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Cambodia is optimistic about socio-economic 
development in   2021

The year 2021 is the third year of the implementation 
of the Royal Government of Cambodia's political platform 
for the sixth legislature of the National Assembly, and a 
year in which we must all redouble efforts to overcome 
the obstacles posed by the Covid-19 crisis during the year 
2020. The devastating epidemic has taken a toll on the 
entire world as a whole, and in particular, Cambodia has 
suffered from this devastating crisis, adversely affecting 
the economy, society and daily life of the people,                          
especially the poor and vulnerable. Cambodia's vision for 
the development process to become a high-middle-income 
country by 2030 and a high-income country by 2050 has 
also been hampered. However, with the Royal Government 
fully and effectively managing this crisis in 2020, we will 
still be able to develop socio-economically, reduce risks 
and create favorable conditions for further progress on the 
path of development, for this year 2021 and the years to come.

Although Covid-19 vaccine has been introduced     
worldwide, including in Cambodia, so far no institution 
or individual has been able to accurately assess or predict 
as to when the Covid-19 will be over. It is unknown at this 
time as to how long and large the adverse consequences 
will be. However, at this stage, every countries have put 
in place measures to address the intervention through use 
of policy tools according to the realities of each country's 
situation. The Royal Government of Cambodia has taken 
the strictest and most drastic measures in the formulation 
of national policies and strategies to guide the implementation 
of the action plan to prevent Covid-19, to support and 
maintain socio-economic health during Covid-19, and to 
prepare for economic recovery after the devastating pandemic 
crisis. Under the leadership of Samdech Techo Hun Sen, 
the Royal Government of Cambodia strives to promote 
the spirit of participation of the entire nation in order to 
achieve the development goals for Cambodia's economic 
growth in 2021 and in the years to come.

In fact, the framework of Cambodia's post-Covid-19 
crisis economic recovery plan for 2021-2023 focuses on 
three approaches. Firstly, uphold strategies for survival by 
promoting economic recovery and continuing to fight     
Covid-19. The Royal Government continues to implement 
all social assistance and the introduction of urgent                     
intervention measures. Secondly, conduct reforms by               
i mproving the investment and business environment,     
promoting the development of digitalized economic            
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ការកសាងភាពធន់បៃកបដោយចីរភាព និងបរិយប័ន តាមរយៈការកសាង 
និងពងៃឹងសមត្ថភាពសា្ថាប័ន ការបង្កើននូវបៃភពធនធានមនុស្ស និង 
ហិរញ្ញវត្ថុ ពងៃឹងភាពបៃកួតបៃជៃង និងការកសាងមូលដ្ឋានសៃដ្ឋកិច្ចក្នុង
សៃុករឹងមាំ ។ 

ក្នុងឆ្នាំ២០២១នៃះ សៃដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតៃូវបានព្យាករថា នឹងងើបឡើងវិញ 
ហើយរំពឹងថា នឹងសមៃចបានកំណើនក្នុងរង្វង់ ៤% ដៃលធ្វើឱ្យ ផ.ស.ស 
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន ស្ថិតក្នុងរង្វង់ ១១៧.៩៣៩ ប៊ីលានរៀល សមមូលនឹងបៃមាណ 
២៩.០១៣ លានដុលា្លារអាមៃរិក សៃបពៃលដៃល ផ.ស.ស. សមៃប់មនុស្ស
មា្នាក់តៃូវបានរំពឹងថា នឹងកើនឡើងដល់ ១.៧៧១ ដុលា្លារអាមៃរិក បើ 
បៃៀបធៀបនងឹ ១.៦៨៣ ដលុា្លារអាមៃរកិ ក្នងុឆ្នា២ំ០២០ ។ កណំើននៃះគទំៃ 
ដោយការងើបឡើងវិញនៃវិស័យសៃដ្ឋកិច្ចសំខន់ៗដូចជា៖ វិស័យកសិកម្ម 
តៃូវបានបា៉ាន់សា្មានថាកើនឡើងក្នុងអតៃ ១,៦% ដោយសារការកើនឡើង 
នៃអនុវិស័យដំណំ អនុវិស័យចិញ្ចឹមសត្វ និងអនុវិស័យនៃសាទ, វិស័យ 
ឧស្សាហកម្មតៃូវបានព្យាករណ៍ថា នឹងងើបឡើងវិញក្នុងអតៃកំណើន ៤,១% 
ពីកំណើនអវិជ្ជមាន ដោយសារការរំពឹងទុកនូវការងើបឡើងវិញក្នុងកមៃិត
ទាបនៃអនុវិស័យកាត់ដៃរ និងអនុវិស័យសំណង់ ខណៈដៃលអនុវិស័យ   
កម្មន្តសាលមិនមៃនកាត់ដៃរតៃូវបានរំពឹងថា នៅរក្សាបានកំណើនល្អ បៃសើរ 
និងវិស័យសៃវកម្មតៃូវបានព្យាករណ៍ថា នឹងមានកំណើនក្នុងអតៃ ៤% 
ដោយសារការរំពឹងទុកនៃការងើបឡើងវិញ ក្នុងកមៃិតទាបនៃសកម្មភាព
សៃដ្ឋកិច្ច ជាពិសៃសក្នុងវិស័យទៃសចរណ៍ និងការបៃើបៃស់ក្នុងសៃុក 
បនា្ទាប់ពីវិបត្តិកូវីដ-១៩ ។ អតិផរណមធ្យមបៃចាំឆ្នាំ តៃូវបានបា៉ាន់សា្មានថា
ស្ថិតនៅក្នុងកមៃិតអាចគៃប់គៃងបានក្នុងអតៃ ៣,១% ដោយសារការរំពឹង
ទុកនៃការងើបឡើងថ្លៃបៃងលើទីផ្សារអន្តរជាតិ បនា្ទាប់ពីការធា្លាក់ចុះយ៉ាង
គំហុកក្នុងឆ្នាំ២០២០ ។ ឱនភាពគណនីចរន្ត (រួមបញ្ចូលបង្វៃរ) តៃូវបាន 
ព្យាករណ៍ថា នឹងរួមតូចបន្តិចមកតៃឹម ១៧,៣% នៃផ.ស.ស ដោយសារការ
រំពឹងនៃការងើបឡើងសន្សឹមៗនូវការនាំចៃញ និងវិស័យទៃសចរណ៍ ។ ទុន
បមៃុងអន្តរជាតិសរុបតៃូវបានរំពឹងថា នឹងកើនឡើងដល់ ១៦.៩៨១លាន 
ដុលា្លារអាមៃរិក និងធានាការនាំចូលបាន ៨ខៃ ដោយហៃតុថា ការនាំចូលរបស់ 
កម្ពុជាក៏នឹងងើបឡើងបន្តិចវិញ ។ 

ទោះបីបៃឈមឧបសគ្គ និងការលំបាកចៃើន បុ៉ន្តៃយើងនៅតៃមាន 
សុទិដ្ឋិនិយមចំពោះការអភិវឌ្ឍ សមៃប់ឆ្នាំ២០២១នៃះ ដោយសារយើងមាន
លក្ខខណ្ឌអនុគៃះជាចៃើន ។ ក្នុងឆ្នាំ២០២០ កម្ពុជា ទោះជាតៃូវទទួលរង
ការផលវិបាកនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ប៉ុន្តៃយើងគៃប់គៃងបានបៃកបដោយបៃសិទ្ធភាព 
ដោយគ្មានករណីសា្លាប់ គ្មានការដក់បៃទៃសក្នុងគៃមានអាសន្ន មិនមាន 
ការបិទជាតំបន់ ឬបៃទៃសទាំងមូលឡើយ ។ រាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យទទួល
ជោគជ័យចំពោះការប្តៃជា្ញាចិត្ត ក្នុងការរក្សាបាននូវភាពមា្ចាស់ការលើការងារ
អាទិភាពចម្បងពីរ គឺ ៖ ទី១- ការបន្តរក្សានូវស្ថិរភាពនយោបាយដៃលជា        
មូលដ្ឋានគៃឹះសមៃប់ការគៃប់គៃងសា្ថានការណ៍ និងទី២- ការរក្សាស្ថិរភាព
មា៉ាកៃូសៃដ្ឋកិច្ចឱ្យបានល្អបៃសើរទប់សា្កាត់អតិផរណ និងការឡើងថ្លៃទំនិញ 
ក្នុងទីផ្សារ ។ ជាមួយគ្នានៃះ ការជំរុញទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ក៏ 
ដូចជាគោលនយោបាយទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគក៏តៃូវបានអនុវត្តយ៉ាងសកម្ម ។ 
កិច្ចពៃមពៃៀងពាណិជ្ជកម្មសៃរីកម្ពុជា-ចិន នឹងផ្តល់បៃយោជន៍យ៉ាងសំខន់
សមៃប់បៃទៃសកម្ពុជា ដៃលនឹងផ្តល់ឱកាសកាន់តៃធំក្នុងការនាំផលិតផល
ទៅកាន់បៃទៃសចិន ដោយមិនជាប់ពន្ធ ហើយកំណើននៃការនាំចៃញនឹង
កើនឡើងបៃមាណ ២៥% បន្ថៃមទៀត ។ កិច្ចពៃមពៃៀងពាណិជ្ជកម្មសៃរី 
កម្ពុជា-កូរ៉ៃខងត្បូង ក៏តៃូវបានបិទបញ្ចប់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី៣ ខៃកុម្ភៈ ហើយ
នៅពៃលដៃលតៃូវបានដក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការ នឹងជួយជំរុញឲ្យទំហំ
ពាណិជ្ជកម្មនៃបៃទៃសទាំងពីរកាន់តៃមានការកើនឡើង ។ កម្ពុជាក៏បាន 
គៃងធ្វើកិច្ចចរចា   ស្តីពីកិច្ចពៃមពៃៀងពាណិជ្ជកម្មសៃរីជាមួយបណ្តាបៃទៃស
ផ្សៃងៗទៀត ដូចជាអង់គ្លៃស អាមៃរិក ជប៉ុន ម៉ុងហ្គោលី ឥណ្ឌ និង 

system turning the Covid-19 crisis into an opportunity. 
Thirdly, to build sustainable and environmental resilience 
through building and strengthening institutional capacity, 
increasing human and financial resources, strengthening 
competitiveness and building a strong local economic base.

In 2021, the Cambodian economy is projected to              
recover with an expectation to achieve a growth rate of 
around 4%, bringing the current GDP to around 117,939 
billion riels, equivalent to about 29,013 million US dollars, 
while GDP per capita income is expected to rise to US$ 
1,771, compared to US$ 1,683 in 2020. This growth was 
supported by the recovery of key economic sectors such 
as agriculture, which is estimated to increase by 1.6% 
thanks to the growth of the crop sub-sector, livestock         
sub-sector and fisheries sub-sector. The industry sector 
was expected to recover at a 4.1% growth rate from          
negative area owing to lower-than-expected recovery in 
the garment and construction sub-sectors, while the             
non-garment manufacturing sub-sector is expected to 
maintain strong growth. The services sector is projected 
to grow at 4% thanks to the expected slow recovery in 
economic activity, especially in tourism and domestic    
consumption after the Covid-19 crisis.

The average annual inflation rate is estimated to be 
manageable at 3.1% thanks to expectations of a rise in 
international oil prices after a sharp decline in 2020. The 
current account deficit (including diversion) is projected 
to narrow slightly to 17.3% of GDP based on expectations 
of a gradual recovery in exports and tourism. Total                   
international reserves are expected to reach US$ 16,981 
million guaranteeing eight months imports as the country’s 
imports will recover slightly.

Despite many obstacles and difficulties, we are still 
optimistic about the development for 2021 because we 
have many favorable conditions. By 2020, Cambodia, 
despite suffering from the effects of Covid-19, was able 
to manage it effectively, with no deaths, no state of              
emergency, and no partial or national lockdowns. The 
Royal Government has succeeded in its commitment to 
maintaining sovereignty over its two major works. Firstly, 
it has been able to maintain political stability which is the 
foundation for keeping things under control. Secondly, it 
has achieved good macroeconomic stability, curbing inflation 
and rising commodity prices in the market. At the same 
time, it has been active in promoting international trade 
relations as well as the policy of attracting investors.

The Cambodia-China Free Trade Agreement will bring 
significant benefits to Cambodia, with greater opportunities 
to export products to China duty-free and export growth 
of about 25%. The Cambodia-South Korea Free Trade 
Agreement also officially concluded on February 3, and 
its official launch will help boost the two countries' trade 
volume. Cambodia also plans to negotiate free trade agreements 
with other countries such as Britain, the United States, 
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សហភាពសៃដ្ឋកិច្ចអឺរា៉ាសុីថៃមទៀត។ កាលពីចុងឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ 
បៃទៃសសមាជិកអាសា៊ាន ដៃលមានទាំងកម្ពុជា ពៃមទាំងបៃទៃសចំនួន 
៥ទៀត គឺ ចិន ជប៉ុន កូរ៉ៃខងត្បូង អូស្តាៃលី និងណូវៃលសៃឡង់ បានចុះ
ហត្ថលៃខលើកិច្ចពៃមពៃៀងភាពជាដៃគូសៃដ្ឋកិច្ចតំបន់គៃប់ជៃុងជៃយ ហៅ 
កាត់ថា RCEP (regional comprehensive economic partnership) ។ 
RCEP គឺជាកិច្ចពៃមពៃៀង ពាណិជ្ជកម្មសៃរី ឈានមុខគៃក្នុងពិភពលោក។ 
សមៃប់កម្ពុជា កៃយពីកិច្ចពៃមពៃៀង RCEP នៃះចូលជាធរមាន គិត 
ជាកំណើនបៃចាំឆ្នាំ ការនាំចៃញរបស់កម្ពុជានឹងកើនឡើងចំនួន ៧,៣% , 
ការ វិនិយោគកើនឡើង ២៣,៤% , និងផលិតផលក្នុងសៃុកសរុប (ផសស) 
កើនចំនួនបៃមាណ ២% លើ ផ.ស.ស ដៃលមានបច្ចុប្បន្ន ។ រាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជាក៏បានរៀបចំច្បាប់វិនិយោគថ្មី ដោយការកៃសមៃួលទៅលើ ច្បាប់ចាស់ 
ដើម្បីឲ្យសៃបទៅតាមការវិវត្តន៍របស់សង្គម និងបង្កើនភាពទាក់ទាញកាន់
តៃខ្លាំងឲ្យវិនិយោគិនចូលមកបណ្តាក់ទុននៅកម្ពុជា ។ ច្បាប់ស្តីពីសហគៃស-
ពាណិជ្ជកម្ម និងច្បាប់ស្តីពីវិធានពាណិជ្ជកម្ម និងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មក៏កំពុង 
តៃូវបានធ្វើវិសោធនកម្ម ។ ក្នុងគោលបំណងនៃះដៃរ កៃសួងការបរទៃស និង
កិច្ចសហបៃតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានបៃកាសដក់ឲ្យអនុវត្តយុទ្ធសាស្តៃការ
ទូតសៃដ្ឋកិច្ច ឆ្នាំ២០២១-២០២៣ ដោយផ្តាតលើគោលដៅធំៗចំនួន ៤ 
រួមមានៈ ការជំរុញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ , ការទាក់ទាញការវិនិយោគទុនផ្ទាល់
ពីបរទៃស , ការលើកកម្ពស់វិស័យទៃសចរណ៍ និងការជំរុញការផ្លាស់ប្តូរ 
វប្បធម៌ បូករួមទាំងការផ្សព្វផ្សាយពីមុខម្ហូបខ្មៃរផងដៃរ ។ យុទ្ធសាស្តៃ 
ការទូតសៃដ្ឋកិច្ច គឺជាតៃីវិស័យក្នុងការពងៃឹងបៃសិទ្ធភាពការងារ ផ្នៃកការទូត 
សៃដ្ឋកិច្ច និងដើម្បីចូលរួមជាវិភាគទាន ពងៃឹងជន្ទល់កំណើនសៃដ្ឋកិច្ច           
កាត់បន្ថយការពឹងផ្អៃកលើជំនួយពីខងកៃ និងលើកកម្ពស់ផលបៃយោជន៍
កម្ពុជានៅក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ ។ ទន្ទឹមនៃះ ការទទួលបានវ៉ាក់សាំង 
ការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ដៃលជាទំនិញជាយុទ្ធសាសៃ្ត នៅខៃកុម្ភៈ ដើម 
ឆ្នាំ២០២១ នៃះ និងដំណក់កាលជាបន្តបនា្ទាប់ មិនតៃឹមតៃបានជួយការពារ
អាយុជីវិតរបស់បៃជាជនកម្ពុជា និងកាត់បន្ថយហានិភ័យទាំងឡាយ ដៃល   
បណ្តាលមកពីជំងឺនៃះប៉ុណ្ណាះទៃ ប៉ុន្តៃវបានជួយរួមចំណៃកយ៉ាងធំធៃង 
ក្នុងការសា្តារ និងអភិវឌ្ឍសៃដ្ឋកិច្ចសង្គមឲ្យកាន់តៃមានល្បឿនលឿនថៃម
ទៀត ។ 

ប៉ុន្តៃ យើងក៏នៅតៃជួបបញ្ហាបៃឈមមួយចំនួនដូចជា សភាពការណ៍ 
អន្តរជាតិនៅតៃបន្តស្ថិតក្នុងសភាពស្មុគសា្មាញ និងគៃះថា្នាក់ ។ ភាពមិន
បៃកដបៃជានៃសៃដ្ឋកិច្ចសកលនៅតៃមានការកើនឡើង ហើយធ្វើឲ្យមាន
ផលប៉ះពាល់ដល់សៃដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ។ មួយផ្នៃកក៏អាសៃ័យដោយកតា្តាខងក្នុង 
ដូចជា បញ្ហាតម្លៃ កិច្ចសមៃួលពាណិជ្ជកម្ម សមៃប់ធុរជន ការធ្វើពិពិធកម្ម
សៃដ្ឋកិច្ចនៅមានល្បឿនយឺត បរិមាណ និងគុណភាពនៃកមា្លាំងពលកម្ម         
ជំនាញមិនទាន់អាចឆ្លើយតបតាមតមៃូវការទីផ្សារបាន ។ បុ៉ន្តៃបញ្ហាទាំងអស ់
នៃះ យើងអាចជម្នះដោះសៃយបាន អាសៃ័យដោយការពងៃឹងការ ឯកភាព 
គ្នា គៃប់ថា្នាក់ គៃប់ផ្នៃក ដោយបៃកាន់ខ្ជាប់នូវសា្មារតីនៃការជំរុញការអភិវឌ្ឍ
បៃទៃសជាតិឲ្យកាន់តៃរឹងមាំឡើង ។ 

ជារួមទោះបីជាសៃដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០២០ បានទទួលរងគៃះ
ដោយសារឥទ្ធិពលនៃការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-១៩ ប៉ុន្តៃផ្អៃកលើមូលដ្ឋាន 
សខំន់ៗ ដរ៏ងឹមាដំៃលមានរចួហើយ យើងនៅតៃមានសទុដិ្ឋនិយិមថា សៃដ្ឋកិច្ច 
កម្ពុជា នឹងបោះជំហានឈានឡើងវិញក្នុងជំហានវិជ្ជមាននៅឆ្នាំ២០២១នៃះ៕
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Japan, Mongolia, India and the Eurasian Economic Union. 
In late 2020, ASEAN member countries, including               
Cambodia, as well as five other countries - China, Japan, 
South Korea, Australia and New Zealand - signed the      
Regional Comprehensive Economic Partnership Agree-
ment (RCEP).

RCEP is the world's leading free trade agreement.        
After RCEP’s entry into force, Cambodia's annual exports 
will increase by 7.3%, investment by 23.4%, and gross 
domestic product (GDP) will increase about 2% on current 
GDP. The Royal Government of Cambodia has also              
prepared a new investment law by amending the old ones 
to go along with the evolution of society and increase the 
attractiveness for investors to invest in Cambodia. The 
Law on Commercial Enterprises and the Law on                        
Commercial Rules and Business Registration are also       
being amended. 

To this end, the Ministry of Foreign Affairs and                    
International Cooperation has announced the implementation 
of the Economic Diplomacy Strategy 2021-2023, focusing 
on four main goals - promoting international trade, attracting 
foreign direct investment, promoting tourism, and promoting 
cultural change, as well as promoting Khmer cuisine. The 
Economic Diplomacy Strategy is a compass to strengthen 
the efficiency of economic diplomacy and to contribute to 
strengthening economic growth, reducing dependence on 
foreign aid, and promoting Cambodia's interests in the 
region and internationally. At the same time, the acquisition 
of Covid-19 vaccine, a strategic commodity in early          
February 2021 and subsequent stages, not only saved the 
lives of the Cambodian people and reduced the risks posed 
by the disease, but it has greatly contributed to the rapid 
socio-economic recovery and development.

However, we also face some challenges, such as the 
international situation continues to be complicated and 
dangerous. Uncertainty in the global economy continues 
to increase and affect the Cambodian economy. These    
developments has partly been so due to internal factors 
such as price issues, trade facilitation for businesses, slow 
economic diversification, the quantity and quality of skilled 
labor has not yet been able to meet market demand. We 
can, however, overcome all these problems by strengthening 
the unity at all levels and in all areas, adhering to the 
spirit of promoting stronger national development.

Overall, although its economy in 2020 was affected by 
the Covid-19 epidemic, based on the strong existing           
fundamentals, we remain optimistic that the Cambodian 
economy will return to a positive step in 2021./.

ត្រូវរឹតបន្តឹងការអនុវត្តវិធានការ ៣ការពារ និង៣កុំ ឲ្យបានជាប់លាប់ល្អ
តាមការណ្រនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល
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វ៉ាក់សាំងសុីណូហា្វាម ដៃលជាអំណយរបស់សាធារណរដ្ឋ 
បៃជាមានិតចិនចំនួន ៦០មុឺនដូស ក្នុងចំណម ១លានដូស តៃូវ    
បានដឹកជញ្ជូនមកដល់ពៃះរាជាណចកៃកម្ពុជាកាលពីលា្ងាចថ្ងៃទី ៧ 
ខៃ កុម្ភៈ ដោយមានសម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តៃី និង
ឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាជាចៃើនរូបបានអញ្ជើញចៃញទៅទទួល
ដោយផ្ទាល់នៅពៃលានយន្តហះអន្តរជាតិភ្នំពៃញ។ វ៉ាក់សាំង 
ការពារជំងឺកូវីដ-១៩ គឺជាវត្ថុដៃលមានលក្ខណៈជាគន្លឹះយុទ្ធសាស្តៃ
សមៃប់បៃទៃសកម្ពុជាយើង ពីពៃះថា វ៉ាក់សាំងនៃះបានផ្តល់ 
បៃយោជន៍ជាសំខន់គឺ ទី១- ជួយការពារអាយុជីវិតបៃជាជនមិនឲ្យ 
សា្លាប ់ដោយជំងឺដ៏កាចសាហាវនៃះ , កាត់បន្ថយការភ័យពៃួយរបស់
បៃជាជនក្នុងជីវភាពរស់នៅបៃចាំថ្ងៃ និងទប់សា្កាត់ការឆ្លងរាលដល 
និងទី២- ជួយកម្ពុជាយើងឲ្យអាចគៃប់គៃងបានល្អ ដំណើរការ 
អភិវឌ្ឍសៃដ្ឋកិច្ច សង្គម ទាំងក្នុង និងកៃយដំណក់កាលនៃជំងឺ 
កូវីដ-១៩ ។

ការផ្តល់អំណយជាវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ របស់រដ្ឋាភិបាល
នៃសាធារណរដ្ឋបៃជាមានិតចិនជូនមកដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាពៃលនៃះ 
បានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនូវផ្លៃផ្កាដ៏មានតម្លៃធំធៃងក្នុងទំនាក់ទំនង
នៃបៃទៃសទាំងពីរកម្ពុជា-ចិន ជាទំនាក់ទំនងមិត្តភាពកិច្ចសហ-
បៃតិបត្តិការ បៃពៃណី បៃវត្តិសាស្តៃ និងយុទ្ធសាស្តៃគៃប់ជៃុងជៃយ 
ឈរលើគោលការណ៍ យោគយល់គ្នា គោរពគ្នាទៅវិញទៅមក ផ្តល់
ផលបៃយោជន៍ឲ្យគ្នាក្នុងនាមជាអ្នកជិតខងល្អ មិត្តល្អ បងប្អូនល្អ 
ជាដៃគូល្អ និងជាមិត្តដៃកថៃប ។ ជំនួយវ៉ាក់សាំងដៃលមានលក្ខណៈ
ជាយុទ្ធសាស្តៃនៃះ មិនតៃឹមតៃជួយឲ្យកម្ពុជាដោះសៃយបានបញ្ហា
បៃឈម និងហានិភ័យ ទាក់ទិនទៅនឹងអាយុជីវិតរបស់បៃជាជន 
ប៉ុណ្ណាះទៃ ប៉ុន្តៃក៏បានជួយដល់ការជំរុញកំណើនសៃដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
ឡើងវិញ ទាំងក្នុងដំណក់កាលបច្ចុប្បន្ន និងកៃយបញ្ចប់វិបត្តិជំងឺ
កូវីដ-១៩ ។ 

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើការសមៃចចិត្ត បៃកបដោយការ 
ទទួលខុសតៃវូខ្ពស់ ក្នងុការទទួលយកវ៉ាក់សំាងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ 
ដៃលជាជំនួយសប្បុរសធម៌របស់ចិននាពៃលនៃះ គឺដោយសារវ៉ាក់
សាំងនៃះតៃូវបានបៃទៃសជាចៃើនបៃើបៃស់ជាសាធារណៈបៃកប
ដោយបៃសិទ្ធភាព និងសុវត្ថិភាព ។ ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី១០ ខៃកុម្ភៈ        
វ៉ាក់សាំងនៃះតៃូវបានបៃើបៃស់ជាផ្លូវការ ដោយមានថា្នាក់ដឹកនាំ 
រាជរដ្ឋាភិបាល ពៃឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា និងមន្តៃីពៃមទាំងបៃជាជន និង 
កងកមា្លាំងបៃដប់អាវុធ ដៃលគៃប់លក្ខខណ្ឌបានទៅចាក់វ៉ាក់សាំង 
ដើម្បីការពារជំងឺកូវីដ-១៩ នៃះលើគោលការណ៍នៃការស្ម័គៃចិត្ត 
នៅតាមមន្ទីរពៃទ្យចំនួន ៤ នៅរាជធានីភ្នំពៃញ ។ យុទ្ធនាការចាក់ 
វ៉ាក់សាំង កំពុងតៃដំណើរការយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា ។ 
ដោយឡៃក នៅថ្ងៃទី១១ ខៃកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ កៃសួងសុខភិបាល
បានអនុញ្ញាតឲ្យបៃើបៃស់ជាផ្លូវការនូវវ៉ាក់សាំង ២ទៀត គឺ Sinovac's 

COVID-19 ផលិតដោយសាធារណរដ្ឋបៃជាមានិតចិន និងAstra-
Zeneca's COVID-19 របសប់ៃទៃសអងគ់្លៃស ។ វ៉ាកស់ាងំទាងំ២នៃះ 
តៃូវបានបៃើបៃស់បៃកបដោយសុវត្ថិភាព នៅក្នុងបៃទៃសចិន និង 
ចកៃភពអង់គ្លៃស ពៃមទាំងបណ្តាបៃទៃសមួយចំនួន ក្នុងលក្ខខណ្ឌ
នៃការបៃើបៃស់បនា្ទាន់ ។ ជាមួយគ្នានៃះ រាជរដ្ឋាភិបាលក៏កំពុង យក
ចិត្តទុកដក់ស្វះស្វៃងរកវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ពីបៃភព 
ដទៃទៀត ដើម្បីយកមកបៃើបៃស់ឲ្យបានគៃប់គៃន់តាមតមៃូវការ
ជាក់ស្តៃងនៅក្នុងបៃទៃស ។ 

ចាប់តាំងពីមានការរីករាលដលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ មកដល់ 
ពៃលនៃះ កម្ពុជាគៃប់គៃងសា្ថានការណ៍ជំងឺកូវីដ-១៩ បៃកបដោយ 
បៃសិទ្ធភាព ដៃលជាលទ្ធផលគិតមកដល់ពៃលនៃះ កម្ពុជាគ្មាន 
ករណីសា្លាប់ ឬឈានដល់ការដក់បៃទៃសក្នុងគៃអាសន្ន ពៃមទាំង 
មិនមានការបិទជាតំបន់ ឬបិទបៃទៃសទាំងមូលនោះឡើយ ។ ប៉ុន្តៃ 
ទោះបីជាមានវ៉ាក់សាំងការពារហើយក៏ដោយ ក៏មិនមៃនមាន ន័យថា 
យើងទាំងអស់គ្នានឹងអាចវិលតៃលប់ទៅបៃកៃតីភាពវិញ ក្នុងរយៈ
ពៃលដ៏ខ្លីខងមុខនៃះបានឡើយ ។ យើងក៏មិនតៃូវពៃងើយកន្តើយ
ឈប់អើពើ ឈប់បៃុងបៃយ័ត្ន និងឈប់ខ្វល់ខ្វាយភ័យពៃួយជាមួយ
ជំងឺនៃះដៃរ ។ កន្លងមកនៃះ ការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ កូវីដ១៩ ចូល 
ទៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងបៃទៃសថៃ និងបៃទៃសវៀតណម ដៃល 
មានពៃំដៃនជាប់បៃទៃសកម្ពុជា នៅតៃបង្កជាហានិភ័យខ្ពស់សមៃប់
យើង ។ មួយ រយៈកន្លងមកនៃះ យើងទប់សា្កាត់បានជោគជ័យនូវការ 
ចម្លងពីបៃទៃសថៃ ចូលមកបៃទៃសកម្ពុជា តាមរយៈបងប្អូនពលករ 
ខ្មៃរយើង និងការពារមិនឲ្យមានការឆ្លងរាលដលចូលផ្ទៃក្នុងបៃទៃស។ 
រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានដក់បទបញ្ជាឲ្យបណ្តាអាជា្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច
ទាំងឡាយ នៅបណ្តាខៃត្តប៉ៃកខងកើត ដៃលមានពៃំដៃនជាប់ 
បៃទៃសវៀតណម ឲ្យបៃកាន់យកវិធានការតឹងរុឹង មុឺងមា៉ាត់ និង 
ម៉ត់ចត់បំផុត ក្នុងការទប់សា្កាត់ការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ចូលមកក្នុង បៃទៃស 
កម្ពុជា ។ 

