ឬភាពធ្ងន់ធ្ងរ	 រឿងត្រមួយគត់	
គឺចាក់វា៉្រក់សាំង។	ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជ្រក់ថ	កុំថឡើយដូសទី៣	ដូសទី៤	
ដូសទី៥	 សូម្របីត្រដូសទី២០	 ក៏រាជរដា្ឋ្រភិបាលអត់យកលុយពីបងប្អូន	
ប្រជាពលរដ្ឋនោះដ្ររ	ខ្ញុំប្រើពាក្រយថ	ស្រ្រចវា៉្រក់សាំង»។

	នៅព្រឹកថ្ង្រទី០៦	ខ្រកក្កដា	ឆ្ន្រំ២០២២	សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនា-
បតីត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា	
អញ្ជើញជួបសំណ្រះសំណាល	 និងផ្តល់ដំបូនា្ម្រនមួយចំនួន	 ជូនដល់	
គណៈប្រតិភូកីឡា		អាសា៊្រនបា៉្ររា៉្រហ្គ្រម		(ASEAN Para Games)	មុន				
នឹងពួកគ្រច្រញទៅប្រកួតកីឡាពិការអាសា៊្រន	 ឬអាសា៊្រនបា៉្ររា៉្រហ្គ្រម 
លើកទី១១	នៅទីក្រុងសូឡូ	ប្រទ្រសឥណ្ឌូន្រសុី	នៅវិមនសន្តិភាព។	
សម្ដ្រចត្រជោ	ហ៊ុន សែន	បានស្នើឱ្រយកីឡាករ	កីឡាការិនី	ដ្រលច្រញ
ទៅប្រកួតកីឡាអាសា៊្រនបា៉្ររា៉្រហ្គ្រមទាំងអស់គឺ	 «ត្រូវធ្វើយ៉្រងណាធានា	
នូវក្រឹតក្រមក្របួនខា្ន្រតន្រការប្រកួត	ចៀសវាងនូវការបំពានណាមួយទៅ
លើលក្ខន្តិកៈន្រការប្រកួត» ។	ចៀសវាងដាច់ខាតមិនឱ្រយមនការប្រើប្រ្រស ់
នូវសារធាតុ	ដ្រលមនការហាមឃាត់សម្រ្រប់ផ្ន្រកកីឡា	ដ្រលនាំឱ្រយមន
ការបាត់បង់នូវកិត្តិយសរបស់ប្រទ្រសជាតិ	។	សម្ដ្រចត្រជោបានលើក	
ឡើថ	«ម្រដាយមស	ម្រដាយប្រ្រក់	ឬ	អត់ម្រដាយ	មិនសំខាន់ទ្រ	ត្រ
ការបំផ្ល្រញដោយសារការប្រើប្រ្រស់សារធាតុដ្រលហាមឃាត់	គឺជាការ
បំផ្ល្រញមុខមត់ប្រទ្រសជាតិដ៏ធ»ំ	ព្រ្រះម្រដាយដ្រលក្រុមទាំងមូលបាន
ទៅទទួល	 មិនគ្រប់គ្រ្រន់ដើម្របីនឹងប៉ះប៉ូវមុខមត់ដ្រលខូចខាតដោយសារ 
ត្រការប្រើប្រ្រស់សារធាតុញៀន	 ឬ	 សារធាតុដ្រលត្រូវហាមឃាត់នៅ	
ក្នុងវិស័យកីឡានោះទ្រ។	

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានបង្ហ្រញពីមហិច្ឆតាបញ្ចប់ឲ្រយបាន	
បញ្ហ្រមីន	និងគ្រ្រប់យុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅត្រឹមឆ្ន្រំ២០២៥។	សម្ត្រច-
ត្រជោ	បានថ្ល្រងថ	រាជរដា្ឋ្រភិបាល	នឹងប្រើប្រ្រស់ថវិការដ្ឋរួមជាមួយថវិកា
សប្របុរសជន	 និងប្រជាជនកម្ពុជា	 សម្រ្រប់ការបោសសំអាតគ្រ្រប់មីន	
និងគ្រ្រប់មិនទាន់ផ្ទះ	ដើម្របីប្រ្រកា្ល្រយកម្ពុជាសូន្រយគ្រ្រប់មីន។	សម្ដ្រចត្រជោ 
ហ៊ុន សែន	 ធ្វើការអំពាវនាវដល់វិស័យឯកជន	 ដើម្របីចូលរួមក្នុង	
ការងរដោះមីន	ធ្វើយ៉្រងណាឱ្រយប្រទ្រសកម្ពុជាយើងកា្ល្រយទៅជាប្រទ្រស

ដ្រលអត់មនមីន	តាមការគ្រ្រងទុកដ្រលយើងបានស្នើសុំទៅ។	ដោយសារ
ត្រយើងបានសុំការពន្រយាព្រលម្ដងហើយម្ដងទៀត	ឥឡូវយើងដោះបាន
នោះលើទំហំដីភាគច្រើនហើយ	 ក៏បុ៉ន្ត្រកន្ល្រងខ្លះដូចជានៅមនចំនួន	
តិចតួចនៅតាមភូមិ	 ឃុំ	 ដូច្ន្រះយើងត្រូវរៀបចំដើម្របីដោះមីន	 ដោយ	
ប្រើថវិកាជាតិទម្ល្រក់ឱ្រយ	ជាពិស្រសធានារា៉្រប់រងថ	កន្ល្រងហ្នឹងគឺជាកន្ល្រង
មិនមនការភ័យខា្ល្រច,	មនត្រសា្ន្រមញញឹមជំនួសឱ្រយទឹកភ្ន្រកពីអតីតកាល
របស់ប្រជាជន	។	សម្ដ្រចត្រជោក៏បានអំពាវនាវឲ្រយមនការចូលរួមទាំង
ផ្ន្រករាជរដា្ឋ្រភិបាល	 និងផ្ន្រកវិស័យឯកជនដើម្របីចូលរួមនៅក្នុងវគ្គផ្ដ្រច់ព្រ័ត្រ 
«ដំណើរឆ្ព្រះទៅកម្ពុជាសូន្រយមីន»	 នៅឆ្ន្រំ២០២៥	 ។	 សម្ត្រចត្រជោ	
បានបញ្ជ្រក់ថ៖	«ខ្ញុំចង់វ៉្រផ្ដ្រច់ព្រ័ត្រ	ដើម្របីឱ្រយបញ្ហ្រមីននៅកម្ពុជាត្រូវបាន
បញ្ចប់នៅឆ្ន្រំ២០២៥	ដោយប្រើចលនាជាតិរបស់យើងដើម្របីបញ្ចប់វា»។ 
សម្ត្រចត្រជោក៏បានអំពាវនាវឱ្រយពលរដ្ឋចូលរួមវិភាគទានបន្ថ្រមទៀត
ដ្រលជាការបង្ហ្រញពីចលនាជាតិមួយដើម្របីសុវត្ថិភាពប្រជាជន	 គ្ម្រន	
អ្នកសា្ល្រប់	និង	របួសដោយសារមីន	ហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានទទួលដី
ធ្លីទៅបង្កបង្កើនផលដោយសា្ន្រមញញឹម	 ផ្តល់នូវសា្ន្រមញញឹមសម្រ្រប់
ប្រជាជនបំបាត់នូវការភ័យខា្ល្រចទាំងអស់។

សម្ត្រចត្រជោ	ហ៊ុន សែន	បានបន្តអំពាវនាវឲ្រយប្រជាពលរដ្ឋបន្ត
យកចិត្តទុកដាក់ការពារខ្លួន	 ពិស្រសត្រូវត្រទៅទទួលយកវា៉្រក់សាំង	
ការពារខ្លួន	មនត្រវា៉្រក់សាំងទ្រដ្រលអាចការពារយើងបាន។	សម្ត្រចត្រជោ 
បានគូសបញ្ជ្រក់ថ	 គ្ម្រនការបិទរោងចក្រ	 បិទសាលារៀន	 ឬបិទផ្រសារ	
នោះទ្រ,	សូមបងប្អូនជាកម្មករ	 កម្មការិនី	 ជាអាជីវករ	 បន្តធ្វើការរកសុី	
ដោយភាពសុខសាន្ត	 អ្វីដ្រលបងប្អូនត្រូវធ្វើគឺទៅទទួលយកវា៉្រក់សាំង
តាមការកំណត់របស់ក្រសួងសុខាភិបាល,	 កិច្ចការពារខ្លួនកាន់ត្រល្អ	
ប្រសើរជាការល្អសម្រ្រប់យើង។	ម្ច្រស់រោងចក្រនៅកន្ល្រងនីមួយៗត្រូវ
ត្រគិតអំពីសុវត្ថិភាពន្រកម្មកររបស់ខ្លួន,	ជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្រយពួកគ្របាន
ទៅទទួលវា៉្រក់សាំងតាមការកំណត់និងត្រួតពិនិត្រយឲ្រយបានច្របាស់លាស់	 ។ 
ជាមួយគ្ន្រន្រះរដ្ឋមន្ត្រីតាមក្រសួងនានាក៏ត្រូវតាមពិនិត្រយអំពីបុគ្គលិករបស់
ខ្លួន,	 បណា្ត្រក្រុមហ៊ុននានាត្រូវត្រគិតពីបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនទៅ
ចាក់ដល់ដូសទីប៉ុនា្ម្រន	ហើយត្រូវជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្រយទៅចាក់	។	គ្ម្រន	
អ្វីខា្ល្រំងជាងវា៉្រក់សាំង	និងល្អជាងវា៉្រក់សាំងទ្រ	។		សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន 
បន្តថ	រាជរដា្ឋ្រភិបាល	និងក្រសួងសុខាភិបាលនឹងខិតខំប្រឹងប្រ្រងបន្ថ្រម
ទៀត	ក្នុងការទប់សា្ក្រត់ជំងឺកូវីដ១៩	ដ៏កាចសាហាវន្រះ	ព្រ្រះនៅព្រល
យើងមនសវុត្ថភិាពផ្ន្រកសខុភាព	នងឹធ្វើឱ្រយសង្គមគ្រសួារយើងមន	
ជីវភាពរីកចម្រើន	សង្គមជាតិក៏មនការអភិវឌ្រឍ។

សម្ត្រចត្រជោ	ហ៊ុន សែន	បានថ្ល្រងថ	បច្ចុប្របន្នន្រះ	រាជរដា្ឋ្រភិបាល
កម្ពុជាបានបំព្រញខាតប្រមណជាង	 ១០០លានដុលា្ល្ររសហរដ្ឋអាម្ររិក 
ដោយក្នុងអំឡុងព្រលកូវីដ១៩	ប្រ្រងឥន្ធនៈបានចុះថ្ល្រ	នៅព្រលដ្រល	
កូវីដ១៩	ចាប់ផ្តើមថមថយ	ហើយស្រដ្ឋកិច្ចសង្គមដំណើរការឡើងវិញ	
ប្រ្រងឥន្ធនៈក៏បានឡើងថ្ល្របន្តិច	 ប៉ុន្ត្រដោយសារសង្គ្រ្រមរុស្រសុី-អុ៊យក្រ្រន 
និងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅវិញទៅមក	បានធ្វើឱ្រយតម្ល្រប្រ្រងឥន្ធនៈ	ដ្រល	
ហៅថ	 វិបត្តិថមពលបានកកើតព្រញបន្ទុកនៅលើពិភពលោករួច	
ស្រ្រចទៅហើយ។	សម្ត្រចត្រជោក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋ	និង	
សា្ថ្រប័នរដ្ឋទាំងអស់	 ត្រូវចូលរួមសន្រសំសំច្រអគ្គិសនីឱ្រយបានគ្រប់ៗគ្ន្រ	
ស្របព្រលដ្រលអគ្គិសនីកម្ពុជា	 ក៏បានប្រឹងប្រ្រងទប់	 និងកុំឱ្រយខាត	
ដោយសារការកើនឡើងថ្ល្រប្រ្រងឥន្ធនៈ	ដ្រលកើតមនទូទាំង	ពិភពលោក 

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់	ក្នុងកិច្ចប្រជុំ	
ដើម្របីពិភាក្រសាលើកិច្ចការនានាត្រៀមឆ្ព្រះទៅរកការប្រកួតបា៉្ររា៉្រហ្គ្រម	
និងសុីហ្គ្រម	ដ្រលកម្ពុជាធ្វើជាម្ច្រស់ផ្ទះនៅឆ្ន្រំ២០២៣	ខាងមុខ
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ដោយសារវិបត្តិសង្គ្រ្រម	និងការដាក់ទណ្ឌកម្ម។
	នៅព្រឹកថ្ង្រទី១១	ខ្រកក្កដា	ឆ្ន្រំ២០២២	សម្ដ្រចអគ្គមហាស្រនា-

បតីត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី	 ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា									
បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់	 ក្នុងកិច្ចប្រជុំ	 ដើម្របីពិភាក្រសាលើ					
កិច្ចការនានាត្រៀមឆ្ព្រះទៅរកការប្រកួតបា៉្ររា៉្រហ្គ្រម	និងសុីហ្គ្រម	ដ្រល
កម្ពុជាធ្វើជាម្ច្រស់ផ្ទះនៅឆ្ន្រំ២០២៣	 ខាងមុខ	 ដ្រលកិច្ចប្រជុំសហព័ន្ធ	
ទាំងពីរខាងលើ	នឹងត្រូវធ្វើឡើងរយៈព្រល	៣ថ្ង្រ	គឺចាប់ពីថ្ង្រទី១១	ដល់	
ថ្ង្រទី១៣	ខ្រកក្កដា	២០២២	រាជធានីភ្នំព្រញ។	សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន 
មនស្រចក្តីរីករាយដោយបានជួបជុំមហាគ្រួសារកីឡាជាតិ	 និងកីឡា			
តំបន់អាសុីអាគ្រ្នយ៍ក្នុងកិច្ចប្រជុំ	 ដ៏មនសារៈសំខាន់ន្រះ	 និងសា្វ្រគមន៍
ប្រតិភូកីឡាក្រុមប្រឹក្រសាសុីហ្គ្រម	និងក្រុមប្រឹក្រសាអាសា៊្រនបា៉្ររា៉្រហ្គ្រម	ដ្រល
បានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្រសាសហព័ន្ធកីឡាអាសុីអាគ្ន្រយ៍ 
និងក្រុមប្រឹក្រសាសហព័ន្ធកីឡាអាសា៊្រនបា៉្ររា៉្រសម្រ្រប់រយៈព្រល	 ៣	 ថ្ង្រ	
នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។	សម្ត្រចត្រជោ	ថ្ល្រងអំណរគុណ	ប្រតិភូកីឡា 
បណា្ត្រប្រទ្រសអាសុីអាគ្ន្រយ៍	ដ្រលបានគំទ្រកម្ពុជាធ្វើជាម្ច្រស់ផ្ទះរៀបចំ
ការប្រកួតកីឡាសុីហ្គ្រម	 (SEA Games)	 និងអាសា៊្រនបា៉្ររា៉្រហ្គ្រម	
(ASEAN Para Games)	នៅឆ្ន្រ	ំ២០២៣	នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជុា។

សម្ត្រចត្រជោ	ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រងថ	ឆ្ន្រំ២០២២-២០២៣	ន្រះ	
គឺជាឆ្ន្រំដ៏មនសារៈសំខាន់	 សម្រ្រប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា	 ក្នុងនាម	
ជាប្រធានអាសា៊្រន	និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាកីឡាសុីហ្គ្រម	និងអាសា៊្រន	
បា៉្ររា៉្រហ្គ្រម។	ក្នុងនាមជាប្រធានប្តូរវ្រនន្រសា្ថ្រប័នតំបន់ទាំងពីរ	កម្ពុជាមន
ការតាំងចិត្តខ្ពស់ឈរលើគោលការណ៍កិច្ចសហប្រតិ	 បត្តិការសន្តិសហ-
វិជ្ជមន	និងស្មើមុខ	ស្មើមត់	រួមចំណ្រកដល់ការ	ដោះស្រ្រយរាល់បញ្ហ្រ	
ប្រឈមនានា	 ដ្រលអាចកើតឡើងជាយថហ្រតុនៅក្នុងតំបន់	 ដើម្របី	
ធានាសុខសន្តិភាព	សុខដុមនីយកម្ម	 និងភាពជាដ្រគូគ្រប់ជ្រុងជ្រ្រយ
សំដៅជំរុញល្របឿនន្រការអភិវឌ្រឍសម្រ្រប់ជោគវាសនា	និងវិបុល	ភាពរួម។

សម្ត្រចត្រជោ	ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រងថ	វិស័យកីឡាដើរតួនាទីយ៉្រង
សំខាន់ក្នុងវិស័យទំនាក់ទំនងអន្តជាតិ។	 ការប្រកួតកីឡាសុីហ្គ្រម	 និង	
អាសា៊្រនបា៉្ររា៉្រហ្គ្រម	រៀងរាល់២ឆ្ន្រំម្តង	ឆ្លុះបញ្ច្រំងឱ្រយឃើញនូវការរឹតចំណង
មិត្តភាព	សាមគ្គីភាព	 និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉្រងជិតស្និទ្ធរវាងរាជ-
រដា្ឋ្រភិបាល	និងប្រជាជន	ន្រប្រទ្រសជាសមជិកទាំងអស់។វិស័យកីឡា
ក៏ជាឱកាសផ្តល់នូវការផ្ល្រស់ប្តូរទាំងបច្ច្រកទ្រស	 និងបទពិសោធន៍ក្នុង	
ការប្រកួតកីឡា	ដ្រលជាមរតកវប្របធម៌	 និងជាសិល្របៈការពារខ្លួនរបស់
ប្រជាជាតិនីមួយៗ។	ការប្រកួតជាលក្ខណៈអន្តរជាតិន្រះ	ក៏ជាការបំផុស
សា្ម្ររតីមហាជនឱ្រយកាន់ត្រស្រឡាញ់	 និងគំទ្រវិស័យកីឡា	ហើយក៏ជា
ការលើកកម្ពស់កិត្តិសព្ទកីឡារបស់ប្រទ្រសសមជិកនីមួយៗឱ្រយកាន់ត្រ	
ល្របីល្របាញនៅលើឆកអន្តរជាតិ។	 សម្ត្រចត្រជោ	 ហ៊ុន សែន	 បាន	
ថ្ល្រងថ	 កីឡាក៏រួមចំណ្រកដល់ការរក្រសាបានសុខភាពល្អ	ដ្រលជាកតា្ត្រ	
កំណត់ន្រផលិតភាពស្រដ្ឋកិច្ច។	 ប្រជាពលរដ្ឋដ្រលមនសុខភាពល្អ	
ងយចាប់យកចំណ្រះដឹង	និងបច្ច្រកវិទ្រយាថ្មីៗ	និងមនការតាំងចិត្តខ្ពស់
ក្នុងការបង្កើនមូលធនមនុស្រស	 ដ្រលរួមចំណ្រកដល់ការផ្គត់ផ្គង់កម្ល្រំង	
ពលកម្ម	មនគុណភាពខ្ពស់។	សកម្មភាពអប់រំកាយ	និងកីឡាមនសារៈ	
សំខាន់	ក្នុងការពង្រឹងសុខភាពផ្លូវកាយរឹងមំ	លើកកម្ពស់សុខភាពផ្លូវចិត្ត
ជ្រះថ្ល្រ	និងការងរបង្កើនបញ្ញ្រឈ្ល្រសវ្រ	ព្រមទាំងលើកកម្ពស់គុណភាព	
ជីវិត	និងសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារ។

សម្ត្រចត្រជោ	ហ៊ុន សែន	បានថ្ល្រងថ	កម្ពុជាបានរង់ចាំរយៈព្រល	
៦៤ឆ្ន្រំ	ទើបសម្រ្រចចិត្តយកឆ្ន្រំ២០២៣	ធ្វើជាម្ច្រស់ផ្ទះរៀបចំការប្រកួត
កីឡាសុីហ្គ្រម	 និងអាសា៊្រនបា៉្ររា៉្រហ្គ្រម។	 កម្ពុជាបានខកខានចាប់យក							
ឱកាសន្រះជាច្រើនលើកច្រើនសារ	 ដើម្របីត្រៀមខ្លួនប្រកបដោយ	
សមត្ថភាពព្រញល្រញ	 និងកៀរគរធនធានចាំបាច់គ្រប់គ្រ្រន់សម្រ្រប់
រៀបចំការប្រកួតកីឡា	ថ្ន្រក់តំបន់ដ៏ធំន្រះឱ្រយបានល្អ	និងរលូន	ប្រកបដោយ
សា្ម្ររតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់។	ក្នុងនាមជា	ម្ច្រស់ផ្ទះសម្រ្រប់ការប្រកួតកីឡា
សុីហ្គ្រម	និងអាសា៊្រនបា៉្ររា៉្រហ្គ្រម	ឆ្ន្រំ២០២៣	កម្ពុជាមនមហិច្ឆតារៀបចំ
ទទួលសា្វ្រគមន៍ភ្ញៀវជាតិ	 និងអន្តរជាតិប្រកបដោយភាពកក់ក្ត្រ	 បដិ-
សណា្ឋ្ររកិច្ចល្អ	និងស្រវាល្អសម្រ្រប់គ្រប់ប្រតិភូកីឡា	និងភ្ញៀវជាតិ-អន្តរជាតិ	
ដើម្របីទទួលបានបទពិសោធន៍ល្អបំផុត	 ក្នុងការចូលរួមការប្រកួតកីឡា
សុីហ្គ្រម	និងអាសា៊្រនបា៉្ររា៉្រហ្គ្រម	ឆ្ន្រំ២០២៣	នៅកម្ពុជា។	សម្ត្រចត្រជោ	
ហ៊ុន សែន	បានថ្ល្រងថ	នយោបាយគ្ម្រនស្តង់ដារពិតប្រ្រកដទ្រ	ប៉ុន្ត្រ
កីឡាមនស្តង់ដារសកលពិតប្រ្រកដ	 មនច្របាប់កីឡាត្រមួយ	 មន	
បទបញ្ជ្រការប្រកួតកីឡាត្រមួយ	និងមនគោលដៅត្រមួយ	គឺការកសាង 
ពិភពលោកមួយល្អប្រសើរ	 និងការរួមចំណ្រកយ៉្រងសំខាន់ដល់សុខ-
សន្តិភាព	និងស្ថិរភាពសង្គម។

