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សូមបេ សិទ្ធ ពរ បវរសួស្ត ី សិរីមង្គ ល មហា បេ សើរ ថ្វា  យ និងជូនសម្ត េច ពេ ះអង្គ មា្ចា  ស់     

ឯកឧត្ត ម អ្ន កឧក�៉ា  លោ កជំទា វ លោ ក លោ កសេ ី មន្ត េ ីរា ជកា រ កងយោ ធពលខេមរភូមិន្ទ  

កងនគរបា លជា តិ និងជនរួមជា តិនៅ គេ ប់ទិសទី ពេ មទា ំងអង្គ ទូត និងអង្គ កា រអន្ត រជា តិ 

ន ន  ដេលកំពុងបំពេញបេសកកម្ម នៅ ពេ ះរា ជា ណ ចកេ កម្ព ុជា  សូមបា នបេ កបតេនឹង 

សេចក្ត ីសុខ រីកចមេ ើន ភា ពសុខដុមរមន  តេ ជា ក់តេ ជុំ កេ  មម្ល ប់នេសុខសន្ត ិភា ព 

សុភមង្គ ល និងជោ គជ័យជា រៀងដរា ប ។
eKarBCUnBI

TsSnavdþIRbCaCn
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នៅ ក្ន ុងរយៈពេលជា ង ១ឆ្នា  ំ នេកា របេ យុទ្ធ លើសមរភូមិសង្គា េ  មបេ ឆ ំង
នឹងជំងឺកូវីដ-១៩ រា ជរដា្ឋា  ភិបា លកម្ព ុជា បា នខិតខំលើកកម្ព ស់កា រជំរុញអនុវត្ត 
យ៉ា ងមុឺងមា៉ា ត់ខឿនកា រពា រសុខភា ពបេ ជា ជន ដោ យបា នដា ក់ចេញនូវ 
គោ លនយោ បា យ និងវិធា នកា រអន្ត រា គមន៍បន្ទា  ន់ជា បន្ត បន្ទា  ប់ និងមា ន 
បេ សិទ្ធ ភា ព ។ គោ លដៅ ជា អា ទិភា ពរបស់រា ជរដា្ឋា  ភិបា ល គឺ កា រកា រពា រ 
អា យុជីវិតបេ ជា ជន , កា ររក្សា  លំនឹងជីវភា ពរស់នៅ បេ ជា ជន , កា រជួយធ្វ ើឲ្យ  
ធុរកិច្ច  និងអា ជីវកម្ម អា ចរស់បា ន និងកា ររក្សា  ឲ្យ បា នសន្ត ិសុខ សណ្តា  ប់ធា្នា  ប ់
សា ធា រណៈ និងស្ថ ិរភា ពសង្គ ម ។ អា សេ ័យដោ យចំណ ត់កា រដ៏មា ន 
បេ សិទ្ធ ភា ពទា ំងនេះហើយ ទើបនៅ ក្ន ុងឆ្នា  ំ២០២០ កន្ល ងទៅ  ដេលជា                  
ដំណ ក់កា លដ៏លំបា កនេសង្គា េ  មបេ យុទ្ធ បេ ឆ ំងជំងឺកូវីដ-១៩ រា ជរដា្ឋា  ភិបា ល
កម្ព ុជា នៅ តេរក្សា  បា នភា ពមា្ចា  ស់កា រលើកា រង រអា ទិភា ពចម្ប ង ២ គឺ ទី១- 
កា របន្ត រក្សា  នវូស្ថ ិរភា ពនយោ បា យដេលជា មលូដា្ឋា  នគេ ឹះ សមេ  បក់ា រ គេ បគ់េ ង 
សា្ថា  នកា រណ ៍នងិទ២ី-កា ររក្សា  ស្ថ ិរភា ពមា៉ា កេ ូសេដ្ឋ កិច្ច បា នល្អ បេ សើរ ទបស់ា្កា  ត ់
អតិផរណ  និងកា រឡើងថ្ល េទំនិញក្ន ុងទីផ្សា  រ ។ កម្ព ុជា មិនបា នស្ន ើដល់មា្ចា  ស់
បំណុលពន្យា  កា របង់បេ  ក់កម្ច ី ឬកា តព្វ កិច្ច ហិរញ្ញ វត្ថ ុអន្ត រជា តិនោ ះទេ ។ 
កម្ព ុជា នៅ តេមា នសកម្ម ភា ពដ៏សកម្ម ក្ន ុងកា របញ្ច េញសា ច់បេ  ក់គ ំទេ កម្ម វិធី
វិនិយោ គសា ធា រណៈ ដូចជា  នៅ ក្ន ុងវិស័យហេដា្ឋា  រចន សម្ព ័ន្ធ ផ្ល ូវថ្ន ល់នៅ ខេត្ត 
ពេ ះសីហនុ និងខេត្ត សៀមរា ប កា រកសា ងផ្ល ូវ បេ ឡា យទឹក ឬគមេ  ង 
ខ្នា  តតូចនៅ តា មមូលដា្ឋា  ន និងកា រអនុវត្ត គោ លនយោ បា យជា តិសង្គ ម 
ជា ដើម ។ រា ជរដា្ឋា  ភិបា លបា នតេ ៀមកញ្ច ប់ថវិកា  ១.១៦៤លា នដុលា្លា  រ 
សមេ  ប់បមេ ុងដោ ះសេ  យបញ្ហា  ជំងឺកូវីដ-១៩ និងកា រសា្តា  រសេដ្ឋ កិច្ច ជា តិ 
ឆ្នា  ំ២០២០ ដេលមកដល់ពេលនេះ ថវិកា នេះតេ ូវបា នបេ ើបេ  ស់អស់មួយ 
ចំនួនធំហើយ ។ សមេ  ប់ឆ្នា  ំ២០២១នេះ រា ជរដា្ឋា  ភិបា លបា នតេ ៀមបមេ ុង
កញ្ច ប់ថវិកា ជា ង ៨០០លា នដុលា្លា  រ ថេមទៀត ដេលសរុបជា រួម យើង 
មា នថវិកា ជា ង ១ពា ន់លា នដុលា្លា  រ ដើម្ប ីដោ ះសេ  យបញ្ហា  នេះ ។

ប៉ុន្ត េ «ពេ ឹត្ត ិកា រណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភ ៈ» ដេលបា នផ្ទ ុះឡើង បា នធ្វ ើឲ្យ 
មា នកា រប៉ះទង្គ ិចជា ថ្ម ីយ៉ា ងធ្ង ន់ធ្ង  របំផុតទៅ លើដំណើរកា រនេកា រអភិវឌ្ឍ  
សេដ្ឋ កិច្ច -សង្គ មកម្ព ុជា  និងជីវភា ពរស់នៅ របស់បេ ជា ជនកម្ព ុជា  ហើយវ បា ន
កា្លា  យទៅ ជា បន្ទ ុកបន្ថ េមទៀតសមេ  ប់រា ជរដា្ឋា  ភិបា ល ក្ន ុងកា របេ កា ន់យក 
ជហំរមុងឺមា៉ា ត ់ដើម្ប ីបេ យទុ្ធ ជា មយួនងឹជងំដឺក៏ា ចសា ហា វនេះ ។ ពេ ឹត្ត ិកា រណ ៍
នេះមា នលក្ខ ណៈធ្ង ន់ធ្ង រជា ងពេ ឹត្ត ិកា រណ៍សហគមន៍ ៣ វិច� ិកា  និងពេ ឹត្ត ិកា រណ៍ 
សហគមន៍ ២៨ វិច� ិកា  ដេលតមេ ូវឲ្យ បេ ជា ជនកម្ព ុជា តេ ូវតេខិតខំយកចិត្ត  
ទុកដា ក់ និងបង្ក ើនល្ប ឿននេកិច្ច បេ ឹងបេ  ងរបស់យើងទា ំងអស់គ្នា  ទ្វ េឡើង
ថេមទៀត ដើម្ប ីបញ្ឈ ប់កា រឆ្ល ងរា លដា លនេជំងឺកូវីដ-១៩ ដោ យកា រចូលរួម
អនុវត្ត បេ កបដោ យបេ សិទ្ធ ភា ព គោ រពឲ្យ បា នពេញលេញកា រណេន ំនូវ 
វិធា នកា រសុខភា ពសា ធា រណៈ ទប់សា្កា  ត់ឲ្យ បា នកា រឆ្ល ងរា លដា លទេ ង់�េ  យ
ធំ ។ ក្ន ុងសភា ពកា រណ៍ដ៏បន្ទា  ន់នេះ រា ជរដា្ឋា  ភិបា លកម្ព ុជា បា នយកចិត្ត            

 ព�ែ ឹងកម� ែំងជា តិ� ំងមូល រ�ម�� ែបែ យុទ�  ព�ែ ឹងកម� ែំងជា តិ� ំងមូល រ�ម�� ែបែ យុទ�  ព�ែ ឹងកម� ែំងជា តិ� ំងមូល រ�ម�� ែបែ យុទ�  ព�ែ ឹងកម� ែំងជា តិ� ំងមូល រ�ម�� ែបែ យុទ�  ព�ែ ឹងកម� ែំងជា តិ� ំងមូល រ�ម�� ែបែ យុទ�  ព�ែ ឹងកម� ែំងជា តិ� ំងមូល រ�ម�� ែបែ យុទ� 
យកឈ� ះ�ើយកឈ� ះ�ើយកឈ� ះ�ើជំងឺកូវីដ-១៩ជំងឺកូវីដ-១៩ជំងឺកូវីដ-១៩

Strengthening Whole National Force in Combatting 
against Covid-19

In more than a year of fi ghting on the battlefi eld against 
Covid-19, the Royal Government of Cambodia has worked 
hard to promote and protect the public health by launching 
a series of effective intervening policies and measures. 
The priority goals of the Royal Government are to protect 
the lives of the people, to maintain the balance of people's 
living standard, to stabilize business and commercial         
activities, and to maintain security, public order and social 
stability. Thanks to these effective measures, even in the 
diffi cult phase of the Covid-19 battle in 2020, the Royal 
Government of Cambodia maintained leadership over two 
works of main priority, which are (1) maintaining political 
stability, the foundation for managing the situation; and 
(2) maintaining macroeconomic stability, curbing infl ation 
and rising market prices. Cambodia has not asked creditors 
to defer the payments or its international fi nancial obligations. 
Cambodia remains active in disbursing cash to support 
public investment programs, such as in the areas of road 
infrastructure in Sihanoukville and Siem Reap provinces, 
the construction of roads, canals or small projects at the 
local level, and the implementation of national social 
policies. The Royal Government has prepared a budget of 
1.164 million US dollars to solve the problem of Covid-19 
disease and the national economic restoration in 2020, a 
large amount of which has been put to use already. For 
2021, the Royal Government has prepared a budget of 
more than 800 million dollars. In total, we have more than 
one billion dollars to solve this problem.

However, the "February-20 Community Outbreak" has 
had the most serious repercussions on the process of        
Cambodia's socio-economic development and the livelihood 
of the Cambodian people. It has become an additional 
burden for the government to pursue fi rmer stance in fi ghting 
this deadly disease. This event is graver than the November-3 
community outbreak and the November-28 community 
outbreak, as it requires the Cambodian people to pay close 
attention and double the pace of our efforts to stop the 
spread of Covid-19 by participating effectively and respecting 
fully the public health measures to prevent such large-scale 
outbreaks. 

In this urgent situation, the Royal Government of Cambodia 
has paid greater attention to put in place urgent and                   
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ទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការដាក់ចេញនូវវិធានការបន្ទាន់ និងមានបេសិទ្ធភាព 
ដើម្បីបញ្ជៀសការខូចខតធ្ងន់ធ្ងរ និងដើម្បីជួយរក្សាលំនឹងផលិតកម្មអាជីវកម្ម 
និងជីវភាពរស់នៅរបស់បេជាជន។ វិធានការច្បាប់តេូវបេកាន់យក និង 
អនុវត្តយ៉ាងមុឺងមា៉ាត់បំផុត ដើម្បីការពារសុខភាពសាធារណៈរបស់បេជាជន 
ការពារអាយុជីវិតរបស់បេជាជន ដោយធានទប់សា្កាត់មិនឲ្យជំងឺនេះឆ្លង       
រាលដាលកាន់តេធំរបូតចេញផុតពីការគេប់គេង ។ ក្នុងសា្មារតីនេះ រាជ-         
រដា្ឋាភិបាលបានដាក់ស្នើសេចក្តីពេងច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់សា្កាត់ការឆ្លង 
រាលដាលនេជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវនឹងបេកបដោយគេះថ្នាក់
ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត ហើយតេូវបានរដ្ឋសភាពិភាក្សាអនុម័តយល់ពេម និង 
បន្ទាប់មកពេឹទ្ធសភាក៏បានពិនិត្យ និងឲ្យយោបល់ឯកភាពទាំងសេុង ហើយ 
តេូវបានសម្តេចវិបុលសេនភក្តី បេមុខរដ្ឋស្តីទីចុះហត្ថលេខ នៅថ្ងេទី១១ 
ខេមីន ដាក់ឲ្យបេើបេស់ជាបន្ទាន់ ។ ពេមជាមួយនេះ រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ក៏បានដាក់ចេញអនុកេឹតស្តីពីការកេសមេួលមាតេ៨ នេអនុកេឹត លេខ 
១២៩ អនកេ.បក ចុះថ្ងេទី១៧ ខេកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីវិធានការរបស់ 
កេសួងសុខភិបាល ដើម្បីទប់សា្កាត់ និងឆ្លើយតបការឆ្លងរាលដាលជា 
អន្តរជាតិ នេជំងឺនៅតាមចេកចេញចូល និងអនុកេឹតស្តីពីវិធានការចតា្តាឡីស័ក 
ដើម្បីទប់សា្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនេជំងឺកូវីដ-១៩ និងអនុកេឹតស្តីពីវិធានការ
សុខភិបាល ដើម្បីទប់សា្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនេជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លង 
កាចសាហាវ និងបេកបដោយគេះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត ។ នេះជាឆន្ទៈ
មោះមុតរបស់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា កេមការដឹកនំរបសស់ម្តេចតេជោ 
ហ៊ុន សែន ដើម្បីលើកកម្ពស់ការទទួលខុសតេូវចំពោះភាពរស់រានមាន 
ជវីតិរបសប់េជាជន នងិការចលូរមួថេរក្សាសន្តសិខុ សណ្តាប់ធា្នាបស់ាធារណៈ 
ក្នុងកាលៈទេសៈដេលបេទេសជាតិយើងកំពុងបេឈមនឹងការគំរាមកំហេង
ពីការរីករាលដាលនេជំងឺកូវីដ-១៩ ។ 

បច្ចុប្បន្ននេះ កម្ពុជាបានទទួល និងកំពុងបេើបេស់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ
កូវីដ-១៩ ជាមួយនឹងជំនឿទុកចិត្តខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោមបេជាជនទូទាំង 
បេទេស ពេមគ្នានឹងការជំរុញយុទ្ធនការបន្តអនុវត្តនូវវិធានការទាំងឡាយ 
របស់កេសួងសុខភិបាល បេកបដោយការទទួលខុសតេូវខ្ពស់ ដើម្បីការពារ 
សុខភាព និងសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួន សុខមាលភាពរបស់កេុមគេួសារ របស់ 
សហគមន៍ និងរបស់សង្គមជាតិយើងទាំងមូល ។ ប៉ុន្តេយើងក៏ទទួលសា្គាល់ 
ថ ការឆ្លងរាតត្បាតនេជំងឺកូវីដ-១៩ បានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន
ទៅលើបញ្ហាសុខភាព និងជីវភាពបេចាំថ្ងេរបស់បេជាជន ។ វនៅតេជា 
ហានិភ័យខ្ពស់ បង្កឲ្យមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរសមេប់រយៈពេលយូរតទៅមុខទៀត 
ហើយដេលយើងនៅតេមិនអាចបា៉ាន់សា្មានបានអំពីទំហំនេផលវិបាកមកលើ 
សេដ្ឋកិច្ចសង្គម អាយុជីវិត និងជីវភាពរស់នៅរបស់បេជាជន ។ វ៉ាក់សាំង 
មិនមេនជាដំណោះសេយតេមួយគត់នោះទេ ។ វ៉ាក់សាំងអាចជួយកាត់ 
បន្ថយការសមេកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ កាត់បន្ថយមិនឲ្យឈឺធ្ងន់ធ្ងរ ប៉ុន្តេ
វ៉ាក់សាំងតេមួយមុខមិនអាចបញ្ចប់ការឆ្លងរាតត្បាតនេជំងឺកូវីដ-១៩ បានទេ 
ហើយក៏មិនអាចបញ្ចប់ការផ្ទុះរាលដាលជំងឺនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានដេរ ។ 
ប៉ុន្តេវ៉ាក់សាំងគឺជាមធ្យាបាយដោះសេយជាយុទ្ធសាសេ្តដេលតេូវតេគួបផ្សំ 
ដោយជៀសមិនបានជាមួយនឹងការអនុវត្តន៍វិធានការសុខភិបាល ដេល 
បានដាក់ចេញ ដើម្បីឈានទៅសមេចជោគជ័យជាមួយការបេយុទ្ធបេឆំង
ជាមួយនឹងជំងឺនេះ ។ ក្នុងសា្មារតីនេះយើងតេូវរួមគ្នាអនុវត្តឲ្យបានជោគជ័យ
នូវរាល់បណ្តាភារកិច្ចសំខន់ៗនោះគឺ ការអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននូវគោល-
ការណ៍ «៣កុ»ំ គឺ កំុទៅកន្លេងដេលមានមនុស្សកុះករ កុំទៅកន្លេងបិទជិត 

effective measures to divert serious damages and to help 
balance the business and production, and the people's        
living standard. The Royal Government has taken and 
strictly enforced legal measures to protect the public health 
and the lives of the people by ensuring that the disease 
will not spread further out of control. In this spirit, the 
Royal Government has submitted a draft Law on Measures 
to Prevent the Spread of COVID-19, and Highly Contagious 
Diseases. It has been discussed and approved by the             
National Assembly, and then by the Senate with unanimous 
support and were immediately signed by Acting Head of 
State Samdech Vibol Sena Pheakdey on March 11 with an 
immediate effect.

The Royal Government of Cambodia issued sub-             
decrees on the amendment of Article 8 of Sub-Decree No. 
129, dated 17 September 2015, regarding the Measures to 
Prevent and Respond to International Outbreak of                    
Diseases at Gateways; on the Quarantine Measures to    
Prevent the Spread of Covid-19, and on Health Measures 
to Prevent the Spread of COVID-19 and Highly Contagious 
Diseases. This has reflected the strong will of the Royal 
Government of Cambodia under the leadership of Samdech 
Techo Hun Sen to uplift responsibility for the people’s 
survival and to take part in maintaining security and           
public order in the circumstances where our country is 
facing threat from the spread of Covid-19 disease.

Currently, Cambodia has received and is using the       
Covid-19 vaccine with the highest trust among the people 
throughout the country, and at the same time, promoting 
the campaign to further the measures of the Ministry of 
Health with high responsibility to protect people’s health 
and safety, the well-being of families, communities and 
our society as a whole. However, we also recognize that 
this outbreak of Covid-19 has had a negative impact on 
people's health and daily lives. It remains a high risk         
causing severe problems for a long time, and we still          
cannot estimate the magnitude of the consequence it has 
on socioeconomics, life and well-being of the people.      
Vaccines are not the only solution. Vaccines can reduce 
hospitalization for treatment and the risk of serious illness, 
but the vaccine alone will not end the Covid-19 transmission, 
nor can it end the current pandemic. However, vaccines 
are a strategic solution that must combine inevitably with 
the implementation of the established health measures to 
achieve success in the fight against the disease. 

In this spirit, we must work together to successfully 
implement important tasks, that are, to consistently implement 
the principle of “3 don’ts” - don’t go to crowded places, 
don’t go to enclosed places and don’t hug each other, and 
“3 dos” - wearing a mask, washing hands thoroughly and 
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និងកុំឱបរឹតគ្នា   និង «៣កា រ ពា រ» គឺ តេ ូវពា ក់មា៉ា ស់ លា ងដេឲ្យ សា្អា  ត និងរក្សា  
គមា្លា  តឲ្យ បា នយ៉ា ងតិចមួយម៉េតេ កន្ល ះ ។ ជា មួយគ្នា  នេះ យើងទា ំងអស់គ្នា  
ក៏សូមថ្ល េងអំណរគុណយ៉ា ង�េ  ល�េ   សម្ត េងកា រកោ តសរសើរ និងវ យ
តម្ល េខ្ព ស់ចំពោ ះកិច្ច ខិតខំបេ ឹងបេ  ងរបស់កេ ុមគេ ូពេទ្យ  អា ជា្ញា  ធរមា នសមត្ថ កិច្ច 
គេ ប់ថ្នា  ក់គេ ប់ផ្ន េក និងអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ទា ំងអស់ដេលបា នលះបង់ពេលវេលា  
និងបញ្ច េញអស់នូវកមា្លា  ំងកា យ កមា្លា  ំងចិត្ត  ក្ន ុងកា រធ្វ ើពលិកម្ម ដ៏អង់អា ច ដើម្ប ី
ជួយស�្គា េ  ះអា យុជិវិតបេ ជា ជនកម្ព ុជា  ក្ន ុងសមរភូមិបេ យុទ្ធ បេ ឆ ំងជំងឺ 
កូវីដ-១៩ ។ យើងសូមថ្ល េងអំណរគុណយ៉ា ង�េ  ល�េ  បំផុតជូនចំពោ ះ 
សប្ប ុរសជនទា ំងឡា យ ដេលបា នជួយឧបត្ថ ម្ភ គ ំទេ ជា សមា�  រៈ ថវិកា  និងជា  
សា្មា  រតី ដើម្ប ីជួយសមេ  លបន្ទ ុករបស់រា ជរដា្ឋា  ភិបា ល ក្ន ុងកា របេ យុទ្ធ បេ ឆ ំង
ជំងឺកូវីដ-១៩ ដេលសកម្ម ភា ពនេះបា នឆ្ល ុះបញ្ចា  ំងឲ្យ ឃើញនូវសា្មា  រតីមហា 
សា មគ្គ ីជា តិដ៏ទូលំទូលា យយ៉ា ង�េ  លេងរបស់ជា តិយើងទា ំងមូល ដេល 
ជា បេ ពេណីយូរអ�្វ េងមកហើយ ។ កា រជួយឧបត្ថ ម្ភ ពីសហគមន៍អន្ត រជា តិ ក៏
ដូចជា បណ្តា  បេ ទេសជា មិត្ត ក៏បា នរួមចំណេកយ៉ា ងសំខ ន់�េ  លេងសមេ  ប់
កម្ព ុជា ក្ន ុងកា រជម្ន ះសា្ថា  នភា ពដ៏លំបា កនេះ ។

រា ជរដា្ឋា  ភិបា លកម្ព ុជា ខិតខំបេ ឹងបេ  ងបន្ត ជំរុញអភិវឌ្ឍ សេដ្ឋ កិច្ច  និងសង្គ ម 
បេ កបដោ យបរិយ ប័ន្ន  ដើម្ប ីសមេ  ចបា ននូវគោ លដៅ អភិវឌ្ឍ បេ កបដោ យ
ចីរភា ព ។ ជំរុញកា រអនុវត្ត កេ បខ័ណ្ឌ គោ លនយោ បា យជា តិគ ំពា រសង្គ ម 
បេ កបដោ យនិរន្ត រភា ព និងបេ សិទ្ធ ភា ព និងបន្ត ជំរុញអនុវត្ត បណ្តា  វិធា នកា រ
គោ លនយោ បា យសំខ ន់ៗផ្ស េងទៀតដើម្ប ីរក្សា  ស្ថ ិរភា ពជីវភា ពបេ ជា ជន
តា មគន្ល ងបេ កេ តីកម្ម ថ្ម ី ដោ យបន្ត ជួយឧបត្ថ ម្ភ គ ំទេ  ដោ ះសេ  យនូវរា ល់កា រ
លំបា កជូនដល់បេ ជា ជនកេ ីកេ  ជនង យរងគេ  ះ ធ្វ ើយ៉ា ងណ ឲ្យ ជីវភា ព 
បេ ជា ជនមា នលំនឹងជា មូលដា្ឋា  ន គ្មា  នបេ ជា ជនណ មា្នា  ក់តេ ូវរងគេ  ះដា ច់
ស្ប ៀងអា ហា រ ដោ យគណបក្ស  និងរា ជរដា្ឋា  ភិបា លមិនបា នដឹង និងមិន 
បា នជួយដោ ះសេ  យនោ ះឡើយ ។ ជំរុញលើកទឹកចិត្ត កា របង្ក បង្ក ើនផលក្ន ុង
វិស័យកសិកម្ម  ដើម្ប ីគ ំទេ ដល់ផលិតកម្ម កសិកម្ម  សមេ  ប់ផ្គ ត់ផ្គ ង់តមេ ូវ 
កា រក្ន ុងសេ ុក និងកា រន ំចេញទៅ ទីផ្សា  រកេ  បេ ទេស ។ លើកទឹកចិត្ត ឲ្យ         
កេ ុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍ អចលនវត្ថ ុទា ំងអស់ជួយដោ ះសេ  យបញ្ហា  សមា្ពោ  ធហិរញ្ញ វត្ថ ុ
របស់បេ ជា ជន ជា អ្ន កទិញអចលនវត្ថ ុនៅ តា មបុរី និងអគ រសហកម្ម សិទ្ធ ន ន  
ពិនិត្យ អំពីលទ្ធ ភា ពបន្ធ ូរបន្ថ យលក្ខ ខណ្ឌ បង់រំលោ ះ លើកលេងកា រផ ក ពិន័យ 
មិនតេ ូវមា នបន្ទ ុកកា របេ  ក់ ឬជា ប់ពិន័យបន្ថ េមចំពោ ះអតិថិជនរហូតដល់ 
ដំណ ច់ខេមីន  ។

នៅ លើសមរភូមិបេ យុទ្ធ បេ ឆ ំងជំងឺកូវីដ-១៩ នេះ បេ ជា ជនកម្ព ុជា ទូទា ំង
បេ ទេសនៅ តេមា នជំនឿទុកចិត្ត យ៉ា ងមុតមា ំទៅ លើសមត្ថ ភា ពដឹកន ំរបស់
រា ជរដា្ឋា  ភិបា ល និងកា ររួបរួមគ្នា  ជា មហា កមា្លា  ំងជា តិទា ំងមូល ចូលរួមអនុវត្ត  
នូវវិធា នកា រទា ំងឡា យ ដេលរា ជរដា្ឋា  ភិបា លបា នដា ក់ចេញ បេ កបដោ យ
សា្មា  រតីទទួលខុសតេ ូវខ្ព ស់ ។ បន្ត ពងេ ឹងសា្មា  រតីបេ ុងបេ យ័ត្ន ខ្ព ស់គេ ប់វិន ទី 
គេ ប់ដង្ហ ើមចេញចូល គេ ប់ទីកន្ល េង ដោ យបេ ឹងបេ  ងអស់ពីកមា្លា  ំងកា យចិត្ត  
យកឈ្ន ះឲ្យ បា នលើរា ល់បញ្ហា  បេ ឈមទា ំងឡា យចំពោ ះមុខ ក្ន ុងសង្គា េ  ម
បេ យុទ្ធ បេ ឆ ំងជំងឺកូវីដ-១៩ ដ៏កា ចសា ហា វ ៕ 
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keeping a distance of at least one and a half meters. At the 
same time, we would like to express our deep gratitude, 
appreciation and high evaluation on the efforts of the doc-
tors, competent authorities at all levels, and all stakehold-
ers who have dedicated their times and energy, physical 
and mental courage to make brave sacrifi ces to save the 
lives of Cambodians in the battle against Covid-19. We 
also would like to express our deepest gratitude to all the 
donors who have provided material, fi nancial and spiritual 
supports to lessen the Royal Government's burden in the 
fi ght against Covid-19. It has refl ected the spirit of extensive 
and great national solidarity of the entire nation, which is 
a long-standing tradition. The support of the international 
community as well as those of our friends have made a 
signifi cant contribution to Cambodia in overcoming this 
diffi cult situation.

The Royal Government of Cambodia further strives to 
promote sustainable socioeconomic development in order 
to achieve the goals of sustainable development. It promotes 
the implementation of a sustainable and effective national 
social security protection policy and other important policy 
measures to maintain the stability of people's lives in the 
new normal way by continuing support and solving all 
diffi culties of the poor and vulnerable. All this is to make 
sure that that people’s lives are stable, and no one is suffering 
from food shortages without the knowledge and help of 
the party and the government. The Royal Government 
encourages agricultural production to support the supply 
for domestic demand and for export to foreign markets. It 
also encourages all real estate developers to help solve the 
fi nancial pressure on the people who buy real estate in 
satellite cities and condominiums, through identifying the 
possibility of easing the installment terms, exception for 
fi nes, no interest or additional penalties for customers until 
the end of March.

On the battlefi eld against Covid-19, Cambodians 
throughout the country still have strong faith in the leadership 
of the Royal Government and the unity of the entire              
national force to implement all the measures set by the 
Royal Government with high responsibility. They                     
continue to be vigilant and cautious every second, every 
breath, every place, by putting every physical and mental 
effort to overcome all the challenges ahead in the war 
against such dangerous and fi erce Covid-19 disease./.

