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sUmeKarBCUnBrbvrsYsþImhaRbesIr
kñúg»kasd¾mhankçtþb£kSénTivabuNürMB£kxYb

GnusSavrIy_elIkTI 42 TivaC½yCmñH 7 mkra

sUm  semþc )anRbkbedaysuxPaBbribUr  kayBlmaMmYn  bBaØajaNPøWføa  

CnµayuyWnyUr edIm,IbnþdwknaMmatuPUmi  nigRbCaCnkm<úCaseRmc)aneCaKC½yFM²fµIeTot        

kñúgbuBVehtu ÉkraCü  snþiPaB   esrIPaB  RbCaFibetyü  nigvDÆnPaBsgÁm  .

eKarBCUnedaykIþktBaØútaFm’d¾RCaleRCAbMput

TsSnavdþIRbCaCn

semþcGKÁmhaBjacRkI 
ehg sMrin 

្របធានរដ្ឋសភា នៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា 
RbFankitþiysKNbkSRbCaCnkm<úCa

semþcGKÁmhaesnabtIeteCa 
h‘un Esn

នាយករដ្ឋមន្តៃី នៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា 
RbFanKNbkSRbCaCnkm<úCa

semþcRkLaeham
s exg 

ឧបនាយករដ្ឋមន្តៃី និងជារដ្ឋមន្តៃីកៃសួងមហាផ្ទៃ

GnuRbFanKNbkSRbCaCnkm<úCa

semþcvibulesnaPkþI
say QMu

បៃធានពៃឹទ្ធសភា នៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា 
GnuRbFanKNbkSRbCaCnkm<úCa
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eyIg´sUmeKarBCUnBrbvrsYsþI sirImgÁl 

mhaRbesIrCUnsemþc Ék]tþm elakC¿Tav  

Gñk]kj:a m®nþIraCkarkgeyaFBlexmrPUminÞ 

kgraCGavuFhtß kgnKr)alCati nigRbCaCn 

km<úCaenARKb;TisTI RBmTaMgGgÁTUt nigGgÁkar 

GnþrCatinana  EdlkMBugbMeBjebskkmµd¾        

]tþúgÁ]tþmenA RBHraCaNacRkkm<úCa sUm 

TTYl)annUveCaKC½yfµI²EfmeTot enAkñúgkar 

bMeBjJParkic©  nigsUm)anRbkbEtnwgBuT§Br 

TaMgbYnRbkar KW Gayu vNÑ³ sux³ Bl³                 

kuMbIeXøógXøateLIy .  

       

      eKarBCUnBI

   TsSnavdþIRbCaCn

kñúg»kascUlqñaMfµI qñaMskl 2021

the Pracheachun Magazine would like to express its sincere best wishes to Samdechs,Your 
Royal Highnesses, Excellencies, Lok Chumteav, Lok Oknha, Government Officials, 
Royal Armed Forces, Military Police, National Police, Compatriots, Diplomatic            
Mission and International Organizations in the Kingdom of Cambodia good health, 
wealth, happiness, prosperity and every success.
        from the Pracheachun 
        magazine

On the occasion of the Universal New Year 2021
Happy New Year
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ឆ្លងកាត់រយៈពៃល ៤២ឆ្នាំ បនា្ទាប់ពីបៃទៃសជាតិតៃូវបានរំដោះផុត
ពីរបបបៃល័យពូជសាសន៍ដ៏សាហាវយង់ឃ្នង នាថ្ងៃទី ៧ ខៃ មករា ឆ្នាំ 
១៩៧៩ មាតុភូមិកម្ពុជានៃយើងបាននិងកំពុងផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់ថ្មីយ៉ាង
សៃស់បំពៃង កៃមកមា្លាំងមហាសាមគ្គីឯកភាពជាតិរឹងមាំ ដៃលបាន
ពុះពារធ្វើពលិកម្មដោយសាច់សៃស់ ឈាមសៃស់ និងបៃជា្ញាសា្មារតី 
បង្កើតនូវសមិទ្ធផលធំៗលើគៃប់វិស័យ ជាមួយនឹងការដឹកនាំដ៏តៃឹមតៃូវ
របស់គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដៃលមាន 
សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន សែន ជាបៃមុខដ៏ឆ្នើម និង 
ឈា្លាសវៃបំផុត ។ ពៃលនៃះបៃជាជនកម្ពុជាទូទាំងបៃទៃសបាននិងកំពុង
សម្តៃងក្តីរីករាយជាពន់ពៃក ក្នុងការអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍ ទី៤២ 
នៃទិវាមហាជ័យជម្នះ ៧ មករា (៧ មករា ១៩៧៩ - ៧ មករា ២០២១) 
ដើម្បីរំឭកទៅដល់ពៃឹត្តិការណ៍នៃការផ្តួលរំលំរបបបៃល័យពូជសាសន៍ 
និងការរស់ឡើងវិញដ៏អសា្ចារ្យរបស់បៃជាជនកម្ពុជា ។ 

បៃជាជនកម្ពុជាបានបៃសិទ្ធនាមថា ថ្ងៃ ៧ មករា ឆ្នាំ១៩៧៩ គឺជាថ្ងៃ 
កំណើតទីពីររបស់ខ្លួន បើគ្មានជ័យជម្នះ ៧ មករា ក៏យើងគ្មានអ្វីៗ 
នៅថ្ងៃនៃះដៃរ ។ គ្មានជនណាមួយ ឬកមា្លាំងណាមួយអាចមកបំភ្លៃ ឬ     
បំផ្លាញនូវសច្ចៈធម៌បៃវត្តិសាស្តៃនៃះបានឡើយ ។ ថ្ងៃ ៧ មករា គឺជាការ
បើកឡើងវិញនូវទំព័រសករាជថ្មីនៃឯករាជ្យ សៃរីភាព បៃជាធិបតៃយ្យ 
និងវឌ្ឍនភាពសង្គម ។ រំឭកដល់ថ្ងៃ ៧ មករា យើងក៏ពិតជាចងចាំនូវ    
គុណូបការៈដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់វីរៈកមា្មាភិបាល យុទ្ធជន យុទ្ធនារី នៃ    
រណសិរ្សសាមគ្គីសង្គៃះជាតិកម្ពុជា និងវីរៈកងទ័ពស្មគៃចិត្តវៀតណាម 
ដៃលបានធ្វើការលះបង់យ៉ាងធំធៃងក្នុងការវាយបៃយុទ្ធ ផ្តួលរំលំរបប
បៃល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត និងការពារការរស់ឡើងវិញរបស់បៃជាជន
កម្ពុជា ។ យើងគប្បីរំឭកថា ក្នុងរយៈពៃល ៣ឆ្នាំ ៨ខៃ និង ២០ថ្ងៃ 
ក្នុងរបបបៃល័យពូជសាសន៍ បៃជាជនកម្ពុជា ពៃមទាំងកមា្មាភិបាលដ៏
ស្មាះតៃង់ជាចៃើនរូប បានទទួលរងនូវការកាបស់មា្លាប់ ទទួលរងនូវការ 
បទិសទិ្ធសៃរភីាព ការបង្ខតិបង្ខឲំ្យធ្វើការហសួកមា្លាងំ នងិការធ្វើទារណុកម្ម 
ដៃលធ្វើឲ្យបៃជាជនសា្លាប់អស់ជិត ៣លាន នាក់ ។ ផ្តើមចៃញពីមូលហៃតុ 
នៃះហើយ ដៃលកមា្មាភិបាលយុទ្ធជន យុទ្ធនារី ជាកមា្លាំងអ្នកស្នៃហាជាតិ 
បរិសុទ្ធ ដៃលសៃសសល់ពីការកាប់សមា្លាប់ បានកៃកឈរឡើងរួមគ្នា
ឈានដល់បង្កើតបានជារណសិរ្សសាមគ្គីសង្គៃះជាតិកម្ពុជា នៅថ្ងៃ 
ទី២ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ១៩៧៨ ជាអង្គការចាត់តាំងនយោបាយតៃមួយគត់ តំណាង 
ឲ្យឆន្ទៈ និងផលបៃយោជន៍របស់បៃជាជនកម្ពុជា កៃកឈរឡើងវាយ
ផ្តួលរំលំរបបបៃល័យពូជសាសន៍ទទួលបានជ័យជម្នះ នៅថ្ងៃ ៧ មករា 
ជាបៃវត្តិសាស្តៃ ។ ៧ មករា បានសង្គៃះអាយុជីវិតបៃជាជនកម្ពុជា 
ទាន់ពៃលវៃលា ។ ៧ មករា បានបើកឡើងនូវសករាជថ្មីគឺៈ សករាជ 
នៃឯករាជ្យ សៃរីភាព បៃជាធិបតៃយ្យ និងវឌ្ឍនភាពសង្គម ។ ៧ មករា 
បានផ្តល់ជូនបៃជាជនកម្ពុជានូវសិទ្ធិសៃរីភាពគៃប់យ៉ាងក្នុងការធ្វើជាមា្ចាស់ 
លើជោគវាសនារបស់ខ្លួនពិតបៃកដ ។ ៧ មករា បានរួមវិភាគទានដ៏ 
សកម្មដល់សន្តិភាព និងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ ។ ៧ មករា គឺជានិមិត្តរូប 
នៃសន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ ។

ក្នុងរយៈពៃល ៤២ឆ្នាំ កន្លងទៅនៃះ បៃជាជាតិកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យ 

ស្មារតីជ័យជម្នះ ៧ មករា ជាមូលដ្ឋានគាឹះ នាសន្តិភាព 
និងការអភិវឌ្ឍ

The Spirit of January 7 Victory Is the Foundation of 
Peace and Development

Forty-two years after the country was liberated from 
the brutal genocidal regime on January 7, 1979, our moth-
erland Cambodia has been transforming its beautifully 
new face under the force of great and firm national solidarity. 
Our people have strived to sacrifice their fresh flesh, fresh 
blood, and wisdom to make great achievements in all fields 
under the correct leadership of the Cambodian People's 
Party and the Royal Government of Cambodia headed by 
Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, the most 
outstanding and wise leader. Cambodians across the country 
at this time are rejoicing in celebrating the 42nd anniversary 
of the great 7 January victory day (January 7, 1979-2021) 
to commemorate the events of the overthrow of the genocidal 
regime and the great revival of the Cambodian people.

The Cambodian people have named January 7, 1979 
as their second birthday. Without the January 7 victory, 
we would not have anything that we have today. No person 
or force can distort or destroy this historical truth. January 
7 marks the reopening of a new era of independence, freedom, 
democracy and social progress. Remembering January 7, 
we also remember the great merits of the heroes of the 
National United Front for Salvation Kampuchea and the 
heroic Vietnamese volunteer army who made great sacrifices 
in the fight to overthrow the genocidal regime of Pol Pot 
and defend the revival of the Cambodian people. We should 
recall that during the 3 years, 8 months and 20 days of the 
genocidal regime, many Cambodians and loyal cadres, 
suffered massacres, deprivation of rights and freedom, and 
forced labor, and torture that killed nearly three million 
people.

Starting from this reason, the cadres, heroic male and 
female fighters, the pure patriotic force left from the massacre, 
stood together and formed the National United Front for 
Salvation of Kampuchea on December 2, 1978 as the only 
political organization representing the will and the interests 
of the Cambodian people. They stand up and defeat the 
genocidal regime to score the historic victory on January 
7. January 7 saved the lives of Cambodians in time. January 
7 marked the beginning of a new era of independence, 
freedom, democracy and social progress. January 7 has 
given the Cambodian people all the rights and freedom to 
own truly their own destiny. January 7 actively contributes 
to peace and stability in the region. January 7 is a symbol 
of peace and development.

Over the past 42 years, the Cambodian nation has scored 
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សមៃចនូវសមិទ្ធផលធំៗជាបៃវត្តិសាស្តៃ គឺៈ ការទប់សា្កាត់មិនឲ្យរបប
បៃល័យពូជសាសន៍វិលតៃឡប់មកវិញបាន និងការការពារបានការរស់
ឡើងវិញរបស់បៃជាជាតិ និងជាបន្តបនា្ទាប់ ឈានដល់ការបង្កើតបាន     
មូលដ្ឋានគៃឹះសមៃប់ដំណើរការបងៃួបបងៃួមជាតិ ការបង្កើតបាននូវ 
សន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ ។ ការដណ្តើមបានមកវិញនូវសិទ្ធិសៃរីភាព 
គៃប់យ៉ាង ពិសៃសសិទ្ធិមានជីវិតរស់នៅបៃកប ដោយកិត្តិយស សៃចក្តី 
ថ្លៃថ្នូរ និងការលើកស្ទួយលទ្ធិបៃជាធិបតៃយ្យ កាន់តៃមានការរីកលូតលាស់ 
ជាលំដប់ ។ ការសមៃចបានជោគជ័យក្នុងការបងៃួបបងៃួមជាតិ ដៃល
នៃះគឺជាបំណងបៃថា្នាដ៏ពិសិដ្ឋរបស់បៃជាជនកម្ពុជា តាមរយៈការអនុវត្ត
មាគ៌មហាសាមគ្គីជាតិ ឯកភាពជាតិ ផ្សះផ្សារជម្លាះផ្ទៃក្នុង អាសៃ័យ
ដោយការដក់ចៃញគោលនយោបាយបងៃួបបងៃួមជាតិនៅឆ្នាំ១៩៨៧ ។ 
ការអនុវត្តដោយជោគជ័យនៃនយោបាយឈ្នះ-ឈ្នះ បាននាំមកនូវ 
សន្តិភាពពៃញលៃញនូវការឯកភាពជាតិ ឯកភាពទឹកដីទាំងសៃុង ចាប់ព ី
ចុងឆ្នាំ១៩៩៨ បង្កើតបានសន្តិភាព និងស្ថិរភាពនយោបាយ ផ្តល់ 
ឱកាសដ៏មានតម្លៃបំផុត ដៃលពុំធា្លាប់មានដល់បៃជាជនកម្ពុជាក្នុងការ 
អភិវឌ្ឍសង្គមជាតិ ។ ការថៃរក្សាសន្តិភាព សន្តិសុខ និងស្ថិរភាព 
នយោបាយបានរឹងមាំ ការពារយ៉ាងគត់មត់នូវឯករាជ្យ អធិបតៃយ្យ 
និងបូរណភាពទឹកដី ដោយបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញច្បាស់នូវសា្មារតី 
ស្នៃហាជាតិដ៏រឹងមាំរបស់បៃជាជនកម្ពុជា និងការបៃកាន់យកនូវជំហរ 
ច្បាស់លាស់ ដច់ខាត រឹងមាំ ក្នុងឋានៈជាបៃជាជាតិមួយ គឺ មិនអាច 
ទទួលយកការបៃមាថពីអ្នកណាទាំងអស់ ។ ការសា្តារឡើងវិញសៃដ្ឋកិច្ច 
សង្គម ចាប់ពីលៃខសូន្យឲ្យមានការបៃបៃួលរីកចមៃើនជាជំហានៗ ឈាន 
មកដល់ដំណាក់កាលនៃការអភិវឌ្ឍធំធៃងលើគៃប់វិស័យក្នុងល្បឿនលឿន 
និងធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់បៃជាជនតៃូវបានកៃលម្អលើកកម្ពស់ជា
បន្តបនា្ទាប់ ។ ការសា្តារ និងលើកស្ទួយឡើងវិញនូវកិត្តិយស និងកិត្យានុភាព
ជាតិលើឆកអន្តរជាតិ មានចំណងមិត្តភាព និងកិច្ចសហបៃតិបត្តិការ 
ល្អជាមួយបណា្តាបៃទៃស ដោយស្មើសិទ្ធិ និងស្មើភាព ក្នុងរាល់បណា្តា 
កិច្ចការអន្តរជាតិ ។

នៅក្នុងដំណើរវិវត្តន៍ជាបៃវត្តិសាស្តៃគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា និង 
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានកំណត់នូវចក្ខុ  វិស័យក្នុងការដក់ចៃញផៃន
ការសកម្មភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍបៃទៃសជាតិ លើមាគ៌ឆ្ពោះទៅសមៃច 
ចក្ខុវិស័យ កម្ពុជាជាបៃទៃសមានចំណូលមធ្យមកមៃិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០ 
និងជាបៃទៃសមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៥០ ។ ប៉ុន្តៃឆ្នាំ២០២០នៃះ 
អាសៃ័យដោយការផ្ទុះឡើងនូវជំងឺកូវីដ-១៩ បានបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាង
ធ្ងន់ធ្ងរមកលើសៃដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ដៃលធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជា 
ដៃលសមៃចបានក្នុងរយៈពៃល ៣០ឆ្នាំ ចុងកៃយ តៃូវទទួលរងការ 
គំរាមកំហៃងយ៉ាងខា្លាំង ប៉ុន្តៃយើងនៅតៃពុះពារជម្នះឧបសគ្គទាំងនៃះ
បាន ។ នៅក្នុងដំណាក់កាលដ៏លំបាកនៃះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យ 
ទទួលជោគជ័យ ចំពោះការប្តៃជា្ញាចិត្តក្នុងការរក្សាឲ្យបាននូវភាពមា្ចាស់ 
ការលើការងារអាទិភាពចម្បងពីរ គឺ ៖ ទី១- ការបន្តរក្សានូវស្ថិរភាព 
នយោបាយ ដៃលជាមូលដ្ឋានគៃឹះសមៃប់ការគៃប់គៃងសា្ថានការណ៍ 
និងទី២- ការរក្សាស្ថិរភាពមា៉ាកៃូសៃដ្ឋកិច្ចឱ្យបានល្អបៃសើរទប់សា្កាត់ 
អតិផរណា និងការឡើងថ្លៃទំនិញក្នុងទីផ្សារ ។ ជាក់ស្តៃង សមៃប់ 
រយៈពៃល ១០ខៃ ដើមឆ្នាំ២០២០ ទំហំពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ សមៃច 
បាន ២៩.១៧៣,៦២លានដុលា្លារ ស្មើនឹងកំណើន ០,៨៥% ក្នុងនោះ 
ការនាំចៃញមានទឹកបៃក់ ១៤.៥៥០លានដុលា្លារ កើនឡើង ១៨,៦៥% 
និងការនាំចូលមានទឹកបៃក់ ១៤.៦២៣,៥១លានដុលា្លារ ធា្លាក់ចុះ 
១២,២៥% ធៀបនឹងរយៈពៃលដូចគ្នា ឆ្នាំ២០១៩ ។ ចំណូលចរន្តថវិកា 
ឆ្នាំ២០២០ ចំណូលពន្ធដរ គិតតៃឹមថ្ងៃទី១៦ ធ្នូ សមៃចបានបៃមាណ 

great historic achievements - preventing the return of the 
genocidal regime, safeguarding the revival of the nation, 
and stage after stage laying the foundation for the process 
of national unification, building peace and development. 
The recapture of all rights and freedoms, especially the 
right to life with honor, dignity and the promotion of          
democracy, is growing steadily. Achieving national unity, 
which is the sacred aspiration of the Cambodian people 
through the implementation of the path of national solidarity, 
national unity, internal conflict reconciliation, depends on 
the introduction of the policy of national unification in 1987. 

The successful implementation of win-win policy has 
brought complete peace, national unity and complete         
territorial unification since the end of 1988, established 
peace and political stability, and provided the most                
valuable and unprecedented opportunity ever for the        
Cambodian people to develop their nation. The maintenance 
of peace, security and political stability has firmly                      
defended the independence, sovereignty and territorial 
integrity, clearly reflecting the strong patriotic spirit of the 
Cambodian people and the adherence to a clear, resolute 
and strong position that as a nation, one cannot accept 
insults from whoever they may be. Socio-economic              
restoration from zero to progressive growth step-by-step, 
to the stage of large-scale development in all areas at a 
rapid pace improve the people's living standards continuously. 
National honor and prestige on the international stage, ties 
of friendship and good cooperation with countries on equal 
rights and equal footing in all international affairs, restored 
and promoted.

In the historical process, the Cambodian People's Party 
and the Royal Government of Cambodia have set a vision 
to launch an action plan for national development on the 
way to achieve the vision of Cambodia as a high middle-
income country by 2030 and high-income country by 2050. 
However, this 2020, due to serious impact on the economy 
and society by the Covid-19 outbreak has put Cambodia's 
developments achieved over the last 30 years in severely 
threat. We are still overcoming these obstacles.

In this difficult phase, the Royal Government has           
succeeded in its commitment in maintaining ownership 
over two works of priority. Firstly, to maintain political 
stability, which is the basis for managing the situation, and 
secondly, to maintain sound macroeconomic stability, to 
prevent inflation and rising commodity prices in the           
market. For the first 10 months of 2020, the volume of 
international trade reached 29,173.62 million US dollars, 
an increase of 0.85%, of which exports amounted to 14,550 
million US dollars, an increase of 18.65% and imports 
amounted to 14,623.51 million USD, down 12.25% from 
the same period in 2019. Current 2020 budget revenue 
from tax as of December 16 reached about 2,697 million 
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២.៦៩៧លានដុលា្លារ ស្មើនឹង ៩៤,៦០% នៃផៃនការ និងចំណូល ពន្ធគយ 
បៃមាណ ២.១០០លានដុលា្លារ ។ គិតតៃឹមបច្ចុប្បន្ននៃះរាជរដ្ឋាភិបាល
មានសល់សាច់បៃក់សន្សំជាង ៣.០០០លានដុលា្លារ សមៃប់ ចំណាយ 
ចាំបាច់នានា ។ ទោះបីតៃូវបៃឈមនឹងផលវិបាកដៃលបង្កដោយជំងឺ 
កូវីដ-១៩ ប៉ុន្តៃសា្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់កម្ពុជា នៅតៃមានភាពល្អ 
បៃសើរ ។ កម្ពុជាមិនបានស្នើដល់មា្ចាស់បំណុលពន្យារបង់បៃក់កម្ចី ឬ 
កាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ ។ កម្ពុជានៅតៃមានសកម្មភាពដ៏សកម្មក្នុង
ការបញ្ចៃញសាច់បៃក់គំទៃកម្មវិធីវិនិយោគ ដូចជានៅក្នុងវិស័យ 
ហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ (ខៃត្តពៃះសីហនុ-សៀមរាប) ការបណា្តាក់ទុន
សាធារណៈក្នុងការកសាងផ្លូវថ្នល់ បៃឡាយទឹក ឬគមៃងខា្នាតតូចនៅ 
តាមមូលដ្ឋាន និងការសង្គៃះជនកៃីកៃ និងងាយរងគៃះ ។ ការចំណាយ
ចរន្តដូចជាបៃក់បៀវត្សមន្តៃីរាជការ នៅតៃរក្សាបានបៃកៃតីភាព ក្នុង 
ការបើកបៀរវត្សពីរដងក្នុងមួយខៃ ។ លើការគំពារសង្គម រាជរដ្ឋាភិបាល  
នៅតៃបន្តឧបត្ថម្ភថវិកា ៤០ដុលា្លារ ក្នុងមួយខៃដល់កម្មករ និយោជិតក្នុង 
វិស័យកាត់ដៃរ និងទៃសចរណ៍ដៃលបាត់បង់ការងារ ។

ទោះបីមានការលំបាកខ្លះក្នុងឆ្នាំ២០២០ ប៉ុន្តៃយើងនៅតៃមាន          
សុទិដ្ឋិនិយមចំពោះអនាគតនៃការអភិវឌ្ឍរបស់បៃទៃសជាតិយើង ។ 
សៃដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ២០២១ តៃូវបានព្យាករណ៍ថា នឹងងើបឡើងវិញ 
ហើយរំពឹងថា នឹងសមៃចបានកំណើនក្នុងរង្វង់ ៣,៥% ដៃលធ្វើឱ្យ 
ផ.ស.ស ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន ស្ថិតក្នុងរង្វង់ ១១៧.៩៣៩ ប៊ីលានរៀល សមមូល 
នឹងបៃមាណ ២៩.០១៣ លានដុលា្លារអាមៃរិក សៃបពៃលដៃល ផ.ស.ស. 
សមៃប់មនុស្សមា្នាក់តៃូវបានរំពឹងថា នឹងកើនឡើងដល់ ១.៧៧១ ដុលា្លារ 
អាមៃរិក បើបៃៀបធៀបនឹង ១.៦៨៣ ដុលា្លារអាមៃរិក ក្នុងឆ្នាំ២០២០ ។ 
កំណើននៃះគំទៃដោយការងើបឡើងវិញនៃវិស័យសៃដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗ
ដូចជា វិស័យកសិកម្មតៃូវបានបា៉ាន់សា្មានថាកើនឡើងក្នុងអតៃ ១,៦% , 
វសិយ័ឧស្សាហកម្មនងឹងើបឡើងវញិក្នងុអតៃ ៤,១% ពកីណំើនអវជិ្ជមាន, 
វិស័យសៃវាកម្មនឹងមានកំណើនក្នុងអតៃ ៣,៦% ។ អតិផរណាមធ្យម 
បៃចាំឆ្នាំ តៃូវបានបា៉ាន់សា្មានថាស្ថិតនៅក្នុងកមៃិតអាចគៃប់គៃងបានក្នុង
អតៃ ៣,១% , អតៃប្តូរបៃក់រៀល តៃូវបានបា៉ាន់សា្មានថា នៅតៃបន្តមាន 
ស្ថិរភាពក្នុងរង្វង់ ៤.០៦៥រៀល ក្នុងមួយដុលា្លារអាមៃរិក, ឱនភាព 
គណនីចរន្ត តៃូវបានព្យាករណ៍ថា នឹងរួមតូចបន្តិចមកតៃឹម ១៧,៣% 
នៃ ផ.ស.ស, ទុនបមៃុងអន្តរជាតិសរុបតៃូវបានរំពឹងថា នឹងកើនឡើង 
ដល់ ១៦.៩៨១លានដុលា្លារអាមៃរិក និងធានាការនាំចូលបាន ៨ខៃ 
ដោយហៃតុថា ការនាំចូលរបស់កម្ពុជាក៏នឹងងើបឡើងបន្តិចវិញ ។

អបអរខួប ទី៤២ នៃទិវាជ័យជម្នះ ៧ មករា បៃជាជនកម្ពុជាទូទាំង
បៃទៃសបន្តខិតខំពុះពារបៃឹងបៃងរួមកមា្លាំងកាយ ចិត្ត បៃជា្ញា និងសា្មារតី 
សមៃចឲ្យបានគោលដៅដ៏ឧត្តង្គឧត្តមរបស់យើងទាំងអស់គ្នានោះគឺ ការ 
កសាងបៃទៃសកម្ពុជាឲ្យកាន់តៃមានការរីកចមៃើនខា្លាំងកា្លា កា្លាយទៅជា 
បៃទៃសជឿនលឿនមួយ ជាសង្គមមួយបៃកបដោយអរិយធម៌ និង           
ទប់សា្កាត់មិនឲ្យកើតមានជាថ្មីនូវសង្គៃម ការបៃកបាក់ និងអំពើបៃល័យ 
ពូជសាសន៍ ។ យើងប្តៃជា្ញាថៃរក្សាឲ្យបានគង់វង្ស រឹងមាំនូវរាល់បណា្តា 
សមិទ្ធផល ដៃលសមៃចបានក្នុងរយៈពៃល ៤២ឆ្នាំកន្លងទៅ មិនឲ្យ 
កមា្លាំងណាមកបំផ្លិចបំផ្លាញបានឡើយ ៕
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USD, equivalent to 94.60% of the plan and customs            
revenue reached about 2.1 billion USD. To date, the       
Royal Government has more than three billion USD in 
savings for essential expenses.

