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 ជូន ចំពោះ មិត្ត រួម ជាតិ ម៉ាឡៃសី៊ ទំាងអស់

ថ្ងៃទី៣១ខៃសីហាគឺជាថ្ងៃដៃលយើង
បៃរព្ធវាបុណៃយជាតិខួបលើកទី៦៣ របស់ 
យើងនិងខួបនៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូត
រវាងបៃទៃសម៉ាឡៃសីុនិងពៃះរាជាណាចកៃ-
កម្ពជុា។
សូមយើងរំឭកឡើងវិញនូវថ្ងៃជាបៃវត្តិ-

សាស្តៃមួយនៃះ គឺនៅពៃលដៃលនាយក-
រដ្ឋមន្តៃីដំបូងរបស់យើងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្តៃី
TunkuAbdulRahmanបានសាទរដោយ
បៃកាសពាកៃយ«Merdeka»ចំនួន៧ដងនិង
បានអានសៃចក្តបីៃកាសឯករាជៃយឆ្នាំ១៩៥៧
នៅចំពោះមុខបៃជាជនម៉ាឡៃសីុរាប់ពាន់នាក់។
កៃពីការអបអរសាទរទិវាបុណៃយជាតិរបស់
យើងយើងក៏សូមរំឭកដល់អ្នកដៃលបាន
លះបង់ដើមៃបីសុវត្ថភិាព និងសុខដុមរមនា
សមៃប់បៃជាជាតិជាទីសៃឡាញ់របស់យើង
ផងដៃរ។
ការបៃរព្ធទិវាបុណៃយជាតិម៉ាឡៃសីុក្នងុឆ្នានំៃះ

តៃវូបានធ្វើឡើងកៃមបៃធានបទ«Malaysia
Cares»ហើយក្នុងអំឡុងពៃលវិបត្តិជំងឺ- 
កូវីដ១៩សារៈសំខាន់នៃការរួបរួមគ្នាគឺសំខាន់
ខា្លាងំណាស់។ទន្ទមឹនឹងការបៃយុទ្ធបៃឆំងជំងឺ
រាតតៃបាតនៃះយើងតៃវូតៃបន្តឆ្ពោះទៅមុខនិង
ធ្វើការរួមគ្នាដើមៃបីអភិវឌៃឍបៃទៃសដោយផ្អៃក
លើកម្លាងំនៃសាមគ្គភីាពរបស់យើង។
យើងតៃវូការរួបរួមនិងសាមគ្គភីាពចៃើនជាង

ពៃលណាៗទំាងអស់។សូមឱៃយយើងពងៃងឹការ-
តំាងចិត្តរបស់យើងដើមៃបីអាចសមៃចបាននូវ
គោលដៅដ៏អសា្ចារៃយរបស់យើងទំាងអស់។ផ្លវូ
ខាងមុខនៅវៃងឆ្ងាយការឡើងទៅទីខ្ពស់របស់
យើងគឺចោតខា្លាងំយើងបៃហៃល
មិនអាចទៅដល់ទីនោះឆប់ៗទៃ
បុ៉ន្តៃខ្ញុំសូមសនៃយាថាក្នងុនាមជា
កៃមុយើងនឹងទៅដល់ទីនោះ
នៅថ្ងៃណាមួយ។យើងអាច
ហើយយើងនឹងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គ
នៃះបាន!

នៅពៃលយើងជួបសា្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរដូច
ករណីវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩យើងតៃវូតៃគំទៃគ្នា
ទៅវិញទៅមកហើយកៃពីមិត្តរួមជាតិម៉ា-
ឡៃសីុយើងក៏មិនភ្លៃចសហគមន៍មូលដ្ឋានដៃរ។
ខ្ញុំរីករាយណាស់ដៃលគំនិតផ្តួចផ្តើមកម្ម-
វិធី«យើងយកចិត្តទុកដក់ និងចៃករំលៃក»
(WeCare,WeShare)របស់សា្ថានទូតគឺ
យើងបានជួយចៃករំលៃកដល់បៃជាជនកម្ពជុា
ជាចៃើន។លើសពីនៃះទៀតកម្មវិធី«យើងយក
ចិត្តទុកដក់និងចៃករំលៃក»គឺសៃបគ្នាជាមួយ
បៃធានបទទិវាបុណៃយជាតិក្នងុឆ្នាំនៃះ។ 
ដូច្នៃះខ្ញុំមនក្តីសោមនៃសរីករាយខា្លាងំណាស់

ដៃលបៃជាជនម៉ាឡៃសីុជាចៃើនបានចូលរួម
ជាផ្នៃកមួយនៃកម្មវិធីដ៏បៃពៃនៃះដើមៃបីជួយ
ដល់អ្នកដៃលខ្វះខាតខា្លាងំ។យើងក៏បន្តចូល-
រួមជាមួយមិត្តភក្តិកម្ពជុារបស់យើងតាមរយៈ

កម្មវិធីកិច្ចសហបៃតិបត្តកិារការពារជាតិ
ម៉ាឡៃសីុ និងជួបជំុអតីតនិសៃសិត

ផងដៃរ។ ការចូលរួមបៃប
នៃះបានផ្តល់ឱកាស

ឲៃយខ្ញុំបានដឹង

អំពីភាពជឿនលឿនរបស់អតីតនិសៃសិតខណៈ
ដៃលពួកគៃក៏ជាសមជិកផ្លវូការនៃសមគម
«FriendsofMalaysia»។ក្នងុឆ្នានំៃះក៏មន
ជើងហោះហើរធ្វើមតុភូមិនិវត្តន៍ជនជាតិ
ម៉ាឡៃសីុជាង៥០០នាក់បានវិលតៃឡប់ទៅ
ផ្ទះរបស់ពួកគៃវិញដោយសុវត្ថភិាពដៃល
រៀបចំដោយកៃមុការងាររបស់ខ្ញុំ។
បុ៉ន្តៃវាមិនមៃនចុងបញ្ចប់នៃការងាររបស់

