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នយករដ្ឋមន្តេីនេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា អគ្គមគ្គុទ្ទេសក៍ដ៏ឆ្នើមនេបេជាជនកម្ពុជា ដេលបានលះបង់ អស់កមា្លាំងកាយ កមា្លាំងចិត្ត
និងបញ្ញា�ណ ក្នុងការដឹកនំបេទេសឆ្លងកាត់ឧបសគ្គរាប់មុឺនសេនជំពូក បេកបដោយគតិបណ្ឌិត ភាពឈា្លាសវេ និងភាព
អង់អាចកា្លាហាន តាំងពីដំណក់កាលស�្គាេះជាតិពីរបបបេល័យពូជសាសន៍រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ សមេចបានសមិទ្ធផលធំៗ
ជាបេវត្តិសាសេ្តដ៏ថ្លេថ្លាវិសេសវិសាលបំផុត ដេលបានធ្វើឲ្យបេទេសជាតិមានសន្តិភាពពេញលេញ ឯកភាពជាតិ ឯកភាពទឹកដី
និងមានការអភិវឌ្ឍលើគប់
េ វស
ិ យ
័ បេជាជនមានសិទស
្ធិ រេ ភា
ី ពបរិបរូ និងរស់នៅយ៉ាងសុខដុមរមន ការពារយ៉ាងរឹងមាន
ំ វូ ឯករាជ្យ
អធិបតេយ្យ និងបូរណភាព ទឹកដី ហើយកំពុងបន្តឈានទៅមុខយ៉ាងសា្វាហាប់ លើមាគ៌សន្តិភាព និងបេជាធិបតេយ្យ ឆ្ពោះទៅ
សមេចគោលដៅជាបេទេសមានចំណូលមធ្យមកមេិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០ និងជាបេទេសមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៥០ ។
សូមឧទ្ទិសបួងសួងគុណបុណ្យពេះរតនតេ័យ ទេវតាឆ្នាំថ្មី វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយក្នុងលោក ពេមទាំងតេជៈបារមីនេវិញ្ញាណក្ខ័ន្ធ
របស់បុព្វវីរបុរសខ្មេរគេប់ៗជំនន់ សូមជួយ�េះពេំ គំពារ ថេរក្សា សម្តេចអគ្គមហាសេនបតីតេជោ សមេចបានជោគជ័យ ធំៗ
ថ្មីៗទៀត ក្នុងការដឹកនំបេទេសកម្ពុជា និងសូមគោរពជូនពរសម្តេចអគ្គមហាសេនបតីតេជោ និងសម្តេចកិត្តិពេឹទ្ធបណ្ឌិត
ពេមទាំង
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ជំងឺកូវីដ-១៩

Strengthening Whole National Force in Combatting
against Covid-19
នៅក្នុងរយៈពេលជាង ១ឆ្នាំ នេការបេយុទ្ធលើសមរភូមិសង្គាេមបេឆំង

នឹងជំងឺកូវីដ-១៩ រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខិតខំលើកកម្ពស់ការជំរុញអនុវត្ត
យ៉ាងមុឺងមា៉ាត់ខឿនការពារសុខភាពបេជាជន ដោយបានដាក់ចេញនូវ

គោលនយោបាយ និងវិធានការអន្តរាគមន៍បន្ទាន់ជាបន្តបន្ទាប់ និងមាន

បេសិទ្ធភាព ។ គោលដៅជាអាទិភាពរបស់រាជរដា្ឋាភិបាល គឺ ការការពារ

អាយុជីវិតបេជាជន , ការរក្សាលំនឹងជីវភាពរស់នៅបេជាជន , ការជួយធ្វើឲ្យ

ធុរកិច្ច និងអាជីវកម្មអាចរស់បាន និងការរក្សាឲ្យបានសន្តិសុខ សណ្តាប់ធា្នាប់
សាធារណៈ និងស្ថិរភាពសង្គម ។ អាសេ័យដោយចំណត់ការដ៏មាន
បេសិទ្ធភាពទាំងនេះហើយ ទើបនៅក្នុងឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ ដេលជា

ដំណក់កាលដ៏លំបាកនេសង្គាេមបេយុទ្ធបេឆំងជំងឺកូវីដ-១៩ រាជរដា្ឋាភិបាល
កម្ពុជានៅតេរក្សាបានភាពមា្ចាស់ការលើការងរអាទិភាពចម្បង ២ គឺ ទី១ការបន្តរក្សានូវស្ថរិ ភាពនយោបាយដេលជាមូលដា្ឋានគេឹះ សមេប់ការ គេប់គង
េ

សា្ថានការណ៍ និងទី២-ការរក្សាស្ថរិ ភាពមា៉ាកេស
ូ ដ
េ កិ
្ឋ ចបា
្ច នល្អបេសើរ ទប់សាត់
្កា

អតិផរណ និងការឡើងថ្លេទំនិញក្នុងទីផ្សារ ។ កម្ពុជាមិនបានស្នើដល់មា្ចាស់

បំណុលពន្យាការបង់បេក់កម្ចី ឬកាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនោះទេ ។
កម្ពុជានៅតេមានសកម្មភាពដ៏សកម្មក្នុងការបញ្ចេញសាច់បេក់គំទេកម្មវិធី

វិនិយោគសាធារណៈ ដូចជា នៅក្នុងវិស័យហេដា្ឋារចនសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់នៅខេត្ត

ពេះសីហនុ និងខេត្តសៀមរាប ការកសាងផ្លូវ បេឡាយទឹក ឬគមេង
ខ្នាតតូចនៅតាមមូលដា្ឋាន និងការអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិសង្គម

ជាដើម ។ រាជរដា្ឋាភិបាលបានតេៀមកញ្ចប់ថវិកា ១.១៦៤លានដុលា្លារ

សមេប់បមេុងដោះសេយបញ្ហាជំងឺកូវីដ-១៩

និងការសា្តារសេដ្ឋកិច្ចជាតិ

ឆ្នាំ២០២០ ដេលមកដល់ពេលនេះ ថវិកានេះតេូវបានបេើបេស់អស់មួយ

ចំនួនធំហើយ ។ សមេប់ឆ្នាំ២០២១នេះ រាជរដា្ឋាភិបាលបានតេៀមបមេុង

កញ្ចប់ថវិកាជាង ៨០០លានដុលា្លារ ថេមទៀត ដេលសរុបជារួម យើង

មានថវិកាជាង ១ពាន់លានដុលា្លារ ដើម្បីដោះសេយបញ្ហានេះ ។

ប៉ុន្តេ «ពេឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ» ដេលបានផ្ទុះឡើង បានធ្វើឲ្យ

មានការប៉ះទង្គិចជាថ្មីយ៉ាងធ្ងន់ធ្ង របំផុតទៅលើដំណើរការនេការអភិវឌ្ឍ
សេដ្ឋកិច្ច-សង្គមកម្ពុជា និងជីវភាពរស់នៅរបស់បេជាជនកម្ពុជា ហើយវបាន
កា្លាយទៅជាបន្ទុកបន្ថេមទៀតសមេប់រាជរដា្ឋាភិបាល ក្នុងការបេកាន់យក
ជំហរមុង
ឺ មា៉ាត់ ដើម្បប
ី យុ
េ ទជា
្ធ មួយនឹងជំងដ
ឺ កា
៏ ចសាហាវនេះ ។ ពេត
ឹ កា
្តិ រណ៍

នេះមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរជាងពេឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ៣ វិច�ិកា និងពេឹត្តិការណ៍
សហគមន៍ ២៨ វិច�ិកា ដេលតមេូវឲ្យបេជាជនកម្ពុជាតេូវតេខិតខំយកចិត្ត

ទុកដាក់ និងបង្កើនល្បឿននេកិច្ចបេឹងបេងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទ្វេឡើង
ថេមទៀត ដើម្បីបញ្ឈប់ការឆ្លងរាលដាលនេជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយការចូលរួម
អនុវត្តបេកបដោយបេសិទ្ធភាព

គោរពឲ្យបានពេញលេញការណេនំនូវ

វិធានការសុខភាពសាធារណៈ ទប់សា្កាត់ឲ្យបានការឆ្លងរាលដាលទេង់�េយ
ធំ ។ ក្នុងសភាពការណ៍ដ៏បន្ទាន់នេះ រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយកចិត្ត

In more than a year of fighting on the battlefield 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
difficult 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 inflation
and rising market prices. Cambodia has not asked creditors
to defer the payments or its international financial 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 firmer stance in fighting
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 និងមានប្រសិទ្ធភាព

ដើម្បីបញ្ជៀសការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ និងដើម្បីជួយរក្សាលំនឹងផលិតកម្មអាជីវកម្ម
និងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន។ វិធានការច្បាប់ត្រូវប្រកាន់យក និង
អនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បំផុត ដើម្បីការពារសុខភាពសាធារណៈរបស់ប្រជាជន
ការពារអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជន

ដោយធានាទប់ស្កាត់មិនឲ្យជំងឺនេះឆ្លង

រាលដាលកាន់តែធំរបូតចេញផុតពីការគ្រប់គ្រង ។ ក្នុងស្មារតីនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លង
រាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវនឹងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់

ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត ហើយត្រូវបានរដ្ឋសភាពិភាក្សាអនុម័តយល់ព្រម និង

បន្ទាប់មកព្រឹទ្ធសភាក៏បានពិនិត្យ និងឲ្យយោបល់ឯកភាពទាំងស្រុង ហើយ
ត្រូវបានសម្តេចវិបុលសេនាភក្តី ប្រមុខរដ្ឋស្តីទីចុះហត្ថលេខា នៅថ្ងៃទី១១
ខែមីនា ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់ ។ ព្រមជាមួយនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ក៏បានដាក់ចេញអនុក្រឹតស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា៨ នៃអនុក្រឹត លេខ
១២៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីវិធានការរបស់
ក្រសួងសុខាភិបាល

ដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបការឆ្លងរាលដាលជា

អន្តរជាតិ នៃជំងឺនៅតាមច្រកចេញចូល និងអនុក្រឹតស្តីពីវិធានការចត្តាឡីស័ក

ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងអនុក្រឹតស្តីពីវិធានការ
សុខាភិបាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លង
កាចសាហាវ និងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត ។ នេះជាឆន្ទៈ
មោះមុតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោ

ហ៊ុន សែន ដើម្បីលើកកម្ពស់ការទទួលខុសត្រូវចំពោះភាពរស់រានមាន
ជីវត
ិ របស់ប្រជាជន និងការចូលរួមថែរក្សាសន្តស
ិ ខ
ុ សណ្តាប់ធប
្នា សា
់ ធារណៈ

ក្នុងកាលៈទេសៈដែលប្រទេសជាតិយើងកំពុងប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែង
ពីការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ។

បច្ចុប្បន្ននេះ កម្ពុជាបានទទួល និងកំពុងប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ

កូវីដ-១៩ ជាមួយនឹងជំនឿទុកចិត្តខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោមប្រជាជនទូទាំង
ប្រទេស ព្រមគ្នានឹងការជំរុញយុទ្ធនាការបន្តអនុវត្តនូវវិធានការទាំងឡាយ
របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ដើម្បីការពារ

សុខភាព និងសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួន សុខមាលភាពរបស់ក្រុមគ្រួសារ របស់
សហគមន៍ និងរបស់សង្គមជាតិយើងទាំងមូល ។ ប៉ុន្តែយើងក៏ទទួលស្គាល់

ថា ការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ បានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន
ទៅលើបញ្ហាសុខភាព និងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជន ។ វានៅតែជា

ហានិភ័យខ្ពស់ បង្កឲ្យមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់រយៈពេលយូរតទៅមុខទៀត
ហើយដែលយើងនៅតែមិនអាចប៉ាន់ស្មានបានអំពីទំហំនៃផលវិបាកមកលើ

សេដ្ឋកិច្ចសង្គម អាយុជីវិត និងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន ។ វ៉ាក់សាំង
មិនមែនជាដំណោះស្រាយតែមួយគត់នោះទេ ។ វ៉ាក់សាំងអាចជួយកាត់

បន្ថយការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ កាត់បន្ថយមិនឲ្យឈឺធ្ងន់ធ្ងរ ប៉ុន្តែ

វ៉ាក់សាំងតែមួយមុខមិនអាចបញ្ចប់ការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ បានទេ
ហើយក៏មិនអាចបញ្ចប់ការផ្ទុះរាលដាលជំងឺនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានដែរ ។

ប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងគឺជាមធ្យោបាយដោះស្រាយជាយុទ្ធសាស្រ្តដែលត្រូវតែគួបផ្សំ
ដោយជៀសមិនបានជាមួយនឹងការអនុវត្តន៍វិធានការសុខាភិបាល ដែល
បានដាក់ចេញ ដើម្បីឈានទៅសម្រេចជោគជ័យជាមួយការប្រយុទ្ធប្រឆាំង

ជាមួយនឹងជំងឺនេះ ។ ក្នុងស្មារតីនេះយើងត្រូវរួមគ្នាអនុវត្តឲ្យបានជោគជ័យ

នូវរាល់បណ្តាភារកិច្ចសំខាន់ៗនោះគឺ ការអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននូវគោលការណ៍ «៣កុ»ំ គឺ កុំទៅកន្លែងដែលមានមនុស្សកុះករ កុំទៅកន្លែងបិទជិត

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 subdecrees 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 «៣ការ ពារ» គឺ តេូវពាក់មា៉ាស់ លាងដេឲ្យសា្អាត និងរក្សា
គមា្លាតឲ្យបានយ៉ាងតិចមួយម៉េតេកន្លះ ។ ជាមួយគ្នានេះ យើងទាំងអស់គ្នា

ក៏សូមថ្លេងអំណរគុណយ៉ាង�េល�េ សម្តេងការកោតសរសើរ និងវយ

តម្លេខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំបេឹងបេងរបស់កេុមគេូពេទ្យ អាជា្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច

គេប់ថ្នាក់គេប់ផ្នេក និងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដេលបានលះបង់ពេលវេលា

និងបញ្ចេញអស់នូវកមា្លាំងកាយ កមា្លាំងចិត្ត ក្នុងការធ្វើពលិកម្មដ៏អង់អាច ដើម្បី
ជួយស�្គាេះអាយុជិវិតបេជាជនកម្ពុជា

ក្នុងសមរភូមិបេយុទបេ
្ធ ឆំងជំងឺ

កូវីដ-១៩ ។ យើងសូមថ្លេងអំណរគុណយ៉ាង�េល�េបំផុតជូនចំពោះ

សប្បុរសជនទាំងឡាយ ដេលបានជួយឧបត្ថម្ភគំទេជាសមា�រៈ ថវិកា និងជា

សា្មារតី ដើម្បីជួយសមេលបន្ទុករបស់រាជរដា្ឋាភិបាល ក្នុងការបេយុទ្ធបេឆំង

ជំងឺកូវីដ-១៩ ដេលសកម្មភាពនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនូវសា្មារតីមហា

សាមគ្គីជាតិដ៏ទូលំទូលាយយ៉ាង�េលេងរបស់ជាតិយើងទាំងមូល ដេល

ជាបេពេណីយូរអ�្វេងមកហើយ ។ ការជួយឧបត្ថម្ភពីសហគមន៍អន្តរជាតិ ក៏
ដូចជាបណ្តាបេទេសជាមិត្តក៏បានរួមចំណេកយ៉ាងសំខន់�េលេងសមេប់
កម្ពុជាក្នុងការជម្នះសា្ថានភាពដ៏លំបាកនេះ ។

រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាខិតខំបេឹងបេងបន្តជំរុញអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម

បេកបដោយបរិយប័ន្ន ដើម្បីសមេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍបេកបដោយ
ចីរភាព ។ ជំរុញការអនុវត្តកេបខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគំពារសង្គម

បេកបដោយនិរន្តរភាព និងបេសិទ្ធភាព និងបន្តជំរុញអនុវត្តបណ្តាវិធានការ
គោលនយោបាយសំខន់ៗផ្សេងទៀតដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពជីវភាពបេជាជន

តាមគន្លងបេកេតីកម្មថ្មី ដោយបន្តជួយឧបត្ថម្ភគំទេ ដោះសេយនូវរាល់ការ
លំបាកជូនដល់បេជាជនកេីកេ ជនងយរងគេះ ធ្វើយ៉ាងណឲ្យជីវភាព

បេជាជនមានលំនឹងជាមូលដា្ឋាន គ្មានបេជាជនណមា្នាក់តេូវរងគេះដាច់

ស្បៀងអាហារ ដោយគណបក្ស និងរាជរដា្ឋាភិបាលមិនបានដឹង និងមិន
បានជួយដោះសេយនោះឡើយ ។ ជំរុញលើកទឹកចិត្តការបង្កបង្កើនផលក្នុង
វិស័យកសិកម្ម ដើម្បីគំទេដល់ផលិតកម្មកសិកម្ម សមេប់ផត់
្គ ផ្គង់តមេូវ

ការក្នុងសេុក និងការនំចេញទៅទីផ្សារកេបេទេស ។ លើកទឹកចិត្តឲ្យ
កេុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុទាំងអស់ជួយដោះសេយបញ្ហាសមា្ពោធហិរញ្ញវត្ថុ

របស់បេជាជន ជាអ្នកទិញអចលនវត្ថុនៅតាមបុរី និងអគរសហកម្មសិទ្ធនន
ពិនិត្យអំពីលទ្ធភាពបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌបង់រំលោះ លើកលេងការផក ពិន័យ

មិនតេូវមានបន្ទុកការបេក់ ឬជាប់ពិន័យបន្ថេមចំពោះអតិថិជនរហូតដល់

ដំណច់ខេមីន ។

នៅលើសមរភូមិបេយុទ្ធបេឆំងជំងឺកូវីដ-១៩ នេះ បេជាជនកម្ពុជាទូទាំង

បេទេសនៅតេមានជំនឿទុកចិត្តយ៉ាងមុតមាំទៅលើសមត្ថភាពដឹកនំរបស់

រាជរដា្ឋាភិបាល និងការរួបរួមគ្នាជាមហាកមា្លាំងជាតិទាំងមូល ចូលរួមអនុវត្ត

នូវវិធានការទាំងឡាយ ដេលរាជរដា្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញ បេកបដោយ

សា្មារតីទទួលខុសតេូវខ្ពស់ ។ បន្តពងេឹងសា្មារតីបេុងបេយ័ត្នខ្ពស់គេប់វិនទី

គេប់ដង្ហើមចេញចូល គេប់ទីកន្លេង ដោយបេឹងបេងអស់ពីកមា្លាំងកាយចិត្ត

យកឈ្នះឲ្យបានលើរាល់បញ្ហាបេឈមទាំងឡាយចំពោះមុខ ក្នុងសង្គាេម
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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 doctors, competent authorities at all levels, and all stakeholders who have dedicated their times and energy, physical
and mental courage to make brave sacrifices 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, financial and spiritual
supports to lessen the Royal Government's burden in the
fight against Covid-19. It has reflected 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
significant contribution to Cambodia in overcoming this
difficult 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
difficulties 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
financial pressure on the people who buy real estate in
satellite cities and condominiums, through identifying the
possibility of easing the installment terms, exception for
fines, no interest or additional penalties for customers until
the end of March.
On the battlefield 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 fierce Covid-19 disease./.

បេយុទ្ធបេឆំងជំងឺកូវីដ-១៩ ដ៏កាចសាហាវ ៕
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មជ���ែនអគតិ�ង�ែ�ែូវប��ប់�រ�ែៀត�ែក
ចូលកិច��រ�្ទែក� ងកម��ជា
បច្ចុប្បន្ននេះ បេទេសកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសុខសន្តិភាពពេញលេញ

បដិវត្តន៍ពណ៌កី្ត ។ ការដណ្តើមអំណចតាមវិធីណក៏ដោយ កេពីតាម

សេរីពហុបក្ស

រយៈការបោះឆ្នាតតាមគោលការណ៍នេលទ្ធិបេជាធិបតេយ្យ សេរីពហុបក្ស

និងនីតិរដ្ឋ កាន់តេតេូវពងេឹងពងេីកជាមួយនឹងលំហនយោបាយ និង

ជាអំពើខុសច្បាប់ ដេលសមត្ថកិចតេ
្ច ូវចាត់គេប់វិធានការ ដើម្បីបង្ការ

សិទ្ធិសេរីភាពគេប់យ៉ាងនៅក្នុងសង្គម តេូវបានការពារ និងលើកស្ទួយ ។

ទប់សា្កាត់ និងបងេ្កាបឲ្យខងតេបាន ។ ដូច្នេះ គមេងវិលចូលកម្ពុជា

ប៉ុន្តេពួកបេឆំងផ្កាប់មុខដេលជាជនក្បត់ជាតិ ក្បត់បេជាជន ដោយមាន

វិញរបស់ សម រង្សុី និងបក្ខពួក គឺជាគមេងនេការធ្វើរដ្ឋបេហារ ដេល

ការគំទេពីមជ្ឈដា្ឋានអគតិខងកេនៅតេឆ្លៀតបេើបេស់ឧបាយកលទុច្ចរឹត

នំទៅដល់ការបំផ្លាញសុខសន្តិភាព ការបំបេកបំបាក់ជាតិ ដេលអាច

តាមរយៈការប៉ុនប៉ងធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌ ផ្តួលរំលំរាជរដា្ឋាភិបាលសេបច្បាប់។

បង្កនូវគេះមហន្តរាយធ្ងន់ធរ្ង មិនអាចបា៉ាន់សា្មានបានចំពោះជាតិ និង

ពួកនេះនៅតេបន្តធ្វើការ�សនមួលបង្កាច់ការពិតអំពីបញ្ហាបេជា -

បេជាជនកម្ពុជា ។ តេូវកំណត់ច្បាស់ថ ការចាត់វិធានការច្បាប់ចំពោះ

ធិបតេយ្យ សិទ្ធិមនុស្ស និងនីតិរដ្ឋ រួមទាំងបញ្ហាផ្សេងៗដ�េទៀត មក

សកម្មភាពទាំងឡាយណ ដេលប៉ុនប៉ងបំផញសុ
្លា
ខសន្តិភាព ស្ថិរភាព

ធ្វើជាលេស វយបេហាររាជរដា្ឋាភិបាល និងគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា ។

នយោបាយ ការញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សា ចលនបំបេកបំបាក់ផ្ទេក្នុង

ជាក់ស្តេង កាលពីថ្ងេទី៥ ខេមីន កេយពេលដេលតុលាការរាជធានី

ជាតិឈានទៅផ្តួលរំលំរាជរដា្ឋាភិបាល គឺពុំមេនជាសកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិ

ភ្នំពេញ បេកាសសាលកេមកាត់ទោសទណ្ឌិត សម រង្សុី មេដឹកនំចលន

មនុស្សក្នុងសង្គមបេជាធិបតេយ្យនោះឡើយ ។ យើងរំឭកថ នៅពេលនោះ

ឧទា្ទាមកេច្បាប់

ពេមទាំងបក្ខពួកមួយចំនួនដេលតេូវចោទបេកាន់ពី

សូម្បីអ្នកសេី រ៉ូណ ស្មីត អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហ-

បទ «ឧប ឃត» ពាក់ព័ន្ធការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋបេហារផ្តួលរំលំរាជរដា្ឋាភិបាល

បេជាជាតិ បានថ្លេង�្កាលទោស សម រង្សុី នៅក្នុងកេុមបេឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស

សេបច្បាប់ កេមឧបាយកលជាផេនការនេការវិលតេឡប់ចូលបេទេស

កាលពីឆ្នាំ២០១៩ ចំពោះសម្តីបរិហាកេរ� និងញុះញង់ឲ្យផ្តួលរំលំរាជ-

កម្ពុជា អំឡុងពេឹត្តិការណ៍ ៩ វិច�ិកា ២០១៩ ក៏មានជនបរទេសមួយចំនួន

រដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដេលជេើសតាំងដោយបេជាជនកម្ពុជា តាមរយៈការ

តាំងខ្លួនធ្វើជា�កេមកេច្បាប់ លូកដេចូលមកអារកាត់កិចកា
្ច រផ្ទេក្នុង

បោះឆ្នាតដេរ ។

មានការអភិវឌ្ឍលើគេប់វិស័យ

លទ្ធិបេជាធិបតេយ្យ

របស់តុលាការ នេរដ្ឋអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជា ។ គេបានលើកឡើងពី

គួរបញ្ជាក់ថ កាលពីថ្ងេទី១ ខេមីន តុលាការរាជធានីភំព
្ន េញបាន

របស់ដេល�ថ ការរួមតូចនេលំហសេរីភាព និងបេជាធិបតេយ្យនៅ

សមេចផ្តន្ទាទោស សម រង្សុី និងបក្ខពួក ចំនួន ៨នក់ ឲ្យជាប់ពន្ធនគរ

កម្ពុជា ដោយឆ្លៀតបេើបេស់ពាក្យសម្តីមិនតេឹមតេូវ វយបេហារទៅលើ

ពី ២០ឆ្នាំ ទៅ ២៥ឆ្នាំ ពេមទាំងដកហូតសិទ្ធិបោះឆ្នាត និងសិទិឈ
្ធ រ

តុលាការរបស់កម្ពុជា ។ ប៉ុន្តេលើភាពជាក់ស្តេង ដំណើរការរបស់តុលា

ឈ្មាះឲ្យគេបោះឆ្នាត

ការទៅលើសំណុំរឿងជនជាប់ចោទ សម រង្សុី និងបក្ខពួក គឺផ្អេកទៅលើ

បទល្មើស ដោយពេះរាជអាជា្ញាចោទបេកាន់ពីបទ ឧបឃត តាមមាតេ

ភស្តុតាងរឹងមាំជាក់ស្តេង សេបតាមនីតិវិធីតឹម
េ តេូវ ។ នីតិវិធីរបស់តុលា

២៧ និង ៤៥១ នេកេមពេហ្មទណ្ឌ ពាក់ព័ន្ធការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋបេហារផ្ដួល

