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សាមគ្គីជាតិ កម្ពុជាទាំងមូល បន្តធនារក្សាបាននូវសន្តិភាព ស្ថិរភាព 
នយោបាយ និងសន្តិសុខជាតិ រក្សាបាននូវប្រាក្រាតីភាព ជីវភាពសង្គម 
និងនិរន្តរភាព សា្ថាប័នកំពូលរបស់ជាតិ ។

នៅក្នុងរយៈព្រាល ៦ខ្រា ដើមឆ្នាំ២០២០ន្រាះ ការផ្ទុះឡើងនូវការឆ្លង
រាតត្បាតន្រាជំងឺកូវីដ-១៩ បានបង្កើតឲ្យមានវិបត្តិសុខភាពសាធរណៈ
ជាសកល ដោយបានដក់បន្ទុកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើបណា្តាប្រាទ្រាសទាំង
អស់ក្នុងពិភពលោក ។ ព្រាះរាជាណាចក្រាកម្ពុជាក៏ទទួលរងផលប៉ះពាល់
ជាខ្លាំងទៅលើវិស័យស្រាដ្ឋកិច្ចសង្គម និងជីវភាពរស់នៅរបស់ ប្រាជាជន ។ 
ប៉ុន្ត្រារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់វិធនការយ៉ាងមុឺងមា៉ាត់បំផុត បង្ការ 
ទប់សា្កាត់ និងប្រាឆំងទៅនឹងការឆ្លងរាតត្បាតន្រាជំងឺដ៏កាចសាហាវន្រាះ ។ 
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First Six-month Achievements Continue to Ascertain Firm 
Confidence in National Development Process

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 imple-
menting 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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ការផ្ដលប់្រាក ់ឧបត្ថម្ភរយៈព្រាល ២ខ្រា សម្រាបក់ម្មករ-បគុ្គលកិ ក្នងុវសិយ័ 
កាត់ដ្រារ និងទ្រាសចរណ៍ ការរៀបចំកម្មវិធីហិរញ្ញប្បទានពិស្រាស ដើម្បី 
ជួយសា្តារលទ្ធភាព និងលើកកម្ពស់អាជីវកម្មរបស់សហគ្រាសធុនតូច 
និងមធ្យម ការរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណា្តាលជំនាញ និងការរៀបចំគម្រាង 
ហិរញ្ញប្បទាន សម្រាប់ទុនបង្វិល ដើម្បីបំព្រាញតម្រាូវការរបស់រោងចក្រា 
សហគ្រាស និងអាជីវកម្មទាំងអស់ ដើម្បីជួយសា្ដារនិងជំរុញកំណើន 
ស្រាដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឡើងវិញ ។ល។ ដោយឡ្រាក នៅក្នុងវិស័យសង្គមកិច្ច 
រាជរដ្ឋាភិបាលបានដក់ច្រាញនូវគម្រាងសាច់ប្រាក់ពលកម្ម សម្រាប់អភិ-
វឌ្ឍហ្រាដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទ និងគាំទ្រាកសិករដ្រាលកម្មវិធីន្រាះត្រាូវបាន 
ពង្រាីកវិសាលភាពដល់ ១៨ខ្រាត្ត គោលដៅ និងមានថ្រារវ្រាលអនុវត្តរហូត
ដល់ឆ្នាំ២០២២។ នៅថ្ង្រាទី២៤ ខ្រាមិថុនា សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន 
បានប្រាកាសអនុវត្ត កម្មវិធីផ្តល់សាច់ប្រាក់ជូនពលរដ្ឋក្រាីក្រា និងងយ 
រងគ្រាះដោយសារ ជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនទៅដល់គ្រាួសារដ្រាលមានបណ្ណ- 
សមធម៌ (ទាំងក្រា-១ និងក្រា-២) ប្រាមាណជាង ៥៦មុឺនគ្រាួសារ ដ្រាល 
ត្រាូវចំណាយថវិកា ប្រាមាណ ២៥លនដុល្លារ ក្នុងមួយខ្រា ជាមួយនឹង 
ការបន្តស្រាវជ្រាវរកគ្រាួសារក្រាីក្រា ដើម្បីទទួលបាននូវកម្មវិធី ផ្តល់សាច់ 
ប្រាក់ន្រាះ ។ បើទោះបីរកឃើញជាបន្តបនា្ទាប់នូវគ្រាួសារក្រាីក្រា និងងយ 
រងគ្រាះក្ត ីករ៏ាជរដ្ឋាភបិាលកម្ពជុា មនិទានប់ញ្ឈបដ់្រារ គនឺៅត្រាបន្តរកុរក 
ថ្រាមទៀត ដើម្បីផ្តល់ជំនួយសង្គម និងមិនឲ្យពលរដ្ឋណាមា្នាក់សា្លាប់ដោយ
អត់បាយ ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលមិនបានដឹងនោះទ្រា។ គិតត្រាឹមថ្ង្រាទី២១ 
ខ្រាកក្កដ ន្រាះ [គ្រាួសារក្រាីក្រា និងងយរងគ្រាះ] កើនពីជាង៥៦ មុឺន 
គ្រាួសារ ដ្រាលចំណាយជាង២៤លនដុល្លារ ទៅដល់៦១មុឺនគ្រាួសារ 
នឹងត្រាូវចំណាយ ២៨លនដុល្លារសម្រាប់ខ្រាកក្កដន្រាះ ព្រាះយើង     
ស្វ្រាងរកឃើញ គ្រាួសារក្រាីក្រាថ្មីប្រាមាណជាង៥មុឺនគ្រាួសារបន្ថ្រាមទៀត 
ហើយនឹងកំពុងបន្តរុករក។

ទោះជាប្រាឈមនឹងការលំបាកយ៉ាងន្រាះក្តី ប៉ុន្ត្រាយោងទៅលើលទ្ធផល 
មួយចំនួន ក្នុងវិស័យស្រាដ្ឋកិច្ច-សង្គម សម្រាប់រយៈព្រាល ៦ខ្រា ដើមឆ្នាំ 
ន្រាះ យើងនៅត្រាមានសុទិដ្ឋិនិយម និងក្តីសង្ឃឹមថា ផលប៉ះពាល់ដ្រាល
បណា្តាលមកពីជំងឺកូវីដ-១៩ មិនធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រាទ្រាស
ជាតិយើងទ្រា ។ ជាក់ស្ត្រាង ក្នុងរយៈព្រាលន្រាះ យើងទទួលបាននូវសមិទ្ធ-
ផលគួរឲ្យកត់សមា្គាល់មួយចំនួន ។ ទុនបម្រាុងអន្តរជាតិរក្សាបានកម្រាិត
ខ្ពស់ ដ្រាលអាចធនាការនាំចូលទំនិញ និងស្រាវាសម្រាប់គ្រាបនា្ទាប់ 
ប្រាមាណ ១០ខ្រា ខ្ពស់ជាងកម្រាិតអប្បបរមាសម្រាប់ប្រាទ្រាសកំពុងអភិវឌ្ឍ 
គួរមាន (៣ខ្រា) ។ អតិផរណារួម មានកម្រាិតទាប ក្នុងអត្រា ២,៥% , 
អត្រាប្តូរប្រាក់រៀល ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារអាម្រារិក កើនឡើងបន្តិច           
ដោយសារការថយចុះសកម្មភាពស្រាដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រាុក ប៉ុន្ត្រាប្រាក់បញ្ញើ 
ជារៀល បានបន្តកើនឡើងខ្ពស់ប្រាមាណ ៤១% ។ ទុនវិនិយោគក្នុង 
វិស័យសំណង់ មានតម្ល្រាជាង ៣,៨៤ពាន់លនដុល្លារ កើនឡើង 
១៣,២៦% ធៀបនឹងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩ , ការស្នើសុំគម្រាងវិនិ
យោគលើវិស័យសំណង់ មានចំនួន ២.៥២២គម្រាង កើនឡើង 
៤៧៥គម្រាង ធៀបរយៈព្រាលដចូគា្នាឆ្នាមំនុ ។ ការនាចំ្រាញ អង្ករសម្រាច 
បាន  ៣៩៧.៦៦០តោន កើនឡើង ១១៦.១២២តោន ស្មើនឹង ៤១,២៥% 
ដ្រាលធៀបទៅនឹងរយៈព្រាល ៦ខ្រាដើមឆ្នាំ២០១៩ មានចំនួន ២៨១. ៥៣៨ 
តោន ។ ចំណូលពន្ធដរសម្រាចបាន ១៦៨៤,០៧លនដុល្លារ 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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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សេន ៖ កម្ពុជានឹងបេក្លាយវិបត្តិកូវីដ-១៩ នេះ អោយទៅជាឱកសនេ

វិស័យកសិកម្ម  ហើយកម្លាំងដេលបាត់បង់ពីវិស័យឧស្សាហកម្ម នឹងបង្វេរមកវិស័យកសិកម្មវិញ។

ឡើង ១២% ធៀបនឹងរយៈព្រាលដូចគា្នា ឆ្នាំ២០១៩ ស្មើនឹង ៥៩,០៩% 
ន្រាផ្រានការប្រាចាំឆ្នាំ , ចំណូលពន្ធគយសរុប ប្រាមូលបានជាង ៥.១៥២,៦ 
ប៊ីលនរៀល ឬប្រាមាណជា ១.២៧២,២លនដុល្លារអាម្រារិក ត្រាូវជា 
៤៣,៩% ន្រាផ្រានការដ្រាលកំណត់ដោយច្បាប់ ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់
ការគ្រាប់គ្រាងឆ្នាំ២០២០ ។ តួល្រាខបណ្តាះអាសន្នន្រាទំហំពាណិជ្ជកម្ម
អន្តរជាតិក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ ធៀបនឹងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩ 
មានការប្រាប្រាួល គឺ ៖ តម្ល្រានាំចូលសរុបថយចុះ ៩,៤% តម្ល្រានាំច្រាញ 
សរុបថយចុះ ០,៧% ក្នុងនោះ តម្ល្រាផលិតផលកាត់ដ្រារនាំច្រាញថយចុះ 
៧,៥% ប៉ុន្ត្រាតម្ល្រាផលិតផលស្រាូវ អង្ករ កៅស៊ូ និងកសិផលផ្ស្រាងទៀត 
សរុបកើនឡើង ១៤,៥% ។ សមត្ថកិច្ចគ្រាប់លំដប់ថា្នាក់បានខិតខំកាត់
បន្ថយនូវបទល្មើសគ្រាប់ប្រាភ្រាទ ជាពិស្រាសបទល្មើសដ្រាលជះឥទ្ធិពល
ដល់ជីវភាពប្រាជាពលរដ្ឋ និងចិត្តសាស្ត្រាសង្គម ដោយលើកកម្ពស់ 
សា្មារតអីនវុត្តគោលនយោបាយ «ភមូ ិ- ឃុ ំមានសវុត្ថភិាព» បោសសមា្អាត 
បទល្មើសគ្រាឿងញៀន ប្រាឆំងអំពើជួញដូរមនុស្ស ជាពិស្រាសស្ត្រាី 
និងកុមារ លើកកម្ពស់សមត្ថភាពប្រាឆំងបទល្មើសបច្ច្រាកវិទ្យា បន្សាប 
ឥទ្ធិពលន្រាការបំពុលព័ត៌មានសង្គម ព្រាមទាំងបន្តពង្រាឹងការអនុវត្តច្បាប់
ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក និងច្បាប់ផ្ស្រាងៗទៀត ។

ប៉ុន្ត្រា ពួកប្រាឆំង និងមជ្ឈដ្ឋានអគតិទាំងក្នុង និងក្រាប្រាទ្រាសនៅត្រា
បន្តធ្វើសកម្មភាព ញុះញង់ បុ៉នប៉ងធ្វើវិទ្ធង្សនាស្រាដ្ឋកិច្ច បង្កើតឲ្យមាន 
ចលចលសង្គម បង្កជាអស្ថិរភាពនយោបាយ ធ្វើឲ្យប្រាជាជនស្ថិតក្នុង
ភាពច្រាបូកច្រាបល់ បាត់លំនឹងក្នុងចិត្ត បាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តទៅលើការ
ដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ។ ពួកគ្រានៅត្រាចិញ្ចឹមមហិច្ឆតាដ៏អាក្រាក់ជូរជាតិ
ក្នុងការបំផ្លាញការរស់នៅរបស់ប្រាជាជន និងសមិទ្ធផលរបស់ សង្គមជាតិ 
តាមរយៈការធ្វើសកម្មភាពនានា ប៉ុនប៉ងផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្រាបច្បាប់ 
ដណ្តើមអំណាច ផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ន្រាព្រាះរាជាណាចក្រាកម្ពុជា និង 
គោលការណ៍លទ្ធិប្រាជាធិបត្រាយ្យ ស្រារីពហុបក្ស ។ ប៉ុន្ត្រាឧបាយកល 
ទុច្ចរិតទាំងន្រាះ ត្រាូវបានវាយឲ្យបរាជ័យទាំងស្រាុង ។ 

និយយជារួម សមិទ្ធផលជាផ្ល្រាផ្កាដ្រាលសម្រាចបាន ក្នុងរយៈព្រាល 
៦ខ្រា ដើមឆ្នាំ២០២០ន្រាះ គឺអាស្រា័យដោយការដឹកនាំដ៏ឈា្លាសវ្រារបស់
សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន ដ្រាលជាប្រាមុខដ៏ឆ្នើមន្រាគណបក្សប្រាជាជន
កម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ។ ជាមួយន្រាះ ក៏អាស្រា័យដោយការ     
ចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្លៀវកា្លាប្រាកបដោយជំនឿទុកចិត្ត អង់អាច កា្លាហាន 
មុឺងមា៉ាត់ របស់ប្រាជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រាទ្រាស ដ្រាលបានយកអស់សា្មារតី
ខិតខំប្រាឹងប្រាងអស់កមា្លាំងកាយចិត្ត សា្មារតីគោរពស្រាឡាញ់ ជួយយក 
អាសារគា្នា និងឧត្តមគតិស្រាឡាញ់ជាតិមាតុភូមិ បានធ្វើឲ្យប្រាទ្រាសយើង
ឆ្លងផុតគ្រាប់បញ្ហាប្រាឈមទាំងអស់ ។ ជាមួយសា្មារតីជឿជាក់លើអនាគត
សម្រាប់ជាតិ មាតុភូមិកម្ពុជា ប្រាជាជនយើងនៅត្រាសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា 
ក្រាមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា យើងនឹងជម្នះបាននូវ 
គ្រាប់ឧបសគ្គ ធ្វើឲ្យសម្រាចជោគ ជ័យថ្មីៗថ្រាមទៀតនាព្រាលខងមុខ ៕  

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 fluctu-
ated – 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./.
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តាំងពីអតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រោូវបានតុលាការកំពូលរំលាយ
ចោល ឯក្បាលម៉ាសុនីដកឹនាបំ្រោកបាកខ់្ចាតខ់្ចាយ អ្នកខ្លះរតច់ោលស្រោកុ 
ដោយសារត្រោទង្វើក្បត់ជាតិ ក្បត់ប្រោជាជន ប៉ុន្ត្រោក៏នៅមនពួកប្រោឆាំង
ផ្កាប់មុខមួយកា្តាប់តូចទាំងនៅក្នុងប្រោទ្រោស ទាំងនៅក្រោប្រោទ្រោស នៅ 
ត្រោដ្រោកយល់សប្តិ រវើរវាយ អណ្ត្រោតអណ្តូង ស្រោមើស្រោម្រោ ផ្ត្រោសផ្តាស់ 
សង្ឃឹមថា ខ្មោចគណបក្សដ៏ចង្រោឧត្បាតន្រោះ អាចនឹងរស់ឡើងវិញ 
ហើយពួកគ្រោនឹងមនវាសនាបានធ្វើសកម្មភាព បំផ្លិចបំផ្លាញផល 
ប្រោយោជន៍ជាតិបន្តទៀត ។ ន្រោះគឺជាការគិត ដ៏ល្ងង់ខ្លាបំផុតន្រោជំពូក
មនុស្សដ្រោលជឿងប់ងុល ខ្វះការពិចារណា មនត្រោមហិច្ឆតា ខ្វះការ 
យល់ដឹងរស់តាមត្រោសភាវៈ គ្មោនការគិតគូរ និងគ្មោនហ្រោតុផលអ្វី ទាំងអស់។ 
ពួកប្រោឆាំងផ្កាប់មុខមនមូលហ្រោតុ ៣ ដ្រោលធ្វើឲ្យពួកគ្រោដាក់ការ 
សង្ឃឹម គឺទី១- អតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងបានរស់ឡើងវិញ 
ទី២- សម រង្ីុស នឹងត្រោវូបានចូលស្រោកុវិញ ទី៣- អាចនឹងមនការ សម្រោប 
សម្រោួលនយោបាយណាមួយក្នុងព្រោលខងមុខ ។ ប៉ុន្ត្រោលើភាពជាក់ 
ស្ត្រោង វាគ្រោន់ត្រោជាក្តីសង្ឃឹមដ្រោលឥតប្រោយោជន៍ ជាការយល់សប្តិ 
ដ្រោលមិនអាចកា្លាយជាការពិត ហើយវាធ្វើឲ្យពួកប្រោឆាំងផ្កាប់មុខកាន់ 
ត្រោបាត់បង់ផលប្រោយោជន៍ខ្លួនឯង បាត់បង់ព្រោលវ្រោលាសម្រោប់ខ្លួន 
ឯង និងសម្រោប់គ្រោួសារឯងត្រោប៉ុណ្ណោះ ។ 

ទី១- អតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនអាចរស់ឡើងវិញបានជា
ដាច់ខត ។ គួររំឭកថា កាលពីថ្ង្រោទី១៦ ខ្រោវិច្ឆិកា ឆា្នាំ២០១៧ គណបក្ស
សង្គ្រោះជាតិត្រោូវបានតុលាការកំពូលច្រោញសាលដីកាសម្រោចរំលាយ 
ចោលហើយ ចំណ្រោកមន្ត្រោីថា្នាក់ដឹកនំាគណបក្សន្រោះចំនួន១១៨នាក់ 
ត្រោូវហាមមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈព្រោល ៥ឆា្នាំ ។ សាលដីការបស់ 
តុលាការកំពូលន្រោះ បានរួមចំណ្រោកដល់ការពង្រោឹងការគោរព និង 
ការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច្បាប់ជាធរមនស្រោបតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋ 
និងលទ្ធិប្រោជាធិបត្រោយ្យ ស្រោរើពហុបក្ស ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនយោ បាយ 
ឯករាជ្យ អធិបត្រោយ្យ ការពារសុខសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍដើម្បីភាព
សុខសាន្តរបស់ប្រោជាជន និងស្រោចក្តីថ្ល្រោថ្នូររបស់ជាតិ ព្រោមទាំងប្រោឆាំង
នឹងការជ្រោៀតជ្រោកកិច្ចការផ្ទ្រោក្នុងរបស់ពួកបរទ្រោសទៀតផង ។ មូល
ហ្រោតុដ្រោលគណបក្សប្រោឆាំងត្រោូវរំលាយចោល គឺម្រោដឹកនាំគណបក្ស
ន្រោះលក់ក្បាលបម្រោើឲ្យនយោបាយបរទ្រោស ប៉ុនប៉ងផ្តួលរំលំរាជរដា្ឋា-
ភិបាលស្រោបច្បាប់ ដ្រោលជាអំពើក្បត់ជាតិ ធ្វើសកម្មភាពរំលោភលទ្ធិ-
ប្រោជាធិបត្រោយ្យ និងគោលការណ៍នីតិរដ្ឋ ធ្វើសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញ
សមិទ្ធផលសង្គមជាតិ បង្ករឲ្យមនអស្ថិរភាពនយោបាយធ្វើវិច្ឆ្រោទកម្ម 
នយោបាយស្រោដ្ឋកិច្ច បង្អាក់ដល់ការរើកចម្រោើនរបស់ប្រោទ្រោសជាន់ឈ្ល ី
ឆន្ទៈប្រោជាជនដ្រោលជាម្ចាស់ឆ្នាត មិនបំព្រោញតួនាទីភារកិច្ចជាតំណាង-
រាស្ត្រោប្រោមថ និងជាន់ឈ្លីរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ព្រោះមហាក្សត្រោ និងសា្ថាប័ន្ធជាតិ 
ដទ្រោទៀត ។

ទី២- ទណ្ឌិត សម រង្សុី មិនអាចវិលចូលមកក្នុងប្រោទ្រោសបានវិញ
ឡើយ ។ ទណ្ឌិតន្រោះបានធ្វើសកម្ម ភាពបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិ ឈានទៅ
ប្រោព្រោឹត្តិអំពើក្បត់ជាតិម្តងហើយម្តងទៀត ដោយមិនបានគិតពី 
ជោគវាសនា របស់ជាតិ គិតត្រោពីការបម្រោើឲ្យមហិច្ឆតានយោបាយ 
ខ្លួនឯង រហូតឈានដល់ការដាក់ច្រោញផ្រោនការសកម្មភាពផ្តួលរំលំ 
រាជរដា្ឋាភិបាលនៅថ្ង្រោទី៩ ខ្រោវិច្ឆិកា ឆា្នាំ២០១៩ ។ ប៉ុន្ត្រោរាជរដា្ឋាភិបាល
បានបំផ្លាញចោលផ្រោនការ ប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រោហាររបស់ទណ្ឌិត សម រង្សុី 
ឲ្យទទួលបរាជ័យទាំងស្រោុង ហើយសន្តិសុខសណា្តាប់ធ្នាប់សាធរណៈ 
ត្រោូវបានធនាយ៉ាងរឹងមំជាប្រោក្រោតីទូទាំងប្រោទ្រោស ។ ទណ្ឌិត សម រង្សុី 
មនសំណុំក្តីកា្តាំជាច្រោើននៅតុលាការ និងសំណុំរឿងខ្លះទៀតត្រោូវបាន
តុលាការកាត់ទោសរួចហើយ ។ ទណ្ឌិតន្រោះអាចទទួលបានព្រោះរាជ-
ទានលើកល្រោងទោសពីព្រោះមហាក្សត្រោ លុះត្រោត្រោមនការស្នើសុំពីនា
យករដ្ឋមន្ត្រោី ។ ប៉ុន្ត្រោជនក្បត់ជាតិន្រោះមិនមនវាសនាដូច្ន្រោះឡើយ 
ពីព្រោះថា ការលើកល្រោងទោសន្រោះត្រោូវបានធ្វើច្រោើនដង ប៉ុន្ត្រោ 
សារជាតិរបស់ទណ្ឌិត សម រង្សុី នៅត្រោដដ្រោល មិនផ្លាស់ប្តូរ ហើយ      
ថ្រោមទាំងបង្កើននូវចរឹតគឃ្លើនក្នុងការបង្កវិនាសកម្មដល់ប្រោទ្រោសជាតិ ។ 

ទី៣- មិនមនការសម្រោបសម្រោួលនយោបាយណាមួយទ្រោ ។ 
បច្ចុប្បន្ន កម្ពុជាមិនមនវិបត្តិនយោបាយទ្រោ ។ កម្ពុជាមិនមនអ្នកទោស 
នយោបាយទ្រោ មនត្រោបុគ្គលដ្រោលប្រោព្រោឹត្តអំពើល្មើសច្បាប់ ដ្រោលបាន
ជាប់ទោសរាប់ទាំងទោសឧក្រោិដ្ឋ និងទោសរដ្ឋប្បវណីជាដើម ។ ដូច្ន្រោះ 
តើត្រោូវសម្រោបសម្រោួលនយោបាយពីរឿងអ្វី បើកម្ពុជាមិនមនវិបត្តិ 
នយោបាយដ្រោលត្រោូវដោះស្រោយផងនោះ ហើយកាន់ត្រោពិបាកមិន 
ដឹងថា ត្រោូវពិភាក្សាពីអ្វី បើកម្ពុជាមិនមនអ្នកទោសនយោបាយ ។ 
ចំពោះករណី កឹម សុខ មិនម្រោនជាអ្នកទោសនយោបាយទ្រោ គឺជន
ន្រោះត្រោូវបានចាប់ខ្លួនពីបទឃុបឃិតរៀបចំ និងអនុវត្តផ្រោនការសម្ងាត់
ជាមួយពួកបរទ្រោស ដើម្បីផ្តួលរំលំរាជរដា្ឋាភិបាលស្រោបច្បាប់ ។ ថ្ង្រោទី៥ 
ខ្រោកញ្ញា ឆា្នាំ២០១៧ អយ្យការអមសាលាដំបូលរាជធនីភ្នំព្រោញ បាន 
សម្រោចចោទប្រោកាន់លើលោក កឹម សុខ ពីបទសន្ទិដ្ឋិភាពជាមួយ 
បរទ្រោស តាមបញ្ញត្តិមត្រោ ៤៤៣ ន្រោក្រោមព្រោហ្មទណ្ឌន្រោព្រោះរាជាណាចក្រោ
កម្ពុជា ។ បទសន្ទិដ្ឋិភាពជាមួយបរទ្រោសត្រោូវផ្តនា្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគរ
រយៈព្រោលពី ១៥ឆា្នាំ ទៅ ៣០ឆា្នាំ ។ បច្ចុប្បន្នតុលាការកំពុងត្រោដំណើរ
ការតាមនិតិវិធីចំពោះសំណុំរឿងន្រោះ ។ 

ដូច្ន្រោះ ពួកប្រោឆាំងផ្កាប់មុខត្រោូវមនការយល់ដឹង ហើយឈប់ដាក់
ក្តីសង្ឃឹមទៅលើការយល់សប្តិ និងប្រោឹងប្រោងក្រោលម្អខ្លួនឲ្យកា្លាយទៅ
ជាមនុស្សដ្រោលមនវិចារណញ្ញាណនឹងគ្រោ រស់នៅចុះសម្រោុង ក្នុងសង្គម 
ជាមួយគ្រោប្រោកបដោយភាពថ្ល្រោថ្នូរ និងរក្សាបាននូវកិត្តិយសជាមនុស្ស
ដូចប្រោជាជនទូទៅ ៕ 

ហេតុអ្វីពួកបេឆាំងផ្កេប់មុខនេតេដេកយល់សប្តិ?
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 នៅថ្ង្រាទី០២ ខ្រាកក្កដ ឆ្នាំ២០២០ សម្ត្រាចអគ្គមហាស្រានាបតីត្រាជោ 
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រាីន្រាព្រាះរាជាណាចក្រាកម្ពុជា បានអញ្ជើញជា
អធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដឹកនាំកិច្ចប្រាជុំព្រាញអង្គគណៈរដ្ឋមន្រា្តី ដើម្បី 
ពិនិត្យ និងអនុម័តលើរបៀបវារៈចំនួនពីរ  ១-ស្រាចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការ
គ្រាប់គ្រាងការប្រាើប្រាស់ និងការចាត់ច្រាងលើទ្រាព្យសម្បត្តិរដ្ឋ ២-                     
ស្រាចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រាប់គ្រាងល្ប្រាងពាណិជ្ជកម្ម។ នៅក្នុងកិច្ច 
ប្រាជុំនោះ សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន ស្រាន បានលើកឡើងនូវបញ្ហាមួយចំនួន
រួមមាន៖ ១- រដ្ឋមន្រា្តីក្រាសួងបរិសា្ថាន ក្រាសួងកសិកម្ម រុកា្ខាប្រាមាញ់ និង 
ន្រាសាទ ក្រាសួងរៀបចំដ្រានដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ និងរដ្ឋបាល 
ថា្នាក់ក្រាមជាតិ ត្រាូវកាត់ឆ្វៀលដី និងផ្តល់កម្មសិទ្ធិដីជូនដល់ប្រាជាពលរដ្ឋ 
ដ្រាលបានកាន់កាប់ និងអាស្រា័យផលជាក់ស្ត្រាងយូរឆ្នាំមកហើយ នៅ
លើទីតាំងដីដ្រាលស្ថិតក្នុងផ្រានទីតំបន់ការពារធម្មជាតិ និងគម្រាប ព្រាឈើ 
នៅតាមខ្រាត្តនានា ដូចជាខ្រាត្តកោះកុង ព្រាះវិហារ ឧត្តរមានជ័យ ស្ទឹងត្រាង 
រតនគិរី និងខ្រាត្តមណ្ឌលគិរី  និងត្រាូវបន្ថ្រាមការ ត្រាៀមបម្រាុង ១០% 
សម្រាប់ការប្រាើប្រាស់រួមរបស់សហគមន៍។ ចំពោះកិច្ចការន្រាះ សម្ត្រាចត្រាជោ
បានដក់បទបញ្ជាត្រាូវចុះអនុវត្តដោយផ្ទាល់ ជាក់ស្ត្រាង និងឲ្យបាន 
ច្បាស់លស់។ ទន្ទឹមន្រាះ ក្រាសួងសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងរដ្ឋបាលថា្នាក់ 
ក្រាមជាតិ ត្រាូវទប់សា្កាត់ដច់ខតកុំមានការរុករានទន្ទា្រានដីដោយខុស
ច្បាប់ ដើម្បីបង្ការកុំឲ្យកា្លាយជាសង្រា្គាមដីធ្លី, ២-ករណីទំនាក់ដីធ្លីនៅ 
ស្រាុកគាស់ក្រាឡ ខ្រាត្តបាត់ដំបង ក្រាសួងសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងរដ្ឋបាល 
ថា្នាក់ក្រាម ជាតិត្រាូវដកហូតត្រាឡប់មកវិញនូវដីដ្រាលបុគ្គលឈ្មាះ សង ថន 
បានទន្ទា្រានរំលោភយកដោយខុសច្បាប់ និងត្រាូវប្រាគល់ឲ្យរដ្ឋបាលខ្រាត្ត
បាត់ដំបងគ្រាប់គ្រាង និងរក្សាទុកសម្រាប់ធ្វើប្រាទានកម្មជូនប្រាជាពលរដ្ឋ
ក្នុងគោលដៅសម្បទានសង្គមកិច្ច, ៣-អង្គភាពប្រាឆំងអំពើពុករលួយ
ត្រាវូធ្វើការងរន្រាះបន្តទៅទៀត។ សម្ត្រាចត្រាជោបញ្ជាកថ់ា ដណំាកក់ាល 
ន្រាះ ជាព្រាលដ្រាលត្រាូវធ្វើការវះកាត់រាល់ជនខិលខូចទាំងឡាយណាដ្រាល

