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សមិទ្ធផល ៦ខែដើមឆ្នាំនៅតែបន្តផ្តល់ជំនឿចិត្តរឹងមាំ
ចំពោះដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ

First Six-month Achievements Continue to Ascertain Firm
Confidence in National Development Process
រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់នីតិកាលទី៦ នៃរដ្ឋសភា (២០១៨ - ២០២៣)

បានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណ - ដំណាក់កាលទី៤ ដើម្បី

ឆ្លើយតបទៅនឹងបេសកកម្មប្រវត្តិសាស្ត្រជាចម្បងពីរយ៉ាងរបស់ជាតិ គឺ

ទី១-ការបន្តដំណើរទៅមុខក្នុងជំនឿដ៏មុតមាំ សំដៅសម្រេចឲ្យបាន
ពេញលេញនូវគោលដៅការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព និងទី២-ការ

បង្កើតនូវបុរេលក្ខខណ្ឌចាំបាច់

និងបរិស្ថានអនុគ្រោះ

ដែលកសាង

មូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ នៅឆ្នាំ
២០៣០

សម្រាប់ដំណើរការផ្លាស់ប្តូរស៊ីជម្រៅរបស់កម្ពុជាឈានទៅ

សម្រេចចក្ខុវិស័យជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់ នៅឆ្នាំ២០៥០ ។

ក្នុងឆ្នាំ២០១៩កន្លងទៅ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានធ្វើឲ្យសម្រេច

ជោគជ័យយ៉ាងធំធេងលើគ្រប់វិស័យ

ទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច

សង្គម

នយោបាយ សន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ ។ល។ ជាក់ស្តែង

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានកំណើន ៧,១% ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញតាមរយៈ

ការរីកចម្រើននៃវិស័យឧស្សាហកម្ម កម្មន្តសាលសំណង់ កសិកម្ម និង

សេវាកម្ម ដូចជា ទេសចរណ៍ និងអចលនទ្រព្យ ។ កម្រិតជីវភាពរបស់

ប្រជាជនមានភាពល្អប្រសើរ ដែលបង្ហាញឲ្យឃើញតាមរយៈសូចនាករ

សង្គម ជាពិសេសការកើនឡើងនូវផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប ជាមធ្យម

សម្រាបម
់ នុស្សម្នាក់ ប្រមាណ ១.៦៧៩ដុលរ្លា អាមេរក
ិ ។ រាជរដ្ឋាភបា
ិ ល

កម្ពុជា ការពារបានយ៉ាងរឹងមាំនូវឯករាជ្យ អធិបតេយ្យភាពជាតិ និង

វាយឲ្យបរាជ័យនូវផែនការរដ្ឋប្រហាររបស់ពួកឧទ្ទាម ក្រោមធ្លុងមហា

សាមគ្គីជាតិ កម្ពុជាទាំងមូល បន្តធានារក្សាបាននូវសន្តិភាព ស្ថិរភាព

នយោបាយ និងសន្តិសុខជាតិ រក្សាបាននូវប្រក្រតីភាព ជីវភាពសង្គម

និងនិរន្តរភាព ស្ថាប័នកំពូលរបស់ជាតិ ។

នៅក្នុងរយៈពេល ៦ខែ ដើមឆ្នាំ២០២០នេះ ការផ្ទុះឡើងនូវការឆ្លង

រាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ បានបង្កើតឲ្យមានវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈ

ជាសកល ដោយបានដាក់បន្ទុកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើបណ្តាប្រទេសទាំង

អស់ក្នុងពិភពលោក ។ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ទទួលរងផលប៉ះពាល់
ជាខ្លាំងទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងជីវភាពរស់នៅរបស់ ប្រជាជន ។

ប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បំផុត បង្ការ

ទប់ស្កាត់ និងប្រឆាំងទៅនឹងការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះ ។

រហូតមកដល់ពេលនេះ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុង អត្រាទាប

បំផុត ដែលអ្នកជំងឺភាគច្រើនជាករណីចម្លងមកពីខាងក្រៅ ក្នុងនោះមាន
ជនបរទេសជាច្រើនផងដែរ ហើយក៏ពុំមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារករណី
នៃជំងឺនេះដែរ ។ នៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញ

វិធានការអន្តរាគមន៍ចំនួន ៤ជុំ រួចមកហើយតាមរយៈការអនុគ្រោះពន្ធ
ការអនុញ្ញាត មិនឲ្យបង់ប្រាក់ភាគទានធានារ៉ាប់រងរបបហានិភ័យការងារ
និងថែទាំសុខភាព ការផ្តល់ភាពអនុគ្រោះលើលក្ខខណ្ឌឥណទាន

(Credit relief) ការបង្កើនសន្ទនីយភាព (Liquidity) នៅក្នុងទីផ្សារ

The sixth legislative term National Assembly
(2018-2023) Royal Government has issued the
Rectangular Strategy – Phase IV to respond to two
major historic missions – firstly, to advance forward
with firm belief to realize fully sustainable development
goal, and secondly, to create pre-condition necessary
and favorable environment to build firm foundation
to become higher middle income country by 2030.
That will ensure Cambodia’s deeper transformation
towards realizing its goal of becoming a high-income
country by 2050.
In 2019, the Royal Government scored great
successes in every fields – economically, socially,
politically, and public order and security, etc. In real
term, the Cambodian economy scored 7.1% growth
reflecting progress made in industry, manufacturing,
agriculture, and service sectors such as tourism and
real estate. The people’s living condition has
improved as reflected by social indicators, especially
the increase of GDP per capita to 1,679 USD. The
Royal Government of Cambodia firmly defends
independence, national sovereignty, and foiled coup
attempt of the guerilla under the great Cambodian
national solidarity banner, while continuing to
safeguard peace, political stability, and national
security, as well as ensuring normalcy, social
livelihood, and sustainable functioning of supreme
national institutions.
In the first sixth months of 2020, the breakout of
Covid-19 pandemic created a global public health
crisis and placed heavy burdens on every countries
in the world. The Kingdom of Cambodia’s
socio-economic and people living condition suffered
a great deal of impacts. However, the Royal Government
has taken firm measures to prevent and fight against
the pandemic. As of this moment, Cambodia has had
one of the lowest Covid-19 infection rates, while
most of the cases are imported, many of whom are
foreigners. We do not record any deaths from this
disease though.
In economic front, the Royal Government issued
four rounds of measures and interventions in implementing its tax favor measures, allowing postponement
of contribution fund for employment’s hazards and
healthcare. It has also exercised favor for credit
relief, while increasing liquidity in the market,
providing supplementary cash for a period of two
months for workers in garments and tourism. Special
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ការផ្ដលប
់ ក
្រា ់ ឧបត្ថមរ្ភ យៈពេល ២ខែ សម្រាបក
់ ម្មករ-បុគល
្គ ក
ិ ក្នង
ុ វិសយ
័

កាត់ដេរ និងទេសចរណ៍ ការរៀបចំកម្មវិធីហិរញ្ញប្បទានពិសេស ដើម្បី

ជួយស្តារលទ្ធភាព និងលើកកម្ពស់អាជីវកម្មរបស់សហគ្រាសធុនតូច

និងមធ្យម ការរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ និងការរៀបចំគម្រោង
ហិរញ្ញប្បទាន សម្រាប់ទុនបង្វិល ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់រោងចក្រ

សហគ្រាស និងអាជីវកម្មទាំងអស់ ដើម្បីជួយស្ដារនិងជំរុញកំណើន

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឡើងវិញ ។ល។ ដោយឡែក នៅក្នុងវិស័យសង្គមកិច្ច

រាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវគម្រោងសាច់ប្រាក់ពលកម្ម សម្រាប់អភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទ និងគាំទ្រកសិករដែលកម្មវិធីនេះត្រូវបាន

ពង្រីកវិសាលភាពដល់ ១៨ខេត្ត គោលដៅ និងមានថេរវេលាអនុវត្តរហូត
ដល់ឆ្នាំ២០២២។ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

បានប្រកាសអនុវត្ត កម្មវិធីផ្តល់សាច់ប្រាក់ជូនពលរដ្ឋក្រីក្រ និងងាយ

រងគ្រោះដោយសារ ជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនទៅដល់គ្រួសារដែលមានបណ្ណ-

សមធម៌ (ទាំងក្រ-១ និងក្រ-២) ប្រមាណជាង ៥៦ម៉ឺនគ្រួសារ ដែល

ត្រូវចំណាយថវិកា ប្រមាណ ២៥លានដុល្លារ ក្នុងមួយខែ ជាមួយនឹង

ការបន្តស្រាវជ្រាវរកគ្រួសារក្រីក្រ ដើម្បីទទួលបាននូវកម្មវិធី ផ្តល់សាច់

ប្រាក់នេះ ។ បើទោះបីរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់នូវគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយ

រងគ្រោះក្តី ក៏រាជរដ្ឋាភបា
ិ លកម្ពជា
ុ មិនទាន់បញ្ឈប់ដរែ គឺនៅតែបន្តរក
ុ រក

ថែមទៀត ដើម្បីផ្តល់ជំនួយសង្គម និងមិនឲ្យពលរដ្ឋណាម្នាក់ស្លាប់ដោយ
អត់បាយ ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលមិនបានដឹងនោះទេ។ គិតត្រឹមថ្ងៃទី២១

ខែកក្កដា នេះ [គ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ] កើនពីជាង៥៦ ម៉ឺន
គ្រួសារ

ដែលចំណាយជាង២៤លានដុល្លារ

ទៅដល់៦១ម៉ឺនគ្រួសារ

នឹងត្រូវចំណាយ ២៨លានដុល្លារសម្រាប់ខែកក្កដានេះ ព្រោះយើង

ស្វែងរកឃើញ គ្រួសារក្រីក្រថ្មីប្រមាណជាង៥ម៉ឺនគ្រួសារបន្ថែមទៀត
ហើយនឹងកំពុងបន្តរុករក។

ទោះជាប្រឈមនឹងការលំបាកយ៉ាងនេះក្តី ប៉ុន្តែយោងទៅលើលទ្ធផល

មួយចំនួន ក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម សម្រាប់រយៈពេល ៦ខែ ដើមឆ្នាំ

នេះ យើងនៅតែមានសុទិដ្ឋិនិយម និងក្តីសង្ឃឹមថា ផលប៉ះពាល់ដែល

បណ្តាលមកពីជំងឺកូវីដ-១៩ មិនធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេស

ជាតិយើងទេ ។ ជាក់ស្តែង ក្នុងរយៈពេលនេះ យើងទទួលបាននូវសមិទ្ធ-

ផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយចំនួន ។ ទុនបម្រុងអន្តរជាតិរក្សាបានកម្រិត

ខ្ពស់ ដែលអាចធានាការនាំចូលទំនិញ និងសេវាសម្រាប់គ្រាបន្ទាប់

ប្រមាណ ១០ខែ ខ្ពស់ជាងកម្រិតអប្បបរមាសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ

គួរមាន (៣ខែ) ។ អតិផរណារួម មានកម្រិតទាប ក្នុងអត្រា ២,៥% ,

អត្រាប្តូរប្រាក់រៀល

ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

ដោយសារការថយចុះសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុក

កើនឡើងបន្តិច

ប៉ុន្តែប្រាក់បញ្ញើ

ជារៀល បានបន្តកើនឡើងខ្ពស់ប្រមាណ ៤១% ។ ទុនវិនិយោគក្នុង

វិស័យសំណង់ មានតម្លៃជាង ៣,៨៤ពាន់លានដុល្លារ កើនឡើង

១៣,២៦% ធៀបនឹងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩ , ការស្នើសុំគម្រោងវិនិ

យោគលើវិស័យសំណង់ មានចំនួន ២.៥២២គម្រោង កើនឡើង

៤៧៥គម្រោង ធៀបរយៈពេលដូចគ្នាឆម
្នាំ ន
ុ ។ ការនាំចញ
េ អង្ករសម្រេច

បាន ៣៩៧.៦៦០តោន កើនឡើង ១១៦.១២២តោន ស្មើនឹង ៤១,២៥%
ដែលធៀបទៅនឹងរយៈពេល ៦ខែដើមឆ្នាំ២០១៩ មានចំនួន ២៨១. ៥៣៨

តោន ។ ចំណូលពន្ធដារសម្រេចបាន ១៦៨៤,០៧លានដុល្លារ កើន

financial programs organized to help restore and
enliven small-medium enterprises businesses. The
RGC also organized skill trainings and financing
projects with roving capital to respond to needs of
factories, enterprises, and businesses to restore and
re-drive Cambodia’s economic growth.
Particularly, for social affairs, the Royal Government
set out projects of cash for labor for rural infrastructural
development and for farmers’ supports covering 18
target provinces and will extend until 2022. On 24
June 2020, Samdech Techo Hun Sen declared cash
transfer program for people of 560,000 poor and
vulnerable households with equity tickets (identifying
them as Poor 1 and Poor 2) because of Covid-19.
The program required spending roughly 25 million
USD per month, and continues to search for poor
households to provide cash support.
Despite continued discovery, the Royal Government
of Cambodia has not stopped, but continues to search
for poor and vulnerable households to provide social
assistance and to allow no one to die from starvation
without the Royal Government's knowledge. As of
July 21, the number of poor and vulnerable households,
as we have found more than 50,000 new ones,
increased from more than 560,000, for whom we
have spent more than 24 million USD dollars, to
610,000, for whom we spend 28 million USD this
July. The search is ongoing.
Though there are numerous challenges, thanks to
many positive results in the first sixth month
socio-economic performance, we are optimistic and
hope that impacts of Covid-19 would not bear too
heavy impacts on national development. In reality,
in the said period, we have scored a number of
remarkable achievements. National foreign reserves
are still high that we will be able secure imports of
goods and services for a period of roughly ten
months, which is longer than the required minimum
level (of three months) that a developing country
should have. Overall inflation stays low at a rate of
2.5%. Exchange rate of Riel against the USD has
lost a little value because of downturn in local
economic activities. However, the Riel deposits
continue to rise to about 41%. Investment capital in
construction has recorded 3.84 billion USD, or growing
13.26% compared to the first six months of 2019.
There have been 2,522 construction investment
proposals recorded or 475 more than the same
period last year.
We have exported 397,660 metric tons of rice or
116,112 metric tons or 41.25% more compared to
the first six months of 2019, when we exported
281,638 metric tons. Tax revenues was 1,684.07
million USD, 12% higher compared to the same
period in 2019, or 59.09% of the annual plan.
Customs revenues collection has recorded 5,152.6
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ឡើង ១២% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា ឆ្នាំ២០១៩ ស្មើនឹង ៥៩,០៩%
នៃផែនការប្រចាំឆ្នាំ , ចំណូលពន្ធគយសរុប ប្រមូលបានជាង ៥.១៥២,៦

ប៊ីលានរៀល ឬប្រមាណជា ១.២៧២,២លានដុល្លារអាមេរិក ត្រូវជា

៤៣,៩% នៃផែនការដែលកំណត់ដោយច្បាប់ ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់

ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២០ ។ តួលេខបណ្ដោះអាសន្ននៃទំហំពាណិជ្ជកម្ម

អន្តរជាតិក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ ធៀបនឹងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩

មានការប្រែប្រួល គឺ ៖ តម្លៃនាំចូលសរុបថយចុះ ៩,៤% តម្លៃនាំចេញ

សរុបថយចុះ ០,៧% ក្នុងនោះ តម្លៃផលិតផលកាត់ដេរនាំចេញថយចុះ

៧,៥% ប៉ុន្តែតម្លៃផលិតផលស្រូវ អង្ករ កៅស៊ូ និងកសិផលផ្សេងទៀត

សរុបកើនឡើង ១៤,៥% ។ សមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បានខិតខំកាត់

បន្ថយនូវបទល្មើសគ្រប់ប្រភេទ ជាពិសេសបទល្មើសដែលជះឥទ្ធិពល

ដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋ

និងចិត្តសាស្ត្រសង្គម

ដោយលើកកម្ពស់

ិ ព» បោសសម្អាត
ស្មារតីអនុវត្តគោលនយោបាយ «ភូមិ - ឃុំ មានសុវត្ថភា
បទល្មើសគ្រឿងញៀន

ប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស

ជាពិសេសស្ត្រី

និងកុមារ លើកកម្ពស់សមត្ថភាពប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យា បន្សាប

ឥទ្ធិពលនៃការបំពុលព័ត៌មានសង្គម ព្រមទាំងបន្តពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់
ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក និងច្បាប់ផ្សេងៗទៀត ។

ប៉ុន្តែ ពួកប្រឆាំង និងមជ្ឈដ្ឋានអគតិទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេសនៅតែ

បន្តធ្វើសកម្មភាព ញុះញង់ ប៉ុនប៉ងធ្វើវិទ្ធង្សនាសេដ្ឋកិច្ច បង្កើតឲ្យមាន

ចលាចលសង្គម បង្កជាអស្ថិរភាពនយោបាយ ធ្វើឲ្យប្រជាជនស្ថិតក្នុង

ភាពច្របូកច្របល់ បាត់លំនឹងក្នុងចិត្ត បាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តទៅលើការ
ដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ។ ពួកគេនៅតែចិញ្ចឹមមហិច្ឆតាដ៏អាក្រក់ជូរជាតិ

ក្នុងការបំផ្លាញការរស់នៅរបស់ប្រជាជន និងសមិទ្ធផលរបស់ សង្គមជាតិ
តាមរយៈការធ្វើសកម្មភាពនានា ប៉ុនប៉ងផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់

ដណ្តើមអំណាច ផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង

គោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ សេរីពហុបក្ស ។ ប៉ុន្តែឧបាយកល

ទុច្ចរិតទាំងនេះ ត្រូវបានវាយឲ្យបរាជ័យទាំងស្រុង ។

និយាយជារួម សមិទ្ធផលជាផ្លែផ្កាដែលសម្រេចបាន ក្នុងរយៈពេល

៦ខែ ដើមឆ្នាំ២០២០នេះ គឺអាស្រ័យដោយការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃរបស់
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដែលជាប្រមុខដ៏ឆ្នើមនៃគណបក្សប្រជាជន

កម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ។ ជាមួយនេះ ក៏អាស្រ័យដោយការ

ចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្លៀវក្លាប្រកបដោយជំនឿទុកចិត្ត អង់អាច ក្លាហាន

ម៉ឺងម៉ាត់ របស់ប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេស ដែលបានយកអស់ស្មារតី

ខិតខំប្រឹងប្រែងអស់កម្លាំងកាយចិត្ត ស្មារតីគោរពស្រឡាញ់ ជួយយក

អាសារគ្នា និងឧត្តមគតិស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិ បានធ្វើឲ្យប្រទេសយើង

ឆ្លងផុតគ្រប់បញ្ហាប្រឈមទាំងអស់ ។ ជាមួយស្មារតីជឿជាក់លើអនាគត

សម្រាប់ជាតិ មាតុភូមិកម្ពុជា ប្រជាជនយើងនៅតែសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា

ក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

យើងនឹងជម្នះបាននូវ

គ្រប់ឧបសគ្គ ធ្វើឲ្យសម្រេចជោគ ជ័យថ្មីៗថែមទៀតនាពេលខាងមុខ ៕
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billion Riel, or 43.9% of the plan defined by the
financial law for management of 2020. Provisional
figures of international trade volume in the first six
months of 2020 compared to that of 2019 has fluctuated – where total import value had gone down 9.4%,
while total export value settled at 0.7% lower, in
which 7.5% was in garments exports but prices of
paddy, rice, rubber, and other agricultural produces
have been growing 14.5% higher.
Competent authority at all levels have made
efforts to bring down all sorts of offenses, especially
those with impacts on living condition of people and
social psychology, while raising high spirit of “safe
village/commune” policy implementation. They
have taken measures to eliminate drug offense, fight
against human trafficking, especially women and
children, while strengthening capacity to fight
technological crimes, neutralizing effects of social
media pollution, and continuing to implement land
traffic law and other laws concerned.
However, the opposition and ill-willed circles –
inside the country and abroad, continue their actions
of incitements attempting to undermine the economy,
to create social unrest, to cause political instability,
while making people feel uncertain, lose their mental
stability and trust in the leadership of the Royal
Government.
They continue to nurture evil ambitions to destroy
lives of the people and the social achievements
through attempts to overthrow the legitimate government,
to seize power contrary to the Constitution of the
Kingdom of Cambodia and the principles of liberal
multiparty democracy. These wicked tricks,
however, were completely defeated.
Overall, the fruitful achievements scored in the
first six months of 2020 depend on the wise leadership
of Samdech Techo Hun Sen, the outstanding leader
of the Cambodian People's Party and the Royal
Government of Cambodia.
Together with this, due to the active participation,
enthusiasm, trust, courage and determination of the
Cambodian people all over the country, who have
put in physical and mental strength altogether,
respect and love for each other and the ideal of
patriotism, our country has overcome all challenges.
With the belief in the future for the Cambodian
motherland, our people still strongly hope that under
the leadership of the Royal Government of
Cambodia, we will overcome obstacles to achieve
further new successes in the future./.
THE PRACHEACHUN MAGAZINE

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ កម្ពុជានឹងប្រែក្លាយវិបត្តិកូវីដ-១៩ នេះ អោយទៅជាឱកាសនៃ
វិស័យកសិកម្ម ហើយកម្លាំងដែលបាត់បង់ពីវិស័យឧស្សាហកម្ម នឹងបង្វែរមកវិស័យកសិកម្មវិញ។
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ហេតុអ្វីពួកប្រឆាំងផ្កាប់មុខនៅតែដេកយល់សប្តិ?
តាំងពីអតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយ

ចោល ឯក្បាលម៉ាសន
៊ី ដឹកនាំបក
ែ បាក់ខត
្ចា ខ
់ យ
្ចា អ្នកខ្លះរត់ចោលស្រក
ុ

ដោយសារតែទង្វើក្បត់ជាតិ ក្បត់ប្រជាជន ប៉ុន្តែក៏នៅមានពួកប្រឆាំង
ផ្កាប់មុខមួយក្តាប់តូចទាំងនៅក្នុងប្រទេស ទាំងនៅក្រៅប្រទេស នៅ

តែដេកយល់សប្តិ រវើរវាយ អណ្តែតអណ្តូង ស្រមើស្រមៃ ផ្តេសផ្តាស់

សង្ឃឹមថា ខ្មោចគណបក្សដ៏ចង្រៃឧត្បាតនេះ អាចនឹងរស់ឡើងវិញ
ហើយពួកគេនឹងមានវាសនាបានធ្វើសកម្មភាព

បំផ្លិចបំផ្លាញផល

ប្រយោជន៍ជាតិបន្តទៀត ។ នេះគឺជាការគិត ដ៏ល្ងង់ខ្លៅបំផុតនៃជំពូក
មនុស្សដែលជឿងប់ងុល ខ្វះការពិចារណា មានតែមហិច្ឆតា ខ្វះការ

យល់ដឹងរស់តាមតែសភាវៈ គ្មានការគិតគូរ និងគ្មានហេតុផលអ្វី ទាំងអស់។

ពួកប្រឆាំងផ្កាប់មុខមានមូលហេតុ

៣

ដែលធ្វើឲ្យពួកគេដាក់ការ

សង្ឃឹម គឺទី១- អតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងបានរស់ឡើងវិញ

ទី២- សម រង្ស៊ី នឹងត្រវូ បានចូលស្រក
ុ វិញ ទី៣- អាចនឹងមានការសម្រប

សម្រួលនយោបាយណាមួយក្នុងពេលខាងមុខ ។ ប៉ុន្តែលើភាពជាក់
ស្តែង វាគ្រាន់តែជាក្តីសង្ឃឹមដែលឥតប្រយោជន៍ ជាការយល់សប្តិ

ដែលមិនអាចក្លាយជាការពិត ហើយវាធ្វើឲ្យពួកប្រឆាំងផ្កាប់មុខកាន់
តែបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯង

បាត់បង់ពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួន

ឯង និងសម្រាប់គ្រួសារឯងតែប៉ុណ្ណោះ ។
ទី១-

អតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនអាចរស់ឡើងវិញបានជា

ដាច់ខាត ។ គួររំឭកថា កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ គណបក្ស
សង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលចេញសាលដីកាសម្រេចរំលាយ

ចោលហើយ ចំណែកមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សនេះចំនួន១១៨នាក់
ត្រូវហាមមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល ៥ឆ្នាំ ។ សាលដីការបស់
តុលាការកំពូលនេះ បានរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងការគោរព និង

ការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច្បាប់ជាធរមានស្របតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋ

ទី២- ទណ្ឌិត សម រង្ស៊ី មិនអាចវិលចូលមកក្នុងប្រទេសបានវិញ

ឡើយ ។ ទណ្ឌិតនេះបានធ្វើសកម្ម ភាពបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិ ឈានទៅ

ប្រព្រឹត្តិអំពើក្បត់ជាតិម្តងហើយម្តងទៀត

ដោយមិនបានគិតពី

ជោគវាសនា របស់ជាតិ គិតតែពីការបម្រើឲ្យមហិច្ឆតានយោបាយ
ខ្លួនឯង

រហូតឈានដល់ការដាក់ចេញផែនការសកម្មភាពផ្តួលរំលំ

រាជរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ។ ប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាល
បានបំផ្លាញចោលផែនការ ប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហាររបស់ទណ្ឌិត សម រង្ស៊ី

ឲ្យទទួលបរាជ័យទាំងស្រុង ហើយសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ

ត្រូវបានធានាយ៉ាងរឹងមាំជាប្រក្រតីទូទាំងប្រទេស ។ ទណ្ឌិត សម រង្ស៊ី

មានសំណុំក្តីក្តាំជាច្រើននៅតុលាការ និងសំណុំរឿងខ្លះទៀតត្រូវបាន

តុលាការកាត់ទោសរួចហើយ ។ ទណ្ឌិតនេះអាចទទួលបានព្រះរាជទានលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រ លុះត្រាតែមានការស្នើសុំពីនា

យករដ្ឋមន្ត្រី ។ ប៉ុន្តែជនក្បត់ជាតិនេះមិនមានវាសនាដូច្នេះឡើយ
ពីព្រោះថា ការលើកលែងទោសនេះត្រូវបានធ្វើច្រើនដង ប៉ុន្តែ
សារជាតិរបស់ទណ្ឌិត សម រង្ស៊ី នៅតែដដែល មិនផ្លាស់ប្តូរ ហើយ
ថែមទាំងបង្កើននូវចរឹតគឃ្លើនក្នុងការបង្កវិនាសកម្មដល់ប្រទេសជាតិ ។

ទី៣- មិនមានការសម្របសម្រួលនយោបាយណាមួយទេ ។

បច្ចុប្បន្ន កម្ពុជាមិនមានវិបត្តិនយោបាយទេ ។ កម្ពុជាមិនមានអ្នកទោស

នយោបាយទេ មានតែបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសច្បាប់ ដែលបាន

ជាប់ទោសរាប់ទាំងទោសឧក្រិដ្ឋ និងទោសរដ្ឋប្បវណីជាដើម ។ ដូច្នេះ
តើត្រូវសម្របសម្រួលនយោបាយពីរឿងអ្វី

បើកម្ពុជាមិនមានវិបត្តិ

នយោបាយដែលត្រូវដោះស្រាយផងនោះ ហើយកាន់តែពិបាកមិន
ដឹងថា ត្រូវពិភាក្សាពីអ្វី បើកម្ពុជាមិនមានអ្នកទោសនយោបាយ ។

ចំពោះករណី កឹម សុខា មិនមែនជាអ្នកទោសនយោបាយទេ គឺជន

និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ សេរីពហុបក្ស ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនយោ បាយ

នេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទឃុបឃិតរៀបចំ និងអនុវត្តផែនការសម្ងាត់

សុខសាន្តរបស់ប្រជាជន និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិ ព្រមទាំងប្រឆាំង

ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ អយ្យការអមសាលាដំបូលរាជធានីភ្នំពេញ បាន

ហេតុដែលគណបក្សប្រឆាំងត្រូវរំលាយចោល គឺមេដឹកនាំគណបក្ស

បរទេស តាមបញ្ញត្តិមាត្រា ៤៤៣ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រ

ភិបាលស្របច្បាប់ ដែលជាអំពើក្បត់ជាតិ ធ្វើសកម្មភាពរំលោភលទ្ធិ-

រយៈពេលពី ១៥ឆ្នាំ ទៅ ៣០ឆ្នាំ ។ បច្ចុប្បន្នតុលាការកំពុងតែដំណើរ

សមិទ្ធផលសង្គមជាតិ បង្ករឲ្យមានអស្ថិរភាពនយោបាយធ្វើវិច្ឆេទកម្ម

ដូច្នេះ ពួកប្រឆាំងផ្កាប់មុខត្រូវមានការយល់ដឹង ហើយឈប់ដាក់

ឯករាជ្យ អធិបតេយ្យ ការពារសុខសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍដើម្បីភាព