ការបានបេពេឹត្តិទៅសេបតាមច្បាប់ដោយមានតមា្លាភាព

រំលំរាជរដា្ឋាភិបាលសេបច្បាប់ កេមឧបាយកលជាផេនការនេការវិល

និងមានការ

ចូលរួមពីមេធាវីការពារជនជាប់ចោទ តំណងអង្គទូតបរទេស និងអង្គការ

ដោយសារជនទុចរឹ្ច តទាំងនេះ

បានបេពេឹត្តិ

តេឡប់ចូលបេទេសកម្ពុជា អំឡុងពេឹត្តិការណ៍ ៩ វិចិកា
� ២០១៩ ។

សង្គមសុីវិល ដូចដេលបេទេសបេជាធិបតេយ្យទាំងអស់នៅលើពិភពលោក

បច្ចុប្បន្ននេះ កម្ពុជានៅតេបេកាន់ខ្ជាប់គោលជំហរដ៏មុតមាំ ក្នុងការ

បាននិងកំពុងអនុវត្ត ។ ម៉្យាងវិញទៀត នៅក្នុងដំណើរការនេសវនការ

ធាន និងការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ ការពារបេព័ន្ធបេជាធិបតេយ្យ សេរីពហុបក្ស

នេះតុលាការ ក៏បានរកឃើញថ សម រង្សុី និងបក្ខពួកពិតជាមានពិរុទ្ធភាព

ឲ្យកាន់តេរឹងមាំ សេបតាមនិន្នាការរីកចមេើនជាក់ស្តេងរបស់សង្គមជាតិ

េ ក់ ធ្វើសកម្មភាព
ជាក់ស្តេង ដោយពួកនេះបានអនុវត្តផេនការដ៏គះថ្នា

និងការថេរក្សាសុខសន្តិភាព សណ្តាប់ធា្នាប់សាធារណៈ ការធាននូវ

ញុះញង់កងទ័ព មន្តេីរាជការ និងបេជាជនឲ្យផ្តួលរំលំរាជរដា្ឋាភិបាល

សិទ្ធិសេរីភាពគេប់យ៉ាងរបស់បេជាជន និងការជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច

សេបច្បាប់ និងកៀងគរថវិកា ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់កមា្លាំងខុសច្បាប់ គំទេចលន

ជាតិឲ្យកាន់តេមានការរីកចមេើន ។ ពួកមជ្ឈដា្ឋានអគតិមួយចំនួនដេល

របស់ខួន
្ល ដេលទង្វើនេះ គឺស្មើនឹងការធ្វើរដ្ឋបេហារ ។ រាល់ទមេង់នេការ

នៅតេប៉ុនប៉ងបំផញសេ
្លា
ចក្តីសុខសាន្តរបស់បេជាជនកម្ពុជា ក៏តេូវតេ

ញុះញង់ បំផុសបេមូលបេជាជន និងកមា្លាំងបេដាប់អាវុធដើម្បីផ្តួលរំលំ

បញ្ឈប់រាល់ការជេៀតជេកលូកដេចូលកិច្ចការផ្ទេក្នុងរបស់កម្ពុជា ហើយ

រាជរដា្ឋាភិបាល ដេលកើតចេញពីការបោះឆ្នាត គឺជាសកម្មភាព ខុសច្បាប់

រួមចំណេកជាមួយកម្ពុជាក្នុងការកសាង និងធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាន់តេមានការ

និងប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខរដ្ឋ ជាអំពើឧកេិដ្ឋ ដេលតេូវផ្តន្ទាទោសធ្ងន់ធរ្ង

រីកចមេើនលូតលាស់នូវលទ្ធិបេជាធិបតេយ្យ ការគោរពសិទិម
្ធ នុស្ស និង

ជាទីបំផុត ទោះផេនការនេះធ្វើក្នុងទមេង់ជារដ្ឋបេហារក្តី ជាកុប្បកម្មក្តី

ការពងេឹងនីតិរដ្ឋបន្តទៅមុខទៀត ៕

ជាបដិវត្តន៍ដោយហិង្សាក្តី ឬដោយការបេើអំណចបេជាជនតាមរយៈ
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ស��ែចវិបុល�ែ�ភក�ី សយ ឈុំ បែមុខរដ�ស�ីទី អនុ��ែតឲ�

ឯកអគ�រដ�ទូតសិង�បុរ�ចូលជួបសវ��រ និងស��ែង�រគួរសម
មានទំហំទៅដល់ ១,២៩ ប៊�លានដុលារអា
្លា មេរិក (ពីឆំ១
្នា ៩៩៤ ដល់
ឆ្នាំ២០២០)។ សម្តេចភក្តីបានស្នើដល់ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ជួយជំរុញការ

ធ្វើវិនិយោគ និងការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មរវងបេទេសទាំងពីរ ដើម្បី
រួមចំណេកយ៉ាងសំខន់ដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច-សង្គ
្ច
ម របស់បេទេស

ទាំងពីរ ក្នុងដំណក់កាលនេការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩។ សម្តេចបាន
វយតម្លេខ្ពស់ចំពោះបេទេសសិង្ហបុរី ដេលមានបេព័ន្ធអប់រំល្អ និងស្នើ

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មី

ពិនិត្យលទ្ធភាពបង្កើនការផ្តល់អាហារូបករណ៍របស់

បេទេសសិង្ហបុរីឱ្យនិស្សិត និងមន្តេីរាជការកម្ពុជាបន្ថេមទៀត ។

សម្តេចវិបុលសេនភក្តី សយ ឈុំ បានបង្ហាញនូវសេចក្តីពេញចិត្ត

និងវយតម្លេខស់
្ព ចំពោះទំនក់ទំនងមិតភា
្ត ព និងកិចសហបេ
្ច
តិបត្តិការ

រវងបេជាជន និងបេទេសទាំងពីរ ដេលមានការរីកចមេើនជាបន្តបន្ទាប់។

សម្តេចភក្តី សយ ឈុំ អនុញ្ញាតឱ្យលោកជំទាវ �វ �ែ ឈិង
ចូលជួបធ្វើសវនការ និងសម្តេងការគួរសម នៅវិមានពេឹទ្ធសភា

នពេឹកថ្ងេពេហស្បតិ៍ ទី២៥ ខេមីន ឆ្នាំ២០២១ សម្តេចវិបុលសេនភក្តី

សយ ឈុំ បេមុខរដ្ឋស្តីទីនេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា បានអនុញត
្ញា

ឱ្យលោកជំទាវ ធាវ ឡេ ឈិង (Teo Lay Cheng) ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញ
និងពេញសមត្ថភាពនេសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរីថី្ម បេចាំពេះរាជាណចកេ

កម្ពុជា ចូលជួបធ្វើសវនការ និងសម្តេងការគួរសម នៅវិមានពេឹទ្ធសភា។
ក្នុង�ែះបរម�ម �ែះករ�� �ែះ�ទស��ែច�ែះ

ន�ែត�ម សីហមុនី �ែះមហាក��ែ នេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា

និងក្នុងនមសម្តេចផ្ទាល់ សម្តេចវិបុលសេនភក�ី សយ ឈុំ បាន

ការរីកចមេើន និងទំនក់ទំនងដ៏លនេ
្អ ះ ស្តេងឡើង តាមរយៈការផ្លាស់

ប្តូរដំណើរទស្សនកិច្ចគ្នាទៅវិញទៅមក រវងថ្នាក់ដឹកនំកំពូល ថ្នាក់
ដឹកនំជាន់ខស់
្ព
និងថ្នាក់ដឹកនំតាមកេសួង សា្ថាប័ននន ក៏ដូចជា
ស្តេងឡើងតាមរយៈនេការគំទេគ្នាទៅវិញទៅមក

ក្នុងកេបខ័ណ្ឌ

កិចសហបេ
្ច
តិបត្តិការថ្នាក់តំបន់ និងអន្តរជាតិ។ ក្នុងនមបេជាជនកម្ពុជា
សម្តេចវិបុលសេនភក្តី បានថ្លេងអំណរគុណចំពោះរដា្ឋាភិបាលសិង្ហបុរី

ដេលបានរួមវិភាគទានយ៉ាងចេើនក្នុងការកសាងអភិវឌ្ឍបេទេសកម្ពុជា
តាមរយៈគមេងកិច្ចសហបេតិបតិ្តការទ្វេភាគី

សមត្ថភាពមន្តេីរាជការកម្ពុជាលើជំនញនន
សហបេតិបតិកា
្ត រ កម្ពុជា-សិងបុ
្ហ រី។

និងបានជួយពងេឹង

នៅមជ្ឈមណ្ឌល

ក្នុងឱកាសជួបសវនការនោះ លោកជំទាវ �វ �ែឈិង បាន

សម្តេងនូវការអបអរសាទរជូនចំពោះលោកជំទាវ �វ �ែឈិង

វយតម្លេខ្ពស់ ចំពោះទំនក់ទំនង និងកិចសហបេ
្ច
តិបត្តិការដ៏ល្អ រវង

នេសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរីបេចាំពេះរាជាណចកេកម្ពុជា។

សុខភិបាល

ដេលតេូវបានតេងតាំង ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញ និងពេញសមត្ថភាព

តាមរយៈ

បេទេសទាំងពីរ ក្នុងវិស័យជាចេើនដូចជា៖ វិស័យសេដ្ឋកិច្ច វិស័យ

ក៏ដូចជាទំនក់ទំនងរវងបេជាជននេបេទេសទាំងពីរ។

បេសកកម្មការទូតនេះ សម្តេចមានជំនឿជឿជាក់ថ លោកជំទាវ

វិស័យសេដ្ឋកិច្ច និងការវិនិយោគ រវងបេទេសទាំងពីរ មានការ កើនឡើង

ការលើគេប់វិស័យរវងកម្ពុជា និងសិង្ហបុរី ឱ្យកាន់តេខ្លាំងកា្លាថេមទៀត

ជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគកម្ពុជា ក្នុងការអភិវឌ្ឍលើកកម្ពស់វិស័យបច្ចេកវិទ្យា

ឯកអគ្គរដ្ឋទូត នឹងខិតខំលើកកម្ពស់ទំនក់ទំនង និងកិចសហបេ
្ច
តិបត្តិ

ដើម្បីជាគុណបេយោជន៍ដ៏ធំធេង សមេប់បេជាជននេបេទេសទាំងពីរ

ជាលំដាប់ ជាពិសេសអ្នកវិនិយោគិនសិង្ហបុរី បានសហការយ៉ាង ជិតស្និត
និងវិស័យឌីជីថល ជាពិសេសវិស័យទេសចរណ៍ និងវិស័យបដិសណ�កិច្ច។

ទាំងពេលបច្ចុប្បន្ន និងក្នុងពេលអនគត។ សម្តេចបេមុខរដ្ឋស្តីទីកម្ពុជា

រីឯការហោះហើរតេង់ពីបេទេសសិង្ហបុរី

ទំនក់ទំនងការទូត កាលពីថ្ងេទី១៥ ខេកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៦៥។ កាលពី

ទំនក់ទំនង និងការផ្សារភា្ជាប់រវងបេជាជននេបេទេសទាំងពីរ។ កេពី

បានរំលឹកអំពីទំនក់ទំនងការទូតនេបេទេសទាំងពីរ ដេលបានភា្ជាប់
ឆ្នាំ២០២០ បេទេសទាំងពីរបានបេរព្ធពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី៥៥
នេចំណងការទូត តាមរយៈការរៀបចំពេឹតិ្តការណ៍បង្ហាញគំនូរ សិល្បៈ

ម្ហូបអាហារ តន្តេី និងវប្បធម៌របស់បេទេសទាំងពីរ។ កតា្តានេះ បាន
បង្ហាញឱ្យឃើញពីទំនក់ទំនងកាន់តេរឹងមាំ និងសុីជមេរវងបេជាជន

មកពេះរាជាណចកេកម្ពុជា

គឺមានការកើនឡើង ៩ដង ក្នង
ុ មួយ សបា្តាហ៍ ដេលអាចជំរញ
ុ លើកកម្ពស់

កិច្ចសហបេតិបត្តិការទ្វេភាគី បេទេសទាំងពីរ ក៏មានកិច្ចសហបេតិបត្តិការ

ដ៏ល្អជាមួយនឹងគ្នាក្នុងកេបខ័ណកិ
្ឌ ចសហបេ
្ច
តិបត្តិការថ្នាក់តំបន់
អន្តរជាតិផងដេរ។

និង

នពេលខងមុខនេះ សភាកម្ពុជានឹងធ្វើជាមា្ចាស់ផ្ទះរៀបចំ កិច្ចបេជុំភាព

និងបេទេសទាំងពីរ។

ជាដេគូសភាអាសុី-អឺរ៉ុប (ASEP) លើកទី១១ នៅពាក់កណ្តាល ឬចុង

បេសាសន៍ថ ទោះបីជាស្ថិតក្នុងវិបតិ្ត នេជំងឺកូវីដ-១៩នេះក្តី ក៏ពាណិជ្ជកម្ម

លើកទី៤៣ នៅឆ្នាំ២០២២ ក្នុងឱកាសនោះ សម្តេចវិបុលសេនភក្តីក៏

សម្តេចវិបុលសេនភក្តី សយ ឈុំ បេមុខរដ្ឋស្តីទីកម្ពុជា បានមាន

ទ្វេភាគីរបស់បេទេសទាំងពីរ មានទំហំ ៤,២៤ ប៊�លានដុលារអា
្លា មេរិក។
ការវិនិយោគរបស់បេទេសសិង្ហបុរី

នៅពេះរាជាណចកេកម្ពុជា

ខេតុលា ឆ្នាំ២០២១ និងមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាសា៊ាន (AIPA)
បានស្នើសុំការគំទេ និងអញ្ជើញសភាសិង្ហបុរី ចូលរួមក្នុងកិចបេ
្ច ជុំទាំង
នេះផងដេរ៕
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ស��ែច�ែ�ែ ហ៊ុន សែន ៖ �ើមិនមន�រចាំ�ច់�ែ
កុំ�ែញ�ែផ្ទះ �ើ�ែញ�ែផ្ទះ�ែូវ�ក់ម៉ែស់

ស�្តេច�េ� ហ៊ុន �េន ជំរុញឲ្យចាក់វា�ក់សំងការពារជំ
រជំងឺកូវីដ-១៩ ឲ្យបាន ១លានដូសក្នុង១ខេ
អា�្តា្រហ្ស្រនីកា (AstraZeneca ) មានរយៈព្រលត្រឹម៩ខ្រប៉ុណោះ្ណោ
នឹងហួសព្រលកំណត់។

សម្ត្រចត្រជោបានអនុញ�តឱ្យមន្រ្តីទូត

ដ្រគូអភិវឌ្ឍ អង្គការសង្គមសុីវិលដ្រលកំពុងប�្រើការងារ និងរស់នៅក្នុង

ប្រទ្រសកម្ពុជាអាចទទួលបាន វា៉ោក់សាំង Astra Zeneca នៅកម្ពុជាបាន
ដោយមិនមានការគិតថ្ល្រអ្វីនោះទ្រ។ មន្រ្តី និងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដ្រល

មានអាយុចាប់ពី៦០ ឆ្នាំឡើង លើនឹងផ្តល់លទ្ធភាពឱ្យចាក់វា៉ោក់សាំង
��ះ អា�្តា្រហ្ស្រនីកា (Astra Zeneca) ចំ�្រកអ្នកអាយុ៥៩ឆ្នាំ

ចុះក្រមអនុញតឱ្យ
�
ចាក់វាក់
៉ោ សាំង ��ះ សុីណូហា�ម (Sinopharm)
ដោយសារចំនួនវា៉ោក់សាំងមានកម្រិត។

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បញ្ជាក់ថា ការចាក់វាក់
៉ោ សាំងមិនម្រនជា

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានជុំវិញការ

ដំណោះ�្រយមាស នៅក្នុងការលុបបំបាត់ជំងឺ COVID-19 ច្រញពី

វិវឌ្ឍន៍ថ្មីៗ នេសា្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ និងការបេើបេស់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩

ប្រទ្រសកម្ពុជានោះទ្រ ពោលការអនុវត្តន៍វិធានការ «៣កុំ និង៣ការពារ»

នៅថ្ង្រទី០៤ ខ្រមីនា ឆ្នាំ២០២១ ក្រយពីទទួលបានវា៉ោក់សាំងរួច

«វា៉ោក់សាំងមិនម្រនជាដំណោះ�្រយមាសត្រមួយគត់ទ្រ ប៉ុន្ត្រវា៉ោក់សាំង

សម្ដ្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ

ហ៊ុន

សែន

នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានជុំវិញការ

វិវឌ្ឍន៍ថ្មីៗ ន្រសា្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ និងការប្រើប្រស់វា៉ោក់សាំងកូវីដ-១៩ ។

ទើបអាចជួយកម្ពុជា យកឈ្នះជំងឺ COVID-19 បាន។ សម្ដ្រចថ្ល្រងថា៖

គឺជាមធ្យាបាយដោះ�្រយជាយុទសា
្ធ ស្រ្ត គឺជាគន្លឹះទីមួយ រួមជាមួយ

ការអនុវត្តន៍វិធានការសុខភិបាល

ដ្រលយើងបានដាក់ច្រញដូចជា

៣ការពារ និង៣កុំជាដើម។ ការព�្រឹងការត្រួតពិនិត្យច្រកច្រញចូលព្រំដ្រន

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន មានប្រសាសន៍ថា កម្ពុជាអាចមាន

ការធ្វើត្រស្ត ការធ្វើចតា្តាឡីស័ក និងការព្យាបាល ទៅក្នុងការប្រយុទ្ធ

pharm) ពីចិនលើសពី១លានដូស ខណៈចំនួន៤០មុឺនដូសបន្ថ្រម នឹង

ប្រយុទ្ធប្រឆំងជាមួយនឹងជំងឺន្រះ»។ វិធានការ «៣កុំ និង៣ការពារ»

លទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានជំនួយវា៉ោក់សាំងប្រឆំងកូវីដ��ះ (Sino-

មកដល់កម្ពុជាមុនចូលឆ្នាំខ្ម្ររ។ សម្ត្រចត្រជោបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីមូលហ្រតុ

ជាមួយជំងឺ COVID-19 ដើម្បី�នទៅស�្រចជោគជ័យជាមួយការ

រួមមាន៖ ៣កុំ គឺកុំជួបជុំគា្នា កុំនៅក្នុងបន្ទប់បិទជិតហើយប្រើមា៉ោសុីនត្រជាក់

ដ្រលសម្ត្រចមិនអាចចាក់វាក់
៉ោ សាំងសុីណូហាមរបស់
�
ចិន ដោយសារត្រ

រួម និងកុំចាប់ដ្រគា្នា កៀកកើយ ឱប�ើបគា្នាជាដើម។ ចំ�្រកឯវិធានការ

(AstraZeneca )ន្រះ មិនមានការកំណត់អាយុនោះទ្រ។ សម្ត្រចត្រជោ

សង្គម។ សម្ត្រចត្រជោគូសបញ្ជាក់ថា រហូតមកដល់ព្រលន្រះ មិនមាន

កតា្តាអាយុដ្រលកំណត់ គឺ១៨ឆ្នាំ ដល់ ៥៩ឆ្នាំ ចំពោះវា៉ោក់សាំងថ្មី��ះ
ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រងអំណរគុណដល់ដ្រគូអន្តរជាតិនានា

ដ្រលបាន

៣ការពារគឺ ពាក់មា៉ោស់ លាងដ្រជាមួយសាប៊ូ ឬ�្រល និងរក្សាគមា្លាត
ប្រភពណាបញ្ជាក់ច្បាស់ថា ការចាក់វា៉ោក់សាំងនឹងមានប្រសិទ្ធភាពការពារ

ជួយសម្រប
ួ សម្រល
ួ ក្នង
ុ ការផ្តល់ជន
ំ យ
ួ វា៉ោក់សាង
ំ ដល់បទ្រ
្រ សកម្ពជា
ុ នាព្រល

ក្នុងរយៈព្រលណាមួយ ឬ១ជីវិតនោះទ្រ ដូច្ន្រះមានត្រវិធីការពារអនុវត្ត

វា៉ោក់សាំងពីមជ�មណ្ឌលកូវាក់
៉ោ (COVAX Facility)។ បន្ថ្រមពីន្រះក៏មាន

សម្ត្រចត្រជោថ្ល្រងថា កម្ពុជាទទួលយកការផ្គត់ផង់
្គ វាក់
៉ោ សាំង១�្រនដូស

ន្រះ។ ប្រទ្រសកម្ពុជា ជាប្រទ្រសទី១ នៅអាសុីបា៉ោសុីហ្វិក ដ្រលទទួលបាន
ប្រទ្រសជាមិត្តមួយចំនួនទៀត បានផ្ដល់ជាជំនួយថវិកា សម្រប់ប្រើប្រស់
ក្នុងការទិញវា៉ោក់សាំងប្រឆំង

COVID-19

ដល់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ថ្រមទៀត។ កម្ពុជានឹងអាចនឹងទទួលវា៉ោក់សាំង ២០% ន្រចំនួនប្រជា-

តាមការ�្រនាំរបស់ក្រសួងសុខភិបាល ត្រប៉ុណោ្ណោះទើបល្អប្រសើរ។
ពីឥណា្ឌ ប៉ុន្រក
្ត ម្ពុជានឹងស្នើទិញ១លានដូសថ្រមទៀត នៅខ្រឧសភា
ខងមុខន្រះ។ ក្រពីវាក់
៉ោ សាំងសុីណូហាម
� និង អា�្តា្រហ្ស្រនីកា កម្ពុជា

កំពុងពិនិត្យមើលវា៉ោក់សាំងប្រភ្រទផ្ស្រងៗមួយចំនួនទៀត ។ សម្ដ្រចត្រជោ

ប៉ុន្ត្រការទទួលន្រះនឹងធ្វើឡើងតាម

ហ៊ុន សែន អំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋ កុំធ្វើដំណើរច្រញចូលខ្រត្តព្រះសីហនុ

បន្តបនា្ទាប់ទៀត។ សម្ត្រចត្រជោស្នើឲ្យក្រសួងសុខភិបាលរៀបចំចាក់វា៉ោក់

ក្នុងមួយរយៈព្រលន្រះ ដោយសារត្រជំងឺកូវីដ-១៩ កំពុងត្រមានការឆ្លង

ពលរដ្ឋពីមជ�មណ្ឌលកូវា៉ោក់

ដំណាក់កាល ដ្រលឆមាសទី១កម្ពុជានឹងបានជាង១លានដូស និងជំហាន
សាំង��ះ អា�្តា្រហ្ស្រនីកា (AstraZeneca) ជូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ

ដ្រលមានអាយុចាប់ពី ៦០ឆ្នាំឡើង ជាពិស្រសជំហានដំបូងអាទិភាព
សំខន់ ខ្រត្ត ក្រុង �លដៅចំនួនបី គឺរាជធានីភំព
្ន ្រញ ខ្រត្តកណា្ដោល
និងខ្រតព្រ
្ត ះសីហនុ

ដ្រលជាខ្រត្តក្រុងប្រឈមនឹងការរីករាលដាលជំងឺ

កូវីដ-១៩ ទាមទារឲ្យមានការចាក់ជាបនា្ទាន់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដ្រលកំពុង
ប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺន្រះ

ពីពះកា
្រ ររក្សាទុកវា៉ោក់សាំងសុីណូហាម
�

(Sinopharm) មានរយៈព្រល១ឆ្នាំ នឹងផុតកំណត់ ចំ�្រកវា៉ោក់សាំង

បើមិនចាំបាច់នោះទ្រ។ ពលរដ្ឋខ្រត្តព្រះសីហនុ កុំច្រញឆ្លងខ្រត្តដទ្រទៀត
ជាហូរ�្រនោះ។

សម្ដ្រចត្រជោក៏បានស�្រចផ្អាកការធ្វើដំណើររបស់

ប្រជាពលរដ្ឋទ្រសចរណ៍ ចូលខ្រត្តព្រះសីហនុ ប៉ុន្ត្រការដឹកទំនិញច្រញចូល
នៅប្រព្រឹត្តដដ្រល។ ប្រជាពលរដ្ឋនៅភ្នំព្រញ កុំច្រញពីផះ្ទ បើសិនជាគា�ន
ភាពចាំបាច់នោះទ្រ

ដើម្បីចូលរួមទប់សាត់
� ការចម្លងជំងឺកូវីដ-១៩ទាំង

អស់គា។
្នា សម្ត្រចត្រជោក៏បានឯកភាពជាមួយសំណើកសួ
្រ ងអប់រ� ឱ្យបិទ

សាលារៀន នៅរាជធានីភំព
្ន ្រញ ខ្រត្តកណា្ដោល និងខ្រតព្រ
្ត ះសីហនុ
មួយរយៈបន្តទៀត។
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នៅរាត្រីថ្ងៃទី០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

ធ្វើប្រតិបត្តិការជាធម្មតា។ ចំពោះក្រុមគ្រូពេទ្យនៅធ្វើប្រតិបត្តិការជាធម្មតា។

ករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩។ សភាពការណ៍នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើង ពិត

រកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ និងក្រុមគ្រូពេទ្យនោះទេ។ ដោយសារតែនៅ

នាយករដ្ឋមន្រ្តី បានថ្លែងសារពិសេសបន្ទាន់មួយទៅកាន់ជនរួមជាតិ ទាក់ទង
ជាមិនធម្មតាដែររហូតមកដល់ម៉ោងនេះ ការរកឃើញកូវី១៩ចំនួន អ្នកឆ្លងថ្មី
រហូតទៅដល់ ៤៩នាក់។ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងថា សភាពការណ៍
នេះបានដាក់ចេញជាចំណោទធំៗ

សម្រាប់យើងក្នុងការបន្តជំហាន

ស្ថាប័ននីមួយៗរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

និងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិសុំផ្អាកជា

ដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយនឹងជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះ។ សម្តេចតេជោស្នើសុំឲ្យ

បណ្ដោះអាសន្ននូវស្ថាប័ន ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវមានមនុស្សប្រចាំការ មនុស្ស

ភាគច្រើនត្រូវធ្វើការនៅតាមផ្ទះ ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិច ៧ថ្ងៃ ធ្វើបានដូច្នេះ

គឺយើងអាចបញ្ជៀសបាននូវហានិភ័យ ដែលយើងមិនទាន់ស្គាល់នូវអ្នកដែល
មានការពាក់ព័ន្ធ ព្រោះពិតជាច្របូកច្របល់ខ្លាំងណាស់នៅពេលនេះ។
មានការឆ្លងនៅក្នុងក្របខណ្ឌនគរបាល មន្ត្រីរាជការរហូតដល់សិល្បករ
សិល្បការនី។ ដូច្នេះការបិទស្ថាបន
័ ជាបណ្ដោះអាសន្ននេះ មិនមែនជាការ
បិទទាំងស្រុងទេ ក៏ប៉ុន្តែសុំឱ្យកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្សយ៉ាងតិច ៩០%

ការកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្សធ្វើការនៅតាមស្ថាប័ននេះ