ឃុបឃិតគា្នាយកដីរដ្ឋ និងដីរបស់ប្រាជាពលរដ្ឋ ហើយប្រាើកលល្បិចផ្ស្រាងៗ 
គឺត្រាូវផ្តនា្ទាទោស ឈានដល់ការដកហូតមុខតំណ្រាង និងត្រាូវបណ្ត្រាញ
ច្រាញពីគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជាត្រាម្តង។ ចំពោះបណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លី 
ទាំងឡាយណាដ្រាលច្រាញពីអំពើទុច្ចរិត គឺត្រាូវធ្វើមោឃភាពចោល, ៤- 
អនញុ្ញាតឲ្យបើកដណំើរការឡើងវញិបណា្តាកាសុីណូនៅភ្នពំ្រាញ (ណា- 
ហា្គាវីល) ខ្រាត្តព្រាះសីហនុ ក្រាុងបោ៉ាយប៉្រាត ខ្រាត្តបនា្ទាយមានជ័យ តាម 
តំបន់ព្រាំដ្រាន និងទីតាំងផ្ស្រាងទៀត ដោយឲ្យមា្ចាស់កាសុីណូត្រាូវចុះកិច្ច
ព្រាមព្រាៀង ឬអនុស្សរណៈជាមួយក្រាសួងសុខភិបាល (ឬមន្ទីរសុខ-
ភិបាល) លើការអនុវត្តវិធនការរបស់ក្រាសួងសុខភិបាល ដើម្បីផ្តល់
ការងរឲ្យបុគ្គលិកដ្រាលបានបាត់បង់ការងរមួយរយៈកន្លងមក និងជា
ការជួយឲ្យស្រាដ្ឋកិច្ចងើបឡើងវិញ, ៥-អនុញ្ញាតឲ្យអាជីវកម្មក្លឹបកម្សាន្ត 
និងKTVនៅរាជធនីភ្នំព្រាញ និងនៅតាមបណា្តាខ្រាត្ត ប្រាកា្លាយទៅជា 
ភោជនីយដ្ឋាន ដើម្បីចូលសកម្មភាពស្រាដ្ឋកិច្ច និងផ្តល់ការងរឡើងវិញ 
ប៉ុន្ត្រាត្រាូវគោរពឲ្យបានមុឺងមា៉ាត់នូវវិធនការន្រាក្រាសួងសុខភិបាលក្នុង
ការទប់សា្កាត់នូវការរីករាលដលន្រាជំងឺកូវីដ-១៩ និង៦-រដ្ឋបាលថា្នាក់
ក្រាមជាតិគ្រាប់លំដប់ថា្នាក់ ពិស្រាសចំពោះអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់នៅតាមភូមិ 
ឃុំ សង្កាត់ទាំងអស់ទូទាំងប្រាទ្រាស ត្រាូវផ្តាតការយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់ និង
ឲ្យបានច្បាស់លស់ក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគ្រាួសារក្រាីក្រា និងជនងយ-
រងគ្រាះពិតប្រាកដដោយសារផលប៉ះពាល់ន្រាជំងឺកូវីដ-១៩។ ទន្ទឹម 
ន្រាះ សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន បានសង្កត់ធ្ងន់ថានឹងចាត់វិធការកៅ្តា 
និងមិនមានការលើកល្រាងឡើយ ចំពោះមន្រា្តីមូលដ្ឋានដូចជាថា្នាក់ដឹកនាំ 
ភូមិ ឃុំ សង្កាត់ ដ្រាលបន្លំឃុបឃិតគា្នាដក់បញ្ចូលសាច់ញាតិ បងប្អូន កូន
ក្មួយខ្លួនឯងដ្រាលមិនម្រានជាគ្រាួសារក្រាីក្រា និងងយរងគ្រាះ ពិតប្រាកដ 
ក្នុងគោលបំណងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីកម្មវិធីផ្តល់សាច់ប្រាក់ជូន
ប្រាជាពលរដ្ឋដ្រាលមាន ជីវភាពក្រាីក្រា និងងយរងគ្រាះដោយសារផល
ប៉ះពាល់ន្រាជំងឺកូវីដ-១៩ន្រាះ។

 នៅព្រាឹកថ្ង្រាទី១៤ ខ្រាកក្កដ ឆ្នាំ២០២០ សម្ត្រាចអគ្គមហាស្រានា-
បតីត្រាជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រាីន្រាព្រាះរាជាណាចក្រាកម្ពុជា បាន
អញ្ជើញពិនិត្យសកម្មភាពបង្កាត់ពូជត្រាីចិញ្ចឹម និងកង្ក្រាប នៅមជ្ឈមណ្ឌល 
ស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ពូជត្រាី និងបានជួបសំណ្រាះសំណាលជាមួយ
ប្រាជាកសិករ នៅស្រាុកពាមរក៍ ខ្រាត្តព្រាវ្រាង។ សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន 
បានថ្ល្រាងថា ព្រាលន្រាះគឺជាប្រាក្រាតីភាពន្រាជីវភាពតាមគន្លងថ្មី បនា្ទាប់ពី
យើងជួបនូវវិបត្តិកូវីដ១៩ ។ ថ្វីត្បិតត្រាវិស័យមួយចំនួនយើងជួបបញ្ហា 
និងផ្អាកពិធីសំខន់ៗ ត្រាដំណើរការរបស់ប្រាជាកសិករមិនផ្លាស់ប្តូរ ឬ 
ផ្អាកនោះទ្រា។ សម្ត្រាចត្រាជោបាន សម្ត្រាងក្តីមោទនភាពចំពោះ វឌ្ឍនភាព 
និងភាពរីកចម្រាើនវិស័យវារីវប្បកម្ម ដ្រាលបានរួមចំណ្រាកយ៉ាងសំខន់
ក្នុងការជួយលើកស្ទួយជីវភាពប្រាជាជន និងស្រាដ្ឋកិច្ចជាតិផងដ្រារ។ 
សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន បានគូសបញ្ជាក់ថា ពិតម្រានត្រាយើងជួបវិបត្តិ

 សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់
ដឹកនាំកិច្ចប្រាជុំព្រាញអង្គគណៈរដ្ឋមន្រា្តី

សម្តេចតេជេ ៖ កម្ពុជា បានផ្ទេរពីការអភិវឌ្ឍកសិកម្មតាមបេប
ទូលំទូលាយ ទេជាការអភិវឌ្ឍបេបស៊ីជមេ

 គោលនយោបាយនាំអង្ករចេញ ១លានតោន ក្នុង ១ឆ្នាំ នៅតេជាគោលដៅអាទិភាពរបស់កម្ពុជា
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លើវិស័យមួយចំនួន ដូចជាវិស័យឧស្សហកម្ម និងវិស័យស្រាវាកម្ម ជា 
ដើម ក៏ប៉ុន្ត្រាកសិកម្ម គឺជាវិស័យមួយដ្រាលនៅមានភាពល្អប្រាសើរ បផំុត 
ពីព្រាះវិស័យន្រាះ វាបានធនាដល់បញ្ហាស្បៀងអាហារនៅក្នុងស្រាុក 
និងការនាំច្រាញទៅកាន់ទីផ្សារបរទ្រាស។ សម្ត្រាចត្រាជោបានប្រាកាសថា 
ក្នុងកាលៈទ្រាសៈន្រាវិបត្តិកូវីដ១៩ ន្រាះ កម្ពុជាសូមប្រាកាសចូលរួមក្នុង    
ខ្ស្រាចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងក្នុងតំបន់ ក្នុងនោះដូចជាការផ្គត់ផ្គង់ស្រាូវអង្ករ 
និងត្រាីជាដើម ។ កម្ពុជានឹងប្រាកា្លាយវិបត្តិកូវីដ១៩ន្រាះ ឲ្យទៅជាឱកាស 
ន្រាវិស័យកសិកម្ម កមា្លាំងដ្រាលបាត់បង់ពីវិស័យឧស្សាហកម្មនឹងបង្វ្រារ 
មកវិស័យកសិកម្មវិញ។ សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន បានជំរុញឲ្យប្រាជា
កសិករបន្តចិញ្ចឹមសត្វបន្ថ្រាមទៀត ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រាូវការគ្រាួសារ និង 
ការនំាច្រាញ។ យើងមិនអាចពឹងការធ្វើវារីវប្បកម្មដោយត្រាធីម្មជាតិទៀត 
នោះទ្រា យើងត្រាូវជំរុញឲ្យប្រាជាកសិករខិតខំចិញ្ចឹមដោយខ្លួនឯង តាមរយៈ
ការបណ្តុះបណា្តាលពីក្រាសួងកសិកម្ម។ សម្ត្រាចត្រាជោជំរុញឲ្យក្រាសួង 
ឬមន្ទីរកសិកម្មបន្តការយកចិត្តទុកដក់បន្ថ្រាមទៀត ដូចជាបណ្តុះបណា្តាល
ជំនាញបន្ថ្រាមដល់ប្រាជាកសិករនូវបច្ច្រាកទ្រាសចិញ្ចឹមសត្វ និងការផ្តល់ 
សមា្ភារៈ   បច្ច្រាកទ្រាស។  ក្រាសួងកសិកម្មត្រាូវគិតគូក្នុងការរៀបចំដី បង្កើត 
ជាស្រាះសម្រាប់ជួយផ្គត់ផ្គត់ទឹកជូនប្រាជាកសិករ។

ក្នុងឱកាសនោះ សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន បានសម្រាចឯកភាព
ជាផ្លូវការឲ្យកម្មករ-និយោជិក និងមន្រា្តីរាជការ បានឈប់សម្រាក រយៈព្រាល 
៥ថ្ង្រា (ចាប់ពី១៧- ២១ ខ្រាសីហា ២០២០) ជំនួសឱ្យថ្ង្រាឈប់សម្រាក
បុណ្យចូលឆ្នាំខ្ម្រារ២០២០ ដ្រាលត្រាូវបានពន្យារព្រាលកាលពីខ្រាម្រាសា 
កន្លងមក។ ទន្ទឹមន្រាះ សម្ត្រាចត្រាជោក៏បានអំពាវនាវដល់ក្រាសួងសុខភិបាល 
ក្រាសួងទ្រាសចរណ៍ ក្រាសួងសាធរណការ និងដឹកជញ្ជូន អាជា្ញាធរដ្រានដី 
ព្រាមទាំងក្រាសួងសា្ថាប័ន និងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សហការ និង 
ពង្រាឹងការអនុវត្តវិធនការការពារសុវត្ថិភាព វិធនការសុខភិបាល និង 
អនាម័យ ព្រាមទាំងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអប់រំ និងណ្រានាំប្រាជាពលរដ្ឋ និង 
មា្ចាស់អាជីវកម្មដោយ តម្រាូវឲ្យអនុវត្តដច់ខតតាមគោលការណ៍ ណ្រានា ំ
របស់ក្រាសួងសុខភិបាល ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យន្រាការចម្លងរាលដល
ជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងអំឡុងព្រាលន្រាថ្ង្រាឈប់សម្រាកចំនួន ៥ថ្ង្រា ក្នុង      
ខ្រាសីហា ខងមុខន្រាះ។

  នៅទី២១  ខ្រាកក្កដ  ឆ្នាំ២០២០ សម្ត្រាចអគ្គមហាស្រានាបតីត្រាជោ 
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រាី ន្រាព្រាះរាជាណាចក្រាកម្ពុជា បានអញ្ជើញ
ពិនិត្យមើលការធ្វើស្រាបង្កបង្កើនផល និងសំណ្រាះសំណាលជាមួយ  
ប្រាជាកសិករក្នុងស្រាុកព្រាកប្បាសខ្រាត្តតាក្រាវ។ សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន 
បានវាយតម្ល្រាខ្ពស់ចំពោះ ការធ្វើស្រាចមា្ការរបស់បងប្អូនប្រាជាកសិករ 
នាព្រាលបច្ចប្បន្នន្រាះ ភាគច្រាើនប្រាើប្រាសគ់្រាឿងចក្រាទនំើបៗ។ សម្ត្រាច-
ត្រាជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រាី បានសំណ្រាះសំណាលសួរនាំដល់ប្រាជាកសិករ
មួយចំនួនដើម្បីបានស្វ្រាងយល់ការលំបាក និងភាពងយស្រាួលក្នុងរបរ
ធ្វើស្រាចមា្ការ។ តាមការសាកសួររបស់  សម្ត្រាចត្រាជោ ប្រាជាកសិករបាន 
ឲ្យដឹងថា ការធ្វើស្រានាព្រាលបច្ចុប្បន្នពិតជាមានភាពងយស្រាួលជាង
ពីមុន ដោយយើងមានប្រាព័ន្ធធរាសាស្ត្រា  យើងមានការប្រាើប្រាស់ 
គ្រាឿងចក្រាកសិកម្មទំនើបៗ លឿនរហ័សទាន់ចិត្ត។ ចំពោះផលលំបាក
វិញមានដូចជាបញ្ហាតម្ល្រាស្រាូវ បញ្ហាផ្លូវសម្រាប់ ដឹកជញ្ជូន និងបញ្ហា 
សត្វល្អិតជាដើម។ សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រាងថា ការអញ្ជើញ 
មកទីន្រាះ មិនត្រាឹមត្រាមកច្រាូតស្រាូវប៉ុណ្ណោះនោះទ្រា គឺដើម្បីពិនិត្យមើល
ពីវឌ្ឍនភាពន្រាវិស័យកសិកម្មរបស់ប្រាទ្រាសកម្ពុជា។សម្ត្រាច ត្រាជោបាន 
ថ្ល្រាងថា គោលដៅន្រាការនាំច្រាញស្រាូវ ១លនតោននៅត្រាស្ថិតក្នុង 
គោលដៅអាទិភាពរបស់កម្ពុជា ក្នុងការខិតខំប្រាឹងប្រាងបន្តទៀត ។ 
សម្ត្រាចត្រាជោសង្កត់ធ្ងន់ថា បញ្ហាត្រាង់ថា យើងមានមាសហើយ ត្រាខ្វះ 
ក្រាដសខ្ចប់  មានន័យថាកន្លងមកន្រាះ យើងផលិតស្រាូវបានហើយត្រា
យើងនៅខ្វះទីផ្សារនាំច្រាញ  យើងនៅខ្វះខតមា៉ាសុីនសម្ងួតស្រាូវ និង 
មា៉ាសុីនកិនស្រាូវ ជាដើម។ ដូច្ច្រាះហើយទើបកម្ពុជាត្រាូវខិតខំស្វ្រាករក 
ទីផ្សារ ខិតខំបង្កើតឲ្យមានមា៉ាសុីនសម្ងួតស្រាូវ មា៉ាសុីនកិនស្រាូវ ដើម្បី 
ងយស្រាួលក្នុងការនាំច្រាញ។ សម្ត្រាចត្រាជោបានបន្តថា ប្រាទ្រាសកម្ពុជា
យើងបានផ្ទ្រារពីការអភិវឌ្ឍកសិកម្មតាមប្រាបទូលំទូលយ ទៅជាការ 
អភិវឌ្ឍ ប្រាបសុីជម្រា ដ្រាលព្រាលន្រាះយើងធ្វើស្រាចមា្ការប្រាើប្រាស់នូវ 
បច្ច្រាកវិទ្យាថ្មី គ្រាឿងកសិកម្មទំនើបៗ ងយស្រាួលជាងកាលពីមុន។ 

សម្ត្រាចត្រាជោបានប្រាកាសទិញមា៉ាសុីនព្រាួសស្រាូវប្រាភ្រាទធន់ធំចំនួន
១.០០០គ្រាឿង និងប្រាភ្រាទធន់តូច១.០០០គ្រាឿង ។ សម្ត្រាចត្រាជោនឹង
ផ្តល់ជូនបងប្អូនប្រាជាកសិករចំនួន ១៣០គ្រាួសារដ្រាលក្នុង១គ្រាួសារទទួល

 សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញពិនិត្យសកម្មភាពបង្កាត់ពូជ
ត្រាីចិញ្ចឹម និងកង្ក្រាប នៅមជ្ឈមណ្ឌល ស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ 

ពូជត្រាីនៅខ្រាត្តព្រាវ្រាង

teTATMB½rTI 21

 សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញពិនិត្យមើលការធ្វើស្រាបង្កបង្កើនផល 
និងសំណ្រាះសំណាលជាមួយ  ប្រាជាកសិករក្នុងស្រាុកព្រាកប្បាស
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នៅព្រាឹកថ្ង្រាទី០៥ ខ្រាកក្កដ ឆ្នាំ២០២០ សម្ត្រាចអគ្គមហាពញាចក្រាី 

ហែង សំរិន ប្រាធនរដ្ឋសភាន្រាព្រាះរាជាណាចក្រាកម្ពុជា និងក្រាុម 

គ្រាួសារ បានអញ្ជើញនាំយកនូវទ្រាយ្យទាន មានគ្រាឿងឧបភោគ 

បរិភោគ និងទៀនព្រាះវស្សា ប្រាគ្រានព្រាះសង្ឃដ្រាលគង់ចាំព្រាះវស្សា 

ស្ថិតនៅឃុំកក់ ស្រាុកពញាក្រាក ខ្រាត្តត្បូងឃ្មុំ។ មានប្រាសាសន៍នា 

ឱកាសនោះ សម្ត្រាចចក្រាី ហែង សំរិន បានអំពាវនាវដល់ 

លោកយយ លោកតា មន្ត្រាីរាជការគ្រាប់លំដប់ថា្នាក់ កងកមា្លាំង 

ប្រាដប់អាវុធ និងបងប្អូនប្រាជាពលរដ្ឋទាំងអស់ ចូលរួមទប់សា្កាត់ 

ការឆ្លងរីករាលដលន្រាជំងឺកូវីដ ១៩ ត្រាូវគោរពឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនទៅ

តាមបទបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក៏ដូចក្រាសួងសុខភិបាល ។ 

សម្ត្រាចចក្រាី ហែង សំរិន ក៏បានក្រាើនរំព្ញកដល់ប្រាជាពលរដ្ឋផងដ្រារ

ថា ការឆ្លងរីករាលដលន្រាជំងឺកូវីដ១៩ន្រាះ នៅលើសកលលោកពុំទាន់

មានការធូរស្រាលនៅឡើយទ្រា ហើយក៏ពុំទាន់មានថា្នាំ ព្យាបាល ឬ 

ថា្នាំបង្ការដ្រារ ដូច្ន្រាះសូមបងប្អូនប្រាជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រាូវចូលរួម       

ទាំងអស់គា្នាដើម្បីទប់សា្កាត់ការឆ្លងន្រាជំងឺន្រាះដល់សហគមន៍យើង 

ក៏ដូចជាការរក្សាគមា្លាតសង្គម ការពាក់មា៉ាស់ និងការលងដ្រាជាមួយ

សាប៊ូឱ្យបានត្រាឹមត្រាូវជាប្រាចាំ។

ក្នុងកម្មវិធីនោះ សម្ត្រាចចក្រាី និងក្រាុមគ្រាួសារ បានប្រាគ្រានទៀន 

ព្រាះវស្សា និងទ្រាយ្យវត្ថុមួយចំនួន ដល់វត្តចំនួន១១ ដ្រាលវត្តនីមួយៗ 

ទទួលបាន ទៀនព្រាះវស្សា១គូ ទឹកក្រាូច៤ក្រាស ទឹកសុទ្ធ៤ក្រាស 

មី៨ក្រាស ទឹកដោះគោ១ក្រាសធំ អង្ករ២ប្រា ស្កសរ២០គីឡូក្រាម 

រួមទាំងបច្ច័យចំនួន២លនរៀល។ ដោយឡ្រាក វត្តសុវណា្ណោរាម 

ហៅវត្តថ្កូវ ទទួលបានបច្ច័យចំនួន៥លនរៀល ។ សម្រាប់យយជី 

សម្តេចអគ្គមហាពញាចកេី បេគេនទៀនពេះវស្សា និងទេយ្យទាន 
ដល់ពេះសង្ឃគង់ចាំពេះវស្សាក្នុងវត្តចំនួន១១វត្ត នៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំ

តាជី ១០០នាក់ ក្នុងមា្នាក់ៗទទួលបាន ក្រាណាត់សរ១ដុំ ប្រាងកូឡា 

២ប្រាអប់ និងថវិកាចំនួន១មុឺនរៀលផងដ្រារ។

សូមជម្រាបផងដ្រារថា ពិធីចូលព្រាះវស្សាន្រាះ គឺជាទំនៀមទំលប់

ប្រាព្រាណីរបស់ព្រាះពុទ្ធសាសនា ដ្រាលពុទ្ធសាសនិកខ្ម្រារត្រាងត្រា 

ប្រារព្ធធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំ ចាប់ពីថ្ង្រា១រោច ខ្រាអាសាឍ ដល់ថ្ង្រា១៥ កើត 

ខ្រាអស្សុជ។ ពុទ្ធបរិស័ទត្រាងត្រានាំយកនូវទានព្រាះវស្សា និងទ្រាយ្យវត្ថ ុ

ផ្ស្រាងៗ ដើម្បីប្រាគ្រានព្រាះសង្ឃដ្រាលគង់ចាំព្រាះវស្សារយៈព្រាលបីខ្រា 

នៅតាមទីវត្តអារាមនានា។ ពិធីបុណ្យចូលព្រាះវស្សាន្រាះ មានទំនាក់

ទំនងយ៉ាងជិតស្និតជាមួយសង្គមខ្ម្រារយូរលង់មកហើយ ។ វិស័យ 

ព្រាះពុទ្ធសាសនា ក៏បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល 

ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សង្គមជាតិ។ ទន្ទឹមនឹងការរីកចម្រាើនរបស់សង្គម

ជាតិ វិស័យព្រាះពុទ្ធសាសនា ក៏ត្រាូវបានរាជរដ្ឋាភិបាល បន្តយកចិត្ត

ទុកដក់លើកកម្ពស់ជាបន្តបនា្ទាប់៕ 

 

សម្ត្រាចអគ្គមហាពញាចក្រាី ហែង សំរិន និងក្រាុមគ្រាួសារ អញ្ជើញនាំយកទ្រាយ្យទាន មានគ្រាឿងឧបភោគ បរិភោគ 

និងទៀនព្រាះវស្សា ប្រាគ្រានព្រាះសង្ឃដ្រាលគង់ចាំព្រាះវស្សា 
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សម្តេចកេឡាហេម ៖  កម្ពុជាអាចគេប់គេងបញ្ហេជនបរទេស 
បញ្ហេជនអន្តេបេវេសន៍បានល្អបេសើរ ជាងសម័យមុនៗ

សម្ដ្រាចក្រាឡាហោម ស ខែង អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រាជុំស្ដីអំពីប្រាព័ន្ធគ្រាប់គ្រាងវត្តមានជនបរទ្រាសសា្នាក់នៅក្នុងព្រាះរាជាណាចក្រាកម្ពុជា (FPCS) 

 នៅថ្ង្រាទី២១ ខ្រាកក្កដ ឆ្នាំ២០២០ សម្ដ្រាចក្រាឡាហោម ស ខែង 
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រាី រដ្ឋមន្ត្រាីក្រាសួងមហាផ្ទ្រា បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ច

ប្រាជុំស្ដីអំពីប្រាព័ន្ធគ្រាប់គ្រាងវត្តមានជនបរទ្រាសសា្នាក់នៅ ក្នុងព្រាះរាជា-

ណាចក្រាកម្ពុជា (FPCS) នៅទីស្ដីការក្រាសួងមហាផ្ទ្រា។ 

សម្ដ្រាចក្រាឡាហោម ស ខែង គូសបញ្ជាក់ថា ក្នុងរយៈព្រាល 

មួយវ្រាងសមគួរកន្លងមក ទោះបីមានការរិះគន់ខ្លះ ប៉ុន្ត្រាយើងបាន   

គ្រាប់គ្រាងជនបរទ្រាសជនអនោ្តាប្រាវ្រាសន៍បានល្អប្រាសើរជាងមុន ។ 

បើប្រាៀបធៀប នឹងសម័យកាលមុនៗក្នុងប្រាវត្តិសាស្ត្រារបស់ព្រាះរាជា-

ណាចក្រាកម្ពុជា គឺទើបត្រាសម័យកាលបច្ចុប្បន្នន្រាះទ្រា ដ្រាលប្រាទ្រាស

កម្ពុជាយើងអាចគ្រាប់គ្រាងបញ្ហាជនបរទ្រាស និងជនអនោ្តាប្រាវ្រាសន៍ 

បានល្អប្រាសើរ បនា្ទាប់ពីក្រាសួងមហាផ្ទ្រាបានសម្រាចបង្កើតឱ្យមាន

អគ្គនាយកដ្ឋានអនោ្តាប្រាវ្រាសន៍។

នៅក្នុងកិច្ចប្រាជុំន្រាះ ឯកឧត្តម គៀត ច័ន្ទថារិទ្ធ អគ្គនាយកន្រា

អគ្គនាយកដ្ឋានអនោ្តាប្រាវ្រាសន៍បានលើកឡើងថា ប្រាព័ន្ធ (FPCS) 

ន្រាះ បានដក់ម្រារៀនខ្លីៗស្ដីពីរបៀបន្រាការប្រាើប្រាស់ និងមាន 

ម្រារៀនចំនួន ៣ភាសា ជាភាសាខ្ម្រារ ភាសាអង់គ្ល្រាស និងភាសាចិន 

ប្រាព័ន្ធន្រាះបានផ្ដល់អត្ថប្រាយោជន៍ជូនមា្ចាស់ទីតាំង និងសម្រាប់មន្រា្តី 

នគរបាល ឬអាជា្ញាធរ។ សម្រាប់មា្ចាស់ទីតាំងគឺអាចប្រាើប្រាស់ប្រាព័ន្ធ

ន្រាះដើម្បីគ្រាប់គ្រាងចំនួនភ្ញៀវបរទ្រាសច្រាញចូលទីតាំងរបស់ខ្លួន ហើយ 

សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាន អាចឆ្រាកដឹងបានថាតើមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនមាន

ជនបរទ្រាសកំពុងមានវត្តមានប៉ុនា្មាននាក់ ចូលប៉ុនា្មាន និងច្រាញ 

ប៉ុនា្មានក្នុងមួយថ្ង្រា ។ បនា្ទាប់ពីក្រាសួងមហាផ្ទ្រាប្រាកាសកំណត់ថា 

ចាប់ពីថ្ង្រាទី១ ខ្រាកក្កដតទៅ ជនបរទ្រាសដ្រាលមិនមានឈ្មាះក្នុង

ប្រាព័ន្ធ FPCSន្រាះ នឹងមិនត្រាូវបានផ្ដល់ការបន្តទិដ្ឋាការនោះ បាន      

ធ្វើឱ្យជនបរទ្រាសមានជាច្រាើន សម្រាុកចុះវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្នុង

ប្រាព័ន្ធ FPCSន្រាះ។ តាមរយៈយន្តការន្រាះ អគ្គនាយកដ្ឋានអនោ្តាប្រាវ្រាសន៍

ក៏បានសហការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានគា្នាជាមួយបណា្តាសា្ថានទូតមួយចំនួន

ផងដ្រារ ។ 

ឯកឧត្ត គៀត ច័ន្ទថារិទ្ធ បញ្ជាក់ថា ជាការកត់សំគាល់ការចុះ

ឈ្មាះរាយការណ៍ក្នុងប្រាព័ន្ធ FPCSបានកើតឡើងដល់ជាង ១៦មុឺន 

នាក់ មាន១៨៣សញ្ជាតិ ហើយចំនួនន្រាះនៅត្រាបន្តមានកំណើន 

ជារៀងរាល់ថ្ង្រា ដោយក្នុងនោះទិន្នន័យបានបង្ហាញថាមានជនបរទ្រាស

ប្រាមាណ ១១មុឺននាក់កំពុងមានវត្តមាននៅកម្ពុជា សម្រាប់ភ្ញៀវ          

បរទ្រាសដ្រាលបាន មកស្នើសុំបន្តទិដ្ឋាការនារយៈព្រាលចុងក្រាយ

ន្រាះ គឺសុទ្ធត្រាជនបរទ្រាសដ្រាលបានចុះបញ្ជីវត្តមាននៅក្នុងប្រាព័ន្ធ 

FPCS៕
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នៅថ្ង្រាទី២០ ខ្រាកក្កដ ឆ្នាំ២០២០ សម្ត្រាចវិបុលស្រានាភក្តី សាយ ឈុ ំ
ប្រាធនព្រាឹទ្ធសភាន្រាព្រាះរាជាណាចក្រាកម្ពុជា បានអញ្ជើញជួប សំណ្រាះ-
សំណាល សាកសួរសុខទុក្ខមន្ត្រាី កងកមា្លាំងមានសមត្ថកិច្ច និងអាជា្ញាធរ 
សង្កាត់បឹងកក់ទី២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធនីភ្នំព្រាញ។ មានប្រាសាសន៍ 
សំណ្រាះសំណាលនាឱកាសនោះ សម្ត្រាចភក្តី សាយ ឈុំ បានសាកសួរ 
ពីសភាពការណ៍សន្តិសុខ សណា្តាប់ធ្នាប់សាធរណៈ ការងរបម្រាើ 
ស្រាវាសាធរណៈជូនប្រាជាពលរដ្ឋ និងបានផ្តាំផ្ញើការសាកសួរសុខទុក្ខ
ប្រាជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានពីសំណាក់សម្ត្រាចផ្ទាល់។ 

សម្ត្រាចភក្តី សាយ ឈុំ គូសបញ្ជាក់អំពីការវិវត្តន៍រីកចម្រាើនថ្មីៗរបស់
ប្រាទ្រាសជាតិយើង ព្រាមទាំងសំណូមពរដល់មន្ត្រាីមូលដ្ឋាន កងកមា្លាំង 
មានសមត្ថកិច្ច និងអាជា្ញាធរសង្កាត់ បន្តយកចិត្តទុកដក់គិតគូរផល-
ប្រាយោជន៍របស់ប្រាជាជន អនុវត្តភារកិច្ចការងរបម្រាើប្រាជាជនឲ្យកាន់
ត្រាល្អប្រាសើរ ព្យាយម កាត់បន្ថយភាពអសកម្មនានា ដើម្បីទទួលបាន 
ការស្រាឡាញ់រាប់អាន ការជឿទុកចិត្តពីប្រាជាពលរដ្ឋជាមា្ចាស់ឆ្នាតសម្រាប់ 
អាណត្តិបន្តនាព្រាលខងមុខ។ 

សម្ត្រាចភក្តី សាយ ឈុំ បានឲ្យដឹងថា មកទល់ព្រាលន្រាះ ប្រាទ្រាស 
យើង មិនទាន់មានការឆ្លងរាត ត្បាតជំងឺកូវីដ១៩ ដល់ក្នុងសហគមន៍
នៅទូទាំងប្រាទ្រាសនោះទ្រា ហើយក៏មិនទាន់មានករណីសា្លាប់ដ្រារ ។ 
សម្ត្រាចភក្តីកត់សមា្គាល់ថា ក្នុងសា្ថានភាពប្រាបន្រាះ បានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញ
ពីការយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់របស់ រាជរដ្ឋាភិបាលក្រាមការដឹកនាំដ៏     
ឈា្លាសវ្រាប្រាកបដោយគតិបណ្ឌិតរបសស់ម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន 
នាយករដ្ឋមន្រា្តី ដ្រាលបានកា្តាប់ជាប់ និងគ្រាប់គ្រាងសភាពការណ៍បានល្អ 
មានការត្រាៀមលក្ខណៈទុកជាមុន និងបានដក់ច្រាញនូវបណា្តាវិធនការ
ទប់សា្កាត់ ការពារប្រាកបដោយប្រាសិទ្ធភាពខ្ពស់ ឆប់រហ័ស និងទាន់ 
ព្រាលវ្រាល ហើយក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញសា្មារតីសាមគ្គីភាព សា្មារតីទទួល
ខុសត្រាូវខ្ពស់ក្នុងមុខវិជា្ជាជីវៈ និងសមត្ថភាពមុខជំនាញរបស់ក្រាុមគ្រាូព្រាទ្យ 
ក្រាុមការងរ កងកមា្លាំង មានសមត្ថកិច្ចគ្រាប់ផ្ន្រាកន្រាក្រាសួងសា្ថាប័នជំនាញ
ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ រួមទាំងសា្មារតីភា្ញាក់រលឹករបស់ប្រាជាពលរដ្ឋយើងក្នុង

សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល សាកសួរសុខទុក្ខ 
មន្តេី  និងអាជ្ញេធរ សង្កេត់បឹងកក់ទី២ ខណ្ឌទួលគេក

ការទទួល ខុសត្រាូវអនុវត្តនូវរាល់បណា្តាវិធនការដ្រាលក្រាសួងសា្ថាប័ន 
ជំនាញបានដក់ច្រាញនាព្រាលកន្លងមក ។

ជាមួយគា្នាន្រាះ សម្ត្រាចភក្តី សាយ ឈុំ កត់សមា្គាល់ថា ទោះបី         
សភាពការណ៍ក្នុងប្រាទ្រាសយើងមានភាពល្អប្រាសើរយ៉ាងណាក៏ដោយ 
ក៏ក្រាុមប្រាឆំងអគតិមួយចំនួនតូច នៅត្រាបន្តធ្វើការឃោសនាបំផ្លើសបំភ្ល្រា
សភាពការណ៍ពិត ដើម្បីក្រាងចំណ្រាញនយោបាយ បន្តុះបង្អាប់ 
រាជរដ្ឋាភិបាល និងប្រាជាជនយើងដ្រារ។ សម្ត្រាចភក្តីបន្តថា ចំពោះសា្ថានភាព
ន្រាការរាតត្បាតរបស់ជំងឺកូវីដ១៩នៅលើសកលលោក មកដល់ព្រាល
ន្រាះគឺនៅមិនទាន់ធូរស្រាលនៅឡើយ បណា្តាប្រាទ្រាសធំៗខ្លះការចម្លង
ម្រារោគនៅត្រាមានកម្រាិតខ្ពស់ ករណីអ្នកសា្លាប់ក៏មិនទាន់ថមថយ ថា្នាំ 
សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺន្រាះក៏មិនទាន់រកឃើញពិតប្រាកដ វា៉ាក់សាំង 
សម្រាប់ការពារក៏កំពុងស្ថិតក្នុងការស្រាវជ្រាវនៅឡើយដ្រារ។ អាស្រា័យ
ហ្រាតុន្រាះយើងត្រាូវបន្តប្រាុងប្រាយ័ត្ន និងការពារទប់សា្កាត់តទៅទៀត។ 

ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះ សម្ត្រាចភក្តី សាយ ឈុំ ក៏បានជំរុញដល់       
អាជា្ញាធរសង្កាត់ ត្រាូវខិតខំផ្សព្វផ្សាយអប់រំដល់ប្រាជាពលរដ្ឋឲ្យប្រាុងប្រាយ័ត្ន 
និងអនុវត្តខ្ជាប់ខ្ជួននូវបណា្តាវិធនការនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និង 
ក្រាសួងសា្ថាប័នជំនាញបានណ្រានាំ ដ្រាលមានអាទិ៍ ៖ ការអនុវត្តអនាម័យ
ខ្លួនប្រាណនិងអនុវត្តការហាត់ប្រាណដើម្បីសុខភាព ។ ការអនុវត្តគមា្លាត 
សុវត្ថិភាពសង្គម និងបុគ្គល។ នៅផ្ទះឲ្យបានច្រាើនបើមិនមានការចាំបាច់។ 
ត្រាូវពាក់មា៉ាស់ការពារនៅព្រាលធ្វើការងរ ព្រាលធ្វើដំណើរ និងនៅទី កន្ល្រាង 
ដ្រាលមានមនុស្សច្រាើន។ ក្នុងករណីមានការសង្ស័យឬមានអាការៈមិន
ស្រាួលខ្លួនដូចជាមានគ្រាុនកៅ្តា ក្អក ពិបាកដកដង្ហើម។ល។ ត្រាូវប្រាញាប់ 
ទៅជួបគ្រាូព្រាទ្យជំនាញ ឬទាក់ទងសួរព័ត៌មានតាមរយៈទូរស័ព្ទល្រាខ១
១៥ជាបនា្ទាន់។ ប្រាជាពលរដ្ឋមា្នាក់ៗ ត្រាូវបង្កើនការប្រាុងប្រាយ័ត្ន និងច្រាះ 
ការពារខ្លួនដោយខ្លួនឯង គឺដើម្បីការពារខ្លួនយើងផ្ទាល់ ការពារក្រាុម 
គ្រាួសារ មនុស្សជាទីស្រាឡាញ់របស់ខ្លួន និងការពារសហគមន៍ និង 
សង្គមជាតិទាំងមូល៕

សម្ត្រាចវិបុលស្រានាភក្តី សាយ ឈុំ អញ្ជើញជួបសំណ្រាះសំណាល សាកសួរសុខទុក្ខមន្ត្រាី កងកមា្លាំងមានសមត្ថកិច្ច និងអាជា្ញាធរ 

សង្កាត់បឹងកក់ទី២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធនីភ្នំព្រាញ
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 នៅថ្ង្រាទី០៩ ខ្រាកក្កដ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម បែក់ សុខុន 
ឧបនាយរដ្ឋមន្រា្តី រដ្ឋមន្រា្តីក្រាសួងការបរទ្រាស និងសហប្រាតិបត្តិការ អន្តរជាតិ 
បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រាជុំ រដ្ឋមន្រា្តីការបរទ្រាសម្រាគង្គ-ជប៉ុនលើកទី 
១៣ តាមរយៈប្រាព័ន្ធវីដ្រាអូ នៅទីស្តីការក្រាសួង។ 

ឯកឧត្តម បែក់ សុខុន បានគូសបញ្ជាក់នូវការប្ត្រាជា្ញាចិត្តដ៏មុតមាំ
របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការយកឈ្នះលើវិបត្តិជាសកលកូវីដ ១៩ 
តាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើម “កម្មវិធីផ្ទ្រារសាច់ប្រាក់សម្រាប់គ្រាួសារក្រាីក្រា និង 
ងយរងគ្រាះក្នុងអំឡុងព្រាលកូវីដ១៩” ដ្រាលមានទឹកប្រាក់សរុប ចំនួន 
១២៥លនដុល្លារអាម្រារិក សម្រាប់ផ្រានការរយៈព្រាល ០៥ខ្រា ក្នុងការ 
ទ្រាទ្រាង់ប្រាជាជនក្រាីក្រា និងងយរងគ្រាះ។ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រា្តី 
បានក៏លើកឡើងនូវការអំពាវនាវរបស់ សម្ត្រាចអគ្គមហាស្រានាបតីត្រាជោ 
ហ៊ុន សែន  នាយករដ្ឋមន្រា្តីន្រាព្រាះរាជាណាចក្រាកម្ពុជា នៅក្នុងកិច្ច 
ប្រាជុំកំពូលអាសា៊ានលើកទី៣៦ ដ្រាលបានជំរុញឲ្យថា្នាំព្យាបាល និង 
វា៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ កា្លាយជាទំនិញសាធរណៈពិភពលោក 
ដ្រាលប្រាជាពលរដ្ឋគ្រាបរ់បូអាចប្រាើប្រាសប់ាន។ ជាមយួគា្នាន្រាះ ឯកឧត្តម 
បែក់ សុខុន ក៏បានគូសបញ្ជាក់សារជាថ្មីនូវការគាំទ្រាយ៉ាងមុតមាំ 
របស់កម្ពុជាចំពោះការបង្កើត “មជ្ឈមណ្ឌលអាសា៊ានសម្រាប់ភាពបនា្ទាន់ 
ផ្ន្រាកសុខភាពសាធរណៈ និងជំងឺដ្រាលកំពុងកើតមាន” ដ្រាលនឹងកា្លាយជា
យន្តការចំបងក្នុងការពង្រាឹងនីតិវិធីន្រាការការពារ ការរកឲ្យឃើញ ការ 
គ្រាប់គ្រាង និងការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺឆ្លងក្នុងព្រាលអនាគត ព្រាមទាំង 
បញ្ជាក់ពីគោលបំណងរបស់កម្ពុជា ក្នុងការទទួលធ្វើជាប្រាទ្រាសមា្ចាស់ 
ផ្ទះន្រាមជ្ឈមណ្ឌលន្រាះ។

កិច្ចប្រាជុំបានកត់សមា្គាល់ប្រាកបដោយការព្រាញចិត្ត ចំពោះវឌ្ឍនភាព
ដ្រាលសម្រាចបាននៅក្នុងកិច្ចសហប្រាតិបត្តិការម្រាគង្គ-ជប៉ុនលើ វិស័យ 
សុខភិបាល ដ្រាលក្នុងនោះរួមមានការត្រាៀមខ្លួនឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺ 
រាតត្បាត។ រដ្ឋមន្រា្តីន្រាបណា្តាប្រាទ្រាសម្រាគង្គបានកោតសរសើរចំពោះ
ការបន្តគាំទ្រារបស់ជប៉ុននៅក្នុងតំបន់ម្រាគង្គ ក្នុងការផ្តល់ជំនួយ ដើម្បី ធ
នាបាននូវប្រាព័ន្ធថ្រាទាំសុខភាពប្រាកបដោយប្រាសិទ្ធភាព និងភាពរឹងមាំ
តាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមចំនួនពីរ ១-ជំនួយដ្រាលមានទឹកប្រាក់ចំនួន ៥៦ 
លនដុល្លាររបស់ជប៉ុនប្រាើប្រាស់ចំពោះកិច្ចសហប្រាតិបត្តិការ   បច្រា្ចក

ទ្រាសសម្រាប់ក្រាុមបុគ្គលិកគ្រាូព្រាទ្យ និងការផ្តល់បរិកា្ខារ វ្រាជ្ជសាស្ត្រា 
ជូនមន្ទីរព្រាទ្យ និងសា្ថាប័នវ្រាជ្ជសាស្ត្រាដទ្រាទៀត និង២-បំណងរបស់ជប៉ុន
ក្នុងការផ្តល់ជំនួយបន្ថ្រាមទៀត ដ្រាលមានទឹកប្រាក់ប្រាមាណ៥០លនដុល្លារ
អាម្រារិក តាមរយៈការផ្តល់ជំនួយជាបរិកា្ខារវ្រាជ្ជសាស្ត្រា ដើម្បីពង្រាឹងការ 
ត្រាៀមខ្លួន និងឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺឆ្លង និងការបណ្តុះបណា្តាលបច្ច្រាក-
ទ្រាសរបស់ទីភា្នាក់ងរសហប្រាតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន (JICA) ស្រាបតាម 
តម្រាូវការរបស់បណា្តាប្រាទ្រាស ម្រាគង្គនីមួយៗ ។

ពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រាឹងនូវទំនាក់ទំនងស្រាដ្ឋកិច្ចម្រាគង្គ -ជប៉ុន ក្រាយ 
ទទួលបានជោគជ័យលើជំងឺកូវីដ១៩ រដ្ឋមន្រា្តីការបរទ្រាសទាំងអស់បាន
បញ្ជាក់សារជាថ្មនីវូការប្ត្រាជា្ញាចតិ្តក្នងុការអនុវត្តជនំយួឥត សណំង សម្រាប ់
គម្រាងសុវត្ថិភាពប្រាជាជនថា្នាក់មូលដ្ឋានឆ្នាំ២០២០ ក្រាមគំនិត 
ផ្តួចផ្តើម ”គូសាណូណ ិ” ម្រាគង្គសម្រាប់គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រាកបដោយ
ចីរភាព ដ្រាលមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន ១ប៊ីលនយ៉្រាន ដ្រាលរៀបចំឡើង
ក្នុងគោលបំណងទ្រាទ្រាង់ការអភិវឌ្ឍស្រាដ្ឋកិច្ច និងសង្គម នៅតាមភូមិ 
ស្រាុក ថា្នាក់មូលដ្ឋានទូទាំងតំបន់ម្រាគង្គ។

កិច្ចប្រាជុំបានអនុម័តលើ “ស្រាចក្តីប្រាកាសសហប្រាធនន្រាកិច្ចប្រាជុំ 
រដ្ឋមន្រា្តីការបរទ្រាសម្រាគង្គ-ជប៉ុនលើកទី១៣ ស្តីពីកិច្ចសហប្រាតិបត្តិការ 
ម្រាគង្គ-ជប៉ុន ដើម្បីសម្រាចបាននូវការគ្រាបដណ្តប់សុខភាពជាសកល 
និងការពង្រាឹងឲ្យបានទាំងស្រាុងនូវទំនាក់ទំនងស្រាដ្ឋកិច្ច” ដ្រាលផ្តាត
ទៅលើសារៈសំខន់ន្រាកិច្ចសហប្រាតិបត្តិការម្រាគង្គ-ជប៉ុនក្នុងការជំរុញ
កិច្ចខិតខំប្រាឹងប្រាងរួមគា្នាក្នុងការគ្រាប់គ្រាង និងទប់សា្កាត់ទៅនឹងការ 
រីករាលដលន្រាជំងឺរាតត្បាត ការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានន្រា
ជំងឺរាតត្បាតលើសង្គម និងស្រាដ្ឋកិច្ច ព្រាមទាំងការពន្លឿនការសា្តារស្រាដ្ឋកិច្ច
ឡើងវិញបនា្ទាប់ពីការទទួលជោគជ័យលើជំងឺកូវីដ១៩។ 

សូមជម្រាបថា កិច្ចប្រាជុំរដ្ឋមន្រា្តីការបរទ្រាសម្រាគង្គ-ជប៉ុនលើកទី១៣ 
ន្រាះ ដឹកនាំដោយសហប្រាធន ដ្រាលរួមមាន ឯកឧត្តម Pham Binh Minh 
ឧបនាយករដ្ឋមន្រា្តី រដ្ឋមន្រា្តីការបរទ្រាសន្រាសាធរណរដ្ឋសង្គមនិយម 
វៀតណាម និងឯកឧត្តម MOTEGI Toshimitsu រដ្ឋមន្រា្តីការបរទ្រាស 
ជប៉ុន៕

ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ៖ កម្ពុជាគាំទ្រាការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានសម្រាប់
ភាពបន្ទាន់ ផ្ន្រាកសុខភាពសធារណៈ និងជំងឺដ្រាលកំពុងកើតមាន

ឯកឧត្តម បែក់ សុខុន អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រាជុំរដ្ឋមន្រា្តីការបរទ្រាសម្រាគង្គ-ជប៉ុនលើកទី ១៣ តាមរយៈប្រាព័ន្ធវីដ្រាអូ នៅទីស្តីការក្រាសួង
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នៅរសៀលថ្ង្រាទី០៦ ខ្រាកក្កដ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តមកិត្តិស្រាដ្ឋាបណ្ឌិត 
ឆាយ ថន ទ្រាសរដ្ឋមន្ត្រាី រដ្ឋមន្ត្រាីក្រាសួងផ្រានការ បានអញ្ជើញជា
អធិបតីភាពដឹកនាំកិច្ចប្រាជុំត្រាួតពិនិត្យការអនុវត្តអត្តសញ្ញាណកម្ម
គ្រាួសារក្រាីក្រា តាមការស្នើសុំក្នុងអំឡុងព្រាលវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយ 
មានការអញ្ជើញចូលរួមពីថា្នាក់ដឹកនាំអគ្គនាយកដ្ឋាន នាយកដ្ឋាន 
ទទួលបន្ទុក ព្រាមទាំងមន្ទីរផ្រានការរាជធនីខ្រាត្ត ក្រាុង ទូទាំងប្រាទ្រាស 
តាមរយៈប្រាព័ន្ធ Video Zoom។

នៅក្នុងកិច្ចប្រាជុំនោះ ឯកឧត្តមកិត្តិស្រាដ្ឋាបណ្ឌិត ឆាយ ថន 
បានថ្ល្រាងនូវអំណរគុណ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រាី 
ជាអភិបាលរាជធនី ខ្រាត្ត ក្រាុង និងមន្ទីរផ្រានការ មន្ត្រាីគ្រាប់លំដប់ ថា្នាក់ 
ដ្រាលបានសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រាសួងផ្រានការ ខិតខំបំព្រាញ 
ការងរ និងជំនះគ្រាប់ឧបសគ្គរហូតសម្រាចបានជោគជ័យ ។ ទិន្នន័យ 
គ្រាួសារក្រាីក្រា ដ្រាលទទួលបានការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ មានចំនួន ជាង 
៥៦០,០០០គ្រាួសារ (ជុំទី១) ទទួលបានថវិកាដំណាក់កាលទី១ ។ 

ឯកឧត្តមកិត្តិសេដ្ឋេបណ្ឌិត ឆាយ ថន ដឹកនាំកិច្ចបេជុំតេួតពិនិត្យ
ការអនុវត្តអត្តសញ្ញេណកម្មគេួសារកេីកេ

ចំពោះការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់គ្រាួសារក្រាីក្រាដំណាក់កាលទី២ នឹងត្រាូវ 
ចាប់ផ្តើម នៅថ្ង្រាទី២៥ ខ្រាកក្កដ ឆ្នាំ២០២០ ដ្រាលនឹងត្រាូវប្រាើប្រាស់
ទិន្នន័យបច្ចុប្បន្នភាព ក្រាយថ្ង្រាទី១ ខ្រាមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ដ្រាលជា
ការបូកបញ្ចូលគា្នាន្រាគ្រាួសារក្រាីក្រានៅជនបទ និងទីប្រាជុំជន ដ្រាល 
ទិន្នន័យគិតត្រាឹមថ្ង្រាទី១ ខ្រាកក្កដ ឆ្នាំ២០២០ (បណ្តាះអាសន្ន) មាន 
គ្រាួសារក្រាីក្រាបានកើនចំនួន ២៤.៩១៥ គ្រាួសារ ។ 

ឯកឧត្តមកិត្តិស្រាដ្ឋាបណ្ឌិត ឆាយ ថន បានគូសបញ្ជាក់ថា 
ទោះបីជាយើងបានព្យាយមខិតខំ   សម្រាចនូវភារកិច្ចដ៏មានសារៈ
សំខន់ជាប្រាវត្តិសាស្ត្រាជូនរាជរដ្ឋាភិបាល ប្រាទ្រាសជាតិ និងប្រាជាជន 
កម្ពុជា យ៉ាងន្រាះក៏ដោយ ក៏យើងនៅត្រាមានជួបបញ្ហាប្រាឈមជា 
ច្រាើនដូចជា ការកំណត់ព្រាលផ្តល់ទិន្នន័យមានរយៈព្រាលខ្លីបំផុត និង 
ទាមទារគុណភាពទិន្នន័យ, ការប្រាើប្រាស់ tablets ជាការប្រាើប្រាស់ 
លើកដំបូង នៅមានភាពរអាក់រអួល ទាំងប្រាព័ន្ធ និងមន្រា្តី។ រដូវន្រាះ 
ជារដូវធ្លាក់ភ្លៀង បានប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការប្រាព័ន្ធទាក់ទងការ 
បញ្ជូនទិន្នន័យ ការធ្វើដំណើរសា្ថានភាពរបស់ខ្រាត្តមិនដូចគា្នា ខ្លះឆ្ងាយ 
ផ្លូវពិបាក និង ខ្លះជាតំបន់កោះ និង ជ្រាលងភ្នំ។ 

ឯកឧត្តមកិត្តិស្រាដ្ឋាបណ្ឌិត ឆាយ ថន ក៏បានណ្រានាំបន្ថ្រាម 
ដល់ថា្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រាីជំនាញក្រាសួង មន្ត្រាីមន្ទីរផ្រានការរាជធនី ខ្រាត្ត 
ក្រាុង ត្រាូវពិនិត្យ តាមដន និងដោះស្រាយការងរន្រាះឱ្យបានម៉ត់ចត ់
ប្រាុងប្រាយ័ត្ន មិនត្រាូវផ្ត្រាកផ្តួល ជាពិស្រាស ការឧបត្ថម្ភសម្រាប់ត្រា 
ប្រាជាជនក្រាីក្រា និងចុះជាប់មូលដ្ឋានជាមួយអាជា្ញាធរឃុំ សង្កាត់ 
ជានិច្ច ដើម្បីកា្តាប់ឱ្យជាប់សភាពការណ៍ និងជួយពន្យល់ ណ្រានាំ 
អាជា្ញាធរ ភូមិ ឃុំ សង្កាត់ ត្រាូវបំបាត់ឱ្យអស់បក្ខពួក និងគ្រាួសារនិយម ។ 
ទន្ទឹមន្រាះក្រាសួងផ្រានការកំពុងដំណើរការរៀបចំយន្តការ ដើម្បី 
ដោះស្រាយ និង ផ្តល់តមា្លាភាពដល់ ប្រាជាជនផងដ្រារ ៕

ឯកឧត្តមកិត្តិស្រាដ្ឋាបណ្ឌិត ឆាយ ថន ដឹកនាំកិច្ចប្រាជុំត្រាួតពិនិត្យការអនុវត្តអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រាួសារក្រាីក្រា តាមការស្នើសុំ

ក្នុងអំឡុងព្រាលវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩

ឯកឧត្តមកិត្តិស្រាដ្ឋាបណ្ឌិត ឆាយ ថន អញ្ជើញត្រាួតពិនិត្យ

ការអនុវត្តអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រាួសារក្រាីក្រា
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ថ្ង្រា ទី១៩ ខ្រា កក្កដ ឆ្នាំ២០២០ សម្ត្រាចពិជ័យស្រានា ទៀ បាញ់ 
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រាយ៍ន្រាគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល គណបក្ស 
ប្រាជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រាី រដ្ឋមន្ត្រាីក្រាសួងការពារជាតិ និង
ជាប្រាធនក្រាុមការងររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខ្រាត្តសៀមរាប បាន 
អញ្ជើញជាអធិបតីភាពដឹកនាំ កិច្ចប្រាជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងរ
ប្រាចាំឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ និងលើកទិសដៅអនុវត្តបន្តឆមាស 
ទី២ របស់ក្រាុមការងររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខ្រាត្តសៀមរាប 
ដើមី្បត្រាួតពិនិត្យ និងគាំទ្រាការអនុវត្តកម្មវិធី នយោបាយ និងយុទ្ធ
សាស្ត្រាចតុកោណដំណាក់កាលទី៤ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា 
នៅខ្រាត្តសៀមរាប។

 ថ្ង្រាទី៥ ខ្រាកក្កដ ឆ្នាំ២០២០ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត 
ម៉ែន សំអន សមាជិកាគណៈអចិន្ត្រាយ៍ន្រាគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល 
គណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្រា្តី រដ្ឋមន្រា្តីក្រាសួងទំនាក់
ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រាឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច បានអញ្ជើញជា 
តំណាងសម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន  និងសម្ត្រាចកិត្តិព្រាឹទ្ធបណ្ឌិត    
ប៊ុន រ៉ែនី ហ៊ុន សែន រៀបចំពិធីបួងសួងនៅតំបន់ទ្រាសចរណ៍    
ធម្មជាតិប្រាវត្តិសាស្រា្តស្ទឹងលិង្គ ១.០០០ ដ្រាលមានទីតាំងស្ថិតនៅលើ 
ភ្នំគូល្រាន ខ្រាត្តសៀមរាប។ 

ថ្ង្រាទី១២ ខ្រាកក្កដ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល 
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រាយ៍ គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណ-
បក្សប្រាជាជនកម្ពុជាអនុប្រាធនទី១ រដ្ឋសភា ន្រាព្រាះរាជាណាចក្រា 
កម្ពុជា និងជាប្រាធនក្រាុមការងរគណបក្សចុះមូលដ្ឋានខ្រាត្ត
កំពង់ធំ បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដឹកនាំកិច្ចប្រាជំុ 
គណៈអចិន្ត្រាយ៍គណៈកមា្មាធិការ គណបក្សខ្រាត្ត និងប្រាធន 
គណបក្សស្រាុក-ក្រាុង ទាំងអស់ក្នុងខ្រាត្តកំពង់ធំ នៅភូមិគ្រាឹះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ក្នុងភូមិត្រាពាំងសា្វាយ ឃុំបល្ល័ង្ក ស្រាុកបារាយណ៍ ខ្រាត្តកំពង់ធំ ។ 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញុិល លើកឡើងអំពីយុទ្ធសាស្ត្រាយកជ័យជម្នះលើការបោះឆ្នាតជ្រាើសរីក្រាុមប្រាឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ នៅឆ្នាំ២០២២ ខងមុខ 

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល ក៏បានរំលឹកដស់តឿនអង្គប្រាជុំត្រាូវយកចិត្តទុក ដក់អំពីការពង្រាឹងរចនាសម្ព័ន្ធយុវជនគ្រាប់លំដប់ថា្នាក់ក្នុងខ្រាត្ត 
អំពីការងរចាត់តាំង និងតួនាទីភារកិច្ចរបស់យុវជន ។

ថ្ង្រាទី១១ ខ្រាកក្កដ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ែ 
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រាយ៍ ន្រាគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រាជាជន
កម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្រា្តី រដ្ឋមន្រា្តីក្រាសួងរៀបចំដ្រានដី នគរូបនីយកម្ម 
និងសំណង់ និងជាអនុប្រាធនទី១ ក្រាុមការងរគណបក្សចុះមូលដ្ឋានខ្រាត្ត
ត្បូងឃ្មុំ បានអញ្ជើញ ដឹកនាំកិច្ចប្រាជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងរគណបក្ស 
ប្រាចាំឆមាសទី១ និងទិសដៅភារកិច្ចឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០២០ របស់គណបក្ស
ប្រាជាជនកម្ពុជាខ្រាត្តត្បូងឃ្មុំ នៅសា្នាក់ការគណបក្សប្រាជាជនស្រាុកត្បូងឃ្មុំ 
។ ឯកឧត្តមបានណ្រានាំឲ្យក្រាុមការងរគណបក្សខ្រាត្ត ស្រាុកគណបក្សឃុំ 
ម្រាភូមិ ត្រាូវពិនិត្យ និងជំរុញបង្កលក្ខណៈគ្រាប់ប្រាបយ៉ាងដើម្បីឲ្យយុវជនទាំង

អស់បានចុះឈ្មាះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នាត ដើម្បីត្រាៀម សម្រាប់ការបោះឆ្នាតក្រាុមប្រាឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ ឆ្នាំ២០២២ និងការបោះឆ្នាតថា្នាក់ជាតិ
នៅឆ្នាំ២០២៣។
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ថ្ង្រាទី២៤ ខ្រាកក្កដ ឆ្នាំ ២០២០ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ែប៊ុន សមាជិកគណៈ
អចិន្ត្រាយ៍ន្រាគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រា្ដីក្រាសួង 
អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានដឹកនាំក្រាុមការងរបច្ច្រាកទ្រាសចុះពិនិត្យសា្ថានភាពផ្លូវចំនួន២
ខ្ស្រា នៅស្រាុកព្រាកប្បាស ខ្រាត្តតាក្រាវ ធ្វើការសាងសង់ទៅជាផ្លូវក្រាលក្រាួសក្រាហម 
ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពររបស់ប្រាជាពលរដ្ឋ។  ខ្ស្រាទី១ មានប្រាវ្រាង ២៨០០ 
ម៉្រាត្រា ទទឹង ៥ ម៉្រាត្រាតភា្ជាប់ពីកោ្លាងទា្វារវត្តស្រាដ្ឋីទៅដល់ភូមិពន្ទងឆ្លងកាត់ឃុំព្រាល្វា
និងឃុំបានកាម និងភូមិចំនួន ២ គឺភូមិព្រាល្វានិង ភូមិពន្ទង។ ខ្ស្រាទី ២ មានប្រាវ្រាង 
៤ ៨០០ ម៉្រាត្រា ទទឹងខ្នងលើពី ៣ ទៅ ៦ ម៉្រាត្រា   តភា្ជាប់ពីសា្ថានីយបូមទឹកកាស៊ូងភូ

ថ្ង្រាទី២៤ ខ្រាកក្កដ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្រានីយ៍កិត្តិបណ្ឌិត ហុីង ប៊ុនហៀង 
សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា ប្រាធនក្រាុមការងរ    
រាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានស្រាុកកណា្តាលស្ទឹង និងលោកជំទាវ រួមជាមួយឯកឧត្តម 
ម៉ម ប៊ុននាង សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា អនុ
ប្រាធនក្រាុមការងរថា្នាក់កណា្តាលចុះជួយខ្រាត្តកណា្តាល និងទទួលជួយស្រាុកកណា្តាលស្ទឹង 
និងជាប្រាធនគណៈកម្មការអង្ក្រាត បោសសមា្អាត និងប្រាឆំងអំពើពុករលួយន្រាព្រាឹទ្ធសភា 
បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីក្រាុងពាលីរុះរី និងកសាង ព្រាះវិហារបឹងខ្យាង ស្ថិត 
នៅវត្តបឹងខ្យាង ស្រាុកកណា្តាលស្ទឹង ខ្រាត្តកណា្តាល ។ ក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តម         

ថ្ង្រាទី៨ ខ្រាកក្កដ ឆ្នាំ២០២០  ឯកឧត្តមកិត្តិស្រាដ្ឋាបណ្ឌិត ចម បែសិទ្ធ សមាជិក 
គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា ទ្រាសរដ្ឋមន្រា្តី រដ្ឋមន្ត្រាីក្រាសួង 
ឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រា្ត បច្ច្រាកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធី
សមោ្ពោធដក់ឲ្យដំណើរការប្រាព័ន្ធប្រាព្រាឹត្តិកម្មទឹកសា្អាត ដោយប្រាើប្រាស់បច្ច្រាកវិទ្យាថ្មី 
UF Membrane របស់អង្គភាពទឹកខ្រាត្តសា្វាយរៀង។ ឯកឧត្តមថ្ល្រាងថា គោល-
នយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងក្រាសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រា បច្ច្រាកវិទ្យា 
និងនវានុវត្តន៍ គឺមានការគិតគូរខ្ពស់ចំពោះបញ្ហាទឹកសា្អាត ដោយគិតត្រាឹមឆ្នាំ២០២៥
ទីប្រាជុំជនទាំងអស់នឹងមានទឹកសា្អាតប្រាើប្រាស់ ។

 ថ្ង្រាទី០៩ ខ្រាកក្កដ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម បា៉ែន សូរស័ក្តិ សមាជិកគណៈ-     
កមា្មាធកិារកណា្តាលគណបក្សប្រាជាជនកម្ពជុា រដ្ឋមន្រា្តកី្រាសងួពាណជិ្ជកម្ម បានដកឹនា ំ
គណៈប្រាតិភូកម្ពុជា ជួបប្រាជុំទ្វ្រាភាគី ជាមួយលោកជំទាវ យូ ម្យូងហុី រដ្ឋមន្រា្តី 
ពាណិជ្ជកម្មកូរ៉្រា ដើម្បបី្រាកាសការចាប់ផ្តើមការចរចាជាផ្លូវការន្រាកិច្ចព្រាមព្រាៀង 
ពាណិជ្ជកម្មស្រារីទ្វ្រាភាគី កម្ពុជា-កូរ៉្រាខងត្បូង តាមប្រាព័ន្ធវីដ្រាអូ នៅទីស្តីការក្រាសួង។ 
ភាគីទាំងពីរបានបង្ហាញ ជំហរ សុទិដ្ឋិនិយម និងការប្ត្រាជា្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការសម្រាចឱ្យ 
បាននូវកិច្ចព្រាមព្រាៀងពាណជិ្ជកម្មស្រារីទ្វ្រាភាគីន្រាះ និងគាំទ្រាយ៉ាងព្រាញទំហឹងនូវ    
ប្រាព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីដ្រាលពឹងផ្អ្រាកលើគោលការណ៍ច្បាប់ ជាពិស្រាសដើម្បី
ជួយសា្តារស្រាដ្ឋកិច្ចឡើងវិញឱ្យបានឆប់រហ័សបនា្ទាប់ពីវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩។

មិពន្ទងទៅដល់ស្ទឹងបទ ដោយឆ្លងកាត់ឃុំបានកាម និងឃុំពោធិ៍រំចាក និងភូមិចំនួន ២ គឺ ភូមិពន្ទង និងភូមិគោកអង្គង។

ម៉ម ប៊ុននាង បានចូលបច័្ចយកសាងព្រាះវិហារថ្មីចំនួន ១០០.០០០.០០០៛ (មួយរយលនរៀល)។

ថ្ង្រាទី១១ ខ្រាកក្កដ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តមសន្តិបណ្ឌិត សុខ ផល សមាជិក- 
គណកមា្មាធិការកណា្តាលគណប្រាជាជនកម្ពុជា និងជាប្រាធនក្រាុមការងរគណបក្ស
ប្រាជាជនកម្ពុជាចុះជួយស្រាុកបាណន់ បានអញ្ជើញជាអធិបតីដឹកនាំកិច្ចប្រាជុំបូក 
សរុបលទ្ឋផលការងរឆមាសទី១ និងទិសដៅឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០២០ របស់ 
គណបក្សប្រាជាជនស្រាុកបាណន់ នៅទីសា្នាក់ការគណបក្សស្រាុកបាណន់ ខ្រាត្តបាត់ដំបង។ 
ឯកឧត្តមសន្តិបណ្ឌិត ជំរុញដល់គណបក្សស្រាុកបាណន់ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងពង្រាឹង
ពង្រាីកសមាជិកបក្សពិស្រាសក្នុងស្រាទាប់យុវជន និងពង្រាឹងក្បាលមា៉ាសុីនដឹកនាំនិង
ក្រាុមល្រាខដ្ឋានគណបក្សគ្រាប់ថា្នាក់ឲ្យមានសកម្មភាពជាប្រាចាំ និងការបន្តចិញ្ចឹម 
ចលនា។
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ថ្ង្រាទី២៣ ខ្រាកក្កដ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម អ៊ុក ដាមរី តំណាងរាស្រា្តមណ្ឌល
ខ្រាត្តកណា្តាលបានអញ្ជើញចូលរួមសំណ្រាះសំណាលជាមួយលោកគ្រាូ អ្នកគ្រាូ 
ចំនួន ៤០នាក់ នៅសាលបឋមសិក្សាភូមិថ្មី ស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្មី ឃុំពាមរាំង 
ស្រាុកលើកដ្រាក ខ្រាត្តកណា្តាល។ ឯកឧត្តមបានឧបត្ថម្ភដល់លោកគ្រាូអ្នកគ្រាូចំនួន
៤០នាក់ ក្នុងមា្នាក់ទទួលបាន២០.០០០៛ និងបានឧបត្ថម្ភដល់នាយកសាល 
និងក្រាុមការងរចំនួន៤នាក់ ក្នុងមា្នាក់៤០.០០០៛ផងដ្រារ និងបាននាំយកសៀវភៅ 
សរស្រារចំនួន ២ក្រាស ស្មើនឹង៣៨០ក្បាលនិងប៊ិកចំនួន៣ប្រាអប់ស្មើនឹង១៥០