ក្នុងសា្មារតីនៃះ បៃជាជនយើងទាំងអស់គ្នាទោះជាអ្នកដៃលបាន
ទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងហើយក្តី ឬក៏មិនទាន់ទទួលបានការចាក់ 
វ៉ាក់សាំងក្តី ក៏តៃូវតៃខិតខំអនុវត្តនូវវិធានការរបស់កៃសួងសុខភិបាល 
និងអនុសាសន៍របសស់ម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន រួមគ្នាការពារ នឹង 
បៃយុទ្ធជាមួយជំងឺកូវីដ១៩ ដោយអនុវត្តតាមគោលការណ៍ «៣កុ«ំ 
គឺកុំទៅកន្លៃងដៃលមានមនុស្សកុះករ កុំទៅកន្លៃងបិទជិត និងកុំ 
អោបរឹតគ្នា និង «៣ការពារ« គឺតៃូវពាក់មា៉ាស់ លាងដៃឲ្យសា្អាត និង 
រក្សាគំលាតយ៉ាងតិចឲ្យបាន ១ម៉ៃតៃកន្លះ ។ អនុវត្តបានតាមវិធានការ 
ទាំងអស់នៃះ យើងអាចការពារបាននូវសុខភាព និងសុវត្ថិភាពរបស់ 
ខ្លួនយើងមា្នាក់ៗ ក៏ដូចជាសុខមាលភាពរបស់កៃុមគៃួសារ របស់ 
សហគមន៍ និងរបស់សង្គមជាតិយើងទាំងមូល ៕

ពង្រឹងជំនឿទុកចិត្តចំព្រះការចាក់វ៉្រក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩
ដ្រលជាគន្លឹះយុទ្ធសាស្ត្រសម្រប់កម្ពុជា
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 នៅព្រឹកថ្ង្រទី០១ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ 
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញ      
បើកការដ្ឋានសាងសង់រោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកសា្អាតបាក់ខ្រង និង    
សម្ពោធរោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកសា្អាតចំការមន។ រោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្ម 
ទឹកសា្អាតចម្ការមន មនសមត្ថភាពផលិតទឹកសា្អាត ៥២.០០០ម៉្រត្រគូប 
ក្នុងមួយថ្ង្រ ដ្រលពីមុនអាចផលិតទឹកសា្អាតបានត្រឹមត្រ ១២.០០០ម៉្រត្រគូប 
ក្នុងមួយថ្ង្រប៉ុណ្ណោះ។ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានសម្ត្រងនូវមទន-
ភាពចំពោះសមិទ្ធផលទាំងន្រះ ដ្រលបានរួមចំណ្រកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការ
បម្រើស្រចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងសង្គមជាតិ។ សម្ត្រចត្រជោ 
ហ៊ុន សែន ថ្ល្រងថា តម្រូវការទឹកក្នុងទីក្រុងភ្នំព្រញបច្ចុប្បន្នត្រូវការទឹក
ជាង៧០មុឺនម៉្រត្រគូប ខណៈការផលិតបានត្រឹមជាង៦០មុឺនម៉្រត្រគូប 
ខ្វះប្រមណ ១៥មុឺនម៉្រត្រគូប។ ប្រជាពលរដ្ឋ៤មុឺនគ្រួសារខ្វះទឹកប្រើប្រស់។ 
តម្រូវការទឹកក្នុងរាជធានីភ្នំព្រញ គឺកើនឡើងរាល់ថ្ង្រ ដូច្ន្រះត្រូវត្រប្រឹង
ប្រងក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពផលិត និងផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្អាត។ សា្ថាប័នរដ្ឋ 
ទាំងអស់ ត្រូវយកចិត្តទុកដក់ក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រស់ថាមពល
អគ្គិសនី និងទឹក។ សម្ត្រចត្រជោថ្ល្រងអំណរគុណចំពោះក្រសួងឧស្សាហកម្ម 
វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ច្រកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ និងរដ្ឋាករទឹកស្វ័យក្រុងភ្នំព្រញ 
និងក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទ្រសបារាំង ដ្រលបានចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យ
ទឹកសា្អាតន្រះ។  សម្ត្រចត្រជោថ្ល្រងថា ”ខ្ញុសំុំប្រកាសក្នងុនាមរាជរដ្ឋាភិបាល 
ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សូមប្រកាសគាំទ្រពាក្យស្លោកដ្រលស្នើឡើង
ដោយឯកឧត្តម ចម បែសិទ្ធ ដ្រលលើកឡើងថា ”ទឹកសា្អាតសម្រប់ 
ទាំងអស់គា្នា” ការកំណត់ទិសស្លោកន្រះ ធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គា្នាគិតគូរ
ដោយមធ្យត័បផំតុទៅលើសកម្មភាពទាងំឡាយ ដើម្បបី្រើប្រស ់ទកឹសា្អាត 
សម្រប់ទាំងអស់គា្នា”។ នៅក្នុងគម្រងពង្រីកសមត្ថភាពរោងចក្រន្រះ រួម
មនការពង្រីកបណា្ដាញបំពង់ទឹកសា្អាតប្រវ្រង ៥៨០គីឡូម៉្រត្រ ក្នុងនោះ 

ប្រជាពលរដ្ឋប្រមណជា ២៨០.០០០នាក់ បានទទួលទឹកសា្អាតប្រើ          
ប្រស់ផ្ទាល់ពីបណា្ដាញទឹករបស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំព្រញ ។ ជា 
ពិស្រសប្រជាពលរដ្ឋចំណូលទាប រស់នៅតាមសហគមន៍ ស្ថិតនៅតំបន ់
ជាយ រាជធានីភ្នំព្រញប្រកខាងត្បូង។ គម្រងផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្អាតបាក់ខ្រង 
គឺជាគម្រងទី២ របស់ផ្រនការម្រដំណាក់កាលទី៣ នៅព្រលសិក្សា      
របាយការណ៍សមិទ្ធិលទ្ធភាពនៅឆ្នាំ២០១៧ បានកំណត់ទីតាំងរបស់ 
គម្រងស្ថតិនៅសង្កាតប់ាកខ់្រង មនចម្ងាយ ១០គឡីមូ៉្រត្រ ខាងជើងសា្ពោន 
មិត្តភាពកម្ពុជា-ជប៉ុន (សា្ពោនជ្រយចង្វារ)។ គម្រងសាងសង់ស្ថិតនៅ
សង្កាត់បាក់ខ្រង លើផ្ទ្រដីទំហំធំ និងផ្លូវទាំងសងខាងមនទំហំធំទូលាយ
ងយស្រួលក្នុងការដំឡើងបំពង់ម្រដ្រលមនអង្កត់ផ្ចិតធំ ដើម្បីដក់ឆ្លង
កាត់តាមបាតទន្ល្រសាប រួចតភា្ជាប់មកតំបន់មួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំព្រញ។ 
គម្រងសាងសង់រោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកសា្អាតបាក់ខ្រង គឺជាគម្រង
សាងសងដ់ធ៏មំយួដ្រលមនិធា្លោបម់នពមីនុមកនៅកម្ពជុា មនសមត្ថភាព 
ផលិតទឹកសា្អាត ៤០០.០០០ម៉្រត្រគូបក្នុងថ្ង្រ(សម្រប់ជំហានទី១ និង 
ជំហានទី២)។ ដំណើរការសាងសង់រោងចក្រន្រះ នឹងអនុវត្តជាពីរជំហាន
ស្របគា្នាត្រម្ដង និងគ្រងដក់ដំណើរការសាកល្បងក្នុងសមត្ថភាពផលិត
ទឹកសា្អាតពាក់កណា្ដាល (ជិត២០មុឺនម៉្រត្រគូបក្នុងមួយថ្ង្រ) នៅត្រីមស 
ទី១ ឆ្នាំ២០២៣ ហើយនឹងដក់ដំណើរការព្រញសមត្ថភាពទាំងពីរជំហាន 
(ជិត៤០មុឺនម៉្រត្រគូបក្នុងមួយថ្ង្រ) នៅក្នុងត្រីមសទី១ ឆ្នាំ២០២៤។

 សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រងអំណរព្រះគុណព្រះមហាក្សត្រ 
ព្រះមហាក្សត្រី ព្រះសង្ឃ និងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ ដ្រលបានផ្តល់ 
ព្រះរាជអំណយ និងជំនួយជួយទិញវា៉ាក់សាំង បានបង្ហាញពីសា្មារតីន្រ
សាមគ្គីភាពនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជា។ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បាន 
បញ្ជាក់ពីប្រភពវា៉ាក់សាំង ដ្រលកម្ពុជានឹងទទួលបានប្រមណ ២០លាន 
ដូស។ ក្នុងនោះ ទទួលបានជំនួយពីចិន ១លានដូស ដ្រលនឹងមកដល់ 
នៅក្នុងខ្រកុម្ភៈ ចំនួន ៦០មុឺនដូស ទទួលពីកូវា៉ាក់ ដ្រលជារបស់អង្គការ 
សុខភាពពិភពលោក ៧លានដូស និងទិញតាមកូវា៉ាក់១លានដូស ព្រម
ទាំងទទួលបានតាមរយៈជំនួយពីអូស្ត្រលី៣លានដូស។ ក្រពីនោះ 
កម្ពុជាពិចារណាទិញពីប្រទ្រសអង់គ្ល្រសផងដ្ររ ។ សម្ត្រចត្រជោបញ្ជាក់ 
ទៀតថា បើវា៉ាក់សំាងមួយដូសតម្ល្រចនោ្លោះពី៤ទៅ៥ដុលា្លោរនោះ គឺព្រះរាជ 
អំណយព្រះមហាក្សត្រ និងសម្ត្រចម៉្រ ព្រមទាំងការចូលរួមរបស់ប្រជា-
ពលរដ្ឋខ្ម្ររជាង ៥៧លានដុលា្លោរ គឺគ្រប់គ្រន់ហើយ។ សម្ត្រចត្រជោ 
ហ៊ុន សែន ក៏បានទទូចឲ្យអ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជា ត្រូវធ្វើចតា្ត 
ឡីស័ក១៤ថ្ង្រ ដោយមិនអាចបន្ធូរបន្ថយ និងខកខានបានឡើយ ដើម្បី 
ទប់សា្កាត់ ការរីករាលដល ជំងឺកូវីដ១៩ ចូលក្នុងសហគមន៍កម្ពុជាជាថ្មីម្ដង
ទៀត។ សម្ត្រចត្រជោក៏បានអំពាវនាវដល់ពលករខ្ម្ររ មកពីប្រទ្រសថ្រ    
ក៏ដូចជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទ្រសផ្ស្រងៗ ដ្រលចូលមកកម្ពុជា ត្រូវត្រ 
ត្រួតពិនិត្យសុខភាព ហើយធ្វើចតា្តឡីស័ករយៈព្រល១៤ថ្ង្រ ជាដច់ខាត 

សម្តេចតេជេ ហ៊ុន សេន ៖ ជំនួយវ៉េក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ 
ជាសក្ខីភាពថ្មី ឆ្លុះបញ្ចេំងអំពីចំណងមិត្តភាពដេកថេបកម្ពុជា-ចិន

 កម្ពុជាមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើកិច្ចការផ្ទៃក្នុងបៃទៃសអាស៊ានទាំងអស់

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញបើកការដ្ឋានសាងសង់រោងចកៃ
បៃពៃឹត្តកម្មទឹកសា្អាតបាក់ខៃង និងសម្ពោធរោងចកៃ

បៃពៃឹត្តកម្មទឹកសា្អាតចំការមន
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ដោយមិនអាចកាត់បន្ថយថ្ង្រ ធ្វើចតា្តឡីស័កនោះទ្រ ។ 
ទាក់ទិនទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៅប្រទ្រសមីយ៉ាន់ម៉ា សម្ត្រចត្រជោ 

ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រងបញ្ជាក់ថា នោះជាកិច្ចការផ្ទ្រក្នុងដោយកម្ពុជា          
មិនធ្វើការអធិប្បាយទៅលើកិច្ចការផ្ទ្រក្នុងរបស់ប្រទ្រសណាទាំងអស់ នៅ 
ក្នុងអាសា៊ាន ។

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រងថា តំណក់ប្រងដំបូងរបស់ 
កម្ពុជា ដ្រលទទួលបាននៅថ្ង្រទី២៩ ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ មនអណ្តូងទី១ 
ដំណើរការបានរយៈព្រល ៣៣ថ្ង្រ ផលិតបាន ៤០.៧៨៨បារ៉្រល ដោយ 
ក្នុងមួយថ្ង្រ បូមបានប្រមណ១.២៣៦បារ៉្រល។ តាមការវាយតម្ល្រកម្ពុជា
អាចចម្រញ់ប្រងបានចនោ្លោះពី៧.០០០ ទៅ៧.៥០០ បារ៉្រលប៉ុណ្ណោះ 
ក្នុងមួយថ្ង្រ ដ្រលន្រះជាចំនួនមួយតិចតួចនៅឡើយ ត្រជាការបោះជំហាន
មួយល្អលើវិស័យប្រងនៅកម្ពុជា។ ដូច្ន្រះប្រងមិនទាន់អាចជះឥទ្ធិពល
ដល់ស្រដ្ឋកិច្ចបានទ្រនៅក្នុងដំណាក់កាលទី១ន្រះ ទោះបីជាកម្ពុជា បាន
ទទួលតំណក់ប្រងលើកដំបូងកាលពីចុងឆ្នាំ២០២០ក៏ដោយ ប៉ុន្ត្រវាជា
ការចាប់ផ្តើមមួយដ៏ល្អន្រដំណើរការឧស្សាហកម្មប្រង និងឧស្ម័ននៅ 
កម្ពុជា។

 នៅរសៀលថ្ង្រទី០៧ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ 
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញ 
ទទួលវា៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ ដ្រលជាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិន 
នៅអាកាសយនដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំព្រញ។ វា៉ាក់សាំងដ្រលបានបញ្ជូនមក
ដល់កម្ពុជានាព្រលន្រះ មនចំនួន ៦០មុឺនដូសក្នុងជំហានដំបូង ដោយ
ក្នងុនោះចនំនួ៣០មុនឺដសូសម្របក់្រសងួសខុាភបិាល និង ៣០មុនឺដសូ 
ទៀត សម្រប់ផ្ន្រកយោធា។ 

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានសម្ត្រងស្រចក្តីរីករាយឥតឧបម    
ដោយបានមកចលូរមួដោយផ្ទាលក់្នងុឋានៈ ជាប្រមខុន្ររាជរដ្ឋាភបិាល 
កម្ពុជា នៅក្នុងពិធីប្រគល់-ទទួលវា៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ចំនួន ៦០ មុឺនដូស 
ជាជហំានទ១ី ក្នងុចណំម ១ លានដសូ ដ្រលជាជនំយួដស៏ប្បរុសពសីណំាក ់
រដ្ឋាភិបាលន្រសាធារណរដ្ឋប្រជាមនិតចិន តាមរយៈក្រសួងការពារជាតិ
ចិនជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជា។ សម្ត្រចត្រជោបានគូសបញ្ជាក់ថា  ជំនួយ 
វា៉ាក់សាំងន្រះ គឺពិតជាសក្ខីភាពថ្មីដ៏សំខាន់មួយទៀត ដ្រលឆ្លុះបញ្ចាំង 
អំពីចំណងមិត្តភាពដ្រកថ្រប និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏រឹងមំរវាង 
ប្រទ្រស និងប្រជាជនទាំងពីរ កម្ពុជា-ចិន នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌន្រទំនាក់ទំនង

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់ជ្រុងជ្រយ និងការកសាង 
សហគមន៍វាសនារួមគា្នា ។ សុភាសិតខ្ម្ររពោលថា «មិត្តល្អជួយគា្នាក្នុង 
គ្រក្រ» ។ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ថ្ល្រងថា វា៉ាក់សាំងការពារជំងឺ កូវីដ-
១៩ គឺជាតម្រូវការជាយុទ្ធសាស្រ្តដ៏សំខាន់មួយរបស់កម្ពុជា នៅក្នុងការ 
ប្រយុទ្ធប្រឆំង និងការឈានទៅយកឈ្នះលើជំងឺកូវីដ-១៩។ ទោះបីវា៉ាក់
សាំងមិនម្រនជាដំណះស្រយ មសត្រមួយគត់សម្រប់យកឈ្នះលើ
ជំងឺកូវីដ-១៩ ដ្រលចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តរួមគា្នាជាមួយនឹងវិធានការបង្ការ និង 
ការពារដទ្រទៀតក្តី ប៉ុន្ត្រវា៉ាក់សាំង គឺជាដំណះស្រយគន្លឹះជាយុទ្ធសាស្រ្ត
មួយ សម្រប់ធានាការពារអាយុជីវិតប្រជាជននៅក្នុងព្រលចំពោះមុខ និង
សម្រប់លើកកម្ពស់សុខភាពសាធារណៈក្នុងរយៈព្រលវ្រងទៅមុខ ពិស្រស
សម្រប់ការធានាឲ្យសកម្មភាពសង្គម - ស្រដ្ឋកិច្ចអាចដំណើរការព្រញល្រញ 
ឡើងវិញ ដ្រលនឹងជំរុញលើកស្ទួយនូវការងើបឡើងវិញន្រកំណើនស្រដ្ឋកិច្ច 
និងការក្រលម្អជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនទូទាំងប្រទ្រស ។ សម្ត្រចត្រជោ 
បន្តថា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដោយមនក្រសួងសុខាភិបាលជាស្រនាធិការ 
ដឹកនាំសម្របសម្រួលខាងបច្ច្រកទ្រស បានសហការជាមួយនឹងដ្រគូ 
ពាក់ព័ន្ធ រៀបចំរួចស្រចបាច់នូវយុទ្ធសាស្រ្តវា៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដ្រលរួម
បញ្ចូលនូវផ្រនការជាតិចាក់វា៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ និងគោលការណ៍ណ្រនាំ
ប្រតិបត្តិសម្រប់យុទ្ធនាការចាក់វា៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ព្រមទាំងយន្តការចាំ
បាច់សម្រប់អនុវត្តកិច្ចការន្រះ ។ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រងថា 
រាជរដ្ឋាភិបាល និងប្រជាជនកម្ពុជាទំាងមូលពិតជាមនការដឹងគុណដ៏ 
ជ្រលជ្រចំពោះរដ្ឋាភិបាល និងប្រជាជនចិន ដ្រលបានផ្តល់នូវជំនួយ 
វា៉ាក់សាំងចំនួន ៦០ មុឺនដូស ជាជំហានទី ១ ក្នុងចំណម ១ លានដូស 
តាមរយៈក្រសួងការពារជាតិចិនជូនដល់កងទ័ព និងប្រជាជនកម្ពុជា 
នាព្រលន្រះ។ សម្ត្រចត្រជោបានគូសបញ្ជាក់ថា វា៉ាក់សាំង Sinopharm 
របស់មិត្តចិន ដ្រលត្រូវបានផ្តល់មកកម្ពុជា ន្រះ គឺជាប្រភ្រទវា៉ាក់សាំងដ្រល
ត្រូវបានទទួលសា្គាល់ថាជាវា៉ាក់សាំងមួយដ្រលមនសុវត្ថិភាព និង ប្រសិទ្ធភាព 
និងត្រូវបានបញ្ជាទិញ ព្រមទាំងអនុម័ត ឲ្យប្រើប្រស់ដោយប្រទ្រសជា 
ច្រើន នៅក្នុងតំបន់ និងលើសកលលោក ។ ជាមួយនឹងវា៉ាក់សាំងន្រះ មិត្ត 
ចិនក៏បានផ្តល់ភា្ជាប់ មកផងដ្ររ នូវជំនួយបច្ច្រកទ្រសសម្រប់គ្រប់គ្រង 
ការប្រងច្រក ការចាក់វា៉ាក់សាំង និងការតាមដនត្រួតពិនិត្យ សុវត្ថិភាព 
និងប្រសិទ្ធភាពន្រវា៉ាក់សាំង ។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំពឹងថា បនា្ទាប់ពីជំនួយ
ជាកញ្ចប់ទាំងវា៉ាក់សាំង ទាំងជំនួយបច្ច្រកទ្រសជាជំហានទីមួយន្រះ មិត្ត
ចិននឹងបន្តរួមចំណ្រកយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងដ្រគូសំខាន់ៗទាំងឡាយ 
របសយ់ើង រមួមនមជ្ឈមណ្ឌល កវូា៉ាក ់(COVAX), អសូ្រ្តាល ីព្រមទាងំដ្រគ ូ
និងតួអង្គពាក់ព័ន្ធផ្ស្រងទៀត ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងស្រចក្តីត្រូវការចាំបាច់
របស់កម្ពុជា ដើម្បីសម្រចបាននូវផ្រនការជាតិចាក់វា៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩។

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រងឲ្យដឹងថា ចំនួនវា៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ 
ដ្រលផលិតច្រញនៅលើពិភពលោកព្រលន្រះមនចំនួនតិចជាងតម្រូវការ។ 
ប្រទ្រសជាច្រើនមនលទ្ធភាពទិញវា៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ប៉ុន្ត្រពុំមនវា៉ាក់សាំង
ដើម្បីឱ្យពួកគ្រទិញឡើយ។ សម្ត្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហាញ
មទនភាព ដ្រលកម្ពុជាបានទទួលវា៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ នាព្រលន្រះដោយ
សារត្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អជាមួយមិត្តចិននារយៈព្រលកន្លងមក ។   
សម្ត្រចត្រជោបានបញ្ជាក់ថា មូលហ្រតុដ្រលសម្ត្រចសម្រចមិនចាក់វា៉ាក់
សាំងកូវីដ១៩ តាមផ្រនការនោះ ដោយសារត្រទទួលបានលិខិតបញ្ជាក់

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ 
ដៃលជាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិន នៅអាកាសយនដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពៃញ
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ផ្លូវការពីសា្ថានទូតចិនថា វា៉ាក់សាំងមនប្រសិទ្ធភាពលើអាយុ១៨ ដល់ 
៥៩ឆ្នាំ។ សម្ត្រចត្រជោក៏បានលើកឡើងអំពីគម្រងចរចាដើម្បីទិញវា៉ាក់សាំង
កូវីដ១៩ ពីប្រទ្រសថ្រ ដ្រលនឹងផលិតបាននៅឆ្នាំន្រះ និងពិចារណាក្នុង
ការស្វ្រងរកវា៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ពីប្រទ្រសរុស្សុីផងដ្ររ។ សម្ត្រចត្រជោ         
មនបំណងផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន៨០% ន្រប្រជាពលរដ្ឋសរុប ដ្រល 
ស្មើនឹងចំនួន១៣លាននាក់ ត្រូវការវា៉ាក់សាំងប្រមណ ២៦លានដូស។ 
ត្របនា្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការពិភាក្សាជាប់ជាប្រចាំជាមួយគណ:កម្មការកូវា៉ាក់ 
គឺខាងកូវា៉ាក់បានឲ្យយោបល់ថា គួរផ្ដល់ត្រឹម ៦០% ទៅ ៧០% ឬ 
សម្រប់ត្រ១០លាននាក់បានហើយ ត្រសម្ដ្រចនៅត្រចង់ផ្ដល់ជូនប្រជា
ពលរដ្ឋឲ្យបានចនំនួ៨០% ន្រប្រជាពលរដ្ឋសរបុ។ តាមការប្រមើលមើល 
របស់សម្ដ្រចត្រជោ ប្រភពច្បាស់លាស់ន្រវា៉ាក់សាំងគឺចិន ដ្រលនៅត្រជា 
ប្រភពយុទ្ធសាស្ត្រ ដោយសារចិនគឺមនការងយស្រួលដឹកជញ្ជូន និង   
សីតុណ្ហាភាពក៏ងយស្រួលក្នុងការរក្សាទុក(ដ្រលចនោ្លោះត្រពី ៦ ដល់ ៨ អង្សា)។  
ប្រភពមួយទៀត គឺគណ:កម្មការកូវា៉ាក់ របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក 
នឹងផ្ដល់វា៉ាក់សាំងសម្រប់ចំនួនប្រជាជន ២០% ន្រប្រជាជនសរុប ស្មើ 
នឹង ៣,៥ លាននាក់ ឬស្មើនឹង៧លានដូស ដ្រលន្រះជាច្រកទា្វារមួយទៀត 
ហើយតាមព័ត៌មន គឺកូវា៉ាក់មនវា៉ាក់សាំងក្នុងដ្ររួចហើយ។ ប្រភពមួយ
ផ្ន្រកទៀតគឺទទួលបានពីប្រទ្រសអូស្ត្រលី ដ្រលមន៣ លានដូស ដូច្ន្រះ
តាមទិន្នន័យវា៉ាក់សាំងពីប្រភពទាំង ៣ន្រះ កម្ពុជានឹងទទួលបាន  
វា៉ាក់សាំងសរុប១១លានដូស ( ដ្រលនៅថ្ង្រន្រះគឺយើងទទួលបាន៦០ 
មុឺនដូស ពីមិត្តចិន) ។ ដូច្ន្រះ បើតម្រូវការ២០លានដូស សម្រប់១០ 
លាននាក់ គឺយើងត្រូវការ៩លានដូសបន្ថ្រម ត្របើយើងប្រើសម្រប់ ១៣ 
លាននាក់ គឺយើងនៅខ្វះ១៥លានដូស។ កម្ពុជាក៏បានស្នើទៅមិត្តឥណា្ដា 
ហើយមិត្តឥណា្ឌអាចផ្ដល់ជាការលក់ ១០មុឺនដូស (ដ្រលវា៉ាក់សាំងន្រះ 
ផលិតតាមបច្ច្រកទ្រសអង់គ្ល្រសដ្រលមនឈ្មាះថា អ្រស្ត្រស្រនីកាល) 
ដូច្ន្រះសម្ដ្រចត្រជោ សូមឲ្យរដ្ឋមន្ត្រី ធ្វើការចរចា ស្នើទិញពីឥណា្ឌ ១០ លាន 
ដូស ។ ប្រភពមួយទៀត គឺយើងអាចទិញវា៉ាក់សាំងពីថ្រ(អ្រស្ត្រស្រនីកាល) 
ដ្រលប្រទ្រសថ្រនឹងផលិតនៅខ្រឧសភាខាងមុខន្រះ ចំពោះតម្ល្រវា៉ាក់សាំង 
ន្រះគឺ ប្រមណត្រ $៤ ក្នុងមួយដូស ហ្រតុន្រះ យើងចំណាយត្រ 
៤០លានដុលា្លោរ សម្រប់១០លានដូស ដ្រលចំនួនន្រះគឺយើងអាចប្រើ 
ថវិកាសប្បុរសជនបាន។ 

ក្នុងឱកាសនោះ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានក្រើនរំលឹក 
ដល់គ្រប់ក្រសួង-សា្ថាប័នដ្រលមនការពាក់ព័ន្ធ ទាំងអស់ឲ្យបន្តបង្កើន និង 
ពង្រឹងកិច្ចប្រឹងប្រងអនុវត្តវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការប្រយុទ្ធ 
នឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ដើម្បីការពារ 
សុវត្ថិភាព និងសុខមលភាពរបស់ប្រជាជនយើងនៅគ្រប់ទិសទី ។ សម្ត្រច-
ត្រជោក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូប សូមគោរពនិងប្រកាន់
ខា្ជាប់នូវវិធានការសុខាភិបាល ដើម្បីការពារសុខភាព និងសុវត្ថិភាព ផ្ទាល់ខ្លួន 
ក៏ដូចជាសុខមលភាពរបស់ក្រុមគ្រួសារ  របស់សហគមន៍ និងរបស់ 
សង្គមជាតិយើងទាំងមូល។

 នៅព្រឹកថ្ង្រទី២០ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ 
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញ      
ថ្ល្រងសារពិស្រសទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទ្រស ពាក់ព័ន្ធ
សា្ថានភាពឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី ដ្រលជាករណីឆ្លងសហគមន៍២០កុម្ភៈ ។  

សម្ត្រចត្រជោថ្ល្រងថា ក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញករណីឆ្លងចូល
សហគមន៍រហូតដល់ចំនួន ៣២ករណី។ សម្ត្រចត្រជោចាត់ទុកថា 
ការរកឃើញកូវីដ១៩ថ្មីន្រះ ជាព្រឹត្តិការណ៍អាក្រក់ និងធ្ងន់ធ្ងរ ដ្រលយើង
ត្រូវត្របង្កើនការការពារបន្ថ្រមទៀត។ 

ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឆ្លងចូលសហគមន៍ ២០កុម្ភៈន្រះ សម្ត្រចត្រជោ 
ហ៊ុន សែន ច្រញបទបញ្ជា និងអំពាវនាវឱ្យពលរដ្ឋខ្ម្ររចំនួន៦ចំណុច
ដូចតទៅ៖ 

១-ស្នើសុំការយោគយល់ពីអ្នកធុរកិច្ច និងការសា្នាក់ការនៅរបស់ពលរដ្ឋ 
ដ្រលតម្រូវឱ្យមនការបិទអគារ ក្លឹបកម្សាន្តN8 និងតំបន់មួយចំនួនដ្រល
ផ្ទុះករណីកូវីដ១៩ ជាចាំបាច់ ដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យច្រញ-ចូល លើកល្រង
ត្រអ្នកដ្រលជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងតំបន់នោះ គឺឲ្យចូល ត្រមិនអនុញ្ញាតឲ្យច្រញ 
២-បន្តយកសំណាកធ្វើត្រស្តសម្រប់អ្នកនៅក្នុងតំបន់មនផ្ទុះកូវីដ១៩ 
បនា្ទាប់ពីធ្វើត្រស្តហើយត្រូវធ្វើចតា្តឡីស័ក១៤ថ្ង្រ ដ្រលចំនួនន្រការធ្វើ 
ត្រស្តអាចនឹងមនចំនួនច្រើន ៣-អាជា្ញាធរត្រូវបន្តស្វ្រងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹង
ក្លឹបN8 ទោះទៅដល់ទីណាក៏ដោយ ដើម្បីស្វ្រងរកមកធ្វើត្រស្ត នឹងការ 
ធ្វើចតា្តឡីស័កឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ៤-ត្រូវធ្វើចតា្តឡីស័កសម្រប់អ្នកដ្រលមន
ការពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ និងត្រូវយកសំណាករបស់ពួកគាត់មកធ្វើត្រស្ត 
ផងដ្ររ ៥-អំពាវនាវដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងក្លឹប N8 ទាំងអស់ និងពាក់ព័ន្ធ
នឹងអ្នកមនជំងឺកូវីដ១៩ ទាំង ៣២នាក់ន្រះ ម្ចាស់ការមកឱ្យពិនិត្យ 
សំណាកជាចាំបាច់បំផុត ៦- ពលរដ្ឋនៅភ្នំព្រញ និងតំបន់ដទ្រទៀត ត្រូវ 
បង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ន ហើយរឹតបន្តឹងក្នុងការអនុវត្តវិធានការ៣ការពារ 
និង៣កុំ ឲ្យបានជាប់លាប់ល្អតាមការណ្រនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល។ 

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ជំរុញឲ្យពាក់ម៉ាស់នៅកន្ល្រងសាធារណៈ
ទាំងអស់ ហើយរក្សាគម្លោតសុវត្ថិភាពឲ្យបានល្អប្រសើរ ហើយបើប្រជា-
ពលរដ្ឋ គា្មានការចាំបាច់ សូមកុំច្រញពីផ្ទះ។ សម្ត្រចត្រជោផ្តំផ្ញើកុំឱ្យពលករ
ខ្ម្ររត្រឡប់ពីប្រទ្រសថ្រដើម្បីមកចូលរួមបុណ្យចូលឆ្នាំខ្ម្ររ នៅខ្រម្រសា 
ខាងមខុន្រះ ព្រះនងឹត្រវូជាបធ់្វើចតា្តឡសីក័ មនិបានចលូឆ្នានំងឹគ្រទ្រ។ 

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន សង្ឃឹមថា ព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងក្នុងសហគមន៍
២០កុម្ភៈ នឹងត្រូវបិទបញ្ចប់នៅអំឡុងព្រល១ខ្រ នៅព្រលប្រជាពលរដ្ឋ 
និងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ចូលរួមសហការ និងអនុវត្តវិធានការទាំងអស់
គា្នាដោយយកចិត្តទុកដក់៕

សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញ ថ្លៃងសារពិសៃសទៅកាន់ 
បៃជាពលរដ្ឋ ពាក់ព័ន្ធសា្ថានភាពឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី 

ដៃលជាពៃឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ
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ថ្ង្រទី១៩ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១សម្ដ្រចអគ្គមហាពញាចក្រី ហែង សំរិន 
ប្រធានរដ្ឋសភាន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាព
ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាកសាងអាគារសិក្សាថ្មី ១ ខ្នង កម្ពស់ 
២ជាន់ មន ១២បន្ទប់ នៅវិទ្យាល័យសម្ត្រចចក្រី ហ្រង សំរិន អន្លង់ជ្រ 
ដ្រលជាអំណយដ៏ថ្ល្រថា្លោរបស់សម្ត្រចផ្ទាល់ និងសម្ត្រចធម្មវិសុទ្ធវង្សា- 
សៅទី ហែងសំរិន ។

សម្ត្រចពញាចក្រីបានមនប្រសាសន៍ថា ការយកចិត្តទុកដក់ចំពោះ
ការអប់រំរៀនសូត្ររបស់កុមរ មិនម្រនជាកិច្ចការថ្មីដ្រលយើងទើបចាប់
ផ្តើមនោះទ្រ។ រាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើកិច្ចការន្រះ ចាប់តាំងពីក្រយ 
ថ្ង្ររំដោះ ៧មករា ឆ្នាំ១៩៧៩ មកម្រ្ល៉ះ។ កុមរយើងត្រូវបានការពារ 
ការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រ ការចិញ្ចឹមបីបាច់ថ្ររក្សា ការផ្តល់អាហារូបត្ថម្ភ 
ការអប់រំរៀនសូត្រ ត្រូវបានលើកតម្កើងជាបន្តបនា្ទាប់។ ក្នុងរយៈព្រល 
ជាង៤០ ឆ្នាំកន្លងមកន្រះ យើងបានគិតគូរយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់ចំពោះ
ការសកិ្សា ដោយបានបង្កលក្ខណៈធ្វើឱ្យកុមរ និងយវុជនជនំានក់្រយៗ 
ន្រះ ទទួលបានការសិក្សាព្រញល្រញរហូតទទួលបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ 
និងក្រយឧត្តមសិក្សារាប់សិបពាន់នាក់ ក្នុងមួយឆ្នាំៗ ព្រមទាំងមន 
ឱកាសធ្វើការងរ និងមនមុខរបរដូចបណា្ដាប្រជាជាតិក្នុងតំបន់ ហើយ
បានរួមចំណ្រកដល់កំណើនស្រដ្ឋកិច្ច ប្រកបដោយចីរភាព និងការកាត់
បន្ថយអត្រន្រភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនយើង។ សម្ត្រចចក្រីបានក្រើន 
រំលឹកថា ក្មួយៗគឺជាទំពាំងស្នងឬស្សី ជាអ្នកបន្តវ្រនក្នុងការគ្រប់គ្រងនិង
អភិវឌ្ឍប្រទ្រសជាតិយើងឱ្យកាន់ត្រប្រសើរថ្រមទៀត។ ក្នុងន័យន្រះក្មួយៗ 
ត្រូវខិតខំប្រឹងប្រងរៀនសូត្រឱ្យខ្ពង់ខ្ពស់ហើយកា្លោយជាយុវជនគំរូ ដ្រល 
មនលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រន់ ទាំងចំណ្រះដឹង និងចរិយសម្បត្តិ ដ្រល
នឹងកា្លោយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងព្រលអនាគតទាំងការគ្រប់គ្រងសា្ថាប័ន ក៏ដូចជា 
ម្រគ្រួសារផងដ្ររ។ 

ចំពោះបញ្ហាការរីករាលដលជាសកលន្រជំងឺកូវីដ-១៩ សម្ត្រចអគ្គ-
មហាពញាចក្រី ហែង សំរិន បានលើកឡើងថា ប្រទ្រសកម្ពុជាយើង
មនភ័ព្វសំណាងជាងប្រទ្រសនានានៅក្នុងតំបន់ និងសកលលោក              

សម្តេចអគ្គមហាពញាចកេី ហេង សំរិន កេើនរំលឹកយុវជន 
ជំនាន់កេយឲ្យខិតខំរៀនសូតេ ដើម្បីអនាគតរុងរឿង

សម្ដៃចចកៃី ហែង សំរិន អញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាកសាងអគរសិក្សាថ្មី ១ ខ្នង កម្ពស់ ២ជាន់ មាន ១២បន្ទប់ 
នៅវិទ្យាល័យសម្តៃចចកៃី ហែង សំរិន អន្លង់ជៃ 

ជាពិស្រសប្រទ្រសជឿនលឿនដ្រលមកដល់ព្រលន្រះ សាលារៀនភាគ 
ច្រើន នៅមិនទាន់បើកដំណើរការឱ្យសិស្សមករៀនដោយផ្ទាល់នៅ 
សាលាដូចក្មួយៗនៅទីន្រះឡើយ ។ ជំងឺន្រះបានបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាង
ធ្ងន់ធ្ងរមកលើស្រដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ជាពិស្រសលើសុខភាពសាធារណៈ 
បង្អាក់ការ ប្រមូលផ្តុំ ប៉ះពាល់លើវិស័យស្រវាកម្ម និងទ្រសចរណ៍ ជាដើម 
ដ្រលបានធ្វើឱ្យមនុស្សរាប់សិបលាននាក់បាត់បង់ការងរ និងធា្លោក់ក្នុង 
ភាពក្រីក្រ ។ ដោយឡ្រកប្រទ្រសកម្ពុជាយើងវិញ   ក៏មិនអាចគ្រចផុតពី 
ម្ររោគន្រះបានឡើយ ត្រដោយមនការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវ និងប្រកប 
ដោយភាព ឈា្លោសវ្ររបស់ថា្នាក់ដឹកនាំ រាជរដ្ឋាភិបាល ធ្វើឱ្យយើងអាចគ្រប់ 
គ្រងជំងឺន្រះបានយ៉ាងល្អ និងទាន់ព្រលវ្រលា។ សម្ត្រចចក្រីបានសម្ត្រង 
នូវការកោតសរសើរ និងអរគុណជាខា្លោំង ចំពោះក្រុមគ្រូព្រទ្យ អាជា្ញាធរ 
មនសមត្ថកិច្ច និងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំង
ប្រទ្រស ដ្រលបានចលូរមួអនវុត្តយ៉ាងហ្មតច់តន់វូវធិានការនានា ដ្រលរាជ 
រដ្ឋាភិបាលបានដក់ច្រញ ជាពិស្រសវិធានការសុខាភិបាល ក្នុងការទប់ 
សា្កាត់ការរីករាលដលន្រជំងឺកូវីដ-១៩ ដល់សហគមន៌ប្រកបដោយជោគ-
ជ័យ និងគួរជា ទីមទនៈ។ ទន្ទឹមនឹងភាពជោគជ័យន្រះ យើងក៏មិនត្រូវ
មនការធ្វ្រសប្រហ្រសឡើយ ។ អាជា្ញាធរដ្រនដ្រនដីគ្រប់លំដប់ថា្នាក់បាន     
នឹងកំពុងអនុវត្តនូវវិធានការយ៉ាងម៉ត់ចត់ ជាពិស្រសខ្រត្តដ្រលនៅជាប់ 
នឹងព្រំដ្រន ធ្វើយ៉ាងណាគ្រប់គ្រងពលករចំណាកស្រុក ដោយធ្វើចតា្តឡី-
ស័កចំនួន ១៤ថ្ង្រ តាមមណ្ឌលខ្រត្តរបស់ខ្លួន។ 

សម្ត្រចអគ្គមហាពញាចក្រី ហែង សំរិន បានក្រើនរំឭកចំពោះ          
អាជា្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដប់ថា្នាក់ក្នុងខ្រត្តត្បូងឃ្មុំ ត្រូវបន្តរួមគា្នាធ្វើ              
អន្តរាគមន៍ឱ្យទាន់ព្រលវ្រលាដោះស្រយ បញ្ហាចំពោះមុខ ដូចជា គ្រះ-
ធម្មជាតិ បញ្ហាកង្វះទឹក ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ តាមរយៈការថ្ររក្សា 
ប្រភពទឹក និងការប្រើប្រស់ទឹកសន្សំសំច្រ ជាមួយនឹងការរក្សាទឹក ក្នុង 
ស្រះ ដោយអាជា្ញាធរគ្រប់មូលដ្ឋាន ត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដក់ និង 
ចាត់វិធានការការពារត្រៀមជាមុន ដោយត្រូវរួមគា្នាធ្វើអន្តរាគមន៍ឱ្យបាន
ទាន់ព្រលវ្រលា៕
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 នៅថ្ងៃទី១៤ ខៃកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ សម្ដៃចកៃឡាហម ស ខែង 
អនុបៃធានគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមនៃ្តី រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួង 
មហាផ្ទៃ និងជាបៃធានកៃុមការងារចុះមូលដ្ឋានខៃត្តពៃវៃង និងខៃត្ត 
បាត់ដំបង អញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងកិច្ចបៃជុំបូកសរុបសកម្មភាព
ការងារគណៈកមា្មាធិការគណបក្សខៃត្តពៃវៃង ឆ្នាំ២០២០ និងទិសដៅ 
ភារកិច្ចឆ្នាំ២០២១ និងផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ ស្ដីពីសភាពការណ៍ 
ទូទៅ និងការងារគណបក្សឆ្នាំ២០២០ និងទិសដៅភារកិច្ចឆ្នាំ២០២១ 
របសគ់ណៈកមា្មាធកិារកណ្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពជុា នៅទសីា្នាកក់ារ 
គណបក្សខៃត្តពៃវៃង ។

សម្តៃចកៃឡាហម ស ខែង បានវយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះឆន្ទៈ និង 
ការប្តៃជា្ញាចិត្តរបស់ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោកសៃី អស់លោកទាំងអស់ 
ដៃលបានស្ម័គៃចិត្តចូលរួមជាមួយគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា  ក្នុងការ    
ធ្វើសកម្មភាពនានាបមៃើឱ្យផលបៃយោជន៍ជាតិ និងបៃជាជន ដៃលធ្វើ
ឱ្យមានអត្ថិភាពនៃគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា បៃមាណជិត៧០ឆ្នាំ កន្លង 
មក ពៃមទាំងបន្តអត្ថិភាពទៅថ្ងៃអនាគតទៀតជាមួយនឹងសមិទ្ធផលជា
បៃវត្តិសាសៃ្តយ៉ាងចៃើនឥតគណនា ។ តាងនាមសម្តៃចតៃជោបៃធាន 
គណបក្ស ក្នុងនាមថា្នាក់ដឹកនាំនៃគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ដើម្បីបន្ត 
ពងៃឹងការជឿជាក់ និងការគំទៃរបស់បៃជាពលរដ្ឋមកលើគណបក្ស 
បៃជាជនកម្ពុជា ក្នុងការបោះឆ្នាតជៃើសរីសកៃុមបៃឹក្សាឃុំ សងា្កាត់ នា 
ឆ្នាំ២០២២ ខងមុខ សម្តៃចកៃឡាហម ស ខែង អនុបៃធានគណបក្ស 
បានធ្វើការណៃនាំអំពីកិច្ចការសំខន់ៗមួយចំនួន និងបានលើកឡើង   
នូវកិច្ចការជាអាទិភាពមួយចំនួនផងដៃរ សមៃប់កៃុមការងារ និងគណ-
បក្សគៃប់ថា្នាក់នៃខៃត្តពៃវៃង ធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការរៀបចំផៃនការ 
សកម្មភាពអនវុត្តជាក់ស្តៃង ក្នងុឆ្នាំ២០២១ ដៃលរួមមាន ៖ ១-ការពងៃឹង 
អង្គការចាត់តាំងបក្ស កៃុមការងារគណបក្ស និងការពងៃឹងពងៃីក 
សមាជិកបក្ស ២-ជំរុញអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល 
ស្តីពី ភូមិ-ឃុំ-សងា្កាត់មានសុវត្ថិភាព ៣- បន្តពងៃឹងអភិបាលកិច្ចល្អនៅ
តាមសា្ថាប័នសាធារណៈគៃប់ថា្នាក់ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការបមៃើបៃជាពលរដ្ឋ 
និង៤-ការពងៃឹងរដ្ឋបាលឃុំ សងា្កាត់ ភូមិ ។

សម្តៃចកៃឡាហមបានថ្លៃងថា កម្ពុជាយើងធា្លាប់ជាបៃទៃស ដៃល

ទទួលរងគៃះដោយសារសងៃ្គាមតៃជាក់រវងមហាអំណច រហូតធ្វើ 
ឱ្យបៃទៃសជាតិធា្លាក់ចូលក្នុងសងៃ្គាមសុីវិលដ៏រា៉ាំរ៉ៃ របបបៃល័យពូជសាសន៍ 
ដៃលបានបំផ្លិចបំផ្លាញសង្គមជាតិស្ទើររលាយទាំងសៃុង ទមៃំទទួល 
បានសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្ឍ ដូចបច្ចុប្បន្ន។ ផ្អៃកលើមៃរៀន 
បទពិសោធន៍នៃះ រាជរដ្ឋាភិបាលដៃលដឹកនាំដោយគណបក្សបៃជាជន
កម្ពុជា បានធ្វើការដឹកនាំ គៃប់គៃងបៃទៃសបៃកបដោយភាពបត់បៃន 
បៃកាន់ជំហរអព្យាកៃឹត និងមិនជៃៀតជៃកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ 
បៃទៃសដទៃទៀត ហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឱ្យបៃទៃសណមួយជៃៀតជៃក
ចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជា ឬយកកម្ពុជាធ្វើជាឈា្នាន់ដើម្បីបំផ្លាញបៃទៃស
ណមួយឡើយ។

ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ សម្តៃចកៃឡាហមថ្លៃងថា ជំងឺកូវីដ-១៩ 
បានបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើសៃដ្ឋកិច្ច សង្គមកម្ពុជា និងជីវភាព
រស់នៅបៃចាំថ្ងៃរបស់បៃជាពលរដ្ឋ ។ ស្ថិតក្នុងកាលៈទៃសៈដ៏លំបាកនៃះ 
រាជរដ្ឋាភិបាល ដៃលដឹកនាំដោយគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា បានដក់ 
ចៃញផៃនការយុទ្ធសាសៃ្ត ដោយផ្តាតទៅលើមុខពៃួញចំនួន០៤ គឺការ
បៃយុទ្ធបៃឆំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ដើម្បីទប់សា្កាត់ការឆ្លង និងការការពារ 
អាយុជីវិតបៃជាពលរដ្ឋ ការរក្សាលំនឹងជីវភាពបៃជាពលរដ្ឋ ការខិតខំជួយ
ជំរុញគំទៃឱ្យធុរកិច្ច និងអាជីវកម្មអាចរស់បាននិងរក្សាការងារ និង 
ការរក្សាឱ្យបាននូវសន្តិសុខ សណ្តាប់ធា្នាប់សាធារណៈ និងស្ថិរភាពសង្គម។ 

ទាក់ទិនទៅនឹងគណបក្សនយោបាយ សម្តៃចកៃឡាហមបាន 
គូសបញ្ជាក់ថា គណបក្សនយោបាយដៃលបានចុះបញ្ជីតៃឹមតៃូវតាមច្បាប់ 
បាននិងកំពុងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសកម្ម ដូចជាការចុះជួបបៃជាពលរដ្ឋ
និងអ្នកគំទៃ ការពងៃីកសមាជិកថ្មីនៅតាមមូលដ្ឋាន ការថ្លៃងសារនយោបាយ 
ជាសាធារណៈ ការបើកទីសា្នាក់ការ និងការលើកសា្លាកគណបក្សដៃល
ទាំងនៃះគឺជាដំណើរការនៃរបបពហុបក្សនិយម។ ជាមួយនៃះ សមាគម 
អង្គការមិនមៃនរដ្ឋាភិបាល និងបៃព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានា បាននិងកំពុងធ្វើ
សកម្មភាពយ៉ាងសកម្ម ចូលរួមក្នុងដំណើរការលើកកម្ពស់លទ្ធិបៃជា-
ធិបតៃយ្យ ការលើកស្ទួយសិទ្ធិសៃរីភាព និងការទទួលខុសតៃូវរបស់ 
បៃជាពលរដ្ឋ និងការអភិវឌ្ឍ៕

សម្ដៃចកៃឡាហម ស ខែង អញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងកិច្ចបៃជុំបូកសរុបសកម្មភាពការងារគណៈកមា្មាធិការគណបក្សខៃត្តពៃវៃង

សម្តេចកេឡាហេម ស ខេង  ណេនាំកិច្ចការសំខាន់
ជាអាទិភាពឆ្ពេះទេកាន់ការបេះឆ្នេត
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សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ៖ កត្តាដេលនាំឲ្យយើងទទួលបាន
ជ័យជម្នះ គឺសាមគ្គីភាព និងឯកភាពផ្ទេក្នុង

សម្តៃចភក្តី សាយ ឈុំ អញ្ជើញចុះសាកសួរសុខទុក្ខមន្តៃី និង អាជា្ញាធរសងា្កាត់កាកាបទី២ ខណ្ឌពោធិ៍សៃនជ័យ រាជធានីភ្នំពៃញ

 នាពៃឹកថ្ងៃទី១៦ ខៃកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ សម្តៃចវិបុលសៃនាភក្តី សាយ ឈុំ 
អនុបៃធានគណបក្ស បៃធានគណៈបៃចាំការនៃគណៈអចិនៃ្តយ៍នៃគណៈ- 

កមា្មាធិការកណ្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា បៃធានពៃឹទ្ធសភានៃ  

ពៃះរាជាណចកៃកម្ពុជា  បានអញ្ជើញចុះសាកសួរសុខទុក្ខមន្តៃី និង 

អាជា្ញាធរសងា្កាត់កាកាបទី២ ខណ្ឌពោធិ៍សៃនជ័យ រាជធានីភ្នំពៃញ។ 

លោកសៃីចៅសងា្កាត់បានរាយការណ៍អំពីសភាពការណ៍ សន្តិសុខ 

សណ្តាប់ធា្នាប់សាធារណៈ និងការអនុវត្តគោលនយោបាយ ភូមិ សងា្កាត់ 

មានសុវត្ថិភាព ការងារបមៃើសៃវសាធារណៈជូនបៃជាពលរដ្ឋ ការលំបាក 

បញ្ហាបៃឈមខ្លះៗ ដៃលអាជា្ញាធរសងា្កាត់ និងមន្តៃីមូលដ្ឋានបានជួប និង 

បានសមៃួលដោះសៃយកន្លងមក។ 

សម្តៃចវិបុលសៃនាភក្តី សាយ ឈុំ  បានសម្តៃងនូវក្តីសប្បាយ 

រីករាយ និងវយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការអនុវត្តតួនាទីភារកិច្ចរបស់អាជា្ញាធរ

សងា្កាត់ និងមនៃ្តីមូលដ្ឋានទាំងអស់។ សម្តៃចភក្តីបានលើកឡើង អំពី 

សភាពការណ៍ និងវឌ្ឍនភាពការងារនៃវិស័យជាចៃើនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល 

ពៃមទាំងសមិទ្ធផលធំៗថ្មីៗ របស់សង្គមជាតិយើងដៃលសមៃចបាន         

នាពៃលកន្លងមកនៃះ។ សម្តៃចវិបុលសៃនាភក្តី បានលើកទឹកចិត្តដល់ 

អភិបាលខណ្ឌ និងមន្តៃីពាក់ព័ន្ធសូមឱ្យយកចិត្តទុកដក់សមៃួលដោះ

សៃយបញ្ហាលំបាក និងសំណូមពររបស់បៃជាជននៅមូលដ្ឋានឱ្យបាន

សមសៃបឆប់រហ័សសៃបតាមនិតិវិធីច្បាប់។ 

សម្តៃចវិបុលសៃនាភក្តី ធ្វើការណៃនាំ និងចង្អុលបងា្ហាញដល់មន្តៃី

សងា្កាត់ និងមនៃ្តីមូលដ្ឋាននូវចំណ៉ាចសំខន់ៗមួយចំនួនជាអាទិ៍ ១-បន្ត

ខិតខំអនុវត្តឱ្យកាន់តៃល្អតាមតួនាទីភារកិច្ច ជាពិសៃសយកចិត្តទុកដក់

ចំពោះការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិ ឃុំ សងា្កាត់មានសុវត្ថិភាព 

ដោយផ្តាតលើការរក្សា សន្តិសុខ សណ្តាប់ធា្នាប់សាធារណៈក្នុងមូលដ្ឋាន 

ចាត់វិធានការបង្កាៃប ទប់សា្កាត់បទល្មើសនានា រួមទាំងបញ្ហា គៃឿងញៀន 

២-ផ្តល់សៃវសាធារណៈ បមៃើបៃជាជនដោយគ្មានការរីសអើង និង 

បៃកបដោយតមា្លាភាព គុណភាព បៃសិទ្ធភាព និងឆប់រហ័ស ៣-បង្កើន

សា្មារតីទទួលខុសតៃូវខ្ពស់ក្នុងការរក្សាការពារធនធាន ទៃព្យសមា្ភារៈ 

និងហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដៃលមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានសងា្កាត់របស់យើងឲ្យ

បានល្អ ៤-យកចិត្តទុកដក់តាមដន និងដោះសៃយជូនបៃជាជនដៃល

ជួបការលំបាក និងអ្នកដៃលរងគៃះដោយបង្កលក្ខណៈ និងលើកទឹកចិត្ត 

ជំរុញអាជីវកម្ម ផលិតកម្មជាលក្ខណៈគៃួសារ ដើម្បីទៃទៃង់ និងលើក 

កម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូននៅក្នុងដំណក់កាលនៃជំងឺកូវីដ- ១៩ 

៥-មន្តៃី កងកមា្លាំងមានសមត្ថកិច្ចតៃូវបន្តយកចិត្តទុកដក់ អប់រំ និង            

ផ្សព្វផ្សាយដល់បៃជាជនយើង ឲ្យខិតខំអនុវត្តរាល់វិធានការរបស់រាជ-

រដ្ឋាភិបាល និងកៃសួងសុខភិបាល ៦-ក្មួយៗយុវជនដៃលជាកមា្លាំង 

បន្តវៃនរបស់សង្គមជាតិ តៃូវខិតខំបៃឹងបៃងធ្វើការងារផង រៀនសូតៃផង 

ដកពិសោធន៍ផង ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាព លទ្ធភាព ជួយខ្លួនឯង ផ្ទាល់ផង 

ជួយកៃុមគៃួសារ និងរួមចំណៃកជួយសង្គមជាតិ និងបៃទៃសជាតិផង 

និង៧-ចំពោះការងារបំពៃញភារកិច្ច ក៏ដូចជាក្នុងជីវភាពរស់នៅបៃកប

មុខរបរអាជីវកម្មនានា គឺមានកតា្តារួមផ្សំជាចៃើនដៃលនាំយើងឱ្យទទួល

ជោគជ័យ ក៏ប៉ុន្តៃកតា្តាដៃលសំខន់មិនអាចខ្វះបាននោះគឺ សាមគ្គីភាព 

និងឯកភាពផ្ទៃក្នុងរបស់យើង គឺតៃូវតៃរឹងមាំ ហើយមិនតៃូវធ្វៃសបៃហៃស

ភ្លៃចខ្លួនឡើយ។ 

សម្តៃចភក្តី សាយ ឈុំ  ក៏បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យភូមិសាស្តៃនៃ 

សងា្កាត់ ពៃមទាំងបានពិនិត្យទីតាំងដីសមៃប់ការសាងសង់អគរសាលា 

សងា្កាត់ថ្មី ដៃលមានទំហំក្បាលដីបៃវៃង២០ម៉ៃតៃ និងជមៃបៃវៃង 

១៦ម៉ៃតៃ ស្ថិតនៅភូមិកាកាបផងដៃរ៕
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ឯកឧត្តមកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ទេព ងន ៖ ការកសាងសហគមន៍ 
ជេគវាសនារួមកម្ពុជា-ចិនកាន់តេមានសន្ទុះខ្លេំងកា្លេ

ឯកឧត្តមកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ទែព ងន ដឹកនាំបៃតិភូគណបក្សចូលរួម  
កិច្ចបៃជុំសង្ខៃបខ្លឹមសារស្តីពី «ដំណើររឿងរបស់គណបក្សកុម្មុយនីស្តចិន 

