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"បានមករស់នៅន ើដថី្មីននេះ ដចូខ្ញុំបាននកើតមតងន ៀតអីចឹង!" 

ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋា រចនាសម្ពន័្ធ គឺជាសមាសធាតុសំខាន្់ម្យួរបស់គហរមាងបបងបចកដីហដើម្បសីងគម្កចិច 

ន្ិងការអភិវឌ្ឍហសដាកិចចជហំាន្២ (LASED II) ចាប់ពីឆ្ន ំ២០១៦ ដលឆ់្ន ំ២០២១ ហៅកនុងទីតំងដីសម្បទាន្ 

សងគម្កិចចទាងំ១៤កបន្ែង ហៅកនុងហេតតហោលហៅទាងំ៥ រួម្មាន្ហេតតកំពងឆ់្ន ំង កំពង់សព ឺ កំពង់ធំ តបូងឃុ្ ំ

ន្ិងរកហចេះ បដលអន្ុវតតគហរមាង LASED II។ ជាក់បសតង សម្បទាន្ិកចំន្នួ្៧៧៦រគួសារ បដលទទលួបាន្

 វញ្ញាប បន្បរតសមាគ ល់មាច សអ់ចលវតថុ កាលពីបេម្ីនា ឆ្ន ំ២០១៨ បាន្ន្ឹងកពំុងរស់ហៅអារសយ័ផលហលើដី

សម្បទាន្សងគម្កចិច បដលពួកោតប់ាន្ទទលួ សថ ិតកនុងឃុំទីហោ រសុកសន្ទុក ហេតតកំពងធ់ំ កំពុងទទលួបាន្

ផលរបហោជន្ោ៍៉ា ងហរចើន្ពីការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធនានា របស់គហរមាង។  

"អតផ់ែូវ ដចូយកពលរដាហៅទុកហចាលកនងុព្រព 

អីចឹង" ហន្េះជាការហលើកហ ើងរបស់ហោក បប៉ាន្ ត ូ

បដលជាសមាជិករកុម្របកឹុឃុំទីហោ រសុកសន្ទុក ហេតត

កំពង់ធំ បដលកាលពីម្នុ្ហោកជារបជាពលរដារកីរក 

ន្ិងោ្ន្ដីហៅឃុំពីហោ បនាទ ប់ម្កហោករតូវបាន្ហរជើស

ហរើសជាសម្បទាន្ិកហៅឃុំទហីោតបំន្១់  ន្ិងធាែ ប់ជួយ

សរម្បសរម្លួការងារគហរមាង LASED ហៅដំណាក់

កាលសាកលបងបដលមាន្តនួាទីជាជំន្ួយការហស្ៀន្ឃុំ។ ហោក បប៉ាន្ តូ បាន្ហរៀបរាប់ទាងំទឹកម្ុេសងួ តថា 

"កាលពីម្និ្ទាន្ម់ាន្គហរមាង LASED ផែូវចលូហៅកាន្់ទីតំងដហីនាេះតចូ ចលូបតរហទេះហោម្ួយហសទ ើរបតម្និ្រួច 

ហេើយការហធវើដហំ ើរក៏ចំណាយហពលយរូបដរ ហពលេែេះរតូវហដកោក់កណាត លផែូវកម៏ាន្ បតហពលហន្េះ ហៅម្ក

ទីហនាេះ ហយើងម្ិន្បាច់ហដកផែូវហទ"។ ហោកកំពុងន្ោិយពីផែូវហម្រគួសរកេម្ម្ួយបេែរបបវងជាង១១គី ូបម្៉ារត 

បដលសាថ បនាហដ្ឋយគហរមាង LASED II បដលតភ្ជា ប់ពី

ផែូវរគួសរកេម្របសឃ់ុំទីហោ ចលូហៅទីតំងដីសម្ប

ទាន្សងគម្កិចច។ ហោកបាន្បបន្ថម្ថា ផែូវហន្េះម្ិន្រតឹម្

បតបហរម្ើឱ្យការហធវើដំហ ើររបស់របជាពលរដាហៅកាន្់

ទីតំងដីសម្បទាន្សងគម្កិចចប៉ាុហណាណ េះហទ បែម្ទាងំជាផែូវ

បដលតភ្ជា បហ់ៅឃុំហផែងៗហទៀត ហេើយវាក៏បហរម្ើ

ជារបហោជន្ដ៍លរ់បជាពលរដាទូហៅផងបដរ។ ហោក

បបន្ថម្ថា "ផែូវហម្រគួសរកេម្ហន្េះ ជាផែូវសរមាបដ់កឹកសិផល ដកឹបញ្ាូន្អនកជំង ឺឬស្តសតមីាន្ព្ផទហោេះហៅម្ ឌ ល

