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ប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នៅលើសមរភូមិប្រយុទ្ធប្រឆាំង
ជំងឺកូវីដ-១៩ អស់រយៈជិត២ឆា្នាំកន្លងមកដោយបានតស៊ូប្រឹងប្រងឆ្លង
កាត់ការលំបាកសព្វប្របសព្វយ៉ាង ហើយឆ្លងតាមរយៈន្រះយើងក៏ទទួល
បាននូវបទពិសោធន៍ជាច្រើនទាំងចំណុចខ្លាំងដ្រលត្រូវបង្កើនការយកចិត្ត
ទុកដាក់ជំរុញអនុវត្តបន្ត និងចំណុចស្រសសល់ ដ្រលត្រូវក្រសម្រួល 
ឡើងវិញ។ ទោះបីជាយើងមិនទាន់អាចយកជោគជ័យបានទាំងស្រុង
ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ ប៉ុន្ត្រយើងអាចគ្រប់គ្រងបាន យើង 
អាចធ្វើភាពម្ចាស់ការបាន ដ្រលរហូតមកដល់ថ្ង្រន្រះ ទប់ស្កាត់បានការ
ឆ្លងក្នុងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រយធំ ហើយចំនួនន្រអ្នកឆ្លង និងអ្នកស្លាប់  
ប្រចាំថ្ង្រមនការថយចុះច្រើន។ យើងសង្ឃឹមថានឹងកាត់ផ្តាច់បាននូវ
សង្វាក់ន្រការចម្លង ហើយព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ នឹងកាន់ត្រ 
ធូរស្រល បង្កភាពអនុគ្រះដល់ការបើកដំណើរការប្រទ្រសជាតិឡើង
វិញនាព្រលដ៏ឆាប់ខងមុខ។

នៅថ្ង្រទី១៧ ខ្រកញ្ញា សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី
បានថ្ល្រងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា៖ “ចំពោះរឿងវ៉ាក់សំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ 
ដ្រលនាំយកមកចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង១១លាននាក់ គឺជា 
មរតកដ៏មនតម្ល្ររបស់រាជរដា្ឋាភិបាលយើង របស់គណបក្សប្រជាជន 
កម្ពុជា ដឹកនាំរាជរដា្ឋាភិបាល របស់អង្គព្រះមហាក្សត្រ និងហ្លួងម៉្រ ។ 
ន្រះជាមរតកធំណាស់ ។  ពិតម្រនត្រខ្ញុំ មនតួនាទីសម្រចអ្វីៗទាំងអស់ 
ក៏ប៉ុន្ត្រប្រសិនបើគ្មានព្រះរាជតម្រិះ គ្មានការគំទ្រពីព្រះមហាក្សត្រ គ្មាន 
ការគំទ្រពីហ្លួងម៉្រទ្រ កិច្ចការរបស់យើងមិនបានឈានដល់ដំណាក់កាល
ជ្រជ្រះប៉ុណ្ណ្រះទ្រ។ មិនត្រឹមត្រប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គបានព្រះរាជទាន   
ព្រះរាជទ្រព្យចូលរួមទិញវ៉ាក់សំង ចូលរួមទិញមន្ទីរព្រទ្យ និងចូលរួម           
ដណំើរការនានាទាកទ់ងនងឹការប្រឆាំងនងឹជំងកឺវូីដ១៩។ មរតក វ៉ាក់សងំ 
ន្រះ ជាមរតករួមរបស់ប្រទ្រសជាតិរបស់យើង ហើយនៅក្នុងរាជ្ជ កាល 
ព្រះរាជា ពែះករុណា ពែះបាទសម្តែច ពែះបរមនាថ នរែត្តម 
សីហមុន ីគ្រងរាជ្យ”។

យើងគប្បីរំលឹកថា ប្រទ្រសកម្ពុជាធ្លាប់បានទទួលរងនូវការឆ្លងរាល-
ដាលន្រជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុង ”ព្រឹត្តិការណ៍៣វិច្ឆិកា” ដ្រលត្រូវបិទបញ្ចប់ 
នៅថ្ង្រទី១៨ ខ្រវិច្ឆិកា,“ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២៨វិច្ឆិកា” ដ្រលជាការ
ឆ្លងចូលក្នុងសហគមន៍ជាលើកដំបូងបំផុតនៅកម្ពុជា ដ្រលត្រូវ បិទបញ្ចប ់
នៅថ្ង្រទី២៩ ខ្រធ្នូ ឆា្នាំ២០២០ និង”ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ”      
ដ្រលបាននិងកំពុងអូសបនា្លាយរហូតមកដល់ព្រលន្រះ។ ព្រឹត្តិការណ៍ 
សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ បានបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ស្រដ្ឋកិច្ច-
សង្គមកម្ពុជា និងលំនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន ហើយដ្រល           
រាជរដា្ឋាភិបាលបាន យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតក្នុងការចាត់វិធនការ 

 ជោគជ័យនោយុទ្ធនាការចាក់វ៉ោក់សាំងការពារ
ជំងឺកូវីដ-១៩ គឺជាមរតករួមរបស់បោទោសជាតិ

Success of Covid-19 Vaccination Campaign - a 
Common National Heritage

The Cambodian people have traveled through the 
battlefield against Covid-19 pandemic for almost two 
years, struggled through all kinds of hardships, and 
through this, we have gained many experiences – both, 
the strong points that we must focus on, motivate, 
and implement further and the remaining points     
needed to readjust. Although we have not yet been 
completely successful in the fight against Covid-19, 
we have been able to control it, and to this day, we 
have been able to prevent large-scale community-
based infections and the number of daily people         
infected and deaths greatly reduced. We hope to break 
the chain of transmission and the February-20                 
community outbreak event will be more relaxed,       
favoring the reopening of the nation in the near future.

On September 17, Prime Minister Samdech Techo 
Hun Sen stated clearly - "concerning the anti-Covid-19 
vaccines, which was delivered to more than 11 million 
Cambodians, they are valuable legacy of the Royal 
Government, of the Cambodian People's Party that 
is leading the Royal Government, and of Their              
Majesties King and Queen Mother. This is a very big 
legacy. Of course, I have a role to play in every              
decision making, but without their Royal wisdoms, 
without the support of HM the King, without the                 
support of HM the Queen Mother, our works would 
not have reached such a profound stage. Their Majesties 
donated royal wealth to buy vaccines, a hospital and 
activities related to the fight against Covid-19 pandemic. 
This vaccine effort is the common legacy of our nation 
and in the reign of His Majesty King Norodom              
Sihamoni."

We should recall that Cambodia experienced the 
Covid-19 pandemic outbreaks of the "November-3 
event", which ended on November 18, the "November-28 
community event", which is the first community outbreak 
in Cambodia, which ended on December 29, 2020, 
and now, the "February-20 community event" that 
has been protracted so far. The February-20                          
community event has had a devastating effect on the 
Cambodian economy and society, and the well-being 
of the people. The Royal Government has taken the        
utmost efforts to address these difficulties in order to 
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ដោះស្រយរាល់ការលំបាកន្រះដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យបានការឆ្លងរាលដាល
ន្រជំងឺកូវីដ-១៩ និងការទ្រទ្រង់ស្រដ្ឋកិច្ចសង្គមក្នុងដំណាក់កាល      
កូវីដ-១៩ និងការដាក់ច្រញផ្រនការយុទ្ធសស្រ្តន្រការស្តារសង្គម 
ស្រដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ បនា្ទាប់ពីជំងឺកូវីដ-១៩។ ជាមួយគ្នាន្រះការឆ្លងជំងឺ 
កូវីដ-១៩ បំប្ល្រងថ្មីប្រភ្រទដ្រលតា ក៏ជាបន្ទុកដ្រលរាជរដា្ឋាភិបាលត្រូវ      
ខិតខំដាក់ច្រញវិធនការធ្វើយ៉ាងណាគ្រប់គ្រងឲ្យបានលឿន មន 
ប្រសិទ្ធភាព កាត់ផ្តាច់ខ្ស្រចង្វាក់ន្រការឆ្លងនូវរលកទី៣ន្រការឆ្លងក្នុង
សហគមន៍ទ្រង់ទ្រយធំ។

រាជរដា្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ ជាការងរ
អាទិភាពដោយដំបូងបំផុតគឺការការពារឲ្យបានអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជន 
និងការធនាស្ថិរភាពសកម្មភាពស្រដ្ឋកិច្ច-សង្គម ដោយបានចាត់ទុក
គោលនយោបាយវ៉ាក់សំងជាយុទ្ធសស្រ្តគន្លឹះដ៏សំខន់ជាងគ្រ ក្នុង 
ការទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩។  ថ្ង្រទី១០ ខ្រកុម្ភៈ ឆា្នាំ២០២១ កម្ពុជា
បានចាប់ផ្តើមដំណើរការជាផ្លូវការចាក់វ៉ាក់សំងការពារជំងឺកូវីដ -១៩ 
ដ្រលរហូតមកដល់ព្រលន្រះ ប្រទ្រសយើងបានជាប់ចំណាត់ថា្នាក់ល្រខ២
ក្នុងប្រទ្រសអាស៊ានទាំង១០ ដ្រលបានចាក់វ៉ាក់សំងបានច្រើនជាងគ្រ, 
ជាប្រទ្រសមួយក្នុងចំណមបណា្តាប្រទ្រសធំៗ មួយចំនួនដ្រលបាន 
ចាក់វ៉ាក់សំងឲ្យកុមរ និងយុវវ័យអាយុក្រម១៨ឆា្នាំ, ជាប្រទ្រសមួយ 
ក្នុងចំណមប្រទ្រសដ៏តិចតួចបំផុតនៅលើពិភពលោកដ្រលបានចាប់
ផ្តើមយុទ្ធសស្រ្តចាក់  វ៉ាក់សំងដូសទី៣។ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន 
បានប្រកាន់យកគោលជំហរមួយច្បាស់លាស់ ត្រឹមត្រូវ ប្រកបដោយ 
ភាពឈា្លាសវ្របំផុត និងចក្ខុវិស័យវ្រងឆា្ងាយស្តីពីយុទ្ធសស្រ្តវ៉ាក់សំង 
ដោយយកវ៉ាក់សំងចិនជាប្រភពយុទ្ធសស្រ្ត និងប្រភពដទ្រទៀតជា 
ប្រភពគំទ្រ។ លើមូលដា្ឋានន្រះ រាជរដា្ឋាភិបាលបានដាក់ច្រញនូវវិធនការ 
និងផ្រនការសកម្មភាពជាក់ស្ត្រងជាច្រើនរួមមន៖ ការដាក់ច្រញនូវ 
យុទ្ធសស្រ្តវ៉ាក់សំងកូវីដ-១៩ ដោយរួមបញ្ចូលនូវផ្រនការជាតិចាក់ 
វ៉ាក់សំងកូវីដ-១៩ និងគោលការណ៍ណ្រនាំប្រតិបត្តិសម្រប់យុទ្ធសស្រ្ត
ចាក់វ៉ាក់សំង, យុទ្ធសស្រ្តជាតិចាក់វ៉ាក់សំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ 
សំដៅបង្កើតឲ្យបាននូវភាពសុំាសង្គម-ស្រដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា ក្នុងឆា្នាំ២០២១ 
(ថ្ង្រទី៧ខ្រឧសភា), យុទ្ធសស្រ្ត៦ចំណុចដើម្បីបង្ការ ទប់ស្កាត់ និង 
ដោះស្រយបញ្ហាកូវីដ-១៩ ឲ្យកាន់ត្រមនប្រសិទ្ធភាព(ថ្ង្រទី១ ខ្រកក្កដា), 
ការបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ដល់កុមរ និង 
យុវវ័យពីអាយុ១២ឆា្នាំដល់១៧ឆា្នាំ (ថ្ង្រទី១ ខ្រសីហា), ការបើកដំណើរ
ការយុទ្ធនាការជាតិក្រមប្រធនបទ ”រួមគ្នាទទួលខុសត្រូវ ទប់ស្កាត់ 
ការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩” ក្នុងបរិបទដ្រលកម្ពុជាស្ថិតក្នុងដំណាក់កាល
ន្រការឆ្លងម្ររោគបំប្ល្រងថ្មីប្រភ្រទដ្រលតា (ថ្ង្រទី១៦ ខ្រសីហា), ស្រចក្តី
ប្រកាសស្តីពីគោលនយោបាយចាក់វ៉ាក់សំងកូវីដ-១៩ ដូសជំរុញដោយ
អនុវត្តតាមគោលការណ៍ចំនួន៥ (ថ្ង្រទី២៥ ខ្រសីហា), ការបើក                 
យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនដល់កុមរពីអាយុចាប់
ពី៦ឆា្នាំដល់១២ឆា្នាំ និងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សំងដូសទី៣ជូនប្រជាជន 
កម្ពុជា(ថ្ង្រទី១៧ ខ្រកញ្ញា)។

ក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសស្រ្តវ៉ាក់សំងជាតិន្រះ រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា
បានត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិបានគ្រប់គ្រន់ទាំងអស់ ទាំងព្រលវ្រលា 

control the spread of Covid-19 and for socio-economic 
support during the phase of Covid-19 pandemic, and 
to launch a strategic plan for post Covid-19 pandemic 
socio-economic rehabilitation. At the same time, the 
new Covid-19 variant Delta infection is a burden for 
the Royal Government to put in place measures to 
control it quickly and effectively to cut off the chain 
of the third wave of large-scale transmission in the 
community.

The Royal Government has made the fight against 
Covid-19 pandemic a top priority, which primarily 
protects the lives of the people and ensures the stability 
of socio-economic activities, whereby the vaccines 
policy is the key strategy in preventing the Covid-19 
pandemic infection. On February 10, 2021, Cambodia 
officially launched the Covid-19 vaccination                      
campaign, which so far ranks Cambodia second among 
the 10 ASEAN countries for the most vaccinated 
population, and one among a number of major countries 
that vaccinated children and adolescents under the 
age of 18. It is one of the few countries in the world 
to have launched a third dose vaccination strategy. 
Samdech Techo Hun Sen has taken a clear, correct, 
wise and long-term position on the vaccine strategy, 
using the Chinese vaccines as a strategic source and 
other vaccines as support sources.

On this basis, the Royal Government has set out 
a number of practical measures and action plans,       
including the introduction of the Covid-19 vaccine 
strategy, counting in the Covid-19 National Vaccination 
Plan and the Executive Guidelines for the Vaccination 
Strategy, the National Vaccination Strategy against 
Covid-19 aims to build socio-economic immunity in 
Cambodia by 2021 (May 7). The six strategies to 
prevent and solve Covid-19 pandemic more                             
effectively (July 1) and the Covid-19 vaccination 
campaign for children and adolescents from 12 to 17 
years old (August 1). The launching of a national 
campaign under the theme "Jointly responsible for 
preventing transmission of Covid-19 virus" in the 
context that Cambodia is in the stage of a new strain 
of Delta variant transmission (August 16). Also listed 
were the Proclamation of the Five-Guidelines Covid-19 
Booster Dose Policy (August 25) and the launching 
of Covid-19 vaccination campaign for children from 
six to 12 years old and the third dose vaccination 
campaign for the Cambodian people (September 17).

In implementing this national vaccination strategy, 
the Royal Government of Cambodia has been fully 
prepared in terms of time, institutional capacity and 
human resources, through which the Campaign runs 
smoothly and effectively. Through the successful 
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ទាំងសមត្ថភាពស្ថាប័ន និងធនធនមនុស្ស ដ្រលធ្វើឲ្យយុទ្ធនាការន្រះ
ដំណើរការទៅយ៉ាងរលូន និងមនប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ តាមរយៈការអនុវត្ត
ដោយជោគជ័យយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សំងការពារជំងឺកូវីដ១៩មនកតា្តា
សំខន់ៗចំនួន៥  ដ្រលជាបទពិសោធន៍ត្រូវបន្តពង្រីកបន្ថ្រម សម្រប់ 
ការងរចំពោះមុខនោះគឺ ៖ ១- ការដឹកនាំមនភាពច្បាស់លាស់ ទាំងការ 
គិតគូរ ទាំងយន្តការអនុវត្ត ក្នុងនោះគឺការកំណត់នូវគោលជំហរ និង      
យុទ្ធសស្រ្តវ៉ាក់សំងប្រកបដោយភាពឈា្លាសវ្របំផុតរបស់សម្ត្រចត្រជោ 
ហ៊ុន សែន ប្រមុខរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា ២- ដោយចិនជាបង្អ្រក 
យុទ្ធសស្រ្ត ឯប្រភពផ្ស្រងទៀតគឺជាប្រភពគំទ្រ មកដល់ថ្ង្រន្រះ កម្ពុជា
មនប្រភពផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សំងច្បាស់លាស់ មនវ៉ាក់សំងគ្រប់គ្រន់ 
សម្រប់ចាក់ជូនប្រជាជនគោលដៅ និងអាចចាក់វ៉ាក់សំងសម្រចបាន 
មុនផ្រនការ ៣- កម្ពុជាមនសច់ប្រក់សន្សំគ្រប់គ្រន់ក្នុងដ្រដ្រលអាច 
ចាត់ច្រងបានភា្លាមៗ ពោលគឺ បនា្ទាប់ពីចុះកិច្ចសន្យាទិញលក់វ៉ាក់សំង 
គឺចាប់ផ្តើមអនុវត្តត្រម្តង ៤- កម្ពុជាមនធនធនមនុស្សសម្រប់ដំណើរ
ការចាក់វ៉ាក់សំងទាំងព្រទ្យយោធ ព្រទ្យសុីវិល ព្រទ្យស្ម័គ្រចិត្ត បូករួម
ជាមួយនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់របស់អាជា្ញាធរថា្នាក់ជាតិ និងថា្នាក់ក្រម 
ជាតិ និង៥- ការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាជនដ្រលមកទទួលការចាក់ 
វ៉ាក់សំង និងការជួយឧបត្ថម្ភគំទ្រជាថវិកាក្នុងការទិញវ៉ាក់សំងដ្រល
ន្រះគឺជាចលនាជាតិដ៏ ទូលំទូលាយឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីវប្បធម៌ន្រ 
មហាសមគ្គីជាតិកម្ពុជាក្នុងស្ថានភាពដ្រលប្រទ្រសជាតិកំពុងជួបការ
លំបាក។ អាស្រ័យដោយជោគជ័យដ៏ធំធ្រងរបស់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ មជ្ឈដា្ឋានសហគមន៍ 
អន្តរជាតិ ដ្រគូអភិវឌ្ឍនានា បណា្តាប្រទ្រសមួយចំនួន រួមទាំងឥស្សរជន
បរទ្រសខ្លះបានសម្ត្រងការកោតសសើរ និងវយតម្ល្រខ្ពស់ចំពោះប្រទ្រស 
កម្ពុជាយើង ដ្រលបានរៀបចំយុទ្ធសស្រ្តដ៏ល្អ និងកិច្ចដំណើរការចាក់ 
វ៉ាក់សំងប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩បានឆាប់រហ័ស ធ្វើឲ្យប្រទ្រសកម្ពុជាស្ថិត
ក្នុងចំណមប្រទ្រសនាំមុខគ្រលើពិភពលោកសម្រប់ដំណើរការចាក់
វ៉ាក់សំង។

ទោះយ៉ាងន្រះក្តី ក៏យើងមិនត្រូវធ្វ្រសប្រហ្រស បន្ធូរបន្ថយចំពោះ
សកម្មភាពក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ ន្រះ សូម្បីត្រមួយវិនាទី 
ឡើយ។  រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅត្របន្តខិតខំគ្រប់គ្រងសភាពការណ៍
ជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយផ្តាតលើកិច្ចការអាទិភាពមួយចំនួន ដូចជា ការជំរុញ
ការចាក់វ៉ាក់សំងជូនប្រជាជន និងបណា្តាវិធនការជាច្រើនទៀត ដើម្បី 
កាត់បន្ថយឲ្យបានជាអតិបរម ការឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍។ ជាមួយគ្នាន្រះ  
ប្រជាជនយើងទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវត្របន្តចូលរួមទទួលខុសត្រូវទប់ស្កាត់ការ 
ចម្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ និងអនុវត្តឲ្យ
បានខ្ជាប់ខ្ជួននូវវិធនការ ៣ការពារ និង៣កុំ បើទោះបីជាត្រូវបានចាក់
វ៉ាក់សំងរួចហើយក៏ដោយ៕
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implementation of the Covid-19 Vaccination Campaign, 
there are five key factors needed to expand for the 
work ahead: (1) The leadership is clear in terms of 
both the thought-through process and implementation 
mechanism, including the wise determination of the 
vaccines position and strategy of Samdech Techo Hun 
Sen, the head of the Royal Government of Cambodia. 
(2) With China as strategic source of vaccines and 
others are support sources, to this day, Cambodia has 
ensured a source of vaccines supply to give to the 
target population and can achieve vaccination goal 
before the plan. (3) Cambodia has enough savings in 
hand to spend immediately, that is, after signing a 
contract to buy and sell vaccines, we can start                  
implementing the contract right away. (4) Cambodia 
has human resource – military and civilian physicians, 
and voluntary medical service that can proceed with 
vaccination, together with high responsibilities of 
national and sub-national authorities. Finally, (5) the 
participation of the people in coming out to receive 
the vaccination and the financial support to buy the 
vaccine, which is a comprehensive national movement 
that reflects the culture of greater national solidarity 
at the time when the country is in hardship.

Thankful to the great success of the Royal Government 
of Cambodia in the Covid-19 vaccination campaign, 
the international community and development partners, 
some countries, including some dignitaries, expressed 
their appreciation and evaluation for Cambodia’s 
sound strategy and well-organized and rapid vaccination 
against Covid-19 pandemic making Cambodia one 
of the leading countries in the world for vaccination.

However, we must not neglect and scale down 
actions, even for a second, in the fight against Covid-19 
pandemic. The Royal Government of Cambodia        
continues to work to control the situation of Covid-19 
by focusing on a number of priorities, such as promoting 
vaccination to the population and other measures to 
minimize transmission in the community. At the same 
time, all our people must continue to take responsibility 
for preventing the transmission of Covid-19 by               
increasing vigilance and consistently implementing 
three “dos” measures and the three “don’ts” measures 
to prevent it, even though they have already                            
vaccinated./.

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សេន ៖ អ្វីៗគេប់យ៉ាងដេលកម្ពុជាសមេចបានមកដល់ពេលនេះ
ទាំងការអភិវឌ្ឍ និងទាំងវិបុលភាព គឺជាផ្លេផ្កានេសន្តិភាព 
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កម្ពុជាជាប្រទ្រសមួយដ្រលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ភ្លើងសង្គ្រមដ៏រ៉ាំរ៉្រ និង 

របបប្រល័យពូជសាសន៍ដ៏សាហាវយង់ឃ្នង , ជាប្រទ្រសមួយដ្រល

ធ្លាប់ត្រូវបានទទួលរងនូវការជាន់ឈ្លីអធិបត្រយ្យជាតិ ការ រលត់រលាយ 

បាត់បង់ឯករជ្យ ការប្រកបាក់ និងក្តីវិនាសសព្វប្របយ៉ាងដ្រលជា 

ហ្រតុធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាយល់ច្បាស់ណាស់ពីតម្ល្រន្រសន្តិភាព និង 

ស្ថិរភាព ។ 

ជាក់ស្ត្រង គ្រន់ត្រក្នុងរយៈព្រល ២៣ឆ្នាំ ចុងក្រយ បនា្ទាប់ពី 

កម្ពុជាទទួលបានសន្តិភាពព្រញល្រញ និងការឯកភាពជាតិ ទាំងស្រុង 

ដោយសារនយោបាយ ឈ្នះ ឈ្នះ ដ្រលបានចាប់ផ្តើមពីថ្ង្រទី២៩    

ខ្រធ្នូ  ឆ្នាំ១៩៩៨ ប្រជាជនកម្ពុជាក្រមការដឹកនាំរបស់រជរដ្ឋាភិបាល 

កម្ពុជាបានខិតខំប្រឹងប្រងសា្តារប្រទ្រសជាតិឡើងវិញ និងបាន 

បោះជំហានលើមាគ៌ាអភិវឌ្ឍ ទទួលបានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យ ។ 

កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកើនឡើងជាមធ្យមប្រមាណ ៧% រៀងរល់ឆ្នាំ 

ដោយបានត្រួសត្រយផ្លូវសម្រប់កម្ពុជា ទទួលបានឋានៈជាប្រទ្រស

មានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ឈានទៅសម្រចជា

ប្រទ្រសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០ និងជាប្រទ្រស

ចំណូលកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៥០ ។ ព្រលន្រះទោះបីកម្ពុជាទទួល 

រងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺកូវីដ-19 ប៉ុន្ត្រអត្រកំណើនស្រដ្ឋកិច្ច 

កម្ពុជាសម្រប់ឆ្នាំ២០២១ អាចងើបឡើងវិញក្នុងរង្វង់ ២,៥% បនា្ទាប់

ពីការធ្លាក់ចុះក្នុងកម្រិត -១,៩% ក្នុងឆ្នាំ២០២០ ។ អ្វីដ្រលគួរ ឲ្យកត់ 

សមា្គល់គឺ តាមការវាយតម្ល្រចុងក្រយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ

ដ្រលធ្វើឡើងនៅរៀងរល់ ៣ឆ្នាំម្តង ទិន្នផលក្នុងឆ្នាំ២០២១ បង្ហាញថា 

ជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទ្រសកម្ពុជា កម្ពុជាមានលទ្ធភាព

អាចបំព្រញតាមលក្ខខណ្ឌដ្រលអាចចាត់ទុកថា រួចផុតពីឋានៈជាក្រុម

ប្រទ្រសមានការអភិវឌ្ឍតិចតួច ។ សមិទ្ធផលធំៗលើគ្រប់វិស័យដ្រល

កម្ពុជាទទួលបាននាព្រលបច្ចុប្បន្នន្រះ គឺជាផល ជាផ្ល្រផ្កា និងជា 

គុណតម្ល្រន្រសន្តិភាព ហើយដ្រលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវរួបរួមសាមគ្គី

ឯកភាពជាតិជាធ្លុងមួយ ថ្ររក្សាការពារឲ្យបានសន្តិភាព ភាពសុខ-      

ដុមរមនាសម្រប់ប្រជាជនយើងរួមគ្នាអភិវឌ្ឍន៍ប្រទ្រសជាតិប្រកបដោយ 

ចីរភាព ។

ប៉ុន្ត្រទោះបីជាប្រទ្រសជាតិយើង កំពុងស្ថិតក្នុងសុខសន្តិភាព 

យ៉ាងន្រះក្តី ក៏ប្រទ្រសមហាអំណាចខ្លះ និងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅត្របន្ត          

ប្រើប្រស់គ្រប់ល្បិចកលគំរមកំហ្រង ជ្រៀតជ្រកចូលកិច្ចការផ្ទ្រក្នុង

កម្ពុជា តាមរយៈការអនុវត្តស្តង់ដរពីរ អំពីការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្យ 

និងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស ។ ពួកមជ្ឈដ្ឋានប្រឆំងបានប្រើប្រស់គ្រប់