យើងទៃ។នៅមនការងារជាចៃើនទៀតដៃល
យើងតៃវូការជួយជៃមជៃងហើយយើងនឹង
នៅទីនោះជាមួយពួកគៃ។ពៃលនៃះគឺជា
ពៃលដៃលយើងតៃវូបងា្ហាញសា្មារតីស្នៃហាជាតិ
មោទនភាពជាតិ និងក្ដីសៃឡាញ់ចំពោះ
បៃទៃសម៉ាឡៃសីុ។ បុគ្គលិករបស់ខ្ញុំនិងរូបខ្ញុំ
បានដោតទង់ជាតិ(JalurGemilang)នៅ
ជំុវិញបរិវៃណសា្ថានទូតហើយខ្ញុំសូមលើក-
ទឹកចិត្តដល់ជនរួមជាតិម៉ាឡៃសីុទំាងអស់
ដៃលរស់នៅក្នងុបៃទៃសកម្ពុជាសូមដោត-
ទង់ជាតិរបស់យើងឲៃយខ្ពស់តៃដៃត!
ទោះបីជាយើងមិនអាចបៃរព្ធពៃតឹ្តកិារណ៍ដ៏

សំខាន់នៃះដូចដៃលយើងធា្លាប់ធ្វើក្តីក៏វាមិនគួរ

ជាហៃតុផលដៃលមិនឱៃយយើងរីករាយដៃរសូម
ឲៃយយើងបៃកាន់ខា្ជាប់និងលើកកម្ពស់ថៃមទៀត
នូវភាពសុខដុមរមនានិងការស្នៃហាជាតិរបស់
យើងនិងបៃកាន់ខា្ជាប់របៀបវារៈនៃការកសាង
បៃទៃសជាតិ។
អ្វដីៃលធ្វើឱៃយទិវាបុណៃយជាតិម៉ាឡៃសីុក្នងុ

ឆ្នានំៃះកាន់តៃពិសៃសនិងរំភើបទៀតនោះគឺ
បៃជាជនម៉ាឡៃសីុ៦៣នាក់(បញ្ជាក់ពីថ្ងៃ
កំណើតគមៃប់ខួប៦៣ឆ្នាំរបស់ជាតិយើង)
មកពីគៃប់មជៃឈដ្ឋានក្នងុរាជធានីភ្នពំៃញនឹងមក
ជំុគ្នានៅថ្ងៃទី៣០ខៃសីហាក្នងុនាមជាបៃជា-
ជាតិមួយនៅលើទឹកដីបរទៃសដើមៃបីជិះកង់និង
មូ៉តូក្នងុពៃតឹ្តកិារណ៍«MerdekaRide»ដើមៃបី
រំឭកដល់អ្នកដៃលបានតសូ៊និងលះបង់ដើមៃបី
យើងទំាងអស់គ្នា។ឆ្លៀតក្នងុឱកាសនៃះខ្ញុំ
សូមថ្លៃងអំណរគុណដល់មិត្តរួមជាតិម៉ាឡៃសីុ
ដៃលបានគំទៃយ៉ាងពៃញទំហឹងដើមៃបីធ្វើឲៃយ
ពៃតឹ្តកិារណ៍នៃះទទួលបានជោគជ័យ។
ជាចុងកៃយខ្ញុំក៏សូមជូនពរដល់បៃជាជន

ម៉ាឡៃសីុទំាងអស់នៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា 
«SelamatMenyambutHariKebang-
saan»។សូមចំាថាយើងមនមោទនភាព
ណាស់ដៃលបានហៅបៃទៃសម៉ាឡៃសីុជាផ្ទះ
របស់យើង។
អ្វីៗទំាងអស់គឺមកពីសកា្តានុពលនៃការ

ដៃលយើងមនវបៃបធម៌ចមៃះុពហុសាសន៍
ពហុភាសានិងមនម្ហបូអាហារដ៏ឈ្ងយុឆ្ងាញ់
ដៃលវាបានកា្លាយជាផ្នៃកមួយដ៏សំខាន់នៃ
សង្គមរបស់យើង។សូមឲៃយគៃប់គ្នាមនសុខ-
សុវត្ថិភាព និងរួមគ្នាធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅ
រកជ័យជម្នះក្នុងការបៃយុទ្ធបៃឆំងជំងឺកូ- 
វីដ១៩។
សូមអរគុណសូមពៃះបៃទានពរដល់អ្នក
ទំាងអស់គ្នានិងសូមពៃះបៃទានពរMalay-
siaPrihatin!

 ឯកឧត្តម ELDEEN HUSAINI MOHD 
HASHIM, ឯកអគ្គរាជទូត ម៉ាឡៃសី៊ បៃចំា 
ពៃះរាជាណាចកៃ កម្ពជុា ។ 

យើងយកចិត្តទុកដាក់ និងចែករំលែក

ឯកឧត្តម Eldeen Husaini Hohd Hashim ឯកអគ្គរាជទូតម៉ាឡៃសី៊បៃចំាពៃះរាជាណាចកៃកម្ពជុា។ 
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ភ្ជាប់ជាមួយពិធីអបអរសាទរទិវា
បុណ្យជាតិរបស់ប្ទ្សម៉ាឡ្សីុន្ះ
ដ្រឯកអគ្គរាជទូតម៉ាឡ្សីុប្ចំា
កម្ពជុាឯកឧត្ដមEldeenHusaini
MohdHashimបានច្ករំល្ក
ទស្សនៈរបស់លោកជាមួយកាស្ត
ភ្នព្ំញបុ៉ស្តិ៍ស្តអំីពីចំណងទាក់ទង
ដ្លកំពុងរីកចម្ើនរវាងប្ទ្ស
ទំាង២។

តើវិស័យអ្វខី្លះដែលលោកនឹងផ្តល់
អាទិភាពដើមែបីបង្កើនទំនាក់ទំនង
ទ្វែភាគីរវាងបែទែសទំាង២?