សុេភ្ជព ន្ិងងាយរសលួកនងុការហធវើទំនាក់ទំន្ងោន ហៅវញ្ញញហៅម្ក"។  

លោក បរ៉ែន ត ូសមាជកិក្កមុក្រឹកាឃ ុំទលីោ 

ផ្លូវលមក្រសួក្កហមចលូលៅទីតុំងដសីងគមកិចច 
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"បាន្ម្ករសហ់ៅហលើដែ្ីហីន្េះ ដចូេ្ុបំាន្ហកើត

ម្តងហទៀតអចីងឹ!" ហន្េះជាការហលើកហ ើងរបសហ់ោករស ី

ឈឹម្ សេុ ន្ បដលជាសម្បទាន្កិរស់ហៅកនងុភូម្បិសន្

អភិវឌ្ឍន្១៍ ឃុំទីហោ រសុកសន្ទុក ហេតតកំពង់ធំ។ 

ហោករសបីាន្ទទលួសាគ លថ់ា ការអភិវឌ្ឍផែូវហម្រគួស

រកេម្ម្យួបេែហន្េះ ពិតជាបាន្ផតលផ់លរបហោជន្៍

ោ៉ា ងហរចើន្ដល់សម្បទាន្ិកទាងំអស់។ ហោករសីបាន្

ហលើកហ ើងថា "ហបើអតម់ាន្ផែូវវាលំបាក ហពលឈថឺាា តយ់ប់រពលប់អីអចីឹង ពិបាកណាស់ ពិបាកហធវើដំហ ើរ។ 

ហពលឥ ូវបាន្ផែូវរសលួ រោន្់ហយើងឈថឺាា ត់អហីៅ [ម្ ឌ លសុេភ្ជព] ផែូវរសួល ហេើយរសលួហៅផុរហៅអ ី

រោន្រ់សលួទិញសមាា រៈហរបើរបាស់"។ 

កនុងវយ័៤១ឆ្ន ំ ហោក ជឹក ជន្ ធាែ ប់ជារបជា 

ពលរដាសាម្ញ្ប កាលរស់ហៅភូម្ចិាស់ហៅឯភូម្ិបរស

រសម្៉ា កនងុឃុំទហីោ បនាទ ប់ពហីោកបាន្ផ្លែ ស់បតូរទីលហំៅ

ម្ករស់ហៅហលើដីសម្បទាន្សងគម្កចិច បដលរាជរដ្ឋា

ភិបាលបាន្បចកជូន្ ហោករតូវបាន្ហរជើសហរើសជា

ហម្ភូម្បិសន្អភិវឌ្ឍន្១៍ ឃុំទីហោ រសុកសន្ទុក។ ហោក

បាន្ទទួលសាគ ល់ថា "កាលពីម្នុ្ផែូវលំបាក បតហៅ

ហេើយម្និ្ចង់ម្កវញ្ញញហទ បតហបើម្កដល់ហេើយ ម្ិន្ចង់ហៅវញ្ញញបដរ។ បតឥ ូវផែូវរសួលហេើយ។ បាន្ផែូវរសលួ 

ហយើងរសួលហៅម្កបាន្ហលឿន្"។  

ទាងំហោករសី ឈមឹ្ សុេ ន្ ទាងំហោក ជឹក ជន្ បាន្ហលើកហ ើងដចូោន ថា ជីវភ្ជពរបស់ពួកោត់

កាន្់បតរបហសើរហ ើង តម្រយៈការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធរបូវន័្តនានា ជាពិហសសផែូវហម្រគួសរកេម្ហន្េះ។ 

អនកទាងំពីរហលើកហ ើងថា កាលពមី្ុន្ ហទាេះបីជាពួកោត់ដ្ឋដំុេះកសផិលបាន្ ឬចិញ្ច ឹម្សតវបាន្សរមាបល់កដ់ូរ 