ថ្ង្រាទី១៣ ខ្រាកក្កដ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ
កណា្តាលគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា អភិបាលន្រាគណៈអភិបាលខ្រាត្តកំពង់ចាម និង
ជាប្រាធនគណកម្មការគ្រាប់គ្រាងដីរដ្ឋថា្នាក់ខ្រាត្ត អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រាជុំពិគ្រាះ ពិភាក្សា 
លើការស្នើសុំចុះបញ្ជីប្លង់ធ្វើប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីមួយកន្ល្រាង ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អភិរក្ស 
រមណីយដ្ឋានភ្នំជើងព្រា លើទំហំផ្ទ្រាដី ៧១.៨១២ ម៉្រាត្រាការ៉្រា ស្ថិតនៅក្នុង ភូមិគោករវៀង 
ឃុំគោករវៀង ស្រាុកជើងព្រា តាមការស្នើសុំរបស់មា្ចាស់សំណើ នៅសាល 
ខ្រាត្តកំពង់ចាម។

ថ្ង្រាទី១៨ ខ្រាកក្កដ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្ដម ជាវ តាយ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ-
កណា្តាលគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា និងជាប្រាធនគណៈកមា្មាធិការគណបក្សប្រាជាជន
កម្ពុជាខ្រាត្តកំពត បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រាកាសបញ្ចូលសមាជិកគណបក្ស
ប្រាជាជនកម្ពុជាថ្មីចំនួន ៩៨៥នាក់ នៅសា្នាក់ការគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជាស្រាុក 
កំពង់ត្រាច។ ឯកឧត្តមអំពាវនាវសមាជិកបក្សជិត១.០០០នាក់ ទើបចូលរួមក្នុងជីវភាព
នយោបាយរបស់គណបក្សថ្មីន្រាះ ត្រាូវលើកកម្ពស់មនសិការស្ន្រាហាជាតិ មានវិន័យ 
សាមគ្គី ឯកភាពផ្ទ្រាក្នុងបក្ស ប្រាកាន់ជំហរភាពស្មាះត្រាង់បក្ស ដោយសមូហភាពដឹក

ដើមផងដ្រារ។

នាំមា្នាក់ៗទទួលខុសត្រាូវ ដើម្បីរួមដំណើរជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល អភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋាន និងសង្គមជាតិ។ 

ថ្ង្រាទី១៥ ខ្រាកក្កដ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ជាម ប៉ែអា អ្នកតំណាងរាស្រា្ត 
មណ្ឌលខ្រាត្តព្រាវ្រាង បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យការងរបង្កបង្កើនផលរបស់ប្រាជា-
កសិករ ស្ថិតនៅភូមិព្រាសា្លា ឃុំព្រាកព្នា ស្រាុកពារាំង ខ្រាត្តព្រាវ្រាង។ ក្នុងឱកាស 
នោះ ឯកឧត្តមបានច្រាកពូជស្រាូវ OM និងបានផ្តល់ទុនមួយចំនួនដល់ការចញ្ចឹមទា
ជូនប្រាជាកសិករចំនួន១០គ្រាួសារ។ ជាលទ្ធផល ប្រាជាកសិករបានប្រាមូលទិន្នផល
បានល្អប្រាសើរជាងការធ្វើស្រាត្រាមួយមុខ។ ជាមួយគា្នាន្រាះ ប្រាជាកសិកររស់នៅ
ភូមិព្រាសា្លាបានថ្ល្រាងអំណរគុណសម្ត្រាចត្រាជោដ្រាលត្រាងត្រាណ្រានាំឲ្យប្រាើប្រាស់ 
បច្ច្រាកទ្រាសទំនើបឆ្លាតវ្រា ដើម្បីទទួលបានផលច្រាើនក្នុងរយៈព្រាលខ្លីជាងមុន។

ថ្ង្រាទី១៥ ខ្រាកក្កដ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម គួច ចំរីន សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ
កណា្តាលគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា អភិបាលន្រាគណៈអភិបាលខ្រាត្តព្រាះសីហនុ បាន
អញ្ជើញចុះពិនិត្យទីតាំងស្រាះទឹក មុខកំពង់ផ្រាស្វយ័តក្រាុងព្រាះសីហនុ ដើម្បីរៀបចំ 
អាងប្រាព្រាឹត្តកម្ម ស្ថិតនៅភូមិ៣ សង្កាត់ ល្រាខ៣ ក្រាុងព្រាះសីហនុ ខ្រាត្តព្រាះសីហនុ។
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 ថ្ង្រាទី១៩ ខ្រាកក្កដ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម អ៊ុំ រតែី អភិបាលន្រាគណៈ-
ខ្រាត្តបនា្ទាយមានជ័យ បានដឹកនាំអស់លោកលោកស្រាីជាប្រាធនអង្គភាពជុំវិញ
ខ្រាត្ត កងកមា្លាំងប្រាដប់អាវុធ អភិបាលក្រាុង ក្រាុមប្រាឹក្សាក្រាុង និងមន្រា្តីរាជការ 
ប្អូនៗស្ម័គចិត្ត និងអង្គការសង្គមសុីវិលដ្រាលស្រាឡាញ់ចូលចិត្តការថ្រាទាំបរិសា្ថាន 
ដំដើមកោ្ងាកចំនួន ២០០០ ដើម ដើម្បីថ្រារក្សាបរិសា្ថាន និងក្រាលំអ សភ័ណភាព 
ក្រាុងសិរីសភ័ណ។ ឯកឧត្តមថ្ល្រាងថា ការដំដើមឈើ គឺដើម្បីថ្រារក្សាបរិសា្ថាន 
និងក្រាលំអសភ័ណភាព ក្រាុងសិរីសភ័ណ។

 ថ្ង្រាទី១៨ ខ្រាកក្កដ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ផាន់ ចាន់ធុល អភិបាល 
ន្រាគណៈអភិបាលខ្រាត្តប៉្រាលិន បានអញ្ជើញចុះជួបសំណ្រាះសំណាល 
សាកសួរសុខទុក្ខ និងផ្សព្វផ្សាយអំពីវិធនការបង្ការទប់ សា្កាត់ការរីករាល 
ដលជម្ងឺកូវីដ-១៩ និងបានឧបត្ថម្ភស្បៀងដល់ប្រាជាពលរដ្ឋដ្រាលមានជីវ
ភាពខ្វះខត នៅក្នុងឃុំស្ទឹងកាច់ ស្រាុកសាលក្រា ខ្រាត្តប៉្រាលិន ចំនួន 
៤០គ្រាួសារ បនា្ទាប់ពីពួកគាត់រងផលប៉ះពាល់ស្រាដ្ឋកិច្ចគ្រាួសារ ដោយការផ្ទុះ 
ឡើងន្រាជម្ងឺ Covid-19។

ថ្ង្រាទី១៤ ខ្រាកក្កដ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧ្តម ងួន រតនៈ អភិបាលន្រាគណៈ-     
អភិបាលខ្រាត្តបាត់ដំបង បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យមើលសា្ពោនប្រាឡ្រាថ្មីដ្រាលទើប
សាងសង់រួចរាល់ មានប្រាវ្រាង ១២៦ម៉្រាត្រា និងទទឹង៤,២០ម៉្រាត្រា ដ្រាលជា               
អំណយដ៏ថ្ល្រាថា្លារបសស់ម្ត្រាចក្រាឡាហោម ស ខែង ស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រា 
ភមូសិសរពក ជាបន់ងិព្រាបំ្រាទលភ់មូទិលួធ្នង ់ឃុកំន្ទ១ឺ ស្រាកុបាណន ់ខ្រាត្តបាតដ់បំង។ 
ឯកឧត្តមបានណ្រានាំប្រាធនមន្ទីរសាធរណការខ្រាត្ត ពិនិត្យមើល ក្រាលម្អ ជើងទ្រារ 
និងជម្រាលសា្ពោនឲ្យបានល្អប្រាសើរថ្រាមទៀត ។

 ថ្ង្រាទី ១៨ ខ្រាកក្កដ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ថង សាវុន សមាជិកគណៈ-
កមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា និងជាប្រាធនគណៈកមា្មាធិការ
គណបក្សខ្រាត្តរតនគិរី បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រាកាសសមាសភាព
ក្រាុមការងរគណបក្សចុះមូលដ្ឋានក្រាុងបានលុងខ្រាត្តរតនគិរី នៅសាលមហោ- 
ស្រាពសម្ដ្រាចត្រាជោមន្ទីរវប្បធ ម៌និងវិចិត្រាសិល្បៈខ្រាត្តរតនគិរី។

 ថ្ង្រាទី១៤ ខ្រាកក្កដ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ចាន់ សុីណាត អនុរដ្ឋល្រាខធិការ
ន្រាក្រាសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយម និងជានាយក PMU-ADB and WB MOWRAM 
បានដឹកនាំក្រាុមការងររបស់ក្រាសួងជាច្រាើនរូប តំណាងក្រាសួងស្រាដ្ឋកិច្ច និង 
ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាធន អនុប្រាធន មន្ទីរធនធនទឹក និងឧតុនិយម ខ្រាត្តកំពង់ត្បូងឃ្មុំ 
និងក្រាុមទីប្រាឹក្សា CFW ប្រាចាំក្រាសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយម និងប្រាចាំ 
ក្រាសួងស្រាដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ MEF បានអញ្ជើញចុះត្រាួតពិនិត្យការងរអនុវត្ត 
គម្រាងអតិពលកម្មជីកប្រាព័ន្ធប្រាឡាយជើងក្អ្រាបក្នុងតំបន់ប្រាព័ន្ធធរាសាស្រា្តជាំ
តាហុឹង ស្រាុកតំប្រារ ក្នុងខ្រាត្តត្បូងឃ្មុំ។
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ថ្ង្រាទី០៤ ខ្រាកក្កដ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ែណែត សមាជិក
គណៈអចិន្ត្រាយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល និងជាប្រាធនយុវជនគណបក្ស
ប្រាជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល ដោយបានដឹកនាំកិច្ចប្រាជុំគណៈអចិន្ត្រាយ៍         
យុវជនគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល បានរៀបចំក្រាសម្រាួល 
បំព្រាញបន្ថ្រាម រចនាសម្ព័ន្ធ តួនាទី ភារកិច្ច របស់យុវជនគណបក្សប្រាជាជន

ថ្ង្រាទី១៣ ដល់ថ្ង្រាទី១៥ ខ្រាកក្កដ 
ឆ្នាំ២០២០ យុវជនគណបក្សប្រាជាជន
កម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល ចំនួន ៤នាក់ 
ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ឃុត ចាន់ដារ៉ា 
សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល និង

ជាសមាជិកគណៈអចិន្រា្តយ៍យុវជនគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណា្តាលរៀបចំដោយក្រាសួងទំនាក់ទំនង
អន្តរជាតិមជ្ឈិមបក្សកុម្មុនីស្តចិន ដោយសិក្សាតាមវីដ្រាអូអនឡាញ នៅសណា្ឋាគារ Jaya-Smart រាជធនីភ្នំព្រាញ ក្រាមប្រាធនបទ “ការងើប
ឡើងន្រាស្រាដ្ឋកិច្ចបនា្ទាប់ពីកូវីដ-១៩៖ តួនាទីរបស់គណបក្សនយោបាយ” ក្រាមអធិបតីភាពឯកឧត្តម តាក ស៊ុនអុី សមាជិក 
គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល និងជាប្រាធនគណៈឃោសនាអប់រំន្រាគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល។

ថ្ង្រាទី២៧ ខ្រាមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព 
សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល សមាជិកគណៈ-   
អចិន្ត្រាយ៍ យុវជនគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល 
និងជាប្រាធនក្រាុមការងររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជន
គណបក្សនៅប្រាទ្រាសអូស្តា្រាលី និងណូវ៉្រាលហ្ស្រាឡង់ 
បានជួបសំណ្រាះសំណាលតាមរយៈ Video Conference  ជាមួយសមាជិកគណបក្សនៅប្រាទ្រាសណូវ៉្រាលហ្ស្រាឡង់ក្នុងពិធីជួបជុំអបអរសាទរ
ខួបអនុស្សាវរីយ៍ទី៦៩ ន្រាថ្ង្រាបង្កើតគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា។

ថ្ង្រាទី១៩ ខ្រាកក្កដ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម  រិន  វីរៈ  
សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល សមាជិក គណៈ-
អចិន្ត្រាយ៍ យុវជនគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជាថា្នាក់ 
កណា្តាល និងជាប្រាធនក្រាុមការងរគណបក្សចុះ 
ពង្រាឹងមូលដ្ឋានឃុំត្រាពាំងគង  បានដឹកនាំអនុ ប្រាធន  

និងសមាជិក សមាជិកាក្រាុមការងររបស់ខ្លួន អញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រាគល់ប័ណ្ណសមធ័ម៌ដល់គ្រាួសារក្រាីក្រាចំនួន ៨៣គ្រាួសារ  និង
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មគ្រាួសារក្រាីក្រា ក្នុងអំឡុងព្រាលន្រាការរីករាលដលជំងឺកូវីដ-១៩ តាមការសម្រាចរបស់ 
រាជរដ្ឋាភិបាល និងច្រាកអំណយដល់គ្រាួសារក្រាីក្រា រួមមានថវិកា និងគ្រាឿងបរិភោគមួយចំនួន នៅក្នុងឃុំត្រាពាំងគង  ស្រាុកសំរោងទង  
ខ្រាត្តកំពង់ស្ពឺ។

ថ្ង្រាទី២៤ ខ្រាកក្កដ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ 
សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល សមាជិកគណៈ 
អចិន្ត្រាយ៍ យុវជនគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជាថា្នាក់ 
កណា្តាល និងជាប្រាធនល្រាខធិការដ្ឋាន ន្រាយុវជន 
គណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល ដឹកនាំអនុ-
ប្រាធន សមាជិក សមាជិកា និងក្រាុមជំនួយការ 

ទាំងអស់បានប្រាជុំពិនិត្យការងរ ដើម្បីត្រាៀមកិច្ចប្រាជុំយុវជនគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល នៅទីសា្នាក់ការកណា្តាលគណបក្ស 
ប្រាជាជនកម្ពុជា (វិមាន ៧មករា)។

កម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល ដើម្បីពង្រាឹងប្រាសិទ្ធភាពការងរ ដ្រាលមានការចូលរួមពីសមាជិក សមាជិកាគណៈអចិន្ត្រាយ៍យុវជនគណបក្សប្រាជាជន
កម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល និងក្រាុមការងរ ចំនួន ៤០នាក់។
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ថ្ង្រាទី១៨ និងថ្ង្រាទី១៩ ខ្រាកក្កដ ឆ្នាំ២០២០ 
ឯកឧត្តម ហួ ឈុនគែី សមាជិកយុវជនគណបក្ស
ប្រាជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល និងជាប្រាធនក្រាុម
ការងរយុវជនគណបក្សក្រាសួងអប់រំ យុវជន និង 
កីឡា បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីប្រាកាស
ស្រាចក្តីសម្រាចស្តីពីការត្រាងតាំង ក្រាសម្រាួល និង
បំព្រាញបន្ថ្រាមក្រាុមការងរគណបក្សចុះពង្រាឹងមូលដ្ឋានឃុំអង្គរជ័យ ឃុំអង្គភ្នំតូច និងឃុំតានី ស្រាុកអង្គរជ័យ ខ្រាត្តកំពត ចំនួន ១២៦នាក់ ក្នុងនោះយុវជន 
មានចំនួន ៥៤នាក់ និងពិធីប្រាកាសបញ្ចូលយុវជនជាសមាជិកគណបក្សក្នុងឃុំពាំងល្វា ស្រាុកឧដុង្គ ខ្រាត្តកំពង់ស្ពឺ ចំនួន ៦២នាក់ ស្រាី ៣២នាក់។

 ថ្ង្រាទី២៨ ខ្រាមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ឈឹម ឃិនដារ៉ែត 
សមាជិកយុវជនគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល ប្រាធន
ក្រាុមការងរយុវជនគណបក្សអាជា្ញាធរជាតិប្រាយុទ្ធនឹងជំងឺអ្រាដស៍ 
និងជាប្រាធនក្រាុមការងរគណបក្សចុះពង្រាឹងមូលដ្ឋានឃុំភារី
មានជ័យ ស្រាុកបស្រាដ្ឋ ខ្រាត្តកំពង់ស្ពឺ បានប្រាជុំពិនិត្យរបាយ 
ការណ៍ការងររបស់គណបក្សឃុំ និងដក់ទិសដៅបន្ត។ ក្នុង 

ថ្ង្រាទី១៧ ខ្រាកក្កដ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម សែី សុភ័កែ្ត សមាជិក        
យុវជនគណបក្សប្រាជាជនកម្ពជុាថា្នាក់កណា្តាល និងជាប្រាធនក្រាមុការងរ 
យុវជនគណបក្សខ្រាត្តកំពង់ចាម រួមទាំងថា្នាក់ដឹកនាំយុវជនគណបក្ស
ខ្រាត្ត បានដឹកនាំ កិច្ចប្រាជុំ ដើម្បីពិនិត្យ និងវាយតម្ល្រាអំពីវឌ្ឍនភាព 
ការងរយុវជនគណបក្សខ្រាត្ត និងឆ្លងផ្រានការសកម្មភាពអាទិភាព 

ថ្ង្រាទី១៩ ខ្រាកក្កដ ឆ្នាំ ២០២០ ក្រាុមការងរយុវជន
គណបក្សសា្ថាប័នជុំវិញ គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលដឹកនាំ 
ដោយ លោក ទួន យ៉ាត សមាជិកយុវជនគណបក្សប្រាជា
ជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល និងជាប្រាធនក្រាុមការងរយុវជន
គណបក្សសា្ថាប័នជុំវិញគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល បាន ធ្វើ 
ពិធីដំកូនឈើសរុបចំនួន ១០៤០ដើម ព្រាមទាំងប្រាគ្រាន 

បច្ច័យទ្រាយ្យទាន និងគ្រាឿបឧបភោគបរិភោគ ជូនវត្តចំនួន៣ មានវត្តក្រាំងសុវណ្ណ វត្តឧត្ដមមុនីមានជ័យ និងវត្តអង្គរសណា្តាន់ ក្នុងស្រាុកឧដុង្គ ខ្រាត្តកំពង់ស្ពឺ 
ប្រាកបដោយបរិយកាសរីករាយ និងស្និទ្ធសា្នាល។

 ថ្ង្រាទី០៧ ខ្រាកក្កដ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម រជ រ៉ែ 
សមាជិកយុវជន គណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល និង 
ជា ប្រាធនក្រាុមការងរ យុវជនគណបក្សក្រាសួង ពាណិជ្ជកម្ម 
រួមនឹងសហការី បានចូលរួមកិច្ចប្រាជុំជាមួយប្រាធនគណៈ-
កមា្មាធិការគណបក្សមូលដ្ឋានទាំង៧ ចំណុះឲ្យគណៈកមា្មាធិការ 
គណបក្សក្រាសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រាមអធិបតីភាពឯកឧត្តម 

ឃឹម សែរីវង្ស សមាជិកអចិន្ត្រាយ៍គណៈកមា្មាធិការគណបក្សក្រាសួងពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីរៀបចំអង្គការចាត់តាំង និងរចនាសម្ព័ន្ធយុវជនគណបក្សតាម
បណា្តាគណៈកមា្មាធិការគណបក្សមូលដ្ឋានក្រាមចំណុះ។

ថ្ង្រាទី១២ ខ្រាកក្កដ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ម៉ែ ដារិន អនុប្រាធនក្រាុម
ការងរយុវជនគណបក្សខ្រាត្តសៀមរាប និងជាប្រាធនក្រាុមការងរគណបក្ស
ចុះជួយស្រាុកសូទ្រានិគម បានបើកកិច្ចប្រាជុំដើម្បីពង្រាឹងការងរមូលដ្ឋាន 

ឱកាសនោះដ្រារ ឯកឧត្តមក៏បានផ្តល់ថវិកាដល់គណបក្សឃុំ សម្រាប់រៀបចំខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៦៩ ន្រាថ្ង្រាបង្កើតគណបក្សប្រាជាជនកម្ពុជា ព្រាមទាំង 
ការចំណាយផ្ស្រាងៗ និងបានចុះមើលការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មគ្រាួសារក្រាីក្រា  ក្នុងអំឡុងព្រាលន្រាការរីករាលដលជំងឺកូវីដ-១៩ តាមការ 
សម្រាចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ។

របស់ក្រាុមការងរយុវជនគណបក្សខ្រាត្ត ឆ្នាំ២០២០-២០២៣។

ដ្រាលមានវត្តមានលោកគ្រាូ ក្រាុមការងរចុះជួយឃុំ និងភូមិទាំង៧ លោក ម្រាភូមិ អនុភូមិ សមាជិកភូមិ យុវជន ឃោសនិក និងម្រាក្រាុមបក្ស។  អង្គប្រាជំុបានលើក 
យកចំណុចមួយចំនួនមកពិភាក្សាក្នុងនោះមាន៖ ប្រាងច្រាកក្រាុម ការងរចុះ ជួយក្រាុមបក្ស, ស្រាង់ឈ្មាះសមាជិកបក្សច្រាញពីបញ្ជី គ ជ ប និងណ្រានាំ ម្រាក្រាុម 
បក្សត្រាូវឧស្សាហ៍ចុះសួរសុខទុក្ខសមាជិកបក្សតាមខ្នងផ្ទះ ដើម្បីពង្រាឹងការងរអោយមានភាពរឹងមាំ និងស្និទ្ធសា្នាល។
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សមិទ្ធផលមួយចំនួននៃវិស័យសៃដ្ឋកិច្ច

 រយៈេពល ៥ ែខ
- ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាង កម្ពុជា-អាម្រារិក មានតម្ល្រាសរុប ២.៤៨៨,៣ 

លនដុល្លារ កើនឡើង ១៨,៨២% ធៀបនឹងរយៈព្រាលដូចគា្នា 
ឆ្នាំ២០១៩ ដ្រាលមានតម្ល្រា ២.០៩៤លនដុល្លារ ។ ការនាំច្រាញទំនិញ
ពីកម្ពុជាទៅកាន់អាម្រារិក មានតម្ល្រា ២.៣៦៣លនដុល្លារ កើនឡើង 
២៥,៩៤% ពីចំនួន ១.៨៧៦,២លនដុល្លារ និងការនាំច្រាញទំនិញ
ពីអាម្រារិកមកកម្ពុជា មានតម្ល្រា ១២៥,៣លនដុល្លារ ធ្លាក់ចុះ 
៤២,៤៧% ពីចំនួន ២១៧,៨លនដុល្លារអាម្រារិក ។ 

- ទំហំពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា-វៀតណាម សម្រាចបាន ២,១៧ ពាន់ 
លនដុល្លារ ធ្លាក់ចុះ ៨,១% ធៀបនឹងរយៈព្រាលដូចគា្នា ឆ្នាំ២០១៩ ។ 
ក្នុងនោះ ការនាំច្រាញពីកម្ពុជា មានតម្ល្រា ៤៧៦លនដុល្លារ ធ្លាក់ចុះ 
១៥% ខណៈកម្ពុជានាំចូលមានតម្ល្រា ១,៧ពាន់លនដុល្លារ ធ្លាក់ចុះ 
៦% ។ ប្រាទ្រាសទាំងពីរ ប្ត្រាជា្ញាបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វ្រាភាគីឲ្យកើន
ពី ៥ពាន់លនដុល្លារ ដល់ ៧ពាន់លនដុល្លារ ក្នុងឆ្នាំ២០២០ ។ 
គួរបញ្ជាក់ថា កាលពីឆ្នាំ២០១៩ ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រាទ្រាសទាំងពីរ 
មានតម្ល្រាជិត ៥,៣ពាន់លនដុល្លារ កើន ១១% ធៀបនឹង ឆ្នាំ២០១៨ ។ 
ក្នុងនោះ ការនាំច្រាញរបស់កម្ពុជា មានចំនួន ៩០១លនដុល្លារ 
កើនឡើង ៧% នងិនាចំលូមានតម្ល្រា ៤,៤ពានល់នដលុ្លារ កើនឡើង 
១៦% ។
 រយៈេពល ៦ ែខ 
-  កម្ពុជានាំច្រាញអង្ករសម្រាចបាន ៣៩៧.៦៦០តោន កើនឡើង 

១១៦.១២២តោន ស្មើនឹង ៤១,២៥% ដ្រាលធៀបទៅនឹងរយៈព្រាល 
៦ខ្រាដើមឆ្នាំ២០១៩ មានចំនួន ២៨១.៥៣៨តោន ។ ប្រាទ្រាស 
ដ្រាលបានបញ្ជាទិញអង្ករ ពីកម្ពុជាក្នុងរយៈព្រាល៦ខ្រាន្រាះ មានចំនួន 
៥៦ប្រាទ្រាស ៖ នៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបមានប្រាទ្រាសចំនួន២៤ ក្នុង 
ចំណម២៨ប្រាទ្រាស, ប្រាទ្រាសចិន, ប្រាទ្រាសសមាជិកអាសា៊ានចំនួន 
៦ ហើយនឹងនៅទ្វីបដទ្រាទៀតចំនួន២៥ ប្រាទ្រាស ។ ទន្ទឹមនឹងន្រាះក៏
មានក្រាុមហ៊ុនចំនួន៥ ក្នុងចំណម៦៦ ក្រាុមហ៊ុន ដ្រាលបាននាំច្រាញ 
អង្ករច្រាើនជាងគ្រា ។

- ភ្ញៀវទ្រាសចរបរទ្រាសចំនួន ៣៨៧.៨៤០នាក់ បានចូល ទស្សនា 
រមណីយដ្ឋានអង្គរ ធ្លាក់ចុះ ៦៨,៨៣% បើធៀបនឹងរយៈព្រាលដូចគា្នា 
ឆ្នាំ២០១៩ ។ ចំណូលបានពីការលក់បណ្ណចូលទស្សនាជូនភ្ញៀវ 
បរទ្រាសវិញ ទទួលបានចំនួន ១៨.០៩២.៥៥០ដុល្លារ ធ្លាក់ចុះ 
៦៧,៥៤% ។ ដោយឡ្រាកសម្រាប់ក្នុងខ្រាមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ មាន 
ភ្ញៀវទ្រាសចរបរទ្រាសចំនួន ១,៧៤៧នាក់ បានចូលទស្សនាអង្គរ 
បានចំនួន ៧១.២១៩ដុល្លារ ធ្លាក់ចុះជាង ៩៨ភាគរយ ។

- ចំណូលពន្ធដរសម្រាចបាន ១៦៨៤,០៧លនដុល្លារ កើន 
ឡើង ១២% បើធៀបនឹងរយៈព្រាលដូចគា្នា ឆ្នាំ២០១៩ ស្មើនឹង 
៥៩,០៩% ន្រាផ្រានការប្រាចាំឆ្នាំ ។ កំណើនន្រាះ បានមកពីផ្ន្រាក 
សំខន់ចំនួន ២ គឺ អាករលើតម្ល្រាបន្ថ្រាម មានប្រាមាណ ៣៣៩,៤ 

លនដុល្លារ កើនឡើង ៤,៨៣% ធៀបឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩ និង 
ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល ៦៦៤,១លនដុល្លារ កើនឡើង ២៣,០៣% ។ 
គួរបញ្ជាក់ថា កាលពីឆ្នាំ២០១៩ ចំណូលពន្ធដរបានជាង ២.៨១៩ 
លនដុល្លារ កើនលើសផ្រានការប្រាចាំឆ្នាំ ២៣,២០% ។

- ចំណូលពន្ធគយសរុប ប្រាមូលបានជាង ៥.១៥២,៦ ប៊ីលន 
រៀល ឬប្រាមាណជា ១.២៧២,២លនដុល្លារអាម្រារិក ត្រាូវជា ៤៣,៩% 
ន្រាផ្រានការដ្រាលកំណត់ដោយច្បាប់ ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រាប់គ្រាង
ឆ្នាំ២០២០ ។ បើធៀបនឹងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩ ចំណូលន្រាះ 
ថយចុះ ១៦,២% ដ្រាលក្នុងនោះ ចំណូលពីមុខទំនិញយនយន្ត 
ថយចុះ ៣១,៧% , គ្រាឿងសំណង់ថយចុះ ២៨,២% , នៅព្រាល 
ដ្រាលមុខទំនិញប្រាងឥន្ធនៈកើនឡើង ៥,៥% និងមុខទំនិញចម្រាុះ
ផ្ស្រាងទៀតមានកំណើន ៣,១% ។ ដោយឡ្រាក តួល្រាខបណ្តាះ      
អាសន្នន្រាទំហំពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ ធៀប 
នឹងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩ មានការប្រាប្រាួលដូចតទៅ ៖ តម្ល្រា 
នាំចូលសរុបថយចុះ ៩,៤% ហើយតម្ល្រានាំច្រាញសរុបថយចុះ ០,៧% 
ក្នុងនោះ តម្ល្រាផលិតផលកាត់ដ្រារនាំច្រាញថយចុះ ៧,៥% ប៉ុន្ត្រាតម្ល្រា 
ផលិតផលស្រាូវ អង្ករ កៅស៊ូ និងកសិផលផ្ស្រាងទៀត សរុបកើនឡើង 
១៤,៥% ។

- កម្ពុជាបាននាំច្រាញផលិតផលវាយនភណ្ឌកាត់ដ្រារបានចំនួន
៣.៧៨៤លនដុល្លារ ថយចុះ៥,៤% ធៀបនឹងឆមាសទី១ឆ្នាំ ២០១៩ 
ដ្រាលមានចំនួនជាង៤០០០លនដុល្លារ ។ ក្នុងឆមាសទី១ន្រាះ ដ្រាល
មានរោងចក្រាកាត់ដ្រារសម្លៀកបំពាក់ និងស្ប្រាកជើងចំនួន៤៥០   
បានព្យួរការងរ ខណៈរោងចក្រា ៨៣បានបិទទា្វារ។ក្នុងនោះមាន      
រោងចក្រាចំនួន ១០បានបង្វ្រារទៅផលិតមា៉ាស់សម្រាប់បម្រាើឲ្យការ
នាំច្រាញ។

- ទុនវិនិយោគលើវិស័យសំណងនៅកម្ពុជាមានតម្ល្រាជាង ៣,៨៤ 
ពាន់លនដុល្លារ កើនឡើង១៣,២៦% ធៀបនឹងឆមាសទី១ 
ឆ្នាំ២០១៩។

- កម្ពុជានាំច្រាញច្រាកបានចំនួនជាង ១៤មុឺនតោន ស្មើនឹង 
៦៨.៥៦២.៧៩៣ដុល្លារ ។ ទិសដៅនាំច្រាញ៖ អឺរ៉ុប អាសុី អូស្រាអានី 
និងចិន។ 

