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វីរភាពកងទ័ពអាវសនៅលើសមរភូមិ

ប្រយុទ្ធជាមួយជំងឺកូវីដ-១៩
Heroic White Coat Army in the Battle against
Covid-19 Disease
គ្រប់បណ្តាប្រទេស និងដែនដីទាំងអស់នៅលើពិភពលោក បាន
និងកំពុងតែឆ្លងកាត់នូវគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ នៃការឆ្លងជំងឺរាតត្បាត
សកលកូវីដ-១៩ អស់រយៈពេលជាងមួយឆ្នាំមកហើយ ដែលធ្វើឲ្យមាន
ផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់ ហើយអ្វីៗទាំងអស់
បានស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនប្រាកដប្រជា

ដោយមិនអាចព្យាករណ៍

មិនអាចវាយតម្លៃ និងសន្និដ្ឋានមុនបាន ។ ជំងឺកូវីដ-១៩ បានបំផ្លិចបំផ្លាញ
មនុស្សជាតិទាំងអាយុជីវិត ទាំងជីវភាពរស់នៅ ដែលទាមទារចាំបាច់ឲ្យ
រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងអស់ដាក់ចេញនូវវិធានការនានាជាបន្ទាន់ផងដែរ ។
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានខិតខំយ៉ាងប្តូរផ្តាច់ក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយ
ជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដោយបានធ្វើឲ្យសម្រេចជោគជ័យ
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី៣ វិច្ឆិកា ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី២៨ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ និង
ទទួលបានការកោតសរសើរពីសហគមន៍អន្តរជាតិទៀតផង ។ សម្តច
េ តេជោ
ហ៊ុន សែន ក៏បានពិនិត្យ និងធ្វើការព្យាករណ៍ដោយភាពប្រាកដប្រជា

អំពីហានិភ័យនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងបានសម្រេចដាក់បញ្ហានេះទៅក្នុង
ក្របខណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែង ។ លើមូលដ្ឋាននេះ រាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជាបានដាក់ចេញវិធានការជាក់ស្តែងមួយចំនួនទៀតដូចជាការ ជំរុញ
ការពង្រឹងសេវាសុខាភិបាលតាមមូលដ្ឋាន

ជាពិសេសត្រៀមឲ្យមាន

កន្លែងដាក់អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងរៀបចំឧបករណ៍ សម្រាប់
ព្យាបាល , កិច្ចសហការជាមួយគ្លីនិចនានា, ការបណ្តុះបណ្តាលគ្រូពេទ្យ
បន្ថែមដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពលើការព្យាបាល , ពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ទីរ
ពិសោធន៍ទាំងនៅភ្នំពេញ និងខេត្តមួយចំនួន, ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈពេទ្យ
ទៅមន្ទីរពេទ្យ និងមណ្ឌលសុខភាព , ពង្រីកក្រុមការងារឆ្លើយតបបន្ទាន់ ,
ត្រៀមកន្លែងធ្វើចត្តាឡីស័ក និងគ្រប់គ្រងអ្នកធ្វើចត្តាឡីស័ក ឲ្យបាន
ម៉ត់ចត់, អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានភូមិឃុំ ត្រូវចូលរួមអប់រំសុខភាពប្រជាជនឲ្យ
បានជាប់ជាប្រចាំ ។
ប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ បានអូសបន្លាយពេលវេលា
និងពង្រីកវិសាលភាពនៃការឆ្លងជាចង្កោមនៅក្នុងសហគមន៍ជាមួយ នឹង
ប្រភេទវីរុសបំលែងថ្មី ដោយបានបង្កើតនូវសម្ពាធយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើវិស័យ
ជាច្រើននៅកម្ពុជា ។ ទន្ទឹមនឹងការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយ ក៏
ដូចជាបណ្តាវិធានការក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចជាយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗ ក្នុង
ជំហានឆ្ពោះទៅកាន់ការធានាបាននូវការស្តារឡើងវិញឲ្យបានឆាប់រហ័ស
នៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជា រាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញផែនការ
យុទ្ធសាស្ត្រជាតិចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ សំដៅបង្កើតឲ្យបាន

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 longterm strategic framework. On this basis, the Royal
Government of Cambodia has put in place a number
of practical measures, such as promoting the strengthening 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-សេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០២១ ។ នៅក្នុងយុទ្ធនា
ការចាក់វ៉ាក់សាំងដំណាក់កាលទី១ គឺសំដៅបង្កើតភាពស៊ាំដល់អ្នកផ្តល់
សេវាជួរមុខទូទាំងប្រទេស ព្រមទាំងជនរងគ្រោះមួយចំនួនទៀត ដែល
គិតត្រឹមរយៈពេល ៣ខែ គិតចាប់ពីខែកុម្ភៈ ដល់ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១
មន្ត្រីសាធារណៈជួរមុខ កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ មន្ត្រីរាជការ ជាង ១,៣
លាននាក់ ទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំង ហើយយុទ្ធនាការនេះប្រព្រឹត្តិ
ទៅក្នុងល្បឿនមួយលឿន និងសម្រេចបានលទ្ធផលតាមការគ្រោងទុក ។
ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ យុទ្ធនាការជាតិចាក់វ៉ាក់សាំង បង្ការជំងឺកូវីដ-១៩
សំដៅបង្កើតឲ្យបាននូវភាពស៊ាំសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា ក្នុង ឆ្នាំ២០២១
គឺជាការអនុវត្តដំណាក់កាលទី២ បន្តពីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដំណាក់កាលទី១ សំដៅរួមចំណែកគ្រប់គ្រងឲ្យបាននូវរាល់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ
កូវីដ-១៩

និងធានានូវនិរន្តរភាពនៃកិច្ចដំណើរការជីវភាពសង្គម-

សេដ្ឋកិច្ចជាតិ ។ ការអនុវត្តផែនការនេះ ត្រូវអនុលោមតាមអភិក្រម
«ផ្ការីក» ដោយចាប់ផ្តើមពីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង ហើយពង្រីកទៅកាន់

តំបន់អាទិភាពដែលនៅជុំវិញ និងទៅកាន់តំបន់ផ្សេងទៀត ដោយត្រូវ
បញ្ចប់ឲ្យបាននៅក្នុងឆ្នាំ២០២១នេះ ។ ទោះបីបណ្តាប្រទេសមួយចំនួន
នៅលើពិភពលោកមានបញ្ហាកង្វះវ៉ាក់សាំង ប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
បានដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយជោគជ័យ ។
ពីក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកនេះ ជាពិសេសនៅក្នុងការប្រមូលផ្តុំកម្លាំង
អនុវត្តឲ្យបានជោគជ័យ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ យុទ្ធនាការជាតិចាក់វ៉ាក់សាំង
បង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនូវវិរភាពដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ក្រុម
គ្រូពេទ្យដែលជាកងទ័ពអាវសជួរមុខ ដែលបានតស៊ូប្រយុទ្ធយ៉ាងអង់
អាចនៅលើសមរភូមិប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយការទទួលខុស
ត្រូវ និងការលះបង់ខ្ពស់ ដែលនោះគឺជាការលះបង់សព្វបែប សព្វយ៉ាង
ទាំងកម្លាំងកាយ កម្លាំងចិត្ត ការឃ្លាតចាកពីគ្រួសារ ពីផ្ទះសម្បែង ការ
លះបង់សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួន

និងជាការប្តូរអាយុជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុ

សុខភាពរបស់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេស ។ នេះជាការធ្វើពលិកម្មដ៏អង់អាច
មិនខ្លាចនឿយហត់ មិនរួញរា មិនខ្លាចការលំបាកដើម្បីសង្រ្គោះអាយុជីវិត
ប្រជាជន ។ បច្ចុប្បន្ននេះ ក្នុងការទទួលរែកពន់ភារកិច្ចនៃការអនុវត្ត
ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ យុទ្ធនាការជាតិចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩
កងទ័ពអាវសក៏ត្រូវតែបំពេញកាតព្វកិច្ចកាន់តែមានភាពមមាញឹក ហើយ
ក៏ត្រូវប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នឹងការលំបាកទ្វេដង ។ យើងទាំងអស់គ្នា
បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយថា

ជំងឺកូវីដ-១៩

គឺជាឃាតករលាក់មុខ

គ្មានរូបរាង គ្មានក្លិន គ្មានពណ៌សម្បរ ហើយអាចសម្លាប់មនុស្សដោយ
មិនរើសពេលវេលា មិនរើសទីកន្លែង មិនរើសមុខ មិនរើសអាយុ ភេទ
ពូជសាសន៍ ឋានៈតួនាទី ឬអ្នកកាន់សាសនាណាឡើយ ។ អ្នកណា ក៏ដោយ
ក៏ជំងឺកូវីដ១៩អាចសម្លាប់បានទាំងអស់ឲ្យតែហ៊ានធ្វេសប្រហែស សូម្បី
តែមួយប៉ព្រិចភ្នែក ។ ប៉ុន្តែក្នុងតួនាទីជាគ្រូពេទ្យ ជាកងទ័ពជួរមុខនៅ
លើសមរភូមិប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩នេះ ក៏ត្រូវតែបំពេញកាតព្វកិច្ច
របស់ខ្លួនដោយការតាំងចិត្តយ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់ក្នុងការយកអស់សមត្ថភាព
លទ្ធភាព ក្នុងការការពារអាយុជីវិតប្រជាជន ខិតខំកាត់បន្ថយការស្លាប់
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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 socioeconomic 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 ក្រោកឈរប្រយុទ្ធដោយស្មារតីអង់អាច ដើម្បីឲ្យអ្នកជំងឺឆាប់
បានជាសះស្បើយ ឆាប់បានរិលត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែង បានជួបជុំក្រុម
គ្រួសារវិញ ។ នេះជាការលះបង់ ជាការប្តេជ្ញាចិត្ត ជាបំណងប្រាថ្នា
ជាក្តីសង្ឃឹម

ដែលកងទ័ពអាវសត្រូវតស៊ូប្រយុទ្ធក្នុងការដណ្តើមយក

អាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនពីកណ្តាប់ដៃមច្ចុរាជនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ។
យើងទាំងអស់សូមសម្តែងការកោតសរសើរក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងអស់
ដែលកំពុងតស៊ូប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិជំងឺកូវីដ១៩ ដែលបាននិងកំពុង
ប្រឹងប្រែងបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនប្រកបដោយការពលិកម្មខ្ពស់បំផុត ។
ក្រៅពីក្រុមគ្រូពេទ្យ និងមន្រ្តីសុខាភិបាល ក៏មានសមត្ថកិច្ចចម្រុះ ដូចជា
នគរបាល កងទ័ព កងរាជអាវុធហត្ថ កងប្រជាការពារ អាជ្ញារធរមូលដ្ឋាន
និងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក៏កំពុង មមាញឹកបំពេញបេសកកម្ម
ការងាររបស់ខ្លួនទាំងយប់ ទាំងថ្ងៃ ហាលខ្យល់ ហាលភ្លៀង ផ្គររលឹម ដោយ
មិនខ្លាចនឿយហត់ដើម្បីរួមចំណែកការពារសុវត្ថិភាព និង សុខមាលភាព
របស់ប្រជាជន ជាពិសេសក្នុងពេលដែលជំងឺកូវីដ១៩បានផ្ទុះខ្លាំង នៅ
ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងឆ្លងរាលដាលទៅតាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួន ។
ដើម្បីជាការរួមចំណែកក្នុងការយកជ័យជម្នះឲ្យបានដល់ទីបញ្ចប់នៅ
លើសមរភូមិដ៏ក្តៅគគុកមួយនេះ ក៏ត្រូវទាមទារឲ្យប្រជាជនត្រូវតែយក
អស់ស្មារតីក្នុងការអនុវត្តនូវរាល់វិធានការចាំបាច់នានាដោយការទទួល
ខុសត្រូវខ្ពស់ផងដែរ ។ កាតព្វកិច្ចសំខាន់ របស់ប្រជាជន គឺ ការអនុវត្ត
ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននូវវិធានការ៣កុំ គឺ កុំចូលទៅកន្លែងបិទជិតគ្មានខ្យល់
ចេញចូល , កុំទៅកន្លែងមានមនុស្សច្រើនកុះករ, កុំប៉ះពាល់គ្នា កុំចាប់
ដៃគ្នា កៀកស្មាគ្នា ក្នុងពេលជួបគ្នា និង៣ការពារ គឺ ពាក់ម៉ាស់, លាងដៃ ,
គម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គម និងគម្លាតសុវត្ថិភាពបុគ្គល ដោយចាប់ពី ១ម៉ែត្រ
កន្លះឡើងទៅឲ្យបានគ្រប់គ្នា នៅគ្រប់ទីកន្លែង ។
ប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេស ដែលទាំងអស់គ្នាក៏ជាជនរងគ្រោះ
ហើយទាំងអស់គ្នាក៏ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះជោគវាសនារបស់ខ្លួន
ចំពោះភាពជោគជ័យ ឬបរាជ័យ ក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ត្រូវតែ
អនុវត្តឲ្យបាននូវកាតព្វកិច្ច ដែលខ្លួនត្រូវបំពេញ រួមចំណែកជាមួយ
កងទ័ពអាវសរបស់យើង ប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ឆន្ទៈ
មោះមុត ជម្នះឲ្យបាននូវគ្រប់បញ្ហាប្រឈម និងឧបសគ្គនានា ដើម្បី
យកជោគជ័យផ្តាច់ព្រ័តនៅលើសមរភូមិនេះនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខ ។ ក្នុង
ស្មារតីប្រយុទ្ធទប់ទល់នឹងផលវិបាកដែលបង្កឡើងដោយជំងឺកូវីដ-១៩
យើងទាំងអស់គ្នាប្តេជ្ញារួមគ្នា ប្រកៀកស្មាគ្នា បោះជំហានទៅមុខ
ជាមួយគ្នា ឆ្ពោះទៅរកការធានាបាននូវការស្តារឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័ស
នៃវិស័យសង្គម សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតាមគន្លង «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./.
THE PRACHEACHUN MAGAZINE

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្តេជ្ញាប្រែក្លាយវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ទៅជាឱកាសសម្រាប់
ការដ្ឋានកំណែទម្រង់កាន់តែស៊ីជម្រៅសំដៅកសាងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម កាន់តែរឹងមាំ
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យកឈ្នះឲ្យបានទាំងជំងឺកូវីដ-១៩
និងសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្ររបស់ពួកប្រឆាំង
ជំងឺកូវីដ-១៩ កំពុងតែធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងមូលធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាព

ប្រជាជន។ នៅពេលដែលពិភពលោកមានវ៉ាក់សាំង ហើយរាជ-

សង្គម និងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន និងការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈ

និងអង្គការកូវ៉ាក់ គេបែរជាញុះញង់កុំឲ្យប្រជាជនទៅទទួល ព្រោះជា

កោលាហលនៅលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់

ជាពិសេសវិស័យសេដ្ឋកិច្ច

ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យានូវដំណឹងក្លែងក្លាយ មានលក្ខណៈជាសង្គ្រាម
ចិត្តសាស្ត្រ

ដែលធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចទៅដល់ប្រព័ន្ធសន្តិសុខជាតិ

ជំនឿ

ទុកចិត្ត និងសតិអារម្មណ៍របស់មនុស្សទូទៅ ។ ដោយឡែក ប្រទេសកម្ពុជា
យើងក៏កំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហានេះដូចគ្នា

ហើយដែលរាជរដ្ឋាភិបាល

កម្ពុជាបាន និងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការដោះស្រាយដោយស្មារតី

ទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ដើម្បីឈានទៅយកឈ្នះឲ្យបានលើជំងឺកូវីដ-១៩
និងសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្ររបស់ពួកប្រឆាំង
កូវីដ-១៩នេះ ។

ជុំវិញវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ

ជំងឺកូវីដ-១៩ ត្រូវបានរកឃើញនៅកម្ពុជាជាលើកដំបូង គឺថ្ងៃទី២៧

ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ និងបន្ទាប់មកទៀតក៏បានឆ្លងកាត់នូវព្រឹត្តិការណ៍
សហគមន៍ ថ្ងៃទី៣ វិច្ឆិកា និងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ថ្ងៃទី២៨ វិច្ឆិកា
ឆ្នា២
ំ ០២០ ដែលនៅក្នង
ុ ពេលនោះមានអ្នកឆ្លងជំងន
ឺ េះចំនន
ួ ៤៨៦នាក់

និងព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយចំនួន ៤៧០នាក់ ដោយពុំមានអ្នកស្លាប់ទេ។
ប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ថ្ងៃទី២០ កុម្ភៈ ដែលបានអូសបន្លាយរហូត
មកដល់ពេលនេះ

បានធ្វើឲ្យប្រទេសយើងទទួលរងនូវផលប៉ះទង្គិច

យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រឈមដោះស្រាយ ។ យើង

គប្បីរឭ
ំ កថា តាំងពីពេលដែលជំងក
ឺ វូ ដ
ី -១៩ កើតមាននៅកម្ពជា
ុ សម្តច
េ តេជោ ហ៊ុន សែន បានដាក់ចេញនូវវិធានការអន្តរាគមន៍បន្ទាន់ ដើម្បី
ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺនេះផង

និងដើម្បីធានាឲ្យបាននូវការទ្រទ្រង់កំណើន

សេដ្ឋកិច្ច និងធានាចីរភាពសង្គមជាតិផង ។ រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បាន
ស្វះស្វែងរកវ៉ាក់សាំង

រដ្ឋាភិបាលបានទទួលជាអំណោយ

និងជាការទិញដូរពីប្រទេសក្រៅ

វ៉ាក់សាំងរបស់ចិន អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិត ។ នៅពេលដែល

កម្ពុជាមិនទាន់មានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់ គេបំផុសប្រជាជនទាំងអស់ឲ្យ
នាំគ្នាទៅចាក់វ៉ាក់សាំង ព្រមពេលតែមួយ ដែលពេលនោះកុំថាឡើយ

ដល់ទៅខ្វះវ៉ាក់សាំង ទោះបីជាមានគ្រប់ ក៏យើងមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់
ក្នុងការចាក់ជូនប្រជាជនក្នុងពេលតែមួយផងដែរ ។ ល្បិចកលបែបនេះ
មើលទៅគឺឃើញនៅលើគោកតែម្តង ។ ពីមុនគេប្រឆាំង គេប្រមាថ ហើយ

គេហាមឃាត់ប្រជាជនមិនឲ្យទៅចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិន ប៉ុន្តែក្រោយ
មកគេបែរជាជំរុញឲ្យប្រជាជននាំគ្នាសម្រុកទៅចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិន
ដដែល ក្នុងពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែប្រឹងប្រែងយកអស់លទ្ធភាព

ដើម្បីស្វះស្វែងរកវ៉ាក់សាំងមកចាក់ជូនប្រជាជន និងក្នុងពេលដែល

ពិភពលោកទាំងមូលកំពុងប្រឈមនឹងកង្វះវ៉ាក់សាំង ។ ដោយឡែក
ថ្មីៗនេះទៀត នៅពេលរាជរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តវិធានការបិទខ្ទប់ ដោយ
បែងចែកជាតំបន់ក្រហម-លឿងទុំ-លឿង

ដោយមានការចែកជូន

អំណោយឧបត្ថម្ភ ក៏ដូចជាគោលនយោបាយជំនួយសង្គមដទៃទៀត តែ

ពួកប្រឆាំងរួមទាំងមជ្ឈដ្ឋានអគតិ បែរជាឃោសនាថា យើងបំបិទសិទ្ធិ
សេរីភាពប្រជាជនទៅវិញ ។ ជាក់ស្តែងដោយសារតែយើងអនុវត្តវិធាន
ការនេះបានទាន់ពេលវេលា ទើបធ្វើឲ្យចំនួននៃការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ មាន
និន្នាការថយចុះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ, តំបន់បិទខ្ទប់កាន់តែត្រូវបានបំព្រួញ,

តំបន់ក្រហម និងលឿងទុំត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើន ធ្វើឲ្យដំណើរការ
ជីវភាពសង្គម ធានាបានស្ថិរភាព ។ វាគ្មានអ្វីចំឡែកទេថា ពិភពលោក

ក្នុងពេលដែលពិភពលោកស្រាវជ្រាវរកឃើញ ទាំងមូលក៏បានប្រើប្រាស់វិធានការនេះដូចគ្នា ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ

ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីយកមកចាក់ជូនប្រជាជន ដែលតាំងពី

កូវីដ-១៩ ។

កំណត់យ៉ាងច្បាស់លាស់ថា

គឺជាផ្នែកមួយដ៏

ហានិភ័យនៅលើទឹកដីកម្ពុជាយើង តែងតែទទួលបរាជ័យជាបន្តបន្ទាប់ ។

ជួយការពារសុខភាពរបស់មនុស្សពីការវាយប្រហារដោយជំងឺកូវីដ-១៩ ។

នយោបាយ ទុច្ចរឹត និងថោកទាបនេះ ។ ប្រជាជននៅតែសម្តែង ក្តីជឿជាក់

ពេលនោះរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន តែងបាន
វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩

សំខាន់បន្ថែមទៀត ក្នុងប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ និង

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រចាក់វ៉ាក់សាំងនេះឲ្យ

បានលឿន តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន និងខិតខំស្វះស្វែងរកវ៉ាក់សាំង
មកចាក់ជូនប្រជាជនជាបន្តបន្ទាប់ ឲ្យបានរហូតដល់ជាង ១០លាននាក់ ។
ចំពោះពួកប្រឆាំងផ្កាប់មុខវិញ តើបានជួយធ្វើអ្វីខ្លះ ដើម្បីរួមចំណែក

កាត់បន្ថយឧបសគ្គ និងការលំបាករបស់ប្រជាជនក្នុងស្ថានភាពនៃការ
វាយលុកពីជំងឺកូវីដ-១៩នេះ? គឺគ្មានទាល់តែសោះ ។ ពួកនេះបាន
ត្រឹមតែបង្កើតសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្របំពុលសង្គម ធ្វើវិទ្ធង្សនាសេដ្ឋកិច្ច ជា
ពិសេសគឺការឃោសនាជុំវិញវ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ-១៩

ក៏ដូចជាការ

និយាយបំផ្លើស បំភ្លៃ អុចអាល ញុះញង់ទៅលើបណ្តាវិធានការរដ្ឋបាល
និងវិធានការសុខាភិបាល ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញតែប៉ុណ្ណោះ។

ក្នុងពេលដែលពិភពលោកមិនទាន់រកឃើញវ៉ាក់សាំង ពួកគេចោទថា

រាជរដ្ឋាភិបាលមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរកវ៉ាក់សាំង មកចាក់ជូន

គោលបំណងរបស់ពួកប្រឆាំងបង្កើតឲ្យមានមហន្តរាយ និងគ្រោះ

ប្រជាជនកម្ពុជាសុទ្ធ តែបានមើលឃើញច្បាស់ហើយពីឧបាយកល-

និងដាក់ការសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាល ក្រោមការដឹកនាំ

របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រមុខ មាតុភូមិយើងនឹងជម្នះបាន
បញ្ហាប្រឈម ហានិភ័យ និងឧបសគ្គទាំងឡាយដែលបណ្តាលមកពី

ជំងឺកូវីដ-១៩នេះ ក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខ ។ បច្ចុប្បន្ននេះ ក្នុងស្មារតីទទួល
ខុសត្រូវ រាជរដ្ឋាភិបាលបាននិងកំពុងចាត់វិធានការដោយយកចិត្តទុកដាក់

បំផុតក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ឲ្យបានទាន់ពេលវេលា ការ

ចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនមន្ត្រីរាជការ កងកម្លាំងប្រដាប់ អាវុធ
និងប្រជាជនដែលងាយរងហានភ័យពីការឆ្លងជំងឺនេះ ដោយស្ម័គ្រចិត្ត

និងមិនគិតថ្លៃ ជាពិសេសវិធានការ ៣ការពារ និង ៣កុំ ព្រមទាំងវិធាន

ការនានាស្របតាមច្បាប់ស្តីពីវិធានការសុខាភិបាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការ

ឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវ និងប្រកបដោយ
គ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធជាធរមាន ៕
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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ
មេដឹកនាំអាស៊ាននៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
អញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសក្រៅផ្លូវការមេដឹកនាំអាស៊ាន

តបតាមការអញ្ជើញរបស់ព្រះចៅស៊ុលតង់ ហាជី ហាសសាណាល់

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
អញ្ជើញជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយ ឯកឧត្តម យូកូ វីដូដូ
ប្រធានាធិបតី នៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី

បុលគីយ៉ាស់ មុយអ៊ីហ្សាឌីន វ៉ាឌូឡាហ៍ (Sultan Haji Hassanal

អំពើហិង្សា, ២.កិច្ចសន្ទនាប្រកបដោយស្ថាបនារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បី

ជាប្រធានអាស៊ាននាពេលបច្ចុប្បន្ន សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ

ដើម្បីសម្របសម្រួលដំណើរការកិច្ចសន្ទនា, ៤.ផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌

Bolkiah Mu’lzzaddin Waddaulah) នៃប្រទេសព្រុយណេ ដារ៉ូសាឡឹម
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានដឹកនាំ

គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អញ្ជើញទៅ ចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់ មេដឹកនាំអាស៊ាន
ដែលបានរៀបចំនៅលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ាន

នាទីក្រុងហ្សាការតា

សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១។ នេះគឺជា

ផលប្រយោជន៍ប្រជាជន, ៣.ការចាត់តាំង ប្រេសិតពិសេសរបស់អាស៊ាន
តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានដើម្បីសម្របសម្រួលជំនួយមនុស្សធម៌

និងគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ និង៥.ទស្សនកិច្ចរបស់ប្រេសិតពិសេស
នៅមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្ដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

កិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី១ក្នុងទម្រង់ជាការ ចូលរួមដោយផ្ទាល់ ចាប់តាំង

បានចែករំលែកអំពីបទពិសោធន៍ជោគជ័យរបស់កម្ពុជាក្នុងការអនុវត្ត

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

ឋិតថេរយូរអង្វែង និងបានស្នើឡើងនូវជំហានជាក់ស្តែងមួយចំនួន ពោល

ពីជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ បានផ្ទុះឡើងកាលពីដើមឆ្នាំ២០២០ ។
នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា និងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នៅ រាត្រីថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា។

ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់អំពី

កិច្ចប្រជុំនេះថា មេដឹកនាំអាស៊ានបានពិនិត្យមើលវឌ្ឍនភាពនៃការ

កសាងសហគមន៍អាស៊ាន ដែលកំពុងបន្ត ដំណើរការទៅមុខ និងពិភាក្សា
អំពីការងារឆ្ពោះទៅរៀបចំ ចក្ខុវិស័យសហគមន៍អាស៊ានក្រោយឆ្នាំ២០២៥
និងគំនិតផ្តួចផ្តើមនានា

ក៏ដូចជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមរបស់អាស៊ាន

ដើម្បីឆ្លើយតប និងស្តារឡើងវិញពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩។
ស្តីពីទំនាក់ទំនងខាងក្រៅតំបន់

នយោបាយឈ្នះ-ឈ្នះ ដើម្បីនាំមកនូវសន្តិភាព និងការផ្សះផ្សាជាតិ
គឺ ១.ការបញ្ឈប់អំពើហិង្សា និងការប្រកាន់ភាព អត់ធ្មត់បំផុតដោយ
គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ, ២.ការទទួលតួនាទីអាស៊ាន និងការបញ្ជូនប្រេសិត
ពិសេសទៅមីយ៉ាន់ម៉ា ដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ សម្របសម្រួល និង៣.
ការអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ពីអាស៊ាន ដែលបានរួម
ចំណែកដល់ការឯកភាពគ្នាជាឯកច្ឆន្ទលើប្រាំចំណុច។ សម្តេចតេជោក៏
បានសង្កត់ធ្ងន់លើសារសំខាន់នៃការកសាងទំនុកចិត្ត

និងការប្តេជ្ញា

កម្រិតនយោបាយពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការធ្វើសម្បទាន ដើម្បីសម្រុះ-

មេដឹកនាំអាស៊ានបានលើកអំពីសារ សម្រួលការព្រួយបារម្ភរបស់ផងគ្នា និងការផ្តោតគោលបំណងធំបំផុត

សំខាន់ក្នុងការបន្តពង្រឹង និងពង្រីកភាព ជាដៃគូររវាងអាស៊ាន និងដៃគូ

ទៅលើការបញ្ឈប់បង្ហូរឈាមគ្នា សន្តិភាព និងភាពសុខដុមចីរកាល។

ការឯកភាព និងមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ាន ដើម្បីបស
្រ ទ
ិ ភា
្ធ ពក្នង
ុ ការ ដោះស្រាយ

ត្រូវពង្រឹងបន្ថែមទៀតនូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាស៊ាន ដើម្បីសម្រេច

ខាងក្រៅគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ហើយក៏បានគូសបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃ
បញ្ហាប្រឈមរួមគ្នា និងថែរក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងសន្តិសុខ នៅក្នុង
តំបន់ ។

មេដឹកនាំអាស៊ានបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងទូលំទូលាយ លើបញ្ហាតំបន់

និងអន្តរជាតិ ដែលជាក្តីបារម្ភ រួម ជាពិសេស ការវិវត្តថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេស
មីយ៉ាន់ម៉ា។ មេដឹកនាំអាស៊ាន បានសម្រេចការឯកភាពគ្នាជាឯកច្ឆន្ទ
លើប្រាំចំណុចស្តីពីជំហានចាំបាច់

ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងបង្ក

លក្ខណៈសម្រាប់កិច្ចសន្ទនា និងបោះជំហានទៅមុខជាបន្តបន្ទាប់ទៅ
រកសំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធី ដែលរួមមាន៖ ១.ការបញ្ឈប់រាល់

សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រី្ត បានមានប្រសាសន៍ផងដែរអំពីការចាំបាច់

គោលដៅកសាង សហគមន៍អាស៊ាន បើទោះបីមានការរាំងស្ទះដោយ

សារជំងឺកូវីដ-១៩ ក៏ដោយ។ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្ដី បានគូស
បញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃភាពជាដៃគូ រវាងអាស៊ាន និងដៃគូខាងក្រៅ
ព្រមទាំងគាំទ្រដល់ការពង្រឹង និងពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូសន្ទនា
របស់អាស៊ាន។

ដោយឡែកក្នុងឱកាសកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះ
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សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ អ្នកដែលមានចេតនាមិនទទួល
វ៉ាក់សាំង ជាអ្នកអាចនឹងងាយបាត់បង់ការងារធ្វើ
ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យ សេរីពហុបក្ស ដែលអនុវត្តនៅកម្ពុជានៅតែបន្តធ្វើ

រៀបចំផែនការឱ្យហើយសម្រាប់ការមកដល់នូវវ៉ាក់សាំង
លើកក្រោយ

ដោយធ្វើយ៉ាងណាបង្កើនការចាក់នៅ

ភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល ព្រមទាំងតំបន់តាមផ្លូវជាតិ
ចេញពីភ្នំពេញដែលមានកម្មករ និយោជិតធ្វើការច្រើន
ដើម្បីបង្កើនភាពសុំាសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញ
និងខេត្តកណ្តាល។ សម្តេចតេជោថ្លែងថា ដើម្បីធានា

ភាពសុំា នៅរាជធានីភ្នំពេញ ដែលជាតំបន់ទីកន្លែង
លំហូរប្រមូលផ្តុំមនុស្ស និងលំហូរចេញក្រៅ និងពីក្រៅ

មកក្នុងចាំបាច់ ត្រូវតែមានភាពសុំានៅរាជធានីភ្នំពេញ

និងខេត្តកណ្តាល។ គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចសម្រាប់
ការងារវ៉ាក់សាំង ត្រូវធ្វើផែនការរៀបចំសម្រាប់ការចាក់

វ៉ាក់សាំងបន្តនៅពេលវ៉ាក់សាំងថ្មីមកដល់ សំដៅឆ្ពោះ
ភូមិសាស្ត្រក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល ។

បើយើងមិនធ្វើដូច្នេះទេ យើងដាក់នៅទីនេះបន្តិច ទីនោះ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

បន្តិចនោះភាពសុំានេះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ ដូច្នេះយើងត្រូវផ្តល់អាទិភាពឱ្យ

គិតគូរ និងរៀបចំទុកជាមុនពីលទ្ធភាពផ្តល់ការព្យាបាលនៅតាមផ្ទះ

ការចាក់សម្រាបជ
់ នអាទិភាពបានធ្វើរួចហើយ ដូច្នេះវ៉ាកសា
់ ំងដែលមក

នាយករដ្ឋមន្ត្រី បានណែនាំដល់ក្រសួងសុខាភិបាល និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ
សម្រាប់ អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ដែលមានស្ថានភាពស្រាល។ សម្តេចតេជោ

ថ្លែងថា យើងត្រូវព្យាករណ៍សភាពការណ៍ជាមុន អំពីសមត្ថភាពទ្រទ្រង់

បាននៃមន្ទីរពេទ្យរបស់យើង។ បើសិនជំងឺមិនថមថយទេនោះ គឺមន្ទីរពេទ្យ
របស់យើងនឹងពេញហៀរជោរជន់ទៅដោយអ្នកជំងឺទាំងស្រាល ទាំងធ្ងន់។
ដូច្នេះយើងត្រូវតែមានការរៀបចំ មួយដោយយកវិធីសាស្ត្រតាមបណ្តា

ប្រទេសដែលមានអ្នកជំងឺច្រើនរាប់ទាំងនៅអាមេរិក បារាំង អឺរ៉ុប និង

ប្រទេសមួយចំនួនទៀត ដែលមានអ្នកជំងឺលើសពីចំនួនពេទ្យដែលអាច
ទទួលបាន។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ស្នើឱ្យក្រុមការងារត្រូវរៀបចំនូវ

ក្រមប្រតិបត្តិព្យាបាលនៅតាមផ្ទះឱ្យហើយស្រេច។ ពេលណាមួយយើង
ត្រូវពិនិត្យអំពីលទ្ធភាព

ក្នុងការទទួលយកមកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ

និងទុកសម្រាប់ព្យាបាលនៅតាមផ្ទះ។ យើងមិនអាចទទួលអស់ទេ ក្នុង

ទីក្រុងភ្នំពេញតែម្តងសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំង។

សម្តេចតេជោថ្លែងថា

ក្រោយនេះនឹងត្រូវចាក់គ្រប់បុគ្គលទាំងអស់ ដែលមានអាយុ និងសុខភាព
ត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌកំណត់របស់វ៉ាក់សាំង។

កន្លងមកការចាក់វ៉ាក់សាំង

នេះ កម្ពុជាបានកំណត់គោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្ត។ តែដើម្បីបង្កើតភាពសុំា
ការចាក់វ៉ាក់សាំងអាចក្លាយទៅជាវ៉ាក់សាំងកាតព្វកិច្ច

ដោយមិនអាច

ឈរលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តទៀតនោះឡើយ ។ អ្នកដែលមិនចាក់

វ៉ាក់សាំង អាចនឹងពិបាករកការងារធ្វើ ហើយក៏អាចនឹងក្លាយទៅជាអ្នករើស

អើងពីអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងផងដែរ។ បន្តិចទៀតនៅលើពិភពលោក វ៉ាក់សាំង
អាចក្លាយជាវ៉ាកសា
់ ង
ំ កាតព្វកច
ិ ត
្ច ម
ែ ង
្ត ។ អ្នកដែល មិនបានចាក់វក
៉ា សា
់ ង
ំ
គឺជាអ្នកដែលអភ័ព្វ អ្នកដែលពុំមានលទ្ធភាពទទួលបានការងារធ្វើ ឬ

ស្វាគមន៍ពស
ី ណា
ំ
ក់អក
្ន បានទទួលវ៉ាកសា
់ ង
ំ ដែលបង្កត
ើ ទៅជាការ រើសអើង។
នៅថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ដដែល សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