ស�� �ច���  ហ៊ុន ��នស�� �ច���  ហ៊ុន ��នស�� �ច���  ហ៊ុន ��ន ៖ សូមបងប� �នជនរួម� តិអនុវត� � មវ�� នសុ� ភិ� លឲ� ៖ សូមបងប� �នជនរួម� តិអនុវត� � មវ�� នសុ� ភិ� លឲ� ៖ សូមបងប� �នជនរួម� តិអនុវត� � មវ�� នសុ� ភិ� លឲ� 
� នម៉ត់ចត់ និងបន� ចូលរួម� មួយវ�� ន� រ� នម៉ត់ចត់ និងបន� ចូលរួម� មួយវ�� ន� រ� នម៉ត់ចត់ និងបន� ចូលរួម� មួយវ�� ន� រ «««៣� រ� រ ៣ក៣� រ� រ ៣ក៣� រ� រ ៣ក ុ ំ»ុំ»ុំ»៣� រ� រ ៣ក ុ ំ»៣� រ� រ ៣ក៣� រ� រ ៣ក៣� រ� រ ៣ក ុ ំ»៣� រ� រ ៣ក ុ ំ»៣� រ� រ ៣ក ុ ំ»៣� រ� រ ៣ក៣� រ� រ ៣ក៣� រ� រ ៣ក ុ ំ»៣� រ� រ ៣ក ឱ� � នមុឺង�� ត់� ទីបំផុតឱ� � នមុឺង�� ត់� ទីបំផុតឱ� � នមុឺង�� ត់� ទីបំផុត
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បច្ច ុប្ប ន្ន នេះ បេ ទេសកម្ព ុជា កំពុងស្ថ ិតនៅ ក្ន ុងសុខសន្ត ិភា ពពេញលេញ 

មា នកា រអភិវឌ្ឍ លើគេ ប់វិស័យ លទ្ធ ិបេ ជា ធិបតេយ្យ  សេរីពហុបក្ស  

និងនីតិរដ្ឋ  កា ន់តេតេ ូវពងេ ឹងពងេ ីកជា មួយនឹងលំហនយោ បា យ និង       

សិទ្ធ ិសេរីភា ពគេ ប់យ៉ា ងនៅ ក្ន ុងសង្គ ម តេ ូវបា នកា រពា រ និងលើកស្ទ ួយ ។ 

ប៉ុន្ត េពួកបេ ឆ ំងផ្កា  ប់មុខដេលជា ជនក្ប ត់ជា តិ ក្ប ត់បេ ជា ជន ដោ យមា ន

កា រគ ំទេ ពីមជ្ឈ ដា្ឋា  នអគតិខ ងកេ  នៅ តេឆ្ល ៀតបេ ើបេ  ស់ឧបា យកលទុច្ច រឹត 

តា មរយៈកា រប៉ុនប៉ងធ្វ ើបដិវត្ត ន៍ពណ៌ ផ្ត ួលរំលំរា ជរដា្ឋា  ភិបា លសេ បច្បា  ប់។ 

ពួកនេះនៅ តេបន្ត ធ្វ ើកា រ� សន មួលបង្កា  ច់កា រពិតអំពីបញ្ហា  បេ ជា  - 

ធិបតេយ្យ  សិទ្ធ ិមនុស្ស  និងនីតិរដ្ឋ  រួមទា ំងបញ្ហា  ផ្ស េងៗដ�េទៀត មក 

ធ្វ ើជា លេស វ យបេ ហា ររា ជរដា្ឋា  ភិបា ល និងគណបក្ស បេ ជា ជនកម្ព ុជា  ។ 

ជា ក់ស្ត េង កា លពីថ្ង េទី៥ ខេមីន  កេ  យពេលដេលតុលា កា ររា ជធា នី

ភ្ន ំពេញ បេ កា សសា លកេ មកា ត់ទោ សទណ្ឌ ិត សម រង្ស ីុ មេដឹកន ំចលន  

ឧទា្ទា  មកេ  ច្បា  ប់ ពេ មទា ំងបក្ខ ពួកមួយចំនួនដេលតេ ូវចោ ទបេ កា ន់ពី

បទ «ឧប ឃ ត» ពា ក់ព័ន្ធ កា រប៉ុនប៉ងធ្វ ើរដ្ឋ បេ ហា រផ្ត ួលរំលំរា ជរដា្ឋា  ភិបា ល

សេ បច្បា  ប់ កេ  មឧបា យកលជា ផេនកា រនេកា រវិលតេ ឡប់ចូលបេ ទេស

កម្ព ុជា  អំឡុងពេ ឹត្ត ិកា រណ៍ ៩ វិច� ិកា  ២០១៩ ក៏មា នជនបរទេសមួយចំនួន

តា ំងខ្ល ួនធ្វ ើជា � កេ មកេ  ច្បា  ប់ លូកដេចូលមកអា រកា ត់កិច្ច កា រផ្ទ េក្ន ុង

របស់តុលា កា រ នេរដ្ឋ អធិបតេយ្យ របស់កម្ព ុជា  ។ គេបា នលើកឡើងពី 

របស់ដេល� ថ  កា ររួមតូចនេលំហសេរីភា ព និងបេ ជា ធិបតេយ្យ នៅ  

កម្ព ុជា  ដោ យឆ្ល ៀតបេ ើបេ  ស់ពា ក្យ សម្ត ីមិនតេ ឹមតេ ូវ វ យបេ ហា រទៅ លើ 

តុលា កា ររបស់កម្ព ុជា  ។ ប៉ុន្ត េលើភា ពជា ក់ស្ត េង ដំណើរកា ររបស់តុលា 

កា រទៅ លើសំណុំរឿងជនជា ប់ចោ ទ សម រង្ស ីុ និងបក្ខ ពួក គឺផ្អ េកទៅ លើ

ភស្ត ុតា ងរឹងមា ំជា ក់ស្ត េង សេ បតា មនីតិវិធីតេ ឹមតេ ូវ ។ នីតិវិធីរបស់តុលា 

កា របា នបេ ពេ ឹត្ត ិទៅ សេ បតា មច្បា  ប់ដោ យមា នតមា្លា  ភា ព និងមា នកា រ  

ចូលរួមពីមេធា វីកា រពា រជនជា ប់ចោ ទ តំណ ងអង្គ ទូតបរទេស និងអង្គ កា រ 

សង្គ មសុីវិល ដូចដេលបេ ទេសបេ ជា ធិបតេយ្យ ទា ំងអស់នៅ លើពិភពលោ ក 

បា ននិងកំពុងអនុវត្ត  ។ ម៉្យា  ងវិញទៀត នៅ ក្ន ុងដំណើរកា រនេសវនកា រ

នេះតុលា កា រ ក៏បា នរកឃើញថ  សម រង្ស ីុ និងបក្ខ ពួកពិតជា មា នពិរុទ្ធ ភា ព

ជាក់ស្ត េង ដោ យពួកនេះបា នអនុវត្ត ផេនកា រដ៏គេ  ះថ្នា  ក់ ធ្វ ើសកម្ម ភា ព 

ញុះញង់កងទ័ព មន្ត េ ីរា ជកា រ និងបេ ជា ជនឲ្យ ផ្ត ួលរំលំរា ជរដា្ឋា  ភិបា ល

សេ បច្បា  ប់ និងកៀងគរថវិកា  ដើម្ប ីផ្គ ត់ផ្គ ង់កមា្លា  ំងខុសច្បា  ប់ គ ំទេ ចលន  

របស់ខ្ល ួន ដេលទង្វ ើនេះ គឺស្ម ើនឹងកា រធ្វ ើរដ្ឋ បេ ហា រ ។ រា ល់ទមេ ង់នេកា រ 

ញុះញង់ បំផុសបេ មូលបេ ជា ជន និងកមា្លា  ំងបេ ដា ប់អា វុធដើម្ប ីផ្ត ួលរំលំ

រា ជរដា្ឋា  ភិបា ល ដេលកើតចេញពីកា របោ ះឆ្នា  ត គឺជា សកម្ម ភា ព ខុសច្បា  ប់ 

និងប៉ះពា ល់ដល់សន្ត ិសុខរដ្ឋ  ជា អំពើឧកេ ិដ្ឋ  ដេលតេ ូវផ្ត ន្ទា  ទោ សធ្ង ន់ធ្ង រ

ជា ទីបំផុត ទោ ះផេនកា រនេះធ្វ ើក្ន ុងទមេ ង់ជា រដ្ឋ បេ ហា រក្ត ី ជា កុប្ប កម្ម ក្ត ី 

ជា បដិវត្ត ន៍ដោ យហិង្សា  ក្ត ី ឬដោ យកា របេ ើអំណ ចបេ ជា ជនតា មរយៈ 

បដិវត្ត ន៍ពណ៌ក្ត ី ។ កា រដណ្ត ើមអំណ ចតា មវិធីណ ក៏ដោ យ កេ  ពីតា ម

រយៈកា របោ ះឆ្នា  តតា មគោ លកា រណ៍នេលទ្ធ ិបេ ជា ធិបតេយ្យ  សេរីពហុបក្ស  

ជា អំពើខុសច្បា  ប់ ដេលសមត្ថ កិច្ច តេ ូវចា ត់គេ ប់វិធា នកា រ ដើម្ប ីបង្កា  រ 

ទប់សា្កា  ត ់ និងបងេ ្ក ាបឲ្យ ខ ងតេបា ន ។ ដូច្ន េះ គមេ  ងវិលចូលកម្ព ុជា  

វិញរបស់ សម រង្ស ីុ និងបក្ខ ពួក គឺជា គមេ  ងនេកា រធ្វ ើរដ្ឋ បេ ហា រ ដេល

ន ំទៅ ដល់កា របំផ្លា  ញសុខសន្ត ិភា ព កា របំបេកបំបា ក់ជា តិ ដេលអា ច 

បង្ក នូវគេ  ះមហន្ត រា យធ្ង ន់ធ្ង រ មិនអា ចបា៉ា ន់សា្មា  នបា នចំពោ ះជា តិ និង 

បេ ជា ជនកម្ព ុជា  ។ តេ ូវកំណត់ច្បា  ស់ថ  កា រចា ត់វិធា នកា រច្បា  ប់ចំពោ ះ

សកម្ម ភា ពទា ំងឡា យណ  ដេលប៉ុនប៉ងបំផ្លា  ញសុខសន្ត ិភា ព ស្ថ ិរភា ព 

នយោ បា យ កា រញុះញង់ឲ្យ មា នអំពើហិង្សា   ចលន បំបេកបំបា ក់ផ្ទ េក្ន ុង

ជា តិឈា នទៅ ផ្ត ួលរំលំរា ជរដា្ឋា  ភិបា ល គឺពុំមេនជា សកម្ម ភា ពរំលោ ភសិទ្ធ ិ

មនុស្ស ក្ន ុងសង្គ មបេ ជា ធិបតេយ្យ នោ ះឡើយ ។ យើងរំឭកថ  នៅ ពេលនោ ះ 

សូម្ប ីអ្ន កសេ ី រ៉ូណ  ស្ម ីត អ្ន ករា យកា រណ៍ពិសេសរបស់អង្គ កា រសហ-

បេ ជា ជា តិ បា នថ្ល េង�្កា  លទោ ស សម រង្ស ីុ នៅ ក្ន ុងកេ ុមបេ ឹក្សា  សិទ្ធ ិមនុស្ស  

កា លពីឆ្នា  ំ២០១៩ ចំពោ ះសម្ត ីបរិហា កេរ� �  និងញុះញង់ឲ្យ ផ្ត ួលរំលំរា ជ-

រដា្ឋា  ភិបា លកម្ព ុជា  ដេលជេ ើសតា ំងដោ យបេ ជា ជនកម្ព ុជា  តា មរយៈកា រ 

បោ ះឆ្នា  តដេរ ។ 

គួរបញ្ជា  ក់ថ  កា លពីថ្ង េទី១ ខេមីន  តុលា កា ររា ជធា នីភ្ន ំពេញបា ន

សមេ  ចផ្ត ន្ទា  ទោ ស សម រង្ស ីុ និងបក្ខ ពួក ចំនួន ៨ន ក់ ឲ្យ ជា ប់ពន្ធ ន គ រ 

ពី ២០ឆ្នា  ំ ទៅ  ២៥ឆ្នា  ំ ពេ មទា ំងដកហូតសិទ្ធ ិបោ ះឆ្នា  ត និងសិទ្ធ ិឈរ 

ឈ្មា  ះឲ្យ គេបោ ះឆ្នា  ត ដោ យសា រជនទុច្ច រឹតទា ំងនេះ បា នបេ ពេ ឹត្ត ិ 

បទល្ម ើស ដោ យពេ ះរា ជអា ជា្ញា  ចោ ទបេ កា ន់ពីបទ ឧបឃ ត តា មមា តេ   

២៧ និង ៤៥១ នេកេ មពេ ហ្ម ទណ្ឌ  ពា ក់ព័ន្ធ កា រប៉ុនប៉ងធ្វ ើរដ្ឋ បេ ហា រផ្ដ ួល

រំលំរា ជរដា្ឋា  ភិបា លសេ បច្បា  ប់ កេ  មឧបា យកលជា ផេនកា រនេកា រវិល

តេ ឡប់ចូលបេ ទេសកម្ព ុជា  អំឡុងពេ ឹត្ត ិកា រណ៍ ៩ វិច� ិកា  ២០១៩ ។ 

បច្ច ុប្ប ន្ន នេះ កម្ព ុជា នៅ តេបេ កា ន់ខ្ជា  ប់គោ លជំហរដ៏មុតមា ំ ក្ន ុងកា រ 

ធា ន  និងកា រពា ររដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ  កា រពា របេ ព័ន្ធ បេ ជា ធិបតេយ្យ  សេរីពហុបក្ស  

ឲ្យ កា ន់តេរឹងមា ំ សេ បតា មនិន្នា  កា ររីកចមេ ើនជា ក់ស្ត េងរបស់សង្គ មជា ត ិ

និងកា រថេរក្សា  សុខសន្ត ិភា ព សណ្តា  ប់ធា្នា  ប់សា ធា រណៈ កា រធា ន នូវ      

សិទ្ធ ិសេរីភា ពគេ ប់យ៉ា ងរបស់បេ ជា ជន និងកា រជំរុញកា រអភិវឌ្ឍ សេដ្ឋ កិច្ច 

ជា តិឲ្យ កា ន់តេមា នកា ររីកចមេ ើន ។ ពួកមជ្ឈ ដា្ឋា  នអគតិមួយចំនួនដេល

នៅ តេប៉ុនប៉ងបំផ្លា  ញសេចក្ត ីសុខសា ន្ត របស់បេ ជា ជនកម្ព ុជា  ក៏តេ ូវតេ 

បញ្ឈ ប់រា ល់កា រជេ ៀតជេ  កលូកដេចូលកិច្ច កា រផ្ទ េក្ន ុងរបស់កម្ព ុជា  ហើយ

រួមចំណេកជា មួយកម្ព ុជា ក្ន ុងកា រកសា ង និងធ្វ ើឲ្យ កម្ព ុជា កា ន់តេមា នកា រ    

រីកចមេ ើនលូតលា ស់នូវលទ្ធ ិបេ ជា ធិបតេយ្យ  កា រគោ រពសិទ្ធ ិមនុស្ស  និង

កា រពងេ ឹងនីតិរដ្ឋ បន្ត ទៅ មុខទៀត ៕ 

មជ� �� ែនអគតិ� ង�ែ  �ែ ូវប�� ប់� រ�ែ ៀត�ែ  កមជ� �� ែនអគតិ� ង�ែ  �ែ ូវប�� ប់� រ�ែ ៀត�ែ  កមជ� �� ែនអគតិ� ង�ែ  �ែ ូវប�� ប់� រ�ែ ៀត�ែ  ក
ចូលកិច� � រ�្ទ ែក� �ងកម� �ជា ចូលកិច� � រ�្ទ ែក� �ងកម� �ជា ចូលកិច� � រ�្ទ ែក� �ងកម� �ជា 
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ស�� ែចវិបុល�ែ� ភក� ី ស�� ែចវិបុល�ែ� ភក� ី ស�� ែចវិបុល�ែ� ភក� ី ស យ ឈុំ បែ មុខរដ� ស� ីទី អនុ�� ែតឲ� ស យ ឈុំ បែ មុខរដ� ស� ីទី អនុ�� ែតឲ� ស យ ឈុំ បែ មុខរដ� ស� ីទី អនុ�� ែតឲ� 
ឯកអគ� រដ� ទូតសិង� បុរ�ចូលជួបសវ� � រ និងស�� ែង� រគួរសមឯកអគ� រដ� ទូតសិង� បុរ�ចូលជួបសវ� � រ និងស�� ែង� រគួរសមឯកអគ� រដ� ទូតសិង� បុរ�ចូលជួបសវ� � រ និងស�� ែង� រគួរសម

សម្ត េចភក្ត ី ស យ ឈុំ អនុញ្ញា  តឱ្យ លោ កជំទា វ � វ �ែ ឈិង 
ចូលជួបធ្វ ើសវន កា រ និងសម្ត េងកា រគួរសម នៅ វិមា នពេ ឹទ្ធ សភា 

ន ពេ ឹកថ្ង េពេ ហស្ប តិ៍  ទី២៥ ខេមីន  ឆ្នា  ំ២០២១ សម្ត េចវិបុលសេន ភក្ត  ី
ស យ ឈុំ បេ មុខរដ្ឋ ស្ត ីទីនេពេ ះរា ជា ណ ចកេ កម្ព ុជា  បា នអនុញ្ញា  ត 
ឱ្យ លោ កជំទា វ ធា វ ឡេ ឈងិ (Teo Lay Cheng) ឯកអគ្គ រដ្ឋ ទតូវសិា មញ្ញ  
និងពេញសមត្ថ ភា ពនេសា ធា រណរដ្ឋ សិង្ហ បុរីថ្ម ី បេ ចា ំពេ ះរា ជា ណ ចកេ  
កម្ព ុជា  ចូលជួបធ្វ ើសវន កា រ និងសម្ត េងកា រគួរសម នៅ វិមា នពេ ឹទ្ធ សភា ។

ក្ន ុង�ែ ះបរម� ម �ែ ះករ��  �ែ ះ� ទស�� ែច�ែ ះ 
ន�ែត� ម សីហមុនី �ែ ះមហា ក� �ែ  នេពេ ះរា ជា ណ ចកេ កម្ព ុជា  
និងក្ន ុងន មសម្ត េចផ្ទា  ល់ សម្ត េចវិបុលសេន ភក� ី ស យ ឈុំ បា ន   
សម្ត េងនូវកា រអបអរសា ទរជូនចំពោ ះលោ កជំទា វ � វ �ែឈិង 
ដេលតេ ូវបា នតេងតា ំង ជា ឯកអគ្គ រដ្ឋ ទូតវិសា មញ្ញ  និងពេញសមត្ថ ភា ព 
នេសា ធា រណរដ្ឋ សិង្ហ បុរីបេ ចា ំពេ ះរា ជា ណ ចកេ កម្ព ុជា ។ តា មរយៈ 
បេសកកម្ម កា រទូតនេះ សម្ត េចមា នជំនឿជឿជា ក់ថ  លោ កជំទា វ 
ឯកអគ្គ រដ្ឋ ទូត នឹងខិតខំលើកកម្ព ស់ទំន ក់ទំនង និងកិច្ច សហបេ តិបត្ត ិ
កា រលើគេ ប់វិស័យរវ ងកម្ព ុជា  និងសិង្ហ បុរី ឱ្យ កា ន់តេខ្លា  ំងកា្លា  ថេមទៀត 
ដើម្ប ីជា គុណបេ យោ ជន៍ដ៏ធំធេង សមេ  ប់បេ ជា ជននេបេ ទេសទា ំងពីរ
ទា ំងពេលបច្ច ុប្ប ន្ន  និងក្ន ុងពេលអន គត។ សម្ត េចបេ មុខរដ្ឋ ស្ត ីទីកម្ព ុជា  
បា នរំលឹកអំពីទំន ក់ទំនងកា រទូតនេបេ ទេសទា ំងពីរ ដេលបា នភា្ជា  ប់ 
ទំន ក់ទំនងកា រទូត កា លពីថ្ង េទី១៥ ខេកញ្ញា   ឆ្នា  ំ១៩៦៥។ កា លពី 
ឆ្នា  ំ២០២០ បេ ទេសទា ំងពីរបា នបេ  រព្ធ ពិធីអបអរសា ទរខួបលើកទី៥៥ 
នេចំណងកា រទូត តា មរយៈកា ររៀបចំពេ ឹតិ្ត កា រណ៍បង្ហា  ញគំនូរ សិល្ប ៈ 
ម្ហ ូបអា ហា រ តន្ត េ ី និងវប្ប ធម៌របស់បេ ទេសទា ំងពីរ។ កតា្តា  នេះ បា ន           
បង្ហា  ញឱ្យ ឃើញពីទំន ក់ទំនងកា ន់តេរឹងមា ំ និងសុីជមេ  រវ ងបេ ជា ជន 
និងបេ ទេសទា ំងពីរ។

សម្ត េចវិបុលសេន ភក្ត ី ស យ ឈុំ បេ មុខរដ្ឋ ស្ត ីទីកម្ព ុជា  បា នមា ន 
បេ សា សន៍ថ  ទោ ះបីជា ស្ថ ិតក្ន ុងវិបតិ្ត  នេជំងឺកូវីដ-១៩នេះក្ត ី ក៏ពា ណិជ្ជ កម្ម 
ទ្វ េភា គីរបស់បេ ទេសទា ំងពីរ មា នទំហំ ៤,២៤ ប៊�លា នដុលា្លា  រអា មេរិក។   
កា រវិនិយោ គរបស់បេ ទេសសិង្ហ បុរី នៅ ពេ ះរា ជា ណ ចកេ កម្ព ុជា  

មា នទំហំទៅ ដល់ ១,២៩ ប៊�លា នដុលា្លា  រអា មេរិក (ពីឆ្នា  ំ១៩៩៤ ដល់ 
ឆ្នា  ំ២០២០)។ សម្ត េចភក្ត ីបា នស្ន ើដល់ឯកអគ្គ រដ្ឋ ទូត ជួយជំរុញកា រ 
ធ្វ ើវិនិយោ គ និងកា រផ្លា  ស់ប្ត ូរពា ណិជ្ជ កម្ម រវ ងបេ ទេសទា ំងពីរ ដើម្ប ី             
រួមចំណេកយ៉ា ងសំខ ន់ដល់កា រអភិវឌ្ឍ សេដ្ឋ កិច្ច -សង្គ ម របស់បេ ទេស 
ទា ំងពីរ ក្ន ុងដំណ ក់កា លនេកា ររីករា លដា លជំងឺកូវីដ-១៩។ សម្ត េចបា ន    
វ យតម្ល េខ្ព ស់ចំពោ ះបេ ទេសសិង្ហ បុរី ដេលមា នបេ ព័ន្ធ អប់រំល្អ  និងស្ន ើ 
ឯកអគ្គ រដ្ឋ ទូតថ្ម ី ពិនិត្យ លទ្ធ ភា ពបង្ក ើនកា រផ្ត ល់អា ហា រូបករណ៍របស់ 
បេ ទេសសិង្ហ បុរីឱ្យ និស្ស ិត និងមន្ត េ ីរា ជកា រកម្ព ុជា បន្ថ េមទៀត ។

សម្ត េចវិបុលសេន ភក្ត ី ស យ ឈុំ បា នបង្ហា  ញនូវសេចក្ត ីពេញចិត្ត  
និងវ យតម្ល េខ្ព ស់ ចំពោ ះទំន ក់ទំនងមិត្ត ភា ព និងកិច្ច សហបេ តិបត្ត ិកា រ
រវ ងបេ ជា ជន និងបេ ទេសទា ំងពីរ ដេលមា នកា ររីកចមេ ើនជា បន្ត បន្ទា  ប់។ 
កា ររីកចមេ ើន និងទំន ក់ទំនងដ៏ល្អ នេះ ស្ត េងឡើង តា មរយៈកា រផ្លា  ស់
ប្ត ូរដំណើរទស្ស នកិច្ច គ្នា  ទៅ វិញទៅ មក រវ ងថ្នា  ក់ដឹកន ំកំពូល ថ្នា  ក់ 
ដឹកន ំជា ន់ខ្ព ស់ និងថ្នា  ក់ដឹកន ំតា មកេ សួង សា្ថា  ប័នន ន  ក៏ដូចជា              
ស្ត េងឡើងតា មរយៈនេកា រគ ំទេ គ្នា  ទៅ វិញទៅ មក ក្ន ុងកេ បខ័ណ្ឌ  
កិច្ច សហបេ តិបត្ត ិកា រថ្នា  ក់តំបន់ និងអន្ត រជា តិ។ ក្ន ុងន មបេ ជា ជនកម្ព ុជា         
សម្ត េចវិបុលសេន ភក្ត ី បា នថ្ល េងអំណរគុណចំពោ ះរដា្ឋា  ភិបា លសិង្ហ បុរី 
ដេលបា នរួមវិភា គទា នយ៉ា ងចេ ើនក្ន ុងកា រកសា ងអភិវឌ្ឍ បេ ទេសកម្ព ុជា  
តា មរយៈគមេ  ងកិច្ច សហបេ តិបតិ្ត កា រទ្វ េភា គី និងបា នជួយពងេ ឹង    
សមត្ថ ភា ពមន្ត េ ីរា ជកា រកម្ព ុជា លើជំន ញន ន  នៅ មជ្ឈ មណ្ឌ ល 
សហបេ តិបតិ្ត កា រ កម្ព ុជា -សិង្ហ បុរី។ 

ក្ន ុងឱកា សជួបសវន កា រនោ ះ លោ កជំទា វ � វ �ែឈិង បា ន 
វ យតម្ល េខ្ព ស់ ចំពោ ះទំន ក់ទំនង និងកិច្ច សហបេ តិបត្ត ិកា រដ៏ល្អ  រវ ង 
បេ ទេសទា ំងពីរ ក្ន ុងវិស័យជា ចេ ើនដូចជា ៖ វិស័យសេដ្ឋ កិច្ច  វិស័យ 
សុខ ភិបា ល ក៏ដូចជា ទំន ក់ទំនងរវ ងបេ ជា ជននេបេ ទេសទា ំងពីរ។ 
វិស័យសេដ្ឋ កិច្ច  និងកា រវិនិយោ គ រវ ងបេ ទេសទា ំងពីរ មា នកា រ កើនឡើង 
ជា លំដា ប់ ជា ពិសេសអ្ន កវិនិយោ គិនសិង្ហ បុរី បា នសហកា រយ៉ា ង ជិតស្ន ិត 
ជា មួយនឹងអ្ន កវិនិយោ គកម្ព ុជា  ក្ន ុងកា រអភិវឌ្ឍ លើកកម្ព ស់វិស័យបច្ច េកវិទ្យា   
និងវិស័យឌីជីថល ជា ពិសេសវិស័យទេសចរណ៍ និងវិស័យបដិសណ�  កិច្ច ។ 
រីឯកា រហោ ះហើរតេ ង់ពីបេ ទេសសិង្ហ បុរី មកពេ ះរា ជា ណ ចកេ កម្ព ុជា  
គមឺា នកា រកើនឡើង ៩ដង ក្ន ុងមួយ   សបា្តា  ហ ៍ដេលអា ចជរំញុលើកកម្ព ស ់
ទំន ក់ទំនង និងកា រផ្សា  រភា្ជា  ប់រវ ងបេ ជា ជននេបេ ទេសទា ំងពីរ។ កេ  ពី
កិច្ច សហបេ តិបត្ត ិកា រទ្វ េភា គី បេ ទេសទា ំងពីរ ក៏មា នកិច្ច សហបេ តិបត្ត ិកា រ 
ដ៏ល្អ ជា មួយនឹងគ្នា  ក្ន ុងកេ បខ័ណ្ឌ កិច្ច សហបេ តិបត្ត ិកា រថ្នា  ក់តំបន់ និង 
អន្ត រជា តិផងដេរ។

ន ពេលខ ងមុខនេះ សភា កម្ព ុជា នឹងធ្វ ើជា មា្ចា  ស់ផ្ទ ះរៀបចំ កិច្ច បេ ជុំភា ព 
ជា ដេគូសភា អា សុី-អឺរ៉ុប (ASEP) លើកទី១១ នៅ ពា ក់កណ្តា  ល ឬចុង 
ខេតុលា  ឆ្នា  ំ២០២១ និងមហា សន្ន ិបា តអន្ត រសភា អា សា៊ា ន (AIPA) 
លើកទី៤៣ នៅ ឆ្នា  ំ២០២២ ក្ន ុងឱកា សនោ ះ សម្ត េចវិបុលសេន ភក្ត ីក៏
បា នស្ន ើសុំកា រគ ំទេ  និងអញ្ជ ើញសភា សិង្ហ បុរី ចូលរួមក្ន ុងកិច្ច បេ ជុំទា ំង
នេះផងដេរ៕
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 នៅ ថ្ង ្រទី០៤ ខ្រមីនា  ឆ្នា  ំ២០២១ ក្រ  យពីទទួលបា នវា៉ោ ក់សា ំងរួច 
សម្ដ ្រចអគ្គ មហា ស្រនា បតីត្រជោ  ហ៊ុន សែន នា យករដ្ឋ មន្ត ្រ ីន្រ  
ព្រ ះរា ជា ណា ចក្រ កម្ព ុជា  បា នអញ្ជ ើញធ្វ ើសន្ន ិសីទសា រព័ត៌មា នជុំវិញកា រ
វិវឌ្ឍ ន៍ថ្ម ីៗ ន្រសា្ថា  នភា ពជំងឺកូវីដ-១៩ និងកា រប្រ ើប្រ  ស់វា៉ោ ក់សា ំងកូវីដ-១៩ ។ 

សម្ត ្រចត្រជោ  ហ៊ុន សែន មា នប្រ សា សន៍ថា  កម្ព ុជា អា ចមា ន          
លទ្ធ ភា ពក្ន ុងកា រទទួលបា នជំនួយវា៉ោ ក់សា ំងប្រ ឆ ំងកូវីដ��  ះ (Sino-
pharm) ពីចិនលើសពី១លា នដូស ខណៈចំនួន៤០មុឺនដូសបន្ថ ្រម នឹង
មកដល់កម្ព ុជា មុនចូលឆ្នា  ំខ្ម ្ររ។ សម្ត ្រចត្រជោ បា នបញ្ជា  ក់ជា ថ្ម ីអំពីមូលហ្រត ុ
ដ្រលសម្ត ្រចមិនអា ចចា ក់វា៉ោ ក់សា ំងសុីណូហា�  មរបស់ចិន ដោ យសា រត្រ 
កតា្តា  អា យុដ្រលកំណត់ គឺ១៨ឆ្នា  ំ ដល់ ៥៩ឆ្នា  ំ ចំពោ ះវា៉ោ ក់សា ំងថ្ម ី��  ះ 
(AstraZeneca )ន្រះ មិនមា នកា រកំណត់អា យុនោ ះទ្រ។ សម្ត ្រចត្រជោ  
ហ៊ុន សែន បា នថ្ល ្រងអំណរគុណដល់ដ្រគូអន្ត រជា តិនា នា     ដ្រលបា ន
ជយួសម្រ ួបសម្រ ួលក្ន ុងកា រផ្ត ល់ជនំយួវា៉ោ កស់ា ងំ ដលប់្រ ទ្រសកម្ព ុជា នា ព្រល 
ន្រះ។ ប្រ ទ្រសកម្ព ុជា  ជា ប្រ ទ្រសទី១ នៅ អា សុីបា៉ោ សុីហ្វ ិក ដ្រលទទួលបា ន
វា៉ោ ក់សា ំងពីមជ� មណ្ឌ លកូវា៉ោ ក់ (COVAX Facility)។ បន្ថ ្រមពីន្រះក៏មា ន
ប្រ ទ្រសជា មិត្ត មួយចំនួនទៀត បា នផ្ដ ល់ជា ជំនួយថវិកា  សម្រ  ប់ប្រ ើប្រ  ស់
ក្ន ុងកា រទិញវា៉ោ ក់សា ំងប្រ ឆ ំង COVID-19 ដល់រា ជរដា្ឋា  ភិបា លកម្ព ុជា  
ថ្រមទៀត។ កម្ព ុជា នឹងអា ចនឹងទទួលវា៉ោ ក់សា ំង ២០% ន្រចំនួនប្រ ជា -
ពលរដ្ឋ ពីមជ� មណ្ឌ លកូវា៉ោ ក់ ប៉ុន្ត ្រកា រទទួលន្រះនឹងធ្វ ើឡើងតា ម 
ដំណា កក់ា ល ដ្រលឆមា សទី១កម្ព ុជា នឹងបា នជា ង១លា នដូស និងជំហា ន 
បន្ត បនា្ទា  បទ់ៀត។ សម្ត ្រចត្រជោ ស្ន ើឲ្យ ក្រ សួងសុខ ភិបា លរៀបចំចា ក់វា៉ោ ក់
សា ំង��  ះ អា �្តា ្រ  ហ្ស ្រនីកា  (AstraZeneca) ជូនប្រ ជា ពលរដ្ឋ ទូទៅ  
ដ្រលមា នអា យុចា ប់ពី ៦០ឆ្នា  ំឡើង ជា ពិស្រសជំហា នដំបូងអា ទិភា ព 
សំខ ន់ ខ្រត្ត  ក្រ ុង � លដៅ ចំនួនបី គឺរា ជធា នីភ្ន ំព្រញ ខ្រត្ត កណា្ដោ  ល 
និងខ្រត្ត ព្រ ះសីហនុ ដ្រលជា ខ្រត្ត ក្រ ុងប្រ ឈមនឹងកា ររីករា លដា លជំងឺ 
កូវីដ-១៩ ទា មទា រឲ្យ មា នកា រចា ក់ជា បនា្ទា  ន់ទៅ ដល់ប្រ ជា ពលរដ្ឋ ដ្រលកំពុង
ប្រ ឈមនឹងកា រឆ្ល ងជំងឺន្រះ ពីព្រ  ះកា ររក្សា  ទុកវា៉ោ ក់សា ំងសុីណូហា�  ម 
(Sinopharm) មា នរយៈព្រល១ឆ្នា  ំ នឹងផុតកំណត់ ចំ�្រកវា៉ោ ក់សា ំង 

អា �្តា ្រ  ហ្ស ្រនីកា  (AstraZeneca ) មា នរយៈព្រលត្រ ឹម៩ខ្រប៉ុណោ្ណោ  ះ 
នឹងហួសព្រលកំណត់។ សម្ត ្រចត្រជោ បា នអនុញ�  តឱ្យ មន្រ ្ត ីទូត 
ដ្រគូអភិវឌ្ឍ  អង្គ កា រសង្គ មសុីវិលដ្រលកំពុងប�្រ ើកា រងា រ និងរស់នៅ ក្ន ុង
ប្រ ទ្រសកម្ព ុជា អា ចទទួលបា ន វា៉ោ ក់សា ំង Astra Zeneca នៅ កម្ព ុជា បា ន 
ដោ យមិនមា នកា រគិតថ្ល ្រអ្វ ីនោ ះទ្រ។ មន្រ ្ត ី និងប្រ ជា ពលរដ្ឋ ទូទៅ ដ្រល 
មា នអា យុចា ប់ពី៦០ ឆ្នា  ំឡើង លើនឹងផ្ត ល់លទ្ធ ភា ពឱ្យ ចា ក់វា៉ោ ក់សា ំង 
��  ះ អា �្តា ្រ  ហ្ស ្រនីកា  (Astra Zeneca) ចំ�្រកអ្ន កអា យុ៥៩ឆ្នា  ំ         
ចុះក្រ  មអនុញ�  តឱ្យ ចា ក់វា៉ោ ក់សា ំង ��  ះ សីុណូហា�  ម (Sinopharm)
ដោ យសា រចំនួនវា៉ោ ក់សា ំងមា នកម្រ ិត។ 

សម្ត ្រចត្រជោ  ហ៊ុន សែន បញ្ជា  ក់ថា  កា រចា ក់វា៉ោ ក់សា ំងមិនម្រនជា 
ដំណោ ះ�្រ  យមា ស នៅ ក្ន ុងកា រលុបបំបា ត់ជំងឺ COVID-19 ច្រញពី 
ប្រ ទ្រសកម្ព ុជា នោ ះទ្រ ពោ លកា រអនុវត្ត ន៍វិធា នកា រ «៣កុំ និង៣កា រពា រ» 
ទើបអា ចជួយកម្ព ុជា  យកឈ្ន ះជំងឺ COVID-19 បា ន។ សម្ដ ្រចថ្ល ្រងថា ៖ 
«វា៉ោ ក់សា ំងមិនម្រនជា ដំណោ ះ�្រ  យមា សត្រមួយគត់ទ្រ ប៉ុន្ត ្រវា៉ោ ក់សា ំង
គឺជា មធ្យា  បា យដោ ះ�្រ  យជា យុទ្ធ សា ស្រ ្ត  គឺជា គន្ល ឹះទីមួយ រួមជា មួយ 
កា រអនុវត្ត ន៍វិធា នកា រសុខ ភិបា ល ដ្រលយើងបា នដា ក់ច្រញដូចជា  
៣កា រពា រ និង៣កុំជា ដើម។ កា រព�្រ ឹងកា រត្រ ួតពិនិត្យ ច្រ កច្រញចូលព្រ ំដ្រន 
កា រធ្វ ើត្រស្ត  កា រធ្វ ើចតា្តា  ឡីស័ក និងកា រព្យា  បា ល ទៅ ក្ន ុងកា រប្រ យុទ្ធ  
ជា មួយជំងឺ COVID-19 ដើម្ប ី� នទៅ ស�្រ  ចជោ គជ័យជា មួយកា រ        
ប្រ យុទ្ធ ប្រ ឆ ំងជា មួយនឹងជំងឺន្រះ»។ វិធា នកា រ «៣កុំ និង៣កា រពា រ»  
រួមមា ន៖ ៣កុំ គឺកុំជួបជុំគា្នា   កុំនៅ ក្ន ុងបន្ទ ប់បិទជិតហើយប្រ ើមា៉ោ សុីនត្រ ជា ក់
រួម និងកុំចា ប់ដ្រគា្នា   កៀកកើយ ឱប�ើបគា្នា  ជា ដើម។ ចំ�្រកឯវិធា នកា រ 
៣កា រពា រគឺ ពា ក់មា៉ោ ស់ លា ងដ្រជា មួយសា ប៊ូ ឬ�្រល និងរក្សា  គមា្លា  ត 
សង្គ ម។ សម្ត ្រចត្រជោ គូសបញ្ជា  ក់ថា  រហូតមកដល់ព្រលន្រះ មិនមា ន 
ប្រ ភពណា បញ្ជា  ក់ច្បា  ស់ថា  កា រចា ក់វា៉ោ ក់សា ំងនឹងមា នប្រ សិទ្ធ ភា ពកា រពា រ 
ក្ន ុងរយៈព្រលណា មួយ ឬ១ជីវិតនោ ះទ្រ ដូច្ន ្រះមា នត្រវិធីកា រពា រអនុវត្ត 
តា មកា រ�្រនា ំរបស់ក្រ សួងសុខ ភិបា ល ត្រប៉ុណោ្ណោ  ះទើបល្អ ប្រ សើរ។ 
សម្ត ្រចត្រជោ ថ្ល ្រងថា  កម្ព ុជា ទទួលយកកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់វា៉ោ ក់សា ំង១�្រនដូស
ពីឥណា្ឌ   ប៉ុន្ត ្រកម្ព ុជា នឹងស្ន ើទិញ១លា នដូសថ្រមទៀត នៅ ខ្រឧសភា  
ខ ងមុខន្រះ។ ក្រ  ពីវា៉ោ ក់សា ំងសុីណូហា�  ម និង អា �្តា ្រ  ហ្ស ្រនីកា  កម្ព ុជា 
កំពុងពិនិត្យ មើលវា៉ោ ក់សា ំងប្រ ភ្រទផ្ស ្រងៗមួយចំនួនទៀត ។ សម្ដ ្រចត្រជោ  
ហ៊ុន សែន  អំពា វនា វដល់ពលរដ្ឋ  កំុធ្វ ើដំណើរច្រញចូលខ្រត្ត ព្រ ះសីហនុ 
បើមិនចា ំបា ច់នោ ះទ្រ។ ពលរដ្ឋ ខ្រត្ត ព្រ ះសីហនុ កុំច្រញឆ្ល ងខ្រត្ត ដទ្រទៀត
ក្ន ុងមួយរយៈព្រលន្រះ ដោ យសា រត្រជំងឺកូវីដ-១៩ កំពុងត្រមា នកា រឆ្ល ង 
ជា ហូរ�្រនោ ះ។ សម្ដ ្រចត្រជោ ក៏បា នស�្រ  ចផ្អា  កកា រធ្វ ើដំណើររបស់ 
ប្រ ជា ពលរដ្ឋ ទ្រសចរណ៍ ចូលខ្រត្ត ព្រ ះសីហនុ ប៉ុន្ត ្រកា រដឹកទំនិញច្រញចូល
នៅ ប្រ ព្រ ឹត្ត ដដ្រល។ ប្រ ជា ពលរដ្ឋ នៅ ភ្ន ំព្រញ កុំច្រញពីផ្ទ ះ បើសិនជា គា�  ន 
ភា ពចា ំបា ច់នោ ះទ្រ ដើម្ប ីចូលរួមទប់សា�  ត់កា រចម្ល ងជំងឺកូវីដ-១៩ទា ំង 
អស់គា្នា  ។ សម្ត ្រចត្រជោ ក៏បា នឯកភា ពជា មួយសំណើក្រ សួងអប់រ� ឱ្យ បិទ 
សា លា រៀន នៅ រា ជធា នីភ្ន ំព្រញ ខ្រត្ត កណា្ដោ  ល និងខ្រត្ត ព្រ ះសីហនុ 
មួយរយៈបន្ត ទៀត។

