
ថ្ងៃសុកៃ ទី១ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១ លៃខ ២៨២១ / តម្លៃ  ១២០០    រៀល

ថ្នាក់ដឹកនំាកម្ពជុា អ្នកនយោបាយ- 
ផ្ស្ងទៀតនិងអ្នកសម្បសមួ្លអង្គការសហប្ជាជាតិច្ញសារបញ្ចប់ឆ្នាចំាស់

នៀម ឆៃង

ភ្នពំៃញៈ ថ្នាក់ ដឹក នំាកម្ពជុា 
 អ្នក នយោ បាយ ប្រឆាំង   និងអ្ន ក- 
ស ម្រ បស ម្រួ ល អ ង្គ កា រ ស ហ- 
ប្រ ជាជាតិនៅ កម្ពុ ជា បាន ច្រញ 

សារ មាន ខ្លឹម សារ ផ្រស្រងៗ គ្នា 
បង្ហាញ ពី បញ្ហា ប្រឈម នានា 
ដ្រល បា នកើ ត ឡើង ដោ យ សា រ 
ឥ ទ្ធិ ពល ន្រវិបត្តិ កូ វី ដ១៩  និង 
សមិ ទ្ធផល ដ្រល សម្រ ចបាន 
នៅក្ន ុង ឆា្នា ំចាស់ ព្រម ទំាងបង្ហាញ  

ការ ប្ដ្រជា្ញា បន្ត បំព្រញនៅ ក្នុង ឆា្នាំ  
២០២១  បន្ថ្រម ទៀត ។

នៅ ក្នងុ សារ ជូន ពរ ឆា្នា ំថ្ម ីលោក  
ហ្រង  សំរិន ប្រធាន រដ្ឋ សភា 
បាន លើក ឡើង ថ  ឆា្នាំ ២០២០ 
គ ឺជា ឆា្នា ំមយួ ដ្រល សកល លោក 

ទំាង មូល រួម ទំាង កម្ពជុា ផង ទទួល 
រង នវូ វបិត្ត ិដ ៏ធ្ងន ់ធ្ងរ បណ្ដាល  មក 
ពី ជំងឺ រាត ត្របាត កូវីដ១៩  មក លើ 
ស្រដ្ឋកិច្ច -សង្គម។ ប៉ុន្ត្រ កម្ពុជា 
បាន គ្រប់ គ្រង វិបត្តិ ន្រះ បាន ល្អ 
ប្រសើរ ដោយ ...តទៅទំព័រ ៦

សួស្ត ីឆ្នា ំថ្ម ីឆ្នា ំ២០២១ !
   ខ្លោង ទា្វារ អប អរសាទរ ពិធី  ចូល ឆា្នាំ ថ្មី ឆា្នាំ សកលឆ្លង ឆា្នាំ ២០២០ ឈាន ចូល ឆា្នាំ ២០២១ ដ្រល សាលា រាជ ធានី ភ្នំព្រញ បាន រៀប ចំ នៅ 
វត្ត ភ្នំ កាលពីថ្ង្រម្រសិល មិញ ។  រូបថត  ហ៊ាន រង្រសី 

យុទ្ធនាការ ដោះស្យ   
សំណំុ រឿង កក ស្ទះ  
នៅ តាម សា លា ដំបូង 
សម្ច បាន  ៨៩ %

ស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពជុា 
នឹងមានកំណើន
ក្នងុរង្វង់៤ភាគរយ 
នៅក្នងុឆ្នា២ំ០២១

គិលានុបដ្ឋាកមា្នាក់ វិជ្ជ-
មាន កូវីដ បនា្ទាប់ពី ចាក់-
វ៉ាក់សំាង Pfizer មួយ
ស បា្តាហ៍ ជំនាញ ថតូ្វ 
ការ ព្ល បង្កើត ភាពសំុា 

វ៉ន ដារា៉ា 

ភ្នំពៃញៈនៅ ក្នុងរយៈ ព្រល 
២២២ ថ្ង្រ ន្រ ការ អនុ វត្ត យុទ្ធ - 
នាការ ដោះ ស្រយ ការ កក ស្ទះ 
សំណំុរឿង  នៅ តាម សាលា ដំបូ ង 
រាជ ធានី -ខ្រត្ត របស់ ក្រសួ ង យុត្ដ ិ- 
ធម ៌បាន ដោះ ស្រយ សណំុ ំរឿ ង 
ព្រហ្មទណ្ឌ ដ្រល កក ស្ទះ ជាង  
៣៥ ១០០  សំណុំរឿង ស្មើ នឹង  
៨៩ភាគ រយ  ន្រ សំណំុ រឿង ព្រហ្ម - 
ទណ្ឌ  ដ្រល កក ស្ទះ សរុប  ៣៩- 
១៥២សណំុរំឿង  នងិ  បាន ជ ួយ 
កាត់ បន្ថយ នូវ ភាព ចង្អៀត ណ្រ ន 
ក្នុង ពន្ធ នាគ រ   ដោយ សារ ត្រ  
មាន ការ  ដោះ ល្រង ជន ជាប់ ឃុំ 
ប្រមាណ  ២៦ ១០០ នាក់ ។

ស្រច ក្ដ ីប្រកាស ព័ត៌មាន រប ស់ 
ក្រសួង យុត្ដិធម៌  ស្ដី ពី លទ្ធ ផល 
រយៈ ព្រល ២២២ ថ្ង្រ ន្រ ការ អនុ - 
វត្ដ យុទ្ធនាការ ន្រះ បាន ឱ្រយ ដឹង ថ  
សាលា ដបំងូ  នងិ អយ្រយ ការ អម- 
សាលា ដំបូង រាជ ធានី -ខ្រត្តទូទំា  ង  
ប្រទ្រស បាន ដោះ ស្រយ សំ ណំុ - 
រឿង ព្រហ្ម ទណ្ឌ ដ្រល កក ស្ទះ 
ទាំង ដំណក់ កាល អយ្រយ ការ  
ដំណក់ កាល សុើប សួរ  និង 
ដំណក់ កាល ជំនំុ ជម្រះ បាន ជា ង  
៣៥ ១០០ សំណុំរឿង ស្មើ នឹង 
៨៩ភាគ រយ ...តទៅទំព័រ  ២

ម៉ៃ គុណមករា  

ភ្នំពៃញ: ធនាគរ ជាតិ ន្រ 
កម្ពជុា (NBC)បាន ធ្វើការព្រយា-
ករកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 
រំពឹងថនឹងអាចងើបឡើងវិញ 
ក្នុងរង្វង់៤ភាគរយ ប្រសិនបើ
ថ្នាំបង្ការមានប្រសិទ្ធភាពអាច
ទប់សា្កាត់ការរីករាលដាលន្រ 
ជំងឺកូវីដ១៩...តទៅទំព័រ ៩

សុខ  វៃងឈាង

គិលានុ បដា្ឋាក ១ រូបនៅរដ្ឋ  
California  សហរដ្ឋ អាម្ររិក 
បានធ្វើ ត្រស្ត វិជ្ជមាន ជំងឺកូវីដ- 
១៩  មួយ សបា្ដាហ៍ បនា្ទាប់ ពី 
លោក ទទួល ...តទៅទំព័រ ១២
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នៅ សុីវុត្ថា

ភ្នំពេញៈ ទី ភ្នាក់ងារ សហ បៃ- 
ត ិបត្តកិារ អន្តរជាត ិករូ៉ៃ  (KOICA)   
គៃង ផ្តល់ ជំនួយ ឥតសំណង  
សមៃប់ គមៃង ពងៃឹង សមត្ថ- 
ភព មន្ទីរពៃទៃយ កុមារជាតិ  ក្នុង 
ឆ្នាំ២០២២  ដើមៃបី បៃកា្លាយឲៃយ 
ទៅ  ជាមន្ទីរ ពៃទៃយ ឯកទៃស រោគ 
កុមារ កមៃិត ខ្ពស់  និង លើក- 
កម្ពស់ វិស័យ សុខាភិបាល នៅ 
ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា  ជាពិសៃស 
លើ បញ្ហា សុខភព របស់ កុមារ 
កម្ពុជា ទូទាំង បៃទៃស។

លោក ហុក គឹមចៃង  អគ្គ- 
នាយក បច្ចៃកទៃស សុខាភិ- 
បាល   បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍  ព ី
មៃសិលមិញ ថា  តាម ផៃនការ នៃ 
គមៃង ជនំយួ ឥត សណំង នៃះ  
KOICA  នឹង ជួយ សាងសង់ 
មន្ទីរពៃទៃយ  និងបើកការ បណ្តុះ- 
បណ្តាល  ដើមៃបី  ពងៃឹង សមត្ថ- 
ភព មន្តៃី  និង បុគ្គលិក ដៃល 
កំពុង បមៃើ ការ នៅ ក្នុង មន្ទីរ- 
ពៃទៃយ  រួមជា មួយ នឹង ការផ្តល់ 
សមា្ភារ  និង បរិកា្ខារ ពៃទៃយ មួយ- 
ចំនួន ទៀត  ដើមៃបី ពៃយាបាល 
ទៅតាម ឯក ទៃស។ 

ទោះ យ៉ាងណ  លោកអគ្គ- 
នាយក  មានបៃសាសន៍ ថា  
លោក  មិន ទាន ់ ដឹង ពី ទំហំ ទឹក- 
បៃក  ់ក្នងុ ការចណំយ  នងិ ផ្តល ់
ដល់ មន្ទីរពៃទៃយ កុមារ ជាតិ នៃះ 
នៅ ឡើយ ទៃ។ ប៉ុន្តៃ អាច នឹង 
ដឹង  បនា្ទាប់ ពី  KOICA  បញ្ជូន 

របាយការណ៍ សិកៃសា ទៅកាន់ 
រដ្ឋាភិបាល របស់ ខ្លួន  ដើមៃបី ឱៃយ 
មាន ការសមៃច និងអនុម័ត  
ក្នុងឆ្នាំ ២០២១ នៃះ។ 

លោក ហុក គឹមចៃង បញ្ជាក់ ថា   ៖  
«នៃះ គៃន់តៃ ជាគមៃង ដៃល 
បាន ដក់ចៃញ ដោយ  KOICA  
ហើយ មិនទាន់ អនុម័ត ពី រដ្ឋាភិ- 
បាល របស់ គៃ ទៃ។ ដូច្នៃះ ហើយ  
យើង មិនដឹង ពី ទំហំ ថវិកា ប៉ុនា្មាន 
ដៃលតៃូវ ចំណយ លើ គមៃង 
នៃះ នោះ ទៃ។ យើង រង់ចាំ មើល 
សិន  ប៉ុន្តៃ បើ តាម របាយការណ៍ 
ការ សិកៃសា  គឺ មាន ទំហំ ធំ» ។

បើ តាម លោក អគ្គនាយក  
កន្លងមក នៃះ  KOICA  បាន- 

ជួយ សាងសង់ អគារ មន្ទីរពៃទៃយ 
មយួ រចួ មក ហើយ។ បើ គមៃង 
នៃះ  តៃូវបាន អនុ ម័ត ពី រដ្ឋាភិ- 
បាល កូរ៉ៃ  គឺទីភ្នាក់ ងារ នៃះ នឹង 
សាងសង់ ថ្មី មួយ ទៀត  នៅក្នុង 
បរិវៃណ មន្ទីរពៃទៃយ កុមារ ជាតិ។ 
សមៃប់ គមៃង នៃះ  តៃូវបាន- 
សិកៃសា ពី អ្នក ជំនាញ  នៅ ក្នុង 
មន្ទីរ ពៃទៃយ  ក៏ ដូចជា អ្នក ជំនាញ 
របស់  KOICA   អស់ រយៈពៃល 
ជាចៃើន លើក មក ហើយ។

លោក បានថ្លៃង ទៀតថា ៖ 
« គមៃង នៃះ នងឹ ជយួ ដល ់ការ- 
ពងៃឹង សមត្ថភព មន្តៃី  របស់ 
មន្ទីរពៃទៃយ  មាន ទាំង មន្តៃី ជំ- 
នាញ ផ្នៃក ឯកទៃស  សៃវា ថៃទា ំ 

និង សៃវា ផៃសៃងៗ ទៀត  ដើមៃបី 
ឱៃយមាន សមត្ថភព ពៃយាបាល 
កុមារ ឱៃយបាន កាន់តៃ បៃសើរ 
ឡើង។ គមៃង ហ្នងឹ កន៏ងឹ ជយួ 
លើ ផ្នៃក លោហិត វិទៃយា  ចៃមុះ   
បំពង់ក  អាហារូបត្ថម្ភ  និង ផ្នៃក 
ផៃសៃងៗ ទៀត ជាចៃើន»។

លោក ហុក គឹមចៃង  បញ្ជាក់ 
ទៀត ថា  តាមរយៈ គមៃង នៃះ 
ក៏អាច នឹង បញ្ជូន មន្តៃី ឱៃយទៅ 
ទទួល បាន ការបណ្តុះ បណ្តាល 
នៅក្នុង បៃទៃស កូរ៉ៃ  ក៏ដូច ជា 
បណ្តុះ បណ្តាល បន្ត នៅក្នងុ មន្ទរី- 
ពៃទៃយ នៃះ  ដើមៃបី ធ្វើយ៉ាង ណ ឱៃយ 
កៃុម គៃូពៃទៃយ មាន ជំនាញ ចៃបាស់- 
លាស់ ក្នុងការ ជួយ សង្គៃះ  និង 

ថៃទាំ កុមារ កម្ពុជា ឱៃយ កាន់តៃ 
បៃសើរ មួយ កមៃិត ទៀត។

លោក ឌី មល  មន្តៃី គមៃង 
របស់ អង្គការ  KOICA  ផ្នៃក- 
សខុាភបិាល  បានឱៃយ ដងឹថា  KOICA  
បានធ្វើ ការសកិៃសា លទ្ធភព លើក- 
ទ២ី  នៃ គមៃង ពងៃងឹ សមត្ថភព 
មន្ទីរ ពៃទៃយ កុមារ ជាតិ នៅ កម្ពុជា  
សមៃប់ គមៃង អាទិភព ឆ្នាំ 
២០២២។ គមៃង នៃះ  តៃវូបាន- 
ស្នើ ដោយ មន្ទីរពៃទៃយ កុមារ ជាតិ 
តាមរយៈ កៃសងួ សខុាភបិាល នៃ 
រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា។ គោល- 
បំណង សំខាន់ នៃ គមៃង នៃះ  គឺ 
ដើមៃបី ពងៃឹង លើ ការអភិវឌៃឍ មន្ទីរ- 
ពៃទៃយ កុមារ ជាតិ ឲៃយ កា្លាយ ទៅជា 
មន្ទរីពៃទៃយ ជាន ់ខ្ពស ់តាមរយៈ ការ- 
កៃ លម្អ គុណភព សៃវា ថៃ ទាំ។

លោក ថ្លៃងថា ៖«គមៃង នៃះ  
ជា គមៃង បៃចា ំឆ្នា២ំ០២២  នងិ 
ជាអាទិភព ក្នុង ការជួយ ទៅលើ 
មន្ទីរពៃទៃយ កុមារ ជាតិ ពៃះ  
KOICA មាន គមៃង បៃចាំ ឆ្នាំ 
របស ់ខ្លនួ ជារៀង រាល ់ឆ្នា ំ ក្នងុ ការ- 
ជួយ ដល់ រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា។   
ប៉នុ្តៃ  យើង មនិទាន ់សមៃច ជាផ្លវូ- 
ការ នៅឡើយ ទៃ  ហើយ កម៏និទាន ់
ដឹង ថា គមៃង នៃះ ទទួល ជោគ- 
ជ័យ  និង សមៃច ពី រដ្ឋាភិបាល 
កូរ៉ៃ ដៃរ ទៃ»។

នៅ ពៃល ទាកទ់ង តាម ទរូស័ព្ទ 
ទៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ កុមារ ជាតិ  ពី 
មៃសិលមិញ  មន្តៃី មា្នាក់ មិនបាន-  
ធ្វើអតា្ថាធិបៃបាយ នោះ ទៃ  ដោយ 
បៃប់ ឲៃយ មក ជួប ផ្ទាល់៕

តពទីពំរ័  ១...នៃ សណំុរំឿង ពៃហ្ម ទណ្ឌ  
ដៃល កក ស្ទះ សរុប ចំនួន ៣៩ ១៥២  
សំណុំរឿង ។ បើ តាម សៃច ក្ដី បៃកាស 
ដដៃល  តាម រយៈ យុទ្ធ នាការ នៃះ សាលា - 
ដបូំង រាជ ធានី-ខៃត្ដ ទទូាងំ បៃទៃស  កប៏ាន 
ដោះ សៃយ សំណុំ រឿង ពៃហ្ម ទណ្ឌ  ដៃល 
ចលូ ថ្មកី្នងុ ឆ្នា ំ២០២០នៃះ  បាន ចនំនួ ជាង  
៣៦ ៥០០សំណុំរឿង ផង ដៃរ ។ ការ អនុ - 
វត្ដ យទុ្ធនាការ នៃះ  បាន ជយួ កាត ់បន្ថយ នវូ 
ភព ចង្អៀត ណៃន ក្នងុ ពន្ធ នាគា រ នៃ បគុ្គ ល 
ជាប់ ឃុំ បៃ មាណ  ២៦ ១០០ នាក់ ។  ក្នុង 
នោះ តៃូវ បាន កាត់ បន្ថយ តាម រយៈ ចំនួន 
បុគ្គល  ដៃល បាន ដោះ  លៃង ចៃញ ពីពន្ធ - 
នាគារ ចំនួន បៃ មាណ  ១១ ២០០ នាក់ ។  
ចំនួន បុគ្គល នឹង តៃវូ ដោះ លៃង ចំនួន បៃមា ណ  
៥ ៦០០ នាក់ ។  ចនួំន បគុ្គល ដៃល តៃវូ បាន 
សមៃច មិន ឃំុ ខ្លនួ ចំនួន បៃមាណ  ៣ ០០ ០ 
នាក់ ។  ចំនួន បុគ្គល ដៃល តៃូ វ បាន បញ្ជូន 
ទៅ មណ្ឌល បនៃសាប  គៃឿង ញៀន ជំនួស ឱៃយ 
ការ ចោទ បៃ កាន់  និង បញ្ជូន ទៅ មណ្ឌល-  

បនៃសាប គៃឿង ញៀន ដោយ សមត្ថ កចិ្ច មាន 
ចំនួន បៃមាណ  ៦ ៣០០ នាក់ ។

លោក  ជិន  មា៉ាលីន  អ្នក នំាពាកៃយ កៃសួង- 
យុត្ដ ិធម៌ ថ្លៃង ថា  កៃសួង យុត្ដ ិធម៌  បាន វាយ - 
តម្លៃ លទ្ធ ផល នៃ ការ អនុវត្ដ យុទ្ធ នាការ 
រយៈ ពៃល ២២២ ថ្ងៃ នៃះ  គឺ មាន លក្ខណៈ 
វិជ្ជ មាន គួរ ឱៃយ កត់ សមា្គាល់  ដៃល ក្នុង រយៈ - 
ពៃល នៃះ សាលា ដបំងូ រាជ ធាន ី-ខៃត្ដ  អាច 
ដោះ សៃយ សំណុំរឿង ដៃល កក ស្ទះ បាន 
រហូត ដល់ ៨៩ ភគ រយ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖« ក្នុង រយៈ ពៃល  ២២២ 
ថ្ងៃ នៃះ  គឺ មាន សាលា ដំបូង ចំនួន១៥  ដៃ ល 
បាន បៃកាស ជោគ ជ័យ  និង បិទ បញ្ចប់ យុទ្ធ - 
នាការ នៃះ ។  នៅ សល់ តៃ សាលា ដំបូ ង ចនំនួ 
៩ ទៀត ទៃ ដៃល មិន ទាន់ បៃកាស ជោគ - 
ជ័យ ។  យើង រំពឹង ទុក ថា  សាលា ដំបូង ទំាង-  
៩ ទៀត នៃះ  នឹង បៃ កាស ជោគ ជ័យ ក្នុង 
ពៃល ឆប់ ៗ  ខាង មុខ នៃះ »។

បើ តាម លោក  មា៉ាលីន  ផៃន ការ របស់ 
យុទ្ធនាការនៃះ   គឺ គៃង រយៈ ពៃល ១ ឆ្នាំ 

ដើមៃបី អនុវត្ដ ការដោះ សៃយ ការ កក ស្ទះ 
សំណុំ រឿង  ដោយ បាន ចាប់ ផ្ដើម អនុ វត្ត 
កាល ពី ថ្ងៃទី ១៨  ខៃ ឧសភ  ឆ្នាំ ២០២០  
នឹង គៃង បិទ បញ្ចប់ យុទ្ធនា ការ នៃះ នៅ 
ថ្ងៃទី ១៧  ខៃ ឧសភ  ឆ្នា ំ២០២១ ខាង មុខ ។ 
លោក បាន បញ្ជាក់ ថា ៖ « បើ តាម សម្ទុះ នៃ 
ការ ដោះ សៃយ នៃះ  យើង ឃើញ ថា  នៅ 
សល់ សាលា ដំបូង ចំនួន  ៩  ទៀត នោះ  ក៏ 
ទទួល បាន លទ្ធផល នៃ ការ អនុវត្ដ យុទ្ធ - 
នាការ កៀក នឹង លទ្ធផល បិទ បញ្ចប់ ដៃរ 
ទៅហើយ ។  ដូច្នៃះ យើង រំពឹង ទុក ថា  នឹង 
អាច បទិ បញ្ចប ់យទុ្ធ នាការ នៃះ នៅ ទទូាងំ- 
បៃទៃស មុន ការ គៃង ទុក របស់ យើង »។

លោក អំ សំអាត នាយករង   អង្គការ- 
លីកាដូ បាន កត់ សមា្គាល់ ឃើញ ថា  តាម - 
រយៈ យុទ្ធនាការ នៃះ គឺ បាន ជួយ ពន្លឿន  
ដល់ ការ អនុវត្ដ នីតិវិធី នៅតាម សាលា - 
ដំបូង រាជធានី-ខៃត្ដ នៅទូទាំង បៃទៃស 
រហូត ឈាន ដល់ ការ កាត់ បន្ថយ ការ កក- 
ស្ទះ សំណុំ រឿងនិង ការ ចង្អៀតណៃន ក្នុង 
ពន្ធ នាគារ។ លោក ថ្លៃង ថា ៖«យើង ឃើញ 
ថា ដណំើការ នតីវិធិ ីនៅតាម សាលា ដបំងូ 

រាជធាន-ីខៃត្ដ កៃយ ព ីមាន ការ ដកច់ៃញ  
នូវ យុទ្ធនាការ  ដោះសៃយ ការ កកស្ទះ សំណំុ  - 
រឿង នៃះគឺ ពិត ជា មាន ភព មមាញឹក មៃន » ។ 

លោក បន្ត ថា ៖«យើង មនិ បាន តាម ដន 
ទាងំ អស ់ទៃ ប៉នុ្ដៃតាមរយៈ សណំុ ំរឿង មយួ 
ចនំនួ  ដៃល មៃធាវ ីរបស ់អង្គការ យើងកាន ់
នោះ គឺ មាន ការ កោះហៅ ពី តុលាការ ជា  បន្ត  - 
បនា្ទាប់ ហើយ ជន ដៃល បាន ស្នើ សំុ អង្គ ការ 
យើង ជយួ  លើ នតីវិធិ ីនៅតលុាការ ក ៏ឃើញ   
មា ន ការ កោះហៅ ទៅ ជមៃះក្ដី  ជា បន្ត- 
បនា្ទាប់ ដៃរ »។

លោក  កើត  រិទ្ធ  រដ្ឋ មន្ដៃី កៃសួង យុត្តិ ធម៌  
បាន បៃកាស បើក យុទ្ធនា ការ នៃះ  កាល ពី 
ថ្ងៃទី  ១៨  ខៃឧសភ  កន្លង ទៅ  កៃយ ពី 
រក ឃើញ មាន សំណុំ រឿង ពៃហ្ម ទណ្ឌ ដៃល 
សាលាដំបូង រាជធានី -ខៃត្ដ កំពុង ចាត់ការ 
សរុប ចំនួន  ៣៩ ១៥២ សំណុំ រឿង ។ 

តាម រយៈ ការអនុវត្ដ យុទ្ធនា ការ នៃះ 
លោក  កើត រិទ្ធ  បាន ដក់ ចៃញ នូវ គោល- 
ការណ៍  ចំនួន ៤  និងអភិកៃមចំនួន២ ដើ មៃបី  
ឱៃយ កៃុមការងារ ទាំងអស់អនុវត្ដឱៃយមាន 
បៃសិទ្ធភព៕

ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តកិារអន្តរជាតិកូរ៉្រគ្រងផ្តល់ជំនួយសម្រប់ពង្រងឹ
សមត្ថភពមន្ទរីព្រទ្រយកុមារជាតិដើម្របីឲ្រយកា្លាយជាមន្ទរីព្រទ្រយឯកទ្រសកម្រតិខ្ពស់

យុទ្ធនាការដោះស្រយសំណំុរឿង...

អគារមន្ទរីពេទេយកុមារជាតិ  នៅរាជធានីភ្នពំេញ កាលពីឆ្នា២ំ០១៩  ។ រូបថត ហុង មិនា

ឡុង គីម មា៉ា រីត

ស្ទឹងតេងៈ អង្គការ ជីវិត សត្វ- 
សា្លាប អន្តរជាត ិបៃចា ំកម្ពជុា  រៀបច ំ
ទវិា កសកិរ ស្តពីកីារអនវុត្ត គមៃង   
សៃូវ មិត្តភព សង្គៃះ សត្វពៃ 
ដៃល មាន ឈ្មាះ «សៃូវ តៃយង»  
ដល់ អ្នកសៃុក សៀម បា៉ាង  ខៃត្ត 
ស្ទងឹតៃង  ដើមៃបី លើក ទកឹចតិ្ត ដល ់
ពលរដ្ឋ ក្នងុសៃកុ នៃះ ព ីការចលូរមួ 
ផលិត សៃូវ  ដោយ គៃច ចៃញ ពីរ បរ- 
បរបាញ់សត្វនិង កាប់រាន ដីពៃ។

ទិវា កសិករ ស្តីពី ការអនុវត្ត 
គមៃង  សៃូវ មិត្តភព សង្គៃះ- 
សត្វពៃ នៃះ  តៃូវបាន ធ្វើឡើង 
កាលពី ថ្ងៃទី៣០ ធ្នូ  ដោយមាន 
ការ ចលូ រមួ ព ីបៃជាកសកិរ  អាជា្ញាធរ  
និង អ ង្គ ការ ដៃគូ សរុប បៃមាណ 
ជាង ៣០០នាក់  នៅ សាលាឃុំ 
ពៃ កមាស  សៃកុ សៀម បា៉ាង ខៃត្ត 
ស្ទឹង តៃង។

លោក មា៉ាក សុភព  បៃធាន 
គមៃង កៃលម្អ ជវីភព សហ គមន ៍ 
របស ់អង្គការ ជវីតិ សត្វ សា្លាប អន្តរ- 
ជាត ិបៃចា ំកម្ពជុា បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍  
នៅថ្ងៃ ទី៣១ ធ្នូ  ថា  អង្គការ ជីវិត 
សត្វ សា្លាប អន្តរជាត ិបាន ជៃើសរសី   
យក ភូមិ គោលដៅ បាន ចំនួន ៧  
ដើមៃបឱីៃយ កសកិរ ចលូរមួ បង្កបង្កើន- 
ផល សៃូវ តៃយង។ ជាមួយនឹង 
ការអនវុត្ត គមៃង  នៅ ឆ្នា២ំ០២០  
ការផលិត  និង ការបៃមូល ទិញ 
សៃូវ ពី បៃជាពលរដ្ឋ  គឺមាន ចំនួន 
កើនឡើង  ខណៈ ពលរដ្ឋ  បាន- 
បញៃឈប់ អំពើ បរបាញ់ កាប់ រាន 
ដីពៃ។ ជាពិសៃស សៃូវ ដៃល 
ពលរដ្ឋ  ធ្វើបាន ក្នុង តំបន់  គឺ 
មិនមាន ដក់ ជីគីមី។

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«យើង ជំរុញ 
ឲៃយ ពលរដ្ឋ  នៅ តំបន់ ជុំវិញ  តំបន់ 
អភិរកៃស សៃុក សៀម បា៉ាង  ដំ សៃូវ  
ហើយ ក្នងុ ១គឡី ូកៃម  យើង ទញិ 
ព ីពកួគាត ់ រហតូ ដល ់ទៅ ១ ៨៥០ 
រៀល តាម បៃភៃទ សៃូវ លៃខ១  ឬ 
លៃខ២»។ លោកសុភព បន្តថា ៖ 
«  ដើមៃបី ធ្វើឱៃយ សមៃច គោល ដៅ នៃះ  
យើង រៀបច ំទវិា នៃះ  ក្នងុការលើក- 
ទឹកចិត្ត ដល់ បៃជា ពល រដ្ឋ  នៅ តំ- 
បន ់នៃះ  ឱៃយ ងាក ព ីការពងឹ ផ្អៃកលើ 
ផល អនុផល ពៃ ឈើ មក ចូលរួម 
ជាមួយ គមៃង  សៃូវមិត្តភព 
សង្គៃះ សត្វពៃ ឱៃយបាន គៃប់ៗ 
កៃុម គៃួសារ»។

បើ តាម លោក មា៉ាក សុភព  
គមៃង សៃូវ មិត្តភព សង្គៃះ- 
សត្វពៃ នៃះ  បាន អនវុត្ត ក្នងុ សៃកុ 
សៀម បា៉ាង រយៈពៃល ៤ឆ្នាំ ហើយ  
ដោយ បានដក់ ...តទៅទំព័ រ ៨

អង្គការជីវិតសត្វស្លាប-
អន្តរជាតិរៀបចំទិវាកសិករ
ស្តពីីការអនុវត្តគម្រងស្រវូ
មិត្តភពសង្គ្រះសត្វព្រ
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វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ  កៃសួង អប់រំ  យុវជន 
និង កីឡា និង កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច 
និង ហិរញ្ញវត្ថុ  បានផ្តួច ផ្ដើម គំនិត  
ឧបត្ថម្ភ ថវិកា គាំ  ទៃ  អ្នក និពន្ធ  អ្នក- 
សកិៃសា សៃវជៃវ  ចពំោះ ការរៀប- 
រៀង  និពន្ធ  និង កៃលម្អ សៀវ ភៅ 
នៅ កមៃិត ឧត្តម សិកៃសា  តាម រយៈ 
មលូ នធិ ិ «ការ សៃវ ជៃវ គនំតិច្នៃ-  
បៃឌិត  និង នវា នុវត្តន៍ »។  

 លោក រស ់ សវុាចា អ្នក  នាពំា កៃយ  
កៃសួង អប់រំ  ថ្លៃង ថា  ការ ផ្ដល់ 
មូល  និធិនៃះ   គឺជាជំហា ន ថ្មីមួយ 
ទៀតដៃល ជា ការឆ្លើយតប ចំពោ ះ  
បណំង បៃថា្នា របស ់ នសិៃសិត កម្ពជុា 
ក្នងុ ការ ទទួល បាន ធន ធាន សិកៃសា  
ជា ខៃម រភាសាឱៃយ បាន គៃប់ គៃន់  

មាន គុណ ភាព  និង បៃកប ដោយ 
សមធម៌ ។ លោក ថ្លៃង ថា ៖«ការ- 
ផ្ដល់ មូល និធិនៃះ  គឺ ដើមៃបី រួម ចំណៃក 
លើក កម្ពស់ វបៃបធម៌ នៃ ការសៃវ ជៃវ  
បំផុស គំនិត ច្នៃ បៃឌិត និង ជំរុញ 
កា រ ធ្វើ នវា នុវត្តន៍  ដើមៃបី ជា បៃយោ -  
ជ ន៍ ដល់ វិស័យអ ប់រំ ដៃល ឆ្លើយ ត ប 
ទៅ នឹង ទីផៃសារ ពល កម្ម និង សក ល  -  
ភាវូប នី យកម្ម »។ លោកបន្ត ថា   
គោល បំណង នៃ ការ រៀប រៀង និព ន្ធ  
និង កៃលម្អ  សៀវ ភៅសិ កៃសា នៅ 
កមៃតិ ឧត្ត ម សកិៃសា  គដឺើមៃប ីបង្កើន 
បរិមាណ លើក ក ម្ពស់ គុណភាព  
និង ពងៃីក សមធម៌  នៃ ធន ធាន- 
សិកៃសា ជា ខៃមរភាសា  ជូន ដល់  
និសៃសិត ដៃល កំពុង បន្ត ការ សិកៃសា  
និង តៃៀម ខ្លួន ធ្វើការសៃវ ជៃវ 
នៅ កមៃិត ឧត្តម សិកៃសា ។ 

បើតាម លោកសុវាចា ការ រៀប- 
រៀង និពន្ធនិង កៃលម្អ សៀវ ភៅសិ កៃសា 
នៅ កមៃតិ ឧត្ត មសិកៃសា មាន គោ ល - 
ដៅ ឆ្លើយ តប ជាប នា្ទាន ់ចពំោះ ការ 
ខ្វះ ខាត ធន ធាន សិកៃសា  ដៃល ជា 
តមៃូវ ការ សិកៃសារ បស់ និសៃសិត នៅ  
កមៃតិឧត្តមសិកៃសា។ លោក បន្ថៃ ម 
ថា  គំនិត ផ្គចួ ផ្ដើមនៃះ ក៏មាន បំណ ង  
លើក កម្ពស ់ទនំើប ភាវូប នយីកម្ម  
និង ឧត្ត មានុវត្តន៍ នៃ ការរៀន និង 
បងៃៀននងិ ការ សៃវ ជៃវទៅ លើ 
មុខ វិជា្ជាកម្ម វិធីសិកៃសាឬមុ ខជំនា ញ  
ជាក ់លាក។់   បង្កើន ភាពសុ ីជមៃ 
ក្នុង ការ កសាង វិ ជា្ជា ជីវៈ និង បទ- 
ពិសោធសមៃប់ ឋានៈសា ស្តៃ - 
ចារៃយ និងអ្នក  សៃវជៃវ។  តាម រយៈ 
មូល និធិ នៃះ  ក៏បាន រួម ចំណៃក 
ដល់ ការ កសាង ភាព ជា សហ គម ន៍ 

វិជា្ជា ជីវៈ ការ ចៃក រំលៃកប ទ ពិ សោធ  
និង វបៃប ធម៌ នៃ ការរៀប រៀង និពន្ធ  
និង កៃលម្អ សៀវ ភៅ សិកៃសា នៅ 
កមៃិត ឧត្ត ម សិកៃសា ផងដៃរ ។

បើ តាម លោក សុវាចា បៃភៃទ 
សៀ វ ភៅ សិកៃសា នៅក មៃិត ឧត្តម- 
សិកៃសា  ដៃល មូល និធិ  នឹង ផ្តល់ 
ការ  គាំទៃ លើ ការ រៀប រៀង និពន្ធ  
ឬ កៃលម្អ មានទ មៃង់  ៤ បៃភៃទ   
ដូ ច ជា ទី១សៀវ ភៅ អំណាន ទូទៅ  
ទី២ សៀវ ភៅ សិកៃសា សៃវ ជៃវ 
សមៃប់ កម្ម វិធីសិកៃសា នៃគៃះឹ សា្ថា ន  
ឧត្តម សកិៃសា  ទ៣ី  សៀវ ភៅ សកិៃសា 
សៃវ ជៃវ សមៃប់ កម្ម វិធីសិកៃសា 
រួម គា្នា នៃកិច្ច សហ បៃតិបត្តិការ នៃ  
គៃះឹសា្ថាន ឧត្តម សិកៃសានិង ទី ៤កា រ   - 
សៃវ ជៃវ ធន ធាន សកិៃសា សមៃប ់
ការ បង្កើត សាកល  វិទៃយា ល័យ និម្ម ិត   

(Virtual University)។
លោក បុិច  បូឡៃន  បៃធាន កៃុម- 

បៃកឹៃសា ភិបាល  សហព័ន្ធ សៃវា អប់ រំ 
នៅ កម្ពុជា ថ្លៃង ថា  គំនិត ផ្គួច ផ្ដើម 
នៃះ គឺជា គំនិត ល្អ ដៃល បើក ឱកា ស 
ដល ់សសិៃស នសិៃសតិ ក្នងុ ការ សកិៃសា 
សៃវជៃវ និង ការ តៃង និពន្ធ នៅ 
កមៃិត ឧត្ដម សិកៃសា ។ លោក ថ្លៃង 

ថា ៖«គនំតិ ផ្គចួ ផ្ដើម របស ់កៃសងួ 
នៃះកប៏ាន ជយួ លើក តម្កើងគនំ ិត 
នវានុវត្ដន៍ ច្នៃបៃឌិត សហ គៃិន - 
ភាព  និង ការ ចូលរួមរបស់ សិសៃស 
នសិៃសតិ  ។ ការ ធ្វើ បៃបនៃះ កៃសងួ 
អប់រំ ក៏បាន បៃភព គំនិត ពី ខាង- 
កៃ បន្ថៃម សមៃប់ វិស័យ អប់រំ 
កម្ពុជា ផង ដៃរ »៕ 

មុំ គន្ធា

ភ្នពំេញៈ លោក នាយករដ្ឋ មនៃ្ត ី
ហ៊ុន សៃន បាន ចៃញនូវ សារ 
ពិសៃស មួយ  កាល ពីលា្ងាច ថ្ងៃទី  
៣១ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ថា ក្នុង 
រយៈ ពៃល២ ថ្ងៃ នៃះ គ ឺព ីថ្ងៃទ ី៣០ 
និង ៣១ ខៃធ្នូ នៅតាម ពៃំដៃន 
កម្ព ុជា-ថៃ  រក ឃើញ មាន ពលករ 
ខ្មៃរ ដៃល បាន តៃឡប់ មក ពី បៃទៃ ស 
ថៃបាន ឆ្លង នូវ វីរុស កូវីដ ១៩ សរុ ប 
ចំនួន ៨នាក់ ហើយ បើតាម  ការ - 
បញ្ជា ក់  ពវីទិៃយា សា្ថាន បា៉ាស្ទរ័ កម្ពជុា 
អាច នងឹ មាន កើន រហូត ដល ់ជាង 
១០ នាក់ ទៀត ។

លោក ហុ៊ន សៃន បាន ថ្លៃង តា ម  
រយៈ សារជា សំឡៃង ថា៖«ក្នុង 
សា្ថាន ភាព បៃប នៃះ  យើង តៃូវ រួម- 
ចំណៃក ជាមួយ នឹង ពៃះរាជា - 
ណាចកៃ ថៃ  ក្នុង ការ គៃប់ គៃង 
សភាព ការណ ៍ហើយ ក្នងុ សា្ថាន- 
ភាព នៃះ  ខ្ញុំ សុំ ចៃញ នូវ បទ បញ្ជា  
ឱៃយ កមា្លាងំ នៅ តាម ពៃដំៃន ទំាង អ ស់  
ធ្វើការ គៃប់ គៃង ឱៃយ បាន ហ្មត់ចត់ 
ជាទី បំផុត  ចំពោះ អ្នក ឆ្លង ដៃន 
ដៃល មាន អ្នក គៃប់ គៃង និង តាម 
ចៃករ បៀង ដោយ មនិ ឱៃយមាន ការ- 
លួច ឆ្លង ចូល មក ក្នុង បៃទៃស  
ដោយ មិន បាន តៃួត ពិនិតៃយ មិន- 
បានយ ក សំណាក និង ធ្វើចតា្ត - 
ឡីស័ ក នោះ ទៃ»។

លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃី  ក៏បាន 
បញ្ជា ទៅ ដល់ កង កមា្លាំង បៃដាប់ 
អាវុធ កង យោធពល ខៃមរ  ភមូនិ្ទ 
ដៃល មាន មធៃយាបាយ ដកឹ ជញ្ជនូ 
ផ្អាក ការ ដឹក ជញ្ជូន ពលករ ទាំង- 
នៃះ ចលូ មកផ្ទៃក្ន ុងបៃទៃស ដៃ ល 
ធា្លាប់ តៃដឹក រំលៃក ទៅតា មខៃត្ត 
ដោយ ប្តរូធ្វើ ចតា្ត ឡសីក័ នៅតា ម 
បណា្តា ខៃត្ត នៅជាប់ ពៃដំៃន បៃសើ  រ  

ជាង ការ ដឹក ជញ្ជូន ពួក គាត់ម ក 
ផ្ទៃក្នុ ងបៃទៃស  ដៃល អាច នាំ ឱៃយ 
មក ឆ្លង ក្នុង សហគមន៍ សា ជាថ្មី 
ម្តង ទៀត ។

កៃសួង សុខាភិបាល នៅ ថ្ងៃទី 
៣១ ធ្ន ូ ឆ្នាំ ២០២០  ឱៃយ ដងឹថា  សៃ្តី 
ជន  ជាតិ ខ្មៃរ  អាយុ ៣៦ ឆ្នាំ សា្នាក់- 
នៅ  ឃុំបឹង រាំង សៃុក កំរៀង ខៃត្ត 
បាត់ដំបង  បាន ធ្វើ ដំណើរ មក ពី 
បៃទៃស ថៃ មក ដល់ កម្ពុជា នៅ ថ្ងៃ 
ទី ២៨  ធ្នូ ដៃល លទ្ធផល ធ្វើ តៃស្ត 
វត្ថ ុសណំាក របស ់អ្នក ជងំ ឺនៃះ ផ្តល ់
ដោយ វិទៃយាសា្ថាន បា៉ាស្ទ័រ កម្ពុជា ។ 
រីឯសៃ្តី ជន ជាតិ ខ្មៃរ អាយុ ៣៣ឆ្នាំ 
១ រូប ទៀតសា្នាក់នៅ ឃុំ ស្ទឹង កាច់ 
សៃុក សាលា កៃ  ខៃត្ត ប៉ៃលិន  
បាន ធ្វើ ដំណើរ មក ពី បៃទៃស ថៃ  
មក ដល់ កម្ពុជា នៅ ថ្ងៃ ទី ២៩ ខៃធ្នូ 
ដៃល លទ្ធ ផល ធ្វើ តៃស្តវត្ថ ុសណំាក   
របស ់អ្នកជងំ ឺផ្តល ់ដោយ វទិៃយាសា្ថាន 
បា៉ាស្ទ័រកម្ពុជា។ អ្នក ជំងឺទាំង ២រូប 
តៃវូបាន ដាក ់ឱៃយ  ពៃយាបាល នៅ មន្ទរី-  
ពៃទៃយ បង្អៃក ខៃត្ត បាត់ ដំបង។

លោក ធូ ភា  អភិបាលរង ខៃត្ត 
ប៉ៃលនិ បៃបព់ ីមៃសលិ មញិថា  ពល- 
ករ  ខ្មៃរ មា្នាក់ ដៃល បាន ឆ្លង វីរុស កូ- 
វីដ១៩ នោះ បានឆ្លង ចលូ តាម ចៃក    

នៅ ខៃត្ត បាត់ដំបង  ប៉ុន្តៃ គាត់ មាន 
សៃុក កំណើត នៅ ខៃត្ត ប៉ៃលិន  
ហើយ ឥឡវូនៃះ គាត ់កពំងុ ពៃយាបាល    
នៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ ខៃត្ត បាត់ ដំបង។

លោក បៃប់ថា ៖«គិត ពី ថ្ងៃទី 
២០  ដល់៣១ ខៃធ្នូ  មាន ពលករ 
ខ្មៃរ ចំនួន៦៨ នាក់ បាន ឆ្លង ពី បៃ- 
ទៃស ថៃ ចូល ក្នុង ខៃត្ត ប៉ៃ លិន 
ហើយ  អ្វីដៃល យើង រឹត បន្តឹង  និង 
យក ចិត្តទុក ដាក់បំផុត  គឺ ពល ករ  
ដៃលលចួ ឆ្លង ចលូ តាម ចៃក ខសុ- 
ចៃបាប់  ដៃល មាន ចមា្ងាយ បៃមាណ 
ជាង ១០គីឡូម៉ៃតៃ ពី ពៃំដៃន ថៃ» ។

បើតាម លោក ធូ ភា  គឺ  អាជា្ញាធរ  
នៅ តៃបន្ត ការពងៃឹង  និង រឹត បន្តឹង 
ចពំោះ ពលករខ្មៃរ  ដៃល បាន ចលូ- 
មក  ដល់ ពៃំដៃនហើយ ពួក គាត់ តៃូវ-  
បាន យក ទៅ ដាក់ នៅ មណ្ឌល ធ្វើ 
ចតា្តឡសីក័ យ៉ាង តៃមឹ តៃវូ នងិ បាន-   
ផ្តល់នូវ ថវិកា សមៃប់ ជួយ ដល់ 
កៃុម គៃួសារ ពួ ក គាត់ ផង ដៃរ។

បៃធាន មន្ទីរ សុខាភិបាល ខៃត្ត 
ពៃះវិហារ  លោក គង់ ឡូ  បៃប់ ឱៃយ 
ដឹងដៃរថា  គិត ពី ថ្ងៃទី ២០-៣១  
ខៃធ្នូ មាន ពលករ ខ្មៃរ បៃមាណជា 
៦០ នាក ់បាន ធ្វើដណំើរ ព ីបៃទៃស 
ថៃ ចូលមក ក្នុង ខៃត្ត ពៃះវិហារ។  

ពកួ គាតត់ៃវូ បាន ដាក ់ឱៃយ ធ្វើ ចតា្តឡ-ី 
ស័ក  ទាំងអស់ នៅ ក្នុង មណ្ឌល- 
ចតា្តឡីស័ក  ដៃល មាន  ក្នុង សៃុក 
ចំនួន ៦ និង កៃុង ១  ហើយ បាន- 
យក សំណាក របស់ ពួក គាត់ ធ្វើ- 
វិភាគ រួច រាល់ ផង ដៃរ។

លោក ថ្លៃងថា ៖«អភិបាល ខៃត្ត 
បាន ធ្វើ ការ ណៃនាំ ទៅ ដល់ គៃប់ 
កៃងុសៃកុ ឃុ ំភមូ ិទាងំអស ់តៃវូ យក- 
ចិត្ត ទុកដាក់ ទៅដល់ ពល ករ ដៃល 
បាន វិល តៃឡប់មក ក្នុង ខៃត្ត យើង 
នៃះ។  លោក ក ៏បាន ពងៃងឹ នៅត ំបន ់  
ដៃល ជាបន់ងឹ ពៃ ំបៃទលឡ់ាវ ផង ដៃរ  
ដោយ អាជា្ញា ធរ  និង សមត្ថកិច្ច តៃូវ 
ឃ្លាំមើល ពលករ ដៃល អាច ឆ្លង- 
ចូលមក តាម ទន្លៃ ផងដៃរគឺទន្លៃ មៃ - 
គង្គនងិ ទន្លៃ ល្ពៅ  ដោយ មនិឱៃយ មាន   
ចនោ្លាះ បៃហោង ណាមួយ ឡើយ »។

អ្នក នំាពាកៃយ កៃសួង សុខាភិ- 
បាល  លោក សៃី ឱ វណ្ណឌីន  ពី 
មៃសលិមញិ ថ្លៃងថា វធិាន ការ សខុភាព    
សាធារណៈ សំខាន់ៗជា វិធាន ការ   
ចមៃបង បផំតុ សមៃប ់បគុ្គល គៃបរ់បូ  
ដៃល មិន តៃូវ បៃហៃស នោះឡើយ   
តៃូវ តៃ វាងវៃ  បៃុងបៃយ័ត្ន  និង 
តៃៀម  ជានិច្ច ក្នុង ការ ឆ្លើយ តប។

លោក សៃី  ថ្លៃងថា ៖«ដើមៃបី ការ- 
ពារ   ខ្លនួ លោក អ្នក ព ីការ ចម្លង វរីសុ 
កូវីដ ១៩ ទោះ ជា មាន ការ បំប្លៃង 
បៃប ណា   ក៏ដោយ ជាការ ចាំ បាច់ 
បំផុត  ដៃល  យើង តៃូវ នាំគា្នា អនុវត្ត 
ឱៃយ បាន ខា្ជាប់ ខ្ជួន   នូវ វិធាន ការ 
ការពារខ្លួន  ដៃល បាន ណៃនាំ 
ដោយ សម្តៃច នាយករដ្ឋ មនៃ្តី ហ៊ុន 
សៃន  និង ការណៃនាំ នានា របស់ 
កៃសួង សុខាភិបាល  គឺ ៣ការពារ 
៣កុនំងិ បន្ត ការ រសន់ៅ  ធម្ម តា តាម- 
បៃប គន្លង ថ្មី ដោយ ចៃះ កៃបៃ 
ឥរិយបថ និង ទមា្លាប់ នៃការ- 
រស់នៅ»៕

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នពំេញ: នាយក ដា្ឋាន ពត័ម៌ាន- 
វទិៃយា នៃ កៃសងួមហាផ្ទៃ ពៃមាន ឱៃយ 
បញៃឈប់ សកម្មភាព អសីលធម៌  ក្ន ុង  
កម្មវិធី បណា្តាញ សង្គម TikTok 
ខណៈ មន្តៃ ីកត់ សមា្គាល់ ឃើ ញ យុវ ជ ន  
មួយ ចំនួន  បាន បៃើបៃស់ កម្មវិធី 
នៃះ បង្កើត វ ីដៃអ ូបង្ហាញ កាយវកិារ 
ឬ រូបភាព អាស អាភាស បៃស ចា ក ពី  
កៃម សីលធម៌ សង្គមឬ ចៃបាប់ កម្ពជុា  ។

សារ ពៃមាន របស់ នាយកដា្ឋាន 
ព័ត៌មានវិទៃយា  នៃ កៃសួងមហាផ្ទៃ   
ដៃល បង្ហាះ   លើ ហ្វៃ ស ប៊ុ ក របស់  
ខ្លួន  ឱៃយដឹងពី មៃសិល មិញ ថា កម្មវិធី 
កមៃសាន្តTikTokគឺជា កម្មវិ ធី  វី ដៃ អូ 
ខ្លីៗ ដៃល កំពុង ពៃញនិយម ក្នុង 
សៃទាប់ យុវវ័យ កម្ពុជា ដើមៃបី 
ទទួលបាន ការ ទាក់ទាញ អ្នក ទ សៃស  នា 
ដោយ អ្នកបៃើបៃស់  TikTok 
ពៃយាយម បង្កើត វីដៃអូ តៃប់ សំឡៃ ង 
ឬ ការបញ្ចៃញ កាយវិការ កំប្លៃង 
។ល។ កន្លងមក កៃុមការងរ  
នាយក ដា្ឋាន ព័ត៌មាន វិទៃយាសង្កៃ ត- 
ឃើញ មាន យុវជន មួយ ចំនួន បា ន  
បៃើបៃស់ កម្មវិធី នៃះ បៃសចាក  
ពី កៃមសីលធម៌  ឬ ចៃបាប់ កម្ពុជា 
ដូចជា ការបង្កើត វីដៃអូ បង្ហាញ 
កាយវិការឬ រូបភាព អាស អាភា ស 
ការបង្កើត វដីៃអ ូជា មយួ កាយវកិារ 
ឬ ពាកៃយពៃចន៍ អសីល ធម៌ និង 
ការបង្កើត វដីៃអ ូក្នងុ គោលបណំង 
បង្កើត ព័ត៌មាន ក្លៃងកា្លាយ បង្ខូច 
កិត្តិយស អ្នក ដទៃ ឬ បង្ក ឱៃយមាន 
ចលា ចល សង្គម។

នាយកដា្ឋាន ពត័ម៌ាន វទិៃយា បាន 
កៃើនរំឭក ដល់ អ្នកលៃង ក ម្ម វិធី 
បណា្តាញ សង្គម TikTok តៃូវតៃ 

បញៃឈប់ ស កម្ម ភាព ខុសឆ្គង ដូច 
បាន រៀបរាប់ ខាងលើ ពៃះ ទង្វើ 
ទាំងនៃះ  អាច ធ្វើ ឱៃយ ខ្លួន កា្លាយ ជា 
ជន សងៃស័យ នៃ បទល្មើស ណា មួ  យ 
ដោយ ពុំ បា ន ដឹងខ្លួន។

លោក ហោ សអំាត អគ្គលៃខា 
ធិការរងនិង ជា បៃធាន នាយ ក ដា្ឋា ន 
ព័ត៌មាន វិទៃយា  នៃ កៃសួ ង មហាផ្ទៃ   
មិន អាច ស្វៃង រក បៃភព ទាក់ទង 
សុំ ការ បញ្ជាក់ បន្ថៃម ជុំវិញ ករណី 
នៃះ បាន ទៃពី មៃសិល មិញ ។

យវុជន មា្នាក ់ឈ្មោះ ដងួ សហីា 
អាយុ២០ឆ្នាំ ដៃលជា អ្នក ចូល- 
ចិត្ត  លៃង បណា្តាញ សង្គម Tik-
Tok ថ្លៃង  ពី មៃសិលមិញ ថា រូបគៃ 
ចាប់ផ្ដើម លៃង TikTok ជិត ១ឆ្នាំ  
ហើយ  ដោយសារ ឃើញ មិត្តភក្តិ 
នាំគា្នា លៃង យ៉ាង ស បៃបា យ។

យុវជន រូបនៃះ បន្តថា នៅក្នុង 
បណា្តាញ TikTok នៃះ រូបគៃ 
ចូលចិត្ត មើល វីដៃអូខ្លីៗ របស់ មិត្ត - 
ភក្ដ ិសម្ដៃង ដៃលមាន ការ រាចំៃៀ ង 
នងិ ធ្វើ កាយវកិារ តៃប ់ឬ នយិយ 
តាម សំឡៃង ចមៃៀងនិង ការ- 
និយ យ បៃ បក ប្លៃង ។ ចំណៃក រូប - 
គៃ មនិដៃល បាន ស ម្ដៃ ងឬ បៃពៃ ឹត្ត 
អ្វដីៃល ប៉ះពាល់ ដល់ អ្នក ដទៃ ទៃ ។ 
សីហា បញ្ជាក់ថា៖« ខ្ញុ ំក៏បាន ឃើ ញ 
មានវីដៃអូ ខ្លះ ជៃរបៃមាថ គៃឈ្លា ះ  
គា្នា បង្ហាញ របូភាព អាស អាភាស 
ដើមៃបី ឱៃយគៃ ចូល មើល ចៃើន។ ខ្ញុ ំគិ ត 
ថា ក្នងុនាម យើង ជា យវុជនគរួ តៃ 
ធ្វើ អ្វី ដៃលមាន បៃយោជន៍ ដល់ 
សង្គម ជាតិ ហើយ មិនគួរ បៃពៃឹត្ត 
អ្វី ដៃល ប៉ះ ពាល់ ដល់ សិទ្ធិ អ្នក- 
ដទៃ ឬ ខុស ចៃបាប់ ទៃ»។

លោកអុឹម សុធី នាយក បៃតិ - 
បត្ត ិកៃមុ បៃកឹៃសា ...តទៅទំព័រ  ៧

 ស្តេ ីម្នាក់ កំពុង រក ឯក សារ  នៅ បណ្ណា ល័យ ជាតិ   ។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី 

អាជា្ញាធរខេត្តប៉េលិននថ្ងេទី៣០ធ្នចុូះពិនិតេយកន្លេងពលករខ្មេរចូលពីថ េមកកម្ពជុា  ។រូប សហ ការី

រកឃើញពលករខ្មែរមកពីថែ៨នាក់ឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទែយាពែមានបញែឈប់
សកម្មភាពអសីលធម៌តាមបណ្តាញTikTok

កែសួង២ផ្តចួផ្តើមឧបត្ថម្ភថវិកាគំាទែអ្នកសែវជែវចំពោះការរៀបរៀងនិងកែលម្អសៀវភៅនៅកមែតិឧត្តមសិកែសា
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សម្រង់ព្រតឹ្តកិារណ៍សំខាន់ៗដ្រលបានកើតឡើងក្នងុឆ្នា២ំ០២០
ព្រុ ំភ័ក្រ្ត 

សមៃប់ ឆ្នា ំ២០២០នៅ កម្ព ុជា 
មាន ពៃឹត្តិកា រណ៍ ជាចៃើន បាន 
កើត ឡើង កប៏៉នុ្តៃអ្វដីៃល លៃច- 
ធ្លោ  ជាងគៃ  គឺ ករណីជំងឺ កូ វី១៩ 
ដៃលជា បញ្ហា សកល  និង ករណ ី
ជំនន់ ទឹកភ្លៀង ដ៏ កមៃ។យ៉ា ង- 
ណាក្ដ ី ភ្នពំៃញ បុ៉ស្ដិ៍ សូម ដកសៃង់  
តៃ ពៃ ឹត្ដ ិការណស៍ ំខាន ៗ់ ប៉ណុ្ណោះ  
ដៃលមា ន  ខ្លឹម សារ ដូចតទៅ៖   

បាក់ អគារ កម្ពស់៧ ជាន់ នៅ 
ខ្រត្ត ក្រប ស្លាប់ ៣៦នា ក់  និង 
របួស ២៣ នាក់

អគារ កម្ពស់ ៧ជា ន់ មួយ នៅ 
ខៃត្ត កៃប បាន បាក់ រលំ កាលពីទៀប 
ភ្លឺ ឈានចូ ល ពីថ្ងៃ៣  មករា  បណា្ដាល  
ឱៃយ មនុសៃស៣៦នាក់ បាន សា្លោប់ 
និង ២៣នា ក់  ទៀត  រងរបួស 
ដៃល អាច មកពី មៃការ មិន គោរព 
តាម ការ គូស ប្លង់  ដោយ ដាក់ 
សរសៃដៃក  តូច  និងការ ដោះ- 
កា្ដារពុ ម្ព លឿន ពៃក។

ជុវំញិ ឧបៃបទ្ទវ ហៃតនុៃះ  មា្ចាស ់
សំណង់ ឈ្មោះ  ឯក សារុន  និង 
បៃពន្ធ ឈ្មោះ ឈី វ សុធី តៃូវ- 
បាន បញ្ជូនទៅ  តុលាការ ។រី ឯ 
រដា្ឋាភិ បាល បាន ជួយ ឧបត្ថម្ភដល់  
អ្នក របួស សៃល មា្នាក់១មុឺន- 
ដលុា្លោរ  នងិ អ្នក របសួ ធ្ង ន២់មុនឺ- 
ដុលា្លោរ  ខណៈ គៃួសារ អ្នកសា្លោ ប់ 
មា្នាក់ បាន ៥ មឺុន ដុលា្លោរ  និង សមៃប់ 
ធ្វើបណុៃយ ១០ លាន រៀល  ហើយ  
អ្នក បាត់បង់ មនុសៃស បង្គោល- 
គៃួសារ តៃូវបានឧបត្ថម្ភបន្ថៃម។

   ការបើក សវនាការ 
ក រ ណី លោក  កឹម  សុខា
សាលា ដបំងូ រាជធាន ី ភ្នពំៃញ 

បាន ចាប់ផ្ដើម បើកសវនា ការ- 
សំណុំរឿ ង លោក  កឹម សុខា 
អតីត បៃធាន អតីត គណបកៃស- 
សង្គៃះ ជាតិ កាលពី ថ្ងៃ១៥ 
មក រាឆ្នា២ំ០២ ០ ប នា្ទាប់ពី ឃាត់- 
ខ្លនួ នៅ ដើមខៃ កញ្ញា  ឆ្នា២ំ០១៧ 
ពាក់ ព័ន្ធ  នឹង បទ ចោទ«ស ន្ទិ ដ្ឋ- 
ភាព ជាមួយ បរទៃស» តាម- 
មាតៃ៤៤៣នៃ កៃម ពៃហ្ម ទណ្ឌ  
ក៏ប៉ុន្តៃ សវនាការ ធ្វើ តៃ ថ្ងៃ ពុធ 
និង ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍  ប៉ុណ្ណោះ ក្នុង 
១ សបា្ដាហ៍ ។

យ៉ាងណាក្ដីសវនា ការ នៃះ 
បាន ផ្អាក នៅពាក់ កណា្ដា ល ខៃ 
មីនា ដោយ សារ បារម្ភ ពី ជំងឺ កូវីដ។ 
    បើ ផ្នៃក តាម មាតៃ៤៤៣នៃ 
កៃមពៃ ហ្ម ទណ្ឌ លោក កមឹ សខុា 
បៃឈម នងឹ ការ ជាប ់ទោស អត-ិ 
បរ មា៣០ឆ្នាំ  បៃសិន បើ តុលា- 
ការ រក ឃើញ ទោស ដូច ការ- 
ចោទ បៃ កា ន់  មៃន នោះ។ 

ការអនុញ្ញាត ឱ្រយ នាវាWester- 
dam ចលូ ចត នៅ កពំង ់ផ្រ ខ្រត្ត 
ព្រះសីហនុ

បៃមខុ រដា្ឋាភ ិបាល កម្ព ុជា បាន 

អនុ ញ្ញា ត ឱៃយ នាវា ទៃសចរណ៍ 
Westerdam របស់ កៃុមហ៊ុន 
Holland America Lineដៃល  
ផ្ទុក មនុសៃស ជាង ២  ០០ ០នាក់ 
មក ព៤ី១ សញ្ជាត ិ ចលូ ចត នៅ 
កពំងផ់ៃ ខៃត្ត ពៃះ សហីន ុកាល- 
ពី ថ្ងៃ១៣កុ ម្ភៈ  បនា្ទាប់ពី បៃទៃស 
នងិ កោះ ចនំនួ ៦ បា ន បដ ិសៃធ 
ដោយ សារ ខា្លោច ឆ្លង ជំ ងឺកូ វីដ។

លោ កនាយក រដ្ឋមន្តៃី  ហ៊ុន 
សៃន  បាន បញ្ជាក់ ថា  ការអនុញ្ញាត  
នៃះ ធ្វើឡើង ដោយ ផ្អៃកលើ សា្មោរត ី
មនសុៃសធម ៌ នងិ គា្មោន ឡើយ ការ- 
រីស អើង ជាតិ សាសន៍ ដៃលកម្ពជុា  
តៃូវតៃ ចូលរួ ម សង្គៃះ ខណៈ 
ពកួគៃ កពំងុ ជបួ គៃះអាស ន្ន។ 
ក្នងុ នោះ ភាគចៃើ ន មាន ជន ជាតិ 
អាមៃ រិក ៦៥១នាក់ កាណា - 
ដា១ ៧១នាក់ អង់គ្លៃ ស១២៧ 
នាក ់ហ ូឡង៩់១នាក ់នងិ ជន- 
ជាតិ ផៃសៃងទៀ ត។

បនា្ទាប់ពី អនុញ្ញាត ឱៃយ នាវា 
Westerdam ចូល ចត  បានធ្វើ 
ឱៃយមានការ កោតស រសើរ  និង ការ- 
អរគុណ ជាចៃើន ពី តំណាង សា្ថា- 
ប័នធំៗក្នងុ ពិភព លោក  ក្នងុនោះ  
មាន អគ្គលៃ ខាធិ ការ អង្គកា រ- 
សខុភា ព ពភិព លោក(WHO)
បៃធានា ធិប តី អាមៃរិក លោក 
ដូណា ល់  តៃ ំ អង្គការ ទៃស ចរ- 
ណ៍ ពិភពលោក(UNWTO និង  
បៃទៃស ដៃលមាន ពលរដ្ឋជិះលើ  
នាវា នោះ  រួមទំាង អ្នក ដំណើរ 
ផ្ទាល់ ផង  ដោយ បាន ចាត់ទុក 
កាយវិកា រ របស់ កម្ពជុា ថា ជាការ- 
បង្ហាញ ភាពកា្លោហាន   នងិ សាម- 
គ្គីភាព មិនអា ច បំភ្លៃច បាន។

ការ រក ឃើ ញ អ្នក ឆ្លង កូ វីដនៅ     
កម្ពុជា  និង វិធាន ការទប់ស្កាត់
បៃទៃស កម្ពជុា បាន រកឃើញ 

អ្នក កើត ជំងឺ កូ វីដ១៩ចំនួន ៣៦៦ 
នាក់ (តៃឹម ថ្ងៃ៣០ ធ្នូ)ដៃល 
ភាគចៃើន ជា ករណី នាំចូល ពី 
កៃ បៃទៃស គិត ចា ប់តាំងពី ថ្ងៃ 
ទី ២៧ម ករា មក  ក៏ប៉ុន្តៃ ពុំ មាន 
អ្នក សា្លោប ់ដចូ នៅ បណា្ដា បៃទៃស 
នានា ក្នងុ សកល លោក នោះទៃ 
ដោយ សារ មាន កិច្ច បៃឹង បៃង  
ពី រដា្ឋា ភិបាល ក្នុងកា រ គៃប់គៃ ង 
សា្ថានការ ណ៍  នៃះ។

ដើមៃបី ដោះសៃ យ បញ្ហា នៃះ 
រដា្ឋាភិ បាល បាន បង្កើត គណៈ- 
កម្មការ ជាតិ បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង 
ជំងឺ កូ វីដ១៩(Covid-19)ដោ យ 
មាន លោក នាយក រដ្ឋមន្តៃ ី ហ៊នុ 
សៃន   ជា បៃធាន  និង អនុ បៃធាន 
៥រូប ជា ឧបនា យក រដ្ឋ មន្តៃី  និង 
រដ្ឋមន្តៃី មកពី គណៈ រដ្ឋមន្តៃី កៃ- 
សួង មហា ផ្ទៃ កៃសួង កា រពារ- 
ជាតិ  កៃសួង សៃដ្ឋ កិច្ច  និង ហិរញ្ញ- 
វត្ថ ុកៃសងួ សខុា ភបិា ល រមួ ទាងំ 
មន្តៃី មកពី កៃសួង  និង សា្ថា ប័ន 
ពាក់ ព័ន្ធ សរុប ២៧ រូប។ 

មាន វិធាន ជា ចៃើន តៃូវបាន 
គណៈកម្ម ការ នៃះ យកម កអ នុវត្ត 
ដូច ជា  ផ្អាក ឈប់ សមៃក ក្នុង  
ពិធី បុណៃយធំ ៗ  ផ្អាក នាវា ដឹក- 
ទៃសចរចូល មក កម្ពុជា  ផ្អាក- 
សួរ សុខ ទុក្ខ អ្នក ជាប់ ឃុំ ផ្ទាល់ 
តាម ពន្ធ នា គារ។ ផ្អាក ក្លបិ ហាត់- 
បៃណ  និង កីឡា ផ្អាក ការ បៃមូល- 
ផ្ដុំ ហ្វឹកហា ត់ និង ហូប អាហារ 
ជុំគា្នា  ផ្អាក កាសុី ណូ  ផ្អាក ការ- 
ទទួ ល យក ក្មៃង មក ថៃទាំ នៅ 
តា ម សហ គម ន៍...។ល។

ជាម ួយនៃះ  មាន បទិ សាលា- 
រៀន  ដោយ ប្ដូរ មក បងៃៀន តាម 
អន ឡាញ ជំនួស វិញ  បិទ ខារា៉ា- 
អូខៃ(KTV)ក្លិប កមៃសាន្ត   រោង- 
ភា ពយន្ត តមៃូវ ឱៃយ ពលរដ្ឋ រកៃសា 
គមា្លោត សុវត្ថភិាព អនាម័ យ តាម- 
រថយន្ត កៃងុ ហាង កាត់សក់   ឬ  
ហាង ថៃរកៃសា ស ម្ជ សៃស  ភោជ នីយ- 
ដា្ឋាន  និង តមៃវូ ឱៃយ ពាក់ មា៉ាស់  
ឧសៃសាហ ៍លាងដៃ  នងឹ សាប៊ ូ នងិ 
អាលក់លុ  ឬ ជៃ ល ឱៃយបាន ញកឹ- 
ញាប់  ជាដើ ម។  

កៃពី នៃះ  មានការ កំណត់  
អ ត្តសញ្ញាណ ពលករ ដៃល វលិ- 
ពី បរទៃស  ខណៈ កម្មករ ក្នុង 
សៃុក ឱៃយ បន្តធ្វើ ការ ធម្ម តា។ចំ - 
ណៃក អ្នក ដំណើរ ដៃល មកដល់  
កម្ពុជា តៃូវ ឆ្លងកា ត់ ការធ្វើ ច តា្តា - 
ឡ ីស ័ក១ ៤ថ្ងៃ ម ុន ឱៃយ ធ្វើដ ំណើរ 
តាម គោល ដៅរៀ ងៗ ខ្លួន ។

ក្នងុ យទុ្ធ នាកា រ នៃះ  គ ឺកៃតៃ 
ពី សារ រំឭក ជារឿ យៗ ពី លោក 
នាយ ក រដ្ឋមន្តៃី  ហ៊ុន  សៃន  និង 
កៃសួង សុខាភិបា ល  ឱៃយ ពលរដ្ឋ 
បៃងុបៃយ័ត្ន នោះ  គឺ នៅ មាន សារ 
ជា អចិ នៃ្តយ៍ មួយ តៃូវ បាន ភា្ជាប់ 
ជា មួយនឹ ង សំឡៃង រោទ៍ក្នងុ ទូរ- 
ស័ព្ទដៃ  ដៃលមាន អត្ថន័យ ថា ៖ 
«យើង រួម គា្នា ទប់សា្កាត់  បៃឆំង  
កូ វីដ១៩តាម ការ ណៃនាំ  របស់ 
កៃសួងសុ ខាភិ បាល »។

ជា លទ្ធផ ល  តាមរយៈ ការ- 
វា យតម្លៃ លើ លទ្ធភាព នៃ ការឆ្លង  
កូ វីដ១៩ និង ការ ពៃយាបា ល ជា សះ- 
សៃបើ យ  ពៃម ទាំង ករណី សា្លោប់ 
និងការ ពិន ិតៃយ លើ ភាព ជា អ្នក- 
ដឹក នាំ ផង  កម្ពុជា បានជា ប់ ចំ- 

ណាត់ ល្អ លៃខ ៣ក្នុ ងចំណ ម 
បៃទៃស ១៦៦  ក្នងុ ពភិព លោក 
និង លៃខ១ បៃចាំ នៅអាសុី។

បង្កើត ច្របាប់ ស្ដពីី ការ គ្រប់ គ្រង 
ប្រទ្រស ជាត ិស្ថតិ ក្នងុ ភាព អាសន្ន  
   ចៃបា ប់ ស្ត ីពី ការ គៃប់ គៃង បៃទៃស- 
 ជាតិ ស្ថិត ក្នុង ភាព អាសន្ន  តៃូវ 
បាន បៃមុខរ ដ្ឋស្ដទីី លោក  សា យ 
ឈុំ ចុះហត្ថលៃខា លើ ពៃះរាជ- 
កៃម បៃកា ស ឱៃយ បៃើ ពីថ្ងៃ២៩ 
មៃសា  និង ចូល ជាធរ មា ន នៅ 
ថ្ងៃទ៣ី ០ មៃ សា បនា្ទាបព់ ី  កៃមុ- 
បៃឹកៃសា ធម្មនុញ្ញ បៃកាស នៅ ថ្ងៃ 
ទ២ី៧ មៃសា  ថា  ចៃបាប ់ នៃះ សៃ ប 
តាម ចៃបាប់រ ដ្ឋធ ម្មនុញ តៃង់ 
មាតៃ ២២ ថ្មី។

ចៃបាប់ ដៃលមា ន៥ ជំពូក  និង១២ 
មាតៃ នៃះ  តៃវូបាន រដ្ឋសភា អនុ- 
ម័ត កាលពី ថ្ងៃ១០មៃសា និង 
មានការ ពនិតិៃយ ព ីពៃទឹ្ធ សភា ចប-់ 
សព្វគៃប់ នៅ ថ្ងៃទី១៧ មៃ សា 
បនា្ទាបព់ ីរាជរ ដា្ឋាភបិា ល តាមរយៈ  
រដ្ឋមន្តៃី កៃសួង យុត្តិ ធម៌  លោក 
កើត រិ ទ្ធ តាក់ តៃង  និង ស្នើ ឡើង។ 

យ៉ាងណា ក្ដី  ចៃបាប ់នៃះ គៃន់ 
តៃតៃៀម ទុក សមៃប់ ពៃល ចាបំាច ់ 
ប៉ុណ្ណោះ  ខណៈ មិន ទាន់ មា ន 
ការបៃ កាស   ដា ក់បៃទៃស  ក្នងុ 
 ភាព អាស ន្ន ដៃល តៃ ូវធ្វើ ឡើង  ដោយ 
ពៃះរាជ កៃឹតៃយ ថ្វីបើ ឆ្នាំ២០២ ០ 
មាន  វិបត្តិ កូ វីដ១៩ ហើយ នៅ 
បៃទៃស ជាចៃើន បាន យក ចៃបាប ់
ដូច នៃះ  មក អនុវ ត្ត ក្ដី ។

ដោយ ទនំង ជា ចង ់ជមៃះ ការ- 
បារម្ភ ពី អនុវត្ត ចៃបាប់ នៃះ ហួស- 
កមៃតិ  នងិ ផ្អៃកលើ បទ ពសិោ ធ 
គៃប់ គៃង បៃទៃស ជាង ៤០ ឆ្នាំ 
លោក នាយ ក រដ្ឋមន្តៃ ីហុ៊ន សៃន 
បាន បញ្ជាក់ ថា កា រយក ចៃបាប់ 
នៃះ មក អនវុត្ត  អាច មាន កមៃតិ 
តៃឹម តៃ ០,០១%ប៉ុណ្ដាះ។

 ការ រឹត បន្ដឹ ង ច្របាប់-
ចរាច រណ៍ ផ្លូវ គោក 
បៃទៃស កម្ពជុា បានចាបផ់្ដើម 

អនុវត្ត វិធាន ការ រឹតបន្ដឹង ចៃបាប់ 
ចរាចរណ៍ ផ្លូវគោក កាលពី ថ្ងៃទី១ 
ឧស ភា ដោយ បានដា ក់ កមា្លោងំ 
តាម ដង ផ្លូវ សំខាន់ៗ ទូទាំង- 
បៃទៃស ជាង  ៣ ០០ ០ នាក់  ជា- 

មួយនឹ ង ការបង្កើន  បៃក់ ផក- 
ពិន័យ តាម អនុកៃឹតៃយ  លៃខ ៣៩ 
ដើ  មៃប ីតៃតួ ពនិតិៃយ លក្ខ ខណ្ឌ  នងិ 
ឥរិយ បថ របស់ អ្ន ក បើកប រ 
ដើមៃបី កាត់ប ន្ថយ គៃះថា្នាក់ - 
ចរា ចរណ៍ ដៃល បាន កើត ឡើង 
គួរ ឱៃយ បារម្ភ។

ថ្វីបើ មាន ការ រិះគន់ ខ្លះៗ និង 
អ្នកខ្លះ ស្នើ ឱៃយ ពនៃយារ ពៃល អនវុត្ត 
ខណៈ សៃដ្ឋកិច្ច ពលរដ្ឋ កំពុង 
មាន បញ្ហា ដោយ សារ កូ វីដ ១៩ ក្ដ ី
ប៉នុ្តៃ អគ្គ ស្នងកា រ នគ របាល ជាត ិ
លោក នៃ ត សាវឿន បាន អះ- 
អា ងថា  ការ រឹតប ន្តឹង នៃះ មាន 
បណំង តៃមយួ  គត ់គ ឺកាត ់បន្ថយ 
គៃះ ថា្នាក់  និង កំុឱៃយ បាត់ បង់ ទៃពៃយ- 
សមៃបត្ត ិគៃសួារ អ្នក រង គៃះ  នងិ 
ថា  ការ ផក ពិន័យ  គឺ ដើមៃបី ឱៃយ  
រាង ចាល ។

រីឯ លោក គង់  រតនៈ  បៃធាន- 
វិទៃយា សា្ថាន ជាតិ សុវត្ថ ិភាព ចរាចរណ៍  
ផ្លវូគោក ថា  ការ អនុវត្ត វិធាន ការ- 
នៃះ បាន ផ្ដល់ សញ្ញា វិជ្ជមាន ចំនួន 
២  ទ១ី គ ឺពលរដ្ឋ ភាគចៃើន បាន 
ងក មក គោរព ចៃបាប់ វិញ  និង 
ទី២គឺ ពលរដ្ឋ បាន យក យនយន្ត  
ទៅ តៃតួ ពនិតិៃយ បច្ចៃក ទៃស  នងិ 
ខ្លះ ទៅ សុំ ពនៃយារ បណ្ណ បើក បរ។

បនា្ទាប់ពី អនុវត្ត វិធានការ នៃះ 
បញ្ហា គៃះ ថា្នាក ់ចរាចរណ ៍បាន 
ធា្លោក់ ចុះ២ ៣%ក្នុង រយៈពៃ ល 
១០ខៃ  បើ ធៀប នឹង ឆ្នា ំមុនដោយ  
ធា្លោក់ ចុះ៧ ៧៩ លើក  ពី ចំនួ ន 
៣ ៤៥៣លើក ម ក នៅ ២ ៦៧៤ 
លើក។នៃះ បើតាម របាយការណ៍ 
គណៈក មា្មោធិការ ជាតិសុវត្ថភិាព- 
ចរាចរណផ៍្លវូគោក(គ.ស.ច.គ.) ។ 
ក៏ប៉ុន្តៃ ជាមួយ នឹង ការសរ សើរ 
សមត្ថកិច្ច លើ ការអនុវត្ត ចៃបា ប់ 
លោក ឧបនាយក រដ្ឋ មន្តៃ ីស ខៃង  
រដ្ឋមន្តៃី កៃសួង មហាផ្ទៃ  និង ជា 
បៃធាន(គ.ស.ច.គ.)ផង នោះ 
បាន ជំ រុញឱៃយ សម ត្ថកិច្ច តាម ចាប់ 
ខ្លនួ អ្នកបង្ក គៃះ ថា្នាក់  ដៃល គៃច 
ខ្ល ួន យកមក ផ្ដនា្ទា ទោស តាម ចៃបាប ់ 
និង អំ ពាវ នាវ ឱៃយ អ្នកដំណើរ   
បៃងុបៃយ័ត្ន ជានិច្ច  ខណៈ ករណ ី
គៃះថា្នាក់ ច រាចរណ៍ នៅ តៃ ជា  
ក្ដី បារ ម្ភ។

បើក យុទ្ធនា ការ ដោះស្រយ     
បញ្ហា កក ស្ទះ សំណុំ រឿង
រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសងួ យតុ្ត ិធមល៌ោក  

កើត  រិ ទ្ធ  បាន បៃកាស បើក យទុ្ធ- 
នា ការ មួយ កាលពី ថ្ងៃ ១៨ ឧសភា  
ដើមៃប ីដោះ សៃយ បញ្ហាកក ស្ទះ 
សំណំុ រឿង នៅតា ម តុលា ការ ខៃត្ត  
កៃងុ   នងិ ភាព ចង្អៀត នៃ អ្នក ជាប ់
ឃុំ ក្នុង ពន្ធ នាគា រ។