ករណីមានការកើនឡើងថែមទៀត អ្នកជាតិច អ្នកចូលច្រើន។ ទោះបី

នាយករដ្ឋមន្រ្តីថ្លែងថា កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ និងមន្រ្តីរាជការដែលគេច

តែទុកអ្នកមានវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ស្រាលទុកព្យាបាលនៅតាមផ្ទះទៅវិញ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងថា ក្រោយរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញ

យើងរៀបចំមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្មានទៀតក៏មិនគ្រប់ដែរ។ វិធីដោះស្រាយមាន

ប៉ុន្តែត្រូវមានការវិនិច្ឆ័យឱ្យបានច្បាស់។ សម្រាប់អ្នកព្យាបាលនៅតាមផ្ទះ

ត្រូវតែមានស្ថានភាពជំងឺស្រាល និងមានផ្ទះសមរម្យដែលអាចព្យាបាល

បាន។ បើផ្ទះរបស់អ្នកជំងឺមានទំហំតូច អាចឆ្លងរាលដាលទៅក្រុម គ្រួសារ
ត្រូវយកទៅមន្ទីរពេទ្យ។ វិធីសាស្ត្រនេះ អាចមានអ្នកជំងឺ ៥០% ដែល
មានស្ថានភាពស្រាល ហើយចង់ព្យាបាលនៅតាមផ្ទះ។ យើងត្រូវគិតគូរ

ពីការគ្រប់គ្រងអ្នកជំងឺ ពីការទៅព្យាបាលរបស់គ្រូពេទ្យ ព្រមទាំងការ
ឧបត្ថម្ភជាថវិកា និងចំណីអាហារផ្សេងផងដែរ។

នៅថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានណែនាំទៅគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩

វេសមិនចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ អាចនឹងត្រូវបាត់បង់ការងារ។

យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង ដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ និងមន្រ្តីរាជការស៊ី

វិលជាបន្តបន្ទាប់ មានមន្រ្តី២ប្រភេទ គឺ អ្នកដែលចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងឱ្យបាន
លឿន ដើម្បីការពារខ្លួន និងមួយទៀត ជាមន្រ្តីដែលគេចវេសមិនចង់ចាក់
វ៉ាកសា
់ ង
ំ ។ សម្តច
េ តេជោបញ្ជាកថា
់ «ពិតមែនតែវក
៉ា សា
់ ង
ំ ចាក់លគោ
ើ ល-

ការណ៍ស្ម័គ្រចិត្ត ប៉ុន្តែនៅពេលខាងមុខច្បាស់ណាស់ថា វ៉ាក់សាំងនឹងក្លាយ
ទៅជាវ៉ាក់សាំងកាតព្វកិច្ចតែម្តង ជាពិសេសជំហានដំបូងនេះ គឺនៅក្នុង
កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ និងមន្រ្តីរាជការស៊ីវិលរបស់យើងទាំងអស់» ។

សម្តេចមិនចង់ឱ្យដល់ស្ថានភាពលំបាកហើយ ទើបធ្វើការស្រោចស្រង់

នោះទេ។ សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថា «នៅពេលណាមួយដែលស្ថាប័នរបស់
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ខ្លួនចាក់បាន៧០% ឡើងលើមន្រ្តីដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង ប្រហែល

យើងដឹងហើយថា យើងត្រូវការចាក់ប្រជាជនចំនួន ១០លាននាក់យ៉ាង

ត្រូវចូលប្រជុំ ក៏មិនអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រជុំដែរ ព្រោះគ្រាន់តែវ៉ាក់សាំងដែល

វ៉ាក់សាំង សូម្បីតែសមត្ថភាពចាក់វ៉ាក់សាំង ក្នុងមួយខែយើងបានត្រឹមតែ

ជាមិនអាចចូលធ្វើការបានទេ សូមដេកផ្ទះចុះ ហើយបើសិនជាថ្នាក់ដែល
ចាក់ដើម្បីការពារខ្លួនឯង និងចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ ធ្វើមិន
បានផង តើចាំបាច់ធ្វើជាទាហាន ឬក៏ជាមន្រ្តីរាជការទៅទៀតធ្វើអ»
្វី ។

សម្តេចតេជោស្នើដល់ក្រសួង និងអង្គភាពទាំងអស់ ត្រួតពិនិត្យមើល
មន្ត្រីក្រោមឱវាទរបស់ខ្លួន កងទ័ពក៏ដូចគ្នា។ អភិបាលខេត្ត អភិបាល

ស្រុក ត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលមន្រ្តីនៅក្នុងខេត្តរបស់ខ្លួន ដែលមិនទាន់បាន

ចាក់វ៉ាក់សាំង បើមន្រ្តីដែលខកខានដោយចេតនា គឺមិនគប្បីអនុញ្ញាតឱ្យ
ពួកគាត់ចូលធ្វើការនោះទេ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានព្រមាន
កុំឱ្យមានការឃុបឃិតគ្នារវាងគ្រូពេទ្យ

និងមន្រ្តីដែលមានចេតនាមិន

ចាក់វ៉ាក់សាំង។ ដើម្បីចៀសវាងមានការឃុបឃិតរវាងគ្រូពេទ្យ និងអ្នក
ដែលមានចេតនាមិនចាក់វ៉ាក់សាំង

គឺអ្នកចាក់ទាំងអស់

ត្រូវមានការ

បញ្ជាក់ឱ្យបានជាក់លាក់ពីអង្គភាពជំនាញ។ បើអាចគឺក្រៅពីកាតដែល
ផ្តល់ដោយផ្នែកសុខាភិបាល យើងអាចមានផ្លាកសញ្ញា ដើម្បីបញ្ជាក់អំពី

អ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង ដែលចេញដោយក្រសួងសាមីតែម្តង ។

សម្តេចតេជោបានអំពាវនាវថា អ្នកដែលមានចេតនាមិនទទួលវ៉ាក់សាំង

តិច ដែលត្រូវការ ២០លានដូស។ គ្រាន់តែការចាក់កុំថាឡើយការផ្គត់ផ្គង់
១លានដូសប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះយើងត្រូវការជិត២០ខែ ទើបអាចចាក់អស់
ចំនួនវ៉ាក់សាំង។

ប៉ុន្តែវាបែរជាជំរុញប្រជាជន

ដែលនេះមិនមែនជា

បំណងល្អរបស់វាទេ តែវាមានទិសដៅផ្សេង ត្រង់ថា ជំរុញប្រជាជនឱ្យ

ទទួលវ៉ាក់សាំង ក្នុងពេលតែមួយ ដែលជាចំណុចដ៏អាក្រក់នៃពូជក្បត់ជាតិ
មួយនេះ»។ សម្តេចតេជោក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋរក្សាភាពនឹងនរ

ដើម្បីទុកលទ្ធភាពជូនរាជរដ្ឋាភិបាលរកវ៉ាក់សាំង និងចាក់ទៅតាមផែនការ
ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានគ្រោងទុក។ សម្តេចតេជោថ្លែងថា «ខ្ញុំស្នើសូមឱ្យ

ប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងនរចិត្ត រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងចាក់ជូនទៅតាមលំដាប់
អាទិភាព។ នៅពេលវ៉ាក់សាំងមកដល់យើងនឹងពិនិត្យថា តើក្រុមណា

ត្រូវចាក់មុន ក្រុមណាត្រូវចាក់ក្រោយ ហើយយើងក៏មានការបែងចែក
ប្រភទ
េ អ្នកណាត្រវូ ទទួល អាយុបន
៉ុ ន
្មា ត្រវូ ទទួល។ អាយុ ៥៩ឆ្នាច
ំ ុះទទួល
ស៊ីណូហ្វាម អាយុពី ១៨ឆ្នាំឡើងលើ ទទួលស៊ីណូវ៉ាក់ អាយុ ៦០ឆ្នាំ
ឡើងលើទទួលអាស្ត្រាហ្សេនីកា។ នេះជាផែនការមេរបស់យើង »។

នៅថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បាន

ជាអ្នកអាចនឹងងាយបាត់បង់ការងារធ្វើ ទាំងក្នុងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ

បញ្ជាឱ្យចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់

កិច្ចសន្យា។ សម្តេចបានដាស់តឿនថា ពេលនេះមិនទាន់ហួស ពេលនោះ

ចាំចាប់ផ្តើមបន្តចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី២។ សម្តេចតេជោចាត់ទុកថា តំបន់

ទាំងក្នុងមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល ទាំងថ្នាក់ជាតិ និងក្រោមជាតិ ទាំងមន្រ្តីជាប់
ទេ ដែលមន្រ្តីទាំងនោះអាចទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបាន។

ថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញ
ថ្លែងសារពិសេសទាក់ទងនឹងស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងថា ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន ៍២០កុម្ភៈ

មកដល់ពេលនេះ គ្មានការថមថយទេ ប៉ុន្តែបែរជាកាន់តែធ្ងន់លើសមុន
បើទោះបីជាយើងមានវិធានការឆ្លយ
ើ តបយ៉ាងតឹងរឹងក្តី ក៏បន
៉ុ ដោ
្តែ យសារ
ជំងឺនេះ មកដល់លឿនពេក ដែលហៅថា ជំងឺបំប្លែងភេទ ហើយនឹងការ

ក្រហមទាំងអស់ជាង៥២ម៉ឺននាក់ ដោយចាក់ដូសទី១ ឱ្យអស់រួចហើយ

ក្រហមជាតំបន់មានហានិភ័យខ្ពស់ ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានខ្ទប់នៅទីនោះ
ក៏លំបាកណាស់ទៅហើយ។

«យើងត្រូវឱ្យពួកគាត់ទទួលបានផល

ប្រយោជន៍មុនគេ»។ កម្ពុជា នឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងរហូតដល់ទៅជាង

១០លានដូសនៅក្នុងឆ្នាំ២០២១នេះ។ សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថា វ៉ាក់សាំង
នឹងមកដល់កម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ទៀត រួមមាន៖ ខែឧសភា ចំនួន ១លាន

៥សែនដូស, ខែមិថុនា ចំនួន ៣លានដូស, ខែកក្កដា ២លានដូស
និងខែសីហា ១លានដូស។

ថ្ងៃទី៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

អភិបាលកិច្ច នៅតំបន់មួយចំនួនមិនត្រឹមត្រូវនោះ គឺបាននាំមកនូវ បច្ច័យ

នាយករដ្ឋមន្រ្តី បានថ្លែងសុំអង្វរករចំពោះម្ចាស់ផ្ទះជួលទាំងអស់ សូមមេត្តា

រំលែកទុក្ខ ចំពោះគ្រួសារអ្នកស្លាប់ ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ និងបានផ្តាំ

មួយដែលយើងទាំងអស់គ្នា សុទ្ធតែជួបការលំបាក។ ក្នុងរយៈពេល កន្លង

ដ៏អាក្រក់ដែលធ្វើឲ្យចំនួនកើនឡើង ។ សម្តេចតេជោបានថ្លែងនូវការ

សាកសួរសុខទុក្ខ ចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលជាអ្នកជំងឺកូវីដ១៩

កំពុងសម្រាកព្យាបាលជំងឺ និងបងប្អូនដែលកំពុងជាប់ធ្វើចត្តាឡីស័កផងដែរ។
យប់ថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

នាយករដ្ឋមន្ត្រី បានអំពាវនាវឱ្យប្រជាពលរដ្ឋរក្សាភាពនឹងនរលើការចាក់
វ៉ាក់សាំង ដោយមិនត្រូវនាំគ្នាទៅដណ្តើមវ៉ាក់សាំង នាំឱ្យប៉ះពាល់ដល់
ផែនការមេនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនោះឡើយ

រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រឹងរក

វ៉ាក់សាំងមកចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមផែនការ និងលំដាប់លំដោយ។
ការអំពាវនាវនេះ ធ្វើឡើងក្រោយក្រុមឧទ្ទាមក្រៅច្បាប់ ដែលធ្លាប់តែអំពាវនាវ
ឱ្យពលរដ្ឋកុំទៅចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិននោះ

បែរជាអំពាវនាវឱ្យពលរដ្ឋ

ទៅចាក់វ៉ាក់សាំងចិនវិញ ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ហៅការ

អំពាវនាវនេះ មិនមែនជាបំណងល្អរបស់ពួកគេនោះទេ គឺជាផែនការពិសពុល

របស់ពួកគេក្នុងការជំរុញឱ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅដណ្តើមវ៉ាក់សាំង ខណៈដែល
មិនទាន់មានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចាក់ ។ សម្តេចតេជោបាន ថ្លែងថា
«គោលបំណងរបស់វាឱ្យចាក់វ៉ាក់សាំងចិន
ដែលវាមានពិតប្រាកដក្នុងចិត្តទេ។

មិនមែនជាគោលបំណង

ក៏ប៉ុន្តែជាគោលបំណងជំរុញឱ្យ

ប្រជាជនមកដណ្តើមវ៉ាក់សាំង ក្នុងពេលវ៉ាក់សាំងរបស់យើងមានមិនគ្រប់។

យោគយល់ដល់ការលំបាករបស់កម្មករ កម្មការិនី របស់យើង ក្នុងពេលវេលា

ទៅនេះ ក៏មានម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់មួយចំនួន បានសម្រេចមិនយកប្រាក់
ឈ្នួលរបស់កម្មករ កម្មការនី ក្នុងចំនួន១រយ: ឬក៏បញ្ចុះថ្លៃ ហើយមាន

១ចំនួនទៀត គឺមានរហូតឲ្យការប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេលវែង។ សម្តេចបាន

ធ្វើលិខិតថ្លែងអំណរគុណរួចហើយ។ ក៏ប៉ុន្តែក៏នៅសេសសល់បងប្អូនមួយ
ចំនួនដោយខ្វះការយោគយល់បង្កើតឲ្យមានបញ្ហាឡើង ខ្ញុំសុំអង្វរករ
ដល់ម្ចាស់ផ្ទះឈ្នួលទាំងឡាយ សូមផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ន នូវការយក

ប្រាក់ឈ្នួលពីកម្មករ កម្មការនី ក្នុងពេលដែលកម្មករ កម្មការិនី មិនទាន់
បានបើកប្រាក់ឈ្នួល ពីថៅកែនៅឡើយ ។ ប្រសិនបើម្ចាស់ផ្ទះ ឈ្នួលទាំង
ឡាយ អាចនឹងធ្វើទៅបាន ត្រូវរួមគ្នាធ្វើដើម្បីជួយដល់កម្មករ កម្មការិនី

តាមរយៈការបញ្ចុះថ្លៃឈ្នួលផ្ទះ ដែលបាននឹងកំពុងស្នាក់នៅ ក្នុងចំនួន
ប៉ុន្មានភាគរយ ចំនួនតិច ឬចំនួនច្រើន តាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅ
បាន។ បើសិនជាម្ចាស់ផ្ទះជួលខ្លះ អាចលើកលែងទៅបាន ក្នុង១ខែ
២ខែឬ៣ខែ ក៏សុំធ្វើការលើកលែង។ សម្តេចតេជោបានថ្លែងថា សម្តេច

ដឹងពីការលំបាករបស់ម្ចាស់ផ្ទះ និងម្ចាស់បន្ទប់ជួល ដែលអ្នកខ្លះអាចនៅ

ជាប់បំណុលធនាគារ ហើយត្រូវការបង់រំលោះជូនធនាគារ។ សូមម្ចាស់ផ្ទះ
និងបន្ទប់ជួល យោគយល់ចំពោះការលំបាកមួយនេះ ហើយរួមគ្នាជួយ
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ដល់កម្មករ កម្មការិនី។ សម្រាប់ការអនុគ្រោះនេះ គឺសម្តេចសូមឱ្យធ្វើឡើង

សន្និសីទអន្តរជាតិស្តីពី «អនាគត របស់អាស៊»
ី ដែលបានលើកឡើងថា

នោះទេ។ ជាមួយគ្នានេះ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី ក៏បានស្នើសុំ

បានចោទជាសំណួរត្រឡប់ទៅវិញថា «បើខ្ញុំមិនពឹងចិន តើឱ្យខ្ញុំទៅពឹង

នៅគ្រប់កន្លែងបិទខ្ទប់នៅទូទាំងប្រទេស

មិនមែនតែរាជធានីភ្នំពេញ

អគ្គិសនីកម្ពុជា និង រដ្ឋាករទឹកកម្ពុជា ពិនិត្យលទ្ធភាពផ្តល់ការអនុគ្រោះ
ថ្លៃថាមពលអគ្គិសនី និងថ្លៃទឹក សម្រាប់កម្មករ កម្មការិនី នៅក្នុងតំបន់
បិទខ្ទប់ផងដែរ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានណែនាំទៅម្ចាស់រោងចក្រ

សហគ្រាស ដែលជាគ្រឹះស្ថានការងារទាំងអស់ មិនទាន់ឱ្យអនុវត្តនូវការ
កំណត់លក្ខខណ្ឌ «បានចាក់វ៉ាក់សាំង ទើបឱ្យចូលធ្វើការងារ» ចំពោះកម្មករ

កម្មការិនីនោះឡើយ។ ការធ្វើបែបនេះ ព្រោះតែពួកគេបារម្ភខ្លាចមិនអាច
ចូលធ្វើការងារ ដោយមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង ខណៈកន្លែងការងាររបស់
ពួកគេបានដាក់លក្ខខណ្ឌឱ្យចាក់វក
៉ា សា
់ ង
ំ ទើបឱ្យចូលធ្វកា
ើ រ។ សម្តច
េ តេជោ

បានណែនាំឲ្យម្ចាស់រោងចក្រកុំបំភ័យកម្មករទៅលើបញ្ហាវ៉ាក់សាំង ។

ពេលនេះមិនមែនជាពេលត្រូវយកវ៉ាក់សាំងមកធ្វើជាសមភាព សមធម៌
ហើយធ្វើជាលក្ខខណ្ឌដោះស្រាយការងារធ្វើទេ រង់ចាំដល់ទីក្រុងភ្នំពេញ
និងខេត្តកណ្តាល ឬរង់ចាំដល់ប្រទេសទាំងមូលចាក់វ៉ាក់សាំងហើយសិន។

អ្នកដែលបដិសេធមិនព្រមចាក់វ៉ាក់សាំង អ្នកនោះ គឺច្បាស់ណាស់ថា
អស់ការងារធ្វើ ឬរកការងារធ្វើមិនបាន ដោយសារជឿតាមការឃោសនា

អកុសលនៃមនុស្សមួយចំនួន ដែលលើកឡើងថា វ៉ាក់សាំងចាក់ទៅស្លាប់
វ៉ាក់សាំងចាក់ទៅកើតជំងឺនេះ ឬជំងឺនោះ។ សម្តេចតេជោ ក៏បានណែនាំ

ទៅក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈពិនិត្យលើការងារនេះ ។

សម្តេចថ្លែងថា លក្ខខណ្ឌបែបនេះមិនទាន់អាចអនុវត្តបានឡើយ ព្រោះ
កម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំង

ហើយចាក់បានកម្រិត

តិចតួចនៅឡើយ។ សម្តេចតេជោ បានអំពាវនាវដល់ម្ចាស់គ្រឹះស្ថានការងារ
ទាំងអស់

ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តវិធានសុខាភិបាលសម្រាប់កម្មករ

កម្មការិនី ព្រោះថាទោះបីចាក់វ៉ាក់សាំងហើយ ភ្លាមៗនេះ ក៏វ៉ាក់សាំងមិន
ទាន់មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការការពារជំងឺកូវីដ១៩នៅឡើយដែរ។

នៅថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋ-

មន្រ្តីបានអញ្ជើញចូលរួមថ្លែងសុន្ទរកថា ក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី២៦
ស្តីពី “អនាគតរបស់អាស៊”ី ក្រោមប្រធានបទ “ការរៀបចំសម័យកាល
ថ្មីក្រោយវិបត្តិកូវីដ៖ តួនាទីរបស់អាស៊ីក្នុងការស្តារពិភពលោកឡើងវិញ” ។
សម្តេចតេជោបានធ្វើការរំលឹកអំពីស្ថានភាពដ៏លំបាកដែលពិភពលោក

ទាំងមូល ក៏ដូចជាអាស៊ី និងប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ក្នុងឆ្នាំ២០២០២០២១ដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩ធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់

អាយុជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់ និងប៉ះ ពាល់ដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
ប៉ុន្តែក៏មានប្រទេសមួយចំនួន នៅតំបន់អាស៊ីនៅតែអាចរក្សាបាននូវ

កំណើនវិជ្ជមាន។ សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា រាជរដ្ឋាភិបាលបាននិងកំពុង
រៀបចំ ហើយគ្រោងនឹងដាក់ចេញនូវផែនការស្តារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ

ពីវិបត្តិកូវីដ១៩ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១-២០២៣ ក្នុងគោលបំណង ”អូសទាញ
កំណើនសេដ្ឋកិច្ចឲ្យត្រឡប់ទៅខិតជិតកំណើនសក្តានុពលប្រកបដោយ

ចីរភាព និងបរិយាប័ន្នកម្ម តាមរយៈការធានារក្សានូវសន្តិភាព សន្តិសុខ

ស្ថិរភាពសង្គម និងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ លើគន្លងនៃប្រក្រតីភាពថ្មី
ព្រមទាំងការលើកកម្ពស់ភាពប្រកួតប្រជែង

និងជំរុញការធ្វើពិពិធកម្ម

សេដ្ឋកិច្ច ជាពិសេសមូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មរឹងមាំ ដែលមានសមត្ថភាព
នាំចេញខ្ពស់ និងផ្សារភ្ជាប់កាន់តែខ្លាំងក្លាជាមួយច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់តំបន់ និង
ពិភពលោក” ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនៅក្នុង

កម្ពុជាបានពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកទៅលើប្រទេសចិន ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន
អ្នកណា?

ទុកឱ្យប្រជាជនកម្ពុជាឆ្លងទន្លេ

ឆ្លងព្រែកដោយជិះទូកដរ

ដោយឆ្លងស្ពានឫស្សី ឬឈើប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ ដោយគ្មានផ្លូវដើរ

ឬយ៉ាងណា?»។ សម្តេចតេជោបានលើកឡើងថា ការចោទប្រកាន់ទៅ

លើបញ្ហានេះវាអយុត្តិធម៌ពេកសម្រាប់កម្ពុជា ហើយវាក៏អយុត្តិធម៌សម្រាប់
ចិនផងដែរ ។ សម្តេចតេជោបានថ្លែងបន្តថា៖ កាលពីទសវត្សរ៍ ៩០ ជប៉ុន
បានជួយជំនួយច្រើនក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ប្រទេស
របស់យើងនឹងមានស្ពានធំពីរ គឺស្ពានគីសូណានៅកំពង់ចាម និងស្ពាន

ត្សឹសាបា(អ្នកលឿង)ភ្ជាប់ខេត្តកណ្ដាល និងខេត្តព្រៃវែង។ ប៉ុន្តែក្រៅពី
នោះស្ពានទាំងឡាយនៅតាមដងទន្លេមេគង្គ តាមទន្លេសាប តាមទន្លេ
បាសាក់ គឺសុទ្ធតែជាស្ពានរបស់ប្រទេសចិនកសាងទាំងអស់ផ្លូវជាង ៣

ពាន់គីឡូម៉ែត្រគឺចិនជួយកសាងទាំងអស់ ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

បានចោទជាសំណួរថា ៖ «បើមិនមានជំនួយរបស់ចិន តើយើងខ្ញុំគួរតែ

ពឹងអ្នកណា តើពិភពលោកនេះអាចឆ្លើយជាមួយកម្ពុជា បាននូវសំណួរ
នេះទេ?

យើងខ្ញុំមិនបានបិទទ្វារសម្រាប់អ្នកណាទាំងអស់ទៅលើការ

ទទួលយកជំនួយសម្រាប់កសាងប្រទេសកម្ពុជា ដូចជាឥឡូវជប៉ុនកំពុង

កសាងផ្លូវជាតិលេខ ៥ដែលតភ្ជាប់ពីខេត្តកណ្ដាលទៅកាន់ព្រំដែន
កម្ពុជាថៃដែលកំពុងធ្វើការសាងសង់បន្ទាប់ពីការកសាងផ្លូវជាតិលេខ ១

និងផ្លូវជាច្រើនខ្សែ។ មានរបាយការណ៍ខ្លះលើកឡើងថា កម្ពុជាផ្ដល់នូវ
ទីតាំងឱ្យប្រទេសចិនប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹក ។ សម្តេចតេជោ

ក៏បានបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថា រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាមិនបានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាមួយផ្ដល់ការប្រើប្រាស់ទីតាំងនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនទេ

ហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជា ទៅបោះទីតាំងនៅលើប្រទេសផ្សេងដែរ
លើកលែងតែកង
្នុ ក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិដែលពេលនេះ កម្ពុជា

មានកងទ័ពនៅលីបង់, នៅស៊ូដង់ខាងត្បូង, នៅម៉ាលី និងនៅអា្រហ្វិក
កណ្ដាលយើងបានបោះកងទ័ពប្រចាំការ នៅទីនោះក្រោមក្របខ័ណ្ឌរបស់

អង្គការសហប្រជាជាតិ។ ចំពោះមូលដ្ឋានសមុទ្ររបស់យើងនេះ យើង

ទទួលស្វាគមន៍ទាំងអស់នូវនាវាបរទេសដែលចង់ចូលចតនៅក្នុង កំពង់ផែ
ប្រទេសរបស់ យើងមិនមែនមានតែចិនមួយ ទេដែលអាចចូលចតបាន។
អ្នកណាក៏អាចចូលបាន នាវាជប៉ុនក៏ធ្លាប់ចូលចតបានកំពង់ផែយើង ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងថា៖ «ដូច្នេះការចោទប្រកាន់ទៅលើ

បញ្ហានេះវាអយុត្តិធម៌ពេកសម្រាប់កម្ពុជា ហើយវាក៏អយុត្តិធម៌សម្រាប់

ចិនផងដែរ»។ សម្តេចបន្តថា សូម្បីតែចំនួនវ៉ាក់សាំងដែលយើងខ្ញុំរកបាន
យកមកចាក់ជូនប្រជាជនជាង២លាននាក់នេះ បើគ្មានការជួយពីចិន និង
ការផ្គត់ផ្គង់ពីចិនខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពនឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងនោះទេក្រៅពី

កូវ៉ាក់បានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាប្រមាណ ៣២ម៉ឺនដូស។ ដូច្នេះ គួរពិនិត្យ ឡើងវិញ
គួរសម្លឹងឆ្ពោះទៅលើនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជា តើគេគួរមាន

ឥរិយាបថយ៉ាងណាចំពោះកម្ពុជា។ មិនដែលបិទទ្វារទេជំនួយក៏មិនដែល

បិទទ្វារ វិនិយោគក៏មិនដែលបិទទ្វារ ពាណិជ្ជកម្មមិនដែលបិទទ្វារ។ ប៉ុន្តែ
បញ្ហាស្ថិតនៅត្រង់ថាអ្នកណាហុចដៃមកគឺយើងទទួល លើកលែងតែពួក
ភេរវកម្មដែលយើងមិនទទួល ក្រៅពីនោះយើងទទួលទាំងអស់។ យើង

ស្វាគមន៍អ្នកណាផ្ដល់ជំនួយឲ្យកម្ពុជា គឺយើងស្វាគមន៍ដូច្នេះមិនអាច
ចោទប្រកាន់ថា កម្ពុជាពឹងពាក់លើអ្នកនេះ ពឹងពាក់លើអ្នកនោះ អ្នកណា

ឲ្យគឺយើងទទួល។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានលើកឡើងទៀតថា៖
កាលពីទសវត្សរ៍ ៩០ និងដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ២000 យើងពឹងពាក់ច្រើន
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ទៅលើជប៉ុន ។ ជប៉ុនផ្ដល់ជំនួយឥតចំណងច្រើនឥឡូវក៏នៅ តែបន្តផ្ដល់

ជាមួយប្រទេសផ្សេងទៅ។ ខ្ញុំគិតថា បញ្ហានេះមិនមែនជាបញ្ហាដែលយើង

មិននិយាយថា លំអៀងទៅជប៉ុននៅពេលនោះ ព្រោះជប៉ុនផ្តល់ជំនួយ

ទេ។ ខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងស្ដាប់នូវសម្លេងរបស់យើង។

ឲ្យកម្ពុជា។ ជប៉ុនក៏បានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្ពុជា ហេតុអ្វី

ច្រើនណាស់, ដល់ក្រោយនេះចិនបុកជំនួយមកដល់កម្ពុជាស្រាប់តែគេ

ត្រូវព្រងើយកន្តើយចំពោះឯករាជ្យ

អធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសមួយ

ចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងចិន អាមេរិក សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

ចោទថា កម្ពុជាលំអៀងលើចិន។ វាអយុត្តិធម៌សម្រាប់កម្ពុជា។

បានលើកឡើងថា ៖ «ជាការពិតហើយកាលពីប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មុននោះប្រទេស

ឡើងថា៖ការពិតបើគ្មានការរាតត្បាតពីកូវីដ១៩ ទេ ការផ្អាកផ្នែកខ្លះនៃ

ប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងចិន ពីព្រោះថាចិននិងអាមេរិក

ទាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហា EBA សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានលើក

ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ EBA អាចជះឥទ្ធិពលបន្តិចបន្តួចដែលដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។

ការប្រើពាក្យថាបន្តិចបន្តួចនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ឬ អាចថាបន្តិចបន្តួចនៃ
ពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុប ។ ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែ

កូវីដ១៩ ការផ្អាកផ្នែកខ្លះនៃ EBA លែងមានឥទ្ធិពលអ្វីទាំងអស់ ដោយសារ
ការប៉ះពាល់ពីកូវីដ-១៩ មកលើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ក៏ដូចជាសាកលលោក

ទាំងមូលវាមានទំហំមហាធំ។ ដូច្នេះ ២០ % នៃពាណិជ្ជកម្មនោះវាលែង
មានទម្ងន់ទៅលើការខូចខាតដែលវាយលុកដោយកូវីដ១៩ ។ សម្តេចតេជោ

ហ៊ុន សែន បានបន្តថា ដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឡើងវិញឲ្យបានឆាប់
រហ័សបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ក្នុងតំបន់ និងសកលលោកត្រូវបង្កើនកិច្ច
សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរបស់ខ្លួន
កូវីដ-១៩

ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹង

ព្រមទាំងដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធចៀសវាងឱ្យបាននូវការ

ប្រកាន់យកគោលនយោបាយគាំពារនិយម យកមកធ្វើការគៀបសង្កត់ ។
សម្តេចតេជោបានចាត់ទុកការសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុប គឺជារឿងដ៏

អយុត្តិធម៌ ហើយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពពិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះ
ឡើយ ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា៖ «ខ្ញុំបាននិយាយ

តាំងពីដើមទីពេលនោះខ្ញុំនិយាយនៅតូក្យូតែម្ដងថា កម្ពុជាមិនយក ឯករាជ្យ
និងអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួន ទៅដោះដូរជាមួយជំនួយណាទាំងអស់។ ខ្ញុំ
គិតថា

រឿងនេះកម្ពុជានៅតែបន្តក្នុងជំហានរបស់ខ្លួនអំពីដំណើរការ

ប្រជាធិបតេយ្យ សេរីពហុបក្ស ហើយលោករង់ចាំមើលនៅឆ្នាំក្រោយនេះ
គឺឆ្នាំ ២០២២ នឹងមានការបោះឆ្នោត ឃុំ សង្កាត់ ហើយនៅឆ្នាំ២០២៣

និងមានការបោះឆ្នោតសកលសារជាថ្មី ជាមួយនឹងបក្សនយោបាយដែល
ចូលរួមបោះឆ្នោត២០ គណបក្ស កាលពីឆ្នាំ ២០១៨ ហើយនិងមាន
គណបក្សនយោបាយថ្មីៗ

ដែលអ្នកជាប់បំរាមនយោបាយនោះបានសុំ

សិទ្ធិធ្វើនយោបាយនិងកំពុងបង្កើតគណបក្ស»។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

បានឲ្យដឹងថា៖ សម្តេចបានថ្វាយទៅព្រះមហាក្សត្រសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយ
ចំនួនពីរនាក់

ហើយខ្ញុំដឹងថាពួកគេមានគម្រោងទៅបង្កើតគណបក្ស

នានា នៅក្នុងតំបន់របស់យើងក៏បានទទួលផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចសហគឺជាតួអង្គអាចចាត់ទុកថា

ជាក្បាលរថភ្លើងនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់

ពិភពលោក។ ប្រទេសទាំងពីរសហប្រតិបត្តិការគ្នាល្អតំបន់របស់យើងក៏
ទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍រាប់ទាំងកម្ពុជាផងដែរ»។

បានបន្តថា៖ប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះយើងបានឃើញថា ភាពតានតឹងនៅក្នុង
ប្រទេសទាំងពីរបានកើតឡើងទៅលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងវិស័យផ្សេង

ទៀត ដូចជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយយើងឃើញថា វាមានផលប៉ះពាល់ដូច
ដែលសុភាសិតបាននិយាយថា «ដំរីជល់គ្នាគឺងាប់ស្រមោច» ។ ប៉ុន្តែ
យើងក៏ មិនរងចាំឲ្យដំរីជល់គ្នាជាន់យើងស្លាប់ទេយើងត្រូវរកវិធីគេចចេញ។

ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយផលប៉ះពាល់ តែងតែកើតមានទៅលើប្រទេសតូចៗ
នៅក្នុងក្របខណ្ឌតំបន់របស់យើងដូចជាកម្ពុជា ។ កម្ពុជាមានសង្ឃឹមថា

អាមេរិក និងចិននឹងខិតខំរកវិធីគ្រប់គ្រង ទំនាក់ទំនងដើម្បីបង្កើតឡើងវិញ
នូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក ហើយក៏ជួយ
ទៅដល់ ស្ថិរភាពសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់។ សម្តេចតេជោ

ថ្លែងថា៖ «ខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រទេសទាំងពីរពិតជាខ្នះខ្នែងស្វែងរកនូវដំណោះស្រាយសមស្របមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងឲ្យបានល្អព្រោះនៅលើ

ពិភពលោកនេះ មិនអាចមានប្រទេសណាមួយប្រឆាំងជាមួយប្រទេសមួយ
រហូតដល់ប្រទេសមួយទៀតផុតរលត់នោះទេ» ។ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

បន្តថាខ្ញុំជឿជាក់ថារដ្ឋបាលរបស់លោក បៃឌិន ពិតជានឹងមានវិធានការ

ថ្មីៗថែមទៀត បើទោះបីសង្កេតឃើញថាមានការតានតឹងបន្សល់ទុកដោយ

រដ្ឋបាលត្រាំក៏ដោយ។ ប៉ុន្តែវានឹងអាចមានដំណាក់កាលមួយវានឹងថយ
ចុះដោយមានតម្រូវការពឹងពាក់គ្នាទៅមកបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក ចិន

ទិញទំនិញពីអាមេរិក អាមេរិចក៏ត្រូវការទំនិញរបស់ចិន។ ដូច្នេះវាជារឿង
ធម្មតាដែលចាំបាច់ត្រូវតែគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងបានល្អ។
រវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិក៕

អនុវត្តនៅកម្ពុជានៅតែបន្តធ្វើ ខ្ញុំមិនសុំហើយក៏មិនទាមទារត្រឡប់មកវិញ
នៅភាពអនុគ្រោះ ២០% នោះទេ ។ កម្ពុជា បានត្រៀមខ្លួនរួចហើយនូវ
ការមិនវិលត្រឡប់មកវិញនូវ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុប ដោយមិនធ្វើការ

ចរចា មិនប្រឆាំងតវ៉ាឬជំទាស់ការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់ពួកគេទេ ។
២០%

កម្ពុជាមើល

ឃើញថាយើងអាចនឹងទទួលផលប្រយោជន៍ពីការកែសម្រួលទំនាក់ទំនង

នយោបាយ ។ ដូច្នេះដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យ សេរីពហុបក្ស ដែល