ជាមួយពួកបរទេស ដើម្បីផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ ។ ថ្ងៃទី៥

នឹងការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ពួកបរទេសទៀតផង ។ មូល

សម្រេចចោទប្រកាន់លើលោក កឹម សុខា ពីបទសន្ទិដ្ឋិភាពជាមួយ

នេះលក់ក្បាលបម្រើឲ្យនយោបាយបរទេស ប៉ុនប៉ងផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋា-

កម្ពុជា ។ បទសន្ទិដ្ឋិភាពជាមួយបរទេសត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ

ប្រជាធិបតេយ្យ និងគោលការណ៍នីតិរដ្ឋ ធ្វើសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញ

ការតាមនិតិវិធីចំពោះសំណុំរឿងនេះ ។

នយោបាយសេដ្ឋកិច្ច បង្អាក់ដល់ការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាន់ឈ្លី

ក្តីសង្ឃឹមទៅលើការយល់សប្តិ និងប្រឹងប្រែងកែលម្អខ្លួនឲ្យក្លាយទៅ

រាស្ត្រប្រមាថ និងជាន់ឈ្លីរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ព្រះមហាក្សត្រ និងស្ថាប័ន្ធជាតិ

ជាមួយគេប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរ និងរក្សាបាននូវកិត្តិយសជាមនុស្ស

ឆន្ទៈប្រជាជនដែលជាម្ចាស់ឆ្នោត មិនបំពេញតួនាទីភារកិច្ចជាតំណាងដទៃទៀត ។

ជាមនុស្សដែលមានវិចារណញ្ញាណនឹងគេ រស់នៅចុះសម្រុង ក្នុងសង្គម
ដូចប្រជាជនទូទៅ ៕
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សម្តេចតេជោ ៖ កម្ពុជា បានផ្ទេរពីការអភិវឌ្ឍកសិកម្មតាមបែប
ទូលំទូលាយ ទៅជាការអភិវឌ្ឍបែបស៊ីជម្រៅ

គោលនយោបាយនាំអង្ករចេញ ១លានតោន ក្នុង ១ឆ្នាំ នៅតែជាគោលដៅអាទិភាពរបស់កម្ពុជា
ឃុបឃិតគ្នាយកដីរដ្ឋ និងដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ហើយប្រើកលល្បិចផ្សេងៗ
គឺត្រូវផ្តន្ទាទោស ឈានដល់ការដកហូតមុខតំណែង និងត្រូវបណ្តេញ
ចេញពីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាតែម្តង។

ចំពោះបណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លី

ទាំងឡាយណាដែលចេញពីអំពើទុច្ចរិត គឺត្រូវធ្វើមោឃភាពចោល, ៤-

អនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណរើ ការឡើងវិញបណ្តាកាស៊ីណូនៅភ្នព
ំ េញ (ណាហ្គាវើល) ខេត្តព្រះសីហនុ ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ តាម
តំបន់ព្រំដែន និងទីតាំងផ្សេងទៀត ដោយឲ្យម្ចាស់កាស៊ីណូត្រូវចុះកិច្ច

ព្រមព្រៀង ឬអនុស្សរណៈជាមួយក្រសួងសុខាភិបាល (ឬមន្ទីរសុខាភិបាល) លើការអនុវត្តវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ដើម្បីផ្តល់

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់
ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្រ្តី

នៅថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញជា
អធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្រ្តី

ដើម្បី

ពិនិត្យ និងអនុម័តលើរបៀបវារៈចំនួនពីរ ១-សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការ

គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ និងការចាត់ចែងលើទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ ២សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្ម។

នៅក្នុងកិច្ច

ប្រជុំនោះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានលើកឡើងនូវបញ្ហាមួយចំនួន
រួមមាន៖ ១- រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថាន ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង

នេសាទ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ និងរដ្ឋបាល

ថ្នាក់ក្រោមជាតិ ត្រូវកាត់ឆ្វៀលដី និងផ្តល់កម្មសិទ្ធិដីជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ដែលបានកាន់កាប់ និងអាស្រ័យផលជាក់ស្តែងយូរឆ្នាំមកហើយ នៅ

លើទីតាំងដីដែលស្ថិតក្នុងផែនទីតំបន់ការពារធម្មជាតិ និងគម្រប ព្រៃឈើ
នៅតាមខេត្តនានា ដូចជាខេត្តកោះកុង ព្រះវិហារ ឧត្តរមានជ័យ ស្ទឹងត្រែង
រតនគិរី និងខេត្តមណ្ឌលគិរី

និងត្រូវបន្ថែមការ ត្រៀមបម្រុង ១០%

សម្រាប់ការប្រើប្រាស់រួមរបស់សហគមន៍។ ចំពោះកិច្ចការនេះ សម្តេចតេជោ
បានដាក់បទបញ្ជាត្រូវចុះអនុវត្តដោយផ្ទាល់

ជាក់ស្តែង

និងឲ្យបាន

ច្បាស់លាស់។ ទន្ទឹមនេះ ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងរដ្ឋបាលថ្នាក់

ក្រោមជាតិ ត្រូវទប់ស្កាត់ដាច់ខាតកុំមានការរុករានទន្ទ្រានដីដោយខុស
ច្បាប់ ដើម្បីបង្ការកុំឲ្យក្លាយជាសង្រ្គាមដីធ្លី, ២-ករណីទំនាក់ដីធ្លីនៅ

ស្រុកគាស់ក្រឡ ខេត្តបាត់ដំបង ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងរដ្ឋបាល

ថ្នាក់ក្រោម ជាតិត្រូវដកហូតត្រឡប់មកវិញនូវដីដែលបុគ្គលឈ្មោះ សង ថន
បានទន្ទ្រានរំលោភយកដោយខុសច្បាប់ និងត្រូវប្រគល់ឲ្យរដ្ឋបាលខេត្ត

បាត់ដំបងគ្រប់គ្រង និងរក្សាទុកសម្រាប់ធ្វើប្រទានកម្មជូនប្រជាពលរដ្ឋ
ក្នុងគោលដៅសម្បទានសង្គមកិច្ច, ៣-អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
ត្រវូ ធ្វកា
ើ រងារនេះបន្តទៅទៀត។ សម្តេចតេជោបញ្ជាកថា
់ ដំណាក់កាល

នេះ ជាពេលដែលត្រូវធ្វើការវះកាត់រាល់ជនខិលខូចទាំងឡាយណាដែល

ការងារឲ្យបុគ្គលិកដែលបានបាត់បង់ការងារមួយរយៈកន្លងមក និងជា

ការជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងវិញ, ៥-អនុញ្ញាតឲ្យអាជីវកម្មក្លឹបកម្សាន្ត

និងKTVនៅរាជធានីភ្នំពេញ និងនៅតាមបណ្តាខេត្ត ប្រែក្លាយទៅជា

ភោជនីយដ្ឋាន ដើម្បីចូលសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច និងផ្តល់ការងារឡើងវិញ
ប៉ុន្តែត្រូវគោរពឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់នូវវិធានការនៃក្រសួងសុខាភិបាលក្នុង

ការទប់ស្កាត់នូវការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩

និង៦-រដ្ឋបាលថ្នាក់

ក្រោមជាតិគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ពិសេសចំពោះអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់នៅតាមភូមិ

ឃុំ សង្កាត់ទាំងអស់ទូទាំងប្រទេស ត្រូវផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ និង

ឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគ្រួសារក្រីក្រ និងជនងាយរងគ្រោះពិតប្រាកដដោយសារផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ-១៩។

ទន្ទឹម

នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានសង្កត់ធ្ងន់ថានឹងចាត់វិធាការក្តៅ
និងមិនមានការលើកលែងឡើយ ចំពោះមន្រ្តីមូលដ្ឋានដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំ
ភូមិ ឃុំ សង្កាត់ ដែលបន្លំឃុបឃិតគ្នាដាក់បញ្ចូលសាច់ញាតិ បងប្អូន កូន

ក្មួយខ្លួនឯងដែលមិនមែនជាគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ ពិតប្រាកដ
ក្នុងគោលបំណងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីកម្មវិធីផ្តល់សាច់ប្រាក់ជូន

ប្រជាពលរដ្ឋដែលមាន ជីវភាពក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះដោយសារផល
ប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ-១៩នេះ។

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ សម្តេចអគ្គមហាសេនា-

បតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បាន

អញ្ជើញពិនិត្យសកម្មភាពបង្កាត់ពូជត្រីចិញ្ចឹម និងកង្កែប នៅមជ្ឈមណ្ឌល

ស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ពូជត្រី និងបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយ

ប្រជាកសិករ នៅស្រុកពាមរក៍ ខេត្តព្រៃវែង។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

បានថ្លែងថា ពេលនេះគឺជាប្រក្រតីភាពនៃជីវភាពតាមគន្លងថ្មី បន្ទាប់ពី

យើងជួបនូវវិបត្តិកូវីដ១៩ ។ ថ្វីត្បិតតែវិស័យមួយចំនួនយើងជួបបញ្ហា
និងផ្អាកពិធីសំខាន់ៗ តែដំណើរការរបស់ប្រជាកសិករមិនផ្លាស់ប្តូរ ឬ
ផ្អាកនោះទេ។ សម្តេចតេជោបាន សម្តែងក្តីមោទនភាពចំពោះ វឌ្ឍនភាព

និងភាពរីកចម្រើនវិស័យវារីវប្បកម្ម ដែលបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់
ក្នុងការជួយលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាជន

និងសេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានគូសបញ្ជាក់ថា ពិតមែនតែយើងជួបវិបត្តិ
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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញពិនិត្យសកម្មភាពបង្កាត់ពូជ
ត្រីចិញ្ចឹម និងកង្កែប នៅមជ្ឈមណ្ឌល ស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍
ពូជត្រីនៅខេត្តព្រៃវែង

លើវិស័យមួយចំនួន ដូចជាវិស័យឧស្សហកម្ម និងវិស័យសេវាកម្ម ជា
ដើម ក៏ប៉ុន្តែកសិកម្ម គឺជាវិស័យមួយដែលនៅមានភាពល្អប្រសើរបផ
ំ ុត

ពីព្រោះវិស័យនេះ

វាបានធានាដល់បញ្ហាស្បៀងអាហារនៅក្នុងស្រុក

និងការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារបរទេស។ សម្តេចតេជោបានប្រកាសថា

ក្នុងកាលៈទេសៈនៃវិបត្តិកូវីដ១៩ នេះ កម្ពុជាសូមប្រកាសចូលរួមក្នុង

ខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងក្នុងតំបន់ ក្នុងនោះដូចជាការផ្គត់ផ្គង់ស្រូវអង្ករ
និងត្រីជាដើម ។ កម្ពុជានឹងប្រែក្លាយវិបត្តិកូវីដ១៩នេះ ឲ្យទៅជាឱកាស

នៃវិស័យកសិកម្ម កម្លាំងដែលបាត់បង់ពីវិស័យឧស្សាហកម្មនឹងបង្វែរ
មកវិស័យកសិកម្មវិញ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានជំរុញឲ្យប្រជា

កសិករបន្តចិញ្ចឹមសត្វបន្ថែមទៀត ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការគ្រួសារ និង

ការនាំចញ
េ ។ យើងមិនអាចពឹងការធ្វវា
ើ រីវប្បកម្មដោយត្រធ
ី ម្មជាតិទៀត
នោះទេ យើងត្រូវជំរុញឲ្យប្រជាកសិករខិតខំចិញ្ចឹមដោយខ្លួនឯង តាមរយៈ
ការបណ្តុះបណ្តាលពីក្រសួងកសិកម្ម។ សម្តេចតេជោជំរុញឲ្យក្រសួង

ឬមន្ទីរកសិកម្មបន្តការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀត ដូចជាបណ្តុះបណ្តាល
ជំនាញបន្ថែមដល់ប្រជាកសិករនូវបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមសត្វ និងការផ្តល់
សម្ភារៈ បច្ចេកទេស។ ក្រសួងកសិកម្មត្រូវគិតគូក្នុងការរៀបចំដី បង្កើត
ជាស្រះសម្រាប់ជួយផ្គត់ផ្គត់ទឹកជូនប្រជាកសិករ។

ក្នុងឱកាសនោះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានសម្រេចឯកភាព

ជាផ្លូវការឲ្យកម្មករ-និយោជិក និងមន្រ្តីរាជការ បានឈប់សម្រាក រយៈពេល

៥ថ្ងៃ (ចាប់ពី១៧- ២១ ខែសីហា ២០២០) ជំនួសឱ្យថ្ងៃឈប់សម្រាក
បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ២០២០ ដែលត្រូវបានពន្យារពេលកាលពីខែមេសា

កន្លងមក។ ទន្ទឹមនេះ សម្តេចតេជោក៏បានអំពាវនាវដល់ក្រសួងសុខាភិបាល

ក្រសួងទេសចរណ៍ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន អាជ្ញាធរដែនដី

ព្រមទាំងក្រសួងស្ថាប័ន និងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សហការ និង
ពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការការពារសុវត្ថិភាព វិធានការសុខាភិបាល និង

អនាម័យ ព្រមទាំងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអប់រំ និងណែនាំប្រជាពលរដ្ឋ និង

ម្ចាស់អាជីវកម្មដោយ តម្រូវឲ្យអនុវត្តដាច់ខាតតាមគោលការណ៍ ណែនាំ
របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការចម្លងរាលដាល

ជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃថ្ងៃឈប់សម្រាកចំនួន ៥ថ្ងៃ ក្នុង
ខែសីហា ខាងមុខនេះ។
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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញពិនិត្យមើលការធ្វើស្រែបង្កបង្កើនផល
និងសំណេះសំណាលជាមួយ ប្រជាកសិករក្នុងស្រុកព្រៃកប្បាស


នៅទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញ
ពិនិត្យមើលការធ្វើស្រែបង្កបង្កើនផល

និងសំណេះសំណាលជាមួយ

ប្រជាកសិករក្នុងស្រុកព្រៃកប្បាសខេត្តតាកែវ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះ ការធ្វើស្រែចម្ការរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករ
នាពេលបច្ចប្បន្ននេះ ភាគច្រន
ើ ប្រប
ើ ស
្រា គ
់ ្រឿងចក្រទន
ំ ប
ើ ៗ។ សម្តច
េ -

តេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រី បានសំណេះសំណាលសួរនាំដល់ប្រជាកសិករ

មួយចំនួនដើម្បីបានស្វែងយល់ការលំបាក និងភាពងាយស្រួលក្នុងរបរ
ធ្វើស្រែចម្ការ។ តាមការសាកសួររបស់ សម្តេចតេជោ ប្រជាកសិករបាន
ឲ្យដឹងថា ការធ្វើស្រែនាពេលបច្ចុប្បន្នពិតជាមានភាពងាយស្រួលជាង
ពីមុន ដោយយើងមានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ

យើងមានការប្រើប្រាស់

គ្រឿងចក្រកសិកម្មទំនើបៗ លឿនរហ័សទាន់ចិត្ត។ ចំពោះផលលំបាក

វិញមានដូចជាបញ្ហាតម្លៃស្រូវ បញ្ហាផ្លូវសម្រាប់ ដឹកជញ្ជូន និងបញ្ហា
សត្វល្អិតជាដើម។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា ការអញ្ជើញ

មកទីនេះ មិនត្រឹមតែមកច្រូតស្រូវប៉ុណ្ណោះនោះទេ គឺដើម្បីពិនិត្យមើល
ពីវឌ្ឍនភាពនៃវិស័យកសិកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។សម្តេច តេជោបាន

ថ្លែងថា គោលដៅនៃការនាំចេញស្រូវ ១លានតោននៅតែស្ថិតក្នុង
គោលដៅអាទិភាពរបស់កម្ពុជា ក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀត ។
សម្តេចតេជោសង្កត់ធ្ងន់ថា បញ្ហាត្រង់ថា យើងមានមាសហើយ តែខ្វះ

ក្រដាសខ្ចប់ មានន័យថាកន្លងមកនេះ យើងផលិតស្រូវបានហើយតែ
យើងនៅខ្វះទីផ្សារនាំចេញ

យើងនៅខ្វះខាតម៉ាស៊ីនសម្ងួតស្រូវ និង

ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ ជាដើម។ ដូច្ចេះហើយទើបកម្ពុជាត្រូវខិតខំស្វែករក
ទីផ្សារ ខិតខំបង្កើតឲ្យមានម៉ាស៊ីនសម្ងួតស្រូវ ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ ដើម្បី
ងាយស្រួលក្នុងការនាំចេញ។ សម្តេចតេជោបានបន្តថា ប្រទេសកម្ពុជា

យើងបានផ្ទេរពីការអភិវឌ្ឍកសិកម្មតាមបែបទូលំទូលាយ ទៅជាការ
អភិវឌ្ឍ បែបស៊ីជម្រៅ ដែលពេលនេះយើងធ្វើស្រែចម្ការប្រើប្រាស់នូវ
បច្ចេកវិទ្យាថ្មី គ្រឿងកសិកម្មទំនើបៗ ងាយស្រួលជាងកាលពីមុន។

សម្តេចតេជោបានប្រកាសទិញម៉ាស៊ីនព្រួសស្រូវប្រភេទធន់ធំចំនួន

១.០០០គ្រឿង និងប្រភេទធន់តូច១.០០០គ្រឿង ។ សម្តេចតេជោនឹង

ផ្តល់ជូនបងប្អូនប្រជាកសិករចំនួន ១៣០គ្រួសារដែលក្នុង១គ្រួសារទទួល
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សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ប្រគេនទៀនព្រះវស្សា និងទេយ្យទាន

ដល់ព្រះសង្ឃគង់ចាំព្រះវស្សាក្នុងវត្តចំនួន១១វត្ត នៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំ

សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន និងក្រុមគ្រួសារ អញ្ជើញនាំយកទេយ្យទាន មានគ្រឿងឧបភោគ បរិភោគ
និងទៀនព្រះវស្សា ប្រគេនព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវស្សា
នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី
ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងក្រុម
គ្រួសារ

បានអញ្ជើញនាំយកនូវទេយ្យទាន

មានគ្រឿងឧបភោគ

បរិភោគ និងទៀនព្រះវស្សា ប្រគេនព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវស្សា
ស្ថិតនៅឃុំកក់ ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។ មានប្រសាសន៍នា
ឱកាសនោះ

សម្តេចចក្រី

ហេង

សំរិន

បានអំពាវនាវដល់

លោកយាយ លោកតា មន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ កងកម្លាំង
ប្រដាប់អាវុធ និងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ ចូលរួមទប់ស្កាត់
ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ ១៩ ត្រូវគោរពឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនទៅ
តាមបទបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក៏ដូចក្រសួងសុខាភិបាល ។
សម្តេចចក្រី ហេង សំរិន ក៏បានក្រើនរំព្ញកដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ
ថា ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩នេះ នៅលើសកលលោកពុំទាន់
មានការធូរស្រាលនៅឡើយទេ ហើយក៏ពុំទាន់មានថ្នាំ ព្យាបាល ឬ
ថ្នាំបង្ការដែរ ដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវចូលរួម
ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងនៃជំងឺនេះដល់សហគមន៍យើង
ក៏ដូចជាការរក្សាគម្លាតសង្គម ការពាក់ម៉ាស់ និងការលាងដៃជាមួយ
សាប៊ូឱ្យបានត្រឹមត្រូវជាប្រចាំ។
ក្នុងកម្មវិធីនោះ សម្តេចចក្រី និងក្រុមគ្រួសារ បានប្រគេនទៀន
ព្រះវស្សា និងទេយ្យវត្ថុមួយចំនួន ដល់វត្តចំនួន១១ ដែលវត្តនីមួយៗ
ទទួលបាន ទៀនព្រះវស្សា១គូ ទឹកក្រូច៤កេស ទឹកសុទ្ធ៤កេស
មី៨កេស ទឹកដោះគោ១កេសធំ អង្ករ២បេ ស្កសរ២០គីឡូក្រាម
រួមទាំងបច្ច័យចំនួន២លានរៀល។

ដោយឡែក

វត្តសុវណ្ណារាម

ហៅវត្តថ្កូវ ទទួលបានបច្ច័យចំនួន៥លានរៀល ។ សម្រាប់យាយជី

តាជី ១០០នាក់ ក្នុងម្នាក់ៗទទួលបាន ក្រណាត់សរ១ដុំ ប្រេងកូឡា
២ប្រអប់ និងថវិកាចំនួន១ម៉ឺនរៀលផងដែរ។
សូមជម្រាបផងដែរថា ពិធីចូលព្រះវស្សានេះ គឺជាទំនៀមទំលាប់
ប្រពៃណីរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនា

ដែលពុទ្ធសាសនិកខ្មែរតែងតែ

ប្រារព្ធធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំ ចាប់ពីថ្ងៃ១រោច ខែអាសាឍ ដល់ថ្ងៃ១៥ កើត
ខែអស្សុជ។ ពុទ្ធបរិស័ទតែងតែនាំយកនូវទានព្រះវស្សា និងទេយ្យវត្ថុ
ផ្សេងៗ ដើម្បីប្រគេនព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវស្សារយៈពេលបីខែ
នៅតាមទីវត្តអារាមនានា។ ពិធីបុណ្យចូលព្រះវស្សានេះ មានទំនាក់
ទំនងយ៉ាងជិតស្និតជាមួយសង្គមខ្មែរយូរលង់មកហើយ ។ វិស័យ
ព្រះពុទ្ធសាសនា ក៏បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល
ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សង្គមជាតិ។ ទន្ទឹមនឹងការរីកចម្រើនរបស់សង្គម
ជាតិ វិស័យព្រះពុទ្ធសាសនា ក៏ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាល បន្តយកចិត្ត
ទុកដាក់លើកកម្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់៕
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សម្តេចក្រឡាហោម ៖ កម្ពុជាអាចគ្រប់គ្រងបញ្ហាជនបរទេស
បញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍បានល្អប្រសើរ ជាងសម័យមុនៗ

សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្ដីអំពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងវត្តមានជនបរទេសស្នាក់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (FPCS)

នៅថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ច
ប្រជុំស្ដីអំពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងវត្តមានជនបរទេសស្នាក់នៅ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (FPCS) នៅទីស្ដីការក្រសួងមហាផ្ទៃ។
សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង គូសបញ្ជាក់ថា ក្នុងរយៈពេល
មួយវែងសមគួរកន្លងមក ទោះបីមានការរិះគន់ខ្លះ ប៉ុន្តែយើងបាន
គ្រប់គ្រងជនបរទេសជនអន្តោប្រវេសន៍បានល្អប្រសើរជាងមុន ។
បើប្រៀបធៀប នឹងសម័យកាលមុនៗក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គឺទើបតែសម័យកាលបច្ចុប្បន្ននេះទេ ដែលប្រទេស
កម្ពុជាយើងអាចគ្រប់គ្រងបញ្ហាជនបរទេស និងជនអន្តោប្រវេសន៍

ប្រព័ន្ធ FPCSនេះ នឹងមិនត្រូវបានផ្ដល់ការបន្តទិដ្ឋាការនោះ បាន

បានល្អប្រសើរ បន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចបង្កើតឱ្យមាន

ធ្វើឱ្យជនបរទេសមានជាច្រើន សម្រុកចុះវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្នុង

អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍។

ប្រព័ន្ធ FPCSនេះ។ តាមរយៈយន្តការនេះ អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ ឯកឧត្តម គៀត ច័ន្ទថារិទ្ធ អគ្គនាយកនៃ
អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍បានលើកឡើងថា ប្រព័ន្ធ (FPCS)

ក៏បានសហការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានគ្នាជាមួយបណ្ដាស្ថានទូតមួយចំនួន
ផងដែរ ។

និងមាន

ឯកឧត្ត គៀត ច័ន្ទថារិទ្ធ បញ្ជាក់ថា ជាការកត់សំគាល់ការចុះ

មេរៀនចំនួន ៣ភាសា ជាភាសាខ្មែរ ភាសាអង់គ្លេស និងភាសាចិន

ឈ្មោះរាយការណ៍ក្នុងប្រព័ន្ធ FPCSបានកើតឡើងដល់ជាង ១៦ម៉ឺន

ប្រព័ន្ធនេះបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជូនម្ចាស់ទីតាំង និងសម្រាប់មន្រ្តី

នាក់ មាន១៨៣សញ្ជាតិ ហើយចំនួននេះនៅតែបន្តមានកំណើន

នគរបាល ឬអាជ្ញាធរ។ សម្រាប់ម្ចាស់ទីតាំងគឺអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ

ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដោយក្នុងនោះទិន្នន័យបានបង្ហាញថាមានជនបរទេស

នេះដើម្បីគ្រប់គ្រងចំនួនភ្ញៀវបរទេសចេញចូលទីតាំងរបស់ខ្លួន ហើយ

ប្រមាណ ១១ម៉ឺននាក់កំពុងមានវត្តមាននៅកម្ពុជា សម្រាប់ភ្ញៀវ

សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាន អាចឆែកដឹងបានថាតើមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនមាន

បរទេសដែលបាន មកស្នើសុំបន្តទិដ្ឋាការនារយៈពេលចុងក្រោយ

ជនបរទេសកំពុងមានវត្តមានប៉ុន្មាននាក់

នេះ

នេះ

បានដាក់មេរៀនខ្លីៗស្ដីពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់

ចូលប៉ុន្មាន

និងចេញ

ប៉ុន្មានក្នុងមួយថ្ងៃ ។ បន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃប្រកាសកំណត់ថា
ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែកក្កដាតទៅ ជនបរទេសដែលមិនមានឈ្មោះក្នុង

គឺសុទ្ធតែជនបរទេសដែលបានចុះបញ្ជីវត្តមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធ

FPCS៕
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សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល សាកសួរសុខទុក្ខ
មន្ត្រី និងអាជ្ញាធរ សង្កាត់បឹងកក់ទី២ ខណ្ឌទួលគោក

សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល សាកសួរសុខទុក្ខមន្ត្រី កងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ច និងអាជ្ញាធរ
សង្កាត់បឹងកក់ទី២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

នៅថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ

ការទទួល ខុសត្រូវអនុវត្តនូវរាល់បណ្តាវិធានការដែលក្រសួងស្ថាប័ន

សំណាល សាកសួរសុខទុក្ខមន្ត្រី កងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ច និងអាជ្ញាធរ

ជាមួយគ្នានេះ សម្តេចភក្តី សាយ ឈុំ កត់សម្គាល់ថា ទោះបី

ប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញជួប សំណេះ-

ជំនាញបានដាក់ចេញនាពេលកន្លងមក ។

សង្កាត់បឹងកក់ទី២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ។ មានប្រសាសន៍

សភាពការណ៍ក្នុងប្រទេសយើងមានភាពល្អប្រសើរយ៉ាងណាក៏ដោយ

ពីសភាពការណ៍សន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ ការងារបម្រើ

សភាពការណ៍ពិត

សំណេះសំណាលនាឱកាសនោះ សម្តេចភក្តី សាយ ឈុំ បានសាកសួរ
សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋ និងបានផ្តាំផ្ញើការសាកសួរសុខទុក្ខ
ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានពីសំណាក់សម្តេចផ្ទាល់។

សម្តេចភក្តី សាយ ឈុំ គូសបញ្ជាក់អំពីការវិវត្តន៍រីកចម្រើនថ្មីៗរបស់

ប្រទេសជាតិយើង ព្រមទាំងសំណូមពរដល់មន្ត្រីមូលដ្ឋាន កងកម្លាំង

មានសមត្ថកិច្ច និងអាជ្ញាធរសង្កាត់ បន្តយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជន អនុវត្តភារកិច្ចការងារបម្រើប្រជាជនឲ្យកាន់
តែល្អប្រសើរ ព្យាយាម កាត់បន្ថយភាពអសកម្មនានា ដើម្បីទទួលបាន
ការស្រឡាញ់រាប់អាន ការជឿទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតសម្រាប់

ក៏ក្រុមប្រឆាំងអគតិមួយចំនួនតូច នៅតែបន្តធ្វើការឃោសនាបំផ្លើសបំភ្លៃ
ដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយ

បន្តុះបង្អាប់

រាជរដ្ឋាភិបាល និងប្រជាជនយើងដែរ។ សម្តេចភក្តីបន្តថា ចំពោះស្ថានភាព
នៃការរាតត្បាតរបស់ជំងឺកូវីដ១៩នៅលើសកលលោក មកដល់ពេល