ស�្ត េច�េ�  ហ៊ុន �េន ជំរុញឲ្យ ចា ក់វា� ក់ស ំងកា រពា រស�្ត េច�េ�  ហ៊ុន �េន ជំរុញឲ្យ ចា ក់វា� ក់ស ំងកា រពា រស�្ត េច�េ�  ហ៊ុន �េន ជំរុញឲ្យ ចា ក់វា� ក់ស ំងកា រពា រជំងឺកូវីដ-១៩ជំងឺកូវីដ-១៩ជំងឺកូវីដ-១៩ ឲ្យ បា ន ១លា នដូសក្ន ុង១ខេ ឲ្យ បា ន ១លា នដូសក្ន ុង១ខេ ឲ្យ បា ន ១លា នដូសក្ន ុង១ខេ

សម្ត េចតេជោ  ហ៊ុន សែន អញ្ជ ើញធ្វ ើសន្ន ិសីទសា រព័ត៌មា នជុំវិញកា រ
វិវឌ្ឍ ន៍ថ្ម ីៗ នេសា្ថា  នភា ពជំងឺកូវីដ-១៩ និងកា របេ ើបេ  ស់វ៉ា ក់សា ំងកូវីដ-១៩

ស�� ែច�ែ�ែ ហ៊ុន សែន ស�� ែច�ែ�ែ ហ៊ុន សែន ស�� ែច�ែ�ែ ហ៊ុន សែន ៖ �ើមិនម ន� រចា ំ� ច់�ែ៖ �ើមិនម ន� រចា ំ� ច់�ែ៖ �ើមិនម ន� រចា ំ� ច់�ែ៖ �ើមិនម ន� រចា ំ� ច់�ែ៖ �ើមិនម ន� រចា ំ� ច់�ែ៖ �ើមិនម ន� រចា ំ� ច់�ែ
កុំ�ែញ�ែ  ផ្ទ ះ �ើ�ែញ�ែ  ផ្ទ ះ�ែ ូវ� ក់ម៉ែស់កុំ�ែញ�ែ  ផ្ទ ះ �ើ�ែញ�ែ  ផ្ទ ះ�ែ ូវ� ក់ម៉ែស់កុំ�ែញ�ែ  ផ្ទ ះ �ើ�ែញ�ែ  ផ្ទ ះ�ែ ូវ� ក់ម៉ែស់
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 នៅរាត្រីថ្ង្រទី០៨ ខ្រមីនា ឆ្នាំ២០២១ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន 
នាយករដ្ឋមន្រ្តី បានថ្ល្រងសារពិស្រសបនា្ទាន់មួយទៅកាន់ជនរួមជាតិ ទាក់ទង 
ករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩។ សភាពការណ៍នៅក្នុងប្រទ្រសរបស់យើង ពិត
ជាមិនធម្មតាដ្រររហូតមកដល់ម៉ោងន្រះ ការរកឃើញកូវី១៩ចំនួន អ្នកឆ្លងថ្ម ី
រហូតទៅដល់ ៤៩នាក់។ សម្ដ្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ថ្ល្រងថា  សភាពការណ៍
ន្រះបានដាក់ច្រញជាចំណោទធំៗ សម្រប់យើងក្នុងការបន្តជំហាន          
ដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយនឹងជំងឺដ៏កាចសាហាវន្រះ។ សម្ត្រចត្រជោស្នើសុំឲ្យ
សា្ថាប័ននីមួយៗរបស់រាជរដា្ឋាភិបាល និងសា្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិសុំផ្អាកជា 
បណោ្ដោះអាសន្ននូវសា្ថាប័ន ប៉ុន្ត្រយើងក៏ត្រូវមានមនុស្សប្រចាំការ មនុស្ស
ភាគច្រើនត្រូវធ្វើការនៅតាមផ្ទះ ក្នុងរយៈព្រលយ៉ោងតិច ៧ថ្ង្រ ធ្វើបានដូច្ន្រះ
គឺយើងអាចបញ្ជៀសបាននូវហានិភ័យ ដ្រលយើងមិនទាន់សា្គាល់នូវអ្នកដ្រល
មានការពាក់ព័ន្ធ ព្រះពិតជាច្របូកច្របល់ខ្លាំងណាស់នៅព្រលន្រះ។ 
មានការឆ្លងនៅក្នុងក្របខណ្ឌនគរបាល មន្ត្រីរាជការរហូតដល់សិល្បករ 
សលិ្បការន។ី ដចូ្ន្រះការបទិសា្ថាបន័ជាបណោ្ដោះអាសន្នន្រះ មនិម្រនជាការ 
បិទទាំងស្រុងទ្រ ក៏ប៉ុន្ត្រសុំឱ្យកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្សយ៉ោងតិច ៩០% 
ហើយមានមនសុ្សត្រមយួចនំនួតចូ នៅប្រចាកំារធ្វើការ នៅតាមសា្ថាបន័។ 
សម្ដ្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានអំពាវនាវដល់ក្រុមគ្រួសារកុំឲ្យកូនៗ 
ច្រញក្រផ្ទះ គ្រប់គ្រងកូននៅក្នុងផ្ទះ។ សម្រប់មនុស្សចាស់ មនុស្សព្រញ
វ័យប្រសិនបើមិនមានការចាំបាច់ទ្រ គឺកុំច្រញក្រផ្ទះ ហើយប្រសិនបើ 
ច្រញ ក្រផ្ទះ ត្រូវត្រពាក់មា៉ោសឲ្យបានហ្មត់ចត់ ព្រះឥឡូវន្រះមិនដឹងថា 
ជំងឺ ពិតប្រកដនៅកន្ល្រងណា។ ន្រះគឺជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំ។ គឺជាវិធានការ
ចាំបាច់ដើម្បីការពារសុខភាពរបស់បុគ្គលមា្នាក់ៗ ក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារ 
នីមួយៗព្រមទាំងសង្គមជាតិរបស់យើង។

សម្ដ្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានស្នើប្រធានព្រឹទ្ធសភាស្តីទី ម្រតា្តា 
ពិនិត្យរកវិធីណា ដើម្បីឱ្យច្បាប់ដ្រលរដ្ឋសភាបានអនុម័តនោះ បានចូលជា 
ធរមាន អាចបើកការប្រជុំតាមអនឡាញ ហើយមានការជួបជុំក្នុងទម្រង់
មនុស្សតិច ដ្រលអាចធ្វើទៅបាន ព្រះច្បាប់ន្រះវាត្រូវការបនា្ទាន់។ យើង
មិនអាចប្រើច្បាប់ក្នុងគ្រមានអាសន្នសម្រប់សភាពការណ៍ន្រះទ្រ ត្រ
យើងត្រូវការច្បាប់គ្រប់គ្រងទាក់ទងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ នឹងជំងឺកាចសាហាវ 
ផ្ស្រងទៀត ។ សម្ដ្រចត្រជោ អំពាវនាវសុំផ្អាកការជួបជុំដ្រលមិនមានការ
ចាំបាច់ និងសុំអរគុណបងប្អូនដ្រលបានផ្អាកពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ 
ឬក៏ធ្វើពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ក៏ប៉ុន្ត្របន្ថយចំនួនមនុស្ស ដ្រលធ្វើឱ្យហានិភ័យ
មានការធា្លាក់ចុះ។ ប៉ុន្ត្រសភាពការណ៍ព្រលន្រះទាមទារមានការប្រុងប្រយ័ត្ន
លើសមុន អ្វីដ្រលមិនចាំបាច់ និងមិនទាន់ចាំបាច់ និងអាចផ្អាកបាន 
គប្បីត្រូវត្រពន្យា រងចាំធ្វើព្រលក្រយក៏មិនទាន់ហួសព្រលដ្ររ។ ន្រះ 
គឺជាសភាពការណ៍ដ្រលបនា្ទាន់ ហើយដ្រលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ កុំឲ្យ 
ជំងឺន្រះសាយភាយច្រញក្រ។ សម្ត្រត្រជោបានសុំឲ្យខ្រត្តព្រះសីហនុ
ធ្វើការរឹតបន្ថ្រមទៀត ទៅលើការច្រញចូលរបស់មនុស្ស។ ប៉ុន្ត្រមិនត្រូវ 
ធ្វើមានការរាំងស្ទះទៅដល់ការដឹកទំនិញច្រញ ចូល នោះទ្រ ព្រះជាច្រក 
ស្រដ្ឋកិច្ចត្រមួយគត់ របស់យើងសម្រប់ការនាំច្រញតាមផ្លូវទឹក ។ ការ       
ធ្វើដំណើរការដឹកជញ្ជូនទំនិញទាំងទំនិញក្នុងប្រទ្រស និងទំនិញ ឆ្លងកាត់ 
ព្រំដ្រន នៅត្រត្រូវធ្វើធម្មតាដើម្បីបន្តជំរុញទៅលើការអភិវឌ្ឍស្រដ្ឋកិច្ច 
សង្គម ពិស្រសគឺពាណិជ្ជកម្មទ្វ្រភាគី រវាងប្រទ្រសយើងជាមួយនឹងប្រទ្រស
ជិតខង ក៏ដូចជាជាមួយប្រទ្រសយើង និងប្រទ្រស ដទ្រទៀត ។

សម្ដ្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ទៀតថា ការប្រកាសច្រញ
ជាបទបញ្ជាន្រះគឺធ្វើឡើងត្រសម្រប់សា្ថាប័នសុីវិលត្រប៉ុណោ្ណោះ សម្រប់ 
កងកមា្លាំងប្រដាប់អាវុធ ទាំងកងទ័ពទាំងនគរបាល ទាំងអាវុធហត្ថនៅ 

ធ្វើប្រតិបត្តិការជាធម្មតា។ ចំពោះក្រុមគ្រូព្រទ្យនៅធ្វើប្រតិបត្តិការជាធម្មតា។ 
ការកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្សធ្វើការនៅតាមសា្ថាប័នន្រះ គឺមិនសំដៅទៅ 
រកកងកមា្លាំងប្រដាប់អាវុធ និងក្រុមគ្រូព្រទ្យនោះទ្រ។ ដោយសារត្រនៅ 
ទីក្រុងភ្នំព្រញ ខ្រត្តកណា្ដោល ក្រុងព្រះសីហនុ សាលារៀនត្រូវបានបិទ 
ទៅហើយនោះ ដូច្ន្រះចនំនួសសិ្សសាលាលោកគ្រអូ្នកគ្រ ូហើយបកូបន្ថ្រម 
ដោយមន្ត្រីរាជការ គ្រប់សា្ថាប័នមិនទៅបំព្រញការងារទៀត នឹងធ្វើឲ្យដង
ផ្លូវរបស់យើងមានការស្រឡះល្អ មិនកកកុញទៅដោយមនុស្ស ។ សម្ដ្រច-
ត្រជោបានបញ្ជាក់ថា សម្រប់ទីផ្សារ និងរោងចក្រ យើងមិនប្រកាសបិទ 
នោះទ្រ ព្រះមិនទាន់មានហានិភ័យទៅដល់កន្ល្រងនោះទ្រ។ ប៉ុន្ត្រសំុឲ្យ
មានការប្រុងប្រយ័ត្ន ជាមួយនឹងការការពារនៅតាមបណា្ដោរោងចក្រ 
ទាក់ទងនឹងការវាស់កំដៅ អាកុលលាងដ្រ និងការតាមដានសុខភាព 
របស់កម្មករ ជាប្រចាំ។ នៅតាមទីផ្សារ គឺត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពិនិត្យទៅ
លើសា្ថានភាព ដ្រលបាននិងកំពុងកើត ហើយក៏ត្រូវពិនិត្យទៅលើអ្នកលក់ 
និងអ្នកដ្រលត្រូវទិញផងដ្ររ ។

 នៅថ្ង្រទី២៩ ខ្រមីនា ឆ្នាំ២០២១ តាមរយៈសារសំឡ្រង សម្ត្រចត្រជោ 
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានប្រកាសដាក់
ច្រញផ្រនការពន្លឿនការចាក់វា៉ោក់សាំងកូវីដ-១៩ ឱ្យបានប្រមាណ ១លានដូស 
ក្នុងរយៈព្រលមួយខ្រ។ ដើម្បីពន្លឿនការចាក់វា៉ោក់សាំងកូវីដ-១៩ ន្រះ 
សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ថ្ល្រងថា អភិបាលខ្រត្តទាំងអស់ ត្រូវទទួល   
រា៉ោប់រង់កន្ល្រងសា្នាក់នៅរបស់ក្រុមគ្រូព្រទ្យទៅពីទីក្រុងភ្នំព្រញ ដ្រល 
ស្ម័គ្រចិត្តទៅជួយ ឬចល័តពីកន្ល្រងមួយទៅកន្ល្រងមួយ ពីព្រះ សព្វថ្ង្រ 
សណា្ឋាគារ ផ្ទះសំណាក់ គឺមាននៅសល់ច្រើនដ្រលយើងអាច ពឹងពាក់ 
ចំពោះមា្ចាស់សណា្ឋាគារ ផ្ទះសំណាក់ ដើម្បីអាចផ្តល់ឲ្យគ្រូព្រទ្យ 
សា្នាក់នៅបាន ជៀសវាងការយកថវិកាទៅជួលបន្ថ្រមក្នុងព្រលដ្រលគ្រូព្រទ្យ
ស្ម័គ្រចិត្តទាំងនោះទៅជួយដល់ប្រជាជន គឺថា្នាក់ជាតិទទួលខុសត្រូវទៅលើ
ថវិកាទាំងការធ្វើដំណើរ និងការហូបចុករបស់ក្រុមគ្រូព្រទ្យ ។ 
ប៉ុន្ត្រការសា្នាក់នៅជាសណា្ឋាគារ ឬផ្ទះសំណាក់ ត្រូវឲ្យអភិបាលខ្រត្ត 
ទទួលរា៉ោប់រង ទទួលខុសត្រូវ។ ដូច្ន្រះគណៈកម្មការចំពោះកិច្ច ឲ្យរៀបចំ 
គម្រងន្រការចំណាយត្រទៅលើការធ្វើដំណើរ និងការហូបចុក ។ 
អភិបាលរាជធានី ខ្រត្ត ច្បាស់ជានឹងធ្វើបាននូវកិច្ចការងារន្រះ ដោយមាន
ការសហការល្អជាមួយមា្ចាស់សណា្ឋាគារ និងផ្ទះសំណាក់ នៅមូលដា្ឋាន ដើម្បី
កាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ថា្នាក់ជាតិដ្រលជាចំណូលរបស់សប្បុរសជន 
ទុកចំណាយទៅលើប្រតិបត្តិការក្នុង ដំណើរការចាក់វា៉ោក់សាំងដ្រលត្រូវ
ប្រើប្រស់រយៈព្រលន្រការចាក់វា៉ោក់សាំងមិនឲ្យអូសបនា្លាយយូរ គឺត្រូវខិតខំ
ចាក់ក្នុងកម្រិតមួយលាននាក់ក្នុងមួយខ្រ។ ប្រសិនបើវា៉ោក់សាំងមកច្រើន 
ជាងន្រះ យើងអាចចាក់លើសពីន្រះ។ យើងបានទទួលព័ត៌មានថា តាម
បណា្ដោខ្រត្តបានរកទីកន្ល្រងចាក់បានសមគួរហើយដ្ររ ដ្រលមានជាង 
៣០០កន្ល្រងនៅទូទាំងប្រទ្រសវាជាការល្អ ក៏ប៉ុន្ត្រលទ្ធភាពរបស់គ្រូព្រទ្យ
ជាបញ្ហា។ ហ្រតុន្រះគ្រូព្រទ្យត្រូវត្ររកនៅមូលដា្ឋានផងដ្ររ ទាំងគ្រូព្រទ្យ រដ្ឋ។ 
ប៉ុន្ត្រគ្រូព្រទ្យរដ្ឋមិនត្រូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការន្រការព្យាបាល
ជំងឺសម្រប់ជំងឺគ្រប់ប្រភ្រទដ្រលគ្រូព្រទ្យកំពុងត្រដំណើរការនោះទ្រ ។ យើង 
យកត្រគ្រូព្រទ្យដ្រលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធអាចជួយមកចាក់វា៉ោក់សាំងបានត្រ
ប៉ុណោ្ណោះ។ ក្រពីនោះត្រូវចលនាព្រទ្យគ្រូព្រទ្យស្ម័គ្រតាមគ្លីនិកឯកជន 
ក៏ដូចជាគ្រូព្រទ្យដ្រលជាស្រវាឯកជនយកមកធ្វើការហ្វឹកហ្វឺន ដើម្បី 
បង្កើនចំនួនគ្រូព្រទ្យចាក់នៅតាមទីកន្ល្រងដ្រលបានរៀបចំរួចមកហើយ 
បន្ថ្រមទៅដោយអន្តរាគមន៍ន្រគ្រូព្រទ្យស្ម័គ្រចិត្តដ្រលទៅពីថា្នាក់ជាតិ ដ្រល
មានក្រុមគ្រូព្រទ្យស្ម័គ្រចិត្តច្រើនក្រុមចុះទៅ ៕
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 ថ្ង េទី១០ ខេមីន  ឆ្នា  ំ២០២១ សម្ត េចតេជោ  ហ៊ុន សែន ន យក 
រដ្ឋ មន្ត េ ីនេពេ ះរា ជា ណ ចកេ កម្ព ុជា  ឯកឧត្ត ម ថងលុន សុីសុលីត        
ន យករដ្ឋ មន្ត េ ីនេសា ធា រណរដ្ឋ បេ ជា ធិបតេយ្យ បេ ជា មា និតឡា វ និង 
ឯកឧត្ត ម �� �ន សួនហ� �ក  ន យករដ្ឋ មន្ត េ ីនេសា ធា រណរដ្ឋ សង្គ ម 
និយមវៀតណ ម បា នជួបបេ ជុំគ្នា  តា មរយៈបេ ព័ន្ធ វីដេអូ ដោ យបា នពិភា ក្សា  
ទៅ លើបញ្ហា  សំខ ន់ៗមួយចំនួនពា ក់ព័ន្ធ បញ្ហា  កូវីដ១៩ កា របើកជើង 
ហោ ះហើរឡើងវិញ និងកា រពងេ ឹងទំន ក់ទំនងរវ ងបេ ទេសទា ំង៣។

យោ ងតា មសេចក្ត ីបេ កា សព័ត៌មា នរបស់កេ សួងកា របរទេស និង 
កិច្ច សហបេ តិបត្ត ិកា រអន្ត រជា តិ បា នឱ្យ ដឹងថ  ក្ន ុងជំនួបតា មបេ ព័ន្ធ វីដេអូ
នេះឯកឧត្ត មន យករដ្ឋ មន្ត េ ីឡា វ និងវៀតណ ម បា នថ្ល េងអំណរគុណ
យ៉ា ង�េ  ល�េ  ចំពោ ះគំនិតផ្ត ួចផ្ត ើមដ៏សំខ ន់របស់សម្ត េចតេជោ ន យក- 
រដ្ឋ មនេ ្ត ីកម្ព ុជា  ឱ្យ មា នជំនួបតា មបេ ព័ន្ធ វីដេអូ ដេលជា កា ររួមចំណេក 
ពងេ ឹង និងពងេ ីកបន្ថ េមទៀត នូវមិត្ត ភា ពជា បេ ពេណី និងកិច្ច សហ-          
បេ តិបត្ត ិកា របេ កបដោ យផ្ល េផ្កា  នេបេ ទេសទា ំងបី។ ក្ន ុងជំនួបនេះ ន យក- 
រដ្ឋ មន្ត េ ីទា ំងបី បា នជមេ  បជូននូវសភា ពកា រណ៍វិវត្ត ន៍ថ្ម ីៗនៅ ក្ន ុងបេ ទេស
របស់ខ្ល ួន រួមទា ំងកា របេ យុទ្ធ បេ ឆ ំងនឹងកា ររីករា លដា លជំងឺកូវីដ-១៩។ 
សម្ត េចតេជោ  ហ៊នុ សែន បា នសម្ត េងកា រអបអរ សា ទរចពំោ ះសមភា គ ី
វៀតណ ម និងឡា វ ចំពោ ះជោ គជ័យនេមហា សន្ន ិបា តបក្ស កម្ម ុយនីស្ត 
វៀតណ មលើកទី១៣ និងមហា សន្ន ិបា តបក្ស បេ ជា ជនបដិវត្ត ន៍ឡា វ 
លើកទី១១ ។ ន យករដ្ឋ មនេ ្ត ីទា ំងបី បា នឯកភា ពគ្នា  ពងេ ឹងបន្ថ េមនូវ 
កិច្ច សហបេ តិបត្ត ិកា រ និងកា រគ ំទេ គ្នា  ទៅ វិញទៅ មកក្ន ុងកា របេ យុទ្ធ បេ ឆ ំង
កា ររីករា លដា លនេជំងឺកូវីដ-១៩។ ន យករដ្ឋ មនេ ្ត ីទា ំងបី ក៏បា នឯកភា ព 
គ្នា   ក្ន ុងកា រផ្ត ល់កា រចា ក់វ៉ា ក់សា ំងកូវីដ-១៩ ទៅ វិញទៅ មកដោ យមិនគិត 
ថ្ល េដល់មនេ ្ត ីកា រទូត និងសិស្ស និស្ស ិតកម្ព ុជា  ឡា វ និងវៀតណ ម ដេល
កំពុងសា្នា  ក់នៅ ក្ន ុងបេ ទេសនីមួយៗ។ ន យករដ្ឋ មនេ ្ត ីទា ំងបី បា នសម្ត េង
នូវកា រពេញចិត្ត រួមគ្នា  ចំពោ ះទំន ក់ទំនង និងកិច្ច សហបេ តិបត្ត ិកា រ ដេល  
កំពុងមា នកា ររីកចមេ ើនលើគេ ប់វិស័យរវ ងបេ ទេសទា ំងបី ទោ ះបីស្ថ ិត 
ក្ន ុងកា លៈទេសៈនេភា ព បេ ឈមខ្លា  ំងបណ្តា  លពីកា ររីករា លដា លនេ 
ជំងឺកូវីដ-១៩ក៏ដោ យ ។ ន យករដ្ឋ មនេ ្ត ីទា ំងបី ក៏បា នកត់សមា្គា  ល់ដោ យ
ក្ត ីរកីរា យនវូកា រកើនឡើងនេទហំពំា ណជិ្ជ កម្ម រវ ង កម្ព ុជា -ឡា វ និងកម្ព ុជា - 

វៀតណ ម។ ថ្នា  ក់ដឹកន ំទា ំងបី បា នឯកភា ពពងេ ឹងបន្ថ េមកិច្ច សហ-
បេ តិបត្ត ិកា រលើវិស័យនយោ បា យ សន្ត ិសុខ កា រពា រជា តិ កា រគេ ប់គេ ង 
ពេ ំដេន ពា ណិជ្ជ កម្ម  និងវិនិយោ គ កា រតភា្ជា  ប់ ថ មពល និងអប់រំ ។ 
ន យករដ្ឋ មនេ ្ត ីទា ំងបី ក៏បា នឯកភា ពបន្ត រក្សា   និងអនុវត្ត ន៍យ៉ា ងមា ន       
បេ សិទ្ធ ភា ពនូវយន្ត កា រនេកិច្ច សហបេ តិបត្ត ិកា រដេលមា នសេ  ប់, ជំរុញ
កិច្ច សហបេ តិបត្ត ិកា ររវ ងបណ្តា  ខេត្ត ជា ប់ពេ ំដេន, អនុវត្ត ន៍ឱ្យ មា ន            
បេ សិទ្ធ ភា ពនូវរា ល់កិច្ច ពេ មពេ ៀងស្ត ីពីកា រគេ ប់គេ ងពេ ំដេន, សហកា រ
បន្ថ េមក្ន ុងកា រកា រពា រសន្ត ិសុខតា មបណោ្តា  យពេ ំដេនរួម, សមេ បសមេ ួល 
សកម្ម ភា ពពា ណិជ្ជ កម្ម  និងវិនិយោ គ ពេ មទា ំងកា រឆ្ល ងកា ត់របស់ 
បេ ជា ជន និងទំនិញនៅ តា មបណ្តា  ប៉ុស្ត ិ៍ តេ ួតពិនិត្យ ពេ ំដេន។នៅ ក្ន ុងវិស័យ
កា រតភា្ជា  ប់ន យករដ្ឋ មនេ ្ត ីទា ំងបី បា នឯកភា ពពិចា រណ អំពីកា រដំណើរកា រ
ឡើងវិញនូវកា រហោ ះហើរអន្ត រជា តិរវ ងកម្ព ុជា  ឡា វ និងវៀតណ ម 
ដើម្ប ីជំរុញពា ណិជ្ជ កម្ម  និងកា រវិនិយោ គ ក៏ដូចជា កា រផ្លា  ស់ប្ត ូររវ ងបេ ជា ជន
នេបេ ទេសទា ំងបី។

នៅ ក្ន ុងកិច្ច សហបេ តិបត្ត ិកា រកេ បខណ្ឌ អនុតំបន់ បេ មុខដឹកន ំនេ 
បេ ទេសទា ំងបី បា នឯកភា ពពន្ល ឿនកា រអនុវត្ត ផេនកា រកា រតភា្ជា  ប់សេដ្ឋ កិច្ច  
CLV ដល់ឆ្នា  ំ២០៣០ ដោ យផ្តា  តលើកិច្ច សហបេ តិបត្ត ិកា រក្ន ុងកា រកៀរគរ 
ធនធា នពីដេគូអភិវឌ្ឍ ន៍ ដើម្ប ីសា្ថា  បន ផ្ល ូវល្ប ឿនលឿនហា ណូយ-
វៀងចន្ទ ន៍ ផ្ល ូវរថភ្ល ើងវៀងចន្ទ ន៍-វង្ស អា ន និងផ្ល ូវរថភ្ល ើងភ្ន ំពេញ-ហូជីមិញ។ 
ឯកឧត្ត មន យករដ្ឋ មនេ ្ត ីវៀតណ ម និងឡា វ បា នបញ្ជា  ក់សា រជា ថ្ម ីនូវកា រ
ប្ត េជា្ញា  ចិត្ត ក្ន ុងកា រគ ំទេ យ៉ា ងពេញទំហឹងចំពោ ះកម្ព ុជា ធ្វ ើជា មា្ចា  ស់ផ្ទ ះរៀបចំ
កិច្ច បេ ជុំកំពូល អនុតំបន់មេគង្គ លើកទី៧ នៅ ក្ន ុងខេមីន  ឆ្នា  ំ២០២១ 
កិច្ច បេ ជុំកំពូល ASEM លើកទី១៣ នៅ ចុងឆ្នា  ំ២០២១ និងបេ ធា ន 
អា សា៊ា នក្ន ុងឆ្នា  ំ២០២២។ ទន្ទ ឹមនេះន យករដ្ឋ មនេ ្ត ីទា ំងបី បា នឯកភា ព
ចា ត់តា ំងឱ្យ កេ សួងសា្ថា  ប័នពា ក់ព័ន្ធ  និងអា ជា្ញា  ធរខេត្ត ពា ក់ព័ន្ធ ទា ំងអស់
អនុវត្ត ន៍នូវកា រពេ មពេ ៀងគ្នា   ដេលបា នសមេ  ចនៅ ក្ន ុងជំនួបតា មបេ ព័ន្ធ  
វីដេអូនេះ ក៏ដូចជា កា របង្ក ើនមិត្ត ភា ព និងកិច្ច សហបេ តិបត្ត ិកា រពហុវិស័យ
រវ ងបណ្តា  បេ ទេសទា ំងបី កម្ព ុជា -ឡា វ និងវៀតណ ម ។ ថ្នា  ក់ដឹកន ំ     
ទា ំងបីក៏បា នផ្លា  ស់ប្ត ូរទស្ស នៈគ្នា   លើបញ្ហា  តំបន់ និងអន្ត រជា តិ ដេល 
ជា ផលបេ យោ ជន៍ និងក្ត ីបា រម្ភ រួមផងដេរ៕

សម្ត េចតេជោ  ហ៊ុន សែន ឯកឧត្ត ម ថងលុន សុីសុលីត និង ឯកឧត្ត ម �� �ន សួនហ� �ក  ជួបបេ ជុំគ្នា  តា មរយៈបេ ព័ន្ធ វីដេអូ
ដោ យបា នពិភា ក្សា  ទៅ លើបញ្ហា  សំខ ន់ៗមួយចំនួន

� យករដ� ម�� ែ ី កម� �ជា  � វ និង�ៀត� ម ជួបពិភា ក�  �� ែ� យករដ� ម�� ែ ី កម� �ជា  � វ និង�ៀត� ម ជួបពិភា ក�  �� ែ� យករដ� ម�� ែ ី កម� �ជា  � វ និង�ៀត� ម ជួបពិភា ក�  �� ែ
�ើម� ីព�ែ ឹងទំ� ក់ទំនងកិច� សហបែ តិបត� ិ� របែ �ែស� ំងបី�ើម� ីព�ែ ឹងទំ� ក់ទំនងកិច� សហបែ តិបត� ិ� របែ �ែស� ំងបី�ើម� ីព�ែ ឹងទំ� ក់ទំនងកិច� សហបែ តិបត� ិ� របែ �ែស� ំងបី
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នៅ ព្រ ឹកថ្ង ្រទី ៥ ខ្រមីនា  ឆ្នា  ំ២០២១ សម្ត ្រចអគ្គ មហា ព� ចក្រ ី 
ហែង សំរិន ប្រ ធា នរដ្ឋ សភា  បា នអញ្ជ ើញជា អធិបតីភា ពក្ន ុងសម័យប្រ ជំុ
រដ្ឋ សភា វិសា មញ្ញ នីតិកា លទី ៦ ដោ យមា នសមា ជិក សមា ជិកា  រដ្ឋ សភា  
ចូលរួមចំនួន ៨៣ រូប ដើម្ប ីពិភា ក្សា   និងអនុម័តស្រចក្ត ី�្រ  ងច្បា  ប់ស្ត ីពី   
វិធា នកា រទប់សា�  ត់កា រឆ្ល ងរា លដា លន្រជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្ល ងកា ចសា ហា វ
ប្រ កបដោ យ�្រ  ះថា្នា  ក់ធ្ង ន់ធ្ង រផ្ស ្រងៗទៀត។