ក្ន ុងការ អនវុត្ត យទុ្ធ នាកា រ នៃះ 
កៃសងួ យតុ្តិ ធម ៌បាន ដាក់ ចៃញ 
នូវ អភិ កៃម ចំនួន២ក្ន ុងនោះ ទី១ 
គឺ តៃូវ អនុវត្ដ  ដោយ ផ្អៃកលើ 
មូលដា្ឋាន ចៃបាប់  ពិសៃស ចំណាត់- 

ការ ដោះសៃយ សំណុំរឿង  តៃូវ 
មាន  ភាពមុឺ ងមា៉ាត់  និង តៃូវ អនុ- 
វត្ដ ឱៃយ បាន តៃឹម តៃូវ សៃប តាម 
ចៃបាប់  និង នីតិវិធី ជា ធរមាន ។ 
ទ ី២គ ឺតៃូវអនវុត្ត ដោយ ផ្អៃកលើ 
មូលដា្ឋាន នៃ យុត្តធិ ម៌  សុចរិត ភាព 
នងិ ភាពតៃមឹ តៃវូ  ដោយ មនិតៃវូ 
ឱៃយ មាន ជា ដាច់ ខាត នូវ សា្ថាន- 
ភាព«តៃីងៀ ត ឆ្លៀត ពង» ។ 

 ជា លទ្ធផល នៃ  ការអនវុត្តយទុ្ធ- 
នា ការនៃះ គិត តៃឹម ថ្ងៃទី២៥ធ្នូ 
គឺមាន សំណំុ រឿង ពៃហ្មទណ្ឌ ចំនួន  
៣៥ ១០០ ស្មើ នឹង ៨៩%ក្នុ ង 
ចំណ ម សំណំុរឿង  ៣៩ ១៥២ 
តៃូ វបាន ដោះ សៃយ ។

 អតតី ម្រ គកុ ទលួ ស្ល្រង ទទលួ 
    ម រណភា ព ដោយ រោគា

អតីត មៃ គុ ក ទួល ស្លៃង ជំនាន់ 
ខ្មៃរកៃហម លោក  កាំ ង  ហ្កៃ ក- 
អា៊ាង  ហៅ ឌុ ច  បានទ ទួល មរណ- 
ភាព ដោយ សារ ជំងឺ សួត ធ្ងន់ធ្ងរ 
ក្នុង វ័យ ៧៨ ឆ្នាំ  កាលពី រំលង- 
អ្រធាតៃ ឈាន ចូល ថ្ងៃទី២  កញ្ញា  
នៅ មន្ទី រពៃទៃយ មិត្តភាព ខ្មៃរ- 
សូ វៀត  ខណៈ លោក កំពុង អនុ- 
វត្ត ទោស អស់ ១ ជីវិត នៅ ពន្ធ នា- 
គា រ ខៃត្ត កណា្ដាល តាម សាល- 
ដីកា តុលា ការ កំពូល  សា លា ក្ដី 
ខ្មៃរ កៃហ ម(អ.វ.ត.ក)។

បនា្ទាប់ពី មរណ ភាព  សព របស់ 
លោក  តៃូវបាន យកមក បូជា 
នាពៃល រសៀល ក្នុង ថ្ងៃ តៃមួយ 
នៅ វត្ត ចាក់ អងៃ  កៃម  រាជ- 
ធានីភ្នំពៃញ  ដោយ មាន សាច់- 
ញាតិ ចូលរួម តិច តួច បំផុ ត។

លោក   ឌុ ច តៃូវបាន ចាប់ខ្លួន 
កាលពី  ឆ្នាំ១ ៩៩៩  ហើយ តៃូវ- 
បាន អង្គជ ំនុជំ មៃះ សាលាដ ំបងូ 
(អ.វ.ត.ក)កា ត់ក្ដី កាលពី ឆ្នាំ 
២០១០ ឱៃយ ជាប់ពន្ធ នាគា រ 
៣៥ឆ្នា ំ ចោទ ពបីទ«ឧកៃដិ្ឋកម្ម- 
បៃឆំង មនុសៃសជា តិ»និង ការ- 
រំលោ ភបំ ពាន យ៉ាង ធ្ងន់ធ្ងរលើ 
អនុ សញ្ញា ទីកៃុង ហៃសឺ ណៃវ ឆ្នាំ 
១៩៤៩»ជុំវិញ ការសា្លោប់ ជន - 
រង គៃះ នៅក្នុង គុក ទួលស្លៃ ង 
យ៉ាង តិច  ១២ ២៧២ នាក់។

កប៏៉នុ្តៃ ទោស នៃះ តៃវូបាន ប្ដងឹ 
ជំទាស់  ហើយ នៅ ឆ្នាំ ២០១២ 
តុលា ការ កំពូល(អ.វ.ត.ក)
កប៏ាន កាត ់ក្ដ ីឱៃយ លោក ជាប ់ពន្ធ- 
នាគារ អស១់ជវីតិ វញិ  នងិ បាន 
បញ្ជនូ មក អនុវត្ត ទោស ក្នងុ ពន្ធ នាគារ  
ខៃត្ត កណា្ដាល ពី ឆ្នាំ២០១៣ 
រហូត ដល់ ទទួល មរ ណភា ព។

  កម្ពុជា ជួប គ្រះ ទឹក -
ជំនន់ ទឹកភ្លៀងដ៏ កម្រ 
 បៃទៃស កម្ពជុា បាន ជបួបៃទះ 

នូវ ជំនន់ ទឹកភ្លៀង ដ៏ កមៃ មួយ 
កាលពី ពាក់ កណា្ដាល ខៃតុ លា 
ដៃល ធ្វើឱៃយ មាន ការលិ ចល ង់ ដល់ 
ខៃត្ត កៃងុ ២០ នៅ ទូទំាង បៃទៃស 
ជា ពិសៃស ផ្នៃក 

លោកហុ៊ន ស្រន ស្វាគមន៍ភ្ញៀវជិះនាវា Westerdam ពីខ្រកុម្ភៈ  ។ រូបថត SPM 

...តទៅទំព័រ ៥
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ខ្លះ នៃ រាជ ធានី- 
ភ្នពំៃញ  និង ខៃត្ត នៅ ភាគ ពាយពៃយ 
នៃ បៃទៃស រួមមាន ខៃត្ត បនា្ទាយ- 
មាន ជ ័យ  បាតដ់បំង ពោធិ៍សាត ់
ជាដើ ម។ 

បើតាម គណៈកមា្មោ ធិការ ជាតិ- 
គៃប់ គៃង គៃះម ហន្តរាយ 
គៃះធម្ម ជាតិ នៃះ បាន ប៉ះពាល់ 
ដល់ ពលរដ្ឋ១៣៦ ៤៤២ គៃួ- 
សារ  ស្មើនឹង បៃមាណ ៥៤៥- 
៧៦៨  នាក់(គិត តៃឹម ថ្ងៃ២៤ 
តុលា)ក្នុងនោះ  មាន អ្នក លង់- 
ទឹក សា្លោប់ ៤៣ នា ក់ ,ប៉ះ ពា ល់ 
សាលា រៀ ន៩២ ៥ កន្លៃង , លិច 
វត្ត៣០៥,លិច  និង ប៉ះពា ល់ 
សៃវូ ចំនួន  ២៧  ០០០៧ ហិក តា, 
ដំ ណាំ រួមផៃសំ ៨៨ ៧៧៩ហិ កតា , 
ផ្លូវជាតិ ផ្លូវ ខៃត្ត និង ផ្លូវលំ ជន- 
បទ បៃវៃង សរុប ២ ៣០១ 
គីឡូ ម៉ៃតៃ។ល។ 

ជា មួយនឹង ការបៃើ យន្តការ- 
គៃប់ លំដា ប់ ថា្នាក់ ដើមៃបី ជួយ- 
សង្គៃះ លោកនាយ ក រដ្ឋមន្តៃី 
ហ៊ុន សៃន បានបង្ហាញ នូវ- 
សមាន ទុក្ខ ចំពោះ គៃួសារ រង- 
គៃះ ពសិៃស គៃសួារ ដៃលមាន 
សមា ជិក ទទួ លម រណ ភាព 
ខណៈ លោក នាំយក អំណយ 
រដា្ឋាភិបា ល និង បាន ពី សបៃបុរ ស- 
ជន ទៅ ចៃក ជូន គៃសួារ រងគៃះ។ 
  ដោយ ផ្អៃកលើ ការសៃវជៃវ 
លោក នា យក រដ្ឋមន្តៃ ីបានពនៃយល់  

ផង ដៃរ ថា គៃះធ ម្មជាតិ លើក 
នៃះ គឺជា បាតុ ភូត ដ៏ កមៃ មួយ 
សមៃប់ កម្ពុជា ក្នុង អំឡុ ងពៃល 
បៃមា ណ៧០ ឆ្នា ំចងុ កៃយនៃះ 
និងបៃមាណ៤០ឆ្នាំកៃយ  
ពៃ ល លោ កដឹ ក  នាំ បៃទៃស។

កា រជួប ព្រតឹ្ត ិការណ៍ ថ្ង្រទី៣ 
វិច្ឆកិា និង ព្រឹត្តិ កា រណ៍ សហ- 
គមន៍ ថ្ង្រ២៨ វិច្ឆិកា 

ថ្វី ដៃបិត តៃ គិតពី ដើម ឆ្នាំ ដល់ 
ខៃតុ លា កម្ពុជា គៃប់ គៃង បញ្ហា  
កូ វីដ ១៩ បានល្អ ក្ដី  ក៏ប៉ុន្តៃ ចូល 
ដល់ វិច្ឆកិា  កម្ពជុា បាន ជួប បៃពៃតឹ្ត-ិ 
ការណ៍ ធំ២ ពាក់ព័ ន្ធ នឹង ជំងឺ - 
កូ វីដ១៩នៃះ ដៃល ទី១ខណៈ 
រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសួង កា រប រទៃស ហុង- 
គៃី លោក ភី ធើ  សុី ចា តូ មក- 
ទសៃសនកិច្ច នៅ កម្ពុ ជានា ថ្ងៃទី 
៣វិច្ឆកិា ហើយ តៃវូបាន រកឃើញ 
ផ្ទុក កូ វីដ១៩ ពៃល តៃឡប់ ទៅ 
វិញ  និង ពៃឹត្តិ ការណ៍ ១ ទៀត គឺ  
ការផ្ទះុ ជំងឺ នៃះ ក្នងុ សហគ មន៍លើក  
ដំបូង នៅ ថ្ងៃ២៨ ខៃវិច្ឆិ កា។

ដោយសារ ពៃតឹ្ត ិការ ណ៍៣វិច្ឆកិា 
មាន មន្តៃីជា ន់ខ្ព ស់ កម្ពុ ជា ដៃល 
ប៉ះពាល់ ផ្ទាល់ ជាមួ យ លោក  
ភី ធើ សុី ចា តូ រួមទាំង លោកនា- 
យក រដ្ឋមន្តៃ ីហ៊ ុន សៃ ន  នងិ អ្នក 
ពា ក់ព័ន្ធ ដោ យ បៃយោល សរុប 
១ ៨០២នា ក់  តៃូវ បាន ដា ក់ ឱៃយ 
ធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ក  ហើយ បាន រក- 
ឃើញអ្នក ឆ្លង ចំនួន ៤ នាក់ ក្នុង 

នោះ មាន សមា ជិក  រដ្ឋ ភា ផង ។
ដោយ ឡៃក ពៃតឹ្ត ិការណ៍ថ្ងៃ២៨ 

វិច្ឆិកា គឺ ករណី រកឃើញ វិជ្ជមាន 
កូ វីដ១៩ក្ន ុង សហគមន៍ ជា លើក 
ដំ បូង លើ ភរិយ អគ្គនាយក នៃ 
អគ្គ នាយ កដា្ឋាន ពន្ធ នាគារ 
លោក ឆៃម  សាវធុ  នងិ សមាជកិ 
គៃសួារ  គាត៥់ នាក ់។ករ ណនីៃះ 
មាន ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ នឹង រា ជធានី 
ខៃត្ត ទាំង ២៥ ទូទាំង បៃទៃស។ 

នៅ ក្នងុ ការដោះ សៃ យ  បញ្ហា 
បនា្ទាន់ នៃះ លោកនាយ ក  រដ្ឋមន្តៃ ី 
ហ៊នុ សៃន  បាន ជ ំរញុឱៃយ បៃមលូ 
អ្នក ប៉ះពាល់ ផ្ទាល់ និង បៃយោល  
មក ធ្វើ ច តា្តា ឡ ីសក័  នងិ អពំាវនាវ 
កំុឱៃយ ទមា្លោក់ កំហុស ដាក់គា្នា  តៃ  
លោកបានស្នើឱៃយ  រួមគា្នា ដោះ- 
សៃយ ដើមៃបី បញ្ចៀស ការរីក- 
រាលដា ល  ខា្លោងំ ។

ដោយ សារ ពៃឹត្តិការ ណ៍ នៃះ 
មាន មនុសៃស ចំនួន ១៨ ៨២៩ នាក់ 
ក្នុងនោះ  មាន ទាំង លោក ឧប-
នា យក រដ្ឋមន្តៃី ស ខៃង  ផង 
តៃវូបា នធ្វើ  ច តា្តា ឡី ស័ក  និង បាន 
រក ឃើញ អ្នក ឆ្លង ចនំនួ ជាង ៤០ 
នាក់។ដោយសា រ ពៃឹត្តិកា រណ៍ 
នៃះ កៃសួង អប់រំ បាន បិទ សាលា- 
រៀន  ជាថ្ម ីហើយ កៃយ ម ក បាន 
ស មៃច សិសៃស រៀន ថា្នាក់ ទី១២ 
ជាប់ សញ្ញាបតៃ  ទុតិយ ភូ មិ 
ដោយ ស្វ័យ បៃ វត្តិ ។

ការ ច្រក ប្រក់ ឧបត្ថម្ភ ដល់ 

ជនក្រកី្រ នងិ ងាយ រងគ្រះ ក្នងុ 
វិបត្តិ កូ វីដ១៩ 

រដា្ឋាភិ បាល កម្ពុជា បាន ចៃក 
បៃកឧ់ បត្ថម្ភ ដល ់ជនកៃកីៃ  នងិ 
ងយ រង គៃះ ពី វិបត្តិ កូ វីដ១៩ 
បាន បៃមាណ ជា  ៦៨១  ៩៩៩ 
គៃួ សារ គិត ចាប់ ពី២៥ មិថុនា 
រហូត ដល់ ថ្ងៃ២៤ ធ្ន ូដោយចំណាយ 
បៃក ់អស ់បៃមាណ១ ៦៩,៣៨ 
លាន ដ ុលា្លោរ  ដៃលជា ជនំយួ សង្គម 
សមៃប់ ជួយ សមៃល បន្ទុក 
គៃួសារ ដៃល ជួប ការ លំបា ក។

ការ ឧបត្ថម្ភ បៃក ់នៃះ ធ្វើឡើង 
ចំពោះតៃ គៃួសារ ដៃលមាន - 
បណ្ណសម ធម៌ ប៉ុណ្ណោះ  ដោយ 
បៃង ចៃកជា ជុំ  ក្នុង នោះ ជុំ ទី១ 
(ចៃក ២លើក ពី ថ្ងៃ ២៥ មិថុនា 
ដល់ ថ្ងៃ ២៤ សីហា) ជុំ ទី២ 
(ចៃក ២ លើកពី ថ្ងៃ ២៥ សីហា 
ដលថ់្ងៃ២៤ត ុលា)ជុ ំទ៣ី(ចៃក 
៣ លើ កដោ យ ២ លើក ធ្វើ ពី   ថ្ងៃ 
២ ៥តុលា ដល់ ថ្ងៃ២៤ ធ្នូ  និង  ១ 
លើក ទៀត តៃូ វ ធ្វើពី ថ្ងៃ ២ ៥ធ្នូ  
ដ ល ់២ ៤ម ក រា២០២ ១)ដោយ  
គៃសួា  រ នីមួ យ ៗ  បា ន បៃក់ ពី១២ 
មុឺន រៀល ឬ ចៃើន ជាង  នៃះ តាម 
បន្ទុក  និង សា្ថាន ភាព គៃួសា រ- 
នីមួយ ៗ ។ 

ក៏បុ៉ន្តៃ  ដោយ មើលឃើ ញ វិបត្ត-ិ 
កូ វីដ១៩មិន ទាន់ ធូរសៃល  
លោក នាយ ក រដ្ឋមន្តៃី  បាន 
ស មៃច នៅ ថ្ងៃ១៥ ធ្នូ  ឱៃយ បន្ត 

ចៃក នៅ ជុំ ទី៤ ទៀត  សមៃប់ 
ខៃមករា  កុម្ភៈ  និង មីនា  ខណៈ  
រដា្ឋាភិបាល គៃង ចំណាយ ទឹក- 
បៃក់ សរុប បៃមាណ ២០០ 
លាន  ដុលា្លោរ។

នៅក្នុ ង ដំណើរ ការចៃក បៃក់-   
ឧ បត្ថម្ភ នៃះ លោក នាយក  រដ្ឋ- 
មន្តៃី ក៏បាន ពៃមាន  ចាត់ វិធាន- 
ការ ក្ដា ចំពោះ ការ ឃុបឃិត 
ដាក់ឈ្មោះ សាច់ ញាតិ ដៃល 
មិន កៃីកៃ ទៅ ក្នុង បញ្ជី ផងដៃរ 
ពិសៃស  អាជា្ញាធរ ដៃនដី  សៃប 
ពៃលដៃល កៃសងួ ផៃន ការ បាន 
រក ឃើញមាន ភាព មិន បៃ កៃតី 
ចំនួន  ១៤ ៤០០ករណី។ 

ការ រៀ ចំ ទិញ វា៉ាក់សំង 
ចាក់ ការពារ កូ វីដ១៩ 
លោក នាយក រដ្ឋមន្តៃី  ហ៊ុន 

សៃន  បាន បៃកាស ពីថ្ងៃ ទី៨ ធ្ន ូ 
ពី គមៃង រៀបចំ ទិញ វា៉ាក់សំាង 
ចាក់ ការពារ ការចម្លង កូ វីដ១៩ 
ដល ់ពលរដ្ឋ កម្ពជុា  ដោយ លោក 
បាន ផ្ដល ់យោ បល ់ថា  នងឹ ផ្ដល-់ 
អាទិ ភាព ជូន អ្នក បៃឈម ហា- 
និភ័យ នៃ ការចម្លង ខ្ពស់ មុនគៃ 
ជា បន្តបនា្ទាប់ ខណៈ ចលនា នៃ 
ចូលរួម ឧបត្ថម្ភ ថវិកា បានកើត 
ឡើង យ៉ាង ផុស ផុល ដៃល គិត 
តៃឹម ថ្ងៃ២៨ធ្នូ  មាន ជាង ៥៥ 
លាន ដុលា្លោរអាមៃរិក។

ពាក់ព័ន្ធ ការទិញ វា៉ាកសំាង 
នៃះ  កៃសួង ពាក់ព័ន្ធ នៅ ថ្ងៃទី 

១៧  ធ្ន ូ បាន បៃជុ ំបនា្ទាន ់ជា មយួ 
នឹង អង្គការធំៗ និង បណា្ដា បៃ- 
ទៃសមួយចំនួន ជុំវិញ គមៃង 
លទ្ធក ម្ម ទិញ  និង កម្មវិធី ចាក់- 
វា៉ាក់ សំាង ខណៈ កម្ពុជា តៃូវការ 
២៦លាន ដ ូស  នងិ ដាក ់គោល- 
ដៅ ចាក់ឱៃយបាន បៃមាណ ១០ 
លាន នាក់។

ក្នងុនោះ មជៃឈ មណ្ឌល ទទលួ- 
បាន វា៉ាក់សំាង បង្ការ ជំងឺ កូវីដ១៩ 
ជាស កល(COVAXFacility)
នងឹ ផ្តល់ វា៉ាកស់ាងំ សមៃប់ ចាក់ 
ជូន ពលរដ្ឋ ពី៣ ទៅ ៤លាន នាក់។ 
រីឯ សល់ ពី នោះ បៃមាណ ៦ទៅ 
៧លា ន នាក់ ទៀត រាជរដា្ឋាភិ- 
បាល  តៃ ូវ ផ្តល់ ជូន  តា មរយៈ ការ- 
ស្វៃង ជំនួយ ផ្គត់ ផ្គង់ ពី ដៃគូ អ ភិ- 
វឌៃឍន៍ ផៃសៃង ទៀត  និង ដោយ ការ- 
ធ្វើ លទ្ធកម្ម ទញិ ដោយ រាជរដា្ឋា- 
ភិបា ល ផ្ទាល់។

ជុំវិញ ការចាក់ វា៉ា ក់សាំង នៃះ 
លោកនាយ ក រដ្ឋមន្តៃ ីបាន ផ្ដល-់ 
យោបល ់ថា  អ្នក ដៃល គរួ ទទលួ- 
បាន ការចាក់ វា៉ាក់សំាង នៃះ មុន 
គៃ  រួមមាន  គៃូពៃទៃយ ជួរមុខ  គៃូ- 
ប ងៃៀន  កងក មា្លោ ំងបៃដា បអ់ាវធុ 
មន្តៃី ពន្ធនា គារ។រីឯ អ្នក បនា្ទាប់ 
មាន មន្តៃី យុត្តិ ធម៌ ដូ ចជា  មន្តៃី 
បរសិា្ថាន ជល ផល ពៃ ឈើ  ចៅ- 
កៃម  ពៃះ រាជ  អាជា្ញា  មៃធាវី  ជា- 
ដើម  ដោយសា រ ពួកគាត់ តៃូវ 
ជួប មនុសៃស ចៃើន ៕

តពីទំព័រ៤...

ឡានដឹកដីបុកឡានដឹកអ្នកដំណើរស្លាប់៣របួស៣
ឃុត សុភចរិយា 

កំពង់ ស្ពឺៈ  យ៉ាង ហោច ណាស់ 
មាន មនុសៃស  ៣នាក់  បាន សា្លោប់  និ ង 
៣ នាក់ ផៃសៃង ទៀត រង របួសនៅ ក្ន ុង  
គៃះ ថា្នាក ់ចរាចរណ ៍ មយួ នៅ លើ 
កំណាត់ ផ្លូវជាតិ លៃខ ៤   ក្នុង ឃុំ 
តៃង តៃយងឹ  សៃកុ ភ្នសំៃចួ ដៃល 
បង្ក ឡើង ដោយ  រថយន្ត ដកឹ ខៃសាច ់
ប៉ះ ជា មយួ រថយន្ត ដកឹ អ្នក ដណំើរ 
កាល ពី រសៀល ថ្ងៃទី ៣០ ខៃធ្នូ។  

លោក សុិន សុវណ្ណធី នាយ 
ការិយ ល័យ ចរា ចរណ៍ នៃ ស្នង- 
ការ  ដា្ឋាន នគរបាល ខៃត្ត កំពង់ ស្ពឺ  
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍   ពមីៃសលិ មញិ ថា 
កៃយ ការវាស់ វៃង នៅ កន្លៃង 
កើត ហៃតុសមត្ថ កិច្ច  ពិនិតៃយ ឃើ ញ 
រថយន្ត ដឹក អ្នកដំណើររបស់ កៃមុ - 
ហ៊ុន រិទ្ធិមុន្នី រងការ ខូចខាត ផ្នៃក 
ចហំៀង ខាង ឆ្វៃង ឯ រថ យ ន្ត ដកឹ- 
ខៃសា ចក់ៃឡាប ់ផ្ងារ ជើ ង   ចាក ់ខៃសាច ់
ពៃញ ទាំង ផ្លូវ ។  «តាម ការវាស់ - 
វៃង នងិ ពនិតិៃយ ភាព ជាក ់ស្ដៃង នៅ 
កន្លៃង កើត ហៃតុ  ពៃមទាំង ការ - 
បំភ្លឺ ពី ជន រងគៃះ  ដៃល ជាអ្នក- 
ធ្វើ ដំណើតាម រថ យន្ត ដឹក អ្នក- 
ដំណើរករណី គៃះ ថា្នាក់ ចរាច រណ៍ 
នៃះបង្ក ឡើង ពី អ្នកបើកបរ រថយ ន្ត 
ដកឹ ខៃសាច ់ដៃល បើ ក បរ ក្នងុ លៃបឿ ន 
លឿន ខ្វះការ បៃុង បៃយ័ត្ន » ។ 

បើ តាមលោក សុវណ្ណធី អ្នក- 
បើកបរ រថ យន្ត ដឹក អ្នក ដំណើរ និ ង  
អ្នក ឆៃក សំបុតៃ មិន តៃូវបានគៃ 
សា្គោ ល់ អត្ត សញ្ញាណ ឡើយ ពៃ ះ 
ពកួ គៃ បាន រត ់គៃច ខ្លនួ។ ចណំៃក 
អ្នកបើក ប ររថយន្ត ដឹក ខៃសាច់ ឈ្មោះ 
ចាន់ ់ទ ីអាយ ុ២០ ឆ្នាមំាន ទ ីល ំនៅ 
ភូមិ សាម គ្គ ីឃំុ តៃង  តៃយឹង សៃ ុក  
ភ្នំសៃួច បាន រងរបួ ស បាក់  ជើង 
មា្ខា ង តៃូវ កមា្លោំង សម ត្ថ កិច្ច ចា ប់ 
បញ្ជូន ខ្លួន ទៅកាន់ មន្ទីរ ពៃទៃយ- 
បង្អៃ ក  ខៃត្តកពំង ់ស្ព ឺជា មយួ ជន- 
រង គៃះ ២ នាក ់ផៃសៃង ទៀត ដៃល 
ជាអ្នក ដំណើរតាម រថយន្ត កៃុង 
ដើមៃបី ឱៃយ គៃូពៃទៃយ ពិនិតៃយ ពៃយា បាល 
របួស។ អ្នក ដំណើរ លើរថយន្ត 
ដៃល ជួប គៃះថា្នាក់ ចរាចរណ៍ 
មាន ចំនួន សរុប ៣៣ នាក់ ក្នុង 
នោះ៣ នាក់ បាន សា្លោប់ និង២ នា ក់ 
ទៀត រង របសួ។ សព ជន រងគៃះ 
តៃូវ បាន បៃគល់ ជូន កៃុម គៃួសារ 
សាច់ ញាតិ នាំយក ទៅ ធ្វើ បុណៃយ 
តាម បៃពៃណី។ ចំណៃក រថយន្ត 
បង្ក គៃះ ថា្នាក់ ចរាច រណ៍ និង 
រថយន្ត រង គៃះ តៃូវ សមត្ថ កិច្ច 
យក ទៅ រកៃសា ទកុ  នៅ អធកិារ ដា្ឋាន 
នគរ បាល សៃុក ភ្នំសៃួច។

លោក  បន្ត ថា ៖«នៅ ពៃល នៃះ 
ជន សងៃសយ័ បង្ក គៃះ ថា្នាក ់ចរាច- 
រណ៍ កំពុង សមៃក ពៃយាបាល 

របសួ នៅ ឯមន្ទរី ពៃទៃយ បង្អៃក ខៃត្ត 
កំពង ់ស្ពឺ ដោយ ស្ថិត កៃម ការ- 
ឃា្លោំមើល របស់ មន្តៃី នគរ បាល  
របស់ យើង គៃប់ ជំហាន »។ 

ជុំវិ ញ ករណី គៃះ ថា្នាក់ ចរា - 
ចរណ៍ នៃះ តំណាង កៃុម ហ៊ុន រិទ្ធិ- 
មុន្នី ដឹក អ្នក ដំណើ លោក យុិន  
វទុ្ធ ី បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ថា តណំាង 
ដៃ គូវិនិយោគ របស់ កៃមុ ហុ៊ន លោ  ក 
គ ឺកៃមុ ហ៊នុធានា រា៉ាប ់រង កាមំនី ក ូ 
បាន  ចុះទៅ កាន ់កន្លៃង កើត ហៃត ុ
ដើមៃបី បៃមូល ព័ត៌ មាន  និង ភស្ដ ុតា ង 
បន្ថៃម ដើមៃបី រៀបចំ ពាកៃយ បណ្ដឹង  
បៃឆំង ភាគី រថយន្ត ដឹក ខៃសាច់ ដៃ ល 
ជាអ្នក បង្ក គៃះ ថា្នាក់ ចរា ចរណ៍ នៃះ 
ទៅ តាម ផ្លវូ ចៃបាប ់នងិ ដើមៃបី ដោះ- 
សៃយ សំណង ដល់ ជន រង គៃះ 
ដៃល សា្លោប់ និង រង របួ ស ។

ទោះជា បៃប ណាក្ដី លោក វុទ្ធី 
មិន បាន បៃប់ ឱៃយ ដឹង អំពី អត្ត - 
សញ្ញា ណ របស់ អ្នក បើកបរ និង 
អ្នក តៃតួ ពិនិតៃយ សំបុតៃ អ្នក ដំណើរ 
ដៃល បាន គៃច ខ្លនួ កៃយ គៃះ- 
ថា្នាក់  កើត ឡើង នោះទៃ ។ លោក   
នយិយ ថា៖«នៅពៃល នៃះ ខាង 
កៃុម ហ៊ុនរបស់យើង កំពុង ជាប់  -  
រវល់ ជួយ សមៃប សមៃលួ ដំណ ះ-  
សៃយ ដឹកជនរង គៃះ ដៃល 
បាន សា្លោប ់ទៅកាន ់សៃកុ កណំើត 
របស់ ពួក គៃ»៕



តពទីពំរ័១...សារតែការដកឹ-
នាំនងិកចិ្ចសហបែតិបត្តិការល្អ
រវាងសា្ថាប័ននានាបែទែសជាមិត្ត
និងដែគូអភិវឌែឍន៍នានា។
ជាមួយគ្នានែះបែធានរដ្ឋសភា

ក៏ថ្លែងអណំរគណុដល់កែសងួ-
ពាក់ពន័្ធអាជា្ញាធរមានសមត្ថកចិ្ច
និងសបែបុរសជននានាដែលលះ-
បង់កមា្លាំងកាយចិត្ត និងថវិកា
ដើមែបីរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិ-
បាលក្នងុការបែយុទ្ធនឹងកូវីដ១៩
និងសមែលនូវផលប៉ះពាល់
នែវិបត្តិនែះមកលើសែដ្ឋកិច្ច-
កម្ពុជាមួយកមែិត។
រឯីលោកនាយករដ្ឋមន្តែីហ៊នុ

សែននិងភរិយាកាលពីមែសិល-
មិញបានបែគែនពរដល់ពែះ-
សងែឃគែប់ពែះអង្គ និងជូនពរ
ជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងកែ
បែទែសឱែយជួបតែសែចក្តីសុខ
សែចក្តីចមែើនសុភមង្គលនិង
បានរំឭកពលរដ្ឋឱែយបន្តការ-
ពារកុំឱែយឆ្លងកូវីដ១៩ដោយ
ឧសែសាហ៍ដុសលាងសមា្អាតដែ
ជាមួយសាប៊ូជែលទឹកអាល់-
កលុពាក់មា៉ាស់នងិរកែសាគមា្លាត
សុវត្ថិភាពជាពិសែសតែវូអនុវត្ត
ឱែយបានខ្ជាប់ខ្ជួន តាមការណែ-
នាំរបស់កែសួងសុខភិបាល។

បុ៉ន្តែក្នងុសំណែរពីការទទួល
បានតំណក់បែងដំបូងរបស់
កម្ពជុាពីថ្ងែ២៩ធ្នូលោកនាយក-
រដ្ឋមន្តែីធា្លាប់មានបែសាសន៍ថា
ឆ្នាំ២០២១នឹងមិនសបែបាយរីក-
រាយដចូឆ្នាំមនុៗទែប៉នុ្តែកម្ពជុា
ទទួលបានកាដូថ្មីគឺបែង។
លោកសរសែរថា៖«កូវីដ១៩

បានរំខនដល់យើងតែក៏មិន
អាចបផំ្លាញចោលនវូការខតិខំ
របស់យើងដើមែបីផលិតបែង
នោះបានដែរ។ចូលឆ្នាំសកលថ្មី
២០២១ខងមុខទោះយើងមិន
បានសបែបាយរីករាយដូចឆ្នាមុំនៗ
ដោយសារតែកវូដី១៩តែយើង
ទទួលបានកាដូដ៏ធំសមែប់
ជាតិយើងនោះគឺបែងដែល
ផលិតចែញលើកដំបូងក្នងុ
ទឹកដីយើង។ឆ្នាំថ្មីសមិទ្ធផលថ្មី
សមែប់សែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាចាប់ពី
ដើមឆ្នាំ២០២១តទៅ»។
លោកបន្តថា៖«ទលូពែះបង្គំ

ខ្ញុំពែះករុណាខ្ញុំសូមឆ្លៀត-
ឱកាសដ៏មហោឡារិកនែះសម្តែង
នវូអណំរគណុយា៉ាងជែលជែ
នងិស្មោះស្មគ័ែបផំតុជនូចពំោះ
ជនរមួជាតិទាងំអស់ដែលបាន
ចូលរួមនិងគំទែយា៉ាងសកម្មជា-
មួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុង
ដំណើរការអភិវឌែឍសែដ្ឋកិច្ចនងិ
សង្គមនាពែលកន្លងមកនែះ»។
សមែប់លោកឧបនាយករដ្ឋ-

មន្តែីទៀបាញ់រដ្ឋមន្តែីកែសួង
ការពារជាតិបានមើលឃើញថា
ក្នងុឆ្នាំ២០២០កងយោធពល-
ខែមរភមូនិ្ទសមែចបានសមទិ្ធ-
ផលដ៏ធំធែងចែញពីការលះ-
បង់ការពុះពារជម្នះគែប់ឧបសគ្គ
និងការលំបាកនិងពលិកម្មដើមែបី
ការពារជាតិមាតុភមូិសន្តិសខុ-
ជាតិសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោ-
បាយនិងភាពសុខកែសែមកែសាន្ត
របស់បែជាជន។
លោកថ្លែងថា៖«ទន្ទមឹនឹងនែះ

កងយោធពលខែមរភមូនិ្ទយើង
បានចូលរួមអនុវត្តបែកបដោយ-
ជោគជ័យនូវភារកិច្ចអន្តរជាតិ
លើវិស័យមនុសែសធម៌ បំពែញ-
បែសកកម្មជាកងកមា្លាំងរកែសា-
សន្តិភាពកែមឆតែរបស់អង្គ-
ការសហបែជាជាតិដើមែបីបុព្វ-
ហែតុសន្តភិាពនិងកិច្ចសហបែតិ-
បត្តិការអន្តរជាតិល្អ...»។
ដោយឡែកលោកឧបនាយក-

រដ្ឋមន្តែីសខែងរដ្ឋមន្តែីកែសួង-
មហាផ្ទែបានចែញសារជូនកង-
កមា្លាងំនគរបាលជាតិមន្តែីរាជ-
ការសុីវិលនិងមន្តែីពន្ធនាគរ
គែប់លំដប់ថា្នាក់ដោយកោត-
សរសើរដល់ការលះបង់របស់
ពួកគត់ក្នងុបែសកកម្មបមែើជាតិ
និងបែជាជនដ៏ស្មោះស្ម័គែ។
លោកថ្លែងថាការធានាបាន

នវូសន្តភិាពស្ថរិភាពនងិសន្ត-ិ

សុខសមែប់បមែើដល់ការ-
អភិវឌែឍសង្គមជាតិពិតជាមិន
អាចកាត់ផ្ដាច់បានឡើយនូវការ-
រួមចំណែកយា៉ាងសំខន់ពីសំ-
ណាក់កងកមា្លាងំនគរបាលជាតិ
មន្តែីរាជការសុីវិលមន្តែីពន្ធ-
នាគរទូទាំងបែទែស។
លោកសខែងថ្លែងដូច្នែះថា៖

«ខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវដល់កង-
កមា្លាងំនគរបាលជាតិមន្តែីរាជ-
ការសុីវិលនិងមន្តែីពន្ធនាគរ
គែប់លំដប់ថា្នាក់បន្តយកចិត្តទុក-
ដក់បំពែញភារកិច្ចនិងបង្កើន
សា្មោរតីមា្ចាស់ការកាន់តែផុសផុល
សំដៅរួមគ្នាបង្កើតនូវសមិទ្ធ-
ផលធំៗនិងនាំមកនូវជោគ-
ជយ័ថ្មីៗ ថែមទៀតជនូជាតិនងិ
បែជាជនក្នុងឆ្នាំ២០២១»។
ចំណែកលោក ហង់ជួន

ណារ៉ុន រដ្ឋមន្តែីកែសួងអប់រំ
យុវជននិងកីឡាវិញបានវាយ-
តម្លែខ្ពស់ចពំោះកចិ្ចខតិខំបែងឹ-
បែងបំពែញការងារអស់ពីកមា្លាងំ
កាយកមា្លាងំចិត្តនិងកមា្លាងំបញ្ញា
របស់លោកគែូអ្នកគែូនិងបុគ្គ-
លិកអប់រំទំាងអស់ក្នងុការបំពែញ
ការងារបែកបដោយការទទួល
ខុសតែវូខ្ពស់និងបែកាន់ខ្ជាប់ជា
និច្ចនូវមនសិការវិជា្ជាជីវៈអស់
រយៈពែលពែញ១ឆ្នាំ២០២០។
  លោកបានបន្តថា ពួកគត់
បានបន្តចូលរួមអនុវត្តផែនការ-

យទុ្ធសាស្តែវសិយ័អបរ់ំកម្មវធិ-ី
កំណែទមែង់ និងយុទ្ធសាស្តែ
កំណែទមែង់នានារបស់រាជរដ្ឋា-
ភិបាលបែកបដោយបែសិទ្ធ-
ភាពសក័្តិសទិ្ធភិាពជាពសិែស
ការបងា្ការនិងទប់សា្កាត់ការរីក-
រាលដលជំងឺកូវីដ១៩។
ដោយឡែកលោកកឹមសខុ

បែធានអតីតគណបកែសបែឆំង
ក៏បានចែញសារបិទបញ្ចប់ឆ្នាំ
២០២០ដែរកាលពីថ្ងែទី៣១
ធ្នូដោយលោកបងួសងួឱែយឆ្នាំថ្មី
២០២១នាំមកនូវការបងែួប-
បងែមួជាតិឯកភាពជាតិសាម-
គ្គីជាតិ ដែលនឹងផ្តល់នូវសន្តិ-
ភាពស្ថិរភាពរឹងមាំភាពសុខ-
ដមុរមនាភាពកក់ក្តៅជនូដល់
ពលរដ្ឋខ្មែរយើងដើមែបីកសាង
វាសនាអនាគតថ្លែថ្នូរសមែបូរ-
រុងរឿងនិងដើមែបីរួមគ្នាបមែើ
ការពារឯករាជភាពអធិប-
តែយែយភាពជាតិបូរណភាពទឹក-
ដី និងការអភិវឌែឍមាតុភូមិ
កម្ពជុាបែកបដោយចរីភាពនងិ
កិត្តិយស។
លោកកឹមសុខ សរសែរ

ថា៖សសួ្តីឆ្នាំថ្មី២០២១!សមូ-
កុំធ្វើឱែយអ្នកដទែឈឺចាប់ដោយ-
សារមហិច្ឆតារបស់ខ្លួន!សូម-
ចែករំលែកសែចក្តីសែឡាញ់
រាប់អាន(មែតា្តៅ)ដើមែបីសែចក្ត-ី
សុខទាំងអស់គ្នាសែចក្តីសុខ

របស់អ្នកគែសួារអ្នកបែទែស-
ជាតិអ្នកនិងពិភពលោក»។
រីឯលោកសែីPaulineTame-

sisអ្នកសមែបសមែួលរបស់
អង្គការសហបែជាជាតិបែចំា-
កម្ពជុាបានចែញសារជាវីដែអូ
ដោយលោកសែីថ្លែងថាទោះបី
កម្ពុជាបានរួចផុតពីវិបត្តិសុខ-
ភាពដូចអ្វីដែលកើតមាននៅ
បែទែសជាចែើនប៉នុ្តែកម្ពជុាមនិ
អាចគែចផុតពីផលវិបាកដ៏-
អាកែក់ពីការរាតតែបាតនែកូវីដ១៩
លើជីវិតរស់នៅជីវភាពនិង
អនាគតនែពលរដ្ឋកម្ពជុាងាយ-
រងគែះជាចែើន។
លោកសែីបានអរគុណដល់

កែមុការងារលោកសែីជាពិសែស
តំណាងអង្គការសុខភាពពិ-
ភពលោកបែចាំកម្ពុជាដែល
បានចលូរមួជាមយួរដ្ឋាភិបាល
ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងជំងឺនែះ។
លោកសែីបានបញ្ជាក់ថា៖

«នៅពែលដែលយើងកំពុង
ឈានជើងចូលទៅកាន់ឆ្នាំថ្មី
យើងនៅតែផ្ដាតការយកចិត្ត-
ទុកដក់លើការសង្គែះជីវិត
និងបញែឈប់ការរាលដលនែ
មែរោគនែះកាត់បន្ថយផលប៉ះ-
ពាល់លើសែដ្ឋកិច្ចសង្គមនិង
កសាងឡើងវិញឱែយកាន់តែបែ-
សើរជាងមុនដោយកែកឈរ-
ឡើងដើមែបីសិទ្ធិមនុសែស»៕
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ថ្នាក់ដឹកនំា...



