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ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 កំពុងគមៃមកំហៃង 
យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ និងបានកា្លាយទៅជាបញ្ហាបៃឈមដ៏ធំមួយទៀតសមៃប់
ពិភពលោក ក្នុងចំណោមបញ្ហាស្មុគស្មាញ ដៃលមានសៃប់រួចមក 
ហើយ ដូចជា សង្គៃមពាណិជ្ជកម្ម និងការថមថយកំណើនសៃដ្ឋកិច្ច
ពិភពលោក ដោយបង្កើតឲ្យមានភាពរំជើបរំជួលយ៉ាងខ្លាំង ។ 
ដូចជាបញ្ហាបៃទៃសដទៃទៀតដៃរ ជម្ងឺនៃះក៏បានបង្កផលប៉ះពាល់
មកលើដំណើរការអាជីវកម្មក្នុងវិស័យសៃដ្ឋកិច្ចសំខន់ៗរបស់កម្ពុជា 
ដូចជា ការថមថយតមៃូវការក្នុងទីផ្សារខងកៃ ការបិទការធ្វើ 
ដណំើរក្នងុបៃទៃស ក្នងុតបំន ់នងិក្នងុសកលោក ។ មកដលព់ៃលនៃះ 
នៅបៃទៃសកម្ពុជា ការគៃប់គៃងស្ថានភាពនៃជំងឺ COVID-19 មាន 
ភាពល្អបៃសើរឡើងវិញជាលំដាប់ ប៉ុន្តៃរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតៃ
បន្តយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហា ២ ជាសំខន់ គឺ ការគិតគូរបៃកប 
ដោយភាពម៉ត់ចត់ មុឺងមា៉ាត់ និងការទទួលខុសតៃូវខ្ពស់ក្នុងការគៃប់គៃង
ជម្ងឺរាតត្បាតនៃះ ពៃមគ្នាជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ 
អវិជ្ជមានដល់សង្គម និងសៃដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទាំងក្នុងពៃលបច្ចុប្បន្ន និង 
ទៅអនាគត ។ 

នៅលើសមរភូមិនៃះ សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បានលើក 
ទឹកចិត្ត និងជំរុញឲ្យមានការចូលរួមក្នុងការពងៃឹងខឿនការពារសុខភាព
របស់បៃជាជន ដៃលជាគោលនយោបាយគន្លឹះ ក្នុងសមរភូមិបៃយុទ្ធ 
ជាមួយជម្ងឺឆ្លងដ៏កាចសហាវនៃះតាមរយៈការចូលរួមទាំងអស់គ្នា ។ 
លើមូលដា្ឋាននៃះ រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាកៃមការដឹកនាំបៃកប           
ដោយភាពឈ្លាសវៃរបស់សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន សែន 
នាយករដ្ឋមន្តៃីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា បានដាក់ចៃញនូវផៃនការ 
មៃ បទបញ្ជានិងវិធានការជាចៃើនដើម្បីអនុវត្តក្នុងកៃបខណ្ឌទូទាំង
បៃទៃស ដៃលជាវិធានការឆ្លើយតបបនា្ទាន់ កៃមយន្តការ 
សមៃបសមៃួល និងគៃប់គៃងដោយគណៈកមា្មាធិការជាតិបៃយុទ្ធ 
នឹងជំងឺ COVID-19 , គណៈកម្មការអន្តរកៃសួង ដើម្បីបៃយុទ្ធនឹងជំងឺ 
COVID-19 និងគណៈកម្មការរាជធានី-ខៃត្ត ដើម្បីបៃយុទ្ធនឹងជំងឺ 
COVID-19 ។ កម្ពុជាបានអនុវត្តផៃនការបៃយុទ្ធបៃឆាំងជម្ងឺនៃះ 
ដោយផ្តោតលើមុខពៃួញ ៣ សំខន់នោះគឺ ទី១- ការបៃយុទ្ធ 
និងការឆ្លងរាលដាលចូលមកពីខងកៃ ទី២- ការបៃយុទ្ធទប់ស្កាត់
កុំឲ្យឆ្លងពីអ្នកកើតជម្ងឺនៃះ ទៅអ្នកដៃលមិនទាន់កើតជម្ងឺ ដោយ            
រាលដាលទៅជាចង្កាមទៃង់ទៃយធំនៅក្នុងសហគមន៍ និងទី៣-      
ជំរុញការបន្តព្យាបាលអ្នកជម្ងឺឲ្យឆាប់បានជាសះស្បើយ ។ យើងដកសៃង់ 
បានបទពិសោធន៍មួយចំនួន ដៃលនាំទៅដល់ជោគជ័យក្នុងការ 
ឆ្លើយតបសុខភាពសធារណៈរបស់កម្ពុជា លើការរាតត្បាតនៃជំងឺ 
COVID-19 នោះគឺ ការធ្វើអន្តរាគមន៍លើបញ្ហាសំខន់មួយចំនួនជា

ពង្រឹងខឿនការពារសុខភាពប្រជាជន 
ប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរាតត្បាតសកលន្រជំងឺ COVID-19

Reinforcing People’s Healthcare Foundation 
in Combatting Covid-19 Pandemic

The Covid-19 pandemic has been threatening 
gravely and becoming one of the many major                   
challenging issues for the world such as trade war 
and world economic recession, with noticeable              
creation of uncertainties. As in other countries, the 
pandemic has affected major economic performances 
of Cambodia such as decreasing external markets due 
to lockdown measures of countries in the region and 
in the world. As of this moment, Cambodia has brought 
Covid-19 pandemic gradually under control. How-
ever, the Royal Government of Cambodia continues 
to focus high attentions on two major issues – taking 
robust and serious consideration and responsibility 
on managing the pandemic, while reducing negative 
effect on Cambodia’s socio-economic condition at 
present as well as in the future.

In this battle, Samdech Techo Hun Sen has encouraged 
and promoted participation in strengthening people’s 
healthcare foundation as key policy in combating such 
vicious pandemic through everyone’s participation. 
Based on this policy, the Royal Government of Cambodia 
issued a master plan, orders and measures for nationwide 
implementation to respond in a timely manner under 
mechanisms coordinated and managed by the National 
Committee to Combat Covid-19, Intergovernmental 
Commission to Combat Covid-19, and the Provincial/
Municipal Commission to Combat Convid-19. 

Cambodia focuses its combat against Covid-19 on 
three major prongs – firstly, fight against imported 
infection cases; secondly, fight against transmitted 
cases from the infected persons; and thirdly, provide 
speedy recovery for the infected ones. We have gained 
many experiences leading to successful response to 
Cambodia’s public health on Covid-19 issue. That 
was the intervention on a number of major priorities 
such as planning and managing immediate happenings, 
monitoring and evaluating risks, strengthening lab 
capability and capacity, healthcare and treatment, 
prevention and inspection of transmitted diseases, 
reinforcing public health measures, controlling border 
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អាទិភាព ដូចជា ការរៀបចំផៃនការ និងការគៃប់គៃងហៃតុការណ៍ 
ចំពោះមុខ , ការតាមដាន និងការវាយតម្លៃហានិភ័យ , ការពងៃឹង 
សមត្ថភាពមន្ទីរពិសោធន៍, ការពងៃឹងសៃវាថៃទាសំុខភាព និងការគៃបគ់ៃង 
ព្យាបាលអ្នកជម្ងឺ , ការបង្ការ និងតៃួតពិនិត្យ ការចម្លងរោគ , ការពងៃឹង 
វិធានការសុខភាពសធារណៈ, ការគៃប់គៃងចៃកចៃញចូលនៅ ពៃំដៃន 
និងបៃតិបត្តិការភស្តុភារ ឱសថ និងបរិកា្ខារពៃទ្យ ។ អ្វីដៃលគួរជា 
ទីមោទនៈ និងគួរឲ្យស្ញប់ស្ញៃងបំផុតនោះ គឺ ស្មារតីសមគ្គីភាព និង
វប្បធម៌នៃការចៃករំលៃកគ្នាក្នុងគៃ លំបាកតាមរយៈការកៀងគរ 
ធនធានដៃលតៃូវបានធ្វើឡើងកៃមការអំពាវនាវ និងការស្ម័គៃចិត្ត
ចូលរួមពីបុគ្គល ពីស្ថាប័ន ពីវិស័យធុរកិច្ចនានា ពីបណា្តាបៃទៃសក្នុង
កៃបខណ្ឌសហបៃតិបត្តិការ និងពីអង្គការមួយចំនួននៅក្នុង និង 
កៃបៃទៃស កៃមទស្សនទាន និងវប្បធម៌ចៃករំលៃក កៃមគំនិត
ផ្តួចផ្តើមដ៏ឈ្លាសវៃរបសស់ម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន ។

ជាមួយគ្នានៃះ រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ 
ដល់ការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់សៃដ្ឋកិច្ច និងសង្គម 
តាមរយៈការដាក់ចៃញវិធានការអន្តរាគមន៍បនា្ទាន់ ដើម្បីដោះសៃយ
បញ្ហាបៃឈមចំពោះមុខ និងទៅអនាគតដើម្បីស្តោរ និងអភិវឌ្ឍន៍ 
បៃទៃសកម្ពុជា ដោយផ្តោតទៅលើការងរអាទិភាពមួយចំនួនគឺ        
ការបង្កើនថវិកាសមៃប់ការបង្កើនបៃយុទ្ធបៃឆាំងជំងឺ COVID-19 ពី 
៦០លានដុលា្លារអាមៃរិក ទៅដល់ ១០០លានដុលា្លារអាមៃរិក ។           
ការពិនិត្យលទ្ធភាពផ្តល់ការ ឧបត្ថម្ភគំទៃដល់ជនរងគៃះដោយ
សរនិកម្មភាព និងបៃជាជនកៃីកៃដៃលងយរងគៃះ ការផ្តល់ជំនួយ 
គំពារសង្គម ដើម្បីរក្សាលំនឹងជីវភាពដៃលធ្វើឲ្យតមៃូវការហិរញ្ញប្ប
ទានមានទំហំកើនដល់ជាង ៣០០លានដុលា្លារ ។ ជួយគំទៃតាម 
លទ្ធភាពជាអតិបរមាដល់ការលំបាក និងបញ្ហាបៃឈមរបស់ធុរកិច្ច 
និងអាជីវកម្ម ផលិតកម្ម និងបង្កើនតមៃូវការក្នុងសៃុក ជាពិសៃស 
ក្នុងវិស័យកសិកម្ម ស្បៀងអាហារ និងវិស័យសំខន់ដទៃទៀត ដៃល
ជាដង្ហើមសៃដ្ឋកិច្ចក្នុងគៃលំបាកនៃះ ។ ជាក់ស្តៃងវិធានការអន្តរាគមន៍
ចំនួន ៣ជុំ តៃូវបានដាក់ចៃញ ដើម្បីគៃប់គៃងផលប៉ះពាល់នៅក្នុង 
វិស័យសំខន់ៗ និងលើគៃប់ទិដ្ឋភាពធ្វើយ៉ាងណា ដើម្បីជួយដល់ 
កៃុមហ៊ុន រោងចកៃសហគៃស និងអាជីវកម្មដៃលទទួលរងផល 
ប៉ះពាល់ អាចបន្តអាជីវកម្មបាន , ជួយដល់កម្មករនិយោជិតដៃល 
បាត់បង់ ឬតៃូវព្យួរការងរឲ្យមានលំនឹងជីវភាព និងជួយទៃទៃង់ 
កំណើន ជាពិសៃសជួយដល់សហគៃសធុនតូច និងមធ្យមដៃលជា
ឆ្អឹងខ្នងនៃសៃដ្ឋកិច្ចជាតិ ។ ជាក់ស្តៃងនៅក្នុងសម័យបៃជុំគណៈរដ្ឋ
មន្តៃី កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខៃឧសភា ឆា្នាំ២០២០ រាជរដា្ឋាភិបាលនៅតៃ
បន្តជំរុញអនុវត្តគោលនយោបាយគំពារសង្គម ដៃលរួមមានការ 
បន្តយកចិត្តទុកដាក់ឧបត្ថម្ភ ចំពោះកម្មការិនីដៃលជាស្តៃីមានផ្ទៃពោះ 
គៃួសរដៃលមានជីវភាពកៃីកៃ និងបង្កើនមូលធនថវិកា «សច់បៃក់ 
ពលកម្ម» ដើម្បីជួយដល់កម្មករនិយោជិតដៃលបានព្យួរការងរ 
កំលុងពៃលដៃលរោងចកៃសហគៃស គៃឹះស្ថានក្នុងវិស័យកាត់ដៃរ 
និងទៃសចរណ៍មួយចំនួនបានផ្អាកដំណើរការ ដោយសររងផល
ប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីបញ្ហាជំងឺ COVID-19 សៃបតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់

passes and operation of medical logistics, medicines 
and supplies.

Perhaps, the most astonishing and proudest point 
arose from this effort was the remarkable spirit of 
solidarity and culture of sharing in times of hardships 
though resources mobilization and sharing, in response 
to wisely initiated appeal of Samdech Techo Hun Sen, 
by individuals, institutions, business community, 
countries in the framework of cooperation, and               
organizations inside the country and from abroad.

Along with this, the Royal Government of Cambodia 
gave its attention to reducing negative socio-economic 
impacts through urgent intervention measures in dealing 
with immediate and future challenging issues aimed 
at restoring and developing Cambodia by focusing 
on a number of priorities such as fortifying fund for 
combating against Covid-19 from 60 million USD to 
100 million USD. Weighing ability to provide support 
to those directly hit by unemployment and vulnerable 
groups, the Royal Government has been providing 
social protection supports to maintain balanced living 
condition with financial requirement of over 300 million 
USD. It also administers maximum ability support to 
businesses and production, while increasing local 
demands, especially in the field of agriculture, food, 
and other major sectors critical pulse to economy in 
such time of hardships.

Three rounds of interventions issued to manage 
impacts in major fields and in all aspects aimed at 
helping factories, enterprises and business to continue 
performances, assisting employees who lost their jobs 
or have been on work suspensions to stabilize their 
livelihood, and supporting growth, especially among 
small and medium enterprises that are the backbones 
of national economy.

Through the Cabinet meeting on 15 May 2020, the 
Royal Government promotes implementation of social 
protection policy to provide financial supports for 
female workers in pregnancy and poor households, 
and increase “labor cash” fund to support workers/
employees suspended from works as factories, enterprises 
and foundations in garments/apparels and tourism 
temporarily closed down dues to Covid-19. Measures 
taken to prevent fake news propaganda causing fear 
in society.

As of this moment, Covid-19 pandemic in the world 
continues to cause concerned number of infections 
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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សេន ៖ បេជាពលរដ្ឋតេូវមានការយល់ដឹងខ្ពស់អំពីជំងឺឆ្លងកូវីដ-19

សូមកុំចម្លងរោគពីយើងទៅគេ ហើយក៏កុំចម្លងរោគពីគេមកកេុមគេួសារយើង

កៃសួងសៃដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ។ ទប់ស្កាត់ការឃោសនាបំផុសព័ត៌មាន
ក្លៃងកា្លាយ បង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចក្នុងសង្គម ។

មកដល់ពៃលនៃះ ស្ថានភាពជម្ងឺ COVID-19 នៅលើពិភពលោក 
ចំនួនអ្នកឆ្លង និងចំនួនអ្នកស្លាប់នៅតៃមានការកើនឡើងគួរឲ្យ 
ពៃួយបារម្ភ ។ នៃះបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថា គៃះគំរាមកំហៃងនៃជម្ងឺ 
COVID-19 នៅតៃមានភាពខ្លាំងកា្លានៅឡើយដៃលយើងទាំងអស់
គ្នាតៃូវតៃចងចាំថា ការធ្វើសង្គៃមជាមួយសតៃូវដ៏កាចសហាវនៃះ 
COVID-19 មិនទាន់ដល់ទីបញ្ចប់នៅឡើយទៃ ។ សមៃប់បៃទៃស 
កម្ពុជា ទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននៃះយើងគៃប់គៃងបានសភាពការណ៍នៃ
ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយ ប៉ុន្តៃរាជរដា្ឋាភិបាលក៏នៅ
តៃបន្តយកចិត្តទុកដាក់ អប់រំណៃនាំបៃជាជនអនុវត្តឲ្យបានតៃឹមតៃូវ
នូវវិធានការសុខភិបាល ដោយតៃៀមខ្លួនជាសៃចក្នុងការលុប  
បំបាត់ និងកាត់បន្ថយជាអតិបរមានូវការឆ្លងរាតត្បាតជម្ងឺនៃះក្នុង 
សហគមន៍, គៃប់គៃងឲ្យបានហានិភ័យនៃករណីនាំចូលពីខងកៃ 
និងការបំផុសការចូលរួមរបស់សហគមន៍ដោយមិនតៃូវភ្លៃចខ្លួន ឬ 
មានការធ្វៃសបៃហៃសនោះឡើយ ជាពិសៃសតៃូវជៀសវាងឲ្យបាន
នូវរលកទី២ នៃការចម្លងវីរុស COVID-19 នៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា ។ 
កន្លងទៅនៃះ សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានថ្លៃងសរដាស់តឿន 
និងកៃើនរំឮកដល់បងប្អូនជនរួមជាតិ តៃូវនាំគ្នាយកចិត្តទុកដាក់ថៃ
ទាំសុខភាព ចៀសវាងការឆ្លងរោគកូវីដ-១៩នៃះ ។ ទោះបីអតៃឆ្លង 
នៃជំងឺកូវីដ១៩ តៃូវបានធា្លាក់ចុះនៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុជាយើងក្តី ហើយ
អតៃនៃការព្យាបាលអ្នកជំងឺនៃះបានជាសះស្បើយអស់ហើយ ក្តីក៏ 
យើងមិនតៃូវធ្វៃសបៃហៃស ហើយគិតសៃលថា ជំងឺនៃះមិនអីទៃ
នៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុជាឬគិតថាកម្ពុជាជាបៃទៃសក្តោមិនងយឆ្លង ។ 
គឺមិនដូច្នៃះទៃ ។ COVID-19 ជាជំងឺកាចសហាវហើយងយឆ្លងពី
មា្នាក់ទៅមា្នាក់លឿនខ្លាំងណាស់ ។ មកទល់ពៃលនៃះទាំងកម្ពុជា និង
ពិភពលោកកំពុងរួមដៃគ្នាបៃយុទ្ធបៃឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ហើយថា្នាំ
ព្យាបាលជំងឺនៃះក៏មិនទាន់រកឃើញនៅឡើយដៃរ ។ ដូច្នៃះជំងឺដ៏ 
កាចសហាវនៃះ នៅតៃបន្តយយីអាយុជីវិតពលរដ្ឋនៅទូទាំងពិភព
លោក ដៃលបៃទៃសមួយចំនួនធំកំពុងបិទបៃទៃសគៃនៅឡើយ ។ 
ដោយគោរពខ្ជាប់ខ្ជួននូវពាក្យសម្តីដាស់តឿនដ៏មានតម្លៃនៃះ បៃជាជន
យើងនឹងយកអស់ស្មារតីទទួលខុសតៃូវ ទឹកចិត្តសៃឡាញ់រាប់អាន ការ 
ជួយទំនុកបមៃុងគ្នា ជួយយកអាសរគ្នាក្នុងគៃលំបាក    និងបៃឹងបៃង
អស់ពីកមា្លាំងកាយចិត្តដណ្តើមយកឈ្នះឲ្យ បានលើរាល់បញ្ហា បៃឈម 
ចំពោះមុខ។ យើងទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា កៃមការ 
ដឹកនាំរបសស់ម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តៃីនៃពៃះរាជា-
ណាចកៃកម្ពុជា មាតុភូមិកម្ពុជារបស់យើងពិតជាបានឆ្លងផុតនូវ            
ដំណាក់កាលដ៏លំបាកនៃះនាពៃលដ៏ឆាប់ខងមុខ ៕ 

and deaths. This has affirmed clearly that the threat 
of Covid-19 is still raging and we all must remember 
that the war against this vicious enemy of Covid-19 
has not yet been over. For Cambodia, though we have 
kept Covid-19 pandemic threat under control, the 
Royal Government of Cambodia continues to place 
attention in advising people strictly follow instructions 
and measures of the Ministry of Health, while preparing 
themselves for totally abolishing and reducing - to a 
maximum extent - infection in community. Efforts 
taken to control infectious diseases in community, to 
manage risks of imported cases and to raise community 
awareness and participation, while never forgetting 
and/or neglecting it, especially facing the threat of 
possible Covid-19 second wave in Cambodia.

So far, Samdech Techo Hun Sen delivered messages 
advising our compatriots to pay attention to care for 
their health to avoid Covid-19 infection. Though the 
infection rate in Cambodia has dropped, the infected 
ones fully recovered, we should not lose caution for 
the thought that such disease is harmless in Cambodia, 
or much to the thought that Cambodia, being a country 
in hot temperature, infection would not happen. The 
truth was not so. Covid-19 is the viciously contagious 
diseases easily transmitted from one person to another. 
In so far so, Cambodia and the world are working 
hand in hand to fight against Covid-19, and the medicine 
searched for treatment of the diseases has not yet 
found.

This vicious disease continues to threaten human 
lives the world over and many big countries are still 
having their lockdown measures in effect. By adhering 
vehemently to invaluable words of advices, our people 
will take every responsibility to exercise love ad affection, 
mutual care, to help each other in difficult time, and 
to make efforts to win over every challenges ahead. 
We all have firm hope that under the leadership of 
Samdech Techo Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom 
of Cambodia, the Cambodian motherland will                
definitely pass this difficult time in the near future./.
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«ទិវាជាតិនៃការចងចាំ ២០ ឧសភា» ជាថ្ងៃរំឭកការចាប់ផ្តើមឡើងនូវ
សករាជខ្មៅងងឹត ដៃលបានគៃបដណ្តប់នៅលើមាតុភូមិកម្ពុជានោះគឺ 
មហាសោកនាដកម្ម និងឧកៃិដ្ឋកម្ម ដៃលរបបបៃល័យពូជសាសន៍ បុ៉លពត 
បានបង្កើតឡើងអស់រយៈពៃល ៣ឆ្នាំ ៨ខៃ និង២០ថ្ងៃ ពីថ្ងៃទី ១៧ 
ខៃមៃសា ឆ្នាំ១៩៧៥ ដល់ថ្ងៃ ៦ មករា ឆ្នាំ១៩៧៩ ។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ          
បៃជាជនកម្ពុជាទូទាំងបៃទៃសតៃងតៃបៃរព្ធទិវានៃះឡើង ដើម្បីគោរព
ទៅដល់វិញ្ញាណក្ខ័ន្ធនៃជនរួមជាតិ ដៃលបានសា្លាប់យ៉ាងអយុត្តិធម៌ និង 
អណោចអធម៌បំផុតកៃមរបបកម្ពុជាបៃជាធិបតៃយ្យ ពៃមទាំងរំឭកទៅ 
ដល់វីរយុទ្ធជន យុទ្ធនារី និងអ្នកស្នៃហាជាតិខ្មៃរទាំងឡាយដៃលបានធ្វើ
ពលិកម្ម ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមក្នុងបុព្វហៃតុសងៃ្គោះជាតិមាតុភូមិឲ្យរួចផុតពីរបប
បៃល័យពូជសាសន៍ ។ នៅក្នុងដំណាក់កាលនោះ បន ក្បត់ ប៉ុល ពត 
បានអនុវត្តនយោបាយបៃល័យពូជសាសន៍ ដៃលពុំធ្លាប់មានក្នុងបៃវត្តិសាស្តៃ 
របស់មនុស្សជាតិ ។ ទឹកដីកម្ពុជាទាំងមូលធ្លាក់ក្នុងសភាពខ្មៅងងឹត 
ដុនដាបជាងឋាននរក ជាគុកឥតជញ្ចាំង ជាវាលពិឃាត ជាស្ទឹង ជា 
សមុទៃឈាម និងទឹកភ្នៃករបស់បៃជាជន ។ សង្គមជាតិកម្ពុជាតៃូវកៃឡាប់ចាក់ 
រចនាសម្ព័ន្ធសង្គមជាតិទាំងមូលតៃូវបំផ្លាញដល់ឬសគល់ ។ បៃជាជន 
បៃមាណជាង ៣លាននាក់ តៃូវកាប់សមា្លាប់ ឯអ្នកដៃលនៅសៃសសល់ក៏
រស់ក្នុងសភាពភិតភ័យគៃប់វិនាទី ។ 

ការអនុវត្តនយោបាយបៃល័យពូជសាសន៍ កើតចៃញមកពីគោល-
នយោបាយ និងការសមៃចចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាបៃជាធិបតៃយ្យ 
ដោយមានផៃនការគៃងទកុជាមនុច្បាសល់ាស ់នងិមនិមៃនដោយ ចៃដន្យ។  
ជាក់ស្តៃង បនា្ទាប់ពីបានទ្បើងកាន់អំណាចនៅកម្ពុជានាថ្ងៃ ១៧ មៃសា 
ឆ្នាំ១៩៧៥ ជាងមួយខៃកៃយមក គឺនៅថ្ងៃទី២០ ខៃឧសភា ឆ្នាំ១៩៧៥ 
ពួក ប៉ុល ពត បានបៃកាសចៃញនូវគោលការណ៍មួយចំនួនរួមមានៈ ការ
ជម្លៀសបៃជាជនចៃញពីទីកៃុងនានា ការលុបចោលទីផ្សារទាំងអស់ក្នុង
បៃទៃស ការបំបាត់រូបិយវត្ថុនៃរបបចាស់ ការដកកៃដាសបៃក់បដិវត្តន៍ដៃល
បានបោះពុម្ពរួចហើយយកមកទុកវិញ ការផ្សឹកពៃះសង្ឃទាំងអស់ ការបង្កើត
ផ្ទះបាយរមួនៅទទូាងំបៃទៃស ការបណ្តៃញជនជាតវិៀតណាម ការបញ្ជនូ 
កងទ័ពទៅពៃំដៃន ជាពិសៃសពៃំដៃនវៀតណាម ការបិទមន្ទីរពៃទ្យទាំង
អស់នៅទីកៃុងភ្នំពៃញ ការបិទមហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាល័យ អនុវិទ្យាល័យ 
និងសាលាបឋមសិក្សានៅទូទាំងបៃទៃស និងការកមា្ចាត់ចោលទាំងសៃុង

នូវពួកខ្មៅំងបង្កប់ ។ ដូច្នៃះថ្ងៃ២០ ឧសភា គឺជាថ្ងៃដៃលពួកបន ប៉ុល ពត 
ចាប់ផ្តើមអនុវត្តគោលការណ៍បៃល័យពូជសាសន៍ជាបន្តយ៉ាងចំហ និង
យ៉ាងឃោរឃៅពៃផ្សៃចំពោះបៃជាជនកម្ពុជាទូទាំងបៃទៃស ដំណើររបស់
សង្គមជាតិតៃូវបានបញ្ឈប់ទាំងសៃុង ថៃមទាំងទាញបញ្ចាៃសឲ្យដើរថយ
កៃយយ៉ាងវៃងវិលទៅរកសម័យទាសភាព ។ ដើម្បីរំព្ញកទុកជាការចងចាំ 
និងប្តៃជា្ញាចិត្តមិនឲ្យបៃវត្តិសាសៃ្តខ្មៃរដ៏ខ្មៅងងឹតនៃះវិលសារដានមកវិញ
ជាថ្មី នៅថ្ងៃទី១៨ ខៃសីហា ឆ្នាំ១៩៨៣ រដ្ឋសភាអាណត្តិទី១ នៃអតីត 
សាធរណរដ្ឋបៃជាមានិតកម្ពុជា ក្នុងសម័យបៃជុំលើកទី៥ បានអនុម័ត 
កំណត់យកថ្ងៃ២០ ឧសភា ជារៀងរាល់ឆ្នាំជាទិវាចងកំហឹងចំពោះរបបបន
បៃល័យពូជសាសន៍ បុ៉ល ពត ដើម្បីជាការរំព្ញកវិញ្ញាណក័្ខន្ធបៃជាជនកម្ពុជា 
ដៃលតៃូវបាត់បង់ជីវិតកៃមសា្នាដៃរបបដ៏ឧកៃឹដ្ឋនៃះ ។ ចាប់តាំងពីពៃលនោះ 
មក ថ្ងៃ២០ ឧសភា ក៏បានកា្លាយជាថ្ងៃរំព្ញកនូវការចងចាំចំពោះបៃវត្តិសាសៃ្ត
ដ៏ឈឺចាប់របស់កម្ពុជាក្នុងរបបបៃល័យពូជសាសន៍ ។ កៃយពៃលដៃល 
បៃទៃសជាតិ មានសុខសន្តិភាពពៃញលៃញ នៅថ្ងៃទី១៤ ខៃកុម្ភៈ 
ឆ្នាំ២០១៨ រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចៃញអនុកៃឹត្យកំណត់យកថ្ងៃ២០ 
ខៃឧសភា ជារៀងរាល់ឆ្នាំជា «ទិវាជាតិនៃការចងចា»ំ ដៃលជាថ្ងៃបុណ្យ
ជាតិផ្លូវការមួយនៅពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា សមៃប់ជាការរំលឹកដល់ 
ជនរងគៃះ និងការឈឺចាប់ពីឧកៃិដ្ឋកម្ម ដៃលកើតមានក្នុងរបបកម្ពុជា
បៃជាធិបតៃយ្យ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ខៃមៃសា ឆ្នាំ១៩៧៥ ដល់ថ្ងៃទី០៦ 
ខៃមករា ឆ្នាំ១៩៧៩ ។ ទិវាជាតិនៃការចងចាំបៃរព្ធឡើងដើម្បី៖ លើក 
តម្កើងការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ និងការធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសដល់ជនរងគៃះ ដៃល
បានសា្លាប់ក្នុងរបបកម្ពុជាបៃជាធិបតៃយ្យ, លើកតម្កើងការរំឭកដល់ 
ជនរងគៃះ ការសា្តារកិត្តិយស និងសៃចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជនរងគៃះ ទោះជា 
នៅរស់ ឬបានបាត់បង់ជីវិតក៏ដោយ, ប៉ះប៉ូវការឈឺចាប់ផ្លូវចិត្ត និងផ្នៃក 
សង្គមដល់ជនរងគៃះ និងកៃុមគៃួសារ, ចូលរួមក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិ 
និងជំរុញឲ្យមានសុខដុមនីយកម្ម ក្នុងសង្គមកម្ពុជា និងលើកកម្ពស់ការ 
ផ្សព្វផ្សាយ និងការយល់ដឹងអំពីអំពើឃោរឃៅ ដៃលកើតមានក្នុងរបប 
កម្ពុជាបៃជាធិបតៃយ្យកុំឲ្យកើតមានឡើងសាជាថ្មី ។

បៃជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគចៃើនលើសលុបបានដឹង និងបានយល់ច្បាស់
អំពីរឿងរា៉ាវសោកនាដកម្ម ដ៏ជូរចត់ ដៃលបៃជាជាពលរដ្ឋខ្មៃរទូទាំង 
បៃទៃសបានឆ្លងកាត់ ក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គៃម និងទឹកភ្នៃក ការកាប់សមា្លាប់ 
បំផ្លិចបំផ្លាញ ការជម្លៀសចៃញពីទីលំនៅរបស់ខ្លួនដោយបង្ខំ និងការបង្ខំ 
ឱ្យធ្វើការដូចសត្វ គ្មៅនពៃលសមៃក ពៃលឈឺគ្មៅនថ្នាំព្យាបាល គ្មៅន 
អាហារបរិភោគគៃប់គៃន់ គ្មៅនសិទ្ធិសៃរីភាព គ្មៅនលទ្ធិបៃជាធិបតៃយ្យ 
ហើយសូម្បីតៃសិទ្ធិរស់រានមានជីវិត ដៃលជាសិទ្ធិមូលដា្ឋាន មានតាំងពី 
កំណើតរបស់មនុស្សក៏គ្មៅនដៃរ ។ សព្វថ្ងៃនៃះ កៃយពីកម្ពុជាមានសន្តិភាព
ផុតពីសង្គៃម កៃមការដឹកនាំរបស់គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា និង 
រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា បៃជាជនកម្ពុជាបានរស់នៅសុខសៃួលជាមួយកៃុម
គៃួសារ ហើយមានការងារ និងមុខរបរធ្វើទៅតាមសមត្ថភាព និងចំណង់- 
ចំណូលចិត្តរៀងៗខ្លួន ជាមួយនឹងជីវភាពរស់នៅធូរធរសមរម្យ ។             
សន្តិភាពពិតជាបានផ្តល់ឱកាសគៃប់យ៉ាង ដល់ពលរដ្ឋក្នុងការកសាងសង្គម
គៃួសារ, សហគមន៍ និងបៃទៃសជាតិឱ្យកាន់តៃរីកចមៃើនឆប់រហ័ស ។ 
សូមបងប្អូនបៃជាពលរដ្ឋចូលរួមថៃរក្សាការពារសន្តិភាព ឱ្យបានគង់វង្ស 
ជារៀងរហូត ហើយនាំគ្នាទប់សា្កាត់កុំអោយសងៃ្គាម និងរបបបៃល័យ 
ពូជសាសន៍វិលមកកម្ពុជាសាជាថ្មី ៕ 

យើងនៅតៅរំឭកជាប់ក្នុងចិត្តដល់ទិវាជាតិ
នៅការចងចាំ ២០ ឧសភា
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នៅថ្ងៃទី១៥ ខៃឧសភា ឆា្នាំ២០២០ សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ 
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា បានអញ្ជើញជា
អធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដឹកនាំកិច្ចបៃជុំពៃញអង្គគណៈរដ្ឋមនៃ្តី ដើម្បីពិនិត្យ         
និងពិភាក្សាលើសៃចក្តីពៃងច្បាប់មួយចំនួន នៅវិមានសន្តិភាព ទីស្តីការ 
គណៈរដ្ឋមនៃ្តី។

សៃចក្តីពៃងច្បាប ់ ដៃលអង្គបៃជុំពៃញអង្គគណៈរដ្ឋមនៃ្តីលើក 
មកពិនិត្យ និងពិភាក្សា នោះរួមមាន៖ ១- សៃចក្តីពៃងច្បាប់ស្តីពីការ 
បៃឆាំងហិរញ្ញប្បទាន ដល់ការរីកសយភាយអាវុធមហាបៃល័យ 
២-សៃចក្តីពៃងច្បាប់ស្តីពីការបៃឆាំងការសមា្អាតបៃក់ និងហិរញ្ញប្បទាន 
ភៃរវកម្ម ៣- សៃចក្តីពៃងច្បាប់ស្តីពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នៃកច្បាប់
ក្នុងវិស័យពៃហ្មទណ្ឌ និង៤- បញ្ហាផៃ្សងៗ៖ សំណើរសុំការយល់ពៃមពី
គណៈរដ្ឋមនៃ្តី ដើម្បីសុំការអនុម័តយល់ពៃមពីស្ថាប័ន នីតិប្បញ្ញត្តិលើ៖ 
៤.១. សៃចក្តីពៃងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ពៃមលើកិច្ចពៃមពៃៀង
ស្តីពីការលុបបំបាត់ការ យកពន្ធតៃួតគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធលើបៃក់ចំណូល 
និងការបង្ការការគៃចវៃសពន្ធ និងការចៀងវាងពន្ធរវាងពៃះរាជាណាចកៃ
កម្ពុជា និងមា៉ាឡៃសុី, ៤.២.សៃចក្តីពៃងច្បាប់ស្តីពីការ អនុម័តយល់ពៃម
លើកិច្ចពៃមពៃៀងស្តីព ី ការលុបបំបាត់ការយកពន្ធតៃួត គ្នាពាក់ព័ន្ធនឹង
ពន្ធលើបៃក់ចំណូល និងការបង្ការការគៃចវៃសពន្ធ និងការចៀងវាងពន្ធ 
រវាង ពៃះរាជាណាចកៃកម្ពជុា នងិសធារណរដ្ឋករូ៉ៃ, ៤.៣.សៃចក្តពីៃងច្បាប ់
ស្តីពីការអនុម័ត យល់ពៃមឲ្យពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា ចូលជាភាគីនៃ 
អនុសញ្ញា ទីកៃុងប៊ៃន ស្តីពីកិច្ចការពារស្នាដៃអក្សរសសៃ្ត និងសិល្បៈ 
ឆា្នាំ១៨៨៦ និងវិសោធនកម្មឆា្នាំ១៩៧៩។

កៃយពីបានស្តោប់របាយការណ៍ និងមតិពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរយោបល់
រួចមក កិច្ចបៃជុំពៃញអង្គគណៈរដ្ឋមនៃ្តីបានសមៃចអនុម័ត៖ 

១- សេចក្តីពេងច្បាប់ស្តីពីការបេឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយ 
ភាយអាវុធមហាបេល័យ

ពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា បានចូលជាសមាជិក 
នៃកៃុមបៃទៃសអាសុីបា៉ាសុីហ្វ៊ិកស្តីពីការ សមា្អាត 
បៃក់ (Asia Pacifie Group on Money Laun-
dering - APG) នៅថ្ងៃទី១៥ ខៃមិថុនា ឆា្នាំ២០០៤។ 
ការចូលជាសមាជិកនៃះ តមៃូវឲ្យ កម្ពុជាអនុវត្តតាម 
ស្តង់ដារអន្តរជាតិស្តីពីការ បៃឆាំងការសមា្អាត 
បៃក់ ហិរញ្ញប្បទានភៃរវកម្ម និងការរីកសយភាយ     
អាវុធមហាបៃល័យ របស់កៃុមការងរហិរញ្ញវត្ថុ  
( Financial Action Task Force FATF) និង
តៃូវមានកៃបខណ្ឌគតិយុត្តិក៏ដូចជា យន្តការ 
អនុវត្ត សមៃប់បៃឆាំងការសមា្អាតបៃក់ហិរញ្ញ- 
ប្បទានភៃរវកម្ម និងការរីកសយភាយអាវុធ 
មហាបៃល័យ។

សៃចក្ដីពៃងច្បាប់ស្ដីពីការបៃឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការសយភាយ
អាវុធមហាបៃល័យ តៃូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណង ដើម្បីឆ្លើយតប 
ឲ្យបានទាន់ពៃលវៃលា ក្នុងការអនុវត្តផៃនការសកម្មរបស់កៃុមការងរ
ហិរញ្ញវត្ថុ (FATF) ដើម្បី បំពៃញនូវចំណុចខ្វះខតជាយុទ្ធសសៃ្តមួយ
ចំនួនទាក់ទងនឹងមូលដា្ឋានគតិយុត្តិនិងផៃនការដើម្បីអនុវត្តសៃក្ដីសមៃចចិត្ត 
របស់អង្គការសហបៃជាជាតិ ស្ដីពីការដាក់ទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុតាមគោលដៅ 
ចំពោះហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសយភាយអាវុធមហាបៃល័យ ។     
បន្ថៃមពីលើនៃះសៃចក្ដីពៃងច្បាប់នៃះ នឹងធានាការបៃឆាំងហិរញ្ញប្បទាន
ដល់ការរីកសយភាយអាវុធមហាបៃល័យដោយកំណត់អំពីវិធានការ
បង្ការ ទប់ស្កាត់ បងៃ្កាប និងលុបបំបាត់ហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសយ
ភាយអាវុធមហាបៃល័យ។

២- សេក្ដីពេងច្បាប់ស្ដីពីការបេឆាំងការសម្អាតបេក់ និង ហិរញ្ញប្បទាន 
ភេរវកម្ម

បនា្ទាប់ពីបានកា្លាយជាសមាជិករបស់កៃុមបៃទៃសអាសុីបា៉ាសុីហ្វ៊ិកស្ដីពី
ការសមា្អាតបៃក់ (Asia Pacific Group on Money Laundering-APG) 
កម្ពុជាកៃមការដឹកនាំបៃកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់ សម្ដៃចអគ្គមហា-
សៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនៃ្តីពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា 
បានរៀបចំនូវកៃបខ័ណ្ឌគតិយុត្តិ ដោយបានដាក់ឲ្យបៃើបៃស់ច្បាប់ស្ដី
ពីការបៃឆាំងការសមា្អាតបៃក់ និងហិរញ្ញប្បទានភៃរវកម្ម កាលពីថ្ងៃទី 
២៤ ខៃមិថុនា ឆា្នាំ២០០៧ និងបានបង្កើតយន្តការអនុវត្តច្បាប់ដូចជា 
គណៈកមា្មាធិការសមៃបសមៃួលថា្នាក់ជាតិ បៃឆាំងការសមា្អាតបៃក់និង 
ហិរញ្ញប្បទាន និងអង្គភាពសុើបការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុ ជាដើម។

សៃចក្ដីពៃងច្បាប់ស្ដីពីការបៃឆាំងការសមា្អាតបៃក់និងហិរញ្ញប្បទាន
ភៃរវកម្ម តៃូវបានរៀបចំឡើង ក្នុងគោលបំណងដើម្បី ឆ្លើយតបនឹងកង្វះ
ខតមូលដា្ឋានគតិយុត្តិបន្ថៃមពាក់ព័ន្ធនឹងការបៃឆាំងការសមា្អាតបៃក់និង
ហិរញ្ញប្បទានភៃរវកម្ម ក៏ដូចជាហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសយភាយ 

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដឹកនាំកិច្ចបេជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមនេ្តី

សម័យប្រជុំព្រញអង្គគណៈរដ្ឋមន្រ្តីពិភាក្សា និងអនុម័ត ស្រចក្តីព្រងច្បាប់សំខាន់ៗមួយចំនួន
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អាវុធមហាបៃល័យ។ លក្ខខណ្ឌនៃផៃនការសកម្មភាពទាំង១៤ចំណុច
របស់កៃុមការងរហិរញ្ញវត្ថុ (Financial Action Task Force-FATF ) 
តមៃូវឲ្យកម្ពុជាធ្វើវិសោធកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបៃឆាំងការសមា្អាតបៃក់និង
ហិរញ្ញប្បទានភៃរវកម្ម ដោយបន្ថៃមខ្លឹមសរសំខន់ៗរួមមាន៖ ១-     ការ 
កំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ នូវនិយមន័យនៃពាក្យបច្ចៃកទៃស ២- ការ
បញ្ជាក់បន្ថៃមពីនីតិវិធីនៃវិធានការយកចិត្តទុកដាក់ស្គល់ អតិថិជន និង 
៣-ការបង្កើនកមៃិតពិន័យជាសច់បៃក់នៅក្នុងទណ្ឌកម្មខងពៃហ្មទណ្ឌ។

សៃចក្ដីពៃងច្បាប់នៃះ តៃូវបានរៀបចំជាច្បាប់ថ្មី ដោយបញ្ចូលគ្នានូវ
ខ្លឹមសរជាគោលនៃច្បាប់ស្ដីពីការបៃឆាំងការសមា្អាតបៃក់និងហិរញ្ញ - 
ប្បទានភៃវរកម្មឆា្នាំ២០០៧ ស្តីពីវិសោធនកម្មមាតៃ៣ មាតៃ ២៩ និង 
មាតៃ ៣០ នៃច្បាប់ស្តីពីការបៃឆាំងការសមា្អាតបៃក់និង ហិរញ្ញប្បទាន 
ភៃវរកម្មឆា្នាំ ២០១៣ ពៃមទាំង បញ្ចូលយុទ្ធសស្តៃជាតិស្តីពីការបៃឆាំង
ការសមា្អាតបៃក់ និងហិរញ្ញប្បទានភៃវរកម្មឆា្នាំ ២០១៩- ២០២៣ និង 
អនុសសន៍តាមស្តង់ដាឆា្នាំ ២០១២ របស់កៃុមការងរហិរញ្ញវត្ថុ(FATF)។ 

៣- សេចក្ដីពេងច្បាប់ស្តីពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នេកច្បាប់ ក្នុងវិស័យ 
ពេហ្មទណ្ឌ

សៃក្ដីពៃងច្បាប់ស្តីពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នៃកច្បាប់ ក្នុងវិស័យ
ពៃហ្មទណ្ឌជាបទដា្ឋានគតិយុត្តិដៃលមានសរៈសំខន់ និងចាំបាច់មួយ
ដៃលកំណត់អំពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមក ផ្នៃកច្បាប់ក្នុងវិស័យពៃហ្មទណ្ឌ
រវាងពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា និងរដ្ឋបរទៃស ទាក់ទងនឹង ដំណើរការ     
នីតិវិធីនានាពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសពៃហ្មទណ្ឌ ពៃមទាំង ការបង្កក ការ 
ចាប់យក និងការរឹបអូសទៃព្យ ក្នុងគោលបំណង ដើម្បីពងៃឹងនិងពងៃីក
កិច្ចសហបៃតិបត្តិការអន្តរជាតិ។ សៃចក្ដីពៃងច្បាប់នៃះក៏នឹងគំទៃដល់ 
ការអនុវត្តយុទ្ធសស្តៃជាតិស្ដីពីការបៃឆាំងការ សមា្អាតបៃក់និងហិរញ្ញ
ប្បទានភៃវរកម្មឆា្នាំ២០១៩ ២០២៣ ផងដៃរ។ 

ការរៀបចំសៃចក្ដីពៃងច្បាប់នៃះគឺមានភាពចាំបាច់ក្នុងការបង្កើតឲ្យ
មាននីតិវិធីផ្ទៃក្នុងមួយច្បាស់លាស់ បំពៃញបន្ថៃមឲ្យកៃមនីតិវិធីពៃហ្មទណ្ឌ 
ដើម្បីធានាដល់ការអនុវត្ត សំណើសុំជំនួយផ្នៃកច្បាប់និងការអនុវត្ត 
សន្ធិសញ្ញានានាស្ដីពីការ ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នៃកច្បាប់ក្នុងវិស័យ 
ពៃហ្មទណ្ឌ ពៃមទាំងបង្កើត ឲ្យមានមូលដា្ឋានគតិយុត្តិមួយដៃលបមៃើ 
ដល់ការពងៃឹង និងពងៃីកកិច្ចសហបៃតិបត្តិការផ្នៃកច្បាប់ ក្នុងវិស័យ       
ពៃហ្មទណ្ឌជាមួយបណា្តាបៃទៃសក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិ ដោយឈរលើ
គោលការណ៍នៃការគោរពអធិបតៃយ្យ និងផលបៃយោជន៍គ្នាទៅវិញ 
ទៅមក។

ចំពោះបញ្ហាផ្សេងៗ
កិច្ចបៃជុំពៃញអង្គគណៈរដ្ឋមន្តៃី បានសមៃចបញ្ជូនទៅសុំការ អនុម័ត

យល់ពៃមពីស្ថាប័ននីតិប្បញ្ញត្តិ៖
សៃចក្តីពៃងច្បាប់ស្តីពីការ អនុម័តយល់ពៃមលើកិច្ចពៃមពៃៀងស្តីពី

ការលុបបំបាត់ការយកពន្ធ តៃួតគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធលើបៃក់ ចំណូល 
និងការបង្ការការគៃចវៃសពន្ធ និងការចៀសវាងពន្ធ រវាងពៃះរាជាណា-
ចកៃកម្ពុជា និងមា៉ាឡៃសុី ។

សៃចក្តីពៃងច្បាប់ស្តីពីការ អនុម័តយល់ពៃមលើកិច្ចពៃមពៃៀងស្តីពី
ការលុបបំបាត់ការយកពន្ធ តៃួតគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធលើបៃក់ចំណូល និង 
ការបង្ការការគៃចវៃសពន្ធ និងការចៀសវាងពន្ធរវាងពៃះរាជាណាចកៃ 

កម្ពុជា និងសធារណរដ្ឋកូរ៉ៃ ។
សៃចក្តីពៃងច្បាប់ស្តីពីការ អនុម័តយល់ពៃមឲ្យពៃះរាជាណាចកៃ 

កម្ពុជា ចូលជាភាគីនៃអនុសញ្ញាទីកៃុងប៊ៃន ស្តីពីកិច្ចការពារស្នាដៃ 
អក្សរសស្តៃ និងសិល្បៈឆា្នាំ១៨៨៦ និងវិសោធនកម្មឆា្នាំ ១៩៧៩។

នៅក្នុងកិច្ចបៃជុំនៃះ សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន សែន 
នាយករដ្ឋមន្តៃីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា បានលើកឡើងថា៖ ការអនុវត្ត
ច្បាប់ចរាចរណ៍មិនតៃូវពន្យាពៃលដោយសរតៃបញ្ហានៃការឆ្លងរីករាលដាល 
ជំងឺកូវីដ-១៩នោះទៃ ហើយតៃូវតៃបន្តធ្វើដោយ គ្មានការដកថយដោយ 
ទន់ភ្លន់ និងដោយមុឺងមា៉ាត់ ដើម្បីការពារ សុខសុវត្ថិភាព និងអាយុជីវិត 
របស់បៃជាជន។ មន្តៃីនគរបាលចរាចរណ៍តៃូវបន្តរឹតបន្តឹងការផកពិន័យ
ចំពោះយនយន្តណាដៃលបានបៃពៃឹត្តល្មើសនឹងបទល្មើសចំនួន ១៦ចំណុច 
ដោយក្នុងនោះ ៧ ចំណុចអនុវត្តចំពោះទោចកៃយនយន្ត និងតៃីចកៃ- 
យនយន្ត ( ម៉ូតូ ឬរុឺម៉កកង់បី ) និង៩ចំណុចចំពោះរថយន្តធុនសៃល 
និងធុនធ្ងន់ ។ លៃខធិការដា្ឋាន និងសមាជិក សមាជិកានៃឧត្តមកៃុម 
បៃឹក្សាពិគៃះ និងផ្តល់យោបល់តៃូវបំពៃញ កិច្ចភារកិច្ចដូចខងកៃម៖ 
ក/មិនអនុញ្ញាតឲ្យចុះដោះសៃយរាល់ទំនាស់ទាំងឡាយណា ដៃល 
សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោនាយករដ្ឋមន្តៃីបានដោះសៃយបញ្ចប់ 
និងមានសៃចក្តីជូនដំណឹងរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្តៃី (សជណ) រួច 
ហើយនោះទៃ ខ/មិនអនុញ្ញាតឲ្យដោះ សៃយទំនាស់ដីធ្លីដៃលកំពុង 
ដណំើរការតាមនតីវិធិរីបសត់លុាការ គ/មនិអនញុ្ញាតឲ្យ ចុះដោះសៃយ 
រាល់ទំនាស់ទាំងឡាយណា ដៃលបានដោះសៃយបញ្ចប់ដោយស្ថាប័ន
តុលាការ ដៃលមានសលកៃម ឬសលដីកាស្ថាពររួចហើយ ឃ/
លៃខធិការដា្ឋាន នៃឧត្តមកៃុមបៃឹក្សាពិគៃះនិងផ្តល់យោបល់តៃូវ 
ពិនិត្យគោលដៅ និងកម្មវត្ថុដៃលសមាជិក និងសមាជិកានៃឧត្តមកៃុម
បៃឹក្សាពិគៃះ និងផ្តល់យោបល់បមៃុងចុះទៅដោះសៃយ ដោយមិន  
តៃូវចៃញលិខិតបៃសកកម្មជូនក្នុង ករណីដូចបានរៀបរាប់នៅក្នុង ចំណុច 
“ក”  “ខ” និងចំណុច “គ” ឡើយ ។ ទន្ទឹមនៃះ ក៏មិនតៃូវបញ្ជូនសំណុំរឿង
វិវាទដីធ្លីរវាងបុគ្គល និងបុគ្គលជូនមកសមៃ្តចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ
នាយករដ្ឋមន្តៃី ដើម្បីធ្វើការដោះសៃយដៃរ។

រាជរដា្ឋាភិបាល សមៃចផ្តល់ការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការនាំចៃញសៃូវ 
អង្ករស និងតៃីទៅកៃបៃទៃសឡើងវិញ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២០ ខៃឧសភា ឆា្នាំ 
២០២០ នៃះតទៅ ដូចមុនពៃលបៃកាសបិទដោយផ្អៃកលើតុល្យភាព     
ស្បៀងសមៃប់តមៃូវការក្នុងបៃទៃស បនា្ទាប់ពីតៃូវបាន  ផ្អាកការនាំចៃញ 
នាពៃលកន្លងមក។ រដ្ឋបាលថា្នាក់កៃមជាតិតៃូវចុះតៃួតពិនិត្យអនាម័យ
នៅតាមភោជនីយដា្ឋាន ហើយតៃូវធ្វើការណៃនាំបៃសិនបើមានការខ្វះចនោ្លាះ។ 
ក្នុងករណីភោជនីយដា្ឋានណាមួយមិនអនុវត្តសៃបតាមវិធានការ អនាម័យ
របស់កៃសួងសុខភិបាលក្នុងការបៃយុទ្ធបៃឆាំង និងទប់ស្កាត់ជំងឺ កូវីដ-
១៩ តៃូវផ្អាកអាជីកម្មជា បណោ្តាះអាសន្នរហូតមានការរៀបចំកៃលម្អ 
អនាម័យឡើងវិញ ទើបអនុញ្ញាតឲ្យបន្តអាជីវកម្មជាថ្មី។ ចំពោះសំណើ 
សុំបើកសលារៀន ឡើងវិញ មិនគួរធ្វើឡើងដោយបៃញាប់ពៃកនោះទៃ 
ពៃះអាចបង្កជាហានិភ័យនៃការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុង 
សហគមន៍។ រាជរដា្ឋាភិបាលនៅតៃបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយគំពារ
សង្គម ដៃលរួមមានការបន្តយកចិត្តទុកដាក់ឧបត្ថម្ភចំពោះកម្មការិនីដៃល
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 នៅថ្ងៃទី២១ ខៃឧសភា ឆា្នាំ២០២០ សម្ដៃចអគ្គមហាពញាចកៃី 

ហែង សំរិន បៃធានរដ្ឋសភា បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់        

ដឹកនាំកិច្ចបៃជុំគណៈកមា្មាធិការអចិន្តៃយ៍រដ្ឋសភា ដើម្បីពិភាក្សា 

និងអនុម័តរបៀបវារៈ មួយចំនួនរួមមាន៖ 

ទី១៖ អង្គបៃជុំបានអនុម័តបៃគល់ សៃចក្តីពៃងច្បាប់ស្តីពី ការ 

បៃឆាំងហិរញ្ញប្បទាន ដល់ការរីកសយភាយអាវុធមហាបៃល័យ 

ដល់គណៈកម្មការមហាផ្ទៃ ការពារជាតិ និងមុខងរសធារណៈ 

នៃរដ្ឋសភា ដោយសហការជាមួយគណៈកម្មការសៃដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ 

ធនាគរ និងសវនកម្ម នៃរដ្ឋសភាពិនិត្យ សិក្សា ហើយធ្វើរបាយការណ៍

ជូនគណៈកមា្មាធិការអចិន្តៃយ៍រដ្ឋសភាវិញ។

ទី២៖ អង្គបៃជុំបានអនុម័តបៃគល់សៃចក្តីពៃងច្បាប់ស្តីពី ការ 

បៃឆាងំការសមា្អាតបៃក ់នងិហរិញ្ញប្បទានភៃរវកម្ម ដលគ់ណៈកម្មការ 

មហាផ្ទៃ ការពារជាតិ និងមុខងរសធាណៈ នៃរដ្ឋសភា ដោយ 

សហការជាមួយគណៈកម្មការសៃដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគរ និង 

សវនកម្ម នៃរដ្ឋសភាពិនិត្យសិក្សា ហើយធ្វើរបាយការណ៍ជូនគណៈ          

កមា្មាធិការអចិន្តៃយ៍រដ្ឋសភាវិញ។

ទី៣៖ អង្គបៃជុំបានអនុម័តបៃគល់សៃចក្តីពៃងច្បាប់ស្តីពី ការ 

ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នៃកច្បាប់ ក្នុងវិស័យពៃហ្មទណ្ឌដល់គណៈ 

កម្មការ នីតិកម្ម និងយុត្តិធម៌ នៃរដ្ឋសភា ពិនិត្យ សិក្សា ហើយធ្វើ របាយ-

ការណ៍ជូនគណៈកមា្មាធិការអចិន្តៃយ៍ រដ្ឋសភាវិញ។

ទី៤៖ អង្គបៃជុំបានអនុម័តបៃគល់សៃចក្តីពៃងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត 

យល់ពៃមលើ៖

សម្តេចចកេី ហេង សំរិន ដឹកនាំកិច្ចបេជុំ
គណៈកម្មេធិការអចិន្តេយ៍រដ្ឋសភា

៤.១ កិច្ចពៃមពៃៀងរវាងរាជរដា្ឋាភិបាល នៃពៃះរាជាណាចកៃ 

កម្ពុជា និងរដា្ឋាភិបាលបៃទៃសមា៉ាឡៃសុី ស្តីពី ការលុបបំបាត់ការយក 

ពន្ធតៃួតគ្នា ពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធលើបៃក់ចំណូល និងការបង្ការការគៃច 

វៃះពន្ធ និងការចៀសវាងពន្ធ។

៤.២ កិច្ចពៃមពៃៀងរវាងរាជរដា្ឋាភិបាល នៃពៃះរាជាណាចកៃ 

កម្ពុជា និងរដា្ឋាភិបាល នៃសធារណរដ្ឋកូរ៉ៃ ស្តីពី ការលុបបំបាត់ការ 

យកពន្ធតៃួតគ្នា ពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធលើបៃក់ចំណូល និងការបង្ការការ 