នេះគឺនៅមិនទាន់ធូរស្រាលនៅឡើយ បណ្តាប្រទេសធំៗខ្លះការចម្លង

មេរោគនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់ ករណីអ្នកស្លាប់ក៏មិនទាន់ថមថយ ថ្នាំ
សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនេះក៏មិនទាន់រកឃើញពិតប្រាកដ

វ៉ាក់សាំង

សម្រាប់ការពារក៏កំពុងស្ថិតក្នុងការស្រាវជ្រាវនៅឡើយដែរ។ អាស្រ័យ
ហេតុនេះយើងត្រូវបន្តប្រុងប្រយ័ត្ន និងការពារទប់ស្កាត់តទៅទៀត។

ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះ សម្តេចភក្តី សាយ ឈុំ ក៏បានជំរុញដល់

អាណត្តិបន្តនាពេលខាងមុខ។

អាជ្ញាធរសង្កាត់ ត្រូវខិតខំផ្សព្វផ្សាយអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ន

យើង មិនទាន់មានការឆ្លងរាត ត្បាតជំងឺកូវីដ១៩ ដល់ក្នុងសហគមន៍

ក្រសួងស្ថាប័នជំនាញបានណែនាំ ដែលមានអាទិ៍ ៖ ការអនុវត្តអនាម័យ

សម្តេចភក្តី សាយ ឈុំ បានឲ្យដឹងថា មកទល់ពេលនេះ ប្រទេស

នៅទូទាំងប្រទេសនោះទេ

ហើយក៏មិនទាន់មានករណីស្លាប់ដែរ

។

សម្តេចភក្តីកត់សម្គាល់ថា ក្នុងស្ថានភាពបែបនេះ បានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញ
ពីការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់របស់

រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំដ៏

និងអនុវត្តខ្ជាប់ខ្ជួននូវបណ្តាវិធានការនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និង

ខ្លួនប្រាណនិងអនុវត្តការហាត់ប្រាណដើម្បីសុខភាព ។ ការអនុវត្តគម្លាត
សុវត្ថិភាពសង្គម និងបុគ្គល។ នៅផ្ទះឲ្យបានច្រើនបើមិនមានការចាំបាច់។
ត្រូវពាក់ម៉ាស់ការពារនៅពេលធ្វើការងារ ពេលធ្វើដំណើរ និងនៅទី កន្លែង

ឈ្លាសវៃប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

ដែលមានមនុស្សច្រើន។ ក្នុងករណីមានការសង្ស័យឬមានអាការៈមិន

មានការត្រៀមលក្ខណៈទុកជាមុន និងបានដាក់ចេញនូវបណ្តាវិធានការ

ទៅជួបគ្រូពេទ្យជំនាញ ឬទាក់ទងសួរព័ត៌មានតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ១

នាយករដ្ឋមន្រ្តី ដែលបានក្តាប់ជាប់ និងគ្រប់គ្រងសភាពការណ៍បានល្អ

ទប់ស្កាត់ ការពារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ឆាប់រហ័ស និងទាន់
ពេលវេលា ហើយក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញស្មារតីសាមគ្គីភាព ស្មារតីទទួល

ខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងមុខវិជ្ជាជីវៈ និងសមត្ថភាពមុខជំនាញរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យ
ក្រុមការងារ កងកម្លាំង មានសមត្ថកិច្ចគ្រប់ផ្នែកនៃក្រសួងស្ថាប័នជំនាញ

ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ រួមទាំងស្មារតីភ្ញាក់រលឹករបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុង

ស្រួលខ្លួនដូចជាមានគ្រុនក្តៅ ក្អក ពិបាកដកដង្ហើម។ល។ ត្រូវប្រញាប់

១៥ជាបន្ទាន់។ ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗ ត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ន និងចេះ
ការពារខ្លួនដោយខ្លួនឯង គឺដើម្បីការពារខ្លួនយើងផ្ទាល់ ការពារក្រុម

គ្រួសារ មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួន និងការពារសហគមន៍ និង
សង្គមជាតិទាំងមូល៕
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ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ៖ កម្ពុជាគាំទ្រការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានសម្រាប់
ភាពបន្ទាន់ ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ និងជំងឺដែលកំពុងកើតមាន

ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសមេគង្គ-ជប៉ុនលើកទី ១៣ តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ នៅទីស្តីការក្រសួង
នៅថ្ងៃទី០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន

ឧបនាយរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការ អន្តរជាតិ

បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសមេគង្គ-ជប៉ុនលើកទី
១៣ តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ នៅទីស្តីការក្រសួង។

ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន បានគូសបញ្ជាក់នូវការប្តេជ្ញាចិត្តដ៏មុតមាំ

របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការយកឈ្នះលើវិបត្តិជាសកលកូវីដ ១៩

ទេសសម្រាប់ក្រុមបុគ្គលិកគ្រូពេទ្យ

និងការផ្តល់បរិក្ខារ

វេជ្ជសាស្ត្រ

ជូនមន្ទីរពេទ្យ និងស្ថាប័នវេជ្ជសាស្ត្រដទៃទៀត និង២-បំណងរបស់ជប៉ុន
ក្នុងការផ្តល់ជំនួយបន្ថែមទៀត ដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ៥០លានដុល្លារ
អាមេរិក តាមរយៈការផ្តល់ជំនួយជាបរិក្ខារវេជ្ជសាស្ត្រ ដើម្បីពង្រឹងការ

ត្រៀមខ្លួន និងឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺឆ្លង និងការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសរបស់ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន (JICA) ស្របតាម

តាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើម “កម្មវិធីផ្ទេរសាច់ប្រាក់សម្រាប់គ្រួសារក្រីក្រ និង

តម្រូវការរបស់បណ្ដាប្រទេស មេគង្គនីមួយៗ ។

១២៥លានដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ផែនការរយៈពេល ០៥ខែ ក្នុងការ

ទទួលបានជោគជ័យលើជំងឺកូវីដ១៩ រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសទាំងអស់បាន

បានក៏លើកឡើងនូវការអំពាវនាវរបស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ

គម្រោងសុវត្ថិភាពប្រជាជនថ្នាក់មូលដ្ឋានឆ្នាំ២០២០

ងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលកូវីដ១៩” ដែលមានទឹកប្រាក់សរុប ចំនួន

ទ្រទ្រង់ប្រជាជនក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ។ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី

ហ៊ុន សែន

នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅក្នុងកិច្ច

ប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៣៦
វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩

ដែលបានជំរុញឲ្យថ្នាំព្យាបាល

និង

ក្លាយជាទំនិញសាធារណៈពិភពលោក

ដែលប្រជាពលរដ្ឋគ្របរ់ ប
ូ អាចប្រប
ើ ស
្រា បា
់ ន។ ជាមួយគ្នានេះ ឯកឧត្តម

ប្រាក់ សុខុន ក៏បានគូសបញ្ជាក់សារជាថ្មីនូវការគាំទ្រយ៉ាងមុតមាំ

ពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រឹងនូវទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចមេគង្គ -ជប៉ុន ក្រោយ

បញ្ជាកសា
់ រជាថ្មន
ី វូ ការប្តេជច
្ញា ត
ិ ក
្ត ង
្នុ ការអនុវត្តជន
ំ យ
ួ ឥត សំណង សម្រាប់

ក្រោមគំនិត

ផ្តួចផ្តើម ”គូសាណូណិ” មេគង្គសម្រាប់គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយ

ចីរភាព ដែលមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន ១ប៊ីលានយ៉េន ដែលរៀបចំឡើង
ក្នុងគោលបំណងទ្រទ្រង់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម នៅតាមភូមិ
ស្រុក ថ្នាក់មូលដ្ឋានទូទាំងតំបន់មេគង្គ។

កិច្ចប្រជុំបានអនុម័តលើ “សេចក្តីប្រកាសសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំ

របស់កម្ពុជាចំពោះការបង្កើត “មជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានសម្រាប់ភាពបន្ទាន់

រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសមេគង្គ-ជប៉ុនលើកទី១៣ ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

យន្តការចំបងក្នុងការពង្រឹងនីតិវិធីនៃការការពារ ការរកឲ្យឃើញ ការ

និងការពង្រឹងឲ្យបានទាំងស្រុងនូវទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច”្ច

ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ និងជំងឺដែលកំពុងកើតមាន” ដែលនឹងក្លាយជា

គ្រប់គ្រង និងការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺឆ្លងក្នុងពេលអនាគត ព្រមទាំង

មេគង្គ-ជប៉ុន ដើម្បីសម្រេចបាននូវការគ្របដណ្តប់សុខភាពជាសកល
ដែលផ្តោត

ទៅលើសារៈសំខាន់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-ជប៉ុនក្នុងការជំរុញ

បញ្ជាក់ពីគោលបំណងរបស់កម្ពុជា ក្នុងការទទួលធ្វើជាប្រទេសម្ចាស់

កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាក្នុងការគ្រប់គ្រង និងទប់ស្កាត់ទៅនឹងការ

កិច្ចប្រជុំបានកត់សម្គាល់ប្រកបដោយការពេញចិត្ត ចំពោះវឌ្ឍនភាព

ជំងឺរាតត្បាតលើសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច ព្រមទាំងការពន្លឿនការស្តារសេដ្ឋកិច្ច

ផ្ទះនៃមជ្ឈមណ្ឌលនេះ។

រីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាត ការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃ

ដែលសម្រេចបាននៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-ជប៉ុនលើ វិស័យ

ឡើងវិញបន្ទាប់ពីការទទួលជោគជ័យលើជំងឺកូវីដ១៩។

រាតត្បាត។

រដ្ឋមន្រ្តីនៃបណ្តាប្រទេសមេគង្គបានកោតសរសើរចំពោះ

នេះ ដឹកនាំដោយសហប្រធាន ដែលរួមមាន ឯកឧត្តម Pham Binh Minh

នាបាននូវប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងភាពរឹងមាំ

វៀតណាម និងឯកឧត្តម MOTEGI Toshimitsu រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស

សុខាភិបាល ដែលក្នុងនោះរួមមានការត្រៀមខ្លួនឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺ
ការបន្តគាំទ្ររបស់ជប៉ុននៅក្នុងតំបន់មេគង្គ ក្នុងការផ្តល់ជំនួយ ដើម្បី ធា

តាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមចំនួនពីរ ១-ជំនួយដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន ៥៦

លានដុល្លាររបស់ជប៉ុនប្រើប្រាស់ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ បចេ្ចក

សូមជម្រាបថា កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសមេគង្គ-ជប៉ុនលើកទី១៣

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី
ជប៉ុន៕

រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយម
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ឯកឧត្តមកិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត ឆាយ ថន ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យ
ការអនុវត្តអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រ

ឯកឧត្តមកិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត ឆាយ ថន ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រ តាមការស្នើសុំ
ក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩
ចំពោះការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់គ្រួសារក្រីក្រដំណាក់កាលទី២ នឹងត្រូវ
ចាប់ផ្តើម នៅថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់
ទិន្នន័យបច្ចុប្បន្នភាព ក្រោយថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ដែលជា
ការបូកបញ្ចូលគ្នានៃគ្រួសារក្រីក្រនៅជនបទ និងទីប្រជុំជន ដែល
ទិន្នន័យគិតត្រឹមថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ (បណ្តោះអាសន្ន) មាន
គ្រួសារក្រីក្របានកើនចំនួន ២៤.៩១៥ គ្រួសារ ។
ឯកឧត្តមកិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត ឆាយ ថន បានគូសបញ្ជាក់ថា

ទោះបីជាយើងបានព្យាយាមខិតខំ សម្រចនូវភារកិច្ចដ៏មានសារៈ

ឯកឧត្តមកិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត ឆាយ ថន អញ្ជើញត្រួតពិនិត្យ
ការអនុវត្តអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រ
នៅរសៀលថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តមកិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត

សំខាន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រជូនរាជរដ្ឋាភិបាល ប្រទេសជាតិ និងប្រជាជន
កម្ពុជា យ៉ាងនេះក៏ដោយ ក៏យើងនៅតែមានជួបបញ្ហាប្រឈមជា
ច្រើនដូចជា ការកំណត់ពេលផ្តល់ទិន្នន័យមានរយៈពេលខ្លីបំផុត និង
ទាមទារគុណភាពទិន្នន័យ, ការប្រើប្រាស់ tablets ជាការប្រើប្រាស់

ឆាយ ថន ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការ បានអញ្ជើញជា

លើកដំបូង នៅមានភាពរអាក់រអួល ទាំងប្រព័ន្ធ និងមន្រ្តី។ រដូវនេះ

គ្រួសារក្រីក្រ តាមការស្នើសុំក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយ

បញ្ជូនទិន្នន័យ ការធ្វើដំណើរស្ថានភាពរបស់ខេត្តមិនដូចគ្នា ខ្លះឆ្ងាយ

អធិបតីភាពដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តអត្តសញ្ញាណកម្ម
មានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គនាយកដ្ឋាន នាយកដ្ឋាន
ទទួលបន្ទុក ព្រមទាំងមន្ទីរផែនការរាជធានីខេត្ត ក្រុង ទូទាំងប្រទេស
តាមរយៈប្រព័ន្ធ Video Zoom។
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះ ឯកឧត្តមកិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត ឆាយ ថន

បានថ្លែងនូវអំណរគុណ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី
ជាអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង និងមន្ទីរផែនការ មន្ត្រីគ្រប់លំដាប់ ថ្នាក់
ដែលបានសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រសួងផែនការ ខិតខំបំពេញ
ការងារ និងជំនះគ្រប់ឧបសគ្គរហូតសម្រេចបានជោគជ័យ ។ ទិន្នន័យ
គ្រួសារក្រីក្រ ដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ មានចំនួន ជាង
៥៦០,០០០គ្រួសារ (ជុំទី១) ទទួលបានថវិកាដំណាក់កាលទី១ ។

ជារដូវធ្លាក់ភ្លៀង

បានប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការប្រព័ន្ធទាក់ទងការ

ផ្លូវពិបាក និង ខ្លះជាតំបន់កោះ និង ជ្រលងភ្នំ។
ឯកឧត្តមកិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត ឆាយ ថន ក៏បានណែនាំបន្ថែម

ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីជំនាញក្រសួង មន្ត្រីមន្ទីរផែនការរាជធានី ខេត្ត

ក្រុង ត្រូវពិនិត្យ តាមដាន និងដោះស្រាយការងារនេះឱ្យបានម៉ត់ចត់
ប្រុងប្រយ័ត្ន មិនត្រូវផ្តេកផ្តួល ជាពិសេស ការឧបត្ថម្ភសម្រាប់តែ
ប្រជាជនក្រីក្រ

និងចុះជាប់មូលដ្ឋានជាមួយអាជ្ញាធរឃុំ

សង្កាត់

ជានិច្ច ដើម្បីក្តាប់ឱ្យជាប់សភាពការណ៍ និងជួយពន្យល់ ណែនាំ
អាជ្ញាធរ ភូមិ ឃុំ សង្កាត់ ត្រូវបំបាត់ឱ្យអស់បក្ខពួក និងគ្រួសារនិយម ។
ទន្ទឹមនេះក្រសួងផែនការកំពុងដំណើរការរៀបចំយន្តការ ដើម្បី
ដោះស្រាយ និង ផ្តល់តម្លាភាពដល់ ប្រជាជនផងដែរ ៕
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ថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល

សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាអនុប្រធានទី១ រដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រ

កម្ពុជា និងជាប្រធានក្រុមការងារគណបក្សចុះមូលដ្ឋានខេត្ត
កំពង់ធំ

បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ

គណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការ គណបក្សខេត្ត និងប្រធាន

គណបក្សស្រុក-ក្រុង ទាំងអស់ក្នុងខេត្តកំពង់ធំ នៅភូមិគ្រឹះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ក្នុងភូមិត្រពាំងស្វាយ ឃុំបល្ល័ង្ក ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ ។
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល លើកឡើងអំពីយុទ្ធសាស្ត្រយកជ័យជម្នះលើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ នៅឆ្នាំ២០២២ ខាងមុខ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល ក៏បានរំលឹកដាស់តឿនអង្គប្រជុំត្រូវយកចិត្តទុក ដាក់អំពីការពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធយុវជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក្នុងខេត្ត

អំពីការងារចាត់តាំង និងតួនាទីភារកិច្ចរបស់យុវជន ។

ថ្ងៃ ទី១៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០២០ សម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់

សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ និង
ជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តសៀមរាប បាន

អញ្ជើញជាអធិបតីភាពដឹកនាំ កិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារ

ប្រចាំឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ និងលើកទិសដៅអនុវត្តបន្តឆមាស
ទី២

របស់ក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តសៀមរាប

ដើមី្បត្រួតពិនិត្យ និងគាំទ្រការអនុវត្តកម្មវិធី នយោបាយ និងយុទ្ធ
សាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី៤
ថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត

នៅខេត្តសៀមរាប។

របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ម៉ែន សំអន សមាជិកាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទំនាក់
ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច បានអញ្ជើញជា
តំណាងសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត

ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន រៀបចំពិធីបួងសួងនៅតំបន់ទេសចរណ៍
ធម្មជាតិប្រវត្តិសាស្រ្តស្ទឹងលិង្គ ១.០០០ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅលើ

ភ្នំគូលេន ខេត្តសៀមរាប។

ថ្ងៃទី១១

ខែកក្កដា

ឆ្នាំ២០២០

ឯកឧត្តម

ជា

សុផារ៉ា

សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម

និងសំណង់ និងជាអនុប្រធានទី១ ក្រុមការងារគណបក្សចុះមូលដ្ឋានខេត្ត
ត្បូងឃ្មុំ បានអញ្ជើញ ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារគណបក្ស
ប្រចាំឆមាសទី១ និងទិសដៅភារកិច្ចឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០២០ របស់គណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តត្បូងឃ្មុំ នៅស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនស្រុកត្បូងឃ្មុំ
។ ឯកឧត្តមបានណែនាំឲ្យក្រុមការងារគណបក្សខេត្ត ស្រុកគណបក្សឃុំ
មេភូមិ ត្រូវពិនិត្យ និងជំរុញបង្កលក្ខណៈគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យយុវជនទាំង

អស់បានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត ដើម្បីត្រៀម សម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ ឆ្នាំ២០២២ និងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិ
នៅឆ្នាំ២០២៣។
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ថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២០ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន សមាជិកគណៈ

អចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួង

អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានដឹកនាំក្រុមការងារបច្ចេកទេសចុះពិនិត្យស្ថានភាពផ្លូវចំនួន២
ខ្សែ នៅស្រុកព្រៃកប្បាស ខេត្តតាកែវ ធ្វើការសាងសង់ទៅជាផ្លូវក្រាលក្រួសក្រហម

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។ ខ្សែទី១ មានប្រវែង ២៨០០

ម៉ែត្រ ទទឹង ៥ ម៉ែត្រតភ្ជាប់ពីក្លោងទ្វារវត្តសេដ្ឋីទៅដល់ភូមិពន្ទងឆ្លងកាត់ឃុំព្រៃល្វា
និងឃុំបានកាម និងភូមិចំនួន ២ គឺភូមិព្រៃល្វានិង ភូមិពន្ទង។ ខ្សែទី ២ មានប្រវែង

៤ ៨០០ ម៉ែត្រ ទទឹងខ្នងលើពី ៣ ទៅ ៦ ម៉ែត្រ តភ្ជាប់ពីស្ថានីយបូមទឹកកាស៊ូងភូ

មិពន្ទងទៅដល់ស្ទឹងបទ ដោយឆ្លងកាត់ឃុំបានកាម និងឃុំពោធិ៍រំចាក និងភូមិចំនួន ២ គឺ ភូមិពន្ទង និងភូមិគោកអង្គង។
ថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តមកិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត ចម ប្រសិទ្ធ សមាជិក

គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង

ឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធី
សម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិកម្មទឹកស្អាត ដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មី
UF Membrane របស់អង្គភាពទឹកខេត្តស្វាយរៀង។ ឯកឧត្តមថ្លែងថា គោល-

នយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា
និងនវានុវត្តន៍ គឺមានការគិតគូរខ្ពស់ចំពោះបញ្ហាទឹកស្អាត ដោយគិតត្រឹមឆ្នាំ២០២៥
ទីប្រជុំជនទាំងអស់នឹងមានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ ។
ថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តមសន្តិបណ្ឌិត សុខ ផល សមាជិក-

គណកម្មាធិការកណ្តាលគណប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានក្រុមការងារគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយស្រុកបាណន់
សរុបលទ្ឋផលការងារឆមាសទី១

បានអញ្ជើញជាអធិបតីដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូក

និងទិសដៅឆមាសទី២

ឆ្នាំ២០២០

របស់

គណបក្សប្រជាជនស្រុកបាណន់ នៅទីស្នាក់ការគណបក្សស្រុកបាណន់ ខេត្តបាត់ដំបង។

ឯកឧត្តមសន្តិបណ្ឌិត ជំរុញដល់គណបក្សស្រុកបាណន់ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងពង្រឹង

ពង្រីកសមាជិកបក្សពិសេសក្នុងស្រទាប់យុវជន និងពង្រឹងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំនិង
ក្រុមលេខាដ្ឋានគណបក្សគ្រប់ថ្នាក់ឲ្យមានសកម្មភាពជាប្រចាំ
ចលនា។

និងការបន្តចិញ្ចឹម

ថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍កិត្តិបណ្ឌិត ហ៊ីង ប៊ុនហៀង

សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ប្រធានក្រុមការងារ

រាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានស្រុកកណ្តាលស្ទឹង និងលោកជំទាវ រួមជាមួយឯកឧត្តម
ម៉ម ប៊ុននាង សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អនុ

ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខេត្តកណ្តាល និងទទួលជួយស្រុកកណ្តាលស្ទឹង
និងជាប្រធានគណៈកម្មការអង្កេត បោសសម្អាត និងប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៃព្រឹទ្ធសភា

បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីក្រុងពាលីរុះរើ និងកសាង ព្រះវិហារបឹងខ្យាង ស្ថិត

នៅវត្តបឹងខ្យាង ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល ។ ក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តម

ម៉ម ប៊ុននាង បានចូលបច័្ចយកសាងព្រះវិហារថ្មីចំនួន ១០០.០០០.០០០៛ (មួយរយលានរៀល)។

ថ្ងៃទី០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ប៉ាន សូរស័ក្តិ សមាជិកគណៈ-

កម្មាធកា
ិ រកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពជា
ុ រដ្ឋមន្រក
្តី ស
្រ ង
ួ ពាណិជក
្ជ ម្ម បានដឹកនាំ

គណៈប្រតិភូកម្ពុជា ជួបប្រជុំទ្វេភាគី ជាមួយលោកជំទាវ យូ ម្យូងហ៊ី រដ្ឋមន្រ្តី

ពាណិជ្ជកម្មកូរ៉េ

ដើម្បីប្រកាសការចាប់ផ្តើមការចរចាជាផ្លូវការនៃកិច្ចព្រមព្រៀង

ពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគី កម្ពុជា-កូរ៉េខាងត្បូង តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ នៅទីស្តីការក្រសួង។

ភាគីទាំងពីរបានបង្ហាញ ជំហរ សុទិដ្ឋិនិយម និងការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការសម្រេចឱ្យ
បាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីនេះ

និងគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងនូវ

ប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីដែលពឹងផ្អែកលើគោលការណ៍ច្បាប់ ជាពិសេសដើម្បី
ជួយស្តារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញឱ្យបានឆាប់រហ័សបន្ទាប់ពីវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩។
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ថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម អ៊ុក ដាមរី តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌល

ខេត្តកណ្ដាលបានអញ្ជើញចូលរួមសំណេះសំណាលជាមួយលោកគ្រូ

អ្នកគ្រូ

ចំនួន ៤០នាក់ នៅសាលាបឋមសិក្សាភូមិថ្មី ស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្មី ឃុំពាមរាំង

ស្រុកលើកដែក ខេត្តកណ្ដាល។ ឯកឧត្តមបានឧបត្ថម្ភដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូចំនួន
៤០នាក់ ក្នុងម្នាក់ទទួលបាន២០.០០០៛ និងបានឧបត្ថម្ភដល់នាយកសាលា

និងក្រុមការងារចំនួន៤នាក់ ក្នុងម្នាក់៤០.០០០៛ផងដែរ និងបាននាំយកសៀវភៅ

សរសេរចំនួន ២កេស ស្មើនឹង៣៨០ក្បាលនិងប៊ិកចំនួន៣ប្រអប់ស្មើនឹង១៥០
ដើមផងដែរ។

ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា អ្នកតំណាងរាស្រ្ត

មណ្ឌលខេត្តព្រៃវែង បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យការងារបង្កបង្កើនផលរបស់ប្រជាកសិករ ស្ថិតនៅភូមិព្រៃស្លា ឃុំព្រែកព្នៅ ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង។ ក្នុងឱកាស

នោះ ឯកឧត្តមបានចែកពូជស្រូវ OM និងបានផ្តល់ទុនមួយចំនួនដល់ការចញ្ចឹមទា

ជូនប្រជាកសិករចំនួន១០គ្រួសារ។ ជាលទ្ធផល ប្រជាកសិករបានប្រមូលទិន្នផល
បានល្អប្រសើរជាងការធ្វើស្រែតែមួយមុខ។ ជាមួយគ្នានេះ ប្រជាកសិកររស់នៅ

ភូមិព្រៃស្លាបានថ្លែងអំណរគុណសម្តេចតេជោដែលតែងតែណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់

បច្ចេកទេសទំនើបឆ្លាតវៃ ដើម្បីទទួលបានផលច្រើនក្នុងរយៈពេលខ្លីជាងមុន។
ថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា សមាជិកគណៈកម្មាធិការ

កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម និង
ជាប្រធានគណកម្មការគ្រប់គ្រងដីរដ្ឋថ្នាក់ខេត្ត អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះ ពិភាក្សា

លើការស្នើសុំចុះបញ្ជីប្លង់ធ្វើប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីមួយកន្លែង ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អភិរក្ស
រមណីយដ្ឋានភ្នំជើងព្រៃ លើទំហំផ្ទៃដី ៧១.៨១២ ម៉ែត្រការ៉េ ស្ថិតនៅក្នុង ភូមិគោករវៀង
ឃុំគោករវៀង ស្រុកជើងព្រៃ តាមការស្នើសុំរបស់ម្ចាស់សំណើ នៅសាលា
ខេត្តកំពង់ចាម។
ថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្ដម ជាវ តាយ សមាជិកគណៈកម្មាធិការ-

កណ្ដាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជន

កម្ពុជាខេត្តកំពត បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសបញ្ចូលសមាជិកគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជាថ្មីចំនួន

៩៨៥នាក់

នៅស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាស្រុក

កំពង់ត្រាច។ ឯកឧត្តមអំពាវនាវសមាជិកបក្សជិត១.០០០នាក់ ទើបចូលរួមក្នុងជីវភាព
នយោបាយរបស់គណបក្សថ្មីនេះ ត្រូវលើកកម្ពស់មនសិការស្នេហាជាតិ មានវិន័យ

សាមគ្គី ឯកភាពផ្ទៃក្នុងបក្ស ប្រកាន់ជំហរភាពស្មោះត្រង់បក្ស ដោយសមូហភាពដឹក
នាំម្នាក់ៗទទួលខុសត្រូវ ដើម្បីរួមដំណើរជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល អភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋាន និងសង្គមជាតិ។
ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម គួច ចំរើន សមាជិកគណៈកម្មាធិការ

កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ បាន

អញ្ជើញចុះពិនិត្យទីតាំងស្រះទឹក មុខកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ ដើម្បីរៀបចំ
អាងប្រព្រឹត្តកម្ម ស្ថិតនៅភូមិ៣ សង្កាត់ លេខ៣ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ។
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ថ្ងៃទី ១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ថង សាវុន សមាជិកគណៈ-

កម្មាធិការកណ្ដាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការ

គណបក្សខេត្តរតនគិរី បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសសមាសភាព

ក្រុមការងារគណបក្សចុះមូលដ្ឋានក្រុងបានលុងខេត្តរតនគិរី នៅសាលមហោស្រពសម្ដេចតេជោមន្ទីរវប្បធ ម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តរតនគិរី។

ថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម អ៊ុំ រាត្រី អភិបាលនៃគណៈ-

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានដឹកនាំអស់លោកលោកស្រីជាប្រធានអង្គភាពជុំវិញ