Despite the complications caused by Covid-19,                
Cambodia's financial situation remains in good condition. 
Cambodia has asked creditors for a prolonged payment of 
neither loans nor international financial obligations.          
Cambodia remains active in disbursing cash in support of 
investment programs, such as in road infrastructure (at 
Sihanoukville and Siem Reap), public investment in road 
construction, canals or small-scale projects at the local 
level, and the relief for the poor and vulnerable. On current 
expenses, civil servants' salaries, for instance, remain 
regular in cashing twice a month. On social protection, 
the Royal Government continues to provide 40 USD per 
month to garment and tourism workers who have lost their 
jobs.

Despite some difficulties in 2020, we remain optimistic 
about the future of our nation's development. Cambodia's 
economy in 2021 is projected to recover and is expected 
to grow at around 3.5%, bringing the current GDP at around 
117,939 billion Riels, equivalent to about 29,013 million 
US dollars, while per capita income is expected to reach 
1,771 USD compared to 1,683 USD in 2020. This growth 
was supported by the recovery of key economic sectors 
such as agriculture, which is projected to grow by 1.6%, 
industry to recover by 4.1% from negative growth, and 
services to grow at a rate of 3.6%.

The average annual inflation rate is estimated at a       
manageable level of 3.1%, the Riel exchange rate is              
estimated to remain stable at around 4,065 Riel per US 
dollar, and the current account deficit is projected to            
narrow slightly to 17.3% of GDP. The total foreign reserves 
are expected to increase to 16.981 million USD, which 
guarantees the import for eight months. Cambodia's              
imports will also recover slightly.

Celebrating the 42nd anniversary of the January 7        
Victory Day, Cambodians all over the country continue to 
make physical, mental and intellectual efforts together to 
achieve our great goal, which is to build a more prosperous 
Cambodia, an advanced country, a civilized society and 
preventing the recurrence of war, division and genocide. 
We are committed to maintaining the achievements of the 
past 42 years that no force can destroy them./.

ស្មារតី ៧ មករា គឺសមគ្គីភាព វីរភាព និងជ័យជម្នះ
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ថ្ងៃទី២៩ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៨ គឺជាថ្ងៃបញ្ចប់សង្គៃមសុីវិល និងធ្វើ

ឲ្យកម្ពុជាទទួលបានសុខសន្តិភាពពៃញលៃញ តាមរយៈនយោបាយ 

ឈ្នះ ឈ្នះ របសស់ម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បៃធានគណបក្សបៃជាជន 

កម្ពុជា និងជានាយករដ្ឋមន្តៃី នៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា ដៃលនៃះ

គឺជាឱកាសមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន ដៃលទឹកដីកម្ពុជាបាន 

ឆ្លងផុតពីភ្លើងសង្គៃម ហើយបៃជាជនបានរួមរស់ក្នុងសុខសន្តិភាព

យ៉ាងពៃញលៃញបរិបូណ៍ ។

ក្នុងរយៈពៃលជាង ៥០០ឆ្នាំ ចុងកៃយនៃបៃវត្តិសាស្តៃរបស់ខ្លួន 

មាតុភូមិយើងដៃលធា្លាប់តៃឆ្លងកាត់នូវភ្លើងសង្គៃមការបៃកបាក់ និង 

ការបៃល័យពូជសាសន៍ បានរកឃើញមកវិញនូវសន្តិភាព តាមរយៈ 

នយោបាយ ឈ្នះ ឈ្នះ ហើយបង្កើតបានជាឱកាសសមៃប់ការអភិវឌ្ឍ

បៃទៃសឲ្យមានការចមៃើនលើគៃប់វិស័យ ។ យើងគប្បីរំឭកថា ចាប់តាំង 

ពីកៃយរដ្ឋបៃហារ ថ្ងៃទី១៨ ខៃមីនា ឆ្នាំ១៩៧០ រហូតមក បៃទៃស 

យើងបានធា្លាក់ទៅក្នុងកលិយុគ និងគៃះមហន្តរាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ។ 

ទោះបីជាមានកិច្ចពៃមពៃៀងទីកៃុងបា៉ារីស ថ្ងៃទី២៣ ខៃតុលា ឆ្នាំ១៩៩១ 

ក៏កិច្ចពៃមពៃៀងនៃះគៃន់តៃបានបើកឡើង នូវដំណាក់កាលថ្មី 

បៃកបដោយភាពអនុគៃះ សមៃប់ជំរុញដំណើរការស្វៃងរកសន្តិភាព 

ការបងៃួបបងៃួមជាតិ ការសា្តារ និងអភិវឌ្ឍន៍បៃទៃសឡើងវិញតៃ 

ប៉ុណ្ណោះ ។ កៃយការបោះឆ្នាតសកល ឆ្នាំ១៩៩៣ ទោះបីរដ្ឋធម្មនុញ្ញ

ថ្មីតៃូវបានបង្កើតឡើង ពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជាបានបន្តដំណើរលើ

មាគ៌បៃជាធិបតៃយ្យសៃរី         ពហុបក្ស ក៏បៃទៃសយើងមិនទាន់បាន 

ទទួលសុខសន្តិភាពពៃញលៃញនៅឡើយដៃរ ។ សង្គៃមសុីវិល 

នៅតៃបន្តកើតមាន ដៃលបង្កឡើងដោយពួកខ្មៃរកៃហម ។ បៃទៃស 

យើងនៅតៃមានតំបន់តៃួតតៃ ២ រដ្ឋាភិបាល ២ និងកមា្លាំងបៃដប់ 

អាវុធ ២ ។ ប៉ុន្តៃជាភ័ព្វសំណាង អាសៃ័យដោយកម្ពុជាយើងមានមៃ 

ដឹកនាំ បៃកបដោយបញ្ញាញាណឈា្លាសវៃ ពោរពៃញដោយបទពិសធន៍ 

និងភាពអង់អាចកា្លាហាន នោះគឺ សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បាន 

ធ្វើឲ្យសង្គៃមរាុំរ៉ៃនៅកម្ពុជាតៃូវបានបញ្ចប់ជាសា្ថាពរតាមរយៈជោគជ័យ 

នៃនយោបាយ ឈ្នះ ឈ្នះ ដៃលមានខ្លឹមសារស្នូល ៣ គឺ «ជីវិត កម្មសិទ្ធ 

និងអាជីព» ដោយធានាសុវត្ថិភាព ទាំងផ្លូវកាយ និងអាយុជីវិត, 

ធានាអាជីព និងមុខរបរ និងធានាកម្មសិទ្ធ ទៃព្យសម្បត្តិ ដៃលបាន

ធ្វើឲ្យអង្គការចាត់តាំងនយោបាយ និងយោធារបស់ពួកឧទា្ទាមខ្មៃរ

កៃហមតៃូវរលំរលាយជាសា្ថាពរ ។ កម្ពុជាទទួលបានមកវិញនូវសន្តិភាព

ពៃញលៃញ ការឯកភាពជាតិ និងឯកភាពទឹកដីទាំងសៃុងនៅ 

ឆ្នាំ១៩៩៨ ។ ដើម្បីឧទ្ទិសដល់កិច្ចខិតខំបៃឹងបៃងក្នុងបង្កើតបាន 

មនុញ្ញផលដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនៃះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់យកថ្ងៃទី ២៩ 

ខៃ ធ្នូ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ជាទិវានយោបាយ ឈ្នះ ឈ្នះ ដៃលបាន 

បញ្ចប់សង្គៃមសុីវិលនៅកម្ពុជា ហើយបានកសាងវិមាន ឈ្នះ ឈ្នះ 

ដើម្បីចារឹក និងតម្កល់ទុកនូវនិមិត្តរូប វត្ថុតាងនានា ដៃលបងា្ហាញ        

បៃវត្តិនៃដំណើរការតស៊ូសង្គៃះបៃទៃសជាតិ ពៃមទាំងសមិទ្ធផល 

នៃការកសាង និងការពារមាតុភូមិទុកជាការចងចាំ និងជាមៃរៀន 

សមៃប់មនុស្សគៃប់ៗជំនាន់ ។ 

សន្តិភាពដៃលកើតមានក្នុងរយៈពៃល ២២ឆ្នាំ កន្លងទៅនៃះ 

បានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានឱកាសធ្វើ ការអភិវឌ្ឍសៃដ្ឋកិច្ចសង្គមបានយ៉ាង 

ឆប់រហ័ស ហើយបៃជាជនបានរួមរស់ បៃកបដោយភាពសុខដុមរមនា

ក្នុងសង្គមជាតិ ។ ទោះជាយ៉ាងនៃះក្តី ក៏សន្តិភាពនៅតៃទទួលរងការ

គំរាមកំហៃងអាសៃ័យដោយពួកបៃឆំងជៃុលនិយម និងពួកក្បត់ជាតិ 

ដៃលមានបរទៃសមួយចំនួនបញ្ជាពីកៃយនៅតៃព្យាយមជំរុញសកម្ម

ភាពទុច្ចរិតឥតឈប់ឈរ ដើម្បីផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលសៃបច្បាប់ 

ដឹកនាំដោយគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ដៃលជាទង្វើផ្ទុយទាំងសៃុងពី

រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងពីឆន្ទៈរបស់បៃជាជន ។

ដោយធា្លាប់ឆ្លងកាត់បៃវត្តិសាស្តៃដ៏ជូរចត់ និងការតស៊ូដ៏លំបាក

វៃទនាក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គៃម និងរបបបៃល័យពូជសាសន៍ ពៃមទាំង

ការឆ្លងកាត់ការខិតខំព្យាយមស្វះស្វៃងរកបានមកវិញនូវសុខសន្តិភាព 

ឯករាជ្យ អធិបតៃយ្យ បូរណភាពទឹកដី ការបងៃួបបងៃួមជាតិ 

ឯកភាពជាតិ និងការអភិវឌ្ឍបៃទៃស ទើបសម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន 
បៃធានគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា នាយករដ្ឋមន្តៃី នៃពៃះរាជាណាចកៃ 

កម្ពុជា ដៃលជាមគ្គុទៃ្ទសក៍ដ៏ឆ្នើមរបស់បៃជាជនកម្ពុជាបានប្តៃជា្ញា 

ដច់ខាត ទោះតៃូវបង់ក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយ គឺតៃូវតៃការពារថៃរក្សា

ឲ្យបាននូវសន្តិភាព និងទប់សា្កាត់ មិនឲ្យកមា្លាំងអមិត្តណាមកបំផ្លិច- 

បំផ្លាញសន្តិភាព ដៃលរកបានមកវិញដោយលំបាកនៃះទៅវិញបាន

ឡើយ ។ មត៌កសាសន៍ដ៏ថ្លៃថា្លានៃះដស់តឿនកៃើនរំឭកដល់យើង

ទាំងអស់គ្នា ពិសៃសសៃទាប់យុវជនឲ្យបានយល់ដឹងកាន់តៃជៃល-

ជៃទូលំទូលាយអំពីតម្លៃដ៏ធំធៃងនៃនយោបាយ ឈ្នះ ឈ្នះ ខិតខំ 

លើកកម្ពស់មនសិការស្នៃហាជាតិ ចូលរួមថៃរក្សាការពារសន្តិភាព

ឲ្យបានគង់វង្ស និងរាំងសា្កាត់មិនឲ្យបៃវត្តិសាស្តៃដ៏ឈឺចាប់ពីអតីត

កាលអាចកើតមានសារជាថ្មីទៀតនៅលើមាតុភូមិយើងឡើយ ៕

ខួបទី២២ នៃទិវានយៃបាយ ឈ្នះ ឈ្នះ  រំលឹកបៃជាជាតិយើងឲ្យបន្តពងៃឹង
សាមគ្គីភាព ដើម្បីការពារសន្តិភាពឲ្យស្ថិតស្ថៃរគង់វង្ស
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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សេន អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចបេជុំកំពូល ACMEC លើកទី៩, 

កិច្ចបេជុំ CLMV និងកិច្ចបេជុំកំពូល CLV លើកទី១១ 

 នៅថ្ងៃទី៩ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ សម្ដៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ         

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តៃីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា បានដឹកនាំ  

គណៈបៃតិភូជាន់ខ្ពស់អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចបៃជុំ ACMEC លើកទី៩ លើ 

មូលបទ “ភាពជាដៃគូសមៃប់ការតភា្ជាប់ និងភាពធន”   , កិច្ចបៃជុំCLMV 

លើមូលបទ“ការពងៃឹងការតភា្ជាប់ដោយបៃសិទ្ធភាពកម្មក្នុងតំបន”់  និង 

កិច្ចបៃជុំកំពូល CLV លើកទី១១ តាមបៃព័ន្ធវីដៃអូ។ 

ក្នុងនាមជាបៃធានដឹកនាំកិច្ចបៃជំុ សម្ដៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បាន

គូសបញ្ជាក់អំពីការខិតខំបៃឹងបៃងរបស់កម្ពុជា ក៏ដូចជាសមាជិកទាំង

អស់នៅក្នុងការជំរុញឲ្យបៃទៃស ACMEC អនុវត្តសកម្មភាពទទួលបាន 

ជោគជ័យ ក្នុងនោះគឺការជំរុញការតភា្ជាប់ និងការកសាងសហគមន៍ ACMEC 

ធ្វើយ៉ាងណាបៃកា្លាយឲ្យអនុតំបន់ ACMEC មានកំណើនសៃដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ 

និងជំរុញការបណ្តុះបណា្តាលធនធានមនុស្ស ជំរុញការតភា្ជាប់ ជំរុញឲ្យ

សៃដ្ឋកិច្ចអនុតំបន់នៃះកាន់តៃលឿនទៅមុខ ជាពិសៃសគឺការជំរុញការ

កាត់បន្ថយគំលាត និងភាពកៃីកៃ។ សម្ដៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បានស្នើ 

ដល់បៃទៃសជាសមាជិកទាំងអស់ យកចិត្តទុកដក់ទៅលើបញ្ហាវា៉ាក់សាំង 

និងចៃករំលៃកបទពិសធន៍ក្នុងការបៃើបៃស់វា៉ាក់សាំងនៃះផងដៃរ ។ 

សម្ដៃចតៃជោនាយករដ្ឋមនៃ្តីក៏បានបៃកាសថា កម្ពុជាគៃងនឹងទិញ 

វា៉ាក់សាំងចំនួនមួយលានដូស ហើយកម្ពុជាក៏តៃូវការចាក់វា៉ាក់សាំងទៅ

ដល់មនុស្សចំនួន១០លាននាក់ផងដៃរ។

នៅក្នុងកិច្ចបៃជុំនៃះថា្នាក់ដឹកនាំនៃបៃទៃស ACMEC បានពិភាក្សា 

និងផ្លាស់ប្ដូរមតិយោបល់ អំពីការបៃឈមទាំងឡាយជាពិសៃសការ  

បៃឈមនឹងជំងឺរាតត្បាត កូវីដ១៩។ កិច្ចបៃជុំក៏បានផ្លាស់ប្ដូរមតិជុំវិញ     

ក្នុងការឆ្លើយតបជាពិសៃសកៃយការបញ្ចប់កូវីដ១៩នៃះ ដើម្បីខិតខំ

ជំរុញឱ្យសៃដ្ឋកិច្ចមានភាពល្អបៃសើរឡើងវិញ ។ បៃមុខរដ្ឋាភិបាលនៃ 

បៃទៃស ACMEC បានយកចិត្តទុកដក់ចំពោះការតភា្ជាប់គមៃងទាំង

ឡាយទាំងផ្នៃកទន់ និងផ្នៃករឹង ដូចជាហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាដើម ជា 

ពិសៃសការជំរុញសៃដ្ឋកិច្ចឌីជីថល។ បៃមុខរដ្ឋាភិបាល ACMEC ក៏បាន

លើកឡើងអំពីការបន្តជំរុញអភិវឌ្ឍផៃនការមៃ និងការជំរុញវិស័យ 

សំខាន់ៗជាចៃើនទៀត ដូចជាពាណិជ្ជកម្ម វិនិយោគ ទៃសចរណ៍ ភា្ជាប់ 

សហគៃសធុនតូច និងមធ្យម និងការពងៃឹងវិស័យសុខាភិបាល ពៃម

ទាំងបានពិភាក្សាគ្នាអំពីការធ្វើការរួមគ្នាក្នុងកៃបខណ្ឌ ACMEC ដោយ 

តៃូវឲ្យមានលៃខាធិការដ្ឋាន ACMEC ផងដៃរ។ បៃមុខរដ្ឋាភិបាល ACMEC 

ស្នើសុំឲ្យវិស័យឯកជនបន្តចូលរួមដោយសកម្មនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍ នៃះ 

ជាពិសៃសការបន្តបៃជុំក្នុងវៃទិកាធុរកិច្ច CO. ACMEC ។ 

នៅក្នុងកិច្ចបៃជុំ ACMEC នៃះ បានបងា្ហាញលទ្ធផលសំខាន់ៗដៃល 

រួមមាន៖ ទី១-ការចៃញសៃចក្តីថ្លៃងការណ៍ទីកៃុងភ្នំពៃញ, ទី២-បញ្ជី 

គមៃងអាទិភាពរបស់ ACMEC និងទី៣-ការអនុម័តទៅលើកៃបខ័ណ្ឌ 

អភិវឌ្ឍន៍ ដៃលនៅក្នុងនៃះបៃទៃសថៃបានបៃកាសអនុវត្តសន្យាដក់ 

មូលនិធិ ២០០លានដុលា្លារ កម្ពុជាក៏សមៃចដក់៧លានដុលា្លារ ក្នុង 

មូលនិធិផងដៃរ សមៃប់អនុវត្តគមៃងអាទិភាពក្នុងបៃទៃស ACMEC 

ទាំង៥នៃះ។ អង្គបៃជំុក៏បានគូសបញ្ជាក់អំពីគមៃងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍របស ់

ACMEC នៅក្នុងកៃុមទី១ ដៃលមានចិន ជប៉ុន កូរ៉ៃ ឥណា្ឌ និងសហរដ្ឋ 

អាមៃរិក  និងកៃុមទី២ ដៃលជាបៃទៃសដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ACMEC មាន 

បៃទៃស អុីសៃអៃល និងណូវៃលហ្សៃឡង់។ 

នៅពៃឹកថ្ងៃទី៩ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នៃះដៃរ សម្ដៃចអគ្គមហាសៃនា-

បតីតៃជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តៃីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា បាន

បន្តអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចបៃជុំ CLMV តាមបៃព័ន្ធវីដៃអូ ដឹកនាំដោយ 

ឯកឧត្តម ថងលូន សុីសូ៊លីត នាយករដ្ឋមន្តៃីនៃបៃទៃសឡាវ ។ 

សម្ដៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចបៃជុំ ACMEC លើកទី៩ និងកិច្ចបៃជុំ CLMV
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នៅក្នុងកិច្ចបៃជុំនោះ សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនៃ្តីកម្ពុជា 

បានជំរុញកិច្ចសហការ CLMV ជាពិសៃសបានឯកភាពក្នុងការជំរុញ 

វិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគ ឲ្យមានភាពល្អបៃសើរ និងចូលរួម

ដោះសៃយនូវឧបសគ្គទាំងឡាយណា ដៃលរាំងស្ទះដល់ការធ្វើពាណិជ្ជ-

កម្មនៃះ។ សម្តៃចតៃជោនាយករដ្ឋមន្តៃកីម្ពជុា បានគទំៃការលើកកម្ពសក់ារ 

តភា្ជាប់ការដឹកជញ្ជូន និងថាមពល ការជំរុញកិច្ចសហការលើវិស័យ 

បច្ចៃកវិទ្យាព័ត៌មាន និងទូរគមនាគមន៍ និងការពងៃឹងធនធានមនុស្ស 

ផងដៃរ ដើម្បឲី្យបៃទៃស CLMV កានត់ៃមានការរកីចមៃើនជាបន្តទៀត។

បៃមុខរដ្ឋាភិបាលនៃបៃទៃស CLMV បានផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ និង         

ពិនិត្យមើលពីវឌ្ឍនភាពទៅលើកិច្ចសហបៃតិបត្តិការក្នុងចំណមទាំង 

៤ កម្ពុជា ឡាវ មីយ៉ាន់មា៉ា និងវៀតណាម។ ក្នុងមូលបទ «ការពងៃឹងការ

តភា្ជាប់ដោយបៃសិទ្ធភាពកម្មក្នុងតំបន»់ បៃមុខរដ្ឋាភិបាលនៃបៃទៃស  

ទាំងបួនបានអនុម័តទៅលើឯកសារ៣ សំខាន់៖ ទី១-សៃចក្ដីថ្លៃងការណ៍

រួមកិច្ចបៃជុំកំពូល CLMV ទី២-ការអនុម័តទៅលើឯកសារកៃបខ័ណ្ឌ 

សមៃបក់ារអភវិឌ្ឍនៃបៃទៃសទាងំបនួ នៅបញ្ជគីមៃងអាទភិាព សមៃប ់

បៃទៃសទាំងបួនកម្ពុជា ឡាវ មីយ៉ាន់មា៉ា និងវៀតណាម និងទី៣-ផ្ដោត

សំខាន់លើការជំរុញការតភា្ជាប់សមាហរណកម្មនៅក្នុងតំបន់ ។ បៃមុខ 

រដ្ឋាភិបាលនៃបៃទៃស CLMV បានអនុម័តទៅលើផៃនការសកម្មភាពកម្ពុជា 

ឡាវ មីយ៉ាន់មា៉ា និងវៀតណាមដោយផ្អៃកទៅលើកិច្ចសហបៃតិបត្តិការ 

៥វិស័យ ៖ ១-កិច្ចសហបៃតិបត្តិការទៅលើពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ, 

២-ការអនុវត្តនៃឆន្ទៈសមៃប់តំបន់, ៣-ផៃនការសមៃប់ធ្វើឱ្យបៃសើរ

ឡើងវិញកៃយជំងឺកូវីដ១៩, ៤-ការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីនៅក្នុងបៃទៃស

ទាំង៤, ៥-ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស។

នៅក្នុងកិច្ចបៃជុំនៃះ ថា្នាក់ដឹកនាំ CLMV ក៏បានជំរុញការតភា្ជាប់គៃប់

បៃព័ន្ធទាំងអស់ ទាំងបៃព័ន្ធដឹកជញ្ជូន ការសមៃួលពាណិជ្ជកម្មបៃព័ន្ធ 

អុីនធឺណិត និងបៃព័ន្ធឌីជីថល ការគំទៃការតភា្ជាប់តាមរយៈសា្ថាប័នច្បាប់ 

និងកមា្លាំងពលកម្មជាដើម ក្នុងការទាញយកអត្ថបៃយោជន៍ក្នុងកិច្ច 

សហបៃតិបត្តិការលើវិស័យកសិកម្ម ស្បៀងអាហារ និងទៃសចរណ៍ 

ផងដៃរ។ បៃមុខរដ្ឋាភិបាលទាំងបួនបានអនុម័តទៅលើការកៀងគរហិរញ្ញ-

វត្ថុដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នៃសា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ និងវិស័យឯកជន ដើម្បី 

ជំរុញ ការអនុវត្តគមៃងទាំងឡាយក្នុងបៃទៃសទាំង ៤នៃះ ។ ថា្នាក់ដឹកនា ំ

CLMV ក៏បានអនុម័តលើបញ្ជីជាអាទិភាពនៃដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងសា្ថាប័ន 

ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ និងវិស័យឯកជនដើម្បីជំរុញការអនុវត្តនូវគមៃង

ទាំងឡាយដៃលជាការបៃឈមមួយនោះ ។ បៃមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ 

បៃទៃស CLMV នឹងបន្តជំរុញកិច្ចសហការ និងគំទៃដល់ការធ្វើសមារណ-

កម្មអាសា៊ាន ក៏ដូចជាការបន្តការកសាងសង្គមមួយនៃះឲ្យបានល្អបៃសើរ ។

នៅរសៀលថ្ងៃទី៩ធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ សម្ដៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ 

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តៃីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា បានអញ្ជើញ 

ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចបៃជុំកំពូល CLV លើកទី១១ តាមបៃព័ន្ធវីដៃអូ។ នៅ 

ក្នុងកិច្ចបៃជុំកិច្ចនៃះ សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមនៃ្តីកម្ពុជា 

បានគូសបញ្ជាក់ពីភាពចាំបាច់នៃការបន្តកិច្ចសហបៃតិបត្តិការរវាងបៃទៃស 

CLV ក្នុងការបៃយុទ្ធបៃឆំងនឹងការជួញដូរមនុស្ស និងគៃឿងញៀន 

បទល្មើសឆ្លងដៃន បទល្មើសពៃឈើ និងឧកៃិដ្ឋកម្មឆ្លងដៃនផ្សៃងទៀត 

រួមទាំងការបោសសំអាតមីន និងការជួយសមៃួលដល់ការឆ្លងកាត់ពៃំ

ដៃនរបស់អ្នកធ្វើដំណើរផងដៃរ។ បៃមុខដឹកនាំបៃទៃសកម្ពុជា-ឡាវ-

វៀតណាម បានបងា្ហាញការប្តៃជា្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំ ក្នុងការលើកកម្ពស់កា

រអភិវឌ្ឍតំបន់តៃីកោណកម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាម (CLV DTA) ជាមួយ 

នឹងទស្សនៈក្នុងការ    ពន្លឿនកំណើនសៃដ្ឋកិច្ច ការកាត់បន្ថយភាពកៃីកៃ 

និងវឌ្ឍនភាពសង្គម-វប្បធម៌ ដោយទាញយកនូវសកា្តានុពលកមា្លាំង និង 

ធនធានរបស់បៃទៃសសមាជិកនីមួយៗ។ បៃមុខដឹកនាំទាំងអស់ទទួល 

សា្គល់ថា ជំងឺកូវីដ-១៩ បាននាំមកនូវការរំខានយ៉ាងធំធៃងដល់សុខភាព

សាធារណៈ និងប៉ះពាល់ដល់សៃដ្ឋកិច្ច-សង្គម ដូច្នៃះការពងៃឹងកិច្ច-

សហបៃតិបត្តិការគៃប់ជៃុងជៃយរវាងបៃទៃសសមាជិកទាំងបី គឺមាន 

សារៈសំខាន់ និងចាំបាច់ ដោយផ្តាតលើទំនាក់ទំនងបៃពៃណី សាមគ្គីភាព 

ការយោគយល់ ការជឿជាក់ អត្ថបៃយោជន៍រួម និងការអភិវឌ្ឍបៃកប 

ដោយចីរភាព។ បៃមុខដឹកនាំនៃបៃទៃស CLV បានកត់សមា្គល់ជាវិជ្ជមាន

លើការងារគណៈកមា្មាធិការសមៃបសមៃួលចំរុះកម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាម 

