


niBn§nayk ³

elak tak s‘unGuI

KN³kmµkarniBn§

 1> elak exov NavI

 2> elak Guwm sunÞr³

 3> elak vgS savuF

 4> elak Tav sar³munI

 5> elak sux suFn

elxaniBn§

 1> elak sVay PIruN

 2> elak m:k; Qin

 GñkbkERbPasa

 1> elakRsI Em:n narIesaP½K

GñkftrUb

1> elak supat vIr³munI 

viciRtkr

1> elak Fa savuuF

Gas½ydæan ³ 

elx 203 

mhavifI RBHneratþm 

PñMeBj-km<úCa 

TUrs½BÞelx ³

023 219 065

Address : 

No 203 Preah 

Norodom Bld. 

Phnom Penh Cambodia 

Tel : 023 219 065

វិចារណកថ ៈ វីរភាពកងទ័ពអាវសនៅលើសមរភូមិប្រយុទ្ធជាមួយជំងឺកូវីដ-១៩ ............................... ០២

Editorial :  S Heroic White Coat Army in the Battle against Covid-19 Disease ....................... ០២

 អត្ថបទនយោបាយៈ យកឈ្នះឲ្យបានទាំងជំងឺកូវីដ-១៩ និងសង្គ្រមចិត្តសស្ត្ររបស់ពួកប្រឆំង ... ០៥

 សកម្មភាពសមាជិក រដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា រាជរដ្ឋាភិបាល និងមន្រ្តីគណបក្ស ............................... ១៣

 សកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស ...................................................................... ១៧

 សមិទ្ធផលមួយចំនួនន្រវិស័យស្រដ្ឋកិច្ច្ ...............................................................................  ១៩

 កម្ពុជាដក់ច្រញផ្រនការស្តារ និងលើកស្ទួយវិស័យទ្រសចរណ៍កម្ពុជា ក្នុង និងក្រយ ................. ២០

 ខិតខំអនុវត្តឲ្យបានលទ្ធផលល្អគោលនយោបាយជាតិ គំពារសង្គមក្នុងដំណក់ .........................  ២២

 ជំរុញការអភិវឌ្ឍកំពង់ផ្រទឹកជ្រ សំដៅធ្វើឱ្យកម្ពុជាកា្លាយជា ទីតាំងយុទ្ធសស្ត្រប្រកបដោយ  ........ ២៤

 អត្ថបទវប្បធម៌ៈ ប្រវត្តិ ភូមិតិរចា្ឆាន ...................................................................................... ២៦

 ចំណ្រះដឹងទូទៅៈ  កូវីដ-១៩ ជាវិបត្តិក្នុងទម្រង់ថ្មីសម្រប់ប្រព័ន្ធស្រដ្ឋកិច្ចមូលធននិយម ............... ២៧

	វិទ្យាសស្ត្រ សុខភាពៈ  គួរត្រផ្លាស់ប្តូរទមា្លាប់ហើយ!ការអង្គុយយូរព្រកធ្វើឲ្យលោកអ្នកមាន ......... ២៨

 ទឹកដីមាតុភូមិៈ ស្រុកថឡាបរិវា៉ាត់ ក្នុងសម័យសន្តិភាព .......................................................... ២៩

 កំណព្យៈ  រួមគ្នា ការពារកូវីដ ...................................... សំណើច ..........    .............................. ២៨

matika
Contents

ក្របមុខ
យុទ្ធនាការចាក់វ៉្រក់សាំងការពារ

ជំងឺកូវីដ-១៩ 
បាននិងកំពុងប្រព្រឹត្តិទ្រដ្រយជ្រគជ័យ

11

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ៖
អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ

ម្រដឹកនាំអាស៊ាននៅប្រទ្រសឥណ្ឌូន្រសុី ......

6 7

12

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ៖ 
អ្នកដ្រលមានច្រតនាមិនទទួលវា៉ាក់សំង 

ជាអ្នកអាចនឹងងាយបាត់បង់ការងារធ្វើ .........

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ៖ 
ប់ .........

សម្ត្រចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ៖
ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចូលរួម  អនុវត្តវិធានការនានា 

ឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនមិនត្រូវធ្វ្រសប្រហ្រសឡើយ  ........

សម្ត្រចពិជ័យស្រនា ទៀ បាញ់ ៖ 
យុទ្ធនាការចាក់វា៉ាក់សំងជូនប្រជាពលរដ្ឋ

ដូសទី២ នៅតំបន់ក្រហមដំណើរការដោយរលូន



('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('
('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('&

&

('
('

&

&

('
&

&

('
&

&

('
&

&

('
&

&

('
&

&

('
&

&

('
('

&

&

('
&

& ('
&

& ('
&

& ('
&

& ('
&

& ('
&

& ('
&

& ('
&

& ('
&

& ('
&

& ('
&

& ('
&

& ('
&

&

( '
&

&

( '
&

&

( '
&

&

( '
&

&

( '
&

&

( '
&

&

( '
&

&

( '
( '

&

&

( '
&

&( '
&

&( '
&

&( '
&

&( '
&

&( '
&

&( '
&

&( '
&

&( '
&

&( '
&

&( '
&

&( '
&

&( '
&

&

sUmfVayRBHraCsBÞsaFukarBr
neratþm muninaf sIhnu

RBHvrraCmataCatiExµr kñúgesrIPaB esckþIéføfñÚr nig suPmgÁl
RBHRbFankitþiys énkak)aTRkhmkm<úCa

kñúg»kasRBHraCBiFIbuNüceRmInRBHCnµvsSa 

semþcRBHmhakSRtI CaTIskáar³d¾x<g;x<s;bMput

éf¶TI 18 Ex mifuna qñaM 2021

sUmRkabbgÁMTUlfVayedayesckþIeKarB nigktBaØútaFm’d¾RCaleRCAbMput

TsSnavdIþRbCaCn



qñaMTI 20 elx 239-240 Ex          emsa-]sPa qñaM 20212 TsSnavdþI RbCaCn

គ្រប់បណ្តាប្រទ្រស និងដ្រនដីទាំងអស់នៅលើពិភពលោក បាន       

និងកំពុងត្រឆ្លងកាត់នូវគ្រះមហន្តរាយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ ន្រការឆ្លងជំងឺរាតត្បាត

សកលកូវីដ-១៩ អស់រយៈព្រលជាងមួយឆ្នាំមកហើយ ដ្រលធ្វើឲ្យមាន

ផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់ ហើយអ្វីៗទាំងអស់

បានស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនប្រកដប្រជា ដោយមិនអាចព្យាករណ៍ 

មិនអាចវាយតម្ល្រ និងសន្និដ្ឋានមុនបាន ។ ជំងឺកូវីដ-១៩ បានបំផ្លិចបំផ្លាញ

មនុស្សជាតិទាំងអាយុជីវិត ទាំងជីវភាពរស់នៅ ដ្រលទាមទារចាំបាច់ឲ្យ

រដ្ឋាភិបាលន្រប្រទ្រសទាំងអស់ដក់ច្រញនូវវិធានការនានាជាបនា្ទាន់ផងដ្ររ ។ 

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានខិតខំយ៉ាងប្តូរផ្តាច់ក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយ

ជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដោយបានធ្វើឲ្យសម្រចជោគជ័យ

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ង្រទី៣ វិច្ឆិកា ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ង្រទី២៨ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ និង 

ទទលួបានការកោតសរសើរពីសហគមន៍អន្តរជាតទិៀតផង ។ សម្ត្រចត្រជោ 

ហ៊ុន សែន ក៏បានពិនិត្យ និងធ្វើការព្យាករណ៍ដោយភាពប្រកដប្រជា

អំពីហានិភ័យន្រជំងឺកូវីដ-១៩ និងបានសម្រចដក់បញ្ហាន្រះទៅក្នុង

ក្របខណ្ឌយុទ្ធសស្ត្ររយៈព្រលវ្រង ។ លើមូលដ្ឋានន្រះ រាជរដ្ឋាភិបាល

កម្ពុជាបានដក់ច្រញវិធានការជាក់ស្ត្រងមួយចំនួនទៀតដូចជាការ ជំរុញ

ការពង្រឹងស្រវាសុខភិបាលតាមមូលដ្ឋាន ជាពិស្រសត្រៀមឲ្យមាន 

កន្ល្រងដក់អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងរៀបចំឧបករណ៍ សម្រប់ 

ព្យាបាល , កិច្ចសហការជាមួយគ្លីនិចនានា, ការបណ្តុះបណ្តាលគ្រូព្រទ្យ

បន្ថ្រមដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពលើការព្យាបាល , ពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ទីរ

ពិសោធន៍ទាំងនៅភ្នំព្រញ និងខ្រត្តមួយចំនួន, ផ្គត់ផ្គង់សមា្ភារៈព្រទ្យ 

ទៅមន្ទីរព្រទ្យ និងមណ្ឌលសុខភាព , ពង្រីកក្រុមការងារឆ្លើយតបបនា្ទាន់ , 

ត្រៀមកន្ល្រងធ្វើចតា្តាឡីស័ក និងគ្រប់គ្រងអ្នកធ្វើចតា្តាឡីស័ក ឲ្យបាន 

ម៉ត់ចត់, អាជា្ញាធរមូលដ្ឋានភូមិឃុំ ត្រូវចូលរួមអប់រំសុខភាពប្រជាជនឲ្យ

បានជាប់ជាប្រចាំ ។ 

ប៉ុន្ត្រព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ បានអូសបនា្លាយព្រលវ្រលា 

និងពង្រីកវិសលភាពន្រការឆ្លងជាចង្កោមនៅក្នុងសហគមន៍ជាមួយ នឹង 

ប្រភ្រទវីរុសបំល្រងថ្មី ដោយបានបង្កើតនូវសមា្ពាធយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើវិស័យ

ជាច្រើននៅកម្ពុជា ។ ទន្ទឹមនឹងការដក់ច្រញនូវគោលនយោបាយ ក៏     

ដូចជាបណ្តាវិធានការក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចជាយុទ្ធសស្ត្រសំខន់ៗ ក្នុង

ជំហានឆ្ពាះទៅកាន់ការធានាបាននូវការស្តារឡើងវិញឲ្យបានឆប់រហ័ស 

ន្រវិស័យស្រដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជា រាជរដ្ឋាភិបាលបានដក់ច្រញផ្រនការ

យុទ្ធសស្ត្រជាតិចាក់វា៉ាក់សំងបងា្កោរជំងឺកូវីដ-១៩ សំដៅបង្កើតឲ្យបាន 

 វីរភាពកងទ័ពអាវសនៅលើសមរភូមិ
បៅយុទ្ធជាមួយជំងឺកូវីដ-១៩

Heroic White Coat Army in the Battle against 
Covid-19 Disease

Every country and territory in the world has been 
going through a catastrophic Covid-19 pandemic for 
more than a year, which has had a devastating effect 
on everyone. All sectors and everything is in a state 
of uncertainty, unpredictable, un-assessable and            
inconclusive. Covid-19 has devastated human lives 
and livelihoods, requiring all governments to take 
immediate action.

The Royal Government of Cambodia has also 
worked tirelessly to effectively fight Covid-19 by    
successfully completing the November-3, 2020            
outbreak event, the November-28, 2020, outbreak 
event and gaining the acclaim of the international 
community. Samdech Techo Hun Sen also examined 
and made accurate predictions about the risk of            
Covid-19 and decided to put this issue into a long-
term strategic framework. On this basis, the Royal 
Government of Cambodia has put in place a number 
of practical measures, such as promoting the strength-
ening of local health services, especially the provision 
of proper Covid-19 patient care facilities and the      
provision of medical equipment, collaboration with 
clinics, and training. Efforts given to further strengthen 
doctors capacity for treatment, the capacity of                 
laboratories in Phnom Penh and some provinces,      
supply medical equipment to hospitals and health 
centers, expand the emergency response team, prepare 
the place for the operation and carefully manage the 
staff, local authorities, villages, communes must        
participate in people health education on a regular basis.

However, the February 20 community outbreak 
event has prolonged and expanded the scope of       
community-based infections with new strains of the 
virus, putting serious pressure on many sectors in 
Cambodia. In addition to the introduction of policies 
as well as measures to implement key strategic tasks 
in the step towards ensuring the rapid recovery of the 
socio-economic sector of Cambodia, the Royal            
Government has launched the National Strategic Plan 
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នូវភាពស៊ាំ សង្គម-ស្រដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០២១ ។ នៅក្នុងយុទ្ធនា

ការចាក់វា៉ាក់សំងដំណក់កាលទី១ គឺសំដៅបង្កើតភាពស៊ាំដល់អ្នកផ្តល់

ស្រវាជួរមុខទូទាំងប្រទ្រស ព្រមទាំងជនរងគ្រះមួយចំនួនទៀត ដ្រល 

គិតត្រឹមរយៈព្រល ៣ខ្រ គិតចាប់ពីខ្រកុម្ភៈ ដល់ខ្រម្រស ឆ្នាំ២០២១ 

មន្ត្រីសធារណៈជួរមុខ កងកមា្លាំងប្រដប់អាវុធ មន្ត្រីរាជការ ជាង ១,៣ 

លាននាក់ ទទួលបានការចាក់វា៉ាក់សំង ហើយយុទ្ធនាការន្រះប្រព្រឹត្តិ

ទៅក្នុងល្បឿនមួយលឿន និងសម្រចបានលទ្ធផលតាមការគ្រងទុក ។  

ផ្រនការយុទ្ធសស្ត្រ យុទ្ធនាការជាតិចាក់វា៉ាក់សំង បងា្កោរជំងឺកូវីដ-១៩ 

សំដៅបង្កើតឲ្យបាននូវភាពស៊ាំសង្គម-ស្រដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា ក្នុង ឆ្នាំ២០២១ 

គឺជាការអនុវត្តដំណក់កាលទី២ បន្តពីយុទ្ធនាការចាក់វា៉ាក់សំងដំណក់- 

កាលទី១ សំដៅរួមចំណ្រកគ្រប់គ្រងឲ្យបាននូវរាល់ការឆ្លងរាលដលជំងឺ

កូវីដ-១៩ និងធានានូវនិរន្តរភាពន្រកិច្ចដំណើរការជីវភាពសង្គម-

ស្រដ្ឋកិច្ចជាតិ ។ ការអនុវត្តផ្រនការន្រះ ត្រូវអនុលោមតាមអភិក្រម 

«ផ្កោរីក» ដោយចាប់ផ្តើមពីយុទ្ធនាការចាក់វា៉ាក់សំង ហើយពង្រីកទៅកាន់

តំបន់អាទិភាពដ្រលនៅជុំវិញ និងទៅកាន់តំបន់ផ្ស្រងទៀត ដោយត្រូវ 

បញ្ចប់ឲ្យបាននៅក្នុងឆ្នាំ២០២១ន្រះ ។ ទោះបីបណ្តាប្រទ្រសមួយចំនួន

នៅលើពិភពលោកមានបញ្ហាកង្វះវា៉ាក់សំង បុ៉ន្ត្ររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

បានដោះស្រយបញ្ហាន្រះដោយជោគជ័យ ។ 

ពីក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកន្រះ ជាពិស្រសនៅក្នុងការប្រមូលផ្តុំកមា្លាំង

អនុវត្តឲ្យបានជោគជ័យ ផ្រនការយុទ្ធសស្ត្រ យុទ្ធនាការជាតិចាក់វា៉ាក់សំង

បងា្កោរជំងឺកូវីដ-១៩ ក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនូវវិរភាពដ៏ថ្ល្រថ្លារបស់ក្រុម

គ្រូព្រទ្យដ្រលជាកងទ័ពអាវសជួរមុខ ដ្រលបានតស៊ូប្រយុទ្ធយ៉ាងអង់

អាចនៅលើសមរភូមិប្រយុទ្ធប្រឆំងជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយការទទួលខុស 

ត្រូវ និងការលះបង់ខ្ពស់ ដ្រលនោះគឺជាការលះបង់សព្វប្រប សព្វយ៉ាង 

ទាំងកមា្លាំងកាយ កមា្លាំងចិត្ត ការឃ្លាតចាកពីគ្រួសរ ពីផ្ទះសម្ប្រង ការ 

លះបង់ស្រចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួន និងជាការប្តូរអាយុជីវិតដើម្បីបុព្វហ្រតុ 

សុខភាពរបស់ប្រជាជនទូទាំងប្រទ្រស ។ ន្រះជាការធ្វើពលិកម្មដ៏អង់អាច 

មិនខ្លាចនឿយហត់ មិនរួញរា មិនខ្លាចការលំបាកដើម្បីសង្រ្គោះអាយុជីវិត

ប្រជាជន ។ បច្ចុប្បន្នន្រះ ក្នុងការទទួលរ្រកពន់ភារកិច្ចន្រការអនុវត្ត 

ផ្រនការយុទ្ធសស្ត្រ យុទ្ធនាការជាតិចាក់វា៉ាក់សំងបងា្កោរជំងឺកូវីដ-១៩ 

កងទ័ពអាវសក៏ត្រូវត្របំព្រញកាតព្វកិច្ចកាន់ត្រមានភាពមមាញឹក ហើយ

ក៏ត្រូវប្រឈមនឹងគ្រះថ្នាក់នឹងការលំបាកទ្វ្រដង ។ យើងទាំងអស់គ្នា

បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយថ ជំងឺកូវីដ-១៩ គឺជាឃតករលាក់មុខ 

គ្មានរូបរាង គ្មានក្លិន គ្មានពណ៌សម្បរ ហើយអាចសមា្លាប់មនុស្សដោយ

មិនរីសព្រលវ្រលា មិនរីសទីកន្ល្រង មិនរីសមុខ មិនរីសអាយុ ភ្រទ 

ពូជសសន៍ ឋានៈតួនាទី ឬអ្នកកាន់សសនាណឡើយ ។ អ្នកណ ក៏ដោយ 

ក៏ជំងឺកូវីដ១៩អាចសមា្លាប់បានទាំងអស់ឲ្យត្រហា៊ានធ្វ្រសប្រហ្រស សូម្បី 

ត្រមួយប៉ព្រិចភ្ន្រក ។ ប៉ុន្ត្រក្នុងតួនាទីជាគ្រូព្រទ្យ ជាកងទ័ពជួរមុខនៅ

លើសមរភូមិប្រយុទ្ធប្រឆំងជំងឺកូវីដ១៩ន្រះ ក៏ត្រូវត្របំព្រញកាតព្វកិច្ច

របស់ខ្លួនដោយការតាំងចិត្តយ៉ាងមុឹងមា៉ាត់ក្នុងការយកអស់សមត្ថភាព 

លទ្ធភាព ក្នុងការការពារអាយុជីវិតប្រជាជន ខិតខំកាត់បន្ថយការស្លាប់

of vaccination against Covid-19 aims at creating 
socio-economic immunity in Cambodia by 2021.

The first phase of the vaccination campaign aims 
to build immunity for frontline service providers 
across the country as well as some victims. For a 
period of three months from February to April 2021, 
over 1.3 million frontline public officials, the armed 
Forces, civil servants have been vaccinated. The       
campaign is moving fast and achieving the planned 
results. The National Strategic Plan for the Covid-19 
Vaccination Campaign aims to build socio-economic 
immunity in Cambodia by 2021, the implementation 
of the second phase as a continuation of the first phase 
of the vaccination campaign to contribute to the         
control of communicable Covid-19 pandemic and to 
ensure the sustainability of the national socio-                  
economic life.

The implementation of this plan is in line with the 
"blossoming" approach, starting with the vaccination 
campaign (in the highly infected or red zones) and 
expanding to the surrounding priority areas and to 
other areas, ending in 2021. Although some countries 
in the world have a shortage of vaccines, the Royal 
Government of Cambodia has successfully addressed 
this issue. 

Stemming from this difficult situation, especially 
in the mobilization of forces for the successful               
implementation, the strategic plan of the National 
Covid-19 Vaccination Campaign reflects the noble 
heroism of the medical team, the front line White 
Coat army to fight bravely in the battlefield against 
Covid-19 with responsibility and high dedication. 
They sacrificed everything physically and mentally, 
accepted separation from families, from homes,          
personal happiness and risked their life for the course 
of health of the people across the country. This is a 
brave sacrifice, fear of no fatigue, no hesitation, and 
afraid of no difficulties to save the lives of the people.

Currently, in order to carry out the task of                      
implementing the strategic plan of the national               
Covid-19 vaccination campaign, the White Coat army 
are increasingly busy to fulfill its duties and facing 
double risks. We all know that Covid-19 is a killer 
with no face, no body, no smell, no color, and can kill 
people regardless of time, place, age, gender, race, 
status, position or faith. Covid-19 can kill anyone in 
the blink of an eye, should s/he dare to be careless. 
As a doctor on the front lines, in the battle against 
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របស់ប្រជាជនឲ្យស្ថិតក្នុងកម្រិតទាបបំផុត ។ ការតាំងចិត្តរបស់កងទ័ព 

អាវសគឺ ក្រកឈរប្រយុទ្ធដោយស្មារតីអង់អាច ដើម្បីឲ្យអ្នកជំងឺឆប់

បានជាសះស្បើយ ឆប់បានរិលត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្ប្រង បានជួបជុំក្រុម 

គ្រួសរវិញ ។ ន្រះជាការលះបង់ ជាការប្ត្រជា្ញាចិត្ត ជាបំណងប្រថ្នា 

ជាក្តីសង្ឃឹម ដ្រលកងទ័ពអាវសត្រូវតស៊ូប្រយុទ្ធក្នុងការដណ្តើមយក    

អាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនពីកណ្តាប់ដ្រមច្ចុរាជន្រជំងឺកូវីដ-១៩ ។ 

យើងទាំងអស់សូមសម្ត្រងការកោតសរសើរក្រុមគ្រូព្រទ្យទាំងអស់ 

ដ្រលកំពុងតស៊ូប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិជំងឺកូវីដ១៩ ដ្រលបាននិងកំពុង

ប្រឹងប្រងបំព្រញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនប្រកបដោយការពលិកម្មខ្ពស់បំផុត ។  

ក្រពីក្រុមគ្រូព្រទ្យ និងមន្រ្តីសុខភិបាល ក៏មានសមត្ថកិច្ចចម្រុះ ដូចជា 

នគរបាល កងទ័ព កងរាជអាវុធហត្ថ កងប្រជាការពារ អាជា្ញារធរមូលដ្ឋាន 

និងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក៏កំពុង មមាញឹកបំព្រញប្រសកកម្ម 

ការងាររបស់ខ្លួនទាំងយប់ ទាំងថ្ង្រ ហាលខ្យល់ ហាលភ្លៀង ផ្គររលឹម ដោយ

មិនខ្លាចនឿយហត់ដើម្បីរួមចំណ្រកការពារសុវត្ថិភាព និង សុខមាលភាព 

របស់ប្រជាជន ជាពិស្រសក្នុងព្រលដ្រលជំងឺកូវីដ១៩បានផ្ទុះខ្លាំង នៅ 

ក្នុងរាជធានីភ្នំព្រញ និងឆ្លងរាលដលទៅតាមបណ្តាខ្រត្តមួយចំនួន ។ 

ដើម្បីជាការរួមចំណ្រកក្នុងការយកជ័យជម្នះឲ្យបានដល់ទីបញ្ចប់នៅ

លើសមរភូមិដ៏ក្តាគគុកមួយន្រះ ក៏ត្រូវទាមទារឲ្យប្រជាជនត្រូវត្រយក

អស់ស្មារតីក្នុងការអនុវត្តនូវរាល់វិធានការចាំបាច់នានាដោយការទទួល

ខុសត្រូវខ្ពស់ផងដ្ររ ។ កាតព្វកិច្ចសំខន់ របស់ប្រជាជន គឺ ការអនុវត្ត

ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននូវវិធានការ៣កុំ គឺ កុំចូលទៅកន្ល្រងបិទជិតគ្មានខ្យល់

ច្រញចូល , កុំទៅកន្ល្រងមានមនុស្សច្រើនកុះករ, កុំប៉ះពាល់គ្នា កុំចាប់ 

ដ្រគ្នា កៀកស្មាគ្នា ក្នុងព្រលជួបគ្នា និង៣ការពារ គឺ ពាក់មា៉ាស់, លាងដ្រ , 

គមា្លាតសុវត្ថិភាពសង្គម និងគមា្លាតសុវត្ថិភាពបុគ្គល ដោយចាប់ពី ១ម៉្រត្រ 

កន្លះឡើងទៅឲ្យបានគ្រប់គ្នា នៅគ្រប់ទីកន្ល្រង ។

ប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទ្រស ដ្រលទាំងអស់គ្នាក៏ជាជនរងគ្រះ 

ហើយទាំងអស់គ្នាក៏ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះជោគវាសនារបស់ខ្លួន 

ចំពោះភាពជោគជ័យ ឬបរាជ័យ ក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ត្រូវត្រ

អនុវត្តឲ្យបាននូវកាតព្វកិច្ច ដ្រលខ្លួនត្រូវបំព្រញ រួមចំណ្រកជាមួយ 

កងទ័ពអាវសរបស់យើង ប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ឆន្ទៈ 

មោះមុត ជម្នះឲ្យបាននូវគ្រប់បញ្ហាប្រឈម និងឧបសគ្គនានា ដើម្បី   

យកជោគជ័យផ្តាច់ព្រ័តនៅលើសមរភូមិន្រះនាព្រលដ៏ខ្លីខងមុខ ។ ក្នុង

ស្មារតីប្រយុទ្ធទប់ទល់នឹងផលវិបាកដ្រលបង្កឡើងដោយជំងឺកូវីដ-១៩ 

យើងទាំងអស់គ្នាប្ត្រជា្ញារួមគ្នា ប្រកៀកស្មាគ្នា បោះជំហានទៅមុខ 

ជាមួយគ្នា ឆ្ពាះទៅរកការធានាបាននូវការស្តារឡើងវិញយ៉ាងឆប់រហ័ស

ន្រវិស័យសង្គម ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតាមគន្លង «ប្រក្រតីភាពថ្ម»ី ៕
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Covid-19, s/he must also fulfill her/his duty with a 
firm determination to do his best to protect the lives 
of the people, strive to reduce the number of deaths 
to the lowest level.

The White Coat army's determination is to stand 
up, and fight bravely so that the sick can recover as 
soon as possible and return home to reunite with their 
families. This is a sacrifice, a commitment, a desire, 
and a hope that the White Coat army will fight to 
protect the lives of the people from the dead hands 
of Covid-19.

We express our appreciation to all the doctors who 
are fighting in the battle against Covid-19 and               
working hard to fulfill their duties with the utmost 
sacrifice. In addition to the doctors and health officials, 
joint forces such as police, army, gendarmerie,            
people's defense units, local authorities and relevant 
authorities, perform their works day and night,               
without fear, in the wind, under rain and thunder for 
the protection of people’s safety and well-being,          
especially when Covid-19 broke out in Phnom Penh 
and spread to provinces.

To contribute scoring the final victory in this fierce 
battle, the people must be determined to take all         
necessary measures responsibly. The main duty of 
the people is to consistently implement the three        
measures - do not go into a closed place, no ventilation, 
do not go to crowded places, and do not touch each 
other, do not shake hands; and the three protections - 
wearing a mask, washing hands, and maintaining 
social safety distance of 1.5 meter to everyone everywhere.

Cambodians across the country, who are all victims 
and are all responsible for their own destiny, for the 
success or failure of the fight against Covid-19, must 
fulfill their obligations. They must join with our White 
Coat army with a high sense of responsibility, strong 
will to overcome all challenges and obstacles, to 
achieve ultimate victory in this battle in the near future. 
In the spirit of fighting against the consequences 
caused by Covid-19, we are all committed to working 
and moving forward together to ensure the rapid         
recovery of Cambodia's socio-economic sector along 
the "new normal" path./.

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សេន ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្តេជ្ញាបេក្លាយវិបត្តិនេជំងឺកូវីដ-១៩ ទៅជាឱកាសសមេាប់

ការដ្ឋានកំណេទមេង់កាន់តេសុីជមេៅសំដៅកសាងបេព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម កាន់តេរឹងមាំ 



qñaMTI 20 elx 239-240 Ex          emsa-]sPa qñaM 2021 TsSnavdþI RbCaCn 5

ជំងឺកូវីដ-១៩ កំពុងត្រធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងមូលធា្លាក់ក្នុងស្ថានភាព
កោលាហលនៅលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់ ជាពិស្រសវិស័យស្រដ្ឋកិច្ច 
សង្គម និងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន និងការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈ 
ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យានូវដំណឹងក្ល្រងកា្លាយ មានលក្ខណៈជាសង្គ្រម 
ចិត្តសស្ត្រ ដ្រលធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចទៅដល់ប្រព័ន្ធសន្តិសុខជាតិ ជំនឿ 
ទុកចិត្ត និងសតិអារម្មណ៍របស់មនុស្សទូទៅ ។ ដោយឡ្រក ប្រទ្រសកម្ពុជា
យើងក៏កំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាន្រះដូចគ្នា ហើយដ្រលរាជរដ្ឋាភិបាល 
កម្ពុជាបាន និងកំពុងយកចិត្តទុកដក់ធ្វើការដោះស្រយដោយស្មារតី 
ទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ដើម្បីឈានទៅយកឈ្នះឲ្យបានលើជំងឺកូវីដ-១៩ 
និងសង្គ្រមចិត្តសស្ត្ររបស់ពួកប្រឆំង ជុំវិញវិធានការទប់ស្កោត់ជំងឺ 
កូវីដ-១៩ន្រះ ។

ជំងឺកូវីដ-១៩ ត្រូវបានរកឃើញនៅកម្ពុជាជាលើកដំបូង គឺថ្ង្រទី២៧ 
ខ្រមករា ឆ្នាំ២០២០ និងបនា្ទាប់មកទៀតក៏បានឆ្លងកាត់នូវព្រឹត្តិការណ៍
សហគមន៍ ថ្ង្រទី៣ វិច្ឆិកា និងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ថ្ង្រទី២៨ វិច្ឆិកា 
ឆ្នា២ំ០២០ ដ្រលនៅក្នងុព្រលនោះមានអ្នកឆ្លងជងំនឺ្រះចនំនួ ៤៨៦នាក ់
និងព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយចំនួន ៤៧០នាក់ ដោយពុំមានអ្នកស្លាប់ទ្រ។ 
ប៉ុន្ត្រព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ថ្ង្រទី២០ កុម្ភៈ ដ្រលបានអូសបនា្លាយរហូត 
មកដល់ព្រលន្រះ បានធ្វើឲ្យប្រទ្រសយើងទទួលរងនូវផលប៉ះទង្គិច
យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដ្រលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រឈមដោះស្រយ ។ យើង 
គប្បរីឭំកថ តាងំពពី្រលដ្រលជងំកឺវូដី-១៩ កើតមាននៅកម្ពជុា សម្ត្រច-
ត្រជោ ហ៊ុន សែន បានដក់ច្រញនូវវិធានការអន្តរាគមន៍បនា្ទាន់ ដើម្បី 
ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺន្រះផង និងដើម្បីធានាឲ្យបាននូវការទ្រទ្រង់កំណើន 
ស្រដ្ឋកិច្ច និងធានាចីរភាពសង្គមជាតិផង ។ រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បាន           
ស្វះ ស្វ្រងរកវា៉ាក់សំង ក្នុងព្រលដ្រលពិភពលោកស្រវជ្រវរកឃើញ 
ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីយកមកចាក់ជូនប្រជាជន ដ្រលតាំងពី
ព្រលនោះរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នសម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ត្រងបាន 
កំណត់យ៉ាងច្បាស់លាស់ថ វា៉ាក់សំងកូវីដ-១៩ គឺជាផ្ន្រកមួយដ៏ 
សំខន់បន្ថ្រមទៀត ក្នុងប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆំងជំងឺកូវីដ-១៩ និង        
ជួយការពារសុខភាពរបស់មនុស្សពីការវាយប្រហារដោយជំងឺកូវីដ-១៩ ។ 
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានដក់ច្រញយុទ្ធសស្ត្រចាក់វា៉ាក់សំងន្រះឲ្យ
បានលឿន តាមដ្រលអាចធ្វើទៅបាន និងខិតខំស្វះស្វ្រងរកវា៉ាក់សំង 
មកចាក់ជូនប្រជាជនជាបន្តបនា្ទាប់ ឲ្យបានរហូតដល់ជាង ១០លាននាក់ ។

ចំពោះពួកប្រឆំងផ្កោប់មុខវិញ តើបានជួយធ្វើអ្វីខ្លះ ដើម្បីរួមចំណ្រក 
កាត់បន្ថយឧបសគ្គ និងការលំបាករបស់ប្រជាជនក្នុងស្ថានភាពន្រការ
វាយលុកពីជំងឺកូវីដ-១៩ន្រះ? គឺគ្មានទាល់ត្រសោះ ។ ពួកន្រះបាន       
ត្រឹមត្របង្កើតសង្គ្រមចិត្តសស្ត្របំពុលសង្គម ធ្វើវិទ្ធង្សនាស្រដ្ឋកិច្ច ជា
ពិស្រសគឺការឃោសនាជុំវិញវា៉ាក់សំងជំងឺកូវីដ-១៩ ក៏ដូចជាការ 
និយយបំផ្លើស បំភ្ល្រ អុចអាល ញុះញង់ទៅលើបណ្តាវិធានការរដ្ឋបាល 
និងវិធានការសុខភិបាល ដ្រលរាជរដ្ឋាភិបាលបានដក់ច្រញត្រប៉ុណ្ណោះ។ 
ក្នុងព្រលដ្រលពិភពលោកមិនទាន់រកឃើញវា៉ាក់សំង ពួកគ្រចោទថ    
រាជរដ្ឋាភិបាលមិនយកចិត្តទុកដក់ក្នុងការរកវា៉ាក់សំង មកចាក់ជូន 