អាទិភពចម្បងមួយរបស់ខ្ញុំគឺតូ្វ
ជួយប្ជាជនម៉ាឡ្សីុដ្លកំពុង
រស់នៅកម្ពជុា រួមទំាងជួយដល់ផល-
ប្យោជន៍អាជីវកម្មរបស់ពួកគ្នៅ
ទីន្ះ។
ជួយដល់ប្ជាជនម៉ាឡ្សីុក្នងុការ-

រកសីុកាន់ត្ធំនៅក្នងុព្ះរាជាណា-
ចក្កម្ពជុានឹងជួយពងឹ្ងចំណងមិត្ត-
ភពរបស់យើងជាមួយប្ទ្សកម្ពជុា។ 
អាទិភពផ្ស្ងទៀត គឺតូ្វបន្តចូលរួម
យ៉ាងជិតស្នទិ្ធជាមួយរដ្ឋមន្ត្ី គណៈ-
រដ្ឋមន្ត្ីមន្ត្ជីាន់ខ្ពស់សមជិកសភ
អាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន និងឥស្សរជនសំ-
ខាន់ៗរបស់ប្ទ្សកម្ពជុាដើម្បីរក្សា
កិច្ចសហប្តិបត្តកិារដ្លមនស្ប់
របស់យើងនិងស្វង្រកផ្នក្ផ្ស្ងទៀត
ន្ផលប្យោជន៍ទៅវិញទៅមក
ដូចជាទូរគមនាគមន៍ហិរញ្ញវត្ថុ និង
ធនាគារសន្តសុិខអីុនធឺណិត កីឡា
និងទ្សចរណ៍ជាដើម។
ដោយមើលឃើញពីការរឹតបន្តឹង

ដោយសាជំងឺកូវីដ១៩ខ្ញុំមនបំណង
រក្សាសម្ទះុទៅមុខដោយប្ើប្ស់
បច្ច្កវិទ្យាព័ត៌មន ដូចជាកម្មវិធី
zoomប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមក៏ដូច-
ជារៀបចំការជួបជំុ និងពឹ្ត្តកិារណ៍
នានាក្នងុទ្ង់ទ្យតូចជាងមុន។

បែទែសម៉ាឡែសី៊ និងបែទែសកម្ពជុា
មនទំនាក់ទំនងទ្វែភាគីដ៏រឹងមំបែ-
ទែសទំាង២គឺជាបែទែសឯករាជែយនិង
ជាសមជិកអាស៊ាន។តើលោកវាយ-
តម្លែកមែិតនែទំនាក់ទំនងបែទែស
ទំាង២រហូតមកដល់ពែលនែះដូចជា
ទំនាក់ទំនងរវាងបែជាជន និងបែជា-
ជននិងទសែសនវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិង
ការវិនិយោគយ៉ាងដូចម្តែច?

ដោយសារខ្ញុំបានរស់នៅក្នងុប្ទ្ស
កម្ពុជាជាង១ឆ្នាំមកន្ះ ដូច្នះ្ខ្ញុំអាច
សង្ខប្ពីទំនាក់ទំនងរវាងប្ទ្សទំាង
២បាន។ប្ទ្សម៉ាឡ្សីុនិងប្ទ្ស
កម្ពជុាបានបង្កើតចំណងមិត្តភពទ្វភ្គី
ដ៏ល្អប្សើររួមគា្នាហើយឥឡូវន្ះយើង
មនវ្ទិកាដ៏រឹងមំមួយដើម្បីបន្តជួយ
គា្នាឲ្យទទួលបាននូវការរីកចម្ើនថ្ម
ទៀត។

ខ្ញុំមនសុទិដ្ឋនិិយម ពីព្ះបើអ្នក
គ្ន់ត្ក្ឡ្កមើលតួល្ខ គឺយើង
ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមវិនិយោគិនកំ-
ពូលៗនៅកម្ពជុាខណៈពាណិជ្ជកម្ម
ទ្វភ្គីនិងស្ថតិិផ្ស្ងទៀតដូចជាចំនួន
ទ្សចរ តូ្វបានមើលឃើញថាមន
ការកើនឡើងជាលំដប់នៅក្នងុរយៈ-
ព្លបុ៉នា្មានឆ្នាំចុងក្យន្ះ។
បើនិយយអំពីទំនាក់ទំនងរវាង

ប្ជាជនវិញវាច្បាស់ណាស់ថាប្-
ជាជនរបស់យើងមនគុណសម្បតិ្ត
ដូចគា្នាដូចជាការតសូ៊អត់ធ្មត់និងកិច្ច-
ខិតខំបឹ្ងប្ងក្នងុការបំព្ញការងារ។
ហើយយើងក៏បានច្ករំល្កប្វត្ត-ិ
សាស្ត្រួមមួយចំនួនផងដ្រ។ទំាងន្ះ
គឺជាហ្តុផលមួយចំនួនដ្លធ្វើឱ្យ
ប្ជាជនម៉ាឡ្សីុ និងប្ជាជនកម្ពុជា
មនទំនាក់ទំនងជាមួយគា្នាយ៉ាងល្អ។
បច្ចប្ុបន្នចំណងមិត្តភពរបស់យើង

ស្ថតិនៅក្នងុសា្ថានភពដ៏ល្អប្សើរបុ៉ន្ត្
មិនម្នមនន័យថាយើងអាចសម្ក
តឹ្មន្ះទ្ គឺយើងតូ្វត្មនកមិ្ត
សហប្តិបត្តកិារឲ្យកាន់ត្ខ្ពស់ជាង
ន្ះទៀតដើម្បីឆ្ពោះទៅរកគោលដៅ
និងសកា្តានុពលរួមគា្នានៅក្នងុផ្នក្ជា-
ច្ើនទៀត។លើសពីន្ះជាមួយការ-
រីករាលដលជំងឺកូវីដ១៩យើងតូ្វត្
ធ្វើការឲ្យកាន់ត្ជិតស្នទិ្ធដើម្បីដោះ-
ស្យបញ្ហាប្ឈមន្ះនិងធានាថា
ស្ដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនៅត្មនជំហរ
រឹងមំ។

តាមទសែសនៈរបស់លោកតើផ្នែក
ណាខ្លះដែលរដ្ឋាភិបាលនែបែទែស 
ទំាង២ចំាបាច់តែវូកែលម្អដើមែបីជួយ
ធ្វើឱែយទំនាក់ទំនងទ្វែភាគីកាន់តែ
បែសើរឡើង?

