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សាលាភ្លេងមិត្តតន្តេី
បេកាសទទលួបងេៀន
សិស្សឱ្យចូលរៀនថ្នាក់
សាដៀវឥតគិតថ្លេ...ទំព័រ១៤

វៀតណាមនឹងជេើសរើស
មេដឹកនាំថ្មីដោយរបៀបណា
ក្នុងពេលបេជុំគណបក្សនា-
ពេលខាងមុខនេះ?...ទំព័រ១១

កំពង់ផេទេសចរណ៍-
អន្តរជាតិខេត្តកំពតនងឹ
បញ្ចប់ការសាងសង់នៅ
ចុងឆ្នាំនេះ...ទំព័រ៨

ក្រសួងអប់រំប្រកាសឱ្រយសិស្រសដ្រលជាប់បាក់ឌុប
ឆ្នាំន្រះប្រញាប់ដាក់ពាក្រយស្នើសំុអាហារូបករណ៍តាមគ្រះឹស្ថានឧត្តមសិក្រសា

វ៉ន ដារា៉ា 

ភ្នពំៃញៈ ក្រសងួអបរ់ំយវុជន
និងកីឡាបានប្រកាសឱ្រយប្រក្ខ-
ជនដ្រលត្រូវបានឱ្រយជាប់ការ-
ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្រយមសកិ្រសា
ទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប)ឆ្នាំន្រះ
ដោយស្វ័យប្រវត្តិទាំងអស់
ប្រញាប់រួសរាន់ទៅដាក់ពាក្រយ

ស្នើសំុអាហារូបករណ៍នៅតាម
គ្រះឹស្ថានឧត្ដមសិក្រសាខណៈឆ្នាំ
ន្រះគ្រះឹស្ថានឧត្ដមសិក្រសារដ្ឋ
និងឯកជនចំនួន៣៩គ្រះឹស្ថាន
បានផ្ដល់អាហារបូករណ៍១០០
ភាគរយដល់សិស្រសចំនួន ៩-
១៣០នាក់។
បើតាមស្រចក្ដីជូនដំណឹង

របស់ក្រសងួអបរ់ំក្នងុចណំោម

អាហារបូករណ៍១០០ភាគរយ
ចំនួន៩១៣០នាក់នោះក្រសួង
បានប្រងច្រកជា៤អាទិភាព
សំខាន់ៗ ក្នងុនោះបានផ្ដល់អា-
ទិភាពដល់សិស្រសនារីចំនួន
១៣២៤នាក់សិស្រសក្រីក្រ
ចនំនួ១៧៣៨នាក់សសិ្រសនៅ
តបំន់ដាច់ស្រយាលចំនួន៥៧៨
នាក់និងសិស្រសទូទៅចនំនួ៥៤-

៩០នាក់។
លោករស់សុវាចាអ្នកនាំ-

ពាក្រយក្រសួងអប់រំបានថ្ល្រងពី
ម្រសិលមិញថា៖«សូមប្រក្ខជន
ប្រញាប់រួសរាន់ទៅដាក់ពាក្រយ
នៅតាមគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្រសា
ដើម្របីទទួលបានអាហារូប-
ករណ៍សកិ្រសាថា្នាក់បរិញ្ញាបត្រឆ្នាំ
សិក្រសា២០២០...តទៅទំព័រ  ៦

ខ្រត្តពោធិ៍សត់នឹងត្រវូ
យកមុនគ្រធ្វើពិព័រណ៍សរ-
មន្ទរីដាក់តំាងវត្ថបុុរាណ
ផ្រស្រងៗពីទូទំាងប្រទ្រស

វិស័យឯកជនស្វាគមន៍
ចំពោះការបង្កើត
អាជា្ញាស្រវាហិរញ្ញ-
វត្ថមិុនម្រនធនាគារ

រដា្ឋាភិបាលសម្រចលុប
អនុក្រតឹ្រយន្រការកាត់ផ្ទ្រ-
បឹងតាមោក២កន្ល្រង
ដ្រលជាថ្នរូឱ្រយក្រមុហុ៊ន