ប្រជាជន។ នៅព្រលដ្រលពិភពលោកមានវា៉ាក់សំង ហើយរាជ-
រដ្ឋាភិបាលបានទទួលជាអំណយ និងជាការទិញដូរពីប្រទ្រសក្រ 
និងអង្គការកូវា៉ាក់ គ្រប្ររជាញុះញង់កុំឲ្យប្រជាជនទៅទទួល ព្រះជា 
វា៉ាក់សំងរបស់ចិន អាចបង្កគ្រះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិត ។ នៅព្រលដ្រល
កម្ពុជាមិនទាន់មានវា៉ាក់សំងគ្រប់គ្រន់ គ្របំផុសប្រជាជនទាំងអស់ឲ្យ
នាំគ្នាទៅចាក់វា៉ាក់សំង ព្រមព្រលត្រមួយ ដ្រលព្រលនោះកុំថឡើយ 
ដល់ទៅខ្វះវា៉ាក់សំង ទោះបីជាមានគ្រប់ ក៏យើងមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រន់
ក្នុងការចាក់ជូនប្រជាជនក្នុងព្រលត្រមួយផងដ្ររ ។ ល្បិចកលប្របន្រះ
មើលទៅគឺឃើញនៅលើគោកត្រម្តង ។ ពីមុនគ្រប្រឆំង គ្រប្រមាថ ហើយ
គ្រហាមឃត់ប្រជាជនមិនឲ្យទៅចាក់វា៉ាក់សំងរបស់ចិន ប៉ុន្ត្រក្រយ 
មកគ្រប្ររជាជំរុញឲ្យប្រជាជននាំគ្នាសម្រុកទៅចាក់វា៉ាក់សំងរបស់ចិន
ដដ្រល ក្នុងព្រលដ្រលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងត្រប្រឹងប្រងយកអស់លទ្ធភាព 
ដើម្បីស្វះស្វ្រងរកវា៉ាក់សំងមកចាក់ជូនប្រជាជន និងក្នុងព្រលដ្រល          
ពិភពលោកទាំងមូលកំពុងប្រឈមនឹងកង្វះវា៉ាក់សំង ។ ដោយឡ្រក 
ថ្មីៗន្រះទៀត នៅព្រលរាជរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តវិធានការបិទខ្ទប់ ដោយ 
ប្រងច្រកជាតំបន់ក្រហម-លឿងទុំ-លឿង ដោយមានការច្រកជូន 
អំណយឧបត្ថម្ភ ក៏ដូចជាគោលនយោបាយជំនួយសង្គមដទ្រទៀត ត្រ
ពួកប្រឆំងរួមទាំងមជ្ឈដ្ឋានអគតិ ប្ររជាឃោសនាថ យើងបំបិទសិទ្ធិ
ស្ររីភាពប្រជាជនទៅវិញ ។ ជាក់ស្ត្រងដោយសរត្រយើងអនុវត្តវិធាន
ការន្រះបានទាន់ព្រលវ្រលា ទើបធ្វើឲ្យចំនួនន្រការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ មាន
និនា្នាការថយចុះពីមួយថ្ង្រទៅមួយថ្ង្រ, តំបន់បិទខ្ទប់កាន់ត្រត្រូវបានបំព្រួញ, 
តំបន់ក្រហម និងលឿងទុំត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើន ធ្វើឲ្យដំណើរការ 
ជីវភាពសង្គម ធានាបានស្ថិរភាព ។ វាគ្មានអ្វីចំឡ្រកទ្រថ ពិភពលោក
ទាំងមូលក៏បានប្រើប្រស់វិធានការន្រះដូចគ្នា ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆំងជំងឺ
កូវីដ-១៩ ។

គោលបំណងរបស់ពួកប្រឆំងបង្កើតឲ្យមានមហន្តរាយ និងគ្រះ
ហានិភ័យនៅលើទឹកដីកម្ពុជាយើង ត្រងត្រទទួលបរាជ័យជាបន្តបនា្ទាប់ ។ 
ប្រជាជនកម្ពុជាសុទ្ធ ត្របានមើលឃើញច្បាស់ហើយពីឧបាយកល-
នយោបាយ ទុច្ចរឹត និងថោកទាបន្រះ ។ ប្រជាជននៅត្រសម្ត្រង ក្តីជឿជាក់ 
និងដក់ការសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាល ក្រមការដឹកនាំ 
របសស់ម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រមុខ មាតុភូមិយើងនឹងជម្នះបាន
បញ្ហាប្រឈម ហានិភ័យ និងឧបសគ្គទាំងឡាយដ្រលបណ្តាលមកពី 
ជំងឺកូវីដ-១៩ន្រះ ក្នុងព្រលដ៏ខ្លីខងមុខ ។ បច្ចុប្បន្នន្រះ ក្នុងស្មារតីទទួល 
ខុសត្រូវ រាជរដ្ឋាភិបាលបាននិងកំពុងចាត់វិធានការដោយយកចិត្តទុកដក់
បំផុតក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ឲ្យបានទាន់ព្រលវ្រលា ការ         
ចាក់វា៉ាក់សំងប្រឆំងជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនមន្ត្រីរាជការ កងកមា្លាំងប្រដប់ អាវុធ 
និងប្រជាជនដ្រលងាយរងហានភ័យពីការឆ្លងជំងឺន្រះ ដោយស្ម័គ្រចិត្ត 
និងមិនគិតថ្ល្រ ជាពិស្រសវិធានការ ៣ការពារ និង ៣កុំ ព្រមទាំងវិធាន
ការនានាស្របតាមច្បាប់ស្តីពីវិធានការសុខភិបាល ដើម្បីទប់ស្កោត់ការ
ឆ្លងរាលដលន្រជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លងកាចសហាវ និងប្រកបដោយ
គ្រះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្ស្រងទៀត និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធជាធរមាន ៕   

យកឈ្នះឲ្យបានទាំងជំងឺកូវីដ-១៩ 
និងសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្ររបស់ពួកប្រឆាំង
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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សេន អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចបេជុំ

មេដឹកនាំអាស៊េននៅបេទេសឥណ្ឌូនេសុី

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី ន្រព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា 
អញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំពិស្រសក្រផ្លូវការម្រដឹកនាំអាស៊ាន

តបតាមការអញ្ជើញរបស់ព្រះចៅស៊ុលតង់ ហាជី ហាសសាណាល់ 
បុលគីយ៉ែស់ មុយអុីហ្សាឌីន វ៉ែឌូឡាហ៍ (Sultan Haji    Hassanal 
Bolkiah Mu’lzzaddin Waddaulah) ន្រប្រទ្រសព្រុយណ្រ ដរ៉ូសឡឹម 
ជាប្រធានអាស៊ាននាព្រលបច្ចុប្បន្ន សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ 
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា បានដឹកនាំ 
គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អញ្ជើញទៅ ចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់ ម្រដឹកនាំអាស៊ាន 
ដ្រលបានរៀបចំនៅល្រខធិការដ្ឋានអាស៊ាន នាទីក្រុងហ្សាការតា 
សធារណរដ្ឋឥណ្ឌូន្រសុី នៅថ្ង្រទី២៤ ខ្រម្រស ឆ្នាំ២០២១។ ន្រះគឺជា
កិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី១ក្នុងទម្រង់ជាការ ចូលរួមដោយផ្ទាល់ ចាប់តាំង 
ពីជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ បានផ្ទុះឡើងកាលពីដើមឆ្នាំ២០២០ ។ 
សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញទៅកាន់ប្រទ្រសឥណ្ឌូន្រសុី
នៅថ្ង្រទី២៣ ខ្រម្រស និងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នៅ រាត្រីថ្ង្រទី២៤ ខ្រម្រស។

ក្រសួងការបរទ្រស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់អំពី
កិច្ចប្រជុំន្រះថ ម្រដឹកនាំអាស៊ានបានពិនិត្យមើលវឌ្ឍនភាពន្រការ 
កសងសហគមន៍អាស៊ាន ដ្រលកំពុងបន្ត ដំណើរការទៅមុខ និងពិភាក្សា
អំពីការងារឆ្ពាះទៅរៀបចំ ចក្ខុវិស័យសហគមន៍អាស៊ានក្រយឆ្នាំ២០២៥ 
និងគំនិតផ្តួចផ្តើមនានា ក៏ដូចជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រងរួមរបស់អាស៊ាន 
ដើម្បីឆ្លើយតប និងស្តារឡើងវិញពីផលប៉ះពាល់ន្រជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩។ 
ស្តីពីទំនាក់ទំនងខងក្រតំបន់ ម្រដឹកនាំអាស៊ានបានលើកអំពីសរ 
សំខន់ក្នុងការបន្តពង្រឹង និងពង្រីកភាព ជាដ្រគូររវាងអាស៊ាន និងដ្រគូ 
ខងក្រគ្រប់លំដប់ថ្នាក់ ហើយក៏បានគូសបញ្ជាក់ពីសរៈសំខន់ន្រ
ការឯកភាព នងិមជ្ឈភាពរបសអ់ាស៊ាន ដើម្បបី្រសទិ្ធភាពក្នងុការ ដោះស្រយ 
បញ្ហាប្រឈមរួមគ្នា និងថ្ររក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងសន្តិសុខ នៅក្នុង 
តំបន់ ។

ម្រដឹកនាំអាស៊ានបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងទូលំទូលាយ លើបញ្ហាតំបន់ 
និងអន្តរជាតិ ដ្រលជាក្តីបារម្ភ រួម ជាពិស្រស ការវិវត្តថ្មីៗនៅក្នុងប្រទ្រស
មីយ៉ាន់មា៉ា។ ម្រដឹកនាំអាស៊ាន បានសម្រចការឯកភាពគ្នាជាឯកច្ឆន្ទ 
លើប្រំចំណ៊ាចស្តីពីជំហានចាំបាច់ ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងបង្ក 
លក្ខណៈសម្រប់កិច្ចសន្ទនា និងបោះជំហានទៅមុខជាបន្តបនា្ទាប់ទៅ 
រកសំណះស្រយដោយសន្តិវិធី ដ្រលរួមមាន៖ ១.ការបញ្ឈប់រាល់ 

អំពើហិង្សា, ២.កិច្ចសន្ទនាប្រកបដោយស្ថាបនារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្ីប 
ផលប្រយោជន៍ប្រជាជន, ៣.ការចាត់តាំង ប្រសិតពិស្រសរបស់អាស៊ាន
ដើម្បីសម្របសម្រួលដំណើរការកិច្ចសន្ទនា, ៤.ផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ 
តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានដើម្បីសម្របសម្រួលជំនួយមនុស្សធម៌ 
និងគ្រប់គ្រងគ្រះមហន្តរាយ និង៥.ទស្សនកិច្ចរបស់ប្រសិតពិស្រស
នៅមីយ៉ាន់មា៉ាដើម្បីជួបជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្ដីន្រព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា
បានច្រករំល្រកអំពីបទពិសោធន៍ជោគជ័យរបស់កម្ពុជាក្នុងការអនុវត្ត
នយោបាយឈ្នះ-ឈ្នះ ដើម្បីនាំមកនូវសន្តិភាព និងការផ្សះផ្សាជាតិ 
ឋិតថ្ររយូរអង្វ្រង និងបានស្នើឡើងនូវជំហានជាក់ស្ត្រងមួយចំនួន ពោល 
គឺ ១.ការបញ្ឈប់អំពើហិង្សា និងការប្រកាន់ភាព អត់ធ្មត់បំផុតដោយ 
គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ, ២.ការទទួលតួនាទីអាស៊ាន និងការបញ្ជូនប្រសិត 
ពិស្រសទៅមីយ៉ាន់មា៉ា ដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ សម្របសម្រួល និង៣.       
ការអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ពីអាស៊ាន ដ្រលបានរួម
ចំណ្រកដល់ការឯកភាពគ្នាជាឯកច្ឆន្ទលើប្រំចំណ៊ាច។ សម្ត្រចត្រជោក៏
បានសង្កត់ធ្ងន់លើសរសំខន់ន្រការកសងទំនុកចិត្ត និងការប្ត្រជា្ញា 
កម្រិតនយោបាយពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការធ្វើសម្បទាន ដើម្បីសម្រុះ- 
សម្រួលការព្រួយបារម្ភរបស់ផងគ្នា និងការផ្តាតគោលបំណងធំបំផុត
ទៅលើការបញ្ឈប់បង្ហូរឈាមគ្នា សន្តិភាព និងភាពសុខដុមចីរកាល។ 
សម្ត្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្រី្ត បានមានប្រសសន៍ផងដ្ររអំពីការចាំបាច់
ត្រូវពង្រឹងបន្ថ្រមទៀតនូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រងរបស់អាស៊ាន ដើម្បីសម្រច 
គោលដៅកសង សហគមន៍អាស៊ាន បើទោះបីមានការរាំងស្ទះដោយ
សរជំងឺកូវីដ-១៩ ក៏ដោយ។ សម្ត្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្រ្ដី បានគូស 
បញ្ជាក់អំពីសរៈសំខន់ន្រភាពជាដ្រគូ រវាងអាស៊ាន និងដ្រគូខងក្រ 
ព្រមទាំងគំទ្រដល់ការពង្រឹង និងពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយដ្រគូសន្ទនា 
របស់អាស៊ាន។

ដោយឡ្រកក្នុងឱកាសកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានន្រះ សម្ត្រចត្រជោ 

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី ន្រព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា 
អញ្ជើញជួបពិភាក្សាទ្វ្រភាគីជាមួយ ឯកឧត្តម យូកូ វីដូដូ 

ប្រធានាធិបតី ន្រសធារណរដ្ឋឥណ្ឌូន្រសុី 
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   នៅព្រឹកថ្ង្រទី០៦ ខ្រម្រសា ឆ្នាំ២០២១ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន 
នាយករដ្ឋមន្ត្រី បានណ្រនាំដល់ក្រសួងសុខាភិបាល និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ 
គិតគូរ និងរៀបចំទុកជាមុនពីលទ្ធភាពផ្តល់ការព្យាបាលនៅតាមផ្ទះ 
សម្រប់ អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ដ្រលមានសា្ថានភាពស្រល។ សម្ត្រចត្រជោ 
ថ្ល្រងថា យើងត្រូវព្យាករណ៍សភាពការណ៍ជាមុន អំពីសមត្ថភាពទ្រទ្រង់
បានន្រមន្ទីរព្រទ្យរបស់យើង។ បើសិនជំងឺមិនថមថយទ្រនោះ គឺមន្ទីរព្រទ្យ
របស់យើងនឹងព្រញហៀរជោរជន់ទៅដោយអ្នកជំងឺទាំងស្រល ទាំងធ្ងន់។ 
ដូច្ន្រះយើងត្រូវត្រមានការរៀបចំ មួយដោយយកវិធីសាស្ត្រតាមបណ្តា   
ប្រទ្រសដ្រលមានអ្នកជំងឺច្រើនរាប់ទាំងនៅអាម្ររិក បារាំង អឺរ៉ុប និង 
ប្រទ្រសមួយចំនួនទៀត ដ្រលមានអ្នកជំងឺលើសពីចំនួនព្រទ្យដ្រលអាច
ទទួលបាន។ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ស្នើឱ្យក្រុមការងារត្រូវរៀបចំនូវ
ក្រមប្រតិបត្តិព្យាបាលនៅតាមផ្ទះឱ្យហើយស្រច។ ព្រលណាមួយយើង
ត្រូវពិនិត្យអំពីលទ្ធភាព ក្នុងការទទួលយកមកព្យាបាលនៅមន្ទីរព្រទ្យ 
និងទុកសម្រប់ព្យាបាលនៅតាមផ្ទះ។ យើងមិនអាចទទួលអស់ទ្រ ក្នុង 
ករណីមានការកើនឡើងថ្រមទៀត អ្នកជាតិច អ្នកចូលច្រើន។ ទោះបី
យើងរៀបចំមន្ទីរព្រទ្យប៉ុនា្មានទៀតក៏មិនគ្រប់ដ្ររ។ វិធីដោះស្រយមាន
ត្រទុកអ្នកមានវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ស្រលទុកព្យាបាលនៅតាមផ្ទះទៅវិញ  
ប៉ុន្ត្រត្រូវមានការវិនិច្ឆ័យឱ្យបានច្បាស់។ សម្រប់អ្នកព្យាបាលនៅតាមផ្ទះ
ត្រូវត្រមានសា្ថានភាពជំងឺស្រល និងមានផ្ទះសមរម្យដ្រលអាចព្យាបាល
បាន។ បើផ្ទះរបស់អ្នកជំងឺមានទំហំតូច អាចឆ្លងរាលដាលទៅក្រុម គ្រួសារ 
ត្រូវយកទៅមន្ទីរព្រទ្យ។ វិធីសាស្ត្រន្រះ អាចមានអ្នកជំងឺ ៥០% ដ្រល 
មានសា្ថានភាពស្រល ហើយចង់ព្យាបាលនៅតាមផ្ទះ។ យើងត្រូវគិតគូរ
ពីការគ្រប់គ្រងអ្នកជំងឺ ពីការទៅព្យាបាលរបស់គ្រូព្រទ្យ ព្រមទាំងការ 
ឧបត្ថម្ភជាថវិកា និងចំណីអាហារផ្ស្រងផងដ្ររ។

 នៅថ្ង្រទី០៦ ខ្រម្រសា ឆ្នាំ២០២១ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន 
នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានណ្រនាំទៅគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ 

រៀបចំផ្រនការឱ្យហើយសម្រប់ការមកដល់នូវវ៉ាក់សាំង
លើកក្រយ ដោយធ្វើយ៉ាងណាបង្កើនការចាក់នៅ  
ភ្នំព្រញ និងខ្រត្តកណា្តាល ព្រមទាំងតំបន់តាមផ្លូវជាតិ
ច្រញពីភ្នំព្រញដ្រលមានកម្មករ និយោជិតធ្វើការច្រើន 
ដើម្បីបង្កើនភាពសំុាសម្រប់ពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំព្រញ 
និងខ្រត្តកណា្តាល។ សម្ត្រចត្រជោថ្ល្រងថា ដើម្បីធានា 
ភាពសុំា នៅរាជធានីភ្នំព្រញ ដ្រលជាតំបន់ទីកន្ល្រង 
លំហូរប្រមូលផ្តុំមនុស្ស និងលំហូរច្រញក្រ និងពីក្រ 
មកក្នុងចាំបាច់ ត្រូវត្រមានភាពសុំានៅរាជធានីភ្នំព្រញ 
និងខ្រត្តកណា្តាល។       គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចសម្រប់ 
ការងារវ៉ាក់សាំង ត្រូវធ្វើផ្រនការរៀបចំសម្រប់ការចាក់
វ៉ាក់សាំងបន្តនៅព្រលវ៉ាក់សាំងថ្មីមកដល់ សំដៅឆ្ពោះ 
ភូមិសាស្ត្រក្នុងរាជធានីភ្នំព្រញ និងខ្រត្តកណា្តាល ។ 
បើយើងមិនធ្វើដូច្ន្រះទ្រ យើងដាក់នៅទីន្រះបន្តិច ទីនោះ

បន្តិចនោះភាពសុំាន្រះមិនគ្រប់គ្រន់ទ្រ ដូច្ន្រះយើងត្រូវផ្តល់អាទិភាពឱ្យ
ទីក្រុងភ្នំព្រញត្រម្តងសម្រប់ការចាក់វ៉ាក់សាំង។ សម្ត្រចត្រជោថ្ល្រងថា 
ការចាកស់ម្របជ់នអាទភិាពបានធ្វើរួចហើយ             ដចូ្ន្រះវ៉ាកស់ាំងដ្រលមក 
ក្រយន្រះនឹងត្រូវចាក់គ្រប់បុគ្គលទាំងអស់ ដ្រលមានអាយុ និងសុខភាព
ត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌកំណត់របស់វ៉ាក់សាំង។ កន្លងមកការចាក់វ៉ាក់សាំង 
ន្រះ កម្ពុជាបានកំណត់គោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្ត។ ត្រដើម្បីបង្កើតភាពសុំា
ការចាក់វ៉ាក់សាំងអាចកា្លាយទៅជាវ៉ាក់សាំងកាតព្វកិច្ច ដោយមិនអាច 
ឈរលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តទៀតនោះឡើយ ។ អ្នកដ្រលមិនចាក់ 
វ៉ាក់សាំង អាចនឹងពិបាករកការងារធ្វើ ហើយក៏អាចនឹងកា្លាយទៅជាអ្នករីស
អើងពីអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងផងដ្ររ។ បន្តិចទៀតនៅលើពិភពលោក វ៉ាក់សាំង 
អាចកា្លាយជាវ៉ាកស់ាងំកាតព្វកចិ្ចត្រម្តង ។ អ្នកដ្រល មនិបានចាកវ់៉ាកស់ាងំ 
គឺជាអ្នកដ្រលអភ័ព្វ អ្នកដ្រលពុំមានលទ្ធភាពទទួលបានការងារធ្វើ ឬ     
សា្វាគមនព៍សីណំាកអ់្នកបានទទលួវ៉ាកស់ាងំ ដ្រលបង្កើតទៅជាការ រីសអើង។

 នៅថ្ង្រទី០៦ ខ្រម្រសា ឆ្នាំ២០២១ដដ្រល សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន 
នាយករដ្ឋមន្រ្តីថ្ល្រងថា កងកមា្លាំងប្រដាប់អាវុធ និងមន្រ្តីរាជការដ្រលគ្រច
វ្រសមិនចាក់វ៉ាក់សាំងបងា្ការជំងឺកូវីដ១៩ អាចនឹងត្រូវបាត់បង់ការងារ។ 
សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ថ្ល្រងថា ក្រយរាជរដា្ឋាភិបាលបានដាក់ច្រញ
យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង ដល់កងកមា្លាំងប្រដាប់អាវុធ និងមន្រ្តីរាជការសុី
វិលជាបន្តបនា្ទាប់ មានមន្រ្តី២ប្រភ្រទ គឺ អ្នកដ្រលចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងឱ្យបាន
លឿន ដើម្បីការពារខ្លួន និងមួយទៀត ជាមន្រ្តីដ្រលគ្រចវ្រសមិនចង់ចាក់
វ៉ាកស់ាងំ។ សម្ត្រចត្រជោបញ្ជាកថ់ា «ពតិម្រនត្រវ៉ាកស់ាងំចាកល់ើគោល-
ការណ៍ស្ម័គ្រចិត្ត ប៉ុន្ត្រនៅព្រលខាងមុខច្បាស់ណាស់ថា វ៉ាក់សាំងនឹងកា្លាយ
ទៅជាវ៉ាក់សាំងកាតព្វកិច្ចត្រម្តង ជាពិស្រសជំហានដំបូងន្រះ គឺនៅក្នុង 
កងកមា្លាំងប្រដាប់អាវុធ និងមន្រ្តីរាជការសុីវិលរបស់យើងទាំងអស»់ ។ 
សម្ត្រចមិនចង់ឱ្យដល់សា្ថានភាពលំបាកហើយ ទើបធ្វើការស្រចស្រង់ 
នោះទ្រ។ សម្ត្រចត្រជោបញ្ជាក់ថា «នៅព្រលណាមួយដ្រលសា្ថាប័នរបស់

 ដំណើរការប្រជាធិបត្រយ្យ ស្ររីពហុបក្ស ដ្រលអនុវត្តនៅកម្ពុជានៅត្របន្តធ្វើ

សម្តេចតេជេ ហ៊ុន សេន ៖ អ្នកដេលមានចេតនាមិនទទួល
វ៉េក់សាំង ជាអ្នកអាចនឹងងាយបាត់បង់ការងារធ្វើ
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ខ្លួនចាក់បាន៧០% ឡើងលើមន្រ្តីដ្រលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង ប្រហ្រល 
ជាមិនអាចចូលធ្វើការបានទ្រ សូមដ្រកផ្ទះចុះ ហើយបើសិនជាថា្នាក់ដ្រល
ត្រូវចូលប្រជុំ ក៏មិនអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រជុំដ្ររ ព្រះគ្រន់ត្រវ៉ាក់សាំងដ្រល
ចាក់ដើម្បីការពារខ្លួនឯង និងចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆំងជំងឺកូវីដ១៩ ធ្វើមិន 
បានផង តើចាំបាច់ធ្វើជាទាហាន ឬក៏ជាមន្រ្តីរាជការទៅទៀតធ្វើអ្វ»ី។       
សម្ត្រចត្រជោស្នើដល់ក្រសួង និងអង្គភាពទាំងអស់ ត្រួតពិនិត្យមើល 
មន្ត្រីក្រមឱវទរបស់ខ្លួន កងទ័ពក៏ដូចគ្នា។ អភិបាលខ្រត្ត អភិបាល 
ស្រុក ត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលមន្រ្តីនៅក្នុងខ្រត្តរបស់ខ្លួន ដ្រលមិនទាន់បាន 
ចាក់វ៉ាក់សាំង បើមន្រ្តីដ្រលខកខានដោយច្រតនា គឺមិនគប្បីអនុញ្ញាតឱ្យ
ពួកគត់ចូលធ្វើការនោះទ្រ។ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានព្រមាន
កុំឱ្យមានការឃុបឃិតគ្នារវងគ្រូព្រទ្យ និងមន្រ្តីដ្រលមានច្រតនាមិន 
ចាក់វ៉ាក់សាំង។ ដើម្បីចៀសវងមានការឃុបឃិតរវងគ្រូព្រទ្យ និងអ្នក
ដ្រលមានច្រតនាមិនចាក់វ៉ាក់សាំង គឺអ្នកចាក់ទាំងអស់ ត្រូវមានការ 
បញ្ជាក់ឱ្យបានជាក់លាក់ពីអង្គភាពជំនាញ។ បើអាចគឺក្រពីកាតដ្រល 
ផ្តល់ដោយផ្ន្រកសុខាភិបាល យើងអាចមានផ្លាកសញ្ញា ដើម្បីបញ្ជាក់អំពី
អ្នកដ្រលបានចាក់វ៉ាក់សាំង ដ្រលច្រញដោយក្រសួងសាមីត្រម្តង ។ 
សម្ត្រចត្រជោបានអំពាវនាវថា អ្នកដ្រលមានច្រតនាមិនទទួលវ៉ាក់សាំង 
ជាអ្នកអាចនឹងងាយបាត់បង់ការងារធ្វើ ទាំងក្នុងកងកមា្លាំងប្រដាប់អាវុធ 
ទាំងក្នុងមន្រ្តីរាជការសុីវិល ទាំងថា្នាក់ជាតិ និងក្រមជាតិ ទាំងមន្រ្តីជាប់ 
កិច្ចសន្យា។ សម្ត្រចបានដាស់តឿនថា ព្រលន្រះមិនទាន់ហួស ព្រលនោះ 
ទ្រ ដ្រលមន្រ្តីទាំងនោះអាចទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបាន។

 ថ្ង្រទី១០ ខ្រម្រសា ឆ្នាំ២០២១ សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ 
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញ      
ថ្ល្រងសារពិស្រសទាក់ទងនឹងសា្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា ។  
សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ថ្ល្រងថា ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន ៍២០កុម្ភៈ 
មកដល់ព្រលន្រះ គ្មានការថមថយទ្រ ប៉ុន្ត្រប្ររជាកាន់ត្រធ្ងន់លើសមុន 
បើទោះបជីាយើងមានវធិានការឆ្លើយតបយ៉ាងតងឹរងឹក្ត ីកប៏៉នុ្ត្រដោយសារ 
ជំងឺន្រះ មកដល់លឿនព្រក ដ្រលហៅថា ជំងឺបំប្ល្រងភ្រទ ហើយនឹងការ 
អភិបាលកិច្ច នៅតំបន់មួយចំនួនមិនត្រឹមត្រូវនោះ គឺបាននាំមកនូវ បច្ច័យ 
ដ៏អាក្រក់ដ្រលធ្វើឲ្យចំនួនកើនឡើង ។ សម្ត្រចត្រជោបានថ្ល្រងនូវការ 
រំល្រកទុក្ខ ចំពោះគ្រួសារអ្នកសា្លាប់ ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ និងបានផ្តាំ 
សាកសួរសុខទុក្ខ ចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដ្រលជាអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ 
កំពុងសម្រកព្យាបាលជំងឺ និងបងប្អូនដ្រលកំពុងជាប់ធ្វើចតា្តាឡីស័កផងដ្ររ។ 

 យប់ថ្ង្រទី១២ ខ្រម្រសា ឆ្នាំ២០២១ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន 
នាយករដ្ឋមន្ត្រី បានអំពាវនាវឱ្យប្រជាពលរដ្ឋរក្សាភាពនឹងនរលើការចាក់
វ៉ាក់សាំង ដោយមិនត្រូវនាំគ្នាទៅដណ្តើមវ៉ាក់សាំង នាំឱ្យប៉ះពាល់ដល់     
ផ្រនការម្រន្រការចាក់វ៉ាក់សាំងនោះឡើយ រាជរដា្ឋាភិបាលនឹងប្រឹងរក          
វ៉ាក់សាំងមកចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមផ្រនការ និងលំដាប់លំដោយ។ 
ការអំពាវនាវន្រះ ធ្វើឡើងក្រយក្រុមឧទា្ទាមក្រច្បាប់ ដ្រលធា្លាប់ត្រអំពាវនាវ
ឱ្យពលរដ្ឋកុំទៅចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិននោះ ប្ររជាអំពាវនាវឱ្យពលរដ្ឋ
ទៅចាក់វ៉ាក់សាំងចិនវិញ ។ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ហៅការ 
អំពាវនាវន្រះ មិនម្រនជាបំណងល្អរបស់ពួកគ្រនោះទ្រ គឺជាផ្រនការពិសពុល
របស់ពួកគ្រក្នុងការជំរុញឱ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅដណ្តើមវ៉ាក់សាំង ខណៈដ្រល
មិនទាន់មានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រន់សម្រប់ចាក់ ។ សម្ត្រចត្រជោបាន ថ្ល្រងថា 
«គោលបំណងរបស់វឱ្យចាក់វ៉ាក់សាំងចិន មិនម្រនជាគោលបំណង 
ដ្រលវមានពិតប្រកដក្នុងចិត្តទ្រ។ ក៏ប៉ុន្ត្រជាគោលបំណងជំរុញឱ្យ 
ប្រជាជនមកដណ្តើមវ៉ាក់សាំង ក្នុងព្រលវ៉ាក់សាំងរបស់យើងមានមិនគ្រប់។ 

យើងដឹងហើយថា យើងត្រូវការចាក់ប្រជាជនចំនួន ១០លាននាក់យ៉ាង 
តិច ដ្រលត្រូវការ ២០លានដូស។ គ្រន់ត្រការចាក់កុំថាឡើយការផ្គត់ផ្គង់
វ៉ាក់សាំង សូម្បីត្រសមត្ថភាពចាក់វ៉ាក់សាំង ក្នុងមួយខ្រយើងបានត្រឹមត្រ
១លានដូសប៉ុណ្ណោះ ដូច្ន្រះយើងត្រូវការជិត២០ខ្រ ទើបអាចចាក់អស់ 
ចំនួនវ៉ាក់សាំង។ ប៉ុន្ត្រវប្ររជាជំរុញប្រជាជន ដ្រលន្រះមិនម្រនជា 
បំណងល្អរបស់វទ្រ ត្រវមានទិសដៅផ្ស្រង ត្រង់ថា ជំរុញប្រជាជនឱ្យ 
ទទួលវ៉ាក់សាំង ក្នុងព្រលត្រមួយ ដ្រលជាចំណុចដ៏អាក្រក់ន្រពូជក្បត់ជាតិ
មួយន្រះ»។ សម្ត្រចត្រជោក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋរក្សាភាពនឹងនរ 
ដើម្បីទុកលទ្ធភាពជូនរាជរដា្ឋាភិបាលរកវ៉ាក់សាំង និងចាក់ទៅតាមផ្រនការ 
ដ្រលរាជរដា្ឋាភិបាលបានគ្រងទុក។ សម្ត្រចត្រជោថ្ល្រងថា «ខ្ញុំស្នើសូមឱ្យ
ប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងនរចិត្ត រាជរដា្ឋាភិបាលនឹងចាក់ជូនទៅតាមលំដាប់
អាទិភាព។ នៅព្រលវ៉ាក់សាំងមកដល់យើងនឹងពិនិត្យថា តើក្រុមណា 
ត្រូវចាក់មុន ក្រុមណាត្រូវចាក់ក្រយ ហើយយើងក៏មានការប្រងច្រក 
ប្រភ្រទអ្នកណាត្រវូទទលួ អាយបុ៉នុា្មានត្រវូទទលួ។ អាយ ុ៥៩ឆ្នាចំុះទទលួ 
សុីណូហា្វាម អាយុពី ១៨ឆ្នាំឡើងលើ ទទួលសុីណូវ៉ាក់ អាយុ ៦០ឆ្នាំ 
ឡើងលើទទួលអាស្តា្រហ្ស្រនីកា។ ន្រះជាផ្រនការម្ររបស់យើង »។

  នៅថ្ង្រទី៥ ខ្រឧសភា ឆ្នាំ២០២១ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បាន
បញ្ជាឱ្យចាក់វ៉ាក់សាំងបងា្ការជំងឺកូវីដ១៩ ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់
ក្រហមទាំងអស់ជាង៥២មុឺននាក់ ដោយចាក់ដូសទី១ ឱ្យអស់រួចហើយ 
ចាំចាប់ផ្តើមបន្តចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី២។ សម្ត្រចត្រជោចាត់ទុកថា តំបន់
ក្រហមជាតំបន់មានហានិភ័យខ្ពស់ ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានខ្ទប់នៅទីនោះ 
ក៏លំបាកណាស់ទៅហើយ។ «យើងត្រូវឱ្យពួកគត់ទទួលបានផល  
ប្រយោជន៍មុនគ្រ»។ កម្ពុជា នឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងរហូតដល់ទៅជាង 
១០លានដូសនៅក្នុងឆ្នាំ២០២១ន្រះ។ សម្ត្រចត្រជោបញ្ជាក់ថា វ៉ាក់សាំង
នឹងមកដល់កម្ពុជាជាបន្តបនា្ទាប់ទៀត រួមមាន៖ ខ្រឧសភា ចំនួន ១លាន 
៥ស្រនដូស, ខ្រមិថុនា ចំនួន ៣លានដូស, ខ្រកក្កដា ២លានដូស 
និងខ្រសីហា ១លានដូស។