ដូចដ្លខ្ញុំបាននិយយរួចមក
ហើយ ទំនាក់ទំនងរបស់យើងគឺស្ថតិ
នៅក្នុងកមិ្តមួយដ៏ប្សើររួចទៅ
ហើយ ដូច្នះ្សម្ប់ខ្ញុំមិនហៅថាធ្វើ
ឲ្យប្សើរទ្បុ៉ន្ត្យើងតូ្វគិតប្កប-
ដោយភពច្នប្្ឌិតនិងធ្វើអ្វីៗ បន្ថម្
ទៀតដើម្បីទាញអត្ថប្យោជន៍ពី
ទំនាក់ទំនងដ៏ល្អប្សើររបស់យើង។
ក្នងុចំណោមនោះអ្វដ្ីលយើងតូ្វធ្វើ
គឺជំរុញការផ្លាស់ប្តរូទស្សនកិច្ចឲ្យកាន់-
ត្ច្ើនរវាងមន្ត្ជីាន់ខ្ពស់និងរដ្ឋមន្ត្ី
រវាងប្ទ្សទំាង២។
យើងបានបង្កើនសម្ទះុដ៏ល្អនៅក្នងុ

ឆ្នាំ២០១៩ក្នងុនោះមនដំណើរទស្សន-
កិច្ចរបស់ប្មុខរដ្ឋាភិបាលរបស់យើង
នៅខ្កញ្ញាឆ្នាមុំន បុ៉ន្ត្ក្យមក
ដោយសារវិបត្តិជំងឺកូវីដសម្ទះុនោះ
ក៏បានថមថយ។តាមពិតសម្ទះុន្ះ
តូ្វបានរំពឹងថានឹងកើនឡើងម្តងទៀត
នៅចុងឆ្នាន្ំះជាមួយASEM[កិច្ចប្-
ជំុកំពូលអាសីុអឺរុ៉ប] បុ៉ន្ត្ដោយសារ
កូវីដវាក៏បានផ្លាស់ប្តរូទៀត។
ទោះយ៉ាងណាខ្ញុំជឿជាក់ថាពិភព-
លោកនឹងដោះស្យជំងឺរាតត្បាតន្ះ
បានហើយសម្ទះុន្ទំនាក់ទំនងទ្វ-្ 
ភគីរបស់យើងនឹងកើនឡើងខា្លាងំម្តង
ទៀត។ទិដ្ឋភពផ្ស្ងទៀតដ្លខ្ញុំចង់
លើកកម្ពស់គឺការផ្សារភ្ជាប់រវាងភ្នាក់- 
ងារសំខាន់ៗរបស់យើង។
ខ្ញុំចង់ឱ្យមនទំនាក់ទំនងកាន់ត្ជិត-

ស្នទិរវាងយោធាឧទាណ៍កងកម្លាងំ
របស់យើងភ្នាក់ងារពាណិជ្ជកម្ម និង
វិនិយោគ,ទីភ្នាក់ងាររបស់យើងដ្ល
មនឯកទ្សក្នងុការផ្លាស់ប្តរូស្ដ្ឋកិច្ច
វិទ្យាសា្ថាននីមួយ ៗមនទំនាក់ទំនងជា-
មួយបរទ្ស និងទំនាក់ទំនងដ្ល
អាចកើតមនផ្ស្ងទៀតរវាងប្ជាជន

និងសា្ថាប័នសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋាភិបាល។
ន្ះជាមូលហ្តុដ្លខ្ញុំគ្ងទៅ
កាន់ខ្ត្តមួយចំនួនដូចជា ខ្ត្តព្ះ- 
សីហនុបាត់ដំបងបនា្ទាយមនជ័យ
និងរតនគិរីដើម្បីស្វង្យល់អំពីលទ្ធ-
ភពន្ការតភ្ជាប់។

ទាក់ទងកិច្ចពែមពែៀងចៀសវាងការ-
យកពន្ធតែតួគ្នាតើស្ថានភាពវិវឌែឍន៍
បែបណាហើយ?

កម្ពជុា-ម៉ាឡ្សីុបានចុះហត្ថល្ខា
លើកិច្ចព្មព្ៀងចៀសវាងការយក
ពន្ធតួ្តគា្នា(DTA)នៅថ្ងទី្៣ខ្
កញ្ញាឆ្នាំ២០១៩ក្នងុអំឡុងព្ល
ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លវូការរបស់(អតីត)
នាយករដ្ឋមន្ត្ីម៉ាឡ្សីុឯកឧត្តម
MahathirMohamadមកកាន់
ព្ះរាជាណាចក្កម្ពជុា។
វាគឺជាពឹ្ត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយ

ក្នុងចំណោមនិមិត្តសញ្ញាទំាងនោះ
ដ្លបងា្ហាញពីការកើនឡើងនូវទំនាក់
ទំនងទ្វភ្គីរបស់យើង។ កិច្ចព្ម
ព្ៀងDTAគឺជាកិច្ចព្មព្ៀងទ្វភ្គី
ចំាបាច់បំផុតមួយ។បទប្បញ្ញត្តិដ្ល
មនច្ងនៅក្នងុនោះនឹងជួយជំរុញ
ដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឲ្យកាន់ត្ច្ើន
និងដើម្បីសមួ្លដល់ដំណើរការន្
ការបង្កើត និងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាង
ប្ទ្សម៉ាឡ្សីុនិងកម្ពជុា។ចំពោះ
បញ្ហាន្ការផ្តល់សចា្ចាប័នខ្ញុំបានប្ប់
ដល់អាជា្ញាធរម៉ាឡ្សីុដ្លពាក់ព័ន្ធឱ្យ
ដោះស្យបញ្ហាន្ះឱ្យបានសម-
ស្បនិងឆប់រហ័ស។
 
ពាណិជ្ជកម្មទ្វែភាគីបន្តរីកចមែើនទៅ
ម៊ខជាលំដប់។តើអ្វីជាកតា្តាជំរ៊ញផ្នែក

ពាណិជ្ជកម្មហើយតើការចូលរួមរបស់
វិស័យឯកជនបានរួមចំណែកដល់
ភាពជោគជ័យនែកំណើននែះឬទែ?