អោម ប៊ុនធឿន 

ពោធិ៍សាត់ៈក្រសួងវប្របធម៌
នងិវចិតិ្រសលិ្របៈគ្រងយកខ្រត្ត-
ពោធិ៍សត់ជាខ្រត្តដបំងូក្នងុការ-
ធ្វើពិព័រណ៍សរមន្ទីរ ដោយយក
សរមន្ទីរខ្រត្តពោធិ៍សត់ដាក់-
តាំងវត្ថុបុរាណផ្រស្រងៗដ្រលអាច
ប្រមលូមកពីទទូាងំប្រទ្រសទាក់-
ទងជំនឿនិងព្រះពុទ្ធសសនា
សម័យកណ្តាលសម្រប់ធ្វើពិធី
តាំងពិព័រណ៍...តទៅទំព័រ ៤

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈអ្នកនៅក្នុងវិស័យ
ឯកជនបានសទរចំពោះការ-
សម្រចបង្កើតអាជា្ញាស្រវាហិ-
រញ្ញវត្ថុមនិម្រនធនាគារបនា្ទាប់ពី
ព្រឹទ្ធសភាបានសម្រចកាលពី
ព្រលថ្មីៗន្រះដើម្របីឆ្លើយតប
នឹងការរីកចម្រើនដ៏ឆប់រហ័ស
របស់វិស័យន្រះក្នុងរយៈព្រល
ប៉ុនា្មានឆ្នាំចុងក្រយន្រះជា-
ពសិ្រសគឺដើម្របីដាក់ឱ្រយស្ថតិនៅ
ក្រមបញ្ញត្តិករត្រមួយដ្រល
មានភាពងាយស្រួលក្នុងការ-
គ្រប់គ្រង។
លោកមាសសខុស្រនសន

អ្នកនាពំាក្រយរបស់ក្រសងួស្រដ្ឋ-
កិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានប្រប់
ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍ថាវសិយ័ហរិញ្ញវត្ថុ
មនិម្រនធនាគារនៅកម្ពជុាបាន
និងកំពុងមានសម្ទុះរីកចម្រើន
យា៉ាងស្វាហាប់។បច្ចុប្របន្នការ-
គ្រប់គ្រងនិងត្រួតពិនិត្រយលើ
វសិយ័ហរិញ្ញវត្ថុមនិម្រនធនាគារ
ស្ថិតនៅក្រមសមត្ថកិច្ចរបស់
និយតករចំនួន២គឺក្រសួង
ស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ(គ្រប់-
គ្រងលើវសិយ័ធានារា៉ាបរ់ងនងិ
សោធនឯកជនវសិយ័សន្តសិខុ
សង្គម វិស័យបរធនបាលកិច្ច
វសិយ័គណន្រយ្រយនងិសវនកម្ម
និងវិស័យអចលនវត្ថុ វិស័យ
បញ្ចាំនិង...ត ទៅ ទំព័រ ៩

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពៃញៈ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋ-
មន្ត្រីសម្រចនរិាករណ៍អនកុ្រតឹ្រយ
ន្រការកាត់ផ្ទ្របឹងតាមោកចំនួន
២កន្ល្រងដ្រលមានផ្ទ្រដីប្រមាណ
៣០ហិកតាដ្រលជាថ្នូរសម្រប់
ការដោះដូរទីតាំងរបស់ក្រសួង
និងស្ថាប័នមួយចំនួនជំនួសវិញ
នោះបនា្ទាប់ពី...តទៅទំព័រ ២

សង្វៀនបេដាល់ថ្មីរបស់ហង្សមាស
នឹងចាប់ផ្ដើមបេកួតជាផ្លូវការនៅថ្ងេសៅរ៍

សូមអានទំព័រ

១៥ព័ត៌មានកីឡា

ផ្លវូជាតិលៃខ៣
សកម្មភាពចាក់អ៊ុតកៅស៊ូផ្លូវជាតិល្រខ៣។លោកស៊ុនចាន់ថុលរដ្ឋមន្ត្រីសធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានឱ្រយដឹងថាផ្លូវជាតិ-

ល្រខ៣ន្រះនឹងត្រូវបានសងសង់បញ្ចប់មុនគម្រងប្រមាណ១ឆ្នាំ...(ព័ត៌មន ពិសា្ដារ ទំព័រ ៥)។រូបក្រសួងសធារណការ

ជីវិតកម្សាន្តអន្តរជាតិសេដ្ឋកិច្ច
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នៀម  ឆេង