ក៏ោ្ន្ឈួ្ញចលូហៅទិញបដរ ហរោេះផែូវលំបាកហពក 

ប៉ាុបន្តបនាទ ប់ពគីហរមាងបាន្សាថ បនាផែូវហម្រគួសរកេម្

ហន្េះរួចម្ក ឈួ្ញបាន្ចលូហៅទញិកសិផល ន្ិងសតវ

ចិញ្ច ឹម្ហផែងៗរបស់សម្បទាន្ិកដល់ផទេះបតម្តង បដលហធវើ

ឱ្យសម្បទាន្ិកងាយរសលួលក់ដរូ ន្ិងបហងាើន្ជីវភ្ជព

របស់េែួន្។ តម្រយៈផែូវហម្រគួសរកេម្ម្ួយបេែហន្េះ 

ហោក បប៉ាន្ តូ មាន្របសាសន្៍បបន្ថម្ថា "េ្ុំគតិថា 

លោកក្សី ឈមឹ ស ខឡននងិជវិិតថ្មលីលើដីសងគមកចិច 

លោក ជឹក ជន លក់ដរូលៅផ្ទះរបនែមលលើការរងករលងកើនផ្ល និងចិញ្ចមឹសតវ 

ការដកឹជញ្ជូនររសស់មបទានិកតមផ្លវូលមក្រួសក្កហម 
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៧០ភ្ជគរយព្ន្ចំ ូលរបស់របជាពលរដាបាន្ម្កពីការហរបើរបាស់ផែូវហម្រគួសរកេម្ហន្េះ" ។  

ហៅហពលហគហធវើដហំ ើរតម្ផែូវហម្រគួសរកេម្ហនាេះ ហឆ្ព េះហៅកាន្់ទីតំងដីសម្បទាន្សងគម្កិចចកនុងឃុំ

ទីហោ ហគន្ឹងហឃើញស ំង់អោរហេដ្ឋា រចនាសម្ពន័្ធជាហរចើន្ហទៀតបដលកនុងហនាេះមាន្អោរសាោបឋម្សិកុ

ផងបដរ។ តម្បផន្ការ គហរមាង LASED II 

បាន្សាងសងអ់ោរសាោបឋម្សិកុែី្ចំន្នួ្ ១េនង

បបន្ថម្ហទៀត ហដើម្បីឱ្យកូន្ៗរបស់សម្បទាន្ិកមាន្ឱ្កាស

បាន្ចលូហរៀន្រគប់ៗោន ។ "ការបហងាើតសាោបឋម្សិកុ

ហៅកនុងទីតំងដសីម្បទាន្សងគម្កិចចហន្េះ ម្ិន្រតឹម្បតអាច

ឱ្យកូន្ៗរបស់សម្បទាន្ិកចូលហរៀន្បាន្ហទ កូន្ៗរបស់

អនកភូម្ិបដលហៅជាប់ន្ឹងដសីម្បទាន្ហន្េះកអ៏ាចម្កចលូ

ហរៀន្បាន្បដរ" ហន្េះជាការហលើកហ ើងរបស់ហោក បប៉ាន្ តូ។ តម្ការសហងាតកន្ែង ហោកហម្ើលហឃើញថា 

"ឪពុកមាត យភ្ជគហរចើន្បាន្ឱ្យកូន្ៗរបស់ពួកោត់ហៅសាោហរៀន្ ហរោេះពួកោត់គតិថា កាលណាកូន្ៗមាន្ 

ចំហ េះដងឹ ពួកហគន្ឹងហចេះគិតបវងឆ្ង យ ម្និ្ឆ្បច់ាញ់តម្ការហបាកបហាោ តរបស់អនកដព្ទ អាចមាន្ការងារ

ហធវើរតឹម្រតូវ ហចេះអភិវឌ្ឍេែួន្ ន្ិងហធវើហសចកតីសហរម្ចចតិត

បាន្រតឹម្រតូវ"។ ហោក ជឹក ជន្ បាន្ោំរទហៅន្ឹងការ

ហលើកហ ើងរបស់ហោក បប៉ាន្ តូ ថា "ហបើោ្ន្ហេដ្ឋា

រចនាសម្ព័ន្ធហទ ហយើងម្ិន្អាចរស់ហៅបាន្ហទ ដូចជា

សាោហរៀន្ ហបើោ្ន្សាោហរៀន្កូន្ហយើងម្ិន្បាន្ចលូ

ហរៀន្ ហេើយហបើហយើងឱ្យកូន្ហៅហរៀន្ឆ្ង យ ហយើងបារម្ា

ពីហគ"។ 

ហៅហពលហគហធវើដហំ ើរចូលហៅដល់ទីតំងដីសម្បទាន្សងគម្កិចច ហគហឃើញមាន្ផែូវដីស ឬផែូវរគួស

រកេម្ខាវ តប់េវង កាត់ទទឹងផែូវហម្រគួសរកេម្ចលូហៅកាន្ល់ំហៅឋាន្របស់សម្បទាន្ិកបដលហម្ើលហៅហាក់

