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ពង្រឹងខឿនការពារសុខភាពប្រជាជន

ប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរាតត្បាតសកលនៃជំងឺ COVID-19
Reinforcing People’s Healthcare Foundation
in Combatting Covid-19 Pandemic
ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 កំពុងគម្រាមកំហែង

យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ និងបានក្លាយទៅជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយទៀតសម្រាប់

ពិភពលោក ក្នុងចំណោមបញ្ហាស្មុគស្មាញ ដែលមានស្រាប់រួចមក

ហើយ ដូចជា សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្ម និងការថមថយកំណើនសេដ្ឋកិច្ច
ពិភពលោក ដោយបង្កើតឲ្យមានភាពរំជើបរំជួលយ៉ាងខ្លាំង ។
ដូចជាបញ្ហាប្រទេសដទៃទៀតដែរ ជម្ងឺនេះក៏បានបង្កផលប៉ះពាល់
មកលើដំណើរការអាជីវកម្មក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជា
ដូចជា

ការថមថយតម្រូវការក្នុងទីផ្សារខាងក្រៅ

ការបិទការធ្វើ

ដំណរើ ក្នង
ុ ប្រទស
េ ក្នង
ុ តំបន់ និងក្នង
ុ សកលោក ។ មកដល់ពល
េ នេះ
នៅប្រទេសកម្ពុជា ការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៃជំងឺ COVID-19 មាន

ភាពល្អប្រសើរឡើងវិញជាលំដាប់ ប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែ

បន្តយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហា ២ ជាសំខាន់ គឺ ការគិតគូរប្រកប
ដោយភាពម៉ត់ចត់ ម៉ឺងម៉ាត់ និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការគ្រប់គ្រង

ជម្ងឺរាតត្បាតនេះ ព្រមគ្នាជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់

អវិជ្ជមានដល់សង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន និង
ទៅអនាគត ។

នៅលើសមរភូមិនេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានលើក

ទឹកចិត្ត និងជំរុញឲ្យមានការចូលរួមក្នុងការពង្រឹងខឿនការពារសុខភាព
របស់ប្រជាជន ដែលជាគោលនយោបាយគន្លឹះ ក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធ

ជាមួយជម្ងឺឆ្លងដ៏កាចសាហាវនេះតាមរយៈការចូលរួមទាំងអស់គ្នា ។
លើមូលដ្ឋាននេះ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំប្រកប

ដោយភាពឈ្លាសវៃរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន
នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានដាក់ចេញនូវផែនការ

មេ បទបញ្ជានិងវិធានការជាច្រើនដើម្បីអនុវត្តក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំង
ប្រទេស ដែលជាវិធានការឆ្លើយតបបន្ទាន់ ក្រោមយន្តការ
សម្របសម្រួល

និងគ្រប់គ្រងដោយគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធ

នឹងជំងឺ COVID-19 , គណៈកម្មការអន្តរក្រសួង ដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ
COVID-19 និងគណៈកម្មការរាជធានី-ខេត្ត ដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ
COVID-19

។

កម្ពុជាបានអនុវត្តផែនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជម្ងឺនេះ

ដោយផ្តោតលើមុខព្រួញ ៣ សំខាន់នោះគឺ ទី១- ការប្រយុទ្ធ

និងការឆ្លងរាលដាលចូលមកពីខាងក្រៅ ទី២- ការប្រយុទ្ធទប់ស្កាត់
កុំឲ្យឆ្លងពីអ្នកកើតជម្ងឺនេះ ទៅអ្នកដែលមិនទាន់កើតជម្ងឺ ដោយ
រាលដាលទៅជាចង្កោមទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងសហគមន៍

និងទី៣-

ជំរុញការបន្តព្យាបាលអ្នកជម្ងឺឲ្យឆាប់បានជាសះស្បើយ ។ យើងដកស្រង់

បានបទពិសោធន៍មួយចំនួន ដែលនាំទៅដល់ជោគជ័យក្នុងការ
ឆ្លើយតបសុខភាពសាធារណៈរបស់កម្ពុជា លើការរាតត្បាតនៃជំងឺ
COVID-19 នោះគឺ ការធ្វើអន្តរាគមន៍លើបញ្ហាសំខាន់មួយចំនួនជា

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. However, 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 ការរៀបចំផែនការ និងការគ្រប់គ្រងហេតុការណ៍
ចំពោះមុខ , ការតាមដាន និងការវាយតម្លៃហានិភ័យ , ការពង្រឹង

សមត្ថភាពមន្ទីរពិសោធន៍, ការពង្រឹងសេវាថែទាស
ំ ុខភាព និងការគ្របគ
់ ្រង

ព្យាបាលអ្នកជម្ងឺ , ការបង្ការ និងត្រួតពិនិត្យ ការចម្លងរោគ , ការពង្រឹង

វិធានការសុខភាពសាធារណៈ, ការគ្រប់គ្រងច្រកចេញចូលនៅ ព្រំដែន

និងប្រតិបត្តិការភស្តុភារ ឱសថ និងបរិក្ខារពេទ្យ ។ អ្វីដែលគួរជា

ទីមោទនៈ និងគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងបំផុតនោះ គឺ ស្មារតីសាមគ្គីភាព និង
វប្បធម៌នៃការចែករំលែកគ្នាក្នុងគ្រា

លំបាកតាមរយៈការកៀងគរ

ធនធានដែលត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមការអំពាវនាវ និងការស្ម័គ្រចិត្ត

ចូលរួមពីបុគ្គល ពីស្ថាប័ន ពីវិស័យធុរកិច្ចនានា ពីបណ្តាប្រទេសក្នុង

ក្របខណ្ឌសហប្រតិបត្តិការ និងពីអង្គការមួយចំនួននៅក្នុង និង

ក្រៅប្រទេស ក្រោមទស្សនទាន និងវប្បធម៌ចែករំលែក ក្រោមគំនិត
ផ្តួចផ្តើមដ៏ឈ្លាសវៃរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ។

ជាមួយគ្នានេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក៏បានយកចិត្តទុកដាក់

ដល់ការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម
តាមរយៈការដាក់ចេញវិធានការអន្តរាគមន៍បន្ទាន់ ដើម្បីដោះស្រាយ

បញ្ហាប្រឈមចំពោះមុខ និងទៅអនាគតដើម្បីស្តារ និងអភិវឌ្ឍន៍
ប្រទេសកម្ពុជា ដោយផ្តោតទៅលើការងារអាទិភាពមួយចំនួនគឺ

ការបង្កើនថវិកាសម្រាប់ការបង្កើនប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ពី

៦០លានដុល្លារអាមេរិក ទៅដល់ ១០០លានដុល្លារអាមេរិក ។

ការពិនិត្យលទ្ធភាពផ្តល់ការ ឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់ជនរងគ្រោះដោយ
សារនិកម្មភាព និងប្រជាជនក្រីក្រដែលងាយរងគ្រោះ ការផ្តល់ជំនួយ

គាំពារសង្គម ដើម្បីរក្សាលំនឹងជីវភាពដែលធ្វើឲ្យតម្រូវការហិរញ្ញប្ប
ទានមានទំហំកើនដល់ជាង ៣០០លានដុល្លារ ។ ជួយគាំទ្រតាម

លទ្ធភាពជាអតិបរមាដល់ការលំបាក និងបញ្ហាប្រឈមរបស់ធុរកិច្ច

និងអាជីវកម្ម ផលិតកម្ម និងបង្កើនតម្រូវការក្នុងស្រុក ជាពិសេស

ក្នុងវិស័យកសិកម្ម ស្បៀងអាហារ និងវិស័យសំខាន់ដទៃទៀត ដែល

ជាដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រាលំបាកនេះ ។ ជាក់ស្តែងវិធានការអន្តរាគមន៍
ចំនួន ៣ជុំ ត្រូវបានដាក់ចេញ ដើម្បីគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់នៅក្នុង
វិស័យសំខាន់ៗ និងលើគ្រប់ទិដ្ឋភាពធ្វើយ៉ាងណា ដើម្បីជួយដល់

ក្រុមហ៊ុន រោងចក្រសហគ្រាស និងអាជីវកម្មដែលទទួលរងផល

ប៉ះពាល់ អាចបន្តអាជីវកម្មបាន , ជួយដល់កម្មករនិយោជិតដែល
បាត់បង់ ឬត្រូវព្យួរការងារឲ្យមានលំនឹងជីវភាព និងជួយទ្រទ្រង់
កំណើន ជាពិសេសជួយដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមដែលជា

ឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ។ ជាក់ស្តែងនៅក្នុងសម័យប្រជុំគណៈរដ្ឋ
មន្ត្រី កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ រាជរដ្ឋាភិបាលនៅតែ
បន្តជំរុញអនុវត្តគោលនយោបាយគាំពារសង្គម

ដែលរួមមានការ

បន្តយកចិត្តទុកដាក់ឧបត្ថម្ភ ចំពោះកម្មការិនីដែលជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ
គ្រួសារដែលមានជីវភាពក្រីក្រ និងបង្កើនមូលធនថវិកា «សាច់ប្រាក់

ពលកម្ម»

ដើម្បីជួយដល់កម្មករនិយោជិតដែលបានព្យួរការងារ

កំលុងពេលដែលរោងចក្រសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានក្នុងវិស័យកាត់ដេរ

និងទេសចរណ៍មួយចំនួនបានផ្អាកដំណើរការ ដោយសាររងផល

ប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ស្របតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់
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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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ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ។ ទប់ស្កាត់ការឃោសនាបំផុសព័ត៌មាន
ក្លែងក្លាយ បង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចក្នុងសង្គម ។

មកដល់ពេលនេះ ស្ថានភាពជម្ងឺ COVID-19 នៅលើពិភពលោក

ចំនួនអ្នកឆ្លង

និងចំនួនអ្នកស្លាប់នៅតែមានការកើនឡើងគួរឲ្យ

ព្រួយបារម្ភ ។ នេះបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថា គ្រោះគំរាមកំហែងនៃជម្ងឺ
COVID-19 នៅតែមានភាពខ្លាំងក្លានៅឡើយដែលយើងទាំងអស់

គ្នាត្រូវតែចងចាំថា ការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយសត្រូវដ៏កាចសាហាវនេះ

COVID-19 មិនទាន់ដល់ទីបញ្ចប់នៅឡើយទេ ។ សម្រាប់ប្រទេស

កម្ពុជា ទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននេះយើងគ្រប់គ្រងបានសភាពការណ៍នៃ

ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយ ប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលក៏នៅ

តែបន្តយកចិត្តទុកដាក់ អប់រំណែនាំប្រជាជនអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវ

នូវវិធានការសុខាភិបាល ដោយត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការលុប
បំបាត់

និងកាត់បន្ថយជាអតិបរមានូវការឆ្លងរាតត្បាតជម្ងឺនេះក្នុង

សហគមន៍, គ្រប់គ្រងឲ្យបានហានិភ័យនៃករណីនាំចូលពីខាងក្រៅ

និងការបំផុសការចូលរួមរបស់សហគមន៍ដោយមិនត្រូវភ្លេចខ្លួន ឬ
មានការធ្វេសប្រហែសនោះឡើយ ជាពិសេសត្រូវជៀសវាងឲ្យបាន

នូវរលកទី២ នៃការចម្លងវីរុស COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។

កន្លងទៅនេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានថ្លែងសារដាស់តឿន

និងក្រើនរំឮកដល់បងប្អូនជនរួមជាតិ ត្រូវនាំគ្នាយកចិត្តទុកដាក់ថែ
ទាំសុខភាព ចៀសវាងការឆ្លងរោគកូវីដ-១៩នេះ ។ ទោះបីអត្រាឆ្លង

នៃជំងឺកូវីដ១៩ ត្រូវបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក្តី ហើយ

អត្រានៃការព្យាបាលអ្នកជំងឺនេះបានជាសះស្បើយអស់ហើយ ក្តីក៏
យើងមិនត្រូវធ្វេសប្រហែស ហើយគិតស្រាលថា ជំងឺនេះមិនអីទេ

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬគិតថាកម្ពុជាជាប្រទេសក្តៅមិនងាយឆ្លង ។
គឺមិនដូច្នេះទេ ។ COVID-19 ជាជំងឺកាចសាហាវហើយងាយឆ្លងពី

ម្នាក់ទៅម្នាក់លឿនខ្លាំងណាស់ ។ មកទល់ពេលនេះទាំងកម្ពុជា និង

ពិភពលោកកំពុងរួមដៃគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ហើយថ្នាំ

ព្យាបាលជំងឺនេះក៏មិនទាន់រកឃើញនៅឡើយដែរ ។ ដូច្នេះជំងឺដ៏
កាចសាហាវនេះ នៅតែបន្តយាយីអាយុជីវិតពលរដ្ឋនៅទូទាំងពិភព
លោក ដែលប្រទេសមួយចំនួនធំកំពុងបិទប្រទេសគេនៅឡើយ ។

ដោយគោរពខ្ជាប់ខ្ជួននូវពាក្យសម្តីដាស់តឿនដ៏មានតម្លៃនេះ ប្រជាជន

យើងនឹងយកអស់ស្មារតីទទួលខុសត្រូវ ទឹកចិត្តស្រឡាញ់រាប់អាន ការ

ជួយទំនុកបម្រុងគ្នា ជួយយកអាសារគ្នាក្នុងគ្រាលំបាក និងប្រឹងប្រែង
អស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តដណ្តើមយកឈ្នះឲ្យ បានលើរាល់បញ្ហា ប្រឈម

ចំពោះមុខ។ យើងទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា ក្រោមការ
ដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជា-

ណាចក្រកម្ពុជា

មាតុភូមិកម្ពុជារបស់យើងពិតជាបានឆ្លងផុតនូវ

ដំណាក់កាលដ៏លំបាកនេះនាពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខ ៕
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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./.
THE PRACHEACHUN MAGAZINE

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានការយល់ដឹងខ្ពស់អំពីជំងឺឆ្លងកូវីដ-19
សូមកុំចម្លងរោគពីយើងទៅគេ ហើយក៏កុំចម្លងរោគពីគេមកក្រុមគ្រួសារយើង
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យើងនៅតែរំឭកជាប់ក្នុងចិត្តដល់ទិវាជាតិ
នៃការចងចាំ ២០ ឧសភា

នូវពួកខ្មាំងបង្កប់ ។ ដូច្នេះថ្ងៃ២០ ឧសភា គឺជាថ្ងៃដែលពួកបន ប៉ុល ពត

ចាប់ផ្តើមអនុវត្តគោលការណ៍ប្រល័យពូជសាសន៍ជាបន្តយ៉ាងចំហ និង

យ៉ាងឃោរឃៅព្រៃផ្សៃចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេស ដំណើររបស់

សង្គមជាតិត្រូវបានបញ្ឈប់ទាំងស្រុង ថែមទាំងទាញបញ្ច្រាសឲ្យដើរថយ

ក្រោយយ៉ាងវែងវិលទៅរកសម័យទាសភាព ។ ដើម្បីរំព្ញកទុកជាការចងចាំ
និងប្តេជ្ញាចិត្តមិនឲ្យប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរដ៏ខ្មៅងងឹតនេះវិលសារដានមកវិញ

ជាថ្មី នៅថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៨៣ រដ្ឋសភាអាណត្តិទី១ នៃអតីត

សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា ក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី៥ បានអនុម័ត

កំណត់យកថ្ងៃ២០ ឧសភា ជារៀងរាល់ឆ្នាំជាទិវាចងកំហឹងចំពោះរបបបន
ប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត ដើម្បីជាការរំព្ញកវិញ្ញាណក័្ខន្ធប្រជាជនកម្ពុជា

ដែលត្រូវបាត់បង់ជីវិតក្រោមស្នាដៃរបបដ៏ឧក្រឹដ្ឋនេះ ។ ចាប់តាំងពីពេលនោះ
មក ថ្ងៃ២០ ឧសភា ក៏បានក្លាយជាថ្ងៃរំព្ញកនូវការចងចាំចំពោះប្រវត្តិសាស្រ្ត
ដ៏ឈឺចាប់របស់កម្ពុជាក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ។ ក្រោយពេលដែល
«ទិវាជាតិនៃការចងចាំ ២០ ឧសភា» ជាថ្ងៃរំឭកការចាប់ផ្តើមឡើងនូវ

សករាជខ្មៅងងឹត ដែលបានគ្របដណ្តប់នៅលើមាតុភូមិកម្ពុជានោះគឺ

មហាសោកនាដកម្ម និងឧក្រិដ្ឋកម្ម ដែលរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុលពត

បានបង្កើតឡើងអស់រយៈពេល ៣ឆ្នាំ ៨ខែ និង២០ថ្ងៃ ពីថ្ងៃទី ១៧
ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៧៥ ដល់ថ្ងៃ ៦ មករា ឆ្នាំ១៩៧៩ ។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ
ប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសតែងតែប្រារព្ធទិវានេះឡើង

ដើម្បីគោរព

ប្រទេសជាតិ

មានសុខសន្តិភាពពេញលេញ

នៅថ្ងៃទី១៤

ខែកុម្ភៈ

ឆ្នាំ២០១៨ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យកំណត់យកថ្ងៃ២០
ខែឧសភា ជារៀងរាល់ឆ្នាំជា «ទិវាជាតិនៃការចងចាំ» ដែលជាថ្ងៃបុណ្យ
ជាតិផ្លូវការមួយនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សម្រាប់ជាការរំលឹកដល់

ជនរងគ្រោះ និងការឈឺចាប់ពីឧក្រិដ្ឋកម្ម ដែលកើតមានក្នុងរបបកម្ពុជា
ប្រជាធិបតេយ្យ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៧៥ ដល់ថ្ងៃទី០៦

ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៩ ។ ទិវាជាតិនៃការចងចាំប្រារព្ធឡើងដើម្បី៖ លើក

ទៅដល់វិញ្ញាណក្ខ័ន្ធនៃជនរួមជាតិ ដែលបានស្លាប់យ៉ាងអយុត្តិធម៌ និង

តម្កើងការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ និងការធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសដល់ជនរងគ្រោះ ដែល

ដល់វីរយុទ្ធជន យុទ្ធនារី និងអ្នកស្នេហាជាតិខ្មែរទាំងឡាយដែលបានធ្វើ

ជនរងគ្រោះ ការស្តារកិត្តិយស និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជនរងគ្រោះ ទោះជា

អណោចអធម៌បំផុតក្រោមរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ព្រមទាំងរំឭកទៅ

ពលិកម្ម ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមក្នុងបុព្វហេតុសង្រ្គោះជាតិមាតុភូមិឲ្យរួចផុតពីរបប
ប្រល័យពូជសាសន៍ ។ នៅក្នុងដំណាក់កាលនោះ បន ក្បត់ ប៉ុល ពត

បានអនុវត្តនយោបាយប្រល័យពូជសាសន៍ ដែលពុំធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ
របស់មនុស្សជាតិ

។

ទឹកដីកម្ពុជាទាំងមូលធ្លាក់ក្នុងសភាពខ្មៅងងឹត

ដុនដាបជាងឋាននរក ជាគុកឥតជញ្ចាំង ជាវាលពិឃាត ជាស្ទឹង ជា

សមុទ្រឈាម និងទឹកភ្នែករបស់ប្រជាជន ។ សង្គមជាតិកម្ពុជាត្រូវក្រឡាប់ចាក់

បានស្លាប់ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ,

លើកតម្កើងការរំឭកដល់

នៅរស់ ឬបានបាត់បង់ជីវិតក៏ដោយ, ប៉ះប៉ូវការឈឺចាប់ផ្លូវចិត្ត និងផ្នែក
សង្គមដល់ជនរងគ្រោះ និងក្រុមគ្រួសារ, ចូលរួមក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិ
និងជំរុញឲ្យមានសុខដុមនីយកម្ម ក្នុងសង្គមកម្ពុជា និងលើកកម្ពស់ការ

ផ្សព្វផ្សាយ និងការយល់ដឹងអំពីអំពើឃោរឃៅ ដែលកើតមានក្នុងរបប
កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យកុំឲ្យកើតមានឡើងសាជាថ្មី ។

ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនលើសលុបបានដឹង និងបានយល់ច្បាស់

រចនាសម្ព័ន្ធសង្គមជាតិទាំងមូលត្រូវបំផ្លាញដល់ឬសគល់ ។ ប្រជាជន

អំពីរឿងរ៉ាវសោកនាដកម្ម

រស់ក្នុងសភាពភិតភ័យគ្រប់វិនាទី ។

បំផ្លិចបំផ្លាញ ការជម្លៀសចេញពីទីលំនៅរបស់ខ្លួនដោយបង្ខំ និងការបង្ខំ

ប្រមាណជាង ៣លាននាក់ ត្រូវកាប់សម្លាប់ ឯអ្នកដែលនៅសេសសល់ក៏
ការអនុវត្តនយោបាយប្រល័យពូជសាសន៍

កើតចេញមកពីគោល-

នយោបាយ និងការសម្រេចចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
ដោយមានផែនការគ្រោងទុកជាមុនច្បាស់លាស់ និងមិនមែនដោយ ចៃដន្យ។
ជាក់ស្តែង បន្ទាប់ពីបានទ្បើងកាន់អំណាចនៅកម្ពុជានាថ្ងៃ ១៧ មេសា
ឆ្នាំ១៩៧៥ ជាងមួយខែក្រោយមក គឺនៅថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៧៥

ពួក ប៉ុល ពត បានប្រកាសចេញនូវគោលការណ៍មួយចំនួនរួមមានៈ ការ

ជម្លៀសប្រជាជនចេញពីទីក្រុងនានា ការលុបចោលទីផ្សារទាំងអស់ក្នុង
ប្រទេស ការបំបាត់រូបិយវត្ថុនៃរបបចាស់ ការដកក្រដាសប្រាក់បដិវត្តន៍ដែល
បានបោះពុម្ពរួចហើយយកមកទុកវិញ ការផ្សឹកព្រះសង្ឃទាំងអស់ ការបង្កើត
ផ្ទះបាយរួមនៅទូទាង
ំ ប្រទស
េ ការបណ្តញ
េ ជនជាតិវៀតណាម ការបញ្ជន
ូ

កងទ័ពទៅព្រំដែន ជាពិសេសព្រំដែនវៀតណាម ការបិទមន្ទីរពេទ្យទាំង
អស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ការបិទមហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាល័យ អនុវិទ្យាល័យ

និងសាលាបឋមសិក្សានៅទូទាំងប្រទេស និងការកម្ចាត់ចោលទាំងស្រុង

ដ៏ជូរចត់

ដែលប្រជាជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំង

ប្រទេសបានឆ្លងកាត់ ក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាម និងទឹកភ្នែក ការកាប់សម្លាប់
ឱ្យធ្វើការដូចសត្វ គ្មានពេលសម្រាក ពេលឈឺគ្មានថ្នាំព្យាបាល គ្មាន

អាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់ គ្មានសិទ្ធិសេរីភាព គ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ហើយសូម្បីតែសិទ្ធិរស់រានមានជីវិត ដែលជាសិទ្ធិមូលដ្ឋាន មានតាំងពី

កំណើតរបស់មនុស្សក៏គ្មានដែរ ។ សព្វថ្ងៃនេះ ក្រោយពីកម្ពុជាមានសន្តិភាព
ផុតពីសង្គ្រាម ក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និង

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ប្រជាជនកម្ពុជាបានរស់នៅសុខស្រួលជាមួយក្រុម
គ្រួសារ ហើយមានការងារ និងមុខរបរធ្វើទៅតាមសមត្ថភាព និងចំណង់ចំណូលចិត្តរៀងៗខ្លួន ជាមួយនឹងជីវភាពរស់នៅធូរធារសមរម្យ ។

សន្តិភាពពិតជាបានផ្តល់ឱកាសគ្រប់យ៉ាង ដល់ពលរដ្ឋក្នុងការកសាងសង្គម
គ្រួសារ, សហគមន៍ និងប្រទេសជាតិឱ្យកាន់តែរីកចម្រើនឆាប់រហ័ស ។

សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមថែរក្សាការពារសន្តិភាព ឱ្យបានគង់វង្ស
ជារៀងរហូត ហើយនាំគ្នាទប់ស្កាត់កុំអោយសង្រ្គាម និងរបបប្រល័យ
ពូជសាសន៍វិលមកកម្ពុជាសាជាថ្មី ៕
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សម័យប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្រ្តីពិភាក្សា និងអនុម័ត សេចក្តីព្រាងច្បាប់សំខាន់ៗមួយចំនួន
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចូលជាសមាជិក

នៃក្រុមប្រទេសអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វ៊ិកស្តីពីការ សម្អាត

ប្រាក់ (Asia Pacifie Group on Money Laundering - APG) នៅថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៤។
ការចូលជាសមាជិកនេះ តម្រូវឲ្យ កម្ពុជាអនុវត្តតាម
ស្តង់ដារអន្តរជាតិស្តីពីការ ប្រឆាំងការសម្អាត

ប្រាក់ ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងការរីកសាយភាយ

អាវុធមហាប្រល័យ របស់ក្រុមការងារហិរញ្ញវត្ថុ
( Financial Action Task Force FATF) និង
ត្រូវមានក្របខណ្ឌគតិយុត្តិក៏ដូចជា

យន្តការ

អនុវត្ត សម្រាប់ប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ហិរញ្ញ-

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្រ្តី

នៅថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ

ប្បទានភេរវកម្ម និងការរីកសាយភាយអាវុធ
មហាប្រល័យ។

សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការសាយភាយ

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញជា

អាវុធមហាប្រល័យ ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណង ដើម្បីឆ្លើយតប

និងពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយចំនួន នៅវិមានសន្តិភាព ទីស្តីការ

ហិរញ្ញវត្ថុ (FATF) ដើម្បី បំពេញនូវចំណុចខ្វះខាតជាយុទ្ធសាស្រ្តមួយ

អធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ដើម្បីពិនិត្យ

ឲ្យបានទាន់ពេលវេលា ក្នុងការអនុវត្តផែនការសកម្មរបស់ក្រុមការងារ

គណៈរដ្ឋមន្រ្តី។

ចំនួនទាក់ទងនឹងមូលដ្ឋានគតិយុត្តិនិងផែនការដើម្បីអនុវត្តសេក្ដីសម្រេចចិត្ត

សេចក្តីព្រាងច្បាប់

ដែលអង្គប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្រ្តីលើក

របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ស្ដីពីការដាក់ទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុតាមគោលដៅ

ប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទាន

ដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ

បន្ថែមពីលើនេះសេចក្ដីព្រាងច្បាប់នេះ នឹងធានាការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទាន

ភេរវកម្ម ៣- សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកច្បាប់

បង្ការ ទប់ស្កាត់ បង្រ្កាប និងលុបបំបាត់ហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយ

គណៈរដ្ឋមន្រ្តី ដើម្បីសុំការអនុម័តយល់ព្រមពីស្ថាប័ន នីតិប្បញ្ញត្តិលើ៖

២- សេក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និង ហិរញ្ញប្បទាន

មកពិនិត្យ និងពិភាក្សា នោះរួមមាន៖ ១- សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការ

ចំពោះហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ

២-សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់

ដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យដោយកំណត់អំពីវិធានការ

និងហិរញ្ញប្បទាន

។

ក្នុងវិស័យព្រហ្មទណ្ឌ និង៤- បញ្ហាផេ្សងៗ៖ សំណើរសុំការយល់ព្រមពី

ភាយអាវុធមហាប្រល័យ។

៤.១. សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀង

ភេរវកម្ម

និងការបង្ការការគេចវេសពន្ធ និងការចៀងវាងពន្ធរវាងព្រះរាជាណាចក្រ

ការសម្អាតប្រាក់ (Asia Pacific Group on Money Laundering-APG)

ស្តីពីការលុបបំបាត់ការ យកពន្ធត្រួតគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធលើប្រាក់ចំណូល

កម្ពុជា និងម៉ាឡេស៊ី, ៤.២.សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការ អនុម័តយល់ព្រម

បន្ទាប់ពីបានក្លាយជាសមាជិករបស់ក្រុមប្រទេសអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វ៊ិកស្ដីពី

កម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់ សម្ដេចអគ្គមហា-

លើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពី ការលុបបំបាត់ការយកពន្ធត្រួត គ្នាពាក់ព័ន្ធនឹង

សេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

រវាង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជា
ុ និងសាធារណរដ្ឋករ
ូ ,៉េ ៤.៣.សេចក្តព
ី ង
្រា ច្បាប់

ពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម កាលពីថ្ងៃទី

អនុសញ្ញា ទីក្រុងប៊ែន ស្តីពីកិច្ចការពារស្នាដៃអក្សរសាស្រ្ត និងសិល្បៈ

គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិ ប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និង

ក្រោយពីបានស្តាប់របាយការណ៍ និងមតិពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរយោបល់

សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទាន

ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល និងការបង្ការការគេចវេសពន្ធ និងការចៀងវាងពន្ធ

បានរៀបចំនូវក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តិ ដោយបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្ដី

ស្តីពីការអនុម័ត យល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលជាភាគីនៃ

២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៧ និងបានបង្កើតយន្តការអនុវត្តច្បាប់ដូចជា

ឆ្នាំ១៨៨៦ និងវិសោធនកម្មឆ្នាំ១៩៧៩។

ហិរញ្ញប្បទាន និងអង្គភាពស៊ើបការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុ ជាដើម។

រួចមក កិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្រ្តីបានសម្រេចអនុម័ត៖

ភេរវកម្ម ត្រូវបានរៀបចំឡើង ក្នុងគោលបំណងដើម្បី ឆ្លើយតបនឹងកង្វះ

ភាយអាវុធមហាប្រល័យ

ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម

១- សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយ

ខាតមូលដ្ឋានគតិយុត្តិបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និង
ក៏ដូចជាហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយ
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អាវុធមហាប្រល័យ។ លក្ខខណ្ឌនៃផែនការសកម្មភាពទាំង១៤ចំណុច

កម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ។

តម្រូវឲ្យកម្ពុជាធ្វើវិសោធកម្មច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និង

កម្ពុជា ចូលជាភាគីនៃអនុសញ្ញាទីក្រុងប៊ែន ស្តីពីកិច្ចការពារស្នាដៃ

កំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ នូវនិយមន័យនៃពាក្យបច្ចេកទេស ២- ការ

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន

របស់ក្រុមការងារហិរញ្ញវត្ថុ (Financial Action Task Force-FATF )

ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ដោយបន្ថែមខ្លឹមសារសំខាន់ៗរួមមាន៖ ១- ការ

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការ អនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រ

អក្សរសាស្ត្រ និងសិល្បៈឆ្នាំ១៨៨៦ និងវិសោធនកម្មឆ្នាំ ១៩៧៩។

បញ្ជាក់បន្ថែមពីនីតិវិធីនៃវិធានការយកចិត្តទុកដាក់ស្គាល់ អតិថិជន និង

នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានលើកឡើងថា៖ ការអនុវត្ត

សេចក្ដីព្រាងច្បាប់នេះ ត្រូវបានរៀបចំជាច្បាប់ថ្មី ដោយបញ្ចូលគ្នានូវ

ជំងឺកូវីដ-១៩នោះទេ ហើយត្រូវតែបន្តធ្វើដោយ គ្មានការដកថយដោយ

ប្បទានភេវរកម្មឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា៣ មាត្រា ២៩ និង

របស់ប្រជាជន។ មន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ត្រូវបន្តរឹតបន្តឹងការផាកពិន័យ

៣-ការបង្កើនកម្រិតពិន័យជាសាច់ប្រាក់នៅក្នុងទណ្ឌកម្មខាងព្រហ្មទណ្ឌ។

ខ្លឹមសារជាគោលនៃច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញ មាត្រា ៣០ នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និង ហិរញ្ញប្បទាន

ច្បាប់ចរាចរណ៍មិនត្រូវពន្យាពេលដោយសារតែបញ្ហានៃការឆ្លងរីករាលដាល

ទន់ភ្លន់ និងដោយម៉ឺងម៉ាត់ ដើម្បីការពារ សុខសុវត្ថិភាព និងអាយុជីវិត

ចំពោះយានយន្តណាដែលបានប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងបទល្មើសចំនួន ១៦ចំណុច

ភេវរកម្មឆ្នាំ ២០១៣ ព្រមទាំង បញ្ចូលយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីការប្រឆាំង

ដោយក្នុងនោះ ៧ ចំណុចអនុវត្តចំពោះទោចក្រយានយន្ត និងត្រីចក្រ-

អនុសាសន៍តាមស្តង់ដាឆ្នាំ ២០១២ របស់ក្រុមការងារហិរញ្ញវត្ថុ(FATF)។

និងធុនធ្ងន់ ។ លេខាធិការដ្ឋាន និងសមាជិក សមាជិកានៃឧត្តមក្រុម

ការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេវរកម្មឆ្នាំ ២០១៩- ២០២៣ និង
៣- សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកច្បាប់ ក្នុងវិស័យ

ព្រហ្មទណ្ឌ

សេក្ដីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកច្បាប់ ក្នុងវិស័យ

ព្រហ្មទណ្ឌជាបទដ្ឋានគតិយុត្តិដែលមានសារៈសំខាន់ និងចាំបាច់មួយ
ដែលកំណត់អំពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមក ផ្នែកច្បាប់ក្នុងវិស័យព្រហ្មទណ្ឌ

រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋបរទេស ទាក់ទងនឹង ដំណើរការ
នីតិវិធីនានាពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ ព្រមទាំង ការបង្កក ការ

ចាប់យក និងការរឹបអូសទ្រព្យ ក្នុងគោលបំណង ដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីក

យានយន្ត ( ម៉ូតូ ឬរ៉ឺម៉កកង់បី ) និង៩ចំណុចចំពោះរថយន្តធុនស្រាល
ប្រឹក្សាពិគ្រោះ និងផ្តល់យោបល់ត្រូវបំពេញ កិច្ចភារកិច្ចដូចខាងក្រោម៖
ក/មិនអនុញ្ញាតឲ្យចុះដោះស្រាយរាល់ទំនាស់ទាំងឡាយណា

ដែល

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដោះស្រាយបញ្ចប់

និងមានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី (សជណ) រួច
ហើយនោះទេ ខ/មិនអនុញ្ញាតឲ្យដោះ ស្រាយទំនាស់ដីធ្លីដែលកំពុង

ដំណរើ ការតាមនីតវិ ធ
ិ រី បស់តលា
ុ ការ គ/មិនអនុញត
្ញា ឲ្យ ចុះដោះស្រាយ

រាល់ទំនាស់ទាំងឡាយណា ដែលបានដោះស្រាយបញ្ចប់ដោយស្ថាប័ន
តុលាការ

ដែលមានសាលក្រម

ឬសាលដីកាស្ថាពររួចហើយ

ឃ/

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ។ សេចក្ដីព្រាងច្បាប់នេះក៏នឹងគាំទ្រដល់

លេខាធិការដ្ឋាន នៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្តល់យោបល់ត្រូវ

ប្បទានភេវរកម្មឆ្នាំ២០១៩ ២០២៣ ផងដែរ។

ប្រឹក្សាពិគ្រោះ និងផ្តល់យោបល់បម្រុងចុះទៅដោះស្រាយ ដោយមិន

ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីការប្រឆាំងការ សម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញ
ការរៀបចំសេចក្ដីព្រាងច្បាប់នេះគឺមានភាពចាំបាច់ក្នុងការបង្កើតឲ្យ

មាននីតិវិធីផ្ទៃក្នុងមួយច្បាស់លាស់ បំពេញបន្ថែមឲ្យក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ

ដើម្បីធានាដល់ការអនុវត្ត សំណើសុំជំនួយផ្នែកច្បាប់និងការអនុវត្ត
សន្ធិសញ្ញានានាស្ដីពីការ ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកច្បាប់ក្នុងវិស័យ
ព្រហ្មទណ្ឌ ព្រមទាំងបង្កើត ឲ្យមានមូលដ្ឋានគតិយុត្តិមួយដែលបម្រើ

ពិនិត្យគោលដៅ និងកម្មវត្ថុដែលសមាជិក និងសមាជិកានៃឧត្តមក្រុម
ត្រូវចេញលិខិតបេសកកម្មជូនក្នុង ករណីដូចបានរៀបរាប់នៅក្នុង ចំណុច
“ក” “ខ” និងចំណុច “គ” ឡើយ ។ ទន្ទឹមនេះ ក៏មិនត្រូវបញ្ជូនសំណុំរឿង
វិវាទដីធ្លីរវាងបុគ្គល និងបុគ្គលជូនមកសមេ្តចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ
នាយករដ្ឋមន្ត្រី ដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយដែរ។

រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រេចផ្តល់ការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការនាំចេញស្រូវ

ដល់ការពង្រឹង និងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកច្បាប់ ក្នុងវិស័យ

អង្ករស និងត្រីទៅក្រៅប្រទេសឡើងវិញ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ

គោលការណ៍នៃការគោរពអធិបតេយ្យ និងផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញ

ស្បៀងសម្រាប់តម្រូវការក្នុងប្រទេស បន្ទាប់ពីត្រូវបាន ផ្អាកការនាំចេញ

ព្រហ្មទណ្ឌជាមួយបណ្តាប្រទេសក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិ ដោយឈរលើ
ទៅមក។

ចំពោះបញ្ហាផ្សេងៗ

កិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រី បានសម្រេចបញ្ជូនទៅសុំការ អនុម័ត

យល់ព្រមពីស្ថាប័ននីតិប្បញ្ញត្តិ៖

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការ អនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពី

ការលុបបំបាត់ការយកពន្ធ ត្រួតគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធលើប្រាក់ ចំណូល

និងការបង្ការការគេចវេសពន្ធ និងការចៀសវាងពន្ធ រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងម៉ាឡេស៊ី ។

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការ អនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពី

ការលុបបំបាត់ការយកពន្ធ ត្រួតគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធលើប្រាក់ចំណូល និង

ការបង្ការការគេចវេសពន្ធ និងការចៀសវាងពន្ធរវាងព្រះរាជាណាចក្រ

២០២០ នេះតទៅ ដូចមុនពេលប្រកាសបិទដោយផ្អែកលើតុល្យភាព

នាពេលកន្លងមក។ រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវចុះត្រួតពិនិត្យអនាម័យ
នៅតាមភោជនីយដ្ឋាន ហើយត្រូវធ្វើការណែនាំប្រសិនបើមានការខ្វះចន្លោះ។

ក្នុងករណីភោជនីយដ្ឋានណាមួយមិនអនុវត្តស្របតាមវិធានការ អនាម័យ
របស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំង និងទប់ស្កាត់ជំងឺ កូវីដ១៩ ត្រូវផ្អាកអាជីកម្មជា បណ្តោះអាសន្នរហូតមានការរៀបចំកែលម្អ
អនាម័យឡើងវិញ ទើបអនុញ្ញាតឲ្យបន្តអាជីវកម្មជាថ្មី។ ចំពោះសំណើ

សុំបើកសាលារៀន ឡើងវិញ មិនគួរធ្វើឡើងដោយប្រញាប់ពេកនោះទេ
ព្រោះអាចបង្កជាហានិភ័យនៃការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុង

សហគមន៍។ រាជរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយគាំពារ

សង្គម ដែលរួមមានការបន្តយកចិត្តទុកដាក់ឧបត្ថម្ភចំពោះកម្មការិនីដែល
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សម្តេចចក្រី ហេង សំរិន ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ
គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា

សម្ដេចចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា អញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា
ដើម្បីពិភាក្សា និងអនុម័តរបៀបវារៈមួយចំនួន

នៅថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ សម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រី

៤.១ កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រ

ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់

កម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ស្តីពី ការលុបបំបាត់ការយក

ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា

ពន្ធត្រួតគ្នា ពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធលើប្រាក់ចំណូល និងការបង្ការការគេច

ដើម្បីពិភាក្សា

និងអនុម័តរបៀបវារៈ មួយចំនួនរួមមាន៖

វេះពន្ធ និងការចៀសវាងពន្ធ។

ទី១៖ អង្គប្រជុំបានអនុម័តប្រគល់ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី ការ

៤.២ កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រ

ប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទាន ដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ

កម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាល នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ស្តីពី ការលុបបំបាត់ការ

ដល់គណៈកម្មការមហាផ្ទៃ ការពារជាតិ និងមុខងារសាធារណៈ

យកពន្ធត្រួតគ្នា ពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធលើប្រាក់ចំណូល និងការបង្ការការ

នៃរដ្ឋសភា ដោយសហការជាមួយគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ

គេចវេះពន្ធ

ធនាគារ និងសវនកម្ម នៃរដ្ឋសភាពិនិត្យ សិក្សា ហើយធ្វើរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ និងសវនកម្ម ដោយសហការជាមួយគណៈកម្មការ

ជូនគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវិញ។

កិច្ចការបរទេស សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ឃោសនាការ និង

ទី២៖ អង្គប្រជុំបានអនុម័តប្រគល់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី ការ
ប្រឆាង
ំ ការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ដល់គណៈកម្មការ

និងការចៀសវាងពន្ធ

ដល់គណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ច

ព័ត៌មាន នៃរដ្ឋសភា ពិនិត្យ សិក្សា ហើយធ្វើ របាយការណ៍ជូន
គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា វិញ។

មហាផ្ទៃ ការពារជាតិ និងមុខងារសាធាណៈ នៃរដ្ឋសភា ដោយ

ទី៥៖ អង្គប្រជុំបានអនុម័តប្រគល់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី ការ

សហការជាមួយគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ និង

អនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលជាភាគីនៃ អនុសញ្ញា

សវនកម្ម នៃរដ្ឋសភាពិនិត្យសិក្សា ហើយធ្វើរបាយការណ៍ជូនគណៈ

ទីក្រុង ប៊ែន ស្តីពីកិច្ចការពារស្នាដៃអក្សរសាស្ត្រ និងសិល្បៈ ឆ្នាំ១៨៨៦

កម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវិញ។

និងវិសោធនកម្ម ឆ្នាំ១៩៧៩ ដល់គណៈកម្មការអប់រំ យុវជន និង

ទី៣៖ អង្គប្រជុំបានអនុម័តប្រគល់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី ការ

កីឡា ធម្មការ កិច្ចការសាសនា វប្បធម៌ និងទេសចរណ៍ នៃរដ្ឋសភា

ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកច្បាប់ ក្នុងវិស័យព្រហ្មទណ្ឌដល់គណៈ

ដោយសហការជាមួយគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេស សហប្រតិបត្តិការ

កម្មការ នីតិកម្ម និងយុត្តិធម៌ នៃរដ្ឋសភា ពិនិត្យ សិក្សា ហើយធ្វើ របាយ-

អន្តរជាតិ ឃោសនាការ និងព័ត៌មាន នៃរដ្ឋសភា ពិនិត្យ សិក្សា ហើយ

ការណ៍ជូនគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ រដ្ឋសភាវិញ។

ធ្វើរបាយការណ៍ជូនគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវិញ៕

ទី៤៖ អង្គប្រជុំបានអនុម័តប្រគល់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត
យល់ព្រមលើ៖
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សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាផែនការ
សកម្មភាពឆ្នាំ២០២០ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្ម

សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង អញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ពិភាក្សាពីផែនការសកម្មភាពឆ្នាំ២០២០
របស់អគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មនៅទីស្ដីការ ក្រសួងមហាផ្ទៃ

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ សម្ដេចក្រឡាហោម

សម្ដេចក្រឡាហោមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានរំលឹកថា

នៅឆ្នាំ

ស ខេង ឧបនាយក រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ បានអញ្ជើញ

២០២០ នេះ ថ្វីត្បិតតែយើងគ្រប់គ្នាបានដឹងរួចមកហើយនូវការ

ឆ្នាំ២០២០

មួយចំនួនមិនអាចសម្រេចទៅបានតាមការគ្រោងទុក ។ ប៉ុន្តែការ

ជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ពិភាក្សាពីផែនការសកម្មភាព
របស់អគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មនៅទីស្ដីការ

ក្រសួងមហាផ្ទៃ។

សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង បានមានប្រសាសន៍ថា កិច្ចប្រជុំ

នេះគឺជាការ បន្តកិច្ចពិភាក្សា ដើម្បីឆ្លងផែនការមេសកម្មភាពប្រចាំ
ឆ្នាំរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្ម បន្ទាប់ពីក្រសួងក៏ទើបតែ

ប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩ ដែលអាចធ្វើឱ្យផែនការសកម្មភាព
ដាក់ចេញនូវផែនការ ជាក់លាក់ គឺជាកិច្ចការដ៏មានសារសំខាន់ និង
ក៏ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការរៀបចំផែនការ សកម្មភាពឆ្នាំ២០២១
និងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ទៀតដែរ។

ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារអត្តសញ្ញាណកម្ម សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង

បានឆ្លង និងអនុម័តផែនការសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាន

បានជំរុញអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មបន្តពន្លឿនការឈានទៅ

ជំរុញនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការចាត់ចែងការងារ

ក្នុងសេវាច្រកចេញចូលតែមួយដែលពេលនេះកំពុងអនុវត្តន៍សាកល្បង

នគរបាលជាតិ និងអគ្គនាយកដ្ឋានមួយចំនួនរួចមកហើយ ដើម្បី

របស់អគ្គនីមួយៗ។

និងតួនាទី

tmkBITMB½rTI 7
ជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ គ្រួសារដែលមានជីវភាពក្រីក្រ និងបង្កើនមូលធន
ថវិកា “សាច់ប្រាក់ពលកម្ម” ដើម្បីជួយដល់កម្មករ និយោជិត ដែលបាន

ព្យួរការងារកំលុងពេលដែលរោងចក្រសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានក្នុង វិស័យ

កាត់ដេរ និងទេសចរណ៍មួយចំនួន បានផ្អាកដំណើរការដោយសាររង

ផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីបញ្ហាជំងឺកូវីដ-១៩ ស្របតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ។ រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានថ្លែងការកោត
សរសើរចំពោះក្រសង
ួ ស្ថាបន
័ ពាក់ពន
័ ្ធ កងកម្លាង
ំ ប្រដាប់ អាវុធគ្របផ
់ ក
្នែ

រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្តទាំងអស់ ក្រុមគ្រូពេទ្យ និងសាធារណជន ដែល

បានខិតខំចាត់ វិធានការការពារ និងរួម ចំណែកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំង

និងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ កូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា ។ រាជរដ្ឋាភិបាល
បានក្រាបថ្វាយបង្គំអរព្រះគុណជាអនេកថ្វាយព្រះករុណា ព្រះបាទ

សម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃ

បញ្ចប់សេចក្ដីព្រាងច្បាប់, ខិតខំជំរុញ ការងារអត្តសញ្ញាណកម្មទៅ
និងការកសាងប្រព័ន្ធផ្ទុកគ្រប់គ្រងទិនន្ន័យ និងធនធានមនុស្ស ៕
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

និងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រី នរោត្តម

មុនិនាថ សីហនុ ព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ ជាទីគោរពសក្ការៈ

ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ដែលទ្រង់សព្វព្រះរាជហឫទ័យប្រោសប្រទាននូវព្រះ
រាជទ្រព្យដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

និងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះ

សប្បុរសជននានា ដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកា ដើម្បីគាំទ្រដល់ការ

ធ្វើសកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង ជំងឺកូវីដ-១៩នៅកម្ពុជា ។ រាជរដ្ឋាភិបាល

ក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះមន្ត្រីរាជការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ និងកងកម្លាំង
ប្រដាប់ អាវុធទូទាំងប្រទេស ដែលបានចូលរួមជាវិភាគទាននូវប្រាក់បៀវត្សរ៍
និងថវិកាផ្ទាល់ខ្លួន ជូនដល់មូលនិធិប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ កូវីដ-១៩ របស់