ខេត្ត កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ អភិបាលក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង និងមន្រ្តីរាជការ
ប្អូនៗស្ម័គចិត្ត និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តការថែទាំបរិស្ថាន
ដាំដើមក្ងោកចំនួន ២០០០ ដើម ដើម្បីថែរក្សាបរិស្ថាន និងកែលំអ សោភ័ណភាព
ក្រុងសិរីសោភ័ណ។ ឯកឧត្តមថ្លែងថា ការដាំដើមឈើ គឺដើម្បីថែរក្សាបរិស្ថាន
និងកែលំអសោភ័ណភាព ក្រុងសិរីសោភ័ណ។

ថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ផាន់ ចាន់ធុល អភិបាល

នៃគណៈអភិបាលខេត្តប៉ៃលិន

បានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាល

សាកសួរសុខទុក្ខ និងផ្សព្វផ្សាយអំពីវិធានការបង្ការទប់ ស្កាត់ការរីករាល

ដាលជម្ងឺកូវីដ-១៩ និងបានឧបត្ថម្ភស្បៀងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវ

ភាពខ្វះខាត នៅក្នុងឃុំស្ទឹងកាច់ ស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិន ចំនួន
៤០គ្រួសារ បន្ទាប់ពីពួកគាត់រងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ ដោយការផ្ទុះ
ឡើងនៃជម្ងឺ Covid-19។

ថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧ្តម ងួន រតនៈ អភិបាលនៃគណៈ-

អភិបាលខេត្តបាត់ដំបង បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យមើលស្ពានបេឡេថ្មីដែលទើប
សាងសង់រួចរាល់ មានប្រវែង ១២៦ម៉ែត្រ និងទទឹង៤,២០ម៉ែត្រ ដែលជា

អំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រ
ភូមស
ិ សរពក ជាប់នង
ិ ព្រប
ំ ្រទល់ភម
ូ ទ
ិ ល
ួ ធ្នង់ ឃុក
ំ ន្ទ១
ឺ ស្រក
ុ បាណន់ ខេតបា
្ត ត់ដប
ំ ង។

ឯកឧត្តមបានណែនាំប្រធានមន្ទីរសាធារណការខេត្ត ពិនិត្យមើល កែលម្អ ជើងទេរ
និងជម្រាលស្ពានឲ្យបានល្អប្រសើរថែមទៀត ។

ថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ចាន់ ស៊ីណាត អនុរដ្ឋលេខាធិការ

នៃក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម និងជានាយក PMU-ADB and WB MOWRAM
បានដឹកនាំក្រុមការងាររបស់ក្រសួងជាច្រើនរូប តំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង
ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រធាន អនុប្រធាន មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តកំពង់ត្បូងឃ្មុំ
និងក្រុមទីប្រឹក្សា CFW ប្រចាំក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម និងប្រចាំ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ MEF បានអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យការងារអនុវត្ត
គម្រោងអតិពលកម្មជីកប្រព័ន្ធប្រឡាយជើងក្អែបក្នុងតំបន់ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តជាំ
តាហ៊ឹង ស្រុកតំបែរ ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំ។
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ថ្ងៃទី០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត សមាជិក

គណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល និងជាប្រធានយុវជនគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល ដោយបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍
យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល បានរៀបចំកែសម្រួល

បំពេញបន្ថែម រចនាសម្ព័ន្ធ តួនាទី ភារកិច្ច របស់យុវជនគណបក្សប្រជាជន

កម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល ដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារ ដែលមានការចូលរួមពីសមាជិក សមាជិកាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍យុវជនគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល និងក្រុមការងារ ចំនួន ៤០នាក់។

ថ្ងៃទី១៣ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា

ឆ្នាំ២០២០ យុវជនគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល ចំនួន ៤នាក់
ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ឃុត ចាន់ដារ៉ា

សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល និង
ជាសមាជិកគណៈអចិន្រៃ្តយ៍យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល បានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរៀបចំដោយក្រសួងទំនាក់ទំនង
អន្តរជាតិមជ្ឈិមបក្សកុម្មុនីស្តចិន ដោយសិក្សាតាមវីដេអូអនឡាញ នៅសណ្ឋាគារ Jaya-Smart រាជធានីភ្នំពេញ ក្រោមប្រធានបទ “ការងើប

ឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់ពីកូវីដ-១៩៖ តួនាទីរបស់គណបក្សនយោបាយ” ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម តាក ស៊ុនអ៊ី សមាជិក
គណៈកម្មាធិការកណ្ដាល និងជាប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំនៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល។
ថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព

សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល
និងជាប្រធានក្រុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជន
គណបក្សនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី

និងណូវ៉ែលហ្សេឡង់

បានជួបសំណេះសំណាលតាមរយៈ Video Conference ជាមួយសមាជិកគណបក្សនៅប្រទេសណូវ៉ែលហ្សេឡង់ក្នុងពិធីជួបជុំអបអរសាទរ
ខួបអនុស្សាវរីយ៍ទី៦៩ នៃថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។

ថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម រិន វីរៈ

សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល សមាជិក គណៈ-

អចិន្ត្រៃយ៍ យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់
កណ្ដាល

និងជាប្រធានក្រុមការងារគណបក្សចុះ

ពង្រឹងមូលដ្ឋានឃុំត្រពាំងគង បានដឹកនាំអនុ ប្រធាន
និងសមាជិក សមាជិកាក្រុមការងាររបស់ខ្លួន អញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រគល់ប័ណ្ណសមធ័ម៌ដល់គ្រួសារក្រីក្រចំនួន ៨៣គ្រួសារ និង
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ តាមការសម្រេចរបស់

រាជរដ្ឋាភិបាល និងចែកអំណោយដល់គ្រួសារក្រីក្រ រួមមានថវិកា និងគ្រឿងបរិភោគមួយចំនួន នៅក្នុងឃុំត្រពាំងគង ស្រុកសំរោងទង
ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។

ថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ហួត ហាក់

សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល សមាជិកគណៈ
អចិន្ត្រៃយ៍

យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់

កណ្ដាល និងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន នៃយុវជន

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល ដឹកនាំអនុប្រធាន សមាជិក សមាជិកា និងក្រុមជំនួយការ

ទាំងអស់បានប្រជុំពិនិត្យការងារ ដើម្បីត្រៀមកិច្ចប្រជុំយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល នៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា (វិមាន ៧មករា)។
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ថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម រាជ រ៉ា

សមាជិកយុវជន គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល និង

ជា ប្រធានក្រុមការងារ យុវជនគណបក្សក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម

រួមនឹងសហការី បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយប្រធានគណៈ-

កម្មាធិការគណបក្សមូលដ្ឋានទាំង៧ ចំណុះឲ្យគណៈកម្មាធិការ

គណបក្សក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម

ឃឹម សេរីវង្ស សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការគណបក្សក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីរៀបចំអង្គការចាត់តាំង និងរចនាសម្ព័ន្ធយុវជនគណបក្សតាម

បណ្ដាគណៈកម្មាធិការគណបក្សមូលដ្ឋានក្រោមចំណុះ។
ថ្ងៃទី១៨ និងថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

ឯកឧត្តម ហួ ឈុនគ្រី សមាជិកយុវជនគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល និងជាប្រធានក្រុម

ការងារយុវជនគណបក្សក្រសួងអប់រំ យុវជន និង

កីឡា បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីប្រកាស

សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការតែងតាំង កែសម្រួល និង

បំពេញបន្ថែមក្រុមការងារគណបក្សចុះពង្រឹងមូលដ្ឋានឃុំអង្គរជ័យ ឃុំអង្គភ្នំតូច និងឃុំតានី ស្រុកអង្គរជ័យ ខេត្តកំពត ចំនួន ១២៦នាក់ ក្នុងនោះយុវជន

មានចំនួន ៥៤នាក់ និងពិធីប្រកាសបញ្ចូលយុវជនជាសមាជិកគណបក្សក្នុងឃុំពាំងល្វា ស្រុកឧដុង្គ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចំនួន ៦២នាក់ ស្រី ៣២នាក់។

ថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ឈឹម ឃិនដារ៉េត

សមាជិកយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល ប្រធាន

ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអដ
េ ស៍

និងជាប្រធានក្រុមការងារគណបក្សចុះពង្រឹងមូលដ្ឋានឃុំភារី

មានជ័យ ស្រុកបសេដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានប្រជុំពិនិត្យរបាយ

ការណ៍ការងាររបស់គណបក្សឃុំ និងដាក់ទិសដៅបន្ត។ ក្នុង

ឱកាសនោះដែរ ឯកឧត្តមក៏បានផ្តល់ថវិកាដល់គណបក្សឃុំ សម្រាប់រៀបចំខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៦៩ នៃថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ព្រមទាំង

ការចំណាយផ្សេងៗ និងបានចុះមើលការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ តាមការ

សម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ។

ថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ស្រី សុភ័ក្រ្ត សមាជិក

ុ ការងារ
យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពជា
ុ ថ្នាកក
់ ណ្ដាល និងជាប្រធានក្រម

យុវជនគណបក្សខេត្តកំពង់ចាម រួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំយុវជនគណបក្ស

ខេត្ត បានដឹកនាំ កិច្ចប្រជុំ ដើម្បីពិនិត្យ និងវាយតម្លៃអំពីវឌ្ឍនភាព
ការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត

និងឆ្លងផែនការសកម្មភាពអាទិភាព

របស់ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត ឆ្នាំ២០២០-២០២៣។

ថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២០ ក្រុមការងារយុវជន

គណបក្សស្ថាប័នជុំវិញ គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលដឹកនាំ

ដោយ លោក ទួន យ៉ាត សមាជិកយុវជនគណបក្សប្រជា

ជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជន
គណបក្សស្ថាប័នជុំវិញគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល បាន ធ្វើ

ពិធីដាំកូនឈើសរុបចំនួន ១០៤០ដើម ព្រមទាំងប្រគេន
បច្ច័យទេយ្យទាន និងគ្រឿបឧបភោគបរិភោគ ជូនវត្តចំនួន៣ មានវត្តក្រាំងសុវណ្ណ វត្តឧត្ដមមុនីមានជ័យ និងវត្តអង្គរសណ្ដាន់ ក្នុងស្រុកឧដុង្គ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ប្រកបដោយបរិយាកាសរីករាយ និងស្និទ្ធស្នាល។

ថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ម៉ៅ ដារិន អនុប្រធានក្រុម

ការងារយុវជនគណបក្សខេត្តសៀមរាប និងជាប្រធានក្រុមការងារគណបក្ស

ចុះជួយស្រុកសូទ្រនិគម បានបើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីពង្រឹងការងារមូលដ្ឋាន

ដែលមានវត្តមានលោកគ្រូ ក្រុមការងារចុះជួយឃុំ និងភូមិទាំង៧ លោក មេភូមិ អនុភូមិ សមាជិកភូមិ យុវជន ឃោសនិក និងមេក្រុមបក្ស។ អង្គប្រជុំបានលើក

យកចំណុចមួយចំនួនមកពិភាក្សាក្នុងនោះមាន៖ បែងចែកក្រុម ការងារចុះ ជួយក្រុមបក្ស, ស្រង់ឈ្មោះសមាជិកបក្សចេញពីបញ្ជី គ ជ ប និងណែនាំ មេក្រុម
បក្សត្រូវឧស្សាហ៍ចុះសួរសុខទុក្ខសមាជិកបក្សតាមខ្នងផ្ទះ ដើម្បីពង្រឹងការងារអោយមានភាពរឹងមាំ និងស្និទ្ធស្នាល។
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សមិទ្ធផលមួយចំនួននៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ច


រយៈេពល ៥ ែខ

- ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាង កម្ពុជា-អាមេរិក មានតម្លៃសរុប ២.៤៨៨,៣

លានដុល្លារ កើនឡើង ៤,៨៣% ធៀបឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩ និង

ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល ៦៦៤,១លានដុល្លារ កើនឡើង ២៣,០៣% ។

លានដុល្លារ កើនឡើង ១៨,៨២% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា

គួរបញ្ជាក់ថា កាលពីឆ្នាំ២០១៩ ចំណូលពន្ធដារបានជាង ២.៨១៩

ពីកម្ពុជាទៅកាន់អាមេរិក មានតម្លៃ ២.៣៦៣លានដុល្លារ កើនឡើង

- ចំណូលពន្ធគយសរុប ប្រមូលបានជាង ៥.១៥២,៦ ប៊ីលាន

ឆ្នាំ២០១៩ ដែលមានតម្លៃ ២.០៩៤លានដុល្លារ ។ ការនាំចេញទំនិញ

លានដុល្លារ កើនលើសផែនការប្រចាំឆ្នាំ ២៣,២០% ។

២៥,៩៤% ពីចំនួន ១.៨៧៦,២លានដុល្លារ និងការនាំចេញទំនិញ

រៀល ឬប្រមាណជា ១.២៧២,២លានដុល្លារអាមេរិក ត្រូវជា ៤៣,៩%

៤២,៤៧% ពីចំនួន ២១៧,៨លានដុល្លារអាមេរិក ។

ឆ្នាំ២០២០ ។ បើធៀបនឹងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩ ចំណូលនេះ

ពីអាមេរិកមកកម្ពុជា មានតម្លៃ ១២៥,៣លានដុល្លារ ធ្លាក់ចុះ
- ទំហំពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា-វៀតណាម សម្រេចបាន ២,១៧ ពាន់

លានដុល្លារ ធ្លាក់ចុះ ៨,១% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា ឆ្នាំ២០១៩ ។

ក្នុងនោះ ការនាំចេញពីកម្ពុជា មានតម្លៃ ៤៧៦លានដុល្លារ ធ្លាក់ចុះ
១៥% ខណៈកម្ពុជានាំចូលមានតម្លៃ ១,៧ពាន់លានដុល្លារ ធ្លាក់ចុះ
៦% ។ ប្រទេសទាំងពីរ ប្តេជ្ញាបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឲ្យកើន
ពី ៥ពាន់លានដុល្លារ ដល់ ៧ពាន់លានដុល្លារ ក្នុងឆ្នាំ២០២០ ។

គួរបញ្ជាក់ថា កាលពីឆ្នាំ២០១៩ ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរ

មានតម្លៃជិត ៥,៣ពាន់លានដុល្លារ កើន ១១% ធៀបនឹង ឆ្នាំ២០១៨ ។
ក្នុងនោះ ការនាំចេញរបស់កម្ពុជា មានចំនួន ៩០១លានដុល្លារ
កើនឡើង ៧% និងនាំចល
ូ មានតម្លៃ ៤,៤ពាន់លានដុលរ្លា កើនឡើង

១៦% ។


រយៈេពល ៦ ែខ

- កម្ពុជានាំចេញអង្ករសម្រេចបាន ៣៩៧.៦៦០តោន កើនឡើង

១១៦.១២២តោន ស្មើនឹង ៤១,២៥% ដែលធៀបទៅនឹងរយៈពេល
៦ខែដើមឆ្នាំ២០១៩ មានចំនួន ២៨១.៥៣៨តោន ។ ប្រទេស

ដែលបានបញ្ជាទិញអង្ករ ពីកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល៦ខែនេះ មានចំនួន
៥៦ប្រទេស ៖ នៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបមានប្រទេសចំនួន២៤ ក្នុង

ចំណោម២៨ប្រទេស, ប្រទេសចិន, ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានចំនួន

៦ ហើយនឹងនៅទ្វីបដទៃទៀតចំនួន២៥ ប្រទេស ។ ទន្ទឹមនឹងនេះក៏
មានក្រុមហ៊ុនចំនួន៥ ក្នុងចំណោម៦៦ ក្រុមហ៊ុន ដែលបាននាំចេញ
អង្ករច្រើនជាងគេ ។

- ភ្ញៀវទេសចរបរទេសចំនួន ៣៨៧.៨៤០នាក់ បានចូល ទស្សនា

រមណីយដ្ឋានអង្គរ ធ្លាក់ចុះ ៦៨,៨៣% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា

ឆ្នាំ២០១៩ ។ ចំណូលបានពីការលក់បណ្ណចូលទស្សនាជូនភ្ញៀវ
បរទេសវិញ ទទួលបានចំនួន ១៨.០៩២.៥៥០ដុល្លារ ធ្លាក់ចុះ
៦៧,៥៤% ។ ដោយឡែកសម្រាប់ក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ មាន
ភ្ញៀវទេសចរបរទេសចំនួន ១,៧៤៧នាក់ បានចូលទស្សនាអង្គរ
បានចំនួន ៧១.២១៩ដុល្លារ ធ្លាក់ចុះជាង ៩៨ភាគរយ ។

- ចំណូលពន្ធដារសម្រេចបាន ១៦៨៤,០៧លានដុល្លារ កើន

ឡើង ១២% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា ឆ្នាំ២០១៩ ស្មើនឹង

៥៩,០៩% នៃផែនការប្រចាំឆ្នាំ ។ កំណើននេះ បានមកពីផ្នែក
សំខាន់ចំនួន ២ គឺ អាករលើតម្លៃបន្ថែម មានប្រមាណ ៣៣៩,៤

នៃផែនការដែលកំណត់ដោយច្បាប់ ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង

ថយចុះ ១៦,២% ដែលក្នុងនោះ ចំណូលពីមុខទំនិញយានយន្ត
ថយចុះ ៣១,៧% , គ្រឿងសំណង់ថយចុះ ២៨,២% , នៅពេល

ដែលមុខទំនិញប្រេងឥន្ធនៈកើនឡើង ៥,៥% និងមុខទំនិញចម្រុះ
ផ្សេងទៀតមានកំណើន ៣,១% ។ ដោយឡែក តួលេខបណ្ដោះ
អាសន្ននៃទំហំពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ ធៀប

នឹងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩ មានការប្រែប្រួលដូចតទៅ ៖ តម្លៃ

នាំចូលសរុបថយចុះ ៩,៤% ហើយតម្លៃនាំចេញសរុបថយចុះ ០,៧%

ក្នុងនោះ តម្លៃផលិតផលកាត់ដេរនាំចេញថយចុះ ៧,៥% ប៉ុន្តែតម្លៃ

ផលិតផលស្រូវ អង្ករ កៅស៊ូ និងកសិផលផ្សេងទៀត សរុបកើនឡើង
១៤,៥% ។

- កម្ពុជាបាននាំចេញផលិតផលវាយនភណ្ឌកាត់ដេរបានចំនួន

៣.៧៨៤លានដុល្លារ ថយចុះ៥,៤% ធៀបនឹងឆមាសទី១ឆ្នាំ ២០១៩
ដែលមានចំនួនជាង៤០០០លានដុល្លារ ។ ក្នុងឆមាសទី១នេះ ដែល
មានរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់

និងស្បែកជើងចំនួន៤៥០

បានព្យួរការងារ ខណៈរោងចក្រ ៨៣បានបិទទ្វារ។ក្នុងនោះមាន
រោងចក្រចំនួន ១០បានបង្វែរទៅផលិតម៉ាស់សម្រាប់បម្រើឲ្យការ
នាំចេញ។

- ទុនវិនិយោគលើវិស័យសំណងនៅកម្ពុជាមានតម្លៃជាង ៣,៨៤

ពាន់លានដុល្លារ
ឆ្នាំ២០១៩។
-

កើនឡើង១៣,២៦%

ធៀបនឹងឆមាសទី១

កម្ពុជានាំចេញចេកបានចំនួនជាង ១៤ម៉ឺនតោន ស្មើនឹង

៦៨.៥៦២.៧៩៣ដុល្លារ ។ ទិសដៅនាំចេញ៖ អឺរ៉ុប អាស៊ី អូសេអានី
និងចិន។

- កម្ពជា
ុ បាននាំចញ
េ ជ័រកៅស៊បា
ូ ន ១២៣.១៥១តោន កើនឡើង

១៨%បើធៀប នឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ២០១៩។ តម្លៃលក់កៅស៊ូ

ជាមធ្យមនៅឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ មានតម្លៃ១.៣០៥ដុល្លារ ក្នុង
មួយតោន ថយចុះចំនួន៣៣ដុល្លារក្នុងមួយតោន ស្មើនឹង ២,៤៧%

ធៀបនឹងរយៈដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ២០១៩។ កម្ពុជាមានផ្ទៃដីកៅស៊ូចំនួន
៤០៤.៧០១ហិកតា ក្នុងនោះផ្ទៃដីចៀរជ័រមានចំនួន ២៥០.១០៧

ហិកតាស្មើនឹង៦២% និងផ្ទៃដីថែទាំចំនួន១៥៤.៥៩៤ហិកតាស្មើ
នឹង៣៨% ៕
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វឌ្ឍនភាពនៃវិស័យអគ្គិសនី - គ្រប់ភូមិអាចទទួលបានការ
ផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅឆ្នាំ២០២០

អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីវឌ្ឍនភាពនៃការអភិវឌ្ឍ

បង្កើនសមត្ថភាពផលិតបញ្ជូន ចែកចាយនិងការភ្ជាប់បណ្តាញឲ្យអ្នក
ប្រើប្រាស់អគ្គិសនី ព្រមទាំងលទ្ធផលនិងការប្រឈមនៃការកែលំអការ
ផ្តល់សេវាអគ្គិសនីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដែលវិស័យអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាបាន
ជួបប្រទះក្នុងឆ្នាំ២០១៩ ។

វឌ្ឍនភាពនៃការអភិវឌ្ឍដែលទទួល បានរហូតមកដល់ ចុងឆ្នាំ២០១៩

មាន៖ ការអភិវឌ្ឍបង្កើនសមត្ថភាពប្រភពអគ្គិសនីបច្ចុប្បន្ន អានុភាពសរុប

នៃប្រភពអគ្គិសនីដែលបានអភិវឌ្ឍកើនឡើងពី ២.៦៣៥ មេហ្កាវ៉ាត់

នៅចុងឆ្នាំ២០១៨ ដល់ ៣.៣៨២ មេហ្កាវ៉ាត់ នៅចុងឆ្នាំ ២០១៩ ក្នុង

នោះអានុភាព អតិបរមាដែលប្រើប្រាស់បានកើនឡើងពី ១.៥០០ មេហ្កាវត
៉ា ់

ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល អញ្ជើញចូលរួម

នៅឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ ១.៨០០ មេហ្កាវ៉ាត់នៅឆ្នាំ ២០១៩។ ឯបរិមាណ

កិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារ និងបញ្ហាប្រឈម សម្រាប់ឆមាសទី១

ឡើង ២៣% ធៀបទៅនឹងឆ្នាំ២០១៨ គឺកើនឡើងពី ៩.៧៣៨ លាន

យ៉ាងណាឲ្យគ្រប់ភូមិអាចទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅឆ្នាំ២០២០។

ថាមពលដែលបានប្រើប្រាស់ចេញពីប្រភពអគ្គិសនីខាងលើបានកើន

ឆ្នាំ២០២០ និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ឆ្នាំ២០២០

គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងនៅឆ្នាំ ២០១៨ មក ១២.០១៤ លានគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងនៅឆ្នាំ

នៅចុងឆ្នាំ ២០១៩ ព្រំដែននៃអាជ្ញាប័ណ្ណដែលយើងបានផ្តល់ឲ្យអ្នក

សមត្ថភាពប្រភពអគ្គិសនី បានសម្រេចជាបន្តបន្ទាប់តាមផែនការ ដែល

អគ្គិសនី ទាំងរដ្ឋ និងទាំងឯកជន មានចំនួន ៩៩.៤៨% នៃចំនួនភូមិ

២០១៩ ។ ក្នុងរយៈពេលជាង ១០ ចុងក្រោយនេះ ការអភិវឌ្ឍបង្កើន

បានគ្រោង និងអាចផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីបានតាមកំណើននៃសេចក្តីត្រូវការ ។
ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ២០១៩ នេះ សេចក្តីត្រូវការអនុភាពអគ្គិសនី បានកើនឡើង
យ៉ាងគំហុកលើសពីពិដាននៃការព្យាករណ៍។ បន្ថែមពីលើនេះ ការរាំង

កាន់អាជ្ញាបណ្ណចែកចាយ ធ្វើការវិនិយោគអភិវឌ្ឍន៍បណ្តាញចែកចាយ
ទូទាំងប្រទេសរួចក្នុងឆ្នាំ២០១៩នេះ។ ការសាងសង់បណ្តាញចែកចាយ
អគ្គិសនីបន្ថែមធ្វើបាន ៥.៨៣% នៃចំនួនភូមិថែមទៀត ធ្វើឲ្យភូមិដែល

មានបណ្តាញចែកចាយរួច បានកើនឡើងពី ៨៦.៨៥% នៅចុងឆ្នាំ២០១៨

ស្ងួតខុសប្រក្រតីបានធ្វើឲ្យទឹក ក្នុងអាងវារីអគ្គិសនីសម្រាប់រដូវប្រាំង

មក ៩២.៦៨% នៅចុងឆ្នាំ ២០១៩ ។ មកដល់ចុងឆ្នាំ ២០១៩ នេះ ភូមិ

ទឹកបញ្ចេញអគ្គិសនីនៅរដូវរំហើយច្រើនជាងឆ្នាំមុនៗ ធ្វើឲ្យសមត្ថភាព

ភូមិ ៩៦៤ ឋិតក្នុងដែនអាជ្ញាប័ណ្ណដែលបានផ្តល់ឲ្យទៅអ្នកចែកចាយ

ឆ្នាំ២០១៩ មានចំនួនតិច និងអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងបានធ្វើឲ្យការចំណាយ

ផ្គត់ផ្គង់អនុភាព ចេញពីវារីអគ្គិសនីនៅរដូវប្រាំង ២០១៩ ថយចុះតិច
ជាងឆ្នាំមុនៗ ។ បញ្ហាទាំងនេះបូកបញ្ចូលគ្នាធ្វើឲ្យជួបប្រទះការខ្វះខាត
ប្រភពអគ្គិសនីនៅក្នុងរដូវប្រាំង ឆ្នាំ ២០១៩ ។

ចំពោះការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធបញ្ជូនអគ្គិសនី នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ បាន

អភិវឌ្ឍន៍បណ្តាញបញ្ជូនថែមចំនួន ១២៦ គីឡូម៉ែត្រ និងសាងសង់អនុស្ថានីយចំនួនបួនថែមទៀត ធ្វើឲ្យបច្ចុប្បន្ន មានខ្សែបញ្ជូនសរុបចំនួន
២. ២៦៧ គីឡូម៉ែត្រ និងមានអនុស្ថានីយចំនួន ៣៧ ដែលអាចបញ្ជូន
ប្រភពអគ្គិសនីដល់រាជធានី/ខេត្ត ចំនួន ២២ ផ្ទាល់រួចហើយ នៅសល់

តែខេត្តចំនួនបី ប៉ុណ្ណោះ ដែលពុំទាន់មានអនុស្ថានីយផ្តល់ប្រភពនៅក្នុង
ខេត្តផ្ទាល់នៅឡើយ គឺខេត្តត្បូងឃ្មុំ ខេត្តរតនគិរី និងខេត្តមណ្ឌលគិរី ។

គួរបញ្ជាក់ថា ការអភិវឌ្ឍបង្កើនសមត្ថភាពនៃបណ្តាញបញ្ជូនរងនិង

បណ្តាញចែកចាយ គឺពឹងផ្អែកលើការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចំនួនបី
គឺ ១.ខ្សែបណ្តាញ MV, ២.ត្រង់ស្វូចែកចាយ និង៣.ខ្សែបណ្តាញ LV ។

ពុំទាន់មានការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីមានចំនួន១ ០៣៧ ដែលក្នុងនោះ មាន
រួចហើយនិងភូមិ៧៣

ឋិតនៅក្រៅដែនអាជ្ញាប័ណ្ណ។អាជ្ញាធរអគ្គិសនី

កម្ពុជានិងអគ្គិសនីកម្ពុជាបានធ្វើការសិក្សារួមគ្នាអំពីលទ្ធភាពពង្រីកការ
ផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី ទៅកាន់ភូមិដែលពុំទាន់មានអគ្គិសនីទាំងនេះ ទាំងក្នុង

ក្របខ័ណ្ឌនៃលទ្ធភាពរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជាផង និងទាំងរបស់សេវាករ
ឯកជនផង។លទ្ធផលនៃការសិក្សាអំពីលទ្ធភាពនេះបានបង្ហាញថា ក្នុង

ឆ្នាំ២០២០ទាំងអគ្គិសនីកម្ពុជានិងទាំងសេវាករឯកជន អាចមានលទ្ធភាព
ពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីពី បណ្តាញជាតិបាន ៧៩៤ ភូមិទៀត។
ដូច្នេះនៅក្រោយឆ្នាំ ២០២០ អាចសល់ភូមិចំនួន ២៤៣ ទៀត ត្រូវជា

១,៧១% ដែលពុំមានការផ្គត់ផ្គង់ពីបណ្តាញជាតិ ។ ភូមិដែលនៅសល់

ទាំងនេះ ជាភូមមា
ិ នស្ថានភាពពិបាកខ្លាង
ំ ដូចជា ជាតំបន់ដាច់ស្រយាល

ខ្លាំង ជាតំបន់គ្មានផ្លូវធ្វើដំណើរ ជាតំបន់កោះ ជាតំបន់រស់នៅ បណ្តែត
ទឹក ជាតំបន់លិចទឹកនៅរដូវវស្សាជាដើម ដែលត្រូវការទុនយ៉ាងច្រើន

ប្រសិនបើយើងត្រូវអភិវឌ្ឍន៍ការផ្គត់ផ្គង់ពីបណ្តាញជាតិទៅកាន់ទីនោះ ។

រហូតដល់ចុងឆ្នាំ ២០១៩ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងបីនេះ បានកើនឡើង

ជាក់ស្តែងភូមិនៅដាច់ស្រយ៉ាលដូចបានរៀបរាប់ពីខាងដើមមានចំនួន

២.ត្រង់ស្វូចែកចាយ បានកើនឡើងដល់ ១៨.៤៦២ គ្រឿងនិង៣.