អង្គ ប្រ ជុំរដ្ឋ សភា បា នអនុម័តស្រចក្ត ី�្រ  ងច្បា  ប់ន្រះដ្រលមា ន ៦ជំពូក 
និង១៨មា �្រ   ដោ យសម្ល ្រងគា ំ�្រ ៨៣ សម្ល ្រងលើ ៨៣សម្ល ្រង  ។   ច្បា  ប់ន្រះ 
បា នកា្លា  យជា យន្ត កា រមួយដ៏ សំខ ន់ក្ន ុងកា រកំណត់អំពីវិធា នកា រ សុខ ភិបា ល 
វិធា នកា ររដ្ឋ បា ល និងវិធា នកា រផ្ស ្រងទៀតដ្រលត្រ ូវអនុវត្ត  ដើម្ប ីប្រ យុទ្ធ  
ទប់សា�  ត់កា រឆ្ល ងរា លដា លន្រជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្ល ងកា ចសា ហា វ ដ្រល
ប្រ កបដោ យ�្រ  ះថា្នា  ក់ធ្ង ន់ធ្ង រផ្ស ្រងទៀត ក្ន ុងព្រលបច្ច ុប្ប ន្ន  និងព្រលអនា គត 
សំដៅ កា រពា រអា យុជីវិតប្រ ជា ពលរដ្ឋ  លើកកម្ព ស់សុខភា ពសា ធា រណៈ 
និងសណា្ដោ  ប់ធា្នា  ប់សា ធា រណៈ ព្រ មទា ំងកា ត់បន្ថ យឲ្យ បា នជា អតិបរមា នូវ
ផលប៉ះពា ល់ន្រកា រឆ្ល ងជំងឺន្រះ ចំពោ ះវិស័យសង្គ ម និងស្រដ្ឋ កិច្ច នៅ ក្ន ុង
ព្រ ះរា ជា ណា ចក្រ កម្ព ុជា យើង ។ រដ្ឋ សភា បា នថ្ល ្រង� តសរសើរយ៉ោ ង
�្រ  �្រងចំពោ ះរា ជរដា្ឋា  ភិបា ល ដ្រលបា នខិតខំដា ក់ច្រញវិធា នកា រនា នា  
ក្ន ុងព្រលកន្ល ងមក ដោ យបា នទប់សា�  ត់ចំពោ ះកា រឆ្ល ងរា លដា លន្រជំង 
កូវីដ-១៩ ទា ន់ព្រល�្រលា  និងប្រ កបដោ យប្រ សិទ្ធ ភា ពខ្ព ស់ ធា នា បា ននូវ
កិច្ច កា រពា រសុខុមា លភា ពប្រ ជា ពលរដ្ឋ  បញ្ហា  សង្គ ម និងស្រដ្ឋ កិច្ច របស់ 
ប្រ ទ្រសជា តិ ។ ស្រចក្ត ី�្រ  ងច្បា  ប់ថ្ម ីដ្រលកើតច្រញជា រូបរា ងន្រះ ជា      
សក� ីភា ពកា ន់ត្រច្បា  ស់បងា្ហា  ញពីកិច្ច ខិតខំប្រ ឹង�្រ  ង និងកា រយកចិត្ត             
ទុកដា ក់ប្រ កបដោ យកា រទទួលខុសត្រ ូវខ្ព ស់របស់  រា ជរដា្ឋា  ភិបា លចំពោ ះ 
អា យុជីវិត និងសុខុមា លភា ពប្រ ជា ពលរដ្ឋ ។ 

មា �្រ   ៧ ន្រច្បា  ប់ន្រះ បា ន�្រងថា  ៖ «អំពើ�្រច�្រះពីកា រធ្វ ើចតា្តា  - 
ឡីស័ក ឬ�្រចច្រញពីទីកន្ល ្រង ធ្វ ើចតា្តា  ឡីស័កក្ន ុងអំឡុងព្រលធ្វ ើចតា្តា  ឡីស័ក
ដ្រលកំណត់ដោ យក្រ សួងសុខ ភិបា ល ឬអា ជា�  ធរមា នសមត្ថ កិច្ច  ត្រ ូវ 
ទទួលពិន័យអន្ត រកា រណ៍តា មកា រកំណត់ នៅ ក្ន ុងអនុក្រ ឹត្យ  ដោ យត្រ ូវ 
ផ្ត នា្ទា  � សដា ក់ពន្ធ នា គា រពី៦ខ្រ ទៅ  ៣ ឆ្នា  ំ និងពិន័យជា ប្រ  ក់ពី 
២.០០០.០០០ រៀល ទៅ  ១០.០០០.០០០ រៀល កា លបើអំពើខ ងលើ 
ន្រះ បា នបណា្ដោ  លឲ្យ មា នកា រចម្ល ងជំងឺកូវីដ-១៩ ដល់អ្ន កដទ្រ»។ មា �្រ   

សម្ដ េចចកេ ី ហែង សំរិន អញ្ជ ើញជា អធិបតីភា ពក្ន ុងសម័យបេ ជុំរដ្ឋ សភា វិសា មញ្ញ នីតិកា លទី ៦ 

៨ បា ន�្រងថា  ៖ «អំពើ�្រច�្រះពីកា រតម្រ ូវឲ្យ ទទួលកា រព្យា  បា ល ឬ�្រច 
ច្រញពីទីកន្ល ្រងព្យា  បា ល ដ្រលកំណត់ដោ យក្រ សួងសុខ ភិបា ល ឬកា រ 
ប៉ុនប៉ងប្រ ព្រ ឹត្ត អំពើន្រះ ត្រ ូវផ្ត នា្ទា  � ស ដា ក់ពន្ធ នា គា រពី ១ ឆ្នា  ំ ទៅ  ៥ ឆ្នា  ំ 
និងពិន័យជា ប្រ  ក់ពី ៥.០០០.០០០រៀល ទៅ  ២០.០០០.០០០ រៀល ។ 
ត្រ ូវផ្ត នា្ទា  � សដា កព់ន្ធ នា គា រព ី៥ ឆ្នា   ំទៅ  ១០ ឆ្នា   ំកា លបើអពំើខ ងលើន្រះ 
បា នបណា្ដោ  លឲ្យ មា នកា រចម្ល ងជំងឺកូវីដ-១៩ ដល់អ្ន កដទ្រ »។ មា �្រ   ៩ 
�្រងថា  ៖ «អំពើចម្ល ងដោ យច្រតនា នូវជំងឺកូវីដ-១៩ ដល់អ្ន កដទ្រ តា ម 
គ្រ ប់មធ្យា  បា យ ត្រ ូវផ្ត នា្ទា  � សដា ក់ពន្ធ នា គា រពី ៥ ឆ្នា  ំ ទៅ  ១០ឆ្នា  ំ ។ 
ត្រ ូវផ្ត នា្ទា  � សដា ក់ពន្ធ នា គា រពី ១០ឆ្នា  ំ ទៅ ២០ ឆ្នា  ំ កា លបើអំពើខ ងលើ
ន្រះត្រ ូវបា នធ្វ ើឡើង ដោ យមា នកា ររៀបចំជា ក្រ ុម ឬអង្គ កា រចា ត់តា ំង» ។  
មា �្រ   ១០ �្រងថា  ៖ «ដោ យមិនគិតដល់បទល្ម ើសព្រ ហ្ម ទណ្ឌ ដទ្រទៀត 
អំពើដោ យច្រតនា មិន� រពវិធា នកា ររដ្ឋ បា ល ដ្រលបា នដា ក់ច្រញស្រ ប 
តា មច្បា  ប់ន្រះ ត្រ ូវទទួលពិន័យអន្ត រកា រណ៍ពី ១.០០០.០០០រៀលទៅ  
៥.០០០.០០០រៀល ។ ត្រ ូវផ្ត នា្ទា  � សដា ក់ពន្ធ នា គា រពី ៦ ខ្រទៅ  ៣ ឆ្នា  ំ 
និងពិន័យជា ប្រ  ក់ពី ២.០០០.០០០ រៀល ទៅ  ១០.០០០.០០០ រៀល 
កា លបើអំពើខ ងលើន្រះ បណា្ដោ  លឲ្យ មា នកា រចម្ល ងជំងឺកូវីដ-១៩ដល់អ្ន ក 
ដទ្រ។ ត្រ ូវផ្ត នា្ទា  � សដា ក់ពន្ធ នា គា រពី ២ ឆ្នា  ំ ទៅ  ៥ ឆ្នា  ំ និងពិន័យជា ប្រ  ក់ 
ពី ៥.០០០.០០០រៀលទៅ ២០.០០០.០០០រៀល កា លបើអំពើខ ងលើ
ន្រះបណា្ដោ  លឲ្យ ប៉ះពា ល់ធ្ង ន់ធ្ង រ ដល់សុខភា ពសា ធា រណៈ»។ មា �្រ   ១១ 
�្រងថា  ៖ «អំពើរា រា ំង ឬបង្ក ឧបសគ្គ ដោ យច្រតនា ដល់កា រអនុវត្ត វិធា ន
កា រដ្រលបា នដា ក់ច្រញ ស្រ បតា មច្បា  ប់ន្រះ ត្រ ូវផ្ត នា្ទា  � សដា ក់ ពន្ធ នា គា រ 
ពី ៦ ខ្រ ទៅ  ៣ ឆ្នា  ំ និងពិន័យជា ប្រ  ក់ពី ២.០០០.០០០រៀលទៅ  
១០.០០០.០០០រៀល ។ ត្រ ូវផ្ត នា្ទា  � សដា ក់ពន្ធ នា គា រពី ២ ឆ្នា  ំ ទៅ  ៥ 
ឆ្នា   ំនងិពនិយ័ជា ប្រ  កព់ ី៥.០០០.០០០ រៀលទៅ  ២០.០០០.០០០រៀល 
កា លបើអំពើខ ងលើន្រះបណា្ដោ  លឲ្យ មា នកា រចម្ល ងជំងឺកូវីដ-១៩ ដល់ 
អ្ន កដទ្រ ឬប៉ះពា ល់ធ្ង ន់ធ្ង រដល់សុខភា ពសា ធា រណៈ។ 

ច្បា  ប់ន្រះ ត្រ ូវបា នសម័យប្រ ជុំព្រ ឹទ្ធ សភា  ក្រ  មអធិបតីភា ព   
ឯកឧត្ត មកិតិនីតិ� សលបណ្ឌ ិត សុឹម �  ប្រ ធា នស្ត ីទីព្រ ឹទ្ធ សភា  ពិនិត្យ  
និងឲ្យ � បល់នៅ ថ្ង ្រទី១១ ខ្រមីនា  ហើយត្រ ូវបា ន សម្ត ្រចវិបុលស្រនា ភក្ត  ី
ស យ ឈុំ ប្រ មុខរដ្ឋ ស្ត ីទីចុះហត្ថ ល្រខ នៅ ថ្ង ្រទី១១ ខ្រមីនា  ដា ក់ឲ្យ  
ប្រ ើប្រ  ស់ជា បនា្ទា  ន់៕ 

ច�  ប់ស� ីពីវិ� ន� រទប់ស� ែត់� រឆ� ងរ ល� ល�ែច�  ប់ស� ីពីវិ� ន� រទប់ស� ែត់� រឆ� ងរ ល� ល�ែច�  ប់ស� ីពីវិ� ន� រទប់ស� ែត់� រឆ� ងរ ល� ល�ែជំងឺកូវីដ-១៩ ជំងឺកូវីដ-១៩ ជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ� ង� ចស ហា វ និងជំងឺឆ� ង� ចស ហា វ និងជំងឺឆ� ង� ចស ហា វ 
និងបែ កប�ែយ�ែ  ះ�� ែក់ធ� ន់ធ� រ�� ែង�ៀត �ែ ូវ� នបែ � ស� ក់ឲ� �ែ ើ�ែ  ស់ជា ផ� �វ� រនិងបែ កប�ែយ�ែ  ះ�� ែក់ធ� ន់ធ� រ�� ែង�ៀត �ែ ូវ� នបែ � ស� ក់ឲ� �ែ ើ�ែ  ស់ជា ផ� �វ� រនិងបែ កប�ែយ�ែ  ះ�� ែក់ធ� ន់ធ� រ�� ែង�ៀត �ែ ូវ� នបែ � ស� ក់ឲ� �ែ ើ�ែ  ស់ជា ផ� �វ� រ
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នៅ ថ្ង ្រព្រ ហស្ប ត�  ទី១១ ខ្រមីនា  ឆ្នា  ំ២០២១ ឯកឧត្ត មកិតិ្ត នីតិ-
� សលបណ្ឌ ិត សុីម �  ប្រ ធា នស្ត ីទីព្រ ឹទ្ធ សភា ន្រព្រ ះរា ជា ណា ចក្រ    
កម្ព ុជា  បា នអញ្ជ ើញជា អធិបតីដ៏ខ្ព ស់ខ្ព ង់បើកសម័យប្រ ជុំវិសា មញ្ញ   
ព្រ ឹទ្ធ សភា  នីតិកា លទី៤ ដើម្ប ីពិនិត្យ  និងឲ្យ � បល់លើស្រចក្ត ី�្រ  ងច្បា  ប់
ស្ត ីពីវិធា នកា រទប់សា�  ត់កា រឆ្ល ងរា លដា លន្រជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្ល ង 
កា ចសា ហា វ និងប្រ កបដោ យ�្រ  ះថា្នា  ក់ធ្ង ន់ធ្ង រផ្ស ្រងទៀត ដោ យមា នវត្ត មា ន
សមា ជិកព្រ ឹទ្ធ សភា ចូលរួមចំនួន៣៩រូប។

 ស្រចក្ត ី�្រ  ងច្បា  ប់ន្រះ ត្រ ូវបា នរៀបចំឡើងដើម្ប ីកំណត់អំពី� ល-
បំណង វិសា លភា ព វិធា នកា រ � សប្ប ញ្ញ ត្ត ិ និងសមត្ថ កិច្ច  ដ្រលត្រ ូវអនុវត្ត 
សំដៅ កា រពា រអា យុជីវិតប្រ ជា ពលរដ្ឋ  សុខភា ពសា ធា រណៈ និងសណា្ដោ  ប់ធា្នា  ប់ 
សា ធា រណៈ ព្រ មទា ំងកា រកា ត់បន្ថ យឱ្យ បា នជា អតិបរមា នូវផលប៉ះពា ល់
ន្រជំងឺឆ្ល ងន្រះ ចំពោ ះវិស័យសង្គ ម-ស្រដ្ឋ កិច្ច នៅ ក្ន ុងព្រ ះរា ជា ណា ចក្រ   
កម្ព ុជា ។ ជា មួយគា្នា  ន្រះក៏បា នបងា្ហា  ញពីឆន្ទ ៈរបស់រា ជរដា្ឋា  ភិបា ល ក្ន ុងកា រ
លើកកម្ព ស់កា រទទួលខុសត្រ ូវចំពោ ះភា ពរស់រា នមា នជីវិតរបស់ប្រ ជា ពលរដ្ឋ  
និងកា រថ្ររក្សា  សន្ត ិសុខ សណា្ដោ  ប់ធា្នា  ប់សា ធា រណៈក្ន ុងកា លៈទ្រសៈដ្រល
ប្រ ទ្រសជា តិកំពុងប្រ ឈមនឹងកា រគំរា មកំ�្រងពីកា ររីករា លដា លន្រជំងឺ
កូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្ល ងកា ចសា ហា វ និងប្រ កបដោ យ�្រ  ះថា្នា  ក់ធ្ង ន់ធ្ង រ 
ផ្ស ្រងទៀត។

នៅ ក្ន ុងសម័យប្រ ជុំនោ ះ មា នតំណា ងរា ជរដា្ឋា  ភិបា លពីររូបបា នអញ្ជ ើញ
ចូលរួមដើម្ប ីកា រពា រស្រចក្ត ី�្រ  ងច្បា  ប់ន្រះ ដ្រលរួមមា ន ឯកឧត្ត ម ម៉ម 
ប៊ុនហែង រដ្ឋ មន្រ ្ត ីក្រ សួងសុខ ភិបា ល និងឯកឧត្ត ម �ើត រិទ�  រដ្ឋ មន្រ ្ត ី 
ក្រ សួងយុត្ត ិធម៌។

ឯកឧត្ត ម �ើត រិទ្ធ  បា នថ្ល ្រងថា  ច្បា  ប់ន្រះបា នកសា ងឡើងក្រ  យ
ព្រលកម្ព ុជា  បា នជួបប្រ ទះនឹងជំងឺឆ្ល ងកូវីដ១៩ ដ្រលជា ជំងឺមួយមា ន  
សភា ពស្រ ួច�្រ  វធ្វ ើឱ្យ ប៉ះពា ល់ដល់កា ររស់នៅ  ស្រដ្ឋ កិច្ច -សង្គ ម និង  
បង្ក ឱ្យ បា ត់បង់អា យុជីវិតពលរដ្ឋ , ដើម្ប ីទប់សា�  ត់ និងកា ត់ផ្តា  ច់កា រចម្ល ង 
កា ររីករា លដា លន្រជំងឺនៅ ក្ន ុងសហគមន៍កម្ព ុជា  ជា ពិស្រសគឺកា រពា រ  
អា យុជីវិតប្រ ជា ពលរដ្ឋ  និងសុខភា ពសា ធា រណៈ។ ឯកឧត្ត មថ្ល ្រងថា  ច្បា  ប់
ន្រះធ្វ ើឡើងក្ន ុង� លបំណងសំខ ន់ត្រមួយគត់ គឺដើម្ប ីកា រពា រអា យុជីវិត 

ឯកឧត្ត មកិតិ្ត នីតិកោ សលបណ្ឌ ិត សុីម �  អញ្ជ ើញជា អធិបតីដ៏ខ្ព ស់ខ្ព ង់បើកសម័យបេ ជំុវិសា មញ្ញ   ពេ ឹទ្ធ សភា  នីតិកា លទី៤

របស់ប្រ ជា ពលរដ្ឋ  កា រពា រសុខភា ពសា ធា រណៈប្រ ជា ជន។ ចំពោ ះ 
� សបញ្ញ ត្ត ិវិញ បង្ក ើតឡើងដើម្ប ីដា ក់� សចំពោ ះជនខិលខូច និង 
ជនទុច្ច រិត ដ្រលចង់បង្ក �្រ  ះថា្នា  ក់ដល់អា យុជីវិតប្រ ជា ជន និងសុខភា ព 
សា ធា រណៈត្រប៉ុណោ្ណោ  ះ។ សម្រ  ប់ប្រ ជា ពលរដ្ឋ ដ្រល� រពតា មវិធា នកា រ
ត្រ ឹមត្រ ូវរបស់រា ជរដា្ឋា  ភិបា ល របស់ក្រ សួងសុខ ភិបា លធា នា បា នមិនឱ្យ 
មា នកា រឆ្ល ងរា លដា ល ធ្វ ើឱ្យ សហគមន៍របស់យើងអា ចវិលត្រ ឡប់ទៅ រក
សា្ថា  នភា ពប្រ ក្រ តីឡើងវិញ ច្បា  ប់ន្រះអត់យកទៅ អនុវត្ត ន៍ចំពោ ះពួកគា ត់
ទ្រ។ � សបញ្ញ ត្ត ិន្រះ �្រអនុវត្ត ន៍ត្រចំពោ ះជនខិលខូច ចំពោ ះជនទុច្ច រិត 
ដ្រលមា នច្រតនា ធ្វ ើឱ្យ សង្គ មកម្ព ុជា មា នភា ពវឹកវរត្រប៉ុណោ្ណោ  ះ។

អង្គ ប្រ ជុំព្រ ឹទ្ធ សភា បា នពិនិត្យ  និងឲ្យ � បល់ឯកភា ពទា ំងស្រ ុងលើ
ស្រចក្ត ី�្រ  ងច្បា  ប់ទា ំងមូល ដោ យឥត�្រ�្រ  ចំនួន៣៩សំឡ្រង ន្រចំនួន 
សមា ជិកព្រ ឹទ្ធ សភា ទា ំងមូល។

ស្រចក្ត ី�្រ  ងច្បា  ប់ស្ត ីពី វិធា នកា រទប់សា�  ត់កា រឆ្ល ងរា លដា លន្រជំងឺ 
កូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្ល ងកា ចសា ហា វ និងប្រ កបដោ យ�្រ  ះថា្នា  ក់ធ្ង ន់ធ្ង រផ្ស ្រង
ទៀត ដ្រលរៀបចំឡើងដោ យរា ជរដា្ឋា  ភិបា ល មា ន ០៦ជំពូក និង១៨ មា �្រ   
ត្រ ូវបា នរដ្ឋ សភា កម្ព ុជា អនុម័តយល់ព្រ មជា លើកដំបូងចំនួន ៨៣សំឡ្រង 
ន្រចំនួនសមា ជិករដ្ឋ សភា ទា ំងមូល កា លពីថ្ង ្រទី៥ ខ្រមីនា  ឆ្នា  ំ២០២១ 
នា សម័យប្រ ជុំរដ្ឋ សភា ជា វិសា មញ្ញ  នីតិកា លទី៦៕

សម័យបែ ជុំវិស ម�� �ែ ឹទ� សភា  ពិនិត�  និងឲ� �ែបល់�ើ�ែចក� ី�ែ ាងច�  ប់ស� ីពីវិ� ន� រទប់ស� ែត់� រសម័យបែ ជុំវិស ម�� �ែ ឹទ� សភា  ពិនិត�  និងឲ� �ែបល់�ើ�ែចក� ី�ែ ាងច�  ប់ស� ីពីវិ� ន� រទប់ស� ែត់� រសម័យបែ ជុំវិស ម�� �ែ ឹទ� សភា  ពិនិត�  និងឲ� �ែបល់�ើ�ែចក� ី�ែ ាងច�  ប់ស� ីពីវិ� ន� រទប់ស� ែត់� រ
ឆ� ងរ ល� ល�ែឆ� ងរ ល� ល�ែឆ� ងរ ល� ល�ែជំងឺកូវីដ-១៩ ជំងឺកូវីដ-១៩ ជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ� ង� ចស ហា វ និង បែ កប�ែយ�ែ  ះ�� ែក់ធ� ន់ធ� រ�� ែង�ៀតនិងជំងឺឆ� ង� ចស ហា វ និង បែ កប�ែយ�ែ  ះ�� ែក់ធ� ន់ធ� រ�� ែង�ៀតនិងជំងឺឆ� ង� ចស ហា វ និង បែ កប�ែយ�ែ  ះ�� ែក់ធ� ន់ធ� រ�� ែង�ៀត
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ថ្ង េទី១២ ខេមីន  ឆ្នា  ំ២០២១ ឯកឧត្ត មកិត្ត ិសង្គ ហបណ្ឌ ិត �ែព ងន 
សមា ជិកគណៈអចិន្ត េ  យ៍ នេ គណៈកមា្មា  ធិកា រកណ្តា  ល គណបក្ស  
បេ ជា ជនកម្ព ុជា  អនបុេ ធា នទ២ីពេ ឹទ្ធ សភា  រមួដណំើរដោ យ ឯកឧត្ត ម 
ម៉ម   ប៊ុន� ង បេ ធា នគណៈកម្ម កា រទី១០ និងសមា ជិកពេ ឹទ្ធ សភា 
បេ ចា ំភូមិភា គទី៣ បា នអញ្ជ ើញន ំយកអំណោ យដេលរួមមា នមី 
ចំនួន២.០០០កេស និងទឹកសុទ្ធ  ចំនួន២.០០០កេស ជូនដល់ 
រដ្ឋ បា លខេត្ត កណ្តា  ល សមេ  ប់ចេកជូនដល់បងប្អ ូនបេ ជា ពលរដ្ឋ  
ដេលកពំងុធ្វ ើចតា្តា  ឡសីក័ តា មបណ្តា  សេ ុក-កេ ុង ទទូា ងំខេត្ត កណ្តា  ល។

ថ្ង េទី០១ ខេមិន  ឆ្នា  ំ២០២១ ឯកឧត្ត ម ជា  ចា ន់តូ សមា ជិក 
គណៈអចិន្ត េ  យ៍នេគណៈកមា្មា  ធិកា រកណ្តា  ល គណបក្ស បេ ជា ជន 
កម្ព ុជា  អគ្គ ទេសា ភិបា លធន គ រជា តិកម្ព ុជា  និងលោ កជំទា វ បា ន 
អញ្ជ ើញជា អធិបតីក្ន ុងពិធីបញ្ច ុះបឋមសិលា កសា ង អគ រពុទ្ធ ិកវិទ្យា  ល័យ 
មួយខ្ន ង កម្ព ស់៤ជា ន់ ស្ថ ិតនៅ វត្ត រា ជបូណ៍ កេ ុងសៀមរា ប 
ខេត្ត សៀមរា ប។

ថ្ង េទី២៦ ខេមីន  ឆ្នា  ំ២០២១ លោ កជំទា វកិត្ត ិសង្គ ហបណ្ឌ ិត 
�៉ែន សំអន សមា ជិកា គណៈអចិន្ត េ  យ៍នេគណៈកមា្មា  ធិកា រកណ្តា  ល 
គណបក្ស បេ ជា ជនកម្ព ុជា  ឧបន យករដ្ឋ មនេ ្ត ី រដ្ឋ មនេ ្ត ីកេ សួងទំន ក់
ទំនងជា មួយរដ្ឋ សភា -ពេ ឹទ្ធ សភា  និងអធិកា រកិច្ច  តំណ ងដ៏ខ្ព ង់ខ្ព ស់ 
សម្ត េចអគ្គ មហា សេន បតីតេជោ  ហ៊ុន សែន ន យករដ្ឋ មនេ ្ត ីនេ 
ពេ ះរា ជា ន ចកេ កម្ព ុជា  និងសម្ត េចកិត្ត ិពេ ឹទ្ធ បណ្ឌ ិត ប៊ុន រ៉ែនី ហ៊ុន សែន 
បា នអញ្ជ ើញជា អធិបតីក្ន ុងពិធីវ យគង ជួង រគ ំង ទូងស្គ រ នៅ វត្ត លង្ក ា 
ពេ ះកុសុមា រា ម ដេលស្ថ ិតនៅ សង្កា  ត់បឹងកេងកងទី១ ខណ្ឌ បឹង កេងកង 
រា ជធា នីភ្ន ំពេញ កេ  មពេ ះវត្ត មា ន សម្ដ េចពេ ះមហា អរិយវង្ស         
� រ� ចន្ទ ថុល្ល  ពេ ះ� អធិកា រវត្ត  ។

ថ្ង េទី១៧ ខេមីន  ឆ្នា  ំ២០២១ ឯកឧត្ត មអគ្គ បណ្ឌ ិតសភា ចា រ្យ                 
អូន ព័ន� មុនីរ័ត�  សមា ជិកគណៈអចិន្ត េ  យ៍នេគណៈកមា្មា  ធិកា រ 
កណ្តា  ល គណបក្ស បេ ជា ជនកម្ព ុជា  ឧបន យករដ្ឋ មន្ត េ ី រដ្ឋ មន្ត េ ី 
កេ សួងសេដ្ឋ កិច្ច  និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងជា បេ ធា នកេ ុមកា រង ររា ជរដា្ឋា  ភិបា ល
ចុះមូលដា្ឋា  នខេត្ត កណ្តា  ល បា នអញ្ជ ើញជួបសំណេះសំណ ល 
តេ ួតពិនិត្យ កា រង រ និងបេ គល់អំណោ យជូនដល់រដ្ឋ បា លខេត្ត  
កណ្តា  ល សមេ  ប់បេ ើបេ  ស់ក្ន ុងកា រគេ ប់គេ ងបង្កា  រទប់សា្កា  ត់ជំងឺ 
កូវីដ-១៩ នៅ សា លា ខេត្ត កណ្តា  ល។
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ថ្ង េទី២០ ខេមីន  ឆ្នា  ំ២០២១ ឯកឧត្ត ម �ែង ខុន សមា ជិកគណៈ-
កមា្មា  ធិកា រកណ្តា  ល គណបក្ស បេ ជា ជនកម្ព ុជា  រដ្ឋ មន្ត េ ីកេ សួងទេសចរណ៍ 
និងជា បេ ធា នកេ ុមកា រង រចុះជួយសេ ុកបា រា យណ៍ និងសេ ុកតា ំងគោ ក 
ខេត្ត កំពង់ធំ បា នអញ្ជ ើញដឹកន ំកេ ុមកា រង រចុះពិនិត្យ កា រដា្ឋា  នកំពុង 
កសា ងផ្ល ូវលំមួយខ្ស េបេ វេង១២ គីឡូម៉េតេ  ជូនបេ ជា ពលរដ្ឋ នៅ ភូមិ 
គោ កតេ បេក ឃុំសេ �  សេ ុកតា ំងគោ ក។ ឯកឧត្ត មថ្ល េងថ  តា មរយៈ 
សមិទ្ធ ផលផ្ល ូវនេះ នឹងធ្វ ើឱ្យ ភូមិគោ កតេ បេកលេងជា តំបន់ដា ច់សេ យ ល។

 ថ្ង េទី១២ ខេមីន  ឆ្នា  ំ២០២១ ឯកឧត្ដ ម ហ៊ុន �ែង សមា ជិកគណៈ-
កមា្មា  ធិកា រកណ្តា  ល គណបក្ស បេ ជា ជនកម្ព ុជា  តំណ ងរា សេ ្ត មណ្ឌ ល ខេត្ត កំពង់ចា ម 
និងជា បេ ធា នគណ:កម្ម កា រមហា ផ្ទ េ កា រពា រជា តិ និងមុខង រ សា ធា រណៈនេ 
រដ្ឋ សភា  និងលោ កជំទា វ � ង វួច�ែង បា នឧបត្ថ ម្ភ អំណោ យជា ថវិកា  
និងស្ប ៀងអា ហា រ ដល់បងប្អ ូនកម្ម កររបស់ កេ ុមហ៊ុន សុិនទេ ី ចំនួន ៣៩ន ក់ 
ដេលកំពុងបេ មូលសមេ  ម នៅ ក្ន ុងកេ ុងកំពង់ចា ម ខេត្ត កំពង់ចា ម។ 

ថ្ង េទី១២ ខេមីន  ឆ្នា  ំ២០២១ ឯកឧត្ត ម �ៀវ � � រ�ទ�  សមា ជិក 
គណៈកមា្មា  ធិកា រកណ្តា  ល គណបក្ស បេ ជា ជនកម្ព ុជា   រដ្ឋ មន្ត េ ីកេ សួង ព័ត៌មា ន 
ដឹកន ំសហកា រីអញ្ជ ើញចូលរួមសន្ន ិសីទ លើកទី១៥ នេរដ្ឋ មន្ត េ ី អា សា៊ា ន 
ទទួលបន្ទ ុកផ្ន េកព័ត៌មា ន កេ  មបេ ធា នបទ «សហគមន៍ឌីជីថលមួយ 
ដេលអា ចចូលរួមបា នទា ំងអស់គ្នា  » ដេលបេ ទេសថេធ្វ ើជា មា្ចា  ស់ផ្ទ ះតា ម 
បេ ព័ន្ធ  វីដេអូ នៅ ទីស្ត ីកា រកេ សួង។

ដើម្ប ីចូលរួម អបអរសា ទរទិវ  ន រីអន្ត រជា តិ ៨ មីន   
នៅ រសៀល ថ្ង េទី៥ ខេមីន  ឆ្នា  ំ២០២១ ឯកឧត្ត ម �ែ ុំ សុ�  
សមា ជិកគណៈកមា្មា  ធិកា រកណ្តា  ល គណបក្ស បេ ជា ជន 
កម្ព ុជា  រដ្ឋ មនេ ្ត ីកេ សួងមុខង រសា -ធា រណៈរួមជា មួយ 
កេ ុមកា រង រ សេ ុក បា ភ្ន ំ បា ន ចុះជួបសំណេះសំណ ល 
សា កសួរសុខទុក្ខ លោ ក យ យ លោ កតា  ចា ស់ៗ សរុប 

ចំនួន៧០ន ក់ មកពីឃុំធា យ ឃុំឈើកា ច់ និងឃុំជើងភ្ន ំ សេ ុកបា ភ្ន ំ ខេត្ត ពេ  វេង។ ពេ ឹកថ្ង េបន្ទា  ប់ នេខេឆ្នា  ំដដេល ឯកឧត្ត មបេ ធា នកេ ុមកា រង រខេត្ត  
កេ ចេះក៏បា នជួបសំណេះសំណ លជា មួយលោ កយ យ លោ កតា ចា ស់ៗចំនួន ៥៤ន ក់ មកពីភូមិដង្ហ ិត ភូមិបេ ឡា យ�េ ៀក ភូមិកេ ូច និង 
ភូមិ២៧សេនជ័យ នេឃុំដំរីផុង សេ ុកឆ្ល ូង ខេត្ត កេ ចេះ។ លោ កយ យ លោ កតា ទា ំងអស់នេះ កំពុងជួបកា រលំបា កក្ន ុងជីវភា ព ម្យា ៉ា ងអា សេ ័យដោ យ
តេ ូវបេ ឈមនឹងផលវិបា កនេជំងឺកូវីដ-១៩ និងម្យា ៉ា ងទៀតតេ ូវទទួលបន្ទ ុកចិញ្ច ឹមបីបា ច់ថេ រក្សា  � តូចៗ ដេលឳពុកមា្តា  យពួកគេតេ ូវធ្វ ើចំណ ក 
សេ ុកទៅ ធ្វ ើកា រនៅ ទីឆ្ងា  យ។ នៅ ក្ន ុងឱកា សនោ ះ កេ ុមកា រង របា នពា ំន ំនូវអំណោ យ ជា សំលៀកបំពា ក់ និងថវិកា មួយចំនួនជូនពួកគ ត់ផងដេរ។

ថ្ង េទី ១៧ ខេមីន  ឆ្នា  ំ២០២១ ឯកឧត្ត មបណ្ឌ ិតសភា ចា រ្យ  អ៊ុក រ៉ែប៊ុន 
សមា ជិកគណៈអចនិ្ត េ  យន៍េគណៈកមា្មា  ធកិា រកណ្តា  ល គណបក្ស  បេ ជា ជន 
កម្ព ុជា  រដ្ឋ មនេ ្ត ីកេ សួងអភិវឌ្ឍ ន៍ជនបទ បា ន អញ្ជ ើញចូលរួមសន្ន ិសីទ 
អភិវឌ្ឍ ន៍អា សុីអា គ្ន េយ៍ឆ្នា  ំ២០២១ ស្ត ីពី នវ នុវត្ត ន៍តា មរយៈកិច្ច សហ-
បេ តិបត្ត ិកា រ កា ររៀបចំផេនកា រសា្តា  រឡើងវិញបេ កបដោ យបរិយ ប័ន្ន  
បន្ទា  ប់ពី Covid-19 បញ្ច ប់ តា មរយៈ បេ ព័ន្ធ វីដេអូ Conference ។
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ថ្ង េទី២២ ខេមីន  ឆ្នា  ំ២០២១ ឯកឧត្ត ម ជា ម ច័ន្ទ សែភ័ណ សមា ជិក-
គណៈកមា្មា  ធិកា រកណ្តា  ល គណបក្ស បេ ជា ជនកម្ព ុជា  អភិបា លនេគណៈអភិបា ល
ខេត្ត ត្ប ូងឃ្ម ុំ និងជា បេ ធា នគណៈកមា្មា  ធិកា រសា ខ កា កបា ទកេ ហមខេត្ត ត្ប ូង
ឃ្ម ុំ បា នន ំយកអំណោ យសា ខ កា កបា ទកេ ហមខេត្ត  ចេកជូនពលរដ្ឋ  ដេល 
រងផលប៉ះពា ល់ ដោ យកា ររីករា លដា លជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន២១០គេ ួសា រ 
នៅ ចំនួន៤ទីតា ំងផ្ស េងគ្នា   ក្ន ុងភូមិសេ  បេ  ំង ឃុំតេ ពា ំងពេ ីង សេ ុកតំបេរ 
ខេត្ត ត្ប ូងឃ្ម ុំ។ ឯកឧត្ត មបា នណេន ំឱ្យ បងប្អ ូនទា ំងអស់ តេ ូវរក្សា  អន ម័យឲ្យ 
បា នជា ប់ជា បេ ចា ំ រក្សា  គមា្លា  តសង្គ ម ពា ក់មា៉ា ស់ លា ងដេនឹងអា ល់កុលឬជេល 
ពិសេសអនុវត្ត ន៍តា មវិធា នកា រ “៣កា រពា រ ៣កុ”ំ ឲ្យ បា នជា ប់ជា បេ ចា ំ។