ក្នុងឱកាសនោះ	 សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានដាក់ច្រញ	
គោលការណ៍	 និងផ្តល់អនុសាសន៍គន្លឹះមួយចំនួនដើម្របីត្រៀមធ្វើជា		    
ម្ច្រស់ផ្ទះរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាដ៏ធំ	ជាប្រវត្តិសាស្រ្តន្រះឱ្រយទទួលបាន
ជោគជ័យខ្ពស់	រួមមន៖ ១- គណៈកម្ម្រធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡា
សុីហ្គ្រម	និងអាសា៊្រនបា៉្ររា៉្រហ្គ្រម	ឆ្ន្រំ	 ២០២៣	ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើ	
គ្រប់មុខសញ្ញ្រ	គ្រប់គ្រងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗឱ្រយបានរួចរាល់	និងទាន់ព្រល 
ពិស្រសការងរដ្រលត្រូវការព្រលយូរ	 ត្រូវចាប់ផ្ដើមពីព្រលន្រះតទៅ						
ដូចជាការជួសជុលក្រលម្អ	ទីលានប្រកួតការរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង 
បច្ច្រកវិទ្រយា	ជីអឹមអ្រស	(GMS)	ការរៀបចំពិធីបើក	និងពិធីបិទ	ព្រមទាំង 
ការរៀបចំកន្ល្រងសា្ន្រក់នៅ	ហូបចុក	និងដឹកជញ្ជូនជាដើម	។	ជាមួយន្រះ	
ត្រូវជំរុញឱ្រយបានខា្ល្រំងថ្រមទៀត	ក្នុងការអភិវឌ្រឍកម្រិតបច្ច្រកទ្រសកីឡា	
រួមទាំងកីឡាល្របុក្កតខ្ម្ររ	 និងកីឡាយុទ្ធគុនឥណ្ឌូណ្រសុី	 ដ្រលមន	
ឈ្ម្រះថ	សុីឡាត់	(Silat)	ដ្រលទទួលបានការឯកភាព	ជួយពីឯកឧត្តម
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិន្រប្រទ្រសឥណ្ឌូន្រសុី	 និងកីឡាយូដូ	 ពីឯកឧត្តម	
អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុន,	២- ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយរដ្ឋ	និងឯកជនចូលរួម
យុទ្ធនាការផ្រសព្វផ្រសាយ	និងយុទ្ធនាការលាងសម្អ្រតផ្ទះ	និងសង្គមយើង	
តាមរយៈយុទ្ធនាការ	 “ប្រជាជនម្ន្រក់ល្រងកីឡាមួយមុខយ៉្រងតិចប្រចាំ
ជីវិត” “កម្ពុជាសា្អ្រត	 បដិសណា្ឋ្ររកិច្ចល្អ	ស្រវាល្អ” “	 កម្ពុជាកាត់បន្ថយ	
គ្រ្រះថ្ន្រក់ចរាចរណ៍	និងកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលគ្រឿងញៀន”	និង	“កីឡារស់	
ក្នុងសន្តិភាព”	ឱ្រយបានផុសផុល	ទាំងក្នុង	និងក្រ្រប្រទ្រស,	៣-ក្រសួង	
អប់រំយុវជន	និងកីឡា	ពិនិត្រយលទ្ធភាពពន្រយារវិស្រសមកាលតូច	ក្នុងអំឡុងព្រល
ចូលឆ្ន្រំខ្ម្ររប្រព្រណីជាតិរហូតដល់ថ្ង្រទី	១៨	ខ្រ	ឧសភា	ឆ្ន្រំ	២០២៣	
ដើម្របីផ្តល់ឱកាសឱ្រយសិស្រស-និស្រសិតចូលរួមបម្រើការងរជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត 
និងចូលរួមអបអរសាទរលើកទឹកចិត្តកីឡាករ	 កីឡាការិនីជាតិ-អន្តរជាត ិ
និងទ៤ី-សូមអំពាវនាវបណា្ត្រប្រទ្រសសមជិកសុីហ្គ្រម	 និងអាសា៊្រន	
បា៉្ររា៉្រហ្គ្រម	 ម្រតា្ត្រផ្តល់នូវការគំទ្រក្នុងគ្រប់ទម្រង់តាមដ្រលអាចធ្វើទៅ
បាន	ដើម្របីឱ្រយការរៀបចំការប្រកួតកីឡា	សុីហ្គ្រម	និងអាសា៊្រនបា៉្ររា៉្រហ្គ្រម	
ឆ្ន្រំ	២០២៣	ទទួលបានជោគជ័យ	៕	
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សម្តេចអគ្គមហាពញាចកេី ហេង សំរិន ៖ ការពារដាច់ខាតសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយេបាយ 
និងជំរុញការអភិវឌ្ឍគេលនយេបាយភូមិ ឃុំ មានសុវត្ថិភាពឱ្យបានល្អបេសើរ

	សម្ត្រចអគ្គមហាពញាចក្រី	ហែង សំរិន អញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងកិច្ចប្រជំុបូកសរុបលទ្ធផលការងរបោះឆ្ន្រតជ្រើសរីសក្រុមប្រឹក្រសា

ឃុំ	សង្ក្រត់អាណត្តិទី៥	របស់ខ្រត្តត្របូងឃ្មុំ	និងផ្រសព្វផ្រសាយខ្លឹមសារសន្និបាតគណៈកម្ម្រធិការកណា្ត្រលវិសាមញ្ញ

	នៅព្រឹកថ្ង្រទី២៣	ខ្រកក្កដា	ឆ្ន្រំ២០២២	សម្ត្រចអគ្គមហាពញាចក្រី	

ហែង សំរិន	ប្រធានកិត្តិយសគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា	និងជាប្រធាន

ក្រុមការងរគណបក្រសចុះជួយខ្រត្តត្របូងឃ្មុំ	 បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាព

ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងកិច្ចប្រជំុបូកសរុបលទ្ធផលការងរបោះឆ្ន្រតជ្រើសរីស

ក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ	 សង្ក្រត់អាណត្តិទី៥	 របស់ខ្រត្តត្របូងឃ្មុំ	 និងផ្រសព្វផ្រសាយ									

ខ្លឹមសារសន្និបាតគណៈកម្ម្រធិការកណា្ត្រលវិសាមញ្ញកាលថ្ង្រទី	 ១៦	

និង១៧	 ខ្រកក្កដា	 ឆ្ន្រំ២០២២	 នៅមន្ទីរគណបក្រសខ្រត្តត្របូងឃ្មុំ	 ។	

សម្ត្រចអគ្គមហាពញាចក្រី	 ហែង សំរិន បានថ្ល្រងថ	 តាមរយៈន្រ	

លទ្ធផលបោះឆ្ន្រតក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ	សង្ក្រត់	អាណត្តិទី៥ន្រះ	បានបង្ហ្រញ

ឱ្រយឃើញច្របាស់ពីជ័យជំនះដ៏ធំធ្រងរបស់គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជាក្នុង

ក្របខណ្ឌខ្រត្ត	ដ្រលជាមូលដា្ឋ្រនគ្រឹះដ៏រឹងមំ	សម្រ្រប់ឈនទៅរកជ័យ	

ជម្នះថ្មីទៀត	 ក្នុងការបោះឆ្ន្រតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តនីតិកាលទី៧	

នាថ្ង្រទី	២៣	ខ្រកក្កដា	ឆ្ន្រំ២០២៣ខាងមុខ។	

សម្ត្រចអគ្គមហាពញាចក្រ ីហែង សំរិន បានស្នើឱ្រយមន្រ្តីគណបក្រស	

ទាំ្រងអស់	 ត្រូវបន្តរៀបចំការងរឱ្រយបានល្អ	 និងឆប់រហ័សសម្រ្រប់ការ

បោះឆ្ន្រតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តនីតិកាលទី៧	 ខាងមុខ	 ដោយត្រូវ	

ពិនិត្រយ	ក្រសម្រួលក្រុមការងរគណបក្រសចុះមូលដា្ឋ្រន	ឱ្រយមនបរិមណ	

និងលទ្ធភាពសមស្រប	 និងមនការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះភារកិច្ច	

ដ្រលបានប្រគល់ឱ្រយ	 រក្រសាការផ្រសារភា្ជ្រប់ជាមួយប្រជាជន	 ស្វ្រងយល់	

ពីទុក្ខលំបាកប្រជាជន	ខិតខំដោះស្រ្រយ	និងសំណូមពររបស់ប្រជាជន	

បន្តជួបសំណ្រះសំណាលថ្ល្រងអំណរគុណប្រជាពលរដ្ឋដ្រលបោះឆ្ន្រត

គំទ្រគណបក្រសជូនគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា។	

ដើម្របីសម្រ្រចការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តជាយុទ្ធសាស្រ្តន្រះ	សម្ត្រចអគ្គមហាពញាចក្រី	

ហែង សំរិន បានធ្វើការណ្រនាំដោយយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តភារកិច្ច

មួយចំនួនរួមមន៖	 ការពារដាច់ខាតសន្តិភាព	 ស្ថិរភាពនយោបាយ	

សន្តិសុខ	សណា្ត្រប់ធា្ន្រប់សង្គម	 ទប់សា្ក្រត់រាល់ការប៉ុនប៉ងបង្កចលាចល	

របស់ពួកប្រឆំងជ្រុលនិយម,	 បន្តជំរុញយុទ្ធនាការចាក់វា៉្រក់សាំងការពារ 

ជំងឺកូវីដ-១៩	 ជូនប្រជាជនដោយឥតគិតថ្ល្រ	 និងការអនុវតន៍វិធានការ	

សុខភាពនានា	 ដើម្របីបង្កើនភាពសុំាក្នុងសហគម	 រាំងសា្ក្រត់ការឆ្លង		

រាលដាលជាថ្មីន្រជំងឺន្រះ,	 	ជំរុញការអនុវត្តក្របខណ្ឌយុទ្ធសាស្រ្តន្រ	

កម្មវិធីសា្ត្ររ	និងកំណើនជំរុញស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា	ក្នុងការរស់នៅជាមួយជំងឺ	

កូវីដ-១៩តាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី,	 ជំរុញការអភិវឌ្រឍគោលនយោបាយ	

ភូមិ	ឃុំ	មនសុវត្ថិភាពឱ្រយបានល្អប្រសើរ	 និងខិតខំដោះស្រ្រយជម្ល្រះ			

ដីធ្លីក្រ្រប្រព័ន្ធតុលាការឱ្រយបានល្អឆប់រហ័ស,	 បន្តអនុវត្តន៍គោល-

នយោបាយគំពារសង្គម	 ជាពិស្រសជួយគំពារជនក្រីក្រ	 ជនងយ	

រងគ្រ្រះដោយជំងឺកូវីដ-១៩	ជាដើម។

ក្នុងឱកាសនោះ	 សម្ត្រចអគ្គមហាពញាចក្រី ហែង សំរិន បាន	

សម្ត្រងនូវការកោតសរសើរដ៏សោ្ម្រះស្ម័គ្រចំពោះ	ឯកឧត្តម	លោកជំទាវ	

លោក	លោកស្រី	 ទាំងអស់	 ដ្រលវត្តមននៅទីន្រះក៏ដូចជាមន្រ្តីយើង				

ទាំងអស់ដ្រលនៅក្នុងក្រុមការងរគណបក្រសចុះជួយមូលដា្ឋ្រន	 និង	

គណៈកម្ម្រធិការគណបក្រស	គ្រប់ថ្ន្រក់	ពិស្រសថ្ន្រក់ឃុំ	សង្ក្រត់	និងភូមិ	

ក្នុងទូទាំងខ្រត្តដ្រលលះបង់អស់កម្ល្រំងកាយ	សា្ម្ររតី	និងសំភារៈ	ខិតខំ	

បំព្រញភារកិច្ច	ដ្រលគណៈអចិន្ត្រ្រយ៍បានដាក់ច្រញក្នុងស្រចក្តីសម្រ្រច

ស្តីពីផ្រនការរួមឆ្ព្រះទៅកាន់ការបោះឆ្ន្រតជ្រើសរីសក្រុមប្រឹក្រសា	 ឃុំ	

សង្ក្រត់	អាណត្តិទី៥	រហូតសម្រ្រចបាននូវជ័យជំនះដ៏ធំធ្រងជូនគណបក្រស	

សម្រ្រប់ជាមូលដា្ឋ្រនគ្រឹះឆ្ព្រះទៅដណ្តើមជោគជ័យថ្មីថ្រមទៀត	នាព្រល 

ខាងមុខ៕
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ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណាត ៖ បន្តរួបរួមគ្នាជាកម្លាំងមហាសាមគ្គីជាតិខ្មារ ដើម្បី
បន្តថារក្សាការពារជាតិខ្មារយើងឱ្យបានរីកចមាើន និងស្ថិតនាជាអមតៈ

	ឯកឧត្តមបណ្ឌិត	ហ៊ុន ម៉ែណែត អញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីកាត់ឫសសីមព្រះវិហារថ្មី	និង	សម្ព្រធឆ្លងសមិទ្ធផលនានា

ក្នុងវត្តប្រវត្តិសាស្ត្រ	«វត្តមរតកត្រជោបុរីស្វរៈ» ស្ថិតនៅភូមិ	ធម្មជាតិ	សម្ត្រចត្រជោ	ឃុំស្រអ្រម	ស្រុកជាំក្រសាន្ត	ខ្រត្តព្រះវិហារ

នៅថ្ង្រទី០៦	ខ្រកក្កដា	ឆ្ន្រំ	២០២២	ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ែណែត 
តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របសស់ម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន	និងសម្ត្រចកិត្តិព្រឹទ្ធ-
បណ្ឌិត	បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីកាត់ឫសសីមព្រះវិហារថ្ម ី
និង	សម្ព្រធឆ្លងសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តប្រវត្តិសាស្ត្រ	«វត្តមរតកត្រជោ-
បុរីស្វរៈ» ស្ថិតនៅភូមិ	ធម្មជាតិ	សម្ត្រចត្រជោ	ឃុំស្រអ្រម	ស្រុកជាំក្រសាន្ត	
ខ្រត្តព្រះវិហារ	 ព្រមទាំងបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីអបអរសាទរខួប
លើកទី១៤	ន្រការ	 	 	ចុះបញ្ជីប្រ្រសាទព្រះវិហារជាសម្របត្តិប្រតិកភណ្ឌ	
ពិភពលោក។

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត	ហ៊ុន ម៉ែណែត បានថ្ល្រងថ	លក្ខណៈពិស្រស	
របស់ទីអារាមន្រះ	 គឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដ្រលកាលពីអតីតកាល	 គឺជា	
តំបន់គ្ម្រនប្រជាជនរស់នៅ	គ្ម្រនហ្រដា្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ	និងសំបូរទៅដោយ	
គ្រ្រប់មីន	និងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ	ប៉ុន្ត្រសព្វថ្ង្រនៅតំបន់ន្រះមនវត្តអារាម	
សាលារៀន	មណ្ឌលសុខភាព	និងហ្រដា្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗជាច្រើន
ទៀត	 បម្រើឱ្រយស្រចក្តីត្រូវការក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ង្ររបស់ប្រជាជន	 ក៏ដូច
ជាផ្ន្រកមួយន្រការការពារនូវក្ររដំណ្រលប្រតិកភណ្ឌវប្របធម៌ខ្ម្ររ	ដ្រល	
មនតម្ល្រល្រចធ្ល្រជា	សកល	ព្រមជាមួយនឹងការបង្កើតនូវសុខដុមនីយកម្ម
រវាងប្រ្រសាទបុរាណ	បរិសា្ថ្រន	និងសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋ។

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត	ហ៊ុន ម៉ែណែត	បានថ្ល្រងទៀតថ	រាជរដា្ឋ្រភិបាល	
កម្ពុជា	បន្តអនុវត្តយ៉្រងមុឺងម៉្រត់នូវគោលការណ៍ការពារបូរណភាពទឹកដ ី
ដោយមិនឱ្រយបាត់បង់សូម្របី១មីលីម៉្រត្រ	ហើយក៏មិនរំលោភបំពានប្រទ្រស
ជិតខាងសូម្របី១មីលីម៉្រត្រដូចគ្ន្រ	 និងប្ត្រជា្ញ្រធានាការបន្តអភិវឌ្រឍនៅតំបន់	
ព្រំដ្រន	 និងក្រប្រ្រតំបន់អតីតសមរភូមិឱ្រយប្រ្រកា្ល្រយជាតំបន់ពោរព្រញ		
ដោយសុខសន្តិភាព	ស្ថិរភាព	និងកំណើនស្រដ្ឋកិច្ច	។	 	ឯកឧត្តបន្តថ	
សម្ត្រចត្រជោ	នឹងនៅបន្តដឹកនាំធានាការពារដាច់ខាតនូវបូរណភាពរបស់
ប្រ្រសាទព្រះវិហារ	និងតំបន់ជុំវិញ	ដ្រលជាក្ររដំណ្រលវប្របធម៌ប្រវត្តិ-
សាស្ត្រ	 ព្រមជាមួយនឹងការបន្តខិតខំថ្ររក្រសាអភិរក្រសស្របតាមបទដា្ឋ្រន	
បច្ច្រកទ្រស	របស់អង្គការ	UNESCO	។	ក្នុងទស្រសនវិស័យប្រកបដោយ

យទុ្ធសាស្ត្រន្រះ	សម្ត្រចត្រជោ	នាយករដ្ឋមន្ត្រ	ីបានបើកឱកាសឱ្រយប្រជា-
ពលរដ្ឋរស់នៅតាមតំបន់ព្រំដ្រន	 បង្កើតជាភូមិឋានដោយបានរៀបចំ	
ជាតំបន់អភិវឌ្រឍន៍	 ដ្រលមនការកសាងហ្រដា្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវ	 ថ្នល់	
សាលារៀន	 វត្តអារាម	 ផ្រសារលក់ដូរ	 និងប្រព័ន្ធទឹកភ្លើង	 ដើម្របីសម្រួល	
ដល់ជីវភាពរបស់	 ប្រជាជន	 ហើយសា្ថ្រនភាពន្រការអភិវឌ្រឍន៍នៅតាម	
តំបន់ព្រំដ្រនប្របន្រះ	ក៏បានដើរតួនាទីមួយយ៉្រងសំខាន់ផងដ្ររក្នុងការ
ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ	និងទំនាក់ទំនងល្អរវាង	ប្រជាជន	និងប្រជា
ជននៅជាប់តំបន់ព្រំដ្រនឱ្រយបានស្និទ្ធសា្ន្រល	តាមរយៈសកម្មភាព	ផ្ល្រស់-
ប្តូរស្រដ្ឋកិច្ច	 វប្របធម៌	 និងទ្រសចរណ៍ជាដើម។	 ឯកឧត្តមបណ្ឌិត	បាន	
បន្តថ	ការកសាងពីចំណុចសូន្រយដោយបាតដ្រទទ្រ	 វាគឺជាការលំបាក	
ណាស់ទៅហើយ	ប៉ុន្ត្រការថ្ររក្រសាដើម្របីធានាបាននូវចីរភាពន្រ	សមិទ្ធ-
ផលទាំងអស់នោះ	 គឺកាន់ត្រលំបាកខា្ល្រំងបំផុត។	 ឯកឧត្តមក៏អំពាវនាវ	
ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងនៅក្នុងមូលដា្ឋ្រនន្រះ	 ក៏ដូចជានៅទូទាំងប្រទ្រស	
បន្ត	 រួបរួមគ្ន្រជាកម្ល្រំងមហាសាម	គ្គីជាតិខ្ម្ររ	 ដើម្របីបន្តថ្ររក្រសាការពារ	
ជាតិខ្ម្ររយើងឱ្រយបានរីកចម្រើន	និងស្ថិតនៅជាអមតៈសម្រ្រប់អ្នកជំនាន់
ក្រ្រយតទៅមុខទៀត៕
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	 ថ្ង្រទី១៣	 ខ្រកក្កដា	 ឆ្ន្រំ២០២២	 លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត 
ម៉ែន សំអន អនុប្រធានគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា	ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី	

និងជាប្រធានក្រុមការងរគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា	 ខ្រត្តសា្វ្រយរៀង	

រួមជាមួយឯកឧត្តម	លោកជំទាវ	លោក	លោកស្រី	និងមន្ត្រីរាជការ	បាន

អញ្ជើញប្រគ្រនទៀនព្រះវស្រសាដល់ព្រះសង្រឃគង់ចាំព្រះវស្រសាអស់ត្រីមស	

ចំនួន៩វត្ត	 ក្នុងខ្រត្តសា្វ្រយរៀង	 ដ្រលធ្វើឡើងនៅវត្តព្រ្រឆ្ល្រក់	 ស្ថិតនៅ	

សង្ក្រត់ព្រ្រឆ្ល្រក់	 ក្រុងសា្វ្រយរៀង	 ខ្រត្តសា្វ្រយរៀង។	 លោកជំទាវ-

កិត្តិសង្គហបណ្ឌិត	 មនប្រសាសន៍ថ	 ពិធីន្រះអាចប្រព្រឹត្តទៅបាន												

ដោយសារត្រប្រទ្រសជាតិមនសុខសន្តិភាពព្រញល្រញ	 ក្រ្រមការ	

 ថ្ង្រទី០៥	ខ្រកក្កដា	ឆ្ន្រំ២០២២	ឯកឧត្តម	កែ គឹមយ៉ែន សមជិក

គណៈអចិន្ត្រ្រយ៍គណៈកម្ម្រធិការកណា្ត្រល	 គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា	

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី	និងជាប្រធានក្រុមការងរគណបក្រសចុះមូលដា្ឋ្រន	

ខ្រត្តបនា្ទ្រយមនជ័យ	 បានអញ្ជើញជាអធិបតីប្រ្ររព្ធខួបលើកទី១៥	

ទិវាអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា	នៅខ្រត្តបនា្ទ្រយមនជ័យ។	ឯកឧត្តម	ថ្ល្រងថ	

រាជរដា្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា	ដ្រលមន	សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន	ជាប្រមុខ	

និងជាប្រធានសមគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា	និងសម្ត្រចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត	

ប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជា	ត្រងត្រគិតគូ	និងយកចិត្តទុកដាក់ជានិច្ច	

ពីការរស់នៅ	ជីវភាព	និងសុខទុក្ខបងប្អូនអតីតយុទ្ធជន	និងក្រុមគ្រួសារ	

ទាំងអស់។

	 ថ្ង្រទី០២	 ខ្រកក្កដា	 ឆ្ន្រំ២០២២	 លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត	

ឃួន សុដារី	 សមជិកាគណៈអចិន្ត្រ្រយ៍គណៈកម្ម្រធិការកណា្ត្រល	

គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា	និងជាប្រធានក្រុមការងរគណបក្រសចុះមូល

ដា្ឋ្រនស្រុកលើកដ្រក	បានអញ្ជើញជាអធិបតីប្រ្ររព្ធមីទ្ទីញរំលឹកខួបលើក	

ទី៧១	ថ្ង្របង្កើតគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា	 (២៨មិថុនា	 ១៩៥១-២៨	

មិថុនា	២០២២)	ដោយមនការចូលរួមពីសមជិក	សមជិកា	គណៈ-	

កម្ម្រធិការគណបក្រសក្នុងជួរគណបក្រស	 ស្រុក-ឃុំ	 ក្រុមការងរស្រ្តី	 និង	

យុវជនជុំវិញស្រុក	ប្រមណ	៥០០	នាក់	នៅទីសា្ន្រក់ការបក្រសស្រុក	

លើកដ្រក	ខ្រត្តកណា្ត្រល។

 ថ្ង្រទី១៣	 ខ្រកក្កដា	 ឆ្ន្រំ២០២២	 ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្រយ																				

អ៊ុក  រ៉ែប៊ុន 	សមជិកគណៈអចិន្ត្រ្រយ៍គណៈកម្ម្រធិការកណា្ត្រល	

គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា	រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទបានអញ្ជើញ

ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំលើកទី៣៥	របស់ក្រុមការងរបច្ច្រកទ្រសវិស័យផ្គត់ផ្គង់

ទឹកសា្អ្រត	និងអនាម័យជនបទ	តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ	។	សូមបញ្ជ្រក់ថ	

ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទ	 ទទួលបានទឹកសា្អ្រតប្រើប្រ្រស់	 និង	

ប្រតិបត្តិអនាម័យបានប្រមណ	៨០%	រួចហើយ	។

ដឹកនាំប្រកបដោយកិត្តិបណ្ឌិតរបស់	សម្ត្រចត្រជោ	ហ៊ុន សែន ប្រទ្រសឲ្រយមនការអភិវឌ្រឍ	និងមនការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យ	ក្នុងនោះ	វិស័យ

ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏មនការរីកចម្រើនគួរឲ្រយកត់សម្គ្រល់ផងដ្ររ។
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ថ្ង្រទី០២	ខ្រកក្កដា	ឆ្ន្រំ២០២២	ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ សមជិកគណៈ-

កម្ម្រធិការកណា្ត្រល	គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា	រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មន	និងជាប្រធាន

ក្រុមការងរគណបក្រសចុះជួយមូលដា្ឋ្រនស្រុកកោះសូទិន	ខ្រត្តកំពង់ចាម	បានអញ្ជើញ	

ជួបសំណ្រះសំណាល	ជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ	អាជា្ញ្រធរដ្រនដី	និងប្រធានក្រុម	

