


niBn§nayk ³

elak tak s‘unGuI

KN³kmµkarniBn§

 1> elak exov NavI

 2> elak Guwm sunÞr³

 3> elak vgS savuF

 4> elak Tav sar³munI

 5> elak sux suFn

elxaniBn§

 1> elak sVay PIruN

 2> elak m:k; Qin

 GñkbkERbPasa

 1> elakRsI Em:n narIesaP½K

GñkftrUb

1> elak supat vIr³munI 

viciRtkr

1> elak Fa savuuF

Gas½ydæan ³ 

elx 203 

mhavifI RBHneratþm 

PñMeBj-km<úCa 

TUrs½BÞelx ³

023 219 065

Address : 

No 203 Preah 

Norodom Bld. 

Phnom Penh Cambodia 

Tel : 023 219 065

វចិារណកថ ៈ គណបក្សបែជាជនកម្ពជុា ជាកមា្លាងំស្នលូតែមយួគតក់្នងុការថែរក្សាការពាររដ្ឋធម្មនញុ្ញ............ ០១

Editorial :  The Cambodian People's Party - The Only Core Force in Upholding the Constitution...... ០១

 អត្ថបទនយោបាយៈ បែជាធិបតែយ្យ និងសិទ្ធិប ពែា្្ចញមតិតែូវផ្សារភា្ជាប់គោលការណ៍នីតិរដ្ឋ.............  ០៤

 សកម្មភាពសមាជិក រដ្ឋសភា ពែឹទ្ធសភា រាជរដ្ឋាភិបាល និងមនែ្តីគណបក្ស ..................................  ១៣

 សកម្មភាពរបស់កែុមការងារយុវជនគណបក្ស ......................................................................... ១៧

 សមទិ្ធផលមយួចនំនួនែវសិយ័សែដ្ឋកចិ្ច ...................................................................................  ១៩

 កម្ពជុាបន្តពុះពារសមែចឲ្យបាននវូចក្ខវុសិយ័នែការអភវិឌ្ឍរបសខ់្លនួ.............................................  ២០

 អនតុ្តរភាពទកឹៈ គមែងអាទភិាពចនំនួ២៥ បាននងិកពុំងអនវុត្តតាមផែនការគែងទកុ...................  ២១

 អត្ថបទវប្បធម៌ាៈ បែវត្តិ ខែត្តសា្វាយរៀង....................................................................................  ២៣

 ចំណែះដឹងទូទៅៈ  ព្យាករណ៍ផលប៉ះពាល់នែការបែបែួលអាកាសធតុនៅក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្នែយ៍.....  ២៤

 ទឹកដីមាតុភូមៈិ  របរចមា្លាក់ថ្ម បានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរជីវភាពបែជាពលរដ្ឋនៅភ្នំជញ្ជាំង.................  ២៥

 កំណាព្យៈ  បុណ្យ ភ្ជុំបិណ្ឌ..........................................សំណើច.......................................    ........ ២៨

matika
Contents

ក្របមុខ
យុទ្ធនាការចាក់វ៉្រក់សាំងបង្ក្ររ

ជំងឺ COVID-19

ជូន កុមារ និងយុវវ័យ ដ្រលមានអាយុ
ចាប់ពីអាយុ១២ឆ្ន្រំ  ដល់ក្រម ១៨ឆ្ន្រំ

10

11

សម្តែចតែជោ ហ៊នុ ស្រន ៖ កម្ពជុាបែកានន់យោបាយ
ការបរទែសចមែុះពណ៌ា, ជំនួយពីបែទែសណា

ក៏កម្ពុជាទទួលដែរ......

5 9

សម្តែចអគ្គមហាពញាចកែី ហ្រង សំរិន 
ដឹកនំគណៈបែតិភូជាន់ខ្ពស់សភាកម្ពុជា

ចូលរួមមហាសន្និបាត.........

សម្ដែចកែឡាហោម ស ខ្រង ៖ ផ្តល់អនុសាសន៍ 
សំខាន់ៗមួយចំនួនសមែប់ការងាររដ្ឋបាល

ថ្នាក់កែមជាតិ.......

សម្តែចពិជ័យសែន ទៀ បាញ់ ៖ ជំនួយវា៉ាក់សាំង
របស់ចិន រួមចំណែកបែកបដោយបែសិទ្ធភាព

ក្នុងការទប់សា្កាត់ និងកាត់......

ឯកឧត្តម គន់ គីម ៖ សម្តែចតែជោ និង
សម្តែចកិត្តិពែឹទ្ធបណ្ឌិត តែងផ្សារភា្ជាប់

សុខទុក្ខជាមួយបែជាជនជានិច្ច....

12



qñaMTI 21 elx 243 Ex          sIha qñaM 2021 TsSnavdþI RbCaCn 1

រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិ ជាសមិទ្ធផលដ៏ឧត្តុង្គឧត្តម
ថ្លែថ្លាកើតចែញពីឆន្ទៈរួមរបស់បែជាជនកម្ពុជាមកពីគែប់និន្នាការនយោបាយ 
ដែលសម្តែងឡើងតាមរយៈការបោះឆ្នាតជាសកលកែយឆ្នាំ១៩៩៣ បាន
និងកំពុងកា្លាយជាមូលដ្ឋានគែឹះដ៏រឹងមាំ ធ្វើឲ្យពែះរាជាណាចកែកម្ពុជាមាន
សុខសន្តិភាពពែញលែញ មានការអភិវឌ្ឍ និងកាន់តែមានការរីកចមែើន  
លូតលាស់នែលទ្ធិបែជាធិបតែយ្យ សែរី ពហុបក្ស និងនីតិរដ្ឋ។ បែជាជនកម្ពុជា 
ទូទាំងបែទែសដែលកំពុងរស់នៅកែមពន្លឺនែសុខសន្តិភាព វិបុលភាព 
ភាពសុខដុមរមន និងសុភមង្គលពែញលែញកែមម្លប់ដ៏តែជាក់របស់អង្គ-
ពែះមហាក្សតែជាទីគោរពសកា្ការៈ ព្រះករុណាព្រះបាទ សម្ត្រច 
ព្រះបរមនាថ នរ្រត្តម សីហមុនី និងកែមការដឹកនំរបស់រាជ-
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលមានសម្តែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន ស្រន 
ជានយករដ្ឋមនែ្តី សូមចូលរួមសម្តែងនូវក្តីអំណរសាទរយ៉ាងក្លៀវកា្លា ក្នុង 
ឱកាសខួបទី២៨ ថ្ងែបដិសន្ធិរដ្ឋធម្មនុញ្ញនែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជាទី២ 
(២៤ កញ្ញា ១៩៩៣- ២៤ កញ្ញា ២០២១) ។

បច្ចុប្បន្ននែះ កម្ពុជាជាបែទែសដែលមានឯករាជ្យ អធិបតែយ្យ និង 
បូរណភាពទឹកដីពែញលែញ មិនស្ថិតកែមការកៀបសង្កត់ មិនស្ថិតកែម
ខ្សែញាក់របស់បរទែសណា ហើយបែជាជនមានសិទ្ធិសែរីភាពពែញលែញ
ក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិស្វ័យ សមែចរបស់ខ្លួនចំពោះជោគវាសននែអនគត 
របស់មាតុភូមិ។ ប៉ុន្តែមែរៀនពីអតីតកាលក្នុងពែលដែលកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុង
គែះមហន្តរាយ នៅតែស្ថិតក្នុងសា្មារតីនែការចងចាំរបស់បែជាជនកម្ពុជា
គែប់ៗរូប និងគែប់ជំនន់ មិនអាចរលុបទៅវិញបានឡើយ ។ មែរៀនទាំងនោះ 
ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញច្បាស់ថ នៅពែលដែលបែទែសមួយ បាត់បង់ឯករាជ្យ 
បាត់បង់អធិបតែយ្យ និងបូរណភាពទឹកដី បែជាជាតិនែបែទែសនោះនឹងតែូវ
ធ្លាក់ទៅក្នុងសា្ថានភាពនែគែះរលត់រលាយដោយសារសងែ្គាម រងនូវក្តីវិនស 
ការនិរាសពែត់បែស់ ការបែកបាក់សាមគ្គីជាតិ និងតែូវទទួលនូវការបែមាថ
មាក់ងាយពីពួកបរទែសដោយគ្មានទីបំផុត ។ ជាក់ស្តែងនៅពែលដែលពួក 
ក្បត់ជាតិ លន់នល់ សិរីមតៈ ឱនក្បាលធ្វើជាខ្ញុំកញ្ជះឲ្យពួកបរទែស ដោយ 
បំផ្លាញចោលឯករាជ្យ អធិបតែយ្យជាតិ ធ្វើរដ្ឋបែហារផ្តួលរំលំរបបរាជានិយម 
បំផ្លាញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជាទី១ (ឆ្នាំ១៩៤៧-១៩៧០) 
មាតុភូមិកម្ពុជាក៏បានធ្លាក់ទៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងសងែ្គាមអស់រយៈពែល ៥ឆ្នាំ និង 
១ខែ ក្នុងរបបសាធរណរដ្ឋខ្មែរ (ថ្ងែ១៨ មីន ឆ្នាំ១៩៧០-១៧ មែសា 
ឆ្នាំ១៩៧៥) និងរបបបែល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត ៣ឆ្នាំ ៨ខែ និង២០ថ្ងែ 
(១៧ មែសា ឆ្នាំ១៩៧៥- ថ្ងែ៦ មករា ឆ្នាំ១៩៧៩) ។ នៅថ្ងែទី៧ មករា 
ឆ្នាំ១៩៧៩ រណសិរ្សសាមគ្គីសងែ្គោះជាតិកម្ពុជា ដឹកនំដោយគណបក្ស 
បែជាជនកម្ពុជា បានវាយផ្តួលរំលំរបបបែល័យពូជសាសន៍ សងែ្គោះជាតិឲ្យ 
រស់ឡើងវិញ និងបើកឡើងនូវទំព័រថ្មីនែបែវត្តិសាសែ្ត។ ពីឆ្នាំ១៩៧៩ ដល់ 
ឆ្នាំ១៩៩៣ រដ្ឋាភិបាលនែសាធរណបែជាមានិតកម្ពុជា កែយមកប្តូរជា 

 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ជាកម្ល្រំងស្នូលត្រមួយគត់
ក្នុងការថ្ររក្សាការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ

The Cambodian People's Party - The Only Core 
Force in Upholding the Constitution

The Constitution, the supreme law of the nation, is 
a noble achievement born of the collective will of the      
Cambodian people from all political tendencies                      
expressed through the post-1993 general elections and 
has become a solid foundation in ensuring the Kingdom 
of Cambodia’s full peace, development, and increasingly 
prosperous, liberal, multi-party democracy and rule of 
law. Living in the light of peace, prosperity, harmony 
and complete happiness under the cool shadow of His 
Majesty King Norodom Sihamoni and the leadership 
of the Royal Government of Cambodia, led by Prime 
Minister Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun 
Sen, Cambodians throughout the country express their 
heartfelt congratulations on the 28th anniversary occasion 
of the Constitution of the Second Kingdom of Cambodia 
(September 24, 1993 - September 24, 2021).  

Today, Cambodia is an independent, sovereign, and 
with full territorial integrity, free from the oppression 
of any foreign country or wirepullers, whereas its          
people have the full right and freedom to exercise their 
right to self-determination for the future destiny of the 
motherland. The lessons of the past when Cambodia 
was plunged into a catastrophe, however, remain in the 
memory of every Cambodian and every generation. 
These lessons clearly show that when a country loses 
its independence, sovereignty and territorial integrity, 
that nation will fall into a state of catastrophe, war, 
destruction, disunity, and loss of national unity, henceforth, 
insulted by foreigners without end. When the traitors 
Lon Nol and Sarik Matak enslaved themselves to               
foreigners, while destroying the country’s indepen-
dence, national sovereignty, staging a coup to overthrow 
the monarchy, and destroying the Constitution of the 
First Kingdom of Cambodia (1947-1970), the Cambodian 
motherland fell into the flames of wars. It suffered five 
years and one month during the Khmer Republic (18 
March 1970 – 17 April 1975), and three years, eight 
months and twenty days under the Pol Pot’s genocidal 
regime (17 April 1975 – 6 January 1979). On January 
7, 1979, the National United Front for Salvation of    
Kampuchea, led by the Cambodian People's Party,       
overthrew the genocidal regime, revived the nation and 
opened a new page in history. From 1979 to 1993, the 
government of the People's Republic of Kampuchea, 
later transformed into the State of Cambodian, led the 
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រដ្ឋកម្ពុជាបានដឹកនំ បែទែសជាតិឆ្លងកាត់ឧបសគ្គរាប់មុឺនរាប់សែនជំពូក 
និងបានស្វះស្វែងរកសុខសន្តិភាព និងការបងែួបបងែួមជាតិឡើងវិញ ។ 
អនុវត្តសា្មារតីនែកិច្ចពែមពែៀងទីកែុងបា៉ារីស ការបោះឆ្នាតសកលនៅ ខែឧសភា 
ឆ្នាំ១៩៩៣ បានដំណើរការ ហើយពែលនោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញនែពែះរាជាណាចកែ-
កម្ពុជាទី២ បានចាប់កំណើតឡើង ដែលនែះគឺជារដ្ឋធម្មនុញ្ញទី៦ ហើយរបស់
កម្ពុជាបើគិតពីឆ្នាំ១៩៤៧មក។ 

ផ្អែកលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនែះ បែទែសកម្ពុជា ជាពែះរាជាណាចកែកម្ពុជាដោយ
បែកាន់យករបបរាជានិយមអាសែ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញ មានបែព័ន្ធនយោបាយ 
បែជាធិបតែយ្យ សែរី ពហុបក្ស និងបែព័ន្ធសែដ្ឋកិច្ចទីផ្សារ។ ពែះរាជាណាចកែ 
កម្ពុជា គឺជារដ្ឋឯករាជ្យ ឯកភាព មានអធិបតែយ្យភាព និងបូរណភាពដែនដី
ពែញលែញដែលមិនអាចរំលោភបំពានបាន ។ បែជាជនកម្ពុជាទូទាំងបែទែស
បានរួបរួមគ្នាបែមូលផ្តុំអស់កមា្លាំងកាយចិត្ត កមា្លាំងបញ្ញាសា្មារតីចូលរួមកសាង
ការពារជាតិបែកបដោយភាពសា្វាហាប់ អង់អាចឈានទៅមុខយ៉ាងឆប់ 
រហ័សនៅលើមាគ៌ាសន្តិភាព បែជាធិបតែយ្យ នីតិរដ្ឋ និងការអភិវឌ្ឍ ។ 
ជាមួយគ្នានែះ ដំណើរការបោះឆ្នាតជាបន្តបន្ទាប់តាមគោលការណ៍នែលទ្ធិ-
បែជាធិបតែយ្យបែពែឹត្តទៅតាមការកំណត់នែរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច្បាប់ដែលរួម
មានការបោះឆ្នាតជែើសតាំងតំណាងរាសែ្តបានចំនួន៦អាណត្តិ, ការបោះឆ្នាត
ជែើសរីសកែុមបែឹក្សាឃុំ សងា្កាត់ បាន៤អាណត្តិ, ការបោះឆ្នាតជែើសរីស
កែុមបែឹក្សារាជធនី-ខែត្ត កែុមបែឹក្សាកែុង សែុក ខណ្ឌបាន ៣អាណត្តិ និង
ការបោះឆ្នាតជែើសតាំងសមាជិកពែឹទ្ធសភាបាន៤អាណត្តិ ។ ការបោះឆ្នាត
ជែើសរីសកែុមបែឹក្សាឃុំ-សងា្កាត់អាណត្តិទី៥ នឹងបែពែឹត្តទៅនៅថ្ងែទី៥ 
ខែមិថុន ឆ្នាំ ២០២២ ខាងមុខ តាមការកំណត់នែច្បាប់។

កែមពន្លឺនែសន្តិភាព កម្ពុជាក៏មានឱកាសបែឹងបែងងើបឈរដោយ 
ខ្លួនឯងបែកបដោយមោទនភាពបំផុត កសាង និងអភិវឌ្ឍបែទែសជាតិ 
ឡើងវិញ ធនបាននូវបរិយកាសអនុគែះសមែប់លើកស្ទួយកំណើនសែដ្ឋកិច្ច 
កាត់បន្ថយភាពកែីកែ និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់បែជាជន ។ 
ក្នុងអំឡុងពែលជាង ២ទសវត្សកន្លងទៅ កំណើនសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានការ
កើនឡើងជុំវិញ៧% ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ កំណើនសែដ្ឋកិច្ចដ៏ខា្លាំងកា្លារឹងមាំនែះ 
បានធ្វើឲ្យកម្ពុជាបានទទួលឋានៈជា បែទែសមានចំណូលមធ្យមកមែិតទាប
ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ហើយអាចសមែចបាននូវឋានៈជាបែទែសមានចំណូល 
មធ្យមកមែិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ ២០៣០ និងជាបែទែសមានចំណូលខ្ពស់នៅ 
ឆ្នាំ២០៥០។ ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ ២០២០ ពិភពលោកទាំងមូល រួមទាំងបែទែស 
កម្ពុជាយើងផងដែរ បានទទួលរងនូវវិបត្តិនែការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-១៩ 
បង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខា្លាំងទៅលើសែដ្ឋកិច្ចសង្គម ដែលកម្ពុជា 
សមែចបានក្នុងរយៈពែល៣០ឆ្នាំចុងកែយ និងគំរាមកំហែងដល់ការអភិវឌ្ឍ
សមែប់រយៈពែលតទៅមុខទៀត ។ ប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា កែមការ 
ដឹកនំរបសស់ម្តែចតែជោ ហ៊ុន ស្រន បានខិតខំពុះពារជំនះរាល់ការ 
លំបាកនែះ ដែលរហូតមកដល់ពែលនែះ យើងនៅតែបន្តគែប់គែងបានការ
ឆ្លងនែជំងឺកូវីដ-១៩ និងផលវិបាករបស់វា ដោយការអនុវត្តយុទ្ធនការចាក់
វា៉ាក់សាំងដែលកំពុងបែពែឹត្តទៅទទួលបានលទ្ធផលខ្ពស់ បើធៀបជាមួយ 
បណា្តាបែទែសក្នុងតំបន់ និងក្នុងពិភពលោក រហូតទទួលបានការកោតសរសើរ
ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក និងសហគមន៍អន្តរជាតិ។ ជាមួយលទ្ធផលនែះ 
កម្ពុជានឹងមានលទ្ធភាព ហើយកាន់តែមានសុទិដ្ឋិនិយមក្នុងការជំរុញ 
ដំណើរការសែដ្ឋកិច្ច សង្គម ឲ្យបន្តនិរន្តរភាពសមែប់ឆ្នាំ២០២១ នែះ និង 
បណា្តាឆ្នាំខាងមុខទៀត។ ក្នុងទិសដៅនែះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បាននិង     

country through tens of thousands of obstacles and 
sought peace and national reconciliation. Implementing 
the spirit of the Paris Agreement, the general elections 
of May 1993 took place and the Constitution of the 
Second Kingdom of Cambodia was born, the sixth     
Constitution of Cambodia since 1947. 

Based on this Constitution, the Kingdom of Cambodia 
adheres to the Constitutional monarchy regime, with a 
liberal, democratic, multi-party political system and a 
market economy. The Kingdom of Cambodia is an         
independent, united, sovereign and complete territorial 
integrity that cannot be violated. The people of Cambodia 
all over the country have united physical and spiritual 
efforts to build a strong and courageous national defense 
and move forward rapidly on the path of peace, democracy, 
rule of law and development. At the same time, the 
elections in accordance with the principles of democracy 
proceeded with the provisions of the Constitution and 
the law, which includes the elections of the National 
Assembly for six terms, the elections of the Commune/
Sangkat Councils for four terms, and the elections of 
the Capital-Provincial Councils, Municipal/District/
Khan Councils for three terms. The country conducted 
four terms of the Senate elections. The fifth Commune/
Sangkat Councils Elections will take place on June 5, 
2022 as required by law. 

In the light of peace, Cambodia has the opportunity 
to stand on its own with the greatest pride to rebuild 
and develop the nation, while ensuring a favorable        
environment for promoting economic growth, reducing 
poverty and improving people's livelihoods. Over the 
past two decades, Cambodia's economic growth has 
been around 7% annually. This strong economic growth 
has made Cambodia a low-middle-income country in 
2015, with a prospect to become a high-middle-income 
country by 2030, and a high-income country by 2050. 
However, in 2020, the whole world, including Cambodia, 
suffered from the Covid-19 pandemic crisis, causing 
significant impacts on the socio-economic situation that 
Cambodia has achieved in the last 30 years and threatening 
development for the foreseeable future. However, the 
Royal Government of Cambodia, under the leadership 
of Samdech Techo Hun Sen, has worked hard to overcome 
these difficulties, and so far we have been able to control 
the spread of Covid-19 and its consequences by imple-
menting an ongoing vaccination campaign and scoring 
a high result compared to other countries in the region 
and in the world. The World Health Organization and 
the international community have bestowed praises to 
such efforts and achievements. With this result, Cambodia 
will be able to and is even more optimistic, in promoting 
the sustainable socio-economic process for 2021 and 
the years to come. 

In this regard, the Royal Government of Cambodia 
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កំពុងរៀបចំគែងនឹងដក់ចែញនូវផែនការសា្តារសែដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ ពីវិបត្តិ 
កូវីដ-១៩ សមែប់ឆ្នាំ២០២១-២០២៣ ក្នុងគោលបំណង “អូសទាញ               
កំណើនសែដ្ឋកិច្ចឲ្យតែឡប់ទៅខិតជិតកំណើនសកា្តានុពល បែកបដោយ 
ចីរភាព និងបរិយប័ន្នកម្ម តាមរយៈការធនរក្សានូវសន្តិភាព សន្តិសុខ 
ស្ថិរភាពសង្គម និងសណា្តាប់ធ្នាប់សាធរណៈ លើគន្លងនែបែកែតីភាពថ្មី        
ពែមទាំងការលើកកម្ពស់ភាពបែកួតបែជែង និងជំរុញការធ្វើពិពិធកម្មសែដ្ឋកិច្ច 
ជាពិសែសមូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មរឹងមាំ ដែលមានសមត្ថភាពនំចែញខ្ពស់ 
និងផ្សារភា្ជាប់កាន់តែខា្លាំងកា្លាជាមួយចែវាក់ផ្គត់ផ្គង់តំបន់ និងពិភពលោក”។ 
លើមូលដ្ឋាននែះ កម្ពុជានឹងផ្តល់អាទិភាពលើ ១-ការសា្តារឡើងវិញដោយ 
កសាងមូលដ្ឋានរឹងមាំសមែប់សែដ្ឋកិច្ចវិលទៅ មាគ៌ានែកំណើនឡើងវិញ 
២- បន្តដក់ចែញវិធនការកែទមែង់សំខាន់ៗ និង៣- ការកសាងភាពធន់
ដោយពងែឹងការតែៀមខ្លួន និងការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺ ឬសា្ថានភាពសែដៀង
គ្នាដែលអាចផ្ទុះឡើងនពែលអនគត ។ តាមការព្យាករណ៍នៅឆ្នាំ២០២១ 
កំណើនសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារំពឹងនឹងសមែចបាន ៤% ប៉ុន្តែអាសែ័យដោយការ
បន្តឆ្លងរីករាលដលនែជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងពែឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ 
សែដ្ឋកិច្ច   កម្ពុជាតែូវបានបា៉ាន់សា្មានថ នឹងមានកំណើន ២,៤% ។ ប៉ុន្តែ
ទោះបីជួបគែះហានិភ័យពីកតា្តាខាងកែបែទែស និងបញ្ហាបែឈមមួយ 
ចំនួននៅក្នុងបែទែស ក៏រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដក់ចែញវិធនការមុតសែួច 
និងទាន់ពែលវែលា ដើម្បីបញ្ជៀស និងបន្ធូរបន្ថយសមា្ពាធហានិភ័យ និង 
បញ្ហាបែឈមននបែកបដោយជោគជ័យ ។ យើងនៅតែមានសុទិដ្ឋិនិយម
ចំពោះអនគតដ៏តែចះតែចង់របស់បែទែសជាតិយើង ទោះបីជាតែូវឆ្លង 
កាត់ឧបសគ្គ និងការលំបាកយ៉ាងណាក្តី សំខាន់បំផុតគឺការរួបរួមសាមគ្គីគ្នា 
ជុំវិញរាជរដ្ឋាភិបាល ថែរក្សាការពារឲ្យបានគង់វង្សនូវរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងរបប 
រាជានិយមនៅកម្ពុជា ។

ភាពស្ថិតស្ថែររឹងមាំនែរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ក្នុងរយៈពែល 
២៨ឆ្នាំកន្លងមកនែះ ក៏បានឆ្លងកាត់នូវឧបសគ្គស្មុគសា្មាញរាប់មិនអស់ 
អាសែ័យជនក្បត់ជាតិ និងពួកអគតិព្យាយមបំផ្លិចបំផ្លាញម្តងហើយម្តង
ទៀតមិនឈប់ឈរ។ ជាក់ស្តែងការកើតឡើងនូវពែឹត្តិការណ៍ខែកក្កដ 
ឆ្នាំ១៩៩៧, ការបែពែឹត្តអំពើភែរវកម្មបែដប់អាវុធ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០០, 
ការបង្កើតភាពអានធិបតែយ្យ គែប់ការបោះឆ្នាតជែើសតាំងតំណាងរាសែ្ត     
ពិសែសពែឹត្តិការណ៍បដិវត្តន៍ពណ៌ាកែយការបោះឆ្នាតខែកក្កដ ឆ្នាំ២០១៣, 
ផែនការនែការធ្វើរដ្ឋបែហារតាមរយៈការវិលតែឡប់មកវិញរបស់ពួកឧទា្ទាម
នៅថ្ងែទី៩ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ដោយបំផុសបែជាជនឲ្យកែកឈរផ្តួលរំលំ 
រាជរដ្ឋាភិបាលសែបច្បាប់ និងឈានទៅផ្លាស់ប្តូររបបដឹកនំ រួមទាំងសកម្មភាព
ទុច្ចរឹតជាចែើនទៀត។

ប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងគណបក្សបែជាជនកម្ពុជានៅតែបែកាន់
ខា្ជាប់គោលជំហរការពារដច់ខាតរដ្ឋធម្មនុញ្ញនែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា និង
នៅតែជាកមា្លាំងស្នូលតែមួយគត់ក្នុងការការពារពែះរាជាណាចកែកម្ពុជាឲ្យ
បានស្ថិតស្ថែរគង់វង្សក្នុងគែប់កាលៈទែសៈទាំងអស់ដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យ
កមា្លាំងបែតិកិរិយណាមួយមកបំផ្លាញបានឡើយ ទោះជាតែូវបង់ដោយតម្លែ 
ណាក៏ដោយ៕
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has been preparing a plan for economic recovery from 
the Covid-19 crisis for 2021-2023 to "pull economic 
growth closer to sustainable and inclusive growth             
potential by maintaining peace, security, social stability 
and public order on the new normal trajectory. It will 
enhance competitiveness and promoting economic         
diversification, especially strong industrial bases with 
high export capacity and stronger linkages with regional 
and global supply chains." On this basis, Cambodia will 
give priority to (1) rehabilitation by building a strong 
foundation for the economy to return to the path of 
growth, (2) setting out key reform measures and (3) 
building resilience by strengthening readiness and           
response to a disease or similar conditions that may 
erupt in the future. Cambodia's economic growth for 
2021 has been expected to realize at 4%, but due to the 
continued spread of Covid-19 owing to the February 20 
community outbreak, the Cambodian economy is             
projected to grow by 2.4%. However, despite facing 
with the risk of external factors and some challenges in 
the country, the Royal Government of Cambodia has 
put in place sharp and timely measures to successfully 
avoid and mitigate the pressure, risks and challenges. 
We remain optimistic about the bright future of our    
nation, despite the obstacles and difficulties, but most 
importantly, the unity around the Royal Government to 
preserve the Constitution and the lasting monarchy in 
Cambodia. 

The firmness and stability of the Constitution of the 
Kingdom of Cambodia over the past 28 years has also 
gone through countless complex obstacles due to the 
traitors and ill-intention people trying to destroy it times 
and again. Obviously noted, the occurrence of the July 
1997 event, the acts of armed terrorism in November 
2000, the creation of anarchy in every parliamentary 
elections, especially the color revolution after the July 
2013 elections. They have plotted to stage a coup with 
the returning rebels on November 9, 2019, for which 
they inspired people to stand up and overthrow the           
legitimate government leading to regime change, and 
many other dishonest activities. 

The Royal Government of Cambodia and the               
Cambodian People's Party, however, still adhere to the 
position of absolute protection of the Constitution of 
the Kingdom of Cambodia and remain the only core 
force in defending the lasting Kingdom of Cambodia 
in all circumstances, and at whatever cost it may take, 
allowing no destruction to occur by any reactionary 
forces./. 