ពាណិជ្ជកម្មរវាងម៉ាឡ្សីុ-កម្ពជុា
ក្នងុរយៈព្លបុ៉នា្មានឆ្នាំកន្លងមកន្ះ
បានបន្តសម្ទះុវិជ្ជមនរបស់ខ្លនួ។ពា-
ណិជ្ជកម្មទ្វ្ភគីសរុបសម្ប់ឆ្នាំ
២០១៩មនចំនួន៧៦៧,៣លាន
ដុលា្លារ។ ន្ះគឺជាការកើនឡើង៣៧
ភគរយធៀបនឹងឆ្នាមុំន។បើសិនគា្មាន
ការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីវិស័យឯកជន
របស់យើងទ្យើងប្កដជាមិនអាច
ឈានដល់ចំណុចន្ះទ្។រដ្ឋាភិបាល
ទំាង២របស់យើងបានធ្វើប្កបដោយ
តម្លាភពដោយជួយសម្បសមួ្ល
ជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់ការបង្កើត
អាជីវកម្ម បុ៉ន្ត្អ្នកជំនួញរបស់យើង
ដ្លបានធ្វើឱ្យកិច្ចព្មព្ៀងជំនួញ
កើតឡើង។
សរុបស្ចក្តីមកសា្ថានភពទំនាក់-

ទំនងពាណិជ្ជកម្មដ៏ល្អប្សើររបស់
យើង នឹងមិនអាចធ្វើទៅបាននោះទ្
បើគា្មានការប្តជ្ា្ញាចិត្ត និងការលះបង់
ទំាងពីវិស័យឯកជននិងសាធារណៈ។
ទោះយ៉ាងណាទំហំពាណិជ្ជកម្មគិត
ចាប់ពីខ្មករាដល់ខ្មិថុនាឆ្នាន្ំះ
បានថយចុះ៤៦ភគរយបើប្ៀប-
ធៀបនឹងរយៈព្លដូចគា្នាក្នុងឆ្នាំ
២០១៩។ការធា្លាក់ចុះតួល្ខក្នងុឆ្នាំ
ន្ះគឺដោយសារបញ្ហាជំងឺកូវីដ១៩។
ប្សិនបើមិនមនបញ្ហាជំងឺកូវីដទ្
នោះទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរបស់
យើងប្ហ្លបន្តកើនឡើងខា្លាងំថ្ម
ទៀត។ន្ះហើយជាមូលហ្តុដ្លខ្ញុំ
ជឿជាក់ថាតួល្ខរបស់យើងនឹងកើន-
ឡើងម្តងទៀតនៅឆ្នា២ំ០២១ឬក៏ឆប់ 
ជាងន្ះនៅព្លដ្លជំងឺរាតត្បាត
មួយន្ះតូ្វបានបញ្ចប់។

ច៊ះចំពោះវិស័យទែសចរណ៍វិញ?
ទាក់ទងនឹងវិស័យទ្សចរណ៍

ទ្វ្ភគី គឺមនការផ្លាស់ប្តូរដំណើរ
ទស្សនកិច្ចទ្សចរណ៍រវាងប្ទ្ស
យើងទំាង២មុនព្លកូវីដផ្ទះុឡើង
បុ៉ន្ត្ជាថ្មីម្តងទៀតតួល្ខឆ្នាំន្ះ
មនការថយចុះគួរឱ្យកត់សម្គាល់ គឺ
ដោយសារត្ជំងឺន្ះ។ ដូចដ្លអ្នក
បានដឹងហើយថា វិស័យទ្សចរណ៍
គឺជាវិស័យមួយក្នងុចំណោមវិស័យ
ដ្លរងគ្ះខា្លាំងបំផុតសម្ប់
ប្ទ្សជាច្ើន។ទោះយ៉ាងណានៅ
ព្លកូវីដបាត់ទៅវិញខ្ញុំមើលឃើញថា
នឹងមនការកើនឡើងន្ចំនួនផ្លាស់ប្តរូ
ទ្សចររវាងប្ទ្សម៉ាឡ្សីុ និង
កម្ពជុាដោយសារមនតមូ្វការជា-
ច្ើន បុ៉ន្ត្វាតូ្វបានផ្អាកដោយសារ
បញ្ហាកូវីដ។

 មិត្តភាពគ្រប់កាលៈទ្រសៈដ្រលនៅត្របន្តភាពរីកចម្រើន

ឯកឧត្តមEldeen(ឆ្វែង)សំណែះសំណាលជាមួយលោកនាយករដ្ឋមនែ្តហ៊៊ីនសែននៅវិមនសន្តភិាពកាលពីថ្ងែទី៤ខែកក្កដ
ឆ្នា២ំ០១៩។រូបថតក្សួងព័ត៌មន
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ប្ធានកុ្មបឹ្ក្សាធុរកិច្ចម៉ាឡ្សីុ
ប្ចំាកម្ពជុា(MBCC)លោកTeh
Singដ្លបានមកកាន់ទីកុ្ងភ្នព្ំញ
តំាងពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៩០នោះ
បានមើលឃើញការប្បួ្លរបស់
កម្ពជុាក្យភពវឹកវរនៅក្នងុប្ទ្ស
រហូតបានកា្លាយជាប្ទ្សដ្លមន
កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមំមួយនៅក្នងុ
តំបន់អាសា៊ាន។នៅក្នងុបទសម្ភាស
ជាមួយកាស្តភ្នព្ំញបុ៉ស្ត៍អ្នកជំនួញ
ជើងចាស់រូបន្ះបានច្ករំល្ក
ដំណើរដ៏វ្ងឆ្ងាយអំពីការរួមចំណ្ក
របស់ម៉ាឡ្សីុចំពោះស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពជុា។

តើMBCCបានចូលរួមចំណែកដូច-
ម្តែចខ្លះក្នងុការអភិវឌែឍវិស័យធ៊រកិច្ច
នៅក្នងុពែះរាជាណាចកែកម្ពជុា?
MBCCប្តិបត្តកិារជាសមគម