- កម្ពជុាបាននាចំ្រាញជរ័កៅស៊បូាន ១២៣.១៥១តោន កើនឡើង 
១៨%បើធៀប នឹងរយៈព្រាលដូចគា្នាឆ្នាំ២០១៩។ តម្ល្រាលក់កៅស៊ូ 
ជាមធ្យមនៅឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ មានតម្ល្រា១.៣០៥ដុល្លារ ក្នុង 
មួយតោន ថយចុះចំនួន៣៣ដុល្លារក្នុងមួយតោន ស្មើនឹង ២,៤៧% 
ធៀបនឹងរយៈដូចគា្នាក្នុងឆ្នាំ២០១៩។   កម្ពុជាមានផ្ទ្រាដីកៅស៊ូចំនួន
៤០៤.៧០១ហិកតា ក្នុងនោះផ្ទ្រាដីចៀរជ័រមានចំនួន ២៥០.១០៧ 
ហិកតាស្មើនឹង៦២% និងផ្ទ្រាដីថ្រាទាំចំនួន១៥៤.៥៩៤ហិកតាស្មើ
នឹង៣៨% ៕
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អាជា្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីវឌ្ឍនភាពន្រាការអភិវឌ្ឍ
បង្កើនសមត្ថភាពផលិតបញ្ជូន ច្រាកចាយនិងការភា្ជាប់បណា្តាញឲ្យអ្នក
ប្រាើប្រាស់អគ្គិសនី ព្រាមទាំងលទ្ធផលនិងការប្រាឈមន្រាការក្រាលំអការ
ផ្តល់ស្រាវាអគ្គិសនីឲ្យអ្នកប្រាើប្រាស់ដ្រាលវិស័យអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាបាន
ជួបប្រាទះក្នុងឆ្នាំ២០១៩ ។ 

វឌ្ឍនភាពន្រាការអភិវឌ្ឍដ្រាលទទលួ បានរហូតមកដល់ ចុងឆ្នាំ២០១៩ 
មាន៖ ការអភិវឌ្ឍបង្កើនសមត្ថភាពប្រាភពអគ្គិសនីបច្ចុប្បន្ន អានុភាពសរុប
ន្រាប្រាភពអគ្គិសនីដ្រាលបានអភិវឌ្ឍកើនឡើងពី ២.៦៣៥ ម្រាហា្កាវា៉ាត់ 
នៅចុងឆ្នាំ២០១៨ ដល់ ៣.៣៨២ ម្រាហា្កាវា៉ាត់ នៅចុងឆ្នាំ ២០១៩ ក្នុង 
នោះអានភុាព  អតបិរមាដ្រាលប្រាើប្រាស់បានកើនឡើងព ី១.៥០០ ម្រាហា្កាវា៉ាត ់
នៅឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ ១.៨០០ ម្រាហា្កាវា៉ាត់នៅឆ្នាំ ២០១៩។ ឯបរិមាណ
ថាមពលដ្រាលបានប្រាើប្រាស់ច្រាញពីប្រាភពអគ្គិសនីខងលើបានកើន
ឡើង ២៣% ធៀបទៅនឹងឆ្នាំ២០១៨ គឺកើនឡើងពី ៩.៧៣៨ លន 
គីឡូវា៉ាត់មោ៉ាងនៅឆ្នាំ ២០១៨ មក ១២.០១៤ លនគីឡូវា៉ាត់មោ៉ាងនៅឆ្នាំ 
២០១៩ ។ ក្នុងរយៈព្រាលជាង ១០ ចុងក្រាយន្រាះ ការអភិវឌ្ឍបង្កើន
សមត្ថភាពប្រាភពអគ្គិសនី បានសម្រាចជាបន្តបនា្ទាប់តាមផ្រានការ ដ្រាល 
បានគ្រាង និងអាចផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីបានតាមកំណើនន្រាស្រាចក្តីត្រាូវការ ។ 
ប៉ុន្ត្រានៅឆ្នាំ២០១៩ ន្រាះ ស្រាចក្តីត្រាូវការអនុភាពអគ្គិសនី បានកើនឡើង
យ៉ាងគំហុកលើសពីពិដនន្រាការព្យាករណ៍។ បន្ថ្រាមពីលើន្រាះ ការរាំង
ស្ងួតខុសប្រាក្រាតីបានធ្វើឲ្យទឹក ក្នុងអាងវារីអគ្គិសនីសម្រាប់រដូវប្រាំង 
ឆ្នាំ២០១៩ មានចំនួនតិច និងអាកាសធតុកៅ្តាខ្លាំងបានធ្វើឲ្យការចំណាយ
ទឹកបញ្ច្រាញអគ្គិសនីនៅរដូវរំហើយច្រាើនជាងឆ្នាំមុនៗ ធ្វើឲ្យសមត្ថភាព 
ផ្គត់ផ្គង់អនុភាព ច្រាញពីវារីអគ្គិសនីនៅរដូវប្រាំង ២០១៩ ថយចុះតិច 
ជាងឆ្នាំមុនៗ ។ បញ្ហាទាំងន្រាះបូកបញ្ចូលគា្នាធ្វើឲ្យជួបប្រាទះការខ្វះខត
ប្រាភពអគ្គិសនីនៅក្នុងរដូវប្រាំង ឆ្នាំ ២០១៩ ។ 

ចំពោះការអភិវឌ្ឍប្រាព័ន្ធបញ្ជូនអគ្គិសនី នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ បាន 
អភិវឌ្ឍន៍បណា្តាញបញ្ជូនថ្រាមចំនួន ១២៦ គីឡូម៉្រាត្រា និងសាងសង់អនុ-
សា្ថានីយចំនួនបួនថ្រាមទៀត ធ្វើឲ្យបច្ចុប្បន្ន មានខ្ស្រាបញ្ជូនសរុបចំនួន 
២. ២៦៧ គីឡូម៉្រាត្រា និងមានអនុសា្ថានីយចំនួន ៣៧ ដ្រាលអាចបញ្ជូន
ប្រាភពអគ្គិសនីដល់រាជធនី/ខ្រាត្ត ចំនួន ២២ ផ្ទាល់រួចហើយ នៅសល់ 
ត្រាខ្រាត្តចំនួនបី ប៉ុណ្ណោះ ដ្រាលពុំទាន់មានអនុសា្ថានីយផ្តល់ប្រាភពនៅក្នុង
ខ្រាត្តផ្ទាល់នៅឡើយ គឺខ្រាត្តត្បូងឃ្មុំ ខ្រាត្តរតនគិរី និងខ្រាត្តមណ្ឌលគិរី ។ 

គួរបញ្ជាក់ថា ការអភិវឌ្ឍបង្កើនសមត្ថភាពន្រាបណា្តាញបញ្ជូនរងនិង
បណា្តាញច្រាកចាយ គឺពឹងផ្អ្រាកលើការអភិវឌ្ឍហ្រាដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចំនួនបី
គឺ ១.ខ្ស្រាបណា្តាញ MV, ២.ត្រាង់ស្វូច្រាកចាយ និង៣.ខ្ស្រាបណា្តាញ LV ។ 
រហូតដល់ចុងឆ្នាំ ២០១៩ ហ្រាដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងបីន្រាះ បានកើនឡើង 
មាន៖ ១.ខ្ស្រាបណា្តាញ MV បានកើនឡើងដល់ ៣៤.០៥៦ គីឡូម៉្រាត្រា, 
២.ត្រាង់ស្វូច្រាកចាយ បានកើនឡើងដល់ ១៨.៤៦២ គ្រាឿងនិង៣.
ខ្ស្រាបណា្តាញ LV បានកើនឡើងដល់ ៣៦.៨៥៣ គីឡូម៉្រាត្រា ។ គោល
ដៅន្រាការអភិវឌ្ឍបណា្តាញបញ្ជូនរងនិងបណា្តាញច្រាកចាយន្រាះ គឺធ្វើ

យ៉ាងណាឲ្យគ្រាប់ភូមិអាចទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅឆ្នាំ២០២០។ 
នៅចុងឆ្នាំ ២០១៩ ព្រាំដ្រានន្រាអាជា្ញាប័ណ្ណដ្រាលយើងបានផ្តល់ឲ្យអ្នក 
កាន់អាជា្ញាបណ្ណច្រាកចាយ ធ្វើការវិនិយោគអភិវឌ្ឍន៍បណា្តាញច្រាកចាយ
អគ្គិសនី ទាំងរដ្ឋ និងទាំងឯកជន មានចំនួន ៩៩.៤៨% ន្រាចំនួនភូមិ     
ទូទាំងប្រាទ្រាសរួចក្នុងឆ្នាំ២០១៩ន្រាះ។ ការសាងសង់បណា្តាញច្រាកចាយ
អគ្គិសនីបន្ថ្រាមធ្វើបាន ៥.៨៣% ន្រាចំនួនភូមិថ្រាមទៀត ធ្វើឲ្យភូមិដ្រាល
មានបណា្តាញច្រាកចាយរួច បានកើនឡើងពី ៨៦.៨៥% នៅចុងឆ្នាំ២០១៨ 
មក ៩២.៦៨% នៅចុងឆ្នាំ ២០១៩ ។ មកដល់ចុងឆ្នាំ ២០១៩ ន្រាះ ភូមិ 
ពុំទាន់មានការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីមានចំនួន១ ០៣៧ ដ្រាលក្នុងនោះ មាន 
ភូមិ ៩៦៤ ឋិតក្នុងដ្រានអាជា្ញាប័ណ្ណដ្រាលបានផ្តល់ឲ្យទៅអ្នកច្រាកចាយ 
រួចហើយនិងភូមិ៧៣ ឋិតនៅក្រាដ្រានអាជា្ញាប័ណ្ណ។អាជា្ញាធរអគ្គិសនី 
កម្ពុជានិងអគ្គិសនីកម្ពុជាបានធ្វើការសិក្សារួមគា្នាអំពីលទ្ធភាពពង្រាីកការ
ផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី ទៅកាន់ភូមិដ្រាលពុំទាន់មានអគ្គិសនីទាំងន្រាះ ទាំងក្នុង
ក្រាបខ័ណ្ឌន្រាលទ្ធភាពរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជាផង និងទាំងរបស់ស្រាវាករ 
ឯកជនផង។លទ្ធផលន្រាការសិក្សាអំពីលទ្ធភាពន្រាះបានបង្ហាញថា ក្នុង
ឆ្នាំ២០២០ទាំងអគ្គិសនីកម្ពុជានិងទាំងស្រាវាករឯកជន អាចមានលទ្ធភាព
ពង្រាីកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីពី បណា្តាញជាតិបាន ៧៩៤ ភូមិទៀត។ 
ដូច្ន្រាះនៅក្រាយឆ្នាំ ២០២០ អាចសល់ភូមិចំនួន ២៤៣ ទៀត ត្រាូវជា 
១,៧១% ដ្រាលពុំមានការផ្គត់ផ្គង់ពីបណា្តាញជាតិ ។ ភូមិដ្រាលនៅសល់ 
ទាងំន្រាះ ជាភមូមិានសា្ថានភាពពបិាកខ្លាងំ ដចូជា ជាតបំន់ដចស់្រាយល 
ខ្លាំង ជាតំបន់គា្មានផ្លូវធ្វើដំណើរ ជាតំបន់កោះ ជាតំបន់រស់នៅ បណ្ត្រាត 
ទឹក ជាតំបន់លិចទឹកនៅរដូវវស្សាជាដើម ដ្រាលត្រាូវការទុនយ៉ាងច្រាើន 
ប្រាសិនបើយើងត្រាូវអភិវឌ្ឍន៍ការផ្គត់ផ្គង់ពីបណា្តាញជាតិទៅកាន់ទីនោះ ។ 
ជាក់ស្ត្រាងភូមិនៅដច់ស្រាយ៉ាលដូចបានរៀបរាប់ពីខងដើមមានចំនួន 
៩៧ ភូមិ, តំបន់គា្មានផ្លូវធ្វើដំណើរ ៥៥ ភូមិ, តំបន់កោះ ៥០ភូមិ, ភូមិ 
បណ្ត្រាតទឹកចំនួន ៣៤ភូមិ និងភូមិលិចទឹកនៅរដូវវស្សាចំនួន ៧ ភូមិ  
សរុប ២៤៣ ភូមិ ត្រាូវជា១,៧១%។  បច្ចុប្បន្នក្រាសួងរ៉្រានិងថាមពល 
អាជា្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា និងអគ្គិសនីកម្ពុជា កំពុងត្រារួមគា្នាពិនិត្យលទ្ធភាព

វឌ្ឍនភាពនៃវិស័យអគ្គិសនី - គៃប់ភូមិអាចទទួលបានការ
ផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅឆ្នាំ២០២០

ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម រដ្ឋមន្ត្រាីក្រាសួងរ៉្រានិងថាមពល អញ្ជើញចូលរួម
កិច្ចប្រាជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងរ និងបញ្ហាប្រាឈម សម្រាប់ឆមាសទី១ 

ឆ្នាំ២០២០ និងទិសដៅការងរឆមាសទី២ឆ្នាំ២០២០
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ការអភិវឌ្ឍបង្កើនសមត្ថភាពប្រាភពអគ្គិសនី អាចផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី
បាននៅតំបន់ជុំវិញបឹងទន្ល្រាសាប

រកដំណះស្រាយផ្ស្រាងៗជូនភូមិដ្រាលត្រាូវនៅសល់ទាំង ២៤៣ ន្រាះ 
តាមសា្ថានភាពជាក់ស្ត្រាងន្រាភូមិនីមួយៗ ។

នៅឆ្នាំ២០១៩ន្រាះ ការភា្ជាប់បណា្តាញអគ្គិសនីឲ្យអ្នកប្រាើប្រាស់អគ្គិសនី
គ្រាប់ប្រាភ្រាទនៅកម្ពុជាបានកើនឡើងពី ២.៦៤៥.៦៣០ ទីតាំង នៅចុង 
ឆ្នាំ ២០១៨ មក ២.៨៣២.១២៥ ទីតាំង នៅចុងឆ្នាំ ២០១៩ ។ ក្នុង      
ចំណមទីតាំងដ្រាលបានភា្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីរួចន្រាះមានលំនៅដ្ឋាន ចំនួន 
២.៦៧៥.៧៦៨ កន្ល្រាង, ទីតាំងអាជីវកម្ម ស្រាវាកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម ឧស្សាហកម្ម 
តូចៗ និងរដ្ឋបាល ភា្ជាប់លើបណា្តាញសាធរណៈ ចំនួន ១៤២.៧៤៤ 
កន្ល្រាង, ទីតាំងពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្មធុនធំ និងធុនមធ្យម ចំនួន៣ 
៦០៥ កន្ល្រាង, ទីតាំងពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្ម ដ្រាលប្រាើប្រាស់ថ្ល្រា 
អគ្គិសនីតាមព្រាលវ្រាល ចំនួន ៣៨ កន្ល្រាង និងមានទីតាំងដ្រាលជា 
សាលរៀន មណ្ឌលសុខភាព និងមន្ទីព្រាទ្យនៅជនបទ ចំនួន ៤.៤៩៣ 
កន្ល្រាង។ តាមស្ថិតិន្រាះ នៅចុងឆ្នាំ២០១៩ លំនៅដ្ឋានដ្រាលបានភា្ជាប់ចរន្ត
អគ្គិសនីរួច មានចំនួន ៧៤.៧៨% ន្រាលំនៅដ្ឋានសរុប ។ 

ឯកឧត្តម កែវ រតនៈ រដ្ឋមន្ត្រាីប្រាតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល ទទួលបន្ទុក
ជាអគ្គនាយកអគ្គិសនីកម្ពុជា បានថ្ល្រាងនៅថ្ង្រាទី១០ ខ្រាកក្កដ ឆ្នាំ២០២០ 
ន្រាះថា អគ្គិសនីកម្ពុជា ទើបទទួលសមិទ្ធិផលថ្មីមួយបន្ថ្រាមទៀត គឺការ 
ដក់ឲ្យដំណើរការខ្ស្រាបញ្ជូន ២៣០ គីឡូវ៉ុល ពីសៀមរាបមកកំពង់ធំ 
ដ្រាលជាកំណាត់ចុងក្រាយ ន្រា   បណា្តាញបញ្ជូន   តង់ស្យុងខ្ពស់ ២៣០ 
គីឡូវ៉ុល ជាកងជុំវីញបឹងទន្ល្រាសាប ដ្រាលឆ្លងរាជធនីភ្នំព្រាញ ខ្រាត្តកណា្តាល 
កំពង់ឆ្នាំង ពោធិ៍សាត់ បាត់ដំបង បនា្ទាយមានជ័យ សៀមរាប កំពង់ធំ 
និងខ្រាត្តកំពង់ចាម។ ការដក់ឲ្យដំណើរការខ្ស្រាបញ្ជូន ២៣០គីឡូវ៉ុល 
ន្រាះ ធ្វើឡើងនៅថ្ង្រាទី០៩ ខ្រាកក្កដ ឆ្នាំ២០២០ ដ្រាលជាសមិទ្ធិផលថ្មី
ជាប្រាវត្តិសាស្រា្តមួយទៀត ដ្រាលទើបសម្រាចបាន ក្រាយព្រាលសាងសង់ 
ដ៏លំបាករយៈព្រាលជាង ៣ឆ្នាំ ន្រាកំណាត់ខ្ស្រាបណា្តាញពីបាត់ដំបង 
មកកំពង់ចាមប្រាវ្រាង ៣៦២ គីឡូម៉្រាត្រា ។ ឯកឧត្តម ក្រាវ រតនៈ 
បានបញ្ជាក់ទៀតថា «សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រាីន្រា 
កម្ពុជា មានបំណងយូរមកហើយ ចង់ឲ្យខ្រាត្តទាំង៨ ជុំវិញបឹងទន្ល្រាសាប 
ទាំងអស់ រួមទាំងរាជធនីភ្នំព្រាញមួយទៀត មានខ្ស្រាបញ្ជូនអគ្គិសនី ដ្រាល
អាចយកប្រាភពថាមពលច្រាញពីខ្ស្រាបញ្ជូនន្រាះ ទៅឲ្យខ្រាត្តកោះកុង 
ព្រាះវិហារ ប៉្រាលិន និងឧត្តរមានជ័យផងដ្រារ ដ្រាលផ្រានការន្រាះត្រាូវបាន
សម្រាចនៅថ្ង្រាម្សិលមិញន្រាះ តាមរយៈការដក់ភា្ជាប់កំណាត់ចុងក្រាយ 
ពីខ្រាត្តសៀមរាបទៅខ្រាត្តកំពង់ធំ ។ ន្រាះជាការតភា្ជាប់ដង្ហើមស្រាដ្ឋកិច្ចធំ
ណាស់របស់បណា្តាខ្រាត្តដ្រាលមានប្រាជាពលរដ្ឋរស់នៅច្រាើនលើសលុប 
ជុំវិញបឹងទន្ល្រាសាប ហើយក៏ជាកន្ល្រាងដ្រាលប្រាមូលផ្តុំនូវសកម្មភាព 
ស្រាដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាយើង។ ខ្ស្រាបណា្តាញន្រាះនឹងបង្កើនស្ថិរភាពឲ្យ
ទៅការផ្គត់ផ្គង់ទៅខ្រាត្តជុំវិញ បឹងទន្ល្រាសាបទាំងអស់មានស្ថិរភាពល្អ 
ជាងមុន និងប្រាភពន្រាការផ្គត់ផ្គង់ពីបណា្តាញជាតិក៏សំបូរជាងមុន»។

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រាីប្រាតិភូបានរំលឹកផងដ្រារថា ខ្ស្រាបណា្តាញន្រាះត្រាូវ
បានដក់ឲ្យដំណើរការជាដំណាក់កាលៗ រួមមាន ភ្នំព្រាញ-បាត់ដំបង 
និងភ្នំព្រាញ-កំពង់ចាម ដក់ឲ្យដំណើរការខ្រាមិថុនាឆ្នាំ២០១៣, បាត់ដំបង- 
សៀមរាប ដក់ឲ្យដំណើរការនៅខ្រាកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩, កំពង់ធំ-កំពង់ចាម 
ដក់ឲ្យដំណើរការនៅខ្រាវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ និងចុងក្រាយនៅថ្ង្រាន្រាះ 
សៀមរាប-កំពង់ធំ ដ្រាលមានប្រាវ្រាង ១៣៦ គីឡូម៉្រាត្រា។ បណា្តាញជា    
កងន្រាះក៏បានភា្ជាប់បន្តទៅខ្រាត្តកោះកុង, ប៉្រាលិន, ឧត្តរមានជ័យ និង 

ព្រាះវិហារ ផងដ្រារ។
ការក្រាលំអការផ្តល់ស្រាវាអគ្គិសនីឲ្យកាន់ត្រាបានប្រាសើរឡើង គឺជា

គោលដៅដ៏សំខន់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នងុអាណត្តទីិ៦ ន្រាះ ។ ស្រាវា 
អគ្គិសនីក៏ត្រាូវប្រាឈមបញ្ហាសំខន់ៗមួយចំនួនក្នុងនោះ ការបន្ថយថ្ល្រា   
និងការអនុគ្រាះថ្ល្រាអគ្គិសនីឲ្យអ្នកប្រាើប្រាស់អគ្គិសនី រាជរដ្ឋាភិបាលបាន
សម្រាចធ្វើការបន្ថយថ្ល្រាអគ្គិសនីឲ្យអ្នកប្រាើប្រាស់អគ្គិសនីគ្រាប់ប្រាភ្រាទ
នៅតំបន់ផ្គត់ផ្គង់ដ្រាលយកប្រាភពអគ្គិសនី ពីបណា្តាញជាតិជាបន្តបនា្ទាប់
ចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៦ ជាមួយគា្នានោះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានផ្តល់ការអនុគ្រាះ
ថ្ល្រាអគ្គិសនីមួយចំនួនជួយដល់លំនៅដ្ឋានប្រាជាពលរដ្ឋ ដ្រាលមាន 
ចំណូលទាបបន្ថ្រាមទៀត ។ តាមពិតថ្ល្រាអគ្គិសនីពិតតាមគោលការណ៍
អាជីវកម្មនៅតាមតំបន់ជនបទនានា គឺខ្ពស់ជាងអត្រាថ្ល្រាដ្រាលយើងបាន
កំណត់ឬបានអនុគ្រាះ ប៉ុន្ត្រាអគ្គិសនីកម្ពុជាបានឧបត្ថម្ភធនជួយបង់ថ្ល្រា
មួយផ្ន្រាកជំនួសឲ្យទៅអ្នកលក់។ មានន័យថា អ្នកលក់ទទួលបាន 
អត្រាថ្ល្រាពិត តាមគោលការណ៍អាជីវកម្មន្រាតំបន់នីមួយៗ ឯអ្នកប្រាើប្រាស់
អគ្គិសនីគ្រាប់ប្រាភ្រាទនិងលំនៅដ្ឋានប្រាជាពលរដ្ឋ បង់ត្រាឹមត្រា អត្រាថ្ល្រាដ្រាល
រដ្ឋបន្ថយឬអនុគ្រាះខងលើប៉ុណ្ណោះ ។ ក្រាពីការជួយបន្ថយថ្ល្រាដល់   
អ្នកប្រាើប្រាស់អគ្គិសនីគ្រាប់ប្រាភ្រាទ និងអនុគ្រាះថ្ល្រាដល់លំនៅឋានប្រាជា- 
ពលរដ្ឋដ្រាលមានចំណូលទាប រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានយកចិត្តទុកដក់ជួយ
ដលប់រសិា្ថានវនិយិោគ នងិការធ្វើអាជីវកម្ម របសវ់និយិោគនិផ្ន្រាកឧស្សាហ-
កម្មនិងកសិកម្មនៅកម្ពុជា ដោយបានសម្រាចធ្វើការបញ្ចុះថ្ល្រាអគ្គិសនី 
បន្ថ្រាមជាបន្តបនា្ទាប់ជូនដល់អ្នកប្រាើប្រាស់អគ្គិសនីឧស្សាហកម្ម និង 
កសិកម្មផងដ្រារ ។ ពិតម្រានត្រាមានការបន្ថយថ្ល្រាជាបន្តបនា្ទាប់ ប៉ុន្ត្រាការ
ប្រាឈមអំពីបញ្ហាថ្ល្រាអគ្គិសនីនៅមាននៅឡើយ ដូចជាអត្រាថ្ល្រាអគ្គិសនី
របស់កម្ពុជានៅខ្ពស់ជាងប្រាទ្រាសជិតខងខ្លះនៅឡើយ, នៅមានប្រាើការ 
បង់ថ្ល្រាអគ្គិសនីតាមថ្ល្រាថាមពលត្រាមួយមុខដដ្រាល ដ្រាលមិនបានជួយ  
ជំរុញឲ្យអ្នកប្រាើប្រាស់អគ្គិសនី ធ្វើការគ្រាប់គ្រាងការប្រាើប្រាស់អគ្គិសនី 
របស់គ្រាឲ្យកាន់ត្រាមានប្រាសិទ្ធភាពនៅឡើយ ។

ដោយឡ្រាកកិច្ចប្រាជុំព្រាញអង្គគណៈរដ្ឋមន្រា្តីកាលពីថ្ង្រាទី៧ ខ្រាកុម្ភៈ 
ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ បានអនុម័ត គម្រាងរបស់ក្រាុមហ៊ុន វិនិយោគលើ
វិស័យអគ្គិសនីចំនួនបីដ្រាលមានទឹកប្រាក់ប្រាមាណ១៧០០លនដុល្លារ
អាម៉្រារិក។ 

គម្រាងវិនិយោគទាំងបីន្រាះ មានភាពចាំបាច់ក្នុងការបំព្រាញឱ្យបាន
គ្រាប់គ្រាន់នូវប្រាភពអគ្គិសនី ធនាសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខន្រាការផ្គត់ផ្គង់
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បានមា៉ាសុីនមួយគ្រាឿង។ សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានផ្តល់អំណយ 
អនុស្សវរីយ៍មានជាសមា្ភារៈប្រាើប្រាស់មួយចំនួន ជាពិស្រាសសមា្ភារៈប្រាើ-
ប្រាស់ការពារកូវីដ១៩ ស្រាូវពូជ និង ថវិកាមួយចំនួនទៀតផង។ 

ក្នុងឱកាសនោះ សម្ដ្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រាងបញ្ជាក់ថា 
ទោះបីគោលនយោបាយនាំអង្ករច្រាញ១លនតោន ក្នុង១ឆ្នាំ មិនទាន់
សម្រាចតាមការគ្រាងទុកយ៉ាងណាក៏ដោយ វានៅត្រាជាគោលដៅ 
អាទិភាពរបស់កម្ពុជាដដ្រាល។ នៅចុងឆ្នាំ២០១៩ កម្ពុជាសល់ស្រាូវ 
៦លនតោន បើគិតជាអង្ករវិញ ប្រាមាណជា៤លនតោន។ កម្ពុជាជា 
ប្រាទ្រាសតូចមួយ ដ្រាលមានកសិកម្មមិនទាន់លូតលស់ ប៉ុន្ដ្រាកម្ពុជា 
សល់ស្រាូវរហូតដល់ជាង៦លន និងអង្ករជាង៤លនតោន ន្រាះជាទំហំ 
មួយដ៏ធំសម្រាប់កម្ពុជា ដ្រាលជាកញ្ចប់នាំច្រាញផលិតកម្មស្រាូវ និងការ 
នាំអង្កររបស់កម្ពុជា ហើយយើងអាចឈាននាំច្រាញអង្ករបាន១លន
តោន ក្នុងរង្វង់ឆ្នាំ២០២១ ឬ២០២២។ សម្ដ្រាចត្រាជោបញ្ជាក់ថា ដើម្បី
ឈានទៅដល់ការសម្រាចបានការនាំអង្ករច្រាញទៅក្រាប្រាទ្រាស១ លន 
តោន មិនម្រានធ្វើស្រាូវរបៀបចាស់ទៀតឡើយ ត្រាូវធ្វើស្រាូវតាមបច្ច្រាកវិទ្យា
ទំនើប។ ទន្ទឹមន្រាះ សម្ត្រាចត្រាជោបានអំពាវនាវដល់ប្រាជាពលរដ្ឋនាំគា្នា
ចឹញ្ចឹម ត្រាីឱ្យបានដល់១០មុឺនគ្រាួសារ ពិស្រាសការចឹញ្ចឹមត្រាីអណ្ត្រាង ដើម្បី

ឱ្យកា្លាយជាអធិរាជត្រាីអណ្ត្រាង។ សម្ដ្រាចត្រាជោបានបញ្ជាក់ថា បច្ចុប្បន្ន
ន្រាះជើងហោះហើរបានផ្អាកហោះហើរច្រាើន ដូច្ន្រាះគ្រាផ្អាកផលិតគ្រាឿងយន្ត  
ក្នុងនោះក៏មានផ្អាកទិញឡាន  ម៉ូតូ ។ ប៉ុន្ត្រាគ្រាមិនអាចផ្អាកទិញសមា្ភារៈ 
សម្រាប់ហូបបាននោះទ្រា ដ្រាលន្រាះគឺវាជាឱកាសសម្រាប់ប្រាទ្រាសដ្រាល
ជាអ្នកផលិត។ សម្ដ្រាចត្រាជោបានគូសបញ្ជាក់ថា “យើងត្រាូវប្រាកា្លាយ 
វិបត្តិកូវីដ-១៩ ន្រាះ ឱ្យកា្លាយជារបស់កម្ពុជា  ដើម្បីពង្រាីកទីផ្សានាំច្រាញ
នៅប្រាភ្រាទស្បៀងទាំងឡាយ មិនម្រានត្រាអង្ករនោះទ្រា យើងនាំច្រាញ 
ទាំងម្សៅមី ច្រាក សា្វាយ”។

ក្នុងឱកាសនោះ សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រាងថា ប្រាក់       
ឧបត្ថម្ភសម្រាប់គ្រាួសារពលរដ្ឋក្រាីក្រា និងងយរងគ្រាះក្នុងអំឡុងជំងឺកូវីដ 
១៩ ន្រាះនឹងកើនដល់២៨លនដុល្លារ ក្នុងខ្រាកក្កដន្រាះ បនា្ទាប់ពីរកឃើញ
គ្រាួសារក្រាីក្រាថ្មីប្រាមាណជា៥មុឺនគ្រាួសារបន្ថ្រាមទៀត ។ សម្ត្រាចត្រាជោ 
បញ្ជាក់ថា យើងនឹងបន្តរុករកបើកូវីដមិនទាន់ថមថយទ្រា យើងត្រាូវនៅ 
បន្តកម្មវិធីសង្គមកិច្ចជំនួយសង្គម ប៉ុន្ត្រាមិនម្រានបានស្រាចក្តីថារដ្ឋចិញ្ចឹម 
រហូតទ្រា ហើយក៏មិនម្រានមានន័យថា រដ្ឋចិញ្ចឹមទាំងស្រាុងទ្រា គឺជាការ 
ប៉ះប៉ូវ។ ទន្ទឹមន្រាះ សម្ត្រាចត្រាជោក៏បានអំពាវនាវដល់អភិបាលស្រាុក 
អភិបាលខ្រាត្តទាំងអស់ ត្រាូវតាមមើលឲ្យអស់ ក្រាងលោអ្នកក្រាពិតប្រាកដ 
វាអត់បាន ទៅបានអ្នកដ្រាលមិនម្រានអ្នកក្រា៕ 

អគ្គិសនីក្នុងព្រាះរាជាណាចក្រាកម្ពុជាពីឆ្នាំ២០២១ ដល់ឆ្នាំ២០២៤            
ធនាឱ្យមានស្ថិរភាពផ្គត់ផ្គង់នៅរដូវប្រាំង ដ្រាលវារីអគ្គិសនីរបស់យើង
មួយភាគធំពុំមានលទ្ធភាពផលិតបានច្រាើន ការចរចាលើបច្ច្រាកទ្រាស 
និងហិរញ្ញវត្ថុមានលក្ខណៈសមរម្យ អាចចូលរួមបន្ថយថ្ល្រាអគ្គិសនីបន្ថ្រាម
ទៀតជូនអ្នកប្រាើប្រាស់អគ្គិសនីនៅកម្ពុជា ឆ្លើយតបនឹងគោលនយោបាយ
បន្ថយថ្ល្រាអគ្គិសនីរបស់  រាជរដ្ឋាភិបាល និងម្យា៉ាងទៀតកង្វល់លើបញ្ហា
បរិសា្ថានត្រាូវបានដោះស្រាយសមស្រាបតាមគោលការណ៍របស់ក្រាសួង
បរិសា្ថានរួចហើយ។