កៃមបៃធានបទ ៖ ធ្វើឲ្យជីវិតទាំងអស់គ្នាបៃសើរឡើង« 

 តបតាមការអញ្ជើញរបស់កៃសួងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃគណៈ-
កមា្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្ដចិន និងទទួលបានការចាត់តាំងពី 
គណៈបៃចាំការនៃគណៈអចិន្តៃយ៍  ឯកឧត្តមកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ទែព ងន 
សមាជកិ    គណៈអចនិ្តៃយន៍ៃគណៈកមា្មាធកិារកណ្តាល តណំងឱ្យ 
គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា បានដឹកនំាបៃតិភូគណបក្ស ចូលរួមកិច្ចបៃជុំ
សង្ខៃបខ្លមឹសារស្តពី ី«ដណំើររឿងរបសគ់ណបក្សកមុ្មយុនសី្តចនិ កៃម 
បៃធានបទ ៖ ធ្វើឲ្យជីវិតទាំងអស់គ្នាបៃសើរឡើង  ដៃលសហការរៀបចំ
ដោយកៃសងួទនំាកទ់នំងអន្តរជាតនិៃ   គណៈកមា្មាធកិារមជ្ឈមិបក្ស-
កុម្មុយនីស្តចិន និងគណៈកមា្មាធិការបក្សកុម្មុយនីស្តចិនបៃចាំតំបន់ស្វយ័ត 
សុីនជាំង-អ៊ុយហ្គួរ នៅថ្ងៃទី២២ ខៃកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ តាមបៃព័ន្ធ វីដៃអូ។ 
កិច្ចបៃជុំនៃះ មានការអញ្ជើញចូលរួមដោយផ្ទាល់ និងតាមបៃព័ន្ធ 
អុីនធឺណៃត ពីបៃតិភូ ចំនួនជាង ៣០០រូប និង៨០បៃទៃស ពៃមទាំង 
មានការចូលរួមពីគណបក្សនយោបាយ អង្គការសង្គមសុីវិល អ្នកសារ 
ព័ត៌មាន និងកៃុមអ្នកបៃជ្ញ (Think Tank) ក្នុងតំបន់និងពិភពលោក 
បៃមាណជាង២០០ ។

ឯកឧត្តមកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ទែព ងន បានថ្លៃងសន្ទរកថាគន្លឹះ 
ដោយបានគូសបញ្ជាក់ថា ជំងឺកូវីដ-១៩ បាននិងកំពុងគំរាមកំហៃងយ៉ាង
ធ្ងន់ធ្ងរដល់សៃដ្ឋកិច្ច សុខមាលភាព និងអាយុជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់
ជុំវិញពិភពលោក។ ក្នុងន័យនៃះ ឯកឧត្តមបានលើកទឹកចិត្តដល់ 
បៃទៃសទាំងអស់ បន្តចាត់ទុកអាយុជីវិត សុវត្ថិភាព និងសុខភាពរបស់ 
បៃជាជន ជាអាទិភាពខ្ពស់ ពៃមទាំងជំរុញសាមគ្គីភាពជាសកលដើម្បី
ឆ្លើយតបនឹងការរីករាលដលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងចក្ខុវិស័យនៃការ 
កសាងសហគមន៍សុខភាពពិភពលោកសមៃប់មនុស្សទាំងអស់ និង 
ស្មើៗគ្នា។  បៃទៃសទាំងអស់តៃូវបន្តពងៃឹងកិច្ចសហបៃតិបត្តិការ និង 
ចាត់វិធានការសមសៃបនានា ដើម្បីរួមគ្នាសា្ដារសៃដ្ឋកិច្ចពិភពលោក 
ឡើងវិញកៃយវិបត្តិកូវីដ-១៩ តាមរយៈ ការសមៃបសមៃួលគោល-
នយោបាយមា៉ាកៃូសៃដ្ឋកិច្ច ការថៃរក្សាឱ្យបាននូវស្ថិរភាពទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថ ុ
ការធានាខ្សៃចងា្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ និងខ្សៃចងា្វាក់ឧស្សាហកម្ម ការកាត់បន្ថយ 
បំណ៉ាល និងការជំរុញលំហូរពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក។ 

ទាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស ឯកឧត្តមសូមគំទៃចំពោះការការពារ  
និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្ស ដៃលក្នុងនោះសិទ្ធិរស់រានមានជីវិត និង     
សិទ្ធិទទួលបានការអភិវឌ្ឍន៍គឺជាមូលដ្ឋានគៃឹះ។ ភាពកៃីកៃគឺជាឧបសគ្គ
ចម្បងចំពោះការសមៃចបាននូវសិទ្ធិមនុស្ស។  ផលបៃយោជន៍របស់
បៃជាជនគួរតៃតៃូវបានគៃចាត់ទុកជាកិច្ចការដ៏សំខន់បំផុត ហើយការ
អភិវឌ្ឍគួរតៃផ្តល់នូវអត្ថបៃយោជន៍កាន់តៃចៃើនដល់បៃជាជនទាំងអស់ 
បៃកបដោយសមធម៌ ។

ឯកឧត្តមបានថ្លៃងបញ្ជាក់ថា គ្មានគំរូណមួយដៃលតៃូវគៃប់សា្ថានភាព
ទាំងអស់នោះទៃ សមៃប់ការការពារ និងការធ្វើឱ្យបៃសើរឡើងនូវ 
សា្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្ស។ ភាពចមៃុះនៅក្នុងមាគ៌នៃការអភិវឌ្ឍសិទ្ធិមនុស្ស
គួរតៃូវបានគោរព ហើយរាល់ការប៉ុនប៉ងទាំងឡាយណក្នុងការយក 
បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សធ្វើជាបញ្ហានយោបាយ ការអនុវត្តស្តង់ដរពីរ ឬយក 
ហៃតុផលសិទ្ធិមនុស្ស ដើម្បីជៃៀតជៃកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់បៃទៃសដ៏ទៃ 
គួរតៃូវបានបដិសៃធ។ ឯកឧត្តមបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការខិតខំបៃឹងបៃង
រួមគ្នារបស់គៃប់ភាគីទាំងអស់ ដោយឈរលើគោលការណ៍គោរពសិទ្ធិ
អធិបតៃយ្យ និងមិនជៃៀតជៃកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋដទៃ ដើម្បីជំរុញ
និមា្មាបនកម្មអភិបាលកិច្ចពិភពលោកស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស ដៃលមានសមធម៌ 
យុត្តិធម៌  បរិយប័ន្ន និងមានលក្ខណៈទូលំទូលាយជាងមុន។

ឯកឧត្តមបានបន្ថៃមថា ការជួបបៃជុំគ្នានៅថ្ងៃនៃះ បានជួយឱ្យយើង
ទទួលបានការយល់ដឹងគៃប់ជៃុងជៃយ និងសុីជមៃ អំពីគោលនយោបាយ
របស់ចិនទាក់ទងនឹងកៃុមជនជាតិភាគតិច និងការអភិវឌ្ឍតំបន់ដៃល
មានបៃជាជនជាជនជាតិភាគតិចរស់នៅចៃើន រួមទាំងសា្ថានភាព 
ជាក់ស្តៃងនៅសុីន ជាំង ដៃលសៃដ្ឋកិច្ច ស្ថិរភាពសង្គម សមភាព និង    
សាមគ្គីភាពក្នុងចំណមកៃុមជនជាតិផ្សៃងៗគ្នា និងជីវភាពរស់នៅ 
របស់បៃជាជននៅតៃមានភាពបៃសើរ ឥតឈប់ឈរ។ 

ឆ្លៀតឱកាសនៃះ ឯកឧត្តមបានថ្លៃងអំណរគុណចំពោះបក្ស រដ្ឋាភិបាល 
និងបៃជាជនចិន ដៃលបានជួយឧបត្ថម្ភគំទៃកម្ពុជា ក្នុងដំណើរការ 
អភិវឌ្ឍសៃដ្ឋកិច្ច-សង្គម ដៃលបានចូលរួមចំណៃកយ៉ាងធំធៃងក្នុងការ
លើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់បៃជាជនកម្ពុជា និងការចូលរួមចំណៃក
ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការបៃយុទ្ធបៃឆំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ 
តាមរយៈការបញ្ជូនគៃូពៃទ្យជំនាញ គៃឿងបរិកា្ខារវៃជ្ជសាសៃ្ត និងការ 
ផ្តល់ជំនួយវ៉ាក់សាំងជូនកម្ពុជា ។  គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា មានឆន្ទៈ
ក្នុងការពងៃឹងការផ្លាស់ប្តូរនិងការរៀនសូតៃទៅវិញទៅមកជាមួយគណ-
បក្ស កុម្មុយនីស្តចិន លើបទពិសោធន៍អភិបាលកិច្ច ដើម្បីលើកកម្ពស់ 
កិច្ចសហបៃតិបត្តិការកាន់តៃសុីជមៃ ដៃលផ្តល់ផលបៃយោជន៍ ទៅវិញ 
ទៅមក ដើម្បីជំរុញការកសាងសហគមន៍ជោគវសនារួម ចិន-កម្ពុជា ឱ្យ
កាន់តៃមានសន្ទុះខ្លាំងកា្លាឡើងថៃមទៀត សំដៅចូលរួមចំណៃកដល់ការ
កសាងសហគមន៍ជោគវសនារួមសមៃប់មនុស្សជាតិ ។

នៅចុងបញ្ចប់ អង្គបៃជុំបានបៃកាសអនុម័តសៃចក្តីថ្លៃងការណ៍រួម
ស្តីពី ដំណើររឿងរបស់គណបក្សកុម្មុយនីស្តចិន ៖ សៃចក្តីសង្ខៃបអំពី
បញ្ហានៅសុីនជាំង  ៕ 
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ថ្ងៃទី១០ ខៃកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ              
អ៊ុក រ៉ែប៊ុន សមាជិកគណៈអចិន្តៃយ៍នៃគណៈកមា្មាធិការកណ្តាល 
គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បៃធាន
កៃុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខៃត្តកំពង់ឆ្នាំង បានអញ្ជើញ
ជួបសំណៃះសំណលជាមួយថា្នាក់ដឹកនាំ និងមនៃ្ដីរដ្ឋបាលសៃុក 
កំពង់តៃឡាច នៅសាលាសៃុកកំពង់តៃឡាច ខៃត្តកំពង់ឆ្នាំង ។ 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បាននាំយកសមា្ភារៈមួយចំនួនជូនដល់ 
រដ្ឋបាលសៃុកកំពង់តៃឡាច រួមមាន៖ អង្ករផ្កាខ្ញី ចំនួន ២តោន                
មី ១០កៃស ទឹកតៃី ១០ យួរ ទឹកសុីអីវ ១០យួរ បៃងឆ ៦០ដប 

ថ្ងៃទី៩ ខៃកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្ដមកិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត 
សុឹម កា សមាជិកគណៈអចិន្តៃយ៍នៃគណៈកមា្មាធិការកណ្តាល 
គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា អនុបៃធានទី១ ពៃឹទ្ធសភា តំណងដ៏ខ្ពង់
ខ្ពសស់ម្តៃចវិបុលសៃនាភក្តី សាយ ឈុំ បៃធានពៃឹទ្ធសភា 
នៃពៃះរាជាណចកៃកម្ពុជា បានអញ្ជើញជួបសំណៃះសំណលជា
មួយអង្គបោះឆ្នាតពៃឹទ្ធសភាខណ្ឌពៃកព្នា ដោយមាន សមាជិកកៃុម 
បៃឹក្សាសងា្កាត់ចូលរួមចំនួន៣៤រូប រួមជាមួយនឹងបៃធានកៃុមបៃឹក្សា
ខណ្ឌ លោកអភិបាល អភិបាលរង និងថា្នាក់ដឹកនាំខណ្ឌ នៅសាលា 
ខណ្ឌពៃកព្នា រាជធានីភ្នំពៃញ។

ថ្ងៃទី២០  ខៃកុម្ភៈ  ឆ្នាំ ២០២១  ឯកឧត្តម កែ  គឹមយ៉ែន     
សមាជិកគណៈអចិន្តៃយ៍នៃគណៈកមា្មាធិការកណ្តាល គណបក្ស 
បៃជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្តៃី  បៃធានអាជា្ញាធរជាតិបៃយុទ្ធ 
បៃឆំងគៃឿងញៀន  និងជាបៃធានកៃុមការងារគណបក្សចុះមូលដ្ឋាន
ខៃត្តបនា្ទាយមានជ័យ បានអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខកៃុមគៃូពៃទ្យនិង
មនៃ្តីបៃចាំការជួរមុខ នៅមជ្ឈមណ្ឌលចតា្តាឡីស័កវិទ្យាល័យ សម្តៃចឪ 
ស្ថិតនៅកៃុងសិរីសោភ័ណ  ខៃត្តបនា្ទាយមានជ័យ។ ឯកឧត្តម  បាន
ឧបត្ថម្ភដល់មជ្ឈមណ្ឌលចតា្តាឡីស័កទាំង១៣ របស់ខៃត្តបនា្ទាយ-
មានជ័យ មាន មា៉ាស់ចំនួន១០មុឺនបន្ទះ  និងថវិកាឧបត្ថម្ភសរុបចំនួន 
២៦លានរៀល  ។

មា៉ាស់ ១មុឺន មា៉ាស់ សាប៊ូដុំ ៧២០ ដុំ សាប៊ូ លាងចាន ៣០ លីតៃ អាល់កុលលាងដៃ ៦០ លីតៃ ។

ថ្ងៃទី២២ ខៃកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត 
ម៉ែន សំអន សមាជិកាគណៈអចិន្តៃយ៍នៃគណៈកមា្មាធិការកណ្តាល 
គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្តៃី រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងទំនាក់ទំនង
ជាមួយរដ្ឋសភា-ពៃឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច តំណងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ 
សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តៃី និងសម្តៃចកិត្តិពៃឹទ្ធបណ្ឌិត 
ប៊ុន រ៉ែនី ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធី 
សម្ពោធដក់ឱ្យបៃើបៃស់បៃសាទបុរាណកណ្តាលសៃះសៃង់ និង 
រហាត់ ទឹកបុរាណ នៅក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរ។ លោកជំទាវកិត្តិ-
សង្គហបណ្ឌតិ កប៏ាននាយំកអំណយ នងិថវកិារបស ់សម្តៃចតៃជោ 
និងសម្តៃចកិត្តិពៃឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ែនី ហ៊ុន សែន ចៃកជូនបៃជា-
ពលរដ្ឋចំនួន ៧០០គៃួសារ រួមទាំងកៃុមជាងនិងកងកមា្លាំងទាំងបីបៃភៃទផងដៃរ ។
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ថ្ងៃទី២១ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម  មាស សុភា សមាជិក
គណៈចិន្តៃយ៍នៃគណៈកមា្មាធិការកណ្តាល គណបក្សបៃជាជន កម្ពុជា 
ទៃសរដ្ឋមនៃ្តីទទួលបន្ទុកបៃសកកម្មពិសៃស និងជាបៃធានកៃុមការងារ
ថា្នាក់កណ្តាលចុះមូលដ្ឋានខៃត្តពៃះវិហារ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុង
ពិធីសម្ពោធអគរសា្នាក់ការថ្មីរបស់គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ឃុំរអាង 
សៃុកសង្គមថ្មី ខៃត្តពៃះវិហារ និងសមទ្ធិផល ជាចៃើនទៀត មានតម្លៃ 
ជាង១០០លានរៀល។ ឯកឧត្តមថ្លៃងថា នៃះជាសមិទ្ធផល រួមរបស់ 
គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ដៃលបានមកពីការចូលរួមចំណៃករបស់
កៃុមការងារថា្នាក់កណ្តាល ថា្នាក់ ខៃត្ត ចុះជួយសៃុក សង្គមថ្មី ។

 ថ្ងៃទី២០  ខៃកុម្ភ : ឆ្នាំ២០២១  ឯកឧត្ដម  ជា  សុផារ៉ែ  សមាជិកគណៈ 
អចិន្តៃយ៍នៃគណៈកមា្មាធិការកណ្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ឧបនាយក 
រដ្ឋមន្តៃី  រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងរៀបចំដៃនដី  នគរូបនីយកម្ម  និងសំណង់  តំណងដ៏ 
ខ្ពង់ខ្ពសស់ម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ  ហ៊ុន  សែន  នាយករដ្ឋមន្តៃីនៃ 
ពៃះរាជាណចកៃកម្ពុជា  និងសម្តៃចកិត្តិពៃឹទ្ធបណ្ឌិត  ប៊ុន  រ៉ែនី  ហ៊ុន សែន   
អញ្ជើញជាអធបិតកី្នងុពធិបីណុ្យបញ្ចុះខណ្ឌសមីាពៃះវហិារ  នងិសម្ពោធ សមទិ្ធផល 
នានា  ក្នុងវត្តជោតិរង្សី  ហៅវត្តបុស្ស  ស្ថិតនៅឃុំរូង  សៃុកមៃមត់  ខៃត្តត្បូងឃ្មុំ។

ថ្ងៃទី១៩ ខៃ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ                           
អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន សមាជិកគណៈអចិន្តៃយ៍នៃគណៈកមា្មាធិការកណ្តាល 
គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធី សម្ពោធ ការិយល័យ 
ទីសា្នាក់ការគយ និងរដ្ឋាករតៃពាំងផ្លុងស្ថិតក្នុងសៃុកពញាកៃក ខៃត្តត្បូងឃ្មុំ។ 
ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យថ្លៃងថា ការសម្ពោធដក់ឱ្យបៃើបៃស់ការិយល័យ
ថ្មីនៃះ គឺជារៀបចំឱ្យមានកន្លៃងសមៃប់ធ្វើការសមរម្យ សមៃប់ថា្នាក់ដឹកនាំ 
មន្តៃីរាជការ ក្នុងការបំពៃញការងារគយ និង    រដ្ឋាករកាន់តៃល្អបៃសើរឡើង 
ដូច្នៃះមនៃ្តីគយទាំងអស់ ដៃលបំពៃញការងារនៅតាមចៃកទា្វារនៃះ តៃូវខិតខំ

ថ្ងៃទី៤ ខៃកុម្ភ: ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម លឹម គានហែ សមាជិក                       
គណៈកមា្មាធិការកណ្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងធនធាន ទឹក 
និងឧតុនិយម អនុបៃធានកៃុមការងារគណ:ពងៃឹងមូលដ្ឋានខៃត្តកណ្តាល និង
ជាបៃធានគណ:ពងៃឹងមូលដ្ឋានសៃុកពញាឮ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធី
សម្ពោធអគរសា្នាក់ការគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា សៃុកពញាឮ ខៃត្តកណ្តាល។ 
ពិធីនៃះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណក់ ឯកឧត្តមថា្នាក់ដឹកនាំខៃត្ត និងអស់លោក 
លោកសៃីជាកៃុមការងារសរុបជាង២៥០នាក់។

ថ្ងៃទី០៩ ខៃកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ សមាជិក 
គណៈកមា្មាធិការកណ្តាល គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងព័ត៌មាន 
អនុញ្ញាតឱ្យ ឯកឧត្តម បា៉ាទៃីក មឺហ្វ៉ី (W. Patrick Murphy) ឯកអគ្គរដ្ឋទូត 
សហរដ្ឋអាមៃរិកបៃចាំកម្ពុជា ចូលជួបសម្តៃងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ 
នៅទីស្តីការកៃសួងព័ត៌មាន។

បំពៃញការងារតាមតារាងលំហូរនៃនីតិវិធី ដោយបៃកាន់យកអភិកៃមបួនយ៉ាង គឺការអនុវត្តការងារបៃកបដោយវិជា្ជាជីវៈ អនុវត្តការងារជាកៃុម 
បៃកាន់ខ្ជាប់សា្មារតីបុរៃសកម្ម និងមិនតៃូវមើលរំលងកំហុសខ្លួនឯង។
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ថ្ងៃទី១២ ខៃកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ជាម ប៉ែអា អ្នកតំណងរាស្តៃ 
ខៃត្តពៃវៃង បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធដក់ឲ្យបៃើបៃស់
ជាផ្លូវការនូវសា្ពោនឈើបៃវៃង៣០ម៉ៃតៃ និងផ្លូវបៃតុងបៃវៃង១២០ម៉ៃតៃ ដើម្បី
សមៃួលដល់ការធ្វើដំណើរជូនបៃជាពលរដ្ឋ និងការដឹកជញ្ជូនកសិផល ដៃល 
ជាមូលនិធិឃុំពៃកចង្កាៃន និងការចូលរួមពីសប្បុរសជន ស្ថិតនៅវត្តពៃក 
ចង្កាៃនកៃម ឃុំពៃកចងៃ្កាន សៃុកសុីធរកណ្តាលខៃត្តពៃវៃង។ កម្មវិធីនៃះ
មានបៃជាពលរដ្ឋចូលរួមបៃមាណ ១៥០នាក់ ដោយបៃកាន់ខ្ជាប់នូវវិធាន           
សុខភិបាលក្នុងការការពារជំងឺឆ្លងកូវីដ-១៩។ ឯកឧត្តមអ្នកតំណងរាស្តៃ 
បានអំពាវនាវបៃជាពលចូលរួមថៃរក្សា និងបៃើបៃស់សមិទ្ធផលដៃល 
សមៃចបានថ្មីឲ្យបានយូរអង្វៃង។

ថ្ងៃទី២៣ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ពែុំ សុខា 
សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណ្តាល គណបក្ស បៃជា-
ជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្តៃីកៃសួង មុខងារសាធារណៈ និង
ជាបៃធានកៃុមការងារចុះមូលដ្ឋានខៃត្តកៃចៃះ បាន
អញ្ជើញចុះជួយគំទៃដល់ការងាររៀបចំធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព
សមាជិកគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជារបស់ មន្តៃីមូល-

 ថ្ងៃទី១៧ ខៃកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង សមាជិក 
គណៈកមា្មាធិការកណ្តាល គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា បៃធានគណៈកម្មការ ទី១០ 
បានអញ្ជើញចូលរួមសវនាការបៃចាំឆ្នាំរបស់សហភាពអន្តរសភា (IPU) និង 
អង្គការសហបៃជាជាតិ (UN) ដឹកនំាដោយឯកឧត្តម ឈាង វុន បៃធាន 
គណៈកម្មការទី៥ រដ្ឋសភា តាមបៃព័ន្ធវីដៃអូ ដៃលផ្សាយចៃញពីទីកៃុងញ៉ូវយ៉ក 
កៃមបៃធានបទស្តីពីការ «បៃយុទ្ធនឹងអំពើពុករលួយ ដើម្បីសា្តារឡើងវិញនូវទំនុក
ចិត្តលើរដ្ឋាភិបាល និងធ្វើឱ្យបៃសើរឡើងវិញនូវទស្សនវិស័យនៃការអភិវឌ្ឍ« 
នៅវិមានរដ្ឋសភា។

ថ្ងៃទី១៦ ខៃកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ម ប៊ុនហែង សមាជិក 
គណៈកមា្មាធិការកណ្តាល គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងសុខភិបាល 
និងឯកឧត្តម ងួន រតនៈ អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខៃត្តបាត់ដំបង អញ្ជើញ
ចុះពិនិត្យសា្ថានភាពមណ្ឌលចតា្តាឡីស័ក សៃុកកំរៀង ខៃត្តបាត់ដំបង ។ 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត បានអំពាវនាវដល់ពលករខ្មៃរ ដៃលកំពុងធ្វើការនៅ បៃទៃសថៃ 
សូមកុំសមៃុកមកលៃងសៃុកកំណើត ក្នុងរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំបៃពៃណីជាតិខងមុខ 
ដើម្បីចូលរួមទប់សា្កាត់ការរីករាលដលនៃជំងឺកូវីដ១៩ ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល ។

ដ្ឋានក្នុងឃុំជៃយបនា្ទាយ  សៃុកពៃកបៃសព្វ  ខៃត្តកៃចៃះ។ ឯកឧត្តមបានលើកឡើងនូវចំណ៉ាចសំខន់ទាំង៣ សៃបតាមសា្មារតីសៃចក្តីណៃនាំរបស់ 
សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន បៃធានគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ក្នុងការបៃមូលកមា្លាំងសរុប សហការជំរុញការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសមាជិកគណបក្ស 
ឱ្យបានម៉ត់ចត់ តៃឹមតៃូវ ដើម្បីធ្វើឱ្យការគៃប់គៃងទិន្នន័យធានាបានដោយពិតបៃកដថា សមាជិកគណបក្សមួយរូប គឺជាសម្លៃងឆ្នាតគំទៃ 
គណបក្សយើងមួយសន្លឹក។  ដោយឡៃកនៅថ្ងៃទី២៩ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ពែុំ សុខា បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចបៃជុំផ្សព្វផ្សាយ
របាយការណ៍ស្តីពីសភាពការណ៍ទូទៅ និងការងារគណបក្សឆ្នាំ២០២០ និងទិសដៅភារកិច្ចឆ្នាំ២០២១ ដោយមានការចូលរួមពីសំណក់ 
អស់លោក លោកសៃីជាមន្តៃីដឹកនាំតាមកៃសួង សា្ថាប័ននៅថា្នាក់ជាតិ និងគណៈអចិន្តៃយ៍បក្សសៃុក បៃធានសាខបក្សការិយល័យជំុវិញសៃុក 
បៃធានបក្សឃុំ បៃធានសាខបក្សភូមិទាំង ១០៨ សរុបមានអ្នកចូលរួមទាំងអស់ចំនួន ២៨៩នាក់ នៅទីសា្នាក់ការគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាសៃុក 
បាភ្នំ។ បនា្ទាប់ពីបានរៀនសូតៃតាមការវយតម្លៃសន្និដ្ឋានរបស់គណៈអចិន្តៃយ៍គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា អង្គបៃជុំទាំងមូលបានប្តៃជា្ញារួមសាមគ្គី
ជាធ្លងុមយួដើម្បជីរំញុអនវុត្តឱ្យបានសមៃចដោយជោគជយ័នវូរាលទ់សិដៅភារកចិ្ចឆ្នា២ំ០២១ សដំៅបន្តពងៃងឹបៃៀប នងិកមា្លាងំនយោបាយ 
រឹងមាំរបស់សៃុកបាភ្នំទាំងមូល សមៃប់ការបោះឆ្នាតឆ្នាំ២០២២ និងឆ្នាំ២០២៣ ។
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ថ្ងៃទី១៨ ខៃកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង សមាជិកា-
គណៈកមា្មាធិការកណ្តាល គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈ-
អភិបាលខៃត្តកោះកុង និងជាបៃធានសាខកាកបាទកៃហមកម្ពុជាខៃត្តកោះកុង 
បានអញ្ជើញជួបសំណៃះសំណលជាមួយគៃួសារពលករ ដៃលតៃូវបញ្ជូន 
ចៃញទៅកាន់លំនៅឋានវិញ បនា្ទាប់ពីបានធ្វើចតា្តាឡីស័កគៃប់១៤ថ្ងៃ។

ថ្ងៃទី១៨ ខៃកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម វុី សំណាង សមាជិកគណៈ-               
កមា្មាធិការកណ្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា  អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខៃត្ត 
កំពង់ស្ពឺ និងជាបៃធានគណៈកមា្មាធិការសាខកាកបាទកៃហមកម្ពុជា បានអញ្ជើញ 
ជួបសំណៃះសំណលសួរសុខទុក្ខ និងនាំយកអំណយមនុស្សធម៌របស់សាខ
កាកបាទកៃហមកម្ពុជាខៃត្ត ចៃកជូនបៃជាពលរដ្ឋ កៃីកៃ ខ្វះខត គ្មានទីពឹង និង 
ងាយរងគៃះ ចំនួន ៧៤គៃួសារ ស្ថិតនៅភូមិតៃពាំងដងទឹក ឃុំទ័ពមាន សៃុកថ្ពង 
ខៃត្តកំពង់ស្ពឺ និងបានបៃគល់ផ្ទះ ០៤ខ្នង ជូនដល់បៃជាពលរដ្ឋ ០៤គៃួសារ ។

ថ្ងៃទី១៨ ខៃ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ ឯកឧត្តម ជាវ តាយ សមាជិក 
គណៈកមា្មាធិការកណ្តាល គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាល 
ខៃត្តកំពត បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធដក់ឲ្យបៃើបៃស់សា្ពោនដំរីផុង 
ស្ថិតនៅក្នុងភូមិកំពង់ចិន ឃុំស្ទឹងកៃវ សៃុកទឹកឈូ ខៃត្តកំពត ដៃលជាអំណយ 
ដ៏ថ្លៃថា្លារបស់សម្ដៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហ៊ុន សែន និងសម្តៃច-
កិត្តិពៃឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ែនី ហ៊ុន សែន ដោយមានការអញ្ជើញ ចូលរួមពី 
ឯកឧត្តមអភិបាលរងខៃត្ត បៃធានមន្ទីរអង្គភាពជំនាញជុំវិញខៃត្ត កងកមា្លាំង 
លោកអភិបាលកៃុង សៃុក អាជា្ញាធរមូលដ្ឋានភូមិឃុំ ពៃះសង្ឃ បងប្អូន 
បៃជាពលរដ្ឋ សរុបបៃមាណជា ៥០០ នាក់។

 ថ្ងៃទី១៨ ខៃកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម វ៉ែ ថន សមាជិក 
គណៈកមា្មាធិការកណ្តាល គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាល 
ខៃត្តកៃចៃះ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងវៃទិកាពិគៃះយោបល់ ដើម្បីពងៃឹង           
កិច្ចសហបៃតិបតិ្តការភាពជាដៃគូរវងរដ្ឋបាលខៃត្ត និងអង្គការសង្គមសុីវិល ដៃល
កំពុងបៃតិបតិ្តការនៅក្នុងខៃត្តកៃចៃះ ។ ឯកឧត្តមបានលើកទឹកចិត្តឱ្យអង្គការ 
សង្គមសុីវិលដៃលកំពុងធ្វើសកម្មភាពនៅលើទឹកដីខៃត្តកៃចៃះ បន្តកិច្ចសហការ
ឱ្យកាន់តៃជិតស្និទ្ធថៃមទៀតជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល ជាពិសៃសជាមួយអាជា្ញាធរ
មូលដ្ឋានដើម្បីពងៃឹងសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុង។