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សេន ៖ សូមបងប្អូនជនរួមជាតិនៅបន្តរក្សា និងអនុវត្តគោលការណ៍បង្ការ
ទប់ស្កាត់ និងវិធានសុខាភិបាល «៣ការពារ ៣កុំ» ឲ្យបានខា្ជាប់ខ្ជួន កុំធ្វេសបេហេស
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រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា បានកំណត់ច្បាស់ថា             
បៃទៃសកម្ពុជាបានបៃកាន់យករបបបៃជាធិបតៃយ្យសៃរីពហុបក្ស ។ 
ពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជាទទួលស្គាល់ និងគោរពសិទ្ធិមនុស្សដូចមាន
ចៃងក្នុងធម្មនុញ្ញអង្គការសហបៃជាជាតិ សៃចក្តីបៃកាសជាសកល 
ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស និងកតិកាសញ្ញាពៃមទាំងអនុសញ្ញាទាំងឡាយទាក់ទង
ទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្ស សិទ្ធិនារី និងសិទ្ធិកុមារ។ បៃជាពលរដ្ឋខ្មៃរមាន 
សិទ្ធសិ្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ មានសិទ្ធសិៃរីភាព និងករណីយកិច្ចដូចគ្នា
ទាំងអស់ដោយឥតបៃកាន់ពូជសសន៍ ពណ៌សម្បុរ ភៃទ ភាស ជំនឿ 
សសនា និនា្នាការនយោបាយ ដើមកំណើត ជាតិ ឋានៈសង្គម ធនធាន 
ឬស្ថានភាពឯទៀតឡើយ។ ការបៃើសិទ្ធិសៃរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គល
មា្នាក់ៗមិនតៃូវឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសៃរីភាពអ្នកដទៃឡើយ ។ ការបៃើ 
សិទ្ធិសៃរីភាពនៃះ តៃូវបៃពៃឹត្តតាមលក្ខខណ្ឌ័កំណត់ក្នុងច្បាប់។ បៃជា-
ពលរដ្ឋមានសៃរីភាពខាងការបញ្ចៃញមតិរបស់ខ្លួន សៃរីភាពខាងសរ 
ព័ត៌មាន សៃរីភាពខាងការបោះពុម្ពផ្សាយ សៃរីភាពខាងការបៃជុំ។ 
ជនណាក៏ដោយ មិនអាចឆ្លៀតបៃើសិទ្ធិនៃះដោយរំលោភនាំឲ្យប៉ះពាល់
ដល់កិត្តិយសរបស់អ្នកដទៃ ដល់ទំនៀមទមា្លាប់ល្អរបស់សង្គម ដល់ 
សណា្តាប់ធា្នាប់សធារណៈ និងដល់សន្តិសុខជាតិបានឡើយ។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកៃមការដឹកនាំរបស់សម្តៃចតៃជោ ហ៊ុន ស្រន 
បានជំរុញ និងលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខា្លាងំកា្លាក្នងុការអនុវត្តបៃជាធិបតៃយ្យ
នៅកម្ពុជា ដៃលរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃកាន់តៃមានជំហានលូតលាស់
គួរឲ្យកត់សមា្គាល់។ បៃជាពលរដ្ឋបានបៃើបៃស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនកៃម
កៃបខណ្ឌ័ច្បាប់ចូលរួមបំពៃញភារកិច្ចជូនសង្គមជាតិដៃលមិនតៃឹមតៃ 
បានរួមចំណៃកលើកកម្ពស់បៃជាធិបតៃយ្យប៉ុណ្ណោះទៃ ប៉ុន្តៃបានជួយ
ដល់ការអភិវឌ្ឍបៃទៃសឲ្យមានការរីកចមៃើនយ៉ាងខា្លាំង។

ជាមយួនងឹការជរំញុការអនវុត្តលទ្ធបិៃជាធបិតៃយ្យ នងិ សិទ្ធសិៃរភីាព 
នៃះ ការពងៃឹងការអនុវត្តគោលការនីតិរដ្ឋក៏តៃូវបានបៃកាន់យកយ៉ាង
មុឺងមា៉ាត់ដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនណាមួយ កៃុមណាមួយឆ្លៀតទៅ
ជៃកកៃមផ្លាកបៃជាធិបតៃយ្យធ្វើសកម្មភាព អានាធិបតៃយ្យបំផ្លិច-
បំផ្លាញបៃទៃសជាតិ បំផ្លាញដំណើរការបៃជាធិបតៃយ្យនៅកម្ពុជាបាន
ឡើយ។ ពួកបៃឆាំង និងមជ្ឈដ្ឋានអគតិ តៃងតៃឃោសនាបំភាន់អំពី
ការអនុវត្តលទ្ធិបៃជាធិបតៃយ្យ ដោយគៃមិនដៃលនិយយ ឬធ្វើជា 
បំភ្លៃច មិននិយយអំពីគោលការណ៍នីតិរដ្ឋ ដៃលជាធាតុផ្សំមិនអាច
ខ្វះបានក្នុងដំណើរការនៃបៃជាធិបតៃយ្យនៅក្នុងសង្គមជាតិ ។ ហៃតុអ្វី? 
ពៃះថា បើពួកនៃះហា៊ាននិយយអំពីនីតិរដ្ឋក្នុងសង្គមបៃជាធិបតៃយ្យ
ពួកគៃនឹងមិនអាចបៃពៃឹត្តអំពើអាណាធិបតៃយ្យបានឡើយ ដូចជា 
ការបំផុសបំផុលញុះញង់ប៉ុនប៉ង បង្កើតឲ្យមានអំពើចលាចលក្នុង 
សង្គម ការបំផុសឲ្យមានការរីសអើងជាតិសសន៍ ការបៃមូលកមា្លាំង
ផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលសៃបច្បាប់បៃមាថ ពៃះមហាក្សតៃ និងបញ្ហា 

ពៃំដៃនជាដើម។ នៃះមិនមៃនជាសកម្មភាពនៃការបញ្ចៃញមតិសៃប
តាមច្បាប់ដៃលបានកំណត់ឡើយ ប៉ុន្តៃគឺជាការរំលោភបំពានច្បាប់
យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដៃលគៃប់បៃទៃសបៃកាន់យករបបបៃជាធិបតៃយ្យ
តៃឹមតៃូវមិនអនុញ្ញាតជាដច់ខាត។ នៅបៃទៃសបៃជាធិបតៃយ្យធំៗ
លើពិភពលោកនៃះ សុទ្ធតៃអនុវត្តយ៉ាងមឺុងមា៉ាត់បំផុតចំពោះជនល្មើស
ច្បាប់ ដៃលជៃកកៃមផ្លាកបៃជាធិបតៃយ្យហើយធ្វើសកម្មភាពបំពាន
ច្បាប់ដោយបានយកជនទាំងនោះឲ្យទៅទទួលខុសតៃូវចំពោះមុខច្បាប់ 
ដោយមិនមានការលើកលៃង។

នៅកម្ពុជាក៏ដូចគ្នា។ កន្លងទៅនៃះក៏មានករណីជនបៃពៃឹត្តល្មើស
ច្បាប់មយួចនំនួតៃវូបានសមត្ថកចិ្ចចាបប់ញ្ជនូខ្លនួទៅ កាន់តលុាការ 
ដើម្បីផ្តនា្ទាទោស។ ជនទាំងនៃះបានបំពានទៅលើសិទ្ធិនៃការបញ្ចៃញ- 
មតិប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យលទិ្ធបៃជាធិបតៃយ្យដើរខុសគន្លង តាមរយៈការ         
បៃពៃឹត្តអំពើអនាធិបតៃយ្យជាចៃើន ដៃលសកម្មភាពខ្លះជាអំពើក្បត់
ជាតិទៀតផង។ ជាក់ស្តៃងថ្មីៗនៃះ តុលាការបានធ្វើការផ្តនា្ទាទោសបុគ្គល
ដៃលរំលោភច្បាប់ធ្វើអតា្ថាធិប្បាយ លើបញ្ហាពៃំ ដៃនដោយបៃើបៃស់ 
ព័ត៌មានបំភ្លៃ និងបំផ្លើសការពិត ដៃលនោះពំុមៃនជាការអនុវត្តសៃរីភាព 
នៃការបញ្ចៃញមតិទៃ ប៉ុន្តៃជាការដុតបញ្ឆៃះឲ្យមានការកើតឡើងនូវ
ទស្សនៈជាតិនិយមជៃុល ហើយសលកៃមនៃះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញ 
ពីការពងៃឹងគោលការណ៍ នីតិរដ្ឋយ៉ាងមុឺងមា៉ាត់ក្នុងដំណើរការនៃការ
អនុវត្តលទ្ធិបៃជាធិបតៃយ្យនៅកម្ពុជា។ រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាការពារ     
សៃរីភាពក្នុងការបញ្ចៃញមតិសៃបច្បាប់ ប៉ុន្តៃមិនមៃនសៃរីភាពក្នុងការ 
ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្លៃងកា្លាយ បង្ខូចកៃរ្តិ៍ឈ្មោះ ញុះញង់ឲ្យមានអំពើ 
ហិង្សា និងសបពៃះការរីសអើងជាតិសសន៍ឡើយ។ ការអនុវត្ត   
នូវសិទ្ធិសៃរីភាពនៃការបញ្ចៃញមតិតៃូវភា្ជាប់ទៅនឹងករណីកិច្ច និងការ
ទទួលខុសតៃូវក្នុងកៃបខណ្ឌច្បាប់។ ប៉ុន្តៃអ្វីដៃលគួរឲ្យសោកស្តាយ 
នៅពៃលដៃលតលុាការផ្តនា្ទាទោសពកួទាងំនៃះ បៃរជាមានជន បរទៃស 
ខ្លះ អង្គការកៃរដ្ឋាភិបាលខ្លះបៃតិកម្មទាំងទទឹងទិស ធ្វើជាមិនយល់
ឬមិនយល់ទាល់តៃសោះអំពីការអនុវត្តវិធានការច្បាប់របស់កម្ពុជា។ 
ពួកគៃថៃមទាំងបានបញ្ចៃញបៃតិកម្មមានលក្ខណៈជាការជៃៀតជៃក
លើការងាររបស់ស្ថាប័នតុលាការតាមរយៈការបងា្គាប់បញ្ជា ការរិះគន់ 
ដោយគ្មោនហៃតុផល និងបងា្ហាញនូវភាពលំអៀងរបស់ខ្លួនទៅរកជន
បៃពៃឹត្តអំពើល្មើសច្បាប់ដោយគ្មោនការខា្មោស់អៀនសូម្បីតៃបន្តិច។ 

កម្ពុជានៅតៃបៃកាន់យ៉ាងខា្ជាប់ខ្ជួនការអនុវត្ត និងការលើកកម្ពស់ 
បៃជាធិបតៃយ្យ សៃរីពហុបក្ស ការលើកស្ទួយសិទ្ធិសៃរីភាព និងនីតិរដ្ឋ
ឲ្យមានជំហានលូតលាស់ទៅមុខទៀត លើមូលដ្ឋានរក្សាឲ្យបាននូវ
សន្តិភាព និងស្ថិរភាពនយោបាយពៃមទាំងការអភិវឌ្ឍបៃកបដោយ 
ចីរភាព៕

ប្រជាធិបត្រយ្យ និងសិទ្ធិប ព្រា្្ចញមតិត្រូវផ្សារភា្ជប់គោលការណ៍នីតិរដ្ឋ
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 នៅថ្ងែទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ សម្តែច-
អគ្គមហាសែនបតីតែជោ ហ៊ុន ស្រន នយករដ្ឋមន្តែី 
នែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាព
ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបែកាសបើកយុទ្ធនការចាក់វា៉ាក់សាំង           
កូវីដ១៩ ដល់កុមារ និងយុវវ័យដែលមានអាយុចាប់ពី
១២ឆ្នាំដល់កែម ១៨ឆ្នាំ នៅវិមានសន្តិភាព។

ក្នុងឱកាសនោះ សម្ដែចតែជោ ហ៊ុន ស្រន បាន 
ថ្លែងថ បែជាពលរដ្ឋ ដែលបានចាក់វា៉ាក់សាំងបែភែទ 
Sinopharm និង Sinovac រួចហើយតែូវចាក់                     
AstraZeneca ជាដូសទី៣ ដែលជាដូសជំរុញ ។ 
ចំពោះបែជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ដែលចាក់វា៉ាក់សាំងអាសែ្តា- 
ហ្សែនែកា តែូវចាក់ដូស ទី៣ ដោយបែើវា៉ាក់សាំង 
សុីណូវា៉ាក់។ ប៉ុន្តែការចាក់ដូសទី៣ នែះ តែូវផ្តាតទៅ
លើកែុមជួរមុខដែលមានបែមាណ ៥០មុឺន ទៅ ១លាន 
នក់សិន ឯពលរដ្ឋនឹងចាក់តាមកែយ។ ។ សម្តែច 
ចង់បានការចាក់វា៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ លើ 
កុមារកែមអាយុ១២ឆ្នាំបន្តទៀត  ដើម្បីបង្កើតបែព័ន្ធភាពសា៊ាំចំពោះ 
កុមារក្នុងការទប់សា្កាត់ ជំងឺកូវីដ១៩ នៅក្នុងបែទែស តែតែូវរង់ចាំមានការ
អនុម័តឬទទួលសា្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក(WHO) សិន ។ 
សម្ដែចតែជោ ហ៊ុន ស្រន បានផ្ដល់យោបល់ទៅលោកជំទាវ                         
ឱ វណ្ណឌីន ឱ្យបញ្ជូនវា៉ាក់សាំង Johnson &Johnson ដែលជាជំនួយ 
របស់រដ្ឋាភិបាលអាមែរិកទៅចាក់ជូនបែជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគ - 
តិច នៅតំបន់ភាគឦសាននែបែទែសកម្ពុជាដូចជា ខែត្តរតនគិរី 
មណ្ឌលគិរី កែចែះ ស្ទឹងតែង និងពែះវិហារ ។

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន ស្រន បានថ្លែងថ ក្នុងដំណាក់កាលនែការ 
រាតត្បាតកូវីដ១៩ រយៈពែលជាង ១ឆ្នាំមកនែះ កម្ពុជាពិតជាបានចំណាយ 
យ៉ាងធំ មិនតែឹមតែចំណាយលើកូវីដ១៩ ប៉ុណ្ណោះទែ ប៉ុន្តែក៏តែូវចំណាយ 
ទៅលើទឹកជំនន់ថែមទៀត។ ការចំណាយពែលនែះគឺអាចសាងសង់
សា្ពានឆ្លងកាត់ទន្លែមែគង្គបានបែមាណ១០ សា្ពាន ។ សម្តែចតែជោក៏បាន 
ថ្លែងបែប់ ពីបែភពថវិកាជួយទែទែង់ដល់ការចំណាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
ក្នុងបរិបទកូវីដ១៩ នពែលកន្លងមកនែះបានមកពី ៥បែភពផ្សែងគ្នា គឺ 
បែភពទី១-បានមកពីចំណូលចរន្តក្នុង១ខែ ជាមធ្យមមានចំនួនជាង 
៤០០លានដុលា្លារ។ រយៈពែល៧ខែ ឆ្នាំ២០២១ ចំណូលគយ និងពន្ធដរ 
ទទួលបានចំនួន ៣.០៦១ លានដុលា្លារអាមែរិក ដែលក្នុងនោះបានពី 
ពន្ធដរចនំនួ ១.៧១៦ លានដលុា្លារ ស្មើបែមាណជាង៧៦,៦% ,ចណំលូ 
ពន្ធគយបាន ១.៣៤៥ លានដុលា្លារស្មើនឹង៥៦.០៩% ។ នៅសល់ 
៥ខែទៀតសង្ឃឹមថ យ៉ាងហោចណាស់បាន ២ពាន់លានដុលា្លារបន្ថែម 

ទៀត ។ យើងមិនមែនបែយុទ្ធបែឆំងតែទៅលើកូវីដ១៩នោះទែ គឺយើង
នៅបានសា្ដារហែដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធចំណាយអស់រាប់រយលានដុលា្លារនៅកែុង 
ពែះសីហនុ និងសាងសង់ផ្លូវ៣៨ខ្សែ នៅខែត្តសៀមរាប ការតបណា្តាញ
អគ្គិសនីរួមទាំងវិនិយោគផ្ទាល់ទាំងថវិកាបដិភាគផ្លូវកែវាត់កែុងទី៣ ។  
យើងមិនបានស្នើសុទំៅ បែទែសមា្ចាស់ជំនួយ មា្ចាស់កម្ចដីើម្បផី្អាកការសង 
ទែ គឺយើងនៅតែបន្តសងគែដដែល។ រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានចំណាយ
ទៅលើបែក់ខែមន្តែីរាជការកងកមា្លាំងបែដប់អាវុធមួយខែបែមាណ ២៥០ 
លានដុលា្លារ នៅសល់ជាង ១០០ លានដុលា្លារទៀត សមែប់ចាយទៅ 
លើបញ្ហាផ្សែងៗ ។ បែភពទី២- រាជរដ្ឋាភិបាលបានសន្សំសាច់បែក់បាន
ជាង ៣ ពាន់លានដុលា្លារមុនកូវីដ១៩ ។ មកដល់ពែលនែះយើងបាន 
ចាយអស់ជាង១ពាន់លានដុលា្លារ។ យើងនៅសល់សាច់បែក់បែមាណ 
ជាង ២ពាន់លានដុលា្លារ ដោយមិនរាប់ពីទុនបំរុងអន្តរជាតិបែមាណជា 
២០ ពាន់លានដុលា្លារ និងមាសប៉ុន្មានសិបតោននោះទែ។ យើងចាយ
សមែប់ជួយដល់បែជាពលរដ្ឋជិត ៣លាននក់ ដែលតែូវចិញ្ចឹមមាន 
រយៈពែល ១០ខែ អស់ជាង ៤០០ លានដុលា្លារ ។ កម្មករដែលបាត់បង់
ការងារទាំងនៅក្នុងរោងចកែឧស្សាហកម្មកាត់ដែរ និងទែសចរណ៍បុ៉ន្មាន
មុឺននក់ទៀតដែលយើងតែូវផ្ដល់បែក់ ជួយចិញ្ចឹមគត់ អត់ធ្វើការ ប៉ុន្តែ 
គត់បានបែក់ពីថៅកែ ៣០ដុលា្លារ និងពីរដ្ឋ៤០ដុលា្លារ ។ ផ្នែកទែសចរណ ៍
មា្នាក់ទទួលបាន ៤០ដុលា្លារ ។ យើងបានទមា្លាក់សាច់បែក់ពលកម្មទៅ
កាន់ជនបទដែលអាចផ្ដល់ការងារឲ្យគត់ធ្វើ ជីកពែកបែឡាយលើកទំនប់ 
គត់អាចទទួលបានចំណូលនោះបន្ថែមទៀត ។  នែះជាការគិតគូររបស់ 
យើង ហើយនែះមិនគែន់តែបែកាសឲ្យល្អមើលទែគឺបែជាជនបានទទួល 

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន ស្រន អញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបែកាសបើកយុទ្ធនការ
ចាក់វា៉ាក់សាំង កូវីដ១៩ ដល់កុមារ និងយុវវ័យដែលមានអាយុចាប់ពី១២ឆ្នាំដល់កែម ១៨ឆ្នាំ 

សម្តេចតេជេ ហ៊ុន សេន ៖ កម្ពុជាបេកាន់នយេបាយការបរទេសចមេុះពណ៌,
ជំនួយពីបេទេសណាក៏កម្ពុជាទទួលដេរ

 សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សេន លើកបញ្ជាក់ពីកត្តាចំនួន៥ ដេលនាំឲ្យការចាក់វ៉ាក់សំងទទួលជោគជ័យនៅកម្ពុជា 
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លុយពិតបែកដ។ សម្តែចតែជោ ហ៊ុន ស្រន បន្តថ រាជរដ្ឋាភិបាល
បានចំណាយគែន់តែចិញ្ចឹមអ្នកធ្វើចតា្តាឡីស័កកន្លងទៅអស់ជិត ៧ 
ពាន់លានរៀល គឺជិត ២ លានដុលា្លារ ដោយមិនគិតទៅដល់អ្នកព្យាបាល
ក្នុងមន្ទីរពែទ្យរាប់មុឺននក់ ទាំងនៅពែំដែន ទាំងនៅទីកែុងភ្នំពែញ និង 
បណា្តាខែត្ត។  យើងមិនដែលឲ្យបែជាជនណាមា្នាក់ដែកសា្លាប់តាមចិញ្ចើម 
ផ្លូវនោះទែ។ បែទែសដទែមាន ប៉ុន្តែកម្ពុជាមិនមានទែ ។ ខ្ញុំនៅតែរក្សា
ចិញ្ចឹមគំនិតថបើហោចបំផុតក៏មាន កា្តាមឈូសមួយជូនពលរដ្ឋ 
ដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្វះកា្តាមឈូស ហើយយកសពទៅកប់ដោយ 
រុំកន្ទែល រុំនឹងកែណាត់កៅស៊ូនោះទែ។ បែភពទី៣៖  កន្លងទៅ យើង 
មានពែះមហាក្សតែ យើងមានហ្លូងម៉ែ យើងមានសប្បុរសជនដែល         
ស្ម័គែចិត្តចូលរួមថវិកាបែឆំងកូវីដ និងគែះទឹកជំនន់ ដែលមកដល់ពែល
នែះលុយដែលសប្បុរសជនបានជួយទាំងអស់ជាង ១៤០ លានដុលា្លារ។ 
នែះជាការចូលរួមមួយដ៏ធំនែចលនជាតិ បើគ្មានសាមគ្គីភាពជុំវិញរាជ-
រដ្ឋាភិបាលទែ គឺគ្មានអ្នកណាចូលរួមទែ។ បែភពទី៤៖ យើងក៏មានការ
គំទែពីសា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិផងដែរ។ ជំនួយរបស់យើងពីសា្ថាប័ន
ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ ដែលយើងបានចាយក្នុងរយៈពែលកន្លងទៅនែះមាន
ធនគរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ធនគរអភិវឌ្ឍន៍ហែដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធ ធនគរ 
ពិភពលោក និងធនគរអឺរ៉ុប ដែលនែះជាផ្នែកសមែប់ការបែយុទ្ធបែឆំង
កូវីដ១៩។ យើងតែូវដោះសែយបញ្ហាសែដ្ឋកិច្ចផងដែរ ដូចជាធនគរ 
អភិវឌ្ឍន៍អាសុីបានផ្តល់ឲ្យយើងចំនួន ៩៥ លានដុលា្លារអាមែរិក ដើម្បី 
ទិញវា៉ាក់សាំងយើងមិនទាន់បានបែើទែ សមែប់យើងតែូវការបែើនៅពែល
ដែលយើងទិញវា៉ាក់សាំងបន្ថែមសមែប់ដូសទី៣។ បែភពទី៥៖ យើងក៏
មានជំនួយទ្វែភាគីពីបែទែសមិត្តភ័ក្តែមួយចំនួន ដូចជា បែទែសចិនផ្ដល់
ជាសមា្ភារៈពែទ្យរួមជាមួយវា៉ាក់សាំង,បែទែសជប៉ុនផ្ដល់ជារថយន្តដឹកអ្នក
ជំងឺ ជាថ្នាំពែទ្យ ផ្ដល់ជាសមា្ភារៈបរិកា្ខារសមែប់ការបែយុទ្ធបែឆំងជាមួយ 
កូវីដ១៩ រាប់ទាំងវា៉ាក់សាំងបានមកដល់ និងតែៀមមកដល់។ បែទែស    
អាមែរិកបានបែកាសផ្ដល់ ១១លានដុលា្លារ និងវា៉ាក់សាំងជាង១ លានដូស, 
អង់គ្លែសជិតមកដល់, អូស្តាែលីទោះបីមិនទាន់មកដល់ក៏បានប្ដែជា្ញាចិត្ត 
ជាមួយនឹងការផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជា, បែទែសជិតខាងយើងទាំងវៀតណាម 
ទាំងថែក៏បានផ្ដល់ឱ្យយើង  ហើយវៀតណាមក៏បានជួយយើងចែើនដែរ 
នៅតាមខែត្តជាប់ពែំដែនក៏ដូចជាកងទ័ព។ យើងក៏បានចែករំលែកទៅ
បែទែសននខ្លះដែរតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅរួចថ្មីៗ បានជួយទៅ 
វៀតណាម ជួយទៅឡាវ ជួយទៅមីយ៉ាន់មា៉ា ជួយទៅនែបា៉ាល់ និងជួយ 
ទៅបង់កា្លាដែសផងដែរ ។

 សម្តែចតែជោ ហ៊ុន ស្រន បានថ្លែងថ កំណើនសែដ្ឋកិច្ចរបស់     
កម្ពុជាដំបូងឡើយព្យាការណ៍ថនឹងមានកំណើន៤,១% នៅឆ្នាំ២០២១ 
ប៉ុន្តែការរំខានរបស់ជំងឺកូវីដ១៩ យើងព្យាករណ៍សែដ្ឋកិច្ចមកនៅតែឹម
តែ ២,៥%ប៉ុណ្ណោះ។ ក្នុងអំឡុងពែលជួបវិបត្តិនែជំងឹកូវីដ១៩ សែដ្ឋកិច្ច
កម្ពុជាពឹងផ្អែកខា្លាំងទៅលើវិស័យកសិកម្ម។      ទោះបីកម្ពុជាជួប វិបត្តិនែះក្ត ី
តែកម្ពុជាមិនបារម្ភពីការខ្វះខាតស្បៀងនោះទែ។ ការនំចែញ ផលិតផល 
កសិកម្មនៅរយៈពែលបុ៉ន្មានខែដើមឆ្នានំែះ មានការកើនឡើងលើសការរំពឹង 
ទុក ថ្វីត្បិតតែការនំចែញអង្ករមានការធ្លាក់ចុះបន្តិច ប៉ុន្តែការនំចែញ 
សែូវទៅកាន់បែទែសវៀតណាម និងទៅកាន់បែទែសអារា៉ាប់រួមមាន 
កំណើនរហូតដល់២០០% ។  ការនំចែញគែប់សា្វាយចន្ទីកើនឡើង
ជិត៣០០%  ការនំចែញសា្វាយ ចែក ដែលសរុបនែការនំចែញទំាងអស់

មានទំហំទឹកបែក់រាប់ពាន់លានដុលា្លារ។ កែពីវិស័យកសិកម្មយើងមើល
ឃើញវិស័យឧស្សាហកម្មធុនតូច និងមធ្យមនៅតែជាចំណ៊ាចស្នូលក្នុង
កំណើនសែដ្ឋកិច្ចដែលទាមទារឲ្យរកវិធីក្នុងការជំរុញកំណើន។ 

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន ស្រន បានបញ្ជាឱ្យសមត្ថកិច្ចអនុវត្តច្បាប់យ៉ាង
មុឺងមា៉ាត់បំផុត ចំពោះអ្នកផ្គើននឹងវិធនការការពារកូវីដ១៩ ដោយមិន 
អាចទុកឱ្យមនុស្ស១ ឬ២នក់ បំផ្លាញមនុស្សរាប់ពាន់ រាប់មុឺន  ឬរាប់-
សែន លាននក់នោះទែ។ សម្តែចតែជោថ៖ «ចំពោះអ្នកមើលសែល
មិនសា្តាប់បងា្គាប់ មិនគោរពតាមវិធនសុខាភិបាល យើងទើបនឹងបង្កើត 
នូវអនុគណៈកម្មការដឹកនំអនុវត្តច្បាប់ ។ ច្បាប់របស់យើងមានសមែប់
ដក់ទោសទណ្ឌ។  សម្តែចតែជោ បានសង្កត់ធ្ងន់ថ បែសិនបើគោរព
សិទ្ធិបុគ្គលដែលផ្គើននឹងវិធនការរដ្ឋបាល ដើម្បីទប់សា្កាត់ការរីករាល-
ដលជំងឺកូវីដ១៩ មា្នាក់ហើយទុកឱ្យបែជាជនរងគែះជាចែើននក់នោះ  
គឺមិនបានទែ។ តែង់ចំណ៊ាចនែះដែរ បែមុខនែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក៏បាន
ចោទសួរទៅកែុមអ្នកសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនតូចថ តែូវយល់ឱ្យច្បាស់ 
ចំពោះបញ្ហាដែលជនទាំងនោះបង្កឡើង និងសូមកុំរិះគន់វាយបែហារ 
រដ្ឋាភិបាល ពែមទាំងមន្តែីអនុវត្តច្បាប់ ដើម្បីយកតែបុងឱ្យសោះ ។ សម្តែច-
តែជោបានបែដៅទៅកែុមអ្នកសិទ្ធិមនុស្សនិយមថ សូមកុំគិតតែ សិទ្ធិ 
លើបុគ្គលមា្នាក់ ប៉ុន្តែបែរជាមិនបានគិតទៅលើសិទ្ធិមនុស្សរាប់មុឺននក់។ 
ដូច្នែះការបង្កើតឡើងនូវអនុគណៈកម្មការដឹកនំនិងអនុវត្តច្បាប់ គឺមាន 
គោលដៅរួម ដើម្បីផកពិន័យទៅលើជនដែលបំពានច្បាប់។ ដោយសារ
តែមានបុគ្គលមួយចំនួនមិនរាងចាល បន្តផ្គើនល្មើសវិធនការការពារ 
ជំងឺកូវីដ១៩ បំពាននឹងច្បាប់ ដូច្នែះជនទាំងនោះតែូវតែចាប់បញ្ជូនទៅ
ពន្ធនគរ។

សម្ដែចតែជោ ហ៊ុន ស្រន បានបែកាសហាមមន្ទីរពែទ្យរដ្ឋនៅទូទាំង
បែទែសមនិឱ្យយកបែកព់បីែជា ពលរដ្ឋដែលទៅធ្វើតែស្តរកមែរោគ 
កូវីដ-១៩ ជាដច់ខាត ក៏ដូចជាបានស្នើទៅកាន់មន្ទីរពែទ្យឯកជនទាំង
ឡាយសូមកុំឱ្យយកថ្លែធ្វើតែស្តខ្ពស់ពែក ដើម្បីរួមចំណែកជាមួយរាជ-
រដ្ឋាភិបាល ក្នុងការគែប់គែងការរីករាលដលមែរោគកូវីដនែះបានទាន់
ពែលវែលា។ ការធ្វើតែស្ត គឺពិតជាមានសារសំខាន់ខា្លាំងណាស់ ដើម្បី 
គែប់គែងបានទាន់ពែលវែលា ហើយកន្លងទៅនែះ រាជរដ្ឋាភិបាលបាន
អនុញ្ញាតឱ្យវិស័យ ឯកជននំចូលឧបករណ៍ធ្វើតែស្ត ប៉ុន្តែបែជាជនកែីកែ      
ពុំមានលទ្ធភាព បង់បែក់ថ្លែធ្វើតែស្តឡើយ ដូច្នែះបញ្ហានែះរដ្ឋនៅបន្ត 
ទទួលខុសតែូវ។ សម្ដែចតែជោ ស្នើឱ្យកែសួងសុខាភិបាលចែករំលែក
នូវឧបករណ៍ធ្វើតែស្ត ទៅកាន់បណា្តាមន្ទីរពែទ្យដែលនៅទីកន្លែងឆ្ងាយៗ 
និងចាំបាច់ក្នុងការធ្វើតែស្តជូនបែជាពលរដ្ឋ។ សម្ដែចតែជោបានបន្តថ 
នៅលើពិភពលោកនែះមានបែទែសមិនចែើនទែ ដែលធ្វើតែស្តក៏អត់ 
អស់លុយ រាប់ទាំងព្យាបាលក៏អត់អស់លុយ។ ជនបរទែសចាក់វា៉ាក់សាំង
នៅកម្ពុជាក៏អត់អស់លុយមួយសែន ។ «ខ្មែរកែ តែខ្មែរមានទឹកចិត្ត» 
ខណៈនៅបែទែសក្នុងតំបន់ធ្វើតែស្តតែូវបង់លុយ ។ សម្តែចតែជោបាន 
ថ្លែងថ «សមែប់ការធ្វើតែស្តដោយគែូពែទ្យរបស់ រដ្ឋដច់ខាតអត់យក 
បែក់ សូមបញ្ជូនសារនែះឱ្យដល់បែជាពលរដ្ឋ»។ សម្ដែចតែជោថ្លែងថ 
ចំពោះការធ្វើតែស្តនែះតែូវបែងចែកជា២៖ ផ្នែករដ្ឋ ដច់ខាតមួយសែនក៏
មិនឱ្យយកបែក់ពីបែជាពលរដ្ឋ មិនថអ្នកមាន មិនថអ្នកកែ។ បែសិន 
បើយកបែក់ពីអ្នកជំងឺក៏មិនអាចឱ្យកម្ពុជាកា្លាយជាអ្នកមានបានដែរ ។ 
យើងចាយដល់ទៅពាន់លានបាត់ទៅហើយ ឬក៏រាប់រយលានដុលា្លារ 
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បាត់ទៅ ហើយយើងបន្តចាយបន្តិចទៅទៀតក៏វាមិនដួលរលំសែដ្ឋកិច្ច
កម្ពុជាដោយសារការធ្វើតែស្តហ្នឹងទែ។ ឯចំពោះ វិស័យឯកជន គឺគែតែូវ 
យកបែក់ ពែះគែក៏ទិញអស់បែក់ដែរ ប៉ុន្តែស្នើសូមកុំឱ្យយកថ្លែធ្វើ 
តែស្តថ្លែពែក។ សម្ដែចតែជោបានគំទែឱ្យបែជាពលរដ្ឋតវា៉ាចំពោះ 
កែុមគែូពែទ្យរដ្ឋ ឬពែទ្យស្ម័គែចិត្តដែលយកឧបករណ៍រដ្ឋហើយយក 
បែក់ពីបែជាពលរដ្ឋ ពែះទង្វើគឺខុសសែឡះពីយន្តការធ្វើតែស្ត 
របស់រដ្ឋ។