តពីទំព័រ៣...យុវជនកម្ពុជា
(YCC)ដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែក-
បច្ចែកវិទែយាបានថ្លែងពីមែសិលមិញ
ថាលោកបានសង្កែតឃើញថា
ពិតជាមានយុវជនមួយចំនួន
បានបែពែឹត្តដូចការលើកឡើង
របស់នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទែយាមែន
ដោយសារយុវជនទំាងនោះមិន-
ទាន់បានយល់អំពីសិទ្ធិនិងយល់-
ដឹងអំពីចែបាប់ចែបាស់លាស់។ ពួក-
គាត់នៅតែមានគំនិតថាបណ្ដាញ-
អុនីធណឺតិជាកន្លែងបញ្ចែញមតិ
ដោយសែរីឬអាចបែើបែស់ដោយ
សែរីនិងគា្មានទោសពែរ៍។
លោកបញ្ជាក់ថា៖ «ក្មែងៗ

សម័យថ្មីនែះគឺពួកគាត់ភាគចែើន
មិនបានយល់អំពីចែបាប់ទែពួកគាត់

ធ្វើអ្វីៗគឺជឿតាមគា្នាឬឃើញគែ
ធ្វើក៏ធ្វើតាមគែ។បែសនិបើយើង
មិនទាន់មានចែបាប់នែះ គឺគួរតែ
ពន្លឿនអនុម័តឱែយបានលឿន
បំផុតដើមែបីទប់សា្កាត់ឲែយបានទាន់-
ពែលវែលា»។
លោកសុធីបានអំពាវនាវឱែយ

យុវជនទំាងអស់គរួតែនំាគា្នាយក
ពែលវែលាខំសិកែសារៀនសូតែ ពី
កែមសលីធម៌នងិចែបាប់បែទែស-
ជាតិឱែយបានចែើនដើមែបីចៀសវាង
ការបែពែឹត្តបទល្មើសណមួយ
ដោយមិនដឹងខ្លួន។ជាក់ស្ដែង
តែូវស្វែងយល់ពីរបៀបលែង
ទាក់ទងការបែើបែស់បណ្ដាញ-
សង្គម TikTokបែកបដោយ
កែមសីលធម៌ដើមែបីកែលម្អ
សីលធម៌សង្គមនិងអប់រំណែនាំ
មិត្តភក្ដិដទែទៀត៕
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មុំគន្ធា

ក្រច្រះៈកែុមការងារការពារ
សមែបុកនែអង្គការសមាគមអភិរកែស
សត្វពែ(WCS)បានរកឃើញ
សមែបុកកនា្ធាយកែបាលកង្កែបចំនួន
៥សមែបុកមានពង១៥០ជាលើក-
ដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ២០២០នៅលើ
ឆ្នែរខែសាច់តាមបណ្ដាយដងទន្លែ
មែគង្គក្នុងភូមិសាសែ្តសែុកសំបូរ
នាដើមរដូវពងកូនចុងឆ្នាំ២០២០។
លោកញួនចន្ទីបែធានសមែប-

សមែលួបែចាំតបំន់មែគង្គWCS
បែប់ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងែទី៣០

ខែធ្នូថានៅថ្ងែទី១១ខែធ្នូកែុម-
ការងាររបស់លោកបានរកឃើញ
សមែបុកកនា្ធាយកែបាលកង្កែបចំនួន
១សមែបុកដែលមានពងចំនួន៣២
ពង បុ៉ន្តែបែហែលជា១សបា្តាហ៍
កែយមកទៀតកែមុការងារបាន
រកឃើញជាបន្តបនា្ទាប់នូវសមែបកុ
របស់វាចំនួន៤បន្ថែមទៀត។
លោកបែប់ថា៖«បើគិតជាចំនួន

ពងទំាង៥សមែបុកដែលយើងបាន
រកឃើញគឺមានបែមាណ ១៥០
ពងហើយយើងនងឹធ្វើការបែមូល
ពងកនា្ធាយកែបាលកង្កែបនែះយក
ទៅដក់នៅកន្លែងមានសវុត្ថភិាព

សមែប់ភា្ញាស់កូន»។
ជារៀងរាល់ឆ្នាំកនា្ធាយកែបាល-

កង្កែបចាប់ផ្តើមធ្វើការបន្តពូជ
ចនោ្លោះពីខែវិច្ឆកិាដល់ខែឧសភា។
លោកចន្ទីឱែយដឹងទៀតថាលោក

និងកែុមការងារមានការសបែបាយ-
ចិត្តយ៉ាងខ្លោងំដែលបានរកឃើញនវូ
សមែបុកនងិពងរបស់កនា្ធាយនែះ
ដោយសារនៅរៀងរាល់ឆ្នាំសមែបុក
របស់វា ដែលតែូវបានរកឃើញ
គឺមានតិចតួចមែនទែនប៉ុន្តែឆ្នាំ
នែះកែមុការងាររកឃើញសមែបកុ
របស់វាចាប់តំាងពីរដូវបន្តពូជទើប-
តែចាប់ផ្តើម។ «ឆ្នាំនែះយើងរក-
ឃើញដំបូងចំនួន៥សមែបុកទៅ
ហើយ។យើងសងែឃឹមថាយើងនងឹ
អាចរកឃើញសមែបុករបស់វា
ជាចែើនទៀត»។
កាលពីឆ្នាំមុនកែមុការពារសមែបុក

នែអង្គការWCSរកឃើញសមែបុក
កនា្ធាយកែបាលកង្កែបនែះចំនួន
៤៩សមែបុកដែលមានពងចំនួន
ជាង១៧០០ពងប៉ុន្តែពងដែល
បានញាស់កូនគឺមានតែចំនួន
៨៤៥ពងតែប៉ណុ្ណោះដោយសារ
អាកាសធាតុក្តាខ្លោងំហើយកែមុ-
ការងារមិនមានសមា្ភារគែប់គែន់

ទើបធ្វើឱែយពងមួយចំនួនខូច។
លោកសោមសុីថាបែធាន

គមែងអភិរកែសបែចាំតំបន់ទន្លែ
មែគង្គ និងកោះកុងនែអង្គការ
WCSបានបែប់ភ្នពំែញប៉សុ្តិ៍នៅ
ថ្ងែ៣០ធ្នូថាWCSនឹងនៅតែបន្ត
សហការជាមួយនឹងសហគមន៍-
មូលដ្ឋាន ដោយមានកិច្ចសនែយា
ជាមួយអ្នកការពារចំនួន៨នាក់
ដែលធ្វើការផ្ទាល់រួមជាមួយនឹង
បែជាពលរដ្ឋទូទៅដែលគែប់គា្នា
មានសទិ្ធិក្នងុការចលូរមួក្នងុការ-
ងារអភិរកែសសត្វកនា្ធាយកែបាល-
កង្កែបនែះ។លោកថា៖«ឆ្នាមំនុ
យើងឃើញមានការចលូរួមចែើន
ពីសហគមន៍ហើយយើងសងែឃឹម
ថានៅឆ្នាំនែះនឹងមានការចូលរួម
ជាមួយនឹងកែុមការងារអភិរកែស
សត្វកនា្ធាយកែបាលកង្កែបនែះ
កាន់តែចែើនថែមទៀត»។
កម្មវិធីការពារសមែបុកនែះគឺទទួល

បានការគំាទែថវិកាពីសហភាព-
អរឺ៉បុកែមគមែង«ភាពជាដែគូ
បែឆងំបទល្មើសសត្វពែ»Mar-
garetA.Cargillនិងគមែង
ពែឡង់បែតងគំាទែដោយទីភា្នាក់-
ងារជំនួយអាមែរិកUSAID៕

អោមប៊ុនធឿន

ភ្នពំ្រញៈកែសួងទែសចរណ៍បានជំរុញ
ឲែយមានការគែប់គែងនៅតាមគោល-
ដៅទែសចរណ៍ដើមែបីការពារការឆ្លង-
ជំងឺកូវដី១៩ជាពសិែសខណៈពលរដ្ឋ
មួយចំនួនបានចែញទៅកមែសាន្តនៅតាម
បណ្ដារមណីយដ្ឋាននានាឡើងវិញ
ក្នុងឱកាសឆ្លងឆ្នាំសកលនែះបនា្ទាបព់ី
រដ្ឋាភិបាលបែកាសបិទបញ្ចប់ពែឹត្តិ-
ការណ៍សហគមន៍២៨វិច្ឆិកា។
សែចក្តីណែនំារបស់កែសួងទែសចរណ៍

ចែញថ្ងែទី២៩ខែធ្នូបានជំរុញឲែយមន្ទរី-
ទែសចរណ៍គែប់រាជធានីខែត្តបន្តអនុវត្ត
ឲែយបានខ្ជាប់ខ្ជនួ និងមឺុងមា៉ាត់នូវវិធាន
នានាដែលចែញដោយកែសងួសុខភិ-
បាលនិងវិធានសុវត្ថិភាពទែសចរណ៍
របស់កែសួងទែសចរណ៍ក្នងុការទប់-
សា្កាត់ការរីករាលដលជំងឺកូវីដ១៩។
ក្នុងនោះក៏មានតមែូវឱែយតែួតពិនិតែយ-
កម្តាពាក់មា៉ាស់លាងដែនិងបាញ់-
អាល់កុលឲែយបានជាបែចំានៅគែប់គោល-
ដៅទែសចរណ៍ទាំងអស់ផងដែរ។
ជាមួយគា្នានោះក៏បានកំណត់ការ-

ជួបជុំនៅតាមកន្លែងលម្ហែកមែសាន្ត ឬ
នៅក្នងុភោជនីយដ្ឋានដោយតែវូរកែសា-
គមា្លោតសុវត្ថិភាពឲែយបានយ៉ាងតិច១
ម៉ែតែកន្លះពីគា្នានិងតែវូកត់តែព័ត៌មាន
ភ្ញៀវទែសចរឲែយបានហ្មត់ចត់ទៀតផង។

 លោកតាំងសុចិតគែឹសា្នាបែធាន-
មន្ទីរទែសចរណ៍ខែត្តពែះសីហនុបាន
កត់សមា្គាល់ថានៅចុងឆ្នាំនែះភ្ញៀវ-
ទែសចរបានកក់បន្ទប់សណ្ឋាគារធំៗ
ខណៈសណ្ឋាគារនិងផ្ទះសំណក់-
ធម្មតាមិនបានទទួលការកក់ចែើនទែ។
សណ្ឋាគារធំៗមិនមានចែើនទែនៅ
ខែត្តពែះសីហនុហែតុនែះភ្ញៀវទែសចរ
ដែលមកសា្នាក់នៅតាមសណ្ឋាគារ
ធំៗក៏មិនបែកដថាចែញដើរកមែសាន្ត
ចែើននៅតាមតំបន់ឆ្នែរនោះដែរ។
លោកថ្លែងថា៖ «ភ្ញៀវសា្នាក់នៅ

សណ្ឋាគារធំៗមិនសូវជាទៅឆ្នែរទៅ
អីចែើនទែខ្លះទៅលែងតំបន់កោះអីចឹង
ទៅហើយខែត្តយើងក៏គា្មានរៀបចំពែតឹ្ត-ិ
ការណ៍អ្វីដែរឆ្នាំនែះមានតែការយក-
ចិត្តទុកដក់ពងែឹងនូវសន្តិសុខសុវត្ថិ-
ភាពសមា្អាតឆ្នែរបរិសា្ថានសណ្ដាប់-
ធា្នាប់អនាម័យពិនិតែយកម្ដៅគមា្លោតអី
ផែសែងៗហ្នឹង»។
យ៉ាងណលោកសុចិតគែឹសា្នាបែប់

ថាមានបញ្ហាបែឈមមយួចំននួជុវំញិ
ការទប់សា្កាត់កូវីដ១៩ ដោយសារតែ
ពលរដ្ឋខ្លះហាកម់ិនសវូចលូរមួអនវុត្ត
តាមការណែនាំទែហើយមានអ្នកខ្លះ
យល់ថាគា្មានបញ្ហាកូវីដទៀតផង។
លោកលីសរំទិ្ធអភិបាលរងនងិជា

អ្នកនាំពាកែយរដ្ឋបាលខែត្តសៀមរាប
បានឲែយដងឹដែរថាឆ្នានំែះអាជា្ញាធរខែត្ត
បានរៀបចំមានលក្ខណពិសែសជាង

ឆ្នាំមុនៗដោយសារតែមានជំងឺឆ្លង។
ជាការអនុវត្ត រាល់វិធានការគឺតមែូវ
ឱែយគែប់ភោជនីយដ្ឋានសណ្ឋាគារ
រៀបចំឲែយអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់
កែសួងសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើមែបីបងា្ការជំងឺ-
កូវីដ១៩ហើយជាលទ្ធផលមា្ចាស់អា-
ជីវកម្មមានការយល់ដឹងចែើនដោយ
អនុវត្តបានល្អ។
ចំណែកលោកសយសីុណុលបែធាន-

មន្ទីរទែសចរណ៍ខែត្តកំពតបានថ្លែង
ថាពែលចាប់ផ្តើមមានពែឹត្តិការណ៍
សហគមន៍២៨វិច្ឆកិាភ្ញៀវទែសចរដើរ-
កមែសាន្តមានការថយចុះប៉ុន្តែនៅ២
សបា្តាហ៍ចងុកែយនែះភ្ញៀវបានកើន-
ឡើងវិញខ្លះ។

លោកបានថ្លែងថា៖«យើងសង្កែត-
ឃើញថា២សបា្តាហ៍មកនែះភ្ញៀវចាប់-
ងើបឡើងវិញដែលកាលពីធា្លោក់ចុះនោះ
គឺធា្លោក់ក្នុងរង្វង់កែម១មុឺននាក់ ក្នុង
១សបា្តាហ៍តែឥឡូវយើងឡើងដល់២
មឺុនវិញ...កែយពែតឹ្តិការណ៍២៨វិច្ឆកិា
ដែលកាលហ្នងឹសម្តែចមិនទាន់បែកាស
បិទទែគែន់ថាយើងមើលទៅហាក់
ដូចជាគែប់គែងបានអ៊ីចឹងភ្ញៀវផ្តើម
ឡើងមកវិញ»។
សែដៀងគា្នានែះដែរលោកងិនសុ-

វិមានបែធានមន្ទីរទែសចរណ៍ខែត្ត-
មណ្ឌលគិរីបានបែប់ថាភ្ញៀវទែសចរ
នៅតែបន្តមកលែងកមែសាន្តជាបន្ត-
បនា្ទាប់ទោះបីជាមានវិបត្តិកូវីដ១៩ក្ដ។ី

ជាក់ស្តែងការកក់ផ្ទះសំណក់សណ្ឋា-
គារនៅថ្ងែទី៣០ខែធ្នូមានបែមាណ
ជា៦០ភាគរយ។
លោកថា៖ «បើមើលជាក់ស្តែង

ពែលនែះមានការកក់បន្ទប់៦០ទៅ៧០
ភាគរយហើយអី៊ចឹងខ្ញុំគិតថាល្មមដល់
ថ្ងែឆ្លងឆ្នាំការកក់បន្ទប់ពីភ្ញៀវទែសចរ
អាចនឹងមានឡើងលើសនែះ»។
ដោយឡែកលោកដុសបុ៉នបែធាន

ការិយល័យជួរមុខនែសណ្ឋាគារសុខ
សីហនុអះអាងថា បានធ្វើតាមការ-
ណែនំារបស់កែសួងសុខភិបាលយ៉ាង
បែងុបែយ័ត្នទំាងបុគ្គលិកនិងភ្ញៀវចលូ
ទៅសមែកដោយតមែូវឱែយពាក់មា៉ាស់
ពិនតិែយកម្ដៅបាញ់អាល់កលុនងិមាន
ឱែយពាក់សែមដែទៀតផង។
លោកប៉នុបញ្ជាក់ថា៖«យើងមាន

វិធានការការពារទាក់ទងជាមួយបុគ្គ-
លិកនិងភ្ញៀវមានគែប់ទាំងអស់ដូច
អ្វីដែលខងកែសួងសុខភិបាលបាន
ដក់ចែញអ៊ីចឹងទៅពែះយើងតែូវ
មានការបែុងបែយ័ត្នខ្ពស់ដោយសារ
តែកន្លែងរបស់ពួកយើងនែះជាកន្លែង
ដែលបែឈម»។
លោកតុបសុភ័កអ្នកនាំពាកែយ

កែសងួទែសចរណប៍ានឲែយដងឹថាតាម
ការបា៉ាន់សា្មានភ្ញៀវទែសចរផ្ទែក្នុងកម្ពជុា
អាចនងឹមានការថយចុះ២០%ខណៈ
ភ្ញៀវទែសចរអន្តរជាតិអាចថយចុះ
បែមាណ៨០%ក្នុងឆ្នាំ២០២០៕

ក្រមុការងារកំពុងពិនិត្រយពងកន្ធាយក្របាលកង្ក្រប។រូបថតWCS សកម្មភាពអសីលធម៌តាមបណ្តាញTikTok។រូបថតកែសួងមហាផ្ទែ

ភ្ញៀវទ្រសចរព្រលដើរកម្រសាន្តតាមកោះក្នងុខ្រត្តព្រះសីហនុពីថ្ង្រទី២៤ធ្ន។ូរូបថតហុងមិនា

ក្រសួងឱ្រយតាមគោលដៅទ្រសចរណ៍បន្តការពារកូវីដ១៩ខណៈពលរដ្ឋច្រញកម្រសាន្តឆ្លងឆ្នាំ

នាយកដ្ឋាន...ក្រមុការងារWCSរកឃើញពងកនា្ធាយក្របាលកង្ក្រប១៥០



� ង��  ង និង អគ� ន យក 
លី �្រស្រង

� រីនិពន� � ន់ខ� ស់
ចូសហូ ពូរ�ូសុតម្រន                           

�្រ � ន� ្រ ប់�្រ ង  � រី និពន�  
សំ រិទ្ធ 

អនុ�្រ � ន �្រ ប់�្រ ង � រីនិពន�  
សូ វិស ល

អនុ�្រ � ន �្រ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន
ផា ក់ ស៊ា ងលី

� រីនិពន� រង ព័ត៌ម ន� តិ
 វង្រស សុខ្រង, ព្រ ុំ  ភ័ក្រ ្ត 

� រីនិពន�  ព័ត៌ម ន ស្រដ្ឋ  កិច�  
ម៉្រ គុណមករា 

� រីនិពន�  រ ងព័ត៌ម ន ស្រដ្ឋ  កិច�  
រា៉ា ន់ រីយ 

� រី ន ិពន�  ព័ត៌ ម ន អន្ត រ� តិ 
ប្រ  ក់ ស យ

� រីនិពន�    ជីវ�តកម្រ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

� រីនិពន�    រងជីវ�ត កម្រ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រីនិពន�   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

� រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�្រ  ព័ត៌ម នកី�   
ណ្រម វណ� ៈ

� រីនិពន�   �្រហទំព័រ
លា ង  ផា ន់ណា រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌ម ន� ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម �្រង  

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម ស រុំ, ហឹុន ពិស,ី  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
�ុង គឹមមា៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន,   វ �ន ដា រា៉ា ,
 សួស  យ៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
ខ្រង សុខគន�  , មុំ គន�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

អ្ន កបក�្រ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  ស្រត កី� , ជិន ណា ន

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា៉ា សុី
� រីរូបថត

ហ្រង ជីវ័ន, ហុង  មិន ,
ហ៊ា ន រង្រសី

អ្ន ក�្រស�្រ �លអក� រា វ�រុទ� 
�្រក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

�្រ � ន�្ន ្រកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុក្រ ភីរៈ 
�្ន ្រករចន ទំព័រ

សួន  ស វា ៉ាតឌី, ជំុ  សុគន្ធី, 
ដាញ់ បូរា៉ត់, ថាន វាសនា

�្ន ្រករចន �្រ  ហ� ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

�្ន ្រក  ផ្រ� យ � ណិជ� កម� 
ជ្រម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

 ចា ប ណា រិទ្ធ , 017 996 241
ហ៊ុន ចា ន់ណ្រត, 017 578 768

ប្រ  ជ�   មុន្ន ីរៈ, 015 239 293
ក្រវ  ពុទ្ធ ី, 012 966 605

ផន សុខជា  , 012 717 404
Jessa Piastro, 092 445 983

�្រ � ន�្រក� យ� �្រតស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�្រ � ន�្រក� យ� �្រត

នូ ចា ន់ធី, 096 999 2828
យឹម វា សន , 015 814 499

�្រ � ន�្ន ្រករដ្ឋ � ល និង ធន� នមនុស្រ� 
ព្រ�្រ  សុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន ្រករដ្ឋ� ល  និងធន� នមនុស្រ�
 �ុិល សោ ភា 

ន យិ� ហិរ�� វត� ុៈ ហ៊ា ង តា ំងម៉្រង
�្រ � នគណ�្រយ្រ�ៈ េស៊្រ ន វិច្ឆ ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវ�ទ្រ�  និងរចន �្រហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

� រ�� ល័យខ្រត្ត សៀមរា ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �្រ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី ៧ ន្រ អគ រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហ វិថី សម្ត ្រច

ហុ៊ន ស្រន(ផ្ល វូ៦០ម៉្រត្រ ) ភូមិព្រ  កតា �ុង
សងា្កា  ត់ចា ក់អ�្រ  ក្រ  ម, ១២៣៥៣ ,

 រា ជ ធា នី ភ ្ន ពំ្រញ
ទូរស័ព្ទ  : ០២៣ ៨៨៨ ១៦១, 

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
� រ�� ល័យសៀមរា ប

ផ្ទ ះល្រខ៦២៩ ផ្ល វូល្រខ៦ សងា្កា  ត់ស្វា  យដង� ុំ 
ក្រ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

សៀមរាបៈ ស្រុក បន្ទាយស្រី  
ក្នងុ ខ្រត្ត សៀម រាប ត្រវូបាន ប្រ កាស   
ជា ស្រុក គំរូ  ផ្ន្រក សោភណ ភាព 
ស្អាត  អនមយ័  នងិ មាន ផាសកុ- 
ភាព សម្រប់ ការរស់ នៅ ខណៈ 
រដ្ឋបាល ស្រកុ ន្រះបន្ត ពង្រងឹ វធិាន- 
ការ បន្ថ្រម ទៀត  លើ ការទុក ដាក់ 
សរំាមដោយ តម្រវូ ឱ្រយ ម្រភមូ ិនមីយួៗ   
ក្នុងស្រុក  បំផុស គំនិត ប្រមូល 
សំរាម នៅតាម ទីសធារណៈ ជា 
ទៀង ទាត់។

កាលពី ព្រលថ្មីៗ ន្រះ  ស្រុក- 
បន្ទាយ ស្រ ី នងិ ប្រជាពលរដ្ឋ ទាងំ-   
អស ់ក្នងុស្រកុ ន្រះ  ត្រវូបាន ក្រសងួ   
បរិស្ថាន  កោតសរសើរ  និង វាយ- 
តម្ល្រ ខ្ពសច់ពំោះ ការអនវុត្ត អន មយ័   
បរសិ្ថានបាន យ៉ាង ល្អប្រសើរ ធ្វើ ឱ្រយ   
ភូមិឋាន  និង សហគមន៍  មាន 
សោភណ ភាព ស្អាត  មាន ផាសកុ- 
ភាព សម្រប់ ការរស់ នៅ  និង ជាទី 
ទាក់ទាញ ភ្ញៀវ ទ្រសចរ។

ជាមយួ នងឹ ភាពជា គរំ ូន្រះ ភមូ-ិ 
ព្រះ ដាក ់ក ៏ត្រវូបាន ចាតទ់កុជា  ភមិូ   
ល្អ ឥតខ្ចោះ  ទាងំ ការរសន់ៅ របស ់
អ្នកភូមិ  ទាំង ការទុកដាក់ សំរាម  
និង ការរៀបចំ ហ្រដា្ឋា រចនសម្ព័ន្ធ  
ដ្រល លោកឃមឹ ហ្វ ីណង ់ អភ ិបាល   
ស្រុក បន្ទាយស្រី  មាន មហិច្ឆ តា 
អភិវឌ្រឍន៍ ភូមិ ដទ្រទៀត ឱ្រយ ដូចគ្នា 
នឹង ភូមិ មួយ ន្រះ។

លោក ហ្វ ីណងប់្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍   
ថា ៖«យើង ចង់ ឱ្រយ មាន យន្ត ការ  
អចិន្រ្តយ៍ ណាមួយ  ដើម្របី ដោះ- 
ស្រយ បញ្ហា សរំាមឱ្រយ បាន ត្រមឹ ត្រវូ  
ជា រៀង រហូត នៅ ទូទាំង ស្រុក។ 
ការងារ ន្រះដើម្របី ដោះស្រយ បាន  
ទាល់ត្រ យើង មាន យន្តការ ដល់ 
ថា្នាកភ់មូ ិត្រម្តងព្រះ បើ ភមូ ិមនិ ស្អាត  
ខ្លួនឯង ទ្រ គឺ មិន ងាយ នោះ ទ្រ» ។

ភាព ស្អាត ជាប្រចា ំនៅតាម ភូមិ  
លោកហ្វី ណង់  តម្រូវ ឱ្រយ ម្រភូមិ 
ទាំងអស់ ក្នុងស្រុក បន្ទាយ ស្រី  
ចណំាយ ព្រល ១ថ្ង្រ ឬ ច្រើនជាង ន្រះ   
ក្នុង ១ខ្រដើម្របី ប្រមូល សំរាម នៅ 

តាម ទីសធារណៈ  តាមរយៈ ការ- 
ដឹក នំ ចលនសមា្អាត សំរាម នៅ 
ក្នងុ ភមូ។ិ ប្រជាពលរដ្ឋ នៅក្នងុ ភមូ ិ 
ក៏ ត្រូវមាន កាតព្វកិច្ច រៀបចំ ទុក- 
ដាក់ សំរាម ដ្រល ខ្លួន ប្រើប្រស់ 
ហើយ  ឱ្រយ បាន ត្រឹមត្រូវ ផង ដ្ររ។

អភិបាល ស្រុក វ័យ ក្ម្រង  សម្របុរ- 
 ស  រូប ន្រះបន្ថ្រមថា ៖«១ខ្រ ម្តង  ឱ្រយ  
គត ់ដកឹន ំប្រមលូ សរំាម  គ ឺមនិ ទាន ់  
ប្រកដ អាច ធានបាន នូវ ការ ប្រ- 
មូល  សំរាម ឱ្រយ បាន ស្អាត នៅក្នុង 
ភូមិ នោះ ទ្រ។ ស្រុក  នៅត្រ អនុវត្ត 
គោលការណ៍ បន្ថ្រម ទៀត ដើម្របី ធ្វើ- 
ឱ្រយ ប្រកដ ថា  សំរាម  ដ្រល រាយ- 
បា៉ាយ លើ ទីសធារណៈ  ឬ តាម- 
ដងផ្លូវ នោះ  ត្រូវបាន ដក ច្រញ»។

លោក បន្ថ្រមថា ៖«គោលដៅ 
ចុងក្រយ នោះ  គឺ ធ្វើ យ៉ាងណា  
ដើម្របី ឱ្រយ សហគមន៍ នីមួយៗ  មាន 
លទ្ធភាព ស្វយ័ គ្របគ់្រង លើ ការ ងារ   
សំរាម  ហើយ រដ្ឋបាល ស្រុកដើរ តួ- 
នទី ជា អ្នកសម្រប សម្រលួ  ត្រតួ- 
ពនិតិ្រយ  ហើយ នងិ លើក ទកឹចតិ្ត វញិ 
ព្រះ ការងារ ន្រះ  បើ យើង ធ្វើបាន  
គឺ ល្អ ទាំងអស់ គ្នា វិញ  ហើយ 
សមល្មម  ក្នងុការ គ្របគ់្រង ការងារ 
របស់ យើង»។

បើតាម ការប្រកាស រប ស់ រដ្ឋ- 
បាល  ស្រុក បន្ទាយស្រី  ក្នុង ចំ- 
ណោម ភូមិ ទាំង ៣៦  ដោយ 
លើកល្រង ភូមិ ព្រះ ដាក់ មួយ  គឺ ត្រវូ   
ប្រកាស ដាក់ ឱ្រយ ធ្វើការ ប្រកួត ប្រ- 

ជ្រង ជា ភូមិ ស្អាត  ខណៈ ភូមិ ព្រះ- 
ដាក ់ ផា្ទាល់  ក៏ នឹង ប្រកាស ធ្វើការ ប្រ- 
កតួប្រជ្រង ស្វ្រងរក ផ្ទះ ស្អាត  ដើម្របី 
ទទលួបាន ពានរងា្វាន ់ ព ីការខតិខ ំ
ប្រឹងប្រង របស់ ពលរដ្ឋ ផង ដ្ររ។ 

លោកហ្វី ណង់ថ្ល្រងថា ៖« បច្ចុ- 
ប្របន ្ន  ន្រះ គ្រប ់ភមូ ិ គត ់បានធ្វើ ការ 
សមា្អាត អនមយ័  គ្រនត់្រ ធ្វើបាន 
ប៉នុ្មានយើង មនិទាន ់ហ៊ាន សន្ន ិដា្ឋាន    
ឱ្រយ បាន នោះ ទ្រ។ ប៉នុ្ត្រ តាម របាយ- 
ការណ៍  និង លទ្ធផល ជាក់ស្ត្រង  
គ្រប ់ភមូ ិនមីយួៗ ក្នងុស្រកុ  គ ឺបាន- 
ធ្វើ ជាប្រចាំ រួចទៅ ហើយ  នៅក្នុង 
ការធាន ឱ្រយ បាន ថា  ការប្រមូល 
សំរាម ជា រៀងរាល់ខ្រ ន្រះ»។

បើ តាម លោក ឃឹម ហ្វី ណង់  
ភូមិ ដ្រលជា គោលដៅ បន្ត ក្នុង 
ការរៀបចំ រចនសម្ព័ន្ធ ឱ្រយ ដូច ទៅ 
នងឹ ភមូ ិព្រះ ដាក ់ន្រះ  គ ឺភមូ ិបន្ទាយ- 
ស្រី  និង ភូមិ ចំនួន ៥ទៀត ដ្រល 
ស្ថតិ ក្នងុ ឃុ ំព្រះ ដាក។់ គម្រង ន្រះ 
នឹង ចាប់ផ្តើម អនុវត្ត ចាប់ពី ដើម 
ឆ្នាំ២០២១  ដ្រល លោកហ្វី ណង់  
បារម្ភ ថា  បញ្ហា ប្រឈម ចំពោះមខុ  
គឺ ការក្រប្រ ឥរិយបថ  និង អត្ត- 
ចរិត របស់ មនុស្រស  ជុំវិញ ការ ទុក- 
ដាក់ សំរាម ន្រះ។

លោក អិុន សៀង  ម្រភូមិ ខ្នារ  
ដ្រលជា ភូមិ គោលដៅ បន្ត ក្នុង 
ការអភិវឌ្រឍ  ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  
ភូមិ របស់ លោក  មានការ ប្រកាស 
ការតាំង ចិត្ត  និង សង្រឃឹម ថា នឹង 

ឈ្នះ ក្នុង ការប្រកួត វាយតម្ល្រ ជា- 
មួយ  ភូមិ ដទ្រ  ក្នុង ការទទួល បាន  
ជ័យជម្នះ ពី ការ រៀបចំ ភូមិ តាម គំរូ 
អ្នក ភូមិ ព្រះ ដាក់។ លោក មើល- 
ឃើញថា  ភូមិ នីមួយៗ  គឺ សុទ្ធត្រ 
ប្រឈម នឹង បញ្ហា ផ្ន្រក ធនធាន- 
មនុស្រស  និង ថវិកា  ដើម្របី យក ទៅ 
អភិវឌ្រឍ ក្នុង ភូមិ។ ប៉ុន្ត្រ លោក 
យល់ថា  ការដឹកនំ សកម្មភាព  
នងិ ការចលូរមួ របស ់ប្រជាពលរដ្ឋ 
នៅ ក្នុង ភូមិ  គឺជា រឿង សំខន់។

លោក បន្ថ្រមថា ៖«ខ្ញុំ នឹង ធ្វើ គំរូ 
ឱ្រយ ប្រជាពលរដ្ឋ គត់ យល់  ហើយ 
ធ្វើ តាម។ ខ្ញុ ំក ៏ជរំញុ បន្ថ្រម ទៀត  ឱ្រយ 
ប្រជាពលរដ្ឋ ប្រមលូផ្តុ ំនៅ តាម ផ្ទះ 
អាចដាក ់សរំាម ក្នងុ ថងឬ់ ការងុ  នៅ  
តាម ផ្ទះ  កុំ ឱ្រយ ពង្រយ ពាស វាល- 
ពាស កាល។ ខ្ញុកំ ៏បង្កើត អ្នក ស្មគ័្រ- 
ចិត្ត បន្ថ្រម ដើម្របី ដើរ ប្រមូល សំរាម  
យកមក ចោល កន្ល្រង ត្រឹម ត្រូវ»។

តាម រយៈ ការខិតខំ ប្រឹងប្រង 
ក្នងុព្រល ន្រះ  លោក សៀង   នយិយ   
ថា  បើទោះជា ភូមិ របស់ លោក  
មនិទាន ់ដចូ ទៅនងឹ ភមូ ិព្រះ ប្រដាក ់ 
ប៉នុ្ត្រ ស្ថានភាព ភមូ ិរបស ់លោក   គ ឺ
បាន វិវឌ្រឍទៅរក ស្ថានភាព ល្អ- 
ប្រសើរ ជាង មនុ  ដោយការ ចោល- 
សំរាម តាម ទីសធារណៈ កាន់ត្រ 
តចិ ទៅៗ  ហើយ ការរៀប ច ំហ្រ ដា្ឋា- 
រចន សម្ព័ន្ធ ក្នុង ភូមិ  ដូចជា ការ- 
ចលូរមួ រៀបចផំ្ទះ របស ់ភមូ ិ ការធ្វើ- 
សនួនងិ ដា ំផា្កា នៅតាម ផ្លវូកប៏ាន ល្អ   
ជាង មុន ផង ដ្ររ។ 

អ្នកស្រី ស៊ុន ហឿន  អាយុ ៣៣ 
ឆ្នាំ ជា អាជីវ ករលក់ គ្រឿង សមា្ភារ 
ធ្វើ  ដោយ ដ្រ នៅតាម បណោ្តោយ ផ្លូវ 
ក្នងុភមូ ិព្រះ ដាក ់ ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍ 
ថា  ការដ្រល ភមូ ិព្រះ ដាក ់ត្រវូបាន- 
រៀបច ំមាន របៀបរៀបរយ ប្រប ន្រះ  
បានធ្វើ ឱ្រយ អាជវីកម្ម របស ់ខ្លនួក ៏ដចូ-    
ជា អ្នកស្រុក ដទ្រ ទៀត មាន ភាព  ល្អ-  
ប្រសើរ ។ អ្នកស្រី និយយ ថា ភ្ញៀវ-  
ទ្រសចរ  ដ្រល ត្រង ឆ្លងកាត់ ភូមិ 
ព្រះដាកគ់ ឺត្រង ត្រ ចុះមក ជយួ គ ំទ្រ   
ផលិតផល របស់ អ្នកភូមិ  ដ្រល 
ខសុព ីព្រល កន្លង ទៅ  ភ្ញៀវ ទ្រសចរ 

ត្រង ជិះ ហួស ទៅ ហួស មក។
ណ្រនំ ផលិតផល ដល់ ភ្ញៀវ 

បណ្តើរ  ងាក មក ផ្តល់ បទសមា្ភាស 
បណ្តើរ  អ្នកស្រ ីហឿន   រៀប រាប  ់ថា ៖ 
«យើង មាន អារម្មណ៍ ថា  សប្របាយ   
ដ្រល ថា្នាក់ ដឹកនំ  បាន អភិវឌ្រឍ ភូមិ 
ស្រកុ យើង ស្អាត  ផ្លវូ ក ៏ស្អាត  ហើយ 
ដាក ់ដា ំផា្កា លម្អ តាម ផ្ទះ ពកួ យើងឱ្រយ   
វា កាន់ត្រ ស្រស់ ស្អាត។ នៅ ព្រល 
មាន បណុ្រយទាន អ ី គ ឺមាន គ្រ មក ល្រង   
ច្រើន  គ្រ មក ហូប នំ បញ្ចុក  គ្រ មក 
ទិញ ន្រះ ទិញ នោះ ពី យើង រហូត» ។

ជា អ្នកភមូ ិមា្នាក ់ដ្រល មាន ផ្ទះ លម្អ   
ដោយ សនួផា្កានងិ ការរៀបច ំទកុ ដាក ់ 
ផ្ទះ បាន ត្រឹមត្រូវ គួរ ឱ្រយ ទាក់ ទាញ 
ស្រដៀង ទៅនឹង ផ្ទះ របស់ អ្នកភូមិ 
ព្រះ ដាក់ ដទ្រ ទៀត  អ្នកស្រី យ៉ត 
ត្រប ់ អាយ ុ៦២ឆ្នា ំ ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍   
ថា  ក្នងុនម ជា ពលរដ្ឋ  ដ្រល បាន- 
រស់ នៅ ត ពី ដូនតា មក  អ្នកស្រី 
សប្របាយ ចតិ្ត  នៅព្រល ទទលួ បាន 
ការកោត សរសើរ ព ីអ្នកដទ្រអពំ ីការ-   
ទុកដាក់ ផ្ទះសំប្រង ស្អាត ន្រះ។ 

អ្នកស្រី បន្តថា ការក្រប្រ របស់ 
អ្នកស្រី  និង អ្នកភូមិ មួយ ចំនួន  ក៏ 
មិនម្រន ក្រប្របាន ដោយ ភា្លាមៗ 
នោះ ដ្ររ  គ ឺត្រវូការ ព្រលវ្រលា  នងិ 
មាន ការជួយ គំទ្រ ពី ថា្នាក់ ដឹកនំ 
ដ្រល ល្អ។ ក្នុងនម ជា អ្នកភូមិ គំរូ  
ស្ត្រី សម្របុរ សសណ្ត្រក បាយ  សម្តី- 
សំដៅ ជា អ្នក ខ្រត្ត សៀម រាបន្រះ  
រពំងឹថានៅតាម ភមូ ិដទ្រ  នងឹ យក- 
គំរូ តាម ការ ដឹកនំ ន្រះ  ដោយ 
ធ្វើការ ក្រប្រ ឥរិយបថ អ្នក ភូមិ ពី 
ខង ក្នុង  ដើម្របី ទទួលបាន សហ- 
គមន៍ មួយ ដ្រល ស្រស់ ស្អាត។