  ថ្ង្រទី៨ ខ្រឧសភា ឆ្នាំ២០២១ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន 
នាយករដ្ឋមន្រ្តី បានថ្ល្រងសុំអង្វរករចំពោះមា្ចាស់ផ្ទះជួលទាំងអស់ សូមម្រត្តា
យោគយល់ដល់ការលំបាករបស់កម្មករ កម្មការិនី របស់យើង ក្នុងព្រលវ្រលា
មួយដ្រលយើងទាំងអស់គ្នា សុទ្ធត្រជួបការលំបាក។ ក្នុងរយៈព្រល កន្លង 
ទៅន្រះ ក៏មានមា្ចាស់ផ្ទះសំណាក់មួយចំនួន បានសម្រចមិនយកប្រក់
ឈ្នួលរបស់កម្មករ កម្មការនី ក្នុងចំនួន១រយ: ឬក៏បញ្ចុះថ្ល្រ ហើយមាន 
១ចំនួនទៀត គឺមានរហូតឲ្យការប្រើប្រស់ក្នុងរយៈព្រលវ្រង។ សម្ត្រចបាន
ធ្វើលិខិតថ្ល្រងអំណរគុណរួចហើយ។ ក៏ប៉ុន្ត្រក៏នៅស្រសសល់បងប្អូនមួយ
ចំនួនដោយខ្វះការយោគយល់បង្កើតឲ្យមានបញ្ហាឡើង ខ្ញុំសុំអង្វរករ 
ដល់មា្ចាស់ផ្ទះឈ្នួលទាំងឡាយ សូមផ្អាកជាបណ្តាះអាសន្ន នូវការយក 
ប្រក់ឈ្នួលពីកម្មករ កម្មការនី ក្នុងព្រលដ្រលកម្មករ កម្មការិនី មិនទាន់ 
បានបើកប្រក់ឈ្នួល ពីថៅក្រនៅឡើយ ។ ប្រសិនបើមា្ចាស់ផ្ទះ ឈ្នួលទាំង 
ឡាយ អាចនឹងធ្វើទៅបាន ត្រូវរួមគ្នាធ្វើដើម្បីជួយដល់កម្មករ កម្មការិនី 
តាមរយៈការបញ្ចុះថ្ល្រឈ្នួលផ្ទះ ដ្រលបាននឹងកំពុងសា្នាក់នៅ ក្នុងចំនួន 
ប៉ុនា្មានភាគរយ ចំនួនតិច ឬចំនួនច្រើន តាមលទ្ធភាពដ្រលអាចធ្វើទៅ 
បាន។ បើសិនជាមា្ចាស់ផ្ទះជួលខ្លះ អាចលើកល្រងទៅបាន ក្នុង១ខ្រ 
២ខ្រឬ៣ខ្រ ក៏សុំធ្វើការលើកល្រង។ សម្ត្រចត្រជោបានថ្ល្រងថា   សម្ត្រច
ដឹងពីការលំបាករបស់មា្ចាស់ផ្ទះ និងមា្ចាស់បន្ទប់ជួល ដ្រលអ្នកខ្លះអាចនៅ 
ជាប់បំណុលធនាគរ ហើយត្រូវការបង់រំលោះជូនធនាគរ។ សូមមា្ចាស់ផ្ទះ 
និងបន្ទប់ជួល យោគយល់ចំពោះការលំបាកមួយន្រះ ហើយរួមគ្នាជួយ 
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ដល់កម្មករ កម្មការិនី។ សម្រប់ការអនុគ្រះន្រះ គឺសម្ត្រចសូមឱ្យធ្វើឡើង
នៅគ្រប់កន្ល្រងបិទខ្ទប់នៅទូទាំងប្រទ្រស មិនម្រនត្ររាជធានីភ្នំព្រញ 
នោះទ្រ។ ជាមួយគ្នាន្រះ សម្ត្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី ក៏បានស្នើសុំ 
អគ្គិសនីកម្ពុជា និង រដា្ឋាករទឹកកម្ពុជា ពិនិត្យលទ្ធភាពផ្តល់ការអនុគ្រះ
ថ្ល្រថាមពលអគ្គិសនី និងថ្ល្រទឹក សម្រប់កម្មករ កម្មការិនី នៅក្នុងតំបន់ 
បិទខ្ទប់ផងដ្ររ។

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានណ្រនាំទៅមា្ចាស់រោងចក្រ 
សហគ្រស ដ្រលជាគ្រឹះសា្ថានការងារទាំងអស់ មិនទាន់ឱ្យអនុវត្តនូវការ
កំណត់លក្ខខណ្ឌ «បានចាក់វ៉ាក់សាំង ទើបឱ្យចូលធ្វើការងារ» ចំពោះកម្មករ 
កម្មការិនីនោះឡើយ។ ការធ្វើប្របន្រះ ព្រះត្រពួកគ្របារម្ភខា្លាចមិនអាច
ចូលធ្វើការងារ ដោយមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង ខណៈកន្ល្រងការងាររបស់     
ពកួគ្របានដាកល់ក្ខខណ្ឌឱ្យចាកវ់៉ាកស់ាងំ ទើបឱ្យចលូធ្វើការ។ សម្ត្រចត្រជោ 
បានណ្រនាំឲ្យមា្ចាស់រោងចក្រកុំបំភ័យកម្មករទៅលើបញ្ហាវ៉ាក់សាំង ។       
ព្រលន្រះមិនម្រនជាព្រលត្រូវយកវ៉ាក់សាំងមកធ្វើជាសមភាព សមធម៌ 
ហើយធ្វើជាលក្ខខណ្ឌដោះស្រយការងារធ្វើទ្រ រង់ចាំដល់ទីក្រុងភ្នំព្រញ 
និងខ្រត្តកណា្តាល ឬរង់ចាំដល់ប្រទ្រសទាំងមូលចាក់វ៉ាក់សាំងហើយសិន។      
អ្នកដ្រលបដិស្រធមិនព្រមចាក់វ៉ាក់សាំង អ្នកនោះ គឺច្បាស់ណាស់ថា 
អស់ការងារធ្វើ ឬរកការងារធ្វើមិនបាន ដោយសារជឿតាមការឃោសនា
អកុសលន្រមនុស្សមួយចំនួន ដ្រលលើកឡើងថា វ៉ាក់សាំងចាក់ទៅសា្លាប់ 
វ៉ាក់សាំងចាក់ទៅកើតជំងឺន្រះ ឬជំងឺនោះ។  សម្ត្រចត្រជោ ក៏បានណ្រនាំ 
ទៅក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈពិនិត្យលើការងារន្រះ ។    
សម្ត្រចថ្ល្រងថា លក្ខខណ្ឌប្របន្រះមិនទាន់អាចអនុវត្តបានឡើយ ព្រះ
កម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំង ហើយចាក់បានកម្រិត 
តិចតួចនៅឡើយ។ សម្ត្រចត្រជោ បានអំពាវនាវដល់មា្ចាស់គ្រឹះសា្ថានការងារ
ទាំងអស់ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តវិធានសុខាភិបាលសម្រប់កម្មករ 
កម្មការិនី ព្រះថាទោះបីចាក់វ៉ាក់សំាងហើយ ភា្លាមៗន្រះ ក៏វ៉ាក់សាំងមិន
ទាន់មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការការពារជំងឺកូវីដ១៩នៅឡើយដ្ររ។

  នៅថ្ង្រទី២០ ខ្រឧសភា  សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋ-
មន្រ្តីបានអញ្ជើញចូលរួមថ្ល្រងសុន្ទរកថា ក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី២៦
ស្តីព ី “អនាគតរបស់អាសីុ” ក្រមប្រធានបទ “ការរៀបចំសម័យកាល 
ថ្មីក្រយវិបត្តិកូវីដ៖ តួនាទីរបស់អាសុីក្នុងការសា្តារពិភពលោកឡើងវិញ” ។ 
សម្ត្រចត្រជោបានធ្វើការរំលឹកអំពីសា្ថានភាពដ៏លំបាកដ្រលពិភពលោក
ទាំងមូល ក៏ដូចជាអាសុី និងប្រទ្រសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ក្នុងឆ្នាំ២០២០-
២០២១ដោយសារការរាតត្បាតន្រជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩ធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់
អាយុជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់ និងប៉ះ ពាល់ដល់វិស័យស្រដ្ឋកិច្ច-សង្គម 
ប៉ុន្ត្រក៏មានប្រទ្រសមួយចំនួន នៅតំបន់អាសុីនៅត្រអាចរក្សាបាននូវ 
កំណើនវិជ្ជមាន។ សម្រប់ប្រទ្រសកម្ពុជា រាជរដា្ឋាភិបាលបាននិងកំពុង 
រៀបចំ ហើយគ្រងនឹងដាក់ច្រញនូវផ្រនការសា្តារស្រដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ 
ពីវិបត្តិកូវីដ១៩ សម្រប់ឆ្នាំ២០២១-២០២៣ ក្នុងគោលបំណង ”អូសទាញ
កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចឲ្យត្រឡប់ទៅខិតជិតកំណើនសកា្តានុពលប្រកបដោយ
ចីរភាព និងបរិយប័ន្នកម្ម តាមរយៈការធានារក្សានូវសន្តិភាព សន្តិសុខ 
ស្ថិរភាពសង្គម និងសណា្តាប់ធា្នាប់សាធារណៈ លើគន្លងន្រប្រក្រតីភាពថ្មី 
ព្រមទាំងការលើកកម្ពស់ភាពប្រកួតប្រជ្រង និងជំរុញការធ្វើពិពិធកម្ម
ស្រដ្ឋកិច្ច ជាពិស្រសមូលដា្ឋានឧស្សាហកម្មរឹងមាំ ដ្រលមានសមត្ថភាព 
នាំច្រញខ្ពស់ និងផ្សារភា្ជាប់កាន់ត្រខា្លាំងកា្លាជាមួយច្រវក់ផ្គត់ផ្គង់តំបន់ និង 
ពិភពលោក” ។ 

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនៅក្នុង 

សន្និសីទអន្តរជាតិស្តីពី «អនាគត របស់អាសុ»ី ដ្រលបានលើកឡើងថា 
កម្ពុជាបានពឹងផ្អ្រកខា្លាំងព្រកទៅលើប្រទ្រសចិន ។ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន 
បានចោទជាសំណួរត្រឡប់ទៅវិញថា «បើខ្ញុំមិនពឹងចិន តើឱ្យខ្ញុំទៅពឹង 
អ្នកណា? ទុកឱ្យប្រជាជនកម្ពុជាឆ្លងទន្ល្រ ឆ្លងព្រកដោយជិះទូកដរ 
ដោយឆ្លងសា្ពោនឫស្សី ឬឈើប្រកបដោយគ្រះថា្នាក់ ដោយគ្មានផ្លូវដើរ 
ឬយ៉ាងណា?»។ សម្ត្រចត្រជោបានលើកឡើងថា ការចោទប្រកាន់ទៅ
លើបញ្ហាន្រះវអយុត្តិធម៌ព្រកសម្រប់កម្ពុជា ហើយវក៏អយុត្តិធម៌សម្រប់
ចិនផងដ្ររ ។ សម្ត្រចត្រជោបានថ្ល្រងបន្តថា៖  កាលពីទសវត្សរ៍ ៩០ ជប៉ុន
បានជួយជំនួយច្រើនក្នុងការកសាងហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រប់ប្រទ្រស 
របស់យើងនឹងមានសា្ពោនធំពីរ គឺសា្ពោនគីសូណានៅកំពង់ចាម និងសា្ពោន 
ត្សឹសាបា(អ្នកលឿង)ភា្ជាប់ខ្រត្តកណា្តាល និងខ្រត្តព្រវ្រង។ ប៉ុន្ត្រក្រពី
នោះសា្ពោនទាំងឡាយនៅតាមដងទន្ល្រម្រគង្គ តាមទន្ល្រសាប តាមទន្ល្រ 
បាសាក់ គឺសុទ្ធត្រជាសា្ពោនរបស់ប្រទ្រសចិនកសាងទាំងអស់ផ្លូវជាង ៣ 
ពាន់គីឡូម៉្រត្រគឺចិនជួយកសាងទាំងអស់ ។ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន 
បានចោទជាសំណួរថា ៖ «បើមិនមានជំនួយរបស់ចិន តើយើងខ្ញុំគួរត្រ 
ពឹងអ្នកណា តើពិភពលោកន្រះអាចឆ្លើយជាមួយកម្ពុជា បាននូវសំណួរ 
ន្រះទ្រ? យើងខ្ញុំមិនបានបិទទា្វារសម្រប់អ្នកណាទាំងអស់ទៅលើការ 
ទទួលយកជំនួយសម្រប់កសាងប្រទ្រសកម្ពុជា ដូចជាឥឡូវជប៉ុនកំពុង
កសាងផ្លូវជាតិល្រខ ៥ដ្រលតភា្ជាប់ពីខ្រត្តកណា្តាលទៅកាន់ព្រំដ្រន            
កម្ពុជាថ្រដ្រលកំពុងធ្វើការសាងសង់បនា្ទាប់ពីការកសាងផ្លូវជាតិល្រខ ១ 
និងផ្លូវជាច្រើនខ្ស្រ។ មានរបាយការណ៍ខ្លះលើកឡើងថា កម្ពុជាផ្ដល់នូវ   
ទីតាំងឱ្យប្រទ្រសចិនប្រើប្រស់ជាមូលដា្ឋានទ័ពជើងទឹក ។ សម្ត្រចត្រជោ 
ក៏បានបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថា រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាមិនបានផ្ដល់ការអនុ-
ញ្ញាតឲ្យអ្នកណាមួយផ្ដល់ការប្រើប្រស់ទីតាំងនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនទ្រ 
ហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជា ទៅបោះទីតាំងនៅលើប្រទ្រសផ្ស្រងដ្ររ 
លើកល្រងត្រក្នងុក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតដិ្រលព្រលន្រះ កម្ពុជា 
មានកងទ័ពនៅលីបង់, នៅស៊ូដង់ខាងត្បូង, នៅមា៉ាលី និងនៅអា្រហ្វិក 
កណា្តាលយើងបានបោះកងទ័ពប្រចាំការ នៅទីនោះក្រមក្របខ័ណ្ឌរបស់ 
អង្គការសហប្រជាជាតិ។ ចំពោះមូលដា្ឋានសមុទ្ររបស់យើងន្រះ យើង      
ទទួលសា្វាគមន៍ទាំងអស់នូវនាវបរទ្រសដ្រលចង់ចូលចតនៅក្នុង កំពង់ផ្រ 
ប្រទ្រសរបស់ យើងមិនម្រនមានត្រចិនមួយ ទ្រដ្រលអាចចូលចតបាន។ 
អ្នកណាក៏អាចចូលបាន នាវជប៉ុនក៏ធា្លាប់ចូលចតបានកំពង់ផ្រយើង ។ 
សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ថ្ល្រងថា៖ «ដូច្ន្រះការចោទប្រកាន់ទៅលើ 
បញ្ហាន្រះវអយុត្តិធម៌ព្រកសម្រប់កម្ពុជា ហើយវក៏អយុត្តិធម៌សម្រប់ 
ចិនផងដ្ររ»។ សម្ត្រចបន្តថា សូម្បីត្រចំនួនវ៉ាក់សាំងដ្រលយើងខ្ញុំរកបាន 
យកមកចាក់ជូនប្រជាជនជាង២លាននាក់ន្រះ បើគ្មានការជួយពីចិន និង    
ការផ្គត់ផ្គង់ពីចិនខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពនឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងនោះទ្រក្រពី
កូវ៉ាក់បានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាប្រមាណ ៣២មុឺនដូស។ ដូច្ន្រះ គួរពិនិត្យ ឡើងវិញ  
គួរសម្លឹងឆ្ពោះទៅលើនយោបាយការបរទ្រសរបស់កម្ពុជា តើគ្រគួរមាន 
ឥរិយបថយ៉ាងណាចំពោះកម្ពុជា។ មិនដ្រលបិទទា្វារទ្រជំនួយក៏មិនដ្រល
បិទទា្វារ វិនិយោគក៏មិនដ្រលបិទទា្វារ ពាណិជ្ជកម្មមិនដ្រលបិទទា្វារ។ ប៉ុន្ត្រ
បញ្ហាស្ថិតនៅត្រង់ថាអ្នកណាហុចដ្រមកគឺយើងទទួល លើកល្រងត្រពួក
ភ្ររវកម្មដ្រលយើងមិនទទួល ក្រពីនោះយើងទទួលទាំងអស់។ យើង 
សា្វាគមន៍អ្នកណាផ្ដល់ជំនួយឲ្យកម្ពុជា គឺយើងសា្វាគមន៍ដូច្ន្រះមិនអាច
ចោទប្រកាន់ថា កម្ពុជាពឹងពាក់លើអ្នកន្រះ ពឹងពាក់លើអ្នកនោះ អ្នកណា 
ឲ្យគឺយើងទទួល។ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានលើកឡើងទៀតថា៖ 
កាលពីទសវត្សរ៍ ៩០ និងដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ២000 យើងពឹងពាក់ច្រើន 
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ទៅលើជប៉ុន ។ ជបុ៉នផ្ដល់ជំនួយឥតចំណងច្រើនឥឡូវក៏នៅ ត្របន្តផ្ដល់ 
ឲ្យកម្ពុជា។ ជប៉ុនក៏បានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្ពុជា ហ្រតុអ្វី 
មិននិយយថា លំអៀងទៅជប៉ុននៅព្រលនោះ ព្រះជប៉ុនផ្តល់ជំនួយ 
ច្រើនណាស់, ដល់ក្រយន្រះចិនបុកជំនួយមកដល់កម្ពុជាស្រប់ត្រគ្រ
ចោទថា កម្ពុជាលំអៀងលើចិន។ វអយុត្តិធម៌សម្រប់កម្ពុជា។

ទាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហា EBA សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានលើក
ឡើងថា៖ការពិតបើគ្មានការរាតត្បាតពីកូវីដ១៩ ទ្រ ការផ្អាកផ្ន្រកខ្លះន្រ
ប្រព័ន្ធអនុគ្រះ EBA អាចជះឥទ្ធិពលបន្តិចបន្តួចដ្រលដល់ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។ 
ការប្រើពាក្យថាបន្តិចបន្តួចន្រស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ឬ អាចថាបន្តិចបន្តួចន្រ    
ពាណិជ្ជកម្មរវងកម្ពុជាជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុប ។ ក៏ប៉ុន្ត្រដោយសារត្រ 
កូវីដ១៩ ការផ្អាកផ្ន្រកខ្លះន្រ EBA ល្រងមានឥទ្ធិពលអ្វីទាំងអស់ ដោយសារ 
ការប៉ះពាល់ពីកូវីដ-១៩ មកលើស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ក៏ដូចជាសាកលលោក 
ទាំងមូលវមានទំហំមហាធំ។ ដូច្ន្រះ ២០ % ន្រពាណិជ្ជកម្មនោះវល្រង
មានទម្ងន់ទៅលើការខូចខាតដ្រលវយលុកដោយកូវីដ១៩ ។ សម្ត្រចត្រជោ 
ហ៊ុន សែន បានបន្តថា ដើម្បីសា្ដារស្រដ្ឋកិច្ចសង្គមឡើងវិញឲ្យបានឆប់ 
រហ័សបណា្តាប្រទ្រសទាំងអស់ក្នុងតំបន់ និងសកលលោកត្រូវបង្កើនកិច្ច
សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរបស់ខ្លួន ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆំងជាមួយនឹង 
កូវីដ-១៩ ព្រមទាំងដោះស្រយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធចៀសវងឱ្យបាននូវការ 
ប្រកាន់យកគោលនយោបាយគំពារនិយម យកមកធ្វើការគៀបសង្កត់ ។ 
សម្ត្រចត្រជោបានចាត់ទុកការសម្រចរបស់សហភាពអឺរ៉ុប គឺជារឿងដ៏ 
អយុត្តិធម៌ ហើយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពពិតនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជានោះ
ឡើយ ។ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រងថា៖ «ខ្ញុំបាននិយយ     
តាំងពីដើមទីព្រលនោះខ្ញុំនិយយនៅតូក្យូត្រម្ដងថា កម្ពុជាមិនយក ឯករាជ្យ 
និងអធិបត្រយ្យរបស់ខ្លួន ទៅដោះដូរជាមួយជំនួយណាទាំងអស់។ ខ្ញុំ        
គិតថា រឿងន្រះកម្ពុជានៅត្របន្តក្នុងជំហានរបស់ខ្លួនអំពីដំណើរការ 
ប្រជាធិបត្រយ្យ ស្ររីពហុបក្ស ហើយលោករង់ចាំមើលនៅឆ្នាំក្រយន្រះ
គឺឆ្នាំ ២០២២ នឹងមានការបោះឆ្នាត ឃុំ សងា្កាត់ ហើយនៅឆ្នាំ២០២៣ 
និងមានការបោះឆ្នាតសកលសារជាថ្មី ជាមួយនឹងបក្សនយោបាយដ្រល
ចូលរួមបោះឆ្នាត២០ គណបក្ស កាលពីឆ្នាំ ២០១៨ ហើយនិងមាន  
គណបក្សនយោបាយថ្មីៗ ដ្រលអ្នកជាប់បំរាមនយោបាយនោះបានសុំ 
សិទ្ធិធ្វើនយោបាយនិងកំពុងបង្កើតគណបក្ស»។ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន 
បានឲ្យដឹងថា៖ សម្ត្រចបានថា្វាយទៅព្រះមហាក្សត្រសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយ
ចំនួនពីរនាក់ ហើយខ្ញុំដឹងថាពួកគ្រមានគម្រងទៅបង្កើតគណបក្ស 
នយោបាយ ។ ដូច្ន្រះដំណើរការប្រជាធិបត្រយ្យ ស្ររីពហុបក្ស ដ្រល 
អនុវត្តនៅកម្ពុជានៅត្របន្តធ្វើ ខ្ញុំមិនសុំហើយក៏មិនទាមទារត្រឡប់មកវិញ
នៅភាពអនុគ្រះ ២០% នោះទ្រ ។ កម្ពុជា បានត្រៀមខ្លួនរួចហើយនូវ
ការមិនវិលត្រឡប់មកវិញនូវ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុប ដោយមិនធ្វើការ 
ចរចា មិនប្រឆំងតវ៉ាឬជំទាស់ការអនុវត្តស្រចក្តីសម្រចរបស់ពួកគ្រទ្រ ។ 
យើងបន្តនាំច្រញទំនិញ ២០% ទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបដោយធ្វើការ 
បង់ពន្ធជាធម្មតា។ យើងមានការលំបាកប៉ុន្ត្រយើងមិនអាចនឹងទទួលយក
បាននូវការដ្រលប្រទ្រសមួយមិនអាចអនុវត្តច្បាប់ របស់ខ្លួន បានតើយើង 
ជារដ្ឋទ្រ,  រដ្ឋឯករាជ្យ និងអធិបត្រយ្យ បើយើងមិនអាចអនុវត្តច្បាប់ដោយ
ខ្លួនឯងបានយើងគួរត្ររំលាយប្រទ្រសរបស់ខ្លួនចោលហើយដាក់ចំណុះ

ជាមួយប្រទ្រសផ្ស្រងទៅ។ ខ្ញុំគិតថា បញ្ហាន្រះមិនម្រនជាបញ្ហាដ្រលយើង
ត្រូវព្រងើយកន្តើយចំពោះឯករាជ្យ អធិបត្រយ្យភាពរបស់ប្រទ្រសមួយ 
ទ្រ។ ខ្ញុំគិតថាពួកគ្រនឹងសា្ដាប់នូវសម្ល្រងរបស់យើង។ 

ចំពោះទំនាក់ទំនងរវងចិន អាម្ររិក សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន 
បានលើកឡើងថា ៖ «ជាការពិតហើយកាលពីប៉ុនា្មានទសវត្សរ៍មុននោះប្រទ្រស 
នានា នៅក្នុងតំបន់របស់យើងក៏បានទទួលផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចសហ- 
ប្រតិបត្តិការរវងសហរដ្ឋអាម្ររិក និងចិន ពីព្រះថាចិននិងអាម្ររិក 
គឺជាតួអង្គអាចចាត់ទុកថា ជាក្បាលរថភ្លើងន្រកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ 
ពិភពលោក។ ប្រទ្រសទាំងពីរសហប្រតិបត្តិការគ្នាល្អតំបន់របស់យើងក៏
ទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍រាប់ទាំងកម្ពុជាផងដ្ររ»។ សម្ត្រចត្រជោ   
បានបន្តថា៖ប៉ុនា្មានឆ្នាំថ្មីៗន្រះយើងបានឃើញថា ភាពតានតឹងនៅក្នុង
ប្រទ្រសទាំងពីរបានកើតឡើងទៅលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងវិស័យផ្ស្រង
ទៀត ដូចជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយយើងឃើញថា វមានផលប៉ះពាល់ដូច
ដ្រលសុភាសិតបាននិយយថា «ដំរីជល់គ្នាគឺងាប់ស្រមោច» ។ ប៉ុន្ត្រ 
យើងក៏ មិនរងចាំឲ្យដំរីជល់គ្នាជាន់យើងសា្លាប់ទ្រយើងត្រូវរកវិធីគ្រចច្រញ។ 
ប៉ុន្ត្រយ៉ាងណាក៏ដោយផលប៉ះពាល់ ត្រងត្រកើតមានទៅលើប្រទ្រសតូចៗ 
នៅក្នុងក្របខណ្ឌតំបន់របស់យើងដូចជាកម្ពុជា ។ កម្ពុជាមានសង្ឃឹមថា 
អាម្ររិក និងចិននឹងខិតខំរកវិធីគ្រប់គ្រង ទំនាក់ទំនងដើម្បីបង្កើតឡើងវិញ
នូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ្រលបំព្រញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក ហើយក៏ជួយ 
ទៅដល់ ស្ថិរភាពសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់។ សម្ត្រចត្រជោ 
ថ្ល្រងថា៖ «ខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រទ្រសទាំងពីរពិតជាខ្នះខ្ន្រងស្វ្រងរកនូវដំណះ- 
ស្រយសមស្របមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងឲ្យបានល្អព្រះនៅលើ
ពិភពលោកន្រះ មិនអាចមានប្រទ្រសណាមួយប្រឆំងជាមួយប្រទ្រសមួយ
រហូតដល់ប្រទ្រសមួយទៀតផុតរលត់នោះទ្រ» ។ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន 
បន្តថាខ្ញុំជឿជាក់ថារដ្ឋបាលរបស់លោក ប្រឌិន ពិតជានឹងមានវិធានការ 
ថ្មីៗថ្រមទៀត បើទោះបីសង្ក្រតឃើញថាមានការតានតឹងបន្សល់ទុកដោយ
រដ្ឋបាលត្រំក៏ដោយ។ ប៉ុន្ត្រវនឹងអាចមានដំណាក់កាលមួយវនឹងថយ
ចុះដោយមានតម្រូវការពឹងពាក់គ្នាទៅមកបំព្រញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក ចិន 
ទិញទំនិញពីអាម្ររិក អាម្ររិចក៏ត្រូវការទំនិញរបស់ចិន។ ដូច្ន្រះវជារឿង
ធម្មតាដ្រលចាំបាច់ត្រូវត្រគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងបានល្អ។ កម្ពុជាមើល
ឃើញថាយើងអាចនឹងទទួលផលប្រយោជន៍ពីការក្រសម្រួលទំនាក់ទំនង
រវងចិននិងសហរដ្ឋអាម្ររិក៕

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សេន ៖ កម្ពុជាមិនយកឯករាជ្យ និងអធិបតេយ្យរប ស់ខ្លួន

ទៅដោះដូរជាមួយជំនួយណាទាំងអស់
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នៅថ្ង្រទី៨ ខ្រឧសភា ឆ្នាំ២០២១ សម្ត្រចអគ្គមហាពញាចក្រី ហែង សំរិន 
ប្រធានកិត្តិយសគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធានរដ្ឋសភាន្រព្រះរាជា-
ណចក្រកម្ពុជា បានផ្តល់អំណយជាស្បៀងអាហារ អង្ករ គ្រឿង 
ឧបភោគ បរិភោគ រួមទាំងថវិកាដល់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំព្រញ សម្រប់   
ច្រកជូនប្រជាពលរដ្ឋដ្រលជួបការខ្វះខតនៅក្នុងព្រលកំពុងអនុវត្តវិធាន
ការការពារទប់ស្កោត់ជំងឺកូវីដ១៩។

ក្នុងឱកាសនោះ សម្ត្រចចក្រី ហែង សំរិន បានសម្ត្រងការសោកស្តាយ 
និងចូលរួមមរណៈទុក្ខចំពោះក្រុមគ្រួសរដ្រលមានសមាជិកបានស្លាប់
បាត់បង់អាយុជីវិតដោយសរជំងឺកូវីដ១៩ និងបានជូនពរដល់ប្រជា-
ពលរដ្ឋដ្រលកំពុងសម្រកព្យាបាលជំងឺកូវីដ១៩ នៅតាមមន្ទីរព្រទ្យ និង
មណ្ឌលព្យាបាលទាំងអស់បានឆប់ជាសះស្បើយក្នុងព្រលឆប់ៗន្រះ 
ហើយបានវិលត្រឡប់ទៅជួបជុំក្រុមគ្រួសរវិញ។

សម្ត្រចចក្រី ហែង សំរិន បានបន្តអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវ
ត្រអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាល និងវិធានការសុខភិបាល ឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនមិន
ត្រូវធ្វ្រសប្រហ្រសឡើយ ព្រះថជំងឺកូវីដ១៩ នៅត្របង្កហានិភ័យខ្ពស់
ដដ្រលនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូល បើទោះបីព្រលន្រះ            
រាជរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចប់វិធានការបិទខ្ទប់នៅរាជធានីភ្នំព្រញ និង 
ក្រុងតាខ្មា ខ្រត្តកណ្តាលយ៉ាងណក្តី។ សម្ត្រចចក្រីបានលើកទឹកចិត្ត
ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ សូមអញ្ជើញទៅទទួលវា៉ាក់សំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ 
ដ្រលរាជរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្ល្រ ដើម្បីការពារខ្លួន និង 
បង្កើតភាពស៊ាំក្នុងសហគមន៍ ជាការការពារទប់ស្កោត់កុំឱ្យជំងឺដ៏កាច
សហាវន្រះ យយីសង្គមជាតិកាន់ត្រធ្ងន់ធ្ងរឡើង។ ប្រទ្រសជាច្រើន
នៅលើពិភពលោកបាននិងកំពុងជំរុញការចាក់វា៉ាក់សំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋ 
រៀងៗ ខ្លួន ដើម្បីទប់ស្កោត់ជំងឺកូវីដ១៩ និងដើម្បីឆប់បានស្តារសង្គម និង
ស្រដ្ឋកិច្ចប្រទ្រសជាតិពីវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតន្រះឡើងវិញ។

សម្ត្រចចក្រី ហែង សំរិន បានថ្ល្រងអំណរគុណចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាល 
អាជា្ញាធររាជធានីខ្រត្តទូទាំងប្រទ្រស កងកម្លំាងប្រដប់អាវុធ ជាពិស្រស
ក្រុមគ្រូព្រទ្យជួរមុខទាំងអស់ ដ្រលបានដក់ច្រញវិធានការបន្តបនា្ទាប់ 

ហើយបានខិតខំទប់ស្កោត់ការពារ គ្រប់មធ្យាបាយបានទាន់ព្រលវ្រលា
ប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវចំពោះសុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋ ដោយ 
មនិគតិពពី្រលវ្រលា នងិការនឿយហតន់ោះឡើយ។   សម្ត្រចចក្រកីប៏ាន 
កោតសរសើរផងដ្ររ ដល់សកម្មភាពមនុស្សធម៌នានា ដ្រលបានកើត
ឡើងយ៉ាងផុលផុសនៅគ្រប់កន្ល្រង គ្រប់តំបន់ ដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅ
មកនៅក្នុងគ្រលំបាកន្រះ ដ្រលជាវប្បធម៌ និងប្រព្រណីដ៏ថ្ល្រថ្លាដ្រល
បានកើតមានក្នុងសង្គមកម្ពុជា តាំងពីដើមរៀងមក។

ក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តម ឃួង សែង អភិបាលន្រគណៈ-
អភិបាលរាជធានីភ្នំព្រញ បានថ្ល្រងអំណរគុណយ៉ាងជ្រលជ្រជូនចំពោះ
សម្ត្រចចក្រី ហែង សំរិន  និងសម្ត្រចធម្មវិសុទ្ធវង្សា សែ ទី ហែង សំរិន 
ដ្រលជានិច្ចកាលសម្ត្រចទាំងទ្វ្របានយកចិត្តទុកដក់គិតគូដល់សុខទុក្ខ 
និងជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់កាលៈទ្រសៈ និងតាំងពីដើមមក ។ 
ឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថ អំណយទាំងអស់ន្រះ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំព្រញ
នឹងយកទៅច្រកជូនប្រជាពលរដ្ឋ ដ្រលមានជីវភាពខ្វះខតនៅក្នុងអំឡុង
ព្រលន្រការផ្ទុះរាលដលជងំកឺវូដី១៩ ក្នងុ «ព្រតឹ្តកិារណស៍ហគមន ៍២០កមុ្ភៈ» 
នៅរាជធានីភ្នំព្រញ។ ឯកឧត្តមអភិបាលរាជធានីភ្នំព្រញ បានលើក 
ឡើងថ ក្រមការយកចិត្តទុកដក់ និងចង្អុលបងា្ហាញ ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជា  
ប្រចាំរបស់សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋបាលរាជធានី 
ភ្នំព្រញ បានអនុវត្តរាល់វិធានការរដ្ឋបាល និងវិធានការសុខភិបាលយ៉ាង
មុឺងមា៉ាត់បំផុត ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព បានទាន់ព្រលវ្រលា ក្នុងការ 
ទប់ស្កោត់ និងការពារសុខុមាលភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋ រក្សាសណ្តាប់ធា្នាប់ 
សុខសន្តិភាពសង្គម ពិស្រសការចុះច្រកអំណយសង្រ្គោះបនា្ទាន់ដល់
ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ដ្រលត្រូវបិទខ្ទប់។

អំណយដ្រលសម្ត្រចចក្រីប្រគល់ជូននៅព្រលន្រះ រួមមាន ថវិកា 
២០លានរៀល អង្ករចំនួន ១១.២៤០គីឡូក្រម រួមនឹងគ្រឿងឧបភោគ
បរិភោគជាច្រើនទៀតដូចជា ត្រីខកំប៉ុង មី រួមនឹងសមា្ភារៈអនាម័យ 
មានអាល់កុល សប៊ូ និងថ្នាំដុសធ្ម្រញជាដើម៕

សម្ត្រចក្រី ហែង សំរិន បានផ្តល់អំណយជាស្បៀងអាហារ អង្ករ គ្រឿង ឧបភោគ បរិភោគ រួមទាំងថវិកាដល់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំព្រញ 

សម្តេចអគ្គមហាពញាចកេី ហេង សំរិន ៖ បេជាពលរដ្ឋតេូវចូលរួម  
អនុវត្តវិធានការនានា ឱ្យបានខ្ជេប់ខ្ជួនមិនតេូវធ្វេសបេហេសឡើយ
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នៅព្រឹកថ្ង្រទី១៩ ខ្រឧសភា ឆ្នាំ២០២១ សម្ត្រចពិជ័យស្រនា        
ទៀ បាញ់ សមាជិកគណៈអចិន្ត្រយ៍ន្រគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល 
គណបក្សប្រជាជនកម្ពជុា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រ ីរដ្ឋមន្ត្រកី្រសងួការពារជាតិ 
បានអញ្ជើញត្រួតពិនិត្យយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ 
ជូនប្រជាពលរដ្ឋសម្រប់ដូសទី២ នៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំព្រញ 
បានគូសបញ្ជាក់ថា ដំណើរការន្រការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ 
ជូនប្រជាពលរដ្ឋនូវដូសទី២ នៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំព្រញ បាន 
ប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនមិនមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងទ្រ និងមាន 
សណា្តាប់ធា្នាប់ល្អ។ ការទទួលព័ត៌មាន ក៏ដូចជាការជូនព័ត៌មានពី           
សំណាក់អាជា្ញាធរបានប្រព្រឹត្តទៅរលូន រីឯអ្នកដ្រលមកចាក់វ៉ាក់សាំង 
គឺមកតាមព្រលវ្រលាដ្រលបានកំណត់។ 

