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kñúg»kasd¾mhankçtþb£kSénTivabuNürMB£kxYb
GnusSavrIy_elIkTI 42 TivaC½yCmñH 7 mkra
¬ 7>1>1979 - 7>1>2021 ¦

semþcGKÁmhaBjacRkI
ehg sMrin

្របធានរដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

RbFankitþiysKNbkSRbCaCnkm<úCa

semþcRkLaeham
s exg

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ

GnuRbFanKNbkSRbCaCnkm<úCa

semþcGKÁmhaesnabtIeteCa
h‘un Esn

នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

RbFanKNbkSRbCaCnkm<úCa

semþcvibulesnaPkþI
say QMu

ប្រធានព្រឹទ្ធសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

GnuRbFanKNbkSRbCaCnkm<úCa

sUm semþc )anRbkbedaysuxPaBbribUr kayBlmaMmYn bBaØajaNPøWføa
CnµayuyWnyUr edIm,IbnþdwknaMmatuPUmi nigRbCaCnkm<úCaseRmc)aneCaKC½yFM²fµIeTot
kñúgbuBVehtu ÉkraCüsnþiPaB esrIPaB RbCaFibetyünigvDÆnPaBsgÁm.
eKarBCUnedaykIþktBaØútaFm’d¾RCaleRCAbMput
TsSnavdþIRbCaCn
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sUmeKarBCUnBrbvrsYsþImhaRbesIr

'

&

sirIsYsþIqñaMfµI

kñúg»kascUlqñaMfµI qñaMskl 2021
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

Happy New Year
On the occasion of the Universal New Year 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

-
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ស្មារតីជ័យជម្នះ ៧ មករា ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ នៃសន្តិភាព
និងការអភិវឌ្ឍ

The Spirit of January 7 Victory Is the Foundation of
Peace and Development
ឆ្លងកាត់រយៈពេល ៤២ឆ្នាំ បន្ទាប់ពីប្រទេសជាតិត្រូវបានរំដោះផុត

ពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដ៏សាហាវយង់ឃ្នង នាថ្ងៃទី ៧ ខែ មករា ឆ្នាំ
១៩៧៩ មាតុភូមិកម្ពុជានៃយើងបាននិងកំពុងផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់ថ្មីយ៉ាង
ស្រស់បំព្រង ក្រោមកម្លាំងមហាសាមគ្គីឯកភាពជាតិរឹងមាំ ដែលបាន
ពុះពារធ្វើពលិកម្មដោយសាច់ស្រស់ ឈាមស្រស់ និងប្រាជ្ញាស្មារតី
បង្កើតនូវសមិទ្ធផលធំៗលើគ្រប់វិស័យ ជាមួយនឹងការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវ

របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលមាន
សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រមុខដ៏ឆ្នើម និង
ឈ្លាសវៃបំផុត ។ ពេលនេះប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសបាននិងកំពុង

សម្តែងក្តីរីករាយជាពន់ពេក ក្នុងការអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍ ទី៤២

នៃទិវាមហាជ័យជម្នះ ៧ មករា (៧ មករា ១៩៧៩ - ៧ មករា ២០២១)
ដើម្បីរំឭកទៅដល់ព្រឹត្តិការណ៍នៃការផ្តួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍
និងការរស់ឡើងវិញដ៏អស្ចារ្យរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ។

ប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រសិទ្ធនាមថា ថ្ងៃ ៧ មករា ឆ្នាំ១៩៧៩ គឺជាថ្ងៃ

កំណើតទីពីររបស់ខ្លួន បើគ្មានជ័យជម្នះ ៧ មករា ក៏យើងគ្មានអ្វីៗ
នៅថ្ងៃនេះដែរ ។ គ្មានជនណាមួយ ឬកម្លាំងណាមួយអាចមកបំភ្លៃ ឬ
បំផ្លាញនូវសច្ចៈធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបានឡើយ ។ ថ្ងៃ ៧ មករា គឺជាការ

បើកឡើងវិញនូវទំព័រសករាជថ្មីនៃឯករាជ្យ សេរីភាព ប្រជាធិបតេយ្យ

និងវឌ្ឍនភាពសង្គម ។ រំឭកដល់ថ្ងៃ ៧ មករា យើងក៏ពិតជាចងចាំនូវ
គុណូបការៈដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់វីរៈកម្មាភិបាល យុទ្ធជន យុទ្ធនារី នៃ

រណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជា និងវីរៈកងទ័ពស្មគ្រចិត្តវៀតណាម
ដែលបានធ្វើការលះបង់យ៉ាងធំធេងក្នុងការវាយប្រយុទ្ធ ផ្តួលរំលំរបប
ប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត និងការពារការរស់ឡើងវិញរបស់ប្រជាជន

កម្ពុជា ។ យើងគប្បីរំឭកថា ក្នុងរយៈពេល ៣ឆ្នាំ ៨ខែ និង ២០ថ្ងៃ
ក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប្រជាជនកម្ពុជា ព្រមទាំងកម្មាភិបាលដ៏

ស្មោះត្រង់ជាច្រើនរូប បានទទួលរងនូវការកាប់សម្លាប់ ទទួលរងនូវការ
បិទសិទស
្ធ រេ ភា
ី ព ការបង្ខត
ិ បង្ខឲ
ំ ្យធ្វកា
ើ រហួសកម្លាង
ំ និងការធ្វទា
ើ រុណកម្ម
ដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនស្លាប់អស់ជិត ៣លាន នាក់ ។ ផ្តើមចេញពីមូលហេតុ
នេះហើយ ដែលកម្មាភិបាលយុទ្ធជន យុទ្ធនារី ជាកម្លាំងអ្នកស្នេហាជាតិ

បរិសុទ្ធ ដែលសេសសល់ពីការកាប់សម្លាប់ បានក្រោកឈរឡើងរួមគ្នា
ឈានដល់បង្កើតបានជារណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជា

នៅថ្ងៃ

ទី២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៧៨ ជាអង្គការចាត់តាំងនយោបាយតែមួយគត់ តំណាង

ឲ្យឆន្ទៈ និងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនកម្ពុជា ក្រោកឈរឡើងវាយ
ផ្តួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ទទួលបានជ័យជម្នះ នៅថ្ងៃ ៧ មករា
ជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ។ ៧ មករា បានសង្គ្រោះអាយុជីវិតប្រជាជនកម្ពុជា

ទាន់ពេលវេលា ។ ៧ មករា បានបើកឡើងនូវសករាជថ្មីគឺៈ សករាជ

នៃឯករាជ្យ សេរីភាព ប្រជាធិបតេយ្យ និងវឌ្ឍនភាពសង្គម ។ ៧ មករា
បានផ្តល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជានូវសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់យ៉ាងក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់

លើជោគវាសនារបស់ខ្លួនពិតប្រាកដ ។ ៧ មករា បានរួមវិភាគទានដ៏

សកម្មដល់សន្តិភាព និងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ ។ ៧ មករា គឺជានិមិត្តរូប
នៃសន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ ។

ក្នុងរយៈពេល ៤២ឆ្នាំ កន្លងទៅនេះ ប្រជាជាតិកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យ

Forty-two years after the country was liberated from
the brutal genocidal regime on January 7, 1979, our motherland 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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សម្រេចនូវសមិទ្ធផលធំៗជាប្រវត្តិសាស្ត្រ គឺៈ ការទប់ស្កាត់មិនឲ្យរបប
ប្រល័យពូជសាសន៍វិលត្រឡប់មកវិញបាន និងការការពារបានការរស់

ឡើងវិញរបស់ប្រជាជាតិ និងជាបន្តបន្ទាប់ ឈានដល់ការបង្កើតបាន
មូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ដំណើរការបង្រួបបង្រួមជាតិ

ការបង្កើតបាននូវ

សន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ ។ ការដណ្តើមបានមកវិញនូវសិទ្ធិសេរីភាព
គ្រប់យ៉ាង ពិសេសសិទ្ធិមានជីវិតរស់នៅប្រកប ដោយកិត្តិយស សេចក្តី
ថ្លៃថ្នូរ និងការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ កាន់តែមានការរីកលូតលាស់

ជាលំដាប់ ។ ការសម្រេចបានជោគជ័យក្នុងការបង្រួបបង្រួមជាតិ ដែល
នេះគឺជាបំណងប្រាថ្នាដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា តាមរយៈការអនុវត្ត

មាគ៌ាមហាសាមគ្គីជាតិ ឯកភាពជាតិ ផ្សះផ្សារជម្លោះផ្ទៃក្នុង អាស្រ័យ
ដោយការដាក់ចេញគោលនយោបាយបង្រួបបង្រួមជាតិនៅឆ្នាំ១៩៨៧ ។

ការអនុវត្តដោយជោគជ័យនៃនយោបាយឈ្នះ-ឈ្នះ បាននាំមកនូវ

សន្តិភាពពេញលេញនូវការឯកភាពជាតិ ឯកភាពទឹកដីទាំងស្រុង ចាប់ពី

ចុងឆ្នាំ១៩៩៨ បង្កើតបានសន្តិភាព និងស្ថិរភាពនយោបាយ ផ្តល់
ឱកាសដ៏មានតម្លៃបំផុត ដែលពុំធ្លាប់មានដល់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការ

អភិវឌ្ឍសង្គមជាតិ ។ ការថែរក្សាសន្តិភាព សន្តិសុខ និងស្ថិរភាព
នយោបាយបានរឹងមាំ ការពារយ៉ាងគត់មត់នូវឯករាជ្យ អធិបតេយ្យ
និងបូរណភាពទឹកដី

ដោយបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញច្បាស់នូវស្មារតី

ស្នេហាជាតិដ៏រឹងមាំរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា និងការប្រកាន់យកនូវជំហរ
ច្បាស់លាស់ ដាច់ខាត រឹងមាំ ក្នុងឋានៈជាប្រជាជាតិមួយ គឺ មិនអាច
ទទួលយកការប្រមាថពីអ្នកណាទាំងអស់ ។ ការស្តារឡើងវិញសេដ្ឋកិច្ច
សង្គម ចាប់ពីលេខសូន្យឲ្យមានការប្រែប្រួលរីកចម្រើនជាជំហានៗ ឈាន

មកដល់ដំណាក់កាលនៃការអភិវឌ្ឍធំធេងលើគ្រប់វិស័យក្នុងល្បឿនលឿន
និងធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនត្រូវបានកែលម្អលើកកម្ពស់ជា

បន្តបន្ទាប់ ។ ការស្តារ និងលើកស្ទួយឡើងវិញនូវកិត្តិយស និងកិត្យានុភាព

ជាតិលើឆាកអន្តរជាតិ មានចំណងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
ល្អជាមួយបណ្តាប្រទេស ដោយស្មើសិទ្ធិ និងស្មើភាព ក្នុងរាល់បណ្តា
កិច្ចការអន្តរជាតិ ។

នៅក្នុងដំណើរវិវត្តន៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និង

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានកំណត់នូវចក្ខុ វិស័យក្នុងការដាក់ចេញផែន
ការសកម្មភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ លើមាគ៌ាឆ្ពោះទៅសម្រេច

ចក្ខុវិស័យ កម្ពុជាជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០
និងជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៥០ ។ ប៉ុន្តែឆ្នាំ២០២០នេះ

អាស្រ័យដោយការផ្ទុះឡើងនូវជំងឺកូវីដ-១៩ បានបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាង

ធ្ងន់ធ្ងរមកលើសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ដែលធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជា
ដែលសម្រេចបានក្នុងរយៈពេល ៣០ឆ្នាំ ចុងក្រោយ ត្រូវទទួលរងការ

គំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំង ប៉ុន្តែយើងនៅតែពុះពារជម្នះឧបសគ្គទាំងនេះ
បាន ។ នៅក្នុងដំណាក់កាលដ៏លំបាកនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យ

ទទួលជោគជ័យ ចំពោះការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការរក្សាឲ្យបាននូវភាពម្ចាស់

ការលើការងារអាទិភាពចម្បងពីរ គឺ ៖ ទី១- ការបន្តរក្សានូវស្ថិរភាព
នយោបាយ

ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងស្ថានការណ៍

និងទី២- ការរក្សាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចឱ្យបានល្អប្រសើរទប់ស្កាត់

អតិផរណា និងការឡើងថ្លៃទំនិញក្នុងទីផ្សារ ។ ជាក់ស្តែង សម្រាប់

រយៈពេល ១០ខែ ដើមឆ្នាំ២០២០ ទំហំពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ សម្រេច

បាន ២៩.១៧៣,៦២លានដុល្លារ ស្មើនឹងកំណើន ០,៨៥% ក្នុងនោះ
ការនាំចេញមានទឹកប្រាក់ ១៤.៥៥០លានដុល្លារ កើនឡើង ១៨,៦៥%
និងការនាំចូលមានទឹកប្រាក់

១៤.៦២៣,៥១លានដុល្លារ

ធ្លាក់ចុះ

១២,២៥% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា ឆ្នាំ២០១៩ ។ ចំណូលចរន្តថវិកា
ឆ្នាំ២០២០ ចំណូលពន្ធដារ គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៦ ធ្នូ សម្រេចបានប្រមាណ

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 middleincome 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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២.៦៩៧លានដុល្លារ ស្មើនឹង ៩៤,៦០% នៃផែនការ និងចំណូល ពន្ធគយ

ប្រមាណ ២.១០០លានដុល្លារ ។ គិតត្រឹមបច្ចុប្បន្ននេះរាជរដ្ឋាភិបាល
មានសល់សាច់ប្រាក់សន្សំជាង ៣.០០០លានដុល្លារ សម្រាប់ ចំណាយ
ចាំបាច់នានា ។ ទោះបីត្រូវប្រឈមនឹងផលវិបាកដែលបង្កដោយជំងឺ
កូវីដ-១៩

ប៉ុន្តែស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់កម្ពុជា

នៅតែមានភាពល្អ

ប្រសើរ ។ កម្ពុជាមិនបានស្នើដល់ម្ចាស់បំណុលពន្យារបង់ប្រាក់កម្ចី ឬ

កាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ ។ កម្ពុជានៅតែមានសកម្មភាពដ៏សកម្មក្នុង
ការបញ្ចេញសាច់ប្រាក់គាំទ្រកម្មវិធីវិនិយោគ

ដូចជានៅក្នុងវិស័យ

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ (ខេត្តព្រះសីហនុ-សៀមរាប) ការបណ្ដាក់ទុន
សាធារណៈក្នុងការកសាងផ្លូវថ្នល់ ប្រឡាយទឹក ឬគម្រោងខ្នាតតូចនៅ

តាមមូលដ្ឋាន និងការសង្គ្រោះជនក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ ។ ការចំណាយ

ចរន្តដូចជាប្រាក់បៀវត្សមន្ត្រីរាជការ នៅតែរក្សាបានប្រក្រតីភាព ក្នុង
ការបើកបៀរវត្សពីរដងក្នុងមួយខែ ។ លើការគាំពារសង្គម រាជរដ្ឋាភិបាល

នៅតែបន្តឧបត្ថម្ភថវិកា ៤០ដុល្លារ ក្នុងមួយខែដល់កម្មករ និយោជិតក្នុង
វិស័យកាត់ដេរ និងទេសចរណ៍ដែលបាត់បង់ការងារ ។
ទោះបីមានការលំបាកខ្លះក្នុងឆ្នាំ២០២០

ប៉ុន្តែយើងនៅតែមាន

សុទិដ្ឋិនិយមចំពោះអនាគតនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិយើង

។

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ២០២១ ត្រូវបានព្យាករណ៍ថា នឹងងើបឡើងវិញ
ហើយរំពឹងថា នឹងសម្រេចបានកំណើនក្នុងរង្វង់ ៣,៥% ដែលធ្វើឱ្យ

ផ.ស.ស ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន ស្ថិតក្នុងរង្វង់ ១១៧.៩៣៩ ប៊ីលានរៀល សមមូល
នឹងប្រមាណ ២៩.០១៣ លានដុល្លារអាមេរិក ស្របពេលដែល ផ.ស.ស.

សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ត្រូវបានរំពឹងថា នឹងកើនឡើងដល់ ១.៧៧១ ដុល្លារ
អាមេរិក បើប្រៀបធៀបនឹង ១.៦៨៣ ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងឆ្នាំ២០២០ ។

កំណើននេះគាំទ្រដោយការងើបឡើងវិញនៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗ
ដូចជា វិស័យកសិកម្មត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាកើនឡើងក្នុងអត្រា ១,៦% ,
វិសយ
័ ឧស្សាហកម្មនង
ឹ ងើបឡើងវិញក្នង
ុ អត្រា ៤,១% ពីកណ
ំ
ន
ើ អវិជមា
្ជ ន,

វិស័យសេវាកម្មនឹងមានកំណើនក្នុងអត្រា ៣,៦% ។ អតិផរណាមធ្យម
ប្រចាំឆ្នាំ ត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតអាចគ្រប់គ្រងបានក្នុង

អត្រា ៣,១% , អត្រាប្តូរប្រាក់រៀល ត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថា នៅតែបន្តមាន

ស្ថិរភាពក្នុងរង្វង់ ៤.០៦៥រៀល ក្នុងមួយដុល្លារអាមេរិក, ឱនភាព
គណនីចរន្ត ត្រូវបានព្យាករណ៍ថា នឹងរួមតូចបន្តិចមកត្រឹម ១៧,៣%

នៃ ផ.ស.ស, ទុនបម្រុងអន្តរជាតិសរុបត្រូវបានរំពឹងថា នឹងកើនឡើង
ដល់ ១៦.៩៨១លានដុល្លារអាមេរិក និងធានាការនាំចូលបាន ៨ខែ
ដោយហេតុថា ការនាំចូលរបស់កម្ពុជាក៏នឹងងើបឡើងបន្តិចវិញ ។

អបអរខួប ទី៤២ នៃទិវាជ័យជម្នះ ៧ មករា ប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំង

ប្រទេសបន្តខិតខំពុះពារប្រឹងប្រែងរួមកម្លាំងកាយ ចិត្ត ប្រាជ្ញា និងស្មារតី

សម្រេចឲ្យបានគោលដៅដ៏ឧត្តង្គឧត្តមរបស់យើងទាំងអស់គ្នានោះគឺ ការ
កសាងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើនខ្លាំងក្លា ក្លាយទៅជា

ប្រទេសជឿនលឿនមួយ ជាសង្គមមួយប្រកបដោយអរិយធម៌ និង

ទប់ស្កាត់មិនឲ្យកើតមានជាថ្មីនូវសង្គ្រាម ការបែកបាក់ និងអំពើប្រល័យ

ពូជសាសន៍ ។ យើងប្តេជ្ញាថែរក្សាឲ្យបានគង់វង្ស រឹងមាំនូវរាល់បណ្តា
សមិទ្ធផល ដែលសម្រេចបានក្នុងរយៈពេល ៤២ឆ្នាំកន្លងទៅ មិនឲ្យ
កម្លាំងណាមកបំផ្លិចបំផ្លាញបានឡើយ ៕

TsSnavdIþRbCaCn

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./.
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ខួបទី២២ នៃទិវានយោបាយ ឈ្នះ ឈ្នះ រំលឹកប្រជាជាតិយើងឲ្យបន្តពង្រឹង
សាមគ្គីភាព ដើម្បីការពារសន្តិភាពឲ្យស្ថិតស្ថេរគង់វង្ស

ថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៨ គឺជាថ្ងៃបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិល និងធ្វើ

ឆ្នាំ១៩៩៨ ។ ដើម្បីឧទ្ទិសដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងបង្កើតបាន

ឲ្យកម្ពុជាទទួលបានសុខសន្តិភាពពេញលេញ តាមរយៈនយោបាយ

មនុញ្ញផលដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់យកថ្ងៃទី ២៩

ឈ្នះ ឈ្នះ របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្សប្រជាជន

ខែ ធ្នូ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ជាទិវានយោបាយ ឈ្នះ ឈ្នះ ដែលបាន

កម្ពុជា និងជានាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលនេះ

បញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជា ហើយបានកសាងវិមាន ឈ្នះ ឈ្នះ

គឺជាឱកាសមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន

ដែលទឹកដីកម្ពុជាបាន

ដើម្បីចារឹក និងតម្កល់ទុកនូវនិមិត្តរូប វត្ថុតាងនានា ដែលបង្ហាញ

ឆ្លងផុតពីភ្លើងសង្គ្រាម ហើយប្រជាជនបានរួមរស់ក្នុងសុខសន្តិភាព

ប្រវត្តិនៃដំណើរការតស៊ូសង្គ្រោះប្រទេសជាតិ ព្រមទាំងសមិទ្ធផល

យ៉ាងពេញលេញបរិបូណ៍ ។

នៃការកសាង និងការពារមាតុភូមិទុកជាការចងចាំ និងជាមេរៀន

ក្នុងរយៈពេលជាង ៥០០ឆ្នាំ ចុងក្រោយនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួន

សម្រាប់មនុស្សគ្រប់ៗជំនាន់ ។

មាតុភូមិយើងដែលធ្លាប់តែឆ្លងកាត់នូវភ្លើងសង្គ្រាមការបែកបាក់ និង

សន្តិភាពដែលកើតមានក្នុងរយៈពេល ២២ឆ្នាំ កន្លងទៅនេះ

ការប្រល័យពូជសាសន៍ បានរកឃើញមកវិញនូវសន្តិភាព តាមរយៈ

បានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានឱកាសធ្វើ ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបានយ៉ាង

នយោបាយ ឈ្នះ ឈ្នះ ហើយបង្កើតបានជាឱកាសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ

ឆាប់រហ័ស ហើយប្រជាជនបានរួមរស់ ប្រកបដោយភាពសុខដុមរមនា

ប្រទេសឲ្យមានការចម្រើនលើគ្រប់វិស័យ ។ យើងគប្បីរំឭកថា ចាប់តាំង

ក្នុងសង្គមជាតិ ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ក៏សន្តិភាពនៅតែទទួលរងការ

ពីក្រោយរដ្ឋប្រហារ ថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៧០ រហូតមក ប្រទេស

គំរាមកំហែងអាស្រ័យដោយពួកប្រឆាំងជ្រុលនិយម និងពួកក្បត់ជាតិ

យើងបានធ្លាក់ទៅក្នុងកលិយុគ និងគ្រោះមហន្តរាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ។