ផ្រានការនិងទិសដៅរបស់អាជា្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា ដ្រាលត្រាូវអនុវត្ត 
បន្តទៀតគឺការចូលរួមជាមួយក្រាសួងរ៉្រានិងថាមពល និងអគ្គិសនីកម្ពុជា 
ដើម្បីជំរុញការអនុវត្តគោលនយោបាយចំពោះភូមិដ្រាលពិបាកផ្គត់ផ្គង់
ទាំង ២៤៣ ឲ្យមានអគ្គិសនីប្រាើប្រាស់បានឆប់ និងបន្តពិនិត្យនិងជំរុញ
ឲ្យអ្នកកាន់អាជា្ញាបណ្ណពង្រាីកបណា្តាញ ច្រាកចាយទៅចុងភូមិ ទៅកាន់ត្រា 
កៀកផ្ទះប្រាជាពលរដ្ឋ ចំពោះភូមិដ្រាលខ្ស្រាបណា្តាញផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីបាន
ទៅដល់រួចហើយ ។ ចូលរួមជំរុញការផ្តល់ស្រាវាអគ្គិសនី ឲ្យមានគ្រាប់គ្រាន ់
មានគុណភាព ស្ថិរភាព សុវត្ថិភាព និងភាពអាច ទុកចិត្តបាន ។ ចូលរួម 
ជាមួយក្រាសួងរ៉្រា និងថាមពល និងអគ្គិសនីកម្ពុជា ដើម្បីអនុវត្តផ្រានការ
បន្ថយថ្ល្រាលក់អគ្គិសនីឲ្យអ្នកប្រាើប្រាស់ និងផ្រានការក្រាទម្រាង់ការបង់ថ្ល្រា
អគ្គិសនីរបស់អ្នកប្រាើប្រាស់ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០ និងឆ្នាំបន្តបនា្ទាប់ឲ្យ 
បានជោគជ័យ ។ បន្តសកម្មភាពនានា ដើម្បីផ្តល់ភាពយុត្តិធ៌មក្នុងការ 
វាស់វ្រាង និងការកត់ត្រាថាមពលអគ្គិសនីរបស់អ្នកប្រាើប្រាស់អគ្គិសនី ។ 
បន្តត្រាួតពិនិត្យ និងចាត់វិធនការណ៍បញ្ហាយកថ្ល្រាលើសការកំណត់ ទាំង 
ថ្ល្រាអគ្គិសនី ថ្ល្រាភា្ជាប់ចរន្ត ប្រាក់កក់ បង្ខំឲ្យអ្នកប្រាើប្រាស់ទិញខ្ស្រា ការបំភ័ន្ត
អ្នកប្រាើប្រាស់អំពីកមា្លាំងភា្ជាប់អគ្គិសនី ។បន្តជំរុញការភា្ជាប់ចរន្តឲ្យបន្ទប់
ជួល ផ្ទះជួលឲ្យកម្មករ-កម្មការិនី សិស្ស និស្សិត និងការភា្ជាប់ចរន្តឲ្យ        
តូបលក់ដូរនៅក្នុងផ្សារសហការជាមួយអគ្គិសនីកម្ពុជារៀបចំបទប្បញ្ញត្តិ 

ដើម្បីគ្រាប់គ្រាងបញ្ហាថ្ល្រាអគ្គិសនីនៅក្នុងខុនដូរ ។
ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម រដ្ឋមន្ត្រាីក្រាសួងរ៉្រានិងថាមពល  បានមាន   

ប្រាសាសន៍ក្នុងសន្និបាតអាជា្ញាធរអគ្គិសនីថា យើងមានការងរសំខន់ពីរ
ដ្រាលត្រាូវអនុវត្តជាមួយគា្នា ទីមួយ.គឺការអភិវឌ្ឍការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនិង
ទីពីរ.ការក្រាលម្អការផ្តល់ស្រាវាអគ្គិសនីឱ្យអ្នកប្រាើប្រាស់។ គោលដៅន្រា
ការអភិវឌ្ឍការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅកម្ពុជាគឺជាការអភិវឌ្ឍប្រាព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់
អគ្គិសនីដ្រាលមានខ្ស្រាបញ្ជូនអគ្គិសនីនិង អនុសា្ថានីយប្រាទាក់ក្រាឡាគា្នា
ប្រាមូលផ្តុំប្រាភពអគ្គិសនីដ្រាលបានមកពីការអភិវឌ្ឍទាំងអស់បញ្ចូលគា្នា
រួចធ្វើការប្រាងច្រាក និងបញ្ជូនល្បាយប្រាភពអគ្គិសនីន្រាះទៅអនុសា្ថានីយ
តាមរាជធនី ខ្រាត្តនីមួយៗ  រួមជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍប្រាភពអគ្គិសនី 
បញ្ចូលក្នុងប្រាព័ន្ធជាបន្តបនា្ទាប់  ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឱ្យកម្ពុជាមានប្រាភព
អគ្គិសនីកើនឡើងទាន់តាមកំណើនន្រាស្រាចក្តីត្រាូវការ ៕
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ទំនប់វារីអគ្គីសនីស្រាសានក្រាម២ ក្នុងខ្រាត្តស្ទឹងត្រាង 
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ជម្ងឺ COVID-19 បានឆ្លងរីករាលដលទូទាំងពិភពលោក និង     
បង្កឲ្យមានផលប៉ះទង្គិចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតទៅ លើវិស័យស្រាដ្ឋកិច្ច 
សង្គម ដ្រាលរដ្ឋាភិបាលន្រាប្រាទ្រាសទាំងអស់បានខិតខំដក់ច្រាញនូវ
វិធនការសង្គា្រាះបនា្ទាន់ ។ ដោយឡ្រាកចំពោះប្រាទ្រាសកម្ពុជាវិញក៏
ដូចជាបណា្តាប្រាទ្រាសនានាក្នុងពិភពលោកដ្រារ បានទទួលរងនូវ 
ផលប៉ះពាល់ន្រាះដូចគា្នា ដ្រាលតម្រាូវឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រាកាន់
យកវិធនការមុឺងមា៉ាត់ ដ្រាលរហូតមកដល់ព្រាលន្រាះ យើងនៅត្រា 
បន្តកា្តាប់ជាប់ និងគ្រាប់គ្រាងសា្ថានការណ៍បានយ៉ាងរឹងមាំ ។ ទោះ 
យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ឥទ្ធិពលន្រាជម្ងឺឆ្លង COVID-19 ន្រាះ បានបក់បោក
យ៉ាងខ្លាំងទៅលើវិស័យទ្រាសចរណ៍ ។ 

តាំងពីដំបូង រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដក់ច្រាញវិធនការអន្តរាគមន៍
បនា្ទាន់ ដើម្បីគ្រាប់គ្រាងផលប៉ះពាល់ចំពោះមុខនៅក្នុងវិស័យមួយចំនួន 
ដ្រាលក្នុងនោះមានទាំងវិស័យទ្រាសចរណ៍ផងដ្រារ ដោយរាប់ទាំង 
លើកល្រាងការបង់ពន្ធប្រាចាំខ្រាគ្រាប់ប្រាភ្រាទរបស់សណា្ឋាគារ និងផ្ទះ
សំណាក់ក្នុងខ្រាត្តសៀមរាបរយៈព្រាល ៤ខ្រា ដោយគិតចាប់ពីខ្រា 
កុម្ភៈរហូតដល់ខ្រាឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ។ កាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរ    
ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រាជុំក្រាប្រាទ្រាស ដោយគ្រាប់ក្រាសួង សា្ថាប័ន ជំនួស
វិញដោយការជំរុញនូវការប្រាជុំនានា ឲ្យធ្វើនៅតាមខ្រាត្តសំខន់ៗ 
ពិស្រាសខ្រាត្តសៀមរាប ។ ការរៀបចំព្រាឹត្តិការណ៍ទាក់ទាញ (សិល្បៈ 
កីឡា) នៅខ្រាត្តសៀមរាប ដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទ្រាសចរណ៍ជាតិ 
និងអន្តរជាតិ ។ រក្សាថ្ល្រាសំបុត្រាចូលទស្សនាតំបន់អង្គរនៅដដ្រាល 
ប៉ុន្ត្រាបន្ថ្រាមចំនួនថ្ង្រាទស្សនា ។ ប៉ុន្ត្រាដោយសារជម្ងឺ COVID-19 កាន់
ត្រាបន្តរាតត្បាតខ្លាំងនៅលើពិភពលោក បានធ្វើវិស័យទ្រាសចរណ៍
ក៏កាន់ត្រាទទួលរងគ្រាះខ្លាំង ។ ឯកឧត្តម ថែង ខុន រដ្ឋមន្ត្រាី 
ក្រាសួងទ្រាសចរណ៍ បានមានប្រាសាសន៍ថា គិតត្រាឹមថ្ង្រាទី១៧ ខ្រាម្រាសា 

ឆ្នាំ២០២០ ន្រាះ ការបិទធ្វើអាជីវកម្មទ្រាសចរណ៍គ្រាប់ប្រាភ្រាទនៅទូទាំង
ប្រាទ្រាសមានចំនួនសរុប ២.៨៦៥ទីតាំង ស្មើនឹង ២៩,៥៧ភាគរយ 
បើធៀបទៅនឹងទីតាំងអាជីវកម្មទ្រាសចរណ៍គ្រាប់ប្រាភ្រាទ ទាំងអស់ 
ដ្រាលមាន ៩.៦៨៩ទីតាំង ។ ទីតាំងនោះមានដូចជាសណា្ឋាគារ 
ផ្ទះសំណាក់ ភោជនីយដ្ឋាន មា៉ាស្សា ស្បា៉ា ទីភា្នាក់ងរទ្រាសចរណ៍ 
ខរា៉ាអូខ្រា រង្គសាល ឌីស្កូត្រាក បៀហា្គាឌិន និងកីឡាទ្រាសចរណ៍ ។   
ចំពោះផលប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលិកអ្នកធ្វើការ ក្នុងអាជីវកម្មស្រាវាកម្ម
ទាំងអស់មានចំនួន៤៦.៣៦៥នាក់ ស្មើនឹង ៤២,៦ភាគរយ បើធៀប 
ទៅនឹងបុគ្គលិកសរុបចំនួន ១០៨.៨៤៧នាក់ មគ្គុទ្រា្ទសក៍ទ្រាសចរណ៍
បានព្យួរការងរ ៩៦នាក់ ស្មើនឹង ១,៥ភាគរយ បើធៀបទៅនឹង        
មគ្គុទ្រា្ទសក៍ទ្រាសចរណ៍សរុប៦.៤១៦នាក់ ។ ផ្ន្រាកសណា្ឋាគារបាន 
បិទ២៨២ ស្មើនឹង ១៥.៤៨៨បន្ទប់ (ស្មើនឹង ២៧ភាគរយ) ធៀប 
នឹងសណា្ឋាគារមានទាំងអស់ ១.០៤៤ទីតាំង ។ បុគ្គលិកក្នុងសណា្ឋាគារ
អត់ការងរធ្វើ ១៦.២០៣នាក់ស្មើនឹង ៤១ភាគរយ ធៀបនឹង 
បុគ្គលិកសរុប ៣៩.១៥១នាក់ ។ ចំណ្រាកស្រាវាកម្មផ្ទះសំណាក់វិញ
បានបិទ៤០៥ទីតាំង ស្មើនឹង ១៥ភាគរយ ធៀបនឹងផ្ទះសំណាក់ 
ទាំងអស់ ២.៦៤៣ទីតាំង និងបុគ្គលិក ២.០៨៧នាក់អត់កាងរធ្វើ 
ស្មើនឹង ១៩,៥ភាគរយ ។ ភោជនីយដ្ឋាន ៣៧ទីតាំង បានបិទទា្វារ 
ស្មើនឹង ១០,៨ភាគរយធៀបនឹងភោជនីយដ្ឋានសរុប ៣.៤១៥ 
ទីតាំង និងបុគ្គលិកអត់ការងរធ្វើ ៣.២០១នាក់ ស្មើនឹង ១១,១១% 
បើធៀបទៅនឹងបុគ្គលិកសរុប ២៨.៧៣៨នាក់ ។ ឯកឧត្តម ថែង ខុន 
ក៏បានថ្ល្រាងបញ្ជាក់ទៀតថា ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា COVID-19 និង
ដើម្បីជ្រាងវិស័យទ្រាសចរណ៍ពីការរងផលប៉ះពាល់នូវជម្ងឺន្រាះ ក្រាសួង
ទ្រាសចរណ៍បានច្រាញស្រាចក្តីណ្រានាំស្តីពី ការអនុវត្តវិធនការបន្ថ្រាម
របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដល់មន្ទីរទ្រាសចរណ៍រាជធនី-ខ្រាត្ត ដើម្បី 
ផ្សព្វផ្សាយ និងជូនដំណឹងដល់មា្ចាស់អាជីវកម្មសណា្ឋាគារ ផ្ទះសំណាក់ 
ភោជនីយដ្ឋាន និងទីភា្នាក់ងរទ្រាសចរណ៍ដ្រាលបានព្យួរ ឬនឹងត្រាូវ      
ព្យួរដក់ពាក្យស្នើសុំព្យួរកិច្ចសន្យាការងរនៅក្រាសួងការងរ និង 

វិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា ក្នុងដំណាក់កាល
នេវិបត្តិជម្ងឺ COVID-19

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រាី ថែង ខុន អញ្ជើញរៀបចំពិធីផ្សព្វផ្សាយស្ដីពី 

បទដ្ឋានគតិយុត្តដក់ឱ្យអនុវត្តវិធនសុវត្ថិភាពទ្រាសចរណ៍ 

សម្រាប់ដំណាក់កាលវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ 

ភ្នំបាយឆៅ ជាតំបន់ទាក់ទាញទ្រាសចរណ៍ នៅខ្រាត្តមណ្ឌលគិរី
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រមណីយដ្ឋានប្រាវត្តសាស្រា្តភ្នំគូល្រាន នៅខ្រាត្តសៀមរាប

បណ្តុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈ ឬតាមរយៈមន្ទីរការងរ និងបណ្តុះបណា្តាល 
វិជា្ជាជីវៈរាជធនី-ខ្រាត្ត ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ៤០ដុល្លារ 
អាម្រារិក ក្នុងមួយខ្រា សម្រាប់រយៈព្រាលពីរខ្រាពីរាជរដ្ឋាភិបាល ដោយ
មិនភា្ជាប់លក្ខខណ្ឌតម្រាូវឱ្យកម្មករ និយោជិតចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណា្តាល
ជំនាញទន់ (Soft Skills) រយៈព្រាលខ្លីដ្រាលមានក្នុងវិធនការអន្តរាគមន ៍
ជុំទី១ និងជុំទី២ នោះទ្រា ។ ចំពោះមុខយើងអនុវត្តត្រាចំពោះរាជធនី
ភ្នំព្រាញ ខ្រាត្តសៀមរាប ខ្រាត្តព្រាះសីហនុ ខ្រាត្តក្រាប និងខ្រាត្តកំពត និង
ចំពោះត្រាអាជីវកម្មដ្រាលបានដក់ពាក្យព្យួរកិច្ចសន្យាការងរស្រាប
តាមការណ្រានាំរបស់ក្រាសួងការងរ និងបណ្តុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈត្រា
ប៉ុណ្ណោះ ។ ស្រាបព្រាលនឹងសា្ថានភាពនៅទំន្រាររបស់កម្មករនិយោជិត 
និងដើម្បីប្រាកា្លាយសា្ថានភាពប្រាឈមបច្ចុប្បន្ន ជាឱកាសក្នុងការពង្រាឹង 
និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពអ្នកជំនាញទ្រាសចរណ៍ និងសិស្សនិស្សិត        
ក្រាសួងទ្រាសចរណ៍បាននិងកំពុងជំរុញរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាជំនាញ     
វិជា្ជាជីវៈទ្រាសចរណ៍តាមអនឡាញសម្រាប់អ្នកបម្រាើការនៅក្នុងវិស័យ
ទ្រាសចរណ៍ ក៏ដូចជាសម្រាប់សិស្សនិស្សិតដ្រាលសិក្សានៅតាមគ្រាឹះ
សា្ថានអប់រំ និងបណ្តុះបណា្តាលជំនាញទ្រាសចរណ៍ និងបដិសណា្ឋារកិច្ច 
និងសាលបណ្តុះបណា្តាលជំនាញវិជា្ជាជីវៈទ្រាសចរណ៍ អាចសិក្សា 
បាននៅគ្រាប់ទីកន្ល្រាង និងគ្រាប់ព្រាលវ្រាលបាន ។ ក្រាសួងទ្រាសចរណ៍
ក៏បានរៀបចំស្តង់ដរប្រាបថ្មីក្នុងសម័យ COVID-19 សម្រាប់ អាជីវកម្ម 
ទ្រាសចរណ៍ចំនួនបី ក្នុងនោះមានស្រាវាកម្មសា្នាក់នៅស្រាវាកម្មម្ហូបអាហារ  
និងស្រាវាកម្មទ្រាសចរណ៍សហគមន៍-រមណីយដ្ឋានទ្រាសចរណ៍ ។ 
ការរៀបចំន្រាះដើម្បីបង្កើតឱ្យមានសកម្មភាពទ្រាសចរណ៍ ឬចលនា 
ទ្រាសចរក្នុងប្រាទ្រាសឡើងវិញ ដ្រាលធនាបាននូវសុវត្ថិភាពសុខភាព
របស់ប្រាជាពលរដ្ឋ និងភ្ញៀវទ្រាសចរទាំងអស់គា្នា ។ ស្ដង់ដរអាជីវកម្ម 
ទ្រាសចរណ៍ថ្មីនោះ នឹងមានការច្រាញប្រាកាសឱ្យអនុវត្តជាផ្លូវការ 
យ៉ាងយូរនៅដំណាច់ខ្រាឧសភាន្រាះ ។ មូលដ្ឋានអាជីវកម្មទ្រាសចរណ៍
ដ្រាលនៅមានសុពលភាព ត្រាូវបន្ថ្រាមការអនុវត្តតាមស្ដង់ដរថ្មី ចំណ្រាក
អាជីវកម្មសុំអាជា្ញាប័ណ្ណថ្មី ក៏ត្រាូវអនុលោមតាមស្ដង់ដរថ្មីន្រាះផងដ្រារ ។ 
ទន្ទឹមនឹងការបង្កើតឱ្យមានសកម្មភាពទ្រាសចរណ៍ក្នុងស្រាុកឡើងវិញ
ន្រាះ ក្រាសួងទ្រាសចរណ៍ក៏តម្រាូវឱ្យមា្ចាស់អាជីវកម្មទ្រាសចរណ៍នៅតាម
តំបន់ទាំងនោះ ត្រាូវអនុវត្តតាមបទបញ្ជា និងការណ្រានាំពីសុវត្ថិភាព
សុខភាពដ្រាលណ្រានាំដោយរាជរដ្ឋាភិបាល និងក្រាសួងសុខភិបាល
ឱ្យបានត្រាឹមត្រាូវបំផុតនៅក្នុងមូលដ្ឋានអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន ។ ការរៀបចំ
ឱ្យមានសកម្មភាពទ្រាសចរណ៍ក្នុងស្រាុកន្រាះ ក៏ស្រាបនឹងបំណងរបស់ 
ប្រាជាពលរដ្ឋ ដ្រាលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ដើរទស្សនានៅតាម 
រមណីយដ្ឋានទ្រាសចរណ៍ក្នុងប្រាទ្រាស ខណៈរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បាន
បន្ធូរបន្ថយឱ្យមានការធ្វើដំណើរឆ្លងខ្រាត្តឆ្លងស្រាុកឡើងវិញបាន ។ 
ដូច្ន្រាះប្រាជាពលរដ្ឋក៏ចង់ដើរល្រាងកម្សាន្តច្រាើនណាស់ដ្រារ បនា្ទាប់ពី
ដក់ខ្លួននៅក្នុងលំនៅដ្ឋាន ឬដក់ឱ្យនៅដច់ដោយឡ្រាក ដើម្បី 
បង្ការការពារ និងទប់សា្កាត់ការឆ្លងរីករាលដលជំងឺកូវីដ១៩ កាលពី 
ព្រាលកន្លងទៅ ។ ពួកគ្រាត្រាងនិយយថា «ធុញថប់ អផ្សុក ឬស្ត្រេស 
ជាដើម» ។

ឯកឧត្តម ថែង ខុន រដ្ឋមន្ត្រាីក្រាសួងទ្រាសចរណ៍ បានឱ្យដឹងថា 
ទោះបីជាវិស័យទ្រាសចរណ៍កម្ពុជា បាននិងកំពុងទទួលរងឥទ្ធិពល

យ៉ាងខ្លាំងពីវិបត្តិន្រាជំងឺកូវីដ-១៩ ក៏ដោយ ត្រាសង្ក្រាតឃើញនូវ 
សញ្ញាណវិជ្ជមានមួយចំនួន គិតចាប់ពីដើមខ្រាឧសភា មក។ 

ឯកឧត្តម ថែង ខុន បានបញ្ជាក់ថា ការធ្លាក់ចុះន្រាចំនួនភ្ញៀវ
ទ្រាសចរន្រាះ ពិតជាបានបង្ករផលប៉ះពាល់ជាច្រាើនដល់ប្រាតិបត្តិករ
ទ្រាសចរណ៍ ជាក់ស្ត្រាង គិតត្រាឹមថ្ង្រាទី០៨ ខ្រាឧសភា ឆ្នាំ២០២០ 
មានអាជីវកម្មទ្រាសចរណ៍បិទ និងបិទបណ្តាះអាសន្នសរុប ២ ៩៥៦ 
ទីតាំង និងមានបុគ្គលិកបម្រាើការងរផ្ទាល់ សរុប ៤៥,៤០៥នាក់។ 
យ៉ាងណាមិញយើងសង្ក្រាតឃើញថា គោលដៅរាជធនីភ្នំព្រាញមិន
ទទួលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងដូចគោលដៅទ្រាសចរណ៍ធំៗផ្ស្រាង
ទៀតឡើយ។ មានន័យថា ចំនួនអាជីវកម្មបានបិទ និងផ្អាកបណ្តាះ
អាសន្នដោយសារបញ្ហាវិបត្តិកូវីដ-១៩ មានត្រា ១២៤ទីតាំង ស្មើនឹង 
ប្រាមាណ ១០.៤៣% ន្រាចំនួនសរុបទូទាំងប្រាទ្រាស និងប៉ះពាល់        
ការងរផ្ទាល់ក្នុងវិស័យសរុបចំនួន១.៩៦០នាក់ ស្មើនឹង ៩,៣៣% 
ន្រាចំនួនបុគ្គលិកក្នងុវិស័យទ្រាសចរណ៍សរុបទូទំាងប្រាទ្រាស (តួល្រាខ 
ន្រាះ មិនគិតបញ្ចូលស្រាវាកម្មកម្សាន្តទ្រាសចរណ៍មនុស្សព្រាញវ័យ 
និងស្រាវាកម្មស្បា៉ា និងមា៉ាស្សា ដ្រាលត្រាូវបានសម្រាចឱ្យផ្អាកដោយ 
រាជរដ្ឋាភិបាល)។ ការបាត់បង់ការងរន្រាះ បានធ្វើឱ្យមានការជះ 
ឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់វិស័យស្រាដ្ឋកិច្ច និងសង្គមជារួមតាមរយៈ 
ឥទ្ធិពល ដ្រាលលើសពីឥទ្ធិពលអវិជ្ជមាននៅក្នុងវិស័យធ្វើដំណើរ 
និងទ្រាសចរណ៍ជាសកល។

ឯកឧត្តមបានសន្និដ្ឋានថា ចលនាទ្រាសចរក្នុងស្រាុកនឹងមាន 
កំណើនឡើងវិញលឿនជាង ការត្រាឡប់មកវិញ នូវភ្ញៀវទ្រាសចរ 
អន្តរជាតិ ដរាបណាវិធនការរឹតបណ្តឹងដ្រាលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើ 
ដំណើរនៅត្រាបន្ត។ បច្ចុប្បន្នន្រាះ យើងបានទទួលព័ត៌មានអំពី             
គោលបំណងបើកឱ្យមានការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ឡើងវិញ នៅតាម 
បណា្តារប្រាទ្រាសមួយចំនួន រីឯប្រាទ្រាសខ្លះក៏បានសម្រាចឱ្យបើករួច 
ទៅហើយ ត្រាក៏បានសម្រាចឱ្យបិទទៅវិញភា្លាមៗ បនា្ទាប់ពីមានការ 
ចម្លងថ្មីកើតឡើងវិញ។

អាស្រា័យដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តាមរយៈក្រាសួងទ្រាសចរណ៍ 
ខិតខំយកចិត្តទុកដក់ក្នុងការដក់ច្រាញវិធនការសំខន់ៗ មាន 
ចរឹតយុទ្ធសាស្ត្រា មានគោលដៅច្បាស់លស់ យើងសង្ឃឹមថា វិស័យ 
ទ្រាសចរណ៍ កម្ពុជានឹងត្រាូវបានសា្តារឲ្យមានដំណើរការឡើងវិញ ភា្លាមៗ 
ក្រាយព្រាលដ្រាលជម្ងឺ COVID-19 ត្រាូវបានផុតរលត់ទៅ ៕ 
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ក្នុងគោលបំណងពង្រាឹងនូវបណា្តាញសុវត្ថិភាពសង្គម និងគាំពារ 
សង្គម រួមចំណ្រាកក្នុងការលើកកម្ពស់ សុខមាលភាពរបស់ប្រាជាជន 
ជាពិស្រាស ក្នុងខណៈដ្រាលពិភពលោកកំពុងជួបប្រាទះនូវការរាត 
ត្បាតន្រាជំងឺកូវីដ-១៩នោះ ក្រាសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និង 
យុវនីតិសម្បទា បានដក់ច្រាញនូវផ្រានការសកម្មភាព ដ្រាលផ្តាត
លើកម្មវិធីសំខន់ៗមួយចំនួនក្នុងការបង្កើនប្រាសិទ្ធភាពស្រាវាសុខ-
មាលភាពសង្គម និងការបង្កើនប្រាសិទ្ធភាពប្រាព័ន្ធសន្តិសុខសង្គម ។ 
ជាមួយគា្នាន្រាះ ក្រាសួងក៍បានបង្កើតឲ្យមានអនុគណៈកមា្មាធិការ 
ជំនួយ សង្គមន្រាក្រាុមប្រាឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម ដ្រាលមានការងរគ្រាប
ដណ្តប់ច្រាើនផ្ន្រាកលើវិស័យសង្គមកិច្ច ប៉ុន្ត្រាអ្វី ដ្រាលជាកិច្ចការចម្បង 
នៅ ចំពោះមុខនាដំណាក់កាលន្រាះ គឺការជួយដោះស្រាយក្តីលំបាក
ន្រាគ្រាួសារប្រាជាជន ដ្រាលបង្ករឡើងដោយជំងឺកូវីដ ១៩ ។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានបញ្ច្រាញកញ្ចប់ថវិកាប្រាមាណ ២៥ 
លនដុល្លារអាម្រារិកក្នុងមួយខ្រា ដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់ប្រាជាពលរដ្ឋ 
ក្រាីក្រា និងងយរងគ្រាះដោយសារ ជំងឺកូវីដ១៩ ប្រាមាណជា ៥៦ 
មុឺនគ្រាួសារនៅទូទាំងប្រាទ្រាស ។ ដំណាក់ការទី១ ន្រាការឧបត្ថម្ភ 
សាច់ប្រាក់ន្រាះ ធ្វើឡើងសម្រាប់ខ្រាមិថុនា និងកក្កដ ។ ប៉ុន្ត្រាប្រាសិន 
បើជំងឺកូវីដ១៩ មិនទាន់រលយរលត់ទ្រា ការឧបត្ថម្ភន្រាះនឹងធ្វើ 
សម្រាប់ជំហានបនា្ទាប់ រយៈព្រាលពីរខ្រាបន្ថ្រាមទៀត ហើយនឹងធ្វើ 
នៅខ្រាបន្តបនា្ទាប់ទៀត បើជំងឺកូវីដ១៩ មិនទាន់រលយទ្រានោះ ។ 
សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រាីន្រាកម្ពុជា បានអញ្ជើញ
ប្រាកាសដក់ឱ្យអនុវត្តន៍កម្មវិធីន្រាះជាផ្លូវការ កាលពីថ្ង្រាទី២៤ ខ្រាមិថុនា 
ឆ្នាំ២០២០កន្លងទៅន្រាះ ។ សម្ត្រាចត្រាជោ ហ៊ុន សែន បាន ប្រាកាស 
ថា ការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ន្រាះ ដើម្បីចូលរួមចំណ្រាកដោះស្រាយ 
បញ្ហាជីវភាពរបស់ប្រាជាពលរដ្ឋ ដ្រាលមានជីវភាពក្រាីក្រា ហើយក៏ជា 
ការបង្ហាញ ឱ្យឃើញពីការយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល 
លើសុខទុក្ខរបស់ប្រាជាពលរដ្ឋផងដ្រារ ។ បនា្ទាប់ពី ប្រាកាសអនុវត្តជា 
ផ្លូវការហើយនោះ ក្រាសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា 

ជាអ្នកប្រាតិបត្តិករ ផ្ទាល់លើកម្មវិធីន្រាះ ក៏បានចាត់ច្រាងទមា្លាក់ថវិកា
ជូនដល់ប្រាជាពលរដ្ឋ ដ្រាលត្រាូវទទួលបានការឧបត្ថម្ភន្រាះ ។ សូម 
បញ្ជាក់ថា ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភន្រាះ គ្រាួសារក្រាីក្រា និងងយ 
រងគ្រាះ ត្រាូវមានបណ្ណសមធម៌ ដ្រាលមានសុពលភាព ដោយឈរ 
លើកម្រាិតភាពក្រាីក្រា៖ ក្រាកម្រាិត១ (ទីទ័លក្រា) ឬ ក្រាកម្រាិត២ (ក្រា) 
និងបាន ទៅផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជីឈ្មាះ ន្រាកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូន
គ្រាួសារក្រាីក្រា ក្នុងកំលុងព្រាលប្រាយុទ្ធប្រាឆំងជំងឺ កូវីដ១៩ នៅ 
សាលឃុំ សង្កាត់ណាមួយ ។ 

ឯកឧត្តម សំហែង បុរស រដ្ឋល្រាខធិការក្រាសួងសង្គមកិច្ច និង 
ជាប្រាធនអនុគណៈកមា្មាធិការ ជំនួយសង្គម ន្រាក្រាុមប្រាឹក្សាជាតិ 
គាំពារសង្គម បានឲ្យដឹងថាអនុគណៈកម្មការជំនួយសង្គមគឺជាក្រាុម 
ការងរ ទើបត្រាបង្កើតឡើងថ្មី ហើយត្រាូវបានចាត់ទុកថាជាសសរស្តម្ភ 
មួយក្នុងចំណមសសរស្តម្ភទាំង ២ របស់ក្រាុម ប្រាឹក្សាជាតិគាំពារ 
សង្គម ជាគូនឹងប្រាឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម ហើយការងរដ៏សំខន់ 
បំផុតមួយរបស់ អនុគណៈ កម្មការដ្រាលមានសមាសភាពមកពីអន្តរ
ក្រាសួងន្រាះ គឺការដោះស្រាយនូវរាល់តម្រាូវការជាក់ស្ត្រាង របស់គ្រាួសារ 
ក្រាីក្រាងយរងគ្រាះ ហើយអនុគណៈកមា្មាការន្រាះ មិនម្រានមានត្រា
នៅក្នុងដំណាក់កាលជំងឺកូវដី ១៩ ទ្រា គឺនឹង មាននិរន្តរភាពតទៅ 
ព្រាះវាកម្មវិធីការងរថ្មីមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ។ នៅក្នុងកំឡុង 
ព្រាលន្រាការរាតត្បាត ជម្ងឺកូវីដ១៩ន្រាះដ្រារក្រាសួងសង្គមកិច្ច អតីត 
យុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទាក៏បានគិតគូរពីការរកដំណះស្រាយ 
រួមគា្នាដើម្បីជួយដល់ជនរងគ្រាះ ដោយអំពើជួញដូរមនុស្ស អំពើ 
ធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភ្រាទ ការក្រាងប្រាវ័ញ្ច គ្រាប់ ទម្រាង់ផ្ស្រាងៗទៀត ន្រាការ 
រំលោភបំពានក្នុងកំឡុងព្រាលម្រារោគរាតត្បាតកូវីដ១៩ ដើម្បីទប់សា្កាត ់
ការរីករាលដលជំងឺដ៏កាចសហាវន្រាះ។