ក្នុងការអនុវត្តផៃនការមៃ ដៃលបានកៃសមៃួលសមៃប់ការអភិវឌ្ឍ 

សៃដ្ឋកិច្ច-សង្គម នៃការអភិវឌ្ឍតំបន់តៃីកោណកម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាម 

សមៃប់ឆ្នាំ២០១០-២០២០។ បៃមុខដឹកនាំទាំងអស់បន្តលើកទឹកចិត្ត

ក្នុងការសហការដោយជិតស្និទរវាងបៃទៃសសមាជិក CLV ក្នុងការជំរុញ

កិច្ចសហបៃតិបតិ្តការលើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ ទៃសចរណ៍ 

សាសនា កសិកម្ម ព័ត៌មានវិទ្យា អប់រំ ការសៃវជៃវ ការអភិវឌ្ឍជំនាញ 

ការការពារ ពៃមទាំងទំនាក់ទំនងសហបៃតិបត្តិការរវាងកមៃិតនីតិបញ្ញត្តិ-

ជាតិ និងអាជា្ញាធរថា្នាក់កៃមជាតិ។ 

កិច្ចបៃជុំកំពូលកម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាមលើកទី១១ នៃះ បានអនុម័ត 

លើឯកសារមួយចំនួនដូចជា ៖ ១-សៃចក្តីថ្លៃងការណ៍រួមនៃកិច្ចបៃជុំ 

កំពូល CLV លើកទី១១, ២-ផៃនការអភិវឌ្ឍន៍សមៃប់វិស័យទៃសចរណ៍

នៅក្នុង CLV DTA និងទី៣- ផៃនការអភិវឌ្ឍន៍លើវិស័យឧស្សាហកម្ម

កៅស៊ូបៃកបដោយចីរភាពក្នុង CLV DTA៕

កិច្ចបៃជុំកំពូលកម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាមលើកទី១១
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សម្តេចតេជេ ហ៊ុន សេន ៖ ការរួមសាមគ្គីគ្នេបេយុទ្ធបេឆាំង
ជំងឺកូវីដ-១៩ បានកា្លេយទេជាចលនាជាតិដ៏ធំធេងមហាសាល 

និងជាខឿនការពារសុខភាពបេជាជន
 សម្តេចតេជេ ហ៊ុន សេន បេកាសបិទបញ្ជប់ពេឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២៨ វិច្ឆិកា

នៅថ្ងៃទី១៥ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ សម្ដៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ 
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តៃីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា បានអញ្ជើញ      
ថ្លៃងសារពិសៃសទៅកាន់បងប្អូនជនរួមជាតិ ទាក់ទិនទៅនឹងសា្ថានភាព 
ជំងឺកូវីដ-១៩ និងការទិញវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩។ 

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លៃងថា «ពៃឹត្តិការណ៍សហគមន៍ 
២៨វិច្ឆិកា» គឺជាការចម្លងបៃបចង្កោម និងតាមទីកន្លៃងមួយៗ មិនមៃនជា 
ទៃង់ទៃយធំពៃកនោះទៃ។ អង្គការ WHO បានវយតម្លៃករណី សហគមន៍ 
នៅកម្ពុជា ជាករណីឆ្លងបៃបកើតមានម្តងៗមួយកន្លៃង ដោយមិនមាន 
បណ្តុំឆ្លងចៃើនពៃក ហើយក៏មិនទាន់ដាក់ចូលទៅក្នុងរបៀបឆ្លងសហគមន៍
ធំនោះដៃរ។ សម្តៃចតៃជោបានកោតសរសើរកៃសួងសុខាភិបាល កៃុម 
គៃូពៃទ្យជួរមុខអាជា្ញាធរ បៃជាពលរដ្ឋ ដៃលបានចូលរួមសហការក្នុង             
ពៃឹត្តិការណ៍ដ៏មានគៃះថា្នាក់សមៃប់ជាតិ និងបៃជាពលរដ្ឋ ពៃមទាំង 
បានបៃកាសថា ពៃឹត្តិការណ៍សហគមន៍អាចទប់សា្កោត់បានហើយ តៃមិន 
ទាន់បិទបញ្ចប់នោះទៃ។ សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បានគូសបញ្ជាក់ថា 
ពៃឹត្តិការណ៍សហគមន៍២៨វិច្ឆិកា គៃប់គៃងបាន តៃមិនទាន់បញ្ចប់ដោយ
យោងលើហៃតុផលចំនួន៥៖ ១-មិនទាន់ដឹងអស់នៅឡើយទៃថា តើមាន 
កន្លៃងណាខ្លះទៀត ដៃលអ្នកជំងឺទៅដល់រកមិនទាន់ឃើញ អ្នកជំងឺមិន 
បៃប់ ឬភ្លៃចកន្លៃងទៅដល់រយៈពៃល១៤ថ្ងៃ មុនពៃលរកឃើញ, ២- តើ 
នៅមានអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់ ឬបៃយោលដោយមិនមកបង្ហាញមុខ ពៃះខា្លាច 
ការធ្វើតៃស្ត ដៃលជាហានិភ័យឆ្លងចូលសហគមន៍, ៣- អ្នកប៉ះពាល់            
មួយចំនួនមិនទាន់ដល់ថ្ងៃធ្វើតៃស្តលើកទី២ ឬទី៣នៅឡើយ ពៃះទើប
ដឹងប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ហើយធ្វើតៃស្តមួយដង ឬពីរ 
ដងប៉ុណ្ណោះ, ៤- អ្នកតៃូវធ្វើចតា្តាឡីស័កហូរហៃតាំងពីថ្ងៃទី២៩ វិច្ឆិកា   
ដល់ថ្ងៃរកឃើញវិជ្ជមានចុងកៃយនៅថ្ងៃទី១៤ ធ្នូ មិនដឹងថា បានធ្វើ 

ចតា្តាឡីស័ក ១៤ថ្ងៃ ឬធ្វើតៃស្ត៣ដងដៃរឬទៃ? និងទី៥-
នៅតាមខៃត្តមួយចំនួនដៃលអ្នកជំងឺទៅដល់មុនពៃលរក
ឃើញជំងឺ តើបានរកឃើញអ្នកពាក់ព័ន្ធអស់ឬទៃ? ពាក់ 
ព័ន្ធនឹងបញ្ហា ខាងលើនៃះ សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន 
បានសូមការយោគយល់ក្នុងការរក្សាសា្ថានភាព ដូចពៃល 
បច្ចុប្បន្នមួយរយៈទៀត ដើម្បីឱ្យបៃកដថា ពៃឹត្តិ ការណ៍ 
សហគមន៍បានបិទបញ្ចប់។ សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន 
បានថ្លៃងថា ផលប៉ះពាល់សង្គមខា្លាំងជាងគៃនាពៃល
នៃះ គឺការអប់រំ និងសៃវ។ ប៉ុន្តៃផ្នៃកសៃដ្ឋកិច្ច 
ឧស្សាហកម្ម និងកសិកម្ម បៃជាពលរដ្ឋអាចនៅធ្វើធម្មតា។ 
សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លៃងកៃើនរំព្ញកថា 
ដើម្បីយកឈ្នះលើជំងឺកូវីដ-១៩ តៃូវធ្វើជាអ្នកចុះចាញ់ 
អ្នកខា្លាច តៃមិនតៃូវតក់ស្លុត ឬ ស្លន់ស្លានោះទៃ។ 

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន ផ្តល់អនុសាសន៍ និង 
បទបញ្ជាចំនួន៤ ដើម្បីទប់សា្កោត់ពៃឹត្តិការណ៍សហគមន៍៖ 
១- តាមដានអ្នកនៅសៃសសល់មិនទាន់ធ្វើតៃស្តគៃប់ចំនួន 

ឬធ្វើចតា្តាឡីស័កមិនទាន់គៃប់ថ្ងៃឱ្យបានមុឺងមា៉ាត់ ។ អាជា្ញាធរតៃូវពិនិត្យ 
កុំពឹងផ្អៃកលើគៃូពៃទ្យ គៃូពៃទ្យហត់ណាស់ហើយ,២-តៃូវអនុវត្ត ៣ការ 
ពារ (ពាក់មា៉ាស់, លាងដៃ, គមា្លាត សុវត្ថិភាពសង្គម និង គមា្លាតសុវត្ថិភាព 
បុគ្គល ដោយចាប់ពី១ម៉ៃតៃកន្លះឡើងទៅឱ្យបានគៃប់គ្នា នៅគៃប់ទី 
កន្លៃង) ៣-តៃូវអនុវត្ត ៣កុំ (១-កុំចូលទៅកន្លៃងបិទជិត គ្មានខ្យល់ចៃញ 
ចូល និងបៃើមា៉ាសុីនតៃជាក់ចៃើនពៃក រកកន្លៃងមានខ្យល់ ចៃញចូល, 
២-កុំទៅកន្លៃងមនុស្សចៃើនកុះករ, ៣-កុំប៉ះពាល់គ្នា កុំចាប់ដៃ គ្នា កុំកៀក 
សា្មាគ្នា កុំឱបគ្នាជាដើម ពៃលជួបគ្នា អ្នកមានផ្តាសាយ ឬ សង្ស័យមានជំងឺ 
កូវីដ១៩ កុំចៃញកៃ ហើយតៃូវទាក់ទងទៅគៃូពៃទ្យ)៤-នៅតាមកន្លៃង 
លក់ដូរ ភោជនីយដា្ឋាន អាហារដា្ឋាន ផ្សារទំនើប និងធនាគរ តៃូវតៃួត 
ពិនិត្យបើគ្មានមា៉ាស់មិនឱ្យចូល វស់កម្តា និងរៀបចំកន្លៃងអង្គុយរក្សា 
គមា្លាត, តាមបន្ទប់ទឹកតៃូវមានសាប៊ូលាងដៃ។ 

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លៃងថា រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា តៃៀម 
ទិញវ៉ាក់សាំងបៃឆំងកូវីដ-១៩រហូតដល់២៦លានដូស ដើម្បីចាក់ជូន
បៃជាជនដោយឥតគិតថ្លៃ ចាប់ពី ៨០ភាគរយឡើងទៅ ស្មើនឹងក្នុងរង្វង់ 
១៣លាននាក់។ សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន ថ្លៃងថា៖ «វ៉ាក់សាំង! 
ខ្ញុំពៃះករុណាខ្ញុំបាននិយាយហើយ យើងមានតមៃូវការរហូតទៅដល់ 
២៦លានដូស... ឃ្លាំងកំពុងរៀបចំ ដៃលមានកមៃិតរក្សាទុករហូតដល់ 
-៨០អង្សា។ ពៃលដៃលមានវ៉ាក់សាំងនៃះ ក៏តៃូវគិតអំពីសា្ថានភាពនៃការ
ដឹកជញ្ជូន ដៃលខ្ញុំសូមស្នើឲ្យឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុនហែង និងឯកឧត្តម 
អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន តៃូវធ្វើការគិតគូរទៅលើការដឹកជញ្ជូន» ។ សម្តៃចតៃជោ 
ហ៊ុន សែន បានថ្លៃងថា នៅលា្ងាចថ្ងៃទី០៧ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ តាមរយៈ 
Facebook សម្តៃចបានបៃកាសពីការតៃៀមបមៃុងថវិកា សមៃប់ទិញ      

សម្ដៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញថ្លៃងសារពិសៃសទៅកាន់បងប្អូនជនរួមជាតិ 
ទាក់ទិនទៅនឹងសា្ថានភាព ជំងឺកូវីដ-១៩
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វ៉ាក់សាំងយកមកចាក់ជូនបៃជាជនដោយឥតគិតថ្លៃ ជាជំហានដំបូង ចំនួន 
១លានដូស ដើម្បីចាក់ជូនបៃជាពលរដ្ឋបៃមាណ ៥០មុឺននាក់។ ពៃល 
បង្ហាះរឿងតៃៀមវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ សម្តៃចមិនបាននឹកសា្មានដល់ការ 
ចូលរួមរបស់សប្បុរសជននោះទៃ។ សម្តៃចតៃជោបានថ្លៃងថា ទោះជា 
យា៉ាងណាក៏ដោយ ទាំងអង្គពៃះមហាក្សតៃ សម្តៃចម៉ៃ ពៃះសង្ឃ មន្តៃីរាជការ 
ពោលគឺបៃជាពលរដ្ឋគៃប់សៃទាប់វណ្ណៈ បានស្ម័គៃចិត្តបរិចា្ចាគថវិកាផ្ទាល់
ខ្លួន ដើម្បីជួយរាជរដា្ឋាភិបាលក្នុងការទិញវ៉ាក់ សាំងកូវីដ១៩ ដៃលបៃការ
នៃះបានកា្លាយជាទៅចលនាជាតិ និងជាខឿនការពារសុខភាពបៃជាជន 
ជាពិសៃសគឺសា្មារតីសាមគ្គីជាតិ ឯកភាពជាតិ ក្នុងចំនួនដ៏ចៃើនលើសលុប។ 
សម្តៃចតៃជោក៏បានផ្តាំទៅអ្នកដៃលថា សម្តៃចបង្កើតពៃឹត្តិការណ៍ទិញ 
វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ដើម្បីបៃមូលលុយបើកបៃក់ខៃឲ្យមន្តៃីនោះ គឺជាការ 
បៃមាថដ៏ធ្ងន់។ អ្នកទិតៀនរឿងចូលរួមថវិកាទិញវ៉ាក់សាំងនៃះ គឺជាការ
បៃមាថទឹកពៃះទ័យពៃះមហាក្សតៃ សម្តៃចម៉ៃ ទឹកពៃះទ័យពៃះសង្ឃ និង
ទឹកចិត្តរបស់បៃជាពលរដ្ឋខ្មៃរទាំងមូល។ ទាក់ទិនទៅនឹងការទិញវ៉ាក់
សាំងកូវីដ១៩នៃះដៃរ សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បានគូសបញ្ជាក់ឲ្យ 
ដឹងថា រាជរដា្ឋាភិបាលបានតៃៀមថវិកាពី១០០ លានទៅ២០០លានដុលា្លារ
សមៃប់ទិញវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩។ រាជរដា្ឋាភិបាលមានថវិកាក្នុងដៃបៃមាណ
៥៣៨លានដុលា្លារហើយ ដើម្បីបៃយុទ្ធបៃឆំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩ និងសា្តារ 
សៃដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ។ កម្ពុជាទទួលទិញវ៉ាក់សាំងរបស់បៃទៃសណា ដៃល
ទទលួសា្គាលដ់ោយអង្គការសខុភាពពភិពលោកប៉ណុ្ណោះ ។ សម្តៃចតៃជោ 
បានសង្គត់ធ្ងន់ថា យើងមិនយកបៃជាពលរដ្ឋទៅធ្វើតៃស្តវ៉ាក់សាំងរបស់
បៃទៃស ណាមួយនោះឡើយ។ រាជរដា្ឋាភិបាលបានតៃៀមឃ្លាំងដៃល 
អាចទុកវ៉ាក់សាំងរហូតដល់ -៨០ អង្សារ ឬកៃមនៃះ។

សម្ដៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បានបៃកាសអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សថា្នាក់
ទី១២ ឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០ ជាប់ស្វ័យបៃវត្តិដោយមិនចាំបាច់ឆ្លង
កាត់បៃឡងសញ្ញាបតៃមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប) នោះឡើយ 
សម្ដៃចអះអាងថា មូលហៃតុដៃលសម្ដៃចជៃើសរីសយកមធ្យោបាយនៃះ 
ពៃះកម្ពុជាជួបបៃទះនូវវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ និងដើម្បីការ ពារការចម្លង 
ជំងឺដ៏កាចសាហាវនៃះ។ សម្ដៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន ថ្លៃងថា «ខ្ញុំសុំ 
យោគយល់ពីសិស្សានុសិស្ស ដៃលមិនទាន់មានលទ្ធភាពអនុញ្ញាតឲ្យ 
បៃឡង នៅថ្ងៃទី១១ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២១នោះទៃ។ យើងតៃូវទទួលយក
នូវអ្វីដៃលវបានកើតសមៃប់បៃទៃសរបស់យើង សមៃប់ពិភពលោក, 
គុណភាពអប់រំធ្លាក់ចុះបន្ដិចហើយ ហើយខ្ញុំពិតជាឃើញការលំបាកអំពី
ការមនិបានបៃឡង បៃរជាអ្នកនៃះជាប ់អ្នកនៃះធ្លាក ់ខ្ញុឃំើញការលបំាក។ 
បៃសិនបើការលំបាកអញ្ចឹងឲ្យជាប់ទាំងអស់គ្នាតៃម្ដងទៅឆប់ចប់ ឲ្យ ជាប់ 
ទាំងអស់គ្នាតៃម្ដងទៅ ហើយកុំឲ្យក្មៃងៗភ័យ»។ សម្ដៃចមិនខ្វល់ពីការ
បៃមាថមើលងយរបស់មនុស្សមួយចំនួនតូចនោះទៃ ពៃះសម្ដៃចគ្មាន
ជមៃើសណាផ្សៃងល្អជាងនៃះឡើយ។ សម្ដៃចមិនទុកឲ្យមនុស្សផ្សៃង
ទៀតឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ចៃញពីការរៀបចំបៃឡងបាក់ឌុបនោះទៃ ហើយ
នៃះបង្ហាញពីការទទួលខុសតៃូវរបស់សម្ដៃច ក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ដៃី។

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បានគូសបញ្ជាក់ថា សម្តៃចបានតៃៀម   
វិធនការមួយចំនួនក្នុងការរៀបចំ លក្ខណៈសម្បត្តិដោះសៃយបញ្ហា សមៃប ់
ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងករណីមានការឆ្លងចូលសហគមន៍ធ្ងន់ធ្ងរ ដោយយើង 
សុខចិត្តចាត់ទុកថា «មាន» បៃសើរជាងថា «អត់មាន» ។ វិធនការ 
ទាំងនោះរួមមាន៖ ១-តៃូវចៃះរស់នៅធម្មតាតាមគន្លងថ្មី ដោយបៃកាន់ 

យកការកៃបៃឥរិយាបថអនាម័យសា្អាត និងបៃកាន់គោលការណ៍៤ ខាងលើ, 
២-ពងៃឹងសៃវសុខាភិបាល តាមមូលដា្ឋាន ជាពិសៃសតៃៀមឱ្យមានកន្លៃង
ដាក់អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ កុំឱ្យមានការចម្លងគ្នា និងរៀបចំបំពាក់ឧបករណ៍ជំនួយ
ផ្លូវដង្ហើម,៣-សហការជាមួយគ្លីនិកនានាក្នុងការតាមរកអ្នកពាក់ព័ន្ធជំងឺ
កូវីដ១៩, ៤-បណ្តុះបណា្តាលគៃូពៃទ្យបន្ថៃមទៀត ដើម្បីពងៃឹងសមត្ថភាព
លើការព្យោបាល, ៥-ពងៃឹងសមត្ថភាពមន្ទីរពិសធន៍ទាំងនៅភ្នំពៃញ 
សៀមរាប ពៃះសីហនុ និងបាត់ដំបង, ៦-ផ្គត់ផ្គង់សមា្ភារៈពៃទ្យជាពិសៃស
មា៉ាស់ អាវ ទៅមន្ទីរពៃទ្យ និងមណ្ឌលសុខភាព ដៃលតៃូវជួយរុករកអ្នក 
ជំងឺកូវីដ១៩។ មិនតៃូវឱ្យខ្វះសមា្ភារៈ បរិកា្ខារពៃទ្យក្នុងការបៃយុទ្ធបៃឆំង 
ជំងឺកូវីដ១៩ ដូចបៃទៃសជឿនលឿនមួយចំនួននោះឡើយ។ បើគ្មាន 
សមា្ភារៈបរិកា្ខារពៃទ្យគៃប់គៃន់ មិនឱ្យចូលព្យោបាលអ្នកជំងឺទៃ, ៧-បៃព័ន្ធ
បញ្ជូនជំងឺតៃូវចាត់ចៃង និងពងៃឹងសមត្ថភាព ហើយតៃូវមានគិលានុប្បដា្ឋាក
សង្គាៃះឱ្យបានសមរម្យ។ ជាពិសៃសការបញ្ជូនចៃញ និងចូល កុំឱ្យមាន 
ការចម្លងគ្នា, ៨-តៃូវពងៃីកកៃុមការងរឆ្លើយតបបនា្ទាន់បន្ថៃមទៀត, ៩- 
តៃូវ  មានកៃុមគៃូពៃទ្យព្យោបាល ដោយចៃកជាកៃុមៗនៅតាមមន្ទីរពៃទ្យ 
ដោយបៃចាំការនៅមន្ទីរពៃទ្យផង និងអាចចល័តទៅកាន់កន្លៃងដទៃ 
ពៃលមានតមៃូវការចាំបាច់, ១០-តៃៀមកន្លៃងធ្វើចតា្តាឡីស័ក និងគៃប់      
អ្នកធ្វើចតា្តាឡីស័កឱ្យបានម៉ត់ចត់, ១១-ជំរុញការចូលរួមក្នុងសហគមន៍ 
ជាពិសៃសស្តៃីនៅតាមផ្ទះឱ្យចូលរួមការពារទប់សា្កោត់ ការឆ្លងជំងឺ កូវីដ១៩, 
១២-អាជា្ញាធរមូលដា្ឋានភូមិឃុំតៃូវចូលរួមអប់រំសុខភាពបៃជាពលរដ្ឋឱ្យបាន 
ជាប់ជាបៃចាំ ដើម្បីទប់សា្កោត់ការចម្លងក្នុងសហគមន៍។ តៃូវយកគំរូតាម
ការផ្សព្វផ្សាយកាលពីខៃមៃសា ដោយមានការចាក់ឧបករណ៍បំពង 
សំឡៃងតាមភូមិ ឃុំ, ១៣-បង្កើតឬពងៃឹងបៃព័ន្ធតាមដានអ្នកប៉ះពាល់      
និងបៃព័ន្ធរាយការណ៍ជំងឺឱ្យបានទូលំទូលាយថៃមទៀត ដោយបៃើបៃស ់
បច្ចៃកវិទ្យោឌីជីថល និង១៤-លើកទឹកចិត្តឱ្យមានតមា្លាភាព និងស្មាះតៃង់
ក្នុងការបង្ហាញខ្លួនពាក់ព័ន្ធជំងឺ កូវីដ១៩ ដើម្បីចាត់វិធនការបានលឿន។

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លៃងទៀតថា ចាប់ពីខៃមិថុនា រហូត 
ដល់ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ រាជរដា្ឋាភិបាល បានបញ្ចៃញថវិកាអស់១៦០
លានដុលា្លារអាមៃរិក សមៃប់ផ្ដល់ជូនគៃួសារកៃីកៃដៃលរងផលប៉ះពាល់
ដោយសារវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ និងតៃៀមបន្តការងរនៃះសមៃប់រយៈពៃល
បីខៃទៀត គឺចាប់ពីខៃមករាដល់ខៃមីនា ឆ្នាំ២០២១ ខាងមុខ។ សម្ដៃច-
តៃជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លៃងបញ្ជាក់ថា «តាំងពីចាប់ផ្ដើមបើកថវិកាជូន
គៃួសារកៃីកៃដំបូងរហូតដល់ពៃលនៃះ រាជរដា្ឋាភិបាលបានចំណាយថវិកា
អស់បៃមាណ ៦៧៤ ពាន់លានរៀល ឬស្មើនឹងបៃហៃល១៦០លានដុលា្លារ
អាមៃរិក»។ កម្មវិធីផ្ដល់សាច់បៃក់ជូនគៃួសារកៃីកៃនៅជុំទី៣នៃះ នឹងតៃូវ 
បញ្ចប់នៅថ្ងៃទី៣១ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ បុ៉ន្តៃដោយមើលឃើញសភាពការណ៍
មិនទាន់ធូរសៃលទៃ សម្ដៃចបានសមៃចបៃកាសចៃញដោយផ្ដល់ជំនួយ
ជាសាច់បៃក់ជូនបៃជាជនកៃីកៃនៅជុំទី៤ សមៃប់រយៈពៃលបីខៃតទៅទៀត 
គឺចាប់ពីខៃមករាដល់ខៃមីនា ឆ្នាំ២០២១។ រាជរដា្ឋាភិបាលបានបមៃុង 
ថវិកាទុកបៃមាណ ២០០ លានដុលា្លារអាមៃរិក សមៃប់ផ្ដល់ជូនគៃួសារ
កៃីកៃដៃលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩។ សម្ដៃចតៃជោ 
បានបញ្ជាក់ថា បៃសិនបើចំនួនថវិកានៃះមិនគៃប់គៃន់ រាជ    រដា្ឋាភិបាល
ក៏នៅមានថវិកាបន្ថៃមសមៃប់ដោះសៃយផងដៃរ ហើយបើទោះបីជា 
ដល់ខៃមីនា ឆ្នាំ២០២១ ខាងមុខនៃះ សា្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ឈានដល់ 
សភាពស្ងប់សា្ងាត់ក៏ដោយ ក៏រាជរដា្ឋាភិបាលមិនពៃលៃងដៃចោលដៃរ គឺ 
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តៃូវមានចំណាត់ការអន្តរកាលណាមួយ ដូចជាការបន្ថយចំនួនថវិកាក្នុង
ការផ្ដល់ជូនពួកគត់បន្តិចម្ដងៗតាមរយៈពៃលសមសៃបណាមួយ ។             
រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមានកម្មវិធីគំពារបៃជាជនចៃើនទៀត ដូចជា 
កម្មវិធីសាច់បៃក់សមៃប់ការងរនៅទីជនបទ ដៃលបន្ថៃមថវិកាឡើង 
រហូតដល់ ១៥០ លានដុលា្លារអាមៃរិក។

សម្ដៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លៃងបញ្ជាក់ថា ថវិកាដៃលបៃើបៃស់
សមៃប់ដោះសៃយបញ្ហាខាងលើនៃះ គឺបានមកពីចំណូលដៃលបៃមូល
បានពពីន្ធក្នងុសៃកុគពឺន្ធដារ នងិពន្ធគយជាដើម ដៃលសរបុជាថវកិាមាន 
បៃមាណ ៤.៥០០ លានដុលា្លារអាមៃរិក។