បណ្តែតទឹកចំនួន ៣៤ភូមិ និងភូមិលិចទឹកនៅរដូវវស្សាចំនួន ៧ ភូមិ

មាន៖ ១.ខ្សែបណ្តាញ MV បានកើនឡើងដល់ ៣៤.០៥៦ គីឡូម៉ែត្រ,
ខ្សែបណ្តាញ LV បានកើនឡើងដល់ ៣៦.៨៥៣ គីឡូម៉ែត្រ ។ គោល
ដៅនៃការអភិវឌ្ឍបណ្តាញបញ្ជូនរងនិងបណ្តាញចែកចាយនេះ

គឺធ្វើ

៩៧ ភូមិ, តំបន់គ្មានផ្លូវធ្វើដំណើរ ៥៥ ភូមិ, តំបន់កោះ ៥០ភូមិ, ភូមិ

សរុប ២៤៣ ភូមិ ត្រូវជា១,៧១%។ បច្ចុប្បន្នក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល

អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា និងអគ្គិសនីកម្ពុជា កំពុងតែរួមគ្នាពិនិត្យលទ្ធភាព
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រកដំណោះស្រាយផ្សេងៗជូនភូមិដែលត្រូវនៅសល់ទាំង ២៤៣ នេះ
តាមស្ថានភាពជាក់ស្តែងនៃភូមិនីមួយៗ ។

នៅឆ្នាំ២០១៩នេះ ការភ្ជាប់បណ្តាញអគ្គិសនីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អគ្គិសនី

គ្រប់ប្រភេទនៅកម្ពុជាបានកើនឡើងពី ២.៦៤៥.៦៣០ ទីតាំង នៅចុង
ឆ្នាំ ២០១៨ មក ២.៨៣២.១២៥ ទីតាំង នៅចុងឆ្នាំ ២០១៩ ។ ក្នុង

ចំណោមទីតាំងដែលបានភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីរួចនេះមានលំនៅដ្ឋាន ចំនួន

២.៦៧៥.៧៦៨ កន្លែង, ទីតាំងអាជីវកម្ម សេវាកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម ឧស្សាហកម្ម

តូចៗ និងរដ្ឋបាល ភ្ជាប់លើបណ្តាញសាធារណៈ ចំនួន ១៤២.៧៤៤
កន្លែង, ទីតាំងពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្មធុនធំ និងធុនមធ្យម ចំនួន៣
៦០៥ កន្លែង, ទីតាំងពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្ម ដែលប្រើប្រាស់ថ្លៃ

អគ្គិសនីតាមពេលវេលា ចំនួន ៣៨ កន្លែង និងមានទីតាំងដែលជា

សាលារៀន មណ្ឌលសុខភាព និងមន្ទីពេទ្យនៅជនបទ ចំនួន ៤.៤៩៣
កន្លែង។ តាមស្ថិតិនេះ នៅចុងឆ្នាំ២០១៩ លំនៅដ្ឋានដែលបានភ្ជាប់ចរន្ត
អគ្គិសនីរួច មានចំនួន ៧៤.៧៨% នៃលំនៅដ្ឋានសរុប ។

ឯកឧត្តម កែវ រតនៈ រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល ទទួលបន្ទុក

ការអភិវឌ្ឍបង្កើនសមត្ថភាពប្រភពអគ្គិសនី អាចផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី
បាននៅតំបន់ជុំវិញបឹងទន្លេសាប

ព្រះវិហារ ផងដែរ។

ការកែលំអការផ្តល់សេវាអគ្គិសនីឲ្យកាន់តែបានប្រសើរឡើង គឺជា

គោលដៅដ៏សខា
ំ ន់របស់រាជរដ្ឋាភបា
ិ លនៅក្នង
ុ អាណត្តទ
ិ ៦
ី នេះ ។ សេវា

ជាអគ្គនាយកអគ្គិសនីកម្ពុជា បានថ្លែងនៅថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

អគ្គិសនីក៏ត្រូវប្រឈមបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងនោះ ការបន្ថយថ្លៃ

ដាក់ឲ្យដំណើរការខ្សែបញ្ជូន ២៣០ គីឡូវ៉ុល ពីសៀមរាបមកកំពង់ធំ

សម្រេចធ្វើការបន្ថយថ្លៃអគ្គិសនីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អគ្គិសនីគ្រប់ប្រភេទ

នេះថា អគ្គិសនីកម្ពុជា ទើបទទួលសមិទ្ធិផលថ្មីមួយបន្ថែមទៀត គឺការ
ដែលជាកំណាត់ចុងក្រោយ នៃ បណ្តាញបញ្ជូន តង់ស្យុងខ្ពស់ ២៣០

និងការអនុគ្រោះថ្លៃអគ្គិសនីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អគ្គិសនី រាជរដ្ឋាភិបាលបាន

នៅតំបន់ផ្គត់ផ្គង់ដែលយកប្រភពអគ្គិសនី ពីបណ្តាញជាតិជាបន្តបន្ទាប់

គីឡូវ៉ុល ជាកងជុំវីញបឹងទន្លេសាប ដែលឆ្លងរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកណ្តាល

ចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៦ ជាមួយគ្នានោះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានផ្តល់ការអនុគ្រោះ

និងខេត្តកំពង់ចាម។ ការដាក់ឲ្យដំណើរការខ្សែបញ្ជូន ២៣០គីឡូវ៉ុល

ចំណូលទាបបន្ថែមទៀត ។ តាមពិតថ្លៃអគ្គិសនីពិតតាមគោលការណ៍

កំពង់ឆ្នាំង ពោធិ៍សាត់ បាត់ដំបង បន្ទាយមានជ័យ សៀមរាប កំពង់ធំ
នេះ ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ដែលជាសមិទ្ធិផលថ្មី
ជាប្រវត្តិសាស្រ្តមួយទៀត ដែលទើបសម្រេចបាន ក្រោយពេលសាងសង់

ដ៏លំបាករយៈពេលជាង

៣ឆ្នាំ

នៃកំណាត់ខ្សែបណ្តាញពីបាត់ដំបង

មកកំពង់ចាមប្រវែង ៣៦២ គីឡូម៉ែត្រ ។ ឯកឧត្តម កែវ រតនៈ
បានបញ្ជាក់ទៀតថា «សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃ

កម្ពុជា មានបំណងយូរមកហើយ ចង់ឲ្យខេត្តទាំង៨ ជុំវិញបឹងទន្លេសាប
ទាំងអស់ រួមទាំងរាជធានីភ្នំពេញមួយទៀត មានខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនី ដែល
អាចយកប្រភពថាមពលចេញពីខ្សែបញ្ជូននេះ

ទៅឲ្យខេត្តកោះកុង

ព្រះវិហារ ប៉ៃលិន និងឧត្តរមានជ័យផងដែរ ដែលផែនការនេះត្រូវបាន

សម្រេចនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះ តាមរយៈការដាក់ភ្ជាប់កំណាត់ចុងក្រោយ

ពីខេត្តសៀមរាបទៅខេត្តកំពង់ធំ ។ នេះជាការតភ្ជាប់ដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចធំ
ណាស់របស់បណ្តាខេត្តដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅច្រើនលើសលុប

ជុំវិញបឹងទន្លេសាប ហើយក៏ជាកន្លែងដែលប្រមូលផ្តុំនូវសកម្មភាព
សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាយើង។
ទៅការផ្គត់ផ្គង់ទៅខេត្តជុំវិញ

ខ្សែបណ្តាញនេះនឹងបង្កើនស្ថិរភាពឲ្យ

ថ្លៃអគ្គិសនីមួយចំនួនជួយដល់លំនៅដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋ

ដែលមាន

អាជីវកម្មនៅតាមតំបន់ជនបទនានា គឺខ្ពស់ជាងអត្រាថ្លៃដែលយើងបាន

កំណត់ឬបានអនុគ្រោះ ប៉ុន្តែអគ្គិសនីកម្ពុជាបានឧបត្ថម្ភធនជួយបង់ថ្លៃ
មួយផ្នែកជំនួសឲ្យទៅអ្នកលក់។

មានន័យថា

អ្នកលក់ទទួលបាន

អត្រាថ្លៃពិត តាមគោលការណ៍អាជីវកម្មនៃតំបន់នីមួយៗ ឯអ្នកប្រើប្រាស់
អគ្គិសនីគ្រប់ប្រភេទនិងលំនៅដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋ បង់ត្រឹមតែ អត្រាថ្លៃដែល
រដ្ឋបន្ថយឬអនុគ្រោះខាងលើប៉ុណ្ណោះ ។ ក្រៅពីការជួយបន្ថយថ្លៃដល់
អ្នកប្រើប្រាស់អគ្គិសនីគ្រប់ប្រភេទ និងអនុគ្រោះថ្លៃដល់លំនៅឋានប្រជា-

ពលរដ្ឋដែលមានចំណូលទាប រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ជួយ
ដល់បរិសន
្ថា វិនយោ
ិ
គ និងការធ្វអា
ើ ជីវកម្ម របស់វន
ិ យោ
ិ
គិនផ្នក
ែ ឧស្សាហ-

កម្មនិងកសិកម្មនៅកម្ពុជា ដោយបានសម្រេចធ្វើការបញ្ចុះថ្លៃអគ្គិសនី

បន្ថែមជាបន្តបន្ទាប់ជូនដល់អ្នកប្រើប្រាស់អគ្គិសនីឧស្សាហកម្ម និង
កសិកម្មផងដែរ ។ ពិតមែនតែមានការបន្ថយថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់ ប៉ុន្តែការ

ប្រឈមអំពីបញ្ហាថ្លៃអគ្គិសនីនៅមាននៅឡើយ ដូចជាអត្រាថ្លៃអគ្គិសនី
របស់កម្ពុជានៅខ្ពស់ជាងប្រទេសជិតខាងខ្លះនៅឡើយ, នៅមានប្រើការ

បឹងទន្លេសាបទាំងអស់មានស្ថិរភាពល្អ បង់ថ្លៃអគ្គិសនីតាមថ្លៃថាមពលតែមួយមុខដដែល ដែលមិនបានជួយ

ជាងមុន និងប្រភពនៃការផ្គត់ផ្គង់ពីបណ្តាញជាតិក៏សំបូរជាងមុន»។
ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូបានរំលឹកផងដែរថា

ខ្សែបណ្តាញនេះត្រូវ

បានដាក់ឲ្យដំណើរការជាដំណាក់កាលៗ រួមមាន ភ្នំពេញ-បាត់ដំបង

ជំរុញឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អគ្គិសនី ធ្វើការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់អគ្គិសនី
របស់គេឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយ ។

ដោយឡែកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្រ្តីកាលពីថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ

និងភ្នំពេញ-កំពង់ចាម ដាក់ឲ្យដំណើរការខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៣, បាត់ដំបង-

ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ បានអនុម័ត គម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន វិនិយោគលើ

ដាក់ឲ្យដំណើរការនៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ និងចុងក្រោយនៅថ្ងៃនេះ

អាម៉េរិក។

សៀមរាប ដាក់ឲ្យដំណើរការនៅខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩, កំពង់ធំ-កំពង់ចាម
សៀមរាប-កំពង់ធំ ដែលមានប្រវែង ១៣៦ គីឡូម៉ែត្រ។ បណ្តាញជា

កងនេះក៏បានភ្ជាប់បន្តទៅខេត្តកោះកុង, ប៉ៃលិន, ឧត្តរមានជ័យ និង

វិស័យអគ្គិសនីចំនួនបីដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ១៧០០លានដុល្លារ

គម្រោងវិនិយោគទាំងបីនេះ មានភាពចាំបាច់ក្នុងការបំពេញឱ្យបាន

គ្រប់គ្រាន់នូវប្រភពអគ្គិសនី ធានាសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខនៃការផ្គត់ផ្គង់
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ឱ្យក្លាយជាអធិរាជត្រីអណ្តែង។ សម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ថា បច្ចុប្បន្ន

បានម៉ាស៊ីនមួយគ្រឿង។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានផ្តល់អំណោយ

នេះជើងហោះហើរបានផ្អាកហោះហើរច្រើន ដូច្នេះគេផ្អាកផលិតគ្រឿងយន្ត

អនុស្សវរីយ៍មានជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួន ជាពិសេសសម្ភារៈប្រើ-

ក្នុងនោះក៏មានផ្អាកទិញឡាន ម៉ូតូ ។ ប៉ុន្តែគេមិនអាចផ្អាកទិញសម្ភារៈ

ក្នុងឱកាសនោះ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងបញ្ជាក់ថា

ជាអ្នកផលិត។ សម្ដេចតេជោបានគូសបញ្ជាក់ថា “យើងត្រូវប្រែក្លាយ

ប្រាស់ការពារកូវីដ១៩ ស្រូវពូជ និង ថវិកាមួយចំនួនទៀតផង។

សម្រាប់ហូបបាននោះទេ ដែលនេះគឺវាជាឱកាសសម្រាប់ប្រទេសដែល

ទោះបីគោលនយោបាយនាំអង្ករចេញ១លានតោន ក្នុង១ឆ្នាំ មិនទាន់

វិបត្តិកូវីដ-១៩ នេះ ឱ្យក្លាយជារបស់កម្ពុជា ដើម្បីពង្រីកទីផ្សានាំចេញ

អាទិភាពរបស់កម្ពុជាដដែល។ នៅចុងឆ្នាំ២០១៩ កម្ពុជាសល់ស្រូវ

ទាំងម្សៅមី ចេក ស្វាយ”។

ប្រទេសតូចមួយ ដែលមានកសិកម្មមិនទាន់លូតលាស់ ប៉ុន្ដែកម្ពុជា

ឧបត្ថម្ភសម្រាប់គ្រួសារពលរដ្ឋក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងជំងឺកូវីដ

មួយដ៏ធំសម្រាប់កម្ពុជា ដែលជាកញ្ចប់នាំចេញផលិតកម្មស្រូវ និងការ

គ្រួសារក្រីក្រថ្មីប្រមាណជា៥ម៉ឺនគ្រួសារបន្ថែមទៀត ។ សម្តេចតេជោ

តោន ក្នុងរង្វង់ឆ្នាំ២០២១ ឬ២០២២។ សម្ដេចតេជោបញ្ជាក់ថា ដើម្បី

បន្តកម្មវិធីសង្គមកិច្ចជំនួយសង្គម ប៉ុន្តែមិនមែនបានសេចក្តីថារដ្ឋចិញ្ចឹម

តោន មិនមែនធ្វើស្រូវរបៀបចាស់ទៀតឡើយ ត្រូវធ្វើស្រូវតាមបច្ចេកវិទ្យា

ប៉ះប៉ូវ។ ទន្ទឹមនេះ សម្តេចតេជោក៏បានអំពាវនាវដល់អភិបាលស្រុក

ចឹញ្ចឹម ត្រីឱ្យបានដល់១០ម៉ឺនគ្រួសារ ពិសេសការចឹញ្ចឹមត្រីអណ្តែង ដើម្បី

វាអត់បាន ទៅបានអ្នកដែលមិនមែនអ្នកក្រ៕

អគ្គិសនីក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពីឆ្នាំ២០២១

ដើម្បីគ្រប់គ្រងបញ្ហាថ្លៃអគ្គិសនីនៅក្នុងខុនដូរ ។

វានៅតែជាគោលដៅ

នៅប្រភេទស្បៀងទាំងឡាយ មិនមែនតែអង្ករនោះទេ យើងនាំចេញ

៦លានតោន បើគិតជាអង្ករវិញ ប្រមាណជា៤លានតោន។ កម្ពុជាជា

ក្នុងឱកាសនោះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា ប្រាក់

សម្រេចតាមការគ្រោងទុកយ៉ាងណាក៏ដោយ

សល់ស្រូវរហូតដល់ជាង៦លាន និងអង្ករជាង៤លានតោន នេះជាទំហំ

១៩ នេះនឹងកើនដល់២៨លានដុល្លារ ក្នុងខែកក្កដានេះ បន្ទាប់ពីរកឃើញ

នាំអង្កររបស់កម្ពុជា

ហើយយើងអាចឈាននាំចេញអង្ករបាន១លាន

បញ្ជាក់ថា យើងនឹងបន្តរុករកបើកូវីដមិនទាន់ថមថយទេ យើងត្រូវនៅ

ឈានទៅដល់ការសម្រេចបានការនាំអង្ករចេញទៅក្រៅប្រទេស១ លាន

រហូតទេ ហើយក៏មិនមែនមានន័យថា រដ្ឋចិញ្ចឹមទាំងស្រុងទេ គឺជាការ

ទំនើប។ ទន្ទឹមនេះ សម្តេចតេជោបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នា

អភិបាលខេត្តទាំងអស់ ត្រូវតាមមើលឲ្យអស់ ក្រែងលោអ្នកក្រពិតប្រាកដ

ដល់ឆ្នាំ២០២៤

ធានាឱ្យមានស្ថិរភាពផ្គត់ផ្គង់នៅរដូវប្រាំង ដែលវារីអគ្គិសនីរបស់យើង
មួយភាគធំពុំមានលទ្ធភាពផលិតបានច្រើន ការចរចាលើបច្ចេកទេស

និងហិរញ្ញវត្ថុមានលក្ខណៈសមរម្យ អាចចូលរួមបន្ថយថ្លៃអគ្គិសនីបន្ថែម
ទៀតជូនអ្នកប្រើប្រាស់អគ្គិសនីនៅកម្ពុជា ឆ្លើយតបនឹងគោលនយោបាយ

បន្ថយថ្លៃអគ្គិសនីរបស់ រាជរដ្ឋាភិបាល និងម្យ៉ាងទៀតកង្វល់លើបញ្ហា
បរិស្ថានត្រូវបានដោះស្រាយសមស្របតាមគោលការណ៍របស់ក្រសួង
បរិស្ថានរួចហើយ។

ផែនការនិងទិសដៅរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា ដែលត្រូវអនុវត្ត

បន្តទៀតគឺការចូលរួមជាមួយក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល និងអគ្គិសនីកម្ពុជា
ដើម្បីជំរុញការអនុវត្តគោលនយោបាយចំពោះភូមិដែលពិបាកផ្គត់ផ្គង់

ទាំង ២៤៣ ឲ្យមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់បានឆាប់ និងបន្តពិនិត្យនិងជំរុញ
ឲ្យអ្នកកាន់អាជ្ញាបណ្ណពង្រីកបណ្តាញ ចែកចាយទៅចុងភូមិ ទៅកាន់តែ

ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល បានមាន

ប្រសាសន៍ក្នុងសន្និបាតអាជ្ញាធរអគ្គិសនីថា យើងមានការងារសំខាន់ពីរ

ដែលត្រូវអនុវត្តជាមួយគ្នា ទីមួយ.គឺការអភិវឌ្ឍការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនិង

ទីពីរ.ការកែលម្អការផ្តល់សេវាអគ្គិសនីឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់។ គោលដៅនៃ

ការអភិវឌ្ឍការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅកម្ពុជាគឺជាការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់
អគ្គិសនីដែលមានខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនីនិង អនុស្ថានីយប្រទាក់ក្រឡាគ្នា

ប្រមូលផ្តុំប្រភពអគ្គិសនីដែលបានមកពីការអភិវឌ្ឍទាំងអស់បញ្ចូលគ្នា
រួចធ្វើការបែងចែក និងបញ្ជូនល្បាយប្រភពអគ្គិសនីនេះទៅអនុស្ថានីយ
តាមរាជធានី ខេត្តនីមួយៗ

រួមជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍប្រភពអគ្គិសនី

បញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធជាបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឱ្យកម្ពុជាមានប្រភព
អគ្គិសនីកើនឡើងទាន់តាមកំណើននៃសេចក្តីត្រូវការ ៕

កៀកផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ ចំពោះភូមិដែលខ្សែបណ្តាញផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីបាន

ទៅដល់រួចហើយ ។ ចូលរួមជំរុញការផ្តល់សេវាអគ្គិសនី ឲ្យមានគ្រប់គ្រាន់

មានគុណភាព ស្ថិរភាព សុវត្ថិភាព និងភាពអាច ទុកចិត្តបាន ។ ចូលរួម
ជាមួយក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល និងអគ្គិសនីកម្ពុជា ដើម្បីអនុវត្តផែនការ
បន្ថយថ្លៃលក់អគ្គិសនីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ និងផែនការកែទម្រង់ការបង់ថ្លៃ

អគ្គិសនីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០ និងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ឲ្យ

បានជោគជ័យ ។ បន្តសកម្មភាពនានា ដើម្បីផ្តល់ភាពយុត្តិធ៌មក្នុងការ
វាស់វែង និងការកត់ត្រាថាមពលអគ្គិសនីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អគ្គិសនី ។

បន្តត្រួតពិនិត្យ និងចាត់វិធានការណ៍បញ្ហាយកថ្លៃលើសការកំណត់ ទាំង

ថ្លៃអគ្គិសនី ថ្លៃភ្ជាប់ចរន្ត ប្រាក់កក់ បង្ខំឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទិញខ្សែ ការបំភ័ន្ត
អ្នកប្រើប្រាស់អំពីកម្លាំងភ្ជាប់អគ្គិសនី ។បន្តជំរុញការភ្ជាប់ចរន្តឲ្យបន្ទប់
ជួល ផ្ទះជួលឲ្យកម្មករ-កម្មការិនី សិស្ស និស្សិត និងការភ្ជាប់ចរន្តឲ្យ

តូបលក់ដូរនៅក្នុងផ្សារសហការជាមួយអគ្គិសនីកម្ពុជារៀបចំបទប្បញ្ញត្តិ

ទំនប់វារីអគ្គីសនីសេសានក្រោម២ ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង
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វិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា ក្នុងដំណាក់កាល
នៃវិបត្តិជម្ងឺ COVID-19

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ថោង ខុន អញ្ជើញរៀបចំពិធីផ្សព្វផ្សាយស្ដីពី

ភ្នំបាយឆៅ ជាតំបន់ទាក់ទាញទេសចរណ៍ នៅខេត្តមណ្ឌលគិរី

បទដ្ឋានគតិយុត្តដាក់ឱ្យអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍

ឆ្នាំ២០២០ នេះ ការបិទធ្វើអាជីវកម្មទេសចរណ៍គ្រប់ប្រភេទនៅទូទាំង

សម្រាប់ដំណាក់កាលវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩
ជម្ងឺ COVID-19 បានឆ្លងរីករាលដាលទូទាំងពិភពលោក និង

បង្កឲ្យមានផលប៉ះទង្គិចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតទៅ លើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច

សង្គម ដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងអស់បានខិតខំដាក់ចេញនូវ
វិធានការសង្គ្រោះបន្ទាន់ ។ ដោយឡែកចំពោះប្រទេសកម្ពុជាវិញក៏

ដូចជាបណ្តាប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកដែរ បានទទួលរងនូវ
ផលប៉ះពាល់នេះដូចគ្នា ដែលតម្រូវឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាន់
យកវិធានការម៉ឺងម៉ាត់ ដែលរហូតមកដល់ពេលនេះ យើងនៅតែ
បន្តក្តាប់ជាប់ និងគ្រប់គ្រងស្ថានការណ៍បានយ៉ាងរឹងមាំ ។ ទោះ

យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ឥទ្ធិពលនៃជម្ងឺឆ្លង COVID-19 នេះ បានបក់បោក
យ៉ាងខ្លាំងទៅលើវិស័យទេសចរណ៍ ។

តាំងពីដំបូង រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញវិធានការអន្តរាគមន៍

បន្ទាន់ ដើម្បីគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់ចំពោះមុខនៅក្នុងវិស័យមួយចំនួន

ដែលក្នុងនោះមានទាំងវិស័យទេសចរណ៍ផងដែរ

ដោយរាប់ទាំង

លើកលែងការបង់ពន្ធប្រចាំខែគ្រប់ប្រភេទរបស់សណ្ឋាគារ និងផ្ទះ
សំណាក់ក្នុងខេត្តសៀមរាបរយៈពេល ៤ខែ ដោយគិតចាប់ពីខែ

កុម្ភៈរហូតដល់ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ។ កាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរ
ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រៅប្រទេស ដោយគ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ន ជំនួស
វិញដោយការជំរុញនូវការប្រជុំនានា

ឲ្យធ្វើនៅតាមខេត្តសំខាន់ៗ

ពិសេសខេត្តសៀមរាប ។ ការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ទាក់ទាញ (សិល្បៈ
កីឡា) នៅខេត្តសៀមរាប ដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរណ៍ជាតិ

និងអន្តរជាតិ ។ រក្សាថ្លៃសំបុត្រចូលទស្សនាតំបន់អង្គរនៅដដែល
ប៉ុន្តែបន្ថែមចំនួនថ្ងៃទស្សនា ។ ប៉ុន្តែដោយសារជម្ងឺ COVID-19 កាន់
តែបន្តរាតត្បាតខ្លាំងនៅលើពិភពលោក បានធ្វើវិស័យទេសចរណ៍

ក៏កាន់តែទទួលរងគ្រោះខ្លាំង ។ ឯកឧត្តម ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រី
ក្រសួងទេសចរណ៍ បានមានប្រសាសន៍ថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា

ប្រទេសមានចំនួនសរុប ២.៨៦៥ទីតាំង ស្មើនឹង ២៩,៥៧ភាគរយ

បើធៀបទៅនឹងទីតាំងអាជីវកម្មទេសចរណ៍គ្រប់ប្រភេទ ទាំងអស់

ដែលមាន ៩.៦៨៩ទីតាំង ។ ទីតាំងនោះមានដូចជាសណ្ឋាគារ
ផ្ទះសំណាក់ ភោជនីយដ្ឋាន ម៉ាស្សា ស្ប៉ា ទីភ្នាក់ងារទេសចរណ៍

ខារ៉ាអូខេ រង្គសាល ឌីស្កូតែក បៀហ្គាឌិន និងកីឡាទេសចរណ៍ ។

ចំពោះផលប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលិកអ្នកធ្វើការ ក្នុងអាជីវកម្មសេវាកម្ម
ទាំងអស់មានចំនួន៤៦.៣៦៥នាក់ ស្មើនឹង ៤២,៦ភាគរយ បើធៀប

ទៅនឹងបុគ្គលិកសរុបចំនួន ១០៨.៨៤៧នាក់ មគ្គុទេ្ទសក៍ទេសចរណ៍

បានព្យួរការងារ ៩៦នាក់ ស្មើនឹង ១,៥ភាគរយ បើធៀបទៅនឹង
មគ្គុទេ្ទសក៍ទេសចរណ៍សរុប៦.៤១៦នាក់ ។ ផ្នែកសណ្ឋាគារបាន

បិទ២៨២ ស្មើនឹង ១៥.៤៨៨បន្ទប់ (ស្មើនឹង ២៧ភាគរយ) ធៀប

នឹងសណ្ឋាគារមានទាំងអស់ ១.០៤៤ទីតាំង ។ បុគ្គលិកក្នុងសណ្ឋាគារ
អត់ការងារធ្វើ

១៦.២០៣នាក់ស្មើនឹង

៤១ភាគរយ

ធៀបនឹង

បុគ្គលិកសរុប ៣៩.១៥១នាក់ ។ ចំណែកសេវាកម្មផ្ទះសំណាក់វិញ

បានបិទ៤០៥ទីតាំង ស្មើនឹង ១៥ភាគរយ ធៀបនឹងផ្ទះសំណាក់
ទាំងអស់ ២.៦៤៣ទីតាំង និងបុគ្គលិក ២.០៨៧នាក់អត់កាងារធ្វើ
ស្មើនឹង ១៩,៥ភាគរយ ។ ភោជនីយដ្ឋាន ៣៧ទីតាំង បានបិទទ្វារ
ស្មើនឹង