ឧបាយកលបុ៉នប៉ងបំផ្លាញសន្តិភាព និងស្ថិរភាពនយោបាយនៅកម្ពុជា 

ប៉ុន្ត្រក្រមការដឹកនាំរបស់រជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្មានឧបាយកលណាមួយ 

របស់ពួកប្រឆំងអាចសម្រចបាននោះទ្រ ។ នៅក្នុងឱកាសទិវាសន្តិភាព

អន្តរជាតិថ្ង្រទី២១ ខ្រកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន 
បានថ្ល្រងថា ៖ «រជរដ្ឋាភិបាល និងប្រជាជនកម្ពុជាមិនភ្ល្រចទ្រនូវ 

វិនាសកម្ម និងការឈឺចាប់ដ្រលបង្កឡើងដោយសង្គ្រមដ្រលប្រទ្រស

មហាអំណាចខ្លះ និងសម្ព័ន្ធមិត្តអស់ទាំងនោះបានដក់បង្ខំមកលើ

យើង ។ យើងក៏មិនបានឲ្យប្រទ្រសអស់ទាំងនោះសងបំណ៉ាលសីលធម៌ា

ដ្រលពួកគ្រជំពាក់ចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាទ្រ ត្រយើងគ្រន់ត្រប្រើប្រស់

សិទ្ធិអធិបត្រយ្យរបស់ខ្លួន ជាមា្ចាស់ទឹក មា្ចាស់ដី ការពារការរស់រន 

មានជីវិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ការពារសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្ឍ

ប្រទ្រសជាតិត្រប៉ុណ្ណោះ ។ នៅក្នុងទិសដៅន្រះ កម្ពុជាបានប្រកាន់ 

យកយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវគោលនយោបាយអព្យាក្រឹត្យ មិនចូលបក្ស សម្ព័ន្ធ 

សន្តិសហវិជ្ជមាន មិនជ្រៀតជ្រកចូលកិច្ចការផ្ទ្រក្នុងផងគ្នា និងការ 

គោរពគ្នា និងមានផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកជាមួយបណា្តាប្រទ្រស

ទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោក» ។ 

ទិសស្លាក «អរគុណសន្តិភាព, ខ្ញុំស្រឡាញ់សន្តិភាព, មានសន្តិភាព 

ទើបមានការអភិវឌ្ឍ និងអ្វីៗទាំងអស់» នៅត្របន្តជ្រួតជ្របយ៉ាង

ជ្រនៅក្នុងមនសិការរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់កាលៈទ្រសៈ គ្រប់ 

ជំនាន់ គ្មានថ្ង្រណាអាចរលុបបានឡើយ ។ សន្តិភាព និងស្ថិរភាព 

នយោបាយ គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រប់ការអភិវឌ្ឍ និងការរស់នៅ         

ប្រកបដោយភាពសុខក្ស្រមក្សាន្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ដ្រលត្រូវត្រ

ថ្ររក្សាការពារឲ្យបានគត់មត់ មិនអនុញ្ញាតឲ្យកមា្លាំងណាមួយមក 

បំផ្លាញបានឡើយ ។ ដើម្បីការពារឲ្យបានសុខសន្តិភាព យើងត្រូវត្រ

លើកកម្ពស់សា្មារតីន្រភាពជាមា្ចាស់ប្រទ្រសរបស់យើងឲ្យរឹងមាំ ។ 

យើងត្រូវពង្រឹងសា្មារតីសាមគ្គីភាព ឯកភាពផ្ទ្រក្នុងដ៏រឹងមាំ ក្រមការ

ដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងរជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទោះ

ក្នុងតម្ល្រណាក៏ដោយត្រូវត្រថ្ររក្សាការពារឲ្យបាននូវសន្តិភាព និង   

ស្ថិរភាពដ្រលកម្ពុជាទទួលបានដោយលំបាក ដើម្បីកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ 

ប្រទ្រសជាតិ ។ 

មានសន្តិភាព និងស្ថិរភាព ទើបមានឱកាសន្រការអភិវឌ្ឍប្រទ្រស

ជាតិ ៕

ក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយ 

តៃូវតៃការពារឲ្យបាននូវសន្តិភាព និងស្ថិរភាព
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     នៅថ្ង្រទី២៦ ខ្រកញ្ញា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានច្រញស្រចក្តីប្រកាស

ព័ត៌មន ស្តីពីជំនួបកំពូលវៀតណាម-កម្ពុជា-ឡាវ ដ្រលប្រព្រឹត្តទៅនៅ             

ទីក្រុងហាណូយន្រសធរណៈរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ។ ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន 

សូមចុះផ្សាយនូវខ្លឹមសរទាំងស្រុងដូចខងក្រម ៖

កិច្ចប្រជុំកំពូល វៀតណាម-កម្ពុជា-ឡាវ

នៅថ្ង្រទី២៦ ខ្រកញ្ញា ឆា្នាំ២០២១ នៅទីស្នាក់ការកណា្តាល 
គណបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម ឯកឧត្តម ង្វៀង ភូជុង 
អគ្គល្រខបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ 
ហ៊ុន សែន ប្រធនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងឯកឧត្តម  
ថងលូន សុីសូ៊លីត អគ្គល្រខបក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ឡាវ បាន 
ចូលរួមប្រជំុជំនួបកំពូល វៀតណាម-កម្ពុជា-ឡាវ នៅទីក្រុងហាណូយ 
សធរណៈរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ។

នៅក្នុងជំនួបកំពូល ម្រដឹកនាំន្រគណបក្សទាំងបី បានវយតម្ល្រខ្ពស់ 
នូវអត្ថន័យ និងសរៈសំខន់ន្រជំនួបកំពូលន្រះ។ ម្រដឹកនាំគណបក្ស 
នីមួយៗបានជូនដំណឹងគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីសភាពការណ៍ក្នុងប្រទ្រស

សម្ដ្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន ប្រធនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា 
ឯកឧត្តម ង្វៀង ភូជុង អគ្គល្រខបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម

និងឯកឧត្តម  ថងលូន សុីស៊ូលីត អគ្គល្រខបក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ឡាវ 
រៀងៗខ្លួន ក្នុងនោះមនការងរគណបក្ស ការងរអភិវឌ្ឍន៍ស្រដ្ឋកិច្ច 
សង្គម ពិស្រសក្នុងទិដ្ឋភាពបង្ការ និងប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩។

ម្រដឹកនាំន្រគណបក្សទាំងបី បានពិគ្រះយោបល់គ្នាអំពីកិច្ច-
សហប្រតិបត្តិការក្នុងរយៈព្រលកន្លងមក និងបានពិភាក្សាអំពីទិសដៅ
ន្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្រប់រយៈព្រលខងមុខ ហើយបានឯកភាព

រួមគ្នាអំពីសរៈសំខន់ ន្រទំនាក់ទំនងជាប្រព្រ-
ណី សមគ្គីភាព មិត្តភាព ស្អិតរមួតរវងបក្ស
ទាំងបីន្រប្រទ្រសទាំងបី។ ម្រដឹកនាំន ្រ 
គណបក្ស ទាំងបីបានឯកភាពបង្កើនកិច្ច
សហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យ ព្រមទាំង 
ពង្រឹង នឹងពង្រីកដោយប្រសិទ្ធភាពនូវបណា្តា
យន្តការដ្រលមនស្រប់  និងបន្តពិគ្រះ 
យោ បល់ សម្រប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិ ការ លើ 
គ្រប់ វិស័យ សម្រប់ព្រលខងមុខ ដើម្បីផល         
ប្រយោជន៍ ន្រប្រជាជនរបស់ប្រទ្រសទាំងបី 
ក្នុងគោលដៅរក្សាបាននូវសន្តិភាព ស្ថិរភាព 
សហប្រតិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់នៅ 

លើពិភពលោក។
ក្នុងឱកាសនោះដ្ររ សម្ដ្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន 

ប្រធនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណា-
ចក្រកម្ពុជា បានចូលជួបសម្ត្រងការគួរសមចំពោះ ឯកឧត្តម ង្វៀន 
ស៊ុនហ៊្វុក ប្រធនរដ្ឋន្រសធរណៈរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម និង 
ឯកឧត្តម ផាម មីញជីង នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រសធរណៈរដ្ឋសង្គម
និយមវៀតណាម។ ជាមួយគ្នានោះដ្ររ ឯកឧត្តម ថងលុន សុីស៊ូលីត 
អគ្គល្រខបក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ឡាវ និងជាប្រធនរដ្ឋឡាវ ក៏បាន 
ចូលជួបសម្ត្រងការគួរសមចំពោះ ឯកឧត្តម ង្វៀង ស៊ុនហ្វ៊ុក            
ប្រធនរដ្ឋន្រសធរណៈរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមផងដ្ររ៕ 

សម្ដ្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន ប្រធនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា 
អញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលវៀតណាម-កម្ពុជា-ឡាវ
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 តបតាមការអញ្ជើញរបស់ឯកឧត្តម បែក់ សុខុន ឧប-

នាយករដ្ឋមន្រ្ត ីរដ្ឋមន្រ្តកី្រសងួការបរទ្រស នងិសហប្រតបិត្តកិារអន្តរជាត ិ

ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឯកឧត្តម វ៉ែង យី ទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រី

ក្រសួងការបរទ្រសន្រសធរណរដ្ឋប្រជាមនិតចិន បានអញ្ជើញបំព្រញ

ទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ង្រទី១២-១៣ ខ្រកញ្ញា 

ឆា្នាំ២០២១។ 

ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តម វ៉ែង យី បានចាប់ផ្តើមឡើង   

ដោយការអញ្ជើញចូលរួមជាមួយ សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ 

ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាធ្វើជាគណៈអធិបតី

ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីប្រគល់-ទទួលជាផ្លូវការនូវពហុកីឡដា្ឋានជាតិមរតក-

ត្រជោ ដ្រលជាជំនួយហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងរបស់  សធរណរដ្ឋ 

ប្រជាមនិតចិនដល់កម្ពុជា សម្រប់ការត្រៀមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះប្រកួត 

កីឡាអាសីុអាគ្ន្រយ៍ ឬសីុហ្គ្រមនៅឆា្នា២ំ០២៣ ខងមុខ ។ សម្ត្រចត្រជោ       
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជាមនប្រសសន៍ថា សមិទ្ធផល ន្រះគឺជា         

កំណត់ត្រថ្មីមួយទៀតន្រទំនាក់ទំនងដ្រកថ្របរវងកម្ពុជានិងចិន ។         

ប្រសិនបើគ្មានការជួយជ្រមជ្រង     ពីសធរណរដ្ឋ ប្រជាមនិតចិនទ្រ 

យើងពិតជាមិនមននូវពហុកីឡដា្ឋានមួយដ្រលថ្ង្រន្រះយើងធ្វើពិធីប្រគល់

និងទទួលនៅព្រលន្រះទ្រ។ រីឯការសម្ពោធដាក់ឱ្យដំណើរការប្រើប្រស់

នឹងធ្វើនៅព្រលក្រយ។ សមិទ្ធផលន្រះជាមទនភាពរបស់ជាតិខ្ម្ររ

ទាំងមូលដ្រលទទួលបានជំនួយដ៏សប្បុរសពីមិត្តរបស់យើង។ យើង 

កសងដើម្បីសុខុមលភាពរបស់ប្រជាជនជាពិស្រសយុវជន និងកុមរ។ 

សមិទ្ធផលន្រះមិនម្រនជាការច្រដន្យទ្រ ត្រន្រះជាផ្ល្រផ្កាន្រចំណងមិត្តភាព 

រវងកម្ពុជា-ចិន ដ្រលកើតឡើងពីការ ត្រួសត្រយផ្លូវរបស់ពែះបរម-
រតនកែដ្ឋ សម្ដែចពែះ នរែត្ដម សីហនុ បន្តមកដល់ព្រះមហាក្សត្រ 

បច្ចុប្បន្ន សម្តែចពែះបរមនាថ នរែត្តម សីហមុនី ព្រមទាំងរូប 

សម្ដ្រចផ្ទាល់ និងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបន្តអនុវត្តនយោបាយចិនត្រ

មួយ ។ សម្ដ្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានចាត់ទុកថា ន្រះគ្រន់ត្រជាការ

ទទួលផលដើមរដូវន្រចំណងមិត្តភាពដ្រកថ្របដ្រលប្រធនាធិតី សុី 
ជីងភីង បានប្រសិទ្ធនាមឡើង ។ សម្ត្រចត្រជោបានបន្តថា ហ្រតុអ្វី 

បានជាសម្ត្រចនិយយថា វជាការទទួលផលដើមរដូវ ព្រះយើងមិន

ម្រនទាក់ទងជាមួយចិនត្រឹមត្រថ្ង្រន្រះ ឬថ្ង្រស្អ្រកបនា្ទាប់ពីទទួលពហុ-

កីឡដា្ឋានន្រះរួចហើយនោះទ្រ ។ យើងត្រូវធ្វើជាមួយមិត្តចិនច្រើនឆា្នាំ 

តទៅទៀត។ ថ្ល្រងនៅក្នុងឱកាស នោះឯកឧត្តម វ៉ែង យី បានបញ្ជាក់ថា 

ជំនួយជាពហុកីឡដា្ឋានជាតមិរតកត្រជោន្រះ គឺមនទំហំធំជាងគ្រ ជា 

ពហុកីឡដា្ឋានដ្រលមនលំដាប់ធំបំផុត ដ្រលជាជំនួយជូនដល់មិត្តបរទ្រស

របស់សធរណរដ្ឋប្រជាមនិតចិន។ មូលហ្រតុដ្រលប្រទ្រសចិនសម្រច

ផ្ដល់ជំនួយសន្ធឹកសនា្ធាប់សង សង់ពហុកីឡដា្ឋានមរតកត្រជោជូនដល់

ប្រជាជនកម្ពុជា គឺដោយសរត្រប្រជាជនកម្ពុជាមនភាពស្និទ្ធស្នាល និង

មិត្តភាពជ្រលជ្របំផុតជាមួយប្រជាជនចិន ។ «ពហុកីឡដា្ឋានមរតក- 

ទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តម វ៉ាង យី កាន់តាពងាឹងថាមទៀត
នូវទំនាក់ទំនងមិត្តភាពដាកថាប កម្ពុជា-ចិន

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា  និងឯកឧត្តម វ៉ែង យី              
ទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្រ្តីការបរទ្រសចិន អញ្ជើញជាសក្សីនិងជាអធិបតី

ក្នុងពិធីចុះហត្ថល្រខលើឯកសរចំនួន៦ នៅវិមនសន្តិភាព

ឯកឧត្តម វ៉ែង យី អញ្ជើញចូលរួមជាមួយ សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ 
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាធ្វើជាគណៈអធិបតី
ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីប្រគល់-ទទួលជាផ្លូវការនូវពហុកីឡដា្ឋានជាតិមរតកត្រជោ

ពហុកីឡដា្ឋានមរតកត្រជោ
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ត្រជោ»  បានឆ្លុះបញ្ចាំងមិត្តភាពដ៏ជ្រលជ្របំផុតន្រទំនាក់ទំនងកម្ពុជា 

និងចិនដោយ ឯកឧត្តម សង្ឃឹមថា ប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើននឹងហាត់កីឡា

នៅក្នុង  «ពហុកីឡដា្ឋាន មរតកត្រជោ» ន្រះ ហើយក្រុមកីឡាករកម្ពុជានឹង

ទទួលបានម្រដាយមស ច្រើនក្នុងការប្រកួតសុីហ្គ្រមនៅព្រលខងមុខន្រះ។

គួរបញ្ជាក់ថា វិមនកីឡដា្ឋានន្រពហុកីឡដា្ឋានជាតិមរតកត្រជោមន

ទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់ព្រកតាស្រក ខណ្ឌជ្រយចង្វារ រាជធនីភ្នំព្រញ 

មនទំហំផ្ទ្រដីជាង ៨៥ ហិកតាត្រូវបានបើកការដា្ឋានសងសង់កាលពី

ថ្ង្រទី៤ ខ្រម្រស ឆា្នាំ២០១៧ និងសងសង់រួចរាល់ជាស្ថាពរថ្ង្រទី៣០ 

ខ្រសីហា ឆា្នាំ២០២១។ ជាកីឡដា្ឋានលំដាប់អន្តរជាតិ អាចផ្ទុកអ្នកទស្សនា

បានប្រមណ៦មុឺននាក់ និងអាចជម្លៀសទស្សនិកជនត្រឹមរយៈព្រល

៧នាទីក្នុងករណីមនហ្រតុការណ៍មិនប្រក្រតីកើតឡើង។ ពហុកីឡាដា្ឋាន

ន្រះត្រូវបានសងសង់ឡើងដោយជំនួយហិរញ្ញប្បទានឥតសំណង របស់

សធរណរដ្ឋប្រជាមនិតចិនចំនួន ១៥០ លានដុលា្លារអាម្ររិក ។ 

ពហុកីឡដា្ឋានជាតិមរតកត្រជោ នឹងកា្លាយជាទីកន្ល្រងសំខន់សម្រប់ 

រៀបចំការប្រកួតកីឡាអាសុី អាគ្ន្រយ៍នៅឆា្នាំ ២០២៣ ដ្រលកម្ពុជានឹង 

ត្រូវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ ។ ពហុកីឡដា្ឋានន្រះក៏ជាកន្ល្រងសំខន់មួយសម្រប់

រៀបចំពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្ម ឬពិព័រណ៍ទ្រសចរណ៍ផងដ្ររ។ ក្រពីនោះ 

ក៏មនជាសណា្ឋាគរ និងផ្សារដ្រលសងសង់ព្រមជាមួយគ្នាទៀតផង។

នៅរសៀលថ្ង្រទី ១២ ខ្រកញ្ញាដដ្រល សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន 
នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា  និងឯកឧត្តម វ៉ែង យ ី ទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្រ្តី

ការបរទ្រសចិនបានអញ្ជើញជាសក្សី និងជាអធិបតីក្នុងពិធីចុះហត្ថល្រខ

លើឯកសរទ្វ្រភាគីចំនួន៦  នៅវិមនសន្តិភាព  ក្នុងនោះរួមមន៖         

ទី១-លិខិតប្រគល់-ទទួលសម្ភារៈមនុស្សធម៌ក្នុងវិស័យបោសសម្អាតមីន 

ទី២-កិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការស្តីអំពីការគំទ្រមន្ទីរព្រទ្យដ្រគូរវង

គណៈកម្មាធិការសុខភិបាលជាតិន្រសធរណរដ្ឋប្រជាមនិតចិន និង

ក្រសួងសុខភិបាលន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទី៣-លិខិតប្រគល់-

ទទួលបរិកា្ខារ ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាតរវងរដា្ឋាភិបាលន្រ

សធរណរដ្ឋប្រជាមនិតចិន និងរាជរដា្ឋាភិបាលន្រព្រះរាជាណាចក្រ-

កម្ពុជា ទី៤-កិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការស្រដ្ឋកិច្ច និងបច្ច្រកទ្រស

ស្តពីកីារផ្តលហ់រិញ្ញប្បទានឥតសណំងចនំនួ ១.៧៥០លានយន័ (ប្រមណ 

២៧០ លានដុលា្លារអាម្ររិក) ទី៥-លិខិតប្រគល់-ទទួលថវិកាចំនួន ២,៥ 

លានដុលា្លារអាម្ររិក ជូនរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រប់ការងរបោស 

សម្អាតមីន និងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅកម្ពុជា និងទី៦-កិច្ចព្រមព្រៀង

ស្ដីពីគម្រងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់មូលនិធិពិស្រសម្រគង្គ-ឡានឆាង ។

ឯកឧត្តម វ៉ែង យី ក៏បានអញ្ជើញជួបសម្ដ្រងការគួរសម និង 

ពិភាក្សាការងរជាមួយសម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា

នៅវិមនសន្តិភាព។ បនា្ទាប់ពីជំនួបសម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន និង 

ឯកឧត្តម វ៉ែង យី បានធ្វើសន្និសីទសព័ត៌មនរួមគ្នា ។  សម្ត្រចត្រជោ 

ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រងថា ក្រពីការផ្ដល់ជំនួយនូវពហុកីឡដា្ឋានមរតក-

ត្រជោដ្រលមនតម្ល្រ ១៥០លានដុលា្លារអាម្ររិកហើយ ថ្ង្រន្រះមិត្តចិន

បានចុះហត្ថល្រខជាច្រើនទៀតដ្រលសុទ្ធត្រជាជំនួយរបស់រដា្ឋាភិបាល

ចិន  ដ្រលក្នុងនោះរាប់ទាំងជំនួយឥតសំណងចំនួន១.៧៥០លានយន់ 

ស្មើនឹង២៧០លានដុលា្លារអាម្ររិក និងជំនួយផ្ស្រងៗទៀតដ្រលបាន

ចុះហត្ថល្រខនៅព្រលន្រះ បូកបញ្ចូលទាំងវ៉ាក់សំងបីលានដូសទៀត

វនឹងជួយឲ្យយើងស្រចវ៉ាក់សំង ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋយើងបាន 

គ្រប់គ្រន់។ មកដល់ព្រលន្រះប្រទ្រសកម្ពុជាទទួលបានវ៉ាក់សំងបង្ការ 

ការពារម្ររោគកូវីដ-១៩ ពីរដា្ឋាភិបាលន្រសធរណរដ្ឋប្រជាមនិតចិន 

និងប្រជាជនចិនចំនួន ២៦,៨ លានដូសហើយ។ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន 

បានប្រកាសថា រដា្ឋាភិបាលចិនបានសម្រចផ្តល់ជំនួយវ៉ាក់សំងប្រមណ

៣លានដូសថ្រមទៀត ដល់ប្រទ្រសកម្ពុជា ដើម្បីទុកសម្រប់ចាក់        

ដូសទី៣ ជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនគិតថ្ល្រ។ សម្ត្រចត្រជោបានមន 

ប្រសសន៍ថា វ៉ាក់សំងសម្រប់ចាក់ដូសទី៣ ន្រះ បានមកដល់ចំនួន 

២លានដូសហើយ ហើយនឹងមកដល់៣លានដូសទៀត ដ្រលមន 

ចំនួនសរុប ៥លានដូស ហើយបូកថ្រមនឹងជំនួយរបស់មិត្តចិនថ្មីន្រះ 

ចំនួន៣លានដូសទៀត និងការចាក់កន្លងមកជិត១លានដូស យើងនឹង 

មន៩លានដូស។ បើយើងត្រូវការចាក់១២លានដូសទៀត យើងត្រូវ

ការត្រ៣លានដូសទៀតប៉ុណ្ណោះ។ ជាមួយនឹងការ   ផ្តល់ជំនួយយ៉ាង

ច្រើនសន្ធឹកសនា្ធាប់ ដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទ្រសកម្ពុជា ចិនបានកា្លាយជា 

ប្រទ្រសបង្អ្រក ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សំងដល់ប្រទ្រសកម្ពុជា។ មក 

ឯកឧត្តម បែក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទ្រស  និង                    
សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញជួបប្រជុំទ្វ្រភាគី 
ជាមួយ ឯកឧត្តម វ៉ែង យី ទីប្រឹក្សារដ្ឋ និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទ្រស

ន្រសធរណរដ្ឋប្រជាមនិតចិន

ឯកឧត្តម វ៉ែង យី អញ្ជើញទទួល ទានអាហារការងរព្រលព្រឹកដ្រលរៀបចំ
ឡើងដោយ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហែ ណាំហុង សហប្រធន

គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តររដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា-ចិន 
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 នៅថ្ង្រទី០៩ ខ្រកញ្ញា ឆា្នាំ២០២១ សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ 
ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញ 
ថ្ល្រងសុន្ទរកថាក្នុងពិធីបើក-បិទកិច្ចប្រជុំកំពូលមហាអនុតំបន់ម្រគង្គ
លើកទី៧ តាមប្រព័ន្ធវីដ្រអូ ក្រមមូលបទ “មហាអនុតំបន់ម្រគង្គ៖      
ពង្រងឹភាពខ្លាងំដើម្បទីបទ់លន់ងឹបញ្ហាប្រឈមន្រទសវត្សថ្ម"ី ។ សម្ត្រចត្រជោ 
ហ៊ុន សែន បានធ្វើការកត់សម្គាល់ថា ក្នុងបរិការណ៍ន្រភាពមិនប្រកដ
ប្រជាបច្ចុប្បន្នដ្រលបង្កឡើងដោយវិបត្តិសុខភាពសធរណៈ ក៏ដូចជា 
បញ្ហា ប្រឈមតំបន់ និងពិភពលោកផ្ស្រងទៀត ភារកិច្ចចំពោះមុខរបស់
យើងជាបន្តទៀត មិនម្រនត្រឹមត្រផ្តាតលើការកំណត់ទិសដៅយុទ្ធសស្រ្ត 
និងការរៀបចំផ្រនការអនុវត្ត ដើម្បីធនាការស្តារឡើងវិញនូវវិបុលភាព
របស់យើងប៉ុណ្ណោះទ្រ ប៉ុន្ត្រ ក៏ត្រូវគិតគូរផងដ្ររនូវការស្វះស្វ្រងកៀរគរ 
ប្រភពហិរញ្ញប្បទានបន្ថ្រម ជាពិស្រសការបន្សុីការផ្គុំផ្សំ និងបំព្រញឲ្យ
គ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងហិរញ្ញប្បទានក្រមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
ក្នុងតំបន់ម្រគង្គដទ្រទៀត ដើម្បីប្រកា្លាយគម្រងទាំងឡាយរបស់យើង
ឲ្យទៅជាលទ្ធផលជាក់ស្ត្រង។ ការចាប់ដ្រគូរវងវិស័យសធរណៈ 
និងវិស័យឯកជន គឺជាយន្តការគន្លឹះមិនអាចខ្វះបាន ដ្រលនឹងជួយ 
សម្រួលដោះការលំបាកផ្ន្រកហិរញ្ញប្បទានរបស់យើង។ សម្ត្រចត្រជោ
នាយករដ្ឋមន្រ្តីបានជំរុញឲ្យមនការតភា្ជាប់ឌីជីថល សម្រប់ការប៉ះប៉ូវ 
ផលិតភាពដ្រលបាត់បង់ដោយសរវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ ក៏ដូចជាធនា 
ប្រសិទ្ធភាព និងនិរន្តរភាពន្រការអភិវឌ្ឍសង្គម-ស្រដ្ឋកិច្ច។ កម្ពុជាសូម
លើកទឹកចិត្តឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមហាអនុតំបន់ម្រគង្គផ្តាតចម្បង
លើការអភិវឌ្ឍហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថល ការធ្វើសមហរណកម្ម ស្រដ្ឋ- 
កិច្ចឌីជីថល និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើកម្លាំងពលកម្មជំនាញស្របតាម
យុគសម័យឧស្សាហកម្ម៤.០ ក្នុងដំណាក់កាលន្រការស្តារសម្បទា 
ស្រដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ ដើម្បីរក្សាស្រដ្ឋកិច្ចរបស់យើងឲ្យមនភាពប្រកួត 
ប្រជ្រងខ្ពស់ ជាពិស្រស ការអភិវឌ្ឍទីក្រុងវ្រឆា្លាត ថាមពលស្អាត និង 
ប្រព័ន្ធឡូជីស្ទិក គួរត្រូវបានពង្រឹងឲ្យកាន់ត្រខ្លាំងថ្រមទៀត។ 