សម្ត្រចពិជ័យស្រនា ទៀ បាញ ់ បានរំលឹកថា ចំពោះការ 
ចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី១ មានប្រជាពលរដ្ឋមកចាក់ច្រើនលើសផ្រនការ
ដ្រលបានគ្រងទុក។ ទន្ទឹមន្រះ យើងបាននិងកំពុងត្របន្តចាក់ជូន
ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យអស់តាមអនុសាសន៍ណ្រនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ត្រច-
ត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា ដ្រលបញ្ជាក់ច្បាស់ថា           
”បើចាក់មិនអស់ គឺយើងមិនដកច្រញ” ហើយការងារន្រះដើរទៅ   
ជាមួយគ្នាត្រម្តង។ យើងជំរុញការចាក់ដូសទី១ផង និងចាក់ដូសទី២ 
ទៅជាបន្តបនា្ទាប់មិនមានការរអាក់រអួលទ្រ។ 

សម្ត្រចពិជ័យស្រនា បានបញ្ជាក់ថា ដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងជូន
ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ក្រហមក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំព្រញ គឺ 
អនុវត្តទៅតាមការចាត់ច្រង។ ព្រលកន្លងមកយើងបានសម្រចថា 
ចាក់វ៉ាក់សាំងនៅរាជធានីភ្នំព្រញ និងខ្រត្តកណា្តាល ដោយក្រសួង 
ការពារជាតិបានទទួលការប្រងច្រកដំបូង គឺឱ្យចាក់វ៉ាក់សាំងជូន          
ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ក្រហមចំនួន៤ខណ្ឌ ដ្រលមានហានិភ័យខ្ពស់។ 
បនា្ទាប់មកទៀតយើងបានសហការជាមួយរាជធានីភ្នំព្រញ ក៏បង្កើត

សម្ត្រចពិជ័យស្រនា ទៀ បាញ់ អញ្ជើញត្រួតពិនិត្យយុទ្ធនាការចាក់វា៉ាក់សំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ 
ជូនប្រជាពលរដ្ឋសម្រប់ដូសទី២ នៅក្នុងភូមិសស្ត្ររាជធានីភ្នំព្រញ

តំបន់ក្រហមមួយចំនួនទៀតនៅខណ្ឌទួលគោក និងខណ្ឌឫស្សីក្រវ 
និងបានបន្តចាក់វ៉ាក់សាំងនៅខណ្ឌទាំងពីរន្រះ រហូតដល់ ៦ខណ្ឌ។ 
ចំពោះមុខសញ្ញាដ្រលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំង គឺត្រូវចាក់ជូនទាំងអស់ 
រួមទាំងកម្មករ កម្មការិនី រួមទាំងជនបរទ្រសផង។

ដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងដូសទី១ និងដូសទី២ កំពុងបន្ត 
ដំណើរការល្អប្រសើរ ក្រមការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីក្រុមការងារ 
នឹងគ្រងបញ្ចប់នៅដំណាច់ខ្រឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ន្រះសម្រប់ដូសទី១។ 
ក្រុមការងារចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងអស់ ពិនិត្យពិច័យឱ្យបានល្អិតល្អន់បំផុត
ក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋ ធ្វើយ៉ាងត្រូវប្រកដគមា្លាតការ
ចាក់រវងដូសទី១ មកដូសទី២ មានរយៈព្រល ១៤ថ្ង្រ និងចាក់ឱ្យ 
ត្រឹមត្រូវតាមបច្ច្រកទ្រស ដើម្បីធានាថា ពលរដ្ឋមានវ៉ាក់សាំងក្នុងខ្លួន
ការពារជំងឺកូវីដ១៩។ ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ក្រហម ដ្រលមិន
ទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី១ នៅឡើយនោះសូមទៅចូលរួមចាក់
វ៉ាក់សាំង ព្រះក្រុមការងារនៅត្របន្តចាក់ដូសទី១ជូន។ 

ក្នុងប្រតិបត្តិការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆំងជំងឺកូវីដ១៩ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ
នៅតំបន់ក្រហមក្នុងរាជធានីភ្នំព្រញ ក្រមបទបញ្ជាផ្ទាល់របស់ 
សម្ត្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី បាននិងកំពុងបន្តយ៉ាងសស្រក់សស្រំ
ទាំងដូសទី១ និងដូសទី២ ក្រមការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីក្រុមការ
ងារចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រសួងការពារជាតិ ដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋគ្រប់
រូបបានទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩។ ក្នុងរយៈព្រល ២៥ថ្ង្រ 
កន្លងមកន្រះ ក្រុមការងារចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រសួងការពារជាតិ 
បានចាក់ដូសទី១ ជូនប្រជាពលរដ្ឋបាន ៧៨៦.០២០នាក់ ស្រី 
៤២២.៥៧៥នាក ់ ខណៈអ្នកចាកដ់សូទ២ី ចាកប់ាន ៤៣០,២០០នាក ់
ស្រី ២២២,០៤៤នាក់។ តំបន់ក្រហមដ្រលកងទ័ពកំពុងប្រតិបត្តិការ
ចាក់វ៉ាក់សាំងន្រះ រួមមាន៖ ខណ្ឌមានជ័យ, ខណ្ឌដង្កា, ខណ្ឌកំបូល, 
ខណ្ឌពោធិ៍ស្រនជ័យ, ខណ្ឌឫស្សីក្រវ និងខណ្ឌទួលគោក៕

សម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ ៖ យុទ្ធនាការចាក់វ៉េក់សាំងជូន
បេជាពលរដ្ឋដូសទី២ នេតំបន់កេហមដំណើរការដេយរលូន
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ថ្ង្រទី ២៣ ខ្រឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ ឯកឧត្ដមកិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត 
ងួន ញ៉ិល សមាជិកគណៈអចិន្ត្រយ៍ន្រគណៈកមា្មាធិការកណ្តាល 
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អនុប្រធានទី១ រដ្ឋសភា ន្រព្រះរាជាណចក្រ 
កម្ពុជា និងជាប្រធានក្រុមការងារគណបក្សថ្នាក់កណ្តាលចុះមូលដ្ឋាន
ខ្រត្តកំពង់ធំ បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ពិធីផ្សព្វផ្សាយស្រចក្តី
សម្រចរបស់គណៈកមា្មាធិការកណ្តាល ស្តីពីផ្រនការរួមឆ្ពាះទៅកាន់
ការបោះឆ្នាតជ្រើសរីសក្រុមបឹក្សា ឃុំ-សងា្កោត់ អាណត្តិទី ៥ ឆ្នាំ ២០២២ 
នៅខ្រត្តកំពង់ធំ ដ្រលមានសមាជិក សមាជិកា ចូលរួមចំនួន ១៣០ នាក់ ។

ថ្ង្រទី១៤ ខ្រឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តមកិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត 
សុឹម កា សមាជិកគណៈអចិន្ត្រយ៍ន្រគណៈកមា្មាធិការកណ្តាល គណបក្ស- 
ប្រជាជនកម្ពុជា អនុប្រធានទី១ ព្រឹទ្ធសភា និងលោកជំទាវ បានអញ្ជើញ 
នាំយកទ្រយ្យទាន គ្រឿងឧបភោគ បរិភោគ ព្រមទាំងសមា្ភារៈប្រើប្រស់ 
និងបច្ច័យមួយចំនួនប្រគ្រន ព្រះសង្ឃ និងជូនគណៈកម្មការវត្ត ក្នុង 
ស្រុកកំចាយមារ និងស្រុកកញ្ជ្រៀចខ្រត្តព្រវ្រង។ ឯកឧត្តមកិត្តិនីតិ-
កោសលបណ្ឌិត ក៏បានអញ្ជើញពិនិត្យការកសងសមិទ្ធផលនានាដ្រល
មានដូចជា វត្តទ្រពនិមិ្មត ហៅវត្តអញ្ចាញ (របង រូបសំណក ខឿន   
តំកល់ព្រះរូបសម្ត្រចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណត) វត្តពង្ររង្សី ហៅវត្ត 
ជ្រម្រក់ (កុដិ និងរូបសំណកសម្ត្រចព្រះសង្ឃរាជ) វត្តថ្មទឹកដច់ 
(ទ្រយ្យវត្ថុ និងបច្ច័យ)។

ថ្ង្រទី០៨ ខ្រឧសភា ឆ្នាំ២០២១ សម្ត្រចចៅហា្វាវាំងវរវៀងជ័យអធិបតី-
ស្រឹងា្គរ គង់ សំអុល សមាជិកគណៈអចិន្ត្រយ៍ន្រគណៈកមា្មា-
ធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី 
ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង និងជាព្រះរាជតំណងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ 
ព្រះមហាក្សត្រ និងសម្ត្រចព្រះមហាក្សត្រីបានអញ្ជើញនាំយកនូវ              
ព្រះរាជអំណយដ្រលជាព្រះរាជទានដ៏ថ្ល្រថ្លា របស់ព្រះករុណជា 
អមា្ចាស់ជីវិតលើត្បូង និងសម្ត្រច ព្រះមហាក្សត្រី សម្ត្រចម៉្រ សម្ត្រចយយ 
សម្ត្រចយយទួត ជូនដល់ប្រជារាស្រ្តទទួលរងគ្រះដោយខ្យល់កន្តា្រក់
ជាខ្លាំង មានចំនួន ២៤៥ គ្រួសរ រស់នៅក្នុងស្រុកចំនួន ៤ ក្នុង 
ខ្រត្តកំពង់ឆ្នាំង។

ថ្ង្រទី៨ ខ្រឧសភា ឆ្នាំ២០២១ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត         
ម៉ែន សំអន សមាជិកាគណៈអចិន្ត្រយ៍ន្រគណៈកមា្មាធិការកណ្តាល 
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី តំណងរាស្ត្រមណ្ឌល 
ស្វាយរៀង បានអញ្ជើញនាំយកអំណយរបស់ក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាល
ចុះមូលដ្ឋានខ្រត្តស្វាយរៀង ច្រកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ៥៨០ 
គ្រួសរ ដ្រលរងគ្រះដោយសរខ្យល់កន្តា្រក់បណ្តាលឲ្យខូចខតផ្ទះ
សំប្រង និងទ្រព្យសម្បត្តិ និងអ្នកដ្រលរងរបួសដោយគ្រះធម្មជាតិដ្រល
ស្ថិតក្នុងភូមិជីកដី ឃុំអណ្តូងត្រប្រក ភូមិក្រសំង ឃុំក្រសំង និង 
ភូមិអន្សាង ឃុំជ្រធំ ន្រស្រុករមាសហ្រក ខ្រត្តស្វាយរៀង ។ លោកជំទាវ 
បានក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការបម្របម្រួល  

អាកាសធាតុ និងគ្រះធម្មជាតិជាដើម និងជាពិស្រស ត្រូវគោរពតាមវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល គឺ ៣ការពារ ៣កុំ ឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំ ។
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ថ្ង្រទី៨ ខ្រឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ថែង ខុន សមាជិកគណៈ-          
កមា្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង ទ្រសចរណ៍ និង    
ជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុកបារាយណ៍ និង ស្រុកតាំងគោក បានអញ្ជើញ
ពិនិត្យការដ្ឋានសង់សង់ទីស្នាក់បក្សឃុំមួយចំនួន នៅក្នុងស្រុកបារាយណ៍ និង 
ស្រុកតាំងគោក  ខ្រត្តកំពង់ធំ ។ ឯកឧត្តមបានរំលឹកដស់តឿនឲ្យមន្ត្រីគណបក្ស 
គ្រប់ថ្នាក់ក្នុងស្រុកទាំងពីរ ត្រូវខិតខំសហការជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋបាលគ្រប់ថ្នាក់ ដើម្បី 
បន្តពុះពារប្រយុទ្ធប្រឆំងយកជ័យជម្នះលើជំងឺកូវីដឲ្យបាន។ បន្តជំរុញអនុវត្ត 
វិធាន ៣ការពារ ៣កុំ ឲ្យកា្លាយជាយុទ្ធនាការ និងជាចលនាសង្គមមួយ ដោយមាន
ការចូលរួមប្រកបដោយស្មារតីភា្ញាក់រលឹកពីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបក្នុងសហគមន៍។

ថ្ង្រទី២១ ខ្រ ឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ អ៊ុក រ៉ែប៊ុន 
សមាជិកគណៈអចិន្រ្តយ៍ន្រគណៈកមា្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា 
ប្រធានគណៈកមា្មាធិការគណបក្សក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងជា អនុប្រធានទី១ 
ក្រុមការងារគណបក្សចុះមូលដ្ឋានខ្រត្តកំពង់ឆ្នាំងបានដឹកនាំ កិច្ចប្រជុំគណៈ- 
កមា្មាធិការគណបក្សក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ តាមប្រព័ន្ធ Microsoft Teams       
ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយស្រចក្តីសម្រចរបស់គណៈកមា្មាធិការកណ្តាលល្រខ ១៦៣/ 
០៥២១/សស.គក ស្តីពីផ្រនការឆ្ពាះទៅកាន់ ការបោះឆ្នាតជ្រើសរីសក្រុមប្រឹក្សា
ឃុំ សងា្កោត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ ។

ថ្ង្រទី៧ ខ្រឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ សមាជិក-
គណៈកមា្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន បាន
ដឹកនាំក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះជួយមូលដ្ឋានស្រុកកោះសូទិន អញ្ជើញ 
នាំយកនូវអង្ករ ទ្រយ្យទាន និងបច្ច័យទៅប្រគ្រនដល់បណ្តាវត្តទាំង២៧ ក្នុង 
ស្រុកកោះសូទិន ខ្រត្តកំពង់ចាម។

ថ្ង្រទី១០ ខ្រឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម  អ៊ុំ សារិទ្ធ សមាជិកគណៈ-
កមា្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អគ្គល្រខធិការព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញ
នាំយកអំណយរបសស់ម្ត្រចវិបុលស្រនាភក្ត ីសាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភាន្រ
ព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា និងលោកជំទាវ ប្រគល់ជូនរដ្ឋបាលខណ្ឌជ្រយចងា្វារ 
សម្រប់ច្រកជូនប្រជាពលរដ្ឋដ្រលមានជីវភាពខ្វះខត និងកំពុងធ្វើចតា្តាឡីស័ក  

ចំនួន៥០០គ្រួសរ នៅសលាខណ្ឌជ្រយចងា្វារ រាជធានីភ្នំព្រញ។ អំណយទាំងនោះរួមមាន៖ អង្ករចំនួន១០តោន ទឹកសុទ្ធ៥០០ក្រស 
និងឃីតចំនួន៥០០ឃីត ដោយក្នុង០១ឃីតៗ រួមមាន៖ មី ០១ក្រស ត្រីខកំប៉ុង ១២កំប៉ុង ទឹកដោះគោខប់ ០១កំប៉ុង ទឹកផ្ល្រឈើ ១២កំប៉ុង ស្ករស 
០១គីឡូក្រម ទឹកត្រី ០១ដប ទឹកសុីអុីវ០១ដប នំ ០១ប្រអប់ សប៊ូកក់សក់ ០១ដប សប៊ូម្សៅ ០១កញ្ចប់ មា៉ាស ០១ប្រអប់ ច្រសដុសធ្ម្រញ 
០១ដើម ថ្នាំដុសធ្ម្រញ ០១បំពង់ ក្រដសអនាម័យ០១ប្រអប់ និងធុងជ័រធំ ០១ធុង។

ថ្ង្រទី២២ ខ្រឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តមកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ទែព ងន 
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រយ៍ន្រគណៈកមា្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា 
អនុប្រធានទី២ ព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញជួបសំណ្រះសំណល  និងនាំយក 
អំណយ ជូនដល់រដ្ឋបាលស្រុកស្អាង និងស្រុកកោះធំ  ខ្រត្តកណ្តាល  សម្រប់
ច្រកជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដ្រលកំពុងធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក និងជួបការលំបាក
ក្នុងស្រុកទាំងពីរ។ ឯកឧត្តមកិត្តិសង្គហបណ្ឌិតថ្ល្រងថ៖ ត្រូវបន្តអនុវត្តន៍ស្រចក្តី
ណ្រនាំរបស់ក្រសួងសុខភិបាល និងវិធានការ ៣ការពារ ៣កុំ , ប្រកាន់ខ្ជាប់ 
ការរស់នៅ  ការបំព្រញការងារ តាមប្របគន្លងថ្មី បង្កើនស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់។
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ថ្ង្រទី០៤ ខ្រឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង សមាជិក-
គណៈកមា្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អនុប្រធានក្រុមការងារ
ថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខ្រត្តកណ្តាល ទទួលជួយស្រុកកណ្តាលស្ទឹង និងជាប្រធាន 
គណៈ កម្មការទី១០ ព្រឹទ្ធសភា បានផ្តល់នូវថវិកា ឧបត្ថម្ភចំនួន ១០.០០០ដុលា្លារ 
ដល់រដ្ឋបាលស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ដើម្បីប្រើប្រស់ក្នុងការឧបត្តម្ភបន្តដល់ប្រជា 
ពលរដ្ឋដ្រលមានជីវភាពខ្វះខត និងកំពុងធ្វើចតា្តាឡីស័ក នៅមូលដ្ឋាន 
ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខ្រត្តកណ្តាល។ ឯកឧត្តមក៏បានចុះច្រកគ្រឿងឧបភោគ 
បរិភោគ និងថវិកាដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅឃុំគោកត្រប់ និងឃុំត្រពាំងវ្រង 

 ថ្ង្រទី២៤ ខ្រឧសភា ឆ្នាំ២០២១  ឯកឧត្តមសស្ដ្រចារ្យ ម៉ម ប៊ុនហែង 
សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួង 
សុខភិបាល បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យទីតាំងសង្គ្រះបនា្ទាន់ សម្រប់អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ 
ដ្រលមានចំនួន៥០គ្រ នៅមន្ទីរព្រទ្យព្រះអង្គឌួង ។ ឯកឧត្តមថ្ល្រងថ  ការបន្ថ្រម 
ទីតាំងសង្គ្រះបនា្ទាន់សម្រប់អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ន្រះ គឺជាការប្រតិបត្ដិនូវគោល-
នយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា គឺការពង្រីកនូវស្រវាសង្គ្រះបនា្ទាន់ 
សម្រប់អ្នកជំងឺដ្រលធ្ងន់ធ្ងរ នៅតាមមន្ទីរព្រទ្យរដ្ឋ នៅទូទាំងរាជធានីខ្រត្ដ។

ថ្ង្រទី០៨ និងទី១៥ ខ្រឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម 
ពែុំ សុខា សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសធារណៈ បាន 
អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុង ពិធីប្រកាសប្រធានក្រុមការងារ     
រាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានក្រុងក្រច្រះ ខ្រត្តក្រច្រះ ។ 
ឯកឧត្តមថ្ល្រងថ៖ មន្ត្រីរាជការត្រូវរស់នៅ និងធ្វើការជា

ធម្មតាតាមគន្លងថ្មីន្រសម័យកាលកូវីដ-១៩។ ប្រឈមនឹងស្ថានការណ៍ជាក់ស្ដ្រងរយៈព្រលជាងមួយឆ្នាំកន្លងទៅ ភាពតស៊ូអត់ធ្មត់នឹងន ពោរព្រញដោយ 
ឆន្ទៈមោះមុត និងការលះបង់របស់មន្ត្រី និងអាជា្ញាធរយើងគ្រប់លំដប់ថ្នាក់ដើម្បីសម្រចភារកិច្ចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពសុខភាពសធារណៈ បង្កលក្ខណៈ 
ដល់ការរក្សាស្ថិរភាព និងប្រក្រតីភាព ជីវភាពសង្គម កំពុងត្រកា្លាយជាមូលដ្ឋានស្នូល ន្រសមគ្គីភាព និងភាពធន់របស់សង្គមជាតិយើងទៅអនាគត។

ថ្ង្រទី០៥ ខ្រឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម វែង សាខុន សមាជិក-
គណៈកមា្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម 
រុកា្ខាប្រមាញ់ និងន្រសទ និងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋាន
ស្រុកកំពង់សៀម ស្រុកជើងព្រ ខ្រត្តកំពង់ចាម និងលោកជំទាវ បានអញ្ជើញ 
នាំយកអំណយប្រគល់ជូនដល់ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលន្រ 
គណៈអភិបាលខ្រត្តកំពង់ចាម ដើម្បីយកទៅដោះស្រយជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋ
ដ្រលកំពុងនឹងប្រឈមបញ្ហាជំងឺឆ្លងកូវីដ-១៩ ជាពិស្រសសម្រប់បងប្អូនប្រជា-
ពលរដ្ឋដ្រលមានជីវភាពខ្វះខតក្នុងតំបន់បិទខ្ទប់ និងកំពុងធ្វើចតា្តាឡីស័ក្ត។

 ថ្ង្រទី១៩ ខ្រឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ជាម ប៉ែអា អ្នកតំណងរាស្រ្ត 
ខ្រត្តព្រវ្រង បានអញ្ជើញចុះជួបសំណ្រះសំណល និងនាំយកសំភារៈថវិកា       
ប្រគល់ជូនដល់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងមណ្ឌលចតា្តាឡីស័ក នៅឃុំព្រដើមថ្នឹង 
ស្រុកសុីធរកណ្តាល ខ្រត្តព្រវ្រង។ ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តមក៏បាន 
អញ្ជើញប្រគ្រនអង្ករ សំភារៈ និងថវិកាមួយចំនួនជូនដល់ព្រះសង្ឃបីវត្ត ដ្រល 
សរុបជាថវិកាចំនួន១៦០០ដុលា្លារ។

ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង សរុបចំនួន ១៣៣គ្រួសរ ដោយចំណយអស់ថវិកាសរុបចំនួន ២០,០០០,០០០រៀល(ម្ភ្រលានរៀល)។
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ថ្ង្រទី១៣ ខ្រឧសភា ឆ្នាំ២០២១ លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង សមាជិកា-
គណៈកមា្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលន្រគណៈ-
អភិបាលខ្រត្តកោះកុង បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីក្រុងពាលីបើកការដ្ឋាន
សងសង់កំពង់ផ្រថ្មី នៅខ្រត្តកោះកុង។ គម្រងសងសង់កំពង់ផ្រថ្មីន្រះជា
ប្រភ្រទប្រតុងមានប្រវ្រង ៦៩ម៉្រត្រ និងទទឹង ១៦.៥ម៉្រត្រ។ ស្ពានប្រតុង 
ភា្ជាប់ទៅផ្រប្រវ្រង ២៨ម៉្រត្រ ទទឹង ៨ម៉្រត្រ ចំនួន ២កន្ល្រង គ្រងចំណយ 
ថវិកាសរុបប្រមាណ ១.៥ លានដុលា្លារ ។

ថ្ង្រទី២១ ខ្រឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ជាវ តាយ សមាជិក-
គណៈកមា្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលន្រគណៈអភិបាល 
ខ្រត្តកំពត បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យការដ្ឋានស្ដរប្រព័ន្ធលូរំដោះទឹកកខ្វក់ច្រញពីទី
ក្រុងកំពត និងស្រុកទឹកឈូ ស្ថិតនៅចំណ៊ាចស្ពានភូមិតាអ្រង សងា្កោត់កំពង់ 
កណ្តាល ក្រុងកំពត ខ្រត្តកំពត។ ឯកឧត្តមបានថ្ល្រងអំណរគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋ 
រស់នៅតាមបណ្តាយមាត់លូ ដ្រលបានចូលរួមសហការក្នុងការរុះរីសំណង់ដ្រល
ប៉ះពាល់លើគម្រងន្រះដោយស្ម័គ្រចិត្ត និងរីករាយសទរទទួលយកការអនុវត្ត
គម្រងន្រះដោយរដ្ឋបាលខ្រត្តកំពត។

ថ្ង្រទី២១ ខ្រឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម អ៊ុំ រតែី អភិបាល-
ខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យ និងឯកឧត្តម ខែង ស៊ុម ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខ្រត្ត បាន  
អញ្ជើញចុះច្រកស្បៀងអាហារជាអណំយដថ៏្ល្រថ្លារបស ់     សម្ត្រចអគ្គមហា-
ស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី ន្រព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា និង 
សម្ត្រចកិតិ្តព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ែនី ហ៊ុន សែន និងអំណយឧបត្ថម្ភរបស់ 
ឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្រនីយ៍ កែ គឹមយ៉ែន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ជាប្រធានក្រុម 
ការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះជួយខ្រត្ត និងលោកជំទាវ ជូនដល់ពុកម៉្របងប្អូនប្រជា-
ពលរដ្ឋខ្វះខតជួបការលំបាកចំនួន ១៥០គ្រួសរ ក្នុងស្រុកថ្មពួក និង ១៥០ 

ថ្ង្រទី១៨ ខ្រឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ម៉ុម សារឿន សមាជិក-
គណៈកមា្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលន្រគណៈអភិបាល
ខ្រត្តស្ទឹងត្រង បានអញ្ជើញដឹកនាំក្រុមការងារបច្ច្រកទ្រសចុះត្រួតពិនិត្យការដ្ឋាន
ស្ថាបនាផ្លូវប្រតុងប្រវ្រង ៦គីឡូ នឹង ៣០ម៉្រត្រ ទទឹង ៥ម៉្រត្រ លូមូលចំនួន ១៦ 
កន្ល្រង លូប្រអប់ចំនួន ២កន្ល្រង នឹងស្ពានធំៗចំនួន២កន្ល្រង (ទី១ ស្ពាន អូរត្រល 
ប្រវ្រង ៩០ម៉្រត្រ និងទី២ ស្ពានកាំងត្រជោប្រវ្រង ៣០ម៉្រត្រ) ក្រមគម្រង 
គ្រប់គ្រងគ្រះមហន្តរាយនៅកម្ពុជា និងអាសុីអាគ្ន្រយ៍។ ផ្លូវមួយខ្ស្រន្រះតភា្ជាប់
ពីត្រើយមា្ខាងន្រស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជា-ចិនម្រគង្គ តាមបណ្តាយទន្ល្រម្រគង្គ ស្ថិត 

នៅចំណ៊ាច ភូមិអូរត្រល ឃុំថឡាបរិវា៉ាត់ ស្រុកថឡាបរិវា៉ាត់ ឆ្ពាះទៅកាន់ ទីរួមស្រុកថឡាបរិវា៉ាត់ ខ្រត្តស្ទឹងត្រង។

គ្រួសរទៀត លើ ៧ឃុំ ក្នុងស្រុកស្វាយច្រក ខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យ សរុប៣០០គ្រួសរ ។

 ថ្ង្រទី១៣ ខ្រឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ ឯកឧត្តម ស្បោង សារ៉ែត សមាជិក-
គណៈកមា្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធានគណៈកមា្មាធិការ- 
គណបក្សខ្រត្តព្រវ្រង និងសហការី អមដំណើរដោយឯកឧត្តម ឧកញា៉ា ប៉្រន នួន 
ប្រធានក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយឃុំកំពង់ប្រសទ និង 
អាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីចុះសួរសុខទុក្ខ សំណ្រះសំណល 
និងច្រកអំណយជូនគ្រួសរក្រីក្រចំនួន ១០៣ នាក់ ក្នុងអំឡុងព្រលរីករាល 
ដលន្រជម្ងឺកូវីត-១៩ នៅឃុំកំពង់ប្រសទ ស្រុកពាមជរខ្រត្តព្រវ្រង ដ្រលក្នុង 
មា្នាក់ៗទទួលបាន អង្ករ២៥គីឡូក្រម មា៉ាស២ប្រអប់ និងថវិកា ១មុឺនរៀល ។
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ថ្ង្រទី១៣ ដល់ថ្ង្រទី១៥ ខ្រម្រស ឆ្នាំ២០២១ 
ឯកឧត្តម  ហួត ហាក់ សមាជិកគណ:កមា្មាធិការ-
កណ្តាល សមាជិកគណៈអចិន្ត្រយ៍យុវជនគណ-
បក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល និងជាប្រធាន
ក្រុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបក្ស
ប្រចាទំ្វបីអរឺ៉បុ បានរៀបចអំាហារចនួំន ១.២០០ឈតុ 

ថ្ង្រទី៦ ខ្រឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម         
គឹម សន្តិភាព សមាជិកគណ:កមា្មាធិការ កណ្តាល 
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រយ៍ យុវជនគណបក្ស 
ប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល  និងជាប្រធាន ផ្ន្រក 
ក្រប្រទ្រស ន្រយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ថ្នាក់កណ្តាល ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំ និងសមាជិក 

បាននាំយកថវិកាដ្រលបានមកពីផ្ន្រកក្រប្រទ្រស ន្រយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល ចំនួន ៧.៦៨៩ ដុលា្លារអាម្ររិក និង
ក្រុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបក្សនៅ ប្រទ្រសអូស្តា្រលី និង ណូវ៉្រលហ្ស្រឡង់ ព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅប្រទ្រស 
អូស្តា្រលី និងណូវ៉្រលហ្ស្រឡង់ ចំនួន ២១.៣៧៩.៥ដុលា្លារអាម្ររិក ជូនដល់សមាគមគ្រូព្រទ្យស័្មគ្រចិត្តយុវជនសម្ត្រចត្រជោ (TYDA)       
ព្រមទាំងអំណយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រះ និងក្រីក្រនៅតំបន់បិទខ្ទប់ រួមមានអង្ករចំនួន ៣១តោន និងមីជាតិ ចំនួន 
៣៦៨០ក្រស តាមរយៈសលារាជធានីភ្នំព្រញ។

ជូនក្រុមគ្រូព្រទ្យស្ម័គ្រចិត្តសម្ដ្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន (TYDA) ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រព្រណីជាតិ ក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆំង 
និងជំងឺកូវីដ-១៩ ដើម្បីសម្ដ្រងនូវការដឹងគុណចំពោះគុណតម្ល្រន្រការលះបង់ជូនប្រទ្រសជាតិ។

ថ្ង្រទី៧ ខ្រឧសភា ឆ្នាំ២០២១ លោកជំទាវ 
មិថុនា ភូថង សមាជិកាគណៈកមា្មាធិការកណ្តាល 
ជាសមាជិកយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់
កណ្តាល ជាប្រធានគណ:កមា្មាធិការគណបក្ស
ខ្រត្តកោះកុង និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជន
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខ្រត្តកោះកុង និង 
ឯកឧត្តម កាយ សំរួម សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណ្តាល អនុប្រធានគណ:កមា្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខ្រត្តកោះកុង និងជា       
ប្រធានគណៈប្រចាំការគណៈអចិន្ត្រយ៍គណៈកមា្មាធិការគណបក្សខ្រត្តកោះកុង បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសក្រសម្រួល 
ត្រងតាំង និងប្រគល់តួនាទីភារកិច្ចជូនក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខ្រត្តកោះកុង ដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ   
សមាជិក និងសមាជិកាយុវជនគណបក្សខ្រត្ត ចំនួន ១៥៦នាក់ នៅទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខ្រត្តកោះកុង។

ថ្ង្រទី០៨ ខ្រឧសភា ឆ្នាំ២០២១ យុវជនគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល ក្រមការចង្អុបងា្ហាញដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ 
ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ែណែត សមាជិកគណៈអចិន្ត្រយ៍គណៈ-
កមា្មាធិការកណ្តាល និងជាប្រធានយុវជនគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ សមាជិក 

គណ:កមា្មាធិការកណ្តាល សមាជិកគណៈអចិន្ត្រយ៍យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល និងជាប្រធានល្រខធិការដ្ឋាន ន្រយុវជន 
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល បានសហការជាមួយ ឯកឧត្តម ហែង សួរ សមាជិកគណ:កមា្មាធិការកណ្តាល សមាជិកគណៈអចិន្ត្រយ៍ 
យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល និងជាប្រធានផ្ន្រករាជធានី ខ្រត្ត ន្រយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល  បានសម្រប
សម្រួលចាក់វា៉ាក់សំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ លើកទី១ ជូនសមាជិកយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល សមាជិកក្រុមការងាររៀបចអំង្គការ
ចាត់យុវជនគណបក្សនៅក្រប្រទ្រស និងក្រុមជំនួយការល្រខធិការដ្ឋាន និងបណ្តាផ្ន្រកចំណ៊ាះ ន្រយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា  ថ្នាក់ 
កណ្តាល ចំនួន ១៩៧នាក់ នៅទីស្ដីការក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ។
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ថ្ង្រទី៣  ខ្រម្រស  ឆ្នាំ២០២១ 
ឯកឧត្តម       ភុន  សារពែជែ សមាជិក- 
គណ:កមា្មាធិការកណ្តាល សមាជិក 
យុវជនគណបក្សប្រជាជន កម្ពុជាថ្នាក់ 
កណ្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងារ 
យុវជន គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា 
ខ្រត្តកំពត និងក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខ្រត្តតំណងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តម ឌី វិជា្ជែ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ 
កណ្តាល និងជាសមាជិកយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល និងលោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ែណា  បានចុះសួរសុខទុក្ខ 
និងនាំយកនូវបច្ច័យ គ្រឿងឧបភោគ ថ្នាំសង្កូវទៅប្រគ្រនព្រះសង្ឃនៅវត្តទាំង១៣ ក្នុងស្រុកបនា្ទាយមាស និងស្រុកកំពង់ត្រច 
ខ្រត្តកំពត ក្នុងគ្រដ៏លំបាកន្រការកើតមានជំងឺកូវីដ-១៩ ដ្រលព្រះសង្ឈតាមទីវត្តអារាមកំពុងមានការខ្វះខត។

ថ្ង្រទី០៩ ខ្រម្រស ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម  
សាយ ម៉ែងគមី សមាជកិយវុជន គណបក្ស 
ប្រជាជនកម្ពុជា ថ្នាក់កណ្តាល និងជាប្រធាន 
ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខ្រត្ត មណ្ឌលគិរ ី
ឯកឧត្តម សា្វែយ សំអា៊ែង ប្រធានគណៈ-
កមា្មាធិការគណបក្សខ្រត្ត និងក្រុមការងារ 

បាននាំយកអំណយជាថវិកា ទឹកបរិសុទ្ធចំនួន ២៥០ក្រស និងសមា្ភារៈមួយចំនួនជូនដល់ក្រុមការងារសម្រប់ចាត់ច្រង និង 
ប្រើប្រស់  ក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វា៉ាក់សំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ជូនមន្រ្តីរាជការ និងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខ្រត្តលើកទី២ ដ្រលប្រព្រឹត្តទៅនៅ
បរិវ្រណសលាខ្រត្តមណ្ឌលគិរី។

ថ្ង្រទី០៨  ខ្រម្រស ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ឌី រ៉ែដូ 
សមាជិក យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់-
កណ្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណ-
បក្សខ្រត្តឧត្ដរមានជ័យ បានដឹកនាំក្រុមការងារ
យុវជនគណបក្សខ្រត្ត យុវជនគណបក្សក្រុង 
យុវជនសខគណបក្សមន្ទីរ អង្គភាព  យុវជន 
គណបក្សសងា្កោត់បន្សាយរាក់ អញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខ និងនាំយកអំណយជូនដល់គ្រួសរខ្វះខតក្នុងជីវភាព នៅសងា្កោត់បន្សាយរាក់ 
ក្រុងសំរោង ខ្រត្តឧត្តរមានជ័យ។ 