 ថ្ង េទី០៧ ខេមីន  ឆ្នា  ំ២០២១ ឯកឧត្ត ម ��  ង ស រ៉ែត សមា ជិក 
គណៈកមា្មា  ធិកា រកណ្តា  ល គណបក្ស បេ ជា ជនកម្ព ុជា  បេ ធា នគណៈកមា្មា  ធិកា រ 
គណបក្ស ខេត្ត ពេ  វេង អមដំណើរដោ យឯកឧត្ត មសមា ជិកអចិន្ត េ  យ៍គណបក្ស 
ខេត្ត  បេ ធា ន អនុបេ ធា នគណបក្ស សេ ុកពា រា ំង  និងសហកា រី បា នអញ្ជ ើញចុះ
សួរសុខទុក្ខ សិស្សា  នុសិស្ស ចំនួន ២៤ន ក់ ដេលកំពុងធ្វ ើចតា្តា  ឡីស័ក នៅ វិទ្យា  ល័យ 
ហ៊ុន សេន កំពង់ពពិល សេ ុកពា រា ំង រួមទា ំងកមា្លា  ំងកា រពា រ និងពេទ្យ ។ ជា មួយ
នោ ះឯកឧត្ត មបា នចេកជូននូវអំណោ យជា សមា�  រៈ ថវិកា រ រួមមា ន មី ជេល មា៉ា ស់ 
និងថវិកា ក្ន ុងមា្នា  ក់ៗទទួលបា ន៦០,000៛ ។

ថ្ង េទី០៤ ខេមីន  ឆ្នា  ំ២០២១ ឯកឧត្ត ម ជា ម �៉ែ�  អ្ន កតំណ ងរា ស្ត េ  
ខេត្ត ពេ  វេង បា នអញ្ជ ើញដឹកន ំកិច្ច បេ ជុំតេ ួតពិនិត្យ កា រង រតេ ៀមទទួលបងប្អ ូន
ចំណ កសេ ុកវិលតេ ឡប់មកចូលឆ្នា  ំបេ ពេណីខ្ម េរ សេ បនឹងកា ររីករា លដា ល 
ជំងឺឆ្ល ង Covid19 សហគមន៏២០ កុម្ភ ៈ នៅ សេ ុកសុីធរកណ្តា  ល ខេត្ត ពេ  វេង ។ 
ឯកឧត្ត មថ្ល េងថ  វិធា នកា រសុខ ភិបា ល ពា ក់មា៉ា ស់ លា ងដេ និងរក្សា  គមា្លា  តពីគ្នា   
ជា វិធា នកា រមុតសេ ួចក្ន ុងកា រចូលរួមទប់សា្កា  ត់ជំងឺឆ្ល ងកា ចសា ហា វ Covid 19 ។ 
សេ ុកសុីធរកណ្តា  លបា នតេ ៀមទីតា ំងសមេ  ប់ធ្វ ើចតា្តា  ឡីស័ក្ត គេ ប់ឃុំទា ំង១១ 
សមេ  ប់ទទួលបងប្អ ូនចំណ កសេ ុកមកពីបេ ទេសថេ និងតំបន់ផ្ស េងៗដេល 
តមេ ូវឲ្យ ធ្វ ើចតា្តា  ឡីស័ក។ ឯកឧត្ត ម បា នឧបត្ថ ម្ភ បន្ថ េមអា ល់កុល ជេល ទឹកបរិសុទ្ធ  និងថវិកា មួយចំនួនផងដេរ។

ថ្ង េទី៤ ខេមីន  ឆ្នា  ំ២០២១ ឯកឧត្ត ម ជា  សុ�ែធី សមា ជិកគណៈ-                
កមា្មា  ធិកា រកណ្តា  លគណបក្ស បេ ជា ជនកម្ព ុជា  អភិបា លនេគណៈអភិបា ល 
ខេត្ត ពេ  វេង និងជា បេ ធា នគណៈកមា្មា  ធិកា រសា ខ កា កបា ទកេ ហមកម្ព ុជា ខេត្ត 
ពេ  វេង បា នអញ្ជ ើញជួបសួរសុខទុក្ខ  និងចេកអំណោ យមនុស្ស ធម៌ ដើម្ប ីជួយ
សមេ  លទុក្ខ លំបា ករបស់មណ្ឌ លកុមា រកំពេ  ខេត្ត  និងអង្គ កា រសហព័ន្ធ ន រីពិកា រ 
ក្ន ុងកំឡុងពេលកា ររីករា តត្បា  តជា សកលនេជំងឺកូវីដ-១៩ ដេលមា នចំនួនសរុប  
១៦០ន ក់នៅ ភូមិលេខ៦ និងភូមិលេខ៣ សង្កា  ត់កំពង់លា វ កេ ុងពេ  វេង។

 ថ្ង េទី០៧ ខេមីន  ឆ្នា  ំ២០២១ លោ កជំទា វ � ន �ែ ីមុំ សមា ជិកា                  
គណៈកមា្មា  ធិកា រកណ្តា  ល គណបក្ស បេ ជា ជនកម្ព ុជា   អភិបា លនេគណ:ឣភិបា ល 
ខេត្ត �៉េលិន បា នអញ្ជ ើញជួបសំណេះសំណ លសួរសុខទុក្ខ  និងន ំយកអំណោ យ
ទៅ ឧបត្ថ ម្ភ ដល់បងប្អ ូនអតីតយុទ្ធ ជន ចំនួន៨០គេ ួសា រ មកពីឃុំទា ំង ០៤ 
ក្ន ុងសេ ុកសា លា កេ   ខេត្ត �៉េលិន។ លោ កជំទា វថ្ល េងថ  ថ្នា  ក់ដឹកន ំខេត្ត  ក៏ដូច
ជា សមា គមអតីតយុទ្ធ ជនកម្ព ុជា ខេត្ត  យកចិត្ត ទុកដា ក់ជួយសា ងសង់ផ្ទ ះសម្ប េ ង 
ផ្ត លដ់បីង្ក បង្ក ើនផល ឧបត្ថ ម្ភ ថវកិា  ស្ប ៀងអា ហា រផ្ស េងៗ ជនូពកួគ តដ់េលមា ន 
ជីវភា ពខ្វ ះខ ត ដើម្ប ីឱ្យ កេ ុមគេ ួសា រអតីតយុទ្ធ ជនយើង មា នលទ្ធ ភា ព បន្ត កា រង រ   
បេ កបមុខរបរចិញ្ច ឹមជីវិត តា មលទ្ធ ភា ពរៀងៗខ្ល ួន។ 
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ថ្ង េទី២២ ខេមីន  ឆ្នា  ំ២០២១ ឯកឧត្ត ម ម៉ុម ស �ឿន សមា ជិក-                   
គណៈកមា្មា  ធិកា រកណ្តា  ល គណបក្ស បេ ជា ជនកម្ព ុជា  អភិបា លនេគណៈអភិបា ល
ខេត្ត ស្ទ ឹង�េ  ង បា នអញ្ជ ើញចុះពិនិត្យ វឌ្ឍ នភា ពនេកា រសា្ថា  បន ផ្ល ូវ�េ  លកេ ួស
កេ ហមតា មបណោ្តា  យទន្ល េមេគង្គ បន្ត  (ពីអូរតា ខេង ដល់អូរភ្ជ ុល) បេ វេង 
៧.៤០០ម៉េតេ  ទទឹង៧ម៉េតេ  លូមូល�្លា  ះចំនួន ៣កន្ល េង និងសា្ពោ  នដេក 
បា ឡេក្បា  លបេតុងចំនួន ២កន្ល េង ដេលសា្ពោ  នទី១ មា នបេ វេង២៤ម៉េតេ  
សា្ពោ  នទី២ មា នបេ វេង ២៧ម៉េតេ  ពេ មទា ំងអគ រប៉ុស្ត ិ៍ សុខភា ព និងកា រតភា្ជា  ប់ 
បណ្តា  ញអគ្គ ិសនី ស្ថ ិតក្ន ុងឃុំកា ំងចា ម សេ ុកថ ឡា បរិវ៉ា ត់ ខេត្ត ស្ទ ឹង�េ  ង 
តភា្ជា  ប់ដល់ឃុំសៀមបូក សេ ុកសៀមបូក។

ថ្ង េទី០៤ ខេមីន  ឆ្នា  ំ២០២១ ឯកឧត្ត ម ស� ែយ សំ��ែង សមា ជិកគណៈ-     
កមា្មា  ធិកា រកណ្តា  លគណបក្ស បេ ជា ជនកម្ព ុជា  អភិបា លខេត្ត មណ្ឌ លគិរី អមដំណើរ 
ដោ យអភិបា លរងខេត្ត  ស្ន ងកា រនគរបា លខេត្ត  រួមទា ំងថ្នា  ក់ដឹកន ំមន្ទ ីរជំន ញ បា ន
អញ្ជ ើញចុះពិនិត្យ មើលកា របើកយុទ្ឋ ន កា រចា ក់វ៉ា ក់សា ំងកា រពា រជំងឺកូវីដ- ១៩ 
ដេលជា ជំនួយមនុស្ស ធម៌ដ៏ថ្ល េថ្លា   របស់សា ធា រណរដ្ឋ បេ ជា មា និតចិន ហើយវ៉ា ក់សា ំង 
ដេលតេ ូវចា ក់នេះមា ន ឈ្មា  ះថ  សុីណូហា្វា  ម ដេលបេ ពេ ឹត្ត ទៅ នៅ មន្ទ ីរពេទ្យ  
ប�្អ េកខេត្ត  ស្ថ ិតនៅ កេ ុងសេនមនោ រម្យ ។

ថ្ង េទី១៦ ខេមីន  ឆ្នា  ំ២០២១ ឯកឧត្ត ម អ៊ុ� រ �ែ ី អភិបា លនេគណៈអភិបា ល
ខេត្ត បន្ទា  យមា នជ័យ អមដំណើរដោ យ លោ កវេជ្ជ បណ្ឌ ិត �ឿន សុធី 
អនុបេ ធា នមន្ទ ីរសុខ ភិបា លខេត្ត  បា នអញ្ជ ើញចុះពិនិត្យ  និងណេន ំវិធា នកា រ 
បន្ថ េមដល់កេ ុមកា រង រចមេ ុះបេ ចា ំកា រ នៅ មណ្ឌ លចតា្តា  ឡីស័កសេ ុក សា្វា  យចេក 
សេ ុកថ្ម ពួក សេ ុកភ្ន ំសេ ុក និងមណ្ឌ លធ្វ ើចតា្តា  ឡីស័ក សេ ុកពេ ះនេតេ ពេ ះ ដើម្ប ី 
ពងេ ឹងកា រគេ ប់គេ ប់ សមេ បសមេ ួលបងប្អ ូនធ្វ ើចតា្តា  ឡីស័កឲ្យ បា ន ហ្ម ត់ចត់តា ម 
វិធា នកា រសុខ ភិបា ល។

 ថ្ង េទី០៧ ខេមីន  ឆ្នា  ំ២០២១ ឯកឧត្ត ម �៉ែន វិបុល សមា ជិក-                     
គណៈកមា្មា  ធិកា រកណ្តា  ល គណបក្ស បេ ជា ជនកម្ព ុជា  អភិបា ល នេគណៈអភិបា ល 
ខេត្ត សា្វា  យរៀង អមដំណើរដោ យអភិបា លរងខេត្ត  បេ ធា នមន្ទ ីរសា ធា រណកា រ 
និងដឹកជញ្ជ ូនខេត្ត  និងអភិបា លសេ ុកសា្វា  យជេ ំ បា នអញ្ជ ើញចុះពិនិត្យ កា រ 
រៀបចំ និងពងេ ឹងកា រង រសុវត្ថ ិភា ព កា រង រសន្ត ិសុខ នៅ ខ ងក្ន ុង និងខ ងកេ  
មន្ទ ីរពេទ្យ ប�្អ េកសា្វា  យជេ ំ ដេលជា មន្ទ ីរពេទ្យ ព្យា  បា លជំងឺកូវីដ១៩។ ឯកឧត្ដ ម 
អភិបា លខេត្ត  បា នណេន ំរដ្ឋ បា លសេ ុក តេ ូវសហកា រជា មួយមន្ទ ីរសុខ ភិបា ល 
ដោ យយកទីតា ំងអគ រអនុសា ខ កា កបា ទកេ ហមកម្ព ុជា សេ ុក ឬកា រិយ ល័យ 

ថ្ង េទី១០ ខេ មីន  ឆ្នា  ំ២០២១ ឯកឧត្ត ម ជា វ � យ សមា ជិកគណៈ-       
កមា្មា  ធិកា រកណ្តា  ល គណបក្ស បេ ជា ជនកម្ព ុជា  អភិបា លនេគណៈអភិបា ល 
ខេត្ត កំពត និងជា បេ ធា នគណៈកម្ម កា រខេត្ត បេ យុទ្ធ បេ ឆ ំងនឹងជងឺកូវីដ១៩ បា ន 
ដឹកន ំកិច្ច បេ ជុំតេ ៀមទីតា ំង បន្ទ ប់ព្យា  បា ល និងបន្ទ ប់ដា ក់ដា ច់ដោ យឡេក 
សមេ  ប់អ្ន កឆ្ល ងជំងឺកូវីដ១៩ ក្ន ុងភូមិសា ស្ត េ ខេត្ត កំពត។ កិច្ច បេ ជុំនេះ មា នកា រ 
អញ្ជ ើញចូលរួមពី លោ កជំទា វ អភិបា លរងខេត្ត  បេ ធា នមន្ទ ីរសុខ ភិបា ល 
បេ ធា នមន្ទ ីរពេទ្យ ប�្អ េកទា ំង៥ និងមន្ត េ ីជំន ញ នៅ សា លបេ ជុំសា លា  ខេត្ត កំពត។

ភូមិបា លសេ ុក សមេ  ប់ធ្វ ើជា ទីតា ំងចា ក់វ៉ា កសា ំងកា រពា រជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនមន្ត េ ីរា ជកា ររដ្ឋ បា លសេ ុក កេ ុមបេ ឹក្សា  ឃុំ មេភូមិ អនុបេ ធា នភូមិ 
ជំនួយកា រភូមិ និងមន្ត េ ីកិច្ច សន្យា  ។
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ចាប់ពីថ្ងេទី១៤ ដល់ថ្ងេទី១៦ ខេមីន ឆ្នាំ២០២១ កេមការចង្អុល 
បង្ហាញពីឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ែណែត សមាជិកគណៈអចិន្តេយ៍គណៈ-
កមា្មាធិការកណ្តាល និងជាបេធានយុវជនគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា 
ថ្នាក់កណ្តាលឯកឧត្តម ហួត ហាក ់សមាជិកគណ:កមា្មាធិការកណ្តាល 
សមាជិកគណៈអចិន្តេយ៍ យុវជនគណបក្សបេជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល  

ថ្ងេទី៦ ខេមីន ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ជែុន ថែរ៉ែវ៉ែត 
សមាជិកគណ:កមា្មាធិការកណ្តាល សមាជិកគណៈអចិន្តេយ៍ 
យុវជនគណបក្សបេជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល  និងជាបេធាន 
ជនបង្គាលយុវជនថ្នាក់ កណ្តាលទទួលបន្ទុកសេុកពេឈរ 
ខេត្តកំពង់ចាម ដោយមានការណេនំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពី ឯកឧត្តម 
ហ៊ុន ម៉ែណែត សមាជិកគណៈអចិន្តេយ៍គណៈកមា្មាធិការ 

កណ្តាល បេធានយវុជនគណបក្សបេជាជនកម្ពជុាថ្នាកក់ណ្តាល នងិជាអនបុេធានកេមុការងរថ្នាកក់ណ្តាលចុះជយួខេត្តកពំងច់ាម បានដកឹន ំកេមុការងរ 
យុវជនសេុកពេឈរ ចុះធ្វើសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយ អំពីការការពារ និងទប់សា្កាត់ការរីករាលដាលនេជម្ងឺកូវីដ-១៩ ដល់អាជីវករ និងបេជាពលរដ្ឋនៅផ្សារ 
ពេទទឹង និងផ្សារគរ ដោយអនុវត្តវិធានការ ៣ ការពារ និង ៣ កុំ របស់សម្តេចតេជោនយករដ្ឋមនេ្តី ក្នុងសេុកពេឈរ ខេត្តកំពង់ចាម។

ថ្ងេទី២៦ ខេកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ហាក់ 
សុខមករ សមាជិកយុវជនគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា
ថ្នាក់កណ្តាល និងជាបេធានកេុមការងរយុវជនគណបក្ស
បេជាជនកម្ពុជាខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងកេុមការងរ បានរៀបចំ
ពិធីសំណេះសំណលជាមួយកេុមកីឡាបាល់ទាត់យុវជន
គណបក្សខេត្តត្បូងឃ្មុំ កេមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម  ជាម ច័ន្ទសែភ័ណ សមាជិកគណ:កមា្មាធិការកណ្តាល សមាជិកយុវជនគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា
ថ្នាក់កណ្តាល និងជាបេធានគណៈកមា្មាធិការគណបក្សខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដេលមានការចូលរួមពីលោកបេធានគណៈកមា្មាធិការគណបក្សមូលដា្ឋាន លោក 
លោកសេីបេធាន គណៈកម្មការសាខបក្ស មន្ទីរ អង្គភាពជុំវិញខេត្ត បេធានគណៈកម្មការគេប់គេងសមាជិកខ.២៦.១ ខ២៦.២ និង ខ.២៧ មន្តេីដឹកនំ 
និងកីឡាករផងដេរ នៅទីសា្នាក់ការគណបក្សបេជាជនខេត្តត្បូងឃ្មុំ។

និងជាបេធានលេខធិការដា្ឋាន នេយុវជនគណបក្សបេជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល បានដឹកនំកេុមការងរចុះសមេបសមេួលផ្ទាល់ និងសហការណ៍ជាមួយ 
បងៗ ទ័ពអាវសរជួរមុខ ដើម្បីផ្តល់វ៉ាក់សាំងAstraZeneca ការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនថ្នាក់ដឹកនំយុវជនគណបក្សបេជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល និងកេុម
គេួសាររបស់សមាជិកយុវជនគណបក្សបេជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល ដេលមានអាយុចាប់ពី៦០ឆ្នាំឡើងទៅ និងចូលរួមជួយបំផុសចលនវិធានការ 
៣ការពារ ៣កុំ ជាប់ជានិច្ច សរុបចំនួន ២០៩នក់ មន្ទីរពេទ្យពេះអង្គឌួង។

ថ្ងេទី១៨ ខេមីន ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ហាក់ សុខមករ 
សមាជិកយុវជនគណបក្សបេជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល និង
ជាបេធានកេុមការងរយុវជនគណបក្សបេជាជនកម្ពុជាខេត្ត
ត្បូងឃ្មុំ បានចុះជួបសំណេះសំណលជាមួយសកម្មជនយុវជន
ទាំង ២០ភូមិ  និងកេុមការងរយុវជនឃុំសេឡប់ ដើម្បីពងេឹង

ការរៀបចំរចនសម្ព័ន្ធ និងពងេឹងសមត្ថភាពយុវជនគណបក្សឃុំ-ភូមិ និងដាក់ផេនការឆ្ពោះទៅកាន់ការចុះឈ្មាះបោះឆ្នាតខេកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ និងការ
បោះឆ្នាតជេើសរីសកេុមបេឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ខងមុខនេះ នៅទីសា្នាក់ការគណបក្សឃុំសេឡប់ ក្នុងសេុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។

ថ្ងេទី៤ ខេមីន ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម អ៊ូច ភា សមាជិកយុវជន
គណបក្សបេជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល និងជាបេធានកេុមការ
ងរយុវជនគណបក្សខេត្តតាកេវ បានបើកកិច្ចបេជុំផ្សព្វផ្សាយ
សេចក្តីសមេចកេសមេួលសមាសភាពកេុមអចិន្តេយ៍ និងផេន
ចំណុះកេុមការងរយុវជនគណបក្សបេជាជនកម្ពុជាខេត្តតាកេវ 
និងផ្តល់នូវកុំព្យូទ័រយួរដេ ដល់កេុមការងរយុវជនគណបក្សកេុង 

សេុក ចំនួន១០គេឿងផងដេរ ដើម្បីបំពេញកិច្ចការសំខន់ៗចំពោះមុខ នៅទីសា្នាក់គណបក្សបេជាជនកម្ពុជាខេត្តតាកេវ ។
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ថ្ងេទី២២ ខេមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម រជ រ៉ែ សមាជិក     
យុវជនគណបក្សបេជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល និងជាបេធានកេុម
ការងរយុវជនគណបក្សកេសួងពាណិជ្ជកម្ម និងឯកឧត្តម អ៊ុក បែជា 
បេធានកិត្តិយសកេុមការងរយុវជនគណបក្សកេសួងពាណិជ្ជកម្ម 
បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងកិច្ចបេជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងរ

ឆ្នាំ២០២០ និងលើកទិសដៅការងរបន្តឆ្នាំ២០២១ របស់កេុមការងរយុវជនគណបក្សកេសួងពាណិជ្ជកម្ម។

ថ្ងេទី១៩  ខេមីន ឆ្នាំ ២០២១ ឯកឧត្តម ឌី រ៉ែដូ សមាជិក           
យុវជនគណបក្សបេជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល និងជាបេធានកេុម
ការងរយុវជនគណបក្សខេត្តឧត្តរមានជ័យ បានដឹកនំកេុមការងរ
យុវជនគណបក្សខេត្ត ចុះជួយលើកផ្ទះជូនដល់គេួសាររងគេះ 
ដោយភ្លើងឆេះផ្ទះ នៅក្នុងភូមិតេំចាន  ឃុំពេះបេឡាយ  សេុកតេពាំង 
បេសាទ និងនំយកអំណោយជូនដល់គេួសារជួបការលំបាក  ក្នុងសេុកតេពាំងបេសាទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ។

ថ្ងេទី៩ ខេមីន ឆ្នាំ ២០២១ លោក អ៊ុក គឹមសាន សមាជិក
យុវជនគណបក្សបេជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល និងជា      
បេធានកេុមការងរយុវជនគណបក្សខេត្តពេះវិហារ បាន
ដឹកនំកិច្ចបេជុំពិភាក្សាលើការកេសមេួល សមាសភាព 
កេុមការងរយុវជនគណបក្សខេត្ត ដេលមានការកេ 
សមេួលចេញ និងបញ្ចូលសមាសភាពថ្មីបន្ថេម ដើម្បីឲ្យ

ថេ្ងទី០៨ ខេមីន ឆ្នាំ២០២១ លោក សេី សុភ័ក្តេ សមាជិកយុវជន
គណបក្សបេជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល បេធានកេុមការងរយុវជន 
គណបក្សខេត្តកំពង់ចាម បានចុះជួបសំណេះសំណលជាមួយកេុម
យុវជនសកម្មផ្នេកបណ្តាញសង្គម ដើម្បីពងេឹងសា្មារតីដល់យុវជន 
សកម្មភាពទាំងអស់ ពិសេសគឺឱ្យពួកគត់មានមោទនភាពដេលបាន

 ថ្ងេទី៣ ខេមករា ឆ្នាំ២០២១ លោក សាយ ម៉េងគីម សមាជិក      
យុវជនគណបក្សបេជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល និងជាបេធានកេុម     
ការងរយុវជនគណបក្សបេជាជនកម្ពុជាខេត្តមណ្ឌលគីរី បានដឹកនំ
កិច្ចបេជុំកេុមអចិន្តេយនេយុវជនគណបក្សខេត្ត ពិនិត្យ ពិភាក្សា 
លិខិតបទដា្ឋាននន និងផ្សព្វផ្សាយសេចក្ដីសមេចផ្សេងៗរបស់យុវជន

គណបក្សបេជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល ដោយមានការចូលរួមពីលោក  លោកសេីអនុបេធាន  សមាជិក  សមាជិកាកេុមអចិន្តេយយ៍ុវជនគណបក្សខេត្ត  
នៅទីសា្នាក់ការគណបក្សបេជាជនកម្ពុជាខេត្តមណ្ឌលគីរី។

សមសេបការងរចាំបាច់នពេលបច្ចុប្បន្ន នៅទីសា្នាក់ការគណបក្សបេជាជនខេត្តពេះវិហារ។

ចូលរួមជាមួយគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា សរុបអ្នកចូលរួមចំនួន ៧០នក់ នៅសេុកកោះសូទិន ខេត្តកំពង់ចាម។

ថ្ងេទី២៥ ខេមីន ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ហែ រស្មី សមាជិកគណៈអចិន្តេយ៍យុវជន 
គណបក្សបេជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល បានដឹកនំកិច្ចបេជុំជាមួយមនេ្តី និងកេុមជំនួយការ 
បេចាំការ នេយុវជនគណបក្សបេជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល ពិនិត្យពីវឌ្ឍនភាពការងរ 
បេចាំខេ និងទិសដៅបន្ត ដើម្បីធានបាននូវបេសិទ្ធភាពការងរ និងបានរំលឹកវិធាន 
សុខភិបាល ៣ការពារ  និង៣កុំ ដល់កេុមជំនួយការឲ្យបន្តអនុវត្តឲ្យជាប់ជាបេចាំនៅ       
ការិយល័យយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល (វិមាន ៧មករា)។
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សមិទ្ធផលមួយចំនួននៃវិស័យសៃដ្ឋកិច្ច
  ក្នុងខេមករា ឆ្នាំ២០២១ ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវងកម្ពុជា និង 

អាមេរិក សមេចបានចំនួន ៦១៤,៥ លានដុលា្លារកើនឡើង 
៤,៨៩% ធៀបនឹងខេមករាឆ្នាំ២០២០ ដេលមានចំនួន៥៨៥,៨ 
លានដុលា្លារ។ ក្នុងនោះ ការនំចេញពីកម្ពុជាទៅអាមេរិកមានតម្លេ 
៥៨០,៦លានដុលា្លារកើនឡើង ៣,៦៩% ពីចំនួន ៥៥៩,៩លាន 
ដុលា្លារ ។ រីឯការនំចូលពីអាមេរិកមកកម្ពុជាមានតម្លេ៣៣,៩លាន
ដុលា្លារ កើនឡើងពីចំនួន២៥,៩លានដុលា្លារ ឬស្មើនឹង៣០,៨៨%។

• រយៈពេល ២ខេដើមឆ្នាំ
 កពំងផ់េស្វយត័ភ្នពំេញ រកចណំលូបានចនំនួ ៤.៩៧៧.៤៨១ 

ដុលា្លារ មានការថយចុះ០.៦% បើធៀបរយៈពេលដូចគ្នា ឆ្នាំ២០២០ 
មានចំនួន៥.៣០៨.២៨៤ដុលា្លារ។ បេភពចំណូលរបស់ កំពង់ផេស្វយ័ត 
ភ្នំពេញ ដេលទទួលបានរួមមាន៖  ទី១- ចំណូលបានបេតិបត្តិការផេ 
មានចំនួន ៤.០០០.៦១០ដុលា្លារ ទី២- ចំណូលបានពីអាជា្ញាធរផេ 
មានចំនួន ៥៥៣.៤០៥ដុលា្លារ ទី៣- ចំណូលបានពីសេវកម្មផ្សេងៗ 
មានចំនួន ៥៩.២២០ដុលា្លារ និងទី៤- ចំណូលផ្សេងៗ មានចំនួន 
៣៦៤.២៤៦ដុលា្លារ។ លទ្ធផលការងរអាជីវកម្ម សេវកម្ម អនុវត្ដ 
សមេប់២ខេ ដើមឆ្នាំ២០២១ រួមមាន៖ ទី១- ទំនិញ-បេងឥន្ធនៈ 
មានចំនួន៧០០.១០២តោន កើនឡើង៥,៤៨% បើបេៀបធៀប 
នឹងឆ្នាំ២០២០ ចំនួន៦៦៣.៧៤០តោន ទី២-នវផ្ទុកទំនិញ ឆ្លងកាត ់
មានចំនួន៣៩៩ជើង ថយចុះ១២,១១% បើបេៀបធៀបនឹង ឆ្នាំ២០២០ 
ចំនួន៤៥៤ជើង និងទី៣- បរិមាណកុងតឺន័រ មានចំនួន៥២.៦៦៤ 
ធីអុីយូ កើនឡើង៥,៦២% បើបេៀបធៀបនឹងឆ្នាំ២០២០ ចំនួន 
៤៩.៨៦០ធីអុីយូ។
 កម្ពុជានំចេញកៅស៊ូសរុបចំនួន ៨៣.៦២០ តោន កើន 

១០,៣% ពី ចំនួន ៧៥.៨០៩ តោន ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា 
ឆ្នាំ២០២០។ គិតតេឹមខេកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជាមានផ្ទេដីដាំ 
កៅស៊ូសរុប ៤០៤.១១៨ ហិកតា និងផ្ទេដីបេមូលផល ២៩២.៤៩៧ 
ហិកតា។ (តម្លេកៅស៊ូបានកើនឡើងពីចនោ្លាះ១៤០០ដុលា្លារដល់១
៧០០ដុលា្លារ ក្នុង១តោន)។
 កម្ពុជានំចេញផ្លេសា្វាយសេស់ចំនួន ៤៣៦៨០តោន ។ 

ទីផ្សារសា្វាយរបស់កម្ពុជារួមមាន៖ ចិន ថេ វៀតណម រុស្សុី បារាំង 
និងកូរ៉េខងត្បូង។
 ភ្ញៀវទេសចរទិញបណ្ណចូលទស្សនរមណីយដា្ឋានអង្គរមាន

ចំនួន ៤.១៩៤នក់ ធា្លាក់ចុះ ៩៨,៧៧% ធៀបរយៈពេលដូចគ្នា 
កាលពីឆ្នាំមុន។ រីឯចំណូលបានមកពីការលក់សំបុតេចូលទស្សន
មានចំនួនសរុប ១៧២.៨២៣ដុលា្លារ ធា្លាក់ចុះ៩៨,៩៣%។
 កម្ពុជានំចេញដំឡូងមី ចំនួន៩៥៧.២០១,៥៦ តោន ក្នុង 

នោះដំឡូងមីសេស់ ១៥៤.៧៥០តោន។
 កម្ពុជានំចេញផលិតផលកសិកម្មទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ

មានចំនួនសរុប ១.៥៩៩.៩២២ តោន កើនឡើង ៥៥% ទៅកាន់ 
ទីផ្សារគោលដៅ ២៥បេទេស។ ក្នុងចំណោមផលិតផលកសិកម្មដេល
បាននំចេញរួមមាន៖ ដំឡូងមី ៨០២.៤៥១,៥៦តោន , ដំឡូងមី- 

សេស់មានចំនួន១៥៤.៧៥០តោន ។ សេូវចំនួន ២៨៧.៨៥០តោន 
ដោយមិនបានឆ្លងកាត់ចេកភូកគមអនម័យមានចំនួន៥៥៩.០៣៣
តោន។ សា្វាយចន្ទី៧៩៤៧៣តោន, គេប់ពោតកេហម ៧៨៨៥៦ 
តោន, ផ្លេសា្វាយសេស់ ៤៣៦៨០ តោន, ម្ទេសសេស់ ៣២៤១៧ 
តោន, ដូងបេង ១៧៦ តោន, កន្ទក់៦២៥០តោន និងផលិតផល 
កសិកម្មចំនួន៣៣មុខទៀតសរុប៣១៣៧១តោន ។

គិតចាប់ពីខេមករា មកតេឹម ថ្ងេទី ២៦ ខេ មីន ឆ្នាំ ២០២១ 
កម្ពុជាសមេចបានការនំចេញ សេូវ ទៅកាន់ បេទេស វៀតណម 
ចំនួន ១ ១៤៦ ៨៤៤ តោន ។ ក្នុងនោះ ខេត្តសា្វាយរៀងបាននំចេញ 
កសិផលមានជាអាទិ៍ ដូចជា ៖ សេូវ ចមេុះ ១១៧ ៨៨៣ តោន ដំឡូង 
មី សេស់ ចំនួន ២ ២៧១ តោន ផ្លេសា្វាយ កេវ រមៀត សេស់ ៣៦ 
១៥៩ តោន និង អំពៅស្ក ១៤៦ ០៤១ តោន ។ ដោយឡេក 
ខេត្តពេវេង បាននំសេូវចេញសរុបចំនួន ៧០៧ ៤៣១ តោន និង 
សា្វាយកេវ រមៀត បាន ចំនួន ៨៩ ៣៤០ តោន ។ 

• តេីមាសទី១ ដើមឆ្នាំ២០២១
  គមេងវិនិយោគដេលអនុម័តដោយកេុមបេឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា 

មានសរុប ៤៩គមេង ក្នុងនោះ ៣៣គមេង ស្ថិតនៅកេតំបន់ 
សេដ្ឋកិច្ចពិសេស និង ១៦គមេង ក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមាន
ទុនវិនិយោគសរុប ២.២០៧.៣៥០.១០០ដុលា្លារ ដេលអាចបង្កើត 
ការងរបានចំនួន ២៩.៤៤៣កន្លេង ។ នៅក្នុងនោះ ការវិនិយោគលើ 
វិស័យកសិកម្ម និងកសិ-ឧស្សាហកម្មមាន ៤គមេង មានទុនវិនិយោគ 
៤៣.០៦៣.៣២០ដុលា្លារ , វិស័យឧស្សាហកម្ម និងកម្មន្តសាលមាន 
៤០គមេង មានទុនវិនិយោគ ៨១៦.០៨៨.៦៨៤ដុលា្លារ , វិស័យ 
ហេដា្ឋារចនសម្ព័ន្ធ និងផ្សេងៗមាន ៥គមេង មានទុនវិនិយោគ 
១.៣៤៨.១៩៨.០៩៦ដុលា្លារ ។ នៅក្នុងចំណោមអ្នកបណ្តាក់ទុន-
វិនិយោគទាំងនោះ បេទេសចិនជាប់លំដាប់ដំបូងគេ គឺ ៧០,៧៥% 
និងបន្ទាប់មក គឺការវិនិយោទុនក្នុងសេុកមាន ២១,៣២% ។ 