យើងបន្តនាំចេញទំនិញ

សម្តេចតេជោ

ទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបដោយធ្វើការ

បង់ពន្ធជាធម្មតា។ យើងមានការលំបាកប៉ុន្តែយើងមិនអាចនឹងទទួលយក
បាននូវការដែលប្រទេសមួយមិនអាចអនុវត្តច្បាប់ របស់ខ្លួន បានតើយើង

ជារដ្ឋទេ, រដ្ឋឯករាជ្យ និងអធិបតេយ្យ បើយើងមិនអាចអនុវត្តច្បាប់ដោយ
ខ្លួនឯងបានយើងគួរតែរំលាយប្រទេសរបស់ខ្លួនចោលហើយដាក់ចំណុះ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ កម្ពុជាមិនយកឯករាជ្យ និងអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួន

ទៅដោះដូរជាមួយជំនួយណាទាំងអស់
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សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ៖ ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចូលរួម

អនុវត្តវិធានការនានា ឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនមិនត្រូវធ្វេសប្រហែសឡើយ

សម្តេចក្រី ហេង សំរិន បានផ្តល់អំណោយជាស្បៀងអាហារ អង្ករ គ្រឿង ឧបភោគ បរិភោគ រួមទាំងថវិកាដល់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ

នៅថ្ងៃទី៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន

ហើយបានខិតខំទប់ស្កាត់ការពារ គ្រប់មធ្យោបាយបានទាន់ពេលវេលា

ណាចក្រកម្ពុជា បានផ្តល់អំណោយជាស្បៀងអាហារ អង្ករ គ្រឿង

មិនគិតពីពល
េ វេលា និងការនឿយហត់នោះឡើយ។ សម្តច
េ ចក្រក
ី បា
៏ ន

ប្រធានកិត្តិយសគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាឧបភោគ បរិភោគ រួមទាំងថវិកាដល់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ សម្រាប់

ចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបការខ្វះខាតនៅក្នុងពេលកំពុងអនុវត្តវិធាន
ការការពារទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩។

ក្នុងឱកាសនោះ សម្តេចចក្រី ហេង សំរិន បានសម្តែងការសោកស្តាយ

និងចូលរួមមរណៈទុក្ខចំពោះក្រុមគ្រួសារដែលមានសមាជិកបានស្លាប់

ប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវចំពោះសុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋ ដោយ
កោតសរសើរផងដែរ ដល់សកម្មភាពមនុស្សធម៌នានា ដែលបានកើត
ឡើងយ៉ាងផុលផុសនៅគ្រប់កន្លែង គ្រប់តំបន់ ដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅ
មកនៅក្នុងគ្រាលំបាកនេះ ដែលជាវប្បធម៌ និងប្រពៃណីដ៏ថ្លៃថ្លាដែល
បានកើតមានក្នុងសង្គមកម្ពុជា តំាងពីដើមរៀងមក។

ក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អភិបាលនៃគណៈ-

និងបានជូនពរដល់ប្រជា-

អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះ

មណ្ឌលព្យាបាលទំាងអស់បានឆាប់ជាសះស្បើយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

ដែលជានិច្ចកាលសម្តេចទាំងទ្វេបានយកចិត្តទុកដាក់គិតគូដល់សុខទុក្ខ

បាត់បង់អាយុជីវិតដោយសារជំងឺកូវីដ១៩

ពលរដ្ឋដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលជំងឺកូវីដ១៩ នៅតាមមន្ទីរពេទ្យ និង
ហើយបានវិលត្រឡប់ទៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារវិញ។

សម្តេចចក្រី ហេង សំរិន បានបន្តអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវ

តែអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាល និងវិធានការសុខាភិបាល ឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនមិន

ត្រូវធ្វេសប្រហែសឡើយ ព្រោះថាជំងឺកូវីដ១៩ នៅតែបង្កហានិភ័យខ្ពស់
ដដែលនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាពិភពលោកទំាងមូល បើទោះបីពេលនេះ
រាជរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចប់វិធានការបិទខ្ទប់នៅរាជធានីភ្នំពេញ

និង

ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាលយ៉ាងណាក្តី។ សម្តេចចក្រីបានលើកទឹកចិត្ត

ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ សូមអញ្ជើញទៅទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩
ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ ដើម្បីការពារខ្លួន និង

បង្កើតភាពស៊ាំក្នុងសហគមន៍ ជាការការពារទប់ស្កាត់កុំឱ្យជំងឺដ៏កាច
សាហាវនេះ យាយីសង្គមជាតិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើង។ ប្រទេសជាច្រើន

នៅលើពិភពលោកបាននិងកំពុងជំរុញការចាក់វ៉ាក់សំាងដល់ប្រជាពលរដ្ឋ

រៀងៗ ខ្លួន ដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩ និងដើម្បីឆាប់បានស្តារសង្គម និង

សម្តេចចក្រី ហេង សំរិន និងសម្តេចធម្មវិសុទ្ធវង្សា សៅ ទី ហេង សំរិន

និងជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់កាលៈទេសៈ និងតាំងពីដើមមក ។
ឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថា អំណោយទាំងអស់នេះ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ

នឹងយកទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានជីវភាពខ្វះខាតនៅក្នុងអំឡុង
ពេលនៃការផ្ទុះរាលដាលជំងក
ឺ វូ ដ
ី ១៩ ក្នង
ុ «ព្រត
ឹ កា
្តិ រណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ»

នៅរាជធានីភ្នំពេញ។ ឯកឧត្តមអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានលើក
ឡើងថា ក្រោមការយកចិត្តទុកដាក់ និងចង្អុលបង្ហាញ ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជា

ប្រចាំរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋបាលរាជធានី
ភ្នំពេញ បានអនុវត្តរាល់វិធានការរដ្ឋបាល និងវិធានការសុខាភិបាលយ៉ាង
ម៉ឺងម៉ាត់បំផុត ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព បានទាន់ពេលវេលា ក្នុងការ

ទប់ស្កាត់ និងការពារសុខុមាលភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋ រក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់
សុខសន្តិភាពសង្គម ពិសេសការចុះចែកអំណោយសង្រ្គោះបន្ទាន់ដល់
ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ដែលត្រូវបិទខ្ទប់។

អំណោយដែលសម្តេចចក្រីប្រគល់ជូននៅពេលនេះ រួមមាន ថវិកា

សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិពីវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតនេះឡើងវិញ។

២០លានរៀល អង្ករចំនួន ១១.២៤០គីឡូក្រាម រួមនឹងគ្រឿងឧបភោគ

អាជ្ញាធររាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេស កងកម្លំាងប្រដាប់អាវុធ ជាពិសេស

មានអាល់កុល សាប៊ូ និងថ្នាំដុសធ្មេញជាដើម៕

សម្តេចចក្រី ហេង សំរិន បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាល

ក្រុមគ្រូពេទ្យជួរមុខទំាងអស់ ដែលបានដាក់ចេញវិធានការបន្តបន្ទាប់

បរិភោគជាច្រើនទៀតដូចជា ត្រីខកំប៉ុង មី រួមនឹងសម្ភារៈអនាម័យ
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សម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ ៖ យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូន
ប្រជាពលរដ្ឋដូសទី២ នៅតំបន់ក្រហមដំណើរការដោយរលូន

សម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ អញ្ជើញត្រួតពិនិត្យយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩
ជូនប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ដូសទី២ នៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ សម្តេចពិជ័យសេនា

តំបន់ក្រហមមួយចំនួនទៀតនៅខណ្ឌទួលគោក និងខណ្ឌឫស្សីកែវ

គណបក្សប្រជាជនកម្ពជា
ុ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្តក
្រី ស
្រ ង
ួ ការពារជាតិ

ចំពោះមុខសញ្ញាដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំង គឺត្រូវចាក់ជូនទាំងអស់

ទៀ បាញ់ សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល
បានអញ្ជើញត្រួតពិនិត្យយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩

ជូនប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ដូសទី២ នៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ

និងបានបន្តចាក់វ៉ាក់សាំងនៅខណ្ឌទាំងពីរនេះ រហូតដល់ ៦ខណ្ឌ។
រួមទាំងកម្មករ កម្មការិនី រួមទាំងជនបរទេសផង។

ដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងដូសទី១ និងដូសទី២ កំពុងបន្ត

បានគូសបញ្ជាក់ថា ដំណើរការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩

ដំណើរការល្អប្រសើរ ក្រោមការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីក្រុមការងារ

ប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនមិនមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងទេ

ក្រុមការងារចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងអស់ ពិនិត្យពិច័យឱ្យបានល្អិតល្អន់បំផុត

ជូនប្រជាពលរដ្ឋនូវដូសទី២ នៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ បាន

និងមាន

សណ្តាប់ធ្នាប់ល្អ។ ការទទួលព័ត៌មាន ក៏ដូចជាការជូនព័ត៌មានពី

សំណាក់អាជ្ញាធរបានប្រព្រឹត្តទៅរលូន រីឯអ្នកដែលមកចាក់វ៉ាក់សាំង
គឺមកតាមពេលវេលាដែលបានកំណត់។

សម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ បានរំលឹកថា ចំពោះការ

ចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី១ មានប្រជាពលរដ្ឋមកចាក់ច្រើនលើសផែនការ

ដែលបានគ្រោងទុក។ ទន្ទឹមនេះ យើងបាននិងកំពុងតែបន្តចាក់ជូន
ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យអស់តាមអនុសាសន៍ណែនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេច-

នឹងគ្រោងបញ្ចប់នៅដំណាច់ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ នេះសម្រាប់ដូសទី១។
ក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋ ធ្វើយ៉ាងត្រូវប្រាកដគម្លាតការ

ចាក់រវាងដូសទី១ មកដូសទី២ មានរយៈពេល ១៤ថ្ងៃ និងចាក់ឱ្យ

ត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេស ដើម្បីធានាថា ពលរដ្ឋមានវ៉ាក់សាំងក្នុងខ្លួន
ការពារជំងឺកូវីដ១៩។ ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ក្រហម ដែលមិន
ទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី១ នៅឡើយនោះសូមទៅចូលរួមចាក់
វ៉ាក់សាំង ព្រោះក្រុមការងារនៅតែបន្តចាក់ដូសទី១ជូន។

ក្នុងប្រតិបត្តិការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ

តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា ដែលបញ្ជាក់ច្បាស់ថា

នៅតំបន់ក្រហមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

ជាមួយគ្នាតែម្តង។ យើងជំរុញការចាក់ដូសទី១ផង និងចាក់ដូសទី២

ទាំងដូសទី១ និងដូសទី២ ក្រោមការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីក្រុមការ

”បើចាក់មិនអស់ គឺយើងមិនដកចេញ” ហើយការងារនេះដើរទៅ
ទៅជាបន្តបន្ទាប់មិនមានការរអាក់រអួលទេ។

សម្តេចពិជ័យសេនា បានបញ្ជាក់ថា ដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងជូន

ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ក្រហមក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ គឺ
អនុវត្តទៅតាមការចាត់ចែង។

ពេលកន្លងមកយើងបានសម្រេចថា

ចាក់វ៉ាក់សាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល ដោយក្រសួង
ការពារជាតិបានទទួលការបែងចែកដំបូង

គឺឱ្យចាក់វ៉ាក់សាំងជូន

ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ក្រហមចំនួន៤ខណ្ឌ ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់។
បន្ទាប់មកទៀតយើងបានសហការជាមួយរាជធានីភ្នំពេញ ក៏បង្កើត

ក្រោមបទបញ្ជាផ្ទាល់របស់

សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី បាននិងកំពុងបន្តយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំ
ងារចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រសួងការពារជាតិ ដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋគ្រប់
រូបបានទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩។ ក្នុងរយៈពេល ២៥ថ្ងៃ
កន្លងមកនេះ

ក្រុមការងារចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រសួងការពារជាតិ

បានចាក់ដូសទី១ ជូនប្រជាពលរដ្ឋបាន ៧៨៦.០២០នាក់ ស្រី
៤២២.៥៧៥នាក់ ខណៈអ្នកចាក់ដស
ូ ទី២ ចាក់បាន ៤៣០,២០០នាក់

ស្រី ២២២,០៤៤នាក់។ តំបន់ក្រហមដែលកងទ័ពកំពុងប្រតិបត្តិការ

ចាក់វ៉ាក់សាំងនេះ រួមមាន៖ ខណ្ឌមានជ័យ, ខណ្ឌដង្កោ, ខណ្ឌកំបូល,
ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ, ខណ្ឌឫស្សីកែវ និងខណ្ឌទួលគោក៕
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ថ្ងៃទី០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ សម្តេចចៅហ្វាវាំងវរវៀងជ័យអធិបតី-

ស្រឹង្គារ

គង់

សំអុល

សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មា-

ធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី
ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង
ព្រះមហាក្សត្រ

និងជាព្រះរាជតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់

និងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីបានអញ្ជើញនាំយកនូវ

ព្រះរាជអំណោយដែលជាព្រះរាជទានដ៏ថ្លៃថ្លា

របស់ព្រះករុណាជា

អម្ចាស់ជីវិតលើត្បូង និងសម្តេច ព្រះមហាក្សត្រី សម្តេចម៉ែ សម្តេចយាយ
សម្តេចយាយទួត ជូនដល់ប្រជារាស្រ្តទទួលរងគ្រោះដោយខ្យល់កន្ត្រាក់

ជាខ្លាំង មានចំនួន ២៤៥ គ្រួសារ រស់នៅក្នុងស្រុកចំនួន ៤ ក្នុង
ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។

ថ្ងៃទី ២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ ឯកឧត្ដមកិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត

ងួន ញ៉ិល សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អនុប្រធានទី១ រដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រ

កម្ពុជា និងជាប្រធានក្រុមការងារគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាលចុះមូលដ្ឋាន

ខេត្តកំពង់ធំ បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ពិធីផ្សព្វផ្សាយសេចក្តី
សម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការកណ្តាល ស្តីពីផែនការរួមឆ្ពោះទៅកាន់
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមបឹក្សា ឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី ៥ ឆ្នាំ ២០២២

នៅខេត្តកំពង់ធំ ដែលមានសមាជិក សមាជិកា ចូលរួមចំនួន ១៣០ នាក់ ។

ថ្ងៃទី៨

ខែឧសភា

ឆ្នាំ២០២១

លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត

ម៉ែន សំអន សមាជិកាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌល
ស្វាយរៀង បានអញ្ជើញនាំយកអំណោយរបស់ក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាល

ចុះមូលដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀង ចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ៥៨០

គ្រួសារ ដែលរងគ្រោះដោយសារខ្យល់កន្ត្រាក់បណ្តាលឲ្យខូចខាតផ្ទះ
សំបែង និងទ្រព្យសម្បត្តិ និងអ្នកដែលរងរបួសដោយគ្រោះធម្មជាតិដែល

ស្ថិតក្នុងភូមិជីកដី ឃុំអណ្តូងត្របែក ភូមិក្រសាំង ឃុំក្រសាំង និង
ភូមិអន្សោង ឃុំជ្រៃធំ នៃស្រុករមាសហែក ខេត្តស្វាយរៀង ។ លោកជំទាវ
បានក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការបម្រែបម្រួល

អាកាសធាតុ និងគ្រោះធម្មជាតិជាដើម និងជាពិសេស ត្រូវគោរពតាមវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល គឺ ៣ការពារ ៣កុំ ឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំ ។
ថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តមកិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត

ស៊ឹម កា សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អនុប្រធានទី១ ព្រឹទ្ធសភា និងលោកជំទាវ បានអញ្ជើញ
នាំយកទេយ្យទាន គ្រឿងឧបភោគ បរិភោគ ព្រមទាំងសម្ភារៈប្រើប្រាស់

និងបច្ច័យមួយចំនួនប្រគេន ព្រះសង្ឃ និងជូនគណៈកម្មការវត្ត ក្នុង

ស្រុកកំចាយមារ និងស្រុកកញ្ជ្រៀចខេត្តព្រៃវែង។ ឯកឧត្តមកិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត ក៏បានអញ្ជើញពិនិត្យការកសាងសមិទ្ធផលនានាដែល
មានដូចជា វត្តទេពនិមិ្មត ហៅវត្តអញ្ចាញ (របង រូបសំណាក ខឿន

តំកល់ព្រះរូបសម្តេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត) វត្តពង្ររង្សី ហៅវត្ត

ជ្រៃម្រាក់ (កុដិ និងរូបសំណាកសម្តេចព្រះសង្ឃរាជ) វត្តថ្មទឹកដាច់
(ទេយ្យវត្ថុ និងបច្ច័យ)។
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ថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តមកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ទេព ងន

សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
អនុប្រធានទី២ ព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល

និងនាំយក

អំណោយ ជូនដល់រដ្ឋបាលស្រុកស្អាង និងស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាល សម្រាប់
ចែកជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលកំពុងធ្វើ ចត្តាឡីស័ក និងជួបការលំបាក

ក្នុងស្រុកទាំងពីរ។ ឯកឧត្តមកិត្តិសង្គហបណ្ឌិតថ្លែងថា៖ ត្រូវបន្តអនុវត្តន៍សេចក្តី
ណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល និងវិធានការ ៣ការពារ ៣កុំ , ប្រកាន់ខ្ជាប់
ការរស់នៅ ការបំពេញការងារ តាមបែបគន្លងថ្មី បង្កើនស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់។
ថ្ងៃទី២១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ អ៊ុក រ៉ាប៊ុន

សមាជិកគណៈអចិន្រៃ្តយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងជាអនុប្រធានទី១

ក្រុមការងារគណបក្សចុះមូលដ្ឋានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានដឹកនាំ កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការគណបក្សក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ តាមប្រព័ន្ធ Microsoft Teams

ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការកណ្តាលលេខ ១៦៣/
០៥២១/សស.គក ស្តីពីផែនការឆ្ពោះទៅកាន់ ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា
ឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ ។

ថ្ងៃទី៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ថោង ខុន សមាជិកគណៈ-

កម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង ទេសចរណ៍ និង

ជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុកបារាយណ៍ និង ស្រុកតាំងគោក បានអញ្ជើញ

ពិនិត្យការដ្ឋានសាង់សង់ទីស្នាក់បក្សឃុំមួយចំនួន នៅក្នុងស្រុកបារាយណ៍ និង

ស្រុកតាំងគោក ខេត្តកំពង់ធំ ។ ឯកឧត្តមបានរំលឹកដាស់តឿនឲ្យមន្ត្រីគណបក្ស
គ្រប់ថ្នាក់ក្នុងស្រុកទាំងពីរ ត្រូវខិតខំសហការជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋបាលគ្រប់ថ្នាក់ ដើម្បី

បន្តពុះពារប្រយុទ្ធប្រឆាំងយកជ័យជម្នះលើជំងឺកូវីដឲ្យបាន។ បន្តជំរុញអនុវត្ត
វិធាន ៣ការពារ ៣កុំ ឲ្យក្លាយជាយុទ្ធនាការ និងជាចលនាសង្គមមួយ ដោយមាន
ការចូលរួមប្រកបដោយស្មារតីភ្ញាក់រលឹកពីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបក្នុងសហគមន៍។
ថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ សមាជិក-

គណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន បាន
ដឹកនាំក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះជួយមូលដ្ឋានស្រុកកោះសូទិន អញ្ជើញ

នាំយកនូវអង្ករ ទេយ្យទាន និងបច្ច័យទៅប្រគេនដល់បណ្តាវត្តទាំង២៧ ក្នុង
ស្រុកកោះសូទិន ខេត្តកំពង់ចាម។

ថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម

អ៊ុំ សារិទ្ធ សមាជិកគណៈ-

កម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញ

នាំយកអំណោយរបស់សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងលោកជំទាវ ប្រគល់ជូនរដ្ឋបាលខណ្ឌជ្រោយចង្វារ

សម្រាប់ចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាត និងកំពុងធ្វើចត្តាឡីស័ក
ចំនួន៥០០គ្រួសារ នៅសាលាខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ។ អំណោយទាំងនោះរួមមាន៖ អង្ករចំនួន១០តោន ទឹកសុទ្ធ៥០០កេស

និងឃីតចំនួន៥០០ឃីត ដោយក្នុង០១ឃីតៗ រួមមាន៖ មី ០១កេស ត្រីខកំប៉ុង ១២កំប៉ុង ទឹកដោះគោខាប់ ០១កំប៉ុង ទឹកផ្លែឈើ ១២កំប៉ុង ស្ករស
០១គីឡូក្រាម ទឹកត្រី ០១ដប ទឹកស៊ីអ៊ីវ០១ដប នំ ០១ប្រអប់ សាប៊ូកក់សក់ ០១ដប សាប៊ូម្សៅ ០១កញ្ចប់ ម៉ាស ០១ប្រអប់ ច្រាសដុសធ្មេញ
០១ដើម ថ្នាំដុសធ្មេញ ០១បំពង់ ក្រដាសអនាម័យ០១ប្រអប់ និងធុងជ័រធំ ០១ធុង។
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ថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តមសាស្ដ្រាចារ្យ ម៉ម ប៊ុនហេង

សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួង

សុខាភិបាល បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យទីតាំងសង្គ្រោះបន្ទាន់ សម្រាប់អ្នកជំងឺកូវីដ១៩
ដែលមានចំនួន៥០គ្រែ នៅមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួង ។ ឯកឧត្តមថ្លែងថា ការបន្ថែម

ទីតាំងសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់អ្នកជំងឺកូវីដ១៩នេះ គឺជាការប្រតិបត្ដិនូវគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា គឺការពង្រីកនូវសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់
សម្រាប់អ្នកជំងឺដែលធ្ងន់ធ្ងរ នៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ នៅទូទាំងរាជធានីខេត្ដ។
ថ្ងៃទី០៨ និងទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម

ព្រុំ សុខា សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ បាន

អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុង ពិធីប្រកាសប្រធានក្រុមការងារ
រាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានក្រុងក្រចេះ ខេត្តក្រចេះ ។

ឯកឧត្តមថ្លែងថា៖ មន្ត្រីរាជការត្រូវរស់នៅ និងធ្វើការជា
ធម្មតាតាមគន្លងថ្មីនៃសម័យកាលកូវីដ-១៩។ ប្រឈមនឹងស្ថានការណ៍ជាក់ស្ដែងរយៈពេលជាងមួយឆ្នាំកន្លងទៅ ភាពតស៊ូអត់ធ្មត់នឹងន ពោរពេញដោយ

ឆន្ទៈមោះមុត និងការលះបង់របស់មន្ត្រី និងអាជ្ញាធរយើងគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីសម្រេចភារកិច្ចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពសុខភាពសាធារណៈ បង្កលក្ខណៈ
ដល់ការរក្សាស្ថិរភាព និងប្រក្រតីភាព ជីវភាពសង្គម កំពុងតែក្លាយជាមូលដ្ឋានស្នូល នៃសាមគ្គីភាព និងភាពធន់របស់សង្គមជាតិយើងទៅអនាគត។

ថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម វេង សាខុន សមាជិក-

គណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម

រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋាន
ស្រុកកំពង់សៀម ស្រុកជើងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម និងលោកជំទាវ បានអញ្ជើញ
នាំយកអំណោយប្រគល់ជូនដល់ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃ

គណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម ដើម្បីយកទៅដោះស្រាយជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋ

ដែលកំពុងនឹងប្រឈមបញ្ហាជំងឺឆ្លងកូវីដ-១៩ ជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាតក្នុងតំបន់បិទខ្ទប់ និងកំពុងធ្វើចត្តាឡីស័ក្ត។
ថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង សមាជិក-

គណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អនុប្រធានក្រុមការងារ

ថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខេត្តកណ្តាល ទទួលជួយស្រុកកណ្តាលស្ទឹង និងជាប្រធាន
គណៈកម្មការទី១០ ព្រឹទ្ធសភា បានផ្តល់នូវថវិកា ឧបត្ថម្ភចំនួន ១០.០០០ដុល្លារ

ដល់រដ្ឋបាលស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការឧបត្តម្ភបន្តដល់ប្រជា
ពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាត និងកំពុងធ្វើចត្តាឡីស័ក នៅមូលដ្ឋាន

ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល។ ឯកឧត្តមក៏បានចុះចែកគ្រឿងឧបភោគ
បរិភោគ និងថវិកាដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅឃុំគោកត្រប់ និងឃុំត្រពាំងវែង

ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង សរុបចំនួន ១៣៣គ្រួសារ ដោយចំណាយអស់ថវិកាសរុបចំនួន ២០,០០០,០០០រៀល(ម្ភៃលានរៀល)។
ថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា អ្នកតំណាងរាស្រ្ត

ខេត្តព្រៃវែង បានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាល និងនាំយកសំភារៈថវិកា
ប្រគល់ជូនដល់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក

នៅឃុំព្រៃដើមថ្នឹង

ស្រុកស៊ីធរកណ្តាល ខេត្តព្រៃវែង។ ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តមក៏បាន
អញ្ជើញប្រគេនអង្ករ សំភារៈ និងថវិកាមួយចំនួនជូនដល់ព្រះសង្ឃបីវត្ត ដែល
សរុបជាថវិកាចំនួន១៦០០ដុល្លារ។
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ថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ ឯកឧត្តម ស្បោង សារ៉ាត សមាជិក-

គណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្តព្រៃវែង និងសហការី អមដំណើរដោយឯកឧត្តម ឧកញ៉ា ប៉ែន នួន

ប្រធានក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយឃុំកំពង់ប្រាសាទ និង
អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីចុះសួរសុខទុក្ខ សំណេះសំណាល

និងចែកអំណោយជូនគ្រួសារក្រីក្រចំនួន ១០៣ នាក់ ក្នុងអំឡុងពេលរីករាល
ដាលនៃជម្ងឺកូវីត-១៩ នៅឃុំកំពង់ប្រាសាទ ស្រុកពាមជរខេត្តព្រៃវែង ដែលក្នុង
ម្នាក់ៗទទួលបាន អង្ករ២៥គីឡូក្រាម ម៉ាស២ប្រអប់ និងថវិកា ១ម៉ឺនរៀល ។

ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ម៉ុម សារឿន សមាជិក-

គណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាល
ខេត្តស្ទឹងត្រែង បានអញ្ជើញដឹកនាំក្រុមការងារបច្ចេកទេសចុះត្រួតពិនិត្យការដ្ឋាន
ស្ថាបនាផ្លូវបេតុងប្រវែង ៦គីឡូ នឹង ៣០ម៉ែត្រ ទទឹង ៥ម៉ែត្រ លូមូលចំនួន ១៦

កន្លែង លូប្រអប់ចំនួន ២កន្លែង នឹងស្ពានធំៗចំនួន២កន្លែង (ទី១ ស្ពាន អូរត្រែល

ប្រវែង ៩០ម៉ែត្រ និងទី២ ស្ពានកាំងតេជោប្រវែង ៣០ម៉ែត្រ) ក្រោមគម្រោង
គ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៅកម្ពុជា និងអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ផ្លូវមួយខ្សែនេះតភ្ជាប់
ពីត្រើយម្ខាងនៃស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជា-ចិនមេគង្គ តាមបណ្តោយទន្លេមេគង្គ ស្ថិត
នៅចំណុច ភូមិអូរត្រែល ឃុំថាឡាបរិវ៉ាត់ ស្រុកថាឡាបរិវ៉ាត់ ឆ្ពោះទៅកាន់ ទីរួមស្រុកថាឡាបរិវ៉ាត់ ខេត្តស្ទឹងត្រែង។
ថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ជាវ តាយ សមាជិក-

គណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាល

ខេត្តកំពត បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យការដ្ឋានស្ដារប្រព័ន្ធលូរំដោះទឹកកខ្វក់ចេញពីទី

ក្រុងកំពត និងស្រុកទឹកឈូ ស្ថិតនៅចំណុចស្ពានភូមិតាអេង សង្កាត់កំពង់

កណ្ដាល ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត។ ឯកឧត្តមបានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
រស់នៅតាមបណ្ដោយមាត់លូ ដែលបានចូលរួមសហការក្នុងការរុះរើសំណង់ដែល

ប៉ះពាល់លើគម្រោងនេះដោយស្ម័គ្រចិត្ត និងរីករាយសាទរទទួលយកការអនុវត្ត
គម្រោងនេះដោយរដ្ឋបាលខេត្តកំពត។

ថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង សមាជិកា-

គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីក្រុងពាលីបើកការដ្ឋាន

សាងសង់កំពង់ផែថ្មី នៅខេត្តកោះកុង។ គម្រោងសាងសង់កំពង់ផែថ្មីនេះជា

ប្រភេទបេតុងមានប្រវែង ៦៩ម៉ែត្រ និងទទឹង ១៦.៥ម៉ែត្រ។ ស្ពានបេតុង
ភ្ជាប់ទៅផែប្រវែង ២៨ម៉ែត្រ ទទឹង ៨ម៉ែត្រ ចំនួន ២កន្លែង គ្រោងចំណាយ
ថវិកាសរុបប្រមាណ ១.៥ លានដុល្លារ ។
ថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម អ៊ុំ រាត្រី អភិបាល-

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងឯកឧត្តម ខេង ស៊ុម ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត បាន

អញ្ជញ
ើ ចុះចែកស្បៀងអាហារជាអំណោយដ៏ថថ
្លៃ រ្លា បស់ សម្តច
េ អគ្គមហា-

សេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង

សម្តេចកិតិ្តព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន និងអំណោយឧបត្ថម្ភរបស់

ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ កែ គឹមយ៉ាន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ជាប្រធានក្រុម
ការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះជួយខេត្ត និងលោកជំទាវ ជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាតជួបការលំបាកចំនួន ១៥០គ្រួសារ ក្នុងស្រុកថ្មពួក និង ១៥០

គ្រួសារទៀត លើ ៧ឃុំ ក្នុងស្រុកស្វាយចេក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ សរុប៣០០គ្រួសារ ។
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ថ្ងៃទី០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ យុវជនគណបក្សប្រជាជន

កម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល ក្រោមការចង្អុបង្ហាញដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់
ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈ-

កម្មាធិការកណ្ដាល និងជាប្រធានយុវជនគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ សមាជិក
គណ:កម្មាធិការកណ្តាល សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល និងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន នៃយុវជន

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល បានសហការជាមួយ ឯកឧត្តម ហេង សួរ សមាជិកគណ:កម្មាធិការកណ្តាល សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍
យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល និងជាប្រធានផ្នែករាជធានី ខេត្ត នៃយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល បានសម្រប

សម្រួលចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ លើកទី១ ជូនសមាជិកយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល សមាជិកក្រុមការងាររៀបចំអង្គការ

ចាត់យុវជនគណបក្សនៅក្រៅប្រទេស និងក្រុមជំនួយការលេខាធិការដ្ឋាន និងបណ្ដាផ្នែកចំណុះ នៃយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ថ្នាក់
កណ្ដាល ចំនួន ១៩៧នាក់ នៅទីស្ដីការក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ។

ថ្ងៃទី១៣ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១

ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ សមាជិកគណ:កម្មាធិការកណ្តាល សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍យុវជនគណ-

បក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល និងជាប្រធាន
ក្រុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបក្ស

ប្រចាទ
ំ ប
្វី អឺរប
៉ុ បានរៀបចំអាហារចំនន
ួ ១.២០០ឈុត

ជូនក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិតស
្ត ម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន (TYDA) ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិ ក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង
និងជំងឺកូវីដ-១៩ ដើម្បីសម្ដែងនូវការដឹងគុណចំពោះគុណតម្លៃនៃការលះបង់ជូនប្រទេសជាតិ។

ថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម

គឹម សន្តិភាព សមាជិកគណ:កម្មាធិការ កណ្តាល

សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ យុវជនគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល និងជាប្រធាន ផ្នែក

ក្រៅប្រទេស នៃយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ថ្នាក់កណ្តាល ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំ និងសមាជិក

បាននាំយកថវិកាដែលបានមកពីផ្នែកក្រៅប្រទេស នៃយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល ចំនួន ៧.៦៨៩ ដុល្លារអាមេរិក និង
ក្រុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបក្សនៅ ប្រទេសអូស្ត្រាលី និង ណូវ៉ែលហ្សេឡង់ ព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅប្រទេស

អូស្ត្រាលី និងណូវ៉ែលហ្សេឡង់ ចំនួន ២១.៣៧៩.៥ដុល្លារអាមេរិក ជូនដល់សមាគមគ្រូពេទ្យស័្មគ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោ (TYDA)

ព្រមទាំងអំណោយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះ និងក្រីក្រនៅតំបន់បិទខ្ទប់ រួមមានអង្ករចំនួន ៣១តោន និងមីជាតិ ចំនួន
៣៦៨០កេស តាមរយៈសាលារាជធានីភ្នំពេញ។
ថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ លោកជំទាវ

មិថុនា ភូថង សមាជិកាគណៈកម្មាធិការកណ្តាល

ជាសមាជិកយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់
កណ្ដាល ជាប្រធានគណ:កម្មាធិការគណបក្ស

ខេត្តកោះកុង និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជន
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកោះកុង

និង

ឯកឧត្តម កាយ សំរួម សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល អនុប្រធានគណ:កម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកោះកុង និងជា
ប្រធានគណៈប្រចាំការគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសកែសម្រួល
តែងតាំង

និងប្រគល់តួនាទីភារកិច្ចជូនក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកោះកុង

ដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ

សមាជិក និងសមាជិកាយុវជនគណបក្សខេត្ត ចំនួន ១៥៦នាក់ នៅទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកោះកុង។
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ថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម

ជ្រុន ថេរ៉ាវ៉ាត សមាជិកគណ:កម្មាធិការ

កណ្តាល សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍យុវជន

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល និង
ជាប្រធានជន បង្គោលយុវជនថ្នាក់កណ្តាល
ទទួលបន្ទុកស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម ឯកឧត្តម ហេង ណន សមាជិកយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល និងជា
អនុប្រធានជនបង្គោលយុវជនថ្នាក់កណ្តាល ទទួលបន្ទុកស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម លោក អ៊ុក គឹមសាន សមាជិកយុវជនគណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល បាននាំយកអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត និងលោកជំទាវ ប្រគល់ជូនគណៈ-

កម្មាធិការគណបក្សស្រុក ក្រុមការងារ យុវជនគណបក្សស្រុក និងក្រុមការងារយុវជនឃុំទាំង១៥ និងបានចុះពិនិត្យមើលទីតាំង
មណ្ឌលចត្តាឡីស័កនៅវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ព្រៃទទឹង ក្នុងស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម។
ថ្ងៃទី៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១

ឯកឧត្តម ភុន សារពេជ្រ សមាជិក-

គណ:កម្មាធិការកណ្តាល សមាជិក

យុវជនគណបក្សប្រជាជន កម្ពុជាថ្នាក់
កណ្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងារ

យុវជន គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ខេត្តកំពត និងក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តម ឌី វិជ្ជា សមាជិកគណៈកម្មាធិការ
កណ្តាល និងជាសមាជិកយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល និងលោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណា

បានចុះសួរសុខទុក្ខ

និងនាំយកនូវបច្ច័យ គ្រឿងឧបភោគ ថ្នាំសង្កូវទៅប្រគេនព្រះសង្ឃនៅវត្តទាំង១៣ ក្នុងស្រុកបន្ទាយមាស និងស្រុកកំពង់ត្រាច
ខេត្តកំពត ក្នុងគ្រាដ៏លំបាកនៃការកើតមានជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលព្រះសង្ឈតាមទីវត្តអារាមកំពុងមានការខ្វះខាត។

ថ្ងៃទី០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម

សាយ ម៉ង
េ គីម សមាជិកយុវជន គណបក្ស

ប្រជាជនកម្ពុជា ថ្នាក់កណ្តាល និងជាប្រធាន
ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត មណ្ឌលគិរី
ឯកឧត្តម ស្វាយ សំអ៊ាង ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត

និងក្រុមការងារ

បាននាំយកអំណោយជាថវិកា ទឹកបរិសុទ្ធចំនួន ២៥០កេស និងសម្ភារៈមួយចំនួនជូនដល់ក្រុមការងារសម្រាប់ចាត់ចែង និង

ប្រើប្រាស់ ក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ជូនមន្រ្តីរាជការ និងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តលើកទី២ ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅ
បរិវេណសាលាខេត្តមណ្ឌលគិរី។

ថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ឌី រ៉ាដូ

សមាជិក យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណ-

បក្សខេត្តឧត្ដរមានជ័យ បានដឹកនាំក្រុមការងារ

យុវជនគណបក្សខេត្ត យុវជនគណបក្សក្រុង
យុវជនសាខាគណបក្សមន្ទីរ អង្គភាព

យុវជន

គណបក្សសង្កាត់បន្សាយរាក់ អញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខ និងនាំយកអំណោយជូនដល់គ្រួសារខ្វះខាតក្នុងជីវភាព នៅសង្កាត់បន្សាយរាក់
ក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ។
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សមិទ្ធផលមួយចំនួននៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ច
• រយៈពេល ៣ខែដើមឆ្នាំ

 ទំហំពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ធៀបនឹងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០

ការនាំចូលសរុប មានចំនួន ៧.៥១៤,២១ លានដុល្លារអាមេរិក

១៩៨.៦៦៨.១៦៣ ដុល្លារ កើន៣២,២៨% រីឯការនាំចេញគ្រឿង

បន្លាស់កង់មានតម្លៃ ៣៧៣.៥៤៥,៩៨ ដុល្លារ កើន ១១៣,៤៤%។

 ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា បានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគ

កើនឡើងប្រមាណ ២,៤៦២.៤០ លានដុល្លារអាមេរិក ឬ ៤៨,៧៤%,

ចំនួន៥៧ ក្នុងនោះ ៤០គម្រោងស្ថិតនៅក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស

ដុល្លារអាមេរិក ថយចុះប្រមាណ ១៤៥,៥១ លានដុល្លារអាមេរិក

សរុប

ការនាំចេញផលិតផលកាត់ដេរមានចំនួន

២,៥២៧.១៩

លាន

ស្មើនឹង៥,៤៤%, ការនាំចេញផលិតផលវិនិយោគមិនមែនកាត់ដេរ
មានចំនួន ៨៨៧,៦៨ លានដុល្លារអាមេរិក កើនឡើងប្រមាណ
ប្រមាណ ៣០០,៩៣ លានដុល្លារអាមេរិក ឬ៥២,១៨%។

 នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ នេះ អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និង

រដ្ឋាករកម្ពុជា ប្រមូលចំណូល មានចំនួន ២.៤៨៩,៨ ប៊ីលានរៀល
(ស្មើនឹង ៦១៤.៨ លានដុល្លារអាមេរិក) ថយចុះប្រមាណ ១៥,២%

ធៀបនឹងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ ពោលគឺ សម្រេចបាន២៦%
នៃផែនការឆ្នាំដែលកំណត់ដោយច្បាប់ ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការ
គ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២១។

 ក្នុងត្រីមាសទី១ ចំណូលពន្ធអាករដែលអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ

ប្រមូលបាន(តាមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យចំណូលអនឡាញរបស់
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ) មានចំនួន ៤.១៨២,៨៣ ប៊ីលានរៀល (ប្

និង១៧គម្រោងនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
២.២៣៤.១៣១.៧៥៣ដុល្លារ

មានទុនវិនិយោគ

បង្កើតការងារបានចំនួន

៣៤.៦៤៧នាក់។ ក្នុងនោះ ការវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្ម និង

កសិឧស្សាហកម្ម មាន ៤គម្រោង មានទុនវិនិយោគចំនួន
៤៣.០៦៣.៣២០ដុល្លារ , ឧស្សាហកម្ម និងកម្មន្តសាល មាន៤៨
គម្រោង

មានទុនវិនិយោគចំនួន

៨៤២.៨៧០.៣៣៧ដុល្លារ,

វិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងផ្សេងៗ មាន៥គម្រោង មាន ទុនវិនិយោគ
ចំនួន១.៣៤៨.១៩៨.០៩៦ដុល្លារ។ ដោយឡែកនៅក្នុងខែមេសា

ឆ្នា២
ំ ០២១ ក្រម
ុ ប្រក
ឹ ្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពជា
ុ បានអនុមត
័ គម្រោង វិនយោ
ិ
គ

សរុប ៨គម្រោង ក្នុងនោះ ៧គម្រោងស្ថិតនៅក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ច
ពិសេស និង១គម្រោងស្ថិតក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ដែលមាន

ទុនវិនិយោគសរុប ២៦.៧៨១.៦៥៣ដុល្លារ បង្កើតការងារបានចំនួន
៥.២៣៤កន្លែង។

 កម្ពុជានាំចេញផលិតផលកសិកម្ម សម្រេចបាន ៤.១៣៦

រមាណជា១.០៣២,៣០លានដុល្លារអាមេរិក) ស្មើនឹង៤៦,០៤%

លានតោន កើនឡើងចំនួន ១.១១៧ លានតោន ធៀបនឹងរយៈពេល

 ការនាំចញ
េ សរុបរបស់កម្ពជា
ុ ទៅអាមេរក
ិ មានចំនន
ួ ១.៨៦៣

លានតោន កើនចំនួន ៧៥១.៤៩៦ តោន, ចំណិតដំឡូងមី ១,២០

នៃផែនការច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២១។

លានដុល្លារ ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ២០២០កើនឡើង១៦,៨៤%
ដែលមានចំនួន ១.៥៩៤លានដុល្លារ។ ការនាំចូលពីអាមេរិកមក

កាន់កម្ពុជាវិញ មានតម្លៃជាង ១០៦លានដុល្លារ កើនឡើង៨៥
លានដុល្លារ ស្មើនឹង២៥%។

 ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជា-ជប៉ុន នៅក្នុងត្រីមាសទី ១

ឆ្នាំ២០២១ សម្រេចបាន ៦៣៣,១២ លានដុល្លារ កើនឡើងជិត
៧,៨% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ២០២០ ក្នុងនោះការនាំចេញ

ពីកម្ពុជាមានតម្លៃ ៤៨៩,៦២លានដុល្លារ កើនឡើង ២,៩%
ខណៈការនាំចូលមកវិញ មានតម្លៃ ១៤៣,៥ លានដុល្លា កើនឡើង
២៨,៥ % ។

• រយៈពេល ៤ខែដើមឆ្នាំ៖

 ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-ចិន មានតម្លៃ ៣ពាន់លានដុល្លារ

ដូចគ្នាឆ្នាំ២០២០។ ក្នុងនោះ ការនាំស្រូវចេញបានចំនួន ១,៦០
លានតោន កើនចំនួន ២២៣.៨១៣ តោន, គ្រាប់ស្វាយចន្ទី ០,៨០

លានតោន កើនចំនួន ៦១០.៥៥៩ តោន, គ្រាប់ពោត ១៣៤ ០៧៩
តោន កើនចំនួន ៩៨.៤៤២ តោន។ ការនាំចេញសណ្តែកបាយ

១១.១០០ តោន កើនចំនន
ួ ៨.៣៩០ តោន, ចេកស្រស់ ១៩៧.៥៨៨

តោន កើនចំនួន ៨១.០៧៣ តោន, ផ្លែក្រូចថ្លុង ២១.១១៨ តោន

កើនចំនួន ១១.២១៨ តោន, ផ្លែស្វាយស្រស់ ១៥២.០៩០ តោន
កើនចំនួន ១០៨.០៤០ តោន, ដំណាប់ស្វាយ ១០.៥៥៣ តោន

កើនចំនួន ៧.០០១ តោន, ដូងប្រេង ១៩,៩១៦ តោន កើនចំនួន
៥.២៤៦ តោន, ម្រេច ៦.៧៩៨ តោន កើនចំនួន ៤.២៧៤ តោន,
ម្ទេសស្រស់ ៥៦.៥០៧ តោន កើនចំនួន ២៧.៥០៨ តោន ។
• ការងារបង្កបង្កើនផលរយៈពេល ៥ខែដើមឆ្នាំ ៖

 ស្រូវរដូវប្រាំង សម្រចបាន ១៤១,៤៥% នៃផែនការ

កើនជិត២០%។ ក្នុងនោះ ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារ

៤៥៩.២០០ ហិកតា, ទទួលបានផលសរុប ២,៩៣ លានតោន

រយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ២០២០ ។ ចំណែកការនាំចូលពី ចិនមកកម្ពុជា

មធ្យមចំនួន ៤,៥៣ តោនក្នុង១ហិកតា។

ចិន មានតម្លៃ ៤២៤លានដុល្លារ កើនឡើងជាង ៤២% បើធៀបនឹង
វិញមានតម្លៃជាង ២ពាន់លានដុល្លារកើន ឡើងជាង ១៦% ។

 កម្ពុជាបាននាំចេញកង់ និងគ្រឿងបន្លាស់កង់មានទឹកប្រាក់

ចំនួន ១៩៩.០៤១.៧០៩ ដុល្លារ កើនឡើង ៣២,៣៨% ធៀបនឹង

រយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំមុន ។ ក្នុងនោះការនាំចេញកង់មានតម្លៃ

លើសឆ្នាំទៅចំនួន ៥៤.០០០តោន ដោយទទួលបានទិន្នផលជា
 ស្រូវរដូវវស្សា សម្រេចបាន ២៧,១៣% នៃផែនការ

២,៦០លានហិកតា លឿនជាងឆ្នាំ២០២០ ចំនួន ២០៥.៣៨២
ហិកតា ៕
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កម្ពុជាដាក់ចេញផែនការស្តារ និងលើកស្ទួយវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា
ក្នុង និងក្រោយវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩

កម្ពុជានឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ ៧ លាននាក់ នៅឆ្នាំ២០២៥ និងភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុក ១១ លាននាក់ នៅឆ្នាំ២០២៣
កម្ពុជាត្រៀមរៀបចំបើកទេសចរណ៍ជាបណ្តើរៗក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១
ភាពធន់។

តាមរយៈការអន្ដរាគមន៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាបន្ដបន្ទាប់

ចំនួន ៨ ជុំរួចហើយ និងការជំរុញចលនាទេសចរណ៍ក្នុងស្រុក អម

ជាមួយការដាក់ចេញនូវ «វិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍» ។ ក្នុងដំណាក់កាលនេះ ភាពជាដៃគូរដ្ឋ-ឯកជនដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការចូលរួម

ដល់យុទ្ធនាការទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ពិសេសត្រូវផ្ដល់សេវាកម្ម
ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការស្ដារវិស័យទេសចរណ៍

ពីព្រោះថា ការបង្កើននូវភាពជឿទុកចិត្ត និងភាពជឿជាក់លើគ្រប់ខ្សែ
ចង្វាក់នៃផលិតកម្មក្នុងវិស័យទេសចរណ៍

គឺជាចំណុចគន្លឹះអាទិភាព

សម្រាប់ការទាក់ទាញទេសចរណ៍។ ភាពជឿជាក់ និងភាពទុកចិត្តត្រូវ
ឯកឧត្ដម ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំ

តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ (Zoom Meeting) ស្ដីពីការអនុវត្តផែនទីចង្អុលផ្លូវការ

គិតពីដើមខ្សែដល់ចុងខ្សែ គិតចាប់ពីច្រកទ្វារអន្តរជាតិនៃប្រទេសដែល
ភ្ញៀវទេសចរបានចាកចេញ រហូតដល់ច្រកទ្វារអន្តរជាតិនៅប្រទេស

ស្ដារ និងលើកស្ទួយវិស័យទេសចរណ៍ ក្នុង និងក្រោយវិបត្តកូវីដ-១៩

កម្ពុជា និងបន្តដល់សេវាកម្មស្នាក់នៅ ហូបចុក ធ្វើដំណើរ សកម្មភាព

ការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ បានបង្កឱ្យមានវិបត្តិយ៉ាង

កក់ក្ដៅ។ ក្នុងន័យនេះ គ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍

ខ្លាំងដល់វិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា ក៏ដូចជាតំបន់ និងសកលលោក ។

ផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ-១៩នេះ បាននាំឱ្យភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមក
ទស្សនាកម្ពុជាធ្លាក់ចុះ ៨០,២% និងភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកធ្លាក់ចុះក្នុង
រង្វង់ប្រមាណ ២០% ជាមួយនឹងការខាតបង់ប្រាក់ចំណូលប្រមាណ ៣
ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក នៅឆ្នាំ២០២០។

ដើម្បីស្តារ និងលើកស្ទួយវិស័យទេសចរណ៍ឡើងវិញ រាជរដ្ឋាភិបាល

កម្ពុជាដាក់ចេញ «ផែនទីចង្អុលផ្លូវ (Roadmap) ស្តីពីផែនការស្តារ និង

លើកស្ទួយវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា ក្នុង និងក្រោយវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩
ដោយរំពឹងថា កម្ពុជាអាចនឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ

៧លាននាក់ យ៉ាងយូរនៅឆ្នាំ២០២៥ និងភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុក

កម្សាន្តនានា រហូតដល់ការត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្លួនវិញប្រកបដោយភាព

ត្រូវបន្តអនុវត្តឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍ និងវិធាន
សុខាភិបាលព្រោះថា «អ្វីៗនឹងមិនត្រឡប់ទៅរកសភាពដើមវិញទេ ដូច
នេះយើងត្រូវចេះសម្របខ្លួនរៀនរស់ក្នុងសភាពថ្មីមួយ ពោលគឺត្រូវចេះ

រក្សាអនាម័យឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន និងមានការប្រយ័ត្នប្រយែង កុំធ្វេស ប្រហែស
ឱ្យសោះ»។ រាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចវិនិយោគសាធារណៈ ក្នុងការ
កែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវនៅប៉ូលទេសចរណ៍អាទិភាព រួមមាន ផ្លូវ
៣៤ ខ្សែនៅក្រុងព្រះសីហនុ និងគម្រោងផ្លូវ ៣៨ ខ្សែនៅក្រុងសៀមរាប
ដែលនឹងផ្ដល់ផ្លែផ្កាដល់ការលើកកម្ពស់ភាពទាក់ទាញទេសចរណ៍ ចាប់ពី
ចុងឆ្នាំ២០២១ ជាពុំខាន។

ដំណាក់កាលទី២ (Recovery) ដើម្បីស្តារឡើងវិញនៃវិស័យ

ប្រមាណ ១១ លាននាក់ នៅឆ្នាំ២០២៣ ឡើងវិញ»។ ផែនទីចង្អុលផ្លូវ

ទេសចរណ៍កម្ពុជា ក្រោយវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ (ឆ្នាំ២០២២-២០២៣) និង

ជា ៣ ដំណាក់កាល រួមមាន៖

រដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តផ្ដល់ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍

ស្ដីពីផែនការស្តារ និងលើកស្ទួយវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជានេះ បែងចែក
ដំណាក់កាលទី១ (Resilience & Restart) គឺសំដៅការគ្រប់គ្រង

វិបត្តិក្នុងដំណាក់កាលទម្លាប់ថ្មី

និងរៀបចំផែនការសម្រាប់ការស្តារ

ទេសចរណ៍ឡើងវិញ (២០២០-២០២១) ។ វិបត្តិនេះបានផ្តល់នូវឱកាស

ឱ្យកម្ពុជាពិចារណាឡើងវិញ នូវប្រព័ន្ធសម្រាប់ផ្តល់ឱ្យវិស័យទេសចរណ៍

កម្ពុជាកាន់តែឱ្យមានភាពធន់ និងប្រកបដោយនិរន្តរភាពសម្រាប់

អនាគត។ យើងត្រូវរួមគ្នាកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃជំងឺឆ្លងកូវីដ-១៩
ឱ្យបានជាអតិបរមា។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមកិច្ចសហការជាមួយ

វិស័យឯកជន បានដាក់ចេញវិធានការជាច្រើនសំដៅ ធ្វើយ៉ាងណាឱ្យ

អាជីវកម្មនៅរស់រាន និងអាចរក្សាការងារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ឱ្យមាន

កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ ឱ្យបានជាអតិបរមា រាជជំនាញឌីជីថល និងជំនាញថ្មីៗឱ្យស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារក្រោយវិបត្តិ
ជំងឺកូវីដ-១៩ និងការខិតខំលើកកម្ពស់កិត្យានុភាពកម្ពុជា ជាគោលដៅ

ទេសចរណ៍ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ក្រោយវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ ។ ក្នុង

ដំណាក់កាលនេះ ដើម្បីបង្កើនឧត្តមភាពប្រកួតប្រជែងទេសចរណ៍កម្ពុជា

ក្នុងតំបន់ និងសកលលោក រាជរដ្ឋាភិបាលក៏នឹងបង្កើតកញ្ចប់មូលនិធិ
លើកស្ទួយ ដើម្បីគាំទ្រលើគម្រោងអាទិភាព ដូចជា ការអភិវឌ្ឍ ផលិតផលទេសចរណ៍ថ្មីៗ ការពង្រឹងគុណភាពទេសចរណ៍ ការបង្កើតឱ្យមាន

សាលាជាតិវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍នៅតាមប៉ូលទេសចរណ៍អាទិភាព ការ

លើកទឹកចិត្តដល់គំរូអាជីវកម្មទេសចរណ៍ថ្មីៗដែលមានភាពច្នៃប្រឌិត
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រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍មួយចំនួន បាននិងកំពុងរៀបចំបើកដំណើរការជាបណ្តើរៗឡើងវិញ
ដោយបានអនុវត្តយ៉ាងម៉ត់ចត់តាមវិធានការ «៣ កុ»ំ និង «៣ ការពារ»

និងនវានុវត្តន៍ ការលើកកម្ពស់ធុរកិច្ចថ្មីៗ ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ ការ

កាន់ខេត្តសៀមរាប។ ផែនការមេនេះ ត្រូវធ្វើការសិក្សា និងកំណត់

សាធារណៈ និងផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍។ល។

ទាំងមូល ព្រមទាំងតំបន់ជុំវិញ ដែលមានលើសពីការទស្សនាប្រាសាទ

ចាប់យកបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល

ការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពទំនាក់ទំនង

ដំណាក់កាលទី៣ (Relaunch) ការរៀបចំឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតថ្មី

(ឆ្នាំ២០២៤-២០២៥) នៃវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា សំដៅទាញយកផល

ឱ្យបាននូវយុទ្ធសាស្ត្រ

ដើម្បីបង្កើនភាពទាក់ទាញនៃតំបន់សៀមរាប

ដោយត្រូវផ្សារភ្ជាប់ជាមួយសកម្មភាពកម្សាន្តដ៏សម្បូរបែប។

ឯកឧត្តម ថោង ខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទេសចរណ៍បានឱ្យដឹងថា

ប្រយោជន៍ពីការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជាឱ្យបាន ជាអតិបរមា

លោកបានស្នើសុំសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា ក្នុងការពិចារណា

វិបត្តិ ដោយចាប់យកឱកាសនៃវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ កសាងអនាគតនៃវិស័យ

ជំងឺកូវីដ១៩ហើយ មកទស្សនាគោលដៅទេសចរណ៍សៀមរាប-អង្គរ

ប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងការទទួលខុសត្រូវ ឱ្យបានលើសមុនពេល
ទេសចរណ៍កម្ពុជាឱ្យមាននិរន្តភាព គុណភាព និងឆ្លាតវៃ។

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីថ្លែងថា វិស័យទេសចរណ៍

កម្ពុជាត្រៀមនឹងងើបឡើងវិញអាចក្រោមទម្រង់ជាអក្សរ U សម្រាប់
ទេសចរណ៍អន្តរជាតិ និងទម្រង់អក្សរ V សម្រាប់ទេសចរណ៍ក្នុងស្រុក។

ក្រៅពីការទស្សនាតំបន់បេតិកភណ្ឌអង្គរ ខេត្តសៀមរាបនៅមានតំបន់
ទេសចរណ៍អាទិភាពចំនួន ៦ ទៀត ដែលក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវ
រួមគ្នាអភិវឌ្ឍន៍ និងគ្រប់គ្រងឱ្យបានច្បាស់លាស់ ដោយហេតុថា វិស័យ
ទេសចរណ៍មានលក្ខណៈអន្តរវិស័យ។ សម្តេចតេជោថ្លែងថា ក្រៅពី

ប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏ល្បីល្បាញ និងប្រាសាទបុរាណដទៃទៀតជាច្រើន

ដែលលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដី ៤០១ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ ទឹកដីខេត្តសៀមរាបក៏
មានសម្បត្តិធនធានដ៏វិសេសវិសាលជាច្រើនទៀត

ពិសេសគឺតំបន់

ទេសចរណ៍អាទិភាពទាំង ៦ រួមមាន «តំបន់ឧទ្យានជាតិព្រះជ័យវរ្ម័ន-

ក្នុងការបើកទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ
នៅត្រមា
ី សទី៤ នៃឆ២
្នាំ ០២១ ស្របពេលដែលការគ្របគ
់ ង
្រ សហគមន៍

នៅខេត្តសៀមរាប-អង្គរស្ថិតក្នុងភាពល្អប្រសើរ ព្រមជាមួយនឹងការជំរុញ

ដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងបានលឿន ជូនចំពោះមន្ត្រីរាជការ និងការជំរុញ
ការចាក់វ៉ាក់សាំង

ជូនដល់អ្នកបម្រើការក្នុងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍

និងផ្នែកឯកជនក្នុងវិស័យផ្សេងទៀត។ តាមរយៈសំណើនេះ សម្តេចតេជោ បានអនុញ្ញតឱ្យក្រសួងទេសចរណ៍ចាប់ផ្តើមធ្វើការពិភាក្សាជាមួយ

ក្រសួងសុខាភិបាល (គណៈកម្មការចំពោះកិច្ច) ក្រសួង-ស្ថាប័ន

ពាក់ព័ន្ធ រដ្ឋបាលខេត្ត និងវិស័យឯកជន ដើម្បីសិក្សាអំពីការបើកទទួល
កញ្ចប់ទស្សនកិច្ច ចំពោះទេសចរដែលចាក់វ៉ាកក់សាំងរួចហើយ នៅ

ត្រីមាសទី៤ នៃឆ្នាំ២០២១ ឬពេលវេលាសមស្របណាមួយដ៏ឆាប់ខាង
មុខនេះ។

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងថា សៀមរាប-អង្គរ ជាគោលដៅទេសចរណ៍ដ៏

នរោត្តម «ភ្នំគូលែន» តំបន់ជុំវិញតំបន់ការពារប្រាសាទបន្ទាយស្រី តំបន់

ចម្បងមួយនេះ ដែលមានការគ្រប់គ្រងសហគមន៍បានល្អហើយ និង

ទេសចរណ៍សៀមរាបថ្ម»ី ។ ទន្ទឹមនេះ ក្រុងសៀមរាបក៏បាននិងកំពុង

រួចហើយ គួបផ្សំនឹងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាលរដ្ឋក្នុងគោលដៅ

បេតិកភណ្ឌអង្គរ

តំបន់ក្រុងសៀមរាប

តំបន់បឹងទន្លេសាប

តំបន់

ប្រែក្លាយរូបរាងជាទីក្រុងបេតិកភណ្ឌទំនើប ជាមួយនឹងកំណើននៃ
មូលដ្ឋានអាជីវកម្មដែលបម្រើឱ្យវិស័យទេសចរណ៍ ដូចជា សណ្ឋាគារ

ភោជនីយដ្ឋាន ហាងលក់ទំនិញ ។ល។ ចំណែកឯតំបន់ជុំវិញក៏មាន
បង្កប់ទៅដោយប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ ដែលនៅបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់នូវក្នុង
ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ភ្ជាប់ជាមួយស្នាមញញឹមដ៏កក់ក្តៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ខ្មែរ។ ដើម្បីអាចដើរតាមទស្សនវិស័យនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព

បាន ផែនការមេត្រូវកំណត់វិសាលភាពរួម គឺរួមបញ្ចូលទាំងទេសចរណ៍
វប្បធម៌

និងទេសចរណ៍ធម្មជាតិ

ខណៈដែលបច្ចុប្បន្នការទស្សនា

ប្រាសាទអង្គរ គឺជាមូលហេតុចម្បងតែមួយរបស់ភ្ញៀវទេសចរដែលមក

នៅពេលដែលអ្នកផ្តល់សេវាទេសចរណទាំងឡាយបានទទួលវ៉ាក់សាំង
នេះបានដំណើរការទៀត វាអាចនឹងបង្ហាញបាននូវភាពជឿជាក់កក់ក្តៅ
ដល់ទេសចរបានហើយដែរ។ ឯកឧត្តម ថោង ខុន បានគូសបញ្ជាក់ថា

កញ្ចប់ទស្សនិច្ចនេះអាចមានការងារច្រើន ដែលត្រូវពិភាក្សាដោយ

ហ្មត់ចត់ ក្នុងនោះរួមមាន៖ ១- ការបង្កើតនូវជំនឿជឿជាក់ទុកចិត្តដល់

ទេសចរ ( Build Trust and Confident) ២- គុណភាព សេវាកម្ម និង
តម្លៃសមរម្យ ៣- ការសម្រួលការធ្វើដំណើរ តាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិ ដែល
ត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍សុខាភិបាលផង និងភាពងាយស្រួលផង។
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ខិតខំអនុវត្តឲ្យបានលទ្ធផលល្អគោលនយោបាយជាតិ
គាំពារសង្គមក្នុងដំណាក់កាលកូវីដ-១៩
ទៀត គឺពីខែមេសា ដល់ មិថុនា ឆ្នាំ២០២១។ គួររំលឹកថា នៅថ្ងៃទី២៤
ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ សម្តេចតេជោ បានប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការ

នូវកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះក្នុង

អំឡុងពេលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ។ ក្រសួងសង្គមកិច្ច ក៏បាន
ចាប់ផ្តើមដំណើរការ អនុវត្តកម្មវិធីនៅថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០
មកដល់បច្ចុប្បន្នបានចំនួន ៤ជុំ មាន ៩លើករួចមកហើយ។ សម្រាប់

ការបើកផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភជុំទី៤ លើកទី៣ ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា

ឆ្នាំ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ មានរយៈពេល៣០ថ្ងៃ។
គិតត្រម
ឹ ដំណាច់ខម
ែ នា
ី ឆ្នា២
ំ ០២១ រាជរដ្ឋាភបា
ិ លកម្ពជា
ុ បានចំណាយ

ថវិកាជាង ២៩០លានដុល្លារអាមេរិក ផ្តល់ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយ

រងគ្រោះ អំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងកូវីដ១៩។កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូន
ឯកឧត្តម វង សូត រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន

និងយុវនីតិសម្បទា អញ្ជើញចុះសាកសួរសុខទុក្ខគ្រួសារ អេស អូ អេស
ភូមិកុមារ នាខេត្តព្រៃវែង

ការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ បាននិងកំពុងធ្វើឲ្យមាន

ផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។ យោងតាមការអះអាងរបស់ធនាគារ

ពិភពលោក ជំងឺរាតត្បាតសកលនេះ បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរីកចម្រើន
របស់កម្ពុជា ដែលទទួលបានមកពីវិស័យទេសចរណ៍ ការនាំចេញ ផលិតផល
កម្មន្តសាល និងវិស័យសំណង់ ដោយគិតជារួម គឺប្រមាណជាង ៧០%
និងប៉ះពាល់ដល់ការងារ និងមុខរបរដែលទទួលប្រាក់ឈ្នួលប្រមាណ

ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងកុមារអាយុក្រោម ២ ឆ្នាំ, កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់
សម្រាប់ជនពិការ, ការកំណត់អត្តសញ្ញាណពិការភាព និងលក្ខខណ្ឌ
សម្រាប់ការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍, ការស្តារលទ្ធភាព ពលកម្ម ដល់

ជនមានពិការភាព, និងកម្មវិធីគាំពារជនចាស់ជរា ។ កម្មវិធីឧបត្ថម្ភ
សាច់ប្រាក់ជូនស្ត្រី មានផ្ទៃពោះ និងកុមារអាយុក្រោម ២ ឆ្នាំ ជាកម្មវិធី
ជំនួយសង្គម ដែលមានគោលបំណងលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពមាតា

និងទារក ព្រមទាំងរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភរបស់
កុមារក្នុងគ្រួសារក្រីក្រ ចាប់តាំងពីកូនក្នុងផ្ទៃរហូតដល់អាយុ ២ ឆ្នាំ ដើម្បី
ជំរុញការលូតលាស់ទាំងកាយសម្បទា និងបញ្ញាស្មារតី ។

ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី បញ្ហាប្រឈមក៏នៅមានដែលក្រសួងកំពុងតែ

ជា ៤០% ។

ខិតខំដោះស្រាយ គឺសមត្ថភាពរបស់ មន្ត្រីមួយចំនួនទាំងនៅថ្នាក់ជាតិ

យ៉ាងខ្លាំងលើការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគាំពារសង្គម។ កន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាល

ក្រោមជាតិមិនគ្រប់គ្រាន់ ពិសេសនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ, ការគាំទ្រការ

នៅក្នុងស្ថានការនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់

បានដាក់ឲ្យដំណើរការបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម សម្រាប់មន្ត្រីរាជការ
ស៊ីវិល បេឡាជាតិ អតីតយុទ្ធជន មូលនិធិជនពិការ និងបេឡាជាតិរបប
សន្តិសុខសង្គម

ព្រមទាំងការអនុម័តយុទ្ធសាស្ត្រជាតិគាំពារសង្គម

សម្រាប់ជនក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ។ បន្ថែមលើនេះ ដើម្បីជំរុញការ
អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមឲ្យកាន់តែរឹងមាំ

និងល្អប្រសើរថែមទៀត

ដែលអាចគ្របដណ្តប់ប្រជាជនគ្រប់រូប ជាពិសេសប្រជាជនក្រីក្រ និង

ងាយរងគ្រោះរាជរដ្ឋាភិបាលបាន ជំរុញអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយ
ជាតិគាំពារសង្គម ២០១៦-២០២៥ កាលពីខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧ ដែល

ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គម មានសសរស្តម្ភចំនួនពីរ
គឺ ប្រព័ន្ធជំនួយសង្គម និងប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គម ។ ប្រព័ន្ធជំនួយសង្គម
មានធាតុផ្សំចំនួន៤ រួមមាន៖ ការឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះអាសន្ន, ការ
អភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្ស, ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ, និងសុខុមាលភាព

សម្រាប់ជនរងគ្រោះ។ ក្រសួងសង្គមកិច្ច និងអតីតយុទ្ធជន(ស.អ.យ)
បាននិងកំពុងអនុវត្តកម្មវិធីជំនួយសង្គម ដោយផ្តោតលើការគាំពារដល់

ប្រជាជនក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ ដែលត្រូវបានបែងចែកជា ៣ ក្រុម

រួមមាន៖ ប្រជាជនដែលរស់នៅក្រោមបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រ, ប្រជាជន

រស់នៅក្បែរបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រ, និងប្រជាជនដែលងាយរងគ្រោះ ។
កម្មវិធីជំនួយសង្គម

ដែលបាននិងកំពុងអនុវត្តដោយក្រសួងស.អ.យ

មានជាអាទិ៍៖ កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ

កំឡុងពេលកូវីដ-១៩ រាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាសបន្តអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភ
សាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះរយៈពេល ០៣ ខែ បន្ថែម

និងថ្នាក់ក្រោម ជាតិមានកម្រិត, ចំនួនមន្ត្រីទាំងនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់
តាមដានត្រួតពិនិត្យនៅមានកម្រិត, គ្រួសារក្រីក្រមួយចំនួននៅមិនទាន់

ទទួលបានព័ត៌មានអំពី កម្មវិធី (នីតិវិធី ប្រភពថវិកា...), ការយល់ដឹង

របស់អ្នកទទួលផលមានកម្រិតធ្វើឲ្យអ្នកទទួលផលភ្លេចលេខសម្ងាត់
មិនចាំចំនួនទឹកប្រាក់ប្រចាំខែ ការបាត់ប័ណ្ណ ការខូចប័ណ្ណ ការទទួលបាន

សាច់ប្រាក់ខុសគ្នា...។ល។, មានអ្នកទទួលផលមួយចំនួនតូចមិនពេញចិត្តនឹងកម្មវិធី ដោយសារការដកហូតប័ណ្ណក្រោយពេលការពិនិត្យរបស់

អ្នកទទួលបន្ទុកកម្មវិធីរកឃើញថា មានជីវភាពប្រសើរហើយ, ការយក

ប័ណ្ណហួសសុពលភាពមកផ្ទៀងផ្ទាត់ ហើយ អ្នកទទួលបន្ទុកមិនផ្ទៀង
ផ្ទាត់ឈ្មោះជូន និងការយកប័ណ្ណផ្សេងៗមកផ្ទៀង, មានគ្រួសារមួយ

ចំនួនចាញ់បោក ការញុះញង់របស់ជនអគតិ អ្នកនយោបាយ និងសារព័ត៌មានមួយចំនួនក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពីកម្មវិធី ។ សមត្ថភាពឃុំ

សង្កាត់មួយចំនួននៅមានកម្រិត ជាពិសេសឃុំ សង្កាត់ដែលអ្នកទទួល
បន្ទុកកម្មវិធីមិនបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល, មូលដ្ឋានសុខាភិបាល

សាធារណៈមួយចំនួនមិនបញ្ជាក់ការពិនិត្យសុខភាពនៅថ្ងៃសៅរ៍ និង
ថ្ងៃអាទិត្យ

ដែលធ្វើឲ្យអ្នកទទួលផលមកបញ្ជាក់ការអនុវត្តលក្ខខណ្ឌ

នៅថ្ងៃធ្វើការ, ឃុំ សង្កាត់មួយចំនួន មានមន្ត្រីអនុវត្តមិនគ្រប់គ្រាន់
សម្រាប់ការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ និង
កុមារក្រោម អាយុ ២ ឆ្នាំ និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រ

ក្នុងពេលតែមួយ ។ បញ្ហាកូវីដបានធ្វើឲ្យរាំងស្ទះនូវការងារជាច្រើន ដូចជា

ការកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មជនពិការ ត្រូវបានអាក់ខាន និងពន្យាពេល
មកដល់ឆ្នាំ ២០២១ ជាក់សង
្តែ តាមផែនការការងារមួយនេះ ត្រវូ សម្រេច
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ប្រជាជនក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ ។ ទោះបីជារាជរដ្ឋាភិបាល បានដាក់

ចេញនូវវិធានការយ៉ាងណាក៏ដោយវាគ្រាន់តែអាចដោះស្រាយបានក្នុង
រយៈពេលខ្លី និងមធ្យម ខណៈពេលដែលកម្មវិធីជំនួយសង្គម មិនទាន
បានគ្របដណ្តប់ពេញលេញ ដែលធ្វើឱ្យក្រុមប្រជាជនមួយចំនួនមិនទាន់

ទទួលបាននូវការគាំពារនៅឡើយ ។ ហេតុដូច្នេះហើយ ក្រសួងបាន
ធ្វើការពង្រឹង ពង្រីកសកម្មភាព វិទ្យាស្ថានសង្គមកិច្ច សំដៅជំរុញការ

បណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស សម្រាប់ស្ថាប័នរដ្ឋ វិស័យ ឯកជន និង
អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិ និងអន្តរជាតិ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារ

សង្គមកិច្ច ឲ្យមានសមត្ថភាព ជំនាញអាចប្រកបមុខរបរទ្រទ្រង់ជីភាព
រស់នៅបាន។

នៅក្នុងទិសដៅអនុវត្តបន្ត ក្រសួងសង្គមកិច្ច និងអតីតយុទ្ធជន បាន

ឯកឧត្តម វង សូត អញ្ជើញសម្ភោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ
អគារមណ្ឌលសុខភាព និងសមិទ្ធិផលនានា នៅឃុំជាច