សម្ដែចតែជោ ហ៊ុន ស្រន បានបញ្ជាក់ថ កម្ពុជាបែកាន់នយោបាយ- 
ការបរទែសចមែុះពណ៌ា ហើយជំនួយពីបែទែសណាក៏កម្ពុជាទទួលដែរ 
គែន់តែយើងកំណត់នូវបង្អែកវា៉ាក់សាំងច្បាស់លាស់មួយប៉ុណ្ណោះ ។ 
សម្តែចតែជោ ហ៊ុន ស្រន បានថ្លែងថ បែទែសកម្ពុជានៅតែបន្តរួមដែ
ជាមួយបែទែសននលើពិភពលោក ជាពិសែសបែទែសជិតខាងរួមមាន
បែទែសវៀតណាម បែទែសថែ បែទែសឡាវ ពែមទាំងបណា្តាបែទែស 
នៅក្នុងតំបន់ ដើម្បីបែយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩។ កម្ពុជានៅតែមានទំនុកចិត្ត 
និងបន្តកិច្ចសហបែតិបត្តិការជាមួយដែគូ ដទែទៀតដូចជា អង្គការ សុខភាព 
ពិភពលោក (WHO) វិទ្យាសា្ថានជាតិបា៉ាស្ទ័រ, CDC របស់អាមែរិក និង 
បណា្តាដែគូផ្សែងទៀត អង្គការយូនីសែហ្វ(UNICEF) និងCOVAX គឺ 
កម្ពុជាធ្វើទាំងអស់ ។ នែះហើយជានយោបាយការបរទែសចមែុះពណ៌ា 
របស់កម្ពុជា ។ អញ្ចឹងពែលនែះលែងនិយយអីកើតថ ហ៊ុន សែន 
ស្អីក៏ពឹងចិន ពែះជប៉ុន ឱ្យមកក៏យក អាមែរិកឱ្យមកក៏យក អង់គ្លែស 
ឱ្យមកក៏យក អូស្តាែលីឱ្យមកក៏យក ។ យើងមិនដែលបដិសែធន៍ទែ 
គែន់តែដឹងឲ្យច្បាស់ថ បែភពណាជាបែភពបង្អែក ដែលផ្គត់ផ្គង់ឱ្យ 
យើងទាំងផ្តល់ជំនួយ ផងទាំងទិញបានផង»។ សម្តែចតែជោ ហ៊ុន ស្រន 
គូសបញ្ជាក់ថ កម្ពុជាតែូវការបែភពច្បាស់លាស់ដើម្បីបញ្ជាទិញវា៉ាក់សាំង 
បងា្ការជំងឺកូវីដ-១៩ យក មកចាក់ជូនបែជាពលរដ្ឋបានទាន់ពែលវែលា ។ 
កម្ពុជាមិនតែូវការបែភពផ្គត់ផ្គង់វា៉ាក់សាំងមិនច្បាស់នោះទែ ។  វា៉ាក់សាំង 
ជំនួយរបស់ចិន បែភែទ Sinovac ចំនួន ១លានដូស នឹងតែូវដឹកមកដល់ 
បែទែសកម្ពុជាខណៈ វា៉ាក់សាំង Johnson &Johnson ចំនួន ៩០៩.៦០០ 
ដូសទៀត ដែលជំនួយរបស់អាមែរិកតាមយន្តការ COVAX នឹងមកដល់ 
កម្ពុជានៅថ្ងែទី២ ខែសីហា។ ចំពោះវា៉ាក់សាំង AstraZeneca ដែលជា 
ជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន ដែលនៅសល់ជិត ៦០មុឺនដូស ក៏ដូចជា 
វា៉ាក់សាំងជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លែសចំនួន ៤១៥.០០០ដូស ដែល 
ជាបែភែទAstraZeneca ដែរនោះ ក៏នឹងមកដល់ជាបន្តបន្ទាប់នៅអំឡុង
ខែសីហានែះដែរ។ កម្ពុជា នឹងទទួលបានវា៉ាក់សាំងបែភែទ Sinovac 
៥លានដូសបន្ថែមទៀត ដែលទិញពីចិន នៅក្នុងខែសីហា នែះ។ នៅក្នុង 
ខែសហីា នែះ កម្ពជុានងឹទទលួ បានវា៉ាកច់នំនួ ៧.៦៩២.៦០០ ដសូទៀត 
ទាំងវា៉ាក់សាំងជំនួយរបស់បែទែសជាមិត្ត និងវា៉ាក់សាំងដែលកម្ពុជា 
បញ្ជាទិញពីរដ្ឋាភិបាលចិន។

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន ស្រន នយករដ្ឋមនែ្តីកម្ពុជា បានបែដៅដល់ 
មែដឹកនំសង្គមសុីវិលមួយចំនួន ដែលបានបែមាថចំពោះការដឹកនំរបស់
សម្តែច ដោយលើកឡើងថ ខ្លួនបានកា្លាយទៅជាមែអំបៅហើយ ប៉ុន្តែ 
គួរកុំភ្លែចដើមកំណើតដែលកើតពីសត្វដង្កូវ។ សម្តែចតែជោបានបញ្ជាក ់
ថ «អ្នកឯងកុំកា្លាយទៅជាមែអំបៅ ដែលភ្លែចដើមកំណើតកើតចែញពីដង្កូវ 
សូមចាំ»។ សម្តែចបានចោទសួរទៅ កែុមមែដឹកនំអង្គការទាំងនោះ ថ
តើក្នុងចំណមសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់ អ្វីជាអាទិភាពមុនគែ មុននឹងទៅ 

ដល់សិទ្ធិផ្សែងៗទៀត។ បែសិនបើពួកគែមិនបានដក់សិទ្ធិរស់រានមាន
ជីវិតមុនគែទែ គឺ «ឆ្កែសុទ្ធ» ។ ពួកអ្នកឯងនែះ គឺអ្នកឯងរៀនកែមដំបូល 
សាលារៀន ដែល ហ៊ុន សែន បានធ្វើឲ្យរៀន អ្នកឯងកា្លាយទៅជាមែសិទ្ធិ 
មនុស្ស បើអ្នកឯងបានរៀនកែមដំបូលដែល ហ៊ុន សែន គែប់គែងក្នុង     
រយៈពែលកែយឆ្នាំ១៩៧៩ អ្នកឯងមិនអាចបែមាថមើលងាយ ហ៊ុន សែន 
បានទែ ពែះអ្នកឯងបានចែះបានដឹង ឆ្លងកាត់មហាវិទ្យាល័យ កែមការ 
ដឹកនំរបស់ ហ៊ុន សែន។ អ្នកឯងតែូវចាំអ្នកឯងគួរខា្មាសអៀនផង។ 

សម្ដែចតែជោ ហ៊ុន ស្រន បានអះអាង ការរីករាលដលជំងឺ 
កូវីដ១៩ អាចនឹងមិនទាន់បិទបញ្ចប់បានភា្លាមៗនោះទែ ហើយក៏មិនដឹងថ 
អូសបន្លាយដល់ពែលណានោះទែ។ សម្ដែចតែជោ ហ៊ុន ស្រន បាន 
ថ្លែងថ «សមែប់ខ្ញុំជឿថមិនចប់ទែជំងឺកូវីដ១៩ អីចឹងជមែើសដែល 
នៅសល់មានតែវិធីរៀនរស់ជាមួយកូវីដតាមគន្លងថ្មី ។ ជំងឺនែះអាចដូច 
ផ្ដាសាយ អែស្បា៉ាញ ដែលបច្ចុប្បន្នបន្ដនៅមានជំងឺផ្ដាសាយធំ ដូច្នែះ 
តែូវតែរៀនរស់ទៅតាមគន្លងថ្មី ដូចជារបៀបលាងដែ របៀបពាក់មា៉ាស់ 
ជាដើម»។ 

ក្នុងឱកាសនោះ សម្តែចតែជោ ហ៊ុន ស្រន បានគូសបញ្ជាក់ពីកតា្តា 
ចំនួន៥ សំខាន់ៗ ដែលនំឱ្យ ការចាក់វា៉ាក់សាំងជូនដល់បែពលរដ្ឋ នឹង
អាចរួចរាល់យ៉ាងយូរតែឹមខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ នែះ សែបតាមគមែង 
របស់រាជរដ្ឋាភិបាលចំនួន ១០លាននក់ រួមទាំងកុមារ និងយុវជន២ 
លាននក់ទៀត ដែលកតា្ដាទាំង៥ នោះរួមមាន៖ ១-កតា្តាដឹកនំ មានភាព 
ច្បាស់លាស់ ទាំងការគិត និងយន្តការអនុវត្ត ២-កម្ពុជាមានបែភពផ្គត់ផ្គង់
ច្បាស់លាស់ ដែលយកចិនជាខ្នងបង្អែកយុទ្ធសាសែ្ត ឯបែភពផ្សែងគឺជា 
បែភពគំទែ ៣-កម្ពុជាមានសាច់បែក់សន្សំដែលចាត់ចែងបានភា្លាមៗ
តែម្តង ពោលគឺបន្ទាប់ពីចុះកិច្ចសន្យាទិញលក់វា៉ាក់សាំងយើងចាប់ផ្តើម
អនុវត្តតែម្តង ៤-កម្ពុជាមានធនធនមនុស្សសមែប់ដំណើរការចាក់ 
វា៉ាក់សាំងទាំងពែទ្យយោធ ពែទ្យសុីវិល ពែទ្យស្មគែ័ចិត្ត បូករួមនឹងការ
ទទួលខុសតែូវរបស់អាជា្ញាធរ ថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់កែមជាតិ ដែលមាន 
ការទទួល ខុសតែវូខ្ពស់ និង៥-មានការចូលរួមពីបែជាជន ដែលមកទទួល 
វា៉ាក់សាំង និងការជួយជាថវិកាទិញវា៉ាក់សាំងដែលនែះគឺជា ចលនជាតិ 
ក្នុងការទិញវា៉ាក់សាំង និងការទទួលយកវា៉ាក់សាំងដោយស្មគែ័ចិត្ត។

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន ស្រន នយករដ្ឋមន្តែី ក៏បានអំពាវនវឲ្យ 
ឪពុកមា្តាយ ដែលមានកូនចៅ ដែលមានអាយុតែូវចាក់វា៉ាក់សាំងតែូវនំ 
កូនចៅមកទទួលវា៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ចាប់ពីថ្ងែនែះតទៅ និងសូមឲ្យ              
យុទ្ធនការនែះទទួលបាននូវភាពជោគជ័យ និងជូនពរឲ្យបែជាពលរដ្ឋ
ទាំងអស់បានជៀសផុតពីជំងឺក៏កាចសាហាវនែះ។ 

  នៅថ្ងែទី៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ សម្ដែចអគ្គមហាសែនបតីតែជោ 
ហ៊ុន ស្រន នយករដ្ឋមន្តែីនែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា បានអញ្ជើញជា 
អធិបតីក្នុងពិធីបែគល់ទទួលវា៉ាក់សាំងបងា្ការជំងឺកូវី-១៩ ដែលជាជំនួយ 
របស់បែជាជននិងរដ្ឋាភិបាលចកែភពអង់គ្លែសចំនួន ៤១៥.០០០ ដូស។ 
សម្ដែចតែជោ ហ៊ុន ស្រន បានសា្វាគមន៍ និងអរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាល 
និងបែជាជននែចកែភពអង់គ្លែស ដែលបានផ្ដល់វា៉ាក់សាំងបងា្ការជំងឺ    
កូវី-១៩ ជូនដល់រាជរដ្ឋាភិបាល និងបែជាជនកម្ពុជា នពែលនែះដែល
ជាជំនួយសប្បុរសធម៌ាដ៏ថ្លែថ្លា និងបងា្ហាញពីសន្តានចិត្តជួយគ្នាក្នុងគែ
លំបាកក្នុងបរិការណ៍ដែលវា៉ាក់សាំងគឺជាទំនិញយុទ្ធសាស្តែគន្លឹះ និង 
មានតមែូវការខ្ពស់ក្នុងសមរភូមិបែយុទ្ធ នឹងការឆ្លងរាលដលនែជំងឺ 
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កូវីដ-១៩នៅគែប់ទិសទីនែពិភពលោក។ 
សម្ដែចតែជោ ហ៊ុន ស្រន បានគូសបញ្ជាក់ថ ដោយសារតែ 

មែរោគ Covid-19 បានបន្តវិវត្ត និងបំប្លែងខ្លួនឥតឈប់ឈរទៅជាបែភែទ
មែរោគបំប្លែងថ្មី ជាពិសែសមែរោគបែភែទDelta ដែលបាននិងកំពុង       
ឆ្លងរាលដលយ៉ាងខា្លាំងនៅបណា្តាបែទែសននក៏ដូចជានៅកម្ពុជាផង
ដែរនោះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានសមែចបិទខែត្តមួយចំនួន និង 
តំបន់ខ្លះក្នុង រាជធនីភ្នំពែញ និងដក់ចែញនូវយុទ្ធនការពងែឹងវិធន
ការបែយុទ្ធ និងទប់សា្កាត់ការឆ្លងរាលដលនែជំងឺនែះ។ សម្ដែចតែជោ 
បានបន្តទៀតថ ដោយយល់យ៉ាងច្បាស់អំពីអត្ថបែយោជន៍នែការ            
ចាក់វា៉ាក់សាំងរាជរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំព្យាយមស្វែងរកវា៉ាក់សាំង តាម 
យន្តការដែលមានដូចជា ទ្វែភាគីក្តី ជាពហុភាគីក្តី ដើម្បីចាក់ជូនដល់ 
បែជាពលរដ្ឋ។ ចាប់តាំងពីថ្ងែទី១០ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជាបានចាប់
ផ្ដើមចាកវ់ា៉ាកស់ាងំជនូដលប់ែជាពលរដ្ឋដែលមានអាយចុាបព់ ី១៨ឆ្នា ំ
ឡើងទៅ ហើយចាប់ពីថ្ងែទី១ ខែសីហា ២០២១ កម្ពុជាក៏បានសមែច
បោះមួយជំហានទៀត គឺការចាប់ផ្ដើមបើកយុទ្ធនការចាក់វា៉ាក់សាំង 
ដល់កុមារនិងយុវវ័យអាយុចាប់ពី១២ ដល់កែម១៨ឆ្នាំ ដែលមាន 
បែមាណជាង២លាននក់បន្ថែមទៀត ។ 

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន ស្រន បានថ្លែងបញ្ជាក់ថ វា៉ាក់សាំងដែលជា    
ជំនួយមនុស្សធម៌ាដ៏ថ្លែថ្លារបស់បែជាពលរដ្ឋ និងរដ្ឋាភិបាលនែចកែភព  
អង់គ្លែសនែះនឹងតែូវបែើបែស់ក្នុងយុទ្ធនការ ចាក់វា៉ាក់សាំងបងា្ការជំងឺ 
កូវីដ-១៩ ដូសនោះទី៣ ឬដូសជំរុញ ។ សម្ដែចតែជោក៏ស្នើដល់ចកែភព
អង់គ្លែសផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ាជាវា៉ាក់សាំងជាបន្តទៀត ក៏ដូចជាជួយ 
សមែបសមែួលដល់កម្ពុជាក្នុងការបញ្ជាទិញវា៉ាក់សាំង AstraZeneca 
បន្ថែមទៀតសមែប់បំពែញសែចក្តីតែូវការចាំបាច់នពែលខាងមុខ ។

  នៅថ្ងែទី ២០ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២១ សម្តែចតែជោ ហ៊ុន ស្រន 
បានអញ្ជើញថ្លែងបើកពិធីអន្តរសាសន បែឆំងការជួញដូរមនុស្ស និង 
ជំងឺរាតត្បាតសកលកូវីដ-១៩ ឆ្នាំ ២០២១ ។ សម្តែចមានបែសាសន៍ថ 
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៧ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជាតែងតែ
បែរព្ធពិធីអន្តរសាសនយ៉ាងអធិកអធមបែឆំងការជួញដូរមនុស្ស ។ 
កន្លងមកសម្តែចបានបែគល់ភារកិច្ចនែះ ជូនសម្តែចកែឡាហោម ស ខ្រង 
ឧបនយករដ្ឋមន្តែី រដ្ឋមន្តែីកែសួងមហាផ្ទែ និងជាបែធនគណៈកមា្មាធិការ

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន ស្រន អញ្ជើញជា អធិបតីក្នុងពិធីបែគល់ទទួល
វា៉ាក់សាំងបងា្ការជំងឺកូវី-១៩ ដែលជាជំនួយ របស់បែជាជន

និងរដ្ឋាភិបាលចកែភពអង់គ្លែស

ជាតិបែយុទ្ធបែឆំងអំពើជួញដូរមនុស្សជាតំណាងក្នុងនមរាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជា រួមជាមួយសម្តែចពែះមហា សង្ឃរាជទាំងពីរគណៈ ពែះថែរានុត្ថែរៈ 
គែប់ពែះអង្គ មែដឹកនំគែប់និកាយសាសន ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ថ្នាក់
ដឹកនំមន្តែីរាជការពីគែប់កែសួងសា្ថាប័ន អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ជាតិ 
និងអន្តរជាតិ សង្គមសុីវិល វិស័យឯកជនរាប់ពាន់នក់ ដើម្បីធ្វើពីធី 
បួងសួងតាមបែបសាសន និងប្តែជា្ញាចិត្តរួមគ្នាលុបបំបាត់អំពើជួញដូរ 
មនុស្សក្នុងគែប់រូបភាព។កម្ពុជាបានផ្អាកការជួបជុំទែង់ទែយធំកាលពី
ឆ្នាំ ២០២០ កន្លងទៅ ដើម្បីអនុវត្តនូវវិធនការបងា្ការទប់សា្កាត់ និងដោះសែយ 
បញ្ហានែការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-១៩ ចូលក្នុងសហគមន៍ ។ នៅឆ្នាំ ២០២១ 
នែះ វិបត្តិកូវីដ-១៩ នៅតែបន្តឆ្លងរាតត្បាត ចំណែកការជួញដូរមនុស្ស 
និងឧកែិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននន ក៏កំពុងតែូវបានជនឆ្លៀតឱកាសបែើគែប់ 
មធ្យាបាយទាញយកផលចំណែញពីសា្ថានភាពដ៏លំបាកនែះ ។ សម្តែច-
តែជោថ្លែងថ វែទិការអន្តរសាសនតែូវតែរៀបចំតាមគន្លងថ្មី ដើម្បីកែើន
រំលឹកផ្នែកសា្មារតីដល់បែជាជនគែប់ជាតិសាសន៍ និងជំនឿសាសនក្នុង
ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ក៏ដូចជាបែជាជននៅលើពិភពលោក ដើម្បី 
ផ្លាស់ប្តូរ ហើយសមែបខ្លួនតាមបែបគន្លងថ្មីក្នុងសម័យកូវីដ ជាមួយនឹង
ការបែកាន់ខា្ជាប់នូវសា្មារតីមនុស្សធម៌ា សនោ្តាសបែណីយកចិត្តទុកដក់ 
ដល់អាយុជីវិត និងសែចក្តីថ្លែថ្នូរនែមនុស្សជាតិគែប់ជាតិសាសន៍ និង 
ជំនឿសាសន ។

ក្នុងនមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តែចតែជោមានមោទនភាពចំពោះ 
ការរក្សាបាននូវភាពសុខុដុមរមននែគែប់ជំនឿសាសននៅក្នុងពែះ - 
រាជាណាចកែកម្ពុជា តាមរយៈកិច្ចសហការយ៉ាងសកម្ម ជាពិសែសការ
អនុវត្តបានយ៉ាងខា្ជាប់ខ្ជួននូវវប្បធម៌ាចែករំលែកពុំចែះរីងស្ងួត ជាមួយនឹង
សា្មារតីទទួលខុសតែូវខ្ពស់ក្នុងគែដ៏លំបាកនែះ ។ ជាមួយគ្នានែះ រាជ-
រដ្ឋាភិបាលបាននិងកំពុងអនុវត្តយ៉ាងសកម្មតាមរយៈដែមា្ខាងរក្សាការពារ
សន្តិសុខសណា្តាប់ធ្នាប់ និងស្ថិរភាពសង្គម ដើម្បីទែទែង់ជីវភាពបែជា-
ជន និងរក្សាស្ថិរភាពមា៉ាកែូសែដ្ឋកិច្ច និងដែមា្ខាងទៀតបែយុទ្ធបែឆំងជំងឺ
រាតត្បាតសកលកូវីដ-១៩  តាមគែប់រូបភាព ទាំងការបងា្ការទប់សា្កាត់ 
ការព្យាបាល និងការសា្តារនីតិសម្បទាជនរងគែះ និងសហគមន៍ដែល 
ទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ ។ ដូច្នែះការដក់បែជាពលរដ្ឋ ឬអ្នកតែឡប់ 
មកពីតំបន់មានហានិភ័យឲ្យស្ថិតក្នុងការធ្វើចតា្តាឡីស័ក ឬការ បិទខ្ទប់តំបន ់
ដែលមានអតែឆ្លង ឬចរន្តនែការឆ្លងខ្ពស់ ឬផ្អាកការឆ្លងដែនខុសច្បាប់
នៅក្នុងដំណាក់កាលនែការរឹតបន្តឹងវិធនការការពារសុវត្ថិភាពមិនមាន
ន័យថ ជាការបិទសិទ្ធិសែរីភាព ឬការរីសអើង ដូចកែុមជនអគតិបង្ក 
បញ្ហាមួយកែុម ដែលមាននិន្នាការបែឆំងផ្កាប់មុខ បាននិងកំពុងតែ 
ឃោសនមួលបងា្កាត់បំបាក់សា្មារតីបែជាពលរដ្ឋ ប៉ុន្តែនែះគឺជាវិធនការ
ការពារសិទ្ធិរស់រានមានជីវិត សិទ្ធិទទួលបាននូវកិច្ចការពារ ចៀសផុតពី
ការឆ្លងជំងឺរាតត្បាតបែកបដោយបែសិទ្ធភាព ។ ទន្ទឹមនែះ បន្ទាប់ពីការ
ចាក់វា៉ាក់សាំងជូនបែជាពលរដ្ឋជិតសមែចបានតាមផែនការជាសា្ថាពរ 
រាជរដ្ឋាភិបាលប្តែជា្ញាចិត្ត សមែចឲ្យបាននូវគោលដៅចាក់វា៉ាក់សាំងជូន
កុមារ យុវវ័យ អាយុចាប់ពី ១២ និងកែម ១៨ ឆ្នាំឲ្យបានមុនដំណាច់ឆ្នាំ 
២០២១ ដើម្បីបង្កើតភាពសា៊ាំ កាត់បន្ថយការចម្លងចូលក្នុងសហគមន៍ 
ធ្វើឲ្យបែជាជនយើងមានជីវភាពបែកែតីឡើងវិញ ដើម្បីសា្តារសែដ្ឋកិច្ច 
គែួសារ និងសង្គមជាតិ ៕
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នៅពែឹកថ្ងែទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១  សម្តែចអគ្គមហាពញាចកែី 

ហ្រង សំរិន បែធនរដ្ឋសភានពែះរាជាណាចកែកម្ពុជាបានដឹកនំ 

គណៈបែតិភូជាន់ខ្ពស់សភាកម្ពុជាអញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាតអន្តរ-

សភាអាសា៊ាន(អាយបា៉ា,AIPA)លើកទី៤២ដែលបែពែឹត្តទៅតាមរយៈ

បែព័ន្ធនិម្មិត (Virtual Meeting) ផ្សាយចែញពីរាជធនីបានដស៊ែរី 

បែហា្កាវា៉ាន់ នែពែះរាជាណាចកែពែុយណែដរូស្សាឡាមកែមបែធន

បទ «ជំរុញកិច្ចសហបែតិបតិ្តការសភាក្នុងការបញ្ចូលឌីជីថលឆ្ពាះទៅ

សហគមន៍អាសា៊ាន២០២៥» ។

មានបែសាសន៍ទៅកាន់មហាសន្និបាតអន្តរសភាអាសា៊ានលើកទី៤២

នែះសម្តែចចកែី ហ្រង សំរិន បានបញ្ជាក់ថ ស្ថិតក្នុងកាលៈទែសៈ 

សព្វថ្ងែនែះវិទ្យាសាស្តែ និងបច្ចែកវិទ្យាឌីជីថល តែូវបានគែមើលឃើញថ 

កំពុងដើរតួនទីកាន់តែសំខាន់ក្នុងការជំរុញសន្ទុះនែកំណើនសែដ្ឋកិច្ច

ឡើងវិញនៅកែយវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ ក៏ដូចជាជំរុញកំណើនសែដ្ឋកិច្ចថ្មី 

បែកបដោយចីរភាព និងភាពធន់ជាងមុន ទៅនឹងវិបត្តិផ្សែងៗ។   ពិភព-

លោកក្នុងបរិការណ៍នែបដិវត្តឧស្សាហកម្មជំនន់ទី៤ កំពុងមានការ 

រីកចមែើន និងវិវឌ្ឍយ៉ាងឆប់រហ័ស លើផ្នែកវិទ្យាសាសែ្ត និងបច្ចែកវិទ្យា 

ឌីជីថល។

 សម្តែចចកែីបែធនរដ្ឋសភាក៏បានកោតសរសើរចំពោះកែុមបែឹក្សា

នីតិប្បញ្ញត្តិនែបែទែសពែុយណែដរូស្សាឡាម ជាពិសែស ឯកឧត្តម 

ប៉្រហុីន ដាតូ អាប់ឌុល រ៉្រម៉្រនទីប បែធនមហាសន្និបាតអាយបា៉ា 

លើកទី៤២ ដែលបានខិតខំបែឹងបែងនិងយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់ក្នុងការ

ជំរុញកិច្ចសហបែតិបត្តិការសភាលើបរិយប័ន្នឌីជីថល ឆ្ពាះទៅសមែច

បាននូវចក្ខុវិស័យសហគមន៍អាសា៊ានឆ្នាំ២០២៥។សម្តែចចកែី ហ្រង សំរិន 

បានថ្លែងទៀតថ សមែប់កម្ពុជាវិញកាលពីពែលថ្មីៗនែះ រាជរដ្ឋាភិបាល 

បានដក់ចែញនូវ “កែបខណ្ឌគោលនយោបាយសែដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឌីជីថល

ឆ្នាំ២០២១-២០៣៥” ក្នុងការកសាងសែដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថលរស់ រវីក 

សំដៅជំរុញការទទួលយក និងការធ្វើបរិវត្តកម្មឌីជីថល។ គោលនយោបាយ 

នែះ នឹងជួយជំរុញការសា្តារសែដ្ឋកិច្ចឡើងវិញកែយវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩។ 

សម្តែចចកែី ហ្រង សំរិន ក៏បានអំពាវនវដល់អាសា៊ាន និងអាយបា៉ា       

ជំរុញនិងលើកកម្ពស់ឌីជីថលរូបនីយកម្ម ដែលជាកាលានុវត្តភាពដ៏       

សំខាន់និងចាំបាច់ក្នុងការជំរុញការងើបឡើងវិញនែសែដ្ឋកិច្ចថ្មី និង 

ការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពសង្គម ផ្អែកលើបែកែតីភាពតាម គន្លងថ្មី។ 

សម្តែចចកែីបានស្នើដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធ តែូវបន្តពងែឹង និងពងែីកកិច្ចសហ

បែតិបត្តិការតំបន់លើការតភា្ជាប់ឌីជីថល ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឌីជីថលឆ្លង

កាត់ពែំដែន សន្តិសុខ និងសុវត្ថិភាពនែលំហូរទិន្នន័យ សន្តិសុខបែព័ន្ធ 

អុីនធឺណិត និងការធ្វើឌីជីថលូបនីយកម្មបែកបដោយបរិយប័ន្ន។ ឆ្លៀតនៅ 

ក្នុងឱកាសនែះសម្តែចចកែី ហ្រង សំរិន ក៏បានអញ្ជើញសមាជិកអន្តរ-

សភាអាសា៊ានទាំងអស់ ចូលរួមកិច្ចបែជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុបលើកទី១៣ 

និងកិច្ចបែជុំភាពជាដែគូសភាអាសុី-អឺរ៉ុបលើកទី១១នៅបែទែសកម្ពុជា 

នចុងឆ្នាំនែះផងដែរ។ 

គួរំលឹកថ អន្តរសភាអាសា៊ាន ដែលហៅកាត់ថ អាយបា៉ា(AIPA) 

ជាអង្គការអន្តរសភា តំណាងសា្ថាប័ននីតិប្បញ្ញត្តិ នែបណា្តាបែទែសជា 

សមាជិកសមាគមបែជាជាតិអាសុីអាគ្នែយ៍ (ASEAN) ដែលមាន បែទែស 

ពែុយណែដរូស្សាឡាម កម្ពុជា ឥណ្ឌូណែសុី ឡាវ មា៉ាឡែសុី មីយ៉ាន់មា៉ា 

ហ្វីលីពីន សិង្ហបុរី ថែ និងវៀតណាម។ អន្តរសភាអាសា៊ាន ជាការបែមូល

ផ្ដុំសម្លែងបែជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍អាសា៊ាន ជាដែគូរបស់អាសា៊ាន ក្នុង

ការជំរុញឱ្យសមែចបាននូវគោលដៅសហគមន៍អាសា៊ានតែមួយ ។ 

មហាសន្និបាតអន្តរសភាអាសា៊ាន បានបែរព្ធធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដោយ

បែទែសជាសមាជិកតាមវែនលំដប់អក្ខរកែម នែឈ្មាះបែទែសតាម 

អក្សរឡាតាំង។

នៅឆ្នាំ២០២២ខាងមុខនែះ សភានែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជានឹង

ធ្វើជាមា្ចាស់ផ្ទះមហាសន្និបាតលើកទី៤៣។ ពិធីបែគល់តួនទីជាបែធន

ប្តូរវែនអាយបា៉ាដល់សភាកម្ពុជា បែរព្ធធ្វើនៅចុងបញ្ចប់នែពិធីបិទ 

មហាសន្និបាតអាយបា៉ា លើកទី៤២ នែះ៕

សម្តែចចកែី ហ្រង សំរិន បែធនរដ្ឋសភានែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា អញ្ជើញដឹកនំគណៈបែតិភូជាន់ខ្ពស់សភាកម្ពុជា
ចូលរួមមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាសា៊ាន(អាយបា៉ា,AIPA)លើកទី៤២

សម្តេចអគ្គមហាពញាចកេី ហេង សំរិន ដឹកនាំគណៈបេតិភូជាន់ខ្ពស់សភាកម្ពុជា
ចូលរួមមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊េនលើកទី៤២
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 កាលពីថ្ងែទី៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងពែលអញ្ជើញជាអធិបតី 
ក្នុងពិធីបែគល់រថយន្ត Ford Ranger Pick-up ចំនួន៨៧គែឿង ដល់ 
ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខែត្ត ដើម្បីបែងចែកជូនអធិការដ្ឋាននគរបាល 
កែុង សែុក សម្ដែចកែឡាហោម ស ខ្រង បានថ្លែងអំពីយុទ្ធនការបងែ្កាប
បទល្មើសគែឿងញៀន ដែលក្នុងមួយរយៈកន្លងនែះទទួលបានជោគជ័យ 
គួរឲ្យកត់សមា្គាល់។

សម្ដែចកែឡាហោម ស ខ្រង បានថ្លែងបញ្ជាក់ថ បទល្មើសគែឿង-
ញៀននែះបានថយចុះបន្តិច ប៉ុន្តែកែុមឧកែិដ្ឋជននៅតែឆ្លៀតឱកាសលួច
កែច្នែ ផលិត និងនំចូលសារធតុញៀន អាភៀន ពីបណា្តាបែទែសជុំវិញ 
ពិសែសពីតំបន់តែីកោណមាសមកកម្ពុជា ធ្វើការកែច្នែ និងផលិតគែឿង-
ញៀន កើនឡើងជាងពែលមុន ។ សម្ដែចកែឡាហោមថ្លែងបន្តថ៖ «ចាប់
តាំងពីយុទ្ធនការបង្កាែបគែឿងញៀនដំបូងឆ្នាំ២០១៧ មកដល់ពែលនែះ 
គិតទាំងអាភៀន និងសារធតុគីមីផ្សុំ មានជាង ១១តោន ហើយក៏មិន 
ដឹងថ រួចផុតចែញពីយើងទៅប៉ុន្មានទៀតដែរ។ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណា
នែះគឺជាលទ្ធផលដែលកើតចែញពី ឆន្ទៈមោះមុតនែការបំពែញភារកិច្ច
ជារួមរបស់កងកមា្លាំងនគរបាលជាតិ និងមនែ្តីរាជការពាក់ព័ន្ធទាំអស»់ ។

ទាក់ទងនឹងបញ្ហាសន្តិសុខ សណា្តាប់ធ្នាប់ និងការផ្ដល់សែវានៅរដ្ឋ
បាលថ្នាក់កែមជាតិ សម្ដែចកែឡាហោម ស ខ្រង បានគូសបញ្ជាក់ថ 
រដ្ឋបាលកែុង សែុក ខណ្ឌ ឃុំសងា្កាត់ តែូវបានចាត់ទុកថជារដ្ឋបាលដែល
នៅជិតបែជាពលរដ្ឋបំផុត ពោលគឺបែសកកម្មរបស់ថ្នាក់កែមជាតនិែះ
ក៏មិនខុសពីថ្នាក់ជាតិដែរ ហើយរឹតតែសំខាន់ជាងថ្នាក់ជាតិទៅទៀត នៅ
តែង់ថពួកគត់នៅគៀកនឹងបែជាពលរដ្ឋ បែជាពលរដ្ឋអាចដឹងថ  
ពួកគត់ធ្វើល្អ និងមិនធ្វើល្អដោយងាយ ។ សម្ដែចកែឡាហោម បាន 
ថ្លែងថ៖ «ខ្ញុំលើកយោបល់ថ នៅថ្នាក់ឃុំ យើងតែូវផ្ដាតលើមុខសញ្ញា៤ 
គឺ មែឃុំ ចៅសងា្កាត់, ស្មៀនឃុំ ស្មៀនសងា្កាត់, បែធនប៉ុសិ៍្តនគរបាលរដ្ឋបាល 
និងមែភូម។ យើងតែូវតែយកចិត្តទុកដក់ឱ្យពួកគត់ធ្វើការងារបមែើ 
បែជាពលរដ្ឋឱ្យបានល្អ ដែលទាមទារការផ្ដល់នូវការណែនំ ទិសដៅ 