ដោយឡេក ក្នុងខេមីន កេុមបេឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានអនុម័ត 
គមេងវិនិយោគ មានសរុប ១៥គមេង ក្នុងនោះ ៩គមេង ស្ថិត 
នៅកេតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស និង ៦គមេង ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ 
សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមានទុនវិនិយោគសរុប ១.៣៩០.៨១៦.០៦៩ ដុលា្លារ 
ដេលអាចបង្កើតការងរបានចំនួន ៦.៦៨១កន្លេង ៕
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ពេ ះរា ជា ណ ចកេ កម្ព ុជា  បា នបេ កា ន់ខ្ជា  ប់នយោ បា យកា របរទេស
មួយដេលបមេ ើ លើកស្ទ ួយ និងកា រពា រផលបេ យោ ជន៍គោ លរបស់ 
ជា តិ, កា រពា រឯករា ជ្យ  អធិបតេយ្យ  បូរណភា ពទឹកដី អព្យា  កេ ឹតភា ព រក្សា  
កា រពា រឲ្យ បា នគត់មត់នូវសន្ត ិភា ព សន្ត ិសុខ ស្ថ ិរភា ព សណ្តា  ប់ធា្នា  ប់ និង 
ឯកភា ពសង្គ ម សេ បតា មពា ក្យ សោ្លា  ក “កេទមេ ង់ខ ងក្ន ុង បង្ក ើនមិត្ត  
ខ ងកេ   ក្ន ុងសា្មា  រតីឯករា ជ្យ ”។ កម្ព ុជា ក៏បា នជំរុញកា រអនុវត្ត កា រទូត 
សេដ្ឋ កិច្ច  ដើម្ប ីបង្ក លក្ខ ណៈអំណោ យផលសមេ  ប់កា រអភិវឌ្ឍ សេដ្ឋ កិច្ច -
សង្គ ម កា រកា រពា រ និងលើកកម្ព ស់ផលបេ យោ ជន៍សេ បច្បា  ប់របស់បេ ជា - 
ពលរដ្ឋ កម្ព ុជា ទា ំងក្ន ុង និងកេ  បេ ទេស។

ក្ន ុងឆ្នា  ំ២០២០ កម្ព ុជា បា នបំពេញភា រកិច្ច កា រទូតយ៉ា ងសកម្ម  ក្ន ុង
បេ កេ តីកម្ម ថ្ម ីនេជំងឺរា តត្បា  តកូវីដ-១៩ ដោ យផ្តា  តលើកា រង រជា  
អា ទិភា ពមួយចំនួនមា នដូចជា  កា របង្ហា  ញទៅ សហគមន៍អន្ត រជា តិអំពី
តួន ទីកា ន់តេសកម្ម ឡើងរបស់កម្ព ុជា  ក្ន ុងកា រគ ំទេ លើកស្ទ ួយ និង 
ពងេ ឹងពហុភា គីនិយម និងបេ ព័ន្ធ អន្ត រជា តិដេលផ្អ េកលើវិធា នច្បា  ប់។ 
កម្ព ុជា បា នរៀបចំកិច្ច បេ ជុំឧត្ត មមនេ ្ត ី ASEM ចំនួន០១លើក និងកិច្ច បេ 
ជុំឧត្ត មមនេ ្ត ីបេ ទេសសមេ បសមេ ួល និងមា្ចា  ស់ផ្ទ ះកិច្ច បេ ជុំកំពូល ASEM 
៤លើក ដេលឈា នដល់កា រចេញសេចក្ត ីបេ កា សថ្នា  ក់រដ្ឋ មនេ ្ត ីកា របរទេស 
ស្ត ីពីជំងឺរា តត្បា  តកូវីដ-១៩។ កា រតស៊ូយ៉ា ងស្វ ិតសា្វា  ញក្ន ុងកា រសេ  យ
បំភ្ល ឺ និងវ យបកចំពោ ះកា រចោ ទបេ កា ន់ បំផ្ល ើសព័ត៌មា ន និងកា រមួល- 
បង្កា  ច់ពា ក់ព័ន្ធ នឹងគោ លកា រណ៍ជា សា រវន្ត នេនយោ បា យកា របរទេស 
របស់កម្ព ុជា  គឺអព្យា  កេ ឹតជា អចិន្ត េ  យ៍ និងមិនចូលបក្ស សម្ព ័ន្ធ  រក្សា   
សន្ត ិភា ព និងវឌ្ឍ នភា ពផ្ន េកសង្គ ម សេដ្ឋ កិច្ច  និងនយោ បា យ ដេល 
សមេ  ចបា នយ៉ា ងលំបា ក។ កា រជួយឧបត្ថ ម្ភ គ ំពា របេ ជា ពលរដ្ឋ កម្ព ុជា  
ដេលជា ប់គ ំង និងជួបបេ ទះកា រលំបា កនៅ កេ  បេ ទេស ដោ យសា ររីករា ល- 
ដា ល នេជំងឺកូវីដ-១៩ ក៏ដូចជា កា រជួយជនជា តិបរទេសដេលជា ប់គ ំង
នៅ កម្ព ុជា  ជា ពិសសកា រអនុញ្ញា  ត ឲ្យ ន វ ទេសចរណ៍ MS Westerdam 

ដេលមា នន វិក និងអ្ន កដំណើរចំនួន ២២៥៧ ន ក់ ចូលចតកេ  យពី
បេ ទេសមួយចំនួនបដិសេធដោ យហេតុផលជំងឺរា តត្បា  តកូវីដ-១៩ ។ 
ទង្វ ើមនុស្ស ធម៌នេះ តេ ូវបា នសហគមន៍អន្ត រជា តិកោ តសរសើរ ដោ យ 
ចា ត់ទុកកម្ព ុជា ថ ជា  “បេ ទេសតូច ដេលមា នបេះដូងធ”ំ ។ កម្ព ុជា បា ន 
ផ្ត ល់មា៉ា ស់ និងសមា�  រៈវេជ្ជ សា សេ ្ត ដល់បេ ទេសឡា វ មីយ៉ា ន់មា៉ា  និងទីម័រ
ខ ងកើតដើម្ប ីចូលរួមចំណេកបេ យុទ្ធ បេ ឆ ំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩។ កា របន្ត 
ពងេ ឹងកិច្ច សហបេ តិបត្ត ិកា រ និងជំរុញកា រចរចា ជា មួយបេ ទេសជិតខ ង 
ដើម្ប ីថេរក្សា  សន្ត ិភា ព និងស្ថ ិរភា ពក្ន ុងតំបន់ លើកកម្ព ស់ចំណងមិត្ត ភា ព 
ជា បេ ពេណី និងវិបុលភា ពរួម ក៏ដូចជា បេ ឹងបេ  ងដោ ះសេ  យបញ្ហា  ពេ ំ
ដេនដេលសេសសល់ដោ យសន្ត ិវិធី ឈរលើមូលដា្ឋា  នច្បា  ប់អន្ត រជា តិ   
និងគោ លកា រណ៍មិនកេបេ  ខ្ស េពេ ំដេនជា តំបន់សន្ត ិភា ព មិត្ត ភា ព កិច្ច -
សហបេ តិបត្ត ិកា រ និងកា រអភិវឌ្ឍ  ដើម្ប ីផលបេ យោ ជន៍ជា តិ និង 
បេ ជា ជន។ កា រចូលរួមយ៉ា ងសកម្ម ក្ន ុងកា រកសា ងសហគមន៍អា សា៊ា ន 
និងលើកកម្ព ស់មជ្ឈ ភា ពអា សា៊ា ន តា មរយៈកិច្ច ខិតខំសមេ  ចតា មចក្ខ ុវិស័យ 
សហគមន៍អា សា៊ា នឆ្នា  ំ២០២៥ និងផេនកា រលម្អ ិតក្ន ុងសសរស្ត ម្ភ ទា ំងបី
នេសហគមន៍អា សា៊ា ន ពេ មទា ំងចូលរួមពងេ ឹង និងពងេ ីកកិច្ច សហបេ តិ-
បត្ត ិកា ររវ ងអា សា៊ា ន និងដេគូសន្ទ ន ខ ងកេ  ។ ក្ន ុងន មជា បេ ទេស 
សមេ បសមេ លួកិច្ច សន្ទា  នអា សា៊ា ន-ណូវេលហ្ស េឡង ់(២០១៨-២០២១) 
កម្ព ុជា បា នរួមចំណេកយ៉ា ងសំខ ន់ក្ន ុងកា រពងេ ឹងភា ពជា ដេគូនេះ ដោ យ 
បា នជំរុញឲ្យ មា នកា រអនុម័ត” សេចក្ត ីបេ កា សរួមចក្ខ ុ-វិស័យរបស់មេ 
ដឹកន ំអា សា៊ា ន-នូវេលហ្ស េឡង់ស្ត ីពីខួបលើកទី៤៥ នេទំន ក់ទំនង 
សន្ទ ន  អា សា៊ា ន-នូវេហ្ស េឡង់៖ កេរ� � ដំណេលនេភា ពជា ដេគូមួយ, អន គត 
រួមគ្នា  មួយ”។ កា រពងេ ឹង និងពងេ ីកទំន ក់ទំនងជា មួយគណបក្ស នយោ -
បា យក្ន ុង និងកេ  តំបន់ ទា ំងក្ន ុងកេ បខណ្ឌ ទ្វ េភា គី និងពហុភា គី សំដៅ  
បមេ ើ និងកា រពា រផលបេ យោ ជន៍ជា តិ និងបេ ជា ជន ក៏ដូចជា លើកមុខ
មា ត់កម្ព ុជា លើឆ កអន្ត រជា តិ។ គណបក្ស បា នបំពេញតួន ទីគួរជា ទីមោ ទនៈ 
ក្ន ុងន មជា អនុបេ ធា ន នេអង្គ កា រអ្ន កបេ ជា ធិបតេយ្យ និយមកណ្តា  ល 
អន្ត រជា តិ (CDI-IDC) និងសន្ន ិសីទអន្ត រជា តិ នេបណ្តា  គណបក្ស  
នយោ បា យនៅ អា សុី (ICAPP) និងបន្ត ជំរុញកា រទូតសេដ្ឋ កិច្ច  និងកា រ
ធ្វ ើពិពិធកម្ម ទីផ្សា  រអន្ត រជា តិ ទា ំងក្ន ុងកេ បខណ្ឌ ពហុភា គី និងទ្វ េភា គី។ 
កម្ព ុជា បា នរួមចំណេកយ៉ា ងសកម្ម ក្ន ុងកា របង្ក ើតតំបន់ពា ណិជ្ជ កម្ម សេរី 
(FTA) កម្ព ុជា -ចិន។ កម្ព ុជា ក៏បា ននិងកំពុងចរចា  FTA ជា មួយ 
សា ធា រណរដ្ឋ កូរ៉េ និងសហភា ពសេដ្ឋ កិច្ច អឺរ៉ុប-អា សុី(EAEU) និងបា ន 
ផ្ត ួចផ្ត ើមលទ្ធ ភា ពចរចា  FTA រវ ងកម្ព ុជា  ឡា វ និងមីយ៉ា ន់មា៉ា  ជា មួយ 
បេ ទេសហុងគេ ី។

ពា ក់ព័ន្ធ កា រទូតសេដ្ឋ កិច្ច  ឯកឧត្ត ម �ែ  ក់ សុខុន ឧបន យក 
រដ្ឋ មនេ ្ត ី រដ្ឋ មនេ ្ត ីកេ សួងកា របរទេស និងសហបេ តិបត្ត ិកា រអន្ត រជា តិបា ន
ថ្ល េងថ  កា រទូតសេដ្ឋ កិច្ច  គឺជា ឧបករណ៍សំខ ន់មួយសមេ  ប់រដា្ឋា  ភិបា ល
ក្ន ុងកា រធ្វ ើ  សមា ហរណកម្ម សេដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុជា ទៅ ក្ន ុងតំបន់ និងពិភពលោ ក 
តា មរយៈកិច្ច សហបេ តិបត្ត ិកា រទ្វ េភា គី និងពហុភា គីកា ន់តេសុីជមេ   

កម� �ជា អនុវត� �ែលន�ែ� យ� របរ�ែសរ�ងម ំ ទន់ភ� ន់ កម� �ជា អនុវត� �ែលន�ែ� យ� របរ�ែសរ�ងម ំ ទន់ភ� ន់ កម� �ជា អនុវត� �ែលន�ែ� យ� របរ�ែសរ�ងម ំ ទន់ភ� ន់ 
បត់�ែន និង� រ� រផលបែ �ែជន៍�ែលរបស់ជា តិបត់�ែន និង� រ� រផលបែ �ែជន៍�ែលរបស់ជា តិបត់�ែន និង� រ� រផលបែ �ែជន៍�ែលរបស់ជា តិបត់�ែន និង� រ� រផលបែ �ែជន៍�ែលរបស់ជា តិបត់�ែន និង� រ� រផលបែ �ែជន៍�ែលរបស់ជា តិបត់�ែន និង� រ� រផលបែ �ែជន៍�ែលរបស់ជា តិ

កម� �ជា អនុវត� �ែលន�ែ� យ� របរ�ែសរ�ងម ំ ទន់ភ� ន់ 
បត់�ែន និង� រ� រផលបែ �ែជន៍�ែលរបស់ជា តិ

កម� �ជា អនុវត� �ែលន�ែ� យ� របរ�ែសរ�ងម ំ ទន់ភ� ន់ កម� �ជា អនុវត� �ែលន�ែ� យ� របរ�ែសរ�ងម ំ ទន់ភ� ន់ កម� �ជា អនុវត� �ែលន�ែ� យ� របរ�ែសរ�ងម ំ ទន់ភ� ន់ 
បត់�ែន និង� រ� រផលបែ �ែជន៍�ែលរបស់ជា តិ

កម� �ជា អនុវត� �ែលន�ែ� យ� របរ�ែសរ�ងម ំ ទន់ភ� ន់ 
បត់�ែន និង� រ� រផលបែ �ែជន៍�ែលរបស់ជា តិ

កម� �ជា អនុវត� �ែលន�ែ� យ� របរ�ែសរ�ងម ំ ទន់ភ� ន់ 
បត់�ែន និង� រ� រផលបែ �ែជន៍�ែលរបស់ជា តិ

កម� �ជា អនុវត� �ែលន�ែ� យ� របរ�ែសរ�ងម ំ ទន់ភ� ន់ កម� �ជា អនុវត� �ែលន�ែ� យ� របរ�ែសរ�ងម ំ ទន់ភ� ន់ កម� �ជា អនុវត� �ែលន�ែ� យ� របរ�ែសរ�ងម ំ ទន់ភ� ន់ 
បត់�ែន និង� រ� រផលបែ �ែជន៍�ែលរបស់ជា តិ

កម� �ជា អនុវត� �ែលន�ែ� យ� របរ�ែសរ�ងម ំ ទន់ភ� ន់ 

ឯកឧត្ត ម �ែ  ក់ សុខុន អញ្ជ ើញចូលរួមកិច្ច បេ ជុំកេ  ផ្ល ូវកា រ
រដ្ឋ មន្ត េ ីកា របរទេសអា សា៊ា ន (IAMM) ដេលបា នបេ ពេ ឹត្ត ទៅ 

នៅ ថ្ង េទី០២ ខេមីន  ឆ្នា  ំ២០២១ តា មបេ ព័ន្ឋ វីដេអូ

យុទ្ធ ស �េ ្ត កា រទូតសេដ� កិច�  គឺជា � ទិភ ពស�េ  ប់� លន� បា យកា របរ�េសកម្ព ុជា យុទ្ធ ស �េ ្ត កា រទូតសេដ� កិច�  គឺជា � ទិភ ពស�េ  ប់� លន� បា យកា របរ�េសកម្ព ុជា យុទ្ធ ស �េ ្ត កា រទូតសេដ� កិច�  គឺជា � ទិភ ពស�េ  ប់� លន� បា យកា របរ�េសកម្ព ុជា 
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និងទូលំទលាយ ដើម្បីធ្វើពិពិធកម្មបេភពកំណើនរបស់ខ្លួន ពងេីក 
សកា្តានុពល និងទាញយកផលបេយោជន៍ពេញលេញពីកាលានុវត្តភាព
ថ្មីៗ ។ យទុ្ធសាស្តេការទតូសេដ្ឋកចិ្ច តេវូមានលក្ខណៈមតុសេចួ នងិវងវេ 
ក្នុងការការពារ និងធាននូវការលើកកម្ពស់ផលបេយោជន៍ជាតិនៅក្នុង
តំបន់ និងនៅលើឆកអន្តរជាតិ ដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់វិបុលភាពផ្នេកសេដ្ឋកិច្ច 
និងការអភិវឌ្ឍសង្គម។ ការអនុវត្តគោលនយោបាយ “ការទូតសេដ្ឋកិច្ច
បេកបដោយភាពបត់បេន និងបុិនបេសប”់ គឺជាការងរអាទិភាពមួយក្នុង
ចំណោមការងរអាទិភាពទាំង៥នេការដា្ឋានកំណេទមេង់របស់កេសួង
ការបរទេស និងសហបេតិបត្តិការអន្តរជាតិ ដេលទទួលបានការគំទេពី 
សម្តេចតេជោ នយករដ្ឋមនេ្តី។ ដូចនេះ ការទូតសេដ្ឋកិច្ចបានកា្លាយជា
យុទ្ធសាសេ្តអាទិភាពថ្មីមួយទៀត ដើម្បីចូលរួមពងេឹងជន្ទល់កំណើន
សេដ្ឋកិច្ច កាត់បន្ថយការពឹងផ្អេកលើជំនួយពីខងកេ និងលើកកម្ពស់
ផលបេយោជន៍កម្ពុជានៅក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ។ ការដាក់ចេញនូវ 
យុទ្ធសាស្តេការទូតសេដ្ឋកិច្ច មានសារៈសំខន់ក្នុងការលើកកម្ពស់ 
បេសិទ្ធភាពការងរការទូត។ គោលបំណងនេយុទ្ធសាសេ្តនេះរួមមាន៖ 
ការជំរុញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ការទាក់ទាញការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស 
និងការជំរុញលើកស្ទួយវិស័យទេសចរណ៍ និងវប្បធម៌របស់កម្ពុជា ។ 
យុទ្ធសាសេ្តនេះ នឹងកា្លាយជាមាគ៌សមេប់អ្នកការទូតបេើបេស់ក្នុងការ
អនុវត្តការងរការទូតសេដ្ឋកិច្ចឲ្យចំគោលដៅ និងមានបេសិទ្ធភាព ។    
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន គូសបញ្ជាក់ថ “ការទូតសេដ្ឋកិច្ច” គឺជា       
អាទិភាពសមេប់គោលនយោបាយការបរទេសកម្ពុជា ដោយមានតួនទី
យ៉ាងសំខន់ក្នុងការធ្វើពិពិធកម្មបេភពកំណើន និងដេគូសេដ្ឋកិច្ច ឬ 
ពាណិជ្ជកម្ម។ ការទូតសេដ្ឋកិច្ចនឹងជួយឲ្យកម្ពុជារក្សាបាននូវថមភាព 
និងវិបុលភាពសេដ្ឋកិច្ច ក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់កិត្យានុភាព និងតួនទី
របស់កម្ពុជាលើឆកអន្តរជាតិ។

 ក្នុងឆ្នាំ២០២០ សភាពការណ៍អន្តរជាតិ បានបន្តវិវត្តបេកបដោយ
ភាពស្មុគសា្មាញ បេបេួលឆប់រហ័ស ពិបាកបា៉ាន់សា្មាន និងមានហានិភ័យ
ខ្ពស់ដេលបង្កឡើងដោយការបេកួតបេជេងរវងមហាអំណច គួបផ្សំនឹង
បញ្ហាបេឈមនេសន្តិសុខមិនបេពេណីដេលកាន់តេធ្ងន់ធ្ងរ ។ កតា្តាទាំងពីរ 
នេះ មានភាពបេទាក់កេឡាគ្នា ដេលធ្វើឲ្យសា្ថានការណ៍ពិភពលោក 
កាន់តេមានភាពគេះថ្នាក់ ហើយបានពន្លឿនការលេចជារូបរាងឡើង
នេសណ្តាប់ធា្នាប់អន្តរជាតិថ្មីមួយ ជំនួសសណ្តាប់ធា្នាប់កេយសងេ្គាម

លោកលើកទី២ ដេលជាមូលដា្ឋានសារវន្តនេសន្តិភាព និងវិបុលភាព      
ពិភពលោកអស់រយៈពេលជាង៧០ឆ្នាំកន្លងមកនេះ។ បន្ថេមលើបញ្ហា
បេឈមសកលដេលមានសេប់ ដូចជាឧកេិដ្ឋកម្មឆ្លងដេន ភេរវកម្ម និង 
អំពើហិង្សាជេុលនិយម ការបេបេួលអាកាសធាតុ និងអសន្តិសុខស្បៀង 
នោះ ការរីករាលដាលនេជំងឺកូវីដ-១៩ បានធ្វើឲ្យពិភពលោកស្ថិតក្នុង
គេះមហន្តរាយ។

ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាទូទៅនេមហាសន្និបាតអង្គការសហបេជាជាតិ លើក 
ទី៧៥ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នយករដ្ឋមនេ្តីកម្ពុជាបានថ្លេងថ ពិភព-
លោកកំពុងបេឈមនឹងការគំរាមកំហេងខ្ពស់មិន ធា្លាប់ជួបបេទះក្នុង 
រយៈពេល ៣០ឆ្នាំចុងកេយ បង្កឡើងដោយឥទ្ធិពលរួមបញ្ចូលគ្នានេ 
បញ្ហាជាចេើន រួមមានលទ្ធភាពឈានទៅរក សងេ្គាមតេជាក់បេបថ្មី ដេល
អាចនំឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងសុីជមេ ក្នុងទិដ្ឋភាពភូមិសាស្តេ 
នយោបាយជាសកល ការបន្តរីករាលដាលនេជំងឺកូវីដ-១៩ ការបេបេួល 
អាកាសធាតុ និងបរិសា្ថាន បញ្ហាភេរវកម្មមិនមេនរដ្ឋ និងភាពអត់ឃ្លាន 
ទុក្ខវេទន និងការកេងបេវ័ញ្ច ដេលធ្វើឱ្យមនុស្សរាប់លាននក់រងគេះ។ល។ 
អ្វីដេលពិភពលោកកំពុងបេឈម គឺការផ្លាស់ប្តូរមិនអាចបកកេយទៅ
រកបេព័ន្ធពហុប៉ូល ដេលតេូវបានលេចឡើងតាមរយៈការបេកួតបេជេង 
ឈានទៅរកអរិភាពដ៏តានតឹងរវងមហាអំណចធំៗ អមជាមួយនឹង   
ការងើបឡើងនេមហាអំណចថ្នាក់កណ្តាលនន ដេលបោះជំហាន
យ៉ាងលឿនឆ្ពោះទៅជួរមុខនេនយោបាយតំបន់។ ស្ថិរភាព និងវិបុលភាព 
រយៈពេលវេងបំផុត ក្នុងសម័យទំនើបនេះ ដេលកើតចេញពីសណ្តាប់ធា្នាប់
អន្តរជាតិបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៤៥ នោះ កំពុងទទួលរងភាពរង្គាះរងើ្គ
យ៉ាងខ្លាំង ពេះគុណតម្លេជាមូលដា្ឋានដេលជាគេឹះនេសណ្តាប់ធា្នាប់នេះ 
ក៏ដូចជាគោលការណ៍ស្នូលនេច្បាប់អន្តរជាតិតេូវបានគេរំលោភបំពាន 
និងលេងគោរព។ និន្នាការឯកតោភាគីនិយម និងការបេើកមា្លាំងបាយ 
គបសង្កត់បេទេសទន់ខ្សាយកំពុងតេកើនឡើង ដេលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់
សណ្តាប់ធា្នាប់អន្តរជាតិ និងវិធានពហុភាគីនិយម។ ការជេៀតជេកកិច្ចការ
ផ្ទេក្នុងតេូវបានគេបេើបេស់ដោយឥតញញើត និងធ្វើឡើងក្នុងកមេិត 
មួយ ដេលបំផ្លិចបំផ្លាញគោលការណ៍មូលដា្ឋាននេធម្មនុញ្ញអង្គការសហ
បេជាជាតិ ជាអាទិ៍ សិទ្ធិស្វ័យសមេច និងអធិបតេយ្យជាតិ។ ក្នុងបរិបទនេះ 
ការបំផ្លាញសណ្តាប់ធា្នាប់អន្តរជាតិ គឺជាមូលហេតុនេក្ដីបារម្ភដ៏ធំធេងរបស់
យើង។ ទន្ទឹមនេះ លទ្ធភាពនេការកើតឡើងនូវ “សង្គាេមតេជាក់បេបថ្មី” 
ក៏បានកា្លាយជាកង្វល់ដ៏ចម្បងមួយទៀត ពេះថ បេទេសកម្ពុជា ដ៏តូច
មួយនេះធា្លាប់បានបង់ថ្លេយ៉ាងដំណំ ដោយសារជមោ្លាះសង្គាេមតេជាក់ 
ការខ្វេងគំនិតគ្នាផ្នេកមនោគមវិជា្ជា និងការបេកាន់ឥរិយបថជាតិនិយម
ជេុល។ ហេតុនេះ យើងតេូវតេចេនចោលយ៉ាងដាច់អហង្ការ រាល់ការ
ប៉ុនប៉ងណមួយដេលនំទៅរកការសាដាននេបេវត្តិសាសេ្ត។

ឆ្លើយតបទៅនឹងបរិបទស្មុគសា្មាញនេះ កេសួងការបរទេស និង 
សហបេតិបត្តិការអន្តរជាតិ នឹងផ្តាតលើការអនុវត្តគោលនយោបាយ 
និងផេនការសកម្មភាពដូចតទៅ៖ បន្តអនុវត្តនយោបាយការបរទេស 
មួយដេលផ្អេកលើគោលការណ៍រឹងមាំ តេទន់ភ្លន់ បត់បេន សេបតាមការវិវត្ត 
នេភូមិសាសេ្តនយោបាយ និងភូមិសាសេ្ត ដេលការពារ និងបមេើ 
ផលបេយោជន៍ជាតិ ការពារឯករាជ្យ អធិបតេយ្យជាតិ បូរណភាពទឹកដី 
អព្យាកេឹត សន្តិភាព ស្ថិរភាព និងបង្កលក្ខណៈអំណោយផលដល់ការ 
អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម។ រក្សាការបេុងបេយ័ត្នចំពោះការជេៀតជេក

ពិធីបេកាសដាក់ឲ្យអនុវត្ត យុទ្ធសាសេ្តការទូតសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ២០២១-២០២៣
របស់កេសួងការបរទេស និងសហបេតិបត្តិការអន្តរជាតិ
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ទោ ះបីកម្ព ុជា កំពុងបេ ឈមនឹងវិបត្ត ិជំងឺកូវីដ-១៩ ក៏ដោ យ ក៏រា ជ-
រដា្ឋា  ភិបា លកម្ព ុជា នៅ តេគិតគូរ និងយកចិត្ត ទុកដា ក់លើកា រសា ងសង់
ហេដា្ឋា  រចន សម្ព ័ន្ធ ផ្ល ូវថ្ន ល់ ដើម្ប ីជំរុញកំណើនសេដ្ឋ កិច្ច ជា តិ ក៏ដូចជា  
ដើម្ប ីសមេ ួលដល់ កា ររស់នៅ  និងបង្ក ើនបេ  ក់ចំណូលគេ ួសា ររបស់បងប្អ ូន
បេ ជា ពលរដ្ឋ ផងដេរ។ 

�ើកា រអភិវឌ� �េដ្ឋា  រច� សម្ព ័ន� ជា �ឿងចា ំបា ច់ស�េ  ប់កម្ព ុជា �េបណា ?
រា ជរដា្ឋា  ភិបា លកម្ព ុជា ដឹកន ំដោ យសម្ត េចអគ្គ មហា សេន បតីតេជោ  

ហ៊ុន សែន បា ននិងកំពុងធ្វ ើសកម្ម ភា ពយ៉ា ងសកម្ម ក្ន ុងកា រជំរុញកា រ
អភិវឌ្ឍ បេ ព័ន្ធ ហេដា្ឋា  រចន សម្ព ័ន្ធ នៅ ទូទា ំងបេ ទេស ដើម្ប ីសមេ ួលកា រ 
ធ្វ ើដំណើររបស់បេ ជា ពលរដ្ឋ  និងវិស័យដឹកជញ្ជ ួន។ កា រកេលម្អ នឹងតេ ូវ
ធ្វ ើទៅ លើផ្ន េកជា ចេ ើនតា មផ្ល ូវជា តិនិងផ្ល ូវខេត្ត  ដេលជា លទ្ធ ផលពិតជា 
បា នជួយកា ត់បន្ថ យថ្ល េចំណ យលើកា រដឹកជញ្ជ ូន និងជួយសមេ ួល 
ដល់ខ្ស េចង្វា  ក់ផ្គ ត់ផ្គ ង់ក្ន ុងវិស័យ កសិកម្ម   និងកា រអភិវឌ្ឍ វិស័យទេសចរណ៍។ 
កា រចំណ យលើកា រដឹកជញ្ជ ូននៅ បេ ទេសកម្ព ុជា នៅ តេមា នកមេ ិតខ្ព ស់ 
នៅ ឡើយ ទោ ះបីជា មា នភា ពបេ សើរចេ ើនក្ន ុងប៉ុន្មា  នឆ្នា  ំចុងកេ  យ
នេះ។ ផ្ល ូវថ្ន ល់ជា មធ្យា  បា យដឹកជញ្ជ ូនន ំ មុខគេ នៅ ក្ន ុងបេ ទេស ហើយ
ចា ំបា ច់តេ ូវមា នកា រវិនិយោ គចេ ើន ជា ពិសេសនៅ តា មតំបន់ជនបទ។ 
ផ្ល ូវជនបទមា នជា ង៧៥ភា គរយ នេបណ្តា  ញផ្ល ូវសរុបទូទា ំងបេ ទេស 
ប៉ុន្ត េមា ន តេ ៥ភា គរយប៉ុណោ្ណោ  ះដេលជា ផ្ល ូវ�េ  លកៅ ស៊ូ។ កា របេ  បេ ួល 
អា កា សធា តុបា នធ្វ ើឱ្យ មា នភ្ល ៀងនិងទឹកជំនន់ធំៗ បង្ក ហា និភ័យខូចខ ត
កា ន់តេខ្លា  ំងដល់បេ ព័ន្ធ ផ្ល ូវនៅ ជនបទ ។ កា រវិភា គអំពីសា្ថា  នភា ពបេ ើបេ  ស់
របស់ផ្ល ូវជនបទបា នបង្ហា  ញថ  ក្ន ុងរដូវទឹកជំនន់ជា ង ២៦ភា គរយ នេ 
បេ ជា ជន រស់នៅ ក្ន ុងតំបន់របស់គមេ  ងបេ ឈមនឹងហា និភ័យគ្មា  នផ្ល ូវ
បេ ើបេ  សស់មេ  បទ់ៅ រកសេវ បន្ទា  នផ់្ន េកសខុ ភបិា ល និងសា លា រៀន។ 
កេ  ពីនោ ះបេ ជា ជន ១៨ភា គរយ ទៀតតេ ូវចំណ យពេល ៣០ន ទីឬ
ចេ ើនជា ងនេះសមេ  ប់ធ្វ ើដំណើរ ទមេ  ំទៅ ដល់មន្ទ ីរពេទ្យ ដេលជា សា្ថា  នភា ព
បេ ឈមនឹងភា ពសា្លា  ប់រស់មួយ។ ដូចដេលយើងដឹងហើយថ  កា រអភិវឌ្ឍ ន ៍

វិស័យហេដា្ឋា  រចន សម្ព ័ន្ធ  គឺដើម្ប ីពងេ ីកស�េឈា មសេដ្ឋ កិច្ច  ក៏ដូចជា  
កា រចូលរួមចំណេកកា ត់ថ្ល េ ធ្វ ើដំណើររបស់បេ ជា ពលរដ្ឋ  និងវិស័យ 
ដឹកជញ្ជ ួន ដើម្ប ីឈា នដល់កា របេ កួតបេ ជេងក្ន ុងតំបន់ទៀតផង ។ 
ឯកឧត្ត ម ស៊ុន ចា ន់ថុល ទេសរដ្ឋ មន្ត េ ី និងជា រដ្ឋ មន្ត េ ីកេ សួងសា ធា រណកា រ
និងដឹងជញ្ជ ូន បា នថ្ល េងថ  បច្ច ុប្ប ន្ន រដា្ឋា  ភិបា លកម្ព ុជា កំពុងបេ ឹងបេ  ង     
ក្ន ុងកា រកសា ងបេ ព័ន្ធ ហេដា្ឋា  រចន សម្ព ័ន្ធ  ផ្ល ូវថ្ន ល់នៅ គេ ប់ទីកន្ល េងពេ ម
ជា មួយនឹងកា របន្ត រៀបចំបើកចេ កទា្វា  រ ពេ ំដេនជា បន្ត បន្ទា  ប់។ នៅ ពេល
បេ ព័ន្ធ ហេដា្ឋា  រចន សម្ព ័ន្ធ ផ្ល ូវថ្ន ល់ និងកន្ល េងឆ្ល ងកា ត់ទំនិញមា នភា ព 
ង យសេ ួល វ នឹងរួមចំណេកជួយលើកកម្ព ស់កំណើនសេដ្ឋ កិច្ច ជា តិ 
កម្ព ុជា បា នមួយចំណេកបន្ថ េមទៀត”។ ក្ន ុងមហិច� តា  បេ  កា្លា  យមុខមា ត់
បេ ទេសលើឆ កអន្ត រជា តិពេ មទា ំងបង្ក ើនកមេ ិតបេ  ក់ចំណូលក្ន ុងសេដ្ឋ -
កិច្ច ជា តិនោ ះ គមេ  ងសា ងសង់ហេដា្ឋា  រចន សម្ព ័ន្ធ ថ្ម ីៗបា នលេចឡើង
ជា បន្ត បន្ទា  ប់ទោ ះបីសេដ្ឋ កិច្ច ពិភពលោ ក កំពុងធា្លា  ក់ក្ន ុងបរិបទនេកា រឆ្ល ង 
រា លដា លជំងឺកូវីដ១៩ ក៏ដោ យ។ 