ស្រុកកំចាយមារ ខេត្តព្រៃវែង នៅថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

ក្នង
ុ ឆ្នាំ ២០២០ ។ ទិនន
្ន យ
័ មនុស្សវ័យចាស់មន
ិ ទាន់ មានភាពច្បាស់លាស់,

ធនធានមនុស្សនៅមានក្រិត, មិនមានថវិកាសម្រាប់ឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់
សមាគមមនុស្សវ័យចាស់, មន្ត្រីជំនាញបច្ចេកទេសនូវមានកម្រិតក្នុង
ការគាំទ្រដល់ការពង្រឹងសមាគមមនុស្ស វ័យចាស់, និងមិនទាន់មាន
អ្នកជំនាញលើផ្នែកការថែទាំមនុស្សចាស់ ។

ឯកឧត្តម វង សូត រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និង

យុវនីតិសម្បទា បានបញ្ជាក់ថា ដោយ សារតែជំងឺកូវីដ-១៩ បានបង្កឲ្យ
មានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពសាធារណៈ និងសេដ្ឋកិច្ច និងប៉ះពាល់

យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រាក់ចំណូល និងកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន
ជាពិសេសកម្មករ និយោជិត ក្នុងវិស័យវាយនភណ្ឌ ទេសចរណ៍

ជំរុញបន្តអនុវត្តកម្មវិធីគាំពារស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងកុមារ ដើម្បីឆ្លើយតប

នឹងបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ និងកម្មវិធីឧត្ថម្ភសាច់ប្រាក់សម្រាប់ជនក្រីក្រ
និងងាយរងគ្រោះ ។ រៀបចំអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើត មូលនិធិជាតិជំនួយ

សង្គម និងអនុក្រិត្យ ស្តីពីក្រមសីលធម៌ វិជ្ជាជីវៈសម្រាប់កម្លាំងសេវា

សង្គម ។ បន្តអនុវត្តកម្មវិធីឧត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រដែលរងផល
ប៉ះពាល់ពីជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុង ករណីវិបត្តិនេះនៅអូសបន្លាយ។ បន្ត

ដោះស្រាយបញ្ហាជនអនាថា តាមរយៈការផ្តល់សេវា អប់រំផ្លូវចិត្ត ពិគ្រោះយោបល់ ការថែទាំសុខភាព ស្តារនីតិសម្បទា បណ្តុះបណ្តាលជំនាញ

វិជ្ជាជីវៈ បង្កឱកាសស្តារជីវភាព និងធ្វើសមាហរណកម្មទៅក្នុងសង្គម
ដោយឈរលើគោល ការណ៍គោរពសិទ្ធិមនុស្ស។ បន្តកម្មវិធីផ្តល់ជំនួយ

សង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់ជនក្រីក្រ ជនរងគ្រោះដោយគ្រោះធម្មជាតិ និង
គ្រោះមហន្តរាយជាយថាហេតុផ្សេងៗ

និងសិក្សារៀបចំកញ្ចប់ជំនួយ

គ្រួសារសម្រាប់ជួយដល់ជនក្រីក្ររងគ្រោះនិងងាយរងគ្រោះ ៕
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ករណីនេះ អាចជាការចាប់ផ្តើមពិភាក្សាគ្នាអំពីការរៀបចំកញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរបស់ទេសចរ ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយមុន ពិសេសសម្រាប់

ទេសចរដែលធ្វើដំណើរតាមជើងយន្តហោះត្រង់ មិនមាន Transit ឬ

អាចពិចារណាតាមជើងរថយន្តពីប្រទេសជិតខាងផងដែរ ។ ឯកឧត្តម
បញ្ជាក់ទៀតថា អ្វីដែលបានគិតគូរនេះ គឺស្របជាមួយនឹងការអនុវត្ត
ផែនការសកម្មភាពនៃ «ផែនទីចង្អុលផ្លូវសម្រាប់ស្តារវិស័យទេសចរណ៍
កម្ពុជាឡើងវិញ ក្នុង និងក្រោយវិបត្តិកូវីដ១៩» ដែលរាជរដ្ឋាភិបាល
ទើបបានអនុម័តថ្មីៗនេះ ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បញ្ជាក់ថា ខេត្តសៀមរាបត្រូវពង្រឹង

លក្ខណសម្បត្តិរបស់ខ្លួនសម្រាប់ចាប់យកកាលានុវត្តភាព ដែលមាន

លើទីផ្សារអន្តរជាតិ និងត្រៀមខ្លួនឱ្យបានរួចរាល់ចំពោះបញ្ហាប្រឈមថ្មីៗ
ដូចជានិន្នាការនៃការថយចុះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក សង្គ្រាម

ពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោក និងឥទ្ធិពលនៃវិបត្តិ

ជំងឺកូវីដ១៩។ ផែនការមេអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ខេត្តសៀមរាប ២០២១២០៣៥ ត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍អភិរក្ស និងប្រើប្រាស់គុណ សម្បត្តិ

វប្បធម៌ និងធម្មជាតិទាំងនេះឱ្យបានជាអតិបរមា តាមរយៈការពង្រីក
បន្ថែមនូវសកម្មភាព និងព្រឹត្តិការណ៍កម្សាន្តនានា ដើម្បីបង្កើនភាព
ពេញចិត្ត ភាពទាក់ទាញដល់ភ្ញៀវទេសចរ ឈានទៅបង្កើនរយៈពេល

ស្នាក់នៅ ក៏ដូចជាបង្កើនការចំណាយរបស់ភ្ញៀវទេសចរ និងចាប់យក
តម្លៃបន្ថែមពីវិស័យទេសចរណ៍ខ្ពស់ជាងមុន ដើម្បីបានជាប្រយោជន៍

ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តសៀមរាប និងប្រទេសកម្ពុជា។ ភាគីពាក់ព័ន្ធ

ទាំងអស់ត្រូវចូលរួមជាមួយសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ និងត្រូវមាន
យន្តការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់

ក្រោមទម្រង់នៃអង្គភាពគ្រប់គ្រង

គោលដៅទេសចរណ៍រៀងៗខ្លួន អមជាមួយការគាំទ្រវិនិយោគ សាធារណៈ
និងឯកជន ព្រមទាំងផ្គត់ផ្គង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងការសម្របសម្រួល

ចាំបាច់នានាដល់ក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ដោយហេតុថា វិស័យទេសចរណ៍

មានលក្ខណៈអន្តរវិស័យ។ គ្រប់ ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ត្រូវផ្តល់អាទិភាព
ដល់ការដាក់ឱ្យអនុវត្តជាក់ស្តែងនូវផែនការមេអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ខេត្ត

សៀមរាបនេះ ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរណ៍
ជាមាសបៃតងយ៉ាងពិតប្រាកដ និងជាវិស័យដែលចូលរួមដល់ការសម្រេច
នូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព ឆ្នាំ២០៣០៕
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ជំរុញការអភិវឌ្ឍកំពង់ផែទឹកជ្រៅ សំដៅធ្វើឱ្យកម្ពុជាក្លាយជា
ទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រប្រកបដោយការប្រកួតប្រជែង
កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ មានចំនួន ៣.៧៨០.៥៣០តោន ធ្លាក់ចុះ

០,២៤%។ នាវាផ្ទុកទំនិញឆ្លងកាត់កំពង់ផែមានចំនួន២,៣៦៣គ្រឿង
ធ្លាក់ចុះ១,៩១%

នាវាទេសចរណ៍មានចំនួន ១២៦ ជើង ធ្លាក់ចុះ

រហូតដល់៦៨,២៦% និងបរិមាណអ្នកដំណើរមានចំនួន៩.៧៣៣នាក់
ធ្លាក់ចុះរហូតដល់ ៦៩,៨៧%។ ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១នេះ

កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ រកចំណូលសរុបបានជាង ២០លាន
ដុល្លារអាមេរិក មានការកើនឡើងជាង១១% បើប្រៀបធៀបនឹង ឆ្នាំ២០២០

ប្រមាណ១៧លានដុល្លារអាមេរិក។ បរិមាណទំនិញឆ្លងកាត់ឧបករណ៍
លើកដាក់នៅក្នុងកំពង់ផែនេះ

មានការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ពី

មួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ធ្វើឱ្យប្រាក់ចំណូលរបស់កំពង់ផែ ក៏ដូចជាប្រាក់
ឯកឧត្ដម ស៊ុន ចាន់ថុល មន្រ្តីក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនអញ្ជើញ

ទៅពិនិត្យសកម្មភាពកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុកាលពីពេលកន្លងទៅនេះ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់យកកំពង់ផែ ជាទិសដៅនៃតំបន់

អភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្ម សម្រាប់ការពង្រីកការដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅកាន់
ទីផ្សារបណ្តាប្រទេសក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក ស្របពេលដែលកំពង់

ផែអន្តរជាតិកម្ពុជា មានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជំរុញវិស័យពាណិជ្ជកម្ម
ពិសេសការនាំចេញនាំចូល និងជាឃ្នាស់ជំរុញវិស័យសេដ្ឋកិច្ច សង្គម
និងវិស័យទេសចរណ៍។

ជាមួយនឹងសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹក

របស់កម្ពុជា កាន់តែមានវិសាលភាពយ៉ាងធំធេង ជាពិសេសការលើក

ដាក់ទំនិញនៅកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ កំពុងមានសកម្មភាពយ៉ាងមមាញឹក
ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍

និងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ទៀតនោះ

ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បាននិងកំពុងរៀបចំការពង្រីក
កំពង់ផែ និងបង្កើតប្រព័ន្ធកំពង់ផែ EDI (Electronic Data Intercharge)

ដែលនឹងជួយសម្រួលដល់នីតិវិធីផ្លូវការនៃនាវាចេញ -ចូលកំពង់ផែ

កម្ពុជា ក្នុងគោលបំណងពន្លឿននីតិវិធី និងកាត់បន្ថយថ្លៃដើមដឹកជញ្ជូន

ទំនិញ តាមផ្លូវសមុទ្រ ការស្តុកទំនិញ និងអាចឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើន
វិនិយោគពីបរទេស ជាពិសេសសំដៅធ្វើឱ្យកម្ពុជាក្លាយជាទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រ

មួយប្រកបដោយការប្រកួតប្រជែងនៅតំបន់អាស៊ី ទាក់ទងនឹងវិស័យ
ភស្តុភារកម្ម និងការដឹកជញ្ជូន។

ក្នុងឆ្នាំ២០២០កន្លងទៅ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ និងកំពង់ផែ

ស្វយ័តភ្នំពេញ នៅតែអាចបន្តអនុវត្តការងារសំខាន់ៗរបស់ខ្លួនស្របតាម
កម្មវិធីគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្រ្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រេច

បាននូវលទ្ធផលផ្លែផ្កា ជាបន្តបន្ទាប់គួរជាទីមោទនៈ ក្នុងការកសាង និង

អភិវឌ្ឍនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនគ្រប់ផ្នែកជូនជាតិមាតុភូមិ ។ ប៉ុន្តែ
វិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ១៩ បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពដឹកជញ្ជូនទំនិញ
ក៏ដូចជាសេវាផ្សេងៗមានភាពយឺតយ៉ាវផងដែរ។ តួយ៉ាងក្នុងឆ្នាំ ២០២០
កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញរកចំណូលបាន ២៩.៤៨៧.៣៧៨ ដុល្លារ
ធ្លាក់ចុះ៦% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៩ ដែលមានចំណូលចំនួន

ចំណូលរបស់ជាតិមានការកើតឡើងជាលំដាប់។

កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញបាននិងកំពុងអនុវត្តគម្រោងពង្រីកហេដ្ឋា-

រចនាសម្ព័ន្ធជំហានទី៣ ដំណាក់កាលទី១ នៅចំណតកំពង់ផែកុងតឺន័រ
LM១៧ សម្រេចបាន៧០% និងកំពុងសិក្សាលទ្ធភាពសាងសង់ចំណត

ផែទន្លេបិទ។ កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ មានទិសដៅចំពោះមុខមួយចំនួន
ដូចជា ១-បន្តពង្រីកសមត្ថភាពផ្ទុកកុងតឺន័រនៅលើទីលាននៃចំណតផែ
កុងតឺន័រ LM១៧ បន្ថែមទៀត (ជំហានទី៣ ដំណាក់កាលទី២) ព្រមទាំង
គ្រោងបំពាក់ឧបករណ៍ និងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា ICT ដើម្បីពង្រីក

វិសាលភាពនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា ទាំងផ្នែកប្រតិបត្តិការ
និងផ្នែករដ្ឋបាល

២-អភិវឌ្ឍទីតាំងចំណតផែរណបគីឡូម៉ែត្រលេខ៦

(KM៦) ទីតាំងចំណតផែទន្លេបិទ (UM២) ចំណតផែកោះរកា និង
នៅទីតាំងផ្សេងៗទៀត ៣-អភិវឌ្ឍចំណតផែទេសចរណ៍អន្តរជាតិនៅ
ចំណតផែពហុបំណង TS៣ ជំរុញឱ្យកំពង់ផែស្វយ័តទាំងពីរ បន្តការ

គិតគូរពីលទ្ធភាពក្នុងការបញ្ចុះតម្លៃសេវារបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀត និងពង្រឹងភាព
ប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនតាមរយៈការផ្តល់សេវាប្រកបដោយគុណភាពរហ័ស

និងតម្លៃប្រកួតប្រជែង ដើម្បីត្រៀមខ្លួនប្រកួតប្រជែងជាមួយចំណតផែ
ឯកជន

ដែលនឹងកើតមាននៅក្រៅមណ្ឌលអាជីវកម្មរបស់កំពង់ផែ។

បន្តជំរុញរៀបចំច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យដឹក

ជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹក ផ្លូវសមុទ្រ និងកំពង់ផែ, ដូចជា ច្បាប់ដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹក
និងនីតិវិធីចុះបញ្ជីជលយាន ជាដើម , បន្តសិក្សារៀបចំ និងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋា
រចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវទឹក និងកំពង់ផែ ដែលរួមមាន : គម្រោងសាងសង់កំពង់
ផែបន្ថែមនៅខេត្តកោះកុង និងខេត្តកែប, កំពង់ផែទេសចរណ៍
និងកំពង់ផែបណ្តែតទឹក ជំរុញការអនុវត្តប្រព័ន្ធផ្លាស់ទិន្នន័យ Port EDI

ក្រោមកិច្ចសហការជាមួយ JICA ពង្រឹងការងារសុវត្ថិភាពនៃការដឹក

ជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹក។ ទន្ទឹមនេះ កម្ពុជាគ្រោងនឹងសាងសង់កំពង់ផែទឹក
ជ្រៅមួយទៀត

ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យនាវាខ្នាតធំចូលចតនៅកំពង់ផែទឹក

ជ្រៅក្រុងព្រះសីហនុ បាននៅឆ្នាំ២០២៣ ដែលមានជម្រៅរហូតដល់
១៤ ម៉ែត្រកន្លះ ប្រវែង២៥០ម៉ែត្រ ។

ជាមួយគ្នានេះដែរ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ កំពុងដើរតួនាទី

៣១.៣១១.២៦៤ដុល្លារ ។ បរិមាណទូរកុងតឺន័រដឹកជញ្ជូនទំនិញ

យ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកសាងជាតិមាតុភូមិ

ដោយបានរួមចំណែករក្សា

កើនឡើង៣,៤៩% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា ឆ្នាំ២០១៩ មានតែ

កំពង់ផែទឹកជ្រៅតែមួយគត់របស់កម្ពុជា

ជាដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់

ចេញ-ចូល តាមកំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញមានចំនួន ២៩០.៨៥៧ TEUs (ទូ)
២៨១.០៤៥ TEUs ប៉ុណ្ណោះ។ សម្រាប់ទំនិញ-ប្រេងឥន្ធនៈ ចូលតាម

កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិប្រចាំឆ្នាំក្នុងរង្វង់ ៧% ប្រកបដោយចីរភាព ជា

បំផុត ក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិឱ្យឆ្ពោះទៅមុខ មានទីតាំង
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ដល់គ្នាទៅវិញទៅមក ចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់មន្រ្តីការទូត និង
ប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីនៅកម្ពុជា ក៏ដូច ជាមន្រ្តី ការទូត និងប្រជាជនកម្ពុជា
នៅឥណ្ឌូនេស៊ី ហើយបានយល់ស្របអំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចសហ-

ប្រតិបតិ្តការជិតស្និទ្ធដើម្បីយកឈ្នះលើវិបត្តិសុខភាពដែលមិនធ្លាប់មាន
ពីមុនមក និងពង្រឹងភាពរឹងមាំ។

ក្នុងថ្ងៃដដែលនោះដែរ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្ដី ក៏មានជំនួប

ជាមួយ ឯកឧត្តម ផាម មិញជិញ នាយករដ្ឋមន្រ្ដីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គម

និយមវៀតណាម ដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី និង
ពហុភាគី និងផ្លាស់ប្តូរយោបល់ លើបញ្ហាតំបន់ និងអន្តរជាតិដែលមាន
ការចាប់អារម្មណ៍ និងកង្វល់រួម។ នាយករដ្ឋមន្ត្រី ទាំងពីរបានសម្តែង
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ការពេញចិត្តដូចគ្នាចំពោះវឌ្ឍនភាពនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជា-វៀតណាម

នាយករដ្ឋមន្រ្តីថ្មីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម

ទៅវិញទៅមក ភាពជាអ្នកជិតខាងល្អ សាមគ្គីភាព សន្តិភាព និង

ចូកូ វីដូដូ ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូណេស៊ី ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរ

ថែរក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធនៅលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បី

ភាគីរវាងប្រទេសកម្ពុជា និងឥណ្ឌូនេស៊ី។ ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរ បាន

ជំរុញសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុង

បានបន្តជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាលើកដំបូង ជាមួយឯកឧត្តម ផាម មិញជិញ

ដែលមិនចេះរីងស្ងួត ដោយឈរលើគោលការណ៍នៃការជឿទុកចិត្តគ្នា

នាយករដ្ឋមន្រ្ដី ហ៊ុន សែន បានឆ្លៀតឱកាសជួបជាមួយ ឯកឧត្តម

ស្ថិរភាព។ នាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបានបញ្ជាក់ជាថ្មីពីការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការ

យោបល់អំពីការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេ

ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនៃប្រទេសទាំងពីរ

សម្តែងការពេញចិត្តចំពោះការរីកចម្រើននៃទំនាក់ទំនងទេ្វភាគី និងសហ-

តំបន់ និងទៅអនាគត។

ខិតខំទ្វេរដង ដើម្បីរឹតចំណងទាក់ទងទ្វេភាគី និងពង្រីកកិច្ចសហ-

វៀតណាម

ប្រតិបត្តិការប្រកបដោយផ្លែផ្ការវាងប្រទេសទាំងពីរ

ហើយបានប្តេជ្ញា

ប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យ។ ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានថ្លែងអំណរគុណ

និងឆ្ពោះទៅរកការ

សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្ដីបានថ្លែងអំណរគុណឥណ្ឌូនេស៊ី និង
ចំពោះការគាំទ្រកម្ពុជារៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ី-អឺរ៉ុប

លើកទី ១៣ ក្នុងឆ្នាំ២០២១ នេះ និងប្រធានអាស៊ានក្នុង ឆ្នាំ២០២២៕

អំណោយផលឋិតនៅក្នុងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ ខេត្តព្រះសីហនុ ដែលជា
ទីតាំងល្អបំផុត

និងធានាបាននូវការការពារដ៏រឹងមាំពីគ្រោះធម្មជាតិ។

កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ បានត្រៀមធ្វើការងារមួយចំនួនទៀត
រួមមាន ១-បន្តសហការជាមួយ JICA ក្នុងការពង្រីក និងធ្វើទំនើបកម្ម

កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ និងពន្លឿនការសាងសង់ចំណតផែកុង
តឺន័រថ្មីប្រវែង ៣៥០ម ជម្រៅ ១៤,៥ម ដែលមានសមត្ថភាពលើកដាក់

ទំនិញរហូតដល់១លាន TEUs/ឆ្នាំ, ២-សហការជាមួយJICA ក្នុងការ

សិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាព សម្រាប់ការសាងសង់កំពង់ផែចំណតផែកុងតឺន័រ

ទឹកជ្រៅជំហានទី២ និងទី៣ ដើម្បីលុបបំបាត់នូវឧបសគ្គនៃជម្រៅទឹក
និងបើកបម្រើសេវាដល់នាវាធំៗពីអឺរ៉ុប និងសហរដ្ឋអាមេរិកចូលចតត្រង់

នៅកំពង់ផែ នឹងជួយសម្រួលដល់នីតិវិធីចេញ-ចូលកំពង់ផែកម្ពុជា

ឯកឧត្តម រស់ វណ្ណា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការ និង

តាមផ្លូវទឹកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព តម្លាភាព ចំណេញពេលវេលា និង

ដោយពុំចាំបាច់ ឆ្លងកាត់ប្រទេសជិតខាង។

ដឹកជញ្ជូន បានឲ្យដឹងថា កំពង់ផែទឹកជ្រៅដែលគ្រោងសាងសង់នៅឆ្នាំ

២០២៣ អាចធានាដល់ការចូលចតនាវាដាក់កុងតឺន័រខ្នាតធំៗ មាន

ចំណុះរហូតដល់៦ម៉ឺនតោន ឬ៩៣% នៃចំនួននាវានៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក

អាចចូលចតបាន។ ក្រោយការសាងសង់ចំណតផែថ្មីនេះ កំពង់ផែស្វយ័ត
ក្រុងព្រះសីហនុ នឹងក្លាយទៅជាកំពង់ផែលំដាប់ថ្នាក់ខ្នាតមធ្យម ដែល

នឹងមានបរិមាណកុងតឺន័រ ឆ្លងកាត់លើសពី ១លានTEUs/ឆ្នាំ រីឯតម្លៃ

សម្រាប់នាវាដឹកជញ្ជូនទំនិញអន្តរជាតិធំៗ ដូចជា គ្រប់គ្រងសេវាដឹកជញ្ជូន
កាត់បន្ថយការចំណាយផ្សេងៗ ព្រមទាំងបង្កើនការទាក់ទាញការវិនិយោគ

ផ្ទាល់ពីបរទេស និងបង្កើតការងារធ្វើជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកាន់តែច្រើន
បន្ថែមទៀត។ ជារួម កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ ត្រូវបានពង្រីកជា បន្តបន្ទាប់

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបរិមាណកំណើននាំចេញនាំចូល កំណើនកុងតឺន័រ
និងកំណើននាវាទេសចរណ៍ធំៗចូលចតពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ។
ឯកឧត្តម ស៊ុន

ចាន់ថុល ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង

ដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រទៅមកកម្ពុជា នឹងកាន់តែចុះទាបប្រហាក់ប្រហែល

សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានគូសបញ្ជាក់ថា មុខងារកំពង់ផែទាំង

ចំណតកំពង់ផែនេះ

ចរណ៍ និងផែប្រេងជាដើម។ កំពង់ផែមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ ក្នុង

នឹងថ្លៃដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រនៃប្រទេសជិតខាង។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ
គឺជាច្រកសេដ្ឋកិច្ចជាតិមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការ

ដោះដូរទំនិញ ផលិតផលកសិកម្ម និងកសិ-ឧស្សាហកម្មរបស់កម្ពុជា
ទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ

ដោយបានតភ្ជាប់ជាមួយផ្លូវជាតិ

ផ្លូវដែក

ជាពិសេសផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញ-ព្រះសីហនុ ដែលកំពុងដំណើរ
សាងសង់ ផងដែរ។ ជាមួយនេះ ប្រព័ន្ធផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យអេឡិចត្រូនិក

នោះត្រូវបានបែងចែកចេញជាកំពង់ផែពាណិជ្ជកម្ម ឧស្សាហកម្ម ទេស-

ការជំរុញសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ប្រភេទ ក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍
សេដ្ឋកិច្ចជាតិ ទាំងក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ ។ កម្ពុជាមានកំពង់ផែសរុប
១០៥ កន្លែង ក្នុងនោះកំពង់ផែទន្លេមាន ៧៨ និងកំពង់ផែសមុទ្រមាន
ចំនួន ២៧ កន្លែង៕
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ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ១៩២៥ តាមរយៈឯកសារ

ប្រវត្តិ ភូមិតិរច្ឆាន

ស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនបានឲ្យ ដឹងថា
នៅក្នុងហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៃភូមិ
ក្រាំងលាវ នាសម័យនោះ ក្រុមអ្នកភូមិបានផ្ទុះ
កំហឹងនាំគ្នារើ បម្រះប្រឆាំងនឹងការជិះជាន់កៀប

សង្កត់ទារពន្ធដាររបស់ពួកអាណានិគមស្រប
ពេលនោះដែរប្រជាជនទាំងនោះស្ថិតក្នុងភាព

ក្រីក្រគ្មានប្រាក់សម្រាប់បង់ពន្ធ រស់នៅក្នុងជីវភាពលំបាកវេទនាខ្លាំងបំផុតនាសម័យនោះ ។
បើតាមការស្រាវជ្រាវដកស្រង់ពីសៀវភៅប្រវត្តិ-

សាស្រ្តអ្នកនិពន្ធសម័យដើម ដែលបានចងក្រង

តរៀងមកក៏ដូចជារៀបរាប់របស់ចាស់ៗនៅក្នុង
ភូមិក្រាំងលាវ

ដែលពួកគាត់បានចាំពីប្រវត្តិ-

សាស្រ្តខ្លះពីជាង ៩០ឆ្នាំកន្លងទៅនេះនឹងដោយ

មានការនិយាយតៗគ្នាពី អ្នកភូមិបានរៀបរាប់
ឲ្យដឹងថានៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ទី ២០ប្រទេស

កម្ពុជាយើងរស់នៅក្រោមអាណានិគមនិយម
បារាំង ហើយការរស់នៅក្រោមនឹមត្រួតត្រារបស់

បរទេសនាសម័យកាលនោះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ

ខ្មែរយើងរស់នៅយ៉ាងលំបាកវេទនាជាទីបំផុត
ទាំងសិទ្ធិសេរីភាព

ក៏ដូចជាជីវភាពរស់នៅគឺ

លំបាកលំបិនក្រៃលែងរហូតដល់មានការរើ បម្រះ
នៅគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងប្រទេស ម្យ៉ាងការឡើង

ថ្លៃពន្ធដារក៏កាន់តែកើនឡើង ជារៀងរាល់ខែ
ដែលបានធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រនៅស្រុកមុខកំពូល

ចំនួន ៣០០០នាក់បានធ្វើបាតុកម្មធ្វើញតិ្តសុំ

ឲ្យព្រះបាទ ស៊ីសុវត្ថិ ជួយបន្ធូបន្ថយ អំពីបញ្ហា
ពន្ធដារនេះទៀតផង។ នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ក៏
ដូចជា ខេត្តដ៏ទៃទៀតដែលប្រជារាស្រ្តមាន
ជីវភាពលំបាកលំបិន ធ្វើឲ្យគ្រួសារមួយត្រូវ

ព្រាត់ ប្រាស់ប្រពន្ធកូនដោយសារតែសម័យនោះ

ពួកបារាំងក៏បានបង្ខំប្រជារាស្រ្តខ្មែរឲ្យទៅច្បាំង
ជាមួយនឹងហ្វាស៊ីស អាឡឺម៉ង់ ក្នុងសង្រ្គាម
លោកលើកទី១ ដែលបានកើតឡើងនា សម័យ

នោះ។  នៅក្នុងនោះផងដែរក៏មានព្រឹត្តិការណ៍
មួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំក្រាំងលាវ

ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសចងចាំ

មិនភ្លេចនូវប្រវត្តិសាស្រ្តដ៏ជូរចត់មួយនេះគឺនៅ
ថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩២៥មានព្រឹត្តិការណ៍

មួយបានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិក្រាំងលាវ ឃុំ
ក្រាំងលាវ

ស្រុករលាប្អៀរ

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

កាលនោះនៅក្នុងភូមិក្រាំងលាវនេះ ត្រូវបាន
បារាំង ចុះមកប្រមូលពន្ធ ពីប្រជាពលរដ្ឋ នៅ

ក្នុងឃុំ ក្រាំងលាវឲ្យមកបង់ពន្ធនៅសាលាឃុំ
ហើយយកតែប្រជាពលរដ្ឋប្រុសៗ ឲ្យមកកាន់
សាលាឃុំក្រាំងលាវ ដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យ

មនុស្សស្រីមកនោះទេ ពេលនោះអ្នកស្រុក

ចំពោះជនជាតិបារាំងរូបនោះដែលនិយាយបាត

មិនមានប្រាក់គ្រប់ចំនួន សម្រាប់បង់ពន្ធឲ្យ

នឹងស្ដីបន្ទោសទៅឲ្យជនជាតិបារាំង រូបនោះ

ទាំងអស់បានមកដល់សាលាឃុំក្រាំងលាវ តែ
ពួកគេដែលពួកគេតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធប្រាំរៀលក្នុង

មួយគ្រួសារដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ ដែល
គ្មានប្រាក់បង់ពន្ធចំនួនប្រាំរៀលឲ្យទៅពួកគេ

គឺគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ។ សូម
ជំរាបថា បើតាមសៀវភៅប្រវត្តិសាស្រ្តបាន

បញ្ជាក់ថាប្រាំរៀលនាសម័យនោះ គឺស្ករមួយ
ពាងតម្លៃតែមួយកាក់ប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះប្រាំរៀល
ស្មើនឹងស្ករ៥០ពាង តើប្រជាពលរដ្ឋត្រូវឡើង

ត្នោត ប៉ុន្មានឆ្នាំទើបបានស្ករ៥០ពាង ដើម្បី

លក់យកប្រាក់ទៅបង់ពន្ធឲ្យបារាំង ។ នៅក្នុង
ព្រឹត្តិការណ៏ ថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩២៥
នាសម័យនោះមានស្រ្តីម្នាក់ឈ្មោះ នាងប៊ី រស់
នៅភូមិក្រាំងលាវ

ឃុំក្រាំងលាវ

បន្ទាប់ពីប្ដី

របស់គាត់ ត្រូវបានបារាំងចាប់វាយខ្នោះ ដោយ

សារតែមិនមានប្រាក់ ៥រៀលបង់ឲ្យគេ រូបគាត់
ក៏ត្រូវដើរខ្ចីលុយអ្នកភូមិបានប្រាក់ ៥រៀល គ្រប់
ចំនន
ួ ហើយនោះក៏បានយកទៅបង់ឲ្យក្រម
ុ បារាំង

ដែលមកទារពន្ធសាលាឃុំដើម្បីឲ្យដោះលែង
ប្ដីរបស់គាត់ តែនៅពេលដែលគាត់បានឲ្យប្រាក់
គ្រប់ហើយនោះ

ពួកបារាំងបែរជាមិនព្រម

ដោះលែងប្ដីរបស់គាត់ហើយប្រាប់គាត់ថា មិន
ដោះលែងទេ លុះត្រាតែអ្នកទាំងអស់គ្នាយក

ប្រាក់មកបង់ពន្ធឲ្យពួកយើងសិន ទើប ពួកយើង
ព្រមដោះលែង ដោយមានការក្ដៅក្រហាយ មួម៉ៅ

ដៃខ្នងដៃ

នាងប៊ីក៏បានក្រោកឈរឡើងតវ៉ា

បន្ទាប់ពីអ្នកបកប្រែបានបកប្រាប់ជនជាតិបារាំង

រួច ហើយក៏ធ្វើឲ្យជនជាតិបារាំង ខឹងសម្បារ

យ៉ាងខ្លាំងចំពោះនាងប៊ី បាននឹងបញ្ជាអង្គរក្ស
ជាជនជាតិខ្មែរម្នាក់ ឈ្មោះថា ថីឡាច បាញ់ទៅ

លើនាងប៊ី តែនៅពេលដែល ថីឡាច លើក
កាំភ្លើងឡើងបម្រុងបាញ់ទៅលើនាងប៊ី ក៏ត្រូវ
បានអ្នកស្រុកកៀសកាណុងកាំភ្លើង ចេញ

បណ្ដាល ឲ្យគ្រាប់កាំភ្លើងផ្ទុះឡើងលើមួយគ្រាប់

បន្ទាប់មកទៀត ក៏បានប្រជាពលរដ្ឋដណ្ដើម
កាំភង
្លើ បានពីឈ្មោះ ថីឡាច នោះហើយធ្វកា
ើ រ

បាញ់ទៅលើ ថីឡាច វិញបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗ
នៅនឹងកន្លែង ដោយឡែកជនជាតិបារាំងឈ្មោះ

រ៉េស៊ីដង់បាដេស ដែលបានមកប្រមូលពន្ធ ពី

ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងឃុំក្រាំងលាវ រូបនោះក៏ត្រូវបាន
ប្រជាពលរដ្ឋព្រួតវាយសម្លាប់ បណ្ដាលឲ្យស្លាប់
ភ្លាមនៅនឹងកន្លែង។

ចំណែកឈ្មោះ

សួន

ដែលជា អ្នកបកប្រែពេលឃើញហេតុការណ៍

ដូច្នេះក៏បានរត់ទៅពួនសម្ងំ លើកុដិលោក ក្នុង

វត្តក្រាំងលាវហើយ ក៏ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋតាម

ទៅចាប់ យកមកសម្លាប់ឲ្យស្លាប់ជាមួយជន
ជាតិបារាំងនៅក្នុងសាលាឃុំក្រាំងលាវក្នុងបរិវេន
វត្តក្រាំងលាវនោះទាំងអស់គ្នា ចំណែកបោយ
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កូវីដ-១៩ ជាវិបត្តិក្នុងទម្រង់ថ្មីសម្រាប់
ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចមូលធននិយម
លទ្ធភាពសងប្រាក់នៅអាមេរិកនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយ រហូតមក

ដល់ពេលនេះ ពោលចំនួនអត្រាមានប្រមាណ ៥ភាគរយ។ ផ្អែកតាមអ្នក

ជំនាញ នៅឆ្នាំ២០២១ រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងច្រើននឹងកាត់បន្ថយជំនួយរដ្ឋ
ហើយងាកចេញពីការជួយរក្សាក្រុមហ៊ុននីមួយៗឱ្យនៅរស់

និងដើម្បី

ប្រាកដថា បុគ្គលិក ឬពលករទទួលបានជំនួយ ប្រសិនបើពួកគេបាត់បង់

ការងារ។ គម្លាតផលចំណេញ រវាងក្រុមហ៊ុននីមួយៗ ក៏នឹងកាន់តែធំ
ឡើងៗផងដែរ ព្រោះថាក្រុមហ៊ុនដែលខ្លាំងស្រាប់នឹងរក្សាការវិនិយោគ
ផ្ទុយទៅវិញក្រុមហ៊ុនខ្សោយៗនឹងកាត់បន្ថយសកម្មភាពវិនិយោគរបស់
ខ្លួន។

ក្រុមហ៊ុនដែលឆ្លងផុតវិបត្តិឆ្នាំ ២០២០ នឹងក្លាយជាក្រុមហ៊ុនធំដែល

វិបត្តិកូវីដ-១៩ ក្នុងឆ្នាំ២០២០ បានកែប្រែដំណើរការទូទៅនៃប្រព័ន្ធ

ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងពីការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា និងមានឥទ្ធិពល

ដោយវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ ឬវិបត្តិអតិផរណា ប៉ុន្តែលើកនេះ គឺដោយសារវិបត្តិ