ដែលមានបរទេសមួយចំនួនបញ្ជាពីក្រោយនៅតែព្យាយាមជំរុញសកម្ម

ទោះបីជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស ថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩១

ភាពទុច្ចរិតឥតឈប់ឈរ

ក៏កិច្ចព្រមព្រៀងនេះគ្រាន់តែបានបើកឡើង

ដឹកនាំដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលជាទង្វើផ្ទុយទាំងស្រុងពី

នូវដំណាក់កាលថ្មី

ប្រកបដោយភាពអនុគ្រោះ សម្រាប់ជំរុញដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាព

ដើម្បីផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់

រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាជន ។

ការបង្រួបបង្រួមជាតិ ការស្តារ និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសឡើងវិញតែ

ដោយធ្លាប់ឆ្លងកាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់ និងការតស៊ូដ៏លំបាក

ប៉ុណ្ណោះ ។ ក្រោយការបោះឆ្នោតសកល ឆ្នាំ១៩៩៣ ទោះបីរដ្ឋធម្មនុញ្ញ

វេទនាក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាម និងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ព្រមទាំង

ថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបន្តដំណើរលើ

ការឆ្លងកាត់ការខិតខំព្យាយាមស្វះស្វែងរកបានមកវិញនូវសុខសន្តិភាព

មាគ៌ាប្រជាធិបតេយ្យសេរី

ពហុបក្ស ក៏ប្រទេសយើងមិនទាន់បាន

ឯករាជ្យ អធិបតេយ្យ បូរណភាពទឹកដី ការបង្រួបបង្រួមជាតិ

ទទួលសុខសន្តិភាពពេញលេញនៅឡើយដែរ ។ សង្គ្រាមស៊ីវិល

ឯកភាពជាតិ និងការអភិវឌ្ឍប្រទេស ទើបសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

នៅតែបន្តកើតមាន ដែលបង្កឡើងដោយពួកខ្មែរក្រហម ។ ប្រទេស

ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រ

យើងនៅតែមានតំបន់ត្រួតត្រា ២ រដ្ឋាភិបាល ២ និងកម្លាំងប្រដាប់

កម្ពុជា

អាវុធ ២ ។ ប៉ុន្តែជាភ័ព្វសំណាង អាស្រ័យដោយកម្ពុជាយើងមានមេ

ដាច់ខាត ទោះត្រូវបង់ក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយ គឺត្រូវតែការពារថែរក្សា

ដឹកនាំ ប្រកបដោយបញ្ញាញាណឈ្លាសវៃ ពោរពេញដោយបទពិសោធន៍

ឲ្យបាននូវសន្តិភាព និងទប់ស្កាត់ មិនឲ្យកម្លាំងអមិត្តណាមកបំផ្លិច-

និងភាពអង់អាចក្លាហាន នោះគឺ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បាន

បំផ្លាញសន្តិភាព ដែលរកបានមកវិញដោយលំបាកនេះទៅវិញបាន

ធ្វើឲ្យសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃនៅកម្ពុជាត្រូវបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរតាមរយៈជោគជ័យ

ឡើយ ។ មត៌កសាសន៍ដ៏ថ្លៃថ្លានេះដាស់តឿនក្រើនរំឭកដល់យើង

នៃនយោបាយ ឈ្នះ ឈ្នះ ដែលមានខ្លឹមសារស្នូល ៣ គឺ «ជីវិត កម្មសិទ្ធ

ទាំងអស់គ្នា

និងអាជីព» ដោយធានាសុវត្ថិភាព ទាំងផ្លូវកាយ និងអាយុជីវិត,

ជ្រៅទូលំទូលាយអំពីតម្លៃដ៏ធំធេងនៃនយោបាយ ឈ្នះ ឈ្នះ ខិតខំ

ធានាអាជីព និងមុខរបរ និងធានាកម្មសិទ្ធ ទ្រព្យសម្បត្តិ ដែលបាន

លើកកម្ពស់មនសិការស្នេហាជាតិ ចូលរួមថែរក្សាការពារសន្តិភាព

ធ្វើឲ្យអង្គការចាត់តាំងនយោបាយ និងយោធារបស់ពួកឧទ្ទាមខ្មែរ

ឲ្យបានគង់វង្ស

ក្រហមត្រូវរលំរលាយជាស្ថាពរ ។ កម្ពុជាទទួលបានមកវិញនូវសន្តិភាព

កាលអាចកើតមានសារជាថ្មីទៀតនៅលើមាតុភូមិយើងឡើយ ៕

ពេញលេញ ការឯកភាពជាតិ និងឯកភាពទឹកដីទាំងស្រុងនៅ

ដែលជាមគ្គុទេ្ទសក៍ដ៏ឆ្នើមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាបានប្តេជ្ញា

ពិសេសស្រទាប់យុវជនឲ្យបានយល់ដឹងកាន់តែជ្រាល-

និងរាំងស្កាត់មិនឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ឈឺចាប់ពីអតីត
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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល ACMEC លើកទី៩,
កិច្ចប្រជុំ CLMV និងកិច្ចប្រជុំកំពូល CLV លើកទី១១

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ ACMEC លើកទី៩ និងកិច្ចប្រជុំ CLMV

នៅថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ

ប្រទេស ACMEC បានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការតភ្ជាប់គម្រោងទាំង

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានដឹកនាំ

ឡាយទាំងផ្នែកទន់ និងផ្នែករឹង ដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាដើម ជា

គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ ACMEC លើកទី៩ លើ

ពិសេសការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល។ ប្រមុខរដ្ឋាភិបាល ACMEC ក៏បាន

មូលបទ “ភាពជាដៃគូសម្រាប់ការតភ្ជាប់ និងភាពធន” , កិច្ចប្រជុំCLMV

លើកឡើងអំពីការបន្តជំរុញអភិវឌ្ឍផែនការមេ

លើមូលបទ“ការពង្រឹងការតភ្ជាប់ដោយប្រសិទ្ធភាពកម្មក្នុងតំបន់” និង

សំខាន់ៗជាច្រើនទៀត ដូចជាពាណិជ្ជកម្ម វិនិយោគ ទេសចរណ៍ ភ្ជាប់

កិច្ចប្រជុំកំពូល CLV លើកទី១១ តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ។

សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម និងការពង្រឹងវិស័យសុខាភិបាល ព្រម

និងការជំរុញវិស័យ

ក្នុងនាមជាប្រធានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បាន

ទាំងបានពិភាក្សាគ្នាអំពីការធ្វើការរួមគ្នាក្នុងក្របខណ្ឌ ACMEC ដោយ

គូសបញ្ជាក់អំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជា ក៏ដូចជាសមាជិកទាំង

ត្រូវឲ្យមានលេខាធិការដ្ឋាន ACMEC ផងដែរ។ ប្រមុខរដ្ឋាភិបាល ACMEC

អស់នៅក្នុងការជំរុញឲ្យប្រទេស ACMEC អនុវត្តសកម្មភាពទទួលបាន

ស្នើសុំឲ្យវិស័យឯកជនបន្តចូលរួមដោយសកម្មនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍ នេះ

ជោគជ័យ ក្នុងនោះគឺការជំរុញការតភ្ជាប់ និងការកសាងសហគមន៍ ACMEC

ជាពិសេសការបន្តប្រជុំក្នុងវេទិកាធុរកិច្ច CO. ACMEC ។

ធ្វើយ៉ាងណាប្រែក្លាយឲ្យអនុតំបន់ ACMEC មានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ ACMEC នេះ បានបង្ហាញលទ្ធផលសំខាន់ៗដែល

និងជំរុញការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្ស ជំរុញការតភ្ជាប់ ជំរុញឲ្យ

រួមមាន៖ ទី១-ការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទីក្រុងភ្នំពេញ, ទី២-បញ្ជី

សេដ្ឋកិច្ចអនុតំបន់នេះកាន់តែលឿនទៅមុខ ជាពិសេសគឺការជំរុញការ

គម្រោងអាទិភាពរបស់ ACMEC និងទី៣-ការអនុម័តទៅលើក្របខ័ណ្ឌ

កាត់បន្ថយគំលាត និងភាពក្រីក្រ។ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានស្នើ

អភិវឌ្ឍន៍

ដល់ប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់ យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាវ៉ាក់សាំង

មូលនិធិ ២០០លានដុល្លារ កម្ពុជាក៏សម្រេចដាក់៧លានដុល្លារ ក្នុង

និងចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនេះផងដែរ ។

មូលនិធិផងដែរ សម្រាប់អនុវត្តគម្រោងអាទិភាពក្នុងប្រទេស ACMEC

សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីក៏បានប្រកាសថា

កម្ពុជាគ្រោងនឹងទិញ

ទាំង៥នេះ។ អង្គប្រជុំក៏បានគូសបញ្ជាក់អំពីគម្រោងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍របស់

វ៉ាក់សាំងចំនួនមួយលានដូស ហើយកម្ពុជាក៏ត្រូវការចាក់វ៉ាក់សាំងទៅ

ACMEC នៅក្នុងក្រុមទី១ ដែលមានចិន ជប៉ុន កូរ៉េ ឥណ្ឌា និងសហរដ្ឋ

ដល់មនុស្សចំនួន១០លាននាក់ផងដែរ។

អាមេរិក និងក្រុមទី២ ដែលជាប្រទេសដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ACMEC មាន

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេស ACMEC បានពិភាក្សា

ដែលនៅក្នុងនេះប្រទេសថៃបានប្រកាសអនុវត្តសន្យាដាក់

ប្រទេស អ៊ីស្រាអែល និងណូវែលហ្សេឡង់។

និងផ្លាស់ប្ដូរមតិយោបល់ អំពីការប្រឈមទាំងឡាយជាពិសេសការ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះដែរ សម្ដេចអគ្គមហាសេនា-

ប្រឈមនឹងជំងឺរាតត្បាត កូវីដ១៩។ កិច្ចប្រជុំក៏បានផ្លាស់ប្ដូរមតិជុំវិញ

បតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បាន

ក្នុងការឆ្លើយតបជាពិសេសក្រោយការបញ្ចប់កូវីដ១៩នេះ ដើម្បីខិតខំ

បន្តអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំ CLMV តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ ដឹកនាំដោយ

ជំរុញឱ្យសេដ្ឋកិច្ចមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញ ។ ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃ

ឯកឧត្តម ថងលូន ស៊ីស៊ូលីត នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសឡាវ ។
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ជំរុញ ការអនុវត្តគម្រោងទាំងឡាយក្នុងប្រទេសទាំង ៤នេះ ។ ថ្នាក់ដឹកនាំ
CLMV ក៏បានអនុម័តលើបញ្ជីជាអាទិភាពនៃដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងស្ថាប័ន

ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ និងវិស័យឯកជនដើម្បីជំរុញការអនុវត្តនូវគម្រោង
ទាំងឡាយដែលជាការប្រឈមមួយនោះ ។ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ
ប្រទេស CLMV នឹងបន្តជំរុញកិច្ចសហការ និងគាំទ្រដល់ការធ្វើសមារណកម្មអាស៊ាន ក៏ដូចជាការបន្តការកសាងសង្គមមួយនេះឲ្យបានល្អប្រសើរ ។
នៅរសៀលថ្ងៃទី៩ធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញ
កិច្ចប្រជុំកំពូលកម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាមលើកទី១១

ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល CLV លើកទី១១ តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ។ នៅ
ក្នុងកិច្ចប្រជុំកិច្ចនេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា

បានគូសបញ្ជាក់ពីភាពចាំបាច់នៃការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេស

បានជំរុញកិច្ចសហការ CLMV ជាពិសេសបានឯកភាពក្នុងការជំរុញ

CLV ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្ស និងគ្រឿងញៀន

វិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគ ឲ្យមានភាពល្អប្រសើរ និងចូលរួម

បទល្មើសឆ្លងដែន បទល្មើសព្រៃឈើ និងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនផ្សេងទៀត

ដោះស្រាយនូវឧបសគ្គទាំងឡាយណា ដែលរាំងស្ទះដល់ការធ្វើពាណិជ្ជ-

រួមទាំងការបោសសំអាតមីន និងការជួយសម្រួលដល់ការឆ្លងកាត់ព្រំ

កម្មនេះ។ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្តក
្រី ម្ពជា
ុ បានគាំទកា
្រ រលើកកម្ពសកា
់ រ

ដែនរបស់អ្នកធ្វើដំណើរផងដែរ។

តភ្ជាប់ការដឹកជញ្ជូន និងថាមពល ការជំរុញកិច្ចសហការលើវិស័យ

វៀតណាម បានបង្ហាញការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំ ក្នុងការលើកកម្ពស់កា

បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងទូរគមនាគមន៍ និងការពង្រឹងធនធានមនុស្ស

រអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណកម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាម (CLV DTA) ជាមួយ

ផងដែរ ដើម្បីឲ្យប្រទស
េ CLMV កាន់តមា
ែ នការរីកចម្រន
ើ ជាបន្តទៀត។

នឹងទស្សនៈក្នុងការ ពន្លឿនកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេស CLMV បានផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ និង

និងវឌ្ឍនភាពសង្គម-វប្បធម៌ ដោយទាញយកនូវសក្តានុពលកម្លាំង និង

ពិនិត្យមើលពីវឌ្ឍនភាពទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងចំណោមទាំង

ធនធានរបស់ប្រទេសសមាជិកនីមួយៗ។ ប្រមុខដឹកនាំទាំងអស់ទទួល

៤ កម្ពុជា ឡាវ មីយ៉ាន់ម៉ា និងវៀតណាម។ ក្នុងមូលបទ «ការពង្រឹងការ

ស្គាល់ថា ជំងឺកូវីដ-១៩ បាននាំមកនូវការរំខានយ៉ាងធំធេងដល់សុខភាព

តភ្ជាប់ដោយប្រសិទ្ធភាពកម្មក្នុងតំបន់»

ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេស

សាធារណៈ និងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម ដូច្នេះការពង្រឹងកិច្ច-

ទាំងបួនបានអនុម័តទៅលើឯកសារ៣ សំខាន់៖ ទី១-សេចក្ដីថ្លែងការណ៍

សហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសសមាជិកទាំងបី គឺមាន

រួមកិច្ចប្រជុំកំពូល CLMV ទី២-ការអនុម័តទៅលើឯកសារក្របខ័ណ្ឌ

សារៈសំខាន់ និងចាំបាច់ ដោយផ្តោតលើទំនាក់ទំនងប្រពៃណី សាមគ្គីភាព

សម្រាបកា
់ រអភិវឌ្ឍនៃបទ
្រ ស
េ ទាំងបួន នៅបញ្ជគ
ី ម្រោងអាទិភាព សម្រាប់

ការយោគយល់ ការជឿជាក់ អត្ថប្រយោជន៍រួម និងការអភិវឌ្ឍប្រកប

ប្រទេសទាំងបួនកម្ពុជា ឡាវ មីយ៉ាន់ម៉ា និងវៀតណាម និងទី៣-ផ្ដោត

ដោយចីរភាព។ ប្រមុខដឹកនាំនៃប្រទេស CLV បានកត់សម្គាល់ជាវិជ្ជមាន

សំខាន់លើការជំរុញការតភ្ជាប់សមាហរណកម្មនៅក្នុងតំបន់ ។ ប្រមុខ

លើការងារគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលចំរុះកម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាម

រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេស CLMV បានអនុម័តទៅលើផែនការសកម្មភាពកម្ពុជា

ក្នុងការអនុវត្តផែនការមេ ដែលបានកែសម្រួលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ

ឡាវ មីយ៉ាន់ម៉ា និងវៀតណាមដោយផ្អែកទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម នៃការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណកម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាម

៥វិស័យ ៖ ១-កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ,

សម្រាប់ឆ្នាំ២០១០-២០២០។ ប្រមុខដឹកនាំទាំងអស់បន្តលើកទឹកចិត្ត

២-ការអនុវត្តនៃឆន្ទៈសម្រាប់តំបន់, ៣-ផែនការសម្រាប់ធ្វើឱ្យប្រសើរ

ក្នុងការសហការដោយជិតស្និទរវាងប្រទេសសមាជិក CLV ក្នុងការជំរុញ

ឡើងវិញក្រោយជំងឺកូវីដ១៩,

កិច្ចសហប្រតិបតិ្តការលើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ ទេសចរណ៍

៤-ការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីនៅក្នុងប្រទេស

ទាំង៤, ៥-ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស។
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ ថ្នាក់ដឹកនាំ CLMV ក៏បានជំរុញការតភ្ជាប់គ្រប់
ប្រព័ន្ធទាំងអស់ ទាំងប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូន ការសម្រួលពាណិជ្ជកម្មប្រព័ន្ធ

ប្រមុខដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជា-ឡាវ-

សាសនា កសិកម្ម ព័ត៌មានវិទ្យា អប់រំ ការស្រាវជ្រាវ ការអភិវឌ្ឍជំនាញ
ការការពារ ព្រមទាំងទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្រិតនីតិបញ្ញត្តិជាតិ និងអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

អ៊ីនធឺណិត និងប្រព័ន្ធឌីជីថល ការគាំទ្រការតភ្ជាប់តាមរយៈស្ថាប័នច្បាប់

កិច្ចប្រជុំកំពូលកម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាមលើកទី១១ នេះ បានអនុម័ត

និងកម្លាំងពលកម្មជាដើម ក្នុងការទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងកិច្ច

លើឯកសារមួយចំនួនដូចជា ៖ ១-សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៃកិច្ចប្រជុំ

សហប្រតិបត្តិការលើវិស័យកសិកម្ម ស្បៀងអាហារ និងទេសចរណ៍

កំពូល CLV លើកទី១១, ២-ផែនការអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍

ផងដែរ។ ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទាំងបួនបានអនុម័តទៅលើការកៀងគរហិរញ្ញ-

នៅក្នុង CLV DTA និងទី៣- ផែនការអភិវឌ្ឍន៍លើវិស័យឧស្សាហកម្ម

វត្ថុដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នៃស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ និងវិស័យឯកជន ដើម្បី

កៅស៊ូប្រកបដោយចីរភាពក្នុង CLV DTA៕
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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ ការរួមសាមគ្គីគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំង
ជំងឺកូវីដ-១៩ បានក្លាយទៅជាចលនាជាតិដ៏ធំធេងមហាសាល
និងជាខឿនការពារសុខភាពប្រជាជន

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រកាសបិទបញ្ជប់ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២៨ វិច្ឆិកា
ចត្តាឡីស័ក ១៤ថ្ងៃ ឬធ្វើតេស្ត៣ដងដែរឬទេ? និងទី៥នៅតាមខេត្តមួយចំនួនដែលអ្នកជំងឺទៅដល់មុនពេលរក

ឃើញជំងឺ តើបានរកឃើញអ្នកពាក់ព័ន្ធអស់ឬទេ? ពាក់
ព័ន្ធនឹងបញ្ហា ខាងលើនេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

បានសូមការយោគយល់ក្នុងការរក្សាស្ថានភាពដូចពេល
បច្ចុប្បន្នមួយរយៈទៀត ដើម្បីឱ្យប្រាកដថា ព្រឹតកា
្តិ រណ៍
សហគមន៍បានបិទបញ្ចប់។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន
បានថ្លែងថា

ផលប៉ះពាល់សង្គមខ្លាំងជាងគេនាពេល

នេះ គឺការអប់រំ និងសេវា។ ប៉ុន្តែផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច
ឧស្សាហកម្ម និងកសិកម្ម ប្រជាពលរដ្ឋអាចនៅធ្វើធម្មតា។
សម្តេចតេជោ

ហ៊ុន

សែន

បានថ្លែងក្រើនរំព្ញកថា

ដើម្បីយកឈ្នះលើជំងឺកូវីដ-១៩ ត្រូវធ្វើជាអ្នកចុះចាញ់
សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញថ្លែងសារពិសេសទៅកាន់បងប្អូនជនរួមជាតិ
ទាក់ទិនទៅនឹងស្ថានភាព ជំងឺកូវីដ-១៩

នៅថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ

អ្នកខ្លាច តែមិនត្រូវតក់ស្លុត ឬ ស្លន់ស្លោនោះទេ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្តល់អនុសាសន៍ និង

បទបញ្ជាចំនួន៤ ដើម្បីទប់ស្កាត់ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍៖

១- តាមដានអ្នកនៅសេសសល់មិនទាន់ធ្វើតេស្តគ្រប់ចំនួន

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញ

ឬធ្វើចត្តាឡីស័កមិនទាន់គ្រប់ថ្ងៃឱ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ ។ អាជ្ញាធរត្រូវពិនិត្យ

ជំងឺកូវីដ-១៩ និងការទិញវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩។

ពារ (ពាក់ម៉ាស់, លាងដៃ, គម្លាត សុវត្ថិភាពសង្គម និង គម្លាតសុវត្ថិភាព

ថ្លែងសារពិសេសទៅកាន់បងប្អូនជនរួមជាតិ ទាក់ទិនទៅនឹងស្ថានភាព
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍

២៨វិច្ឆិកា» គឺជាការចម្លងបែបចង្កោម និងតាមទីកន្លែងមួយៗ មិនមែនជា
ទ្រង់ទ្រាយធំពេកនោះទេ។ អង្គការ WHO បានវាយតម្លៃករណី សហគមន៍

នៅកម្ពុជា ជាករណីឆ្លងបែបកើតមានម្តងៗមួយកន្លែង ដោយមិនមាន
បណ្តុំឆ្លងច្រើនពេក ហើយក៏មិនទាន់ដាក់ចូលទៅក្នុងរបៀបឆ្លងសហគមន៍

ធំនោះដែរ។ សម្តេចតេជោបានកោតសរសើរក្រសួងសុខាភិបាល ក្រុម

គ្រូពេទ្យជួរមុខអាជ្ញាធរ ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានចូលរួមសហការក្នុង
ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ជាតិ និងប្រជាពលរដ្ឋ ព្រមទាំង

បានប្រកាសថា ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អាចទប់ស្កាត់បានហើយ តែមិន

ទាន់បិទបញ្ចប់នោះទេ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានគូសបញ្ជាក់ថា

កុំពឹងផ្អែកលើគ្រូពេទ្យ គ្រូពេទ្យហត់ណាស់ហើយ,២-ត្រូវអនុវត្ត ៣ការ
បុគ្គល

ដោយចាប់ពី១ម៉ែត្រកន្លះឡើងទៅឱ្យបានគ្រប់គ្នា

នៅគ្រប់ទី

កន្លែង) ៣-ត្រូវអនុវត្ត ៣កុំ (១-កុំចូលទៅកន្លែងបិទជិត គ្មានខ្យល់ចេញ
ចូល និងប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ច្រើនពេក រកកន្លែងមានខ្យល់ ចេញចូល,

២-កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើនកុះករ, ៣-កុំប៉ះពាល់គ្នា កុំចាប់ដៃ គ្នា កុំកៀក

ស្មាគ្នា កុំឱបគ្នាជាដើម ពេលជួបគ្នា អ្នកមានផ្តាសាយ ឬ សង្ស័យមានជំងឺ
កូវីដ១៩ កុំចេញក្រៅ ហើយត្រូវទាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យ)៤-នៅតាមកន្លែង
លក់ដូរ ភោជនីយដ្ឋាន អាហារដ្ឋាន ផ្សារទំនើប និងធនាគារ ត្រូវត្រួត
ពិនិត្យបើគ្មានម៉ាស់មិនឱ្យចូល វាស់កម្តៅ

គម្លាត, តាមបន្ទប់ទឹកត្រូវមានសាប៊ូលាងដៃ។

និងរៀបចំកន្លែងអង្គុយរក្សា

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ត្រៀម

ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២៨វិច្ឆិកា គ្រប់គ្រងបាន តែមិនទាន់បញ្ចប់ដោយ

ទិញវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ-១៩រហូតដល់២៦លានដូស

កន្លែងណាខ្លះទៀត ដែលអ្នកជំងឺទៅដល់រកមិនទាន់ឃើញ អ្នកជំងឺមិន

១៣លាននាក់។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងថា៖ «វ៉ាក់សាំង!