គៃចវៃះពន្ធ និងការចៀសវាងពន្ធ ដល់គណៈកម្មការសៃដ្ឋកិច្ច 

ហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគរ និងសវនកម្ម ដោយសហការជាមួយគណៈកម្មការ

កិច្ចការបរទៃស សហបៃតិបត្តិការអន្តរជាតិ ឃោសនាការ និង 

ព័ត៌មាន នៃរដ្ឋសភា ពិនិត្យ សិក្សា ហើយធ្វើ របាយការណ៍ជូន 

គណៈកមា្មាធិការអចិន្តៃយ៍រដ្ឋសភា វិញ។

ទី៥៖ អង្គបៃជុំបានអនុម័តបៃគល់សៃចក្តីពៃងច្បាប់ស្តីពី ការ   

អនុម័តយល់ពៃមឱ្យពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា ចូលជាភាគីនៃ អនុសញ្ញា 

ទីកៃុង ប៊ៃន ស្តីពីកិច្ចការពារស្នាដៃអក្សរសស្តៃ និងសិល្បៈ ឆា្នាំ១៨៨៦ 

និងវិសោធនកម្ម ឆា្នាំ១៩៧៩ ដល់គណៈកម្មការអប់រំ យុវជន និង 

កីឡា ធម្មការ កិច្ចការសសនា វប្បធម៌ និងទៃសចរណ៍ នៃរដ្ឋសភា 

ដោយសហការជាមួយគណៈកម្មការកិច្ចការបរទៃស សហបៃតិបត្តិការ 

អន្តរជាតិ ឃោសនាការ និងព័ត៌មាន នៃរដ្ឋសភា ពិនិត្យ សិក្សា ហើយ

ធ្វើរបាយការណ៍ជូនគណៈកមា្មាធិការអចិន្តៃយ៍រដ្ឋសភាវិញ៕

សម្ដៃចចកៃី ហែង សំរិន បៃធានរដ្ឋសភា អញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដឹកនាំកិច្ចបៃជុំគណៈកមា្មាធិការអចិន្តៃយ៍រដ្ឋសភា 
ដើម្បីពិភាក្សា និងអនុម័តរបៀបវារៈមួយចំនួន
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 កាលពីពៃឹកថ្ងៃទី១៣ ខៃឧសភា ឆា្នាំ២០២០ សម្ដៃចកៃឡាហោម 
ស ខែង ឧបនាយក រដ្ឋមន្តៃី រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងមហាផ្ទៃ បានអញ្ជើញ
ជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដឹកនាំកិច្ចបៃជុំ ពិភាក្សាពីផៃនការសកម្មភាព
ឆា្នាំ២០២០ របស់អគ្គនាយកដា្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មនៅទីស្ដីការ 
កៃសួងមហាផ្ទៃ។

សម្ដៃចកៃឡាហោម ស ខែង បានមានបៃសសន៍ថា កិច្ចបៃជុំ 
នៃះគឺជាការ បន្តកិច្ចពិភាក្សា ដើម្បីឆ្លងផៃនការមៃសកម្មភាពបៃចាំ
ឆា្នាំរបស់អគ្គនាយកដា្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្ម បនា្ទាប់ពីកៃសួងក៏ទើបតៃ 
បានឆ្លង និងអនុម័តផៃនការសកម្មភាពបៃចាំឆា្នាំរបស់អគ្គស្នងការដា្ឋាន 
នគរបាលជាតិ និងអគ្គនាយកដា្ឋានមួយចំនួនរួចមកហើយ ដើម្បី         
ជំរុញនិងបង្កើនបៃសិទ្ធភាពក្នុងការចាត់ចៃងការងរ និងតួនាទី 
របស់អគ្គនីមួយៗ។

សម្តេចកេឡាហោម ស ខេង ដឹកនាំកិច្ចបេជុំពិភាក្សាផេនការ 

សកម្មភាពឆ្នាំ២០២០ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្ម

សម្ដៃចកៃឡាហោម ស ខែង អញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដឹកនាំកិច្ចបៃជុំ ពិភាក្សាពីផៃនការសកម្មភាពឆា្នាំ២០២០ 
របស់អគ្គនាយកដា្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មនៅទីស្ដីការ កៃសួងមហាផ្ទៃ

សម្ដៃចកៃឡាហោមឧបនាយករដ្ឋមន្តៃីបានរំលឹកថា នៅឆា្នាំ 
២០២០ នៃះ ថ្វីត្បិតតៃយើងគៃប់គ្នាបានដឹងរួចមកហើយនូវការ 
បៃឈមមុខនឹងវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩ ដៃលអាចធ្វើឱ្យផៃនការសកម្មភាព
មួយចំនួនមិនអាចសមៃចទៅបានតាមការគៃងទុក ។ ប៉ុន្តៃការ 
ដាក់ចៃញនូវផៃនការ ជាក់លាក់ គឺជាកិច្ចការដ៏មានសរសំខន់ និង
ក៏ជាមូលដា្ឋានគៃឹះសមៃប់ការរៀបចំផៃនការ សកម្មភាពឆា្នាំ២០២១ 
និងឆា្នាំបន្តបនា្ទាប់ទៀតដៃរ។

ពាក់ព័ន្ធនឹងការងរអត្តសញ្ញាណកម្ម សម្ដៃចកៃឡាហោម ស ខែង 
បានជំរុញអគ្គនាយកដា្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មបន្តពន្លឿនការឈនទៅ 
បញ្ចប់សៃចក្ដីពៃងច្បាប់, ខិតខំជំរុញ ការងរអត្តសញ្ញាណកម្មទៅ
ក្នុងសៃវាចៃកចៃញចូលតៃមួយដៃលពៃលនៃះកំពុងអនុវត្តន៍សកល្បង 
និងការកសងបៃព័ន្ធផ្ទុកគៃប់គៃងទិនន្ន័យ និងធនធានមនុស្ស ៕

ជាស្តៃីមានផ្ទៃពោះ គៃួសរដៃលមានជីវភាពកៃីកៃ និងបង្កើនមូលធន 
ថវិកា “សច់បៃក់ពលកម្ម” ដើម្បីជួយដល់កម្មករ និយោជិត ដៃលបាន      
ព្យួរការងរកំលុងពៃលដៃលរោងចកៃសហគៃស គៃឹះស្ថានក្នុង វិស័យ 
កាត់ដៃរ និងទៃសចរណ៍មួយចំនួន បានផ្អាកដំណើរការដោយសររង 
ផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីបញ្ហាជំងឺកូវីដ-១៩ សៃបតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់
កៃសួងសៃដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ។ រាជរដា្ឋាភិបាលក៏បានថ្លៃងការកោត 
សរសើរចពំោះកៃសងួ ស្ថាបន័ ពាកព់ន័្ធ កងកមា្លាងំ បៃដាប ់អាវធុគៃបផ់្នៃក 
រដ្ឋបាលរាជធានី ខៃត្តទាំងអស់ កៃុមគៃូពៃទ្យ និងសធារណជន ដៃល 
បានខិតខំចាត់ វិធានការការពារ និងរួម ចំណៃកក្នុងការបៃយុទ្ធបៃឆាំង 
និងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ កូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា ។ រាជរដា្ឋាភិបាល
បានកៃបថា្វាយបង្គំអរពៃះគុណជាអនៃកថា្វាយពែះករុណា ពែះបាទ 
សម្តែចពែះបរមនាថ នរែត្តម សីហមុនី ពែះមហាក្សតែនៃ

tmkBITMB½rTI 7 ពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា  និងសម្តែចពែះមហាក្សតែី នរែត្តម 
មុនិនាថ សីហនុ ពែះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ ជាទីគោរពសកា្ការៈ
ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ដៃលទៃង់សព្វពៃះរាជហឫទ័យបៃសបៃទាននូវពៃះ
រាជទៃព្យដល់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងសូមថ្លៃងអំណរគុណចំពោះ 
សប្បុរសជននានា ដៃលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកា ដើម្បីគំទៃដល់ការ
ធ្វើសកម្មភាពបៃយុទ្ធបៃឆាំងនឹង ជំងឺកូវីដ-១៩នៅកម្ពុជា ។ រាជរដា្ឋាភិបាល
ក៏បានថ្លៃងអំណរគុណចំពោះមន្តៃីរាជការគៃប់ជាន់ថា្នាក់ និងកងកមា្លាំង 
បៃដាប់ អាវុធទូទាំងបៃទៃស ដៃលបានចូលរួមជាវិភាគទាននូវបៃក់បៀវត្សរ៍ 
និងថវិកាផ្ទាល់ខ្លួន ជូនដល់មូលនិធិបៃយុទ្ធបៃឆាំងជំងឺ កូវីដ-១៩ របស់ 
រាជរដា្ឋាភិបាល ដៃលបច្ចុប្បន្នកើនឡើងរហូតដល់ ជាង ៧៣.០០០ នាក់ 
ក្នុងទំហំទឹកបៃក់ជាង ៤០ ពាន់លានរៀល ៕
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 ពៃឹកថ្ងៃពៃហស្បតិ៍ ១៥រោច ខៃពិសខ ឆា្នាំជូត ទោស័ក    
ព.ស២៥៦៤ តៃូវនឹងថ្ងៃទី២១ ខៃឧសភា ឆា្នាំ២០២០ វៃលាមោ៉ាង 
០៨:០០ នាទីពៃឹក សម្តៃចវិបុលសៃនាភក្តី សាយ ឈុំ បៃធាន 
ពៃឹទ្ធសភា នៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា អនុបៃធានគណបក្សបៃជាជន 
កម្ពុជា បៃធានគណៈបៃចាំការនៃគណអចិន្តៃយ៍គណៈកមា្មាធិការ-  
កណា្តាល និងជាបៃធានកៃុមការងរចុះជួយរាជធានីភ្នំពៃញ បាន   
អញ្ជើញចុះសកសួរសុខទុក្ខបៃជាពលរដ្ឋ មន្តៃី និងអាជា្ញាធរ 
សង្កាត់បឹងធំ ខណ្ឌកំបូល រាជធានីភ្នំពៃញ  ។

   សម្តៃចភក្តីបានស្តោប់របាយការណ៍ស្តីពីសភាពការណ៍សន្តិសុខ
សណា្តាប់ធា្នាប់សធារណៈការងរបមៃើសៃវាសធារណៈ របស់ មន្តៃី 
កងកមា្លាំង និងអាជា្ញាធរសង្កាត់ និងពីជីវភាពរស់នៅបៃចាំថ្ងៃរបស់   
បៃជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដា្ឋាន។ សម្តៃចភក្តីក៏បានសកសួររអំពី 
សភាពការណ៍ និងការអប់រំផ្សព្វផ្សាយអំពីបណា្តាវិធានការទប់ស្កាត់ 
និងការពារជម្ងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងមូលដា្ឋានផងដៃរ។

  ទទ្ទឹមនឹងនៃះ សម្តៃចភក្តី សាយ ឈុំ ក៏បានជំរាបជូនអំពី         
ស្ថានភាពនៃការរាតត្បាតរបស់វីរុសកូវីដ១៩ នៅបណា្តាបៃទៃស          
ជុំវិញពិភពលោកពៃមទាំងផលប៉ះពាល់លើគៃប់ផ្នៃកគៃប់វិស័យដៃល
បង្ករឡើងដោយសរជម្ងឺនៃះ។ ជម្ងឺរាតត្បាតដ៏កាចសហាវ និងងយ
ចម្លងបំផុតនៃះគឺបង្ករមកពីវីរុសកូវីដ ១៩ ដៃលជាវីរុសបៃភៃទថ្មី ហើយ
ដៃលមិនទាន់មានការសៃវជៃវបៃបវិទ្យាសសៃ្តណាមួយបញ្ជាក់ឲ្យ 
ច្បាស់លាស់ និងរកឃើញថា្នាំព្យាបាលបៃកបដោយបៃសិទ្ធភាព ឬ 
បង្កើតបាននូវវា៉ាក់សំង សំរាប់ការពារនៅឡើយទៃ ដោយឡៃកនៅ 
បៃទៃសកម្ពជុាយើង អាសៃយ័ដោយរាជរដា្ឋាភបិាល នងិកៃសងួជនំាញ 
ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ កា្តោប់ជាប់ និងគៃប់គៃងសភាពការណ៍បានល្អ 
ហើយបានតៃៀមលក្ខណៈទុកជាមុន និងបានដាក់ចៃញនូវបណា្តា      
វិធានការទប់ស្កាត់ការពារបានល្អបៃកបដោយបៃសិទ្ធភាព ឆាប់រហ័ស 

សម្តេចភក្តី សាយ ឈុំ អញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខបេជាពលរដ្ឋ 
និងអាជា្ញាធរសង្កាត់បឹងធំ ខណ្ឌកំបូល

និងទាន់ពៃលវៃលា។ ម្យា៉ាងទៀតកងកមា្លាំង អាជា្ញាធរគៃប់ថា្នាក់ 
បៃជាពលរដ្ឋគៃប់រូប មា្នាក់ៗសុទ្ធតៃមានការភ័យខ្លាច មានការយល់ដឹង 
និងចូលរួមសហការអនុវត្តយ៉ាងសសៃក់សសៃំ នោះទើបស្ថានភាព
នៃជម្ងឺនៃះបានធូរសៃលហើយការចម្លង ក៏មិនមានរីករាលដាលដល់
ក្នុងសហគមន៍។ ក្នុងរយៈពៃលជាងមួយខៃមកនៃះ គឺមិនមាន 
ករណីឆ្លងថ្មីៗទៀត ហើយក៏នៅមិនមានអ្នកស្លាប់ និងការព្យាបាល 
បានជាសះស្បើយអស់ហើយ (១២២នាក់/១២២នាក់) ។ សម្តៃច-
វិបុលសៃនាភក្តីបានបន្តទៀតថា តៃនៃះមិនមៃនមានន័យថា មិន 
អាចកើតមាននូវរលកទី២ នៃការចម្លងកូវីដ ១៩ ជាថ្មីទៀតនោះ 
ដៃរ។ ហៃតុនៃះទើបតៃូវតៃបន្តបៃុងបៃយ័ត្ន និងការពារទប់ស្កាត់ 
តទៅទៀត។ ចំពោះមុខយើងតៃូវខិតខំផ្សព្វផ្សាយអប់រំដល់បៃជាពលរដ្ឋ
យើងឲ្យបៃុងបៃយ័ត្ន និងអនុវត្តខ្ជាប់ខ្ជួននូវបណា្តាវិធានការនានា 
ដៃលរាជរដា្ឋាភិបាល និងកៃសួងជំនាញបានណៃនាំ ជាក់ស្តៃងគឺ៖ 
ការអនុវត្ត អនាម័យខ្លួនបៃណ...និងអនុវត្តការហាត់បៃណដើម្បី
សុខភាព។ ការអនុវត្តគមា្លាតសុវត្ថិភាពសង្គម និងបុគ្គល ហើយចូរ 
ព្យាយមនៅផ្ទះឲ្យបានចៃើនបើមិនមានការចាំបាច់។ និងតៃូវពាក់
មា៉ាស្សការពារនៅពៃលធ្វើការងរ ពៃលធ្វើដំណើរ និងនៅទីកន្លៃង 
ដៃលមានមនុស្សអ៊ូអរ។

ក្នុងករណីមានការសង្ស័យឬមាន អាការៈមិនសៃួលខ្លួនដូចជា
មានគៃុនក្តោ ក្អក ពិបាកដកដង្ហើម។ល។តៃូវបៃញាប់ទៅជួបគៃូពៃទ្យ
ជំនាញ ឬទាក់ទងសួរព័ត៌មានពីខ្សៃរយៈ។

សម្តៃចភក្តី សាយ ឈុំ បានអំពាវនាវឲ្យបៃជាពលរដ្ឋមា្នាក់ៗ 
តៃូវបង្កើនការបៃុងបៃយ័ត្ន និងចៃះការពារខ្លួនដោយខ្លួនឯង គឺ 
ដើម្បីការពារខ្លួនយើងផ្ទាល់ ការពារកៃុមគៃួសរ មនុស្សជាទីសៃឡាញ ់
របស់ខ្លួន និងការពារសហគមន៍ និងសង្គមជាតិទាំងមូល ផងដៃរ...៕

សម្តៃចភក្តី សាយ ឈុំ អញ្ជើញចុះសកសួរសុខទុក្ខបៃជាពលរដ្ឋ មន្តៃី និងអាជា្ញាធរ សង្កាត់បឹងធំ ខណ្ឌកំបូល រាជធានីភ្នំពៃញ
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 កាលពីពៃឹកថ្ងៃទី១៨ខៃឧសភាឆា្នាំ២០២០សម្តៃចពិជ័យសៃនា 

ទៀ បាញ់ សមាជិកគណៈអចិន្តៃយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល 

គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាឧបនាយករដ្ឋមនៃ្តី  និងជារដ្ឋមនៃ្តីកៃសួង 

ការពារជាតិ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបៃកាសសមាសភាព  

អនុគណៈកម្មការ សងសង់ ស្តូបអនុស្សាវរីយ៍នយោបាយឈ្នះឈ្នះ

នៅខៃត្តកោះកុង។

សម្តៃចពិជ័យសៃនា ទៀ បាញ់ បានបញ្ជាក់ថា តាមការណៃនាំ

របសស់ម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនៃ្តី

នៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា  គមៃងស្ថាបនាស្តូបអនុស្សាវរីយ៍ 

នយោបាយឈ្នះឈ្នះនៅខៃត្តកោះកុង ដាច់ខតមិនឱ្យជាប់ពាក់ព័ន្ធ

នឹងថវិការដ្ឋនោះទៃ ពោល គឺបានមកពីការស្ម័គៃចិត្ត និងមូលនិធិកៀរគរ 

របស់សប្បុរសជន ពិសៃសអ្នកដៃលមានដើមកំណើតរស់នៅ  

ក្នុងខៃត្តកោះកុងតៃម្តង។ សម្តៃចពិជ័យសៃនា ទៀ បាញ់ ក៏បាន 

ជំរុញឱ្យសមាជិកអនុគណៈកម្មការ មានឆន្ទៈរួមគ្នាសមៃបសមៃួល

អនុវត្តការងរទៅតាមផៃននិមួយៗ បៃកបដោយទំនួលខុសតៃូវ       

តាមរយៈការតៃៀមខ្លួនរៀបចំអនុវត្តន៍ដំណើរការឲ្យបានល្អ។

 គមៃងសងសង់ស្តូបអនុស្សាវរីយ៍នយោបាយឈ្នះ ឈ្នះ 

គឺជាតឹកតាងនៃរបស់ឥស្សរជនសំខន់ៗ ដៃលបានលះបង់ជីវិត 

តស៊ូរំដោះជាតិអំឡុងសម័យសងៃ្គាម និងជោគជ័យ នៃការអនុវត្ត 

នយោបាយឈ្នះ ឈ្នះ របស់សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន ដៃលបាន 

បញ្ចប់សងៃ្គាមនាំមកនូវសន្តិភាពរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។ ការដា្ឋាន 

នៃះ ផ្តើមបុកគៃឹះសងសង់ជំហានដំបូងនៅថ្ងៃ ទី៣០ ខៃឧសភា ។ 

កៃពីការសង់ស្តូប ក៏មានការសងសង់សរមន្ទីរវប្បធម៌សសនា 

សម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ អញ្ជើញបេកាសអនុគណៈកម្មការ

សាងសង់ស្តូបអនុស្សាវរីយ៍នយោបាយឈ្នះឈ្នះនៅខេត្តកោះកុង

និងរមណីយដា្ឋាន ទៃសចរណ៍ដៃលនឹងលៃចជារូបរាង នៅទល់មុខ 

អាសៃមលោកយយម៉ា តាមបណោ្តាយផ្លូវជាតិ លៃខ៤៨ ស្ថិតនៅ 

ភូមិបឹងឃុងឆាង សង្កាត់ស្មាច់មានជ័យ កៃុងខៃមរភូមិន្ទ។

តាមគំរូប្លង់គោល ទីតាំងស្តូបអនុស្សាវរីយ៍នយោបាយឈ្នះឈ្នះ

នៃះ មានខឿនសរុបទទឹង ៦៦ម៉ៃតៃបួនជៃុងនិងកម្ពស់ ៤៣ម៉ៃតៃ ដើម្

បរីម្លឹកនឹកគុណដល់វីរៈបុរសជំនាន់មុនៗដៃលបានបូជា ជីវិតបុព្វៃហៃ

តុ រំ ដោះ ជា តិ ពី ភ្ លើ ង ស ង្ រ្ គា ម ដោ យ នាំ ម ក សុ ខ ស ន្ តិ ភា ព 

និងការអភិវឌ្ឍ រីកចមៃើនមកទល់ពៃលបច្ចុប្បន្ន ។ 

ដើម្បីផ្តល់ភាពងយសៃួល គណៈកម្មការសងសង់នឹងរៀបចំទីធា្លា

ចំណត រថយន្តដ៏ធំមួយ ទទួលមនុស្សរាប់មុឺននាក់អំឡុងពៃលមានពិ

ធីបុណ្យទានឬកម្សាន្តម្តងៗ ។ ចំពោះ ផ្ទៃដីដៃលតមៃូវការស្ថាបនា

ស្តូបអនុស្សាវរីយ៍នយោបាយឈ្នះឈ្នះ សរមន្ទីរវប្បធម៌ សសនា 

និងរមណីយដា្ឋានទៃសចរណ៍ សរុបជាង ២១៦ហិកតា។ 

ចំណៃកឯខ្ទង់ចំណាយថវិកា និង ពៃលវៃលាស្ថាបនា នៅមិនទាន់

អាចកំណត់បានច្បាស់លាស់នៅឡើយទៃ។

មុនដំបូង គមៃងសង់ស្តូបអនុស្សាវរីយ៍នយោបាយឈ្នះឈ្នះ 

គឺគៃងធ្វើនៅចំណុច អន្លង់វៃងរវាងខៃត្តកោះកុង និងខៃត្តពោធិសត់ 

ប៉ុន្តៃដោយមើលទៅស្ថានភាពខុសទមៃង់បន្តិច ទើបកៃយមក 

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សៃន នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា

ចារកំណត់ទីតាំងថ្មីមកកាន់កៃុងខៃមរភូមិន្ទវិញ។ នៅពៃលដៃល 

ស្តូបអនុស្សាវរីយ៍នយោបាយឈ្នះ ឈ្នះ បញ្ចប់គមៃងស្ថាបនា 

រួចរាល់ បណា្តាខៃត្តផ្សៃងៗទៀតក៏នឹងមានស្តូបនៃះដូចគ្នាដៃរ ៕

សម្តៃចពិជ័យសៃនា ទៀ បាញ់ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបៃកាសសមាសភាពអនុគណៈកម្មការសងសង់ 
ស្តូបអនុស្សាវរីយ៍នយោបាយឈ្នះឈ្នះនៅខៃត្តកោះកុង
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 កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខៃឧសភា ឆា្នាំ២០២០ គណៈកម្មការកៃទមៃង់
ការគៃប់គៃងហិរញ្ញវត្ថុសធារណៈបានរៀបចំកិច្ចបៃជុំមួយតាមបៃព័ន្ធ
វីដៃអូអុីនតៃណៃត កៃមអធិបតីភាពឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិត សភាចារ្យ 
អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមនៃ្តី និងជារដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងសៃដ្ឋកិច្ច 
និងហិរញ្ញវត្ថុ។

 កិច្ចបៃជុំនៃះបានផ្តោតសំខន់ទៅវឌ្ឍនភាពបៃចាំឆា្នាំ ២០១៩ 
នៃការអនុវត្តកម្មវិធីកៃទមៃង់ ការគៃប់គៃងហិរញ្ញវត្ថុសធារណៈ 
ដំណាក់កាលទី៣ និងពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តផៃនការសកម្មភាព
រួមដំណាក់កាលទី៣ឆា្នាំ២០១៦-២០១៩ និងការតៃៀមរៀបចំកៃប-
ខ័ណ្ឌផៃនការសកម្មភាព រួម ដំណាក់កាលទី៤។

ទាក់ទិននឹងវឌ្ឍនភាពបៃចាំឆា្នាំ២០១៩ នៃការអនុវត្តកម្មវិធី             
កៃទមៃង់ការគៃប់គៃងហិរញ្ញវត្ថុសធារណៈដំណាក់កាលទី ៣  ការ
អនុវត្តការងរកៃទមៃង់សមៃចបានវឌ្ឍនភាពល្អបៃសើរលើ គៃប់ 
ផ្នៃកនៃផៃនការសកម្មភាពរួម ដំណាក់កាលទី ៣ ក្នុងនោះរួមមាន 
ដូចតទៅ៖ 

ភាពជឿទុកចិត្តនៃថវិកា នៅតៃអាចរក្សាបានជាសរវន្ត ដោយសរ 
បៃសិទ្ធភាពនៃការ អនុវត្តផៃនការបៃមូលចំណូលសមៃចបាន ១២៨,២%  
នៃច្បាប់ថវិកាឆា្នាំ២០១៩ ឬស្មើ ២៧.១៥៩ ប៊ីលានរៀល និង 
ចំណាយថវិកាជាតិសមៃចបាន ៩៥,៤% ឬស្មើ ១៩.៧៥១ ប៊ីលាន - 
រៀល។ បៃព័ន្ធគណនៃយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ តៃូវបាននិងកំពុងកសង
តាមរយៈការដាក់ឱ្យបៃើបៃស់បៃព័ន្ធ បច្ចៃកវិទ្យាព័ត៌មានសមៃប់
ការគៃប់គៃងហិរញ្ញវត្ថុសធារណៈ  ជំហានទី ១ និងទី ២ ។ មកដល់ 
ពៃលនៃះ បៃព័ន្ធនៃះតៃូវបានដាក់ឱ្យបៃើបៃស់ជាផ្លូវការនៅថា្នាក់ 
កណា្តាលនៃកៃសួងសៃដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ, រតនាគររាជធានី-ខៃត្ត, 
មន្ទីរសៃដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ រាជធានី-ខៃត្ត និងកៃសួង-ស្ថាប័ន ចំនួន 

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាអំពីការអនុវត្តកម្មវិធីក្រទម្រង់
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

៣៧ ។ ការពងៃឹង និងពងៃីកការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី ជាមូលដា្ឋាន 
គៃឹះសមៃប់រៀបចំ និងកំណត់ការផ្លាស់ប្តូរបៃព័ន្ធថវិកាកម្ពុជា ដើម្បី
ឱ្យកា្លាយជាឧបករណ៍សមៃប់ការផ្សារភា្ជាប់ថវិកាទៅ នឹងគោល នយោ-
បាយ។ គិតតៃឹមឆា្នាំ ២០១៩ ថវិកាកម្មវិធីតៃូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តគៃប់
កៃសួង-ស្ថាប័ន និង រដ្ឋបាលខៃត្តចំនួន១៨ ហើយរដ្ឋបាលរាជធានី-
ខៃត្តផ្សៃងទៀតនឹងតៃូវដាក់ឱ្យអនុវត្តជា បន្តបនា្តោប់ រហូតដល់ឆា្នាំ 
២០២១។ សមៃប់ការតៃៀមខ្លួនជំហានបនា្ទាប់ ឬគណនៃយ្យភាព 
សមិទ្ធកម្មកៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបាននិងកំពុងរៀបចំច្បាប់
ស្តីពីបៃព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុថ្មី។ ទន្ទឹមនៃះ, រាជរដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា បានដាក់
ឱ្យអនុវត្តយុទ្ធសសៃ្តនៃការកៃទមៃង់បៃព័ន្ធថវិកាឆា្នាំ ២០១៨-២០២៥, 
យុទ្ធសសៃ្ត កៀរគរចំណូលឆា្នាំ ២០១៩-២០២៣, យុទ្ធសសៃ្តនៃ
ការកៃទមៃង់បៃព័ន្ធថវិការដ្ឋបាលថា្នាក់កៃម ជាតិឆា្នាំ ២០១៩-២០២៥, 
យុទ្ធសសៃ្តនៃការកៃទមៃង់បៃព័ន្ធលទ្ធកម្មសធារណៈឆា្នាំ ២០១៩-
២០២៥, យុទ្ធសសៃ្តស្តីពីការកៃទមៃង់បៃព័ន្ធគៃប់គៃងការវិនិយោគ
សធារណៈឆា្នាំ ២០១៩-២០២៥ និងយុទ្ធសសៃ្តស្តីពីការគៃប់គៃង
បំណុលសធារណៈឆា្នាំ ២០១៩-២០២៣ ហើយយុទ្ធសសៃ្ត 
នីមួយៗ មានផៃនការ សកម្មភាពលម្អិត ដើម្បីឱ្យការអនុវត្តបៃកប
ដោយស្មារតីទទួលខុសតៃូវ, បៃសិទ្ធភាព និងស័ក្តិសិទ្ធភាព ។ 

ក្នុងឱកាសនៃះឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមនៃ្តី បានផ្តល់អនុសសន៍
ណៃនាំគៃប់អង្គភាពកៃមឱវាទបន្តជំរុញការអនុវត្តផៃនការសកម្មភាព
រួមដំណាក់កាលទី ៣ និងការងរបៃទាក់កៃឡាគ្នា រវាងការដា្ឋាន 
កៃទមៃង់បីបូកមួយ (ការកៃទមៃង់ការគៃប់គៃងហិរញ្ញវត្ថុសធារណៈ, 
វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ, រដ្ឋបាលសធារណៈ និងច្បាប់និង 
បៃព័ន្ធយុត្តិធម៌) ៕

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន អញ្ជើញរៀបចំកិច្ចបៃជុំតាមបៃព័ន្ធវីដៃអូអុីនតៃណៃត 
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ថ្ងៃទី១១ ខៃឧសភា ឆា្នាំ២០២០ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសៃនីយ៍ 
សន្ដិបណ្ឌិត នែត សាវឿន សមាជិកគណៈអចិន្តៃយ៍នៃគណៈ-
កមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា អគ្គស្នងការ នគរបាល 
ជាតិ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចបៃជុំផ្សព្វផ្សាយវិធានការ 
ពងៃឹងការអនុវត្តច្បាប់ ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក នៅអគ្គស្នងការដា្ឋាន 
នគរបាលជាតិ ។

ថ្ងៃទី១៩ ខៃឧសភា ឆា្នាំ ២០២០ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ុក រា៉ែប៊ុន 
សមាជិកគណៈអចិន្តៃយ៍នៃគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល គណបក្ស 
បៃជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងជាបៃធានកៃុម
ការងររាជរដា្ឋាភិបាលចុះមូលដា្ឋានខៃត្តកំពង់ឆា្នាំង បានអញ្ជើញ           
ដឹកនាំបៃតិភូតៃួតពិនិត្យការ ដា្ឋានស្ថាបនាផ្លូវកៃលកស៊ូពីរជាន់
បៃភៃទ DBST មួយខ្សៃបៃវៃង ១១,៥០ គីឡូម៉ៃតៃ តភា្ជាប់ពីភូមិថ្មឥដ្ឋ 
ឃុំថ្មឥដ្ឋ សៃុកកំពង់តៃឡាចឆ្ពោះទៅភូមិកៃំងលា្វា ឃុំកៃំងលា្វា 
សៃុកសមគ្គីមានជ័យ ខៃត្តកំពង់ឆា្នាំង ស្ថិតក្នុងគមៃងកៃលម្អផ្លូវ 
ជនបទជំហានទី២ កៃមហិរញ្ញប្បទានសម្បទានពីធនាគរ 

ថ្ងៃទី ១៤ខៃឧសភា ឆា្នាំ២០២០ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត 
ម៉ែន សំអន សមាជិកាគណៈអចិន្តៃយ៍នៃគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល 
គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមនៃី្ត រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងទំនាក់ទំនង
ជាមួយរដ្ឋសភា-ពៃឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច បានអញ្ជើញនាំយក  
ទៃយ្យទានរបស់សម្តៃចតៃជោ និងសម្តៃចកិត្តិពៃឹទ្ធបណ្ឌិត និងថវិកា
ជួសជុលពៃះវិហារដៃលមានអាយុកាលរាប់រយឆា្នាំ ទៅបៃគៃនដល់
ពៃះចៅអធិការវត្តរាជបូព៌ ស្ថិតក្នុងភូមិវត្តបូព៌ សង្កាត់សលាកំរីក 
កៃុងសៀមរាប ខៃត្តសៀមរាប ។

ថ្ងៃទី១០ ខៃឧសភា ឆា្នាំ២០២០ 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល សមាជិក 
គណៈអចិន្តៃយ៍ គណៈកមា្មាធិការ 
កណា្តាលគណបក្ស បៃជាជន កម្ពុជា 
អនុបៃធានទី១ រដ្ឋសភា នៃពៃះរាជា-
ណាចកៃកម្ពុជា និងជាបៃធានកៃុម       
ការងរគណបក្សថា្នាក់កណា្តាល ចុះ ជួយ 

ខៃត្តកំពង់ធំបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចបៃជុំជាមួយគណៈអចិន្តៃយ៍គណៈកមា្មាធិការគណបក្សខៃត្ត និងអស់លោកជាបៃធាន 
គណបក្សសៃុក-កៃុង ទាំងអស់ ក្នុងខៃត្តកំពង់ធំ នៅភូមិតៃពាំងស្វាយ ឃុំបល្ល័ង្ក សៃុកបារាយណ៍ ខៃត្តកំពង់ធំ ។

អភិវឌ្ឍន៍អាសុី (ADB) ទីភា្នាក់ងរបារាំងសមៃប់ការអភិវឌ្ឍ (AFD) និងជំនួយឥតសំណងរបស់រដា្ឋាភិបាលនៃបៃទៃសអូស្តោៃលី។
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ថ្ងៃទី០១ ខៃឧសភា ឆា្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម អូសា្មែន ហាស្សាន់ សមាជិក 
គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ទៃសរដ្ឋមនៃ្តីទទួលបន្ទុក 
បៃសកកម្មពិសៃស បានអញ្ជើញជួបសំណៃះសំណាល និងផ្តល់កញ្ចប់ 
អំណោយបួសរា៉ាមា៉ាឌន ដល់បងប្អូននៅចៃំងចំរៃះ១ ចំនួន១១០គៃួសរ 
នៅបរិវៃណពៃះវិហារឥស្លាម គីឡូម៉ៃតៃលៃខ៩ សង្កាត់ចៃំងចំរៃះ១ 
ខណ្ឌឫស្សីកៃវ         រាជធានីភ្នំពៃញ។ ឯកឧត្តមថ្លៃងថា ដរាបណានៅមិនទាន់ 
មានការជូនដំណឹងសរជាថ្មីរបស់រាជរដា្ឋាភិបាល អំពីការផ្អាកការ ជួបជុំនានា 
នោះ គឺបងប្អូននៅតៃតៃូវអនុវត្តតាមវិធានការពិសៃសជាចៃើនជូនដល់ 

ថ្ងៃទី០១ ខៃឧសភា ឆា្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ថែង ខុន សមាជិក
គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្តៃី កៃសួង 
ទៃសចរណ៍ និងជាបៃធានកៃុមការងរចុះជួយសៃុកបារាយណ៍ 
និងសៃុកតាំងគោក ខៃត្តកំពង់ធំ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចបៃជុំ
បៃចាំខៃរបស់គណបក្សសៃុកបារាយណ៍ និងសៃុកតាំងគោក 
ខៃត្តកំពង់ធំ។ ឯកឧត្តមជំរុញឱ្យបៃជាកសិករក្នុងមូលដា្ឋានសៃុក      
ទាំងពីរតៃូវបង្កើនការដាំដុះដំណាំកសិផលនានា ដើម្បីបំពៃញតមៃូវការ
ឧបភោគបរិភោគក្នុងពៃលបៃទៃសជួបនូវវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩ និង            
បានណៃនាំ អាជា្ញាធរសៃុកទាំងពីរតៃូវជួយដោះសៃយបញ្ហាទឹក

បៃជាពលរដ្ឋដើម្បីអនុវត្តការទប់ស្កាត់ និងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩។

ថ្ងៃទី២០ ខៃឧសភា ឆា្នាំ២០២០ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត មា៉ែ ឈឿន 
តំណាងរាស្តៃ មណ្ឌលកំពង់ចាម អនុបៃធានកៃុមការងរថា្នាក់កណា្តាលចុះ
ជួយខៃត្តកំពង់ចាម និងជាបៃធានកៃុមការងរថា្នាក់កណា្តាលចុះជួយ 
សៃុកជើងពៃ បានអញ្ចើញចុះពិនិត្យការដា្ឋានសងសង់ស្នាក់ការគណបក្ស
បៃជាជនកម្ពុជា ឃុំ សូទិប និងឃុំ ផ្តោជុំ  ចំណាយថវិការអស់បៃមាណជាង 
១០០.០០០$(មួយរយពាន់ដុលា្លារអាមៃរិក)  ដៃលជាអំណោយឯកឧត្តម 
និងលោកជំទាវ ។

ថ្ងៃទី២៨ ខៃមៃស និង 
ថ្ងៃទី០៨ ខៃឧសភា ឆា្នាំ២០២០ 
ឯកឧត្តម ពែុំ សុខា 
សមាជិក គណៈកមា្មាធិការ 
កណា្តាលគណបក្សបៃជាជន 
កម្ពុជា រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងមុខងរ 
សធារណៈបាន ដឹកនាំ បៃតិភូ 
អង្គភាពវាយ តម្លៃសៃវា 

សៃចសៃព និងតមៃូវការនានាជូនបៃជាពលរដ្ឋឱ្យបានដិតដល់ និងទាន់ពៃលវៃលា។

សធារណៈ ចុះពិនិត្យការងរបៃយុទ្ធជំងឺកូវីដ១៩ នៅមន្ទីរ ពៃទ្យ ខៃត្តកំពង់ចាម និងមន្ទីរពៃទ្យខៃត្តកោះកុង។ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្តៃីបានកោត
សរសើរដោយសោ្មាះចំពោះកិច្ចខិតខំបៃឹងបៃង របស់ អាជា្ញាធរខៃត្ត មន្ទីរសុខភិបាល ពិសៃសថា្នាក់ដឹកនាំ និងគៃូពៃទ្យ ពៃមទាំង បុគ្គលិក 
បមៃើការងរទាំងអស់នៃមន្ទីរពៃទ្យខៃត្តកំពង់ចាម និងខៃត្តកោះកុង ដៃលបានរួមសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ក្នុងការផ្តល់សៃវាពិនិត្យព្យាបាល
សុខភាពជូនបៃជាពលរដ្ឋបានល្អបៃសើរស័ក្តិសមជាអង្គភាពគំរូដៃលធា្លាប់បានទទួលជ័យលាភី ក្នុងឆា្នាំ២០១៩ ហើយស្នាដៃនៃះ ពិតជា 
បានរួមចំណៃកពងៃឹងសុខភាពសធារណៈ បង្ការទប់ស្កាត់ និងព្យាបាលបានទាន់ពៃលវៃលាមិនឱ្យមៃរោគកូរ៉ូណាថ្មី នៃជំងឺ កូវីដ១៩ 
ឆ្លងចូលសហគមន៍ ។
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ថ្ងៃទី០១ ខៃឧសភា ឆា្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម វែង សាខុន សមាជិក-

គណៈកមា្មាធកិារកណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពជុា រដ្ឋមន្តៃកីៃសងួកសកិម្ម 

រុកា្ខាបៃមាញ់ និងនៃសទ បានអញ្ជើញចុះមកពិនិត្យ ពីវឌ្ឍនភាព នៃការ 

អភិវឌ្ឍកសិដា្ឋាន ចិញ្ចឹមបង្គបៃបធម្មជាតិ របស់កៃុមហ៊ុន ហែង ហែង 
ដៃលមាន    ទីតាំងស្ថិត នៅភូមិអូរចំណារ ឃុំអូរឧកញា៉ាហៃង សៃុកពៃនប់ 

ខៃត្តពៃះសីហនុ។

 ថ្ងៃទី២១ ខៃឧសភា ឆា្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម បា៉ែន សូរស័ក្តិ សមាជិក-

គណៈកមា្មាធកិារកណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពជុា រដ្ឋមន្តៃកីៃសងួ ពាណជិ្ជកម្ម 

បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីសមោ្ពោធដាក់ឱ្យបៃើបៃស់ជាផ្លូវការអគរ     

រដ្ឋបាលថ្មីនៃមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខៃត្តកណា្តាល ។

ថ្ងៃទី២៣ ខៃឧសភា ឆា្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង សមាជិកគណៈ-     

កមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា អនុបៃធានកៃុមការងរថា្នាក់កណា្តាល

ចុះជួយសៃុកកណា្តាលស្ទឹង ខៃត្តកណា្តាល និងជាបៃធានគណៈកម្មការអង្កៃត 

បោសសមា្អាត និងបៃឆាំងអំពើពុករលួយនៃពៃឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញជួបសំណៃះ-

សំណាលសួរសុខទុក្ខកៃុមបៃឹក្សាឃុំ មៃភូមិ បៃជាការពារ និងបាននាំយកអំណោយ

ចៃកជនូដលស់្តៃដីៃលទើបសមៃលកនូចនំនួ ៥៧គៃួសរ មកព ី៩ភមូ ិស្ថតិនៅក្នងុឃុ ំ

គោកតៃប់ សៃុកកណា្តាលស្ទឹង ខៃត្តកណា្តាល។

ថ្ងៃទី១៦ ខៃឧសភា ឆា្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ជាវ តាយ សមាជិកគណ:កមា្មាធិការ 

កណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា និងជាបៃធានគណ:កមា្មាធិការគណបក្សបៃជាជន

កម្ពុជាខៃត្តកំពតបានអញ្ជើញជួបសំណៃះសំណាលជាមួយមន្តៃីបង្គលគណបក្ស

សៃុកជុំគិរី នៅស្នាក់ការគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាសៃុកជុំគិរី។ ឯកឧត្តមបានណៃនាំ

ដល់គណបក្សគៃប់ថា្នាក់បន្តកសងអំពើល្អ ជាពិសៃសជំរុញសមាជិកគណបក្ស ដៃល 

មិនទាន់បានចុះឈ្មាះ និងគៃប់អាយុចុះឈ្មាះទៅចុះឈ្មាះឲ្យបានគៃប់គ្នា ដើម្បី

ធានាបានជោគជ័យនៅពៃលបោះឆ្នាតឆា្នាំ២០២២ និង២០២៣ខងមុខ។

ថ្ងៃទី១៣ ខៃឧសភា ឆា្នាំ២០២០ លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង សមាជិកា 

គណៈកមា្មាធកិារ  កណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពជុា អភបិាលនៃគណៈអភិបាល 

ខៃត្តកោះកុង និងជាបៃធានគណៈកមា្មាធិការសខ កាកបាទកៃហមកម្ពុជា 

ខៃត្ត បានអញ្ជើញជួបសំណៃះសំណាល និងផ្តល់ជូនគៃឿងឧបភោគ បរិភោគ 

ដល់គៃួសរចាស់ជរា គៃួសរងយរងគៃះ ចំនួន១០៩ គៃួសរ ស្ថិតនៅ 

ឃុំអណ្តូងទឹក សៃុកបូទុមសគរ ខៃត្តកោះកុង ។
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 ថ្ងៃទី១២ ខៃឧសភា ឆា្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ផាន់ ចាន់ធុល អភិបាល 
នៃគណៈអភិបាលខៃត្តប៉ៃលិន បានអញ្ជើញចុះជួបសំណៃះសំណាលសួរ
សុខទុក្ខ និងផ្សព្វផ្សាយអំពីវិធានការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាល  
ជម្ងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមខ្នងផ្ទះ ពៃមទាំងឧបត្ថម្ភស្បៀង ដល់បៃជាពលរដ្ឋ 
ដៃលមានជីវភាពខ្វះខត នៅសង្កាត់ទួលលា្វា និងសង្កាត់បរយ៉ាខ កៃុង 
ប៉ៃលិន ខៃត្តប៉ៃលិន ចំនួន ៦៩គៃួសរ បនា្ទាប់ពីពួកគត់រងផលប៉ះពាល់ 
សៃដ្ឋកិច្ចគៃួសរ ដោយការផ្ទុះឡើងនៃជម្ងឺ Covid-19។

 ថ្ងៃទី១៣ ខៃឧសភា ឆា្នាំ២០២០ ឯកឧត្ដម ម៉ុម សារឿន សមាជិកគណៈ-     
កមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាល
ខៃត្តស្ទឹងតៃង និងជាបៃធានសខកាកបាទកៃហមកម្ពុជា ខៃត្តស្ទឹងតៃង 
បានដឹកនាំកៃុមការងរ នាំយកអំណោយសប្បុរសធមរ៌បស់កាកបាទ 
កៃហមកម្ពុជា ទៅចៃកជូនដល់បៃជាពលរដ្ឋកៃី ចាស់ជរា ស្តៃី មៃមា៉ាយ 
និងកុមារកំពៃ គ្មានទីពឹងចំនួន ៣០០គៃួសរ នៅសៃុកសៀមបា៉ាង។

 ថ្ងៃទី១០ ខៃឧសភា ឆា្នាំ២០២០ ឯកឧត្ដម អ៊ុំ រាតែី អភិបាលនៃគណៈ-
អភិបាលខៃត្តបនា្ទាយមានជ័យ និងលោកជំទាវ បាននាំយកអំណោយរបស់
ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសៃនីយ៍ កែ គឹមយ៉ែន និងលោកជំទាវ ចៃកជូនដល់
បងប្អូនបៃជាពលរដ្ឋកៃីកៃ១០០គៃួសរ មកពីភូមិគោកលៀប, ភូមិ បៃនចាន 
និងភូមិឈូក នៅក្នុងសង្កាត់មា្កាក់ កៃុងសិរីសោភ័ណ ។ ឯកឧត្ដម ថ្លៃងថា 
បៃមុខថា្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជា សម្តៃចតៃជោតៃងតៃគិតគូរយ៉ាងខ្លាំងពី សុខទុក្ខ 
បងប្អូនពលរដ្ឋ ពិសៃសក្នុងតំណាក់កាលនៃការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ១៩ ដៃល 
បានធ្វើឲ្យបងប្អូនមួយចំនួន បានរងផលប៉ះពាល់ ដោយសរតៃជំងឺនៃះ។

ថ្ងៃទី០៤ ខៃឧសភា ឆា្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ជាម ប៉ែអា អ្នកតំណាងរាស្តៃ 
មណ្ឌលពៃវៃង បានអញ្ជើញចុះជួបសួរសុខទុក្ខ និងផ្សព្វផ្សាយពីវិធីបង្ការជម្ងឺ 
កូវីដ១៩ និងបានចៃកគៃប់ពូជបន្លៃ ដល់បងប្អូនកសិករកៃុមកៃលំអជីវភាព 
និងគៃួសរកសិករចិញ្ចឹមតៃី ចិញ្ចឹមមាន់ និងចិញ្ចឹមទាកាបា៉ា នៅឃុំពោធិ៍ទី 
ឃុំពៃទឹង និងឃុំរំលៃច សៃុកសុីធរកណា្តាល ចំនួន៤៥គៃួសរ។ ឯកឧត្តមក៏បាន 
ជំរុញបងប្អូនបៃជាពលរដ្ឋនាំគ្នាយកចិត្តទុកដាក់ការងរបង្កបង្កើនផល ចិញ្ចឹម 
សត្វ និងដាំបន្លៃជាដើម ដើម្បីបង្កើនចំណូល កាត់បន្ថយចំណាយ នៅក្នុង 
កាលៈទៃសៈដៃលបៃទៃសកម្ពុជា និងពិភពលោកទាំងមូលកំ ពុងបៃយុទ្ធបៃឆាំង
ជម្ងឺកូវីដ១៩នៃះ។

 ថ្ងៃទី១៣ ខៃឧសភា ឆា្នាំ២០២០ ឯកឧត្ដម អ៊ុន ចាន់ដា សមាជិកគណៈ-
កមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាល 
ខៃត្តកំពង់ចាម និងជាបៃធានសខកាកបាទកៃហមខៃត្តបានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ច
បៃជុំគណៈកមា្មាធិការសខកាកបាទកៃហមខៃត្ត ដើម្បីតៃួតពិនិត្យការងរ 
ទទួលវិភាគទានពីសប្បុរសជន ជួយទៃទៃង់ដល់សខកាកបាទកៃហមកម្ពុជា
ខៃត្តកំពង់ចាម ដើម្បីទុកសង្គៃះបៃជាជនដៃលជួបគៃះមហន្តរាយផ្សៃងៗ 
នៅទីស្នាក់ការសខកាកបាទកៃហមខៃត្ត ។
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ខៃត្តបនា្ទាយមានជយ័៖ ថ្ងៃទ១ី៦ ខៃឧសភា ឆា្នា២ំ០២០ កៃមុការងរ 
យុវជនគណបក្សខៃត្ត បានរៀបចំកិច្ចបៃជុំតៃួតពិនិត្យសកម្មភាពការងរ
រយៈពៃល ៥ខៃដើមឆា្នាំ និងលើកទិសដៅការងរបន្ត កៃម អធិបតីភាព 
ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម អ៊ុំ រាតែី បៃធានគណៈកមា្មាធិការគណបក្សខៃត្ត និង
ជាបៃធានកៃុមការងរយុវជនគណបក្សខៃត្ត។ ក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តម
បៃធានអង្គបៃជុំ បានផ្តល់អនុសសន៍ ដោះសៃយបញ្ហាបៃឈម នានា 

ថ្ងៃទី១៥ ខៃឧសភា ឆា្នាំ២០២០ លោកជំទាវ មា៉ែន ចិនា្ដែ 
រដ្ឋលៃខធកិារកៃសងួកិច្ចការនារ ីសមាជកិយវុជនគណបក្សថា្នាក ់កណា្តាល 
នងិជាបៃធានកៃមុការងរយវុជនគណបក្សកៃសងួកចិ្ចការនារ,ី       លោកជទំាវ 
យ៉យ នីតា អនុរដ្ឋលៃខធិការកៃសួងកិច្ចការនារី និងជាអនុបៃធាន        
កៃុមការងរយុវជនគណបក្សកៃសួងកិច្ចការនារី, អភិបាលរងសៃុក 
អុីមាំ, អាជា្ញាធរឃុំ, អាជា្ញាធរភូមិ, សម្ព័ន្ធយុវជនមុស្លីមកម្ពុជា,  និង         

ស.ស.យ.ក បានអញ្ជើញជួបសំណៃះសំណាល ផ្សព្វផ្សាយទាក់ទងនឹងជម្ងឺកូវីដ១៩ និងបាននាំយកកញ្ចប់អាហារសៃយបួសខៃរា៉ាមា៉ាឌនជូនបងប្អូន  
បៃជាពលរដ្ឋ ចំនួន ១២០គៃួសរ ដោយនៅភូមិថ្មី សង្កាត់ពៃធំ កៃុងកៃប ខៃត្តកៃបទទួលបាន ៦០គៃួសរ និងនៅភូមិទា្វាថ្មី ឃុំពៃថ្នង សៃុកទឹកឈូ 
ខៃត្តកំពត ចំនួន៦០គៃួសរ ។

ថ្ងៃទី១៥ ខៃឧសភា ឆា្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ងួន រតនៈ សមាជិក 
គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល បៃធានគណៈកមា្មាធិការគណបក្សខៃត្ត និង
ជាបៃធានកៃុមការងរយុវជនគណបក្សខៃត្ត បានអញ្ចើញជាអធិបតី 
ក្នុងពិធីបៃកាសស្ដីពីការកៃសមៃួល និងបំពៃញបន្ថៃមសមាសភាពកៃុម
ការងរយុវជនគណបក្សសៃុកសង្កៃ នៅទីស្នាក់ការគណបក្សបៃជាជន
កម្ពុជាសៃុកសង្កៃ ។ ពិធីនៃះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពី ឯកឧត្តម អនុបៃធាន សមាជិក សមាជិកាកៃុមការងរយុវជនគណបក្សខៃត្ត គណបក្សសៃុក 
និងគណបក្សឃុំ ពៃមទាំងសមាជិក សមាជិកា កៃុមការងរយុវជនគណបក្សសៃុកសង្កៃ ។

ខៃត្តពោធិ៍សត់៖ ថ្ងៃទី៧ ខៃឧសភា ឆា្នាំ២០២០ 
ឯកឧត្តម អុឹង គឹមលាង បៃធានកៃុមការងរ       យុវជន 
គណបក្សខៃត្ត តំណាង ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ែ ធនិន 
អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខៃត្តពោធិ៍សត់ បានដឹកនាំ
យុវជនចុះទៅពិនិត្យគៃួសរ លោក ភី កំសត់ ដៃលមាន 

ផ្ទៃដី ចំនួន២ហិកតា កំពុងបៃកបរបរធ្វើចមា្ការដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាព។ ក្នុងនោះដៃរឯកឧត្តមបានរៀបរាប់ពីការសកល្បងដាំតៃសក់ និងតៃប់ និងបានណៃនាំ
គត់ឱ្យមកបៃើបៃស់ជីធម្មជាតិ ក្នុងការដាំដុះបន្លៃ ដើម្បីទទួលបានបន្លៃបៃបស្ដង់ដា ក្នុងដីចមា្ការ អស់រយៈពៃលបីខៃ ចំណៃកឯលទ្ធផលទទួលបានផ្លៃផ្កា
ល្អបៃកបដោយភាពជោគជ័យ៕

ថ្ងៃទី១៣ ខៃឧសភា ឆា្នាំ២០២០ កៃុមការងរយុវជនគណបក្ស

កៃសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត 

សុិន វុទ្ធី សមាជិកយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាល សហការជាមួយ

កៃុមការងរគណបក្សចុះមូលដា្ឋានឃុំភ្នំបាត បានជួបសំណៃះសំណាល

ជាមួយកៃុមបៃឹក្សាឃុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពទូទៅ និងបានចុះ      

ពិនិត្យជាក់ស្តៃងដល់ទីតាំងផ្ទះបៃជាពលរដ្ឋដៃលរងគៃះដោយសរខ្យល់កន្តោៃក់ ដៃលមានមា្ចាស់ផ្ទះឈ្មាះ ជិន រតនា រស់នៅភូមិស្តុក ឃុំភ្នំបាត ជាមួយគ្នានៃះដៃរ 

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ក៏បាននាំយកអំណោយរបស់ ឯកឧត្តម លឹម គានហែ និងលោកជំទាវ ពៃមទាំងកៃុមការងររួមមាន៖ អង្ករចំនួន ០២បាវ មីចំនួន ០២កៃស តៃីខ ចំនួន 

០២យួរ ទឹកសុទ្ធចំនួន ០២កៃស និងថវិកាចំនួន ១៥០.០០០រៀល ឧបត្ថម្ភដល់គៃួសររងគៃះ៕

និងបានថ្លៃងអំណរគុណដល់កៃុមការងរយុវជនគណបក្សខៃត្ត និងកៃុងសៃុកទាំង៩ ដៃលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្ម ដោយលះបង់ទាំងកមា្លាំងកាយកមា្លាំង
ចិត្ត ធនធានគៃប់បៃបយ៉ាង ក្នុងការអនុវត្តន៍ការងរ និងជាការចូលរួមចំណៃកបៃយុទ្ធបៃឆាំងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃមៃរោគកូវីដ១៩ ក្នុងខៃត្ត          
និងលើកទឹកចិត្តអោយកៃុមការងរបន្តជំរុញការផ្សព្វផ្សាយតាមមូលដា្ឋានស្តីពីការបង្កាការពារខ្លួនពី ជំងឺកូវីដ-១៩ ឲ្យបានជាប់ជាបៃចាំ។
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ខៃត្តកំពង់ចាម៖ ថ្ងៃទី១៨ ខៃឧសភា ឆា្នាំ២០២០ លោក សៃី សុភ័ក្តៃ  
សមាជិកយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាល  និងជាបៃធានកៃុមការងរ
យុវជនខៃត្ត បានចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីចៃកអំណោយជូនបងប្អូន
ខ្មៃរ អ្នកកាន់សសនាឥស្លាម ចំនួន ៣៥០គៃួសរ  នៅភូមិទី១៣ 
លើឃុំកោះសូទិន  សៃុកកោះសូទិន។  កៃពីការសួរសុខទុក្ខ 
សំណៃះសំណាល  លោកក៏បានផ្ដាំផ្ញើសូមឲ្យសហគមន៍ បន្តចូលរួម

ការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលឡើងវិញ នូវជម្ងឺឆ្លង កូវីដ-១៩  តាមរយៈការអនុវត្តគោលការណ៍ ៣ចំណុច គឺទី១ រក្សាអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួន, ទី២ បៃើមា៉ាស់ 
ឬកៃមា៉ា ក្នុងករណីចាំបាច់ និងទី៣ រក្សាគមា្លាត ក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងគ្នាក្នុងសង្គម ។