អ្នក ស្រី ត្រប់ រៀបរាប់ ថា ៖«នៅ 
ព្រល មានការ រៀបចំ យ៉ាង ដូច្ន្រះ  
មា្ចោស់  ផ្ទះ ក៏មាន ក្ររ្តិ៍ ឈ្មាះ  ភូមិ  ឃុំ  
ស្រុក  ក៏មាន ក្ររ្តិ៍ ឈ្មាះ ដូចជា 
អង្គការ ពិភពលោក  ភ្ញៀវ ទ្រសចរ 
ចុះមក ល្រង  គ្រ ច្រះត្រ សរសើរ  
ហើយ  ក ៏ល្រប។ី ដចូជា ផ្ទះ ខ្ញុ ំ គ្រ ដាក ់
ជា ផ្ទះ គំរូ  ហើយ ផ្ទះ អ្នក ផ្រស្រងៗ គួរ- 
ឱ្រយ ធ្វើតាម  ដោយ ការ បោស ច្រស  
ដាំ ដុះ  ទៅ ក៏ ស្អា តគ្រប់ ផ្ទះ»៕ 

តពទីពំរ័២...លក្ខខណ្ឌ ចនំនួ ៤ចណំចុ។  
ទី១  មិន បរបាញ់  ឬ កាប់ ឈើ ខុសច្របាប់  
ទី២  គ្មាន ការពង្រីក  ឬ ទន្ទ្រន ដី បន្ថ្រម 
ដោយ ខុសច្របាប់  ទី៣ គ្មាន ការប្រើប្រស់ 
ជីគីមី សំយោគ ណាមួយ  និង ទី៤  គ្មាន 
ការប្រើប្រស់ ថា្នាំ គីមី សំយោគ សមា្លាប់ 
សត្វល្អិត  និង ថា្នាំ សមា្លាប់ ម្ររោគ។

គម្រង ស្រូវ មិត្តភាព សង្គ្រះ សត្វព្រ 
(ស្រវូ ត្រយង) គ ឺជាផ្ន្រក មយួ រមួគ្នា ជាមយួ 
អង្គការ សង្គម សុីវិល  និង ក្រុមហ៊ុន អាយ- 
ប៊ីស រា៉ាយស៍  ដ្រល ត្រូវបាន បង្កើត កាលពី 
ឆ្នាំ២០១៧  ដោយ បាន ដាក់ ឈ្មាះ តាម- 
សត្វ ត្រយង យក្រស  (ចាយ អិន អាយ ប៊ី ស- 

Giant Ibis) ដ្រលជា បក្រសី ជាតិ តំណាងឱ្រយ 
ប្រទ្រស កម្ពុជា។

គម្រង ន្រះ មាន គោល បំណង លើក- 
ទកឹចតិ្ត ដល ់សហគមន ៍មលូដា្ឋាន ឱ្រយ ចលូរមួ 
អភិរក្រស តាមរយៈ ការទិញ ស្រូវ សរីរាង្គ ពូជ 
ផា្ការំដួល ក្នុងតម្ល្រ មួយ ខ្ពស់បំផុត ពី ក្រុម- 
កសិករ ផលិត ដ្រល បាន ប្ត្រជា្ញា ចូលរួម ការ- 
ពារ ព្រឈើ  និង ឈប់ បរបាញ់ សត្វ ព្រ។ 
គម្រង ន្រះ  ក៏បាន រមួចំណ្រក លើក កម្ពស ់
ជីវភាព រសន់ៅ របស ់ក្រមុ កសកិរ គោលដៅ  
ជាមយួ គ្នាន្រះ ដ្ររ គ ឺដោះស្រយ កតា្តា គរំាម- 
កំហ្រង ចម្របងៗចំពោះ ប្រភ្រទ សត្វ ជិត ផុត- 
ពជូ បផំតុ រមួទាងំ សត្វ ត្រយង យក្រស។ ដោះ- 
ស្រយ ការគរំាម កហំ្រង ដល ់ទ ីជម្រក របស ់
វា តាមរយៈ ការកាប់ រាន ដីព្រ និង តំបន់ 

ដីសើម យក ធ្វើជា ស្រ សម្រប់ ដាំ ស្រូវ។
សត្វ ត្រយង យក្រស  គជឺា ប្រភ្រទ បក្រសី ដ្រល 

មាន មាឌធ ំជាងគ្រ បផំតុ នៅលើ ពភិពលោក  
ហើយ វា ត្រូវបាន ចាត់ ចំណាត់ ថា្នាក់ ជា 
ប្រភ្រទ សត្វ ជិត ផុត ពូជ បំផុត  ជាពិស្រស 
ដោយសរ ឥទ្ធិពល ន្រ ការរំខន របស់ 
មនសុ្រស នងិ ការ បរបាញ។់ សត្វ ត្រយង យក្រស 
ដ្រល នៅ ស្រសសល់ បាន ប្រមូល ផ្តុំគ្នា ទៅ 
រស់នៅក្នុង តំបន់ ភាគ ខងជើង ន្រ ប្រទ្រស 
កម្ពុជា។ ន្រះ បើតាម ក្រសួង បរិស្ថាន។

ម្រឃុ ំព្រ កមាស  លោក ណយ ខងុ  ប្រប ់
ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍ នៅ ថ្ង្រទ៣ី១ ធ្ន ូ ថា  គម្រង ន្រះ   
ពិតជា មាន សរៈ សំខន់ សម្រប់  ពលរដ្ឋ  
ជាពិស្រស ជួយ បង្កើន ស្រដ្ឋកិច្ច គ្រួសរ 
កសិករ នៅតាម មូលដា្ឋាន ផា្ទាល់។ លោក 

រំពឹង ថា  អង្គការ ជីវិត សត្វ ស្លាប អន្តរជាតិ 
ប្រចាំ នៅ ស្រុក សៀម បា៉ាង  នឹងដាក់ បញ្ចូល 
ឃុផំ្រស្រងៗ ទៀត ទៅក្នងុ គម្រង  អនវុត្ត ស្រវូ- 
មិត្តភាព បន្ថ្រម  ដើម្របី បង្កើន បរិមាណ 
ទិន្នផល នំច្រញ ស្រូវ ពី ស្រុក សៀម បា៉ាង 
ឱ្រយបាន ច្រើន នៅ ឆ្នាំ២០២១។

លោក ថា ៖«មាន សរៈ សំខន់ បំផុត 
សម្រប ់ប្រជាពលរដ្ឋ ខ្ញុ ំ ដោយស រត្រ ន្រះ  
ជា គម្រង អភិរក្រស ផង  និង ធ្វើការ អភិវឌ្រឍ 
សហគមន៍ ផង។ ខ្ញុំ គិតថា  ប្រជាពលរដ្ឋ  
នងឹ កាតប់ន្ថយ ភាពក្រកី្រ  ព្រះ អង្ករ ដ្រល 
គត់ផលិត បាន លក់បាន ថ្ល្រ ជាង ទីផ្រសា រ 
ដល់ ទៅ ៥០ភាគ រយ។ ចំពោះ បទល្មើស 
បរបាញ់  និង កាប់ រាន ដីព្រ ក៏ កាត់បន្ថយ 
បាន ច្រើន ខ្លាំង ដ្ររ  នៅក្នុង តំបន់»៕
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តពីទំព័រ១...NBC រំពឹងថា 
ការចាប់ផ្តើម ដំណើរការ បូម ប្រេង 
ថ្មីៗ ន្រេះ នឹង កា្លាយជា ប្រេភព    
ចំណូល ថ្មី មួយទៀត ដល់ រដ្ឋាភិ- 
បាល ក្នុងការ យកមក អ ភិវឌ្រេឍ 
វិស័យ អាទិភាព នានា ។ 

 យោងតាម របាយការណ៍ ពី 
NBC ស្តីអំពី វឌ្រេឍនភាព ម៉ាក្រេូ- 
ស្រេដ្ឋកិច្ច  និង វិស័យ ធនាគារ ឆ្នាំ 
២០២០ ច្រេញផ្រេសាយ កាលពី ថ្ង្រេ 
៣១ ខ្រេធ្ន ូឆ្នា ំ២០២០ ជាមយួនងឹ 
ការ ព្រេយាករ ន្រេ កំណើនស្រេដ្ឋកិច្ច 
ន្រេះ អត្រេ អតិផរណា រំពឹងថា  
មន កម្រេិត ក្រេម ៣ ភាគរយ 
ដ្រេលជា កម្រេតិ ទាប អាច គ្រេបគ់្រេង 
បាន ជាមួយនឹង ស្ថិរភាព អត្រេ 
ប្តូរប្រេក់ និង ការរក្រេសាបាន កម្រេិត 
ខ្ពស់ ន្រេ ទុនបម្រេុង អន្តរជាតិ ។ 

NBC បាន គូសបញ្ជាក់ ថា ៖ 
«ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ អន្តរជាតិ នា នា 
បាន ព្រេយាករថា អត្រេកំណើន 
ស្រេដ្ឋកចិ្ចកម្ពជុា អាច សម្រេចបាន 
ពី ៤ ភាគរយ ទៅ ៦,៨ ភាគរយ ។ 
ទោះជា យ៉ាងណា ការព្រេយាករ 
ទាំងន្រេះ អាស្រេ័យ ជា ចម្រេបង លើ 
ប្រេសទិ្ធភាព ន្រេ ថា្នា ំបង្ការ ល្រេបឿន ន្រេ 
ការ ងើប ឡើងវិញ ន្រេ កំណើន 
ក្នុងប្រេទ្រេស ជា ដ្រេគូស្រេដ្ឋកិច្ច 
ជាមួយ កម្ពុជា និង ការពង្រេឹង 
មូលដ្ឋាន ស្រេដ្ឋកិច្ច ក្នុងស្រេុក។ 
ស្ថិតក្នុង បរិការណ៍ខាងលើន្រេះ 
ការបន្ត ពង្រេងឹ សកម្មភាព ស្រេដ្ឋកចិ្ច 
ក្នុងស្រេុក ថ្រេមទៀត នឹង ជួយ ទ្រេ- 
ទ្រេង ់  និង បន្ថយ ការប៉ះពាល់ លើ 
កំណើន ស្រេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ដោយ- 
សរ ការធ្លាកច់ុះ វសិយ័ ខាងក្រេ ។ 

ដូច្ន្រេះ ការបន្ត អនុវត្ត គោល- 
នយោបាយ របស់ រដ្ឋា ភិ បាល ក្នុង 
ការលើក ស្ទួ យការអភិវឌ្រេឍ សហ- 
គ្រេស ធនុ តចូ នងិ មធ្រេយម ការជរំញុ 
នវានុវត្តន៍ និង ការប្រេើប្រេស់ 
បច្ច្រេកវិទ្រេយា ថ្មីៗ លើ គ្រេប់ វិស័យ 
មន ស រៈ សំខាន់ ណាស់ ក្នុង 
ការ ពង្រេងឹ មលូដ្ឋាន កណំើន សកម្ម- 
ភាព ក្នុងស្រេុក » ។ 

  លោកស្រេ ីInguna Dobraja 
នាយិកា គ្រេប់គ្រេង ប្រេចាំ ប្រេទ្រេស 
របស់ ធនាគារ ពិភព លោក បាន 
ឱ្រេយដឹង កាលពី ពាក់ កណា្តាល ខ្រេធ្នូ 
ន្រេះ ថា កម្ពុជា នៅត្រេ ប្រេឈម នឹង 
ភាពមនិប្រេកដប្រេជា ច្រេើន ខណៈ 
ដ្រេល មនការ ចាំបាច់ សម្រេប់ 
ការបង្កើត ការងរ ដ្រេល រង ផល- 
ប៉ះពាល់ និង ត្រេូវ ព្រេយួរ ។ 

 លោកស្រេី Inguna បន្តថា ៖  
« ចក្ខុវិស័យ កំណើន របស់ កម្ពុជា 
នៅត្រេ ប្រេឈម នឹង ភាពមិន- 

ប្រេកដប្រេជា ច្រេើន ណាស់ ។ 
គោលដៅ ដ៏ សំខាន់បំផុត ន្រេ 
គោលនយោបាយ នាព្រេលន្រេះ 
គឺបនា្ទាន់ ត្រេូវធ្វើ យ៉ាងណា ស្ដារ 
ឡើងវិញ នវូ ការងរ ដ្រេល បាតប់ង ់
ឬ ដ្រេល ត្រេូវ ព្រេយួរ ដោយសរត្រេ 
ការ រាលដល ជំងឺ ន្រេះ ។ ឆ្ពោះទៅ 
ព្រេលខាងមុខ ជាការ ចាំបាច់ 
ដ្រេល ត្រេូវ ជំរុញ លើកទឹកចិត្ត ដល់ 
ការវិនិយោគ ក្នុងស្រេុក និង ពី 
បរទ្រេស ឱ្រេយ ទាញយក ផល- 
ចំណ្រេញ  ពី កិច្ចព្រេមព្រេៀង 
ពាណិជ្ជកម្ម ស្រេរី ទ្រេ្វ ភាគី និង ក្នុង 
តំបន់ ដ្រេល ត្រេូវបាន បង្កើតឡើង 
កាលពីព្រេល ថ្មីៗ ន្រេះ ។ លទ្ធភាព 
ន្រេះ អាចធ្វើ ទៅរួច តាមរយៈ ការ- 
ដក់ច្រេញ ឱ្រេយបាន ឆប់រហ័ស នូវ 
ច្រេបាប់ វិនិយោគ មន ភាព ប្រេកួត- 
ប្រេជ្រេង និង ប្រេការ លើកទឹកចិត្ត 
នានា ដល ់ការវនិយិោគ អមដោយ 
វិធនការ ទាំងឡាយ សំដៅ បង្ក 

ភាពងយស្រេួល ដល់ ការធ្វើ 
អាជីវកម្ម ផងដ្រេរ »។

បើយោងតាម NBC វិស័យ 
កសិកម្ម នឹង បន្ត ជា វិស័យ សំ- 
ខាន់ និង មន សកា្តានុពល ខ្ពស់ 
ដ្រេល អាចជួយ ស្រេូប ឥទ្ធិពល 
មួយផ្ន្រេក ន្រេ វិបត្តិ ដូចជា ភាព- 
អត់ ការងរ ធ្វើ ឬ ជួយ គាំទ្រេ 
ជីវភាព ប្រេជាជន ក្រេីក្រេ ។  
ម្រេយា៉ាងទៀត ការ ព ន្លឿ ន ការ ធ្វើ 
ពិពិធ កម្ម មូលដ្ឋាន ស្រេដ្ឋកិច្ច 
និង ការអនុវត្ត យុទ្ធសស្ត្រេ- 
អភិវឌ្រេឍន៍  វស័ិយ ឧស្រេសាហកម្ម នឹង  
ជយួ ឱ្រេយ ស្រេដ្ឋកចិ្ចកម្ពជុា ងើប ឡើង  
កាន់ត្រេ ឆប់រហ័ស ពី វិបត្តិ នា បច្ចុ- 
ប្រេបន្ន ន្រេះ ។ លើស ពី ន្រេះ ការ ចាប ់- 
ផ្តើម ទទួល បាន ចំណូ ល  ពី ការ- 
ផលិ ត ប្រេង នៅ កម្ពុជា នឹង ផ្តល់ 
ជា ប្រេភព ថវិកា ជាតិ មួយ ទៀត 
សម្រេ ប ់ការ អភ ិវឌ្រេឍ វសិយ័ អាទ-ិ 
ភាព  នានា នៅ ព្រេ ល  ខាងមុខ  ៕
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ស.អ.កនឹងប្រើម៉ាក«មិ្លះអង្គរ»សម្រប់នំាច្រញអង្ករ
ធូ វិរៈ 

ភ្នំពេញៈ  រយៈព្រេល ៣ ឆ្នាំ   
សហព័ន្ធ ស្រេូវ អង្ករ កម្ពុជា  បាន 
បង្ហាញ ផ្រេនការ ដក ់ឱ្រេយ សមជកិ  
របស់ ខ្លួន អនុវត្ត នូវ ការ វ្រេចខ្ចប់ 
អង្ករ ក្រេអូប នាំច្រេញ ទៅ ទីផ្រេសារ 
អន្តរជាតិ  ដោយ ប្រេើប្រេស ់ ម៉ាក 
វញិ្ញាតកម្ម «ម្លិះអង្គរ»  នៅ លើបាវ    
វ្រេចខ្ចប់  ព្រេមទាំង  បញ្ច្រេញ អង្ករ 
ស្រេន ក្រេអបូ ០១ (Sen Kra Ob 
01) នៅ លើ ទីផ្រេសារ អន្តរជាតិ  
ជា លើក ដំបូង ។ 

 ស្ថាប័ន ដ្រេល ធ្វើ កិច្ចការ  លើ  
ទផី្រេសារ អង្ករ  ន្រេះ បាន ចុះ បញ្ច ីម៉ាក 
វញិ្ញាតកម្ម «ម្លិះ អង្គរ»   នៅ  ក្រេសងួ  
ពាណិជ្ជ កម្ម ជា ផ្លូវ ការ   ដើម  ឆ្នាំ 
២០ ១៨  ព្រេម ទាំង ការ សម្ពោធ  
ម៉ាក វញិ្ញាតកម្ម ន្រេះ កាល ព ីថ្ង្រេទ ី
២៣  ខ្រេ  មករា  ឆ្នាំ ២០១៨ ។  

លោក សងុ សរន៉  ប្រេធន សហ- 
ព័ន្ធ ស្រេូវ អង្ករ កម្ពុជា (ស.អ.ក)   
បាន សរស្រេរ   សរ   អបអរ ឆ្នាំ 
២០២១  ដោយ បាន លើក ឡើង 
ថា  ស.អ.ក  នឹងដក់ ឱ្រេយ អនុវត្ត 

នវូ ការ ប្រេើប្រេស ់  ម៉ាក  អង្ករ ក្រេអបូ   
«ម្លិះអង្គរ» នៅ ពាក ់កណា្តាល ឆ្នា ំ
២០២១  ន្រេះ សម្រេប់  ការ នាចំ្រេញ  
ទៅ កាន ់ទផី្រេសារ ប្រេទ្រេស ចនិ នងិ 
សហគម អឺរ៉ុប។

លោក សរ៉ន បាន បន្ថ្រេម ថា 
វិទ្រេយាស្ថាន ស្រេវជ្រេវ  និង អភិ-
វឌ្រេឍន  ៍ កសកិម្ម កម្ពជុា (កាឌ)ី ដោយ   
កិច្ច សហ ប្រេតិបត្តិការ ជាមួយ  រដ្ឋា- 
ភិបាល  អូស្រេ្តាលី  តាមរយៈ កម្ម វិធី 
ខ្រេស្រេ ចង្វាក់ តម្ល្រេ កសិកម្ម កម្ពុជា- 
អសូ្រេ្តាល ី(កាវា៉ាក)់  នងិ  ស.អ.ក   
បានរួម គា្នា អភិវឌ្រេឍពូជ  ស្រេន- 
ក្រេអូប   ០១   ដ្រេល ជា ពូជថ្មី មន 
គុណភាព ខ្ពស់  រសជាតិ   ឈ្ងុយ- 
ឆ្ងាញ់   ទន់ តាំង ពី ឆ្នាំ ២០១៨។ 

លោក បញ្ជាក ់៖«យើង នងឹ បន្ត  
ដំណើរ ដើម្រេបី ជំរុញការ  នាំច្រេញ  
អង្ករ ដ្រេល មន គុណភាព ខ្ពស់ 
របស់ យើង ។ យើង កំពុង ទន្ទឹង 
រង ់ចា ំបន្ត ធ្វើការ ដើម្រេប ីលើក កម្ពស់  
ជវីភាព អ្នក ក្នងុ ឧស្រេសាហកម្មស្រេវូ   
អង្ករ កម្ពជុា។ យើង  សមូ អរគណុ  
យ៉ាង ជ្រេល ជ្រេដល ់ដ្រេគ ូសហការ  
ទាំង អស់  ហើយ ខ្ញុំសូម ជូន ពរ 

យ៉ាង  កក ់ក្តា  ចពំោះ ប្រេទ្រេស ដ្រេល  
នាំចូល អង្ករ ពី កម្ពុជា»។   

ប្រេទ្រេស  កម្ពុជា នាំច្រេញ អង្ករ 
ទៅ កាន់ ទីផ្រេសារ អន្តរជាតិ ក្នុង 
រង្វង ់៧០មុនឺ តោន នៅឆ្នា ំ ២០២០  
ដ្រេល  ៨០ភាគរយ  ជា ប្រេភ្រេទ 
អង្ករក្រេអូប  ដ្រេល កំពុង មន 
តម្រេូវការខ្ពស់ នៅលើ  ទីផ្រេសា រ ។  
តួល្រេខ  នាំច្រេញ ន្រេះ  គឺ នៅ ទាប 
ជា  ង ការ ព្រេយាករ  របស់ សហព័ន្ធ 
ស្រេូវ អង្ករ កម្ពុជា  កាល ពីដើម ឆ្នាំ 
ដ្រេលខ្លួន  រំពឹងថា  ការនាំច្រេញ 

អង្ករ អាច សម្រេច បាន ប្រេមណ  
៨០ មុឺន តោន។ 

លោក ហ៊នុ ឡាក ់ អគ្គនាយក  
ក្រេុមហ៊ុន នាំច្រេញ អង្ករ ម្រេគង្គ 
អូរី ហ្រេសា  ត្រេឌីង(Mekong 
Oryza Trading Co., Ltd) 
ប្រេប ់ភ្នពំ្រេញ  ប៉សុ្តិ៍ថា «ម្លិះអង្គរ» 
គ្រេប ដណ្តប់ អង្ករ ប្រេណីត របស់ 
កម្ពជុា ដចូគា្នា ដ្រេល បាន នាចំ្រេញ 
រួច ហើយ ទៅ កាន់ ទីផ្រេសារ ពិភព- 
លោក ដ្រេល  ដក់ ឈ្មោះ អង្ករ 
ប្រេភ្រេទ ន្រេះ ទៅ តាម ក្រេុម ហ៊ុន 

នាចំ្រេញ នមីយួ ៗ  ហើយ  ចាបព់ ី
ឆ្នាំ ២០២១ តទៅ  ក្រេុមហ៊ុន 
នាំច្រេញ ទាំង អស់ នឹង ប្រេើ ម៉ាក 
អង្គរ ក្រេអូប  «ម្លិះ អង្គរ» សម្រេប់ 
បម្រេើ ការ នាំ ច្រេញ ។ 

លោក  ថា៖«យើង បាន  ចុះ បញ្ជ ី
ម៉ាក ់អង្ករ ក្រេអបូ«ម្លិះ អង្គរ»  រចួ- 
រាល ់ហើយ នៅ ក្រេសងួ ពាណជិ្ជ- 
កម្ម និង អង្គការ ពិភព លោក។ 
អ៊ចីងឹ ទ្រេ! នៅ ឆ្នា ំ២០២១ យើង 
ចង ់ឱ្រេយ នា ំច្រេញ អង្ករជា ផ្លវូ  ការ ដោយ 
ប្រេើ ម៉ាកអង្ករ «ម្លិះអង្គរ» ហើយ  
ម្ចាស់រោង ម៉ាសុីនកិន ស្រេូវ  និង 
ក្រេុមហ៊ុន នាំច្រេញ ទាំងអស់ ត្រេូវ 
គោរព តាម បទ ដ្ឋាន ស្តង់ដ ន្រេះ 
ដើម្រេបី ជំរុញ ឱ្រេយ គ្រេ ទទួល ស្គាល់  
«ម្លិះអង្គរ»  របស់ កម្ពុជា នៅ លើ 
ទីផ្រេសារ ពិភព លោក»។

លោក សុងុ សរ៉នុ  បន្ថ្រេមថា 
ក្នុង ស្ថានភាព ដ៏លំបាកន្រេះ  
ប្រេទ្រេស កម្ពុជា ក៏ អាច នាំ ច្រេញ 
អង្ករ ទៅកាន់ ទីផ្រេសារ   អន្តរជាតិ 
បាន ក្នងុ រង្វង ់ ៧០មុនឺ តោន នៅ 
ឆ្នា ំ២០២០ដ្រេលមន តម្ល្រេ ជាង  
៤៧០លានដុលា្លារ ៕ LA

ម៉ាក វិញ្ញាតកម្ម  «មិ្លះអង្គរ» ដេល បាន សម្ពោធ ក្នងុឆ្នា ំ២០១៨  ។ រូបថត ហុង មិនា

កំណើនស្រដ្ឋកិច្ច...

ធនាគារអ្រសី៊លីដា
សម្ពោធនិមិត្តសញ្ញា
ថ្មីក្នងុសម័យឌីជីថល
ស្វាគមន៍ឆ្នាំ២០២១

ធូ វិរៈ 

ភ្នពំេញៈ ធនាគារ  អ្រេសុលីដី  
ភីអិល សុី  ដ្រេល ជា ធនាគារ 
ពាណជិ្ជ ដបំងូ គ្រេ ចុះ បញ្ជ ីនៅ ផ្រេសារ  
មូល បត្រេ កម្ពុជា  បាន ប្រេកាស 
ដក ់ ឱ្រេយ ប្រេើ ប្រេស ់នមិតិ្ត សញ្ញាថ្ម ី
ជា ផ្លូវការ  បនា្ទាប់ ពី ប្រេតិបត្តិការ 
ជិត ៣០ ឆ្នាំ នាព្រេល កន្លង មក   
ឈាន មក  ដល់ សម័យ កាល  
ឌីជីថល ហិរញ្ញវត្ថុ(Fintech)។ 

លោក អុិន ចាន់នី  ប្រេធន 
នាយក ប្រេតបិត្ត ិធនាគារ  អ្រេសុ-ី
លី ដ ភីអិលសុី  បាន ថ្ល្រេង ក្នុង 
សនុ្ទរក ថា ក្នងុ ពធិ ីដក ់ឱ្រេយ ប្រេើប្រេស ់ 
ជា ផ្លូវ ការ នូវ និមិត្ត សញ្ញា ថ្មី ន្រេះ 
កាលព ីថ្ង្រេ ទ៣ី១  ខ្រេធ្ន ូថា នមិតិ្ត- 
សញ្ញា ថ្ម ីគ ឺរក្រេសា នវូ នមិតិ្ត របូ  អត្ត- 
សញ្ញាណ  និង អត្ថន័យ ដ្រេល 
ធនាគារ បាន កសង ជាង  ២៩ឆ្នា ំ 
កន្លង មក ។ 

លោក ថ្ល្រេងថា៖«ខ្ញុ ំក ៏សមូ សម្ត្រេង  
នវូ អណំរ គណុ ជ ូ ន ចពំោះ  អតថិជិន  
សធរណជន គ្រេប ់មជ្រេឈដ្ឋាន  ទាងំ  
វិស័យ សធរណៈ និង ឯកជន ជា-  
ពសិ្រេស  ធនាគារ ជាត ិន្រេ កម្ពជុា  
ដ្រេល ត្រេង ត្រេគា ំទ្រេដល ់ធនាគារ  
អ្រេសុីលីដ  ដ្រេល បាន ចូល រួម 
យ៉ាង សកម្ម ក្នុង ការ ផ្តល់ នូវ ស្រេវា  - 
ក ម្ម ធនាគារ អស ់រយៈ ព្រេល ជាង  
២៩ឆ្នាំ កន្លង មក »។ 

គិតត្រេឹម ដំណាច់ ខ្រេកញ្ញា  
ឆ្នា២ំ០២០  ធនាគារ  អ្រេសុលីដី  
មន ទ្រេព្រេយ សកម្ម សរុប ចំនួន  
៦,៣៧ពាន់ លាន ដុលា្លារ  សម- 
តុល្រេយ ឥណទាន សរុប  ៤,១៤  
ពាន់ លាន ដុលា្លារ   និង ប្រេក់ 
បញ្ញើ ស  ន្រេសំ សរុប ចំនួន៤,៥៣  
ពាន់ លាន ដុលា្លារ  និង ចំនួ ន អ្នក 
ចុះ ឈ្មោះ ប្រេើប្រេស ់ស្រេវា ធនាគារ  
ឌីជីថល អ្រេសុីលីដ  ទាន់ចិត្ត   
ជា ង១,៦២ លាន នាក់៕ LA

ទិន្នន័យទីផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជា
 វិធីស្រស្តជួញដូរតាមការដ្រេញថ្ល្រេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,100 17,160 17,160 17,100

2 GTI 3,200 - 3,200 3,200

3 PAS 14,200 14,160 14,200 14,000

4 PEPC 2,900 2,900 2,900 2,900

5 PPAP 11,700 11,700 11,700 11,500

6 PPSP 1,180 1,150 1,180 1,150

7 PWSA 6,100 6,100 6,100 6,100

កាលបរិច្ឆ្រេទ: ៣១ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ 



ភ្នពំេញ:  សេដ្ឋកិច្ច  របស់ បេទេស- 
កម្ពជុា តេវូ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថ ុអន្តរជាតិ 
នានា បាន ពេយាករថា  នឹង ធ្លាក់ ចុះ ១,៩ 
(-1,9) សមេប់ ឆ្នា ំ២០២០ និង ស្ទះុ- 
ងើប ឡើងវិញមក ៤ ភាគរយ សមេប់ ឆ្នា ំ
២០២១ នេះ ដោយសរតេ ចំណាត់- 
ការដ៏ មាន បេសិទ្ធភាព របស់ រដ្ឋា- 
ភិបាល ដេល ឆ្លើយតប ទៅនឹង តមេវូការ 
ជាក់ស្តេង និង វិស័យ ដេល ប៉ះពាល់ 
ទំាងនោះ រួមមានវិស័យ ទេសចរណ៍ 
កាត់ដេរ  និង វាយនភណ្ឌ និង វិស័យ 
សំណង់ ជាដើម ។ 

 លោក ម៉េ គុណ មករា ការី និពន្ធ- 
ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចកាសេត ភ្នពំេញ បុ៉ស្តិ៍ 
បានធ្វើការ សមា្ភាសន៍ ជាមួយ លោក លី 
សូ ដេ ត សេដ្ឋកិច្ចវិទូ ជាន់ខ្ពស់ បេចំា- 
ធនាគារ ពិភពលោក នៅ កម្ពជុា ទាក់ទិន 
ទៅនឹង ការអនុវត្ត សេដ្ឋកិច្ច របស់ កម្ពជុា 
ឆ្នា ំ២០២០ និង ការពេយាករសមេប់  
ឆ្នា ំ២០២១ ។ 
ធនាគារពិភពលោកនៅតេរកេសា

ជំហរការពេយាកររបស់ខ្លនួថាកំណើន-
សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពជុាឆ្នានំេះរួញទំហំ
បេមាណជា២ភាគរយដេលសេដៀង
គា្នាទៅនឹងដក១,៩ភាគរយដេលជា
ការពេយាកររបស់រដ្ឋាភិបាល។តើការ-
ពេយាករនេះផ្អេកលើធាតុផេសំអ្វីខ្លះទៅ? 

 ការនំាចេញ ទំនិញ រោងចកេ របស់ 
កម្ពជុា ដូចជា ផលិតផល កាត់ដេរ  
ផលិតផល ធ្វើដំណើរ  សេបេកជើង  កង់  
គេឿង បេដប់បេដ អគ្គសិនី  គេឿង 
បនា្លាស់ និង បេដប់បេដ លម្អ រថយន្ត 
មានការ ធ្លាក់ចុះ ២,៦ ភាគរយ ក្នងុ 
អំឡុងពេល ៩ ខេ ដំបូង នេ ឆ្នា ំ២០២០ ។ 
កេយមក សកម្មភាព សេដ្ឋកិច្ច មួយ- 
ចំនួន ចាប់ផ្តើម វិល ទៅរក បេកេតីភាព 
វិញ បន្តចិ ម្តងៗ បនា្ទាប់ពី មាន ភាព- 
ធូរសេល បន្តចិ នៅក្នងុ វិធនការ រកេសា 
គមា្លាត សុវត្ថភិាព សង្គម ដើមេបី ទប់ស្កាត់ 
ការឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។ តមេវូការ ក្នងុ- 
សេកុ រាប់ទំាង សកម្មភាព ធ្វើដំណើរ នឹង 
ទេសចរណ៍ ក្នងុសេកុ កំពុង ចាប់ផ្តើម 
រីបៗ ឡើងវិញ ។  រហូតមកទល់ ពេល 
នេះ យើង មិនបាន ឃើញថា ផល ប៉ះ- 
ពាល់ អវិជ្ជមាន គួរឱេយកត់សមា្គាល់ 
ណាមួយ ពី ការ រាតតេបាត ជំងឺ នេះ ទៅលើ 
វិស័យ ធនាគារ ឬ តុលេយភាព នេ បញ្ជី 
ទូទាត់ ទេ រីឯ ទំនុកចិត្ត ទីផេសារ តេវូបាន 
ស្តារឡើងវិញ ជា បណ្តើរៗ ដោយសរ 
ការគេប់គេង បានល្អ លើ ការផ្ទះុ ជំងឺ 
នេះ។  ការទទួល បាន បេើបេស់ ឯកជន 
នៅ រកេសាបាន ភាពរឹងមំា បាន ដោយសរ 
អន្តរាគមន៍ គំាទេ ហិរញ្ញវត្ថ ុដោយផ្ទាល់ 
របស់ រដ្ឋាភិបាល ដេលមាន ទំហំ សរុប 
២,៨ ភាគរយ នេ ផ . ស . ស ។   អន្តរាគមន៍ 
របស់រ ដ្ឋា ភិ បាល  ដេលមាន ទំហំ ធំ គួរ - 
សមបាន ជួយ រកេសា កមេតិ ទទួលទាន 
បេើបេស់ ឱេយមាន លំនឹង ដេលជា ហេតុ 

ធ្វើឱេយ ការថយចុះ នេ ការនំា ចូល មាន 
ទំហំ ល្មម អាច ទេទំេ បាន ។ ការ ចុះ ហត្ថ-  
លេខា លើ កិច្ចពេមពេៀង ពាណិជ្ជកម្ម 
សេរី កម្ពជុា - ចិន (CCFTA) និង ភាព 
ជា ដេគូ សេដ្ឋកិច្ច គេប់ ជេងុជេយ ក្នងុ 
តំបន់ (RCEP) នាពេល ថ្មីៗ  នេះ នឹង 
ជួយ លើកកម្ពស់ ការវិនិយោគ ក្នងុសេកុ 
និង ពាណិជ្ជកម្ម ក្នងុ តំបន់ ថេមទៀត ។ 
ការរាតតេបាតជំងឺនេះបានប៉ះទង្គចិខ្លាងំ

ជាពិសេសទៅលើវិស័យកាត់ដេរនិង
ទេសចរណ៍។តើធនាគារពិភពលោក
វាយតម្លេដូចម្តេចដេរចំពោះគោល-
នយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសមេប់
តទល់នឹងសភាពការណ៍នេះ?

ការ អន្តរាគមន៍ របស់រ ដ្ឋា ភិ បាល ដើមេបី 
សមេល ផលប៉ះពាល់ អវិជ្ជមាន ន េ ជំងឺ 
រាតតេបាត នេះ ស្ថតិក្នងុ វិសលភាព មួយ 
ដេល មិន ធ្លាប់មាន ពីមុនមក គឺមាន 
ទំហំ រហូតដល់ ទៅ ៥ ភាគរយ នេ ផ . ស . 
ស ។  កញ្ចប់ ជំនួយ ឧបត្ថម្ភ ដ៏ ទូលំ-
ទូលាយ រួមមាន ការ ចំណាយ ទាក់ទង 
នឹង សុខភាព  ជំនួយ សមេប់ បេក់ - 
ចំណូល  ការចាក់ បញ្ចលូ ភាគហុ៊ន និង 
ការធនា បេក់កម្ច ីការចំណាយ លើ 
ការអភិវឌេឍ  និង ការកាត់បន្ថយ ពន្ធ ។  
កម្មវិធី វិនិយោគសធរណៈ នានា ដេល 
អាជា្ញាធរ កម្ពជុា បានដក់ ចេញ ក្នងុ ការ 
កសង ហេដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ រូបវន្ត នៅ ទី - 
រួម ខេត្ត ពេះសីហនុ  និង សៀមរាប នឹង 
ធ្វើឱេយ បេសើរឡើង នូវ ការតភា្ជាប់ និង គំា-
ទេ ដល់ ការអភិវឌេឍ វិស័យ ទេសចរណ៍ ។  
យ៉ាងណាក្ត ីអ្វដីេល សំខាន់ ចំាបាច់ 
បំផុត  នោះ គឺ យុទ្ធសស្តេ ស្តារ សេដ្ឋកិច្ច 
មួយ ដេលមាន បេសិទ្ធភាព  មាន ភាព- 
បេកដនិយម អាចអនុវត្ត បាន និង 
តមេង់ គោលដៅ បានជា ក់លាក់ ល្អ ។ 
នៅក្នងុអំឡុងពេលមានការរាត-

តេបាតជំងឺខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអាជីវកម្ម
អនឡាញមានការស្ទះុឡើងគួរឱេយកត់-
សមា្គាល់សេបគា្នានឹងកាលៈទេសៈដេល
រដ្ឋាភិបាលកម្ពជុាបានកំណត់ទិសដៅ

ឈានទៅរកសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅឆ្នាំ
ខងមុខៗ។តើធនាគារពិភពលោក
គិតថាខ្លនួគួរតេចូលពាក់ព័ន្ធនៅក្នងុ
រឿងនេះដេរឬទេ?

 លទ្ធភាព របស់ កេមុហុ៊ន អាច ទប់- 
ទល់  បាន បុ៉នណា ទៅនឹង ផលប៉ះពាល់ 
អវិជ្ជមាន នេ ជំងឺ រាតតេបាត កូ វីដ ១៩ 
អាសេយ័ លើ សមត្ថភាព របស់ ពួកគេ 
ក៏ដូចជា កត្តា ផេសេងៗ ទៀត ដេរ ក្នងុការ 
ធ្វើការ កេសមេលួ បេភេទ នេ បេបផេន ធ្វើ 
អាជីវកម្ម របស់ខ្លនួ ក្នងុនោះ រួមទំាង 
ការបេើ បច្ចេកវិទេយា ឌីជីថល ផង ដើមេបី 
ជួយ សមេលួ បង្កើត បរិយកាស មួយ 
កំុឱេយ និ យោ ជិត  និង អតិថិជន មានការ- 
ទាក់ទង ជិតគា្នា ផ្ទាល់ យ៉ាង បេញឹក ដូច 
ទមា្លាប់ ធ្វើ អាជីវកម្ម កន្លងមក ។  ដូចដេល 
បានបញ្ជាក់ នៅក្នងុ ការផ្តាត ពិសេស 
នេរ បាយ ការណ៍ បច្ចបុេបន្នភាព សេដ្ឋកិច្ច 
របស់ បេទេស អី៊ចឹងការបេើបេស់ ថា្នាល 
ឌីជីថល ពី សំណាក់ កេមុហុ៊ន ក្នងុការ ធ្វើ 
ជំនួញ មានការ កើនឡើង ដេលជា 
ដំណោះសេយ មួយ ឆ្លើយតបទៅនឹង  
កូ វីដ  ១៩ នៅក្នុង បេទេស កម្ពុជា។ 
ធនាគារពិភពលោក នៅ តេ ប្តេជា្ញាចិត្ត 
ជួយ ដល់ រាជ រដ្ឋាភិបាល កម្ពជុា ក្នងុ 
ដំណើរ បេធតុ ឆ្ពោះទៅ រកសេដ្ឋកិច្ច 
ឌីជីថល ដេលជា របៀប វារៈគោល- 
នយោបាយ មាន សរៈសំខាន់ ជាង 
ពេលណាៗ ទំាងអស់ ក្នងុបច្ចបុេបន្ននេះ ។ 

 សេបពេលដេលការពេយួរភាពអនុ-
គេះរបស់EBA ចូលជាធរមាន
រដ្ឋាភិបាលកម្ពជុាចាប់ផ្តើមបង្កើតកេមុ-
ចរចាកិច្ចពេមពេៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី
ជាមួយបេទេសមួយចំនួនក្នងុតំបន់និង
លើសកលលោកហើយកម្ពជុាក៏បាន
បញ្ចប់កិច្ចពេមពេៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី
ជាមួយចិនដេលនឹងចាប់ផ្តើមអនុវត្ត
ក្នងុឆ្នាំ២០២១នេះ និងនៅមានកិច្ច-
ពេមពេៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីចំនួន៩
ទៀតដេលកំពុងស្ថតិក្នងុការចរចា។
តើការតេៀមខ្លនួទំាងអស់នេះមាន

អត្ថន័យដូចម្តេចដេរសមេប់ចីរភាព-
សេដ្ឋកិច្ចក្នងុរយៈពេលមធេយមនិង
វេងនៅកម្ពជុា?