ភ្នំពេញៈ កម្ពុជា   និង ថៃ     រកៃសា - 
ពន្លឿ ន កចិ្ច សហ បៃតបិត្តកិារ   លើ 
វិស័យ អាទិភាព ចំនួន៣  និង 
បញ្ជលូ បន្ថៃម  នវូ វសិយ័ អាទភិាព 
ចំនួន ៥ទៀតក្នុង កិច្ច សហ បៃតិ - 
បត្តកិារ ទ្វៃភាគី   សមៃប់ រយៈ ពៃ ល 
៣ ឆ្នាំ បន្ទាប់។ នៃះ  បើ តាម កៃុម- 
បៃកឹៃសា អភិវឌៃឍន៍ កម្ពជុា(DCD) ។

ការសមៃច លើ កិច្ច សហ បៃតិ -  
បត្តិ   ការ នៃះ  ធ្វើ ឡើង ក្នុង កិច្ច បៃជុំ     
លើក  ទី១៥ ស្ដី ពី  កិច្ច  សហ បៃតិ - 
បត្ដិ ការ  បចៃ្ចក ទៃស កាល ពី ថ្ងៃ ទី 
៣០ ខៃ ធ្ន ូដៃល ភាគ ីកម្ពជុា ដកឹ ន ំ
ដោយ លោក អុឹម សួរ អគ្គ លៃខា - 
ធិការ រង គណៈ  កម្មា ធិការ នីតិ - 
សមៃប  ទា   និង អភិវឌៃឍន៍  កម្ពុជា  នៃ  
កៃមុ  បៃកឹៃសា  អភិវឌៃឍន៍  កម្ពជុាចំ ណៃ  ក  
ភាគី ថៃ ដឹក នំ ដោយ លោ កសៃី  
Pattarat Hongtong  អគ្គ នយ ិកា  
ទីភា្នាក់ ងារ  សហ បៃតិ បត្ត ិ ការ   អន្តរ - 
ជាតិ  ថៃ ហៅកាត់ ថា TICA។ 

បើ តាម  CDC ភាគី ទំាង ២ បា ន  

ពិភាកៃសា និង ឯកភាព ការ អនុវត្ត 
គមៃង ដៃល មន សៃប់ ចំនួន 
៣  រួម មន ការ សាង សង់ អគារ 
ក្នងុ វិទៃយា សា្ថាន អភិវឌៃឍន៍ មុខ ជំន ញ  
កម្ពុជា-ថៃ ការ សាង សង់ អគារ 
កម្ព ស់  ៣ជាន់ សមៃប់ ដៃបា៉ា តឺ - 
ម៉ង់ ភាសា ថៃ  នៃ សាកល  វិទៃយាល័ យ 
ភូមិន្ទ ភ្នំពៃញ និងការ សាង សង់ 
អគារ ក្នងុ មណ្ឌល សំចត  និង ទទួ ល 
ជន រង គៃះ ដោយ សារ  ការ ជួញ - 
ដូរ មនុសៃស នៅ ខៃត្ត បន្ទាយ មន ជ័ យ ។

ភាគី ទំាង ២  ក៏ បាន សមៃច 
បញ្ចូ ល បន្ថៃម  វិស័យ អាទិភាព ថ្មី 
ចំនួន ៥ សមៃប់ រយៈ ពៃល ៣ ឆ្នាំ 
ខាង មុខរួម មន  ការ អភិវឌៃឍ សៃដ្ឋ - 
កិច្ច ការ អភិវឌៃឍ  សហគមន៍  និង 
ជនបទ ការ អភវិឌៃឍ សង្គម វស័ិយ 
បរិសា្ថាន និង ការ អភិវឌៃឍ  ធន ធាន 
មនុសៃស។ ភាគី ថៃ បាន ប្តៃជា្ញា បន្ត 
ផ្តល់ អាហា រូបករណ៍ និង វគ្គ បណ្តះុ - 
បណ្តាល រយៈ ពៃល វៃង  និង ខ្លី  
សមៃប់ ឆ្នាំ២០២១-២០២៣ 
ដល់កម្ពុជា។