ប្រឹក្រសាឃុំ	ពាមប្រធ្ន្រះ	ស្រុកកោះសូទិន	ខ្រត្តកំពង់ចាម។	ឯកឧត្តមបានផ្ត្រំផ្ញើដល់	

ក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ	ម្រប៉ុស្តិ៍	ត្រូវបន្តក្រលម្អរការងរឲ្រយបានកាន់ត្រប្រសើរ	ត្រូវមនសាមគ្គី-

ភាពផ្ទ្រក្នុងរឹងមំ	បង្ហ្រញសមត្ថភាពការងររបស់ខ្លួន	ដើម្របីឲ្រយប្រជាពលរដ្ឋបានឃើញ

ថ្ង្រទី១០	ខ្រកក្កដា	ឆ្ន្រំ២០២២	ឯកឧត្តម វង សូត សមជិកគណៈកម្ម្រធិការ- 

កណា្ត្រលគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា	 រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ច	 អតីតយុទ្ធជន	 និង	

យុវនីតិសម្របទា	និងជាប្រធានក្រុមការងររាជរដា្ឋ្រភិបាលចុះមូលដា្ឋ្រនស្រុកពញាក្រ្រក  

ខ្រត្តត្របូងឃ្មុំ	 និងឃុំជាច	ស្រុកកំចាយមរ	ខ្រត្តព្រ្រវ្រង	បានអញ្ជើញប្រគ្រនទៀន	

ព្រះវស្រសា	 និងជួបសំណ្រះសំណាលជាមួយលោកយយលោកតា	 នៅក្នុងវត្តថ្កូវ	

ស្ថិតក្នុងឃុំកក់	ស្រុកពញាក្រ្រក	 ខ្រត្តត្របូងឃ្មុំ។	 ឯកឧត្តមបានថ្ល្រងថ	 កតា្ត្រសុខ-

សន្តិភាពបាននាំមកការអភិវឌ្រឍប្រទ្រសជាតិជាបន្តបនា្ទ្រប់	 មិនថ	 វិស័យពុទ្ធចក្រ	

និងអាណាចក្រឡើយ។

	 ឯកឧត្តម ពែុំ សុខា សមជិកគណៈកម្ម្រធិការកណា្ត្រល	 គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា	

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងរសាធារណៈ	 បានថ្ល្រងបើកសិកា្ខ្រសាលា	 ស្តីពី	 "រដា្ឋ្រភិបាលឌីជីថល"							

ដ្រលរៀបចឡំើងដោយកចិ្ចសហការរវាងសាលាភមូនិ្ទរដ្ឋបាល	ន្រក្រសងួមខុងរ	សាធារណៈ 

កម្ពុជា	 និងវិទ្រយាសា្ថ្រនមុខងរសាធារណៈសិង្ហបុរី	 ដោយមនការសម្របសម្រួលពីមូលនិធិ	

Temasek អន្តរជាតិ	កាលពីព្រឹកថ្ង្រទី០៧	ខ្រកក្កដា	ឆ្ន្រំ២០២២ថ៖ «ការដឹកនាំកំណ្រទម្រង់

រដ្ឋបាលសាធារណៈ	ដើម្របីកសាងទម្រង់រដ្ឋបាលមួយ	ដើរឱ្រយទាន់នឹងការវិវត្តប្រ្រប្រួលឆប់រហ័ស

ន្របច្ច្រកវិទ្រយាទំនើបក្នុងសម័យបដិវត្តន៍ឧស្រសាហកម្ម	៤.០	តួយ៉្រងដូចជា	រដា្ឋ្រភិបាលឌីជីថល	

ថ្ង្រទី០២	ខ្រកក្កដា	ឆ្ន្រំ២០២២	ឯកឧត្តម	ថែង ខុន សមជិកគណៈកម្ម្រធិការ-	

កណា្ត្រលគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា	 រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទ្រសចរណ៍	 អនុប្រធានទី១	

ក្រុមការងរគណបក្រសប្រជាជន				កម្ពុជាខ្រត្តកំពង់ធំ	និងជាប្រធានក្រុមការងរចុះជួយ

ស្រុកបារាយណ៍	 និងស្រុកតាំងគោក	 បានអញ្ជើញដឹកនាំការរៀបចំអង្គមិទ្ទិញខួប	

៧១ឆ្ន្រំ	ន្រការបង្កើតគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា	ជាមួយថ្ន្រក់ដឹកនាំ	និងសមជ	ិក-								

សមជិកាគណបក្រសនៅទូទាំងស្រុកបារាយណ៍	 និងស្រុកតាំងគោក។	 ជ័យជម្នះ	

របស់គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា	 ក្នុងការបោះឆ្ន្រតជ្រើសរីសក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ-សង្ក្រត់	

អាណត្តិទី៥	ឆ្ន្រំ២០២២	គឺដោយសារគណបក្រសមនសាមគ្គីផ្ទ្រក្នុងរឹងមំ	បូករួមនឹង	

ថ្ង្រទី០៥	ខ្រកក្កដា	ឆ្ន្រំ២០២២	 ឯកឧត្តម អុិត សំហែង សមជិកគណៈ-

កម្ម្រធិការកណា្ត្រល	គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា	 រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងរ	និងបណ្តុះ-

បណា្ត្រលវិជា្ជ្រជីវៈ	បានអញ្ជើញដឹកនាំការប្រ្ររព្ធទិវាពិភពលោក	ដើម្របីសុវត្ថិភាព	និង	

សុខភាពការងរ	ក្រ្រមប្រធានបទ	«ធ្វើសកម្មភាពរួមគ្ន្រ	ដើម្របីកសាងវប្របធម៌	សុវត្ថិភាព 

និងសុខភាពជាវិជ្ជមន»	ដ្រលជាយុទ្ធនាការអន្តរជាតិ	រៀបចំឡើងដោយរដា្ឋ្រភិបាល 

សមគមនិយោជក	និងសហជីព	ន្របណា្ត្រប្រទ្រសសមជិកអង្គការអន្តរជាតិខាង

ការងរ	(ILO)	នៅលើសកលលោក	ជារៀងរាល់ឆ្ន្រំ	ដោយមនអ្នកចូលរួមសរុប	

ជាង	៧០០នាក់	មកពីតំណាងរោងចក្រ	ទ្រសចរណ៍	សណា្ឋ្រគរ	សំណង់	សិប្របករ	

ជាដើម	ដ្រលរៀបចំធ្វើឡើងនៅមន្ទីរការងរ	និងបណ្តុះបណា្ត្រលវិជា្ជ្រជីវៈខ្រត្តសៀមរាប។

កិច្ចខិតខំរបស់គណបក្រស	និងគុណសម្របត្តិជាច្រើនរបស់	គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា	ក៏ដូចជារាជរដា្ឋ្រភិបាល	ដ្រលមនសម្ដ្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រមុខ។

គឺទាមទារនូវការផ្ល្រស់ប្តូរផ្នត់គំនិត	 ដើម្របីពង្រឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំ	 និងកសាងអភិវឌ្រឍធនធានមនុស្រស	 សំដៅបង្កើតឱ្រយបាននូវរចនាសម្ព័ន្ធ	 និងប្រព័ន្ធ	

អភិបាលកិច្ចល្អ	ក្នុងផ្ន្រកសាធារណៈ	និងផ្ន្រកឯកជន	ដោយមនការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋ»។

នូវរាល់កិច្ចការងរបម្រើប្រជាពលរដ្ឋ។
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ថ្ង្រទី១៩	ខ្រកក្កដា	ឆ្ន្រំ២០២២	ឯកឧត្ដម		សាយ សំអាល់ សមជិកគណៈ-

កម្ម្រធិការកណា្ត្រល	គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា	និងជាប្រធានក្រុមការងររាជរដា្ឋ្រភិបាល

ចុះមូលដា្ឋ្រនខ្រត្តព្រះសីហនុ	 បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីពិសាអាហារសាមគ្គី	

ជាមួយបងប្អូនខ្ម្ររអ៊ីសា្ល្រម	នៅឃុំរាម	ស្រុកព្រ្រនប់	 ខ្រត្តព្រះសីហនុ	ដោយមន	

ការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តម	 តឹករ៉ែត សំរែច រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រ ី

ឯកឧត្តម	 គួច ចំរីន អភិបាលន្រគណៈអភិបាលខ្រត្តព្រះសីហនុ	 ព្រមទាំង	

ឯកឧត្តម	លោកជំទាវ	លោក	លោកស្រី	ជាក្រុមការងរចុះមូលដា្ឋ្រនខ្រត្តព្រះសីហនុ 

និងបងប្អូនខ្ម្ររអ៊ីសា្ល្រម	ជាច្រើនរូបទៀត។

ថ្ង្រទី	 ២៤	 ខ្រកក្កដា	 ឆ្ន្រំ២០២២	 ឯកឧត្តម ជាម ប៉ែអា	 អ្នកតំណាងរាស្រ្ត	

អនុប្រធានទី១	ក្រុមការងរគណបក្រសចុះមូលដា្ឋ្រនស្រុកសុីធរកណា្ត្រល	ខ្រត្តព្រ្រវ្រង	និង

ជាប្រធានក្រុមការងរជួយឃុំព្រ្រដើមថ្នឹង	រួមជាមួយលោកបណ្ឌិត	លី រិទ្ធិ អនុប្រធាន

ក្រុមការងរជួយឃុំព្រ្រដើមថ្នឹង	និងលោកឧកញា៉្រ	កែវ សម្បត្តិ បានអញ្ជើញនាំយក	

ទៀនវស្រសា	និងទ្រយ្រយទាន	ប្រគ្រនវត្តព្រ្រដើមថ្នឹងជើង	និងវត្តព្រ្រដើមថ្នឹងត្របូង	ដ្រលរួម	

មន៖ទៀនវស្រសាចំនួន		២គូរ	,បច្ច័យកសាងវត្ត	ក្នុងមួយវត្ត		៥០០.០០០រៀល,	ប្រគ្រន	

ព្រះសង្រឃ១១អង្គ	 ក្នុង១អង្គ	 ៣០.០០០រៀល	 លោកតាអាចារ្រយ	 ២នាក់	 ក្នុង១នាក់	

៣០.០០០រៀល,	 ជូនថវិកាលោកយយលោកតាចំនួន	 ១២០នាក់	 ក្នុង១នាក់	

	 ថ្ង្រទី១១	 ខ្រកក្កដា	 ឆ្ន្រំ២០២២	 ឯកឧត្តមកិត្តិបណ្ឌិត ហុីង ប៊ុនហៀង 
សមជិកគណៈកម្ម្រធិការកណា្ត្រល	គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា	និងជាប្រធានក្រុម

ការងរគណបក្រសចុះមូលដា្ឋ្រនស្រុកកណា្ត្រលស្ទឹង	 និងលោកជំទាវ ប៉ែន ចន្នី 
និងឯកឧត្តម	គុយ សុផល	ឧត្តមប្រឹក្រសាផ្ទ្រល់ព្រះមហាក្រសត្រ	និងជាទ្រសរដ្ឋមន្ត្រី	

ទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូទៅអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង	និងលោកជំទាវ	បានអញ្ជើញ	

ជួបសំណ្រះសំណាល	 ជាមួយយុវជនក្រុងដូនក្រវ	 ខ្រត្តតាក្រវ។	 ឯកឧត្តមបាន	

បញ្ជ្រក់ថ	ក្រ្រមការដឹកនាំរបស់គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា		ប្រទ្រសយើងរក្រសាបាននូវ	

សុខសន្តិភាពព្រញល្រញខាងនយោបាយ	សន្តិសុខរឹងមំ	ការអភិវឌ្រឍសង្គម	ស្រដ្ឋកិច្ច	

ថ្ង្រទី	០៩	ខ្រកក្កដា	ឆ្ន្រំ២០២២	នៅទីសា្ន្រក់ការគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា

ស្រុកបាភ្នំ	 ឯកឧត្តម	 ស្បោង សារ៉ែត	 សមជិកគណៈកម្ម្រធិការកណា្ត្រល	

គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា	 និងជាប្រធានគណៈកម្ម្រធិការគណបក្រសប្រជាជន	

កម្ពុជា	ខ្រត្តព្រ្រវ្រង	បានអញ្ជើញជាអធិបតី	ក្នុងពិធីប្រកាសបំព្រញបន្ថ្រម	អនុប្រធាន 

គណបក្រសសមជិកអចិន្ត្រ្រយ៍	 និងសមជិកគណៈកម្ម្រធិការគណបក្រសស្រុកបាភ្នំ	

សរុបចំនួន	៧	រូប។	ឯកឧត្តមបានថ្ល្រងថ		ការបំព្រញបន្ថ្រមសមជិករបស់យើង

នាព្រលន្រះ	ដើម្របីឲ្រយពួកគត់រួមចំណ្រកបំព្រញការងរតាមតួនាទី	ភារកិច្ច	និង

១០.០០០រៀល,	អង្ករចំនួន២០០គីឡូក្រ្រម,	មីចំនួន	១០ក្រះ	,ទឹកត្រី	ចំនួន១០យួរ,	ទឹកសុទ្ធវីតាល់	ចំនួន		១០ក្រះ	,ថ្ន្រំដុសធ្ម្រញ	២យួរធំ	សរុបថវិកា	

អស់ចំនួន		៤.៦៥៥.០០០៛		(	បួនលានប្រ្រំមួយរយហាសិបប្រ្រំពាន់រៀលគត់)	។

ថ្ង្រទី០៣	 ខ្រកក្កដា	 ឆ្ន្រំ២០២២	 ឯកឧត្តម	 ម៉ម ប៊ុននាង សមជិក-

គណៈកម្ម្រធិការកណា្ត្រល	 គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា	 អនុប្រធានក្រុមការងរ

ថ្ន្រក់កណា្ត្រលចុះជួយខ្រត្ត	 និងទទួលជួយស្រុកកណា្ត្រលស្ទឹង	 ខ្រត្តកណា្ត្រល	

ប្រធានគណៈកម្មការទី១០	និងជាអ្នកនាំពាក្រយព្រឹទ្ធសភា	បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាព 

ក្នុងពិធីអបអរសាទរដល់ប្រក្ខជនគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា	 ដ្រលទទួលបាន

ការគំទ្រយ៉្រងច្រើនលើសលប់ពីសំណាក់ប្រជាជន	 តាមរយៈការបោះឆ្ន្រត

ជ្រើសរីសក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ	កាលពីថ្ង្រទី៥	ខ្រមិថុនា	ឆ្ន្រំ២០២២។

សង្គមកិច្ច	សាមគ្គី	ឯកភាពជាតិ	ការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ	ជាពិស្រសលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមនការរីកចម្រើន។

បំព្រញកម្ល្រំងដឹកនាំរបស់គណបក្រសស្រុក	ដើម្របីឈនទៅដណ្តើមប្រៀបឈ្នះនៅព្រលបោះឆ្ន្រតជ្រើសតាំងអ្នកតំណាងរាស្រ្តនាឆ្ន្រំ	២០២៣	ខាងមុខ។
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	ថ្ង្រទី០៦	ខ្រកក្កដា	ឆ្ន្រំ២០២២	ឯកឧត្តម	ម៉ែ ធនិន សមជិកគណៈកម្ម្រធិការ-	

កណា្ត្រល	គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា	និងជាប្រធានគណៈកម្ម្រធិការគណបក្រសប្រជាជន

កម្ពុជា	ខ្រត្តកំពត	បានអញ្ជើញជាអធិបតី	ក្នុងពិធីប្រកាសសុពលភាព	សមជិកក្រុម	

ប្រឹក្រសាឃុំ	អាណត្តិទី៥	សម្រ្រប់ឃុំត្រជោអភិវឌ្រឍន៍	និងឃុំត្រពាំងភា្ល្រំង	ស្រុកឈូក។	

ឯកឧត្តមថ្ល្រងថ	ដើម្របីជាកិច្ចឆ្លើយតបនឹងការផ្តល់ទំនុកចិត្ត	តាមរយ:ការបោះឆ្ន្រត	

គំទ្រថ្មីៗន្រះ	ម្រឃុំត្រូវផ្តល់ក្តីសុខសាន្តជាអចិន្ត្រ្រយ៍	ជូនពលរដ្ឋមូលដា្ឋ្រនរបស់ខ្លួន	

ឱ្រយបានកក់ក្ត្របំផុត។	 អំណាចបានមកពីរដ្ឋ	 និងប្រជាជនចាំបាច់ត្រូវត្របម្រើរដ្ឋ	

បម្រើប្រជាជន	ធ្វើយ៉្រងណាកុំឱ្រយពលរដ្ឋក្នុងមូលដា្ឋ្រនរងទុក្ខ	ព្រ្រះត្រការប្រើអំណាច 

ក្រ្រច្របាប់។

ថ្ង្រទី០៥	 ខ្រកក្កដា	 ឆ្ន្រំ២០២២	 ឯកឧត្ដម ម៉ែន វិបុល សមជិកគណៈ-

កម្ម្រធិការកណា្ត្រល	 គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា	 ប្រធានគណៈកម្ម្រធិការគណបក្រស	

ប្រជាជនកម្ពុជាខ្រត្តសា្វ្រយរៀង	បានអញ្ជើញជាអធិបតី	ក្នុងពិធីប្រកាសសុពលភាព	

សមជិកក្រុមប្រឹក្រសាសង្ក្រត់សា្វ្រយរៀង	អាណត្តិទី៥	ឆ្ន្រំ២០២២	ស្ថិតនៅសាលប្រជុំ	

សាលាក្រុងសា្វ្រយរៀង។	ឯកឧត្ដមបានស្នើឲ្រយក្រុមប្រឹក្រសាសង្ក្រត់	អាណត្តិទី	៥	ន្រះ	

ក៏ដូចជា	គណបក្រសនយោបាយនានា	និងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់	ត្រូវខិតខំរួមគ្ន្រលើក

កម្ពស់វប្របធម៌	ន្រលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ	ស្ររីពហុបក្រស	ដើម្របីរស់នៅ	និងបំព្រញការងរ	

ប្រកបដោយភាពសុខដុមរមនាក្នុងសង្គម	សម្រ្រប់ជាមូលដា្ឋ្រនក្នុងការធានាចីរភាព	

ថ្ង្រទី០៥	ខ្រកក្កដា	ឆ្ន្រំ២០២២	ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា សមជិកគណៈ-

កម្ម្រធិការកណា្ត្រល	គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា	ប្រធានគណៈកម្ម្រធិការគណបក្រស

ប្រជាជនកម្ពុជាខ្រត្តកំពង់ចាម	បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសសុពលភាព 

សមជិកក្រុមប្រឹក្រសាឃុំចំការអណ្តូង	 ស្រុកចំការលើ	 ខ្រត្តកំពង់ចាម។	 ឯកឧត្តម	

បានថ្ល្រងថ	សមជិកក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ	សង្ក្រត់	ដ្រលមកពីគណបក្រសផ្រស្រងៗគ្ន្រ	ត្រូវ

ខិតខំរួបរួមសាមគ្គីសហការធ្វើការជាមួយគ្ន្រ	ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ	ដើម្របី

បម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដា្ឋ្រនរបស់ខ្លួនឱ្រយបានល្អប្រសើរ។

	ថ្ង្រទី១១	ខ្រកក្កដា	ឆ្ន្រំ២០២២	ឯកឧត្តម អ៊ុំ រតែី ប្រធានគណៈកម្ម្រធិការ	

គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជាខ្រត្តបនា្ទ្រយមនជ័យ	បានដឹកនាំមន្ដ្រីរាជការក្រ្រម	ឱវាទ 

ប្រគ្រនទៀនវស្រសា	 និងទ្រយ្រយទាន	 ជូនវត្តចំនួន២២	 ក្នុងក្រុងសិរីសោភ័ណ	

ខ្រត្តបនា្ទ្រយមនជ័យ។	ឯកឧត្តម	បានគូសបញ្ជ្រក់ថ	ពិធីសាសនាន្រះ	អាចប្រព្រឹត្ត

ទៅបានដោយសាត្រប្រទ្រសជាតិមនសុខសន្តិភាពព្រញល្រញ	 ក្រ្រមការដឹក

នាំប្រកបដោយកិត្តិបណ្ឌិតរបសស់ម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានដឹកនាំប្រទ្រស	

ឲ្រយមនការអភិវឌ្រឍ	 និងមនការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យ	 ក្នុងនោះវិស័យព្រះពុទ្ធ	

សាសនា	ក៏មនការរីកចម្រើនគួរឲ្រយកត់សម្គ្រល់ផងដ្ររ៕

ថ្ង្រទី១៥	ខ្រកក្កដា	ឆ្ន្រំ២០២២	 ឯកឧត្ដម	ឃួង សែង សមជិកគណៈ-

កម្ម្រធិការកណា្ត្រល	គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា	ប្រធានគណៈកម្ម្រធិការគណបក្រស

ប្រជាជនកម្ពុជារាជធានី	និងលោកជំទាវ	រួមជាមួយមន្ត្រីរាជការ	កងកម្ល្រំងប្រដាប់	

អាវុធ	អាជា្ញ្រធរដ្រនដី	 និងប្រជាពលរដ្ឋ	 ក្នុងរាជធានីភ្នំព្រញ	បានអញ្ជើញប្រគ្រន	

ទៀនព្រះវស្រសា	 ទ្រយ្រយវត្ថុ	 បច្ច័យ	 និងគ្រឿងបរិកា្ខ្ររផ្រស្រងៗដល់ព្រះសង្រឃ	 ចំនួន	

១៥១វត្ត	ទូទាំងរាជធានីភ្នំព្រញ	នៅក្នុងបរិវ្រណវត្តច័ន្ទបុរីវង្រស	ស្ថិតសង្ក្រត់សំរោង	

ខណ្ឌព្រ្រកព្ន្រ។	ឯកឧត្ដម	បានថ្ល្រងថ	បើគ្ម្រនសុខសន្តិភាព	គ្ម្រនការរីកចម្រើន	

ផ្ន្រកអាណាចក្រ	ក៏មិនអាចធ្វើឲ្រយផ្ន្រកពុទ្ធចក្ររីកចម្រើនបានដ្ររ។	សម្ដ្រចត្រជោ	

ហ៊ុន សែន មនគុណបំណាច់ដ៏ធំធ្រងធ្វើឲ្រយប្រទ្រសជាតិមនការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យ។

ដំណើរការលទ្ធិប្រធាធិបត្រយ្រយ	ស្ររីពហុបក្រស	ការបោះឆ្ន្រត	និងការអភិវឌ្រឍសង្គមឲ្រយកាន់ត្រមនការរីកចម្រើនបន្តទៀត។
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ថ្ង្រទី១២	 ខ្រកក្កដា	 ឆ្ន្រំ២០២២	 ឯកឧត្តម	 ហ៊ុន ម៉ែណែត សមជិក-				
គណៈអចិន្ត្រ្រយ៍ន្រគណៈកម្ម្រធិការកណា្ត្រល	 និងជាប្រធានយុវជនគណបក្រស
ថ្ន្រក់កណា្ត្រល	 បានអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូយុវជនគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា
ថ្ន្រក់កណា្ត្រល	 ចូលរួមគោរពវិញ្ញ្រណក្ខន្ធ	 ឯកឧត្តម	 Shinzo Abe	 អតីត	
នាយករដ្ឋមន្រ្តីជប៉ុន	នៅសា្ថ្រនទូតជប៉ុន	ប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ថ្ង្រទី២៩	ខ្រមិថុនា	ឆ្ន្រំ២០២២	ឯកឧត្តម	សា៊ែន បូរ៉ែត សមជិកគណៈ-
កម្ម្រធិការកណា្ត្រល	 និងជាអនុប្រធានយុវជនគណបក្រសថ្ន្រក់កណា្ត្រល	 បាន	
អញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្រសា	និងសា្ត្រប់បទបង្ហ្រញស្តីពីការ	