ថ្ល្រងនៅក្នុងពិធីបិទកិច្ចប្រជុំនោះ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បាន 
លើកឡើងថា យើងកំពុងចាប់ផ្តើមទសវត្សថ្មី ក្រមវិបត្តិដ៏ស្មុគស្មាញមួយ
ដ្រលកើតឡើងពីជំងឺកូវីដ-១៩ ដ្រលនាំមកជាមួយនូវផលប៉ះពាល់ដ្រល
អូសបនា្លាយព្រលយូរ និងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះសុខភាពសធរណៈ និងស្រដ្ឋ-

កិច្ច។ ទោះបីជាយើងមនវ៉ាក់សំងដ្រលជាពន្លឺន្រក្តីសង្ឃឹមក៏ដោយ 
យើងត្រូវរំពឹងទុកថា កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រង និងការប្ត្រជា្ញាយ៉ាងមុតមំនៅ
ត្រចាំបាច់ ដើម្បីគ្រប់គ្រងជំងឺរាតត្បាតន្រះ និងស្តារស្រដ្ឋកិច្ចរបស់យើង
ឲ្យមនប្រក្រតីភាពព្រញល្រញឡើងវិញ។ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន 
បានជំរុញឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់ ប្ត្រជា្ញាពង្រឹងបន្ថ្រមទៀតនូវកិច្ចសហ-
ប្រតិបតិ្តការរបស់យើង និងបន្តអនុវត្តយុទ្ធសស្រ្ត និងសកម្មភាពអាទិ
ភាពដ្រលមននៅក្នុងឯកសរពីរ ដ្រលបានអនុម័ត។ សម្ត្រចត្រជោ 
បង្ហាញការជឿជាក់ថា យុទ្ធសស្រ្តទាំងន្រះគឺត្រឹមត្រូវ និងត្រូវបាន     
បង្កើតឡើងដោយផ្អ្រកលើការវយតម្ល្រយ៉ាងច្បាស់លាស់ លើបរិបទ 
តំបន់ និងពិភពលោក ដោយប្រកាន់យកនូវដំណះស្រយដ្រលផ្អ្រក
លើចំណ្រះដឹងជាមូលដា្ឋាន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ជោគជ័យនឹង
អាស្រ័យលើការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ដូច្ន្រះ យើងត្រូវត្រ
ប្រឹងប្រងក្នុងការតាមដានវឌ្ឍនភាព និងវយតម្ល្រជានិច្ចនូវស្ថានភាព
ផ្លាស់ប្តូរឆាប់រហ័ស និងត្រូវមនភាពបត់ប្រនក្នុងការដោះស្រយបញ្ហា។

 នៅថ្ង្រទី១០ ខ្រកញ្ញា ឆា្នាំ២០២១ សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតី-
ត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បាន 
អញ្ជើញថ្ល្រងសុន្ទរកថា ក្នុងពិធីបើកពិព័រណ៍ចិន-អាស៊ាន លើកទី ១៨ 
ឆា្នាំ ២០២១ ក្រមប្រធនបទ«ការច្រករំល្រកកាលានុវត្តភាព ដ្រល 
ទទួលបានពីរបៀងថ្មី ផ្លូវគោក និងផ្លូវសមុទ្រ ដើម្បីកសងសហគមន៍ 
ចិន-អាស៊ានមួយសម្រប់អនាគតរួមគ្នា» តាមរយៈវីដ្រអូ។ សម្ត្រចត្រជោ 
ហ៊ុន សែន បានធ្វើការគូសបញ្ជាក់ថា ពិព័រណ៍ចិន-អាស៊ាន លើកទី ១៨ 
ន្រះ ជាសក្ខីកម្មន្រភាពជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងដ្រ
គូសន្ទនាចិន-អាស៊ាន និងបាននាំមកនូវការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យ 
និងវិបុលភាពសម្រប់ប្រជាជាតិ និងប្រជាជនអាស៊ាន និងចិន។ ជាមួយ 
នឹងក្តីសោមនស្សរីករាយ និងអបអរសទរចំពោះខួបអនុស្សាវរីយ៍លើក
ទី៣០ ន្រទំនាក់ទំនងដ្រគូសន្ទនាចិន-អាស៊ាន និងខួបន្រការប្ត្រជា្ញា       
អភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាពរវងចិន-អាស៊ាន   សម្ត្រចត្រជោ   
នាយករដ្ឋមន្រ្តីបានស្នើឲ្យចិន-អាស៊ាន ត្រូវជំរុញកិច្ចសហការលើគ្រប់ 
វិស័យ ជាពិស្រសវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងគោលបំណង 
ពន្លឿនការស្តារសកម្មភាពសង្គម - ស្រដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រយវិបត្តនិ្រជំងឺ 
កូវីដ-១៩ តាមរយៈការបើកឲ្យបានទូលំទូលាយជាងមុននូវទីផ្សារ និង 

សម្តេចតេជេ ហ៊ុន សេន ៖ យើងតេូវតេមានភាពជាមា្ចេស់បេទេសក្នុងការកសាង
សន្តិភាព និងកសាងជាតិកេយជម្លេះ

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញថ្ល្រងសុន្ទរកថាក្នុងពិធីបើក-បិទ
កិច្ចប្រជុំកំពូលមហាអនុតំបន់ម្រគង្គលើកទី៧ តាមប្រព័ន្ធវីដ្រអូ 

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញថ្ល្រងសុន្ទរកថា ក្នុងពិធីបើកពិព័រណ៍
ចិន-អាស៊ាន លើកទី ១៨ ឆា្នាំ ២០២១ 



qñaMTI 21 elx 244 Ex          kBaØa qñaM 2021 TsSnavdþI RbCaCn 9qñaMTI 21 elx 244 Ex             kBaØa qñaM 20219 TsSnavdþI RbCaCn

រំហរូពាណិជ្ជកម្មស្ររីក៏ដូចជាសម្រួលដល់រំហូរវិនិយោគ ដើម្បីអនុញ្ញាត 
ឲ្យកម្ពុជា ក៏ដូចជាប្រទ្រសផ្ស្រងទៀតក្នុងតំបន់ មនលទ្ធភាពអាចជំរុញ
ការនាំច្រញផលិតផលដ្រលមនសកា្តានុពល និងទទួលបានធនធន
ហិរញ្ញវត្ថុបន្ថ្រមទៀត។ សម្ត្រចត្រជោក៏បានថ្ល្រងអំណរគុណចំពោះ 
រដា្ឋាភិបាល និងប្រជាជនចិន ដ្រលបានផ្តល់ការគំទ្រដល់រាជរដា្ឋាភិបាល 
និងប្រជាជនកម្ពុជា តាមរយៈជំនួយគ្រប់រូបភាព ទាំងផ្ន្រកបច្ច្រកទ្រស
ព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ សម្ភារបរិកា្ខាព្រទ្យ និងជាពិស្រសជំនួយវ៉ាក់សំង
បង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ព្រមទាំងការជួយសម្របសម្រួលដល់ភាគីកម្ពុជា 
នៅក្នុងការបញ្ជាទិញវ៉ាក់សំងពីប្រទ្រសចិន។ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន 
បានគូសបញ្ជាក់ថា ក្នុងរយៈព្រលជាង១ឆា្នាំកន្លងមកន្រះ រាជរដា្ឋាភិបាល
ដ្រម្ខាងបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងយ៉ាងសកម្មជាមួយជំងឺកូវីដ-១៩ តាមរយៈ
ការអនុវត្តយុទ្ធសស្រ្តបីសំខន់ គឺទប់ស្កាត់, ព្យាបាល, និងចាក់ 
វ៉ាក់សំង និងដ្រម្ខាងទៀតអនុវត្តនូវគោលនយោបាយរក្សាលំនឹងជីវភាព
ប្រជាជន និងធុរកិច្ចនៅក្នុងគ្រប់វិស័យ។ តាមរយៈការអនុវត្តយុទ្ធសស្រ្ត
បីសំខន់ខងលើន្រះ សម្ត្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី មនជំនឿជឿជាក់ថា 
កម្ពុជានឹងអាចសម្រចបាននូវគោលដៅន្រការបង្កើតភាពសុំាសហគមន៍
នៅទូទាំងប្រទ្រស និងមនឱកាសបើកដំណើរការព្រញល្រញជាបណ្តើរៗ 
ន្រសកម្មភាពសង្គម-ស្រដ្ឋកិច្ចនាព្រលខងមុខ។

    នៅថ្ង្រទី១២ ខ្រកញ្ញា ឆា្នាំ២០២១ សម្ដ្រចអគ្គមហាស្រនាបតី- 
ត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បាន 
អញ្ជើញថ្ល្រងសុន្ទរកថា ក្នុងកម្មវិធីមហាសន្និបាតន្រក្តីសង្ឃឹមពិភពលោក
លើកទី៧ ៖ ស្ថាប័នស្រវជ្រវឆា្នាំ២០២២ ក្រមប្រធនបទ «សន្តិភាព
នៅតំបន់អាសុីបា៉ាសុីហ្វិក» តាមប្រព័ន្ធវីដ្រអូ ដ្រលរៀបចំដោយសហព័ន្ធ
សន្តិភាពសកល(RPF) របស់ប្រទ្រសកូរ៉្រខងត្បូង។

ថ្ល្រងនៅក្នុងមហាសន្និបាតន្រក្តីសង្ឃឹមពិភពលោកលើកទី៧ ន្រះ 
សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី បានលើកឡើងថា ក្នុងនាម

ជាប្រទ្រសដ្រលផ្តល់តម្ល្រមិនអាចកាត់ថ្ល្របានដល់សន្តិភាព កម្ពុជា          
វយតម្ល្រខ្ពស់ចំពោះការរៀបចំមហាសន្និបាតន្រះ ដើម្បីពង្រឹងវប្បធម៌ 
សន្តិភាព និងការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក ក្នុងក្របខណ្ឌកិច្ចសហ-
ប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៅក្នុងតំបន់អាសុីបា៉ាសុីហ្វិក។ សម្ត្រចត្រជោ ធ្វើ 
ការកត់សម្គាល់ថា ព្រឹត្តិការណ៍ ភូមិសស្រ្តនយោបាយមួយក្នុងតំបន់ 
ដ្រលបាននិងកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីមជ្ឈដា្ឋាន
អន្តរជាតិ គឺការដកកងទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាម្ររិកច្រញពីប្រទ្រសអាហ្វ-
ហា្គានីស្ថាន និងការដណ្តើមកាន់កាប់ទីក្រុងកាប៊ុលទាំងស្រុងឡើងវិញ
ដោយក្រុមតាលីបង់។ ព្រឹត្តិការណ៍ន្រះ គឺជាការរំលឹកយ៉ាងក្រៀមក្រំ 
និងជូរចត់ទៅដល់រឿងរា៉ាវ ដ្រលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា 
កាលពីថ្ង្រទី ១៧ ខ្រម្រស ឆា្នាំ១៩៧៥ ដ្រលនៅព្រលនោះ ខ្ម្ររក្រហម
បានចូលកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំព្រញ ដ្រលន្រះគឺជាស្ថានភាពដ៏សោកសៅ 
បំផុត ដ្រលកម្ពុជា និងប្រជាជនកម្ពុជា ចងចាំពីភាពខ្លាចផ្សា និងប្ត្រជា្ញា
បញ្ចៀសព្រឹត្តិការណ៍ស្រដៀងគ្នាន្រះ មិនឲ្យកើតឡើងម្តងទៀត ឡើយ។ 
សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានគូសបញ្ជាក់ថា តាមរយៈបទពិសោធន៍
ដ្រលស្ត្រងច្រញពីការវិវត្តន្រស្ថានការណ៍នយោបាយ នៅប្រទ្រស 
អាហ្វហា្គានីស្ថាន និងទីកន្ល្រងផ្ស្រងៗទៀត យើងអាចយល់ច្បាស់ថា មន
ត្រភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទ្រសមនជម្លាះត្រប៉ុណ្ណោះ ដ្រលអាចចូលរួម 
ចំណ្រកកសងសន្តិភាព និងប្រទ្រសជាតិបាន ។ ប្រទ្រសដទ្រមិនអាច
មកដើរតួជំនួសក្នុងការកសងន្រះបានឡើយ។ សម្ត្រចត្រជោបន្តថា 
“ភាពជាម្ចាស់ប្រទ្រស”  គឺជាគន្លឹះឈានឆ្ពោះទៅរកជោគជ័យ និង       
សន្តិភាពព្រញល្រញប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ ប្រទ្រសដទ្រមិនអាច  
មកបណ្តុះគុណតម្ល្រ និងប្រព័ន្ធនយោបាយឲ្យប្រទ្រសណាមួយបាន
នោះឡើយ ដោយសរមូលដា្ឋានគ្រឹះសំខន់ទាំងន្រះ ត្រូវការ រីកលូតលាស់ 
ជាលំដាប់លំដោយ ស្របទៅតាមបរិបទនយោបាយ ស្រដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច 
និងវប្បធម៌របស់ប្រទ្រសនីមួយៗ។ ជាក់ស្ត្រង កម្ពុជា គឺជា ឧទាហរណ៍ 
គំរូមួយ ដ្រលគួរពិចារណាយកបទពិសោធន៍។ សម្ត្រចត្រជោ បានបញ្ជាក់ 
បន្ថ្រមថា សន្តិភាពព្រញល្រញដ្រលយើងទទួលបាននាព្រលន្រះ គឺ     
ត្រូវបានកសងឡើងដោយមនការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ នៅ 
ក្នុងប្រទ្រស។ នាដើមទសវត្សឆា្នាំ១៩៩០ កម្ពុជាមិនអាចសម្រចបាន
សន្តិភាពព្រញល្រញនោះទ្រ បើទោះបីជាសហគមន៍អន្តរជាតិបាន 
ចំណាយថវិកាអស់ប្រមណ ២ពាន់លានដុលា្លារអាម្ររិក។ សង្រ្គាមនៅ
ត្របន្តអូសបនា្លាយរហូតដល់ខ្រធ្នូ ឆា្នាំ១៩៩៨ ទើបកម្ពុជាអាចឈានទៅ
សម្រចបានសន្តិភាពព្រញល្រញ បនា្ទាប់ពីបានអនុវត្តនយោបាយ 
ឈ្នះ-ឈ្នះ ដើម្បីស្វ្រងរកដំណះស្រយរួមមួយក្នុងចំណមជាតិសសន៍
របស់យើង។ សម្ត្រចត្រជោបានគូសបញ្ជាក់ជាថ្មីថា យើងត្រូវត្រមន 
“ភាពជាម្ចាស់ប្រទ្រស” នៅក្នុងការកសងសន្តិភាព និងការកសង 
ប្រទ្រសជាតិនៅក្រយជម្លាះ។

ក្នុងកម្មវិធីមហាសន្និបាតន្រក្តីសង្ឃឹមពិភពលោកលើកទី៧ ៖ ស្ថាប័ន 
ស្រវជ្រវឆា្នាំ២០២២ ក្រមប្រធនបទ «សន្តិភាពនៅតំបន់អាសុីបា៉ាសុីហ្វិក» 
ន្រះ សម្ដ្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទទួលបានម្រដាយសហប្រធនកិច្ចប្រជុំកំពូល
សន្តិភាពពិភពលោក2021 (World Summit Peace) ពីមហាសន្និបាត 
ន្រក្តីសង្ឃឹមលើកទី៧ ក្រមប្រធនបទស្តីពី "សន្តិភាពនៅតំបន់អាសុី
បា៉ាសុីហ្វិក"។ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន គឺជាស្ថាបនិកសន្តិភាពយ៉ាង
ពិតប្រកដនៅកម្ពុជា និងជាម្រដឹកនាំគំរូដ៏អស្ចារ្យមួយរូបក្នុងឧបទ្វីប 
អាសុី៕

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ទទួលបានម្រដាយសហប្រធនកិច្ចប្រជុំកំពូល
សន្តិភាពពិភពលោក 2021 ( World Summit Peace) 

ពីមហាសន្និបាតន្រក្តីសង្ឃឹមលើកទី៧
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សម្តេចតេជេ ហ៊ុន សេន ៖ បេសិនគេប់គេងជំងឺកូវីដ-១៩ បានល្អយើងនឹង
បើកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញគេប់វិស័យ 

 សម្តេចតេជោដាក់ចេញវិធានការចំនួន៥ ក្នុងការបើកវិស័យអប់រំឡើងវិញ

នៅថ្ង្រទី១៧ ខ្រកញ្ញា ឆា្នាំ២០២១ ន្រះ សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតី-
ត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បាន 
អញ្ជើញប្រកាសបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ជូន 
ដល់កុមរអាយុចាប់ពី ៦ឆា្នាំ ដល់ ១២ឆា្នាំ ដ្រលធ្វើឡើងនៅវិមនសន្តិភាព 
រាជធនីភ្នំព្រញ។

ថ្ល្រងនៅក្នុងសន្និសីទសរព័ត៌មន សម្ត្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី 
បានមនប្រសសន៍ថា ព្រលន្រះកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងប្រទ្រសដ្រលបាន
ចាក់វ៉ាក់សំងច្រើនជាងគ្រ ខណៈដ្រលស្ថានភាពកូវីដ-១៩ នៅលើ 
ពិភពលោក មិនទាន់មនការថមថយនៅឡើយ។ យើងមនវិធនការ 
៣សំខន់ៗ ដ្រលកម្ពុជាដាក់ច្រញជាប្រចាំថ្ង្រ នោះគទឺី១- ការធ្វើចតា្តា-
ឡីស័ក និងការធ្វើត្រស្តរហ័ស ទី២-ការចាក់វ៉ាក់សំង និងទី៣- ការ 
ព្យាបាលដោយថា្នាំ និងវិធីថ្មីៗ។ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ថ្ល្រងថា 
កម្ពជុា នងឹមនវ៉ាកស់ងំមកដលថ់្មចីនំនួ៩លានដសូថ្រមទៀត ក្នងុនោះ 
៦លានដូស ដ្រលជាការបញ្ជាទិញ ពីក្រុមហ៊ុនសុីណូវ៉ាក់របស់ចិន និង 
៣លានដសូទៀត គជឺាការសន្យាផ្តលជ់នំយួពមីតិ្តចនិ ក្នងុដណំើរទស្សនកចិ្ច 
របស់លោក វ៉ែង យី រដ្ឋមន្ត្រីការបទ្រសចិន កាលពីព្រលថ្មីៗន្រះ 
ខណៈព្រលន្រះវ៉ាក់សំងកំពុងមនក្នុងស្តុក របស់ក្រសួងសុខភិបាល 
ស្រប់ ចំនួនជាង៤ស្រនដូស។ វ៉ាក់សំងមិនម្រនជាចំណទបញ្ហាទ្រ 
យើងមនវ៉ាក់សំងក្នុងដ្រហោចណាស់ យើងមន៩លានដូស សម្រប់ 
បម្រើឲ្យការចាក់វ៉ាក់សំង ដូសទី៣ជូនប្រជាជនយើង ។ សម្ដ្រចត្រជោ 
ហ៊ុន សែន ក៏បានសង្ឃឹមលើការសន្យារបស់ភាគីជាមិត្ដប្រទ្រស 
អូស្ដ្រលី ដ្រលបានសន្យាថា នឹងបន្តជួយកម្ពុជាថ្រមទៀត ក្នុងការផ្តល់
វ៉ាក់សំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ២.៣លានដូស ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ         
ត្រជាក់៨០អង់ស្សាក្រមសូន្យផងដ្ររ។

ទាក់ទឹននឹងការបើកឡើងវិញន្រវិស័យអប់រសំម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន 
បានដាក់ច្រញនូវគោលការណ៍ជាក់លាក់សំខន់ៗចំនួន៥ រួមមន៖ 
ទី១-នៅជនបទដ្រលគ្មានហានិភ័យ ឬមនហានិភ័យទាប គ្រឹះស្ថានសិក្សា 
គ្រប់កម្រិតអាចបើកដំណើរការបានដោយអនុវត្តន៍រៀនតាមបណ្តុំ  មិន 
លើស១៥នាក់ ដោយគោរពតាមស្តង់ដារប្រតិបត្តិរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជន 
និងកីឡា និងគោលការណ៍របស់ក្រសួងសុខភិបាល ទី២-នៅតំបន់ 
មនហានិភ័យមធ្យម ដ្រលផ្តល់លទ្ធភាពដល់សិស្សថា្នាក់ទី៩ និងទី១២ 
ទី៣-នៅតំបន់ដ្រលមនហានិភ័យខ្ពស់ គឺត្រូវរៀនតាមអនឡាញពី ចម្ងាយ  
ទី៤- ត្រូវបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសលារៀន ដោយមនការចូល
រួមពីគណៈគ្រប់គ្រងសលា, តំណាងមតាបិតា និងអាជា្ញាធរមូលដា្ឋាន  
ដើម្បីជួយទ្រទ្រង់សលា ឬសម្រចថាត្រូវបិទសលាឬយ៉ាងណាបនា្ទាប់ពី
មនករណីឆ្លង ទី៥-បន្តត្រួតពិនិត្យតាមដានអ្នកជំងឺថ្មី និងប្រភពន្រការ 
ឆ្លង ដើម្បីចៀសវងការឆ្លងចូលសលារៀន។ សម្ត្រចត្រជោបានថ្ល្រង 
ទៀតថា ប្រសនិបើសភាពការណល៍្អ  យើងគ្របគ់្រងជងំកឺវូដី១៩បានល្អ 
យើងនឹងបើកដំណើរការសកម្មភាពស្រដ្ឋកិច្ចឡើងវិញគ្រប់វិស័យ។ បុ៉ន្ត្រ 
ខ្ញុចំង់ចាប់ផ្តើមពីវិស័យអប់រំ បនា្ទាប់ពីវិស័យអប់រំ យើងបើកវិស័យស្រវ។ 
វិស័យស្រវន្រះខ្ញុំចង់ធ្វើ២ជំហាន ជំហានទី១ គឺបើកទ្រសចរក្នុងស្រុក 
ព្រះប្រជាពលរដ្ឋមនតម្រូវការដើរកម្សាន្ត និងជំហានទី២ ខ្ញុំចង់ល្រង 
ជាមួយប្រទ្រសមួយចំនួន គឺទ្រសចរវ៉ាក់សំង។ អ្នកដ្រលបានចាក់           
វ៉ាក់សំងគ្រប់អាចមកធ្វើទ្រសចរណ៍នៅប្រទ្រសរបស់យើង។ ព្រលមក 
ដល់អនុញ្ញាតធ្វើចតា្តាឡីស័ក ៧ថ្ង្រ ប៉ុន្ត្រមិននៅត្រក្នុងបន្ទប់ទ្រ គឺអាច 
ដើរកម្សាន្តនៅក្នុងខ្រត្ត ឬតំបន់ដ្រលខ្លួនធ្វើចតា្តាឡីស័កបាន ផុត៧ថ្ង្រ
អាចធ្វើដំណើរឆ្លងខ្រត្តបានធម្មតា។

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រងថា ការចាក់វ៉ាក់សំងបង្ការ 
ជំងឺកូវីដ១៩ ដូសទី៤ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ឬអត់នោះ គឺត្រូវស្ថិតលើការសិក្សា
ពីភាពចាំបាច់ ឬតម្រូវការ និងស្ថានភាពវិវឌ្ឍន៍ន្រជំងឺកូវីដ១៩ ។ បើ 
មនការចាក់ម្រន គឺរដ្ឋនៅត្រជាអ្នករា៉ាប់រងខ្ពស់លើការចាក់ ត្រក៏ចង់ឱ្យ
វិស័យឯកជនចូលរួមសម្រលការលំបាកជាមួយរាជរដា្ឋាភិបាលផងដ្ររ។ 
រឿងន្រះវស្ថិតទៅលើការវិវឌ្ឍម្ររោគកូវីដ១៩ និងការផលិតវ៉ាក់សំង។ 
យើងត្រូវតាមដានលើបញ្ហាន្រះនៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ត្រងរបស់ពិភពលោក 
ជាមួយនឹងប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សំងដ្រលត្រូវបន្តគួបផ្ំសជាមួយ នឹងការ
ណ្រនាំជារឿយៗពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកផងដ្ររ។ បើមនការ
ចាក់វ៉ាក់សំងដូសទី៤ម្រននោះ គឺរដ្ឋនៅត្រទទួលខុសត្រូវខ្ពស់លើការ
ចំណាយក្នុងការផ្តល់វ៉ាក់សំងជូនប្រជាពលរដ្ឋ ត្រសម្ត្រចក៏ចង់ឃើញ
ក្រុមហ៊ុននានាចូលរួមរំល្រកការលំបាកជាមួយរាជរដា្ឋាភិបាល។ ការ 

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញប្រកាសបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សំង
បង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ជូន ដល់កុមរអាយុចាប់ពី ៦ឆា្នាំ ដល់ ១២ឆា្នាំ
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 នៅព្រឹកថ្ង្រទី៩ ខ្រកញ្ញា ឆា្នាំ២០២១ សម្ត្រចអគ្គមហាពញាចក្រី 
ហែង សំរិន ប្រធនរដ្ឋសភា អញ្ជើញដឹកនាំបន្តសម័យប្រជុំរដ្ឋសភា
លើកទី៦ នីតិកាលទី ៦ ដើម្បីពិភាក្សានិងអនុម័តឯកសរសំខន់ៗ 
មួយចំនួន ដ្រលនឹងកា្លាយជាយន្តការគតិយុត្តគន្លឹះក្នុងការជំរុញកំណើន
ស្រដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្ម ទាំងនៅក្នុងក្របខណ្ឌជាតិ តំបន់ ក៏ដូចជា 
សកលលោក ដ្រលក្នុងនោះរួមមន៖ ស្រចក្តីព្រងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត
យល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដ្រគូស្រដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រយតំបន់, 
ស្រចក្តីព្រងច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្មមត្រ១៨ថ្មី ន្រច្បាប់ស្តីពីវិសោធន- 
កម្មមត្រ១៨ ន្រច្បាប់ស្តីពីសវនកម្មន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ស្រចក្ត ី
ព្រងច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មស្ររ ី
រវងរាជរដា្ឋាភិបាលន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដា្ឋាភិបាលន្រ 
សធរណរដ្ឋប្រជាមនិតចិន, ស្រចក្តីព្រងច្បាប់ស្តីពី ការប្រកួតប្រជ្រង, 
ស្រចក្តីព្រងច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្មមត្រ១២៣ មត្រ១៣៨ មត្រ 
១៦២ មត្រ៣០០ មត្រ៣៤៣ មត្រ៣៥០ មត្រ៣៦៣ និង 
មត្រ៣៦៧ ន្រច្បាប់ស្តីពីការងរ ដ្រលត្រូវប្រកាសឱ្យប្រើដោយព្រះរាជ
ក្រមល្រខ ជស/រកម/០៣៩៧/០១ ចុះថ្ង្រទី១៣ ខ្រមីនា ឆា្នាំ១៩៩៧, 
ស្រចក្តីព្រងច្បាប់ស្តីពី វិនិយោគន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង 
ស្រចក្តីព្រងច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសរធ្វើវិសោធន-
កម្មកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានបូកបីស្តីពីការត្រៀមបម្រុងអង្ករសង្គា្រះបនា្ទាន់។