រាជរដ្ឋាភិបាល ដែលបច្ចុប្បន្នកើនឡើងរហូតដល់ ជាង ៧៣.០០០ នាក់
ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង ៤០ ពាន់លានរៀល ៕
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សម្តេចភក្តី សាយ ឈុំ អញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋ
និងអាជ្ញាធរសង្កាត់បឹងធំ ខណ្ឌកំបូល

សម្តេចភក្តី សាយ ឈុំ អញ្ជើញចុះសាកសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋ មន្ត្រី និងអាជ្ញាធរ សង្កាត់បឹងធំ ខណ្ឌកំបូល រាជធានីភ្នំពេញ

ព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១៥រោច ខែពិសាខ ឆ្នាំជូត ទោស័ក

និងទាន់ពេលវេលា។ ម្យ៉ាងទៀតកងកម្លាំង អាជ្ញាធរគ្រប់ថ្នាក់

០៨:០០ នាទីព្រឹក សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ប្រធាន

និងចូលរួមសហការអនុវត្តយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំ នោះទើបស្ថានភាព

ព.ស២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង
ព្រឹទ្ធសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អនុប្រធានគណបក្សប្រជាជន

ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូប ម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានការភ័យខ្លាច មានការយល់ដឹង

នៃជម្ងឺនេះបានធូរស្រាលហើយការចម្លង ក៏មិនមានរីករាលដាលដល់

កម្ពុជា ប្រធានគណៈប្រចាំការនៃគណអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការ-

ក្នុងសហគមន៍។

អញ្ជើញចុះសាកសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋ មន្ត្រី និងអាជ្ញាធរ

បានជាសះស្បើយអស់ហើយ (១២២នាក់/១២២នាក់) ។ សម្តេច-

កណ្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយរាជធានីភ្នំពេញ បាន

សង្កាត់បឹងធំ ខណ្ឌកំបូល រាជធានីភ្នំពេញ ។

សម្តេចភក្តីបានស្តាប់របាយការណ៍ស្តីពីសភាពការណ៍សន្តិសុខ

សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈការងារបម្រើសេវាសាធារណៈ របស់ មន្ត្រី

កងកម្លាំង និងអាជ្ញាធរសង្កាត់ និងពីជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់
ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាន។

សម្តេចភក្តីក៏បានសាកសួររអំពី

សភាពការណ៍ និងការអប់រំផ្សព្វផ្សាយអំពីបណ្តាវិធានការទប់ស្កាត់
និងការពារជម្ងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងមូលដ្ឋានផងដែរ។

ទទ្ទឹមនឹងនេះ សម្តេចភក្តី សាយ ឈុំ ក៏បានជំរាបជូនអំពី

ស្ថានភាពនៃការរាតត្បាតរបស់វីរុសកូវីដ១៩ នៅបណ្តាប្រទេស

ជុំវិញពិភពលោកព្រមទាំងផលប៉ះពាល់លើគ្រប់ផ្នែកគ្រប់វិស័យដែល

បង្ករឡើងដោយសារជម្ងឺនេះ។ ជម្ងឺរាតត្បាតដ៏កាចសាហាវ និងងាយ

ចម្លងបំផុតនេះគឺបង្ករមកពីវីរុសកូវីដ ១៩ ដែលជាវីរុសប្រភេទថ្មី ហើយ

ក្នុងរយៈពេលជាងមួយខែមកនេះ

គឺមិនមាន

ករណីឆ្លងថ្មីៗទៀត ហើយក៏នៅមិនមានអ្នកស្លាប់ និងការព្យាបាល

វិបុលសេនាភក្តីបានបន្តទៀតថា តែនេះមិនមែនមានន័យថា មិន
អាចកើតមាននូវរលកទី២ នៃការចម្លងកូវីដ ១៩ ជាថ្មីទៀតនោះ

ដែរ។ ហេតុនេះទើបត្រូវតែបន្តប្រុងប្រយ័ត្ន និងការពារទប់ស្កាត់

តទៅទៀត។ ចំពោះមុខយើងត្រូវខិតខំផ្សព្វផ្សាយអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋ

យើងឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ន និងអនុវត្តខ្ជាប់ខ្ជួននូវបណ្តាវិធានការនានា
ដែលរាជរដ្ឋាភិបាល និងក្រសួងជំនាញបានណែនាំ ជាក់ស្តែងគឺ៖

ការអនុវត្ត អនាម័យខ្លួនប្រាណ...និងអនុវត្តការហាត់ប្រាណដើម្បី
សុខភាព។ ការអនុវត្តគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គម និងបុគ្គល ហើយចូរ

ព្យាយាមនៅផ្ទះឲ្យបានច្រើនបើមិនមានការចាំបាច់។ និងត្រូវពាក់

ម៉ាស្សការពារនៅពេលធ្វើការងារ ពេលធ្វើដំណើរ និងនៅទីកន្លែង
ដែលមានមនុស្សអ៊ូអរ។

ក្នុងករណីមានការសង្ស័យឬមាន អាការៈមិនស្រួលខ្លួនដូចជា

ដែលមិនទាន់មានការស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្រ្តណាមួយបញ្ជាក់ឲ្យ

មានគ្រុនក្តៅ ក្អក ពិបាកដកដង្ហើម។ល។ត្រូវប្រញាប់ទៅជួបគ្រូពេទ្យ

បង្កើតបាននូវវ៉ាក់សាំង សំរាប់ការពារនៅឡើយទេ ដោយឡែកនៅ

សម្តេចភក្តី សាយ ឈុំ បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗ

ច្បាស់លាស់ និងរកឃើញថ្នាំព្យាបាលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ឬ

ជំនាញ ឬទាក់ទងសួរព័ត៌មានពីខ្សែរយៈ។

ប្រទស
េ កម្ពជា
ុ យើង អាស្រយ
័ ដោយរាជរដ្ឋាភបា
ិ ល និងក្រសង
ួ ជំនាញ

ត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ន និងចេះការពារខ្លួនដោយខ្លួនឯង គឺ

ហើយបានត្រៀមលក្ខណៈទុកជាមុន និងបានដាក់ចេញនូវបណ្តា

របស់ខ្លួន និងការពារសហគមន៍ និងសង្គមជាតិទាំងមូល ផងដែរ...៕

ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ក្តាប់ជាប់ និងគ្រប់គ្រងសភាពការណ៍បានល្អ
វិធានការទប់ស្កាត់ការពារបានល្អប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ឆាប់រហ័ស

ដើម្បីការពារខ្លួនយើងផ្ទាល់ ការពារក្រុមគ្រួសារ មនុស្សជាទីស្រឡាញ់
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សម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ អញ្ជើញប្រកាសអនុគណៈកម្មការ
សាងសង់ស្តូបអនុស្សាវរីយ៍នយោបាយឈ្នះឈ្នះនៅខេត្តកោះកុង

សម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសសមាសភាពអនុគណៈកម្មការសាងសង់
ស្តូបអនុស្សាវរីយ៍នយោបាយឈ្នះឈ្នះនៅខេត្តកោះកុង

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១៨ខែឧសភាឆ្នាំ២០២០សម្តេចពិជ័យសេនា

និងរមណីយដ្ឋាន ទេសចរណ៍ដែលនឹងលេចជារូបរាង នៅទល់មុខ

ទៀ បាញ់ សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល

អាស្រមលោកយាយម៉ៅ តាមបណ្តោយផ្លូវជាតិ លេខ៤៨ ស្ថិតនៅ

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង

ភូមិបឹងឃុងឆាង សង្កាត់ស្មាច់មានជ័យ ក្រុងខេមរភូមិន្ទ។

ការពារជាតិ

បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសសមាសភាព

តាមគំរូប្លង់គោល ទីតាំងស្តូបអនុស្សាវរីយ៍នយោបាយឈ្នះឈ្នះ

អនុគណៈកម្មការ សាងសង់ ស្តូបអនុស្សាវរីយ៍នយោបាយឈ្នះឈ្នះ

នេះ មានខឿនសរុបទទឹង ៦៦ម៉ែត្របួនជ្រុងនិងកម្ពស់ ៤៣ម៉ែត្រ ដើម្

នៅខេត្តកោះកុង។

បីរម្លឹកនឹកគុណដល់វីរៈបុរសជំនាន់មុនៗដែលបានបូជា ជីវិតបុព្វេហេ

សម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ បានបញ្ជាក់ថា តាមការណែនាំ

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

របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី

និងការអភិវឌ្ឍ

នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គម្រោងស្ថាបនាស្តូបអនុស្សាវរីយ៍

ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួល គណៈកម្មការសាងសង់នឹងរៀបចំទីធ្លា

នយោបាយឈ្នះឈ្នះនៅខេត្តកោះកុង ដាច់ខាតមិនឱ្យជាប់ពាក់ព័ន្ធ

ចំណត រថយន្តដ៏ធំមួយ ទទួលមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់អំឡុងពេលមានពិ

នឹងថវិការដ្ឋនោះទេ ពោល គឺបានមកពីការស្ម័គ្រចិត្ត និងមូលនិធិកៀរគរ

ធីបុណ្យទានឬកម្សាន្តម្តងៗ ។ ចំពោះ ផ្ទៃដីដែលតម្រូវការស្ថាបនា

របស់សប្បុរសជន

ស្តូបអនុស្សាវរីយ៍នយោបាយឈ្នះឈ្នះ សារមន្ទីរវប្បធម៌ សាសនា

ពិសេសអ្នកដែលមានដើមកំណើតរស់នៅ

រីកចម្រើនមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ន

ក្នុងខេត្តកោះកុងតែម្តង។ សម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ ក៏បាន

និងរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍

ជំរុញឱ្យសមាជិកអនុគណៈកម្មការ មានឆន្ទៈរួមគ្នាសម្របសម្រួល

ចំណែកឯខ្ទង់ចំណាយថវិកា និង ពេលវេលាស្ថាបនា នៅមិនទាន់

អនុវត្តការងារទៅតាមផែននិមួយៗ ប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ

អាចកំណត់បានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេ។

តាមរយៈការត្រៀមខ្លួនរៀបចំអនុវត្តន៍ដំណើរការឲ្យបានល្អ។

សរុបជាង

។

២១៦ហិកតា។

មុនដំបូង គម្រោងសង់ស្តូបអនុស្សាវរីយ៍នយោបាយឈ្នះឈ្នះ

គម្រោងសាងសង់ស្តូបអនុស្សាវរីយ៍នយោបាយឈ្នះ ឈ្នះ

គឺគ្រោងធ្វើនៅចំណុច អន្លង់វែងរវាងខេត្តកោះកុង និងខេត្តពោធិសាត់

គឺជាតឹកតាងនៃរបស់ឥស្សរជនសំខាន់ៗ ដែលបានលះបង់ជីវិត

ប៉ុន្តែដោយមើលទៅស្ថានភាពខុសទម្រង់បន្តិច ទើបក្រោយមក

តស៊ូរំដោះជាតិអំឡុងសម័យសង្រ្គាម និងជោគជ័យ នៃការអនុវត្ត

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

នយោបាយឈ្នះ ឈ្នះ របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដែលបាន

ចារកំណត់ទីតាំងថ្មីមកកាន់ក្រុងខេមរភូមិន្ទវិញ។

បញ្ចប់សង្រ្គាមនាំមកនូវសន្តិភាពរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។ ការដ្ឋាន

ស្តូបអនុស្សាវរីយ៍នយោបាយឈ្នះ ឈ្នះ បញ្ចប់គម្រោងស្ថាបនា

នេះ ផ្តើមបុកគ្រឹះសាងសង់ជំហានដំបូងនៅថ្ងៃ ទី៣០ ខែឧសភា ។

រួចរាល់ បណ្តាខេត្តផ្សេងៗទៀតក៏នឹងមានស្តូបនេះដូចគ្នាដែរ ៕

ក្រៅពីការសង់ស្តូប ក៏មានការសាងសង់សារមន្ទីរវប្បធម៌សាសនា

នៅពេលដែល
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កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាអំពីការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន អញ្ជើញរៀបចំកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័នវ្ធ ីដេអូអ៊ីនត្រាណែត

កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ គណៈកម្មការកែទម្រង់

៣៧ ។ ការពង្រឹង និងពង្រីកការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី ជាមូលដ្ឋាន

វីដេអូអ៊ីនត្រាណែត ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិត សភាចារ្យ

ឱ្យក្លាយជាឧបករណ៍សម្រាប់ការផ្សារភ្ជាប់ថវិកាទៅ នឹងគោល នយោ-

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយតាមប្រព័ន្ធ
អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុ។

កិច្ចប្រជុំនេះបានផ្តោតសំខាន់ទៅវឌ្ឍនភាពប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

នៃការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ដំណាក់កាលទី៣ និងពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព
រួមដំណាក់កាលទី៣ឆ្នាំ២០១៦-២០១៩ និងការត្រៀមរៀបចំក្របខ័ណ្ឌផែនការសកម្មភាព រួម ដំណាក់កាលទី៤។
ទាក់ទិននឹងវឌ្ឍនភាពប្រចាំឆ្នាំ២០១៩

នៃការអនុវត្តកម្មវិធី

កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដំណាក់កាលទី ៣ ការ

អនុវត្តការងារកែទម្រង់សម្រេចបានវឌ្ឍនភាពល្អប្រសើរលើ គ្រប់

ផ្នែកនៃផែនការសកម្មភាពរួម ដំណាក់កាលទី ៣ ក្នុងនោះរួមមាន
ដូចតទៅ៖

ភាពជឿទុកចិត្តនៃថវិកា នៅតែអាចរក្សាបានជាសារវន្ត ដោយសារ

ប្រសិទ្ធភាពនៃការ អនុវត្តផែនការប្រមូលចំណូលសម្រេចបាន ១២៨,២%
នៃច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ២០១៩ ឬស្មើ ២៧.១៥៩ ប៊ីលានរៀល និង

ចំណាយថវិកាជាតិសម្រេចបាន ៩៥,៤% ឬស្មើ ១៩.៧៥១ ប៊ីលាន -

គ្រឹះសម្រាប់រៀបចំ និងកំណត់ការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធថវិកាកម្ពុជា ដើម្បី

បាយ។ គិតត្រឹមឆ្នាំ ២០១៩ ថវិកាកម្មវិធីត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តគ្រប់
ក្រសួង-ស្ថាប័ន និង រដ្ឋបាលខេត្តចំនួន១៨ ហើយរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តផ្សេងទៀតនឹងត្រូវដាក់ឱ្យអនុវត្តជា បន្តបន្តាប់ រហូតដល់ឆ្នាំ

២០២១។ សម្រាប់ការត្រៀមខ្លួនជំហានបន្ទាប់ ឬគណនេយ្យភាព

សមិទ្ធកម្មក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបាននិងកំពុងរៀបចំច្បាប់
ស្តីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុថ្មី។ ទន្ទឹមនេះ, រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា បានដាក់

ឱ្យអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តនៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថវិកាឆ្នាំ ២០១៨-២០២៥,
យុទ្ធសាស្រ្ត កៀរគរចំណូលឆ្នាំ ២០១៩-២០២៣, យុទ្ធសាស្រ្តនៃ

ការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថវិការដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោម ជាតិឆ្នាំ ២០១៩-២០២៥,
យុទ្ធសាស្រ្តនៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធលទ្ធកម្មសាធារណៈឆ្នាំ ២០១៩២០២៥, យុទ្ធសាស្រ្តស្តីពីការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការវិនិយោគ
សាធារណៈឆ្នាំ ២០១៩-២០២៥ និងយុទ្ធសាស្រ្តស្តីពីការគ្រប់គ្រង
បំណុលសាធារណៈឆ្នាំ

២០១៩-២០២៣

ហើយយុទ្ធសាស្រ្ត

នីមួយៗ មានផែនការ សកម្មភាពលម្អិត ដើម្បីឱ្យការអនុវត្តប្រកប
ដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវ, ប្រសិទ្ធភាព និងស័ក្តិសិទ្ធភាព ។

ក្នុងឱកាសនេះឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី បានផ្តល់អនុសាសន៍

រៀល។ ប្រព័ន្ធគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបាននិងកំពុងកសាង

ណែនាំគ្រប់អង្គភាពក្រោមឱវាទបន្តជំរុញការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ជំហានទី ១ និងទី ២ ។ មកដល់

កែទម្រង់បីបូកមួយ (ការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ,

តាមរយៈការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់
ពេលនេះ

ប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅថ្នាក់

កណ្តាលនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ, រតនាគាររាជធានី-ខេត្ត,
មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ រាជធានី-ខេត្ត និងក្រសួង-ស្ថាប័ន ចំនួន

រួមដំណាក់កាលទី ៣ និងការងារប្រទាក់ក្រឡាគ្នា រវាងការដ្ឋាន
វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ, រដ្ឋបាលសាធារណៈ និងច្បាប់និង
ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌) ៕
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ថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល សមាជិក

គណៈអចិន្ត្រៃយ៍ គណៈកម្មាធិការ

កណ្តាលគណបក្ស ប្រជាជន កម្ពុជា
អនុប្រធានទី១ រដ្ឋសភា នៃព្រះរាជា-

ណាចក្រកម្ពុជា និងជាប្រធានក្រុម
ការងារគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល ចុះ ជួយ

ខេត្តកំពង់ធំបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត និងអស់លោកជាប្រធាន
គណបក្សស្រុក-ក្រុង ទាំងអស់ ក្នុងខេត្តកំពង់ធំ នៅភូមិត្រពាំងស្វាយ ឃុំបល្ល័ង្ក ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ ។

ថ្ងៃទី ១៤ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត

ម៉ែន សំអន សមាជិកាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្រី្ត រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទំនាក់ទំនង
ជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា

និងអធិការកិច្ច

បានអញ្ជើញនាំយក

ទេយ្យទានរបស់សម្តេចតេជោ និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត និងថវិកា
ជួសជុលព្រះវិហារដែលមានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំ ទៅប្រគេនដល់

ព្រះចៅអធិការវត្តរាជបូព៌ ស្ថិតក្នុងភូមិវត្តបូព៌ សង្កាត់សាលាកំរើក
ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប ។

ថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន

សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងជាប្រធានក្រុម
ការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

បានអញ្ជើញ

ដឹកនាំប្រតិភូត្រួតពិនិត្យការ ដ្ឋានស្ថាបនាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូពីរជាន់

ប្រភេទ DBST មួយខ្សែប្រវែង ១១,៥០ គីឡូម៉ែត្រ តភ្ជាប់ពីភូមិថ្មឥដ្ឋ
ឃុំថ្មឥដ្ឋ ស្រុកកំពង់ត្រឡាចឆ្ពោះទៅភូមិក្រាំងល្វា ឃុំក្រាំងល្វា

ស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ស្ថិតក្នុងគម្រោងកែលម្អផ្លូវ
ជនបទជំហានទី២

ក្រោមហិរញ្ញប្បទានសម្បទានពីធនាគារ

អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) ទីភ្នាក់ងារបារាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ (AFD) និងជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអូស្ត្រាលី។
ថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍

សន្ដិបណ្ឌិត នេត សាវឿន សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈ-

កម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អគ្គស្នងការ នគរបាល
ជាតិ

បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយវិធានការ

ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក នៅអគ្គស្នងការដ្ឋាន
នគរបាលជាតិ ។
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ថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ថោង ខុន សមាជិក

គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង
ទេសចរណ៍

និងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុកបារាយណ៍

និងស្រុកតាំងគោក ខេត្តកំពង់ធំ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំ
ប្រចាំខែរបស់គណបក្សស្រុកបារាយណ៍

ខេត្តកំពង់ធំ។

និងស្រុកតាំងគោក

ឯកឧត្តមជំរុញឱ្យប្រជាកសិករក្នុងមូលដ្ឋានស្រុក

ទាំងពីរត្រូវបង្កើនការដាំដុះដំណាំកសិផលនានា ដើម្បីបំពេញតម្រូវការ
ឧបភោគបរិភោគក្នុងពេលប្រទេសជួបនូវវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩

និង

បានណែនាំ អាជ្ញាធរស្រុកទាំងពីរត្រូវជួយដោះស្រាយបញ្ហាទឹក

ស្រោចស្រព និងតម្រូវការនានាជូនប្រជាពលរដ្ឋឱ្យបានដិតដល់ និងទាន់ពេលវេលា។
ថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា និង

ថ្ងៃទី០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០
ឯកឧត្តម

ព្រុំ

សុខា

សមាជិក គណៈកម្មាធិការ
កណ្តាលគណបក្សប្រជាជន

កម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារ
សាធារណៈបាន ដឹកនាំ ប្រតិភូ

អង្គភាពវាយ តម្លៃសេវា

សាធារណៈ ចុះពិនិត្យការងារប្រយុទ្ធជំងឺកូវីដ១៩ នៅមន្ទីរ ពេទ្យ ខេត្តកំពង់ចាម និងមន្ទីរពេទ្យខេត្តកោះកុង។ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានកោត
សរសើរដោយស្មោះចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង របស់ អាជ្ញាធរខេត្ត មន្ទីរសុខាភិបាល ពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំ និងគ្រូពេទ្យ ព្រមទាំង បុគ្គលិក

បម្រើការងារទាំងអស់នៃមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាម និងខេត្តកោះកុង ដែលបានរួមសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ក្នុងការផ្តល់សេវាពិនិត្យព្យាបាល
សុខភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋបានល្អប្រសើរស័ក្តិសមជាអង្គភាពគំរូដែលធ្លាប់បានទទួលជ័យលាភី ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ ហើយស្នាដៃនេះ ពិតជា

បានរួមចំណែកពង្រឹងសុខភាពសាធារណៈ បង្ការទប់ស្កាត់ និងព្យាបាលបានទាន់ពេលវេលាមិនឱ្យមេរោគកូរ៉ូណាថ្មី នៃជំងឺ កូវីដ១៩
ឆ្លងចូលសហគមន៍ ។

ថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ា ឈឿន

តំណាងរាស្ត្រ មណ្ឌលកំពង់ចាម អនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះ
ជួយខេត្តកំពង់ចាម និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយ

ស្រុកជើងព្រៃ បានអញ្ចើញចុះពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់ស្នាក់ការគណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជា ឃុំ សូទិប និងឃុំ ផ្តៅជុំ ចំណាយថវិការអស់ប្រមាណជាង

១០០.០០០$(មួយរយពាន់ដុល្លារអាមេរិក) ដែលជាអំណោយឯកឧត្តម
និងលោកជំទាវ ។

ថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម អូស្មាន ហាស្សាន់ សមាជិក

គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ទេសរដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុក
បេសកកម្មពិសេស

បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល

និងផ្តល់កញ្ចប់

អំណោយបួសរ៉ាម៉ាឌន ដល់បងប្អូននៅច្រាំងចំរេះ១ ចំនួន១១០គ្រួសារ

នៅបរិវេណព្រះវិហារឥស្លាម
ខណ្ឌឫស្សីកែវ

គីឡូម៉ែត្រលេខ៩

សង្កាត់ច្រាំងចំរេះ១

រាជធានីភ្នំពេញ។ ឯកឧត្តមថ្លែងថា ដរាបណានៅមិនទាន់

មានការជូនដំណឹងសារជាថ្មីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល អំពីការផ្អាកការ ជួបជុំនានា

នោះ គឺបងប្អូននៅតែត្រូវអនុវត្តតាមវិធានការពិសេសជាច្រើនជូនដល់
ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអនុវត្តការទប់ស្កាត់ និងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩។
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ថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ប៉ាន សូរស័ក្តិ សមាជិកគណៈកម្មាធកា
ិ រកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពជា
ុ រដ្ឋមន្តក
្រី ្រសង
ួ ពាណិជក
្ជ ម្ម
បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការអគារ
រដ្ឋបាលថ្មីនៃមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកណ្តាល ។

ថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម វេង សាខុន សមាជិកគណៈកម្មាធកា
ិ រកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពជា
ុ រដ្ឋមន្តក
្រី ្រសង
ួ កសិកម្ម
រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានអញ្ជើញចុះមកពិនិត្យ ពីវឌ្ឍនភាព នៃការ
អភិវឌ្ឍកសិដ្ឋាន ចិញ្ចឹមបង្គាបែបធម្មជាតិ របស់ក្រុមហ៊ុន ហេង ហេង
ដែលមាន