ដោយឡៃក នៅពៃឹកថ្ងៃទី២៩ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ សម្តៃចអគ្គមហា-
សៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញថ្លៃងសារពិសៃសជូនជនរួម
ជាតិខ្មៃរ ពាក់ព័ន្ធការបិទបញ្ចប់ពៃឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២៨ វិច្ឆិកា, ខួប 
២២ឆ្នាំនៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះ និងការទទួលបានដំណក់បៃងលើក 
ដំបូងរបស់កម្ពុជា។ សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បានបៃកាសបិទបញ្ចប់
ពៃឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២៨វិច្ឆិកា នៅថ្ងៃទី២៩ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នៃះ។ 
សម្តៃចតៃជោបានសម្តៃងការកោតសរសើរកៃសួងសុខាភិបាល មនៃ្តីពៃទ្យ 
កងកមា្លាំងបៃដាប់អាវុធ និងបៃជាពលរដ្ឋ ដៃលចូលរួមទប់សា្កោត់កូវីដ១៩ 
និងបញ្ចប់ពៃឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២៨វិច្ឆិកា និងថ្លៃងអំណរគុណដល់ដៃគ ូ
អង្គការសុខភាពពិភពលោក ដៃលចូលរួមចំណៃកក្នុងការទប់សា្កោត់ 
ពៃឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២៨ វិច្ឆិកា។ តាំងពីថ្ងៃទី២០ ខៃធ្នូ រហូតមកដល់ 
ពៃលនៃះ មិនទាន់មានពលករខ្មៃរ នាំជំងឺកូវីដ១៩ ដៃលកំពុងផ្ទុះឡើង 
នៅបៃទៃសថៃ ចូលមកកម្ពុជានោះទៃ។ សម្តៃចតៃជោបានអំពាវនាវដល់
ពលករខ្មៃរដៃលកំពុងធ្វើការនៅបៃទៃសថៃ បន្តរស់នៅក្នុងបៃទៃសថៃ 
បន្តទៀត ចៀសវងចល័តពីកន្លៃងមួយទៅកន្លៃងមួយ។ ឆ្លងកាត់ពៃឹត្តិការណ៍
សហគមន៍២៨វិច្ឆិកា យើងបានកំពុងបៃយុទ្ធនឹងសមរភូមិ៣ រួមមានទី១៖ 
ការនាំចូល, ទី២៖ ការឆ្លងក្នុងសហគមន៍ដៃលទើបនឹងឆ្លងកាលពីថ្ងៃទី
២៨វិច្ឆិកា និងទី៣៖ ការព្យោបាលឱ្យជាសះស្បើយ។ កាលមុនកម្ពុជា 
ជាប់លៃខ១នៅអាសុី និងលៃខ៣ នៅលើពិភពលោកក្នុងការទប់សា្កោត់ 
កូវីដ១៩ បុ៉ន្តៃពៃលនៃះកម្ពុជាជាប់លៃខ១លើពិភពលោកក្នុងការទប់សា្កោត់
កូវីដ១៩។ ទោះជាទទួលបានចំណាត់ថា្នាក់ល្អ ប៉ុន្តៃយើងមិនតៃូវតៃកអរ 
ទៃ ដោយសារតៃបញ្ហាកូវីដ១៩ នៅលើពិភពលោក មិនទាន់បិទបញ្ចប់។ 

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លៃងថា នៅឆ្នាំ២០២០រាជរដា្ឋាភិបាល
នឹងបញ្ចូលកៃបខណ្ឌគៃូពៃទ្យ ២ពាន់នាក់សិន ហើយឆ្នាំ២០២១ នឹង 
បញ្ចូល៣ពាន់នាក់ទៀត ប៉ុន្តៃបើខ្វះតៃូវបញ្ចូលថៃម។ ទាក់ទងទៅនឹង 
វិស័យអប់រំ សម្តៃចតៃជោបានសមៃចឱ្យយកថ្ងៃទី១១ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២១ 
ជាថ្ងៃបើកបវៃសនកាល ហើយសាលារៀនឯកជនអាចចាប់ផ្ដើមពីពៃល
នៃះតទៅបាន។ គៃឹះសា្ថានសិក្សាទំាងអស់តៃូវបន្តអនុវត្តគោលការណ៍ 
បៃតិបត្តិស្តង់ដា (SOP) សមៃប់ដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញ ក្នុង 
បរិបទកូវីដ១៩ និងរក្សាគមា្លាតសុវត្ថិភាពសង្គម និងបុគ្គល ។ ការជួបជុំ 
ណាមួយដៃលមិនចាំបាច់ មិនបាច់ជួបជុំទៃ ដូចជាការបៃជុំរបស់រដ្ឋ 
អាចបន្តធ្វើតាមអនឡាញបាន។ មា្ចាស់សណា្ឋាគរ ភោជនីយដា្ឋាន និង 
មណ្ឌលសៃវកម្មទៃសចរណ៍ តៃូវរៀបចំវិធនការដើម្បីទប់សា្កោត់កូវីដ១៩ 
ហើយផ្តល់សិទ្ធិឱ្យអាជា្ញាធរចុះបិទតៃម្តង បើសិនមិនអនុវត្តវិធនការ 
សុវត្ថិភាព។ សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន អំពាវ នាវឱ្យរួមគ្នាទប់សា្កោត់ការ
ឆ្លងជាសហគមន៍ជាថ្មីម្តងទៀត កៃយបិទបញ្ចប់ពៃឹត្តិការណ៍សហគមន៍

២៨វិច្ឆិកា។ 
សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បានបៃកាសដំណឹងល្អរបស់កម្ពុជា គឺ   

ថ្ងៃនៃះដំណក់បៃងលើកដំបូងរបស់ខ្មៃរតៃូវបានចាប់ផ្តើមហើយ ។ បើ 
គ្មានសន្តិភាព គឺគ្មានទៃនូវអ្វីៗដូចសព្វថ្ងៃនៃះរួមទាំងដំណក់បៃងលើក
ដំបូងផងដៃរ។ តំបន់បៃងនៅក្នុងសមុទៃរបស់កម្ពុជា មិនមានការ 
តៃួតសុីគ្នាជាមួយថៃទៃ។ សម្ដៃចតៃជោបានចាត់ទុកថា ដំណក់បៃង 
លើកដំបូងរបស់កម្ពុជា ជាពរជ័យជូនចំពោះបៃជាជាតិកម្ពុជា។ ចំពោះ 
ចំណូលដៃលបានមក នឹងបៃើបៃស់ក្នុងវិស័យអាទិភាព២ គឺវិស័យអប់រំ 
និងវិស័យសុខាភិបាល។ 

សម្ដៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បានរម្លឹកជាថ្មីអំពីការយកជីវិតទៅប្តូរ 
កាលពី២ទសវត្សមុន ដើម្បីយកសន្តិភាពមកជូនបៃជាពលរដ្ឋខ្មៃរ សង្គាៃម
កម្ពុជាដៃលកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ១៩៧០ តៃូវបានបញ្ចប់ជាសា្ថាពរកៃម
នយោបាយឈ្នះឈ្នះ ឆ្នាំ១៩៩៨ ។ ការបញ្ចប់សង្គាៃមជាសា្ថាពរនៅកម្ពុជា 
តៃូវបានរាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃដៃលមៃដឹកនាំកំពូលរបស់ខ្មៃរកៃហម មកដល់ 
ផ្ទះសម្ដៃច។ សម្ដៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បានបៃកាសបន្តឧបត្ថម្ភដល់ 
កម្មករនិយោជិត ដៃលបាត់បង់ការងរធ្វើអំឡុងពៃលកូវីដ១៩ រយៈពៃល 
៣ខៃទៀត។ សម្តៃចតៃជោថ្លៃងថា កម្ពុជាកំពុងតៃៀមជំនួយមា៉ាស និង 
បរិកា្ខាពៃទ្យបៃឆំងកូវីដ១៩ ដល់បៃទៃសនៃបា៉ាល់ ដៃលជាបៃទៃសលំបាក។ 

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បានបៃកាសថា គិតតៃឹមម៉ាង២រសៀល 
ថ្ងៃ២៨ធ្នូ រាជរដា្ឋាភិបាលបានទទួលថវិកា លុយដុលា្លារ ៥៣.៦៧៩.៧១៤ 
ដុលា្លារ និងបៃក់រៀល ៩.៩៣៥.៤៨៨.៥០០រៀល ពីសប្បុរសជន ដើម្ីប
ទិញវ៉ាក់សាំងបៃឆំងកូវីដ១៩។ សម្តៃចតៃជោបានថ្លៃងអំណរពៃះគុណ
ពៃះមហាក្សតៃ និងសម្តៃចម៉ៃ ដៃលបានចូលរួមបៃទានថវិកា ដើម្បី 
ទិញវ៉ាក់សាំង ពៃមទាំងអរគុណដល់សប្បុរសជននានាដៃលបានចូលរួម
ផងដៃរ។     សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន ថ្លៃងថា កម្ពុជាមានលុយបៃមាណ 
១៣លានលានរៀល នៅក្នុងធនាគរជាតិ ខណៈទុនបមៃុងមានបៃមាណ
ជាង២០ពាន់លានរៀល ក្នុងនោះក៏មានបរិមាណមាស ៤៤តោន៤០០គីឡូ 
ជាកៃរមរតកពៃះករុណាពៃះបាទសម្តៃច នរោត្តម សីហនុ តម្កល់ទុកនៅ
បៃទៃសស្វីស១២តោន៤០០គីឡូកៃម, តម្កល់ធនាគរកណា្តាលរបស់
បៃទៃសអង់គ្លៃស១៧តោន ដៃលបានទិញថ្មី និងចំនួន១៥តោនតម្កល់
នៅធនាគរជាតិកម្ពុជា។ គិតតៃឹមដំណាច់ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ទំហំ         
ពាណិជ្ជកម្ពុជាមានជាង៣០ពាន់លានដុលា្លារ ក្នុងនោះកម្ពុជានាំចៃញ   
ជាង១៥ពាន់លានដុលា្លារ ទោះបីជាកូវីដ១៩ តៃការនាំចៃញរបស់កម្ពុជា 
កើនឡើង។ សម្តៃចតៃជោបានគូសបញ្ជាក់ថា ចៃកទា្វារសមៃប់ទិញវ៉ាក់
សាំងកូវីដ១៩ យកមកកម្ពុជា មាន៣ចៃក ក្នុងនោះមានចៃកទី១តាមរយៈ
ខូវ៉ាក់, ចៃកទី២ តាមរយៈទំនាក់ទំនងរវងបៃទៃសនិងបៃទៃស និងចៃក 
ទី៣ តាមរយៈការចរចាជាមួយកៃុមហ៊ុនផ្ទាល់តៃម្តង។ កម្ពុជាតៃូវរង់ចាំ 
រហូតមានការទទួលសា្គាល់ជាក់លាក់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក 
ទើបអាចបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំងបាន ពៃះយើងមិនអាចយកបៃជាជនកម្ពុជា
ទៅពិសធន៍វ៉ាក់សាំងនោះទៃ។ សម្តៃចតៃជោបញ្ជាក់ថា បៃសិនបើ 
វ៉ាក់សាំងចិន តៃូវបានទទួលសា្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក
នោះ រឹតតៃល្អថៃមទៀតដោយសារតៃចិននៅជិតនឹងកម្ពុជា ងយសៃួល 
ក្នុងការដឹកជញ្ជូន៕
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រដ្ឋសភាបានបន្តសម័យបៃជុំលើកទី៥ នីតិកាលទី៦ នៅពៃឹក 

ថ្ងៃទី២៩ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ កៃមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ សម្តៃច-

អគ្គមហាពញាចកៃ ី ហែង សំរិន បៃធនរដ្ឋសភា ដើម្បីបៃកាស 

សុពលភាព នៃអាណត្តិតំណាងរាសៃ្តទាំងពីររូប ជំនួសសមាជិក             

រដ្ឋសភាដៃលបានសុំលាលៃងទៅកាន់តួនាទីថ្មី។

សមាជិករដ្ឋសភាថ្មី ដៃលបានបៃកាសសុពលភាពនៅពៃឹកនៃះ 

មានឯកឧត្តម លី សុ៊គៃី ជាតំណាងរាសៃ្ត មណ្ឌលខៃត្តតាកៃវ 

ជំនួសឯកឧត្តម សុខ សូកាន និងឯកឧត្តម សៅ សារា៉ាត់ ជាតំណាង

រាសៃ្តថ្មីមណ្ឌលខៃត្តប៉ៃលិន ជំនួសលោកជំទាវ បាន សៃីមុំ ។ ក្នុង 

សម័យបៃជុំរដ្ឋសភានាពៃលនៃះ បានបោះឆ្នាតជៃើសតាំង ឯកឧត្តម 

ខៀវ ភារិទ្ធ ជាសមាជិកគណៈកម្មការអបរំ យុវជន កីឡា ធម្មការ 

កិច្ចការសាសនា    វប្បធម៌ និងទៃសចរណ៍ និងលោកជំទាវ នូ សុវណ្ណនី 

ជាសមាជិកាគណៈកម្មការសាធរណការ ដឹកជញ្ជូន ទូរគមនាគមន៍ 

បៃសណីយ៍ ឧស្សាហកម្ម រ៉ៃ ថាមពល ពាណិជ្ជកម្ម រៀបចំដៃនដី 

នគរូបនីយកម្ម និង    សំណង់។

សម្តៃចអគ្គមហាពញាចកៃី ហែង សំរិន បៃធនរដ្ឋសភា 

បានថ្លៃងថា សម័យបៃជុំរដ្ឋសភាលើកទី៥ នីតិកាលទី៦ បានចាប់ 

ផ្តើមពីថ្ងៃចន្ទ ទី៥ ខៃតុលា ឆ្នាំ២០២០ រហូតមកដល់ថ្ងៃអង្គារ ទី៥ 

ខៃមករា ឆ្នាំ២០២១ មានរយៈពៃល បីខៃ សៃបតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ 

និងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភា។

នៅក្នុងរយៈពៃល បីខៃមកនៃះ រដ្ឋសភា សមៃចបានលទ្ធផល 

ដោយបាន អនុម័តសៃចក្តីពៃងច្បាប់បានចំនួន២២ និងសមៃចអំពី

សុពលភាពនៃអាណត្តិរបស់បៃក្ខជនជាប់ឆ្នាតជាតំណាងរាសៃ្ត ២រូប។

សម្តេចអគ្គមហាពញាចកេី ៖ ក្នុងរយៈពេល ៣ខេ នេះ
 រដ្ឋសភា អនុម័តច្បាប់បានចំនួន ២២ 

សម្តៃចចកៃី ហែង សំរិន បៃធានរដ្ឋសភា អញ្ជើញជាអធិបតីដឹកនាំសម័យបៃជុំរដ្ឋសភា លើកទី ៥ នីតិកាលទី៦ (ថ្ងៃទី២៩ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០២០)

នៅក្នុងឱកាស ឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសកល ឆ្នាំ២០២១ ដៃលឈានចូល 

មកដល់នាពៃលនៃះ សម្តៃចចកៃ ី ហែង សំរិន បានកៃបបង្គំ 

រាជានុញ្ញាត ថា្វាយពៃះពរជ័យបវរសួស្តី សិរីមង្គល វិបុលសុខ មហា- 

បៃសើរថា្វាយ ពែះករុណាពែះបាទ សម្តែចពែះបរមនាថ 
នរែត្តម សីហមុនី ពែះមហាក្សតែ នែពែះរាជាណាចកែ 
កម្ពុជា សម្តែចពែះមហាក្សតែី ពែះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ 
សូមពៃះអង្គទាំងទ្វៃទៃង់បៃកបដោយពៃះរាជសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ 

ពៃះកាយ ពលមាំមួនខា្លាំងកា្លា ពៃះបញ្ញាភ្លឺថា្លា ពៃះជនា្មាយុយុឺនយូរជាង 

រយពៃះវស្សា ដើម្បីគង់បៃថាប់ជាម្លប់ដ៏តៃជាក់តៃជំុដល់បៃជារាសៃ្តខ្មៃរ  

ទូទាំងបៃទៃស ជាដរាបតទៅ។

សម្តៃចចកៃីបៃធនរដ្ឋសភា ក៏បានថា្វាយនិងបៃគៃនពរ សម្តៃច                  

ពៃះអគ្គមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈ ពៃះថៃរានុត្ថៃរៈគៃប់ពៃះអង្គ និង 

ជូនពរ សម្តៃច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ សមាជិក សមាជិកា នៃរដ្ឋសភា 

ពៃឹទ្ធសភា រាជរដា្ឋាភិបាល មនៃ្តីរាជការ កងកមា្លាំងបៃដាប់អាវុធ 

គៃប់លំដាប់ថា្នាក់ លោកគៃូ អ្នកគៃូ សិស្ស និស្សិត និយោជិត និយោជក 

កម្មករ កម្មការិនី និងបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុង និងកៃបៃទៃស 

សូមទទួលបាននូវសិរីសួស្តី ជ័យមង្គល អាយុយឺនយូរ សុខភាព 

ល្អបរិបូរណ៍ កមា្លាំងមាំមួន សៃចក្តីសុខ និងសុភមង្គលគៃប់បៃការ។

សម្តៃចអគ្គមហាពញាចកៃ ី ហែង សំរិន ក៏បានអំពាវនាវ 

ដល់មនៃ្តីរាជការ កងកមា្លាំងបៃដាប់អាវុធ និងជនរួមជាតិ ទាំងអស់   

បន្តអនុវត្តឱ្យបានខា្ជាប់ខ្ជួននូវវិធនការការពារ របស់អង្គការ សុខភាព 

ពិភពលោក និងគោរពតាមវិធនការរបស់កៃសួងសុខាភិបាល ដើម្បី        

ចូលរួមបៃយុទ្ធបៃឆំងការរីករាលដាល ជំងឺកូវីដ១៩៕
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សម្ដេចកេឡាហេម ៖ ការថេរក្សា ពងេឹងសន្តិភាព និងស្ថិរភាពសង្គម 
នេតេជាកត្តេអាទិភាពចម្បងបំផុត 

សម្ដៃចកៃឡាហោម ស ខែង អញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធី
បៃកាសចូលកាន់មុខដំណៃងអភិបាល នៃគណៈអភិបាលខៃត្តប៉ៃលិន

 នៅពៃឹកថ្ងៃទី២១ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ សម្ដៃចកៃឡាហោម ស ខែង 
ឧបនាយករដ្ឋមន្តៃី រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងមហាផ្ទៃ បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់
ខ្ពស់ក្នុងពិធីបៃកាសចូលកាន់មុខដំណៃងអភិបាល នៃគណៈអភិបាល 
ខៃត្តប៉ៃលិន។ សម្ដៃចកៃឡាហោម ស ខែង បានកោតសរសើរ និង    
វាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះរដ្ឋបាលគៃប់ថា្នាក់ នៃខៃត្តប៉ៃលិន កៃុមការងាររាជ-
រដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខៃត្តប៉ៃលិន មនៃ្តីរាជការសុីវិល កងកមា្លាំង 
បៃដប់អាវុធ និងបៃជាពលរដ្ឋទូទាំងខៃត្តប៉ៃលិន ដៃលបានខិតខំរួមគ្នា
ជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍ខៃត្តប៉ៃលិនឲ្យសមៃចបានសមិទ្ធផលលើគៃប់ វិស័យ 
ដោយបានបៃកា្លាយតំបន់នៃះពីសមរភូមិបៃយុទ្ធដៃលទទួលរងនូវភាព
ខ្ទៃចខា្ទាំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ហើយផ្ទៃដីបានបន្សល់ទុកពោរពៃញដោយគៃប់មីន 
យុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ ឲ្យទៅជាតំបន់ដៃលកំពុងមានការរីកចមៃើនលើ
គៃប់វិស័យ ដូចតំបន់នានា ទូទាំងបៃទៃសដៃរ។

សម្ដៃចកៃឡាហោម ស ខែង បានណៃនាំទៅដល់អាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធ
ទាំងអស់ថា តៃូវតៃទទួលយកព័ត៌មានតិទៀន និងព័ត៌មានសរសើរ ដើម្បី
ជាមូលដ្ឋានគៃឹះក្នុងការដោះសៃយជូនបៃជាពលរដ្ឋឱ្យមានបៃសិទ្ធភាព 
និងតមា្លាភាព ជាពិសៃស អាជា្ញាធរគៃប់ជាន់ថា្នាក់ តៃូវបកសៃយបំភ្លឺជូន
បៃជាពលរដ្ឋឱ្យបានទាន់ពៃលវៃលាចំពោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត 
និងតៃូវខិតខំបំផុសការអប់រំដល់បៃជាពលរដ្ឋ ដើម្បីឲ្យពួកគត់គោរពច្បាប់ 
និងចូលរួមការពារផលបៃយោជន៍សាធារណៈ ផលបៃយោជន៍សហគមន៍ 
និងតៃូវជៀសវាងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពទាំងឡាយណាដៃលផ្ទុយ
ពីច្បាប់។ សម្ដៃចកៃឡាហោមបានថ្លៃងថា មជ្ឈដ្ឋានបៃឆំង តៃងតៃយក 
បញ្ហានៃះ ដើម្បីលើកឡើងផ្សព្វផ្សាយអំពីការរារាំងសិទ្ធិសៃរីភាពក្នុងការ
បញ្ចៃញមតិ។ ការពិតទៅដូចដៃលយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នា ហើយ      
ផ្អៃកតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់គោល ហើយច្បាប់ផ្សៃងទៀតដូចជា ច្បាប់ 
សារព័ត៌មានជាដើម គឺមិនមានគោលបំណងដើម្បីនឹងបិទសៃរីភាព 
បញ្ចៃញមតិអ្វីទៃ បញ្ហាធំបំផុតគឺយើងចង់បានមតិពិត។ មតិពិតមាន 
ន័យថា ជាមតិលើកសរសើរផង និងមតិរិះគន់ផង ប៉ុន្ដៃយើងមិនចង់ 
បានមតិ ដៃលក្លៃងកា្លាយនោះទៃ។ មតិមិនពិត ក្លៃងកា្លាយ មានន័យថា              
ការបៃឌិត ញុះញង់ ថាឲ្យតៃបានទៅ គ្មានការទទួលខុសតៃូវទៃ ។ 
សម្ដៃចកៃឡាហោមបន្ដថា នៅលើសកលលោកបៃហៃលជាមិនតៃូវការ
ព័ត៌មានមិនពិតឡើយ ពៃះថា យកទៅបៃើបៃស់មិនកើតឡើយ ចង់ 

បានតៃព័ត៌មានពិត ដើម្បីងាយសៃួលធ្វើការងារអ្វីមួយជូនបៃជាពលរដ្ឋ។ 
សម្តៃចកៃឡាហោម ស ខែង បានថ្លៃងថា  ក្នុងសា្ថានភាពដៃល    

បៃទៃសកំពុងតៃបន្តបៃយុទ្ធបៃឆំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩ និងដោះសៃយផល
ប៉ះពាល់នានាបណា្តាលមកពីវិបត្តិនៃការរាតត្បាតជំងឺនៃះ ការថៃរក្សា 
ពងៃងឹសន្តភិាពនិងស្ថរិភាពសង្គម រួមមានការបន្តអភិវឌ្ឍន៍បៃទៃសជាតិ
បៃកបដោយចីរភាព ពៃមទាំងការពងៃឹងភាពសុខដុមរមនាក្នុងសង្គម 
នៅតៃជាកតា្តាជាអាទិភាពចម្បងបំផុត ដើម្បីបង្កបរិយកាសអំណយ
ផលដល់ការធានាបៃកៃតីភាពនៃជីវភាពសង្គម និងការសា្តារឡើងវិញ 
នូវសៃដ្ឋកិច្ចសង្គម ដៃលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិនៃជំងឺ 
កូវីដ១៩។ សម្ដៃចកៃឡាហោម បានណៃនាំដល់អាជា្ញាធរគៃប់ថា្នាក់តៃូវ
យកចិត្តទុកដក់ និងមានសា្មារតីទទួលខុសតៃូវខ្ពស់លើកិច្ចការងារ 
សំខាន់ៗមួយចំនួន ដោយគណៈបញ្ជាការឯកភាពគៃប់ថា្នាក់តៃូវបង្កើន
ការគៃប់គៃងសភាពការណ៍តាមមូលដ្ឋាន ដើម្បីដក់ចៃញនូវវិធានការ 
នានា សំដៅទប់សា្កាត់សកម្មភាព ឬការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត 
ការញុះញង ់អចុអាល ប៉នុបង៉បង្កឲ្យមានអពំើហងិ្សា ភាពចលាចលវកឹវរ 
អសន្តិសុខក្នុងសង្គមឲ្យបានទាន់ពៃលវៃលា និងមានបៃសិទ្ធភាពខ្ពស់។ 
យកចិត្តទុកដក់អប់រំណៃនាំ និងបកសៃយបំភ្លឺជូនដល់បៃជាពលរដ្ឋឲ្យ
បានទាន់ពៃលវៃលាចំពោះការបំផុសបំផុល ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិន 
ពិត និងសកម្មភាពផ្សៃងៗដៃលបង្កឱ្យមានហិង្សាក្នុងសង្គម ហើយតៃូវ
ខិតខំបំផុសអប់រំបៃជាពលរដ្ឋឲ្យគោរពច្បាប់ ចូលរួមការពារផលបៃយោជន ៍
សាធារណៈ ផលបៃយោជន៍សហគមន៍ និងតៃូវជៀសវាងការចូលរួម    
ក្នុងសកម្មភាពទាំងឡាយដៃលផ្ទុយពីច្បាប់ ក៏ដូចសកម្មភាព ដៃល 
ប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាព ស្ថិរភាព សន្តិសុខ និងសណា្តាប់ធា្នាប់សាធារណៈ។  
អាជា្ញាធរគៃប់ជាន់ថា្នាក់តៃូវយកចិត្តទុកដក់គៃប់គៃងដោះសៃយជម្លាះ 
និងការទាមទារតវា៉ានានា ដោយសន្តិវិធី ផ្អៃកលើគោលការណ៍ច្បាប់ និង
តៃូវជៀសវាងដចខ់ាតនវូអំពើហិង្សាតាមគៃបរ់បូភាព ។ សម្ដៃចកៃឡាហោម 
ក៏បានកៃើនរំលឹកដល់អាជា្ញាធរ សមត្ថកិច្ច និងភាគីពាក់ព័ន្ធ ឲ្យដោះសៃយ 
និងសមៃបសមៃួលបញ្ហានានាដោយសន្តិវិធី ហើយមិនតៃូវ មើលសៃល 
បញ្ហាណាមួយ ឬបង្ករឿងរា៉ាវតូចឲ្យកា្លាយទៅជាធំឡើយ ទើបការដោះសៃយ
បញ្ហាបញ្ចប់ទៅបានដោយជោគជ័យ។