កសាងផ្រនការបណ្តុះបណា្ត្រលគ្រូឧទ្ទ្រស	គ្រូជំនួយថ្ន្រក់រាជធានី	ខ្រត្ដ	ដ្រលមនការអញ្ជើញចូលរួមពី	ឯកឧត្តម	ហួត ហាក់ ប្រធានល្រខាធិការដា្ឋ្រន	
ឯកឧត្តម	 យស ផានីត្តែ ប្រធានផ្ន្រកបណ្តុះបណា្ត្រល	 ឯកឧត្តម	 ឃុត ចាន់ដារ៉ែ	 ប្រធានផ្ន្រកក្រសួង-សា្ថ្រប័ន	 ឯកឧត្តម	 ពែ ប៉ូលីណែល 
ប្រធានផ្ន្រកផ្រនការយុទ្ធសាស្រ្ត	 ព្រមទាំងសមជិក	 សមជិកា	 និងក្រុមជំនាញទាំងបី	 ន្រផ្ន្រកបណ្តុះបណា្ត្រល	 ន្រយុវជនគណបក្រសថ្ន្រក់កណា្ត្រល	នៅ													
ទីសា្ន្រក់ការកណា្ត្រលគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា(វិមន	៧មករា)។

ថ្ង្រទី០២	 ខ្រកក្កដា	 ឆ្ន្រំ២០២២	 ឯកឧត្តម ជែុន ថែរ៉ែវ៉ែត 
សមជិកគណៈកម្ម្រធិការកណា្ត្រល	 ជាអនុប្រធានយុវជនគណបក្រសថ្ន្រក់	
កណា្ត្រល	និងជាប្រធានជនបង្គ្រលយុវជនថ្ន្រក់កណា្ត្រលចុះជួយស្រុកព្រ្រឈរ	
តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់	 ឯកឧត្តម	 ហ៊ុន ម៉ែណែត បានអញ្ជើញចូលរួមជា											

អធិបតីក្នុងពិធីអបអរសាទរខួបអនុស្រសាវរីយ៍លើកទី៧១	 ថ្ង្របង្កើតគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា	 ២៨.មិថុនា.១៩៥១-២៨.មិថុនា.២០២២	 ដ្រលមនការ	
ចូលរួមពីឯកឧត្តម	ហ៊ុល ប៊ុនថា លោកស្រី	យុង	ខ្រមរា	អនុប្រធាន	និងសមជិក	សមជិកា	ក្រុមការងរជនបង្គ្រលយុវជន	គណ:កម្ម្រធិការគណបក្រសស្រុក	
ក្រុមការងរយុវជនគណបក្រសស្រុក	 គណ:កម្ម្រធិការឃុំទាំង១៥	 ក្រុមការងរយុវជន	 និងក្រុមសកម្មជនយុវជនគណបក្រសគ្រប់លំដាប់ថ្ន្រក់	 សរុបចំនួន	
៨៧០រូប	នៅមន្ទីរគណបក្រសស្រុកព្រ្រឈរ	ខ្រត្តកំពង់ចាម។

ថ្ង្រទី០៤	 ខ្រកក្កដា	 ឆ្ន្រំ២០២២	 ឯកឧត្តម	 ហួត ហាក់ សមជិក-
គណកម្ម្រធិការកណា្ត្រល	 សមជិកគណៈអចិន្ត្រ្រយ៍	 ន្រយុវជនគណបក្រស	
ថ្ន្រក់កណា្ត្រល	 និងជាប្រធានក្រុមការងររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជន	
គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជាប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុប	 បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំតាមដាន			
វឌ្រឍនភាពការងរ	នៅតាមបណា្ត្រប្រទ្រស	និងតំបន់នីមួយៗ	ន្រក្រុមការងរ

រៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបក្រសប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុប	ដ្រលមនការចូលរួមសរុបចំនួន	 ៤០រូប	នៅទីសា្ន្រក់ការកណា្ត្រលគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា										
(វិមន	៧មករា)។

ថ្ង្រទី២៧	ខ្រមិថុនា	ឆ្ន្រំ២០២២	 ឯកឧត្តម យស ផានីត្ដែ 
សមជិកគណៈកម្ម្រធិការកណា្ត្រល	និងជាប្រធានផ្ន្រក	បណ្តុះបណា្ត្រល	
ន្រយុវជនគណបក្រសថ្ន្រក់កណា្ត្រល	 បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ					
តាមដានវឌ្រឍនភាពការងរប្រចាំខ្រមិថុនា	ឆ្ន្រំ២០២២	និងផ្រនការ	
ឆ្ព្រះទៅឆ្ន្រ២ំ០២៣	របសផ់្ន្រកបណ្តុះបណា្ត្រល	ន្រយវុជន	គណបក្រស 
ថ្ន្រក់កណា្ត្រល	 ដ្រលមនការអញ្ជើញចូលរួមពី	 អនុប្រធាន	 សមជិក	 សមជិកា	 ក្រុមគ្រូឧទ្ទ្រស-គ្រូជំនួយ	 និងសមជិក	 សមជិកាក្រុមចំណុះទាំង៣	
ផ្ន្រកបណ្តុះបណា្ត្រល	ន្រយុវជនគណបក្រសថ្ន្រក់កណា្ត្រល	សរុបចំនួន	២៩រូប	តាមរយៈប្រព័ន្ធបញ្ជូនរូបភាព	និងសំឡ្រងដោយផ្ទ្រល់(Zoom Meeting)។

ថ្ង្រទី៩	 ខ្រកក្កដា	 ឆ្ន្រំ២០២២	 ឯកឧត្តម	 ចាយ បូរិន សមជិក-
គណៈកម្ម្រធិការកណា្ត្រល	 និងជាប្រធានផ្ន្រកឃោសនាអប់រំ	 ន្រយុវជន	
គណបក្រសថ្ន្រក់កណា្ត្រល	តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់	ឯកឧត្តម	ហ៊ុន ម៉ែណែត 
និងលោកជំទាវ	បានអញ្ជើញដឹកនាំប្រតិភូ	ក្រុមស្រ្រវជ្រ្រវប្រវត្តិសាស្ត្រ	ន្រ

ផ្ន្រកឃោសនាអប់រំយុវជនគណបក្រសថ្ន្រក់កណា្ត្រល	ធ្វើទស្រសនកិច្ចសិក្រសាស្វ្រងយល់ពីទីកន្ល្រងន្រការចាប់ផ្តើមច្រញដំណើរតស៊ូឆ្ព្រះទៅផ្តួលរំលំរបបប្រល័យ
ពូជសាសន៍	ប៉ុល	ពត	ដើម្របីរំដោះប្រទ្រសជាតិ	 របសស់ម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា	និងជានាយករដ្ឋមន្រ្តី	ន្រព្រះរាជា-
ណាចក្រកម្ពុជា	នៅតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាត្រជោកោះថ្ម		X16	ដ្រលមនអ្នកចូលរួមចំនួន	៦៦រូប		ស្ថិតនៅភូមិកោះថ្ម	ឃុំទន្លូង	ស្រុកម្រមត់	ខ្រត្តត្របូងឃ្មុំ។
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ថ្ង្រទី៣០	ខ្រមិថុនា	ឆ្ន្រំ២០២២	ឯកឧត្តម	ឆាយ វណា្ណែ ប្រធាន	
ផ្ន្រកវប្របធម៌	និងសាសនា	ន្រយុវជនគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជាថ្ន្រក់កណា្ត្រល	
បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិនិត្រយវឌ្រឍនភាពការងរឆមសទី១	ឆ្ន្រំ២០២២ 
លើកទិសដៅការងរអនុវត្តបន្តរបស់ផ្ន្រកវប្របធម៌	និងសាសនា	ន្រយុវជន	
គណបក្រសថ្ន្រក់កណា្ត្រល	 និងមនការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្ន្រក់ដឹកនាំ	 និង	

សមជិក	សមជិកាក្រុមជំនួយការផ្ន្រកវប្របធម៌	និងសាសនា	ន្រយុវជនគណបក្រសថ្ន្រក់កណា្ត្រល	នៅទីសា្ន្រក់ការកណា្ត្រលគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា(វិមន	៧មករា)។

ថ្ង្រទី០៣	ខ្រកក្កដា	ឆ្ន្រំ២០២២	ឯកឧត្តម	ថង សាវុន សមជិក-
យុវជនគណបក្រសថ្ន្រក់កណា្ត្រល	និងជាប្រធានគណៈកម្ម្រធិការគណបក្រស 
ប្រជាជនកម្ពុជាខ្រត្តមណ្ឌលគីរី	 បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធី	
សណំ្រះសណំាលជាមយួសមជកិ	សមជកិាគណបក្រសប្រជាជនកម្ពជុា	
ដ្រលមនការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តម	 លោក	 លោកស្រី	 ប្រធាន	

អនុប្រធានក្រុមការងរថ្ន្រក់ខ្រត្ត	ចុះជួយសង្ក្រត់ទាំង០៤	ក្នុងក្រុង	និងសមជិក	សមជិកាគណបក្រស	សរុបចំនួន	១០០រូប	នៅទីសា្ន្រក់ការគណបក្រសក្រុង
ស្រនមនោរម្រយ	ក្រុងស្រនមនោរម្រយ	ខ្រត្តមណ្ឌលគីរី។

ថ្ង្រទី១៤	 ខ្រកក្កដា	 ឆ្ន្រំ២០២២	 ឯកឧត្តម	 ស៊ូនី វង្សវិសិដ្ឋ 
សមជិកយុវជនគណបក្រសថ្ន្រក់កណា្ត្រល	និងជាប្រធានក្រុមការងរយុវជន
គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជាក្រសួងព័ត៌មន	បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមអចិន្ត្រ្រយ ៍
ដើម្របីបូកសរុបលទ្ធផលការងរនៅឆមសទី១	ឆ្ន្រំ២០២២	និងលើកទិសដៅ	
ការងរអនុវត្តបន្ត	 ជាពិស្រសគឺផ្រនការឆ្ព្រះទៅកាន់ការបោះឆ្ន្រតថ្ន្រក់	

ថ្ង្រទី២៩	 ខ្រមិថុនា	 ឆ្ន្រំ២០២២	 ឯកឧត្តម	 ភុន សារពែជែ 
សមជិកយុវជនគណបក្រសថ្ន្រក់កណា្ត្រល	និងជាប្រធានក្រុមការងរយុវជន
គណបក្រសខ្រត្តកំពត	 តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់	 ឯកឧត្តម	 ម៉ែ ធនិន ប្រធាន	
គណៈកម្ម្រធិការគណបក្រសខ្រត្តកំពត	 បាននាំយកអំណយដ៏ថ្ល្រថ្ល្ររបស់	
ឯកឧត្តម	 ហ៊ុន ម៉ែណែត	 ជូនដល់ប្រជាជនចំនួន	 ៤៤គ្រួសាររួមមន						

អង្ករ	មី	ត្រីខ	ទឹកត្រី	និងថ្ន្រំព្រទ្រយ	៧មុខ	ដ្រលមនការអញ្ជើញចូលរួមពី	សមជិកអចិន្ត្រ្រយ៍យុវជនគណបក្រសខ្រត្ត	ប្រធានផ្រនចំណុះ	និងប្រធាន	អនុប្រធាន	
សមជិក	សមជិកា	ក្រុមការងរយុវជន	នៅឃុំភ្នំកុង	ស្រុកអង្គរជ័យ	ខ្រត្តកំពត។

ជាតិនៅឆ្ន្រំ២០២៣ខាងមុខ	ដ្រលមនការអញ្ជើញចូលរួមពីសមជិក	សមជិកា	ន្រក្រុមអចិន្ត្រ្រយ៍	ក្រុមការងរយុវជនគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជាក្រសួង
ព័ត៌មន	សរុបចំនួន	១៥រូប	តាមរយៈប្រព័ន្ធបញ្ជូនរូបភាព	និងសំឡ្រងដោយផ្ទ្រល់(Zoom Meeting)។

ថ្ង្រទី១	 ខ្រកក្កដា	 ឆ្ន្រំ២០២២	 ឯកឧត្តម	 គឹម សន្តិភាព 
សមជិកគណៈកម្ម្រធិការកណា្ត្រល	សមជិកគណៈអចិន្ត្រ្រយ៍ន្រ
យុវជនគណបក្រសថ្ន្រក់កណា្ត្រល	 និងជាប្រធានក្រុមការងររៀបចំ
អង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបក្រសនៅប្រទ្រសអូស្ត្រ្រលី	 និង	
នូវ៉្រលហ្រស្រឡង់	 បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីអបអរសាទរខួប	

អនុស្រសាវរីយ៍លើកទី៧១	ថ្ង្របង្កើតគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា	(២៨	មិថុនា	១៩៥១	 -	២៨	មិថុនា	២០២២)	និងប្រកាសបញ្ចូលសមជិកគណបក្រសថ្មី	
ជាច្រើនរូប	 ប្រគល់ស្រចក្តីសម្រ្រច	 និងច្រកលិខិតសរសើរ	 ប័ណ្ណសសើរ	 ជូនសមជិក	 សមជិកាគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា	 នៅទីក្រុងដាវីន-Darwin 
ប្រទ្រសអូស្ត្រ្រលី។

ថ្ង្រទី២៧	 ខ្រមិថុនា	 ឆ្ន្រំ២០២២	 លោកជំទាវ កុយ សុដានី 
សមជិកយុវជនគណបក្រសថ្ន្រក់កណា្ត្រល	 និងជាប្រធានក្រុមការងរ							
យុវជនគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជាក្រសួងសាធារណការ	 និងដឹកជញ្ជូន	
បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខ្រមិថុនា	 របស់ក្រុមការងរយុវជន	
គណបក្រសក្រសួង	ដ្រលមនការអញ្ជើញចូលរួមពី	ឯកឧត្តម	លោកជំទាវ	

លោក	លោកស្រី	អនុប្រធាន	សមជិកអចិន្ត្រ្រយ៍	ន្រក្រុមការងរយុវជនគណបក្រសក្រសួង	សរុបចំនួន	២១រូប។
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សមិទ្ធផលមួយចំនួននៃវិស័យសៃដ្ឋកិច្ច
រយៈពេល ៥ ខេ ដើមឆ្នាំ
 កម្ពុជានាំចូលប្រ្រងឥន្ធនៈមនតម្ល្រសរុបជាង	៩៧១	លានដុលា្ល្ររ	

កើនឡើង	៥៧,៣៦%	បើធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគ្ន្រឆ្ន្រំ២០២១	ដ្រលមន	

ជាង	 ៦១៧	 លានដុលា្ល្ររ។	 ក្នុងនោះការនាំចូលប្រ្រងសាំងមនតម្ល្រជាង	

៣៤២	 លានដុលា្ល្ររ	 កើន	 ១០៣,១១%	 បើធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគ្ន្រឆ្ន្រំ	

២០២១	និងប្រ្រងម៉្រស៊ូត	តម្ល្រ	៦២៩	លានដុលា្ល្ររ	កើន	៤០,២០%	។

រយៈពេល ៦ ខេ ដើមឆ្នាំ
	អគ្គនាយកដា្ឋ្រនពន្ធដារន្រក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច	និងហិរញ្ញវត្ថុ	បានប្រមូល	

ចំណូលពន្ធ-អាករ	 បានចំនួន	 ១.៩៧០,៥១	 លានដុលា្ល្ររ	 កើនឡើង	

ប្រមណជា	៤៥២,៧៤	លានដុលា្ល្ររ	ស្មើនឹង	២៩,៨៧%	ធៀបនឹង	ចំណូល	

ពន្ធ-អាករក្នុងរយៈព្រលដូចគ្ន្រ	ឆ្ន្រំ	២០២១	ស្មើនឹង	៦៩,៨៩%	ន្រផ្រនការ	

ច្របាប់ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រំ។

	ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-អន្តរជាតិ	មនតម្ល្រជាង	២៧,២៤ពាន់លាន	

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក	 កើនឡើង២០,២%	 បើធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគ្ន្រឆ្ន្រំមុន	

ដ្រលមនជាង២២,៦៧ពាន់លានដុលា្ល្ររ។	 ក្នុងនោះ	 កម្ពុជានាំច្រញមន	

តម្ល្រ	 ១១,៣៧ពាន់លានដុលា្ល្ររ	 កើនឡើង៣៣,៩%	 និងនាំចូលមកវិញ	

មនតម្ល្រជាង១៥,៨៦ពាន់លានដុលា្ល្ររ	កើនឡើង១១,៩%។

	 ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-សហរដ្ឋអាម្ររិក	មនទឹកប្រ្រក់សរុបចំនួន	

៤.៨១៦	លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក	។	ក្នុងនោះកម្ពុជានាំច្រញទៅអាម្ររិក	សម្រ្រច

បានក្នុងទំហំទឹកប្រ្រក់ចំនួន	៤.៦៤៨លានដុលា្ល្ររ	កើនឡើងចំនួន៥៤,០%	

បើធៀបរយៈព្រលដូចគ្ន្រឆ្ន្រំ២០២១	 មនចំនួន៣,០១៩លានដុលា្ល្ររ	 និង

ការនាំចូលពីអាម្ររិកមកកម្ពុជាវិញ	 មនទឹកប្រ្រក់ចំនួន១៦៨លានដុលា្ល្ររ	

កើនឡើងចំនួន៨,៧%	 បើធៀបរយៈព្រលដូចគ្ន្រ	 ឆ្ន្រំ២០២១	 មនទឹក	

ប្រ្រក់១៥៤លានដុលា្ល្ររ។

	 ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វ្រភាគីកម្ពុជា-កាណាដា	 មនទឹកប្រ្រក់សរុប	

៥៨៣,០៤	 លានដុលា្ល្ររ	 កើនឡើង	 ៣៥,៦%	 បើធៀបរយៈព្រលដូចគ្ន្រ										

ឆ្ន្រំ	 ២០២១	 ដ្រលមនទឹកប្រ្រក់	 ៤២៩,៩៧	 លានដុលា្ល្ររ។ក្នុងនោះការ								

នាំច្រញទំនិញពីកម្ពុជាទៅប្រទ្រសកាណាដាមនទឹកប្រ្រក់	 ៥៦៩,១៩ 

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

មកកម្ពុជាមនចំនួន	១៣,៨៤	លានដុលា្ល្ររ	ធា្ល្រក់ចុះ	២៨,២%	ពី	១៩,២៨	

លានដុលា្ល្ររ។

	ការនាចំ្រញកងម់នបរមិណចនំនួ១.៧០១.២៨៥	ស្មើនងឹទកឹប្រ្រក	់

៤៥៥.៨៨៥.៤៣២,៧៨ដុលា្ល្ររ	និងការនាំចូលបរិមណចំនួន	២៨៦.	៨៧២ 

ស្មើនឹងទឹកប្រ្រក់	៨,៦៣៩,០៧៥.៦៨ដុលា្ល្ររ។

	ចំណូលពីការលក់សំបុត្រឱ្រយភ្ញៀវទ្រសចរបរទ្រសទៅកាន់រមណីយដា្ឋ្រន

អង្គរ	មនចំនួនសរុប	៥៩.៩៨៣	នាក់	កើនជាង	១.០០០%	ខណៈចំណូល	

ទទួលបានសរុប	 ២.៤២០.០៨១	 ដុលា្ល្ររ	 កើនជាង	 ១.០០០%	បើធៀប	

រយៈព្រលដូចគ្ន្រនៅក្នុងឆ្ន្រំ	២០២១។	ដោយឡ្រកចំណូលបានពីការលក់

សំបុត្រចូលទស្រសនាប្រ្រសាទកោះក្ររវិញ	 បានសរុប	 ១៥.៩៩០	 ដុលា្ល្ររ	

ស្មើទ្រសចរចំនួន	១.០៦៦	នាក់។

 កម្ពុជានាំច្រញស្រូវ-អង្ករ	ទៅកាន់ទីផ្រសារអន្តរជាតិមនបរិមណ	

សរុបជាង	២	លានតន	ដោយប្រមូលបានប្រ្រក់ជាង	៦១៥	លានដុលា្ល្ររ	

កើនជិត	 ១០០	លានដុលា្ល្ររបើធៀបរយៈព្រលដូចគ្ន្រឆ្ន្រំ	 ២០២១	។	 ក្នុង	

នោះការនាំច្រញអង្ករមនចំនួន	៣២៧.២០០	តនកើនឡើង	១៦,៦៧%	

បើធៀបទៅនឹងឆមសទី១	ឆ្ន្រំ	២០២១	ដ្រលមនចំនួន	២៨០.៤៥០	តន។ 

ចំណ្រកការនាំច្រញស្រូវ	(ទៅវៀតណាម)	មនចំនួន	១	.៧៣៣.១៥៧	តន 

(មនវិញ្ញ្របនបត្រភូតគមអនាម័យចំនួន	១.១៤២.១៧៥	តន)	កើនឡើង	

២,៣៨	%ពីចំនួន	១.៦៩២.៨១៣	តន។

	កម្ពុជានាំច្រញផលិតផលដំឡូងមី	សរុប	២.៣០០.៩១៩,៣៩	តន	

កើនឡើង	៤២,៥៥%	បើធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគ្ន្រឆ្ន្រំ	២០២១	ដ្រលមន	

បរិមណសរុប	១.៦១៤.១២៩,៧៦	តន។	ក្នុងនោះការនាំច្រញចំណិត	

ដំឡូងមីក្រៀមមន	១.៥៣៤.៥៩០	តនកើន	២៤,២៥%,	 	ផលិតផល	

ដំឡូងមីស្រស់	៧១០.	៣០០	តន	កើន	៩៧,៩៧%,ការនាំម្រស៉ៅដំឡូងមី

ច្រញមនចំនួន	៤៨.៩៤៨	តន	កើនឡើង	២០៧,៧៨%	និងកាកសំណល់

ដំឡូងមីនាំច្រញមនចំនួន	៧.០៨១,៣៩	តន	កើន	៦៣,៨១%	។

	ក្រុមហ៊ុន/សហគ្រ្រសនៅក្នុងតំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រសក្រុងព្រះសីហនុ

បាននាំចូល-នាំច្រញទំនិញក្នុងតម្ល្រសរុប	១.៣៧៤	លានដុលា្ល្ររកើនឡើង	

៣៨,២៣%	បើធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគ្ន្រក្នុងឆ្ន្រំ	២០២១	ដ្រលមនចំនួន	

៩៩៤	លានដុលា្ល្ររ។	

I. ល្បឿនការងារបង្កបង្កើនផលសេូវរដូវវស្សា ឆ្នាំ ២០២២
ក.	 លទ្ធផលភ្ជួររាស់រៀបចំដីសម្រ្រចបានចំនួន២.១១១.៥០០	 ហ.ត	

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

និងដោយគ្រឿងយន្តចំនួន	 ២.១០៦.១៩១	 ហ.ត	 ស្មើនឹង	 ៩៩,៧៥%	

តិចជាងឆ្ន្រំមុនចំនួន	៣៦៩.៤៩០	ហ.ត	។

ខ.	សាបបានសរុបចំនួន	៨.៦៨៩	ហ.ត	តិចជាងឆ្ន្រំមុនចំនួន	២.៦៩៨	

ហ.ត	។

គ.	លទ្ធផលស្ទូង	និងព្រ្រះសម្រ្រចបានចំនួន	១.៩៨៨.៧០៩	ហ.ត	

ស្មើនឹង	 ៧៥,៤៤%	 ន្រផ្រនការ	 ២.៦១៩.៥០០ហ.ត	 តិចជាងឆ្ន្រំមុន	

៣៧១.៧៨២	ហ.ត		ក្នុងនោះ	ស្រូវស្រ្រលចំនួន	៧១១.៥២៨	ហ.ត	តិច	

ជាងឆ្ន្រំមុន	១០៣.៤០០	ហ.ត,	ស្រូវកណា្ត្រលចំនួន	៨៨៩.៤៩៥ហ.ត	តិច	

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

ជាងឆ្ន្រំមុន	៤៣.២៧៨	ហ.ត,	ស្រូវចម្ក្ររ	ចំនួន១៥.៧៣៥	តិចជាងឆ្ន្រំមុន	

៣.៧០៩	ហ.ត	និងស្រូវឡើងទឹកចំនួន	១៣.០៩៦	ហ.ត	តិចជាងឆ្ន្រំមុន	

៩.៥៥០	ហ.ត។

II. ល្បឿនការងារបង្កបង្កើនផលដំណាំសាកវប្បកម្ម និងដំណាំឧស្សាហកម្ម 
រដូវវស្សាឆ្នាំ ២០២២

ក.	 ផ្ទ្រដីដំណាំសាកវប្របកម្ម(ពោតស	 ដំឡូងជា្វ្រ	 បន្ល្រគ្រប់មុខ	 ម្ទ្រស	

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

ន្រផ្រនការ	៥៧.៩០០	ហ.ត	តិចជាងឆ្ន្រំមុន	១១.៩៦២	ហ.ត	។

ខ.	ផ្ទ្រដីដំណាំឧស្រសាហកម្ម	 (	ពោតក្រហម	 ដំឡូងមី	សណ្ត្រកបាយ	

សណ្ត្រកដី	ល្ង	អំព	ក្រចៅ	ថ្ន្រំជក់	និងឈូក	)	អនុវត្តបានចំនួន	៧០៧.៦៩១	

ហ.ត	ស្មើនឹង	 ៩០,៩៣%	ន្រផ្រនការ	 ៧៧៨.៣០០ហ.ត	លើសឆ្ន្រំមុន	

៩.១៨៨	ហ.ត	៕
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ថមពលអគ្គិសនី	 គឺជាវិស័យអាទិភាពមួយ	 ក្នុងចំណមវិស័យ	