យោងលើហេតុផលចំនួន៥៖ ១-មិនទាន់ដឹងអស់នៅឡើយទេថា តើមាន
ប្រាប់ ឬភ្លេចកន្លែងទៅដល់រយៈពេល១៤ថ្ងៃ មុនពេលរកឃើញ, ២- តើ

នៅមានអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់ ឬប្រយោលដោយមិនមកបង្ហាញមុខ ព្រោះខ្លាច
ការធ្វើតេស្ត ដែលជាហានិភ័យឆ្លងចូលសហគមន៍, ៣- អ្នកប៉ះពាល់
មួយចំនួនមិនទាន់ដល់ថ្ងៃធ្វើតេស្តលើកទី២ ឬទី៣នៅឡើយ ព្រោះទើប
ដឹងប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ហើយធ្វើតេស្តមួយដង ឬពីរ
ដងប៉ុណ្ណោះ, ៤- អ្នកត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័កហូរហែតាំងពីថ្ងៃទី២៩ វិច្ឆិកា
ដល់ថ្ងៃរកឃើញវិជ្ជមានចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី១៤ ធ្នូ មិនដឹងថា បានធ្វើ

ដើម្បីចាក់ជូន

ប្រជាជនដោយឥតគិតថ្លៃ ចាប់ពី ៨០ភាគរយឡើងទៅ ស្មើនឹងក្នុងរង្វង់
ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាននិយាយហើយ

យើងមានតម្រូវការរហូតទៅដល់

២៦លានដូស... ឃ្លាំងកំពុងរៀបចំ ដែលមានកម្រិតរក្សាទុករហូតដល់
-៨០អង្សា។ ពេលដែលមានវ៉ាក់សាំងនេះ ក៏ត្រូវគិតអំពីស្ថានភាពនៃការ

ដឹកជញ្ជូន ដែលខ្ញុំសូមស្នើឲ្យឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុនហេង និងឯកឧត្តម
អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ត្រូវធ្វើការគិតគូរទៅលើការដឹកជញ្ជូន» ។ សម្តេចតេជោ

ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា នៅល្ងាចថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ តាមរយៈ
Facebook សម្តេចបានប្រកាសពីការត្រៀមបម្រុងថវិកា សម្រាប់ទិញ
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វ៉ាក់សាំងយកមកចាក់ជូនប្រជាជនដោយឥតគិតថ្លៃ ជាជំហានដំបូង ចំនួន

យកការកែប្រែឥរិយាបថអនាម័យស្អាត និងប្រកាន់គោលការណ៍៤ ខាងលើ,

បង្ហោះរឿងត្រៀមវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩

ដាក់អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ កុំឱ្យមានការចម្លងគ្នា និងរៀបចំបំពាក់ឧបករណ៍ជំនួយ

១លានដូស ដើម្បីចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ ៥០ម៉ឺននាក់។ ពេល

សម្តេចមិនបាននឹកស្មានដល់ការ

ចូលរួមរបស់សប្បុរសជននោះទេ។ សម្តេចតេជោបានថ្លែងថា ទោះជា

យ៉ាងណាក៏ដោយ ទាំងអង្គព្រះមហាក្សត្រ សម្តេចម៉ែ ព្រះសង្ឃ មន្ត្រីរាជការ

ពោលគឺប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈ បានស្ម័គ្រចិត្តបរិច្ចាគថវិកាផ្ទាល់
ខ្លួន ដើម្បីជួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការទិញវ៉ាក់ សាំងកូវីដ១៩ ដែលប្រការ

នេះបានក្លាយជាទៅចលនាជាតិ និងជាខឿនការពារសុខភាពប្រជាជន

ជាពិសេសគឺស្មារតីសាមគ្គីជាតិ ឯកភាពជាតិ ក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនលើសលុប។
សម្តេចតេជោក៏បានផ្តាំទៅអ្នកដែលថា

សម្តេចបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ទិញ

វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ដើម្បីប្រមូលលុយបើកប្រាក់ខែឲ្យមន្ត្រីនោះ គឺជាការ

ប្រមាថដ៏ធ្ងន់។ អ្នកទិតៀនរឿងចូលរួមថវិកាទិញវ៉ាក់សាំងនេះ គឺជាការ

ប្រមាថទឹកព្រះទ័យព្រះមហាក្សត្រ សម្តេចម៉ែ ទឹកព្រះទ័យព្រះសង្ឃ និង
ទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូល។

ទាក់ទិនទៅនឹងការទិញវ៉ាក់

សាំងកូវីដ១៩នេះដែរ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានគូសបញ្ជាក់ឲ្យ
ដឹងថា រាជរដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមថវិកាពី១០០ លានទៅ២០០លានដុល្លារ

សម្រាប់ទិញវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩។ រាជរដ្ឋាភិបាលមានថវិកាក្នុងដៃប្រមាណ
៥៣៨លានដុល្លារហើយ ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩ និងស្តារ
សេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ។ កម្ពុជាទទួលទិញវ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសណា ដែល
ទទួលស្គាលដោ
់ យអង្គការសុខភាពពិភពលោកប៉ណ
ុ
្ណោះ ។ សម្តច
េ តេជោ

បានសង្គត់ធ្ងន់ថា យើងមិនយកប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំងរបស់
ប្រទេស ណាមួយនោះឡើយ។ រាជរដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមឃ្លាំងដែល
អាចទុកវ៉ាក់សាំងរហូតដល់ -៨០ អង្សារ ឬក្រោមនេះ។

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សថ្នាក់

ទី១២ ឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០ ជាប់ស្វ័យប្រវត្តិដោយមិនចាំបាច់ឆ្លង
កាត់ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប)

នោះឡើយ

សម្ដេចអះអាងថា មូលហេតុដែលសម្ដេចជ្រើសរើសយកមធ្យោបាយនេះ

២-ពង្រឹងសេវាសុខាភិបាល តាមមូលដ្ឋាន ជាពិសេសត្រៀមឱ្យមានកន្លែង
ផ្លូវដង្ហើម,៣-សហការជាមួយគ្លីនិកនានាក្នុងការតាមរកអ្នកពាក់ព័ន្ធជំងឺ

កូវីដ១៩, ៤-បណ្តុះបណ្តាលគ្រូពេទ្យបន្ថែមទៀត ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាព
លើការព្យាបាល,

៥-ពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ទីរពិសោធន៍ទាំងនៅភ្នំពេញ

សៀមរាប ព្រះសីហនុ និងបាត់ដំបង, ៦-ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈពេទ្យជាពិសេស
ម៉ាស់ អាវ ទៅមន្ទីរពេទ្យ និងមណ្ឌលសុខភាព ដែលត្រូវជួយរុករកអ្នក
ជំងឺកូវីដ១៩។ មិនត្រូវឱ្យខ្វះសម្ភារៈ បរិក្ខារពេទ្យក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំង
ជំងឺកូវីដ១៩ ដូចប្រទេសជឿនលឿនមួយចំនួននោះឡើយ។ បើគ្មាន

សម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យគ្រប់គ្រាន់ មិនឱ្យចូលព្យាបាលអ្នកជំងឺទេ, ៧-ប្រព័ន្ធ

បញ្ជូនជំងឺត្រូវចាត់ចែង និងពង្រឹងសមត្ថភាព ហើយត្រូវមានគិលានុប្បដ្ឋាក
សង្គ្រោះឱ្យបានសមរម្យ។ ជាពិសេសការបញ្ជូនចេញ និងចូល កុំឱ្យមាន
ការចម្លងគ្នា, ៨-ត្រូវពង្រីកក្រុមការងារឆ្លើយតបបន្ទាន់បន្ថែមទៀត, ៩-

ត្រូវ មានក្រុមគ្រូពេទ្យព្យាបាល ដោយចែកជាក្រុមៗនៅតាមមន្ទីរពេទ្យ
ដោយប្រចាំការនៅមន្ទីរពេទ្យផង

និងអាចចល័តទៅកាន់កន្លែងដទៃ

ពេលមានតម្រូវការចាំបាច់, ១០-ត្រៀមកន្លែងធ្វើចត្តាឡីស័ក និងគ្រប់

អ្នកធ្វើចត្តាឡីស័កឱ្យបានម៉ត់ចត់, ១១-ជំរុញការចូលរួមក្នុងសហគមន៍
ជាពិសេសស្ត្រីនៅតាមផ្ទះឱ្យចូលរួមការពារទប់ស្កាត់ ការឆ្លងជំងឺ កូវីដ១៩,
១២-អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានភូមិឃុំត្រូវចូលរួមអប់រំសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋឱ្យបាន

ជាប់ជាប្រចាំ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងក្នុងសហគមន៍។ ត្រូវយកគំរូតាម
ការផ្សព្វផ្សាយកាលពីខែមេសា

ដោយមានការចាក់ឧបករណ៍បំពង

សំឡេងតាមភូមិ ឃុំ, ១៣-បង្កើតឬពង្រឹងប្រព័ន្ធតាមដានអ្នកប៉ះពាល់

និងប្រព័ន្ធរាយការណ៍ជំងឺឱ្យបានទូលំទូលាយថែមទៀត ដោយប្រើប្រាស់
បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល និង១៤-លើកទឹកចិត្តឱ្យមានតម្លាភាព និងស្មោះត្រង់
ក្នុងការបង្ហាញខ្លួនពាក់ព័ន្ធជំងឺ កូវីដ១៩ ដើម្បីចាត់វិធានការបានលឿន។
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងទៀតថា ចាប់ពីខែមិថុនា រហូត

ព្រោះកម្ពុជាជួបប្រទះនូវវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ និងដើម្បីការ ពារការចម្លង

ដល់ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ រាជរដ្ឋាភិបាល បានបញ្ចេញថវិកាអស់១៦០

យោគយល់ពីសិស្សានុសិស្ស

ដោយសារវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ និងត្រៀមបន្តការងារនេះសម្រាប់រយៈពេល

ជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះ។ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងថា «ខ្ញុំសុំ

ដែលមិនទាន់មានលទ្ធភាពអនុញ្ញាតឲ្យ

ប្រឡង នៅថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១នោះទេ។ យើងត្រូវទទួលយក
នូវអ្វីដែលវាបានកើតសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើង

សម្រាប់ពិភពលោក,

គុណភាពអប់រំធ្លាក់ចុះបន្ដិចហើយ ហើយខ្ញុំពិតជាឃើញការលំបាកអំពី
ការមិនបានប្រឡង បែរជាអ្នកនេះជាប់ អ្នកនេះធ្លាក់ ខ្ញឃ
ុំ ញ
ើ ការលំបាក។
ប្រសិនបើការលំបាកអញ្ចឹងឲ្យជាប់ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅឆាប់ចប់ ឲ្យ ជាប់

ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅ ហើយកុំឲ្យក្មេងៗភ័យ»។ សម្ដេចមិនខ្វល់ពីការ
ប្រមាថមើលងាយរបស់មនុស្សមួយចំនួនតូចនោះទេ ព្រោះសម្ដេចគ្មាន
ជម្រើសណាផ្សេងល្អជាងនេះឡើយ។

សម្ដេចមិនទុកឲ្យមនុស្សផ្សេង

ទៀតឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ចេញពីការរៀបចំប្រឡងបាក់ឌុបនោះទេ ហើយ

នេះបង្ហាញពីការទទួលខុសត្រូវរបស់សម្ដេច ក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ដ្រី។
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានគូសបញ្ជាក់ថា សម្តេចបានត្រៀម

វិធានការមួយចំនួនក្នុងការរៀបចំ លក្ខណៈសម្បត្តិដោះស្រាយបញ្ហា សម្រាប់
ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងករណីមានការឆ្លងចូលសហគមន៍ធ្ងន់ធ្ងរ ដោយយើង
សុខចិត្តចាត់ទុកថា «មាន» ប្រសើរជាងថា «អត់មាន» ។ វិធានការ

ទាំងនោះរួមមាន៖ ១-ត្រូវចេះរស់នៅធម្មតាតាមគន្លងថ្មី ដោយប្រកាន់

លានដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ផ្ដល់ជូនគ្រួសារក្រីក្រដែលរងផលប៉ះពាល់
បីខែទៀត គឺចាប់ពីខែមករាដល់ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ខាងមុខ។ សម្ដេច-

តេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងបញ្ជាក់ថា «តាំងពីចាប់ផ្ដើមបើកថវិកាជូន
គ្រួសារក្រីក្រដំបូងរហូតដល់ពេលនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានចំណាយថវិកា
អស់ប្រមាណ ៦៧៤ ពាន់លានរៀល ឬស្មើនឹងប្រហែល១៦០លានដុល្លារ

អាមេរិក»។ កម្មវិធីផ្ដល់សាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រនៅជុំទី៣នេះ នឹងត្រូវ

បញ្ចប់នៅថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ប៉ុន្តែដោយមើលឃើញសភាពការណ៍
មិនទាន់ធូរស្រាលទេ សម្ដេចបានសម្រេចប្រកាសចេញដោយផ្ដល់ជំនួយ
ជាសាច់ប្រាក់ជូនប្រជាជនក្រីក្រនៅជុំទី៤ សម្រាប់រយៈពេលបីខែតទៅទៀត

គឺចាប់ពីខែមករាដល់ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១។ រាជរដ្ឋាភិបាលបានបម្រុង
ថវិកាទុកប្រមាណ ២០០ លានដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ផ្ដល់ជូនគ្រួសារ
ក្រីក្រដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩។ សម្ដេចតេជោ
បានបញ្ជាក់ថា ប្រសិនបើចំនួនថវិកានេះមិនគ្រប់គ្រាន់ រាជ រដ្ឋាភិបាល
ក៏នៅមានថវិកាបន្ថែមសម្រាប់ដោះស្រាយផងដែរ

ហើយបើទោះបីជា

ដល់ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ខាងមុខនេះ ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ឈានដល់
សភាពស្ងប់ស្ងាត់ក៏ដោយ ក៏រាជរដ្ឋាភិបាលមិនព្រលែងដៃចោលដែរ គឺ
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ត្រូវមានចំណាត់ការអន្តរកាលណាមួយ ដូចជាការបន្ថយចំនួនថវិកាក្នុង
ការផ្ដល់ជូនពួកគាត់បន្តិចម្ដងៗតាមរយៈពេលសមស្របណាមួយ
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមានកម្មវិធីគាំពារប្រជាជនច្រើនទៀត
កម្មវិធីសាច់ប្រាក់សម្រាប់ការងារនៅទីជនបទ
រហូតដល់ ១៥០ លានដុល្លារអាមេរិក។

។

ដូចជា

ដែលបន្ថែមថវិកាឡើង

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងបញ្ជាក់ថា ថវិកាដែលប្រើប្រាស់

សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាខាងលើនេះ គឺបានមកពីចំណូលដែលប្រមូល
បានពីពន្ធកង
្នុ ស្រក
ុ គឺពន្ធដារ និងពន្ធគយជាដើម ដែលសរុបជាថវិកាមាន
ប្រមាណ ៤.៥០០ លានដុល្លារអាមេរិក។

ដោយឡែក នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ សម្តេចអគ្គមហា-

សេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញថ្លែងសារពិសេសជូនជនរួម

ជាតិខ្មែរ ពាក់ព័ន្ធការបិទបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២៨ វិច្ឆិកា, ខួប
២២ឆ្នាំនៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះ

និងការទទួលបានដំណក់ប្រេងលើក

ដំបូងរបស់កម្ពុជា។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានប្រកាសបិទបញ្ចប់
ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២៨វិច្ឆិកា នៅថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះ។

សម្តេចតេជោបានសម្តែងការកោតសរសើរក្រសួងសុខាភិបាល មន្រ្តីពេទ្យ

២៨វិច្ឆិកា។
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានប្រកាសដំណឹងល្អរបស់កម្ពុជា គឺ

ថ្ងៃនេះដំណក់ប្រេងលើកដំបូងរបស់ខ្មែរត្រូវបានចាប់ផ្តើមហើយ ។ បើ
គ្មានសន្តិភាព គឺគ្មានទេនូវអ្វីៗដូចសព្វថ្ងៃនេះរួមទាំងដំណក់ប្រេងលើក
ដំបូងផងដែរ។

តំបន់ប្រេងនៅក្នុងសមុទ្ររបស់កម្ពុជា

មិនមានការ

ត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយថៃទេ។ សម្ដេចតេជោបានចាត់ទុកថា ដំណក់ប្រេង
លើកដំបូងរបស់កម្ពុជា ជាពរជ័យជូនចំពោះប្រជាជាតិកម្ពុជា។ ចំពោះ
ចំណូលដែលបានមក នឹងប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យអាទិភាព២ គឺវិស័យអប់រំ
និងវិស័យសុខាភិបាល។
សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានរម្លឹកជាថ្មីអំពីការយកជីវិតទៅប្តូរ

កាលពី២ទសវត្សមុន ដើម្បីយកសន្តិភាពមកជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ សង្គ្រាម
កម្ពុជាដែលកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ១៩៧០ ត្រូវបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរក្រោម
នយោបាយឈ្នះឈ្នះ ឆ្នាំ១៩៩៨ ។ ការបញ្ចប់សង្គ្រាមជាស្ថាពរនៅកម្ពុជា
ត្រូវបានរាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលមេដឹកនាំកំពូលរបស់ខ្មែរក្រហម មកដល់
ផ្ទះសម្ដេច។ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានប្រកាសបន្តឧបត្ថម្ភដល់

កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ និងប្រជាពលរដ្ឋ ដែលចូលរួមទប់ស្កាត់កូវីដ១៩

កម្មករនិយោជិត ដែលបាត់បង់ការងារធ្វើអំឡុងពេលកូវីដ១៩ រយៈពេល

អង្គការសុខភាពពិភពលោក

ដែលចូលរួមចំណែកក្នុងការទប់ស្កាត់

បរិក្ខាពេទ្យប្រឆាំងកូវីដ១៩ ដល់ប្រទេសនេប៉ាល់ ដែលជាប្រទេសលំបាក។

ពេលនេះ មិនទាន់មានពលករខ្មែរ នាំជំងឺកូវីដ១៩ ដែលកំពុងផ្ទុះឡើង

ថ្ងៃ២៨ធ្នូ រាជរដ្ឋាភិបាលបានទទួលថវិកា លុយដុល្លារ ៥៣.៦៧៩.៧១៤

ពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃ បន្តរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃ

ទិញវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ១៩។ សម្តេចតេជោបានថ្លែងអំណរព្រះគុណ

និងបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២៨វិច្ឆិកា និងថ្លែងអំណរគុណដល់ដៃគូ

៣ខែទៀត។ សម្តេចតេជោថ្លែងថា កម្ពុជាកំពុងត្រៀមជំនួយម៉ាស និង

ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២៨ វិច្ឆិកា។ តាំងពីថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ រហូតមកដល់

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានប្រកាសថា គិតត្រឹមម៉ោង២រសៀល

នៅប្រទេសថៃ ចូលមកកម្ពុជានោះទេ។ សម្តេចតេជោបានអំពាវនាវដល់

ដុល្លារ និងប្រាក់រៀល ៩.៩៣៥.៤៨៨.៥០០រៀល ពីសប្បុរសជន ដើម្បី

បន្តទៀត ចៀសវាងចល័តពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយ។ ឆ្លងកាត់ព្រឹត្តិការណ៍

ព្រះមហាក្សត្រ និងសម្តេចម៉ែ ដែលបានចូលរួមប្រទានថវិកា ដើម្បី

សហគមន៍២៨វិច្ឆិកា យើងបានកំពុងប្រយុទ្ធនឹងសមរភូមិ៣ រួមមានទី១៖

ការនាំចូល, ទី២៖ ការឆ្លងក្នុងសហគមន៍ដែលទើបនឹងឆ្លងកាលពីថ្ងៃទី
២៨វិច្ឆិកា និងទី៣៖ ការព្យាបាលឱ្យជាសះស្បើយ។ កាលមុនកម្ពុជា

ជាប់លេខ១នៅអាស៊ី និងលេខ៣ នៅលើពិភពលោកក្នុងការទប់ស្កាត់

កូវីដ១៩ ប៉ុន្តែពេលនេះកម្ពុជាជាប់លេខ១លើពិភពលោកក្នុងការទប់ស្កាត់
កូវីដ១៩។ ទោះជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អ ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវត្រេកអរ

ទេ ដោយសារតែបញ្ហាកូវីដ១៩ នៅលើពិភពលោក មិនទាន់បិទបញ្ចប់។
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា នៅឆ្នាំ២០២០រាជរដ្ឋាភិបាល