គឺមិនសំដៅទៅ

ទីក្រុងភ្នំពេញ ខេត្តកណ្ដាល ក្រុងព្រះសីហនុ សាលារៀនត្រូវបានបិទ
ទៅហើយនោះ ដូច្នេះចំនន
ួ សិស្សសាលាលោកគ្រអ
ូ ក
្ន គ្រូ ហើយបូកបន្ថែម

ដោយមន្ត្រីរាជការ គ្រប់ស្ថាប័នមិនទៅបំពេញការងារទៀត នឹងធ្វើឲ្យដង
ផ្លូវរបស់យើងមានការស្រឡះល្អ មិនកកកុញទៅដោយមនុស្ស ។ សម្ដេច-

តេជោបានបញ្ជាក់ថា សម្រាប់ទីផ្សារ និងរោងចក្រ យើងមិនប្រកាសបិទ

នោះទេ ព្រោះមិនទាន់មានហានិភ័យទៅដល់កន្លែងនោះទេ។ ប៉ុន្តែសុំឲ្យ
មានការប្រុងប្រយ័ត្ន

ជាមួយនឹងការការពារនៅតាមបណ្ដារោងចក្រ

ទាក់ទងនឹងការវាស់កំដៅ អាកុលលាងដៃ និងការតាមដានសុខភាព

របស់កម្មករ ជាប្រចាំ។ នៅតាមទីផ្សារ គឺត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពិនិត្យទៅ
លើស្ថានភាព ដែលបាននិងកំពុងកើត ហើយក៏ត្រូវពិនិត្យទៅលើអ្នកលក់
និងអ្នកដែលត្រូវទិញផងដែរ ។

នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ តាមរយៈសារសំឡេង សម្តេចតេជោ

ហើយមានមនុស្សតែមយ
ួ ចំនន
ួ តូច នៅប្រចាកា
ំ រធ្វកា
ើ រ នៅតាមស្ថាបន
័ ។

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានប្រកាសដាក់

ចេញក្រៅផ្ទះ គ្រប់គ្រងកូននៅក្នុងផ្ទះ។ សម្រាប់មនុស្សចាស់ មនុស្សពេញ

ក្នុងរយៈពេលមួយខែ។ ដើម្បីពន្លឿនការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នេះ

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអំពាវនាវដល់ក្រុមគ្រួសារកុំឲ្យកូនៗ
វ័យប្រសិនបើមិនមានការចាំបាច់ទេ គឺកុំចេញក្រៅផ្ទះ ហើយប្រសិនបើ

ចេញ ក្រៅផ្ទះ ត្រូវតែពាក់ម៉ាសឲ្យបានហ្មត់ចត់ ព្រោះឥឡូវនេះមិនដឹងថា
ជំងឺ ពិតប្រាកដនៅកន្លែងណា។ នេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំ។ គឺជាវិធានការ
ចាំបាច់ដើម្បីការពារសុខភាពរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារ
នីមួយៗព្រមទាំងសង្គមជាតិរបស់យើង។

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានស្នើប្រធានព្រឹទ្ធសភាស្តីទី មេត្តា

ពិនិត្យរកវិធីណា ដើម្បីឱ្យច្បាប់ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តនោះ បានចូលជា
ធរមាន អាចបើកការប្រជុំតាមអនឡាញ ហើយមានការជួបជុំក្នុងទម្រង់

មនុស្សតិច ដែលអាចធ្វើទៅបាន ព្រោះច្បាប់នេះវាត្រូវការបន្ទាន់។ យើង
មិនអាចប្រើច្បាប់ក្នុងគ្រាមានអាសន្នសម្រាប់សភាពការណ៍នេះទេ

តែ

យើងត្រូវការច្បាប់គ្រប់គ្រងទាក់ទងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ នឹងជំងឺកាចសាហាវ
ផ្សេងទៀត ។ សម្ដេចតេជោ អំពាវនាវសុំផ្អាកការជួបជុំដែលមិនមានការ
ចាំបាច់

និងសុំអរគុណបងប្អូនដែលបានផ្អាកពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍

ឬក៏ធ្វើពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ក៏ប៉ុន្តែបន្ថយចំនួនមនុស្ស ដែលធ្វើឱ្យហានិភ័យ
មានការធ្លាក់ចុះ។ ប៉ុន្តែសភាពការណ៍ពេលនេះទាមទារមានការប្រុងប្រយ័ត្ន

លើសមុន អ្វីដែលមិនចាំបាច់ និងមិនទាន់ចាំបាច់ និងអាចផ្អាកបាន
គប្បីត្រូវតែពន្យា រងចាំធ្វើពេលក្រោយក៏មិនទាន់ហួសពេលដែរ។ នេះ
គឺជាសភាពការណ៍ដែលបន្ទាន់ ហើយដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ កុំឲ្យ

ជំងឺនេះសាយភាយចេញក្រៅ។ សម្តេតេជោបានសុំឲ្យខេត្តព្រះសីហនុ
ធ្វើការរឹតបន្ថែមទៀត ទៅលើការចេញចូលរបស់មនុស្ស។ ប៉ុន្តែមិនត្រូវ

ធ្វើមានការរាំងស្ទះទៅដល់ការដឹកទំនិញចេញ ចូល នោះទេ ព្រោះជាច្រក
សេដ្ឋកិច្ចតែមួយគត់ របស់យើងសម្រាប់ការនាំចេញតាមផ្លូវទឹក ។ ការ

ធ្វើដំណើរការដឹកជញ្ជូនទំនិញទាំងទំនិញក្នុងប្រទេស និងទំនិញ ឆ្លងកាត់
ព្រំដែន

នៅតែត្រូវធ្វើធម្មតាដើម្បីបន្តជំរុញទៅលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច

សង្គម ពិសេសគឺពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី រវាងប្រទេសយើងជាមួយនឹងប្រទេស
ជិតខាង ក៏ដូចជាជាមួយប្រទេសយើង និងប្រទេស ដទៃទៀត ។

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ទៀតថា ការប្រកាសចេញ

ជាបទបញ្ជានេះគឺធ្វើឡើងតែសម្រាប់ស្ថាប័នស៊ីវិលតែប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់
កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ទាំងកងទ័ពទាំងនគរបាល ទាំងអាវុធហត្ថនៅ

ចេញផែនការពន្លឿនការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ឱ្យបានប្រមាណ ១លានដូស
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងថា អភិបាលខេត្តទាំងអស់ ត្រូវទទួល
រ៉ាប់រង់កន្លែងស្នាក់នៅរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យទៅពីទីក្រុងភ្នំពេញ

ដែល

ស្ម័គ្រចិត្តទៅជួយ ឬចល័តពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយ ពីព្រោះ សព្វថ្ងៃ

សណ្ឋាគារ ផ្ទះសំណាក់ គឺមាននៅសល់ច្រើនដែលយើងអាច ពឹងពាក់
ចំពោះម្ចាស់សណ្ឋាគារ

ផ្ទះសំណាក់

ដើម្បីអាចផ្តល់ឲ្យគ្រូពេទ្យ

ស្នាក់នៅបាន ជៀសវាងការយកថវិកាទៅជួលបន្ថែមក្នុងពេលដែលគ្រូពេទ្យ

ស្ម័គ្រចិត្តទាំងនោះទៅជួយដល់ប្រជាជន គឺថ្នាក់ជាតិទទួលខុសត្រូវទៅលើ
ថវិកាទាំងការធ្វើដំណើរ

និងការហូបចុករបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យ

ប៉ុន្តែការស្នាក់នៅជាសណ្ឋាគារ

ឬផ្ទះសំណាក់

។

ត្រូវឲ្យអភិបាលខេត្ត

ទទួលរ៉ាប់រង ទទួលខុសត្រូវ។ ដូច្នេះគណៈកម្មការចំពោះកិច្ច ឲ្យរៀបចំ
គម្រោងនៃការចំណាយតែទៅលើការធ្វើដំណើរ និងការហូបចុក ។

អភិបាលរាជធានី ខេត្ត ច្បាស់ជានឹងធ្វើបាននូវកិច្ចការងារនេះ ដោយមាន
ការសហការល្អជាមួយម្ចាស់សណ្ឋាគារ និងផ្ទះសំណាក់ នៅមូលដ្ឋាន ដើម្បី
កាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ថ្នាក់ជាតិដែលជាចំណូលរបស់សប្បុរសជន

ទុកចំណាយទៅលើប្រតិបត្តិការក្នុង ដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលត្រូវ

ប្រើប្រាស់រយៈពេលនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងមិនឲ្យអូសបន្លាយយូរ គឺត្រូវខិតខំ

ចាក់ក្នុងកម្រិតមួយលាននាក់ក្នុងមួយខែ។ ប្រសិនបើវ៉ាក់សាំងមកច្រើន
ជាងនេះ យើងអាចចាក់លើសពីនេះ។ យើងបានទទួលព័ត៌មានថា តាម
បណ្តាខេត្តបានរកទីកន្លែងចាក់បានសមគួរហើយដែរ

ដែលមានជាង

៣០០កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសវាជាការល្អ ក៏ប៉ុន្តែលទ្ធភាពរបស់គ្រូពេទ្យ
ជាបញ្ហា។ ហេតុនេះគ្រូពេទ្យត្រូវតែរកនៅមូលដ្ឋានផងដែរ ទាំងគ្រូពេទ្យ រដ្ឋ។
ប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យរដ្ឋមិនត្រូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការនៃការព្យាបាល

ជំងឺសម្រាប់ជំងឺគ្រប់ប្រភេទដែលគ្រូពេទ្យកំពុងតែដំណើរការនោះទេ ។ យើង
យកតែគ្រូពេទ្យដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធអាចជួយមកចាក់វ៉ាក់សាំងបានតែ

ប៉ុណ្ណោះ។ ក្រៅពីនោះត្រូវចលនាពេទ្យគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រតាមគ្លីនិកឯកជន
ក៏ដូចជាគ្រូពេទ្យដែលជាសេវាឯកជនយកមកធ្វើការហ្វឹកហ្វឺន

ដើម្បី

បង្កើនចំនួនគ្រូពេទ្យចាក់នៅតាមទីកន្លែងដែលបានរៀបចំរួចមកហើយ
បន្ថែមទៅដោយអន្តរាគមន៍នៃគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តដែលទៅពីថ្នាក់ជាតិ ដែល
មានក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តច្រើនក្រុមចុះទៅ ៕
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�យករដ�ម��ែី កម��ជា �វ និង�ៀត�ម ជួបពិភាក���ែ
�ើម�ីព�ែឹងទំ�ក់ទំនងកិច�សហបែតិបត�ិ�របែ�ែស�ំងបី

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ឯកឧត្តម ថងលុន សុីសុលីត និង ឯកឧត្តម ���ន សួនហ��ក ជួបបេជុំគ្នាតាមរយៈបេព័ន្ធវីដេអូ
ដោយបានពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាសំខន់ៗមួយចំនួន

ថ្ងេទី១០ ខេមីន ឆ្នាំ២០២១ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នយក

រដ្ឋមន្តេីនេពេះរាជាណចកេកម្ពុជា ឯកឧត្តម ថងលុន សុីសុលីត
នយករដ្ឋមន្តេីនេសាធារណរដ្ឋបេជាធិបតេយ្យបេជាមានិតឡាវ
ឯកឧត្តម ���ន សួនហ��ក

និង

នយករដ្ឋមន្តេីនេសាធារណរដ្ឋសង្គម

និយមវៀតណម បានជួបបេជុំគ្នាតាមរយៈបេព័ន្ធវីដេអូ ដោយបានពិភាក្សា
ទៅលើបញ្ហាសំខន់ៗមួយចំនួនពាក់ព័នបញ្ហា
្ធ
កូវីដ១៩

ការបើកជើង

វៀតណម។ ថ្នាក់ដឹកនំទាំងបី បានឯកភាពពងេឹងបន្ថេមកិចសហ្ច

បេតិបត្តិការលើវិស័យនយោបាយ សន្តិសុខ ការពារជាតិ ការគេប់គេង
ពេំដេន ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ ការតភា្ជាប់ ថមពល និងអប់រំ ។

នយករដ្ឋមនេ្តីទាំងបី ក៏បានឯកភាពបន្តរក្សា និងអនុវត្តន៍យ៉ាងមាន
បេសិទ្ធភាពនូវយន្តការនេកិចសហបេ
្ច
តិបត្តិការដេលមានសេប់, ជំរុញ

កិច្ចសហបេតិបត្តិការរវងបណ្តាខេត្តជាប់ពេំដេន,

អនុវត្តន៍ឱ្យមាន

ហោះហើរឡើងវិញ និងការពងេឹងទំនក់ទំនងរវងបេទេសទាំង៣។

បេសិទ្ធភាពនូវរាល់កិចពេ
្ច មពេៀងស្តីពីការគេប់គេងពេំដេន, សហការ

កិចសហបេ
្ច
តិបត្តិការអន្តរជាតិ បានឱ្យដឹងថ ក្នុងជំនួបតាមបេព័នវី្ធ ដេអូ

សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម

យ៉ាង�េល�េចំពោះគំនិតផ្តួចផ្តើមដ៏សំខន់របស់សម្តេចតេជោនយក-

ការតភា្ជាប់នយករដ្ឋមនេ្តីទាំងបី បានឯកភាពពិចារណអំពីការដំណើរការ

យោងតាមសេចក្តីបេកាសព័ត៌មានរបស់កេសួងការបរទេស

និង

នេះឯកឧត្តមនយករដ្ឋមន្តេីឡាវ និងវៀតណម បានថ្លេងអំណរគុណ

រដ្ឋមនេ្តីកម្ពុជា ឱ្យមានជំនួបតាមបេព័ន្ធវីដេអូ ដេលជាការរួមចំណេក
ពងេឹង និងពងេីកបន្ថេមទៀត នូវមិត្តភាពជាបេពេណី និងកិចសហ្ច

បេតិបត្តិការបេកបដោយផ្លេផ្កានេបេទេសទាំងបី។ ក្នុងជំនួបនេះ នយក-

រដ្ឋមន្តេីទាំងបី បានជមេបជូននូវសភាពការណ៍វិវត្តន៍ថ្មីៗនៅក្នុងបេទេស

បន្ថេមក្នុងការការពារសន្តិសុខតាមបណោ្តាយពេំដេនរួម, សមេបសមេួល
និងវិនិយោគ

ពេមទាំងការឆ្លងកាត់របស់

បេជាជន និងទំនិញនៅតាមបណ្តាប៉ុស្តិ៍តេួតពិនិត្យពេំដេន។នៅក្នុងវិស័យ
ឡើងវិញនូវការហោះហើរអន្តរជាតិរវងកម្ពុជា ឡាវ និងវៀតណម

ដើម្បីជំរុញពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគ ក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្តូររវងបេជាជន
នេបេទេសទាំងបី។

នៅក្នុងកិចសហបេ
្ច
តិបត្តិការកេបខណ្ឌអនុតំបន់

បេមុខដឹកនំនេ

របស់ខួន
្ល រួមទាំងការបេយុទ្ធបេឆំងនឹងការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩។

បេទេសទាំងបី បានឯកភាពពន្លឿនការអនុវត្តផេនការការតភា្ជាប់សេដ្ឋកិច្ច

វៀតណម និងឡាវ ចំពោះជោគជ័យនេមហាសន្និបាតបក្សកម្មុយនីស្ត

ធនធានពីដេគូអភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បីសា្ថាបនផ្លូវល្បឿនលឿនហាណូយ-

សម្តច
េ តេជោ ហ៊ន
ុ សែន បានសម្តង
េ ការអបអរសាទរចំពោះសមភាគី

វៀតណមលើកទី១៣

និងមហាសន្និបាតបក្សបេជាជនបដិវត្តន៍ឡាវ

លើកទី១១ ។ នយករដ្ឋមនេ្តីទាំងបី បានឯកភាពគ្នាពងេឹងបន្ថេមនូវ

កិច្ចសហបេតិបត្តិការ និងការគំទេគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការបេយុទ្ធបេឆំង
ការរីករាលដាលនេជំងឺកូវីដ-១៩។ នយករដ្ឋមនេ្តីទាំងបី ក៏បានឯកភាព
គ្នា ក្នុងការផ្តល់ការចាក់វក់
៉ា សាំងកូវីដ-១៩ ទៅវិញទៅមកដោយមិនគិត

ថ្លេដល់មនេ្តីការទូត និងសិស្សនិស្សិតកម្ពុជា ឡាវ និងវៀតណម ដេល

កំពុងសា្នាក់នៅក្នុងបេទេសនីមួយៗ។ នយករដ្ឋមនេ្តីទាំងបី បានសម្តេង

នូវការពេញចិត្តរួមគ្នាចំពោះទំនក់ទំនង និងកិច្ចសហបេតិបត្តិការ ដេល
កំពុងមានការរីកចមេើនលើគេប់វិស័យរវងបេទេសទាំងបី ទោះបីស្ថិត

ក្នុងកាលៈទេសៈនេភាព បេឈមខ្លាំងបណ្តាលពីការរីករាលដាលនេ
ជំងឺកូវីដ-១៩ក៏ដោយ ។ នយករដ្ឋមនេ្តីទាំងបី ក៏បានកត់សមា្គាល់ដោយ

ក្តរី ក
ី រាយនូវការកើនឡើងនេទហ
ំ ពា
ំ ណិជកម្ម
្ជ រវង កម្ពជា
ុ -ឡាវ និងកម្ពជា
ុ -

CLV ដល់ឆ្នាំ២០៣០ ដោយផ្តាតលើកិច្ចសហបេតិបត្តិការក្នុងការកៀរគរ

វៀងចន្ទន៍ ផ្លូវរថភ្លើងវៀងចន្ទន៍-វង្សអាន និងផ្លូវរថភ្លើងភ្នំពេញ-ហូជីមិញ។

ឯកឧត្តមនយករដ្ឋមនេ្តីវៀតណម និងឡាវ បានបញ្ជាក់សារជាថ្មីនូវការ
ប្តេជា្ញាចិត្តក្នុងការគំទេយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះកម្ពុជាធ្វើជាមា្ចាស់ផ្ទះរៀបចំ

កិចបេ
្ច ជុំកំពូល អនុតំបន់មេគង្គលើកទី៧ នៅក្នុងខេមីន ឆ្នាំ២០២១

កិចបេ
្ច ជុំកំពូល ASEM លើកទី១៣ នៅចុងឆ្នាំ២០២១ និងបេធាន

អាសា៊ានក្នុងឆ្នាំ២០២២។ ទន្ទឹមនេះនយករដ្ឋមនេ្តីទាំងបី បានឯកភាព

ចាត់តាំងឱ្យកេសួងសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងអាជា្ញាធរខេតពា
្ត ក់ព័នទា
្ធ ំងអស់

អនុវត្តន៍នូវការពេមពេៀងគ្នា ដេលបានសមេចនៅក្នុងជំនួបតាមបេព័ន្ធ
វីដេអូនេះ ក៏ដូចជាការបង្កើនមិត្តភាព និងកិច្ចសហបេតិបត្តិការពហុវិស័យ
រវងបណ្តាបេទេសទាំងបី កម្ពុជា-ឡាវ និងវៀតណម ។ ថ្នាក់ដឹកនំ
ទាំងបីក៏បានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈគ្នា លើបញ្ហាតំបន់ និងអន្តរជាតិ ដេល
ជាផលបេយោជន៍ និងក្តីបារម្ភរួមផងដេរ៕
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ច�ប់ស�ីពីវិ�ន�រទប់ស�ែត់�រឆ�ងរល�ល�ែជំ
ជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ�ង�ចសហាវ
និងបែកប�ែយ�ែះ��ែក់ធ�ន់ធ�រ��ែង�ៀត �ែូវ�នបែ�ស�ក់ឲ��ែើ�ែស់ជាផ��វ�រ

សម្ដេចចកេី ហែង សំរិន អញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងសម័យបេជុំរដ្ឋសភាវិសាមញ្ញនីតិកាលទី ៦

នៅព្រឹកថ្ង្រទី ៥ ខ្រមីនា ឆ្នាំ២០២១ សម្ត្រចអគ្គមហាព�ចក្រី

៨ បាន�្រងថា ៖ «អំពើ�្រច�្រះពីការតម្រូវឲ្យទទួលការព្យាបាល ឬ�្រច

រដ្ឋសភាវិសាមញ្ញនីតិកាលទី ៦ ដោយមានសមាជិក សមាជិកា រដ្ឋសភា

ប៉ុនប៉ងប្រព្រឹត្តអំពើន្រះ ត្រូវផ្តនា្ទា�ស ដាក់ពន្ធនាគារពី ១ ឆ្នាំ ទៅ ៥ ឆ្នាំ

ហែង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងសម័យប្រជុំ

ចូលរួមចំនួន ៨៣ រូប ដើម្បីពិភាក្សា និងអនុម័តស្រចក្តី�្រងច្បាប់សីព
្ត ី

វិធានការទប់សា�ត់ការឆ្លងរាលដាលន្រជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវ
ប្រកបដោយ�្រះថា្នាក់ធន់
្ង ធរផ្ស
្ង
្រងៗទៀត។

អង្គប្រជុំរដ្ឋសភាបានអនុម័តស្រចក្តី�្រងច្បាប់ន្រះដ្រលមាន ៦ជំពូក

និង១៨មា�្រ ដោយសម្ល្រងគាំ�្រ៨៣ សម្ល្រងលើ ៨៣សម្ល្រង ។ ច្បាប់ន្រះ

បានកា្លាយជាយន្តការមួយដ៏ សំខន់ក្នុងការកំណត់អំពីវិធានការ សុខភិបាល

វិធានការរដ្ឋបាល និងវិធានការផ្ស្រងទៀតដ្រលត្រូវអនុវត្ត ដើម្បីប្រយុទ្ធ

ទប់សា�ត់ការឆ្លងរាលដាលន្រជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវ ដ្រល

ប្រកបដោយ�្រះថា្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្ស្រងទៀត ក្នុងព្រលបច្ចុប្បន្ន និងព្រលអនាគត

សំដៅការពារអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋ លើកកម្ពស់សុខភាពសាធារណៈ

និងសណា្ដោប់ធា្នាប់សាធារណៈ ព្រមទាំងកាត់បន្ថយឲ្យបានជាអតិបរមានូវ
ផលប៉ះពាល់ន្រការឆ្លងជំងឺន្រះ ចំពោះវិស័យសង្គម និងស្រដកិ
្ឋ ចនៅ
្ច ក្នុង
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើង ។ រដ្ឋសភាបានថ្ល្រង�តសរសើរយ៉ោង
�្រ�្រងចំពោះរាជរដា្ឋាភិបាល ដ្រលបានខិតខំដាក់ច្រញវិធានការនានា
ក្នុងព្រលកន្លងមក

ដោយបានទប់សា�ត់ចំពោះការឆ្លងរាលដាលន្រជំង

កូវីដ-១៩ ទាន់ព្រល�្រលា និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ធានាបាននូវ
កិចកា
្ច រពារសុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋ បញ្ហាសង្គម និងស្រដកិ
្ឋ ចរបស់
្ច

ប្រទ្រសជាតិ ។ ស្រចក្តី�្រងច្បាប់ថ្មីដ្រលកើតច្រញជារូបរាងន្រះ ជា
សក�ីភាពកាន់ត្រច្បាស់បងា្ហាញពីកិចខិ
្ច តខំបឹង
្រ �្រង

និងការយកចិត្ត

ទុកដាក់ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់របស់ រាជរដា្ឋាភិបាលចំពោះ
អាយុជីវិត និងសុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋ។

មា�្រ ៧ ន្រច្បាប់ន្រះ បាន�្រងថា ៖ «អំពើ�្រច�្រះពីការធ្វើចតា្តា-

ឡីស័ក ឬ�្រចច្រញពីទីកន្ល្រង ធ្វើចតា្តាឡីស័កក្នុងអំឡុងព្រលធ្វើចតា្តាឡីស័ក
ដ្រលកំណត់ដោយក្រសួងសុខភិបាល ឬអាជា�ធរមានសមត្ថកិច្ច ត្រូវ

ច្រញពីទីកន្ល្រងព្យាបាល ដ្រលកំណត់ដោយក្រសួងសុខភិបាល ឬការ

និងពិន័យជាប្រក់ពី ៥.០០០.០០០រៀល ទៅ ២០.០០០.០០០ រៀល ។

ត្រវូ ផ្តនា្ទា�សដាក់ពន្ធនាគារពី ៥ ឆ្នាំ ទៅ ១០ ឆ្នាំ កាលបើអព
ំ ខ
ើ ងលើន្រះ
បានបណា្ដោលឲ្យមានការចម្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ដល់អកដទ្រ
្ន
»។ មា�្រ ៩

�្រងថា ៖ «អំពើចម្លងដោយច្រតនានូវជំងឺកូវីដ-១៩ ដល់អកដទ្រ
្ន
តាម
គ្រប់មធ្យាបាយ ត្រូវផ្តនា្ទា�សដាក់ពន្ធនាគារពី ៥ ឆ្នាំ ទៅ ១០ឆ្នាំ ។

ត្រូវផ្តនា្ទា�សដាក់ពន្ធនាគារពី ១០ឆ្នាំ ទៅ២០ ឆ្នាំ កាលបើអំពើខងលើ
ន្រះត្រូវបានធ្វើឡើង ដោយមានការរៀបចំជាក្រុម ឬអង្គការចាត់តាំង» ។

មា�្រ ១០ �្រងថា ៖ «ដោយមិនគិតដល់បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដទ្រទៀត
អំពើដោយច្រតនាមិន�រពវិធានការរដ្ឋបាល ដ្រលបានដាក់ច្រញស្រប

តាមច្បាប់ន្រះ ត្រូវទទួលពិន័យអន្តរការណ៍ពី ១.០០០.០០០រៀលទៅ
៥.០០០.០០០រៀល ។ ត្រូវផ្តនា្ទា�សដាក់ពន្ធនាគារពី ៦ ខ្រទៅ ៣ ឆ្នាំ

និងពិន័យជាប្រក់ពី ២.០០០.០០០ រៀល ទៅ ១០.០០០.០០០ រៀល

កាលបើអំពើខងលើន្រះ បណា្ដោលឲ្យមានការចម្លងជំងឺកូវីដ-១៩ដល់អ្នក
ដទ្រ។ ត្រូវផ្តនា្ទា�សដាក់ពន្ធនាគារពី ២ ឆ្នាំ ទៅ ៥ ឆ្នាំ និងពិន័យជាប្រក់