  ស្រចក្តីព្រងច្បាប់ទាំងន្រះ ផ្តល់លទ្ធភាពកាន់ត្រប្រសើរដល់រាជ-
រដា្ឋាភិបាលក្នុងការកសង និងអភិវឌ្ឍប្រទ្រសជាតិ ព្រមទាំងរួមចំណ្រក 
ជាមួយតំបន់ និងសកលលោក សំដៅធនាដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយ
ចីរភាព ជាពិស្រសស្រចក្តីព្រងច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើ        
កិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដ្រគូស្រដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រយតំបន់នឹងកា្លាយជា
ក្របខ័ណ្ឌស្នូលសម្រប់ការលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគ 

តំបន់ ដោយពង្រីកបន្ថ្រមទៀតនូវខ្ស្រច្រវក់តម្ល្រតំបន់ និងនាំមកនូវ 
ឱកាសទីផ្សារ និងការងរសម្រប់អាជីវកម្ម និងប្រជាជននៅក្នុង ប្រទ្រស 
និងតំបន់។

ស្រចក្តីព្រងច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀង 
ពាណិជ្ជកម្មស្ររី រវងកិច្ចព្រមព្រៀងរាជរដា្ឋាភិបាលន្រព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជា និងសធរណរដ្ឋប្រជាមនិតចិន ក៏ផ្តល់សរៈសំខន់ខ្លាំង 
ណាស់ដ្ររ ។ ពាណិជ្ជកម្មស្ររី កម្ពុជា-ចិន បានផ្តល់សរៈប្រយោជន៍
យ៉ាងសំខន់សម្រប់កម្ពុជា ក្នុងការពង្រីកការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ជំរុញការ 
វិនិយោគ និងការងរ ការបណ្តុះបណា្តាល និងបច្ច្រកវិទ្យា ។ ជាក់ស្ត្រង 
ផលប្រយោជន៍ដ្រលកម្ពុជានឹងទទួលបានជាច្រើនដូចជា៖ ការបើកច្រក
ទីផ្សារបានធំជាងសម្រប់មុខទំនិញកសិផល បន្ល្រផ្ល្រឈើ ផលិតផល 
ក្រច្ន្រ និងសិប្បកម្ម និងផលិតផលជាច្រើនទៀត ក្នុងករណីដ្រលកម្ពុជា 
ផលតិបាន នងិមនអនាមយ័ ព្រមទាងំស្តងដ់ារត្រមឹត្រវូ, មនលហំរទផី្សារ 
ផ្ន្រកស្រវកម្ម ដ្រលអាចនាំច្រញក្នុងករណីមនការ   បណ្តុះបណា្តាល 
ជំនាញត្រឹមត្រូវ, រាល់នីតិវិធីទាក់ទងនឹងវិធនដើមកំណើតទំនិញគយ 

សម្ត្រចចក្រី ហែង សំរិន ប្រធនរដ្ឋសភាន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញដឹកនាំបន្តសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៦ នីតិកាលទី ៦ 
ដើម្បីពិភាក្សា និងអនុម័តឯកសរសំខន់ៗ មួយចំនួន 

សម្តេចអគ្គមហាពញាចកេី ហេង សំរិន បេធានរដ្ឋសភា 

អញ្ជើញដឹកនាំបន្តសម័យបេជុំរដ្ឋសភាលើកទី៦ នីតិកាលទី៦
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និងសម្រួលពាណិជ្ជកម្មអនាម័យ និងភូតគមអនាម័យ និងរបាំង 
បច្ច្រកទ្រសលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ត្រូវបានកំណត់ច្បាស់លាស់ និង 
ធ្វើសមញ្ញនីយកម្ម ដើម្បីងយស្រួលអនុវត្ត និងសម្រួលដល់ការធ្វើ 
ពាណិជ្ជកម្ម, បរិយកាសវិនិយោគ និងនយោបាយទាក់ទាញវិនិយោគ-
ទុនពីបរទ្រសត្រូវបានរៀបចំ និងបង្កើតឡើង, កិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្ន្រក
ស្រដ្ឋកិច្ច និងបច្ច្រកទ្រស តាមវិស័យនានាត្រូវបានកំណត់ ដើម្បី 
ជួយដល់កម្ពុជា ក្នុងការកសងធនធនមនុស្ស ពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័ន 
កសងសមត្ថភាព  ផលិត និងផ្គត់ផ្គង់របស់វិស័យឯកជន, ហ្រដា្ឋារចនា 
សម្ព័ន្ធផ្ន្រកទន់ និងរឹងសម្រប់ជួយដល់វិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងត្រូវបាន 
កសង និងរៀបចំជាបណ្តើរៗ ។ កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មស្ររី ឬ 
ហៅថា អ្រហ្វធីអ្រ (FTA) គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងលើកល្រងរបាំង 
ពន្ធអាករទៅវិញទៅមករវងប្រទ្រស និងប្រទ្រសដ្រលចុះហត្ថល្រខ
លើកិច្ចព្រមព្រៀងន្រះជាមួយគ្នា ។ កិច្ចព្រមព្រៀងន្រះនឹងសម្រួលជាមួយ
របាំងពន្ធអាករ ការកំណត់ចំនួនទំនិញ ដ្រលគ្រអាចយល់បានថាជាការ 
ធ្វើស្រដ្ឋកិច្ចប្របផ្រនទីផ្សារស្ររី ឬក្នុងអត្ថន័យរួមបញ្ចូលស្រដ្ឋកិច្ចត្រ
មួយ ។ ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មស្ររីន្រះមិនត្រឹមត្រជាការព្រមព្រៀងត្រឹមការ
លើកល្រងរបាំងពន្ធអាករនោះទ្រ ត្របានគ្របដណ្តប់លើវិស័យជាច្រើន
ទៀត មនដូចជាផ្ន្រកស្រវកម្ម វិនិយោគ កិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម ការ
លុបបំបាត់របាំងមិនម្រនពន្ធគយជាដើម ។ មុខទំនិញរបស់កម្ពុជា ប្រមណ 
៣៤០មុខ មនប្រមណ ៩៥% នឹងល្រងជាប់ពន្ធក្រយកិច្ចព្រមព្រៀង
ន្រះត្រូវបានចុះហត្ថល្រខ ។ ដោយឡ្រកមុខទំនិញប្រមណជា ៥% 

ទៀតនឹងត្រូវល្រងជាប់ពន្ធដ្ររក្នុងរយៈព្រល ១០ឆា្នាំខងមុខ ។ ទំនិញ 
៣៤០មុខ ដ្រលត្រូវនាំទៅកាន់ប្រទ្រសចិនភាគច្រើន គឺជាផលិតផល 
កសិកម្ម និងផលិតផលសម្រចច្រញពីឧស្សាហកម្មក្រច្ន្រ ក្នុងនោះ 
ផលិតផលកសិកម្ម ៩៥% ត្រូវបានរួចពន្ធសម្រប់ការនាំច្រញទៅកាន់
ប្រទ្រសចិនដូចជា ម្រច ម្ទ្រសក្រៀម ផ្ល្រឈើ ត្រីសច់ គ្រំ កា្តាម និង បា៉ាក់ 
ជាដើម ។ ចំណ្រកមុខទំនិញដ្រលចិនគិតពន្ធពីកម្ពុជា គឺជាប្រភ្រទ 
គ្រឿងចក្រ និងយនយន្តផ្ស្រងៗ ។ មូលហ្រតុដ្រលចិនគិតពន្ធលើមុខ
ទំនិញទាំងន្រះ ដោយសរចិនមិនចង់ឱ្យការនាំចូលទីផ្សាររបស់ខ្លួនប៉ះពាល់
ផលិតផលក្នុងស្រុក ហើយមុខទំនិញន្រះក៏កម្ពុជាមិនមនដ្ររ ។ 

ចំពោះ “ស្រចក្តីព្រងច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា”  
ជាស្រចក្តីព្រងច្បាប់ថ្មីមួយ ដ្រលត្រូវផ្តួចផ្តើម និងចង្អុលបង្ហាញដោយ
ឯកសរគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យ ឧស្សាហកម្មកម្ពុជាឆា្នាំ ២០១៥- 
២០២៥ ។ ស្រចក្តីព្រងច្បាប់ន្រះ នឹងទាក់ទាញលើកកម្ពស់ការវិនិយោគ
ដោយបុគ្គលសញ្ជាតិខ្ម្ររ ឬបរទ្រសប្រកបដោយគុណភាព ប្រសិទ្ធភាព 
និងប្រសិទ្ធផល សំដៅអភិវឌ្ឍស្រដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជា តាមរយៈការបង្កើត
របបលើកទឹកចិត្តវិនិយោគមួយ ដ្រលមនតម្លាភាព ភាពអាចបា៉ាន់ 
ប្រមណទុកជាមុនបាន គ្មានការរីសអើង មនលក្ខណៈប្រកួតប្រជ្រង 
និងគំទ្រគោលនយោបាយសង្គមស្រដ្ឋកិច្ច ។ ការធ្វើទំនើបកម្ម ការង្កើន
ផលិតភាពន្រឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុក ការពង្រឹងការតភា្ជាប់ទៅក្នុងខ្រ្ស 
ច្រវក់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងតំបន់ និងសកលលោក តាមរយៈការជំរុញកំណើន 
រំហូរចូលមូលធន ការផ្ទ្ររបច្ច្រកវិទ្យាចំណ្រះដឹង និងចំណ្រះធ្វើជាដើម៕

ដល់ព្រលន្រះ ប្រទ្រសកម្ពុជាទទួលបានវ៉ាក់សំងបង្ការការពារម្ររោគ

កូវីដ-១៩ ពីរដា្ឋាភិបាលន្រសធរណរដ្ឋប្រជាមនិតចិន និងប្រជាជន 

ចិនចំនួន ២៦.៨ លានដូសហើយ។  សម្ត្រចត្រជោបានបញ្ជាក់ថា 

នៅក្នុងជំនួប សម្ត្រចបានលើកបញ្ហាកសិផលជាមួយ ឯកឧត្តម វ៉ែង យី 
ស្ដីពីការនាំកសិផលកម្ពុជាត្រង់ទៅកាន់ប្រទ្រសចិន ដ្រលក្នុងនោះ 

ដូចជាមនប៉្រលិនជាដើម ។ សម្ត្រចត្រជោបានមនប្រសសន៍ថា 

ចិនកំពុងបើកទូលាយទីផ្សារ ហើយនៅព្រលដ្រលកិច្ចព្រមព្រៀង 

ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា- ចិន ដ្រលនឹងចូលជាធរមននៅព្រលខងមុខ យើង

នឹងអាចប្រើប្រស់ទីផ្សាររបស់ចិន និងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពី 

ទីផ្សាររបស់ចិន។ រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា នឹងប្រឹងប្រងឱ្យអស់លទ្ធភាព 

ជាមួយនឹងការប្ត្រជា្ញាជួយពីមិត្តចិន។

ឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងន្រះ ឯកឧត្តម វ៉ែង យី បានថ្ល្រងថា 

ការលំបាករបស់ប្រជាជនកម្ពុជា គឺជាការលំបាករបស់ប្រជាជនចិន  

យើងនឹងពួតដ្រគ្នាជាមួយប្រទ្រសកម្ពុជា ដើម្បីជួយកម្ពុជាឱ្យបានកាន់

ត្រច្រើន។ ឯកឧត្តម អះអាងថា ចិននឹងគំទ្រវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជា។ 

ប្រទ្រសចិននឹងនាំចូលផលិតផលកសិកម្ម ពីប្រទ្រសកម្ពុជាទៅកាន់ 

ទផី្សារចិនឱ្យបានច្រើន ដើម្បីនាំមកនូវផលប្រយោជន៍កាន់ត្រច្រើន 

សម្រប់កសិករកម្ពុជា។

ឯកឧត្តម វ៉ែង យី ក៏មនជំនួបទ្វ្រភាគីជាមួយឯកឧត្តមឧបនាយក

រដ្ឋមន្ត្រី បែក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទ្រស និងសហប្រតិបត្តិការ 

អន្តរជាតិ ដើម្បីពិភាក្សាលើទិដ្ឋភាពផ្ស្រងៗន្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វ្រ

ភាគី រួមមន ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ពាណិជ្ជកម្ម និងការ 

វិនិយោគ ការអប់រំ សន្តិសុខនិងការពារជាតិ ព្រមទាំងបញ្ហាតំបន់ និង 

អន្តរជាតិដ្រលជាប្រយោជន៍ និងកង្វល់រួមផងដ្ររ។ នៅព្រឹកថ្ង្រទី ១៣ 

ខ្រកញ្ញា មុនព្រលអញ្ជើញចាកច្រញពីកម្ពុជាឯកឧត្តម វ៉ែង យី បាន 

អញ្ជើញទទួល ទានអាហារការងរព្រលព្រឹកដ្រលរៀបចំឡើងដោយ 

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហែ ណាំហុង សហប្រធនគណៈ-    

កម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តររដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា-ចិន ដោយមនការ       

ចូលរួមពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាច្រើនរូប។ 

ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ឯកឧត្តម វ៉ែង យី មកកាន់កម្ពុជា 

លើកន្រះ នឹងបន្តពង្រឹងបន្ថ្រមទៀតនូវចំណងមិត្តភាពជាប្រព្រណី និង

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការន្រភាពជាដ្រគូយុទ្ធសស្រ្តគ្រប់ជ្រុងជ្រយ រវង 

ប្រទ្រសទាំងពីរ ។ 

សូមជម្របថា គិតត្រឹមឆា្នាំ ២០២០ ប្រទ្រសចិនបានផ្តល់កម្ចីដល់

កម្ពុជាជិត៤ពាន់លានដុលា្លារ។ ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ជាមួយនឹង            

ប្រទ្រសចិនគិតជាទឹកប្រក់សរុបប្រមណជាង ៨.១០០លានដុលា្លារ-

អាម្ររិកធ្លាក់ចុះ៥%ធៀបនឹងឆា្នាំ២០១៩។ ក្នុងនោះកម្ពុជានាំច្រញទៅ

ចិនគិតជាទឹកប្រក់មនជាងមួយពាន់លានដុលា្លារអាម្ររិក ខណៈកម្ពុជា

នាំចូលមកវិញមនជាង៧ពាន់លានដុលា្លារ៕
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 ព្រឹកថ្ង្រចន្ទ ទី២០ ខ្រកញ្ញា ឆា្នាំ២០២១ ព្រឹទ្ធសភាន្រព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជា បានបន្តសម័យប្រជុំលើកទី៧ នីតិកាលទី៤ ក្រមអធិបតីភាព
របស់ឯកឧត្តមកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ទែព ងន ប្រធនស្តីទីព្រឹទ្ធសភា   
ដោយមនវត្តមនសមជិកព្រឹទ្ធសភាចូលរួមចំនួន ៣៨រូប។ 

អង្គប្រជុំបានដំណើរការដោយមនរបៀបវរៈដូចខងក្រម៖ ការ
ប្រកាសទទួលស្គាល់សមជិកព្រឹទ្ធសភាថ្មី នីតិកាលទី៤ លោកជំទាវ 
ទែព្វ សំអូន ត្រូវបានប្រកាសទទួលស្គាល់ជាសមជិកាព្រឹទ្ធសភា 
នីតិកាលទី៤ មណ្ឌលភូមិភាគទី៦ (ខ្រត្តព្រវ្រង និងខ្រត្តស្វាយរៀង) 
ជំនួសឯកឧត្តម សុខ យាត ដ្រលបានទទួលមរណភាព។ ការ                
បោះឆ្នាតជ្រើសរីសបំព្រញសមជិកគណៈកម្មការអប់រំ យុវជន កីឡា 
ធម្មការ សសនា វប្បធម៌ វិចិត្រសិល្បៈ និងទ្រសចរណ៍ ព្រឹទ្ធសភា 
នីតិកាលទី៤ គឺ ឯកឧត្តម អុឹង លាងហ៊ួ សមជិកព្រឹទ្ធសភា ត្រូវបាន 
សម័យប្រជុំលើកទី៧ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ បោះឆ្នាតជ្រើសរីសជា
សមជិកគណៈកម្មការអប់រំ យុវជន កីឡា ធម្មការ សសនា វប្បធម៌ 
វិចិត្រសិល្បៈ និងទ្រសចរណ៍ ន្រព្រឹទ្ធសភា ដោយទទួលបានសំឡ្រង 
គំទ្រចំនួន ៣៨សំឡ្រង ន្រចំនួនសមជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងមូល។ សម័យ 
ប្រជុំបានពិនិត្យ និងឱ្យយោបល់លើស្រចក្តីព្រងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម
មត្រ១៨ថ្មី ស្តីពីសវនកម្មន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ស្រចក្តីព្រង     
ច្បាប់ស្ដីពីវិនិយោគន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ស្រចក្តីព្រងច្បាប់ស្ដីពី
ការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសរធ្វើវិសោធនកម្មកិច្ចព្រមពៀងអាស៊ាន
បូកបីស្តីពីការត្រៀមបម្រុងអង្ករសង្គា្រះបនា្ទាន់, ស្រចក្តីព្រងច្បាប់ស្តីពី
វិសោធនកម្មមត្រ១២៣ មត្រ១៣៨ មត្រ១៦២ មត្រ៣០០ 
មត្រ៣៤៣ មត្រ៣៥០ មត្រ៣៦៣ និងមត្រ៣៦៧ ន្រ                       
ច្បាប់ស្តីពីការងរ ដ្រលត្រូវប្រកាសឲ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រម ល្រខ 
ជសរកម/០៣៩៧/០១ ចុះថ្ង្រទី១៣ ខ្រមីនា ឆា្នាំ១៩៩៧, ស្រចក្តីព្រង
ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដ្រគូស្រដ្ឋកិច្ច

គ្រប់ជ្រុងជ្រយតំបន់, ស្រចក្តីព្រងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រម
លើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មស្ររី រវងរាជរដា្ឋាភិបាលន្រព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជា និងរដា្ឋាភិបាលន្រសធរណរដ្ឋប្រជាមនិតចិន និងស្រចក្តីព្រង
ច្បាប់ស្តីពីការប្រកួតប្រជ្រង។

គួរបញ្ជាក់ថា កិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដ្រគូស្រដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រយ
តំបន់(RCEP) គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ្រលមនលក្ខណៈទំនើបទូលំទូលាយ 
គុណភាពខ្ពស់ និងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ស្រដ្ឋកិច្ចឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក 
ដោយវនឹងសម្រួលដល់ការពង្រឹកខ្ស្រចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ពាណិជ្ជកម្ម និង 
ការវិនិយោគក្នុងតំបន់។ RCEP ជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មស្ររីធំមួយ
ក្នុងតំបន់ ដ្រលមនការចូលរួមពីប្រទ្រសជាសមជិកអាស៊ានទាំង១០ 
ព្រមទាំងដ្រគូពាណិជ្ជកម្មសំខន់ៗចំនួន៥ រួមមន ចិន ជប៉ុន 
កូរ៉្រខងត្បូង នូវ្រលស្រឡង់ និងអូស្រ្តាលី។ ផ្អ្រកតាមលទ្ធផលន្រការ 
ចរចា និងការសិក្សារបស់វិទ្យាស្ថានស្រវជ្រវស្រដ្ឋកិច្ចសម្រប់អាស៊ាន 
និងអាសុីបូពា៌ (ERIA) បង្ហាញថា តាមរយៈ RCEP កម្ពុជាអាចនឹងមន
កំណើនប្រចាំឆា្នាំន្រការនាំច្រញចំនួន ៧,៣% និងវិនិយោគ ២៣,៤% 
ហើយផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបប្រមណ២% លើផលិតផលក្នុងស្រុក
សរុបដ្រលមននាព្រលបច្ចុប្បន្ន។ កិច្ចព្រមព្រៀង RCEPន្រះ នឹងផ្តល់ 
សញ្ញាទៅកាន់ពិភពលោក អំពីការគំទ្រប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មស្ររីពហុភាគី 
ដ្រលផ្អ្រកលើគោលការណ៍ច្បាប់ ជាពិស្រសការចូលរួមចំណ្រកក្នងុការ 
ស្តារស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា និងតំបន់ឡើងវិញបានឆាប់រហ័សពីវិបត្តិកូវីដ១៩។ 
RCEP ជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មធំនៅក្នុងពិភពលោក ដោយមន 
ប្រជាជនប្រមណ២.២០០លាននាក់ ឬ៣០%ន្រប្រជាជន ពិភពលោក។ 
ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបមនប្រមណ២៦,២ទ្រីលានដុលា្លារ ឬ៣០%
ន្រផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ពិភពលោក និងមនទំហំពាណិជ្ជកម្ម
២៨%ន្រទំហំពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក។ ន្រះបើតាមស្រចក្តីប្រកាសរបស់
ព្រឹទ្ធសភា៕ 

ព្រឹទ្ធសភាបន្តសម័យប្រជុំលើកទី៧ ដើម្បីពិនិត្យឱ្យយ្របល់
លើឯកសារសំខាន់ៗចំនួន ៩

ឯកឧត្តមកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ទែព ងន ប្រធនស្តីទីព្រឹទ្ធសភាន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញចូលរួមសម័យប្រជុំលើកទី៧ នីតិកាលទី៤
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 នៅថ្ង្រទី១១ ខ្រកញ្ញា ឆា្នាំ២០២១ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត 

ម៉ែន សំអន សមជិកាគណៈអចិន្ត្រយ៍ គណៈកម្មាធិការកណា្តាល 

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធនក្រុមការងរគណបក្សចុះមូលដា្ឋាន

ខ្រត្តស្វាយរៀង បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈបញ្ជាការយុទ្ធនាការ

បោះឆ្នាតន្រគណបក្សខ្រត្តស្វាយរៀង ដើម្បីពិភាក្សាការងរឆ្ពោះ

ទៅកាន់ការបោះឆា្នាតជ្រើសរីសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ សម្រប់ 

អាណត្តិទី៥ ឆា្នាំ២០២២ នៅមន្ទីរគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខ្រត្ត 

ស្វាយរៀង ។ លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន បានវយតម្ល្រខ្ពស់ ចំពោះ

គណៈកម្មាធិការគណបក្សខ្រត្តស្វាយរៀង ដ្រលបានយកចិត្តទុក

ដាក់សហការបំព្រញភារកិច្ចសម្រចទទួលបានជោគជ័យ ជាបន្ត-

បនា្ទាប់ក្នុងការចូលរួម    ដឹកនាំប្រយុទ្ធប្រឆាំងទប់ស្កាត់ការរាតក្បាត

ន្រជំងកូវីដ-១៩ ក៏ដូចជា ការរក្សាស្ថិរភាព នយោបាយ ធនាសន្តិសុខ 

សណា្តាប់ធ្នាប់សធរណៈបានល្អប្រសើរ ព្រមទាំងបានជំរុញការ 

អនុវត្តដោយជោគជ័យការ អភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យ តាំងពីថា្នាក់ខ្រត្ត 

រហូតដល់មូលដា្ឋានភូមិ ឃុំ សង្កាត់ សំដៅលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅ

របស់ប្រជាជនកាន់ត្រ វិវឌ្ឍន៍ឈានឡើងឥតឈប់ឈរ បង្កើនបាន

នូវជំនឿជឿជាក់លើការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។

ដើម្បីលើកកម្ពស់ក្នុងការចូលរួមចាត់តាំងអនុវត្តការងរសម្រប់

ការងរបោះឆ្នាតជ្រើសរីសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់អាណត្តិទី ៥       

ឆា្នាំ២០២២ ឱ្យកាន់ត្រមនប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន 
បានធ្វើការ ណ្រនាំឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការងរមួយចំនួនរួម

មន ៖ ១- ការពនិតិ្យបញ្ជឈី្មាះ នងិការចុះឈ្មាះបោះឆ្នាត២០២១ 

សម្រប់ប្រើប្រស់ក្នុងការ បោះឆ្នាតជ្រើសរីសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់

អាណត្តិទី៥ ឆា្នាំ២០២២ ខិតខំជំរុញអ្នកមិនទាន់បានចុះឈ្មាះ អ្នក 

លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈបញ្ជាការយុទ្ធនាការបោះឆ្នាត
ជ្រើសរីសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ សម្រប់អាណត្តិទី៥ ឆា្នាំ២០២២

ទើបគ្រប់ អាយុ ១៨ ឆា្នាំបានទៅចុះឈ្មាះគ្រប់ៗគ្នាក្នុងរយៈព្រល 

ន្រការរៀបចំ បញ្ជីបោះឆ្នាតថ្មីឆា្នាំ២០២១ របស់គណៈកម្មការជាតិ

រៀបចំការបោះឆ្នាត  ២- ប្រធនគណៈកម្មការនីមួយៗចំណុះឲ្យ 

ខ្រត្តស្វាយរៀង ត្រូវរៀបចំផ្រនការសកម្មភាពលម្អិតជាក់ស្ត្រង 

សម្រប់ចាត់តាំង អនុវត្តឱ្យមនប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីព្រលន្រះតទៅ 

រហូតដល់ចប់ដំណើរការបោះឆ្នាត ៣- ត្រៀមរៀបចំសន្និបាត 

គណបក្សឃុំ-សង្កាត់ គឺធ្វើឡើងស្របតាមស្រចក្តីសម្រចរបស់ 

គណៈអចិន្ត្រយ៍គណៈកម្មាធិការកណា្តាល ដ្រលការរៀបចំសន្និបាត 

គណបក្ស ឃុំ សង្កាត់ឱ្យបានរួចរាល់យ៉ាងយូរមុនដំណាច់ខ្រមករា 

ឆា្នាំ២០២២ ខងមុខ ៤- បន្តពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងរនៅគ្រប់ឃុំ 

សង្កាត់ ចាប់ពីក្រយ សន្និបាតគណបក្ស ឃុំ សង្កាត់រហូតដល់ថ្ង្រ

បើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នាតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ និង៥- 

ក្រុមការងរ និងគណៈកម្មាធិការគណបក្សគ្រប់ថា្នាក់ត្រូវជួយគំទ្រ

ដលប់្រក្ខជន ដើម្បមី្ចាសក់ារក្នងុការត្រៀមឯកសរស្តពីីស្នាដ្រ ទសិដៅ 

និងការប្ត្រជា្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការក្រលម្អស្ថានភាព និងការអភិវឌ្ឍ 

ឃុំ សង្កាត់របស់ខ្លួនសម្រប់ធ្វើការឃោសនាតាមការកំណត់ន្រច្បាប់។

ក្នុងឱកាសនោះ លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន ក៏បានសើ្នឲ្យ 

សមជិក សមជិកាទាំងអស់ត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ក្នុងការ