អាទិភាព	នានា	ដ្រលទាមទារឱ្រយ	មនការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការ

អភិវឌ្រឍ	 ដើម្របីជំរុញល្របឿនន្រការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចជាតិ	 ព្រ្រះអគ្គិសនី	

មិនត្រឹមត្រជាតម្រូវការចាំបាច់	 ចំពោះត្រជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ង្ររបស់

ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ៗរូបប៉ុណ្ណ្រះទ្រ	 ប៉ុន្ត្រ	 អគ្គិសនីក៏មនសារៈសំខាន់	

ចំពោះវិស័យឧស្រសាហកម្ម	សិប្របកម្ម	ពាណិជ្ជកម្ម	 កសិកម្ម	 និងវិស័យ	

ផ្រស្រងៗ	ក្នុងផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ចផងដ្ររ។

ឯកឧត្តម	 ស៊ុយ សែម	 រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉្រ	 និងថមពល	 បាន	

គូសបញ្ជ្រក់ថ	 ការអភិវឌ្រឍវិស័យថមពល	 អគ្គិសនី	 គឺដើម្របីអភិវឌ្រឍន៍	

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា	ឱ្រយប្រ្រកា្ល្រយទៅជាប្រទ្រសមួយមនការផ្គត់ផ្គង់

អគ្គិសនី	 គ្រប់គ្រ្រន់	 មនចីរភាពអាចទុកចិត្តបាន	មនគុណភាព	 និង	

មនតម្ល្រសមរម្រយ	សម្រ្រប់អ្នកប្រើប្រ្រស់គ្រប់	ប្រភ្រទ	នៅគ្រប់ទីកន្ល្រង	

ទូទាំងប្រទ្រស។	ឯកឧត្តម	ស៊ុយ សែម បានមនប្រសាសន៍ថ	ការ	

អភិវឌ្រឍវិស័យថមពលអគ្គិសនីន្រះ	 ជាកតា្ត្រចម្របង	 និងចាំបាច់មួយ	

សម្រ្រប់	 គំទ្រដល់ការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ច	 សង្គម	 ព្រមទាំងការផ្តល់នូវ	

សុខុមលភាព	 ន្រការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រ

កម្ពុជា។	ទន្ទឹមន្រះ	ក្នុងការអភិវឌ្រឍការផ្គត់ផ្គង់ថមពលអគ្គិសនីនៅកម្ពុជា 

រាជរដា្ឋ្រភិបាលកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញ	 ការសាងសង់ខ្រស្រ	

បណា្ត្រញបញ្ជូនអគ្គិសនីធំៗ	អនុសា្ថ្រនីយតភា្ជ្រប់គ្ន្រ	ជាមួយនឹងការសាងសង់	

ប្រភពអគ្គិសនីបន្ថ្រមជាបន្តបនា្ទ្រប់	 ដើម្របីផ្ដល់ប្រភពអគ្គិសនីឱ្រយបាន	

គ្រប់គ្រ្រន់	ទាន់តាមកំណើនស្រដ្ឋកិច្ច	និងឱ្រយទាន់តាម	កំណើនន្រស្រចក្តី

ត្រូវការប្រើប្រ្រស់	 និងជំរុញការសាងសង់ខ្រស្របណា្ត្រញបញ្ចូនរង	 និង	

ខ្រស្របណា្ត្រញច្រក	ចាយអគ្គិសនីតាមបណា្ត្រខ្រត្តនានាជាបន្តបនា្ទ្រប់	ដើម្របី	

ធ្វើការបញ្ជូន	និងច្រកចាយប្រភពអគ្គិសនីដ្រល	យើងបានអភិវឌ្រឍន៍ទៅ

ផ្គត់ផ្គង់ឱ្រយអ្នកប្រើប្រ្រស់អគ្គិសនីនៅទូទាំងប្រទ្រសកម្ពុជា	។	ឯកឧត្ដម	

រដ្ឋមន្រ្ដីបានថ្ល្រងបញ្ជ្រក់ថ	 រាជរដា្ឋ្រភិបាលបានប្រគល់ភារកិច្ចដល់	

ក្រសួងរ៉្រ	និងថមពល	អាជា្ញ្រធរអគ្គិសនី	និង	អគ្គិសនីកម្ពុជា	ក្នុងការរៀបចំ

វិស័យថាមពលអគ្គិសនីកម្ពុជា ជាកត្តាចម្បង និងចាំបាច់មួយ
សមាប់គាំទាដល់ការអភិវឌ្ឍសាដ្ឋកិច្ច សង្គម

ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម អញ្ជើញសម្ព្រធជាផ្លូវការអនុសា្ថ្រនីយ	និងខ្រស្របញ្ជូន

តង់ស្រយុងខ្ពសថ់្មីនៅខ្រត្តកោះកុង	ខ្រត្តព្រះសីហនុ	ខ្រត្តក្រច្រះ	
ខ្រត្តត្របូងឃ្មុំ	និងខ្រត្តកំពង់ចាម

ផ្រនការម្រអភិវឌ្រឍន៍វិស័យថមពល	និងកៀរគរថវិកាពីដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍នានា	

ក៏ដូចជា	 វិស័យឯកជន	 សម្រ្រប់សាងសង់ហ្រដា្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធអគ្គិសនី	

ដើម្របីធានាបានដល់ការផ្គត់ផ្គង់	 អគ្គិសនី	គ្រប់គ្រ្រន់តាមតម្រូវការ	និង	

ប្រកបដោយគុណភាព	ស្ថិរភាព	និរន្តរភាព	ថ្ល្រសមរម្រយ	និងកាត់បន្ថយ

ផលប៉ះពាល់ជាអតិបរមដល់បរិសា្ថ្រន	និងសង្គម។

ជាក់ស្ត្រង	 ការអភិវឌ្រឍវិស័យអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាមនកំណើនឡើង

ជាបន្តបនា្ទ្រប់។	ក្នុង	ឆ្ន្រំ២០២១	កន្លងទៅ	កម្ពុជាទទួលបានទុនវិនិយោគ

សរុបលើវិស័យអគ្គិសនី	ចំនួន	១.៦៦៩	លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក	ក្នុងនោះ

ការវិនិយោគដោយអគ្គិសនីកម្ពុជា	 មនទឹកប្រ្រក់	 ៦៤១	 លានដុលា្ល្ររ	

អាម្ររិក	 និងការវិនិយោគ	 ដោយវិស័យឯកជន	 មនទឹកប្រ្រក់ចំនួន	

១.០២៨	លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក	។

តាមរបាយការណរ៍បសអ់ាជា្ញ្រធរអគ្គសិន	ីបានឱ្រយដងឹថ	ការវនិយិោគ	

លើបណា្ត្រញមនប្រវ្រង	៤១.៤៨៨	គីឡូម៉្រត្រ	ក្នុងនោះ	ការវិនិយោគ	

ដោយអគ្គិសនីកម្ពុជាមន	 ២០.១៥០	 គីឡូម៉្រត្រ	 និងការវិនិយោគ	

ដោយឯកជន	មន	២១.៣៣៨	គីឡូម៉្រត្រ	។	លោក	យឹម	វិសិដ្ឋ	ប្រធាន	

អាជា្ញ្រធរអគ្គិសនីកម្ពុជា	បានមនប្រសាសន៍	នៅក្នុងពិធីបូកសរុបការង

ររបស់អាជា្ញ្រធរអគ្គិសនីកាលពីថ្ង្រទី២៣	កុម្ភៈ	២០២២	នៅសណា្ឋ្រគរ	

ស៊ូហ្វីត្រលថ	អាជា្ញ្រធរអគ្គិសនីកម្ពុជាមនការងរសំខាន់	២	ដ្រលត្រូវ	

អនុវត្តន៍រួមមនទី១	ការអភិវឌ្រឍការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី	និងទី២	ការក្រលម្អ	

ការផ្ដល់ស្រវាអគ្គិសនីឱ្រយអ្នកប្រើប្រ្រស់។	 លោកបន្តថ	 គោលដៅន្រ						

ការអភិវឌ្រឍការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅកម្ពុជាប្រទាក់គ្ន្រ	 ប្រមូលផ្ដុំប្រភព	

អគ្គិសនី	ដ្រលបានអភិវឌ្រឍ	ទាំងអស់បញ្ចូលគ្ន្រ	រួចធ្វើការប្រងច្រក	និង

អភិវឌ្រឍប្រភពអគ្គិសនីបញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធជាបន្តបនា្ទ្រប់	 ដើម្របីធ្វើយ៉្រងណា 

ឱ្រយកម្ពុជាមនប្រភពអគ្គិសនីកើនឡើងទាន់តាមកំណើនន្រតម្រូវការ	។

លោកបន្ថ្រមថ	ដើម្របីសម្រ្រចចក្ខុវិស័យន្រះ	ក្រសួងរ៉្រ	និងថមពល	

បានកំណត់ផ្រនការសកម្មភាព	ចំនួន	៣	ដើម្របីអនុវត្ត	គឺ	ទី១ ជំរុញការ	

វិនិយោគអភិវឌ្រឍបង្កើនសមត្ថភាព	ផលិតបញ្ជូន	ច្រកចាយ	និងការតភា្ជ្រប់

បណា្ត្រញឱ្រយអ្នកប្រើប្រ្រស់អគ្គិសនី	 ឱ្រយទាន់តាមផ្រនការកំណត់	 ។          
ទី២. ជំរុញការក្រលម្អការផ្ដល់	ស្រវាអគ្គិសនីឱ្រយអ្នកប្រើប្រ្រស់ឱ្រយរឹតត្រ

ខា្ល្រំង	 ធ្វើយ៉្រងណា	 ឱ្រយការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីមនគ្រប់គ្រ្រន់	 មនចីរភាព	

អាចទុកចិត្តបាន	មនគុណភាព	និងមនតម្ល្រសមរម្រយ	។	ទី៣. ពង្រឹង

យន្តការគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្រឍ	 និង	 ការផ្ដល់ស្រវាអគ្គិសនីឱ្រយរឹតត្រមន	

ប្រសទិ្ធភាព	ដោយយកចតិ្តទកុដាក់លើការពង្រងឹយន្តការសា្ថ្របន័	យន្តការ 

វិនិយោគ	យន្តការអាជីវកម្ម	យន្តការបរិសា្ថ្រន	និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

ជាមួយដ្រគូក្នុងតំបន់	និង	អន្តរជាតិ។	

ដោយឡ្រក	គម្រ្រងសាងសង់សា្ថ្រនីយបញ្ជូន	និងបង្គ្រលភ្លើងវ៉ុល

ខ្ពស់ឆ្លងសមុទ្រ	នៅក្នុងខ្រត្តកោះកុង	 ប្រទ្រសកម្ពុជា	 ត្រូវបានដាក់ឱ្រយ	

ដំណើរការជាផ្លូវការ	នៅថ្ង្រទី១០	ខ្រឧសភា	ឆ្ន្រំ២០២២ន្រះ។	គម្រ្រង	

ខាងលើត្រូវបាន	 បញ្ចប់នៅដើមខ្រធ្នូ	 ឆ្ន្រំ២០២១	 ហើយជាគម្រ្រង	

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាង	ទីភា្ន្រក់ងរអភិវឌ្រឍន៍អន្តរជាតិបារាំង	សា្ថ្រនទូត	
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បារាំងប្រចាំកម្ពុជា	 និងក្រសួងរ៉្រ	 និង	

ថមពលកម្ពុជា។	គម្រ្រងន្រះនឹងផ្តល់

ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដល់ខ្រត្តចំនួន	បី	

រួមមន	 ខ្រត្តកោះកុង	 កំពង់ចាម	 និង	

ក្រច្រះ	 ។	 ឯកឧត្តម	 ស៊ុយ សែម 

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉្រ	 និងថមពល	 មន	

ប្រសាសន៍ថ	ន្រះជាគម្រ្រង	ទ្រង់ទ្រ្រយ 

ធំ	 រួមមន	 ការសាងសង់បញ្ជូន	 និង	

បំប្ល្រងថមពលអគ្គិសនី	២៣០kV និង	
ការសាងសង់	បង្គ្រលភ្លើងតង់ស្រយុង	ខ្ពស ់

ចំនួន	 ៤ដើម	ដ្រលឆ្លងកាត់ដ្រទន្ល្រន្រ	

ខ្រត្តនានា	 ក្នុងនោះបង្គ្រលចំនួន៣	

មនកម្ពស់	១៦៨	ម៉្រត្រ	ដ្រលជាបង្គ្រល

អគ្គិសនីខ្ពស់បំផុតក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។	ឯកឧត្តម	បន្តថ	បនា្ទ្រប់ពីគម្រ្រង

ន្រះត្រូវបានដាក់ឱ្រយដំណើរការ	 វានឹងជួយបណា្ត្រញអគ្គិសនី	 ន្រខ្រត្ត	

កោះកុង	 ខ្រត្តកំពង់ចាម	 និងខ្រត្តក្រច្រះ	 ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា	 មន	

ទំនាក់ទំនងគ្ន្រទៅវិញទៅមក	 បំព្រញតម្រូវការផ្គត់ផ្គង់ថមពល	 និង	

ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍	 ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា	 ។	 ឯកឧត្តម	 បានមន	

ប្រសាសន៍ថ	 រដា្ឋ្រភិបាលកម្ពុជាបានប្ត្រជា្ញ្រចិត្តក្នុងការអភិវឌ្រឍន៍	 និង	

ពង្រឹងថមពលជាតិ	 និងការបញ្ជូនថមពល	 និងការប្រ្រកា្ល្រយសំដៅ	

ផ្តល់ប្រភពថមពល	និងការផ្គត់ផ្គង់	ថមពលគ្រប់គ្រ្រន់សម្រ្រប់កំណើន 

ស្រដ្ឋកិច្ច	 ពាណិជ្ជកម្ម	 ឧស្រសាហកម្ម	 និងតម្រូវការអ្នកប្រើប្រ្រស់	 ។	

ឯកឧត្តម	 បានបន្តថ	 ការអភិវឌ្រឍលើវិស័យថមពលអគ្គិសនីខាងលើ	

គឺដើម្របីអភិវឌ្រឍន៍កម្ពុជា	ឲ្រយប្រ្រកា្ល្រយ	ទៅជាប្រទ្រសមួយមនការផ្គត់ផ្គង់

អគ្គិសនីគ្រប់គ្រ្រន់	 ចីរភាពអាចទុកចិត្តបាន	 មនគុណភាព	 និងមន	

តម្ល្រសមរម្រយសម្រ្រប់អ្នកប្រើប្រ្រស់គ្រប់ប្រភ្រទ	នៅគ្រប់ទីកន្ល្រងទូទាំង	

ប្រទ្រស	 ដ្រលជាកតា្ត្រចម្របង	 និងចាំបាច់បំផុត	 សម្រ្រប់គំទ្រដល់ការ	

អភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ច	និងសង្គមព្រម	ទាំងការផ្ដល់នូវសុខមលភាព	ន្រការ	

រស់នៅជូនប្រជាពលរដ្ឋ។	 ទោះបីវិស័យថមពលអគ្គិសនីកម្ពុជាបាន

បោះជំហា៊្រន	ឈនទៅរកការផ្ល្រស់ប្តូរមួយក្តី	រយៈព្រលចុងក្រ្រយន្រះ	

កម្ពុជាបានខាតបង់ទៅលើតម្ល្រអគ្គិសនីជាង	១០០	លានដុលា្ល្ររ	ក្រ្រយ	

រងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិសង្គ្រ្រមរុស្រសុី	 និងអ៊ុយក្រ្រន	 ។	 ទន្ទឹមនោះ	

សម្ដ្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ	 ហ៊ុន សែន	 នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រ	

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា	បានអំពាវនាវឱ្រយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់	ខិតខំ	

សន្រសំសំច្រ	លើការប្រើប្រ្រស់ថមពលអគ្គិសនី	ដោយចាប់ផ្ដើមច្រញពី	

សា្ថ្រប័នរដ្ឋ	ខណៈដ្រលឆ្ន្រំន្រះ	អគ្គិសនីកម្ពុជាបានឈនដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រ

លើកដំបូងន្រការខាតប្រមណ	 	 ១០០លានដុលា្ល្ររ	ដោយសារត្រការ	

កើនឡើងន្រតម្ល្រថមពល។		ក្នុងពិធីសំណ្រះសំណាល	ជាមួយគណៈ-

ប្រតិភូកីឡាអាសា៊្រនបា៉្ររា៉្រហ្គ្រមជាង១៥០នាក់	កាល	ពីព្រលថ្មីៗ	កន្លងមក 

នៅវិមនសន្តិភាព	សម្ត្រចត្រជោ	ហ៊ុន សែន	បានបញ្ជ្រក់ថ	បើគិតពី	

ស្រដ្ឋកិច្ចទីផ្រសារ	 តម្ល្រអគ្គិសនីនៅព្រលន្រះ	 នឹងឡើងថ្ល្ររហូតដល់ទៅ	

២ដង។	 ត្ររដ្ឋមិនបានដំឡើងថ្ល្រ	 អគ្គិសនីនោះទ្រ	 ទោះបីរដ្ឋខាត	

បង់ថវិកាច្រើនក្តី	 ក៏រាជរដា្ឋ្រភិបាលមិនមនផ្រនការក្នុងការដំឡើងថ្ល្រ	

អគ្គិសនីដ្ររ	ខណៈដ្រលប្រទ្រសមួយចំនួនបានដំឡើងថ្ល្រអគ្គិសនី	ម្តង	

ជា២ដងរួចមកហើយ។	ប៉ុន្ត្រសម្រ្រប់កម្ពុជា	យើងមិនទាន់បានដំឡើង	

ថ្ល្រភ្លើងទ្រ	 រោងចក្រ	 សហគ្រ្រសមួយចំនួនប្រឈមនឹងការខាតបង់	

ដោយសារការឡើងថ្ល្រអគ្គិសនី	ប៉ុន្ត្ររាជរដា្ឋ្រភិបាលត្រូវបំព្រញខាត	។

សម្ត្រចត្រជោ	 ហ៊ុន សែន ថ្ល្រងបន្តថ	 នៅព្រលមនកូវីដ១៩	

ប្រ្រងចុះថ្ល្រ	ដល់ព្រលកូវីដ១៩	ចាប់ផ្តើមថមថយ	ស្រដ្ឋកិច្ចសា្ត្ររឡើងវិញ 

ប្រ្រងក៏បានឡើងថ្ល្រល្មម។	 សម្ត្រចបានធ្វើការកត់សម្គ្រល់	 ការឡើង	

ថ្ល្រប្រ្រងន្រះ	 គឺដោយសារសង្គ្រ្រមរុស្រសុី	 និងអ៊ុយក្រ្រន	 និងការដាក់	

ទណ្ឌកម្មទៅលើរុស្រសុីពីពួកលោក	ខាងលិច។	សម្ត្រចត្រជោ	ហ៊ុន សែន 
គូសបញ្ជ្រក់បន្ថ្រមថ	វិបត្តិថមពលបានកើតព្រញពិភពលោក	រួចស្រ្រច	

ទៅហើយ។	 ឆ្ន្រំន្រះ	 ច្រះទ្រវតាជួយយើងនៅត្រង់ថ	 ភ្លៀងច្រើន	

ទឹកចូលព្រញអាងវារីអគ្គិសនី	ធ្វើឱ្រយវារីអគ្គិសនីរបស់យើងដើរបាន	បូក	

ជាមួយថមពលពន្លឺព្រះអាទិត្រយ	 ដ្រលអាចឱ្រយយើងអាចកាត់បន្ថយ	

បានការខាតបង់មួយចំនួន	 ប៉ុន្ត្រប្រសិនបើវារីអគ្គិសនីរបស់យើងដើរ	

មិនគ្រប់	ហើយត្រូវផលិតថមពលពី	ធ្រយូងថ្ម	ពីប្រ្រងឥន្ធនៈ	តម្ល្រអគ្គិសនី	

ឡើងកប់ពពក។	សម្ដ្រចត្រជោ	បានថ្ល្រងបញ្ជ្រក់ថ	ព្រ្រះសង្រ្គាម	វាបាន

បង្កការឈឺចាប់សម្រ្រប់រុស្រសុី	និងអ៊ុយក្រ្រនរួចស្រ្រចទៅហើយ	។	ប៉ុន្ត្រ	

ការដាក់ទណ្ឌកម្មន្រះ	វាមិនម្រនត្រូវត្ររុស្រសុីនោះទ្រ	ប្រទ្រសដ្រលដាក់

ទណ្ឌកម្មគ្រនោះក៏រងទុក្ខវ្រទនាដូចគ្ន្រ	 និងបង្កការលំបាកដល់ប្រទ្រស	

ជាច្រើននៅលើពភិពលោក	ដោយសារវបិត្តថិមពល	ដោយសារការកើន-

ឡើងន្រតម្ល្រប្រ្រង	 ហើយនៅព្រលខាងមុខអាចនឹងកើតឡើងនូវវិបត្តិ

ស្របៀងអាហារថ្រមទៀតក៏អាចថបាន	៕
គម្រ្រងផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធបណា្ត្រញអគ្គិសនីខា្ន្រតតូច	និងសា្ថ្រនីយសាកអាគុយដើរ

ដោយថមពលពន្លឺព្រះអាទិត្រយនៅកម្ពុជា	នៅខ្រត្តកំពត

ថមពល	អគ្គិសនី	ដ្រល	ផលិត	ច្រញពី	ទំនប់	វា	រី	អគ្គិសនី		កើនឡើង	យ៉្រង	ខា្ល្រំង	នៅ	ក្នុង	រយៈព្រល	ប៉ុនា្ម្រន	ឆ្ន្រំ	ថ្មីៗ	ន្រះ
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បែវត្តិ 
ខែត្តកំពង់ចាម

កំពង់ចាម	ជាខ្រត្តមួយរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជា	

ស្ថិតនៅទីវាលទំនាបកណា្ត្រលន្រទន្ល្រម្រគង្គ	។	

ខ្រត្តកំពង់ចាមមនព្រំប្រទល់	ខាងលិចជាប់នឹង 

ខ្រត្តកពំងឆ់្ន្រងំ	ខាងជើងជាបន់ងឹខ្រត្តកពំងធ់នំងិ	

ខ្រត្តក្រច្រះ	ខាងកើតជាប់នឹងខ្រត្តត្របូងឃ្មុំ	និង

នៅខាងត្របូងជាប់ជាមួយខ្រត្តព្រ្រវ្រង	 និងខ្រត្ត	

កណា្ត្រល។	ទីរួមខ្រត្តកំពង់ចាមមនចម្ង្រយផ្លូវ

ប្រវ្រង២២៦គ.ម.	 ពីរាជធានីភ្នំព្រញដោយធ្វើ

ដំណើរតាមផ្លូវជាតិល្រខ៦	 ។	 ផ្ទ្រដីសរុបមន	

៤៥៤៩គ.ម.ការ៉្រ	 បច្ចុប្របន្នខ្រត្តកំពង់ចាមត្រូវ

បានបំប្រកច្រញជាខ្រត្តថ្មីមួយទៀត	 នៅថ្ង្រទី	

៣០	ខ្រធ្នូ	ឆ្ន្រំ២០១៣	ដ្រលមនឈ្ម្រះហៅថ	

ខ្រត្តត្របូងឃ្មុំ។	 តំបន់ដ្រលនៅខាងលិចន្រទន្ល្រ

ម្រគង្គត្រូវបានកាត់ទៅក្នុងខ្រត្តកំពង់ចាម	 ឯ       

តបំនដ់្រលនៅផ្ន្រកខាងកើត	ន្រទន្ល្រម្រគង្គត្រវូ	

បានកាត់ទៅជាខ្រត្តត្របូងឃ្មុំ។

ដោយយោងតាមការស្រ្រវជ្រ្រវនិងមតិលើក

ឡើងជាទូទៅបានឲ្រយដឹងថ	 ឈ្ម្រះ	 ខ្រត្ត 

«កំពង់ចាម»	គឺមិនមនអ្វីពាក់ពន័្ធនឹងឈ្ម្រះជន

ជាតិចាម	ឬខ្ម្ររឥសា្ល្រមនោះឡើយ។

តាមឯកសារប្រវត្តិសាស្រ្តបានបញ្ជ្រក់ថ៖	

ខ្រត្តកំពង់ចាម	ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ង្រទី១

ខ្រមករាឆ្ន្រំ១៨៨៥	កាលនោះមន្ត្រីបារាំងម្ន្រក់

មនឈ្ម្រះថ	្រហង់ស្វ័រប៊ូដាន់	ជាអ្នកត្រួតត្រ្រ

លើចៅហា្វ្រយខ្រត្តខ្ម្ររ។	គ្រ្រនោះខ្រត្តកំពង់ចាម

មនស្រុកចំនួន១០ជាចំណុះដ្រលរួមមន៖

១.ស្រុកកំពង់សៀម	 ២.ស្រុកក្រូចឆ្ម្រ 

៣.ស្រុកព្រ្រឈរ	 ៤.ស្រុកជើងព្រ្រ	 ៥.ស្រុក	

កោះសុទិន	 ៦.ស្រុកកងមស	 ៧.ស្រុកស្រី	

សន្ធរ	 ៨.ស្រុកស្ទឹងត្រង់	 ៩.ស្រុកត្របូងឃ្មុំ	

១០.ស្រុកម្រមត់។

បច្ចុបន្របន្នអតីតស្រុកត្របូងឃ្មុំត្រូវបានកាត់

ច្រញពីខ្រត្តកំពង់ចាម	 ដោយបង្កើតច្រញជា	

ខ្រត្តត្របូងឃ្មុំ	 ។	 ហើយសព្វថ្ង្រខ្រត្តកំពង់ចាម			

ត្រូវបានរៀបចំ	បង្កើតស្រុកមួយចំនួនឡើងវិញ

ដ្រលមនស្រុកនិងក្រុងដូចជា៖

១.ក្រុងកំពង់ចាម	 (ស្រុកកំពង់ចាម)	 ២.