នឹងបញ្ចូលក្របខណ្ឌគ្រូពេទ្យ ២ពាន់នាក់សិន ហើយឆ្នាំ២០២១ នឹង

បញ្ចូល៣ពាន់នាក់ទៀត ប៉ុន្តែបើខ្វះត្រូវបញ្ចូលថែម។ ទាក់ទងទៅនឹង
វិស័យអប់រំ សម្តេចតេជោបានសម្រេចឱ្យយកថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

ជាថ្ងៃបើកបវេសនកាល ហើយសាលារៀនឯកជនអាចចាប់ផ្ដើមពីពេល
នេះតទៅបាន។

គ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងអស់ត្រូវបន្តអនុវត្តគោលការណ៍

ប្រតិបត្តិស្តង់ដា (SOP) សម្រាប់ដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញ ក្នុង

ទិញវ៉ាក់សាំង ព្រមទាំងអរគុណដល់សប្បុរសជននានាដែលបានចូលរួម
ផងដែរ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងថា កម្ពុជាមានលុយប្រមាណ

១៣លានលានរៀល នៅក្នុងធនាគារជាតិ ខណៈទុនបម្រុងមានប្រមាណ
ជាង២០ពាន់លានរៀល ក្នុងនោះក៏មានបរិមាណមាស ៤៤តោន៤០០គីឡូ
ជាកេរមរតកព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេច នរោត្តម សីហនុ តម្កល់ទុកនៅ
ប្រទេសស្វីស១២តោន៤០០គីឡូក្រាម, តម្កល់ធនាគារកណ្តាលរបស់
ប្រទេសអង់គ្លេស១៧តោន ដែលបានទិញថ្មី និងចំនួន១៥តោនតម្កល់
នៅធនាគារជាតិកម្ពុជា។ គិតត្រឹមដំណាច់ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ទំហំ
ពាណិជ្ជកម្ពុជាមានជាង៣០ពាន់លានដុល្លារ

ក្នុងនោះកម្ពុជានាំចេញ

ជាង១៥ពាន់លានដុល្លារ ទោះបីជាកូវីដ១៩ តែការនាំចេញរបស់កម្ពុជា
កើនឡើង។ សម្តេចតេជោបានគូសបញ្ជាក់ថា ច្រកទ្វារសម្រាប់ទិញវ៉ាក់
សាំងកូវីដ១៩ យកមកកម្ពុជា មាន៣ច្រក ក្នុងនោះមានច្រកទី១តាមរយៈ
ខូវ៉ាក់, ច្រកទី២ តាមរយៈទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសនិងប្រទេស និងច្រក

បរិបទកូវីដ១៩ និងរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គម និងបុគ្គល ។ ការជួបជុំ

ទី៣ តាមរយៈការចរចាជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់តែម្តង។ កម្ពុជាត្រូវរង់ចាំ

អាចបន្តធ្វើតាមអនឡាញបាន។ ម្ចាស់សណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន និង

ទើបអាចបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំងបាន ព្រោះយើងមិនអាចយកប្រជាជនកម្ពុជា

ហើយផ្តល់សិទ្ធិឱ្យអាជ្ញាធរចុះបិទតែម្តង

វ៉ាក់សំាងចិន

ណាមួយដែលមិនចាំបាច់

មិនបាច់ជួបជុំទេ

ដូចជាការប្រជុំរបស់រដ្ឋ

រហូតមានការទទួលស្គាល់ជាក់លាក់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក

មណ្ឌលសេវាកម្មទេសចរណ៍ ត្រូវរៀបចំវិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់កូវីដ១៩

ទៅពិសោធន៍វ៉ាក់សាំងនោះទេ។

សុវត្ថិភាព។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អំពាវ នាវឱ្យរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការ

នោះ រឹតតែល្អថែមទៀតដោយសារតែចិននៅជិតនឹងកម្ពុជា ងាយស្រួល

បើសិនមិនអនុវត្តវិធានការ

ឆ្លងជាសហគមន៍ជាថ្មីម្តងទៀត ក្រោយបិទបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍

សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថា

ប្រសិនបើ

ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក

ក្នុងការដឹកជញ្ជូន៕
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សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ៖ ក្នុងរយៈពេល ៣ខែ នេះ
រដ្ឋសភា អនុម័តច្បាប់បានចំនួន ២២

សម្តេចចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា អញ្ជើញជាអធិបតីដឹកនាំសម័យប្រជុំរដ្ឋសភា លើកទី ៥ នីតិកាលទី៦ (ថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០)

រដ្ឋសភាបានបន្តសម័យប្រជុំលើកទី៥ នីតិកាលទី៦ នៅព្រឹក

នៅក្នុងឱកាស ឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសកល ឆ្នាំ២០២១ ដែលឈានចូល

ថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ សម្តេច-

មកដល់នាពេលនេះ សម្តេចចក្រី ហេង សំរិន បានក្រាបបង្គំ

អគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ដើម្បីប្រកាស

រាជានុញ្ញាត ថ្វាយព្រះពរជ័យបវរសួស្តី សិរីមង្គល វិបុលសុខ មហា-

សុពលភាព

នៃអាណត្តិតំណាងរាស្រ្តទាំងពីររូប

ជំនួសសមាជិក

ប្រសើរថ្វាយ ព្រះករុណាព្រះបាទ សម្តេចព្រះបរមនាថ
នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រ

រដ្ឋសភាដែលបានសុំលាលែងទៅកាន់តួនាទីថ្មី។
ដែលបានប្រកាសសុពលភាពនៅព្រឹកនេះ

កម្ពុជា សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ

មានឯកឧត្តម លី ស៊ុគ្រី ជាតំណាងរាស្រ្ត មណ្ឌលខេត្តតាកែវ

សូមព្រះអង្គទំាងទ្វេទ្រង់ប្រកបដោយព្រះរាជសុខភាពល្អបរិបូរណ៍

ជំនួសឯកឧត្តម សុខ សូកាន និងឯកឧត្តម សៅ សារ៉ាត់ ជាតំណាង

ព្រះកាយ ពលមាំមួនខ្លាំងក្លា ព្រះបញ្ញាភ្លឺថ្លា ព្រះជន្មាយុយ៉ឺនយូរជាង

រាស្រ្តថ្មីមណ្ឌលខេត្តប៉ៃលិន ជំនួសលោកជំទាវ បាន ស្រីមុំ ។ ក្នុង

រយព្រះវស្សា

សម័យប្រជុំរដ្ឋសភានាពេលនេះ បានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង ឯកឧត្តម

ទូទាំងប្រទេស ជាដរាបតទៅ។

សមាជិករដ្ឋសភាថ្មី

ដើម្បីគង់ប្រថាប់ជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ត្រជុំដល់ប្រជារាស្រ្តខ្មែរ

ខៀវ ភារិទ្ធ ជាសមាជិកគណៈកម្មការអបរំ យុវជន កីឡា ធម្មការ

សម្តេចចក្រីប្រធានរដ្ឋសភា ក៏បានថ្វាយនិងប្រគេនពរ សម្តេច

កិច្ចការសាសនា វប្បធម៌ និងទេសចរណ៍ និងលោកជំទាវ នូ សុវណ្ណនី

ព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈ ព្រះថេរានុត្ថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គ និង

ជាសមាជិកាគណៈកម្មការសាធារណការ ដឹកជញ្ជូន ទូរគមនាគមន៍

ជូនពរ សម្តេច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ សមាជិក សមាជិកា នៃរដ្ឋសភា

ប្រៃសណីយ៍ ឧស្សាហកម្ម រ៉ែ ថាមពល ពាណិជ្ជកម្ម រៀបចំដែនដី

ព្រឹទ្ធសភា រាជរដ្ឋាភិបាល មន្រ្តីរាជការ កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ

នគរូបនីយកម្ម និង

គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ សិស្ស និស្សិត និយោជិត និយោជក

សំណង់។
ប្រធានរដ្ឋសភា

កម្មករ កម្មការិនី និងបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស

បានថ្លែងថា សម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៥ នីតិកាលទី៦ បានចាប់

សូមទទួលបាននូវសិរីសួស្តី ជ័យមង្គល អាយុយឺនយូរ សុខភាព

ផ្តើមពីថ្ងៃចន្ទ ទី៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ រហូតមកដល់ថ្ងៃអង្គារ ទី៥

ល្អបរិបូរណ៍ កម្លាំងមាំមួន សេចក្តីសុខ និងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ។

សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី

ហេង

សំរិន

ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ មានរយៈពេល បីខែ ស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
និងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភា។

សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ក៏បានអំពាវនាវ
ដល់មន្រ្តីរាជការ កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ និងជនរួមជាតិ ទាំងអស់

នៅក្នុងរយៈពេល បីខែមកនេះ រដ្ឋសភា សម្រេចបានលទ្ធផល

បន្តអនុវត្តឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននូវវិធានការការពារ របស់អង្គការ សុខភាព

ដោយបាន អនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់បានចំនួន២២ និងសម្រេចអំពី

ពិភពលោក និងគោរពតាមវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ដើម្បី

សុពលភាពនៃអាណត្តិរបស់បេក្ខជនជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្រ្ត ២រូប។

ចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរីករាលដាល ជំងឺកូវីដ១៩៕
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សម្ដេចក្រឡាហោម ៖ ការថែរក្សា ពង្រឹងសន្តិភាព និងស្ថិរភាពសង្គម
នៅតែជាកត្តាអាទិភាពចម្បងបំផុត

បានតែព័ត៌មានពិត ដើម្បីងាយស្រួលធ្វើការងារអ្វីមួយជូនប្រជាពលរដ្ឋ។

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង បានថ្លែងថា ក្នុងស្ថានភាពដែល

ប្រទេសកំពុងតែបន្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩ និងដោះស្រាយផល
ប៉ះពាល់នានាបណ្តាលមកពីវិបត្តិនៃការរាតត្បាតជំងឺនេះ

ការថែរក្សា

ពង្រង
ឹ សន្តភា
ិ ពនិងស្ថរិ ភាពសង្គម រួមមានការបន្តអភិវឌ្ឍន៍បទ
្រ ស
េ ជាតិ

ប្រកបដោយចីរភាព ព្រមទាំងការពង្រឹងភាពសុខដុមរមនាក្នុងសង្គម
នៅតែជាកត្តាជាអាទិភាពចម្បងបំផុត ដើម្បីបង្កបរិយាកាសអំណោយ

ផលដល់ការធានាប្រក្រតីភាពនៃជីវភាពសង្គម និងការស្តារឡើងវិញ
នូវសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិនៃជំងឺ
កូវីដ១៩។ សម្ដេចក្រឡាហោម បានណែនាំដល់អាជ្ញាធរគ្រប់ថ្នាក់ត្រូវ
យកចិត្តទុកដាក់
សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង អញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធី

ប្រកាសចូលកាន់មុខដំណែងអភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តប៉ៃលិន

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់
ខ្ពស់ក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់មុខដំណែងអភិបាល នៃគណៈអភិបាល

ខេត្តប៉ៃលិន។ សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង បានកោតសរសើរ និង
វាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះរដ្ឋបាលគ្រប់ថ្នាក់ នៃខេត្តប៉ៃលិន ក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តប៉ៃលិន

មន្រ្តីរាជការស៊ីវិល

កងកម្លាំង

ប្រដាប់អាវុធ និងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តប៉ៃលិន ដែលបានខិតខំរួមគ្នា
ជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍ខេត្តប៉ៃលិនឲ្យសម្រេចបានសមិទ្ធផលលើគ្រប់ វិស័យ
ដោយបានប្រែក្លាយតំបន់នេះពីសមរភូមិប្រយុទ្ធដែលទទួលរងនូវភាព

ខ្ទេចខ្ទាំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ហើយផ្ទៃដីបានបន្សល់ទុកពោរពេញដោយគ្រាប់មីន

យុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ ឲ្យទៅជាតំបន់ដែលកំពុងមានការរីកចម្រើនលើ
គ្រប់វិស័យ ដូចតំបន់នានា ទូទាំងប្រទេសដែរ។

សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង បានណែនាំទៅដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ

ទាំងអស់ថា ត្រូវតែទទួលយកព័ត៌មានតិទៀន និងព័ត៌មានសរសើរ ដើម្បី

ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព
និងតម្លាភាព ជាពិសេស អាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ត្រូវបកស្រាយបំភ្លឺជូន

ប្រជាពលរដ្ឋឱ្យបានទាន់ពេលវេលាចំពោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត

និងត្រូវខិតខំបំផុសការអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីឲ្យពួកគាត់គោរពច្បាប់
និងចូលរួមការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈ ផលប្រយោជន៍សហគមន៍
និងត្រូវជៀសវាងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយ
ពីច្បាប់។ សម្ដេចក្រឡាហោមបានថ្លែងថា មជ្ឈដ្ឋានប្រឆាំង តែងតែយក

បញ្ហានេះ ដើម្បីលើកឡើងផ្សព្វផ្សាយអំពីការរារាំងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការ
បញ្ចេញមតិ។ ការពិតទៅដូចដែលយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នា ហើយ

ផ្អែកតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់គោល ហើយច្បាប់ផ្សេងទៀតដូចជា ច្បាប់
សារព័ត៌មានជាដើម

គឺមិនមានគោលបំណងដើម្បីនឹងបិទសេរីភាព

បញ្ចេញមតិអ្វីទេ បញ្ហាធំបំផុតគឺយើងចង់បានមតិពិត។ មតិពិតមាន

ន័យថា ជាមតិលើកសរសើរផង និងមតិរិះគន់ផង ប៉ុន្ដែយើងមិនចង់
បានមតិ ដែលក្លែងក្លាយនោះទេ។ មតិមិនពិត ក្លែងក្លាយ មានន័យថា

ការប្រឌិត ញុះញង់ ថាឲ្យតែបានទៅ គ្មានការទទួលខុសត្រូវទេ ។
សម្ដេចក្រឡាហោមបន្ដថា នៅលើសកលលោកប្រហែលជាមិនត្រូវការ

ព័ត៌មានមិនពិតឡើយ ព្រោះថា យកទៅប្រើប្រាស់មិនកើតឡើយ ចង់

និងមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់លើកិច្ចការងារ

សំខាន់ៗមួយចំនួន ដោយគណៈបញ្ជាការឯកភាពគ្រប់ថ្នាក់ត្រូវបង្កើន
ការគ្រប់គ្រងសភាពការណ៍តាមមូលដ្ឋាន ដើម្បីដាក់ចេញនូវវិធានការ
នានា

សំដៅទប់ស្កាត់សកម្មភាព

ឬការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត

ការញុះញង់ អុចអាល ប៉ន
ុ ប៉ងបង្កឲ្យមានអំពហ
ើ ង
ិ ្សា ភាពចលាចលវឹកវរ
អសន្តិសុខក្នុងសង្គមឲ្យបានទាន់ពេលវេលា និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

យកចិត្តទុកដាក់អប់រំណែនាំ និងបកស្រាយបំភ្លឺជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យ
បានទាន់ពេលវេលាចំពោះការបំផុសបំផុល

ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិន

ពិត និងសកម្មភាពផ្សេងៗដែលបង្កឱ្យមានហិង្សាក្នុងសង្គម ហើយត្រូវ

ខិតខំបំផុសអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគោរពច្បាប់ ចូលរួមការពារផលប្រយោជន៍

សាធារណៈ ផលប្រយោជន៍សហគមន៍ និងត្រូវជៀសវាងការចូលរួម
ក្នុងសកម្មភាពទាំងឡាយដែលផ្ទុយពីច្បាប់ ក៏ដូចសកម្មភាព ដែល

ប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាព ស្ថិរភាព សន្តិសុខ និងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ។
អាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រងដោះស្រាយជម្លោះ
និងការទាមទារតវ៉ានានា ដោយសន្តិវិធី ផ្អែកលើគោលការណ៍ច្បាប់ និង

ត្រូវជៀសវាងដាច់ខាតនូវអំពើហិង្សាតាមគ្របរ់ ប
ូ ភាព ។ សម្ដេចក្រឡាហោម

ក៏បានក្រើនរំលឹកដល់អាជ្ញាធរ សមត្ថកិច្ច និងភាគីពាក់ព័ន្ធ ឲ្យដោះស្រាយ
និងសម្របសម្រួលបញ្ហានានាដោយសន្តិវិធី ហើយមិនត្រូវ មើលស្រាល

បញ្ហាណាមួយ ឬបង្ករឿងរ៉ាវតូចឲ្យក្លាយទៅជាធំឡើយ ទើបការដោះស្រាយ
បញ្ហាបញ្ចប់ទៅបានដោយជោគជ័យ។

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង បានជំរុញដល់អាជ្ញាធរគ្រប់ថ្នាក់ត្រូវ

ចាត់វិធានបង្ការ ទប់ស្កាត់ និងបង្ក្រាបការជួញដូរ ការប្រើប្រាស់គ្រឿង

ញៀនខុសច្បាប់ឱ្យបានជាប់ជាប្រចាំ និងឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ខណៈ

រឿងនេះជារឿងធំចំពោះមុខដែលត្រូវដោះស្រាយ ។ សម្តេចក្រឡាហោម
ថ្លែងថា៖ «ទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយភូមិ ឃុំមានសុវត្ថិភាព កន្លង
ទៅយើងទទួលបានជោគជ័យច្រើន

ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវស្កប់ស្កល់នឹង

ជោគជ័យទាំងនេះនោះទេ ព្រោះបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះតែងតែមានការ

វិវត្តន៍។ ជាមួយគ្នានេះ ប្រសិនបើអាចផ្តល់ងារជាវិរៈជនទៅដល់អ្នកក្លាហាន
ដែលបង្កើតស្នាដៃដល់អ្នកដែលបានបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនបានច្រើន ដើម្បី
ជាការលើកទឹកចិត្ត គឺជារឿងល្អ» ។ សម្តេចក្រឡាហោមបន្ថែមថា

«ឥឡូវបញ្ហាគ្រឿងញៀនជាអ្វីដែលយើងត្រូវគិតគូរ ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បី

បង្ក្រាបគ្រឿងញៀនឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព។ កន្លងទៅយើងបង្ក្រាបគ្រឿង
ញៀនបានយ៉ាងច្រើន យើងចាប់បានម្តងៗដល់ទៅ ១០០គីឡូក្រាម
ឬ១០០ដុំជាដើម » ៕
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សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី ៖ សាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងជាកត្តា
ចាំបាច់មិនអាចខ្វះបាន

សម្ដេចភក្តី សាយ ឈុំ អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយអាជ្ញាធរ កងកម្លាំង និងប្រជាពលរដ្ឋ នៅសាលាសង្កាត់ បាក់ខែង

នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី

សាយ ឈុំ ប្រធានព្រទ
ឹ ស
្ធ ភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជា
ុ អនុបធា
្រ ន
គណបក្ស

ប្រធានគណៈប្រចាំការនៃគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈ-

កម្មាធិការ កណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានក្រុម

ការងារចុះជួយរាជធានីភ្នំពេញ បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល

សាកសួរសុខទុក្ខអាជ្ញាធរ កងកម្លាំង និងប្រជាពលរដ្ឋនៅសាលា

សង្កាត់បាក់ខែង ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ។ បន្ទាប់ពីបាន
ស្តាប់លោកចៅ សង្កាត់ រាយកាណ៍ខ្លីៗ អំពីស្ថានភាពជីវភាពរស់នៅ
ប្រចាំថ្ងៃ មុខរបរ ការបង្កបង្កើនផល និងការងារបម្រើសេវាសាធារណៈ ការងារបំពេញ ភារកិច្ចរបស់មន្ត្រី កងកម្លាំង និងប្រជាពល-

រដ្ឋ និងអំពីសភាពការណ៍ សតិអារម្មណ៍ នយោបាយ សភាពការណ៍

ក្នុងការការពារការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅក្នុងគ្រួសារ និងក្នុងសហគមន៍ ។

សម្តេចភក្តី សាយ ឈុំ បានសម្តែងការកោតសរសើរលើកទឹកចិត្ត

ដល់អាជ្ញាធរ កងកម្លាំងទាំងអស់ ត្រូវរួមសាមគ្គីគ្នា ជាមួយរាជរដ្ឋា-

មូលដ្ឋានសង្កាត់បាក់ខែងនេះ។

ជាប្រមុខដឹកនាំ

សន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ សាធារណៈក្នុង មូលដ្ឋានសង្កាត់រួចមក
ចំពោះលទ្ធផលការងារ

និងសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបាននៅក្នុង

សម្តេចភក្តី សាយ ឈុំ បានលើកបញ្ជាក់អំពីគោលនយោបាយ

របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ចំពោះ ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ កម្មករ បុគ្គលិក និង
មន្រ្តីរាជការ ជាពិសេសអំពីសភាពការណ៍បច្ចុប្បន្ន

ដែលប្រទេស

ជាតិ កំពុងរងផលប៉ះពាល់ ធ្ងន់ធ្ងរ ដោយសារវិបត្តិនៃជំងឺរាតត្បាត
កូវីដ-១៩ ។ សម្តេចភក្តីបាន ក្រើនរំព្ញកដល់ អាជ្ញាធរ កង-កម្លាំង
និងប្រជាពលរដ្ឋនៅសាលាសង្កាត់ បាក់ខែង ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់
ខ្ពស់ក្នុងការគោរពអនុវត្តរាល់វិធានការ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល

ក្នុងឱកាសនោះ សម្តេចភក្តី សាយ ឈុំ ក៏បានផ្តលអនុសាសន៍

ភិបាល ដែលមានសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី
បូរណភាពទឹកដី

ក្នុងការការពារសុខសន្តិភាព

ឯករាជ្យជាតិ

និងចូលរួមអនុវត្តរាល់គោលនយោបាយដែល

បានដាក់ចុះ និងច្នៃប្រឌិត ដោះស្រាយ ប្រកបដោយភាពឈ្លាសវៃ

ដោយអាកប្បកិរិយាទន់ភ្លន់ តែម៉ឺងម៉ាត់ ។ សម្តេចភក្តីបានបញ្ជាក់
បន្ថែមទៀតថា រាល់ការងារដែលអនុវត្តទៅបានទទួលជោគជ័យ គឺ
អាស្រ័យដោយមានកត្តារួមផ្សំជាច្រើន

តែកត្តាដែលចាំបាច់មិន

អាចខ្វះបាននោះគឺ «សាមគ្គីភាព ផ្ទៃក្នុង» ហេតុនេះត្រូវឈ្លាសវៃ
ដោះស្រាយកុំឲ្យឈានដល់ការ បែកបាក់៕