ទីតាំងស្ថិត នៅភូមិអូរចំណារ ឃុំអូរឧកញ៉ាហេង ស្រុកព្រៃនប់

ខេត្តព្រះសីហនុ។
ថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាល
ចុះជួយស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល និងជាប្រធានគណៈកម្មការអង្កេត
បោសសម្អាត និងប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៃព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខក្រុមប្រឹក្សាឃុំ មេភូមិ ប្រជាការពារ និងបាននាំយកអំណោយ
ចែកជូនដល់សដ
្ត្រី ល
ែ ទើបសម្រាលកូនចំនន
ួ ៥៧គ្រសា
ួ រ មកពី ៩ភូមិ ស្ថត
ិ នៅក្នង
ុ ឃុំ
គោកត្រប់ ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល។
ថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ជាវ តាយ សមាជិកគណ:កម្មាធិការ
កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានគណ:កម្មាធិការគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជាខេត្តកំពតបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីបង្គោលគណបក្ស
ស្រុកជុំគិរី នៅស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាស្រុកជុំគិរី។ ឯកឧត្តមបានណែនាំ
ដល់គណបក្សគ្រប់ថ្នាក់បន្តកសាងអំពើល្អ ជាពិសេសជំរុញសមាជិកគណបក្ស ដែល
មិនទាន់បានចុះឈ្មោះ និងគ្រប់អាយុចុះឈ្មោះទៅចុះឈ្មោះឲ្យបានគ្រប់គ្នា ដើម្បី
ធានាបានជោគជ័យនៅពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០២២ និង២០២៣ខាងមុខ។

ថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង សមាជិកា
គណៈកម្មាធកា
ិ រ កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពជា
ុ អភិបាលនៃគណៈអភិបាល
ខេត្តកោះកុង និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខា កាកបាទក្រហមកម្ពុជា
ខេត្ត បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល និងផ្តល់ជូនគ្រឿងឧបភោគ បរិភោគ
ដល់គ្រួសារចាស់ជរា គ្រួសារងាយរងគ្រោះ ចំនួន១០៩ គ្រួសារ ស្ថិតនៅ
ឃុំអណ្តូងទឹក ស្រុកបូទុមសាគរ ខេត្តកោះកុង ។
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ថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្ដម អ៊ុន ចាន់ដា សមាជិកគណៈ-

កម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាល
ខេត្តកំពង់ចាម និងជាប្រធានសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តបានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ច

ប្រជុំគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមខេត្ត ដើម្បីត្រួតពិនិត្យការងារ
ទទួលវិភាគទានពីសប្បុរសជន ជួយទ្រទ្រង់ដល់សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជា
ខេត្តកំពង់ចាម

ដើម្បីទុកសង្គ្រោះប្រជាជនដែលជួបគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗ

នៅទីស្នាក់ការសាខាកាកបាទក្រហមខេត្ត ។

ថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្ដម ម៉ុម សារឿន សមាជិកគណៈ-

កម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាល

ខេត្តស្ទឹងត្រែង និងជាប្រធានសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ខេត្តស្ទឹងត្រែង

បានដឹកនាំក្រុមការងារ

នាំយកអំណោយសប្បុរសធម៌របស់កាកបាទ

ក្រហមកម្ពុជា ទៅចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រី ចាស់ជរា ស្ត្រី មេម៉ាយ

និងកុមារកំព្រា គ្មានទីពឹងចំនួន ៣០០គ្រួសារ នៅស្រុកសៀមប៉ាង។
ថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា អ្នកតំណាងរាស្ត្រ

មណ្ឌលព្រៃវែង បានអញ្ជើញចុះជួបសួរសុខទុក្ខ និងផ្សព្វផ្សាយពីវិធីបង្ការជម្ងឺ
កូវីដ១៩ និងបានចែកគ្រាប់ពូជបន្លែ ដល់បងប្អូនកសិករក្រុមកែលំអជីវភាព

និងគ្រួសារកសិករចិញ្ចឹមត្រី ចិញ្ចឹមមាន់ និងចិញ្ចឹមទាកាប៉ា នៅឃុំពោធិ៍ទី

ឃុំព្រៃទឹង និងឃុំរំលេច ស្រុកស៊ីធរកណ្តាល ចំនួន៤៥គ្រួសារ។ ឯកឧត្តមក៏បាន

ជំរុញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាយកចិត្តទុកដាក់ការងារបង្កបង្កើនផល ចិញ្ចឹម
សត្វ និងដាំបន្លែជាដើម ដើម្បីបង្កើនចំណូល កាត់បន្ថយចំណាយ នៅក្នុង
កាលៈទេសៈដែលប្រទេសកម្ពុជា និងពិភពលោកទាំងមូលកំ ពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំង
ជម្ងឺកូវីដ១៩នេះ។

ថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ផាន់ ចាន់ធុល អភិបាល

នៃគណៈអភិបាលខេត្តប៉ៃលិន បានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលសួរ
សុខទុក្ខ និងផ្សព្វផ្សាយអំពីវិធានការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាល

ជម្ងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមខ្នងផ្ទះ ព្រមទាំងឧបត្ថម្ភស្បៀង ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ដែលមានជីវភាពខ្វះខាត នៅសង្កាត់ទួលល្វា និងសង្កាត់បរយ៉ាខា ក្រុង
ប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន ចំនួន ៦៩គ្រួសារ បន្ទាប់ពីពួកគាត់រងផលប៉ះពាល់
សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ ដោយការផ្ទុះឡើងនៃជម្ងឺ Covid-19។

ថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្ដម អ៊ុំ រាត្រី អភិបាលនៃគណៈ-

អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងលោកជំទាវ បាននាំយកអំណោយរបស់
ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ កែ គឹមយ៉ាន និងលោកជំទាវ ចែកជូនដល់
បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ១០០គ្រួសារ មកពីភូមិគោកលៀប, ភូមិ បែនចាន

និងភូមិឈូក នៅក្នុងសង្កាត់ម្កាក់ ក្រុងសិរីសោភ័ណ ។ ឯកឧត្ដម ថ្លែងថា
ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជា សម្តេចតេជោតែងតែគិតគូរយ៉ាងខ្លាំងពី សុខទុក្ខ

បងប្អូនពលរដ្ឋ ពិសេសក្នុងតំណាក់កាលនៃការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ១៩ ដែល

បានធ្វើឲ្យបងប្អូនមួយចំនួន បានរងផលប៉ះពាល់ ដោយសារតែជំងឺនេះ។
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ខេតប
្ត ន្ទាយមានជ័យ៖ ថ្ងទ
ៃ ១
ី ៦ ខែឧសភា ឆ្នា២
ំ ០២០ ក្រម
ុ ការងារ

យុវជនគណបក្សខេត្ត បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពការងារ
រយៈពេល ៥ខែដើមឆ្នាំ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត ក្រោម អធិបតីភាព

ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម អ៊ុំ រាត្រី ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត និង
ជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត។ ក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តម
ប្រធានអង្គប្រជុំ បានផ្តល់អនុសាសន៍ ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈម នានា

និងបានថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត និងក្រុងស្រុកទាំង៩ ដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្ម ដោយលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំង

ចិត្ត ធនធានគ្រប់បែបយ៉ាង ក្នុងការអនុវត្តន៍ការងារ និងជាការចូលរួមចំណែកប្រយុទ្ធប្រឆាំងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ១៩ ក្នុងខេត្ត

និងលើកទឹកចិត្តអោយក្រុមការងារបន្តជំរុញការផ្សព្វផ្សាយតាមមូលដ្ឋានស្តីពីការបង្កាការពារខ្លួនពី ជំងឺកូវីដ-១៩ ឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំ។

ថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ លោកជំទាវ ម៉ាន ចិន្ដា

រដ្ឋលេខាធិការក្រសង
ួ កិចកា
្ច រនារី សមាជិកយុវជនគណបក្សថ្នាក់ កណ្តាល

និងជាប្រធានក្រម
ុ ការងារយុវជនគណបក្សក្រសង
ួ កិចកា
្ច រនារី, លោកជំទាវ

យ៉យ នីតា អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារី និងជាអនុប្រធាន

ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សក្រសួងកិច្ចការនារី,

អភិបាលរងស្រុក

អ៊ីមាំ, អាជ្ញាធរឃុំ, អាជ្ញាធរភូមិ, សម្ព័ន្ធយុវជនមុស្លីមកម្ពុជា,

និង

ស.ស.យ.ក បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល ផ្សព្វផ្សាយទាក់ទងនឹងជម្ងឺកូវីដ១៩ និងបាននាំយកកញ្ចប់អាហារស្រាយបួសខែរ៉ាម៉ាឌនជូនបងប្អូន
ប្រជាពលរដ្ឋ ចំនួន ១២០គ្រួសារ ដោយនៅភូមិថ្មី សង្កាត់ព្រៃធំ ក្រុងកែប ខេត្តកែបទទួលបាន ៦០គ្រួសារ និងនៅភូមិទ្វាថ្មី ឃុំព្រៃថ្នង ស្រុកទឹកឈូ

ខេត្តកំពត ចំនួន៦០គ្រួសារ ។

ថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ងួន រតនៈ សមាជិក

គណៈកម្មាធិការកណ្ដាល ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត និង
ជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត បានអញ្ចើញជាអធិបតី
ក្នុងពិធីប្រកាសស្ដីពីការកែសម្រួល និងបំពេញបន្ថែមសមាសភាពក្រុម
ការងារយុវជនគណបក្សស្រុកសង្កែ នៅទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជន

កម្ពុជាស្រុកសង្កែ ។ ពិធីនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពី ឯកឧត្តម អនុប្រធាន សមាជិក សមាជិកាក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត គណបក្សស្រុក

និងគណបក្សឃុំ ព្រមទាំងសមាជិក សមាជិកា ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សស្រុកសង្កែ ។
ខេត្តពោធិ៍សាត់៖ ថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០
ឯកឧត្តម អ៊ឹង គឹមលាង ប្រធានក្រុមការងារ

យុវជន

គណបក្សខេត្ត តំណាង ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ៅ ធនិន

អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ បានដឹកនាំ
យុវជនចុះទៅពិនិត្យគ្រួសារ លោក ភី កំសត់ ដែលមាន

ផ្ទៃដី ចំនួន២ហិកតា កំពុងប្រកបរបរធ្វើចម្ការដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាព។ ក្នុងនោះដែរឯកឧត្តមបានរៀបរាប់ពីការសាកល្បងដាំត្រសក់ និងត្រប់ និងបានណែនាំ
គាត់ឱ្យមកប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិ ក្នុងការដាំដុះបន្លែ ដើម្បីទទួលបានបន្លែបែបស្ដង់ដា ក្នុងដីចម្ការ អស់រយៈពេលបីខែ ចំណែកឯលទ្ធផលទទួលបានផ្លែផ្កា
ល្អប្រកបដោយភាពជោគជ័យ៕

ថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត
ស៊ិន វុទ្ធី សមាជិកយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល សហការជាមួយ
ក្រុមការងារគណបក្សចុះមូលដ្ឋានឃុំភ្នំបាត បានជួបសំណេះសំណាល
ជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពទូទៅ និងបានចុះ
ពិនិត្យជាក់ស្តែងដល់ទីតាំងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារខ្យល់កន្ត្រាក់ ដែលមានម្ចាស់ផ្ទះឈ្មោះ ជិន រតនា រស់នៅភូមិស្តុក ឃុំភ្នំបាត ជាមួយគ្នានេះដែរ
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ក៏បាននាំយកអំណោយរបស់ ឯកឧត្តម លឹម គានហោ និងលោកជំទាវ ព្រមទាំងក្រុមការងាររួមមាន៖ អង្ករចំនួន ០២បាវ មីចំនួន ០២កេស ត្រីខ ចំនួន
០២យួរ ទឹកសុទ្ធចំនួន ០២កេស និងថវិកាចំនួន ១៥០.០០០រៀល ឧបត្ថម្ភដល់គ្រួសាររងគ្រោះ៕
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ខេត្តកែប៖ ថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម សោម ពិសិដ្ឋ

សមាជិកយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល

និងជាប្រធានក្រុមការងារ

យុវជនគណបក្សខេត្ត និងក្រុមការងារ បានចុះជួបសួរសុខទុក្ខ និង

បានឧបត្ថម្ភគ្រឿងឧបភោគ បរិភោគ សម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗដល់

គ្រួសារដែលមានកូនភ្លោះ ០៣នាក់ ចំនួន ០១គ្រួសារ និងចាស់ជរា

ចំនួន ០៤នាក់ ដែលមានជីវភាពខ្វះខាត ស្ថិតនៅភូមិអូរក្រសារ
សង្កាត់អូរក្រសារ ក្រុងកែប ខេត្តកែប។ ឆ្លៀតក្នុងឱកាសចុះជួបសំណេះសំណាលនេះដែរ ឯកឧត្តមក៏បានធ្វើការផ្ដាំផ្ញើ និងផ្សព្វផ្សាយណែនាំដល់បងប្អូន

ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវប្រឹងប្រែងរកស៊ីទទួលទាន

ត្រូវចាកឆ្ងាយពីល្បែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទ

និងត្រូវចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្ត

និងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាល នៃជំងឺកូវីដ-១៩ តាមសារអប់រំ ណែនាំ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល និងត្រូវអនាម័យជាប្រចាំ ។
ខេត្តកំពង់ចាម៖ ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ លោក ស្រី សុភ័ក្ត្រ

សមាជិកយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល

និងជាប្រធានក្រុមការងារ

យុវជនខេត្ត បានចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីចែកអំណោយជូនបងប្អូន

ខ្មែរ អ្នកកាន់សាសនាឥស្លាម ចំនួន ៣៥០គ្រួសារ
លើឃុំកោះសូទិន

ស្រុកកោះសូទិន។

នៅភូមិទី១៣

ក្រៅពីការសួរសុខទុក្ខ

សំណេះសំណាល លោកក៏បានផ្ដាំផ្ញើសូមឲ្យសហគមន៍ បន្តចូលរួម
ការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលឡើងវិញ នូវជម្ងឺឆ្លង កូវីដ-១៩ តាមរយៈការអនុវត្តគោលការណ៍ ៣ចំណុច គឺទី១ រក្សាអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួន, ទី២ ប្រើម៉ាស់

ឬក្រម៉ា ក្នុងករណីចាំបាច់ និងទី៣ រក្សាគម្លាត ក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងគ្នាក្នុងសង្គម ។

ខេត្តមណ្ឌលគិរី៖ ថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម

សាយ ម៉េងគីម ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត និង

សហការី ព្រមទាំងលោកប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សស្រុក

កែវសីមា បាននាំយកគ្រឿងឧបភោគបរិភោគ និងបច្ច័យប្រគេនដល់

ព្រះសង្ឃនៅវត្តសុវណ្ណារាម

(ឃុំមេម៉ង់)

និងវត្តនវគិរីសុណ្ណារាម

(ឃុំចុងផ្លាស់) ស្រុកកែវសីមា ខេត្តមណ្ឌលគីរី ព្រមទាំងបានជម្រាប

ពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដ១៩ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នឹងបានស្នើសុំអោយព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គ និងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តវិធានការ បង្ការ ការពារនានា

របស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ទៅក្នុងសហគមន៍ ។
ខេត្តព្រះវិហារ៖

ថ្ងៃទី

១៨

ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម
យុង គឹមហ៊ាន ប្រធានក្រុមការងារ
យុវជនគណបក្សខេត្ត

និងក្រុម

ការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត

បាន

ចុះចែកអំណោយជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រខ្វះខាត ចាស់ជរា ពិការ នៅសង្កាត់ប៉ាលហាល ក្រុងព្រះវិហារ ចំនួន៣គ្រួសារ, នៅភូមិហ្មសែត ២គ្រួសារ,

ភូមិស្ថាពរ ១គ្រួសារ ស្ថិត នៅសង្កាត់កំពង់ប្រណាក ក្រុងព្រះវិហារ ។

ខេត្តព្រៃវែង៖ ថ្ងៃទី៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ លោក ភុន សម្ផស្ស

ប្រធានយុវជនគណបក្សស្រុកព្រះស្តេច ព្រមទាំងយុវជន គណបក្សឃុំ,
មេឃុំអង្គររាជ្យ, មេឃុំបន្ទាយចក្រី, និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ភូមិទាំងពីរឃុំ

បានចុះមកពិនិត្យការសាងសង់ស្ពានទំហំ ៤ម៉ែត្រ គុណនឹង ១០ម៉ែត្រ

បានរួចរាល់ប្រមាណ៨០% ជិតវត្តទឹកជូរ (សសរបេតុង ធ្នឹមបេតុង

ក្រាលឈើថ្មី ៥x១៥) ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ដោយចំណាយថវិកាផ្ទាល់
របស់ឯកឧត្តមប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុកព្រះស្តេច ចំនួន ៥.៧៧៥.០០០រៀល៕
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សមិទ្ធផលមួយចំនួននៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ច


រយៈពេល ៣ខែៈ

- ប្រាក់ចំណូលពន្ធប្រមូលបានជាង ១៤០០លានដុល្លារ កើនឡើង

២៤% បើធៀបរយៈពេលដូចគ្នា ឆ្នាំមុន ដែលមានប្រមាណ ១១០០
លានដុល្លារ ។ ចំណូលពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ មានប្រមាណ

៤៤៥លានដុល្លារ, ចំណូលពីអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករ មាន

មាន ៣០ម៉ឺនតោន , ដំឡូងមីក្រៀម និងស្រស់ មាន ១២ម៉ឺនតោន

គ្រាប់ស្វាយចន្ទីរ ១៨ម៉ឺនតោន ពោត ៣ម៉ឺនតោន ចេក ជិត ១០ម៉ឺនតោន
ផ្លែស្វាយ ជាង ៤ម៉ឺនតោន ម្រេចជាង ២០០០តោន និងការនាំចេញ
កសិផលផ្សេងៗទៀត ។

- គិតពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ចំនួនទូកុងតឺន័រ

ជាង ៧២៩លានដុល្លារ, ប្រាក់ចំណូលពីអគ្គនាយកដ្ឋានទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ

ឆ្លងកាត់កំពង់ផែស្វ័យតក្រុងព្រះសីហនុ មានចំនួន ២១៨.០៥០

ចំណូលពីអគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ បាន ៣០,៥លាន

ដែលមាន ២០៧.៨១៨ (TEUs) ។ គួរបញ្ជាក់ថា ក្នុងឆ្នាំ២០១៩

និងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធសម្រេចបាន ១៧៦លានដុល្លារ,
ដុល្លារ និងប្រាក់ចំណូលសារពើពន្ធផ្សេងទៀតបាន ៥លានដុល្លារ ។
- ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក សម្រេចបាន

១.៥៩៤,៤លានដុល្លារ កើនឡើង ៤២,២៩% ធៀបរយពេលដូចគ្នា

កាលពីឆ្នាំមុន ដែលមានចំនួន ១.១២០,៥លានដុល្លារ ។ ការ

(TEUs) កើនឡើង ៤,៩២% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា ឆ្នាំ២០១៩

ទូកុងតឺន័រចេញចូលកំពង់ផែស្វ័យត ក្រុងព្រះសីហនុ មានចំនួន
៦៣៧.៨៤៤ (TEUs) កើន ១៨% ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៨ ដែលមាន
៥៤០.៧៩៣ (TEUs) ។

នាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកវិញ សម្រេចបាន ៨៥,១លានដុល្លារ
ធ្លាក់ចុះ ៣០%

ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា កាលពីឆ្នាំមុន មាន

ចំនួន ១២២,១លានដុល្លារ ។


រយៈពេល ៤ខែៈ

- កម្ពុជានាំចេញផលិតផលសម្លៀកបំពាក់វាយនភ័ណ្ឌ និង

ស្បែកជើងមានតម្លៃជាង ៣,១៣ពាន់លានដុល្លារ កើនឡើង ១,៦៧%
ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំមុន ដែលក្នុងនោះការនាំចេញសម្លៀក-

បំពាក់មានតម្លៃជាង ៣,៣២ពាន់លានដុល្លារ ធ្លាក់ចុះ ៣,៤០%
ការនាំចេញស្បែកជើងមានតម្លៃជាង ៤១២លានដុល្លារ កើនឡើង

ការនាំចញ
េ ជ័រកៅស៊រូ បស់កម្ពជា
ុ សម្រេចបាន ៧១.៧៤៩តោន

១៨,០៦% និងទំនិញធ្វើដំណើរ មានតម្លៃជាង ៣,៨៨លានដុល្លារ

កើតឡើង ១៣ភាគរយ បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ២០១៩ ។

- ការនាំចេញអង្ករ មានចំនួន ៣០០.២៥២តោន មានកំណើន

ដូច្នេះបើគិតជាទឹកប្រាក់ នាំចេញជ័រកៅស៊ូដែលកម្ពុជា សម្រេច

កើនឡើង ២២,០៦% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា ឆ្នាំ២០១៩ ។

៤១% បើធៀប ៤ខែ ដើមឆ្នាំ២០១៩ ដែលការនាំចេញមានប្រមាណ

ត្រឹម ចំនួន ២១៣.៧៦៣តោន ។ នេះជាកំណើនមួយគួរឲ្យកត់សំគាល់

បំផុតរបស់កម្ពុជា ដែលបានសំរេចការនាំចេញ មានតួលេខខ្ពស់ក្នុង
រយៈពេល៤ខែដើមឆ្នាំ នៃការនាំចេញរបស់កម្ពុជា ក្នុងរយៈពេល១០ឆ្នាំ

ចុងក្រោយ ។ ប្រទេសកម្ពុជា បាននាំអង្ករចេញទៅកាន់ប្រទេសចិន
ចំនួន ៤១% ស្មើនឹង ១២២.០៩៤តោន សហគមន៍អ៊ឺរ៉ុប និងប្រទេស

អង់គ្លេស មាន ៣២% ស្មើ ៩៧.៣៣៧តោន ប្រទេសនៅក្នុង

តម្លៃជ័រកៅស៊ូជាមធ្យម មានតម្លៃ ១.៣៥៨ដុល្លារ ក្នុង ១តោន ។

បាននៅរយៈពេល ៤ខែមកនេះ មានចំនួន ៩៧.៤៣៥.១៤២ លាន
ដុល្លារអាមេរិក ។ ដោយឡែកសម្រាប់ការនាំចេញក្នុងខែមេសាវិញ

សម្រេចបាន ១៨.៦០៤តោន កើនឡើងចំនួន ៦.៨៥៣តោន
ស្មើនឹង ៥៨ភាគរយ បើធៀបនឹងខែមុន ។ សម្រាប់តម្លៃជ័រកៅស៊ូជា

មធ្យមក្នុងខែមេសាមានចំនួន ១.១៩២ដុល្លារក្នុងមួយតោន ។ មក

ដល់បច្ចុប្បន្ននេះនៅកម្ពុជា មានផ្ទៃដីកៅស៊ូចំនួន ៤០៤.៨០១ ហិកតា
ក្នុងនោះផ្ទៃដីចៀរជ័រមានចំនួន ២៥០.០៦៦ហិកតា ស្មើនឹង៦២ ភាគរយ

សហគមន៍អាស៊ាន មាន ១៣% ស្មើនឹង ៣៧.៤២៨តោន និងបណ្តា

និងផ្ទៃដីថែទាំចំនួន ១៥៤.៧៣៥ហិកតាស្មើនឹង ៣៨ភាគរយ ។

ដោយឡែកសំរាប់ខម
ែ េសា ឆ្នា២
ំ ០២០ ទោះបីរាជរដ្ឋាភបា
ិ លកម្ពជា
ុ

ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា(CDC)