សម្តៃចកៃឡាហោម ស ខែង បានជំរុញដល់អាជា្ញាធរគៃប់ថា្នាក់តៃូវ
ចាត់វិធានបងា្ការ ទប់សា្កាត់ និងបង្កាៃបការជួញដូរ ការបៃើបៃស់គៃឿង
ញៀនខុសច្បាប់ឱ្យបានជាប់ជាបៃចាំ និងឱ្យមានបៃសិទ្ធភាពខ្ពស់ខណៈ 
រឿងនៃះជារឿងធំចំពោះមុខដៃលតៃូវដោះសៃយ ។ សម្តៃចកៃឡាហោម 
ថ្លៃងថា៖ «ទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយភូមិ ឃុំមានសុវត្ថិភាព កន្លង 
ទៅយើងទទួលបានជោគជ័យចៃើន ប៉ុន្តៃយើងមិនតៃូវស្កប់ស្កល់នឹង
ជោគជ័យទាំងនៃះនោះទៃ ពៃះបញ្ហាគៃឿងញៀននៃះតៃងតៃមានការ
វិវត្តន៍។ ជាមួយគ្នានៃះ បៃសិនបើអាចផ្តល់ងារជាវិរៈជនទៅដល់អ្នកកា្លាហាន 
ដៃលបង្កើតសា្នាដៃដល់អ្នកដៃលបានបង្កាៃបគៃឿងញៀនបានចៃើន ដើម្បី 
ជាការលើកទឹកចិត្ត គឺជារឿងល្អ» ។ សម្តៃចកៃឡាហោមបន្ថៃមថា 
«ឥឡូវបញ្ហាគៃឿងញៀនជាអ្វីដៃលយើងតៃូវគិតគូរ ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បី
បង្កាៃបគៃឿងញៀនឱ្យមានបៃសិទ្ធភាព។ កន្លងទៅយើងបង្កាៃបគៃឿង
ញៀនបានយ៉ាងចៃើន យើងចាប់បានម្តងៗដល់ទៅ ១០០គីឡូកៃម 
ឬ១០០ដុំជាដើម » ៕
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នៅពៃឹកថ្ងៃអាទិត្យទី២០ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ សម្តៃចវិបុលសៃនាភក្តី 
សាយ ឈុ ំបៃធានពៃទឹ្ធសភានៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពជុា អនបុៃធាន 
គណបក្ស បៃធានគណៈបៃចាំការនៃគណៈអចិន្តៃយ៍នៃគណៈ-
កមា្មាធិការ កណា្តាល គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា និងជាបៃធានកៃុម 
ការងារចុះជួយរាជធានីភ្នំពៃញ បានអញ្ជើញជួបសំណៃះសំណាល 
សាកសួរសុខទុក្ខអាជា្ញាធរ កងកមា្លាំង និងបៃជាពលរដ្ឋនៅសាលា 
សងា្កាត់បាក់ខៃង ខណ្ឌជៃយចងា្វារ រាជធានីភ្នំពៃញ។ បនា្ទាប់ពីបាន 
សា្តាប់លោកចៅ សងា្កាត់ រាយកាណ៍ខ្លីៗ អំពីសា្ថានភាពជីវភាពរស់នៅ
បៃចាំថ្ងៃ មុខរបរ ការបង្កបង្កើនផល និងការងារបមៃើសៃវាសា-
ធារណៈ ការងារបំពៃញ ភារកិច្ចរបស់មន្តៃី កងកមា្លាំង និងបៃជាពល-
រដ្ឋ និងអំពីសភាពការណ៍ សតិអារម្មណ៍ នយោបាយ សភាពការណ៍ 
សន្តិសុខ សណា្តាប់ធា្នាប់ សាធារណៈក្នុង មូលដ្ឋានសងា្កាត់រួចមក 
សម្តៃចភក្តី សាយ ឈុំ បានសម្តៃងការកោតសរសើរលើកទឹកចិត្ត 
ចំពោះលទ្ធផលការងារ និងសមិទ្ធផលដៃលសមៃចបាននៅក្នុង 
មូលដ្ឋានសងា្កាត់បាក់ខៃងនៃះ។ 

សម្តៃចភក្តី សាយ ឈុំ បានលើកបញ្ជាក់អំពីគោលនយោបាយ
របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ចំពោះ បៃជាពលរដ្ឋកៃីកៃ កម្មករ បុគ្គលិក និង 
មនៃ្តីរាជការ ជាពិសៃសអំពីសភាពការណ៍បច្ចុប្បន្ន   ដៃលបៃទៃស 
ជាតិ កំពុងរងផលប៉ះពាល់ ធ្ងន់ធ្ងរ ដោយសារវិបត្តិនៃជំងឺរាតត្បាត 
កូវីដ-១៩ ។ សម្តៃចភក្តីបាន កៃើនរំព្ញកដល់ អាជា្ញាធរ កង-កមា្លាំង 
និងបៃជាពលរដ្ឋនៅសាលាសងា្កាត់ បាក់ខៃង តៃូវយកចិត្តទុកដក់   
ខ្ពស់ក្នុងការគោរពអនុវត្តរាល់វិធានការ របស់កៃសួងសុខាភិបាល    

ក្នុងការការពារការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅក្នុងគៃួសារ និងក្នុងសហគមន៍ ។
ក្នុងឱកាសនោះ សម្តៃចភក្តី សាយ ឈុំ ក៏បានផ្តលអនុសាសន៍ 

ដល់អាជា្ញាធរ កងកមា្លាំងទាំងអស់ តៃូវរួមសាមគ្គីគ្នា ជាមួយរាជរដ្ឋា-
ភិបាល ដៃលមានសម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តៃី 
ជាបៃមុខដឹកនាំ ក្នុងការការពារសុខសន្តិភាព ឯករាជ្យជាតិ 
បូរណភាពទឹកដី និងចូលរួមអនុវត្តរាល់គោលនយោបាយដៃល 
បានដក់ចុះ និងច្នៃបៃឌិត ដោះសៃយ បៃកបដោយភាពឈា្លាសវៃ 
ដោយអាកប្បកិរិយទន់ភ្លន់ តៃមុឺងមា៉ាត់ ។ សម្តៃចភក្តីបានបញ្ជាក់ 
បន្ថៃមទៀតថា រាល់ការងារដៃលអនុវត្តទៅបានទទួលជោគជ័យ គឺ
អាសៃ័យដោយមានកតា្តារួមផ្សំជាចៃើន តៃកតា្តាដៃលចាំបាច់មិន 
អាច ខ្វះបាននោះគឺ «សាមគ្គីភាព ផ្ទៃក្នុង» ហៃតុនៃះតៃូវឈា្លាសវៃ  
ដោះសៃយកុំឲ្យឈានដល់ការ បៃកបាក់៕ 

សម្ដៃចភក្ត ីសាយ ឈុំ អញ្ជើញជួបសំណៃះសំណាលជាមួយអាជា្ញាធរ កងកមា្លាំង និងបៃជាពលរដ្ឋ នៅសាលាសងា្កាត់ បាក់ខៃង

សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី ៖ សាមគ្គីភាពផ្ទេក្នុងជាកត្តេ
ចាំបាច់មិនអាចខ្វះបាន

ទាំងអស់គ្នាចូលរួមអនុវត្តបាវចនា កែទមែង់ខាងក្នុង បង្កើនមិត្តខាងកែ 
ក្នុងស្មារតីឯករាជ្យ ក្នុងការការពារ និងកសងមាតុភូមិកម្ពុជា
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ថ្ងៃទី២៦ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម 
កិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត ងួន ញុិល សមាជិក 
គណៈអចិន្តៃយ៍នៃ  គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល 
គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា អនុបៃធាន ទី១ 
រដ្ឋសភា នៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា និងជា 
បៃធាន កៃុមការងារគណបក្សថា្នាក់ កណា្តាល 
ចុះមូលដ្ឋានខៃត្តកំពង់ធំ បានអញ្ជើញជា    

ថ្ងៃទី១៩ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តមកិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត 
សុឹម កា សមាជិកគណៈអចិន្តៃយ៍នៃគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល 
គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា អនុបៃធានទី១ ពៃឹទ្ធសភា និងលោកជំទាវ 
បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យការសាងសង់សមិទ្ធផលនានា នៅក្នុងវត្ត 
ទៃពនិម្មិត(ហៅវត្តអញ្ចាញ) ។ ក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តមកិត្តិនីតិ - 
កោសលបណ្ឌិត និងលោកជំទាវ បាននាំយកសមា្ភារៈបរិកា្ខា និង 
បច្ច័យទៅបៃគៃនពៃះសង្ឃ ដៃលគង់នៅវត្តទៃពនិម្មិត ស្ថិតនៅ 
ភូមិកៃបៅ ឃុំកៃបៅ និងវត្តពងៃរង្សី ស្ថិតនៅឃុំគោកគង់កើត 
សៃុកកញ្ជៀច ខៃត្តពៃវៃង។

ថ្ងៃទី២២ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត       
ម៉ែន សំអន សមាជិកាគណៈអចិន្តៃយ៍នៃគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល 
គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមនៃ្តី រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងទំនាក់
ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ពៃឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច បានអញ្ជើញទទួល
អំណយជាថា្នាំសមា្លាប់មៃរោគជំងឺកូវីដ-១៩ ពីកៃុមហ៊ុនឡាយស 
អុីនវៃសមិន ដៃលរួមមាន មា៉ាស់ចំនួន ១១មុឺន៥ពាន់មា៉ាស់ និង            
ទឹក អាល់កុលចំនួន ៤៤កាន ដើម្បីចៃកជូនតាមមូលដ្ឋានបន្ដ។ 
លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន ថ្លៃងថា  វិស័យ ឯកជន នៅតៃជាដៃគូដ៏
ល្អជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការជួយសង្គមជាតិលើគៃប់វិស័យ។

ថ្ងៃទ២ី២ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ សម្ដៃចចៅហា្វាវាងំវរវៀងជយ័អធិបតី- 
សៃីងា្គរ គង់ សំអុល សមាជិកគណៈអចិន្តៃយ៍នៃគណៈកមា្មាធិការ 
កណា្តាល គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្តៃី រដ្ឋមន្តៃី 
កៃសួងពៃះបរមរាជវាំង បានអញ្ជើញនាំយកពៃះរាជអំណយ         
ពែះករុណា ពែះបាទសម្ដែចពែះបរមនាថ នរែត្តម 
សីហមុនី ពែះមហាក្សតែនែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា 
និងសម្តែចពែះមហាក្សតែី ពែះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ 
ចៃកជូន ដល់បងប្អូនបៃជាពលរដ្ឋ ដៃលរងផលប៉ះពាល់ដោយខ្យល់ 
កន្តាៃក់ ចំនួន ៥៨គៃួសារ នៅក្នុងឃុំបៃសូតិ សៃុកសា្វាយទាប 

ចំនួន២៤គៃួសារ និងនៅសងា្កាត់បាទី កៃុងបាវិត ចំនួន៣៤គៃួសារ នៅខៃត្តសា្វាយរៀង។

អធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដឹកនាំកិច្ចបៃជុំជាមួយគណៈកមា្មាធិការគណបក្សសៃុកស្ទាង និងសៃុកកំពង់សា្វាយ ដើម្បីតៃួតពិនិត្យការងារគណបក្ស 
តាមខ្លឹមសារសន្និបាតលើកទី៤២ អាណត្តទីV ។   ឯកឧត្ដម បានជំរុញឲ្យគណបក្សសៃុកទាំង២ តៃូវខិតខំបន្តកសាងបក្សបន្ថៃមទៀតជា
ពិសៃស តៃូវបន្តយកចិត្តទុកដក់ និងបំពាក់បំប៉នចំពោះសមាជិកបក្សថ្មី អំពីនយោបាយ ការងារសតិអារម្មណ៍ និងការងារចាត់តាំង ៕
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 ថ្ងៃទី ១៤ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ អ៊ុក រា៉ែប៊ុន 
សមាជិកគណៈអចិន្តៃយ៍ នៃគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល គណបក្សបៃជាជន 
កម្ពុជា រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញចូលរួមវៃទិកាអន្តរជាតិ          
ស្តីពីការចៃករំលៃកបទពិសធន៍ក្នុងការកាត់បន្ថយភាពកៃីកៃ ដៃលរៀបចំឡើង
ដោយការិយល័យដឹកនាំនៃកៃុមបៃឹក្សារដ្ឋចិន (LGOP) និងការិយល័យព័ត៌មាន
កៃុមបៃឹក្សារដ្ឋនៃបៃទៃសចិន កៃមបៃធានបទ “ការលើកកម្ពស់ការកាត់បន្ថយ
ភាពកៃីកៃជាសកល និងការកសាងសហគមន៍អនាគតរួមគ្នាជាសកល” តាមរយៈ 
បៃព័ន្ធវីដៃអូ។

ថ្ងៃទី០១ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម បែក់ សុខុន សមាជិកគណៈ-
អចិន្តៃយ៍នៃគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ឧបនាយក 
រដ្ឋមនៃ្តី រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងការបរទៃស និងសហបៃតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានអញ្ជើញ
ចូលរួមក្នុងកិច្ចបៃជុំរដ្ឋមនៃ្តីការបរទៃសអាសា៊ាន-សហភាពអឺរ៉ុប លើកទី២៣ 
តាមរយៈបៃព័ន្ធវីដៃអូ។  ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមនៃ្តី បានកោតសរសើរតួនាទី
យ៉ាងសកម្មរបស់សហភាពអុឺរ៉ុបក្នុងការគំទៃកិច្ចខិតខំបៃឹងបៃងជាសកល ដើម្បី
បៃយុទ្ធបៃឆំងនឹងជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ និងកាត់បន្ថយផលវិបាកសៃដ្ឋកិច្ច-
សង្គម ដៃលបង្កឡើងដោយសារជំងឺនៃះ។

ថ្ងៃទី១២ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម លឹម គានហែ សមាជិក-
គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងធនធាន 
ទឹក និងឧតុនិយម អនុបៃធានកៃុមការងារគណ:ពងៃឹងមូលដ្ឋានខៃត្តកណា្តាល 
និងជាបៃធានគណ:ពងៃឹងមូលដ្ឋានសៃុកពញាឮ ពៃមទាំងលោកអភិបាលរង 
ខៃត្តកណា្តាល លោកអភិបាលសៃុកពញាឮ និងកៃុមការងារ បានអញ្ជើញ
ចុះពិនិត្យការងារសាងសង់សា្នាក់ការគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា សៃុកពញាឮ 
ដៃលសមៃចបានបៃមាណ ៩៥% ។

ថ្ងៃទី១៤ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្ដម ស៊ុន ចាន់ថុល សមាជិកគណៈ-      
កមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ទៃសរដ្ឋមន្តៃី រដ្ឋមន្តៃីកៃសួង 
សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានអញ្ជើញដឹកនាំ គណៈបៃតិភូកៃសួង និងកៃុម
ការងារបច្ចៃកទៃសអន្តរកៃសួង ចុះពិនិត្យវឌ្ឍនភាពសាងសង់ហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ផ្លូវចំនួន ៣៨ខ្សៃ នៅកៃុងសៀមរាប ខៃត្តសៀមរាប សំដៅឱ្យអង្គភាពសាងសង់
អនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌ និងគោលការណ៍ ក្នុងការធានាបាននូវគុណភាពជាប់រឹងមាំ
តាមបទដ្ឋានបច្ចៃកទៃស អាចបៃើបៃស់បានយូរអង្វៃងតាមអាយុកាល បៃកប 
ដោយសភ័ណភាព បរិសា្ថានល្អ និងសមៃចការងារសៃបតាមកាលវិភាគដៃល

បានកំណត់។ ថ្ងៃទី២២ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ សមាជិក- 
គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងព័ត៌មាន បាន
អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចបៃជុំមា្ចាស់ភាគហ៊ុនលើកទី៥ និងកិច្ចបៃជុំកៃុមបៃឹក្សាភិបាល
លើកទី៤ របស់កៃុមហ៊ុន ខៃមបូឌា ឌីជីថល ធីវី ខូអិលធីឌី តាមបៃព័ន្ធអនឡាញ 
កម្មវិធី ZOOM ។ ឯកឧត្តមជំរុញឱ្យមានកិច្ចសហបៃតិបត្តិការគ្នា កាន់តៃជិតស្និទ្ធ 
គៃប់ផ្នៃកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ទាំងនៅក្នុងកៃសួង ព័ត៌មាន និងក្នុងកៃសួងសៃដ្ឋកិច្ច 
និងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីពន្លឿន កិច្ចការងារ ដៃលនៅ សៃសសល់ សមៃប់ការអនុវត្ត
ឱ្យបានឆប់ចប់រួចរាល់ និងបន្តទៅគមៃងកិច្ចការងារ សំខាន់ៗទៀត។
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ថ្ងៃទី២១ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ជាវ តាយ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ- 
កណា្តាល គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខៃត្តកំពត 
អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចបៃជុំគណៈកម្មការបៃយុទ្ធបៃឆំងជំងឺកូវីដ-១៩ ដើម្បីតៃៀម
ទីតាំងសមៃប់ធ្វើចតា្តាឡីស័កពលករដៃលតៃឡប់មក ពីបៃទៃសថៃ និងមន្ទីរ
ពៃទ្យសមៃប់សមៃកព្យាបាលក្នុងករណីមានវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ។ ឯកឧត្តម 
បានណៃនាំដល់រដ្ឋបាលកៃុង សៃុក ឃុំ សងា្កាត់ តៃូវយកចិត្តទុកដក់អនុវត្តន៍
ដោយសា្មារតីទទួលខុសតៃូវខ្ពស់ តាមការណៃនាំរបស់បៃមុខរាជរដ្ឋាភិបាល 

ថ្ងៃទី២៨ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ជាម ប៉ែអា អ្នកតំណាងរាស្តៃ 
មណ្ឌលខៃត្តពៃវៃង បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបៃលៃង តៃីគល់រាំង ៥០០ក្បាល 
តៃីឆ្ពិន ២៥០០ក្បាល និងតៃីកៃហៃ ២០០០ក្បាល ទៅក្នុងសៃះបៃសាទ 
ពៃដើមសៃុក ។ ក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តមបានបៃគៃនមា៉ាស១២០០០បន្ទះ 
ជូនដល់ពៃះសង្ឃ និងបៃជាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំពៃទទឹង សៃុកសុីធរកណា្តាល 
ខៃត្តពៃវៃង។

 ថ្ងៃទី១៧ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០២០  ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ 
កណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា បៃធានគណៈកម្មការទី១០ នៃពៃឹទ្ធសភា បាន 
អញ្ជើញចុះទៅកាន់វត្តពៃះសុគន្ធមានបុណ្យ ដើម្បីពិនិត្យមើលការសាងសង់ដងទង់
០១គូ និងសមិទ្ធផលនានា កៃមការឧបត្ថម្ភគំទៃរបសស់ម្តៃចវិបុលសៃនាភក្តី 
សាយ ឈុំ បៃធានពៃឹទ្ធសភា នៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា ដៃលនឹងសម្ពោធឆ្លង 
នាពៃលខាងមុខ ស្ថិតនៅឃុំផ្សាដៃក សៃុកពញាឮ ខៃត្តកណា្តាល។ ដងទង់មួយ 
គូខាងលើ តៃូវបានសាងសង់ចាប់ពីថ្ងៃទី០២ ខៃមីនា ឆ្នាំ២០២០ រហូតដល់ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ 
ដោយចំណាយអស់ថវិកាសរុបចំនួន២៤.០០០$ (ពីរមុឺនបួនពាន់ដុលា្លារអាមៃរិក) ។

ថ្ងៃទី១៨ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង សមាជិកាគណៈ-
កមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាល 
ខៃត្តកោះកុង បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីសម្ពោធដក់ឱ្យបៃើបៃស់ផ្សារ 
ភូមិ៤ ស្ថិតនៅភូមិ៤ សងា្កាត់ដងទង់ កៃុងខៃមរភូមិន្ទ ខៃត្តកោះកុង។ លោកជំទាវ
បានណៃនាំដល់បងប្អូនអាជីវករជួយថៃរក្សាអនាម័យ បរិសា្ថាន ក្នុងផ្សារឲ្យបាន
ល្អបៃសើរបន្ថៃមទៀត ជាមួយនឹងការថៃរក្សាអនាម័យ និងគោរពតាមគោលការណ៍
ណៃនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលភិបាល និងកៃសួងសុខាភិបាល ។

និងកៃសួងសុខាភិបាលក្នុងការបៃយុទ្ធ និងបងា្ការជំងឺកូវីដ១៩។ ឯកឧត្តម បានបៃគល់មា៉ាស់ចំនួន ១៧.៣០០មា៉ាស់ ជូនដល់រដ្ឋបាលកៃុង សៃុក ឃុំ 
សងា្កាត់ ក្នុងនោះ មួយកៃុង សៃុកទទួលបាន ១០០០មា៉ាស់ និងមួយឃុំ សងា្កាត់ ទទួលបាន ១០០មា៉ាស់។

ថ្ងៃទី២៨ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម      
ពែុំ សុខា សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល
គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្តៃីកៃសួង មុខងារ 
សាធារណៈ បៃធានកៃុមការងារខៃត្តកៃចៃះ បាន 
ចុះជួបមន្តៃីភូមិ ឃុំ ក្នុងសៃុកស្នួលបៃមាណ 
១៥០នាក់ ដើម្បីធ្វើការសំណៃះសំណាលរំលឹក
ខួបអនុស្សាវរីយ៍ លើកទី៤២ ថ្ងៃបង្កើតរណសិរ្ស

សាមគ្គីសង្គៃះជាតិកម្ពុជា «២ធ្នូ ១៩៧៨ - ២ធ្នូ ២០២០»។ ឯកឧត្តមថ្លៃងថា ការចងចាំនូវសច្ចធម៌ជាបៃវត្តិសាសៃ្ត ២ធ្នូ គឺជាតម្លៃនៃគុណធម៌ 
របស់មនុស្សជាតិ និងជាមៃរៀនសមៃប់កូនខ្មៃរគៃប់ជំនាន»់។
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ថ្ងៃទី១៤ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម អ៊ុំ រាតែី អភិបាលខៃត្តបនា្ទាយមានជ័យ 
និងលោកជំទាវ ពៃមទាំងអាជា្ញាធរសៃុក កៃុង ឃុំ សងា្កាត់ និងកមា្លាំងបៃដប់អាវុធ 
បានអញ្ជើញបៃគល់ផ្ទះដៃលបានសាងសង់រួចចំនួន ០៨ខ្នងបន្ថៃម ជាអំណយ 
ដ៍ថ្លៃថា្លារបស់ សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តៃីនៃ
ពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា និងសម្តៃចកិត្តិពៃឹទ្ធបណ្ឌិត ជូនដល់បងប្អូនបៃជាពលរដ្ឋ 
រងគៃះទឹកជំនន់នាពៃលកន្លងមក នៅឃុំបត់តៃង់ចំនួន០៣ខ្នង ឃុំឬស្សីកៃក 
សៃុកមង្គលបូរី និងនៅក្នុងកៃុងសិរីសភ័ណ ភូមិក្បាលសា្ពោន សងា្កាត់ពៃះពនា្លា 
០១ខ្នង, ភូមិបាណយ សងា្កាត់ទឹកថា្លា ០១ខ្នងទៀត។

ថ្ងៃទី២១ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម អ៊ូច ភា អភិបាល នៃគណៈអភិបាល 
ខៃត្តតាកៃវ ដឹកនាំមនៃ្តីកៃមឱវាទ អញ្ជើញចៃកអំណយ មនុស្សធម៌ របស់ 
អង្គការការីតាសកម្ពុជា ដល់ពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់ និងជំងឺ 
កូវីដ-១៩ ចំនួន ៨០គៃួសារ មកពីឃុំកំពង់កៃសាំង សៃុកបូរីជលសារ ខៃត្តតាកៃវ។ 
ឯកឧត្តមបានណៃនាំដល់បងប្អូនបៃជាពលរដ្ឋអំពីវិធានការបងា្ការ និងទប់សា្កាត់ 
ការរីករាលដលនៃមៃរោគកូវីដ១៩ កុំឲ្យមានឆ្លងនៅសហគមន៍ ដោយយើង 
តៃូវធ្វើអនាម័យជាបៃចាំ ឧស្សាហ៍លាងដៃនឹងសាប៊ូ ឬអាល់កុលឲ្យបានញឹកញាប់ 
និងតៃូវពាក់មា៉ាស់ ឬបៃើបៃស់កន្សៃងជាបៃចាំ ដើម្បីការពារការឆ្លងនូវមៃរោគ 
កូវីដ-១៩។

 ថ្ងៃទី២០ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្ដម គង់ សែភ័ណ្ឌ អភិបាល 
នៃគណៈអភិបាលខៃត្តកណា្តាល និងជាបៃធានគណៈកមា្មាធិការសាខាកាកបាទ-
កៃហមកម្ពុជាខៃត្ត បានចុះសំណៃះសំណាល និងនាំយកអំណយមនុស្សធម៌
បៃគល់ជូនវិទ្យាសា្ថានអភិវឌ្ឍន៍ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងចរិតលក្ខណៈ (L. CDI) 
ស្ថិតនៅភូមិសា្លាបតាអោន ឃុំគគី សៃុកកៀនសា្វាយ ខៃត្តកណា្តាល។ ឯកឧត្តម 
បានថ្លៃងថា បៃមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្ដៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន និងសម្ដៃច 
កិត្តិពៃឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រា៉ែនី ហ៊ុន សែន បានយកចិត្តទុកដក់ខា្លាំងណាស់ 
ចំពោះសុខទុក្ខបៃជាពលរដ្ឋទូទៅ ដោយបារម្ភគិតគូរខា្លាចពលរដ្ឋមានជួបនូវ 

ថ្ងៃទី១៤ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម វ៉ែ ថន សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ-
កណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខៃត្តកៃចៃះ 
អញ្ជើញជាអធិបតីបើកកិច្ចបៃជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារបៃចាំខៃវិច្ឆិកា និង 
ទិសដៅបន្ត ឆ្នាំ២០២០ របស់រដ្ឋបាលខៃត្តកៃចៃះ។ ឯកឧត្តមបានវាយតម្លៃ 
ខ្ពស់ដល់រដ្ឋបាលកៃុង សៃុក ដៃលបានអនុវត្តតាមការណៃនាំរបស់រដ្ឋបាលខៃត្ត 
ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយណៃនាំដល់បៃជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាន បៃកបដោយសា្មារតីចូលរួម 
ផុលផុស ក្នុងការទប់សា្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩ កុំឲ្យឆ្លងចូលសហគមន៍។

បញ្ហាផ្នៃកជីវភាពរស់នៅ ឬជំងឺឈឺសា្កាត់ផ្សៃងៗ ។

ថ្ងៃទី២៨ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ចាន់ សុីណាត អនុរដ្ឋលៃខាធិការ 
នៃកៃសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម និងជានាយកគមៃងនៃ PMU-ADB and 
WB MOWRAM បានធ្វើការអនុវត្តនូវនីតិវិធីលទ្ធកម្មបើកកញ្ចប់ធំ ADB-IAIP    
ដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មលើបៃព័ន្ធធារាសាស្តៃអាងកំពីងពួយ ក្នុងខៃត្តបាត់ដំបង ។
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ថ្ងៃទី២៣ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម សា៊ែន បូរា៉ែត សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ- 
កណា្តាល និងជាអនុបៃធានយុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល ទទួល
បន្ទុកជាបៃធានកៃុមការងាររៀបចំតាក់តៃងលិខិតបទដ្ឋាននានា អញ្ជើញអម 
ដោយបៃធានលៃខាធិការដ្ឋាន និងបៃធាន តាមបណា្តាផ្នៃកចំណុះ នៃយុវជន 
គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉ែណែត 

ថ្ងៃទី២៦ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម 
កែវ រតនៈ សមាជកិគណៈកមា្មាធកិារ កណា្តាល 
អនុបៃធាន       យុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា 
ថា្នាក់កណា្តាល ទទួលបន្ទុកជាបៃធានគណៈ-
កម្មការវាយតម្លៃគុណវុឌ្ឍិ និងលក្ខណៈសម្បត្តិ 