ទាំងអស់គ្នាចូលរួមអនុវត្តបាវចនា កែទម្រង់ខាងក្នុង បង្កើនមិត្តខាងក្រៅ
ក្នុងស្មារតីឯករាជ្យ ក្នុងការការពារ និងកសាងមាតុភូមិកម្ពុជា
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ថ្ងៃទ២
ី ២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ សម្ដេចចៅហ្វាវាង
ំ វរវៀងជ័យអធិបតី-

ស្រីង្គារ គង់ សំអុល សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការ
កណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី
ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង បានអញ្ជើញនាំយកព្រះរាជអំណោយ
ព្រះករុណា
សីហមុនី

ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថ

នរោត្តម

ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

និងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រី

ព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ

ចែកជូន ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយខ្យល់

កន្ត្រាក់ ចំនួន ៥៨គ្រួសារ នៅក្នុងឃុំប្រសូតិ ស្រុកស្វាយទាប
ចំនួន២៤គ្រួសារ និងនៅសង្កាត់បាទី ក្រុងបាវិត ចំនួន៣៤គ្រួសារ នៅខេត្តស្វាយរៀង។
ថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម

កិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល សមាជិក
គណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃ គណៈកម្មាធិការកណ្តាល

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អនុប្រធាន ទី១

រដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជា
ប្រធាន ក្រុមការងារគណបក្សថ្នាក់ កណ្តាល
ចុះមូលដ្ឋានខេត្តកំពង់ធំ

បានអញ្ជើញជា

អធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយគណៈកម្មាធិការគណបក្សស្រុកស្ទោង និងស្រុកកំពង់ស្វាយ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យការងារគណបក្ស

តាមខ្លឹមសារសន្និបាតលើកទី៤២ អាណត្តទីV ។ ឯកឧត្ដម បានជំរុញឲ្យគណបក្សស្រុកទាំង២ ត្រូវខិតខំបន្តកសាងបក្សបន្ថែមទៀតជា
ពិសេស ត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់ និងបំពាក់បំប៉នចំពោះសមាជិកបក្សថ្មី អំពីនយោបាយ ការងារសតិអារម្មណ៍ និងការងារចាត់តាំង ៕

ថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត

ម៉ែន សំអន សមាជិកាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទំនាក់
ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច បានអញ្ជើញទទួល
អំណោយជាថ្នាំសម្លាប់មេរោគជំងឺកូវីដ-១៩

ពីក្រុមហ៊ុនឡាយស

អ៊ីនវេសមិន ដែលរួមមាន ម៉ាស់ចំនួន ១១ម៉ឺន៥ពាន់ម៉ាស់ និង

ទឹក អាល់កុលចំនួន ៤៤កាន ដើម្បីចែកជូនតាមមូលដ្ឋានបន្ដ។
លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន ថ្លែងថា វិស័យ ឯកជន នៅតែជាដៃគូដ៏
ល្អជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការជួយសង្គមជាតិលើគ្រប់វិស័យ។
ថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តមកិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត

ស៊ឹម កា សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អនុប្រធានទី១ ព្រឹទ្ធសភា និងលោកជំទាវ
បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យការសាងសង់សមិទ្ធផលនានា

នៅក្នុងវត្ត

ទេពនិម្មិត(ហៅវត្តអញ្ចោញ) ។ ក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តមកិត្តិនីតិ -

កោសលបណ្ឌិត និងលោកជំទាវ បាននាំយកសម្ភារៈបរិក្ខា និង
បច្ច័យទៅប្រគេនព្រះសង្ឃ
ភូមិក្របៅ

ឃុំក្របៅ

ដែលគង់នៅវត្តទេពនិម្មិត

និងវត្តពង្ររង្សី

ស្រុកកញ្ជៀច ខេត្តព្រៃវែង។

ស្ថិតនៅ

ស្ថិតនៅឃុំគោកគង់កើត
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ថ្ងៃទី ១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ អ៊ុក រ៉ាប៊ុន

សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជន

កម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញចូលរួមវេទិកាអន្តរជាតិ

ស្តីពីការចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ដែលរៀបចំឡើង
ដោយការិយាល័យដឹកនាំនៃក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋចិន (LGOP) និងការិយាល័យព័ត៌មាន
ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនៃប្រទេសចិន ក្រោមប្រធានបទ “ការលើកកម្ពស់ការកាត់បន្ថយ
ភាពក្រីក្រជាសកល និងការកសាងសហគមន៍អនាគតរួមគ្នាជាសកល” តាមរយៈ
ប្រព័ន្ធវីដេអូ។

ថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន សមាជិកគណៈ-

អចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយក
រដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានអញ្ជើញ

ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាន-សហភាពអឺរ៉ុប លើកទី២៣
តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ។ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី បានកោតសរសើរតួនាទី

យ៉ាងសកម្មរបស់សហភាពអ៊ឺរ៉ុបក្នុងការគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាសកល ដើម្បី

ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ និងកាត់បន្ថយផលវិបាកសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ដែលបង្កឡើងដោយសារជំងឺនេះ។

ថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្ដម ស៊ុន ចាន់ថុល សមាជិកគណៈ-

កម្មាធិការកណ្ដាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ទេសរដ្ឋមន្ត្រី

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង

សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានអញ្ជើញដឹកនាំ គណៈប្រតិភូក្រសួង និងក្រុម

ការងារបច្ចេកទេសអន្តរក្រសួង ចុះពិនិត្យវឌ្ឍនភាពសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ផ្លូវចំនួន ៣៨ខ្សែ នៅក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប សំដៅឱ្យអង្គភាពសាងសង់
អនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌ និងគោលការណ៍ ក្នុងការធានាបាននូវគុណភាពជាប់រឹងមាំ

តាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេស អាចប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងតាមអាយុកាល ប្រកប
ដោយសោភ័ណភាព បរិស្ថានល្អ និងសម្រេចការងារស្របតាមកាលវិភាគដែល
បានកំណត់។

ថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ សមាជិក-

គណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន បាន

អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំម្ចាស់ភាគហ៊ុនលើកទី៥ និងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
លើកទី៤ របស់ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌា ឌីជីថល ធីវី ខូអិលធីឌី តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ
កម្មវិធី ZOOM ។ ឯកឧត្តមជំរុញឱ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នា កាន់តែជិតស្និទ្ធ

គ្រប់ផ្នែកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ទាំងនៅក្នុងក្រសួង ព័ត៌មាន និងក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីពន្លឿន កិច្ចការងារ ដែលនៅ សេសសល់ សម្រាប់ការអនុវត្ត
ឱ្យបានឆាប់ចប់រួចរាល់ និងបន្តទៅគម្រោងកិច្ចការងារ សំខាន់ៗទៀត។

ថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម លឹម គានហោ សមាជិក-

គណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងធនធាន

ទឹក និងឧតុនិយម អនុប្រធានក្រុមការងារគណ:ពង្រឹងមូលដ្ឋានខេត្តកណ្តាល
និងជាប្រធានគណ:ពង្រឹងមូលដ្ឋានស្រុកពញាឮ ព្រមទាំងលោកអភិបាលរង
ខេត្តកណ្តាល លោកអភិបាលស្រុកពញាឮ និងក្រុមការងារ បានអញ្ជើញ

ចុះពិនិត្យការងារសាងសង់ស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ស្រុកពញាឮ
ដែលសម្រេចបានប្រមាណ ៩៥% ។
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ថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម

ព្រុំ សុខា សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង មុខងារ

សាធារណៈ ប្រធានក្រុមការងារខេត្តក្រចេះ បាន

ចុះជួបមន្ត្រីភូមិ ឃុំ ក្នុងស្រុកស្នួលប្រមាណ

១៥០នាក់ ដើម្បីធ្វើការសំណេះសំណាលរំលឹក

ខួបអនុស្សាវរីយ៍ លើកទី៤២ ថ្ងៃបង្កើតរណសិរ្ស
សាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជា «២ធ្នូ ១៩៧៨ - ២ធ្នូ ២០២០»។ ឯកឧត្តមថ្លែងថា ការចងចាំនូវសច្ចធម៌ជាប្រវត្តិសាស្រ្ត ២ធ្នូ គឺជាតម្លៃនៃគុណធម៌
របស់មនុស្សជាតិ និងជាមេរៀនសម្រាប់កូនខ្មែរគ្រប់ជំនាន់»។

ថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង សមាជិកគណៈកម្មាធិការ

កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធានគណៈកម្មការទី១០ នៃព្រឹទ្ធសភា បាន

អញ្ជើញចុះទៅកាន់វត្តព្រះសុគន្ធមានបុណ្យ ដើម្បីពិនិត្យមើលការសាងសង់ដងទង់
០១គូ

និងសមិទ្ធផលនានា

ក្រោមការឧបត្ថម្ភគាំទ្ររបស់សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី

សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលនឹងសម្ពោធឆ្លង
នាពេលខាងមុខ ស្ថិតនៅឃុំផ្សាដែក ស្រុកពញាឮ ខេត្តកណ្តាល។ ដងទង់មួយ

គូខាងលើ ត្រូវបានសាងសង់ចាប់ពីថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ រហូតដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
ដោយចំណាយអស់ថវិកាសរុបចំនួន២៤.០០០$ (ពីរម៉ឺនបួនពាន់ដុល្លារអាមេរិក) ។

ថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា អ្នកតំណាងរាស្ត្រ

មណ្ឌលខេត្តព្រៃវែង បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីប្រលែង ត្រីគល់រាំង ៥០០ក្បាល
ត្រីឆ្ពិន ២៥០០ក្បាល និងត្រីក្រហែ ២០០០ក្បាល ទៅក្នុងស្រះប្រាសាទ

ព្រៃដើមស្រុក ។ ក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តមបានប្រគេនម៉ាស១២០០០បន្ទះ
ជូនដល់ព្រះសង្ឃ និងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំព្រៃទទឹង ស្រុកស៊ីធរកណ្តាល
ខេត្តព្រៃវែង។

ថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ជាវ តាយ សមាជិកគណៈកម្មាធិការ-

កណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពត

អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ ដើម្បីត្រៀម

ទីតាំងសម្រាប់ធ្វើចត្តាឡីស័កពលករដែលត្រឡប់មក ពីប្រទេសថៃ និងមន្ទីរ
ពេទ្យសម្រាប់សម្រាកព្យាបាលក្នុងករណីមានវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ។ ឯកឧត្តម

បានណែនាំដល់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ឃុំ សង្កាត់ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តន៍
ដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ តាមការណែនាំរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល

និងក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធ និងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩។ ឯកឧត្តម បានប្រគល់ម៉ាស់ចំនួន ១៧.៣០០ម៉ាស់ ជូនដល់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ឃុំ
សង្កាត់ ក្នុងនោះ មួយក្រុង ស្រុកទទួលបាន ១០០០ម៉ាស់ និងមួយឃុំ សង្កាត់ ទទួលបាន ១០០ម៉ាស់។

ថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង សមាជិកាគណៈ-

កម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាល
ខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ផ្សារ

ភូមិ៤ ស្ថិតនៅភូមិ៤ សង្កាត់ដងទង់ ក្រុងខេមរភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង។ លោកជំទាវ
បានណែនាំដល់បងប្អូនអាជីវករជួយថែរក្សាអនាម័យ បរិស្ថាន ក្នុងផ្សារឲ្យបាន
ល្អប្រសើរបន្ថែមទៀត ជាមួយនឹងការថែរក្សាអនាម័យ និងគោរពតាមគោលការណ៍
ណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលភិបាល និងក្រសួងសុខាភិបាល ។
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ថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម វ៉ា ថន សមាជិកគណៈកម្មាធិការ-

កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តក្រចេះ
អញ្ជើញជាអធិបតីបើកកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែវិច្ឆិកា

និង

ទិសដៅបន្ត ឆ្នាំ២០២០ របស់រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះ។ ឯកឧត្តមបានវាយតម្លៃ
ខ្ពស់ដល់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ដែលបានអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្ត
ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាន ប្រកបដោយស្មារតីចូលរួម
ផុលផុស ក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩ កុំឲ្យឆ្លងចូលសហគមន៍។

ថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម អ៊ុំ រាត្រី អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

និងលោកជំទាវ ព្រមទាំងអាជ្ញាធរស្រុក ក្រុង ឃុំ សង្កាត់ និងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ

បានអញ្ជើញប្រគល់ផ្ទះដែលបានសាងសង់រួចចំនួន ០៨ខ្នងបន្ថែម ជាអំណោយ
ដ៍ថ្លៃថ្លារបស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ
រងគ្រោះទឹកជំនន់នាពេលកន្លងមក នៅឃុំបត់ត្រង់ចំនួន០៣ខ្នង ឃុំឬស្សីក្រោក
ស្រុកមង្គលបូរី និងនៅក្នុងក្រុងសិរីសោភ័ណ ភូមិក្បាលស្ពាន សង្កាត់ព្រះពន្លា
០១ខ្នង, ភូមិបាណយ សង្កាត់ទឹកថ្លា ០១ខ្នងទៀត។
ថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម អ៊ូច ភា អភិបាល នៃគណៈអភិបាល

ខេត្តតាកែវ ដឹកនាំមន្រ្តីក្រោមឱវាទ អញ្ជើញចែកអំណោយ មនុស្សធម៌ របស់

អង្គការការីតាសកម្ពុជា ដល់ពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់ និងជំងឺ

កូវីដ-១៩ ចំនួន ៨០គ្រួសារ មកពីឃុំកំពង់ក្រសាំង ស្រុកបូរីជលសារ ខេត្តតាកែវ។
ឯកឧត្តមបានណែនាំដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអំពីវិធានការបង្ការ និងទប់ស្កាត់

ការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ១៩ កុំឲ្យមានឆ្លងនៅសហគមន៍ ដោយយើង
ត្រូវធ្វើអនាម័យជាប្រចាំ ឧស្សាហ៍លាងដៃនឹងសាប៊ូ ឬអាល់កុលឲ្យបានញឹកញាប់

និងត្រូវពាក់ម៉ាស់ ឬប្រើប្រាស់កន្សែងជាប្រចាំ ដើម្បីការពារការឆ្លងនូវមេរោគ
កូវីដ-១៩។

ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្ដម គង់ សោភ័ណ្ឌ អភិបាល

នៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្តាល និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទ-

ក្រហមកម្ពុជាខេត្ត បានចុះសំណេះសំណាល និងនាំយកអំណោយមនុស្សធម៌
ប្រគល់ជូនវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងចរិតលក្ខណៈ (L. CDI)

ស្ថិតនៅភូមិស្លាបតាអោន ឃុំគគី ស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្តាល។ ឯកឧត្តម
បានថ្លែងថា ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងសម្ដេច
កិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន បានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់
ចំពោះសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ
បញ្ហាផ្នែកជីវភាពរស់នៅ ឬជំងឺឈឺស្កាត់ផ្សេងៗ ។
ថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ចាន់ ស៊ីណាត អនុរដ្ឋលេខាធិការ

នៃក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម និងជានាយកគម្រោងនៃ PMU-ADB and

WB MOWRAM បានធ្វើការអនុវត្តនូវនីតិវិធីលទ្ធកម្មបើកកញ្ចប់ធំ ADB-IAIP
ដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មលើប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រអាងកំពីងពួយ ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ។

ដោយបារម្ភគិតគូរខ្លាចពលរដ្ឋមានជួបនូវ
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ថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ស៊ាន បូរ៉ាត សមាជិកគណៈកម្មាធិការ-

កណ្ដាល និងជាអនុប្រធានយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល ទទួល
បន្ទុកជាប្រធានក្រុមការងាររៀបចំតាក់តែងលិខិតបទដ្ឋាននានា អញ្ជើញអម
ដោយប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន និងប្រធាន តាមបណ្ដាផ្នែកចំណុះ នៃយុវជន
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត

សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល និងជាប្រធានយុវជនគណបក្សប្រជាជន កម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល បាននាំយកថវិកាដែលទទួលបានពី

សប្បុរសជនតាមរយៈយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាលគិតជាទឹកប្រាក់សរុបចំនួន ៤.៣៧៨.៤៥៦រៀល និង ៥១៧.៦៥៦.១០ដុល្លារ
ប្រគល់ជូនសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន តាមរយៈឯកឧត្តម សេង ទៀង រដ្ឋលេខាធិការទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី និងជានាយករងខុទ្ទកាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ដើម្បីទិញ វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃ នៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី។

ថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម

កែវ រតនៈ សមាជិកគណៈកម្មាធកា
ិ រ កណ្តាល

អនុប្រធាន យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ថ្នាក់កណ្តាល ទទួលបន្ទុកជាប្រធានគណៈកម្មការវាយតម្លៃគុណវុឌ្ឍិ និងលក្ខណៈសម្បត្តិ

គ្រូឧទ្ទេស និងគ្រូជំនួយ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្នុងក្រុមសមាជិកគណៈកម្មការពិនិត្យ ពិភាក្សាស្វែងយល់អំពីលក្ខណសម្បត្តិដែលត្រូវជ្រើសរើសជាគ្រូឧទ្ទេស
និងគ្រូជំនួយ ដោយមានការចូលរួមពីសមាជិកគណៈកម្មការ ចំនួន ៧រូប នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា (វិមាន ៧មករា)។
ថ្ងៃទី២៨

ជ្រុង

កណ្តាល

ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម

ថេរ៉ាវ៉ាត់

សមាជិកគណៈកម្មាធិការ-

សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍យុវជនគណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជា ថ្នាក់កណ្តាល ប្រធាន ផ្នែកក្រសួង-

ស្ថាបន
័ នៃយវុ ជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពជា
ុ ថ្នាក់ កណ្តាល
និងជាប្រធានក្រុមការងារជនបង្គោលចុះជួយស្រុកព្រៃឈរ បានដឹកនាំក្រុមការងារជនបង្គោលយុវជនគណបក្សស្រុកព្រៃឈរ ចុះពិនិត្យមើលការ
សាងសង់អគារសិក្សា ១ខ្នង ១០បន្ទប់ នៅវិទ្យាល័យល្វា, ផ្លូវបេតុង នៅឃុំតុងរ៉ុង, បាននាំយកសម្ភារៈហាត់ប្រាណទៅបំពាក់នៅវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន

ព្រៃទទឹង និងការសាងសងសាលាមតេយ្យ ១ខ្នង ១បន្ទប់ បង្គន់អនាម័យ១ និងអណ្តូងទឹក១ នៅអនុវិទ្យាល័យ ប្រិមប្រិយ ឃុំសំរោង ស្រុកព្រៃឈរ

ខេត្តកំពង់ចាម ដែលជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល និងជាប្រធានយុវជន
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល និងលោកជំទាវ។

ថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម សោម ពិសិដ្ឋ

សមាជិកយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ថ្នាក់កណ្តាល

ប្រធានក្រុមការងារយុវជន គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ខេត្តកែប និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត

កែប និង សហការី បានចុះពិនិត្យ អប់រំ ណែនាំអំពីវិធាន
ការការពារនៃជំងឺCovid-19

មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់

ដូចជាការពាក់ម៉ាស់ លាងដៃជាមួយអាល់កុល និងមានគម្លាតសង្គមឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ក្នុងខេត្តកែប។
ថ្ងៃទី២៦ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ហាក់ សុខមករា

សមាជិកយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល និង
ជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានដឹក

នាំកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំ យុវជនគណបក្សខេត្ត ស្តីពីការបូកសរុប
ការស្រង់ស្ថិតិក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំយុវជន និងការធ្វើបច្ចុប្បន្ន

ភាពយុវជនជាសមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែល មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ ថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត
និង ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សក្រុងស្រុក សរុបចំនួន ៣០នាក់ នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលគណបក្សខេត្តត្បូងឃ្មុំ។
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ថ្ងៃទី២៨ ខែ វិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០២០ ឯកឧត្ដម ភុន

សារពេជ្រ សមាជិកយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ថ្នាក់កណ្ដាល និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពត

បានបើកកិច្ចប្រជុំការងារ

យុវជនគណបក្ស ដើម្បីត្រួតពិនិត្យរចនាសម្ព័ន្ធរបៀបរបប
ធ្វើការងារ និងពិនិត្យការធ្វើបញ្ជីបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ក្រុម

ការងារយុវជនគណបក្សស្រុក ឃុំ ភូមិក្នុងស្រុកដងទង់ ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពី លោក នង ស៊ីម ប្រធានគណ:កម្មាធិការគណបក្សស្រុក
ដងទង់ ព្រមទាំងអនុប្រធាន និងសមាជិក សមាជិកាក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត នៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណបក្សខេត្តកំពត។
ថ្ងៃទី១៣

ខែធ្នូ

ឆ្នាំ២០២០

ឯកឧត្តម

ហេង សុខណាង សមាជិកគណៈកម្មាធិការ

កណ្តាល សមាជិកយុវជនគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងារ
យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តស្វាយរៀង

រួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ ក្រុមការងារយុវជនគណ-

បក្សខេត្តបាននាំយកសម្ភារៈការពារជម្ងឺ Covid-19 ដូចជាម៉ាស់ អាកុល ប្រគល់ជូនក្រុមការងារយុវជនគណបក្សស្រុក-ក្រុងចំនួន៨ ក្នុង
ខេត្តស្វាយរៀង ដើម្បីចែកជូនសមាជិក-សមាជិកា និងសកម្មជនយុវជនគណបក្សសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន។

ថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ហួ

ឈុនគ្រី សមាជិកយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ថ្នាក់កណ្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានអញ្ជើញធ្វើ
បទឧទ្ទេសនាម
ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ។

គណបក្សចំនួន

ក្នុងវគ្គអប់រំនយោបាយជូនយុវជន២៥រូប

ក្នុងសង្កាត់បឹងកក់ទី១

ថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្ដម ណុប រ័ត្ននិមល

សមាជិកយុវជនគណបក្សប្រជាជន កម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល និង
ជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខុទ្ទកាល័យសម្តេចតេជោ

ហ៊ុន សែន បាននាំយកស្រូវពូជ និងថវិកា ដែលជាអំណោយ
ដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន

និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុនសែន ចែកជូនដល់គ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នាពេលកន្លងមកចំនួន
១០០គ្រួសារ ស្ថិតក្នុងឃុំដើមឬស ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល។

ថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ លោកជំទាវ

ម៉ាន ចិន្តា សមាជិកាយុវជនគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល

និងជាប្រធានក្រុមការងារ

យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក្រសួងកិច្ចការនារី
រួមជាមួយក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត

គណ:ចលនាយុវជន

ស.យ.ម.ក ក្រុមការងារចុះជួយខេត្ត ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម រ៉ូហ្វី អូស្មាន សមាជិករដ្ឋសភា ក្នុងពិធីសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខ

គ្រួសារប្រជាជននៅស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តកំពង់ចាម និងស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បួងឃ្មុំ ចំនួន១២៦គ្រួសារ ព្រមទាំងជូនអណ្តូងស្នប់ ចំនួន
១៧អណ្តូង ដល់ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។

TsSnavdþI RbCaCn 21

qñaMTI 20 elx 235 ExFñÚ qñaM 2020

សមិទ្ធផលមួយចំនួននៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ច
• រយៈពេល ១០ខែ ដើមឆ្នាំ

 ទំហំពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ សម្រេចបាន ២៩.១៧៣,៦២ លាន

ដុល្លារ ស្មើនឹងកំណើន ០,៨៥% ក្នុងនោះការនាំចេញមានទឹកប្រាក់
១៤.៥៥០លានដុល្លារ កើនឡើង ១៨,៦៥% និងការនាំចូលមាន

ទឹកប្រាក់ ១៤.៦២៣,៥១លានដុល្លារ ធ្លាក់ចុះ ១២,២៥% ធៀបនឹង
រយៈពេលដូចគ្នា ឆ្នាំ២០១៩ ។

- ការនាំចេញកៅស៊ូសម្រេចបាន ២៤២.៩២២តោន កើនឡើង

៤២.៧៣៤តោន ស្មើនឹង ២១,៣% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា កាលពី

ឆ្នាំមុន ។ ទឹកប្រាក់ដែលទទួលបានមានចំនួន ៣១៨,៥លានដុល្លារ
កើនឡើង ១៩,៧% ពីចំនួន ២៦៦លានដុល្លារ ។ បច្ចុប្បន្ននេះនៅ

កម្ពុជាមានផ្ទៃដីដាំកៅស៊ូ ៤០១.៤៣៣ហ.ត ក្នុងនោះផ្ទៃដីចៀរជ័រមាន
២៨៩.៨៣៧ហ.ត និងផ្ទៃដីថែទាំ ១១១.៤៩៦ហ.ត ។ ចាប់ពីដើមឆ្នាំ

២០២០ មកដល់ដំណាច់ខែតុលា កៅស៊ូ មានតម្លៃជាមធ្យម ១.៣១១
ដុល្លារ ក្នុង ១តោន ។

• រយៈពេល ១១ខែ ដើមឆ្នាំ

 ការនាំចេញអង្កររបស់កម្ពុជា សម្រេចបាន ៦០១.០៤៥តោន

រមណីយដ្ឋានអង្គរ ទទួលបានចំណូលជាង១៨លានដុល្លារ ។ ដោយ

ឡែកសម្រាប់តែខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ មានភ្ញៀវទេសចរបរទេសចំនួន
១២៣៥នាក់ ទិញបណ្ណចូលទស្សនារមណីដ្ឋានអង្គរ បានចំណូលជាង

៥ម៉ឺនដុល្លារ។ ចំណូលដែលបានពីការលក់បណ្ណចូលទស្សនាអង្គរ ក្នុង
រយៈពេល១១ខែកន្លងមកនេះ

ត្រូវបានឧបត្ថម្ភចូលមូលនិធិគន្ធបុប្ផា

កម្ពុជាជិត៨០ម៉ឺនដុល្លារផងដែរ ដើម្បីទ្រទ្រង់ដំណើរការមន្ទីរពេទ្យនេះ
ទាំង៥សាខានៅភ្នំពេញ និងសៀមរាប ។

 កម្ពុជាបាននាំចេញផលិតផលកសិកម្ម (ក្រៅពីអង្ករ) ទៅក្រៅ

ប្រទេស មានចំនួន ៥.០៥៧.១៨១,៥៤ តោន ។ ផលិតផលកសិកម្ម
ទាំងនោះរួមមាន៖ ដំឡូងមីក្រៀមចំនួន ១.៣១២.៩១៣,៣០ តោន

មានកំណើន ៨,២៦% , ល្ងចំនួន ៥.៧៩៩,៣៩ តោន មានកំណើន
៣៩,៨១% , ផ្លែចេកស្រស់ចំនួន ៣០០.១៧៣,៩៨ តោន មានកំណើន
១១៦,៩៧%, គ្រាប់ស្វាយចន្ទីចំនួន ២១៤.៧២១,២១តោន មាន
កំណើន ២៦,៥៨% , គ្រាប់ពោតចំនួន ១៩៤.៥០០,២៨ តោន មាន

កំណើន ៦៣,៨៥%, ផ្លែស្វាយស្រស់ចំនួន ៩០.៨០១,៧៦តោន
មានកំណើន ៨៣,៥០%, ដំណាប់ស្វាយ ៥.៧៥៥,៨៦ តោន មាន
កំណើន ១៥៩,៦០%, ម្ទេសស្រស់ចំនួន ៦២. ៤៣២,៧៨ តោន មាន

កំណើន ៣៨,០២%, ម្ទេសក្រៀម ១.៨០០ តោន, ម្រេច ៤.៩៨២,៦៥
តោន មានកំណើន ៣៩,៣៩% , ជ័រកៅស៊ូចំនួន ២៩០.៧០០តោន
មានកំណើន ១៨,៣០% , គ្រាប់ឈូក ៣.៨១៥,៣៣ តោន បើធៀប

ទៅនឹងឆ្នាំ២០១៩។ ក្នុងរយៈពេល១១ខែ ឆ្នាំ២០២០នេះ កម្ពុជាបាន
នាំចេញផលិតផលកសិកម្មសរុបចំនួន
ចំនួន ៤៦ប្រទេស ។

៦៧មុខ

ទៅកាន់គោលដៅ

 សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានចំនួន ១.០៤៤ បើកថ្មី និងបានបង្កើតការងារ

បន្ថែមចំនួន ៥៦.០៩៨នាក់ និងបានធ្វើការសម្របសម្រួលស្វែងរកទីផ្សារ
កើនឡើងប្រមាណ ៨៦.៨៩៦ តោន ស្មន
ើ ង
ឹ ១៦,៩០% បើធៀបទៅនឹង

រយៈពេល១១ខែ នៅឆ្នាំ២០១៩ មានតែចំនួន ៥១៤.១៤៩ តោន

ការងារនៅក្រៅប្រទេស និងបានបង្កើតការងារជូនប្រជាជនបានចំនួន
២១.១០៣នាក់ ។

 គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ប្រមូល

ប៉ុណ្ណោះ ។ បើគិតជាទឹកប្រាក់ក្នុងការនាំចេញអង្ករនេះមានចំនួន ៤១៥

ចំណូលពន្ធបាន ២.៦៩៧លានដុល្លារ ដែលស្មើនឹងជាង ៩៤,៦៣

៤៣លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ឬជិត ១២% បើធៀបទៅរយៈពេល

ពន្ធបានចំនួន ២.៨៥០លានដុល្លារ ។ គួរបញ្ជាក់ថា នៅឆ្នាំ២០១៩

លានដុលរ្លា សហរដ្ឋអាមេរក
ិ ដែលទឹកប្រាកន
់ ះេ មានការកើនឡើងចំនន
ួ
ដូចគ្នាក្នុង ឆ្នាំ២០១៩ ដែលបាននាំចេញគិតជាទឹកប្រាក់ត្រឹម ៣៧២

លានតែប៉ុណ្ណោះ ។ អង្ករក្រអូបគ្រប់ប្រភេទមានចំនួន ៤៨១.១២៣
តោន, អង្ករសចម្រុះគ្រប់ប្រភេទមានចំនួន ១១៣.៧០៣ តោន និងអង្ករ

ភាគរយ នៃផែនការដែលកំណត់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាល តម្រូវឲ្យប្រមូល

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រមូលចំណូល សម្រាប់ថវិកាជាតិបានចំនួន
២.៨១៩ លានដុលល្លារ ។

 គិតត្រឹមចុងឆ្នាំ២០២០ នេះ ប្រជាជនចំនួន ១៣.៧៩៨ភូមិ ស្មើនឹង

ចំហុយមានចំនួន ៦.១៥១ តោន ។ ប្រទេសដែលបានបញ្ជាទិញអង្ករ

៩៧,៣៩ភាគរយហើយ ដែលមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ និងសល់ចំនួន

នៅក្នុងសហភាពអ៊ឺរ៉ុបមានប្រទេសចំនួន ២៤ ក្នុងចំណោម២៨ ប្រទេស,

ប្រើប្រាស់នៅឡើយ ។ បញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗ ដែលនាំឲ្យមិនអាច

ពីកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល ១១ខែកន្លងទៅនេះ មានចំនួន៦០ប្រទេស ៖
ប្រទេសចិន(រួមទាំង កោះហុងកុង, ម៉ាក់កាវ និងតៃវ៉ាន់), ប្រទេស

សមាជិកអាស៊ានចំនួន ៦ និងនៅទ្វីបដ៏ទៃទៀតចំនួន ២៩ ប្រទេស ។
ទន្ទឹមនឹងនេះមានក្រុមហ៊ុនចំនួន ១០ ក្នុងចំណោម ៧២ក្រុមហ៊ុន ដែល

បាននាំចេញអង្ករច្រើនជាងគេ ។ ដោយឡែកសម្រាប់ការនាំចេញ ស្រូវ

ទៅតាមបណ្តាច្រកនៃខេត្តជាប់ព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមមកទល់ថ្ងៃទី ៣០
ខែវិឆ្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ មានបរិមាណសរុបចំនួន ១. ៧៧៧.១០៧ តោន។

 ភ្ញៀវទេសចរបរទេសជិត៤០ម៉ឺននាក់ បានទិញបណ្ណចូលទស្សនា

៣៧០ភូមិទៀត ដែលស្មើនឹង ២,៦១ភាគរយ មិនទាន់មានអគ្គិសនី
សម្រេចផែនការនេះបាន រួមមាន១- តំបន់ទាំងនោះ គឺជាកោះ តំបន់
លិចទឹក តំបន់គ្មានផ្លូវធ្វើដំណើរ តំបន់បណ្តែតទឹក មានប្រជាពលរដ្ឋ

រស់នៅ រាយប៉ាយ ដែលត្រូវការទុនវិនិយោគច្រើន និងគ្មានលក្ខណៈ

សេដ្ឋកិច្ច ២- អគ្គិសនីកម្ពុជា ជួបការលំបាកក្នុងការរកកម្ចីទុន និង៣បញ្ហាកូវីដ-១៩ ធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជាធ្លាក់ចុះ កាត់បន្ថយ
ទុនចំណាយសម្រាប់ខ្សែបណ្តាញមេ ៕
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វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាក្នុងដំណើរការគាំទ្រ
សកម្មភាព សេដ្ឋកិច្ចកំឡុងពេលកូវីដ-១៩
វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ នៅកម្ពុជាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់

ក្នុងការកៀរគរប្រាក់សន្សំរបស់សាធារណជន និងប្រភពទុនផ្សេងៗ
ទៀតក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិ មកចាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិ តាម

រយៈការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាន និងឥណទានដល់ការវិនិយោគ ជាពិសេស

ដល់ វិស័យផលិតកម្ម សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ដែលជាការជួយ
បង្កើនសមត្ថភាពផលិតកម្ម ការធ្វើទំនើបកម្មផលិតកម្ម និងការលើក
កម្ពស់ ស្ដង់ដាផលិតផលកម្ពុជា ដែលជាការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់
នៅក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ។

គួរបញ្ជាក់ដែរថា ក្នុងរយៈពេលមុនវិបត្តិកូវីដ១៩ វិស័យមីក្រូ-

ហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជានៅតែមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់

ដំណើរការនគ
ៃ ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយកន្លែងនៅក
 ម្ពុជា

ទាំងផ្នែក វិសាលភាព ទំហំប្រតិបត្តិការផលិតផល និងបណ្ដាញសេវ៉ា

ដើម្បីជួយដល់អតិថិជន ដែលរងផលប៉ះពាល់នេះ។

លើកកម្ពស់ បរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ ហើយវិស័យនេះក៏ត្រូវបានដើរតួនាទី

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា ចំនួនជាង ២៧ម៉ឺន៦ពាន់នាក់ បាន

មិនតែប៉ុណ្ណោះ វិស័យនៅកម្ពុជា ក៏ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថា ជាវិស័យ

ម៉ឺននាក់ស្មើជាង៩៤% នៃអតិថិជនដែលបានស្នើសុំបានទទួលការ

បណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតផងដែរ ។ សមិទ្ធផលទាំងនេះ កើតឡើង

ចំនួន ១,២៦០ លានដុល្លារ។ ចំណែកឯលោក ម៉ែន ភក្តី ប្រធាន

នៃកម្ពុជា ជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា

កម្ពុជាវិញនៅក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

តែងតែគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យ ទាំងមូល ។

កំឡុងពេលនៃការ រងផលប៉ះពាល់ពីវីរុសកូវីដ១៩មានសារសំខាន់

ញ្ញវត្ថុកម្ពុជា បានឲ្យដឹងថា វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានផ្ដល់

ម៉ែន ភក្តី បានឲ្យដឹងថា ដោយមើលឃើញពីអត្ថប្រយោជន៍ នៃការ

ប្រហែលប្រមាណ ២ លាននាក់។ទំហំចំនួនអ្នកខ្ចីកើនឡើងប្រហែល

នេះ កាលពីចុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បាន

និងឥណទានប្រហែលជាង ៧ពាន់លានដុល្លារ បង្ហាញឃើញថា មាន

បំណង ដើម្បីសម្រាលបន្ទុកដល់អ្នកខ្ចីដែលកំពុងប្រឈមនឹង

«គិតត្រឹមខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា បានផ្តល់

សងប្រាក់។ ជាមួយនេះក៏ដើម្បីគាំទ្រ សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងកំឡុង

២លាននាក់ខណៈអ្នក សន្សំមាន ចំនួនជិត ៣លាននាក់ដោយ មាន

ដែលអតិថិជនទទួលបាននោះ គឺការផ្ដល់ជូនអតិថិជននូវភាពអនុគ្រោះ

មានបុគ្គលិកចំនួន ៣៤.០០០នាក់»។

ការកាត់បន្ថយចំនួនប្រាក់ ដើមឥណទាន, ការពន្យារឥណប្រតិទាន

ប្រជាជនក៏មានយល់ដឹងពីសារសំខាន់នៃវប្បធម៌ឥណទាន និងបាន

លោកបន្ដថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២០ អតិថិជន

យ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជន។

ធ្វើការស្នើសុំរៀបចំឥណទានឡើងវិញ។ ក្នុងនោះ អតិថិជន ជិត២៦

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយដ៏រីកចម្រើនក្នុងពិភពលោក និងជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់

អនុញ្ញាតរៀបចំឥណទានឡើងវិញ ដែលមានទំហំឥណទានសរុប

ដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នា និងកិច្ចសហការរវាងធនាគារជាតិ

នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ និងវិភាគម៉ាក្រូរបស់ធនាគារជាតិនៃ

និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ និងអន្តរជាតិ ជាពិសេស រាជរដ្ឋាភិបាលដែល

កម្ពុជាបានលើកឡើងថា ការរៀបចំផ្ដល់ឥណទានឡើងវិញ នៅក្នុង

លោក គា បូរាណ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមមីក្រូហិរ

និងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់អតិថិជន ។ លោក

៧ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់អតិថិជន

ផ្ដល់ឥណទានឡើងវិញ សម្រាប់ អតិថិជននៅក្នុងកំឡុងពេលកូវីដ-១៩

ប្រមាណ ២លាន ១សែន នាក់ គឺមិនកើនចំនួនអ្នកខ្ចីច្រើនពេកទេ

ចេញ សារាចរណែនាំមួយស្ដីពីឥណទានរៀបចំឡើងវិញក្នុងគោល-

ការកើនឡើងចំនួនឥណទានច្រើនគួរសម ។ លោកបានបញ្ជាក់ថា

ការធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលចម្បង និងមានការលំបាកក្នុងការទូរទាត់

ឥណទាន ចំនួនប្រហែល៧ពាន់លានដុល្លារដល់អតិថិជនប្រហែល

ពេលកូវីដនេះផងដែរ។ លោកបានពន្យល់ថា អ្វីដែលជា អត្ថប្រយោន៍

ទឹកប្រាកជ
់ ត
ិ ៤ពាន់លាននៅតាម ការិយាល័យចំនន
ួ ១.៤០០ដែល

ផ្សេងៗមួយចំនួនដូចជា ការពន្យាលពេល និងបញ្ចុះអាត្រាការ ប្រាក់,

ប៉ុន្តែនៅក្នុងកាលៈទេសៈដ៏លំបាកបណ្តាលមកពីជំងឺកូវីដ- ១៩

(ពេលសង) និងការបន្ថែមឬការផ្ដាស់ប្ដូរអ្នកខ្ចីនិងអ្នកធានាជាដើម។

ឥណទានជាង

សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា បានធ្វើការងារនេះយ៉ាងសកម្មជាមួយ

សមាជិក និងដៃគូពាក់ព័ន្ធនានា ជាពិសេសធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
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ស្តារ និងកែលម្អឡើងវិញ ដំណាំកសិកម្ម
និងផ្លូវលំជនបទ ដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់

ប្រជាជនបានទទួលអំណោយជាស្រូវពូជនិងគ្រាប់បន្លែសម្រាប់ដាំដុះ

នាពេលកន្លងទៅនេះក្រៅពីការគំរាមកំហែងដោយជំងឺរាតត្បាត

១៣៣.៤០៥ ហិកតា ប៉ន
ុ បា
ែ្ត នធ្វកា
ើ រស្ថារឡើងវិញ២៦០៨២ ហិកតា

ជំនន់ទឹកភ្លៀងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។ ក្នុងចំណោមរាជធានី ខេត្ត ចំនួន២៥

បីជាយើងពិនិត្យ ឃើញផ្ទៃដីខូចខាតច្រើនប៉ុន្តែលទ្ធភាពដែលស្ដារ

ជាសកលកូវីដ១៩ ប្រទេសកម្ពុជាក៏បានជួបនូវការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយ
គ្រោះធម្មជាតិមួយនេះ បានប៉ះពាល់រាជធានី ខេត្តចំនួន១៩ បង្ក
ការខូចខាតដល់ហេដ្ឋារចនាសម័្ពន្ធនានា និងដំណាំស្រូវយ៉ាងច្រើន។

បញ្ហានេះជាបន្ទុកមួយបន្ថែមទៀតសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការពុះពារ
ជម្នះស្តារឡើងវិញជាបន្ទាន់ផងដែរ។

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងិន ឆាយ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុក

អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រម៉ាញ់និងនេសាទ

បានមានប្រសាសន៍ថា៖ នៅក្នុងរដូវវស្សាឆ្នាំ ២០២០ ពិនិត្យជារួម

ទឹកភ្លៀងបានធ្លាក់ល្អបង្គួររាយគ្រប់ទីកន្លែង ធ្វើឲ្យការបង្កបង្កើនផល
របស់យើងមានល្បឿនលឿនជាងឆ្នាំ មុនដែលយើងសម្រេចបាន
នៅលើផ្ទៃដីប្រមាណ២,៧៩លានស្មើនឹង ១0៧,៨៣% លើផ្ទែដី
គ្រោងទុក ២,៥៨ លានហិកតា កើនឡើង ៥៩.៤៩៥ ហិកតាបើ
ប្រៀបធៀបឆ្នាំ ២០១៩

។ តែជាអកុសលប្រទេសកម្ពុជាជួបនូវ

គ្រោះធម្មជាតិដោយនៅដើមរដូវវស្សាយើងជួបគ្រោះរាំងស្ងួត និង
នៅចុងរដូវវស្សាយើងជួបនឹងគ្រោះទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀង។ ផ្ទៃដីស្រូវ

វស្សារងគ្រោះដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតមានចំនួន ១៣៥ ៤៣៣
ហិកតា និង ផ្ទៃដីខូចខាតមាន ១៤.១៧២ ហិកតានិងស្ដារឡើងវិញ

បានជាង៦០០០ហិកតា ។ ចំពោះ គ្រោះធម្មជាតិដោយទឹកជំនន់គឺ
មានទ្រង់ទ្រាយធំដែលធ្វើប៉ះពាល់ដល់ផ្ទៃដីចំនួន ៣០៤.៨១២ ធ្វើ
ឲ្យខូចខាតអស់ស្រូវចំនួន ១២៥,៧៧០ហិកតានិងស្ដារឡើង វិញ

បាន១៩.៩៩៣ ហិកតា។ សរុបទាំងរដូវប្រាំងនិងរដូវវស្សាទាំង

គ្រោះរាំងស្ងួតនិងទឹកជំនន់ ផងធ្វើឱ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ដំណាំ
ស្រូវរហូតដល់ទៅ

៣១៤.០៤២

ហិកតានិងខូចខាតស្រូវចំនួន

គិតជាភាគរយបានប្រមាណ៤២ % នៃផ្ទែដីដែលខូចខាត ។ ទោះ

ឡើងវិញ គឺមិនអាចបានទាំងអស់ទេដោយសារប្រភពទឹកមានកំណត់។

តាមការវាយតម្លៃថ្មីៗនេះរវាងមន្ទីរកសិកម្ម និងមន្ទីរធនធានទឹកនៅ
ទូទាំងប្រទេសយើងអាចស្ដារបានប្រមាណ ៦៣.០០០ ពាន់ហិកតា

តែប៉ុណ្ណោះនៃផ្ទៃដីដែលខូចខាត ។ ដោយឡែកដំណាំសាវប្បកម្ម
យើងអនុវត្តបានចំនួន៧០.៣២៦៦ ហិកតារងផលប៉ះពាល់ដោយ

ជំនន់ទឹកភ្លៀង ១០ពាន់ហិកតាក្នុងនោះខូចខាត ២.៣១០ហិកតា

និងបានស្តារឡើងវិញចំនួន ៨៤ ហិកតា។ ផ្ទៃដីដំណាំឧស្សាហកម្ម
យើងអនុវត្តបាន ៨១.៩៤៦៥ ហិកតាផ្ទែដីរងផលប៉ះពាល់ដោយ