ថ្ងៃទី០៦ ខៃកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ស្បោង សារ៉ែត សមាជិក 
គណៈកមា្មាធិកាកណ្តាល និងជាបៃធានគណ:កមា្មាធិការគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា
ខៃត្តពៃវៃង  បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីកាត់ខ្សៃបូ បុណ្យឆ្លងឧបដ្ឋានសាលា 
សមិទ្ធផលនានា ពុទា្ធាភិសៃក និងសៃចសៃពសុគន្ធវរី បៃគៃនពៃះគៃូចៅ អធិការ 
វត្តចុងកៃូច ឃុំរាប សៃុកពារាំង ខៃត្តពៃវៃង  ។ ឯកឧត្តម និងសហការី បាននាំ
យកបច្ច័យចូលបុណ្យសរុបចំនួន៣០.២៧០.០០០រៀល និងឧបត្ថម្ភលោកគៃូ 
អ្នកគៃូ១០នាក់ ក្នុងមា្នាក់ៗទទួលបានថវិកា ២០.០០០ រៀល លោកគៃូពៃទ្យ 
ចំនួន ៥នាក់មា្នាក់ៗ ២០.០០០ រៀល ឧបត្ថម្ភ យុវជនកាយឬទ្ធិ១០នាក់ យុវជន 
ស.ស.យ.ក ១០នាក់ យុវជនកាកបាទកៃហម ១០នាក់ សរុប៣០នាក់ ក្នុងមា្នាក់ៗ ទទួលបាន១០,០០០រៀល ជូនយយជី តាជី ២៥នាក់ 
ក្នុងមា្នាក់ៗទទួលបាន កៃណត់ស១ដុំ ថវិកា២០.០០០រៀលផងដៃរ ។
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ថ្ងៃទី០៧ ខៃកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉ែណែត សមាជិក
គណៈអចិន្តៃយ៍នៃគណៈកមា្មាធិការកណ្តាល និងជាបៃធានយុវជនគណ-
បក្សបៃជាជនកម្ពជុាថា្នាក់កណ្តាល បានដឹកនំាកិច្ចបៃជំុគណៈអចិន្តៃយ៍នៃ 
យុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណ្តាល ដើម្បីពិនិត្យ និងពិភាក្សា 
សមៃចលើសៃចក្ដីពៃងលិខិតបទដ្ឋាននានា របស់យុវជនគណបក្ស 

បៃធានបណ្តាផ្នៃកចំណ៉ាះ នៃយុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា ថា្នាក់កណ្តាល តំណង 
ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉ែណែត សមាជិកគណៈអចិន្តៃយ៍គណៈកមា្មាធិការកណ្តាល 
និងជាបៃធានយុវជន គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណ្តាល បានអញ្ជើញជាអធិបតី
ភាពក្នុងពិធីបៃកាសរចនាសម្ព័ន្ធ នឹងបៃកាសទទួលសា្គោល់សមាសភាព កៃុមជំនួយការ 
តាមផ្នៃកនីមួយៗ នៃយុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណ្តាលរួមមាន៖ ផ្នៃកចាត់តាំង 
ចំនួន ៥០រូប, ផ្នៃកឃោសនាអប់រំ ចំនួន ៥៥រូប, ផ្នៃកព័ត៌មាន និងបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយ 

សង្គម ចំនួន ៩៤រូប, ផ្នៃករាជធានី ខៃត្ត ចំនួន ១៦២រូប, ផ្នៃកកៃបៃទៃស ចំនួន ២៣១រូប, ផ្នៃកគៃឹះសា្ថានសិក្សា ចំនួន ៨៧រូប នឹងផ្នៃកសិល្បៈ និងកីឡា 
ចំនួន ៦៥រូប នៅទីសា្នាក់ការកណ្តាល គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា (វិមាន ៧មករា) និងនៅមន្ទីរគណបក្សរាជធានីភ្នំពៃញ(ផ្លូវ ២០០៤)។

ថ្ងៃទី១៩ ខៃកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម                             
ជែុន ថែរ៉ែវ៉ែត សមាជិកគណ:កមា្មាធិការកណ្តាល 
សមាជិកគណៈអចិន្តៃយ៍នៃយុវជន គណបក្សបៃជា-
ជនកម្ពុជាថា្នាក់កណ្តាល  និងជាបៃធានផ្នៃកកៃសួង-
សា្ថាប័ន នៃយុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណ្តាល 
បានដឹកនាំកិច្ច បៃជុំពិភាក្សារវងផ្នៃកកៃសួង សា្ថាប័ន នៃយុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណ្តាល និងកៃុមការងារយុវជនគណបក្សកៃសួង សា្ថាប័ន 
នឹងមានការអញ្ជើញជាគណៈអធិបតីភាព ឯកឧត្តម រិន វីរៈ សមាជិកគណ:កមា្មាធិការកណ្តាល សមាជិកគណៈអចិន្តៃយយ៍ុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា
ថា្នាក់កណ្តាល  និងជាបៃធានផ្នៃកចាត់តាំង នៃយុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណ្តាល ក្នុងពិធីដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនូវលិខិតបទដ្ឋាននានា របស់យុវជន 
គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណ្តាល ជូនឯកឧត្តមថា្នាក់ដឹកនាំ និងសមាជិក សមាជិកា ផ្នៃកកៃសួង សា្ថាប័ន និងបៃធានកៃុមការងារយុវជនគណបក្ស 
កៃសួង សា្ថាប័ន ទាំង៤១ សរុបអ្នកចូលរួមចំនួន ៨០នាក់ នៅទីសា្នាក់ការកណ្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា (វិមាន ៧មករា)។

បៃជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណ្តាល ដៃលមានការចូលរួមពីសមាជិក សមាជិកា គណៈអចិន្តៃយ៍នៃយុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណ្តាល កៃុមការងារ 
សរុបចំនួន ៤០នាក់ នៅទីសា្នាក់ការកណ្តាលគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជា (វិមាន ៧មករា)។

ថ្ងៃទី០៧ ខៃកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ កៃុមការងារយុវជនគណបក្ស
ខៃត្តពៃះវិហារ បានបៃរព្ធពិធីបៃកាសផ្ទៃរមុខតំណៃងបៃធាន
កៃុមការងារយុវជនគណបក្សខៃត្តពៃះវិហារ ឯកឧត្តម យុ៉ង 
គឹមហ៊ែន តៃូវបានសមៃួលភារកិច្ច បានតៃងតាំង លោក  
អ៊ុក គឹមសាន្ត ជាបៃធានកៃុមការងារយុវជនគណបក្សខៃត្ត 

ពៃះវិហារ កៃមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម បែក់ សុវណ្ណ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណ្តាល និងជាបៃធានគណ:កមា្មាធិការគណបក្សខៃត្ត និងមានការ            
អញ្ជើញចូលរួមពីអនុបៃធានគណៈកមា្មាធិការគណបក្ស អនុបៃធានគណ:បៃចាំការ កមា្មាធិការគណបក្សខៃត្ត និងថា្នាក់ដឹកនាំសមាជិក សមាជិកាកៃុម    
ការងារយុវជនគណបក្សខៃត្តពៃះវិហារ នៅសា្នាក់ការគណបក្សខៃត្តពៃះវិហារ។

ថ្ងៃទី០៦ ខៃកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ចាយ បូរិន 
សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណ្តាល សមាជិកគណៈអចិន្តៃយ៍
នៃយុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណ្តាល និងជាបៃធាន 
ផ្នៃកឃោសនាអប់រំ នៃយុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាថា្នាក់          
កណ្តាលតំណងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉ែណែត សមាជិក
គណៈអចិន្តៃយ៍គណៈកមា្មាធិការកណ្តាល និងជាបៃធានយុវជន

គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណ្តាល បានអញ្ជើញ សួរសុខទុក្ខ  ឯកឧត្តម ចាន់ វ៉ៃន សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណ្តាល និងជាទីបៃឹក្សាជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភា 
នៅលំនៅដ្ឋាន បុរីប៉ៃងហួតបឹងសោ្នា ខណ្ឌច្បារអំព រាជធានីភ្នំពៃញ ។
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ថ្ងៃទី០២ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្ដម វ៉ែ ថន សមាជិក  
យុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណ្តាល និងជាបៃធានកៃុម 
ការងារយុវជនគណបក្សខៃត្តកៃចៃះ បានដឹកនាំកិច្ចបៃជុំបៃកាស
ទទួលសា្គោល់កៃុមជំនួយការផៃននានា នៃកៃុមការងារយុវជន 
គណបក្សខៃត្ត ដោយមានការចូលរួមពីគណៈអចិន្តៃយ៍កៃុមការងារ

យុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាខៃត្ត សមាជិក សមាជិកា និងកៃុមជំនួយការសរុបចំនួន ៤៥០នាក់ នៅសាលបៃជុំគណបក្សខៃត្តកៃចៃះ។

ថ្ងៃទី០៧ ខៃកុម្ភ: ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្ដម ណុប រ័ត្ននិមល         
សមាជិកយុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណ្តាល និងជា         
បៃធានកៃុមការងារ យុវជនគណបក្សខុទ្ទកាល័យសម្តៃចតៃជោ 
ហ៊ុន សែន (ខ៤) បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីសំណៃះសំណល            
និងផ្តល់នូវអំណយដ៏ថ្លៃថា្លារបសស់ម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន  និង 

សម្តៃចកិត្តិពៃឹទ្ធបណ្ឌិត  ប៊ុន  រ៉ែនី  ហ៊ុន សែន  ជូនដល់យុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាទាំង១៥ឃុំ និងវិទ្យាល័យទាំង៨ កៃមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម  
អ៊ូច  ភា បៃធានគណៈកមា្មាធិការគណបក្សខៃត្ត សមាជិកយុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណ្តាល និងជាបៃធានកៃុមការងារយុវជនគណបក្ស 
ខៃត្តតាកៃវ តំណងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់  ឯកឧត្តមកិត្តិបណ្ឌិត   ហុីង  ប៊ុនហៀង សមាជិកគណ:កមា្មាធិការកណ្តាល និងជាបៃធានគណៈកមា្មាធិការគណបក្ស 
ខុទ្ទកាល័យសម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងសៃុកតៃំកក់  ខៃត្តតាកៃវ។

ថ្ងៃទី៩ ខៃកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ហុង ជឿន 
សមាជិកយុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណ្តាល 
និងជាបៃធានកៃុមការងារ យុវជនគណបក្សកៃសួងការងារ 
និងបណ្ដុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ បានដឹកនាំកិច្ចបៃជុំពិនិត្យ 
លទ្ធផលការងារអនុវត្តឆ្នាំ២០២០ និងលើកទិសដៅ 
ឆ្នាំ២០២១ របស់កៃុមការងារយុវជនគណបក្សបៃជាជន

ថ្ងៃទី០៦ ខៃកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ តាមរយៈ ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉ែណែត 
សមាជិកគណៈអចិន្តៃយ៍គណៈកមា្មាធិការកណ្តាល បៃធានយុវជន 
គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណ្តាល និងជាអនុបៃធានកៃុមការងារ 
ថា្នាក់កណ្តាលចុះជួយខៃត្តកំពង់ចាម ឯកឧត្តម ជែុន ថែរ៉ែវ៉ែត 
សមាជិកគណ:កមា្មាធិការកណ្តាល សមាជិក គណៈអចិន្តៃយ៍យុវជន

 ថ្ងៃទី១៣ ខៃកុម្ភ:  ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ហួ  ឈុនគែី  សមាជិក
យុវជនគណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណ្តាល និងជាបៃធានកៃុម 
ការងារគណបក្សចុះជួយឃុំពាំងលា្វា បានចូលរួមកិច្ចបៃជំុផ្សព្វផ្សាយ 
របាយការណ៍ទូទៅ ការងារគណបក្សឆ្នាំ២០២០ និងទិសដៅការងារ 
ឆ្នាំ២០២១ និងជំនួយសា្មារតីស្តីពីការងារអាទិភាពឆ្ពោះទៅកាន់ការ

បោះឆ្នាតកៃុមបៃឹក្សាឃុំ ឆ្នាំ២០២២ កៃមអធិបតីភាព  ឯកឧត្តម លី  សុន បៃធានកៃុមការងារគណបក្សចុះជួយសៃុកឧត្តុង្គ លោក សុខ សយ 
បៃធានគណបក្សសៃុក និងឯកឧត្តម លោក អនុបៃធាន សមាជិកកៃុមការងារចុះជួយឃុំពាំងលា្វា សៃុកឧត្តុង្គ ខៃត្តកំពង់ស្ពឺ នៅសា្នាក់ការគណបក្សឃុំពាំងលា្វា ។

កម្ពុជាកៃសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ និងពងៃឹង ពងៃីកកសាងសមាជិកជាយុវជនទាំងបរិមាណ  និងគុណភាពឆ្ពោះទៅរកបៃៀបឈ្នះ
ក្នុងការបោះឆ្នាត កៃុមបៃឹក្សាឃុំសងា្កាត់នាឆ្នាំ២០២២ និងបោះឆ្នាតសាកលឆ្នាំ២០២៣ និងពិភាក្សាលើការងារកសាងផៃនការយុទ្ធសាស្តៃ              
យុវជនក្នុងដៃនសមត្ថកិច្ចរបស់កៃសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈកៃសួង រយៈពៃល ៣ឆ្នាំ (២០២១-២០២៣)។

គណបក្សបៃជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណ្តាល  និងជាបៃធានជនបង្គោលយុវជនថា្នាក់កណ្តាលទទួលបន្ទុកសៃុកពៃឈរ ខៃត្តកំពង់ចាម បានដឹកនាំកៃុមការងារ
ចុះពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់ ដៃលជាសមិទ្ធផលដ៏ថ្លៃថា្លារបស់សម្តៃចតៃជោនាយករដ្ឋមនៃ្តី និងសម្តៃចកិត្តិពៃឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុនរ៉ែនី ហ៊ុន សែន បាន 
ផ្ដល់ជូននូវអគរសិក្សា ១ខ្នង កម្ពស់២ជាន់ ១០ បន្ទប់ នៅវិទ្យាល័យលា្វា និង ផ្លូវបៃតុង១ខ្សៃ តភា្ជាប់ពីផ្លូវជាតិ៦ ទៅភូមិតុងរ៉ុង ឃុំតុងរ៉ុងបៃវៃង ៤គីឡូម៉ៃតៃ 
ក្នុងសៃុកពៃឈរ ខៃត្តកំពង់ចាម។
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សមិទ្ធផលមួយចំនួននៃវិស័យសៃដ្ឋកិច្ច
• ឆ្នាំ២០២០
 ពាណិជ្ជកម្មទ្វៃភាគីរវងកម្ពុជា និងសហភាពសៃដ្ឋកិច្ចអឺរា៉ាសុី 

(EAEU)មានចំនួន ៦៧,៣៧លានដុលា្លារកើនឡើង ១៨,២២% 
បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ២០១៩ ដៃលមាន ៥៦,៩៨លានដុលា្លារ ។ កម្ពុជា 
នាំចៃញបាន ៥២,១៩ លានដុលា្លារកើនឡើង ០,៧៣% ពី ៥១,៨១ 
លានដុលា្លារ ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ និងនាំចូល ១៥,១៨លានដុលា្លារ ដៃល 
មានចនំនួ ១៩៣,៥៧% ព ី៥,១៧លានដលុា្លារ ។ បៃទៃសសមាជកិចនួំន 
៥ រួមមាន អាមៃនី បៃឡារុស្ស កាហ្សាក់សា្ថាន កៀហ្សុីសា្ថាន និងរុស្សុី 
មានបៃជាជនសរុប ១៨៤,៦លាននាក់ ចំណៃកផលិតផលក្នុងសៃុក 
សរុប (GDP) មាន ៤,៧៧៨ទៃីលានដុលា្លារ ។
 ទំហំពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា-អាមៃរិក មានតម្លៃ ៦៩២១,៣លាន 

ដុលា្លារ កើន ១៧,៨៩% ។ ទំនិញកម្ពុជានាំចៃញទៅទីផ្សារអាមៃរិកមាន 
ចំនួន ៦៥៧៧,៧លានដុលា្លារ កើនឡើង ២២,៧៩% ឯការនាំទំនិញ 
ពីអាមៃរិកមកកម្ពុជា មានទំហំទឹកបៃក់ ៣៤៣,៦លានដុលា្លារ ធា្លាក់ចុះ 
៣៣% ខណៈឆ្នាំ២០១៩ មានទឹកបៃក់ ៥១៤លានដុលា្លារ ។ ទំនិញដៃល
កម្ពុជានាំចៃញទៅទីផ្សារអាមៃរិក មានការនាំចៃញកង់ កើនឡើង ២០០% 
ទទួលបានចំណូលជិត ២០០លានដុលា្លារ , ការនាំចៃញគៃឿងសងា្ហារឹម , 
កា្ដារបន្ទះ , សូឡា និងគៃឿងអៃឡិចតៃូនិក កើនឡើង ២០% ។
 ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វៃភាគី កម្ពុជា-ជប៉ុន មានតម្លៃសរុប ២.០៩៩,៥៧ 

លានដុលា្លារ ធា្លាក់ចុះ ៨,៤៥% ក្នុងនោះកម្ពុជានាំចៃញទៅទីផ្សារជប៉ុន
មានតម្លៃ ១,៦ពាន់លានដុលា្លារ ធា្លាក់ចុះ ៦,៧% ឯការនាំទំនិញពីជប៉ុន
មកកម្ពុជាមានតម្លៃជាង ៤៨៤លានដុលា្លារ ធា្លាក់ចុះ ១៣,៨% ធៀបនឹង 
ឆ្នាំ២០១៩ ។

 ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វៃភាគី កម្ពុជា-ថៃ សមៃចបាន ៧.២៣៦ 
លានដុលា្លារ ធា្លាក់ចុះ ២៣,១៧% ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៩ ដោយសារផល
រំខនពីរីករាលដលជំងឺកូវីដ-១៩ ។ កម្ពុជាបាននាំចៃញទំនិញទៅទីផ្សារ
បៃទៃសថៃ ក្នុងតម្លៃ ១.១៤៨លានដុលា្លារ ធា្លាក់ចុះ ៤៩,៤៩% ខណៈ 
កម្ពុជានាំចូលពីបៃទៃសថៃ មានតម្លៃ ៦.០៨៩ ធា្លាក់ចុះ ១៤,៨០% ។

- ការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាជាមួយបណ្តារដ្ឋជាសមាជិក 
នៃបៃទៃសអាសា៊ាន សមៃចបាន ១១,៣៣០ពានល់ានដលុា្លារ កើនឡើង 
២២,៤២% ធៀបនឹង ៩,២៥៤ពាន់លានដុលា្លារ កាលពីឆ្នាំ២០១៩ ដៃល
ការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មភាគចៃើន ធ្វើជាមួយបៃទៃសជាប់ពៃំដៃន ថៃ 
និងវៀតណម ។ ការនាំចៃញសរុបរបស់កម្ពុជាទៅកាន់បណ្តាបៃទៃស
សមាជិកអាសា៊ាន មានតម្លៃ ៣,៧២៣ពាន់លានដុលា្លារ កើនឡើង 
១៨៦% ខណៈការនាំចូលមានតម្លៃ ៧,៦០៧ពាន់លានដុលា្លារ ធា្លាក់ចុះ 
៤,៣៣% ។ 

• ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
 កម្ពុជានាំចៃញផលិតផលកសិកម្មសំខន់ៗបានសរុប ២០៣. 

៤៨៥តោន ដៃលក្នុងនោះរួមមាន អង្ករ កៅស៊ូ ចៃកសៃស់ សា្វាយសៃស់ 
គៃប់សា្វាយចន្ទីរ គៃប់ពោត ម្ទៃសសៃស់ និងមៃច ។

 កម្ពុជានាំចៃញជ័រកៅស៊ូបាន ៥២.៧១១តោន កើនឡើង 
២៤ភាគរយ ធៀបនឹងរយៈពៃលដូចគ្នា ឆ្នាំ២០២០ និងទទួលបាន 
ចំណូលជិត ៨៥លានដុលា្លារអាមៃរិក ។ ជ័រកៅស៊ូជាមធ្យមមានតម្លៃ 
១.៦០៣ដុលា្លារ ក្នុង ១តោន ធ្វើឲ្យចំណូលបានពីការនាំចៃញជ័រកៅស៊ូ 
ក្នុងខៃមករា ឆ្នាំ២០២១នៃះ មានចំនួន ៨៤.៤៩៥.៧៣៣ ដុលា្លារ 
អាមៃរិក ។ បច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានផ្ទៃដីផលិតជ័រកៅស៊ូចំនួន ៤០៤.១៥៩ 
ហិចតា ក្នុងនោះផ្ទៃដីចៀរជ័រចំនួន ២៩២.៤៩៧ហិចតា ស្មើនឹង ៧២% 
និងផ្ទៃដីថៃទាំមានចំនួន ១១១.៦៦៣ហិចតា ស្មើនឹង ២៨% ។
 ចំណូលពន្ធ-អាករគៃប់បៃភៃទ បៃមូលបានចំនួន ៨៧៩,៦៨ 

ប៊ីលានរៀល (បៃមាណជា ២១៧,២០លានដុលា្លារអាមៃរិក) ធា្លាក់ចុះ 
៨,០៦% បើបៃៀបធៀបរយៈពៃលដូចគ្នា ឆ្នាំ២០២០ ។ ដោយឡៃក 
ចំណូលពីបៃភៃទពន្ធ ០៣ នៅរក្សាកំណើនគួរឱ្យកត់សមា្គោល់ក្នុងនោះ 
ពន្ធលើបៃក់ចំណូលចំនួន ១៧៣,៧៩ប៊ីលានរៀល កើនឡើង ១១,៧៦ 
ប៊ីលានរៀល បៃមាណ ៧,២៦%, អាករពិសៃសចំនួន ៧៧,១០ 
ប៊ីលានរៀល កើនឡើង ៤,០៤ប៊ីលានរៀល បៃមាណ ៥,៥៣% និង 
ពន្ធលើបៃក់បៀវត្សចំនួន ៩១,៣១ប៊ីលានរៀល កើនឡើង ៨,៣៥ 
ប៊ីលានរៀល បៃមាណ ១០,០៧% ធៀបនឹងខៃមករា ឆ្នាំ២០២០ ៕
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ក្នុងឆ្នាំ២០២០ វិស័យកសិកម្មបានដើរតួនាទីដ៏សំខន់ក្នុងការ 

ទៃទៃង់កំណើនសៃដ្ឋកិច្ចជាតិ ធានាសន្តិសុខស្បៀង ជំរុញការអភិវឌ្ឍ 

សៃដ្ឋកិច្ចជនបទ បង្កើនបៃក់ចំណូលជូនបៃជាកសិករ និងបានចូលរួម

កាត់បន្ថយភាពកៃីកៃរបស់បៃជាជន ទោះបីស្ថិតក្នុងបរិបទនៃជំងឺឆ្លង 

កូវីដ-១៩ និងគៃះទឹកជំនន់នាពៃលកន្លងមកក្តី។ 

ដើម្បីសមៃចចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មវិស័យ

កសិកម្ម កៃសួងកសិកម្ម រុកា្ខាបៃមាញ់ និងនៃសាទ បានខិតខំបៃកា្លាយ

ពីដំណក់កាលអភិវឌ្ឍតាមបៃបវិបុលវប្បកម្ម ឬតាមបៃបបៃពៃណីឈាន

ទៅរកដំណក់កាលតាមបៃបបៃពលវប្បកម្ម ដោយផ្អៃកលើការបៃបៃួល

នៃបច្ចៃកវិទ្យាថ្មីៗ ការសៃវជៃវ ការអភិវឌ្ឍយន្តូបនីយកម្ម និងការបង្កើន 

សមត្ថភាពសៃចសៃព ដើម្បីលើកកម្ពស់ផលិតភាព ពិធិធភាវូបនីយកម្ម 

ដំណំ រួមទាំងការចិញ្ចឹមសត្វ វរីវប្បកម្ម ការគៃប់គៃងដីធ្លី ធនធានពៃឈើ 

និងជលផល ពៃមទាំងការធានាចីរភាពធនធានធម្មជាតិបៃកបដោយ

បៃសិទ្ធភាព។ ដើម្បីសមៃចបានចក្ខុវិស័យនៃះ កៃសួងបានអនុវត្ត 

វិធានការចាំបាច់មួយចំនួនរួមមាន ការកសាង និងនិងកៃលម្អហៃដ្ឋារចនា-

សម្ព័ន្ធគំទៃដៃលបមៃើដល់ផលិតកម្មកសិកម្ម បង្កើនគុណភាពនៃការ

ផ្តល់សៃវផ្សព្វផ្សាយបច្ចៃកទៃសកសិកម្មដល់កសិករ ជំរុញការសៃវ

ជៃវបច្ចៃកទៃសកសិកម្មសំដៅបង្កើនទិន្នផលដំណំ និងធន់នឹងការបៃបៃួល 

អាកាសធាតុ ការគៃប់គៃង និងបង្កើនបៃសិទ្ធភាពការបៃើបៃស់ដីកសិកម្ម 

ការពងៃឹងសហគមន៍ ពៃមទាំងការកសាងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត និង 

ពងៃឹងសមត្ថភាពធនធានមនុស្ស និងសា្ថាប័ន ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យ

កសិកម្មឲ្យមានបៃសិទ្ធភាព។ 

ក្នុងឆ្នាំ២០២០ ផ្ទៃដីដំដុះសៃូវសរុបទូទាំងបៃទៃស សមៃចបាន 

ចំនួន ៣,៤០៤លានហិកតា ស្មើនឹង១១២%នៃផៃនការ ៣,០៤៨លាន 

ហិកតា ក្នុងនោះសៃូវរដូវបៃំងមានចំនួន  ០,៥៩៧លានហិកតា និង     

សៃូវរដូវវស្សាមានចំនួន២,៨០៧លានហិកតា។ ផ្ទៃដីបៃមូលផលសរុប

បានចំនួន៣,២៦៩លានហិកតា ក្នុងនោះសៃូវរដូវបៃំងមានចំនួន០,៥

៩២លានហិកតា និងសៃូវរដូវវស្សាមានចំនួន២,៦៧៧លានហិកតា។ 

បរិមាណផលសៃូវសរុបបានចំនួន ១០,៩៣៦លានតោន ក្នុងនោះ             

បរិមាណផលសៃូវរដូវបៃំងទទួលបាន២,៦១៦លានតោន និងបរិមាណ

ផលសៃូវរដូវវស្សាទទួលបាន ៨,៣១៩លានតោន។ បើធៀបទៅនឹង 

ឆ្នាំ២០១៩ បរិមាណផលសៃូវសរុបកើនឡើង ០,៤៦%។  

- ផ្ទៃដផីលតិដណំសំាកវប្បកម្មរយៈពៃលខ្ល ីសមៃចបាន ១០២.៣២៤ 

ហិកតា ស្មើនឹង១២៣% នៃផៃនការចំនួន៨៣.៣០៣ហិកតា កើនលើស 

ឆ្នាំ មុនចំនួន៧.៧៨៣ហិកតា។ ផ្ទៃដីបៃមូលផលសរុបសមៃចបានចំនួន 

១០០.៥៣៤ហិកតា។ បរិមាណផលដំណំសាកវប្បកម្មសរុបទទួល

បាន១.០២០.២១៤ តោន លើសពីឆ្នាំមុនចំនួន១៤០.៥១៨តោន ។ 

ដោយឡៃកផ្ទៃដីដំដុះដំណំ សាកវប្បកម្មរយៈពៃលវៃងសមៃចបាន 

២៤៦.២៤៣ ហិកតា និងទទួលបានបរិមាណផលសរុបចំនួន 

២.៩៩៣.២២៩តោន ដោយទទួលបានបរិមាណផលសរុបចំនួន៩៣៥. 

០៧២តោន ។

- ផ្ទៃដីដំដុះដំណំឧស្សាហកម្មរយៈពៃលខ្លីសមៃចបានមានចំនួន 

៨៧៥.១៣៣ហិកតា ដោយទទួលបានបរិមាណផលសរុបចំនួន១៣.