គៃូឧទ្ទៃស និងគៃូជំនួយ បានដឹកនាំកិច្ចបៃជំុក្នុងកៃុមសមាជិកគណៈកម្មការពិនិត្យ ពិភាក្សាស្វៃងយល់អំពីលក្ខណសម្បត្តិដៃលតៃូវជៃើសរីសជាគៃូឧទ្ទៃស 
និងគៃូជំនួយ ដោយមានការចូលរួមពីសមាជិកគណៈកម្មការ ចំនួន ៧រូប នៅទីសា្នាក់ការកណា្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា (វិមាន ៧មករា)។

ថ្ងៃទី២៦ ខៃវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ហាក់ សុខមករា 
សមាជិកយុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល និង
ជាបៃធានកៃុមការងារយុវជនគណបក្សខៃត្តត្បូងឃ្មុំ បានដឹក
នាំកិច្ចបៃជុំថា្នាក់ដឹកនាំ យុវជនគណបក្សខៃត្ត ស្តីពីការបូកសរុប
ការសៃង់ស្ថិតិក្បាលមា៉ាសុីនដឹកនាំយុវជន និងការធ្វើបច្ចុប្បន្ន
ភាពយុវជនជាសមាជិកគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាដៃល មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ ថា្នាក់ដឹកនាំសមាជិកកៃុមការងារយុវជនគណបក្សខៃត្ត 
និង កៃុមការងារយុវជនគណបក្សកៃុងសៃុក សរុបចំនួន ៣០នាក់ នៅទីសា្នាក់ការកណា្តាលគណបក្សខៃត្តត្បូងឃ្មុំ។

ថ្ងៃទី២៨  ខៃវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម                 
ជែុង ថែរា៉ែវ៉ែត់ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ-
កណា្តាល សមាជិកគណៈអចិន្តៃយ៍យុវជនគណបក្ស 
បៃជាជនកម្ពុជា ថា្នាក់កណា្តាល បៃធាន ផ្នៃកកៃសួង-
សា្ថាបន័ នៃយវុជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពជុាថា្នាក ់កណា្តាល 

និងជាបៃធានកៃុមការងារជនបង្គលចុះជួយសៃុកពៃឈរ  បានដឹកនាំកៃុមការងារជនបង្គលយុវជនគណបក្សសៃុកពៃឈរ ចុះពិនិត្យមើលការ 
សាងសង់អគរសិក្សា ១ខ្នង ១០បន្ទប់ នៅវិទ្យាល័យលា្វា, ផ្លូវបៃតុង នៅឃុំតុងរ៉ុង, បាននាំយកសមា្ភារៈហាត់បៃណទៅបំពាក់នៅវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន 
ពៃទទឹង និងការសាងសងសាលាមតៃយ្យ ១ខ្នង ១បន្ទប់ បង្គន់អនាម័យ១ និងអណ្តូងទឹក១ នៅអនុវិទ្យាល័យ បៃិមបៃិយ ឃុំសំរោង សៃុកពៃឈរ 
ខៃត្តកំពង់ចាម ដៃលជាអំណយដ៏ថ្លៃថា្លារបស់  ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉ែណែត សមាជិកគណៈអចិន្តៃយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល និងជាបៃធានយុវជន 
គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល និងលោកជំទាវ។

សមាជិកគណៈអចិន្តៃយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល និងជាបៃធានយុវជនគណបក្សបៃជាជន កម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល បាននាំយកថវិកាដៃលទទួលបានពី 
សប្បុរសជនតាមរយៈយុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាលគិតជាទឹកបៃក់សរុបចំនួន ៤.៣៧៨.៤៥៦រៀល និង ៥១៧.៦៥៦.១០ដុលា្លារ 
បៃគល់ជូនសម្ដៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន តាមរយៈឯកឧត្តម សែង ទៀង រដ្ឋលៃខាធិការទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមនៃ្តី និងជានាយករងខុទ្ទកាល័យសម្តៃច-
អគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន សែន ដើម្បីទិញ វា៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ចាក់ជូនបៃជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃ នៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមនៃ្តី។

ថ្ងៃទី០៧ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម សែម ពិសិដ្ឋ    
សមាជិកយុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ថា្នាក់កណា្តាល 
បៃធានកៃុមការងារយុវជន គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា 
ខៃត្តកៃប និងជាបៃធានគណៈកមា្មាធិការគណបក្សខៃត្ត
កៃប និង សហការី បានចុះពិនិត្យ អប់រំ ណៃនាំអំពីវិធាន
ការការពារនៃជំងឺCovid-19 មានការបៃុងបៃយ័ត្នខ្ពស់ 

ដូចជាការពាក់មា៉ាស់ លាងដៃជាមួយអាល់កុល និងមានគមា្លាតសង្គមឲ្យបានតៃឹមតៃូវតាមការណៃនាំរបស់កៃសួងសុខាភិបាល ក្នុងខៃត្តកៃប។
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ថ្ងៃទី១៣ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម      
ហែង សុខណាង សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ 
កណា្តាល  សមាជិកយុវជនគណបក្សបៃជាជន
កម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល និងជាបៃធានកៃុមការងារ
យុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាខៃត្តសា្វាយរៀង 
រួមជាមួយថា្នាក់ដឹកនាំ កៃុមការងារយុវជនគណ-
បក្សខៃត្តបាននាំយកសមា្ភារៈការពារជម្ងឺ Covid-19 ដូចជាមា៉ាស់ អាកុល បៃគល់ជូនកៃុមការងារយុវជនគណបក្សសៃុក-កៃុងចំនួន៨ ក្នុង 
ខៃត្តសា្វាយរៀង ដើម្បីចៃកជូនសមាជិក-សមាជិកា និងសកម្មជនយុវជនគណបក្សសមៃប់បៃើបៃស់នៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន។

ថ្ងៃទី២៩ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ហួ 
ឈុនគែី សមាជិកយុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា
ថា្នាក់កណា្តាល និងជាបៃធានកៃុមការងារយុវជនគណ-
បក្សកៃសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានអញ្ជើញធ្វើ 
បទឧទ្ទៃសនាម ក្នុងវគ្គអប់រំនយោបាយជូនយុវជន-
គណបក្សចំនួន ២៥រូប ក្នុងសងា្កាត់បឹងកក់ទី១ 

ថ្ងៃទី២៤ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្ដម ណុប រ័ត្ននិមល 
សមាជិកយុវជនគណបក្សបៃជាជន កម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល និង
ជាបៃធានកៃុមការងារយុវជនគណបក្សខុទ្ទកាល័យសម្តៃចតៃជោ 
ហ៊ុន សែន បាននាំយកសៃូវពូជ និងថវិកា ដៃលជាអំណយ
ដ៏ថ្លៃថា្លារបស់សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន សែន 

ថ្ងៃទី២៩ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ លោកជំទាវ 
មា៉ែន ចិនា្តែ សមាជិកាយុវជនគណបក្សបៃជាជន
កម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល និងជាបៃធានកៃុមការងារ     
យុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា កៃសួងកិច្ចការនារី 
រួមជាមួយកៃុមបៃឹក្សាខៃត្ត គណ:ចលនាយុវជន 

ស.យ.ម.ក កៃុមការងារចុះជួយខៃត្ត កៃមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម រ៉ូហ្វី អូសា្មាន សមាជិករដ្ឋសភា ក្នុងពិធីសំណៃះសំណាលសួរសុខទុក្ខ 
គៃួសារបៃជាជននៅសៃុកកៃូចឆ្មារ ខៃត្តកំពង់ចាម និងសៃុកត្បូងឃ្មុំ ខៃត្តត្បួងឃ្មុំ ចំនួន១២៦គៃួសារ ពៃមទាំងជូនអណ្តូងស្នប់ ចំនួន 
១៧អណ្តូង ដល់សៃុកត្បូងឃ្មុំ ខៃត្តត្បូងឃ្មុំ។ 

 ថ្ងៃទី២៨ ខៃ វិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០២០ ឯកឧត្ដម ភុន 
សារពែជែ សមាជិកយុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា
ថា្នាក់កណា្តាល និងជាបៃធានកៃុមការងារយុវជនគណបក្ស
បៃជាជនកម្ពុជាខៃត្តកំពត បានបើកកិច្ចបៃជុំការងារ    
យុវជនគណបក្ស ដើម្បីតៃួតពិនិត្យរចនាសម្ព័ន្ធរបៀបរបប
ធ្វើការងារ និងពិនិត្យការធ្វើបញ្ជីបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កៃុម

ការងារយុវជនគណបក្សសៃុក ឃុំ ភូមិក្នុងសៃុកដងទង់ ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពី លោក នង សុីម បៃធានគណ:កមា្មាធិការគណបក្សសៃុក
ដងទង់ ពៃមទាំងអនុបៃធាន និងសមាជិក សមាជិកាកៃុមការងារយុវជនគណបក្សខៃត្ត នៅទីសា្នាក់ការកណា្តាលគណបក្សខៃត្តកំពត។

និងសម្តៃចកិត្តិពៃឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រា៉ែនី ហ៊ុនសែន ចៃកជូនដល់គៃួសារបៃជាពលរដ្ឋដៃលរងគៃះដោយទឹកជំនន់នាពៃលកន្លងមកចំនួន 
១០០គៃួសារ ស្ថិតក្នុងឃុំដើមឬស សៃុកកណា្តាលស្ទឹង ខៃត្តកណា្តាល។

ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពៃញ។



qñaMTI 20 elx 235 Ex       FñÚ qñaM 2020 TsSnavdþI RbCaCn 21

សមិទ្ធផលមួយចំនួននៃវិស័យសៃដ្ឋកិច្ច
• រយៈពេល ១០ខេ ដើមឆ្នាំ
 ទំហំពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ សមៃចបាន ២៩.១៧៣,៦២ លាន 

ដុលា្លារ ស្មើនឹងកំណើន ០,៨៥% ក្នុងនោះការនាំចៃញមានទឹកបៃក់ 
១៤.៥៥០លានដុលា្លារ កើនឡើង ១៨,៦៥% និងការនាំចូលមាន 
ទឹកបៃក់ ១៤.៦២៣,៥១លានដុលា្លារ ធា្លាក់ចុះ ១២,២៥% ធៀបនឹង 
រយៈពៃលដូចគ្នា ឆ្នាំ២០១៩ ។

- ការនាំចៃញកៅស៊ូសមៃចបាន ២៤២.៩២២តោន កើនឡើង  
៤២.៧៣៤តោន ស្មើនឹង ២១,៣% ធៀបនឹងរយៈពៃលដូចគ្នា កាលពី 
ឆ្នាំមុន ។ ទឹកបៃក់ដៃលទទួលបានមានចំនួន ៣១៨,៥លានដុលា្លារ 
កើនឡើង ១៩,៧% ពីចំនួន ២៦៦លានដុលា្លារ ។ បច្ចុប្បន្ននៃះនៅ  
កម្ពុជាមានផ្ទៃដីដំកៅស៊ូ ៤០១.៤៣៣ហ.ត ក្នុងនោះផ្ទៃដីចៀរជ័រមាន 
២៨៩.៨៣៧ហ.ត និងផ្ទៃដីថៃទាំ ១១១.៤៩៦ហ.ត ។ ចាប់ពីដើមឆ្នាំ 
២០២០ មកដល់ដំណាច់ខៃតុលា កៅស៊ូ មានតម្លៃជាមធ្យម ១.៣១១ 
ដុលា្លារ ក្នុង ១តោន ។

• រយៈពេល ១១ខេ ដើមឆ្នាំ 
 ការនាំចៃញអង្កររបស់កម្ពុជា សមៃចបាន ៦០១.០៤៥តោន 

កើនឡើងបៃមាណ ៨៦.៨៩៦ តោន ស្មើនងឹ១៦,៩០% បើធៀបទៅនងឹ 
រយៈពៃល១១ខៃ នៅឆ្នាំ២០១៩ មានតៃចំនួន ៥១៤.១៤៩ តោន 
ប៉ុណ្ណោះ ។ បើគិតជាទឹកបៃក់ក្នុងការនាំចៃញអង្ករនៃះមានចំនួន ៤១៥ 
លានដុលា្លារសហរដ្ឋអាមៃរិក ដៃលទឹកបៃក់នៃះមានការកើនឡើងចំនួន
៤៣លានដុលា្លារសហរដ្ឋអាមៃរិក ឬជិត ១២% បើធៀបទៅរយៈពៃល 
ដូចគ្នាក្នុង ឆ្នាំ២០១៩ ដៃលបាននាំចៃញគិតជាទឹកបៃក់តៃឹម ៣៧២ 
លានតៃប៉ុណ្ណោះ ។ អង្ករកៃអូបគៃប់បៃភៃទមានចំនួន ៤៨១.១២៣ 
តោន, អង្ករសចមៃុះគៃប់បៃភៃទមានចំនួន ១១៣.៧០៣ តោន និងអង្ករ 
ចំហុយមានចំនួន ៦.១៥១ តោន ។ បៃទៃសដៃលបានបញ្ជាទិញអង្ករ
ពីកម្ពុជាក្នុងរយៈពៃល ១១ខៃកន្លងទៅនៃះ មានចំនួន៦០បៃទៃស ៖ 
នៅក្នុងសហភាពអុឺរ៉ុបមានបៃទៃសចំនួន ២៤ ក្នុងចំណម២៨ បៃទៃស, 
បៃទៃសចិន(រួមទាំង កោះហុងកុង, មា៉ាក់កាវ និងតៃវា៉ាន់), បៃទៃស 
សមាជិកអាសា៊ានចំនួន ៦ និងនៅទ្វីបដ៏ទៃទៀតចំនួន ២៩ បៃទៃស ។ 
ទន្ទឹមនឹងនៃះមានកៃុមហ៊ុនចំនួន ១០ ក្នុងចំណម ៧២កៃុមហ៊ុន ដៃល 
បាននាំចៃញអង្ករចៃើនជាងគៃ ។ ដោយឡៃកសមៃប់ការនាំចៃញ សៃូវ 
ទៅតាមបណា្តាចៃកនៃខៃត្តជាប់ពៃំដៃនបៃទៃសវៀតណាមមកទល់ថ្ងៃទី ៣០ 
ខៃវិឆ្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ មានបរិមាណសរុបចំនួន ១. ៧៧៧.១០៧ តោន។
 ភ្ញៀវទៃសចរបរទៃសជិត៤០មុឺននាក់ បានទិញបណ្ណចូលទស្សនា

រមណីយដ្ឋានអង្គរ ទទួលបានចំណូលជាង១៨លានដុលា្លារ ។ ដោយ 
ឡៃកសមៃប់តៃខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ មានភ្ញៀវទៃសចរបរទៃសចំនួន 
១២៣៥នាក់ ទិញបណ្ណចូលទស្សនារមណីដ្ឋានអង្គរ បានចំណូលជាង 
៥មុឺនដុលា្លារ។ ចំណូលដៃលបានពីការលក់បណ្ណចូលទស្សនាអង្គរ ក្នុង 
រយៈពៃល១១ខៃកន្លងមកនៃះ តៃូវបានឧបត្ថម្ភចូលមូលនិធិគន្ធបុបា្ផា 
កម្ពុជាជិត៨០មុឺនដុលា្លារផងដៃរ ដើម្បីទៃទៃង់ដំណើរការមន្ទីរពៃទ្យនៃះ 
ទាំង៥សាខានៅភ្នំពៃញ និងសៀមរាប ។
 កម្ពុជាបាននាំចៃញផលិតផលកសិកម្ម (កៃពីអង្ករ) ទៅកៃ 

បៃទៃស មានចំនួន ៥.០៥៧.១៨១,៥៤ តោន ។ ផលិតផលកសិកម្ម 
ទាំងនោះរួមមាន៖ ដំឡូងមីកៃៀមចំនួន ១.៣១២.៩១៣,៣០ តោន 
មានកំណើន ៨,២៦% , ល្ងចំនួន ៥.៧៩៩,៣៩ តោន មានកំណើន 
៣៩,៨១% , ផ្លៃចៃកសៃស់ចំនួន ៣០០.១៧៣,៩៨ តោន មានកំណើន 
១១៦,៩៧%, គៃប់សា្វាយចន្ទីចំនួន ២១៤.៧២១,២១តោន មាន 
កំណើន ២៦,៥៨% , គៃប់ពោតចំនួន ១៩៤.៥០០,២៨ តោន មាន 
កំណើន ៦៣,៨៥%, ផ្លៃសា្វាយសៃស់ចំនួន ៩០.៨០១,៧៦តោន 
មានកំណើន ៨៣,៥០%, ដំណាប់សា្វាយ ៥.៧៥៥,៨៦ តោន មាន 
កំណើន ១៥៩,៦០%, ម្ទៃសសៃស់ចំនួន ៦២. ៤៣២,៧៨ តោន មាន 
កំណើន ៣៨,០២%, ម្ទៃសកៃៀម ១.៨០០ តោន, មៃច ៤.៩៨២,៦៥ 
តោន មានកំណើន ៣៩,៣៩% , ជ័រកៅស៊ូចំនួន ២៩០.៧០០តោន 
មានកំណើន ១៨,៣០% , គៃប់ឈូក ៣.៨១៥,៣៣ តោន បើធៀប 
ទៅនឹងឆ្នាំ២០១៩។ ក្នុងរយៈពៃល១១ខៃ ឆ្នាំ២០២០នៃះ កម្ពុជាបាន
នាំចៃញផលិតផលកសិកម្មសរុបចំនួន ៦៧មុខ ទៅកាន់គោលដៅ 
ចំនួន ៤៦បៃទៃស ។
 សហគៃសគៃឹះសា្ថានចំនួន ១.០៤៤ បើកថ្មី និងបានបង្កើតការងារ 

បន្ថៃមចំនួន ៥៦.០៩៨នាក់ និងបានធ្វើការសមៃបសមៃួលស្វៃងរកទីផ្សារ
ការងារនៅកៃបៃទៃស និងបានបង្កើតការងារជូនបៃជាជនបានចំនួន 
២១.១០៣នាក់ ។
 គិតតៃឹមថ្ងៃទី១៦ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដរ បៃមូល 

ចំណូលពន្ធបាន ២.៦៩៧លានដុលា្លារ ដៃលស្មើនឹងជាង ៩៤,៦៣ 
ភាគរយ នៃផៃនការដៃលកំណត់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាល តមៃូវឲ្យបៃមូល 
ពន្ធបានចំនួន ២.៨៥០លានដុលា្លារ ។ គួរបញ្ជាក់ថា នៅឆ្នាំ២០១៩       
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដរបៃមូលចំណូល សមៃប់ថវិកាជាតិបានចំនួន 
២.៨១៩ លានដុលលា្លារ ។ 
 គិតតៃឹមចុងឆ្នាំ២០២០ នៃះ បៃជាជនចំនួន ១៣.៧៩៨ភូមិ ស្មើនឹង 

៩៧,៣៩ភាគរយហើយ ដៃលមានអគ្គិសនីបៃើបៃស់ និងសល់ចំនួន 
៣៧០ភូមិទៀត ដៃលស្មើនឹង ២,៦១ភាគរយ មិនទាន់មានអគ្គិសនី 
បៃើបៃស់នៅឡើយ ។ បញ្ហាបៃឈមសំខាន់ៗ ដៃលនាំឲ្យមិនអាច 
សមៃចផៃនការនៃះបាន រួមមាន១- តំបន់ទាំងនោះ គឺជាកោះ តំបន់ 
លិចទឹក តំបន់គ្មានផ្លូវធ្វើដំណើរ តំបន់បណ្តៃតទឹក មានបៃជាពលរដ្ឋ 
រស់នៅ រាយបា៉ាយ ដៃលតៃូវការទុនវិនិយោគចៃើន និងគ្មានលក្ខណៈ 
សៃដ្ឋកិច្ច ២- អគ្គិសនីកម្ពុជា ជួបការលំបាកក្នុងការរកកម្ចីទុន និង៣- 
បញ្ហាកូវីដ-១៩ ធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជាធា្លាក់ចុះ កាត់បន្ថយ
ទុនចំណាយសមៃប់ខ្សៃបណា្តាញមៃ ៕
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វិស័យមីកែូហិរញ្ញវត្ថុ នៅកម្ពុជាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់
ក្នុងការកៀរគរបៃក់សន្សំរបស់សាធារណជន និងបៃភពទុនផ្សៃងៗ
ទៀតក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិ មកចាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសៃដ្ឋកិច្ចជាតិ តាម 
រយៈការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាន និងឥណទានដល់ការវិនិយោគ ជាពិសៃស 
ដល់ វិស័យផលិតកម្ម សហគៃសធុនតូច និងមធ្យម ដៃលជាការជួយ
បង្កើនសមត្ថភាពផលិតកម្ម ការធ្វើទំនើបកម្មផលិតកម្ម និងការលើក 
កម្ពស់ ស្ដង់ដផលិតផលកម្ពុជា ដៃលជាការរួមចំណៃកយ៉ាងសំខាន់
នៅក្នុងការជំរុញកំណើនសៃដ្ឋកិច្ចជាតិ ។

គួរបញ្ជាក់ដៃរថា ក្នុងរយៈពៃលមុនវិបត្តិកូវីដ១៩ វិស័យមីកៃូ-    
ហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជានៅតៃមានការអភិវឌ្ឍរីកចមៃើនគួរឲ្យកត់សមា្គល់ 
ទាំងផ្នៃក វិសាលភាព ទំហំបៃតិបត្តិការផលិតផល និងបណា្តាញសៃវា៉ា
បៃជាជនក៏មានយល់ដឹងពីសារសំខាន់នៃវប្បធម៌ឥណទាន និងបាន 
លើកកម្ពស់ បរិយប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ ហើយវិស័យនៃះក៏តៃូវបានដើរតួនាទី
យ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរួមចំណៃកកាត់បន្ថយភាពកៃីកៃរបស់បៃជាជន។ 
មិនតៃប៉ុណ្ណោះ វិស័យនៅកម្ពុជា ក៏តៃូវបានទទួលសា្គល់ថា ជាវិស័យ
មីកៃូហិរញ្ញវត្ថុមួយដ៏រីកចមៃើនក្នុងពិភពលោក និងជាគំរូដ៏ល្អសមៃប់
បណា្តាបៃទៃសដទៃទៀតផងដៃរ ។ សមិទ្ធផលទាំងនៃះ កើតឡើង
ដោយការខិតខំបៃឹងបៃងរួមគ្នា និងកិច្ចសហការរវាងធនាគរជាតិ
នៃកម្ពុជា ជាមួយអាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធ សមាគមមីកៃូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា 
និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ និងអន្តរជាតិ ជាពិសៃស រាជរដ្ឋាភិបាលដៃល
តៃងតៃគំទៃដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យ ទាំងមូល ។

លោក គ បូរាណ បៃធានកៃុមបៃឹក្សាភិបាលសមាគមមីកៃូហិរ
ញ្ញវត្ថុកម្ពុជា បានឲ្យដឹងថា វិស័យមីកៃូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានផ្ដល់ 
ឥណទានជាង ៧ពាន់លានដុលា្លារសហរដ្ឋអាមៃរិកដល់អតិថិជន 
បៃហៃលបៃមាណ ២ លាននាក់។ទំហំចំនួនអ្នកខ្ចីកើនឡើងបៃហៃល
បៃមាណ ២លាន ១សៃន នាក់ គឺមិនកើនចំនួនអ្នកខ្ចីចៃើនពៃកទៃ 
និងឥណទានបៃហៃលជាង ៧ពាន់លានដុលា្លារ បងា្ហាញឃើញថា មាន
ការកើនឡើងចំនួនឥណទានចៃើនគួរសម ។ លោកបានបញ្ជាក់ថា 
«គិតតៃឹមខៃកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ វិស័យមីកៃូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា បានផ្តល់ 
ឥណទាន ចំនួនបៃហៃល៧ពាន់លានដុលា្លារដល់អតិថិជនបៃហៃល 
២លាននាក់ខណៈអ្នក សន្សំមាន ចំនួនជិត ៣លាននាក់ដោយ មាន 
ទកឹបៃកជ់តិ ៤ពានល់ាននៅតាម       ការយិលយ័ចនំនួ១.៤០០ដៃល 
មានបុគ្គលិកចំនួន ៣៤.០០០នាក»់។

ប៉ុន្តៃនៅក្នុងកាលៈទៃសៈដ៏លំបាកបណា្តាលមកពីជំងឺកូវីដ- ១៩ 
សមាគមមីកៃូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា បានធ្វើការងារនៃះយ៉ាងសកម្មជាមួយ 
សមាជិក និងដៃគូពាក់ព័ន្ធនានា ជាពិសៃសធនាគរជាតិនៃកម្ពុជា 

ដើម្បីជួយដល់អតិថិជន ដៃលរងផលប៉ះពាល់នៃះ។
លោកបន្ដថា គិតតៃឹមថ្ងៃទី២៧ ខៃកញ្ញាឆ្នាំ២០២០ អតិថិជន              

គៃឹះសា្ថានមីកៃូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា ចំនួនជាង ២៧មុឺន៦ពាន់នាក់ បាន
ធ្វើការស្នើសុំរៀបចំឥណទានឡើងវិញ។ ក្នុងនោះ អតិថិជន ជិត២៦ 
មុឺននាក់ស្មើជាង៩៤% នៃអតិថិជនដៃលបានស្នើសុំបានទទួលការ 
អនុញ្ញាតរៀបចំឥណទានឡើងវិញ ដៃលមានទំហំឥណទានសរុប 
ចំនួន ១,២៦០ លានដុលា្លារ។ ចំណៃកឯលោក ម៉ៃន ភក្ត ីបៃធាន 
នាយកដ្ឋានគៃប់គៃងទិន្នន័យ និងវិភាគមា៉ាកៃូរបស់ធនាគរជាតិនៃ
កម្ពុជាវិញនៅក្នុងសិកា្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី វិស័យមីកៃូហិរញ្ញវត្ថុ 
កម្ពុជាបានលើកឡើងថា ការរៀបចំផ្ដល់ឥណទានឡើងវិញ នៅក្នុង 
កំឡុងពៃលនៃការ រងផលប៉ះពាល់ពីវីរុសកូវីដ១៩មានសារសំខាន់
និងផ្ដល់អត្ថបៃយោជន៍ចៃើនណាស់សមៃប់អតិថិជន ។ លោក   
ម៉ៃន ភក្តី បានឲ្យដឹងថា ដោយមើលឃើញពីអត្ថបៃយោជន៍ នៃការ 
ផ្ដល់ឥណទានឡើងវិញ សមៃប់ អតិថិជននៅក្នុងកំឡុងពៃលកូវីដ-១៩ 
នៃះ កាលពីចុងតៃីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ ធនាគរជាតិនៃកម្ពុជា បាន 
ចៃញ សារាចរណៃនាំមួយស្ដីពីឥណទានរៀបចំឡើងវិញក្នុងគោល- 
បំណង ដើម្បីសមៃលបន្ទុកដល់អ្នកខ្ចីដៃលកំពុងបៃឈមនឹង 
ការធា្លាក់ចុះបៃក់ចំណូលចម្បង និងមានការលំបាកក្នុងការទូរទាត់
សងបៃក់។ ជាមួយនៃះក៏ដើម្បីគំទៃ សកម្មភាពសៃដ្ឋកិច្ចក្នុងកំឡុង
ពៃលកូវីដនៃះផងដៃរ។ លោកបានពន្យល់ថា អ្វីដៃលជា អត្ថបៃយោន៍  
ដៃលអតិថិជនទទួលបាននោះ គឺការផ្ដល់ជូនអតិថិជននូវភាពអនុគៃះ
ផ្សៃងៗមួយចំនួនដូចជា ការពន្យាលពៃល និងបញ្ចុះអាតៃការ បៃក់, 
ការកាត់បន្ថយចំនួនបៃក់ ដើមឥណទាន, ការពន្យារឥណបៃតិទាន 
(ពៃលសង) និងការបន្ថៃមឬការផ្ដោស់ប្ដូរអ្នកខ្ចីនិងអ្នកធានាជាដើម។ 

វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុន្រកម្ពុជាក្នុងដំណើរការគាំទ្រ
សកម្មភាព ស្រដ្ឋកិច្ចកំឡុងព្រលកូវីដ-១៩

ដំណើរការ នៃ គៃឹះសា្ថានមីកៃូហិរញ្ញវត្ថុមួយ កន្លៃង នៅ កម្ពុជា
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នាពៃលកន្លងទៅនៃះកៃពីការគំរាមកំហៃងដោយជំងឺរាតត្បាត
ជាសកលកូវីដ១៩ បៃទៃសកម្ពុជាក៏បានជួបនូវការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយ
ជំនន់ទឹកភ្លៀងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។ ក្នុងចំណមរាជធានី ខៃត្ត ចំនួន២៥ 
គៃះធម្មជាតិមួយនៃះ បានប៉ះពាល់រាជធានី ខៃត្តចំនួន១៩ បង្ក       
ការខូចខាតដល់ហៃដ្ឋារចនាសម័្ពន្ធនានា និងដំណាំសៃូវយ៉ាងចៃើន។ 
បញ្ហានៃះជាបន្ទុកមួយបន្ថៃមទៀតសមៃប់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការពុះពារ 
ជម្នះសា្តារឡើងវិញជាបនា្ទាន់ផងដៃរ។

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងិន ឆាយ បៃតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុក
អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម នៃកៃសួងកសិកម្ម រុកា្ខាបៃមា៉ាញ់និងនៃសាទ 
បានមានបៃសាសន៍ថា៖ នៅក្នុងរដូវវស្សាឆ្នាំ ២០២០ ពិនិត្យជារួម
ទឹកភ្លៀងបានធា្លាក់ល្អបង្គួររាយគៃប់ទីកន្លៃង ធ្វើឲ្យការបង្កបង្កើនផល
របស់យើងមានល្បឿនលឿនជាងឆ្នាំ មុនដៃលយើងសមៃចបាន
នៅលើផ្ទៃដីបៃមាណ២,៧៩លានស្មើនឹង ១0៧,៨៣% លើផ្ទៃដី 
គៃងទុក ២,៥៨ លានហិកតា  កើនឡើង ៥៩.៤៩៥ ហិកតាបើ 
បៃៀបធៀបឆ្នាំ ២០១៩  ។ តៃជាអកុសលបៃទៃសកម្ពុជាជួបនូវ   
គៃះធម្មជាតិដោយនៅដើមរដូវវស្សាយើងជួបគៃះរាំងស្ងួត និង
នៅចុងរដូវវស្សាយើងជួបនឹងគៃះទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀង។ ផ្ទៃដីសៃូវ 
វស្សារងគៃះដោយសារគៃះរាំងស្ងួតមានចំនួន ១៣៥ ៤៣៣ 
ហិកតា និង ផ្ទៃដីខូចខាតមាន ១៤.១៧២ ហិកតានិងសា្ដោរឡើងវិញ
បានជាង៦០០០ហិកតា ។ ចំពោះ គៃះធម្មជាតិដោយទឹកជំនន់គឺ
មានទៃង់ទៃយធំដៃលធ្វើប៉ះពាល់ដល់ផ្ទៃដីចំនួន ៣០៤.៨១២ ធ្វើ 
ឲ្យខូចខាតអស់សៃូវចំនួន ១២៥,៧៧០ហិកតានិងសា្ដោរឡើង វិញ 
បាន១៩.៩៩៣ ហិកតា។ សរុបទាំងរដូវបៃំងនិងរដូវវស្សាទាំង
គៃះរាំងស្ងួតនិងទឹកជំនន់ ផងធ្វើឱ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ដំណាំ
សៃូវរហូតដល់ទៅ ៣១៤.០៤២ ហិកតានិងខូចខាតសៃូវចំនួន 

១៣៣.៤០៥ ហិកតា បុ៉ន្តៃបានធ្វើការសា្ថារឡើងវិញ២៦០៨២ ហិកតា 
គិតជាភាគរយបានបៃមាណ៤២ % នៃផ្ទៃដីដៃលខូចខាត ។ ទោះ 
បីជាយើងពិនិត្យ ឃើញផ្ទៃដីខូចខាតចៃើនប៉ុន្តៃលទ្ធភាពដៃលសា្ដោរ
ឡើងវិញ គឺមិនអាចបានទាំងអស់ទៃដោយសារបៃភពទឹកមានកំណត់។ 
តាមការវាយតម្លៃថ្មីៗនៃះរវាងមន្ទីរកសិកម្ម និងមន្ទីរធនធានទឹកនៅ
ទូទាំងបៃទៃសយើងអាចសា្ដោរបានបៃមាណ ៦៣.០០០ ពាន់ហិកតា
តៃប៉ុណ្ណោះនៃផ្ទៃដីដៃលខូចខាត  ។ ដោយឡៃកដំណាំសាវប្បកម្ម
យើងអនុវត្តបានចំនួន៧០.៣២៦៦ ហិកតារងផលប៉ះពាល់ដោយ
ជំនន់ទឹកភ្លៀង ១០ពាន់ហិកតាក្នុងនោះខូចខាត ២.៣១០ហិកតា 
និងបានសា្តារឡើងវិញចំនួន ៨៤ ហិកតា។  ផ្ទៃដីដំណាំឧស្សាហកម្ម
យើងអនុវត្តបាន ៨១.៩៤៦៥ ហិកតាផ្ទៃដីរងផលប៉ះពាល់ដោយ 
ជំនន់ទឹកភ្លៀងមាន១០.៧៥១ ហិកតាខូចខាតអស់ ៤.០៧០ហិកតា 
និងបានសា្ដោរ ឡើងវិញជាង ៤ ពាន់ហិកតា ។ ផ្ទៃដីលិចលង់ដោយ
ទឹកជំនន់យើងមិនអាចសា្ដោរឡើងវិញទាំងសៃុងនោះទៃ, ដូចជាដំឡូង
មីនៅខៃត្តប៉ៃលិនគឺរងផលប៉ះពាល់ ដោយទឹកជំនន់តៃូវខូចខាត 
ទាំងសៃុង។ យើងមិនអាចសា្ថារបានដោយសារផុតរដូវនឹងមិនមាន
បៃភពទឹកសមៃប់សៃចសៃព ។ នៅក្នុងបរិបទនៃការជួបបៃទះ 
នឹងគៃះធម្មជាតិនៃះ កៃសួងកសិកម្មបានសហការជាមួយនឹង 
គណៈកមា្មាធិការជាតិគៃប់គៃងគៃះអន្តរាយ, អាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន       
គៃប់លំដប់ថា្នាក់ពៃមទាំង បៃជាកសិករបានសហការគ្នាខិតខំសា្ដោរ 
ផលិតកម្មកសិកម្មឡើងវិញ រហូតមកដល់ពៃលនៃះក្នុងកៃបខណ្ឌ
ស្បៀងបំរុងកម្ពុជា យើងបានផ្ដល់ពូជសៃូវ ៦៥៧៨ តោនចៃកជូន 
បៃជាកសិករចំនួន ៦៥.៧៨០ គៃួសារជួយអន្តរាគមន៍ទៅដល់ខៃត្ត
ចំនួន១៩ក្នុងនោះមានខៃត្តពោធិ៍សាត់ បនា្ទាយមានជ័យ បាត់ដំបង 
សៀមរាប កំពង់ធំ កំពង់ចាម ត្បូងឃ្មុំ ពៃវៃង សា្វាយរៀង កណា្តាល 

ស្តារ និងកាលម្អឡើងវិញ ដំណាំកសិកម្ម 
និងផ្លូវលំជនបទ ដាលរងគាះដាយទឹកជំនន់

បៃជាជនបានទទួលអំណយជាសៃូវពូជនិងគៃប់បន្លៃសមៃប់ដំដុះ
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តាកៃវ កំពត កំពង់ស្ពឺ កំពង់ឆ្នាំង ពៃះវិហារ ស្ទឹងតៃង ប៉ៃលិន និង 
រាជធានីភ្នំពៃញ។ ចំពោះដំណាំបន្លៃនិងដំណាំរួមផ្សំយើងក៏បានផ្ដល់
គៃប់ពូជ ដើម្បីអន្តរាគមន៍ផងដៃរយើងបានផ្ដល់គៃប់ពូជបន្លៃនិង
ដណំារំមួផ្សចំនំនួ៣២ ៣៧៦ គឡីកូៃមដលក់សកិរចនំនួ ៩៧៩៦៦  
គៃួសារគិតតៃឹមថ្ងៃទី ២៤ វិច្ឆិកា ២០២០ ។ មុខដំណាំដៃលយើង 
ផ្ដល់ជូននោះមាន ១១ បៃភៃទ មានប៉ៃងបោ៉ាះ តៃប់ សណ្តៃកគួរ 
ស្ពៃខៀវ តៃឡាច ល្ពោ ស្ពៃចង្កឹះ តៃកួន ម្ទៃស តៃសក់ជាដើម... ។ 
ចំពោះមុខនៃះកៃសួងបានចាត់មនៃ្តីជំនាញចុះទៅដល់មូលដ្ឋានដើម្បី
ជួយបៃជាពលរដ្ឋលើការងារបច្ចៃកទៃស ដំដុះនិងពិនិត្យទៅលើ 
លទ្ធភាពក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកធ្វើ យ៉ាងណាព្យាយមពិភាក្សាជាមួយ
កសិករក៏ដូចជា អាជា្ញាធរ មូលដ្ឋានឲ្យបានច្បាស់លាស់ជៀសវាង   
ការសា្ដោរការដំដុះនៅលើផ្ទៃដីដៃលធំលើសពីសមត្ថភាពទឹកដៃល
មានដៃលធ្វើឱ្យយើងខាតបង់ទាំងថវិកាទាំងកមា្លាំងពលកម្មផងនិង
ពៃលវៃលាផង។

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ចាន់ ដារ៉ុន រដ្ឋលៃខាធិការ និងអ្នកនាំពាក្យ
កៃសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានថ្លៃងថា គៃះទឹកជំនន់ដៃលបង្កឡើង
ដោយទឹកភ្លៀងកាលពីខៃតុលា កន្លងមក កៃសួងបានធ្វើការវាយតម្លៃ
ផលខូចខាតជាបីដំណាក់កាលទៅលើផ្លូវលំជនបទ និងអណ្តូងទឹក
សា្អាតដៃលរងការខូតខាត។ សរុបទាំងបីដំណាក់កាលនៃការវាយ 
តម្លៃកៃសួងបានរកឃើញថា មានផ្លូវលំជនបទចំនួន៦៥៩ ខ្សៃស្មើ 
នឹង ៥.៣២៩ គីឡូម៉ៃតៃ តៃូវបានលិចទឹក និងទទួលរងការខូចខាត 
បៃមាណ ៣.១២២ គីឡូម៉ៃតៃ ។ ផ្លូវអាទិភាពដៃលរងការខូចខាត
តៃូវតភា្ជាប់ហើយនិងសា្តារឡើងវិញជាបនា្ទាន់នោះ មានផ្លូវបៃវៃង 
៣១៥៤ គីឡូម៉ៃតៃ, សំណង់សិល្បការ ២២៩ កន្លៃង និង អណ្តូង 
ទឹកសា្អាតចំនួន ៤.១៥៥ អណ្តូង ។ តាមការវាយតម្លៃការសា្តារឡើង
វិញផ្លូវលំជនបទ អណ្តូងទឹកសា្អាត និងសំណង់សិល្បការនៃះតៃូវការ
ថវិកាបៃមាណជាង ៩១ លានដុលា្លារអាមៃរិក ។ នៅក្នុងចំណម 
ផ្លូវអាទិភាពនៃ២៥រាជធានី ខៃត្ត  ដៃលខូចខាតនៃះ អន្តរកៃសួងបាន
កំណត់ខៃត្តចំនួន៩ដៃលខូចខាតខា្លាំង ក្នុងនោះមានខៃត្តបាត់ដំបង, 
ពោធិសាត់, បនា្ទាយមានជ័យ, សៀមរាប, ប៉ៃលិន, កណា្តាល, 
កំពង់ឆ្នាំង, កំពង់ស្ពឺ និងខៃត្តឧត្តរមានជ័យ ដៃលមានផ្លូវចំនួន 
៣៣៤ខ្សៃលិចទឹក ស្មើនឹង ២.៩១០ គីឡូម៉ៃតៃ, ផ្លូវដៃលខូចខាត 
មានបៃវៃង ១.៧១០ គីឡូម៉ៃតៃ។ ក្នុងចំណម ៩ ខៃត្តនៃះតៃូវបាន
ចមៃញ់យកខៃត្តអាទិភាពចម្បងដៃលតៃូវធ្វើការសា្តារ និងជួសជុល 
មុនគៃមាន៖ ខៃត្តបនា្ទាយមានជ័យ មាន១២ខ្សៃ ស្មើនឹង ១២១គីឡូម៉ៃតៃ, 
ពោធិសាត់ មាន១០ខ្សៃ ស្មើ១៣៤គីឡូម៉ៃតៃ និងបាត់ដំបងមាន 
៧ខ្សៃ ស្មើ៥៨ គីឡូម៉ៃតៃ ។ តាមការវាយតម្លៃទៅលើថវិកាដៃល 
តៃូវជួសជុល និងតភា្ជាប់នៅខៃត្តអាទិភាពទាំងបីនៃះមានថវិកាដៃល
កៃសួងសៃដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុផ្តល់បៃមាណ ១៥លានដុលា្លារ ដោយ
តៃូវផ្តល់ឲ្យខៃត្តអាទិភាពទាំងបី ក្នុងនោះបាត់ដំបងទទួលបាន៣,៣ 
លានដុលា្លារ, ពោធិសាត់ ៤,៦ លានដុលា្លារ និងបនា្ទាយមានជ័យ ៤,៦ 
លានដុលា្លារ។ ចំណៃកអណ្តូងទឹកសា្អាត គឺតៃូវការថវិកាបៃមាណ 

៩០ មុឺនដុលា្លារ ដើម្បីសា្តារអណ្តូងទឹកចំនួន ៤.១៥៥ នៅក្នុងខៃត្ត 
ចំនួន ៨ ។ ផ្តើមចៃញពីយុទ្ធសាសៃ្តសា្តារ និងកៃលំអបនា្ទាន់ឡើងវិញ 
បណា្តាខៃត្តអាទិភាពទាំងបីក៏បានចាប់ផ្តើមបើកការដ្ឋានសា្តារ និង 
ជួសជុលឡើងវិញជាបន្តបនា្ទាប់។

គួររំលឹកថា រាជធានី ខៃត្តទាំង១៩ ដៃលរងគៃះដោយជំនន់ 
ទឹកភ្លៀងមាន៖ ខៃត្តពោធិ៍សាត់ ខៃត្តប៉ៃលិន ខៃត្តបនា្ទាយមានជ័យ 
រាជធានីភ្នំពៃញ ខៃត្តបាត់ដំបង  ខៃត្តសា្វាយរៀង  ខៃត្តឧត្តរមានជ័យ  
ខៃត្តសៀមរាប ខៃត្តតាកៃវ  ខៃត្តកំពង់ស្ពឺ  ខៃត្តមណ្ឌលគិរី  
ខៃត្តពៃះសីហនុ  ខៃត្តកោះកុង ខៃត្តពៃះវិហារ ខៃត្តស្ទឹងតៃង 
ខៃត្តកំពង់ចាម  ខៃត្តកណា្តាល  ខៃត្តកំពង់ឆ្នាំង និង ខៃត្តកំពង់ធំ។

តាមរយៈសកម្មភាពមមាញឹករបស់ថា្នាក់ដឹកនាំ កៃសួងសាមី 
កៃសួងពាក់ព័ន្ធ រួមជាមួយអាជា្ញាធរគៃប់លំដប់ថា្នាក់ពិសៃសការយក
ចិត្តទុកដក់ពីបៃមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ 
ហ៊ុន សែន  លទ្ធផលនិងល្បឿននៃការសា្តារ កៃលំអឡើងវិញ នូវ 
ហៃដ្ឋារចនាសម័្ពន្ធផ្លូវថ្នល់ ដំណំាសៃូវទាំងនោះកំពុងតៃផ្តល់នូវ              
ក្តសីង្ឃមឹសមៃបក់ារបន្តអភវិឌ្ឍន៍កម្ពជុា រកីចមៃើនថៃមទៀតក្នងុ 
គន្លងជីវិតថ្មីនៃសម័យកូវីដ១៩៕

សកម្មភាពជួសជុលផ្លូវលំជនបទកៃយគៃះទឹកជំនន់

បៃជាពលរដ្ឋ ដំដំណាំ និងបន្លៃគ្មានជាតិ គីមីនៅតាមផ្ទះ   
កៃយពីទទួលរងគៃះទឹកជំនន់
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សៃចក្តីពៃងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសមៃប់ការគៃប់គៃងឆ្នាំ២០២១ 
តៃូវបានអង្គបៃជុំគណៈរដ្ឋមនៃ្តី ពិភាក្សា និងអនុម័ត នៅថ្ងៃទី២៣     
ខៃ តុលា ឆ្នាំ២០២០ ហើយតៃូវបានរដ្ឋសភាពិភាក្សា និងអនុម័ត 
នៅថ្ងៃទី២៥ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០។ 

សៃចក្តីពៃងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសមៃប់ការគៃប់គៃងឆ្នាំ២០២១ 
តៃូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងបរិការណ៍ដៃលជំងឺកូវីដ-១៩ ដ៏កាច 
សាហាវ បាននិងកំពុងយយី ហើយនាំមកនូវផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន 
បញ្ហាបៃឈម និងហានិភ័យ ជាចៃើន ដៃលមិនធា្លាប់មានពីមុនមក 
ចំពោះតំបន់ និងពិភពលោកទាំងមូល ដោយគ្មានការលើកលៃង 
ចំពោះបៃទៃសណាមួយឡើយ ពៃមទាំងបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាន
នាក់បាត់បង់ការងារ ធា្លាក់ចុះនូវបៃក់ចំណូល ហើយបៃជាជនមួយ
ចំនួនធំនៅលើពិភពលោកធា្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពកៃីកៃវិញ។ កម្ពុជា
ក៏មិនអាចគៃចរួចពីវិបាកអាកៃក់ទាំងនៃះដៃរ ហើយបាននិងកំពុង 
ទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានពីជំងឺនៃះ មកលើបញ្ហាសុខភាព 
សង្គម-សៃដ្ឋកិច្ច ជីវភាពរស់នៅបៃចាំថ្ងៃរបស់បៃជាជន ពិសៃស 
គៃួសារបៃជាជនកៃីកៃ និងងាយរងគៃះ។ ជាងនៃះទៅទៀត ការ 
រាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ មិនតៃឹមតៃធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សមិទ្ធផល
សង្គម-សៃដ្ឋកិច្ច ដៃលកម្ពុជាសមៃចបាននាពៃលកន្លងមកដោយ
លំបាកប៉ុណ្ណោះទៃ តៃថៃមទាំងអាចបន្ទុចបងា្អាក់ដល់កិច្ចដំណើរការ
អភិវឌ្ឍន៍ឈានឡើងរបស់កម្ពុជា ពិសៃសអាចនឹងពន្យារពៃលនៃ
ការឈានទៅសមៃចបាននូវចក្ខុវិស័យរបស់កម្ពុជា ក្នុងការបៃកា្លាយ
ជាបៃទៃសចំណូលមធ្យមកមៃិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០ និងជាបៃទៃស
ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៥០ផងដៃរ។ ក្នុងន័យនៃះ ថវិកាឆ្នាំ២០២១ 
គឺជាថវិកាបៃយុទ្ធការពារអាយុជីវិតបៃជាជន រក្សាលំនឹងសង្គម-
សៃដ្ឋកចិ្ច នងិជីវភាពរបសប់ៃជាជន ពៃមជាមយួនងឹការតមៃង ់ធនធាន 
ឆ្ពោះទៅសា្តារ និងជំរុញកំណើនសៃដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ នៅកៃយពៃល

សៃកសៃន្តពីវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ តាមគន្លងបៃកៃតីថ្មី ដើម្បីធានា 
សុខសន្តិភាព ស្ថិរភាពសង្គម និងចីរភាពនៃកំណើនសៃដ្ឋកិច្ច ពៃម
ទាំងភាពបៃកួតបៃជៃងរបស់កម្ពុជា ជាមួយនឹងការបន្តលើកស្ទួយ
សុខុមាលភាពរបស់បៃជាជន។

- នៅក្នុងឆ្នាំ២០២០ សៃដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា តៃូវបានបា៉ាន់សា្មានថា 
នឹងមានកំណីនអវិជ្ជមានក្នុងអតៃ -១,៩% ក្នុងពៃលដៃលការវាយ
តម្លៃឡើងវិញរបស់សា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ   អន្តរជាតិធំៗនាពៃលថ្មីៗនៃះ 
បានខិតមកគៀកនឹងកមៃិតអវិជ្ជមានជាង -២% ។ ដោយឡៃក 
សៃដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា នៅឆ្នាំ ២០២១ តៃូវបានព្យាករថា នឹងងើបឡើងវិញ 
ហើយរំពឹងថា នឹងសមៃចបានកំណើន ក្នុងរង្វង់ ៣,៥% ដៃល 
ធ្វើឲ្យផ.ស.ស ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន ស្ថិតក្នុងរង្វង់ ១១៧ ៩៣៩ ប៊ីលានរៀល 
សមមូលនឹងបៃមាណ ២៩ ០១៣ លានដុលា្លារអាមៃរិក បើ 
បៃៀបធៀបនឹង ១.៦៨៣ ដុលា្លារអាមៃរិក ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ។  កំណើន 
នៃះ គំទៃដោយការងើបឡើងនៃវិស័យសៃដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗដូច 
ខាងកៃម ៖

- វិស័យឧស្សាហកម្ម តៃូវបានព្យាករថា នឹងងើបឡើងក្នុងអតៃ 
កំណើន ៤,១% ក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ពីកំណើនអវិជ្ជមាន ក្នុងអតៃ 
-២,២% ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ដោយសារការរំពឹងទុកនូវការងើបឡើង       
វិញ ក្នុងកមៃិតទាបនៃអនុវិស័យកាត់ដៃរ និងអនុវិស័យសំណង់ 
ខណៈ ដៃលអនុវិស័យកម្មន្តសាលមិនមៃនកាត់ដៃរតៃូវបាន រំពឹងថា 
នៅរក្សាបានកំណើនល្អបៃសើរ ។ អនុវិស័យកាត់ដៃរ តៃូវបានរំពឹង 
ថា នឹងកើនឡើងក្នុងកមៃិតទាប ដោយសាការរំពឹងទុកពីការងើប
ឡើងវិញយឺតនៃតមៃូវការខាងកៃ ។ អនុវិស័យនៃះ តៃូវបៃឈម     
នឹងការបៃកួតបៃជៃងកាន់តៃខា្លាំងក្នុងការដណ្តើមយកទីផ្សារ ពិសៃស
ការនាំចៃញផលិតផលកាត់ដៃរទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុប ដៃលបណា្តាល
មកពីការដកបៃព័ន្ធអនុគៃះពន្ធ (EBA) លើមុខទំនិញមួយចំនួន 
ការចូលជាធរមាននៃកិច្ចពៃមពៃៀងពាណិជ្ជកម្មសៃរីរវាងវៀត ណាម 
និងសហភាពអឺរ៉ុប ពៃមជាមួយនឹងកំណើនទាបនៃផលិតភាពពលកម្ម។ 
សៃបគ្នានៃះ អនុវិស័យសំណង់ក៏តៃូវបានរំពឹងថា នឹងងើបឡើងវិញ 
ក្នុងអតៃកំណើនទាប ដោយសារការកើនឡើងវិញយឺតនៃរំហូរទុន
វិនិយោគ ពិសៃស ពីបៃទៃសចិន និងតមៃូវការពៃលវៃលា ដើម្បី        
សា្តារទំនុកចិត្តរបស់វិនិយោគគិនឡើងវិញ ។ ដោយឡៃកអនុ   វិស័យ 
កម្មន្តសាលមិនមៃនកាត់ដៃរ ដូចជា ម្ហូបអាហារ និងភៃសជ្ជៈ 
ឧស្សាហកម្មដំឡើងយនយន្ត គៃឿងបង្គុំអៃឡិចតៃូនិក គៃឿងបនា្លាស ់
គៃឿងសងា្ហារិម និងសុីម៉ង់ត៏ជាដើម ទាំងសមៃប់បមៃើឲ្យការនាំចៃញ 
និងតមៃូវការទីផ្សារក្នុងសៃុក តៃូវបានរំពឹងថា នៅរក្សាបានកំណើន 
ល្អបៃសើរ ដោយសារការពងៃីកមូលដ្ឋានផលិតកម្ម ផលិតផលមិនមៃន
កាត់ដៃរនៃវិនិយោគដៃលមានសៃប់ ទាំងក្នុង និងកៃតំបន់សៃដ្ឋកិច្ច 
ពិសៃស ការរំពឹងទុកនៃនិនា្នាការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងរបស់រោងចកៃមួយ

ក្របខណ្ឌម៉្រក្រូស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្ន្រំ២០២១

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចបៃជុំ    
ពិភាក្សាលើសៃចក្តីពៃងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសមៃប់ការគៃប់គៃងឆ្នាំ ២០២១

 និងសៃចក្តីពៃងច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋ 
សមៃប់ការគៃប់គៃងឆ្នាំ ២០១៩
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ចំនួនមកកម្ពុជា ដៃលបណា្តាលមកពីឥទ្ធិពលនៃសង្គៃមពាណិជ្ជកម្ម 
និងការបង្វៃរពីចៃវាក់ផលិតកម្មសកលមកជាចៃវាក់ផលិតកម្មក្នុង
តំបន់ ក្នុងបរិការណ៍នៃវិបត្តិកូវីដ-១៩ ។