គោលការណ៍ វិធនការនន និងមធ្យាបាយធ្វើការ ដើម្បីមានលទ្ធភាព
គែប់គែន់ក្នុងការបំពែញការងារ ។ បើមិនទាន់មានអគរបុ៉សិ៍្តរដ្ឋបាលទែ 
យើងតែូវធ្វើអគរជូនគត់ ។ សម័យនែះយើងមិនអាចធ្វើការកែម  
ដើមឈើទៀតបានទែ។ មកដល់ពែលនែះ យើងសាងសង់អគររដ្ឋបាល
ប៉ុសិ៍្តរដ្ឋបាលឃុំសងា្កាត់បានចែើនហើយ គឺនៅសល់តែបែមាណ៨០ 
កន្លែងទៀតទែ ក្នុងចំណម ១.៦៦៤ឃុំ សងា្កាត់ ។ 

សម្ដែចកែឡាហោម ក៏បានលើកឡើងផងដែរពាក់ព័ន្ធការបណ្ដុះ-
បណា្តាលធនធនមនុស្សជាមនែ្តីស្មៀនឃុំសងា្កាត់ និងមនែ្តីកងកមា្លាំង 
នគរបាលនៅមូលដ្ឋាន ពែមទាំងបានបន្ថែមថ អធិការដ្ឋាននគរបាល 
និងប៉ុសិ៍្តនគរបាលរដ្ឋបាល កែសួងក៏នឹងមានការគិតគូរបន្ថែមទៀត 
ដូចជា ការវិភាជន៍កែបខណ្ឌ និងមុខងារឱ្យបានសមសែប ដោយ 
ផ្អែកលើកតា្តា ភូមិសាសែ្ត និងបែជាសាសែ្ត ពោលគឺផ្អែកលើចំនួនបែជា-
ពលរដ្ឋតិច ឬចែើន និងវិសាលភាពទឹកដីរដ្ឋបាលនោះធំឬតូច ឬមាន 
ភាពស្មុគសា្មាញ ជាដើម ដើម្បីដក់ពងែយបរិមាណកងកមា្លាំងឱ្យតែូវនឹង
សា្ថានភាពជាក់ស្ដែង។ សម្ដែចកែឡាហោម ស ខ្រង បានទទួល 
សា្គាល់ថ នៅភ្នំពែញ នគរបាលប៉ុស្តិ៍មានការខ្វះខាត ប៉ុន្តែតែូវទទួលខុស
តែូវបំពែញការងារចែើន ដែលទាមទារឱ្យមានការគិតគូឡើងវិញ ។

សម្ដែចកែឡាហោមថ្លែងថ កន្លងមក សម្ដែចក៏បានណែនំឱ្យមាន
ការគិតគូរអំពីអង្គភាពនីមួយៗនៅថ្នាក់កែសួង តើមានតមែូវការមនែ្តី 
នគរបាលប៉ុន្មាននក់ឱ្យពិតបែកដ ដើម្បីដក់មនែ្តីឱ្យសមល្មម ហើយ       
រំលែកកែបខណ្ឌនែះទៅឱ្យប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំសងា្កាត់ និងអធិការដ្ឋាននគរ- 
បាលវិញ  ដែលនែះជាវិធនការកាត់បន្ថយការស្នើសុំកែបខណ្ឌបន្ថែម 
សមែប់កងកមា្លាំងនគរបាលជាតិពីរាជរដ្ឋាភិបាល ។ បញ្ហាដែលកំពុង 
ដោះសែយនែះ មិនមែនកើតឡើងដោយសារកំហុសនរណាមា្នាក់នោះទែ 
ពីពែះកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់បែវត្តិសាសែ្តដែលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមបំពែញ ការងារ 
ជាមួយនឹងភាពខ្វះខាតធនធនមនុស្ស ទើបបណា្តាលឱ្យជួបសា្ថានភាព 
ខ្វះតែសល់ ពោលគឺខ្វះអ្នកមានសមត្ថភាពធ្វើការ តែសល់អ្នកមិនមាន 
សមត្ថភាពធ្វើការ ។

សម្ដែចកែឡាហោម បានគូសបញ្ជាក់ថ មកដល់ពែលនែះអតែឆ្លង
ជំងឺកូវីដ-១៩ លើពិភពលោកនៅតែស្ថិតក្នុងកមែិតខ្ពស់នៅឡើយ ខណៈ 
បែទែសកម្ពុជា និងបណា្តាបែទែសជាចែើន បានរកឃើញវត្តមានមែរោគ
បំប្លែងខ្លួនថ្មី ដែលតា ។ សម្ដែចកែឡាហោមថ្លែងថ ជាការពិតហើយ     
យើងតែូវគោរពតាមវិធនការសុខាភិបាល ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានែះ យើងក៏     
តែូវយកចិត្តទុកដក់បំពែញភារកិច្ចជាចាំបាច់ ដើម្បីថែរក្សាសន្តិសុខ 
សុវត្ថិភាព និងសណា្តាប់ធ្នាប់សាធរណៈជូនបែជាពលរដ្ឋ ។ សម្ដែច-
កែឡាហោម ស ខ្រង បានសម្ដែងក្ដីសង្ឃឹមជឿជាក់ថទោះបីជាតែូវ 
បន្តបែឈមមុខនឹងការរីករាលដលជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលមិនមានភាព
បែកដបែជាយ៉ាងណាក្ដីថ្នាក់ដឹកនំ មនែ្តីរាជការសុីវិល និងកងកមា្លាំង 
ទាំងអស់ នឹងរួមគ្នាបន្តខិតខំបំពែញភារកិច្ចបែកបដោយការទទួលខុសតែូវ 
ដើម្បីបមែើ សែវាសាធរណៈជូនបែជាពលរដ្ឋឱ្យបាន កាន់តែល្អបែសើរ 
ថែមទៀត ៕

សម្ដេចកេឡាហេម ស ខេង ផ្តល់អនុសាសន៍សំខាន់ៗមួយចំនួន
សមេប់ការងាររដ្ឋបាលថ្នេក់កេមជាតិ

សម្តែចកែឡាហោម ស ខ្រង អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបែគល់រថយន្ត 
Ford Ranger Pick-up ចំនួន៨៧គែឿង ដល់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខែត ្ត
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នរសៀលថ្ងែទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១នែះសម្តែចពិជ័យសែន 
ទៀ បាញ់ ឧបនយករដ្ឋមន្តែី រដ្ឋមន្តែីកែសួងការពារជាតិ បានអញ្ជើញ
ជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីបែគល់ និងទទួលវា៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ បែភែទ 
សុីណូហា្វាម ចំនួន ៥០មុឺនដូស ដែលជាជំនួយរបស់កងទ័ពរំដោះបែជាជន
ចិន ជំហានទី៣ ជូនដល់រាជរដ្ឋាភិបាល និងបែជាជនកម្ពុជា ដោយមាន
ការចូលរួមជាតំណាងរដ្ឋាភិបាលចិន ឯកឧត្តម Wang Wentian             
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនបែចាំកម្ពុជាផងដែរ ។ សម្តែចពិជ័យសែន ទៀ បាញ ់
បានលើកឡើងថ ការទទួលវា៉ាក់សាំងដំណាក់កាលទី៣ ចំនួន៥០ មុឺនដូស 
ដែលជាអំណយ របស់រដ្ឋាភិបាលចិន តាមរយៈកែសួងការពារ បែទែស 
ចិន ជូនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិតជាបានចូលរួមចំណែកបែកបដោយ 
បែសិទ្ធភាពក្នុងការទប់សា្កាត់ និងកាត់ផ្តាច់នែការចម្លងជំងឺកូវីដ១៩ 
បែភែទថ្មី Delta នៅក្នុងសហគមន៍កម្ពុជាយ៉ាងសក្តិសិទ្ធ ។ សម្តែច-
ពិជ័យសែន ទៀ បាញ់ បានថ្លែងថ ៖ «ការទទួលវា៉ាក់សាំងដំណាក់-
កាលទី៣ ចំនួន ៥០មុឺនដូស ដែលជាអំណយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិន 
តាមរយៈកែសួងការពារបែទែសចិន ផ្តល់ជូនកែសួងការពារជាតិកម្ពជា
នថ្ងែនែះ ពិតជារួមចំណែកបែកបដោយបែសិទ្ធភាព ក្នុងការទប់សា្កាត់ និង 
កាត់ផ្តាច់នែការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ បែភែទថ្មី Delta នៅក្នុងសហគមន៍នៅ 
កម្ពុជាយ៉ាងសក្តិសិទ្ធ។ ក្នុងនមរាជរដ្ឋាភិបាល កែសួងការពារជាតិ 
កងទ័ព និងបែជាជនកម្ពុជា ពិតជាដឹងគុណដ៏ជែលជែចំពោះ រដ្ឋាភិបាល 
កងទ័ព និងបែជាជនចិន ដែលបានផ្តល់អំណយ និងជំនួយសប្បុរស 
ជាចែើន ជាពិសែសការផ្តល់វា៉ាក់សាំងការពារជំងឺ កូវីដ១៩ ចំនួន៥០ 
មុឺនដូស សមែប់កែសួងការពារជាតិបែើបែស់តាមបទបញ្ជារបស់ 
រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងកាលៈទែសៈដ៏លំបាកនែះ» ។ សម្តែចពិជ័យសែន 
បានថ្លែងបន្តថ សា្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននែះ គឺពោរពែញទៅ ដោយភាពមិន 
បែកដបែជា ដោយសារមែរោគកូវីដ១៩ បានបន្តវិវត្ត និងបំប្លែងខ្លួន     
ឥតឈប់ឈរទៅជាបែភែទមែរោគបំប្លែងថ្មី ជាពិសែសមែរោគ បែភែទ 
Delta ដែលបាននិងកំពុងឆ្លងរាលដលយ៉ាងខា្លាំងនៅតាមបណា្តា បែទែស 

សម្តែចពិជ័យសែន ទៀ បាញ់ ឧបនយករដ្ឋមន្តែី រដ្ឋមន្តែីកែសួងការពារជាតិ អញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីបែគល់ 
និងទទួលវា៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ បែភែទ សុីណូហា្វាម ចំនួន ៥០មុឺនដូស

ននក៏ដូចជានៅកម្ពុជា។ បច្ចុប្បន្ននែះ កម្ពុជាក៏ដូចជាបណា្តាបែទែស
ជាចែើនបាននងឹកពំងុផ្តាតការយកចតិ្តទកុដក់ជាសខំានល់ើ យទុ្ធនការ 
ចាក់វា៉ាក់សាំង ដែលជាដំណះសែយដ៏សមសែបបំផុតក្នុងការបែយុទ្ធ 
និងការគែប់គែងការឆ្លងរាល ដលនែជំងឺកូវីដ១៩ រួមទាំងមែរោគបំប្លែងថ្មី 
បែភែទ Delta ផងដែរ ។ សម្តែចពិជ័យសែន ទៀ បាញ់ បានគូស 
បញ្ជាក់ថ «ដោយយល់យ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីអត្ថបែយោជន៍ដ៏សំខាន់
នែះ រាជរដ្ឋាភិបាលកែមការដឹកនំបែកបដោយភាពឈា្លាសវែរបស់ 
សម្តែចតែជោ ហ៊ុន ស្រន បានខិតខំព្យាយមស្វែងរកវា៉ាក់សាំង តាមរយៈ
យន្តការដែលមានជាទ្វែភាគីក្តី ជាពហុភាគីក្តី ក្នុងរូបភាពជាជំនួយ 
មនុស្សធម៌ាក្តី និងជាការបញ្ជាទិញដោយផ្ទាល់ក្តី ដើម្បីធនបានចំនួន 
វា៉ាក់សាំងគែប់គែន់ ទាន់ពែលវែលាតាមផែនការដែលបានកំណត»់ ។

ក្នុងពិធីបែគល់ និងទទួលវា៉ាក់សាំងនែះ ឯកឧត្តម Wang Wentian 
បានបញ្ជាក់ថ៖ «ក្នុងនមជាមិត្ត “ដែកថែប” និងសហគមន៍វាសនរួម 
ភាគីចិនបានចាត់ទុកបញ្ហាបែឈមក៏ដូចជា ការលំបាកដែលមាននៅ 
កម្ពុជា ជាបញ្ហាបែឈមក៏ដូចជាការលំបាករបស់ខ្លួន។ ភាគីចិននឹងបន្ត
ផ្តល់ជំនួយជាវា៉ាក់សាំង បរិកា្ខារវែជ្ជសាស្តែ និងការគំទែជាសមា្ភារៈជូន 
ដល់កម្ពុជាតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបាន បន្តធ្វើជាបង្អែកយុទ្ធសាសែ្ត
ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់វា៉ាក់សាំងជូនដល់កម្ពុជា» ។

គិតតែឹមថ្ងែទី២៣ ខែសីហា ចិនបានផ្តល់វា៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ដល់កម្ពុជា 
សរុបចំនួន ២២,២លានដូស ដែលមានទាំងជំនួយ និងការផ្គត់ផ្គង់តាម 
ការបញ្ជាទិញ ដែលលើកនែះគឺជាជំហានទី៦ ដែលចិនបានផ្តល់ជំនួយ
ជាវា៉ាក់សាំងដល់កម្ពុជា។ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននែះ ចំនួនវា៉ាក់សាំងដែល
ជាជំនួយរបស់ចិនមានចំនួនរហូតដល់ ៣,៧លានដូស ។ ចិនបាន 
គោរពតាមពាក្យសន្យា ដោយជួយផ្តល់ការគំទែដ៏សំខាន់សមែប់ការ
បង្កើតបែព័ន្ធភាពសា៊ាំជូនដល់កម្ពុជា និងបានដើរតួនទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុង
ការការពារអាយុជីវិតរបស់បែជាជនកម្ពុជា ៕

សម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ ៖ ជំនួយវ៉េក់សាំងរបស់ចិន រួមចំណេកបេកបដេយ
បេសិទ្ធភាពក្នុងការទប់សា្កេត់ និងកាត់ផ្តេច់ការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩
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សម្តែចតែជោ ហ៊ុន ស្រន នយករដ្ឋមន្តែីកម្ពុជា និងជាបែធន

សមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា និងសម្តែចកិត្តិពែឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉្រនី 
ហ៊ុន ស្រន បែធនកាកបាទកែហមកម្ពុជា បានផ្តល់ជំនួយជាថវិកា 

អង្ករ និងសមា្ភារៈបែើបែស់មួយចំនួនទៀត ជូនដល់អតីតយុទ្ធជន 

កម្ពុជា ១៤១គែួសារ ដែលកំពុងរស់នៅលើដីសម្បទានសង្គមកិច្ច 

ស្ថិតនៅក្នុងឃុំកែយ សែុកសន្ទុក ខែត្តកំពង់ធំ ។ ជំនួយនែះ តែូវបាន 

ឯកឧត្តម នយឧត្តមសែនីយ៍ គន់ គីម សមាជិកគណៈអចិន្តែយ៍ 

គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ទែសរដ្ឋមន្តែី 

អនុបែធន និងជាអគ្គលែខាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជន យកទៅ

បែគល់ជូនដល់ដែអតីតយុទ្ធជននៅថ្ងែទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ 

នែះ ដោយក្នុងមួយគែួសារទទួលបានថវិកាចំនួន ៤០មុឺនរៀល, 

អង្ករ ៣០គីឡូកែម និងសមា្ភារៈបែើបែស់មួយចំនួនទៀត ។ 

ឯកឧត្តមទែសរដ្ឋមន្តែី គន់ គីម បានពាំនំនូវក្តីនឹករលឹក 

និងក្តីបារម្ភរបសស់ម្តែចតែជោ ហ៊ុន ស្រន និងសម្តែចកិត្តិពែឹទ្ធបណ្ឌិត 

ឯកឧត្តម នយឧត្តមសែនីយ៍ គន់ គីម អញ្ជើញផ្តល់ជំនួយជាថវិកា អង្ករ និងសមា្ភារៈបែើបែស់មួយចំនួនទៀត ដែលជាអំណយរបស់
សម្តែចតែជោ និងសម្តែចកិត្តិពែឹទ្ធបណ្ឌិត ជូនដល់អតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា ១៤១គែួសារ នៅក្នុងឃុំកែយ សែុកសន្ទុក ខែត្តកំពង់ធំ 

ចំពោះ អតីតយុទ្ធជនទាំងអស់ ដោយសម្តែចតែងដស់តឿន រូបលោក 

ជាសែនធិការ ឱ្យពិនិត្យជាប់បែចាំលើជីវភាព និងការរស់នៅរបស់ 

អតីតយុទ្ធជន ជាពិសែសអំឡុងពែលនែការរីករាតត្បាតជំងឺ 

កូវីដ១៩នែះ។

ឯកឧត្តមទែសរដ្ឋមន្តែី បានគូសបញ្ជាក់ថ «សម្តែចទាំងទ្វែ លោក 

នឹករលឹក និងគិតគូរចំពោះសុខទុក្ខបងប្អូនអតីតយុទ្ធជនរបស់យើង

ជាប់ជានិច្ច។ លោកតែងកែើនរំលឹកខ្ញុំជាប់ជាបែចាំឱ្យពិនិត្យតាម- 

ដនការរស់នៅ និងជីវភាពរបស់បងប្អូន មិនអាចឱ្យបងប្អូនអតីត-

យុទ្ធជនយើងខ្វះខាត អត់ឃ្លាននោះទែ ទោះលំបាកយ៉ាងណាក៏តែូវ

តែជួយបងប្អូនអតីតយុទ្ធជនយើង ។ សម្តែចទាំងទ្វែលោកគិតគូរ     

និងយកចិត្តទុកដក់លើបងប្អូនអតីតយុទ្ធជនយើងខា្លាំងណាស»់ ។

ឯកឧត្តមទែសរដ្ឋមន្តែី គន់ គីម ក៏បានលើកបងា្ហាញពី                           

កិច្ចបែឹងបែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដែលមានសម្តែចតែជោ ហ៊ុន ស្រន 
ជាបែមុខលើការងារបែយុទ្ធបែឆំងជំងឺកូវីដ១៩ ក៏ដូចជាការបែឹងបែង

រកវា៉ាក់សាំងបងា្ការជំងឺកូវីដ១៩ ចាក់ជូនបែជាពលរដ្ឋទូទៅ កងកមា្លាំង 

បែដបអ់ាវធុ មន្តែរីាជការ កដ៏ចូជាអតតីយទុ្ធជន ។ កែមកចិ្ច បែងឹបែង 

កែមការគិតគូរដ៏ច្បាស់លាស់ និងបែកដនិយមរបស់ សម្តែចតែជោ 

បានធ្វើឱ្យកម្ពុជាទទួលបាន លទ្ធផលល្អលើការបែយុទ្ធបែឆំងនឹង

ជំងឺកូវីដ១៩នែះ។ ឯកឧត្តមទែសរដ្ឋមន្តែ ីគន់ គីម បានបន្តកែើន

រំលឹកកែុមគែួសារអតីតយុទ្ធជន ឲ្យយកចិត្តទុកដក់បងា្ការជំងឺកូវីដ១៩ 

ដោយអនុវត្តឱ្យបានខា្ជាប់ខ្ជួនតាមវិធនសុខាភិបាល ជាពិសែស     

អនុវត្តន៍តាមអនុសាសន៍ណែនំរបសស់ម្តែចតែជោ ហ៊ុន ស្រន 

«៣កុំ ៣ការពារ» ៕

ឯកឧត្តម គន់ គីម ៖ សម្តេចតេជេ និងសម្តេចកិត្តិពេឹទ្ធបណ្ឌិត 
តេងផ្សារភ្ជេប់សុខទុក្ខជាមួយបេជាជនជានិច្ច
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ថ្ងែទី២២ ខែសីហា  ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្ដម-
កិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល សមាជិក 
គណៈអចិន្តែយ៍ នែគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល គណ-
បក្សបែជាជនកម្ពុជា អនុបែធនទី១ រដ្ឋសភា នែ 
ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា និងជាបែធនកែុមការងារ 
គណបក្សថ្នាក់កណា្តាលចុះមូលដ្ឋានខែត្តកំពង់ធំ 
បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាព ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដឹកនំកិច្ច
បែជុជំាមយួគណៈអចនិ្តែយ ៍គណៈកមា្មាធិការ 

ថ្ងែទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត 
ម៉្រន សំអន សមាជិកាគណៈ អចិន្តែយ៍នែគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល 
គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ឧបនយករដ្ឋមនែ្តី រដ្ឋមនែ្តីកែសួងទំនក់ទំនង
ជាមួយរដ្ឋសភា-ពែឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច និងជាបែធនកែុមការងារ     
រាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខែត្តសា្វាយរៀង បានអញ្ជើញនំយក 
ផ្លែមៀន (តាង៉ែន) ចំនួន១០តោន បែគល់ជូនដល់រដ្ឋបាលកែុង-សែុក 
ទាំង៨ មន្ទីរពែទ្យបង្អែកខែត្តសា្វាយរៀង មន្តែីសុខាភិបាល និង កងមា្លាំង 
ទាំងបី។ លោកជំទាវបាននំមកនូវការសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់  
សម្តែចតែជោ ហ៊ុន ស្រន និងសម្តែចកិត្តិពែឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉្រនី ហ៊ុន ស្រន 
នូវក្តីនឹករលឹកនិងការគិតគូរអំពីសុខទុក្ខ និងសុខុមាលភាពរបស់បែជា-
ពលរដ្ឋនៅគែប់ទីកន្លែង។

 ថ្ងែទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តមឧត្តមសែនីយ៍ឯក                   
ហ៊ុន ម៉្រណ្រត សមាជិកគណៈអចិន្តែយ៍នែគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល 
គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា អគ្គមែបញ្ជាការរង និងជាមែបញ្ជាការកងទ័ព 
ជើងគោក និងឯកឧត្តម ប៉្រន កុសល្យ អភិបាលខែត្តឧត្តរមានជ័យ 
បានដឹកនំកែុមការងារចុះពិនិត្យមើលវឌ្ឍនភាព នែការរៀបចំមណ្ឌល
ព្យាបាលជំងឺកូវីដ១៩ កមែិតសែលក្នុងកែុងសំរោង និងបន្តចុះពិនិត្យ
មើលការរៀបចំមណ្ឌលធ្វើចតា្តាឡីស័ក នៅសែុកអន្លង់វែង សមែប់ 
ទទួលពលករមកពីបែទែសថែ។

ថ្ងែទី០៧ ខែសីហា  ឆ្នាំ២០២១  ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ  អ៊ុក  រ៉្រប៊ុន  
សមាជិកគណៈអចិន្តែយ៍ នែគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល គណបក្ស បែជាជន 
កម្ពុជា រដ្ឋមនែ្តីកែសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  បែធនកែុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាល
ចុះមូលដ្ឋានខែត្តកំពង់ឆ្នាំង អមដំណើរដោយ ឯកឧត្តម  ស៊ុន  សុវណា្ណ្ររិទ្ធិ  
អភិបាលនែគណៈអភិបាលខែត្តកំពង់ឆ្នាំង និងកែុមការងារបានអញ្ជើញ
ជួបពិភាក្សាការងារពីសភាពកាណ៍ផ្សែងៗទូទៅក្នុងខែត្ត ពិសែសការងារ
រៀបចំមជ្ឈមណ្ឌលចតា្តាឡីស័ក និងមណ្ឌលព្យាបាលពលករខ្មែរដែល    
វិលតែឡប់មកពីបែទែសថែវិញតាមពែំដែនគោក  តាមសារាចរណែនំ
របស់រាជរដ្ឋាភិបាល  នៅសែុករលាប្អៀរខែត្តកំពង់ឆ្នាំង ។

គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាខែត្តកំពង់ធំ និងបែធនគណបក្សសែុក កែុងទាំងអស់ ភូមិតែពាំងសា្វាយ ឃុំបល្ល័ង្គ សែុកបារាយណ៍ ខែត្តកំពង់ធំ ។ 
ឯកឧត្តមកិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត ថ្លែងថ ការងារថ្មីចំពោះមុខ គណបក្សខែត្តតែូវអនុវត្តតាមសែចក្តីណែនំ ស្តីពីការងារឃោសនឆ្ពាះទៅកាន់   
ការបោះឆ្នាតជែើសរីសកែុមបឹែក្សាឃុំ-សងា្កាត់អាណត្តិទី៥ របស់គណៈអចិន្តែយ៍គណៈកមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា បែកប 
ដោយលទ្ធផលល្អ និងធនទទួលបានជ័យជំនះតាមការបែ្តជា្ញាចិត្តរបស់គណបក្ស ។
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ឯកឧត្តម ព្រុំ សុខា  រដ្ឋមនែ្តីកែសួងមុខងារសាធរណៈ បានថ្លែងក្នុង
សិកា្ខាសាលាអនឡាញស្តីពី «ការរៀបចំផែនការសមែប់ទីកែុងឆ្លាត       
(Virtual Conference on Smart City Planning)» កាលពីថ្ងែទី ១២ 
ខែកក្កដ ឆ្នាំ២០២១ ថ ទីកែុងឆ្លាតមិនតែឹមតែជាទីកែុងដែលមានការ       
ជឿនលឿនផ្នែកបច្ចែកវិទ្យា(Advanced Technology)ប៉ុណ្ណោះទែ តែគឺ

ថ្ងែទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ សមាជិក 
គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមនែ្តីកែសួងព័ត៌ាមាន និងជា
បែធនកែុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះជួយមូលដ្ឋានសែុកកោះសូទិន ខែត្តកំពង់ចាម 
រួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនំ និងមនែ្តីរាជការកែសួង អញ្ជើញនំ យកអំណយជាថវិកា 
និងគែឿងឧបភោគ បរិភោគ ជូនដល់បែជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជាប់ចតា្តាឡីស័កនៅ
តាមខ្នងផ្ទះ នៅឃុំពែកតានង់ សែុក កោះសូទិន ខែត្តកំពង់ចាម ។

ថ្ងែទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តមសាសែ្តាចារ្យ ម៉ម ប៊ុនហ្រង សមាជិកគណៈ-
កមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមនែ្តីកែសួងសុខាភិបាល និងជាបែធន 
គណៈកម្មការអន្តរកែសួងដើម្បីបែយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ បានដឹកនំកែុមការងារបច្ចែកទែស
កែសួងសុខាភិបាល ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអាជា្ញាធរមូលដ្ឋានខែត្ត ចុះពិនិត្យមន្ទីរ 
ពិសោធន៍ថ្នាក់តំបន់ ដែលទើបសាងសង់រួច ដែលស្ថិតនៅមន្ទីរពែទ្យបង្អែកខែត្តសៀមរាប 
និងមន្ទីរពែទ្យខែត្តបាត់ដំបង។ ឯកឧត្តមរដ្ឋមនែ្តីបានផ្តល់ការណែនំអំពីការពងែឹង 
បន្ថែមទៀតចំពោះការធ្វើតែស្ត និងកាត់បន្ថយការបញ្ជូនសំណាកទៅភ្នំពែញ និងតែូវបែើបែស់  
ថែទាំមា៉ាសុីន វិភាគរកវីរុសកូវីដ-១៩ (PCR Machine)ឱ្យបានយូរអង្វែង។

ជាទីកែុងដែលមនុស្សអាចរស់នៅបាន(Liveable City)។ ឯកឧត្តមបានសម្តែងនូវការគំទែចំពោះគំរោងរបស់បែទែសជាសមាជិកអាសា៊ាន សមែប់ការ
បង្កើតបណា្តាញទីកែុងឆ្លាត (ASEAN Smart City Network) ដែលមានការគែប់គែងបែកបដោយអភិបាលកិច្ចល្អ និងនវានុវត្តន៍ក្នុងការផ្តល់សែវាសាធរណៈ 
រួមមាន៖ ការងារ ស្បៀង ជមែក ហែដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធ (ផ្លូវ អគ្គីសនី ទឹកសា្អាត) អប់រំ សុខាភិបាល ការធ្វើដំណើរ ទំនក់ទំនង  សន្តិសុខ សុវត្ថិភាព សុខុមាលភាព 
បរិសា្ថាន ។ល។ ដែលអាចឆ្លើយតបបានតាមសំណូមពរ និងតមែូវការចាំបាច់របស់បែជាជនរស់នៅក្នុងទីកែុង ដែលចែះតែកើនឡើងជាលំដប់នៅពែលអនគត។

ថ្ងែទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១ ឯកឧត្តម ស្បោង សារ៉្រត សមាជិកគណៈ-      
កមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា បែធនគណៈកមា្មាធិការគណបក្សខែត្ត
ពែវែង អមដំណើរដោយឯកឧត្តមលោកជំទាវ សមាជិកគណៈអចិន្តែយ៍គណបក្ស 
ខែត្ត បានអញ្ជើញចុះជួបសំណែះសំណាល និងជូនថវិកាដល់គណបក្សសែុកកំចាយមារ 
ដើម្បីសមែួលដល់ការរៀបចំចាក់វាក់សាំងជូនបែជាពលរដ្ឋ ចំនួន ២ លានរៀល 
ជូនមន្ទីរពែទ្យបង្អែកសែុកចំនួន ៣ លានរៀល អាល់កុល ២ កាន មា៉ាស់ ២ កែសធំ 
និងឱសថបុរាណចិនចំនួន៥០០ បែអប់ សមែប់ការពារ ទប់សា្កាត់ការរីករាលដល 
និងព្យាបាលជម្ងឺកូវីដ-19 ។ ឯកឧត្តមបានថ្លែងកោតសរសើរដល់គណបក្សសែុក 
រដ្ឋបាលសែុក និងមនែ្តី/ បុគ្គលិកពែទ្យដែលបានខិតខំបែឹងបែង យកចិត្តទុកដក់អប់រំ ណែនំដល់បែជាពលរដ្ឋឲ្យ អនុវត្តនូវវិធនការ៣ការពារ ៣កុំ 
និងបានថែទាំ ព្យាបាលអ្នកជម្ងឺឲ្យបានជាសះស្បើយជាបន្តបន្ទាប់។

ថ្ងែទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ តបតាមការអញ្ជើញរបស់ ឯកឧត្តម   
ដាតូ អុីរីវ៉្រន់ ពើហុីន យូស៊ូហ៍ រដ្ឋមន្តែីការបរទែសទី២ របស់ 
ពែុយណែដរ៉ូស្សាឡាម ឯកឧត្តម ប្រក់ សុខុន ឧបនយករដ្ឋមនែ្តី 
រដ្ឋមន្តែីការបរទែស និងសហបែតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុង
កិច្ចបែជុំរដ្ឋមនែ្តីការបរទែសអាសា៊ានលើកទី៥៤ (54th AMM) តាមបែព័ន្ធ 
វីដែអូ។ កិច្ចបែជុំបានពិភាក្សាលើបញ្ហាននពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចខិតខំបែឹងបែង
កសាងសហគមន៍អាសា៊ាន ការលើកកម្ពស់សមាហរណកម្មតំបន់ ទិដ្ឋភាព ភាពនយោបាយនិងសន្តិសុខ និងបញ្ហាចាំបាច់បន្ទាន់ដទែទៀតដែលជាការ 
យកចិត្តទុកដក់ និងការបារម្ភរួមសមែប់តំបន់អាសា៊ាន រួមទាំងបញ្ហា ទំនក់ទំនង ខាងកែផងដែរ។ ក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តមឧបនយករដ្ឋមនែ្តី បានសង្កត់ធ្ងន់ 
លើសារៈ សំខាន់នែការធនថ ការចូលរួមរបស់អាសា៊ានជាមួយដែគូខាងកែ គឺគំទែដល់មជ្ឈភាពអាសា៊ាន ដែលសែបនឹងគោលការណ៍អាសា៊ាន រួមមាន 
ទស្សនៈវិស័យអាសា៊ានស្តីពីឥណ្ឌូ-បា៉ាសុីហ្វិក (AOIP)។
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ថ្ងែទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉្រ ឈឿន សមាជិកគណៈ-
កមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា តំណាងរាស្តែមណ្ឌលកំពង់ចាម          
អនុបែធនកែុមការងារថ្នាក់កណា្តាលចុះជួយខែត្តកំពង់ចាម  និងជាបែធនកែុមការងារ
គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាចុះជួយ សែុកជើងពែ និងលោកជំទាវកិត្តិបណ្ឌិត អ៊ុក ម៉្រលី 
ទែសាភិបាលរង ធនគរជាតិនែកម្ពុជា បាននំយកនូវគែឿង ឧបភោគ បរិភោគ 
និងសមា្ភារៈមួយចំនួនមានដូចជា៖ អង្ករ១២០បាវ, តែីខកំប៉ុង១០០យួរ  ទឹកតែី១០០យួរ 
ទឹកសុីអុីវ១០០យួរ ទឹកបរិសុទ្ធ១០០យួរ មា៉ាស២៥០បែអប់ អាកុល៣០០លីត និង 
ថវិកា២លានរៀល ដើម្បីចូលរួមក្នុងការទប់សា្កាត់ការីករាលដល នែជំងឺកូវីដ-១៩ 
ក្នុងសែុកជើងពែ។