ចេញអង្ករក្រអូបរបស់កម្ពុជា

លានដុលរ្លា អាមេរក
ិ បង្កើតការងារ ធ្វើបានចំនន
ួ ៦៤.៩៦៣កន្លែង។

ប្រទេសផ្សេង មានចំនួន ១៤% ស្មើនឹង ៤៣.៣៩៣តោន ។
បានផ្អាកការនាំចេញ «អង្ករស» មួយរយៈពេលខ្លីក៏ដោយ ក៏ការនាំ
បានសម្រេចជាង

៦៩ពាន់តោន

ដែលផ្តល់នូវតំលៃមួយយ៉ាងខ្ពស់ ។ ការនាំចេញនេះ មានកំណើន
ជាង ៦១% បៀបធៀបទៅខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ ដូចគ្នា ។

- កម្ពុជាបាននាំចេញផលិតផលកសិកម្ម (ផ្លូវការ) ទៅកាន់ទីផ្សារ

ពិភពលោក បានចំនួន ២.០០៧.០១២តោន ។ ការនាំចេញអង្ករ

- រយៈពេលជិត ៥ខែ ឆ្នាំ២០២០ គិតត្រឹមថ្ងៃ២០ ខែឧសភា

បានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគ

ចំនួន ៩៣គម្រោង ស្មើទុនវិនិយោគ សរុបចំនួន ២.៧៩១,៦៨

ដោយឡែក ក្នុងខែឧសភា នេះ (CDC) បានអនុម័តគម្រោង
វិនិយោគចំនួន១៤ គម្រោង ស្មើ ទុនវិនិយោគសរុបចំនួន ២២០,៧

លានដុល្លារអាមេរិក បង្កើត ការងារធ្វើបានចំនួន ៦.៦៧០ កន្លែង៕
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ផែនការចាំបាច់មួយចំនួនក្នុងវិស័យកសិកម្ម
ចំពោះមុខឥទ្ធិពលបង្កដោយកូវីដ-១៩

ឯកឧត្តម វេង សាខុន អញ្ជើញចុះមកពិនិត្យវឌ្ឍនភាពរបស់កសិដ្ឋាន

កសិករកម្ពុជាប្រមូលផលស្រូវដោយប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនច្រូត

ចិញ្ចឹមបង្កងអូស្រ្តាលី ស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្នល់កែង ឃុំត្រពាំងប្រាសាទ
ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ

រដូវវស្សាឆ្នាំ២០២០ នេះ ត្រូវបានព្យាករណ៍ថា នឹងចូលមកលឿន

ជាងឆ្នាំកន្លងទៅពោលគឺមកដល់នៅថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា ដោយចាប់ផ្តើម

ពីតំបន់មាត់សមុទ្រ។ គឺជាការមកឆាប់ជាងឆ្នាំធម្មតាចំនួនពីរសប្តាហ៍

ផ្តើមចេញពីការព្យាករអាកាសធាតុ, ស្ថានភាពនៃវិស័យកសិកម្ម

ជាក់ស្តែងនិងផ្អែកលើអនុសាសន៍ ដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រ
ក្រសួងកសិកម្ម

រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានកំណត់នូវវិធានការ

(ជាប្រក្រតីភាពរដូវវស្សាតែងចាប់ផ្តើមនៅពាក់កណ្តាលខែឧសភា)

ទិសដៅនិងផែនការចំពោះមុខ។ ក្រសួងបានដាក់ចេញសេចក្តីណែនាំ

ភាគច្រើនឆ្នាំ ។ បាតុភូតផ្គរ រន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់នឹងអាចបន្តកើត

យកចិត្តទុកដាក់លើការផលិតធានាសន្តិសុខស្បៀង ឱ្យបានគ្រប់

ជាមួយនឹងបរិមាណទឹកភ្លៀង ពីមធ្យមទៅបង្គួរដែលស្មើឬលើមធ្យម
មានច្រើននៅក្នុងខែឧសភា និងខែមិថុនា ។ នៅក្នុងខែសីហានិងខែ
កញ្ញាភ្លៀងអាចធ្លាក់រាយប៉ាយល្អលើផ្ទៃប្រទេស ជាមួយនឹងបរិមាណ

ទឹកភ្លៀងពីមធ្យមទៅច្រើនក្នុងនោះក៏នឹងអាចបណ្តាលឲ្យខេត្តមួយ

សំខាន់ៗ និងចាំបាច់បន្ទាន់មួយចំនួនដើម្បីបង្កើននិងពង្រឹងស្មារតី
គ្រាន់ឆ្លើយតបតាមតម្រូវការក្នុងស្រុកក្នុងកាលៈទេសៈដែលប្រទេស
ទទួលរងនូវហានិភ័យពីកូវីដ១៩ ។

នៅថ្ងៃទី ២៤ខែមេសាក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ

ចំនន
ួ ដែលមានភូមសា
ិ ស្តនៅ
្រ ទីទនា
ំ បជាប់តប
ំ ន់ជរួ ភ្ន,ំ តំបន់ខង
្ព រា
់ ប

បានបើកកិច្ចប្រជុំមួយក្រោមវត្តមានរបស់ឯកឧត្តម វេង សាខុន

មកពីការធ្លាក់ភ្លៀងច្រើនលើសលប់ក្នុងរយៈពេលខ្លី។ បណ្តាខេត្ត

ធ្វើការណែនាំដល់អង្គភាពសំខាន់ៗ

និងតំបន់ជាប់នឹងផ្លូវទឹកប្រឈមខ្ពស់ នឹងជំនន់ទឹកភ្លៀងដែលបណ្តាល

នៅតំបន់ខ្ពង់រាបរដូវវស្សាអាចនឹងបញ្ចប់នៅក្នុង

សប្តាហ៍ទី២ នៃ

ខែវិច្ឆិកាជាមួយនឹងបរិមាណទឹកភ្លៀងពីតិចទៅមធ្យម។ បណ្តាខេត្ត

នៅតំបន់វាលទំនាបកណ្តាលនិង តំបន់មាត់សមុទ្ររដូវវស្សាអាច
នឹងបញ្ចប់នៅក្នុងសប្តាហ៍ទី៣ នៃខែវិច្ឆិកា ជាមួយនឹងបរិមាណទឹក

ភ្លៀងពីតិចទៅបង្គួរ។ កូនរដូវប្រាំងអាចនឹងកើតមាននៅក្នុងសប្តាហ៍
ទី២នៃខែកក្កដារហូតដល់ដំណាច់ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២០ ។

អ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺឆ្នាំ២០២០នេះកម្ពុជា ក៏ដូចជា

ប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកបានជួប នឹងស្ថានភាពអាក្រក់ដែល

រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ។កិច្ចប្រជុំនេះបាន

បីគឺអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម

(ផលិតកម្មស្រូវ និងដំណាំ), អគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វ (ចិញ្ចឹមសត្វ) និងរដ្ឋបាលជលផល (វារីវប្បកម្ម) ដោយ

ដាក់ចេញផែនការសកម្មភាពអនុវត្តន៍បន្តឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព

និងទាន់ពេលវេលា។ ក្រសួងកសិកម្ម បានណែនាំដល់អង្គភាព

ពាក់ព័ន្ធត្រូវត្រៀមរៀបចំ លក្ខណៈសម្បត្តិឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បី
ចាប់ផ្តើមការងារបង្កបង្កើនផលរដូវវស្សា ដែលបានឈានចូលមក
ដល់។

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្ដី បានផ្តល់អនុសាសន៍សំខាន់ៗមួយចំនួនបន្ថែម

ដែលបង្កើតឡើងនូវបញ្ហាប្រឈម

ទៀតដើម្បីចូលរួមទទួលខុសត្រូវក្នុងការធានាសន្តិសុខស្បៀង ក្នុង

ពិសេសគឺវិស័យទេសចរណ៍ និងវិស័យ ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ។ រីឯ

ក្រៅពីការធ្វើប្រពលវប្បកម្មដំណាំស្រូវការធ្វើពិពិធកម្មដំណាំសំខាន់ៗ

បង្កឡើងដោយជំងឺកូវីដ១៩
និងហានិភ័យ។

វិស័យជាច្រើននៅកម្ពុជាបានរងនូវផលប៉ះពាល់

វិស័យកសិកម្មត្រូវបានកត់សម្គាល់ថាទទួលនូវរងប៉ះពាល់មិនធ្ងន់
ធ្ងរដូចវិស័យដទៃឡើយ
កសិកម្ម។

ប៉ុន្តែវាជាកាលានុវត្តភាពសម្រាប់វិស័យ

បរិបទដែលប្រទេសកំពុងជួបវិបត្តិកូវីដ១៩ ។ ក្នុងនោះ ទីមួយមួយចំនួន។ គួរគិតផងដែរនូវការដាំបន្លែអតិផលជុំវិញផ្ទះ និងចិញ្ចឹម
សត្វដើម្បីបង្កើនចំណូលធានាសន្តិសុខ ស្បៀងបង្កើតឱកាសការងារ

និងកាត់បន្ថយផលវិបាករបស់ប្រជាជនក្នុងកាលៈទេសៈនេះ។ ទីពីរ-
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ប្រើប្រាស់នូវនវានុវត្តន៍នៃបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ ដើម្បីឱ្យកសិករអាចគ្រប់គ្រង

នេសាទ។ គ្រប់អង្គភាពត្រូវគិតគូរបន្ថែមទៀត អំពីការប្រើប្រាស់

អំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ ទ្រទ្រង់ក្រោយពេលប្រមូលផល (មាន

រៀបចំ ក្នុងផែនការ ថវិកាឆ្នាំ២០២០ នេះក្នុងស្មារតីសន្សំសំចៃខ្ពស់។

ផលិតកម្មបាន។ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដែលប្រើប្រាស់ទឹកតិច គិតគូរ

ថវិកាឱ្យបានសមស្របទៅតាមអាទិភាព នៃសកម្មភាពដែលបាន

ជង្រុក បច្ចេកទេសថែរក្សានិងការកែច្នៃជាដើម) ។ ជ្រើសរើសទីតាំង

ត្រូវត្រៀមរៀបចំលក្ខណ:សម្បត្តិឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីចាប់ផ្តើម

អគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ” ទទួលបានការអនុគ្រោះថ្លៃអគ្គិសនី

ទីបព
្រាំ រី - អគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនង
ិ រដ្ឋបាលជលផលត្រូវ សហការ

ផលិតកម្មជិតប្រភពទឹកដើម្បីរៀបចំឯកសារដាក់ជូន

“មូលនិធិ

សម្រាប់ការបូមទឹកនៅពេលយប់។ ទីបី-ជ្រើសរើសសហគមន៍ដែល

មានសក្ដានុពល

និងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងផលិតកម្មបន្លែក្នុង

ទ្រង់ទ្រាយធំរៀបចំផែនការផលិត និងផ្គត់ផ្គង់ឱ្យស្របតាមតម្រូវ ការ

ការងារបង្កបង្កើនផលឆ្នាំ២០២០-២០២១ ឱ្យបានទាន់ពេលវេលា។

ធ្វើការជាមួយយវិស័យឯកជនក្នុងការផលិតចំណីសត្វ ការចិញ្ចឹម
សត្វនិងត្រីធានាទាំងបរិមាណនិងគុណភាពដើម្បីបង្កើនផលិតភាព

ផលិតកម្ម។ ជាពិសេសបង្កើនដៃគូជាមួយកសិករ។ ទីប្រាំបី-អង្គភាព

ទីផ្សារ។ បង្កើតបណ្ដាញទីផ្សារដើម្បីផ្សារភ្ជាប់អ្នកទិញ និងសហគមន៍

អគ្គនាយកដ្ឋាន ទាំង៣រួមទាំងមន្ទីរទាំង២៥

រយៈការអនុវត្តផលិតកម្មកសិកម្មតាមកិច្ចសន្យា ។ ទីបួន-ដោះ-

កសិផលក្នុងស្រុកនិងបើកឱកាសឱ្យផលិតករក្នុងស្រុក ។

ផលិត

ក្នុងទិសដៅធ្វើឱ្យមាននិរន្តរភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារតាម

ស្រាយឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពនូវសេចក្តីត្រូវការទាំងឡាយរបស់ប្រជា-

រាជធានី-ខេត្តត្រូវ

សហការទប់ស្កាត់ការនាំចូលកសិផលខុសច្បាប់ ដើម្បីការពារតម្លៃ
គួររំលឹកថា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយកដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា

ពលរដ្ឋក្រីក្រ ដែលរស់នៅទីជនបទដូចជាការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេក

កាលពីថ្ងៃទី៧ ខែមេសា កន្លងទៅបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនដាំដុះ

លក្ខណៈគ្រសា
ួ រការផ្តលគ
់ ប
្រា ព
់ ជ
ូ ជី ការបង្កត
ើ ធនាគារស្រវូ សហគ្រាស

នេះដោយសារតែការនាំចូលពីខាងក្រៅត្រូវបានរឹតបន្តឹង ។ សម្តេច

កសិកម្ម ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ ការលើកកម្ពស់កិច្ចការដាំដុះជា

ធុនតូចផ្នែកកសិ-ឧស្សាហកម្ម និងការកែលម្អវិធីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន

កសិកម្មឱ្យដល់ភូមិ-ឃុំ។ លើកទឹកចិត្តកសិករអ្នកចំណាកស្រុកដែល
វិលមកកម្ពុជាវិញ

និងកម្មករដែលបាត់បង់ការងារឱ្យធ្វើកសិកម្ម

ចម្រុះ (ការចិញ្ចឹមមាន់, ត្រីនិងដាំបន្លែ)។ ទីប្រាំ-ត្រូវជំរុញការធ្វើ
ពហុវប្បកម្មដំណាំចម្រុះការធ្វើដំណាំឆ្លាស់

និងជំរុញដំណាំកសិ-

បន្លែបង្ការ ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកនៅក្នុងកាលៈទេសៈដ៏លំបាក
តេជោបានក្រើនរំលឹកថាឥឡូវវាជិតដល់ដំណាក់កាលដែលត្រូវដាំ
ហើយដូចជាបន្លែបង្ការ។ ការចិញ្ចឹមសត្វ ការចិញ្ចឹមមាន់ ទា យក
ពងសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុក។

ចិញ្ចឹមត្រីផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុង

ស្រុកទាំងត្រីងៀត ត្រីឆ្អើរ ប្រហុក ផ្អក ។

សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជាបញ្ជាក់ថា កូវីដ១៩ បានធ្វើ

ឧស្សាហកម្មសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ការបង្កើតសិប្បកម្មតូចៗ និងឧស្សាហ

ឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរណ៍ វិស័យកាត់ដេរ ប៉ុន្តែមិនប៉ះពាល់

ការដាំបន្លែនិងឈើហូបផ្ល ែដើម្បីធានាការហូបចុកក្នុងស្រុកនិងជា

វិស័យកសិកម្ម ដែលតម្រូវឱ្យប្រជាជនយើងធ្វើការដាំដុះនូវមុខ

រីវប្បកម្មតាមគ្រប់រូបភាព ។ ជាពិសេសការប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិកា

ប្រមាញ់និងនេសាទត្រូវជំរុញប្រើប្រាស់ពូជ ដែលយើងមាន ដើម្បី

កម្មនៅមូលដ្ឋានដើម្បីបង្កើនតម្លៃបន្ថែមនិងប្រាក់ចំណូល។ ជំរុញ

ជំហានៗ ឈានទៅជំនួសបន្លែនាំចូល។ ជំរុញការចិញ្ចឹមសត្វនិងវា
ហិរញ្ញប្បទានពិសេស ៥០លានដុល្លាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាល តាម

រយៈធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្ម។ ករណីនេះអគ្គនាយក
ដ្ឋានពាក់ព័ន្ធត្រូវជួយសម្របសម្រួលធ្វើយ៉ាងណាឱ្យកសិករ

និង

ដល់វិស័យកសិកម្មទេ។ ផ្ទុយទៅវិញកាលានុវត្តភាពមានសម្រាប់

ទំនិញដែលចាំបាច់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុក។ ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខា
រុញឱ្យប្រជាពលរដ្ឋដាំនូវបន្លែបង្កាផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុក ។ យើងប្រើប្រាស់
ឱកាសដ៏លំបាកនេះ សម្រាប់កាលានុវត្តភាពក្នុងវិស័យកសិកម្មរបស់
កម្ពុជាដែលមានកំណើនយឺតក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅ ។ សម្តេចតេជោ

សហគមន៍កសិកម្មអាចខ្ចីប្រាក់នេះបាន យកមកប្រើប្រាស់ ដើម្បី

ហ៊ុន សែន បន្តថាកន្លងទៅកំណើនក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម វិស័យ

មន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទរាជធានីខេត្តទាំងអស់ ត្រូវ

មុខកំណើនក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម

បង្កើនផលិតកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនទ្វេទៀត ។ ទីប្រាំមួយសហការឱ្យបានសកម្មក្នុងការពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិកម្ម,
ភ្នាក់ងារពេទ្យសត្វភូមិ,

សហគមន៍ព្រៃឈើ

ចំការចេកអំបូងលឿងនៅខេត្តកំពត

និងសហគមន៍

សេវាកើនខ្ពស់ ប៉ុន្តែវិស័យកសិកម្មកើនឡើងទាប ។ នៅពេលខាង

និងសេវាធ្លាក់ចុះកំណើនក្នុង

វិស័យកសិកម្មនឹងហក់ឡើង ។ នេះជាឱកាសដែលយើងអាចមើល
ឃើញតាំងពីឥឡូវ …៕

វាលស្រែនាដើមខែវស្សា
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កម្ពុជាក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធប្រឆាំង
ជំងឺ COVID-19

មនុស្សធម៌របស់កម្ពុជា ។ ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតី ដូណាល់ ត្រាំ,
ឯកឧត្តមប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោក,

ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការ

នៃអង្គការទេសចរណ៍ពិភពលោក បានផ្ញើសារលិខិតកោតសរសើរ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចំពោះកាយវិការមនុស្សធម៌នេះ ។ នៅថ្ងៃទី២៦

ខែកុម្ភៈ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយ
បានលើកឡើងអំពីការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍មនុស្សធម៌ជាសកល

របស់ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងមេរោគ

Covid-19 តាមរយដំណើរទស្សនកិច្ចពិសេសរបស់សម្ដេចតេជោ ទៅកាន់
ប្រទេសចិននៅពេលដែលមានមេរោគនេះ

កំពុងរីករាលដាលខ្លាំង

កាលពីថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ និងការអនុញ្ញាតឲ្យនាវាទេសចរណ៍ Westerdam

ចូលចតនៅកំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុ ។ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាគាំទ្រ
ចំពោះចំណាត់ការដ៏ម៉ឺងម៉ាត់របស់រដ្ឋាភិបាលចិន ដឹកនាំដោយបក្ស
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែនអញ្ជើញធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ធ
បច្ចុប្បន្នភាពនៃជំងឺកូវីឌ-១៩ ថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០

កុម្មុយនីស្តចិន ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគ COVID-19 និងបាន
ចាត់ទុកថា នេះជាបញ្ហាសកល ដែលត្រូវរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងប្រកប

ដោយវិទ្យាសាស្ត្រ ស្មារតីមនុស្សធម៌ សាមគ្គីភាព និងមិនត្រូវរើសអើង ។
ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ប្រទេសកម្ពុជាបានប្រឹងប្រែង

គិតមកដល់ត្រឹមថ្ងៃ២០ ឧសភា ប្រទេសកម្ពុជាមិនមានរកឃើញ

អស់ពីសមត្ថភាព ដើម្បីឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងការទប់ស្កាត់ជម្ងឺ

១០០% និងមិនមានករណីស្លាប់ទេ ។ នេះជាជោគជ័យ ដ៏ធំធេងរបស់

បង្កើតគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធជម្ងឺ COVID-19 ដើម្បីកំណត់គោល-

ករណីឆង
្ល ថ្មន
ី ជ
ៃ ង
ំ ឺ COVID-19 ឯអ្នកឈឺតវ្រូ បានព្យាបាលជា សះស្បើយ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រោមការដឹកនាំរបស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃវីរុស COVID-19 ។ អបអរ

រាតត្បាតនេះ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បាន

នយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រជាតិដឹកនាំអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្រ្តក្នុង

ការបង្ការការពារទប់ស្កាត់ និងគ្រប់គ្រងជម្ងឺនេះ ដោយមាន សម្តេចតេជោ

ជាមួយជោគជ័យដែលយើងបានទទួលបាន យើងគប្បីពិនិត្យមើល

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រធាន ។ លើមូលដ្ឋាន នេះ កម្ពុជាបាន

ឆ្លងដ៏កាចសាហាវនេះ ។

ណែនាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក

ឡើងវិញ នូវដំណើរវិវត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយជំងឺ

ក្នុងពេលដែលទីក្រុង វូហាន ខេត្តហឺប៉ី កំពុងទទួលរងការវាយលុក

បង្កើត និងអនុវត្តនូវផែនការឆ្លើយតបជម្ងឺ COVID-19 ស្របតាមការ
ដែលមានវិស័យអាទិភាព

ចំនួន ៩ រួមមាន ៖ ១- ការរៀបចំផែនការ និងការ គ្រប់គ្រងហេតុការណ៍

ខ្លាំងពីជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃទី៥ ខែកុម្ភៈ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

ចំពោះមុខ ២- ការតាមដាន និងការវាយតម្លៃ ហានិភ័យ ៣- ការពង្រឹង

ជាមួយ ឯកឧត្តម ស៊ី ជីនពីង ប្រធានាធិបតីចិន និងឯកឧត្តម លី ខឺឈាង

ព្យាបាលអ្នកជម្ងឺ ៥- ការបង្ការ និងត្រួតពិនិត្យ ការចម្លងរោគ ៦-

បានអញ្ជើញទស្សនកិច្ចពិសេសនៅទីក្រុងប៉េកាំង និងបានជួបពិភាក្សា

នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន ។ ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ បានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញ
អំពីការរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយមិត្ត ក្នុងគ្រាដែលលំបាកបំផុតជាការបង្ហាញ
នូវស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយជោគវាសនារួមគ្នា, បង្ហាញពី

សាមគ្គីភាពរឹងមាំកម្ពុជា-ចិន និងចំណងមិត្តភាពដែកថែបរវាងប្រទេស
ទាំងពីរ ។ ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយទៀត គឺ នៅថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យនាវា ទេសចរណ៍ Westerdam

បានចូលចតក្នង
ុ កំពង់ផែ ខេតព
្ត ្រះសីហនុ ក្រោយពីនាវានេះ ត្រវូ ប្រទស
េ

សមត្ថភាពមន្ទរី ពិសោធន៍ ៤- ការពង្រង
ឹ សេវាថែទាស
ំ ខ
ុ ភាព និងការគ្របគ
់ ង
្រ
ការពង្រឹងវិធានការសុខភាពសាធារណៈ ៧- ទំនាក់ទំនងហានិភ័យ
៨- ការគ្របគ
់ ង
្រ ច្រក ចេញចូលនៅព្រដ
ំ ន
ែ និងទី៩- ប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រភស្តភា
ុ រ

ឱសថ និងបរិក្ខាពេទ្យ ។ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាក៏បានដាក់ចេញនូវ
វិធានការទាំងឡាយ ដើម្បីឲ្យប្រជាជនមានការយល់ដឹងមានការចែក

រំលែក សកម្មចូលរួម ថែរក្សា សុខភាព បញ្ជៀស និងទប់ស្កាត់ការ
ឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដូចជាៈ ការបិទ
សាលារៀន ការផ្អាកក្លឹបកំសាន្ត កម្មវិធីកំសាន្តនានា និងការជួបជុំ សាសនា

និងកោះចំនួន ៦ បដិសេធន៍មិន ឲ្យចូលចត ។ នេះជាការបង្ហាញនូវ

ការរឹតបន្តឹងការចូលក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាចម្បងរបស់កម្ពុជា

ធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 ដែលគ្មានការទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាព

ស្មារតីមនុស្សធម៌ ភាពស្មោះត្រង់ ប្រពៃណីជួយយកអាសារគ្នា និងជា

ក្នុងនោះ គឺការគោរព ដល់សិទ្ធិនៃការរស់រានមានជីវិត សិទ្ធិមិនត្រូវបាន

ការបិទច្រកព្រំដែន

បណ្តោះអាសន្ន ការ បិទកាស៊ីណូ ការរឹបអូសថ្នាំ និងឧបករណ៍សម្រាប់
ពិភពលោក ការស្នើឲ្យវិស័យឯកជនទាំងអស់ត្រូវមានការយោគយល់គ្នា