ពី ៥.០០០.០០០រៀលទៅ២០.០០០.០០០រៀល កាលបើអំពើខងលើ
ន្រះបណា្ដោលឲ្យប៉ះពាល់ធន់
្ង ធរ្ង ដល់សុខភាពសាធារណៈ»។ មា�្រ ១១

�្រងថា ៖ «អំពើរារាំង ឬបង្កឧបសគ្គដោយច្រតនាដល់ការអនុវត្តវិធាន

ការដ្រលបានដាក់ច្រញ ស្របតាមច្បាប់ន្រះ ត្រូវផ្តនា្ទា�សដាក់ ពន្ធនាគារ
ពី ៦ ខ្រ ទៅ ៣ ឆ្នាំ និងពិន័យជាប្រក់ពី ២.០០០.០០០រៀលទៅ
១០.០០០.០០០រៀល ។ ត្រូវផ្តនា្ទា�សដាក់ពន្ធនាគារពី ២ ឆ្នាំ ទៅ ៥

ឆ្នាំ និងពិនយ
័ ជាប្រក់ពី ៥.០០០.០០០ រៀលទៅ ២០.០០០.០០០រៀល
កាលបើអំពើខងលើន្រះបណា្ដោលឲ្យមានការចម្លងជំងឺកូវីដ-១៩
អ្នកដទ្រ ឬប៉ះពាល់ធន់
្ង ធរដល់
្ង
សុខភាពសាធារណៈ។
ច្បាប់ន្រះ

ត្រូវបានសម័យប្រជុំព្រឹទ្ធសភា

ដល់

ក្រមអធិបតីភាព

ទទួលពិន័យអន្តរការណ៍តាមការកំណត់ នៅក្នុងអនុកឹត
្រ ្យ ដោយត្រូវ

ឯកឧត្តមកិតិនីតិ�សលបណ្ឌិត សុឹម � ប្រធានស្តីទីព្រឹទសភា
្ធ
ពិនិត្យ

២.០០០.០០០ រៀល ទៅ ១០.០០០.០០០ រៀល កាលបើអំពើខងលើ

សយ ឈុំ ប្រមុខរដ្ឋស្តីទីចុះហត្ថល្រខនៅថ្ង្រទី១១ ខ្រមីនា ដាក់ឲ្យ

ផ្តនា្ទា�សដាក់ពន្ធនាគារពី៦ខ្រ ទៅ ៣ ឆ្នាំ និងពិន័យជាប្រក់ពី
ន្រះ បានបណា្ដោលឲ្យមានការចម្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ដល់អកដទ្រ
្ន
»។ មា�្រ

និងឲ្យ�បល់នៅថ្ង្រទី១១ ខ្រមីនា ហើយត្រូវបាន សម្ត្រចវិបុលស្រនាភក្តី

ប្រើប្រស់ជាបនា្ទាន់៕
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សម័យបែជុំវិសម���ែឹទ�សភា ពិនិត� និងឲ��ែបល់�ើ�ែចក�ី�ែាងច�ប់ស�ីពីវិ�ន�រទប់ស�ែត់�រ
ឆ�ងរល�ល�ែជំ
ជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ�ង�ចសហាវ និង បែកប�ែយ�ែះ��ែក់ធ�ន់ធ�រ��ែង�ៀត

ឯកឧត្តមកិតិ្តនីតិកោសលបណ្ឌិត សុីម � អញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពស់ខ្ពង់បើកសម័យបេជុំវិសាមញ្ញ ពេឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤

នៅថ្ង្រព្រហស្បត� ទី១១ ខ្រមីនា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តមកិតនី
ិ្ត តិ-

�សលបណ្ឌិត សុីម � ប្រធានស្តីទីព្រឹទ្ធសភាន្រព្រះរាជាណាចក្រ

កម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពស់ខ្ពង់បើកសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញ

ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ ដើម្បីពិនិត្យ និងឲ្យ�បល់លើស្រចក្តី�្រងច្បាប់
ស្តីពីវិធានការទប់សា�ត់ការឆ្លងរាលដាលន្រជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លង
កាចសាហាវ និងប្រកបដោយ�្រះថា្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្ស្រងទៀត ដោយមានវត្តមាន
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាចូលរួមចំនួន៣៩រូប។

ស្រចក្តី�្រងច្បាប់ន្រះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីកំណត់អំពី�ល-

បំណង វិសាលភាព វិធានការ �សប្បញ្ញត្តិ និងសមត្ថកិច្ច ដ្រលត្រូវអនុវត្ត
សំដៅការពារអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋ សុខភាពសាធារណៈ និងសណា្ដោប់ធា្នាប់
សាធារណៈ ព្រមទាំងការកាត់បន្ថយឱ្យបានជាអតិបរមានូវផលប៉ះពាល់
ចំពោះវិស័យសង្គម-ស្រដកិ
្ឋ ចនៅ
្ច ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រ

របស់ប្រជាពលរដ្ឋ ការពារសុខភាពសាធារណៈប្រជាជន។ ចំពោះ

លើកកម្ពស់ការទទួលខុសត្រូវចំពោះភាពរស់រានមានជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

ជនទុចរិ្ច ត ដ្រលចង់បង្ក�្រះថា្នាក់ដល់អាយុជីវិតប្រជាជន និងសុខភាព

ន្រជំងឺឆងន្រ
្ល
ះ

កម្ពុជា។ ជាមួយគា្នាន្រះក៏បានបងា្ហាញពីឆន្ទៈរបស់រាជរដា្ឋាភិបាល ក្នុងការ

និងការថ្ររក្សាសន្តិសុខ សណា្ដោប់ធា្នាប់សាធារណៈក្នុងកាលៈទ្រសៈដ្រល

ប្រទ្រសជាតិកំពុងប្រឈមនឹងការគំរាមកំ�្រងពីការរីករាលដាលន្រជំងឺ
កូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវ និងប្រកបដោយ�្រះថា្នាក់ធន់
្ង ធរ្ង
ផ្ស្រងទៀត។

នៅក្នុងសម័យប្រជុំនោះ មានតំណាងរាជរដា្ឋាភិបាលពីររូបបានអញ្ជើញ

ចូលរួមដើម្បីការពារស្រចក្តី�្រងច្បាប់ន្រះ ដ្រលរួមមាន ឯកឧត្តម ម៉ម
ប៊ុនហែង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខភិបាល និងឯកឧត្តម �ើត រិទ� រដ្ឋមន្រ្តី

ក្រសួងយុតិធ
្ត ម៌។

ឯកឧត្តម �ើត រិទ្ធ បានថ្ល្រងថា ច្បាប់ន្រះបានកសាងឡើងក្រយ

ព្រលកម្ពុជា បានជួបប្រទះនឹងជំងឺឆងកូ
្ល វីដ១៩ ដ្រលជាជំងឺមួយមាន

�សបញ្ញត្តិវិញ បង្កើតឡើងដើម្បីដាក់�សចំពោះជនខិលខូច និង
សាធារណៈត្រប៉ុណោ្ណោះ។ សម្រប់ប្រជាពលរដ្ឋដ្រល�រពតាមវិធានការ
ត្រឹមត្រូវរបស់រាជរដា្ឋាភិបាល របស់ក្រសួងសុខភិបាលធានាបានមិនឱ្យ

មានការឆ្លងរាលដាល ធ្វើឱ្យសហគមន៍របស់យើងអាចវិលត្រឡប់ទៅរក

សា្ថានភាពប្រក្រតីឡើងវិញ ច្បាប់ន្រះអត់យកទៅអនុវត្តន៍ចំពោះពួកគាត់
ទ្រ។ �សបញ្ញត្តិន្រះ �្រអនុវត្តន៍ត្រចំពោះជនខិលខូច ចំពោះជនទុចរិ្ច ត
ដ្រលមានច្រតនាធ្វើឱ្យសង្គមកម្ពុជាមានភាពវឹកវរត្រប៉ុណោ្ណោះ។

អង្គប្រជុំពឹទ
្រ ្ធសភាបានពិនិត្យ និងឲ្យ�បល់ឯកភាពទាំងស្រុងលើ

ស្រចក្តី�្រងច្បាប់ទាំងមូល ដោយឥត�្រ�្រចំនួន៣៩សំឡ្រង ន្រចំនួន
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងមូល។
ស្រចក្តី�្រងច្បាប់សីព
្ត ី

វិធានការទប់សា�ត់ការឆ្លងរាលដាលន្រជំងឺ

សភាពស្រួច�្រវធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅ ស្រដកិ
្ឋ ច-សង្គ
្ច
ម និង

កូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវ និងប្រកបដោយ�្រះថា្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្ស្រង

ការរីករាលដាលន្រជំងឺនៅក្នុងសហគមន៍កម្ពុជា

ត្រូវបានរដ្ឋសភាកម្ពុជាអនុម័តយល់ព្រមជាលើកដំបូងចំនួន ៨៣សំឡ្រង

បង្កឱ្យបាត់បង់អាយុជីវិតពលរដ្ឋ, ដើម្បីទប់សាត់
� និងកាត់ផ្តាច់ការចម្លង
ជាពិស្រសគឺការពារ

អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋ និងសុខភាពសាធារណៈ។ ឯកឧត្តមថ្ល្រងថា ច្បាប់
ន្រះធ្វើឡើងក្នុង�លបំណងសំខន់ត្រមួយគត់ គឺដើម្បីការពារអាយុជីវិត

ទៀត ដ្រលរៀបចំឡើងដោយរាជរដា្ឋាភិបាល មាន ០៦ជំពូក និង១៨ មា�្រ
ន្រចំនួនសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូល កាលពីថ្រទ
្ង ី៥ ខ្រមីនា ឆ្នាំ២០២១
នាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាជាវិសាមញ្ញ នីតិកាលទី៦៕
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skmµPaBsmaCikrdæsPa-RBwT§sPa-raCrdæaPi)al nigm®nþIKNbkS
ថ្ងេទី២៦ ខេមីន ឆ្នាំ២០២១ លោកជំទាវកិតិស
្ត ង្គហបណ្ឌិត

�៉ែន សំអន សមាជិកាគណៈអចិន្តេយ៍នេគណៈកមា្មាធិការកណ្តាល

គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា ឧបនយករដ្ឋមនេ្តី រដ្ឋមនេ្តីកេសួងទំនក់
ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ពេឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច តំណងដ៏ខង់
្ព ខស់
្ព

សម្តេចអគ្គមហាសេនបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នយករដ្ឋមនេ្តីនេ
ពេះរាជានចកេកម្ពុជា និងសម្តេចកិត្តិពេឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ែនី ហ៊ុន សែន

បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីវយគង ជួង រគំង ទូងស្គរ នៅវត្តលង្កា

ពេះកុសុមារាម ដេលស្ថិតនៅសង្កាត់បឹងកេងកងទី១ ខណ្ឌបឹង កេងកង

រាជធានីភំព
្ន េញ កេមពេះវត្តមាន សម្ដេចពេះមហាអរិយវង្ស
�រ� ចន្ទថុល្ល ពេះ�អធិការវត្ត ។

ថ្ងេទី១២ ខេមីន ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តមកិតិស
្ត ង្គហបណ្ឌិត �ែព ងន

សមាជិកគណៈអចិន្តេយ៍ នេ គណៈកមា្មាធិការកណ្តាល គណបក្ស
បេជាជនកម្ពជា
ុ អនុបធា
េ នទី២ពេទ
ឹ សភា
្ធ
រួមដំណរើ ដោយ ឯកឧត្តម

ម៉ម ប៊ុន�ង បេធានគណៈកម្មការទី១០ និងសមាជិកពេឹទ្ធសភា
បេចាំភូមិភាគទី៣

បានអញ្ជើញនំយកអំណោយដេលរួមមានមី

ចំនួន២.០០០កេស និងទឹកសុទ្ធ ចំនួន២.០០០កេស ជូនដល់
រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

សមេប់ចេកជូនដល់បងប្អូនបេជាពលរដ្ឋ

ដេលកំពង
ុ ធ្វច
ើ តា្តាឡីសក
័ តាមបណ្តាសេក
ុ -កេង
ុ ទូទាង
ំ ខេតកណ្តា
្ត
ល។

ថ្ងេទី១៧ ខេមីន ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ

អូន ព័ន�មុនីរ័ត� សមាជិកគណៈអចិនេយ៍
្ត នេគណៈកមា្មាធិការ
កណ្តាល គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា ឧបនយករដ្ឋមន្តេី រដ្ឋមន្តេី

កេសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាបេធានកេុមការងររាជរដា្ឋាភិបាល
ចុះមូលដា្ឋានខេត្តកណ្តាល
តេួតពិនិត្យការងរ
កណ្តាល

បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណល

និងបេគល់អំណោយជូនដល់រដ្ឋបាលខេត្ត

សមេប់បេើបេស់ក្នុងការគេប់គេងបង្ការទប់សា្កាត់ជំងឺ

កូវីដ-១៩ នៅសាលាខេត្តកណ្តាល។

ថ្ងេទី០១ ខេមិន ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ សមាជិក

គណៈអចិន្តេយ៍នេគណៈកមា្មាធិការកណ្តាល គណបក្សបេជាជន

កម្ពុជា អគ្គទេសាភិបាលធនគរជាតិកម្ពុជា និងលោកជំទាវ បាន

អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាកសាង អគរពុទ្ធិកវិទ្យាល័យ
មួយខ្នង កម្ពស់៤ជាន់ ស្ថិតនៅវត្តរាជបូណ៍ កេុងសៀមរាប
ខេត្តសៀមរាប។
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ថ្ងេទី ១៧ ខេមីន ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ អ៊ុក រ៉ែប៊ុន

សមាជិកគណៈអចិនយ៍
្តេ នគ
េ ណៈកមា្មាធិការកណ្តាល គណបក្ស បេជាជន

កម្ពុជា រដ្ឋមនេ្តីកេសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បាន អញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទ
អភិវឌ្ឍន៍អាសុីអាគ្នេយ៍ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពី នវនុវត្តន៍តាមរយៈកិចសហ្ច
បេតិបត្តិការ

ការរៀបចំផេនការសា្តារឡើងវិញបេកបដោយបរិយប័ន្ន

បន្ទាប់ពី Covid-19 បញ្ចប់ តាមរយៈ បេព័នវី្ធ ដេអូ Conference ។

ថ្ងេទី១២ ខេមីន ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្ដម ហ៊ុន �ែង សមាជិកគណៈ-

កមា្មាធិការកណ្តាល គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា តំណងរាសេ្តមណ្ឌល ខេត្តកំពង់ចាម

និងជាបេធានគណ:កម្មការមហាផ្ទេ ការពារជាតិ និងមុខងរ សាធារណៈនេ
រដ្ឋសភា និងលោកជំទាវ �ង វួច�ែង បានឧបត្ថម្ភអំណោយជាថវិកា

និងស្បៀងអាហារ ដល់បងប្អូនកម្មកររបស់ កេុមហ៊ុន សុិនទេី ចំនួន ៣៩នក់
ដេលកំពុងបេមូលសមេម នៅក្នុងកេុងកំពង់ចាម ខេតកំ
្ត ពង់ចាម។

ថ្ងេទី២០ ខេមីន ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម �ែង ខុន សមាជិកគណៈ-

កមា្មាធិការកណ្តាល គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្តេីកេសួងទេសចរណ៍

និងជាបេធានកេុមការងរចុះជួយសេុកបារាយណ៍ និងសេុកតាំងគោក
ខេត្តកំពង់ធំ

បានអញ្ជើញដឹកនំកេុមការងរចុះពិនិត្យការដា្ឋានកំពុង

កសាងផ្លូវលំមួយខ្សេបេវេង១២ គីឡូម៉េតេ ជូនបេជាពលរដ្ឋនៅភូមិ
គោកតេបេក ឃុំសេ� សេុកតាំងគោក។ ឯកឧត្តមថ្លេងថ តាមរយៈ

សមិទ្ធផលផ្លូវនេះ នឹងធ្វើឱ្យភូមិគោកតេបេកលេងជាតំបន់ដាច់សេយល។

ថ្ងេទី១២ ខេមីន ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម �ៀវ ��រ�ទ� សមាជិក

គណៈកមា្មាធិការកណ្តាល គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្តេីកេសួង ព័ត៌មាន

ដឹកនំសហការីអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទ លើកទី១៥ នេរដ្ឋមន្តេី អាសា៊ាន
ទទួលបន្ទុកផ្នេកព័ត៌មាន កេមបេធានបទ «សហគមន៍ឌីជីថលមួយ
ដេលអាចចូលរួមបានទាំងអស់គ»្នា
បេព័ន្ធ វីដេអូ នៅទីស្តីការកេសួង។

ដេលបេទេសថេធ្វើជាមា្ចាស់ផ្ទះតាម

ដើម្បីចូលរួម អបអរសាទរទិវ នរីអន្តរជាតិ ៨ មីន

នៅរសៀល ថ្ងេទី៥ ខេមីន ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម �ែុំ សុ�

សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណ្តាល គណបក្សបេជាជន
កម្ពុជា

រដ្ឋមនេ្តីកេសួងមុខងរសា-ធារណៈរួមជាមួយ

កេុមការងរ សេុក បាភ្នំ បាន ចុះជួបសំណេះសំណល
សាកសួរសុខទុកលោ
្ខ
ក យយ លោកតា ចាស់ៗ សរុប

ចំនួន៧០នក់ មកពីឃុំធាយ ឃុំឈើកាច់ និងឃុំជើងភ្នំ សេុកបាភ្នំ ខេត្តពេវេង។ ពេឹកថ្ងេបន្ទាប់ នេខេឆ្នាំដដេល ឯកឧត្តមបេធានកេុមការងរខេត្ត

កេចេះក៏បានជួបសំណេះសំណលជាមួយលោកយយ លោកតាចាស់ៗចំនួន ៥៤នក់ មកពីភូមិដង្ហិត ភូមិបេឡាយ�េៀក ភូមិកេូច និង

ភូមិ២៧សេនជ័យ នេឃុំដំរីផុង សេុកឆ្លូង ខេត្តកេចេះ។ លោកយយ លោកតាទាំងអស់នេះ កំពុងជួបការលំបាកក្នុងជីវភាព ម្យា៉ាងអាសេ័យដោយ
តេូវបេឈមនឹងផលវិបាកនេជំងឺកូវីដ-១៩ និងម្យា៉ាងទៀតតេូវទទួលបន្ទុកចិញ្ចឹមបីបាច់ថេ រក្សា�តូចៗ ដេលឳពុកមា្តាយពួកគេតេូវធ្វើចំណក

សេុកទៅធ្វើការនៅទីឆ្ងាយ។ នៅក្នុងឱកាសនោះ កេុមការងរបានពាំនំនូវអំណោយ ជាសំលៀកបំពាក់ និងថវិកាមួយចំនួនជូនពួកគត់ផងដេរ។
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ថ្ងេទី០៧ ខេមីន ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ��ង សរ៉ែត សមាជិក

គណៈកមា្មាធិការកណ្តាល គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា បេធានគណៈកមា្មាធិការ

គណបក្សខេត្តពេវេង អមដំណើរដោយឯកឧត្តមសមាជិកអចិនេយ៍
្ត គណបក្ស

ខេត្ត បេធាន អនុបេធានគណបក្សសេុកពារាំង និងសហការី បានអញ្ជើញចុះ

សួរសុខទុក្ខសិស្សានុសិស្សចំនួន ២៤នក់ ដេលកំពុងធ្វើចតា្តាឡីស័ក នៅវិទ្យាល័យ
ហ៊ុន សេន កំពង់ពពិល សេុកពារាំង រួមទាំងកមា្លាំងការពារ និងពេទ្យ។ ជាមួយ
នោះឯកឧត្តមបានចេកជូននូវអំណោយជាសមា�រៈ ថវិការ រួមមាន មី ជេល មា៉ាស់
និងថវិកាក្នុងមា្នាក់ៗទទួលបាន៦០,000៛ ។

ថ្ងេទី០៤ ខេមីន ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ជាម �៉ែ� អ្នកតំណងរាស្តេ

ខេត្តពេវេង បានអញ្ជើញដឹកនំកិច្ចបេជុំតេួតពិនិត្យការងរតេៀមទទួលបងប្អូន
ចំណកសេុកវិលតេឡប់មកចូលឆ្នាំបេពេណីខ្មេរ

សេបនឹងការរីករាលដាល

ជំងឺឆង
្ល Covid19 សហគមន៏២០ កុមៈ្ភ នៅសេុកសុីធរកណ្តាល ខេត្តពេវេង ។

ឯកឧត្តមថ្លេងថ វិធានការសុខភិបាល ពាក់មា៉ាស់ លាងដេ និងរក្សាគមា្លាតពីគ្នា

ជាវិធានការមុតសេួចក្នុងការចូលរួមទប់សាត់
្កា ជំងឺឆងកា
្ល
ចសាហាវ Covid 19 ។
សេុកសុីធរកណ្តាលបានតេៀមទីតាំងសមេប់ធ្វើចតា្តាឡីស័ក្តគេប់ឃុំទាំង១១
សមេប់ទទួលបងប្អូនចំណកសេុកមកពីបទេ
េ សថេ

និងតំបន់ផ្សេងៗដេល

តមេូវឲ្យធ្វើចតា្តាឡីស័ក។ ឯកឧត្តម បានឧបត្ថម្ភបន្ថេមអាល់កុល ជេល ទឹកបរិសុទ្ធ និងថវិកាមួយចំនួនផងដេរ។
ថ្ងេទី៤ ខេមីន ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ជា សុ�ែធី សមាជិកគណៈ-

កមា្មាធិការកណ្តាលគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា អភិបាលនេគណៈអភិបាល
ខេត្តពេវេង និងជាបេធានគណៈកមា្មាធិការសាខកាកបាទកេហមកម្ពុជាខេត្ត
ពេវេង បានអញ្ជើញជួបសួរសុខទុក្ខ និងចេកអំណោយមនុស្សធម៌ ដើម្បីជួយ

សមេលទុក្ខលំបាករបស់មណ្ឌលកុមារកំពេខេត្ត និងអង្គការសហព័ន្ធនរីពិការ

ក្នុងកំឡុងពេលការរីករាតត្បាតជាសកលនេជំងឺកូវីដ-១៩ ដេលមានចំនួនសរុប
១៦០នក់នៅភូមិលេខ៦ និងភូមិលេខ៣ សង្កាត់កំពង់លាវ កេុងពេវេង។
ថ្ងេទី២២ ខេមីន ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ជាម ច័ន្ទសែភ័ណ សមាជិក-

គណៈកមា្មាធិការកណ្តាល គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា អភិបាលនេគណៈអភិបាល
ខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងជាបេធានគណៈកមា្មាធិការសាខកាកបាទកេហមខេត្តត្បូង

ឃ្មុំ បាននំយកអំណោយសាខកាកបាទកេហមខេត្ត ចេកជូនពលរដ្ឋ ដេល

រងផលប៉ះពាល់ ដោយការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន២១០គេួសារ
នៅចំនួន៤ទីតាំងផ្សេងគ្នា ក្នុងភូមិសបេ
េ ំង ឃុំតេពាំងពេីង សេុកតំបេរ
ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។ ឯកឧត្តមបានណេនំឱ្យបងប្អូនទាំងអស់ តេូវរក្សាអនម័យឲ្យ

បានជាប់ជាបេចាំ រក្សាគមា្លាតសង្គម ពាក់មា៉ាស់ លាងដេនឹងអាល់កុលឬជេល
ពិសេសអនុវត្តន៍តាមវិធានការ “៣ការពារ ៣កុ”ំ ឲ្យបានជាប់ជាបេចាំ។

ថ្ងេទី០៧ ខេមីន ឆ្នាំ២០២១ លោកជំទាវ �ន �ែីមុំ សមាជិកា

គណៈកមា្មាធិការកណ្តាល គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា អភិបាលនេគណ:ឣភិបាល
ខេត្ត�៉េលិន បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណលសួរសុខទុក្ខ និងនំយកអំណោយ

ទៅឧបត្ថម្ភដល់បងប្អូនអតីតយុទជន
្ធ
ចំនួន៨០គេួសារ មកពីឃុំទាំង ០៤
ក្នុងសេុកសាលាកេ ខេត្ត�៉េលិន។ លោកជំទាវថ្លេងថ ថ្នាក់ដឹកនំខេត្ត ក៏ដូច

ជាសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្ត យកចិត្តទុកដាក់ជួយសាងសង់ផ្ទះសម្បេង

ផ្តល់ដប
ី ង្កបង្កន
ើ ផល ឧបត្ថម្ភថវិកា ស្បៀងអាហារផ្សង
េ ៗ ជូនពួកគត់ដេលមាន

ជីវភាពខ្វះខត ដើម្បីឱ្យកេុមគេួសារអតីតយុទ្ធជនយើង មានលទ្ធភាព បន្តការងរ

បេកបមុខរបរចិញឹម
្ច ជីវិត តាមលទ្ធភាពរៀងៗខ្លួន។
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ថ្ងេទី១០ ខេ មីន ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ជាវ �យ សមាជិកគណៈ-

កមា្មាធិការកណ្តាល គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា អភិបាលនេគណៈអភិបាល
ខេត្តកំពត និងជាបេធានគណៈកម្មការខេត្តបេយុទ្ធបេឆំងនឹងជងឺកូវីដ១៩ បាន
ដឹកនំកិចបេ
្ច ជុំតេៀមទីតាំង

បន្ទប់ព្យាបាល

និងបន្ទប់ដាក់ដាច់ដោយឡេក

សមេប់អកឆ្ល
្ន ងជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងភូមិសាស្តេខេត្តកំពត។ កិចបេ
្ច ជុំនេះ មានការ
អញ្ជើញចូលរួមពី លោកជំទាវ អភិបាលរងខេត្ត បេធានមន្ទីរសុខភិបាល

បេធានមន្ទីរពេទ្យប�្អេកទាំង៥ និងមន្តេីជំនញ នៅសាលបេជុំសាលា ខេត្តកំពត។
ថ្ងេទី០៤ ខេមីន ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ស�ែយ សំ��ែង សមាជិកគណៈ-

កមា្មាធិការកណ្តាលគណបក្សបេជាជនកម្ពុជា អភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរី អមដំណើរ