៥១២.៦៩៩តោន។ ដោយឡៃក ផ្ទៃដីដំដុះដំណំឧស្សាហកម្មរយៈពៃល

វៃងមានចំនួនសរុប ២៧២.៨៣០ហិកតា ដោយទទួលបានបរិមាណផល

សរុប៣៦៦.១៣៧តោន ។

- ការចិញ្ចឹមសត្វជាលក្ខណៈគៃួសារសរុបក្នុងឆ្នាំ២០២០ មានចំនួន 

៣៤,៩៨ លានក្បាល ក្នុងនោះ គោ-កៃបីមានចំនួន៣,២៥លានក្បាល 

ជៃូកចំនួន១,១លានក្បាល បក្សីចំនួន៣០,៥៥លានក្បាល។ បើបៀប-

ធៀបឆ្នាំ២០១៩នៃផលិតកម្មសត្វសរុបកើនឡើង៩,២% ក្នុងនោះគោ 

កៃបីកើន១,៣% ជៃូកកើន១០,៣% និងបក្សីកើន១០,០% ។ ដោយឡៃក 

ការចិញ្ចឹមសត្វជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម សរុបមានចំនួន១៨,៩២ លាន 

ក្បាល ក្នុងនោះ គោ-កៃបីមានចំនួន១៣,៤២ពាន់ក្បាល ជៃូកមានចំនួន 

១,៣៧លានក្បាល បក្សីមានចំនួន១៧,៥០លានក្បាល។ បៀបធៀប 

ឆ្នាំ២០១៩ កើនឡើង៣៧% ក្នុងនោះ គោ កៃបី កើន៣៣,០% ជៃូកកើន 

១៩,៤% និងបក្សីកើន៣៨,៦% ។ ការចិញ្ចឹមតៃី-បងា្គោអនុវត្តបាន 

ចំនួន៤០០.៤០០ តោន និងការភា្ញាស់កូនតៃីពូជអនុវត្តបានចំនួន២៥០

លានក្បាល កើនឡើង៣០% គិតជាតម្លៃផលិតផលវរីវប្បកម្មមានចំនួន 

៨០០ ៨០០ ០០០ ដុលា្លារអាមៃរិក។

ឯកឧត្តម វែង សាខុន រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងកសិកម្ម រុកា្ខាបៃមាញ់ 

និងនៃសាទ បានថ្លៃងថា ក្នុងឆ្នាំ២០២០កម្ពុជាបាននាំចៃញអង្ករសរុប 

៦៩០.៨២៩ តោន មានតម្លៃជិត៥៣៩លានដុលា្លារ កើនឡើង ១១,៤០% 

វិស័យកសិកម្មនៅតែជាគោលដៅចំបង 
ដើម្បីធានាសន្តិសុខស្បៀង អាហារូបត្ថម្ភ និងការនាំចែញ

ឯកឧត្តម វែង សាខុន អញ្ជើញមកពិនិត្យកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមតៃី
ស្ថិតនៅខណ្ឌពៃកព្នា រាជធានីភ្នំពៃញ
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បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៩។ ចំពោះតម្លៃផលិតផលកសិកម្ម និងការនាំចៃញ 

កៃពីសៃូវ និងអង្ករ ក្នុងឆ្នាំ២០២០ មានចំនួនជាង៤,៤៩ពាន់លាន- 

ដុលា្លារ, តម្លៃនៃការនាំចៃញផលិតផលសរុបជាបៃភៃទដំណំកៃពីសៃូវ 

និងអង្ករមាន២,១៧ពាន់លានដុលា្លារ។ យើងមានមទនភាពចំពោះ

សមិទ្ធផលនៃការនាំចៃញផលិតផលកសិកម្ម ហើយវដល់ដំណក់កាល

មួយកំពុងមានការរីចមៃើនលើវិស័យកសិកម្ម ដោយបានឆ្លុះបញ្ចាំងពី

លទ្ធភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផល កសិកម្មរបស់យើងនៅលើទីផ្សារ  

អន្តរជាតិ។ 

ជាមួយគ្នានឹងសមិទ្ធផលដៃលសមៃចបានខងលើនៃះ វិស័យ 

កសិកម្មក៏នៅជួបបៃទះបញ្ហាបៃឈមមួយចំនួន ដូចជា ផលិតកម្មដំណំ 

កសិកម្មនៅមានផលិតភាពទាប ការធ្វើពិពិធកម្ម និងពាណិជ្ជូបនីយកម្ម 

កសិកម្ម នៅមានកមៃិត ពៃមទាំងកង្វះការវិនិយោគលើការកៃច្នៃ។ 

សមត្ថភាពមនៃ្តីរាជការ និងហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃការងារសៃវជៃវកសិកម្ម 

នៅមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងតមៃូវការជាក់ស្តៃង រួមទាំងការបៃមូល           

ទិន្នន័យស្ថិតិតាមអនុវិស័យនីមួយៗមិនទាន់មានលក្ខណៈគៃប់ជៃុងជៃយ។ 

បៃព័ន្ធកសិកម្មនៅកម្ពុជាតៃងតៃ ទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ពីបាតុភូត 

ធម្មជាតិនៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ ពិសៃសគៃះរាំងស្ងួត និងទឹក-

ជំនន់ ។ ហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគំទៃផលិតកម្មក្នុងសៃុកពុំទាន់បានបំពៃញ

គៃប់គៃន់ទៅតាមតមៃូវការ និងការរកទីផ្សារលក់ផលិតផលកសិកម្ម

នៅជួបបញ្ហាថ្លៃដើមផលិតកម្ម និងការកៃច្នៃនៅខ្ពស់។

ឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាបៃឈមនៃះ កៃសួងកសិកម្ម រុកា្ខាបៃមាញ់ 

និងនៃសាទ បានកំណត់ទិសដៅសមៃប់ការអនុវត្តរួមមាន៖១- បន្តលើក

កម្ពស់ការសៃវជៃវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍បច្ចៃកវិទ្យា និងបច្ចៃកទៃសកសិកម្ម 

ទំនើបក្នុងទិសដៅបង្កើនបរិមាណ គុណភាព អាហារូបត្ថម្ភ និងពិពិធកម្ម

ផលតិផលកសកិម្មបៃកបដោយនរិន្តរភាព។  ពងៃងឹការអបរ់ ំបណ្ដុះបណ្តាល 

បច្ចៃកទៃសកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សគៃប់កមៃិតសញ្ញាបតៃ 

និងជំនាញវិជា្ជាជីវៈ និងជាពិសៃសបង្កើនចំនួនអ្នកសៃវជៃវ និងអ្នក 

វិទ្យាសាសៃ្តកសិកម្ម។ ជំរុញការបៃើបៃស់បច្ចៃកវិទ្យាកសិកម្មថ្មីៗបៃកប

ដោយនវនុវត្តន៍ និងមានលក្ខណៈបច្ចៃកវិទ្យាឌីជីថល ការអនុវត្ត 

កសិកម្មល្អ ការរៀបចំកំណត់តំបន់ដំដុះ ការរៀបចំផៃនការដំដុះទៅ

តាមតមៃូវការទីផ្សារ ការកៃលម្អការគៃប់គៃង និងបៃើបៃស់ធនធានដី

បៃកបដោយចីរភាព ការកៃលម្អបៃព័ន្ធសៃចសៃព និងការគៃប់គៃងទឹក

តាមរយៈបៃព័ន្ធសន្សំសំចៃទឹក ការបៃើបៃស់យន្តូបនីយកម្មកសិកម្ម 

និងបច្ចៃកវិទ្យាកៃយបៃមូលផល ការលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការ 

ផ្តល់សៃវផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម ឲ្យបានដល់កសិករ និងសហគមន៍កសិកម្ម 

ពងៃឹងការគៃប់គៃង និងតៃួតពិនិត្យពូជដំណំកសិកម្ម និងធាតុចូល 

កសិកម្ម ពងៃីកសមត្ថភាពមន្ទីរពិសោធន៍ជាតិ កសិដ្ឋានផលិតពូជដំណំ 

និងសា្ថានីយ មជ្ឈមណ្ឌល សៃវជៃវ និងផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មឲ្យបានល្អ

បៃសើរ, ២-ជំរុញការធ្វើពិពិធកម្មកសិកម្មទៅរកផលិតផលដៃលមាន  

តម្លៃបន្ថៃមខ្ពស់ និងមានសកា្តានុពលលើដំណំបសុសត្វ វរីវប្បកម្ម 

ផលិតផលឈើដំ និងការវិនិយោគលើការកៃច្នៃកសិផលសំខន់ៗ 

ដោយតៃូវបន្តលើកកម្ពស់គុណភាព និងសុវត្ថិភាពផលិតផលកសិកម្ម 

ការកៃច្នៃវៃចខ្ចប់ និងពងៃឹងសមត្ថភាពពិសោធន៍ ស្តង់ដរគុណភាព       

តាមរយៈគោលការណ៍អនុវត្តកសិកម្មល្អ(GAP) ការអនុវត្តការចិញ្ចឹម

សត្វល្អ(GAHP) ការអនុវត្តវរីវប្បកម្មល្អ(GAqP) ក៏ដូចជាពងៃឹងវិធាន

ការការពារដំណំ សុខភាពសត្វ និងគុណភាពផលិតផលសត្វ  និង 

ផលិតផលជលផល អនាម័យនិងភូតគមអនាម័យ (SPS) និង              

ទី៣-ជំរុញការ ចិញ្ចឹមសត្វរបស់កសិករឲ្យទៅជាការចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈ 

ពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសៃសការចិញ្ចឹមគោពូជកូនកាត់ដៃលមានផលិតភាព

ខ្ពស់ ដើម្បីបង្កើនបៃក់ចំណូល ពៃមទាំងលើកទឹកចិត្តដល់ការចិញ្ចឹមសត្វ

ខ្នាតតូច មធ្យម និងខ្នាតធំដៃលមានផលិតភាពខ្ពស់ បៃកបដោយ 

គុណភាព សុវត្ថិភាព និងបៃសិទ្ធភាពសៃដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តមៃូវ

ការក្នុងសៃុក និងបង្កើនសមត្ថភាពបៃកួតបៃជៃងសមៃប់ការនាំចៃញ។ 

គៃប់គៃងការធ្វើអាជីវកម្មសត្វរស់ ផលិតផលសត្វ ចំណីសត្វ បសុឱសថ 

និងធាតុចូលផ្សៃងៗ ដោយមិនឲ្យមានការធ្វើអាជីវកម្មផ្តាច់មុខដៃល

ប៉ះពាលដ់លត់ម្លៃ នងិបញ្ហាទផី្សារ។ បន្តជរំញុការកៃច្នៃផលតិផលសាច ់

ដោយតៃូវគៃប់គៃងសត្តឃាតដ្ឋាន កន្លៃងពិឃាតសត្វ និងកន្លៃងកៃច្នៃ 

ឲ្យអនុវត្តតាមបទដ្ឋានបច្ចៃកទៃសបសុព្យាបាល និងមានការតៃួតពិនិត្យ 

អនាម័យសាច់ និងផលិតផលសត្វ ធានាបាននូវគុណភាព អនាម័យ 

និង សុវត្ថិភាពសាច់សមៃប់ធានាតមៃូវការក្នុងសៃុក និងឆ្ពោះទៅរកការ 

នាំចៃញទៅបរទៃស។ បន្តពងឹៃងការតៃួតពិនិត្យ អនាម័យសត្វ និង 

ផលិតសត្វ ដើម្បីបងា្ការការពារជំងឺឆ្លងសត្វ ជំងឺស៊ូណូសផលិតផលសត្វ

បៃកបដោយសុវត្ថិភាព និងគៃប់គៃងហានីភ័យជំងឺរាតត្បាតនានា   

ជាយថាហៃតុ។

សរុបមក ការជំរុញកំណើនវិស័យកសិកម្មនៅតៃជាគោលដៅចម្បង 

ដើម្បីធានាសន្តិសុខស្បៀង អាហារូបត្ថម្ភ និងការនាំចៃញ។ គោលដៅ 

នៃះ អាចសមៃចបានដោយសារគោលនយោបាយវិតា្ថារកម្មរបស់រាជ-

រដ្ឋាភិបាល ក្នុងការវិនិយោគបន្ថៃមលើការកសាងហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគំទៃ 

វិស័យកសិកម្ម ការសៃវជៃវ ការបៃើបៃស់ពូជថ្មីៗ ការផ្សព្វផ្សាយ     

បច្ចៃកទៃសដើម្បីដើរតាមឲ្យទាន់បរិបទនៃសាកលភាវូបនីយកម្ម រួមទាំង

ការចូលរួមកាន់តៃសកម្មជាងមុនពីសំណក់ដៃគូអភិវឌ្ឍ និងវិស័យ 

ឯកជន ក្នុងការវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្ម ៕

កម្ពុជាទទួលបានចំណូលជាង១២០០ លានដុលា្លារ ពីការនាំចៃញ 
សៃូវជិត៣លានតោន និងអង្ករជិត៧០មុឺនតោន នៅឆ្នាំ២០២០
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នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ទោះបីជាស្ថិតក្នុងកាលៈទៃសៈបៃឈមរំខន
ដោយសារកូវីដ១៩ និងការរាំងស្ទះខ្លះៗពីទីផ្សារគោលដៅមួយចំនួនក្ត ី
ប៉ុន្តៃការអនុវត្តនូវកម្មវិធីនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្តៃរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល 
ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជ្ជកម្មនៅតៃមានដំណើរការល្អបៃសើរ ។ 

តាមរយៈការជំរុញការធ្វើពិពិធកម្មទីផ្សានាំចៃញ និងពងៃីកទីផ្សារ 
ក្នុងបៃទៃសសំដៅជំរុញកំណើនសៃដ្ឋកិច្ច និងបង្កើនល្បឿនសមាហរណ-
កម្មសៃដ្ឋកិច្ច-ពាណិជ្ជកម្មតំបន់ និងពិភពលោក កៃសួងពាណិជ្ជកម្មបាន
សមៃចនូវសមិទ្ធផលសំខន់ៗរួមមាន៖ ការចុះហត្ថលៃខលើកិច្ចពៃមពៃៀង
ពាណិជ្ជកម្មសៃរីកម្ពុជា-ចិន កាលពីថ្ងៃទី ១២ ខៃ តុលា ឆ្នាំ ២០២០ ដោយ
គៃងដក់ឲ្យចូលជាធរមានក្នុងឆ្នាំ ២០២១នៃះ ដៃលតាមរយៈនៃះ ការ
នាំចៃញទៅកាន់ទីផ្សារចិននឹងសង្ឃឹមថា កើនឡើង ២៥% ក្នុងមួយឆ្នាំ 
ក្នុងនោះ មានកសិផល និងផលិតផលកៃច្នៃរបស់កម្ពុជា រួមផ្សំនឹង 
ការវិនិយោគក្នុងសៃុក និងពីបរទៃសក៏នឹងកើនឡើងជាលំដប់។ ការ
ចុះហត្ថលៃខលើកិច្ចពៃមពៃៀងពាណិជ្ជកម្មសៃរីគៃប់ជៃុងជៃយ តំបន់ 
(RCEP) កាលពីថ្ងៃទី ១៥ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ កម្ពុជានឹងរំពឹងថា អាច
មានកំណើនបៃចាំឆ្នាំលើការនាំចៃញបៃមាណ ៧,៣% ការវិនិយោគ 
បៃមាណ ២៣,៤% និងផលិតផលក្នុងសៃុកសរុប ( ផ.ស.ស) បៃមាណ 
២% បន្ថៃមលើ ផ.ស.ស ដៃលកម្ពុជា មាននាពៃលបច្ចុប្បន្ន។ ការចរចា  
កិច្ចពៃមពៃៀងពាណិជ្ជកម្មសៃរីកម្ពុជា និងសាធារណៈរដ្ឋកូរ៉ៃ បាន 
សមៃចបញ្ចប់ជាសា្ថាពរនៅដើមឆ្នាំ ២០២១នៃះ ហើយនៅពៃលកិច្ច 
ពៃមពៃៀងនៃះ ដំណើរការជាផ្លូវការនឹងជំរុញកំណើននាំចៃញនូវផលិតផល
កម្ពុជាទៅទីផ្សារកូរ៉ៃកាន់តៃបៃសើរឡើង ។ ឆ្នាំ២០២០ ទំហំពាណិជ្ជ-
កម្មអន្តរជាតិ សមៃចបានបៃមាណ ៣២.០០០ លានដុលា្លារ ក្នុងនោះការ 
នាំចៃញមានទឹកបៃក់ ១៥.៧៤៨ លានដុលា្លារ កើនឡើង ១៦,២៩% 
និងការនាំចូលមានទឹកបៃក់ ១៦.២៥២ លានដុលា្លារ ។ គួរកត់សមា្គោល់ថា 
ការនាំចៃញផលិតផលកសិកម្មសមៃប់ទំនិញ ៧ មុខមាន ៣.៨៨១ 
លានដុលា្លារ ក្នុងនោះការនាំចៃញអង្ករសមៃចបាន ៦៩០.៨២៩ តោនកើន 

១១,៤% ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៩ មានតម្លៃ សរុបជាង៥៣៨ លានដុលា្លារ 
ឯការនាំចៃញសៃូវកៃផ្លូវការមានចំនួន ២,៨៩៣ លានតោន មានតម្លៃ 
សរុបជាង៧២៣ លានដុលា្លារ ។ ដោយឡៃកការនាំចៃញផលិតផល 
កៅស៊ូសមៃចបាន ៣៤០.០០០ តោន មានតម្លៃសរុប ៤៥៩ លានដុលា្លារ 
ធៀបនឹងការនាំចៃញជិត ៣០០.០០០តោន និងមានតម្លៃសរុបជិត 
៤០០ លានដុលា្លារនៅឆ្នាំ ២០១៩ ។

ក្នុងឆ្នាំ ២០២០កន្លងទៅនៃះដៃរ  កៃសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចូលរួម
ក្នុងកម្មវិធីសមៃួលពាណិជ្ជកម្មកៃមកម្មវិធីបញ្ជាតៃមួយជាតិ(National 
Single Window) ក្នុងដំណក់កាលទី១ និងទី២  ដោយអនុវត្តការចៃញ
វិញ្ញាបនបតៃបៃភពដើមទំនិញជាអៃឡិចតៃូនិក សមៃប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម
ក្នុងតំបន់អាសា៊ាន និងការផ្តល់អាជា្ញាបណ្ណនាំចៃញ នាំចូលវិញ្ញាបនបតៃ 
ត្បូងពៃជ្យមិនទាន់កៃច្នៃ  និងបានអនុវត្តការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មតាម 
ថា្នាលបច្ចៃកវិទ្យារួម (CAM DX) ដៃលអាចភា្ជាប់ព័ត៌មានជាមួយអគ្គ-
នាយកដ្ឋានពន្ធដរ កៃសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ ដោយ
ទទួលបានការចុះបញ្ជីតៃក្នុងរយៈពៃល ៣ ថ្ងៃប៉ុណ្ណាះ និងការធ្វើ              
បច្ចុប្បន្នភាពបៃព័ន្ធចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិបញ្ញា (IPAS4) ។ កៃសួងបានធ្វើ
ការចុះបញ្ជីកៃុមហ៊ុន មូលធន ៥ ០៩៤ , កៃុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មបរទៃស 
៤៦, សហគៃស ១ ៩៦៥, សាខក្នុងសៃុក ៦២៩ និងចុះបញ្ជីកៃបៃ
ផ្លាស់ប្តូរភាគហ៊ុន ១១ ៦៧១ ។ ក្នុងការរក្សាស្ថិរភាពថ្លៃ និងការជំរុញ
ពាណិជ្ជកម្មក្នុងបៃទៃស កៃសួងបានជំរុញពងៃឹងបន្ថៃមយន្តការ តាមដន 
និងតៃួតពិនិត្យការគៃប់គៃងអាជីវកម្ម សៃវកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម ថ្លៃទំនិញ 
និងសន្និធិទំនិញចាំបាច់ សៃូវ អង្ករ បៃងឥន្ធនៈ និងការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម
ទំនិញនៅតាមពៃំដៃន ដោយបៃើបៃស់បៃព័ន្ធបច្ចៃកវិទ្យាព័ត៌មាន ។        
ជំរុញនូវយន្តការដោះសៃយបញ្ហាជូនដល់បៃជាកសិករ និងផលិតករ 
ដោយផ្តាតលើផលិតផល សកា្តានុពលចំនួន ៥ មុខ រួមមាន មាន់ បន្លៃ 
ដំឡូង សៃូវបៃណិត និងសូតៃ ដោយបង្កើតផ្សារចុះសបា្តាហ៍នៅតាម 
បណ្តាខៃត្ត ទាំង១៨  ពៃមទាំងឧបត្ថម្ភទុន ផ្តល់កម្ចី និងកសាងហៃដ្ឋារចនា-
សម្ពន័្ធគំទៃតាមរយៈគមៃងជរំុញទផី្សារសមៃប ់កសិកម្មខ្នាតតចូ (AIMS) 
ដៃលអនុវត្តដោយកៃសួងពាណិជ្ជកម្ម និងជំរុញនូវការចូលរួមរក្សាស្ថិរភាព
ថ្លៃបៃងឥន្ធនៈ អង្ករ និងទំនិញយុទ្ធសាស្តៃមួយចំនួន តាមរយៈការជំរុញ
ឲ្យបណ្តាសា្ថានីយបងា្ហាញថ្លៃបៃង ជាសាធារណៈរៀងរាល់ថ្ងៃ។ ការទិញ- 
លក់អង្ករក្នុងសៃុក ដោយសហការជាមួយសហព័ន្ធសៃូវអង្ករកម្ពុជា 
ទប់សា្កាត់ ការដំឡើងថ្លៃអង្ករ រក្សាស្ថិរភាពថ្លៃសៃូវ និងធ្វើអន្តរាគមន៍ទីផ្សារ
ទំនិញចាំបាច់មួយចំនួន ដៃលបមៃើឲ្យសៃចក្តីតៃូវការបៃចាំថ្ងៃរបស់ 
បៃជាពលរដ្ឋ និងអ្នកបៃើបៃស់ ។

ទោះបីជាមានការបៃឹងបៃងរហូតបានសមៃចនូវលទ្ធផលគួរជាទី
មទនក្តី ក៏ប៉ុន្តៃការអនុវត្តការងារក្នុង វិស័យពាណិជ្ជកម្មនៅជួបបៃទះ
បញ្ហាបៃឈមមួយចំនួន ដៃលទាមទារឲ្យមានការព្យាយម និងស្វៃងរក 
ដំណះសៃយបន្ថៃមទៀត ដៃលបញ្ហាបៃឈមទាំងនោះរួមមាន ៖ 
ដោយការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ បណ្តាលឲ្យការចរចា និងការចុះ      
កិច្ចពៃមពៃៀងមួយចំនួនតៃូវបានលើកពៃល ។ កង្វះថវិកា និងធនធាន 

ជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជ្ជកម្មឲ្យកាន់តែ
មានសន្ទុះខ្លែំងក្នុងឆ្នែំ ២០២១

ឯកឧត្តម ប៉ែន សូរស័ក្តិ ចង្អុលបងា្ហាញការងារជូនមន្តៃីមន្ទីរពាណិជ្ជកម្ម និង
មន្តៃីសាខការពារអ្នកបៃើបៃស់កិច្ចការ បៃកួតបៃជៃង

និងបង្កាៃបការក្លៃងបន្លំ (ក.ប.ប.) ខៃត្តពោធិ៍សាត់
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មនុស្ស ដៃលមានសមត្ថភាពសមៃប់ការកសាងច្បាប់ ការចរចា ការ     
សិក្សាលទ្ធភាពកិច្ចពៃមពៃៀងពាណិជ្ជកម្មសៃរី និងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន
ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនានា ជូនសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងធុរជនសមៃប់ការ 
អនុវត្ត ។ កង្វះថវិកា និងធនធានមនុស្ស ដើម្បីកសាងគោលនយោបាយ
យុទ្ធសាស្តៃជំរុញពាណិជ្ជកម្ម និងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍផលិតផល
តាមវិស័យ។ កិច្ចសហការរវងសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅមានកមៃិតក្នុងការ
សមៃបសមៃួលពាណិជ្ជកម្ម សុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារ និងកិច្ចការពារអ្នក 
បៃើបៃស់នាំឲ្យបៃសិទ្ធភាពការអនុវត្តច្បាប់ និងគោលនយោបាយមិន 
ទាន់បានល្អ ។ សមត្ថភាពមន្ទីរពិសោធន៍នៅមានកមៃិត ខ្វះមន្ទីរ 
ពិសោធន៍ខ្នាតតូច សមា្ភារៈ និងឧបករណ៍ពិសោធន៍ ។ លិខិតបទដ្ឋាន
សមៃប់គំទៃសមៃប់អនុវត្តការងារមិនគៃប់គៃន់ នាំឲ្យការតៃួតពិនិត្យ
គុណភាពទំនិញ សុវត្ថិភាព ម្ហូបអាហារសមៃប់ការពារអ្នកបៃើបៃស់ និង
ការធានាភាពបៃកួតបៃជៃងទីផ្សារនៅមានកមៃិត ។ កង្វះហៃដ្ឋារចនា-
សម្ព័ន្ធគំទៃសមៃប់វិស័យសៃូវអង្ករដូចជា ឃា្លាំងស្តុក ឡសម្ងួត រោងមា៉ាសុីន 
កៃច្នៃ ។ ការចូលរួមអនុវត្តក្នុងកម្មវិធី បញ្ជរតៃមួយជាតិ និងថា្នាលចុះ 
បញ្ជីរួមដោយបណ្តាកៃសួង និងសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅមានកមៃិត ដៃលជា
ហៃតុបណ្តាលឲ្យការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅមានបញ្ហាដូចជា បៃើបៃស់ 
រយៈពៃលចៃើន និងថ្លៃដើមខ្ពស់ ។

ក្នុងទិសដៅអនុវត្តបន្តកម្មវិធីនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្តៃរបស់ 
គណបក្ស ឈានទៅសមៃចបានសមិទ្ធលថ្មីៗថៃមទៀត ក្នុងការអភិវឌ្ឍ 
វិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងចូលរួមចំណៃកបង្កើនល្បឿនសៃដ្ឋកិច្ចជាតិ ដើម្ីប
តាមឲ្យទាន់សភាពការណ៍វិវត្តន៍សៃដ្ឋកិច្ចតំបន់ និងពិភពលោក កៃសួង
បានដក់ទិសដៅភារកិច្ចរួមមាន៖ កៃសួងពាណិជ្ជកម្ម បាននឹងកំពុងតៃៀម 
បន្តចរចា និងសិក្សា ដើម្បីបង្កើតកិច្ចពៃមពៃៀងពាណិជ្ជកម្មសៃរីពហុភាគ ី
និងទ្វៃភាគីជាមួយ សហភាពសដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបអាសុី(EAEU) ឥណ្ឌ, រុស្សី, 
ជប៉ុន, ម៉ុងហ្គោលី ជាដើម ដើម្បីពងៃីក និងធ្វើពិពិធកម្មទីផ្សារនាពៃល 
ខងមុខទៀត ។ បន្តធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីសហគៃសពាណិជ្ជកម្ម  
ច្បាប់ស្តីពីវិធានពាណិជ្ជកម្ម និងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម។ បន្តយន្តការតាមដន 
និងតៃួតពិនិត្យការគៃប់គៃងអាជីវកម្ម សៃវកម្ម ពាណិជ្ជកម្មគៃប់បៃភៃទ 
ថ្លៃទំនិញ និងសន្និធិទំនិញចាំបាច់បៃចាំជីវភាព ការស្តុកសៃូវ-អង្ករតាម 
បណ្តាខៃត្ត ថ្លៃបៃងឥន្ធនៈ និងចរន្តទំនិញនៅតាមពៃំដៃនទូទាំងបៃទៃស
តាមរយៈបៃព័ន្ធបច្ចៃកទៃសវិទ្យាព័ត៌មាន។  ស្នើសុំការផ្តល់សចា្ចាប័ន              
កិច្ចពៃមពៃៀងពាណិជ្ជកម្មសៃរីកម្ពុជា-ចិន, កិច្ចពៃមពៃៀង RCEP និង
កិច្ចពៃមពៃៀងកៃបខ័ណ្ឌស្តីពីកិច្ចសមៃួលពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដៃន ដោយពុំ

បៃើបៃស់កៃដសសា្នាមសមៃប់តំបន់អាសុីបា៉ាសុីហ្វិក ។ បន្តរៀបចំ         
យុទ្ធនាការទិញផលិតផលខ្មៃរតាមបណ្តាខៃត្ត ដើម្បីភា្ជាប់ទំនាក់ទំនង 
មូលដ្ឋានផលិតកម្មជាមួយទីផ្សារ និងបំផុសមហាជនឲ្យគំទៃបៃើបៃស់
ផលិតផលខ្មៃរកាន់តៃទូលំទូលាយ ។ បន្តចូលរួមពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្ម
អន្តរជាតិ និងរៀបចំមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានៅកៃបៃទៃស 
ដើម្បីបងា្ហាញផលិតផលខ្មៃរ និងពងៃីកទីផ្សារកៃបៃទៃសសមៃប់ទាក់ទាញ
វិនិយោគ និងទៃសចរណ៍។ បន្តរៀបចំគោលនយោបាយតាមវិស័យ 
និងចង្កាមទំនិញ, រៀបចំមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍសិប្បកម្មកម្ពុជា តាម 
គោលនយោបាយភូមិមួយផលិតផលមួយ ដើម្បីឈានទៅកសាងមា៉ាក 
សមូហភាព និងដើម្បីពិនិត្យលទ្ធភាពបង្កើតមា៉ាក សមា្គោល់ភូមិសាស្តៃតាម
បណ្តាខៃត្តដៃលមានឯកទៃសកម្មផលិត ។ ជំរុញអនុវត្តពៃញលៃញ 
កូតានាំចៃញអង្ករទៅ ទីផ្សារចិនឲ្យមានបៃសិទ្ធភាពតាមរយៈការរក្សា 
គុណភាព និងផ្តាតលើមា៉ាកសញ្ញាអង្ករដៃលមានគុណភាពសៃប់ គឺ 
«ម្លិះអង្គរ« តាមទផី្សារលករ់ាយក្នងុសៃកុចនិ។ ជរំញុការនាចំៃញអង្ករទៅ 
អង់គ្លៃស ដើម្បីទាញបៃយោជន៍អនុគៃះ GSP កៃយអង់គ្លៃសចៃញពី EU 
និងធានាស្ថិរភាពថ្លៃអង្ករក្នុងសៃុក និងបន្តរក្សាសន្និធិស្បៀងបមៃុងរដ្ឋ
សមៃប់ទប់ទល់គៃះហានិភ័យ ។