១០,៨ភាគរយធៀបនឹងភោជនីយដ្ឋានសរុប

៣.៤១៥

ទីតាំង និងបុគ្គលិកអត់ការងារធ្វើ ៣.២០១នាក់ ស្មើនឹង ១១,១១%
បើធៀបទៅនឹងបុគ្គលិកសរុប ២៨.៧៣៨នាក់ ។ ឯកឧត្តម ថោង ខុន

ក៏បានថ្លែងបញ្ជាក់ទៀតថា ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា COVID-19 និង
ដើម្បីជ្រោងវិស័យទេសចរណ៍ពីការរងផលប៉ះពាល់នូវជម្ងឺនេះ ក្រសួង
ទេសចរណ៍បានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពី ការអនុវត្តវិធានការបន្ថែម
របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដល់មន្ទីរទេសចរណ៍រាជធានី-ខេត្ត

ដើម្បី

ផ្សព្វផ្សាយ និងជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មសណ្ឋាគារ ផ្ទះសំណាក់

ភោជនីយដ្ឋាន និងទីភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ដែលបានព្យួរ ឬនឹងត្រូវ
ព្យួរដាក់ពាក្យស្នើសុំព្យួរកិច្ចសន្យាការងារនៅក្រសួងការងារ

និង
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បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ឬតាមរយៈមន្ទីរការងារ និងបណ្តុះបណ្តាល
វិជ្ជាជីវៈរាជធានី-ខេត្ត

ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ

៤០ដុល្លារ

អាមេរិក ក្នុងមួយខែ សម្រាប់រយៈពេលពីរខែពីរាជរដ្ឋាភិបាល ដោយ

មិនភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌតម្រូវឱ្យកម្មករ និយោជិតចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល

ជំនាញទន់ (Soft Skills) រយៈពេលខ្លីដែលមានក្នុងវិធានការអន្តរាគមន៍

ជុំទី១ និងជុំទី២ នោះទេ ។ ចំពោះមុខយើងអនុវត្តតែចំពោះរាជធានី
ភ្នំពេញ ខេត្តសៀមរាប ខេត្តព្រះសីហនុ ខេត្តកែប និងខេត្តកំពត និង

ចំពោះតែអាជីវកម្មដែលបានដាក់ពាក្យព្យួរកិច្ចសន្យាការងារស្រប

តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈតែ

ប៉ុណ្ណោះ ។ ស្របពេលនឹងស្ថានភាពនៅទំនេររបស់កម្មករនិយោជិត
និងដើម្បីប្រែក្លាយស្ថានភាពប្រឈមបច្ចុប្បន្ន ជាឱកាសក្នុងការពង្រឹង

និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពអ្នកជំនាញទេសចរណ៍

និងសិស្សនិស្សិត

ក្រសួងទេសចរណ៍បាននិងកំពុងជំរុញរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាជំនាញ
វិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍តាមអនឡាញសម្រាប់អ្នកបម្រើការនៅក្នុងវិស័យ

រមណីយដ្ឋានប្រវត្តសាស្រ្តភ្នំគូលែន នៅខេត្តសៀមរាប
យ៉ាងខ្លាំងពីវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ-១៩

ក៏ដោយ

តែសង្កេតឃើញនូវ

សញ្ញាណវិជ្ជមានមួយចំនួន គិតចាប់ពីដើមខែឧសភា មក។

ឯកឧត្តម ថោង ខុន បានបញ្ជាក់ថា ការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនភ្ញៀវ

ទេសចរណ៍ ក៏ដូចជាសម្រាប់សិស្សនិស្សិតដែលសិក្សានៅតាមគ្រឹះ

ទេសចរនេះ ពិតជាបានបង្ករផលប៉ះពាល់ជាច្រើនដល់ប្រតិបត្តិករ

និងសាលាបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍ អាចសិក្សា

មានអាជីវកម្មទេសចរណ៍បិទ និងបិទបណ្ដោះអាសន្នសរុប ២ ៩៥៦

ក៏បានរៀបចំស្តង់ដារបែបថ្មីក្នុងសម័យ COVID-19 សម្រាប់ អាជីវកម្ម

យ៉ាងណាមិញយើងសង្កេតឃើញថា គោលដៅរាជធានីភ្នំពេញមិន

ស្ថានអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលជំនាញទេសចរណ៍ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច
បាននៅគ្រប់ទីកន្លែង និងគ្រប់ពេលវេលាបាន ។ ក្រសួងទេសចរណ៍

ទេសចរណ៍ចំនួនបី ក្នុងនោះមានសេវាកម្មស្នាក់នៅសេវាកម្មម្ហូបអាហារ

ទេសចរណ៍ ជាក់ស្តែង គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០

ទីតាំង និងមានបុគ្គលិកបម្រើការងារផ្ទាល់ សរុប ៤៥,៤០៥នាក់។
ទទួលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងដូចគោលដៅទេសចរណ៍ធំៗផ្សេង

និងសេវាកម្មទេសចរណ៍សហគមន៍-រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ ។

ទៀតឡើយ។ មានន័យថា ចំនួនអាជីវកម្មបានបិទ និងផ្អាកបណ្តោះ

ទេសចរក្នុងប្រទេសឡើងវិញ ដែលធានាបាននូវសុវត្ថិភាពសុខភាព

ប្រមាណ ១០.៤៣% នៃចំនួនសរុបទូទាំងប្រទេស និងប៉ះពាល់

ការរៀបចំនេះដើម្បីបង្កើតឱ្យមានសកម្មភាពទេសចរណ៍ ឬចលនា
របស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់គ្នា ។ ស្ដង់ដារអាជីវកម្ម

ទេសចរណ៍ថ្មីនោះ នឹងមានការចេញប្រកាសឱ្យអនុវត្តជាផ្លូវការ

អាសន្នដោយសារបញ្ហាវិបត្តិកូវីដ-១៩ មានតែ ១២៤ទីតាំង ស្មើនឹង

ការងារផ្ទាល់ក្នុងវិស័យសរុបចំនួន១.៩៦០នាក់ ស្មើនឹង ៩,៣៣%

នៃចន
ំ ន
ួ បុគល
្គ ក
ិ ក្នង
ុ វិសយ
័ ទេសចរណ៍សរុបទូទាង
ំ ប្រទស
េ (តួលខ
េ 

យ៉ាងយូរនៅដំណាច់ខែឧសភានេះ ។ មូលដ្ឋានអាជីវកម្មទេសចរណ៍

នេះ

អាជីវកម្មសុំអាជ្ញាប័ណ្ណថ្មី ក៏ត្រូវអនុលោមតាមស្ដង់ដារថ្មីនេះផងដែរ ។

រាជរដ្ឋាភិបាល)។ ការបាត់បង់ការងារនេះ បានធ្វើឱ្យមានការជះ

ដែលនៅមានសុពលភាព ត្រូវបន្ថែមការអនុវត្តតាមស្ដង់ដារថ្មី ចំណែក
ទន្ទឹមនឹងការបង្កើតឱ្យមានសកម្មភាពទេសចរណ៍ក្នុងស្រុកឡើងវិញ
នេះ ក្រសួងទេសចរណ៍ក៏តម្រូវឱ្យម្ចាស់អាជីវកម្មទេសចរណ៍នៅតាម

តំបន់ទាំងនោះ ត្រូវអនុវត្តតាមបទបញ្ជា និងការណែនាំពីសុវត្ថិភាព
សុខភាពដែលណែនាំដោយរាជរដ្ឋាភិបាល និងក្រសួងសុខាភិបាល

មិនគិតបញ្ចូលសេវាកម្មកម្សាន្តទេសចរណ៍មនុស្សពេញវ័យ

និងសេវាកម្មស្ប៉ា និងម៉ាស្សា ដែលត្រូវបានសម្រេចឱ្យផ្អាកដោយ

ឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមជារួមតាមរយៈ

ឥទ្ធិពល

ដែលលើសពីឥទ្ធិពលអវិជ្ជមាននៅក្នុងវិស័យធ្វើដំណើរ

និងទេសចរណ៍ជាសកល។

ឯកឧត្តមបានសន្និដ្ឋានថា

ចលនាទេសចរក្នុងស្រុកនឹងមាន

ឱ្យបានត្រឹមត្រូវបំផុតនៅក្នុងមូលដ្ឋានអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន ។ ការរៀបចំ

កំណើនឡើងវិញលឿនជាង ការត្រឡប់មកវិញ នូវភ្ញៀវទេសចរ

ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ដើរទស្សនានៅតាម

ដំណើរនៅតែបន្ត។

ឱ្យមានសកម្មភាពទេសចរណ៍ក្នុងស្រុកនេះ ក៏ស្របនឹងបំណងរបស់
រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ក្នុងប្រទេស ខណៈរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បាន
បន្ធូរបន្ថយឱ្យមានការធ្វើដំណើរឆ្លងខេត្តឆ្លងស្រុកឡើងវិញបាន ។

ដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋក៏ចង់ដើរលេងកម្សាន្តច្រើនណាស់ដែរ បន្ទាប់ពី
ដាក់ខ្លួននៅក្នុងលំនៅដ្ឋាន

ឬដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក

ដើម្បី

បង្ការការពារ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ កាលពី

ពេលកន្លងទៅ ។ ពួកគេតែងនិយាយថា «ធុញថប់ អផ្សុក ឬស្ត្រេស
ជាដើម» ។

ឯកឧត្តម ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ បានឱ្យដឹងថា

ទោះបីជាវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា បាននិងកំពុងទទួលរងឥទ្ធិពល

អន្តរជាតិ ដរាបណាវិធានការរឹតបណ្តឹងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើ
បច្ចុប្បន្ននេះ

យើងបានទទួលព័ត៌មានអំពី

គោលបំណងបើកឱ្យមានការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ឡើងវិញ នៅតាម

បណ្តារប្រទេសមួយចំនួន រីឯប្រទេសខ្លះក៏បានសម្រេចឱ្យបើករួច
ទៅហើយ តែក៏បានសម្រេចឱ្យបិទទៅវិញភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីមានការ
ចម្លងថ្មីកើតឡើងវិញ។

អាស្រ័យដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តាមរយៈក្រសួងទេសចរណ៍

ខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដាក់ចេញវិធានការសំខាន់ៗ

មាន

ចរឹតយុទ្ធសាស្ត្រ មានគោលដៅច្បាស់លាស់ យើងសង្ឃឹមថា វិស័យ

ទេសចរណ៍ កម្ពុជានឹងត្រូវបានស្តារឲ្យមានដំណើរការឡើងវិញ ភ្លាមៗ

ក្រោយពេលដែលជម្ងឺ COVID-19 ត្រូវបានផុតរលត់ទៅ ៕
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វិស័យសង្គមកិច្ច និងការជួយដោះស្រាយក្តីលំបាករបស់គ្រួសារ
ក្រីក្រងាយរងគ្រោះ ដែលបង្កឡើងដោយជំងឺកូវីដ ១៩

ជាអ្នកប្រតិបត្តិករ ផ្ទាល់លើកម្មវិធីនេះ ក៏បានចាត់ចែងទម្លាក់ថវិកា
ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលត្រូវទទួលបានការឧបត្ថម្ភនេះ ។ សូម
បញ្ជាក់ថា ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះ គ្រួសារក្រីក្រ និងងាយ
រងគ្រោះ ត្រូវមានបណ្ណសមធម៌ ដែលមានសុពលភាព ដោយឈរ

លើកម្រិតភាពក្រីក្រ៖ ក្រកម្រិត១ (ទីទ័លក្រ) ឬ ក្រកម្រិត២ (ក្រ)

និងបាន ទៅផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជីឈ្មោះ នៃកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូន
គ្រួសារក្រីក្រ ក្នុងកំលុងពេលប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ កូវីដ១៩ នៅ
សាលាឃុំ សង្កាត់ណាមួយ ។

ឯកឧត្តម សំហេង បុរស រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ច និង

ឯកឧត្តម វង សូត ក្នុងពិធីសំណេះសំណាល និងពិនិត្យលទ្ធផល
កម្មវិធី ឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដល់ស្រីមានផ្ទៃពោះ កុមារក្រោម ២ឆ្នាំ
និងគ្រួសារក្រីក្រ ងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងជំងឺកូវីដ-១៩

ក្នុងគោលបំណងពង្រឹងនូវបណ្តាញសុវត្ថិភាពសង្គម និងគាំពារ

សង្គម រួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់ សុខមាលភាពរបស់ប្រជាជន
ជាពិសេស

ក្នុងខណៈដែលពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះនូវការរាត

ជាប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការ ជំនួយសង្គម នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិ

គាំពារសង្គម បានឲ្យដឹងថាអនុគណៈកម្មការជំនួយសង្គមគឺជាក្រុម
ការងារ ទើបតែបង្កើតឡើងថ្មី ហើយត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសសរស្តម្ភ

មួយក្នុងចំណោមសសរស្តម្ភទាំង ២ របស់ក្រុម ប្រឹក្សាជាតិគាំពារ
សង្គម ជាគូនឹងបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម ហើយការងារដ៏សំខាន់

បំផុតមួយរបស់ អនុគណៈ កម្មការដែលមានសមាសភាពមកពីអន្តរ

ក្រសួងនេះ គឺការដោះស្រាយនូវរាល់តម្រូវការជាក់ស្តែង របស់គ្រួសារ

ត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩នោះ ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និង

ក្រីក្រងាយរងគ្រោះ ហើយអនុគណៈកម្មាការនេះ មិនមែនមានតែ

លើកម្មវិធីសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពសេវាសុខ-

ព្រោះវាកម្មវិធីការងារថ្មីមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ។ នៅក្នុងកំឡុង

យុវនីតិសម្បទា បានដាក់ចេញនូវផែនការសកម្មភាព ដែលផ្តោត

មាលភាពសង្គម និងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គម ។

ជាមួយគ្នានេះ

ក្រសួងក៍បានបង្កើតឲ្យមានអនុគណៈកម្មាធិការ

ជំនួយស
 ង្គមនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម ដែលមានការងារគ្រប

នៅក្នុងដំណាក់កាលជំងឺកូវដី ១៩ ទេ គឺនឹង មាននិរន្តរភាពតទៅ
ពេលនៃការរាតត្បាត ជម្ងឺកូវីដ១៩នេះដែរក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីត

យុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទាក៏បានគិតគូរពីការរកដំណោះស្រាយ
រួមគ្នាដើម្បីជួយដល់ជនរងគ្រោះ ដោយអំពើជួញដូរមនុស្ស អំពើ

ដណ្តប់ច្រើនផ្នែកលើវិស័យសង្គមកិច្ច ប៉ុន្តែអ្វី ដែលជាកិច្ចការចម្បង ធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទ ការកេងប្រវ័ញ្ច គ្រប់ ទម្រង់ផ្សេងៗទៀត នៃការ

នៅ ចំពោះមុខនាដំណាក់កាលនេះ គឺការជួយដោះស្រាយក្តីលំបាក

រំលោភបំពានក្នុងកំឡុងពេលមេរោគរាតត្បាតកូវីដ១៩ ដើម្បីទប់ស្កាត់

នៃគ្រួសារប្រជាជន ដែលបង្ករឡើងដោយជំងឺកូវីដ ១៩ ។

ការរីករាលដាលជំងឺដ៏កាចសហាវនេះ។

លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែ

ដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋ

ក៏រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា មិនទាន់បញ្ឈប់ដែរ គឺនៅតែបន្តរុករកថែម

ម៉ឺនគ្រួសារនៅទូទាំងប្រទេស ។ ដំណាក់ការទី១ នៃការឧបត្ថម្ភ

អត់បាយ ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលមិនបានដឹងនោះទេ។ គិតត្រឹម

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាប្រមាណ ២៥

ក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះដោយសារ ជំងឺកូវីដ១៩ ប្រមាណជា ៥៦
សាច់ប្រាក់នេះ ធ្វើឡើងសម្រាប់ខែមិថុនា និងកក្កដា ។ ប៉ុន្តែប្រសិន
បើជំងឺកូវីដ១៩

មិនទាន់រលាយរលត់ទេ

ការឧបត្ថម្ភនេះនឹងធ្វើ

សម្រាប់ជំហានបន្ទាប់ រយៈពេលពីរខែបន្ថែមទៀត ហើយនឹងធ្វើ

នៅខែបន្តបន្ទាប់ទៀត បើជំងឺកូវីដ១៩ មិនទាន់រលាយទេនោះ ។
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បានអញ្ជើញ

ប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តន៍កម្មវិធីនេះជាផ្លូវការ កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា

ឆ្នាំ២០២០កន្លងទៅនេះ ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បាន ប្រកាស

ថា ការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់នេះ ដើម្បីចូលរួមចំណែកដោះស្រាយ
បញ្ហាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានជីវភាពក្រីក្រ ហើយក៏ជា

ការបង្ហាញ ឱ្យឃើញពីការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល

លើសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ ។ បន្ទាប់ពី ប្រកាសអនុវត្តជា

ផ្លូវការហើយនោះ ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា

បើទោះបីរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់នូវគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយ រងគ្រោះក្តី

ទៀត ដើម្បីផ្តល់ជំនួយសង្គម និងមិនឲ្យពលរដ្ឋណាម្នាក់ស្លាប់ដោយ
ថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា នេះ [គ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ] កើនពីជាង
៥៦ម៉ឺនគ្រួសារ ដែលចំណាយជាង២៤លានដុល្លារ ទៅដល់៦១

ម៉ឺនគ្រួសារ នឹងត្រូវចំណាយ២៨លានដុល្លារសម្រាប់ខែកក្កដានេះ

ព្រោះយើងស្វែងរកឃើញគ្រួសារក្រីក្រថ្មីប្រមាណជាង៥ម៉ឺនគ្រួសារ

បន្ថែមទៀត ហើយនឹងកំពុងបន្តរុករក។ បើ កូវីដមិនទាន់ថមថយទេ
កម្ពុជាត្រូវនៅបន្តកម្មវិធីជំនួយសង្គម ។ ការផ្តល់ជំនួយសង្គមដល់

គ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះនេះ មិនមែនធ្វើរហូតនោះទេ គឺនឹង
បញ្ចប់នៅពេលជំងឺកូវីត១៩

ថមថយចុះ

ហើយការផ្តល់ប្រាក់

ឧបត្ថម្ភនេះ ក៏មិនមែនជាការចេញមុខចិញ្ចឹមទាំងស្រុងនោះដែរ តែ
គឺជាការប៉ះប៉ូវនូវអ្វីដែលខ្វះខាត និងរងផលប៉ះពាល់ប៉ុណ្ណោះ។ ការ

អនុវត្តន៍កម្មវិធីផ្តល់សាច់ប្រាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋ មានជីវភាពក្រីក្រ
និងងាយរងគ្រោះដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ ដោយបញ្ជូនសាច់ប្រាក់
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សមាជិកគ្រួសារម្នាក់ៗ ហើយបូកបន្ថែម១៦ ០០០៛ ម្នាក់ទៀត
សម្រាប់សមាជិកនៅក្នុង គ្រួសារ ដែលជាកុមារអាយុក្រោម ៥ ឆ្នាំ,

ជនមានពិការភាព, ជនចាស់ជរាអាយុចាប់ពី ៦០ឆ្នាំ ឡើង និងអ្នក
ផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ។

ឯកឧត្តម ញ៉ឹក វណ្ណារ៉ា រដ្ឋលេខាក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីត

យុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ក៍បានលើកឡើងដែរថា ការភ្ជាប់សេវា

ពិការភាព និងការពារកូវីដ១៩ ជាអាទិភាពចំបងសម្រាប់ប្រតិបត្តិករ

ទាំងស្ថាប័នរដ្ឋ អង្គការមិនមែន រដ្ឋាភិបាល និងវិស័យឯកជន ក្នុង
ការចែកអំណោយជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ ក្នុងយុទ្ធនាការ
ប្រឆាំងប្រយុទ្ធជំងឺកូវីត១៩

រួចរាល់ហើយចំនួន ១២៥លានដុល្លារអាមេរិក ទៅកាន់គោលដៅ
នានា សម្រាប់រយៈពេល ៥ខែ ដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋ។ ការ
ឧបត្ថម្ភនេះមានរយៈពេលពីរខែសម្រាប់ជុំទីមួយនេះ

គឺខែមិថុនា

និងខែកក្កដា។ ក៏ប៉ុន្តែបើជំងឺកូវីដ១៩ មិនរលត់រលាយទៅវិញទេ

នោះ រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ប្រាក់នៅខែបន្តបន្ទាប់

ទៀត។

ការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់នេះ កំណត់ដូចខាងក្រោម៖

*ទី១៖ តំបន់ទីប្រជុំជនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ * «សម្រាប់បណ្ណ ក្រ-១» ៖

ក្នុង ១គ្រួសារទទួលបានប្រាក់ចំនួន ១២ ម៉ឺនរៀល បូកបន្ថែម

កិច្ចប្រជុំជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ អង្គការ មិនមែនរដ្ឋាភិបាល ជាតិ
អន្តរជាតិ

អង្គការជនពិការសរុបចំនួន៣៦អង្គភាព។

ឯកឧត្តម

បានបន្ថែមទៀតថា «យើងបានរួមគ្នាផលិត និងបោះពុម្ភផ្ទាំងរូបភាព
អប់រំកូវីដ១៩ បានផលិតស្ពតវិទ្យុអប់រំកូវីដ១៩ ចំនួន០២ សម្រាប់
ជនមានពិការភាពភ្នក
ែ និងស្ពតវីដអ
េ អ
ូ ប់រច
ំ ន
ំ ន
ួ ០៣ បានផ្សព្វផ្សាយ

តាមបណ្តាញសង្គម និងកំពុងរៀបចំចាក់ផ្សាយតាមទូរស្សន៍ Fresh
News, BTV និងជាពិសេសបានបង្កើតក្រុមការងារឆ្លើយតបរហ័ស

សម្រាប់អន្តរាគមន៍ និងបានជួយបកប្រែភាសាសញ្ញាសម្រាប់មនុស្ស
ថ្លង់ ក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទសាព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល» ។

ឯកឧត្តម ញ៉ឹក វណ្ណារ៉ា មានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថា តាមរយៈការ
ផ្តល់សេវាទាំងរដ្ឋ និងសេវាដែលផ្តល់ដោយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
នឹងជួយសម្រាលការលំបាករបស់ជនមានពិការភាព ទាំងកិច្ច ការងារ

៥២០០០៛ សម្រាប់សមាជិកគ្រួសារម្នាក់ៗ ហើយបូកបន្ថែម៤ ម៉ឺន-

ស្តារលទ្ធភាព ពលកម្មកាយសម្បទា ឱកាសសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ជន

អាយុក្រោម៥ ឆ្នាំ, ជនមានពិការភាព, ជនចាស់ជរាអាយុចាប់ពី ៦០

របស់ជនមានពិការភាព។

រៀល ម្នាក់ទៀត សម្រាប់សមាជិកនៅក្នុងគ្រួសារ ដែលជាកុមារ

ឆ្នាំឡើង និងអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍។ * «សម្រាប់បណ្ណ ក្រ-២» ៖

មានពិការភាព ការថែទាំ និងសេវាផ្សេងៗទៀត ដែលជាតម្រូវការ

ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់រដ្ឋមន្រ្តី

ក្នុង១គ្រួសារ ទទួលបានប្រាក់ចំនួន ១២ ម៉ឺនរៀល បូកបន្ថែម ៣៦ ០០០៛

អាស៊ាន ទទួលបន្ទុកសុខុមាលភាព សង្គម និងអភិវឌ្ឍន៍ ការកាត់

ទៀត សម្រាប់សមាជិកនៅក្នុងគ្រួសារ ដែលជាកុមារអាយុក្រោម

អាស៊ាន ក្នុងនាម តំណាងឲ្យកម្ពុជាឯកឧត្ដម វង សូត រដ្ឋមន្រ្តី

សម្រាប់សមាជិកគ្រួសារម្នាក់ៗ ហើយបូកបន្ថែម ២៨ ០០០៛ ម្នាក់

៥ឆ្នាំ, ជនមានពិការភាព, ជនចាស់ជរាអាយុចាប់ពី ៦០ឆ្នាំឡើង និង
អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍។ *ទី២៖ តំបន់ទីប្រជុំជនក្រៅពីរាជធានីភ្នំពេញ
* «សម្រាប់បណ្ណ ក្រ-១» ៖ ក្នុង ១គ្រួសារទទួលបានប្រាក់ចំនួន ១២

ម៉ឺនរៀល បូកបន្ថែម ៤ម៉ឺនរៀល)សម្រាប់សមាជិកគ្រួសារម្នាក់ៗ

ហើយបូកបន្ថែម ៤ម៉ឺនរៀលម្នាក់ទៀត សម្រាប់សមាជិកនៅក្នុង

គ្រួសារ ដែលជាកុមារអាយុក្រោម ៥ ឆ្នាំ, ជនមានពិការភាព,
ជនចាស់ជរាអាយុចាប់ពី ៦០ ឆ្នាំឡើង និងអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ។

* «សម្រាប់បណ្ណ ក្រ-២» ៖ ក្នុង ១គ្រួសារទទួលបានប្រាក់ចំនួន ១២

ម៉ឺនរៀល បូកបន្ថែម២៨ ០០០៛ សម្រាប់សមាជិកគ្រួសារម្នាក់ៗ

ហើយបូកបន្ថែម ២៨ ០០០៛ ម្នាក់ទៀត សម្រាប់សមាជិកនៅក្នុង

បន្ថយផលប៉ះពាល់ដោយកូវីដ១៩ លើក្រុមជនងាយរងគ្រោះក្នុង
ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា បានលើក

ឡើងថា ជំងឺកូវីដ-១៩ បានវិវត្តន៍មកដល់លឿននិងហើយបាននិង
កំពុងរីករាលដាលពីវិស័យ មួយទៅវិស័យមួយ យើងចាំបាច់ត្រូវមាន

ការឆ្លើយតបឱ្យទាន់ពេលវេលា។ ឯកឧត្ដម វង សូត បានបន្ថែម
ថា រហូតមកទល់ពេលនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានកំណត់អត្ត-

សញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រីដោយជំងឺកូវីដ-១៩ សម្រាប់ឧបត្ថម្ភ សាច់
ប្រាក់ ទាំងនៅតំបន់ជនបទ និងទីប្រជុំជន តាមរយៈវិធានការ ជំនួយ
សង្គម ដោយមានការប្តេជ្ញាបន្តអនុវត្តរាល់ កម្មវិធីគាំពារសង្គមទាំង
ឡាយ ដែលមានស្រាប់ មិនឱ្យខកខាន និងទាន់ពេលវេលា ដោយ

ប្រើប្រាស់យន្តការអង្កេតរហ័សស្តីពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ -១៩ លើ

គ្រួសារ ដែលជាកុមារអាយុក្រោម ៥ឆ្នាំ, ជនមានពិការភាព, ជនចាស់

អ្នកទ
 ទួល ផលនៃកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ និងក្រុមគ្រួសារ។ រាជ

តំបន់ជនបទ* «សម្រាប់បណ្ណ ក្រ១» ៖ ក្នុង ១គ្រួសារទទួលបាន

នេះ នូវកម្មវិធីជំនួយសង្គម សំដៅជួយសម្រួលជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនៅ

ជរាអាយុចាប់ពី ៦០ ឆ្នាំ ឡើង និងអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ។ *ទី៣៖
ប្រាក់ចំនួន ៨ម៉ឺនរៀល បូកបន្ថែម ២៤ ០០០៛ សម្រាប់សមាជិក

គ្រួសារម្នាក់ៗ ហើយបូកបន្ថែម ២៤ ០០០៛ ម្នាក់ទៀត សម្រាប់
សមាជិកនៅក្នុងគ្រួសារ ដែលជាកុមារអាយុ ក្រោម ៥ ឆ្នាំ, ជនមាន

ពិការភាព, ជនចាស់ជរាអាយុចាប់ពី ៦០ឆ្នាំ ឡើង និងអ្នកផ្ទុក
មេរោគអេដស៍។ * «សម្រាប់បណ្ណ ក្រ-២» ៖ ក្នុង ១គ្រួសារ ទទួល

បានប្រាក់ចំនួន ៨ ម៉ឺនរៀល បូកបន្ថែម ១៦ ០០០៛ សម្រាប់

រដ្ឋាភិបាលក៏បាននិងដាក់ឱ្យអនុវត្តនៅក្នុង ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

ក្នុងអំឡុងពេល នៃវិបត្តិដោយ សារជំងឺកូវីត-១៩ នេះ និងក្រុមជន
រងគ្រោះ ការយកជូនដល់គ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ ដែលមានប័ណ្ណ