បើទោះបីរកឃើញជាបន្តបនា្ទាប់នូវគ្រាួសារក្រាីក្រា និងងយ រងគ្រាះក្តី 
ក៏រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា មិនទាន់បញ្ឈប់ដ្រារ គឺនៅត្រាបន្តរុករកថ្រាម 
ទៀត ដើម្បីផ្តល់ជំនួយសង្គម និងមិនឲ្យពលរដ្ឋណាមា្នាក់សា្លាប់ដោយ
អត់បាយ ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលមិនបានដឹងនោះទ្រា។ គិតត្រាឹម 
ថ្ង្រាទី២១ ខ្រាកក្កដ ន្រាះ [គ្រាួសារក្រាីក្រា និងងយរងគ្រាះ] កើនពីជាង 
៥៦មុឺនគ្រាួសារ ដ្រាលចំណាយជាង២៤លនដុល្លារ ទៅដល់៦១ 
មុឺនគ្រាួសារ នឹងត្រាូវចំណាយ២៨លនដុល្លារសម្រាប់ខ្រាកក្កដន្រាះ 
ព្រាះយើងស្វ្រាងរកឃើញគ្រាួសារក្រាីក្រាថ្មីប្រាមាណជាង៥មុឺនគ្រាួសារ
បន្ថ្រាមទៀត ហើយនឹងកំពុងបន្តរុករក។ បើ      កូវីដមិនទាន់ថមថយទ្រា 
កម្ពុជាត្រាូវនៅបន្តកម្មវិធីជំនួយសង្គម ។ ការផ្តល់ជំនួយសង្គមដល់
គ្រាួសារក្រាីក្រា និងងយរងគ្រាះន្រាះ មិនម្រានធ្វើរហូតនោះទ្រា គឺនឹង 
បញ្ចប់នៅព្រាលជំងឺកូវីត១៩ ថមថយចុះ ហើយការផ្តល់ប្រាក់ 
ឧបត្ថម្ភន្រាះ ក៏មិនម្រានជាការច្រាញមុខចិញ្ចឹមទាំងស្រាុងនោះដ្រារ ត្រា
គឺជាការប៉ះប៉ូវនូវអ្វីដ្រាលខ្វះខត និងរងផលប៉ះពាល់ប៉ុណ្ណោះ។ ការ
អនុវត្តន៍កម្មវិធីផ្តល់សាច់ប្រាក់ជូនប្រាជាពលរដ្ឋ មានជីវភាពក្រាីក្រា 
និងងយរងគ្រាះដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ ដោយបញ្ជូនសាច់ប្រាក់    

វិស័យសង្គមកិច្ច និងការជួយដោះសោយក្តីលំបាករបស់គោួសារ 
កោីកោងាយរងគោះ ដោលបង្កឡើងដោយជំងឺកូវីដ ១៩

ឯកឧត្តម វង សូត ក្នុងពិធីសំណ្រាះសំណាល និងពិនិត្យលទ្ធផល 
កម្មវិធី ឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដល់ស្រាីមានផ្ទ្រាពោះ កុមារក្រាម ២ឆ្នាំ 

និងគ្រាួសារក្រាីក្រា ងយរងគ្រាះក្នុងអំឡុងជំងឺកូវីដ-១៩ 
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ការច្រាកអំណយជូនប្រាជាពលរដ្ឋក្រាីក្រា ក្នុងយុទ្ធនាការ
ប្រាឆំងប្រាយុទ្ធជំងឺកូវីត១៩

រួចរាល់ហើយចំនួន ១២៥លនដុល្លារអាម្រារិក ទៅកាន់គោលដៅ 
នានា សម្រាប់រយៈព្រាល ៥ខ្រា ដើម្បីជួយដល់ប្រាជាពលរដ្ឋ។ ការ     
ឧបត្ថម្ភន្រាះមានរយៈព្រាលពីរខ្រាសម្រាប់ជុំទីមួយន្រាះ គឺខ្រាមិថុនា 
និងខ្រាកក្កដ។ ក៏ប៉ុន្ត្រាបើជំងឺកូវីដ១៩ មិនរលត់រលយទៅវិញទ្រា 
នោះ រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ប្រាក់នៅខ្រាបន្តបនា្ទាប់
ទៀត។

ការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ន្រាះ កំណត់ដូចខងក្រាម៖
*ទី១៖ តំបន់ទីប្រជុំជនក្នុងរាជធានីភ្នំព្រញ * «សម្រាប់បណ្ណ ក្រា-១» ៖ 

ក្នុង ១គ្រាួសារទទួលបានប្រាក់ចំនួន ១២ មុឺនរៀល បូកបន្ថ្រាម 
៥២០០០៛ សម្រាប់សមាជិកគ្រាួសារមា្នាក់ៗ ហើយបូកបន្ថ្រាម៤ មុឺន-
រៀល មា្នាក់ទៀត សម្រាប់សមាជិកនៅក្នុងគ្រាួសារ ដ្រាលជាកុមារ 
អាយុក្រាម៥ ឆ្នាំ, ជនមានពិការភាព, ជនចាស់ជរាអាយុចាប់ពី ៦០ 
ឆ្នាំឡើង និងអ្នកផ្ទុកម្រារោគអ្រាដស៍។ * «សម្រាប់បណ្ណ ក្រា-២» ៖ 
ក្នុង១គ្រាួសារ ទទួលបានប្រាក់ចំនួន ១២ មឺុនរៀល បូកបន្ថ្រាម ៣៦ ០០០៛ 
សម្រាប់សមាជិកគ្រាួសារមា្នាក់ៗ ហើយបូកបន្ថ្រាម ២៨ ០០០៛ មា្នាក់ 
ទៀត សម្រាប់សមាជិកនៅក្នុងគ្រាួសារ ដ្រាលជាកុមារអាយុក្រាម 
៥ឆ្នាំ, ជនមានពិការភាព, ជនចាស់ជរាអាយុចាប់ពី ៦០ឆ្នាំឡើង និង 
អ្នកផ្ទុកម្រារោគអ្រាដស៍។ *ទី២៖ តំបន់ទីប្រជុំជនក្រពីរាជធានីភ្នំព្រញ 
* «សម្រាប់បណ្ណ ក្រា-១» ៖ ក្នុង ១គ្រាួសារទទួលបានប្រាក់ចំនួន ១២ 
មុឺនរៀល បូកបន្ថ្រាម ៤មុឺនរៀល)សម្រាប់សមាជិកគ្រាួសារមា្នាក់ៗ 
ហើយបូកបន្ថ្រាម ៤មុឺនរៀលមា្នាក់ទៀត សម្រាប់សមាជិកនៅក្នុង 
គ្រាួសារ ដ្រាលជាកុមារអាយុក្រាម ៥ ឆ្នាំ, ជនមានពិការភាព, 
ជនចាស់ជរាអាយុចាប់ពី ៦០ ឆ្នាំឡើង និងអ្នកផ្ទុកម្រារោគអ្រាដស៍ ។ 
* «សម្រាប់បណ្ណ ក្រា-២» ៖ ក្នុង ១គ្រាួសារទទួលបានប្រាក់ចំនួន ១២ 
មុឺនរៀល បូកបន្ថ្រាម២៨ ០០០៛ សម្រាប់សមាជិកគ្រាួសារមា្នាក់ៗ 
ហើយបូកបន្ថ្រាម ២៨ ០០០៛ មា្នាក់ទៀត សម្រាប់សមាជិកនៅក្នុង 
គ្រាួសារ ដ្រាលជាកុមារអាយុក្រាម ៥ឆ្នាំ, ជនមានពិការភាព, ជនចាស់ 
ជរាអាយុចាប់ពី ៦០ ឆ្នាំ ឡើង និងអ្នកផ្ទុកម្រារោគអ្រាដស៍ ។ *ទី៣៖ 
តំបន់ជនបទ* «សម្រាប់បណ្ណ ក្រា១» ៖ ក្នុង ១គ្រាួសារទទួលបាន 
ប្រាក់ចំនួន ៨មុឺនរៀល បូកបន្ថ្រាម ២៤ ០០០៛ សម្រាប់សមាជិក 
គ្រាួសារមា្នាក់ៗ ហើយបូកបន្ថ្រាម ២៤ ០០០៛ មា្នាក់ទៀត សម្រាប់ 
សមាជិកនៅក្នុងគ្រាួសារ ដ្រាលជាកុមារអាយុ ក្រាម ៥ ឆ្នាំ, ជនមាន 
ពិការភាព, ជនចាស់ជរាអាយុចាប់ពី ៦០ឆ្នាំ ឡើង និងអ្នកផ្ទុក 
ម្រារោគអ្រាដស៍។ * «សម្រាប់បណ្ណ ក្រា-២» ៖ ក្នុង ១គ្រាួសារ ទទួល 
បានប្រាក់ចំនួន ៨ មុឺនរៀល បូកបន្ថ្រាម ១៦ ០០០៛ សម្រាប់ 

សមាជិកគ្រាួសារមា្នាក់ៗ ហើយបូកបន្ថ្រាម១៦ ០០០៛ មា្នាក់ទៀត 
សម្រាប់សមាជិកនៅក្នុង គ្រាួសារ ដ្រាលជាកុមារអាយុក្រាម ៥ ឆ្នាំ, 
ជនមានពិការភាព, ជនចាស់ជរាអាយុចាប់ពី ៦០ឆ្នាំ ឡើង និងអ្នក 
ផ្ទុកម្រារោគអ្រាដស៍ ។

ឯកឧត្តម ញ៉ឹក វណា្ណែរ ៉ា រដ្ឋល្រាខក្រាសួងសង្គមកិច្ច អតីត 
យុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ក៍បានលើកឡើងដ្រារថា ការភា្ជាប់ស្រាវា 
ពិការភាព និងការពារកូវីដ១៩ ជាអាទិភាពចំបងសម្រាប់ប្រាតិបត្តិករ 
ទាំងសា្ថាប័នរដ្ឋ អង្គការមិនម្រាន រដ្ឋាភិបាល និងវិស័យឯកជន ក្នុង 
កិច្ចប្រាជុំជាមួយដ្រាគូអភិវឌ្ឍន៍ អង្គការ មិនម្រានរដ្ឋាភិបាល ជាតិ 
អន្តរជាតិ អង្គការជនពិការសរុបចំនួន៣៦អង្គភាព។ ឯកឧត្តម 
បានបន្ថ្រាមទៀតថា «យើងបានរួមគា្នាផលិត និងបោះពុម្ភផ្ទាំងរូបភាព
អប់រំកូវីដ១៩ បានផលិតស្ពតវិទ្យុអប់រំកូវីដ១៩ ចំនួន០២ សម្រាប់ 
ជនមានពកិារភាពភ្ន្រាក នងិស្ពតវដី្រាអអូបរ់ចំនំនួ ០៣ បានផ្សព្វផ្សាយ 
តាមបណា្តាញសង្គម និងកំពុងរៀបចំចាក់ផ្សាយតាមទូរស្សន៍ Fresh 
News, BTV និងជាពិស្រាសបានបង្កើតក្រាុមការងរឆ្លើយតបរហ័ស 
សម្រាប់អន្តរាគមន៍ និងបានជួយបកប្រាភាសាសញ្ញាសម្រាប់មនុស្ស
ថ្លង់ ក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទសាព័ត៌មានរបស់ក្រាសួងសុខភិបាល» ។ 
ឯកឧត្តម ញ៉ឹក វណា្ណែរ៉ែ មានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថា តាមរយៈការ 
ផ្តល់ស្រាវាទាំងរដ្ឋ និងស្រាវាដ្រាលផ្តល់ដោយអង្គការមិនម្រានរដ្ឋាភិបាល 
នឹងជួយសម្រាលការលំបាករបស់ជនមានពិការភាព ទាំងកិច្ច ការងរ 
សា្តារលទ្ធភាព ពលកម្មកាយសម្បទា ឱកាសស្រាដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ជន 
មានពិការភាព ការថ្រាទាំ និងស្រាវាផ្ស្រាងៗទៀត ដ្រាលជាតម្រាូវការ 
របស់ជនមានពិការភាព។ 

ថ្ល្រាងនៅក្នុងកិច្ចប្រាជុំពិស្រាសតាមប្រាព័ន្ធអនឡាញរបស់រដ្ឋមន្រា្តី
អាសា៊ាន ទទួលបន្ទុកសុខុមាលភាព សង្គម និងអភិវឌ្ឍន៍ ការកាត់ 
បន្ថយផលប៉ះពាល់ដោយកូវីដ១៩ លើក្រាុមជនងយរងគ្រាះក្នុង 
អាសា៊ាន ក្នុងនាម តំណាងឲ្យកម្ពុជាឯកឧត្ដម វង សូត រដ្ឋមន្រា្តី 
ក្រាសួងសង្គមកិច្ច អតីតយយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា បានលើក 
ឡើងថា ជំងឺកូវីដ-១៩ បានវិវត្តន៍មកដល់លឿននិងហើយបាននិង 
កំពុងរីករាលដលពីវិស័យ មួយទៅវិស័យមួយ យើងចាំបាច់ត្រាូវមាន
ការឆ្លើយតបឱ្យទាន់ព្រាលវ្រាល។ ឯកឧត្ដម វង សូត បានបន្ថ្រាម 
ថា រហូតមកទល់ព្រាលន្រាះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានកំណត់អត្ត-
សញ្ញាណកម្មគ្រាួសារក្រាីក្រាីដោយជំងឺកូវីដ-១៩ សម្រាប់ឧបត្ថម្ភ សាច់ 
ប្រាក់ ទាំងនៅតំបន់ជនបទ និងទីប្រាជុំជន តាមរយៈវិធនការ ជំនួយ 
សង្គម ដោយមានការប្ត្រាជា្ញាបន្តអនុវត្តរាល់ កម្មវិធីគាំពារសង្គម ទាំង 
ឡាយ ដ្រាលមានស្រាប់ មិនឱ្យខកខន និងទាន់ព្រាលវ្រាល ដោយ     
ប្រាើប្រាស់យន្តការអង្ក្រាតរហ័សស្តីពីផលប៉ះពាល់ន្រាជំងឺកូវីដ -១៩ លើ 
អ្នក ទទួល ផលន្រាកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ និងក្រាុមគ្រាួសារ។     រាជ 
រដ្ឋាភិបាលក៏បាននិងដក់ឱ្យអនុវត្តនៅក្នុង ខ្រាមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ 
ន្រាះ នូវកម្មវិធីជំនួយសង្គម សំដៅជួយសម្រាួលជីវភាពប្រាចាំថ្ង្រានៅ
ក្នុងអំឡុងព្រាល ន្រាវិបត្តិដោយ សារជំងឺកូវីត-១៩ ន្រាះ និងក្រាុមជន 
រងគ្រាះ ការយកជូនដល់គ្រាួសារប្រាជាពលរដ្ឋក្រាីក្រា ដ្រាលមានប័ណ្ណ 
សមធម៌ទូទាំង ប្រាទ្រាសដោយផ្តាត ការយកចិត្តទុកដក់បន្ថ្រាមដល់ 
កុមារ អាយុក្រាម ៥ឆ្នាំ ជនពិការ ជនចាស់ជរា អាយុចាប់ពី៦០ 
ឆ្នាំឡើង និងអ្នកផ្ទុកម្រារោគអ្រាដស៍ នៅក្នុងគ្រាួសារក្រាីក្រា ទាំងនោះ 
ទៀតផង៕
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ការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ ១៩ បង្ហាញឲ្យឃើញសមត្ថភាពដោះ

ស្រាយខុសគ្នានៅតាមប្រាទ្រាសនីមួយៗ

នៅព្រោលនិយយអំពីការការពារការត្រោួតពិនិត្យ និងការព្យាបាល 
ជំងឺកូវើដ១៩ បណា្តាប្រោទ្រោសនានាលើពិភពលោក បានអនុម័តទាំង 
វិធនការស្រោដៀងគ្នា និងខុសគ្នា ។ វិធីផ្ស្រោងៗគ្នាក្នុងការទប់សា្កាត់ 
ជំងឺរាតត្បាត ត្រោូវបានកំណត់ដោយប្រោព័ន្ធនយោបាយ និងអភិបាល
កិច្ចរបស់ប្រោទ្រោសផ្ស្រោងៗគ្នា ។ អឺរ៉ុប និងអាម្រោរិក មនប្រោព័ន្ធនយោបាយ
ប្រោហាក់ប្រោហ្រោលគ្នា ប៉ុន្ត្រោវិធនការរបស់ពួកគ្រោក្នុងការទប់សា្កាត់វើរុស 
គឺខុសពីគ្នាឆា្ងាយ ។ ន្រោះបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋ ដ្រោលមន 
វិធីសាស្ត្រោធនធន និងរបៀបន្រោការដោះស្រោយខុសគ្នា ។ នៅក្នុង 
បទសម្ភាសន៍នាព្រោលថ្មីៗន្រោះ ជាមួយកាស្រោត Le Point ដ្រោលជា 
ទស្សនាវដ្តីនយោបាយបារាំង ប្រោចាំសបា្តាហ៍ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រោនយោបាយ

ស្តីពីអាម្រោរិកលោក Francis Fukuyama បានលើកឡើងថា កតា្តា          
កំណត់ដ៏សំខន់ក្នុងការអនុវត្តព្រោលមនជំងឺរាតត្បាត គឺជាសមត្ថភាព 
របស់រដ្ឋ ។ លោក Fukuyama បាននិយយអំពីលទ្ធិស្រោរើនិយមប្រោប
ថ្មីនៅបស្ចឹមប្រោទ្រោស ដ្រោលសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋតិច 
បំផុត ។ ចាប់តាំងពីទសវត្សឆា្នាំ១៨៧០ លទ្ធិស្រោរើនិយមប្រោបថ្មី         
neoliberalism បានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំង ដល់គោលនយោបាយ
ស្រោដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រោទ្រោសផ្ស្រោងៗ ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បនា្ទាប់ 
ពីវិបត្តិស្រោដ្ឋកិច្ចឆា្នាំ ២០០៨ ជាទូទៅបណា្តាប្រោទ្រោសលោកខងលិច 
បានទទួលសា្គល់សារៈសំខន់ន្រោការពង្រោឹងសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋ ក្នុង 
ការធ្វើអន្តរាគមន៍ និងគ្រោប់គ្រោងស្រោដ្ឋកិច្ច ។ ការក្រោសំរួលប្រោបន្រោះ        
មនភាពយឺតយ៉ាវនៅក្នុងប្រោទ្រោសមួយចំនួន ដោយសារបញ្ហាប្រោព័ន្ធ
គ្រោប់គ្រោងប្រោទ្រោសរបស់ពួកគ្រោ ។ រោគរាតត្បាត គឺជាការដាស់សា្មោរតី 
ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋ ហើយវាមិនចាំបាច់ត្រោផ្ន្រោកស្រោដ្ឋកិច្ច
ប៉ុណ្ណោះទ្រោ អ្នកប្រោជ្ញបស្ចិមប្រោទ្រោសកំពុងពិភាក្សាគ្នា អំពីការបញ្ចប់
លទ្ធិស្រោរើនិយមប្រោបថ្មី ពីព្រោះពួកគ្រោបានមើលឃើញពីសារៈសំខន់
ន្រោសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋ ។ សមត្ថភាពក្នុងការការពារ និងគ្រោប់គ្រោងជំងឺ

រាតត្បាតប្រោភ្រោទន្រោះ ភាគច្រោើនពឹងផ្អ្រោកទៅលើភាពខ្លាំងន្រោប្រោទ្រោស
នីមួយៗ ។ ប្រោសិទ្ធភាពន្រោភាពធន់នឹងវើរុសរបស់ពួកគ្រោ គឺខុសគ្នា   
ដោយសារត្រោប្រោព័ន្ធផ្ស្រោងៗគ្នា ។ គន្លឹះក្នុងការក្រោលំអសមត្ថភាពរបស់
រដ្ឋ គឺស្ថិតនៅក្នុងរបៀបដើម្បីជំរុញតួនាទីនាំមុខន្រោប្រោព័ន្ធអភិបាលកិច្ច 
របស់ពួកគ្រោ ដោយមិនបំប្រោក ឬ បង្វ្រោរមុខងរដ្រោលមនស្រោប់ ។          
ភាពខ្លាំងរបស់រដា្ឋាភិបាលមនកតា្តាជាច្រោើន រួមមន វិទ្យាសាស្ត្រោ ធម្មជាតិ 
ការកៀរគរ និងការប្រោតិបត្តិគោលនយោបាយរបស់រដា្ឋាភិបាល ។ វា 
ក៏ត្រោូវបានកំណត់ផងដ្រោរ ដោយប្រោព្រោណីវប្បធម៌របស់ប្រោទ្រោស ។          
ដូច្ន្រោះវាហាក់ដូចជាមនវិធនការដាច់ដោយឡ្រោកមួយចំនួននៅជំុវិញ 
ពិភពលោក ប៉ុន្ត្រោឥទ្ធិពលជាក់ស្ត្រោងរបស់វាខុសគ្នាយ៉ាងទូលំទូលាយ ។ 
របៀបដ្រោលប្រោព័ន្ធថ្រោទាំសុខភាពខុសគ្នា ក្នុងការដោះស្រោយជំងឺ 
រាតត្បាត គឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីឥទ្ធិពលន្រោប្រោព្រោណីវប្បធម៌ និងជំនឿ 
សាសនា ។ លំនាំសុខមលភាពខុសគ្នានៅក្នុងបណា្តាប្រោទ្រោសអឺរ៉ុប 
មនទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងជំនឿសាសនារបស់ប្រោជាជន
អឺរ៉ុប។ គំរូតាមប្រោបជនជាតិ Nordic ដ្រោលគ្រោបដណ្តប់ទៅលើ 
ប្រោទ្រោសដូចជា ស៊ុយអ្រោត និងន័រវ្រោស ត្រោូវបានកំណត់ដោយការទទួល
ខុសត្រោូវចម្បងរបស់រដា្ឋាភិបាល និងតួនាទីគំទ្រោរបស់ក្រោុមសង្គម ។ 
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅអឺរ៉ុបខងត្បូងតួនាទីរបស់រដ្ឋ គឺតូច 
ជាងមុន ហើយបន្ទុកភាគច្រោើនធ្លាក់ទៅលើគ្រោួសារ ។ ការសិក្សា 
បង្ហាញថា មូលហ្រោតុចម្បងន្រោភាពខុសគ្នាទាំងន្រោះ គឺជំនឿសាសនា ។ 
ភាពខុសគ្នាទាំងន្រោះ ក៏ត្រោូវបានបង្ហាញតាមវិធីរបស់ពួកគ្រោ ដើម្បីការពារ 
និងគ្រោប់គ្រោងកូវើដ១៩ ។ តាមទស្សនៈន្រោះ បណា្តាប្រោទ្រោសនានានៅត្រោ
មនភាពខុសគ្នាយ៉ាងច្បាស់ ។ ទោះបីបណា្តាប្រោទ្រោសមនទំនាក់ទំនង
ជាមួយគ្នា តាមរយៈសកលភាវូបនីយកម្មក៏ដោយ ក៏រដា្ឋាភិបាលថា្នាក់ជាតិ
ធ្វើអន្តរាគមន៏ពឹងផ្អ្រោកលើប្រោព័ន្ធរបស់ពួកគ្រោ ។ នៅព្រោល កូវើដ១៩ 
រើករាលដាលពាសព្រោញពិភពលោក វាងយស្រោួលសម្រោប់ប្រោទ្រោស 
នានា ក្នងុការពនិតិ្យមើលឡើងវញិ នវូគណុសម្បត្ត ិនងិបញ្ហាន្រោប្រោពន័្ធ 
របស់ពួកគ្រោ ។ សមត្ថភាពរបស់រដ្ឋចិនល្រោចធ្លានៅក្នុងការប្រោៀបធៀប
ន្រោះ ព្រោះយើងអាចដឹងថា ប្រោទ្រោសចិនបាននាំមុខធ្វើឲ្យជំងឺរាតត្បាត
ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រោប់គ្រោង និងឆ្លងផុតពីសា្ថានភាពអាក្រោក់បំផុត ។ 
មិនម្រោនប្រោទ្រោសលោកខងលិច មើលមិនឃើញអំពីជោគជ័យរបស់ 
ចិននោះទ្រោ ។ ពួកគ្រោស្ថិតនៅក្រោមប្រោព័ន្ធ និងទំនៀមទម្លាប់ ផ្ស្រោងៗគ្នា 
ដ្រោលរារាំងពួកគ្រោពីការចម្លងដោយផ្ទាល់ពីប្រោទ្រោសចិន ។ ទោះបីជា 
ពួកគ្រោធ្វើក៏ដោយ ក៏ឥទ្ធិពលនឹងផ្ទុយពីន្រោះ ។ និយយអោយចំទៅ     
ពួកគ្រោកំពុងរុះរើការទទួលខុសត្រោូវក្នុងការក្រោលំអ និងលើកកំពស់ 
សមត្ថភាពរបស់រដ្ឋ ៕                     (ប្រោភព Global Times)
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ដោយពង្រោីកខ្លួនទ្វ្រោដង នាព្រោលបច្ចុប្បន្ន   
រាជធនីភ្នំព្រោញត្រោូវបានកត់សម្គល់នូវការអភិវឌ្ឍ
វិស័យហ្រោដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តទាំងរដ្ឋ និង 
ឯកជនជាអាទិ៍ការសា្ថាបនាសា្ពានអាកាស ផ្លូវ 
ក្រោមដី វត្តមនទីក្រោុងរណប អគរពាណិជ្ជកម្ម 
ផ្សារទំនើប សំណង់បុរើ សណា្ឋាគរ ខុនដូប្រោណីតៗ 
និងមជ្ឈមណ្ឌលកម្សាន្តគ្រោប់ប្រោភ្រោទ សម្រោប់ 
បម្រោើជូនប្រោជាពលរដ្ឋ ធុរជន វិនិយោគិន ភ្ញៀវ 
ទ្រោសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ ដ្រោលនិយមចូលចិត្ត 
ការរស់នៅកម្សាន្តសប្បាយប្រោបថ្មី និងទំនើប។

ឯកឧត្តម ឃួង សែង អភិបាលន្រោ 
គណៈអភិបាលរាជធនីភ្នំព្រោញ បានមន      
ប្រោសាសន៍កាលពីព្រោលថ្មីៗន្រោះថា ក្រោបខ័ណ្ឌ
ន្រោការអភិវឌ្ឍគឺគណៈអភិបាលរាជធនី ភ្នំព្រោញ 
បានអនុវត្តទៅតាម ប្លង់គោលប្រោើប្រោស់ដីធ្លី     
ឆា្នាំ២០៣៥, ផ្រោនការអភិវឌ្ឍន៍ប្រោំឆា្នាំ និង 
គម្រោងវិនិយោគ ៣ឆា្នាំរំកិលន្រោអាណត្តិក្រោុម
ប្រោឹក្សា ដោយអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍
ណ្រោនាំរបស់គណៈកម្មោធិការជាតិសម្រោប់ការ
អភិវឌ្ឍតាម ប្រោបប្រោជាធិបត្រោយ្យនៅថា្នាក់ក្រោម
ជាតិ (គ.ជ.អ .ប),ក្រោសួងមហាផ្ទ្រោ និងក្រោសួង- 
សា្ថាប័នថា្នាក់ជាតិ។ បន្ថ្រោមលើន្រោះ ចំពោះក្រោប 
ខ័ណ្ឌន្រោការអភិវឌ្ឍហ្រោដា្ឋារចនា សម្ព័ន្ធរូបវន្ត 
សម្រោប់រាជធនីភ្នំព្រោញមនភ័ព្វសំណាងខ្ពស់
ដោយសម្ត្រោចអគ្គមហាស្រោនាបតីត្រោជោ ហ៊ុន សែន 
នាយករដ្ឋមន្ត្រោីន្រោព្រោះរាជាណាចក្រោកម្ពុជា បាន 
ដាក់ច្រោញនូវយុទ្ធសាស្ត្រោពីរបន្ថ្រោមទៀតគឺ ទី១.