ដើម្បីធ្វើឲ្យទទួលបានជោគជ័យក្នុងបណ្តាភារកិច្ច និងទិសដៅ 
ការងារក្នុងពៃលខងមុខ ឯកឧត្តម ប៉ែន សូរស័ក្តិ រដ្ឋមន្តៃីកៃសួង 
ពាណិជ្ជកម្ម បានចង្អុលបងា្ហាញការងារអាទិភាពមួយចំនួនគឺ៖ មនៃ្តី 
រាជការនៃកៃសួងពាណិជ្ជកម្ម តៃូវបញ្ចៀសដច់ខតការទាមទារកមៃ
សៃវកៃផ្លូវការពីអាជីវករ ពាណិជ្ជករ ផលិតករ អ្នកនាំចៃញ និង 
សៃវផៃ្សងៗ ដៃលផ្ទុយពីខ្លឹមសារបៃកាសរួមស្តីពីកមៃងសៃវសាធារណៈ 
រវងកៃសួងពាណិជ្ជកម្ម និងកៃសួងសៃដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ។ តៃូវបន្ត 
ខិតខំយកចិត្តទុកដក់ក្នុងការពងៃីកចំណៃះដឹងរបស់ខ្លួនបន្ថៃមទៀត ទាំង 
កមៃិតជំនាញ និងភាសាបរទៃស តាមរយៈការសិក្សាបន្ថៃម ការសៃវជៃវ 
និងដកសៃង់នូវបទពិសោធន៍ពីមនៃ្តីដៃលមានសមត្ថភាព និងជាពិសៃស
រួមសហការគ្នាចុះផ្សារតៃួតពិនិត្យ សុវត្តិភាព ផលិតផល ទំនិញ គៃឿង 
ឧបភោគ បរិភោគ ឱ្យកាន់តៃសា្វាហាប់ ដើម្បីការពារសុខភាពរបស់ 
បៃជាពលរដ្ឋ ឱ្យដូចជាការពារសុខភាពបងប្អូន កូនចៅរបស់ខ្លួនឯងដៃរ។ 
តៃូវបន្តពងៃឹងបន្ថៃមយន្តការតាមដន និងតៃួតពិនិត្យការគៃប់គៃងអាជីវកម្ម 
សៃវកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម ថ្លៃទំនិញ និងសន្និធិទំនិញចាំបាច់ សៃូវ-អង្ករ 
បៃងឥន្ធនៈ និងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទំនិញនៅតាមពៃំដៃន ដោយបៃើបៃស់
បៃព័ន្ធបច្ចៃកវិទ្យាព័ត៌មាន និងជំរុញយន្តការដោះសៃយរាល់បញ្ហាដល់
កសិករ ផលិតករ ដោយផ្តាតលើផលិតផលសកា្តានុពលចំនួន ៥មុខ 
មាន់សៃ បន្លៃ ដំឡូង សៃូវបៃណិត និងសូតៃ ដោយបង្កើតផ្សារ 
ចុងសបា្តាហ៍ ។ ពៃលចុះអនុវត្តន៍ការងារ និងនៅក្នុងជីវភាពបៃចាំថ្ងៃ 
ក្នុងសា្ថានភាពថ្មីនៃជំងឺកូវីដ-១៩ នាពៃលនៃះ មន្តៃីយើងទាំងអស់គ្នា        
តៃូវមានសា្មារតីបៃុងបៃយ័ត្នជាប់ជានិច្ច និងតៃូវអនុវត្តឱ្យបានតៃឹមតៃូវ 
តាមការណៃនាំរបស់កៃសួងសុខភិបាល ។ តៃូវបន្តធ្វើសហបៃតិបត្តិការ
ឱ្យកាន់តៃជិតស្និទ្ធជាមួយអាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយឱ្យបាន
ទូលំទូលាយនូវរាល់គោលការណ៍ លិខិតបទដ្ឋានច្បាប់ និងកម្មវិធីកៃទមៃង់
សុីជមៃរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ជាពិសៃសរបស់កៃសួងពាណិជ្ជកម្ម 
សំដៅជួយសមៃួលពាណិជ្ជកម្ម ជំរុញការនាំចៃញ និងការផ្តល់សៃវ 
សាធារណៈជូនបៃជាពលរដ្ឋកាន់តៃល្អ ៕

បុគ្គលិកតៃួតពិនិត្យមើល អង្ករ នៅ ក្នុង  កៃុមហ៊ុន នាំ ចៃញ មួយ



qñaMTI 20 elx 237 Ex          kumÖ³ qñaM 2021 TsSnavdþI RbCaCn 23

បើយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលៃខ ៦ 
ពីភ្នំពៃញឆ្ពោះទៅខៃត្តកំពង់ធំ មុននឹងឃើញ 
ទិដ្ឋភាពទីរួមខៃត្ត យើងនឹងបៃទះឃើញរូប       
សំណកដំរីជាន់ខ្លា ស្ថិតនៅខងសា្ដាំដៃក្នុង 
សួនច្បារក្នុងរាងចៃមុះជៃូក។ រូបសំណកដំរី
ជាន់ខ្លានៃះសាងសង់ឡើងនៅឆ្នាំ១៩៦៥ ដោយ
សិល្បករនៃសកលវិទ្យាល័យសូន្យរូប កៃម 
ការណៃនាំរបស់លោកគៃូ «តុងហាវ« អតីត 
អភិបាលខៃត្ត កំពង់ធំ។ 

ពៃះតៃជគុណពៃះនាម តុងហាវ អតីត 
ចៅហា្វាយ ខៃត្តកំពង់ធំ ក្នុងទសវត្សរ៏ទី៦០ ជា 
មា្ចាស់រូបសំណកដំរីជាន់ ខ្លាបានសុគត នៅរាតៃី 
ថ្ងៃទី២៣ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ នៅវត្តឧណ្ណាលោម 
រាជធានីភ្នំពៃញ ក្នុងពៃះជនា្មាយុ ១០២ពៃះវស្សា។ 
បច្ចុប្បន្នរូបសំណកដំរីជាន់ខ្លាតៃូវបានរៀបចំ
ជួសជុលកសាងជាថ្មីឡើងវិញ។ លោក ហុក រិន 
គណៈកម្មការកសាងបញ្ជាក់ថា ការរៀបចំនៃះ
ដើម្បីលើករូបសំណកឲ្យបានខ្ពស់ជាងមុន និង
រៀបចំធ្វើសួនច្បារឲ្យមានសោភ័ណភាពសៃស់ 
សា្អាតជាងមុនផងដៃរ។ 

តាមការបំភ្លឺពីមនៃ្តីនៃមន្ទីរវប្បធម៌ និងវិចិតៃ
សិល្បៈខៃត្តកំពង់ធំបានឲ្យដឹងថា អត្ថន័យជា 
និមិតរូបនៃរូបសំណកដំរីជាន់ខ្លា នៃះមាន 
ចំណ៉ាចធំៗសំខន់ពីរយ៉ាង៖ - ចំណ៉ាចទី១ គឺជា
បៃវត្តិភូមិសាសៃ្តរបស់ខៃត្ត - ចំណ៉ាចទី២ គឺជា
ជំនឿអក្សរសិល្ប៍ក្នុងចលនាពៃហ្មនិយម។

រូបសំណកនៃះ បៃកបទៅដោយសិល្បៈ 

បែវត្តិរូបសំណាក
ដំរីជាន់ខ្លាខែត្តកំពង់ធំ

កមៃិតខ្ពស់ តាមលក្ខណៈភូមិសាស្តៃរបស់ខៃត្ត
កំពង់ធំ បង្កប់ជាមួយអត្ថន័យអក្សរសិល្ប៍។ រូប
សំណកនៃះធ្វើអំពីសុីម៉ង់មានកម្ពស់ និងទំហំ
ប៉ុនគ្នានឹងដំរីពិតពៃញវ័យមធ្យមមួយឈរលើ
កមៃលដ៏កៃស់ ជើងមុខខងសា្ដាំជាន់លើពោះ 
ខ្លា ដៃលដៃកផ្ងារជើងសៃវចាប់ជើងដំរីជាប់
ស្អិតបៃៀបដូចកំពុងបៃយុទ្ធគ្នា និងមានសត្វ 
ខ្លាមយួទៀត មកទំលើខ្នងដរំហីៃកខកំៃញយី៉ាង 
កាចសាហាវ ដោយបៃរមុខធ្លាទៅទិសនិរតីក្នុង
សភាពភ័យស្លន់សោ្លា។ រូបសំណកក៏បាន 
បងា្ហាញពីលក្ខណៈភូមិសាសៃ្ត បៃកបដោយ         
វិសាលភាពដ៏ធំធៃងរបស់ខៃត្តដៃលសម្បូរទៅ 
ដោយធនធានធម្មជាតិដូចជា សត្វពៃ ពៃឈើ 
ស្ទឹងបឹងបួរកៃមថ្ម និងបៃសាទបុរាណពាស-
ពៃញក្នុងតំបន់។ អត្ថន័យមួយទៀតរូប សំណក 
នៃះ   ធ្វើឡើងដើម្បីបមៃើចលនាអក្សរសិល្ប៏ 
ដៃលដកសៃង់ចៃញពីរឿងរាមកៃរ្តិ៍តៃង់ឈុតមួយ 
របស់តួអង្គ ឥន្ធជិតដៃលធ្វើសង្គោៃមជា មួយនឹង 
ពៃះរាម ពៃះល័ក្ខបនា្ទាប់ពីទទួលបរាជ័យគៃប់
សមរភូមិរបស់កៃងុរាប ពៃះចៅកៃងុអលងា្កាបាន
ចាត់បុតៃរបស់ខ្លួនឈ្មាះ ឥន្ធជិត ដឹកនាំទ័ព 
យក្សទៅបៃយុទ្ធ   ជាមួយពៃះរាមពៃះល័ក្ខបនា្ទាប់
ពទីទលួបរាជយ័ទៀត   ឯពលសៃនាកស៏ា្លាបវ់និាស 
ស្ទើរតៃអស។់ ឃើញដចូ្នាះ ឥន្ធជតិកប៏ៃើឧបាយ-
កលកាឡាខ្លួនជាដំរីមួយដ៏ធំ និងមានក្បួន 
ដង្ហៃរយ៉ាងគគៃឹកគគៃងដើម្បីបងា្ហាញគូសតៃូវ
ឲ្យកោតស្ងប់ស្ងៃង។ សា្វាហនុមានបានដឹងពី 

ឧបាយកលក៏បានក្លៃងខ្លួនជាសត្វខ្លាមួយដ៏ធំ 
ដើម្បីតតាំងជាមួយនឹងដំរីឥន្ធជិតនោះ ដំរឃីើញ 
ខ្លាក៏ពុំបានដឹងថា ជាហនុមានក៏បមៃុងលើក
ជើងជាន់ឲ្យសូន្យជីវិតនៅគៃនោះ។ ប៉ុន្តៃ          
ខ្លាហនុមានបានសៃវចាប់ និងខំជើងដំរីឥន្ធ 
ជិតជាប់ធ្វើឲ្យវបាត់បង់ក្នុងការបៃយុទ្ធ។ ពៃល
នោះដៃលសា្វាអង្គត់ក៏បានកាឡាខ្លួនជាខ្លាមួយ
ទៀត ដៃរលោតហក់ទៅជិះនៅលើខ្នងដំរី ហើយ 
ខកំៃញហីៃកសាចដ់ចទ់ាងំដុំៗ  សៃករពំងពៃញ 
ពៃ។ ពៃលនោះពៃះរាមក៏លើកធ្នូបាញ់ដំរីឥន្ធ
ជិតសា្លាប់ក្នុងពៃលនោះទៅ។ 

អត្ថន័យក្នុងរូបសំណក ដំរីជាន់ខ្លាដៃល
ទាក់ទងនឹងអក្សរសិល្ប៏ ក៏បានសង្ខៃបបញ្ជាក់
តៃង់ចំណ៉ាចនោះឯង។ 

ខៃត្តកំពង់ធំ ជាឈ្មាះខៃត្តមួយនៃបៃទៃស 
កម្ពុជា។ កំពង់ធំជាខៃត្តមួយស្ថិតនៅចំកណ្តាល
នៃផ្ទៃបៃទៃសមានទីរួមខៃត្ត ឈ្មាះកៃុង កំពង់ធំ 
ស្ថិតនៅតាមបណ្តាយនៃចៃំងស្ទឹងសៃន ។ 
ខៃត្តនៃះមានផ្ទៃដីសរុប ១៣៨១៤គីឡូម៉ៃតៃការ៉ៃ 
បៃងចៃកជា ៨កៃុងសៃុក មាន ៨១ឃុំសងា្កាត់ 
និង៧៣៤ភូមិ។ កៃុមបៃសាទសម្បូរពៃគុក 
មានបៃសាទសរុបជិត ២០០ផ្សៃងទៀតដោយ
មានសកា្ដានុពលសំខន់សមៃប់សិក្សាសៃវជៃវ
ពីអរិយធម៌ខ្មៃរ។ 

បៃវត្តិនៃខៃត្តកំពង់ធំ មានរឿងតំណល 
តគ្នាពបីរុាណមកថាៈ (កពំងព់សធ់)ំ ជាឈ្មាះ 
ដើមកំណើតនៃខៃត្ត កំពង់ធំ។ កាលពីយូរលង់ 
ណស់មកហើយ នៅកំពង់ទឹកក្បៃរមាត់ស្ទឹង- 
សៃន មានរូងថ្មមួយយ៉ាងធំ នៅក្នុងរូងថ្មនោះ 
មានពស់ញីឈ្មាលមួយគូរស់នៅទីនោះ ។ 
បៃជារាសៃ្តរស់នៅក្បៃរនោះ ក៏បានឃើញញឹក-
ញាប់រៀងរាល់ថ្ងៃសីលម្ដងៗ។ ដោយសារ 
មានការបាត់សត្វពាហនៈ ញឹកញាប់កៃយ 
មកដោយមានការភយ័ខ្លាចរបស់អ្នកសៃុក ពកួគៃ 
នាំគ្នាយកដំុថ្មធំៗ ទៅដក់បិទខ្ទប់មាត់រូងធ្វើឲ្យ
សត្វពស់ធំៗទាំងពីរនោះលៃងឃើញបងា្ហាញខ្លួន 
នៅមាត់កំពង់នោះរហូតមក ។ ទីនោះពួកអ្នក 
សៃុកហៅថា កំពង់ពស់ធំ កៃយមកក៏កា្លាយ 
ឈ្មាះថា កំពង់ធំ និងកា្លាយជាឈ្មាះ ខៃត្ត 
កំពង់ធំ រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនៃះ ៕ 

                          
                           ឯកសារ

                             មន្ទីរវប្បធម៌វិចិតែសិល្បៈ 
                          ខែត្តកំពង់ធំ
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ការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលក្នុងឆ្នាំ ២០២១ 

នៅតេមិនទាន់បេកដបេជា

វិបត្តិស្រដ្ឋកិច្ចសកលក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ដ្រលបង្កឡើងដោយជំងឺ កូវីដ-១៩ 
គឺជាវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុត គិតចាប់ពីវិបត្តិស្រដ្ឋកិច្ចសកលនៅឆ្នាំ១៩២៩
មក។ លោកស្រី Kristalina Georgieva អគ្គនាយកអង្គការមូលនិធិរូបិយ
វត្ថុអន្តរជាតិធា្លោប់បានធ្វើការព្យាករណ៍ស្រដ្ឋកិច្ចកាលពី ៣ឆ្នាំមុនថា កំណើន 
ស្រដ្ឋកិច្ចនឹងជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាជន នៅតាមប្រទ្រស 
ប្រមណ១៦០ ប៉ុន្ត្រក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ក្តីសង្ឃឹមបានរលាយសូន្យ ព្រះ 
ប្រជាជននៅតាមប្រទ្រសចំនួន ១៧០ត្រូវប្រឈមនឹងការបាត់បង់ប្រក់
ចំណូល។ វិបត្តិស្រដ្ឋកិច្ចបង្កឡើងដោយជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ មនទំហំ 
កាន់ត្រធំ ព្រះគា្មាននរណាម្នាក់អាចសា្មានបានទ្រថាបញ្ហាជំងឺឆ្លងន្រះនឹង
ចប់នៅព្រលណា។ សម្រប់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ គឺបានត្រឹម 
សង្ឃឹមទាំងមិនច្បាស់ថា សកម្មភាពស្រដ្ឋកិច្ចអាចដំណើរការល្អវិញចាប់
ពីពាក់កណា្ដាលឆ្នាំ ២០២១។ 

នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោក ស្តីពីការព្យាករណ៍ 
ស្រដ្ឋកិច្ច ដ្រលបានច្រញផ្សាយកាលពីដើមឆ្នាំ ២០២១ បានកាត់បន្ថយ
អត្រកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចសកល មកនៅត្រឹម ៤% ពោលគឺទាបជាង 
៤,២% ដ្រលគ្របានព្យាករណ៍ទុកកាលពីខ្រមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០។ 
បើយោងតាមរបាយការណ៍ន្រះ កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចសកលនឹងអាចកើត
មនឡើង គឺអាស្រ័យទៅលើការគ្រប់គ្រងវិបត្តិកូវីដ ជាពិស្រសការ 
ច្រកចាយ និងយុទ្ធនាការចាក់វា៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដនៅក្នុងពិភពលោក។  
ព្រលន្រះបញ្ហាកំពុងត្រចោទឡើងទៀត គឺការផ្ទុះម្ររោគកូរ៉ូណាបំប្ល្រង 
ខ្លួនថ្មី រហូតធ្វើឱ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទ្រសខ្លះត្រូវចាត់វិធានការបិទខ្ទប់ទីក្រុង 
និងបង្អាក់សកម្មភាពស្រដ្ឋកិច្ចសាជាថ្មីនៅទឹកដីអឺរ៉ុប និងសហរដ្ឋអាម្ររិក 
ជាមូលហ្រតុអាចធ្វើឱ្យមនការកាត់បន្ថយអត្រកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចពិភព-
លោក សម្រប់ឆ្នាំ ២០២១ន្រះ។ បើសិនករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ នៅត្របន្ត 
កើនឡើងឥតឈប់ ហើយគ្រយឺតយ៉ាវក្នុងការចាក់វា៉ាក់សាំងដល់ប្រជាជន
នោះ កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោក នៅឆ្នាំ ២០២១ នឹងមនត្រឹមត្រ 
១,៦%ប៉ុណ្ណោះ។ ទន្ទឹមន្រះផងដ្ររមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) ក៏
បានព្យាករណ៍នៅក្នុងរបាយការណ៍ទស្សនវិស័យស្រដ្ឋកិច្ចសកលចុងក្រយ 
បំផុត ថាស្រដ្ឋកិច្ចរបស់សកលលោក នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២១ន្រះ នឹងកើន 
ឡើងមកវិញដល់ ៥,៥% បនា្ទាប់ពីបានធា្លោក់ចុះ ៣,៥% កាលពីឆ្នាំ ២០២០ 

កន្លងទៅ។ អង្គការមូលនិធិរូបវត្ថុអន្តរជាតិបានគូសបញ្ជាក់ថា កាលពីឆ្នាំ 
២០២០ ស្រដ្ឋកិច្ចសកលបានធា្លោក់ចុះ ៣,៥% គឺប្រសើរជាងការព្យាករណ៍
កាលពីខ្រតុលា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ ដ្រលបានរំពឹងថានឹងធា្លោក់ចុះ 
ដល់ទៅ ៤,៤% ហើយន្រះសបញ្ជាក់ពីភាពប្រសើរឡើងវិញន្រស្រដ្ឋកិច្ច 
នៅក្នុងអំឡុងឆមសទី២ ឆ្នាំ ២០២០។ ការដំឡើងការព្យាករណ៍ស្រដ្ឋកិច្ច
សកលថាអាចនឹងមនកំណើន ៥,៥% ដោយផ្អ្រកទៅលើក្តីសង្ឃឹម             
ចំពោះវា៉ាក់សាំងដ្រលត្រូវបានទទួលសា្គាល់ និងចាប់ផ្តើមប្រើប្រស់ជា  
បណ្តើរៗហើយនៅតាមបណា្ដាប្រទ្រសមួយចំនួន ។ លើសពីន្រះទៅទៀត 
បណា្ដាប្រទ្រសមហាអំណាចស្រដ្ឋកិច្ចធំៗ ដូចជា អាម្ររិក ជប៉ុនជាដើម 
ក៏បានដក់ច្រញនូវគោលនយោបាយលើកស្ទួយស្រដ្ឋកិច្ចជាតិ ដ្រលជា
ផ្ន្រកមួយន្រការជួយស្រចស្រង់ស្រដ្ឋកិច្ចសកលផងដ្ររ ។ ស្រដ្ឋកិច្ចអាម្ររិក 
រំពឹងនឹងសម្រចបានកំណើន៥,១% ក្នុងឆ្នាំ ២០២១ន្រះ ហើយវានឹង    
អាចកើនឡើងលើសន្រះទៅទៀតព្រលដ្រលសភាអាម្ររិក អនុម័តលើ
សំណើកញ្ចប់ថវិកាជំនួយជិត   ២ទ្រីលានដុលា្លោរអាម្ររិក ដ្រលស្នើសំុដោយ
ប្រធានាធិបតីអាម្ររិកថ្មី លោក ចូ ប្រដិន។  ដោយឡ្រកចំពោះមហា 
អំណាចស្រដ្ឋកិច្ចចិន ក៏រំពឹងនឹងមនកំណើនដល់ទៅ ៨,១% ក្នុងឆ្នាំ 
២០២១ន្រះ និងបន្តរក្សាបាននូវកំណើន ៥,៦% នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២២ 
ខាងមុខ។ 

ក្រត្រពីការព្យាករណ៍ខាងលើនៅឆ្នាំ ២០២១ ន្រះ ធនាគារពិភពលោក 
ក៏មនទស្សនវិស័យលើប្រទ្រសក្នុងតំបន់មួយចំនួនដូចជា៖ អាសុីបូពា៌ 
និងបា៉ាសុីហ្វិក កំណើននៅក្នុងតំបន់ត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងកើនឡើង 
៧,៤%, អឺរ៉ុបនិងអាសុីកណា្ដាល ស្រដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ត្រូវបានព្យាករណ៍ថា
នឹងកើនឡើង ៣,៣% , អាម្ររិកឡាទីននិងតំបន់ការីបៀន សកម្មភាព
ស្រដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ត្រូវបានរំពឹងថានឹងកើនឡើង ៣,៧%, មជ្ឈិមបូពា៌និង 
អា្រហ្វិកខាងជើង សកម្មភាពស្រដ្ឋកិច្ចត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងកើនឡើង 
២,១% នៅឆ្នាំ២០២១,  អាសុីខាងត្បូង សកម្មភាពស្រដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់
ត្រូវបានគ្រព្យាករថានឹងកើនឡើង ៣,៣% និងអនុតំបន់សាហារា៉ាអា្រហ្វិក 
សកម្មភាពស្រដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់កំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរកើនឡើងដល់ ២,៧%។

ជារួមនៅក្នុងកាលៈទ្រសៈ ដ្រលកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចនៅមនភាពមិន 
ច្បាស់លាស់យ៉ាងដូច្ន្រះ ធនាគារពិភពលោកបានជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យ
ថា្នាក់ដឹកនាំនយោបាយចាត់វិធានការបនា្ទាន់ដើម្បីបន្ទុចបង្អាក់ការចម្លង 
រាតត្បាតជំងឺកូវីដ-១៩ ចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការចាក់វា៉ាក់សាំងដល់ប្រជាជន 
និងធ្វើកំណ្រទម្រង់វិស័យសំខាន់ៗ ដូចជា វិស័យសុខាភិបាល ការអប់រំ 
ហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថល ដើម្បីជំរុញការវិនិយោគ។ ក្រពីបង្ហាញអត្រ 
កំណើនស្រដ្ឋកិច្ច ធនាគារពិភពលោកបានសម្ដ្រងការព្រួយបារម្ភផងដ្ររ
ពីការធា្លោក់ខ្លួនជំពាក់បំណុលរបស់បណា្ដាប្រទ្រសក្រីក្រ និងប្រទ្រសកំពុង 
អភិវឌ្ឍ ដ្រលបានរត់ទៅខ្ចីបំណុល ដើម្បីដោះស្រយវិបត្តិស្រដ្ឋកិច្ច និង 
វិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩។ ធនាគារពិភពលោកធា្លោប់បានវាយតម្ល្រហើយថា 
ជំងឺរាតត្បាតសកល ដូចជាកូវីដ-១៩នឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនប្រមណ ១៥០ 
លាននាក់ ធា្លោក់ខ្លួនកាន់ត្រក្រីក្រ នៅឆ្នាំ២០២១៕ 

                 ដោយៈ ពៅ សុធារា៉ា
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សែុកស្ទែង ជាស្រុកមួយក្នុងចំណម
ក្រុងស្រុកទាំង៩ ន្រខ្រត្តកំពង់ធំ ដោយមន 
ចម្ងាយ ផ្លូវ៥០គ.មខាងលិចទីរួម ខ្រត្តកំពង់ធំ 
។បើធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិល្រខ៦ អា និងផ្លូវ 
ជាតិល្រខ៦ ពីរាជធានីភ្នំព្រញ ឆ្លងកាត់ខ្រត្ត 
កណា្ដាល ខ្រត្តកំពង់ចាម ខ្រត្តកំពង់ធំ ហើយ 
ឆ្ពោះទៅកាន់ខ្រត្តសៀមរាប  យើងនឹងបានឆ្លង
កាត់ស្រុកស្ទាងដ្រលមនភូមិសាស្ត្រ នៅសង 
ខាងផ្លូវជាតិន្រះត្រម្តង ។

ទឹកដីដែលមានរាងពងកែពើ ៖
ស្រុកស្ទាងមនព្រំប្រទល់ខាងកើតជាប់នឹង

ស្រុកប្រសាទបល្ល័ង្ក និងស្រុកកំពង់សា្វាយខ្រត្ត
កំពង់ធំខាងលិច ជាប់នឹងស្រុកជីក្រងខ្រត្ត 
សៀមរាប, ខាងជើងជាប់និងស្រុកប្រសាទ 
បល្ល័ង្គខ្រត្តកំពង់ធំ និងស្រុកសង្គមថ្មីខ្រត្ត 
ព្រះវិហារ និងខាងត្បូង ជាប់នឹងស្រុកកំពង់ 
សា្វាយនិងបឹងទន្ល្រសាប ដោយមនស្ទឹងពីរហូរ
ឆ្លងកាត់គឺស្ទឹងស្ទាង ដ្រលបង្កើតបានជាឈ្មាះ 
ស្រុកនិងស្ទឹងនាងសលា្ហាចហូរពីជើងចាក់ទៅត្បូង
ន្របឹងទន្ល្រសាបព្រមទាំង មនអូរប្រឡាយ 
ព្រកមួយចំនួនទៀត ។

ស្រុកស្ទាងមន ភូមិសាស្រ្តរាងពងក្រពើមន 
ផ្ទ្រដីសរុប១៥០.០៥០ហិកតា ក្នុងនោះផ្ទ្រដី 
លំនៅឋានចំនួន ៨.៥០៨ហិកតាផ្ទ្រដីបង្កបង្កើន
ផល(ស្រូវ ដំណាំ បន្ល្រ)ចំនួន ៤១.២៣៥ 
ហិកតា  ផ្ទ្រដីព្រឈើ ព្រលិចទឹក បឹងបួរចំនួន

៩២.១០៧ហិកតានិងផ្ទ្រដីដំណាំឧស្សាហកម្ម
(ភាគច្រើនកៅស៊ូនិងដំឡូងមីតិចតួច) ចំនួន 
ចំនួន ៨.២០០ហិកតា ។ ស្រុកន្រះច្រកច្រញ 
ជា១៣ឃុំ និង ១៣៧ភូមិ ដោយក្នុងន្រះភូមិ 
ព្រជចក្រី និងភូមិបាឡតន្រឃុំពាមបាងមិនទាន់
ទទួលសា្គាល់ពីក្រសួងមហាផ្ទ្រនៅឡើយទ្រ ឃុំ 
ទាំង១៣ នោះរួមមនគឺឃុំបនា្ទាយស្ទាង  កំពង់ 
ចិនត្បូង កំពង់ចិនជើង  ទ្រ  ពពក ចំណារលើ  
ចំណារក្រម រុងរឿង ព្រះដំរី  សំព្រច ម្សាក្រង 
ប្រឡាយ និងឃុំពាមបាង មនពលរដ្ឋរស់នៅ 
(គិតត្រឹមឆ្នាំ២០២០) ចំនួន២៨.២៦៣ គ្រួសារ 
ស្មើនឹងមនុស្សរាយចំនួន ១៣៥.៥៧២នាក់ 
ក្នុងនោះ ស្រី៦៩.៧៤៤នាក់ (អាយុ១៨ឆ្នាំ 
ឡើង មន៨១.៤១០នាក់/ស្រី៤២.៩៤២នាក់ 
និងពលរដ្ឋមនឈ្មាះក្នុង បញ្ជីបោះឆ្នាត៦៧. 
១៣៧នាក់)។ ដោយសារភូមិសាស្រ្តអំណយ
ផលខាងកសិកម្ម(ជាប់បឹងទន្ល្រសាប) ប្រជា-
ពលរដ្ឋមនមុខរបរធ្វើស្រប្រមណ ៨៥%  
ន្រសាទ១០%  និង៥% ទៀតជាអាជីវករ និង 
មន្ត្រីរាជការកងកម្លោំង ។