ជំនន់ទក
ឹ ភ្លៀងមាន១០.៧៥១ ហិកតាខូចខាតអស់ ៤.០៧០ហិកតា
និងបានស្ដារ ឡើងវិញជាង ៤ ពាន់ហិកតា ។ ផ្ទៃដីលិចលង់ដោយ

ទឹកជំនន់យើងមិនអាចស្ដារឡើងវិញទាំងស្រុងនោះទេ, ដូចជាដំឡូង
មីនៅខេត្តប៉ៃលិនគឺរងផលប៉ះពាល់

ដោយទឹកជំនន់ត្រូវខូចខាត

ទាំងស្រុង។ យើងមិនអាចស្ថារបានដោយសារផុតរដូវនឹងមិនមាន
ប្រភពទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រព ។ នៅក្នុងបរិបទនៃការជួបប្រទះ
នឹងគ្រោះធម្មជាតិនេះ

ក្រសួងកសិកម្មបានសហការជាមួយនឹង

គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះអន្តរាយ,

អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន

គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ព្រមទាំង ប្រជាកសិករបានសហការគ្នាខិតខំស្ដារ

ផលិតកម្មកសិកម្មឡើងវិញ រហូតមកដល់ពេលនេះក្នុងក្របខណ្ឌ

ស្បៀងបំរុងកម្ពុជា យើងបានផ្ដល់ពូជស្រូវ ៦៥៧៨ តោនចែកជូន

ប្រជាកសិករចំនួន ៦៥.៧៨០ គ្រួសារជួយអន្តរាគមន៍ទៅដល់ខេត្ត
ចំនួន១៩ក្នុងនោះមានខេត្តពោធិ៍សាត់ បន្ទាយមានជ័យ បាត់ដំបង
សៀមរាប កំពង់ធំ កំពង់ចាម ត្បូងឃ្មុំ ព្រៃវែង ស្វាយរៀង កណ្ដាល
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តាកែវ កំពត កំពង់ស្ពឺ កំពង់ឆ្នាំង ព្រះវិហារ ស្ទឹងត្រែង ប៉ៃលិន និង

៩០ ម៉ឺនដុល្លារ ដើម្បីស្តារអណ្តូងទឹកចំនួន ៤.១៥៥ នៅក្នុងខេត្ត

គ្រាប់ពូជ ដើម្បីអន្តរាគមន៍ផងដែរយើងបានផ្ដល់គ្រាប់ពូជបន្លែនិង

បណ្តាខេត្តអាទិភាពទាំងបីក៏បានចាប់ផ្តើមបើកការដ្ឋានស្តារ

រាជធានីភ្នំពេញ។ ចំពោះដំណាំបន្លែនិងដំណាំរួមផ្សំយើងក៏បានផ្ដល់
ដំណារំ ម
ួ ផ្សំចន
ំ ន
ួ ៣២ ៣៧៦ គីឡក
ូ ម
្រា ដល់កសិករចំនន
ួ ៩៧៩៦៦
គ្រួសារគិតត្រឹមថ្ងៃទី ២៤ វិច្ឆិកា ២០២០ ។ មុខដំណាំដែលយើង

ចំនួន ៨ ។ ផ្តើមចេញពីយុទ្ធសាស្រ្តស្តារ និងកែលំអបន្ទាន់ឡើងវិញ
ជួសជុលឡើងវិញជាបន្តបន្ទាប់។

និង

គួររំលឹកថា រាជធានី ខេត្តទាំង១៩ ដែលរងគ្រោះដោយជំនន់

ផ្ដល់ជូននោះមាន ១១ ប្រភេទ មានប៉េងប៉ោះ ត្រប់ សណ្ដែកគួរ

ទឹកភ្លៀងមាន៖ ខេត្តពោធិ៍សាត់ ខេត្តប៉ៃលិន ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

ចំពោះមុខនេះក្រសួងបានចាត់មន្រ្តីជំនាញចុះទៅដល់មូលដ្ឋានដើម្បី

ខេត្តសៀមរាប ខេត្តតាកែវ

ស្ពៃខៀវ ត្រឡាច ល្ពៅ ស្ពៃចង្កឹះ ត្រកួន ម្ទេស ត្រសក់ជាដើម... ។
ជួយប្រជាពលរដ្ឋលើការងារបច្ចេកទេស

ដាំដុះនិងពិនិត្យទៅលើ

លទ្ធភាពក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកធ្វើ យ៉ាងណាព្យាយាមពិភាក្សាជាមួយ
កសិករក៏ដូចជា អាជ្ញាធរ មូលដ្ឋានឲ្យបានច្បាស់លាស់ជៀសវាង

រាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តស្វាយរៀង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
ខេត្តព្រះសីហនុ

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ខេត្តមណ្ឌលគិរី

ខេត្តកោះកុង ខេត្តព្រះវិហារ ខេត្តស្ទឹងត្រែង

ខេត្តកំពង់ចាម ខេត្តកណ្តាល ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និង ខេត្តកំពង់ធំ។

តាមរយៈសកម្មភាពមមាញឹករបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ ក្រសួងសាមី

ការស្ដារការដាំដុះនៅលើផ្ទៃដីដែលធំលើសពីសមត្ថភាពទឹកដែល

ក្រសួងពាក់ព័ន្ធ រួមជាមួយអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ពិសេសការយក

ពេលវេលាផង។

ហ៊ុន សែន លទ្ធផលនិងល្បឿននៃការស្តារ កែលំអឡើងវិញ នូវ

មានដែលធ្វើឱ្យយើងខាតបង់ទាំងថវិកាទាំងកម្លាំងពលកម្មផងនិង
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ចាន់ ដារ៉ុន រដ្ឋលេខាធិការ និងអ្នកនាំពាក្យ

ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានថ្លែងថា គ្រោះទឹកជំនន់ដែលបង្កឡើង
ដោយទឹកភ្លៀងកាលពីខែតុលា កន្លងមក ក្រសួងបានធ្វើការវាយតម្លៃ

ផលខូចខាតជាបីដំណាក់កាលទៅលើផ្លូវលំជនបទ និងអណ្តូងទឹក

ចិត្តទុកដាក់ពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ
ហេដ្ឋារចនាសម័្ពន្ធផ្លូវថ្នល់

ដំណាំស្រូវទាំងនោះកំពុងតែផ្តល់នូវ

ក្តស
ី ង្ឃឹមសម្រាបកា
់ របន្តអភិវឌ្ឍន៍កម្ពជា
ុ រីកចម្រន
ើ ថែមទៀតក្នង
ុ
គន្លងជីវិតថ្មីនៃសម័យកូវីដ១៩៕

ស្អាតដែលរងការខូតខាត។ សរុបទាំងបីដំណាក់កាលនៃការវាយ
តម្លៃក្រសួងបានរកឃើញថា មានផ្លូវលំជនបទចំនួន៦៥៩ ខ្សែស្មើ

នឹង ៥.៣២៩ គីឡូម៉ែត្រ ត្រូវបានលិចទឹក និងទទួលរងការខូចខាត
ប្រមាណ ៣.១២២ គីឡូម៉ែត្រ ។ ផ្លូវអាទិភាពដែលរងការខូចខាត
ត្រូវតភ្ជាប់ហើយនិងស្តារឡើងវិញជាបន្ទាន់នោះ

មានផ្លូវប្រវែង

៣១៥៤ គីឡូម៉ែត្រ, សំណង់សិល្បការ ២២៩ កន្លែង និង អណ្តូង

ទឹកស្អាតចំនួន ៤.១៥៥ អណ្តូង ។ តាមការវាយតម្លៃការស្តារឡើង

វិញផ្លូវលំជនបទ អណ្តូងទឹកស្អាត និងសំណង់សិល្បការនេះត្រូវការ
ថវិកាប្រមាណជាង ៩១ លានដុល្លារអាមេរិក ។ នៅក្នុងចំណោម
ផ្លូវអាទិភាពនៃ២៥រាជធានី ខេត្ត ដែលខូចខាតនេះ អន្តរក្រសួងបាន

កំណត់ខេត្តចំនួន៩ដែលខូចខាតខ្លាំង ក្នុងនោះមានខេត្តបាត់ដំបង,
ពោធិសាត់, បន្ទាយមានជ័យ, សៀមរាប, ប៉ៃលិន, កណ្តាល,

សកម្មភាពជួសជុលផ្លូវលំជនបទក្រោយគ្រោះទឹកជំនន់

កំពង់ឆ្នាំង, កំពង់ស្ពឺ និងខេត្តឧត្តរមានជ័យ ដែលមានផ្លូវចំនួន

៣៣៤ខ្សែលិចទឹក ស្មើនឹង ២.៩១០ គីឡូម៉ែត្រ, ផ្លូវដែលខូចខាត

មានប្រវែង ១.៧១០ គីឡូម៉ែត្រ។ ក្នុងចំណោម ៩ ខេត្តនេះត្រូវបាន
ចម្រាញ់យកខេត្តអាទិភាពចម្បងដែលត្រូវធ្វើការស្តារ និងជួសជុល
មុនគេមាន៖ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ មាន១២ខ្សែ ស្មើនឹង ១២១គីឡូម៉ែត្រ,

ពោធិសាត់ មាន១០ខ្សែ ស្មើ១៣៤គីឡូម៉ែត្រ និងបាត់ដំបងមាន
៧ខ្សែ ស្មើ៥៨ គីឡូម៉ែត្រ ។ តាមការវាយតម្លៃទៅលើថវិកាដែល

ត្រូវជួសជុល និងតភ្ជាប់នៅខេត្តអាទិភាពទាំងបីនេះមានថវិកាដែល
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុផ្តល់ប្រមាណ ១៥លានដុល្លារ ដោយ

ត្រូវផ្តល់ឲ្យខេត្តអាទិភាពទាំងបី ក្នុងនោះបាត់ដំបងទទួលបាន៣,៣
លានដុល្លារ, ពោធិសាត់ ៤,៦ លានដុល្លារ និងបន្ទាយមានជ័យ ៤,៦
លានដុល្លារ។ ចំណែកអណ្តូងទឹកស្អាត គឺត្រូវការថវិកាប្រមាណ

ប្រជាពលរដ្ឋ ដាំដំណាំ និងបន្លែគ្មានជាតិគ
 ីមីនៅតាមផ្ទះ
ក្រោយពីទទួលរងគ្រោះទឹកជំនន់

TsSnavdþI RbCaCn 25

qñaMTI 20 elx 235 ExFñÚ qñaM 2020

ក្របខណ្ឌម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំ២០២១
ស្រាកស្រាន្តពីវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ តាមគន្លងប្រក្រតីថ្មី ដើម្បីធានា

សុខសន្តិភាព ស្ថិរភាពសង្គម និងចីរភាពនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ព្រម
ទាំងភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជា ជាមួយនឹងការបន្តលើកស្ទួយ
សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជន។

- នៅក្នុងឆ្នាំ២០២០ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថា

នឹងមានកំណីនអវិជ្ជមានក្នុងអត្រា -១,៩% ក្នុងពេលដែលការវាយ

តម្លៃឡើងវិញរបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ អន្តរជាតិធំៗនាពេលថ្មីៗនេះ
បានខិតមកគៀកនឹងកម្រិតអវិជ្ជមានជាង -២% ។ ដោយឡែក

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា នៅឆ្នាំ ២០២១ ត្រូវបានព្យាករថា នឹងងើបឡើងវិញ
ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ

ហើយរំពឹងថា នឹងសម្រេចបានកំណើន ក្នុងរង្វង់ ៣,៥% ដែល

ពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០២១

ធ្វើឲ្យផ.ស.ស ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន ស្ថិតក្នុងរង្វង់ ១១៧ ៩៣៩ ប៊ីលានរៀល

សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១៩

ប្រៀបធៀបនឹង ១.៦៨៣ ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ។ កំណើន

និងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋ

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២១

ត្រូវបានអង្គប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ពិភាក្សា និងអនុម័ត នៅថ្ងៃទី២៣

ខែ តុលា ឆ្នាំ២០២០ ហើយត្រូវបានរដ្ឋសភាពិភាក្សា និងអនុម័ត
នៅថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០។

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២១

ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងបរិការណ៍ដែលជំងឺកូវីដ-១៩

ដ៏កាច

សាហាវ បាននិងកំពុងយាយី ហើយនាំមកនូវផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន
បញ្ហាប្រឈម និងហានិភ័យ ជាច្រើន ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក
ចំពោះតំបន់ និងពិភពលោកទាំងមូល ដោយគ្មានការលើកលែង

ចំពោះប្រទេសណាមួយឡើយ ព្រមទាំងបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាន
នាក់បាត់បង់ការងារ ធ្លាក់ចុះនូវប្រាក់ចំណូល ហើយប្រជាជនមួយ

ចំនួនធំនៅលើពិភពលោកធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពក្រីក្រវិញ។ កម្ពុជា

ក៏មិនអាចគេចរួចពីវិបាកអាក្រក់ទាំងនេះដែរ ហើយបាននិងកំពុង
ទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានពីជំងឺនេះ មកលើបញ្ហាសុខភាព
សង្គម-សេដ្ឋកិច្ច ជីវភាពរស់នៅប្រចំាថ្ងៃរបស់ប្រជាជន ពិសេស

គ្រួសារប្រជាជនក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ។ ជាងនេះទៅទៀត ការ
រាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ មិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សមិទ្ធផល

សង្គម-សេដ្ឋកិច្ច ដែលកម្ពុជាសម្រេចបាននាពេលកន្លងមកដោយ

លំបាកប៉ុណ្ណោះទេ តែថែមទាំងអាចបន្ទុចបង្អាក់ដល់កិច្ចដំណើរការ
អភិវឌ្ឍន៍ឈានឡើងរបស់កម្ពុជា

ពិសេសអាចនឹងពន្យារពេលនៃ

ការឈានទៅសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យរបស់កម្ពុជា ក្នុងការប្រែក្លាយ
ជាប្រទេសចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០ និងជាប្រទេស

ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៥០ផងដែរ។ ក្នុងន័យនេះ ថវិកាឆ្នាំ២០២១
គឺជាថវិកាប្រយុទ្ធការពារអាយុជីវិតប្រជាជន

រក្សាលំនឹងសង្គម-

សេដក
្ឋ ច
ិ ្ច និងជីវភាពរបស់បជា
្រ ជន ព្រមជាមួយនឹងការតម្រង់ ធនធាន
ឆ្ពោះទៅស្តារ និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ នៅក្រោយពេល

សមមូលនឹងប្រមាណ
នេះ

២៩

០១៣

លានដុល្លារអាមេរិក

បើ

គាំទ្រដោយការងើបឡើងនៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗដូច

ខាងក្រោម ៖

- វិស័យឧស្សាហកម្ម ត្រូវបានព្យាករថា នឹងងើបឡើងក្នុងអត្រា

កំណើន ៤,១% ក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ពីកំណើនអវិជ្ជមាន ក្នុងអត្រា

-២,២% ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ដោយសារការរំពឹងទុកនូវការងើបឡើង
វិញ

ក្នុងកម្រិតទាបនៃអនុវិស័យកាត់ដេរ

និងអនុវិស័យសំណង់

ខណៈ ដែលអនុវិស័យកម្មន្តសាលមិនមែនកាត់ដេរត្រូវបាន រំពឹងថា
នៅរក្សាបានកំណើនល្អប្រសើរ ។ អនុវិស័យកាត់ដេរ ត្រូវបានរំពឹង

ថា នឹងកើនឡើងក្នុងកម្រិតទាប ដោយសាការរំពឹងទុកពីការងើប
ឡើងវិញយឺតនៃតម្រូវការខាងក្រៅ ។ អនុវិស័យនេះ ត្រូវប្រឈម

នឹងការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងក្នុងការដណ្តើមយកទីផ្សារ ពិសេស
ការនាំចេញផលិតផលកាត់ដេរទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុប ដែលបណ្តាល

មកពីការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ (EBA) លើមុខទំនិញមួយចំនួន
ការចូលជាធរមាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងវៀត ណាម
និងសហភាពអឺរ៉ុប ព្រមជាមួយនឹងកំណើនទាបនៃផលិតភាពពលកម្ម។

ស្របគ្នានេះ អនុវិស័យសំណង់ក៏ត្រូវបានរំពឹងថា នឹងងើបឡើងវិញ

ក្នុងអត្រាកំណើនទាប ដោយសារការកើនឡើងវិញយឺតនៃរំហូរទុន
វិនិយោគ ពិសេស ពីប្រទេសចិន និងតម្រូវការពេលវេលា ដើម្បី
ស្តារទំនុកចិត្តរបស់វិនិយោគគិនឡើងវិញ ។ ដោយឡែកអនុ វិស័យ

កម្មន្តសាលមិនមែនកាត់ដេរ ដូចជា ម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈ

ឧស្សាហកម្មដំឡើងយានយន្ត គ្រឿងបង្គុំអេឡិចត្រូនិក គ្រឿងបន្លាស់
គ្រឿងសង្ហារិម និងស៊ីម៉ង់ត៏ជាដើម ទាំងសម្រាប់បម្រើឲ្យការនាំចេញ

និងតម្រូវការទីផ្សារក្នុងស្រុក ត្រូវបានរំពឹងថា នៅរក្សាបានកំណើន
ល្អប្រសើរ ដោយសារការពង្រីកមូលដ្ឋានផលិតកម្ម ផលិតផលមិនមែន

កាត់ដេរនៃវិនិយោគដែលមានស្រាប់ ទាំងក្នុង និងក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ច
ពិសេស ការរំពឹងទុកនៃនិន្នាការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងរបស់រោងចក្រមួយ
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ចំនួនមកកម្ពុជា ដែលបណ្តាលមកពីឥទ្ធិពលនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្ម

ក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ពីកំណើន ០,៩% ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ដោយសារការ

តំបន់ ក្នុងបរិការណ៍នៃវិបត្តិកូវីដ-១៩ ។

នេសាទ ។ អនុវិស័យ ដំណាំត្រូវបានព្យាករថា នឹងសម្រេចបាន

និងការបង្វែរពីច្រវាក់ផលិតកម្មសកលមកជាច្រវាក់ផលិតកម្មក្នុង

- វិស័យសេវាកម្ម ត្រូវបានព្យាករថា នឹងមានកំណើនក្នុងអត្រា

ទាប ៣,៦% ក្នុងឆ្នាំ២០២១ បើប្រៀបធៀបនឹងកំណើនអវិជ្ជមានក្នុង
អត្រា -៣% ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ដោយសារការរំពឹងទុកនៃការងើប

ឡើងវិញក្នុងកម្រិតទាបនៃសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច ពិសេសក្នុងវិស័យ
ទេសចរណ៍ និងការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកបន្ទាប់ពីវិបត្តិកូវីដ-១៩ ។

អនុវិស័យសណ្ឋាគារ និងភោជនីយដ្ឋាន ត្រូវបានរំពឹងថា នឹងមាន
កំណើនវិជ្ជមានឡើងវិញ ប៉ុន្តែស្ថិតក្នុងកម្រិតទាបនៅឡើយ ទាំង

ទំហំ និងអត្រាកំណើន ដោយសារការធ្លាក់ចុះលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើ

កើនឡើងនៃអនុវិស័យដំណាំ អនុវិស័យចិញ្ចឹមសត្វ និងអនុវិស័យ

កំណើនខ្ពស់ជាងឆ្នាំ ២០២០ ដោយសារការរំពឹងទុកនូវកំណើន
ផលិតកម្មកសិកម្ម ស្របពេលដែលថ្លៃ និងតម្រូវការខាងក្រៅមាន
ការកើនឡើង។ ជាមួយគ្នាផងដែរ អនុវិស័យចិញ្ចឹមសត្វត្រូវបាន
ព្យាករថា នឹងបន្តកំណើនវិជ្ជមានគាំទ្រដោយភាពល្អប្រសើរនៃថ្លៃ

សាច់ជ្រូក ។ ទន្ទឹមនេះ អនុវិស័យនេសាទ ត្រូវបានព្យាករថានឹងមាន
កំណើនខ្ពស់ជាងឆ្នាំ ២០២០ បន្តិច ដែលត្រូវបានជំរុញដោយ
កំណើនល្អនៃអនុវិស័យវារីវប្បកម្ម ។

- អត្រាអតិផរណាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំ ត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថា ស្ថិតក្នុង

ដំណើរកម្សាន្ត ហើយអនុវិស័យ នេះ អាចត្រូវការរយៈពេលពី ២ ទៅ

កម្រិតអាចគ្រប់គ្រងបានក្នុងអត្រា ៣,១% ក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ដោយ

លើសពីនេះ កម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ ដោយ

ការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ។

៣ ឆ្នាំ ដើម្បីអាចងើបទៅរកទំហំដែលធ្លាប់មានមុនពេលមានវិបត្តិ ។
សារបណ្តាប្រទេសដែលជាគោលដៅទេសចរណ៍ដទៃទៀត សុទ្ធតែ
មានវិធានការរៀងៗខ្លួនក្នុងការស្រូបយកភ្ញៀវទេសចរ

សារការរំពឹងទុកការកើនឡើងថ្លៃប្រេងលើទីផ្សារអន្តរជាតិ បន្ទាប់ពី
- អត្រាប្តូរប្រាក់រៀលធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ត្រូវបានប៉ាន់

បន្ទាប់ពី

ស្មានថា នឹងនៅតែបន្តមានស្ថិរភាពក្នុងរង្វង់ ៤ ០៦៥ រៀល ក្នុងមួយ

បានព្យាករថា នឹងមានកំណើនងើបឡើងបន្តិច ប៉ុន្តែទាបជាងនិន្នាការ

ជំនឿទុកចិត្តពីសំណាក់សាធារណជនលើការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀល

ស្ថានភាពនៃវិបត្តិនេះបានធូរស្រាល ។ អនុវិស័យលក់ដុំ-រាយត្រូវ
ធម្មតា

ដែលគាំទ្រដោយការងើបឡើងជាបណ្តើរៗនៃសកម្មភាព

ប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុក ដោយឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈឥរិយាបថចាយវាយ
របស់ប្រជាពលរដ្ឋ រួមផ្សំនឹងការវិលត្រឡប់មកនៃភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ
បន្តស្ថិតក្នុងកម្រិតទាប ។ ទន្ទឹមនេះ អនុវិស័យ ដឹកជញ្ជូន និង