ដ្លមិនស្វង្រកប្ក់ចំណ្ញ និង
មិនប្កាន់និនា្នាការនយោបាយ។
គោលបំណងចម្បងរបស់យើងគឺលើក
កម្ពស់ និងលើកទឹកចិត្តដល់ធុរកិច្ច
ម៉ាឡ្សីុ ឲ្យបង្កើត និងរក្សាអាជីវកម្ម
ការគ្ប់គ្ង និងការអនុវត្តវិជា្ជាជីវៈឲ្យ
មនស្តង់ដខ្ពស់បំផុតដើម្បីលើក-
កម្ពស់មុខមត់ប្ទ្សម៉ាឡ្សីុ។
លើសពីន្ះយើងផ្តល់នូវវ្ទិកា

សម្ប់ការប្ជំុការពិភក្សាប្ចំាខ្
សំរាប់ធុរកិច្ចម៉ាឡ្សីុ និងបុគ្គលិក
រដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពជុា។MBCCនៅត្
បន្តលើកទឹកចិត្តដល់ការវិនិយោគ
របស់ម៉ាឡ្សីុនៅកម្ពជុា និងពងឹ្ង
ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហគមន៍ធុរ-
កិច្ចនៅក្នងុព្ះរាជាណាចក្កម្ពជុា។

តើស្ថានភាពអាជីវកម្មបានផ្លាស់ប្តរូ
យ៉ាងដូចម្តែចនៅក្នងុបែទែសកម្ពជុា
ចាប់តំាងពីMBCCបង្កើតឡើង?សូម
លោករៀបរាប់អំពីបែវត្តិខ្លះៗ។
ទិដ្ឋភពអាជីវកម្មបានរីកចម្ើនជា

លំដប់គិតចាប់តំាងពីឆ្នាំ១៩៩៣។
ឧទារណ៍១គឺអាជីវកម្ម ផលិតស្-
បៀរ។នៅឆ្នាំ១៩៩៣ កុ្មហុ៊ន
CambrewLimited គឺជាកុ្មហុ៊ន
ម៉ាឡ្សីុដ្លដំណើរការកុ្មហុ៊ន
ផលិតស្បៀរត្១គត់នៅកម្ពជុា។
សព្វថ្ង្មនកុ្មហុ៊នផលិតស្បៀរ
ច្ើនជាង៦រួចហើយ។ឧទាណ៍១ 
ទៀតគឺឧស្សាហកម្មធនាគារ។នៅក្នងុ
ឆ្នាំ១៩៩៣ធនាគារពាណិជ្ជមន
តិចជាង១០ បុ៉ន្ត្សព្វថ្ង្ធនាគារ- 
ពាណិជ្ជមនចំនួន៥១។

តាមការបា៉ាន់ស្មានបច្ចបុែបន្នកែម៊ហ៊៊ន
ម៉ាឡែសី៊ទំាងធំនិងតូចបែមណ៨០០
កំព៊ងបែតិបត្តកិារនៅកម្ពជុាដោយ
មនការគំទែពីពលរដ្ឋម៉ាឡែស៊ីបែ- 
មណ៣០០០នាក់ដែលរស់នៅទីនែះ។ 
តើអ្វីដែលជំរ៊ញកែ៊មហ៊៊នម៉ាឡែសី៊
ទំាងនោះឲែយមកបណា្តាក់ទ៊នរកសី៊នៅ
កម្ពជុា?

 វាបានចាប់ផ្តើមជាមួយអតីតនាយក- 
រដ្ឋមន្ត្ីម៉ាឡ្សីុរបស់យើងគឺលោក
TunMahathirMohamadដ្ល
បានណ្នំាគោលនយោបាយវិបុល-
ភពអ្នកជិតខាង(Prosper thy
neighbourspolicy)នៅព្លដ្ល

លោកបានដឹកនំាវិនិយោគិនម៉ាឡ្សីុ
១កុ្មដំបូងគ្មកកាន់ប្ទ្សកម្ពជុា។
បន្ថម្ជាមួយនឹងគោលនយោបាយ
គំាទ្អាជីវកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពជុា
អាជីវកម្មថ្មីៗ របស់ម៉ាឡ្សីុជាច្ើន
ក៏តូ្វបានទាក់ទាញឱ្យមកវិនិយោគ
នៅកម្ពជុា។

  
យ៊វជនម៉ាឡែសី៊ជំនាន់ថ្មីកំព៊ងចូលទៅ
ក្នងុយ៊គអាជីវកម្មថ្មីរាប់ចាប់ពីបច្ចែក-
វិទែយាហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចែកវិទែយាឌីជីថល
រហូតដល់សែវាកម្មវិជា្ជាជីវៈ។តើលោក
មើលឃើញនិនា្នាការដែលកំព៊ងកើន
ឡើងនែះយ៉ាងដូចម្តែច?

 
ប្កដណាស់គឺការរីកចម្ើនកាន់

ត្ខា្លាងំ។
បែជាជនម៉ាឡែសី៊ជាចែើនកំព៊ងកាន់
ម៊ខតំណែងកំពូលៗនៅក្នងុកែម៊ហ៊៊ន
នៅកម្ពជុានិងកែម៊ហ៊៊នអន្តរជាតិជាពិ-
សែសនៅក្នងុវិស័យធនាគរ និងហិ- 
រញ្ញវត្ថុ?តើបែជាជនម៉ាឡែសី៊កំព៊ងនំា
ចែញជំនាញវិជា្ជាជីវៈរបស់ពួកគែឬ?
ទាក់ទងវិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារកម្ពជុាសាធារណៈគឺជាធនា-
គារម៉ាឡ្សីុដំបូងគ្ដ្លប្តិបត្តកិារ
នៅកម្ពជុាក្នងុឆ្នាំ១៩៩២ហើយធនា-

គារន្ះចាប់ផ្តើមដោយមនសាខាត្
១បុ៉ណោ្ណោះ បុ៉ន្ត្សព្វថ្ង្ធនាគារន្ះ
មន៣១សាខាដ្លដឹកនំាដោយ
ប្ជាជនកម្ពជុា។ន្ះគឺជាឧទាហរណ៍
ដ៏ល្អមួយន្ការនំាច្ញជំនាញវិជា្ជាជីវៈ
របស់ម៉ាឡ្សីុ។