ការចូលរួមទប់ស្កាត់ការរាលដាលន្រជំងឺកូវីដ-១៩ បន្តរក្សា និងអនុវត្ត

គោលការណ៍បង្ការទប់ស្កាត់ និងវិធនសុខភិបាល «៣ ការពារ ៣ 

កុ»ំ ឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន កុំធ្វ្រសប្រហ្រស ហើយត្រូវនាំគ្នាទៅចាក់វ៉ាក់

សំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ដ្រលរាជរដា្ឋាភិបាលផ្តល់ជូនដោយឥតគិត

ថ្ល្រឱ្យបានគ្រប់ៗគ្នា «ភាពសុំសហគមន៍រឹងមំពិតប្រកដមួយ» 

ដើម្បីទប់ទល់នឹងម្ររោគ ប្រភ្រទដ្រលតា ឬប្រភ្រទបំប្ល្រងខ្លួនថ្មី ៕

លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ោន សំអន ណោនាំការងារ ៥ចំណុច 
ឆ្ពោះទោកាន់ការបោះឆ្នោតឃុំ-សងា្កោត់ក្នុងខោត្តស្វោយរៀង
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ថ្ង្រទី១៨ ខ្រកញ្ញា  ឆា្នាំ២០២១ ឯកឧត្ដម- 
កិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត ងួន ញុិល សមជិក 
គណៈអចនិ្ត្រយ ៍គណៈកម្មាធកិារកណា្តាល គណបក្ស 
ប្រជាជនកម្ពុជា អនុប្រធនទី១ រដ្ឋសភា និងជា 
ប្រធនក្រុមការងរគណ បក្សថា្នាក់កណា្តាលចុះ 
មូលដា្ឋានខ្រត្តកំពង់ធំ បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាព
ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុង កិច្ចប្រជុំជាមួយគណៈកម្មាធិការ 
គណបក្សប្រជាជន កម្ពុជាស្រុកប្រសទបល្ល័ង្គ 

ថ្ង្រទី១៨ ខ្រកញ្ញា ឆា្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម កែ គឹមយា៉ែន សមជិក-
គណៈអចិន្ត្រយ៍គណៈកម្មាធិការកណា្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា 
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជាប្រធនក្រុមការងរគណបក្សចុះមូលដា្ឋាន 
ខ្រត្តបនា្ទាយមនជ័យ បានអញ្ជើញជាអធិបតីដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុប
លទ្ធផលការអនុវត្តផ្រនការសកម្មភាពការងរគណបក្សឆ្ពោះទៅកាន់
ការបោះឆ្នាត ជ្រើសរីស ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ 
ឆា្នាំ២០២២ ខ្រត្តបនា្ទាយមនជ័យ ។ ឯកឧត្តមបានណ្រនាំដល់សមជិក 
សមជិការគណបក្ស ឲ្យបន្តរួមគ្នាអនុវត្តន៍តាមផ្រនការ ដ្រលបានដាក់
ចុះសំដៅពង្រឹងប្រសិទ្ធិភាព និងប្រសិទ្ធិផលដើម្បីយកប្រៀបឈ្នះ 
និងជោគជ័យសម្រប់ការបោះឆ្នាត ។

ថ្ង្រទី១៨ ខ្រកញ្ញា ឆា្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម មាស សុភា សមជិក-
គណៈអចិន្ត្រយ៍គណៈកម្មាធិការកណា្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា 
ទ្រសរដ្ឋមន្ត្រី និងជាប្រធនក្រុមការងរថា្នាក់កណា្តាលចុះមូលដា្ឋានខ្រត្ត
ព្រះវិហារ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំឆ្លងការងរចាត់តាំង និង 
ផ្សព្វផ្សាយស្រចក្តីណ្រនាំ ស្តីពីការងរឃោសនាបោះឆ្នាតឆ្ពោះទៅកាន់
ការបោះឆ្នាតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់ អាណត្តិទី៥។ ឯកឧត្តមបានអំពាវនាវ
ឱ្យពលរដ្ឋគ្រប់រូប ត្រូវបន្តអនុវត្តវិធនការ “៣កុំ និង៣ការពារ” ឱ្យជាប់ 
ជាប្រចាំ និងកុំភ្ល្រច ពីការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ បើទោះបីបានចាក់វ៉ាក់សំង
គ្រប់ៗគ្នាក៏ដោយ។

និងគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្រុងស្ទឹងស្រន។ ក្នុងកិច្ចប្រជុំទាំងពីរនោះ ឯកឧត្ដមកិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត បានផ្តល់អនុសសន៍ 
ដឹកនាំសម្រប់គណបក្សគ្រប់ថា្នាក់ និងក្រុមការងរគណបក្សទាំងអស់សម្រប់អនុវត្តបន្តដើម្បីសម្រចឲ្យបានទៅតាមការប្ត្រជា្ញាចិត្តជាយុទ្ធសស្រ្ត 
របស់គណបក្ស គឺរក្សា និងបង្កើនប្រៀបឈ្នះ ដើម្បីឈានទៅទទួលបានជ័យជំនះធំធ្រងក្នុងការបោះឆ្នាតជ្រើសរីសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ នាព្រល
ខងមុខនិងឆ្ពោះទៅទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នាតជ្រើសតាំងសមជិករដ្ឋសភា នីតិកាលទី៧ទៀត ។

ថ្ង្រទី ២៧ ខ្រកញ្ញា ឆា្នាំ២០២១ ឯកឧត្ដម-
បណ្ឌិតសភាចារ្យ អ៊ុក រ៉ែប៊ុន សមជិកគណៈ-
អចិន្ត្រយ៍គណៈកម្មាធិការកណា្តាល គណបក្ស 
ប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 
បានអញ្ជើញជាអធបិតកី្នងុពធិបី្រគល ់-ទទលួ 
អណ្តូងស្នប់អា្រហ្វីដ្រវ ចំនួន ១ ៥០០ អណ្តូង ជា
ជំនួយឥតសំណងពីរដា្ឋាភិបាលន្រសធរណរដ្ឋ
ឥណា្ឌ។ ពិធីប្រគល់-ទទួលន្រះ មនការអញ្ជើញ
ចូលរួមពីឯកឧត្តមបណ្ឌិត Rajkumar Rajan Singh អនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទ្រសន្រសធរណរដ្ឋឥណា្ឌ លោកជំទាវ Devyani Uttam                 
Khobragade ឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណា្ឌប្រចាំនៅប្រទ្រសកម្ពុជា ឯកឧត្តមរដ្ឋល្រខធិការ អនុរដ្ឋល្រខធិការ ឯកឧត្តមអគ្គនាយក លោកស្រី                           
Debashree Mukherjee ប្រធនក្រុមហ៊ុន WAPCOS និងសហការី និងលោក លោកស្រីជាប្រធន អនុប្រធននាយកដា្ឋាន ព្រមទាំងលោក 
លោកស្រីជាប្រធន អនុប្រធនមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខ្រត្តបនា្ទាយមនជ័យ ខ្រត្តត្បូងឃ្មុំ តាមប្រពន្ធ័អនឡាញ ZOOM។
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ឯកឧត្តម ពែុំ សុខា សមជិកគណៈកម្មាធិការកណា្តាល 
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមុខងរសធរណៈ 
និងជាប្រធនក្រុមការងរគណបក្សចុះមូលដា្ឋានខ្រត្តក្រច្រះ បាន 
មនប្រសសន៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយមន្ត្រីមូលដា្ឋានភូមិ- ឃំុ 
ក្នុងស្រុកចិត្របុរី ខ្រត្តក្រច្រះ កាលពីថ្ង្រទី១៤ ខ្រសីហា 
ឆា្នាំ២០២១ ន្រះថា៖ ការចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងចលនាជាតិ 

ថ្ង្រទី២២ ខ្រកញ្ញា ឆា្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ សមជិក-                
គណៈកម្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មន និង 
លោកជំទាវ ព្រមទាំងថា្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីរាជការក្រសួងព័ត៌មន អញ្ជើញកាន់ 
បិណ្ឌទី១ ន្រពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ប្រព្រណីជាតិខ្ម្ររ នៅវត្តពិភ័ទ្ទរង្សី ហៅវត្តចិន 
ដំដ្រកខងជើង ស្ថិតនៅជាប់បណ្តាយផ្លូវសធរណរដ្ឋបារាំង និងផ្លូវឧកញា៉ាអ៊ុម 
សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនព្រញ រាជធនីភ្នំព្រញ ។

ប្រយុទ្ធទប់ស្កាត់កូវីដ-១៩ ដ្រលដឹកនាំដោយសម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ប្រធនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជានាយករដ្ឋមន្ត្រី ន្ររាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា    
គឺជាភារកិច្ចនយោបាយដ៏សំខន់របស់មន្ត្រីគណបក្សប្រជាជនយើងនៅគ្រប់លំដាប់ថា្នាក់នាព្រលបច្ចុប្បន្ន។ យើងពិតជាសម្រចបានជោគជ័យភារកិច្ច 
នយោបាយប្រយុទ្ធឈ្នះវិបត្តិកូវីដ-១៩ ដើម្បីបុព្វហ្រតុសុខុមលភាព  និងវិបុលភាពរបស់ប្រជាជន និងសង្គមជាតិយើង។

ថ្ង្រទី១០ ខ្រកញ្ញា ឆា្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល សមជិកគណៈ-
កម្មាធិការកណា្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ទ្រសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសធរណការ 
និងដឹកជញ្ជូន បានអញ្ជើញដឹកនាំក្រុមការងរបច្ច្រកទ្រសក្រសួង ចុះពិនិត្យទីតាំងការងរ
ស្ដរអូរប្រឡាយ ដ្រលគោករាក់ឡើងវិញ ស្ថិតនៅបឹងព្រកទប់, អូរស្ត្រចមឹក និងតំបន់បរិវ្រណ
ជុំវិញអាងចម្រះទឹកកខ្វក់១៦ហត ខ្រត្តព្រះសីហនុ ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការរំដោះ
លំហូរទឹកភ្លៀងឱ្យបានលឿន។

ថ្ង្រទី១១ ខ្រកញ្ញា ឆា្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម អ៊ុក ដាមរ ី តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌល     
ខ្រត្តកណា្តាល និងជាអនុប្រធនគណៈអចិន្ត្រយ៍ក្រុមការងរគណបក្សប្រជាជនចុះជួយ
ស្រុកលើកដ្រក បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់សមជិកថ្មីគណបក្ស 
ក្នុងមូលដា្ឋានឃុំពាមរាំង ចំនួន៤៩នាក់ ដ្រលស្រលាញ់ គំទ្រ ជឿជាក់លើគណបក្ស 
ប្រជាជនកម្ពុជា និងស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមជាសមជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។ ឯកឧត្តម 
ថ្ល្រងអំណរគុណដល់សមជិក សមជិកាបក្សទាំងអស់ ដ្រលត្រងត្រនិយមគំទ្រ និងជឿ     
ទុកចិត្តបោះឆ្នាតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាកន្លងមក ដើម្បីដឹកនាំប្រទ្រសឲ្យរីកចម្រើន
ឡើងពីមួយអាណត្តិ ទៅមួយអាណត្តិ និងបានណ្រនាំដល់បងប្អូនទាំងអស់បន្តការថ្ររក្សា

អនាម័យ ជាមួយនឹងការចូលរួមអនុវត្តវិធនការ៣កុំ ៣ការពារ តបតាមអនុសសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដ្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី ដើម្បីជៀសផុតពីការ 
ចម្លងជំងឺកូវីដ១៩។

 ថ្ង្រទី១៨ ខ្រកញ្ញា ឆា្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ជា សុផារ ៉ា សមជិក 
គណៈអចិន្ត្រយ៍គណៈកម្មាធិការកណា្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា 
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដ្រនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់      
និងជាប្រធនគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្ន្ររសមុទ្រ
កម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកការដា្ឋានសងសង់ស្ថានីយ  
ប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ទី៣ (PS3) ស្ថិតនៅភូមិ៤ សង្កាត់ល្រខ៤ ក្រុង 
ព្រះសីហនុ ខ្រត្តព្រះសីហនុ។
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ថ្ង្រទី២០ ខ្រកញ្ញា ឆា្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ជាម ប៉ែអា តំណាងរាស្រ្តខ្រត្តព្រវ្រង 
រមួជាមយួរដ្ឋបាល ព្រឈើ បានអញ្ជើញពនិតិ្យមើលការដាដំើមឈើប្រណតិ ជាពសិ្រស 
ដើមក្រញូង និងដើមនាងនួន នៅឃុំ ជាំក្រវៀន ស្រុកម្រមត់ ខ្រត្តត្បូងឃ្មុំ។ ឯកឧត្តម 
ថ្ល្រងថា ការដាំដើមឈើប្រណិតជាផ្ន្រកមួយន្រស្រដ្ឋកិច្ចដ៏សំខន់ទាំងឈើក្រច្ន្រ និង 
លំអរតាមគ្រហដា្ឋាន ហើយម្យា៉ាងវិញទៀតក៏ជាការចូលរួមការការពារបរិស្ថាន និង 
កាត់បន្ថយការឡើងកំដៅផ្រនដី។ ស្របនឹងច្បាប់ព្រឈើ គោលនយោបាយ ការដាំឈើ 
ឡើងវិញ ជាការលើកទឹកចិត្តប្រជាជនបង្កើនមុខរបរថ្មីបន្ថ្រម ក្រពីដំណាំដ្រល 
ធ្លាប់ដាំ ហើយឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការ នៅរាជធនីភ្នំព្រញ និងទីប្រជុំជនដ្រលកំពុង 

 ថ្ង្រទី១១ ខ្រកញ្ញា ឆា្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម គួច ចំរីន សមជិកគណ:-
កម្មាធិការកណា្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាអនុប្រធនគណៈកម្មាធិការ 
គណបក្សខ្រត្តព្រះសីហនុ ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ សមជិកគណៈកម្មាធិការកណា្តាល 
និងជាប្រធនក្រុមការងរគណបក្សស្រុកព្រនប់ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធី          
សំណ្រះសំណាលជាមួយគណៈកម្មាធិការគណបក្សស្រុកព្រនប់ និងមន្ត្រីគណបក្ស
ឃុំទាំង១៥សរុបចំនួន៨១នាក់។ ឯកឧត្តម គួច ចំរីន បានណ្រនាំការអនុវត្តស្រចក្តី 
សម្រចស្តីពីផ្រនការសកម្មភាពរួមឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នាតជ្រើសរីសក្រុមប្រឹក្សា 
ឃុំ/សង្កាត់អាណត្តិទី៥ ឆា្នាំ២០២២។  

ថ្ង្រទី១៨ ខ្រកញ្ញា ឆា្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ជាវ តាយ សមជិកគណៈកម្មាធិការ
កណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធនគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជន
កម្ពុជាខ្រត្តកំពត បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសបញ្ចូលសមជិកគណបក្ស
ថ្មីរបស់ក្រុងកំពត ៣២១នាក់ ដើម្បីចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណបក្ស 
ប្រជាជនកម្ពុជា នៅសលប្រជុំសលាខ្រត្តកំពត ដោយចូលរួមពីសំណាក់ថា្នាក់ដឹកនា ំ
សមជិក-សមជិកាពាក់ព័ន្ធប្រមណ ៤០០នាក់។ ឯកឧត្តមបានស្នើដល់សមជិក-
សមជិកាថ្មីរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ត្រូវចូលរួមធ្វើសកម្មភាពល្អៗ បម្រើ 
ផលប្រយោជន៍សង្គមឲ្យបានឲ្យផុលផុសនៅក្នុងមូលដា្ឋាន ដើម្បីទទួលបានការ      
ស្រលាញ់ព្រញចិត្តនិងគោរពគំទ្រពីសំណាក់ប្រជាជន។

 ថ្ង្រទី១៨-១៩ ខ្រកញ្ញា ឆា្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម សុខ លូ សមជិកគណៈ-             
កម្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធនគណៈកម្មាធិការគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជា ខ្រត្តកំពង់ធំ បានអញ្ជើញក្នុងពិធីប្រកាសផ្លាស់ប្តូរក្រសម្រួល និង
ត្រងតាំងប្រធនគណបក្សស្រុកសន្ទុក ស្រុកសោ្ទាង ស្រុកសណា្តាន់ និងស្រុក 
ប្រសទសំបូរ នៅទីតាំងផ្ស្រងគ្នា ដោយមនការចូលរួមពីប្រធនក្រុមការងរ ឃុំ 
ស្រុកផងដ្ររ។ ឯកឧត្តមបានដាស់តឿនដល់មន្ត្រីបក្សទាំងអស់ ឱ្យត្រូវធ្វើជាគំរូល្អ
ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដ្រលជាម្ចាស់ឆ្នាត «មន្ត្រីគណបក្សទាំងអស់ត្រូវហា៊ានលះបង់នូវ
ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាជន»។

ថ្ង្រទី១៧ ខ្រកញ្ញា ឆា្នាំ ២០២១ ឯកឧត្ដម វ៉ែ ថន សមជិកគណៈកម្មាធិការ- 
កណា្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលន្រគណៈអភិបាលខ្រត្តក្រច្រះ បាន 
អញ្ជើញបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនដល់កុមរ អាយុ 
ចាប់ពី ៦ឆា្នាំ ដល់ក្រម ១២ឆា្នាំ នៅទូទាំងខ្រត្ត នូវវ៉ាក់សំងប្រភ្រទ សុីណូវ៉ាក់ 
(sinovac)។ ឯកឧត្តបានធ្វើការអំពាវនាវ ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ និងមតាបិតា 
អាណាព្យាបាលសិស្ស លោកគ្រូអ្នកគ្រូ និងកុមរ ក្រយទទួលបានការចាក់សំង
ការពារជំងឺកូវីដ១៩រួចហើយ ត្រូវបន្តចូលរួមប្រកាន់ភា្ជាប់នូវវិធនការ ”៣ការ ពារ 
៣កុ”ំ របស់ប្រមុខរាជរដា្ឋាភិបាល ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន។

រីកស្គុះស្គាយផ្ន្រកសំណង់បុរីនិងរីស៊ត។ សូមកុំទុកដីនៅទំន្ររ ចូរដាំដើមឈើប្រណិតដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិត និងបរិស្ថាន។
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នាថ្ង្រទី១៨ ខ្រកញ្ញា ឆា្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម អ៊ុំ រតែី អភិបាលន្រគណៈ- 
អភិបាលខ្រត្តបនា្ទាយមនជ័យ បានអញ្ជើញប្រកាសបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សំង
បង្ការជំងឺកូវីដ១៩ ជូនដល់កុមរអាយុចាប់ពី ៦ឆា្នាំ ដល់ ១២ឆា្នាំ នៅមណ្ឌលសុខភាព 
ភ្នតំចូ ឃុភំ្នតំចូ ស្រកុមង្គលបរូ ីខ្រត្តបនា្ទាយមនជយ័។ ឯកឧត្តម ថ្ល្រងថា សម្ត្រចត្រជោ 
នាយករដ្ឋមន្ត្រី បានយកចតិ្តទុកដាកខ់្ពស់ចំពោះការចាក់វ៉ាក់សំងបង្ការជម្ងឺកវូីដ-១៩ 
ជូនដល់ ប្រជាពលរដ្ឋ រួមទាំងកុមរ ដើម្បីឱ្យសិស្សានុសិស្សបានចូលរៀន ដោយគ្មាន 
ការភ័យខ្លាច៕

ថ្ង្រទី២២ ខ្រ កញ្ញា ឆា្នាំ ២០២១ ឯកឧត្តម ម៉ុម សារឿន សមជិក-
គណៈកម្មាធិការកណា្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលន្រគណៈអភិបាល 
ខ្រត្តស្ទឹងត្រង រួមជាមួយ លោកអភិបាល ស្រុក ស្រសន្ត លោក លោកស្រី ប្រធន 
ក្រុមការងរ ចុះមូលដា្ឋានស្រុក ឃុំនិងមន្ត្រី បានអញ្ជើញ ចូលរួមកាន់បិណ្ឌទី១ 
នៅវត្តជ័យមង្គល ហៅវត្តកំភុន ស្ថិតនៅក្នុងឃុំកំភុនស្រុកស្រសន្ត ខ្រត្តស្ទឹងត្រង ។

ថ្ង្រទី១៩ ខ្រកញ្ញា ឆា្នាំ២០២១ លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង សមជិកគណៈ-
កម្មាធិការកណា្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធនគណៈកម្មាធិការ-
គណបក្សខ្រត្តកោះកុង និងឯកឧត្តម កាយ សំរួម សមជិកគណៈកម្មាធិការ- 
កណា្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធនគណ:ប្រចាំការអចិន្ត្រយ៍ 
គណបក្សខ្រត្តកោះកុង បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសត្រងតាំង និង 
ប្រគល់ភារកិច្ច គណៈកម្មការ ខ.២៦+ , ក្រុមជំនួយការគណៈកម្មការ ខ.២៦+ 
និងក្រុមសកម្មជនយុវជន ខ.២៦+ ខ្រត្តកោះកុង ដ្រលរៀបចំឡើងនៅទីស្នាក់ការ
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខ្រត្តកោះកុង ។

 ថ្ង្រទី១៨ ខ្រកញ្ញា ឆា្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា សមជិកគណៈកម្មាធិការ-
កណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលន្រគណៈអភិបាលខ្រត្តកំពង់ចាម 
ឯកឧត្តម ខ្លូត ផន ប្រធនក្រុមប្រឹក្សាខ្រត្ត អមដំណើរដោយឯកឧត្តម លោកជំទាវ 
អភិបាលរងខ្រត្ត លោក លោកស្រីប្រធនមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខ្រត្ត បានអញ្ជើញបើក
យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនដល់កុមរ អាយុចាប់ពី ៦ឆា្នាំ ដល់ 
ក្រម ១២ឆា្នាំ នៅទូទាំងខ្រត្ត។ ឯកឧត្តបានអំពាវនាវ ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ 
មតាបិតាអាណាព្យាបាល និងកុមរ ដ្រលបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សំង ត្រូវត្រមន 
ការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ និងត្រូវអនុវត្តតាមការណ្រនាំរបស់ក្រសួងសុខភិបាល ក៏ដូចជា 
វិធនការ «៣កុំ ៣ការពារ» ដើម្បីជៀសផុតពីជំងឺដ៏កាចសហាវមួយន្រះ។

ថ្ង្រទី១៤ ខ្រកញ្ញា ឆា្នាំ២០២១ លោកជំទាវ បាន សែីមុំ សមជិកា-
គណៈកម្មាធិការកណា្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អភិបាលន្រគណៈអភិបាល 
ខ្រត្តប៉្រលិន បានអញ្ជើញដឹកនាំក្រុមការងររដ្ឋបាលខ្រត្ត មន្រ្តីរាជការ មន្ទីរអប់រំខ្រត្ត 
មន្ទីរសុខភិបាល លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ អាជា្ញាធរក្រុង ស្រុក ចុះពិនិត្យសលារៀនមួយ
ចំនួននៅក្នុងក្រុងប៉្រលិន និងស្រុកសលាក្រ ដើម្បីត្រៀមឱ្យសិស្សានុសិស្ស 
ចូលរៀននៅថ្ង្រទី១៥ ខ្រកញ្ញា ឆា្នាំ២០២១ ។ លោកជំទាវ បានស្នើដល់លោកគ្រូ 
អ្នកគ្រូ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ មើលការខុសត្រូវលើសិស្សានុសិស្សទាំងអស់តាម
សលារៀងៗខ្លួន ធ្វើយ៉ាងណាកុំឱ្យសលារៀនដ្រលបើកបង្រៀនហើយ ត្រូវបិទ 
វិញម្តងទៀត ដោយសរការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ គឺត្រូវអនុវត្តតាមវិធនការ «៣ការពារ 
និង៣កំុ» របស់ប្រមុខរាជរដា្ឋាភិបាល និងធ្វើតាមការណ្រនាំនានារបស់ក្រសួង 
សុខភិបាលឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំ ។
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ថ្ង្រទី៩ ខ្រកញ្ញា ឆា្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម សា៊ែន បូរ៉ែត សមជិក-
គណៈកម្មាធិការកណា្តាល និងជាអនុប្រធនយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ថា្នាក់កណា្តាល តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉ែណែត សមជិក-
គណៈអចិន្ត្រយ៍ ន្រគណៈកម្មាធិការកណា្តាល និងជាប្រធនយុវជន-
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យ

ថ្ង្រទី១៨ ខ្រកញ្ញា ឆា្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម កែវ រតនៈ 
សមជិកគណៈកម្មាធិការកណា្តាល និងជាអនុប្រធនយុវជន           
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម 
ហ៊ុន មា៉ែណែត សមជិកគណៈអចិន្ត្រយ៍ ន្រគណៈកម្មាធិការ - 
កណា្តាល  និងជាប្រធនយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល 

បានចូលរួមជាគណៈអធិបតីបើកវគ្គបណ្តុះបណា្តាលដល់ជនបង្គាលយុវជននៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន ស្តីពីច្បាប់បទបញ្ជា និងនីតិវិធីឆ្ពោះទៅកាន់ការ 
បោះឆ្នាត ដ្រលមនការចូលរួមពីយុវជនបក្សមកពីក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន៩ សិកា្ខាកាម ៧១នាក់ នៅវគ្គទី១ ក្នុងចំណមក្រសួង-ស្ថាប័នទាំងអស់សរុប៤១ 
ដ្រលមនសិកា្ខាកាមសរុបទាំងអស់ចំនួន ២៨៥នាក់ តាមរយៈប្រព័ន្ធបញ្ជូនរូបភាព និងសំឡ្រងដោយផ្ទាល់(Zoom Meeting)។

ថ្ង្រទី០៩ ខ្រកញ្ញា ឆា្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម គីម រិទ្ធី សមជិក-
គណៈកម្មាធិការកណា្តាល និងជាប្រធនផ្ន្រកទំនាក់ទំនង និងសហ-
ប្រតិបត្តិការជាតិ-អន្តរជាតិ បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូ ន្រផ្ន្រកទំនាក់ទំនង 
និងសហប្រតិបត្តិការជាតិ-អន្តរជាតិ ន្រយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ថា្នាក់កណា្តាល ចូលរួមកិច្ចប្រជំុពិភាក្សាស្តីពីការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិ

ការគណបក្សនយោបាយ ក្នុងការរួបរួមអភិវឌ្ឍន៍ស្រដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងបក្សកុម្មុនិស្តចិន និងគណបក្សនយោបាយនៅអាសុីអាគ្ន្រយ៍ និងបណា្តាប្រទ្រស 
អាសុីខងត្បូង ដ្រលប្រព្រឹត្តិទៅនៅទីក្រុងណានីង ខ្រត្តកា្វាងសុី ក្នុងគោលបំណងបង្កើតការឯកភាពនយោបាយន្រការសម្របសម្រួល និងសមគ្គីភាព      
ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជម្ងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ ក្នុងតំបន់ និងការបង្កើនមិត្តភាពរវងគណបក្សនយោបាយក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្ន្រយ៍ ជាពិស្រសដើម្បី       
ពង្រឹងនិងជំរុញការស្តារស្រដ្ឋកិច្ច ការអភិវឌ្ឍ សន្តិភាព និងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ គណៈប្រតិភូនៅកម្ពុជាបានចូលរួមសរុបចំនួន ៨នាក់ តាមរយៈប្រព័ន្ធបញ្ជូន 
រូបភាព និងសំឡ្រងដោយផ្ទាល់(Zoom Meeting)។