គមនាគមន៍ ត្រូវបានរំពឹងថា នឹងងើបឡើងវិញ បន្ទាប់ពីសកម្មភាព
សេដ្ឋកិច្ចត្រឡប់រកភាពប្រក្រតី ហើយនិន្នាការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេត
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

និងការវិនិយោគបន្ថែមលើ

នឹងបន្តជំរុញឲ្យអនុវិស័យគមនាគមន៍កាន់តែ

រីកចម្រើនក្នុងរយៈពេលមធ្យម ។

- វិស័យកសិកម្ម ត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថា កើនឡើងក្នុងអត្រា ១,៦%

ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងឆ្នាំ២០២១ ដោយសារស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និង
តាមរយៈការអនុវត្តវិធានការលើកកម្ពស់ប្រាក់រៀលរបស់ធនាគារ
ជាតិនៃកម្ពុជា និងការបន្តពង្រឹងគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងសាច់
ប្រាក់ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ។

- ឱនភាពគណនីចរន្ត ( រួមបញ្ចូលបង្វែរ ) ត្រូវបានព្យាករថា

រួមតូចបន្តិចមកត្រឹម ១៧,៣%នៃផ.ស.ស ដោយសារការរំពឹងនៃ

ការងើបឡើងវិញសន្សឹមៗនូវការនាំចេញ និងវិស័យទេសចរណ៍ ។

- ទុនបម្រុងអន្តរជាតិសរុប ត្រូវបានរំពឹងថា នឹងកើនឡើងដល់

១៦ ៩៨១ លានដុល្លារអាមេរិក និងធានាការនាំចូលបាន ៨ខែ
ដោយហេតុថា ការនាំចូលរបស់កម្ពុជា ក៏នឹងងើបឡើងបន្តិចវិញ៕
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លោកបន្ដថា គិតត្រឹមដំណាច់ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ គ្រឹះស្ថានធនាគារ

សម្តេចតេជោប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថា ស្ថាប័ន

និងហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើការរៀបចំឥណទានឡើងវិញ ដល់អតិថិជនដែ

ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ធ្វើអាជីវកម្ម ត្រូវការផលចំណេញ

ជាង ២៨ម៉ឺននាក់ ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន៤.៤៣៦,៥១ លាន ដុល្លារ

រីករាយនោះដែរ ។ សម្តេចសង្ឃឹមថា គ្រប់ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថាន

លកំពុងជួបប្រទះការលំបាកដោយសារវីរុសកូវីដ ១៩ បានចំនួន
អាមេរិកស្មើនឹង ១១,៩២% នៃសមតុល្យឥណទានសរុប ។

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី

នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក៏បានអំពាវនាវដល់ស្ថាប័នធនាគារ

ប៉ុន្តែបើចំណេញលើការលំបាករបស់ប្រជាជនក៏ពុំមែនជាការសប្បាយ

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ទាំងអស់នោះចូលរួមអនុវត្តន៍តាមការអំពាវនាវរបស់
សម្តេច ។

សម្តេចតេជោក៏បានជំរុញឲ្យធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងក្រសួង

និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហរិញ្ញវត្ថុទាំងអស់មេត្តាយោគយល់ដល់ទុក្ខលំបាក

សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បន្តធ្វើការណែនាំដល់ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញ-

កូវិដ-១៩ ដោយសូមបន្ធូរបន្ថយនូវពេលវេលានៃការសងប្រាក់ពន្យារ-

ដែលបាត់បង់ប្រាក់ចំណូល ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ និងដោយសារ

របស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលលិចលង់ដោយទឹកជំនន់និងវិបត្តិនៃជំងឺ
ពេល នៃ ការសងប្រាក់ ឬអាចការបន្ថយអត្រាការប្រាក់ជូនពួកគាត់
ជាដើម។

វត្ថុ និងស្ថាប័នធនាគារ ឲ្យមានការយោគយល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
គ្រោះទឹកជំនន់ ផងដែរ៕
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វិធីការពារសុខភាពរបស់លោកអ្នកពីជំងឺ
ក្នុងអំឡុងពេលអាកាសធាតុចុះត្រជាក់
ពេលធ្វើដំណើររង់ចាំរហូតដល់មាន សុខភាពស្រួលបួលយ៉ាងហោច

ណាស់ ២៤ ម៉ោង។ មិនត្រូវប្រើប្រាស់ឱសថ ប្រភេទ អង់ទីប៊ីយូទិក
(ថ្នាំផ្សះ) ដោយគ្មាន វេជ្ជបញ្ជា ឡើយ។ ពេល ក្អក ឬកណ្តាស សូម
ខ្ទប់មាត់ ជាមួយក្រដាស់ ក្រណាត់ ឬកន្សែងស្អាត ។ លាងសម្អាតដៃ

ឲ្យបានញឹកញាប់ ជាមួយ សាប៊ូ និងទឹក។ ចៀសវាងយកដៃទៅប៉ះពាល់

ភ្នែក ច្រមុះ និងមាត់របស់លោកអ្នក ប្រសិនបើមិនទាន់បានលាងសម្អាត
ទេនោះ។

សម្រាប់ទារក កុមារ និងមនុស្សមានវ័យចំណាស់ ក្នុងរដូវរងារនេះ

ពិតជាមានហានិភ័យខ្ពស់ណាស់ ទាក់ទងនឹងជំងឺបណ្តាលមកពី អាកាស
ក្នុងចន្លោះខែធ្នូ ដល់ខែមករា រៀងរាល់ឆ្នាំ ខ្យល់ត្រជាក់នៃរដូវរងា

នឹងមកដល់ហើយ

ជាពិសេសលោកអ្នកដែលរស់នៅតំបន់ត្រជាក់។

លោកអ្នកត្រូវចេះការពារខ្លួន

ពីជំងឺដង្កាត់ដែលអាចកើតមានដូចជា

ជំងឺផ្លូវដង្ហើម អាល់លែកហ្ស៊ី ជំងឺផ្លូវដង្ហើមបណ្តាល មកពីវីរុស និងរោគ
ស្រ្តិបតូកូក ដែលបង្កឲ្យលោកអ្នកមានរោគសញ្ញាដូចជា គ្រុនផ្តាសាយ

ហៀរសំបោរ រលាកបំពង់ក ក្អក និង រលាក ក្រពះពោះវៀន ដោយ
ពពួកវីរុសជាដើម។

ដើម្បីថែរក្សាខ្លួនលោកអ្នក និងក្រុមគ្រួសារ ជាពិសសមនុស្ស

ចាស់ជរា ទារក និងកុមារ ពីជំងឺក្នុងរដូវរងារនេះ យើងត្រូវស្លៀកពាក់
អាវក្រាស់ៗ រុំកនឹងកន្សែង ពាក់មួក និងស្រោមដៃរងារ ដើម្បីការពារកុំ

ឲ្យធាតុត្រជាក់ប៉ះខ្លួនប្រាណដោយចំហរ ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការរក្សា

កំដៅក្នុងខ្លួនជាធម្មតា។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានរោគសញ្ញា ពិបាកដក
ដង្ហើម គ្រុនក្តៅ ក្អក ឈឺក និងឈឺសាច់ដុំ ឬមានបញ្ហា សុខភាព ផ្សេងទៀត
សូមស្វែករកការព្យាបាលវេជ្ជសាស្រ្តនៅគ្រឹះស្ថានសុខាភិបាល

។

ពេលធ្វើដំណើរត្រូវប្រាកដថា សុខភាពរបស់ លោកអ្នកល្អធម្មតា ប្រសិន

បើគិតថា លោកអ្នក មានជំងឺផ្តាសាយ ឬមិនស្រួលខ្លួន (ឈឺ) គួរពន្យា

អាហារ

ធាតុត្រជាក់ ។ ទារកបាត់បង់កំដៅរាងកាយរហ័សជាងមនុស្សធំ ។
ទារក និងកុមារតូច មិនអាចរក្សាកំដៅរាងកាយឲ្យបានគ្រប់បានទេ បើ
គ្មានជំនួយការត្រឹមត្រូវពីអ្នកថែទាំពួកគេ។
អាកាសធាតុចុះត្រជាក់នេះ

ដើម្បីចៀងវាងពីជំងឺនៃ

ទារកអាយុតិចជាងមួយឆ្នាំមិនគួរឲ្យដេក

នៅក្នុងបន្ទប់ត្រជាក់ទេ។ ត្រូវស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ ដែលកក់ក្តៅ និង
ដណ្តប់ភួយសម្រាប់ទារកឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីរក្សាសីតុណ្ហភាពឲ្យបាន

កក់ក្តៅសម្រាប់ខ្លួនប្រាណទារក ។ មនុស្ស វ័យចំណាស់វិញ អាចបណ្តាល
ឲ្យមានគ្រោះថ្នាកដ
់ ល់អាយុជវី ត
ិ ផងដែរ ដោយសារមនុស្សវ័យ ចំណាស់
មានកំដៅរាងកាយតិច ការរំលាយអាហារក្នុងរាងកាយយឺត និង សកម្មភាព

រាងកាយ មានតិចឬ ចុះថយ ជាពិសេសអ្នកមាន ជំងឺទឹកនោមផ្អែម
និងជំងឺបេះដូង។ កុមារ និងមនុស្សវ័យចំណាស់ គួរស្លៀកពាក់ឲ្យបាន
ច្រើនជាន់ដើម្បីរក្សាភាពកក់ក្តៅក្នុងខ្លួន។ ប៉ុន្តែត្រូវចៀសវាងសម្លៀកបំពាក់

តឹង ដែលអាចរំខាន ដល់ចរាចរឈាម ក្នុងរាងកាយ និងបណ្តាលឲ្យ
បាត់បង់កដៅ
ំ រាងកាយទៅវិញ ។ ត្រវូ ពាក់មក
ួ និងស្រោមជើង ដើម្បីរក្សា

កំដៅក្នុងរាងកាយ និងត្រូវពិសាទឹកឲ្យបានញឹកញាប់ ដើម្បីចៀសវាង
ការបាត់បង់ជាតិទឹក នៅពេលសរីរាង្គខិតខំទប់ទល់ទៅ នឹងភាព ត្រជាក់៕

៦ មុខជំនួយដល់សុខភាពក្រពះនិងសម្រួលដល់អាការឈឺក្រពះភ្លាមៗ

ដើម្បីជំនួយដល់សុខភាពពោះវៀន និងក្រពះ ឱ្យមានដំណើរការ

ក្រពះ សូមពិសាប្រទាលកន្ទុកក្រពើ ឬផឹកតែខ្ញី ឬផ្លែប៉ោម ដើម្បីសម្រួលដល់

អ្នកទទួលទានអាហារ និងផ្លែឈើខាងក្រោមនេះ។ ១- ទទួលទាន

ទានបន្លែឆៅ ឬអាហារផ្សេងៗទៀតដែលឆៅក្នុងអំឡុងពេលឈឺក្រពះ៕

ល្អក្នុងមុខងាររបស់ខ្លួន និងការពារក្រពះមិនឱ្យងាយឈឺ សូមលោក
ប្រទាលកន្ទុយក្រពើក្នុងបរិមាណសមល្មមក្នុងមួយថ្ងៃ គឺជួយសម្រួល

ដល់អាការឈឺក្រពះ។ ២- ឧស្សាហ៍ផឹកតែខ្ញី ឬបរិភោគអាហារផ្សំពខ
ី ្ញី
គឺជួយសម្រួលដល់អាការឈឺក្រពះ។ ៣- ចេក ១ ផ្លែក្នុងមួយថ្ងៃ គឺជួយ
បង្កើន "ថាមពល" សម្រាប់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ។ ៤- ល្ហុង ពិសា
សមល្មម

គឺជួយជំរុញក្នុងការបង្កើតជាតិអាស៊ីតល្អសម្រាប់រាងកាយ។

៥- ប៉ោម ១ ផ្លែក្នុងមួយថ្ងៃ គឺជំនួយដល់សុខភាពក្រពះ និងជួយបន្ថយ

អាការឈឺក្រពះភ្លាមៗ។ ៦- ដូង ១ ពិសាសមល្មម គឺជួយកម្ចាត់បាក់
តេរីក្នុងពោះវៀន។

បញ្ជាក់បន្ថែមពីលើនេះដែរ សម្រាប់លោកអ្នកដែលមានអាការឈឺ

អាការឈឺក្រពះឱ្យបានធូរស្បើយភ្លាមៗ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ សូមកុំទទួល
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គីឡូម៉ែត្រអត់ទាន់ហត់ទេ។ ប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃ ដើរត្រឹមតែមួយគីឡូម៉ែត្រ
ហត់ដង្ហក់ សឹងដកដង្ហើមមិនដល់គ្នាទៅហើយ។
ម៉ែនៈ ចំណែកខ្ញុំវិញ ខុសពីល្បងឯង កាលពីក្មេងសុខភាព
បែបណា ដល់មកចំណាស់នេះ នៅតែយ៉ាងនោះដដែល អត់មាន

(បទពាក្យ ៧)

១២៣៤-

ជំនោរឧត្ដរ បរបក់ធ្លាក់		

ផ្ដល់ធាតុត្រជាក់បាចប្រោះព្រំ

នាំរសពិដោរ ក្លិនស្រូវទុំ		

ប្រហើររហ៊ំ សព្វនាសា។

សន្សើមផ្សែងក្រូច ដូចព្រិលស

ស្របពេលទិន្នករ ចរយាត្រា

ចេញចាករាត្រី ស្បៃអន្ធការ

ព្រះសូរភ្លឺថ្លា រះជាថ្មី។

ជំនោរមករា នាដើមឆ្នាំ		

ខ្មែរយើងចងចាំ ទាំងប្រុសស្រី

មាតុភូមិឆ្លង គ្រោះអន្យតិរិ្ថយ

មានជីវិតថ្មី ផុតគុកកម្ម។

ធ្មេចបើក បើកធ្មេចភ្លេចមិនបាន

របបតិរច្ឆាន ជាងបីឆ្នាំ

ម៉ក់ៈ ប្រសើរណាស់អញ្ចឹង!

៦៧៨៩-

មហាឃ្នាងខ្នោះ មហាព្រាត់

មហាសំពង វាយធាក់ទាត់

មហាបិទមាត់ ហាមតវ៉ា។

មហារែកដី ជីកប្រឡាយ		

មហាគាស់កាយ ខំកាប់ឆ្ការ

មហាហេវហត់ អត់អាហារ

មហាឈឺផ្សា មហាឃ្លាន។

មហាស្មោះត្រង់ នឹងអង្គការ

មហាប្តេជ្ញា ខំសូត្ររៀន

មហាលត់ដំ ទ្រាំអត់ឃ្លាន

មហាព្រមាន រៀនខន្តី។

មហាលោតផ្លោះ អស់បីលាន

មហាបំពាន សិទ្ធិសេរី

មហាត្បូងចប គល់ឬស្សី		

មហាប្រល័យ មិនរើសមុខ។

អាសូរជីវិត ពិតរងកម្ម		

រស់ជាងបីឆ្នាំ ត្រាំក្នុងគុក

មិនដែលនឹកស្មាន បានផុតទុក្ខ

ក្ដីស្លាប់នឹងមុខ សោយសោកា។

បក្សប្រជាជន ប្ដូរប្ដេជ្ញា		
១១- ព្រះពាយបក់បោក ពពកខ្មៅ	
ព្រះសូរចាំងជះ ពន្លឺថ្មី		
១២- ឆ្នាំចិតប្រាំបួន យើងមិនភ្លេច
រំដោះជាតិខ្មែរ ផុតទុក្ខា		

ទម្លាប់អាក្រក់

រុំកខ្លួនឯងនាំឲ្យគេទើសភ្នែកគ្រប់គ្នា។ ឃើញដូច្នោះ អ្នករត់តុចូល
ទៅខ្សឹបប្រាប់ៈ
-

លោកចង់ឲ្យភោជនីយដ្ឋានយើងខ្ញុំមានកិត្តិយសកាត់សក់

ឬកោរពុកមាត់ជូនទៀតមែនទេ?។
តាមពិតអ៊ីចឹងសោះ
ជាមៈ ផ្ទះខ្ញុំតាំងពីមានទូរស័ព្ទដៃគ្រប់គ្នា រាល់ម្ហូបអាហារប្រែប្រួល
សម្បើមណាស់គឺ ឆ្ងាញ់ជាងមុនឆ្ងាយតែម្ដង។
ជុកៈ ប្រហែលមកពីប្រពន្ធជាមឯងឧស្សាហ៏ទូរស័ព្ទទៅប្រឹក្សា
ជាមួយមេចុងភៅចំណានៗប្រចាំហាងធំៗ ពីវិធីដាំស្ល មែនទេ?

សង្គ្រោះសង្ខារ ខ្មែរប្រុសស្រី។
រសាត់បាត់ទៅ ផុតផែនដី

ជាមៈ មិនមែនទេ តាមពិត គឺមកយាយប៉ិខ្ញុំ ប្រើទូរស័ព្ទកម្មង់
ម្ហូបពីហាងបាយល្បីៗ ហើយបញ្ជាឲ្យគេយកមកផ្ទះហ្នឹងណា៎។
ជុកៈ អូហូ- អ៊ីចឹងសោះ! ។

ប្រពន្ធបែបណា៎

ប៉ក់ និងប៉ាន់សុទ្ធសឹងជានិស្សិត សិក្សាជំនាញដឹកនាំរឿងភាព

នាថ្ងៃប្រាំពីរ ខែមករា។

យន្តសាសងគ្នាៈ

ចាំជាប់ជានិច្ច ក្នុងចិន្តា

ប៉ក់ៈ នែប៉ាន់ឯងរៀនផ្នែកដឹកនាំរឿងអ៊ីចឹង ថ្ងៃក្រោយឯងចង់

មករានាំមក ពន្លឺថ្មី ៕
និពន្ធៈ សុខ សុធន

សុខភាពនៅដដែល
នៅសួនច្បារនៅតាមមាត់ទន្លេ

ដល់មកឥឡូវក៏នៅតែលើកអត់រួចដដែល៕

នាយ ជាម និងនាយ ជុក ជួបនិយាយគ្នាក្រោមម្លប់ព្រីងក្បែរផ្ទះ ៖

មានទេវតាប្រោះដោះទុក្ខា

						

គីឡូក្រាម ក៏ខ្ញុំលើកអត់រួចដែល

អាហារក្នង
ុ ភោជនីយដ្ឋាន តែងតែយកកន្សែងសម្រាបជ
់ ត
ូ មាត់មក

មហាអស្ចារ្យ មហាផ្លោះ 		

១០- យើងក៏មិននឹកស្មានដល់សោះ

ម៉ែនៈ ប្រសើរយ៉ាងម៉េច? កាលពីក្មេងស្បោងអង្ករត្រឹមតែ៣០

នាយឈុន ជាជនមានទម្លាប់អាក្រក់មួយគឺរាល់ពេលចូលហូប

ក្រាំងមាសពាសផ្ដាម ស្នាមបណ្ដាំ បន្តចងចាំ ជាប្រវត្តិ។
៥-

ប្រែប្រួលអីបន្តិចសោះ។

ខាងមុខ

ព្រះបរមរាជវាំង លោក តាម៉ក់ និងលោកតា ម៉ែន
អង្គុយសំណេះសំណាលគ្នា៖
ម៉ក់ៈ សុខភាពរបស់ខ្ញុំចេះតែថមថយចុះពីមួយ

បានប្រពន្ធប្រកបការងារអ្វី?
ប៉ាន់ៈ ខ្ញុំនឹងយកប្រពន្ធជាតួសម្ដែងភាពយន្តនឹងឯង!
ប៉ក់ៈ អូហូ ឯងរកអ្នកមានមុខរបរដូចគ្នា ដើម្បីកុំឲ្យមានការ
ប្រច័ណ្ឌគ្នាមែនទេ?
ប៉ាន់ៈ ខុសស្រឡះ តាមពិតគឺនៅពេលត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញ
អ្នកសម្ដែងរឿង ត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់អ្នកដឹកនាំរឿង៕

ថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។ កាលពីក្មេងដើររាប់សិប
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១-

លោកជំទាវ ម៉ែន

៣-

លោកជំទាវ ឃួន

២៤៥៦-

៧៨៩-

១០១១-

១២-

១៣១៤១៥១៦-

១៧១៨១៩-

២០២១-

២២-

ឯ.ឧ

អូន

ព័ន្ធមុន្នីរ ័ត្ន សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្
តា ល ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញ វត្ថុ .......... ២០០ ដុល្លារ

ឯ.ឧ

អ៊ុក

ឯ.ឧ
ឯ.ឧ
ឯ.ឧ
ឯ.ឧ
ឯ.ឧ
ឯ.ឧ
ឯ.ឧ
ឯ.ឧ
ឯ.ឧ
ឯ.ឧ
ឯ.ឧ
ឯ.ឧ
ឯ.ឧ
ឯ.ឧ
ឯ.ឧ
ឯ.ឧ
ឯ.ឧ

២៦-

ឯ.ឧ

២៩-

៣០-

សមាជិកាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្
តា ល......................................................................................... ២០០ ដុល្លារ

គឹមយ៉ាន

ឯ.ឧ

២៨-

សុដារ ី

៤០០.០០០៛

កែ

២៤-

២៧-

សមាជិកាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្
តា ល ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច .

ឯ.ឧ

២៣- ឯ.ឧ
២៥-
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សំអន

ឯ.ឧ

ជា

ហ៊ង
ី
ស៊ន
ុ

រ៉ាប៊ុន

ប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូ ន ........................................................... ៨០០.០០០ ៛

ណេង
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វេង

សាខុន

ប៉ាន

សូរស័កតិ ្

ស្តើង សុខុម
ថោង ខុន
អ៊ិត
ព្រុំ

សំហេង
សុខា

ខ�ៀវ កាញារ ីទ្ធ

អូស្មាន ហាស្សាន់
ជីវ

កេង

យូ

ប៊ុនឡេង

អ៊ុក

សារាវុធ

គង់
ម៉ម
នង

សុខ

វិបុល

ប៊ុននាង
វាសនា
ផល

ម៉ា

ឈ�ឿន

ទេព

ធន

ឯ.ឧបណ្ឌិត លី

សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្
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ចាន់ថុល

ប្រសិទ្ធ

ហ៊ុន

សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្
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ចម

លោកជំទាវ អ៊ុក
ឯ.ឧ

ចាន់ត ូ
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