ដូចជាបុរើហៅជន្បទដូហចាន េះបដរ។ ហៅទីហនាេះ ពួកោត់

បាន្ទទលួដលីំហៅឋាន្ទំេ ំ ៣០ x ៤០ បម្៉ារត ន្ិង

បាន្សង់ផទេះហៅតម្លទធភ្ជពរបស់រគួសារន្ីម្យួៗ។ 

ចំហោេះដបីដលហៅហសសសល់ជំុវញ្ញញផទេះ ពួកោត់បាន្

ដ្ឋហំដើម្បផែហឈើេូបបផែ ដ្ឋបំបន្ែហផែងៗ ហេើយរគួសារ

ម្ួយចំន្នួ្បាន្ហធវើរទុងចញិ្ចមឹ្មាន្់ ទា ន្ិងសតវហោ រកប ី

បែម្ហទៀតផង។ ហដើម្បជីួយសរម្លួដលក់ារដ្ឋបំបន្ែ 

សាោរឋមសកិាជាថ្នា លរណុ្ះចុំលណះដលក់នូសមបទានិក 

ផ្លូវកាត់ខ្វវ តប់ខវងចូលលៅលុំលៅឋានសមបទានកិ 

ការចញិ្ចឹមសតវររសស់មបទានកិ 
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ន្ិងចញិ្ច ឹម្សតវរបស់ពួកោត ់ គហរមាង LASED II 

ក៏បាន្សាងសងអ់ តូ ងទឹកសនប់ ហៅតម្លហំៅឋាន្ 

ន្ិងបាន្សាងសងរ់បព័ន្ធធារាសាស្តសតខាន តតូច ន្ិងអាង

សតុកទឹកហៅទីតំងសំខាន្់ៗម្ួយចំន្ួន្ ហដើម្បីឱ្យពួកោត់

ហរបើរបាស់ជាលកខ ៈរគួសារ ន្ិងហរបើរបាសរ់ួម្ផង

បដរ។ ហោក បប៉ាន្ តូ បាន្បន្តហទៀតថា កាលពីម្ិន្ទាន្់

មាន្គហរមាង LASED II របជាពលរដាបដលចលូហៅ 

ទីហនាេះហរបើរបាសប់តទឹកអូរ ហេើយអូរហនាេះ ហៅឆ្ង យពីកបន្ែងបដលពួកោត់រស់ហៅបដលរតូវចំណាយហពលហរចើន្

ហៅដងទឹកពីអូរយកម្កហរបើរបាស់។ "ហពលហន្េះគហរមាងបាន្ជកីអ តូ ងសនប់ ហេើយរបជាពលរដាកប៏ាន្

ជកីអ តូ ងដ្ឋក់ល ូហរបើហសទ ើររគប់ផទេះ។ វាងាយរសលួជាងម្ុន្ ម្ិន្ចំណាយហពលហៅដងទឹកហៅតម្អូរ ទឹកសាា ត

អាចហរបើរបាស់បាន្ ន្ិងមាន្ហពលហវោហៅដ្ឋដំុេះ ន្ិងហធវើការងារហផែងៗ" ហន្េះជាការហលើកហ ើងរបសហ់ោក បប៉ាន្ 

តូ សមាជិករកមុ្របឹកុឃុំទីហោ។  

ហរៅពីហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធបដលបាន្ហរៀបរាប់ 

ខាងហលើ គហរមាង LASED II ក៏បាន្សាងសង់អោរ

សេគម្ន្ ៍ សរមាបហ់របើរបាស់ហៅហពលរបជុំ ឬហរៀបចំ

ពិធីហផែងៗ វតតអារាម្សរមាប់សម្បទាន្ិកហរៀបចំ

កម្្វញ្ញធីបុ យទាន្ ប៉ាុសត ិ៍សេុភ្ជព អោរសាន ក់ហៅរបស់

រគូបហរងៀន្ ន្ិងគោិន្ុបដ្ឋា កយិកា ហដើម្បឱី្យសម្បទា

ន្ិកអាចពិន្តិយ ន្ិងទទលួថាន ពំាបាលម្ួយចំន្នួ្ ន្ិងហដើម្បហីលើកទឹកចិតតដលរ់គូបហរងៀន្ ន្ិងគោិន្ុបដ្ឋា កឱ្យម្ក