ស្រុកជើងព្រ្រ	 ៣.ស្រុកស្ទឹងត្រង់	 ៤.ស្រុក	

កោះសុទិន		៥.ស្រុកស្រីសន្ធរ	៦.ស្រុកបាធាយ	

៧.ស្រុកចម្ក្ររលើ	 ៨.ស្រុកព្រ្រឈរ	 ៩.ស្រុក	

កងមស	១០.ស្រុកកំពង់សៀម	។

យោងតាមឯកសារក្រុង	កំពង់ចាម 

បានបញ្ជ្រក់ថ៖	 ប្រវត្តិពីអតីតកាល	

ខ្រត្តកំពង់ចាម	 គឺជាដីកោះជាប់មត់	

ទន្ល្រ	ជាកន្ល្រងសំចតន្រសំព	និងទូក	

តូចធំផ្រស្រងៗ។	តាមការអះអាងរបស់	

អ្នក	 ស្រុកធា្ល្រប់រស់នៅតាំងពីបុរាណ

រៀងមកបានបញ្ជ្រក់ថ	 «កំពង់ចាម» 

បានកា្ល្រយមក	ពីពាក្រយថ	«កំពង់រង់ចា»ំ	ដោយ

សារទម្ល្រប់ពាក្រយនិយយកំពង់រង់ចាំ	 ក៏កា្ល្រយ	

មកថកំពង់ចាំដ្រលបាត់ពាក្រយរង់មួយម៉្រត់នោះ	

ទៅ។	ពាក្រយថ	 កំពង់ចាំគឺជាកន្ល្រងមួយដ្រល

នៅមត់ទឹក	 	 ហើយដ្រលគ្រត្រងត្ររង់ចាំ	

ទទួលចាំទូក	 សំព	ដ្រលឆ្លងកាត់	 ដើម្របីធ្វើ					

ដំណើរឬឆ្លងទៅទីកន្ល្រងតំបន់ផ្រស្រងៗ។	 ដូច

នោះហើយទើបគ្រឲ្រយឈ្ម្រះថកំពង់ចាំ។	ច្រើន

ដំណរក្រ្រយមកពាក្រយកំពង់ចាំន្រះ	 ក៏បាន	

កា្ល្រយមកជាពាក្រយថ	កំពង់ចាមវិញ	ដោយហ្រតុ

ថនៅទីនោះមនជនជាតិផ្រស្រងៗមួយចំនួនមក

ប្រ្រស្រ័យទាក់ទង	រកសុីនៅតំបន់ន្រះដ្រលមន

ទាំងការអានការនិយយមិនច្របាស់លាស់	ដូច្ន្រះ 

ហើយពាក្រយថ	 កំពង់ចាំក៏បានកា្ល្រយទៅជា	

កំពង់ចាមៗ	ជាទម្ល្រប់ងយស្រួលនិយយ	។		

ចំណ្ររកាលបន្តបនា្ទ្រប់មកប្រជាជនក៏បានមក

រស់នៅ និងរកសុនីៅតំបន់ន្រះច្រើនឡើងៗ

ក៏បង្កើតបាន	ជា	មណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មផ្លូវទឹក	

យ៉្រងសំខាន់នាសម័យនោះ	 និងបង្កើតជាភូមិ

ស្រុកមនអាជីវកររស់នៅកកកុញ។	 រីឯពាក្រយ	

ថ	 កំពង់រង់ចាំ	 ក៏កា្ល្រយមកជាពាក្រយកំពង់ចាំ	

បនា្ទ្រប់មកទៀត	 កំពង់ចាំ	 ក៏កា្ល្រយមកហៅថ	

«កំពង់ចាម»	 រហូតដល់សព្វថ្ង្រ	 ។	 ឈ្ម្រះ	

«កំពង់ចាម»	ន្រះក៏ពុំមន	ឯកសារ	ណាមួយ	

បញ្ជ្រក់ថ	 មនពាក់ពន្ធ័ជាមួយជនជាតិភាគ-				

តិចខ្ម្ររឥសា្ល្រមដ្រលរស់នៅតាមដងទន្ល្រនោះ

ឡើយ។	 អាជា្ញ្រធរខ្រត្តកំពង់ចាមក៏បានសាង-

សង់រូបសំណាកមួយចំនួន	 ដើម្របីពន្រយល់	

បំភ្លឺក្នុងគោលដៅ	 រម្លឹកន្រប្រវត្តិឈ្ម្រះខ្រត្ត	

ដ្រលញ្រកច្រញពីគ្ន្ររវាង	 ខ្រត្តត្របូងឃ្មុំដោយ	

ទន្ល្រម្រគង្គនោះ។

ខ្រត្តកំពង់ចាម	 គឺជាទឹកដីដ៏ចំណាស់មួយ	

ដ្រលមនសា្ល្រកសា្ន្រមប្រវត្តិសាស្រ្តមុនសម័យ

អង្គរ	និងសម័យក្រ្រយមកទៀតដ៏ច្រើនសន្ធឹក-

សនា្ធ្រប់។	 ខ្រត្តន្រះមនប្រ្រសាទបុរាណទួល

បុរាណនិងវត្ថុបុរាណផ្រស្រងៗ	នៅស្រសសល់

ជាច្រើនកន្ល្រងលើទឹកដីន្រះ។	មិនត្រប៉ុណ្ណ្រះ

ខ្រត្តន្រះមនទាំងធនធានធម្មជាតិដូចជា	ព្រ្រ	

ភ្នំ	ទីវាល	ទន្ល្របឹង	និងប្រភពទឹក	ផ្រស្រងៗដ្រល

ជាសកា្ត្រនុពលសម្រ្រប់វិស័យទ្រសចរណ៍	 និង	

ការវិនិយោគក្នុងតំបន់។	ជាមួយនោះដ្ររខ្រត្ត

កំពង់ចាមមនទាំងតំបន់ទ្រសចរណ៍សំខាន់ៗ 

ដូចជា៖	ប្រ្រសាទនគរបាលជ័យ		ប្រ្រសាទភ្នំ	

ជើងព្រ្រ		ប្រ្រសាទភ្នំហាន់ជ័យ		ប្រ្រសាទ	ព្រះ-	

ធាតុទឹកថ្ល្រ	 	ភ្នំប្រុស	ភ្នំស្រី	 	កសិទ្រសចរណ៍	

ថ្មដារ	 	 រមណីយដា្ឋ្រនទឹកឆ	 	និងឆ្ន្ររខ្រសាច់	

កោះប៉្រនជាដើម	។

ន្រះជាសមិទ្ធផលដ៏វិស្រសវិសាលនៅលើ

ទឹកដីដ៏ចំណាស់មួយន្រះ	។	បច្ចុប្របន្នខ្រត្តកំពង់-	

ចាម	បាននឹងកំពុងបោះជំហានអភិវឌ្រឍន៍យ៉្រង

លឿនលើគ្រប់វិស័យគួរជាទីមទនៈក្រ្រល្រង

ក្រ្រមការអនុវត្តតាមគោលនយោបាយ	ឈ្នះៗ 

របស់ប្រមុខរាជរដា្ឋ្រភិបាលន្រ	ព្រះរាជាណាចក្រ	

កម្ពុជា៕																	  ឯកសារ
(មន្ទីរវប្បធម៍  និងវិចិតេសិល្បៈខេត្តកំពង់ចាម)
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ប្រទ្រសជាច្រើននឹងប្រឈមមុខវិបត្តិស្បៀងអាហារ

ដោយគ្មានផលិតផលកសិកម្មពីអ៊ុយក្រន 

រដូវសាបពៃះសៃូវសាលីឆ្នាំនៃះ បានកំពុងជួបភាពរអាក់រអួល 
ដោយសារតៃសង្គៃម ដូច្នៃះនៅពៃលរដូវចៃូតកាត់មកដល់អ៊ុយកៃនក៏
បានទទួលទិន្នផលសៃូវសាលីតិចជាងធម្មតាដៃរ ។ បើតាមការវិភាគ 
របសក់ៃមុហ៊នុKayrros តាមរយៈរបូភាពផ្កាយរណបនៅឆ្នា ំ២០២២នៃះ 
ទិន្នផលសៃូវសាលីអ៊ុយកៃននឹងធា្លោក់ចុះ៣៥% បើបៃៀបទៅនឹង ឆ្នាំ២០២១។ 
គួររំឭកថ អ៊ុយកៃនជាបៃទៃសដៃលបានផ្គត់ផ្គង់ ១០% នៃការនាំចៃញ 
សៃូវសាលី, ជាង ៥០% នៃបៃងផ្កាឈូករ័ត្ន និងជាមធ្យម ៥០លានតោន 
នៃផលិតផលកសិកម្មលើពិភពលោក។ ក្នុងរដូវសាបពៃះដាំសៃូវសាលី
ឆ្នាំនៃះ កសិករតៃូវជួបការលំបាកជាក់ស្តៃងដូចជា តៃូវគៃចគៃប់បៃក 
គៃប់ផ្លោង ឬខ្វះបៃងដើម្បីបញ្ជាយនយន្តពៃះការធ្វើកសិកម្មបៃបទំនើប
តៃូវពឹងផ្អៃកខា្លោំងទៅលើការបៃើបៃស់ថមពល តួយ៉ាងដូចជាការបៃើបៃស់
បៃងសាំងដើម្បីដំណើរការឧបករណ៍កសិកម្ម និងដើម្បីផ្តល់ថមពល 
ដល់ខ្សៃសងា្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ជាដើម។ ដោយមិនអាចបៃកៃកបានផ្ទៃដីដាំដុះក៏
បានរួមតូចជាងធម្មតាផងដៃរ។

 កៃុមហ៊ុន Kayrros ដៃលជំនាញខាងវិភាគរូបភាពផ្កាយរណប និង
ដៅទីតាំងភូមិសាស្តៃដោយបៃើវិធីសាស្តៃគណនាទិន្នផលរុក្ខជាតិ និង 
ធញ្ញជាតិ បានបា៉ាន់បៃមណថ ក្នុងដំណក់កាលនៃះ អ៊ុយកៃននឹងមន
សមត្ថភាពបៃមូលផលសៃូវសាលីតៃឹមបៃមណតៃ ២១ពាន់លានតោន 
តៃប៉ុណ្ណោះសមៃប់រដូវចៃូតកាត់ឆ្នាំ២០២២ ពោលគឺតិចជាងឆ្នាំ២០២១ 
ចំនួន ១២លានតោន។ បើធៀបទៅនឹងមធ្យមភាគ៥ឆ្នាំចុងកៃយកន្លង
មកនៃះ ទិន្នផលសៃូវសាលីរបស់អ៊ុយកៃននឹងធា្លោក់ចុះ ២៣%។ បើតាម
កៃុមអ្នកជំនាញដដៃលព្យាករទៀតថ ដោយសារតៃការបៃយុទ្ធនៅតៃបន្ត 
និងជញ្ជៃុំខា្លោំងលើតំបន់ភាគខាងកើតអ៊ុយកៃនដៃលជាជងៃុកសៃូវសាលី 
របស់បៃទៃស កសិករដៃលអាចសាបពៃះដាំសៃូវបាននៅពៃលនៃះ តៃូវ 
បៃឈមនឹងបញ្ហាដឹកជញ្ជូន និងកន្លៃងស្តុកទុកនៅពៃលទទួលផល។ 
ចំណៃកការនាំចៃញតាមផ្លូវរថភ្លើង និងតាមផ្លូវគោក អាចជំនួសដោយ
ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹក (នាវា) បានតៃមួយភាគតូចប៉ុណ្ណោះ ដោយសារ
បៃទៃសរុស្សុីបានបិទកំពង់ផៃសមុទៃសំខាន់ៗរបស់អ៊ុយកៃននៅ Odesa 
និង Mykolaiv បានធ្វើឱ្យមនការថយចុះគួរឱ្យកត់សម្គល់នៃការនាំចៃញ
ផលិតផលកសិកម្មពីអ៊ុយកៃនដល់ ១៥%-២០% ភាគរយនៃតួលៃខ 

មុនសង្គៃម។ តៃកំពង់ផៃអ៊ុយកៃននៅតាមសមុទៃខ្មា និងសមុទៃAzov 
ដៃលជាចៃកផ្តោះប្តូរពាណិជ្ជកម្ម ក៏មិនអាចធានាការនាំចៃញផលិតផល
កសិកម្មបានដៃរ។ រដា្ឋាភិបាលអ៊ុយកៃនកំពុងតស៊ូស្វៃងរកផ្លូវជំនួសដើម្ីប
ពងៃីកការនាំចៃញផលិតផលកសិកម្ម ថ្វីត្បិតនៅតៃមិនអាចគៃប់គៃន់ក៏
ដោយ ប៉ុន្តៃក៏មនការរីកចមៃើនគួរឱ្យកត់សម្គល់ផងដៃរ។ នៅក្នុងខៃឧសភា 
នៃះ អ៊ុយកៃននៅតៃមនឱកាសដើម្បីបង្កើនការនាំចៃញ ដូច្នៃះហើយ  
មនយុទ្ធសាស្តៃពីរដើម្បីបង្កើនការនាំចៃញបន្ថៃមទៀត គឺ ទីមួយ ជ័យជំនះ 
របស់អ៊ុយកៃន និងការបិទចៃក និងទីពីរគឺការពងៃីកនូវវិធីផ្សៃងទៀតនៃ
ផលិតផលទីផ្សារនៃះ។ 

រុស្សុី និងអ៊ុយកៃនជាបៃទៃសនាំចៃញសៃូវសាលីដ៏ចម្បងនៅលើ 
ពិភពលោក និងតំណងឱ្យ៣០% នៃពាណិជ្ជកម្មធញ្ញជាតិពិភពលោក។ 
នៅពៃលបៃទៃសទាំងពីរនៃះមនសង្គៃមនឹងគា្នា  បៃទៃសជាចៃើនផ្សៃង
ទៀតដៃលរំពឹងខា្លោំងលើការនាំចូលគៃប់ធញ្ញជាតិពីអ៊ុយកៃន និងរុស្សុី 
ផ្ដើមរង្គះរង្គើនិងធា្លោក់ក្នុងវិបត្តិអស្ថិរភាពចំណីអាហារ។ បៃព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់
ស្បៀងអាហារពិភពលោកក៏រងផលប៉ះពាល់ទៅតាមនះដៃរ។ ហៃតុដូច្នៃះ
ហើយបានជានៅថ្ងៃកៃុមបៃទៃសមហាអំណចកសិកម្ម ៥១បៃទៃស 
មនអាទិ៍សហភាពអឺរ៉ុប សហរដ្ឋអាមៃរិក កាណដា និងអូស្តោៃលីបាន 
ជួបបៃជុំគា្នានៅទីកៃុងហ្សឺណៃវ ពួកគៃប្តៃជា្ញាធ្វើការរួមគា្នាដើម្បីធានារក្សា
សុវត្ថិភាពពិភពលោក ដោយបានផ្តល់ស្បៀងអាហារឱ្យបានគៃប់គៃន់ 
មិនថអ្នកកៃខា្លោំង អ្នកងាយរងគៃះ ឬជនធ្វើបំលាស់ទីទៃ ហើយទីផ្សារ 
កសិកម្ម និងស្បៀងអាហារតៃូវបើកចំហជានិច្ច បៃកបដោយតម្លោភាព និង 
គា្មានការដាក់បមៃមពាណិជ្ជកម្មកសិកម្ម និងកសិឧស្សាហកម្មដោយគា្មាន
ហៃតុផលឡើយ។ យោងតាមការសិក្សារបស់ WTO ទោះបីជារុស្សុី និង
អ៊ុយកៃនមនទំហំតូចក្នុងទំហំសៃដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក 
ក៏ដោយ ប៉ុន្តៃបៃទៃសទាំងពីរដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងវិស័យផលិតកម្មមួយ
ចំនួន និងជាអ្នកនំាចៃញទំនិញសំខាន់ៗជាចៃើន។ សង្គៃមបានធ្វើឱ្យ 
តម្លៃទីផ្សារពិភពលោកកើនឡើង ជាពិសៃសទំនិញកសិកម្ម និងស្បៀង 
អាហារ ដូចជាសៃូវសាលី សណ្តៃកសៀង អង្ករ ពោត និងសាច់ ជាដើម 
ដៃលទាំងអស់នៃះបានប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខស្បៀងនៅក្នុងបៃទៃសកៃីកៃ 
ដៃលពឹងផ្អៃកលើការនាំចូលពីបៃទៃសរុស្សុី និងអ៊ុយកៃន។ លើសពីនៃះ 
សង្គៃមបានបង្កើនតម្លៃផលិតផលថមពល និងវត្ថុធាតុដើមដូចជាបៃង 
និងជី ដៃលប៉ះពាល់ដោយបៃយោលដល់តម្លៃម្ហូបអាហារនៅក្នុងទីផ្សារ 
ពិភពលោក ។ ការសិក្សាបានរកឃើញថផលិតផល ដៃលបៃឈម 
នឹងការខ្វះខាត និងការរាំងស្ទះក្នុងផលិតកម្ម គឺផលិតផលដៃលទាក់ទង
នឹងបៃងផ្កាឈូករ័ត្ន សៃូវសាលី ពោត និងជី ដោយសារបៃទៃសរុស្សុី និង
អ៊ុយកៃនមនសមមតៃទិន្នផលខ្ពស់ ហើយមនបៃទៃសផលិតជំនួស 
តិចតួច។ ក្នុងនះបៃទៃសរុស្សុី និងអ៊ុយកៃន គឺជាបៃទៃសដៃលតំណង
ឱ្យជិតមួយភាគបីនៃការផ្គត់ផ្គង់សៃូវសាលី និងធញ្ញជាតិសំខាន់ៗលើ 
សកលលោក ខណៈដៃលអ៊ុយកៃនក៏ជាបៃទៃសនាំចៃញ ផលិតផល 
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សៃូវសាលីដ៏ធំទៅកាន់ទីផ្សារសកល ប៉ុន្តៃកំពុងកកស្ទះនៅកំពង់ផៃ ។ 
តម្លៃសៃូវសាលីនៅលើទីផ្សារដាក់ដៃញថ្លៃ (Futures Market) បានឡើង
ថ្លៃខ្ពស់ខា្លោំងដោយសារការវាយលុករបស់រុស្សុីទៅលើអ៊ុយកៃន។ ជាក់-
ស្តៃងតម្លៃសៃូវសាលីបានស្ថិតនៅក្នុងកមៃិតខ្ពស់រួចសៃប់ទៅហើយ ដោយ
សារតៃភាពរអាក់រអួលនៅក្នុងខ្សៃសងា្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ ដៃលបណ្តាលមកពី 
វីរុសកូវីដ-១៩។ អ្វីដៃលសំខាន់នះគឺ «ការដាំដុះគៃប់ធញ្ញជាតិពឹងផ្អៃក
ទៅលើជីអាសូតសំយោគ» ដៃលតៃូវការឧស្ម័នធម្មជាតិ បូករួមនឹងចរន្ត 
អគ្គិសនី ដើម្បីដំណើរការគៃឿងចកៃដើម្បីផលិតជាជីអ៊ុយរ៉ៃ។ ១/៣ នៃ 
ចំនួនបៃជាជនពិភពលោក បានពឹងផ្អៃកដោយផ្ទាល់ទៅលើគៃប់ធញ្ញជាត ិ
ដៃលផលិតបានដោយជីអ៊ុយរ៉ៃបៃភៃទនៃះ និងជីអាសូតសំយោគផ្សៃងៗ 

ទៀត។ តម្លៃថមពលកើនឡើងខ្ពស់នឹងធ្វើឱ្យតម្លៃជីកើនឡើង, ការបៃើ-
បៃស់ថយចុះ, ទិន្នផលធា្លោក់ចុះទាប ហើយតម្លៃនៃគៃប់ធញ្ញជាតិក៏នឹង
កាន់តៃឡើងថ្លៃខ្ពស់ផងដៃរ ដៃលនៃះមនន័យថ «នៅក្នុងរយៈពៃលខ្លី 
ភាពអត់ឃ្លោននឹងកើតមនកាន់តៃចៃើននៅក្នុងបណ្តាបៃទៃសកៃីកៃ»។ 