ដោយអភិបាលរងខេត្ត ស្នងការនគរបាលខេត្ត រួមទាំងថ្នាក់ដឹកនំមន្ទីរជំនញ បាន

អញ្ជើញចុះពិនិត្យមើលការបើកយុទ្ឋនការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ- ១៩
ដេលជាជំនួយមនុស្សធម៌ដ៏ថ្លេថ្លា របស់សាធារណរដ្ឋបេជាមានិតចិន ហើយវ៉ាក់សាំង
ដេលតេូវចាក់នេះមាន ឈ្មាះថ សុីណូហា្វាម ដេលបេពេឹត្តទៅនៅមន្ទីរពេទ្យ
ប�្អេកខេត្ត ស្ថិតនៅកេុងសេនមនោរម្យ។

ថ្ងេទី២២ ខេមីន ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ម៉ុម ស�ឿន សមាជិក-

គណៈកមា្មាធិការកណ្តាល គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា អភិបាលនេគណៈអភិបាល
ខេត្តស្ទឹង�េង បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនេការសា្ថាបនផ្លូវ�េលកេួស
កេហមតាមបណោ្តាយទន្លេមេគង្គបន្ត (ពីអូរតាខេង ដល់អូរភ្ជុល) បេវេង

៧.៤០០ម៉េតេ ទទឹង៧ម៉េតេ លូមូល�្លាះចំនួន ៣កន្លេង និងសា្ពោនដេក

បាឡេក្បាលបេតុងចំនួន ២កន្លេង ដេលសា្ពោនទី១ មានបេវេង២៤ម៉េតេ

សា្ពោនទី២ មានបេវេង ២៧ម៉េតេ ពេមទាំងអគរប៉ុស្តិ៍សុខភាព និងការតភា្ជាប់
បណ្តាញអគ្គិសនី ស្ថិតក្នុងឃុំកាំងចាម សេុកថឡាបរិវត់
៉ា ខេត្តស្ទឹង�េង
តភា្ជាប់ដល់ឃុំសៀមបូក សេុកសៀមបូក។

ថ្ងេទី០៧ ខេមីន ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម �៉ែន វិបុល សមាជិក-

គណៈកមា្មាធិការកណ្តាល គណបក្សបេជាជនកម្ពុជា អភិបាល នេគណៈអភិបាល

ខេត្តសា្វាយរៀង អមដំណើរដោយអភិបាលរងខេត្ត បេធានមន្ទីរសាធារណការ
និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត

និងអភិបាលសេុកសា្វាយជេំ

បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យការ

រៀបចំ និងពងេឹងការងរសុវត្ថិភាព ការងរសន្តិសុខ នៅខងក្នុង និងខងកេ
មន្ទីរពេទ្យប�្អេកសា្វាយជេំ ដេលជាមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលជំងឺកូវីដ១៩។ ឯកឧត្ដម
អភិបាលខេត្ត បានណេនំរដ្ឋបាលសេុក តេូវសហការជាមួយមន្ទីរសុខភិបាល

ដោយយកទីតាំងអគរអនុសាខកាកបាទកេហមកម្ពុជាសេុក ឬការិយល័យ

ភូមិបាលសេុក សមេប់ធ្វើជាទីតាំងចាក់វកសា
៉ា
ំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនមន្តេីរាជការរដ្ឋបាលសេុក កេុមបេឹក្សាឃុំ មេភូមិ អនុបេធានភូមិ
ជំនួយការភូមិ និងមន្តេីកិចសន្យា
្ច
។

ថ្ងេទី១៦ ខេមីន ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម អ៊ុ� រ�ែី អភិបាលនេគណៈអភិបាល

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ អមដំណើរដោយ លោកវេជ្ជបណ្ឌិត �ឿន សុធី

អនុបេធានមន្ទីរសុខភិបាលខេត្ត បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យ និងណេនំវិធានការ
បន្ថេមដល់កេុមការងរចមេុះបេចាំការ នៅមណ្ឌលចតា្តាឡីស័កសេុក សា្វាយចេក
សេុកថ្មពួក សេុកភ្នំសេុក និងមណ្ឌលធ្វើចតា្តាឡីស័ក សេុកពេះនេតេពេះ ដើម្បី

ពងេឹងការគេប់គេប់ សមេបសមេួលបងប្អូនធ្វើចតា្តាឡីស័កឲ្យបាន ហ្មត់ចត់តាម
វិធានការសុខភិបាល។
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ចាប់ពីថ្ងៃទី១៤ ដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ក្រោមការចង្អុល
បង្ហាញពីឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល

និងជាប្រធានយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ថ្នាក់កណ្តាលឯកឧត្តម ហួត ហាក់ សមាជិកគណ:កម្មាធិការកណ្តាល

សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល
និងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន នៃយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល បានដឹកនាំក្រុមការងារចុះសម្របសម្រួលផ្ទាល់ និងសហការណ៍ជាមួយ
បងៗ ទ័ពអាវសរជួរមុខ ដើម្បីផ្តល់វ៉ាក់សាំងAstraZeneca ការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនថ្នាក់ដឹកនាំយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល និងក្រុម
គ្រួសាររបស់សមាជិកយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល

ដែលមានអាយុចាប់ពី៦០ឆ្នាំឡើងទៅ

៣ការពារ ៣កុំ ជាប់ជានិច្ច សរុបចំនួន ២០៩នាក់ មន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួង។

និងចូលរួមជួយបំផុសចលនាវិធានការ

ថ្ងៃទី៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ជ្រុន ថេរ៉ាវ៉ាត

សមាជិកគណ:កម្មាធិការកណ្តាល

សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍

យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល

និងជាប្រធាន

ជនបង្គោលយុវជនថ្នាក់ កណ្តាលទទួលបន្ទុកស្រុកព្រៃឈរ
ខេត្តកំពង់ចាម

ដោយមានការណែនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពី

ឯកឧត្តម

ហ៊ុន ម៉ាណែត សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការ

កណ្តាល ប្រធានយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពជា
ុ ថ្នាកក
់ ណ្តាល និងជាអនុបធា
្រ នក្រម
ុ ការងារថ្នាកក
់ ណ្ដាលចុះជួយខេតក
្ត ព
ំ ង់ចាម បានដឹកនាំ ក្រម
ុ ការងារ
យុវជនស្រុកព្រៃឈរ ចុះធ្វើសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយ អំពីការការពារ និងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជម្ងឺកូវីដ-១៩ ដល់អាជីវករ និងប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្សារ
ព្រៃទទឹង និងផ្សារគរ ដោយអនុវត្តវិធានការ ៣ ការពារ និង ៣ កុំ របស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី ក្នុងស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម។
ថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ហាក់

សុខមករា សមាជិកយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ថ្នាក់កណ្ដាល និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងក្រុមការងារ បានរៀបចំ
ពិធីសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមកីឡាបាល់ទាត់យុវជន

គណបក្សខេត្តត្បូងឃ្មុំ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម ជាម ច័ន្ទសោភ័ណ សមាជិកគណ:កម្មាធិការកណ្តាល សមាជិកយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ថ្នាក់កណ្ដាល និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដែលមានការចូលរួមពីលោកប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សមូលដ្ឋាន លោក

លោកស្រីប្រធាន គណៈកម្មការសាខាបក្ស មន្ទីរ អង្គភាពជុំវិញខេត្ត ប្រធានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសមាជិកខ.២៦.១ ខ២៦.២ និង ខ.២៧ មន្ត្រីដឹកនាំ
និងកីឡាករផងដែរ នៅទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនខេត្តត្បូងឃ្មុំ។

ថ្ងៃទី៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម អ៊ូច ភា សមាជិកយុវជន

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល និងជាប្រធានក្រុមការ
ងារយុវជនគណបក្សខេត្តតាកែវ

បានបើកកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

សេចក្តីសម្រេចកែសម្រួលសមាសភាពក្រុមអចិន្ត្រៃយ៍ និងផែន
ចំណុះក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តតាកែវ
និងផ្តល់នូវកុំព្យូទ័រយួរដៃ ដល់ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សក្រុង

ស្រុក ចំនួន១០គ្រឿងផងដែរ ដើម្បីបំពេញកិច្ចការសំខាន់ៗចំពោះមុខ នៅទីស្នាក់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តតាកែវ ។
ថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ហាក់ សុខមករា

សមាជិកយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល និង
ជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្ត
ត្បូងឃ្មុំ បានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយសកម្មជនយុវជន
ទាំង ២០ភូមិ និងក្រុមការងារយុវជនឃុំស្រឡប់ ដើម្បីពង្រឹង
ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធ និងពង្រឹងសមត្ថភាពយុវជនគណបក្សឃុំ-ភូមិ និងដាក់ផែនការឆ្ពោះទៅកាន់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ និងការ
បោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ខាងមុខនេះ នៅទីស្នាក់ការគណបក្សឃុំស្រឡប់ ក្នុងស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។
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ថៃ្ងទី០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ លោក ស្រី សុភ័ក្ត្រ សមាជិកយុវជន

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល

ប្រធានក្រុមការងារយុវជន

គណបក្សខេត្តកំពង់ចាម បានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុម
យុវជនសកម្មផ្នែកបណ្ដាញសង្គម

ដើម្បីពង្រឹងស្មារតីដល់យុវជន

សកម្មភាពទាំងអស់ ពិសេសគឺឱ្យពួកគាត់មានមោទនភាពដែលបាន
ចូលរួមជាមួយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា សរុបអ្នកចូលរួមចំនួន ៧០នាក់ នៅស្រុកកោះសូទិន ខេត្តកំពង់ចាម។
ថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម រាជ រ៉ា សមាជិក

យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល និងជាប្រធានក្រុម
ការងារយុវជនគណបក្សក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងឯកឧត្តម អ៊ុក ប្រជា
ប្រធានកិត្តិយសក្រុមការងារយុវជនគណបក្សក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារ
ឆ្នាំ២០២០ និងលើកទិសដៅការងារបន្តឆ្នាំ២០២១ របស់ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។
ថ្ងៃទី៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ លោក សាយ ម៉េងគីម សមាជិក

យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល

និងជាប្រធានក្រុម

ការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តមណ្ឌលគីរី បានដឹកនាំ

កិច្ចប្រជុំក្រុមអចិន្ត្រៃយនៃយុវជនគណបក្សខេត្ត ពិនិត្យ ពិភាក្សា
លិខិតបទដ្ឋាននានា និងផ្សព្វផ្សាយសេចក្ដីសម្រេចផ្សេងៗរបស់យុវជន
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល ដោយមានការចូលរួមពីលោក លោកស្រីអនុប្រធាន សមាជិក សមាជិកាក្រុមអចិន្ត្រៃយយ
៍ ុវជនគណបក្សខេត្ត
នៅទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តមណ្ឌលគីរី។

ថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ ឯកឧត្តម ឌី រ៉ាដូ សមាជិក

យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល និងជាប្រធានក្រុម
ការងារយុវជនគណបក្សខេត្តឧត្តរមានជ័យ បានដឹកនាំក្រុមការងារ
យុវជនគណបក្សខេត្ត

ចុះជួយលើកផ្ទះជូនដល់គ្រួសាររងគ្រោះ

ដោយភ្លើងឆេះផ្ទះ នៅក្នុងភូមិត្រាំចាន ឃុំព្រះប្រឡាយ ស្រុកត្រពាំង

ប្រាសាទ និងនាំយកអំណោយជូនដល់គ្រួសារជួបការលំបាក ក្នុងស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ។

ថ្ងៃទី៩ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ លោក អ៊ុក គឹមសាន សមាជិក

យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល

និងជា

ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តព្រះវិហារ បាន
ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើការកែសម្រួល
ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត

សមាសភាព

ដែលមានការកែ

សម្រួលចេញ និងបញ្ចូលសមាសភាពថ្មីបន្ថែម ដើម្បីឲ្យ
សមស្របការងារចាំបាច់នាពេលបច្ចុប្បន្ន នៅទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនខេត្តព្រះវិហារ។
ថ្ងៃទី២៥ ខេមីនា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ហៃ រស្មី សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍យុវជន

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយមន្រ្តី និងក្រុមជំនួយការ

ប្រចាំការ នៃយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល ពិនិត្យពីវឌ្ឍនភាពការងារ
ប្រចាំខែ និងទិសដៅបន្ត ដើម្បីធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពការងារ និងបានរំលឹកវិធាន
សុខាភិបាល ៣ការពារ

និង៣កុំ ដល់ក្រុមជំនួយការឲ្យបន្តអនុវត្តឲ្យជាប់ជាប្រចាំនៅ

ការិយាល័យយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល (វិមាន ៧មករា)។
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សមិទ្ធផលមួយចំនួននៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ច
 ក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជា និង

អាមេរិក

សម្រេចបានចំនួន

៦១៤,៥

លានដុល្លារកើនឡើង

៤,៨៩% ធៀបនឹងខែមករាឆ្នាំ២០២០ ដែលមានចំនួន៥៨៥,៨
លានដុល្លារ។ ក្នុងនោះ ការនាំចេញពីកម្ពុជាទៅអាមេរិកមានតម្លៃ

៥៨០,៦លានដុល្លារកើនឡើង ៣,៦៩% ពីចំនួន ៥៥៩,៩លាន

ដុល្លារ ។ រីឯការនាំចូលពីអាមេរិកមកកម្ពុជាមានតម្លៃ៣៣,៩លាន
ដុល្លារ កើនឡើងពីចំនួន២៥,៩លានដុល្លារ ឬស្មើនឹង៣០,៨៨%។
• រយៈពេល ២ខែដើមឆ្នាំ

 កំពង់ផស
ែ យ
្វ ត
័ ភ្នព
ំ ញ
េ រកចំណល
ូ បានចំនន
ួ ៤.៩៧៧.៤៨១

ដុល្លារ មានការថយចុះ០.៦% បើធៀបរយៈពេលដូចគ្នា ឆ្នាំ២០២០

មានចំនួន៥.៣០៨.២៨៤ដុល្លារ។ ប្រភពចំណូលរបស់ កំពង់ផែស្វយ័ត

ស្រស់មានចំនួន១៥៤.៧៥០តោន ។ ស្រូវចំនួន ២៨៧.៨៥០តោន

មានចំនួន ៤.០០០.៦១០ដុល្លារ ទី២- ចំណូលបានពីអាជ្ញាធរផែ

តោន។ ស្វាយចន្ទី៧៩៤៧៣តោន, គ្រាប់ពោតក្រហម ៧៨៨៥៦

ភ្នំពេញ ដែលទទួលបានរួមមាន៖ ទី១- ចំណូលបានប្រតិបត្តិការផែ

មានចំនួន ៥៥៣.៤០៥ដុល្លារ ទី៣- ចំណូលបានពីសេវាកម្មផ្សេងៗ
មានចំនួន ៥៩.២២០ដុល្លារ និងទី៤- ចំណូលផ្សេងៗ មានចំនួន

៣៦៤.២៤៦ដុល្លារ។ លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម សេវាកម្ម អនុវត្ដ

សម្រាប់២ខែ ដើមឆ្នាំ២០២១ រួមមាន៖ ទី១- ទំនិញ-ប្រេងឥន្ធនៈ

ដោយមិនបានឆ្លងកាត់ច្រកភូកគាមអនាម័យមានចំនួន៥៥៩.០៣៣
តោន, ផ្លែស្វាយស្រស់ ៤៣៦៨០ តោន, ម្ទេសស្រស់ ៣២៤១៧
តោន, ដូងប្រេង ១៧៦ តោន, កន្ទក់៦២៥០តោន និងផលិតផល
កសិកម្មចំនួន៣៣មុខទៀតសរុប៣១៣៧១តោន ។

គិតចាប់ពីខែមករា មកត្រឹម ថ្ងៃទី ២៦ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២១

មានចំនួន៧០០.១០២តោន កើនឡើង៥,៤៨% បើប្រៀបធៀប

កម្ពុជាសម្រេចបានការនាំចេញ ស្រូវ ទៅកាន់ ប្រទេស វៀតណាម

មានចំនួន៣៩៩ជើង ថយចុះ១២,១១% បើប្រៀបធៀបនឹង ឆ្នាំ២០២០

កសិផលមានជាអាទិ៍ ដូចជា ៖ ស្រូវ ចម្រុះ ១១៧ ៨៨៣ តោន ដំឡូង

នឹងឆ្នាំ២០២០ ចំនួន៦៦៣.៧៤០តោន ទី២-នាវាផ្ទុកទំនិញ ឆ្លងកាត់

ចំនួន៤៥៤ជើង និងទី៣- បរិមាណកុងតឺន័រ មានចំនួន៥២.៦៦៤
ធីអ៊ីយូ កើនឡើង៥,៦២% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ២០២០ ចំនួន
៤៩.៨៦០ធីអ៊ីយូ។

 កម្ពុជានាំចេញកៅស៊ូសរុបចំនួន ៨៣.៦២០ តោន កើន

១០,៣% ពី ចំនួន ៧៥.៨០៩ តោន ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា
ឆ្នាំ២០២០។

គិតត្រឹមខែកុម្ភៈ

ឆ្នាំ២០២១

កម្ពុជាមានផ្ទៃដីដំា

ចំនួន ១ ១៤៦ ៨៤៤ តោន ។ ក្នុងនោះ ខេត្តស្វាយរៀងបាននាំចេញ

មី ស្រស់ ចំនួន ២ ២៧១ តោន ផ្លែស្វាយ កែវ រមៀត ស្រស់ ៣៦

១៥៩ តោន និង អំពៅស្ក ១៤៦ ០៤១ តោន ។ ដោយឡែក

ខេត្តព្រៃវែង បាននាំស្រូវចេញសរុបចំនួន ៧០៧ ៤៣១ តោន និង
ស្វាយកែវ រមៀត បាន ចំនួន ៨៩ ៣៤០ តោន ។
• ត្រីមាសទី១ ដើមឆ្នាំ២០២១

 គម្រោងវិនិយោគដែលអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា

កៅស៊ូសរុប ៤០៤.១១៨ ហិកតា និងផ្ទៃដីប្រមូលផល ២៩២.៤៩៧

មានសរុប ៤៩គម្រោង ក្នុងនោះ ៣៣គម្រោង ស្ថិតនៅក្រៅតំបន់

៧០០ដុល្លារ ក្នុង១តោន)។

ទុនវិនិយោគសរុប ២.២០៧.៣៥០.១០០ដុល្លារ ដែលអាចបង្កើត

ហិកតា។ (តម្លៃកៅស៊ូបានកើនឡើងពីចន្លោះ១៤០០ដុល្លារដល់១
 កម្ពុជានាំចេញផ្លែស្វាយស្រស់ចំនួន ៤៣៦៨០តោន ។

ទីផ្សារស្វាយរបស់កម្ពុជារួមមាន៖ ចិន ថៃ វៀតណាម រុស្ស៊ី បារាំង
និងកូរ៉េខាងត្បូង។

 ភ្ញៀវទេសចរទិញបណ្ណចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរមាន

ចំនួន ៤.១៩៤នាក់ ធ្លាក់ចុះ ៩៨,៧៧% ធៀបរយៈពេលដូចគ្នា

កាលពីឆ្នាំមុន។ រីឯចំណូលបានមកពីការលក់សំបុត្រចូលទស្សនា
មានចំនួនសរុប ១៧២.៨២៣ដុល្លារ ធ្លាក់ចុះ៩៨,៩៣%។

 កម្ពុជានាំចេញដំឡូងមី ចំនួន៩៥៧.២០១,៥៦ តោន ក្នុង

នោះដំឡូងមីស្រស់ ១៥៤.៧៥០តោន។

សេដ្ឋកិច្ចពិសេស និង ១៦គម្រោង ក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមាន
ការងារបានចំនួន ២៩.៤៤៣កន្លែង ។ នៅក្នុងនោះ ការវិនិយោគលើ

វិស័យកសិកម្ម និងកសិ-ឧស្សាហកម្មមាន ៤គម្រោង មានទុនវិនិយោគ
៤៣.០៦៣.៣២០ដុល្លារ , វិស័យឧស្សាហកម្ម និងកម្មន្តសាលមាន
៤០គម្រោង មានទុនវិនិយោគ ៨១៦.០៨៨.៦៨៤ដុល្លារ , វិស័យ

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងផ្សេងៗមាន ៥គម្រោង មានទុនវិនិយោគ

១.៣៤៨.១៩៨.០៩៦ដុល្លារ ។ នៅក្នុងចំណោមអ្នកបណ្តាក់ទុនវិនិយោគទាំងនោះ ប្រទេសចិនជាប់លំដាប់ដំបូងគេ គឺ ៧០,៧៥%
និងបន្ទាប់មក គឺការវិនិយោទុនក្នុងស្រុកមាន ២១,៣២% ។

ដោយឡែក ក្នុងខែមីនា ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានអនុម័ត

កម្ពុជានាំចេញផលិតផលកសិកម្មទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ

គម្រោងវិនិយោគ មានសរុប ១៥គម្រោង ក្នុងនោះ ៩គម្រោង ស្ថិត

ទីផ្សារគោលដៅ ២៥ប្រទេស។ ក្នុងចំណោមផលិតផលកសិកម្មដែល

សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមានទុនវិនិយោគសរុប ១.៣៩០.៨១៦.០៦៩ ដុល្លារ



មានចំនួនសរុប ១.៥៩៩.៩២២ តោន កើនឡើង ៥៥% ទៅកាន់

បាននាំចេញរួមមាន៖ ដំឡូងមី ៨០២.៤៥១,៥៦តោន , ដំឡូងមី-

នៅក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស និង ៦គម្រោង ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់
ដែលអាចបង្កើតការងារបានចំនួន ៦.៦៨១កន្លែង ៕
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កម��ជាអនុវត��ែលន�ែ�យ�របរ�ែសរ�ងមំ ទន់ភ�ន់
បត់�ែន និង�រ�រផលបែ�ែជន៍�ែលរបស់ជាតិ

យុទ្ធស�េ្តការទូតសេដ�កិច� គឺជា�ទិភពស�េប់�លន�បាយការបរ�េសកម្ពុជា
ដេលមាននវិក និងអ្នកដំណើរចំនួន ២២៥៧ នក់ ចូលចតកេយពី
បេទេសមួយចំនួនបដិសេធដោយហេតុផលជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ ។
ទង្វើមនុស្សធម៌នេះ តេូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិកោតសរសើរ ដោយ

ចាត់ទុកកម្ពុជាថជា “បេទេសតូច ដេលមានបេះដូងធំ” ។ កម្ពុជាបាន

ផ្តល់មា៉ាស់ និងសមា�រៈវេជសា
្ជ សេ្តដល់បេទេសឡាវ មីយ៉ាន់មា៉ា និងទីម័រ

ខងកើតដើម្បីចូលរួមចំណេកបេយុទ្ធបេឆំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩។ ការបន្ត
ពងេឹងកិចសហបេ
្ច
តិបត្តិការ និងជំរុញការចរចាជាមួយបេទេសជិតខង

ដើម្បីថេរក្សាសន្តិភាព និងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ លើកកម្ពស់ចំណងមិត្តភាព

ជាបេពេណី និងវិបុលភាពរួម ក៏ដូចជាបេឹងបេងដោះសេយបញ្ហាពេំ
ដេនដេលសេសសល់ដោយសន្តិវិធី ឈរលើមូលដា្ឋានច្បាប់អន្តរជាតិ
ឯកឧត្តម �ែក់ សុខុន អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចបេជុំកេផ្លូវការ
រដ្ឋមន្តេីការបរទេសអាសា៊ាន (IAMM) ដេលបានបេពេឹត្តទៅ
នៅថ្ងេទី០២ ខេមីន ឆ្នាំ២០២១ តាមបេព័ន្ឋវីដេអូ

និងគោលការណ៍មិនកេបេខ្សេពេំដេនជាតំបន់សន្តិភាព មិតភា
្ត ព កិច-្ច
សហបេតិបត្តិការ

និងការអភិវឌ្ឍ

ដើម្បីផលបេយោជន៍ជាតិ

និង

បេជាជន។ ការចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការកសាងសហគមន៍អាសា៊ាន

និងលើកកម្ពស់មជ្ឈភាពអាសា៊ាន តាមរយៈកិច្ចខិតខំសមេចតាមចក្ខុវិស័យ

ពេះរាជាណចកេកម្ពុជា បានបេកាន់ខ្ជាប់នយោបាយការបរទេស

សហគមន៍អាសា៊ានឆ្នាំ២០២៥ និងផេនការលម្អិតក្នុងសសរស្តម្ភទាំងបី

ជាតិ, ការពារឯករាជ្យ អធិបតេយ្យ បូរណភាពទឹកដី អព្យាកេឹតភាព រក្សា

បត្តិការរវងអាសា៊ាន និងដេគូសន្ទនខងកេ។ ក្នុងនមជាបេទេស

មួយដេលបមេើ លើកស្ទួយ និងការពារផលបេយោជន៍គោលរបស់

ការពារឲ្យបានគត់មត់នូវសន្តិភាព សន្តិសុខ ស្ថិរភាព សណ្តាប់ធា្នាប់ និង
ឯកភាពសង្គម សេបតាមពាក្យសោ្លាក “កេទមេង់ខងក្នុង បង្កើនមិត្ត

ខងកេ ក្នុងសា្មារតីឯករាជ្យ”។ កម្ពុជាក៏បានជំរុញការអនុវត្តការទូត

សេដ្ឋកិច្ច ដើម្បីបង្កលក្ខណៈអំណោយផលសមេប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច-

សង្គម ការការពារ និងលើកកម្ពស់ផលបេយោជន៍សេបច្បាប់របស់បេជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងក្នុង និងកេបេទេស។

ក្នុងឆ្នាំ២០២០ កម្ពុជាបានបំពេញភារកិចកា
្ច រទូតយ៉ាងសកម្ម ក្នុង

បេកេតីកម្មថ្មីនេជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩

ដោយផ្តាតលើការងរជា

អាទិភាពមួយចំនួនមានដូចជា ការបង្ហាញទៅសហគមន៍អន្តរជាតិអំពី
តួនទីកាន់តេសកម្មឡើងរបស់កម្ពុជា ក្នុងការគំទេលើកស្ទួយ និង

ពងេឹងពហុភាគីនិយម និងបេព័នអន្ត
្ធ រជាតិដេលផ្អេកលើវិធានច្បាប់។
កម្ពុជាបានរៀបចំកិចបេ
្ច ជុំឧត្តមមនេ្តី ASEM ចំនួន០១លើក និងកិចបេ
្ច

ជុំឧត្តមមនេ្តីបេទេសសមេបសមេួល និងមា្ចាស់ផ្ទះកិចបេ
្ច ជុំកំពូល ASEM
៤លើក ដេលឈានដល់ការចេញសេចក្តីបេកាសថ្នាក់រដ្ឋមនេ្តីការបរទេស