គេរើសអើង និងសិទ្ធិវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសខ្លួនវិញដោយសុវត្ថិភាព។

ក្នុងការប្រកបអាជីវកម្ម និងការរៀបចំធ្វើច្បាប់ថ្មីមួយ ដើម្បីដាក់ប្រទេស

ស្វាគមន៍ដោយផ្ទាល់ ជាមួយអ្នកដំណើរទាំងអស់នេះ ។ ប្រទេស ទាំងឡាយ

បានអំពាវនាវប្រជាជន ទូទាំងប្រទេសត្រូវចូលរួមទប់ស្កាត់នូវការ រីករាល

នៅថ្ងៃទី ១៤ ខែកុម្ភៈ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញទៅទទួល
នៅលើពិភពលោក បានសម្តែងការកោតស្ញប់ស្ញែងចំពោះសណ្តានចិត្ត

កម្ពុជាក្នុងគ្រាអាសន្ន ។ នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

ដាលជម្ងឺឆ្លងទាំងអស់គ្នា ដោយចាប់ផ្តើមពីមនុស្សម្នាក់ គ្រួសារនីមួយៗ
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និងបានប្រកាសដាក់ចេញវិធានការ

សាសន៍ ការចោទប្រកាន់ និងការស្តីបន្ទោស ៥- ជួយប្រជាជនអាស៊ាន

ដំណាក់កាលទី២ ដោយផ្តោតលើមុខព្រួញសំខាន់ ៣ នោះគឺ ទី១- ការ

ដែលបានជាប់គាំងដោយសារវិបត្តិនេះ និង ទី៦-ពិចារណា តើត្រូវស្តារ

អ្នកឆ្លងជម្ងឺកុំឲ្យឆ្លងទៅអ្នកដទៃ និងមិនឲ្យឆ្លងរាលដាលទៅជាចង្កោម

ជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើវិស័យ សេដ្ឋកិច្ច

ប្រយុទ្ធនឹងការឆ្លងរាលដាលចូលមកពីខាងក្រៅ ទី២- ទប់ស្កាត់ការពារ

សេដ្ឋកិច្ច ដោយវិធីណា នៅពេលការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះត្រូវបានបញ្ចប់ ។

ទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងសហគមន៍ និងទី៣- ជំរុញការបន្តព្យាបាលអ្នកជម្ងឺ

សង្គម

បានចាត់ទុកថា ការទប់ទល់នូវជម្ងឺ COVID-19 គឺជាសង្គ្រាមឥតស្រមោល

ប្រយុទ្ធប្រឆាំង ទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ដើម្បីទប់ស្កាត់ ការឆ្លង, ការចម្លង

ឲ្យឆាប់បានជាសះស្បើយ ។ នៅថ្ងៃទី ៧ ខែមេសា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន
ហើយសង្គ្រាមនេះយើងមិនអាចយកឈ្នះបានទេ គឺបានត្រឹមតែទប់ទល់

ទាមទារឲ្យមានការដាក់ចេញនូវវិធានការសង្គ្រោះបន្ទាន់

។

ជាក់ស្តែង រាជរដ្ឋាភិបាល បានផ្តោតលើមុខព្រួញចំនួន ៤ គឺ៖ ១- ការ

និងការពារអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជន, ២- ការរក្សា លំនឹងជីវភាពប្រជាជន
ពិសស
េ សម្រាបប
់ ជា
្រ ជនក្រក
ី ្រ និងក្រម
ុ ជន ងាយរងគ្រោះ ព្រមទាំងអ្នក

បាត់បង់ការងារ ដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេអាចមានលទ្ធភាពវិលទៅរកជីវភាព

ជាធម្មតាវិញ នៅពេលផុតពីជំងឺនេះ, ៣- ការខិតខំជួយឲ្យអស់លទ្ធភាព
ដើម្បីធ្វើឲ្យធុរកិច្ច និងអាជីវកម្ម អាចរស់បាន និងរក្សាការងារ ពិសេស

ការរក្សា និងជំរុញសកម្មភាព សេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុក និងការត្រៀមខ្លួន

ក្រោយពេល ដែលជំងឺ COVID-19 ស្រាកស្រាន្ត ដើម្បីជ្រោងសេដ្ឋកិច្ច
ឲ្យងើបឡើងវិញបានឆាប់រហ័ស និង៤- ការរក្សាឲ្យបាននូវសន្តិសុខ-

សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ និង ស្ថិរភាពសង្គម ។ រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បាន
បង្កើតក្រុមការងារចំពោះកិច្ចរៀបចំគោលនយោបាយថវិកា ហិរញ្ញប្ប-

ទាន និងជំនួយសង្គម ដើម្បីគ្រប់គ្រងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ។

រាជរដ្ឋាភិបាលបាន គ្រោងថវិកាចំនួន ១០០លានដុល្លារ សម្រាប់អនុវត្ត

ឯកឧត្តមម៉មប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល អញ្ជើញសួរសុខទុក្ខ
អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចុងក្រោយ ដែលបានព្យាបាលជាសះស្បើយ
នៅថ្ងៃទី ១៦ ឧសភា ឆ្នាំ២០២០

ផែនការមេសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 (ក្នុងនោះ ៦០ លាន

ដុល្លារ ប្រភពពីថវិកាជាតិ និង ៤០លានប្រភពកៀរគរពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍)
និងគ្រោងថវិកាជាតិចំនួន ៣៥០លានដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ធ្វើ អន្តរាគមន៍

ដែលតម្រូវ ឲ្យយើងត្រូវដាក់ទៅក្នុងក្របខណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែង។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានជំរុញឲ្យមានការចូលរួមក្នុងការពង្រឹង
ខឿនការពារសុខភាពរបស់ប្រជាជន ពីជម្ងឺ COVID-19 ដែលជា គោល-

នយោបាយគន្លឹះក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធជាមួយជម្ងឺឆ្លងដ៏កាចសាហាវនេះ
តាមរយៈការចូលរួមទាំងអស់គ្នា ។ អនុវត្តម៉ឺងម៉ាត់នូវយុទ្ធសាស្ត្រ ដែល

បានដាក់ចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាល ព្រមទាំងគោលការណ៍ណែនាំរបស់

ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងនូវជំងឺ COVID-19 ។

រាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ ត្រួតពិនិត្យ និងធ្វើចត្តាឡីស័ក បងប្អូន

ពលករ ដែលមកពីបរទេស និងកម្មករ កម្មការិនី ដែលទៅចូលរួមពិធី

បុណ្យចូលឆ្នាំ ដោយបាន បង្កើត មណ្ឌលចំនួន ១០ចំណុច និងចត្តាឡីស័ក
៣កន្លែង ។ ជាលទ្ធផលមិនមានពលករ ឬក៏កម្មករ កម្មការីនីណាម្នាក់
បានឆ្លងជំងន
ឺ េះឡើយ ។ ចលនាធនធានរបស់រាជរដ្ឋាភបា
ិ ល ដៃគអ
ូ ភិវឌ្ឍន៍
ផ្នែកឯកជន សប្បុរសជន និងសង្គមស៊ីវិល បានរួមចំណែកយ៉ាង សកម្ម
ក្នុងការទប់ស្កាត់ជម្ងឺរាតត្បាតនេះ ។

នៅថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតី-

តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បាន

អញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានពិសេស និងកិច្ចប្រជុំកំពូល
អាស៊ានបូកបីពិសេស ស្តីពីជំងឺឆ្លងផ្លូវដង្ហើមកូវីដ-១៩ តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ
(Video Conference) ។ នៅក្នង
ុ កិចប
្ច ជ
្រ ក
ុំ ព
ំ ល
ូ អាស៊ានពិសស
េ សម្តច
េ តេជោ

ក្រុមគ្រូពេទ្យជួរមុខព្យាបាលជម្ងឺ COVID-19

ដើម្បីរក្សាលំនឹងជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រងាយរងគ្រោះ និងសម្រាប់ឧបត្ថម្ភ
ដល់កម្មករនៅពេលដែលរោងចក្រព្យួរអាជីវកម្ម ។

នៅថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បាន

ចេញសេចក្តីប្រកាសមួយ

អនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវបរទេសមកពី

ប្រទេស

ចំនួន៦ រួមមាន អឺុរ៉ង់ អុីតាលី អាល្លឺម៉ង់ អេស្ប៉ាញ បារាំង និងអាមេរិក

អាចចូលមកប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញ បន្ទាប់ពីត្រូវបានរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា

បិទមិនឱ្យចូលមកកម្ពុជាឡើយ ចាប់តាំងពីពាក់កណ្តាល ខែមីនា ឆ្នាំ
២០២០ កន្លងទៅ។

ទោះបីជាពេលនេះ

កម្ពុជាបានទទួលជោគជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគូសបញ្ជាក់អំពីអាទិភាពមួយចំនួនរួម

និងគ្រប់គ្រងបានទាំងស្រុងជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែយើងនៅតែមានការ

ការផ្គត់ផ្គង់បរិក្ខាពេទ្យ ២-មិនត្រូវអនុវត្តវិធានការ ឯកតោភាគី ដែល

វីរុស នេះ ដោយខិតខំអប់រំណែនាំ និងបំផុសប្រជាជនបន្តចូលរួមការពារ

មាន៖ ១-គាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមក ផ្នែកធនធានហិរញ្ញវត្ថុ បច្ចេកវិទ្យា និង
អាចរាំងស្ទះដល់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម ឆ្លងព្រំដែន និងសកម្មភាព

សេដ្ឋកិច្ចនានា ៣-គាំទ្រ «វប្បធម៌ចែករំលែក» ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយ
សម្ពាធការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាល ៤-ជៀសវាង ការរើសអើងជាតិ

ប្រុងប្រយ័ត្នជាប់ជានិច្ចចំពោះការកើតឡើងនូវរលកទី២ នៃការចម្លង
ហានិភ័យនៃការចម្លងជំងឺ COVID-19 និងកាត់បន្ថយឲ្យ បានជា អតិបរមា

ផលប៉ះពាល់លើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងជីវភាព រស់នៅរបស់ប្រជាជន ៕
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ប្រាសាទនាគព័ន្ធ

លើកោះមួយ ដោយសារចាញ់បោក យក្ខណ
ិ ម
ី យ
ួ

ហ្វូង ហើយដែលបានរួចរស់ជីវិតដោយសារព្រះ

និង

លោកេសូរតំណែងខ្លួនជា សេះ មួយហោះ មក
សង្គ្រោះយក ទៅ។ ទីនេះខ្ញស
ុំ ម
ូ បញ្ជាក់ ឬរំឭកថា

ជំនឿក្នុងការព្យាបាលជំងឺ

ព្រះលោកេសូរជាព្រះពោធិសត្វនៅក្នុងមហាយាន

ដែល ជាអ្នកសង្គ្រោះសត្វលោក ។ គេតែងឆ្លាក់
រូប

ទេពនេះនៅតាមហោបន់ស្រន់នៃមន្ទីរពេទ្យ

ដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី ៧ បានសាង ។ ដូច្នេះ

ឃើញថា នាទីខាងព្យាបាល នោះលេចធ្លោឡើង ។

នេះពុំនិយាយពីព្រះពុទ្ធអង្គមានព្រះនាមថា ភៃមជ្យគុរុ
(ប្រែឲ្យចំថា «គ្រូថ្នាំ» ) ដែលគេតែងតែគោរព បូជា
ជាមួយគ្នានោះផង ។

មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ

ទោះបីជាអ្នកស្រុកពុំ

ដែលស្គាល់ទេវកថាខាងលើនេះក្តី ក៏គង់តែគាត់
នៅមានជំនឿថា ប្រាសាទនាគព័ន្ធមានសក្តានុពល

ខាងព្យាបាលជម្ងឺ ។ ឧទាហរណ៍ ប៉មតូចៗសាង
ពីថ្មបាយក្រៀម ដែលសព្វថ្ងៃកប់លិចស្ទើរបាត់
នៅតាមអនុទិសទាំង ៤ ហើយដែលដាច់ចេញ

អំពប
ី ្រាង្គកណ្តាល ព្រមទាំងស្រះនោះ គេហៅថា

«ប្រាសាទហោរា» ។ បានជាគេដាក់ឈ្មោះដូចេ្នះ

សំណង់ពីបុរាណកាលដែលសល់មកដល់ សាងឡើងនៅកណ្តាលបារាយ «វាល រាជដាក» មកពីអ្នកខ្លះទៅបួងសួងធ្វើការទស្សន៍ទាយ ដើម្បី
យើងសព្វថន
្ងៃ េះ មួយភាគធំ ជាសំណង់ សាសនា ដែលនៅ សម័យបុរាណហៅថា «ជ័យតដាក» ។ រកដើមហេតុនៃជម្ងឺអ្វីមួយនៅទីនោះ ជា ពិសេស
សិលាចារឹកប្រាសាទព្រះខ័ន (លេខ ជំរឿន កាលណាគេចង់ដឹងថា អ្នកជម្ងឺខ្វះធាតុអ្វីមួយក្នុង
ហើយពាក្យថា សាសនានេះ គឺនិយាយក្នុង
ន័យទូលំទូលាយបំផុត

។

បើនិយាយពី K.908) នៅត្រង់ល្បះទី ៤១ មាននិយាយអំពី ចំណោមធាតុទាំង ៤ នៃមនុស្ស ។
បើនិយាយអំពីរុក្ខជាតិប្រើជាថ្នាំវិញ គេនិយម

«ប្រាសាទ» ជាទូទៅ យើងអាចសង្ខេបន័យ នាគព័ន្ធថា ៖ «មានកោះដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមមួយលេច

ចែងចាំងឡើងអំពីស្រះទាំងឡាយ មករកនៅនាគព័ន្ធដោយសារគេយល់ថា ទីនេះ
ជាមនុស្សសាងលំនៅទេពក្នុងទំហំផ្សេងៗនៅ (នៅជុំវិញនោះ) ហើយដែលលាងជម្រះភក់ ជាកន្លែងសក្តិសិទ្ធិខាង ព្យាបាលរោគស្រាប់ ហើយ
តាមភូមិស្រុក ឬធានី របស់ខ្លួន គឺដើម្បីធ្វើ ជ្រាំងបាបកម្មនៃអ្នកដែលមកដល់ទីនោះ » ។ ម្យ៉ាងទៀត ដើមថ្នាំដែលតែង មាននៅទីនានា
មួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីមកថា ជាលំនៅទេព ។ បាន ស្រស់

បុណ្យនៅមុខទីកន្លែងទេពផ្ទាល់ ។ ពោល អ្នកស្រាវជ្រាវតែងបកស្រាយល្បះនេះថា នាគព័ន្ធ ក្នុងតំបន់អង្គរ ហាក់ដូចជាមកផ្តុំគ្នានៅទីនេះដែរ
ម្យ៉ាងទៀតថា មនុស្សពុំអាចហោះទៅជួបទេព ជាកន្លែង ដែលអ្នកមានជម្ងឺប្រភេទខ្លះមកព្យា- ជួនកាលមានដុះនៅស្រះកណ្តាលតែម្តង ។

ដោយកាត់យល់ពាក្យ ម៉្យាងទៀត ដើមថ្នាំខ្លះ ឧទាហរណ៍ វល្លិប្រេង
ឡើយ ដូច្នោះមានតែទាញទេពយកមកនៅជិត «លាងជម្រះភក់ជបា
្រាំ បកម្ម» ថា ជាការព្យាបាល មាន នៅគ្រប់ទិសទី តែបើមករកនៅក្នុងបរិវេណ
ខ្លួន ដោយសាងលំនៅទេព ពោលគឺប្រាសាទ ឲ្យសះស្បើយរោគ ។ ឯទឹកដែលហូរចេញតាម ប្រាសាទនាគព័ន្ធ គេយល់ថា ឆុតឆាប់ជាង យក
ចំពួយទាំង៤ ដែលនិយាយខាងលើ ឆ្លាក់ជា ពីកន្លែងដទៃ ។ ខ្ញុំពុំនិយាយពីវិធីផ្សំថ្នាំទេ ព្រោះ
ហើយឧបកិច្ចថា ទេពគង់នៅទីនោះដែរ ។

នៅស្ថានលើ

ដើម្បីបន់ស្រន់សូមអ្វីមួយបាន បាលរោគទៀតផង

បើពោលពីប្រាសាទដែលមានប្លង់ប្លែកភ្នែក រូបក្បាលមនុស្សនៅហោខាងកើត ក្បាលតោ វែងឆ្ងាយ ហើយទាល់តែមានការត្រួតពិនិត្យពី
ខុសពីធ្លាប់ឃើញជាទូទៅ ប្រាសាទនាគព័ន្ធគួរ នៅខាងត្បូង, ក្បាលសេះ នៅខាងលិច និង គ្រូថ្នាំទៀតផង ។ ដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែរាយឈ្មោះរុក្ខ
ជាទីចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ពុំថា ចំពោះតែ ក្បាលដំរីនៅខាងជើង ។ អ្នកស្រាវជ្រាវបក ជាតិដែលប្រើជាថ្នាំនៅទីនេះ៖ វល្លិប្រេង, ឥសី
គឺមនុស្សសាមញ្ញជា ស្រាយទឹកដែលហូរចេញតាមចំពួយទាំង ៤ ផ្សំស្រេច, ទ្រៀលស្វា, ត្រយឹង, ខ្ទាស់, វល្លិគុយ,
ទេសចរក្តី ឬជាអ្នកស្រុករស់នៅជិតៗនោះក្តី នោះតាមទេវកថា ឥណ្ឌាថា ជាទឹកទន្លេសំខាន់ៗ ពពាលខែ, កញ្ជើបាយដាច, ស្វាយកកិត, ព្រះ
ក៏ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង ។ រចនាសម្ព័ន្ធនៃនាគព័ន្ធ ទាំងបួននៃប្រទេសឥណ្ឌា ដែលដើមកំណើត ដង្គាប់, អង្គ្រង, សង្ឃ័រ, ទ្រៀក, រវៀង, អណ្តាត
អ្នកស្រាវជ្រាវឡើយ

គឺមានប្រាង្គ នៅស្ថានសួគ៌ ហើយដែលក្នុងចំណោមនោះ ត្រកួត, ត្រលំប៉េ, ឈើភ្លើងពង្រ, ចំបក់, វល្លិមាស,
ទោលសាងលើខឿនមូលខ្ពស់មួយ ព័ទ្ធជុំវិញ មានទន្លេគង្គា ។ សូមកុំភ្លេចថា សូម្បីតែសព្វ ប៉ប្រើស, អំពោះ, ម្កាក់ព្រៃ, អង្រែដែក, ក្របៅ,
ទៅដោយទឹក ដែលសព្វ ថ្ងៃមាននៅរដូវវស្សា ។ ថ្ងៃនេះក៏មនុស្សនៅតែទៅមុជទឹកលាងបាបនៅ ខ្នុរព្រៃ, ជ្រៃក្រឹម, ស្រម៉, កន្ទួតព្រៃ, ខ្ទម្ព, គុំភ្នៀង,
បើចេញពីចំណុចកណ្តាលមក

នេះគឺជាស្រះមួយដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា ស្រះ ទន្លេគង្គាពុំ ដែលដាច់ ដើម្បីជម្រះបាបកម្មដែរ ។ អញ្ចាញ, ខ្លែងគង់, អង្កោល, ខ្ទិត, ក្រឡាញ់,
ធំ ។ តពីនោះទៅនៅតាមទិសធំៗទាំងបួន មាន
នេះនិយាយតែន័យនៃស្រះទាំង៤ ព្រមទាំង ព្រះកម្ចាត់ ។ ពត៌មានទាំងនេះពុំមែនបានមកពី

់ ព
ំ យ
ួ ដែលបង្ហរូ ទឹកមកទីនោះ ប៉ណ្ណោ
ុ
ះ។ អ្នកចម្ងាយឡើយ គឺសុទ្ធ សឹងបានមក ពីអ្នក
ស្រះតូចរៀងៗខ្លួនទៀត ប៉ុន្តែស្រះធំ និងស្រះ ចម្លាកច
តូច នីមួយៗ ទាក់ទងគ្នាតាមហោមួយ ដែលមាន បើពោលពីនាគព័ន្ធទាំងមូលផង គឺថា ប្រាសាទ ស្រុកតែម្តង ៕
ចំពួបង្ហូរទឹកចេញមក ។ ទាំងប៉ុន្មាននេះ គឺនៅ នេះគេសាងឡើង នៅលើលម្ហដីតាមទេវកថា
កណ្តាលកោះរាងបួនជ្រុងស្មើ

ដែលសព្វថ្ងៃ មួយ

ដែលមនុស្សម្នាទូទៅពុំសូវស្គាល់

។

សម្បូណ៌ទៅដោយរុក្ខជាតិ ។ កោះទាំងមូលនេះ រឿងនោះ និយាយអំពីអ្នកសំពៅរងគ្រោះនៅ

ដោយ : លឹម ស៊្រូ
(កម្រងអត្ថបទក្នុងបណ្តាញព័ត៌មានវប្បធម៌ខ្មែរ)
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តើផលប៉ះពាល់ពី COVID-19

អាក្រក់យ៉ាងណាចំពោះសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក?
ការព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ចណាមួយវាអាស្រ័យទៅលើថា តើជម្ងឺ COVID-19

ប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ី

បានចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងស្ថានភាព

រាតត្បាតរហ័សដល់កម្រិតណា? តើអាចផ្តាច់ផ្តឹលជីវិតមនុស្សច្រើនយ៉ាង

សារពើពន្ធមួយល្អ ដោយមានឱនភាព និងបំណុលទាប ធៀបទៅនឹង

ប៉ុណ្ណា? តើមានការព្យាបាល ឬការស៊ាំនឹងជម្ងឺ ឬក៏មានថ្នាំការពារ និង

ម៉ាឡេស៊ី និងឥណ្ឌូនេស៊ី ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមួយរឹងមាំ ខណៈដែល

ណា? តើការអនុវត្តវិធានការគម្លាតសង្គម និងគម្លាតបុគ្គល មានប្រសិទ្ធភាព
វ៉ាក់សាំង

ដើម្បីធ្វើឲ្យកម្រិតនៃការបំផ្លាញថមថយនៅតិចបានឬទេ?

យើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតចាប់ផ្តើមនៅឡើយទេ ក្នុងការស្វែងយល់
អំពីចំណោតដែលមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាទាំងនេះ ។ ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏

ប្រាក់ចំណូល នៅ មុនទទួលការវាយលុកពីជម្ងឺ COVID-19 ។ សិង្ហបុរី
វៀតណាម ថៃ និងឥណ្ឌា មាន អនុបាតឱនភាពធៀបទៅ ផសស ក្នុង

ចន្លោះរវាង ៦% ដល់ ៨%។ ប៉ុន្តែបើប្រាក់ចំណូលបន្ទាប់បន្សំកើនឡើង

រហ័ស ដូចដែលកើតមានចំពោះវៀតណាម ឥណ្ឌា តែមិនដូច ករណី នៅថៃ

គេអាចប៉ាន់ស្មានបានខ្លះៗ អំពីផលប៉ះពាល់របស់វាទៅលើសេដ្ឋកិច្ច

អនុបាតបំណុលធៀបទៅ ផសស នៅតែ ធ្លាក់ចុះ។ បើទិន្នផលធ្លាក់ចុះ

យោងតាមធនាគារពិភពលោក បានអោយដឹងថា ការរីករាលដាល

ព្រួយបារម្ភរួមគ្នានៃទីផ្សារមូលប័ត្រ និងលំហរសារពើ-ពន្ធមានកម្រិតបាន

ពិភពលោក។

នៃវីរុសកូរ៉ូណាអាចធ្វើឱ្យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ខាតបង់ចន្លោះពី ៥,៨
ទ្រីលានដុល្លារ ទៅ ៨,៨ ទ្រីលានដុល្លារ (៤,៧ទ្រីលានផោន ទៅ ៧.១

ទ្រីលានផោន) ។ ការខាតបង់នោះ គឺច្រើនជាងការព្យាករណ៍កាលពី

ខ្លាំង ហើយឱនភាពកើនឡើង វាអាចនឹងប្តូរមក ស្ថានភាពដើមវិញ។ ការ
រារាំងប្រទេសអាស៊ីជាច្រើន មិនអោយបង្កើនចំណាយ ។ ការពិចារណា

បន្ថែមគឺ ការពឹងផ្អែករបស់ប្រទេសមួយចំនួន ដូចជាហ្វីលីពីនទៅលើ

ប្រាក់បញ្ញើពីកម្មករនៅបរទេស។ លំហូរចូលទាំងនេះ អាចនឹងធ្លាក់ ចុះខ្លាំង

ខែមុន ដែលស្មើ ៦,៤% - ៩,៧% នៃទិន្នផលសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ។

បង្កើននូវសម្ពាធលើក្រុមគ្រួសារជាច្រើន ។ ការរួមគ្នានៃប្រាក់បញ្ញើពី

ដាលនៃ Covid-19 ដែលបន្តធ្វើឱ្យ សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច នៅជុំវិញ

នឹងបង្កើនភាពក្រីក្រកាន់តែខ្លាំង។ ផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលយូរ

យ៉ាងខ្លាំងក្លា ដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចគេចផុតពីផលប៉ះពាល់នៃការផ្ទុះឡើង។

ប៉ុណ្ណា។ សាលារៀន និងហាងទំនិញ អាចនឹងបើកទ្វារ ខណៈដែលមាន

វាបានកើតឡើងនៅពេលដែលវិធានការណ៍

ដើម្បីបន្ថយការរីករាល

ពិភពលោកបានធ្លាក់ចុះ ។ អាជ្ញាធរទូទាំងពិភពលោកបានចាត់វិធានការ
លោក Yasuyuki Sawada ប្រធានសេដ្ឋវិទូ របស់ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី
បានមានប្រសាសន៍ថា “ការវិភាគថ្មីបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំង នៃ

សក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ច ដោយសារCovid-19” ។ លោកបានបន្ថែមថា “វាក៏

បង្ហាញផងដែរ នូវអន្តរាគមន៍គោលនយោបាយ ដែលអាចដើរតួយ៉ាង

សំខាន់ ជួយកាត់បន្ថយដល់ការខូចខាតសេដ្ឋកិច”្ច ។ ធនាគារកណ្តាល
របស់បទ
្រ ស
េ នានានៅជុវំ ញ
ិ ពិភពលោក បានផ្លាសប
់ រ្តូ យ៉ាងខ្លាង
ំ ដោយបាន

កាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ និងដាក់ចេញ វិធានការជំរុញ ដើម្បីជួយទប់ទល់
ផលប៉ះពាល់នៃការផ្ទុះឡើង ដែលបានធ្វើឱ្យទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ និងសេដ្ឋកិច្ច
សកលមានការធ្លាក់ចុះ ។ តួលេខថ្មីកាលពីថ្ងៃមុន បានបង្ហាញ ពីផលប៉ះពាល់

បរទេស និងការងារមិននៅក្នុងប្រព័ន្ធនៅក្នុងពេលប្រទេសបិទសកម្មភាព
អាស្រ័យទៅលើថាតើការ បង្កកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនឹងចប់បានលឿន
ការបន្ធូរបន្ថយគម្លាតក្នុងសង្គម ។ ប៉ុន្តែការជំរុញឲ្យអោយរោងចក្រធ្វើការ
ជាធម្មតាឡើងវិញ អាចនឹងត្រូវការអោយមានការរៀបចំជាថ្មីនូវខ្សែសង្វាក់

ការងារ និងការ ចាំបាច់រក្សាគម្លាតពីគ្នា ។ វិស័យទេសចរណ៍ អាចនឹង
ត្រូវការពេលយូរដើម្បីវិលមករកភាពល្អឡើងវិញ ។ ការធ្វើដំណើរអាច
នឹងមានការស្មុគ្រស្មាញ ហើយការិយាល័យនានា អាចនឹងត្រូវរៀបចំរបៀប

ធ្វើការងារខុសពីមុន។ មនុស្សអាចមិនចាយវាយដោយសេរីដូចពីមុន ដែល
វានឹងធ្វអោ
ើ យថមថយសេចក្តត
ី វ្រូ ការ ។ មានបំណល
ុ ឯកជនមិនអាចទារ

បានជាច្រើន ដោយសារតែក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននឹងក្ស័យធន ។ រដ្ឋាភិបាល
អាចនឹងបង់ប្រាក់លោះក្រុមហ៊ុន ដែលគេគិតថាអាចនៅរស់បាន ឬចាំបាច់

ដ៏ធំធេង ចេញពី Covid-19 ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតរបស់ពិភពលោក

ហើយលុបបំណុលក្រុមហ៊ុនណា

កើនឡើង ជិត ៣ លាននាក់ កាលពីសប្តាហ៍មុន ធ្វើឲ្យអ្នកដាក់ពាក្យ សុំ

ធនាគារឯកជន ។ ធនាគាររដ្ឋបានធ្វើ កិច្ចការនេះពីមុនមក ពិសេសសំរាប់

ខណៈចំនួនជនជាតិអាមេរិកស្វែងរកផលប្រយោជន៍គ្មានការងារធ្វើ បាន
ប្រាក់ជំនួយអត់ការងារធ្វើបានកើនឡើងដល់ជាង ៣៦លាននាក់ ។ ជិត

មួយភាគបួន នៃកម្លាំងពលកម្មអាមេរិក ឥឡូវនេះកំពុងទាមទារនូវអត្ថប្រយោជន៍អត់ការងារធ្វើ ។ កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះ ប្រធានធនាគារ

កណ្តាលអាមេរិក បានព្រមានថា ការស្ទុះងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់
អាមេរិក ទំនងជាយឺត ជាងការសង្ឃឹមទុក ។ លោក Jerome Powell

ដែលត្រូវបានវិនិច្ឆ័យថាមិនអាចបន្ត

រកស៊ីបាន។ តើវិធានការនេះនឹងមាន ប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងដូចម្តេច ជាមួយ
សហគ្រាសដែលមានរដ្ឋជាម្ចាស់។

មានកម្ចីគ្រាអាសន្នមួយចំនួនពី

មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ ធនាគារពិភពលោក និងក្រុមផ្សេងទៀត តែ

នឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយ ដើម្បីនឹងអោយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍឆ្លើយតប
បាន ដូចជាប្រទេសអ្នកមានធ្វើនោះ។ កម្មករភាគច្រើននៅ ប្រទេសកំពុង

អភិវឌ្ឍស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្វើនិយោជកខ្លួនឯង ឬក្នុងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធ

សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមមុខនឹងការងើបឡើងវិញនៃ

ដែលមានអាទិភាពនយោបាយទាប ដើម្បីនឹងជួយសង្គ្រោះ ជាងអ្នកនៅ

ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ គេបានប៉ាន់ ប្រមាណថា កិច្ចខិតខំរបស់រដ្ឋាភិបាល

ចែកជាស្បៀងអាហារ ដើម្បីបន្ថយនូវការលំបាក ។ ផ្ទុយទៅវិញរចនា

បានព្រមានថា

សេដ្ឋកិច្ចយឺត និងឈឺចាប់ដោយគ្មានជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលបន្ថែមទៀត ។
ចក្រភពអង់គ្លេស

ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរាតត្បាតនៃវីរុសកូរ៉ូណា

បានកើនឡើងដល់ ១២៣,២ ពាន់លានផោន ។ ការិយាល័យ សម្រាប់ការ

ទទួលខុសត្រូវថវិកា បាននិយាយថា ប្រាក់កម្ចីប្រចាំឆ្នាំស្មើ ១៥,២%

នៃសេដ្ឋកិច្ចចក្រភពអង់គ្លេស ដោយការចំណាយលើថ្លៃដើមរបស់រដ្ឋាភិបាល
គឺជាបុព្វហេតុចម្បងសម្រាប់ការកើនឡើង ។

ក្នុងប្រព័ន្ធ។ អាចនឹងមានការលើកលែងកម្ចី ការផ្តល់ជាសាច់ប្រាក់ ឬ

សម្ព័ន្ធវ័យ នៃបណ្តាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍភាគច្រើន ក៏នៅក្មេងជាងច្រើន
ធៀបទៅប្រទេសអ្នកមាន ហើយវីរុសក៏ហាក់ដូចជាបង្កការស្លាប់តែចំពោះ

អ្នកមានវ័យចាស់។ ការនេះអាចនឹងអោយបណ្តាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ
ដាក់មនុស្សចាស់ ដែលមានតិចអោយនៅមួយឡែក ហើយអោយប្រជា
ពលរដ្ឋក្មេងៗវិលទៅរកជីវិតធម្មតាវិញអោយបានឆាប់ ៕
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៥ យ៉ាងមិនគួរធ្វើ

នៅពេលតានតឹងក្នុងអារម្មណ៍
ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងជាការបង្កើត សត្រូវថែមទៀត។ ដូច្នេះ យល់ល្អ

កាលណាយើងមានអារម្មណ៍ថា តានតឹងខ្លាំង យើងគួរតែចេះរំងាប់

អារម្មណ៍ម្នាក់ឯង រហូតដល់អារម្មណ៍ល្អ ទើបជាការប្រសើរ ដើម្បី
សុវត្ថិភាពជីវិត និង មិត្តភាពរបស់យើងផង។

ទី៣- ផឹកកាហ្វេបំបាត់ភាពតានតឹង៖ បើគ្រាន់តែផឹក១ពែង នោះមិន

ជាថ្វទ
ី េ ប៉ន
ុ ក
្តែ ផ
ុំ ក
ឹ កាហ្វដ
េ ច
ូ ផឹកទឹកសុទ្ធ ពីព្រោះជាតិកាហ្វអ
េ ន
៊ី មិនមែន

ជាទឹកសេរ៉ូ ទេ តែកាលណាយើងផឹកចូលទៅ វានឹងរំញោចឲ្យបេះដូង
លោតខ្លាំង ញ័រដៃញ័រជើង ខួរក្បាលច្របូកច្របល់ ធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែ
តានតឹង អារម្មណ៍ថែមទៀត។ ស្រួលមិនស្រួលអាចគាំងបេះដូងស្លាប់
សកម្មភាពដូចខាងក្រោមនេះ គឺជាសកម្មភាពអាក្រក់ ដែលនឹង

បង្កើន កម្រិតភាពតានតឹង ក្នុងអារម្មណ៍របស់អ្នក ឲ្យកាន់តែមាន លក្ខណៈ
ធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀត ប្រសិនបើអ្នកធ្វើវា នៅពេលមានអារម្មណ៍ តានតឹង
ស្មុគស្មាញនោះ។

ទី១- ស្តាប់ភ្លេងរ៉ុកខ្លាំងៗ៖ តាមធម្មតា ភ្លេងរ៉ុកធ្វើឲ្យចង្វាក់បេះដូង

លោតខ្លាំង ជាងធម្មតាស្រាប់ហើយ រួចចុះទម្រាំមនុស្សកំពុងតែមាន
ភាពតានតឹងក្នុងអារម្មណ៍ ហើយមកប៉ះសំលេងភ្លេងខ្លាំងៗ ស្ទើរបែក
ក្រដាសត្រចៀកទៀតនោះ វាកាន់តែធ្វើឲ្យហ៊ឹងត្រចៀក និងមាន អារម្មណ៍
ច្របូកច្របល់។

ទី២- អុកឡុកអ្នកជុំវិញខ្លួន៖ បើអ្នកសំដែងអាការមុខក្រញូវ និយាយ

ស្តីទ្រគោះបោះបោក ដាក់អ្នកជុំវិញខ្លួន ពេលនោះគេនឹងមានប្រតិកម្ម
អវិជ្ជមានបកមកវិញភា្លមៗ

ហើយវាកាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកស្មុគស្មាញខ្លាំង

ក៏អាចថាបាន។

ទី៤- បបួលមិតភ
្ត ក្តទៅ
ិ ផឹក៖ ស្រាមានជាតិអាល់កល
ុ កាលណាយើង

ផឹកចូលទៅ គឺវាត្រូវតែស្រវឹងជារឿងធម្មតា។ ពេលដែលកំពុងផឹកស៊ី

សប្បាយជាមួយមិត្តភក្តិ អ្នកនឹងអាចបាត់តានតឹងមែន ប៉ុន្តែលុះដល់ស្អែក
ឡើងអ្នកនឹងឈឺក្បាល ធេងធោង ស្ងួតមាត់ និងគិតអ្វីក៏មិនចេញពេញ
មួយថ្ងៃ។

ទី៥- ទូរស័ព្ទទៅជជែក ជាមួយសង្សារ៖ ពេលអ្នកដែលស្មុគស្មាញ

តានតឹង អ្នកអាចចង់បានពាក្យលួងលោមពីគេ។ ប៉ុន្តែភាពតានតឹង

ច្រើន តែងបញ្ជាឲ្យយើងភ្លេច បង្កើតពាក្យពេចន៍ឲ្យពិរោះត្រចៀក

ហើយ ក៏កើតទៅជាយើងយកភាពតានតឹងទៅបញ្ចេញដាក់សង្សារ
រហូតក្លាយទៅជាជម្លោះ។ ម្តងនេះមិនគ្រាន់តែតានតឹង ស្មុគស្មាញរឿង

ការងារទេ ថែមទាំងអង្គុយតានតឹង រឿងសង្សារថែមមួយករណីទៀត៕

ថែមទៀត។ វិធីនេះមិនត្រឹមតែមិនបាន ជួយឲ្យអារម្មណ៍អ្នក ធូរស្បើយ

គួរប្រុងប្រយ័ត្ន! ពេលឃ្លានម្តងៗ ញ៉ាំអាហារទាំងនេះ អាចឆាប់ចូលពេទ្យបាន
ខាងក្រោមនេះ គឺជាអាហារដែលអ្នកមិនគួរ ពិសាពេលដែលឃ្លាន

ព្រោះអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាព ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

ទី១- ចេកជាផ្លែឈើដែលអ្នក មិនអាចញ៉ាំពេលឃ្លាន ព្រោះវាមាន

សារធាតុម៉្យាង ដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់បេះដូង ក្រពះ ឬសុខភាព
អ្នកជាខ្លាំង។

ទី២- ផ្លែម្នាស់ ក៏មិនគួរពិសារពេលដែល មិនទាន់បរិភោគអាហារ

ដែរ ព្រោះវាមានអង់ហ្ស៊ីមដ៏ខ្លាំងមួយ ដែលអាចធ្វើឱ្យក្រពះអ្នកខូច
ប៉ុន្តែអ្នកអាចបរិភោគ ក្រោយពេលបាយរួច។

ទី៣- ភេសជ្ជៈ ដែលត្រជាក់ពេក មិនអាចញ៉ាំច្រើនពេលឃ្លាន

នោះទេ ព្រោះវាមិនត្រឹមតែមិនអាចបំបាត់ការឃ្លាន ហើយថែមទាំង

ធ្វើឱ្យជាតិស្ករ អ្នកឡើងខ្ពស់ទៀតផង។ ដូចនេះ អ្នកអាចពិសាអាហារ
ផ្សេងក្រៅ

ពីអាហារទាំងឡាយខាងលើនេះ

សុខភាពរបស់អ្នក ៕

ទើបមិនប៉ះពាល់ដល់
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“កំពង់ភ្លុក” - ជីវិតអ្នករស់នៅលើផ្ទៃទឹក

ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន ឃុំកំពង់ភ្លុក

តំបន់ព្រៃលិចទឹកដែលជាតំបន់អេកូទេសចរណ៍

ប្រាសាទបាគង។ ឃុំនេះ ផ្ទៃដីទាំងអស់ជា

និងកំពុងតែធ្វើឲ្យមានការទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំង

និងជាជាងឈើ ។ អ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់

មានទេសភាពគួរជាទីទាក់ទាញ ។ ប្រជា-

កាន់តែមានភាពល្អប្រសើរឡើង ជាលំដាប់

ជាមួយនឹងសមិទ្ធផលថ្មីៗជាច្រើន ។ ថ្វីត្បិត

ធម្មជាតិ៣០% និង៥% ទៀតជាអ្នកលក់ដូរ

គឺ ការប្រកបរបរនេសាទ ពេលខ្លះក៏ទទួលបាន

តែបងប្អូនរស់នៅតែផ្ទៃទឹក (មួយឆ្នាំរស់នៅ

ផល

ទម្លាប់តាំងពីបរមបុរាណមក ហើយបានបង្កើន

ដីកសិកម្មឡើយ

លើផ្ទៃគោកម្តង និងផ្ទៃទឹកម្តង) ប៉ុន្តែនេះជា
នូវការទាក់ទាញ ការចង់ដឹង ចង់ស្វែងយល់

និងចង់ឃើញនូវជីវភាពមួយដែលប្លែកពីតំបន់
ដីគោក ។

ប្រវត្តិទឹកដី និងមនុស្ស

ឃុំកំពង់ភ្លុក ស្ថិតនៅទិសខាងកើតទីប្រ-

ជុំជនខេត្តសៀមរាប បើធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិ
លេខ៦

មកដល់ជិតអធិការដ្ឋាននគរបាល

តែពេលខ្លះទៀតមិនទទួលបានផលទេ

ឯការប្រកបរបរកសិកម្មវិញ គឺប្រជាជនពុំមាន

ពលរដ្ឋក្នុងឃុំនេះភាគច្រើន លើសលប់ជាអ្នក
ភូមិដើមកំណើតនៅទីនេះតែម្តង ដោយមិន

សូវមានអ្នកចំណូលថ្មីនោះឡើយ ។ គិតត្រឹម

ឆ្នាំ ២០១៩-២០២០ឃុំមានពលរដ្ឋចំនួន៨

ប្រាំងវិញក៏មានសេសសល់ដីទួលបន្តិចបន្តួច

(ស្រី១៨៦៥នាក់) ។ យោងតាមទិន្នន័យ

ផ្នែកទេសចរណ៍ដែលបច្ចុប្បន្នមាន ភ្ញៀវទេស-

១៧ឆ្នាំ៤០%,១៨ឆ្នាំដល់ ៦០ឆ្នាំ៤០% និង

នេះលិចទឹកទាំងអស់នៅរដូវវស្សា

និងរដូវ

ប៉ុណ្ណោះ ។ ប៉ុន្តែកំពង់ភ្លុក មានសក្តានុពល
ចរណ៍មកកំសាន្ត មានការកើនឡើងគួរឲ្យ

កត់សម្គាល់ ធ្វើឲ្យប្រជាជនបង្កើតបានមុខរបរ
ថ្មីមួយ ដែលផ្តល់ប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់ នោះ

គឺការប្រើប្រាស់កាណូត និងអុំទូកដឹកភ្ញៀវ

គីឡូម៉ែត្រយើងនឹងមកដល់ទីនេះហើយ ។

ត្រី ។ ឃុំនេះមាន ៣ភូមិ គឺភូមិត្នោតកំបុត

កំពង់ភ្លុកជាឃុំមួយក្នុងចំណោមឃុំទាំង ៩

ជាប់មាត់បឹងទន្លសាបដែល

ព្រោះដីក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំ

ស្រុកប្រាសាទបាគង មានចម្ងាយ១៥គីឡូ

ម៉ែត្របត់ស្តាំតាមផ្លូវកៅស៊ូ មានចម្ងាយ១៦

ដីព្រៃលិចទឹក

ទេសចរណ៍កំសាន្តបន្ថែមលើមុខ របរនេសាទ

ភូមិដីក្រហម និងភូមិគោកក្តុល ។ ឃុំកំពង់

៦៧គ្រួសារស្មើនឹងមនុស្សចំនួន ៣៦៨០ នាក់

របស់ឃុំពីឆ្នាំ២០១៧

មកគឺអ្នកមានអាយុ

ចាស់ជរា២០ %។ ពលរដ្ឋចំណាកស្រុកទៅ

ធ្វើការក្នុងប្រទេស០,០៣%។ មកដល់ពេលនេះ
ផ្ទះ ដែលមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ជិត ៩០%។
ប្រជាជនប្រើប្រាស់មានទឹក អណ្តូងស្នប់ ឬ
អណ្តូងចម្រុះ ៤០% ។

កត្តានាំឲ្យឃុំមានការរីកចម្រើន

លោក សុខ ប្លង់ សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍

របស់ស្រុកប្រាសាទបាគង ខេត្តសៀមរាប ។

ភ្លុកមានព្រំប្រទល់ខាងកើតទល់នឹងឃុំដានរុន

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឃុំនិងជាមេឃុំកំពង់

២៩គីឡូម៉ែត្រក្រឡា) ក្នុងនោះផ្ទៃដីសាងសង់

ខាងជើងទល់នឹងឃុំមានជ័យ ខាងត្បូងទល់

ក្រោយថ្ងៃរំដោះ ៧ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៩ ឃុំ

ឃុំកំពង់ភ្លុកត្រូវ បានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ

ក្រោមការការពារ និងការដឹកនាំពីរដ្ឋអំណាច

ភូមិសាស្រ្តនៃឃុំនេះមានផ្ទៃដីសរុប ១២៣

លំនៅដ្ឋានចំនួន១២០ហ.ត ដីព្រៃ ៦៥១ ហ.ត

ដីផ្សេងៗ៥៦៩០ហ.ត ។ ឃុំនេះមិនមាន

ស្រុកសូទ្រនិគម, ខាងលិចទល់នឹង ឃុំកណ្តែក,
នឹងបឹងទន្លេសាប ។

ដីបង្កបង្កើនផលទេ ព្រោះជាតំបន់បឹងទន្លេ-

១៩៧៩ គ្រានោះស្ថិតនៅក្នុងក្របខណ្ឌរដ្ឋ

ចំនួន៦៥%, ដឹកភ្ញៀវទេសចរណ៍កំសាន្តនៅ

ស្រុកសៀមរាប ក្រោយមកក៏កាត់មកស្រុក

សាប។ ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងឃុំប្រកបរបរនេសាទ

បាលស្រុកសូទ្រនិគម

ហើយកាត់ចូលមក

ភ្លុក ស្តីទីបានប្រាប់ទស្សនាវដ្តីប្រជាជនថា

នេះបាន

ខិតខំរស់រីកលូតលាស់ឡើងវិញ

នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា

និងរដ្ឋ

កម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយគណបក្សប្រជាជន

កម្ពុជា ។ លោកបន្តថាការរីកចម្រើនលឿន
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សាលាឃុំ កំពង់ភ្លុក

មួយទៀត

ក្រុមប្រឹក្សា ឃុំកំពង់ភ្លុក ជួបប្រជុំពិភាក្សាការងារ

ក៏មកពីមានអំណោយផលផ្នែក

ចំណេះដឹងរបស់ប្រជាជន តាមរយៈការពង្រឹង

កុមារអាយុ៩-១២ ឆ្នាំ បានចាក់ថ្នាំបង្ការ

ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិ

ឡើង ដើម្បីលុបបំបាត់អនក្ខរកម្មក្នុងឃុំទាំង

គោក ឬក៏ លិចទឹកក្នុងរយៈពេលខ្លីពីមុន គឺ

ទេសចរណ៍ធម្មជាតិស្រស់ស្អាត

ដែលអាច

បានទស្សនាកំសាន្តនាពេលបុណ្យ
សម្រាកចុងសប្តាហ៍

ឬថ្ងៃ

ដែលតំបន់ទាំងនេះ

គ្រប់គ្រងដោយសហគមន៍ទេសចរណ៍ មាន
ជ័យកំពង់ភ្លុក

និងការចាត់ចែងឲ្យមានការ

ការពារសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់ល្អ ។ ដោយ

វិស័យអប់រំថ្នាក់ មូលដ្ឋានឲ្យកាន់តែប្រសើរ

មូល ។ កុមារ និងយុវវ័យតាមភូមិបានចូល

រៀននៅថ្នាក់មត្តេយ្យ បឋមសិក្សា អនុវិទ្យាល័យ
និងវិទ្យាល័យស្ទើរគ្រប់ៗគ្នា ។ ពេលនេះឃុំ

កំពង់ភ្លុក មានសាលាបឋមសិក្សា១ កន្លែង
ស្មើនឹង១០ថ្នាក់ មានសិស្ស ៤៧៧នាក់ ។

ហេតុនេះ ហើយទើបពលរដ្ឋ ក្រៅពីរបរនេសាទ

អនុវិទ្យាល័យ ១ស្មើនិង៦ថ្នាក់សិស្ស សរុប១៥៨

ផ្នែកទេសចរណ៍ តាមរយៈការដឹកកាណូតនិង

មកពីស្រុកផ្សេង តែបច្ចុប្បន្នគ្រូបង្រៀនមាន

ជាលក្ខណៈគ្រួសារ គាត់បានបន្ថែមមុខរបរ

ទូកនាំភ្ញៀវទៅទស្សនាតំបន់ព្រៃលិចក្នុងភូមិ

សាស្ត្រឃុំកំពង់ភ្លុក ។ ម៉្យាងទៀត ប្រជាពល

នាក់ (ស្រី១១៣នាក់) ដែលពីមុនគ្រូមានតែ
នៅក្នុងមូលដ្ឋានស្រាប់។ សាលាមត្តេយ្យរដ្ឋ
២ថ្នាក់សិស្ស៣៦នាក់(ស្រី១៨នាក់)។ រីឯ

រដ្ឋមានស្មារតីឧស្សាហ៍ព្យាយាមហើយជឿជាក់

ការសិក្សាវិញកុមារដល់ អាយុចូលរៀន និងកុមារ

បក្សនិងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

៩៥ភាគរយ។ ក្នុងឃុំ មានមណ្ឌលសុខភាព

លើរដ្ឋអំណាច, មានមាគ៌ាដឹកនាំត្រឹមត្រូវរបស់
ដែលដឹកនាំដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា,
មានមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីក្រុមការងារចុះជួយ

មូលដ្ឋានស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍
នានា ។ លោកមេឃុំបានអធិប្បាយដោយ

ចង្អុលទៅលើតារាងតួលេខមួយផ្ទាំងថា វិស័យ
ទេសចរណ៍គឺជាគោលដៅសំខាន់បំផុតសម្រាប់-

ការអភិវឌ្ឍឃុំ។ ពិសេសការអំពាវនាវរបស់

ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលគឺសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

ដែល លោកតែងរំលឹកដល់ពលរដ្ឋនិងអាជ្ញា
ធរជាញឹកញាប់ ។

ការរីកចំរើនវិស័យអប់រំ

គមនាគមន៍...