 ខៃត្តមណ្ឌលគិរី៖ ថ្ងៃទី២៥ ខៃមៃស ឆា្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម     
សាយ ម៉ែងគីម បៃធានកៃុមការងរយុវជនគណបក្សខៃត្ត និង 
សហការី ពៃមទាំងលោកបៃធានកៃុមការងរយុវជនគណបក្សសៃុក
កៃវសីមា បាននាំយកគៃឿងឧបភោគបរិភោគ និងបច្ច័យបៃគៃនដល់
ពៃះសង្ឃនៅវត្តសុវណា្ណារាម (ឃុំមៃម៉ង់) និងវត្តនវគិរីសុណា្ណារាម 
(ឃុំចុងផ្លាស់) សៃុកកៃវសីមា ខៃត្តមណ្ឌលគីរី ពៃមទាំងបានជមៃប

ពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដ១៩ នៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា នឹងបានស្នើសុំអោយពៃះសង្ឃគៃប់អង្គ និងបៃជាពលរដ្ឋទាំងអស់តៃូវអនុវត្តវិធានការ បង្ការ ការពារនានា
របស់កៃសួងសុខភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ទៅក្នុងសហគមន៍ ។

ខៃត្តពៃះវិហារ៖ ថ្ងៃទី ១៨ 
ខៃឧសភា ឆា្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម              
យុង គឹមហា៊ែន បៃធានកៃុមការងរ
យុវជនគណបក្សខៃត្ត  និងកៃុម 
ការងរយុវជនគណបក្សខៃត្ត បាន

ចុះចៃកអំណោយជូនបៃជាពលរដ្ឋកៃីកៃខ្វះខត ចាស់ជរា ពិការ នៅសង្កាត់បា៉ាលហាល កៃុងពៃះវិហារ ចំនួន៣គៃួសរ, នៅភូមិហ្មសៃត ២គៃួសរ, 
ភូមិស្ថាពរ ១គៃួសរ ស្ថិត នៅសង្កាត់កំពង់បៃណាក កៃុងពៃះវិហារ ។

ខៃត្តពៃវៃង៖ ថ្ងៃទី៩ ខៃឧសភា ឆា្នាំ២០២០ លោក ភុន សម្ផស្ស 
បៃធានយុវជនគណបក្សសៃុកពៃះស្តៃច ពៃមទាំងយុវជន គណបក្សឃុំ, 
មៃឃុំអង្គររាជ្យ, មៃឃុំបនា្ទាយចកៃី, និងកៃុមបៃឹក្សាឃុំ ភូមិទាំងពីរឃុំ    
បានចុះមកពិនិត្យការសងសង់ស្ពោនទំហំ ៤ម៉ៃតៃ គុណនឹង ១០ម៉ៃតៃ 
បានរួចរាល់បៃមាណ៨០% ជិតវត្តទឹកជូរ (សសរបៃតុង ធ្នឹមបៃតុង 
កៃលឈើថ្មី ៥x១៥) ជូនបៃជាពលរដ្ឋ ដោយចំណាយថវិកាផ្ទាល់    

របស់ឯកឧត្តមបៃធានកៃុមការងរចុះជួយសៃុកពៃះស្តៃច ចំនួន ៥.៧៧៥.០០០រៀល៕

 ខៃត្តកៃប៖ ថ្ងៃទី៧ ខៃឧសភា ឆា្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម សែម ពិសិដ្ឋ 
សមាជិកយុវជនគណបក្សថា្នាក់កណា្តាល និងជាបៃធានកៃុមការងរ
យុវជនគណបក្សខៃត្ត និងកៃុមការងរ បានចុះជួបសួរសុខទុក្ខ និង 
បានឧបត្ថម្ភគៃឿងឧបភោគ បរិភោគ សមា្ភារៈបៃើបៃស់ផ្សៃងៗដល់ 
គៃួសរដៃលមានកូនភោ្លាះ ០៣នាក់ ចំនួន ០១គៃួសរ និងចាស់ជរា 
ចំនួន ០៤នាក់ ដៃលមានជីវភាពខ្វះខត ស្ថិតនៅភូមិអូរកៃសរ 

សង្កាត់អូរកៃសរ កៃុងកៃប ខៃត្តកៃប។ ឆ្លៀតក្នុងឱកាសចុះជួបសំណៃះសំណាលនៃះដៃរ ឯកឧត្តមក៏បានធ្វើការផ្ដាំផ្ញើ និងផ្សព្វផ្សាយណៃនាំដល់បងប្អូន           
បៃជាពលរដ្ឋតៃូវបៃឹងបៃងរកសុីទទួលទាន តៃូវចាកឆា្ងាយពីល្បៃងសុីសងគៃប់បៃភៃទ និងតៃូវចូលរួមចំណៃកជាមួយរាជរដា្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្ត 
និងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាល នៃជំងឺកូវីដ-១៩  តាមសរអប់រំ ណៃនាំ  របស់កៃសួងសុខភិបាល  និងតៃូវអនាម័យជាបៃចាំ ។
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សមិទ្ធផលមួយចំនួននៃវិស័យសៃដ្ឋកិច្ច

 រយៈពេល ៣ខេៈ 
- បៃក់ចំណូលពន្ធបៃមូលបានជាង ១៤០០លានដុលា្លារ កើនឡើង 

២៤% បើធៀបរយៈពៃលដូចគ្នា ឆា្នាំមុន ដៃលមានបៃមាណ ១១០០ 
លានដុលា្លារ ។ ចំណូលពីអគ្គនាយកដា្ឋានពន្ធដារ មានបៃមាណ 
៤៤៥លានដុលា្លារ, ចំណូលពីអគ្គនាយកដា្ឋានគយ និងរដា្ឋាករ មាន 
ជាង ៧២៩លានដុលា្លារ, បៃក់ចំណូលពីអគ្គនាយកដា្ឋានទៃព្យសម្បត្តិរដ្ឋ 
និងចំណូលមិនមៃនសរពើពន្ធសមៃចបាន ១៧៦លានដុលា្លារ, 
ចំណូលពីអគ្គនាយកដា្ឋានឧស្សាហកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ បាន ៣០,៥លាន 
ដុលា្លារ និងបៃក់ចំណូលសរពើពន្ធផ្សៃងទៀតបាន ៥លានដុលា្លារ ។

- ការនាំចៃញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមៃរិក សមៃចបាន 
១.៥៩៤,៤លានដុលា្លារ កើនឡើង ៤២,២៩% ធៀបរយពៃលដចូគ្នា 
កាលពីឆា្នាំមុន ដៃលមានចំនួន ១.១២០,៥លានដុលា្លារ ។ ការ 
នាំចូលពីសហរដ្ឋអាមៃរិកមកវិញ សមៃចបាន ៨៥,១លានដុលា្លារ 
ធា្លាក់ចុះ ៣០%  ធៀបនឹងរយៈពៃលដូចគ្នា កាលពីឆា្នាំមុន មាន 
ចំនួន ១២២,១លានដុលា្លារ ។
 រយៈពេល ៤ខេៈ
- កម្ពុជានាំចៃញផលិតផលសម្លៀកបំពាក់វាយនភ័ណ្ឌ និង 

ស្បៃកជើងមានតម្លៃជាង ៣,១៣ពាន់លានដុលា្លារ កើនឡើង ១,៦៧% 
ធៀបនឹងរយៈពៃលដូចគ្នាឆា្នាំមុន ដៃលក្នុងនោះការនាំចៃញសម្លៀក-
បំពាក់មានតម្លៃជាង ៣,៣២ពាន់លានដុលា្លារ ធា្លាក់ចុះ ៣,៤០% 
ការនាំចៃញស្បៃកជើងមានតម្លៃជាង ៤១២លានដុលា្លារ កើនឡើង 
១៨,០៦% និងទំនិញធ្វើដំណើរ មានតម្លៃជាង ៣,៨៨លានដុលា្លារ 
កើនឡើង ២២,០៦% ធៀបនឹងរយៈពៃលដូចគ្នា ឆា្នាំ២០១៩ ។

- ការនាំចៃញអង្ករ មានចំនួន ៣០០.២៥២តោន មានកំណើន 
៤១% បើធៀប ៤ខៃ ដើមឆា្នាំ២០១៩ ដៃលការនាំចៃញមានបៃមាណ 
តៃឹម ចំនួន ២១៣.៧៦៣តោន ។ នៃះជាកំណើនមួយគួរឲ្យកត់សំគល់
បំផុតរបស់កម្ពុជា ដៃលបានសំរៃចការនាំចៃញ មានតួលៃខខ្ពស់ក្នុង 
រយៈពៃល៤ខៃដើមឆា្នាំ នៃការនាំចៃញរបស់កម្ពុជា ក្នុងរយៈពៃល១០ឆា្នាំ 
ចុងកៃយ ។ បៃទៃសកម្ពុជា បាននាំអង្ករចៃញទៅកាន់បៃទៃសចិន 
ចំនួន ៤១% ស្មើនឹង ១២២.០៩៤តោន សហគមន៍អុឺរ៉ុប និងបៃទៃស 
អង់គ្លៃស មាន ៣២% ស្មើ ៩៧.៣៣៧តោន បៃទៃសនៅក្នុង 
សហគមន៍អាស៊ាន មាន ១៣% ស្មើនឹង ៣៧.៤២៨តោន និងបណា្តា 
បៃទៃសផ្សៃង មានចំនួន ១៤% ស្មើនឹង ៤៣.៣៩៣តោន ។ 
ដោយឡៃកសរំាបខ់ៃមៃស ឆា្នា២ំ០២០ ទោះបរីាជរដា្ឋាភបិាលកម្ពជុា 
បានផ្អាកការនាំចៃញ «អង្ករស» មួយរយៈពៃលខ្លីក៏ដោយ ក៏ការនាំ
ចៃញអង្ករកៃអូបរបស់កម្ពុជា បានសមៃចជាង ៦៩ពាន់តោន 
ដៃលផ្តល់នូវតំលៃមួយយ៉ាងខ្ពស់ ។ ការនាំចៃញនៃះ មានកំណើន 
ជាង ៦១% បៀបធៀបទៅខៃមៃស ឆា្នាំ២០១៩ ដូចគ្នា ។ 

- កម្ពុជាបាននាំចៃញផលិតផលកសិកម្ម (ផ្លូវការ) ទៅកាន់ទីផ្សារ 
ពិភពលោក បានចំនួន ២.០០៧.០១២តោន ។ ការនាំចៃញអង្ករ 

មាន ៣០មុឺនតោន , ដំឡូងមីកៃៀម និងសៃស់ មាន ១២មុឺនតោន 
គៃប់ស្វាយចន្ទីរ ១៨មុឺនតោន ពោត ៣មុឺនតោន ចៃក ជិត ១០មុឺនតោន 
ផ្លៃស្វាយ ជាង ៤មឺុនតោន មៃចជាង ២០០០តោន និងការនាំចៃញ 
កសិផលផ្សៃងៗទៀត ។

- គិតពីថ្ងៃទី១ ខៃមករា ដល់ថ្ងៃទី១០ ខៃឧសភា ចំនួនទូកុងតឺន័រ
ឆ្លងកាត់កំពង់ផៃស្វ័យតកៃុងពៃះសីហនុ មានចំនួន ២១៨.០៥០ 
(TEUs) កើនឡើង ៤,៩២% ធៀបនឹងរយៈពៃលដូចគ្នា ឆា្នាំ២០១៩ 
ដៃលមាន ២០៧.៨១៨ (TEUs) ។ គួរបញ្ជាក់ថា ក្នុងឆា្នាំ២០១៩ 
ទូកុងតឺន័រចៃញចូលកំពង់ផៃស្វ័យត កៃុងពៃះសីហនុ មានចំនួន 
៦៣៧.៨៤៤ (TEUs) កើន ១៨% ធៀបនឹងឆា្នាំ២០១៨ ដៃលមាន 
៥៤០.៧៩៣ (TEUs) ។

ការនាចំៃញជរ័កស៊រូបសក់ម្ពជុា សមៃចបាន ៧១.៧៤៩តោន 
កើតឡើង ១៣ភាគរយ បើធៀបនឹងរយៈពៃលដូចគ្នាឆា្នាំ២០១៩ ។ 
តម្លៃជ័រកស៊ូជាមធ្យម មានតម្លៃ ១.៣៥៨ដុលា្លារ ក្នុង ១តោន ។ 
ដូច្នៃះបើគិតជាទឹកបៃក់ នាំចៃញជ័រកស៊ូដៃលកម្ពុជា សមៃច 
បាននៅរយៈពៃល ៤ខៃមកនៃះ មានចំនួន ៩៧.៤៣៥.១៤២ លាន 
ដុលា្លារអាមៃរិក ។ ដោយឡៃកសមៃប់ការនាំចៃញក្នុងខៃមៃសវិញ 
សមៃចបាន ១៨.៦០៤តោន កើនឡើងចំនួន ៦.៨៥៣តោន 
ស្មើនឹង ៥៨ភាគរយ បើធៀបនឹងខៃមុន ។ សមៃប់តម្លៃជ័រកស៊ូជា
មធ្យមក្នុងខៃមៃសមានចំនួន ១.១៩២ដុលា្លារក្នុងមួយតោន ។ មក 
ដល់បច្ចុប្បន្ននៃះនៅកម្ពុជា មានផ្ទៃដីកស៊ូចំនួន ៤០៤.៨០១ ហិកតា 
ក្នុងនោះផ្ទៃដីចៀរជ័រមានចំនួន ២៥០.០៦៦ហិកតា ស្មើនឹង៦២ ភាគរយ 
និងផ្ទៃដីថៃទាំចំនួន ១៥៤.៧៣៥ហិកតាស្មើនឹង ៣៨ភាគរយ ។

- រយៈពៃលជិត ៥ខៃ ឆា្នាំ២០២០ គិតតៃឹមថ្ងៃ២០ ខៃឧសភា        
កៃុមបៃឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា(CDC) បានអនុម័តគមៃងវិនិយោគ 
ចំនួន ៩៣គមៃង ស្មើទុនវិនិយោគ សរុបចំនួន ២.៧៩១,៦៨ 
លានដលុា្លារអាមៃរកិ បង្កើតការងរ ធ្វើបានចនំនួ ៦៤.៩៦៣កន្លៃង។ 
ដោយឡៃក ក្នុងខៃឧសភា  នៃះ (CDC) បានអនុម័តគមៃង 
វិនិយោគចំនួន១៤ គមៃង ស្មើ ទុនវិនិយោគសរុបចំនួន ២២០,៧ 
លានដុលា្លារអាមៃរិក បង្កើត ការងរធ្វើបានចំនួន ៦.៦៧០ កន្លៃង៕
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រដូវវស្សាឆា្នាំ២០២០ នៃះ តៃូវបានព្យាករណ៍ថា នឹងចូលមកលឿន
ជាងឆា្នាំកន្លងទៅពោលគឺមកដល់នៅថ្ងៃទី៤ ខៃឧសភា ដោយចាប់ផ្តើម 
ពីតំបន់មាត់សមុទៃ។ គឺជាការមកឆាប់ជាងឆា្នាំធម្មតាចំនួនពីរសបា្តោហ៍ 
(ជាបៃកៃតីភាពរដូវវស្សាតៃងចាប់ផ្តើមនៅពាក់កណា្តាលខៃឧសភា) 
ជាមួយនឹងបរិមាណទឹកភ្លៀង ពីមធ្យមទៅបង្គួរដៃលស្មើឬលើមធ្យម
ភាគចៃើនឆា្នាំ ។ បាតុភូតផ្គរ រន្ទះនិងខ្យល់កន្តោៃក់នឹងអាចបន្តកើត 
មានចៃើននៅក្នុងខៃឧសភា និងខៃមិថុនា ។ នៅក្នុងខៃសីហានិងខៃ
កញ្ញាភ្លៀងអាចធា្លាក់រាយបា៉ាយល្អលើផ្ទៃបៃទៃស ជាមួយនឹងបរិមាណ
ទឹកភ្លៀងពីមធ្យមទៅចៃើនក្នុងនោះក៏នឹងអាចបណា្តាលឲ្យខៃត្តមួយ
ចនំនួ ដៃលមានភមូសិស្តៃនៅទទីនំាបជាបត់បំនជ់រួភ្ន,ំ តបំនខ់្ពងរ់ាប 
និងតំបន់ជាប់នឹងផ្លូវទឹកបៃឈមខ្ពស់ នឹងជំនន់ទឹកភ្លៀងដៃលបណា្តាល 
មកពីការធា្លាក់ភ្លៀងចៃើនលើសលប់ក្នុងរយៈពៃលខ្លី។ បណា្តាខៃត្ត
នៅតំបន់ខ្ពង់រាបរដូវវស្សាអាចនឹងបញ្ចប់នៅក្នុង     សបា្តោហ៍ទី២ នៃ
ខៃវិច្ឆិកាជាមួយនឹងបរិមាណទឹកភ្លៀងពីតិចទៅមធ្យម។ បណា្តាខៃត្ត
នៅតំបន់វាលទំនាបកណា្តាលនិង តំបន់មាត់សមុទៃរដូវវស្សាអាច    
នឹងបញ្ចប់នៅក្នុងសបា្តោហ៍ទី៣ នៃខៃវិច្ឆិកា ជាមួយនឹងបរិមាណទឹក
ភ្លៀងពីតិចទៅបង្គួរ។ កូនរដូវបៃំងអាចនឹងកើតមាននៅក្នុងសបា្តោហ៍
ទី២នៃខៃកក្កដារហូតដល់ដំណាច់ខៃកក្កដាឆា្នាំ២០២០ ។

អ្វីដៃលគួរឲ្យកត់សមា្គល់នោះគឺឆា្នាំ២០២០នៃះកម្ពុជា ក៏ដូចជា
បៃទៃសជាចៃើនលើពិភពលោកបានជួប នឹងស្ថានភាពអាកៃក់ដៃល
បង្កឡើងដោយជំងឺកូវីដ១៩ ដៃលបង្កើតឡើងនូវបញ្ហាបៃឈម 
និងហានិភ័យ។ វិស័យជាចៃើននៅកម្ពុជាបានរងនូវផលប៉ះពាល់ 
ពិសៃសគឺវិស័យទៃសចរណ៍ និងវិស័យ ឧស្សាហកម្មកាត់ដៃរ។ រីឯ
វិស័យកសិកម្មតៃូវបានកត់សមា្គល់ថាទទួលនូវរងប៉ះពាល់មិនធ្ងន់
ធ្ងរដូចវិស័យដទៃឡើយ ប៉ុន្តៃវាជាកាលានុវត្តភាពសមៃប់វិស័យ 
កសិកម្ម។

ផ្តើមចៃញពីការព្យាករអាកាសធាតុ, ស្ថានភាពនៃវិស័យកសិកម្ម 
ជាក់ស្តៃងនិងផ្អៃកលើអនុសសន៍ ដ៏ថ្លៃថា្លារបសស់ម្តៃចអគ្គមហា-
សៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃពៃះរាជាណាចកៃ 
កៃសួងកសិកម្ម រុកា្ខាបៃមាញ់និងនៃសទបានកំណត់នូវវិធានការ  
ទិសដៅនិងផៃនការចំពោះមុខ។ កៃសួងបានដាក់ចៃញសៃចក្តីណៃនាំ
សំខន់ៗ និងចាំបាច់បនា្ទាន់មួយចំនួនដើម្បីបង្កើននិងពងៃឹងស្មារតី
យកចិត្តទុកដាក់លើការផលិតធានាសន្តិសុខស្បៀង ឱ្យបានគៃប់
គៃន់ឆ្លើយតបតាមតមៃូវការក្នុងសៃុកក្នុងកាលៈទៃសៈដៃលបៃទៃស
ទទួលរងនូវហានិភ័យពីកូវីដ១៩ ។

នៅថ្ងៃទី ២៤ខៃមៃសកៃសួងកសិកម្ម រុកា្ខាបៃមាញ់និងនៃសទ 
បានបើកកិច្ចបៃជុំមួយកៃមវត្តមានរបស់ឯកឧត្តម វែង សាខុន 
រដ្ឋមនៃ្ដីកៃសួងកសិកម្ម រុកា្ខាបៃមាញ់និងនៃសទ។កិច្ចបៃជុំនៃះបាន
ធ្វើការណៃនាំដល់អង្គភាពសំខន់ៗ បីគឺអគ្គនាយកដា្ឋានកសិកម្ម 
(ផលិតកម្មសៃូវ និងដំណាំ), អគ្គនាយកដា្ឋានសុខភាពសត្វនិងផលិត-
កម្មសត្វ (ចិញ្ចឹមសត្វ) និងរដ្ឋបាលជលផល (វារីវប្បកម្ម) ដោយ
ដាក់ចៃញផៃនការសកម្មភាពអនុវត្តន៍បន្តឱ្យកាន់តៃមានបៃសិទ្ធភាព
និងទាន់ពៃលវៃលា។  កៃសួងកសិកម្ម បានណៃនាំដល់អង្គភាព       
ពាក់ព័ន្ធតៃូវតៃៀមរៀបចំ លក្ខណៈសម្បត្តិឱ្យបានគៃប់គៃន់ដើម្បី
ចាប់ផ្តើមការងរបង្កបង្កើនផលរដូវវស្សា ដៃលបានឈនចូលមក 
ដល់។ 

ឯកឧត្តមរដ្ឋមនៃ្ដី បានផ្តល់អនុសសន៍សំខន់ៗមួយចំនួនបន្ថៃម
ទៀតដើម្បីចូលរួមទទួលខុសតៃូវក្នុងការធានាសន្តិសុខស្បៀង ក្នុង
បរិបទដៃលបៃទៃសកំពុងជួបវិបត្តិកូវីដ១៩ ។ ក្នុងនោះ ទីមួយ-      
កៃពីការធ្វើបៃពលវប្បកម្មដំណាំសៃូវការធ្វើពិពិធកម្មដំណាំសំខន់ៗ
មួយចំនួន។ គួរគិតផងដៃរនូវការដាំបន្លៃអតិផលជុំវិញផ្ទះ និងចិញ្ចឹម
សត្វដើម្បីបង្កើនចំណូលធានាសន្តិសុខ ស្បៀងបង្កើតឱកាសការងរ 
និងកាត់បន្ថយផលវិបាករបស់បៃជាជនក្នុងកាលៈទៃសៈនៃះ។ ទីពីរ- 

ផែនការចាំបាច់មួយចំនួនក្នុងវិស័យកសិកម្ម 
ចំពែះមុខឥទ្ធិពលបង្កដែយកូវីដ-១៩

ឯកឧត្តម វែង សាខុន អញ្ជើញចុះមកពិនិត្យវឌ្ឍនភាពរបស់កសិដា្ឋាន  
ចិញ្ចឹមបង្កងអូសៃ្តាលី ស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្នល់កៃង ឃុំតៃពាំងបៃសទ 

សៃុកតៃពាំងបៃសទ ខៃត្តឧត្តរមានជ័យ

កសិករកម្ពុជាបៃមូលផលសៃូវដោយបៃើបៃស់មា៉ាសុីនចៃូត
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បៃើបៃស់នូវនវានុវត្តន៍នៃបច្ចៃកវិទ្យាថ្មីៗ ដើម្បីឱ្យកសិករអាចគៃប់គៃង
ផលិតកម្មបាន។បៃើបៃស់បច្ចៃកវិទ្យាដៃលបៃើបៃស់ទឹកតិច គិតគូរ
អំពីហៃដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសមៃប់ ទៃទៃង់កៃយពៃលបៃមូលផល (មាន 
ជងៃុក បច្ចៃកទៃសថៃរក្សានិងការកៃច្នៃជាដើម) ។ ជៃើសរីសទីតាំង
ផលិតកម្មជិតបៃភពទឹកដើម្បីរៀបចំឯកសរដាក់ជូន “មូលនិធិ 
អគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ” ទទួលបានការអនុគៃះថ្លៃអគ្គិសនី
សមៃប់ការបូមទឹកនៅពៃលយប់។ ទីបី-ជៃើសរីសសហគមន៍ដៃល 
មានសកា្ដានុពល និងសមត្ថភាពគៃប់គៃន់ក្នុងផលិតកម្មបន្លៃក្នុង 
ទៃង់ទៃយធំរៀបចំផៃនការផលិត និងផ្គត់ផ្គង់ឱ្យសៃបតាមតមៃូវ ការ 
ទីផ្សារ។ បង្កើតបណា្តាញទីផ្សារដើម្បីផ្សារភា្ជាប់អ្នកទិញ និងសហគមន ៍
ផលិត ក្នុងទិសដៅធ្វើឱ្យមាននិរន្តរភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារតាម 
រយៈការអនុវត្តផលិតកម្មកសិកម្មតាមកិច្ចសន្យា ។ ទីបួន-ដោះ-
សៃយឱ្យមានបៃសិទ្ធភាពនូវសៃចក្តីតៃូវការទាំងឡាយរបស់បៃជា-
ពលរដ្ឋកៃីកៃ ដៃលរស់នៅទីជនបទដូចជាការបណ្តុះបណា្តាលបច្ចៃក
កសិកម្ម ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ ការលើកកម្ពស់កិច្ចការដាំដុះជា 
លក្ខណៈគៃសួរការផ្តលគ់ៃបព់ជូ ជ ីការបង្កើតធនាគរសៃវូ សហគៃស 
ធុនតូចផ្នៃកកសិ-ឧស្សាហកម្ម និងការកៃលម្អវិធីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន
កសិកម្មឱ្យដល់ភូមិ-ឃុំ។ លើកទឹកចិត្តកសិករអ្នកចំណាកសៃុកដៃល 
វិលមកកម្ពុជាវិញ និងកម្មករដៃលបាត់បង់ការងរឱ្យធ្វើកសិកម្ម 
ចមៃុះ (ការចិញ្ចឹមមាន់, តៃីនិងដាំបន្លៃ)។ ទីបៃំ-តៃូវជំរុញការធ្វើ 
ពហុវប្បកម្មដំណាំចមៃុះការធ្វើដំណាំឆា្លាស់ និងជំរុញដំណាំកសិ-
ឧស្សាហកម្មសមៃប់ផ្គត់ផ្គង់ការបង្កើតសិប្បកម្មតូចៗ និងឧស្សាហ
កម្មនៅមូលដា្ឋានដើម្បីបង្កើនតម្លៃបន្ថៃមនិងបៃក់ចំណូល។ ជំរុញ 
ការដាំបន្លៃនិងឈើហូបផ្ល ែដើម្បីធានាការហូបចុកក្នុងសៃុកនិងជា
ជំហានៗ ឈនទៅជំនួសបន្លៃនាំចូល។ ជំរុញការចិញ្ចឹមសត្វនិងវា
រីវប្បកម្មតាមគៃប់រូបភាព ។ ជាពិសៃសការបៃើបៃស់កញ្ចប់ថវិកា 
ហិរញ្ញប្បទានពិសៃស ៥០លានដុលា្លាររបស់រាជរដា្ឋាភិបាល តាម 
រយៈធនាគរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្ម។ ករណីនៃះអគ្គនាយក
ដា្ឋានពាក់ព័ន្ធតៃូវជួយសមៃបសមៃួលធ្វើយ៉ាងណាឱ្យកសិករ និង 
សហគមន៍កសិកម្មអាចខ្ចីបៃក់នៃះបាន យកមកបៃើបៃស់ ដើម្បី 
បង្កើនផលិតកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តៃរីកចមៃើនទ្វៃទៀត ។    ទីបៃំមួយ- 
មន្ទីរកសិកម្មរុកា្ខាបៃមាញ់និងនៃសទរាជធានីខៃត្តទាំងអស់ តៃូវ 
សហការឱ្យបានសកម្មក្នុងការពងៃឹងរចនាសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិកម្ម,
ភា្នាក់ងរពៃទ្យសត្វភូមិ, សហគមន៍ពៃឈើ និងសហគមន៍ 

នៃសទ។ គៃប់អង្គភាពតៃូវគិតគូរបន្ថៃមទៀត អំពីការបៃើបៃស់     
ថវកិាឱ្យបានសមសៃបទៅតាមអាទភិាព នៃសកម្មភាពដៃលបាន 
រៀបចំ ក្នុងផៃនការ ថវិកាឆា្នាំ២០២០ នៃះក្នុងស្មារតីសន្សំសំចៃខ្ពស់។ 
តៃូវតៃៀមរៀបចំលក្ខណ:សម្បត្តិឱ្យបានគៃប់គៃន់ ដើម្បីចាប់ផ្តើម
ការងរបង្កបង្កើនផលឆា្នាំ២០២០-២០២១ ឱ្យបានទាន់ពៃលវៃលា។ 
ទបីៃពំរី- អគ្គនាយកដា្ឋានសខុភាពសត្វនងិរដ្ឋបាលជលផលតៃូវ សហការ 
ធ្វើការជាមួយយវិស័យឯកជនក្នុងការផលិតចំណីសត្វ ការចិញ្ចឹម
សត្វនិងតៃីធានាទាំងបរិមាណនិងគុណភាពដើម្បីបង្កើនផលិតភាព
ផលិតកម្ម។ ជាពិសៃសបង្កើនដៃគូជាមួយកសិករ។ ទីបៃំបី-អង្គភាព 
អគ្គនាយកដា្ឋាន ទាំង៣រួមទាំងមន្ទីរទាំង២៥  រាជធានី-ខៃត្តតៃូវ 
សហការទប់ស្កាត់ការនាំចូលកសិផលខុសច្បាប់ ដើម្បីការពារតម្លៃ
កសិផលក្នុងសៃុកនិងបើកឱកាសឱ្យផលិតករក្នុងសៃុក ។