ឯកឧត្ត ម ស៊ុន ចា ន់ថុល បា នថ្ល េងថ  “ទោ ះបីជំងឺកូវីដ ១៩ កំពុង 
បន្ត កា ររីករា លដា លក៏រដា្ឋា  ភិបា លមិនបា នផ្អា  ក ឬលុបចោ លគមេ  ង
សា ងសង់ហេដា្ឋា  រចន សម្ព ័ន្ធ ថ្ម ីៗណ មួយនោ ះទេ”។ រដា្ឋា  ភិបា លមា ន 
លទ្ធ ភា ពគេ ប់គេ  ន់ ក្ន ុងកា របន្ត កសា ងហេដា្ឋា  រចន សម្ព ័ន្ធ  ដេលជា       
កតា្តា  ដ៏សំខ ន់ក្ន ុងកា រជំរុញកំណើនសេដ្ឋ កិច្ច ជា តិ ឲ្យ មា នកា ររីកចមេ ើន”។ 
លោ ក ចេ ឹក សុខនីម បេ ធា នសមា គមភា្នា  ក់ង រ និងវ យតម្ល េអចលនវត្ថ ុ
កម្ព ុជា បា នឱ្យ ដឹងថ  កា រដា ក់ចេញគមេ  ង អភិវឌ្ឍ ន៍ហេដា្ឋា  រចន សម្ព ័ន្ធ  
របស់រា ជរដា្ឋា  ភិបា លន ពេលកន្ល ងមកនេះ គឺជា សញ្ញា  មួយល្អ ដេលជំរុញ
វិស័យន ន  មា នកា ររីកចំរីនរួមជា មួយនឹងវិស័យ អចលនទេ ព្យ ផងដេរ ។ 

ឯកឧត្ត ម វ៉ែសុីម សូរិយា  អ្ន កន ំពា ក្យ កេ សួងសា ធា រណកា រ 
និងដឹកជញ្ជ ូនបា នឲ្យ ដឹងថ  មកដល់ពេលនេះ បើទោ ះបីមា នវិបត្ត ិ            

ជំរ�ញ� រស ងសង់ហែ�� ែរច� សម័� ន� ផ� �វថ� ល់ �ើម� ី        ជំរ�ញ� រស ងសង់ហែ�� ែរច� សម័� ន� ផ� �វថ� ល់ �ើម� ី        ជំរ�ញ� រស ងសង់ហែ�� ែរច� សម័� ន� ផ� �វថ� ល់ �ើម� ី        ជំរ�ញ� រស ងសង់ហែ�� ែរច� សម័� ន� ផ� �វថ� ល់ �ើម� ី        ជំរ�ញ� រស ងសង់ហែ�� ែរច� សម័� ន� ផ� �វថ� ល់ �ើម� ី        ជំរ�ញ� រស ងសង់ហែ�� ែរច� សម័� ន� ផ� �វថ� ល់ �ើម� ី        
កំ�ើន�ែដ� កិច� ជា តិក� �ងដំ� ក់� លកំ�ើន�ែដ� កិច� ជា តិក� �ងដំ� ក់� លកំ�ើន�ែដ� កិច� ជា តិក� �ងដំ� ក់� លកូវីដ-១៩កូវីដ-១៩កូវីដ-១៩

គមេ  ងសា ងសង់ផ្ល ូវជា តិលេខ៣ ចោ ម� -បេកគុស-ទីរួមខេត្ត កំពត ឯកឧត្ត ម ស៊ុន ចា ន់ថុល អញ្ជ ើញចុះពិនិត្យ លទ្ធ ភា ពសមេ  ប់ដា ក់ឱ្យ 
ដំណើរកា រជា បណោ្តា  ះអា សន្ន សា្ពោ  នមិត្ត ភា ពកម្ព ុជា -ចិន ស្ទ ឹងតេ ង់-កេ ូចឆ្មា  រ

ថ្ង េទី២៣ ខេមីន  ឆ្នា  ំ២០២១
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ជំងឺ Covid-19 ក៏គមេងវិនិយោគហេដា្ឋារចនសម្ព័ន្ធ ដេលបានអនុវត្ត 
កាលពីកន្លងមកនេះ នៅតេដំណើរការធម្មតា។ គមេងវិនិយោគលើ 
វិស័យហេដា្ឋារចនសម្ព័ន្ធ ភាគចេើនគឺតាមរយៈកម្ចីហិរញ្ញប្បទាន និង 
សម្បទាន ដោយបេទេសជាដេគូអភិវឌ្ឍន៍របស់កម្ពុជា តាមរយៈការបញ្ជូន 
កេុមហ៊ុនសាងសង់របស់ខ្លួនមកកាន់កម្ពុជា ដូចជា ចិន ជប៉ុន កូរ៉េ និង 
បេទេសមួយចំនួនទៀត។ ឯកត្តមបណ្ឌិត មុី កល្យាណ ទីបេឹក្សាជាន់ខ្ពស់ 
នេឧត្តមកេុមបេឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិបានថ្លេងថ ហេដា្ឋារចនសម្ព័ន្ឋជា 
បញ្ហាបេឈមធំមួយ ក្នុងចំណោមបញ្ហាបេឈមជាចេើនទៀត ដេល 
រដា្ឋាភិបាលតេូវដោះសេយ និងវិនិយោគ ក្នុងរយៈពេលវេង ពេះវជា
ផ្នេកមួយនេការបេកួតបេជេងរបស់កម្ពុជា ជាមួយខ្លួនឯងផង និងជាមួយ 
បណ្តាបេទេសក្នុងតំបន់ផង ។ ការវិនិយោគ លើហេដា្ឋារចនសម្ព័ន្ឋតេូវ
ចណំយបេកច់េើន ប៉នុ្តេវជារឿងចាបំាចត់េវូតេដោះសេយ ដើម្បជីរំញុ 
សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទៅកាន់កមេិតថ្មីមួយទៀត”។ ជាក់ស្តេង កេុមហ៊ុន 
សាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញ-ពេះសីហនុ កំពុងវិវត្តន៍ជាវិជ្ជមាន ។ 
នៅក្នុងគមេងផ្លូវល្បឿនលឿន ភ្នំពេញ-ពេះសីហនុ បច្ចុប្បន្ននេះបាន 
និងកំពុងសាងសង់ យ៉ាងសកម្ម និងឈានទៅរកបញ្ចប់តាមផេនការ។ 
គមេងនេះ វិនិយោគដោយកេុមហ៊ុនសាជីវកម្មសា្ពោន និងថ្នល់នេបេទេស 
ចិន (China Road and Bridge )តាមរយៈ កេុមហ៊ុន Cambodian 
PPSHV Expressway Co., Ltd  តេួតពិនិត្យ និងផ្តល់ការបេឹក្សាបច្ចេក
ទេសសាងសង់ ដោយកេុមហ៊ុនទីបេឹក្សាបច្ចេកទេស Minconsult SDN 
BHD ដោយបេើបេស់ថវិកាវិនិយោគបេមាណជិត ២.០០០លាន ដុលា្លារ 
អាមេរិក និងបេើបេស់ថវិកាបដិភាគ ដេលជាហិរញ្ញប្បទានឥតសំណង
ពិសេសរបស់រដា្ឋាភិបាល នេសាធារណរដ្ឋបេជាមានិតចិនបេមាណ ១៥០ 
លានដុលា្លារ អាមេរិក។ ការសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនជាបេវត្តិសាសេ្ត 
នេះ នឹងតេូវបេើរយៈពេលសាងសង់ចំនួន៤៨ខេ ដោយគិតចាប់ផ្តើម 
ពីខេមីន ឆ្នាំ២០១៩ និងបញ្ចប់នៅខេមីន ឆ្នាំ២០២៣។ គិតតេឹមខេ   
មករា ឆ្នាំ២០២១ ការសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនពីរាជធានី ភ្នំពេញទៅ 
ដល់ខេត្តពេះសីហនុកេមលក្ខខណ្ឌកិច្ចសន្យាសាងសង់- អាជីវកម្ម-ផ្ទេរ 
(BOT)សមេចបាន ៣១,១៩%

នៅក្នុងដំណក់នេវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ នេះ កេសួងមិនទាន់មាន គមេង 
ដេលតេវូសមោ្ពោធដាក់ឱ្យដំណើការ ឬបើកការដា្ឋានសាងសង់នូវហេដា្ឋារចន
សម្ព័ន្ធធំៗ និងថ្មីៗនោះទេ ។ គមេងកេលំអរផ្លូវជាតិលេខ៧ តម្លេ៣៦ 
លានដលុា្លារ អាមេរកិសាងសងស់មេចបាន ៨០ភាគរយ ហើយគមេង 
ផ្លូវជាតិលេខ៧ មានបេវេងសរុប ១៦៤គីឡូម៉េតេ ដោយ លើកកម្ពស់ 
គណុភាពផ្លវូព ីDBST ទៅជាAC ដេលចំណយថវកិាសរបុបេមាណ៣៦ 
លានដលុា្លារអាមេរកិបាន សាងសងស់មេចបានបេមាណ ៨០%ហើយ។ 
អ្នកនំពាក្យកេសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ឯកត្តម វ៉ែសុីម សូរិយា 
បានឱ្យដឹងថ  គមេងនេះ តេូវបានបេងចេកជា ៣ការដា្ឋានធំៗ បេើបេស់ 
រយៈពេលសាងសង់ចំនួន១៨ខេ និងរយៈពេលថេទាំចំនួន៣៦ ខេ 
សាងសង់ ដោយកេុមហ៊ុនចិន តេួតពិនិត្យ លក្ខណៈបច្ចេកទេសដោយ
កេុមហ៊ុនកូរ៉េ ។ កន្លងមកនេះសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នយក 
រដ្ឋមន្តេីនេកម្ពុជា បានបេកាសសាងសង់បេព័ន្ធហេដា្ឋារចនសម្ព័ន្ធផ្លូវ 
ចំនួន ៣ គមេង បន្ថេមទៀត រួមមានផ្លូវលេខ៤១ តភា្ជាប់ផ្លូវលេខ៤ 
ទៅកំពត ផ្លូវលេខ៣១ និងផ្លូវ លេខ៣៣ នៅខេត្តកំពត។ គមេង 
សាងសង់ផ្លូវទាំង ៣ ខ្សេនេះនឹងតេូវស្នើសុំ កម្ចីថវិកាពីរដា្ឋាភិបាលចិន។ 
“គមេងទាំងនេះ នឹងសុំខ្ចីថវិកាពីរដា្ឋាភិបាលចិន”។ កម្ពុជាជាបេទេស 

មួយក្នុង ចំណោមបេទេសដេលកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ដោយក្នុងនោះបេព័ន្ធ
ហេដា្ឋារចនសម្ព័ន្ធជាចេើនតេូវបានរដា្ឋាភិបាលកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ ក្នុង 
ការសាងសង់ ដេលមាន ទាំងគមេងកំពុងដំណើរការសាងសង់ និង 
គមេងគេងទុកទៅថ្ងេខងមុខផងដេរ។ ក្នុងនោះផ្លូវជាតិ ផ្លូវដេក ផ្លូវ 
អាកាស សា្ពោនអាកាស សា្ពោនឆ្លងកាត់ទន្លេជាដើមតេូវបានរដ្ឋយកចិត្ដដាក់
ក្នុងការសាងសង់ដើម្បីពន្លឿនដល់ការ អភិវឌ្ឍបេទេស។ ខណៈនេះ     
ដេរយើងនឹងលើកយកគមេងសាងសង់ផ្លូវជាតិ និងសា្ពោនចំនួន ៤ គមេង 
ដេល រដា្ឋាភិបាលបានបង្ហើបកាលពីពេលកន្លងទៅដេលរួមមាន ៖

១. ផ្លូវជាតិតភ្ជាប់ខេត្តកំពតចេញទៅផ្លូវជាតិលេខ៤
ក្នុងកម្មវិធី សមោ្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការបេព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្អាត 

ខេត្តកំពតនពេលកន្លងទៅ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានមានបេសាសន៍ 
ថ កេពផី្លវូជាតិលេខ០៣ យើងមានផ្លវូជាត៤ិ១ ដេលឆ្ពោះមក ខេត្តកពំត 
ហើយ យើងកំពុងតេរៀបចំបណ្តាញផ្លូវមួយទៀត ដើម្បីតភា្ជាប់ខេត្តកំពត 
ចេញទៅ ផ្លូវជាតិលេខ០៤ ដេលស្ថិតនៅម្ដុំ ពេជេនិល ក៏ប៉ុន្តេមិនទាន់
បានបញ្ជាក់នៅឡើយទេថ ផ្លូវមួយខ្សេនោះមានទីតាំងនៅកន្លេងណ 
ពេះតេូវការពិនិត្យ មើលផេនទីជាមុនសិន។

២. ស្ពានតភ្ជាប់ពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទៅខេត្តកំពង់ធំ
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នយករដ្ឋមនេ្តី បានបេកាសសាងសង់

សា្ពោនឆ្លងទន្លេសាប ដេលមានបេវេង ៣៩០០ ម៉េតេ និងផ្លូវបេវេងជាង 
៥៧ គីឡូម៉េតេ តភា្ជាប់ពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និងខេត្តកំពង់ធំ ។ ចំពោះការ 
សាងសង ់សា្ពោននេះ គដឺើម្បសីមេលួដលក់ារធ្វើដណំើរ ចណំេញពេលវេលា 
និងកាត់បន្ថយការចំណយរបស់បេជាពលរដ្ឋ ។ សា្ពោននេះវេងជាងគេ 
នៅបេទេសកម្ពុជា ឆ្លងកាត់ដេ ទន្លេទាំង៣ ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង គឺទន្លេ 
ផ្សារកេម, ទន្លេជេយ បុស្ស និងទន្លេកំពង់ហាវ។

៣. ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេនៅខេត្ដកេចេះ
ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ទេសរដ្ឋមនេ្ដី រដ្ឋមនេ្ដីកេសួង 

សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យដឹងថ ការសាងសង់សា្ពោនចំនួន 
១ខ្សេដេលមានទីតាំងក្នុងខេត្ដកេចេះ នឹងតេូវបើកការដា្ឋានសាងសង់ 
ក្នុងពេល ដ៍ខ្លីខងមុខ ខណៈការសិក្សា និងការស្វេងរកថវិកាតេូវបានបញ្ចប់។ 
ឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់បន្ថេមថ៖ «យើងកំពុងសិក្សាសា្ពោនឆ្លងកាត់ទន្លេ 
មេគង្គ ហើយយើងតេៀមបើកការដា្ឋានសា្ពោន ឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គនៅ 
កេចេះនេះដេរ»។

៤. ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេបាសក់ពីពេកបេមកកាន់ចាក់អងេលើ
នពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានបង្ហើបអំពីគមេង 

សាងសង់ សា្ពោនថ្មី១ ទៀតឆ្លងកាត់ទន្លេបាសាក់ ដេលភា្ជាប់ពីសង្កាត់ 
ពេកបេ ខណ្ឌច្បារអំពៅ មកសង្កាត់ចាក់អងេលើខណ្ឌមានជ័យ 
រាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍ នៅតំបន់ ច្បារអំពៅ 
និងតំបន់សា្ពោនអាកាសក្បាលថ្នល់។  ខណៈបច្ចុប្បន្នរដ្ឋបាលរាជធានី 
ភ្នំពេញ ក៏បានបង្កើតកេុមការងរមួយ ដើម្បីចុះសិក្សាគមេង និងផល
ប៉ះពាលដល់ទេព្យសម្បតិ្ដបេជាពលរដ្ឋ រួចហើយដេរ។

គមេងធំៗនៅកម្ពុជា នៅចាំតេថ្ងេបើកការដ្ឋាន
កាលណបើនិយយពីគមេងធំៗនៅកម្ពុជា កំពុងតេសាងសង់ 

គេបេកដជាគិតទៅដល់ផ្លូវល្បឿនលឿន ភ្នំពេញ-ពេះសីហនុ ពេលាន 
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ជំងឺកូវីដ-១៩ បា នជះឥទ្ធ ិពលដល់សេដ្ឋ កិច្ច ពិភពលោ ក ហើយ 
កា រកើនឡើងនេវិបត្ត ិនេះ កំពុងបង្ក ផលប៉ះពា ល់ដល់បេ ទេសកំពុង     
អភិវឌ្ឍ មិនតេ ឹមតេទៅ លើភា ពអា សន្ន ផ្ន េកសុខភា ពប៉ុណោ្ណោ  ះទេ ប៉ុន្ត េ 
ថេមទា ំងបា នប៉ះពា ល់ដល់កា រអភិវឌ្ឍ សង្គ ម និងសេដ្ឋ កិច្ច នេបណ្តា   
បេ ទេសទា ំងនោ ះយ៉ា ងធ្ង ន់ធ្ង រ។ ដូចគ្នា  នេះដេរ បណ្តា  បេ ទេសសមា ជិក
អា សា៊ា នទា ំងអស់រា ប់ទា ំងកម្ព ុជា ផង ក៏កំពុងទទួលរងនូវផលប៉ះពា ល់
ផ្ន េកសេដ្ឋ កិច្ច  និងសង្គ មពីជំងឺកូវីដ-១៩ដូចគ្នា   ដេលន ំឱ្យ មា នកា រ 
រំខ នដល់ខ្ស េសង្វា  ក់ផ្គ ត់ផ្គ ង់ និងបង្ក ជា កា ររា ំងស្ទ ះទៅ ដល់តមេ ូវកា រ 
ពេ មទា ំងលំហូរនេកា រធ្វ ើដំណើរកា រពា ណិជ្ជ កម្ម  និងកា រវិនិយោ គ 
ជា ដើម ។

តា មរបា យកា រណ៍របស់កេ សួងកា រង រ និងបណ្ត ុះបណ្តា  ល វិជា្ជា  ជីវៈ 
បា នឲ្យ ដឹងថ  នៅ ក្ន ុងឆ្នា  ំ២០២០ កន្ល ងទៅ នេះ មា នសហគេ  ស 
ចំនួន ១ ៣៥៦ទីតា ំងបា នបិទលេងដំណើរកា រ ដោ យមា នកម្ម ករនិយោ ជិត
បា ត់បង់កា រង រចំនួន ១០៨.៨២៥ន ក់ ។ បើតា មកា រវ យតម្ល េផលប៉ះពា ល់
លើវិស័យកា រង ររបស់កម្ម ករនិយោ ជិត សេដ្ឋ កិច្ច ក្ន ុងបេ ព័ន្ធ គឺស្ថ ិតនៅ 
ក្ន ុងកមេ ិតមួយដេលអា ចគេ ប់គេ ងបា ន និងបា នឆ្ល ងកា ត់នូវដំណ ក់កា ល
លំបា កបំផុតរួចមកហើយ ។ តួយ៉ា ង កា រព្យ ួរកិច្ច សន្យា  កា រង ររបស់  
រោ ងចកេ  សហគេ  ស នេវិស័យកា ត់ដេរ និងវិស័យទេសចរណ៍បា ន 
ថយពីចំណុចកំពូលនៅ ក្ន ុងខេមិថុន  ឆ្នា  ំ២០២០ ដេលនៅ ពេលនោ ះ 
មា នរោ ងចកេ សហគេ  សចំនួន៤៣៣ មា នកម្ម ករនិយោ ជិតចំនួន 
១៥៣.៣៣៦ន ក់ បា នព្យ ួរកិច្ច សន្យា  កា រង រ។ ប៉ុន្ត េគិតមកដល់ 
ដំណ ច់ខេធ្ន ូ ឆ្នា  ំ២០២០ មា នរោ ងចកេ  សហគេ  សតេ ឹមចំនួន១៥០ 
ដេលស្ម ើមា នកម្ម ករនិយោ ជិតចំនួន ២៣៦ ៨២ន ក់ប៉ុណោ្ណោ  ះកំពុងព្យ ួរ
កិច្ច សន្យា  កា រង រ ។ 

ក្ន ុងឆ្នា  ំ២០២០ កន្ល ងទៅ នេះ មា នសហគេ  សចំនួន ១ ៣៥៦ 
បា នបិទលេងដំណើរកា រ និងមា នកម្ម ករនិយោ ជិតបា ត់បង់កា រង រចំនួន 
១០៨ ៨២៥ន ក់។ ប៉ុន្ត េក្ន ុងរយៈពេលដូចគ្នា  នេះ ក៏មា នរោ ងចកេ  
សហគេ  សចំនួន ១ ១០៣បា នបើកថ្ម ី និងបា នបង្ក ើត កា រង របន្ថ េមចំនួន  
២៥៧ន ក់ផងដេរ ។ ជា មួយគ្នា  នោ ះ កេ សួងកា រង រ និងបណ្ត ុះបណ្តា  ល

វិជា្ជា  ជីវៈក៏បា នខិតខំផ្ត ល់ព័ត៌មា នទីផ្សា  រកា រង រដល់អ្ន កស្វ េងរកកា រង រ
បេ មា ណជា ង២,៣លា នន ក់ តា មរយៈវេទិកា កា រង រ សេវ ទូរស័ព្ទ  
គេហទំព័រកា រង រ បណ្តា  ញ ទំន ក់ទំនងសង្គ ម និងមជ្ឈ មណ្ឌ លកា រង រ 
ជា ដើម ។ ជា ក់ស្ត េង កេ សួងកា រង រ និងបណ្ត ុះបណ្តា  លវិជា្ជា  ជីវៈបា ន 
បេ កា សដា ក់ឱ្យ បេ ើបេ  ស់សេវ សា ធា រណៈ ពា ក់ព័ន្ធ វិស័យកា រង រ និង
បណ្ត ុះបណ្តា  លវជិា្ជា  ជវីៈតា មបេ ពន័្ធ ស្វ ័យបេ វត្ត ិកម្ម ចា បព់ថី្ង េទ ី១១ ខេមករា  
ឆ្នា  ំ២០២១ តទៅ ខណៈកា រផ្ត ល់សេវ សា ធា រណៈទា ំងនេះ នៅ ថ្នា  ក់ 
កេ  មជា តិតា ម អង្គ ភា ពចេ កចេញចូលតេមួយនឹងដំណើរកា រចា ប់ពី 
ខេមីន  ឆ្នា  ំ២០២១។ ឯកឧត្ត ម ហែង សួរ អ្ន កន ំពា ក្យ និងជា រដ្ឋ លេ
ខ ធិកា រកេ សួងកា រង រ និងបណ្ត ុះបណ្តា  លវិជា្ជា  ជីវៈបា នលើកឡើងថ  
កា រដា ក់ឱ្យ ដំណើរកា របេ ព័ន្ធ ស្វ ័យបេ វត្ត ិកម្ម នេះ គឺដើម្ប ីលើកកម្ព ស់ 
គុណភា ព បេ សិទ្ធ ភា ព តមា្លា  ភា ព គណនេយ្យ ភា ព និងភា ពង យសេ ួល 
ដល់រោ ងចកេ  សហគេ  ស ក៏ដូចជា  កម្ម ករនិយោ ជិត ដោ យមិនចា ំបា ច់ 
ធ្វ ើដំណើរមកកេ សួង ឬមន្ទ ីរ ឬចេ កចេញចូលក្ន ុងកា រទទួលយកសេវ  
របស់កេ សួង។ តា មរយៈបេ ព័ន្ធ ស្វ ័យបេ វត្ត ិកម្ម នេះយើងក៏មា នទិន្ន ន័យ
ច្បា  ស់លា ស់រក្សា  បា ននូវអតីតភា ព និងបេ វត្ត ិកា រង ររបស់កម្ម ករនិយោ 
ជិត ទោ ះជា  ផ្លា  ស់ប្ត ូរសហគេ  ស ឬបា ត់បង់ឯកសា រណ មួយក៏ដោ យ។ 
បេ ព័ន្ធ ទិន្ន ន័យនេះ ក៏នឹងជួយឱ្យ កេ សួងអា ចបូកយោ ងអតីតភា ព 
កា រង រ កា រទទួលសា្គា  ល់ជំន ញក្ន ុងអា ជីពរបស់កម្ម ករនិយោ ជិតមា្នា  ក់ៗ
ទោ ះជា គ ត់ធ្វ ើកា រង រក្ន ុងបេ ទេស ឬកេ  បេ ទេសក៏ដោ យ»។ ឯកឧត្ត ម 
ហែង សួរ បា នគូសបញ្ជា  ក់ទៀតថ  កេ សួងកំពុងបន្ត កា រចរចា ជា មួយ
បណ្តា  បេ ទេសអា សា៊ា ន ដេលបា នអនុម័តកិច្ច ពេ មពេ ៀងបមា្លា  ស់ទីដោ យ 
សេរីរបស់រូបវន្ត បុគ្គ ល ដើម្ប ីអា ចប�្វ េរ អត្ថ បេ យោ ជន៍ និងបូកយោ ង 
ទទួលសា្គា  ល់ជំន ញគ្នា  ទៅ វិញទៅ មក បន្ទា  ប់ពីដា ក់ឱ្យ បេ ើបេ  ស់បេ ព័ន្ធ 
ស្វ ័យបេ វត្ត ិកម្ម នេះផងដេរ ។ កេ  ពីនេះកេ សួងកា រង រ និងបណ្ត ុះ-
បណ្តា  លវិជា្ជា  ជីវៈបា នចូលរួមធា ន  ឲ្យ បា ននូវកា រសមេ ួលដល់ដំណើរ
កា រអា ជីវកម្ម  ផលិតកម្ម  ពា ណិជ្ជ កម្ម  និងវិនិយោ គ និងធា ន បា ននូវ 
កា រង រជូនដល់កម្ម ករ និយោ ជិត ដោ យបា នកា ត់បន្ថ យចំនួនអ្ន កអត់ 
កា រង រធ្វ ើក្ន ុងអតេ  ទា បបំផុត ហើយអា ចរក្សា  បា នលំនឹងជីវភា ពរស់
នៅ របស់បងប្អ ូនកម្ម ករនិយោ ជិត ដោ យខិតខំអនុវត្ត ឲ្យ បា នជោ គជ័យ 
នូវកញ្ច ប់ វិធា នកា រទា ំង ៧ជុំ របស់រា ជរដា្ឋា  ភិបា ល ជា ពិសេសកា រជំរុញ 
កា រអនុវត្ត គោ លនយោ បា យជា តិ គ ំពា រសង្គ ម និងវិធា នកា រជំនួយសង្គ ម
ដល់កម្ម ករនិយោ ជិតក្ន ុងគោ លបំណង ជួយទំនុកបមេ ុងដល់ជីវភា ព 
បេ ចា ំថ្ង េរបស់កម្ម ករនិយោ ជិត ជួយទំនុកបមេ ុងគេ ួសា រកេ ីកេ  និង 
ង យរងគេ  ះ នងិជយួទេ ទេ ងស់ា្ដៅ  រអា ជវីកម្ម  នងិធរុកចិ្ច ឱ្យ ងើប ឡើងវញិ 
ដើម្ប ីចូលរួមជំរុញកំណើនសេដ្ឋ កិច្ច  នៅ ក្ន ុងបរិកា រណ៍កេ  យពីវិបត្ត ិកូវីដ
ដោ យក្ន ុងនោ ះ៖ បា នបើកផ្ត ល់បេ  ក់ឧបត្ថ ម្ភ ចំនួន ៤០ដុលា្លា  រ អា មេរិក 
ក្ន ុង១ខេ ដលក់ម្ម ករ នយិោ ជតិក្ន ុងវសិយ័កា តដ់េរ នងិវសិយ័ ទេសចរណ ៍
ចំនួន ៣៤០. ០៣២ន ក់ ដេលស្ម ើនឹង ថវិកា  ៩៥ប៊�លា ន រៀល (បេ មា ណ 
ជា  ២៣ លា នដុលា្លា  រអា មេរិក) ក្ន ុងអំឡុងពេលដេល រោ ងចកេ  សហគេ  ស 
ផ្អា  កសកម្ម ភា ព អា ជីវកម្ម  និងព្យ ួរកិច្ច សន្យា  កា រង រ។ រៀបចំកា រ 
បណ្ត ុះបណ្តា  លជំន ញទន់ ដេលរៀបចំដោ យកេ សួងកា រង រនិង 

វឌ� នភា ព និងប�� ែបែ ឈម�ែវិស័យ� រ� រ វឌ� នភា ព និងប�� ែបែ ឈម�ែវិស័យ� រ� រ វឌ� នភា ព និងប�� ែបែ ឈម�ែវិស័យ� រ� រ 
ក� �ងដំ� ក់� លវិបត� ិជំងឺក� �ងដំ� ក់� លវិបត� ិជំងឺក� �ងដំ� ក់� លវិបត� ិជំងឺកូវីដ-១៩កូវីដ-១៩កូវីដ-១៩

ឯកឧត្ត មបណ្ឌ ិត អុិត សំហែង ដឹកន ំគណៈបេ តិភូជួបបេ ជុំជា មួយ 
គណៈកម្ម កា រទី៨ នេរដ្ឋ សភា  ដើម្ប ីធ្វ ើរបា យកា រណ៍សង្ខ េបទា ក់ទងនឹង
វឌ្ឍ នភា ពវិស័យកា រង រ និងបញ្ហា  បេ ឈមក្ន ុងដំណ ក់កា លកូវីដ-១៩
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ទីភា្នាក់ងរជាតិមុខរបរ និងការងរ ជួយចុះឈ្មាះស្វេងរក
ឱកាសផ្គូរផ្គងការងរជូនកម្មករនិយោជិតដេលបាត់បង់ការងរ

បណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ ដល់កម្មករនិយោជិតសរុប ចំនួន ៦៦.៦០៧ 
នក់ (សេី ៥៣.៦១០នក់) មកពីរោងចកេ សហគេសចំនួន ១០៧ ។ 
បានផ្តល់សេវធានរា៉ាប់រងរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នេកហានិភ័យការងរ  និង
ផ្នេកថេទាំសុខភាពដល់កម្មករនិយោជិត ចំនួនបេមាណជា ៣៨មុឺននក់ 
បើទោះបីជានិយោជកមិនបានបង់ភាគទានជូន ប.ស.ស. ក្នុងអំឡុង 
ពេលព្យួរ អាជីវកម្ម ឬផ្អាកដំណើរការអាជីវកម្មក៏ដោយ ។ បាននិង              
កំពុងរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពិសេសថ្នាក់សញ្ញាបតេ បច្ចេកទេស 
និងវិជា្ជាជីវៈ ដោយមិនគិតថ្លេ និងទទួលបានបេក់ឧបត្ថម្ភចំនួន ២០មុឺនរៀល 
ក្នុង១ខេ សមេប់រយៈពេល ៤ខេ ដល់ កម្មករនិយោជិតដេលបាត់បង់
ការងរដោយសារផលប៉ះពាល់នេជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៦.៥០០ នក់ 
លើមុខជំនញបច្ចេកទេស និងវិជា្ជាជីវៈសំខន់ៗ ដេលទីផ្សារការងរ        
កំពុងមានតមេូវការខ្ពស់ពេលបច្ចុប្បន្ន និងទៅអនគត សមេប់កម្មករ 
និយោជិតដេលតេូវបានព្យួរ ការងរ និងបាត់បង់ការងរដោយសារការ
រីករាលដាលនេជំងឺកូវីដ-១៩ ។ បេជាពលរដ្ឋចំនួន៦៧៤ ១៤៦គេួសារ 
ដេលមានបេជាជនបេមាណជា ២,៧លាននក់ នេគេួសារកេីកេ 
និងងយរងគេះ បានទទួលបេក់ឧបត្ថម្ភរបស់រាជរដា្ឋាភិបាល 
ដេលចំណយថវិកាសរុបចំនួនបេមាណជា ១៣៥,៥លាន ដុលា្លារ 
អាមេរិក។

ចំពោះការខិតខំបេឹងបេង យកចិត្តទុកដាក់ជួយសមេលជីវភាព 
បេជាពលរដ្ឋ នៅក្នុងកំឡុងពេលនេវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ នេះ ឯកឧត្តម 
អុិត សំហែង រដ្ឋមន្តេីកេសួងការងរ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ   
បានថ្លេងថ នៅក្នុងបរិបទនេការបេយុទ្ធបេឆំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩                  
កេសួងបានអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិគំពារសង្គមមានដូចជា របប 
សន្តិសុខសង្គម ផ្នេកហានិភ័យការងរ ផ្នេកថេទាំសុខភាព  ផ្នេកបេក់ 

សោធន និងបេព័ន្ធរបបជំនួយសង្គម (មូលនិធិសមធម៌ សុខភិបាល) 
បន្ថេមទៀត។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ដោយមានកិច្ចសហការ ជាមួយកេសួង 
សា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ កេសួងការងរ និងបណ្តុះបណ្តាល វិជា្ជាជីវៈបានផ្តល់ការ 
លើកទឹកចិត្ត និងជំរុញបងប្អូនបេជាពលរដ្ឋ កម្មករ សហគេស 
និយោជក និងមន្តេី រាជការគេប់លំដាប់ថ្នាក់ចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយការ
អនុវត្តច្បាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខ សង្គម បានកាន់តេទូលំទូលាយ។ ជាមួយ
គ្នានេះរាជរដា្ឋាភិបាលក៏បានដាក់ចេញនូវកញ្ចប់ វិធានការជំនួយ សង្គម 
ជាចេើនជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងគោលបំណងជួយទំនុកបមេុងដល់ជីវភាព 
បេចាំថ្ងេរបស់កម្មករ និយោជិត និងជួយដល់គេួសារកេីកេ និងងយ        
រងគេះជួយទេទេង់សា្តារអាជីវកម្ម និងធុរកិច្ចឲ្យងើបឡើងវិញ ដើម្បី 
ចូលរួមចំណេក ជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច នៅក្នុងបរិការណ៍កេយពីវិបត្តិ
ជំងឺកូវីដ-១៩៕