ថ្ង្រទី២២ ខ្រឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម 
ជែុន ថែរ៉ែវ៉ែត សមាជិកគណ:កមា្មាធិការ 
កណ្តាល សមាជិកគណៈអចិន្ត្រយ៍យុវជន 
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល និង 
ជាប្រធានជន បង្គលយុវជនថ្នាក់កណ្តាល 

ទទួលបន្ទុកស្រុកព្រឈរ ខ្រត្តកំពង់ចាម ឯកឧត្តម ហែង ណន សមាជិកយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល និងជា
អនុប្រធានជនបង្គលយុវជនថ្នាក់កណ្តាល ទទួលបន្ទុកស្រុកព្រឈរ ខ្រត្តកំពង់ចាម លោក អ៊ុក គឹមសន សមាជិកយុវជនគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល បាននាំយកអំណយដ៏ថ្ល្រថ្លារបស់ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ែណែត និងលោកជំទាវ ប្រគល់ជូនគណៈ-
កមា្មាធិការគណបក្សស្រុក ក្រុមការងារ យុវជនគណបក្សស្រុក និងក្រុមការងារយុវជនឃុំទាំង១៥ និងបានចុះពិនិត្យមើលទីតាំង 
មណ្ឌលចតា្តាឡីស័កនៅវិទ្យាល័យ  ហ៊ុន សែន ព្រទទឹង ក្នុងស្រុកព្រឈរ ខ្រត្តកំពង់ចាម។
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សមិទ្ធផលមួយចំនួននៃវិស័យសៃដ្ឋកិច្ច
• រយៈពេល ៣ខេដើមឆ្នាំ
 ទំហំពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ធៀបនឹងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ 

ការនាំចូលសរុប មានចំនួន ៧.៥១៤,២១ លានដុលា្លារអាម្ររិក 
កើនឡើងប្រមាណ ២,៤៦២.៤០ លានដុលា្លារអាម្ររិក ឬ ៤៨,៧៤%, 
ការនាំច្រញផលិតផលកាត់ដ្ររមានចំនួន ២,៥២៧.១៩ លាន 
ដុលា្លារអាម្ររិក ថយចុះប្រមាណ ១៤៥,៥១ លានដុលា្លារអាម្ររិក 
ស្មើនឹង៥,៤៤%, ការនាំច្រញផលិតផលវិនិយោគមិនម្រនកាត់ដ្ររ 
មានចំនួន ៨៨៧,៦៨ លានដុលា្លារអាម្ររិក កើនឡើងប្រមាណ 
ប្រមាណ ៣០០,៩៣ លានដុលា្លារអាម្ររិក ឬ៥២,១៨%។
 នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ ន្រះ អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និង 

រដ្ឋាករកម្ពុជា ប្រមូលចំណូល មានចំនួន ២.៤៨៩,៨ ប៊ីលានរៀល 
(ស្មើនឹង ៦១៤.៨ លានដុលា្លារអាម្ររិក) ថយចុះប្រមាណ ១៥,២% 
ធៀបនឹងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ ពោលគឺ សម្រចបាន២៦% 
ន្រផ្រនការឆ្នាំដ្រលកំណត់ដោយច្បាប់ ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រប់ការ
គ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២១។ 
 ក្នុងត្រីមាសទី១ ចំណូលពន្ធអាករដ្រលអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដរ

ប្រមូលបាន(តាមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យចំណូលអនឡាញរបស់
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដរ) មានចំនួន ៤.១៨២,៨៣ ប៊ីលានរៀល (ប្
រមាណជា១.០៣២,៣០លានដុលា្លារអាម្ររិក) ស្មើនឹង៤៦,០៤% 
ន្រផ្រនការច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២១។
 ការនាចំ្រញសរបុរបសក់ម្ពជុាទៅអាម្ររកិ មានចំននួ១.៨៦៣ 

លានដុលា្លារ ធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគ្នាឆ្នាំ២០២០កើនឡើង១៦,៨៤% 
ដ្រលមានចំនួន ១.៥៩៤លានដុលា្លារ។ ការនាំចូលពីអាម្ររិកមក 
កាន់កម្ពុជាវិញ មានតម្ល្រជាង ១០៦លានដុលា្លារ កើនឡើង៨៥ 
លានដុលា្លារ ស្មើនឹង២៥%។
 ពាណិជ្ជកម្មទ្វ្រភាគីកម្ពុជា-ជប៉ុន នៅក្នុងត្រីមាសទី ១ 

ឆ្នាំ២០២១ សម្រចបាន ៦៣៣,១២ លានដុលា្លារ កើនឡើងជិត 
៧,៨% ធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគ្នាឆ្នាំ២០២០ ក្នុងនោះការនាំច្រញ 
ពីកម្ពុជាមានតម្ល្រ ៤៨៩,៦២លានដុលា្លារ កើនឡើង ២,៩% 
ខណៈការនាំចូលមកវិញ មានតម្ល្រ ១៤៣,៥ លានដុលា្លា កើនឡើង 
២៨,៥ % ។ 

• រយៈពេល ៤ខេដើមឆ្នាំ៖
 ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-ចិន មានតម្ល្រ ៣ពាន់លានដុលា្លារ 

កើនជិត២០%។ ក្នុងនោះ ការនាំច្រញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារ 
ចិន មានតម្ល្រ ៤២៤លានដុលា្លារ កើនឡើងជាង ៤២% បើធៀបនឹង 
រយៈព្រលដូចគ្នាឆ្នាំ២០២០ ។ ចំណ្រកការនាំចូលពី ចិនមកកម្ពុជា 
វិញមានតម្ល្រជាង ២ពាន់លានដុលា្លារកើន ឡើងជាង ១៦% ។
 កម្ពុជាបាននាំច្រញកង់ និងគ្រឿងបនា្លាស់កង់មានទឹកប្រក់ 

ចំនួន ១៩៩.០៤១.៧០៩ ដុលា្លារ កើនឡើង ៣២,៣៨% ធៀបនឹង 
រយៈព្រលដូចគ្នាឆ្នាំមុន ។ ក្នុងនោះការនាំច្រញកង់មានតម្ល្រ 

១៩៨.៦៦៨.១៦៣ ដុលា្លារ កើន៣២,២៨% រីឯការនាំច្រញគ្រឿង
បនា្លាស់កង់មានតម្ល្រ ៣៧៣.៥៤៥,៩៨ ដុលា្លារ កើន ១១៣,៤៤%។
 ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា បានអនុម័តគម្រងវិនិយោគ 

ចំនួន៥៧ ក្នុងនោះ ៤០គម្រងស្ថិតនៅក្រតំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រស 
និង១៧គម្រងនៅក្នុងតំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រស មានទុនវិនិយោគ 
សរុប ២.២៣៤.១៣១.៧៥៣ដុលា្លារ បង្កើតការងារបានចំនួន 
៣៤.៦៤៧នាក់។ ក្នុងនោះ ការវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្ម និង 
កសិឧស្សាហកម្ម មាន ៤គម្រង មានទុនវិនិយោគចំនួន 
៤៣.០៦៣.៣២០ដុលា្លារ , ឧស្សាហកម្ម និងកម្មន្តសល មាន៤៨ 
គម្រង មានទុនវិនិយោគចំនួន ៨៤២.៨៧០.៣៣៧ដុលា្លារ,  
វិស័យហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងផ្ស្រងៗ មាន៥គម្រង មាន ទុនវិនិយោគ 
ចំនួន១.៣៤៨.១៩៨.០៩៦ដុលា្លារ។ ដោយឡ្រកនៅក្នុងខ្រម្រស 
ឆ្នា២ំ០២១ ក្រមុប្រកឹ្សាអភិវឌ្ឍនក៍ម្ពជុា បានអនម័ុតគម្រង វនិិយោគ 
សរុប ៨គម្រង ក្នុងនោះ ៧គម្រងស្ថិតនៅក្រតំបន់ស្រដ្ឋកិច្ច 
ពិស្រស និង១គម្រងស្ថិតក្នុងតំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រស ដ្រលមាន 
ទុនវិនិយោគសរុប ២៦.៧៨១.៦៥៣ដុលា្លារ បង្កើតការងារបានចំនួន
៥.២៣៤កន្ល្រង។
 កម្ពុជានាំច្រញផលិតផលកសិកម្ម សម្រចបាន ៤.១៣៦ 

លានតោន កើនឡើងចនំួន ១.១១៧ លានតោន ធៀបនងឹរយៈព្រល 
ដូចគ្នាឆ្នាំ២០២០។  ក្នុងនោះ ការនាំស្រូវច្រញបានចំនួន ១,៦០ 
លានតោន កើនចំនួន ៧៥១.៤៩៦ តោន, ចំណិតដំឡូងមី ១,២០ 
លានតោន កើនចំនួន ២២៣.៨១៣ តោន, គ្រប់ស្វាយចន្ទី ០,៨០ 
លានតោន កើនចំនួន ៦១០.៥៥៩ តោន, គ្រ     ប់ពោត ១៣៤ ០៧៩ 
តោន កើនចំនួន ៩៨.៤៤២ តោន។ ការនាំច្រញសណ្ត្រកបាយ 
១១.១០០ តោន កើនចនំនួ ៨.៣៩០ តោន, ច្រកស្រស ់១៩៧.៥៨៨ 
តោន កើនចំនួន ៨១.០៧៣ តោន, ផ្ល្រក្រូចថ្លុង ២១.១១៨ តោន 
កើនចំនួន ១១.២១៨ តោន, ផ្ល្រស្វាយស្រស់ ១៥២.០៩០ តោន 
កើនចំនួន ១០៨.០៤០ តោន, ដំណប់ស្វាយ ១០.៥៥៣ តោន 
កើនចំនួន ៧.០០១ តោន, ដូងប្រង ១៩,៩១៦ តោន កើនចំនួន 
៥.២៤៦ តោន, ម្រច ៦.៧៩៨ តោន កើនចំនួន ៤.២៧៤ តោន, 
ម្ទ្រសស្រស់ ៥៦.៥០៧ តោន កើនចំនួន ២៧.៥០៨ តោន ។

•  ការងារបង្កបង្កើនផលរយៈពេល ៥ខេដើមឆ្នាំ ៖
 ស្រូវរដូវប្រំង សម្រចបាន ១៤១,៤៥% ន្រផ្រនការ 

៤៥៩.២០០ ហិកតា, ទទួលបានផលសរុប ២,៩៣ លានតោន 
លើសឆ្នាំទៅចំនួន ៥៤.០០០តោន ដោយទទួលបានទិន្នផលជា 
មធ្យមចំនួន ៤,៥៣ តោនក្នុង១ហិកតា។ 
 ស្រូវរដូវវស្សា សម្រចបាន ២៧,១៣% ន្រផ្រនការ 

២,៦០លានហិកតា លឿនជាងឆ្នាំ២០២០ ចំនួន ២០៥.៣៨២ 
ហិកតា ៕
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 ការរាតត្បាតជាសកលន្រជំងឺកូវីដ-១៩ បានបង្កឱ្យមានវិបត្តិយ៉ាង
ខ្លាំងដល់វិស័យទ្រសចរណ៍កម្ពុជា ក៏ដូចជាតំបន់ និងសកលលោក ។ 
ផលប៉ះពាល់ន្រជំងឺកូវីដ-១៩ន្រះ បាននាំឱ្យភ្ញៀវទ្រសចរអន្តរជាតិមក
ទស្សនាកម្ពុជាធា្លាក់ចុះ ៨០,២% និងភ្ញៀវទ្រសចរក្នុងស្រុកធា្លាក់ចុះក្នុង
រង្វង់ប្រមាណ ២០% ជាមួយនឹងការខតបង់ប្រក់ចំណូលប្រមាណ ៣ 
ពាន់លានដុលា្លារអាម្ររិក នៅឆ្នាំ២០២០។ 

ដើម្បីស្តារ និងលើកស្ទួយវិស័យទ្រសចរណ៍ឡើងវិញ រាជរដ្ឋាភិបាល 
កម្ពុជាដក់ច្រញ «ផ្រនទីចង្អុលផ្លូវ (Roadmap) ស្តីពីផ្រនការស្តារ និង 
លើកស្ទួយវិស័យទ្រសចរណ៍កម្ពុជា ក្នុង និងក្រយវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ 
ដោយរំពឹងថ កម្ពុជាអាចនឹងទទួលបានភ្ញៀវទ្រសចរអន្តរជាតិប្រមាណ 
៧លាននាក់ យ៉ាងយូរនៅឆ្នាំ២០២៥ និងភ្ញៀវទ្រសចរក្នុងស្រុក 
ប្រមាណ ១១ លាននាក់ នៅឆ្នាំ២០២៣ ឡើងវិញ»។ ផ្រនទីចង្អុលផ្លូវ
ស្ដីពីផ្រនការស្តារ និងលើកស្ទួយវិស័យទ្រសចរណ៍កម្ពុជាន្រះ ប្រងច្រក 
ជា ៣ ដំណក់កាល រួមមាន៖  

ដំណក់កាលទី១ (Resilience & Restart) គឺសំដៅការគ្រប់គ្រង
វិបត្តិក្នុងដំណក់កាលទមា្លាប់ថ្មី និងរៀបចំផ្រនការសម្រប់ការស្តារ 
ទ្រសចរណ៍ឡើងវិញ (២០២០-២០២១) ។ វិបត្តិន្រះបានផ្តល់នូវឱកាស
ឱ្យកម្ពុជាពិចារណឡើងវិញ នូវប្រព័ន្ធសម្រប់ផ្តល់ឱ្យវិស័យទ្រសចរណ៍
កម្ពុជាកាន់ត្រឱ្យមានភាពធន់ និងប្រកបដោយនិរន្តរភាពសម្រប់ 
អនាគត។ យើងត្រូវរួមគ្នាកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ន្រជំងឺឆ្លងកូវីដ-១៩ 
ឱ្យបានជាអតិបរមា។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រមកិច្ចសហការជាមួយ 
វិស័យឯកជន បានដក់ច្រញវិធានការជាច្រើនសំដៅ ធ្វើយ៉ាងណឱ្យ 
អាជីវកម្មនៅរស់រាន និងអាចរក្សាការងារក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍ឱ្យមាន

ភាពធន់។ តាមរយៈការអន្ដរាគមន៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាបន្ដបនា្ទាប់ 
ចំនួន ៨ ជុំរួចហើយ និងការជំរុញចលនាទ្រសចរណ៍ក្នុងស្រុក អម 
ជាមួយការដក់ច្រញនូវ «វិធានសុវត្ថិភាពទ្រសចរណ»៍ ។ ក្នុងដំណក់-
កាលន្រះ ភាពជាដ្រគូរដ្ឋ-ឯកជនដើរតួនាទីយ៉ាងសំខន់ ក្នុងការចូលរួម
ដល់យុទ្ធនាការទប់ស្កោត់ការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ពិស្រសត្រូវផ្ដល់ស្រវាកម្ម
ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះន្រការស្ដរវិស័យទ្រសចរណ៍ 
ពីព្រះថ ការបង្កើននូវភាពជឿទុកចិត្ត និងភាពជឿជាក់លើគ្រប់ខ្ស្រ 
ចងា្វាក់ន្រផលិតកម្មក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍ គឺជាចំណ៊ាចគន្លឹះអាទិភាព 
សម្រប់ការទាក់ទាញទ្រសចរណ៍។ ភាពជឿជាក់ និងភាពទុកចិត្តត្រូវ
គិតពីដើមខ្ស្រដល់ចុងខ្ស្រ គិតចាប់ពីច្រកទា្វារអន្តរជាតិន្រប្រទ្រសដ្រល
ភ្ញៀវទ្រសចរបានចាកច្រញ រហូតដល់ច្រកទា្វារអន្តរជាតិនៅប្រទ្រស 
កម្ពុជា និងបន្តដល់ស្រវាកម្មស្នាក់នៅ ហូបចុក ធ្វើដំណើរ សកម្មភាព 
កម្សាន្តនានា រហូតដល់ការត្រឡប់ទៅប្រទ្រសខ្លួនវិញប្រកបដោយភាព
កក់ក្ដ។ ក្នុងន័យន្រះ គ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍
ត្រូវបន្តអនុវត្តឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនវិធានសុវត្ថិភាពទ្រសចរណ៍ និងវិធាន 
សុខភិបាលព្រះថ «អ្វីៗនឹងមិនត្រឡប់ទៅរកសភាពដើមវិញទ្រ ដូច
ន្រះយើងត្រូវច្រះសម្របខ្លួនរៀនរស់ក្នុងសភាពថ្មីមួយ ពោលគឺត្រូវច្រះ
រក្សាអនាម័យឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន និងមានការប្រយ័ត្នប្រយ្រង កុំធ្វ្រស ប្រហ្រស 
ឱ្យសោះ»។ រាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រចវិនិយោគសធារណៈ ក្នុងការ
ក្រលម្អហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវនៅប៉ូលទ្រសចរណ៍អាទិភាព រួមមាន ផ្លូវ 
៣៤ ខ្ស្រនៅក្រុងព្រះសីហនុ និងគម្រងផ្លូវ ៣៨ ខ្ស្រនៅក្រុងសៀមរាប 
ដ្រលនឹងផ្ដល់ផ្ល្រផ្កោដល់ការលើកកម្ពស់ភាពទាក់ទាញទ្រសចរណ៍ ចាប់ពី 
ចុងឆ្នាំ២០២១ ជាពុំខន។

 ដំណក់កាលទី២ (Recovery) ដើម្បីស្តារឡើងវិញន្រវិស័យ 
ទ្រសចរណ៍កម្ពុជា ក្រយវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ (ឆ្នាំ២០២២-២០២៣) និង
កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ន្រវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ ឱ្យបានជាអតិបរមា រាជ-
រដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តផ្ដល់ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជា្ជាជីវៈទ្រសចរណ៍ 
ជំនាញឌីជីថល និងជំនាញថ្មីៗឱ្យស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារក្រយវិបត្តិ
ជំងឺកូវីដ-១៩ និងការខិតខំលើកកម្ពស់កិត្យានុភាពកម្ពុជា ជាគោលដៅ
ទ្រសចរណ៍ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ក្រយវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ ។ ក្នុង 
ដំណក់កាលន្រះ ដើម្បីបង្កើនឧត្តមភាពប្រកួតប្រជ្រងទ្រសចរណ៍កម្ពុជា
ក្នុងតំបន់ និងសកលលោក រាជរដ្ឋាភិបាលក៏នឹងបង្កើតកញ្ចប់មូលនិធិ
លើកស្ទួយ ដើម្បីគំទ្រលើគម្រងអាទិភាព ដូចជា ការអភិវឌ្ឍ ផលិត-
ផលទ្រសចរណ៍ថ្មីៗ ការពង្រឹងគុណភាពទ្រសចរណ៍ ការបង្កើតឱ្យមាន
សលាជាតិវិជា្ជាជីវៈទ្រសចរណ៍នៅតាមប៉ូលទ្រសចរណ៍អាទិភាព ការ
លើកទឹកចិត្តដល់គំរូអាជីវកម្មទ្រសចរណ៍ថ្មីៗដ្រលមានភាពច្ន្រប្រឌិត 

កម្ពុជាដាក់ចេញផេនការស្តេរ និងលើកស្ទួយវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា 
ក្នុង និងកេយវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ 

 កម្ពុជានឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ ៧ លាននាក់ នៅឆ្នាំ២០២៥ និងភ្ញៀវទេសចរក្នុងសេុក ១១ លាននាក់ នៅឆ្នាំ២០២៣

ឯកឧត្ដម ថែង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទ្រសចរណ៍ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំ
តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ (Zoom Meeting) ស្ដីពីការអនុវត្តផ្រនទីចង្អុលផ្លូវការ

ស្ដរ និងលើកស្ទួយវិស័យទ្រសចរណ៍ ក្នុង និងក្រយវិបត្តកូវីដ-១៩

 កម្ពុជាត្រៀមរៀបចំបើកទ្រសចរណ៍ជាបណ្តើរៗក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ 
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រមណីយដ្ឋានទ្រសចរណ៍មួយចំនួន បាននិងកំពុងរៀបចំបើកដំណើរការជាបណ្តើរៗឡើងវិញ 
ដោយបានអនុវត្តយ៉ាងម៉ត់ចត់តាមវិធានការ «៣ កុ»ំ និង «៣ ការពារ»

និងនវានុវត្តន៍ ការលើកកម្ពស់ធុរកិច្ចថ្មីៗ ក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍ ការ 
ចាប់យកបច្ច្រកវិទ្យាឌីជីថល ការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពទំនាក់ទំនង
សធារណៈ និងផ្សព្វផ្សាយទ្រសចរណ៍។ល។

ដំណក់កាលទី៣ (Relaunch) ការរៀបចំឆ្ពាះទៅកាន់អនាគតថ្មី 
(ឆ្នាំ២០២៤-២០២៥) ន្រវិស័យទ្រសចរណ៍កម្ពុជា សំដៅទាញយកផល
ប្រយោជន៍ពីការអភិវឌ្ឍវិស័យទ្រសចរណ៍កម្ពុជាឱ្យបាន ជាអតិបរមា 
ប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងការទទួលខុសត្រូវ ឱ្យបានលើសមុនព្រល 
វិបត្តិ ដោយចាប់យកឱកាសន្រវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ កសងអនាគតន្រវិស័យ
ទ្រសចរណ៍កម្ពុជាឱ្យមាននិរន្តភាព គុណភាព និងឆ្លាតវ្រ។

សម្ដ្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីថ្ល្រងថ វិស័យទ្រសចរណ៍
កម្ពុជាត្រៀមនឹងងើបឡើងវិញអាចក្រមទម្រង់ជាអក្សរ U សម្រប់ 
ទ្រសចរណ៍អន្តរជាតិ និងទម្រង់អក្សរ V សម្រប់ទ្រសចរណ៍ក្នុងស្រុក។ 
ក្រពីការទស្សនាតំបន់ប្រតិកភណ្ឌអង្គរ ខ្រត្តសៀមរាបនៅមានតំបន់
ទ្រសចរណ៍អាទិភាពចំនួន ៦ ទៀត ដ្រលក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវ 
រួមគ្នាអភិវឌ្ឍន៍ និងគ្រប់គ្រងឱ្យបានច្បាស់លាស់ ដោយហ្រតុថ វិស័យ
ទ្រសចរណ៍មានលក្ខណៈអន្តរវិស័យ។ សម្ត្រចត្រជោថ្ល្រងថ ក្រពី
ប្រសទអង្គរវត្តដ៏ល្បីល្បាញ និងប្រសទបុរាណដទ្រទៀតជាច្រើន
ដ្រលលាតសន្ធឹងលើផ្ទ្រដី ៤០១ គីឡូម៉្រត្រការ៉្រ ទឹកដីខ្រត្តសៀមរាបក៏
មានសម្បត្តិធនធានដ៏វិស្រសវិសលជាច្រើនទៀត ពិស្រសគឺតំបន់ 
ទ្រសចរណ៍អាទិភាពទាំង ៦ រួមមាន «តំបន់ឧទ្យានជាតិព្រះជ័យវរ្ម័ន-
នរោត្តម «ភ្នំគូល្រន» តំបន់ជុំវិញតំបន់ការពារប្រសទបនា្ទាយស្រី តំបន់ 
ប្រតិកភណ្ឌអង្គរ តំបន់ក្រុងសៀមរាប តំបន់បឹងទន្ល្រសប តំបន់ 
ទ្រសចរណ៍សៀមរាបថ្ម»ី។ ទន្ទឹមន្រះ ក្រុងសៀមរាបក៏បាននិងកំពុង
ប្រកា្លាយរូបរាងជាទីក្រុងប្រតិកភណ្ឌទំនើប ជាមួយនឹងកំណើនន្រ              
មូលដ្ឋានអាជីវកម្មដ្រលបម្រើឱ្យវិស័យទ្រសចរណ៍ ដូចជា សណ្ឋាគរ 
ភោជនីយដ្ឋាន ហាងលក់ទំនិញ ។ល។ ចំណ្រកឯតំបន់ជុំវិញក៏មាន 
បង្កប់ទៅដោយប្រព្រណីទំនៀមទមា្លាប់ ដ្រលនៅបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់នូវក្នុង
ការរស់នៅប្រចាំថ្ង្រ ភា្ជាប់ជាមួយស្នាមញញឹមដ៏កក់ក្តារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ខ្ម្ររ។ ដើម្បីអាចដើរតាមទស្សនវិស័យន្រការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព
បាន ផ្រនការម្រត្រូវកំណត់វិសលភាពរួម គឺរួមបញ្ចូលទាំងទ្រសចរណ៍ 
វប្បធម៌ និងទ្រសចរណ៍ធម្មជាតិ ខណៈដ្រលបច្ចុប្បន្នការទស្សនា 
ប្រសទអង្គរ គឺជាមូលហ្រតុចម្បងត្រមួយរបស់ភ្ញៀវទ្រសចរដ្រលមក

កាន់ខ្រត្តសៀមរាប។ ផ្រនការម្រន្រះ ត្រូវធ្វើការសិក្សា និងកំណត់ 
ឱ្យបាននូវយុទ្ធសស្ត្រ ដើម្បីបង្កើនភាពទាក់ទាញន្រតំបន់សៀមរាប 
ទាំងមូល ព្រមទាំងតំបន់ជុំវិញ ដ្រលមានលើសពីការទស្សនាប្រសទ 
ដោយត្រូវផ្សារភា្ជាប់ជាមួយសកម្មភាពកម្សាន្តដ៏សម្បូរប្រប។

ឯកឧត្តម ថែង ខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទ្រសចរណ៍បានឱ្យដឹងថ 
លោកបានស្នើសុំសម្ដ្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា ក្នុងការពិចារណ
ក្នុងការបើកទទួលភ្ញៀវទ្រសចរអន្តរជាតិ ដ្រលបានចាក់វា៉ាក់សំងបងា្កោរ
ជំងឺកូវីដ១៩ហើយ មកទស្សនាគោលដៅទ្រសចរណ៍សៀមរាប-អង្គរ 
នៅត្រមីាសទ៤ី ន្រឆ្នា២ំ០២១ ស្របព្រលដ្រលការគ្របគ់្រងសហគមន ៍
នៅខ្រត្តសៀមរាប-អង្គរស្ថិតក្នុងភាពល្អប្រសើរ ព្រមជាមួយនឹងការជំរុញ
ដំណើរការចាក់វា៉ាក់សំងបានលឿន ជូនចំពោះមន្ត្រីរាជការ និងការជំរុញ 
ការចាក់វា៉ាក់សំង ជូនដល់អ្នកបម្រើការក្នុងឧស្សាហកម្មទ្រសចរណ៍ 
និងផ្ន្រកឯកជនក្នុងវិស័យផ្ស្រងទៀត។ តាមរយៈសំណើន្រះ សម្ត្រច-
ត្រជោ បានអនុញ្ញតឱ្យក្រសួងទ្រសចរណ៍ចាប់ផ្តើមធ្វើការពិភាក្សាជាមួយ
ក្រសួងសុខភិបាល (គណៈកម្មការចំពោះកិច្ច) ក្រសួង-ស្ថាប័ន 
ពាក់ព័ន្ធ រដ្ឋបាលខ្រត្ត និងវិស័យឯកជន ដើម្បីសិក្សាអំពីការបើកទទួល 
កញ្ចប់ទស្សនកិច្ច ចំពោះទ្រសចរដ្រលចាក់វា៉ាកក់សំងរួចហើយ នៅ 
ត្រីមាសទី៤ ន្រឆ្នាំ២០២១ ឬព្រលវ្រលាសមស្របណមួយដ៏ឆប់ខង
មុខន្រះ។ 

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីថ្ល្រងថ សៀមរាប-អង្គរ ជាគោលដៅទ្រសចរណ៍ដ៏ 
ចម្បងមួយន្រះ ដ្រលមានការគ្រប់គ្រងសហគមន៍បានល្អហើយ និង
នៅព្រលដ្រលអ្នកផ្តល់ស្រវាទ្រសចរណទាំងឡាយបានទទួលវា៉ាក់សំង
រួចហើយ គួបផ្សំនឹងយុទ្ធនាការចាក់វា៉ាក់សំងជូនប្រជាលរដ្ឋក្នុងគោលដៅ
ន្រះបានដំណើរការទៀត វាអាចនឹងបងា្ហាញបាននូវភាពជឿជាក់កក់ក្តា
ដល់ទ្រសចរបានហើយដ្ររ។ ឯកឧត្តម ថែង ខុន បានគូសបញ្ជាក់ថ 
កញ្ចប់ទស្សនិច្ចន្រះអាចមានការងារច្រើន ដ្រលត្រូវពិភាក្សាដោយ 
ហ្មត់ចត់ ក្នុងនោះរួមមាន៖ ១- ការបង្កើតនូវជំនឿជឿជាក់ទុកចិត្តដល់
ទ្រសចរ  ( Build Trust and Confident) ២- គុណភាព ស្រវាកម្ម និង 
តម្ល្រសមរម្យ ៣- ការសម្រួលការធ្វើដំណើរ តាមច្រកទា្វារអន្តរជាតិ ដ្រល
ត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍សុខភិបាលផង និងភាពងាយស្រួលផង។ 
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 ការរាតត្បាតជាសកលន្រជំងឺកូវីដ-១៩ បាននិងកំពុងធ្វើឲ្យមាន 
ផលប៉ះពាល់ដល់ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។ យោងតាមការអះអាងរបស់ធនាគរ 
ពិភពលោក ជំងឺរាតត្បាតសកលន្រះ បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរីកចម្រើន
របស់កម្ពុជា ដ្រលទទួលបានមកពីវិស័យទ្រសចរណ៍ ការនាំច្រញ ផលិតផល 
កម្មន្តសល និងវិស័យសំណង់ ដោយគិតជារួម គឺប្រមាណជាង ៧០% 
និងប៉ះពាល់ដល់ការងារ និងមុខរបរដ្រលទទួលប្រក់ឈ្នួលប្រមាណ
ជា ៤០% ។ 

នៅក្នុងស្ថានការន្រះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្តាតការយកចិត្តទុកដក់
យ៉ាងខ្លាំងលើការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគំពារសង្គម។ កន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាល
បានដក់ឲ្យដំណើរការប្រឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម សម្រប់មន្ត្រីរាជការ 
សុីវិល ប្រឡាជាតិ អតីតយុទ្ធជន មូលនិធិជនពិការ និងប្រឡាជាតិរបប 
សន្តិសុខសង្គម ព្រមទាំងការអនុម័តយុទ្ធសស្ត្រជាតិគំពារសង្គម 
សម្រប់ជនក្រីក្រ និងងាយរងគ្រះ។ បន្ថ្រមលើន្រះ ដើម្បីជំរុញការ 
អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគំពារសង្គមឲ្យកាន់ត្ររឹងមាំ និងល្អប្រសើរថ្រមទៀត 
ដ្រលអាចគ្របដណ្តប់ប្រជាជនគ្រប់រូប ជាពិស្រសប្រជាជនក្រីក្រ និង 
ងាយរងគ្រះរាជរដ្ឋាភិបាលបាន ជំរុញអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយ
ជាតិគំពារសង្គម ២០១៦-២០២៥ កាលពីខ្រមីនា ឆ្នាំ ២០១៧ ដ្រល
ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគំពារសង្គម មានសសរស្តម្ភចំនួនពីរ 
គឺ ប្រព័ន្ធជំនួយសង្គម និងប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គម ។ ប្រព័ន្ធជំនួយសង្គម
មានធាតុផ្សំចំនួន៤ រួមមាន៖ ការឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រះអាសន្ន, ការ 
អភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្ស, ការបណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ, និងសុខុមាលភាព 
សម្រប់ជនរងគ្រះ។ ក្រសួងសង្គមកិច្ច និងអតីតយុទ្ធជន(ស.អ.យ) 
បាននិងកំពុងអនុវត្តកម្មវិធីជំនួយសង្គម ដោយផ្តាតលើការគំពារដល់
ប្រជាជនក្រីក្រ និងងាយរងគ្រះ ដ្រលត្រូវបានប្រងច្រកជា ៣ ក្រុម 
រួមមាន៖ ប្រជាជនដ្រលរស់នៅក្រមបនា្ទាត់ន្រភាពក្រីក្រ, ប្រជាជន 
រស់នៅក្ប្ររបនា្ទាត់ន្រភាពក្រីក្រ, និងប្រជាជនដ្រលងាយរងគ្រះ ។ 
កម្មវិធីជំនួយសង្គម ដ្រលបាននិងកំពុងអនុវត្តដោយក្រសួងស.អ.យ 
មានជាអាទិ៍៖ កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសច់ប្រក់ជូនគ្រួសរក្រីក្រ និងងាយរងគ្រះ 
កំឡុងព្រលកូវីដ-១៩ រាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាសបន្តអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភ
សច់ប្រក់ជូនគ្រួសរក្រីក្រ និងងាយរងគ្រះរយៈព្រល ០៣ ខ្រ បន្ថ្រម 

ទៀត គឺពីខ្រម្រស ដល់ មិថុនា ឆ្នាំ២០២១។ គួររំលឹកថ នៅថ្ង្រទី២៤ 
ខ្រមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ សម្ត្រចត្រជោ បានប្រកាសដក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការ
នូវកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសច់ប្រក់ជូនគ្រួសរក្រីក្រ និងងាយរងគ្រះក្នុង               
អំឡុងព្រលប្រយុទ្ធប្រឆំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ។ ក្រសួងសង្គមកិច្ច ក៏បាន 
ចាប់ផ្តើមដំណើរការ អនុវត្តកម្មវិធីនៅថ្ង្រទី២៥ ខ្រមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ 
មកដល់បច្ចុប្បន្នបានចំនួន ៤ជុំ មាន ៩លើករួចមកហើយ។ សម្រប់ 
ការបើកផ្តល់ប្រក់ឧបត្ថម្ភជុំទី៤ លើកទី៣ ចាប់ផ្តើមពីថ្ង្រទី២៥ ខ្រមីនា 
ឆ្នាំ២០២១ ដល់ថ្ង្រទី២៤ ខ្រម្រស ឆ្នាំ២០២១ មានរយៈព្រល៣០ថ្ង្រ។ 
គតិត្រមឹដណំចខ់្រមនីា ឆ្នា២ំ០២១ រាជរដ្ឋាភបិាលកម្ពជុា បានចណំយ 
ថវិកាជាង ២៩០លានដុលា្លារអាម្ររិក ផ្តល់ជូនគ្រួសរក្រីក្រ និងងាយ 
រងគ្រះ អំឡុងព្រលប្រយុទ្ធនឹងកូវីដ១៩។កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសច់ប្រក់ជូន
ស្ត្រីមានផ្ទ្រពោះ និងកុមារអាយុក្រម ២ ឆ្នាំ, កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសច់ប្រក់
សម្រប់ជនពិការ, ការកំណត់អត្តសញ្ញាណពិការភាព និងលក្ខខណ្ឌ 
សម្រប់ការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍, ការស្តារលទ្ធភាព ពលកម្ម ដល់ 
ជនមានពិការភាព, និងកម្មវិធីគំពារជនចាស់ជរា ។ កម្មវិធីឧបត្ថម្ភ 
សច់ប្រក់ជូនស្ត្រី មានផ្ទ្រពោះ និងកុមារអាយុក្រម ២ ឆ្នាំ ជាកម្មវិធី 
ជំនួយសង្គម ដ្រលមានគោលបំណងលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពមាតា 
និងទារក ព្រមទាំងរួមចំណ្រកដោះស្រយបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភរបស់
កុមារក្នុងគ្រួសរក្រីក្រ ចាប់តាំងពីកូនក្នុងផ្ទ្ររហូតដល់អាយុ ២ ឆ្នាំ ដើម្បី
ជំរុញការលូតលាស់ទាំងកាយសម្បទា និងបញ្ញាស្មារតី ។ 