តើលោកអាចចែករំលែកអំពីការវិវឌែឍ
នែទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពជុា
-ម៉ាឡែសី៊ជាពិសែសនៅក្នងុកមែតិ
វិស័យឯកជនបានដែរឬទែ?
ម៉ាឡ្សីុគឺជាអ្នកវិនិយោគធំជាងគ្

នៅទីន្ះអស់រយៈព្លជាង១ទស- 
វត្សរ៍ រហូតដល់ចិនចូលមកជំនួស
តំណ្ងន្ះ។ធុរកិច្ចម៉ាឡ្សីុតូ្វបាន
ទទួលសា្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុា
ក៏ដូចជាសហគមន៍ធុរកិច្ចកម្ពជុានៅ
ទីន្ះ។ ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មដ៏ល្អ
រវាងប្ទ្សទំាង២កាន់ត្រីកចម្ើន
ល្អប្សើរឡើងជាលំដប់ហើយ
បច្ចុប្បន្នយើងមនឯកអគ្គរាជទូត
ម៉ាឡ្សីុដ៏សកម្ម(ឯកឧត្តមEldeen
Husaini)ដ្លកំពុងខិតខំបឹ្ងប្ង
ពងឹ្ងទំនាក់ទំនងន្ះ។

សម្លងឹទៅរកភាពជោគជ័យក្នងុរយៈព្រលវ្រង

លោកTehSingបែធានកែម៊បែកឹែសា
ធ៊រកិច្ចម៉ាឡែសី៊បែចំាកម្ពជុា។
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ផលិតផលប្រេង

២២៥ លានដុលា្លារ

វាយនភណ្ឌ សម្លៀកបំពាក់
និងស្រេប្រេកជើង 

៨០ លានដុលា្លារ

វាយនភណ្ឌ សម្លៀកបំពាក់
និងស្រេប្រេកជើង

៨៨ លានដុលា្លារ

ផលិតផលផលិតកម្មផ្រេស្រេងៗ 

គីមី និងផលិតផលគីមី កៅស៊ូធម្មជាតិ 

៣៦ លានដុលា្លារ ១៤ លានដុលា្លារ

អាហារក្រេច្ន្រេ ដូងប្រេង

៤៩ លានដុលា្លារ ៣១ លានដុលា្លារ

ឧបករណ៍ដឹកជញ្ជូន 

៣១ លានដុលា្លារ

ផលិតផលកសិកម្ម

៣១ លានដុលា្លារ

៧៦៧
លានដុលា្លារ

ពាណិជ្ជកម្មសរុប(២០១៩)

៦០០
លានដុលា្លារ

ម៉ាឡៃសីុនាំចៃញ(២០១៩)

ប្រេភពៈ Multiple agencies 

ម៉ាឡ្រេស៊ីបានបង្កើតចំណងការទូតជាមួយ 
កម្ពុជា នៅថ្ង្រេទី៣១ ខ្រេសីហា ឆ្នាំ១៩៥៧។  

ម្ហបូ ម៉ា ម៉ា គឺជាភោជនីយដ្ឋានម៉ាឡ្រេសី៊ ចំណាស់  
ជាងគ្រេនៅកម្ពជុាចាប់ផ្តើមនៅទសវត្រេសរ៍១៩៩០។ 

ក្រេ៊មប្រេឹក្រេសាធ៊រកិច្ចម៉ាឡ្រេស៊ីនៅកម្ពុជា (MBCC) 
បង្កើត ឡើងនៅ ខ្រេក៊ម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៩២។

 ធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈគឺ
ជាធនាគារម៉ាឡ្រេស៊ីដំបូងគ្រេ
ដ្រេលប្រេតិបត្តិការនៅកម្ពុជាក្នុង     
ឆ្នាំ១៩៩២។

ទំនិញនាំចេញទៅកម្ពុជា ២០១៩ ទំនិញនាំចេញទៅម៉ាឡេស៊ី ២០១៩ 
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ក្រមុហុ៊នហ្រដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធថាម-
ពលអគ្គសិនីដ្រលបានចុះបញ្ជីបោះ-
ផ្រសាយមូលបត្រកម្មសិទ្ធិលើកដំបូងគឺ
ក្រមុហុ៊នPestech(Cambodia)
កំពុងអនុវត្តគំនិតផ្តចួផ្តើមបច្ច្រកវិទ្រយា
បញ្ជនូថាមពលអគ្គសិនីរបស់ខ្លនួ។
អស់រយៈព្រល១ទសវត្រសរ៍កន្លង

មកន្រះក្រមុហុ៊នកំពុងផ្គត់ផ្គង់ថាម-
ពលអគ្គសិនីដល់តំបន់ជនបទ ជួយ
ពង្រងឹអ្នកមានទ្រពកោសល្រយក្នងុស្រកុ
អំពីឧស្រសាហកម្មថាមពលអគ្គសិនីនិង
រួមចំណ្រកដល់វិស័យអគ្គសិនីនៅក្នងុ
ស្រកុ។
លោកLimPayChuanនាយក-

ប្រតិបត្តិន្រក្រមុហុ៊នPestechInter-
nationalបានឲ្រយភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍ដឹងថា៖ 
«ធនធានមនុស្រសរបស់ក្រមុហុ៊នPes-
techជាង៦០ភាគរយ គឺជាជន- 
ជាតិខ្ម្ររដ្រលរួមមានទំាងផ្ន្រករចនា
ប្លង់វិស្វកម្មនិងគណន្រយ្រយ»។
បច្ចបុ្របន្នក្រមុហុ៊នបានចូលរួមក្នងុ

ការកសាងបណ្តាញបញ្ជនូអគ្គសិនី
ប្រមាណ៨៥០គីឡូម៉្រត្រ និងអនុ-
សា្ថានីយចំនួន៥ រួមទំាងប្រព័ន្ធបញ្ជនូ
អគ្គសិនី៥០០គីឡូវុ៉ល ពីខ្រត្តព្រះ-
សីហនុទៅឃុំប្រកចានក្នុងខ្រត្ត-
កណ្តាល។
ក្រពីគម្រងទំាងអស់ន្រះមាន