យន្ដហោះភ្នំពេញថ្មី កំពង់ផេអន្ដរជាតិជាតិជាដើម ក៏ប៉ុន្ដេមានគមេង 
មួយចំនួន តេូវបានបញ្ជាក់ ហើយរង់ចាំតេថ្ងេបើកការដា្ឋានសាងសង់ 
ប៉ុណោ្ណោះ។ គមេងខងកេមទាំង៤នេះ ជាអាទិភាព សមេប់ឆ្នាំ ២០២១ 
ដេលគេរំពឹងទុកថ នឹងបើកការដា្ឋានសាងសង់ ពីពេះសុទ្ធតេជាគមេង 
ដេលសមេួលដល់ បេជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើដំណើរ ហើយក៏ជាគមេង 
ក្នុងក្ដីសេមេរបស់អ្នកវិនិយោគិនផងដេរ។

ទី១- គមេងផ្លូវបាត់ដំបង-សៀមរាប
គមេងសាងសង់ផ្លូវជាតិថ្មី តភា្ជាប់ពីខេត្តបាត់ដំបង ឆ្ពោះទៅ 

ខេត្តសៀមរាប ចមា្ងាយ ៧២,១៥៤ ម៉េតេ។ ផ្លូវនេះ មានផលបេយោជន៍ 
បេមាណ ៦៥ ភាគរយ ក្នុងការដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរ និងបេមាណ ៧០ 
ភាគរយ នេការដឹកទំនិញ ហើយចំណេញទាំងពេលវេលា និងចមា្ងាយផ្លូវ 
ជិតជាងផ្លូវមុនជាង ១០០ គីឡូម៉េតេ ដោយចំណយថវិកាតិចជាង។ 
សមេប់ទុនវិនិយោគមានចំនួន ២៨៨.៨៨០.០០០ ដុលា្លារ ជា 
ហិរញ្ញប្បទាន សហបេតិបត្តិការ ជាមួយសាធារណរដ្ឋ បេជាមានិតចិន។ 
ឯការចំណយដល់ផលប៉ះពាល់ គោលនយោបាយ ជារបស់រាជរដា្ឋាភិបាល 
កម្ពុជា។ ផេនការសាងសង់ ៤០ ខេ គេងបញ្ចប់ នៅចុងឆ្នាំ ២០២៤។

ទី២- ផ្លូវកេវាត់កេុងទី៤ 
ផ្លូវកេវត់កេុងទី៤ ភា្ជាប់ផ្លូវជាតិលេខ៤១ ទៅផ្លូវជាតិលេខ៥១ 

តេូវបានដាក់ឱ្យធ្វើការសិក្សាហើយ ដោយកេុមហ៊ុនចិន។ ចំពោះទីតាំង 
លម្អិតពីគមេង ផ្លូវកេវត់កេុងទី៤ មិនទាន់បង្ហាញជាផ្លូវការនោះទេ 

ពីពេះខ្លាចអ្នករកសុីដីធ្លីឬ បេជាជនទិញដីទុក ដេលបណ្តាលឱ្យដីធ្លី
នៅតាមតំបន់ទាំងនោះឡើងថ្លេ ហើយផ្ដល់ផលពិបាកដល់រាជរដា្ឋា- 
ភិបាល ក្នុងសាងសង់ឬមានបញ្ហាជាមួយមា្ចាស់ដីតេូវដោះសេយលើស
ថវិកាគេងទុកដូចគមេងផ្លូវកេវត់កេុងទី៣។

ទី៣- ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញ-បាវិត
គមេងសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញ -បាវិតនេះមានបេវេង 

បេមាណ ១៦០ គីឡូម៉េតេ គេងចំណយថវិកាបេមាណជាង ២ពាន់ 
លានដុលា្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ។ គមេងសាងសង់ ផ្លូវល្បឿនលឿននេះ 
មាន៣ជមេើស ផ្អេកតាម ទីតាំងភូមិសាស្តេនិងផលប៉ះពាល់ ជាផ្លូវរចន 
ឡើងសមេប់ល្បឿនលឿនបំផុតតេឹម ១២០គីឡូ ម៉េតេក្នុងមួយមោ៉ាង 
សេបតាមអនុស្សរណៈយោគយល់រវងកម្ពុជា និងវៀតណម ។ រាជ-
រដា្ឋាភិបាល តេូវការសិក្សាពិនិត្យ ឱ្យបានគេប់ជេុងជេយលើជមេើស 
ផ្លូវទាំង ៣នេះ មុននឹងធ្វើការសមេចថ តើតេូវជេើសរីសយកជមេើស
ផ្លូវមួយណ ជាពិសេសកេសួងរង់ចាំលទ្ធផលរបាយការណ៍សិក្សា 
ផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុពីកេុមហ៊ុន ដើម្បីយកជាមូលដា្ឋានក្នុងការសមេចចិត្ត។ 

៤- ពេលានយន្ដហោះខេត្តមណ្ឌលគិរី
គមេងនេការសាងសង់ពេលានយន្ដហោះថ្មី លើទឹកដីខេត្តមណ្ឌលគិរ ី

តេូវបានតេៀមដីរបស់រដ្ឋរួចរាល់ហើយ បេមាណ៦ ០០ ហិកតា នៅពេល
រាជរដា្ឋាភិបាលតេូវការក្នុងការសងសាង់។ ទីតាំងគមេងពេលាន 
យន្ដហោះថ្មីនេះ មានចមា្ងាយបេហេល ២០គីឡូម៉េតេ ពីទីកេុងសេន 
មនោរម្យ៕
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តា ំងពីបុរា ណរៀងមក តា មទំនៀមទមា្លា  ប់ 

របស់ខ្ម េរ បេ ជា ជនខ្ម េរមុនថ្ង េចូលឆ្នា  ំថ្ម ីមកដល់ 

បេ ជា ពលរដ្ឋ  គេ ប់ទីតំបន់ តេងន ំគ្នា  រៀបចំ 

តេ ៀមបមេ ុងរួចជា �េ  ចនូវ គេ ឿងសកា្កា  រៈ 

ពលិកា រជា ដង្វា  យ រង់ចា ំទទួលអបអរសា ទរ

ទេវតា ឆ្នា  ំថ្ម ី ដោ យផ្អ េកលើជំនឿយ៉ា ងមុតមា ំ 

ថ  ទេវតា នឹងយ ងចុះមកផ្ត ល់នូវសិរីសួស្ត ី 

ជ័យមង្គ លដល់គេ ប់ កេ ុមគេ ួសា រខ្ម េរនៅ គេ ប់

ទីតំបន់គ្មា  នចនោ្លា  ះឡើយ ។

គេ ឿសមា�  រៈពលិកា ជា ដង្វា  យសមេ  ប់ទទួល

ទេវតា រួមមា ន៖ សមេ  ប់រៀបចំក្ន ុងពេ ះបរម 

រា ជវ ំង ឬតា មទីអា រា មមា នរណ្តា  ប់ទៅ តា មក្ប ួន

ខ្នា  ត ដេលបា នចុះក្ន ុងសៀវ� ទា្វា  រទស្ស មា ស

មា នដូចជា ៈ បា យសី ៩ ថ្នា  ក់ ១ គូ, បា យសី 

៧ ថ្នា  ក់ ១គូ, បា យសី ៥ ថ្នា  ក់ ១ គូ, ទឹកអប់ 

១គូ,ទៀន ៥ ធូប, ៥ លា ច ៥, ផ្កា   ៥ ដា ក់លើ

ជើងពា ន១គូ,បា រីសា្លា  ម្ល ូ១គូ, ចេកនួន១គូ, ចេក- 

ណ ំវ៉ា ១គូ, ដូងខ្ច ី១គូ, ផ្ល េឈើ ១១ មុខ ដា ក់ 

លើជើងពា ន ១១គូ, ទឹកសា្អា  ត ២ ផ្ត ិល,នំអន្ស ម 

នំគម នំបត់ ២ថ ស  (១គូ)។ គេ ប់បា យសី 

ទា ំងអស់ក៏មា នផ្កា  ម្ល ិះភួងដា ក់ពីលើពេ មទា ំងដោ ត

ទៀនសមេ  ប់អុជបំភ្ល ឺន វ េលា ទេវតា យ ងចុះ 

មកដល់ ។

ដោ យឡេកចំពោ ះបេ ជា ពលរដ្ឋ សា មញ្ញ ទូទៅ  

គេ ឿងរណ្តា  ប់សកា្កា  រៈពលិកា សមេ  ប់ទទួលទេវតា  

ដេលអនុវត្ត ជា  ទមា្លា  ប់រៀងមកមា នបា យ សីតេ ឹម 

៥ថ្នា  ក់ចុះមក ៣ ថ្នា  ក់ ឬបើតេ ឹមតេបា យសី 

បា ឆ ម និងសា្លា  ធម៌ កូនចេក ១ គូ ដូងខ្ច ី ១ គូ 

ទៀន ៥ ធូប ៥ ទឹកអប់ សា្លា  ម្ល ូបា រី ផ្កា  ឈូក ចេកទុំ 

នំអន្ស ម និងទឹកសា្អា  ត ២ កេវ ហើយដេលតមេ ូវ

ឲ្យ រៀបចំនៅ លើតុមួយនៅ មុខផ្ទ ះ ឬមា ត់ទា្វា  រ 

និង�េ  លកេ ណ ត់ពណ៌ស ឬពណ៌ទៅ តា ម 

អម្ព រទេវតា  បេ ចា ំឆ្នា  ំ ។

ភា រៈដេលសំខ ន់ចា ំបា ច់មួយទៀតនោ ះ គឺ 

បេ ជា និករគេ ប់រូបតេ ូវរៀបចំ សំអា តទីធា្លា  ផ្ទ ះ 

សម្ប េង កន្ល េង សា្នា  ក់នៅ គេ ប់ៗគ្នា   ជា អត្ថ ន័យ 

មួយបញ្ជា  ក់ថ  ជា កា របោ សជមេ ះកំចា ត់ឲ្យ  

អស់នូវឧបទេ ពច�េ   ដេលបន្ស ល់ពីឆ្នា  ំចា ស់

ផ្លា  ស់មកជា ភ្ល ឺថ្ម ីសេ ឡះ ច្បា  ស់ចិ�្ច េងចា ប់ពី 

ឆ្នា  ំថ្ម ីនេះតទៅ  ឈ្ន ះមា រសតេ ូវ ផ្ល ូវភ្ល ឺ ផ្ល ូវងងឹត 

ទំនៀមទំលា ប់

ក្ន ុងពិធីបុណ្យ ចូលឆ្នា  ំថ� ី

ផ្ល ូវជិតផ្ល ូវឆ្ងា  យ គេ ឿងអពមង្គ លទា ំងឡា យ 

វិន សខ្ចា  ត់ខ្ចា  យរលា យសូន្យ ទៅ  ។ ខ្ល ះទៀត

ក៏បា នតេ ៀមបមេ ុងបេ  ក់កា សសំភា រៈ គេ ឿង 

ឧប� គបរិ� គ សមេ ៀកបំពា ក់ថ្ម ី ដើម្ប ីជូន 

ដល់ជីដូនជីតា  មា តា បិតា � តិមិត្ត សា ច់សា រ

លោ ហិតពេ មទា ំង ចេកជូនដល់ទុរគតជន អ្ន ក 

កេ ីកេ នោ ះទៀតផង ។

ភា រៈមួយផ្ន េកបន្ត ទៀត បេ ជា ពុទ្ធ បរិស័ទ្ធ  

ក៏បា នន ំគ្នា  លា ងសំអា តទីអា រា ម សា លា  បុណ្យ  

ពេ ះវិហា រ ពិសេសលា ងសំអា ត សេ ង់ពេ ះពុទ្ធ 

បដិមា ជមេ ះអស់ល្អ ងធូលីដី ដើម្ប ីរំលេចពណ៌

ភ្ល ឺផ្ល េកថ្ម ីឡើងវិញ បំពេញនូវសុគន្ធ វ រីគេ ឿង 

កេ អូប និងគេ ងដណ្ត ប់ដោ យចីវរថ្ម ី ដើម្ប ីជា ទី 

គោ រព និងសន្ស ំបុណ្យ កុសលចា ប់ពីឆ្នា  ំថ្ម ីនេះ 

បន្ត ទៅ ន ឆ្នា  ំខ ងមុខទៀត។ ន វេលា ខ ង 

មុខនេះ គឺមហា សង្កា េ  ន្ត ថ្ម ីនឹងចូលមកដល់ឆ្នា  ំ

ឆ្ល ូវតេ ីស័ក ពុទ្ធ សករា ជ ២៥៦៥ គ.ស. ២០២១ 

មហា ស.រា ជ ១៩៤៣ ច.ស ១៣៨៣។ មហា 

សង្កា េ  ន្ត នឹងចូលមកដល់នៅ វេលា មោ៉ា ង  ៤ ទា ប 

ភ្ល ឺថ្ង េពុធ ៣ កើតខេពិសា ខ តេ ូវនឹងថ្ង េទី ១៤ 

ខេមេសា  ឆ្នា  ំ ២០២១ ។

ឆ្នា  ំនេះ តមេ ូវភា រៈទេពធិតា ពេ ះន មមណ្ឌ  

ទេវី ជា រា ជបុតេ ីទី៤ របស់កបិលមហា ពេ ហ្ម  

ទេ ង់អម្ព រពណ៌ អន គឺពណ៌ខៀវខ្ច ី លម្អ ពេ ះកា រ 

សៀតផ្កា  ចំបា៉ា  ភតា្តា  ហា រទេ ង់សោ យទឹកដោ ះ 

សទុ្ធ  ពេ ះហស្ថ សា្តា  ទំេ ងម់្ជ ុល ពេ ះហស្ថ ឆ្វ េងទេ ង ់

ឈើចេ ត់ ទេ ង់គង់ផ្ទ ុំបិទពេ ះនេតេ  និងគង់លើ 

ខ្ន ងសត្វ លា ជា ពា ហនៈ ។

នៅ ថ្ង េពេ ហស្ប តិ៍  ៤ កើត ខេវិសា ខ តេ ូវនឹង 

ថ្ង េ ១៥ ខេមេសា  ឆ្នា  ំ ២០២១ គឺជា ថ្ង េវីរៈវណ្ណ ៈ 

បទ និងថ្ង េសុកេ ទី ៥ កើត ខេវិសា ខ តេ ូវនឹង 

ថ្ង េទី ១៦  ខេមេសា  ឆ្នា  ំ ២០២១ គឺជា ថ្ង េវីរៈ 

ឡើងស័ក វេលា មោ៉ា ង ៧ និង ៣៧ ន ទី ១២ 

វិន ទី ជា គេ ប់ ៣ ថ្ង េ និងសមេ  ចដោ យបរិបូរណ៍ ។

សូមបេ ជា ពលរដ្ឋ ខ្ម េរគេ ប់រូបចូលរួមរៀបចំ

គេ ឿង រណ្តា  ប់ពលិកា រទទួលទេវតា ឆ្នា  ំថ្ម ី តា ម 

ទំនៀមបេ ពេណី បន្ត ពីដូនតា  តា ំងចិត្ត សោ មន 

ស្ស ជេ ះថ្លា   ហើយព្យា  យ មលះបង់នូវ ទោ សៈ-

មោ ហៈ នងិលោ ភៈ ឲ្យ សេ ឡះព ី     សន្តា  នដេល 

ធា្លា  ប់មា នបន្ស ល់ពីឆ្នា  ំចា ស់ ហើយនឹងព្យា  យ ម

ធ្វ ើបុណ្យ សន្ស ំទា នកុសល រក្សា  សីល ៥ ជា ប់ 

ក្ន ុងចិត្ត ជា បេ ចា ំនោ ះ ទេវតា ឆ្នា  ំថ្ម ីនឹងបេ ទា នពរ

ជ័យសព្វ សា ធុកា រវិបុលសុខគេ ប់បេ កា រដល់បង 

ប្អ ូនគេ ប់អា តា្មា  ជា ក់ជា ពុំមា នខកខ នឡើយ ៕
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គុណ�េ � ជន៍� ំងគុណ�េ � ជន៍� ំងគុណ�េ � ជន៍� ំង១០ ១០ ១០ �េស�� េកខៀវ�េស�� េកខៀវ�េស�� េកខៀវ

ពិសេសកា ត់បន� យកា រ�ើងទម្ង ន់ពិសេសកា ត់បន� យកា រ�ើងទម្ង ន់ពិសេសកា ត់បន� យកា រ�ើងទម្ង ន់

សណ្ត េកខៀវ ជា អា ហា រមួយបេ ភេទ ដេលមា នបេ ូតេអុីនខ្ព ស់ 
សមេ  ប់ជំនួយដល់សុខភា ពរបស់លោ កអ្ន កបា នយ៉ា ងចេ ើន ជា ពិសេស
សមេ  ប់អ្ន កដេលចង់ថេរក្សា  រា ងឱ្យ សេ ស់សា្អា  តមិនឡើងគីឡូ។

សណ្ត េកខៀវនេះ មិនតេ ឹមតេមា នគុណបេ យោ ជន៍ បន្ថ េមរសជា តិ 
ឆ្ងា  ញ់ ដេលជា និច្ច កា លបេ ជា ជនចូលចិត្ត ពេញនិយមជេ ើសយកមក 
បរិ� គផងដេរ។

 ខ ងកេ  មនេះ គេ  ន់ជា គុណបេ យោ ជន៍មួយ ផ្ន េករបស់សណ្ត េក 
ខៀវ ដេលលោ កអ្ន កមិនគួរមើលរំលង៖ ១-កា រពា រជំងឺមហា រីកបេះ 
ដូង ២-កា ត់បន្ថ យកា រចុះខ្សា  យនេកា រចងចា ំ ៣-កា ត់បន្ថ យកា រ ឡើង 
ទម្ង ន់ ៤-ជួយបេ ពន្ធ ័រំលា យអា ហា រ ៥-ជួយដល់សួត ៦-ជួយបង្ក ើន 
ថ មពលឱ្យ រា ង្គ កា យមុំាមួន ៧-ទប់សា្កា  ត់កា ររីកលូតលា ស់របស់ដុំសា ច់
មិនល្អ  ៨-ជួយជំរុញឱ្យ ស្ដ េ ីឆ ប់មា នផ្ទ េពោ ះ ៩-ជួយដល់សន្លា  ក់ និងឆ្អ ឹង 
១០-កា ន់បន្ថ យភា ពស្ម ុគសា្មា  ញក្ន ុងអា រម្ម ណ៍ជា ដើម។

ចំណុចគួរចងចា ៖ំ អ្ន កជំងឺតមេ ងនោ ម គេ ូពេទ្យ មិនតមេ ូវឱ្យ ពិសា ទេ 
ពេ  ះមា នបេ ូតេអុីនខ្ព ស់ ដេលបណ្តា  លឱ្យ អ្ន កជំងឺលើសជា តិអា សុីតអ៊ុយ
រចិ នងិកា នត់េជរំញុឱ្យ អ្ន កជងំតឺមេ ងនោ ម មា នសភា ពធ្ង នធ់្ង រ ជា ងមនុ៕

ផ្ន េកនយោ បា យពីខ ងកេ   ក្ន ុងនយោ បា យផ្ទ េក្ន ុងរបស់កម្ព ុជា  ដេល 
អា ចរំខ នដល់សន្ត ិភា ព និងស្ថ ិរភា ពនយោ បា យ ពេ មទា ំងបន្ត បេ កា ន់
ខ្ជា  ប់គោ លកា រណ៍អព្យា  កេ ឹតជា អចិន្ត េ  យ៍ និងមិនចូលបក្ស សម្ព ័ន្ធ ។   
កម្ព ុជា មិនចង់ធា្លា  ក់ចូលក្ន ុងអន្ទា  ក់ នេកា របេ កួតបេ ជេងរបស់មហា អំណ ច 
ធំៗឡើយ គឺគេ  ន់មា នបំណងបេ  ថ្នា  ចង់រួមរស់ ដោ យសន្ត ិសហវិជ្ជ មា ន 
ជា មួយសហគមន៍អន្ត រជា តិ ហើយបន្ត ជំរុញកា រធ្វ ើពិពិធកម្ម នយោ បា យ 
សំដៅ បង្ក ើនមិត្ត ខ ងកេ   ដោ យមិនចា ត់ទុកបេ ទេសណ មួយជា សតេ ូវ 
មិនចា ប់យកខ ងណ មួយ និងមិនចោ លខ ងណ មួយ ពេ មទា ំងចេះ 
ឆក់ឱកា ស បេ ើឱកា ស និងបង្ក ើតឱកា ស ដើម្ប ីទា ញយកបេ យោ ជន៍ 
សមេ  ប់ជា តិ។ ជំរុញបន្ថ េមទៀត កា រអនុវត្ត អភិកេ មរដា្ឋា  ភិបា លទា ំងមូល 
(Whole-of-government) ក្ន ុងវិស័យកា របរទេស ដើម្ប ីកា រពា រ និង 
លើកកម្ព ស់មុខមា ត់កម្ព ុជា  និងផលបេ យោ ជន៍ជា តិ តា មរយៈកា របន្ត  
ពងេ ឹងកា រទូតបេ ពេណីផង កា រទូតបក្ស  កា រទូតសភា  កា រទូតសេដ្ឋ កិច្ច -
វប្ប ធម ៌និងកា រទូតសា ធា រណៈ ឬបេ ជា ជនផង។ បន្ត យកចិត្ត ទុកដា ក់ 
ខ្ព ស់ថេរក្សា   និងលើកកម្ព ស់ចំណងមិត្ត ភា ពជា បេ ពេណី និងអ្ន កជិត 
ខ ងល្អ  ជា មួយបេ ទេសវៀតណ ម ឡា វ និងថេ សំដៅ ជំរុញថេមទៀតនូវ 
កិច្ច សហបេ តិបត្ត ិកា រលើគេ ប់វិស័យឲ្យ កា ន់តេសុីជមេ   និងគេ ប់ជេ ុង 
ជេ  យ ដើម្ប ីវិបុលភា ព និងកសា ងបន្ទា  ត់ពេ ំដេនឲ្យ ទៅ ជា តំបន់ 
សន្ត ិភា ព មិត្ត ភា ព កិច្ច សហបេ តិបត្ត ិកា រ និងកា រអភិវឌ្ឍ ។

បង្ក ើនចំណងមិត្ត ភា ព និងកិច្ច សហបេ តិបត្ត ិកា រជា មួយបេ ទេសជា 
សមា ជិកអា សា៊ា នដ�េទៀតសំដៅ រឹតបន្ត ឹងទំន ក់ទំនងទេ្វ ភា គី និងរួម
គ្នាកសាងសហគមន៍អាស៊ានមួយប្រកបដោយសាមគ្គីភាពរឹងមាំ 
និងបរិយ ប័ន្ន  ដេលមា នតួន ទីស្ន ូលក្ន ុងនិមា្មា  បនកម្ម សន្ត ិសុខ និង 
សេដ្ឋ កិច្ច  ក្ន ុងតំបន់ កម្ព ុជា នឹងតេ ៀមលក្ខ ណៈឲ្យ បា នល្អ បំផុត ដើម្ប ី       
បំពេញតួន ទីជា បេ ធា នប្ត ូរវេនរបស់អា សា៊ា ននៅ ឆ្នា  ំ២០២២ ។ ពងេ ឹង-

ពងេ ីក សហបេ តិបត្ត ិកា រ និងភា ពជា ដេគូល្អ ជា មួយបេ ទេសធំៗជា មិត្ត  
ក្ន ុងតំបន់អា សុី-បា៉ា សុីហ្វ ិក ជា ពិសេស ចិន ជប៉ុន រុស្ស ីុ ឥណ្ឌ   សហរដ្ឋ - 
អា មេរិក សា ធា រណៈរដ្ឋ កូរ៉េ និងអូសេ ្ត ាលី និងលើកកម្ព ស់ទំន ក់ទំនង
ជា មួយមិត្ត ចា ស់ និងដេគូថ្ម ីនៅ ទ្វ ីបអឺរ៉ុប អា សុីកណ្តា  ល មជ្ឈ ិមបូពា៌  
អា � ហ្វ ិក និងអា មេរិកឡា ទីន។ បន្ត ពងេ ឹង និងពងេ ីក ទំន ក់ទំនង និងកិច្ច  
សហបេ តិបត្ត ិកា រជា មួយបណ្តា  គណបក្ស នយោ បា យ ជា មិត្ត ក្ន ុង 
តំបន់ និងពិភពលោ ក ក៏ដូចជា លើកកម្ព ស់ថេមទៀត តួន ទីរបស់   
គណបក្ស ក្ន ុងបណ្តា  អង្គ កា រគណបក្ស នយោ បា យតំបន់ និងអន្ត រជា តិ។ 
បន្ត ចូលរួមយ៉ា ងសកម្ម ដល់បុព្វ ហេតុសន្ត ិភា ព និងមនុស្ស ធម៌ អន្ត រជា តិ 
តា មរយៈកា របញ្ជ ូលកមា្លា  ំងកម្ព ុជា ចូលរួមបេសកកម្ម រក្សា  សន្ត ិភា ព របស់ 
អង្គ កា រសហបេ ជា ជា ត ិ និងចូលរួមដោ ះសេ  យបញ្ហា  បេ ឈមសកល 
ទា ំងឡា យ ជា ពិសេសជំងឺ រា តត្បា  តកូវីដ-១៩ ។ លើកកម្ព ស់កា រទូត 
សេដ្ឋ កិច្ច -វប្ប ធម៌ ដើម្ប ីផ្ត ល់សន្ទ ុះដល់កា រសា្តា  រសេដ្ឋ កិច្ច -សង្គ ម កេ  យ 
ជំងឺកូវីដ-១៩ និងថេរក្សា   ទីផ្សា  រចា ស់ ពងេ ីកទីផ្សា  រថ្ម ី តា មរយៈកា រ 
ជំរុញចរចា  FTA ជា មួយ សា ធា រណៈរដ្ឋ កូរ៉េ អង្គ កា រ EAEU និងកា រ    
ពិនិត្យ លទ្ធ ភា ពចរចា ជា មួយដេគូពា ណិជ្ជ កម្ម ដ�េទៀត ។ បន្ត រៀបចំ 
កា រង រធ្វ ើជា  មា្ចា  ស់ផ្ទ ះ កិច្ច បេ ជុំកំពូល ASEM លើកទី១៣ និងពេ ឹត្ត ិ-
កា រណ៍អមដ�េទៀតនៅ ពា ក់កណ្តា  ល ឆ្នា  ំ២០២១ ដើម្ប ីធា ន ថ កិច្ច  
បេ ជំុកំពូលនេះ និងទទួលបា នជោ គជ័យយ៉ា ងតេ ចេះតេ ចង់ជា ទីមោ ទនៈ 
ចំពោ ះកម្ព ុជា  ក៏ដូចជា ចូលរួម ចំណេក ក្ន ុងកា រពងេ ឹងដំណើរ ASEM 
និងបេ ព័ន្ធ ពហុភា គីជា ទូទៅ ។ ជំរុញថេមទៀតសហបេ តិបត្ត ិកា រក្ន ុងកេ ប
ខណ្ឌ អនុតំបន់ទន្ល េមេគង្គ ទា ំងអស់ ដេលផ្តា  ត លើកា រគោ រពគ្នា  ទៅ វិញ 
ទៅ មក កា រមិនជេ ៀតជេ  កក្ន ុងកិច្ច កា រផ្ទ េក្ន ុងគ្នា   និងកិច្ច សហបេ តិបត្ត ិ
កា រជា ក់ស្ត េង ដេលចូលរួមចំណេកដល់កា រលើក កម្ព ស់សន្ត ិភា ព 
ស្ថ ិរភា ព វិបុលភា ព និងភា ពធន់ របស់អនុតំបន់៕
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         ស្មែនចែឡំ
ខណៈពេល ដេលកំពុងហោះហើរ 

សេប់តេកង្ហារយន្តហោះមួយ ឈប់ វិល។ 

អ្នកជិះក្នុងយន្តហោះ សា្លាំងមុខគេប់គ្នា 

បន់ដូនបន់តា ខ្លះយំសសេក់ ពេះ 

គិតថម្ដងនេះមុខជាសា្លាប់មិនខន។ វៀរលេងតេសេ្តីមា្នាក់ប៉ុណោ្ណោះ 

ដេលទើបតេបានជិះយន្តហោះ ជាលើកដបំងូអង្គយុធ្វើពេងើយ  

គ្មានបង្ហាញភាពតកស់្លតុបន្តចិសោះ។ ប៉នុ្តេសណំងល្អ យន្តហោះ 

បានចុះចតកណ្តាលផ្លូវដោយសុវត្ថិភាព។ ខណៈនោះទើបមា្នាក់ៗ

ធូរទេូងហើយនំគ្នាចោមរោមសួរសេ្តីដេលអង្គុយស្ងៀមពេងើយ៖

- ម៉េចអ្នកកា្លាហានម្លេ៉ះ? ឃើញគេះថ្នាក់នៅនឹងមុខហើយគ្មាន

តក់ស្លុត សោះអុីចឹង?

សេ្តីនោះ ធ្វើភ្នេកឡឺនឡង់ មិនដឹងគេចង់និយយពីស្អី។ លុះ        

សួរគេដឹងថនិយយពីអីកង្ហារយន្តហោះឈប់វិល គត់ភ័យតាម 

កេយ ហើយសេកឡើង៖ ពុទោ្ធោ..ខ្ញុំសា្មានថគេបញ្ឈប់កង្ហារមួយ

ដើម្បីសន្សំសំចេបេងតើ។ 

                                      វិទ្យុ

បុរសមា្នាក់ទើបមកពីរៀននៅបរទេស មិនហា៊ាននិយយភាសា 

បរទេសទៅកាន់មា្តាយខ្លួនឡើយ ពីពេះខ្លាចមា្តាយរបស់គត់មិន 

យល់៖

កូន៖ ម៉េៗ ! ជួយហុចវិទ្យុឲ្យខ្ញុំបន្តិច !

មា្តាយ៖ វីទ្យូនៅឯណ៎ ! ម៉េចក៏មិនឃើញ ?

កូន៖ នៅលើតុមុខម៉េហ្នឹង !

មា្តាយ៖ ហា៎ក! អាហ្នឹងរា៉ាត់យោនឹង !

កូន៖ រា៉ាត់យោ ហ្នឹងហើយ វិទ្យុនោះម៉េ !!

មា្តាយ៖ អញ្ចឹង! ហេតុតេឯងមិនចេះបារាំងនឹកគេបានជាមិន

ដឹង!!

កូន៖ អុញ...!!!???

                                     កូនប៉ា

សុខតេឡប់មកពីរៀនភា្លាម រត់ទាំងតេហេបតេហប ទៅអួត 

បេប់ឱពុកថ៖ 

កូន៖ បា៉ាៗ! ថ្ងេនេះ អ្នកគេូបានសួរសំនួរមួយ គ្មានសិស្សណ 

មា្នាក់ ហា៊ានងើបឈរឆ្លើយទេ គឺមានតេខ្ញុំមា្នាក់គត់

បា៉ា៖ អើ! ល្អណស់កូន អាហ្នឹងទើបសមជាកូនបា៉ា! ចុះអ្នកគេូ 

សួរកូនថម៉េច?

កូន៖ គត់សួរថ អ្នកណខ្លះបេឡងធា្លាក់!

បា៉ា៖ !!!

១- ខេចេតេកៅ្ដៅខ្លាំងបេំងកៅ្ដៅហេង ពេះសូរ្យចាំងចេងជះរស្មី

 ថ្ងេបណ្តើរកូនដូនតាស្ដី សង្កាេន្តឆ្នាំថ្មីជិតចូលដល់។

២- មីនលាផុតភាពតេជាក់ សន្សើមឈប់ធា្លាក់មេឃស្ងប់ខ្យល់

 សេសេូវតេូវបានបេមូលផល ទុកដាក់តម្កល់រួចរាល់ហើយ។                 

៣- ពូជធារគេប់មុខទុកបង្ការ តេៀមបេំងវស្សាមិនកន្តើយ

 រដូវចូលឆ្នាំមកដល់ហើយ បេជាបានស្បើយសេកកិច្ចការ។

៤- មោ៉ាង៤ទាបភ្លឺគឺថ្ងេពុធ តមេកំណត់ពិតពិសា្ដៅរ

 នខេ វិសាខគឺមហន្តា ១៤មេសាចូលឆ្នាំថ្មី។

៥- សងេ្កាន្តឆ្នាំឆ្លូវតេូវនឹងស័ក តមេបេត្យក្សនំសិរី

 យមទី៧ សុខសួស្ដី ឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ថ្មីជ័យចេសា្ដៅរ។

៦- ទេវធិតាមណ្ឌទេវី មានតួនទីយងយតេ

 ទេង់តេច់គេប់គេងតាមសន្យា ជម្ពូទ្ធីបានឆ្នាំថ្មី។

៧- ពេះកាយធីតាគេងសោភ័ណ្ឌ អម្ពរពណ៌អនសេស់ខៀវខ្ចី

 ពេះការណ៌សៀតផ្កាចំបា៉ាថ្មី ពិដោរបេពេសាយសព្វឋាន។

៨- ទេង់ភតា្តាហារសោយទឹកដោះ ដោយរសសេស់ៗពិតឥតសា្មាន

 ទំនយទាយចារតាមលំអាន តមេបុរាណពីពេងពេឹទ្ធ។

៩- រីគេឿងភរណៈជាប់នឹងក ពិទូបវរល្អបេណិត

 ពេះហស្ដខងសា្ដៅំទេង់ម្ជុលពិត ខងឆ្វេងមានឫទ្ធិទេង់ឈើចេត់។

១០- ទេង់គង់ជំនិះលើខ្នងលា បិទពេះនេតេជាបេកដ

 ហេរហមអមយងដោយរាជរថ សត្វលាកំណត់ពាហនៈ។

១១- ឆ្នាំថ្មីសូមមានជោគជយ ឈ្នះអស់រោគផុតឧបសគ្គ

 បេសព្វសុខសាន្តគេប់កាលៈ ទេសៈបេត្យក្សរុងរឿងអើយ៕

              និពន្ធៈ សុខ សុធន

(កំណាព្យបទពាក្យ៧)
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