 ការដក ផ្នេក ខ្លះ នេ ភាព អនុគេះពា-
ណិជ្ជកម្ម កេម បេព័ន្ធ« ទំនិញ គេប់ - 
យ៉ាង លើកលេងតេ អាវុធ ”» របស់ 
សហភាព អឺរុ៉ប បា នចូល ជាធរ មាននៅ 
ថ្ងេទី ១២  ខេសីហា  ឆ្នា ំ២០២០ ដេល 
ប៉ះពាល់ ដល់ បេមាណ ជា ២០ ភាគរយ 
នេ ការនំាចេញ របស់ កម្ពជុា ទៅកាន់ 
សហភាព អឺរុ៉ប ។  

តមរយៈ នេះ ផលិតកម្ម នំាចេញ នៅ 
កម្ពុជា ក៏ កំពុង តេ កេតមេូវ ទៅតម 
សភាពកា រណ៍ ដេរ ។ ការនំា ចេញ 
សម្លៀកបំពាក់  ទំនិញ ធ្វើដំណើរ  សេបេក- 
ជើង និង ផលិតផល កង់ ទៅកាន់ ទីផេសារ 
សហរដ្ឋអាមេរិក បាន កើន ឡើង ដល់ 
២,៧ ពាន់លាន ដុលា្លារ អាមេរិក ពោលគឺ 
កើនឡើង ៧,៦ ភាគរយ ក្នងុ រយៈពេល 
៩ ខេ ដំបូង នេ ឆ្នា ំ២០២០ ។

សហរដ្ឋអាមេរិក គឺជា ផេសារ ធំជាងគេ 
ដេល សេបូយក ៣៦ ភាគរយ នេការនំា - 
ចេញ សរុប នេ ផលិតផល កាត់ដេរ 
សម្លៀកបំពាក់ ផលិតផល ធ្វើដំណើរ 
សេបេកជើង  និង កង់ ពី កម្ពជុា ។  កិច្ចពេម- 
ពេៀង ពាណិជ្ជកម្ម រវាង បេទេស នានា 
ដេល បនា្ទាប ់ពីរបំាងពាណិជ្ជ កម្ម លើ 
ទំនិញ នំាចូល នំាមក នូវ ផលចំណេញ 
សុខុមាលភាព ដល់ អ្នកបេើបេស់ តម 
រយៈ ភាពសមេបូរ បេប នេ មុខទំនិញ លទ្ធ- 
ភាព រកបាន ផលិតផល មានគុណ ភាព 
ល្អ  និង តម្លេ ទាប ដូច្នេះ វា បង្កើតឱេយមាន 
សកម្មភាព ពាណិជ្ជកម្ម ។ គន្លះឹ សំខាន់ 
ដេល កិច្ចពេមពេៀង ពាណិ ជ្ជកម្ម សេរី 
ទំាងនេះ នំាមក គឺ ការបង្កើន លទ្ធភាព 
ចូលទៅ កាន់ ទីផេសារ ។ កិច្ចពេមពេៀង 
ពាណិជ្ជកម្ម សេរី រវាង ចិន និង កម្ពជុា 
តេវូបាន គេ រំពឹងថា នឹង ទាក់ទាញ លំហូរ 
វិនិយោគ ផ្ទា ល់ពី បរទេស មកកាន់ 
កម្ពជុា ថេមទៀត ។  វិស័យ ដូចជា កសិ-
កម្ម  ការកេច្នេ កសិផល  និង ផលិតកម្ម 
ផលិតផល កសិកម្ម សុទ្ធតេ តេៀមខ្លនួ 
បានល្អ ក្នងុការ នំាចេញ ទៅកាន់ ទី ផេសារ 
បេទេស ចិន និង បេទេស ផេសេងទៀត ។  
ទោះយ៉ាងណា កិច្ច ពេម ពេៀម នេះ 
តេមួយ មុខ បេហេលជា មិន គេប់គេន់ 
សមេប់ ជំរុញ ពាណិជ្ជកម្ម និង សេដ្ឋកិច្ច 
របស់ បេទេស កម្ពជុា ឱេយមាន សម្ទះុ កាន់ - 
តេខា្លាងំ កា្លា បានទេ បេសិនបើ វា មិន អម 
ជាមួយ ដោយ ការកេទមេង់ ក្នងុសេកុ 
ដើមេបី លើកកម្ពស់ ការបេកួតបេជេង 
របស់ បេទេស កម្ពជុា ។ 
តើធនាគារពិភពលោកមានអនុ-

សាសន៍អ្វខី្លះដល់រដ្ឋាភិបាលសមេប់កេ
លម្អដើមេបីយកផលពីកិច្ចពេមពេៀងទំាង
បុ៉នា្មានដេលបានលើកឡើងខងលើ?

 ជាការ ចំាបាច់ ណាស់ ដេល គេ តេវូ 
ជួយ  សមេលួ ដល់ ការពងេកី ការវិនិ-

យោគ ក្នងុសេកុ និង ពី បរទេស ដេល 
កើតចេញពី កិច្ចពេមពេៀង ពាណិជ្ជកម្ម 
សេរី ទ្វេភាគី និង ក្នងុ តំបន់ ។  ក្នងុន័យនេះ 
ការដក់ចេញ ចេបាប់ វិនិយោគ ដេលមាន 
ភាព បេកួតបេជេង និង បេការ លើក ទឹក- 
ចិត្ត នានា គឺពិត ជាមាន សរៈសំខាន់ - 
ណាស់ ។  នៅក្នងុ រយៈពេល មធេយម អ្វី 
ដេលជា ភាពចំាបាច់ ដេរ គឺ តេវូ លើក - 
ស្ទយួ ការធ្វើសមាហរណកម្ម នេ ឧសេសា - 
ហ កម្ម កេច្នេ កសិផល និង ផលិតកម្ម 
កសិកម្ម រប ស់ កម្ពជុា ទៅក្នងុ ខេសេចង្វាក់ 
តម្លេ ក្នុង តំបន់ ។ សេបគា្នា នេះដេរ 
ការកេលម្អ ការតភា្ជាប់ គមនាគមន៍  និង 
ពលកម្ម មាន ជំនាញ ឱេយ បេសើរឡើង និង 
កាត់បន្ថយ ថ្លេដើម ថាមពល សុទ្ធតេ 
ស្ថតិ ក្នងុចំណោម ជំហាន សំខាន់ៗ 
ដេល តេវូបេកាន់យក ។ 
រដ្ឋាភិបាលកម្ពជុាក៏កំពុងពេយាយាម

កសាងឯករាជភាពរបស់ខ្លនួតាម-
រយៈការបង្កើនសមត្ថភាពផលិតកម្ម
តើអ្នកគិតថាកិច្ចពេមពេៀងពាណិជ្ជ-
កម្មសេរីអាចជួយជំរុញកំណើនដល់
កម្ពជុាយា៉ាងណា? 

កិច្ចពេមពេៀង ពាណិជ្ជកម្ម សេរី រវាង 
បេទេស នឹង ទមា្លាក់ បនា្ទាប របារ ពាណិជ្ជ - 
កម្ម ឱេយទាន់ សមេប់ ទំនិញ នំាចូល នំា - 
មក នូវ ផលចំណេញ សុខុមាលភាព 
ដល់ អ្នកបេើបេស់ តមរយៈ ភាព សមេបូរ - 
បេប នេ មុខទំនិញ លទ្ធភាព រកបាន 
ផលិតផល មានគុណ ភាពល្អ និង តម្លេ 
ទាប ។  ការពងេកី លទ្ធភាព ចូលទៅ 
កាន់ ទីផេសារ តមរយៈ កិច្ចពេម ពេៀង 
ពាណិជ្ជ កម្មនេះ ដេលជា យន្តការ 
សំខាន់ មួយ នឹង ជំរុញ ការ វិនិយោគ 
ក្នងុសេកុ និង ការនំាចេញ ឱេយ កើនឡើង ។  
កិច្ចពេមពេៀង ពាណិជ្ជកម្ម សេរី រវាង 
កម្ពជុា និង ចិន តេវូបាន គេ រំពឹងថា នឹង 
ទាក់ទាញ លំហូរ វិនិយោគ ផ្ទា ល់ពី បរ-
ទេស មក កម្ពជុា ។  វិស័យ ដូចជា កសិ-
កម្ម ការកេច្នេ កសិផល និង ផលិតកម្ម 
ស្ថតិក្នងុ ស្ថានភាព មួយ ល្អ សមេប់ ការ- 
នំាចេញ ទៅកាន់ ទីផេសារ បេទេស ចិន និង 
បេ ទស ផេសេងៗ ទៀត ។ អ្វ ីដេលជា ឧត្តម-
ភាព បេៀបធៀប ដេល កម្ពជុា នៅមាន គឺ 
កមា្លាងំ ពលកម្ម ដេល មិនទាន់ បេើបេស់ 
អស់ លទ្ធភាព និង ថ្លេដើម ពលកម្ម ទាប 
ដេល គួរ លើកស្ទយួ បង្កើតឱេយមាន ផល - 
ចំណេញ ចេើន ទៀត តមរយៈ ការ- 
បណ្តះុបណា្តាល ជំនាញ ជាក់លាក់ និង 
ជំរុញ សេដ្ឋកិច្ច វិមាតេ ។  ទំាងអស់នេះ 
នឹង ជួយ បង្កើន សកា្តានុពល របស់ បេ-
ទេស កម្ពជុា ឈាន ទៅ ពងេកី ផលិតកម្ម 
ឱេយទៅ ហួស ពី បេបផេន បច្ចបុេបន្ន ដេល 
ពឹងផ្អេក ខា្លាងំ  លើ សម្លៀកបំពាក់ និង 
សេបេកជើង ហើយ ទន្ទមឹគា្នា នោះ ក៏ នឹង 
លើកកម្ពស់ រចនាសម្ព័ន្ធ សេដ្ឋកិច្ច 
កាន់តេ មាន ភាព ចមេះុ សមេបូរបេប 
ថេមទៀត ដេរ ៕

ធនាគារពិភពលោក ៈការចាប់ផ្តើមអនុវត្តពាណិជ្ជកម្មសេរីក្នងុ 
ឆ្នាំ២០២១ នឹងជួយជំរុញកំណើនបន្ថេមដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពជុា

លោកលីសូដេតសេដ្ឋកិច្ចវិទូជាន់ខ្ពស់បេចំាធនាគារពិភពលោកនៅកម្ពជុា។រូបថត សហ ការី
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២០២០គឺជាឆ្នាំដែលធ្វើឱែយសែដ្ឋ-
កចិ្ចទូទាងំពភិពលោកមានការធ្លាក់ចុះ
ដោយសារការរីករាលដាលនែជំងឺ
កវូដី១៩។ចណំែកបែទែសកម្ពជុាវញិ
ក៏ទទលួរងផលប៉ះពាលព់ីជងំឺនែះផង
ដែរខាងកែមនែះគឺជាការសង្ខែប
ពែឹត្តិការណ៍សែដ្ឋកិច្ច វិនិយោគ និង
ជនំញួសខំានៗ់ នៅក្នងុបែទែសកម្ពជុា
ក្នុងឆ្នាំ២០២០៖

ខែមករា
សណ្ឋាគារផ្កាយ៥ដែលមាន

អាយុកាល២៣ឆ្នាំនៅទីកែុងភ្នំពែញ
បានបែកាសបិទទា្វារចាប់ពីថ្ងែទី៣១
ខែធ្នូឆ្នា២ំ០១៩កែមហែតផុលវបិត្តិ
សែដ្ឋកចិ្ច។ចាប់បើកដណំើរការអាជវី-
កម្មពីឆ្នាំ១៩៩៦ក្នុងនាមជាសណ្ឋា-
គារ Inter-Continentalមុនពែល
ប្តរូឈ្មោះមកជាTheGreateDuke
Hotelកាលដើមឆ្នាំ២០១៨ដោយ
មានកែមុហ៊នុRegencyCompany
Limitedជាមា្ចាស់កម្មសិទ្ធិ។

 «របាយការណ៍វឌែឍនភាពមា៉ាកែូ-
សែដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យធនាគារឆ្នាំ២០១៩
និងទសែសនវិស័យឆ្នាំ២០២០» របស់
ធនាគារជាតិនែកម្ពជុាបង្ហាញថាក្នងុ
ឆ្នាំ២០១៩លំហូរទុនវិនិយោគផ្ទាល់
ពីបរទែសមកកម្ពុជាមានតម្លែសរុប
៣៥៨៨លានដលុា្លារក្នងុនោះវសិយ័
ហិរញ្ញវត្ថុមានតម្លែ២៣៨៥លាន
ដុលា្លារនិងវិស័យមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ
មាន១២០៣លានដុលា្លារ។តម្លែ
នែះគឺកើនឡើង១១,៧ភាគរយពី
ចំនួន៣២១២លានដុលា្លារកាលពី
ឆ្នាំ២០១៨។

ខែក៊ម្ភ:
 រដ្ឋលែខាធិការកែសួងសែដ្ឋកិច្ច

និងហិរញ្ញវត្ថុលោកវងែសុី វិសុទ្ធបាន
ឱែយដឹងថា រដា្ឋាភិបាលនឹងបែកា្លាយ
កាសុីណូដ៏ចែើនលើសលប់ពែល
បច្ចុបែបន្ននៅខែត្តពែះសីហនុទៅជា
មជែឈមណ្ឌលឧសែសាហកម្មដែលជា
ទីកែុងShenzhenទី២នៅកម្ពុជា
នាពែលអនាគត។

 ធនាគារអ៊ូរី របស់កូរ៉ែខាងតែបូង
បានបែកាសចែបាច់បញ្ចូលគា្នាជាផ្លូវ-
ការនវូកែមុហ៊នុបតុែសម្ពន័្ធ២របស់ខ្លនួ
នៅកម្ពុជាគឺWBFinancesនិង
Woori Finance(Cambodia)
ដោយបែើឈ្មោះគែឹះសា្ថានមីកែូហិ-
រញ្ញវត្ថុWBFinanceសមែប់
ការពងែីកអាជីវកម្មនៅក្នុងវិស័យ
ហិរញ្ញវត្ថុដ៏ចង្អៀតរបស់កម្ពុជា។

ខែមីនា
 កម្ពុជាបាននាំចែញផលិតផល

(រួមមានកាបូបដែកាបូបសា្ពាយនិង
វ៉ាលិស)ធ្វើដំណើរក្នុងតម្លែ១,២
ពាន់លានដុលា្លារកាលពីឆ្នាំ២០១៩
កើនឡើង១០០ភាគរយធៀបនឹងឆ្នាំ
២០១៨ដែលមានតម្លែ៦០០លាន
ដុលា្លារ។បើតាមសមាគមរោងចកែ-

កាត់ដែរនៅកម្ពុជា(GMAC)មុន
ពែលកម្ពុជាទទួលបានបែព័ន្ធអនុ-
គែះពន្ធ GSPពីអាមែរិកនៅខែ
កក្កដាឆ្នាំ២០១៦ការនាចំែញផលតិ-
ផលធ្វើដំណើររបស់កម្ពុជាសមែច
បានតែឹមតែ៥០លានដុលា្លារ។

កម្ពជុាបាននាចំែញផ្លែចែកអបំងូ-
លឿងសែស់៧២១៨២តោនទៅ
ទីផែសារអន្តរជាតិក្នុងតំបន់អាសុីខាង-
កើតក្នុងតែីមាសទី១ឆ្នាំ២០២០។

ខែមែសា
 កម្ពុជាបាននាំចែញតែបូងថ្ម និង

គែឿងអលង្ការមានតម្លែជាង៤១៨
លានដុលា្លារទៅកាន់ទីផែសារអន្តរជាតិ
កាលពីឆ្នាំ២០១៩។បែទែសសិង្ហបុរី
គឺជាទីផែសារនាំចែញធំជាងគែរបស់
កម្ពជុាដែលមានតម្លែបែមាណ២២៦
លានដុលា្លារបែទែសថែឈរនៅលំ-
ដាប់ទី២មានបែមាណ១៦៥លាន
ដុលា្លារនិងអាមែរិកជាង២៣លាន
ដុលា្លារ។ដោយឡែកកម្ពុជាក៏បាននាំ
ចលូតែបងូថ្មនងិគែឿងអលង្ការមកវញិ
ផ្គតផ់្គង់ទផីែសារក្នងុសែកុវញិជាង១៩៤
លានដុលា្លារកាលពីឆ្នាំ២០១៩។

កម្ពុជាទទួលបានចំណូលមិន-
មែនសារពើពន្ធពីវិស័យរ៉ែបែមាណ
២១លានដុលា្លារកាលពីឆ្នាំ២០១៩
កើនឡើងបែមាណជា៥ភាគរយធៀប
នឹងឆ្នាំ២០១៨មានបែមាណ២០
លានដុលា្លារ។នែះបើយោងតាម
ថា្នាក់ដឹកនាំកែសួងរ៉ែនិងថាមពល។

ខែឧសភា
 អែសុីលីដាបានបែមូលនិធិបែ-

ហែល១៧,៥លានដុលា្លារពីការបោះ-
ផែសាយលក់មូលបតែកម្មសិទ្ធិលើក-
ដំបូងជាសាធរណៈ(IPO)នៅលើ
កែមុហុ៊នផែសារមូលបតែកម្ពជុា(CSX)។
ធនាគារនែះបានបោះផែសាយលក់
ភាគហ៊ុនសរុបចំនួន៤,៣៤លានឬ
ស្មើនឹងចំនួន១ភាគរយនែភាគហ៊ុន
សរុបរបស់ខ្លួនជាង៤៣៣លាន
ដលុា្លារខណៈតម្លែក្នងុ១ហ៊នុគឺ១៦-
២០០រៀល(៤,០៥ដុលា្លារ)។

ខែមិថ៊នា
 តម្លែកូនកែពើទើបញាស់បាន

ធ្លាក់ចុះទាបបំផុតមិនធ្លាប់មាននា

អំឡុងពែលបែមូលកូនឆ្នាំនែះខណៈ
អ្នកចិញ្ចឹមបានស្នើឱែយរដា្ឋាភិបាលជួយ
ស្វែងរកទីផែសារអន្តរជាតិសមែប់ការ-
នាំចែញដោយផ្ទាល់ដើមែបីចៀសវង
ពីការពងឹផ្អែកទៅលើការបែមលូទញិ
ពីសំណក់ឈ្មួញបែទែសជិតខាង។

 គណៈកម្មការមូលបតែកម្ពុជា
បានដាក់សាកលែបងការនូវការស្នើសុំ
អត្តសញ្ញាណវនិយិោគនិ(Investor
ID)តាមអនឡាញដើមែបីជយួសមែលួ
ដល់សាធរណជនដែលចង់ចូលរួម
សមែប់ការជួញដូរមូលបតែនៅលើ
ផែសារហ៊នុខណៈដែលការរកីរាលដាល
ជំងឺកូវីដ១៩នៅតែបន្ត។

ខែកក្កដា
កែុមហ៊ុនKhmerFreshMilk

ដែលជារោងចកែកែច្នែក្នុងសែុកធំ
ជាងគែគែងនឹងឈានជើងចូល
ទីផែសារនៅកម្ពុជាជាលើកដំបូងដើមែបី
ផ្គតផ់្គង់ផលតិផលពីទកឹដោះរបស់ខ្មែរ
១០០ភាគរយដែលមានគុណភាព
ខ្ពស់និងស្តង់ដាអនាម័យ។

ការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមផ្លូវអា-
កាសរបស់កម្ពុជាធ្លាក់ចុះបែមាណ
៣០ភាគរយនៅឆមាសទី១ ឆ្នាំ
២០២០នែះមានចំនួន២៥០០០
តោនធៀបនងឹរយៈពែលដចូគា្នាឆ្នាមំនុ
ខណៈចំនួនអ្នកដំណើរតាមផ្លវូអាកាស
ចនំនួ១,៩៥លាននាក់ក្នងុរយៈពែល
៦ខែដំបូងឆ្នាំ២០២០នែះធ្លាក់ចុះ
៦៨ភាគរយ។

ខែសីហា
 ទិន្នន័យពីអគ្គនាយកដា្ឋានគយ

និងរដា្ឋាករកម្ពុជាបានឱែយដឹងថាការ
នាំចែញកង់ពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផែសារ
អន្តរជាតិក្នងុឆមាសទី១ឆ្នាំ២០២០
មានតម្លែសរបុជតិ២៤២លានដលុា្លារ
ខណៈពែញមួយឆ្នាំ២០១៩ការ-
នាំចែញកង់សរុបមានតម្លែតែឹមតែ
ជាង៤១២,៥លានដុលា្លារ។

កម្ពុជាបាននាំចែញផលិតផលពី
ស្ករមានតម្លែជតិ១៩លានដលុា្លារក្នងុ
ឆមាសទី១ឆ្នា២ំ០២០នែះធ្លាក់ចុះ៤៤
ភាគរយបើធៀបនឹងឆមាសទី១ឆ្នាមុំន។

ខែកញ្ញា
 វិនិយោគិនជប៉ុនបានស្នើឱែយ

រដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាពន្លឿនការបើក
ចែកពែំដែនស្ទឹងបត់-បាណងអៀង
ជាមួយនឹងបែទែសថែដើមែបីជំរុញការ
ដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងកាត់ពែំដែនឱែយ
បានកាន់តែបែសើរ។

អគ្គនាយកទទួលបន្ទុកអគ្គនា-
យកដា្ឋានបែងកាតនែកែសួងរ៉ែ និង
ថាមពលបានឱែយដឹងថាកម្ពុជាតែៀម
ខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការចរចាជាមួយសម-
ភាគីថែអំពីការបែងចែកអត្ថបែ-
យោជន៍នែតំបន់ដែលអះអាងថា
តែួតសុីគា្នានៅក្នុងឈូងសមុទែថែ។

ខែត៊លា
 រដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងសិកែសា

លទ្ធភាពសាងសង់ហែដា្ឋារចនា-
សម្ព័ន្ធផ្លូវដែកពីទីកែុងភ្នំពែញតភា្ជាប់
ទៅកែងុបាវតិដែលជាចែកទា្វារពែដំែន
អន្តរជាតិកម្ពជុានងិវៀតណម។អ្នក-
ក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនជឿថាគមែង
នែះនឹងរួមចំណែកជំរុញការដោះដូរ
ទំនិញរវងបែទែសទាំង២ឱែយកាន់តែ
ល្អបែសើរថែមទៀត។

កែុមហ៊ុនAeonMall(Cam-
bodia)Co,.Ltdបានបកុគែឹះសាង-
សង់គមែងផែសារទំនើបអីុអន៣
វិនិយោគទឹកបែក់ជាង២០០លាន
ដុលា្លារស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យ
រាជធនីភ្នំពែញ។

 បែទែសកម្ពុជានិងចិនបានចុះ
ហត្ថលែខាលើកិច្ចពែមពែៀងពា-
ណិជ្ជកម្មទ្វែភាគីរវងបែទែសទាំង២
ដែលនឹងអនុញ្ញាតឱែយកម្ពុជានាំចែញ
ទនំញិដោយមានអតែពន្ធសនូែយភាគ-
រយទៅកាន់ទីផែសារបែទែសចិនដែល
ជាទីផែសារធំបំផុតលើពិភពលោក។

 កែមុហ៊នុOverseasCambo-
dia InvestmentCorporation
(OCIC)ដែលជាកែុមហ៊ុនក្នុងសែុក
មានផែនការបោះទុនវិនិយោគសរុប
២,៥ពាន់លានដុលា្លារសមែប់អភិ-
វឌែឍកោះនរាទៅជាទីកែុងរណបថ្មី
មួយទៀតក្នុងទីកែុងភ្នំពែញ។

ធនាគារជាតិនែកម្ពុជាបានបែ-
កាសដាក់ឱែយដំណើរការជាផ្លូវការ
បែព័ន្ធបាគងដែលជាបែព័ន្ធទូទាត់
សាច់បែក់តាមបែព័ន្ធបច្ចែកវិទែយាអន្តរ

ធនាគារក្នងុគោលបំណងដើមែបីជំរុញ
ការទូទាត់ដោយមិនបែើសាច់បែក់
ជួយបង្កើនលែបឿនបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ
នៅកម្ពជុា។

ខែវិច្ឆិកា
 សភាពាណជិ្ជកម្មកម្ពជុានងឹបើក

ការិយាល័យតំណងរបស់ខ្លួននៅ
បណ្តាបែទែសមួយចំនួននៅតំបន់
អឺរ៉ុបកាណដានិងអាមែរិកនៅ
ឆ្នាំ២០២១

 រដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងរៀបចំ
ផែនការបែមូលពន្ធលើសែវឌីជីថល
ដែលបានផ្ដល់ដោយកែមុហ៊នុបច្ចែក-
វទិែយាបរទែសដចូជាកែមុហ៊នុNetflix
កែុមហ៊ុនAmazonកែុមហ៊ុនAli-
banaកែុមហ៊ុនFacebookនិង
កែុមហ៊ុនGoogle។

ខែធ្នូ
កែុមហ៊ុនRenaissanceMin-

erals (Cambodia) Ltdថា
ខ្លួនកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការសាង-
សង់រោងចកែកែច្នែនៅក្នុងគមែងរ៉ែ
មាសអូរខា្វាវ ក្នុងខែត្តមណ្ឌលគិរី។
ទោះបីការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩
បានបង្កឱែយមានបញ្ហាបែឈមមួយ
ចំនួនក៏ដោយក៏កែុមហ៊ុននែះរំពឹងថា
នឹងអាចទាញយករ៉ែមាសបាននៅ
ឆមាសទី១ឆ្នាំ២០២១។

 បែធនកែុមហ៊ុមបែធនកែុម-
ហ៊ុនAngkorInternationalAir-
portInvestment(Cambodia)
CoLtd(AIAI)លោកLuWeiដែល
ជាកែមុហ៊នុកពំងុសាងសង់អាកាស-
យានដា្ឋានសៀមរាបថ្មីក្នុងតម្លែជិត
៩០០លានដុលា្លារបានដាក់ផែនការ
ក្នុងការសាងសង់អាកាសយានដា្ឋាន
សៀមរាបថ្មីនែះឱែយសមែចបាន៦៧
ភាគរយនៅតែឹមដំណច់ឆ្នាំ២០២១។

 កម្ពុជាបានកា្លាយជាបែទែស
ផលិតបែងមួយនៅលើពិភពលោក
និងជាបែទែសទី៨ក្នុងតំបន់អាសា៊ាន
(លើកលែងបែទែសឡាវនិងសិង្ហ-
បរុ)ីបនា្ទាបព់ីកែមុហ៊នុរកុរកបែងនងិ
ឧស្ម័នKrisEnergy Ltd របស់
បែទែសសងិ្ហបរុីបានទាញយកតណំក់
បែងលើកដំបូងនៅក្នុងប្លុក Aពី
បាសាំងខ្មែរកាលពីថ្ងែទី២៨ខែធ្នូ។

 ការនាំចែញសរុបរបស់កម្ពុជា
ក្នងុឆ្នាំ២០២០សមែចបានបែមាណ
១៦ពាន់លានដុលា្លារកើនឡើង
ជាង១៤ភាគរយធៀបនឹងរយៈពែល
ដូចគា្នាកាលពីឆ្នាំមុនទោះបីជាការ-
រីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩បានធ្វើឱែយ
អាក់ខានដល់ការផលិតនិងបន្ថយ
លែបឿនចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ពិភពលោកក៏
ដោយ។ទិន្នន័យបឋមពីលោក
នាយករដ្ឋមន្ដែីហ៊ុនសែនដែលបាន
ថ្លែងក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានផែសាយ-
ផ្ទាល់ពិសែសបង្ហាញថាទំហំពា-
ណិជ្ជកម្មសរុបមានចំនួន៣២ពាន់
លានដុលា្លារដោយក្នុងនោះការនាំ-
ចែញសរុបរបស់កម្ពុជាមានបែហែល
១៦ពាន់លានដុលា្លារ៕
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តពទីពំរ័១...វ៉ាកស់ាងំផលតិ
ដោយក្រមុហ៊នុPfizer/BioN-
Techត្រអ្នកជំនាញនិងក្រុម-
ហ៊ុនឱសថន្រះបាននិយាយ
ថារាងកាយត្រវូការព្រលវ្រលា
ដើម្របីបង្កើតភាពសា៊ាំ។
កាលពីថ្ង្រអង្គារទី២៩ KG-

TVដ្រលជាសាខារបស់ទូរ-
ទស្រសន៍ABCនៅរដ្ឋCalifor-
niaបានរាយការណ៍ថាលោក
MatthewW.ដ្រលជាគិលា-
នុបដ្ឋាកអាយុ៤៥ឆ្នាំនៅទីក្រងុ
SanDiego បានទទួលវ៉ាក់-
សំាងនៅថ្ង្រទី១៨ខ្រធ្នូដោយ
បាននិយាយថាផលប៉ះពាល់ន្រ
វ៉ាក់សំាងត្រមួយគត់ដ្រលលោក
បានជួបប្រទះគឺការចុកដ្រ។
៦ថ្ង្រក្រយមកលោកMat-

thew បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយ
មានរោគសញ្ញា គ្រុនញាក់
ឈឺសាច់ដុំ និងអស់កមា្លាំង
បនា្ទាប់ពីលោកបានធ្វើការ
១វ្រនក្នុងផ្ន្រកជំងឺកូវីដ១៩ន្រ
មន្ទីរព្រទ្រយ។ ការធ្វើត្រស្តនៅ
មន្ទីរព្រទ្រយបានបញ្ជាក់ថា
លោក Matthew គឺវិជ្ជមាន

ជំងឺកូវីដ១៩។
នៅក្នុងស្រចក្ដីថ្ល្រងការណ៍

មួយទៅកាន់ទីភា្នាក់ងរព័ត៌-
មានReuters ក្រុមហ៊ុន
Pfizerបាននយិាយថាពកួគ្រ
នឹងពិនិត្រយមើលរាល់ព័ត៌មាន
ដ្រលមានលើករណីន្រះនិង
រាល់ការរាយការណ៍ការរក-
ឃើញករណីត្រស្តវិជ្ជមាន
បនា្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំង។
Pfizerក៏បានបញ្ជាក់ផងដ្ររ

ថា៖«ដោយផ្អ្រកលើការសកិ្រសា
សុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពដំ-
ណាក់កាលទី៣ របស់យើង
វ៉ាក់សាំងន្រះផ្ដល់ភាពសា៊ាំខ្លះ
ក្នងុរយៈព្រលប្រហ្រល១០ថ្ង្រ
បនា្ទាប់ពីការចាក់លើកដំបូង
ហើយភាពសា៊ាំនឹងត្រូវបាន
បង្កើនយា៉ាងខា្លាំងបនា្ទាប់ពីការ-
ចាក់លើកទី២។ន្រះគឺជា
ការគាទំ្រដល់តម្រវូការសម្រប់
ការចាក់វ៉ាក់សាំង២ដូស»។
Pfizerបានបន្តទៀតថាការ-

ធ្វើត្រស្តវិជ្ជមានអាចដោយ-
សារ«បគុ្គលមា្នាកៗ់ អាចឆ្លងជងំឺ
មុនឬភា្លាមៗក្រយព្រលចាក់-
វ៉ាក់សាំងរួច»។
លោកវ្រជ្ជបណ្ឌតិChristian

Ramersដ្រលជាអ្នកឯកទ្រស
ជងំឆឺ្លងនៅទកី្រងុSanDiego
បានប្រប់KGTVថាស្រណា-
រយីោន្រះគឺមនិម្រនជាស្រណា-
រីយោមិនបានរំពឹងទុកមុនទ្រ
ដោយលោកលើកឡើងថាទនិ្ន-
ន័យការសាកល្របងបង្ហាញថា
ន្រះជាអ្វីដ្រលគ្រគិតថានឹង
កើតឡើងបើសិនមានអ្នកប៉ះ-
ពាល់នឹងជំងឺ។
«យើងដឹងពីការសាកល្របង

វ៉ាកសំ់ាងថាត្រវូចណំាយព្រល
ប្រហ្រល១០ទៅ១៤ថ្ង្រ
សម្រប់អ្នកដើម្របីចាប់ផ្ដើម
បង្កើតការការពារ»។លោក
Ramersបាននិយាយប្រប
ន្រះ ហើយបានបន្តទៀតថា៖
«យើងគតិថាដសូទ១ីនងឹផ្ដល់
ការការពារដល់អ្នកប្រមាណ
៥០% ហើយអ្នកត្រូវការដូស
ទី២ ដើម្របីឈានដល់កម្រិត
ការពារ៩៥%»។
វ្រជ្ជបណ្ឌិតរូបន្រះក៏បាន

លើកឡើងថាលោកMatthew
បានឆ្លងមនុព្រលចាក់វ៉ាកស់ាងំ
ដោយសារកូវីដ១៩ អាចចំ-
ណាយព្រលរហូតដល់១៤
ថ្ង្រទើបច្រញរោគសញ្ញា។

លោក Rammersបាន
និយាយថាលោកបានដឹងអំពី
ករណីផ្រស្រងទៀតក្នុងតំបន់
ដ្រលបុគ្គលិកសុខាភិបាល
បានឆ្លងម្ររោគនៅក្នុងអំឡុង
ព្រលដ្រលពួកគ្របានទទួល
វ៉ាកស់ាងំន្រះ។លោកនយិាយ-
ថាគ្រប់ករណីទាំងអស់បង្ហាញ
ពីការពិតដ្រលថាលទ្ធផលគឺ
មិនមានភា្លាមៗទ្រ ហើយបើ -
ទោះបីជាមានភាពសា៊ាំខ្លះក៏-
ដោយក៏មនិម្រនមានភាពសា៊ាំ
ព្រញល្រញនោះទ្រ។
ព្រឹត្តិការណ៍ន្រះបានកើត-

ឡើងខណៈព្រលដ្រលវ៉ាក់សំាង
ចំនួន២ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្រយ
ប្រើប្រស់នៅចក្រភពអង់គ្ល្រស
និងប្រទ្រសចិន។
កាលពីថ្ង្រពុធ ទី៣០ចក្រ-

ភពអង់គ្ល្រសបានអនុញ្ញាតឱ្រយ
ប្រើប្រស់វ៉ាក់សាំងAstra-
Zeneca/Oxfordក្នុងគ្រអា-
សន្ន។វ៉ាកសំ់ាងAstraZene-
ca/Oxfordគឺមានតម្ល្រថោក
ជាងគ្រងយស្រលួផលតិនងិ
ងយស្រលួស្តកុទកុហើយត្រវូ
បានគ្ររំពឹងថា នឹងកា្លាយជា
វ៉ាក់សាំងប្រើប្រស់ច្រើនជាង

គ្រក្នុងពិភពលោក។
ទិន្ននយ័បឋមបានបង្ហាញថា

វ៉ាក់សាំងន្រះមានប្រសិទ្ធភាព
ត្រឹមត្រ៦២%ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្ត្រ
ក្រយមកបានរកឃើញថា
មានប្រសិទ្ធភាព៩០% ក្នុង
ជនស្មគ័្រចតិ្តដ្រលគ្រច្រឡំផ្ដល់
វ៉ាក់សាំងត្រឹមត្រពាក់កណា្ដាល
ដូសក្នុងការចាក់ទី១និងដូស
ព្រញក្នងុការចាក់ទ២ី។កហំសុ
ន្រះបានធ្វើឱ្រយមានការមិនទុកចិត្ត
នៅប្រទ្រសផ្រស្រង។ សហរដ្ឋ-
អាម្ររិក និងសហភាពអឺរ៉ុប
បានបង្ហាញថាពួកគ្រទំនងជា
មិនអនុញ្ញាតឱ្រយចាក់វ៉ាក់សំាង
ន្រះរហូតដល់យា៉ាងហោចណាស់
ខ្រកុម្ភៈឆ្នាំ២០២១។
ក្នុងការប្រកាសដដ្រលរដ្ឋា-

ភិបាលចក្រភពអង់គ្ល្រសក៏បាន
ផ្លាស់ប្ដរូយទុ្ធសាស្ត្រមកធ្វើការ-
ចាក់វ៉ាក់សំាងដូសទី១ឱ្រយមនុស្រស
ឱ្រយច្រើនបំផុតជាជាងរក្រសាទុក
វ៉ាក់សំាងសម្រប់ការចាក់ដូស
ទី២ដើម្របីបង្កើនចំនួនមនុស្រស
ដ្រលទទួលបានវ៉ាក់សាំង។
រឯីប្រទ្រសចនិវញិកាលពថី្ង្រ

ព្រហស្របតិ៍ទី៣១បានធ្វើការ-
អនញុ្ញាតឱ្រយប្រើប្រស់វ៉ាកស់ាងំ

ផលិតដោយក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចិន
Sinopharm/BeijingInsti-
tute of Biological Prod-
uctsដោយសន្និដ្ឋានថាវ៉ាក់-
សាំងន្រះ មានប្រសិទ្ធភាព
៧៩% ក្នុងការសាកល្របងដំ-
ណាក់កាលទី៣របស់ពកួគ្រ។
អត្រប្រសិទ្ធភាពន្រះគឺខុសពី
អត្រប្រសិទ្ធភាពន្រវ៉ាក់សំាង
ដដ្រលនៅប្រទ្រសអារា៉ាប់រួម
ដ្រលកាលពីដើមខ្រធ្នូបានប្រ-
កាសឱ្រយប្រើប្រស់វ៉ាក់សាងំន្រះ
ក្រយពីបានសន្នដិ្ឋានថាមាន
ប្រសិទ្ធភាព៨៦%។មួយវិញ
ទៀត Sinopharmមិនបាន
បញ្ច្រញទនិ្ននយ័អពំីចនំនួអ្នក-
សាកល្របងឬផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិត
អំពីផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណា-
មួយទ្រ។
យា៉ាងណាមិញបើទោះបីជា

រដ្ឋាភិបាលចិនទើបធ្វើការ
អនុញ្ញាតឱ្រយប្រើប្រស់ក៏ដោយ
ក៏អាជា្ញាធរមូលដ្ឋានជាច្រើន
បានធ្វើការចាក់វ៉ាក់សំាងន្រះ
ជូនប្រជាជនអស់ជាច្រើន
ខ្រមកហើយដ្រលអ្នកវិភាគ
មួយចំនួនគិតថាជាអំពើមិន-
ទទួលខុសត្រូវ៕