ខ្រស្របណ្តាញបញ្ជូនថាមពលប្រវ្រង
៥១៥គីឡូម៉្រត្រត្រវូបានបញ្ចប់ដោយ-
ជោគជ័យ។
គម្រងទំាងន្រះ គឺជាផ្ន្រកមួយន្រ

កម្មវិធីអភិវឌ្រឍន៍បណ្តាញថាមពល-
អគ្គសិនីជាតិនៅទូទំាងប្រទ្រសដ្រល
មានគោលបំណងធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងនូវ
ការប្រើប្រស់អគ្គសិនីសម្រប់តម្រវូ-
ការនៅតំបន់ជនបទ និងទីប្រជំុជន

រួមទំាងការគំាទ្រដល់ស្រចក្តតី្រវូការ
ដើម្របីឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ច
និងពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈការលើក-
កម្ពស់កម្រតិជីវភាពរបស់ប្រជាជន
នៅតាមជនបទ។
លោកLimថ្ល្រងថា៖«ឧទាហរណ៍

ដ៏ល្អមួយគឺការនំាមកនូវការផ្គត់ផ្គង់
ថាមពលអគ្គិសនីដ្រលអាចទុក
ចិត្តបាន និងមានស្ថិរភាពទៅខ្រត្ត

កំពង់ចាមនិងខ្រត្តក្រច្រះដ្រលសកម្ម-
ភាពអាជីវកម្មជាច្រើនត្រវូបានបង្កើត-
ឡើងដូចជាសណ្ឋាគារភោជនីយដ្ឋាន
និងគ្រះឹសា្ថានហិរញ្ញវត្ថុ»។
ក្រមុហុ៊នPestechត្រវូបានចុះបញ្ជី

នៅក្នងុផ្រសារមូលបត្រកម្ពជុាកាលពី
ខ្រសីហាហើយថវិកាដ្រលប្រមូលបាន
នឹងយកទៅប្រើប្រស់សម្រប់គម្រង
ដ្រលកំពុងបន្តនិងជាមូលធនបំព្រញ-
ការងារ។
លោកLimមានប្រសាសន៍ថា៖ 

«វិស័យថាមពលកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាង
សំខាន់ក្នងុការជំរុញកំណើនស្រដ្ឋកិច្ច
ដ្រលកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស
ដោយផ្តល់នូវហ្រដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធដ្រល
ត្រវូការជាចំាបាច់។យើងក៏បានគំាទ្រ
ដល់សុខុមាលភាពរបស់សហគមន៍
ដ្រលយើងបានធ្វើការជាប្រចំា។យើង
បានផ្តល់ការព្រយាបាលជំងឺដោយ
ឥតគិតថ្ល្រ ជួសជុលសាលារៀន
កម្មវិធីអភិវឌ្រឍន៍យុវជនយុទ្ធនាការ
រ្រអងា្គាសថវិកាប្រចំាឆា្នាំរបស់កាក-
បាទក្រហមនិងកម្មវិធីទទួលខុសត្រវូ
សង្គមជាច្រើនទៀតនៅក្នងុប្រទ្រស-
កម្ពជុា»។
ទំហំទ្រព្រយសកម្មរបស់ក្រុមហុ៊ន

កសាងហ្រដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធថាមពល
មួយន្រះបានកើនឡើងពី៤០០០០០

ដុលា្លារនៅក្នងុឆា្នាំ២០១០ដល់១៤
លានដុលា្លារអាម្ររិកកាលពីឆា្នាមុំន។
លោកLimបានបញ្ជាក់ទៀតថា៖ 

«ប្រកដណស់ថាប្រទ្រសកម្ពុជា
កំពុងប្រើប្រស់ថាមពលអគ្គិសនី
កើនឡើងស្របតាមកំណើនGDP
ប្រកបដោយចីរភាពអស់រយៈបុ៉នា្មាន
ទសវត្រសរ៍ចុងក្រយន្រះ»។
ប្រភពពីADBបានបងា្ហាញថា

តម្រូវការប្រើប្រស់អគ្គិសនីសរុប
នៅក្នងុឆា្នាំ២០១៦មានចំនួន៤០០
គីឡូវ៉ាត់ម៉ាងក្នងុមនុស្រសមា្នាក់ដោយ 
កើនឡើងពី២៧០គីឡូវ៉ាត់ម៉ាងកាល- 
ពីក្នងុឆា្នាំ២០១៤៕

ក្រមុហុ៊នបច្ច្រកវិទ្យាថាមពលអគ្គសិនីម៉ាឡ្រសីុកំពុងបង្កើនថាមពលអគ្គសិនីនៅកម្ពជុា

លោក Lim Pay Chuan នាយក បៃតិបត្ត ិនៃ កៃមុហុ៊ន Pestech International។
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ព្រតឹ្តកិារណ៍នានាបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់ម៉ាឡ្រសីុ
ថ្ងៃចន្ទ ទី៣១ ែខសីហា ឆ្នាំ២០២០ | www.postkhmer.com/special-report

១១

ដោយបង្ហាញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់
ខ្លួនស្ថានទូតម៉ាឡេសីុបេចំាទីកេុងភ្នំពេញ
បានរៀបចំពេតឹ្តកិារណ៍ផេសេងៗនិងមនសកម្ម-
ភាពជាចេើន។មន្តេីស្ថានទូតបានចូលរួម
យ៉ាងសកម្មនៅក្នងុសកម្មភាពទំាងនោះរាប់
ចាប់ពីសកម្មភាពផ្តល់ជំនួយសបេបុរសធម៌នៅ
កេមគំនិតផ្តួចផ្តើម«យើងយកចិត្តទុកដាក់
និងចេករំលេក»និងការធ្វើមតុភូមិនិវត្តន៍ជន-
ជាតិម៉ាឡេសីុដេលជាប់គំាងនៅក្នងុបេទេស-
កម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលផ្ទះុឡើងជំងឺកូវីដ១៩
ការរៀបចំពេឹត្តិការណ៍កីឡា និងការបេរព្ធ-
ពិធីបុណេយរបស់ម៉ាឡេសីុជាចេើនទៀត៕
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