 ថ្ងែទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង សមាជិកគណៈ- 
កមា្មាធិការកណា្តាល អនុបែធនកែុមការងារថ្នាក់កណា្តាលចុះជួយខែត្ត និងទទួលជួយ 
សែុកកណា្តាលស្ទឹង ខែត្តកណា្តាល បែធនគណៈកម្មការទី១០ នែពែឹទ្ធសភា បាន 
អញ្ជើញនំយកអំណយសម្តែចតែជោនយករដ្ឋមន្តែី និងសម្តែចកិត្តិពែឹទ្ធបណ្ឌិត 
ទៅផ្តល់ជូនបែជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាតកំពុងសមែកព្យបាលជំងឺកូវីដ-១៩ 
និងកំពុងធ្វើចតា្តាឡីស័កនៅតាមផ្ទះចំនួន ៦៣គែួសារ ស្ថិតនៅឃុំគោកតែប់ សែុក 
កណា្តាលស្ទឹង ខែត្តកណា្តាល ដែលរួមមាន៖ អង្ករ២០គីឡូ មី០១កែសតូច ទឹកតែី 
០១យួរ ទឹកសុីអុីវ ០១យួរ  និងថវិកាចំនួន ៥០,០០០រៀល ពែមទាំងឧបត្ថម្ភ 
ប៉ុស្តិ៍នគរបាល ឃុំគោកតែប់ចំនួន ១២០,០០០រៀល និងឧបត្ថម្ភដល់ឃុំគោកតែប់
ថវិកាចំនួន ១លានរៀល។

ថ្ងែទី២៩ ខែកក្កដ ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ជាម ប៉្រអា តំណាងរាស្តែមណ្ឌល 
ពែវែង បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យតាមដនសកម្មភាពនែការចាក់វា៉ាក់សាំងការពារជំងឺ
កូវីដ១៩ ជូនបែជាពលរដ្ឋសែបតាមគោលនយោបាយ និងការណែនំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់
សម្តែចតែជោ ហ៊ុន ស្រន នយករដ្ឋមនែ្តីកម្ពុជា និងបានជួបលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូន
កែុមគែូពែទ្យ បងៗរដ្ឋបាលភូមិ-ឃុំ និងបងប្អូនយុវជន ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការខិតខំ
បែឹងបែងបន្ថែមទៀត នៅក្នុងសកម្មភាពផ្តល់វា៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩ នៅក្នុងសែុក 
សុីធរកណា្តាល ។  ឯកឧត្តមក៏បាននំយក   សមា្ភារៈ និងថវិកាមួយចំនួនចូលរួមឧបត្ថម្ភ 
ដល់កែុមគែូពែទ្យចាក់ចាក់វា៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវិដ១៩ ផងដែរ។

ថ្ងែទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉្រនី សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ 
កណា្តាលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា បែធនគណៈកម្មការទី៧ នែរដ្ឋសភា និងជា 
បែធនសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា និងលោកជំទាវ យឹម ឆ្រលីន បាន 
អញ្ជើញនំយកអំណយជាគែឿងឧបភោគ បរិភោគ ជាមួយថវិកាមួយចំនួន បែគល់ 
ជូនរដ្ឋបាលរាជធនីភ្នំពែញ ដើម្បីផ្ដល់ជូនទៅឲ្យបងប្អូនបែជាការពារខណ្ឌ និង 
សងា្កាត់ទាំង១០៥ ទូទាំងរាជធនីភ្នំពែញ ដើម្បីសមែួលដោះសែយការលំបាក។

ថ្ងែទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ជាវ តាយ សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ 
កណា្តាល គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា អភិបាលនែគណៈអភិបាលខែត្តកំពត និងជា
បែធនគណៈកមា្មាធិការសាខាកាកបាទកែហមកម្ពុជាខែត្តកំពត អញ្ជើញចុះសួរ-
សុខទុក្ខ និងចែកអំណយដល់បែជាពលរដ្ឋងាយរងគែះ និងរងផលប៉ះពាល់
ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន១៥៣គែួសារ មកពីឃុំចំនួន១៣ ក្នុងសែុកកំពង់តែច 
ខែត្តកំពត។ ឯកឧត្តមបានពាំនំនូវការផ្តាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់ សម្ដែចតែជោ 
នយករដ្ឋមនែ្តី និងសម្តែចកិត្តិពែឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉្រនី ហ៊ុនស្រន បែធនកាកបាទ 
កែហមកម្ពុជា ដែលជានិច្ចកាលសម្តែចទាំងទ្វែ តែងតែគិតគូរខ្ពស់ពីសុខទុក្ខ និង 

មានការដោះសែយបញ្ហាបែឈមនន ជូនបងប្អូនបែជាពលរដ្ឋដោយមិនដែលទុកចោលឲ្យបែជាពលរដ្ឋណាមា្នាក់សា្លាប់ដោយអត់ស្បៀងអាហារនិង 
មិនមានការដោះសែយនោះឡើយ។
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ថ្ងែទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម អ៊ូច ភា អភិបាលនែគណៈអភិបាល 
ខែត្តតាកែវ បានអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខ និងនំយកអំណយបែគល់បងប្អូនបែជា-
ពលរដ្ឋ ១០០គែួសារ ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់បិទខ្ទប់ ភូមិគោកអង្គង់ ឃុំពោធ៍រំចាក សែុក 
ពែកប្បាស។ ឯកឧត្តមអំពាវនវដល់បែជាពលរដ្ឋថ បើទោះបីជា បងប្អូនបានចាក់
វា៉ាក់សាំងបងា្ការជំងឺកូវីដ១៩ រួចហើយ សូមបងប្អូនទាំងអស់ តែូវតែបន្តអនុវត្តនូវវិធន
សុខាភិបាល «៣ការពារ និង៣កំុ» ដើម្បីចូលរួមចំណែកកាត់ផ្តាច់ខ្សែចម្លង និង 
ជៀសឲ្យផុតពីការឆ្លងរាលដល នែជម្ងឺដ៏កាចសាហាវនែះ៕

ថ្ងែទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម អ៊ុំ រត្រី អភិបាលនែគណៈអភិបាល
ខែត្តបន្ទាយមានជ័យ អញ្ជើញបន្តនំយកផ្លែមៀន ជាអំណយដ៏ថ្លែថ្លារបស់ 
សម្តែចតែជោ ហ៊ុន ស្រន នយករដ្ឋមន្តែីនែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា និងសម្តែច-
កិត្តិពែឹទ្ធិបណ្ឌិត ជូនពលករធ្វើចតា្តាឡីស័ក និងមណ្ឌលព្យាបាលនៅមណ្ឌលធ្វើ 
ចតា្តាឡីស័កសែុកមង្គលបូរី ខែត្តបន្ទាយមានជ័យ។

ថ្ងែទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម វ៉្រ ថន សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ 
កណា្តាលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា អភិបាលនែគណៈអភិបាលខែត្តកែចែះ បាន 
ដឹកនំកែុមការងារចមែុះខែត្ត និងកែុមគែូពែទ្យបានចុះរៀបចំដក់ទីតាំងនៅមុខផ្សារ
សាមគ្គីកែុងកែចែះ បែមូលអាជីវករលក់ដូរក្នុងផ្សារទាំងអស់មកទទួលការយក 
សំណាក ធ្វើតែស្តរហ័សរកមែរោគកូវីដ-១៩ ដើម្បីអស់មានការមន្ទិលសង្ស័យ 
និងដើម្បីសុខសុវត្ថិភាព សុខភាព និងដើម្បីកាត់ផ្ដាច់ចរន្តនែការចម្លងមែរោគកូ
វីដ-១៩ ពីមា្នាក់ទៅមា្នាក់ ទៅលើបងប្អូនអាជីវករលក់ដូរក្នុងផ្សារសាមគ្គីកែុងកែចែះ។

ថ្ងែទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម សា្វ្រយ សំអា៊្រង សមាជិកគណៈ-    
កមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា អភិបាលនែគណៈអភិបាលខែត្ត 
មណ្ឌលគិរី ឯកឧត្តម ម៉្រន ង៉ុយ បែធនកែុមបែឹក្សាខែត្ត អមដំណើរដោយលោក 
អភិបាលរងខែត្ត លោកមែបញ្ជាការកងកមា្លាំងបែដប់អាវុធទាំងបី ថ្នាក់ដឹកនំមន្ទីរ 
អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ និងអាជា្ញាធរកែុង បានអញ្ជើញជួបសំណែះសំណាលសួរសុខទុក្ខ 
និងនំយកគែឿងឧបភោគបរិភោគ និងសមា្ភារៈបែឆំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ផ្តល់ជូន 
បែជាពលរដ្ឋចំនួន ១៣៥គែួសារ រស់នៅតំបន់បិទខ្ទប់បណ្តាះអាសន្នមួយផ្នែក នៅ 
កែយផ្សារសែនមនោរម្យ ស្ថិតនៅភូមិចំបក់ និងភូមិកណា្តាល ក្នុងសងា្កាត់ សា្ពាន 
មានជ័យ កែុងសែនមនោរម្យ ដែលមានបែជាពលរដ្ឋវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ពាក់ព័ន្ធនឹង 
ពែឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ។

ថ្ងែទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ លោកជំទាវ បាន ស្រីមុំ សមាជិកាគណៈ-
កមា្មាធិការកណា្តាលគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា អភិបាលនែគណៈអភិបាលខែត្ត 
ប៉ែលិន ដឹកនំមន្តែីរាជការ និងកែុមការងារ អញ្ចើញចុះសំណែះ សំណាល សួរសុខទុក្ខ 
និងជួយទិញបន្លែបងា្ការបស់បែជាកសិករ ដែលកំពុងជួបបញ្ហាទីផ្សារក្នុងអំឡុង   
វិបត្តិកូវីដ-១៩ ស្ថិតនៅភូមិបាយសី ឃុំស្ទឹងតែង់ សែុកសាលាកែ និង ភូមិវាលវង់ 
សងា្កាត់ទួលលា្វា កែុងប៉ែលិន ខែត្តប៉ែលិន ដើម្បីយកមកធ្វើម្ហូបអាហារសមែប់ពលករ
កំពុងធ្វើចតា្តាឡីស័ក និងព្យាបាលជម្ងឺកូវីដ-១៩ តាមមណ្ឌលនន ក្នុងខែត្ត។     
លោកជំទាវបានជំរុញដល់បងប្អូនបែជាកសិករឱ្យខិតខំចិញ្ចឹមសត្វ និងដំដុះ បន្លែ 
បងា្ការសិរីរាង្គ តាមបែបធម្មជាតិ និងតមែូវតាមទីផ្សារ ដើម្បីលើកកំពស់ជីវភាពក្នុង 
អំឡុងវិបត្តិកូវីដ-១៩។
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ថ្ងែទី៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ផ្នែកព័ត៌ាមាន និងបណា្តាញផ្សព្វផ្សាយ 
សង្គម នែយុវជនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណា្តាល ដឹកនំដោយ 
ឯកឧត្ដម ប៉្រង ព្រធិ៍នា សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល និងជា 
បែធនផ្នែកព័ត៌ាមាន និងបណា្តាញផ្សព្វផ្សាយសង្គម នែយុវជនគណបក្ស
បែជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណា្តាល បានដឹកនំកិច្ចបែជុំ ដើម្បីកំណត់ផែនការ
សកម្មភាពរបស់យុវជនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណា្តាលឆ្ពាះទៅ

ឯកឧត្តម  ហួត ហាក់ សមាជិកគណ:កមា្មាធិការកណា្តាល 
សមាជិកគណៈអចិន្តែយ៍ យុវជនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាថ្នាក់ 
កណា្តាល និងជាបែធនកែុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជន
គណបក្សបែចាំទ្វីបអឺរ៉ុប បាននំយកអំណយជាមា៉ាស់ និង ឧបករណ៍ 
តែស្ដរហ័ស ជូនខែត្តមានដូចជា៖ 

- ខែត្តកំពង់ចាម ថ្ងែទី៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ បានបែគល់អំណយជាមា៉ាស់ចំនួន ១០ ០០០ មា៉ាស់ និងឧបករណ៍តែស្ដរហ័ស ចំនួន ១ ០០០ ជូន 
ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា បែធនយុវជនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាខែត្តកំពងចាម

- ខែត្តតាកែវ ថ្ងែទី៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ បានបែគល់អំណយជាមា៉ាស់ចំនួន ៦០ ០០០ មា៉ាស់ និងឧបករណ៍តែស្ដរហ័ស ចំនួន ៥០០ ជូន ឯកឧត្តម 
អ៊ូច ភា បែធនយុវជនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាខែត្តតាកែវ។

ថ្ងែទី៣០ ខែ កក្កដ ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្ដម គីម រិទ្ធី សមាជិក 
គណ:កមា្មាធិការកណា្តាល និងជាបែធនផ្នែកទំនក់ទំនងនិងសហបែតិ-
បត្តិការជាតិ-អន្តរជាតិ នែយុវជនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណា្តាល 
បានអញ្ជើញដឹកនំកិច្ចបែជុំដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផែនការសកម្មភាព និងជំនួយ
សា្មារតីសមែប់ការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព របស់យុវជនគណបក្ស 

បែជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណា្តាល ឆ្ពាះទៅកាន់ការបោះឆ្នាតជែើសរីសកែុមបែឹក្សាឃុំ-សងា្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ ជូនថ្នាក់ដឹកនំ សមាជិក និងកែុម 
ជំនួយការសរុបចំនួន ១០០នក់ តាមរយៈបែព័ន្ធបញ្ជូនរូបភាព និងសំឡែងដោយផ្ទាល់(Zoom Meeting)។

កាន់ការបោះឆ្នាតជែើសរីសកែុមបែឹក្សាឃុំសងា្កាត់អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ កែមអធិបតីភាព លោកជំទាវ ហ្រង សំអូន សមាជិកគណៈកមា្មាធិការ- 
កណា្តាល និងជាអនុបែធនយុវជនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណា្តាល ដែលមានការចូលរួមពីបែធនតាមបណា្តាកែុម នែផ្នែកព័ត៌ាមាន និងបណា្តាញ 
ផ្សព្វផ្សាយសង្គម នែយុវជនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណា្តាល ពែមទាំងសមាជិក សមាជិកា ជាចែើនរូបទៀត តាមរយៈបែព័ន្ធបញ្ជូនរូបភាព 
និងសំឡែងដោយ ផ្ទាល់(Zoom Meeting)។

ថ្ងែទី៣០ ខែកក្កដ ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម យស ផានីតា្ដ្រ សមាជិក 
គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល និងជាបែធនផ្នែកបណ្ដុះបណា្តាល នែយុវជន
គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណា្តាល បានដឹកនំកិច្ចបែជំុដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ
ផែនការសកម្មភាព និងជំនួយសា្មារតីសមែប់ការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព 
របស់យុវជន គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណា្តាលឆ្ពាះទៅកាន់ការ

បោះឆ្នាតជែើសរីសកែុមបែឹក្សាឃុំ-សងា្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ និងផ្សព្វផ្សាយ ជូនសមាជិក សមាជិកាផ្នែក វាគ្មិន កែុមគែូឧទ្ទែស-គែូជំនួយ និង 
បែធន អនុបែធនកែុមជំនញចំណ៊ាះផ្នែកបណ្ដុះបណា្តាល នែយុវជនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណា្តាល សរុបចំនួន ៣៥នក់ តាមរយៈបែព័ន្ធបញ្ជូន 
រូបភាព និងសំឡែងដោយផ្ទាល់(Zoom Meeting)។

ថ្ងែទី៣១ ខែកក្កដ ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ហ្រង សួរ សមាជិក 
គណៈកមា្មាធិការកណា្តាល និងជាបែធនផ្នែករាជធនី ខែត្ត នែយុវជនគណ
បក្សបែជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណា្តាល រួមជាមួយ ឯកឧត្តមបែធន ផ្នែកទាំង៦ 
រួមមាន៖ ១.ផ្នែកចាត់តាំង ២.ផ្នែកផែនការ យុទ្ធសាសែ្ត ៣.ផ្នែកកែបែព័ន្ធ 
៤.ផ្នែកព័ត៌ាមាន និងបណា្តាញផ្សព្វផ្សាយសង្គម ៥.ផ្នែកបណ្ដុះបណា្តាល 
និងទី៦.ផ្នែកឃោសនអប់រំនែយុវជនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណា្តាល បានរៀបចំកិច្ចបែជុំពិភាក្សាការងារ ដើម្បីចែករំលែកនូវព័ត៌ាមាន និង 
បទពិសោធន៍ ជាពិសែសការកា្តាប់បាននូវសំណូមពរ បញ្ហាបែឈម និងរបៀបរបបការងារ របស់កែុមការងារយុវជនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជារាជធនី ខែត្ត 
ដើម្បីបន្តការអនុវត្តការងារឆ្ពាះទៅកាន់ការបោះឆ្នាតជែើសរីសកែុមបែឹក្សាឃុំសងា្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ ជាមួយបែធនកែុមការងារយុវជនគណបក្ស
បែជាជនកម្ពុជារាជធនី ខែត្ត សរុបចំនួន ២៣០នក់ តាមរយៈបែព័ន្ធបញ្ជូនរូបភាព និងសំឡែង ដោយផ្ទាល់(Zoom Meeting)។
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ថ្ងែទី៧ និងថ្ងែទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ លោក ហោ សែរីវឌ្ឍន៍ 
សមាជិកគណៈអចិន្តែយ៍ និងជាបែធនផ្នែកកែបែព័ន្ធ នែយុវជន
គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណា្តាល តំណាងឯកឧត្តម                   
ហ៊ុន ម៉្រណ្រត និងលោកជំទាវ បាននំយកអំណយ តាមរយៈ 
ផ្នែកកែបែព័ន្ធ នែយុវជនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណា្តាល 
ជូនខែត្តមានដូចជា៖ ខែត្តឧត្តរមានជ័យ បែគល់អំណយជាមា៉ាស់ចំនួន ១០ ៥០០ មា៉ាស់ ជូន ឯកឧត្តម ប៉្រន កុសល្យ បែធនយុវជនគណបក្សបែជាជន
កម្ពុជាខែត្តឧត្តរមានជ័យ, ខែត្តសៀមរាប បែគល់អំណយជាមា៉ាស់ចំនួន ១០ ០០០ មា៉ាស់ ជូន ឯកឧត្តម គុជ លីណា អនុបែធនយុវជនគណបក្ស  
បែជាជនកម្ពុជាខែត្តសៀមរាប , ខែត្តពែះវិហារ បែគល់អំណយជាទឹកសុទ្ធ ១០០ កែស និង មា៉ាស់ចំនួន ១០ ០០០ មា៉ាស់ ជូន ឯកឧត្តម អ៊ុក គឹមសាន 
បែធនយុវជនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាខែត្តពែះវិហារ។

ថ្ងែទី១៤  ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម  ភុន  សារព្រជ្រ សមាជិក
យុវជនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណា្តាល  និងជាបែធនកែុមការងារ
យុវជនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាខែត្តកំពត   បានដឹកនំកិច្ចបែជុំកែុមការងារ
យុវជនគណបក្ស ក្នុងតែីមាសទី៣  ឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០២១ ដើម្បីកែតមែូវ

របាយការណ៍ដែលបានអនុវត្តរួចឱ្យកាន់តែល្អ  និងដក់ចែញនូវ គោលការណ៍ ថ្មី ដោយមានការចូលរួមពីសមាជិក សមាជិកាកែុមការងារយុវជនគណបក្ស
បែជាជនខែត្តកំពត នៅទីសា្នាក់គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាខែត្តកំពត។

ថ្ងែទី០១ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្ដម ហ្រង សុខណាង 
សមាជិកគណៈកមា្មាធិការកណា្តាល សមាជិកយុវជនគណបក្ស
បែជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណា្តាល និងជាបែធនកែុមការងារយុវជន
គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាខែត្តសា្វាយរៀង បានអញ្ជើញដឹកនំ
កិច្ចបែជុំស្តីពីការរៀបចំរចនសម្ព័ន្ធកែុមការងារយុវជនគណបក្ស
ខែត្ត និងផ្សព្វផ្សាយផែនការសកម្មភាព ឆ្ពាះទៅកាន់ការ 
បោះឆ្នាតជែើសរីសកែុមបែឹក្សាឃុំ-សងា្កាត់ អាណត្តិទី៥ 

ថ្ងែទី៣១ ខែកក្កដ ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ហ៊្រល ចំរីន បែធន 
កែុមបូកសរុប នែផ្នែកផែនការយុទ្ធសាស្តែ នែយុវជនគណបក្សបែជាជន
កម្ពុជាថ្នាក់កណា្តាល បានដឹកនំកិច្ចបែជុំដើម្បីសំណែះសំណាល និង
រៀបចំបែងចែកសមាសភាពទៅតាមការទទួលខុសតែូវនីមួយៗ របស់ 
កែុមបូកសរុប នែផ្នែកផែនការយុទ្ធសាស្តែ កែមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម 

 ថ្ងែទី២៥ ខែកក្កដ ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ហាក់ សុខមករ 
សមាជិកយុវជនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណា្តាល និងជាបែធន
កែុមការងារយុវជនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាខែត្តត្បូងឃ្មុំ បានអញ្ជើញ
ចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីបែកាស កែសមែួលសមាសភាពកែុមការងារ
យុវជនគណបក្ស ក្នុងរចនសម្ព័ន្ធសែុកមែមត់ ខែត្តត្បូងឃ្មុំ និងបាន 

ផ្សព្វផ្សាយផែនការសកម្មភាព របស់កែុមការងារយុវជនគណបក្សខែត្ត ឆ្ពាះទៅកាន់ការបោះឆ្នាត ជែើសរីសកែុមបែឹក្សាឃុំ សងា្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ 
ខាងមុខ ដើម្បីធនបាននូវបែៀបឈ្នះរបស់គណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ដែលមានអ្នកចូលរួមចំនួន ២៣៩នក់ នៅទីសា្នាក់គណបក្សបែជាជនកម្ពុជាខែត្តត្បូងឃ្មុំ។

ឆ្នាំ២០២២ ជូនថ្នាក់ដឹកនំ និងសមាជិក សមាជិកា សរុបចំនួន ២៧នក់ តាមរយៈបែព័ន្ធបញ្ជូនរូបភាព និងសំឡែងដោយផ្ទាល់(Zoom Meeting)។

ឃុត ចាន់ដារ៉្រ បែធនផ្នែកផែនការយុទ្ធសាស្តែ នែយុវជនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណា្តាល ដោយមានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន ៥០នក់      
តាមរយៈ បែព័ន្ធបញ្ជូនរូបភាព និងសំឡែងដោយផ្ទាល់(Zoom Meeting)។

 ថ្ងែទី០៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម វ៉្រ ថន សមាជិកគណៈ-
កមា្មាធិការកណា្តាល សមាជិកយុវជនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណា្តាល 
និងជាបែធនកែុមការងារយុវជនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជាខែត្តកែចែះ បាន
អញ្ជើញដឹកនំកិច្ចបែជុំផ្សព្វផ្សាយផែនការសកម្មភាពរបស់យុវជនគណបក្ស
បែជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណា្តាល ឆ្ពាះទៅកាន់ការបោះឆ្នាតជែើសរីសកែុម
បែឹក្សាឃុំ-សងា្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ និងរៀបចំរចនសម្ព័ន្ធ កែុមការងារយុវជនគណបក្សបែជាជនកម្ពុជា ចំណ៊ាះកែុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់ សែុក/
កែុង ដែលនៅសល់ នៅសាលបែជុំទីសា្នាក់ការគណបក្សខែត្តកែចែះ។
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សមិទ្ធផលមួយចំនួននៃវិស័យសៃដ្ឋកិច្ច
រយៈពេល ៧ខេ ដើមឆ្នាំ៖
 ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-អាមែរិក សមែចបានជាង ៤.០៧៧ 

លានដុលា្លារ កើនឡើង ៣៧,៨៤% បើបែៀបធៀបនឹងរយៈពែល ដូចគ្នា 
នៅឆ្នាំ២០២០ មានចំនួន ២.៩៥៧លានដុលា្លារ ។ កម្ពុជា បាននំចែញ 
ទៅអាមែរិកក្នុងទំហំទឹកបែក់ជាង ៣.៨៦៧លានដុលា្លារ ខណៈការ 
នំចូលពីអាមែរិកវិញ ក្នុងទំហំទឹកបែក់ជាង ២០៩លានដុលា្លារ ។ 
គសូបញ្ជាកថ់ រយៈពែលប៉នុ្មានឆ្នាចំងុកែយនែះ ទនំកទ់នំង ពាណជិ្ជកម្ម 
កម្ពជុា-អាមែរកិ មានកណំើនគរួឲ្យកតស់មា្គាល៖់ ឆ្នា២ំ០១៥ មានទកឹបែក ់
២.៣៦៥លានដុលា្លារ, ឆ្នាំ២០១៦ ហាក់ថមថយបន្តិច មានទឹកបែក់ 
២.៣២០ លានដុលា្លារ , ឆ្នាំ២០១៧ មាន ទឹកបែក់ ២.៦០៥លានដុលា្លារ, 
ឆ្នាំ២០១៨ មានទឹកបែក់ ៣.៤៣៨ លានដុលា្លារ, ឆ្នាំ២០១៩ មាន 
ទឹកបែក់ជាង ៤.៧១៣លានដុលា្លារ និងឆ្នាំ២០២០ មានទឹកបែក់ជាង 
៥.៥០៩លានដុលា្លារ ។
 ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា កូរ៉ែខាងត្បូង មានទំហំទឹកបែក់ ៥៥២,១ លាន- 

ដុលា្លារ កើនឡើង១០,៦% ធៀបរយៈពែលដូចគ្នាឆ្នាំមុន ក្នុងនោះកម្ពុជា
នំចែញទៅកូរ៉ែខាងត្បូងមានតម្លែ ១៨៨,២លានដុលា្លារ កើនឡើង 
០,២% ពីចំនួន១៨៧,៨លានដុលា្លារ ឯការនំចូលពីកូរ៉ែខាងត្បូងមាន 
តម្លែ៣៦៤លានដលុា្លារ កើនឡើង១៧,២% ពចីនំនួ៣១០,៩៤ លានដលុា្លារ 
ធៀបរយៈពែលដូចគ្នាឆ្នាំ២០២០។
 តាមរបាយការណ៍របស់កែសួងកសិកម្ម រុកា្ខាបែមាញ់ និង នែសាទ 

បានឲ្យដឹងថ គិតរហូតមកដល់ពាក់កណា្តាលខែសីហា នែះ កម្ពុជា 
មានតែក់ទ័រសរុបសមែប់បមែើការ ការងារ កសិកម្ម ចំនួន ៣២.០៩៤ 
គែឿង ។ កែពីតែក់ទ័រ កម្ពុជានៅមាន គោយន្ត ៤៩៨.១១៩គែឿង 
មា៉ាសុីនចែូតសែូវ ៦.៧៩២គែឿង មា៉ាសុីនបូមទឹក ៤០២.៧៩៦ គែឿង 
មា៉ាសុីនបោកសែូវ ១២.៥២៥ គែឿង និងមា៉ាសុីន កិនសែូវ ៤២.៩៥៤ 
គែឿងបន្ថែមទៀតសមែប់ជួយការងារធ្វើសែ ចមា្ការផ្សែងៗ ។
 កម្ពុជារកចំណូលបានជិត ២,៥ពាន់លានដុលា្លារ ពីការ នំចែញ 

កសិផលសំខាន់ៗ បែមាណជិត ១០០មុខ ដោយមិនរាប់ បញ្ជូនកសិផល 
សែូវ-អង្ករ ។ ផលិតផលដែលនំចែញនោះ មានទម្ងន់ ៣.៤៣២. ៦០១, ០៨ 
តោនកើនឡើង ១.១៦៨.៦៨៦,៨៧តោន ស្មើនឹង ៥១,៦២% បើធៀប 
នឹងរយៈពែលដូចគ្នា ក្នុងឆ្នាំ២០២០ ។ កសិផលសំខាន់ៗ ដែលកម្ពុជា 
នំចែញក្នុងនោះរួមមាន៖ ចំណិត ដំឡូងមីកែៀម មានចំនួន ១.២៥៤. 
០០៣,១២តោន (កើនឡើង ចំនួន ១៤,២២%) , ដំឡូងមីសែស់ មាន 
ចំនួន ៣៩៦.៣០០តោន (ថយចុះចំនួន -៨,៦៤%), ម៉្សៅដំឡូងមី 
មានចំនួន ១៨.៤៦៥, ០៤តោន (កើនឡើងចំនួន ២២,៤៣%) , កាក 
សំណល់ដំឡូងមី មានចំនួន ៤.៩០៨តោន (ថយចុះចំនួន -៣៦,១១%), 
គែប់ សា្វាយចន្ទី មានចំនួន ៨៦៦ .២០៧,៧៧តោន (កើនឡើងចំនួន 
៣៤៥,២៩%), គែប់ពោត មានចំនួន ១៤៦.៣០៤,១៩តោន (កើន 
ឡើងចនំនួ ១,០៩%), គែបស់ណ្ដែកបាយ មានចនំនួ ២១.២៣០តោន 
(កើនឡើងចនំនួ ៥៤៧,៣៣%), ផ្លែចែកសែស ់មានចនំនួ ២៧០.២២១, 
៦៨តោន (កើនឡើងចំនួន ៦១,០៨%) , ផ្លែកែូចថ្លុង មានចំនួន 
២៧.៤១៨,៤៤តោន (កើនឡើងចំនួន ៩០,៤១%) , ផ្លែសា្វាយសែស់ 

មានចំនួន ១៦១.២២៨,៥៥តោន (កើនឡើងចំនួន ២៤៧,៩២%), 
មែច មានចំនួន ២២.៥៨០,៦៨ តោន (កើនឡើងចំនួន៥៥៨,១៩%) 
ពែមទាំងផលិតផលមួយ ចំនួនទៀត ។

I- លទ្ធផលការងារបង្កបង្កើនផលដំណាំរដូវវស្សាឆ្នាំ២០២១ គិតមក 
តេឹមថ្ងេទី១៩ ខេសីហា                                                                                                                                                              

១- ការងារដាំដុះ ៖  
ក- លទ្ធផលភ្ជួររាស់រៀបចំដីសមែចបានចំនួន ២.៧០១.១៨៩ ហ.ត, 

ក្នុងនោះ ភ្ជួររាស់ដោយគោកែបីចំនួន ១៦.២៦១ហ.ត ស្មើនឹង ០,៦០% 
និងដោយគែឿងយន្តចំនួន ២.៦៨៤.៩២៨ហ.ត ស្មើនឹង ៩៩,៤០% 
លើសឆ្នាំមុន ១២៩.៤៤៩ហ.ត ។

ខ- លទ្ធផលស្ទូងនិងពែះសមែចបានចំនួន ២.៦៥៨.៧៥៦ ហ.ត 
ស្មើនឹង ១០១,៩០% នែផែនការ ២.៦០៩.០៦៥ហ.តលើសឆ្នាំមុន 
២០៦.៨៧០ហ.ត និងសែូវតាមបែភែទរួមមាន៖ សែូវសែល ចំនួន 
៨៩០.៦៤៥ហ.ត លើសឆ្នាំមុន ១៧៩.៦០០ហ.ត, សែូវ កណា្តាល 
ចំនួន ១.២៨៩.៧៦២ហ.ត លើសឆ្នាំមុន ២៧.០៧៦ហ.ត, សែូវធ្ងន់ 
ចំនួន ៤៣៦.០៩១ហ.ត លើសឆ្នាំមុន ៩.៨៦៥ហ.ត, សែូវ ចមា្ការចំនួន 
១៩.៦១២ហ.ត លើសឆ្នាំមុន ១.១១៦ហ.ត, សែូវទ្បើងទឹកចំនួន  
២២.៦៤៦ហ.ត តិចជាងឆ្នាំមុន ១០.៧៨៧ហ.ត ។

២- ល្បឿនការងារបេមូលផលសេូវសេលដើមរដូវវស្សាឆ្នាំ២០២១ ៖ 
ការងារបែមូលផល សែូវសែលដើមរដូវសមែចបានចំនួន ៣០២. 