គោលនយោបាយ កាត់បន្ថយភាពក្រោីក្រោក្រោម 
ប្រោធនបទ «ផ្រោនការអភិវឌ្ឍន៍១០០សហគមន៍
ក្នុងមួយឆា្នាំៗ» តាមរយៈការផ្តល់សម្បទានដី
សង្គមកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍលំនៅឋាននៅនឹង 
កន្ល្រោង។ ក្នុងនោះតំបន់មិនរៀបរយក្នុងរាជធនី
ភ្នំព្រោញត្រោូវបានចងក្រោងទៅជាសហគមន៍ក្រោីក្រោ
ដើម្បីងយស្រោួលគ្រោប់គ្រោង និងផ្តល់ការអភិវឌ្ឍ 
ជូនពួកគត់។ ទី២. គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍
ហ្រោដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តក្នុងទីក្រោុង តាមរយៈ 
យន្តការ "ការយកទីក្រោុងចិញ្ចឹមក្រោុង ឬយក 
ស្លឹកត្នាតខ្ចប់ស្ករត្នាត រាជធនីភ្នំព្រោញ នាព្រោល 
បច្ចុប្បន្ន មនការអភិវឌ្ឍទាំងប្រោបទូលាយនិង
ប្រោបជម្រោ ។ ការអភិវឌ្ឍប្រោបទូលាយ គឺមនការ 
កើនឡើងផ្ទ្រោក្រោឡាពី៣០០ ទៅ ៦៩២,៦៤   
គីឡូម៉្រោត្រោក្រោឡា។ មនប្រោជាជនរស់នៅនិង 
សា្នាក់នៅបម្រោើការងរប្រោមណជាងបីលាននាក់។ 
មនស្ថិតិយនយន្តគ្រោប់ប្រោភ្រោទ ដ្រោលបានចុះ 
បញ្ជីនៅរាជធនីភ្នំព្រោញគឺរថយន្តមន ៥៣មុឺន
គ្រោឿង,ទោចក្រោយនយន្តនិងត្រោីចក្រោយនយន្ត
មន ១,៦ លានគ្រោឿង រួមនិងយនយន្តឆ្លងកាត់ 
សរុបមនចំនួនប្រោមណបីលានគ្រោឿង។ ចំពោះ 
ការអភិវឌ្ឍប្រោបជម្រោ គឺបានបង្ហាញឱ្យឃើញ
តាមរយៈការប្រោប្រោួលកម្រោិតជីវភាពរស់នៅរបស់
ប្រោជាពលរដ្ឋ និងភាពលូតលាស់ក្នុងវិស័យឯកជន
ក្នុងនោះ អត្រោភាពក្រោីក្រោបានធ្លាក់ចុះមកត្រោឹម
ប្រោមណ៩% និងការកើនឡើងនូវទំហំផលិត
ផលក្នុងស្រោុកសរុបសម្រោប់ មនុស្សម្នាក់ៗនៅ

រាជធនីភ្នំព្រោញរហូតដល់ ៣.៩៨៦ដុលា្លារ 
ក្នុងឆា្នាំ២០១៩ ។

សហគមន៍ក្រោីក្រោគឺជា អំរ្រោកមួយរបស់រាជ-
រដា្ឋាភិបាល និងនិយយដោយឡ្រោកសម្រោប់ 
រាជធនីភ្នំព្រោញផងដ្រោរ ព្រោះជាទីប្រោមូលផ្តុំ 
ចម្រោុះន្រោការចូលមករស់នៅរបស់ប្រោជាពលរដ្ឋ។ 
ដោយផ្អ្រោកតាម គោលនយោបាយប្រោទានកម្មរបស ់
សម្ត្រោចត្រោជោនាយករដ្ឋមន្ត្រោីចំនួន សហគមន៍
ក្រោីក្រោក្នុងរាជធនីភ្នំព្រោញបានថយចុះពី ៣៣៥ 
សហគមន៍ ក្នុងឆា្នាំ២០០៣ មកត្រោឹមត្រោ ១៥១ 
សហគមន៍ក្នុងឆា្នាំ២០២០ ដ្រោលមនមូលដា្ឋាន 
ក្នុងសង្កាត់ចំនួន ៤៥ ន្រោខណ្ឌចំនួន១៣ 
(លើកល្រោងខណ្ឌ៧មករា ដ្រោលសហគមន៍បុរើ
កីឡាត្រោូវបានលុបច្រោញពី បញ្ជីសហគមន៍ក្រោីក្រោ 
ក្នុងឆា្នាំ២០១៤) សរុបមនខ្នងផ្ទះចំនួន ១២. 
៨៧៦ ខ្នងស្មើនឹង ១៣.៩៦៣ គ្រោួសារ និង 
មនប្រោជាពលរដ្ឋសរុប ៦១.៧១៥ នាក់ត្រោ 
ប៉ុណ្ណោះ។ មកទល់ព្រោលន្រោះរាជរដា្ឋាភិបាល 
កម្ពុជា តាមរយៈរដ្ឋបាលរាជធនីភ្នំព្រោញបាន
ធ្វើប្រោទានកម្មសរុបចំនួន ២៩ ទីតាំងលើផ្ទ្រោដី 
ទំហំ ៨២ ហិកតា ដោយបានប្រោគល់ដីធ្លីជូន 
ប្រោជាពលរដ្ឋប្រោមណ ១៨.០០០ គ្រោួសារ ។   
បិទបញ្ចប់ទាំងស្រោុងសំណុំរឿងទំនាស់ដីធ្លីរាុំរ៉្រោ
អូសបនា្លាយរយៈព្រោលជាច្រោើនឆា្នាំក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍
បឹងកក់និងសហគមន៍បុរើកីឡាដោយបានប្រោកាន់ 
ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍សិទ្ធិលំនៅឋាន និង 
គោលការណ៍មនុស្សធម៌ ព្រោមទាំងកំពុងឈាន 

រាជធានីភ្នំពេញពងេីកខ្លួនទ្វេដងជាមួយនឹងសមិទ្ធផលធំៗជាចេើន

ឯកឧត្តម ឃួង សែង និងក្រោុមការងរចុះត្រោួត
ពិនិត្យប្រោព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកកខ្វក់

អគរខ្ពស់ៗ កាន់ត្រោរើកដុលដាលច្រោើនឡើងក្នុងរាធនីភ្នំព្រោញ
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ទៅបន្តដោះស្រោយ បញ្ចប់បញ្ហាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ 
ឫស្សីក្រោវ, តំបន់អភិវឌ្ឍន៍បឹងទំពន់-ជើងឯក, 
តំបន់អតីតផ្លូវដ្រោក, តំបន់សា្ថានីយបូមទឹកទួល
គោក,តំបន់សា្ថានីយស្តុកទឹកបឹងត្រោប្រោក និង    
ពិនិត្យរៀបចំតំបន់មិនរៀបរយមួយចំនួនទៀត។ 
បានអនុវត្តគម្រោងសា្តារឡើងវិញ ប្រោឡាយ 
ម្រោនាំទឹកស្ទឹងមនជ័យ និងគោលការណ៍        
ប្រោទានកម្មរបស់សម្ត្រោចត្រោជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រោី 
សម្រោប់ ដោះស្រោយបញ្ហាសំណង់មិនរៀបរយ
លើផ្ទ្រោប្រោឡាយនិងអភិវឌ្ឍន៍លំនៅឋាននៅនឹង
កន្ល្រោងជូនប្រោជាពលរដ្ឋក្រោីក្រោ ក្នុងសហគមន៍ 
ស្ទឹងមនជ័យ។ 

កំណើនប្រោជាពលរដ្ឋរស់នៅ និងឆ្លងកាត់ 
រាជធនីនិង កំណើនយនយន្តគ្រោប់ប្រោភ្រោទបាន
តម្រោូវឲ្យរដ្ឋបាលរាជធនីរិះរកវិធីដោះស្រោយនូវ
ចរាចរណ៍ក្នុងទីក្រោុង។ រដ្ឋបាលរាជធនីតាមរយៈ
រដា្ឋាករស្វយ័តដឹកជញ្ជូនសាធរណៈ បានផ្តល់ 
ស្រោវារថយន្តក្រោុង ដោយបានរៀបចំក្រោសម្រោួល 
ខ្ស្រោរត់ពី ៣ខ្ស្រោ រហូតដល់ចំនួន ១៣ ដោយ 
ប្រោើប្រោស់រថយន្តក្រោុងចំនួន ២៣៥ គ្រោឿង។ 
ជាបណ្តើរៗប្រោជាពលរដ្ឋគ្រោប់មជ្ឈដា្ឋាន កាន់ 
ត្រោមនការគំទ្រោ និងនិយមប្រោើប្រោស់ស្រោវាន្រោះ 
ក្នុងនោះជាមធ្យមមនប្រោជាពលរដ្ឋបី មុឺននាក់
បានប្រោើប្រោស់ស្រោវារថយន្តក្រោុងជារៀងរាល់ថ្ង្រោ ។ 
ប៉ុន្ត្រោស្រោវាន្រោះបាន ផ្អាកដំណើរការជាបណ្តាះ 
អាសន្ន កាលពីចុងខ្រោមីនា ឆា្នាំ២០២០ ដើម្បី 
ចូលរួមទប់សា្កាត់ការរើករាលដាល ការចម្លងវើរុស 
កូវើដ-១៩។ 

អាជា្ញាធររាជធនី បានសម្ពាធដាក់ឱ្យប្រោើ-
ប្រោស់ជាផ្លូវការនូវសមិទ្ធផល គម្រោងអភិវឌ្ឍន ៍
ប្រោព័ន្ធគ្រោប់គ្រោងចរាចរណ៍ ក្នុងរាជធនីភ្នំព្រោញ
ក្រោមហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងរបស់រដា្ឋាភិបាល
ជប៉ុន ដ្រោលគម្រោងន្រោះធ្វើឲ្យប្រោសើរឡើងនូវ

សា្ថានភាពចរាចរណ៍ក្នុងរាជធនីភ្នំព្រោញ និង   
កំពុងបន្តយកចិត្តទុកដាក់ កសាងហ្រោដា្ឋារចនា
សម្ព័ន្ធរូបវន្តដូចជា គម្រោងរៀបចំប្រោព័ន្ធផ្លូវឯក
ទិសក្នុងខណ្ឌកណា្តាលរាជធនីភ្នំព្រោញ, គម្រោង 
សា្ថាបនាសា្ពានអាកាស និងផ្លូវក្រោមដីត្រោង់ចំណុច 
រង្វង់មូលចោមចៅ, គម្រោងក្រោលម្អប្រោព័ន្ធ 
ចរាចរណ៍សួនច្បារកា្តាន់ពីរ និងតំបន់ខងមុខ
សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំព្រោញ, គម្រោងសា្ពាន 
ប្រោតុងឆ្លងកាត់ទន្ល្រោសាប, គម្រោងសា្ពានប្រោតុង 
ឆ្លងកាត់ទន្ល្រោ   បាសាក់, គម្រោងសិក្សាផ្លូវក្រោម 
ដីក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅ, គម្រោងសិក្សាផ្លូវក្រោម
ដីក្នុងខណ្ឌឫស្សីក្រោវ, គម្រោងសា្ពានអាកាសថ្មើរ
ជើងក្នុងតំបន់ប្រោជុំជន, គម្រោងផ្លូវថ្មើរជើងតាម
បណ្តាយមត់ទន្ល្រោបាសាក់ និងគម្រោងផ្លូវអម 
សងខងផ្លូវដ្រោក ឆ្ពាះទៅអាកាសយនដា្ឋាន 
អន្តរជាតិភ្នំព្រោញជាដើម។

ក្នុងឆា្នាំកន្លង ទៅសមិទ្ធផលហ្រោដា្ឋារចនា-
សម្ព័ន្ធរូបវន្ត និងសំណង់សិល្បការដ្រោលសម្រោច
បានក្នុងនោះមហាវិថី, វិថីនិងផ្លូវថ្នល់ដ្រោលបាន
សា្ថាបនាថ្មី និងពង្រោីកបន្ថ្រោមមនចំនួន ៣៨ ខ្ស្រោ 
មនប្រោវ្រោងសរុបប្រោមណ ៥៨០ គីឡូម៉្រោត្រោ 
លើប្រោវ្រោងផ្លូវសរុប ១.៨៨៣គីឡូម៉្រោត្រោ។ សា្ពាន 
អាកាសមនចំនួន ៦ កន្ល្រោង, ផ្លូវក្រោមដី ២កន្ល្រោង, 
សា្ពានប្រោតុងសា្ថាបនាថ្មីចំនួន ១៣ កន្ល្រោងនិង 
ផ្លូវអាកាសថ្មើរជើង៥ កន្ល្រោង ។ រដ្ឋបាលរាជធនី 
ក៏កំពុងបន្តសាងសង់សា្ពានអាកាសថ្មើរជើង ន្រោះ 
ចំនួន ២៧ កន្ល្រោង បន្ថ្រោមទៀតក្នុងគោលបំណង
កាត់បន្ថយហានិភ័យន្រោការដើរ ឆ្លងផ្លូវ របស់ 
ប្រោជាពលរដ្ឋ និងកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍។ 
សា្ថានីយបូមទឹកសា្ថាបនាថ្មីមនចំនួន ៨ កន្ល្រោង, 
ប្រោឡាយប្រោតុង ៨ ខ្ស្រោ, បណា្តាញលូប្រោវ្រោង 
៩០០ គីឡូម៉្រោត្រោ និងអណ្តូងលូគ្រោប់ប្រោភ្រោទ   
សរុបចំនួន ៥៤.៧៥៦ អណ្តូងលូ។ សួនច្បារ 

សាងសង់ថ្មី និងក្រោលម្អសោភ័ណភាពឡើងវិញ 
ចំនួន ១១៣ កន្ល្រោង។

ក្នុងរយៈព្រោល ៥ខ្រោដើម ឆា្នាំ២០២០ន្រោះ   
រាជធនីភ្នំព្រោញមនគម្រោងវិនិយោគ ចំនួន 
៥៨៣គម្រោងដ្រោលមនផ្ទ្រោក្រោឡាសំណង់២៨
១.៣១៧ម៉្រោត្រោក្រោឡា ដោយមនទុននិយោគ 
១.៣៧៥.៦២៨.០៥០ដុលា្លារ ដ្រោលភាគច្រោើន
ជាគម្រោងវិនិយោគដោយជនបរទ្រោស ។ ទោះ 
ជាជួបឧបសគ្គដោយសារ បញ្ហាន្រោការរើករាល 
ដាលជំងឺកូវើដ ១៩ក៏ដោយ ប៉ុន្ត្រោពំុទាន់មន   
សំណង់ណាមួយផ្អាកសាងសង់ជាសា្ថាពរ នៅ 
ឡើយ នោះទ្រោ។បញ្ហាធ្វើផ្លូវស្ទះលូ ធ្វើលូស្ទះផ្លូវ 
គឺនៅត្រោមន។ក្រោយការអភិវឌ្ឍជាបន្តបនា្ទាប់ 
រដ្ឋបាលរាជធនីភ្នំព្រោញអភិវឌ្ឍន៍បាននូវហ្រោដា្ឋា
រចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ជាផ្លូវប្រោតុងផ្លូវកៅស៊ូហើយ
លូប្រោឡាយរំដោះទឹក ក៏ត្រោូវបានក្រោសម្រោួលជា
បន្តបនា្ទាប់។ 

បច្ចុប្បន្នភ្នំព្រោញមនសំណង់បុរើ និងបណ្តុំ 
ផ្ទះល្វ្រោងមនចំនួន២៤៤កន្ល្រោង។អគរខ្ពស់ៗ
ចាប់ពីប្រោំជាន់ឡើងទៅមនចំនួន ១.២៩២ 
អគរ។ ភោជនីយដា្ឋានអាហារដា្ឋាន ៤៩៧ទីតាំង, 
ផ្ទះសំណាក់ ៥២៨ ទីតាំងនិងសណា្ឋាគរ      
ប្រោណីតដ្រោលមនចំណាត់ថា្នាក់ពីផ្កាយ១ ដល់
ផ្កាយ៥ចំនួន១៨២ទីតាំង។ស្រោវាកម្មសុខភាព
និងកីឡាមន១៣៤  ទីតាំង។ ស្រោវាកម្មមណ្ឌល
កម្សាន្តទ្រោសចរណ៍មនុស្សព្រោញវ័យ១៣៥ ទីតាំង។ 
ស្រោវាកម្មការើទ្រោសចរណ៍ និងភា្នាក់ងរទ្រោសចរណ៍ 
៣៩៩ក្រោុមហ៊ុន។រោងចក្រោវិនិយោគមនចំនួន
៧៥៥ រោងចក្រោ និងឧស្សាហកម្មធុនតូច - 
មធ្យម និងសិប្បកម្ម មនចំនួន ៤.៥៥៥ 
មូលដា្ឋាន ដ្រោលកំពុងផ្តល់ការងរដោយផ្ទាល់ 
ជូនកម្មករ-និយោជិតប្រោមណ៥២មុឺននាក់ និង
ផ្តល់ការងរដោយប្រោយោលប្រោហ្រោលមួយលាន

សា្ពានអាកាសថ្មើរជើងផ្សារដើមគ សម្ភាធថ្ង្រោទី២៤ ខ្រោកក្កដា ឆា្នាំ២០២០ទិដ្ឋភាពរាជធនីមើលពីត្រោើយខងកើតមុខព្រោះរមរាជវាំង
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នាក់ផ្ស្រោងទៀត។
ជារឿយៗនៅតំបន់ មួយចំនួនក្នុងរាជធនី 

ភ្នំព្រោញ ត្រោងត្រោកើតឡើងនូវជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅ
ព្រោលមនភ្លៀងធំម្តងៗ។ ចំណុចន្រោះត្រោូវបាន
ឯកឧត្តមអភិបាលរាជធនីពន្យល់ថាលូប្រោឡាយ
ក្នុងទីក្រោុងនីមួយៗអាចទប់បានទឹកភ្លៀង ត្រោ 
ក្រោម ៥០មម/១វិនាទី ប៉ុណ្ណោះ។ ហ្រោតុន្រោះ មិន 
ចំពោះត្រោរាជធនីភ្នំព្រោញ របស់កម្ពុជាទ្រោដ្រោល 
រងគ្រោះដោយសារទឹកភ្លៀងធំនោះ ទោះបីជា
បណា្តាប្រោទ្រោសអភិវឌ្ឍន៍ធំៗផ្ស្រោងៗក៏ជួបប្រោទះ
នឹងសា្ថានភាពន្រោះដូចគ្នាដ្រោរ។ ត្រោសម្រោប់រដ្ឋបាល
រាជធនីភ្នំព្រោញមនមទនភាព ដោយហ្រោតុថា 
ទឹកភ្លៀងពុំមននៅដក់យូរទ្រោ គឺបនា្ទាបព់ីភ្លៀង 
ធ្លាក់មួយម៉ាង ឬពីរម៉ាងទឹកនឹងហូរបាត់អស់។ 
ជាមួយគ្នាន្រោះបញ្ហា បរានុម័តមួយចំនួនក៏ជាកត្តា 
បង្កឱ្យមនការកកស្ទះលូមិនអាចបង្ហូរទឹកបានគឺ
បញ្ហាសំរាម និងការកើនឡើង ខ្ពស់យ៉ាងគំហុក 
ន្រោប្រោជាសាស្រោ្ត។ បើទោះជា យ៉ាងន្រោះក្តីរដ្ឋបាល 
រាជធនីភ្នំព្រោញ បានដាក់ច្រោញនូវផ្រោនការយ៉ាង 
ច្បាស់លាស់ ដើម្បីដោះស្រោយបញ្ហាប្រោឈម 
ទាំងន្រោះ។

ទិសដៅក្នុងឆា្នាំ២០២០ ន្រោះក្រោពីភារកិច្ច 
ទាំងឡាយ ដ្រោលបានដាក់ច្រោញនៅក្នុងទិសដៅ 
ការងរ តាមរយៈអង្គសន្និបាតប្រោចាំឆា្នាំរដ្ឋបាល
រាជធនីភ្នំព្រោញ ក៏បាននឹងកំពុងអនុវត្តកិច្ចការ
ចំនួនប្រោំសំខន់ៗ និងបនា្ទាន់បន្ថ្រោមទៀត 
ស្រោបតាម សភាពការណ៍ វិវឌ្ឍន៍ ។ ក្នុងនោះទី១. 
ការចូលរួមបង្ការទប់សា្កាត់ និងគ្រោប់គ្រោងការ 
រើករាលដាល ន្រោវើរុសកូវើដ-១៩ ។ រដ្ឋបាល    
រាជធនីភ្នំព្រោញ បានដាក់ច្រោញនូវចំណាត់ 
ការជាបន្តបនា្ទាប់ស្រោប តាមវិធនការនានារបស់
រាជរដា្ឋាភិបាល និងបានចុះធ្វើប្រោតិបត្តិការក្នុង
ការប្រោយុទ្ធប្រោឆាំងប្រោកបដោយ ភាពជោគជ័យ 

ដ្រោលមកទល់ព្រោលន្រោះ 
នៅ រាជធនី ភ្នំព្រោញ 
បញ្ហាន្រោះ ស្ថិតក្នុង 
ដំណាក់កាល គ្រោប់គ្រោង 
បាន និងគ្មោនការចម្លង 
ក្នុងសហគមន៍ ណា 
មួយឡើយ ។ ទី២.
បង្កើនការយក ចិត្តទុក 
ដាក់ក្នុងយុទ្ធ នាការ 
ប្រោយុទ្ធប្រោឆាំងគ្រោឿង - 

ញៀនខុសច្បាប់លើកទី ៥ របស់រាជរដា្ឋាភិបាល 
កម្ពុជាតាមរយៈការបន្តខិតខំ អនុវត្តគោល-
នយោបាយ ភូមិ-សង្កាត់មន សុវត្ថិភាព ដើម្បី 
បង្ការ ទប់សា្កាត់ និងបង្កា្រោបបទ ល្មើសព្រោហ្មទណ្ឌ 
គ្រោប់ប្រោភ្រោទ។ ទី៣. បង្កើនសកម្មភាពអនុវត្ត 
ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ឱ្យបានមុឺងម៉ាត់ ទន់ភ្លន ់
ជាប់ជាប្រោចាំស្រោុះដ្រោគ្នា និង គ្មោនការលើកល្រោង 
ស្រោបតាមស្រោចក្តីប្រោកាស របស់គណៈ កម្មោធិការ 
ជាតិសុវត្ថិភាព ចរាចរណ៍ ផ្លូវគោក ដ្រោលបាន 
កំណត់យកឆា្នាំ២០២០ ជាឆា្នាំយុទ្ធសាស្ត្រោ     
ដើម្បីរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ក្នុង គោលបំណង 
ត្រោមួយ គឺការពារអាយុជីវិតអ្នកប្រោើប្រោស់ទ្រោូង
ផ្លូវទាំងឡាយ និងប្រោជាពលរដ្ឋទូទៅឱ្យរួចផុត
ពីគ្រោះថា្នាក់ចរាចរណ៍។ ទី៤.ការងរគ្រោប់គ្រោង 
សំណល់រឹងសំរាម នៅត្រោជាការងរអាទិភាព 
ធំមួយរបស់រដ្ឋបាលរាជធនី ភ្នំព្រោញក្នុងនោះ 
ដោយ មនគោលការណ៍អនុញ្ញាតពីក្រោសួង 
មហាផ្ទ្រោ និងការគំទ្រោពី ក្រោសួងស្រោដ្ឋកិច្ច និង 
ហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលភ្នំព្រោញបានបង្កើត “រដា្ឋាករ 
ស្វយ័តគ្រោបគ់្រោងសំរាម និងសំណល់រឹង” និង 
បានរៀបចំរចនា សម្ព័ន្ធ 
អង្គភាព ន្រោះរួចរាល់ 
ហើយ។ ប៉ុន្ត្រោស្ថិត 
ក្នុង ដំណាក់កាលអន្តរ 
កាលភ្នំព្រោញបាន ជួប 
ប្រោទះ បញ្ហាប្រោឈម 
នោះ គឺការផ្លាស់ប្តូរ 
របៀបរបប ការងរពី
អ្នកគ្រោប់គ្រោងស្រោវាមក
ជាប្រោតិបត្តិករ ផ្តល់ 
ស្រោវាដោយផ្ទាល់ ។ 
ដូច្ន្រោះ មនក្តីសង្ឃឹម 
ជឿជាក់ថា ការផ្តល់ 

ស្រោវាប្រោមូល សំណល់រឹង សំរាមនៅរាជធនី 
ភ្នំព្រោញ នឹងមនសា្ថានភាពប្រោសើរឡើង ក្នុង 
ព្រោលដ៏ខ្លីខងមុខ ន្រោះ។ ទី៥. ផ្តល់ការគំទ្រោ 
និងជំរុញការអនុវត្ត គោលនយោបាយ វិមជ្ឈការ 
និងវិសហមជ្ឈការ ក្នុងនោះរដ្ឋបាលរាជធនី 
ភ្នំព្រោញ បានរៀបចំពិធីប្រោកាសដាក់ឲ្យដំណើរ
ការរចនាសម្ព័ន្ធ ថ្មីន្រោរដ្ឋបាលខណ្ឌទាំង ១៤ 
រួចហើយកាលពីក្នុង កំឡុងខ្រោកុម្ភៈ កន្លងទៅ 
និងបានរៀបចំពិធី ផ្សព្វផ្សាយ និងដាក់ឲ្យ 
ដំណើរការមន្ទីរសុខភិបាល ស្ថិតក្រោមរចនា-
សម្ព័ន្ធគ្រោប់គ្រោងរបស់ រដ្ឋបាលរាជធនីភ្នំព្រោញ
រួចរាល់ផងដ្រោរ។

គឺរដ្ឋបាល រាជធនីភ្នំព្រោញបានអំពាវនាវដល់ 
ប្រោជាពលរដ្ឋ មួយចំនួនដ្រោលកំពុងកាន់កាប់លើ 
ដីចំណីប្រោឡាយ ផ្ទ្រោអាងស្តុកទឹកនិងដីចំណីផ្លូវ
សាធារណៈសមូបញឈ្បស់កមម្ភាពល្មើសទាងំ
អស់ន្រោះ និងសូមចូលរួមជាមួយអាជា្ញាធរមូល-
ដា្ឋានក្នុង ការអភិវឌ្ឍរាជធនីភ្នំព្រោញឱ្យមនភាព 
ស្រោស់បំព្រោង និងសម្រោប់ជាប្រោយោជន៍សាធរណៈ 
ទាំងព្រោលបច្ចុប្បន្ន និងទៅអនាគត។

គួររំលឹកថា ការគ្រោប់គ្រោងរដ្ឋបាលដ្រោនដីរបស់
រាជធនីភ្នំព្រោញ ច្រោកច្រោញជា១៤ ខណ្ឌ ១០៥ 
សង្កាត់ , ៩៥៣ ភូមិ និងមនព្រោំប្រោទល់ភូមិសាស្ត្រោ 
ហ៊ុមព័ទ្ធដោយខ្រោត្តកណា្តាល, ខង កើតទល់ 
នឹងស្រោុកខ្សាច់កណា្តាល និងស្រោុកលា្វាឯម ។ 
ខងលិចទល់នឹងស្រោុកកណា្តាលស្ទឹង និងស្រោុក 
អង្គស្នួល, ខងជើងទល់នឹងស្រោុកពញាឮ និង 
ស្រោុកមុខកំពូល។ ខងត្បូងទល់ នឹងស្រោុក 
កៀនសា្វាយ និងក្រោុងតាខ្មោ ៕

ការដាក់ប្រោព័ន្ធលូរំដោះទឹក ជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅរាជធនីភ្នំព្រោញ

សា្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់ ឡើងកំណង
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 តាមបែពន្ធ 
នាយ ចយ ខ្វាយខ្វល់ចិត្តណាស ់

ព្រាះធ្វើការយូរឆ្នាំ ហើយលោក 
ប្រាធនក្រាុមហ៊ុនមិនដ្រាល         តម្លើង 
ប្រាក់ខ្រាឲ្យម្ដងសះ។ ថ្ង្រាមួយក៏ 

ដច់ចិត្តដើរចូលបន្ទប់ការិយល័យ លោកប្រាធននិយយ៖

- សូមអភយ័ទោស ដ្រាលខ្ញុបំាទចលូមករំខនលោក ប្រាធន

- អើ…ប្អូនមានកិច្ចការអ្វីដ្រារ?

ចយ អឹមអៀន ស្ទើរមិនហា៊ានហើបនិយយ មួយសន្ទុះក៏ៈ

- បាទ..គឺអញ្ច្រាះទ្រា..ប្រាពន្ធខ្ញុំបាទ ចង់សុំលោកប្រាធន 

តម្លើងប្រាក់ខ្រាឲ្យខ្ញុំបាទខ្លះ!

- អូហូ...ខ្ញុពិំតជាយល់អំពីផលពិបាករបស់គ្រាសួារប្អនូ ច្បាស់ 

ណាស់។ មិនអីទ្រា ថ្ង្រាស្អ្រាកខ្ញុំប្រាហ្រាលជាអាចតម្លើងប្រាក់ខ្រា

ឲ្យប្អូនបានខ្លះ ប្រាសិនបើ ប្រាពន្ធខ្ញុំយល់ព្រាម។

              នៅត្រថ្មី

ថ្ង្រាអាទិត្យមួយ និស្សិត ចំណាន បានទៅល្រាងផ្ទះនិស្សិត 

សុភា ជាមិត្ត។ ចំណានបានចាប់ទាញសៀវភៅមួយក្បាលពីទូ

ដក់សៀវភៅរួចនិយយ៖

-  ហ្ន្រា៎..សៀវភៅអរិយធម៌អង្គរន្រាះ ឯងទិញដំណាលខ្ញុំ 

ប្រាហ្រាល ជាង៣ឆ្នាំហើយ ត្រានៅថ្មចី្រាសដដ្រាលដូចទើបនឹង

ទិញអុីចឹង។ តើឯងមានវិធីថ្រារក្សា ដូចម្ដ្រាច ទើបវានៅថ្មី 

ល្អម្ល្រាះ?

- អូហូ…យើងមានវិធីងយៗមួយ គឺទិញបានភា្លាមយកមក

រៀបទុកនៅក្នុងទូភ្ល្រាត កុំខ្ចីប៉ះពាល់។ ឲ្យត្រាឯងធ្វើតាមវិធីន្រាះ 

កុំថា ឡើយពីរបីឆ្នាំឬប្រាំឆ្នាំ ក៏សៀវភៅនៅត្រាថ្មីដដ្រាលដ្រារ៕

                          របស់នៅ មនុស្សទៅ

អ្នកស្រាី សុីធូ ចង់ដូរប្ដីថ្មី ទើបទៅនិយយជាមួយលោកគ្រាូ 

បោ៉ាក ដ្រាលជាគ្រាូទាយនិងគ្រាូស្រានព្រាន ទស្សន៍ទាយឲ្យ។ 

បនា្ទាបព់បីកូ ល្រាខ អត្តៈ ប៉កូ បា៉ាកម់យួសន្ទុះ ទើបគ្រាបូោ៉ាកប្រាប់ៈ

- តាមជើងល្រាខ ឆ្នាំន្រាះអ្នកស្រាី ត្រាូវមានគ្រាះនិងខតបង់ 

គឺរបស់ទៅមនុស្សនៅ ទាល់ត្រាចំណាយប្រាក់ ហាសិបមុឺន 

រៀល ដើម្បីរៀបរណា្តាប់ស្រានរំដោះ ទើបបាន។

- បើអុីចឹង ខ្ញុំជូនលោកគ្រាូមួយលនរៀល ជួយធ្វើយ៉ាងណា 

ឲ្យមនុស្សទៅរបស់នៅវិញ៕

១- ពពកខ្មាខប់ ចាប់រសាត់ ភ្លៀងធ្លាក់ទឹកកាត់ កា្អាត់ស្រាកយំ
 ស្នូរផ្គរគ្រាហឹម គ្រាឹមគ្រាងគ្រាុំ ខ្យល់វិលវល់ជុំ គ្រាប់ទិសា។
២- រដូវបង្កបង្កើនផល កសិករខ្វាយខ្វល់ គ្រាប់អាតា្មា
 ត្រាៀមសមា្ភារៈ តម្រាូវការ ពូថៅរណារ ប៉្រាលចបកាប់។
៣- នង្គ័លរនាស់ រទ្រាះដឹក សា្នាចរហាត់ទឹក បម្រាុងស្រាប់
 គោយន្តត្រាក់ទ័រ ភ្ជួររាស់ឆប់ ប្រាដប់បនា្លាស់ ចាស់ដូរថ្មី។
៤- ពិនិត្យខ្ស្រាពាន ក្រាងមានសឹក ផ្លិតទឹកច្រាវាក់ ពាក់វ្រាងខ្លី
 បញ្ឆ្រាះមា៉ាសុីន សាកប្រាក្រាតី ក្រាងលោទាស់អ្វី នាំរំខន។
៥- ឆ្នាំន្រាះទឹកភ្លៀង ធ្លាក់ហូរហ្រា ដើមរដូវខ្រា ទុកចិត្តបាន
 រាយគ្រាប់តំបន់ មិនស្រាកស្រាន្ត តិចច្រាើនប៉ុនា្មានមានក្នុងស្រា។
៦- ស្រាូតរូតប្រាញាប់ ឆប់ដស់ដី ទឹកថ្មីដីផុស ងយភ្ជួរស្រា
 ត្រាឡប់កប់ជី គត់មត់ដ្រារ សឹមប្រាសាបព្រាះទោះជិតឆ្ងាយ។
៧- ជីលមកសត្វ ជីកំប៉ុស សំណល់ចម្រាុះ ពីផ្ទះបាយ
 បន្ល្រាស្លឹកឈើ  ផ្សំនាយអាយ កប់កាយតម្រាូវ ស្រាូវសរីរាង្គ។
៨- សម្រាំងពូជស្រាូវ ពីឆ្នាំចាស់ ពូជសុទ្ធល្អល្អះ ឥតឲ្យល្អៀង
 ពូជផ្ដល់ផលច្រាើន កើនទាត់ទៀង តម្ល្រាថ្ល្រាជាង ភ្ញៀវព្រាញចិត្ត។
៩- បាក់រតកូនក្រាញ់ គ្រាលងភ្នំ ឆ្មារចង្កាមឆ្មារព្រាំ នាងឆ្មារល្អិត
 ផ្ញើរសយ នាងនយ ដំណើបស្អិត សរលូនពិត គង់កត្ដិក។
១០- ផ្កាខ្ញី នាងម្លិះ ផ្ការំដួល ផ្កាស្នួល ខ្ពរដូង ស្រាកីញឹក
 កូនក្រាញ់ខ្លាញ់កា្ដាមគ្រាប់សន្ធឹក ផលកើនច្រាើនដឹកឆប់ធូរធរ។
១១- ពូជបង្កាត់ថ្មី មានច្រាើនឈ្មាះ គន្ធរសក្រាអូប ជាប់ចិនា្ដា 
 បាយទន់ល្មួតល្មមឆ្ងាញ់ណាស់ណា ល្រាខមួយច្រាើនកា្ដារ ការប្រាកួត។
១២- អង្ករខ្ម្រារពិត គុណភាពខ្ពស់ ល្បីឈ្មាះ ពិសិដ្ឋឥតបើអួត
 ឈ្នះអន្តរជាតិ ត្រាួតលើត្រាួត យើងពួតដ្រាគា្នា ខំផលិត។
១៣- អង្ករសរីរាង្គ ទៀងត្រាូវបា៉ាន់ បរទ្រាសប្រាកាន់ ទិញព្រាញចិត្ត
 បាយសាយប្រាហើរ ក្រាអូបស្និទ្ធ រសជាតិប្រាណីត មានកមា្លាំង។
១៤- ជ្រាើសរីសពូជស្រាូវផលច្រាើនជាង បាយស្រារីរាង្គឈ្ងុយឆ្ងាញ់ខ្លាំង
 បានបាយឆ្ងាញ់ម្ល៉ឹង អឹងទាំងកា្ដាំង ញាំភា្លាសាច់អាំងលំងម៉ត់ហ្មង៕
              និពន្ធៈ នឹម ណាំ
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