យ៉ាងណា ភាពជាប់គាំងនៃសាកលភាវូបនីយកម្មក៏មានន័យថា គោលការណ៍

មូលធននិយមទាំងមូល។ ពីអតីតកាល ប្រព័ន្ធមួយនេះត្រូរ រងគ្រោះ

សុខភាព។ នៅទីបញ្ចប់នៃវិបត្តិនេះ គឺគម្លាតកាន់តែធំរវាងក្រុមហ៊ុនតូចៗ

និងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗក្នុងពិភពលោកនឹងកើតមានឡើង ។ តើហេតុអ្វី
កូវីដ-១៩ជាវិបត្តិក្នុងទម្រង់ថ្មីសម្រាប់ប្រព័ន្ធមូលធននិយម? វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច
ជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចបែបមូលធននិយម។ មូលធននិយម គឺជា
ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលបុគ្គលឯកជន ឬអាជីវកម្ម កាន់ក្តាប់ទ្រព្យសម្បត្តិ
របស់ខ្លួនផ្ទាល់។ ក្នុងប្រព័ន្ធនេះ ផលិតកម្មទំនិញ និងសេវាកម្ម អាស្រ័យ

លើការផ្គត់ផ្គង់ និងតម្រូវការនៅក្នុងទីផ្សារទូទៅ ជាជាងតាមរយៈផែនការ
កណ្តាលដែលត្រូវបានកំណត់ដោយរដ្ឋ។

នៅរយៈពេលវែងអាជីវកម្ម

ទន់ខ្សោយត្រូវធ្លាក់ចុះ ឬរងបរាជ័យ រីឯអាជីវកម្មរឹងមាំនឹងកាន់តែខ្លាំង
ហើយអាចពង្រីកខ្លួនកាន់តែធំ។ សេដ្ឋកិច្ចមូលធននិយម (ឬសេដ្ឋកិច្ច
ផ្សារសេរី) ខុសគ្នាពីសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិយម ។ នៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច
មូលធននិយម រដ្ឋពុំមានអន្តរាគមន៍អ្វីទាំងអស់ទៅក្នុងទីផ្សារ ពោលគឺ

លើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ជាពិសេស នៅអាស៊ី និងអាមេរិក។ ទោះជា

ពហុភាគីនិយមក៏នឹងត្រូវរងផលប៉ះពាល់ផងដែរ។ ដូច្នេះ សកម្មភាព
អាជីវកម្មទំនងត្រូវផ្តោតប្រសិទ្ធភាពក្នុងប្រទេស ខ្លាំងជាងនៅ អន្តរជាតិ។
ទំហំនៃការអន្តរគមន៍របស់រដ្ឋាភិបាលបានរីករាលដាលនៅគ្រប់ទីកន្លែង

ដូច្នេះ កម្រិតនៃការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិ និងការដំឡើងពន្ធនឹងកើនឡើងដោយ

ជៀសមិនរួច។ នៅទីបញ្ចប់នៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចម្ដងនេះ តើប្រព័ន្ធមូលធននឹង
ក្លាយទៅជាយ៉ាងណា? អ្នកជំនាញខ្លះបានលើកឡើងពីការព្យាករណ៍
ដោយរបៀបកាល់មក
៉ា ្ស៍ ថាគម្លាតរវាងអ្នកមាន និងអ្នកក្រនង
ឹ កើនឡើង។

ប្រព័ន្ធមូលធននិយមនឹងរុញច្រានឱ្យ អ្នកមានកាន់តែមាន ហើយអ្នកក្រ

នៅតែបន្តក្រីក្រ។ មូលធននិយម នឹងរុញច្រានឱ្យមាន កំណើនសេដ្ឋកិច្ច
ខ្លាំងក្លា និងការកើនឡើងនៃសាកលភាវូបនីយកម្ម ប៉ុន្តែនៅចុងបញ្ចប់ ទ្រព្យ
សម្បត្តិនឹងធ្លាក់ទៅលើដៃម្ចាស់ស្ថាប័នធំៗ និងពួកនាយទុន តែប៉ុណ្ណោះ។

គួរបញ្ជាក់ថា រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហាក់មាន

ទីផ្សារមានស្វ័យភាពនិយ័តកម្មពេញលេញ ។ រីឯនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច

និន្នាការកាន់តែមិនច្បាស់លាស់ និងមានការប្រែប្រួលលឿនរហ័សរហូត

ទោះជាយ៉ាងណា វិបត្តិកូវីដ-១៩ ក្នុងឆ្នាំ២០២០ បានកែប្រែដំណើរការ

កំពុងតែធ្វើឱ្យប្រទេសជាច្រើនមានសេដ្ឋកិច្ចដើរថយក្រោយ ចំណែកប្រទេស

សង្គមនិយមវិញ រដ្ឋធ្វើអន្តរាគមន៍ ឬលូកដៃចូលទៅក្នុងគ្រប់វិស័យទាំងអស់។
ទូទៅនៃប្រព័ន្ធមូលធននិយម។ អ្នកជំនាញវាយតម្លៃថា វិបត្តិនេះបង្កឱ្យ
មានអ្នកឈ្នះ និងមានអ្នកចាញ់។ អ្នកឈ្នះស្ថិតក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា ឬ
ទំនាក់ទំនងតាមវីដេអូ ចំណែកឯអ្នកចាញ់គឺក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ជាដើម។
វិបត្តិកូវីដ-១៩

បច្ចុប្បន្ននេះ

នឹងធ្វើឱ្យមានអ្នកឈ្នះយ៉ាងប្រាកដ

តើនរណាជាអ្នកឈ្នះ? ក្រុមហ៊ុនខ្លះទទួលបានជោគជ័យសឹងតែមិនគួរ
ឱ្យជឿ។ យោងតាមសារព័ត៌បរទេសមួយ ក្រុមហ៊ុនគ្រួសារ Poonawalla

នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា ដែលអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មវ៉ាក់សាំង បានបង្កើនទ្រព្យ
សម្បត្តិរបស់ពួកគេរហូតដល់ ៦២ភាគរយ ឬមានតម្លៃ ១៤ពាន់លានដុល្លារ

អាមេរិក។ ក្រុមហ៊ុនជប៉ុន SoftBank ដែលធ្លាប់ជាក្រុមហ៊ុនមានបំណុល
ច្រើន បានប្រែក្លាយវិបត្តិទៅជាឱកាសដោយប្រកាសពីការលក់ហ៊ុន ៨០
ពាន់លានដុល្លារ។ ចុះនរណាជាអ្នកចាញ់? ក្រុមហ៊ុនតូចៗ និងមាន
ភាពទន់ខ្សោយនៅឡើយមុនវិបត្តិជាអ្នកចាញ់។ សម្រាប់ពួកគេ អាជីវកម្ម

មានស្ថានភាពអាក្រក់ជាងមុនវិបត្តិបច្ចុប្បន្ន។ ជាឧទាហរណ៍ នៅក្នុង

ឆមាសទីមួយ ឆ្នាំ២០២០ ច្រើនជាង ៤០ភាគរយ នៃក្រុមហ៊ុនដែលបាន
ចុះបញ្ជី ចំនួនជាង៣០០០ក្រុមហ៊ុននៅអាមេរិកបានខាតបង់ប្រាក់យ៉ាង
ច្រើនបើប្រៀបធៀនឹងឆ្នាំ២០១៩។ ទោះជាយ៉ាងណា អត្រានៃការមិនមាន

នឹកស្មានមិនដល់។ វិបត្តិជំងឺឆ្លងកូវីដ-១៩ នៅពាសពេញពិភពលោក
ក្រីកវ្រ ិញមានជីវភាពកាន់តែដុនដាប។

បញ្ហាអសមភាពក្នុងការទទួល

បាន វ៉ាក់សាំង គឺជាមូលហេតុចម្បងមួយ ដែលធ្វើឱ្យមានគម្លាតគ្នាកាន់តែ
ខ្លាំងរវាងប្រទេសអ្នកមាន
ឆ្នាំ២០២២

និងប្រទេសអ្នកក្រ

។

ពីពេលនេះដល់ចុង

ចំណូលរបស់ប្រជាជនម្នាក់ៗនៅតាមប្រទេសដែលមាន

សេដ្ឋកិច្ចនាំមុខអាចនឹងថយចុះ ចំនួន១៣%។ ប៉ុន្តែនៅប្រទេសកំពុង

អភិវឌ្ឍន៍វិញ ចំណូលរបស់ប្រជាជនម្នាក់ៗ នឹងថយចុះដល់ទៅ២២%

នៅដំណាច់ ឆ្នាំ២០២២។ តួលេខនេះ មិនរាប់បញ្ចូលប្រទេសចិននោះ
ទេ។ ផលវិបាកដោយផ្ទាល់បណ្តាលមកពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះ គឺប្រជាជន
ជាច្រើនលាននាក់នៅតាមប្រទេសក្រីក្រ និងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ នឹង

ត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងភាពក្រីក្រតោកយ៉ាកបំផុត។ មានប្រទេសចំនួន ៥២
ដែលអាចនឹងងើបផុតពីវិបត្តិ

ហើយមានសេដ្ឋកិច្ចប្រសើរឡើងវិញ

ខណៈដែលប្រទេសយ៉ាងហោច ៥៨ ផ្សេងទៀត នឹងមានសេដ្ឋកិច្ចដើរ
យឺតបំផុតពីនេះដល់ចុងឆ្នាំ២០២២។
វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ-១៩

ការបែកចែង

ដែលគ្មានសមភាព

ដែលរុញច្រានប្រទេសក្រីក្រឱ្យកាន់តែលំបាក៕

និងទទួលបាន

គឺវាជាមូលហេតុមួយ

ដោយៈ ពៅ សុធារ៉ា
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គួរតែផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់ហើយ!ការអង្គុយយូរពេក
ធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរមិនខាន
ដែលលោកអ្នកបានទទួលទាន។ តែប្រសិនបើលោកអ្នកចំណាយ

ពេលច្រើនក្នុងការអង្គុយ នោះការរំលាយ នឹងគ្មានប្រសិទ្ធភាព ដូច្នេះ
លោកអ្នកនៅតែបន្ដផ្ទុកនូវសារធាតុខ្លាញ់ និងស្ករទាំងនោះ។ ទោះបី
លោកអ្នកហាត់ប្រាណក៏ដោយការអង្គុយយូរនៅ តែជាបញ្ហាសម្រាប់

សុខភាព។ ការស្រាវជ្រាវចុងក្រោយ បំផុតបានចេញផ្សាយថា អ្នកត្រូវ
ចំណាយពេលពី៦០ទៅ៧៥នាទីក្នុងមួយថ្ងៃ ដើម្បីអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំង

នឹងការអង្គុយយូរ។ ៣.មហារីក ការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថា

ការអង្គុយយូរអាចធ្វើឱ្យលោកអ្នក មានហានិភ័យក្នុងការកើតជំងឺមហារីក
ជាច្រើនប្រភេទដូចជា មហារីកសួត មហារីកស្បូន និងមហារីក

ពោះវៀនធំជាដើម។ ចំពោះថាមកពីហេតុផលអ្វីនោះ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ
ការរស់នៅក្នុងបរិបទដែលតម្រូវឱ្យអង្គុយរយៈពេលយូរ

វាពិតជា

នាំមកនូវផលអាក្រក់ និងគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់សុខភាពលោកអ្នក។

ប្រសិនបើលោកអ្នកតែងតែអង្គុយយូរៗនោះ លោកអ្នកនឹងមានហានិភ័យ
ខ្ពស់ក្នុងការកើតជំងឺផ្សេងៗដូចជា លើសទម្ងន់ ទឹកនោមផ្អែម ប្រភេទ២
ជំងឺបេះដូង និងជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត ជាដើម។

ផ្ទុយទៅវិញ នៅពេលដែលលោកអ្នកឧស្សាហ៍ធ្វើចលនា នោះកម្រិត

ថាមពលរបស់រាងកាយលោកអ្នកនឹងកើនឡើង ហើយឆ្អឹង របស់លោក
អ្នកក៏កាន់តែរឹងមាំផងដែរ។ ខាងក្រោមនេះ ជាបញ្ហាសុខភាពដែល

អាចនឹងកើតមានឡើងចំពោះលោកអ្នក ដែលតែងតែ អង្គយ
ុ ក្នង
ុ រយៈពេល

យូរៗ៖ ១.ជើង និងសាច់ដុំភ្លៅ ការអង្គុយរយៈពេលយូរ អាចបណ្ដាលឱ្យ

កំភួនជើង ព្រមទាំងសាច់ដុំភ្លៅរបស់លោកអ្នកកាន់តែខ្សោយទៅៗ។

ពុំទាន់ដឹងនៅឡើយទេ។ ៤.ជំងឺទឹកនោមផ្អែម ការសិក្សាបានបង្ហាញថា

ការដេកទ្រមក់លើគ្រែ ៥ថ្ងៃ ជាប់គ្នាអាចបណ្ដាលឱ្យអាំងស៊ុយលីនចុះ
ខ្សោយ

ហើយវានឹងធ្វើឱ្យជាតិស្ករក្នុងឈាមកើនឡើងលើសពីតម្រូវ

ការរបស់រាងកាយ ។ ការស្រាវជ្រាវបញ្ជាក់ថា អ្នកដែលអង្គុយយូរពេក

អាចមានអត្រាចំនួន ១១២% ក្នុងការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែម។ ៥.ជំងឺ

បេះដូង ការសិក្សាមួយបានរកឃើញថា បុរសម្នាក់ដែលបានប្រើ
រយៈពេលច្រើនជាង២៣ម៉ោងក្នុងមួយអាទិត្យ ដើម្បីមើលទូរទស្សន៍មាន
អត្រាហានិភ័យក្នុងការស្លាប់ដោយសារ ជំងឺសរសៃឈាមខួរក្បាល
ចំនួន ៦៤%។ អ្នកជំនាញមួយចំនួនក៏បាននិយាយដែរថា ការដែលមិន
ធ្វើអ្វីសោះ ហើយអង្គុយយូរមានអត្រាហានិភ័យចំនួន១៤៧% ដែល
អាចនឹងធ្វើឱ្យគាំងបេះដូង ឬមួយគាំងដំណើរការខួរក្បាល។

សរុបមក អ្វីក៏ដោយបើកាលណាធ្វើក្នុងរយៈពេលយូរ ឬច្រំដែល

សាច់ដុំទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ចំពោះការដើរ និងសម្រាប់ធ្វើឱ្យរាងកាយ

ច្រើនដងពេក

នឹងទទួលរងរបួសពីការធ្លាក់ ឬប៉ះទង្គិច ណាមួយ។ ២.ទម្ងន់ ការធ្វើ

ប្រចាំថ្ងៃ សកម្មភាពនៅសាលា ឬកន្លែងការងារ ដើរលេងជាមួយមិត្តភក្ដិ

មានតុល្យភាព ។ បើសិន សាច់ដុំទាំងនោះខ្សោយ នោះលោកអ្នកងាយ

ចលនាសាច់ដុំ អាចជួយរាងកាយលោកអ្នកដុតសារធាតុខ្លាញ់ និងស្ករ

tmkBITMB½rTI 26

ម្នាក់ទៀតដែលជាចុងភៅរបស់បារាំងក៏បានរត់

វាប្រាកដជាមានផលប៉ះពាល់ជាមិនខាន។

អ្នកអាច

កាត់បន្ថយការអង្គុយយូរ ដោយការធ្វើលំហាត់ប្រាណ បង្កើនសកម្មភាព
និងកាត់បន្ថយការមើលទូរស័ព្ទ ឬកុំព្យូទ័រ៕

ក្នុងភូមិក្រាំងលាវ និមន្តព្រះសង្ឃ ១០០អង្គ ធ្វើ

ពេលទទួលបាន ឯករាជ្យនៅឆ្នាំ ១៩៥៣ នៅក្នុង

បុណ្យនូវរៀងរាល់ថ្ងៃទី ១៨ ខែមេសា ជារៀង អំឡុងពេលនោះ បារាំងបានកៀបសង្កត់ ពីជប៉ុន

គេចខ្លួនត្រឡប់ទៅក្រុងកំពង់ឆ្នាំងវិញ ដោយ រាល់ឆ្នាំ។ បច្ចុប្បន្ននៅកន្លែងចេតិយបាដេស

ពីប្រជាពលដ្ឋខ្មែរ

ប្រឆាំងនឹងការកៀបសង្កត់ទាមទារ សេរីភាព កសាងឡើង ពីស៊ីម៉ងមានកាន់ដំបងនៅនឹង

និងមានការឈឺចាប់ចំពោះការជិះជាន់នឹងកៀប

បារាំងម្នាក់

ភូមិក្រាំងលាវ ស្ថិតនៅខាងលិច ទីរួមខេត្ត

សុវត្ថិភាព។ នៅក្នុងហេតុការណ៍ ផ្ទុះនូវហឹង្សា
នាពេលនោះ

គេឃើញមានរូបសំណាក់នារីម្នាក់ ដែលបាន ទង្វើបែបនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ចងចាំ

ដែលបានបណ្ដាលឲ្យជនជាតិ ដៃលើកយារវាយទៅក្រោយដោយ អង់អាចក្លា-

ដែលជាតំណាងអាណានិគមន៍

បារាំងប្រចាំតំបន់ឈ្មោះថា រ៉េស៊ីដង់បាដេស

បានស្លាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៏នោះ ធ្វើឲ្យមាន
ប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់កុងស៊ុល
នាបតីអាណានិគមបារាំង

សេ-

រហូតព្រះបាទ

ស៊ីសុវត្ថិ ក៏ចេញសេក្ដីប្រកាសមួយឲ្យប្ដូរ

ឈ្មោះ ពីភ
 ូមិក្រាំងលាវ ទៅជាភូមត
ិ ិរច្ឆានវិញ

រយៈពេលយ៉ាងតិច ១០ឆ្នាំព្រមទាំងឲ្យសាងសង់

ចេតិយព្រះកែវមរកត នឹងតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ

ដែលជាម្ចាស់ទឹកដីហើយ

ហានបំផុតនៅពីមុខរូបសំណាក់ ចេតិយសព

សង្កត់ពីជប៉ុននោះផងដែរ ។ សូមបញ្ជាក់ថា

រ៉េស៊ីដង់បាដេស រូបសំណាក់នេះ ហើយគឺជា ចម្ងាយ ១៤គីឡូម៉ែត្រ ដំណើរតាមផ្លូវជាតិ
រូបសំណាក់ យាយប៊ឬ
ី នាងប៊ី ដែល ជាស្រ្តីក្លា- លេខ៥ ប្រមាណ ៧គីឡូម៉ែត ពីទីរួមខេត្ត
ហាន ដែលហ៊ានចេញមុខដំបូងគេ តវ៉ាប្រឆាំង
តទល់ទៅនឹងទង្វើ

មានផ្លូវបេតុងបត់ចូល ព្រលានយន្តហោះខាង

រ៉េស៊ីដង់បាដេសដែលធ្វើ ឆ្វេងដៃ រួចបន្តដំណើរ តាមផ្លូវបេតុងរហូតចម្ងាយ

មកលើអ្នកភូមិ នាសម័យនោះ ។ គួររម្លឹកផង ៩ គីឡូម៉ែត មកដល់វត្តក្រាំងលាវ តែម្ដង ៕
ដែរថា ប្រទេសកម្ពុជា បានស្ថិតនៅក្រោមនឹម

អាណានិគមនិយមបារាំង អស់រយៈពេលជិត
មួយសតវត្ស៍ គឺចាប់ពីឆ្នាំ១៨៦៣ រហូតដល់

ឯកសារ

មន្ទីរវប្បធម៌ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
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ស្រុកថាឡាបរិវ៉ាត់ ក្នុងសម័យសន្តិភាព

ឯកឧត្តម ម៉ុម សារឿន ចុះពិនិត្យការសាងសង់ហេដ្ឋា
រចនាសម័្ពន្ធក្នុងភូមិសាស្រ្តស្រុកថាឡាបរិ វ ា៉ ត ់

លោកអភិបាលស្រុកឡើងដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងវេទិកាសាធារណៈ

ក្រោមការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃ ប្រកបដោយ

នៅត្រើយខាងលិចទន្លេមេគង្គ មានចំងាយ៩

ប្រពៃណី ដោយពឹងផ្អែកធម្មជាតិ ជាកត្តាចំបង ។

ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

និងទន្លេសេកុង មានព្រំប្រទល់ខាងកើតជាប់

មុខរបរបន្ទាប់បន្សំដូចជា រក ផលពីអនុផលព្រៃ

កិត្តិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ

និងជានាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

កំពុងនឹងបន្ដដឹកនាំប្រទេសបានធ្វើអោយ មាតុ-

ភូមិកម្ពុជាកាន់តែមានការអភិវឌ្ឍ ប្រជាជន
កម្ពុជាគ្រប់ៗរូប មានសុខសុភមង្គល មានសិទ្ធិ
សេរីភាព

និងបានរស់នៅប្រកបដោយភាព

សុខុដុមរមនាយ៉ាងប្រសើរក្រៃលែង ដោយឡែក

ស្រុកថាឡាបរិ វ ៉ ា ត់ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏កំពុងតែ
មានការរីកចម្រើនដូចគ្នា។ ស្រុកថាឡាបរិវា៉ត់
គឺជាស្រុកមួយក្នុងចំណោមស្រុក ក្រុង ទាំង ៦
ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង នៅគ្រប់មូលដ្ឋាន ភូមិ ឃុំ

ស្រុក សុទ្ធតែមានការប្រែប្រួលមុខមាត់ថ្មីពីមួយ
ថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ដែលធ្វើអោយប្រជាពលរដ្ឋ យើង
កាន់តែមានមោទនភាព ចំពោះការរីកចម្រើនធំធាត់

និងសូមសម្ដែងការគោរពដឹងគុណ កោតសរសើរ

គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្ត ដោយឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គ
ក្រុងស្ទឹងត្រែង ខាងលិច ជាប់ស្រុកឆែប ស្រុក
សែនជ័យ ខេត្តព្រះវិហារ

និងស្រុកសណ្ដាន់

ខេត្តកំពង់ធំ ខាងត្បូងជាប់និងស្រុកសៀមបូក

ខាងជើងជាប់និងស្រុកបុរីអូរស្វាយសែនជ័យ ។
ស្រុកថាឡាបរិ វ ៉ ា ត់ ចែកចេញជា ៨ ឃុំ ២៧

ភូមិ មានឃុំ ចំនួន ៣ ស្ថិតនៅដងទន្លេមេគង្គ
និងឃុំ ចំនួន ៥ ទៀតនៅតាមតំបន់ព្រៃភ្នំ មាន

ផ្ទៃដីសរុប ៨៨.០១១ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ មាន

ប្រជាពលរដ្ឋ ចំនួន ៩.១២៨ គ្រួសារ ស្មើនឹង
៣៧.៦៥៥ នាក់ ក្នុងនោះស្រី (១៩.០០២ នាក់)
ក្នុងនោះមានជនជាតិខ្មែរ ៨.១៨១ គ្រួសារ

ជនជាតិដើមភាគតិច មាន ៥០៨ គ្រួសារ និង

ជនជាតិផ្សេងៗទៀតមានចំនួន ៤៣៩ គ្រួសារ ។
ស្រុកថាឡាបរិ វ ៉ ា ត់ មានផ្ទៃដីធ្វើស្រែ ចំនួន

ក្រៅពីមុខរបរខាងលើ ប្រជាពលរដ្ឋមានប្រកប
នេសាទត្រី កម្មករ ។ ល ។ លោកអភិបាលស្រុក

បានបន្ថែមថា ៖ ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់
ដឹកនាំ ឃុំ ភូមិ ដោយមានការជួយពីក្រុមការងារ

ដែលបានរួមចំណែកយ៉ាងសកម្ម ក្នុងការកសាង
មូលដ្ឋាន ភូមិ ឃុំ ក្នុងស្រុកថាឡាបរិ វ ៉ ា ត់ មាន
ការប្រែប្រួលរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យ ។ ទោះបី
មានបញ្ហាប្រឈមដោយជំងឺកូវីដ-១៩

ដែល

ធ្វើអោយប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យមួយចំនួនក្តី ក៏
ដូចជា ប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន

មួយផ្នែកក៏ពិតមែន ប៉ុន្ដែអាស្រ័យដោយស្មារតី
និងឆន្ទៈរបស់មន្រ្តីគ្រប់លំដាប់ ថ្នាក់ នៅក្នុងស្រុក
និងការខិតខំ របស់ប្រជាជនយើងបានជម្នះនូវ
រាល់ឧបសគ្គទាំងឡាយ ធានាបាននូវស្ថិរភាព
និងប្រក្រតីភាពនៃជីវភាពរបស់ប្រជាជន ដែល

ផ្ដល់ជំនឿទុកចិត្តកាន់តែរឹងមាំឡើង ចំពោះ

៣,៨៩៥ ហិកតា ផ្ទៃដីចំការ ចំនួន ៤,១៣០

កម្ពុជា យើងគឺ សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ

៦.៦៩៦ ហិកតា ក្នុងនោះរួមមានដំណាំ ដំឡូងមី

កន្លងទៅការងារកសិកម្មក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ស្រុក

ពោត ៦០ ហិកតា សណ្ដែកដី ៣៣០ ហិកតា

ទោះបីជាការងារបង្កបង្កើនផលដំណាំស្រូវរដូវ

មគ្គុទេសក៍ដ៏ឆ្នើមរបស់គណបក្ស ប្រជាជន
ហ៊ុន សែន ។ ស្រុកថាឡាបរិវ៉ាត់ ជាស្រុក
ទឹកដីមាស ទឹកដីប្រាក់ សំបូរទៅដោយសម្បតិ្ត
ធម្មជាតិ សំបូរទៅដោយដំណាំដំឡូងមី ស្វាយកែវ
ល្មៀត សណ្ដែកសៀង ល្ង និងកៅស៊ូ រួមទាំង
បន្លែបង្ការផ្សេងៗទៀត ។

លោក សន សារឿន អភិបាលនៃគណៈ-

អភិបាលស្រុកថាឡាបរិ វ ៉ ា ត់ឲ្យដឹងថា ៖ ស្រុក

ថាឡាបរិ វ ៉ ា ត់ គឺជាស្រុកមួយក្នុងចំណោម

ក្រុងស្រុកទាំង ៦ នៃខេត្តស្ទឹងត្រែង ដែលស្ថិត

ហិកតា

និងផ្ទៃដីដាំដំណាំរួមផ្សំមានចំនួន

៣.៤១៥ ហិកតា ស្វាយចន្ទី ១.៦៧៧ ហិកតា
សណ្ដែកសៀង ២៨៥ ហិកតា សណ្ដែងបាយ

១១០ ហិកតា ល្ងរ ៦០ ហិកតា បន្លែគ្រប់មុខ
៨០ ហិកតា ម្រេច ២៦ ហិកតា ស្វាយកែវល្មៀត
២៤៤ ហិកតា និងកៅស៊ូ ៤១៤ ហិកតា ។

លោក សន សារឿន បានបញ្ជាក់ថា ៖

ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា ៧២ ភាគរយ ប្រកប

មុខរបរជាកសិករ ធ្វើស្រែចំការជាលក្ខណៈ

កំពុងរស់នៅក្នុងស្រុកថាឡាបរិ វ ៉ ា ត់ ។

នៅក្នុងរដូវបង្កបង្កើនផលរដូវវស្សា ឆ្នាំ២០២០

ថាឡាបរិវ៉ាត់

គឺទទួលបានលទ្ធផលល្អបង្គួរ

វស្សា ពេលជិតទទួលផល បានជួបប្រទះបញ្ហា

គ្រោះជំនន់ទឹកភ្លៀង និងទឹកទន្លេមេគង្គព្រមទាំង
គ្រោះរាំងស្ងួតក៏ដោយ តែដំណាំស្រូវវស្សាឆ្នាំនេះ

ទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុន ហើយតម្លៃ
វិញក៏បានសមរម្យ ។ ចំណែកឯដំណាំចំការក្នុង
ឆ្នាំនេះ

មិនមានបញ្ហាច្រើនទេ ដោយសារតែ

មន្ត្រីជំនាញតែងតែចុះណែនាំបច្ចេកទេស និង
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ការដ្ឋានស្ថាបនាហេដ្ឋា រចនាសម្ព័នផ្លូវបេតុងក្នុងស្រុកថាឡាបរិ វ ា៉ ត ់

រៀបចំ ផែនការដាំដុះជាប្រចាំជូនប្រជាកសិករ

អភិបាលខេត្តស្ទឹងស្រែង បានលើកឡើងថា ៖

ធៀបទៅ នឹងថវិកាដែលមានប្រចាឆ
ំ ច
្នាំ ន
ំ ន
ួ

មានការរីកចម្រើនខ្លាំងដូចជា មាន់ស្រែ ទា គោ

ចិញ្ចឹមជីវភាពដោយពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្ម

ចំនួន ១៤,០០០រៀល ។ ជាមួយគ្នានេះរដ្ឋបាល

នៅតាមមូលដ្ឋាន ។ ការងារចិញ្ចឹមសត្វឆ្នាំនេះ
ក្របី ពពែ បង្កង ត្រី កង្កែប មិនមាន បញ្ហាអ្វី

កើតឡើងទេ ព្រមទាំងមានតម្លៃខ្ពស់ផងដែរ ។
លោក សន សារឿន បានគូសបញ្ជាក់ថា ៖

កាលពីដើមប្រជាជនភាគច្រើន ប្រកបមុខរបរ
រកស៊ីធ្វើស្រែ ចំការ និងនេសាទ ដោយពឹងផ្អែក

លើធនធានធម្មជាតិទាំងស្រុង និងតាមទំនៀម

ទំលាប់របស់ពួកគាត់កន្លងមក។ ប៉ុន្ដែមកដល់

បច្ចុប្បន្នដោយមានការដឹកនាំ និងណែនាំពីថ្នាក់
ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ និងមន្រ្តីជំនាញ បាន
ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ

និងធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាល

អំពីបច្ចេកទេសជំនាញជាបន្ដបន្ទាប់ ធ្វើអោយ
ប្រជាជន យើងមានការផ្លាស់ប្ដូរទំលាប់ ជាបណ្ដើរៗ

ក្នុងការផលិតកម្មកសិកម្ម។ ដោយឡែកវិស័យ
អប់រំគិតមកដល់ពេលនេះ

ស្រុកមានសាលា

រៀន ចំនួន ៤៧ សាលា ក្នុងនោះវិទ្យាល័យចំនួន
០១ សាលា អនុវិទ្យាល័យ ចំនួន ៨ សាលា

បឋមសិក្សា ៣៣ សាលាមត្តេយ្យ ចំនួន ៥ ថ្នាក់
និងមត្តេយ្យសហគមន៍ ចំនួន ៤៥ ថ្នាក់ ដោយ

សារស្រុកមានសាលារៀនគ្រប់ភូមិ បង្កលក្ខណៈ
អោយកុមារបានចូលរៀនគ្រប់គ្នា និងកាត់បន្ថយ
ការបោះបង់ការសិក្សា របស់សិស្សបានច្រើន ។
ក្នុងនោះមានបុគ្គលិកសិក្សា ១៦០ នាក់ (ស្រី
៨៧ នាក់) សិស្សមត្តេយ្យសិក្សាមាន ៧៨៩ នាក់

(ស្រី ៤២២ នាក់) និងសិស្សមធ្យមសិក្សាសរុប
១.១៤៣ នាក់ (ស្រី ៦២៤ នាក់) ។ វិស័យ
សុខាភិបាលស្រុក

មានមណ្ឌលសុខភាព

ចំនួន ២ កន្លែង និងកំពុងបន្ដសាងសង់ចំនួន
២ កន្លែងទៀត ។

ក្នុងឱកាស ចុះពិនិត្យការដ្ឋានស្ថាបនាហេដ្ឋា

រចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវ ស្ពាន លូ នៅស្រុកថាឡាបរិ វ ៉ ា ត់

ឯកឧត្តម ម៉ុម សារឿន អភិបាលនៃគណៈ

ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ ៨០ ភាគរយ ប្រកបរបរ

ដែលមានស្រែចំការ ដាំដំណាំកសិឧស្សាហកម្ម
ដំណាំសាវប្បកម្ម

និងការនេសាទជាដើម។

មុខរបរក្រៅពីវិស័យនេះ

មានវិស័យពាណិជ្ជកម្ម

ឧស្សាហកម្ម សិប្បកម្ម សេវាកម្ម និងមន្រ្តីរាជការ
សាធារណៈ ដែលជាមូលដ្ឋានក្នុងការលើកកម្ពស់
សេដ្ឋកិច្ចសង្គម

និងជីវភាពរស់នៅប្រចាថ
ំ ្ងៃ។

ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់ប្រជាជនម្នាក់ៗ
គិតត្រម
ឹ ចុងឆ្នាំ ២០២០ ស្មន
ើ ង
ឹ ១.៥៣០ ដុលរ្លា ។

អត្រាភាពក្រីក្រ ថយចុះមកត្រឹម ២៤ ភាគរយ ។
ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្ត បានគូសបញ្ជាក់ថា ៖

ឈរលើស្មារតីទទួលខុសត្រូវ និងមានឆន្ទៈប្ដូរ
ផ្ដាច់អនុវត្តតាមផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

និងការ

គាំទ្រមូលដ្ឋាន រដ្ឋបាលខេត្តមានគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍
ខេត្ត ប្រចាំឆ្នាំសរុប ចំនួន ២៦ គម្រោង ត្រូវបាន
បែងចែកជាផ្នែកធំៗក្នុងនោះមាន៖ ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច

៥ គម្រោង ដែលមានតម្លៃ ២៥.៨៩០ លានរៀល

ផ្នែកសង្គមកិច្ចចំនួន ១០ គម្រោងដែលមាន

តម្លៃ២.៦៧៥ លានរៀល ផ្នែកគ្រប់គ្រងដីធ្លី
ធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន ការបន្សាំ និងការ

ប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះមហន្តរាយ ៤

គម្រោង មានតម្លៃ ៣៨.៩៨៤ លានរៀល និង
ផ្នែករដ្ឋបាល និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ

៧ គម្រោង មានតម្លៃ ៤០.៥៩៨ លានរៀល ។
គម្រោងទាំង ២៦ ត្រូវបានបញ្ជប់រួចរាល់ជាស្ថាពរ

នៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅនេះ ។

៦៦៧.៩០០.០០០រៀល និងនៅសល់សមតុល្យ
ខេត្តបានផ្តល់ការគាំទ្រដល់រដ្ឋបាល ក្រុង ស្រុក

និង ឃុំ សង្កាត់ និងការគាំទ្របច្ចេកទេស ក្នុង
ការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍ប្រាំឆ្នាំ

និងកម្មវិធី

វិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល ក្រុង ស្រុក និង ឃុំ សង្កាត់។
ឯកឧត្តម ម៉ុម សារឿន បានគូសបញ្ជាក់ថា ៖

ដោយមើលឃើញ ពីតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជា-

ពលរដ្ឋ ក្នុងការធ្វើដំណើរប្រាស្រ័យទំនាក់ទំនង
ដឹកយកកសិផលមកលក់ដូរនៅទីផ្សារ

និង

ជួបការលំបាកពេលមានជម្ងឺឈឺស្កាត់

ស្រ្តី

នាំយកទំនិញត្រលប់មកមូលដ្ឋានវិញ ជាពិសេស

ឆ្លងទន្លេ ត្រូវនាំយកមកមន្ទីរពេទ្យជួបឧបសគ្គ

ជាច្រើន ដូចនេះឯកឧត្តមអភិបាលខេត្ត បានបន្ត
ស្ថាបនាផ្លូវក្រាលគ្រួសក្រហម ៤៩ គីឡូម៉ែត្រ
ចេញពីស្រុក ថាឡាបរី វ ា៉ ត់ទៅកាន់ស្រុកសៀមបូក
ជាប់ព្រំប្រទល់

ខេត្តក្រចេះ

សាងសង់ស្ពាន

ដែកបាឡេ ចំនួន ៩ កន្លែង ស្ពានឈើ ៣ កន្លែង

លូប្រអប់កាត់ទទឹងផ្លូវ ២៤ កន្លែង និងផ្លូវបេតុង
១,៧០០ ម៉ែត្រ ។ ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបាន

បន្ថែមថា ៖ ក្នុងឆ្នាំ ២០២១ នេះ ស្រុក
ថាឡាបរី វ ា៉ ត់

បន្ដស្ថាបនាផ្លូវចាក់បេតុងចំនួន

៦,៣០០ ម៉ែត្រ ស្ពានបេតុងធំៗចំនួន ៣
កន្លែង

និងសំណង់សិល្បៈការជាច្រើនកន្លែង

ទៀត ដើម្បីប្រែក្លាយស្រុកថាឡាបរិវ៉ាត់ ដូច
កូនក្រមុំកំពុងពេញវ័យរៀបការ ។

សមិទ្ធិផលដ៏ធំធេង មិនអាចកាត់ថ្លៃបាន

ចំពោះផែនការសកម្មភាព ផ.អ ៣ សម្រាប់

និងជាប្រវត្តិសាស្រ្តនោះ

សំខាន់ៗចំនួន ៤ និងសកម្មភាព និងអនុ-

៤០០ មេហ្គាវ៉ាត់ មានស្ពានឆ្លងទន្លេប្រសព្វក្នុង

អនុវត្តក្នុងឆ្នាំ

ដែលមានចង្កោមសកម្មភាព

សកម្មភាព មួយចំនួនទៀតក៏ត្រូវបានអនុវត្ត

បញ្ចប់ទាំងស្រុង ដោយប្រើប្រាស់ថវិកាចំណាយ
សរុប៦៦៧.៨៨៦.០០០រៀល ស្មើនិង ៩៩,៩៩ %

គឺខេត្តមានទំនប់វារី

អគ្គីសនីសេសានក្រោមពីរ មានកម្លាំងថាមពល

ទីប្រជុំក្រុង គឺស្ពានឆ្លងទន្លេមេគង្គ ប្រវែង
១.៧៣១,៤១ ម៉ែត្រ ស្ពានឆ្លងទន្លេសេកុងមាន

ប្រវែង ១.០៥៧ ម៉ែត្រ ដែលជាតឹកតាងទុកជា
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លោក លូង មករា រីករាយជាមួយទិន្ឋផលដំណាំដែលទទួលបាន

ផ្លូវលំក្នុងភូមិសាស្រ្តស្រុកថាឡាបរិ វ ា៉ ត ់

ប្រវត្តិសាស្រ្ត ក្រោមការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃប្រកប

នៃសុខសន្ដិភាព បានធ្វើអោយជីវភាពរបស់

សេចក្ដីសប្បាយរីករាយជាមួយ នឹងមុខរបរនេះ

បតីតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្ស

គឺជីវភាពរបស់ប្រជាជននៅក្នុងស្រុក ថាឡាប-

ប្រាក់កាសគ្រប់គ្រាន់

ដោយកិតិបណ្ឌិតរបស់ សម្ដេចអគ្គមហាសេនា-

ប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រមុខដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជា ។ អ្វីដែល គួរឲ្យកត់សំគាល់ជាងនេះ
ទៅទៀត

នៅក្នុងបរិបទពិភពលោកកំពុងជួប

លោក និយាយដោយឡែក និងនិយាយ ជារួម
រិ វ ៉ ា ត់ និងនៅទូទាំងប្រទេសកាន់តែមានការរីក
ចំរើនជាលំដាប់ ។

កញ្ញា ជិន វិច្ចិរ៉ា មាន អាយុ ២៨ ឆ្នាំ ជា

បញ្ហាប្រឈម ដោយការរីករាលដាលនៃជម្ងឺ

ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិ ពងទឹក ឃុំអូរ៉ៃ ស្រុក

សេដ្ឋកិច្ចសកលជួបហានិភ័យយ៉ាងណាក៏ដោយ

អ្នកលក់ចាប់ហួយ បានមានប្រសាសន៍ដែរថា៖

កូវីដ-១៩ ពាសពេញសកលលោកបានធ្វើអោយ

ប្រជាជន ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង និយាយរួម និង
និយាយ ដោយឡែកប្រជាជន ស្រុកថាឡាបរី វ ា៉ ត់

នៅតែមានជីវភាពធូរធាល្អ ប្រសើរដូចបណ្ដា
ឆ្នាំមុនៗដែរ ។

ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលរស់នៅក្នុងស្រុកថាឡាប-

រិ វ ៉ ា ត់ បានបង្ហាញពីអារម្មណរ៍ បស់ខន
ួ្ល ដល់កម
ុ្រ
ការងារអ្នកយកព័ត៌មានយើង លោក លូង

មករា អាយុ ៥២ ឆ្នាំ ជា កសិកររស់នៅភូមិឆ្វាំង
ឃុំសំអាង ស្រុក ថាឡាបរិវ៉ាត់ ខេត្តស្ទឹងត្រែង
ប្រកបមុខរបរធ្វើចំការបានអោយដឹងថា

៖

ជារៀងរាល់ឆ្នាំ លោកតែងតែប្រកបរបរធ្វើចំការ

ដាំស្រូវ ដំឡូងមី និងម្នាស់ ដោយទទួលភោគផល

ថាឡាបរី វ ា៉ ត់ ខេត្តស្ទឹងត្រែង មានមុខរបរជា
ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ជីវភាពរបស់នៅរបស់កញ្ញា
កាន់តែមានការប្រែប្រួលឥតឈប់ឈរ ។ ទោះបី
ចំណូលពីមុខរបរនេះតិចតួចមែន

ជាប់ជាប្រចាំ វាអាចជួយគាំពារជីវភាពរស់នៅ

របស់គ្រួសារកញ្ញាបានយ៉ាងល្អប្រសើរ ។ ត្រង់
ចំណុចនេះកញ្ញា ងើបមុខឡើងហើយញញឹម

បន្ដិច បានបញ្ជាក់ជាចុងក្រោយ ថា៖ នាងខ្ញុំ

ហ៊ុន សែន សម្ដេចមិនត្រឹមតែជួយសង្គ្រោះ
ប្រទេសជាតិ

និងប្រជាជនឲ្យរួចផុតពីរបប

ប្រល័យពូជសាសន៍

ប៉ុន្តែសម្តេចបាននាំយក

ប្រទេសចេញពីភ្នក់ភ្លើងសង្រ្គាម មកកាន់សុខសន្ដិភាព

នឹងដឹកនាំប្រទេសជាតិអោយមាន

ការអភិវឌ្ឍរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ។ ក្រោម ពន្លឺ

ឃ្លាតឆ្ងាយ ពីក្រុមគ្រួសារ និងឃ្លាតឆ្ងាយពីភូមិ
ស្រុក ។ ទោះបីលោកមិនទាន់មានលុយកាក់

សំបូរហូរហៀរ យ៉ាងណាក្ដី លោកសូមសម្ដែង
ការអរគុណខ្លាំងណាស់ ចំពោះ សន្ដិភាពកំពុង
គ្របដណ្ដប់ទឹកដីកម្ពុជា។ បើគ្មានសន្ដិភាពទេ
យើងក៏គ្មានឱកាស

ដើម្បីកសាងសុភមង្គល

ក្នុងគ្រួសាររបស់យើងដែរ

លោកបានពោល

យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ថា យើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែបាន
ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ទាំងអស់នេះហើយ
លោក ឃុត នីដេត

។

បានថ្លែងនៅសំដីចុង

ក្រោយ ថា ៖ «សូមអរគុណ សន្ដិភាព» ។

លោក សន សារឿន អភិបាលនៃគណៈ-

លូតលាស់ទៅមុខទៀតយ៉ាងលឿន ក្រោមពន្លឺ

រហូត។

លោក ឃុត

កសិករ រស់នៅ

ដឹកនាំរបស់ សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ

មិនបាច់ធ្វើចំណាកស្រុក

ដើម្បីដឹកនាំប្រទេសយូរអង្វែង តទៅជារៀង

របស់ខ្ញុំគាំទ្រជានិច្ច គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ទៀតទេ។ ព្រមជាមួយគ្នានេះ លោកបានសម្ដែង
ប្រជាជន និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រោមការ

រស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃ

សម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវភាព

អភិបាលស្រុក បានលើកឡើងថា ៖ ស្រុក

នីដេត អាយុ៣៥

ការដឹងគុណ យ៉ាងក្រៃលែងចំពោះគណបក្ស

វាបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជា

និងក្រុម គ្រួសារ ព្រមទាំងប្អូន និង អ្នកជិតខាង

គួរជាទីគាប់ប្រសើរ។ បច្ចុប្បន្ននេះជីវភាពគ្រួសារ

របស់លោកមានភាពធូរធាមិនពិបាកដូចពីមុន

ប៉ុន្ដែចូល

ណាស់ពីព្រោះ

ឆ្នាំ

ជាប្រជា

ភូមិកាំ តេជោ ឃុំ
ថា ឡា ប រិ វ៉ ា ត់

ស្រក
ុ ថាឡាបរិ វ ៉ ា ត់
ខេត្ត ស្ទឹងត្រែង
ប្រកបមុខរបរ ដាំ

បន្លែវិលជុំ និង
ចិញ្ចឹមបង្កង កង្កែប
បានអោយ ដឹង
ថា៖ លោកមាន

ថាឡាបរិ វ ៉ ា ត់ ជានិច្ចកាលនៅតែបោះជំហាន
នៃសុខសន្ដិភាព ៕
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- បាទ...ខ្ញុំយល់ហើយ!
- បើអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ! ដំបូងបំផុតអ្នកឯងត្រូវប្រាប់ពី ថ្ងៃ
ខែ ឆ្នាំ កំណើតខ្លួនដល់តុលាការសិន! ជនជាប់ចោទនៅស្ងៀម

១-

កូវីដ១៩ សាហាវពិត

ឆក់យកជីវិត មនុស្សច្រើនលាន

បង្កវិនាស អន្តរធាន

រាតត្បាតទន្ទ្រាន ពេញសកល។

២- គ្រូពេទ្យធំៗ ផ្ដុំគំនិត

រិះរេគ្នេរគិត ល្អិតដិតដល់

ទប់ស្កាត់បំបាត់ កោលាហល

ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈ។

៣- ឯ កម្ពុជា នាបច្ចុប្បន្ន
៤៥៦-

ក៏រងអាសន្នរោគ អបលក្ខណ៍

ឆ្លងសហគមន៍ ២០កុម្ភៈ

គ្រោះថ្នាក់រហ័ស រោគប្លែងថ្មី។

ចូររួបរួមគ្នា យ៉ាងស្វាហាប់

បានដឹងឮស្រាប់ ទាំងប្រុសស្រី

មានបីការពារ និងកុំបី

អនុសាសន៍សក្ខី ប្រមុខរដ្ឋា។

អនុវត្តទៀងទាត់ ខ្លួនម្នាក់ៗ

ជឿជាក់សុខសាន្ត ក្នុងគ្រួសារ

ឯសហគមន៍ បរមសុខា	

ទូទាំងរដ្ឋា ផុតទុក្ខភ័យ។

ពាក់ម៉ាស់ការពារ តាមបញ្ញត្តិ

ប្រតិបត្តិហ្មត់ចត់ ការលាងដៃ

	សាប៊ូអាល់កុល ជែលរាល់ថ្ងៃ	

រឿយៗនោះដៃ ស្អាតល្អល្អះ។

៧- គម្លាតបុគ្គល ឃ្លាតសង្គម
៨-

ឃ្លាតគ្នាមធ្យមមួយម៉ែត្រកន្លះ

សុខាភិបាល បានប្រកាស

បីការពារច្បាស់ ចូរប្រិតប្រឹង។

បន្ទប់កុំបិទ ឥតឲ្យខ្យល់

បក់ផាត់ចូលដល់ស្ងប់ស្ងាត់ឈឹង

ទីប្រមូលផ្ដុំ ជុំច្រើនគ្នា

វាងវៀរឲ្យផុតហ្វូងកុះករ

១០- ជួបគ្នាតាមណាត់ឬតាមផ្លូវ

មិនត្រូវចាប់ដៃឬឱបរឹត

១១- គឺការគួរសម តាមបវេណី

តពីដូនតា ទួត លួត លា

	ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រាណធ្មេចធ្មឹង	ទ្វារនិងបង្អួច បើកចំហ។
៩-

ការហានិភ័យ នាគ្រាក្រ	ស្មោះសរប្រតិបត្តិសុខស័ក្តិសិទ្ធិ។
ទង្វើប្រពៃ គឺប្រព្រឹត្ត

បុរាណ អតីត សំពះគ្នា។

ញញឹមរាក់ទាក់ស្ម័គ្រ ស្មោះជា

១២- បីកុំ បីការពារ ទប់ស្កាត់

បង្អាក់បញ្ចៀស គ្រោះប្រល័យ

១៣- កុំភ័យស្លន់ស្លោ បាក់ស្មារតី
អនុវត្តបីកុំ បីការពារ

ភាតរភាព ប្រសើរក្រៃ។
បំបាត់រាំងរា រោគចង្រៃ

រួមដៃប្រយុទ្ធ កុំរួញរា។
កូវីដប្លែងថ្មី អាចពាធា

ច្បាស់ប្រាកដជា រាំងរាបាន ៕
និពន្ធៈ នឹម ណាំ
និយាយតាមឃើញ

ពេលបើកសវនាការ លោកចៅក្រមប្រាប់
ជនជាប់ចោទៈ

គិតតែសម្លឹងមុខលោកចៅក្រមភ្លឹះៗ អត់ព្រមនិយាយស្ដីថាម៉េច
សោះ។ ឃើញដូច្នោះលោកចៅក្រមគំហកៈ
- ជនជាប់ចោទ តុលាការសួរអ្នកឯង ហេតុអ្វីអ្នកឯងនៅស្ងៀម?
- បាទ...ពីព្រោះសុទ្ធតែរឿងដែលខ្ញុំមិនដែលឃើញផ្ទាល់ភ្នែក
ខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបានទេ។
ពីអ្នកណាផ្សេងក៏ដោយ
ទើបតែរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយបានមួយសប្ដាហ៍ នាយ ញ៉ាញ់
ជជីកសួរ នាងញ៉ានជាភរិយាៈ
- បងចង់ឲ្យអូនប្រាប់បងឲ្យត្រង់ ដែលអូនព្រមរៀបការ ជាមួយ
បង គឺដោយសារតែបងនេះ បានទទួលកេរមត៌កពីឪពុកបងច្រើន
មែនទេ?
នាងញ៉ានសើចញឹមៗ តបស្រួយស្រែសៈ
- មិនមែនអញ្ចឹងទេបងសម្លាញ់! ទោះបីបងទទួលមរតកពីអ្នក
ណាផ្សេងក្រៅពីឪពុកបងក៏ដោយ

ឲ្យតែបានច្រើនប៉ុណ្ណឹងក៏ខ្ញុំ

ព្រមរៀបការជាមួយបងដែរ។
ចាញ់ល្បិចចោរ
នាព្រឹកមួយ នាងស្រីសោភា ដ៏ស្រស់ប្រិមប្រិយ ពាក់គ្រឿង
អលង្ការពេញខ្លួន អង្គុយចាំប្ដីនៅមុខផ្ទះ ដែលទៅយកឡានមកដឹក
ទៅទិញអីវ៉ាន់សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅឯផ្សារ

ស្រាប់តែលេចបុរស

ម្នាក់ជិះម៉ូតូមកឈប់ហើយក៏សួរៈ
- សូមទោសអ្នកស្រី នៅម្ដុំនេះ មានប៉ុស្តិនគរបាលទេ?
នាងសោភាមិនដឹងរឿងក៏ឆ្លើយតាមត្រង់ៈ
- ច៎ា ម្ដុំខ្ញុំនេះ តាំងពីដើមមកសុខសប្បាយណាស់ ចោរកម្មកគ
៏ ្មាន
ទាស់ទែងគ្នាក៏គ្មាន ហេតុនេះកម្រមានវត្តមាននគរបាលណាស់!
- ចុះប៉ុស្តិនគរបាលនៅឆ្ងាយទេ?
- ច៎ា ឆ្ងាយគ្រាន់បើដែរ។ បើជិះម៉ូតូប្រហែល១០នាទីទើបដល់
- អើ បើអ៊ីចឹង ឆាប់ដោះគ្រឿងអលង្ការ និងបារលុយកាក់នៅក្នុង

- ខ្ញុំសូមរំលឹកមុនឲ្យហើយ អ្នកឯងត្រូវ កាបូបទាំងប៉ុន្មានប្រគល់ឲ្យយើងភ្លាមកុំស្ទាក់ស្ទើរ កុំស្រែកឲ្យ

និយាយអ្វីដែលខ្លួនបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែក ។ សោះប្រយ័ត្នស្លាប់ខ្លួន។
ហាមនិយាយអ្វីដែលគ្រាន់តែឮគេនិយាយប្រាប់ ឬគ្រាន់តែឮគេនិយាយ
គ្នា។ យល់ហើយឬនៅ?

- យី យ៉ាងម៉េចហ្នឹង?

- កុំសួរច្រើន កុំស្រែក គឺចោរណា៎ ៕
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E-mail : ariyathoar@yahoo.com
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៤០០.០០០៛
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្
តា ល ប្រធានក្រុមការងារចុះខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ................................... ១០០ ដុល្លារ
លោកជំទាវ ឃួន សុដារ ី
សមាជិកាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្
តា ល.................................................................................................... ២០០ ដុល្លារ
ឯ.ឧ
អូន
ព័ន្ធមុនីរ ័ត្ន សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្
តា ល ប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញ វត្ថុ ............. ២០០ ដុល្លារ
ឯ.ឧ
ជា
ចាន់ត ូ
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្
តា ល ប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សនៃធនាគារជាតិ ...................... ៤០០.០០០៛
ឯ.ឧ
អ៊ុក
រ៉ាប៊ុន
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្
តា ល ប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ............... ១០០ ដុល្លារ
ឯ.ឧ
ហ៊ង
ី
ប៊ុនហ�ៀង សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្
តា ល ប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សខុទ្ទកាល័យសម្តេចតេជោ ................................ ២០០ ដុល្លារ
ឯ.ឧ
ស៊ន
ុ
ចាន់ថុល
ប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូ ន ...................................................................... ៨០០.០០០ ៛
ិ យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ................................... ៤០០.០០០៛
ឯ.ឧ
ចម
ប្រសិទ្ធ
ប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សក្រសួងឧស្សាហកម្ម វទ្
ឯ.ឧ
ហ៊ុន ណេង
ប្រធានគណៈកម្មការទី ៤ នៃរដ្ឋសភា .......................................................................................................................... ១០០ ដុល្លារ
ឯ.ឧ
វេង សាខុន
ប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សក្រសួងកសិកម្មរក្
ុ ខា ប្រមាញ់ និងនេសាទ................................................................ ៦០០.០០០៛
ឯ.ឧ
ប៉ាន សូរស័កតិ ្
ប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម .............................................................................................. ១៥០ ដុល្លារ
ឯ.ឧ
ស្តើង សុខុម
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញ វត្ថុ................................................................................................................ ៥០០.០០០៛
ឯ.ឧ
ថោង ខុន
ប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សក្រសួងទេសចរណ៍ .............................................................................................. ១០០ ដុល្លារ
ិ ជីវៈ ............................................................ ១០០ ដុល្លារ
ឯ.ឧ
អ៊ិត
សំហេង
ប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្
តា លវជ្ជា
ឯ.ឧ
ព្រុំ
សុខា
ប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ................................................................................... ១០០ ដុល្លារ
ឯ.ឧ
ខ�ៀវ កាញារ ីទ្ធ
ប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សក្រសួងព័ត៌មាន .................................................................................................... ១០០ ដុល្លារ
ឯ.ឧ
អូស្មាន ហាស្សាន់ ប្រធានគណៈចលនាសាសនិកឥស្លាមនៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា .............................................................................. ១០០ ដុល្លារ
ឯ.ឧ
យូ
ប៊ុនឡេង
សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្
តា ល .............................................................................................................................. ១០០ ដុល្លារ
ឯ.ឧ
គង់
វិបុល
ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញ វត្ថុ ....................... ១០០ ដុល្លារ
ឯ.ឧ
អ៊ុក
សារាវុធ
ប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ .......................................................................................... ១០០ ដុល្លារ
ឯ.ឧ
ម៉ម
ប៊ុននាង
ប្រធានគណៈកម្មការទី ១០នៃព្រឹទ្ធសភា ...................................................................................................................... ៤០០.០០០៛
ឯ.ឧ
នង
វាសនា
អ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ធំ ................................................................................................................................ ៤០០.០០០៛
ឯ.ឧ
សុខ
ផល
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ ................................................................................................................................... ១០០ ដុល្លារ
ឯ.ឧ
ម៉ា
ឈ�ឿន
សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្
តា ល ............................................................................................................................. ១០០ ដុល្លារ
លោកជំទាវ អ៊ុក
ម៉ាលី
សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្
តា ល .............................................................................................................................. ១០០ ដុល្លារ
ឯ.ឧ
ទេព ធន
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរ�ៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ .................................................................................... ១០០ ដុល្លារ
ឯ.ឧបណ្ឌិត លី
ឆេង
សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្
តា ល និងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញ ..................................................... ១០០ ដុល្លារ
គណៈកម្មការ ក៧១
.................................................................................................................................................................................. ៤០០.០០០ ៛
គណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សក្រសួងបរ ិស្ថាន
................................................................................................................................................... ៤០០.០០០ ៛
គណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សក្រសួងកិច្ចការនារ ី ................................................................................................................................................... ១០០ ដុល្លារ
គណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សខេត្តបាត់ដំបង
................................................................................................................................................... ១០០ ដុល្លារ
គណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សខេត្តស�ៀមរាប
................................................................................................................................................... ១០០ ដុល្លារ
គណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សខេត្តព្រះសីហនុ
................................................................................................................................................... ១០០ ដុល្លារ
គណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សខេត្តត្ងឃ្មុំ
................................................................................................................................................... ១០០ ដុល្លារ
បូ
គណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សខេត្តកណ្
តា ល
................................................................................................................................................... ១០០ ដុល្លារ
គណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សខេត្តសង
ទឹ ្ ត្រែង
................................................................................................................................................... ១០០ ដុល្លារ
គណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សខេត្តកែប
................................................................................................................................................... ៤០០.០០០៛
ឯ.ឧ
ប៉ា
សុជាតិវង្ស ប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សរាជធានីភ្នំពេញ .................................................................................................... ១០០ ដុល្លារ
ឯ.ឧ
ម៉ែន វិបុល
ប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សខេត្តស្វាយរ�ៀង .................................................................................................... ១០០ ដុល្លារ
ឯ.ឧ
វ៉ា
ថន
ប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សខេត្តក្រចេះ .......................................................................................................... ១០០ ដុល្លារ
ឯ.ឧ
អ៊ច
ូ
ភា
ប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សខេត្តតាកែវ .......................................................................................................... ១០០ ដុល្លារ
ឯ.ឧ
អ៊ុន
ចាន់ដា
ប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សខេត្តក្តំពង់ចាម...................................................................................................... ១០០ ដុល្លារ
ឯ.ឧ
ស្វាយ សំអ៊ាង
ប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សខេត្តមណ្ឌលគិរ.ី .................................................................................................... ១០០ ដុល្លារ
ិ រ....................................................................................................... ១០០ ដុល្លារ
ឯ.ឧ
ប្រាក់ សុវណ្ណ
ប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សខេត្តព្រះវហា
ឯ.ឧ
ធឹម
សុផា
សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្
តា ល............................................................................................................................... ៤០០.០០០៛
ឯ.ឧ
យូ
ភិរម្យ
អនុប្រធានក្រុមការងាររបស់គណៈកម្មាធិការកណ្
តា ល ចុះជួយរាជធានីភ្នំពេញ ............................................................. ១០០ ដុល្លារ
ឯ.ឧ
ម៉ុម
សារ�ឿន
ប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សខេត្តស្ទឹងត្រែង ..................................................................................................... ៤០០.០០០ ៛
ឯ.ឧ
ស្បោង សារ៉ាត
ប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សខេត្តព្រៃវែង.......................................................................................................... ១០០ ដុល្លា
ឯ.ឧ
ថា
យ៉ាវ
អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា .................................................................................... ២៣៦.៤៧០៛
ឯ.ឧ
ម៉ុម
ជឹមហ៊ុយ
ប្រធានគណៈកម្មការទី៧នៃព្រឹទ្ធសភា ......................................................................................................................... ២០០.០០០ ៛
ឯ.ឧ
លឹម
គានហោ
សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្
តា ល និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម .......... ២០០.០០០ ៛
ឯ.ឧ
ម៉ម
ប៊ុនហេង
ប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សក្រសួងសុខាភិបាល ............................................................................................. ៥០ ដុល្លារ
ឯ.ឧ
អ៊ុក
ដាមរ ី
អ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកណ្
តា ល........................................................................................................................ ២០០.០០០៛
គណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ............................................................................................................................... ២០០.០០០ ៛
គណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា ៈ ................................................................................................................................. ២០០.០០០ ៛
គណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សខេត្តបន្ទា យមានជ័យ ................................................................................................................................................ ២០០.០០០ ៛
គណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សខេត្តកំពត  .................................................................................................................................................................... ៥០ ដុល្លារ
ឯ.ឧ
អាយ ខន
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា ..................................................................................................................................................... ២០០.០០០៛
ិ រ ............................................................................................................................. ២០០.០០០៛
ឯ.ឧ
សួស យ៉ារ៉ា
សមាជិករដ្ឋសភាមណ្ឌលព្រះវហា
ឯ.ឧ
ចាយ បូរ ិន
សមាជិករដ្ឋសភាមណ្ឌលកំពង់ចាម ............................................................................................................................ ៥០ ដុល្លារ
ឯ.ឧ
ដុំ
យុហ�ៀន
សមាជិករដ្ឋសភាមណ្ឌលកោះកុង............................................................................................................................... ២០០.០០០៛
លោក
អ៊ុក
ភ័ក្រ្តា
អភិបាលរងខេត្តកោះកុង ............................................................................................................................................ ២០០.០០០៛
ឯ.ឧ
ជាម ប៉េអា
សមាជិករដ្ឋសភាមណ្ឌលខេត្តព្រៃវែង.......................................................................................................................... ២០០.០០០៛
ឯ.ឧ
ប៉ាវ ហមផាន
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ .................................................................................................................................... ៥០ ដុល្លារ
ឯ.ឧ
រស់
សម័យ
ទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាល .............................................................................................................................................. ៥០ ដុល្លារ
ឯ.ឧ

កែ

គឹមយ៉ាន

សមាជិកាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្
តា ល ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច .

៦៧-

លោកជំទាវ មុិញ

៦៩-

ឯ.ឧ

៦៨-

៧០៧១-

៧២-

៧៣៧៤៧៥៧៦-

៧៧៧៨៧៩៨០៨១-

៨២-

៨៣៨៤៨៥៨៦-

៨៧៨៨៨៩៩០៩១-

៩២-

៩៣៩៤៩៥៩៦-

៩៧៩៨៩៩-

១០០១០១-

១០២-

១០៣១០៤១០៥១០៦-

១០៧១០៨១០៩១១០១១១-

១១២-

១១៣១១៤១១៥១១៦-

១១៧១១៨១១៩-

១២០១២១-

១២២-

១២៣១២៤១២៥១២៦-

១២៧១២៨១២៩-

១៣០១៣១-

១៣២-

ឯ.ឧ

កុសនី

Gñk]btßmÖ TsSnavdþI RbCaCn elx 239-240

ិ ិត្រសិល្បៈ ........................................................................................................... ៥០ ដុល្លារ
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌ និងវច

ម៉ៅ

ប៊ុនណារ ិន សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្
តា ល .............................................................................................................................. ២០០.០០០៛

ឃួន

រ៉ានីន

នរៈ    រតនៈវឌ្ឍនោ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការ និងសាសនា .................................................................................................................. ២០០.០០០៛

រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា .............................................................................. ៥០ ដុល្លារ
ិ ជីវៈ ............................................................................................ ៥០ ដុល្លារ
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្
តា លវជ្ជា
លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង
ប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សខេត្តកោះកុង ....................................................................................................... ២០០.០០០៛
ឯ.ឧ
បូន
លឹមហេង អនុរដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ..................................................................................................................... ២០០.០០០៛
ឯ.ឧ
សេង ទ�ៀង
រដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី .......................................................................................................................... ២០០.០០០៛
ឯ.ឧ
ឆាយ ប្ញទ្ធិសែន
អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរ�ៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ........................................................................ ២០០.០០០៛
ឯ.ឧបណ្ឌិត ហែម ថេង
អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោ ប្រវេសន៍............................................................................................................ ២០០.០០០៛
ឯ.ឧ
អ៊ិន
បូរ៉ា
អគ្គសង
្ន ការរងនគរបាលជាតិ ទទួលផែននាយកដ្ឋានកណ្
តា លនគរបាលយុត្តិធម៌ ......................................................... ២០០.០០០៛
ឯ.ឧ
សុខ
ខេមរ ិន
អនុប្រធានក្រុមការងារចុះស្រុកកញ្ច្ រៀច និងប្រធានក្រុមការងារចុះឃុំកញ្ច្ រៀច ........................................................... ២០០.០០០៛
ឯ.ឧ
ង៉េង ជួ
ប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ............................................................................................. ២០០.០០០៛
ឯ.ឧ
យុន ហេង
ជំនួយការសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ន
ុ សែន ............................................................................................ ៥០ ដុល្លារ
ឯ.ឧ
វង្ស សាម៉ុន
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងផែនការ ................................................................................................................................... ១៥០.០០០ ៛
ឯ.ឧ
ម៉ែន ស៊ផា
ី ន់
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា .................................................................................................................................................... ១០០.០០០ ៛
ឯ.ឧ
ណយ ស្រូន
សមាជិកព្រឺទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគទី៨ ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី .................................................................................................. ១០០.០០០៛
ឯ.ឧ
ជឹម
សុខខុន
សមាជិករដ្ឋសភាខេត្តកណ្
តា ល និងជាសមាជិកគណៈកម្មការទី៣ នៃរដ្ឋសភា .............................................................. ១០០.០០០ ៛
គណៈកម្មាធិការគណបក្ស គ២៥
.................................................................................................................................................. ១០០.០០០ ៛
ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត បន្ទា យមានជ័យ
.................................................................................................................................................. ១០០.០០០ ៛
ឯ.ឧ
កាយ សំរ ួម
ប្រធានគណៈប្រចាំការនៃគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្តកោះកុង ............................................................................... ១០០.០០០ ៛
លោកជំទាវ ខុង
ស៊ន
ុ អេង
សមាជិករដ្ឋសភាមណ្ឌល ខេត្តកំពង់ចាម .................................................................................................................... ១០០.០០០ ៛
លោកជំទាវ កុល
ធារ ិន
សមាជិករដ្ឋសភាមណ្ឌល ខេត្តកំពង់ចាម .................................................................................................................... ១០០.០០០ ៛
លោកជំទាវ ស្រី
គីមឆយ
សមាជិករដ្ឋសភាមណ្ឌល ខេត្តកំពង់ចាម .................................................................................................................... ១០០.០០០ ៛
ឯ.ឧ
ណៅ ធួក
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ .............................................................................................. ១០០.០០០ ៛
ឯ.ឧ
ប៉ាន ប៊ុនធ�ឿន
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងផែនការ .................................................................................................................................... ១០០.០០០ ៛
ឯ.ឧ
ជ្រុន ថេរ៉ាវ៉ា ត រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ....................................................................................................................... ១០០.០០០ ៛
ឯ.ឧ
ប៉ែន
ច័ន្ទសខេមរា  
ុ
អគ្គា ធិការ នៃអគ្គា ធិការដ្ឋានក្រសួងរ�ៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ..................................................................................... ១០០.០០០ ៛
ឯ.ឧ
ថោង សំអាត
សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្
តា ល ............................................................................................................................. ១០០.០០០ ៛
ឯ.ឧ
ស៊ម
ឹ
ស៊ថា
ី
អគ្គនាយករដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ ..................................................................................................................... ១០០.០០០ ៛
លោក
គឹម
ប៉ុណ្
ណា
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្តស�ៀមរាបប្រធានសាខាគណបក្សមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូ ន .... ១០០.០០០ ៛
ឯ.ឧ
សុខ
ហម
ប្រធានគណៈឃោសនាអប់រ ំ នៃគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្តរតនគិរ ី ........................................................................ ១០០.០០០ ៛
លោក
ហូ
ដារ ីណា
ប្រធានការិល័យរដ្ឋបាល នៃធនាគារជាតិ .................................................................................................................... ១០០.០០០ ៛
លោក
គាត ហ៊ុល
អភិបាលក្រុងប៉ោ យប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ............................................................................................................ ១០០.០០០ ៛
គណៈកម្មាធិការគណបក្ស ស្រុកចម្ការល�ើខេត្ត កំពង់ចាម ....................................................................................................................................... ១០០.០០០ ៛
ឯ.ឧ
ជា
ក្រូច
ទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៍មាន ខេត្តកំពង់ចាម ...................................................................................................................... ១០០.០០០ ៛
លោក
គឹម
សួរភិរ ុណ ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាល ខេត្តកំពង់ចាម ..................................................................................................................... ១០០.០០០ ៛
លោក
ឯម
កុសល
ស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ចាម ................................................................................................................................ ១០០.០០០ ៛
លោក
ទុន
ណេត
អភិបាលស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខេត្តកំពង់ចាម ...................................................................................................................... ១០០.០០០ ៛
ឯ.ឧ
យឹម លុច្យ
ប្រធានគណៈត្រួតពិនិត្យនៃគណបក្ស ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី ................................................................................................ ១០០.០០០ ៛
លោក
សាន់ ដារ ិទ្ធិ
ប្រធានមន្ទីររ៉ែ និងឋាមពល ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី ................................................................................................................ ១០០.០០០ ៛
លោក
ប៊ុន
សួរ
ប្រធានមន្ទីរសុខាភីបាល ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី ................................................................................................................... ១០០.០០០ ៛
ិ ជីវៈ ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី .................................................................................. ១០០.០០០ ៛
លោក
ណយ ច័ន្ទតារា
ប្រធានមន្ទីរការងារ និងបណ្តុះបណ្
តា លវជ្ជា
លោក
កែវ សុភគ៌
ប្រធានមន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តមណ្ឌលគិរ.ី .......................................................................................................................... ១០០.០០០ ៛
លោក
អាន គឹមឡេង
ប្រធានពន្ធនាគារ ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី .............................................................................................................................. ១០០.០០០ ៛
លោក
ស�ៀក មុន្នី
អភិបាលស្រុកអូររាំង ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី ......................................................................................................................... ១០០.០០០ ៛
គណៈកម្មាធិការនៃគណបក្ស ក្រុងកោះរង.................................................................................................................................................................
៉ុ
១០០.០០០ ៛
គណៈឃោសនាអប់រ ំនៃគណបក្សខេត្ត ព្រៃវែង........................................................................................................................................................ ១០០.០០០ ៛
ក្រុមការងារគណបក្សនៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆា ំងទារ ុណកម្ម............................................................................................................................ ១០០.០០០ ៛
ឯ.ឧ. ឧកញ៉ា	 សន
កុសល
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សក្រុងព្រះសីហនុ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យគណបក្សក្រុងព្រះសីហនុ ............. ២០ ដុល្លារ
លោកជំទាវ មឹន
មាណវី
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូ ន...................................................................................................... ៥០.០០០៛
ឯ.ឧ
ម៉ែន ង៉ុយ
អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សខេត្តមណ្ឌលគិរ.ី .............................................................................................. ៥០.០០០៛
ឯ.ឧ
លី
សាមិ
ប្រធានគណៈឃោសនាអប់រគ
ំ ណបក្ស ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី .............................................................................................. ៥០.០០០៛
លោក
ប៉េង សម្បត្តិ
ប្រធានគណៈចាត់តាំងគណបក្ស ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី ...................................................................................................... ៥០.០០០៛
ឯ.ឧ
អ៊ុន
ឆាលី
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកោះកុង ............................................................................................................................... ៥០.០០០៛
ឯ.ឧ
ស៊ន
ុ
សុផល
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកោះកុង .............................................................................................................................. ៥០.០០០៛
ឯ.ឧ
លី
សារ៉េត
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកោះកុង .............................................................................................................................. ៥០.០០០៛
ឯ.ឧ
ដួង
សាវ�ឿន
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកោះកុង .............................................................................................................................. ៥០.០០០៛
ឯ.ឧ
ញ៉ែម ដារ៉ា
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកោះកុង .............................................................................................................................. ៥០.០០០៛
ល.វេជ្ជបណ្ឌិត ទៅ       ម៉ឹង
ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ............................................................................................................ ៥០.០០០៛
លោក
ជា
ឧត្តម
អាជីវករ លក់ដូរ ខេត្តកោះកុង .................................................................................................................................... ៥០.០០០៛
លោក
ធិន
សម្បត្តិ
មេឃុំតាតៃក្រោម ខេត្តខេត្តកុង.................................................................................................................................... ៥០.០០០៛
លោក
អន
ដាវុធ
ប្រធានមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូ នខេត្តកោះកុង ................................................................................................ ៥០.០០០៛
ឯ.ឧបណ្ឌិត ងី
មានហេង ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សមូលដ្ឋានមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ ............................................................... ៥០.០០០៛
ឯ.ឧ
ស៊ា ង ចាន់
សមាជិកក្រុមការងារគណៈកម្មាធិការកណ្
តា លចុះជួយខេត្តព្រះសីហនុ ........................................................................ ៥០.០០០៛
លោក
ឆេង សុភក្រ
សមាជិកក្រុមការងារគណៈកម្មាធិការកណ្
តា លចុះជួយខេត្តព្រះសីហនុ ........................................................................ ៥០.០០០៛
ឯ.ឧ
ឯ.ឧ