ស្តីពីជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩។ ការតស៊ូយ៉ាងស្វិតសា្វាញក្នុងការសេយ

បំភឺ្ល និងវយបកចំពោះការចោទបេកាន់ បំផ្លើសព័ត៌មាន និងការមួល-

បង្កាច់ពាក់ព័ន្ធនឹងគោលការណ៍ជាសារវន្តនេនយោបាយការបរទេស
របស់កម្ពុជា គឺអព្យាកេឹតជាអចិនេយ៍
្ត
និងមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធ រក្សា
សន្តិភាព និងវឌ្ឍនភាពផ្នេកសង្គម សេដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយ ដេល

នេសហគមន៍អាសា៊ាន ពេមទាំងចូលរួមពងេឹង និងពងេីកកិចសហបេ
្ច
តិសមេបសមេល
ួ កិចសន្ទា
្ច
នអាសា៊ាន-ណូវល
េ ហ្សឡ
េ ង់ (២០១៨-២០២១)

កម្ពុជាបានរួមចំណេកយ៉ាងសំខន់ក្នុងការពងេឹងភាពជាដេគូនេះ ដោយ
បានជំរុញឲ្យមានការអនុម័ត”

សេចក្តីបេកាសរួមចក្ខុ-វិស័យរបស់មេ

ដឹកនំអាសា៊ាន-នូវេលហ្សេឡង់ស្តីពីខួបលើកទី៤៥

នេទំនក់ទំនង

សន្ទន អាសា៊ាន-នូវេហ្សេឡង់៖ កេរ�ដំណេលនេភាពជាដេគូមួយ, អនគត

រួមគ្នាមួយ”។ ការពងេឹង និងពងេីកទំនក់ទំនងជាមួយគណបក្សនយោបាយក្នុង និងកេតំបន់ ទាំងក្នុងកេបខណ្ឌទ្វេភាគី និងពហុភាគី សំដៅ

បមេើ និងការពារផលបេយោជន៍ជាតិ និងបេជាជន ក៏ដូចជាលើកមុខ

មាត់កម្ពុជាលើឆកអន្តរជាតិ។ គណបក្សបានបំពេញតួនទីគួរជាទីមោទនៈ
ក្នុងនមជាអនុបេធាន នេអង្គការអ្នកបេជាធិបតេយ្យនិយមកណ្តាល
អន្តរជាតិ (CDI-IDC) និងសន្និសីទអន្តរជាតិ នេបណ្តាគណបក្ស
នយោបាយនៅអាសុី (ICAPP) និងបន្តជំរុញការទូតសេដកិ
្ឋ ច្ច និងការ

ធ្វើពិពិធកម្មទីផ្សារអន្តរជាតិ ទាំងក្នុងកេបខណ្ឌពហុភាគី និងទ្វេភាគី។
កម្ពុជាបានរួមចំណេកយ៉ាងសកម្មក្នុងការបង្កើតតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរី

(FTA) កម្ពុជា-ចិន។ កម្ពុជាក៏បាននិងកំពុងចរចា FTA ជាមួយ
សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ និងសហភាពសេដកិ
្ឋ ចអឺ
្ច រ៉ុប-អាសុី(EAEU) និងបាន

ផ្តួចផ្តើមលទ្ធភាពចរចា FTA រវងកម្ពុជា ឡាវ និងមីយន់
៉ា មា៉ា ជាមួយ
បេទេសហុងគេី។

ពាក់ព័នកា
្ធ រទូតសេដកិ
្ឋ ច្ច ឯកឧត្តម �ែក់ សុខុន ឧបនយក

សមេចបានយ៉ាងលំបាក។ ការជួយឧបត្ថម្ភគំពារបេជាពលរដ្ឋកម្ពុជា

រដ្ឋមនេ្តី រដ្ឋមនេ្តីកេសួងការបរទេស និងសហបេតិបត្តិការអន្តរជាតិបាន

ដាល នេជំងឺកូវីដ-១៩ ក៏ដូចជាការជួយជនជាតិបរទេសដេលជាប់គំង

ក្នុងការធ្វើ សមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទៅក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក

ដេលជាប់គំង និងជួបបេទះការលំបាកនៅកេបេទេស ដោយសាររីករាលនៅកម្ពុជា ជាពិសសការអនុញ្ញាត ឲ្យនវទេសចរណ៍ MS Westerdam

ថ្លេងថ ការទូតសេដ្ឋកិច្ច គឺជាឧបករណ៍សំខន់មួយសមេប់រដា្ឋាភិបាល
តាមរយៈកិចសហបេ
្ច
តិបត្តិការទ្វេភាគី

និងពហុភាគីកាន់តេសុីជមេ

TsSnavdþI RbCaCn 21

qñaMTI 20 elx 238 ExmIna qñaM 2021

លោកលើកទី២ ដែលជាមូលដ្ឋានសារវន្តនៃសន្តិភាព និងវិបុលភាព
ពិភពលោកអស់រយៈពេលជាង៧០ឆ្នាំកន្លងមកនេះ។ បន្ថែមលើបញ្ហា

ប្រឈមសកលដែលមានស្រាប់ ដូចជាឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន ភេរវកម្ម និង
អំពើហិង្សាជ្រុលនិយម ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងអសន្តិសុខស្បៀង

នោះ ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ បានធ្វើឲ្យពិភពលោកស្ថិតក្នុង
គ្រោះមហន្តរាយ។

ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាទូទៅនៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ លើក

ទី៧៥ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជាបានថ្លែងថា ពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងខ្ពស់មិន ធ្លាប់ជួបប្រទះក្នុង
រយៈពេល ៣០ឆ្នាំចុងក្រោយ បង្កឡើងដោយឥទ្ធិពលរួមបញ្ចូលគ្នានៃ

បញ្ហាជាច្រើន រួមមានលទ្ធភាពឈានទៅរក សង្រ្គាមត្រជាក់បែបថ្មី ដែល
ពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្ត យុទ្ធសាស្រ្តការទូតសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ២០២១-២០២៣
របស់ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

និងទូលំទលាយ

ដើម្បីធ្វើពិពិធកម្មប្រភពកំណើនរបស់ខ្លួន

ពង្រីក

សក្តានុពល និងទាញយកផលប្រយោជន៍ពេញលេញពីកាលានុវត្តភាព

ថ្មៗ
ី ។ យុទសា
្ធ ស្តកា
្រ រទូតសេដក
្ឋ ច
ិ ្ច ត្រវូ មានលក្ខណៈមុតស្រច
ួ និងវាងវៃ

ក្នុងការការពារ និងធានានូវការលើកកម្ពស់ផលប្រយោជន៍ជាតិនៅក្នុង

តំបន់ និងនៅលើឆាកអន្តរជាតិ ដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់វិបុលភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច

និងការអភិវឌ្ឍសង្គម។ ការអនុវត្តគោលនយោបាយ “ការទូតសេដ្ឋកិច្ច
ប្រកបដោយភាពបត់បែន និងប៉ិនប្រសប់” គឺជាការងារអាទិភាពមួយក្នុង

ចំណោមការងារអាទិភាពទាំង៥នៃការដ្ឋានកំណែទម្រង់របស់ក្រសួង
ការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ដែលទទួលបានការគាំទ្រពី

សម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្រ្តី។ ដូចនេះ ការទូតសេដ្ឋកិច្ចបានក្លាយជា
យុទ្ធសាស្រ្តអាទិភាពថ្មីមួយទៀត

ដើម្បីចូលរួមពង្រឹងជន្ទល់កំណើន

សេដ្ឋកិច្ច កាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើជំនួយពីខាងក្រៅ និងលើកកម្ពស់
ផលប្រយោជន៍កម្ពុជានៅក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ។ ការដាក់ចេញនូវ

យុទ្ធសាស្ត្រការទូតសេដ្ឋកិច្ច មានសារៈសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់

ប្រសិទ្ធភាពការងារការទូត។ គោលបំណងនៃយុទ្ធសាស្រ្តនេះរួមមាន៖

ការជំរុញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ការទាក់ទាញការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស
និងការជំរុញលើកស្ទួយវិស័យទេសចរណ៍ និងវប្បធម៌របស់កម្ពុជា ។

យុទ្ធសាស្រ្តនេះ នឹងក្លាយជាមាគ៌ាសម្រាប់អ្នកការទូតប្រើប្រាស់ក្នុងការ
អនុវត្តការងារការទូតសេដ្ឋកិច្ចឲ្យចំគោលដៅ និងមានប្រសិទ្ធភាព ។
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន គូសបញ្ជាក់ថា “ការទូតសេដ្ឋកិច”្ច គឺជា
អាទិភាពសម្រាប់គោលនយោបាយការបរទេសកម្ពុជា ដោយមានតួនាទី

យ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើពិពិធកម្មប្រភពកំណើន និងដៃគូសេដ្ឋកិច្ច ឬ

ពាណិជ្ជកម្ម។ ការទូតសេដ្ឋកិច្ចនឹងជួយឲ្យកម្ពុជារក្សាបាននូវថាមភាព
និងវិបុលភាពសេដ្ឋកិច្ច ក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់កិត្យានុភាព និងតួនាទី

អាចនាំឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងស៊ីជម្រៅ

ក្នុងទិដ្ឋភាពភូមិសាស្ត្រ

នយោបាយជាសកល ការបន្តរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ការប្រែប្រួល

អាកាសធាតុ និងបរិស្ថាន បញ្ហាភេរវកម្មមិនមែនរដ្ឋ និងភាពអត់ឃ្លាន

ទុក្ខវេទនា និងការកេងប្រវ័ញ្ច ដែលធ្វើឱ្យមនុស្សរាប់លាននាក់រងគ្រោះ។ល។
អ្វីដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈម គឺការផ្លាស់ប្តូរមិនអាចបកក្រោយទៅ
រកប្រព័ន្ធពហុប៉ូល ដែលត្រូវបានលេចឡើងតាមរយៈការប្រកួតប្រជែង
ឈានទៅរកអរិភាពដ៏តានតឹងរវាងមហាអំណាចធំៗ
ការងើបឡើងនៃមហាអំណាចថ្នាក់កណ្តាលនានា

អមជាមួយនឹង

ដែលបោះជំហាន

យ៉ាងលឿនឆ្ពោះទៅជួរមុខនៃនយោបាយតំបន់។ ស្ថិរភាព និងវិបុលភាព
រយៈពេលវែងបំផុត ក្នុងសម័យទំនើបនេះ ដែលកើតចេញពីសណ្តាប់ធ្នាប់

អន្តរជាតិបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៤៥ នោះ កំពុងទទួលរងភាពរង្គោះរងើ្គ
យ៉ាងខ្លាំង ព្រោះគុណតម្លៃជាមូលដ្ឋានដែលជាគ្រឹះនៃសណ្ដាប់ធ្នាប់នេះ

ក៏ដូចជាគោលការណ៍ស្នូលនៃច្បាប់អន្តរជាតិត្រូវបានគេរំលោភបំពាន

និងលែងគោរព។ និន្នាការឯកតោភាគីនិយម និងការប្រើកម្លាំងបាយ
គាបសង្កត់ប្រទេសទន់ខ្សោយកំពុងតែកើនឡើង ដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់

សណ្តាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិ និងវិធានពហុភាគីនិយម។ ការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការ

ផ្ទៃក្នុងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដោយឥតញញើត និងធ្វើឡើងក្នុងកម្រិត
មួយ ដែលបំផ្លិចបំផ្លាញគោលការណ៍មូលដ្ឋាននៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហ

ប្រជាជាតិ ជាអាទិ៍ សិទ្ធិស្វ័យសម្រេច និងអធិបតេយ្យជាតិ។ ក្នុងបរិបទនេះ

ការបំផ្លាញសណ្តាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិ គឺជាមូលហេតុនៃក្ដីបារម្ភដ៏ធំធេងរបស់
យើង។ ទន្ទឹមនេះ លទ្ធភាពនៃការកើតឡើងនូវ “សង្គ្រាមត្រជាក់បែបថ្មី”

ក៏បានក្លាយជាកង្វល់ដ៏ចម្បងមួយទៀត ព្រោះថា ប្រទេសកម្ពុជា ដ៏តូច
មួយនេះធ្លាប់បានបង់ថ្លៃយ៉ាងដំណំ ដោយសារជម្លោះសង្គ្រាមត្រជាក់

ការខ្វែងគំនិតគ្នាផ្នែកមនោគមវិជ្ជា និងការប្រកាន់ឥរិយាបថជាតិនិយម
ជ្រុល។ ហេតុនេះ យើងត្រូវតែច្រានចោលយ៉ាងដាច់អហង្ការ រាល់ការ
ប៉ុនប៉ងណាមួយដែលនាំទៅរកការសាដាននៃប្រវត្តិសាស្រ្ត។
ឆ្លើយតបទៅនឹងបរិបទស្មុគស្មាញនេះ

ក្រសួងការបរទេស

និង

របស់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិ។

សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នឹងផ្តោតលើការអនុវត្តគោលនយោបាយ

ភាពស្មុគស្មាញ ប្រែប្រួលឆាប់រហ័ស ពិបាកប៉ាន់ស្មាន និងមានហានិភ័យ

មួយដែលផ្អែកលើគោលការណ៍រឹងមាំ តែទន់ភ្លន់ បត់បែន ស្របតាមការវិវត្ត

ក្នុងឆ្នាំ២០២០ សភាពការណ៍អន្តរជាតិ បានបន្តវិវត្តប្រកបដោយ

ខ្ពស់ដែលបង្កឡើងដោយការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាច គួបផ្សំនឹង
បញ្ហាប្រឈមនៃសន្តិសុខមិនប្រពៃណីដែលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ ។ កត្តាទាំងពីរ
នេះ មានភាពប្រទាក់ក្រឡាគ្នា ដែលធ្វើឲ្យស្ថានការណ៍ពិភពលោក

កាន់តែមានភាពគ្រោះថ្នាក់ ហើយបានពន្លឿនការលេចជារូបរាងឡើង
នៃសណ្តាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិថ្មីមួយ ជំនួសសណ្តាប់ធ្នាប់ក្រោយសង្រ្គាម

និងផែនការសកម្មភាពដូចតទៅ៖

បន្តអនុវត្តនយោបាយការបរទេស

នៃភូមិសាស្រ្តនយោបាយ និងភូមិសាស្រ្ត ដែលការពារ និងបម្រើ

ផលប្រយោជន៍ជាតិ ការពារឯករាជ្យ អធិបតេយ្យជាតិ បូរណភាពទឹកដី
អព្យាក្រឹត សន្តិភាព ស្ថិរភាព និងបង្កលក្ខណៈអំណោយផលដល់ការ

អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម។ រក្សាការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការជ្រៀតជ្រែក
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ជំរ�ញ�រសងសង់ហែ��ែរច�សម័�ន�ផ��វថ�ល់ �ើម�ី
កំ�ើន�ែដ�កិច�ជាតិក� ងដំ�ក់�លកូ
លកូវីដ-១៩

គមេងសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ៣ ចោម�-បេកគុស-ទីរួមខេត្តកំពត

ទោះបីកម្ពុជាកំពុងបេឈមនឹងវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ ក៏ដោយ ក៏រាជ-

រដា្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតេគិតគូរ និងយកចិត្តទុកដាក់លើការសាងសង់
ហេដា្ឋារចនសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ ដើម្បីជំរុញកំណើនសេដកិ
្ឋ ចជា
្ច តិ ក៏ដូចជា

ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល អញ្ជើញចុះពិនិត្យលទ្ធភាពសមេប់ដាក់ឱ្យ

ដំណើរការជាបណោ្តាះអាសន្នសា្ពោនមិត្តភាពកម្ពុជា-ចិន ស្ទឹងតេង់-កេូចឆ្មារ
ថ្ងេទី២៣ ខេមីន ឆ្នាំ២០២១

វិស័យហេដា្ឋារចនសម្ព័ន្ធ គឺដើម្បីពងេីកស�េឈាមសេដកិ
្ឋ ច្ច ក៏ដូចជា

ដើម្បីសមេួលដល់ ការរស់នៅ និងបង្កើនបេក់ចំណូលគេួសាររបស់បងប្អូន

ការចូលរួមចំណេកកាត់ថ្លេ ធ្វើដំណើររបស់បេជាពលរដ្ឋ និងវិស័យ

�ើការអភិវឌ��េដ្ឋារច�សម្ព័ន�ជា�ឿងចាំបាច់ស�េប់កម្ពុជា�េបណា?

ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ទេសរដ្ឋមន្តេី និងជារដ្ឋមន្តេីកេសួងសាធារណការ

បេជាពលរដ្ឋផងដេរ។

រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនំដោយសម្តេចអគ្គមហាសេនបតីតេជោ

ហ៊ុន សែន បាននិងកំពុងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មក្នុងការជំរុញការ
អភិវឌ្ឍបេព័នហេ
្ធ ដា្ឋារចនសម្ព័ន្ធនៅទូទាំងបេទេស ដើម្បីសមេួលការ

ធ្វើដំណើររបស់បេជាពលរដ្ឋ និងវិស័យដឹកជញ្ជួន។ ការកេលម្អនឹងតេូវ
ធ្វើទៅលើផ្នេកជាចេើនតាមផ្លូវជាតិនិងផ្លូវខេត្ត ដេលជាលទ្ធផលពិតជា
បានជួយកាត់បន្ថយថ្លេចំណយលើការដឹកជញ្ជូន

និងជួយសមេួល

ដល់ខ្សេចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងវិស័យ កសិកម្ម និងការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍។
ការចំណយលើការដឹកជញ្ជូននៅបេទេសកម្ពុជានៅតេមានកមេិតខ្ពស់

នៅឡើយ ទោះបីជាមានភាពបេសើរចេើនក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងកេយ

ដឹកជញ្ជួន ដើម្បីឈានដល់ការបេកួតបេជេងក្នុងតំបន់ទៀតផង ។
និងដឹងជញ្ជូន បានថ្លេងថ បច្ចុប្បន្នរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងបេឹងបេង

ក្នុងការកសាងបេព័ន្ធហេដា្ឋារចនសម្ព័ន្ធ ផ្លូវថ្នល់នៅគេប់ទីកន្លេងពេម
ជាមួយនឹងការបន្តរៀបចំបើកចេកទា្វារ ពេំដេនជាបន្តបន្ទាប់។ នៅពេល

បេព័ន្ធហេដា្ឋារចនសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ និងកន្លេងឆ្លងកាត់ទំនិញមានភាព
ងយសេួល

វនឹងរួមចំណេកជួយលើកកម្ពស់កំណើនសេដកិ
្ឋ ចជា
្ច តិ

កម្ពុជាបានមួយចំណេកបន្ថេមទៀត”។ ក្នុងមហិចតា
� បេកា្លាយមុខមាត់

បេទេសលើឆកអន្តរជាតិពេមទាំងបង្កើនកមេិតបេក់ចំណូលក្នុងសេដ្ឋ-

កិចជា
្ច តិនោះ គមេងសាងសង់ហេដា្ឋារចនសម្ព័ន្ធថ្មីៗបានលេចឡើង

ជាបន្តបន្ទាប់ទោះបីសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក កំពុងធា្លាក់ក្នុងបរិបទនេការឆ្លង

នេះ។ ផ្លូវថ្នល់ជាមធ្យាបាយដឹកជញ្ជូននំ មុខគេ នៅក្នុងបេទេស ហើយ

រាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ ក៏ដោយ។

ផ្លូវជនបទមានជាង៧៥ភាគរយ នេបណ្តាញផ្លូវសរុបទូទាំងបេទេស

បន្តការរីករាលដាលក៏រដា្ឋាភិបាលមិនបានផ្អាក

អាកាសធាតុបានធ្វើឱ្យមានភ្លៀងនិងទឹកជំនន់ធំៗ បង្កហានិភ័យខូចខត

លទ្ធភាពគេប់គេន់ ក្នុងការបន្តកសាងហេដា្ឋារចនសម្ព័ន្ធ ដេលជា

ចាំបាច់តេូវមានការវិនិយោគចេើន ជាពិសេសនៅតាមតំបន់ជនបទ។
ប៉ុន្តេមាន តេ ៥ភាគរយប៉ុណោះដេ
្ណោ លជាផ្លូវ�េលកៅស៊ូ។ ការបេបេួល

កាន់តេខ្លាំងដល់បេព័ន្ធផ្លូវនៅជនបទ ។ ការវិភាគអំពីសា្ថានភាពបេើបេស់
របស់ផូវ្ល ជនបទបានបង្ហាញថ ក្នុងរដូវទឹកជំនន់ជាង ២៦ភាគរយ នេ

បេជាជន រស់នៅក្នុងតំបន់របស់គមេងបេឈមនឹងហានិភ័យគ្មានផ្លូវ
បេប
ើ ស់
េ សមេប់ទៅរកសេវបន្ទាន់ផក
្នេ សុខភិបាល និងសាលារៀន។

កេពីនោះបេជាជន ១៨ភាគរយ ទៀតតេូវចំណយពេល ៣០នទីឬ

ចេើនជាងនេះសមេប់ធ្វើដំណើរ ទមេំទៅដល់មន្ទីរពេទ្យដេលជាសា្ថានភាព

បេឈមនឹងភាពសា្លាប់រស់មួយ។ ដូចដេលយើងដឹងហើយថ ការអភិវឌ្ឍន៍

ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល បានថ្លេងថ “ទោះបីជំងឺកូវីដ ១៩ កំពុង
ឬលុបចោលគមេង

សាងសង់ហេដា្ឋារចនសម្ព័ន្ធថ្មីៗណមួយនោះទេ”។

រដា្ឋាភិបាលមាន

កតា្តាដ៏សំខន់ក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ឲ្យមានការរីកចមេើន”។
លោក ចេឹក សុខនីម បេធានសមាគមភា្នាក់ងរ និងវយតម្លេអចលនវត្ថុ

កម្ពុជាបានឱ្យដឹងថ ការដាក់ចេញគមេង អភិវឌ្ឍន៍ហេដា្ឋារចនសម្ព័ន្ធ
របស់រាជរដា្ឋាភិបាលនពេលកន្លងមកនេះ គឺជាសញ្ញាមួយល្អដេលជំរុញ

វិស័យនន មានការរីកចំរីនរួមជាមួយនឹងវិស័យ អចលនទេព្យផងដេរ ។
ឯកឧត្តម វ៉ែសុីម សូរិយា អ្នកនំពាក្យកេសួងសាធារណការ

និងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យដឹងថ មកដល់ពេលនេះ បើទោះបីមានវិបត្តិ
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ជំងឺ Covid-19 ក៏គម្រោងវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដែលបានអនុវត្ត

មួយក្នុង ចំណោមប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ដោយក្នុងនោះប្រព័ន្ធ

វិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ភាគច្រើនគឺតាមរយៈកម្ចីហិរញ្ញប្បទាន និង

ការសាងសង់ ដែលមាន ទាំងគម្រោងកំពុងដំណើរការសាងសង់ និង

កាលពីកន្លងមកនេះ នៅតែដំណើរការធម្មតា។ គម្រោងវិនិយោគលើ
សម្បទាន ដោយប្រទេសជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍របស់កម្ពុជា តាមរយៈការបញ្ជូន

ក្រុមហ៊ុនសាងសង់របស់ខ្លួនមកកាន់កម្ពុជា ដូចជា ចិន ជប៉ុន កូរ៉េ និង

ប្រទេសមួយចំនួនទៀត។ ឯកត្តមបណ្ឌិត ម៉ី កល្យាណ ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់
នៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិបានថ្លែងថា

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ឋជា

បញ្ហាប្រឈមធំមួយ ក្នុងចំណោមបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនទៀត ដែល
រដ្ឋាភិបាលត្រូវដោះស្រាយ និងវិនិយោគ ក្នុងរយៈពេលវែង ព្រោះវាជា

ផ្នែកមួយនៃការប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជា ជាមួយខ្លួនឯងផង និងជាមួយ

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ ក្នុង
គម្រោងគ្រោងទុកទៅថ្ងៃខាងមុខផងដែរ។ ក្នុងនោះផ្លូវជាតិ ផ្លូវដែក ផ្លូវ
អាកាស ស្ពានអាកាស ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេជាដើមត្រូវបានរដ្ឋយកចិត្ដដាក់

ក្នុងការសាងសង់ដើម្បីពន្លឿនដល់ការ អភិវឌ្ឍប្រទេស។ ខណៈនេះ

ដែរយើងនឹងលើកយកគម្រោងសាងសង់ផ្លូវជាតិ និងស្ពានចំនួន ៤ គម្រោង
ដែល រដ្ឋាភិបាលបានបង្ហើបកាលពីពេលកន្លងទៅដែលរួមមាន ៖
១. ផ្លូវជាតិតភ្ជាប់ខេត្តកំពតចេញទៅផ្លូវជាតិលេខ៤

ក្នុងកម្មវិធី សម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត

បណ្តាប្រទេសក្នុងតំបន់ផង ។ ការវិនិយោគ លើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ឋត្រូវ

ខេត្តកំពតនាពេលកន្លងទៅ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានមានប្រសាសន៍

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទៅកាន់កម្រិតថ្មីមួយទៀត”។

ហើយ យើងកំពុងតែរៀបចំបណ្តាញផ្លូវមួយទៀត ដើម្បីតភ្ជាប់ខេត្តកំពត

ចំណាយប្រាកច
់ ន
្រើ ប៉ន
ុ ្តែវាជារឿងចាំបាច់តវ្រូ តែដោះស្រាយ ដើម្បីជរំ ញ
ុ
ជាក់ស្តែង

ក្រុមហ៊ុន

សាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញ-ព្រះសីហនុ កំពុងវិវត្តន៍ជាវិជ្ជមាន ។

នៅក្នុងគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿន ភ្នំពេញ-ព្រះសីហនុ បច្ចុប្បន្ននេះបាន
និងកំពុងសាងសង់ យ៉ាងសកម្ម និងឈានទៅរកបញ្ចប់តាមផែនការ។
គម្រោងនេះ វិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពាន និងថ្នល់នៃប្រទេស
ចិន (China Road and Bridge )តាមរយៈ ក្រុមហ៊ុន Cambodian