គួររំលឹកថា សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន នាយកដ្ឋមនៃ្តីកម្ពុជា          
កាលពីថ្ងៃទី៧ ខៃមៃស កន្លងទៅបានអំពាវនាវឲ្យបៃជាជនដាំដុះ 
បន្លៃបង្ការ ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងសៃុកនៅក្នុងកាលៈទៃសៈដ៏លំបាក
នៃះដោយសរតៃការនាំចូលពីខងកៃតៃូវបានរឹតបន្តឹង ។ សម្តៃច
តៃជោបានកៃើនរំលឹកថាឥឡូវវាជិតដល់ដំណាក់កាលដៃលតៃូវដាំ
ហើយដូចជាបន្លៃបង្ការ។  ការចិញ្ចឹមសត្វ ការចិញ្ចឹមមាន់ ទា យក 
ពងសមៃប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងសៃុក។ ចិញ្ចឹមតៃីផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុង
សៃុកទាំងតៃីងៀត តៃីឆ្អើរ បៃហុក ផ្អក ។

សម្តៃចតៃជោនាយករដ្ឋមនៃ្តីកម្ពុជាបញ្ជាក់ថា កូវីដ១៩ បានធ្វើ
ឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យទៃសចរណ៍ វិស័យកាត់ដៃរ ប៉ុន្តៃមិនប៉ះពាល់
ដល់វិស័យកសិកម្មទៃ។ ផ្ទុយទៅវិញកាលានុវត្តភាពមានសមៃប់ 
វិស័យកសិកម្ម ដៃលតមៃូវឱ្យបៃជាជនយើងធ្វើការដាំដុះនូវមុខ             
ទំនិញដៃលចាំបាច់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងទីផ្សារក្នុងសៃុក។ កៃសួងកសិកម្មរុកា្ខា    
បៃមាញ់និងនៃសទតៃូវជំរុញបៃើបៃស់ពូជ ដៃលយើងមាន ដើម្បី    
រុញឱ្យបៃជាពលរដ្ឋដាំនូវបន្លៃបង្កាផ្គត់ផ្គង់ក្នុងសៃុក ។ យើងបៃើបៃស់ 
ឱកាសដ៏លំបាកនៃះ សមៃប់កាលានុវត្តភាពក្នុងវិស័យកសិកម្មរបស់
កម្ពុជាដៃលមានកំណើនយឺតក្នុងរយៈពៃលកន្លងទៅ ។ សម្តៃចតៃជោ 
ហ៊ុន សែន បន្តថាកន្លងទៅកំណើនក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម វិស័យ 
សៃវាកើនខ្ពស់ ប៉ុន្តៃវិស័យកសិកម្មកើនឡើងទាប ។ នៅពៃលខង
មុខកំណើនក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម និងសៃវាធា្លាក់ចុះកំណើនក្នុង 
វិស័យកសិកម្មនឹងហក់ឡើង ។ នៃះជាឱកាសដៃលយើងអាចមើល
ឃើញតាំងពីឥឡូវ …៕

ចំការចៃកអំបូងលឿងនៅខៃត្តកំពត វាលសៃនាដើមខៃវស្សា
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គិតមកដល់តៃឹមថ្ងៃ២០ ឧសភា បៃទៃសកម្ពុជាមិនមានរកឃើញ 
ករណឆី្លងថ្មនីៃជងំ ឺCOVID-19 ឯអ្នកឈតឺៃវូបានព្យាបាលជា សះស្បើយ 
១០០% និងមិនមានករណីស្លាប់ទៃ ។ នៃះជាជោគជ័យ ដ៏ធំធៃងរបស់ 
រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា កៃមការដឹកនំារបស់ សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន 
ក្នុងការបៃយុទ្ធបៃឆាំងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃវីរុស COVID-19 ។ អបអរ 
ជាមួយជោគជ័យដៃលយើងបានទទួលបាន យើងគប្បីពិនិត្យមើល 
ឡើងវិញ នូវដំណើរវិវត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការបៃយុទ្ធបៃឆាំងជាមួយជំងឺ 
ឆ្លងដ៏កាចសហាវនៃះ ។ 

ក្នុងពៃលដៃលទីកៃុង វូហាន ខៃត្តហឺបុី កំពុងទទួលរងការវាយលុក 
ខ្លាំងពីជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃទី៥ ខៃកុម្ភៈ សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន 
បានអញ្ជើញទស្សនកិច្ចពិសៃសនៅទីកៃុងប៉ៃកាំង និងបានជួបពិភាក្សា 
ជាមួយ ឯកឧត្តម សុី ជីនពីង បៃធានាធិបតីចិន និងឯកឧត្តម លី ខឺឈាង 
នាយករដ្ឋមន្តៃីចិន ។ ដំណើរទស្សនកិច្ចនៃះ បានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញ 
អំពីការរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយមិត្ត ក្នុងគៃដៃលលំបាកបំផុតជាការបង្ហាញ
នូវស្មារតីនៃកិច្ចពៃមពៃៀងនយោបាយជោគវាសនារួមគ្នា, បង្ហាញពី 
សមគ្គីភាពរឹងមាំកម្ពុជា-ចិន និងចំណងមិត្តភាពដៃកថៃបរវាងបៃទៃស
ទាំងពីរ ។ ពៃឹត្តិការណ៍សំខន់មួយទៀត គឺ នៅថ្ងៃទី១៣ ខៃកុម្ភៈ                  
រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យនាវា ទៃសចរណ៍ Westerdam 
បានចលូចតក្នងុកពំងផ់ៃ ខៃត្តពៃះសហីន ុកៃយពនីាវានៃះ តៃវូបៃទៃស 
និងកោះចំនួន ៦ បដិសៃធន៍មិន ឲ្យចូលចត ។ នៃះជាការបង្ហាញនូវ 
ស្មារតីមនុស្សធម៌ ភាពសោ្មាះតៃង់ បៃពៃណីជួយយកអាសរគ្នា និងជា
ស្មារតីទទួលខុសតៃូវខ្ពស់ក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាចម្បងរបស់កម្ពុជា 
ក្នុងនោះ គឺការគោរព ដល់សិទ្ធិនៃការរស់រានមានជីវិត សិទ្ធិមិនតៃូវបាន 
គៃរីសអើង និងសិទ្ធិវិលតៃឡប់ទៅកាន់បៃទៃសខ្លួនវិញដោយសុវត្ថិភាព។ 
នៅថ្ងៃទី ១៤ ខៃកុម្ភៈ សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញទៅទទួល  
ស្វាគមន៍ដោយផ្ទាល់ ជាមួយអ្នកដំណើរទាំងអស់នៃះ ។ បៃទៃស ទាំងឡាយ 
នៅលើពិភពលោក បានសម្តៃងការកោតស្ញប់ស្ញៃងចំពោះសណា្តានចិត្ត

មនុស្សធម៌របស់កម្ពុជា ។ ឯកឧត្តមបៃធានាធិបតី ដូណាល់ តែំ,        
ឯកឧត្តមបៃធានអង្គការសុខភាពពិភពលោក,     ឯកឧត្តមអគ្គលៃខធិការ
នៃអង្គការទៃសចរណ៍ពិភពលោក បានផ្ញើសរលិខិតកោតសរសើរ  
សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន ចំពោះកាយវិការមនុស្សធម៌នៃះ ។ នៅថ្ងៃទី២៦ 
ខៃកុម្ភៈ គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា បានចៃញសៃចក្តីថ្លៃងការណ៍ដោយ
បានលើកឡើងអំពីការបៃកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍មនុស្សធម៌ជាសកល
របស់ សម្ដៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងការបៃយុទ្ធបៃឆាំងជាមួយនឹងមៃរោគ 
Covid-19     តាមរយដំណើរទស្សនកិច្ចពិសៃសរបស់សម្ដៃចតៃជោ ទៅកាន ់
បៃទៃសចិននៅពៃលដៃលមានមៃរោគនៃះ កំពុងរីករាលដាលខ្លាំង 
កាលពីថ្ងៃទី០៥ ខៃកុម្ភៈ និងការអនុញ្ញាតឲ្យនាវាទៃសចរណ៍ Westerdam 
ចូលចតនៅកំពង់ផៃខៃត្តពៃះសីហនុ ។ គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាគំទៃ
ចំពោះចំណាត់ការដ៏មុឺងមា៉ាត់របស់រដា្ឋាភិបាលចិន ដឹកនាំដោយបក្ស 
កុម្មុយនីស្តចិន ក្នុងការបៃយុទ្ធបៃឆាំងនឹងមៃរោគ COVID-19 និងបាន 
ចាត់ទុកថា នៃះជាបញ្ហាសកល ដៃលតៃូវរួមគ្នាបៃយុទ្ធបៃឆាំងបៃកប
ដោយវិទ្យាសស្តៃ ស្មារតីមនុស្សធម៌ សមគ្គីភាព និងមិនតៃូវរីសអើង ។

ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខៃមករា ឆា្នាំ២០២០ បៃទៃសកម្ពុជាបានបៃឹងបៃង
អស់ពីសមត្ថភាព ដើម្បីឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងការទប់ស្កាត់ជម្ងឺ
រាតត្បាតនៃះ បៃកបដោយបៃសិទ្ធភាព ។ រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា បាន  
បង្កើតគណៈកម្មការជាតិបៃយុទ្ធជម្ងឺ COVID-19 ដើម្បីកំណត់គោល-
នយោបាយ និងយុទ្ធសស្តៃជាតិដឹកនាំអនុវត្តផៃនការយុទ្ធសសៃ្តក្នុង 
ការបង្ការការពារទប់ស្កាត់ និងគៃប់គៃងជម្ងឺនៃះ ដោយមាន សម្តៃចតៃជោ 
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តៃីជាបៃធាន ។ លើមូលដា្ឋាន នៃះ កម្ពុជាបាន 
បង្កើត និងអនុវត្តនូវផៃនការឆ្លើយតបជម្ងឺ COVID-19 សៃបតាមការ
ណៃនាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក ដៃលមានវិស័យអាទិភាព 
ចំនួន ៩ រួមមាន ៖ ១- ការរៀបចំផៃនការ និងការ គៃប់គៃងហៃតុការណ៍ 
ចំពោះមុខ ២- ការតាមដាន និងការវាយតម្លៃ ហានិភ័យ ៣- ការពងៃឹង 
សមត្ថភាពមន្ទរីពសិោធន ៍៤- ការពងៃងឹ សៃវាថៃទាសំខុភាព នងិការគៃបគ់ៃង 
ព្យាបាលអ្នកជម្ង ឺ ៥- ការបង្ការ និងតៃួតពិនិត្យ ការចម្លងរោគ ៦- 
ការពងៃឹងវិធានការសុខភាពសធារណៈ ៧- ទំនាក់ទំនងហានិភ័យ 
៨- ការគៃបគ់ៃងចៃក ចៃញចលូនៅពៃដំៃន នងិទ៩ី- បៃតបិត្តកិារភស្តភុារ 
ឱសថ និងបរិកា្ខាពៃទ្យ ។ កៃសួងសុខភិបាលកម្ពុជាក៏បានដាក់ចៃញនូវ
វិធានការទាំងឡាយ ដើម្បីឲ្យបៃជាជនមានការយល់ដឹងមានការចៃក 
រំលៃក សកម្មចូលរួម ថៃរក្សា សុខភាព បញ្ជៀស និងទប់ស្កាត់ការ 
ឆ្លងជំងឺ COVID-19 បៃកបដោយបៃសិទ្ធភាពខ្ពស់ដូចជាៈ ការបិទ 
សលារៀន ការផ្អាកក្លឹបកំសន្ត កម្មវិធីកំសន្តនានា និងការជួបជុំ សសនា 
ការរឹតបន្តឹងការចូលក្នុងពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា ការបិទចៃកពៃំដៃន 
បណោ្តាះអាសន្ន ការ បិទកាសុីណូ ការរឹបអូសថា្នាំ និងឧបករណ៍សមៃប់
ធ្វើតៃស្តជំងឺ      COVID-19 ដៃលគ្មានការទទួលស្គល់ពីអង្គការសុខភាព 
ពិភពលោក ការស្នើឲ្យវិស័យឯកជនទាំងអស់តៃូវមានការយោគយល់គ្នា 
ក្នុងការបៃកបអាជីវកម្ម និងការរៀបចំធ្វើច្បាប់ថ្មីមួយ ដើម្បីដាក់បៃទៃស
កម្ពុជាក្នុងគៃអាសន្ន ។ នៅថ្ងៃទី២៥ ខៃមីនា សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន 
បានអំពាវនាវបៃជាជន ទូទាំងបៃទៃសតៃូវចូលរួមទប់ស្កាត់នូវការ   រីករាល 
ដាលជម្ងឺឆ្លងទាំងអស់គ្នា ដោយចាប់ផ្តើមពីមនុស្សមា្នាក់ គៃួសរនីមួយៗ 

កម្ពុជាក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធប្រឆាំង
ជំងឺ COVID-19

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន  អញ្ជើញធ្វើសន្និសីទសរព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ធ
បច្ចុប្បន្នភាពនៃជំងឺកូវីឌ-១៩ ថ្ងៃទី០៧ ខៃមៃស ឆា្នាំ២០២០
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ឯកឧត្តម  ម៉ម  ប៊ុនហែង  រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងសុខភិបាល អញ្ជើញសួរសុខទុក្ខ
អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចុងកៃយ ដៃលបានព្យាបាលជាសះស្បើយ

នៅថ្ងៃទី ១៦ ឧសភា  ឆា្នាំ២០២០

រហូតដល់កមៃិតទូទាំងបៃទៃស និងបានបៃកាសដាក់ចៃញវិធានការ 
ដំណាក់កាលទី២ ដោយផ្តោតលើមុខពៃួញសំខន់ ៣ នោះគឺ ទី១- ការ
បៃយុទ្ធនឹងការឆ្លងរាលដាលចូលមកពីខងកៃ ទី២- ទប់ស្កាត់ការពារ
អ្នកឆ្លងជម្ងឺកុំឲ្យឆ្លងទៅអ្នកដទៃ និងមិនឲ្យឆ្លងរាលដាលទៅជាចង្កាម
ទៃង់ទៃយធំនៅក្នុងសហគមន៍ និងទី៣- ជំរុញការបន្តព្យាបាលអ្នកជម្ងឺ
ឲ្យឆាប់បានជាសះស្បើយ ។ នៅថ្ងៃទី ៧ ខៃមៃស សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន 
បានចាត់ទុកថា ការទប់ទល់នូវជម្ងឺ COVID-19 គឺជាសង្គៃមឥតសៃមោល 
ហើយសង្គៃមនៃះយើងមិនអាចយកឈ្នះបានទៃ គឺបានតៃឹមតៃទប់ទល់ 

ដៃលតមៃូវ ឲ្យយើងតៃូវដាក់ទៅក្នុងកៃបខណ្ឌយុទ្ធសស្តៃរយៈពៃលវៃង។ 
សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានជំរុញឲ្យមានការចូលរួមក្នុងការពងៃឹង
ខឿនការពារសុខភាពរបស់បៃជាជន ពីជម្ងឺ COVID-19 ដៃលជា គោល-
នយោបាយគន្លឹះក្នុងសមរភូមិបៃយុទ្ធជាមួយជម្ងឺឆ្លងដ៏កាចសហាវនៃះ 
តាមរយៈការចូលរួមទាំងអស់គ្នា ។ អនុវត្តមុឺងមា៉ាត់នូវយុទ្ធសស្តៃ ដៃល 
បានដាក់ចៃញដោយរាជរដា្ឋាភិបាល ពៃមទាំងគោលការណ៍ណៃនាំរបស់
កៃសួងសុខភិបាលកម្ពុជា បានគៃប់គៃងទាំងសៃុងនូវជំងឺ COVID-19 ។ 
រាជរដា្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ តៃួតពិនិត្យ និងធ្វើចតា្តោឡីស័ក បងប្អូន 
ពលករ ដៃលមកពីបរទៃស និងកម្មករ កម្មការិនី ដៃលទៅចូលរួមពិធី 
បុណ្យចូលឆា្នាំ ដោយបាន បង្កើត មណ្ឌលចំនួន ១០ចំណុច និងចតា្តោឡីស័ក 
៣កន្លៃង ។ ជាលទ្ធផលមិនមានពលករ ឬក៏កម្មករ កម្មការីនីណាមា្នាក់
បានឆ្លងជងំនឺៃះឡើយ ។ ចលនាធនធានរបសរ់ាជរដា្ឋាភបិាល ដៃគអូភវិឌ្ឍន ៍
ផ្នៃកឯកជន សប្បុរសជន និងសង្គមសុីវិល បានរួមចំណៃកយ៉ាង សកម្ម 
ក្នុងការទប់ស្កាត់ជម្ងឺរាតត្បាតនៃះ ។ 

នៅថ្ងៃទី១៤ ខៃមៃស ឆា្នាំ២០២០ សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតី-
តៃជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនៃ្តីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា បាន 
អញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចបៃជុំកំពូលអាស៊ានពិសៃស និងកិច្ចបៃជុំកំពូល
អាស៊ានបូកបីពិសៃស ស្តីពីជំងឺឆ្លងផ្លូវដង្ហើមកូវីដ-១៩ តាមរយៈបៃព័ន្ធវីដៃអូ 
(Video Conference) ។ នៅក្នងុកចិ្ចបៃជុកំំពលូអាស៊ានពសិៃស សម្តៃចតៃជោ 
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តៃីបានគូសបញ្ជាក់អំពីអាទិភាពមួយចំនួនរួម
មាន៖ ១-គំទៃគ្នាទៅវិញទៅមក ផ្នៃកធនធានហិរញ្ញវត្ថុ បច្ចៃកវិទ្យា និង 
ការផ្គត់ផ្គង់បរិកា្ខាពៃទ្យ ២-មិនតៃូវអនុវត្តវិធានការ  ឯកតោភាគី ដៃល    
អាចរាំងស្ទះដល់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម ឆ្លងពៃំដៃន និងសកម្មភាព 
សៃដ្ឋកិច្ចនានា ៣-គំទៃ «វប្បធម៌ចៃករំលៃក» ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយ 
សមា្ពោធការចំណាយរបស់រដា្ឋាភិបាល ៤-ជៀសវាង ការរីសអើងជាតិ 

កៃុមគៃូពៃទ្យជួរមុខព្យាបាលជម្ងឺ COVID-19

សសន៍ ការចោទបៃកាន់ និងការស្តីបនោ្ទាស ៥- ជួយបៃជាជនអាស៊ាន 
ដៃលបានជាប់គំងដោយសរវិបត្តិនៃះ និង ទី៦-ពិចារណា តើតៃូវស្តោរ 
សៃដ្ឋកិច្ច ដោយវិធីណា នៅពៃលការរាតត្បាតនៃជំងឺនៃះតៃូវបានបញ្ចប់ ។

ជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើវិស័យ សៃដ្ឋកិច្ច 
សង្គម ទាមទារឲ្យមានការដាក់ចៃញនូវវិធានការសង្គៃះបនា្ទាន់ ។ 
ជាក់ស្តៃង រាជរដា្ឋាភិបាល បានផ្តោតលើមុខពៃួញចំនួន ៤ គឺ៖ ១- ការ 
បៃយុទ្ធបៃឆាំង ទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ដើម្បីទប់ស្កាត់ ការឆ្លង, ការចម្លង 
និងការពារអាយុជីវិតរបស់បៃជាជន, ២- ការរក្សា លំនឹងជីវភាពបៃជាជន 
ពសិៃសសមៃបប់ៃជាជនកៃកីៃ នងិកៃមុជន ងយរងគៃះ ពៃមទាងំអ្នក 
បាត់បង់ការងរ ដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគៃអាចមានលទ្ធភាពវិលទៅរកជីវភាព
ជាធម្មតាវិញ នៅពៃលផុតពីជំងឺនៃះ, ៣- ការខិតខំជួយឲ្យអស់លទ្ធភាព 
ដើម្បីធ្វើឲ្យធុរកិច្ច និងអាជីវកម្ម អាចរស់បាន និងរក្សាការងរ ពិសៃស 
ការរក្សា និងជំរុញសកម្មភាព សៃដ្ឋកិច្ចក្នុងសៃុក និងការតៃៀមខ្លួន 
កៃយពៃល ដៃលជំងឺ COVID-19 សៃកសៃន្ត ដើម្បីជៃងសៃដ្ឋកិច្ច
ឲ្យងើបឡើងវិញបានឆាប់រហ័ស និង៤- ការរក្សាឲ្យបាននូវសន្តិសុខ-
សណា្តាប់ធា្នាប់សធារណៈ និង ស្ថិរភាពសង្គម ។ រាជរដា្ឋាភិបាលក៏បាន
បង្កើតកៃុមការងរចំពោះកិច្ចរៀបចំគោលនយោបាយថវិកា ហិរញ្ញប្ប-
ទាន និងជំនួយសង្គម ដើម្បីគៃប់គៃងការបៃយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ។ 
រាជរដា្ឋាភិបាលបាន គៃងថវិកាចំនួន ១០០លានដុលា្លារ សមៃប់អនុវត្ត
ផៃនការមៃសមៃប់បៃយុទ្ធបៃឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 (ក្នុងនោះ ៦០ លាន 
ដុលា្លារ បៃភពពីថវិកាជាតិ និង ៤០លានបៃភពកៀរគរពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍) 
និងគៃងថវិកាជាតិចំនួន ៣៥០លានដុលា្លារអាមៃរិក សមៃប់ធ្វើ អន្តរាគមន៍

ដើម្បីរក្សាលំនឹងជីវភាពបៃជាជនកៃីកៃងយរងគៃះ និងសមៃប់ឧបត្ថម្ភ
ដល់កម្មករនៅពៃលដៃលរោងចកៃព្យួរអាជីវកម្ម ។ 

នៅថ្ងៃទី២០ ខៃឧសភា ឆា្នាំ២០២០នៃះ កៃសួងសុខភិបាល បាន 
ចៃញសៃចក្តីបៃកាសមួយ អនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវបរទៃសមកពី បៃទៃស 
ចំនួន៦ រួមមាន អឺុរ៉ង់ អុីតាលី អាល្លឺម៉ង់ អៃស្បា៉ាញ បារាំង និងអាមៃរិក 
អាចចូលមកបៃទៃសកម្ពុជាឡើងវិញ បនា្ទាប់ពីតៃូវបានរដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា  
បិទមិនឱ្យចូលមកកម្ពុជាឡើយ ចាប់តាំងពីពាក់កណា្តាល ខៃមីនា ឆា្នាំ 
២០២០ កន្លងទៅ។ 

ទោះបីជាពៃលនៃះ កម្ពុជាបានទទួលជោគជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់ 
និងគៃប់គៃងបានទាំងសៃុងជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តៃយើងនៅតៃមានការ 
បៃុងបៃយ័ត្នជាប់ជានិច្ចចំពោះការកើតឡើងនូវរលកទី២ នៃការចម្លង 
វីរុស នៃះ ដោយខិតខំអប់រំណៃនាំ និងបំផុសបៃជាជនបន្តចូលរួមការពារ
ហានិភ័យនៃការចម្លងជំងឺ COVID-19 និងកាត់បន្ថយឲ្យ បានជា អតិបរមា 
ផលប៉ះពាល់លើវិស័យសៃដ្ឋកិច្ចសង្គម និងជីវភាព រស់នៅរបស់បៃជាជន ៕
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សំណង់ពីបុរាណកាលដៃលសល់មកដល់
យើងសព្វថ្ងៃនៃះ មយួភាគធំ ជាសណំង ់សសនា 
ហើយពាក្យថា សសនានៃះ គឺនិយយក្នុង 
ន័យទូលំទូលាយបំផុត ។ បើនិយយពី 
«បៃសទ» ជាទូទៅ យើងអាចសង្ខៃបន័យ 
មួយមា៉ាត់យ៉ាងខ្លីមកថា ជាលំនៅទៃព ។ បាន
ជាមនុស្សសងលំនៅទៃពក្នុងទំហំផ្សៃងៗនៅ 
តាមភូមិសៃុក ឬធានី របស់ខ្លួន គឺដើម្បីធ្វើ 
បុណ្យនៅមុខទីកន្លៃងទៃពផ្ទាល់ ។ ពោល 
ម្យា៉ាងទៀតថា មនុស្សពុំអាចហោះទៅជួបទៃព
នៅស្ថានលើ ដើម្បីបន់សៃន់សូមអ្វីមួយបាន 
ឡើយ ដូចោ្នាះមានតៃទាញទៃពយកមកនៅជិត
ខ្លួន ដោយសងលំនៅទៃព ពោលគឺបៃសទ 
ហើយឧបកិច្ចថា ទៃពគង់នៅទីនោះដៃរ ។

បើពោលពីបៃសទដៃលមានប្លង់ប្លៃកភ្នៃក
ខុសពីធា្លាប់ឃើញជាទូទៅ បៃសទនាគព័ន្ធគួរ
ជាទីចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ពុំថា ចំពោះតៃ 
អ្នកសៃវជៃវឡើយ គឺមនុស្សសមញ្ញជា 
ទៃសចរក្តី ឬជាអ្នកសៃុករស់នៅជិតៗនោះក្តី 
ក៏ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង ។ រចនាសម្ព័ន្ធនៃនាគព័ន្ធ 
បើចៃញពីចំណុចកណា្តាលមក គឺមានបៃង្គ
ទោលសងលើខឿនមូលខ្ពស់មួយ ព័ទ្ធជុំវិញ 
ទៅដោយទឹក ដៃលសព្វ ថ្ងៃមាននៅរដូវវស្សា ។ 
នៃះគឺជាសៃះមួយដៃលយើងឲ្យឈ្មាះថា សៃះ 
ធំ ។ តពីនោះទៅនៅតាមទិសធំៗទាំងបួន មាន 
សៃះតូចរៀងៗខ្លួនទៀត ប៉ុន្តៃសៃះធំ និងសៃះ 
តូច នីមួយៗ ទាក់ទងគ្នាតាមហោមួយ ដៃលមាន 
ចំពួបង្ហូរទឹកចៃញមក ។ ទាំងប៉ុនា្មាននៃះ គឺនៅ 
កណា្តាលកោះរាងបួនជៃុងស្មើ ដៃលសព្វថ្ងៃ 
សម្បូណ៌ទៅដោយរុក្ខជាតិ ។ កោះទាំងមូលនៃះ

បែសាទនាគព័ន្ធ
និង

ជំនឿក្ន៉ងការព្យាបាលជំងឺ

សងឡើងនៅកណា្តាលបារាយ «វាល រាជដាក»  
ដៃលនៅ សម័យបុរាណហៅថា  «ជ័យតដាក» ។

សិលាចារឹកបៃសទពៃះខ័ន (លៃខ ជំរឿន 
K.908) នៅតៃង់ល្បះទី ៤១ មាននិយយអំពី 
នាគព័ន្ធថា ៖ «មានកោះដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមមួយលៃច
សៃស់ ចៃងចាំងឡើងអំពីសៃះទាំងឡាយ 
(នៅជុំវិញនោះ) ហើយដៃលលាងជមៃះភក់
ជៃំងបាបកម្មនៃអ្នកដៃលមកដល់ទីនោះ »  ។ 
អ្នកសៃវជៃវតៃងបកសៃយល្បះនៃះថា នាគព័ន្ធ 
ជាកន្លៃង ដៃលអ្នកមានជម្ងឺបៃភៃទខ្លះមកព្យា-
បាលរោគទៀតផង ដោយកាត់យល់ពាក្យ 
«លាងជមៃះភកជ់ៃបំាបកម្ម»  ថា ជាការព្យាបាល 
ឲ្យសះស្បើយរោគ ។ ឯទឹកដៃលហូរចៃញតាម 
ចំពួយទាំង៤  ដៃលនិយយខងលើ ឆា្លាក់ជា 
រូបក្បាលមនុស្សនៅហោខងកើត ក្បាលតោ 
នៅខងត្បូង, ក្បាលសៃះ នៅខងលិច និង 
ក្បាលដំរីនៅខងជើង ។ អ្នកសៃវជៃវបក
សៃយទឹកដៃលហូរចៃញតាមចំពួយទាំង ៤ 
នោះតាមទៃវកថា ឥណា្ឌថា ជាទឹកទន្លៃសំខន់ៗ
ទាំងបួននៃបៃទៃសឥណា្ឌ ដៃលដើមកំណើត 
នៅស្ថានសួគ៌ ហើយដៃលក្នុងចំណោមនោះ
មានទន្លៃគង្គ ។ សូមកុំភ្លៃចថា សូម្បីតៃសព្វ
ថ្ងៃនៃះក៏មនុស្សនៅតៃទៅមុជទឹកលាងបាបនៅ 
ទន្លៃគង្គពុំ ដៃលដាច់ ដើម្បីជមៃះបាបកម្មដៃរ ។