ទោះជាយ៉ាងន្រះក្តី បញ្ហាប្រឈមក៏នៅមានដ្រលក្រសួងកំពុងត្រ 
ខិតខំដោះស្រយ គឺសមត្ថភាពរបស់    មន្ត្រីមួយចំនួនទាំងនៅថ្នាក់ជាតិ 
និងថ្នាក់ក្រម ជាតិមានកម្រិត, ចំនួនមន្ត្រីទាំងនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់
ក្រមជាតិមិនគ្រប់គ្រន់ ពិស្រសនៅថ្នាក់ក្រមជាតិ, ការគំទ្រការ 
តាមដនត្រួតពិនិត្យនៅមានកម្រិត, គ្រួសរក្រីក្រមួយចំនួននៅមិនទាន់
ទទួលបានព័ត៌មានអំពី កម្មវិធី (នីតិវិធី ប្រភពថវិកា...), ការយល់ដឹង 
របស់អ្នកទទួលផលមានកម្រិតធ្វើឲ្យអ្នកទទួលផលភ្ល្រចល្រខសមា្ងាត់ 
មិនចាំចំនួនទឹកប្រក់ប្រចាំខ្រ ការបាត់ប័ណ្ណ ការខូចប័ណ្ណ ការទទួលបាន
សច់ប្រក់ខុសគ្នា...។ល។, មានអ្នកទទួលផលមួយចំនួនតូចមិនព្រញ-
ចិត្តនឹងកម្មវិធី ដោយសរការដកហូតប័ណ្ណក្រយព្រលការពិនិត្យរបស់
អ្នកទទួលបន្ទុកកម្មវិធីរកឃើញថ មានជីវភាពប្រសើរហើយ, ការយក
ប័ណ្ណហួសសុពលភាពមកផ្ទៀងផ្ទាត់ ហើយ អ្នកទទួលបន្ទុកមិនផ្ទៀង
ផ្ទាត់ឈ្មាះជូន និងការយកប័ណ្ណផ្ស្រងៗមកផ្ទៀង, មានគ្រួសរមួយ 
ចំនួនចាញ់បោក ការញុះញង់របស់ជនអគតិ អ្នកនយោបាយ និងសរ-
ព័ត៌មានមួយចំនួនក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពីកម្មវិធី ។ សមត្ថភាពឃុំ 
សងា្កោត់មួយចំនួននៅមានកម្រិត ជាពិស្រសឃុំ សងា្កោត់ដ្រលអ្នកទទួល
បន្ទុកកម្មវិធីមិនបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល, មូលដ្ឋានសុខភិបាល
សធារណៈមួយចំនួនមិនបញ្ជាក់ការពិនិត្យសុខភាពនៅថ្ង្រសៅរ៍ និង 
ថ្ង្រអាទិត្យ ដ្រលធ្វើឲ្យអ្នកទទួលផលមកបញ្ជាក់ការអនុវត្តលក្ខខណ្ឌ
នៅថ្ង្រធ្វើការ, ឃុំ សងា្កោត់មួយចំនួន មានមន្ត្រីអនុវត្តមិនគ្រប់គ្រន់  
សម្រប់ការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសច់ប្រក់ជូនស្រ្តីមានផ្ទ្រពោះ និង 
កុមារក្រម អាយុ ២ ឆ្នាំ និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសរក្រីក្រ 
ក្នុងព្រលត្រមួយ ។  បញ្ហាកូវីដបានធ្វើឲ្យរាំងស្ទះនូវការងារជាច្រើន ដូចជា 
ការកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មជនពិការ ត្រូវបានអាក់ខន និងពន្យាព្រល 
មកដលឆ់្នា ំ២០២១ ជាកស់្ត្រងតាមផ្រនការការងារមយួន្រះ ត្រវូសម្រច 

ឯកឧត្តម វង សូត រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន 
និងយុវនីតិសម្បទា អញ្ជើញចុះសកសួរសុខទុក្ខគ្រួសរ អ្រស អូ អ្រស 

ភូមិកុមារ នាខ្រត្តព្រវ្រង

ខិតខំអនុវត្តឲ្យបានលទ្ធផលល្អគោលនយោបាយជាតិ 
គាំពារសង្គមក្នុងដំណាក់កាលកូវីដ-១៩
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ក្នងុឆ្នា ំ២០២០ ។ ទនិ្ននយ័មនសុ្សវយ័ចាសម់និទាន ់មានភាពច្បាសល់ាស,់ 
ធនធានមនុស្សនៅមានក្រិត,  មិនមានថវិកាសម្រប់ឧបត្ថម្ភគំទ្រដល់
សមាគមមនុស្សវ័យចាស់, មន្ត្រីជំនាញបច្ច្រកទ្រសនូវមានកម្រិតក្នុង
ការគំទ្រដល់ការពង្រឹងសមាគមមនុស្ស  វ័យចាស់,  និងមិនទាន់មាន
អ្នកជំនាញលើផ្ន្រកការថ្រទាំមនុស្សចាស់ ។

ឯកឧត្តម វង សូត រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និង 
យុវនីតិសម្បទា បានបញ្ជាក់ថ ដោយ សរត្រជំងឺកូវីដ-១៩ បានបង្កឲ្យ
មានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពសធារណៈ និងស្រដ្ឋកិច្ច និងប៉ះពាល់
យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រក់ចំណូល និងកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន 
ជាពិស្រសកម្មករ និយោជិត ក្នុងវិស័យវាយនភណ្ឌ ទ្រសចរណ៍ 

ប្រជាជនក្រីក្រ និងងាយរងគ្រះ ។ ទោះបីជារាជរដ្ឋាភិបាល បានដក់
ច្រញនូវវិធានការយ៉ាងណក៏ដោយវាគ្រន់ត្រអាចដោះស្រយបានក្នុង
រយៈព្រលខ្លី និងមធ្យម ខណៈព្រលដ្រលកម្មវិធីជំនួយសង្គម មិនទាន 
បានគ្របដណ្តប់ព្រញល្រញ ដ្រលធ្វើឱ្យក្រុមប្រជាជនមួយចំនួនមិនទាន់
ទទួលបាននូវការគំពារនៅឡើយ ។ ហ្រតុដូច្ន្រះហើយ ក្រសួងបាន 
ធ្វើការពង្រឹង ពង្រីកសកម្មភាព វិទ្យាស្ថានសង្គមកិច្ច សំដៅជំរុញការ 
បណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស សម្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋ វិស័យ ឯកជន និង 
អង្គការមិនម្រនរដ្ឋាភិបាលជាតិ និងអន្តរជាតិ ដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារ 
សង្គមកិច្ច ឲ្យមានសមត្ថភាព ជំនាញអាចប្រកបមុខរបរទ្រទ្រង់ជីភាព 
រស់នៅបាន។

នៅក្នុងទិសដៅអនុវត្តបន្ត ក្រសួងសង្គមកិច្ច និងអតីតយុទ្ធជន បាន
ជំរុញបន្តអនុវត្តកម្មវិធីគំពារស្ត្រីមានផ្ទ្រពោះ និងកុមារ ដើម្បីឆ្លើយតប
នឹងបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ និងកម្មវិធីឧត្ថម្ភសច់ប្រក់សម្រប់ជនក្រីក្រ 
និងងាយរងគ្រះ ។ រៀបចំអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើត មូលនិធិជាតិជំនួយ 
សង្គម និងអនុក្រិត្យ ស្តីពីក្រមសីលធម៌ វិជា្ជាជីវៈសម្រប់កមា្លាំងស្រវា 
សង្គម ។ បន្តអនុវត្តកម្មវិធីឧត្ថម្ភសច់ប្រក់ជូនគ្រួសរក្រីក្រដ្រលរងផល
ប៉ះពាល់ពីជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុង ករណីវិបត្តិន្រះនៅអូសបនា្លាយ។ បន្ត 
ដោះស្រយបញ្ហាជនអនាថ តាមរយៈការផ្តល់ស្រវា អប់រំផ្លូវចិត្ត ពិគ្រះ-
យោបល់ ការថ្រទាំសុខភាព ស្តារនីតិសម្បទា បណ្តុះបណ្តាលជំនាញ 
វិជា្ជាជីវៈ បង្កឱកាសស្តារជីវភាព និងធ្វើសមាហរណកម្មទៅក្នុងសង្គម 
ដោយឈរលើគោល ការណ៍គោរពសិទ្ធិមនុស្ស។ បន្តកម្មវិធីផ្តល់ជំនួយ
សង្គ្រះបនា្ទាន់សម្រប់ជនក្រីក្រ ជនរងគ្រះដោយគ្រះធម្មជាតិ និង 
គ្រះមហន្តរាយជាយថហ្រតុផ្ស្រងៗ និងសិក្សារៀបចំកញ្ចប់ជំនួយ 
គ្រួសរសម្រប់ជួយដល់ជនក្រីក្ររងគ្រះនិងងាយរងគ្រះ ៕

ករណីន្រះ អាចជាការចាប់ផ្តើមពិភាក្សាគ្នាអំពីការរៀបចំកញ្ចប់ទស្សន-
កិច្ចរបស់ទ្រសចរ ដ្រលបានចាក់វា៉ាក់សំងហើយមុន ពិស្រសសម្រប់
ទ្រសចរដ្រលធ្វើដំណើរតាមជើងយន្តហោះត្រង់ មិនមាន Transit ឬ     
អាចពិចារណតាមជើងរថយន្តពីប្រទ្រសជិតខងផងដ្ររ ។ ឯកឧត្តម 
បញ្ជាក់ទៀតថ អ្វីដ្រលបានគិតគូរន្រះ គឺស្របជាមួយនឹងការអនុវត្ត 
ផ្រនការសកម្មភាពន្រ «ផ្រនទីចង្អុលផ្លូវសម្រប់ស្តារវិស័យទ្រសចរណ៍
កម្ពុជាឡើងវិញ ក្នុង និងក្រយវិបត្តិកូវីដ១៩» ដ្រលរាជរដ្ឋាភិបាល  
ទើបបានអនុម័តថ្មីៗន្រះ ។

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បញ្ជាក់ថ ខ្រត្តសៀមរាបត្រូវពង្រឹង 
លក្ខណសម្បត្តិរបស់ខ្លួនសម្រប់ចាប់យកកាលានុវត្តភាព ដ្រលមាន 
លើទីផ្សារអន្តរជាតិ និងត្រៀមខ្លួនឱ្យបានរួចរាល់ចំពោះបញ្ហាប្រឈមថ្មីៗ 
ដូចជានិនា្នាការន្រការថយចុះន្រកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោក សង្គ្រម
ពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទ្រសមហាអំណចពិភពលោក និងឥទ្ធិពលន្រវិបត្តិ 
ជំងឺកូវីដ១៩។ ផ្រនការម្រអភិវឌ្ឍន៍ទ្រសចរណ៍ខ្រត្តសៀមរាប ២០២១- 
២០៣៥ ត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍អភិរក្ស និងប្រើប្រស់គុណ សម្បត្តិ 
វប្បធម៌ និងធម្មជាតិទាំងន្រះឱ្យបានជាអតិបរមា តាមរយៈការពង្រីក 
បន្ថ្រមនូវសកម្មភាព និងព្រឹត្តិការណ៍កម្សាន្តនានា ដើម្បីបង្កើនភាព 
ព្រញចិត្ត ភាពទាក់ទាញដល់ភ្ញៀវទ្រសចរ ឈានទៅបង្កើនរយៈព្រល 
ស្នាក់នៅ ក៏ដូចជាបង្កើនការចំណយរបស់ភ្ញៀវទ្រសចរ និងចាប់យក 
តម្ល្របន្ថ្រមពីវិស័យទ្រសចរណ៍ខ្ពស់ជាងមុន ដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ 

ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខ្រត្តសៀមរាប និងប្រទ្រសកម្ពុជា។ ភាគីពាក់ព័ន្ធ 
ទាំងអស់ត្រូវចូលរួមជាមួយសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ទ្រសចរណ៍ និងត្រូវមាន
យន្តការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ ក្រមទម្រង់ន្រអង្គភាពគ្រប់គ្រង 
គោលដៅទ្រសចរណ៍រៀងៗខ្លួន អមជាមួយការគំទ្រវិនិយោគ សធារណៈ 
និងឯកជន ព្រមទាំងផ្គត់ផ្គង់ហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងការសម្របសម្រួល
ចាំបាច់នានាដល់ក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ដោយហ្រតុថ វិស័យទ្រសចរណ៍
មានលក្ខណៈអន្តរវិស័យ។ គ្រប់ ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ត្រូវផ្តល់អាទិភាព
ដល់ការដក់ឱ្យអនុវត្តជាក់ស្ត្រងនូវផ្រនការម្រអភិវឌ្ឍន៍ទ្រសចរណ៍ខ្រត្ត
សៀមរាបន្រះ ដើម្បីរួមចំណ្រកក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យទ្រសចរណ៍
ជាមាសប្រតងយ៉ាងពិតប្រកដ និងជាវិស័យដ្រលចូលរួមដល់ការសម្រច
នូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព ឆ្នាំ២០៣០៕
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ឯកឧត្តម វង សូត អញ្ជើញសមោ្ភាធដក់ឱ្យប្រើប្រស់ជាផ្លូវការ 
អគរមណ្ឌលសុខភាព និងសមិទ្ធិផលនានា នៅឃុំជាច 

ស្រុកកំចាយមារ ខ្រត្តព្រវ្រង នៅថ្ង្រទី១៤ ខ្រឧសភា ឆ្នាំ២០២១
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 រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់យកកំពង់ផ្រ ជាទិសដៅន្រតំបន់
អភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្ម សម្រប់ការពង្រីកការដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅកាន់
ទីផ្សារបណ្តាប្រទ្រសក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក ស្របព្រលដ្រលកំពង់
ផ្រអន្តរជាតិកម្ពុជា មានតួនាទីសំខន់ក្នុងការជំរុញវិស័យពាណិជ្ជកម្ម 
ពិស្រសការនាំច្រញនាំចូល និងជាឃ្នាស់ជំរុញវិស័យស្រដ្ឋកិច្ច សង្គម 
និងវិស័យទ្រសចរណ៍។ ជាមួយនឹងសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹក   
របស់កម្ពុជា កាន់ត្រមានវិសលភាពយ៉ាងធំធ្រង ជាពិស្រសការលើក
ដក់ទំនិញនៅកំពង់ផ្រក្រុងព្រះសីហនុ កំពុងមានសកម្មភាពយ៉ាងមមាញឹក
ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ និងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ទៀតនោះ 
ក្រសួងសធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បាននិងកំពុងរៀបចំការពង្រីក 
កំពង់ផ្រ និងបង្កើតប្រព័ន្ធកំពង់ផ្រ EDI (Electronic Data Intercharge) 
ដ្រលនឹងជួយសម្រួលដល់នីតិវិធីផ្លូវការន្រនាវាច្រញ -ចូលកំពង់ផ្រ 
កម្ពុជា ក្នុងគោលបំណងពន្លឿននីតិវិធី និងកាត់បន្ថយថ្ល្រដើមដឹកជញ្ជូន
ទំនិញ តាមផ្លូវសមុទ្រ ការស្តុកទំនិញ និងអាចឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើន
វិនិយោគពីបរទ្រស ជាពិស្រសសំដៅធ្វើឱ្យកម្ពុជាកា្លាយជាទីតាំងយុទ្ធសស្ត្រ 
មួយប្រកបដោយការប្រកួតប្រជ្រងនៅតំបន់អាសុី ទាក់ទងនឹងវិស័យ 
ភស្តុភារកម្ម និងការដឹកជញ្ជូន។ 

ក្នុងឆ្នាំ២០២០កន្លងទៅ កំពង់ផ្រស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ និងកំពង់ផ្រ 
ស្វយ័តភ្នំព្រញ នៅត្រអាចបន្តអនុវត្តការងារសំខន់ៗរបស់ខ្លួនស្របតាម
កម្មវិធីគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសស្រ្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រច 
បាននូវលទ្ធផលផ្ល្រផ្កោ ជាបន្តបនា្ទាប់គួរជាទីមោទនៈ ក្នុងការកសង និង
អភិវឌ្ឍនូវហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនគ្រប់ផ្ន្រកជូនជាតិមាតុភូមិ ។ ប៉ុន្ត្រ 
វិបត្តិន្រជំងឺកូវីដ១៩ បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពដឹកជញ្ជូនទំនិញ 
ក៏ដូចជាស្រវាផ្ស្រងៗមានភាពយឺតយ៉ាវផងដ្ររ។ តួយ៉ាងក្នុងឆ្នាំ ២០២០ 
កំពង់ផ្រស្វយ័តក្រុងភ្នំព្រញរកចំណូលបាន ២៩.៤៨៧.៣៧៨ ដុលា្លារ 
ធា្លាក់ចុះ៦% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៩ ដ្រលមានចំណូលចំនួន 
៣១.៣១១.២៦៤ដុលា្លារ ។ បរិមាណទូរកុងតឺន័រដឹកជញ្ជូនទំនិញ 
ច្រញ-ចូល តាមកំពង់ផ្រស្វយ័តភ្នំព្រញមានចំនួន ២៩០.៨៥៧ TEUs (ទូ) 
កើនឡើង៣,៤៩% បើធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគ្នា ឆ្នាំ២០១៩ មានត្រ 
២៨១.០៤៥ TEUs ប៉ុណ្ណោះ។ សម្រប់ទំនិញ-ប្រងឥន្ធនៈ ចូលតាម 

កំពង់ផ្រស្វយ័តភ្នំព្រញ មានចំនួន ៣.៧៨០.៥៣០តោន ធា្លាក់ចុះ 
០,២៤%។ នាវាផ្ទុកទំនិញឆ្លងកាត់កំពង់ផ្រមានចំនួន២,៣៦៣គ្រឿង 
ធា្លាក់ចុះ១,៩១%  នាវាទ្រសចរណ៍មានចំនួន ១២៦ ជើង ធា្លាក់ចុះ 
រហូតដល់៦៨,២៦% និងបរិមាណអ្នកដំណើរមានចំនួន៩.៧៣៣នាក់ 
ធា្លាក់ចុះរហូតដល់ ៦៩,៨៧%។ ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ន្រះ 
កំពង់ផ្រស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ រកចំណូលសរុបបានជាង ២០លាន 
ដុលា្លារអាម្ររិក មានការកើនឡើងជាង១១% បើប្រៀបធៀបនឹង ឆ្នាំ២០២០ 
ប្រមាណ១៧លានដុលា្លារអាម្ររិក។ បរិមាណទំនិញឆ្លងកាត់ឧបករណ៍ 
លើកដក់នៅក្នុងកំពង់ផ្រន្រះ មានការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សមា្គល់ពី 
មួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ធ្វើឱ្យប្រក់ចំណូលរបស់កំពង់ផ្រ ក៏ដូចជាប្រក់            
ចំណូលរបស់ជាតិមានការកើតឡើងជាលំដប់។

កំពង់ផ្រស្វយ័តភ្នំព្រញបាននិងកំពុងអនុវត្តគម្រងពង្រីកហ្រដ្ឋា-
រចនាសម្ព័ន្ធជំហានទី៣ ដំណក់កាលទី១ នៅចំណតកំពង់ផ្រកុងតឺន័រ 
LM១៧ សម្រចបាន៧០% និងកំពុងសិក្សាលទ្ធភាពសងសង់ចំណត
ផ្រទន្ល្របិទ។ កំពង់ផ្រស្វយ័តភ្នំព្រញ មានទិសដៅចំពោះមុខមួយចំនួន 
ដូចជា ១-បន្តពង្រីកសមត្ថភាពផ្ទុកកុងតឺន័រនៅលើទីលានន្រចំណតផ្រ
កុងតឺន័រ LM១៧ បន្ថ្រមទៀត (ជំហានទី៣ ដំណក់កាលទី២) ព្រមទាំង 
គ្រងបំពាក់ឧបករណ៍ និងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា ICT ដើម្បីពង្រីក                   
វិសលភាពន្រការប្រើប្រស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា ទាំងផ្ន្រកប្រតិបត្តិការ 
និងផ្ន្រករដ្ឋបាល ២-អភិវឌ្ឍទីតាំងចំណតផ្ររណបគីឡូម៉្រត្រល្រខ៦ 
(KM៦) ទីតាំងចំណតផ្រទន្ល្របិទ (UM២) ចំណតផ្រកោះរកា និង 
នៅទីតាំងផ្ស្រងៗទៀត ៣-អភិវឌ្ឍចំណតផ្រទ្រសចរណ៍អន្តរជាតិនៅ
ចំណតផ្រពហុបំណង TS៣ ជំរុញឱ្យកំពង់ផ្រស្វយ័តទាំងពីរ បន្តការ       
គិតគូរពីលទ្ធភាពក្នុងការបញ្ចុះតម្ល្រស្រវារបស់ខ្លួនបន្ថ្រមទៀត និងពង្រឹងភាព 
ប្រកួតប្រជ្រងរបស់ខ្លួនតាមរយៈការផ្តល់ស្រវាប្រកបដោយគុណភាពរហ័ស 
និងតម្ល្រប្រកួតប្រជ្រង ដើម្បីត្រៀមខ្លួនប្រកួតប្រជ្រងជាមួយចំណតផ្រ
ឯកជន ដ្រលនឹងកើតមាននៅក្រមណ្ឌលអាជីវកម្មរបស់កំពង់ផ្រ។ 
បន្តជំរុញរៀបចំច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យដឹក
ជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹក ផ្លូវសមុទ្រ និងកំពង់ផ្រ, ដូចជា ច្បាប់ដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹក 
និងនីតិវិធីចុះបញ្ជីជលយន ជាដើម , បន្តសិក្សារៀបចំ និងអភិវឌ្ឍហ្រដ្ឋា
រចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវទឹក និងកំពង់ផ្រ ដ្រលរួមមាន : គម្រងសងសង់កំពង់
ផ្របន្ថ្រមនៅខ្រត្តកោះកុង និងខ្រត្តក្រប, កំពង់ផ្រទ្រសចរណ៍ 
និងកំពង់ផ្របណ្ត្រតទឹក ជំរុញការអនុវត្តប្រព័ន្ធផ្លាស់ទិន្នន័យ Port EDI 
ក្រមកិច្ចសហការជាមួយ JICA ពង្រឹងការងារសុវត្ថិភាពន្រការដឹក 
ជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹក។ ទន្ទឹមន្រះ កម្ពុជាគ្រងនឹងសងសង់កំពង់ផ្រទឹក
ជ្រមួយទៀត ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យនាវាខ្នាតធំចូលចតនៅកំពង់ផ្រទឹក
ជ្រក្រុងព្រះសីហនុ បាននៅឆ្នាំ២០២៣ ដ្រលមានជម្ររហូតដល់ 
១៤ ម៉្រត្រកន្លះ ប្រវ្រង២៥០ម៉្រត្រ ។

ជាមួយគ្នាន្រះដ្ររ កំពង់ផ្រស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ កំពុងដើរតួនាទី
យ៉ាងសំខន់ក្នុងការកសងជាតិមាតុភូមិ ដោយបានរួមចំណ្រករក្សា         
កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចជាតិប្រចាំឆ្នាំក្នុងរង្វង់ ៧% ប្រកបដោយចីរភាព ជា      
កំពង់ផ្រទឹកជ្រត្រមួយគត់របស់កម្ពុជា ជាដង្ហើមស្រដ្ឋកិច្ចដ៏សំខន់ 
បំផុត ក្នុងការជំរុញកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចជាតិឱ្យឆ្ពាះទៅមុខ មានទីតាំង       

ជំរុញការអភិវឌ្ឍកំពង់ផែទឹកជែ សំដែធ្វើឱ្យកម្ពុជាកា្លែយជា 
ទីតាំងយុទ្ធសាស្តែបែកបដែយការបែកួតបែជែង

ឯកឧត្ដម ស៊ុន ចាន់ថុល មន្រ្តីក្រសួងសធារណការ និងដឹកជញ្ជូនអញ្ជើញ
ទៅពិនិត្យសកម្មភាពកំពង់ផ្រស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុកាលពីព្រលកន្លងទៅន្រះ
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អំណយផលឋិតនៅក្នុងតំបន់ឆ្ន្ររសមុទ្រ ខ្រត្តព្រះសីហនុ ដ្រលជា 
ទីតាំងល្អបំផុត និងធានាបាននូវការការពារដ៏រឹងមាំពីគ្រះធម្មជាតិ។ 
កំពង់ផ្រស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ បានត្រៀមធ្វើការងារមួយចំនួនទៀត 
រួមមាន ១-បន្តសហការជាមួយ JICA ក្នុងការពង្រីក និងធ្វើទំនើបកម្ម 
កំពង់ផ្រស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ និងពន្លឿនការសងសង់ចំណតផ្រកុង
តឺន័រថ្មីប្រវ្រង ៣៥០ម ជម្រ ១៤,៥ម ដ្រលមានសមត្ថភាពលើកដក់
ទំនិញរហូតដល់១លាន TEUs/ឆ្នាំ, ២-សហការជាមួយJICA ក្នុងការ 
សិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាព សម្រប់ការសងសង់កំពង់ផ្រចំណតផ្រកុងតឺន័រ
ទឹកជ្រជំហានទី២ និងទី៣ ដើម្បីលុបបំបាត់នូវឧបសគ្គន្រជម្រទឹក 
និងបើកបម្រើស្រវាដល់នាវាធំៗពីអឺរ៉ុប និងសហរដ្ឋអាម្ររិកចូលចតត្រង ់
ដោយពុំចាំបាច់ ឆ្លងកាត់ប្រទ្រសជិតខង។

ឯកឧត្តម រស់ វណា្ណែ រដ្ឋល្រខធិការក្រសួងសធារណការ និង 
ដឹកជញ្ជូន បានឲ្យដឹងថ កំពង់ផ្រទឹកជ្រដ្រលគ្រងសងសង់នៅឆ្នាំ 
២០២៣ អាចធានាដល់ការចូលចតនាវាដក់កុងតឺន័រខ្នាតធំៗ មាន 
ចំណ៊ាះរហូតដល់៦មុឺនតោន ឬ៩៣% ន្រចំនួននាវានៅតំបន់អាសុីបា៉ាសុីហ្វិក
អាចចូលចតបាន។ ក្រយការសងសង់ចំណតផ្រថ្មីន្រះ កំពង់ផ្រស្វយ័ត 
ក្រុងព្រះសីហនុ នឹងកា្លាយទៅជាកំពង់ផ្រលំដប់ថ្នាក់ខ្នាតមធ្យម ដ្រល 
នឹងមានបរិមាណកុងតឺន័រ ឆ្លងកាត់លើសពី ១លានTEUs/ឆ្នាំ រីឯតម្ល្រ 
ដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រទៅមកកម្ពុជា នឹងកាន់ត្រចុះទាបប្រហាក់ប្រហ្រល
នឹងថ្ល្រដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រន្រប្រទ្រសជិតខង។ មិនត្រឹមត្រប៉ុណ្ណោះ
ចំណតកំពង់ផ្រន្រះ គឺជាច្រកស្រដ្ឋកិច្ចជាតិមួយយ៉ាងសំខន់ក្នុងការ
ដោះដូរទំនិញ ផលិតផលកសិកម្ម និងកសិ-ឧស្សាហកម្មរបស់កម្ពុជា 
ទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ ដោយបានតភា្ជាប់ជាមួយផ្លូវជាតិ ផ្លូវដ្រក 
ជាពិស្រសផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំព្រញ-ព្រះសីហនុ ដ្រលកំពុងដំណើរ 
សងសង់ ផងដ្ររ។ ជាមួយន្រះ ប្រព័ន្ធផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យអ្រឡិចត្រូនិក

នាយករដ្ឋមន្រ្ដី  ហ៊ុន សែន បានឆ្លៀតឱកាសជួបជាមួយ ឯកឧត្តម 
ចូកូ វីដូដូ  ប្រធានាធិបតីន្រសធារណរដ្ឋឥណ្ឌូណ្រសុី ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរ
យោបល់អំពីការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វ្រ 
ភាគីរវាងប្រទ្រសកម្ពុជា និងឥណ្ឌូន្រសុី។ ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរ បាន      
សម្ត្រងការព្រញចិត្តចំពោះការរីកចម្រើនន្រទំនាក់ទំនងទ្រ្វភាគី និងសហ-
ប្រតិបត្តិការប្រកបដោយផ្ល្រផ្កោរវាងប្រទ្រសទាំងពីរ ហើយបានប្ត្រជា្ញា 
ខិតខំទ្វ្ររដង ដើម្បីរឹតចំណងទាក់ទងទ្វ្រភាគី និងពង្រីកកិច្ចសហ-
ប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យ។ ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានថ្ល្រងអំណរគុណ 

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី ន្រព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា 
បានបន្តជួបពិភាក្សាទ្វ្រភាគីជាលើកដំបូង ជាមួយឯកឧត្តម ផាម មិញជិញ 

នាយករដ្ឋមន្រ្តីថ្មីន្រសធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណម

ដល់គ្នាទៅវិញទៅមក ចំពោះការចាក់វា៉ាក់សំងជូនដល់មន្រ្តីការទូត និង 
ប្រជាជនឥណ្ឌូន្រសុីនៅកម្ពុជា ក៏ដូច ជាមន្រ្តី ការទូត និងប្រជាជនកម្ពុជា 
នៅឥណ្ឌូន្រសុី ហើយបានយល់ស្របអំពីសរៈសំខន់ន្រកិច្ចសហ-       
ប្រតិបតិ្តការជិតស្និទ្ធដើម្បីយកឈ្នះលើវិបត្តិសុខភាពដ្រលមិនធា្លាប់មាន
ពីមុនមក និងពង្រឹងភាពរឹងមាំ។

ក្នុងថ្ង្រដដ្រលនោះដ្ររ សម្ត្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្រ្ដី ក៏មានជំនួប 
ជាមួយ ឯកឧត្តម ផាម មិញជិញ នាយករដ្ឋមន្រ្ដីន្រសធារណរដ្ឋសង្គម
និយមវៀតណម ដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វ្រភាគី និង 
ពហុភាគី និងផ្លាស់ប្តូរយោបល់ លើបញ្ហាតំបន់ និងអន្តរជាតិដ្រលមាន
ការចាប់អារម្មណ៍ និងកង្វល់រួម។ នាយករដ្ឋមន្ត្រី ទាំងពីរបានសម្ត្រង    
ការព្រញចិត្តដូចគ្នាចំពោះវឌ្ឍនភាពន្រទំនាក់ទំនងកម្ពុជា-វៀតណម 
ដ្រលមិនច្រះរីងស្ងួត ដោយឈរលើគោលការណ៍ន្រការជឿទុកចិត្តគ្នា 
ទៅវិញទៅមក ភាពជាអ្នកជិតខងល្អ សមគ្គីភាព សន្តិភាព និង 
ស្ថិរភាព។ នាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបានបញ្ជាក់ជាថ្មីពីការប្ត្រជា្ញាចិត្តក្នុងការ
ថ្ររក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធនៅលើឆកអន្តរជាតិដើម្បី
ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកន្រប្រទ្រសទាំងពីរ និងឆ្ពាះទៅរកការ 
ជំរុញសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុង 
តំបន់ និងទៅអនាគត។

សម្ត្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្រ្ដីបានថ្ល្រងអំណរគុណឥណ្ឌូន្រសុី និង 
វៀតណម ចំពោះការគំទ្រកម្ពុជារៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប 
លើកទី ១៣ ក្នុងឆ្នាំ២០២១ ន្រះ និងប្រធានអាស៊ានក្នុង ឆ្នាំ២០២២៕
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នៅកំពង់ផ្រ នឹងជួយសម្រួលដល់នីតិវិធីច្រញ-ចូលកំពង់ផ្រកម្ពុជា 
សម្រប់នាវាដឹកជញ្ជូនទំនិញអន្តរជាតិធំៗ ដូចជា គ្រប់គ្រងស្រវាដឹកជញ្ជូន
តាមផ្លូវទឹកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព តមា្លាភាព ចំណ្រញព្រលវ្រលា និង 
កាត់បន្ថយការចំណយផ្ស្រងៗ ព្រមទាំងបង្កើនការទាក់ទាញការវិនិយោគ
ផ្ទាល់ពីបរទ្រស និងបង្កើតការងារធ្វើជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកាន់ត្រច្រើន
បន្ថ្រមទៀត។ ជារួម កំពង់ផ្រក្រុងព្រះសីហនុ ត្រូវបានពង្រីកជា បន្តបនា្ទាប់ 
ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបរិមាណកំណើននាំច្រញនាំចូល កំណើនកុងតឺន័រ 
និងកំណើននាវាទ្រសចរណ៍ធំៗចូលចតពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ។ 

ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ទ្រសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង 
សធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានគូសបញ្ជាក់ថ  មុខងារកំពង់ផ្រទាំង
នោះត្រូវបានប្រងច្រកច្រញជាកំពង់ផ្រពាណិជ្ជកម្ម ឧស្សាហកម្ម ទ្រស- 
ចរណ៍ និងផ្រប្រងជាដើម។ កំពង់ផ្រមានតួនាទីសំខន់ណស់ ក្នុង       
ការជំរុញសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ប្រភ្រទ ក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍
ស្រដ្ឋកិច្ចជាតិ ទាំងក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ ។ កម្ពុជាមានកំពង់ផ្រសរុប 
១០៥ កន្ល្រង ក្នុងនោះកំពង់ផ្រទន្ល្រមាន ៧៨ និងកំពង់ផ្រសមុទ្រមាន 
ចំនួន ២៧ កន្ល្រង៕
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ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ១៩២៥ តាមរយៈឯកសរ 
ស្រវជ្រវប្រវត្តិសស្ត្រមួយចំនួនបានឲ្យ ដឹងថ 
នៅក្នុងហ្រតុការណ៍ដ្រលបានកើតឡើងន្រភូមិ
ក្រំងលាវ នាសម័យនោះ ក្រុមអ្នកភូមិបានផ្ទុះ
កំហឹងនាំគ្នារី បម្រះប្រឆំងនឹងការជិះជាន់កៀប
សង្កត់ទារពន្ធដររបស់ពួកអាណនិគមស្រប
ព្រលនោះដ្ររប្រជាជនទាំងនោះស្ថិតក្នុងភាព
ក្រីក្រគ្មានប្រក់សម្រប់បង់ពន្ធ រស់នៅក្នុងជីវ-
ភាពលំបាកវ្រទនាខ្លាំងបំផុតនាសម័យនោះ ។ 
បើតាមការស្រវជ្រវដកស្រង់ពីសៀវភៅប្រវត្តិ-
សស្រ្តអ្នកនិពន្ធសម័យដើម ដ្រលបានចងក្រង
តរៀងមកក៏ដូចជារៀបរាប់របស់ចាស់ៗនៅក្នុង
ភូមិក្រំងលាវ ដ្រលពួកគត់បានចាំពីប្រវត្តិ-
សស្រ្តខ្លះពីជាង ៩០ឆ្នាំកន្លងទៅន្រះនឹងដោយ
មានការនិយយតៗគ្នាពី អ្នកភូមិបានរៀបរាប់
ឲ្យដឹងថនៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ទី ២០ប្រទ្រស
កម្ពុជាយើងរស់នៅក្រមអាណនិគមនិយម
បារាំង ហើយការរស់នៅក្រមនឹមត្រួតត្ររបស់
បរទ្រសនាសម័យកាលនោះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ
ខ្ម្ររយើងរស់នៅយ៉ាងលំបាកវ្រទនាជាទីបំផុត 
ទាំងសិទ្ធិស្ររីភាព ក៏ដូចជាជីវភាពរស់នៅគឺ
លំបាកលំបិនក្រល្រងរហូតដល់មានការរី បម្រះ 
នៅគ្រប់ទីកន្ល្រងទូទាំងប្រទ្រស ម្យា៉ាងការឡើង
ថ្ល្រពន្ធដរក៏កាន់ត្រកើនឡើង ជារៀងរាល់ខ្រ 
ដ្រលបានធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រនៅស្រុកមុខកំពូល
ចំនួន ៣០០០នាក់បានធ្វើបាតុកម្មធ្វើញតិ្តសុំ
ឲ្យព្រះបាទ សុីសុវត្ថិ ជួយបន្ធូបន្ថយ អំពីបញ្ហា 
ពន្ធដរន្រះទៀតផង។ នៅខ្រត្តកំពង់ឆ្នាំង ក៏    
ដូចជា ខ្រត្តដ៏ទ្រទៀតដ្រលប្រជារាស្រ្តមាន 
ជីវភាពលំបាកលំបិន ធ្វើឲ្យគ្រួសរមួយត្រូវ 
ព្រត់ ប្រស់ប្រពន្ធកូនដោយសរត្រសម័យនោះ 
ពួកបារាំងក៏បានបង្ខំប្រជារាស្រ្តខ្ម្ររឲ្យទៅច្បាំង
ជាមួយនឹងហា្វាសុីស អាឡឺម៉ង់ ក្នុងសង្រ្គាម 
លោកលើកទី១ ដ្រលបានកើតឡើងនា សម័យ 
នោះ។   នៅក្នុងនោះផងដ្ររក៏មានព្រឹត្តិការណ៍  
មួយដ្រលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំក្រំងលាវ
ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទ្រសចងចាំ
មិនភ្ល្រចនូវប្រវត្តិសស្រ្តដ៏ជូរចត់មួយន្រះគឺនៅ 
ថ្ង្រទី១៨ ខ្រម្រស ឆ្នាំ១៩២៥មានព្រឹត្តិការណ៍ 
មួយបានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិក្រំងលាវ ឃុំ 
ក្រំងលាវ ស្រុករលាប្អៀរ ខ្រត្តកំពង់ឆ្នាំង 
កាលនោះនៅក្នុងភូមិក្រំងលាវន្រះ ត្រូវបាន 
បារាំង ចុះមកប្រមូលពន្ធ ពីប្រជាពលរដ្ឋ នៅ 
ក្នុងឃុំ ក្រំងលាវឲ្យមកបង់ពន្ធនៅសលាឃុំ
ហើយយកត្រប្រជាពលរដ្ឋប្រុសៗ ឲ្យមកកាន់ 
សលាឃុំក្រំងលាវ ដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យ 

បេវត្តិ ភូមិតិរច្ឆាន

មនុស្សស្រីមកនោះទ្រ ព្រលនោះអ្នកស្រុក 
ទាំងអស់បានមកដល់សលាឃុំក្រំងលាវ ត្រ 
មិនមានប្រក់គ្រប់ចំនួន សម្រប់បង់ពន្ធឲ្យ         
ពួកគ្រដ្រលពួកគ្រតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធប្រំរៀលក្នុង
មួយគ្រួសរដូច្ន្រះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ ដ្រល
គ្មានប្រក់បង់ពន្ធចំនួនប្រំរៀលឲ្យទៅពួកគ្រ 
គឺគ្រមិនអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ។ សូម 
ជំរាបថ បើតាមសៀវភៅប្រវត្តិសស្រ្តបាន 
បញ្ជាក់ថប្រំរៀលនាសម័យនោះ គឺស្ករមួយ
ពាងតម្ល្រត្រមួយកាក់ប៉ុណ្ណោះ ដូច្ន្រះប្រំរៀល 
ស្មើនឹងស្ករ៥០ពាង តើប្រជាពលរដ្ឋត្រូវឡើង 
តោ្នាត ប៉ុនា្មានឆ្នាំទើបបានស្ករ៥០ពាង ដើម្បី 
លក់យកប្រក់ទៅបង់ពន្ធឲ្យបារាំង ។ នៅក្នុង 
ព្រឹត្តិការណ៏ ថ្ង្រទី១៨ ខ្រម្រស ឆ្នាំ១៩២៥ 
នាសម័យនោះមានស្រ្តីមា្នាក់ឈ្មាះ នាងប៊ី រស់ 
នៅភូមិក្រំងលាវ ឃុំក្រំងលាវ បនា្ទាប់ពីប្ដី 
របស់គត់ ត្រូវបានបារាំងចាប់វាយខ្នាះ ដោយ 
សរត្រមិនមានប្រក់ ៥រៀលបង់ឲ្យគ្រ រូបគត់
ក៏ត្រូវដើរខ្ចីលុយអ្នកភូមិបានប្រក់ ៥រៀល គ្រប់
ចនំនួហើយនោះកប៏ានយកទៅបងឲ់្យក្រមុ  បារាងំ 
ដ្រលមកទារពន្ធសលាឃុំដើម្បីឲ្យដោះល្រង
ប្ដីរបស់គត់ ត្រនៅព្រលដ្រលគត់បានឲ្យប្រក់
គ្រប់ហើយនោះ ពួកបារាំងប្ររជាមិនព្រម 
ដោះល្រងប្ដីរបស់គត់ហើយប្រប់គត់ថ មិន 
ដោះល្រងទ្រ លុះត្រត្រអ្នកទាំងអស់គ្នាយក
ប្រក់មកបង់ពន្ធឲ្យពួកយើងសិន ទើប ពួកយើង 
ព្រមដោះល្រង ដោយមានការក្ដក្រហាយ មួម៉ា

ចំពោះជនជាតិបារំាងរូបនោះដ្រលនិយយបាត 
ដ្រខ្នងដ្រ នាងប៊ីក៏បានក្រកឈរឡើងតវា៉ា 
នឹងស្ដីបនោ្ទាសទៅឲ្យជនជាតិបារាំង រូបនោះ 
បនា្ទាប់ពីអ្នកបកប្របានបកប្រប់ជនជាតិបារាំង 
រួច ហើយក៏ធ្វើឲ្យជនជាតិបារាំង ខឹងសម្បារ 
យ៉ាងខ្លាំងចំពោះនាងប៊ី បាននឹងបញ្ជាអង្គរក្ស 
ជាជនជាតិខ្ម្ររមា្នាក់ ឈ្មាះថ ថីឡាច បាញ់ទៅ 
លើនាងប៊ី ត្រនៅព្រលដ្រល ថីឡាច លើក 
កាំភ្លើងឡើងបម្រុងបាញ់ទៅលើនាងប៊ី ក៏ត្រូវ 
បានអ្នកស្រុកកៀសកាណ៊ាងកាំភ្លើង ច្រញ 
បណ្តាល ឲ្យគ្រប់កាំភ្លើងផ្ទុះឡើងលើមួយគ្រប់ 
បនា្ទាប់មកទៀត ក៏បានប្រជាពលរដ្ឋដណ្តើម
កាភំ្លើងបានពឈី្មាះ ថឡីាច នោះហើយធ្វើការ 
បាញ់ទៅលើ ថីឡាច វិញបណ្តាលឲ្យស្លាប់ភា្លាមៗ 
នៅនឹងកន្ល្រង ដោយឡ្រកជនជាតិបារាំងឈ្មាះ 
រ៉្រសុីដង់បាដ្រស ដ្រលបានមកប្រមូលពន្ធ ពី 
ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងឃុំក្រំងលាវ រូបនោះក៏ត្រូវបាន
ប្រជាពលរដ្ឋព្រួតវាយសមា្លាប់ បណ្តាលឲ្យស្លាប់
ភា្លាមនៅនឹងកន្ល្រង។ ចំណ្រកឈ្មាះ សួន 
ដ្រលជា អ្នកបកប្រព្រលឃើញហ្រតុការណ៍ 
ដូច្ន្រះក៏បានរត់ទៅពួនសម្ងំ លើកុដិលោក ក្នុង 
វត្តក្រំងលាវហើយ ក៏ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋតាម 
ទៅចាប់ យកមកសមា្លាប់ឲ្យស្លាប់ជាមួយជន
ជាតិបារាំងនៅក្នុងសលាឃុំក្រំងលាវក្នុងបរិវ្រន 
វត្តក្រំងលាវនោះទាំងអស់គ្នា ចំណ្រកបោយ
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កូវីដ-១៩ ជាវិបត្តិក្នុងទម្រង់ថ្មីសម្រប់

ប្រព័ន្ធស្រដ្ឋកិច្ចមូលធននិយម

វិបត្តិកូវីដ-១៩ ក្នុងឆ្នាំ២០២០ បានក្រប្រដំណើរការទូទៅន្រប្រព័ន្ធ 
មូលធននិយមទាំងមូល។ ពីអតីតកាល ប្រព័ន្ធមួយន្រះត្រូរ រងគ្រះ 
ដោយវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ ឬវិបត្តិអតិផរណា ប៉ុន្ត្រលើកន្រះ គឺដោយសារវិបត្តិ 
សុខភាព។ នៅទីបញ្ចប់ន្រវិបត្តិន្រះ គឺគមា្លាតកាន់ត្រធំរវងក្រុមហ៊ុនតូចៗ 
និងក្រុមហ៊ុនបច្ច្រកវិទ្យាធំៗក្នុងពិភពលោកនឹងកើតមានឡើង ។ តើហ្រតុអ្វី 
កូវីដ-១៩ជាវិបត្តិក្នុងទម្រង់ថ្មីសម្រប់ប្រព័ន្ធមូលធននិយម? វិបត្តិស្រដ្ឋកិច្ច
ជាផ្ន្រកមួយន្រប្រព័ន្ធស្រដ្ឋកិច្ចប្របមូលធននិយម។ មូលធននិយម គឺជា
ប្រព័ន្ធស្រដ្ឋកិច្ចមួយដ្រលបុគ្គលឯកជន ឬអាជីវកម្ម កាន់កា្តាប់ទ្រព្យសម្បត្តិ 
របស់ខ្លួនផ្ទាល់។ ក្នុងប្រព័ន្ធន្រះ ផលិតកម្មទំនិញ និងស្រវកម្ម អាស្រ័យ 
លើការផ្គត់ផ្គង់ និងតម្រូវការនៅក្នុងទីផ្សារទូទៅ ជាជាងតាមរយៈផ្រនការ
កណា្តាលដ្រលត្រូវបានកំណត់ដោយរដ្ឋ។ នៅរយៈព្រលវ្រងអាជីវកម្ម 
ទន់ខ្សាយត្រូវធា្លាក់ចុះ ឬរងបរាជ័យ រីឯអាជីវកម្មរឹងមាំនឹងកាន់ត្រខា្លាំង 
ហើយអាចពង្រីកខ្លួនកាន់ត្រធំ។ ស្រដ្ឋកិច្ចមូលធននិយម (ឬស្រដ្ឋកិច្ច 
ផ្សារស្ររី) ខុសគ្នាពីស្រដ្ឋកិច្ចសង្គមនិយម ។ នៅក្នុងប្រព័ន្ធស្រដ្ឋកិច្ច 
មូលធននិយម រដ្ឋពុំមានអន្តរាគមន៍អ្វីទាំងអស់ទៅក្នុងទីផ្សារ ពោលគឺ      
ទីផ្សារមានស្វ័យភាពនិយ័តកម្មព្រញល្រញ ។ រីឯនៅក្នុងប្រព័ន្ធស្រដ្ឋកិច្ច
សង្គមនិយមវិញ រដ្ឋធ្វើអន្តរាគមន៍ ឬលូកដ្រចូលទៅក្នុងគ្រប់វិស័យទាំងអស់។ 
ទោះជាយ៉ាងណា វិបត្តិកូវីដ-១៩ ក្នុងឆ្នាំ២០២០ បានក្រប្រដំណើរការ
ទូទៅន្រប្រព័ន្ធមូលធននិយម។ អ្នកជំនាញវយតម្ល្រថា វិបត្តិន្រះបង្កឱ្យ 
មានអ្នកឈ្នះ និងមានអ្នកចាញ់។ អ្នកឈ្នះស្ថិតក្នុងវិស័យបច្ច្រកវិទ្យា ឬ 
ទំនាក់ទំនងតាមវីដ្រអូ  ចំណ្រកឯអ្នកចាញ់គឺក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍ជាដើម។

វិបត្តិកូវីដ-១៩ បច្ចុប្បន្នន្រះ នឹងធ្វើឱ្យមានអ្នកឈ្នះយ៉ាងប្រកដ 
តើនរណាជាអ្នកឈ្នះ? ក្រុមហ៊ុនខ្លះទទួលបានជោគជ័យសឹងត្រមិនគួរ
ឱ្យជឿ។ យោងតាមសារព័ត៌បរទ្រសមួយ ក្រុមហ៊ុនគ្រួសារ Poonawalla 
នៅក្នុងប្រទ្រសឥណា្ឌ ដ្រលអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មវ៉ាក់សាំង បានបង្កើនទ្រព្យ
សម្បត្តិរបស់ពួកគ្ររហូតដល់ ៦២ភាគរយ ឬមានតម្ល្រ ១៤ពាន់លានដុលា្លារ 
អាម្ររិក។ ក្រុមហ៊ុនជប៉ុន SoftBank ដ្រលធា្លាប់ជាក្រុមហ៊ុនមានបំណុល
ច្រើន បានប្រកា្លាយវិបត្តិទៅជាឱកាសដោយប្រកាសពីការលក់ហ៊ុន ៨០ 
ពាន់លានដុលា្លារ។ ចុះនរណាជាអ្នកចាញ់? ក្រុមហ៊ុនតូចៗ និងមាន         
ភាពទន់ខ្សាយនៅឡើយមុនវិបត្តិជាអ្នកចាញ់។ សម្រប់ពួកគ្រ អាជីវកម្ម
មានសា្ថានភាពអាក្រក់ជាងមុនវិបត្តិបច្ចុប្បន្ន។ ជាឧទាហរណ៍ នៅក្នុង 
ឆមាសទីមួយ ឆ្នាំ២០២០ ច្រើនជាង ៤០ភាគរយ ន្រក្រុមហ៊ុនដ្រលបាន 
ចុះបញ្ជី ចំនួនជាង៣០០០ក្រុមហ៊ុននៅអាម្ររិកបានខាតបង់ប្រក់យ៉ាង
ច្រើនបើប្រៀបធៀនឹងឆ្នាំ២០១៩។ ទោះជាយ៉ាងណា អត្រន្រការមិនមាន

លទ្ធភាពសងប្រក់នៅអាម្ររិកនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយ រហូតមក 
ដល់ព្រលន្រះ ពោលចំនួនអត្រមានប្រមាណ ៥ភាគរយ។ ផ្អ្រកតាមអ្នក 
ជំនាញ នៅឆ្នាំ២០២១ រដា្ឋាភិបាលយ៉ាងច្រើននឹងកាត់បន្ថយជំនួយរដ្ឋ 
ហើយងាកច្រញពីការជួយរក្សាក្រុមហ៊ុននីមួយៗឱ្យនៅរស់ និងដើម្បី 
ប្រកដថា បុគ្គលិក ឬពលករទទួលបានជំនួយ ប្រសិនបើពួកគ្របាត់បង់ 
ការងារ។ គមា្លាតផលចំណ្រញ រវងក្រុមហ៊ុននីមួយៗ ក៏នឹងកាន់ត្រធំ 
ឡើងៗផងដ្ររ ព្រះថាក្រុមហ៊ុនដ្រលខា្លាំងស្រប់នឹងរក្សាការវិនិយោគ 
ផ្ទុយទៅវិញក្រុមហ៊ុនខ្សាយៗនឹងកាត់បន្ថយសកម្មភាពវិនិយោគរបស់
ខ្លួន។ 

ក្រុមហ៊ុនដ្រលឆ្លងផុតវិបត្តិឆ្នាំ ២០២០ នឹងកា្លាយជាក្រុមហ៊ុនធំដ្រល
ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ខា្លាំងពីការអភិវឌ្ឍបច្ច្រកវិទ្យា និងមានឥទ្ធិពល
លើស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ជាពិស្រស នៅអាសុី និងអាម្ររិក។ ទោះជា 
យ៉ាងណា ភាពជាប់គំងន្រសាកលភាវូបនីយកម្មក៏មានន័យថា គោលការណ៍
ពហុភាគីនិយមក៏នឹងត្រូវរងផលប៉ះពាល់ផងដ្ររ។ ដូច្ន្រះ សកម្មភាព        
អាជីវកម្មទំនងត្រូវផ្តាតប្រសិទ្ធភាពក្នុងប្រទ្រស ខា្លាំងជាងនៅ អន្តរជាតិ។ 
ទំហំន្រការអន្តរគមន៍របស់រដា្ឋាភិបាលបានរីករាលដាលនៅគ្រប់ទីកន្ល្រង 
ដូច្ន្រះ កម្រិតន្រការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិ និងការដំឡើងពន្ធនឹងកើនឡើងដោយ
ជៀសមិនរួច។ នៅទីបញ្ចប់ន្រវិបត្តិស្រដ្ឋកិច្ចម្ដងន្រះ តើប្រព័ន្ធមូលធននឹង
កា្លាយទៅជាយ៉ាងណា? អ្នកជំនាញខ្លះបានលើកឡើងពីការព្យាករណ៍
ដោយរបៀបកាលម់ា៉ាក្ស ៍ថាគមា្លាតរវងអ្នកមាន នងិអ្នកក្រនងឹកើនឡើង។ 
ប្រព័ន្ធមូលធននិយមនឹងរុញច្រនឱ្យ អ្នកមានកាន់ត្រមាន ហើយអ្នកក្រ 
នៅត្របន្តក្រីក្រ។ មូលធននិយម នឹងរុញច្រនឱ្យមាន កំណើនស្រដ្ឋកិច្ច 
ខា្លាំងកា្លា និងការកើនឡើងន្រសាកលភាវូបនីយកម្ម ប៉ុន្ត្រនៅចុងបញ្ចប់ ទ្រព្យ
សម្បត្តិនឹងធា្លាក់ទៅលើដ្រមា្ចាស់សា្ថាប័នធំៗ និងពួកនាយទុន ត្រប៉ុណ្ណោះ។

គួរបញ្ជាក់ថា រហូតមកដល់ព្រលបច្ចុប្បន្ន វិបត្តិស្រដ្ឋកិច្ចហាក់មាន 
និនា្នាការកាន់ត្រមិនច្បាស់លាស់ និងមានការប្រប្រួលលឿនរហ័សរហូត
នឹកសា្មានមិនដល់។ វិបត្តិជំងឺឆ្លងកូវីដ-១៩ នៅពាសព្រញពិភពលោក        
កំពុងត្រធ្វើឱ្យប្រទ្រសជាច្រើនមានស្រដ្ឋកិច្ចដើរថយក្រយ ចំណ្រកប្រទ្រស
ក្រីក្រវិញមានជីវភាពកាន់ត្រដុនដាប។ បញ្ហាអសមភាពក្នុងការទទួល 
បាន វ៉ាក់សាំង គឺជាមូលហ្រតុចម្បងមួយ ដ្រលធ្វើឱ្យមានគមា្លាតគ្នាកាន់ត្រ
ខា្លាំងរវងប្រទ្រសអ្នកមាន និងប្រទ្រសអ្នកក្រ ។ ពីព្រលន្រះដល់ចុង 
ឆ្នាំ២០២២ ចំណូលរបស់ប្រជាជនមា្នាក់ៗនៅតាមប្រទ្រសដ្រលមាន 
ស្រដ្ឋកិច្ចនាំមុខអាចនឹងថយចុះ ចំនួន១៣%។ ប៉ុន្ត្រនៅប្រទ្រសកំពុង 
អភិវឌ្ឍន៍វិញ ចំណូលរបស់ប្រជាជនមា្នាក់ៗ នឹងថយចុះដល់ទៅ២២% 
នៅដំណាច់ ឆ្នាំ២០២២។ តួល្រខន្រះ មិនរាប់បញ្ចូលប្រទ្រសចិននោះ 
ទ្រ។ ផលវិបាកដោយផ្ទាល់បណា្តាលមកពីវិបត្តិស្រដ្ឋកិច្ចន្រះ គឺប្រជាជន
ជាច្រើនលាននាក់នៅតាមប្រទ្រសក្រីក្រ និងប្រទ្រសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ នឹង 
ត្រូវធា្លាក់ទៅក្នុងភាពក្រីក្រតោកយ៉ាកបំផុត។ មានប្រទ្រសចំនួន ៥២ 
ដ្រលអាចនឹងងើបផុតពីវិបត្តិ ហើយមានស្រដ្ឋកិច្ចប្រសើរឡើងវិញ 
ខណៈដ្រលប្រទ្រសយ៉ាងហោច ៥៨ ផ្ស្រងទៀត នឹងមានស្រដ្ឋកិច្ចដើរ
យឺតបំផុតពីន្រះដល់ចុងឆ្នាំ២០២២។ ការប្រកច្រង និងទទួលបាន 
វ៉ាក់សាំងប្រឆំងកូវីដ-១៩ ដ្រលគ្មានសមភាព គឺវជាមូលហ្រតុមួយ            
ដ្រលរុញច្រនប្រទ្រសក្រីក្រឱ្យកាន់ត្រលំបាក៕ 

                                                            ដោយៈ ពៅ សុធារ៉ា                                      
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គួរតែផ្លែស់ប្តូរទម្លែប់ហើយ!ការអង្គុយយូរពែក

ធ្វើឲ្យលែកអ្នកមនបញ្ហែសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរមិនខាន

ការរស់នៅក្នុងបរិបទដ្រលតម្រូវឱ្យអង្គុយរយៈព្រលយូរ វាពិតជា 
នាំមកនូវផលអាក្រក់ និងគ្រះថ្នាក់បំផុតសម្រប់សុខភាពលោកអ្នក។ 
ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រងត្រអង្គុយយូរៗនោះ លោកអ្នកនឹងមានហានិភ័យ
ខ្ពស់ក្នុងការកើតជំងឺផ្ស្រងៗដូចជា លើសទម្ងន់ ទឹកនោមផ្អ្រម ប្រភ្រទ២ 
ជំងឺប្រះដូង និងជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត ជាដើម។

ផ្ទុយទៅវិញ នៅព្រលដ្រលលោកអ្នកឧស្សាហ៍ធ្វើចលនា នោះកម្រិត
ថមពលរបស់រាងកាយលោកអ្នកនឹងកើនឡើង ហើយឆ្អឹង របស់លោក 
អ្នកក៏កាន់ត្ររឹងមាំផងដ្ររ។ ខងក្រមន្រះ ជាបញ្ហាសុខភាពដ្រល 
អាចនឹងកើតមានឡើងចពំោះលោកអ្នក ដ្រលត្រងត្រ អង្គយុក្នងុ រយៈព្រល 
យូរៗ៖ ១.ជើង និងសាច់ដុំភ្លៅ ការអង្គុយរយៈព្រលយូរ អាចបណ្តាលឱ្យ 
កំភួនជើង ព្រមទាំងសច់ដុំភៅ្លារបស់លោកអ្នកកាន់ត្រខ្សាយទៅៗ។ 
សច់ដុំទាំងន្រះមានសរៈសំខន់ចំពោះការដើរ និងសម្រប់ធ្វើឱ្យរាងកាយ
មានតុល្យភាព ។ បើសិន សច់ដុំទាំងនោះខ្សាយ នោះលោកអ្នកងាយ
នឹងទទួលរងរបួសពីការធា្លាក់ ឬប៉ះទង្គិច ណមួយ។ ២.ទម្ងន ់ ការធ្វើ 
ចលនាសច់ដុំ អាចជួយរាងកាយលោកអ្នកដុតសរធាតុខ្លាញ់ និងស្ករ 

ដ្រលលោកអ្នកបានទទួលទាន។ ត្រប្រសិនបើលោកអ្នកចំណយ 
ព្រលច្រើនក្នុងការអង្គុយ នោះការរំលាយ នឹងគ្មានប្រសិទ្ធភាព ដូច្ន្រះ 
លោកអ្នកនៅត្របន្ដផ្ទុកនូវសរធាតុខ្លាញ់ និងស្ករទាំងនោះ។ ទោះបី 
លោកអ្នកហាត់ប្រណក៏ដោយការអង្គុយយូរនៅ ត្រជាបញ្ហាសម្រប់ 
សុខភាព។ ការស្រវជ្រវចុងក្រយ បំផុតបានច្រញផ្សាយថ អ្នកត្រូវ
ចំណយព្រលពី៦០ទៅ៧៥នាទីក្នុងមួយថ្ង្រ ដើម្បីអាចប្រយុទ្ធប្រឆំង
នឹងការអង្គុយយូរ។ ៣.មហារីក ការសិក្សាស្រវជ្រវបានបងា្ហាញថ          
ការអង្គុយយូរអាចធ្វើឱ្យលោកអ្នក មានហានិភ័យក្នុងការកើតជំងឺមហារីក
ជាច្រើនប្រភ្រទដូចជា មហារីកសួត មហារីកស្បូន និងមហារីក 
ពោះវៀនធំជាដើម។ ចំពោះថមកពីហ្រតុផលអ្វីនោះ អ្នកវិទ្យាសស្ត្រ 
ពុំទាន់ដឹងនៅឡើយទ្រ។ ៤.ជំងឺទឹកនោមផ្អេម ការសិក្សាបានបងា្ហាញថ 
ការដ្រកទ្រមក់លើគ្រ ៥ថ្ង្រ ជាប់គ្នាអាចបណ្តាលឱ្យអាំងស៊ុយលីនចុះ
ខ្សាយ ហើយវានឹងធ្វើឱ្យជាតិស្ករក្នុងឈាមកើនឡើងលើសពីតម្រូវ 
ការរបស់រាងកាយ ។ ការស្រវជ្រវបញ្ជាក់ថ អ្នកដ្រលអង្គុយយូរព្រក
អាចមានអត្រចំនួន ១១២% ក្នុងការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អ្រម។ ៥.ជំងឺ 
បេះដូង ការសិក្សាមួយបានរកឃើញថ បុរសមា្នាក់ដ្រលបានប្រើ               
រយៈព្រលច្រើនជាង២៣មោ៉ាងក្នុងមួយអាទិត្យ ដើម្បីមើលទូរទស្សន៍មាន
អត្រហានិភ័យក្នុងការស្លាប់ដោយសរ ជំងឺសរស្រឈាមខួរក្បាល 
ចំនួន ៦៤%។ អ្នកជំនាញមួយចំនួនក៏បាននិយយដ្ររថ ការដ្រលមិន 
ធ្វើអ្វីសោះ ហើយអង្គុយយូរមានអត្រហានិភ័យចំនួន១៤៧% ដ្រល 
អាចនឹងធ្វើឱ្យគំងប្រះដូង ឬមួយគំងដំណើរការខួរក្បាល។

សរុបមក អ្វីក៏ដោយបើកាលណធ្វើក្នុងរយៈព្រលយូរ ឬច្រំដ្រល 
ច្រើនដងព្រក វាប្រកដជាមានផលប៉ះពាល់ជាមិនខន។ អ្នកអាច 
កាត់បន្ថយការអង្គុយយូរ ដោយការធ្វើលំហាត់ប្រណ បង្កើនសកម្មភាព 
ប្រចាំថ្ង្រ សកម្មភាពនៅសលា ឬកន្ល្រងការងារ ដើរល្រងជាមួយមិត្តភក្ដិ   
និងកាត់បន្ថយការមើលទូរស័ព្ទ ឬកុំព្យូទ័រ៕

មា្នាក់ទៀតដ្រលជាចុងភៅរបស់បារាំងក៏បានរត់
គ្រចខ្លួនត្រឡប់ទៅក្រុងកំពង់ឆ្នាំងវិញ ដោយ 
សុវត្ថិភាព។ នៅក្នុងហ្រតុការណ៍ ផ្ទុះនូវហឹង្សា
ប្រឆំងនឹងការកៀបសង្កត់ទាមទារ ស្ររីភាព 
នាព្រលនោះ ដ្រលបានបណ្តាលឲ្យជនជាតិ 
បារាំងមា្នាក់ ដ្រលជាតំណងអាណនិគមន៍ 
បារាំងប្រចាំតំបនឈ់្មាះថ រ៉្រសុីដង់បាដ្រស 
បានស្លាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៏នោះ ធ្វើឲ្យមាន
ប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងពីសំណក់កុងស៊ុល ស្រ- 
នាបតីអាណនិគមបារាំង រហូតព្រះបាទ               
សុី សុវត្ថិ ក៏ច្រញស្រក្ដីប្រកាសមួយឲ្យប្ដូរ 
ឈ្មាះ ពី ភូមិក្រំងលាវ ទៅជាភូមតិិរចា្ឆានវិញ 
រយៈព្រល យ៉ាងតិច ១០ឆ្នាំព្រមទាំងឲ្យសងសង់
ច្រតិយព្រះក្រវមរកត នឹងតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ 

ក្នុងភូមិក្រំងលាវ និមន្តព្រះសង្ឃ ១០០អង្គ ធ្វើ 
បុណ្យនូវរៀងរាល់ថ្ង្រទី ១៨ ខ្រម្រស ជារៀង 
រាល់ឆ្នាំ។ បច្ចុប្បន្ននៅកន្ល្រងច្រតិយបាដ្រស 
គ្រឃើញមានរូបសំណក់នារីមា្នាក់ ដ្រល បាន 
កសងឡើង ពីសុីម៉ងមានកាន់ដំបងនៅនឹង
ដ្រលើកយរវាយទៅក្រយដោយ អង់អាចកា្លា-
ហានបំផុតនៅពីមុខរូបសំណក់ ច្រតិយសព 
រ៉្រសុីដង់បាដ្រស រូបសំណក់ន្រះ ហើយគឺជា 
រូបសំណក់ យយប៊ឬីនាងប៊ី ដ្រល ជាស្រ្តីកា្លា- 
ហាន ដ្រលហា៊ានច្រញមុខដំបូងគ្រ តវា៉ាប្រឆំង 
តទល់ទៅនឹងទង្វើ រ៉្រសុីដង់បាដ្រសដ្រលធ្វើ 
មកលើអ្នកភូមិ នាសម័យនោះ ។ គួររម្លឹកផង 
ដ្ររថ ប្រទ្រសកម្ពុជា បានស្ថិតនៅក្រមនឹម
អាណនិគមនិយមបារាំង អស់រយៈព្រលជិត 
មួយសតវត្៍ស គឺចាប់ពីឆ្នាំ១៨៦៣ រហូតដល់ 

ព្រលទទួលបាន ឯករាជ្យនៅឆ្នាំ ១៩៥៣ នៅក្នុង 
អំឡុងព្រលនោះ បារាំងបានកៀបសង្កត់ ពីជប៉ុន 
ពីប្រជាពលដ្ឋខ្ម្ររ ដ្រលជាមា្ចាស់ទឹកដីហើយ 
ទង្វើប្របន្រះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្ម្ររ ចង ចាំ 
និងមានការឈឺចាប់ចំពោះការជិះជាន់នឹងកៀប
សង្កត់ពីជប៉ុននោះផងដ្ររ ។ សូមបញ្ជាក់ ថ 
ភូមិក្រំងលាវ ស្ថិតនៅខងលិច ទីរួមខ្រត្ត 
ចមា្ងាយ ១៤គីឡូម៉្រត្រ ដំណើរតាមផ្លូវជាតិ 
ល្រខ៥ ប្រមាណ ៧គីឡូម៉្រត ពីទីរួមខ្រត្ត 
មានផ្លូវប្រតុងបត់ចូល ព្រលានយន្តហោះខង 
ឆ្វ្រងដ្រ រួចបន្តដំណើរ តាមផ្លូវប្រតុងរហូតចមា្ងាយ 
៩ គីឡូម៉្រត មកដល់វត្តក្រំងលាវ ត្រម្ដង ៕

                    
                            ឯកសារ
                            មន្ទីរវប្បធម៌ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
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ក្រមការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវ្រ ប្រកបដោយ 
កិត្តិបណ្ឌិតរបស់សម្ដ្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ 
ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា 
និងជានាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  
កំពុងនឹងបន្ដដឹកនាំប្រទ្រសបានធ្វើអោយ មាតុ-
ភូមិកម្ពុជាកាន់ត្រមានការអភិវឌ្ឍ ប្រជាជន 
កម្ពុជាគ្រប់ៗរូប មានសុខសុភមង្គល មានសិទ្ធិ 
ស្ររីភាព និងបានរស់នៅប្រកបដោយភាព 
សុខុដុមរមនាយ៉ាងប្រសើរក្រល្រង ដោយឡ្រក
ស្រុកថាឡាបរិវ៉ាត់ក្នុងខ្រត្តស្ទឹងត្រងក៏កំពុងត្រ 
មានការរីកចម្រើនដូចគ្នា។ ស្រុកថាឡាបរិវ៉ាត់ 
គឺជាស្រុកមួយក្នុងចំណមស្រុក ក្រុង ទាំង ៦ 
ក្នុងខ្រត្តស្ទឹងត្រង នៅគ្រប់មូលដា្ឋាន ភូមិ ឃុំ 
ស្រុក សុទ្ធត្រមានការប្រប្រួលមុខមាត់ថ្មីពីមួយ
ថ្ង្រទៅមួយថ្ង្រ ដ្រលធ្វើអោយប្រជាពលរដ្ឋ យើង 
កាន់ត្រមានមោទនភាព ចំពោះការរីកចម្រើនធំធាត់ 
និងសូមសម្ដ្រងការគោរពដឹងគុណ កោតសរសើរ 
ផ្ដល់ជំនឿទុកចិត្តកាន់ត្ររឹងមាំឡើង ចំពោះ 
មគ្គុទ្រសក៍ដ៏ឆ្នើមរបស់គណបក្ស ប្រជាជន 
កម្ពុជា យើងគឺ សម្ដ្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ 
ហ៊ុន សែន ។ ស្រុកថាឡាបរិវ៉ាត់ ជាស្រុក 
ទឹកដីមាស ទឹកដីប្រក់ សំបូរទៅដោយសម្បតិ្ត 
ធម្មជាតិ សំបូរទៅដោយដំណំាដំឡូងមី សា្វាយក្រវ 
ល្មៀត សណ្ត្រកសៀង ល្ង និងកៅស៊ូ រួមទាំង 
បន្ល្របងា្ការផ្ស្រងៗទៀត ។ 