ហេង

សួ

១៣៣- លោកជំទាវ នាក់

ណារ ិទ្ធ

Gñk]btßmÖ TsSnavdþI RbCaCn elx 239-240

ិ យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តព្រះសីហនុ ......................................................................................
ប្រធានសាខាបក្សវទ្
ិ យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តព្រះសីហនុ .......................................................................................................
នាយកវទ្
១៣៥ លោក
វង្ស ឌីណា
ប្រធានសាខាពន្ធដារ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង .........................................................................................................................
១៣៦- ឯ.ឧ
ឈ�ើយ ចាន់ណា
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា ....................................................................................................................................................
១៣៧- ឯ.ឧ
ស្រេង សុផល
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ..................................................................................................................
១៣៨- លោក
លី
សារ ី
អភិបាលរង ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ..............................................................................................................................
១៣៩- ឯ.ឧ
លឹម
សុថេត
ប្រធានគណៈឃោសនាអប់រនំ ៃគណបក្សខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ....................................................................................
១៤០- ឯ.ឧ
សួន សុធី
ប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យនៃគណបក្សខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ...........................................................................
១៤១- លោក
សិទ្ធិ
ឡោះ
ស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ......................................................................................................................
១៤២- ឯ.ឧ
អ៊ុង
ស៊ផា
ី ន
ប្រធានអនុរក្សពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ............................................................................................................
១៤៣- លោក
បឹង
គឹមសឹង
ប្រធានមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញ វត្ថុខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ..............................................................................................
១៤៤- លោក
ហ៊ុយ ឡេង
ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តបន្ទាយមានជ័យ .............................................................................................................
១៤៥- លោក
ចាន់ ហេង
ម្ចា ស់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈតេលា ទីរម
ួ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ..........................................................................................
១៤៦- លោក
យឹម ប៊ុនរម
៉ុ
ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ........................................................................................
១៤៧- លោក
ប៉ាង វណ្
ណាសេដ្ឋ ប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ...................................................................................................................
១៤៨- លោក
យុត សន
្វី ី
ប្រធានរតនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យ .........................................................................................................................
១៤៩- លោកស្រី	 ម៉េង គឹមហួយ
ប្រធានមន្ទីរកិច្ចការនារីខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ...............................................................................................................
ិ ជីវៈខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ............................................................................
១៥០- លោក
រស់
សារ ុំ
ប្រធានមន្ទីរកិច្ចការ និងបណ្តុះបណ្
តា លវជ្ជា
១៥១- លោក
ប៊ុក
ឡាយជី
ប្រធានមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ..............................................................................................................
១៥២- លោក
ញ៉ល
ឹ
ប៊ុនធ�ឿន
ប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ........................................................................................
១៥៣- លោក
អាង ណារ ឹទ្ធ
ប្រធានមន្ទីររ�ៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសូរយា
ិ ដីខេត្តបន្ទាយមានជ័យ .................................................................
១៥៤- លោក
ដុំ
វណ្ណឌី
អនុប្រធានមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ........................................................................................................
១៥៥- លោក
ប៊ូន
លាងផេង អភិបាលរងស្រុកព្រះនេត្រព្រះ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ..................................................................................................
១៥៦- លោក
ឈុន ម៉ៅ
មេបញ្
ជា ការរងយោធភូមិភាគទី៥ មេបញ្
ជា ការទិសទី១ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ................................................................
១៥៧- លោក
តឹក
ប៊ុនធ�ឿន
មេបញ្
ជា ការរងយោធភូមិភាគទី៥ មេបញ្
ជា ការទិសទី១ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ................................................................
១៥៨- លោក
ឡេ
ច័ន្ទសង្វាត ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាល ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ...........................................................................................................
១៥៩- លោក
សុក
ចាន់ថា
ប្រធានមន្ទីរសាធារណការ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ .........................................................................................................
១៦០- លោកស្រី	 ក្រាម បូលក
័ ្ខ
នាយិកាធនាគារជាតិ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ .................................................................................................................
១៦១- ឯ.ឧ
ឡង
ឈុ
ន
ឡៃ
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សា ខេត្តកំពង់ឆ្នាុ ំង ...............................................................................................................................
ុ
១៦២- លោក
អ៊ិត
ដារ៉ា
ស្នងការរងនគរបាល ខេត្តកំពង់ចាម...........................................................................................................................
១៦៣- ឯ.ឧ
ស្រី
កាន�ឿន
ប្រធានមន្ទីរគណបក្ស ខេត្តកំពង់ចាម..........................................................................................................................
១៦៤- លោក
សួន
ឌី
ប្រធានគណៈឃោសនាអប់រ ំ គណបក្សខេត្តកំពង់ចាម..................................................................................................
១៦៥- លោក
ពូន
រ ុន
ប្រធានមន្ទីរឧ.ស.ក វិទ្យា.ប.វិ និងននានុវត្តន៍ ខេត្តកំពង់ចាម.........................................................................................
១៦៦- លោក
ស្រី
សុភ័ក្រ្ក
ប្រធានមន្ទីរធម្មការ និងសាសនា ខេត្តកំពង់ចាម..........................................................................................................
១៦៧- លោក
លី
ចាន់ធី
ប្រធានមន្ទីររ៉ែ និងថាមពល ខេត្តកំពង់ចាម..................................................................................................................
១៦៨- លោក
លី
ម៉េងសាន ប្រធានមន្ទីរអប់រយ
ំ ុវជន និងកីឡា ខេត្តកំពង់ចាម.........................................................................................................
១៦៩- លោក
សុខ
ស្រ៊ុន
ប្រធានមន្ទីរសាធារណៈការ ដឹកជញ្ជូ ន ខេត្តកំពង់ចាម..................................................................................................
១៧០- លោក
អ៊ុម 
វិបុល
ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក ខេត្តកំពង់ចាម.......................................................................................................................
១៧១- លោកស្រី	 ចាន់ វ៉ា ន់នី
ប្រធានមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញ វត្ថុ ខេត្តកំពង់ចាម.............................................................................................................
១៧២- លោក
សឹង
ភារ ុំ
ប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌ សិល្បៈ ខេត្តកំពង់ចាម..................................................................................................................
១៧៣- លោកស្រី	 ឆាន ច័ន្ទធីតា
ប្រធានមន្ទីរទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា ខេត្តកំពង់ចាម...........................................................................................
១៧៤- លោក
ស៊ា ន សុគុន
ប្រធានមន្ទីរទេសចរណ៍ ខេត្តកំពង់ចាម.......................................................................................................................
១៧៥- លោក
ស៊ម     ថាវ
ឹ
ីរះ
ប្រធានមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រម៉ា ញ និងនេសាទ ខេត្តកំពង់ចាម.......................................................................................
១៧៦- លោក
ហេង វុទ្ធី
ស្នងការរងនគរបាលខេត្តកំពង់ចាម............................................................................................................................
១៧៧- លោក
ប៊ិន
ឡាដា
អភិបាលស្រុកកំពង់ស�ៀម ខេត្តកំពង់ចាម...................................................................................................................
១៧៨- លោក
ប៊ិ
ប៊ុន្ថា
ប្រធានមន្ទីរផែនការ ខេត្តកំពង់ចាម.............................................................................................................................
១៧៩- លោក
ទូច
វឌ្ឍនា
ប្រធានមន្ទីរសង្គមកិច្ច ខេត្តកំពង់ចាម..........................................................................................................................
១៨០- លោក
ខេង ស្រេង
ស្នងការរងនគរបាលខេត្តកំពង់ចាម............................................................................................................................
១៨១- លោក
ជា
ជាង
ស្នងការរងនគរបាលខេត្តកំពង់ចាម.............................................................................................................................
១៨២- លោក
ជា
ធារ ិទ្ធ
ស្នងការរងនគរបាលខេត្តកំពង់ចាម ..........................................................................................................................
១៨៣- ឯ.ឧ
កែវ  ប៊ុនថន
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី .........................................................................................................................
១៨៤- ឯ.ឧ
ម៉ៅ 
ធនារក្ស
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី .........................................................................................................................
១៨៥- ឯ.ឧ
ចឹង
សុចន្ថា
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី .........................................................................................................................
១៨៦- លោក
សាយ ម៉េងគីម
អភិបាលរង ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី .......................................................................................................................................
១៨៧- លោកស្រី	 វិន
ស៊ធ
ី ូន
អភិបាលរង ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី .......................................................................................................................................
១៨៨- លោក
ឈឹម កាន
អភិបាលរង ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី .......................................................................................................................................
១៨៩- លោក
ជាក់ ម៉េងហ៊ា ង អភិបាលរង ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី ......................................................................................................................................
១៩០- លោក
ហ�ៀក សុផាន
នាយករដ្ឋបាល ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី .................................................................................................................................
១៩១- លោក
ឡោ
សុខា
ស្នងការដ្ឋាននគរបាល ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី ......................................................................................................................
១៩២- លោក
សុង
ឃាង
ប្រធានមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី .....................................................................................
១៩៣- លោកស្រី	 ដួច
ដារ៉ា
ប្រធានរតនាគារ ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី ................................................................................................................................
១៩៤- លោកស្រី	 ម៉ាលី សុខនី
ប្រធានមន្ទីរកិច្ចការនារី ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី ......................................................................................................................
១៩៥- លោក
ទូច
រស ្មី
ប្រធានមន្ទីរធម្មការ និងសាសនា ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី ........................................................................................................
១៩៦- លោក
លឹម
ស្រេង
ប្រធានមន្ទីរពាណិជ្ជកម្ម ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី .....................................................................................................................
១៩៧- លោក
ខឹម
សុផុន
ប្រធានមន្ទីរសង្គមកិច្ចអតិតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី .....................................................................
១៩៨- លោក
ម៉ៅ
ចំរ� ើន
ប្រធានមន្ទីររ�ៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មសំណង់ និងសុរយា
ិ ដី ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី .............................................................
១៣៤- លោក

ភេង

នី

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛
៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥៥.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛
៥០.០០០៛
៥០.០០០៛

៥០.០០០៛
៥០.០០០៛
៥០.០០០៛

៥០.០០០៛
៥០.០០០៛
៥០.០០០៛
៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

១៩៩-

២០០២០១-

២០២-

២០៣២០៤២០៥២០៦-

២០៧២០៨២០៩២១០២១១-

២១២-

២១៣២១៤២១៥២១៦-

២១៧២១៨២១៩-

២២០២២១-

២២២-

២២៣២២៤២២៥២២៦-

២២៧២២៨២២៩-

២៣០២៣១-

២៣២-

២៣៣២៣៤២៣៥២៣៦-

២៣៧២៣៨២៣៩២៤០២៤១-

២៤២-

២៤៣២៤៤២៤៥២៤៦-

២៤៧២៤៨២៤៩២៥០២៥១-

២៥២-

២៥៣២៥៤២៥៥២៥៦-

២៥៧២៥៨២៥៩២៦០២៦១-

២៦២-

២៦៣២៦៤-

ងិន

Gñk]btßmÖ TsSnavdþI RbCaCn elx 239-240

សុវិមាន

ប្រធានមន្ទីរទេសចរណ៍ ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី .....................................................................................................................
ប្រធានសាខាពន្ធដារ ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី .........................................................................................................................
លោក
ប្រាក់ សំណាង
ប្រធានទីចាត់ការហិរញ្ញ វត្ថុសាលា ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី ......................................................................................................
លោក
ញ៉ែម រ៉ា
ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្មសាលា ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី ..........................................................................................................
លោក
សូ
សុវណ្ណ
ស្នងការរងនគរបាល ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី .........................................................................................................................
លោក
នួន
សារ ៉ន
អភិបាលស្រុកកែវសីមា ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី .....................................................................................................................
លោក
ម�ើល ស�ឿន
អភិបាលស្រុកពេជ្រាដា ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី .....................................................................................................................
លោក
ឌីម
នី
អភិបាលស្រុកកោះញែក ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី ...................................................................................................................
លោក
ឡង     វិបុ
ល
អភិបាលក្រុងសែនមនោរម្យ ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី ..............................................................................................................
ុ
លោក
ហ�ៀង សុវណ្
ណា រ ិទ្ធិ អនុប្រធានក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនចុះជួយសង្កាត់ស្ពានថ្ម ខណ្ឌដង្កោ ...............................................................
លោក
សេន គឹមសាយ ជំនួយការឯកឧត្តមបណ្ឌិត លី េឆង តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញ ...................................................................
លោកស្រី	 ងិន
ពៅ
ប្រធានមន្ទីរកិច្ចការនារី ខេត្តព្រៃវែង ...........................................................................................................................
លោក
អ៊ុន
សុធា
ប្រធានមន្ទីរសាធារណការ និងដឹងជញ្ជូ ន ខេត្តព្រៃវែង ................................................................................................
លោក
អេង ផេងអាន
ប្រធានមន្ទីររ�ៀបចំនគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរយា
ិ ដី ខេត្តព្រៃវែង ...........................................................................
លោក
ឡក
វុ
ទ
្ធី
ប្រធានមន្ទីរអភិ
វ
ឌ្ឍជនបទ
ខេត្តព្រៃវែង
......................................................................................................................
ុ
លោក
ប៉ាវ សុធី
ប្រធានមន្ទីរអប់រ ំ យុវជន និង កីឡា ខេត្តព្រៃវែង .........................................................................................................
លោក
គឹម
ពិសដ
ិ ្ឋ
ប្រធានមន្ទីររ�ៀបចំនគរដែនដីនគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរយា
ិ ដី ខេត្តស្វាយរ�ៀង......................................................
ឯ.ឧ
ថោ
ជេដ្ឋា
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ........................................................................................................
លោក
អ៊ឹង
វិសុទ្ធ
ប្រធានមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្តកំពង់ចាម................................................................................................................
លោក
ជឹម 
ប៊ុនអាន
មេបញ្
ជា ការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ..........................................................................................
លោក
ហ�ឿន វីរៈ
អភិបាលរងក្រុងប៉ោ លប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ........................................................................................................
ឯ.ឧ
សុវណ្ណ សុភា
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ...................................................................................................................
លោក
ជា
យុទ្ធា រ ុណ ប្រធានមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ ជនបទខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ......................................................................................................
លោក
លឹម
គឹមហួរ
ប្រធានទីស្នា ក់ការរដ្ឋសភាមណ្ឌលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ .............................................................................................
គណៈកម្មាធិការសាខាគណបក្សប្រជាជនកម្ជាប្រចា
ំគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលខ្មែរកម្ជាក្រោម
...........................................................
ពុ
ពុ
លោក
សៅ
វង្សវីរៈ
នាយករងខុទ្ទកាល័យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារី .........................................................................................................
លោក
រ�ឿង
ផែរ ិទ្ធិ
ប្រធានមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហរិញ្ញវត្ថុ ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី ....................................................................................................
ិ យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី ............................................................
លោក
តូវ
សុធារ៉ា
ប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្មវទ្
ិ ិត្រសិល្បៈ ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី ..................................................................................................
លោក
សី
ទូច
ប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌ និងវច
លោក
សុន
សារ�ឿន
ប្រធានមន្ទីរព័ត៌មាន ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី ..........................................................................................................................
លោក
ស៊ន
សារ ុន
នាយករដ្ឋបាលសាលា ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី ......................................................................................................................
លោកជំទាវ ឈី
វ៉ា
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកោះកុង ..............................................................................................................................
លោក
អ៊ូច
ទូច
សមាជិកគណបក្សខេត្តកោះកុង ................................................................................................................................
លោក
ទឹម
ទេពវង្សា ប្រធានមន្ទីរទេសចរណ៍ ខេត្តព្រៃវែង ..........................................................................................................................
ឯ.ឧ
សន
៊ិ
វុទ្ធី
រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ..........................................................................................
ឯ.ឧ
ប៉ុញ សច្ចៈ
រដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ...................................................................................................
ឯ.ឧ
ចាន់ ស៊ណា
ី
ត
អនុរដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ..............................................................................................
ឯ.ឧ
ឈា
ប៊ុនរ ិទ្ធ
អគ្គនាយកកិច្ចការបច្ចេកទេស នៃក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម.............................................................................
ឯ.ឧ
ប៊ី
ប្រេម
ប្រធានគណៈឃោសនាអប់រនំ ៃគណៈកម្មាធិការគណបក្សរាជធានីភ្នំពេញ ...................................................................
លោក
ឃុត សុខខា
ប្រធានក្រុម Facebook និងម�ើល Website នៃគណៈកម្មាធិការគណបក្សរាជធានីភ្នំពេញ .............................................
លោក
ម៉ៅ
សុខលីម
អគ្គនាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញ វត្ថុក្រសួងសុខាភិបាល សមាជិកក្រុមការងារចុះជួយខណ្ឌសែនសុខ ភ្នំពេញ ........................
លោក
សាន គឹមអ�ឿន
មេបញ្
ជា ការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករង ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី .................................................................................................
លោក
ហែម បូណារ៉ ែល មេបញ្
ជា ការកងរាជអាវុធហត្ថ ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី ............................................................................................................
លោក
ទឹម
សង្វាត
ប្រធានមន្ទីរអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី .....................................................................................................
លោក
ជីវ
ថាវី
ប្រធានមន្ទីរប្រៃសាណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី .....................................................................................
លោក
ខែម ភារម្យ
ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី ...............................................................................................
ឯ.ឧ
លឹម
វីរក្ស
អគ្គនាយកកិច្ចការរដ្ឋបាល នៃក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម..................................................................................
ឯ.ឧ
ម៉ៅ
ហាក់
អនុប្រធានអាជ្ញាធរទន្លេសាប .....................................................................................................................................
លោក
ឃ្លោក សំអាង
្របធាននាយកដ្ឋានផែនការ និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៃក្រសួងធានធានទឹក និងឧតុនិយម.........................................
លោក
សែម សំណាង
ប្រធាននាយកដ្ឋានទឹកស្អាត និងអនាម័យ នៃក្រសួងធានធានទឹក និងឧតុនិយម.................................................................
ឯ.ឧ
មុំ
ម៉ាលីកា
ទីប្រឹក្សាក្រសួងពត៌មាននិងជាប្រធានមន្ទីរពត៌មានខេត្តកោះកុង ..................................................................................
ិ ិត្រសិល្បៈខេត្តបន្ទាយមានជ័យ .....................................................................................
លោក
លី
វណ្
ណា រ ិទ្ធ
អនុប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌ និងវច
លោកជំទាវ រស់
សុផានី
អភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ...............................................................................................................................
លោកជំទាវ ប៉ុក
ណាឌី
អភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ...............................................................................................................................
ឯ.ឧ
សេក សុខុម
ទីប្រឹក្សាក្រសួងពត៌មាន ចុះពង្រឹងមូលដ្ឋានខេត្តបន្ទាយមានជ័យ .................................................................................
លោក
ម៉ម
ម៉ាលី
អនុប្រធានគណៈឃោសនាអប់រនំ ៃគណៈកម្មាធិការគណបក្សរាជធានីភ្នំពេញ ............................................................
លោក
ឆាប់ អភិវឌ្ឍន៍ សមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូ ន .........................................
លោក
ហ៊ត វ៉ា ន់ធី
ប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាគណបក្សផ្សារអូរឬស្សី (ភ្នំពេញ) ...................................................................................
លោក
ងួន
ណារ៉ា
ប្រធានសាលាដំបូងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ...................................................................................................................
លោក
មាស ច័ន្ទពិសដ
ិ ្ឋ ព្រះរាជអាជ្ញារអមសាលាដំបូងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ...................................................................................................
លោក
ផូ
ធារ៉ា
ប្រធានអង្គការកិច្ចសហការ ដ�ើម្បីកម្ពុជា (កាកូ) ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ..........................................................................
លោក
គង់
ណាទ្រី
មន្ត្រីអង្គការកិច្ចសហការដ�ើម្បីកម្ពុជា (កាកូ) ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ...............................................................................
លោក
ម៉ៅ
សូ
សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ...........................................................................................
លោក
ឃុន វុទ្ធី
ប្រធានមន្ទីរសង្គមកិច្ចខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ................................................................................................................
លោក
ឈ�ឿន សេរ ីវុធ
ប្រធានមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ .............................................................................................................
ិ ជីវៈខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ......................................................................
លោក
ហុង ប្រកប
អនុប្រធានមន្ទីរការងារ និងបណ្តុះបណ្
តា លវជ្ជា
លោក
លោក

អ៊ឹង

តិចណិ ញ

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛
៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៥០.០០០៛

៤០.០០០៛

៤០.០០០៛

៤០.០០០៛

៤០.០០០៛

៤០.០០០៛

៤០.០០០៛

៤០.០០០៛

៤០.០០០៛

៤០.០០០៛

៤០.០០០៛

៤០.០០០៛

៤០.០០០៛

៤០.០០០៛

៤០.០០០៛

៤០.០០០៛

៤០.០០០៛

៣០.០០០៛

៣០.០០០៛
២០.០០០៛

៣០.០០០៛

៣០.០០០៛

៣០.០០០៛

៣០.០០០៛

៣០.០០០៛

៣០.០០០៛

៣០.០០០៛

៣០.០០០៛

៣០.០០០៛

៣០.០០០៛
២០.០០០៛

២០.០០០៛

២០.០០០៛

២០.០០០៛

២០.០០០៛

២០.០០០៛

២០.០០០៛
២០.០០០៛

២០.០០០៛

២០.០០០៛

២០.០០០៛

២០.០០០៛

២០.០០០៛

២០.០០០៛

២០.០០០៛

២០.០០០៛

២០.០០០៛

២០.០០០៛

២០.០០០៛

២០.០០០៛

Gñk]btßmÖ TsSnavdþI RbCaCn elx 239-240

២៦៥- លោក

ឃូ

ពៅ

២៦៧- លោក

យ៉ង

តា ំងកួយ

អភិបាលស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ................................................................................................................ ២០.០០០៛
ិ ិត្រសិល្បៈខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ........................................................................................... ២០.០០០៛
ប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌ និងវច

ជា

ទឹង

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកស្វាយចេក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ............................................................................................ ២០.០០០៛

ណក់

ណាគ្រី

២៦៦- លោក
២៦៨- លោក
២៦៩- លោក
២៧០- លោក
២៧១- លោក

យឹម
ឈួន

សំណាង
ផាណា

ណាក់ សាវ�ឿន

២៧២- លោកជំទាវ អ៊ុត

សន

២៧៣- លោកជំទាវ ខ�ៀវ  ប៊ុនលីន
២៧៤- ឯ.ឧ
២៧៥- ឯ.ឧ

អ៊ុំ

ថ្លង

២៧៦- លោកជំទាវ ដួង

ឃន

សាអុល

ផន

២៧៧- ឯ.ឧ

ឈាង ប៊ុនស្រ៊ុន

២៧៩- ឯ.ឧ

ឡេង

ទន់

រស់

គីមធន

២៧៨- ឯ.ឧ

២៨០- លោក
២៨១- លោក
២៨២- លោក

ម៉ែន
ញ៉ន

សាវ៉េត

សិទ្ធ

ហាច   ប្រណិ
ហ៊ុន

វណ្
ណា រ៉ា

២៨៥- លោកស្រី	 ប៉ុល

វ៉ា ន្នីដា

២៨៣- លោក
២៨៤- លោក

ពុច

សុរ ិយា

២៨៦- លោក

ទ�ៀង

២៨៨- លោក

ចាយ   ថៃ

២៨៧- លោក
២៨៩- លោក
២៩០- លោក
២៩១- លោក
២៩២- លោក
២៩៣- លោក
២៩៤- លោក
២៩៥- លោក
២៩៦- លោក
២៩៧- ឯ.ឧ

២៩៨- លោក
២៩៩- លោក
៣០០- លោក
៣០១- លោក
៣០២- លោក
៣០៣- លោក
៣០៤- លោក
៣០៥- លោក
៣០៦- លោក
៣០៧- លោក
៣០៨- លោក
៣០៩- លោក
៣១០- លោក
៣១១- លោក
៣១២- លោក
៣១៣- លោក
៣១៤- លោក
៣១៥- លោក
៣១៦- លោក
៣១៧- លោក
៣១៨- លោក
៣១៩- លោក
៣២០- លោក

៣២១- លោក
៣២២- លោក
៣២៣- លោក
៣២៤- លោក
៣២៥- លោក
៣២៦- លោក
៣២៧- លោក
៣២៨- លោក

គឹម 

សៅរតន៍

ប៊ុនធ�ឿន

ឈាង បូរ ិន
ចេង

ហ៊ា ង

កែវ

វុឌ្ឍី

ឌី

អ៊ិន
អ៊ី

ភន

ម៉េងថា
វ៉ា ន់នី

ឈ�ឿន ក្រៃយ៉ង
ុ
យឹម

លី

ងួន

ពេជ្រ

សុខ

ចំណាន

ឈុន

ប៊ុនឈ�ឿន

ម៉ម

ប្រុស

សៅ

សម្ភារ

ជួន
ជា

សៅ

ផាង

ថេង

វណ្ណរ ិទ្ធ
វណ្ណៈ

សម្ផស្ស
វី

ប៊ុនតេង

ស្វាយ សុគន្ធី
សុខ

តារា

អ៊ឹង

តារារដ្ឋ

ហួត
ទិត

កេត
សូ

ម៉ៅ

ហ៊ុន

ធាន

ចរ ិយា

អភិបាលស្រុកព្រះនេត្រព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ....................................................................................................... ២០.០០០៛

ប្រធានការិយាល័យមធ្យមសិក្សានៃមន្ទីរអប់រយ
ំ ុវជន និងកីឡាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ..................................................... ២០.០០០៛

អនុប្រធានអង្គការកិច្ចសហការណ៍ ដ�ើម្បីកម្ពុជា (កាកូ) សាខា ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ..................................................... ២០.០០០៛

មន្ត្រីអង្គការកិច្ចសហការណ៍ ដ�ើម្បីកម្ពុជា (កាកូ) សាខា ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ .............................................................. ២០.០០០៛
អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្ស ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី ............................................................................................... ២០.០០០៛

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី ......................................................................................................................... ២០.០០០៛
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី ......................................................................................................................... ២០.០០០៛
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី ......................................................................................................................... ២០.០០០៛
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី ......................................................................................................................... ២០.០០០៛
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី ......................................................................................................................... ២០.០០០៛
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី ......................................................................................................................... ២០.០០០៛
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី ......................................................................................................................... ២០.០០០៛

អភិបាលរង ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី ..................................................................................................................................... ២០.០០០៛
ប្រធានមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូ ន ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី ........................................................................................... ២០.០០០៛
ប្រធានមន្ទីរទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី ................................................................. ២០.០០០៛

ប្រធានមន្ទីរផែនការ ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី .......................................................................................................................... ២០.០០០៛
ប្រធានមន្ទីរមុខងារសាធារណៈ ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី .......................................................................................................... ២០.០០០៛

ប្រធានមន្ទីរផែនការ ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី .......................................................................................................................... ២០.០០០៛

ស្នងការរងនគរបាល ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី ......................................................................................................................... ២០.០០០៛

អនុប្រធានមន្ទីរអប់រយ
ំ ុវជន និងកីឡា ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី ................................................................................................. ២០.០០០៛
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងសែនមនោរម្យ ខេត្តមណ្ឌលគិរ ី .............................................................................................. ២០.០០០៛
ប្រធានមន្ទីរពាណិជ្ជកម្ម ខេត្តកំពង់ចាម ...................................................................................................................... ១៥.០០០៛
ប្រធានមន្ទីរការងារ ខេត្តកំពង់ចាម ............................................................................................................................. ១៥.០០០៛

ប្រធានគណៈឃោសនាអប់រសំ ្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម ......................................................................................... ១០.០០០៛
ប្រធានមន្ទីរប្រៃសណីយ៍ ខេត្តកំពង់ចាម ..................................................................................................................... ១០.០០០៛

អនុប្រធានមន្ទីរទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា ខេត្តកំពង់ចាម .................................................................................... ១០.០០០៛
មន្ត្រីស្នងការនគរបាល ខេត្តកំពង់ចាម ....................................................................................................................... ១០.០០០៛

នាយករដ្ឋបាល ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ......................................................................................................................... ១០.០០០៛

ប្រធានមន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ .................................................................................................................. ១០.០០០៛

ទីប្រឹក្សាក្រសួងឋានៈស្នើអគ្គនាយក នៃក្រសួងធានធានទឹក និងឧតុនិយម.......................................................................... ១០.០០០៛
អគ្គនាយករងកិច្ចការរដ្ឋបាល នៃក្រសួងធានធានទឹក និងឧតុនិយម................................................................................... ១០.០០០៛
អគ្គនាយករងកិច្ចការរដ្ឋបាល នៃក្រសួងធានធានទឹក និងឧតុនិយម................................................................................... ១០.០០០៛

ប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្ស នៃក្រសួងធានធានទឹក និងឧតុនិយម......................................................... ១០.០០០៛
អនុប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្ស នៃក្រសួងធានធានទឹក និងឧតុនិយម.................................................... ១០.០០០៛
អនុប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្ស នៃក្រសួងធានធានទឹក និងឧតុនិយម.................................................... ១០.០០០៛
អនុប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្ស នៃក្រសួងធានធានទឹក និងឧតុនិយម.................................................... ១០.០០០៛

អនុប្រធាននាយកដ្ឋានហិរញ្ញ វត្ថុ នៃក្រសួងធានធានទឹក និងឧតុនិយម............................................................................... ១០.០០០៛
អនុប្រធាននាយកដ្ឋានធារាសាស្រ្តកសិកម្ម នៃក្រសួងធានធានទឹក និងឧតុនិយម............................................................ ១០.០០០៛

អនុប្រធាននាយកដ្ឋានវិសក
្វ ម្ម នៃក្រសួងធានធានទឹក និងឧតុនិយម................................................................................. ១០.០០០៛
អនុប្រធាននាយកដ្ឋានវិសក
្វ ម្ម នៃក្រសួងធានធានទឹក និងឧតុនិយម................................................................................. ១០.០០០៛

អនុប្រធាននាយកដ្ឋានវិសក
្វ ម្ម នៃក្រសួងធានធានទឹក និងឧតុនិយម................................................................................. ១០.០០០៛
អនុប្រធាននាយកដ្ឋានវិសក
្វ ម្ម នៃក្រសួងធានធានទឹក និងឧតុនិយម................................................................................. ១០.០០០៛

ប្រធានការិយាល័យបណ្តុះបណ្
តា ល ន.រដ្ឋបាល នៃក្រសួងធានធានទឹក និងឧតុនិយម..................................................... ១០.០០០៛

ប្រធានការិយាល័យគណនេយ្យ នាយកដ្ឋានហិរញ្ញ វត្ថុ នៃក្រសួងធានធានទឹក និងឧតុនិយម................................................ ១០.០០០៛
ិ ក
ចាន់សាវុធ ប្រធានការិយាល័យវិភាគគុណភាពដី នាយកដ្ឋានវស
្វ ម្ម នៃសួងធានធានទឹក និងឧតុនិយម ............................................ ១០.០០០៛
ផល ្លី

រតន៍

មេសាវុធ

សារ ុន សម្បត្តិ

អនុប្រធានការិយាល័យសិក្សា នាយកដ្ឋានវិសក
្វ ម្ម នៃក្រសួងធានធានទឹក និងឧតុនិយម..................................................... ១០.០០០៛
ិ ក
អនុប្រធានការិយាល័យសិក្សានាយកដ្ឋានវស
្វ ម្ម នៃក្រសួងធានធានទឹក និងឧតុនិយម................................................. ១០.០០០៛
ិ ក
អនុប្រធានការិយាល័យសិក្សានាយកដ្ឋានវស
្វ ម្ម នៃក្រសួងធានធានទឹក និងឧតុនិយម................................................. ១០.០០០៛

ឈ្នា ង ប៊ុយ

អនុប្រធានការិយាល័យសំណង់ នាយកដ្ឋានវិសក
្វ ម្ម នៃក្រសួងធានធានទឹក និងឧតុនិយម................................................... ១០.០០០៛
ិ ក
អនុប្រធានការិយាល័យសំណង់ នាយកដ្ឋានវស
្វ ម្ម នៃក្រសួងធានធានទឹក និងឧតុនិយម............................................... ១០.០០០៛

ណុប

អនុប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ និងគ្រឿងចក្រនាយកដ្ឋានវិសក
្វ ម្ម នៃក្រសួងធានធានទឹក និងឧតុនិយម............... ១០.០០០៛

ទូច

សុផល្លា

ជុំ

ឧត្តរា

ផូ

គឹម
ទឹម

រ�ៀមណី
វុធ

វុដ្ឋារ ី

សារ៉ោម

ប្រធានមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្តមណ្ឌលគិរ.ី .............................................................................................................. ១០.០០០៛

ឃីហង
៊

ជីវ

ស៊ន
ុ ហេង

យស់

ឡាច

អនុប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ និងគ្រឿងចក្រនាយកដ្ឋានវិសក
្វ ម្ម នៃក្រសួងធានធានទឹក និងឧតុនិយម.......................... ១០.០០០៛
អនុប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ និងគ្រឿងចក្រនាយកដ្ឋានវិសក
្វ ម្ម នៃក្រសួងធានធានទឹក និងឧតុនិយម.......................... ១០.០០០៛
ិ ក
អនុប្រធានការិយាល័យគុណភាពដី ន.វស
្វ ម្ម នៃក្រសួងធានធានទឹក និងឧតុនិយម....................................................... ១០.០០០៛
ិ ក
មន្ត្រីបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់ នាយកដ្ឋានវស
្វ ម្ម នៃក្រសួងធានធានទឹក និងឧតុនិយម .................................................... ១០.០០០៛

គុនតូនី

យ៉ក
ឹ

យន់

អនុប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ និងគ្រឿងចក្រនាយកដ្ឋានវិសក
្វ ម្ម នៃក្រសួងធានធានទឹក និងឧតុនិយម.......................... ១០.០០០៛

ធុល

ភីរ៉ាត់

ិ ក
មន្ត្រីបច្ចេកទេសមធ្យម នាយកដ្ឋានវស
្វ ម្ម នៃក្រសួងធានធានទឹក និងឧតុនិយម............................................................ ១០.០០០៛

សមាជិកក្រុមការងារចុះខេត្តកណ្
តា ល ........................................................................................................................ ១០.០០០៛
សមាជិកក្រុមការងារចុះស្រុកពោធិរ�ៀង ខេត្តព្រៃវែង ................................................................................................... ១០.០០០៛

សមាជិកក្រុមការងារចុះស្រុកបាភ្នំ ខេត្តព្រៃវែង ........................................................................................................... ១០.០០០៛