សមធម៌ទូទាំង ប្រទេសដោយផ្តោត ការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមដល់
កុមារ អាយុក្រោម ៥ឆ្នាំ ជនពិការ ជនចាស់ជរា អាយុចាប់ពី៦០

ឆ្នាំឡើង និងអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ នៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រ ទាំងនោះ

ទៀតផង៕

26 TsSnavdþI RbCaCn

qñaMTI 20 elx 230 Exkkáda qñaM 2020

ការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ ១៩ បង្ហាញឲ្យឃើញសមត្ថភាពដោះ
ស្រាយខុសគ្នានៅតាមប្រទេសនីមួយៗ
នៅពេលនិយាយអំពីការការពារការត្រួតពិនិត្យ និងការព្យាបាល

រាតត្បាតប្រភេទនេះ ភាគច្រើនពឹងផ្អែកទៅលើភាពខ្លាំងនៃប្រទេស

វិធានការស្រដៀងគ្នា និងខុសគ្នា ។ វិធីផ្សេងៗគ្នាក្នុងការទប់ស្កាត់

ដោយសារតែប្រព័ន្ធផ្សេងៗគ្នា ។ គន្លឹះក្នុងការកែលំអសមត្ថភាពរបស់

កិច្ចរបស់ប្រទេសផ្សេងៗគ្នា ។ អឺរ៉ុប និងអាមេរិក មានប្រព័ន្ធនយោបាយ

របស់ពួកគេ ដោយមិនបំបែក ឬ បង្វែរមុខងារដែលមានស្រាប់ ។

គឺខុសពីគ្នាឆ្ងាយ ។ នេះបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋ ដែលមាន

ការកៀរគរ និងការប្រតិបត្តិគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាល ។ វា

បទសម្ភាសន៍នាពេលថ្មីៗនេះ ជាមួយកាសែត Le Point ដែលជា

ដូច្នេះវាហាក់ដូចជាមានវិធានការដាច់ដោយឡែកមួយចំនួននៅជុំវិញ

ជំងឺកូវីដ១៩ បណ្តាប្រទេសនានាលើពិភពលោក បានអនុម័តទាំង

នីមួយៗ ។ ប្រសិទ្ធភាពនៃភាពធន់នឹងវីរុសរបស់ពួកគេ គឺខុសគ្នា

ជំងឺរាតត្បាត ត្រូវបានកំណត់ដោយប្រព័ន្ធនយោបាយ និងអភិបាល

រដ្ឋ គឺស្ថិតនៅក្នុងរបៀបដើម្បីជំរុញតួនាទីនាំមុខនៃប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ច

ប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ប៉ុន្តែវិធានការរបស់ពួកគេក្នុងការទប់ស្កាត់វីរុស

ភាពខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលមានកត្តាជាច្រើន រួមមាន វិទ្យាសាស្ត្រ ធម្មជាតិ

វិធីសាស្ត្រធនធាន និងរបៀបនៃការដោះស្រាយខុសគ្នា ។ នៅក្នុង

ក៏ត្រូវបានកំណត់ផងដែរ ដោយប្រពៃណីវប្បធម៌របស់ប្រទេស ។

ទស្សនាវដ្តីនយោបាយបារាំង ប្រចាំសប្តាហ៍ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ

ពិភពលោក ប៉ុន្តែឥទ្ធិពលជាក់ស្តែងរបស់វាខុសគ្នាយ៉ាងទូលំទូលាយ ។

របៀបដែលប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពខុសគ្នា
រាតត្បាត

ក្នុងការដោះស្រាយជំងឺ

គឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីឥទ្ធិពលនៃប្រពៃណីវប្បធម៌

និងជំនឿ

សាសនា ។ លំនាំសុខមាលភាពខុសគ្នានៅក្នុងបណ្តាប្រទេសអឺរ៉ុប
មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងជំនឿសាសនារបស់ប្រជាជន

អឺរ៉ុប។

គំរូតាមបែបជនជាតិ

Nordic

ដែលគ្របដណ្តប់ទៅលើ

ប្រទេសដូចជា ស៊ុយអែត និងន័រវែស ត្រូវបានកំណត់ដោយការទទួល
ខុសត្រូវចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាល និងតួនាទីគាំទ្ររបស់ក្រុមសង្គម ។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅអឺរ៉ុបខាងត្បូងតួនាទីរបស់រដ្ឋ គឺតូច

ជាងមុន ហើយបន្ទុកភាគច្រើនធ្លាក់ទៅលើគ្រួសារ ។ ការសិក្សា

បង្ហាញថា មូលហេតុចម្បងនៃភាពខុសគ្នាទាំងនេះ គឺជំនឿសាសនា ។
ស្តីពីអាមេរិកលោក Francis Fukuyama បានលើកឡើងថា កត្តា

ភាពខុសគ្នាទាំងនេះ ក៏ត្រូវបានបង្ហាញតាមវិធីរបស់ពួកគេ ដើម្បីការពារ

កំណត់ដ៏សំខាន់ក្នុងការអនុវត្តពេលមានជំងឺរាតត្បាត គឺជាសមត្ថភាព

និងគ្រប់គ្រងកូវីដ១៩ ។ តាមទស្សនៈនេះ បណ្តាប្រទេសនានានៅតែ

ថ្មីនៅបស្ចឹមប្រទេស ដែលសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋតិច

ជាមួយគ្នា តាមរយៈសកលភាវូបនីយកម្មក៏ដោយ ក៏រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ

neoliberalism បានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំង ដល់គោលនយោបាយ

រីករាលដាលពាសពេញពិភពលោក

ពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ ២០០៨ ជាទូទៅបណ្តាប្រទេសលោកខាងលិច

របស់ពួកគេ ។ សមត្ថភាពរបស់រដ្ឋចិនលេចធ្លោនៅក្នុងការប្រៀបធៀប

ការធ្វើអន្តរាគមន៍ និងគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ច ។ ការកែសំរួលបែបនេះ

ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រង និងឆ្លងផុតពីស្ថានភាពអាក្រក់បំផុត ។

គ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់ពួកគេ ។ រោគរាតត្បាត គឺជាការដាស់ស្មារតី

ចិននោះទេ ។ ពួកគេស្ថិតនៅក្រោមប្រព័ន្ធ និងទំនៀមទម្លាប់ ផ្សេងៗគ្នា

ប៉ុណ្ណោះទេ អ្នកប្រាជ្ញបស្ចិមប្រទេសកំពុងពិភាក្សាគ្នា អំពីការបញ្ចប់

ពួកគេធ្វើក៏ដោយ ក៏ឥទ្ធិពលនឹងផ្ទុយពីនេះ ។ និយាយអោយចំទៅ

នៃសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋ ។ សមត្ថភាពក្នុងការការពារ និងគ្រប់គ្រងជំងឺ

សមត្ថភាពរបស់រដ្ឋ ៕

របស់រដ្ឋ ។ លោក Fukuyama បាននិយាយអំពីលទ្ធិសេរីនិយមបែប

មានភាពខុសគ្នាយ៉ាងច្បាស់ ។ ទោះបីបណ្តាប្រទេសមានទំនាក់ទំនង

បំផុត ។ ចាប់តាំងពីទសវត្សឆ្នាំ១៨៧០ លទ្ធិសេរីនិយមបែបថ្មី

ធ្វើអន្តរាគមន៏ពឹងផ្អែកលើប្រព័ន្ធរបស់ពួកគេ ។ នៅពេល កូវីដ១៩

សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសផ្សេងៗ ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បន្ទាប់

នានា ក្នង
ុ ការពិនត
ិ ្យមើលឡើងវិញ នូវគុណសម្បត្តិ និងបញ្ហានៃបព
្រ ន
័ ្ធ

បានទទួលស្គាល់សារៈសំខាន់នៃការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋ ក្នុង

នេះ ព្រោះយើងអាចដឹងថា ប្រទេសចិនបាននាំមុខធ្វើឲ្យជំងឺរាតត្បាត

មានភាពយឺតយ៉ាវនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួន ដោយសារបញ្ហាប្រព័ន្ធ

មិនមែនប្រទេសលោកខាងលិច មើលមិនឃើញអំពីជោគជ័យរបស់

ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋ ហើយវាមិនចាំបាច់តែផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច

ដែលរារាំងពួកគេពីការចម្លងដោយផ្ទាល់ពីប្រទេសចិន ។ ទោះបីជា

លទ្ធិសេរីនិយមបែបថ្មី ពីព្រោះពួកគេបានមើលឃើញពីសារៈសំខាន់

ពួកគេកំពុងរុះរើការទទួលខុសត្រូវក្នុងការកែលំអ

វាងាយស្រួលសម្រាប់ប្រទេស

និងលើកកំពស់

(ប្រភព Global Times)
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រាជធានីភ្នំពេញពង្រីកខ្លួនទ្វេដងជាមួយនឹងសមិទ្ធផលធំៗជាច្រើន

ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង និងក្រុមការងារចុះត្រួត

អគារខ្ពស់ៗ កាន់តែរីកដុលដាលច្រើនឡើងក្នុងរាធានីភ្នំពេញ

ពិនិត្យប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកកខ្វក់

ដោយពង្រីកខ្លួនទ្វេដង នាពេលបច្ចុប្បន្ន

គោលនយោបាយ កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្រោម

រាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានកត់សម្គាល់នូវការអភិវឌ្ឍ

ប្រធានបទ «ផែនការអភិវឌ្ឍន៍១០០សហគមន៍

វិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តទាំងរដ្ឋ និង

ក្នុងមួយឆ្នាំៗ»

ឯកជនជាអាទិ៍ការស្ថាបនាស្ពានអាកាស ផ្លូវ

សង្គមកិច្ច

ក្រោមដី វត្តមានទីក្រុងរណប អគារពាណិជ្ជកម្ម

កន្លែង។ ក្នុងនោះតំបន់មិនរៀបរយក្នុងរាជធានី

រាជធានីភ្នំពេញផងដែរ

ផ្សារទំនើប សំណង់បុរី សណ្ឋាគារ ខុនដូប្រណីតៗ

ភ្នំពេញត្រូវបានចងក្រងទៅជាសហគមន៍ក្រីក្រ

ចម្រុះនៃការចូលមករស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។

និងមជ្ឈមណ្ឌលកម្សាន្តគ្រប់ប្រភេទ សម្រាប់

ដើម្បីងាយស្រួលគ្រប់គ្រង និងផ្តល់ការអភិវឌ្ឍ

ដោយផ្អក
ែ តាម គោលនយោបាយប្រទានកម្មរបស់

បម្រើជូនប្រជាពលរដ្ឋ ធុរជន វិនិយោគិន ភ្ញៀវ

ជូនពួកគាត់។ ទី២. គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍

សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន សហគមន៍

ទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ ដែលនិយមចូលចិត្ត

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តក្នុងទីក្រុង តាមរយៈ

ក្រីក្រក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានថយចុះពី ៣៣៥

ការរស់នៅកម្សាន្តសប្បាយបែបថ្មី និងទំនើប។

យន្តការ "ការយកទីក្រុងចិញ្ចឹមក្រុង ឬយក

សហគមន៍ ក្នុងឆ្នាំ២០០៣ មកត្រឹមតែ ១៥១

ស្លឹកត្នោតខ្ចប់ស្ករត្នោត រាជធានីភ្នំពេញ នាពេល

សហគមន៍ក្នុងឆ្នាំ២០២០ ដែលមានមូលដ្ឋាន

បានមាន

បច្ចុប្បន្ន មានការអភិវឌ្ឍទាំងបែបទូលាយនិង

ក្នុងសង្កាត់ចំនួន

ប្រសាសន៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះថា ក្របខ័ណ្ឌ

បែបជម្រៅ ។ ការអភិវឌ្ឍបែបទូលាយ គឺមានការ

(លើកលែងខណ្ឌ៧មករា ដែលសហគមន៍បុរី

នៃការអភិវឌ្ឍគឺគណៈអភិបាលរាជធានី ភ្នំពេញ

កើនឡើងផ្ទៃក្រឡាពី៣០០ ទៅ ៦៩២,៦៤

កីឡាត្រូវបានលុបចេញពី បញ្ជីសហគមន៍ក្រីក្រ

បានអនុវត្តទៅតាម ប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីធ្លី

គីឡូម៉ែត្រក្រឡា។

មានប្រជាជនរស់នៅនិង

ក្នុងឆ្នាំ២០១៤) សរុបមានខ្នងផ្ទះចំនួន ១២.

ឆ្នាំ២០៣៥,

និង

ស្នាក់នៅបម្រើការងារប្រមាណជាងបីលាននាក់។

៨៧៦ ខ្នងស្មើនឹង ១៣.៩៦៣ គ្រួសារ និង

គម្រោងវិនិយោគ ៣ឆ្នាំរំកិលនៃអាណត្តិក្រុម

មានស្ថិតិយានយន្តគ្រប់ប្រភេទ ដែលបានចុះ

មានប្រជាពលរដ្ឋសរុប ៦១.៧១៥ នាក់តែ

ប្រឹក្សា ដោយអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍

បញ្ជីនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺរថយន្តមាន ៥៣ម៉ឺន

ប៉ុណ្ណោះ។

ណែនាំរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការ

គ្រឿង,ទោចក្រយានយន្តនិងត្រីចក្រយានយន្ត

កម្ពុជា តាមរយៈរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបាន

អភិវឌ្ឍតាម បែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោម

មាន ១,៦ លានគ្រឿង រួមនិងយានយន្តឆ្លងកាត់

ជាតិ (គ.ជ.អ .ប),ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងក្រសួង-

សរុបមានចំនួនប្រមាណបីលានគ្រឿង។ ចំពោះ

ធ្វើប្រទានកម្មសរុបចំនួន ២៩ ទីតាំងលើផ្ទៃដី

ស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិ។ បន្ថែមលើនេះ ចំពោះក្រប

ការអភិវឌ្ឍបែបជម្រៅ គឺបានបង្ហាញឱ្យឃើញ

ខ័ណ្ឌនៃការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធរូបវន្ត

តាមរយៈការប្រែប្រួលកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់

សម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញមានភ័ព្វសំណាងខ្ពស់

ប្រជាពលរដ្ឋ និងភាពលូតលាស់ក្នុងវិស័យឯកជន

ដោយសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន

ក្នុងនោះ អត្រាភាពក្រីក្របានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម

បឹងកក់និងសហគមន៍បុរីកីឡាដោយបានប្រកាន់

នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បាន

ប្រមាណ៩% និងការកើនឡើងនូវទំហំផលិត

ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍សិទ្ធិលំនៅឋាន

ដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រពីរបន្ថែមទៀតគឺ ទី១.

ផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់ មនុស្សម្នាក់ៗនៅ

គោលការណ៍មនុស្សធម៌ ព្រមទាំងកំពុងឈាន

ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អភិបាលនៃ

គណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ

ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ប្រាំឆ្នាំ

តាមរយៈការផ្តល់សម្បទានដី

និងការអភិវឌ្ឍលំនៅឋាននៅនឹង

រាជធានីភ្នំពេញរហូតដល់

៣.៩៨៦ដុល្លារ

ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ ។
សហគមន៍ក្រីក្រគឺជា អំរែកមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

និងនិយាយដោយឡែកសម្រាប់

៤៥

ព្រោះជាទីប្រមូលផ្តុំ

នៃខណ្ឌចំនួន១៣

មកទល់ពេលនេះរាជរដ្ឋាភិបាល

ទំហំ ៨២ ហិកតា ដោយបានប្រគល់ដីធ្លីជូន
ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ ១៨.០០០ គ្រួសារ ។
បិទបញ្ចប់ទាំងស្រុងសំណុំរឿងទំនាស់ដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃ

អូសបន្លាយរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍
និង
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ទិដ្ឋភាពរាជធានីមើលពីត្រើយខាងកើតមុខព្រះរមរាជវាំង

ស្ពានអាកាសថ្មើរជើងផ្សារដើមគ សម្ភោធថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

ទៅបន្តដោះស្រាយ បញ្ចប់បញ្ហាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍

ស្ថានភាពចរាចរណ៍ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

ឫស្សីកែវ, តំបន់អភិវឌ្ឍន៍បឹងទំពន់-ជើងឯក,

កំពុងបន្តយកចិត្តទុកដាក់ កសាងហេដ្ឋារចនា

តំបន់អតីតផ្លូវដែក, តំបន់ស្ថានីយបូមទឹកទួល

សម្ព័ន្ធរូបវន្តដូចជា គម្រោងរៀបចំប្រព័ន្ធផ្លូវឯក

ក្នុងរយៈពេល ៥ខែដើម ឆ្នាំ២០២០នេះ

គោក,តំបន់ស្ថានីយស្តុកទឹកបឹងត្របែក

និង

ទិសក្នុងខណ្ឌកណ្តាលរាជធានីភ្នំពេញ, គម្រោង

រាជធានីភ្នំពេញមានគម្រោងវិនិយោគ ចំនួន

ពិនិត្យរៀបចំតំបន់មិនរៀបរយមួយចំនួនទៀត។

ស្ថាបនាស្ពានអាកាស និងផ្លូវក្រោមដីត្រង់ចំណុច

៥៨៣គម្រោងដែលមានផ្ទៃក្រឡាសំណង់២៨

បានអនុវត្តគម្រោងស្តារឡើងវិញ

រង្វង់មូលចោមចៅ,

គម្រោងកែលម្អប្រព័ន្ធ

១.៣១៧ម៉ែត្រក្រឡា ដោយមានទុននិយោគ

និងគោលការណ៍

ចរាចរណ៍សួនច្បារក្តាន់ពីរ និងតំបន់ខាងមុខ

១.៣៧៥.៦២៨.០៥០ដុល្លារ ដែលភាគច្រើន

ប្រទានកម្មរបស់សម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រី

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ, គម្រោងស្ពាន

ជាគម្រោងវិនិយោគដោយជនបរទេស ។ ទោះ

សម្រាប់ ដោះស្រាយបញ្ហាសំណង់មិនរៀបរយ

បេតុងឆ្លងកាត់ទន្លេសាប, គម្រោងស្ពានបេតុង

ជាជួបឧបសគ្គដោយសារ បញ្ហានៃការរីករាល

លើផ្ទៃប្រឡាយនិងអភិវឌ្ឍន៍លំនៅឋាននៅនឹង

ឆ្លងកាត់ទន្លេ បាសាក់, គម្រោងសិក្សាផ្លូវក្រោម

ដាលជំងឺកូវីដ ១៩ក៏ដោយ ប៉ុន្តែពុំទាន់មាន

កន្លែងជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ ក្នុងសហគមន៍

ដីក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅ, គម្រោងសិក្សាផ្លូវក្រោម

សំណង់ណាមួយផ្អាកសាងសង់ជាស្ថាពរ នៅ

ស្ទឹងមានជ័យ។

ដីក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវ, គម្រោងស្ពានអាកាសថ្មើរ

ឡើយ នោះទេ។បញ្ហាធ្វើផ្លូវស្ទះលូ ធ្វើលូស្ទះផ្លូវ

កំណើនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅ និងឆ្លងកាត់

ជើងក្នុងតំបន់ប្រជុំជន, គម្រោងផ្លូវថ្មើរជើងតាម

គឺនៅតែមាន។ក្រោយការអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់

រាជធានីនិង កំណើនយានយន្តគ្រប់ប្រភេទបាន

បណ្តោយមាត់ទន្លេបាសាក់ និងគម្រោងផ្លូវអម

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញអភិវឌ្ឍន៍បាននូវហេដ្ឋា

តម្រូវឲ្យរដ្ឋបាលរាជធានីរិះរកវិធីដោះស្រាយនូវ

សងខាងផ្លូវដែក ឆ្ពោះទៅអាកាសយានដ្ឋាន

រចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ជាផ្លូវបេតុងផ្លូវកៅស៊ូហើយ

ចរាចរណ៍ក្នុងទីក្រុង។ រដ្ឋបាលរាជធានីតាមរយៈ

អន្តរជាតិភ្នំពេញជាដើម។

លូប្រឡាយរំដោះទឹក ក៏ត្រូវបានកែសម្រួលជា

មេនាំទឹកស្ទឹងមានជ័យ

ប្រឡាយ

និង

សាងសង់ថ្មី និងកែលម្អសោភ័ណភាពឡើងវិញ
ចំនួន ១១៣ កន្លែង។

រដ្ឋាករស្វយ័តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ បានផ្តល់

ក្នុងឆ្នាំកន្លង ទៅសមិទ្ធផលហេដ្ឋារចនា-

សេវារថយន្តក្រុង ដោយបានរៀបចំកែសម្រួល

សម្ព័ន្ធរូបវន្ត និងសំណង់សិល្បការដែលសម្រេច

ខ្សែរត់ពី ៣ខ្សែ រហូតដល់ចំនួន ១៣ ដោយ

បានក្នុងនោះមហាវិថី, វិថីនិងផ្លូវថ្នល់ដែលបាន

ប្រើប្រាស់រថយន្តក្រុងចំនួន ២៣៥ គ្រឿង។

ស្ថាបនាថ្មី និងពង្រីកបន្ថែមមានចំនួន ៣៨ ខ្សែ

ជាបណ្តើរៗប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន កាន់

មានប្រវែងសរុបប្រមាណ ៥៨០ គីឡូម៉ែត្រ

អគារ។ ភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋាន ៤៩៧ទីតាំង,

តែមានការគាំទ្រ និងនិយមប្រើប្រាស់សេវានេះ

លើប្រវែងផ្លូវសរុប ១.៨៨៣គីឡូម៉ែត្រ។ ស្ពាន

ផ្ទះសំណាក់

ក្នុងនោះជាមធ្យមមានប្រជាពលរដ្ឋបី ម៉ឺននាក់

អាកាសមានចំនួន ៦ កន្លែង, ផ្លូវក្រោមដី ២កន្លែង,

ប្រណីតដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ពីផ្កាយ១ ដល់

បានប្រើប្រាស់សេវារថយន្តក្រុងជារៀងរាល់ថ្ងៃ ។

ស្ពានបេតុងស្ថាបនាថ្មីចំនួន ១៣ កន្លែងនិង

ផ្កាយ៥ចំនួន១៨២ទីតាំង។សេវាកម្មសុខភាព

ប៉ុន្តែសេវានេះបាន ផ្អាកដំណើរការជាបណ្តោះ

ផ្លូវអាកាសថ្មើរជើង៥ កន្លែង ។ រដ្ឋបាលរាជធានី

និងកីឡាមាន១៣៤ ទីតាំង។ សេវាកម្មមណ្ឌល

អាសន្ន កាលពីចុងខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ដើម្បី

ក៏កំពុងបន្តសាងសង់ស្ពានអាកាសថ្មើរជើង នេះ

កម្សាន្តទេសចរណ៍មនុស្សពេញវ័យ១៣៥ ទីតាំង។

ចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាល ការចម្លងវីរុស

ចំនួន ២៧ កន្លែង បន្ថែមទៀតក្នុងគោលបំណង

សេវាកម្មការីទេសចរណ៍ និងភ្នាក់ងារទេសចរណ៍

កូវីដ-១៩។

កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការដើរ ឆ្លងផ្លូវ របស់

៣៩៩ក្រុមហ៊ុន។រោងចក្រវិនិយោគមានចំនួន

អាជ្ញាធររាជធានី បានសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើ-

ប្រជាពលរដ្ឋ និងកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍។

៧៥៥ រោងចក្រ និងឧស្សាហកម្មធុនតូច -

ប្រាស់ជាផ្លូវការនូវសមិទ្ធផល គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍

ស្ថានីយបូមទឹកស្ថាបនាថ្មីមានចំនួន ៨ កន្លែង,

មធ្យម និងសិប្បកម្ម មានចំនួន ៤.៥៥៥

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

ប្រឡាយបេតុង ៨ ខ្សែ, បណ្តាញលូប្រវែង

មូលដ្ឋាន

ក្រោមហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាល

៩០០ គីឡូម៉ែត្រ និងអណ្តូងលូគ្រប់ប្រភេទ

ជូនកម្មករ-និយោជិតប្រមាណ៥២ម៉ឺននាក់ និង

ជប៉ុន ដែលគម្រោងនេះធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវ

សរុបចំនួន ៥៤.៧៥៦ អណ្តូងលូ។ សួនច្បារ

ផ្តល់ការងារដោយប្រយោលប្រហែលមួយលាន

បន្តបន្ទាប់។
បច្ចុប្បន្នភ្នំពេញមានសំណង់បុរី និងបណ្តុំ
ផ្ទះល្វែងមានចំនួន២៤៤កន្លែង។អគារខ្ពស់ៗ

ចាប់ពីប្រាំជាន់ឡើងទៅមានចំនួន ១.២៩២
៥២៨

ទីតាំងនិងសណ្ឋាគារ

ដែលកំពុងផ្តល់ការងារដោយផ្ទាល់
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ដែលមកទល់ពេលនេះ
នៅ រាជធានី ភ្នំពេញ
បញ្ហានេះ

ស្ថិតក្នុង

ដំណាក់កាល គ្រប់គ្រង
បាន និងគ្មានការចម្លង
ក្នុងសហគមន៍ ណា
មួយឡើយ ។ ទី២.
បង្កើនការយក ចិត្តទុក
ដាក់ក្នុងយុទ្ធ នាការ

ស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់ ឡើងកំណោង

នាក់ផ្សេងទៀត។
ជារឿយៗនៅតំបន់ មួយចំនួនក្នុងរាជធានី
ភ្នំពេញ តែងតែកើតឡើងនូវជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅ
ពេលមានភ្លៀងធំម្តងៗ។ ចំណុចនេះត្រូវបាន
ឯកឧត្តមអភិបាលរាជធានីពន្យល់ថាលូប្រឡាយ
ក្នុងទីក្រុងនីមួយៗអាចទប់បានទឹកភ្លៀង តែ
ក្រោម ៥០មម/១វិនាទី ប៉ុណ្ណោះ។ ហេតុនេះ មិន
ចំពោះតែរាជធានីភ្នំពេញ របស់កម្ពុជាទេដែល
រងគ្រោះដោយសារទឹកភ្លៀងធំនោះ ទោះបីជា
បណ្តាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ធំៗផ្សេងៗក៏ជួបប្រទះ
នឹងស្ថានភាពនេះដូចគ្នាដែរ។ តែសម្រាប់រដ្ឋបាល
រាជធានីភ្នំពេញមានមោទនភាព ដោយហេតុថា
ទឹកភ្លៀងពុំមាននៅដក់យូរទេ គឺបន្ទាបព
់ ីភ្លៀង
ធ្លាក់មួយម៉ោង ឬពីរម៉ោងទឹកនឹងហូរបាត់អស់។
ជាមួយគ្នានេះបញ្ហា បរានុម័តមួយចំនួនក៏ជាកត្តា
បង្កឱ្យមានការកកស្ទះលូមិនអាចបង្ហូរទឹកបានគឺ
បញ្ហាសំរាម និងការកើនឡើង ខ្ពស់យ៉ាងគំហុក
នៃប្រជាសាស្រ្ត។ បើទោះជា យ៉ាងនេះក្តីរដ្ឋបាល
រាជធានីភ្នំពេញ បានដាក់ចេញនូវផែនការយ៉ាង
ច្បាស់លាស់

ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈម

ទាំងនេះ។
ទិសដៅក្នុងឆ្នាំ២០២០ នេះក្រៅពីភារកិច្ច
ទាំងឡាយ ដែលបានដាក់ចេញនៅក្នុងទិសដៅ
ការងារ តាមរយៈអង្គសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរដ្ឋបាល
រាជធានីភ្នំពេញ ក៏បាននឹងកំពុងអនុវត្តកិច្ចការ
ចំនួនប្រាំសំខាន់ៗ

និងបន្ទាន់បន្ថែមទៀត

ស្របតាម សភាពការណ៍ វិវឌ្ឍន៍ ។ ក្នុងនោះទី១.
ការចូលរួមបង្ការទប់ស្កាត់

និងគ្រប់គ្រងការ

រីករាលដាល នៃវីរុសកូវីដ-១៩ ។ រដ្ឋបាល
រាជធានីភ្នំពេញ

បានដាក់ចេញនូវចំណាត់

ការជាបន្តបន្ទាប់ស្រប តាមវិធានការនានារបស់
រាជរដ្ឋាភិបាល

និងបានចុះធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុង

ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងប្រកបដោយ ភាពជោគជ័យ

ប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿង -

ញៀនខុសច្បាប់លើកទី ៥ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជាតាមរយៈការបន្តខិតខំ អនុវត្តគោលនយោបាយ ភូមិ-សង្កាត់មាន សុវត្ថិភាព ដើម្បី
បង្ការ ទប់ស្កាត់ និងបង្ក្រាបបទ ល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ
គ្រប់ប្រភេទ។ ទី៣. បង្កើនសកម្មភាពអនុវត្ត
ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ឱ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ ទន់ភ្លន់
ជាប់ជាប្រចាំស្រុះដៃគ្នា និង គ្មានការលើកលែង
ស្របតាមសេចក្តីប្រកាស របស់គណៈ កម្មាធិការ
ជាតិសុវត្ថិភាព ចរាចរណ៍ ផ្លូវគោក ដែលបាន
កំណត់យកឆ្នាំ២០២០