លើការរៀបចំឯកសរ និងបទបង្ហាញរួមអំពីនិយមន័យ ដ្រនកំណត់ និង មុខសញ្ញាអាទិភាពនៅតាមមូលដា្ឋាន វិធីសស្ត្រ និងយុទ្ធសស្ត្រកសងកម្លាំង 
នៅរាជធនី ខ្រត្ត ដ្រលមនការចូលរួមពីបណា្តាផ្ន្រកចំណុះរួមមន ផ្ន្រករាជធនី ខ្រត្ត ផ្ន្រកគ្រឹះស្ថានសិក្សា ផ្ន្រកសហគ្រិនវ័យក្ម្រង ផ្ន្រកសិល្បៈ និងកីឡា 
ផ្ន្រកវប្បធម៌ និងសសនា ផ្ន្រកក្រប្រព័ន្ធ ផ្ន្រកផ្រនការយុទ្ធសស្រ្ត និងល្រខធិការដា្ឋាន ន្រយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល សរុបចំនួន 
៥០នាក់ តាមរយៈប្រព័ន្ធបញ្ជូនរូបភាព និងសំឡ្រងដោយផ្ទាល់(Zoom Meeting)។

ថ្ង្រទី១៨ ខ្រកញ្ញា ឆា្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព 
សមជិគណៈកម្មាធិការកណា្តាល និងជាប្រធនផ្ន្រកក្រ 
ប្រទ្រស ន្រយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល  
បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងរប្រចាំត្រីមសទី៣ និង 
ទិសដៅបន្ត របស់ផ្ន្រកក្រប្រទ្រស ន្រយុវជនគណបក្ស 

ថា្នាក់កណា្តាល ដ្រលមនអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន ២០០នាក់ តាមរយៈប្រព័ន្ធបញ្ជូនរូបភាព និងសំឡ្រងដោយផ្ទាល់(Zoom Meeting)។

ថ្ង្រទី១៦ ខ្រកញ្ញាឆា្នាំ ២០២១ ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ សមជិក-
គណៈកម្មាធិការកណា្តាល និងជាប្រធនល្រខធិការដា្ឋាន ន្រយុវជនគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា៉ែណែត 
ប្រធនយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល បានចូលរួមគោរព 
វិញ្ញាណក្ខន្ធសព លោក តាន់ សុគន្ធ សមជិកយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ថា្នាក់កណា្តាល និងជាប្រធនក្រុមការងរយុវជនគណបក្សក្រសួងរ៉្រ និង 
ថាមពល ដ្រលបានទទួលមរណភាពនៅថ្ង្រពុធ ទី១៥ ខ្រកញ្ញា ឆា្នាំ២០២១ 
វ្រលាម៉ាង ២០:៣០នាទី ក្នុងជនា្មាយុ ៣៧ឆា្នាំ ដោយរោគពាធ នៅសង្កាត់ព្រកថ្មី ខណ្ឌច្បារអំពៅ ក្រុងភ្នំព្រញ រាជធនីភ្នំព្រញ។
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ថ្ង្រទី១៩ ខ្រកញ្ញា ឆា្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ជែុន ថែរ៉ែវ៉ែត 
សមជិកគណៈកម្មាធិការកណា្តាល ប្រធនផ្ន្រកក្រសួង-ស្ថាប័ន ន្រ
យុវជនគណបក្សប្រជានកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល និងជាប្រធនជនបង្គាល 
យុវជនថា្នាក់កណា្តាលចុះជួយស្រុកព្រឈរ បានដឹកនាំក្រុមការងរ
យុវជនគណបក្សស្រុក ប្រជុំពិភាក្សាពិនិត្យបញ្ចប់នូវផ្រនការ            
សកម្មភាព ឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នាតជ្រើសរីសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-
សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆា្នាំ២០២២ របស់ក្រុមការងរយុវជនស្រុកព្រឈរ ខ្រត្តកំពង់ចាម ដ្រលមនការចូលរួមពីសំណាក់ក្រុមការងរជនបង្គាលថា្នាក់ 
កណា្តាលចុះជួយស្រុកព្រឈរ និងក្រុមការងរយុវជនគណបក្សស្រុកព្រឈរសរុបចំនួន ៣០នាក់ តាមរយៈប្រព័ន្ធបញ្ជូនរូបភាព និងសំឡ្រងដោយ 
ផ្ទាល់(Zoom Meeting)។

ថ្ង្រទី២៩ ខ្រសីហា ឆា្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ឈឹម ឃិនដារ៉ែត                 
សមជិកយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល និងជាប្រធនក្រុម
ការងរគណបក្សចុះមូលដា្ឋានឃុំភារីមនជ័យ ស្រុកបរស្រដ្ឋ ខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ 
បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសបញ្ចូលសមជិកគណបក្សប្រជាជន

កម្ពុជា និងពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់ក្រុមចលនាការបោះឆ្នាតភូមិជ្រើសរីសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់អាណត្តិទី៥ ឆា្នាំ២០២២ ដ្រលមនអ្នកចូលរួមសរុប 
ចំនួន ៥០នាក់ នៅទីស្នាក់ការគណបក្ស ឃុំភារីមនជ័យ ខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ ។

ថ្ង្រទី ២៧ ខ្រសីហាឆា្នាំ ២០២១ ឯកឧត្តម ហាក់ សុខមករ 
សមជិកយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល និង
ជាប្រធនក្រុមការងរយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខ្រត្ត
ត្បូងឃ្មុំ និង ឯកឧត្តម រ័ត្ន វីរៈ អនុប្រធនក្រុមការងរចុះជួយ
ស្រុកអូររាំងឪ បានអញ្ជើញជាគណៈអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាស
ក្រសម្រួល នឹងទទួលស្គាល់សមសភាពក្រុមការងរយុវជន
គណបក្សក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធស្រុកអូររាំងឪ និងបានផ្សព្វផ្សាយ 

ថ្ង្រទី១៩ ខ្រកញ្ញា ឆា្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម រិន វីរៈ សមជិក-
គណៈកម្មាធិការកណា្តាល និងជាប្រធនផ្ន្រកចាត់តាំង ន្រយុវជនគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល និងក្រុមការងរ បានអញ្ជើញជាអធិបតី   
ក្នុងពិធីប្រកាសសមសភាពក្រុមចលនាបោះឆ្នាត និងសំណ្រះសំណាល 
សួរសុខទុក្ខ ព្រមទាំងបានផ្តាំផ្ញើរដល់សមជិក សមជិកាក្រុមចលនា 

 ថ្ង្រទី១១ ខ្រកញ្ញា ឆា្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម   
យស ផានីតា្ដែ សមជិកគណៈកម្មាធិការ កណា្តាល 
និងជាប្រធនផ្ន្រកបណ្តុះបណា្តាល ន្រយុវជន 
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល និង 
ឯកឧត្ដម នួន ផារ័ត្ន សមជិកយុវជនគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជាថា្នាក់កណា្តាល និងជាប្រធនក្រុម

ការងរយុវជនគណបក្សកម្ពុជា រាជធនីភ្នំព្រញ តំណាង ឯកឧត្ដម បា៉ែ សុជាតិវង្ស ប្រធនគណៈកម្មាធិការគណបក្សរាជធនីភ្នំព្រញ បានចូលរួម       
ពិធីបិទវគ្គបណ្តុះបណា្តាលគ្រូបង្គាលយុវជនឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នាត  ជូនដល់សិកា្ខាកាមជាយុវជនក្នុងសង្កាត់ទាំង៨ ខណ្ឌច្បារអំពៅ ដ្រលមន 
រយៈព្រល២ថ្ង្រ ចាប់ពីថ្ង្រទី១០ ដល់ទី១១ ខ្រកញ្ញា ឆា្នាំ២០២១ ក្រមកិច្ចសហការជាមួយក្រុមការងរយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារាជធនីភ្នំព្រញ 
និងគណៈអចិន្ដ្រយ៍គណបក្សខណ្ឌច្បារអំពៅ មន អ្នកចូលរួមចំនួន ៦៣នាក់ តាមរយៈប្រព័ន្ធបញ្ជូនរូបភាព និងសំឡ្រងដោយផ្ទាល់(Zoom Meeting) ។

ផ្រនការសកម្មភាព របស់ក្រុមការងរយុវជនគណបក្សខ្រត្ត ឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នាត ជ្រើសរីសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី ៥ ឆា្នាំ២០២២ ដោយ
មនការចូលរួមពីថា្នាក់ដឹកនាំក្រុមការងរយុវជនគណបក្សខ្រត្ត ថា្នាក់ដឹកនាំក្រុមការងរយុវជនគណបក្សស្រុក ថា្នាក់ដឹកនាំក្រុមការងរយុវជនគណបក្សឃុំ និង 
ក្រុមសកម្មជនគណបក្សភូមិ ព្រមទាំងគណៈអចិន្ដ្រយ៍ គណៈកម្មាធិការគណបក្សស្រុក សរុបអ្នកចូលរួមចំនួន ២៤៦រូប។

ភូមិឱ្យអនុវត្តតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ក្រុមចលនាបោះឆ្នាតភូមិឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន ដើម្បីឈានទៅយកជ័យជម្នះដាច់ខតក្នុងការបោះឆ្នាតជ្រើសរីសក្រុម
ប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆា្នាំ២០២២ ខងមុខន្រះ នៅក្នុងភូមិលំព្រងព្រះរាម និងភូមិព្រផ្តា ឃុំត្រពាំងគង ស្រុកសំរោងទង  ខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ។
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សមិទ្ធផលមួយចំនួននៃវិស័យសៃដ្ឋកិច្ច
រយៈព្រល ៨ ខ្រ ដើមឆ្នាំ
 ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-អាម្ររិក សម្រចបានជាង ៤.៩៣៨លាន- 

ដុលា្លារ កើនឡើង៤០,១៨% បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគ្នា នៅ 
ឆា្នាំ២០២០ មនចំនួន៣.៤៩៧លានដុលា្លារ។ ក្នុងនោះកម្ពុជាបាននាំច្រញ 
ទៅកាន់អាម្ររិក មនទំហំទឹកប្រក់ជាង ៤.៦៨៦លានដុលា្លារ ខណៈ 
អាម្ររិកនាំចូលមកកម្ពុជា មនទំហំទឹកប្រក់ជាង២៥១លានដុលា្លារ។ 
ផលិតផលសំខន់ៗ ដ្រលកម្ពុជានាំច្រញទៅអាម្ររិក មនសម្លៀកបំពាក ់
សម្ភារៈសម្រប់ការធ្វើដំណើរ (វ៉ាលី កាបូប) កង់ និងសម្ភារប្រើប្រស់ 
មួយចំនួនទៀត។ ចំណ្រកអាម្ររិកនាំចូលមកកម្ពុជាវិញ មនដូចជា 
រថយន្ត គ្រឿងយន្ត គ្រឿងអលង្ការ គ្រឿងសំអាង សម្ភារអគ្គិសនី 
អ្រឡិចត្រូនិក និងសម្ភារប្រើប្រស់មួយចំនួនទៀត។
 កម្ពុជាទទួលបានចំណូលពីការនាំច្រញកង់ ចំនួន ៤១៦.៨៤៧. 

៨៨២ដុលា្លារអាម្ររិក កើនឡើង២៤,៥៥% បើធៀបនឹងរយៈព្រល 
ដូចគ្នាឆា្នាំ២០២០ ដ្រលមនចំនួន ៣៣៤.៦៧៤.១៥៩ដុលា្លារអាម្ររិក ។ 
ទីផ្សារគោលដៅដ្រលកម្ពុជានាំច្រញកង់ រួមមន៖ សហរដ្ឋអាម្ររិក, 
អាល្លឺម៉ង់, ចក្រភពអង់គ្ល្រស, ជប៉ុន, ចិន, អាស៊ាន, ប៊្រលហ្សុិក, ហូឡង់, 
អូទ្រីស, ស៊ុយអ្រត, ដាណឺម៉ាក, អូស្តា្រលី, សធរណរដ្ឋឆ្រក, អុីតាលី, 
កូឡុំប៊ី, សធរណរដ្ឋកូរ៉្រ, អ្រស្បា៉ាញ, ស្លូវ្រនី និងកាណាដា ។ល។
 កម្ពុជាបាននាំច្រញស្រូវ-អង្ករ ក្នុងបរិមណសរុប ២.៧២៦.៥៩៧ 

តោនក្នុងតម្ល្រ ៦៨៥,១៥ លានដុលា្លារ។ ក្នុងនោះការនាំច្រញស្រូវ 
មនបរិមណ ២.៣៨៣.១៥០ តោនកើនឡើង ៨៥,៩៣ % ធៀប         
នឹងរយៈព្រលដូចគ្នាឆា្នាំ២០២០ និងការនាំច្រញអង្ករមនបរិមណ 
៣៤៣.៤៤៧ តោន ធ្លាកច់ុះ ២៣,៣៧% ធៀបនងឹរយៈព្រលដចូគ្នាមន 
៤៤៨.២០៣ តោន ។

 អគ្គនាយកដា្ឋានគយ និងរដា្ឋាករកម្ពុជា ប្រមូលចំណូលពន្ធបាន
ជាង១.៥២០លានដុលា្លារស្មើនឹង៦៤,២% ន្រច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ។ មូលហ្រតុ 
ដ្រលអគ្គនាយកដា្ឋានគយ និងរដា្ឋាករប្រមូលចំណូលមិនគ្រប់ដោយស
ររថយន្តឯកជន ដ្រលជ្រកក្រមស្លាកល្រខ រដ្ឋ,ខ.ម,ន.ប,ផ្លាកល្រខ 
ក្ល្រងកា្លាយ និងរថយន្ដមនផ្លាកល្រខសុីវិល ត្រគ្មានពន្ធនាំចូល។
 អគ្គនាយកដា្ឋានពន្ធដារប្រមូលចំណូលបាន ១.៩០៩,២៧ លាន- 

ដុលា្លារថយចុះ ១៥១,៣ លានដុលា្លារ ស្មើនឹង -៧,៣៤ ភាគរយធៀប 
នឹងរយៈព្រល ដូចគ្នាឆា្នាំ ២០២០។ ចំណូលន្រះ គឺស្មើនឹង ៨៥,១២      
ភាគរយន្រផ្រនការច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រប់ការគ្រប់គ្រងឆា្នាំ ២០២១ ។ 

ហ្រតុផលដ្រលធ្វើឱ្យការប្រមូលពន្ធដារធ្លាក់ចុះ គឺការផ្ទុះឡើងន្រព្រឹត្តិការណ៍
ឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងសហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ដ្រលបណា្តាលឲ្យ 
សកម្មភាពអាជីវកម្មធ្លាក់ចុះ ពិស្រសក្នុងត្រីមសទី២ ឆា្នាំ ២០២១ ។
 កំពង់ផ្រស្វយ័តភ្នំព្រញ បានរកចំណូលក្រយសវនកម្មសរុបបាន

ចំនួន ១៩លានដុលា្លារ ដ្រលកើនឡើង ១១% បើធៀបនឹងរយៈព្រល 
ដូចគ្នាកាលពីឆា្នាំ ២០២០។ ក្នុងនោះ ចំណូលបានពីប្រតិបត្តិការផ្រមន
ចំនួន ១៥,៣លានដុលា្លារ ចំណូលពីអាជា្ញាធរផ្រ ២,៤លានដុលា្លារ ចំណូល 
ពីស្រវកម្មផ្ស្រងៗ ០,១៥៥លានដុលា្លារ និងចំណូលផ្ស្រងៗ ១,៦លាន 
ដុលា្លារ។

I. លទ្ធផលការងារបង្កបង្កើនផលដំណាំរដូវវស្សា ឆ្នាំ ២០២១ គិតត្រឹម 
ថ្ង្រទី ២២ ខ្រកញ្ញា

១. ការងរដាំដុះ
ក. លទ្ធផលភ្ជួររាស់រៀបចំដីសម្រចបានចំនួន ២.៨២៤.៥៨០ ហ.ត 

ក្នុងនោះ ភ្ជួររាស់ដោយគោក្របី ចំនួន ១៦.៦២៤ ហ.ត ស្មើនឹង ០,៥៩% 
និងដោយគ្រឿងយន្តចំនួន ២.៨០៧.៩៥៦ ហ.ត ស្មើនឹង ៩៩,៤១% 
លើសឆា្នាំមុន ៧៩.៣១៨ ហ.ត ។

ខ. សបបានសរុបចំនួន ១២.៣៩២ ហ.ត តិចជាងឆា្នាំមុនចំនួន 
៣.១៦២ ហ.ត ។

គ. លទ្ធផលស្ទួង និងព្រះសម្រចបានចំនួន ២.៨០០.៣៦៤ ហ.ត 
ស្មើនឹង ១០៧,៣៣% ន្រផ្រនការ ២.៦០៩.០៦៥ ហ.ត លើសឆា្នាំមុន 
១១០.៤៦៩ ហ.ត និងស្រូវតាមប្រភ្រទរួមមន៖ ស្រូវស្រលចំនួន 
៩៦៣.១៣៦ ហ.ត លើសឆា្នាំមុន ១៤១.៧១២ ហ.ត, ស្រូវកណា្តាល 
ចំនួន ១.៣៤៦.៧៦៨ ហ.ត តិចជាងឆា្នាំមុន ២៥.៩០២ ហ.ត, ស្រូវ 
ធ្ងន់ចំនួន ៤៤៨.២០២ ហ.ត លើសឆា្នាំមុន ៤.៣៤៥ ហ.ត, ស្រូវចម្ការ 
ចំនួន ១៩.៦១២ ហ.តលើសឆា្នាំមុន ១.១១៦ ហ.ត, ស្រូវឡើងទឹកចំនួន 
២២.៦៤៦ ហ.ត  តិចជាងឆា្នាំមុន ១០.៨០២ ហ.ត។

២. ល្បឿនការងរប្រមូលផលស្រូវស្រលដើមរដូវវស្សាឆា្នាំ ២០២១
ការងរប្រមូលផលស្រូវស្រលដើមរដូវសម្រចបានចំនួន ៥៤២. 

១៧០ ហ.ត លើផ្ទ្រដីអនុវត្តស្រូវស្រល សរុប ៩៦៣.១៣៦ ហ.ត 
ដោយទទួលបានបរិមណផលសរុប ចំនួន ២.១៦១.១២៤ តោន 
លើសឆា្នាមំនុចនំនួ ៦៣៧.០៩២ តោន។ ទនិ្ទផលគតិជាមធ្យម ៣,៩៨៦ 
តោន/ហ.ត ។

II. ល្បឿនការងារបង្កបង្កើនផលដណំាសំាកវប្បកម្ម នងិដណំាឧំស្សាហកម្ម 
រដូវវស្សា ឆ្នាំ ២០២១

ក. ផ្ទ្រដីដំណាំសកវប្បកម្ម  ( ពោតស ដំឡូងជា្វា បន្ល្រគ្រប់មុខ ម្ទ្រស 
ឪឡឹក ) អនុវត្តបានចំនួន ៥៥.៣៨៨ ហ.ត ស្មើនឹង ១០៣,១៧% 
ន្រផ្រនការ ៥៣.៦៨៦ ហ.ត  តិចជាងឆា្នាំមុន ៩. ០៥៨ ហ.ត ។

ខ. ផ្ទ្រដីដំណាំឧស្សាហកម្ម ( ពោតក្រហម ដំឡូងមី សណ្ត្រកបាយ 
សណ្ត្រកដី សណ្ត្រងសៀង ល្ង អំពៅ ក្រចៅ ឈូក ) អនុវត្តបានចំនួន 
៧៨២.៩០៦ ហ.ត ស្មើនឹង ៩៥,៤៨% ន្រផ្រនការ ៨១៩.៩៨៩ ហ.ត 
លើស ឆា្នាំមុន ៨.០៩៤ ហ.ត ៕



qñaMTI 21 elx 244 Ex       kBaØa qñaM 202122 TsSnavdþI RbCaCn qñaMTI 21 elx 244 Ex       kBaØa qñaM 20212 TsSnavdþI RbCaCn

នៅព្រឹកថ្ង្រទី៣០ ខ្រកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម តាក ស៊ុនអុី សមាជិក- 
គណៈកមា្មាធិការកណ្តាល ប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំគណៈកមា្មាធិការកណ្តាល
ន្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូគណៈឃោសនាអប់រំ
ចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយឯកឧត្តម ង្វៀង ត្រុង ងា ល្រខាមជ្ឈិម និងជាប្រធាន 
គណៈឃោសនាអប់រំមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណមតាមប្រព័ន្ធវីដ្រអូ។ 

ថ្ល្រងក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តម ង្វៀង ត្រុង ងា ល្រខាមជ្ឈិម និងជាប្រធាន
គណៈឃោសនាអប់រំមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្ដវៀតណម បានគូសបញ្ជាក់ថាទំនាក់-
ទំនងសហប្រតិបត្តិការរវាងបក្សទាំងពីរ រដ្ឋទាំងពីរត្រូវបានពង្រឹង និងពង្រីកឥត
ឈប់ឈរលើគ្រប់វិស័យនៅក្នុងរយៈព្រលកន្លងមកន្រះ។ នៅក្នុងឆ្នាំន្រះ ថា្នាក់ដឹកនាំ 
កំពូលន្របក្ស និងរដ្ឋប្រទ្រសទាំងពីរ ត្រងបានជួបពិភាក្សាគ្នាជាបន្តបនា្ទាប់តាមរយៈ
ទូរស័ព្ទ និងការជួបផ្ទាល់ ហើយបានបញ្ជាក់ច្បាស់នូវការបន្តថ្ររក្សាពូនជ្រំទំនាក់ទំនង
ជាអ្នកជិតខាងល្អ មិត្តភាពជាប្រព្រណី និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់វិស័យរវាង   
ប្រទ្រសទាំងពីរឱ្យកាន់ត្ររីកចម្រើនរឹងមាំឡើង។ ឯកឧត្តមបានជូនព័ត៌មានអំពី        
ចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនន្រសភាពការណ៍វៀតណមក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ថា ទោះបី
ត្រូវជួបនឹងការលំបាកយ៉ាងច្រើន ជាពិស្រសការជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខា្លាំងពីវិបត្តិជំងឺ 
កូវីដ-១៩ មកលើការអភិវឌ្ឍស្រដ្ឋកិច្ច និងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនយ៉ាងណក្ដី
ក៏ស្ថិតក្រមការដឹកនាំរបស់បក្សកុម្មុយនីស្ដវៀតណម ប្រជាជនវៀតណមបន្ត
សម្រចបានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានលើគ្រប់វិស័យ។ ក្នុងបរិបទន្រះ ភារកិច្ចរបស់ 
គណៈឃោសនាអប់រំវៀតណម គឺបន្តសិក្សាស្រវជ្រវរៀនសូត្រ និងឃោសនា      
អំពីស្រចក្ដីសម្រចចិត្តន្រមហាសន្និបាតបក្សលើកទី១៣ ទាំងក្នុងជួរកមា្មាភិបាល 
ទាំងក្នុងជួរប្រជាជន លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីមាគ៌អភិវឌ្ឍប្រទ្រសឈានឡើង
សង្គមនិយម និងការពារមាតុភូមិ កសាងវប្បធម៌ និងធនធានមនុស្ស និងបន្តជំរុញ
ការកសាងបក្សទាំងខាងនយោបាយ សតិអារម្មណ៍ និងចាត់តាំង។ ឯកឧត្តមបាន
ផ្ដោតសារៈសំខាន់ដល់ការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងគណៈឃោសនាអប់រំ
ន្រគណបក្សទាំងពីរក្នុងព្រលបច្ចុប្បន្ន និងតទៅមុខទៀត តាមទិសដៅនានា ស្រប 
ទៅនឹងមុខងារ ភារកិច្ចរបស់គណៈឃោសនាអប់រំនីមួយៗ។

ថ្ល្រងនៅក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តម តាក ស៊ុនអុី សមាជិកគណៈ កមា្មាធិការ- 
កណ្តាល ប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំគណៈកមា្មាធិការកណ្តាលន្រគណបក្ស-
ប្រជាជនកម្ពុជា បានធ្វើការកត់សមា្គាល់ថា កិច្ចប្រជុំនាព្រលន្រះ បានប្រព្រឹត្តឡើង
បនា្ទាប់ពីជំនួបកំពូលន្រថា្នាក់ដឹកនាំរបស់គណបក្សទាំងបី គណបក្សកុម្មុយនីស្ដ 
វៀតណម គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងគណបក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ឡាវ ដ្រលបាន
ប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យកាលពីថ្ង្រទី២៦ ខ្រកញ្ញា កន្លងទៅ នៅរដ្ឋធានីហាណូយ។ 
ឯកឧត្តមមានជំនឿថា កិច្ចប្រជុំន្រះនឹងផ្ដល់គុណប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់ដល់ការលើក
កម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការងារសតិអារម្មណ៍ក្នុងដំណក់កាលបច្ចុប្បន្ន ការពង្រឹង
ទំនាក់ទំនងរវាងគណៈឃោសនាអប់រំន្រគណបក្សទាំងពីរ និងការរួមចំណ្រកក្នុង
ការថ្ររក្សាពូនជ្រំទំនាក់ទំនងរវាងគណបក្ស រដ្ឋាភិបាល និងប្រជាជនន្រប្រទ្រស 
ទាំងពីរ តាមសា្មារតី “អ្នកភូមិផងល្អ មិត្តភាពជាប្រព្រណី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើ
គ្រប់វិស័យរឹងមាំ និងយូរអង្វ្រង។ អំពីសភាពការណ៍កម្ពុជា ឯកឧត្តមបានគូស 
បញ្ជាក់ថា នៅឆ្នាំ ២០២០ ដោយសារការរងឥទ្ធិពលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីជំងឺកូវីដ-១៩ 
ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានកំណើនអវិជ្ជមាន-៣,១%។ ប្រឈមសា្ថានភាពន្រះ រាជរដ្ឋា- 
ភិបាល កម្ពុជាដឹកនាំដោយ សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន ស្រន បានដក់
ច្រញនូវវិធានការអន្តរាគមន៍ជាច្រើនជុំ (មកដល់ព្រលន្រះមាន ៩ជុំរួចហើយ)         

កិច្ចប្រជុំគណៈឃ្រសនាអប់រំន្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងគណបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម 
ផ្តល់គុណប្រយ្រជន៍សំខាន់ដល់ការងារសតិអារម្មណ៍ក្នុងដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្ន

ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការជួយរក្សាលំនឹងស្រដ្ឋកិច្ច និងជីវភាពរស់នៅ 
ប្រជាជន។ នៅចុងឆ្នាំ ២០២០ អាស្រ័យដោយការគ្រប់គ្រងបានល្អលើជំងឺកូវីដ-១៩ 
ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងមានកំណើន ៤% ។ ប៉ុន្ត្រការផ្ទុះឡើងវិញ
ជាថ្មីក្នុងទ្រង់ទ្រយធំនូវការឆ្លងរាតត្បាតន្រជំងឺកូវីដ-១៩ ចាប់ពីដើមឆ្នាំមក បាន 
ធ្វើឱ្យកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចឆ្នាំន្រះអាចសម្រចបានប្រមាណ២,៤% ប៉ុណ្ណោះ។  ចំពោះ 
មុខន្រះ ទន្ទឹមនឹងការខិតខំលើកស្ទួយកំណើនស្រដ្ឋកិច្ច និងការរក្សាលំនឹងន្រជីវភាព
រស់នៅរបស់ប្រជាជន រាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងបន្តប្រមូលផ្ដុំយ៉ាងខា្លាំងលើការប្រយុទ្ធ
នឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយកំណត់យកវិធានការចាក់វា៉ាក់សាំងជាវិធានការយុទ្ធសាស្ដ្រ
គន្លឹះ គួបផ្សំនឹងវិធានការផ្ស្រងៗទៀត ដូចជា វិធានការ ផ្ន្រករដ្ឋបាល សុខាភិបាល 
និងច្បាប់ ។ ក្នុងព្រលជាមួយគ្នាន្រះដ្ររ រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវត្រៀមយ៉ាងម៉ត់ចត់នូវ
ការងារធំៗជាច្រើនទៀត ក្នុងនោះក៏រួមមាន ការត្រៀមរៀបចំសម្រប់ការបោះឆ្នាត
ជ្រើសរីសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សងា្កាត់អាណត្តិទី៥ នៅ ថ្ង្រទី៥ ខ្រមិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ 
និងការបោះឆ្នាតសាកលថា្នាក់ជាតិ ឆ្នាំ ២០២៣។ ឯកឧត្តមក៏បានជម្របជូនអំពី
លទ្ធផលដ៏ល្អប្រសើរន្រយុទ្ធនាការចាក់វា៉ាក់សាំងជូនប្រជាជន ហើយតាមរយៈ 
លទ្ធផលន្រះ កម្ពុជានឹងបង្កើតបានភាពសាុំក្នុងសង្គម ដើម្បីឈានទៅបើកឡើងវិញ
សកម្មភាពស្រដ្ឋកិច្ចសង្គមឱ្យបានព្រញល្រញជាជំហានៗតាមគន្លងប្រក្រតីកម្មថ្មី។ 

ឯកឧត្តម តាក ស៊ុនអុី សម្ត្រងការជឿជាក់ថា ក្រមការដឹកនាំដ៏ឈា្លាសវ្រ    
ភ្លឺសា្វាងរបស់បក្សកុម្មុយនីស្ដវៀតណម ដ្រលមានឯកឧត្តម ង្វៀង ភូជុង ជា 
អគ្គល្រខា រដ្ឋាភិបាល និងប្រជាជនវៀតណម នឹងសម្រចបានជោគជ័យធំៗ 
ថ្មីទៀត ក្នុងការអនុវត្តស្រចក្ដីសម្រចចិត្តរបស់មហាសន្និបាតបក្សកុម្មុយនីស្ដ 
វៀតណមលើកទី១៣ ឆ្ពោះទៅសម្រចគោលដៅប្រជាជនវៀតណមមានជីវភាព
ធូរធារ ប្រជាធិបត្រយ្យ សមភាព អរិយធម៌ ប្រទ្រសវៀតណមរឹងមាំ និង 
សម្បូររុងរឿងនៅឆ្នាំ ២០៤៥។ ព្រមជាមួយនោះ ឯកឧត្តមបានលើកអំពីភារកិច្ច    
សំខាន់ៗចំពោះមុខន្រការងារឃោសនាអប់រំ ក្នុងទិសដៅថ្ររក្សាសន្តិភាព និង 
ស្ថិរភាពនយោបាយ ការបន្តប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ការជំរុញកំណើនស្រដ្ឋកិច្ច និង
ការត្រៀមលក្ខណៈឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នាតក្នុងឆ្នាំ ២០២២។

កិច្ចប្រជុំបានពិភាក្សា និងផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍គ្នាលើការអនុវត្តតួនាទីរបស់
គណៈឃោសនាអប់រំធ្វើជាស្រនាធិការជូនគណបក្សលើការងារអប់រំនយោបាយ
សតិអារម្មណ៍, អំពីខ្លឹមសារ វិធីសាស្ត្រន្រការឃោសនា និងផ្សព្វផ្សាយ, ការតម្រង់ 
ទិសសារព័ត៌មាន, ការឃោសនាអប់រំអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ និង
ការតស៊ូវាយបកលើការឃោសនារបស់ពួកអមិត្តដ្រលប្រឆំងនឹងទំនាក់ទំនងកម្ពុជា-
វៀតណម។ 

គណៈឃោសនាអប់រំន្រគណបក្សទាំងពីរបានឯកភាពគ្នា លើទិសដៅន្រកិច្ច-
សហប្រតិបត្តិការតទៅមុខទៀតជាអាទិ ការបន្តជួបប្រជុំរវាងថា្នាក់ដឹកនាំន្រគណៈ-
ឃោសនាអប់រំទាំងពីរ, ការផ្លាស់ប្ដូរគណៈប្រតិភូសិក្សាស្រវជ្រវក្រយព្រលជំងឺ 
កូវីដ-១៩បានស្រកស្រន្ដ ការលើកកម្ពស់ការអប់រំមន្ត្រី សមាជិកបក្ស និងប្រជា-
ជនជាប្រចាំ អំពីចំណងសាមគ្គីភាព មិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទ្រស
ទាំងពីរ និងវាយបកយ៉ាងមុឺងមា៉ាត់ចំពោះរាល់ការឃោសនាអកុសលដ្រលវាយប្រហារ
មកលើចំណងមិត្តភាពកម្ពុជា-វៀតណម។

ជំនួបប្រជុំរវាងគណៈឃោសនាអប់រំន្រប្រទ្រសទាំងពីរ បានបញ្ចប់ក្នុង បរិយកាស 
រីករាយ ស្និទ្ធសា្នាល និងប្រកបដោយផ្ល្រផ្កា ៕ 



qñaMTI 21 elx 244 Ex          kBaØa qñaM 2021 TsSnavdþI RbCaCn 23

 នៅថ្ង្រទី០៩ ខ្រកញ្ញា ឆា្នាំ ២០២១ ឯកឧត្តមសស្តា្រចារ្យ                         
ម៉ម ប៊ុនហែង សមជិកគណៈកម្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រជាជន 
កម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខភិបាល បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំស្តីពី 
គណបក្សកុម្មុយនីស្តចិន សន្ទនាជាមួយបណា្តាគណបក្សនយោបាយ
នៅអាសុីអាគ្ន្រយ៍ និងអាសុីខងត្បូង ក្រមប្រធនបទ “ពង្រឹងកិច្ច 
សហប្រតិបត្តិការន្រ បណា្តាគណបក្សនយោបាយ ដើម្បីរួមគ្នាអភិវឌ្ឍន៍
ស្រដ្ឋកិច្ច" ដ្រលដឹកនាំដោយឯកឧត្តម Wang Weiping សមជិក 
អចនិ្ត្រយ ៍នងិជាប្រធនគណៈចាតត់ាងំ ន្រគណៈកម្មាធកិារបក្ស កមុ្មយុនសី្ត 
ចិន តំបន់ស្វយ័តជនជាតិ Zhuang Guangxi ដោយមនការចូលរួមពី 
សមជិក សមជិកាគណបក្សនយោបាយនានាន្រប្រទ្រសអាសុីអាគ្ន្រយ៍ 
និងអាសុីខងត្បូងប្រមណ ៣០០នាក់ ន្រគណបក្សនយោបាយ 
ចំនួន៤០ មកពីប្រទ្រសចំនួន១៦ តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដ្រអូ។

 ថ្ល្រងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះ ឯកឧត្តមសស្តា្រចារ្យ ម៉ម ប៊ុនហែង 
បានគូសបញ្ជាក់ថា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងភាពជាដ្រគូយុទ្ធសស្រ្ត
គ្រប់ជ្រុងជ្រយ រវងកម្ពុជា-ចិន គឺជាកិច្ចសហការរវងបក្សកុម្មុយនីស្តចិន 
រដា្ឋាភិបាល និងប្រជាជន ន្រសធរណរដ្ឋប្រជាមនិតចិន ជាមួយគណបក្ស 
ប្រជាជនកម្ពុជា រាជរដា្ឋាភិបាល និងប្រជាជនន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 
ដ្រលបាននាំមកនូវការអភិវឌ្ឍស្រដ្ឋកិច្ច-សង្គម និងសុខមលភាពន្រ 
ប្រជាជនរបស់ប្រទ្រស យើងទាំងពីរ ប្រកបដោយលទ្ធផល ជាទីមទនៈ។  
ឯកឧត្តមបានលើកឡើងថា ក្រមការដឹកនាំដ៏ឈា្លាសវ្រ និងប្រកបដោយ 
គតិបណ្ឌិតរបស់ សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន នាយក
រដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាប្រធនគណបក្សប្រជាជន 
កម្ពុជា កម្ពុជាទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមនក្នុងការងរប្រយុទ្ធប្រឆាំង 
ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩។ លទ្ធផលន្រះ បានច្រញរូបរាងឡើង
ដោយសរការប្រើយន្តការន្រការឆ្លើយតបទាំងស្រុងរបស់រាជរដា្ឋាភិបាល 
បូកផ្សំនឹងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា គ្រប់ទិសទី 
និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិយ៉ាងបុិនប្រសព្វទន់ភ្លន់ និងទាន់ 
ព្រលវ្រលា។ ឯកឧត្តមបានបន្តថា ក្នុងចំណមយុទ្ធសស្រ្តសំខន់ៗ 
ដ្រលបានដាក់ច្រញដោយរាជរដា្ឋាភិបាល និងយុទ្ធសស្ត្រ កិច្ចសហ-

ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុនហេង ៖ កិច្ចសហបេតិបត្តិការកម្ពុជា-ចិន បាននាំមកនូវការ
អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម និងសុខមាលភាពរបស់បេជាជន

ប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ក្នុងការស្វ្រងរកវ៉ាក់សំង និងឱសថសម្រប់ព្យាបាល 
និងការពារការឆ្លងម្ររោគកូវីដ-១៩  បានដើរតួនាទីជាគន្លឹះយ៉ាងសំខន់ 
ក្នុងការជួយដល់ប្រទ្រសកម្ពុជាសម្រចបាននូវលទ្ធផលដូចព្រលបច្ចុប្បន្ន។  

ឯកឧត្ដមសស្តា្រចារ្យ ម៉ម ប៊ុនហែង បានលើកឡើងថា ដោយ
មនការសម្រចចិត្តជាយុទ្ធសស្រ្ត ដ៏ត្រឹមត្រូវរបសស់ម្ត្រចអគ្គមហា-
ស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន សែន កម្ពុជាបានសម្រចយកមិត្តចិនធ្វើជា 
បង្អ្រកយុទ្ធសស្រ្ត ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សំងដល់កម្ពុជា និងកំណត់យក 
ប្រភពផ្ស្រងៗទៀត ជាប្រភពគំទ្រ។  ការសម្រចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវន្រះ       
បូកផ្សំនឹងកិច្ចសហការល្អរបស់មិត្តចិន បានជួយឲ្យកម្ពុជាសម្រចដោយ
ជោគជ័យនូវយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សំងកូវីដ-១៩ តាមគោលដៅកំណត់ 
របស់ខ្លួន។ គិតត្រឹមថ្ង្រទី០៨ ខ្រកញ្ញា ឆា្នាំ២០២១ ប្រជាជនកម្ពុជា 
ដ្រលមនអាយុចាប់ពី១៨ឆា្នាំ ឡើងទៅ ចំនួន ៩៦,៦៧% បានទទួល 
វ៉ាក់សំងកូវីដ-១៩ និងកុមរ និងយុវវ័យមនអាយុពី១២ឆា្នាំ ដល់អាយុ 
ក្រម១៨ឆា្នាំ ចំនួន ៨៦,២៩% បានទទួលវ៉ាក់សំងកូវីដ-១៩។ 
ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុនហែង បានបញ្ជាក់ទៀតថា ការសម្រចបាន 
នូវលទ្ធផល យ៉ាងគប់ប្រសើរន្រការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ រហូតមក 
ដល់ព្រលន្រះ មិនអាចកាត់ផ្តាច់បានពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយ
បណា្តាប្រទ្រសជាមិត្តរបស់កម្ពុជា ជាពិស្រសមិត្តចិន។ ការយកចិត្ត 
ទុកដាក់ខ្ពស់ពីបក្ស និងរដ្ឋន្រសធរណរដ្ឋប្រជាមនិតចិន ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់
វ៉ាក់សំងជូនដល់បក្សរដ្ឋ និងប្រជាជនកម្ពុជា បានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមន           
ទំនុកចិត្តខ្ពស់ក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងការរាលដាលន្រម្ររោគដ៏កាចសហាវ
ន្រះ។ 

ក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុនហែង បានធ្វើការ 
គូសបញ្ជាក់ថា ការងរស្រវជ្រវរកប្រភពរបស់ម្ររោគកូវីដ-១៩ គឺជា
ការងរវិទ្យាសស្រ្តសុទ្ធសធ។   កម្ពុជាគំទ្រក្នុងការស្វ្រងរកប្រភពន្រ
ម្ររោគន្រះតាមប្របវិទ្យាសស្រ្ត និងប្រឆាំងដាច់ខតចំពោះការប្រើប្រស់
ឧបាយកលនយោបាយលើលទ្ធផលវិទ្យាសស្រ្ត (political manipulation) 
និងការដាក់បន្ទុកដល់អ្នកដទ្រដោយគ្មានភស្តុតាងវិទ្យាសស្រ្តច្បាស់-
លាស់៕

ឯកឧត្តមសស្តា្រចារ្យ  ម៉ម ប៊ុនហែង សមជិកគណៈកម្មាធិការកណា្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខភិបាល អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំស្តីពី 
គណបក្សកុម្មុយនីសចិន សន្ទនាជាមួយបណា្តាគណបក្សនយោបាយនៅអាសុីអាគ្ន្រយ៍ និងអាសុីខងត្បូង
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 បនា្ទាប់ពី «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ» ដ្រលបានធ្វើឲ្យវិស័យ

ជាច្រើនទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ក្នុងនោះវិស័យអប់រំក៏បាន

ប្រឈមយ៉ាងខ្លាំង រហូតដល់បិទសលារៀននៅទូទាំងប្រទ្រស ។      

ដោយសរការឆ្លងរាលដាលជំងកឺវូដី-១៩ នៅកម្ពជុា មនការថមថយ 

ចុះទើបនៅថ្ង្រទី ១៣ ខ្រកញ្ញា ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានច្រញ

ស្រចក្តីណ្រនាំដល់គ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងអស់ឲ្យបើកដំណើរការសលារៀន

ឡើងវិញ ដោយត្រៀមរៀបចំបន្ទប់ពិនិត្យសុខភាពមួយនៅតាមសលារៀន 

និងត្រៀមសម្ភារសម្រប់សង្រ្គោះបនា្ទាន់ផ្ស្រងៗក្នុងករណីកើតឡើងចំពោះ 

សិស្ស និងគ្រូជាយថាហ្រតុណាមួយ ។ ដើម្បីឲ្យការបើកសលារៀន

ឡើងវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពចំពោះសិស្ស  និងគ្រូ  គណៈគ្រប់គ្រង

គ្រះឹស្ថានសិក្សាទំាងរដ្ឋ និងឯកជនទំាងអស់ ត្រវូរៀបចំឲ្យមនអ្នកជំនាញ 

ផ្ន្រកសុខភាពនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សា ដោយកំណត់សមសភាព 

ភារកិច្ចឲ្យបានច្បាស់លាស់ និងត្រូវតាមដានសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ 

សិស្សផងដ្ររ ។ គ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងរដ្ឋ និងឯកជន ត្រូវសហការ 

ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ និងកៀរគរធនធនសម្រប់អនុវត្តកម្មវិធីលើកកម្ពស់

សុខភាពសិក្សានៅតាមសលារៀន ។ ជាមួយគ្នាន្រះ សលារៀនត្រូវ

ស្វ្រងរកជំនួយពីអ្នកឯកទ្រសវិកលវិទ្យា និងអ្នកចិត្តសស្ត្រដ្រលទទួល

ស្គាល់ដោយក្រសួងសុខភិបាល ។  សិស្ស និងគ្រូ គឺត្រូវបង្ហាញប័ណ្ណ

សម្គាល់ចាក់វ៉ាក់សំងកូវីដ-១៩មកសលារៀន ។ ចំពោះសិស្ស និងគ្រូ 

ដ្រលមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សំងកូវីដ-១៩ ក្រសួងណ្រនាំដល់ពួកគ្របន្តការ

សិក្សា និងបង្រៀនតាមអនឡាញវិញ ។ ការចូលរៀនក្នុងថា្នាក់ សិស្ស

ម្នាក់ៗត្រូវរក្សាគម្លាតពីគ្នា ហើយគ្រូ និងឪពុកម្តាយ ឬអាណាព្យាបាល 

សិស្ស ត្រូវរៀបចំវ្រចខ្ចប់ម្ហូបអាហារ នំចំណីពីផ្ទះឲ្យកូនឲ្យហើយ 

រាល់ព្រលបរិភាគអាហារ ឬចំណីផ្ស្រងៗ គឺមិនត្រូវច្រកគ្នាឡើយ។ 

ក្នុងករណីមនផ្ទុះជំងឺកូវីដ-១៩ក្នុងសលារៀន ក្រសួងអប់រំបានផ្តល់សិទ្ធ

ឲ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សានីមួយៗផ្អាកសលារៀននោះ ។ សូមបញ្ជាក់ថា 

សលារៀនក្នុងរាជធនី ខ្រត្តមួយចំនួន  ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យបើក 

ដំណើរការឡើងវិញ ។ ក្នុងនោះសលារៀនក្នុងខ្រត្តព្រះសីហនុបើក 

ដំណើរការមុនគ្រ គឺចាប់ពីថ្ង្រទី១៣ ខ្រកញ្ញា ប៉ុន្ត្របើកត្រចំនួន 

៥សលារៀនប៉ុណ្ណោះ។ សលារៀនក្នុងរាជធនីភ្នំព្រញ កណា្តាល 

ពោធិ៍សត់ និងព្រវ្រងបើកដំណើរការនៅថ្ង្រទី១៥ ខ្រកញ្ញា ដូចគ្នា ។ 

សម្រប់សលារៀន ក្នុងខ្រត្តកំពង់ចាម បើកដំណើរការនៅថ្ង្រទី២០ 

ខ្រកញ្ញា ។  សលារៀនក្នុងខ្រត្តទាំង៥ន្រះ គឺភាគច្រើនបើកទទួលសិស្ស

ចាប់ពីថា្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២ប៉ុណ្ណោះ។ ចំណ្រកសលារៀនក្នុងខ្រត្តដទ្រ

ទៀតគឺកំពុងត្រស្ថិតក្នុងការត្រួតពិនិត្យ និងវយតម្ល្រពីអភិបាលខ្រត្ត 

នីមួយៗ។

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន ប្រមុខរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៅព្រឹក 

ថ្ង្រសុក្រទី១៧ ខ្រកញ្ញា ឆា្នាំ២០២១ន្រះ បានថ្ល្រងប្រប់ក្រុមអ្នកសរព័ត៌មន 

នៅវិមនសន្តិភាពថា សលារៀនចំនួន២៦៤១ នៅទូទាំងប្រទ្រសត្រូវ 

បានបើកដំណើរការឡើងវិញហើយ ក្នុងនោះថា្នាក់មត្រ្តយ្យមនចំនួន១៥៣ 

បឋមសិក្សាមនចំនួន១៥០០ អនុវិទ្យាល័យមនចំនួន៧១៦ និង 

វិទ្យាល័យមនចំនួន២៧២សលា...។ សម្ត្រចត្រជោ មនប្រសសន៍ 

ថា យោងតាមរបាយការណ៍របស់ឯកឧត្តម ហង់ ជួនណារុន រដ្ឋមន្ត្រី 

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា មនសលារៀនចំនួន ២៦៤១សលា 

បានបើកដំណើរការ ក្រមអភិក្រមន្រការបើកសលារៀនឡើងវិញ 

ដ្រលមនដូចជា៖  ទីជនបទដ្រលមនហានិភ័យទាប គ្រឹះស្ថានសិក្សា

គ្រប់កម្រិតអាចបើកដំណើរការវិញបាន ដោយអនុវត្តរៀនតាមបណ្តុំ និង

មិនលើសពី១៥នាក់ក្នុងអំឡុងព្រលសិក្សា ដោយត្រូវគោរពតាមស្ដង់

ដារប្រតិបត្តិរបស់ក្រសួងអប់រំ(SOP) និងគោលការណ៍របស់ក្រសួង 

សុខភិបាល។ ជាមួយគ្នានោះ អាជា្ញាធររាជធនី-ខ្រត្ត និងស្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ 

ត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍ន្រះ ឱ្យមនប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។      ទាក់ទឹន 

នឹងការបើកឡើងវិញន្រវិស័យអប់រំន្រះដ្ររសម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន 
បានដាក់ច្រញនូវគោលការណ៍ជាក់លាក់សំខន់ៗចំនួន៥ រួមមន៖ 

ទី១. នៅជនបទដ្រលគ្មានហានិភ័យ ឬមនហានិភ័យទាប គ្រឹះស្ថាន 

សិក្សាគ្រប់កម្រិត អាចបើកដំណើរការបាន ដោយអនុវត្តន៍រៀនតាម 

បណ្តុំ  មិនលើស១៥នាក់ ដោយគោរពតាមស្តង់ដារប្រតិបត្តិរបស់ក្រសួង

អប់រំយុវជន និងកីឡា និងគោលការណ៍របស់ក្រសួងសុខភិបាល     

ទី២.នៅតំបន់មនហានិភ័យមធ្យម ដ្រលផ្តល់លទ្ធភាពដល់សិស្ស 

ថា្នាក់ទី៩ និងទី១២ ទី៣.នៅតំបន់ដ្រលមនហានិភ័យខ្ពស់ គឺត្រូវ 

រៀនតាមអនឡាញពីចម្ងាយ ទី៤.ត្រូវបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រង 

សលារៀន ដោយមនការចូលរួមពីគណៈគ្រប់គ្រងសលា, តំណាង 

ការបើកដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញ
ជាចំណុចចាប់ផ្តើមដ៏ល្អមួយសម្រាប់វិស័យអប់រំន្រាកម្ពុជា
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ចាក់វ៉ាក់សំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ គឺមនសរៈសំខន់ណាស់ក្នុងការជួយ
ឱ្យប្រជាពលរដ្ឋមនអង្គបដិបក្ខរឹងមំក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំង នឹងជំងឺ 
កូវីដ១៩ កាត់បន្ថយអត្រស្លាប់ដោយសរឥទ្ធិពលម្ររោគ ហើយក៏ជួយ
កាត់បន្ថយការរីករាលដាលជំងឺផងដ្ររ។ 

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ទៀតថា ចំពោះរឿងវ៉ាក់សំង
បង្ការជំងឺកូវីដ១៩ ដ្រលបាននាំយកមកចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ជាង 
១១លាននាក់គឺជាមរតក ដ៏មនតម្ល្ររបស់រាជរដា្ឋាភិបាលយើង របស់ 
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដឹកនាំរាជរដា្ឋាភិបាល  របស់អង្គព្រះមហាក្សត្រ 
និងហ្លួងម៉្រ ។ ន្រះជាមរតកធំណាស់ ។ ពិតម្រនត្រខ្ញុំ មនតួនាទីសម្រច 
អ្វីៗទាំងអស់ ក៏បុ៉ន្ត្រប្រសិនបើគ្មានព្រះរាជតម្រិះ គ្មានការគំទ្រពី 
ព្រះមហាក្សត្រ គ្មានការគំទ្រពីហ្លួងម៉្រទ្រ កិច្ចការរបស់យើងមិនបាន
ឈានដល់ដំណាក់កាលជ្រជ្រះប៉ុណ្ណ្រះទ្រ ។ 
ប៉នុ្ត្រព្រះអង្គបាន ព្រះរាជទានព្រះរាជទ្រព្យ ចលូរមួ 
ទិញវ៉ាក់សំង ចូលរួមទិញមន្ទីរព្រទ្យ និងចូលរួម   
ដំណើរការនានាទាក់ទងនឹង ការប្រឆាំងនឹងជំងឺ 
កូវីដ១៩ ។ មរតកវ៉ាក់សំងន្រះ ជាមរតករួមរបស់ 
ប្រទ្រសជាតិរបស់យើង ហើយនៅក្នុងរជ្ជកាល 
ព្រះរាជា ពែះករុណា ពែះបាទសម្តែច 
ពែះបរមនាថ នរែត្តម សីហមុនី 
គែងរជ្យ។

ចំពោះបញ្ហានយោបាយវិញ សម្ត្រចត្រជោ 
ហ៊ុន សែន បានថ្ល្រងថា អ្នកទាក់ទងជាមួយ 
ចលនាប្រដាប់អាវុធ និងការបង្កើតរដា្ឋាភិបាល
ក្រប្រទ្រស ត្រូវចាប់ខ្លួនត្រម្តង ព្រះន្រះជាក្រុម

ឧទា្ទាមប្រដាប់អាវុធដើម្បីប៉ុនប៉ងផ្តួលរំលំរាជរដា្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដ្រល
កើតច្រញពីការបោះឆ្នាតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ។ សម្ត្រចត្រជោ       
ហ៊ុន សែន ក៏បានក្រើនរំលឹកដាស់តឿនដល់អ្នកវិភាគ កុំឱ្យធ្វើការវិភាគ
របស់ខ្លួនហួសព្រំដ្រនកំណតដ់្រលប្រសចាកពីច្បាប់កំណត់ ពោលគឺ
មិនត្រូវធ្វើការវិភាគណាមួយដ្រលបន្សល់ទុកនូវបទល្មើសនោះឡើយ ។ 
ជាមួយគ្នាន្រះ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បានណ្រនាំឱ្យគណៈ-
កម្មការចាក់វ៉ាក់សំង សិក្សាអំពីការចាក់វ៉ាក់សំងដល់កុមរអាយុ៣ 
ទៅ ៦ឆា្នាំ ដ្រលមនប្រមណជាង ៩១មុឺននាក់នៅកម្ពុជា ខណៈដ្រល 
ពួកគ្រត្រូវចូលរៀនថា្នាក់មត្ត្រយ្យ។ សម្ត្រចត្រជោ ក៏បានប្រកាសរួមគ្នា
ត្រម្ដងជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សំងដល់កុមរដ្រលមនអាយុចាប់ពី៦ 
ឆា្នាំដល់១២ ឆា្នាំ និងប្រកាសបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សំងដូសទី៣ ជូន
ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចាប់ពីព្រលន្រះតទៅ ៕

មតាបិតា និងអាជា្ញាធរមូលដា្ឋាន ដើម្បីជួយទ្រទ្រង់សលា ឬសម្រចថា

ត្រូវបិទសលាបនា្ទាប់ពីមនករណីឆ្លង ទី៥. បន្តត្រួតពិនិត្យតាមដាន 

អ្នកជំងឺថ្មី និងប្រភពន្រការឆ្លង ដើម្បីចៀសវងការឆ្លងចូលសលារៀន។ 

សម្ត្រចត្រជោបានថ្ល្រងទៀតថា ប្រសិនបើសភាព-

ការណ៍ល្អ យើងគ្រប់គ្រងជំងឺកូវីដ១៩ បានល្អ យើងនឹង 

បើកដំណើរការ សកម្មភាពស្រដ្ឋកិច្ចឡើងវិញគ្រប់ 

វិស័យ ។

ដោយឡ្រក នៅថ្ង្រទី ១៧ កញ្ញា ន្រះដ្ររ យុទ្ធនាការ

ចាក់វ៉ាក់សំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនដល់កុមរអាយុ 

ចាប់ពី៦ឆា្នាំ ដល់ក្រម១២ឆា្នាំ ក៏បានបើកដំណើរការ

តាមមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សំងមួយចំនួននៅតាមរាជធនី- 

ខ្រត្តផងដ្ររ ដើម្បីឱ្យក្មួយៗរៀននៅសលាបឋមសិក្សា 

អាចចូល រៀនវិញបាននាព្រលខងមុខ បនា្ទាប់ពីពួកគ្រ 

ចាក់ដូសទី២រួចរាល់ និងមនកងការពារក្នុងខ្លួន 

អាចទប់ទល់ជាមួយម្ររោគកូវីដ-១៩បាន ។ ទោះ 

យ៉ាងណា ប្រមុខរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានផ្តាំផ្ញើដល់    

ក្មួយៗកុមរទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននូវវិធន

ការពាររបស់ក្រសួងសុខ-ភិបាល និងអនុវត្តឱ្យបានព្រញល្រញនូវវិធនការ

៣ការពារ និង៣កំុ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងម្ររោគកូវីដ-១៩ មកខ្លួន 

ឯងផង និងការចម្លងទៅក្រុមគ្រួសរនិងអ្នកដទ្រផ្ស្រងទៀត ៕

tmkBITMB½rTI 10

ទិដ្ឋភាពទូទៅន្រដំណើរការរៀន និងបង្រៀនតាមបណ្តុំគ្រឹះស្ថានសិក្សា
សធរណៈនៅតាមភូមិសស្ត្រដ្រលមនហានិភ័យទាប
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 ទោះបីជាមកដល់ព្រលន្រះតំបន់ទ្រសចរណ៍សំខន់ៗជាច្រើនមិនទាន់

ត្រូវបានបើកឡើងវិញ ដោយសរត្រការអនុវត្តនូវវិធនការបង្ការនិង 

ទប់ស្កាត់ការរាលដាលនូវជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩ ក៏ដោយ ក៏រយៈព្រលច្រើន 

ខ្រចុងក្រយន្រះ វិស័យទ្រសចរណ៍ក្នុងស្រុកហាក់ងើបឡើងវិញបន្តិច

ម្តងៗហើយ ។

មកដល់ព្រលន្រះមន្ទីរទ្រសចរណ៍រាជធនី-ខ្រត្ត បាននិងកំពុងខិតខំ

ជំរុញការអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនូវវិធនសុវត្ថិភាពទ្រសចរ និងនីតិវិធី 

ស្តង់ដារអប្បបរម (SOP) ដ្រលក្រសួងទ្រសចរណ៍បានដាក់ឲ្យអនុវត្ត

កាលពីថ្ង្រទី១ខ្រកញ្ញាឆា្នាំ២០២១កន្លងទៅ ដើម្បីធនាការបើកដំណើរ

ការមូលដា្ឋានអាជីវកម្មក្នុងគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី ពិស្រសជំរុញចលនា        

ទ្រសចរណ៍ផ្ទ្រក្នុងនាឱកាសកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌ និងត្រៀមលក្ខណៈ

ទទួលភ្ញៀវទ្រសចរអន្តរជាតិនាព្រលខងមុខ។

កាលពីដើមខ្រកញ្ញា ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន 
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធន

គណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (គ.ស.ហ.) 

បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំមួយដើម្បីពិនិត្យ និងពិភាក្សាលើស្រចក្តីព្រង         

«ផ្រនការយុទ្ធសស្ត្រស្ដីពីការបើកទទួលទ្រសចរណ៍សុវត្ថិភាព» ។ 

«ស្រចក្តីព្រងផ្រនការយុទ្ធសស្ត្រ» ន្រះមនគោលបំណងដាក់ច្រញនូវ

គោលការណ៍រួម ដើម្បីជំរុញឱ្យការបើកទទួលទ្រសចរអន្តរជាតិឡើងវិញ

ន្រះ អាចរក្សាបាននូវតុល្យភាពរវងដង្ហើមសង្គម-ស្រដ្ឋកិច្ច និងដង្ហើម

សុខភាពសធរណៈសម្រប់ប្រជាពលរដ្ឋ។ ស្រចក្តីព្រង «ផ្រនការ  

យុទ្ធសស្ត្រស្ដីពីការបើកទទួលទ្រសចរណ៍សុវត្ថិភាព» ន្រះបានផ្ដត

លើគោលដៅចនំនួបួនរមួមន ៖ ១-ការទទលួបានភ្ញៀវទ្រសចរពបី្រភព 

ទផី្សារដ្រលមនសកា្តានុពលមនសុវត្ថិភាព និងមនហានិភ័យទាប 

សម្រប់គោលដៅទ្រសចរណ៍កម្ពុជា ២-ការគ្រប់គ្រងរំហូរភ្ញៀវទ្រសចរ

អន្តរជាតិ ដើម្បីបង្ការ និងគ្រប់គ្រងនូវការហូរចូលន្រម្ររោគកូវីដ-១៩ 

និងប្រភ្រទម្ររោគបំប្ល្រងថ្មីៗ ៣-ការពង្រឹងនូវភាពទាក់ទាញ និង                   

គុណភាពស្រវកម្មទ្រសចរណ៍របស់កម្ពុជាតាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី និង   

៤-បង្កើនទំនុកចិត្ត និងការជឿជាក់គ្នាទៅវិញទៅមករវងប្រភពទីផ្សារ 

និងគោលដៅទ្រសចរណ៍កម្ពុជា ។ 

ក្នុងសន្និបាតបូកសរុបការងរ ទ្រសចរណ៍ផ្ទ្រក្នុងបូកសរុបការងរ 

រយៈព្រល ៩ខ្រន្រឆា្នាំ២០២១ និងទិសដៅអនុវត្តបន្ត ដ្រលបានប្ររព្ធ

កាលពីថ្ង្រទី១៥ខ្រកញ្ញាឆា្នាំ២០២១ កន្លងទៅ ឯកឧត្តម ថែង ខុន       

រដ្ឋមន្ដ្រីន្រក្រសួងទ្រសចរណ៍បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ក្នុងដំណាក់កាលន្រ 

កម្ពុជាកំពុងរៀបចំផែនការ ដើម្បីឈានទែបើកទទួល
ទែសចរណ៍សុវត្ថិភាព

ឯកឧត្តម ថែង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទ្រសចរណ៍ អញ្ជើញបើកសន្និបាត         
បូកសរុបការងរទ្រសចរណ៍ផ្ទ្រក្នុងរយៈព្រល ៩ខ្រដើមឆា្នាំ២០២១ 

និងទិសដៅអនុវត្តបន្ត នាព្រឹកថ្ង្រទី១៥ ខ្រកញ្ញា ឆា្នាំ២០២១ តាមប្រព័ន្ធវីដ្រអូ

វិបត្តិជំងឺឆ្លងកូវីដ-១៩ ទ្រសចរណ៍ផ្ទ្រក្នុងត្រូវបានអ្នកជំនាញលើ 

សកលលោក ជាពិស្រសអង្គការទ្រសចរណ៍ពិភពលោក (UNWTO) 

ចាត់ទុកថាជាឧបករណ៍ដ៏មនប្រសិទ្ឋភាព និងប្រកបដោយសកា្តានុពល

មួយនៅក្នុងការស្ដរស្រដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឡើងវិញ និងជាពិស្រសចូលរួម 

ក្នុងការសម្រួល និងទ្រទ្រង់ដល់ដំណើរការអាជីវកម្មនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម

ទ្រសចរណ៍។ ជាក់ស្ដ្រងវិស័យទ្រសចរណ៍កម្ពុជា ក៏មិនខុសគ្នាពីបណា្តា

ប្រទ្រសដទ្រលើសកលលោកដ្ររដ្រលត្រូវពឹងផ្អ្រកលើទ្រសចរណ៍ផ្ទ្រក្នុង 

ដើម្បីស្រចស្រង់ស្រដ្ឋកិច្ចនិងស្ថានភាពទ្រសចរណ៍ឡើងវិញ។ កម្ពុជា 

ទទួលបានទ្រសចរណ៍ផ្ទ្រក្នុងចំនួន ៩លាននាក់ នៅក្នុងឆា្នាំ២០២០ 

ថយចុះ២០% ធៀបនឹងឆា្នាំ២០១៩។ ដោយឡ្រកសម្រប់រយៈព្រល៧

ខ្រន្រឆា្នាំ២០២១ កម្ពុជា ទទួលបានទ្រសចរណ៍ផ្ទ្រក្នុងសរុបចំនួន 

២.៣០០.៩៥១ នាក់ ដ្រលក្នុងនោះភ្ញៀវជាតិមនចំនួនប្រមណ 

២.១៤៦.៩៥៩ នាក់ថយចុះ ៣៨% ធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគ្នា ឆា្នាំ២០២០ 

ខណៈដ្រលទ្រសចរបរទ្រសផ្ទ្រក្នុងមនចំនួនសរុបប្រមណ ១៥៣.៩៩២ 

នាក់ ថយចុះ៩០% ធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគ្នានាឆា្នាំ២០២០។ ឯកឧត្ត

មរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទ្រសចរណ៍បានបញ្ជាក់ថា ដើម្បីសម្រចបានការបើក 

ទទួលភ្ញៀវទ្រសចរឡើងវិញប្រកបដោយជោគជ័យ យើងចាំបាច់ពឹង

ផ្អ្រកលើកតា្តាកំណត់សំខន់២ ទី១-កតា្តាខងក្រ៖ សំដៅទៅលើកតា្តា 

ចិត្តសស្ត្រ និងទំនោរន្រការសម្រចចិត្តជាចម្បងរបស់ភ្ញៀវទ្រសចរ 

គោលដៅទ្រសចរណ៍នៅតាមខ្រត្តមួយចំនួន 
ដ្រលជាសញ្ញាកាន់ត្រវិជ្ជមនន្រចលនាទ្រសចរណ៍ផ្ទ្រក្នុង
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ក្នុងការជ្រើសរីសគោលដៅទ្រសចរណ៍ និងការធ្វើដំណើរកម្សាន្ត         

ពោលគឺការឱ្យតម្ល្រខ្ពស់ទៅលើភាពស្អាត អនាម័យ និងមនសុវត្ថិភាព 

និង ទី២-កតា្តាខងក្នុង៖ សំដៅដល់ការត្រៀមខ្លួនរបស់អាជីវកម្មទ្រសចរណ៍

តាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី ក្នុងគ្រប់ខ្ស្រចង្វាក់ផលិតកម្មន្រវិស័យទ្រសចរណ៍

ដ្រលមនចំណុចគន្លឹះអាទិភាព គឺត្រូវគិតពីដើមខ្ស្រដល់ចុងខ្ស្រ រាប់ទាំង 

ហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ, មធ្យាបាយធ្វើដំណើរ ធនធនមនុស្សក្នុងវិស័យ 

ទ្រសចរណ៍, ការអនុវត្តវិធនសុវត្ថិភាពទ្រសចរណ៍និង ការអនុវត្តតាម

គោលការណ៍ណ្រនាំប្រតិបត្តិស្តង់ដារ(SOP) រហូតដល់ការធ្វើពិពិធកម្ម

ផលិតផលទ្រសចរណ៍ ស្របតាមបរិបទថ្មីន្រតម្រូវការ និងការផ្គត់ផ្គង់។

ក្រសួងទ្រសចរណ៍ក៏បានកំណត់នូវផ្រនការសកម្មភាពមួយចំនួន

ដ្រលត្រូវអនុវត្ត។ ក្នុងនោះទី១-ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាល

ន្រជំងឺកូវីដ-១៩ និងធនាបានស្ថិរភាពនិងការបើកដំណើការមូលដា្ឋាន 

អាជីវកម្មទ្រសចរណ៍ និងគោលដៅទ្រសចរណ៍ឡើងវិញ ជាពិស្រស 

ដើម្បីជំរុញចលនា ទ្រសចរណ៍ផ្ទ្រក្នុងប្រកបដោយនិរន្តរភាព ក្រសួង   

ទ្រសចរណ៍ស្នើសុំឱ្យប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍ និង គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ឋនៅ

ក្នុងឧស្សាហកម្មទ្រសចរណ៍ត្រូវធ្វើការសម្របខ្លួន និងក្រប្រគំរូ អាជីវកម្ម 

ឱ្យស្រប តាមបរិបទន្រគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី (New Normal) ជាមួយការ

បន្តការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ជាពិស្រស គោរពនិងអនុវត្តតាមវិធនសុវត្ថិភាព

ដ្រលមនធរមន ជាពិស្រសនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារអប្បរម (SOP) 

តាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីសម្រប់មូលដា្ឋានអាជីវកម្ម និងគោលដៅ ទ្រស- 

ចរណ៍, ទី២-គ្រប់មន្ទីរទ្រសចរណ៍រាជធនី-ខ្រត្តក្នុងនាមជាស្រនាធិការ

ន្រគណកម្មាធិការជាតិអភិវឌ្ឍន៍ ទ្រសចរណ៍រាជធនី-ខ្រត្ត ត្រូវសិក្សានិង

វយតម្ល្រមូលដា្ឋានរាជធនីខ្រត្ត និងគោលដៅទ្រសចរណ៍ អាទិភាពនិង 

ប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការបើកទទួលភ្ញៀវទ្រសចរប្រកបដោយ

សុវត្ថិភាពតាមរយៈ ការវយតម្ល្រលើសូចនាករសមិទ្ឋកម្មចំនួន៤ គឺ៖១.

អត្រន្រការចាក់វ៉ាក់សំងសំដៅបង្កើតភាពសុំក្នុងសហគមន៍, ២. អត្រ 

ន្រការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ ១៩, ៣. សមត្ថភាពឆ្លើយតប និងព្យាបាល 

និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យដ្រលអាចកើតមនពីវីរុសបំប្ល្រងថ្មី និង៤.ការ

ត្រៀមខ្លួនរបស់ឧស្សាហកម្មទ្រសចរណ៍នៅមូលដា្ឋាន និងគោលដៅ 

ទ្រសចរណ៍សំខន់ៗ ជាអាទិ៍ ការអនុវត្តគោលការណ៍ណ្រនាំប្រតិបត្តិ

ស្ដង់ដារ SOP ការចាក់វ៉ាក់សំងគ្រប់គ្រន់សម្រប់បុគ្គលិកបម្រើការក្នុង

មូលដា្ឋានអាជីវកម្ម ការយល់ដឹង ពីការអនុវត្តវិធនសុវត្ថិភាព សុខភិបាល 

អនាម័យ -ល និងការប្រើប្រស់បច្ច្រកវិទ្យាជាដំណះស្រយ (Tech-

nology) ស្របតាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី។

ឯកឧត្តម ថែង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទ្រសចរណ៍បានបញ្ជាក់ថា    

ជាមួយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រងក្នុងការជំរុញចលនា ទ្រសចរក្នុងស្រុកន្រះ

ត្រូវបានចាត់ទុកថាជា បុរ្រលក្ខខណ្ឌដ៏មនសរៈសំខន់មួយសម្រប់

ការត្រៀមបើកការទទួលភ្ញៀវទ្រសចរអន្តរជាតិឡើងវិញស្របតាម “ផ្រន 

ការយុទ្ធសស្ត្រស្តីពីការបើកទទួលទ្រសចរណ៍សុវត្ថិភាព” ។     អ្វីទាំង

អស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់សហការរួមគ្នាអនុវត្តឱ្យបានល្អ ដើម្បីសម្រច

ឱ្យបានតាមគោលដៅដចូដ្រលបានចង្អលុឡើងក្នងុ ផ្រនទចីង្អលុផ្លវូ 

ស្តីពីការស្តារ និងលើកស្ទួយវិស័យទ្រសចរណ៍ក្នុងនិងក្រយវិបត្តិជំងឺ

កូវីដ-១៩ គឺត្រូវសម្រចឱ្យបានចំនួនទ្រសចរផ្ទ្រក្នុងប្រមណ១១លាន

នាក់នៅឆា្នាំ២០២៣។ 

ទាក់ទងនឹងការបើកទទួលទ្រសចរឡើងវិញន្រះ ដ្ររសម្ត្រចត្រជោ 

ហ៊ុន សែន ប្រមុខរាជរដា្ឋាភិបាលន្រ     កម្ពុជាបានផ្ដល់អនុសសន៍ឱ្យ 

គិតគូរដល់ការបើកឲ្យមនទ្រសចរវ៉ាក់សំងសម្រប់អ្នកទ្រសចរអន្តរជាតិ 

ដ្រលបានចាក់វ៉ាក់សំងគ្រប់ដូសរួចរាល់ដោយអនុវត្តន៍២ ជំហានគឺ៖  

ជំហានទី១-ការបើកទ្រសចរក្នុងស្រុកដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្ម្ររពិតជាមន

តម្រូវការធ្វើដំណើរកម្សាន្ដនាចុងសបា្ដហ៍។ ទ្រសចរណ៍ក្នុងស្រុកយើង 

ក៏ចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានស្គាល់ប្រទ្រសខ្លួនឯងផងដ្ររពីព្រះគត់មិន

អាចច្រញទៅក្រប្រទ្រសបានទ្រ ។ តំបន់ធម្មជាតិមួយចំនួនប្រជាពល

រដ្ឋនឹងធ្វើដំណើរកម្សាន្ត។ សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន សែន បញ្ជាក់ថា នៅ 

ព្រលប្រជាពលរដ្ឋដើរល្រង ចំណូលនឹងបានទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដា្ឋាន

ដ្រលគត់លក់ឥវ៉ាន់ផ្ស្រងៗ។ ន្រះគឺជាចរន្តន្រស្រដ្ឋកិច្ច។ ជំហានទី២-

គឺទ្រសចរវ៉ាក់សំងដ្រលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទ្រសចរអន្តរជាតិចាក់វ៉ាក់សំង

គ្រប់ដូសរួចរាល់អាចចូលមកកាន់ប្រទ្រសកម្ពុជា ហើយធ្វើចតា្តាឡីស័ក

ត្រឹមត្រ៧ថ្ង្រប៉ុណ្ណោះ។ ក្នុងរយៈព្រល ៧ថ្ង្រន្រះអ្នកទ្រសចរដ្រលបាន

ចាក់វ៉ាក់សំងគ្រប់ដូសហើយនោះមិនម្រនស្នាក់នៅត្រក្នុងសណា្ឋាគរ

ប៉ុណ្ណោះទ្រ ត្រអាចធ្វើដំណើរកម្សាន្តជាបណ្តើរៗក្នុងតំបន់ដ្រលពួកគ្រ

ស្នាក់នៅតាមការរៀបចំរបស់ក្រសួង ឬអាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធ។ ន្រះ                        

មនន័យថា ការធ្វើចតា្តាឡីស័កនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌខ្រត្តគឺគូសជាតំបន់ 

ឲ្យដើរ។ បើនៅខ្រត្តព្រះសីហនុ គឺគត់អាចទៅមើលកោះ អាចទៅមុជ 

ទឹកសមុទ្របាន៕
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               ហា៊ែនស្បថទែ?
ម៉ាងត្រងស្រចក្ដីចប់ហើយ សិស្សគ្រប់ 

គ្នាបានយកក្រដា សត្រងស្រចក្ដីទៅ 

ដាកល់ើតុអ្នកគ្រូអស់ដ្ររ ។

 ព្រលក្រដល់អត្ថបទ របស់សិស្សក្លូ 

អ្នកគ្រងូើបមុខឡើងសួរៈ

- ន្រក្ល ូប្អូនប្រប់អ្នកគ្រូឲ្យត្រង់មើល អត្ថបទត្រងស្រក្ដីន្រះ គឺបា៉ាប្អូន 

ជួយប្រប់ឲ្យសរស្ររម្រនទ្រ ?

- បាទ..អត់ទ្រអ្នកគ្រូ !

- ពិតម្រនឬ ហា៊ានស្បថទ្រ ?

- បាទ.ខ្ញុំហា៊ានអ្នកគ្រូ

- អើ.. ស្បថទៅមើល...

- បាទ.ខ្ញុំសូមស្បថថា ត្រងស្រចក្ដីន្រះ បា៉ាខ្ញុំអត់បានប្រប់ឲ្យខ្ញុំ 

សរស្ររទ្រ គឺគត់សរស្ររដោយខ្លួនគត់ត្រម្ដង..។

     តា..អាចទប់ទល់បានទ្រ ?

ក្នុងទឹកមុខព្រួយបារម្មណ៍ យយម៉្រតប្រប់តាម៉កថ់ាៈ

- ន្រតា..យើងត្រូវប្រញាប់លើកម្រកាទូច រៀបការឲ្យវទៅ 

ប្រយ័ត្នស្លាប់បាត់ខនការកូនណា៎ា ។

- យីអើ..យ៉ាងម៉្រចអុីច្រះយយ វជូនផ្ល្រឈើមួយត្រកហ្នឹង ហើយ 

និយយស្ដីសមរម្យសោះតើ មិនបានបង្ខិតបង្ខំគម្រមកំហ្រង 

យើងឯណា ហ្រតុម៉្រចយយភ័យយ៉ាងន្រះ ?

- តើតាឯង មនបានពិនិត្យមើលក្នុងត្រកនោះហើយនៅ ?

- ខ្ញុំមិនបានពិនិត្យស្អីទ្រ ?

- ហ្នឹងហើយ..មើលពីក្រយស្មានថា ជាត្រកផ្ល្រឈើធម្មតា ប៉ុន្ត្រ 

តាមពិតមនទំាងកូនកំាបិតពីរទៀផង តើតាអាចទប់ទល់បានទ្រ? ។

                               កុំអាលអស់សង្ឃឹម

លា្ងាចមួយ នាងជម្ពរូអ៊ូដាកច់ំរុងជាប្ដីៈ

- មួយថ្ង្រៗ បងគិតត្រពីឈ្ងាកមុខចូលសៀវភៅ សូម្បីនិយយ 

រកខ្ញុំមួយម៉ាត់ក៏មិនចង់និយយផង។

- ចុះអូនមនរឿងអីហ្នឹង?

-នៅសួរទៀត បងឯងមើលជុំវិញខ្លួនមើល ។ កន្ល្រងណាក៏ឃើញ 

ត្រគំនរសៀវភៅ។ ប្រសិនបើខ្ញុំជាសៀវភៅមួយក្បាល ប្រហ្រល 

គ្រន់បើជាងន្រះ ដ្រលពីព្រលឹមទល់ព្រលប់ ប្ដីមិនដ្រលមើលចំមុខ 

ម្ដងផង។

- អ្រហ៍ អូនសម្លាញ់ កុំចង់បានអុីចឹង ។ សៀវភៅមួយក្បាលបង

ត្រវូការត្រប៉នុា្មានថ្ង្រប៉ណុ្ណោះ ចណំ្រកអនូដ្រលជាប្រពន្ធរបសប់ង 

បង ត្រូវការមួយជីវិត។ ថ្ង្រណាមួយបងអានចប់សៀវភៅទាំង 

ន្រះ បង នឹងញញឹមរកអូនវិញហើយ ៕

១- កូវីដមើលឃើញ យើងយ៉ាងច្បាស់ រាល់រូបក្ម្រងចាស់ ជនជរា
 ចូរប្រុងប្រយ័ត្ន គ្រប់វ្រលា ទប់ស្កាត់ការពារ កុំប្រហ្រស ។
២- ត្បិតសកលលោក ព្រលបច្ចុប្បន្ន សឹងរងអាសន្ន សព្វប្រទ្រស
 គួរប្រុងស្មារតី កុំបីធ្វ្រស ក្រងលង់ទ្រន្រស ព្រះធ្វ្រសទ្វ្រ ។
៣- កូវីដប្ល្រងថ្មី ក្រកង្វល់ កើតកោលាហល ខ្វល់រិះរ្រ
 មើលមិនឃើញវ ភ្ន្រកទទ យើងគ្រក្រងគ្នា វប្រសើរ ។
៤- រួមគ្នារាំងស្កាត់ បំបាត់គ្រះ ដោយឆន្ទះខ្ពស់ កុំសើវុី
 គ្មានកិច្ចចាំបាច់ កុំច្រញដើរ ការពារប្រសើរ ជាងព្យាបាល ។
៥- ដើម្បីសុខដុម ដល់ជីវិត សុខសន្តពិសិដ្ឋ សុខិតកាល
 រារាំងម្ររោគ រីករាលដាល សុខភិបាល បន្ទុកធំ។
៦- ម្ររោគ «ដ្រលតា» សហាវណាស់ ឆ្លងលឿនរហ័សសហគមន៍
 ខ្រត្តខណ្ឌក្រុងស្រុកដល់ភូមិឃុំ  និគមជនបទ អត់ទាន់ស្បើយ ។
៧- អ្នកឈឺចំប្រង រ្រងរងទុក្ខ អ្នកស្លាប់បាត់មុខ រហូតហើយ
 អ្នកជាមិនចង់ ជួបសោះឡើយ គួរកុំតោះតើយ ប្រយ័ត្នខ្ពស់ ។
៨- កុំអាងបានចាក់ វ៉ាក់សំងផង ហើយមើលរំលង ឆ្លងផុតគ្រះ
 ភ្ល្រចបីការពារ បីកុំនោះ ត្រង់ឆ្ពោះខងខរ ខៈរាពាធ(១) ។
៩- ប្រមុខរដា្ឋា ប្រមើលច្បាស់ កូវីដ អាចផ្លាស់រូបច្រើនទៀត
 ទើបខំស្វះស្វ្រង រ្រងឈា្លាសឆ្លៀត ខ្មីឃ្មាតទាក់ទិញជាបនា្ទាន់ ។
១០- ចាក់ម្នាក់បីដូស បានគ្រប់គ ទើបអាចធនា ម្ររោគជាន់
 ចំណាយប៉ុនា្មាន បានគ្រប់គ្រន់ ច្រើនពាន់លានការ ហានិភ័យ ។
១១- គោរពជូនពរ បវរពិត សុខសន្តស័ក្តិសិទ្ធិ ឥតមះម្រ
 ជនា្មាយឺនយូរ ត្រជោជ័យ ឈ្នះទុក្ខរោគភ័យ និច្ចនិរន្តរ៍  ៕

(១)ខៈរា៉ាពាតៈ រោគដ្រលកើតឡើង មនអាការៈរបឹងរឹងរូស 
បណា្តាលឲ្យឈឺចាប់ ធ្ងន់ដាបចុះជាលំដាប់ ។

នឹម ណាំ
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