- វិស័យសៃវាកម្ម តៃូវបានព្យាករថា នឹងមានកំណើនក្នុងអតៃ 
ទាប ៣,៦% ក្នុងឆ្នាំ២០២១ បើបៃៀបធៀបនឹងកំណើនអវិជ្ជមានក្នុង
អតៃ -៣% ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ដោយសារការរំពឹងទុកនៃការងើប         
ឡើងវិញក្នុងកមៃិតទាបនៃសកម្មភាពសៃដ្ឋកិច្ច ពិសៃសក្នុងវិស័យ 
ទៃសចរណ៍ និងការបៃើបៃស់ក្នុងសៃុកបនា្ទាប់ពីវិបត្តិកូវីដ-១៩ ។ 
អនុវិស័យសណា្ឋាគរ និងភោជនីយដ្ឋាន តៃូវបានរំពឹងថា នឹងមាន 
កំណើនវិជ្ជមានឡើងវិញ ប៉ុន្តៃស្ថិតក្នុងកមៃិតទាបនៅឡើយ ទាំង 
ទំហំ និងអតៃកំណើន ដោយសារការធា្លាក់ចុះលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើ 
ដំណើរកម្សាន្ត ហើយអនុវិស័យ នៃះ អាចតៃូវការរយៈពៃលពី ២ ទៅ 
៣ ឆ្នាំ ដើម្បីអាចងើបទៅរកទំហំដៃលធា្លាប់មានមុនពៃលមានវិបត្តិ ។ 
លើសពីនៃះ កម្ពុជាអាចបៃឈមនឹងការបៃកួតបៃជៃងខ្ពស់ ដោយ
សារបណា្តាបៃទៃសដៃលជាគោលដៅទៃសចរណ៍ដទៃទៀត សុទ្ធតៃ 
មានវិធានការរៀងៗខ្លួនក្នុងការសៃូបយកភ្ញៀវទៃសចរ បនា្ទាប់ពី 
សា្ថានភាពនៃវិបត្តិនៃះបានធូរសៃល ។ អនុវិស័យលក់ដុំ-រាយតៃូវ 
បានព្យាករថា នឹងមានកំណើនងើបឡើងបន្តិច ប៉ុន្តៃទាបជាងនិនា្នាការ 
ធម្មតា ដៃលគំទៃដោយការងើបឡើងជាបណ្តើរៗនៃសកម្មភាព
បៃើបៃស់ក្នុងសៃុក ដោយឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈឥរិយបថចាយវាយ 
របស់បៃជាពលរដ្ឋ រួមផ្សំនឹងការវិលតៃឡប់មកនៃភ្ញៀវទៃសចរអន្តរជាត ិ
បន្តស្ថិតក្នុងកមៃិតទាប ។ ទន្ទឹមនៃះ អនុវិស័យ ដឹកជញ្ជូន និង 
គមនាគមន៍ តៃូវបានរំពឹងថា នឹងងើបឡើងវិញ បនា្ទាប់ពីសកម្មភាព
សៃដ្ឋកិច្ចតៃឡប់រកភាពបៃកៃតី ហើយនិនា្នាការកើនឡើងនៃការបៃើបៃស់
បៃព័ន្ធបៃើបៃស់បៃព័ន្ធអុីនធឺណៃត និងការវិនិយោគបន្ថៃមលើ 
ហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ នឹងបន្តជំរុញឲ្យអនុវិស័យគមនាគមន៍កាន់តៃ 
រីកចមៃើនក្នុងរយៈពៃលមធ្យម ។

- វិស័យកសិកម្ម តៃូវបានបា៉ាន់សា្មានថា កើនឡើងក្នុងអតៃ ១,៦% 

ក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ពីកំណើន ០,៩% ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ដោយសារការ 
កើនឡើងនៃអនុវិស័យដំណាំ អនុវិស័យចិញ្ចឹមសត្វ និងអនុវិស័យ 
នៃសាទ ។ អនុវិស័យ ដំណាំតៃូវបានព្យាករថា នឹងសមៃចបាន 
កំណើនខ្ពស់ជាងឆ្នាំ ២០២០ ដោយសារការរំពឹងទុកនូវកំណើន 
ផលិតកម្មកសិកម្ម សៃបពៃលដៃលថ្លៃ និងតមៃូវការខាងកៃមាន
ការកើនឡើង។ ជាមួយគ្នាផងដៃរ អនុវិស័យចិញ្ចឹមសត្វតៃូវបាន 
ព្យាករថា នឹងបន្តកំណើនវិជ្ជមានគំទៃដោយភាពល្អបៃសើរនៃថ្លៃ
សាច់ជៃូក ។ ទន្ទឹមនៃះ អនុវិស័យនៃសាទ តៃូវបានព្យាករថានឹងមាន
កំណើនខ្ពស់ជាងឆ្នាំ ២០២០ បន្តិច ដៃលតៃូវបានជំរុញដោយ 
កំណើនល្អនៃអនុវិស័យវារីវប្បកម្ម ។

- អតៃអតិផរណាមធ្យមបៃចាំឆ្នាំ តៃូវបានបា៉ាន់សា្មានថា ស្ថិតក្នុង
កមៃិតអាចគៃប់គៃងបានក្នុងអតៃ ៣,១% ក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ដោយ
សារការរំពឹងទុកការកើនឡើងថ្លៃបៃងលើទីផ្សារអន្តរជាតិ បនា្ទាប់ពី
ការធា្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ។

- អតៃប្តូរបៃក់រៀលធៀបនឹងបៃក់ដុលា្លារអាមៃរិក តៃូវបានបា៉ាន់ 
សា្មានថា នឹងនៅតៃបន្តមានស្ថិរភាពក្នុងរង្វង់ ៤ ០៦៥ រៀល ក្នុងមួយ 
ដុលា្លារអាមៃរិក ក្នុងឆ្នាំ២០២១ ដោយសារស្ថិរភាពមា៉ាកៃូសៃដ្ឋកិច្ច និង
ជំនឿទុកចិត្តពីសំណាក់សាធារណជនលើការបៃើបៃស់បៃក់រៀល 
តាមរយៈការអនុវត្តវិធានការលើកកម្ពស់បៃក់រៀលរបស់ធនាគរ
ជាតិនៃកម្ពុជា និងការបន្តពងៃឹងគោលនយោបាយគៃប់គៃងសាច់
បៃក់ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ។

- ឱនភាពគណនីចរន្ត ( រួមបញ្ចូលបង្វៃរ ) តៃូវបានព្យាករថា 
រួមតូចបន្តិចមកតៃឹម ១៧,៣%នៃផ.ស.ស ដោយសារការរំពឹងនៃ
ការងើបឡើងវិញសន្សឹមៗនូវការនាំចៃញ និងវិស័យទៃសចរណ៍ ។

- ទុនបមៃុងអន្តរជាតិសរុប តៃូវបានរំពឹងថា នឹងកើនឡើងដល់ 
១៦ ៩៨១ លានដុលា្លារអាមៃរិក និងធានាការនាំចូលបាន ៨ខៃ 
ដោយហៃតុថា ការនាំចូលរបស់កម្ពុជា ក៏នឹងងើបឡើងបន្តិចវិញ៕

លោកបន្ដថា គិតតៃឹមដំណាច់ខៃសីហា ឆ្នាំ២០២០ គៃឹះសា្ថានធនាគរ 
និងហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើការរៀបចំឥណទានឡើងវិញ ដល់អតិថិជនដៃ
លកំពុងជួបបៃទះការលំបាកដោយសារវីរុសកូវីដ ១៩ បានចំនួន 
ជាង ២៨មុឺននាក់ ក្នុងទំហំទឹកបៃក់ចំនួន៤.៤៣៦,៥១ លាន ដុលា្លារ 
អាមៃរិកស្មើនឹង ១១,៩២% នៃសមតុល្យឥណទានសរុប ។ 

សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តៃី
នៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា ក៏បានអំពាវនាវដល់សា្ថាប័នធនាគរ          
និងគៃឹះសា្ថានមីកៃូហរិញ្ញវត្ថុទាំងអស់មៃតា្តាយោគយល់ដល់ទុក្ខលំបាក 
របស់បៃជាពលរដ្ឋ ដៃលលិចលង់ដោយទឹកជំនន់និងវិបត្តិនៃជំងឺ 
កូវិដ-១៩ ដោយសូមបន្ធូរបន្ថយនូវពៃលវៃលានៃការសងបៃក់ពន្យារ-
ពៃល នៃ ការសងបៃក់ ឬអាចការបន្ថយអតៃការបៃក់ជូនពួកគត់
ជាដើម។

សម្តៃចតៃជោបៃមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថា សា្ថាប័ន 
ធនាគរ និងគៃឹះសា្ថានមីកៃូហិរញ្ញវត្ថុ ធ្វើអាជីវកម្ម តៃូវការផលចំណៃញ 
ប៉ុន្តៃបើចំណៃញលើការលំបាករបស់បៃជាជនក៏ពុំមៃនជាការសប្បាយ 
រីករាយនោះដៃរ ។ សម្តៃចសង្ឃឹមថា គៃប់ធនាគរ និងគៃឹះសា្ថាន 
មីកៃូហិរញ្ញវត្ថុ ទាំងអស់នោះចូលរួមអនុវត្តន៍តាមការអំពាវនាវរបស់
សម្តៃច ។

សម្តៃចតៃជោក៏បានជំរុញឲ្យធនាគរជាតិនៃកម្ពុជា និងកៃសួង 
សៃដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បន្តធ្វើការណៃនាំដល់ គៃឹះសា្ថានមីកៃូហិរញ្ញ- 
វត្ថុ និងសា្ថាប័នធនាគរ ឲ្យមានការយោគយល់ដល់បៃជាពលរដ្ឋ 
ដៃលបាត់បង់បៃក់ចំណូល ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ និងដោយសារ 
គៃះទឹកជំនន់ ផងដៃរ៕
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 វិធីការពារសុខភាពរបស់លោកអ្នកពីជំងឺ
ក្នុងអំឡុងពោលអាកាសធាតុចុះតោជាក់

ក្នុងចនោ្លាះខៃធ្នូ ដល់ខៃមករា រៀងរាល់ឆ្នាំ ខ្យល់តៃជាក់នៃរដូវរងា 
នឹងមកដល់ហើយ ជាពិសៃសលោកអ្នកដៃលរស់នៅតំបន់តៃជាក់។ 
លោកអ្នកតៃូវចៃះការពារខ្លួន ពីជំងឺដងា្កាត់ដៃលអាចកើតមានដូចជា 
ជំងឺផ្លូវដង្ហើម អាល់លៃកហ្សុី ជំងឺផ្លូវដង្ហើមបណា្តាល មកពីវីរុស និងរោគ 
សៃ្តិបតូកូក ដៃលបង្កឲ្យលោកអ្នកមានរោគសញ្ញាដូចជា គៃុនផ្តាសាយ 
ហៀរសំបោរ រលាកបំពង់ក ក្អក និង រលាក កៃពះពោះវៀន ដោយ 
ពពួកវីរុសជាដើម។ 

ដើម្បីថៃរក្សាខ្លួនលោកអ្នក និងកៃុមគៃួសារ ជាពិសសមនុស្ស 
ចាស់ជរា ទារក និងកុមារ ពីជំងឺក្នុងរដូវរងារនៃះ យើងតៃូវស្លៀកពាក់ 
អាវកៃស់ៗ រុំកនឹងកន្សៃង ពាក់មួក និងសៃមដៃរងារ ដើម្បីការពារកុំ
ឲ្យធាតុតៃជាក់ប៉ះខ្លួនបៃណដោយចំហរ ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការរក្សា
កំដៅក្នុងខ្លួនជាធម្មតា។ បៃសិនបើលោកអ្នកមានរោគសញ្ញា ពិបាកដក 
ដង្ហើម គៃុនកៅ្តា ក្អក ឈឺក និងឈឺសាច់ដុំ ឬមានបញ្ហា សុខភាព ផ្សៃងទៀត 
សូមស្វៃករកការព្យាបាលវៃជ្ជសាសៃ្តនៅគៃឹះសា្ថានសុខាភិបាល ។ 
ពៃលធ្វើដំណើរតៃូវបៃកដថា សុខភាពរបស់ លោកអ្នកល្អធម្មតា បៃសិន 
បើគិតថា លោកអ្នក មានជំងឺផ្តាសាយ ឬមិនសៃួលខ្លួន (ឈឺ) គួរពន្យា 

ពៃលធ្វើដំណើររង់ចាំរហូតដល់មាន សុខភាពសៃួលបួលយ៉ាងហោច 
ណាស់ ២៤ ម៉ាង។ មិនតៃូវបៃើបៃស់ឱសថ បៃភៃទ អង់ទីប៊ីយូទិក 
(ថា្នាំផ្សះ) ដោយគ្មាន វៃជ្ជបញ្ជា ឡើយ។ ពៃល ក្អក ឬកណា្តាស សូម 
ខ្ទប់មាត់ ជាមួយកៃដស់ កៃណាត់ ឬកន្សៃងសា្អាត ។ លាងសមា្អាតដៃ 
ឲ្យបានញឹកញាប់ ជាមួយ សាប៊ូ និងទឹក។ ចៀសវាងយកដៃទៅប៉ះពាល់ 
ភ្នៃក ចៃមុះ និងមាត់របស់លោកអ្នក បៃសិនបើមិនទាន់បានលាងសមា្អាត
ទៃនោះ។

សមៃប់ទារក កុមារ និងមនុស្សមានវ័យចំណាស់ ក្នុងរដូវរងារនៃះ 
ពិតជាមានហានិភ័យខ្ពស់ណាស់ ទាក់ទងនឹងជំងឺបណា្តាលមកពី អាកាស 
ធាតុតៃជាក់ ។ ទារកបាត់បង់កំដៅរាងកាយរហ័សជាងមនុស្សធំ ។ 
ទារក និងកុមារតូច មិនអាចរក្សាកំដៅរាងកាយឲ្យបានគៃប់បានទៃ បើ
គ្មានជំនួយការតៃឹមតៃូវពីអ្នកថៃទាំពួកគៃ។ ដើម្បីចៀងវាងពីជំងឺនៃ 
អាកាសធាតុចុះតៃជាក់នៃះ ទារកអាយុតិចជាងមួយឆ្នាំមិនគួរឲ្យដៃក
នៅក្នុងបន្ទប់តៃជាក់ទៃ។ តៃូវស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ ដៃលកក់កៅ្តា និង 
ដណ្តប់ភួយសមៃប់ទារកឲ្យបានតៃឹមតៃូវ ដើម្បីរក្សាសីតុណ្ហាភាពឲ្យបាន
កក់កៅ្តាសមៃប់ខ្លួនបៃណទារក ។ មនុស្ស វ័យចំណាស់វិញ អាចបណា្តាល
ឲ្យមានគៃះថា្នាកដ់លអ់ាយជុវីតិផងដៃរ ដោយសារមនសុ្សវយ័ ចណំាស ់
មានកំដៅរាងកាយតិច ការរំលាយអាហារក្នុងរាងកាយយឺត និង សកម្មភាព 
រាងកាយ មានតិចឬ ចុះថយ ជាពិសៃសអ្នកមាន ជំងឺទឹកនោមផ្អៃម 
និងជំងឺបៃះដូង។  កុមារ និងមនុស្សវ័យចំណាស់ គួរស្លៀកពាក់ឲ្យបាន
ចៃើនជាន់ដើម្បីរក្សាភាពកក់កៅ្តាក្នុងខ្លួន។ ប៉ុន្តៃតៃូវចៀសវាងសម្លៀកបំពាក់
តឹង ដៃលអាចរំខាន ដល់ចរាចរឈាម ក្នុងរាងកាយ និងបណា្តាលឲ្យ 
បាតប់ងក់ដំៅរាងកាយទៅវញិ ។ តៃវូពាកម់កួ នងិសៃមជើង ដើម្បរីក្សា 
កំដៅក្នុងរាងកាយ និងតៃូវពិសាទឹកឲ្យបានញឹកញាប់ ដើម្បីចៀសវាង 
ការបាត់បង់ជាតិទឹក នៅពៃលសរីរាង្គខិតខំទប់ទល់ទៅ នឹងភាព តៃជាក់៕

ដើម្បីជំនួយដល់សុខភាពពោះវៀន និងកៃពះ ឱ្យមានដំណើរការ 
ល្អក្នុងមុខងាររបស់ខ្លួន និងការពារកៃពះមិនឱ្យងាយឈឺ សូមលោក 
អ្នកទទួលទានអាហារ និងផ្លៃឈើខាងកៃមនៃះ។ ១- ទទួលទាន 
បៃទាល កន្ទុយកៃពើក្នុងបរិមាណសមល្មមក្នុងមួយថ្ងៃ គឺជួយសមៃួល 
ដល់អាការឈឺកៃពះ។ ២- ឧស្សាហ៍ផឹកតៃ ខ្ញី ឬបរិភោគអាហារ ផ្សំពី ខ្ញី 
គឺជួយសមៃួលដល់អាការឈឺកៃពះ។ ៣- ចៃក ១ ផ្លៃក្នុងមួយថ្ងៃ គឺជួយ 
បង្កើន "ថាមពល" សមៃប់បៃព័ន្ធរំលាយអាហារ។ ៤- ល្ហុង ពិសា 
សមល្មម គឺជួយជំរុញក្នុងការបង្កើតជាតិអាសុីតល្អសមៃប់រាងកាយ។ 
៥- បោ៉ាម ១ ផ្លៃក្នុងមួយថ្ងៃ គឺជំនួយដល់សុខភាពកៃពះ និងជួយបន្ថយ 
អាការឈឺកៃពះភា្លាមៗ។  ៦- ដូង ១ ពិសាសមល្មម គឺជួយកមា្ចាត់បាក់
តៃរីក្នុងពោះវៀន។ 

បញ្ជាក់បន្ថៃមពីលើនៃះដៃរ សមៃប់លោកអ្នកដៃលមានអាការឈឺ

អាហារ ៦ មុខជំនួយដល់សុខភាពក្រពះនិងសម្រួលដល់អាការឈឺក្រពះភា្លាមៗ

កៃពះ សូមពិសាបៃទាលកន្ទុកកៃពើ ឬផឹកតៃខ្ញី ឬផ្លៃបោ៉ាម ដើម្បីសមៃួលដល់ 
អាការឈឺកៃពះឱ្យបានធូរស្បើយភា្លាមៗ។ ជាមួយគ្នានៃះដៃរ សូមកុំទទួល 
ទានបន្លៃឆៅ ឬអាហារផ្សៃងៗទៀតដៃលឆៅក្នុងអំឡុងពៃលឈឺកៃពះ៕
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                                      សុខភាពនៅដដែល

នៅសួនច្បារនៅតាមមាត់ទន្លៃ ខាងមុខ 

ពៃះបរមរាជវាំង លោក តាម៉ក់ និងលោកតា ម៉ៃន 

អង្គុយសំណៃះសំណាលគ្នា៖

ម៉ក់ៈ សុខភាពរបស់ខ្ញុំចៃះតៃថមថយចុះពីមួយ

ថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។ កាលពីក្មៃងដើររាប់សិប        

១- ជំនោរឧត្ដរ បរបក់ធា្លាក់  ផ្ដល់ធាតុតៃជាក់បាចបៃះពៃំ

  នាំរសពិដោរ ក្លិនសៃូវទំុ  បៃហើររហ៊ំ សព្វនាសា។

២- សន្សើមផ្សៃងកៃូច ដូចពៃិលស សៃបពៃលទិន្នករ ចរយតៃ

     ចៃញចាករាតៃី ស្បៃអន្ធការ ពៃះសូរភ្លឺថា្លា រះជាថ្មី។

៣- ជំនោរមករា នាដើមឆ្នាំ  ខ្មៃរយើងចងចាំ ទាំងបៃុសសៃី

 មាតុភូមិឆ្លង គៃះអន្យតិរិ្ថយ មានជីវិតថ្មី ផុតគុកកម្ម។

៤- ធ្មៃចបើក បើកធ្មៃចភ្លៃចមិនបាន របបតិរចា្ឆាន ជាងបីឆ្នាំ

  កៃំងមាសពាសផ្ដោម សា្នាមបណា្តាំ បន្តចងចាំ ជាបៃវត្តិ។

៥- មហាអសា្ចារ្យ មហាផ្លាះ   មហាឃ្នាងខ្នាះ មហាពៃត់

  មហាសំពង វាយធាក់ទាត់ មហាបិទមាត់ ហាមតវា៉ា។

៦- មហារៃកដី ជីកបៃឡាយ  មហាគស់កាយ ខំកាប់ឆ្ការ

  មហាហៃវហត់ អត់អាហារ មហាឈឺផ្សា មហាឃ្លាន។

៧- មហាស្មាះតៃង់ នឹងអង្គការ មហាប្តៃជា្ញា ខំសូតៃរៀន

  មហាលត់ដំ ទៃំអត់ឃ្លាន មហាពៃមាន រៀនខន្តី។

៨- មហាលោតផ្លាះ អស់បីលាន មហាបំពាន សិទ្ធិសៃរី 

  មហាត្បូងចប គល់ឬស្សី  មហាបៃល័យ មិនរីសមុខ។

៩- អាសូរជីវិត ពិតរងកម្ម  រស់ជាងបីឆ្នាំ តៃំក្នុងគុក

  មិនដៃលនឹកសា្មាន បានផុតទុក្ខ ក្ដីសា្លាប់នឹងមុខ សយសកា។

១០- យើងក៏មិននឹកសា្មានដល់សះ មានទៃវតាបៃះដោះទុកា្ខា

  បក្សបៃជាជន ប្ដូរប្ដៃជា្ញា  សង្គៃះសងា្ខារ ខ្មៃរបៃុសសៃី។

១១- ពៃះពាយបក់បោក  ពពកខ្មា រសាត់បាត់ទៅ ផុតផៃនដី

  ពៃះសូរចាំងជះ ពន្លឺថ្មី  នាថ្ងៃបៃំពីរ ខៃមករា។

១២- ឆ្នាំចិតបៃំបួន យើងមិនភ្លៃច ចាំជាប់ជានិច្ច ក្នុងចិនា្តា

  រំដោះជាតិខ្មៃរ ផុតទុកា្ខា  មករានាំមក ពន្លឺថ្មី ៕

         និពន្ធៈ សុខ សុធន 

e)aHBum<eday eragBum< GriyFm’ pÞHelx 92/ pøÚvelx 594/ sgáat;bwgkk; II x½NÐTYleKak-PñMeBj 
H/P : 012 990 935 / 069 554 622         E-mail : ariyathoar@yahoo.com

(បទពាក្យ ៧)

គីឡូម៉ៃតៃអត់ទាន់ហត់ទៃ។ បុ៉ន្តៃសព្វថ្ងៃ ដើរតៃឹមតៃមួយគីឡូម៉ៃតៃ

ហត់ដង្ហក់ សឹងដកដង្ហើមមិនដល់គ្នាទៅហើយ។

ម៉ៃនៈ ចំណៃកខ្ញុំវិញ ខុសពីល្បងឯង កាលពីក្មៃងសុខភាព 

បៃបណា ដល់មកចំណាស់នៃះ នៅតៃយ៉ាងនោះដដៃល អត់មាន 

បៃបៃួលអីបន្តិចសះ។

ម៉ក់ៈ បៃសើរណាស់អញ្ចឹង!

ម៉ៃនៈ បៃសើរយ៉ាងម៉ៃច? កាលពីក្មៃងស្បាងអង្ករតៃឹមតៃ៣០

គីឡូកៃម ក៏ខ្ញុំលើកអត់រួចដៃល

ដល់មកឥឡូវក៏នៅតៃលើកអត់រួចដដៃល៕

                            ទម្លាប់អាកេក់

នាយឈុន ជាជនមានទមា្លាប់អាកៃក់មួយគឺរាល់ពៃលចូលហូប

អាហារក្នងុភោជនយីដ្ឋាន     តៃងតៃយកកន្សៃងសមៃបជូ់តមាតម់ក 

រុំកខ្លួនឯងនាំឲ្យគៃទើសភ្នៃកគៃប់គ្នា។ ឃើញដូច្នាះ អ្នករត់តុចូល 

ទៅខ្សឹបបៃប់ៈ   

- លោកចង់ឲ្យភោជនីយដ្ឋានយើងខ្ញុំមានកិត្តិយសកាត់សក់ 

ឬកោរពុកមាត់ជូនទៀតមៃនទៃ?។

                      តាមពិតអ៊ីចឹងសោះ

នាយ ជាម និងនាយ ជុក ជួបនិយយគ្នាកៃមម្លប់ពៃីងក្បៃរផ្ទះ ៖

ជាមៈ ផ្ទះខ្ញុំតាំងពីមានទូរស័ព្ទដៃគៃប់គ្នា រាល់ម្ហូបអាហារបៃបៃួល

សម្បើមណាស់គឺ ឆ្ងាញ់ជាងមុនឆ្ងាយតៃម្ដង។

ជុកៈ បៃហៃលមកពីបៃពន្ធជាមឯងឧស្សាហ៏ទូរស័ព្ទទៅបៃឹក្សា

ជាមួយមៃចុងភៅចំណានៗបៃចាំហាងធំៗ ពីវិធីដំស្ល មៃនទៃ?                                                                    

ជាមៈ មិនមៃនទៃ តាមពិត គឺមកយយបុិខ្ញុំ បៃើទូរស័ព្ទកម្មង់ 

ម្ហូបពីហាងបាយល្បីៗ ហើយបញ្ជាឲ្យគៃយកមកផ្ទះហ្នឹងណា៎។

ជុកៈ អូហូ- អុីចឹងសះ! ។

                         ប្រពន្ធប្របណា៎

ប៉ក ់និងបា៉ាន់សុទ្ធសឹងជានិស្សិត សិក្សាជំនាញដឹកនាំរឿងភាព

យន្តសាសងគ្នាៈ

ប៉ក់ៈ នៃបា៉ាន់ឯងរៀនផ្នៃកដឹកនាំរឿងអុីចឹង ថ្ងៃកៃយឯងចង់

បានបៃពន្ធបៃកបការងារអ្វី?

បា៉ាន់ៈ ខ្ញុំនឹងយកបៃពន្ធជាតួសម្ដៃងភាពយន្តនឹងឯង!

ប៉ក់ៈ អូហូ ឯងរកអ្នកមានមុខរបរដូចគ្នា ដើម្បីកុំឲ្យមានការ 

បៃច័ណ្ឌគ្នាមៃនទៃ?

បា៉ាន់ៈ ខុសសៃឡះ តាមពិតគឺនៅពៃលតៃឡប់មកដល់ផ្ទះវិញ 

អ្នកសម្ដៃងរឿង តៃូវតៃសា្ដោប់បងា្គប់អ្នកដឹកនាំរឿង៕



Gñk]btßmÖ TsSnavdþI RbCaCn elx 235
លោកជំទាវ ម៉ែន	 សអំន	 សមាជិកាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកមាមា ធិការកណ្រៃ ល ប្រធា្គណៈកមាមា ធិការគណ្រក្សបកសួងទំនាក់ទំ្ងជាមួយរដ្ឋសភា ប រ្ឹទ្ធសភា ្ិងអធិការកិច្ច . ៤០០.០០០៛

ឯ.ឧ មែ	 គឹ៉យែ ន សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកមាមា ធិការកណ្រៃ ល ប្រធា្បករុមការងារចុះលេតរៃ្រនាទា យមា្ជ័យ ........................ ១០០ ដុោលា រ

លោកជំទាវ ឃនួ	 សដុារ	ី សមាជិកាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកមាមា ធិការកណ្រៃ ល......................................................................................... ២០០ ដុោលា រ
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