លោក ណ្រត សារី ប្រធានគណៈកម្មាធិការ
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាស្រុក និងជាអភិបាល
ស្រុកស្ទាងមនប្រសាសន៍ថា ព្រលន្រះកម្រិត 
ជីវភាព រស់នៅរបស់ប្រជាជនមនភាពប្រសើរ
ឡើងជាលំដប់ ។ ប៉ុនា្មានឆ្នាំចុងក្រយន្រះស្រុក 
ស្ទាង បាននិងកំពុងទទួលនូវសមិទ្ធិជាច្រើន។

សក្តានុពលសែដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងករគែប់គែង 
លោក ណ្រត សារី និងមន្ត្រីក្រុមការងរបាន

រួមដំណើរជាមួយ យើងទៅមើលសកម្មភាព 
សា្ថាបនាផ្លូវប្រតុង, ដំណើរការលក់ដូរនៅផ្សារ
ស្ទាងអភិវឌ្ឍន៍ ,ជីវភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ
នៅបណ្ដាយដងស្ទឹងស្ទាង, ការដំដុះ ចិញ្ចឹម
សត្វការប្រកបរបររកសុីរបស់ពលរដ្ឋ និងសំណង ់
សា្ទាក់ទឹកបត់ត្រង់លើស្ទឹងស្ទាងនៅឃុំម្សាក្រង
ជាដើម ។ ទាំងន្រះជាតឹកតាងដ្រលបង្ហាញ 
អំពីការអភិវឌ្ឍរបស់ស្រុកស្ទាង។

លោកបានប្រប់យើងថា ដោយសារទឹកដី 
មនជីជាតិ និងអំណយផលខាងកសិកម្មផង
ស្រុកមនសកា្តនុពលចម្បងលើការបង្កបង្កើន
ផលដំណាំស្រូវដោយក្នុងមួយឆ្នាំអាចធ្វើបានបី 
ដង គឺត្រូវវស្សា ស្រូវប្រំង និងស្រូវមិនប្រកាន់ 
រដូវគឺដើមរដូវវស្សានិងដើមរដូវប្រំង។ ដំណាំរួម
ផ្សំនិងបន្ល្រនៅជិតតំបន់ខ្ពង់រាប  វាលទំនាប និង 
ទំនាបលិចទឹក។   បនា្ទាប់មកគឺដំណាំកសិ-ឧស្សាហ- 
កម្ម មនដំណាំកៅស៊ូច្រើនជាងគ្រដំណំាដំឡុងម ី
ដំណំាឈើហូបផ្ល្រ សា្វាយចន្ទី លមុើ ។ ក្រពីនោះ 
មនការចិញ្ចឹមសត្វ ដូចជាសត្វគោ ក្របី ជ្រូក 
មនទា ត្រី អន្ទង់ កង្ក្រប ក្រពើកំពង់ធំ 
ព្រមទាំងការប្រកបរបរជំនួញ សិប្បកម្ម ស្រវាកម្ម 
នានា ។ លោក កាំង សុផន់ណា ប្រធាន        
ការិយល័យកសិកម្មបរិសា្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ
ស្រុកស្ទាងមនប្រសាសន៍ថា  ឆ្នាំន្រះសម្រប់

ស្រុកស្ទ្រងន្រលើផ្លូវឆ្ព្រះទ្ររកជ្រគជ័យ

 លោកអភិបាលស្រុកពិនិត្យសកម្មភាព
សា្ថាបនាផ្លូវប្រតុងក្នុងស្រុក

សាលាបឋមសិក្សា ជីមស
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ដំណាំស្រូវគឺស្រូវវស្សាកសិករធ្វើបានចំនួន ៣៦. 
០០០ ហិកតា បានទិន្នផលពី២,៨ ទៅ៣,៥ 
តោន/ហិកតា ។ ស្រូវប្រំងចំនួន១៤.០០ហិកតា 
(១១៧%ន្រផ្រនការ )  បានទិន្នផលពី៤ ទៅ 
៤,៥ តោន/ហិកតា ។ ជាក្តីរីករាយនៅរដូវប្រមូល
ផលនាឆ្នាំ២០២០-២០២១ ន្រះ តម្ល្រទីផ្សារ
ស្រូវរបស់កសិករនៅស្រុកស្ទាង ក៏ដូចទូទាំង 
ប្រទ្រសគឺមនថ្ល្រសមរម្យពី៩០០ទៅ១.០៥០
រៀល/គ.ក្រស្រូវ  ដ្រលថ្ល្រលើសឆ្នាំមុនៗ លក់ 
បានក្រម ៩០០រៀល/គ.ក្រស្រូវ។ លោក 
បន្តថា ការធ្វើកសិកម្មវិញគឺកសិករបានប្តូរ     
ឥរិយបថវិជ្ជមនជាច្រើនពីការធ្វើប្របប្រព្រណី 
មក ធ្វើប្របប្រពលវប្បកម្មនិងធ្វើដើម្បីអាជីវកម្ម 
ដូចជាការកាត់បន្ថយការធ្វើស្រវស្សាស្រូវឡើង
ទឹក មករង់ចាំធ្វើស្រូវប្រំងប្រដ្រញទឹកហើយ
ប្រើប្រស់បច្ច្រកទ្រស ជីថា្នាំសម្លោប់សត្វល្អិត និង 
ពូជល្អ  ។ កសិករងកមកប្រើពូជស្រូវសុទ្ធពី
ក្រុមហ៊ុនឬកសិករផលិត ដោយមិនយកស្រូវ 
ចំណីមកប្រើទៀតហើយ ។ លោកបន្ថ្រមថា 
កសិករយើងអាចធ្វើយ៉ាងន្រះ បានក៏ដោយសារ
ក្នុងស្រុកមនប្រព័ន្ធជលសាស្ត្រធម្មជាតិនានា 
និងធារាសាស្ត្រ កសាងថ្មីជាច្រើនដូចជា  ប្រព័ន្ធ 
ធារាសាស្ត្រ ៣០កញ្ញា, ប្រឡាយដូនណ្រ, សំណង់
សា្ទាក់ទឹកបត់ត្រង់លើស្ទឹងស្ទាងនិងប្រព័ន្ធប្រឡាយ- 
រង ប្រឡាយក្អ្របជាច្រើន ។  ក្រពីគ្រួសារ 
ពលរដ្ឋផ្ទាល់ជាអាជីវករ ពាណិជ្ជករ ស្រវាករ... 
ក៏មនក្រុមហ៊ុនឯកជន ដ្រលចូលរួមវិនិយោគ 
លើវិស័យកសិកម្ម  ដីធ្លី និងអចលនវត្ថុ ដូចជា 
ក្រុមហ៊ុនGread Farmer និងក្រុមហុ៊នគ្រួសារ 
សុខសាន្ត ជាដើម។

លោកប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្ស - 

ប្រជាជនកម្ពុជាស្រុកមនប្រសាសន៍បន្តថា ចំពោះ 
វិស័យគមនាគមន៍ក្នុង ស្រុកមនបណា្ដាញផ្លូវជាតិ 
ផ្លូវខ្រត្តផ្លូវជនបទ និងផ្លូវលំភា្ជាប់រួចហើយ 
ប្រមណ៧០% បើធៀបនឹងអតីតកាលគឺមន
ភាពល្អប្រសើរណាស់។ ឯបណា្ដាញអគ្គិសនីរបស់
ស្រវាករឯកជនបានភា្ជាប់ទៅស្ទើរគ្រប់ភូមិ និង 
ឃុំដោយនៅខ្វះតាមខ្នងផ្ទះ និងនៅឃុំពាមបា៉ាង 
ដ្រលមនពលរដ្ឋ ៦០០គ្រួសារ រស់នៅលើទូក
ក្នុងផ្ទ្រទឹកន្របឹងទន្ល្រសាបដ្រលពួកគ្រត្រូវប្រើ
អាគុយឬបន្ទះសូឡា។ ចំពោះបណា្ដាញទឹកសា្អាត 
វិញបានគ្រប់ដណ្តប់លើ៦ឃុំន្រឃុំទាំង១៣ ។

ឯវិស័យសុខាភិបាល ស្រុកមនមន្ទីរបង្អ្រក
ស្រុកស្ទាងមួយកន្ល្រង, មនមណ្ឌលសុខភាព
ឃុំនិងប៉ុស្តិ៍សុខភាព១២ឃុំ ។វិស័យន្រះគឺទ្រ
ទ្រង់ឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយរាជរដ្ឋាភិបាល និងមន
ការរួមចំណ្រកពីដ្រគូអភិវឌ្ឍន៍ខ្លះដ្ររ ដូចជា 
អង្គការGIZ អាល្លឺម៉ង់និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសី៊
(ADB)  ។ ស្រុកន្រះមនវិទ្យាល័យបួន កន្ល្រង 
ក្នុងនោះមនវិទ្យាល័យ ជា សុីម ប្រឡាយ, 
វិទ្យាល័យហ៊ុន ស្រន ចំណារលើ, វិទ្យាល័យរុងរឿង 
និងវិទ្យាល័យរស្មីសភ័ណ ។ ក្រពីនោះមន 
អនុវិទ្យាល័យ បឋមសិក្សា មត្ត្រយ្យសិក្សា និង 
មត្ត្រយ្យសហគមន៍ព្រមទាំង មនសាលាឯកជន 
មួយចំនួន ។ វិស័យអប់រំនិងហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
រូបវ័ន្ត អរូបវ័ន្តផ្ស្រងទៀត ទទួលបានការជួយ 
ឧបត្ថម្គគាំទ្រពី សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ          
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជា និងសម្ត្រចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុន រ៉ែនី 
ហ៊ុន សែន, ឯកឧត្តម  ជា ចាន់តូ  អគ្គ-
ទ្រសាភិបាលធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា និងជាប្រធាន 
ក្រុមកាងរឯកឧត្តម យឹម លាត តំណាងរាស្ត្រ 

មណ្ឌលកំពង់ធំ និងជាអនុប្រធានក្រុមការងរ
ថា្នាក់កណា្ដាល ចុះជួយស្រុកស្ទាង និងក្រុមការ
ងរថា្នាក់កណា្ដាលថា្នាក់ខ្រត្ត ឯកឧត្តម សុខ លូ 
អភិបាលន្រគណៈអភិបាលខ្រត្ត និងប្រធាន 
គណកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខ្រត្ត
កំពង់ធំ ព្រមទាំងសប្បុរសជន និងអង្គការ 
ទស្សនៈពិភពលោក ។ ដោយឡ្រកការងរ 
អតីតយុទ្ធជន  ទទួលបានការជួយពីថា្នាក់ដឹកនាំ 
ក្រុមការងរតាមរយៈសមគមអតីតយុទ្ធជនខ្រត្ត។ 
ក្នុងនោះបានសាងសង់ផ្ទះជូនអតីតយុទ្ធជន និវត្តន៍ 
ជនជួបការលំបាកចំនួន ២៤ខ្នងផ្ទះ, និងត្រៀម
ផ្តល់ដីសម្បទានសង្គមកិច្ចនៅ ស្រុកផ្ស្រងជូន 
អតីតយុទ្ធជនចំនួន ២០គ្រួសារ ។ លើការងរ 
មនុស្សធម៌ កន្លងមកថ្មីន្រះ  ក្រុមសម្ត្រចឳន្រ 
ព្រះបរមរាជវាំង  រាជ រដ្ឋាភិបាល កាកបាទក្រហម 
កម្ពុជា សប្បុរសជននិងដ្រគូអភិវឌ្ឍន៍បានជួយ
ពលរដ្ឋរងគ្រះដោយគ្រះធម្មជាតិ  និងក្រីក្រ 
ចំនួន៥.៦០០គ្រួសារ ។ ដោយឡ្រកពលករខ្ម្ររ 
វិលពីថ្រ ចំនួន៣.៦០០នាក់ បានទទួលការ 
យកចិត្តទុកដក់លើស្រវាសុខភាព ទ្រទ្រង់ជីវភាព
ពីអាជា្ញាធរមនសមត្ថកិច្ច ។ ជាមួយគា្នាន្រះដ្ររ 
អនុគណៈកម្មការកិច្ចការស្ត្រី និងកុមរ បាន 
ជួយលើការងរយ្រនឌ័រ  ការដំដុះដំណាំ និង 
ចិញ្ចឹមសត្វ ។

ករលើកកម្ពស់ជីវភាពនិងករកសាងជំនឿជាក់
លោក ណ្រត សារី មនប្រសាសន៍ថា  ការ 

សា្តរអភិវឌ្ឍន៍ការផ្តល់ស្រវារដ្ឋបាល ស្រវា 
សាធារណៈរបស់អាជា្ញាធរ និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព 
គ្រួសារពលរដ្ឋរស់នៅក្រមបនា្ទាត់ក្រីក្របាន ធ្វើ 
ឡើងដោយអាជា្ញាធរ និងជំនាញនានាជាមួយ 
មន្ទីរផ្រនការខ្រត្តត្រូវបានអនុវត្តហើយដោះស្រយ 

 ទំនប់សា្ទាក់ទឹកបត់ត្រង់ឃុំម្សាក្រង ស្រុកស្ទាង វត្តពៅវីយនៅឃុំពាមបាង
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បានលើការកាត់បន្ថយភាពក្រក្រីនិងលើកកម្ពស់
ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋតាមរបៀប "ផ្តល់ត្រីនិង 
បង្ហាញបឹង" ។ ក្នុងនោះមនការបង្កលក្ខណៈ
ងយស្រួលលើកទឹកចិត្ត ផ្តល់កម្លោំងចិត្តដល់ 
ប្រជាពលរដ្ន អាជីវករ អ្នកវិនិយោគក្នុងការប្រកប 
របររកសុីធ្វើអាជីវកម្ម និងបណា្ដាក់ទុនក្នុងមូល- 
ដ្ឋាន។ ការផ្សាភា្ជាប់នូវការផលិតផលិតផលជា
ទំនិញ ជាស្រវាឬគំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅនឹង
ទីផ្សារលក់ ដូរនិងប្រើប្រស់ ។ ឧទាហរណ៍ រាល់
ទំនិញនិងស្រវាទាំងអស់ត្រូវត្រមនទីផ្សារលក់ ដូរ 
តម្ល្រសមស្របនិងមនគ្រប្រើប្រស់, មនឈ្មួញ 
និង ក្រុមហ៊ុនចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទិញកសិផល 
ផលន្រសាទ ផលសិប្បកម្ម ស្រវាកម្ម ។

ស្រុកស្ទាងមនផ្សារតូចធំមួយចំនួនកន្ល្រងលើ 
១៣ឃុំ ក្នុងនោះផ្សារធំៗ មនពីរគឺផ្សារស្ររីស្ទាង 
ឬផ្សារស្ទាងចាស់ និងផ្សារអភិវឌ្ឍន៍ស្ទាងឬ 
ផ្សារស្ទាងថ្មី និងសហគមន៍ឯកជនលក់ដូរគ្រប់ 
មូលដ្ឋាន។ ស្រុកមនរោងម៉ាសុីនកិនស្រូវនិង
ឃ្លោំងស្តុកស្រូវធំៗ១០កន្ល្រង និងមធ្យម តូច 
ជាច្រើនកន្ល្រងទៀត ។ លោកអភិបាលស្រុក 
បានបន្ថ្រមថា  ជារួមសា្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋក្នុង
ស្រុកត្រូវបានដោះស្រយឆ្លើយតបគឺគា្មានពល-
រដ្ឋណាដច់ពោះដោយគា្មានអាហារ, គា្មានពលរដ្ឋ 
អត់ទីជម្រក ផ្ទះសម្ប្រង គា្មានសម្លៀកបំពាក់ 
គា្មានថា្នាំសង្កូវ និងស្រវាសុខភាព គា្មានមធ្យាបាយ 
ប្រើប្រស់ទៀតទ្រ ។ ជាក់ស្ត្រង គ្រួសារពលរដ្ឋ 
សុទ្ធត្រមនផ្ទះឬជម្រកសា្នាក់នៅសមរម្យ ក្នុង 
នោះមនផ្ទះថ្ម ផ្ទះថ្មលាយឈើ ផ្ទះឈើប្រក់ក្បឿង  
ប្រក់ស័ង្កសីលើសពី៥០% ន្រទូទាំងស្រុក ។

ក្រពីការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ការកាត់ 
បន្ថយគនា្លោតរវាងអ្នកមននិងអ្នកក្រ អាជា្ញាធរក៏ 
បានយកចិត្ត ទុកដក់ពង្រឹងការងរភូមិឃុំមន

សុវត្ថិភាព កាត់បន្ថយលុប 
បំបាត់ អំពើអយុត្តិធម៌ 
សង្គម ការផ្តល់អភិបាល 
កិច្ច ល្អលើស្រវាសាធារណៈ 
ស្រវារដ្ឋបាល   ការសម្រប- 
សម្រួល ដោះស្រយទំនាស់ 
ឬបាតុភាពអសកម្ម នានា 
ដ្រលនាំឲ្យពលរដ្ឋ ព្រញចិត្ត 
ជឿជាក់ លើរាជរដ្ឋាភិបាល 
ដ្រល ដឹកនាំដោយគណ-
បក្សប្រជាជនកម្ពុជា ។ 
លោកអភិបាលស្រុក បញ្ជាក ់
ថា ជាការប្ត្រជា្ញាចិត្តក្នុងផ្រនការយុទ្ធសាស្ត្រ 
គឺស្រុកស្ទាងនឹងប្រើប្រស់កម្លោំងសរុប ខិតខំ 
ឲ្យអស់សមត្ថភាព និងលទ្ធភាពក្នុងការកាត់ 
បន្ថយ និងលុបបំបាត់ការថា្នាំងថា្នាក់របស់ប្រជា-
ពលរដ្ឋ។

អ៊ំប្រុស ក្រវ សារិន ពលរដ្ឋរស់នៅភូមិជីមស
ឃុំម្សារក្រងបាននិយយថា   សម្រប់រូបគាត់ 
ក៏ដូចពលរដ្ឋក្នុងភូមិ ព្រញចិត្តខា្លោំងណាស់ចំពោះ 
សមិទ្ធផលដ្រលកើតច្រញសុខ សន្តិភាពការ 
អភិវឌ្ឍរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដ្រលមនសម្ត្រច-
ត្រជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រមុខ។ ដោយឡ្រកក្នុង 
មូលដ្ឋានន្រះ យើងទទួលបានសមិទ្ធផល ដូចជា 
ផ្លូវក្រលកៅស៊ូ ទំនប់សា្ទាក់ទឹក ភ្លើងអគ្គិសនី 
បណា្ដាញទឹកសា្អាត សូឡា ការផ្តល់ពូជនិងស្រវា 
ដំដុះដំណាំ  ស្រូវនិងការចិញ្ចឹមសត្វ ។ 

ផ្លូវឆ្ពោះទៅរកជោគជ័យ 
លោក ណ្រត សារី មនប្រសាសន៍បន្ថ្រមថា 

ក្នុងព្រលខាងមុខន្រះគណកម្មាធិការគណបក្ស
ស្រុក និងគណៈអភិបាលស្រុកស្ទាងដក់ច្រញ
ផ្រនការមួយចំនួនគឺ៖ ១-ពង្រឹងការងរ សន្តិសុខ 

សណា្ដាប់ធា្នាប់ជូនពលរដ្ឋ មូលដ្ឋាន ២- បម្រើ 
ស្រវាសាធារណៈ ស្រវារដ្ឋបាល ទន់ភ្លន់ រហ័ស 
ជូនពលរដ្ឋ ៣-ខិតខំពន្យល់អប់រំណ្រនាំពលរដ្ឋ 
កុំឲ្យយល់ច្រលំហើយជឿជាក់លើគោល នយោ- 
បាយ និងការដឹកនាំអនុវត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
ដ្រលដឹកនាំដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ៤- 
ខិតខំសម្របសម្រួលដោះស្រយ ឬឆ្លើយតប 
សំណូមពរនិងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ៥- 
បន្តសា្តរ អភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋានលើគ្រប់វិស័យ ៦- 
ពង្រឹង ការក្រលម្អអត្តចរឹក សីលធម៌និងការ 
អនុវត្តឆ្គាំឆ្គង អវិជ្ជមនរបស់បុគ្គលមន្ត្រី និង៧-
ក្រុមការងរត្រូវរស់រវីក សកម្ម ម៉ត់ចត់  រួសរាយ
រាក់ទាក់ក្នុងការចុះមូលដ្ឋានជាក់ស្ត្រង ហើយ
ឆ្លើយតបតាមសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ។ 
លោក ប្រធានគណៈកម្មាធកិារគណបក្សប្រជា-
ជនកម្ពុជា ស្រុកបានបង្ហាញនូវសុទិដ្ឋិនិយមថា 
ដោយ សារការខិតខំរួមគា្នាន្រះនឹងធ្វើឲ្យគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាននូវការគាំទ្រ និងការ
ចូលរួមថ្រមទៀតពីប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈ៕

ដំណាំស្រូវ, ដំណំាកសិកម្មនៅស្រុកស្ទាង

លំនៅឋាននានា និងផ្លូវជនបទនៅក្នុងស្រុកស្ទាង
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        មិនតែូវករ មែធាវី

ឈរនៅក្នុងរង្វង់កៃចកសៃះ នាយ គៃុឌ 

កំពុងរង់ចាំសា្ដាប់ លោកចៅកៃមសួរៈ

- អ្នកឯងមានមៃធាវី ការពារទៃ ?

- បាទ អត់មានទៃ!

- ម៉ៃចមិនរកមៃធាវី

- ពៃះខ្ញុំ មិនតៃូវការមៃធាវី !

- ម៉ៃច អុីចឹង ?

- ពៃះខ្ញុំតៃៀមសារភាពកំហុសគៃប់យ៉ាងហើយ។ គៃន់តៃ 

បុ៉ណ្ណឹង ចាំបាច់ជួលមៃធាវី មកសារភាពជំនួសធ្វើអី ។

                          ម៉េចមិនបេប់មុន

ពលទាហានពីរនាក់ ពៃលកំពុងសៃងឆ្នាំងស៊ុបមួយឆ្នាំងធំ ដើរ 

កាត់មុខលោកមៃបញ្ជាការ តៃូវលោកមៃបញ្ជាការឃាត់ ឲ្យឈប់

- ឈប…់យើងតៃូវការតៃួតពិនិត្យសិន

- និយយរួច គត់កាន់សា្លាបពៃ បើកគមៃបឆ្នាំងស៊ុប តៃ 

ពលទាហានទាំងពីរនាក់សៃកឡើងៈ

- មិនបានទៃ លោកនាយ !

- រឿងអីថាមិនបាន យើងមានភារកិច្ចតៃួតពិនិត្យសព្វយ៉ាង! 

ថាហើយ គត់បើកគមៃបឆ្នាំងស៊ុបហើយលូកសា្លាបពៃដួសទឹក

ស៊ុបដក់ចូលមាត់។ ដឹងអី ដក់ចូលមាត់ភា្លាម ខ្ជាក់ចៃញយ៉ាង 

រហ័សសៃកៈ

- ស៊ុបស្អី ក្លិនអាកៃក់មៃ្ល៉ះ ?

- បាទ គឺស៊ុបសល់តាំងពីថ្ងៃម្សិលមិញមៃ្ល៉ះ ផ្អូមអស់ហើយ 

ទើបពួកខ្ញុំនាំគ្នាសៃងទៅចាក់ចល.បាទ.!

- អារំបល់យក ម៉ៃចមិនបៃប់មុន!។

                              នៅចាញ់ឆ្ងាយ

ពៃលកំពុងអង្គុយមើលលោ្ខាន នាយមាឃ ងាកទៅខ្សិបបៃប់

បុរសមា្នាក់ដៃលអង្គុយក្បៃរខ្លួនៈ

- នាងដៃលដើរតួសៃីឆ្នាសបៃច័ណ្ឌប្តី សម្តៃងសមមៃនទៃន។ 

លោកយល់ដូចខ្ញុំដៃរទៃ?

- យល់..ប៉ុន្តៃនៅចាញ់ឆ្ងាយ ពៃលនាងបៃច័ណ្ឌប្តីនាងទៅឯផ្ទះ 

ម្តងៗ! រាល់លើកនាងបៃច័ណ្ឌប្តីនាងនៅផ្ទះ  អ្នកសៃុក អ្នកភូមិ 

យកសំឡីញ៉ុកតៃចៀកគៃប់គ្នា  គឺនាងសៃកជំទាលខ្លាំងណស់។

- អូហូ ខ្លាំងទាល់តៃមៃនទៃនមៃនទៃ? ហើយម៉ៃចក៏លោកដឹង 

ច្បាស់ម្លៃ៉ះ ?

- បាទ..ពៃះនាងជាបៃពន្ធរបស់ខ្ញុំ៕

១. កូវីដ ១៩ សាហាវកៃ រាតត្បាតបៃល័យពៃញសកល   

 សឹងគៃប់បៃទៃស ចលាចល កើតកោលាហល ខ្វល់ខ្លាចផ្សា ។

២. មិនមៃនតៃបៃទៃសតូចតាច ទោះមហាអំណចយក្សខ្លាំងកា្លា

 អាវុធយុទ្ធភណ្ឌ មហសា្ចារ្យ អួតអាងមហិច្ឆតា សមា្ភារៈ ។

៣. ចិន អាមៃរិកកាំង បារាំង រុស្សុី អង់គ្លៃស អុីតាលី ឥណ្ឌយក្ស

 បៃសុីលប៉ៃរូ ដណឺមា៉ាក សឹងរងគៃះថា្នាក់ មហិមា ។

៤. កូវីដវយលុក សៃុកអឺរ៉ុប សង្គៃប់ពួកយក្ស ឥតរួញរា

 ឆ្លងរាលដល់មជ្ឈឹមបូពា៌ អាសា៊ានប៉ះពារ ជាបន្ត ។

៥. គៃជួយសង្គោៃះ កបា៉ាល់យក្ស ជាងមួយពាន់នាក់ ជាទៃសចរ

 កណ្តាចកណ្ដៃង កណ្តាលសាគរ អំពាវនាវរក ការសង្គោៃះ ។

៦. បៃទៃសខ្លះមាន ជនជាតិខ្លួន អង្វរផ្ទួនៗ សូមជួយដោះ

 មិនពៃមទទួល ចូលចតសោះ បំបរបង់បោះ ក្នុងសមុទៃ ។

៧. គឺកម្ពុជា ធានាស្ម័គៃ ដោះទុក្ខធុរៈ សោ្មាះបរិសុទ្ធ

 ទៃសចរតៃកអរអស់ភ័យស្លុត រីករាយបំផុត ទាំងបៃុសសៃី ។

៨. សប្បុរសធម៌ បក្សបៃជាជន រូបមន្តពន្លឺ ជះរស្មី

 សៃងចៃងចាំងច្បាស់ ទិសបៃំបី លោកិយសា្គោល់ខ្មៃរបៃកដជាក់ ។

៩. កូវីដសាកល្បងចូលជៃកជៃៀត តោងខ្លួងជនជាតិអាគន្តកៈ

 លបពួនសម្ងំ បន្លំលាក់ ប៉ងកាច់បំបាក់គ្មានបៃណី ។

១០. ទើបចម្លងបាន ប៉ុនា្មាននាក់ ពិនិត្យឃើញជាក់ រយៈខ្លី

 ព្យាបាលបានជាបៃកៃតី ជំងឺចាស់ថ្មីគ្មានសា្លាប់មា្នាក់ណ ។

១១. រោគថ្មី កូវីដ ឈ្នះយក្សពិត តៃូវចុះចាញ់ឫទ្ធបក្សទៃពា្ដា

 កប វិសៃសគុណ ធ្ងន់មៃតា្តា ករុណជាមូល សប្បុរសធម៌ ។

១២. កាន់ខ្ជាប់ទប់សា្កាត់ ការពារច្បាស់ សុខបៃកាស យ៉ាងខ្ទារខ្ទ័រ

 ពាក់មា៉ាស់លាងដៃ អនាម័យល្អ មិនស្លន់សោ្លាញ័រហួសបៃមាណ ។

១៣. រាល់ការគួរសមចំពោះគ្នា ជនជាភ្ងៀវញាតិមិត្តកល្យាណ

 គួរកុំចាប់ដៃឱបរឹតបៃណ សំពះលំអាន បុរាណខ្មៃរ ។

១៤. តៃប់ឃា្លាតបុគ្គល ឃា្លាតសង្គម វៀររួមជួបជុំ ចៃើនហូរហៃ

 គៃប់សមា្ភារៈ សមា្អាតថៃ ខ្នើយភួយពូកគៃ គៃឿងបៃើបៃស់ ។

១៥. អនុវត្តហ្មត់ចត់បទបញ្ជា កៃសួងសុខ លោកបៃកាស

 គោរពមុឺងមា៉ាត់អនុសាសន៍ ថ្លៃថា្លាល្អល្អះ តៃជោជ័យ  ៕

              និពន្ធៈ នឹម ណាំ
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