ជាឆ្នាំយុទ្ធសាស្ត្រ

ដើម្បីរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ក្នុង គោលបំណង
តែមួយ គឺការពារអាយុជីវិតអ្នកប្រើប្រាស់ទ្រូង
ផ្លូវទាំងឡាយ និងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅឱ្យរួចផុត
ពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍។ ទី៤.ការងារគ្រប់គ្រង
សំណល់រឹងសំរាម

នៅតែជាការងារអាទិភាព

ធំមួយរបស់រដ្ឋបាលរាជធានី ភ្នំពេញក្នុងនោះ
ដោយ មានគោលការណ៍អនុញ្ញាតពីក្រសួង
មហាផ្ទៃ និងការគាំទ្រពី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង
ហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលភ្នំពេញបានបង្កើត

“រដ្ឋាករ

ស្វយ័តគ្របគ
់ ្រងសំរាម និងសំណល់រឹង” និង

សេវាប្រមូល សំណល់រឹង សំរាមនៅរាជធានី
ភ្នំពេញ នឹងមានស្ថានភាពប្រសើរឡើង ក្នុង
ពេលដ៏ខ្លីខាងមុខ នេះ។ ទី៥. ផ្តល់ការគាំទ្រ
និងជំរុញការអនុវត្ត គោលនយោបាយ វិមជ្ឈការ
និងវិសហមជ្ឈការ

ក្នុងនោះរដ្ឋបាលរាជធានី

ភ្នំពេញ បានរៀបចំពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរ
ការរចនាសម្ព័ន្ធ ថ្មីនៃរដ្ឋបាលខណ្ឌទាំង ១៤
រួចហើយកាលពីក្នុង កំឡុងខែកុម្ភៈ កន្លងទៅ
និងបានរៀបចំពិធី

ផ្សព្វផ្សាយ និងដាក់ឲ្យ

ដំណើរការមន្ទីរសុខាភិបាល ស្ថិតក្រោមរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ
រួចរាល់ផងដែរ។
គឺរដ្ឋបាល រាជធានីភ្នំពេញបានអំពាវនាវដល់
ប្រជាពលរដ្ឋ មួយចំនួនដែលកំពុងកាន់កាប់លើ
ដីចំណីប្រឡាយ ផ្ទៃអាងស្តុកទឹកនិងដីចំណីផ្លូវ
សាធារណៈសូមបញ្ឈប់សកម្មភាពល្មស
ើ ទាំង
អស់នេះ និងសូមចូលរួមជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុង ការអភិវឌ្ឍរាជធានីភ្នំពេញឱ្យមានភាព
ស្រស់បំព្រង និងសម្រាប់ជាប្រយោជន៍សាធារណៈ
ទាំងពេលបច្ចុប្បន្ន និងទៅអនាគត។
គួររំលឹកថា ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលដែនដីរបស់
រាជធានីភ្នំពេញ ចែកចេញជា១៤ ខណ្ឌ ១០៥
សង្កាត់ , ៩៥៣ ភូមិ និងមានព្រំប្រទល់ភូមិសាស្ត្រ
ហ៊ុមព័ទ្ធដោយខេត្តកណ្តាល, ខាង កើតទល់
នឹងស្រុកខ្សាច់កណ្តាល និងស្រុកល្វាឯម ។
ខាងលិចទល់នឹងស្រុកកណ្តាលស្ទឹង និងស្រុក
អង្គស្នួល, ខាងជើងទល់នឹងស្រុកពញាឮ និង
ស្រុកមុខកំពូល។ ខាងត្បូងទល់ នឹងស្រុក
កៀនស្វាយ និងក្រុងតាខ្មៅ ៕

បានរៀបចំរចនា សម្ព័ន្ធ
អង្គភាព នេះរួចរាល់
ហើយ។

ប៉ុនស
្តែ ្ថិត

ក្នុង ដំណាក់កាលអន្តរ
កាលភ្នំពេញបាន ជួប
ប្រទះ បញ្ហាប្រឈម
នោះ គឺការផ្លាស់ប្តូរ
របៀបរបប ការងារពី
អ្នកគ្រប់គ្រងសេវាមក
ជាប្រតិបត្តិករ ផ្តល់
សេវាដោយផ្ទាល់ ។
ដូច្នេះ មានក្តីសង្ឃឹម
ជឿជាក់ថា ការផ្តល់

ការដាក់ប្រព័ន្ធលូរំដោះទឹក ជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅរាជធានីភ្នំពេញ
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តាមប្រពន្ធ

នាយ ចយ ខ្វាយខ្វល់ចិត្តណាស់
ព្រោះធ្វើការយូរឆ្នាំ

ហើយលោក

ប្រធានក្រុមហ៊ុនមិនដែល តម្លើង
ប្រាក់ខែឲ្យម្ដងសោះ។

ថ្ងៃមួយក៏

ដាច់ចិត្តដើរចូលបន្ទប់ការិយាល័យ លោកប្រធាននិយាយ៖
- សូមអភ័យទោស ដែលខ្ញបា
ុំ ទចូលមករំខានលោក ប្រធាន
- អើ…ប្អូនមានកិច្ចការអ្វីដែរ?

ចយ អឹមអៀន ស្ទើរមិនហ៊ានហើបនិយាយ មួយសន្ទុះក៏ៈ
-

១២-

ពពកខ្មៅខាប់ ចាប់រសាត់

ស្នូរផ្គរគ្រហឹម គ្រឹមគ្រេងគ្រុំ

រដូវបង្កបង្កើនផល

ភ្លៀងធ្លាក់ទឹកកាត់ ក្អាត់ស្រែកយំ

ខ្យល់វិលវល់ជុំ គ្រប់ទិសា។

កសិករខ្វាយខ្វល់ គ្រប់អាត្មា

ត្រៀមសម្ភារៈ តម្រូវការ

ពូថៅរណារ ប៉ែលចបកាប់។

គោយន្តត្រាក់ទ័រ ភ្ជួររាស់ឆាប់

ប្រដាប់បន្លាស់ ចាស់ដូរថ្មី។

៣- នង្គ័លរនាស់ រទេះដឹក	ស្នាចរហាត់ទឹក បម្រុងស្រាប់
៤៥៦-

ពិនិត្យខ្សែពាន ក្រែងមានសឹក

បញ្ឆេះម៉ាស៊ីន សាកប្រក្រតី

ឆ្នាំនេះទឹកភ្លៀង ធា្លក់ហូរហែ	

រាយគ្រប់តំបន់ មិនស្រាកស្រាន្ត

ស្រូតរូតប្រញាប់ ឆាប់ដាស់ដី

ត្រឡប់កប់ជី គត់មត់ដែរ

៧- ជីលាមកសត្វ ជីកំប៉ុស
៨៩-

បន្លែស្លឹកឈើ ផ្សំនាយអាយ

ផ្លិតទឹកច្រវាក់ ពាក់វែងខ្លី

ក្រែងលោទាស់អ្វី នាំរំខាន។

ដើមរដូវខែ ទុកចិត្តបាន

តិចច្រើនប៉ុន្មានមានក្នុងស្រែ។

ទឹកថ្មីដីផុស ងាយភ្ជួរស្រែ

សឹមប្រែសាបព្រោះទោះជិតឆ្ងាយ។

សំណល់ចម្រុះ ពីផ្ទះបាយ

កប់កាយតម្រូវ ស្រូវសរីរាង្គ។

សម្រាំងពូជស្រូវ ពីឆ្នាំចាស់

ពូជសុទ្ធល្អល្អះ ឥតឲ្យល្អៀង

បាក់រតកូនក្រាញ់ គ្រលងភ្នំ

ឆ្មារចង្កោមឆ្មារព្រំ នាងឆ្មារល្អិត

ពូជផ្ដល់ផលច្រើន កើនទាត់ទៀង តម្លៃថ្លៃជាង ភ្ញៀវពេញចិត្ត។

ផ្ញើរសយ នាងនយ ដំណើបស្អិត សរលូនពិត គង់កត្ដិក។

១០- ផ្កាខ្ញី នាងម្លិះ ផ្ការំដួល

កូនក្រាញ់ខ្លាញ់ក្ដាមគ្រាប់សន្ធឹក

ផ្កាស្នួល ខ្ពរដូង ស្រកីញឹក

ផលកើនច្រើនដឹកឆាប់ធូរធារ។

១១- ពូជបង្កាត់ថ្មី មានច្រើនឈ្មោះ

គន្ធរសក្រអូប ជាប់ចិន្ដា

១២- អង្ករខ្មែរពិត គុណភាពខ្ពស់

ល្បីឈ្មោះ ពិសិដ្ឋឥតបើអួត

បាយទន់ល្មួតល្មមឆ្ងាញ់ណាស់ណា លេខមួយច្រើនក្ដារ ការប្រកួត។

ឈ្នះអន្តរជាតិ ត្រួតលើត្រួត

១៣- អង្ករសរីរាង្គ ទៀងត្រូវប៉ាន់

បាយសាយប្រហើរ ក្រអូបស្និទ្ធ

យើងពួតដៃគ្នា ខំផលិត។

បរទេសប្រកាន់ ទិញពេញចិត្ត

រសជាតិប្រណីត មានកម្លាំង។

១៤- ជ្រើសរើសពូជស្រូវផលច្រើនជាង បាយសេរីរាង្គឈ្ងុយឆ្ងាញ់ខ្លាំង

បានបាយឆ្ងាញ់ម្ល៉ឹង អឹងទាំងក្ដាំង ញាំភ្លាសាច់អាំងលាំងម៉ត់ហ្មង៕

		

និពន្ធៈ នឹម ណាំ

បាទ..គឺអញ្ចេះទេ..ប្រពន្ធខ្ញុំបាទ

ចង់សុំលោកប្រធាន

តម្លើងប្រាក់ខែឲ្យខ្ញុំបាទខ្លះ!
- អូហ.ូ ..ខ្ញព
ំុ ត
ិ ជាយល់អព
ំ ផ
ី លពិបាករបស់គសា
ួ្រ រប្អន
ូ ច្បាស់
ណាស់។ មិនអីទេ ថ្ងៃស្អែកខ្ញុំប្រហែលជាអាចតម្លើងប្រាក់ខែ
ឲ្យប្អូនបានខ្លះ ប្រសិនបើ ប្រពន្ធខ្ញុំយល់ព្រម។
		

នៅតែថ្មី

ថ្ងៃអាទិត្យមួយ និស្សិត ចំណាន បានទៅលេងផ្ទះនិស្សិត
សុភា ជាមិត្ត។ ចំណានបានចាប់ទាញសៀវភៅមួយក្បាលពីទូ
ដាក់សៀវភៅរួចនិយាយ៖
- ហ្នែ៎..សៀវភៅអរិយធម៌អង្គរនេះ

ឯងទិញដំណាលខ្ញុំ

ប្រហែលជាង៣ឆ្នាំហើយ តែនៅថ្មច
ី ែសដដែលដូចទើបនឹង
ទិញអ៊ីចឹង។ តើឯងមានវិធីថែរក្សា ដូចម្ដេច ទើបវានៅថ្មី
ល្អម្លេះ?
- អូហូ…យើងមានវិធីងាយៗមួយ គឺទិញបានភ្លាមយកមក

រៀបទុកនៅក្នុងទូភ្លែត កុំខ្ចីប៉ះពាល់។ ឲ្យតែឯងធ្វើតាមវិធីនេះ
កុំថា ឡើយពីរបីឆ្នាំឬប្រាំឆ្នាំ ក៏សៀវភៅនៅតែថ្មីដដែលដែរ៕
របស់នៅ មនុស្សទៅ

អ្នកស្រី ស៊ីធូ ចង់ដូរប្ដីថ្មី ទើបទៅនិយាយជាមួយលោកគ្រូ
ប៉ោក ដែលជាគ្រូទាយនិងគ្រូសែនព្រេន ទស្សន៍ទាយឲ្យ។
បន្ទាបព
់ ប
ី ក
ូ លេខ អត្តៈ ប៉ក
ូ ប៉ាកម
់ យ
ួ សន្ទុះ ទើបគ្រប៉ោ
ូ កប្រាប់ៈ
- តាមជើងលេខ ឆ្នាំនេះអ្នកស្រី ត្រូវមានគ្រោះនិងខាតបង់
គឺរបស់ទៅមនុស្សនៅ ទាល់តែចំណាយប្រាក់ ហាសិបម៉ឺន
រៀល ដើម្បីរៀបរណ្ដាប់សែនរំដោះ ទើបបាន។
- បើអ៊ីចឹង ខ្ញុំជូនលោកគ្រូមួយលានរៀល ជួយធ្វើយ៉ាងណា
ឲ្យមនុស្សទៅរបស់នៅវិញ៕
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លោកជំ
អន
សមាជិសមាជិ
កាគណៈអចិ
ន្ត្រៃយន៍គ្ត្រៃ
ណៈកម្
មា ធិការកណ្
ល ប្រធានគណៈកម្
មា ធិកាមា រគណបក្សក្រសួ
ងទំនា
ទំន
យរដ្ឋ
ព្រឹទ
និង្ិអធិ
កាកា
រកិរកិ
ច្ច ច
. ្ច ៤០០.០០០៛
លោកជំទា
ទាវ វម៉ែ
ម៉ែនន សំសំ
អន
កាគណៈអចិ
យ៍គណៈកមា
មា ធិកាតារកណ្
រៃ ល ប្រធា្គណៈកមា
ធិការគណ្រក្សបកសួ
ងទំក់នា
ក់ងជាមួ
ទំ្ងជាមួ
យស
រដ្ឋភា
សភា
ប្រឹ្ធស
ទភា
្ធសភា
ងអធិ
. ៤០០.០០០៛
ឯ.ឧ
កែ
គឹ
ម
យ
៉ា
ន
សមាជិ
ក
គណៈអចិ
ន
្ត្រៃ
យ
៍
គ
ណៈកម្
មា
ធិ
កា
រកណ្
តា
ល
ប្រធានក្រុ
ម
ការងារចុ
ះ
ខេត្តបន្
ទា
យមានជ័
យ
........................
លា រលា រ
ឯ.ឧ
មែ
គឹ៉យែន
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកមាមាធិការកណ្
រៃ ល ប្រធា្បករុមការងារចុះលេតរៃ្រនាទាយមា្ជ័យ ........................១០០
១០០ដុដុល្
ោ
លោកជំ
ទា
វ
ឃួ
ន
សុ
ដា
រ
ី
សមាជិ
កា
គណៈអចិ
ន
្ត្រៃ
យ
៍
គ
ណៈកម្
មា
ធិ
កា
រកណ្
តា
ល.
........................................................................................
២០០
ដុ
ល្
លា រលា រ
លោកជំទាវ ឃួន
សុដារ ី
សមាជិកាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកមាមាធិការកណ្
រៃ ល......................................................................................... ២០០ ដុោ
កគណៈអចិ
ន្ត្រៃយន្ត្រៃ
៍គណៈកម្
មា ធិកាមា រកណ្
តា លរៃ ប្រធានគណៈកម្
មា ធិកា
ងសេដ្ឋ
កិចក្ច និ
រញ្ញរញ្ញ
វត្វថុ ត្
..........
២០០
ដុដុល្
លា រលា រ
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យដ្រៃខេត្តបន្
ត លេតរៃ្រទា យមានជ័
នាទាយមា្ជ័
................................................................................................. ៥០.០០០៛
៥០.០០០៛
អេង គ្រិន
អាជីអាជី
វករក្រុ
ងប៉ោ
យប៉ែត
យយ
.................................................................................................
១២៣- លោក
១២៤លោក
អ៊ុយ
ឆាយ
វករបករុ
ងលបាៃ
យដ្រៃខេត្តបន្
ត លេតរៃ្រទា យមានជ័
នាទាយមា្ជ័
................................................................................................. ៥០.០០០៛
៥០.០០០៛
យ ឆាយ
អាជីអាជី
វករក្រុ
ងប៉ោ
យប៉ែត
យយ
.................................................................................................
១២៤- លោក
១២៥លោក
យឹ៉
រ៉ុ ៉
ែុ
ប្រធា្ម្ទាីរធ្ធា្ទរឹ
ងឧតុ
្មខេត្តបន្
ិយមលេតរៃ្រទា នា
ទា យមា្ជ័
............................................................................. ៥០.០០០៛
៥០.០០០៛
ម ប៊ប៊
ុនុន
រម
ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹ
ក និកង្ិឧតុ
និយ
យមានជ័
យយ
.............................................................................
១២៥- លោក
១២៦លោក
បែ៉ា ង
េណ្
្ណ ហសដ្ឋប្រធានមន្ទីរកសិ
ប្រធា្ម្ទាីរកសិ
កមមាលេតរៃ្រទា យមានជ័
នាទាយមា្ជ័
........................................................................................................ ៥០.០០០៛
៥០.០០០៛
ង វណ្
ណាសេដ្ឋ
កម្មខេត្តបន្
យយ
........................................................................................................
១២៦- លោក
១២៧លោក
យុត
ីី ី
ប្រធា្រតនាគារលេតរៃ្រ
នាទាយមា្ជ័
............................................................................................................. ៥០.០០០៛
៥០.០០០៛
ត សសវា
ន
្វី ន
ប្រធានរតនាគារខេត្តបន្
ទា យមានជ័
យយ
.............................................................................................................
១២៧- លោក
១២៨លោកសសី ហ៉ែ
ហួយ
យ ប្រធានមន្ទីរកិ
ប្រធា្ម្ទាចីរកិ
្ចការនារី
លេតរៃ្រទា យមានជ័
នាទាយមា្ជ័
.................................................................................................... ៥០.០០០៛
៥០.០០០៛
ម៉េង
ង គឹគឹ
ម៉
ហួ
្ចកាចរនារី
ខេត្តបន្
យយ
....................................................................................................
១២៨- លោកស្រី	
១២៩ិ ្ វជី
លោក
រស់
សារុំ ុំ
ប្រធា្ម្ទាចីរកិ
ង្រណ
រៃុ ះ្រណ្
រៃ លវ
វៈលេតរៃ្រទា នា
ទា យមា្ជ័
................................................................ ៥០.០០០៛
៥០.០០០៛
ិ ជា
សារ
ប្រធានមន្ទីរកិ
្ចកាចរ្ចកា
និរង្ិ
បណ
្តុះបណ្
តា លវ
ជ្ជា
ជី
ៈខេត្តបន្
យមានជ័
យយ................................................................
១២៩- លោក
១៣០លោក
ប៊ុែ
ឡាយជី ប្រធានមន្ទីរពាណ
ប្រធា្ម្ទាីរពាណ
កមមាលេតរៃ្រទា យមានជ័
នាទាយមា្ជ័
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៥០.០០០៛
ក
ឡាយជី
ិ ជ្ជកិ ជ្
ម្មខេត្តបន្
យយ
..................................................................................................
១៣០- លោក
១៣១លោក
៉
ឹ ល ប៊ប៊
ហធឿន ប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្ម
ប្រធា្ម្ទាីរឧសសាហកមមា
ងប
សិ្បកម្មខេត្តបន្
្រ្បកមមាលេតរៃ្រទា នា
ទា យមា្ជ័
............................................................................. ៥០.០០០៛
៥០.០០០៛
ញ៉ុ ល
ុនុន
ធ�ឿន
និង្ិសិ
យមានជ័
យយ
.............................................................................
១៣១- លោក
១៣២លោក
ោ
សុ
ទ្
នាយកធនាគារជាតិ
លេតរៃ្រទា យមានជ័
នាទាយមា្ជ័
....................................................................................................... ៥០.០០០៛
៥០.០០០៛
ថា
សុ
ទ្
ធា ្ធ
នាយកធនាគារជាតិ
ខេត្តបន្
យយ
.......................................................................................................
១៣២- លោក
១៣៣លោក
អង
ណ្រឹទ្ធឹេ្ធ
ប្រធា្ម្ទាីរលរៀ្រចំ
ដដ្ដី
្គរជូ
្ីកម្ម
យកមមា
ងសជូ
ិ ដីខដី
លេតរៃ្រទា នា
ទា យមា្ជ័
...................................................... ៥០.០០០៛
៥០.០០០៛
អាង ណារ
ប្រធានមន្ទីររ�ៀបចំ
ដែនដី
នគរូ
បន្រីយ
និង្ិសូ
រយា
ិ រយា
េត្តបន្
យមានជ័
យយ......................................................
១៣៣- លោក
១៣៤លោក
ដុំ
េេ
្ណ ឌី
ប្រធា្ម្ទាីរពាណ
កមមាលេតរៃ្រទា យមានជ័
នាទាយមា្ជ័
............................................................................................. ៥០.០០០៛
៥០.០០០៛
វណ
្ណ ឌី
អនុបអ្ុ
្រធានមន្ទីរពាណ
ិ ជ្ជកិ ជ្
ម្មខេត្តបន្
យយ
.............................................................................................
១៣៤- លោក
១៣៥
លោក
ប៊ូន
លាងហផង អភិបា
អភិលរងស្រុ
បាលរងសសរុ
កប្ះល្បតប្ះ
....................................................................................................................... ៥០.០០០៛
៥០.០០០៛
លាងផេង
កព្រះនេត្រព្រះ
.......................................................................................................................
១៣៥ លោក
១៣៦ិ សិ
លោក
លី
េណ្
ប្រធា្ម្ទាីរវ្រ្បធម៌
វច
ិបតសិ
ល្បៈលេតរៃ្រទា នា
ទា យមា្ជ័
.......................................................................... ៥០.០០០៛
៥០.០០០៛
ិ ងិត្រ
លី
វណ្
ណា ្ណ រ រិទ្ធតិេ្ធ អនុបអ្ុ
្រធានមន្ទីរវប្បធម៌
និង្ិវច
ល្បៈខេត្តបន្
យមានជ័
យយ
..........................................................................
១៣៦- លោក
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សិទ្ធ
ស្នងការរងនគរបាលខេត្តបន្
យមានជ័
យ ......................................................................................................
១៣៧- លោក
លោក
សតិេ្ធ ឡោះ
ហឡារះ
១៣៧ស្នងការរង្គរបាលលេតរៃទា ្រ
នាទាយមា្ជ័
យ ...................................................................................................... ៥០.០០០៛
៥០.០០០៛
លោក
ជឹ
ម 
ប៊
ន
ុ
អាន
១៣៨មេបញ្
ជា
ការតំ
បន
់
ប
្រតិ
ប
ត
្តិ
កា
រសឹ
ក
រងខេត្តបន្
យយ
...............................................................................
១៣៨- លោក
ជឹ៉
ប៊ុនអន
លម្រញ្
្ ការតំ្រ្់ប្រតិ្រតរៃិការសរឹករងលេតរៃទា្រយមានជ័
នាទាយមា្ជ័
............................................................................... ៥០.០០០៛
៥០.០០០៛
អភិបា
លរងក្រុ
ងប៉ោងលប៉ែតខេត្តបន្
យ .............................................................................................
១៣៩- លោក
ហ�ឿន
ៈ រៈ
១៣៩លោក
ហហឿន វីរេី
អភិ
បាលរងបករុ
លបាៃ លដ្រៃតលេតរៃទា ្រយមានជ័
នាទាយមា្ជ័
យ .............................................................................................៥០.០០០៛
៥០.០០០៛
ក្រ
ក្រុនា
មទា យមា្ជ័
ប្រឹក្សាខេត្តបន្
ទា យមានជ័យ .......................................................................... ៤០.០០០៛
សុ
្ណ ្ណ សុភា
សុភាសមាជិកបករុមប្ររឹសមាជិ
១៤០- ឯ.ឧ
១៤០ឯ.ឧ
សុវណ
េេ
កសាលេតរៃ
យ ........................................................................................................
៤០.០០០៛
ជា
យុយុ
ទ្ធាទ្
រ ្ធុណ
ឌ្ឍន៍វឌ្ឍ្៍
ជនបទខេត្តបន្
យ ..........................................................................................
១៤១- លោក
១៤១លោក
ជា
រ ុេ ប្រធានមន្ទីរអភិ
ប្រធា្ម្ទាីវរអភិ
ជ្្រទលេតរៃទា ្រយមានជ័
នាទាយមា្ជ័
យ .......................................................................................... ៤០.០០០៛
៤០.០០០៛
ស្នា ក់សា
កា្ន ក់
ររដ្ឋ
ភាមណ
្ឌ លខេត្តបន្
យយ
..................................................................................
លឹ
រ រ ប្រធានទី
១៤២- លោក
១៤២លោក
លឹម
៉ គឹម
គឹហួ
៉ហួ
ប្រធា្ទី
កាស
ររដ្ឋ
សភាមណ
្ឌ លលេតរៃទា្រយមានជ័
នាទាយមា្ជ័
..................................................................................៤០.០០០៛
៤០.០០០៛
ឯ.ឧ
ថោ
ជេដ្ឋា
រដ្ឋ
ល
េខាធិ
កា
រក្រសួ
ង
ធនធានទឹ
ក
និ
ង
ឧតុ
ន
ិ
យ
ម
.............................................................................................
១៤៣១៤៣- ឯ.ឧ
ហោ
ហជដា្ឋ
រដ្ឋលលខាធិការបកសួងធ្ធា្ទរឹក ្ិងឧតុ្ិយម ............................................................................................. ៤០.០០០៛
៤០.០០០៛
មា ធិ
ជាប្រចាំគេៈែម
ំគណៈកម្
មា ធិកា
ការសព៉បសព៉រួ
រសម្របសម្រួ
ខ្មែរកម្
ជាក្រោម
............................................. ៤០.០០០៛
១៤៤- គណៈកម្
១៤៤គេៈែម
មា ធតិកា
ការសាខាគណបក្សប្រជាជនកម្
រសាខាគេបែ្សពបជាជនែ៉្ជាពបចា
មា ធតិ
លល
មខមា
រែ៉្ជាហពកា៉
.....................................................
៤០.០០០៛
ុ ពុ
ុ ពុ
ទ្ទកាទ
ល័ទាកា
យល័
រដ្ឋយ
មរដ្ឋ
ន្ត្រីក្រសួ
ងកិច
...............................................................................................
សៅ
រៈ រៈ នាយករងខុ
១៤៥- លោក
១៤៥លោក
ហៅ វង្សវី
េង្សេី
នាយករងេុ
ម្ត្រៃីបកសួ
ង្ចកា
កិចរនារី
្ចការនារី
...............................................................................................៤០.០០០៛
៤០.០០០៛
ស
៊ិ ន
វុទ្ធី
រដ្ឋលេខាធិ
ការប្រចាំ
ការ កា
ក្រសួ
ងធនធានទឹ
ក និកង្ិ
ឧតុ
និយ្មិយ...............................................................................
១៤៦- ឯ.ឧ
១៤៦ឯ.ឧ
សុន
តិ
េុេ្ធី
រដ្ឋលលខាធិ
ការប្រចាំ
រ បកសួ
ងធ្ធា្ទរឹ
ងឧតុ
ម ...............................................................................៣០.០០០៛
៣០.០០០៛
ប្រធានគណៈឃោសនាអប់
រនំ ៃគណៈកម្
មា ធិកា
ភ្នំពេញ
........................................................
ប៊ប៊ី ី
ប្រេម
១៤៧- ឯ.ឧ
១៤៧ឯ.ឧ
ហពប៉
ប្រធា្គណៈលោសនាអ្រ់
រនំ ្គណៈកមា
មា ធិរគណបក្សរាជធានី
ការគណ្រក្សរាជធា្ី
ភំល្ន ្ញ
........................................................៣០.០០០៛
៣០.០០០៛
ម៉
ៅែ
សុសុ
ខលី
ម ៉ ក្រសួបកសួ
ងសុខា
ភិបា
លបាសមាជិ
កក្រុកមបករុ
ការងារចុ
ះជួយ
្ឌ សែនសុ
ខ ភ្នំពេញ
........................................................
១៤៨- លោក
១៤៨លោក
ហ៉
ខលី
ងសុ
ខាភិ
ល សមាជិ
មការងារចុ
ះជួខណ
យេណ
្ឌ ដស្សុ
េ ភ្នំល្ញ
........................................................៣០.០០០៛
៣០.០០០៛
រដ្ឋលេខាធិ
ការក្រសួ
ងធនធានទឹ
ក និក
ងឧតុ
ិយ្មិយ.............................................................................................
ប៉បែុញ
១៤៩- ឯ.ឧ
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