នៃះនិយយតៃន័យនៃសៃះទាំង៤ ពៃមទាំង 
ចមា្លាកចំ់ពយួដៃលបង្ហរូ ទកឹមកទនីោះ ប៉ណុោ្ណាះ។ 
បើពោលពីនាគព័ន្ធទាំងមូលផង គឺថា បៃសទ 
នៃះគៃសងឡើង នៅលើលម្ហដីតាមទៃវកថា 
មួយ ដៃលមនុស្សមា្នាទូទៅពុំសូវស្គល់ ។ 
រឿងនោះ    និយយអំពីអ្នកសំពៅរងគៃះនៅ

លើកោះមយួ ដោយសរចាញប់ោក យក្ខណិមីយួ 
ហ្វូង ហើយដៃលបានរួចរស់ជីវិតដោយសរពៃះ
លោកៃសូរតំណៃងខ្លួនជា សៃះ មួយហោះ មក 
សង្គៃះយក ទៅ។ ទនីៃះខ្ញុសំមូបញ្ជាក ់ឬរឭំកថា 
ពៃះលោកៃសូរជាពៃះពោធិសត្វនៅក្នុងមហាយន 
ដៃល ជាអ្នកសង្គៃះសត្វលោក ។ គៃតៃងឆា្លាក់ 
រូប ទៃពនៃះនៅតាមហោបន់សៃន់នៃមន្ទីរពៃទ្យ 
ដៃលពៃះបាទជ័យវរ្ម័នទី ៧ បានសង ។ ដូច្នៃះ 
ឃើញថា នាទីខងព្យាបាល នោះលៃចធ្លាឡើង ។ 
នៃះពុំនិយយពីពៃះពុទ្ធអង្គមានពៃះនាមថា ភៃមជ្យគុរ ុ
(បៃឲ្យចំថា «គៃូថា្នាំ» ) ដៃលគៃតៃងតៃគោរព បូជា 
ជាមួយគ្នានោះផង ។

មកដល់បច្ចុប្បន្ននៃះ ទោះបីជាអ្នកសៃុកពុំ
ដៃលស្គល់ទៃវកថាខងលើនៃះក្តី ក៏គង់តៃគត់ 
នៅមានជំនឿថា បៃសទនាគព័ន្ធមានសកា្តោនុពល
ខងព្យាបាលជម្ងឺ ។ ឧទាហរណ៍ ប៉មតូចៗសង 
ពីថ្មបាយកៃៀម ដៃលសព្វថ្ងៃកប់លិចស្ទើរបាត់
នៅតាមអនុទិសទាំង ៤ ហើយដៃលដាច់ចៃញ 
អពំបីៃង្គកណា្តាល ពៃមទាំងសៃះនោះ គៃហៅថា 
«បៃសទហោរា» ។ បានជាគៃដាក់ឈ្មាះដូចៃ្នះ 
មកពីអ្នកខ្លះទៅបួងសួងធ្វើការទស្សន៍ទាយ ដើម្បី
រកដើមហៃតុនៃជម្ងឺអ្វីមួយនៅទីនោះ ជា ពិសៃស 
កាលណាគៃចង់ដឹងថា អ្នកជម្ងឺខ្វះធាតុអ្វីមួយក្នុង
ចំណោមធាតុទាំង ៤ នៃមនុស្ស ។

បើនិយយអំពីរុក្ខជាតិបៃើជាថា្នាំវិញ គៃនិយម 
មករកនៅនាគព័ន្ធដោយសរគៃយល់ថា ទីនៃះ 
ជាកន្លៃងសក្តិសិទ្ធិខង ព្យាបាលរោគសៃប់ ហើយ 
ម្យា៉ាងទៀត ដើមថា្នាំដៃលតៃង មាននៅទីនានា 
ក្នុងតំបន់អង្គរ ហាក់ដូចជាមកផ្តុំគ្នានៅទីនៃះដៃរ 
ជួនកាលមានដុះនៅសៃះកណា្តាលតៃម្តង ។ 
ម៉្យាងទៀត ដើមថា្នាំខ្លះ ឧទាហរណ៍ វល្លិបៃង 
មាន នៅគៃប់ទិសទី តៃបើមករកនៅក្នុងបរិវៃណ
បៃសទនាគព័ន្ធ គៃយល់ថា ឆុតឆាប់ជាង យក 
ពីកន្លៃងដទៃ ។ ខ្ញុំពុំនិយយពីវិធីផ្សំថា្នាំទៃ ពៃះ 
វៃងឆា្ងាយ ហើយទាល់តៃមានការតៃួតពិនិត្យពី
គៃូថា្នាំទៀតផង ។ ដូច្នៃះខ្ញុំគៃន់តៃរាយឈ្មាះរុក្ខ
ជាតិដៃលបៃើជាថា្នាំនៅទីនៃះ៖ វល្លិបៃង, ឥសី 
ផ្សំសៃច, ទៃៀលស្វា, តៃយឹង, ខ្ទាស់, វល្លិគុយ, 
ពពាលខៃ, កញ្ជើបាយដាច, ស្វាយកកិត, ពៃះ 
ដង្គប់, អង្គៃង, សង្ឃ័រ, ទៃៀក, រវៀង, អណា្តាត 
តៃកួត, តៃលំប៉ៃ, ឈើភ្លើងពងៃ, ចំបក់, វល្លិមាស, 
ប៉បៃើស, អំពោះ, មា្កាក់ពៃ, អងៃដៃក, កៃបៅ, 
ខ្នុរពៃ, ជៃកៃឹម, សៃម៉, កន្ទួតពៃ, ខ្ទម្ព, គុំភ្នៀង, 
អញ្ចាញ, ខ្លៃងគង់, អង្កាល, ខ្ទិត, កៃឡាញ់, 
ពៃះកមា្ចាត់ ។ ពត៌មានទាំងនៃះពុំមៃនបានមកពី
អ្នកចមា្ងាយឡើយ គឺសុទ្ធ សឹងបានមក ពីអ្នក 
សៃុកតៃម្តង ៕ 

                     ដោយ : លឹម ស៊េូ
 (កមេងអត្ថបទក្នុងបណ្តាញព័ត៌មនវប្បធម៌ខ្មេរ)
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តើផលប៉ះពាល់ពី COVID-19
អាក្រក់យ៉ាងណាចំពោះស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោក?

ការព្យាករណ៍សៃដ្ឋកិច្ចណាមួយវាអាសៃ័យទៅលើថ តើជម្ងឺ COVID-19 
រាតត្បាតរហ័សដល់កមៃិតណា? តើអាចផ្តាច់ផ្តឹលជីវិតមនុស្សចៃើនយ៉ាង
ណា? តើការអនុវត្តវិធនការគមា្លាតសង្គម និងគមា្លាតបុគ្គល មានបៃសិទ្ធភាព 
ប៉ុណា្ណា? តើមានការព្យាបាល ឬការសា៊ាំនឹងជម្ងឺ ឬក៏មានថ្នាំការពារ និង 
វា៉ាក់សាំង ដើម្បីធ្វើឲ្យកមៃិតនៃការបំផ្លាញថមថយនៅតិចបានឬទៃ?     
យើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងកមៃិតចាប់ផ្តើមនៅឡើយទៃ ក្នុងការស្វៃងយល់  
អំពីចំណោតដៃលមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាទាំងនៃះ ។ ប៉ុន្តៃទោះយ៉ាងណាក៏
គៃអាចបា៉ាន់សា្មៅនបានខ្លះៗ អំពីផលប៉ះពាល់របស់វាទៅលើសៃដ្ឋកិច្ច 
ពិភពលោក។

យោងតាមធនាគរពិភពលោក បានអោយដឹងថ ការរីករាលដាល
នៃវីរុសកូរ៉ូណាអាចធ្វើឱ្យសៃដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ខតបង់ចនោ្លាះពី ៥,៨ 
ទៃីលានដុលា្លារ ទៅ ៨,៨ ទៃីលានដុលា្លារ (៤,៧ទៃីលានផោន ទៅ ៧.១ 
ទៃីលានផោន) ។ ការខតបង់នោះ គឺចៃើនជាងការព្យាករណ៍កាលពី 
ខៃមុន ដៃលស្មើ ៦,៤% - ៩,៧% នៃទិន្នផលសៃដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ។ 
វាបានកើតឡើងនៅពៃលដៃលវិធនការណ៍ ដើម្បីបន្ថយការរីករាល 
ដាលនៃ Covid-19 ដៃលបន្តធ្វើឱ្យ សកម្មភាពសៃដ្ឋកិច្ច នៅជុំវិញ 
ពិភពលោកបានធ្លាក់ចុះ ។ អាជា្ញាធរទូទាំងពិភពលោកបានចាត់វិធនការ 
យ៉ាងខ្លាំងកា្លា ដើម្បីឲ្យសៃដ្ឋកិច្ចគៃចផុតពីផលប៉ះពាល់នៃការផ្ទុះឡើង។ 
លោក Yasuyuki Sawada បៃធនសៃដ្ឋវិទូ របស់ធនាគរ អភិវឌ្ឍន៍អាសុី 
បានមានបៃសាសន៍ថ “ការវិភាគថ្មីបងា្ហាញពីផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំង នៃ 
សកា្តានុពលសៃដ្ឋកិច្ច ដោយសារCovid-19” ។ លោកបានបន្ថៃមថ “វាក៏ 
បងា្ហាញផងដៃរ នូវអន្តរាគមន៍គោលនយោបាយ ដៃលអាចដើរតួយ៉ាង 
សំខន់ ជួយកាត់បន្ថយដល់ការខូចខតសៃដ្ឋកិច្ច”។ ធនាគរកណា្តាល 
របសប់ៃទៃសនានានៅជុវំញិពភិពលោក បានផ្លាសប់្តរូ យ៉ាងខ្លាងំ ដោយបាន 
កាត់បន្ថយអតៃការបៃក់ និងដាក់ចៃញ វិធនការជំរុញ ដើម្បីជួយទប់ទល់
ផលប៉ះពាល់នៃការផ្ទុះឡើង ដៃលបានធ្វើឱ្យទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ និងសៃដ្ឋកិច្ច 
សកលមានការធ្លាក់ចុះ ។ តួលៃខថ្មីកាលពីថ្ងៃមុន បានបងា្ហាញ ពីផលប៉ះពាល ់
ដ៏ធំធៃង ចៃញពី Covid-19 ទៅលើសៃដ្ឋកិច្ចធំបំផុតរបស់ពិភពលោក 
ខណៈចំនួនជនជាតិអាមៃរិកស្វៃងរកផលបៃយោជន៍គ្មៅនការងារធ្វើ បាន 
កើនឡើង ជិត ៣ លាននាក់ កាលពីសបា្តាហ៍មុន ធ្វើឲ្យអ្នកដាក់ពាក្យ សុំ
បៃក់ជំនួយអត់ការងារធ្វើបានកើនឡើងដល់ជាង ៣៦លាននាក់ ។ ជិត 
មួយភាគបួន នៃកមា្លាំងពលកម្មអាមៃរិក ឥឡូវនៃះកំពុងទាមទារនូវអត្ថ-
បៃយោជន៍អត់ការងារធ្វើ ។ កាលពីដើមសបា្តាហ៍នៃះ បៃធនធនាគរ 
កណា្តាលអាមៃរិក បានពៃមានថ ការស្ទុះងើបឡើងវិញនៃសៃដ្ឋកិច្ចរបស់
អាមៃរិក ទំនងជាយឺត ជាងការសង្ឃឹមទុក ។ លោក Jerome Powell 
បានពៃមានថ សហរដ្ឋអាមៃរិកបៃឈមមុខនឹងការងើបឡើងវិញនៃ 
សៃដ្ឋកិច្ចយឺត និងឈឺចាប់ដោយគ្មៅនជំនួយពីរដា្ឋាភិបាលបន្ថៃមទៀត ។ 
ក្នុងពៃលជាមួយគ្នានៃះ គៃបានបា៉ាន់ បៃមាណថ កិច្ចខិតខំរបស់រដា្ឋាភិបាល
ចកៃភពអង់គ្លៃស ក្នុងការបៃយុទ្ធបៃឆំងការរាតត្បាតនៃវីរុសកូរ៉ូណា 
បានកើនឡើងដល់ ១២៣,២ ពាន់លានផោន ។ ការិយល័យ សមៃប់ការ 
ទទួលខុសតៃូវថវិកា បាននិយយថ បៃក់កម្ចីបៃចាំឆ្នាំស្មើ ១៥,២% 
នៃសៃដ្ឋកិច្ចចកៃភពអង់គ្លៃស ដោយការចំណាយលើថ្លៃដើមរបស់រដា្ឋាភិបាល 
គឺជាបុព្វហៃតុចម្បងសមៃប់ការកើនឡើង ។

បៃទៃសមួយចំនួននៅអាសុី បានចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងសា្ថានភាព 
សារពើពន្ធមួយល្អ ដោយមានឱនភាព និងបំណ៊ាលទាប ធៀបទៅនឹង 
បៃក់ចំណូល នៅ មុនទទួលការវាយលុកពីជម្ងឺ COVID-19 ។ សិង្ហបុរី 
មា៉ាឡៃសុី និងឥណ្ឌូនៃសុី ស្ថិតក្នុងសា្ថានភាពមួយរឹងមាំ ខណៈដៃល 
វៀតណាម ថៃ និងឥណា្ឌ មាន អនុបាតឱនភាពធៀបទៅ ផសស ក្នុង 
ចនោ្លាះរវាង ៦% ដល់ ៨%។ ប៉ុន្តៃបើបៃក់ចំណូលបនា្ទាប់បន្សំកើនឡើង
រហ័ស ដូចដៃលកើតមានចំពោះវៀតណាម ឥណា្ឌ តៃមិនដូច ករណី នៅថៃ 
អនុបាតបំណ៊ាលធៀបទៅ ផសស នៅតៃ ធ្លាក់ចុះ។ បើទិន្នផលធ្លាក់ចុះ 
ខ្លាំង ហើយឱនភាពកើនឡើង វាអាចនឹងប្តូរមក សា្ថានភាពដើមវិញ។ ការ
ពៃួយបារម្ភរួមគ្នានៃទីផ្សារមូលប័តៃ និងលំហរសារពើ-ពន្ធមានកមៃិតបាន
រារាំងបៃទៃសអាសុីជាចៃើន មិនអោយបង្កើនចំណាយ ។ ការពិចារណា 
បន្ថៃមគឺ ការពឹងផ្អៃករបស់បៃទៃសមួយចំនួន ដូចជាហ្វីលីពីនទៅលើ 
បៃក់បញ្ញើពីកម្មករនៅបរទៃស។ លំហូរចូលទាំងនៃះ អាចនឹងធ្លាក់ ចុះខ្លាំង 
បង្កើននូវសមា្ពាធលើកៃុមគៃួសារជាចៃើន ។ ការរួមគ្នានៃបៃក់បញ្ញើពី 
បរទៃស និងការងារមិននៅក្នុងបៃព័ន្ធនៅក្នុងពៃលបៃទៃសបិទសកម្មភាព       
នឹងបង្កើនភាពកៃីកៃកាន់តៃខ្លាំង។ ផលប៉ះពាល់សៃដ្ឋកិច្ចរយៈពៃលយូរ             
អាសៃ័យទៅលើថតើការ បង្កកសកម្មភាពសៃដ្ឋកិច្ចនឹងចប់បានលឿន 
ប៉ុណា្ណា។ សាលារៀន និងហាងទំនិញ អាចនឹងបើកទា្វារ ខណៈដៃលមាន
ការបន្ធូរបន្ថយគមា្លាតក្នុងសង្គម ។ ប៉ុន្តៃការជំរុញឲ្យអោយរោងចកៃធ្វើការ
ជាធម្មតាឡើងវិញ អាចនឹងតៃូវការអោយមានការរៀបចំជាថ្មីនូវខ្សៃសងា្វាក់
ការងារ និងការ ចាំបាច់រក្សាគមា្លាតពីគ្នា ។ វិស័យទៃសចរណ៍ អាចនឹង   
តៃូវការពៃលយូរដើម្បីវិលមករកភាពល្អឡើងវិញ ។ ការធ្វើដំណើរអាច  
នឹងមានការស្មុគៃសា្មៅញ ហើយការិយល័យនានា អាចនឹងតៃូវរៀបចំរបៀប
ធ្វើការងារខុសពីមុន។ មនុស្សអាចមិនចាយវាយដោយសៃរីដូចពីមុន ដៃល
វានងឹធ្វើអោយថមថយសៃចក្តតីៃវូការ ។ មានបណំ៊ាលឯកជនមនិអាចទារ 
បានជាចៃើន ដោយសារតៃកៃុមហ៊ុនមួយចំនួននឹងក្ស័យធន ។ រដា្ឋាភិបាល
អាចនឹងបង់បៃក់លោះកៃុមហ៊ុន ដៃលគៃគិតថអាចនៅរស់បាន ឬចាំបាច ់
ហើយលុបបំណ៊ាលកៃុមហ៊ុនណា ដៃលតៃូវបានវិនិច្ឆ័យថមិនអាចបន្ត 
រកសុីបាន។ តើវិធនការនៃះនឹងមាន បៃសិទ្ធភាពយ៉ាងដូចម្តៃច ជាមួយ 
ធនាគរឯកជន ។ ធនាគររដ្ឋបានធ្វើ កិច្ចការនៃះពីមុនមក ពិសៃសសំរាប់
សហគៃសដៃលមានរដ្ឋជាមា្ចាស់។  មានកម្ចីគៃអាសន្នមួយចំនួនពី 
មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ ធនាគរពិភពលោក និងកៃុមផ្សៃងទៀត តៃ 
នឹងមិនគៃប់គៃន់ឡើយ ដើម្បីនឹងអោយបៃទៃសកំពុងអភិវឌ្ឍឆ្លើយតប
បាន ដូចជាបៃទៃសអ្នកមានធ្វើនោះ។ កម្មករភាគចៃើននៅ បៃទៃសកំពុង 
អភិវឌ្ឍស្ថិតនៅក្នុងសា្ថានភាពធ្វើនិយោជកខ្លួនឯង ឬក្នុងវិស័យកៃបៃព័ន្ធ 
ដៃលមានអាទិភាពនយោបាយទាប ដើម្បីនឹងជួយសង្គៃះ ជាងអ្នកនៅ 
ក្នុងបៃព័ន្ធ។ អាចនឹងមានការលើកលៃងកម្ចី ការផ្តល់ជាសាច់បៃក់ ឬ 
ចៃកជាស្បៀងអាហារ ដើម្បីបន្ថយនូវការលំបាក ។ ផ្ទុយទៅវិញរចនា 
សម្ព័ន្ធវ័យ នៃបណា្តាបៃទៃសកំពុងអភិវឌ្ឍភាគចៃើន ក៏នៅក្មៃងជាងចៃើន 
ធៀបទៅបៃទៃសអ្នកមាន ហើយវីរុសក៏ហាក់ដូចជាបង្កការសា្លាប់តៃចំពោះ
អ្នកមានវ័យចាស់។ ការនៃះអាចនឹងអោយបណា្តាបៃទៃសកំពុងអភិវឌ្ឍ
ដាក់មនុស្សចាស់ ដៃលមានតិចអោយនៅមួយឡៃក ហើយអោយបៃជា 
ពលរដ្ឋក្មៃងៗវិលទៅរកជីវិតធម្មតាវិញអោយបានឆប់ ៕
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 ៥ យ៉ាងមិនគួរធ្វើ 
នាពាលតានតឹងក្នុងអារម្មណ៍

សកម្មភាពដូចខងកៃមនៃះ គឺជាសកម្មភាពអាកៃក់ ដៃលនឹង 
បង្កើន កមៃិតភាពតានតឹង ក្នុងអារម្មណ៍របស់អ្នក ឲ្យកាន់តៃមាន លក្ខណៈ 
ធ្ងន់ធ្ងរថៃមទៀត បៃសិនបើអ្នកធ្វើវា នៅពៃលមានអារម្មណ៍ តានតឹង 
ស្មុគស្មាញនោះ។

ទី១- ស្តោប់ភ្លៃងរ៉ុកខ្លាំងៗ៖ តាមធម្មតា ភ្លៃងរ៉ុកធ្វើឲ្យចង្វាក់បៃះដូង
លោតខ្លាំង ជាងធម្មតាសៃប់ហើយ រួចចុះទមៃំមនុស្សកំពុងតៃមាន 
ភាពតានតឹងក្នុងអារម្មណ៍ ហើយមកប៉ះសំលៃងភ្លៃងខ្លាំងៗ ស្ទើរបៃក 
កៃដាសតៃចៀកទៀតនោះ វាកាន់តៃធ្វើឲ្យហុឹងតៃចៀក និងមាន អារម្មណ៍ 
ចៃបូកចៃបល់។

ទី២- អុកឡុកអ្នកជំុវិញខ្លួន៖ បើអ្នកសំដៃងអាការមុខកៃញូវ និយយ 
ស្តីទៃគោះបោះបោក ដាក់អ្នកជុំវិញខ្លួន ពៃលនោះគៃនឹងមានបៃតិកម្ម 
អវិជ្ជមានបកមកវិញភា្លាមៗ ហើយវាកាន់តៃធ្វើឲ្យអ្នកស្មុគស្មាញខ្លាំង 
ថៃមទៀត។ វិធីនៃះមិនតៃឹមតៃមិនបាន ជួយឲ្យអារម្មណ៍អ្នក ធូរស្បើយ 

ប៉ុណោ្ណាះទៃ ប៉ុន្តៃថៃមទាំងជាការបង្កើត សតៃូវថៃមទៀត។ ដូច្នៃះ យល់ល្អ 
កាលណាយើងមានអារម្មណ៍ថា តានតឹងខ្លាំង យើងគួរតៃចៃះរំងប់ 
អារម្មណ៍មា្នាក់ឯង រហូតដល់អារម្មណ៍ល្អ ទើបជាការបៃសើរ ដើម្បី 
សុវត្ថិភាពជីវិត និង មិត្តភាពរបស់យើងផង។

ទី៣- ផឹកកាហ្វៃបំបាត់ភាពតានតឹង៖ បើគៃន់តៃផឹក១ពៃង នោះមិន 
ជាថ្វទីៃ ប៉នុ្តៃកុផំកឹកាហ្វៃដចូផកឹទកឹសទុ្ធ ពពីៃះជាតិកាហ្វៃអុនី មនិមៃន 
ជាទឹកសៃរ៉ូ ទៃ តៃកាលណាយើងផឹកចូលទៅ វានឹងរំញោចឲ្យបៃះដូង 
លោតខ្លាំង ញ័រដៃញ័រជើង ខួរក្បាលចៃបូកចៃបល់ ធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តៃ 
តានតឹង អារម្មណ៍ថៃមទៀត។ សៃួលមិនសៃួលអាចគំងបៃះដូងស្លាប់ 
ក៏អាចថាបាន។

ទ៤ី- បបលួមតិ្តភក្តទិៅផកឹ៖ សៃមានជាតអិាលក់លុ កាលណាយើង 
ផឹកចូលទៅ គឺវាតៃូវតៃសៃវឹងជារឿងធម្មតា។ ពៃលដៃលកំពុងផឹកសុី 
សប្បាយជាមួយមិត្តភក្តិ អ្នកនឹងអាចបាត់តានតឹងមៃន ប៉ុន្តៃលុះដល់ស្អៃក
ឡើងអ្នកនឹងឈឺក្បាល ធៃងធង ស្ងួតមាត់ និងគិតអ្វីក៏មិនចៃញពៃញ 
មួយថ្ងៃ។

ទី៥- ទូរស័ព្ទទៅជជៃក ជាមួយសង្សារ៖ ពៃលអ្នកដៃលស្មុគស្មាញ 
តានតឹង អ្នកអាចចង់បានពាក្យលួងលោមពីគៃ។ ប៉ុន្តៃភាពតានតឹង 
ចៃើន តៃងបញ្ជាឲ្យយើងភ្លៃច បង្កើតពាក្យពៃចន៍ឲ្យពិរោះតៃចៀក 
ហើយ ក៏កើតទៅជាយើងយកភាពតានតឹងទៅបញ្ចៃញដាក់សង្សារ 
រហូតកា្លាយទៅជាជមោ្លាះ។ ម្តងនៃះមិនគៃន់តៃតានតឹង ស្មុគស្មាញរឿង 
ការងរទៃ ថៃមទាំងអង្គុយតានតឹង រឿងសង្សារថៃមមួយករណីទៀត៕

គួរប្រុងប្រយ័ត្ន! ព្រលឃ្លានម្តងៗ ញ៉ាំអាហារទាំងន្រះ អាចឆាប់ចូលព្រទ្យបាន

ខងកៃមនៃះ គឺជាអាហារដៃលអ្នកមិនគួរ ពិសពៃលដៃលឃ្លាន 
ពៃះអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាព ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

ទី១- ចែកជាផ្លៃឈើដៃលអ្នក មិនអាចញាុំពៃលឃ្លាន ពៃះវាមាន 
សរធាតុម៉្យាង ដៃលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់បៃះដូង កៃពះ ឬសុខភាព 
អ្នកជាខ្លាំង។

ទី២- ផ្លែមា្នែស់ ក៏មិនគួរពិសរពៃលដៃល មិនទាន់បរិភោគអាហារ 
ដៃរ ពៃះវាមានអង់ហ្សុីមដ៏ខ្លាំងមួយ ដៃលអាចធ្វើឱ្យកៃពះអ្នកខូច 
ប៉ុន្តៃអ្នកអាចបរិភោគ កៃយពៃលបាយរួច។

ទី៣- ភែសជ្ជៈ ដៃលតៃជាក់ពៃក មិនអាចញាុំចៃើនពៃលឃ្លាន 
នោះទៃ ពៃះវាមិនតៃឹមតៃមិនអាចបំបាត់ការឃ្លាន ហើយថៃមទាំង 
ធ្វើឱ្យជាតិស្ករ អ្នកឡើងខ្ពស់ទៀតផង។ ដូចនៃះ អ្នកអាចពិសអាហារ 
ផ្សៃងកៃ ពីអាហារទាំងឡាយខងលើនៃះ ទើបមិនប៉ះពាល់ដល់ 
សុខភាពរបស់អ្នក ៕
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ជីវភាពរស់នៅរបស់បៃជាជន ឃុំកំពង់ភ្លុក 
កាន់តៃមានភាពល្អបៃសើរឡើង ជាលំដាប់ 
និងកំពុងតៃធ្វើឲ្យមានការទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំង
ជាមួយនឹងសមិទ្ធផលថ្មីៗជាចៃើន ។ ថ្វីត្បិត
តៃបងប្អូនរស់នៅតៃផ្ទៃទឹក (មួយឆ្នាំរស់នៅ 
លើផ្ទៃគោកម្តង និងផ្ទៃទឹកម្តង) ប៉ុន្តៃនៃះជា
ទមា្លាប់តាំងពីបរមបុរាណមក ហើយបានបង្កើន 
នូវការទាក់ទាញ ការចង់ដឹង ចង់ស្វៃងយល់ 
និងចង់ឃើញនូវជីវភាពមួយដៃលប្លៃកពីតំបន់
ដីគោក ។

បេវត្តិទឹកដី  និងមនុស្ស  
ឃុំកំពង់ភ្លុក ស្ថិតនៅទិសខងកើតទីបៃ-

ជុំជនខៃត្តសៀមរាប បើធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិ 
លៃខ៦  មកដល់ជិតអធិការដា្ឋាននគរបាល
សៃុកបៃសាទបាគង មានចមា្ងាយ១៥គីឡូ
ម៉ៃតៃបត់សា្តាំតាមផ្លូវកៅស៊ូ មានចមា្ងាយ១៦
គីឡូម៉ៃតៃយើងនឹងមកដល់ទីនៃះហើយ ។ 
កំពង់ភ្លុកជាឃុំមួយក្នុងចំណោមឃុំទាំង ៩ 
របស់សៃុកបៃសាទបាគង ខៃត្តសៀមរាប ។ 
ភូមិសាសៃ្តនៃឃុំនៃះមានផ្ទៃដីសរុប ១២៣ 
២៩គីឡូម៉ៃតៃកៃឡា) ក្នុងនោះផ្ទៃដីសាងសង់
លំនៅដា្ឋានចំនួន១២០ហ.ត ដីពៃ ៦៥១ ហ.ត 
ដីផ្សៃងៗ៥៦៩០ហ.ត ។ ឃុំនៃះមិនមាន 
ដីបង្កបង្កើនផលទៃ ពៃះជាតំបន់បឹងទន្លៃ- 
សាប។ បៃជាពលរដ្ឋទូទាំងឃុំបៃកបរបរនៃសាទ
ចំនួន៦៥%, ដឹកភ្ញៀវទៃសចរណ៍កំសាន្តនៅ 