WORLD

www.postkhmer.com

សុខ  ស្រីលុច

កាលពីថ្ង្រអង្គារ ទី២៩ធ្នូ
ក្រុមរៀបចំយុទ្ធនាការបោះ-
ឆ្នាតរបស់ប្រធនាធិបតីអា-
ម្ររកិលោកDonaldTrump
បានស្នើតុលាការកំពូលសហ-
រដ្ឋអាម្ររិកឱ្រយទទួលយកបណ្តងឹ
ឱ្រយលុបចោលលទ្ធផលន្រការ-
បោះឆ្នាតនៅក្នុងរដ្ឋWis-
consin ដ្រលលោកចាញ់
លោកJoeBiden ប្រមាណ
២១០០០សំឡ្រង។
ក្នងុពាក្រយបណ្តងឹនោះយុទ្ធនា-

ការរបស់លោកTrumpបាន
អះអាងការបោះឆ្នាតនៅរដ្ឋ-
Wisconsin គឺមិនស្របតាម
រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងបានបរាជ័យ
ហើយបានស្នើឱ្រយតុលាការ
កពំលូពន្លឿនដណំើរការនតីិវធិី
ដើម្របីលុបចោលលទ្ធផលបោះ-
ឆ្នាតលបុចោលអង្គបោះឆ្នាត
បច្ចុប្របន្នន្ររដ្ឋWisconsin
និងអនុញ្ញាតឱ្រយសភារដ្ឋដ្រល
គ្រប់គ្រងដោយបក្រសសាធ-
រណរដ្ឋធ្វើការត្រងតាំងអង្គ-
បោះឆ្នាតថ្មី។
ពាក្រយបណ្តឹងទៅកាន់តុលា-

ការកំពូលសហរដ្ឋអាម្ររិកធ្វើ-
ឡើងបនា្ទាប់ពីតុលាការកំពូល
របស់រដ្ឋWisconsin នៅថ្ង្រ
១៤ធ្នូបានច្រនចោលបណ្តងឹន្រះ
ដោយបានសម្រចថា បញ្ហា
ប្រឈមរបស់លោកTrump
ចពំោះអ្នកបោះឆ្នាតដ្រលត្រវូ-
បានគ្របង្ខាំងគឺមិនមានភ័ស្តុ-
តាងច្របាស់លាស់ហើយការ-
អះអាងផ្រស្រងទៀត គឺហួស-
ព្រលប្ដឹងហើយ។
កាលពីដើមខ្រធ្នូយុទ្ធនាការ

របស់ប្រធនាធិបតី Trump
បានដក់ពាក្រយបណ្តងឹទៅតុលា-
ការកំពូលរបស់រដ្ឋWiscon-
sinដើម្របីដកហូតសន្លឹកឆ្នាត
ផ្ញើតាមប្រអប់សំបុត្រ និង
សន្លឹកឆ្នាតបោះដោយផ្ទាល់
ជាង២២១០០០សន្លឹកនៅ
ក្នុងស្រុក Dane និងស្រុក
Milwaukee ដ្រលជារដ្ឋមាន
អ្នកគាំទ្រគណបក្រសប្រជាធិប-
ត្រយ្រយធំបផំតុ។លោកTrump
បានអះអាងថាសន្លឹកឆ្នាត
ទាំងន្រះ មិនមានសំណើជា
លាយលក្ខណ៍អក្រសរត្រឹមត្រូវ។
មកដល់ព្រលន្រះលោក

Trump និងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់

លោកបានរងនូវការបរាជ័យ
រាប់សិបដងនៅរដ្ឋWiscon-
sinនិងនៅទូទាំងប្រទ្រសក្នុង
បណ្តឹងដ្រលពឹងផ្អ្រកលើការ-
អះអាងដ្រលមនិមានការគាទំ្រ
ថា ការបោះឆ្នាតនៅរដ្ឋនោះ
មានការបន្លំ និងការរំលោភបំ-
ពាន។កាលពីសបា្ដាហ៍មុន
លោកបានស្នើដល់តុលាការ-
កំពូលសហរដ្ឋអាម្ររិក ដើម្របី
ប្តូរស្រចក្តីសម្រចរបស់តុលា-
ការកំពូលន្ររដ្ឋPennsylva-
nia ដើម្របីធ្វើការច្រនចោល
សន្លកឹឆ្នាតផ្ញើតាមសបំតុ្រនងិ
អនុញ្ញាតឱ្រយសភារដ្ឋPenn-
sylvaniaដ្រលគ្រប់គ្រងដោយ
បក្រសសាធរណរដ្ឋធ្វើការជ្រើស-
រីសអង្គបោះឆ្នាតផ្ទាល់ខ្លួន។
លោកJoshHawleyសមា-

ជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណបក្រស
សាធរណរដ្ឋតណំាងរដ្ឋMis-
souri បានកា្លាយជាសមាជិក
ព្រឹទ្ធសភាដំបូងគ្រដ្រលបាន
និយាយកាលពីថ្ង្រទី៣១ ថា
លោកនឹងជំទាស់លទ្ធផលថា
លោក Biden ឈ្នះនៅព្រល
ដ្រលសម័យប្រជុំរួមន្រសភា
អាម្ររិកធ្វើការរាប់សន្លឹកឆ្នាត

ត្រគ្ររំពឹងថាការជំទាស់ន្រះ
នឹងមិនមានការផ្លាស់ប្តូរលទ្ធ-
ផលឆ្នាតទ្រគ្រន់ត្រពន្រយារ-
ការរាប់សន្លកឹឆ្នាតត្រប៉ណុ្ណោះ-
ទ្រ។ លោក Trump ក៏បាន
សរស្ររទៅកាន់អ្នកគាទំ្ររបស់
លោកផងដ្ររថាលោកនងឹជបួ
ពួកគ្រនៅទីក្រុងវ៉ាសុីនតោន
ដ្រលជាឯកសារយោងទៅនឹង
ការតវ៉ាទ្រង់ទ្រយធំដ្រលត្រូវ
បានគ្រងទុក។
ដោយមនិផ្តល់ពត័៌មានជាក-់

លាក់ឬភស័្តតុាងលោកHaw-
leyបាននយិាយថាលោកនងឹ
ជំទាស់ពីព្រះរដ្ឋមួយចំនួន
ដ្រលរួមទាំងរដ្ឋPennsylva-
niaមនិបានគោរពច្របាប់បោះ-
ឆ្នាតរបស់ពកួគ្រទ្រ។មកដល់
ព្រលន្រះបណ្តឹងជំទាស់នឹង
ជ័យជម្នះរបស់ Biden នៅ
ក្នុងរដ្ឋPennsylvania មិន-
បានជោគជ័យទ្រ។នៅក្នុង
ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍មួយលោក
Hawleyបាននិយាយថា៖
«យា៉ាងហោចណាស់សភាគួរ-
ត្រធ្វើការសុើបអង្ក្រតលើការ-
ចោទប្រកាន់អំពីការលួចបន្លំ
សន្លឹកឆ្នាតនិងអនុម័តវិធន-

ការដើម្របីធនានូវភាពត្រឹម-
ត្រវូន្រការបោះឆ្នាត។លោកក៏
បានរិះគន់វិធីដ្រលហ្វ្រសប៊ុក
នងិធ្វតីធើរដោះស្រយមាតកិា
ទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នាត
ដោយចាត់ទុកវជាការខិតខំ
ដើម្របីជួយលោកBiden។
នៅរដ្ឋ Florida លោក

Trump មានមនុស្រសដ្រល
គាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រងតវ៉ាលទ្ធ-
ផលបោះឆ្នាតរបស់លោករួម-
ទាំងម្រធវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់
គឺលោកRudyGiulianiនិង
កូនប្រុសរបស់លោកគឺDon-
aldTrumpJr។
សូម្របីត្រនៅព្រលដ្រលលោក

ប្រឆំងនឹងលទ្ធផលការបោះ-
ឆ្នាតន្រះជាសាធរណៈក៏ដោយ
សំណួរមួយដ្រលគាត់បានសួរ
ម្តងហើយម្តងទៀតទៅប្រជា-
ជនអាម្ររិកគឺថាតើគាត់គួរត្រ
ចូលរួមពិធីការឡើងកាន់តំណ្រង
របស់លោកBidenដ្ររឬទ្រ?
លោកDonald Trump

បានអះអាងដោយគា្មានភ័ស្តុ-
តាងថា មានការលួចបន្លំក្នុង
ការបោះឆ្នាតន្រះ។លោកបាន
ជំរុញសមាជិកសភាតំណាង-

រាស្រ្ត និងព្រឹទ្ធសភាគណបក្រស
សាធរណរដ្ឋឱ្រយបន្តការចោទ-
ប្រកាន់គា្មានមូលដ្ឋានរបស់
លោក បើទោះបីជាលទ្ធផល
បោះឆ្នាតបានបញ្ជាក់ពីជ័យ-
ជម្នះរបស់លោកBidenឈ្នះ
អង្គបោះថាអង្គបោះឆ្នាត
៣០៦ធៀបនឹង២៣២របស់
លោកTrumpក៏ដោយ។
អ្នកនាំពាក្រយរបស់លោកBi-

den លោកស្រី JenPsaki
បានច្រនចោលការលើកឡើង
របស់លោក Hawleyថាជា
ភាពមនិច្របាសល់ាស់ដ្រលមនិ
គោរពនឹងពាក្រយសម្របថចូល
កាន់តំណ្រងនៅថ្ង្រទី២០ ខ្រ
មករាឡើយ។
ក្នងុបទសមា្ភាសជាមយួអ្នក-

សារព័ត៌មានPsaki បាន
និយាយថា៖«ប្រជាជនអា-
ម្ររិកបាននិយាយយា៉ាងល្អនៅ
ក្នុងការបោះឆ្នាតន្រះហើយ
ប្រជាជន៨១លាននាក់បាន
បោះឆ្នាតឲ្រយលោក JoeBi-
denនិងKamalaHarris។
សមាជនងឹបញ្ជាក់លទ្ធផលន្រ
ការបោះឆ្នាតដូចដ្រលពួកគ្រ
ធ្វើរៀងរាល់៤ឆ្នាំម្តង»៕

លោកTrump ដាក់ពាក្យបណ្ត  ឹង  ទៅតុលាការ កំពូល  ឲ្យលុប ចោល  លទ្ធផល បោះ ឆ្នោត នៅ រដ្ឋ Wisconsin  

គិលានុបដា្ឋាកម្នោក់ ...



សៅសម្ភស្ស

របាយការណ៍ពិសេសមួយបាន
រកឃើញថាអារ៉ាប់រមួពតួដេគ្នា
ធ្វើជាមជេឈមណ្ឌលសមេបជ់យួ
ដល់បេទេសវ៉េណេស៊យុអេឡា
ពីការដាក់ទណ្ឌកម្មពាណជិ្ជកម្ម
បេងពសីហរដ្ឋអាមេរកិកាលពី
ខេមិថុនាកន្លងទៅ។
កាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះ

សហរដ្ឋអាមេរកិបានដាកទ់ណ្ឌ-
កម្មលើកេុមហ៊ុនដឹកបេងជាង
៦ជាជហំានដ៏ធមំយួនេបណំង
របស់អាមេរកិដេលចង់បញេឈប់
ពាណិជ្ជកម្មបេងរបស់វេ៉ណេ-
ស៊ុយអេឡា។
ក្នងុរយៈពេលប៉នុា្មានសបា្តាហ៍

កេយមកក៏មានការលេចឡើង
កេុមហ៊ុនលេបីឈ្មាះមួយដេល
មានមូលដា្ឋាននៅអារ៉ាប់រួម
(UAE)ឈានជើងមកកាន់កាប់
កេុមហ៊ុនដឹកបេងទៅវេ៉ណេ-
ស៊ុយអេឡាជាចេើនកេុមហ៊ុន
ដោយធ្វើការប្ដរូឈ្មាះនាវាទាងំ-
អស់នោះហើយបន្តដំណើរការ-
ដឹកជញ្ជូនបេងរបស់ខ្លួនទៅ
វ៉េណេស៊ុយអេឡាដូចធម្មតា។
កេុមហ៊ុនMuhitMaritime

FZEគឺជាអង្គភាពមួយក្នុងចំ-
ណោមអង្គភាពទាំង៣ដេល
មានមលូដា្ឋាននៅអារ៉ាបរ់មួដេល
តេវូបានគេសមា្គាលថ់ាធ្លាបប់ាន
ដឹកជញ្ជូនបេងឆៅនិងឥន្ធនៈ
ទៅវ៉េណេស៊យុអេឡាក្នងុអឡំងុ
ឆមាសទី២នេឆ្នាំនេះ។
ដណំើរការមយួចនំនួក៏ចាប-់

ផ្ដើមមានការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីដេល
រួមមានដំណើរការពិនិតេយលើ
ឯកសារដកឹជញ្ជនូផ្ទេក្នងុពកីេមុ-

ហ៊នុបេងរដ្ឋរបស់វេណ៉េស៊យុ-
អេឡាក៏ដូចជាទិន្នន័យនេការ-
ដកឹជញ្ជនូនងិនាវារបស់ភាគទីី
៣ក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរដេរ។
នាវាដកឹបេងគេបគ់េងដោយ

កេុមហ៊ុនMuhitMaritime
FZE បានដឹកបេងរប់លាន
បារ៉េលដេលផលតិដោយកេមុ-
ហ៊ុនរដ្ឋរបស់បេទេសវ៉េណេ-
ស៊យុអេឡាគឺកេមុហ៊នុPetro-
leosdeVenezuelaSAឬ
PDVSAតាងំតេពខីេមថិនុាមក
ម្លេ៉ះ។នេះបើយោងតាមឯកសារ
ផ្ទេក្នុងនិងមូលដា្ឋានទិន្នន័យ
ដឹកជញ្ជូនជាសាធរណៈ។
សកម្មភាពនេះ បង្ហាញឱេយ

ឃើញពីរបៀបដេលអារ៉ាប់រួម
ដេលជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយក្នុង
ចំណោមសម្ព័ន្ធមិត្តជិតបំផុត
របស់ទីកេុងវា៉ាសុីនតោននៅ
មជេឈឹមបពូា៌ាបង្កើតមជេឈមណ្ឌល
សមេប់ជួយដល់កេុមហ៊ុន
ដេលទទួលរងការដាក់ទណ្ឌ-
កម្មពអីាមេរកិទៅកាន់បេទេស-
វ៉េណេស៊ុយអេឡា។
កេុមហ៊ុនចំនួន៣ រួមមាន

កេុមហ៊ុន MuhitMaritime
កេមុហ៊នុIssaShippingFZE
និងកេុមហ៊ុន AsiaCharm
Ltdមិនបានឆ្លើយតបនឹង
សំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មាន
ដេលពេយាយាមទាកទ់ងទៅតាម-
រយៈបេអប់សំបុតេនិងអុីមេល
ទាក់ទិននឹងបញ្ហានេះឡើយ។
បន្ថេមពនីេះអ្នកសារពត័ម៌ាន

ក៏មិនអាចរកឃើញទិន្នន័យ
ណមយួដេលបញ្ជាកថ់ានរណ
ជាមា្ចាស់ពីកេយកេមុហ៊នុទាងំ
៣នេះដេរ។ពត័ម៌ានលម្អតិអពំី

ភាពជាមា្ចាស់និងការគេប់គេង
របស់កេមុហ៊នុទាងំនេះមនិតេវូ
បានចុះក្នងុបញ្ជីឈ្មាះកេមុហ៊នុ
ដេលអាចរកឃើញជាសាធរ-
ណៈក្នុងអារ៉ាប់រួមឡើយ។
យា៉ាងណមិញតួនាទីរបស់

កេមុហុ៊នទំាង៣គឺដឹកជញ្ជនូបេង
វ៉េណេស៊យុអេឡាដេលនេះគសូ
បញ្ជាក់ពីរបៀបនេអង្គភាពដេល
មនិសា្គាល់ចេបាសល់ាស់នេះពេយា-
យាមដឹកជញ្ជូនបេងចេញ
ពវី៉េណេស៊យុអេឡាខណៈដេល
ទីកេុងវា៉ាសុីនតោនកំពុងពេយា-
យាមររំងបេទេសទិញបេង
និងកេមុហុ៊នដឹកជញ្ជនូទំាងឡាយ
កុំឱេយមានការដកឹជញ្ជនូបេងឆៅ
ចេញពបីេទេសទៅកាន់បេទេស
នៅអាមេរិកខាងតេបូង។
ទភីា្នាកង់រពត័ម៌ានរយ៉ទរ័បាន

រយការណ៍កាលខេ វិច្ឆិកាថា
កេមុហ៊នុHithertoមនិសា្គាល់
អត្តសញ្ញាណបេកដមយួបាន
ចលូខ្លនួជាអ្នកទិញបេងឆៅធំ
បង្អស់ពីវ៉េណេស៊ុយអេឡា។
កេុមហ៊ុនដេលទិញបេងពីបេ-
ទេសនេះសុទ្ធសឹងតេជាកេុម-
ហ៊ុនដេលទើបតេចុះបញ្ជីនៅ

ក្នងុឆ្នានំេះក្នងុនាមជាកេមុហ៊នុ
ពាណជិ្ជកម្មដេលមានមលូដា្ឋាន
នៅទីកេុងម៉ូស្គូ។
គរួបញ្ជាក់ផងដេរថាបេទេស

រសុេសុីគឺជាបេទេសសម្ពន័្ធមតិ្តមយួ
ក្នងុចណំោមបេទេសសម្ពន័្ធមតិ្ត
ជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់បេទេសវេ៉-
ណេស៊ុយអេឡា។
ឥឡវូនេះកពំងុមានការលេច

ឡើងនូវឥរិយាបថសេដៀងគ្នា
ដេលទំនងជាសកម្មភាពលក្ខណៈ
ជយួបេទេសសម្ពន័្ធមតិ្តពាកព់ន័្ធ
ក្នុងការដឹកជញ្ជូនបេងនេះ។
អង្គភាពចេញពីអារ៉ាបរ់មួទាងំ

៣នេះបានបង្កើតកងនាវារបស់
ខ្លនួតាងំពីដើមឆ្នាំ២០១៩មក
ម្លេ៉ះដេលរួមជាមួយនឹងនាវាជា-
ចេើនដេលតេងធ្វើដំណើរទៅ
កាន់បេទេសវ៉េណេស៊យុអេឡា។
នេះបើយោងតាមទនិ្ននយ័តាម
ដាននាវាRefinitivEikonនងិ
Equasisដេលជាមូលដា្ឋាន
ទិន្នន័យដឹកជញ្ជូន។
ការនំាចេញបេងឆៅរបស់

កេមុហ៊នុទាងំ៣មានចនំនួបេ-
មាណ៣,៩ ភាគរយនេការនាំ
បេងចេញសរុបរបស់បេទេស

អាមេរិកខាងតេបូងនៅឆ្នាំ២០២០
គិតមកតេឹមថ្ងេទី១៨ធ្នូ ដេល
ចំនួននេះមានតម្លេបេហេល
២០៨,៥លានដុលា្លារក្នុងតម្លេ
ទីផេសារសមេប់បេងឆៅម៉េយាង
ឈ្មាះថាមេរី(Merey)។
កេុមហ៊ុនPDVSAរបស់បេ-

ទេសវ៉េណេស៊យុអេឡាចេើនតេ
លក់បេងឆៅរបស់ខ្លួនដោយ
បញ្ចុះតម្លេទាបបផំតុហើយពេល
ខ្លះលក់ថោកស្ទើររកចំណេញ
មិនឃើញផង។
អ្នកនាំពាកេយកេសួងការបរ-

ទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាន
និយាយថា៖«យើងកំពុងតាម-
ដានយា៉ាងដិតដល់នូវរល់
វិធីដោះសេយបេបច្នេបេឌិត
ទាងំឡាយរបស់កេមុហ៊នុនានា
ក្នងុការគេចពីការដាកទ់ណ្ឌកម្ម
បេងនេះ។អ្នកដេលនៅពី-
កេយកេុមហ៊ុនទាំងនេះបេ-
ហេលជាមនិសវូឆ្លាតដោយមិន
បានពិចារណសោះថាខ្លនួឯង
អាចនឹងទទួលរងការដាក់-
ទណ្ឌកម្មនេះដេរឬអត់ទេ»។
អ្នកនាំពាកេយរូបនេះបានបដិ-

សេធមិនធ្វើអតា្ថាធិបេបាយអំពី
ទណ្ឌកម្មនាពេលអនាគតដេល
អាចកើតមានឡើង ប៉ុន្តេគត់-
បានបន្ថេមថា៖ «មិត្តភក្តិ និង
សតេូវអាមេរិកគួរតេដឹងថា
កេមុហ៊នុរបស់ពកួគេកេមុហ៊នុ
ជួរមុខនិងនាវាដឹកបេងនៅតេ
ងយរងការដាក់ទណ្ឌកម្មបេ-
សិនបើពួកគេជេៀតជេកសកម្ម-
ភាពហើយជយួសមេលួដលក់ារ-
នាំចេញបេងរបស់កេុមហ៊ុន
PDVSAរបស់បេទេសវ៉េណេ-
ស៊ុយអេឡាទៅបរទេសនិង

កិច្ចខិតខំបេឹងបេងរបស់របប
Maduro ដើមេបីគេចចេញពី
ទណ្ឌកម្មនេះ»។
រដា្ឋាភិបាលអារ៉ាប់រួមបាន

និយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លេង-
ការណ៍មួយថា៖«ការសុើប-
អង្កេតដហ៏្មតច់ត់នងិគេបជ់េងុ-
ជេយកំពុងដំណើរការយា៉ាង
ពេញលេញ»ចពំោះករណីរបស់
កេុមហ៊ុនMuhitMaritime
កេមុហ៊នុIssaShippingនងិ
កេុមហ៊ុនAsiaCharm។
សេចក្ដីថ្លេងការណ៍បានបន្ត

ថា៖«អារ៉ាបរ់មួមានតនួាទីក្នងុ
ការការពារបរូណភាពនេបេពន័្ធ
ហរិញ្ញវត្ថុពភិពលោក។នេះមាន
ន័យថាការគេប់គេងនិងអនុ-
វត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ច
និងពាណិជ្ជកម្ម កំពុងធ្វើឡើង
យា៉ាងសកម្ម»។
កេសងួពត័ម៌ានកេសងួបេង

កេមុហ៊នុបេងរដ្ឋPDVSAនងិ
សា្ថានទូតរបស់បេទេសវេ៉ណេ-
ស៊ុយអេឡាបេចាំនៅអារ៉ាប់រួម
ក៏មិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរ
របស់អ្នកសារព័ត៌មានដេរ។
ទកីេងុវា៉ាសុនីតោនបានពងេកី

ការដាកទ់ណ្ឌកម្មយា៉ាងខា្លាងំទៅ
កាន់វ៉េណេស៊យុអេឡាបនា្ទាបព់ី
ការបោះឆ្នាតឡើងវិញនៅឆ្នាំ
២០១៨របស់លោកMaduro
ដេលតេូវបានសហរដ្ឋអាមេរិក
នងិសម្ពន័្ធមតិ្តពពិណន៌ាថាមាន
ការក្លេងបន្ល។ំទកីេងុវា៉ាសុនីតោន
មិនបានជោគជ័យក្នុងការដក
លោកMaduroទេប៉ុន្តេបាន
ដាក់ទណ្ឌកម្ម ក្នុងការបំផ្លាញ
វិស័យបេងរបស់វេ៉ណេស៊ុយ-
អេឡាវិញ៕

លោកប្ធានាធិបតីនីកូឡាសម៉ាឌូរូ៉(ឆ្វ្ង)ថ្លង្នៅក្នងុកិច្ចប្ជុសំភា។AFP
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សៅសម្ភស្ស

កាលពីថ្ងេពេហសេបតិ៍ នាវា
ចមេបាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន
២គេឿងបានបើកឆ្លងកាតច់េក
សមទុេតេវា៉ាន់បង្កឱេយមានការខងឹ-
សមេបាពីទីកេងុប៉េកាងំហើយថា
អាមេរិកចង់បង្អួតយោធរបស់
ខ្លួននិងមានចេតនាចង់បង្កើត
សងេ្កាម។
នេះគឺជាលើកទ២ីហើយក្នងុ

ខេធ្នូ ដេលអាមេរិកបានបេើ-
បេស់ផ្លវូទកឹតេមយួជាមយួចនិ
ខណៈចនិទើបបេើបេស់ផ្លវូទកឹ
តេមួយនេះកាលពី២សបា្ដាហ៍
មុន។
បេទេសចនិដេលអះអាងថា

កោះតេវា៉ាន់ ស្ថិតកេមការ-
គេប់គេងខ្លួន តាមលក្ខណៈ

បេជាធិបតេយេយ មានការខឹង-
សមេបាយា៉ាងខា្លាំងចំពោះអាមេ-
រិកដេលឈានជើងចូលមក
គំទេឱេយមានឯករជភាពរបស់
កោះនេះដេលរមួមានទាងំការ-
លកអ់ាវធុនងិនាវាចមេបាងំនានា
តាមចេកសមុទេតេវា៉ាន់ ដេល
កាន់តេធ្វើឱេយទំនាក់ទំនងរវាងទី-
កេុងប៉េកាំងនិងវា៉ាសុីនតោន
កាន់តេមិនចុះសមេុងឡើង។
កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអា-

មេរិកបាននិយាយថានាវាពិ-
ឃាតមីសុីលឈ្មាះថាUSS
JohnS.McCainនិងUSS
CurtisWilburបាន«ធ្វើដំ-
ណើរឆ្លងកោះតេវា៉ាន់ដចូសព្វដង
កាលពថី្ងេទី៣១ខេធ្នូសេបតាម
ចេបាប់អន្តរជាតិ»។
កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេ-

រិកបានបន្តថា៖«នាវាឆ្លងកាត់
ចេកសមុទេតេវា៉ាន់បង្ហាញពីការ-
ប្តេជា្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ចពំោះបេទេសឥណ្ឌូបា៉ាសុីហ្វិក
ដោយសេរីនងិបើកចំហ។យោ-
ធសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តហោះ-
ហើរឆ្លងកាត់ចេកសមុទេនិង
បេតបិត្តកិារនៅកន្លេងណដេល
ចេបាប់អន្តរជាតិអនុញ្ញាត»។
គរួបញ្ជាក់ផងដេរថាកងទព័-

ជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបាន
បើកនាវាឆ្លងកាត់ចេកសមុទេ
តេវា៉ាន់ចនំនួ១៣លើកហើយរមួ
ទាំងលើកនេះនៅក្នុងឆ្នាំ២០-
២០។នៅថ្ងេទី១៨ខេធ្នូនាវា
USSMustin(DDG-89)ក៏
បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តេវា៉ាន់
ផងដេរហើយមិនយូរប៉ុនា្មាន
(បេហេល២-៣ថ្ងេកេយ)

នាវាដឹកយន្តហោះថ្មីរបស់
បេទេសចិនគឺសានដុងបានធ្វើ-
ដំណើរឆ្លងកាត់ចេកសមុទេក៏
ដូចជាផ្លូវទៅកាន់សមុទេចិន
ខាងតេបូងទៀតផង។
កេសួងការពារជាតិចិនបាន

ឱេយដងឹថាដណំើរទសេសនកចិ្ចនេះ
ថាជា«ការបង្កហេតុ» និងជា
«បង្អួតកមា្លាំងយោធ» ហើយ
បន្ថេមទៀតថានាវានិងយន្ត-
ហោះចិនតេងតេតាមដាននាវា
សហរដ្ឋអាមេរិក។
កេសួងបានបន្តថា៖«បើក

កបា៉ាល់ឆ្លងកាត់ចេកសមទុេនេះ
ជាការផ្ដល់សារខុសទំាងសេងុទៅ
អ្នកគំទេឯករជភាពកោះតេ-
វា៉ាន់នងិបង្កើតឱេយមានការគរំម-
កំហេងយា៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិភាព
និងស្ថិរភាពរវាងកោះនេះ»។

កេសួងបានឱេយដឹងទៀតថា៖
«កងទព័រដំោះបេជាជនចនិតេវូ
រកេសាកមេតិបេងុបេយត័្នខ្ពស់គេប់
ពេល ដើមេបីឆ្លើយតបរល់ការ-
គំរមកំហេង និងការញុះញង់
ពីអាមេរិកនិងការពារអធិប-
តេយេយភាពជាតិនងិបរូណភាព
ទឹកដីឱេយបានមុឺងមា៉ាត់បំផុត»។
កេសួងការពារជាតិតេវា៉ាន់

បាននិយាយថា កបា៉ាល់ទំាង-
នោះបានធ្វើដំណើរតាមទិស-
ដៅភាគខាងជើង តាមរយៈ
ចេកសមុទេ ដេលគេចាត់ទុក
ថាជា«បេសកកម្មធម្មតា»។
កមា្លាងំបេដាប់អាវធុរបស់កោះ-
តេវា៉ាន់ ទទួលបន្ទុកឃា្លាំមើល
នាវា ហើយសា្ថានភាពក៏«ធម្ម-
តា»មិនមានអ្វីប្លេកឡើយ។
យោធចិនបាននិយាយថា

ខ្លួនបានតាមនាវាចមេបាំងអា-
មេរកិឆ្លងកាត់ចេកសមទុេតេវា៉ាន់
កាលពីថ្ងេទ១ី៩ខេធ្នូហើយថា
បេសកកម្មនេះ ជាសកម្មភាព
ខុសធ្ងន់ធ្ងរ។
មួយថ្ងេបនា្ទាប់ពីដំណើរទសេសន-

កិច្ចរបស់អាមេរិកមកកងនាវា-
ចរនងិទព័អាកាសតេវា៉ាន់ដេល
ដាក់ពងេយនៅតំបន់នោះ
តេវូបានជនំសួដោយកេមុនាវា
ដកឹយន្តហោះចនិដកឹនាំដោយ
កេមុហុ៊នអាកាសចរណ៍ថ្មីឈ្មាះ
ថាសានដុងឱេយនៅបេចាំការ
តាមចេកសមុទេតេវា៉ាន់វិញ។
បេទេសចិនបាននយិាយថា

កេុមកងនាវាថ្មីនេះ កំពុងធ្វើ-
ដំណើរទៅធ្វើសមយុទ្ធនៅក្នុង
សមុទេចិនខាងតេបូងដេលមាន
ជម្លាះជារឿយៗ៕

នាវាចមៃបំាងអាមៃរិកឆ្លងកាត់ចៃកសមុទៃតៃវា៉ាន់,ចិនថាអាមៃរិកមានចៃតនាចង់បង្កសង្គៃម



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ខណៈ   ពេល មាន 
ការ សម្តេង  សិលេបៈ ចាប៉ី ដង វេង  
នៅក្នុង   កម ្ម វិធី ពេឹត្តិការណ៍ធំ ម្តងៗ 
មហា  ជន ខ្មេរ មនិ សវូជា រលំង   នវូ  
វត្តមាន និង បាន ស្តាប់ សូរ-   
សៀង   ចេៀង យ៉ាង ពីរោះ រណ្តំ 
តាម   លំនាំ នេ សិលេបៈ ពី បរម-  
ប៉រាណ  ខ្មេរ មួយ  នេះ ជាមួយ 
ពេទឹ្ធា ចារេយ ចាប៉ ីដង វេង លោក តា 
គង់ ណេ។ នា ពេល បច្ចុបេបន្ន  
នេះ   ពេទឹ្ធាចារេយ  គង ់ណេ កាន ់តេ  
មាន  វ័យ  ចាស់  ហើយ  កមា្លាំង - 
ពលំ    សមេប់  បង្ហើរ សំនៀង  ក៏ 
មិន  ដូចម៉ន ឡើយ ហើយ ក៏ ជា 
កង្វល់ មួយ របស់ បង ប្អូន ដេល 
ខ្មេរ  និយម ស្តាប់ ចាប៉ី ដង  វេង   
លោក ពេឹទ្ធាចារេយ    ក៏ លើក ឡើង 
បេប បារម្ភ  ថា៖ «តើ   ពេឹទ្ធា ចារេយ 

គង ់ណេ អាច មាន   កនូ ចៅ   មាន 
ទេព   កោសលេយ  និង ចូល ចិត្ត - 
សិលេបៈ  ចាប៉ី ដូចគាត់ ឬ ទេ?»។ 

 គួរ   ឱេយ ភ្ញាក់ ផ្អើល និង មាន គេ 
ចាប់ អារម្មណ៍ ខ្លាំង កាល ពី-   
ពេល    ថ្មីៗ នេះ សេប់ តេ លេច 
 វត្ត មាន  អ្នក ចេៀង ចាប៉ី   វ័យ ក្មេង  -   
លោក  គង់ ប៉រាណ បានបង្ហើ រ  
សំនៀង និង បង្ហាញ  ទេព - 
កោសលេយ ចេៀង ចាប៉ ីយ៉ាង   សម    
សនួ ក្នងុ កម្ម វធិ ី   សម្តេង ចមេៀង 
គេសួរ ខ្មេរ  ជាមយួ ដេ គ ូច មេៀង 
ចាប៉ ីដង វេង ជា សេ្ត ីគ ឺកញ្ញា បា៉ាន ់
ខេម សភ៉រត័្ន  សមេប ់ ការ អប-  
អរ សទរ ខួប២២ឆ្នាំ នេ នយោ- 
បាយ  ឈ្នះ ឈ្នះ  (២ ៩  ធ្នូ  
១៩-  ៩៨ - ២៩  ធ្នូ  ២០ ២០) ។ 

លោក  គង ់បរ៉ាណ មាន វយ័-   
៣៦ ឆ្នាំ  តេូវ  គេ  បង្ហើប ឱេយ ដឹង ថា   
ជា កូន បេ៉ស របស ់លោក   ពេឹទ្ធា- 

ចារេយ   គង់ ណេ ដេល បច្ចុ បេបន្ន    
មាន  វ័យ  ៧៤ ឆ្នាំ ហើយ លោក 
គ ឺ ជា កូន  តេ មា្នាក់ គត់  ដេល ចូល- 
ចិត្ត  និងបាន   រៀននូវ ជំនាញ 
សលិេបៈ  ចាប៉ ី ដង វេង  បន្ត  ព ីលោក 
ឪព៉ក។ 

លោក គង់ ប៉រាណ បេប់ 
ភ្នំពេញប៉៉ស្តិ៍ ពី ការ ចាប់ យក-  
ជំនាញ ចាប៉ី ដង វេង  ដេល ជាបេ-   
តិក ភ ណ្ឌ  អ រូបិយ   ពិភព លោក- 
និង  ជា  ទមេង់  សិលេបៈ ចំណាស់  
មាន     បេវត្តិ ដ៏ យូរលង់ និង បាន 
ច៉ះ    ក្នុង  បញ្ជី បេតិកភណ្ឌ ពិភព-  
លោក   នៅ  ថ្ងេ ទ៣ី០ ខេ វចិ្ឆកិា ឆ្នា ំ  
២០១៦ នោះ  ថា៖ «តាម ពិត 
ទៅ ខ្ញុ ំបាន រៀនចាប៉ ីដង  វេង  នេះ 
ចាប់   តាំង ពី ២០០៣ មក  នៅ 
ពេល  ដេល អង្គការ សិលេបៈ ខ្មេរ 
អមតៈ (CLA) មាន កម្ម វធិ ីផ្តល ់
អាហារូបករណ៍ សិកេសា សិលេបៈ-  
ចាប៉ី ដង វេង នេះ ហើយ  ខង  
អង្គ ការ    ក៏ បាន ផ្តល់ ឱេយ លោកព៉ក- 
[ពេឹទ្ធាចារេយ  គង់ ណេ] អាច  
បង្ហាត  ់សសិេស បានចនំនួ  ៤ នាក ់
ហើយ  ក្នងុ នោះ មាន របូ ខ្ញុ ំជា កនូ 
បេ៉ស  គាត់  ក៏ កា្លាយ  ជា សិសេស - 
គាត់  មា្នាក់ ដេរ»។   

 លោក  គង់ ប៉រាណ  ជា កូន ទី 
៩ ក្នុង ចំណោម បង ប្អូន  ១០ 
នាក ់ ( កូន បេ៉ស ៦ និង កូនសេី 
៤) ជា កូន  លោក តា គង់ ណេ  
នោះ  បាន បន្ត  ថា៖ « រហូត មក 
ដល់  ពេល នេះ សមេប់ ជំនាញ 

សិលេបៈ ចាប៉ី ដង វេង ដេល បាន 
ហាត់ រៀន ជា មួយ លោកព៉ក - 
នោះ គឺ  អាច បាន កមេិត   តេឹមតេ  
៥០ -៦០ ភគរយតេ  ប៉៉ណោ្ណោះ  
បើ  បេៀបធៀបនងឹ    កមេតិ ចេៀង 
របស់គាត់ ។ ចំណុច  ដេល មិន 
ទន់  អាច បេៀប បាន ជាមួយ-  
លោក   ឪព៉ក  នោះ គឺ សមត្ថ ភព  
នេ   ការ ចេៀង ភ្លាមៗ ឱេយ មាន 
ពាកេយ  ពេចន ៍ចង៉ ចនួ  មនិចា ំបាច ់
មាន  កា រពេង ទ៉ក នោះ តេ ម្តង  
ឯ  ការ លេង ឬដេញ ចាប៉ ីដង វេង 
វិញ មិន ចោទ ជា បញ្ហា ឡើយ។ 

តេ  បេសនិ បើ ការ ចេៀង  មាន ការ 
ពេង ទ៉កជា ម៉ន នោះ   គឺ ខ្ញុំ អាច 
ចេៀង  បាន  ពេះ មាន ការ សរ- 
សេរជា  បា៉ារ៉ូល ខ្លះ» ។ 

គួរ បញ្ជាក់ ផង ដេរ ថា ពេឹទ្ធា - 
ចារេយ  គង ់ណេ   ទទលួ ពាន រង្វាន ់
សិលេបៈ  និង វបេបធម៌ ហ្វូគ៉អ៉កា 
(Fukuoka Prize) របស់ - 
បេទេ ស  ជប៉ន៉ កាល ឆ្នា ំ២០១៧   
ពាន  រង្វាន់ សិលេបៈ  និង វបេប ធម៌ - 
ហ្វគូអ៉ក៉ា បាន បង្កើតឡើង ចាប ់
តាំង ពី ឆ្នាំ ១៩៩០ មក  នៅ ទី 
កេ៉ង  ហ្វូគ៉អ៉ កា បេទេស ជប៉៉ន- 

និង  តេូវ   ផ្តល់ ជូន ប៉គ្គល   ដេល  - 
មាន   ស្នាដេ ឆ្នើម  នៅ ក្នុង តំបន់ 
អាស៉ី ដេល ពាក ់ព័ន្ធ ផ្នេក អប់រំ 
សិលេបៈ និង វបេបធម៌ ។ 

លោក ពេឹទ្ធាចារេយ ចាប៉ី ដង វេង 
គង់ ណេ គឺ ជា ប៉គ្គល ទី ៣  
ហើយ  ដេល បាន ទទួល ពាន - 
រង្វាន ់ នេះ បនា្ទាប់ ពី លោក ឆេង 
ផន៉ ជា  អ្នក នពិន្ធ រឿង លោ្ខោន   ឆ្នា ំ
១៩៩៧ និង លោក អំាង-  
ជូលាន ជា អ្នក សេវជេវ  ខេ មរ-  
សកិេសា  នៅ ឆ្នា ំ២០១១   សមេប ់
ជន ជាតិ ខ្មេរ៕ 