បំហពញការងារហៅកនុងទីតំងដីសម្បទាន្សងគម្កិចចហន្េះឱ្យកាន្់បតមាន្របសិទធភ្ជពផងបដរ។ 

តម្រយៈការផតល់ដសីម្បទាន្សងគម្កិចចជាដីលំហៅឋាន្ ន្ិងដីកសិកម្្ជាលកខ ៈរគួសារ ន្ិងការ

សាងសងហ់េដ្ឋា រចនាសម្ពន័្ធរបូវន័្តរគប់បបបោ៉ា ងហន្េះ សម្បទាន្ិកបដលបាន្ម្ករសហ់ៅទីហន្េះសុទធបតបាន្

សបម្តងកតីរើករាយ ន្ិងបាន្បងាា ញពីភ្ជព រើកចហរម្ើន្

បផនកជីវភ្ជពរស់ហៅរបស់ពួកោតផ់ងបដរ។ ហោករស ី

ឈឹម្ សុេ ន្ ន្ោិយទាងំទឹកម្ុេញញឹម្ថា កាលពី

ម្ុន្ "េ្ុោ្ំន្ដសីរមាប់សងផ់ទេះហទ ហេើយក៏ោ្ន្ដដី្ឋដំេុះ

ដំណំាហផែងៗបដរ។ ហពលម្កហៅទីហន្េះ [ដសីម្បទាន្

សងគម្កិចច] េ្ុំមាន្ដសីង់ផទេះ មាន្ដហីធវើបរសចមាា រ 

ហេើយអាចរកសុីហផែងៗ ហដើម្បផីគតផ់គង់ជវីភ្ជពរាលព់្ែង

អណូ្ងទកឹសារជ់ួយសក្មលួដលក់ាររស់លៅររស់សមបទានិក 

ក្សះស្ុកទកឹសាា តទ កសក្មារល់ក្រើក្ាសល់ៅរដវូក្ាុំង 

រ៉ែ ស្ស៍ ខភាពមានរោិន រដ្ឋា កសក្មារ់ពាាលសមបទានកិលពលមានជុំង ឺ
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បាន្ហទៀតផង"។ "ចំហោេះជវីភ្ជពវញ្ញញ ម្ករសហ់ៅទីហន្េះ 

[ដសីម្បទាន្សងគម្កិចច] េ្ុំហឃើញភ្ជគហរចើន្របជា

ពលរដាធូរធារហរចើន្ជាងរស់ហៅទីហនាេះ [ភូម្ិចាស]់ 

ឆ្ង យណាស់"។ ហន្េះជាការហលើកហ ើងរបសហ់ោក ជឹក 

ជន្។ ោតប់ាន្បបន្ថម្ថា "ហពលរបជាពលរដាបាន្ម្ក

រស់ហៅទីហន្េះ ោតេ់ំរបឹងជាងម្ុន្ឆ្ង យ ហេើយោត់

រកបាន្ចំ ូលហរចើន្ជាងម្នុ្។ កាលពីម្នុ្ោតស់ុ ី

ឈនួ លហគ បតហពលហន្េះោតប់លងចង់ហេើយ គឺោត់របងឹ 

ហធវើ [ដ្ឋដំុេះ] ហដ្ឋយេែួន្ឯង"។ ហោក បប៉ាន្ តូ សបម្តង

អារម្្ ៍ថា "េ្ុមំាន្អារម្្ ៍រំហភើប ន្ិងហរតកអរ 

ណាស់បដលហឃើញរបជាពលរដា រើកចហរម្ើន្ តំងពី

អត់ដ ី  រេូតមាន្ដ ី តំងពីអត់ម្ហធាបាយហធវើដំហ ើរ 

រេតូមាន្ម្៉ាូតូ មាន្ហោយន្តសរមាបហ់របើរបាស់ហធវើឱ្យ

ជវីភ្ជពរគួសារ រើកចហរម្ើន្"៕  

 
 

ជីវតិររសស់មបទានកិកានប់តក្រលសើរលឡើងពីមយួថ្ថ្ៃលៅមយួថ្ថ្ៃ 

អគារសហរមនជ៍ាកបនលងក្រមលូផ្្ុុំសមបទានកិលពលមានកមមវធិីលផ្េងៗ 