៣៣៧ហ.ត លើផ្ទែដីអនុវត្តសែូវសែលសរុប ៨៩០.៦៤៥ហ.ត ដោយ 
ទទួលបានបរិមាណផលសរុបចំនួន ១.២៦៧.៧៩១តោន លើសឆ្នាំមុន 
៧៨៩.១៥១តោន ។ ទិន្នផលគិតជាមធ្យម ៤,១៩៣ តោន/ហ.ត ។

II- ល្បឿនការងារបង្កបង្កើនផលដំណាសំាកវប្បកម្មនងិដណំា ំឧស្សាហកម្ម 
រដូវវស្សាឆ្នាំ២០២១

ក- ផ្ទែដីដំណាំសាកវប្បកម្ម (ពោតស ដំឡូងជា្វា បន្លែគែប់មុខ ម្ទែស 
ឪឡឹក) អនុវត្ដបានចំនួន  ៥១.៥៣៧ហ.ត  ស្មើនឹង ៩៥,៦៦ ភាគរយ 
នែផែនការ ៥៣.៦៨៦ហ.ត តិចជាងឆ្នាំមុន ១៦៥ហ.ត ។

ខ- ផ្ទែដីដំណាំឧស្សាហកម្ម (ពោតកែហម ដំឡូងមី សណ្ដែក បាយ 
សណ្ដែកដី សណ្ដែកសៀង ល្ង អំពៅ កែចៅ ឈូក) អនុវត្ដបានចំនួន 
៧៦៦.៣៧៥ហ.ត ស្មើនឹង ៩៣,៤៦ភាគរយ នែផែនការ ៨១៩. 
៩៨៩ហ.ត លើសឆ្នាំមុន ៧.៩៤៤ហ.ត ៕
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ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសមែប់ការគែប់គែងឆ្នាំ២០២១ តែូវបានរៀបចំ

ឡើងក្នុងខណៈដែលបែទែសជាតិកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសា្ថានភាពលំបាក

នែវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ ហើយជំនន់ទឹកភ្លៀងឆ្នាំ២០២០ ក៏បានបង្កើន        

ថែមទៀតនូវសមា្ពាធនែតមែូវការចំណាយថវិកាឆ្នាំ២០២១ ។  ថវិកា 

ឆ្នាំ២០២១ អាចចាត់ទុកជាឧបករណ៍គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋា-

ភិបាលបែកបដោយបែសិទ្ធភាព និងសកិ្តសិទ្ធិភាពក្នុងការរក្សាលំនឹង

សែដ្ឋកិច្ច និងជីវភាពបែជាជនទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺកូវីដ-១៩ 

ដ៏កាចសាហាវ ពែមទាំងបមែើដល់ការសា្តារសែដ្ឋកិច្ច និងជំរុញកំណើន 

ជាបណ្ដើរៗឡើងវិញ។ 

តាមការព្យាករណ៍ពីដើមឆ្នាំកំណើនសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា រំពឹងសមែច 

បាន ៤% ប៉ុន្តែផ្អែកតាមការវាយតម្លែពាក់កណា្តាលឆ្នាំ២០២១ ដោយ

សារការបន្តរីករាលដលនែជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុង «ពែឹត្តិការណ៍សហគមន៍ 

២០កុម្ភៈ» សែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតែូវបានបា៉ាន់សា្មានថ នឹងមានកំណើន ២,៤% 

គឺទាបជាងការព្យាករណ៍កាលពីដើមឆ្នាំ។ វិស័យឧស្សាហកម្មតែូវបាន

បា៉ានស់ា្មានថនឹងមានកណំើនថមថយមកតែមឹអតែ៥,៧% ក្នងុ ឆ្នា២ំ០២១ 

បើធៀបនឹងកំណើនក្នុងអតែ៥,៩% ដែលតែូវបានព្យាករណ៍ពីដើមឆ្នាំ 

ដោយសារកំណើនថមថយនែអនុវិស័យសំណង់ ខណៈដែលអនុវិស័យ

កាត់ដែរអាចសមែចបានកំណើនដូចការរំពឹងទុក និងអនុវិស័យកម្មន្ត-

សាល មិនមែនកាត់ដែរមានកំណើនខ្ពស់ជាងការរំពឹងទុក។ វិស័យ      

សែវាកម្មតែូវបានបា៉ាន់សា្មានថនឹងមានកំណើន ទាបជាងការព្យាករណ៍ 

កាលដើមឆ្នាំ ដោយសារការបន្តធ្លាក់ចុះនែអនុវិស័យធនគរ និង 

ភោជនីយដ្ឋាន ការថមថយកំណើននែអនុវិស័យលក់ដុំ-រាយ និងអចលន- 

ទែព្យ ខណៈដែលអនុវិស័យដឹកជញ្ជូន និងគមនគមន៍តែូវបានបា៉ាន់សា្មានថ 

មានកំណើនល្អបែសើរជាងការរំពឹងទុក។ វិស័យកសិកម្មតែូវបាន       

វាយតម្លែថនឹងកើនឡើងក្នុងរង្វង់ ១,៤%ក្នុងឆ្នាំ២០២១ ពីកំណើន ១,៣% 

ដែលតែូវព្យាករណ៍កាលពីដើមឆ្នាំ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈនិន្នាការ 

ល្អនែអនុវិស័យដំណាំ និងអនុវិស័យចិញ្ចឹមសត្វ ខណៈអនុវិស័យនែសាទ

នឹងបន្តកំណើនទាប។ ការអនុវត្តចំណូលឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ សមែច 

បានស្មើនឹង៤៥,១% នែច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុគឺខ្ពស់ជាង ៨,១ពិន្ទុភាគរយ 

ធៀបនឹងរយៈពែលដូចគ្នាឆ្នាំ២០២០ ដែលអនុវត្តបាន៣៧,០%នែច្បាប់

ហិរញ្ញវត្ថុ, បើគិតចំណូលជាសាច់បែក់កើនឡើង៥,៤%ធៀបនឹងរយៈពែល

ដូចគ្នាឆ្នាំ២០២០ ។ ការអនុវត្តចំណាយឆមាសទី១ឆ្នាំ២០២១ ចំណាយ

ថ្នាក់ជាតិអនុវត្តបានស្មើនឹង៤១,៣% នែច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុគឺមានសន្ទុះ          

ដូចគ្នាធៀបនឹងរយៈពែលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ២០២០ ដែលអនុវត្តបាន៤១,៣% 

នែច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ, បើគិតចំណាយជាសាច់បែក់ថយចុះ០,១%ធៀបនឹង

រយៈពែលដូចគ្នាឆ្នាំ២០២០ ។ ចំណាយថវិការបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់កែម

ជាតិអនុវត្តបានស្មើនឹង៣៥,៩%នែច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុមានសន្ទុះលឿនជាង

១០,៣ពិន្ទុភាគរយ ធៀបនឹងរយៈពែលដូចគ្នាឆ្នាំ២០២០ ដែលអនុវត្ត 

បាន ២៥,៦% នែច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ, បើគិតចំណាយជាសាច់បែក់កើន 

ឡើង ៨,៦%ធៀបនឹងរយៈ ពែលដូចគ្នាឆ្នាំ២០២០ ។ ការអនុវត្តថវិកា 

ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ នែះ បានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីលទ្ធផល និងបែសិទ្ធភាព

នែការកៀរគរចំណូលតាមរយៈការអនុវត្តវិធនការយ៉ាងមុឺងមា៉ាត់ និង 

មុតសែួច ទាំងតាមវិធនការរដ្ឋបាល និងវិធនការគោលនយោបាយ ។ 

ជាមួយគ្នានែះ បែសិទ្ធនែបែតិបត្តិការចំណាយបានធ្វើឡើងតាមរយៈការ

តមែង់ការចាយឲ្យចំមុខ និងមិនខ្ជះខា្ជាយដែលធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលមាន

លទ្ធភាពឆ្លើយតបបានកាន់តែមានបែសិទ្ធភាពទៅនឹងបណា្តាតមែូវការ

ជាអាទិភាពនន ជាពិសែសការអនុវត្តកែបខណ្ឌគោលនយោបាយ 

ហិរញ្ញវត្ថុសាធរណៈឆ្នាំ២០២១។

តាមការគែងទុកពីដើមឆ្នាំ២០២១ រាជរដ្ឋាភិបាលបានដក់ចែញ

កញ្ចប់ថវិកាអន្តរាគមន៍ក្នុងយុទ្ធនការបែយុទ្ធបែឆំងជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុង 

ទំហំបែមាណ៧១៩លានដុលា្លារ ប៉ុន្តែដោយសារពែឹត្តិការណ៍សហគមន៍ 

២០កុម្ភៈ ទំហំនែថវិកាចំណាយអន្តរាគមន៍ក្នុងឆ្នាំ២០២១ អាចឡើង 

ដល់១.៤៥៤លានដុលា្លារ។ ការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនែបន្ទុកចំណាយ

លើផ្នែកសុខាភិបាល និងសង្គម នឹងធ្វើឲ្យឱនភាពថវិកាឆ្នាំ២០២១ 

រីកធំដល់ទៅ១១,០៩% នែផ.ស.ស ខ្ពស់ជាងការគែងក្នុងច្បាប់ថវិកា

បែមាណជិត២ពិន្ទុភាគរយ។ ទោះយ៉ាងណាការរីកធំនែឱនភាពថវិកា

នែះមិនទាន់ចោទជាបញ្ហាធំដុំសមែប់រាជរដ្ឋាភិបាលទែ ដោយសារ 

តមែូវការថវិកាបន្ថែមនែះ នឹងតែូវបំពែញមកវិញតាមរយៈការបញ្ចែញ 

បន្ថែមនែផែនការបែក់សន្សំរាជរដ្ឋាភិបាល ដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យ កម្ពុជា 

បន្តគែប់គែងហិរញ្ញវត្ថុសាធរណៈរបស់ខ្លួនបែកបដោយទំនុកចិត្ត ភាព 

រឹងមាំ និងភាពជាមា្ចាស់ការខ្ពស់។ សមែប់ឆ្នាំ២០២២ សែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 

រំពឹងថសមែចបានក្នុងអតែ៤,៨%ដោយសារការសមែបខ្លួនបានទៅ

នឹងបែកែតីភាពថ្មី ភាពធូរសែលនែជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលនឹងជួយជំរុញការ

ងើបឡើងវិញនែវិស័យមួយចំនួន និងការលំហូរទុនវិនិយោគ។

កម្ពុជាអាចនឹងជួបហានិភ័យពីកតា្តាខាងកែបែទែស និងបញ្ហា            

បែឈមមួយចំនួននៅក្នុងបែទែសដែលតមែូវឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលដក់ចែញ

វិធនការមុតសែួច និងទាន់ពែលវែលា ដើម្បីបញ្ចៀស និងបន្ធូរបន្ថយ 

សមា្ពាធហានិភ័យ និងបញ្ហាបែឈមននដែលអាចកើតឡើងជាយថហែតុ 

តាមរយៈការដក់ចែញ និងអនុវត្តវិធនការគោលនយោបាយដែល        

ឆ្លើយតបទាំងក្នុងផ្នែកមា៉ាកែូសែដ្ឋកិច្ច និងទាំងក្នុងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសាធរណៈ។ 

ទោះបីការអនុវត្តថវិកាឆ្នាំ២០២១ ជួបបញ្ហាបែឈមមួយចំនួនក្តី         

ប៉ុន្តែកែមការដឹកនំបែកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់ សម្តែចតែជោនយក- 

រដ្ឋមនែ្តី និងសា្មារតីនែការបន្តចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីគែប់កែសួង សា្ថាប័ន 

ពាក់ព័ន្ធ កម្ពុជានៅតែបន្តពុះពារសមែចឲ្យបាននូវចក្ខុវិស័យនែការអភិវឌ្ឍ

វែងឆ្ងាយរបស់ខ្លួន៕

កម្ពុជាបន្តពុះពារសម្រេចឲ្យបាននូវចក្ខុវិស័យ
ន្រេការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួន
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ជាផ្នែកមួយនែនយោបាយអនុត្តរភាពទឹករបស់កែសួងធនធនទឹក 
និងឧតុនិយម ក្នុងឆ្នាំ២០២១ នែះ កែសួងបានកំណត់នូវគមែងអាទិភាព
មួយចំនួនដែលក្នុងនោះមាន៖ គមែងសា្តារពែក,គមែងសា្តារឡើងវិញ
បែព័ន្ធធរាសាសែ្ត, គមែងពងែីកសកា្តានុពលបែព័ន្ធធរាសាសែ្ត និង 
គមែងសា្ថាបនបែព័ន្ធធរាសាសែ្តថ្មី ។ បណា្តាគមែងទាំងនែះបាន      
និងកំពុងអនុវត្តទៅតាមផែនការកំណត់។

ទាកទ់ងនងឹគមែងសា្តារពែក គមឺានពែកចនំនួ៦នៅក្នងុចំណម 
៤០  តែូវបានកែសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយមសមែចជែើសរីសជា
ពែកអាទិភាព ដើម្បីសា្តារឡើងវិញដោយបែើបែស់ហិរញ្ញប្បទានរបស់
ទីភា្នាក់ងារបារាំង សមែប់ការអភវិឌ្ឍ កែមកម្មវិធកីារគែប់គែងធនធន
ទឹក និងការផ្លាស់ប្តូរកសិកម្ម នៅបែទែសកម្ពុជា (WAT4CAM) ដែល 
នឹងចាប់ផ្តើមអនុវត្តនៅចុងឆ្នាំ២០២១ នែះ។

ក្នុងឆ្នាំ២០២១នែះដែរ នយកដ្ឋានវិស្វកម្មបានអនុវត្តការងារសាង
សង់ជួសជុល និងសា្តារបែព័ន្ធ  ធរាសាសែ្តនៅតាមបណា្តារាជធនី-ខែត្ត
ទូទាំងបែទែសនូវគមែងអាទិភាព (គមែងតមែូវការចាំបាច់) ចំនួន 
២៥គមែង។ គិតតែមឹដំណាច់ខែឧសភាកន្លងទៅនែះគមែងអាទិភាព
មានចំនួន ២៥ គមែង ក្នុងនោះមាន៖ ការងារសា្តារឡើងវិញបែព័ន្ធ 
ធរាសាសែ្តចំនួន ៤ គមែងរួមមាន៖ ទី១-ការងារសា្តារឡើងវិញទំនប់
អាងទឹកគោអើត និងសាងសង់សំណង់សិល្បការស្ថិតនៅឃុំមែពែីង 
សែុកបាធយ ខែត្តកំពង់ចាម។ទំនប់អាងទឹកគោអើតបែវែង ៣.៦០០ 
ម៉ែតែ អាចសែចសែពផ្ទែដីសែូវវស្សាចំនួន ៧២ហ.ត សែូវបែំងចំនួន 
៥៣៣ហ.ត ដំណាំរួមផ្សំ ១៥ហ.តនិងអ្នកទទួលផល ៩០០គែួសារ 
មានសមាជិក ៤.០៤៥នក់។ការងារនែះសមែចបាន ៨០% ទី២-ការ
សា្តារឡើងវិញទំនប់អាងទឹកអន្លង់ពួយ និងសាងសង់សំណង់សិល្បការ
ស្ថិតនៅឃុំយុទ្ធសាមគ្គី សែុកឧដុង្គ ខែត្តកំពង់ស្ពឺបែវែង ១.៨០០ម៉ែតែ 
និងបែឡាយរងអូរតូចបែវែង ២.៣០០ម៉ែតែ ។ គមែងនែះអាច 
សែចសែពផ្ទែដសីែវូវស្សាចនំនួ ៤៨៧ហ.ត សែវូបែងំចនំនួ ៧២ហ.ត 
ដំណាំរួមផ្សំ ១១ហ.ត និងផ្តល់ផលបែយោជន៍ដល់បែជាជនចំនួន 
៤៣១គែួសារ ដែលមានសមាជិក ១.៤៥៣នក់។ ការដ្ឋាននែះសមែច 
បាន ៧៥% ទី៣-ការងារសាងសង់បន្ថែមសំណង់សិល្បការនិងជួសជុល
សំណង់បង្ហៀរ លើទំនប់អាងទឹកបែមូលដុំ ស្ថិតនៅឃុំសោ្មាង ខាងជើង 
សែុកកំចាយមារ ខែត្តពែវែង។ គមែងនែះសមែចបាន៧០%ហើយ។

ការដ្ឋាននែះនៅពែលបញ្ចប់នឹងមានលទ្ធផលសែចសែពផ្ទែដីសែូវ វស្សា 
ចំនួន ២១០ហ.ត សែូវបែំងចំនួន ១៤៧ហ.ត ដំណាំរួមផ្សំ ២ហ.ត 
និងបែជាជនចំនួន ៣១២គែួសារ មានសមាជិក ៩៨៩នក់នឹង ទទួល 
ផលពីគមែងនែះ ទី៤-ការងារសា្តារឡើងវិញទំនប់អាងទឹកខ្ពបតែបែក 
និងសាងសង់សំណង់សិល្បការស្ថតិនៅឃំុអូរសារាយ សែកុ តែកំក់ ខែត្ត
តាកែវ។ទំនប់អាងទឹកខ្ពបតែបែកមានបែវែង ២.៦០០ម៉ែតែ។ ការដ្ឋាន
នែះសមែចបាន៦០%។ទំនប់នែះមានលទ្ធផលសែចសែពផ្ទែដីសែូវ
វស្សាចំនួន៣.៥៨០ហ.ត សែូវបែំងចំនួន៥២៦ហ.ត ដំណាំ រួមផ្ំស 
ចំនួន ៥០ហ.តនិងអ្នកទទួលផលចំនួន ៣.៧០៧គែួសារ ស្មើនឹង 
មនុស្សរាយ១៦.២៨៨នក់ ។

 ជាមួយគ្នានែះមាន គមែងអាទិភាពពងែីកសកា្តានុពលបែព័ន្ធ 
ធរាសាសែ្តចំនួន ៧ គមែងទៀតគឺ៖ ទី១-ការងារជីកបែឡាយរង          
តាសុវណ្ណ និងសាងសង់សំណង់សិល្បការស្ថិតនៅឃុំកំពង់ពែៀង 
សែុកសង្កែខែត្តបាត់ដំបង។ គមែងនែះសមែចបានជាង៧០% ហើយ។
កែយបញ្ចប់ការដ្ឋាននែះមានលទ្ធផល សែចសែពផ្ទែដីសែូវវស្សា 
ចំនួន ១.៧៨៥ហ.ត សែូវបែំងចំនួន ៥៨០ហ.ត ដំណាំរួមផ្សំចំនួន 
២០ហ.តនិងបែជាជនទទួលផលចំនួន១.៣៩៩គែួសារ មានសមាជិក 
៥.៤៧២នក់។ ទី២-ការងារជីកបែឡាយរងស្ទឹងទូកមាស សាងសង់
សំណង់សិល្បការស្ថិតនៅឃុំទូកមាសខាងលិច និងឃុំទូកមាស ខាងកើត 
សែុកបន្ទាយមាស ខែត្តកំពត។ បែឡាយរងស្ទឹងទូកមាសបែវែង ៤.០០០ 
ម៉ែតែ សមែចបានជាង៧០%ហើយ។បែឡាយនែះអាចសែចសែព
ផ្ទែដីសែូវវស្សាចំនួន ១.២០០ហ.ត សែូវបែំងចំនួន ១៥០ហ.ត 
ដំណាំរួមផ្សំចំនួន ២០ហ.តនិងបែជាជនទទួលផលចំនួន ១.៤៩៨គែួសារ 
មានសមាជិក ៥.២៦៤នក់ ទី៣-ការងារ ជីកពែកភ្នំល្ងៀង និងសាង-
សង់សំណង់សិល្បការស្ថិតនៅឃុំស្តែចគង់ខាងជើង និងឃុំស្តែចគង់ 
ខាងត្បូង សែុកបន្ទាយមាស ខែត្តកំពត បែវែង ៧.០០០ម៉ែតែ។ពែក
នែះអាចសែចសែពផ្ទែដីសែូវវស្សាចំនួន ១.០៥២ហ.ត សែូវបែំង 
ចំនួន ៤៥០ហ.ត ដំណាំរួមផ្សំចំនួន ៣០ហ.តនិងបែជាជនទទួលផល 
ចំនួន ១.៣៥១គែួសារ មានសមាជិក ៦.៦១៥នក់។ គមែងនែះ 
សមែចបាន ៧០% ទី៤-ការងារសា្តារឡើងវិញទំនប់អាងទឹកសា្វាយ 
តាយនស្ថិតនៅឃុំសា្វាយតាយន សែុកកំពង់រោទិ៍ ខែត្តសា្វាយរៀង 
មានបែវែង ៤.០២០ ម៉ែតែនិងមានលទ្ធផលសែចសែពផ្ទែដីសែូវវស្សា
ចំនួន ២១៥ហ.ត សែូវបែំងចំនួន ៣៨ហ.ត ដំណាំរួមផ្សំចំនួន ១០ហ.ត 
គមែងនែះសមែចបាន៧៥%ហើយ។បែជាជនចំនួន ២៣២គែួសារ 
មានសមាជិក ៩៣៨នក់នឹងទទួលផលពីទំនប់នែះ ទី៥-ការងារជីកអូរ
ពែឃ្នែសស្ថិតនៅឃុំពែឃ្នែស សែុកមែសាង ខែត្តពែវែង បែវែង 
៧.០០០ម៉ែតែ។ការដ្ឋាននែះកែយបញ្ចប់អាចសែចសែពផ្ទែដីសែូវ 
វស្សាចំនួន ៧៥០      ហ.ត សែូវបែំងចំនួន ២១០ហ.ត ដំណាំរួមផ្សំចំនួន 
១៥ហ.ត។បែជាជនចំនួន ៧៣០គែួសារ មានសមាជិក ៣.១៨៣នក់
នឹងទទួលបានផលពីគមែងនែះ។ការដ្ឋាននែះសមែចបាន ៧០% 
ទី៦-ការងារបែឡាយមែតោ្នាតទែរ ស្ថិតនៅឃុំទែ សែុកសំរោង ខែត្តតាកែវ  
មានបែវែង២.៣០០ម៉ែតែ។ ការដ្ឋាននែះសមែចបាន ជិត៧០%ហើយ។ 
បែឡាយនែះមានលទ្ធផលសែចសែពផ្ទែដីសែូវវស្សាចំនួន ៣៨៧ហ.ត 
សែូវបែំងចំនួន ១១០ហ.ត ដំណាំរួមផ្សំចំនួន ១0ហ.តនិងបែជាជន 

អនុត្តរភាពទឹកៈ គម្រោងអាទិភាពចំនួន២៥
បាននិងកំពុងអនុវត្តតាមផ្រោនការគ្រោងទុក

ការដ្ឋានបែឡាយរងទូកមាស កំពត
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ចំនួន ៨២៨គែួសារ មានសមាជិក ៤.៤៥០នក់នឹងទទួលផលពី 
បែឡាយនែះ ទី៧-ការងារសាងសង់ទំនប់អាងទឹកអូរឃ្លង់ស្ថិតនៅឃុំ 
រមែញ និងឃុំធ្លាបែជុំ សែុកកោះអណ្ដែត ខែត្តតាកែវ បែវែង ៥.០៥០ម៉ែតែ។ 
ការងារនែះសមែចបាន៧៥%។លទ្ធផលសែចសែពផ្ទែដីសែូវវស្សា
ចំនួន ៣៤៥ហ.ត សែូវបែំងចំនួន ១៤០ហ.ត ដំណាំរួមផ្សំចំនួន ២០ហ.ត 
និងបែជាជនចំនួន ៤៣៤គែួសារ មានសមាជិក ២.១៤៧នក់នឹង 
ទទួលផលពីទំនប់នែះ។

ជាមួយគ្នានែះដែរ កែសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយម ក៏មានគមែង 
អាទិភាពមួយទៀត គឺគមែងសា្ថាបនបែព័ន្ធធរាសាសែ្តថ្មីចំនួន ១៤ 
ក្នុងនោះមាន៖ ទី១-ការងារសាងសង់ទំនប់អាងទឹកជើងគែុះ និងសាងសង ់
សំណង់សិល្បការ ស្ថិតនៅក្នុងឃុំបន្ទាយឆ្មារ សែុកថ្មពួក ខែត្តបន្ទាយ - 
មានជ័យបែវែង ៣.០០០ម៉ែតែ។ ការដ្ឋាននែះសមែចបាន៧៥%។ 
ទំនប់នែះមាន លទ្ធភាពសែចសែពផ្ទែដីសែូវវស្សាចំនួន ៧៨៧ហ.ត 
សែូវបែំងចំនួន ៣៥១ហ.ត ដំណាំរួមផ្សំចំនួន ១០ហ.តនិងបែជាជន 
ទទួលផលចំនួន ២.៥៧៧គែួសារ មានសមាជិក ៩.៣៥៣នក់។ ទី២-
ការងារជីកបែឡាយមែសែណាល និងសាងសង់សំណង់សិល្បការស្ថិត
នៅឃុំសំបួរ សែុកមង្គលបូរី ខែត្តបន្ទាយមានជ័យ។ការដ្ឋាននែះសមែច
បាន៧០%។ កែយបញ្ចប់លទ្ធភាពសែចសែពផ្ទែដីសែូវវស្សាចំនួន 
១.៩១៨ហ.ត សែូវបែំងចំនួន ២០០ហ.ត ដំណាំរួមផ្សំចំនួន ១០ហ.ត 
និងបែជាជន ទទួលផល១.១០២គែួសារ មានសមាជិក ៤.៨៨៤នក់ 
ទី៣-ការងារសាងសង់សំណង់សា្ទាក់ទឹក ស្ទឹងមង្គលបុរីស្ថិតនៅក្នុងឃុំ 
អូរដ និងឃុំតាកែី សែុកកំរៀង ខែត្តបាត់ដំបង បែវែង៣៥០ម៉ែតែ។       
ការងារនែះសមែចបាន៦០%ហើយ។ ទំនប់នែះអាចសែចសែពផ្ទែ
ដីសែូវវស្សាចំនួន ១.៨៥០     ហ.ត សែូវបែំងចំនួន ៣៦០ហ.ត ដំណាំ 
រួមផ្សំចំនួន ៤៧០ហ.តនិងបែជាជនទទួលផលចំនួន ២.២០៨គែួសារ 
មានសមាជិក ៩.៣០០នក់។ ទី៤-ការងារជីកបែឡាយរងអូរដូនពៅ និង
សាងសង់សំណង់សិល្បការស្ថិតនៅឃុំជៀប សែុកទឹកផុស ខែត្តកំពង់
ឆ្នាំង។បែឡាយរងអូរដូនពៅ បែវែង ៤.៣០០ម៉ែតែ។ កែយការងារ 
បញ្ចប់លទ្ធផលសែចសែពផ្ទែដីសែូវវស្សាចំនួន ៦៧០ហ.ត សែូវ 
បែំងចំនួន ១៥៨ហ.ត ដំណាំរួមផ្សំចំនួន ១០ហ.តនិងបែជាជនទទួល 
ផលចំនួន ៤៥០គែួសារ មានសមាជិក ១.៩៣៥នក់។ ការដ្ឋាននែះ 
សមែចបាន៧០% ទី៥-ការងារសាងសង់ទំនប់អាងទឹកបា៉ាក់សា្លា និង
សាងសង់សំណង់សិល្បការស្ថិតនៅក្នុងឃុំសែជាខាងជើង និង ឃុំសែ 
ជាខាងត្បូង សែុកដងទង់ ខែត្តកំពត។ ទំនប់អាងទឹកបា៉ាក់សា្លាបែវែង 
៤.៤០០ម៉ែតែ។ ទំនប់នែះមានលទ្ធផលសែចសែពផ្ទែដីសែូវវស្សា 
ចំនួន ៧៥៨ហ.ត សែូវបែំងចំនួន ១៩៥ហ.ត ដំណាំរួមផ្ំសចំនួន ៤១០ ហ.ត 
និងអ្នកទទួលផលចំនួន ១.៩៦៨គែួសារ មានសមាជិក ៨.៤៨៩នក់។ 
ការដ្ឋាននែះសមែចបាន ៦០%។ ទី៦-ការងារសាងសង់សំណង់សា្ទាក់ទឹក
លើពែកមុខ កំពូលស្ថិតនៅឃុំសំបួរមាស សែុកមុខ កំពូល ខែត្តកណា្តាល។ 
សំណង់នែះមានលទ្ធភាពសែចសែពផ្ទែដី សែូវវស្សាចំនួន ២៨០ហ.ត 
សែូវបែំងចំនួន ៣០ហ.ត ដំណាំរួមផ្សំចំនួន ៤០ហ.តនិងអ្នកទទួលផល 
២.៩៤១គែួសារ មានសមាជិក ១៤.៧១៥នក់។ ការដ្ឋាននែះសមែច 
បាន ៧៥% ទី៧-ការងារជីកពែកផ្លាញ និង សាងសង់សំណង់សិល្បការ
ស្ថិតនៅឃុំពែកឬស្សី សែុកលា្វាឯម ខែត្ត កណា្តាល បែវែង ៥.៧០០ម៉ែតែ
និងមានលទ្ធភាពសែចសែពផ្ទែដីសែូវបែំងចំនួន ៥២០ហ.ត ដំណាំ 
រួមផ្សំចំនួន ៥ហ.តនិងអ្នកទទួលផល ៨១៨គែួសារ មានសមាជិក 
៣.៩៦៥នក់។ការងារនែះសមែចបាន ៧០% ទី៨-ការងារសាងសង់
ទំនប់ការពារទឹកបែទែៀកស្ថិតនៅឃុំសែអំបិល សែុកសែអំបិល ខែត្ត
កោះកងុ។ការសាងសងទ់នំបក់ារពារទកឹបែទែៀក បែវែង ៤.៦០០ម៉ែតែ 