ថា ក្រៅពផ
ី វ្លូ ជាតិលខ
េ ០៣ យើងមានផ្លវូ ជាតិ៤១ ដែលឆ្ពោះមក ខេតក
្ត ព
ំ ត

ចេញទៅ ផ្លូវជាតិលេខ០៤ ដែលស្ថិតនៅម្ដុំ ពេជ្រនិល ក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់
បានបញ្ជាក់នៅឡើយទេថា ផ្លូវមួយខ្សែនោះមានទីតាំងនៅកន្លែងណា
ព្រោះត្រូវការពិនិត្យ មើលផែនទីជាមុនសិន។

២. ស្ពានតភ្ជាប់ពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទៅខេត្តកំពង់ធំ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី បានប្រកាសសាងសង់

PPSHV Expressway Co., Ltd ត្រួតពិនិត្យ និងផ្តល់ការប្រឹក្សាបច្ចេក

ស្ពានឆ្លងទន្លេសាប ដែលមានប្រវែង ៣៩០០ ម៉ែត្រ និងផ្លូវប្រវែងជាង

BHD ដោយប្រើប្រាស់ថវិកាវិនិយោគប្រមាណជិត ២.០០០លាន ដុល្លារ

សាងសង់ ស្ពាននេះ គឺដម
ើ ្បីសម្រល
ួ ដល់ការធ្វដ
ើ ណ
ំ
រើ ចំណញ
េ ពេលវេលា

ទេសសាងសង់ ដោយក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស Minconsult SDN
អាមេរិក និងប្រើប្រាស់ថវិកាបដិភាគ ដែលជាហិរញ្ញប្បទានឥតសំណង
ពិសេសរបស់រដ្ឋាភិបាល នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រមាណ ១៥០

លានដុល្លារ អាមេរិក។ ការសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនជាប្រវត្តិសាស្រ្ត
នេះ នឹងត្រូវប្រើរយៈពេលសាងសង់ចំនួន៤៨ខែ ដោយគិតចាប់ផ្តើម

ពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ និងបញ្ចប់នៅខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣។ គិតត្រឹមខែ

៥៧ គីឡូម៉ែត្រ តភ្ជាប់ពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និងខេត្តកំពង់ធំ ។ ចំពោះការ

និងកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ។ ស្ពាននេះវែងជាងគេ

នៅប្រទេសកម្ពុជា ឆ្លងកាត់ដៃ ទន្លេទាំង៣ ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង គឺទន្លេ
ផ្សារក្រោម, ទន្លេជ្រោយ បុស្ស និងទន្លេកំពង់ហាវ។
៣. ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេនៅខេត្ដក្រចេះ
ឯកឧត្តម

ស៊ុន

ចាន់ថុល

ទេសរដ្ឋមន្រ្ដី

រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួង

មករា ឆ្នាំ២០២១ ការសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនពីរាជធានី ភ្នំពេញទៅ

សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យដឹងថា ការសាងសង់ស្ពានចំនួន

(BOT)សម្រេចបាន ៣១,១៩%

ក្នុងពេល ដ៍ខ្លីខាងមុខ ខណៈការសិក្សា និងការស្វែងរកថវិកាត្រូវបានបញ្ចប់។

ដល់ខេត្តព្រះសីហនុក្រោមលក្ខខណ្ឌកិច្ចសន្យាសាងសង់- អាជីវកម្ម-ផ្ទេរ

នៅក្នុងដំណាក់នៃវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ នេះ ក្រសួងមិនទាន់មាន គម្រោង

ដែលត្រវូ សម្ពោធដាក់ឱ្យដំណកា
ើ រ ឬបើកការដ្ឋានសាងសង់នវូ ហេដរ្ឋា ចនា

សម្ព័ន្ធធំៗ និងថ្មីៗនោះទេ ។ គម្រោងកែលំអរផ្លូវជាតិលេខ៧ តម្លៃ៣៦
លានដុលរ្លា អាមេរក
ិ សាងសង់សម្រេចបាន ៨០ភាគរយ ហើយគម្រោង
ផ្លូវជាតិលេខ៧ មានប្រវែងសរុប ១៦៤គីឡូម៉ែត្រ ដោយ លើកកម្ពស់

១ខ្សែដែលមានទីតាំងក្នុងខេត្ដក្រចេះ

នឹងត្រូវបើកការដ្ឋានសាងសង់

ឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា៖ «យើងកំពុងសិក្សាស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេ
មេគង្គ ហើយយើងត្រៀមបើកការដ្ឋានស្ពាន ឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គនៅ
ក្រចេះនេះដែរ»។

៤. ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេបាសាក់ពីព្រែកប្រាមកកាន់ចាក់អង្រែលើ
នាពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ

បានបង្ហើបអំពីគម្រោង

គុណភាពផ្លវូ ពី DBST ទៅជាAC ដែលចំណាយថវិកាសរុបប្រមាណ៣៦

សាងសង់ ស្ពានថ្មី១ ទៀតឆ្លងកាត់ទន្លេបាសាក់ ដែលភ្ជាប់ពីសង្កាត់

អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ឯកត្តម វ៉ាស៊ីម សូរិយា

រាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍ នៅតំបន់ ច្បារអំពៅ

លានដុលរ្លា អាមេរក
ិ បាន សាងសង់សម្រេចបានប្រមាណ ៨០%ហើយ។
បានឱ្យដឹងថា គម្រោងនេះ ត្រូវបានបែងចែកជា ៣ការដ្ឋានធំៗ ប្រើប្រាស់
រយៈពេលសាងសង់ចំនួន១៨ខែ

និងរយៈពេលថែទាំចំនួន៣៦

ខែ

សាងសង់ ដោយក្រុមហ៊ុនចិន ត្រួតពិនិត្យ លក្ខណៈបច្ចេកទេសដោយ

ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េ ។ កន្លងមកនេះសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយក
រដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា

បានប្រកាសសាងសង់ប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវ

ព្រែកប្រា

ខណ្ឌច្បារអំពៅ

មកសង្កាត់ចាក់អង្រែលើខណ្ឌមានជ័យ

និងតំបន់ស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់។

ខណៈបច្ចុប្បន្នរដ្ឋបាលរាជធានី

ភ្នំពេញ ក៏បានបង្កើតក្រុមការងារមួយ ដើម្បីចុះសិក្សាគម្រោង និងផល
ប៉ះពាលដល់ទ្រព្យសម្បតិ្ដប្រជាពលរដ្ឋ រួចហើយដែរ។
គម្រោងធំៗនៅកម្ពុជា នៅចាំតែថ្ងៃបើកការដ្ឋាន

កាលណាបើនិយាយពីគម្រោងធំៗនៅកម្ពុជា

កំពុងតែសាងសង់

ចំនួន ៣ គម្រោង បន្ថែមទៀត រួមមានផ្លូវលេខ៤១ តភ្ជាប់ផ្លូវលេខ៤

គេប្រាកដជាគិតទៅដល់ផ្លូវល្បឿនលឿន ភ្នំពេញ-ព្រះសីហនុ ព្រលាន

សាងសង់ផ្លូវទាំង ៣ ខ្សែនេះនឹងត្រូវស្នើសុំ កម្ចីថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលចិន។
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ទៅកំពត ផ្លូវលេខ៣១ និងផ្លូវ លេខ៣៣ នៅខេត្តកំពត។ គម្រោង
“គម្រោងទាំងនេះ នឹងសុំខ្ចីថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលចិន”។ កម្ពុជាជាប្រទេស

24 TsSnavdþI RbCaCn

qñaMTI 20 elx 238 ExmIna qñaM 2021

វឌ�នភាព និងប��ែបែឈម�ែវិស័យ�រ�រ
ក��ងដំ�ក់�លវិបត�ិជំងឺកូ
កូវីដ-១៩

វិជា្ជាជីវៈក៏បានខិតខំផ្តល់ព័ត៌មានទីផ្សារការងរដល់អ្នកស្វេងរកការងរ
បេមាណជាង២,៣លាននក់ តាមរយៈវេទិកាការងរ សេវទូរស័ព្ទ
គេហទំព័រការងរ បណ្តាញ ទំនក់ទំនងសង្គម និងមជ្ឈមណ្ឌលការងរ

ជាដើម ។ ជាក់ស្តេង កេសួងការងរ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈបាន

បេកាសដាក់ឱ្យបេើបេស់សេវសាធារណៈ ពាក់ព័នវិ្ធ ស័យការងរ និង

បណ្តុះបណ្តាលវិជាជី
្ជា វៈតាមបេព័នស្វ
្ធ យ
័ បេវត្តក
ិ ម្មចាប់ពថ
ី ទ
្ងេ ី ១១ ខេមករា

ឆ្នាំ២០២១ តទៅខណៈការផ្តល់សេវសាធារណៈទាំងនេះ នៅថ្នាក់

កេមជាតិតាម អង្គភាពចេកចេញចូលតេមួយនឹងដំណើរការចាប់ពី
ខេមីន ឆ្នាំ២០២១។ ឯកឧត្តម ហែង សួរ អ្នកនំពាក្យនិងជារដ្ឋលេ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អុិត សំហែង ដឹកនំគណៈបេតិភូជួបបេជុំជាមួយ
គណៈកម្មការទី៨ នេរដ្ឋសភា ដើម្បីធ្វើរបាយការណ៍សង្ខេបទាក់ទងនឹង
វឌ្ឍនភាពវិស័យការងរ និងបញ្ហាបេឈមក្នុងដំណក់កាលកូវីដ-១៩

ជំងឺកូវីដ-១៩ បានជះឥទ្ធិពលដល់សេដ្ឋកិចពិ
្ច ភពលោក ហើយ

ការកើនឡើងនេវិបត្តិនេះ កំពុងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បេទេសកំពុង

អភិវឌ្ឍមិនតេឹមតេទៅលើភាពអាសន្នផ្នេកសុខភាពប៉ុណោះទេ
្ណោ
ថេមទាំងបានប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គម

ប៉ុន្តេ

និងសេដកិ
្ឋ ចនេ
្ច បណ្តា

បេទេសទាំងនោះយ៉ាងធ្ងន់ធរ។
្ង ដូចគ្នានេះដេរ បណ្តាបេទេសសមាជិក
អាសា៊ានទាំងអស់រាប់ទាំងកម្ពុជាផង ក៏កំពុងទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់
ផ្នេកសេដកិ
្ឋ ច្ច

និងសង្គមពីជំងឺកូវីដ-១៩ដូចគ្នា

រំខនដល់ខ្សេសង្វាក់ផត់
្គ ផង់
្គ

ដេលនំឱ្យមានការ

និងបង្កជាការរាំងស្ទះទៅដល់តមេូវការ

ពេមទាំងលំហូរនេការធ្វើដំណើរការពាណិជ្ជកម្ម

ជាដើម ។

និងការវិនិយោគ

តាមរបាយការណ៍របស់កេសួងការងរ និងបណ្តុះបណ្តាល វិជា្ជាជីវៈ

បានឲ្យដឹងថ នៅក្នុងឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅនេះ មានសហគេស

ចំនួន ១ ៣៥៦ទីតាំងបានបិទលេងដំណើរការ ដោយមានកម្មករនិយោជិត

បាត់បង់ការងរចំនួន ១០៨.៨២៥នក់ ។ បើតាមការវយតម្លេផលប៉ះពាល់
លើវិស័យការងររបស់កម្មករនិយោជិត សេដ្ឋកិចក្ន
្ច ុងបេព័នគឺ
្ធ ស្ថិតនៅ

ក្នុងកមេិតមួយដេលអាចគេប់គេងបាន និងបានឆ្លងកាត់នូវដំណក់កាល
លំបាកបំផុតរួចមកហើយ ។ តួយ៉ាង ការព្យួរកិចសន្យា
្ច
ការងររបស់
រោងចកេ សហគេស នេវិស័យកាត់ដេរ និងវិស័យទេសចរណ៍បាន
ថយពីចំណុចកំពូលនៅក្នុងខេមិថុន ឆ្នាំ២០២០ ដេលនៅពេលនោះ

មានរោងចកេសហគេសចំនួន៤៣៣ មានកម្មករនិយោជិតចំនួន
១៥៣.៣៣៦នក់

បានព្យួរកិចសន្យា
្ច
ការងរ។

ប៉ុន្តេគិតមកដល់

ខធិការកេសួងការងរ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈបានលើកឡើងថ
ការដាក់ឱ្យដំណើរការបេព័នស្វ
្ធ ័យបេវត្តិកម្មនេះ

គឺដើម្បីលើកកម្ពស់

គុណភាព បេសិទ្ធភាព តមា្លាភាព គណនេយ្យភាព និងភាពងយសេួល
ដល់រោងចកេ សហគេស ក៏ដូចជា កម្មករនិយោជិត ដោយមិនចាំបាច់
ធ្វើដំណើរមកកេសួង ឬមន្ទីរ ឬចេកចេញចូលក្នុងការទទួលយកសេវ
របស់កេសួង។ តាមរយៈបេព័នស្វ
្ធ ័យបេវត្តិកម្មនេះយើងក៏មានទិនន័
្ន យ

ច្បាស់លាស់រក្សាបាននូវអតីតភាព និងបេវត្តិការងររបស់កម្មករនិយោ
ជិត ទោះជា ផ្លាស់ប្តូរសហគេស ឬបាត់បង់ឯកសារណមួយក៏ដោយ។
បេព័ន្ធទិន្នន័យនេះ

ក៏នឹងជួយឱ្យកេសួងអាចបូកយោងអតីតភាព

ការងរ ការទទួលសា្គាល់ជំនញក្នុងអាជីពរបស់កម្មករនិយោជិតមា្នាក់ៗ

ទោះជាគត់ធ្វើការងរក្នុងបេទេស ឬកេបេទេសក៏ដោយ»។ ឯកឧត្តម
ហែង សួរ បានគូសបញ្ជាក់ទៀតថ កេសួងកំពុងបន្តការចរចាជាមួយ

បណ្តាបេទេសអាសា៊ាន ដេលបានអនុម័តកិច្ចពេមពេៀងបមា្លាស់ទីដោយ

សេរីរបស់រូបវន្តបុគល
្គ
ដើម្បីអាចប�្វេរ អត្ថបេយោជន៍ និងបូកយោង

ទទួលសា្គាល់ជំនញគ្នាទៅវិញទៅមក បន្ទាប់ពីដាក់ឱ្យបេើបេស់បេព័ន្ធ
ស្វ័យបេវត្តិកម្មនេះផងដេរ ។ កេពីនេះកេសួងការងរ និងបណ្តុះ-

បណ្តាលវិជា្ជាជីវៈបានចូលរួមធាន ឲ្យបាននូវការសមេួលដល់ដំណើរ
ការអាជីវកម្ម ផលិតកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ និងធានបាននូវ
ការងរជូនដល់កម្មករ និយោជិត ដោយបានកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកអត់
ការងរធ្វើក្នុងអតេទាបបំផុត

ហើយអាចរក្សាបានលំនឹងជីវភាពរស់

នៅរបស់បងប្អូនកម្មករនិយោជិត ដោយខិតខំអនុវត្តឲ្យបានជោគជ័យ

នូវកញ្ចប់ វិធានការទាំង ៧ជុំ របស់រាជរដា្ឋាភិបាល ជាពិសេសការជំរុញ

ការអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិ គំពារសង្គម និងវិធានការជំនួយសង្គម
ដល់កម្មករនិយោជិតក្នុងគោលបំណង ជួយទំនុកបមេុងដល់ជីវភាព
បេចាំថ្ងេរបស់កម្មករនិយោជិត ជួយទំនុកបមេុងគេួសារកេីកេ និង

ដំណច់ខេធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ មានរោងចកេ សហគេសតេឹមចំនួន១៥០

ងយរងគេះ និងជួយទេទេង់សារអា
្ដៅ ជីវកម្ម និងធុរកិចឱ្យ
្ច ងើប ឡើងវិញ

កិចសន្យា
្ច
ការងរ ។

ដោយក្នុងនោះ៖ បានបើកផ្តល់បេក់ឧបត្ថម្ភចំនួន ៤០ដុលារ្លា អាមេរិក

ដេលស្មើមានកម្មករនិយោជិតចំនួន ២៣៦ ៨២នក់ប៉ុណោះកំ
្ណោ ពុងព្យួរ

ក្នុងឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅនេះ មានសហគេសចំនួន ១ ៣៥៦

បានបិទលេងដំណើរការ និងមានកម្មករនិយោជិតបាត់បង់ការងរចំនួន

១០៨ ៨២៥នក់។ ប៉ុន្តេក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះ ក៏មានរោងចកេ

សហគេសចំនួន ១ ១០៣បានបើកថ្មី និងបានបង្កើត ការងរបន្ថេមចំនួន

២៥៧នក់ផងដេរ ។ ជាមួយគ្នានោះ កេសួងការងរ និងបណ្តុះបណ្តាល

ដើម្បីចូលរួមជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច នៅក្នុងបរិការណ៍កេយពីវិបត្តិកូវីដ
ក្នង
ុ ១ខេ ដល់កម្មករ និយោជិតក្នង
ុ វិសយ
័ កាត់ដរេ និងវិសយ
័ ទេសចរណ៍

ចំនួន ៣៤០. ០៣២នក់ ដេលស្មើនឹង ថវិកា ៩៥ប៊�លាន រៀល (បេមាណ
ជា ២៣ លានដុលា្លារអាមេរិក) ក្នុងអំឡុងពេលដេល រោងចកេ សហគេស

ផ្អាកសកម្មភាព អាជីវកម្ម និងព្យួរកិច្ចសន្យាការងរ។ រៀបចំការ
បណ្តុះបណ្តាលជំនញទន់

ដេលរៀបចំដោយកេសួងការងរនិង
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បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ដល់កម្មករនិយោជិតសរុប ចំនួន ៦៦.៦០៧
នាក់ (ស្រី ៥៣.៦១០នាក់) មកពីរោងចក្រ សហគ្រាសចំនួន ១០៧ ។

បានផ្តល់សេវាធានារ៉ាប់រងរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកហានិភ័យការងារ និង
ផ្នែកថែទាំសុខភាពដល់កម្មករនិយោជិត ចំនួនប្រមាណជា ៣៨ម៉ឺននាក់

បើទោះបីជានិយោជកមិនបានបង់ភាគទានជូន ប.ស.ស. ក្នុងអំឡុង
ពេលព្យួរ អាជីវកម្ម ឬផ្អាកដំណើរការអាជីវកម្មក៏ដោយ ។ បាននិង

កំពុងរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពិសេសថ្នាក់សញ្ញាបត្រ បច្ចេកទេស
និងវិជ្ជាជីវៈ ដោយមិនគិតថ្លៃ និងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន ២០ម៉ឺនរៀល

ក្នុង១ខែ សម្រាប់រយៈពេល ៤ខែ ដល់ កម្មករនិយោជិតដែលបាត់បង់
ការងារដោយសារផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៦.៥០០ នាក់

ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ ជួយចុះឈ្មោះស្វែងរក

លើមុខជំនាញបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈសំខាន់ៗ ដែលទីផ្សារការងារ

ឱកាសផ្គូរផ្គងការងារជូនកម្មករនិយោជិតដែលបាត់បង់ការងារ

និយោជិតដែលត្រូវបានព្យួរ ការងារ និងបាត់បង់ការងារដោយសារការ

សោធន និងប្រព័ន្ធរបបជំនួយសង្គម (មូលនិធិសមធម៌ សុខាភិបាល)

ដែលមានប្រជាជនប្រមាណជា

ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាល វិជ្ជាជីវៈបានផ្តល់ការ

កំពុងមានតម្រូវការខ្ពស់ពេលបច្ចុប្បន្ន និងទៅអនាគត សម្រាប់កម្មករ
រីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ។ ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន៦៧៤ ១៤៦គ្រួសារ
២,៧លាននាក់

នៃគ្រួសារក្រីក្រ

និងងាយរងគ្រោះ បានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
ដែលចំណាយថវិកាសរុបចំនួនប្រមាណជា ១៣៥,៥លាន ដុល្លារ
អាមេរិក។

ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែង

យកចិត្តទុកដាក់ជួយសម្រាលជីវភាព

ប្រជាពលរដ្ឋ នៅក្នុងកំឡុងពេលនៃវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ នេះ ឯកឧត្តម
អ៊ិត សំហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
បានថ្លែងថា

នៅក្នុងបរិបទនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

ក្រសួងបានអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គមមានដូចជា របប
សន្តិសុខសង្គម ផ្នែកហានិភ័យការងារ ផ្នែកថែទាំសុខភាព ផ្នែកប្រាក់
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យន្ដហោះភ្នំពេញថ្មី កំពង់ផែអន្ដរជាតិជាតិជាដើម ក៏ប៉ុន្ដែមានគម្រោង
មួយចំនួន ត្រូវបានបញ្ជាក់ ហើយរង់ចាំតែថ្ងៃបើកការដ្ឋានសាងសង់
ប៉ុណ្ណោះ។ គម្រោងខាងក្រោមទាំង៤នេះ ជាអាទិភាព សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១

ដែលគេរំពឹងទុកថា នឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់ ពីព្រោះសុទ្ធតែជាគម្រោង

ដែលសម្រួលដល់ ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើដំណើរ ហើយក៏ជាគម្រោង
ក្នុងក្ដីស្រមៃរបស់អ្នកវិនិយោគិនផងដែរ។

គម្រោងសាងសង់ផ្លូវជាតិថ្មី តភ្ជាប់ពីខេត្តបាត់ដំបង ឆ្ពោះទៅ

ខេត្តសៀមរាប ចម្ងាយ ៧២,១៥៤ ម៉ែត្រ។ ផ្លូវនេះ មានផលប្រយោជន៍
ប្រមាណ ៦៥ ភាគរយ ក្នុងការដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរ និងប្រមាណ ៧០

ភាគរយ នៃការដឹកទំនិញ ហើយចំណេញទាំងពេលវេលា និងចម្ងាយផ្លូវ
ជិតជាងផ្លូវមុនជាង ១០០ គីឡូម៉ែត្រ ដោយចំណាយថវិកាតិចជាង។
២៨៨.៨៨០.០០០

ដុល្លារ

ជា

ហិរញ្ញប្បទាន សហប្រតិបត្តិការ ជាមួយសាធារណរដ្ឋ ប្រជាមានិតចិន។
ឯការចំណាយដល់ផលប៉ះពាល់ គោលនយោបាយ ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

កម្ពុជា។ ផែនការសាងសង់ ៤០ ខែ គ្រោងបញ្ចប់ នៅចុងឆ្នាំ ២០២៤។
ទី២- ផ្លូវក្រវាត់ក្រុងទី៤
ផ្លូវក្រវាត់ក្រុងទី៤

ភ្ជាប់ផ្លូវជាតិលេខ៤១

លើកទឹកចិត្ត និងជំរុញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ កម្មករ សហគ្រាស

និយោជក និងមន្ត្រី រាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយការ
អនុវត្តច្បាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខ សង្គម បានកាន់តែទូលំទូលាយ។ ជាមួយ

គ្នានេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានដាក់ចេញនូវកញ្ចប់ វិធានការជំនួយ សង្គម

ជាច្រើនជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងគោលបំណងជួយទំនុកបម្រុងដល់ជីវភាព
ប្រចាំថ្ងៃរបស់កម្មករ និយោជិត និងជួយដល់គ្រួសារក្រីក្រ និងងាយ
រងគ្រោះជួយទ្រទ្រង់ស្តារអាជីវកម្ម និងធុរកិច្ចឲ្យងើបឡើងវិញ ដើម្បី

ចូលរួមចំណែក ជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច នៅក្នុងបរិការណ៍ក្រោយពីវិបត្តិ
ជំងឺកូវីដ-១៩៕

ពីព្រោះខ្លាចអ្នករកស៊ីដីធ្លីឬ ប្រជាជនទិញដីទុក ដែលបណ្ដាលឱ្យដីធ្លី
នៅតាមតំបន់ទាំងនោះឡើងថ្លៃ ហើយផ្ដល់ផលពិបាកដល់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងសាងសង់ឬមានបញ្ហាជាមួយម្ចាស់ដីត្រូវដោះស្រាយលើស
ថវិកាគ្រោងទុកដូចគម្រោងផ្លូវក្រវាត់ក្រុងទី៣។
ទី៣- ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញ-បាវិត

គម្រោងសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញ -បាវិតនេះមានប្រវែង

ប្រមាណ ១៦០ គីឡូម៉ែត្រ គ្រោងចំណាយថវិកាប្រមាណជាង ២ពាន់

ទី១- គម្រោងផ្លូវបាត់ដំបង-សៀមរាប

សម្រាប់ទុនវិនិយោគមានចំនួន

បន្ថែមទៀត។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ដោយមានកិច្ចសហការ ជាមួយក្រសួង

ទៅផ្លូវជាតិលេខ៥១

ត្រូវបានដាក់ឱ្យធ្វើការសិក្សាហើយ ដោយក្រុមហ៊ុនចិន។ ចំពោះទីតាំង
លម្អិតពីគម្រោង ផ្លូវក្រវាត់ក្រុងទី៤ មិនទាន់បង្ហាញជាផ្លូវការនោះទេ

លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ។ គម្រោងសាងសង់ ផ្លូវល្បឿនលឿននេះ
មាន៣ជម្រើស ផ្អែកតាម ទីតាំងភូមិសាស្ត្រនិងផលប៉ះពាល់ ជាផ្លូវរចនា

ឡើងសម្រាប់ល្បឿនលឿនបំផុតត្រឹម ១២០គីឡូ ម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង

ស្របតាមអនុស្សរណៈយោគយល់រវាងកម្ពុជា និងវៀតណាម ។ រាជរដ្ឋាភិបាល ត្រូវការសិក្សាពិនិត្យ ឱ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលើជម្រើស

ផ្លូវទាំង ៣នេះ មុននឹងធ្វើការសម្រេចថា តើត្រូវជ្រើសរើសយកជម្រើស
ផ្លូវមួយណា

ជាពិសេសក្រសួងរង់ចំាលទ្ធផលរបាយការណ៍សិក្សា

ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីក្រុមហ៊ុន ដើម្បីយកជាមូលដ្ឋានក្នុងការសម្រេចចិត្ត។
៤- ព្រលានយន្ដហោះខេត្តមណ្ឌលគិរី

គម្រោងនៃការសាងសង់ព្រលានយន្ដហោះថ្មី លើទឹកដីខេត្តមណ្ឌលគិរី

ត្រូវបានត្រៀមដីរបស់រដ្ឋរួចរាល់ហើយ ប្រមាណ៦ ០០ ហិកតា នៅពេល
រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវការក្នុងការសងសាង់។