តំបន់ពៃលិចទឹកដៃលជាតំបន់អៃកូទៃសចរណ៍
ធម្មជាតិ៣០% និង៥% ទៀតជាអ្នកលក់ដូរ 
និងជាជាងឈើ ។ អ្វីដៃលគួរឲ្យកត់សមា្គល់ 
គឺ ការបៃកបរបរនៃសាទ ពៃលខ្លះក៏ទទួលបាន 
ផល តៃពៃលខ្លះទៀតមិនទទួលបានផលទៃ 
ឯការបៃកបរបរកសិកម្មវិញ គឺបៃជាជនពុំមាន 
ដីកសិកម្មឡើយ ពៃះដីក្នុងភូមិសាស្តៃឃុំ
នៃះលិចទឹកទាំងអស់នៅរដូវវស្សា និងរដូវ
បៃំងវិញក៏មានសៃសសល់ដីទួលបន្តិចបន្តួច 
ប៉ុណោ្ណាះ ។ ប៉ុន្តៃកំពង់ភ្លុក មានសកា្តានុពល
ផ្នៃកទៃសចរណ៍ដៃលបច្ចុប្បន្នមាន ភ្ញៀវទៃស-
ចរណ៍មកកំសាន្ត មានការកើនឡើងគួរឲ្យ 
កត់សមា្គល់ ធ្វើឲ្យបៃជាជនបង្កើតបានមុខរបរ 
ថ្មីមួយ ដៃលផ្តល់បៃយោជន៍ដ៏សំខន់ នោះ 
គឺការបៃើបៃស់កាណូត និងអុំទូកដឹកភ្ញៀវ
ទៃសចរណ៍កំសាន្តបន្ថៃមលើមុខ របរនៃសាទ 
តៃី ។ ឃុំនៃះមាន ៣ភូមិ គឺភូមិត្នាតកំបុត 
ភូមិដីកៃហម និងភូមិគោកក្តុល ។ ឃុំកំពង់
ភ្លុកមានពៃំបៃទល់ខងកើតទល់នឹងឃុំដានរុន 
សៃុកសូទៃនិគម, ខងលិចទល់នឹង ឃុំកណ្តៃក,  
ខងជើងទល់នឹងឃុំមានជ័យ ខងត្បូងទល់ 
នឹងបឹងទន្លៃសាប ។ 

ឃុំកំពង់ភ្លុកតៃូវ បានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ 
១៩៧៩ គៃនោះស្ថិតនៅក្នុងកៃបខណ្ឌរដ្ឋ
បាលសៃុកសូទៃនិគម ហើយកាត់ចូលមក 
សៃុកសៀមរាប កៃយមកក៏កាត់មកសៃុក

បៃសាទបាគង។ ឃុំនៃះ ផ្ទៃដីទំាងអស់ជា 
ដីពៃលិចទឹក ជាប់មាត់បឹងទន្លសាបដៃល
មានទៃសភាពគួរជាទីទាក់ទាញ ។ បៃជា- 
ពលរដ្ឋក្នុងឃុំនៃះភាគចៃើន លើសលប់ជាអ្នក
ភូមិដើមកំណើតនៅទីនៃះតៃម្តង ដោយមិន 
សូវមានអ្នកចំណូលថ្មីនោះឡើយ ។ គិតតៃឹម 
ឆ្នាំ ២០១៩-២០២០ឃុំមានពលរដ្ឋចំនួន៨
៦៧គៃួសារស្មើនឹងមនុស្សចំនួន ៣៦៨០ នាក ់
(សៃី១៨៦៥នាក់) ។ យោងតាមទិន្នន័យ 
របស់ឃុំពីឆ្នាំ២០១៧ មកគឺអ្នកមានអាយុ 
១៧ឆ្នាំ៤០%,១៨ឆ្នាំដល់ ៦០ឆ្នាំ៤០% និង 
ចាស់ជរា២០ %។ ពលរដ្ឋចំណាកសៃុកទៅ
ធ្វើការក្នុងបៃទៃស០,០៣%។ មកដល់ពៃលនៃះ 
ផ្ទះ ដៃលមានអគ្គិសនីបៃើបៃស់ជិត ៩០%។ 
បៃជាជនបៃើបៃស់មានទឹក អណ្តូងស្នប់ ឬ 
អណ្តូងចមៃុះ ៤០% ។

កត្តានាំឲ្យឃុំមនការរីកចមេើន 
លោក សុខ ប្លង់ សមាជិកអចិន្តៃយ៍ 

គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាឃុំនិងជាមៃឃុំកំពង់
ភ្លុក ស្តីទីបានបៃប់ទស្សនាវដ្តីបៃជាជនថ   
កៃយថ្ងៃរំដោះ ៧ ខៃមករា ឆ្នាំ១៩៧៩ ឃុំ 
នៃះបាន ខិតខំរស់រីកលូតលាស់ឡើងវិញ
កៃមការការពារ និងការដឹកនាំពីរដ្ឋអំណាច
នៃសាធរណរដ្ឋបៃជាមានិតកម្ពុជា និងរដ្ឋ 
កម្ពុជាដៃលដឹកនាំដោយគណបក្សបៃជាជន
កម្ពុជា ។ លោកបន្តថការរីកចមៃើនលឿន 

“កំពង់ភ្លុក” - ជីវិតអ្នករស់នៅលើផ្ទៅទឹក
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មួយទៀត ក៏មកពីមានអំណោយផលផ្នៃក
ទៃសចរណ៍ធម្មជាតិសៃស់សា្អាត ដៃលអាច
ទាក់ទាញភ្ញៀវទៃសចរណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិ
បានទស្សនាកំសាន្តនាពៃលបុណ្យ ឬថ្ងៃ 
សមៃកចុងសបា្តាហ៍ ដៃលតំបន់ទាំងនៃះ 
គៃប់គៃងដោយសហគមន៍ទៃសចរណ៍ មាន 
ជ័យកំពង់ភ្លុក និងការចាត់ចៃងឲ្យមានការ
ការពារសន្តិសុខសណា្តាប់ធ្នាប់ល្អ ។ ដោយ 
ហៃតុនៃះ ហើយទើបពលរដ្ឋ កៃពីរបរនៃសាទ 
ជាលក្ខណៈគៃួសារ គត់បានបន្ថៃមមុខរបរ 
ផ្នៃកទៃសចរណ៍ តាមរយៈការដឹកកាណូតនិង
ទូកនាំភ្ញៀវទៅទស្សនាតំបន់ពៃលិចក្នុងភូមិ
សាស្តៃឃុំកំពង់ភ្លុក ។ ម៉្យាងទៀត បៃជាពល
រដ្ឋមានសា្មៅរតីឧស្សាហ៍ព្យាយមហើយជឿជាក់
លើរដ្ឋអំណាច, មានមាគ៌ដឹកនាំតៃឹមតៃូវរបស់
បក្សនិងគោលនយោបាយរបស់រាជរដា្ឋាភិបាល
ដៃលដឹកនាំដោយ គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា, 
មានមន្តៃីថ្នាក់ដឹកនាំមន្តៃីកៃុមការងារចុះជួយ
មូលដា្ឋានសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ 
នានា ។ លោកមៃឃុំបានអធិប្បាយដោយ 
ចង្អុលទៅលើតារាងតួលៃខមួយផ្ទាំងថ វិស័យ
ទៃសចរណ៍គឺជាគោលដៅសំខន់បំផុតសមៃប់- 
ការអភិវឌ្ឍឃុំ។ ពិសៃសការអំពាវនាវរបស់
បៃមុខរាជរដា្ឋាភិបាលគសឺម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន 
ដៃល លោកតៃងរំលឹកដល់ពលរដ្ឋនិងអាជា្ញា
ធរជាញឹកញាប់ ។

ការរីកចំរីនវិស័យអប់រំ សុខាភិបាល 
គមនាគមន៍...

រាជរដា្ឋាភិបាលបានដាក់ចៃញនូវគោលការណ៍ 
រុញសាលា រៀនទៅកៀកនឹងជណ្តើរផ្ទះពលរដ្ឋ។ 
អនុវត្តតាមគោលនយោបាយនៃះ កៃុមបៃឹក្សា 
ឃុំកំពង់ភ្លុកក៏បាន ខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ពងៃឹង 

ចំណៃះដឹងរបស់បៃជាជន តាមរយៈការពងៃឹង 
វិស័យអប់រំថ្នាក់ មូលដា្ឋានឲ្យកាន់តៃបៃសើរ 
ឡើង ដើម្បីលុបបំបាត់អនក្ខរកម្មក្នុងឃុំទាំង
មូល ។ កុមារ និងយុវវ័យតាមភូមិបានចូល
រៀននៅថ្នាក់មត្តៃយ្យ បឋមសិក្សា អនុវិទ្យាល័យ 
និងវិទ្យាល័យស្ទើរគៃប់ៗគ្នា ។ ពៃលនៃះឃុំ 
កំពង់ភ្លុក មានសាលាបឋមសិក្សា១ កន្លៃង 
ស្មើនឹង១០ថ្នាក់ មានសិស្ស ៤៧៧នាក់ ។ 
អនុវិទ្យាល័យ ១ស្មើនិង៦ថ្នាក់សិស្ស សរុប១៥៨ 
នាក់ (សៃី១១៣នាក់) ដៃលពីមុនគៃូមានតៃ 
មកពីសៃុកផ្សៃង តៃបច្ចុប្បន្នគៃូបងៃៀនមាន
នៅក្នុងមូលដា្ឋានសៃប់។ សាលាមត្តៃយ្យរដ្ឋ
២ថ្នាក់សិស្ស៣៦នាក់(សៃី១៨នាក់)។ រីឯ 
ការសិក្សាវិញកុមារដល់ អាយុចូលរៀន និងកុមារ 
បន្តរៀនបានចុះឈ្មៅះ និងនៅរៀនសូតៃជិត 
៩៥ភាគរយ។  ក្នុងឃុំ មានមណ្ឌលសុខភាព
មួយកន្លៃងទើបនឹងសាងសង់ជិតរួចរាល់ហើយ
ដោយមានការផ្តួចផ្តើមរបស់ឯកឧត្តម សៀង ណំា 
អ្នកតំណាងរាស្តៃមណ្ឌលសៀមរាប និងជីក
សៃះទឹកដ៏ធំមួយសមៃប់ផ្គត់ផ្គង់ទឹកបៃើបៃស់
ផងដៃរ។ ស្តៃីសមៃលកូនដោយពៃទ្យឆ្មប៩៩%
(បញ្ជូនទៅឃុំមានជ័យ)។ អតៃសា្លាប់របស់
មាតានិងទារកកៃយពៃលសមៃល ០% ។ 

កុមារអាយុ៩-១២ ឆ្នាំ បានចាក់ថ្នាំបងា្ការ 
៩០%។ លោកមៃឃុំបានបន្តថ តំបន់ដៃល 
គោក ឬក៏ លិចទឹកក្នុងរយៈពៃលខ្លីពីមុន គឺ 
ផ្លូវពិបាក ធ្វើដំណើរណាស់ តៃបច្ចុប្បន្នតៃូវ 
បានកសាង និងជួសជុលជាបណ្តើរៗបាន 
បៃកា្លាយ ពីផ្លូវកៃលដីសទៅកៃលគៃួសកៃហម 
និងឈានទៅចាក់បៃតុង។ ទន្ទឹមនឹងទទួល
បានការសា្ថាបនាកៃលំអផ្លូវថ្មីៗ ក៏មានផ្លូវលំ
មួយចំនួនបានខូចខតទៅវិញ ។ ឃុំមានវត្ត
ចំនួន១កន្លៃង,វិហារគៃឹស្តសាសនា ១កន្លៃង ។ 
លោកមៃឃុំបានរំលឹកផងដៃរថ ឃុំបាន      
ទំនាក់ទំនង និងធ្វើកិច្ចសហបៃតិបត្តិការជា
មួយវិស័យឯកជន (កៃុមហ៊ុនអាជីវករ 
ពាណិជ្ជករសៃវាករ) ដើម្បីទៅបង្កើតមុខរបរ 
រកសុី និងជួយលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋឲ្យចូលរួម។ 
បច្ចុប្បន្នឃុំបាន នឹងកំពុងសហការជាមួយ 
អង្គការមិនមៃនរដា្ឋាភិបាល ជួយលើគមៃង 
អភិវឌ្ឍន៍ ហៃដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត និងអរូបវ័ន្ត 
ដើម្បី ជំរុញលើកកម្ពស់ជីវភាព ពលរដ្ឋនិង 
សៃដ្ឋកិច្ចមូលដា្ឋាន ក្នុងនោះមានអង្គការរា៉ាឆ
(RACHA),  អង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារ 
ពិភពលោក (WFP) ជាដើម ។ គិតតៃឹម 
ឆ្នាំ២០២០នៃះ ក្នុងឃុំ ផ្ទះពលរដ្ឋ បាន 

សាលាឃុំ កំពង់ភ្លុក កៃុមបៃឹក្សា ឃុំកំពង់ភ្លុក ជួបបៃជុំពិភាក្សាការងារ
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សាងសង់ ឡើងខ្ពស់ផុតពីទឹកបានជាចៃើន
ខ្នងបន្ថៃមទៀត។ ចំពោះមុខ  ដោយបានការ 
គំទៃពីសា្ថាប័នអង្គភាព និងដៃគូ ឃុំក៏យក 
ចិត្តទុកដាក់លើការងារវិស័យយៃនឌ័រ លើក 
កម្ពស់តួនាទី និងជីវភាព ស្តៃី-ក្មៃងសៃី ការ 
ជំរុញកាត់បន្ថយអតៃនៃភាពកៃីកៃ និង 
អន្តរាគមន៍វិស័យសង្គមកិច្ច មនុស្សធម៌ 
កាត់បន្ថយភាពងាយរងគៃះ និងគៃះ 
ធម្មជាតិ ។ ក្នុងនោះ មានបង្កើនការគៃប់គៃង
លើធនធនធម្មជាតិ បរិសា្ថាន និងការបន្សាំ 
ទៅនឹងបមៃបមៃួលអាកាសធតុ ។ 

សមិទ្ធផលចេើន  ក៏តេូវភា្ជាប់ការផ្តល់សេវា
ល្អ.... 

លោក សុខ ប្លង់ បានបញ្ជាក់ថ  កន្លង 
មកក៏ដូចជានិងបច្ចុប្បន្ន អ្វីដៃលតៃូវអនុវត្តចំពោះ
មុខក្នុងផៃនការបីឆ្នាំរំកិល និងផៃនការបៃំឆ្នាំ 
យើងមានគមៃងសា្តារនិងអភិវឌ្ឍន៍លើគៃប់
វិស័យក្នុងឃុំ  សៃបតាមការចូលរួម ក៏ដូចជា 
សំណូមពរពលរដ្ឋ ។ យើងតៃូវធ្វើឲ្យពលរដ្ឋ 
ពៃញចិត្ត បញ្ជៀសការថ្នាំងថ្នាក់គឺកៃុមការងារ 
គៃប់ថ្នាក់ចុះជួយឃុំ ពៃមទាំងអាជា្ញាធរឃុំ 
និងគណៈកម្មការចំណ៊ាះ នគរបាល និងផ្នៃក
ពាក់ព័ន្ធតៃូវបង្កើនការចូលរួម មានវត្តមានជា 
បៃចាំ រួសរាយ រួសរាន់ រាក់ទាក់ ឆ្លើយតប 
គៃប់ទុក្ខ លំបាក និងដោះសៃយគៃប់សំណូមពរ 
រួមរបស់បៃជាពលរដ្ឋ ។ ក្នុងនោះមាន អភិបាល 
កិច្ច ការគៃប់គៃង សៃវាផ្នៃករដ្ឋបាលការពារ
សន្តិសុខសណា្តាប់ធ្នាប់តាមរយៈគោនយោបាយ 
ភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាព និងការបកសៃយ ឬ 
ការផ្សព្វផ្សាយសភាពការណ៍បច្ចុប្បន្ន និង
សុខភាពសាធរណៈឲ្យបៃជាជនបានយល់ដឹង។ 
លោកបានបន្ថៃមថ មន្តៃីតៃូវតៃមានមុខ 

គៃបព់ៃល គៃបទ់កីន្លៃងនងិគៃបហ់ៃតកុារណ ៍
ទើបអាចឆ្លើយតបគោលបំណងរួម និងគោល- 
បំណងដោយឡៃករបស់ពលរដ្ឋបាន។ តៃូវ 
បញ្ជៀស បន្សាបនូវការយល់ចៃឡំចំពោះ 
ការផ្សាយព័ត៌មានក្លៃងកា្លាយនិងការមួលបងា្កាច់
នានា។ មន្តៃីគៃប់ថ្នាក់តៃូវមានគណនៃយ្យភាព  
តមា្លាភាព ជាមួយថ្នាក់លើរបស់ខ្លួន ហើយ 
តៃូវមានភារកិច្ច ទទួលខុសតៃូវចំពោះមុខបៃជា 
ពលរដ្ឋធនា ឲ្យបានយុត្តិធម៌សង្គមភាពស្មើគ្នា 
ចំពោះមុខច្បាប់ និងភាពអាចទទួលយកបាន។ 
លោកមៃឃុំបន្ថៃមថ ដោយមានសំណូមពរ
ពីសំណាក់ពលរដ្ឋរឿងចង់បានដីសៃបង្កបង្កើន 
ផលជាចៃើនឆ្នាំមកនោះ ឃុំក៏បានបញ្ជូន 
សំណើទៅថ្នាក់លើរួចរាល់ដៃរ តៃនៅមិនទាន ់
មានការសមៃច ។ ដូច្នៃះហើយពលរដ្ឋស្នើ
ឲ្យសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយពន្លឿនផង ។

លោកមៃឃុំមានបៃសាសន៍ដៃរថ ចំពោះ 
មុខសភាពការណ៍ថ្មី និងបនា្ទាន់បំផុតមន្ទីរ 
អង្គភាព និងកៃុម ការងារ ចុះជួយ បាន 
សហការ ជាមួយ 
អាជា្ញាធរ ឃុំ ផ្សព្វផ្សាយ 
វិធន ការទប់សា្កាត់ការ 
រីករាលដាល នៃជំងឺ 
កូវីដ ១៩ នៅតាម 
គោលដៅ ក្នុងភូមិទំាង 
អស់នៃឃុំ ដោយចុះ 
ផ្ទាល់ តាមខ្នងផ្ទះ ចៃក 
រូបភាព ផ្ទាំងធំដៃល 
មានខ្លឹមសារពីរ គឺ 
ទីមួយ.របៀប លាង 
សំអាត ដៃ និងទីពីរ 
វិធីកាត់ បន្ថយហានិ-

ទិដ្ឋភាពផ្ទះបៃជាជននៅក្នុងភូមិសាសៃ្ត ឃុំកំពង់ភ្លុក ភ្ងៀវទៃសចរណ៍ទៅកំសាន្តនៅ ឃុំកំពង់ភ្លុក

ផ្ទះបៃជាជនដៃលសង់ខ្ពស់ការពារការលិចលង់ក្នុងរដូវទឹកឡើង

ភ័យពីការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ដោយការអនុវត្ត 
បងា្ហាញផ្ទាល់ ។ 

លោក ទៀប ប៊ុនឈួយ បៃធនកៃុមបៃឹក្សា
សៃុកបៃសាទបាគង និងជាអនុបៃធន 
គណបក្សសៃុកបានមានបៃសាសន៍ដៃរថ ឃុំ 
កំពង់ភ្លុកពីមុនពិតជាពិបាកក្នុងធ្វើដំណើរណាស់ 
ពៃះសា្ថានភាពផ្លូវគ្មៅនមានតៃទឹក ហើយ 
ពលរដ្ឋមានជីវភាពកៃលំបាក។ ប៉ុន្តៃបច្ចុប្បន្ន
កៃមការដឹកនាំរបស់គណបក្ស និងគោល-
នយោបាយ របស់រាជរដា្ឋាភិបាលដៃលមាន
សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន ជាបៃមុខទើប 
បច្ចុប្បន្ននៃះឃុំកំពង់ភ្លុក បានបៃមុខមាត់ថ្មី
ជាចៃើនគួរឲ្យកត់   សមា្គល់។ លោកបញ្ជាក់ 
ថ ឃុំកំពង់ភ្លុកគឺជាឃុំមួយគំរូគៃដៃលតៃង
តៃមានសម្លៃងឆ្នាត របស់គណបក្សបៃ ជាជន 
កម្ពុជាចៃើនជាងគៃ និងឈ្នះឆ្នាតជាបៃចាំ 
តៃម្តង៕
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 គែួសារពូកែគួរ
ថ្ងៃមួយ លោក កវី សុផល បាន 

ជួបជាងគំនូរ សវាន់ ជាមិត្តចាស់ 

ដោយចៃដន្យ ក៏សួរៈ

- អៃហ៍..បៃកគ្នាយូរឆា្នាំហើយ 

មិត្តសប្បាយទៃ ?

- បាទ...អរគុណ ខ្ញុំសុខសប្បាយ ធម្មតា

- ចុះបៃពន្ធកូន! ហើយសព្វថ្ងៃ មិត្តបៃកបរបរអី្វដៃរ ?

- អូហូ...បៃពន្ធ.កូនខ្ញុំ សុទ្ធសឹងជាវិចិតៃករទាំងអស់គ្នា ។

- អីយ៉ា.ល្អណាស់តើ..មួយគៃួសរ សុទ្ធតៃជាវិចិតៃករទាំងអស់គ្នា។ 

តើបៃពន្ធកូនឯងចូលចិត្តគូរលើកៃដាស លើកំណាត់ ឬក៏គូរគំនូរពណ៌ ?

- ទៃ..បៃពន្ធកូនខ្ញុំ ចូលចិត្តគូរលើស្បៃក !

- ចូលចិត្តគូរលើស្បៃកយ៉ាងម៉ៃច ខ្ញុំមិនយល់សោះហើយ ?

- បាទ.គឺបៃពន្ធ និងកូនសៃីខ្ញុំពីរនាក់ មួយថ្ងៃៗ គិតតៃគូរចិញ្ជើម 

លាបកៃមបបូរមាត់ លាបថា្នាំកៃចក។ ចំណៃកកូនបៃុសខ្ញុំវិញចូលចិត្ត

គូរលើខ្លួន កន្លៃងណាក៏មានស្នាមសក់ដៃរ ។

                             ល្បីឈ្មោះចុះកាសេត

នាង មុិច និយយជាមួយនាយ ម៉ៃ ជាប្ដីៈ

- ខ្ញុំឃើញបង ថ្ងៃណាក៏អង្គុយសរសៃរអត្ថបទដៃរ តៃមិនដៃល 

ឃើញមានអត្ថបទចុះកាសៃតសោះ ចាញ់អន្ទិត ម៉ក ់នៅខងចុងភូមិ ជិះ 

ម៉ូតូតាមផ្លូវតៃ១៥នាទី មានអត្ថបទចុះកាសៃតភា្លាម មានទាំងរូបថត   

យ៉ាងច្បាស់កៃទ្បៃតលើទំព័រកាសៃតទៀតផង ។

- តើ វាធ្វើស្អីដៃរ ?

- ចា.៎..គវឺាជិះម៉តូអូតព់ាកម់កួសវុត្ថភិាព ហើយជិះជៃកាច ់ចង្កៃះពៃញ 

ថ្នល់ ដល់នគរបាលចាប់ តដៃជាមួយនគរបាល ទើបចាប់ចុះកាសៃត 

ហ្នឹងណា៎ ។

                                  ចិញ្ចឹមប្រពន្ធពីរ

នាយ ចយ និងនាយ ចៃក ជាមិត្តភក្ដិបៃកគ្នាយូរឆា្នាំទើបបានជួបគ្នា

នាឱកាសបុណ្យអុំទូក ។ នាយ ចយ រស់នៅខៃត្តភូមិភាគឦសន ត្អូញ 

បៃប់មិត្ត ចៃក រស់នៅរាជធានីៈ

- មិត្តឯងរស់នៅរាជធានី មុខរបរធំ ជីវភាពកាន់តៃធូរធារទៅៗ 

ចំណៃកខ្ញុំ នៅឯខៃត្តឆា្ងាយរកសុីមិនសូវបាន ហើយថៃមទាំងចិញ្ចឹម 

បៃពន្ធពីរនាក់ទៀតផង ទើបជីវភាពកាន់តៃយ៉ាប់ទៅៗ ។

- ស្អី..មិនសូវមានបៃក់កាសផង យកបៃពន្ធដល់ទៅពីរ ?

- មិនមៃន ខ្ញុំចង់បានបៃពន្ធពីរទៃ គឺកូនបៃុសខ្ញុំការបៃពន្ធតៃការ 

បានប៉ុនា្មានខៃ វាដើរចោលផ្ទះបៃគល់បៃពន្ធវាឲ្យខ្ញុំមើល ។ រឿងហៃតុ

ទៅជាអុីចឹងខ្ញុំមិនមើលមិនកើត ទើបតៃូវចិញ្ចឹមបៃពន្ធដល់ទៅពីរនាក់ 

ហ្នឹងណា ៕

១-២៨ មិថុនា នក្ខត្តឫក្ស ទិវាឧប្បត្តិកបក្សបៃជាជន
ពៃះសង្ឃបញ្ញវន្ត មហាជន វណ្ណៈអធន មនៃ្តីរដ្ឋ។
២- គឺកមា្លាំងធំ ផ្គុំឆន្ទៈ ជឿជាក់ជោគជ័យ សិរីភទៃ
មហាជនកុះករ កើនធំធាត់ អនុវត្តមាគ៌ បក្សបវរ។
៣- ដំបូងដំបង ពៃួញធ្នូស្នា ចមៃូងបនា្លា លំពៃងស្ន
ពូថៅកាំបិត កាប់តបត ឈូឆរដណ្តើម កាំភ្លើងខ្មាំង។
៤- អាវុធជាប់ដៃ ហៃមោះមុត ប្ដៃជា្ញាបៃយុទ្ធ យ៉ាងកា្លាខ្លាំង
កមា្ចាត់អាណានិគមបារាំង តតាំងទាមទារ ឯករាជ្យ។
៥- សុខសន្តិភាព ១៦ឆា្នាំ  កើតសោកនាដកម្ម ពៃះគៃះកាច
គឺអាមៃរិកកាំង មហាអំណាច ជាមារបិសច ឈ្លានពានផ្ទាល់។
៦- យន្តហោះធំតូច ដូចកន្តុំរុយ ជមៃុះរពុយ គៃប់ណាបា៉ាល់
រណ្តាជៃរាក់ ស្លាបចកៃខល់ ផ្លាងកាំភ្លើងត្បាល់ ញ័រធរណី។ 
៧- តៃឹមតៃ ៥ឆា្នាំ សៃុកអន្តរាយ វិនាសខ្ចាត់ខ្ចាយ សព្វទិសទី
បៃជាកៃកឈរ ប្ដូរជីវី វាយខ្មាំងវាតទី វិនាសអស់។
៨- ១៧មៃស ថ្ងៃជោគជ័យ សង្ឃឹមផុតភ័យ រីករាយសៃស់
ពៃះបៃទៃសជាតិ បានរំដោះ បាត់ស្នូរបាញ់បោះ អស់គៃះថា្នាក់។
៩- ឮពាក្យរំដោះ តៃកអរណាស់ ទុកពៃួយពៃត់បៃស់ សៃឡះធា្លាក់
អរបៃំដង្ហើម ផ្ដើមញ័រញាក់ ប៉ុលពត អបល័ក្ខណ៍ ដាក់អាជា្ញា។
១០- បីឆា្នាំ បៃំបី ខៃម្ភៃថ្ងៃ ពួកទមិឡបៃល័យ គ្មានមៃតា្តោ
សៃីបៃុសចាស់ក្មៃង ទាំងគៃួសរ បង្អត់អាហារ ស្លាប់រោគ។
១១-គៃប់គៃជាតិជួបគៃះអាសន្ន បក្ខ្សបៃជាជនបៃឹងស្ទុះស្ទារ
ស្វាហាប់បៃយុទ្ធ ឥតរួញរា ដោះទុក្ខវៃទនា យ៉ាងសកម្ម
១២- ដល់ដើមសតវត្យរ៍ ម្ភៃមួយនៃះ សំណាងវិសៃស គួរចងចាំ
បៃវត្តិសស្តៃជាតិ រាប់រយឆា្នាំ រងកម្មគ្មានសុខយូរច្នៃះឡើយ។
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