សរុបជារួម បៃការខាងលើបាននាំឱ្យមនការកើនឡើងយ៉ាងខា្លោំងនៃ
តម្លៃ និងកង្វះការផ្គត់ផ្គង់នៅជុំវិញពិភពលោក ភាគចៃើននៅក្នុងបៃទៃស
នៃមជ្ឈិមបូពា៌ា និងអាហ្វ្រិកខាងជើង បៃទៃស Papua New Guinée 
និងបណ្តាបៃទៃសនៅកោះបា៉ាសុីហ្វិក ភាគចៃើននឹងរងនូវផលប៉ះពាល់
ខា្លោំងជាងគៃបំផុត ដោយសារតៃពួកគៃពឹងផ្អៃកខា្លោំងលើការនាំចូលម្ហូប 
អាហារ៕

                  ដោយៈ ពៅ សុធារ៉ា

 

ពេលវេលាល្អ និងរបៀបទទួលទានទឹកដេះគេឱ្យបានតេឹមតេូវ 
ជួយឱ្យសុខភាពកាន់តេល្អបេសើរឡើង

ទឹកដោះគោ	មនជាតិប្រូត្រអ៊ីនកាល់ស្រយូម	ជាតិដ្រកច្រើននិងមន	
លក្ខណៈល្អណាស់	 សម្រ្រប់សុខភាពរបស់មនុស្រសគ្រប់ស្រទាប់វ័យ។	
ត្រយ៉្រងណា	យើងក៏ត្រូវត្រដឹងពីរបៀប	ក៏ដូចជាព្រលវ្រលាក្នុងការទទួល 
ទានទឹកដោះគោដ្ររ	ដើម្របីជួយឱ្រយសុខភាពយើងបានល្អនិងរឹងមំ។

១. តើទឹកដោះគោអាចផឹកបានប៉ុន្មានក្នុងមួយថ្ងេ?
ទឹកដោះគោ	 គឺល្អសម្រ្រប់ការអភិវឌ្រឍមនុស្រស	 ក្នុងសមសភាព															

អាហារូបត្ថម្ភរបស់ទឹកដោះគោមនមីក្រូសារជាតិសំខាន់ៗ	 និងវីតាមីន	
៩	ដូចជាប្រូត្រអ៊ីន	វីតាមីន A, D, B12,	កាល់ស្រយូម,	ប៉ូតាស្រយូម,	ផូស្វ័រ,	
វីតាមីន B2, niaxin, ស័ង្កសី	និងម៉្រញ៉្រស្រយូម។	សម្រ្រប់	មនុស្រសព្រញវ័យ	
និងមនុស្រសវ័យជំទង់	 ការទទួលទានទឹកដោះគោ	 គ្ម្រនជាតិខា្ល្រញ់	 ឬ	
ផលិតផលធ្វើពីទឹកដោះគោជូរ	៣	ព្រងក្នុងមួយថ្ង្រគឺ	២០០	មីលីក្រ្រម	 / 
ថ្ង្រគឺល្អសម្រ្រប់សុខភាព។

២. ពេលវេលាដើម្បផីកឹទកឹដោះគោសមេបក់ារសេបូយកជាត ិកាលស់្យមូល្អ
ផឹកទឹកដោះគោនៅព្រលព្រឹក	៖	ជាព្រលវ្រលាមួយដ្រលអ្នកគួរត្រ

ផឹកទឹកដោះគោនៅព្រលព្រឹក។	ន្រះគឺជាព្រលវ្រលាដ្រលរាងកាយអាច 
ស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមទាំងអស់នៅក្នុងទឹកដោះគោ	 ។	 អ្នកពិតជា	
អាច	ផឹកទឹក	ដោះគោ	ឬបន្ថ្រមទឹកដោះគោទៅជាមួយ	នឹងធញ្ញជាតិម្រសៅ	
គឺជាវិធីដ៏ល្អ	 និងមនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការចាប់ផ្តើមថ្ង្រថ្មី	 ដ្រលនឹងផ្តល់	

ផលល្អដល់សុខភាពអ្នក។
ផកឹទកឹដោះគោនៅព្រលរសៀល	៖	ជាព្រលវ្រលា	មយួដ្រលមនសុ្រស				

ត្រងត្រចង់ញាុ្រំអាហារសម្រន់ដោយសារត្រអារម្មណ៍ឃា្ល្រន។	នៅព្រល
ន្រះជំនួសឱ្រយអាហារចៀនអាហារសម្រន់ដូចជានំ	 ប៊ីសស្ទីន	 ភ្រសជ្ជៈ	
ផ្រស្រងៗ...	 អ្នកអាចផឹកទឹកដោះគោមួយក្រវបានគឺល្អ	 ។	នៅព្រលន្រះ	
រាងកាយកំពុងខ្វះថមពល	 ប៉ុន្ត្រមិនដល់ចំណុចន្រភាពអត់ឃា្ល្រនខា្ល្រំង	
នឹងជួយឱ្រយរាងកាយរបស់កុមរស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមដោយមិនខា្ល្រច
រាក	ឬជំងឺពោះវៀន	ឡើយ។

២	ម៉្រងមុនព្រលចូលគ្រងព្រលយប់	៖	ន្រះជាព្រលវ្រលា	សមស្រប	
ដើម្របីជួយអ្នកផឹកទឹកដោះគោមនសុខភាពល្អ	។																				ដោយសារត្រការ	
ផឹកទឹកដោះគោ	 នៅព្រលន្រះនឹងជួយមនុស្រសឱ្រយស្រូបយក casein 
ដ្រលជាប្រូត្រអី៊ន	នៅក្នុងទឹកដោះគោ។	លើសពីន្រះទៀតនៅព្រលទទួល
យកនៅព្រលលា្ង្រចមតិកាទ្រីប៉ូតាហា្វ្រននៅក្នុងទឹកដោះគោមនប្រសិទ្ធិ-
ភាពស្ងប់សា្ង្រត់	និង	sedative ជួយ	ឱ្រយអ្នកគ្រងលក់ស្រួលថ្រមទៀតផង។

៣. បមេមមួយចំនួនពេលផឹកទឹកដោះគោ
កុំពិសាទឹកដោះគោព្រលបរិភោគផ្ល្រឈើ	៖	សមសធាតុទឹកដោះគោ

មនប្រូត្រអ៊ីនរហូតដល់	៨០%	។	ទោះជាយ៉្រងណា	ក៏ដោយ	ប្រសិនបើ	
អ្នកផឹកទឹកដោះគោ	ក្នុងព្រលត្រមួយព្រលកំពុងញុំា	ផ្ល្រឈើ	វានឹងបំផ្ល្រញ
ប្រូត្រអ៊ីននៅក្នុងទឹកដោះគោ	ងយនឹងបណា្ត្រលឱ្រយរាក។

ព្រលញុំាសូកូឡា	៖	នៅក្នុងសូកូឡាមនផ្ទុកលីសុីននៅក្នុងទឹកដោះ
គោមនប្រតិកម្មជាមួយទឹកដោះគោ	នៅព្រលឡើងកម្ត្របង្កើតជាសារធាតុ
ពុលបង្កគ្រ្រះថ្ន្រក់ដល់រាងកាយ	 ។	 ដូច្ន្រះអ្នកមិនគួរផឹកទឹកដោះគោ	
ក្ត្រជាមួយសូកូឡា	ដើម្របីការពារសុខភាព	អ្នកឡើយ។

ផឹកទឹកដោះគោព្រលល្របថ្ន្រំ	 ៖	ព្រលអ្នកកំពុងល្របថ្ន្រំអ្នកមិនគួរ
ផឹកទឹកដោះគោទ្រ	ព្រ្រះទឹកដោះគោនឹងធ្វើឱ្រយថ្ន្រំមិនសូវមន	ប្រសិទ្ធភាព។	
ទន្ទឹមនឹងន្រះ	 ថ្ន្រំក៏បាត់បង់មតិកាកាល់ស្រយូមនៅក្នុងទឹកដោះគោ							          
ដ្រលងយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកផងដ្ររ៕
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ជាសៃុកមួយ នៅជាប់នឹងចុងបញ្ចប់ខាង
កើតនៃជួរភ្នំដងរៃក និងចុងខាងជើងនៃទន្លៃ
មៃគង្គកម្ពុជាខៃត្តពៃះវិហារ និងនៅលើអតីតផ្លូវ 
រាជធានីកោះកៃរ-បៃសាទវត្តភូ សម័យចកៃភព 
ខ្មៃរ សៃុកឆៃបស្ថិតក្នុងចំណមសៃុកទាំងបៃំបី
របស់ខៃត្តពៃះវិហារ ។ សៃុកនៃះ និងសៃុករវៀង 
មនផ្ទៃដីធំជាងគៃលំដាប់ទី២ បនា្ទាប់ពីសៃុក 
ជាំក្សាន្ត ឯចំនួនបៃជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅលំដាប់ទី៤ ។

សាលាសៃុកឆៃបស្ថិតនៅទិសឦសាន្ត ទី-
បៃជុំជនខៃត្តចម្ងាយ ៥៨គ.ម ។ ដើម្បីទៅដល់ 
ទីនះ យើងអាចធ្វើដំណើរពីកៃុងពៃះវិហារទៅ 
ទិសខាងកើតតាមផ្លូវជាតិលៃខ៩ ឬពីខៃត្ត     
ស្ទឹងតៃងទៅទិសខាងលិចតាមផ្លូវជាតិលៃខ៩ 
ដៃរ ក្នុងចម្ងាយ ៩០គ.ម ឬពីសៃុកជាំក្សាន្ត 
តាមផ្លូវវិស្វកម្មសម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន ទិស 
សៀមរាប និងផ្លូវខៃត្ត រួចបត់មកត្ូបងចម្ងាយ 
ជាង ១៧០គ.ម ។

ភូមិសាស្តេ និងបេជាជន
ភូមិសាស្តៃសៃុកមនលក្ខណ:ស្មុគៃសា្មាញផង 

សៃស់សៃយផង ត្បិតជាតំបន់យុទ្ធសាស្តៃ 
បៃវត្តិសាស្តៃ វប្បធម៌ា ទៃសចរណ៍ ពៃឈើ 
បរិសា្ថាន ។ សៃុកមនសណ្ឋានដីរាងសៃដៀង
ក្បាលគៃុឌ ។ ទឹកដីនៃសៃុកនៃះបានសន្ធឹង 
ស្ទើរពីពាក់កណ្តាលខៃត្ត គឺខាងត្បូងមនពៃំ-
បៃទល់ជាប់នឹងសៃុកជ័យសៃន  ខាងលិចជាប់ 
នឹងសៃុកត្បៃងមនជ័យ ខាងជើងជាប់នឹង 
សៃុកជាំក្សាន្ត, ជួរភ្នំដងរៃក, ពៃំដៃនកម្ពុជា-ឡាវ 
និងខាងកើតជាប់នឹងទន្លៃមៃគង្គ និងសៃុក     
ថឡាបរិវា៉ាត់ ខៃត្តស្ទឹងតៃង ។ សៃុកចៃកចៃញ 
ជា ៨ឃុំ គឺឃុំម្លូពៃ១ ម្លូពៃ២ សង្កៃ១ សង្កៃ២  
សៃន១ ឆៃប២ កំពង់សៃឡៅ១ និងកំពង់ 

សៃឡៅ១។ ស្មើនឹង ២៦ភូមិ ។ ឈ្មាះទាំង
នៃះតៃូវបានដាក់ឱ្យនៅសម័យសង្គមរាស្តៃនិយម 
និងកៃសមៃួលនៅសម័យសាធារណរដ្ឋបៃជា - 
មនិតកម្ពុជា កៃយថ្ងៃរំដោះ ៧មករា ឆ្នាំ១៩៧៩។ 
សៃុកមនផ្ទៃដី ២.៥៣៨,៧១គីឡូម៉ៃតៃកៃឡា 
ឬ ២៥៥.៨៧១ ហិកតា។ ក្នុងនះមនផ្ទៃដី 
សៃចំនួន ៩.៤៩៤ហិកតា ដំណំរួមផ្ំស 
១.៨៤៦ហិកតា  ដំណំកសិ-ឧស្សាហកម្ម ៤៨៩ 
ហិកតា ។ កៃពីនះ ដីលំនៅឋានដីហៃដា្ឋារចនា
សម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ដសាធារណ: ។ ភាគចៃើនលើសលុប 
ជាផ្ទៃដីពៃ ខ្ពង់រាប ភ្នំ ទន្លៃ ស្ទឹង អូរ បឹងបួរ។ 
សៃុកមនបៃជាជន (គិតតៃឹមខៃឧសភា ឆ្នាំ 
២០២២)សរុប ៥.៦៧៣គៃួសារ ស្មើមនុស្ស 
រាយ ២៥.៧៦៥ នាក់(សៃី១៣.៧៩៣នាក់)
ក្នុងដង់សុីតៃមួយនាក់ក្នុងមួយគីឡូម៉ៃតៃកៃឡា។ 
ក្នុងនះ ពលរដ្ឋ (គិតតៃឹមឆ្នាំ២០១៩) អាយុ 
ពី ១៨ឆ្នាំឡើង មនចំនួន ១៤.៥៥៥នាក់ ។ 
អាយុសូន្យ ដល់១៧ឆ្នាំ មន ៤៨ភាគរយ, អាយ ុ
១៨-៦០ឆ្នាំ មន ១២ភាគរយ និងអាយុចាប់ពី 
៦០ឆ្នាំឡើង ២១,៣៤ភាគរយ ។ល។

សៃុកមនភូមិសាស្តៃអំណយ ផលដោយ- 
សារ តៃផ្នៃកចុងបញ្ចប់(ខាងកើត) នៃជួរភ្នំដងរៃក 
នៅជាប់ដងទន្លៃមៃគង្គ  ជាប់តំបន់ពៃមន 
វិសាលភាពធំលំដាប់ទី៣ ក្នុងខៃត្ត។ ដីជួរភ្នំ 
ខ្ពង់រាប ទំនាបចមៃុះដៃលបង្កើតបានជាផ្ទៃដី 
ទំនាប និងខ្ពង់រាបដ៏មនជីជាតិ  ក្បៃរតំបន់ដីសើម
រាមសាស្ទឹងតៃងដៃលជាតំបន់ពៃឈើ(របោះ- 
សៃង និងកៃស់) ពៃការពារបរិសា្ថាន ធនធាន 
ធម្មជាតិ ឧទ្យានជាតិជមៃកសត្វពៃជាដើម ។

បេវត្តិឈ្មាះសេុកឆេប ៖ ដីធំទូលាយ មនុស្ស 

នៅតិច
លោក សុខ សាន្តតារា បៃធានគណ:កម្មា-

ធិការគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា សៃុក និងជា 
អភិបាល សៃុកឆៃប បានបៃប់អ្នកយកព័ត៌ាមន
ទស្សនវដ្តីបេជាជនថ យោងឯកសារ បៃវត្តិសាស្តៃ 
និងបៃភពពីចាស់ទុំក្នុងភូមិសៃុក បានបងា្ហាញថ 
ទឹកដីភូមិសាស្តៃសៃុកឆៃប ជាអតីតទឹកដី 
ចៃនឡាដីគោក មនរាជធានីនៅឦសាន្តបុរៈ 
ស្ថិតតៃង់បៃសាទកោះកៃរ ខៃត្តកំពង់ធំ និង 
តមកសម័យអង្គរនៃអាណចកៃខ្មៃរ រាជធានី 
នៅកោះកៃរ (សៃុកគូលៃន ខៃត្តពៃះវិហារ)។ 
ជាងនៃះទៅទៀត ភូមិសាស្តៃសៃុកនៃះ ស្ថិត 
លើអតីតផ្លូវធំ ភា្ជាប់ពីរាជធានីកោះកៃរផង រាជ-
ធានីអង្គរផង ឆ្ពោះទៅកាន់បៃសាទវត្តភូ ចម្បា៉ា- 
សាក់ (សព្វថ្ងៃស្ថិតនៅសៃុកមឿងខូងបៃទៃស
ឡាវ) និងនៅទឹកដីខាងលិចជួរភ្នំដងរៃក(សព្វ 
ថ្ងៃបៃទៃសថៃ)។

លុះមកដល់ស.វទី១៩ ដើមស.វទី២០ ភូមិ- 
សាស្តៃសៃុកឆៃបជា ម្ចាស់ទីតាំងរដ្ឋបាលនៃខៃត្ត 
ខ្មៃរពីរក្នុងចំណមខៃត្តបួន ដៃលបៃទៃសសៀម 
ចាប់យក ហើយតៃូវវិលមកជួបជុំទឹកដីក្នុងរជ្ជកាល 
ពៃះបាទសុីសុវត្ថិ តាមរយ:សន្ធិសញ្ញាបារាំង-
សៀមឆ្នាំ១៩០៤ និង១៩០៧ ។ គឺតំបន់រដ្ឋបាល 
សាលា ខៃត្តម្លូពៃ ដៃលស្ថិតតៃង់តំបន់សៃមោច 
និងក្បាលដំរីភូមិខាំកឺត ឃុំកំពង់សៃឡៅមួយ 
និងតំបន់រដ្ឋបាលសាលាខៃត្តទន្លៃរពៅ ដៃល
ស្ថិតតៃង់ជាទីតាំងសាលាអនុសៃុកកំពង់សៃណះ 
កាលពីសម័យសង្គមរាស្តៃនិយម គឺ តៃង់បៃជុំជន 
ឃុំកំពង់សៃឡៅ១ នាពៃលបច្ចុប្បន្ន ។

ចំណៃកបៃវត្តិឈ្មាះសៃុកឆៃបវិញ មន 

ស្រុកឆ្រប ផ្ល្រស់ប្តូរពីភាពស្ង្រត់ជ្រងំ មកជាតំបន់មានការអភិវឌ្ឍ
 និងជារមណីយដ្ឋ្រនអ្រកូទ្រសចរណ៍
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ចាស់តំណលថ កាលយូរលង់មកហើយ នៅ 
តៃង់អូរជាប់វត្តឆៃបបច្ចុប្បន្ន មនកៃបីពៃមក 
ជល់គា្នាយ៉ាងសាហាវ និងស្វិតសា្វាញជាមួយ 
កៃបី សៃុក "ឆៃបមត់" ។ ទិដ្ឋភាពនះបាន 
ធ្វើឱ្យអ្នកសៃុក និងដូនទន់ (ឈ្មាះសៃ្តីចំណស់ 
ក្នុងភូមិ) ដូនណង បាននាំគា្នាគោះតៃដោក 
បំពង់ឬស្សី និងបង្កូកឱ្យ "អាឆៃប" ឈ្នះ "ឬ 
មនជ័យ" នឹងសៃនតងា្វាយ ។ ដោយអនុភាព 
គោរពពៃលនះ  កៃបីសៃុកក៏បានឈ្នះកៃបីពៃ។ 
ចំណៃរកៃយមក តៃង់កន្លៃងកៃបីជល់គា្នានះ 
ហៅថ ឆៃបៗ គឺតៃង់ឆៃបបានហៅថ វត្តឆៃប 
ភូមិ ឃុំ និងសៃុកឆៃប ។ ឯនៅជិតខាងនះ 
ហៅថ ភូមិដូនទន់ គឺតៃង់វិទ្យាល័យហ៊ុន សែន 
ដូនទន់ បច្ចុប្បន្ន ។ រីឯបានការបន់សៃន់ថ 
បានជ័យជម្នះនឹងសៃននះ  ក៏កា្លោយជាឈ្មាះ 
ឃុំ សៃុកជ័យសៃន ដៃលស្ថិតនៅខាងកើតឆ្ងាយ
ពីបៃជុំជនសៃុកឆៃប ។

លោក សុខ សាន្តតរ មនបៃសាសន៍ 
បន្តថ ទោះបីសៃុកនៃះមនផ្ទៃដីធំទូលាយយ៉ាង
នៃះក្តី ក៏កំណើនបៃជាពលរដ្ឋនៅសៃុកនៃះមិន
ចៃើនឡើយ ។ ទន្ទឹមនៃះ សៃុកក៏មិនសូវមន 
ជនចំណកសៃុក ហើយអ្នកចំណូលសៃុកក៏ 
មិនសូវមនដៃរ។

អ្វីខ្លះដេលកំពុងតេកើតឡើងនៅសេុកឆេប?
វិស័យកសិកម្ម និងអនុផលពៃឈើ គឺជា

សកា្ដានុពលដ៏សំខាន់សមៃប់បៃជាជនសៃុបឆៃប 
នាអតីតកាល និងបច្ចុប្បន្ន។ ក្នុងនះមន 
ដំណំសៃូវ  ដំឡូងមី  សា្វាយចន្ទី ដំណំរួមផ្សំ 
ការចិញ្ចឹមសត្វ  និងផលពីអនុផលពៃឈើ 
ដូចជា បោចវល្លិ៍ បៃះផ្សិត បន្លៃពៃ ច្បាះជ័រ 
ជាដើម ។ ដោយមនការជួយជៃមជៃងពី 
អាជា្ញាធរ ពកីៃសងួ មន្ទរីជនំាញពាកព័់ន្ធផងនះ 
សហគមន៍មួយចំនួនតៃូវបានបង្កើតឡើងដើម្ប ី
បង្កើន កមៃិតជីវភាពរបស់បៃជាជនក្នុងតំបន់។ 
ក្នុងនះមនសហគមន៍ធ្វើចង្កឹះនៅសហគមន៍
ទៃំង ក្នុងឃុំឆៃប២, សហគមន៍ចិញ្ចឹមគោនៅ

ឧទ្យានជាតិតៃជោសៃនឬស្សីតៃឹប ឃុំឆៃប២ 
ជាដើម ។

ដោយឡៃកការគៃប់គៃង អភិរក្សពៃឈើ 
និងសហគមន៍ពៃឈើ សៃុកមន ១៥សហគមន៍ 
លើ២០សហគមន៍ ពៃឈើលើពីរសៃុក(ឆៃប 
និងជ័យសៃន) ដៃលទទួលសា្គល់ដោយរដ្ឋបាល
ពៃឈើនៃកៃសួងកសិកម្ម រុកា្ខាបៃមញ់ និង 
នៃសាទ ដៃលមនផ្ទៃដី ៤១.៨៥៥ហិកតា  ។

សហគមន៍ពៃឈើទាំង១៥ ស្ថិតក្នុងភូមិ-
សាស្តៃ សៃុកឆៃប រួមមន៖ ឆៃបលិច ឆៃបកើត 
កៃសាំង ដងផ្លិត ណរ៉ុង បៃ គុណភាព  សង្កៃ 
សាអៃម ពៃចងា្ហារធំ  ពៃះឥន្ទផ្កាយរះ តៃពាំង 
ក្បាលដំរី ពៃះលាន កំពង់សៃណះ  ពៃនិយម 
តៃពាំងចំបក់ និងដៃនជមៃកពៃឈើពៃរកា-
ឆៃប ។

លោកបានរៀបរាប់ទៀតថ  លក្ខណៈ       
ពិសៃសរបស់សៃុកឆៃបមនដោយឡៃកខុសពី
សៃុក កៃុងឯទៀតនៃខៃត្តពៃះវិហារ  ដោយសារ 
សៃុកមនភូមិសាស្តៃជាប់នឹងចំណុចចាប់ផ្តើម 
ឬចុងខាងជើងនៃទន្លៃមៃគង្គ និងទន្លៃរពៅ 
ពៃមទាំងពៃំដៃនកម្ពុជា -ឡាវ ដៃលគៃបដណ្តប់ 
លើ ៩ភូមិនៃ ពីរឃុំ គឺឃុំកំពង់សៃឡៅ១និងឃុំ
កំពង់សៃឡៅ២ បៃវៃង ២៤គ.ម ដៃល 
អំណយផលលើផលនៃសាទ ហើយមន     
កំពង់ផៃបៃវត្តិសាស្តៃនៅកំពង់សៃឡៅមួយ និង 
បៃព័ន្ធទឹកសៃចសៃព ។

ពីអតីតកាលនៅពៃលនិយយដល់ការ ធ្វើ 
ដំណើរមកសៃុកឆៃប អ្នកណក៏ស្ទើរសា្ទាក់ ដៃរ 
ពៃះជាដំណើរកាត់តាមដងពៃភ្នំខ្ពស់ទាបតាម
ផ្លូវដ៏លំបាក និងសា្ងាត់ជៃងំ។ ការធ្វើដំណើរទៅ
មករវាងទីរួមខៃត្តពៃះវិហារ ឬពីខៃត្តដទៃមក 
កាន់ទីនៃះ ធ្វើឡើងដោយកមៃ ពីពៃះមិនមន
បណ្តាញគមនាគមន៍តៃឹមតៃូវ។