កេុង ញូវយ៉ក : ខណៈ ឆ្នាំ ២០២០   
ឃ្លាត ឆ្ងាយបន្ដិច ម្ដង ៗ   ពលរដ្ឋ កេ៉ង 
ញវូយក៉ មយួ ចនំនួ អាច បន្ថេម រឿង ទក៉្ខ  
សោក ព ីលើ ការ លបំាក ស្ទើរ តេ ពេញ ១ 
ឆ្នាំ នោះ គឺ សត្វ កំបេ៉ក កំណាច ។ 

អ្នក រសន់ៅ ក្នងុ សង្កាត ់Rego Park 
នេ តំបន់ Queens បាន រាយ ការណ៍ 
ថា សត្វ កំបេ៉ក ជា ចេើន កេបាល បាន  
វាយ បេហារ  ពួកគេ     ប៉៉នា្មាន  ខេ ច៉ង - 
កេយ  ដោយ ស្ដេ ីមា្នាក ់តេវូ ការ សង្គេះ 
បនា្ទាន់ កេយ កំបេ៉ក ខំ ដេ ។ 

ពលរដ្ឋ មា្នាក់ បាន បេប់ បណា្ដាញ 
ផេសព្វ ផេសាយ ក្នងុ សេក៉ ថា អ្នកសេ ីបាន រត ់
ចេញ ពី ផ្ទះ ដោយ ដេ កាន់ កំប៉៉ង មេច 
ដើមេបី បាញ់ ទប់ ទល់ សត្វ កំបេ៉ក កាច- 

សហាវ  និង ខំបេឹង សេក ដោយ សរ 
បារម្ភ ចំពោះ កូន ។ 

អ្នកសេី Micheline Frederick 
បាន បេប់  ABC7 ដេល តេូវ បាន  
កំបេ៉ក ខំដេ  ឬ ខ្វាច ក  ដោយ ការ បារម្ភ 
ខ្លាច ឆ្លង វរីស៉ ឆ្កេ ឆ្កតួ ថា ៖ « លើក កេយ  
វា ជា ការ បេកួត ក្នុង ទេ៉ង ហើយ ខ្ញុំ 
បេកដ ជា ចាញ់ »។ 

នាយកដ្ឋាន ស៉ខភិបាល   កេ៉ង 
ញូវយ៉ក បាន ណេនាំ ដល់ ពលរដ្ឋ ក្នុង 
សេចក្ដី ថ្លេង ការណ៍ ឱេយ ជួល អ្នក ដក់ 
អនា្ទាក់  ដេលមាន អាជា្ញាប័ណ្ណ តេឹម តេូវ 
ដើមេបី កាត់បន្ថយ សត្វកំបេ៉ក ។ 

នាយកដ្ឋាន ស៉ខភិបាល  បាន ឱេយ 
ដងឹ  ថា ៖ « សត្វ កបំេក៉ នងិ កណ្ដរុ តចូ ៗ  

ផេសេង ទៀត កមេ រក ឃើញ មាន ផ្ទកុ វរីស៉ 
ឆ្កេ ឆ្កួត ណាស់ »។ 

នាយកដ្ឋាន ក៏ បាន បេប់ ឱេយ ពលរដ្ឋ 
រាយ ការណ ៍សត្វ ខ ំដេល អាច បេឈម 
នឹង វីរ៉ស ឆ្លង ។ 

យោងតាម នាយកដ្ឋានគេប់ គេង  
ឧទេយាន សត្វ កំបេ៉ក ភគ ចេើន ក្នុង 
ទីកេ៉ង ញូវយ៉ក  មាន ពណ៌ បេផេះ   
ហើយ ជាមយួ សត្វ ពេប  ជា ពពកួ សត្វ 
រខំន ពេល ថ្ងេ នងិ សត្វ កណ្ដរុ អក៉ ឡកុ 
ពេល យប់។ 

នាយកដ្ឋាន គេប់ គេង ឧទេយាន បាន 
ពេមាន ចំពោះ ការ ដក់ ចំណី ឱេយ សត្វ 
កបំេក៉ ដេល អាច ធ្វើ ឱេយ ពកួវា សុងំ នងឹ 
វត្ដមាន របស់ មន៉សេស៕ AFP/HR

លោក គង់ បុរាណ សម្តេង ចាបីុ ដង វេង ក្នងុ កម្ម វិធី ចមេៀង គេសួារ ខ្មេរ  
អបអរសាទរ ខួប ២២ ឆ្នា ំនយោបយឈ្នះឈ្នះ។ រូបថត សហ ការី

ព្រទឹ្ធាចារ្រយចាបី៉ដងវ្រងលោកតាគង់ណ្រមានកូនប្រស៉ទី៩
គង់ប៉រាណអាចស្នងត្រកូលន្រមរតកសិល្របៈចាបី៉ដងវ្រង

សត្វកំប្រក៉កំណាចច្រញរាតត្របាតពលរដ្ឋក្រង៉ញូវយ៉កបង្កក្ដីបារម្ភវីរ៉សឆ្ក្រឆ្កតួ

លោក គង់ បុរាណ  នៅ កេបេរលោកតា គង់ ណេ កាល ពី ពេល ទទួល បន អាហារូបករណ៍ ពី  CLA។ រូប សហ ការី

www.postkhmer.com

សត្វ កំបេុក  ចេញ យាយី ពលរដ្ឋ កេុង ញូវយ៉ក  បង្ក ក្ដីបរម្ភ ពី វីរុស ឆ្កេ ឆ្កួត។ រូបថត AFP
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ក្រងុ ឡងុដ ៍: កៃប ខណ័្ឌ Pre-
mier League បាន ឱៃយ ដឹង ថា 
ខ្លួន មិន មាន គមៃង ពនៃយារ 
រដូវកាល សិន នោះ ទៃ ហើយ 
មាន ទំនុក ចិត្ត លើ ចំណាត់ ការ 
របស់ ខ្លួន កៃយ ពី មាន ១ 
បៃកួត  នៅ លីគ កំពូល  របស់ 
អង់គ្លៃស តៃូវ  ផ្អាក ដោយសារ 
ការ ផ្ទុះ ឡើង នូវ វីរុស កូរ៉ូណា ។ 

ការ លៃង នៅ ផ្ទះ ខ្លនួ ឯង របស ់
កៃុម Tottenham Hotspur 
ទល់ នឹង កៃុម Fulham តៃូវ 
បាន រំសាយ ចោល ភ្លាម ៗ  តៃ 
៣ ម៉ោង  មុន  បៃកួត ចាប់ ផ្ដើម  
កៃយ មាន ករណ ីឆ្លង ជំងឺ កូវីដ 
១៩ មួយ ចំនួន ក្នុង កៃុម ភ្ញៀវ ។  

នៃះ ជា គូ បៃកួត ទី ៣ របស់ 
កៃប ខណ័្ឌ កពំលូ ដៃល តៃវូ បាន 
លុប ចោល  ដោយ សារ ករណី 
ឆ្លង នៃះ បន្ទាប់ ពី មាន ការ ផ្អាក 

សិន ដៃរ ក្នុង  ជំនួប រវាង កៃុម 
មា្ចាស់ ផ្ទះ Newcastle និង 
Aston Villa កាល ពី ដើម ខៃ 
នៃះ និង  ហ្គៃម នៅ ថ្ងៃ ចន្ទ រវាង 
កៃុម Everton និង កៃុម ភ្ញៀវ 
Manchester City  ។ 

ខាង Premier League 
បៃកាស ឱៃយ ដងឹ កាល ព ីថ្ងៃ អង្គារ 
ថា មាន លទ្ធផល តៃស្ត វិជ្ជមាន 
១៨ ករណ ីសមៃប ់ការ ធ្វើ តៃស្ត 
ជុំ ចុង កៃយ  នៅទូទាំងការ- 
បៃកួត ដៃល តៃូវ បាន ធ្វើ យ៉ោង- 
ញឹក ស្អៃក ដោយ សារ ការ ចាប់- 
ផ្ដើម រដូវកាល យឺត ។

ចកៃ ភព អងគ់្លៃស កពំងុ កើត 
មាន នូវ ការ ផ្ទុះ ឡើង ជា ថ្មី នូវ ការ 
ឆ្លង វីរុស  ដៃល បាន បង្ក ឱៃយ 
មានអ្នក សា្លាប់ រួ ចហើយ ដល់ 
ទៅ ចំនួន ៧២ ៥០០ នក់  
ពោល គឺ  មួយ ក្នុង ចំ ណោម 

បៃទៃស  ដៃល មាន អតៃ អ្នក 
បាត់ បង់ ជីវិតចៃើនបំផុត របស់ 
ពិភពលោក ។ 

តៃ ទោះ ជាមាន ករណី ទាំង 
នៃះ ក្ដី ក៏ បៃធាន គៃប់ គៃង លីគ 
បាន ចៃញ សៃចក្ដី បៃកាស  
កាល ពី ល្ងាច ថ្ងៃ ពុធ ដៃល 
បញ្ចៃញ ឱៃយ ដឹង ពី ការ ប្ដៃជា្ញា ចិត្ត 
របស់ ខ្លួន ក្នុង ការរៀប ចំ ឱៃយ ចប់ 
ចងុ ចប ់ដើម  សមៃប ់ការ បៃកតួ 
របស់ ខ្លួន ។ 

សៃចក្ដី បៃកាស របស់ លីគ  
បាន ឱៃយ ដឹង ថា ៖ « Premier 
League អត់ បាន ធ្វើ ការ 
ពិភកៃសា  ដើមៃបីឱៃយ មាន ការ ផ្អាក 
រដវូកាល បណោ្ដោះ អាសន្ន ឡើយ 
ហើយ ក៏ គ្មាន គមៃង នឹង ធ្វើ 
បៃប ហ្នឹង នោះ ទៃ ។ លីគ បន្ត 
ដំណើរ ការ ជាមួយ នឹង ការ មាន  
ទនំកុ ចតិ្ត លើ វធិាន  ការ ទប ់សា្កាត ់

ជងំ ឺ កវូដី១៩ ដៃល អាច ឱៃយ ការ- 
បៃកួត ទាំង អស់ បៃពៃឹត្តទៅ 
តាម កាល វិភគ  ហើយ វិធាន- 
ការ ទាំង នៃះនៅ តៃ មាន ការ គំ - 
ទៃ ទាំង សៃុង ពី រដ្ឋា ភិបាល » ។   

សៃចក្ដី  បៃកាស នោះ បន្ត ថា 
៖ « ដោយ សារ សុខ ភព របស់ 
កីឡាករ និង បុគ្គ លិក ទាំង អស់ 
ជា អាទិភព ចមៃបង ខាង អ្នក- 
គៃប់ គៃង លីគ ក៏ គំ ទៃ ពៃញ- 
ទំហឹង  ចំពោះ វិធី ថា តើ  ក្លិប 
ទាំងអស់   កំពុង អនុវត្ត តាម 
វិធាន ការ និង ចៃបាប់ វិន័យ យ៉ោង 
ដូច ម្ដៃច? » ។

អ្វី ដៃល  ធ្វើ ឱៃយ ការបៃកួត 
បាល់ ទាត់ អង់គ្លៃស កាន់ តៃ 
យ៉ោប់ បន្ថៃម ទៀត នោះ គឺ ការ- 
ផ្អាក  កំពុង កើន ឡើង ដោយ 
ចនំនួ  ៧ គ ូ នៃ ការ បៃកតួ ១២គ ូ
ដៃល គៃង ធ្វើ  កាល ពី ថ្ងៃ 

ពៃហសៃបតិ៍  នៅ លគី កមៃតិ ទ ី៣ 
League One តៃូវ បាន លុប 
ចោល  ដោយ សារ មាន ការ ឆ្លង 
នូវ ជំងឺ ផ្លូវ ដង្ហើម ថ្មី នៃះ ។ 

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ ផ្អាកការ- 
បៃកួត របស់ កៃុម ខ្លួន អ្នក ចាត់- 
ការ របស់ កៃុម Spurs លោក 

Jose Mourinho ហាក់ មាន 
អារម្មណ ៍ខងឹ សមៃបា ដោយ បាន 
ផសូ្ដ វដីៃអ ូតាម បណា្ដោញ សង្គម 
Instagram ខ្លីៗថា ៖ «យើង 
មិន ដឹង ថា តើ យើង ធ្វើ ការ- 
បៃកួត  ឬ អត់ ? លីគ ដ៏ ល្អ បំផុត 
លើ លោក » ៕ AFP/VN

ការប្រកួតនៅ Premier League រវាង Newcastle និង Liverpool   ។ AFP

Premier League គ្មាន គម្រោង ផ្អាក រដូវ កាល ទ្រោ ទោះ មាន ការ ឆ្លង ជំងឺផ្ទះុ ឡើង វិញ

Balotelli  សុ៊តបញ្ចលូទី គ្រោប់ ទី ១ 
នៅថ្ង្រោ បង្ហាញ ខ្លនួ ដំបូង  សម្រោប់ក្រោមុថ្មី 

ក្រុងមីឡ្រន : Mario Balotelli  
ចាប់ ផ្ដើម ចៃញ ដំណើរដោយ ជោគ 
ជ័យ ជាមួយ កៃុម  Monza កាល ពី ថ្ងៃ 
ពុធ បន្ទាប់ ពី ស៊ុត បញ្ចូល គៃប់ ដំបូង  
ក្នងុ បៃកតួ ដៃល ដណំើរ ការ ទៅ តៃមឹ តៃ  
៣ នទ ីសមៃប ់ថ្ងៃ បង្ហាញ ខ្លនួ លើក ទ ី 
១ ឱៃយ កៃមុ  ដៃល ពៃញ ដោយ មហចិ្ឆតា 
របស់ លោក Silvio Berlusconi ។

ខៃសៃ បៃយុទ្ធ សញ្ជាតិ អុីតាលី Balo-
telli   ចុះ ហត្ថលៃខា លើ កុង តៃ ដៃល 
មាន រយៈ ពៃល ដល់ ខៃ មិថុន លៃង ឱៃយ 
កៃុម នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ Serie B អុីតាលី 
កាល ពី ដើម ខៃ នៃះ  ហើយ ទទួល បាន  
ការ ចាប ់អារម្មណ ៍ភ្លាមមយួ រពំៃច ពៃល  
មាន ឱកាស ស៊ុត បំប៉ោង សំណាញ់ ទី  
ពី ការ កាត់ បាល់ ចូល ក្នុង តំបន់ គៃះ 
ថា្នាក់ របស់  Carlos Augusto ជួយ 
ឱៃយ កៃមុ ន ំមខុ ក្នងុ ជយ័ ជម្នះ  ៣-០ លើ 
កៃុម គូបៃជៃង Salernitana។  

Balotelli ដៃល អត់ មាន កៃុម លៃង  
តាំង ពី រដូវ ក្ដៅ មុន  ពៃម ពៃៀង ជាមួយ 
ក្លបិ ដៃល មនិ មៃន មាន ទតីាងំ នៅកៃងុ 
មីឡៃន ក៏ មាន ឱកាស រក គៃប់ ទី ២ 
បាន ដៃរ សមៃប ់ការ បៃកតួ នៃះ តៃ មនិ 
យក ជា ការ ដោយសារ អកហៃសុ ឺម ុន តៃវូ 
ប្ដូរ ចៃញ  កៃយ លៃង បាន  ១ម៉ោង ។

បន្ថៃម ព ីលើ គៃប ់បាល ់របស ់Balo-
telli គឺ Antonino Barilla និង 
Marco Armellino ធ្វើ បាន សមៃច 
មា្នាក់ ១ គៃប់ ដើមៃបី ធាន ជ័យ ជម្នះ ឱៃយ 
កៃុម Monza ដៃល ពៃល នៃះ កំពុង 
តាម តៃ ២ ពិន្ទុ ប៉ុណោ្ណោះ  ពី កៃយ កៃុម 
នៅ ទី កំពូល ទាំង ២ ដៃល ជា ចំណាត់ 
ថា្នាក់  តៃូវ បានដំឡើង ទៅ  លីគ កំពូល 
អីុតាលី ដោយស្វ័យ បៃវត្តិ ។

កៃុម Salernitana បាន ឈរ ទី ១ 

ក្នុង តារាង ពិន្ទុ កៃប ខ័ណ្ឌ កមៃិត ទី ២ 
របស់ អុីតាលី នៃះ  មុន បៃកួត ចាប់ ផ្ដើម 
តៃ បាន ធា្លាក់ មក ទី ២ វិញ កៃយ ពី 
បរាជ័យ យ៉ោង ដំណំនៃះ បើ ទោះ ជា 
មាន  ៣១ ពិន្ទុ ស្មើ កៃុម នៅ លើ គៃ  ថ្មី 
Empoli ក៏ ដោយ ។  

គៃូបង្វឹក របស់  Monza លោក 
Cristian Brocchi បាន និយយ ថា 
៖ « Balotelli ចង ់លៃង  ហើយ ខ្ញុ ំហា៊ាន 
ដក់ គៃ ឱៃយ លៃង ។ គៃ ដឹងចៃបាស់ ពី        
អ្វីដៃល គៃ នឹងធ្វើបានល្អ បំផុត ។         
ក្ដ ីសងៃឃមឹ របស ់យើង គ ឺថា គៃ អាច រកៃសា 
ទមៃង់ ល្អ របស់ ខ្លួន បន្ត ទៀត នៅ គៃប់ 
ការបៃកតួ ពៃះ គណុ ភព របស ់គៃ គ ឺ
ចៃបាស់ ណាស់ ពិបាក នឹង បដិសៃធ » ។

អតីត មា្ចាស់ ក្លិប AC Milan និង 
នយក រដ្ឋ មន្តៃី អ៊ីតាលី លោក Ber-
lusconi ទិញ កៃុម Monza កាល ពី 
ខៃ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ ក្នុង រង្វង់ តម្លៃ ៣ 
លន អឺរ៉ូ (បៃមាណ $៣,៧លន) 
ដោយ ពៃល នោះ កៃមុ លៃង នៅ លដំប ់
ទី ៣ ខណៈ  លោក បាន លក់ ក្លិប Mi-
lan ជាមួយ នឹង តម្លៃ ៧៤០ លន អឺរ៉ូ 
(ជតិ $ ១០០លន) ក្នងុ ខៃ មៃសា ឆ្នា ំ
២០១៧ ។

Balotelli ដៃលមានវ័យ  ៣០ ឆ្នាំ 
បាន លៃង ដោយ ទំនុក ចិត្ត កាលនៅ 
កៃប ខ័ណ្ឌ  Serie A អីុតាលី កៃម 
កៃសៃ ភ្នៃក របស់ លោក Berlusconi 
នងិ នយក បៃតបិត្ត ិបច្ចបុៃបន្ន របស ់កៃមុ 
Monza លោក Adriano Galliani 
ពៃលលៃង នៅ កៃុម Milan ចនោ្លាះ ឆ្នាំ 
២០១៣ និង ២០១៤ ហើយ បន្ទាប់ 
មក   ក្នុង លក្ខខណ្ឌ ខ្ចី ជើង ពី កៃុម  Liv-
erpool ១ រដវូកាលទៀត ឆ្នា ំ២០១៥-
២០១៦ ៕ AFP/VN

Atletico បន្លាយ ការ នំ មុខ ឆ្ងាយបន្តចិ  
ស្រោបព្រោល Real ភ្លាត់របូត ពិន្ទទុៀត

ក្រុង ម៉ា ្រឌីដ: កៃុម Atletico Ma-
drid បាន បន្លាយ ការ នំ មុខ ក្នុង 
តារាង ពិន្ទុ នៃ កៃប ខ័ណ្ឌ La Liga រាង 
ឆ្ងាយ បន្តិច កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ កៃយ 
កីឡាករ Luis Suarez តៃត បំ ប៉ោង 
សំណាញ់ ទី ដៃល ជា គៃប់ ជ័យ ជម្នះ 
លើ កៃុម Getafe ១-០ ខណៈ កៃុម គូ- 
បៃជៃង Real Madrid អាច តៃឹម ស្មើ 
១-១ ជាមួយ   Elche ។

ការ តៃត យ៉ោង សា្អាត របស់ Suarez  
នៅ នទីទី ២០ ដោយការ លើក បាល់ 
កាត់ ចូល តំបន់ គៃះ ថា្នាក់ ពី ខៃសៃ បមៃើ 
Yannick Carrasco  ជយួ រកំលិ កៃមុ 
របស់ លោក Diego Simeone ទៅ 
មុខ   ដោយ មាន  ៣៥ ពិន្ទុ  ពោល គឺ នំ 
មុខ ២ ពិន្ទុ លើ  កៃុម គូ បៃជៃង ដ៏ ស្វិត- 
សា្វាញ ក្នងុ កៃងុ តៃ ១ Real កៃយ ខក 
ចតិ្ត ដោយសារ បាល ់ប៉ៃ ណាល ់ទ ីរបស ់
កីឡាករ Fidel Chaves   ដៃលជួយ 
ឱៃយ កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ Elche តាម ស្មើ  
គៃប់ បាល់ របស់ Luka Modric។

កៃុម  Real Sociedad, Sevilla 
និង Villarreal កំពុង តាម ពី កៃយ 
៧ ពិន្ទុ ដូច គ្នា ខណៈ កៃុម លៃខ ៦ 
Barcelona មាន គមា្លាត ពី កៃុម 
Atletico ដល់ ទៅ ១០ ពិន្ទុ កៃយ 
បៃកួត ស្មើ ជាមួយ កៃុម Eibar ១-១ 
នៅ ផ្ទះ ខ្លួន ឯង កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ ។

លើស ពី នៃះ ទៀត Atletico ក៏ ធ្វើ 
ការ បៃកួត តិច ជាង កៃុម ជើង ចាស់ 
Real ចនំនួ ២ លើក ផង ដៃរ ខណៈ នៃះ 
ជា ជ័យ ជម្នះ ដ៏ មាន អត្ថ ន័យ សមៃប់ 
លោក   Simeone ក្នងុ នម ជា គៃបូង្វកឹ 
ដឹក នំ បៃកួត គមៃប់ លើក ទី ៥០០ ។

« ពៃល ខ្ញុំ ឡើង យន្ដ ហោះ  ធ្វើ ដំណើរ 
មក ទី នៃះ ខ្ញុំ បាន គិត  តាំ ង ពី  ខ្ញុំ ចាក- 
ចៃញ ពី ក្លិប  (កាលនៅ ជា កីឡាករ ) 
ថា ខ្ញុំ តៃង ចិញ្ចឹមចិត្ត តៃឡប់ មក វិញ 
ជានិច្ច » ។ នៃះ ជា សម្ដី របស់ លោក 
Simeone ដៃល ធ្វើ តួនទី ក្នុង ឆ្នាំ ទី 
១០ ជា គៃូ បង្វឹក របស់  Atletico ។

អ្នក ចាត់ ការ សញ្ជាតិ អាហៃសង់ ទីន 
បាន បន្ត ថា ៖ «ខ្ញុំ បាន ជួប នឹងអ្នក 
(Koke, Saul Niguez) ដៃល ចង់ 
ជួយ ទាញ ក្លិប ឱៃយ ចៃញ ពី ចំនុច ខ្មា 
ដៃល ក្លិប កំពុង មាន ហើយ ខ្ញុំមាន 
ទំនក់ ទំនង ជាមួយ ពួក គៃ លើស ពី 
បាល់ ទាត់ ទៅ ទៀត » ។ 

តៃការ ឈ្នះ  ៣ បៃកួត បន្ត បន្ទាប់ គ្នា 
បាន ជួយ ឱៃយ  Atletico   ឈរ នៅលើ គៃ 
ក្នងុ តារាង លគី កពំលូ បន្ត ទៀត  បន្ទាប ់

ពី    កាល ពី ប៉ុន្មាន ថ្ងៃ នៃះ កើត មាន នូវ 
ភព តាន តឹង ដៃល មាន បញ្ហា ដូច ជា 
ខៃសៃ បៃយុទ្ធ Diego Costa តៃូវ បាន 
អនុញ្ញាត ឱៃយ ចៃញ ហើយខៃសៃ ការពារ 
Kieran Trippier តៃូវ ជាប់ ពិន័យ 
រហូត ដល់ ចុង ខៃ កុម្ភៈ ដោយសារ 
រំលោភ ចៃបាប់ លៃបៃង ភ្នាល់ ។

គៃូបង្វឹក របស់ កៃុម Real លោក 
Zinedine Zidane មាន ការ សោក- 
សា្ដៅយ កៃយ របូត អស់  ២ ពិន្ទុ ក្នុង 
បៃកួត នៃះ ដោយ លោក បាន និយយ 
ថា ៖ « នៅ ពៃល ខ្ញុំ ពិនិតៃយ ពី របៀប យើង 
លៃង  នៅ វគ្គ ទ ី១ ខ្ញុ ំបៃប ់ខ្លនួ ថា យើង 
បៃកដ ជា  អស ់២ ពនិ្ទ ុមនិ ខាន។ កៃមុ 
ជា  ចៃើន  នឹង បាត់ ពិន្ទុ ។ វា ជា រដូវកាល 
ដ៏ តាន តឹង ហើយ យើង នៅ មាន ការ- 
បៃកួត ជាចៃើន ទៀត » ៕ AFP/VN 

Suarez (ឆ្វ្រង) ត្រតបញ្ចលូទីឱ្រយ Atletico ឈ្នះ Getafe ១-០ អំឡុងការប្រកួត នៅ La Liga។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា

ភ្នំពេញៈសម្រាប់ប្រាក្ខនារីជាម្ចាស់មកុដថ្មី
ល្រាខ១ពីកម្មវិធីMissGrandCambodia
2020កញ្ញាស្រាងរដ្ឋាកពំងុត្រាត្រាៀមខ្លនួយ៉ាង- 
ស្វតិស្វាញក្នងុការធ្វើជាតណំាងឱ្រាយកម្ពជុាដើម្រាបី
ទៅចលូរមួប្រាកតួបន្តក្នងុកម្មវធិីអន្តរជាតិMiss
GrandInternational2020ដ្រាលគម្រាង
នឹងត្រាូវធ្វើនៅប្រាទ្រាសវ្រាណ្រាស៊ុយអ្រាឡាត្រា
ដោយសរវិបត្តិកូវីដ១៩ការប្រាកួតអាចនឹងប្តូរ
មកធ្វើនៅប្រាទ្រាសថ្រាដ្រាលជាម្ចាស់Franchise
វិញក្នុងខ្រាកុម្ភៈឆ្នាំ២០២១ខាងមុខន្រាះ។
កញ្ញាឯកMissGrandCambodia2020

ឆ្នាំន្រាះ រកឃើញប្រាក្ខនារីដ៏ស័ក្តិសមបំផុតជា-
ប្រាក្ខនា រីតំណាងខ្រាត្តកំពង់ធំមនវ័យ២០ឆ្នាំ
មនកម្ពស់១,៧៣ម៉្រាត្រាមនទម្ងន់៥៤គឡី-ូ
ដោយកញ្ញាស្រាង រដ្ខា គឺជានិស្រាសិតស្រាីរៀន
ជំនាញគណន្រាយ្រាយ រៀននៅវិទ្រាយាស្ថានវ៉ាន់ដ-
ខណៈកញ្ញាមនរបូសម្ផស្រាសស្រាសស់្អាតនងិមន
ចណំ្រាះដងឹរបូន្រាះក៏ធ្លាប់ឈ្នះជយលាភីចណំាត់
ថ្នាក់ល្រាខ១ផងដ្រារនៅក្នងុការប្រាកតួបវរកញ្ញា
MissYellow2018។
ប្រាក្ខនារីរបូស្រាស់កម្ពស់១,៧៣ម៉្រាត្រាវយ័

២០ឆ្នាំកញ្ញាស្រាងរដ្ឋាតំណាងមកពី
ខ្រាត្តកំពង់ធំបានគ្រាងមកុដ Miss
GrandCambodiaCambodia
2020 ន្រាការប្រាកួតផ្តាច់ព្រា័ត្រា
កាលពីរាត្រាីថ្ង្រាទី២៦ខ្រាកញ្ញាឆ្នាំ
២០២០នៅក្នុងចំណោមប្រាក្ខ-
នារីចំនួន២៨រូប។
បើតាមលោកង៉្រាតសីហា-

ដ្រាលជាអ្នករៀបចំគម្រាងន្រា
កម្មវិធីប្រាកួតMissGrand
Cambodia ឆ្នាំ ២០២០ក៏
បានបង្ហើបឱ្រាយដឹងពីការត្រាៀម 
ខ្លួនទាំងក្រាុមការងារព្រាម-
ទាំងម្ចាស់មកុដកញ្ញា
ស្រាងរដ្ឋាផងដ្រារថ៖
«ទោះជាយ៉ាងណា
ខាងយើងជាអ្នក-
រៀបចំរបស់កម្ពុជា
នៅត្រាត្រាៀមខ្លួន-
ដោយគោរពទៅ-
តាមគោលការណ៍
សុវត្ថិភាពជានិច្ច
សម្រាប់បងា្ហាញ
ខ្លនួលើឆកអន្តរ-
ជាតិនៅក្នងុព្រាល
ឆបៗ់ ន្រាះទោះបី
ឮដំណឹងថការ-
ប្រាកួតប្រាជ្រាង-
Miss Grand
International

2020នងឹត្រាវូប្តរូមកធ្វើក្នងុប្រាទ្រាសថ្រាដ្រាលជា
ម្ចាស់Franchiseវិញនៅខ្រាកុម្ភៈឆ្នាំ២០២១
ខាងមខុក្តី។ចពំោះកញ្ញាស្រាងរដ្ឋាដ្រាលជា
ម្ចាស់មកុដនោះកញ្ញាក៏បានត្រាៀម-

លក្ខណៈគ្រាប់យ៉ាងដ្រារសម្រាប់ការ
បងា្ហាញខ្លួនអន្តរជាតិន្រាះខណៈ

ផ្ន្រាកភាសបរទ្រាសវិញខ្ញុំគិត
ថមិនម្រានជាឧបសគ្គរបស់
កញ្ញារដ្ឋានោះឡើយ»។
គួរបញ្ជាក់ផងដ្រារថការ-

ប្រាកួតវគ្គផ្តាច់ព្រា័ត្រា Miss
GrandCambodiaឆ្នាំ២០២០
បានរកឃើញប្រាក្ខនារីស័ក្តិសម
ជាម្ចាស់ជយលាភីចំនួន ៥ រូប
(Top5)ល្រាខ១កញ្ញាស្រាង
រដ្ឋាវ័យ២០ឆ្នាំល្រាខ២កញ្ញា
លមឹសធុវីខ្រាត្តព្រាះសហីនុវយ័
២៥ឆ្នាំកម្ពស់១,៦៨ម៉្រាត្រា
ល្រាខ ៣ កញ្ញាលីវជីលី
ខ្រាត្តបនា្ទាយមនជ័យ វ័យ
២៤ឆ្នាំ កម្ពស់ ១,៧០
ម៉្រាត្រាល្រាខ៤កញ្ញាវុធ
ធីដវិន ខ្រាត្តបាត់ដំបង
វ័យ២៤ឆ្នាំ កម្ពស់-
១,៧៥ម៉្រាត្រា និង
ល្រាខ៥កញ្ញាសរុំ
ចនា្ថា តំណាងខ្ម្រារ-
នៅបារាំង៕

LIFESTYLE
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កញ្ញា សេង រដ្ឋា Miss Grand Cambodia 2020   
ជា តំណាង សមេប់ ការបេកួតអន្តរជាតិ ។ រូបសហការី

កញ្ញា សេង រដ្ឋា មក 
ពី ខេត្ត កំពង់ធំ កា្លាយជា  

កញ្ញា Miss Grand 
Cambodia 2020។

សកម្ម ភាព ហ្វឹកហាត់របស់កេុមជមេើសជាតិកីឡា ចំបប់កម្ពុជា នាពេល កន្លងមក។ រូបថតឈនណន

ឈន ណន  

ភ្នពំេញ:គណៈកម្មាធកិារជាតិ
រៀបចំការប្រាកួតកីឡាសុីហ្គ្រាម
លើកទី៣២នាឆ្នាំ២០២៣
(CAMSOC)និងក្រាសួងអប់រំ
យុវជននិងកីឡាអាចនឹង
ឈានដល់ការអនវុត្តផ្រានការB
គឺការប្រាមលូផ្តុំក្រាមុជម្រាើសជាតិ
ទៅដក់នៅ១កន្ល្រាងរួចកំណត់
ឱ្រាយហ្វឹកហាត់ជាលក្ខណៈLock
Downឬហាត់បិទទា្វារបើ
សិនជាករណីការរាតត្រាបាតជំងឺ
កូវីដ១៩នៅត្រាមិនមនភាព-
ធូរស្រាលនិងរារាំងដល់ការ-
ហ្វឹកហាត់របស់ក្រាុមជម្រាើស-
ជាតិព្រាមទាំងការបញ្ជូនអត្ត-
ពលកិឱ្រាយទៅហ្វកឹហាត់នៅក្រា
ប្រាទ្រាស។
អគ្គល្រាខាធិការCAMSOC

លោកវ៉ាត់ ចំរីន បានធ្វើការ-
វយតម្ល្រាថស្ថានភាពជំងឺ
កូវីដ១៩នឹងអាចធូរស្រាល
ហើយក្រាុមជម្រាើសជាតិកម្ពុជា
នឹងអាចប្រាមូលផ្តុំដើម្រាបីហ្វឹក-
ហាត់ជាថ្មី ចំណ្រាកឯផ្រានការ
បញ្ជូនអត្តពលិកទៅហ្វឹកហាត់
នៅក្រាប្រាទ្រាសពិស្រាសចិន
ដ្រាលបានពន្រាយារព្រាលម្តងហើយ
ម្តងទៀតនោះអាចនឹងធ្វើទៅ
បាននៅខ្រាឧសភាឬខ្រាមិថុនា
ឆ្នាំ២០២១ដើម្រាបីត្រាៀមឆ្ពោះទៅ
កាន់កីឡាសុីហ្គ្រាមឆ្នាំ២០២៣
ដ្រាលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ។
ប៉ុន្ត្រាបើសិនជាផ្រានការន្រាះ

ត្រាូវបានរារាំងដោយសរជំងឺ

កូវីដ១៩ ទៀតនោះលោកថ
កម្ពុជានឹងឈានទៅដល់ការ-
អនុវត្តផ្រានការBគឺការប្រាមូល
ផ្តុំក្រាុមជម្រាើសជាតិលើប្រាភ្រាទ
កឡីាណាដ្រាលមនសកា្តានពុល
មកដក់នៅកន្ល្រាងណាមួយ រួច
ឱ្រាយហ្វឹកហាត់បិទទា្វារត្រាម្តង
ដោយអត់ឱ្រាយច្រាញក្រានោះទ្រា
ហើយផ្រានការន្រាះខាងCAM-
SOCបាននិងកំពុងពិភាក្រាសា
ជាមួយអង្គភាពផ្ន្រាកកីឡារបស់
ក្រាសួងអប់រំ យុវជននិងកីឡា
គឺអគ្គនាយកដ្ឋានកឡីានងិមជ្រាឈ- 
មណ្ឌលជាតិហ្វឹកហ្វឺនកីឡា។
លោកវ៉ាត់ចរំនីបានបន្តថ៖

«នៅក្នុងការហ្វឹកហាត់ជំនាញ
កម្រាិតខ្ពស់គឺយើងមិនអាច
ស្ថិតនៅក្នុងកម្រាិតការហ្វឹក-
ហាត់អសកម្មឬសកម្មតិចតួច
បានទ្រា ហ្រាតុន្រាះយើងកំពុង
ស្វ្រាងរកយុទ្ធសស្រា្តផ្រានការB
គឺបើសិនស្ថានភាពរបស់យើង
នៅត្រាធ្វើទៅអត់រួចយើងត្រាូវធ្វើ
ស្ថានភាពទី២ ហ្នឹង។អ៊ីចឹង
ក្នុងឆ្នាំ២០២១យើងដច់ខាត
ត្រាូវត្រាមនផ្រានការយុទ្ធសស្រា្ត
២ដើម្រាបីត្រាៀមលក្ខណៈបច្ច្រាក
ទ្រាសឱ្រាយបានកាន់ត្រាប្រាសើរ
ព្រាះព្រាលវ្រាលាវកាន់ត្រាតិច
ហើយផ្រានការBរបស់យើងគឺ
យើងហាត់ក្នុងស្រាុកបិទទា្វារ
ម្រានត្រាយើងហៅគ្រាូបរទ្រាស
ដ្រាលមនគណុវឌុ្រាឍិខ្ពស់ដើម្រាបីមក
បង្វឹកដល់ក្រាុមអត្តពលិកយើង
គឺបិទទា្វារបង្វឹកត្រាម្តង»។
អគ្គល្រាខាធិការNOCC 

លោកវ៉ាត់ចរំនីបានបន្ថ្រាមថ៖
«ការដ្រាលសម្រាចធ្វើប្រាបន្រាះ
(ការបិទទា្វារហ្វឹកហាត់)វមិន
ម្រានមនប្រាសិទ្ធភាព១០០
ភាគរយនោះទ្រាព្រាះការហ្វឹក-
ហាត់ត្រាក្នុងស្រាុកជាមួយត្រាគ្នា- 
ឯងវអត់សូវមនរងា្វាស់ដើម្រាបី
វស់ឱ្រាយមនការរីកចម្រាើននោះ
ទ្រាប៉ុន្ត្រាយ៉ាងណាយើងក៏ធ្វើឱ្រាយ
ពួកគត់មនមូលដ្ឋានកម្រាិត
អន្តរជាតិ កម្រាិតស្តង់ដន្រា
បច្ច្រាកទ្រាសខ្ពស់មួយដ្រារដើម្រាបី
យើងត្រាៀមឱ្រាយពួកគត់ធ្វើការ-
ហ្វឹកហាត់ជាមួយប្រាទ្រាស 
ផ្រាស្រាងៗទៀត»។
លោកវ៉ាត់ចរំនីបានបញ្ជាក់

បន្ថ្រាមទៀតថ៖«អ៊ចីងឹផ្រានការ
របស់CAMSOCគឺនៅឆ្នាំ
២០២១បើសិនស្ថានភាពជំងឺ
កូវីដធូរស្រាលគឺប្រាទ្រាសណា
អាចទៅបានយើងនឹងបញ្ជូន
ក្រាុមអត្តពលិករបស់យើងទៅ
បោះជរំំហ្វកឹហាត់ជាមយួគ្រាក្នងុ
រយៈព្រាលខ្លីអាច១អាទិត្រាយឬ
១ខ្រាដោយ១សហព័ន្ធអាច
ទៅ២ឬ៣ដងព្រាះការមិន
អាចផ្លាស់ប្តូរបច្ច្រាកទ្រាសប្រាកួត
ជាមួយដ្រាគូផ្រាស្រាងៗទៀតនោះ
គឺវអាចធ្វើឱ្រាយមនបញ្ហានូវ
ប្រាសិទ្ធភាព(សង្គតិភាព)ន្រា
បច្ច្រាកទ្រាសរបស់កឡីាយើងដ្រារ
អ៊ីចឹងដើម្រាបីកំណត់សង្គតិភាព
នងិសក័្តិសទិ្ធភាពន្រាបច្ច្រាកទ្រាស
បានទាល់ត្រាមនការប្រាកួតខ្លះ
ហើយឱ្រាយមនការប្រាកួតកាន់ត្រា
ច្រាើនកាន់ត្រាល្អ»៕

អត្តពលិកកម្ពជុា នឹង  បិទ ទ្វារ ហាត់ 
បើ ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ មិនធូរស្រាល

ស្រាង រដ្ឋា Miss Grand  Cambodia  
កំពុង ត្រាៀម  ខ្លនួ     សម្រាប់ ប្រាកួត   អន្តរ ជាតិ 
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