និងមានលទ្ធភាពសែចសែពផ្ទែដីសែូវវស្សាចំនួន ៩៩៣ហ.ត ដំណាំ 
រួមផ្សំចំនួន ៦០ហ.តនិងអ្នកទទួល ផល៤៧៥គែួសារ មានសមាជិក 
១.៧១១នក់។ការងារនែះសមែច បាន ៦០% ទី៩-ការងារសាងសង់
ទំនប់អាងទឹកតែពាំងពែ  ជីកបែឡាយ  និងសាងសង់សំណង់សិល្បការ
ស្ថិតនៅឃុំអូរគែៀង សែុកសំបូរ ខែត្តកែចែះ។ ការសាងសង់ទំនប់ 
អាងទឹកតែពាំងពែ បែវែង ៨៥០ម៉ែតែ។ លទ្ធភាពសែចសែពផ្ទែដី 
សែូវវស្សាចនំនួ ១៦៨ហ.ត សែូវបែំងចនំនួ ៣៥ហ.ត ដណំាំរួមផ្សំចនំួន 
២៦ហ.តនិងអ្នកទទួលផល ៥៥គែួសារ មានសមាជិក ៣៨៥នក់។ 
ការងារនែះសមែចបាន ៧០%។ ទី១០-ការងារជីកពែកពន្លែ និង        
សាងសងស់ណំងស់លិ្បការស្ថតិនៅឃុបំាបោង សែកុពាមរក ៍ខែត្តពែវែង 
បែវែង ៣.៥៥០ម៉ែតែ។ លទ្ធភាពសែចសែពរបស់វាលើផ្ទែដីសែូវ 
វស្សា ចនំនួ ៦១៧ហ.ត សែវូបែងំ ចនំនួ ១.៨៧៨ហ.ត ដណំារំមួផ្សចំនំនួ 
១០ហ.តនិងអ្នកទទួលផល ១.៧២១គែួសារ មានសមាជិក ៧.៥៣៦នក់។ 
ការងារនែះសមែច បាន ៧០% ទី១១-ការងារសាងសង់ទំនប់សណ្ដរ 
ឈើតោក និងសាងសង ់ សំណង់បង្ហៀរ(ទា្វារ៥)ស្ថិតនៅឃុំសនែ្ទែ សែុក 
ភ្នំកែវាញ ខែត្តពោធិ៍សាត់។ទំនប់នែះមានលទ្ធផលសែចសែពផ្ទែដីសែូវ
វស្សាចំនួន ២.០១៨ហ.ត សែូវបែំងចំនួន ១៨២ហ.ត ដំណាំរួមផ្សំចំនួន 
២០ហ.តនិងអ្នកទទួល ផល ៦.០០១គែួសារ មានសមាជិក ២២. 
៩៦៩នក់។ ការងារនែះ សមែចបាន ៧០% ទី១២-ការងារសាងសង់ 
ទំនប់អាងទឹកកំពង់ចក ស្ថិតនៅឃុំកំពង់ចក សែុករំដួល ខែត្តសា្វាយរៀង។ 
ការសាងសង់ទំនប់ អាងទឹកកំពង់ចក បែវែង ១.៦៧០ម៉ែតែ។ ទំនប់នែះ 
មានលទ្ធភាព សែចសែពផ្ទែដីសែូវវស្សាចំនួន ២៤៥ហ.ត សែូវបែំង 
ចំនួន ៣០ហ.ត ដំណាំរួមផ្សំចំនួន ១៥ហ.តនិងអ្នកទទួលផល ៧៨៣ 
គែួសារ មាន សមាជិក ៣.៣០៩នក់ ។ការងារសមែចបាន ៧៥%។ 
ទី១៣-ការងារសាងសង់ទំនប់សណ្ដរអាងទឹកជីចែប និងសាងសង់ 
សំណង់សិល្បការស្ថិតនៅឃុំសន្លុង សែុកទែំង ខែត្តតាកែវ។ការសាង
សង់ទំនប់សណ្ដរអាងទឹកជីចែប មានបែវែង ២.៧០០ម៉ែតែនិងមាន
លទ្ធភាពសែចសែពផ្ទែដីសែូវវស្សាចំនួន ១.២៤៨ហ.ត សែូវបែំង 
ចំនួន ៧១៦ហ.ត ដំណាំរួមផ្សំចំនួន ៩៩ហ.តនិងអ្នកទទួលផល ៧៤៨ 
គែួសារ មាន សមាជិក ៣.៤២៣នក់។ការងារនែះសមែចបាន ៥៥% 
និងទី១៤-ការងារសាងសង់សំណង់ សា្ទាក់ទឹកពែកជីកស្ថិតនៅឃុំ 
ទន្លែបិទ សែុកត្បូងឃ្មុំ ខែត្តត្បូងឃ្មុំ។ ការសាងសង់សំណង់សា្ទាក់ទឹក 
ពែកជីក(ទា្វារ២) ចំនួនមួយកន្លែង និងមានលទ្ធភាពសែចសែពផ្ទែដី
សែូវវស្សាចំនួន ១២០ហ.ត សែូវបែំងចំនួន ៤៥ហ.ត ដំណាំចំការចំនួន 
៨៨៧ហ.ត និងអ្នកទទួលផល ២.០១១គែួសារ មានសមាជិក 
៩.២៩៦នក់។ ការងារ នែះសមែចបាន ៧០%។

ខណៈនែះទោះបីជាកម្ពុជា កំពុងបែឈមនឹងវិបត្តិបង្កដោយជំងឺ 
កូវីដ-១៩ ក្តី ក៏បណា្តាការដ្ឋានទាំងនែះបាននិងកំពុងជំរុញដំណើរការ 
ដដែលទៅតាមផែនការគែងទុក ៕

ការដ្ឋានតាសុវណ្ណ១ និងតាសុវណ្ណ ២ឃុំកំពង់ពែ សែុកសង្កែ
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ខេត្តសា្វាយរៀង ស្ថិតនៅទិសអាគ្នែយ៍នែពែះ-
រាជាណាចកែកម្ពុជា។ បើយើងធ្វើដំណើរពីភ្នំពែញ
ទៅខែត្តសា្វាយរៀងមានចមា្ងាយផ្លូវបែវែង ១២៥ 
គ.ម. និងតែូវធ្វើដំណើរតាមបណ្តាយផ្លូវជាតិ
លែខ១ ដោយឆ្លងកាត់ខែត្តកណា្តាល និងខែត្ត 
ពែវែង។ ខែត្តសា្វាយរៀងមានពែំបែទល់អន្តរជាតិ
ដ៏សំខាន់ជាប់នឹងចែកពែំដែនកែុងបាវិត ដែលមាន
ចមា្ងាយបែមាណ៤៨គ.ម.ពីទីរួមខែត្តសា្វាយរៀង។

 យោងតាមឯកសារមយួចនំនួកដ៏ចូជាសៀវ-
ភៅឯកសារមហាបុរសខ្មែរបានបញ្ជាក់ថ៖ ខែត្ត 
សា្វាយរៀង បានបង្កើតឡើងដោយ អាណានិគម-
និយមបារាំង ដើម្បីងាយសែួលក្នុងការគែប់គែង 
រដ្ឋបាលខែត្ត និងងាយបែមូលពន្ធពីបែជារាសែ្ត
ខ្មែរ។ តែដោយការពិតនោះមុនសម័យបារាំងពុំទាន់ 
មានឈ្មាះថ ខែត្តសា្វាយរៀងនៅឡើយទែ រហូត 
មកដល់អំឡុងឆ្នាំ១៩២២ ក្នុងរជ្ជកាលពែះបាទ
សុីសុវត្តិទើបបារាំងបាន បងែួមយកខែត្តសា្វាយ ទាប 
ខែត្តរំដួល ខែត្តរមាសហែក និងមួយផ្នែកនែខែត្ត
រោងដំរីពែមទាំងខែត្តបាភ្នំមករួមបង្កើតចែញជា
ខែត្តសា្វាយរៀងជាប់ឈ្មាះរហូតមកដល់ បច្ចុប្បន្ន 
នែះ។ នៅក្នុងស.វ.ទី១៣ ក្នុងរាជពែះបាទពញា 
យ៉ាត ខែត្តមួយចំនួនតែូវបានបង្កើតឡើង។ លុះ 
ក្នុងស.វ.ទី១៤ ក៏ឃើញមានការរៀបចំបង្កើតខែត្ត
មួយចំនួនបន្ថែមទៀតដូចជា៖ ខែត្តរំដួល ខែត្ត 
សា្វាយទាប ខែត្តរមាសហែក ដែលតែូវបានផ្តាច់
ចែញពីខែត្តរោងដំរី នៅពែនគរ ខែត្តបាភ្នំ និង 
ខែត្តត្បូងឃ្មុំ។ ខែត្តសា្វាយទាប និងខែត្តរំដួល          
ភាគខាងត្បូងលាតសន្ធឹងដល់ខែត្តទួលតាមោក
និងខែត្តគោកសណ្ដែកដែលបច្ចុប្បន្ននែះគឺជាខែត្ត
ឡុងអានបែទែសវៀតណាម ។ ខែត្តដែលបង្កើត
ថ្មីទាំងបីតែូវកំណត់បង់ពន្ធ និងបែមូលពន្ធដក់
ឃ្លាំងពែះរាជទែព្យនៅខែត្តបាភ្នំ។ លុះដល់សម័យ 
បារាំងបានចាប់ ផ្ដើមមកតែួតតែបែទែសកម្ពុជា
ចាប់ពីចនោ្លាះឆ្នាំ១៨៦៣ ទៅដល់ឆ្នាំ១៩៥៣ 
បារាំងក៏បានរៀបចំរដ្ឋបាលខែត្ត និងបែងចែក       
តំបន់គែប់គែងសារជាថ្មី។ កាលនោះប៉ុស្តិរដ្ឋបាល
មយួនៅខែត្តរដំលួតែវូបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នា ំ១៨៨៩ 
ដែលមានរ៉ែសុីដង់បារាំងជាអ្នកគែប់គែង។ រ៉ែសុីដង់
មា្នាក់នែះមានសិទ្ធិគែប់គែងខែត្តពីរទៀតគឺ ខែត្ត 
សា្វាយទាប នងិខែត្តរមាសហែក ។ មកដលឆ់្នា១ំ៩២០ 
ដល់ឆ្នាំ១៩២១ អគ្គទែសាភិបាលបារាំងបែចាំ
នៅឥណ្ឌូចិនក៏បានរៀបចំខែត្តខ្មែរមួយចំនួនសារ
ជាថ្មីទៀត ។ ការរៀបចំនែះដោយពិនិត្យឃើញ 
ថ ខែត្តមួយចំនួនតែូវប្តូរចែញឬលប់ឈ្មាះហើយ
តែូវរៀបចំខែត្តថ្មីមួយចំនួនទៀត គឺតាំងពីប៉ុស្តិរដ្ឋ
បាលទៅជាខែត្តរីឯខែត្តចាស់មួយចំនួនតែូវប្ដូរ ទៅ 
ជាខណ្ឌ ឬសែុកវិញ ទៅតាមសា្ថានភាពរស់នៅ 
របស់បែជារាសែ្ត។

គួរយល់ដឹងផងដែរថ អំឡុងពែលដែលបារាំង
តែួតតែបែទែសខ្មែរនោះ អគ្គទែសាភិបាលបារាំង
បែចាំនៅទីកែុងភ្នំពែញក៏បានរៀបចំឲ្យទែសាភិបាល

បេវត្តិ
ខេត្តសា្វាយរៀង

បារាំងដែលគែប់គែងនៅតាមប៉ុស្តិនិមួយៗ មាន
សទិ្ធតែតួតែលើខែត្តចនំនួពរី ឬបទីៅតាមសា្ថានភាព 
ជាក់ស្ដែង។ ដោយឡែកប៉ុស្តិរដ្ឋបាលនៅខែត្ត
សា្វាយរៀងវិញ ដែលបានបង្កើតនៅឆ្នាំ១៨៨៩ 
សមែប់ធ្វើជាទីតាំងធំហើយខែត្តរំដួល ខែត្តសា្វាយ- 
ទាប និងខែត្តរមាសហែកតែូវឡើងមកបង់ពន្ធជូន
បារាំង។

 កែយមក មុននឹងមានគមែងបងែួមខែត្ត
និងបង្កើតខែត្តថ្មីភូឈួយរដ្ឋបាល ខែត្តសា្វាយរៀង 
បានរៀបចំរបាយការណ៌ា មួយចំនួនជូនដល់អគ្គ-
ទែសាភិបាលបារាំង និងថ្វាយដល់ពែះរាជាខ្មែរ
ដើម្បីរៀបចំបង្កើតខែត្តថ្មី។ តាមរបាយការណ៌ាបាន 
បញ្ជាក់ថ ខែត្តរំដួល ខែត្តសា្វាយទាប និងខែត្ត 
រមាសហែកមានបែជាជនបែមាណតែឹម តែជាង 
៥មុឺននក់ប៉ុណ្ណោះ។ ដោយយោងតាមចំនួន 
បែជាជនដ៏តិចតួចនោះ ហើយទើបរដ្ឋការបារាំង
ខ្មែរជំនន់នោះសមែចឯកភាពគ្នាបងែួមខែត្តទាំង
បីខាងលើដោយបង្កើតឲ្យទៅជាខែត្តមួយ ដើម្បី
ងាយសែួលក្នុងការគែប់គែង។ ប៉ុន្តែមុនពែល 
សមែចដក់ឈ្មាះខែត្តថ្មីនោះរដ្ឋបាលបារំាងបាន
កោះហៅចៅហា្វាយសែុក និងចៅហា្វាយខែត្តទាំង
បីមកបែជុំរកឈ្មាះថ្មីសមែប់ដក់ឲ្យខែត្តនែះ ។ 
ពែលនោះក្នុងបណា្តាមែឃុំទាំងនោះមានលោកមែឃុំ 
សា្វាយជែុំឈ្មាះថ តាពែំបានមានយោបល់ថ
នៅក្នុងភូមិសាសែ្តទាំងបីខែត្តនែះគឺមានពាក្យផ្ដើម
ដោយឈ្មាះសា្វាយចែើនណាស់មាន ឈ្មាះភូមិ 
ឃុំនិងឈ្មាះវត្តជាដើម។ លោករ៉ែសុីដង់ក៏ឲ្យ
លោកមែឃុំរៀបរាប់ឈ្មាះភូមិឃុំដែលផ្ដើមដោយ 
ពាក្យសា្វាយមានចំនួន៣៨ ដូចជា៖ ភូមិសា្វាយ, 
ភូមិសា្វាយតាក្ល, ភូមិសា្វាយធំ, សា្វាយកោ្ងាក, សា្វាយ 
ផ្អែម, សា្វាយពែហូត, សា្វាយជែុំ, សា្វាយអង្គរ, សា្វាយ 
ដូនអុី, សា្វាយយរ, សា្វាយគយ, សា្វាយក្អែរ, សា្វាយ 
ជមែ, សា្វាយរំពា, សា្វាយចែក, សា្វាយកណា្តាល, 

សា្វាយតាយន, សា្វាយគុយ, សា្វាយអាណាត, 
សា្វាយតឿ, សា្វាយបោ៉ា,សា្វាយរូង, សា្វាយរលំ, 
សា្វាយជុំ, សា្វាយទន្ទឹម, សា្វាយបុទ្ទម, តែពាំងសា្វាយ, 
អង្គសា្វាយ, អង្គរក្សសា្វាយនិងភូមិបូសសា្វាយ។ រីឯ
សែុកផ្សែងទៀតក៏មានឈ្មាះសា្វាយជាចែើនផង
ដែរ។ ចំណែកវត្តមានពាក្យផ្ដើមដោយឈ្មាះ 
សា្វាយមានចំនួន១៥ និងទួលបុរាណវត្តចាស់ចំនួន
១៦មានដូចជា៖ វត្តសា្វាយជែុំ, វត្តសា្វាយផ្អែម, 
វត្តសា្វាយអង្គរ, វត្តសា្វាយពែហូត, វត្តសា្វាយធំ, 
វត្តសា្វាយយរ, វត្តសា្វាយរំពា, វត្តសា្វាយកណា្តាល, 
វត្តសា្វាយតាយន, វត្តសា្វាយបុទ្ទម, វត្តសា្វាយទន្ទឹម,  
វត្តសា្វាយមានពីរវត្ត និងវត្តសា្វាយជុំ។    រីឯទួល 
បុរាណមានដូចជា៖ ទួលសា្វាយរាំង, ទួលសា្វាយ 
ពំគែង, ទួលសា្វាយអណ្ដើក, ទួលសា្វាយកនែ្តៃ ។

  យោងតាមកិច្ចបែជំុពិភាក្សានិងការសាកសួរ 
ពីបែជារាសែ្តអ្នកជំនញ បារាំងអមលោករ៉ែសុីដង់
ក៏បានវាយតម្លែថឈ្មាះ ដែលគួរដក់ឲ្យខែត្តថ្មី 
នោះគឺ «ខែត្តសា្វាយរៀង» ។ បើយោងតាមបែវត្តិ-
សាសែ្តសែបពែលនោះដែរ ខែត្តមួយចំនួននែនគរ
ខ្មែរនសម័យនោះក៏បានប្ដូរឈ្មាះផងដែរ ដូចជា
ខែត្តបាភ្នំប្ដូរទៅជាខែត្តពែវែង ខែត្តទែំងប្ដូរទៅ 
ជាខែត្តតាកែវ ខែត្តកែគរប្ដូរទៅជាខែត្តពោធិសាត ់
និងខែត្តត្បូងឃ្មុំប្ដូរទៅជាខែត្តកំពង់ចាម។ កែយព ី
បានសិក្សាបែជាសាសែ្តនិងភូមិសាសែ្ត និងគូស
ផែនទីដោយកែុមលែខាគណិតបារាំងរួចមក អគ្គ- 
ទែសាភិបាលបារាំងបែចាំទីកែុងភ្នំពែញ និងអម
ដោយសែនបតីរាជការខ្មែរជាន់ខ្ពស់ មានកែសួង 
មហាផ្ទែកែសួងពន្ធដរ ពែមទាំងឧកញា៉ាសែនបតី
តំណាងឲ្យពែះមហា ក្សតែខ្មែរក្នុងរាជពែះបាទ
សុីសុវត្តិបានបើកកិច្ចបែជុំ និងបានឯកភាពលើ
ការបង្កើតខែត្តថ្មីនែះនៅថ្ងែទី២ ខែមែសា ឆ្នាំ 
១៩២២។ ពែះអង្គបានចែញរាជបញ្ញ័តលែខ៤៩
ចុះថ្ងែទី៩ ខែមែសា ឆ្នាំ១៩២២ និងតែស់បងា្គាប់
ឲ្យបង្កើតខែត្តសា្វាយរៀងនែះ ជាផ្លូវការដែលជាប់
ជារហូតមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្ននែះ។

ខែត្តសា្វាយរៀងមានសែុក និងកែុងចំនួន ៨គឺ៖ 
សែុកចនែ្ទា, សែុកកំពង់រោទិ, សែុករំដួល, សែុក 
រមាសហែក, សែុកសា្វាយជែុំ, សែុកសា្វាយទាប, 
កែុងសា្វាយរៀង, កែុងបាវិត។

បច្ចុប្បន្នខែត្តសា្វាយរៀងបាននឹងកំពុងអភិវឌ្ឍ
រីកចំរីនលើគែប់វិស័យកែមការដឹកនំរបស់រាជ - 
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលបានចង្អុលបងា្ហាញដើម្បី 
កម្ពុជា ឆ្ពាះទៅកាន់ភាពអភិវឌ្ឍដ៏រុងរឿងន 
អនគត ៕
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ព្យាករណ៍ផលប៉ះពាល់នៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
នៅក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្នៃយ៍

នៃះជារបាយការណ៍លើកទី៦ ទាក់ទងនឹងវិទ្យាសសៃ្តនៃអាកាសធាតុគិត
ចាប់តាំងពីឆា្នាំ ២០១៤មក ដៃលកៃុមជំនាញអន្តរដ្ឋាភិបាលស្តីពីអាកាសធាត ុ
(IPCC) បានចៃញផ្សាយនៅក្នុងខៃសីហាឆា្នាំ ២០២១នៃះ ដោយរបាយការណ៍
នៃះតៃូវបានចូលរួមចងកៃងដោយអ្នកវិទ្យាសសៃ្តជាង ២៣០នាក់ មកពី 
បៃទៃសចំនួន ៦៦ ដោយពឹងផ្អៃកលើការសិក្សា ជាង ១៤ ០០០។ របាយការណ៍
ថ្មីស្តីពីអាកាសធាតុបានសង្ខៃបខ្លីថា អាកាសធាតុបានបៃបៃួល ផ្លាស់ប្តូរលឿន 
ជាងការរំពឹងទុករបស់អ្នកវិទ្យាសសៃ្ត ហើយដើមហៃតុចម្បងនៃការឡើង 
កំដៅផៃនដីខុសធម្មតានៃះ គឺកើតចៃញមកពីសកម្មភាពរបស់មនុស្ស។ ការ
ឡើងកំដៅផៃនដីហួសកមៃិតនៅពាក់កណា្តាលសតវត្សរ៍នៃះ ធ្វើឱ្យអាសុីអាគ្នៃយ៍
នឹងតៃូវជួបបៃទះនូវស្ថានភាពកាន់តៃអាកៃក់ និងគៃះមហន្តរាយ រួមមាន 
រលកកំដៅដ៏គៃះថា្នាក់ ពៃឹត្តិការណ៍ភ្លៀងធា្លាក់ខា្លាំង ព្យុះសុីក្លូនតៃូពិច និងការ
ជន់លិចដោយការកើនឡើងកមៃិតទឹកសមុទៃ។

ផលប៉ះពាល់អាកាសធាតុសមេប់អាសុីអាគ្នេយ៍

• កំដៅ៖ ពៃឹត្តិការណ៍កំដៅកើនឡើងខា្លាំងបានកា្លាយជារឿងធម្មតានៅក្នុង
សតវត្សរ៍ចុងកៃយនៃះ ហើយតៃូវបានគៃរំពឹងថានឹងកើនឡើងនៅទូទាំង 
ទ្វីបអាសុី ហើយកមៃិតកំដៅដ៏គៃះថា្នាក់លើសពី ៤១ អង្សាសៃអាចនឹងជួប 
បៃទះនៅចុងឆា្នាំនៃះ។ តាមរបាយការណ៍ ផៃនដីនឹងមានកំដៅកើនឡើង 
១,៥អង្សា បន្ថៃមទៀតនៅអំឡុងឆា្នាំ ២០៣០ ពោលគឺរំកិលមកមុខ ១០ឆា្នាំ បើ
បៃៀបធៀបនឹងការព្យាករណ៍កាលពី៣ឆា្នាំមុន។ កាលពីឆា្នាំ ២០១៨ អ្នកវិទ្យា-
សសៃ្តធា្លាប់វាយតម្លៃថា កំដៅផៃនដីនឹងកើនឡើង១,៥អង្សានៅអំឡុងឆា្នាំ 
២០៤០។         និនា្នាការដៃលផៃនដីឡើងកំដៅចៃើនជាង ១,៥អង្សា នឹងអាច 
កើតមានពីពៃលនៃះរហូតដល់ឆា្នាំ ២០៥០។ បើសិនគៃមិនកាត់បន្ថយឧស្ម័ន
ផ្ទះកញ្ចក់ឱ្យបានដច់ខាតទៃនោះ កំដៅផៃនដីនឹងកើនឡើង២ អង្សាបន្ថៃម 
ទៀតនៅ ក្នុងសតវត្សរ៍ទី ២១ នៃះ មានន័យថាកិច្ចពៃមពៃៀងទីកៃុងបា៉ារីស    
ស្តីពីអាកាសធាតុដៃលកំណត់កមៃិតឱ្យកំដៅផៃនដីមានតៃឹម១,៥អង្សាតៃូវ
បរាជ័យ។

• ទឹកភ្លៀងនិងទឹកជំនន ់៖ ជំនន់ទឹកភ្លៀងនឹងកាន់តៃខា្លាំង និងញឹកញាប់ 
នៅទូទាំងទ្វីបអាសុី ដូចដៃលយើងបានដឹងពីគៃះមហន្តរាយទឹកជំនន់ដ៏ធ្ងន់
ធ្ងរនៅបៃទៃសចិន ឥណា្ឌ និងនៅអឺរ៉ុបខាងជើង ដូចជានៅអាល្លឺម៉ង់ជាដើម។ 
ត្បិតថាភស្តុតាងនៅតៃមិនច្បាស់លាស់ និងមិនទាន់សុីសងា្វាក់គ្នាអំពីគៃះ 
រាំងស្ងួតនាពៃលអនាគត ប៉ុន្តៃរបាយការណ៍នៃះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាតតា្តាមនុស្ស
បានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខា្លាំងទៅលើលំហូរនៃទឹកទន្លៃ និងស្ថានភាព គៃះ 
រាំងស្ងួត ដោយសរតៃការសងសង់អាងស្តុកទឹក និងការទាញយកទឹក។

• កមេិតទឹកសមុទេ ៖ កមៃិតទឹកសមុទៃនៅជុំវិញតំបន់អាសីុអាគ្នៃយ៍បាន
កើនឡើងលឿនជាងមធ្យមភាគសកល ហើយនឹងបន្តនៅជុំវិញទ្វីបអាសុី 
បណា្តាលឱ្យតំបន់ឆ្នៃរកាន់តៃជន់លិច។ ក្នុងពៃលជាមួយគ្នានៃះតំបន់ទំនាប
ដូចជាទីកៃុងបាងកក និងទីកៃុងហ្សាកាតា ក៏ដូចជាតំបន់ដីសណ្តទន្លៃមៃគង្គ
ក៏ទទួលរងនូវការជន់លិចដូចគ្នា។ តាមរបាយការណ៍បានឱ្យដឹងថា កម្ពស់    
ទឹកសមុទៃបានកើនឡើង៣ដងនៅក្នុងរយៈពៃល ១០ឆា្នាំចុងកៃយនៃះ 
ដោយសរការរលាយដុំទឹកកក។ ដូច្នៃះអ្នកវិទ្យាសសៃ្តបានវាយតម្លៃថា បើ
សិនផៃនដីឡើងកំដៅ២អង្សាបន្ថៃមទៀតនោះ កម្ពស់ទឹកសមុទៃនឹងកើន
ឡើង៥០សង់ទីម៉ៃតៃនៅសតវត្សរ៍ទី២១នៃះ។ សព្វថ្ងៃនៃះ ដោយសរតៃគៃ
មិនអាចដឹងពិតបៃកដពីទំហំដុំទឹកកដៃលរលាយនៅតំបន់ប៉ូល អ្នកជំនាញ
ពៃមានថាកម្ពស់ទឹកសមុទៃនឹងអាចកើនឡើង ២ម៉ៃតៃបន្ថៃមទៀត ពីពៃលនៃះ 
ដល់ចុងឆា្នាំ២១០០។ 

បំណុលអាកាសធាតុ 
បៃទៃសអ្នកមាន ចាប់បង្កើនចំណាយដ៏មហាសល ដើម្បីសកល្បង 

កមៃិតឥទ្ធិពលបង្កឡើងដោយការបៃបៃួលអាកាសធាតុ។ ជាក់ស្តៃង អាល្លឺម៉ង់
បានបង្កើតមូលនិធិស្ថាបនាតំបន់រងគៃះទឹកជំនន់ឡើងវិញក្នុងទំហំទឹកបៃក់ 
៣០ពាន់លានអឺរ៉ូ។ សិង្ហបុរីគៃងវិនិយោគ៧២ពាន់លានដុលា្លារ ដើម្បីការពារ
បៃទៃសទល់នឹងការកើនឡើងកម្ពស់ទឹកសមុទៃ ។ ចំណៃកបៃទៃសកំពុង 
លូតលាស់ កំពុងជួបវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ផង ក៏តៃូវគិតដល់វិបត្តិអាកាស-
ធាតុមួយទៀត។ ដោយហៃតុវិបត្តិកូវីដ-១៩ ធ្វើឱ្យបំណុលពិភពលោកបាន
កើនឡើងដល់កមៃិតខ្ពស់បំផុតដៃលពុំធា្លាប់មាន ប៉ុន្តៃការបៃបៃួលអាកាសធាតុ
នឹងធ្វើឱ្យបំណុលនៃះកាន់ធ្ងន់ធ្ងរខា្លាំងបន្ថៃមទៀត រហូតធ្វើឱ្យបៃទៃសខ្លះ        
អាចនឹងធា្លាក់ខ្លួនក្ស័យធនតៃម្តងផង។ បំណុលពិភពលោក បានកើនឡើង ដល់ 
៦២.៥០០ពាន់លានដុលា្លារ នៅចុងឆា្នាំ២០២០។ បើតាមធនាគរអាមៃរិក 
នៅឆា្នាំ២១០០ បំណុលពិភពលោកនឹងឡើងដល់ពី៥៤.០០០ ទៅ ៦៩.០០០ 
ពាន់លានដុលា្លារ ហើយចំណូលសរុបក្នុងសៃុកមានតៃឹមបៃមាណ ៨០.០០០ 
ពាន់លានដុលា្លារ តៃប៉ុណ្ណោះ។ បើនិយយពីកៃុមបៃទៃសមានសៃដ្ឋកិច្ចកំពុង
លូតលាស់នឹងមានបំណុលឡើងដល់ ៦០% នៃផលិតផលសរុបទល់នឹង 
៥២% កាលមុនវិបត្តិកូវីដ-១៩។ អាមៃរិកនិងអាល្លឺម៉ង់មានបំណុលឡើង 
ស្មើនឹងចំណូលសរុប និងជប៉ុនឡើងដល់២០០% ។ 

សរុបមកអ្វីដៃលគៃពៃួយបារម្ភខា្លាំង គឺការមិនអាចតៃលប់ថយកៃយ 
បាន។ ដោយសរ ផៃនដឡីើងកដំៅដល ់១,៥អង្សា ដុទំកឹកកនៅតៃបន្តរលាយ 
ដៃលធ្វើឱ្យកម្ពសទ់ឹកសមុទៃកើនឡើងរហូត។ សព្វថ្ងៃនៃះ ផៃនដីកើនឡើង 
កំដៅតៃ ១,១អង្សា បើបៃៀបធៀបនឹងសម័យមុនបដិវត្តឧស្សាហកម្មកាលពី
ជាង ១០០ឆា្នាំមុន។ ចុះបើទមៃំផៃនដីកើនកំដៅ បន្ថៃម ១,៥ អង្សាទៀត 
តើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើង? ទន្ទឹមនៃះ មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) 
ក៏បានឱ្យដឹងថា ការបៃបៃួលអាកាសធាតុនឹងធ្វើឱ្យភាពងាយរងគៃះកើន
ឡើងផងដៃរ ហើយចំណាយបៃចាំឆា្នាំអាចកើនឡើងបន្ថៃមទៀត ចំពោះ 
បៃទៃសកៃីកៃកំពុងអភិវឌ្ឍ គឺតៃូវការចំណាយកាន់តៃខា្លាំងដល់ទៅ ៣០០ 
ពាន់លានដុលា្លារ នៅឆា្នាំ២០៣០ និង ៥០០ពាន់លាន នៅឆា្នាំ២០៥០សមៃប់
សមៃបខ្លួននឹងការបៃបៃួលអាកាសធាតុ។

              
ដោយៈ ពៅ សុធារ៉ា



qñaMTI 21 elx 243 Ex          sIha qñaM 2021 TsSnavdþI RbCaCn 25

ស្ថិតនៅលើចង្កៃះភ្នំជញ្ជាំងបៃបសងខាង
ផ្លូវជាតិលៃខ៦ ក្នុងចមា្ងាយ ២២គ.ម ខាងកើត
ទីបៃជុំជនខៃត្តបនា្ទាយមានជ័យ ឬ៨០គ.ម 
ខាង លិចទីរួមខៃត្តសៀមរាប   អ្នកធ្វើដំណើរ
ឆ្លងកាត់ទាំងភ្ញៀវទៃសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ 
តៃងបានកត់សមា្គាល់នូវទីតាំងដក់លក់ និង 
កន្លៃងផលិតដោយ ផ្ទាល់នូវចមា្លាក់ថ្មគៃប់ 
បៃភៃទធំតូចៗចៃើនស្អៃកស្កះ ទាក់ទាញកៃវ
ភ្នៃកអ្នកដំណើរឆ្លងកាតគ់ៃប់ៗគ្នា ។ ទីនោះ 
តៃូវបានគៃដក់ឈ្មោះឱ្យថា “សហគមន៍ចមា្លាក ់
ថ្មភ្នំជញ្ជាំង” ស្ថិតនៅភូមិភ្នំ ជញ្ជាំង ឃុំជប់វារី 
សៃុកពៃះនៃតៃពៃះ ខៃត្តបនា្ទាយមានជ័យ ។

ពៃលលោកអ្នកបានទៅដល់ចំណុចទីតាំង
នោះហើយ បើចោលខ្សៃភ្នៃកទៅទិសខាង 
លិច និងខាងកើតនឹងបានឃើញតួផ្លូវជាតិ
លៃខ៦ ដៃលសណ្តូកពុះជៃកលំនៅឋាន 
អគរសធារណៈ  និងវាលសៃចមា្ការដ៏ធំ 
ល្វឹងល្វើយ។ បើកៃឡៃកទៅទិសខាងជើង 
នឹងបានឃើញភូមិ អ្នកសៃុក, បនា្ទាយកងទ័ព  
វាលសៃចមា្ការនិងកូនភ្នំជៃប់។ បើមើលទៅ
ទិសខាងត្បូងគឺខ្លាងទា្វារវត្ត និងកំពូលភ្នំ 
ជញ្ជាំង។ ទិដ្ឋភាពទាំងនៃះ បានជួយរំលៃច
ថៃមទៀតនូវទីតាំងសិប្បកម្មចមា្លាក់ថ្មមួយនៃះ។