ទីតាំងគម្រោងព្រលាន

យន្ដហោះថ្មីនេះ មានចម្ងាយប្រហែល ២០គីឡូម៉ែត្រ ពីទីក្រុងសែន
មនោរម្យ៕
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តាំងពីបុរាណរៀងមក តាមទំនៀមទមា្លាប់

ទំនៀមទំលាប់

របស់ខ្មេរ បេជាជនខ្មេរមុនថ្ងេចូលឆ្នាំថ្មីមកដល់
បេជាពលរដ្ឋ គេប់ទីតំបន់ តេងនំគ្នារៀបចំ

ក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ�ី

តេៀមបមេុងរួចជា�េចនូវ គេឿងសកា្ការៈ
ពលិការជាដង្វាយ រង់ចាំទទួលអបអរសាទរ
ទេវតាឆ្នាំថ្មី

ដោយផ្អេកលើជំនឿយ៉ាងមុតមាំ

ថ ទេវតានឹងយងចុះមកផ្តល់នូវសិរីសួស្តី
ជ័យមង្គលដល់គេប់ កេុមគេួសារខ្មេរនៅគេប់
ទីតំបន់គនចនោ្លា
្មា
ះឡើយ ។
គេឿសមា�រៈពលិកាជាដង្វាយសមេប់ទទួល
ទេវតារួមមាន៖

សមេប់រៀបចំកុង
្ន ពេះបរម

រាជវំង ឬតាមទីអារាមមានរណ្តាប់ទៅតាមក្បួន
ខ្នាត ដេលបានចុះក្នុងសៀវ�ទា្វារទស្សមាស
មានដូចជាៈ បាយសី ៩ ថ្នាក់ ១ គូ, បាយសី
៧ ថ្នាក់ ១គូ, បាយសី ៥ ថ្នាក់ ១ គូ, ទឹកអប់
១គូ,ទៀន ៥ ធូប, ៥ លាច ៥, ផ្កា ៥ ដាក់លើ
ជើងពាន១គូ,បារីសា្លាម្លូ១គូ, ចេកនួន១គូ, ចេកណំវ៉ា១គូ, ដូងខ្ចី១គូ, ផ្លេឈើ ១១ មុខ ដាក់
លើជើងពាន ១១គូ, ទឹកសា្អាត ២ ផ្តិល,នំអន្សម

ផ្លូវជិតផ្លូវឆ្ងាយ

នំគម នំបត់ ២ថស (១គូ)។ គេប់បាយសី

វិនសខ្ចាត់ខ្ចាយរលាយសូន្យទៅ ។ ខ្លះទៀត

ទាំងអស់ក៏មានផ្កាម្លិះភួងដាក់ពីលើពេមទាំងដោត

ក៏បានតេៀមបមេុងបេក់កាសសំភារៈ គេឿង

ទៀនសមេប់អុជបំភ្លឺនវ េលាទេវតាយងចុះ

ឧប�គបរិ�គ សមេៀកបំពាក់ថី្ម ដើម្បីជូន

មកដល់ ។

ដល់ជីដូនជីតា មាតាបិតា�តិមិតសា
្ត ច់សារ

ដោយឡេកចំពោះបេជាពលរដ្ឋសាមញ្ញទូទៅ
គេឿងរណ្តាប់សកា្ការៈពលិកាសមេប់ទទួលទេវតា

គេឿងអពមង្គលទាំងឡាយ

លោហិតពេមទាំង ចេកជូនដល់ទុរគតជន អ្នក
កេីកេនោះទៀតផង ។

ដេលអនុវត្តជា ទមា្លាប់រៀងមកមានបាយ សីតេឹម

ភារៈមួយផ្នេកបន្តទៀត បេជាពុទបរិ
្ធ ស័ទ្ធ

៥ថ្នាក់ចុះមក ៣ ថ្នាក់ ឬបើតេឹមតេបាយសី

ក៏បាននំគ្នាលាងសំអាតទីអារាម សាលា បុណ្យ

បាឆម និងសា្លាធម៌ កូនចេក ១ គូ ដូងខ្ចី ១ គូ

ពេះវិហារ ពិសេសលាងសំអាត សេង់ពេះពុទ្ធ

ទៀន ៥ ធូប ៥ ទឹកអប់ សា្លាម្លូបារី ផ្កាឈូក ចេកទុំ

បដិមាជមេះអស់ល្អងធូលីដី ដើម្បីរំលេចពណ៌

នំអន្សម និងទឹកសា្អាត ២ កេវ ហើយដេលតមេូវ

ភ្លឺផ្លេកថ្មីឡើងវិញ

ឲ្យរៀបចំនៅលើតុមួយនៅមុខផ្ទះ ឬមាត់ទា្វារ

កេអូប និងគេងដណ្តប់ដោយចីវរថ្មី ដើម្បីជាទី

និង�េលកេណត់ពណ៌ស

គោរព និងសន្សំបុណ្យកុសលចាប់ពីឆ្នាំថ្មីនេះ

ឬពណ៌ទៅតាម

អម្ពរទេវតា បេចាំឆំ្នា ។

បំពេញនូវសុគន្ធវរីគេឿង

បន្តទៅនឆ្នាំខងមុខទៀត។ នវេលាខង

ភារៈដេលសំខន់ចាំបាច់មួយទៀតនោះ គឺ

មុខនេះ គឺមហាសង្កាេន្តថ្មីនឹងចូលមកដល់ឆំ្នា

បេជានិករគេប់រូបតេូវរៀបចំ សំអាតទីធា្លាផ្ទះ

ឆ្លូវតេីស័ក ពុទសករា
្ធ
ជ ២៥៦៥ គ.ស. ២០២១

សម្បេង កន្លេង សា្នាក់នៅគេប់ៗគ្នា ជាអត្ថន័យ

មហាស.រាជ ១៩៤៣ ច.ស ១៣៨៣។ មហា

មួយបញ្ជាក់ថ

ជាការបោសជមេះកំចាត់ឲ្យ

សង្កាេន្តនឹងចូលមកដល់នៅវេលាមោ៉ាង ៤ ទាប

អស់នូវឧបទេពច�េ ដេលបន្សល់ពីឆ្នាំចាស់

ភ្លឺថ្ងេពុធ ៣ កើតខេពិសាខ តេូវនឹងថ្ងេទី ១៤

ផ្លាស់មកជាភ្លឺថ្មីសេឡះ ច្បាស់ចិ�្ចេងចាប់ពី

ខេមេសា ឆ្នាំ ២០២១ ។

ឆ្នាំថ្មីនេះតទៅ ឈ្នះមារសតេូវ ផ្លូវភ្លឺ ផ្លូវងងឹត

ឆ្នាំនេះ តមេូវភារៈទេពធិតាពេះនមមណ្ឌ

ទេវី ជារាជបុតេីទី៤ របស់កបិលមហាពេហ្ម
ទេង់អម្ពរពណ៌ អន គឺពណ៌ខៀវខ្ចី លម្អពេះការ
សៀតផ្កាចំបា៉ា ភតា្តាហារទេង់សោយទឹកដោះ
សុទ្ធ ពេះហស្ថសា្តាទ
ំ ង់
េ មល
ុ្ជ ពេះហស្ថឆ្វង
េ ទេង់
ឈើចេត់ ទេង់គង់ផុំប
្ទ ិទពេះនេតេ និងគង់លើ
ខ្នងសត្វលាជាពាហនៈ ។
នៅថ្ងេពេហស្បតិ៍ ៤ កើត ខេវិសាខ តេូវនឹង
ថ្ងេ ១៥ ខេមេសា ឆ្នាំ ២០២១ គឺជាថ្ងេវីរៈវណ្ណៈ
បទ និងថ្ងេសុកេទី ៥ កើត ខេវិសាខ តេូវនឹង
ថ្ងេទី ១៦ ខេមេសា ឆ្នាំ ២០២១ គឺជាថ្ងេវីរៈ
ឡើងស័ក វេលាមោ៉ាង ៧ និង ៣៧ នទី ១២
វិនទី ជាគេប់ ៣ ថ្ងេ និងសមេចដោយបរិបូរណ៍ ។
សូមបេជាពលរដ្ឋខ្មេរគេប់រូបចូលរួមរៀបចំ
គេឿង រណ្តាប់ពលិការទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មី តាម
ទំនៀមបេពេណី បន្តពីដូនតា តាំងចិតសោ
្ត
មន
ស្សជេះថ្លា ហើយព្យាយមលះបង់នូវ ទោសៈមោហៈ និងលោភៈ ឲ្យសេឡះពី សន្តានដេល
ធា្លាប់មានបន្សល់ពីឆ្នាំចាស់ ហើយនឹងព្យាយម
ធ្វើបុណ្យសន្សំទានកុសល រក្សាសីល ៥ ជាប់
ក្នុងចិតជា
្ត បេចាំនោះ ទេវតាឆ្នាំថ្មីនឹងបេទានពរ
ជ័យសព្វសាធុការវិបុលសុខគេប់បេការដល់បង
ប្អូនគេប់អាតា្មាជាក់ជាពុំមានខកខនឡើយ ៕
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គុណ�េ�ជន៍�ំង១០ �េស��េកខៀវ
ពិសេសកាត់បន�យការ�ើងទម្ងន់

សណ្តេកខៀវ

ជាអាហារមួយបេភេទ

ដេលមានបេូតេអុីនខ្ពស់

សមេប់ជំនួយដល់សុខភាពរបស់លោកអ្នកបានយ៉ាងចេើន ជាពិសេស
សមេប់អកដេ
្ន
លចង់ថេរក្សារាងឱ្យសេស់សា្អាតមិនឡើងគីឡូ។

សណ្តេកខៀវនេះ មិនតេឹមតេមានគុណបេយោជន៍ បន្ថេមរសជាតិ

ឆ្ងាញ់

ចំណុចគួរចងចា៖
ំ អ្នកជំងឺតមេងនោម គេូពេទ្យមិនតមេូវឱ្យពិសាទេ

ពេះមានបេូតេអុីនខ្ពស់ ដេលបណ្តាលឱ្យអ្នកជំងឺលើសជាតិអាសុីតអ៊ុយ
រិច និងកាន់តជ
េ រំ ញ
ុ ឱ្យអ្នកជំងត
ឺ មេងនោម មានសភាពធ្ងន់ធរ្ង ជាងមុន៕

ដេលជានិច្ចកាលបេជាជនចូលចិតពេ
្ត ញនិយមជេើសយកមក

បរិ�គផងដេរ។

ខងកេមនេះ គេន់ជាគុណបេយោជន៍មួយ ផ្នេករបស់សណ្តេក

ខៀវ ដេលលោកអ្នកមិនគួរមើលរំលង៖ ១-ការពារជំងឺមហារីកបេះ

ដូង ២-កាត់បន្ថយការចុះខ្សាយនេការចងចាំ ៣-កាត់បន្ថយការ ឡើង
ទម្ងន់ ៤-ជួយបេពន្ធ័រំលាយអាហារ ៥-ជួយដល់សួត ៦-ជួយបង្កើន

ថមពលឱ្យរាង្គកាយមុំាមួន ៧-ទប់សា្កាត់ការរីកលូតលាស់របស់ដុំសាច់
មិនល្អ ៨-ជួយជំរុញឱ្យស្ដេីឆប់មានផ្ទេពោះ ៩-ជួយដល់សន្លាក់ និងឆ្អឹង

១០-កាន់បន្ថយភាពស្មុគសា្មាញក្នុងអារម្មណ៍ជាដើម។
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ផ្នេកនយោបាយពីខងកេ ក្នុងនយោបាយផ្ទេក្នុងរបស់កម្ពុជា ដេល

ពងេីក សហបេតិបត្តិការ និងភាពជាដេគូល្អជាមួយបេទេសធំៗជាមិត្ត

ខ្ជាប់គោលការណ៍អព្យាកេឹតជាអចិនេយ៍
្ត

អាមេរិក សាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ និងអូសេ្តាលី និងលើកកម្ពស់ទំនក់ទំនង

អាចរំខនដល់សន្តិភាព និងស្ថិរភាពនយោបាយ ពេមទាំងបន្តបេកាន់
កម្ពុជាមិនចង់ធា្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់

និងមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធ។

នេការបេកួតបេជេងរបស់មហាអំណច

ធំៗឡើយ គឺគេន់មានបំណងបេថ្នាចង់រួមរស់ ដោយសន្តិសហវិជ្ជមាន

ជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិ ហើយបន្តជំរុញការធ្វើពិពិធកម្មនយោបាយ
សំដៅបង្កើនមិត្តខងកេ

ដោយមិនចាត់ទុកបេទេសណមួយជាសតេូវ

ក្នុងតំបន់អាសុី-បា៉ាសុីហ្វិក ជាពិសេស ចិន ជប៉ុន រុស្សុី ឥណ្ឌ សហរដ្ឋ-

ជាមួយមិតចា
្ត ស់ និងដេគូថីនៅ
្ម ទ្វីបអឺរ៉ុប អាសុីកណ្តាល មជ្ឈិមបូពា៌
អា�ហ្វិក និងអាមេរិកឡាទីន។ បន្តពងេឹង និងពងេីក ទំនក់ទំនង និងកិច្ច
សហបេតិបត្តិការជាមួយបណ្តាគណបក្សនយោបាយ

ជាមិត្តក្នុង

តំបន់ និងពិភពលោក ក៏ដូចជាលើកកម្ពស់ថេមទៀត តួនទីរបស់

មិនចាប់យកខងណមួយ និងមិនចោលខងណមួយ ពេមទាំងចេះ

គណបក្សក្នុងបណ្តាអង្គការគណបក្សនយោបាយតំបន់ និងអន្តរជាតិ។

សមេប់ជាតិ។ ជំរុញបន្ថេមទៀត ការអនុវត្តអភិកេមរដា្ឋាភិបាលទាំងមូល

តាមរយៈការបញ្ជូលកមា្លាំងកម្ពុជាចូលរួមបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាព របស់

ឆក់ឱកាស បេើឱកាស និងបង្កើតឱកាស ដើម្បីទាញយកបេយោជន៍

(Whole-of-government) ក្នុងវិស័យការបរទេស ដើម្បីការពារ និង

បន្តចូលរួមយ៉ាងសកម្មដល់បុព្វហេតុសន្តិភាព និងមនុស្សធម៌ អន្តរជាតិ
អង្គការសហបេជាជាតិ

និងចូលរួមដោះសេយបញ្ហាបេឈមសកល

លើកកម្ពស់មុខមាត់កម្ពុជា និងផលបេយោជន៍ជាតិ តាមរយៈការបន្ត

ទាំងឡាយ ជាពិសេសជំងឺ រាតត្បាតកូវីដ-១៩ ។ លើកកម្ពស់ការទូត

វប្បធម៌ និងការទូតសាធារណៈ ឬបេជាជនផង។ បន្តយកចិតទុ
្ត កដាក់

ជំងឺកូវីដ-១៩ និងថេរក្សា ទីផ្សារចាស់ ពងេីកទីផ្សារថ្មី តាមរយៈការ

ពងេឹងការទូតបេពេណីផង ការទូតបក្ស ការទូតសភា ការទូតសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ថេរក្សា និងលើកកម្ពស់ចំណងមិតភា
្ត ពជាបេពេណី និងអ្នកជិត

សេដ្ឋកិច-វប្ប
្ច
ធម៌ ដើម្បីផ្តល់សន្ទុះដល់ការសា្តារសេដ្ឋកិច-សង្គ
្ច
ម កេយ

ជំរុញចរចា FTA ជាមួយ សាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ អង្គការ EAEU និងការ

ខងល្អ ជាមួយបេទេសវៀតណម ឡាវ និងថេ សំដៅជំរុញថេមទៀតនូវ

ពិនិត្យលទ្ធភាពចរចាជាមួយដេគូពាណិជ្ជកម្មដ�េទៀត ។ បន្តរៀបចំ

ជេយ

ការណ៍អមដ�េទៀតនៅពាក់កណ្តាល ឆ្នាំ២០២១ ដើម្បីធានថកិច្ច

កិចសហបេ
្ច
តិបត្តិការលើគេប់វិស័យឲ្យកាន់តេសុីជមេ និងគេប់ជេុង
ដើម្បីវិបុលភាព

និងកសាងបន្ទាត់ពេំដេនឲ្យទៅជាតំបន់

សន្តិភាព មិតភា
្ត ព កិចសហបេ
្ច
តិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍ។

បង្កើនចំណងមិតភា
្ត ព និងកិចសហបេ
្ច
តិបត្តិការជាមួយបេទេសជា

សមាជិកអាសា៊ានដ�េទៀតសំដៅរឹតបន្តឹងទំនក់ទំនងទេភា
្វ គី និងរួម

ការងរធ្វើជា មា្ចាស់ផ្ទះ កិចបេ
្ច ជុំកំពូល ASEM លើកទី១៣ និងពេឹត្តិបេជុក
ំ ព
ំ ល
ូ នេះ និងទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងតេចេះតេចង់ជាទីមោទនៈ

ចំពោះកម្ពុជា ក៏ដូចជាចូលរួម ចំណេក ក្នុងការពងេឹងដំណើរ ASEM
និងបេព័ន្ធពហុភាគីជាទូទៅ។ ជំរុញថេមទៀតសហបេតិបត្តិការក្នុងកេប

គ្ នាកសាងសហគមន៍ អាស៊ា នមួ យ ប្ រ កបដោយសាមគ្ គី ភាពរឹ ង មាំ

ខណ្ឌអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គទាំងអស់ ដេលផ្តាត លើការគោរពគ្នាទៅវិញ

សេដ្ឋកិច្ច ក្នុងតំបន់ កម្ពុជានឹងតេៀមលក្ខណៈឲ្យបានល្អបំផុត ដើម្បី

ការជាក់ស្តេង

និងបរិយប័ន្ន

ដេលមានតួនទីស្នូលក្នុងនិមាបនកម្ម
្មា
សន្តិសុខ

និង

បំពេញតួនទីជាបេធានប្តូរវេនរបស់អាសា៊ាននៅឆ្នាំ២០២២ ។ ពងេឹង-

ទៅមក ការមិនជេៀតជេកក្នុងកិចកា
្ច រផ្ទេក្នុងគ្នា និងកិចសហបេ
្ច
តិបត្តិ
ដេលចូលរួមចំណេកដល់ការលើក

ស្ថិរភាព វិបុលភាព និងភាពធន់ របស់អនុតំបន់៕

កម្ពស់សន្តិភាព
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ស្មានច្រឡំ
ខណៈពេល ដែលកំពុងហោះហើរ
ស្រាប់តែកង្ហារយន្តហោះមួយ ឈប់ វិល។
អ្នកជិះក្នុងយន្តហោះ ស្លាំងមុខគ្រប់គ្នា
បន់ដូនបន់តា ខ្លះយំសស្រាក់ ព្រោះ
គិតថាម្ដងនេះមុខជាស្លាប់មិនខាន។ វៀរលែងតែស្រ្តីម្នាក់ប៉ុណ្ណោះ
ដែលទើបតែបានជិះយន្តហោះ ជាលើកដំបង
ូ អង្គយ
ុ ធ្វព
ើ ្រងយ
ើ
គ្មានបង្ហាញភាពតក់សត
្លុ បន្តច
ិ សោះ។ ប៉ន
ុ ស
្តែ ណា
ំ
ងល្អ យន្តហោះ
បានចុះចតកណ្ដាលផ្លូវដោយសុវត្ថិភាព។ ខណៈនោះទើបម្នាក់ៗ
ធូរទ្រូងហើយនាំគ្នាចោមរោមសួរស្រ្តីដែលអង្គុយស្ងៀមព្រងើយ៖
- ម៉េចអ្នកក្លាហានម្លេ៉ះ? ឃើញគ្រោះថ្នាក់នៅនឹងមុខហើយគ្មាន
តក់ស្លុត សោះអ៊ីចឹង?
ស្រ្តីនោះ ធ្វើភ្នែកឡឺនឡង់ មិនដឹងគេចង់និយាយពីស្អី។ លុះ

(កំណាព្យបទពាក្យ៧)

១-

ខែចេត្រក្ដៅខ្លាំងប្រាំងក្ដៅហែង

ព្រះសូរ្យចាំងចែងជះរស្មី

ថ្ងៃបណ្ដើរកូនដូនតាស្ដី

សង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីជិតចូលដល់។

២- មីនាលាផុតភាពត្រជាក់
ស្រែស្រូវត្រូវបានប្រមូលផល
៣- ពូជធារគ្រប់មុខទុកបង្ការ
រដូវចូលឆ្នាំមកដល់ហើយ

សន្សើមឈប់ធ្លាក់មេឃស្ងប់ខ្យល់
ទុកដាក់តម្កល់រួចរាល់ហើយ។
ត្រៀមប្រាំងវស្សាមិនកន្តើយ
ប្រជាបានស្បើយស្រាកកិច្ចការ។

៤-	ម៉ោង៤ទាបភ្លឺគឺថ្ងៃពុធ

តម្រាកំណត់ពិតពិស្ដារ

	នាខែ វិសាខគឺមហន្តា

១៤មេសាចូលឆ្នាំថ្មី។

៥-

តម្រាប្រត្យក្សនាំសិរី

សង្រ្កាន្តឆ្នាំឆ្លូវត្រូវនឹងស័ក

	យាមទី៧ សុខសួស្ដី

ឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ថ្មីជ័យចេស្ដារ។

៦-

ទេវធិតាមណ្ឌាទេវី

មានតួនាទីយាងយាត្រា

ទ្រង់ត្រាច់គ្រប់គ្រងតាមសន្យា

ជម្ពូទ្ធីបានាឆ្នាំថ្មី។

៧- ព្រះកាយធីតាគ្រងសោភ័ណ្ឌ
៨៩-

អម្ពរពណ៌អនស្រស់ខៀវខ្ចី

ព្រះការណ៌សៀតផ្កាចំប៉ាថ្មី

ពិដោរប្រពៃសាយសព្វឋាន។

ទ្រង់ភត្តាហារសោយទឹកដោះ

ដោយរសស្រស់ៗពិតឥតស្មាន

ទំនាយទាយចារតាមលំអាន

តម្រាបុរាណពីព្រេងព្រឹទ្ធ។

រីគ្រឿងភរណៈជាប់នឹងក

ពិទូបវរល្អប្រណិត

ព្រះហស្ដខាងស្ដាំទ្រង់ម្ជុលពិត	ខាងឆ្វេងមានឫទ្ធិទ្រង់ឈើច្រត់។
១០- ទ្រង់គង់ជំនិះលើខ្នងលា
ហែរហមអមយាងដោយរាជរថ
១១- ឆ្នាំថ្មីសូមមានជោគជយា	
ប្រសព្វសុខសាន្តគ្រប់កាលៈ
		

បិទព្រះនេត្រាជាប្រាកដ
សត្វលាកំណត់ពាហនៈ។
ឈ្នះអស់រោគាផុតឧបសគ្គ
ទេសៈប្រត្យក្សរុងរឿងអើយ៕
និពន្ធៈ សុខ សុធន

សួរគេដឹងថានិយាយពីអីកង្ហារយន្តហោះឈប់វិល គាត់ភ័យតាម
ក្រោយ ហើយស្រែកឡើង៖ ពុទ្ធោ..ខ្ញុំស្មានថាគេបញ្ឈប់កង្ហារមួយ
ដើម្បីសន្សំសំចៃប្រេងតើ។
វិទ្យុ
បុរសម្នាក់ទើបមកពីរៀននៅបរទេស មិនហ៊ាននិយាយភាសា
បរទេសទៅកាន់ម្តាយខ្លួនឡើយ ពីព្រោះខ្លាចម្តាយរបស់គាត់មិន
យល់៖
កូន៖ ម៉ែៗ ! ជួយហុចវិទ្យុឲ្យខ្ញុំបន្តិច !
ម្តាយ៖ វីទ្យូនៅឯណា៎ ! ម៉េចក៏មិនឃើញ ?
កូន៖ នៅលើតុមុខម៉ែហ្នឹង !
ម្តាយ៖ ហា៎ក! អាហ្នឹងរ៉ាត់យោនឹង !
កូន៖ រ៉ាត់យោ ហ្នឹងហើយ វិទ្យុនោះម៉ែ !!
ម្តាយ៖ អញ្ចឹង! ហេតុតែឯងមិនចេះបារំាងនឹកគេបានជាមិន
ដឹង!!
កូន៖ អុញ...!!!???
កូនប៉ា
សុខត្រឡប់មកពីរៀនភ្លាម

រត់ទាំងត្រហេបត្រហប

ប្រាប់ឱពុកថា៖
កូន៖ ប៉ាៗ! ថ្ងៃនេះ អ្នកគ្រូបានសួរសំនួរមួយ គ្មានសិស្សណា
ម្នាក់ ហ៊ានងើបឈរឆ្លើយទេ គឺមានតែខ្ញុំម្នាក់គត់
ប៉ា៖ អើ! ល្អណាស់កូន អាហ្នឹងទើបសមជាកូនប៉ា! ចុះអ្នកគ្រូ
សួរកូនថាម៉េច?
កូន៖ គាត់សួរថា អ្នកណាខ្លះប្រឡងធ្លាក់!
ប៉ា៖ !!!
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ទៅអួត

E-mail : ariyathoar@yahoo.com

១-

២-

៣៤៥៦-

៧៨៩-

១០១១-

១២-

១៣១៤១៥១៦-

១៧១៨១៩-

២០២១-

២២-

២៣២៤២៥២៦-

២៧២៨២៩-

៣០៣១-

៣២-

៣៣៣៤៣៥៣៦-

៣៧៣៨៣៩៤០៤១-

៤២-

៤៣៤៤៤៥៤៦-

៤៧៤៨៤៩៥០៥១-

៥២-

៥៣៥៤៥៥៥៦-

៥៧៥៨៥៩៦០៦១-

៦២-

៦៣៦៤៦៥៦៦-
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៤០០.០០០៛
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្
តា ល ប្រធានក្រុមការងារចុះខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ................................... ១០០ ដុល្លារ
លោកជំទាវ ឃួន សុដារ ី
សមាជិកាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្
តា ល.................................................................................................... ២០០ ដុល្លារ
ឯ.ឧ
អូន
ព័ន្ធមុនីរ ័ត្ន សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្
តា ល ប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញ វត្ថុ ............. ២០០ ដុល្លារ
ឯ.ឧ
ជា
ចាន់ត ូ
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្
តា ល ប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សនៃធនាគារជាតិ ...................... ៤០០.០០០៛
ឯ.ឧ
អ៊ុក
រ៉ាប៊ុន
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្
តា ល ប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ............... ១០០ ដុល្លារ
ឯ.ឧ
ហ៊ង
ី
ប៊ុនហ�ៀង សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្
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