លោកអភិបាលសៃុក បានរំលឹកបៃប់យើង 
ថ បណ្តាញផ្លូវថ្នល់ក្នុងសៃុកឆៃបពីអតីតកាល
មិនដៃលមនសោះ ផ្លូវកៃលកៅសូ៊ និងផ្លូវជាត ិ

នៅគៃប់ៗជំនាន់ ។ ប៉ុន្តៃនៅសម័យតៃជោ 
(ពៃះរាជាណចកៃកម្ពុជាលើកទី២ និងចាប់ពី 
ឆ្នាំ២០១៣មក)  បៃមុខរាជរដា្ឋាភិបាលសម្តៃច-
អគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន សែន 
តាមរយៈ កៃសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន 
និងកៃុមហ៊ុនចិន បានសា្ថាបនាផ្លូវជាតិលៃខ៩ 
(ពៃះវិហារ-ស្ទឹងតៃង) បៃវៃងជាង ១០០គ.ម 
ឆ្លងកាត់សៃុកឆៃប  និងផ្លូវកៃលកៅសូ៊ នៅឃុំ 
នានាជាង ៧០គ.ម  ហើយបាននឹងកំពុងធ្វើបន្ត 
ទៀត ។ កៃពីនះ ទៅគៃប់ឃុំនៃសៃុក, 
បណ្តាយពៃំដៃន និងកាត់តំបន់ពៃឈើ តំបន់
ទៃសចរណ៍សំខាន់ក៏សុទ្ធតៃមនផ្លូវកៃលកៃួស 
កៃហម ដៃលសា្ថាបនាដោយកៃុមវិស្វកម្មសម្តៃច-
តៃជោ ទិសខៃត្តសៀមរាបដឹកនាំដោយនាយ-
ឧត្តមសៃនីយ៍ ខៃង សុមៃធ និងដៃលបាននឹង
កំពុងថៃទាំដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹក-
ជញ្ជូនខៃត្តពៃះវិហារ ។

ចំពោះអគ្គិសនីវិញ បច្ចុប្បន្នសៃុកជាភូមិ-
សាស្តៃនៃការតភា្ជាប់បង្គលខ្សៃបញ្ជូនតង់ស្យុង
ខ្ពស់កម្ពុជា -ឡាវ សមៃប់ផ្គត់ផ្គង់ថមពលក្នុង
ខៃត្តពៃះវិហារ និងកំពង់ធំ ។ រីឯការបញ្ជូន     
ចរន្តអគ្គិសនីទៅ ជូនបៃជាជនបាន បៃើបៃស់ 
បៃមណ ៩០ភាគរយ ឬ គៃប់ឃុំ  លើកលៃង 
ភូមិ និងផ្ទះដៃលនៅឆ្ងាយៗដាច់សៃយលពៃក  
ឬអាចថ ពលរដ្ឋ ៨០ភាគរយ មនអគ្គិសនី 
បៃើបៃស់ ។

ដោយឡៃក វិស័យទៃសចរណ៍ក៏បៃបៃួល 
រីកចមៃើនគួរឱ្យកត់សម្គល់ ។ សៃុកមន        
រមណីយដា្ឋានអៃកូទៃសចរណ៍ ដ៏ទាក់ទាញ 
មួយ។ នះ គឺ ទឹកធា្លោក់ពៃះនិម្មិត ឬសុភមិតៃ ។ 
រមណីយដា្ឋាននៃះស្ថិតនៅ ជាប់ទន្លៃមៃគង្គក្នុង 
ភូមិកំពង់សាមី ឃុំកំពង់សៃឡៅ២ ដៃលចម្ងាយ 
៨០គ.ម ពីសាលាសៃុកឆៃប ឬពីសៃុកថ 
ឡាបរិវា៉ាត់ខៃត្តស្ទឹងតៃង បៃមណ ៣៧គ.ម ។ 
សហគមន៍ទៃសចរណ៍មួយ តៃូវបានបង្កើតឡើង
បមៃើឱ្យវិស័យទៃសចរណ៍ និងការបង្កើនចំណូល

	ផ្លូវក្រ្រលកសូ៊កំពុងសា្ថ្របនា វិទ្រយាល័យកំពង់ស្រឡៅ
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ដល់បៃជាជនក្នុងតំបន់។
ដោយសារមនសហគមន៍ទៃសចរណ៍ និង 

មនការរៀបចំតំបន់ទៃសចរណ៍បមៃើដល់វិស័យ
ដំណើរកម្សាន្តបានធ្វើតំបន់ទៃសចរណ៍មួយនៃះ 
មនភ្ញៀវជាតិ អន្តរជាតិទៅទស្សនាជាហូរហៃរ ។ 
កៃពីនះ ក៏មនតំបន់ទៃសចរណ៍បៃវត្តិសាស្តៃ 
និងពៃឈើធម្មជាតិជាចៃើនរួមទាំងមន៖ ការ
ជិះទូកកម្សាន្តក្នុងដៃទន្លៃមៃគង្គ នៅកំពង់ 
សៃឡៅ១ (កម្ពុជា) និងមឿងសៃន សៃុកមឿងខូង 
ខៃត្តចម្បា៉ាសាក់ បៃទៃសឡាវ ដៃលនៅជាប់ 
ពៃំដៃន ។

រិតតៃធ្វើរមណីយដា្ឋាន ទឹកធា្លោក់ពៃះនិម្មិត 
មនការទាក់ទាញ និងអំណយផលដល់ 
ទៃសចរជាតិ និងអន្តរជាតិថៃមទៀតនះ បនា្ទាប់ 
ពសីម្តៃចកៃឡាហោម ស ខែង ឧបនាយក 
រដ្ឋមន្តៃី រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងមហាផ្ទៃនិងលោកជំទាវ 
ញ៉ែម សាខន បានផ្តល់អំណយសាងសង់
សំណង់វៃទិការអុំទូក និងសំណង់សិល្បៈការ
ផ្សៃងៗដ៏ស្កឹមស្កៃ នៅទន្លៃមៃគង្គ នាភូមិកំពង់ 
សៃឡៅ ឃុំកំពង់សៃឡៅ១ នៅជាប់ពៃំដៃន   
បៃទៃសឡាវសមៃប់រៀបចំពៃឹត្តការណ៍បៃណំង 
ទូកក្នុងខៃត្ត ក៏ដូចជា ទិវាវប្បធម៌ាទៃសចរណ៍ 
ខៃត្តពៃះវិហារ-ចម្បា៉ាសាក់ (កម្ពុជា ឡាវ) ។ 
សណំងវ់ៃទកិានៃះ ចលូរមួសាងសងដ់ោយមន្តៃ ី
សប្បុរសជននានា ហើយទើបសមោ្ពោធដាក់ឱ្យ
បៃើបៃស់កាលពីពៃលកន្លងទៅថ្មីៗនៃះ ។

ចំពោះការងារអប់រំ និងសុខាភិបាល    
លោកអភិបាលសៃុកបានបញ្ជាក់ ដោយមិន 
ស្ទើរសា្ទាក់ថ ពីអតីតកាលបៃជាជនរស់នៅ 
សៃុកនៃះ មិនសូវចាប់អារម្មណ៍លើការរៀនសូតៃ
ទៃ ដោយហៃតុថ ទីនៃះជាសៃុកឆ្ងាយដាច់ 
សៃយល។ ប៉ុន្តៃបច្ចុប្បន្នមនលក្ខណៈល្អ 
បៃសើរជាងមុន បើទោះបីជាពលរដ្ឋ និងកូនចៅ 
ពួកគាត់មិនសូវទាន់ឧស្សាហ៍ព្យាយម តស៊ូ 
ណស់ណក្នុងការរៀនសូតៃក៏ដោយ ។ រាជ-
រដា្ឋាភិបាលដៃលដឹកនាំ ដោយសម្តៃចតៃជោ 
ហ៊ុន សែន និងថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សបៃជាជន

កម្ពុជា បានកសាងសាលារៀន មន្ទីរពៃទ្យជូន 
ដល់បៃជាពលរដ្ឋ ។ សៃុកមនសាលារៀន 
សាធារណៈគៃប់កមៃិត ពីមត្តៃយ្យសិក្សា រហូត 
ដល់វិទ្យាល័យ។ វិទ្យាល័យបានទៅដល់ឃុំ។ 
សៃុកមនវិទ្យាល័យ ពីរកន្លៃង គឺវិទ្យាល័យ 
ហ៊ុន សែន ដូនទន់នៅឃុំឆៃប១ និង 
វិទ្យាល័យ កំពង់សៃឡៅ នៅឃុំកំពង់សៃឡៅ១ ។

បច្ចុប្បន្ន ទោះមិនទាន់មនមន្ទីរពៃទ្យ បង្អៃក 
ពៃះ ស្តង់ដារ និងបរិមណពលរដ្ឋចំណុះនៅ
មនចំនួនតិច មិនអាចបង្កើតបានក៏ដោយ  ក៏ 
នៅគៃប់ឃុំ មនមណ្ឌលសុខភាព និងប៉ុស្តិ៍ 
សុខភាព។ ពលរដ្ឋទទួលបាន សៃវាសុខភាព 
បៃបសម័យ ដោយមិនពឹងផ្អៃកទាំងសៃុងលើ
ការព្យាបាលបៃបបុរាណ ដូចពៃលមុនទៀត 
ឡើយ។

ជំនឿរបស់បេជាជន និងគោលដៅនេការ 
អភិវឌ្ឍ

លោក ពៅ សាម៉ត សមជិកកៃុមបៃឹក្សា 
សៃុក និងលោក ឡាច ឡិះ នាយករងរដ្ឋបាល 
សាលាសៃុកឆៃប បានបញ្ជាក់ថ  ពីមួយថ្ងៃទៅ 
មួយថ្ងៃ  បៃជាពលរដ្ឋរឹងរឹតតៃមនជំនឿលើ 
គោលនយោបាយរបស់ រាជរដា្ឋាភិបាលដឹកនាំ
ដោយគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ដៃលមន 
សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន សែន 
ជាបៃមុខ ។

លោកបានរំលឹកថ  កាលពីអាណត្តិទី៣ 
នៃឃុំកៃុមបៃឹក្សា បៃជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នាត
គាំទៃគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ឲ្យដឹកនាំចំនួន 
បៃំមួយឃុំ លើបៃំបីឃុំ ឯឃុំពីរទៀត គឺ 
ឃុំឆៃប១ និងឃុំម្លូពៃ១ តំណៃងមៃឃុំបាន 
ទៅគណបក្សផ្សៃង។ ដល់អាណត្តិទី៤  ពលរដ្ឋ 
បោះឆ្នាតគាំទៃឲ្យគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា 
ដឹកនាំឃុំទាំង ៨ឃុំ។ គណបក្សផ្សៃងមិនតៃឹម 
តៃមិនបានតំណៃង មៃឃុំ និងជំទប់ប៉ុណ្ណោះទៃ  
ប៉ុន្តៃអាសនៈកៃុមបៃឹក្សាឃុំ ក៏ថយចុះយ៉ាង 
ខា្លោំងដៃរ ។

លោក សុខ សាន្តតារា បានបន្ថៃមថ  ចំពោះ 

លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នាតជៃើសរីសកៃុមបៃឹក្សា 
ឃុំ សងា្កាត់អាណត្តិទី៥ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៥ 
ខៃមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ថ្មីៗនៃះ ពលរដ្ឋបាន 
បោះឆ្នាតគាំទៃបៃក្ខភាព គណបក្សបៃជាជន 
កម្ពុជា ឈ្នះតំណៃងមៃឃុំទាំងបៃំបីលើបៃំបី  
ទទួលបានអាសនៈ ៣៥លើ៤៤។

លទ្ធផលនៃះ បានមកដោយសារបៃជា-
ពលរដ្ឋជាម្ចាស់សំឡៃងឆ្នាតមើលឃើញច្បាស់ 
ពីសមិទ្ធផលជាក់ស្តៃង និងការអនុវត្តជាក់ស្តៃង
របស់មនៃ្តីមូលដា្ឋាន មនៃ្តីកៃុមការងារគណបក្ស
គៃប់ថ្នាក់ មនៃ្តីកៃុមការងារថ្នាក់ជាតិ ដៃលបាន 
ចុះជួយអភិវឌ្ឍន៍មូលដា្ឋាន និងបានជួយធ្វើឱ្យ
ជីវភាពរបស់ពួកគៃមនការបៃបៃួលយ៉ាងពិត-
បៃកដ។ អ្វីដៃលបៃជាជនសៃុកឆៃបបានឃើញ
ជាក់ស្តៃងនះ គឺសន្តិភាព និងការកសាង    
ហៃដា្ឋារចនាសម័្ពន្ធផ្លូវថ្នល់នានា ពីសៃុកមួយ 
ទៅសៃុកមួយ ក្នុងខៃត្ត និងទៅខៃត្តដទៃ ។ 
ពិសៃសក្នុងសៃុកឆៃបតៃម្តង ដៃលមនផ្លូវ 
គមនាគមន៍ល្អ ងាយសៃួលក្នុងការធ្វើដំណើរ។ 
បៃជាជនជឿជាក់ លើគោលនយោបាយដឹកនាំ 
របស់គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា និងគុណសម្បត្តិ
ដឹកនាំបៃកបដោយគតិបណ្ឌិត របស់បៃមុខថ្នាក់
ដឹកនាំគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា។

លោកអភិបាលសៃុកបានបន្តថ ចំពោះ 
ផៃនការអភិវឌ្ឍន៍ ៥ឆ្នាំ(២០២០-២៥) និង 
ផៃនការ ៣ឆ្នាំ រំកិលរបស់រដ្ឋបាលសៃុកបាន 
កំណត់ឡើង ដោយសៃបតាមផៃនការរបស់ខៃត្ត 
និងគោលនយោបាយរបស់រាជរដា្ឋាភិបាល ។ 
ក្នុងនះ សៃុកកំណត់យកពលរដ្ឋមនសុខុមល
ភាពល្អបៃសើរ មនជីវភាពរស់នៅសមរម្យ  
រក្សាបាននូវវប្បធម៌ា បៃពៃណីសីលធម៌ាល្អ រក្សា 
បាននូវធនធានធម្មជាតិ  បរិសា្ថាន   ភូមិឃុំមន 
សវុត្ថភិាព   ការផ្តលស់ៃវាសាធារណ:បៃកបដោយ 
បៃសិទ្ធភាព ការកាត់បន្ថយភាពកៃីកៃ និងការ 
បង្កើនការងារ និងឆ្ពោះទៅបានបៃក់ចំណូល 
មធ្យមកមៃិតខ្ពស់ ៕

សហគមន៍ទឹកឆ្ល្រក់ព្រះនិម្មិតគោលដៅទ្រសចរណ៍ វិស័យកសិកម្ម	និងអនុផលព្រ្រឈើ	គឺជាសកា្ដ្រនុពលដ៏សំខាន់សម្រ្រប់ប្រជាជន
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         ទឹកដែះម្ដែយ
ចុងមោ៉ាងសិក្សា លោកសាសៃ្តាចារ្យ 

សួរសិស្សក្នុងថ្នាក់ៈ
- រវាងទឹកដោះគោ និងទឹកដោះម្ដាយ 

មួយណ មនបៃយោជន៍ជាង? យុវជន 
សុជាតិលើកដៃឆ្លើយផូង

- បាទ…គឺពិតជាទឹកដោះម្ដាយ មន 
បៃយោជន៍ល្អជាង!

- ហៃតុអ្វី?
- បាទ!…ពៃះដបទឹកដោះម្ដាយ សៃស់សា្អាតជាង ដបទឹកដោះគោ។
អ្នកណៗ ឃើញក៏ចង់កាន់ ចៃបាច់សា្ទាបអង្អៃលដៃរ ។
                            គឺបេក់
លោកមៃធាវី សួរអតិថិជនដៃលមកពឹងពាក់ខ្លួនឲ្យជួយតវា៉ារឿងសុំ 

លៃងលះប្ដី
- ពីដំបូងមុនពៃលដៃលអ្នកសៃីយល់ពៃមរៀបការជាមួយគាត់ ពៃះ 

គាត់មនគុណសម្បត្តិស្អី មកទាក់ទាញចិត្តមៃនទៃ?
- ចា៎ា ចា៎ា មៃនហើយ គឺគាត់មនគុណសម្បត្តិធំធៃងណស់ ទើបខ្ញុំ 

យល់ពៃមសៃឡាញ់គាត់ និងរៀបការជាមួយគាត់ ។ ប៉ុន្តៃពៃលនៃះ 
គុណសម្បត្តិនះ អស់ រលីងហើយ ខ្ញុំនៅជាមួយគាត់ធ្វើស្អីទៀត។

- តើគុណសម្បត្តិរបស់គាត់ដៃលអ្នកសៃីនិយយនះដូចម្ដៃចដៃរ សូម 
អ្នកសៃី និយយឲ្យច្បាស់ សៃួលខ្ញុំវៃកញៃកជាមួយតុលាការ។

- ចា៎ាស គឺបៃក់ហ្នឹងណ..កាលនះគាត់មនបៃក់ជាងមួយលាន 
ដុលា្លោរឯណះ។ គាត់ធានាថ រៀបការរួចឲ្យខ្ញុំចាយវាយយ៉ាងសប្បាយ ដៃ។ 
តាំងពីការរួចដល់ឥឡូវ ជិតពីរឆ្នាំហើយខ្ញុំចាយម៉ត់ គា្មានសល់អ្វី ទៀតទៃ។

                      ចំណីបង្កការឈឺចាប់យូរអង្វែង
ក្នុងពិធីជួបជុំសំណៃះសំណលមួយលោកវៃជ្ជបណ្ឌិត កិត្យា ធ្វើការ 

អធិប្បាយ អំពីចំណីអាហារៈ
- ចំណីអាហារដៃលយើងហូបរាល់ថ្ងៃ ចំណីខ្លះផ្ដល់ផលអាកៃក់ 

បង្កឲ្យមនការឈឺចាប់យូរអង្វៃង ។ តើមនបងប្អូនណដឹង ចំណីផ្ដល់ 
ផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនះជាចំណីអ្វីទៃ?

ខណះនះ លោកតាម៉ក ់អាយុហុកសិបបា្លោយឆ្នាំកៃកភ្លៃតឆ្លើយភា្លោមៈ
- ខ្ញុំដឹងគឺ នំអាពាហ៍ពិពាហ៍! ជាក់ស្ដៃងគឺរូបខ្ញុំនៃះឯង!
ដោយសារហូបនំអាពាហ៍ពិពាហ៍ កាលពីហុកសិបបា្លោយឆ្នាំមុន ទើប   

ដួងចិត្តខ្ញុំឈឺចាប់រហូតដល់សព្វថ្ងៃហើយបៃហៃលជាតៃូវឈឺចាប់តទៅទៀត
រហូតដល់សា្លោប់។

១-	 ផ្គរលាន់ទិសបូព៌សូរគ្រំៗ	 ម្រឃមីរស្រទំសព្វទិសា

	 ពពករសាត់កាត់វ្រហា	 សុរិយបន្ទន់កាំរស្មី។

២.	 មត់អូរឮសូរប្រវឹកស្រ្រក	 កុកក្រកអកខ្វ្រកចាប់ចំណី

	 ត្រដក់ហ្វូងហើរផុតពីដី		 មត់ព្រ្រកចុងព្រ្ររ្រយំរ៉្រ។

៣.	 ឆ្ន្រំន្រះភ្លៀងធំជ្រំសន្ធឹក	 បង្អុលលា្ង្រចព្រឹកស្រ្រចស្រប់ស្រ្រ

	 សន្ទូងប្រកគុម្ពបាំងស្រង្រ	 ដំណាំផ្ក្រផ្ល្រខៀវស្រងត់។

៤.	 វស្រសាន្តរដូវស្រូវប្រតង	 ផ្គរលាន់ឆ្លើយឆ្លងពពកផត់

		 ជំនោរនាំទឹកបក់រសាត់		 ម្រឃខ្ម្របាំងបាត់ពន្លឺថ្ង្រ។

៥.	 សម្លឹងខ្ទមស្រ្រក្រប្ររត្រពាំង	 ក្រ្រមម្លប់ដើមរាំងឃើញចរណ្រ

	 ជ្រករលឹមភ្លៀងនាងអោបដ្រ	 ទន្ទឹងចាំថ្ង្របើកស្រឡះ។

៦.	 បងរីសខ្រយងកា្ត្រមតាមគុម្ពស្រូវ		 កៀនភ្លឺក្រប្ររផ្លូវបានត្រីខ្លះ

	 អំពកស្រ្រស្រីបងឃើញច្របាស់		 ម្អមដុះច្រើនណាស់លាស់ត្រួយខ្ចី។

៧.	 ថ្ង្របាក់រសៀលក្រៀលយំឆ្លើយ		 ម្រឃស្រឡះហើយម៉្រងជាងបី

	 បងបររទ្រះទៅជួបស្រី			 ដោះនឹមក្របីក្រ្រមម្លប់ចារ។

៨.	 ឆ្លៀតចុះត្រពាំងដកព្រលឹត		 ខ្រយងកា្ត្រមត្រីល្អិតកូនចង្វ្រ

	 ស្លម្ជូរក្រសាំងឆ្ង្រញ់ពិសា	 ដំណ្រលដូនតាផ្រសំម្អមស្រ្រ។

៩.	 ព្រះសូរ្រយទន់ទ្ររជ្រ្រគងភ្នំ	 បងនាំស្រីមុមម្ច្រស់ចិត្តស្ន្រហ៍

	 ជាគូដណ្តឹងនាដើមខ	 ចាកច្រញពីស្រ្រទៅផ្ទះវិញ។

១០.	ឆ្ន្រំន្រះសង្រឃឹមថទិន្នផល	 ស្រូវស្រ្រយើងផ្តល់ផលពោរព្រញ

	 បងគ្រងទន្ទឹងប្រឹងទន្ទ្រញ	 ចូលខ្លួនបំព្រញមុខម្របា។

១១.	កក្តឹកស្រូវថ្មីខ្រយល់រំហើយ	 បងនិងត្រ្រណត្រើយចូលរោងការ

	 ក្រ្រមសន្តិភាពន្រខ្រមរា	 រុងរឿងថ្ល្រថ្ល្រជានិរន្តរ៍។

                                                                និពន្ធៈ   សុខ សុធន

បទពាក្យ៧

សែចក្តីកែតមែូវ
អាសៃ័យដោយកំហុសបច្ចៃកទៃសទស្សនាវដ្តីបៃជាជនចៃញផ្សាយ 

ឆ្នាំទី២២ លៃខ២៥៣ ខៃមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ក្នុងអត្ថបទសៃចក្តី-  
ថ្លៃងការណ៍របស់គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា នៅទំព័រទី១១ រាប់   
ពីកៃម ឃ្លោទី៦ សូមអានថ ៖ «ម្លប់បារមីនៃអង្គពៃះមហាក្សតៃនៃ
ពៃះរាជាណចកៃកម្ពុជា» វិញ។ ទស្សនាវដ្តីបៃជាជនសូមសម្តៃងការ
សោកសា្តោយនិងសូមអធ្យាសៃ័យពីសំណក់បៃិយមិត្តអ្នកអានចំពោះ   
កំហុសឆ្គងដោយអចៃតនានៃះ ៕
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លោកជំទាវ ម៉ែន	 សអំន	 សមាជិកាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកមាមា ធិការកណ្រៃ ល ប្រធា្គណៈកមាមា ធិការគណ្រក្សបកសួងទំនាក់ទំ្ងជាមួយរដ្ឋសភា ប រ្ឹទ្ធសភា ្ិងអធិការកិច្ច . ៤០០.០០០៛
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