បេវត្តិបេពេណី ៖ 
អ្នកសៃ ីរៀម ពៅ សមាជិកភូមិភ្នំជញ្ជាំង

បានបៃប់ទស្សនាវដ្ដីបៃជាជនថា  តាំងពីដូន-

តាមកអ្នកភូមិនៃះបាននាំគ្នាទៅគស់ ដប់ថ្ម 
នៅចំណុច បៃភពរ៉ៃថ្មភក់តៃង់ភ្នំតៃងិលខាង 
ជើងផ្លូវជាតិ និងផ្លូវទៅភ្នំជៃប់   ហើយយក 
មកឆា្លាក់ធ្វើជាឧបករណ៍ និងរបស់បៃើបៃស់ 
ផ្សៃងៗ ។ ចំណៃកលោក សុត វឌ្ឍនា បៃធាន 
មន្ទីររ៉ៃ និងថាមពលខៃត្តបនា្ទាយមានជ័យមាន
បៃសសន៍ថា  តាំងពីនៅតូចលោកបានធ្វើ 
ដំណើរជាមួយជីតាជីដូនពីភូមិ កំណើតនៅ 
សៃុក ភ្នំសៃុកទៅសិរីសោភ័ណ និងបាត់ដំបង 
បានឮតំណាលថា នៅភ្នំតៃងិល ខាងជើង 
ភូមិជញ្ជាំង និងនៅផ្លូវទៅភ្នំជៃប់(ភ្នពំៃះរាជ-
ទៃព្យ) នៃះមានរ៉ៃថ្មភក់ល្អៗ ហើយដូនតាខ្មៃរ 
យើងបានដប់ គស់យកមកឆា្លាក់ពៃះពុទ្ធរូប 
ហើយមានពៃះនៃតៃភ្លឺថា្លា ។ បើបានយកទៅ 
តម្កល់នៅវត្តនៅទីសកា្ការៈ និងផ្ទះសម្បៃង 
នឹងបានសុខសប្បាយ ចមៃុងចមៃើនចិត្ត ជៃះ- 
ថា្លាដូចពៃះនៃតៃពៃះ ដៃលកៃយមកគៃបាន 
យកពុទ្ធបដិមាដៃលឆា្លាក់ពីទីនៃះ ទៅតម្កល់
នៅទីកន្លៃងនានាដៃលនៅជិតតំបន់នៃះ ។ 
លោកបានបន្តថា តាមការបញ្ជាក់តៗគ្នា និង 
ឯកសរមួយចំនួនបានបងា្ហាញបៃពៃណីឆា្លាក់ថ្ម 
នៅទីនោះ គឺមានតំណាលគ្នានឹង បុព្វបុរសខ្មៃរ 
យើងកសងបៃសទបូរាណ និងសំណង់ពីថ្ម 
មកដៃរ។ ប៉ុន្តៃនៅសម័យឧដុង្គ (គិតក្នុងរជ្ជ- 
កាល ពៃះបាទអង្គឌងួ) នងិសមយ័អាណានគិម 
បារាងំស.វទ១ី៩  គៃ បានឃើញអ្នកសៃកុយក 

ថ្មនៅទីនោះមកឆា្លាក់ធ្វើថ្មដុស (ដុសឱសថ 
បុរាណ)  ថ្មសំលៀង ត្បាល់កិនម្សៅ ត្បាល់បុក 
គៃឿងត្បាល់បុកសៃូវ អង្ករនិងអំបុក ហើយ 
ដក់លក់។ ឯចមា្លាក់ពុទ្ធបដិមានិងរូបផ្សៃង
ទៀត មិនមានទៃលុះតៃតៃមានការកក់និង 
បញ្ជារទិញទើបមានធ្វើ។ ជំនាន់កាលណះ 
មាន៖ តាយ៉ៃម, តាថូវ...ជាអ្នកឆា្លាក់និងលក់
រូបចមា្លាក់ថ្ម  ហើយសព្វថ្ងៃគត់មានកូនចៅ 
បានបន្តបៃពៃណីនៃមុខរបរនៃះដៃរ ។

សា្នាដេកេរតំណេលការរីកចមេើន
អ្នកសៃី រៀម ពៅ ក៏ដូចជាជាងចមា្លាក់ 

លោក ឯក ម៉ា អាយុ ៣៦ឆា្នាំ និងលោក 
យ៉ៃម កៃន មា្ចាស់សិប្បកម្មចមា្លាក់ថ្មនិងជា 
មា្ចាស់ហាងលក់ផលិតផល ចមា្លាក់ថ្មដ៏ធំនៅភ្នំ 
ជញ្ជាំងបាននិយយថា ដោយសរតៃមានការ
រក្សាមុខរបរនៃះបន្តៗមកនោះ ទីនោះក៏បាន 
បង្កើតជាសហគមន៍ ចមា្លាក់ថ្មនៅភ្នំជញ្ជាំង 
(ភូមិភ្នំជញ្ជាំង ឃុំជប់វារី សៃុកពៃះនៃតៃ 
ពៃះខៃត្តបនា្ទាយមានជ័យ)។ សហគមន៍នៃះ 
មិនតៃឹមតៃទទួលបាន នូវចំណូលសមៃប់ 
ជីវភាពគៃួសរប៉ុណ្ណោះទៃ តៃក៏បានរួម 
ចំណៃកយ៉ាងចៃើន ដៃរក្នុងការរក្សាបានរឹង-
មាំទាំងបៃវត្តិបៃពៃណីអ្នកភូមិសៃុក ស្នាដៃ
នៃមរតកទឹកដៃបុព្វបុរសផងដៃរ។ របរបៃពៃ-
ណីនៃះបានងើបឡើងវិញនៅឆា្នាំ១៩៨៧ ហើយ 
ផុសផុល និងដំណើរការមមាញឹកខា្លាំងនៅ 

របរចម្លាក់ថ្ម បានធ្វើឲ្យមនការផ្លាស់ប្តូរជីវភាព
បាជាពលរដ្ឋនាភ្នំជញ្ជាំង

លោក យ៉ែម កែន មា្ចាស់សិប្បកម្ម និងហាងលក់ថ្មចមា្លាក់
និងអ្នកសែី ពៅ រៀម ផ្តល់សមា្ភាសន៍

ប្អូន ឯក ម៉ា  ជាងឆ្លាក់ថ្ម
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ឆា្នាំ២០០២ ដោយសរពៃលនោះទីផ្សារចមា្លាក់ 
ថ្មពៃះនៃតៃពៃះបានល្បីរន្ទឺទៅ ដល់ទីកន្លៃង 
ផ្សៃងៗ ក្នុងពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា ក៏ដូចជា 
ទៅកៃបៃទៃសផងដៃរ។ អ្នកបង្កើតអាជីវកម្ម
ចមា្លាក់ថ្មដៃលធំជាងគៃនៅរង្វង់ឆា្នាំ២០០០ គ ឺ
ឈ្មោះ ជាង ចិន ដៃលមានកូនជាងឆា្លាក់រាប់ 
សិបនាក់ និងផលិតបានរូបចមា្លាក់រាប់សិប 
ក្នុងមួយខៃៗ ។ លោកបានមរណភាពទៅ 
ហើយតៃកូនជាងដៃលធា្លាប់បមៃើការនៅកន្លៃង 
ចមា្លាក់របស់គត់ ក៏បានបៃកទៅបៃកបរបរ 
ចមា្លាក់នៃះរៀងៗ ខ្លួននៅនឹងភ្នជំញ្ជាំងនៃះ 
ផងនៅខៃត្តដទៃទៀត និងទៅបៃទៃសថៃផង។ 
តមកមានជាងល្បីមួយរូបទៀតឈ្មោះ ដំ កុត 
ដៃលធ្វើសិប្បកម្មនៃះ ជាមធ្យមទៃ បុ៉ន្តៃលោក 
បានទាក់ទង សមៃបសមៃួលអញ្ជើញគៃូបណ្តុះ-
បណា្តាលមកពីកៃសួងផង និងមន្ទីរវប្បធ៌ និង 

វិចិតៃសិល្បៈខៃត្តសៀមរាបផងទៅ បណ្តុះ-
បណា្តាលអ្នកមានឧបនិស្ស័យឆា្លាក់ថ្ម ដើម្បីឱ្យ 
តៃូវរចនាបថស្ថាបត្យកម្មក្បួនខា្នាត  និងសៃប- 
ច្បាប់។ តមកទៀតមានអាជីវកម្មនិងកន្លៃង
លក់ធំរបស់លោក យ៉ៃម ពៃត, លោក យ៉ៃម 
កៃន រហូតដល់សព្វថ្ងៃ ។

ការដប់គស់រ៉ៃថ្ម  ដើមឡើយបានបៃើ 
ឃ្នាស់មូស (ឧបករណ៍ដប់)  កៅឡាក់រណា- 
ដៃជាដើម។ ប៉ុន្តៃតមកបានបៃើរណាយន្តមាន 
បាញ់ទឹកបៃើរថយន្តស្ទូចនិងដឹកហើយរ៉ៃថ្ម ក៏ 
មិនតៃឹម តៃយកនៅភ្នំតៃងិលក្នុងមូលដ្ឋាន 
ប៉ុណ្ណោះទៃ គឺនៅបានទៅយករ៉ៃថ្មនៅភ្នំត្បៃង
ខៃត្តពៃះវិហារ ដៃលមានថ្មភក់ពណ៌ល្អស្វិត 
និងងាយសៃួលឆា្លាក់ ហើយផលិតផលលក់
បានថ្លៃខ្ពស់ជាងមុនទៀតផង ។ លោក ឯក ម៉ា  
អាយុ៣៦ឆា្នាំ ជាងចមា្លាក់មា្នាក់នៅភូមិភ្នំ 
ជញ្ជាំងបាន និយយថា  លោកបានចៃះឆា្លាក់
ថ្មនៃះតាំងពីឆា្នាំ២០០០ ពីថៅកៃដៃលមាន 
ឈ្មោះជាងចិន, ជាងកុតនិងបានទទួលការ
បណ្តុះបណា្តាលបន្ថៃមពីអង្គការ និងមន្ទីរ 
វប្បធម៌ខៃត្តសៀមរាប និងខៃត្តបនា្ទាយមាន-
ជ័យ។ ប្អូននិយយបន្តថា  របរចមា្លាក់នៃះ តៃូវ 
ឈរលើឧបនិស្ស័យ។ ការសញ្ជឹងគិតភា្ជាប់ 
មកគំនិតច្នៃបង្កើតថ្មី។ ការតាំងចិត្តអត់ធ្មត់ 
ម៉ត់ចត់មិនឆៃវឆាវ។ តៃូវមានកមា្លាំងខា្លាំងនិង 
មានបច្ចៃកទៃសសិល្បៈវប្បធម៌ដូចជា តៃូវ 
ចៃះគូរ ទើបអាចឆា្លាក់បាន។ វាក៏ជារបរមួយ
តៃូវតស៊ូជម្នះឧបសគ្គ ការបៃឈមផ្នៃកសុខ-
ភាព ដៃលបណា្តាលពីធូលីនិងកម្ទៃចថ្មហុយ
ចូលចៃមុះជារៀងរាល់ថ្ងៃ ។ លោករំលឹកថា 
ក្នុងរយៈពៃលជាងមួយឆា្នាំចុង កៃយនៃះ 

ធនធានមនុស្សជាអ្នកឆា្លាក់ថ្ម ៦នាក់បានស្លាប ់
ដោយសរជំងឺរបៃងសួត ដៃលបង្កពីធូលីថ្ម 
ហុយចូល។ ក្នុងនោះមានលោក ហៀត ហា៊ាន 
ហៅ វា៉ា អ្នកឆា្លាក់រូបរថកៃះថ្មដ៏ល្បីនៅបនា្ទាយ 
រថកៃះនៃអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានបៃចាំទិសយោធ - 
ភូមិភាគទី៥ ផងដៃរ ។ លោក ឯក ម៉ា បាន 
បៃប់ថា   ការដៃលលោក និងអ្នកភូមិបានខិតខំ 
ថៃរក្សាមុខរបរបៃពៃណី កៃរមរតក ដូនតានៃះ  
ក៏ដោយសរកតា្តាជីវភាព ដៃលមិនអាចទាន់ 
រករបរថ្មីបានផង និងបើបៃកបរបរនៃះ ក៏នៅ 
តៃរកចំណូលបានកាក់កបដៃរ។ ម្យា៉ាងទៀត  ក៏ 
ដោយសរទីតាំងនៃះមានរ៉ៃថ្ម  មានឈ្មោះ 
ល្បីល្បាញទៅហើយ ទើបមិនចង់ឱ្យឱកាស 
ឬសំណាងនៃះកន្លងផុតផង ។

ក្នុងចំណម បៃជាពលរដ្ឋភូមិភ្នំជញ្ជាំង 
ដៃលមានចំនួន ៧៧០គៃួសរ ស្មើនឹងមនុស្ស 
រាយជាង ៣.០០០នាក់នោះ ភាគចៃើនបាន 
បៃកបរបរឆា្លាក់ថ្ម  លក់ផលិតផលចមា្លាក់លក់ 
វត្ថុតអនុស្សាវរីយ៍ និងផ្ការុក្ខជាតិលម្អ និងរបរ 
ពាក់ព័ន្ធនឹងចមា្លាក់។ ពួកគៃរស់នៅនិងមាន
កន្លៃងអាជីវកម្មតាមសងខាងផ្លូវជាតិលៃខ៦ 
នៃភូមិនៃះ ចនោ្លាះពីផ្លូវចូលខ្លាងទា្វារបញ្ជាការដ្ឋាន 
កងពលតូចថ្មើរជើងលៃខ ៥១ ដល់ពៃំបៃទល់ 
ភូមិគោកលុន ។ ក្នុងនោះ មានកន្លៃងហាងតូប
លក់ផលិតផលថ្មចមា្លាក់ធំៗចំនួន ២៤ កន្លៃង 
និងតូចៗរាប់សិបកន្លៃងទៀត ។ កន្លៃងឆា្លាក់
និងលក់ធំជាងគៃមានពីរកន្លៃង។ គឺមួយ 
របស់លោក យ៉ៃម ពៃត និងមួយទៀតរបស់ 
លោក យ៉ៃម  កៃន ។

ជុំវិញមុខរបរនៃះ លោក សុត វឌ្ឍនា 
បៃធានមន្ទីររ៉ៃ និងថាមពលខៃត្តបនា្ទាយមាន-

រ៉ែថ្ម និងផលិតផលនននែចមា្លាក់ថ្មភក់នៅសហគមន៍ចមា្លាក់ថ្មភ្នំជញ្ជាំងឃុំជប់វារីសែុកពែះនែតែពែះ និងភ្ញៀវចូលទិញ

រថកែះថ្មតែមួយគត់នែសា្នាដែអ្នកឆ្លាក់
នៅសហគមន៍ភ្នំុជញ្ជាំង
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ជ័យបានបញ្ជាក់ថា ដើម្បីជួយដល់សិប្បករ 
អាជីវករ មនៃ្តីជំនាញនៃមន្ទីរតៃងបានចុះផ្ទាល់
ទៅលើកទឹកចិត្តឱ្យបន្តថៃរក្សា ពងៃឹង ពងៃីក 
របរនៃះ ដើម្បីរក្សានូវបៃវត្តិបៃពៃណីដៃលជា
មរតកដូនតា និងអភិវឌ្ឍន៍របរដៃលជានិមិត្ត
រូបនៃសៃុកពៃះនៃតៃ ពៃះនៃះឱ្យកាន់តៃល្អ 
បៃសើរនិងរឹងមាំថៃមទៀត។ ចំណៃកលោក 
យង់ តាំងកួយ បៃធានមន្ទីរ វប្បធម៌ និងវិចិតៃ 
សិល្បៈខៃត្តបនា្ទាយមានជ័យ បានបៃប់ថា 
មន្ទីរតៃងតៃជួយបណ្តុះបណា្តាលក៏ដូចជា ការ 
អនុវត្តផ្ទាល់ ការគំទៃនូវចមា្លាក់ឱ្យមានរចនា-
បថតៃឹមតៃូវដោយតៃូវគោរពឱ្យខា្ជាប់ខ្ជួនតាម
ក្បួនខា្នាត។ កុំឆា្លាក់រូបចមា្លាក់ណាដៃលអាជា្ញាធរ 
ហាមឃត់ដូចជា រូបខុសរចនាបថរូបថា្នាក់ 
ដឹកនាំ ឬមគ្គុទៃ្ទសក៍ដៃលនៅរស់ជាដើម ។ 
លោកបានបន្ថៃមថា របរនៃះបានជួយលើក
កម្ពស់មរតកអត្តសញ្ញាណជាតិ ក៏ដូចជាបាន
ផ្សព្វផ្សាយពីសិល្បៈវប្បធម៌ផងដៃរ ។

ជីវភាពតេូវបានលើកកម្ពស់ទោះ ជាមាន 
កូវីដ១៩

លោក យ៉ៃម កៃន មា្ចាស់សិប្បកម្ម និង
ហាងលក់ថ្មចមា្លាក់ធំជាងគៃនៅភ្នំជញ្ជាំងបាន 
និយយថា  ទោះជាជីវភាព និងសៃដ្ឋកិច្ច     
ទូទៅរងផលប៉ះពាល់ពីការរីករាលដលនៃជំងឺ 
កូវីដ-១៩ ក៏ ដោយក៏បញ្ហាទីផ្សារផលិតផល
ចមា្លាក់ថ្មនៅភ្នំជញ្ជាំងនៃះដូចជាមិនប៉ះពាល់
ដុំកំភួនទៃ។ វាមិនប៉ះពាល់លើផលិតផល    
ប៉ុន្តៃប៉ះពាល់ខា្លាំងលើការពិបាករកជាងដៃល
មានថ្វីដៃនិងទឹកដៃឆា្លាក់ល្អទៅវិញទៃ ។ លោក 
បន្តថា  រូបចមា្លាក់ពុទ្ធរូបដៃលលក់ដច់ជាងគៃ

នោះ  នៅតៃបន្តលក់ដច់ ហើយធ្វើមិនទាន់ 
តាមសំណូមពរអ្នកបញ្ជារទិញ(ពៃះសង្ឃនិង
ពុទ្ធបរិស័ទ) ផង ។ នោះមកពីវត្តអារាមបាន 
កើតចៃើនឬស្តុកស្តម្ភឡើង ដ្បិតជីវភាពរបស់
ពុទ្ធបរិស័ទធូរធារឡើង កៃមការដឹកនាំរបស់ 
រាជរដ្ឋាភិបាល ។

លោកបញ្ជាក់ថា  ទីផ្សារធំនៃចមា្លាក់គឺទីផ្សារ 
នៅក្នុងបៃទៃស។ ឯនៅកៃបៃទៃសដៃល 
មានសហគមន៍ ពលរដ្ឋដើមកំណើតខ្មៃររស់ 
នៅកប៏ញ្ជាទិញដឹកតាមកុងតឺន័រដៃរ ។

លោកបញ្ជាក់ថា រូបចមា្លាក់ថ្មភក់ពណ៌ 
ខៀវ ស កៃហម បៃផៃះ កៃហម ...មានបៃភព 
នៅសៃុកពៃះនៃតៃពៃះ និងពីភ្នំត្បៃងខៃត្ត    
ពៃះវិហារ ដៃលឆា្លាក់និងតាំងលក់នៅសហគមន៍ 
ចមា្លាក់ថ្មភ្នំជញ្ជាំងមានរូបលោត, រូបលៀន, 
រូបលិប, រូបរាបឬផ្ទាំង(គំនូរ) ជាដើម ។ រូប 
ចមា្លាក់ដៃលគៃនិយមឆា្លាក់ និងតាំងលក់មាន 
ដូចជា  ពៃះពុទ្ធរូបពៃះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧, ពៃះ- 
បាទជ័យវរ្ម័នទី៤, ពៃះបាទយសោវរ្ម័នទី២, 
ពៃះនាងឥន្ទៃទៃវី, សម្តៃចសង្ឃរាជជួនណាត, 
ភិរម្យកៃមង៉ុយ, អប្សរា, ពៃះនារាយណ៍, 
គណៃស, សៃីគៃប់លក្ខណ៍, អ្នកតាឬទៃវរូប 
ខ្មៃរចិន និងលោកខាងលិច, រូបផ្ទាំង, រូបសត្វ 
ក្នុងជំនឿសសនា, ចមា្លាក់កូរសមុទៃទឹកដោះ, 
ចមា្លាក់ក្បួនទ័ព ការជញ្ជូនទ័ព ស្បៀង, សមា្ភារៈ 
សំណង់(ការ៉ូ កូនកៃឡឹង ផ្កាភ្ញី...)  ជាដើម ។

លោកបន្ថៃមថា លោកបានបៃកបរបរឆា្លាក់
និងលក់ដូររូបចមា្លាក់ នៃះបន្តតៃកូល ពីជីតា 
ឈ្មោះយ៉ៃម, ឳពុកឈ្មោះថូវ ។ របរនៃះបាន 
ចាប់ផ្តើមពីឆា្លាក់ និងលក់ថ្មដុសថា្នាំ ថ្មដុសក្អៃល  

ថ្មសំលៀង ត្បាល់បុកគៃឿង ត្បាល់កិនម្សៅ... 
មកជារូបចមា្លាក់សិល្បៈ បៃតិកភណ្ឌ គៃឿង 
សំណង់...។ របរនៃះបានលូតលាស់ខា្លាំងពី
ឆា្នាំ២០០០ មក បនា្ទាប់ពីបៃទៃសមានសុខ 
សន្តិភាព ការអភិវឌ្ឍ ជីវភាពបៃសើរឡើង 
ជាលំដប់។ អំពីរបៀបនៃការលក់ ទិញ រូប 
ចមា្លាក់ថ្ម លោកបានបញ្ជាក់ថា  គៃតៃូវគិត 
ជាម៉ៃតៃ បៃវៃង, ទំហំ, បៃភៃទរូបនិងថ្ម  
ទឹកដៃ..។ គៃមិនគិតជាទម្ងន់ ឬម៉ៃតៃតៃី- 
គុណទៃ ។

លោក ឃូ ពៅ អភិបាលសៃុកពៃះនៃតៃ
ពៃះមានបៃសសន៍ថា អាជា្ញាធរ និងជំនាញ 
បានបង្កលក្ខណៈងាយ សៃលួអ្នកបៃកបរបរ 
បៃពៃណីមួយនៃះ។ ដោយលើកទឹកចិត្ត និង 
ជំរុញឱ្យសហគមន៍ ចមា្លាក់ថ្មភ្នំជញ្ជាំង នៃះបន្ត 
ថៃរក្សាបៃវត្តិ បៃពៃណី មរតក និងចលនាភូមិ 
មួយផលិតផលមួយ ។ លោកបន្តថា ផលិត-
ផលចមា្លាក់ថ្មភ្នំជញ្ជាំងនៃះបានជួយលើកមុខ
មាត់កៃរ្តិ៍ឈ្មោះសៃុកភូមិផងដៃរ ពិសៃសចូល
រួមថៃក្សាបៃវត្តិបៃពៃណី និងជីវភាពមិនរីងស្ងួត 
របស់ពលរដ្ឋនិងអាជីវករក្នុងសហគមន៍ ក៏ដូច
ក្នុងសៃុកតាមរយៈការទទួលផលដោយផ្ទាល់និង 
ដោយបៃយោល។

រីឯបញ្ហាសុខភាពពលរដ្ឋជាអ្នកឆា្លាក់ ដៃល 
បៃឈមនឹងធូលីកម្ទៃចថ្ម ដៃលបង្កជាជំងឺ 
និងផលប៉ះពាល់ផ្សៃងទៀត អាជា្ញាធរមាន 
សមត្ថកិច្ច ជំនាញតៃងជួយរំលឹកពីវិធីការងារ
តាមរយៈការពាក់មា៉ាស ពាក់របាំងផ្សៃងៗ ដើម្ប ី
បងា្ការការពារ។ ទន្ទឹមនៃះ ក៏កំពុងរកវិធីផ្សៃង 
ទៀតដៃលមានបៃសិទ្ធភាពផងដៃរ៕

លោក ឃូ ពៅ  អភិបាលសែុកពែះនែតែពែះ
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               ខួប ១០០ឆ្ន្រំ
បែធនការិយល័យផែនការនែកែុមហ៊ុន

មួយឡើងបែកាសៈ

- ក្នុងឱកាសបែរព្ធខួប ១០០ឆ្នាំ ថ្ងែបង្កើត

កែុមហ៊ុនយើងនែះ           លោកបែធនមាន 

គមែង តម្លើងបែក់ខែឲ្យកម្មករ និយោជិក

ទាំងអស់ជាកិច្ចចូលរួមអបអរដែរទែ ?

- ឲ្យតែអ្នកណាចូលធ្វើការតាំងពីថ្ងែដែលកែុមហ៊ុនទើបបង្កើតដំបូង 

រហូតមកទល់ពែលនែះ ខ្ញុំតម្លើងបែក់ខែជូនមួយរយភាគរយ ។ លោកសែង ់

បញ្ជីមកឲ្យខ្ញុំ តើអ្នកធ្វើការ១០០ឆ្នាំហើយ មាន ប៉ុន្មាននក់ ។

                                ខុសគ្នាសេឡះ

នយបែុញ សួរនយបែជ្ញជាមិត្តៈ

- អែហ៍បែជ្ញរវាងសត្វអូដ្ឋនឹងមនុស្សបែមឹកខុសគ្នា ឬដូចគ្នា ?

- អូហូ វាពិតជាខុសគ្នាសែឡះហើយ បែុញ !

- ខុសគ្នាយ៉ាងម៉ែច?

- អើសត្វអូដ្ឋមានទឹកផឹក ហើយនៅតែធ្វើការបានរាប់ខែ ចំណែក 

មនុស្សបែមឹកវិញ អាចផឹករាប់ខែ តែអត់ធ្វើការអី្វសោះ ។

                        ខ្លាចបងគ្មានលុយ 

ពែលយប់ជែបន្តិចហើយ អ្នកសែកីូលាបដែកបែចុះបែឡើងជា

ញឹកញាប់ក្បែរលោកសងា្ហាជាប្ដី ។ ឃើញដូច្នែះប្ដីសួរៈ

- អូនយ៉ាងម៉ែចហ្នឹង ?

- ចាស..ខ្ញុំឥឡូវ មានអារម្មណ៍ចម្លែកមែនទែន ។ ឲ្យតែថ្ងែណា ឃើញ 

គែស្លៀកពាក់សា្អាតជាងខ្ញុំ យប់ឡើងគឺរសាប់រសល់ តានតឹងអារម្មណ៍ 

ដែកមិនលក់សោះ!

- គែន់តែរឿងប៉ុណ្ណឹង ម៉ែចក៏អូនមិនបែប់បង ?

- មកពីអូនខា្លាចបងគ្មានលុយហ្នឹងណា៎ ។

- គែន់តែថ្នាំងុយដែកពីរគែប់សោះ តើអស់ប៉ុន្មានទៅ? ។

                   ម៉េចចាំបាច់ធ្វើអ៊ីចឹង?

នៅជំរំហ្វឹកហ្វឺនទាហានថ្មី នយទាហានមា្នាក់បង្វឹកពីបៀបដែទទែ

ទៅដណ្ដើមកាំភ្លើង ។

កែយពន្យល់ចប់មួយសន្ទុះ គត់សួរៈ

- បែសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នា កំពុងសា្ពាយកាំភ្លើងដើរល្បាតតាមមាត់

បឹង សែប់តែលែចខា្មាំងមួយកែុមសមែុកចូលមក ដោយពួកសុទ្ធតែមាន

កាំភ្លើងគែប់ដែដែរ តើពួកយើងធ្វើដូចម្ដែច ?ភា្លាមនោះ ពួកសិកា្ខាកាម 

សែប់តែឆ្លើយពែមគ្នា ដូចណាត់ៈ

- ពួកយើង បែញាប់គែវែងកាំភ្លើងរបស់យើងចូលក្នុងទឹកបឹង !

នយទាហាន សែកសួរខា្លាំងៗ៖

- ម៉ែច ចាំបាច់ធ្វើអុីចឹង ?

- ដើម្បីឲ្យនៅដែទទែ ងាយសែួលចូលដណ្ដើមកាំភ្លើងពីខា្មាំង! ៕

១- ពិធីបុណ្យភ្ជុំ ឱកាសបុណ្យធំ ពុទ្ធសាសនិកខ្មែរ
 ធ្វើជាប់បែចាំ រាល់ឆ្នាំហូរហែ វត្តកែុងសែុកសែ
  ថែកែរដូនតា ។
២- ជាចែើនតំណ ចិត្តស្ម័គែសោ្មាះសរ សទា្ធាជែះថ្លា
  ឧទ្ទិសកុសល ជូនដល់បុព្វកា រីបុពា្វាចារ្យ
  លះលាលោកទៅ ។
៣- បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនែះ អត្ថន័យវិសែស បែពែជែលជែ
 សង្គាែះពួកញាតិ សន្តានពង្សផៅ កែងធ្លាក់រណ្តា
  រងនូវបាបកម្ម ។
៤- ជួនកាលនៅរស់ បែពែឹត្តជែុលជែួស ខុសខាតសីលបែំ
 សមា្លាប់លួចឆក់ កុហសបន្លំ ញា៉ាមញៀនសែថ្នាំ
  បាបកម្មសែលធ្ងន់ ។
៥- កូនចៅនៅកែយ ឥតបែហែសធ្លាយ ធ្វើបុណ្យតបគុណ
 ឲ្យរួចរំដោះ អស់ទុក្ខទារុណ ដោយកមា្លាំងបុណ្យ
  ឧទ្ទិសបញ្ជូន ។
៦- ពែឹកពែងមិនច្បាស់ មានក្មែងមានចាស់ កូនចៅតាដូន
 ដើរបោះបាយបិណ្ឌ ទីបែតអែបខ្លួន កំបាំងបំពួន
  សមសួនសន្មត់ ។
៧- នទីបន្ទាប់ ធ្វើតាមទមា្លាប់ ទីកែុងជនបទ
 តបែពែណី ចាស់ទុំកំណត់ ចាត់ចែងកិច្ចភត្ត
  បង្សុកូលសូតែដរ ។
៨- ចមែើនបរិត្ត មង្គលជីវិត សា្ដាប់ធម្មទែសន
 បែប់ផ្លូវវិនស ដប់ពីរបែការ ហៅធម៌ាបរា
  ភវសូតែផង ។
៩- ទែសបែប់ផ្លូវល្អ សាងកុសលធម៌ា បវរហ្មត់ហ្មង
 កុំបីតូចចិត្ត បែពែឹត្តខុសគន្លង ខុសធំកន្លង
  ភ្លែចកតញ្ញូធម៌ា ។
១០- ត្បិតធម៌ាកតញ្ញូ នែះគឺជាគែូ ថ្លែថ្លាបវរ
 បើបាត់កតញ្ញូ បាត់បង់ក្ដីល្អ រាល់កុសលធម៌ា
  សាបសូន្យសែឡះ ។
១១- រសៀលកៅ្ដាហែង ចាស់ទុំចាត់ចែង ពិធីសែង់ពែះ
 សមា្អាតបដិមា តំណាងពុទ្ធមា្ចាស់ ចំណែកនៅផ្ទះ
  មានពែះដើមបុណ្យ ។
១២- ផ្ងូតទឹកកែអូប បូជាទៀនធូប សា្មាលាទោសធ្ងន់
 លោកខំចិញ្ចឹម បានរស់ជីពជន្ម ផ្ដល់សព្វទែព្យធន
  រូបកាយខ្លួនមាន ។
១៣- ជូនបច្ច័យបួន បែដប់ជាប់ខ្លួន សមសួនធនធន
 បំពែញចិត្តលោក ធ្វើបុណ្យដក់ទាន សំរាប់ជាសា្ពាន
  ឈានឋានសុខស្ងប់ ៕

នឹម ណាំ
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