សុខាភិបាល

រាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវគោលការណ៍

រុញសាលា រៀនទៅកៀកនឹងជណ្តើរផ្ទះពលរដ្ឋ។

អនុវត្តតាមគោលនយោបាយនេះ ក្រុមប្រឹក្សា
ឃុំកំពង់ភ្លុកក៏បាន ខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹង

បន្តរៀនបានចុះឈ្មោះ និងនៅរៀនសូត្រជិត
មួយកន្លែងទើបនឹងសាងសង់ជិតរួចរាល់ហើយ
ដោយមានការផ្តួចផ្តើមរបស់ឯកឧត្តម សៀង ណាំ

អ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលសៀមរាប និងជីក
ស្រះទឹកដ៏ធំមួយសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទឹកប្រើប្រាស់

ផងដែរ។ ស្ត្រីសម្រាលកូនដោយពេទ្យឆ្មប៩៩%
(បញ្ជូនទៅឃុំមានជ័យ)។ អត្រាស្លាប់របស់
មាតានិងទារកក្រោយពេលសម្រាល ០% ។

៩០%។ លោកមេឃុំបានបន្តថា តំបន់ដែល
ផ្លូវពិបាក ធ្វើដំណើរណាស់ តែបច្ចុប្បន្នត្រូវ
បានកសាង

និងជួសជុលជាបណ្តើរៗបាន

ប្រែក្លាយ ពីផ្លូវក្រាលដីសទៅក្រាលគ្រួសក្រហម

និងឈានទៅចាក់បេតុង។ ទន្ទឹមនឹងទទួល
បានការស្ថាបនាកែលំអផ្លូវថ្មីៗ ក៏មានផ្លូវលំ
មួយចំនួនបានខូចខាតទៅវិញ ។ ឃុំមានវត្ត
ចំនួន១កន្លែង,វិហារគ្រឹស្តសាសនា ១កន្លែង ។
លោកមេឃុំបានរំលឹកផងដែរថា

ឃុំបាន

ទំនាក់ទំនង និងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជា
មួយវិស័យឯកជន

(ក្រុមហ៊ុនអាជីវករ

ពាណិជ្ជករសេវាករ) ដើម្បីទៅបង្កើតមុខរបរ

រកស៊ី និងជួយលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋឲ្យចូលរួម។

បច្ចុប្បន្នឃុំបាន នឹងកំពុងសហការជាមួយ
អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ជួយលើគម្រោង
អភិវឌ្ឍន៍ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត និងអរូបវ័ន្ត
ដើម្បី ជំរុញលើកកម្ពស់ជីវភាព ពលរដ្ឋនិង
សេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋាន ក្នុងនោះមានអង្គការរ៉ាឆា
(RACHA),

អង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារ

ពិភពលោក (WFP) ជាដើម ។ គិតត្រឹម
ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្នុងឃុំ ផ្ទះពលរដ្ឋ បាន
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ទិដ្ឋភាពផ្ទះប្រជាជននៅក្នុងភូមិសាស្រ្ត ឃុំកំពង់ភ្លុក

ភ្ងៀវទេសចរណ៍ទៅកំសាន្តនៅ ឃុំកំពង់ភ្លុក

សាងសង់ ឡើងខ្ពស់ផុតពីទឹកបានជាច្រើន

គ្របព
់ េល គ្របទ
់ ក
ី ន្លែងនិងគ្របហ
់ េតកា
ុ រណ៍

គាំទ្រពីស្ថាប័នអង្គភាព និងដៃគូ ឃុំក៏យក

បំណងដោយឡែករបស់ពលរដ្ឋបាន។

ខ្នងបន្ថែមទៀត។ ចំពោះមុខ ដោយបានការ
ចិត្តទុកដាក់លើការងារវិស័យយេនឌ័រ លើក

ទើបអាចឆ្លើយតបគោលបំណងរួម និងគោលត្រូវ

ភ័យពីការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ដោយការអនុវត្ត
បង្ហាញផ្ទាល់ ។

លោក ទៀប ប៊ុនឈួយ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សា

បញ្ជៀស បន្សាបនូវការយល់ច្រឡំចំពោះ

ស្រុកប្រាសាទបាគង

និង

នានា។ មន្ត្រីគ្រប់ថ្នាក់ត្រូវមានគណនេយ្យភាព

កំពង់ភ្លុកពីមុនពិតជាពិបាកក្នុងធ្វើដំណើរណាស់

កាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះ និងគ្រោះ

ត្រូវមានភារកិច្ច ទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខប្រជា

លើធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន និងការបន្សាំ

ចំពោះមុខច្បាប់ និងភាពអាចទទួលយកបាន។

កម្ពស់តួនាទី និងជីវភាព ស្ត្រី-ក្មេងស្រី ការ
ជំរុញកាត់បន្ថយអត្រានៃភាពក្រីក្រ
អន្តរាគមន៍វិស័យសង្គមកិច្ច

មនុស្សធម៌

ធម្មជាតិ ។ ក្នុងនោះ មានបង្កើនការគ្រប់គ្រង
ទៅនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ ។

ការផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយនិងការមួលបង្កាច់
តម្លាភាព ជាមួយថ្នាក់លើរបស់ខ្លួន ហើយ

ពលរដ្ឋធានា ឲ្យបានយុត្តិធម៌សង្គមភាពស្មើគ្នា
លោកមេឃុំបន្ថែមថា ដោយមានសំណូមពរ

សមិទ្ធផលច្រើន ក៏ត្រូវភ្ជាប់ការផ្តល់សេវា

ពីសំណាក់ពលរដ្ឋរឿងចង់បានដីស្រែបង្កបង្កើន

លោក សុខ ប្លង់ បានបញ្ជាក់ថា កន្លង

សំណើទៅថ្នាក់លើរួចរាល់ដែរ តែនៅមិនទាន់

ល្អ....

មកក៏ដូចជានិងបច្ចុប្បន្ន អ្វីដែលត្រូវអនុវត្តចំពោះ
មុខក្នុងផែនការបីឆ្នាំរំកិល និងផែនការប្រាំឆ្នាំ

យើងមានគម្រោងស្តារនិងអភិវឌ្ឍន៍លើគ្រប់

ផលជាច្រើនឆ្នាំមកនោះ

មានការសម្រេច ។ ដូច្នេះហើយពលរដ្ឋស្នើ
ឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយពន្លឿនផង ។

លោកមេឃុំមានប្រសាសន៍ដែរថា ចំពោះ

វិស័យក្នុងឃុំ ស្របតាមការចូលរួម ក៏ដូចជា

មុខសភាពការណ៍ថ្មី

ពេញចិត្ត បញ្ជៀសការថ្នាំងថ្នាក់គឺក្រុមការងារ

សហការ

សំណូមពរពលរដ្ឋ ។ យើងត្រូវធ្វើឲ្យពលរដ្ឋ
គ្រប់ថ្នាក់ចុះជួយឃុំ ព្រមទាំងអាជ្ញាធរឃុំ

កូវីដ ១៩ នៅតាម

មានខ្លឹមសារពីរ

សុខភាពសាធារណៈឲ្យប្រជាជនបានយល់ដឹង។

សំអាត ដៃ និងទីពីរ

លោកបានបន្ថែមថា

មន្ត្រីត្រូវតែមានមុខ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រមុខទើប

បច្ចុប្បន្ននេះឃុំកំពង់ភ្លុក បានប្រែមុខមាត់ថ្មី
ជាច្រើនគួរឲ្យកត់ សម្គាល់។ លោកបញ្ជាក់

ថា ឃុំកំពង់ភ្លុកគឺជាឃុំមួយគំរូគេដែលតែង
តែមានសម្លេងឆ្នោត របស់គណបក្សប្រ ជាជន

កម្ពុជាច្រើនជាងគេ និងឈ្នះឆ្នោតជាប្រចាំ
តែម្តង៕

អស់នៃឃុំ ដោយចុះ

ភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាព និងការបកស្រាយ ឬ

និង

នយោបាយ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមាន

គោលដៅ ក្នុងភូមិទាំង
ផ្ទាល់ តាមខ្នងផ្ទះ ចែក

ការផ្សព្វផ្សាយសភាពការណ៍បច្ចុប្បន្ន

ក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបក្ស និងគោល-

រីករាលដាល នៃជំងឺ

កិច្ច ការគ្រប់គ្រង សេវាផ្នែករដ្ឋបាលការពារ

សន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់តាមរយៈគោនយោបាយ

ពលរដ្ឋមានជីវភាពក្រលំបាក។ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ន

អាជ្ញាធរ ឃុំ ផ្សព្វផ្សាយ

ប្រចាំ រួសរាយ រួសរាន់ រាក់ទាក់ ឆ្លើយតប
រួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ។ ក្នុងនោះមាន អភិបាល

ព្រោះស្ថានភាពផ្លូវគ្មានមានតែទឹក ហើយ

ជាមួយ

វិធាន ការទប់ស្កាត់ការ

គ្រប់ទុក្ខ លំបាក និងដោះស្រាយគ្រប់សំណូមពរ

និងបន្ទាន់បំផុតមន្ទីរ

គណបក្សស្រុកបានមានប្រសាសន៍ដែរថា ឃុំ

អង្គភាព និងក្រុម ការងារ ចុះជួយ បាន

និងគណៈកម្មការចំណុះ នគរបាល និងផ្នែក

ពាក់ព័ន្ធត្រូវបង្កើនការចូលរួម មានវត្តមានជា

ឃុំក៏បានបញ្ជូន

និងជាអនុប្រធាន

រូបភាព ផ្ទាំងធំដែល

គឺ

ទីមួយ.របៀប លាង
វិធីកាត់ បន្ថយហានិ-

ផ្ទះប្រជាជនដែលសង់ខ្ពស់ការពារការលិចលង់ក្នុងរដូវទឹកឡើង
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គ្រួសារពូកែគួរ
ថ្ងៃមួយ លោក កវី សុផល បាន
ជួបជាងគំនូរ សាវាន់ ជាមិត្តចាស់
ដោយចៃដន្យ ក៏សួរៈ

១-២៨ មិថុនា នក្ខត្តឫក្ស

ព្រះសង្ឃបញ្ញវន្ត មហាជន

២- គឺកម្លាំងធំ ផ្គុំឆន្ទៈ

មហាជនកុះករ កើនធំធាត់

៣- ដំបូងដំបង ព្រួញធ្នូស្នា

ពូថៅកាំបិត កាប់តបត

៤- អាវុធជាប់ដៃ ហៃមោះមុត

វណ្ណៈអធន មន្រ្តីរដ្ឋ។

ចម្រូងបន្លា លំពែងស្ន

- អូហូ...ប្រពន្ធ.កូនខ្ញុំ សុទ្ធសឹងជាវិចិត្រករទាំងអស់គ្នា ។

អនុវត្តមាគ៌ា បក្សបវរ។

- ចុះប្រពន្ធកូន! ហើយសព្វថ្ងៃ មិត្តប្រកបរបរអី្វដែរ ?

ឈូឆរដណ្ដើម កាំភ្លើងខ្មាំង។

- អីយ៉ា.ល្អណាស់តើ..មួយគ្រួសារ សុទ្ធតែជាវិចិត្រករទាំងអស់គ្នា។

ប្ដេជ្ញាប្រយុទ្ធ យ៉ាងក្លាខ្លាំង

គឺអាមេរិកកាំង មហាអំណាច

ជាមារបិសាច ឈ្លានពានផ្ទាល់។

រណ្ដៅជ្រៅរាក់ ស្លាបចក្រខាល់

៧- ត្រឹមតែ ៥ឆ្នាំ ស្រុកអន្តរាយ

ប្រជាក្រោកឈរ ប្ដូរជីវី

កើតសោកនាដកម្ម ព្រោះគ្រោះកាច

ជម្រុះរពុយ គ្រាប់ណាប៉ាល់

ផ្លោងកាំភ្លើងត្បាល់ ញ័រធរណី។

វិនាសខ្ចាត់ខ្ចាយ សព្វទិសទី

វាយខ្មាំងវាតទី វិនាសអស់។

៨- ១៧មេសា ថ្ងៃជោគជ័យ

សង្ឃឹមផុតភ័យ រីករាយស្រស់

៩- ឮពាក្យរំដោះ ត្រេកអរណាស់

ទុកព្រួយព្រាត់ប្រាស់ ស្រឡះធ្លាក់

ព្រោះប្រទេសជាតិ បានរំដោះ

បាត់ស្នូរបាញ់បោះ អស់គ្រោះថ្នាក់។

អរប្រាំដង្ហើម ផ្ដើមញ័រញាក់

ប៉ុលពត អបល័ក្ខណ៍ ដាក់អាជ្ញា។

ស្រីប្រុសចាស់ក្មេង ទាំងគ្រួសារ

បង្អត់អាហារ ស្លាប់រោគា។

ស្វាហាប់ប្រយុទ្ធ ឥតរួញរា

ដោះទុក្ខវេទនា យ៉ាងសកម្ម

ប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិ រាប់រយឆ្នាំ

រងកម្មគ្មានសុខយូរច្នេះឡើយ។

វិសាលភាពធានី លាតល្វឹងល្វើយ

មិនចាញ់គេឡើយ ចុងបូព៌ា។

១០- បីឆ្នាំ ប្រាំបី ខែម្ភៃថ្ងៃ

ពួកទមិឡប្រល័យ គ្មានមេត្តា

១១-គ្រប់គ្រាជាតិជួបគ្រោះអាសន្ន បក្ខ្សប្រជាជនប្រឹងស្ទុះស្ទារ

១២- ដល់ដើមសតវត្យរ៍ ម្ភៃមួយនេះ សំណាងវិសេស គួរចងចាំ

១៣- សុខសាន្តបានជាង ម្ភៃឆ្នាំសោះ ចំរើនលូតលាស់ លឿនពេកហើយ

១៤-ស្មារតីថ្វីដៃ ច្នៃប្រឌិត

សំរេចកសាង និងការពារ

អត្ថកោវិទ បក្សមហិមា

អភិវឌ្ឍនា ជាប្រក្រតី។

១៥- យើងខ្ញុំប្រជា វន្ទាថ្វាយ

បូជាចិត្តកាយ ស្មោះភក្ដី

១៦-សូមជូនពរជ័យ សិរីភទ្រ	

សសរស្ដម្ភរដ្ឋ ឫទ្ធិថ្កើងថ្កាន

១៧-បុព្វបុរសខ្មែរ ស្នេហាជាតិ

ពលីចាកឃ្លាត ហួសគណនា

ហែហមអមបក្សស្ម័គ្រមេត្រី

បក្ខគ្រប់ស្រទាប់ គាប់កល្យាណ

សូមបានសោយសុខស្ថានសួគ៌ា	
		

មិត្តសប្បាយទេ ?
- បាទ...អរគុណ ខ្ញុំសុខសប្បាយ ធម្មតា

តតាំងទាមទារ ឯករាជ្យ។

៦- យន្តហោះធំតូច ដូចកន្តុំរុយ

អេហ៍..បែកគ្នាយូរឆ្នាំហើយ

ជឿជាក់ជោគជ័យ សិរីភទ្រ

កម្ចាត់អាណានិគមបារាំង
៥- សុខសន្តិភាព ១៦ឆ្នាំ

-

ទិវាឧប្បត្តិកបក្សប្រជាជន

ឥតបីបែកបែរ ប្រែប្រាសប្រាណ។

និត្យនៅសុខសាន្ត បានយូរយារ។

ជួយកម្ពុជា ផុតទុក្ខហោង៕
និពន្ធៈ នឹម ណាំ

តើប្រពន្ធកូនឯងចូលចិត្តគូរលើក្រដាស លើកំណាត់ ឬក៏គូរគំនូរពណ៌ ?
- ទេ..ប្រពន្ធកូនខ្ញុំ ចូលចិត្តគូរលើស្បែក !
- ចូលចិត្តគូរលើស្បែកយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំមិនយល់សោះហើយ ?
- បាទ.គឺប្រពន្ធ និងកូនស្រីខ្ញុំពីរនាក់ មួយថ្ងៃៗ គិតតែគូរចិញ្ជើម
លាបក្រែមបបូរមាត់ លាបថ្នាំក្រចក។ ចំណែកកូនប្រុសខ្ញុំវិញចូលចិត្ត
គូរលើខ្លួន កន្លែងណាក៏មានស្នាមសាក់ដែរ ។
ល្បីឈ្មោះចុះកាសែត
នាង ម៉ិច និយាយជាមួយនាយ ម៉េ ជាប្ដីៈ
- ខ្ញុំឃើញបង ថ្ងៃណាក៏អង្គុយសរសេរអត្ថបទដែរ តែមិនដែល
ឃើញមានអត្ថបទចុះកាសែតសោះ ចាញ់អន្ទិត ម៉ក់ នៅខាងចុងភូមិ ជិះ
ម៉ូតូតាមផ្លូវតែ១៥នាទី មានអត្ថបទចុះកាសែតភ្លាម មានទាំងរូបថត
យ៉ាងច្បាស់ក្រទ្បែតលើទំព័រកាសែតទៀតផង ។
- តើ វាធ្វើស្អីដែរ ?
- ចា៎...គឺវាជិះម៉ត
ូ អ
ូ ត់ពាក់មក
ួ សុវត្ថភា
ិ ព ហើយជិះជ្រែកាច់ ចង្កេះពេញ
ថ្នល់ ដល់នគរបាលចាប់ តដៃជាមួយនគរបាល ទើបចាប់ចុះកាសែត
ហ្នឹងណា៎ ។
ចិញ្ចឹមប្រពន្ធពីរ
នាយ ចយ និងនាយ ចេក ជាមិត្តភក្ដិបែកគ្នាយូរឆ្នាំទើបបានជួបគ្នា
នាឱកាសបុណ្យអុំទូក ។ នាយ ចយ រស់នៅខេត្តភូមិភាគឦសាន ត្អូញ
ប្រាប់មិត្ត ចេក រស់នៅរាជធានីៈ
- មិត្តឯងរស់នៅរាជធានី មុខរបរធំ ជីវភាពកាន់តែធូរធារទៅៗ
ចំណែកខ្ញុំ នៅឯខេត្តឆ្ងាយរកស៊ីមិនសូវបាន ហើយថែមទាំងចិញ្ចឹម
ប្រពន្ធពីរនាក់ទៀតផង ទើបជីវភាពកាន់តែយ៉ាប់ទៅៗ ។
- ស្អី..មិនសូវមានប្រាក់កាសផង យកប្រពន្ធដល់ទៅពីរ ?
- មិនមែន ខ្ញុំចង់បានប្រពន្ធពីរទេ គឺកូនប្រុសខ្ញុំការប្រពន្ធតែការ
បានប៉ុន្មានខែ វាដើរចោលផ្ទះប្រគល់ប្រពន្ធវាឲ្យខ្ញុំមើល ។ រឿងហេតុ
ទៅជាអ៊ីចឹងខ្ញុំមិនមើលមិនកើត ទើបត្រូវចិញ្ចឹមប្រពន្ធដល់ទៅពីរនាក់
ហ្នឹងណា ៕
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១២៣៤៥-

៦៧៨៩១០១១១២-

១៣១៤១៥១៦១៧១៨១៩២០២១-

២២២៣២៤២៥២៦២៧២៨-

២៩៣០៣១៣២-

៣៣៣៤៣៥៣៦៣៧៣៨៣៩៤០៤១៤២៤៣៤៤៤៥៤៦៤៧៤៨៤៩៥០៥១-

៥២៥៣៥៤៥៥៥៦៥៧៥៨៥៩៦០៦១៦២៦៣៦៤៦៥-

លោកជំទាវ ម៉ែន
ឯ.ឧ
មែ
លោកជំទាវ ឃួន
ឯ.ឧ
អូន
ឯ.ឧ
ជា

សំអន
គឹ៉យែន
សុដារ ី
ព័ន្ធ៉ុន្ីរ ័ត្
ចាន់ត ូ
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សមាជិកាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកមាមាធិការកណ្
រៃ ល ប្រធា្គណៈកមាមាធិការគណ្រក្សបកសួងទំនាក់ទំ្ងជាមួយរដ្ឋសភា ប្រឹទ្ធសភា ្ិងអធិការកិច្ច .

៤០០.០០០៛
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកមាមាធិការកណ្
រៃ ល ប្រធា្បករុមការងារចុះលេតរៃ្រនាទាយមា្ជ័យ ........................ ១០០ ដុោលារ
សមាជិកាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកមាមាធិការកណ្
រៃ ល......................................................................................... ២០០ ដុោលារ
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកមាមាធិការកណ្
រៃ ល ប្រធា្គណៈកមាមាធិការគណ្រក្សបកសួងលសដ្ឋកិច្ច ្ិងហិរញ្ញ វត្ុ .......... ២០០ ដុោលារ
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកមាមាធិការកណ្
រៃ ល ប្រធា្គណៈកមាមាធិការគណ្រក្សន្ធនាគារជាតិ ............... ៤០០.០០០៛
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកមាមាធិការកណ្
រៃ ល ប្រធា្គណៈកមាមាធិការគណ្រក្សបកសួងអភិវឌ្ឍ្៍ជ្្រទ ... ១០០ ដុោលារ
ឯ.ឧ
អ៊ុែ
រែប៊ុន
ឯ.ឧ
ហុង
ី
ប៊ុនហហៀង
សមាជិកគណៈកមាមាធិការកណ្
រៃ ល ប្រធា្គណៈកមាមាធិការគណ្រក្សេុទទាកាល័យសលមរៃចលតលជា ........................ ២០០ ដុោលារ
ឯ.ឧ
ស៊ន
ុ
ចាន់ថុល
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