លោក សន សារឿន អភិបាលន្រគណៈ-
អភិបាលស្រុកថាឡាបរិវ៉ាត់ឲ្យដឹងថា ៖  ស្រុក 
ថាឡាបរិវ៉ាត់ គឺជាស្រុកមួយក្នុងចំណម 
ក្រុងស្រុកទាំង ៦ ន្រខ្រត្តស្ទឹងត្រង ដ្រលស្ថិត

នៅត្រើយខាងលិចទន្ល្រម្រគង្គ មានចំងាយ៩ 
គីឡូម៉្រត្រពីទីរួមខ្រត្ត ដោយឆ្លងកាត់ទន្ល្រម្រគង្គ 
និងទន្ល្រស្រកុង  មានព្រំប្រទល់ខាងកើតជាប់
ក្រុងស្ទឹងត្រង ខាងលិច ជាប់ស្រុកឆ្រប ស្រុក 
ស្រនជ័យ ខ្រត្តព្រះវិហារ  និងស្រុកសណា្តាន់ 
ខ្រត្តកំពង់ធំ ខាងត្បូងជាប់និងស្រុកសៀមបូក 
ខាងជើងជាប់និងស្រុកបុរីអូរសា្វាយស្រនជ័យ  ។  
ស្រុកថាឡាបរិវ៉ាត់ ច្រកច្រញជា ៨ ឃុំ ២៧ 
ភូមិ មានឃុំ ចំនួន ៣ ស្ថិតនៅដងទន្ល្រម្រគង្គ 
និងឃុំ ចំនួន ៥ ទៀតនៅតាមតំបន់ព្រភ្នំ មាន 
ផ្ទ្រដីសរុប ៨៨.០១១ គីឡូម៉្រត្រការ៉្រ មាន 
ប្រជាពលរដ្ឋ ចំនួន ៩.១២៨ គ្រួសារ  ស្មើនឹង 
៣៧.៦៥៥ នាក់ ក្នុងនោះស្រី (១៩.០០២ នាក់) 
ក្នុងនោះមានជនជាតិខ្ម្ររ ៨.១៨១ គ្រួសារ 
ជនជាតិដើមភាគតិច មាន ៥០៨ គ្រួសារ និង 
ជនជាតិផ្ស្រងៗទៀតមានចំនួន ៤៣៩ គ្រួសារ ។

ស្រុកថាឡាបរិវ៉ាត់មានផ្ទ្រដីធ្វើស្រ ចំនួន 
៣,៨៩៥ ហិកតា ផ្ទ្រដីចំការ ចំនួន ៤,១៣០ 
ហិកតា  និងផ្ទ្រដីដាំដំណាំរួមផ្សំមានចំនួន 
៦.៦៩៦ ហិកតា ក្នុងនោះរួមមានដំណាំ ដំឡូងម ី
៣.៤១៥ ហិកតា សា្វាយចន្ទី ១.៦៧៧ ហិកតា 
ពោត ៦០ ហិកតា សណ្ត្រកដី ៣៣០ ហិកតា 
សណ្ត្រកសៀង  ២៨៥ ហិកតា សណ្ត្រងបាយ  
១១០ ហិកតា ល្ងរ ៦០ ហិកតា បន្ល្រគ្រប់មុខ 
៨០ ហិកតា ម្រច ២៦ ហិកតា សា្វាយក្រវល្មៀត 
២៤៤ ហិកតា និងកៅស៊ូ ៤១៤ ហិកតា ។

លោក សន សារឿន បានបញ្ជាក់ថា ៖ 
ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា ៧២ ភាគរយ  ប្រកប 
មុខរបរជាកសិករ ធ្វើស្រចំការជាលក្ខណៈ 

ប្រព្រណី ដោយពឹងផ្អ្រកធម្មជាតិ ជាកតា្តាចំបង ។  
ក្រពីមុខរបរខាងលើ ប្រជាពលរដ្ឋមានប្រកប 
មុខរបរបនា្ទាប់បន្សំដូចជា រក ផលពីអនុផលព្រ 
ន្រសាទត្រី កម្មករ ។ ល ។  លោកអភិបាលស្រុក 
បានបន្ថ្រមថា ៖ ការខិតខំប្រឹងប្រងរបស់ថា្នាក់
ដឹកនាំ ឃុំ ភូមិ ដោយមានការជួយពីក្រុមការងារ 
ដ្រលបានរួមចំណ្រកយ៉ាងសកម្ម ក្នុងការកសាង 
មូលដា្ឋាន ភូមិ ឃុំ ក្នុងស្រុកថាឡាបរិវ៉ាត់ មាន
ការប្រប្រួលរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យ ។ ទោះបី 
មានបញ្ហាប្រឈមដោយជំងឺកូវីដ-១៩ ដ្រល
ធ្វើអោយប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យមួយចំនួនក្តី ក៏ 
ដូចជា ប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន 
មួយផ្ន្រកក៏ពិតម្រន ប៉ុន្ដ្រអាស្រ័យដោយសា្មារត ី
និងឆន្ទៈរបស់មន្រ្តីគ្រប់លំដាប់ ថា្នាក់ នៅក្នុងស្រុក 
និងការខិតខំ របស់ប្រជាជនយើងបានជម្នះនូវ
រាល់ឧបសគ្គទាំងឡាយ ធានាបាននូវស្ថិរភាព 
និងប្រក្រតីភាពន្រជីវភាពរបស់ប្រជាជន ដ្រល
កំពុងរស់នៅក្នុងស្រុកថាឡាបរិវ៉ាត់ ។

នៅក្នុងរដូវបង្កបង្កើនផលរដូវវស្សា ឆ្នាំ២០២០ 
កន្លងទៅការងារកសិកម្មក្នុងមូលដា្ឋានរបស់ស្រុក
ថាឡាបរិវ៉ាត់ គឺទទួលបានលទ្ធផលល្អបង្គួរ 
ទោះបីជាការងារបង្កបង្កើនផលដំណាំស្រូវរដូវ
វស្សា ព្រលជិតទទួលផល បានជួបប្រទះបញ្ហា
គ្រះជំនន់ទឹកភ្លៀង និងទឹកទន្ល្រម្រគង្គព្រមទាំង 
គ្រះរាំងស្ងួតក៏ដោយ ត្រដំណំាស្រូវវស្សាឆ្នាំន្រះ 
ទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុន ហើយតម្ល្រ 
វិញក៏បានសមរម្យ ។ ចំណ្រកឯដំណំាចំការក្នុង 
ឆ្នាំន្រះ  មិនមានបញ្ហាច្រើនទ្រ ដោយសារត្រ 
មន្ត្រីជំនាញត្រងត្រចុះណ្រនាំបច្ច្រកទ្រស និង 

ស្រុកថាឡាបរិវ៉្រត់ ក្នុងសម័យសន្តិភាព

ឯកឧត្តម ម៉ុម សារឿន ចុះពិនិត្យការសាងសង់ហ្រដា្ឋា
រចនាសម័្ពន្ធក្នុងភូមិសាស្រ្តស្រុកថាឡាបរិវា៉ត់

លោកអភិបាលស្រុកឡើងដោះស្រយបញ្ហាក្នុងវ្រទិកាសាធារណៈ



qñaMTI 20 elx 239-240 Ex          emsa-]sPa qñaM 202130 TsSnavdþI RbCaCn

រៀបចំ ផ្រនការដាំដុះជាប្រចាំជូនប្រជាកសិករ 
នៅតាមមូលដា្ឋាន ។ ការងារចិញ្ចឹមសត្វឆ្នាំន្រះ 
មានការរីកចម្រើនខា្លាំងដូចជា មាន់ស្រ ទា គោ 
ក្របី ពព្រ បង្កង ត្រី កង្ក្រប មិនមាន បញ្ហាអ្វី 
កើតឡើងទ្រ ព្រមទាំងមានតម្ល្រខ្ពស់ផងដ្ររ  ។

លោក សន សារឿន បានគូសបញ្ជាក់ថា ៖ 
កាលពីដើមប្រជាជនភាគច្រើន ប្រកបមុខរបរ 
រកសុីធ្វើស្រ ចំការ និងន្រសាទ ដោយពឹងផ្អ្រក
លើធនធានធម្មជាតិទាំងស្រុង និងតាមទំនៀម
ទំលាប់របស់ពួកគត់កន្លងមក។ ប៉ុន្ដ្រមកដល់
បច្ចុប្បន្នដោយមានការដឹកនាំ  និងណ្រនាំពីថា្នាក់
ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថា្នាក់ និងមន្រ្តីជំនាញ បាន 
ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ និងធ្វើការបណ្តុះបណា្តាល 
អំពីបច្ច្រកទ្រសជំនាញជាបន្ដបនា្ទាប់ ធ្វើអោយ 
ប្រជាជន យើងមានការផ្លាស់ប្ដូរទំលាប់ ជាបណ្តើរៗ 
ក្នុងការផលិតកម្មកសិកម្ម។ ដោយឡ្រកវិស័យ 
អប់រំគិតមកដល់ព្រលន្រះ ស្រុកមានសាលា 
រៀន ចំនួន ៤៧ សាលា ក្នុងនោះវិទ្យាល័យចំនួន 
០១ សាលា អនុវិទ្យាល័យ ចំនួន ៨ សាលា 
បឋមសិក្សា ៣៣ សាលាមត្ត្រយ្យ ចំនួន ៥ ថា្នាក ់
និងមត្ត្រយ្យសហគមន៍ ចំនួន ៤៥ ថា្នាក់ ដោយ 
សារស្រុកមានសាលារៀនគ្រប់ភូមិ បង្កលក្ខណៈ
អោយកុមារបានចូលរៀនគ្រប់គ្នា និងកាត់បន្ថយ 
ការបោះបង់ការសិក្សា របស់សិស្សបានច្រើន ។ 
ក្នុងនោះមានបុគ្គលិកសិក្សា  ១៦០ នាក់ (ស្រី 
៨៧ នាក់) សិស្សមត្ត្រយ្យសិក្សាមាន ៧៨៩ នាក់ 
(ស្រី ៤២២ នាក់) និងសិស្សមធ្យមសិក្សាសរុប 
១.១៤៣ នាក់ (ស្រី ៦២៤ នាក់) ។ វិស័យ 
សុខាភិបាលស្រុក មានមណ្ឌលសុខភាព 
ចំនួន ២ កន្ល្រង និងកំពុងបន្ដសាងសង់ចំនួន 
២ កន្ល្រងទៀត ។

ក្នុងឱកាស ចុះពិនិត្យការដា្ឋានសា្ថាបនាហ្រដា្ឋា 
រចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវ សា្ពោន លូ នៅស្រុកថាឡាបរិវ៉ាត់ 
ឯកឧត្តម ម៉ុម សារឿន អភិបាលន្រគណៈ 

អភិបាលខ្រត្តស្ទឹងស្រង បានលើកឡើងថា ៖ 
ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ ៨០ ភាគរយ ប្រកបរបរ
ចិញ្ចឹមជីវភាពដោយពឹងផ្អ្រកលើវិស័យកសិកម្ម 
ដ្រលមានស្រចំការ ដាំដំណាំកសិឧស្សាហកម្ម 
ដំណាំសាវប្បកម្ម និងការន្រសាទជាដើម។ 
មុខរបរក្រពីវិស័យន្រះ មានវិស័យពាណិជ្ជកម្ម 
ឧស្សាហកម្ម សិប្បកម្ម ស្រវកម្ម និងមន្រ្តីរាជការ 
សាធារណៈ ដ្រលជាមូលដា្ឋានក្នុងការលើកកម្ពស់ 
ស្រដ្ឋកិច្ចសង្គម និងជីវភាពរស់នៅប្រចាថំ្ង្រ។ 
ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រប់ប្រជាជនមា្នាក់ៗ 
គិតត្រមឹចុងឆ្នា ំ២០២០ ស្មើនឹង១.៥៣០ ដុលា្លារ។ 
អត្រភាពក្រីក្រ ថយចុះមកត្រឹម ២៤ ភាគរយ ។ 
ឯកឧត្តមអភិបាលខ្រត្ត បានគូសបញ្ជាក់ថា ៖ 
ឈរលើសា្មារតីទទួលខុសត្រូវ និងមានឆន្ទៈប្ដូរ
ផ្ដាច់អនុវត្តតាមផ្រនការយុទ្ធសាស្រ្ត និងការ 
គំទ្រមូលដា្ឋាន រដ្ឋបាលខ្រត្តមានគម្រងអភិវឌ្ឍន៍
ខ្រត្ត ប្រចាំឆ្នាំសរុប ចំនួន ២៦ គម្រង ត្រូវបាន
ប្រងច្រកជាផ្ន្រកធំៗក្នុងនោះមាន៖  ផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ច 
៥ គម្រង ដ្រលមានតម្ល្រ ២៥.៨៩០ លានរៀល    
ផ្ន្រកសង្គមកិច្ចចំនួន ១០ គម្រងដ្រលមាន 
តម្ល្រ២.៦៧៥ លានរៀល ផ្ន្រកគ្រប់គ្រងដីធ្លី 
ធនធានធម្មជាតិ បរិសា្ថាន ការបន្សាំ និងការ 
ប្រប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រះមហន្តរាយ ៤ 
គម្រង មានតម្ល្រ ៣៨.៩៨៤ លានរៀល  និង 
ផ្ន្រករដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណា្តាប់ធា្នាប់សាធារណៈ 
៧ គម្រង មានតម្ល្រ ៤០.៥៩៨ លានរៀល ។  
គម្រងទាំង ២៦ ត្រូវបានបញ្ជប់រួចរាល់ជាសា្ថាពរ 
នៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅន្រះ ។ 
ចំពោះផ្រនការសកម្មភាព ផ.អ ៣ សម្រប់ 
អនុវត្តក្នុងឆ្នាំ ដ្រលមានចង្កាមសកម្មភាព 
សំខាន់ៗចំនួន ៤ និងសកម្មភាព និងអនុ-
សកម្មភាព មួយចំនួនទៀតក៏ត្រូវបានអនុវត្ត 
បញ្ចប់ទាំងស្រុង ដោយប្រើប្រស់ថវិកាចំណាយ 
សរុប៦៦៧.៨៨៦.០០០រៀល ស្មើនិង ៩៩,៩៩ % 

ធៀបទៅ នងឹថវកិាដ្រលមានប្រចាឆំ្នាចំនំនួ 
៦៦៧.៩០០.០០០រៀល និងនៅសល់សមតុល្យ 
ចំនួន  ១៤,០០០រៀល ។ ជាមួយគ្នាន្រះរដ្ឋបាល
ខ្រត្តបានផ្តល់ការគំទ្រដល់រដ្ឋបាល ក្រុង ស្រុក 
និង ឃុំ សងា្កាត់ និងការគំទ្របច្ច្រកទ្រស ក្នុង
ការរៀបចំផ្រនការអភិវឌ្ឍន៍ប្រំឆ្នាំ និងកម្មវិធី 
វិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល ក្រុង ស្រុក និង ឃុំ សងា្កាត់។ 
ឯកឧត្តម ម៉ុម  សារឿន បានគូសបញ្ជាក់ថា ៖  
ដោយមើលឃើញ ពីតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជា-
ពលរដ្ឋ ក្នុងការធ្វើដំណើរប្រស្រ័យទំនាក់ទំនង  
ដឹកយកកសិផលមកលក់ដូរនៅទីផ្សារ និង 
នាំយកទំនិញត្រលប់មកមូលដា្ឋានវិញ ជាពិស្រស
ជួបការលំបាកព្រលមានជម្ងឺឈឺសា្កាត់ ស្រ្តី 
ឆ្លងទន្ល្រ ត្រូវនាំយកមកមន្ទីរព្រទ្យជួបឧបសគ្គ 
ជាច្រើន ដូចន្រះឯកឧត្តមអភិបាលខ្រត្ត បានបន្ត
សា្ថាបនាផ្លូវក្រលគ្រួសក្រហម ៤៩ គីឡូម៉្រត្រ 
ច្រញពីស្រុក ថាឡាបរី វា៉ត់ទៅកាន់ស្រុកសៀមបូក 
ជាប់ព្រំប្រទល់ ខ្រត្តក្រច្រះ សាងសង់សា្ពោន 
ដ្រកបាឡ្រ ចំនួន ៩ កន្ល្រង សា្ពោនឈើ ៣ កន្ល្រង 
លូប្រអប់កាត់ទទឹងផ្លូវ ២៤ កន្ល្រង និងផ្លូវប្រតុង 
១,៧០០ ម៉្រត្រ ។ ឯកឧត្តមអភិបាលខ្រត្តបាន 
បន្ថ្រមថា ៖ ក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ន្រះ ស្រុក 
ថាឡាបរី វា៉ត់់ បន្ដសា្ថាបនាផ្លូវចាក់ប្រតុងចំនួន 
៦,៣០០ ម៉្រត្រ សា្ពោនប្រតុងធំៗចំនួន ៣ 
កន្ល្រង និងសំណង់សិល្បៈការជាច្រើនកន្ល្រង 
ទៀត ដើម្បីប្រកា្លាយស្រុកថាឡាបរិវ៉ាត់ ដូច 
កូនក្រមុំកំពុងព្រញវ័យរៀបការ ។ 

សមិទ្ធិផលដ៏ធំធ្រង មិនអាចកាត់ថ្ល្របាន 
និងជាប្រវត្តិសាស្រ្តនោះ គឺខ្រត្តមានទំនប់វរី 
អគ្គីសនីស្រសានក្រមពីរ មានកមា្លាំងថាមពល 
៤០០ ម្រហា្គាវ៉ាត់ មានសា្ពោនឆ្លងទន្ល្រប្រសព្វក្នុង
ទីប្រជុំក្រុង គឺសា្ពោនឆ្លងទន្ល្រម្រគង្គ ប្រវ្រង 
១.៧៣១,៤១ ម៉្រត្រ សា្ពោនឆ្លងទន្ល្រស្រកុងមាន 
ប្រវ្រង ១.០៥៧ ម៉្រត្រ ដ្រលជាតឹកតាងទុកជា 

ការដា្ឋានសា្ថាបនាហ្រដា្ឋា រចនាសម្ព័នផ្លូវប្រតុងក្នុងស្រុកថាឡាបរិវា៉ត់
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 ផ្លូវលំក្នុងភូមិសាស្រ្តស្រុកថាឡាបរិវា៉ត់ 

ប្រវត្តិសាស្រ្ត ក្រមការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវ្រប្រកប
ដោយកិតិបណ្ឌិតរបស់ សម្ដ្រចអគ្គមហាស្រនា-
បតីត្រជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្ស 
ប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រមុខដឹកនាំរាជរដា្ឋាភិបាល 
កម្ពុជា ។ អ្វីដ្រល គួរឲ្យកត់សំគល់ជាងន្រះ 
ទៅទៀត នៅក្នុងបរិបទពិភពលោកកំពុងជួប 
បញ្ហាប្រឈម ដោយការរីករាលដាលន្រជម្ងឺ 
កូវីដ-១៩ ពាសព្រញសកលលោកបានធ្វើអោយ 
ស្រដ្ឋកិច្ចសកលជួបហានិភ័យយ៉ាងណាក៏ដោយ
ប្រជាជន ក្នុងខ្រត្តស្ទឹងត្រង និយយរួម និង 
និយយ ដោយឡ្រកប្រជាជន ស្រុកថាឡាបរីវា៉ត ់
នៅត្រមានជីវភាពធូរធាល្អ ប្រសើរដូចបណា្តា 
ឆ្នាំមុនៗដ្ររ  ។ 

ប្រជាពលរដ្ឋ ដ្រលរស់នៅក្នុងស្រុកថាឡាប-
រិវ៉ាត់ បានបងា្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ខ្លនួដល់ក្រមុ 
ការងារអ្នកយកព័ត៌មានយើង លោក លូង 
មករា អាយុ ៥២ ឆ្នាំ ជា កសិកររស់នៅភូមិឆ្វាំង 
ឃុំសំអាង ស្រុក ថាឡាបរិវ៉ាត់ ខ្រត្តស្ទឹងត្រង 
ប្រកបមុខរបរធ្វើចំការបានអោយដឹងថា ៖ 
ជារៀងរាល់ឆ្នាំ លោកត្រងត្រប្រកបរបរធ្វើចំការ 
ដាំស្រូវ ដំឡូងមី និងមា្នាស់ ដោយទទួលភោគផល 
គួរជាទីគប់ប្រសើរ។ បច្ចុប្បន្នន្រះជីវភាពគ្រួសារ 
របស់លោកមានភាពធូរធាមិនពិបាកដូចពីមុន 
ទៀតទ្រ។ ព្រមជាមួយគ្នាន្រះ លោកបានសម្ដ្រង 
ការដឹងគុណ យ៉ាងក្រល្រងចំពោះគណបក្ស 
ប្រជាជន និងរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រមការ 
ដឹកនាំរបស់ សម្ដ្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ 
ហ៊ុន សែន សម្ដ្រចមិនត្រឹមត្រជួយសង្គា្រះ
ប្រទ្រសជាតិ និងប្រជាជនឲ្យរួចផុតពីរបប 
ប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុន្ត្រសម្ត្រចបាននាំយក
ប្រទ្រសច្រញពីភ្នក់ភ្លើងសង្រ្គាម មកកាន់សុខ- 
សន្ដិភាព នឹងដឹកនាំប្រទ្រសជាតិអោយមាន 
ការអភិវឌ្ឍរហូតមកដល់សព្វថ្ង្រ។ ក្រម ពន្លឺ 

ន្រសុខសន្ដិភាព បានធ្វើអោយជីវភាពរបស់ 
លោក និយយដោយឡ្រក និងនិយយ ជារួម 
គឺជីវភាពរបស់ប្រជាជននៅក្នុងស្រុក ថាឡាប- 
រិវ ៉ាត់ និងនៅទូទាំងប្រទ្រសកាន់ត្រមានការរីក
ចំរីនជាលំដាប់ ។ 

កញ្ញា ជិន វិច្ចិរា៉ា មាន អាយុ ២៨ ឆ្នាំ ជា 
ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិ ពងទឹក ឃុំអូរ៉្រ ស្រុក 
ថាឡាបរី វា៉ត់់់ ខ្រត្តស្ទឹងត្រង មានមុខរបរជា 
អ្នកលក់ចាប់ហួយ បានមានប្រសាសន៍ដ្ររថា៖ 
ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ជីវភាពរបស់នៅរបស់កញ្ញា 
កាន់ត្រមានការប្រប្រួលឥតឈប់ឈរ ។ ទោះបី 
ចំណូលពីមុខរបរន្រះតិចតួចម្រន ប៉ុន្ដ្រចូល 
ជាប់ជាប្រចាំ  វអាចជួយគំពារជីវភាពរស់នៅ 
របស់គ្រួសារកញ្ញាបានយ៉ាងល្អប្រសើរ ។ ត្រង់ 
ចំណុចន្រះកញ្ញា ងើបមុខឡើងហើយញញឹម 
បន្ដិច បានបញ្ជាក់ជាចុងក្រយ ថា៖ នាងខ្ញុំ 
និងក្រុម គ្រួសារ ព្រមទាំងប្អូន និង អ្នកជិតខាង 
របស់ខ្ញុំគំទ្រជានិច្ច គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា 
ដើម្បីដឹកនាំប្រទ្រសយូរអង្វ្រង តទៅជារៀង 
រហូត។

លោក ឃុត 
នីដ្រត  អាយុ៣៥ 
ឆ្នាំ ជាប្រជា 
កសិករ រស់នៅ 
ភូមិកាំ ត្រជោ ឃុំ 
ថា ឡា ប រិ វ៉ា ត់  
ស្រកុថាឡាបរិវ៉ាត់ 
ខ្រត្ត ស្ទឹងត្រង 
ប្រកបមុខរបរ ដាំ 
បន្ល្រវិលជុំ និង 
ចិញ្ចឹមបង្កង កង្ក្រប 
បានអោយ ដឹង 
ថា៖ លោកមាន 

ស្រចក្ដីសប្បាយរីករាយជាមួយ នឹងមុខរបរន្រះ 
ណាស់ពីព្រះ វបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជា 
ប្រក់កាសគ្រប់គ្រន់  សម្រប់ទ្រទ្រង់ជីវភាព 
រស់នៅជាប្រចាំថ្ង្រ មិនបាច់ធ្វើចំណាកស្រុក 
ឃ្លាតឆ្ងាយ ពីក្រុមគ្រួសារ និងឃ្លាតឆ្ងាយពីភូមិ 
ស្រុក ។ ទោះបីលោកមិនទាន់មានលុយកាក់ 
សំបូរហូរហៀរ យ៉ាងណាក្ដី លោកសូមសម្ដ្រង  
ការអរគុណខា្លាំងណាស់ ចំពោះ សន្ដិភាពកំពុង
គ្របដណ្តប់ទឹកដីកម្ពុជា។ បើគ្មានសន្ដិភាពទ្រ 
យើងក៏គ្មានឱកាស ដើម្បីកសាងសុភមង្គល 
ក្នុងគ្រួសាររបស់យើងដ្ររ លោកបានពោល 
យ៉ាងមុឺងមា៉ាត់ថា យើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធត្របាន
ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ទាំងអស់ន្រះហើយ ។ 
លោក ឃុត នីដ្រត  បានថ្ល្រងនៅសំដីចុង 
ក្រយ ថា ៖ «សូមអរគុណ សន្ដិភាព» ។

លោក សន សារឿន អភិបាលន្រគណៈ-
អភិបាលស្រុក បានលើកឡើងថា ៖ ស្រុក 
ថាឡាបរិវ៉ាត់ ជានិច្ចកាលនៅត្របោះជំហាន 
លូតលាស់ទៅមុខទៀតយ៉ាងលឿន ក្រមពន្លឺ 
ន្រសុខសន្ដិភាព ៕

លោក លូង មករា រីករាយជាមួយទិន្ឋផលដំណាំដ្រលទទួលបាន
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     និយយតាមឃើញ
ព្រលបើកសវនាការ លោកចៅក្រមប្រប់ 

ជនជាប់ចោទៈ

- ខ្ញុំសូមរំលឹកមុនឲ្យហើយ អ្នកឯងត្រូវ          

និយយអ្វីដ្រលខ្លួនបានឃើញផ្ទាល់ភ្ន្រក ។ 

ហាមនិយយអ្វីដ្រលគ្រន់ត្រឮគ្រនិយយប្រប់ ឬគ្រន់ត្រឮគ្រនិយយ 

គ្នា។ យល់ហើយឬនៅ?

១- កូវីដ១៩ សហាវពិត ឆក់យកជីវិត មនុស្សច្រើនលាន
 បង្កវិនាស អន្តរធាន រាតត្បាតទន្ទា្រន ព្រញសកល។
២- គ្រូព្រទ្យធំៗ ផ្ដុំគំនិត រិះរ្រគ្ន្ររគិត ល្អិតដិតដល់
 ទប់ស្កោត់បំបាត់ កោលាហល ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សធារណៈ។
៣- ឯ កម្ពុជា នាបច្ចុប្បន្ន ក៏រងអាសន្នរោគ អបលក្ខណ៍
 ឆ្លងសហគមន៍ ២០កុម្ភៈ គ្រះថ្នាក់រហ័ស រោគប្ល្រងថ្មី។
៤- ចូររួបរួមគ្នា យ៉ាងស្វាហាប់ បានដឹងឮស្រប់ ទាំងប្រុសស្រី
 មានបីការពារ និងកុំបី អនុសសន៍សក្ខី ប្រមុខរដ្ឋា។
៥- អនុវត្តទៀងទាត់ ខ្លួនមា្នាក់ៗ ជឿជាក់សុខសន្ត ក្នុងគ្រួសរ
 ឯសហគមន៍ បរមសុខ ទូទាំងរដ្ឋា ផុតទុក្ខភ័យ។
៦- ពាក់មា៉ាស់ការពារ តាមបញ្ញត្តិ ប្រតិបត្តិហ្មត់ចត់ ការលាងដ្រ
 សប៊ូអាល់កុល ជ្រលរាល់ថ្ង្រ រឿយៗនោះដ្រ ស្អាតល្អល្អះ។
៧- គមា្លាតបុគ្គល ឃ្លាតសង្គម ឃ្លាតគ្នាមធ្យមមួយម៉្រត្រកន្លះ
 សុខភិបាល បានប្រកាស បីការពារច្បាស់ ចូរប្រិតប្រឹង។
៨- បន្ទប់កុំបិទ ឥតឲ្យខ្យល់ បក់ផត់ចូលដល់ស្ងប់ស្ងាត់ឈឹង
 មា៉ាសុីនត្រជាក់ប្រណធ្ម្រចធ្មឹង ទា្វារនិងបង្អួច បើកចំហ។
៩- ទីប្រមូលផ្ដុំ ជុំច្រើនគ្នា វាងវៀរឲ្យផុតហ្វូងកុះករ
 ការហានិភ័យ នាគ្រក្រ សោ្មាះសរប្រតិបត្តិសុខស័ក្តិសិទ្ធិ។
១០- ជួបគ្នាតាមណត់ឬតាមផ្លូវ មិនត្រូវចាប់ដ្រឬឱបរឹត
 ទង្វើប្រព្រ គឺប្រព្រឹត្ត បុរាណ អតីត សំពះគ្នា។
១១- គឺការគួរសម តាមបវ្រណី តពីដូនតា ទួត លួត លា
 ញញឹមរាក់ទាក់ស្ម័គ្រ សោ្មាះជា ភាតរភាព ប្រសើរក្រ។
១២- បីកុំ បីការពារ ទប់ស្កោត់ បំបាត់រាំងរា រោគចង្រ
 បងា្អាក់បញ្ចៀស គ្រះប្រល័យ រួមដ្រប្រយុទ្ធ កុំរួញរា។
១៣- កុំភ័យស្លន់សោ្លា បាក់ស្មារតី កូវីដប្ល្រងថ្មី អាចពាធា
 អនុវត្តបីកុំ បីការពារ ច្បាស់ប្រកដជា រាំងរាបាន ៕     

                                                                              និពន្ធៈ នឹម ណាំ

- បាទ...ខ្ញុំយល់ហើយ!

-  បើអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ! ដំបូងបំផុតអ្នកឯងត្រូវប្រប់ពី ថ្ង្រ 

ខ្រ ឆ្នាំ កំណើតខ្លួនដល់តុលាការសិន! ជនជាប់ចោទនៅស្ងៀម       

គិតត្រសម្លឹងមុខលោកចៅក្រមភ្លឹះៗ អត់ព្រមនិយយស្ដីថម៉្រច 

សោះ។ ឃើញដូចោ្នាះលោកចៅក្រមគំហកៈ

- ជនជាប់ចោទ តុលាការសួរអ្នកឯង ហ្រតុអ្វីអ្នកឯងនៅស្ងៀម?

- បាទ...ពីព្រះសុទ្ធត្ររឿងដ្រលខ្ញុំមិនដ្រលឃើញផ្ទាល់ភ្ន្រក 

ខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបានទ្រ។

ពីអ្នកណាផ្សេងក៏ដោយ

ទើបត្ររៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយបានមួយសបា្ដហ៍ នាយ ញា៉ាញ់ 

ជជីកសួរ នាងញា៉ានជាភរិយៈ

- បងចង់ឲ្យអូនប្រប់បងឲ្យត្រង់ ដ្រលអូនព្រមរៀបការ ជាមួយ 

បង គឺដោយសរត្របងន្រះ បានទទួលក្ររមត៌កពីឪពុកបងច្រើន

ម្រនទ្រ?

នាងញា៉ានសើចញឹមៗ តបស្រួយស្រសៈ

- មិនម្រនអញ្ចឹងទ្របងសមា្លាញ់! ទោះបីបងទទួលមរតកពីអ្នក

ណផ្ស្រងក្រពីឪពុកបងក៏ដោយ ឲ្យត្របានច្រើនប៉ុណ្ណឹងក៏ខ្ញុំ 

ព្រមរៀបការជាមួយបងដ្ររ។

                                  ចាញ់ល្បិចចោរ

នាព្រឹកមួយ នាងស្រីសោភា ដ៏ស្រស់ប្រិមប្រិយ ពាក់គ្រឿង 

អលងា្កោរព្រញខ្លួន អង្គុយចាំប្ដីនៅមុខផ្ទះ ដ្រលទៅយកឡានមកដឹក

ទៅទិញអីវា៉ាន់សម្រប់ប្រើប្រស់នៅឯផ្សារ ស្រប់ត្រល្រចបុរស 

មា្នាក់ជិះម៉ូតូមកឈប់ហើយក៏សួរៈ

- សូមទោសអ្នកស្រី នៅម្ដុំន្រះ មានប៉ុស្តិនគរបាលទ្រ?

នាងសោភាមិនដឹងរឿងក៏ឆ្លើយតាមត្រង់ៈ

- ចា៎ា ម្ដុំខ្ញុំន្រះ តាំងពីដើមមកសុខសប្បាយណស់ ចោរកម្មកគ៏្មាន 

ទាស់ទ្រងគ្នាក៏គ្មាន ហ្រតុន្រះកម្រមានវត្តមាននគរបាលណស់!

- ចុះប៉ុស្តិនគរបាលនៅឆ្ងាយទ្រ?

- ចា៎ា ឆ្ងាយគ្រន់បើដ្ររ។ បើជិះម៉ូតូប្រហ្រល១០នាទីទើបដល់

- អើ បើអុីចឹង ឆប់ដោះគ្រឿងអលងា្កោរ និងបារលុយកាក់នៅក្នុង

កាបូបទាំងប៉ុនា្មានប្រគល់ឲ្យយើងភា្លាមកុំស្ទាក់ស្ទើរ កុំស្រកឲ្យ

សោះប្រយ័ត្នស្លាប់ខ្លួន។

- យី យ៉ាងម៉្រចហ្នឹង?

- កុំសួរច្រើន កុំស្រក គឺចោរណ៎ា ៕
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