កៃសងួ ការ បរទៃស ថៃ កាល ព ី

ថ្ងៃ ទ ី៤ មករា ក ៏បាន ចៃញ សៃចក្ដ ី
បៃកាស ព័ត៌មន  ដៃរ  ដោ យ បញ្ជា ក់ 
ថា ទីភា្នាក់ ងារ  សហ បៃតិ បត្តិ ការ  
អន្តរ ជាតិ  ថៃ  TICA បាន យល់ - 
ពៃមលើ កិច្ច សហបៃតិបត្តិការ 
ទំាង ៨ នៃះ ក្នងុ កម្មវិធី សហ បៃតិ បត្ត ិ- 
ការ អភិវឌៃឍន៍ កម្ពជុា ថៃ ឆ្នា ំ២០២ ១ 
ដល់២០២៣។ កៃសួង ការ បរទៃ ស 
ថៃ ក៏ បាន បញ្ជាក់ ដៃរ ថា ភាគី ទំាង 
២ក៏ បា ន ទទួល សា្គា ល់ នូវ ការ រីក-  
ចមៃើន  នៃ ការ អនុវត្ត គមៃង 
សរុប ចំនួន២ ០ ក្នុង វិស័យដៃល 
មន សៃប់ ចំនួន៣ រួម មន សុខ - 
ភាព កសិកម្ម និង អប់រំ សមៃប់  
ឆ្នាំ ២០១៧ ដល់ ២០២០។ 

កៃសួង ការបរទៃស ថៃ បញ្ជាក់ 
ថា៖ «កិច្ច បៃជុំ  បាន កត់ សម្គាល់ 
ព ីការ ពៃញចតិ្ត  លើ ការ រកី ចមៃើន 
នៃ កចិ្ច សហបៃតបិត្តកិារ អភវិឌៃឍន ៍
លើ វិស័យ អភិវឌៃឍន៍ធន ធាន មនុ សៃស  
ដៃល ជា ឆ្អងឹ ខ្នង  នៃ កិច្ច សហ បៃតិ  - 
បត្តិការថៃ-កម្ពុជា»។

កៃសួង ការបរទៃស ថៃ បន្ត ថា៖ 
«ភាគី ថៃ  ក៏ ចាប់ អារម្មណ៍ ចៃក- 

រំលៃក បទ ពិសោធ   និង ចំណៃះ- 
ដឹង ក្នុង ការ លើក កម្ពស់  សន្តិ - 
សុខ និង ភាព ធន់ លើ វិស័យ 
សំខាន់ៗ ចំនួន ៤ រួម មន សន្តិ - 
សុខ សុខភាព សន្តិសុខ ការងារ 
សន្តិសុខ ចំណី អាហារ និង  សន្តិ -  
សុខ ថាមពល។ ចំណៃក កម្ពុជា 
បងា្ហាញ ការ កោត សរសើរ ភាគី ថៃ 
និង ពៃញ ចិត្ត នឹង កិច្ច សហ បៃតិ - 
បត្តកិារ អភិវឌៃឍន៍ រវាង បៃទៃស ទំា ង   
២ក្នងុ រយៈ ពៃល ៣ ឆ្នា ំចុង កៃ យ » ។

កចិ្ច សហបៃតបិត្តកិារ ទាងំ នៃះ  
ទទួល បាន លទ្ធផល បៃកប ដោ យ  
ផ្លៃ ផ្កា និង ជួយ គំាទៃ ដល់ ការ អភិ - 
វឌៃឍ សៃដ្ឋកិច្ច សង្គម នៅ កម្ពុ ជាជា-  
ពិសៃស គមៃង  អភិវឌៃឍន៍ សហ - 
គមន៍ បៃកប ដោយ ចីរភាព នៅ 
ខៃត្ត  បន្ទាយ  មន ជ័យ ការ បង្កើត  
មជៃឈមណ្ឌល លើក កម្ពស់ ភូមិ ១  
ផលិត ផល ១  ការ គៃប់ គៃង ការ- 
ពារ និង តាម ដាន ជំងឺ ឆ្លង រួម មន 
ជំងឺ ដៃល កំពុង កើត   ឡើង និ ង   ជំងឺ 
ដៃល កើត ឡើង វិញ។ នៃះ បើ តាម 
កៃសួង ការបរទៃស ថៃ៕

 តពទីពំ ័រ ១... មនការ បញ្ជា ព ី
លោក នយក រដ្ឋមន្តៃី ហ៊ុន សៃន ។

លិខិត ១ចៃបាប់ ចុះ ថ្ងៃទី៤  មករា  
ឆ្នាំ២០២១  ដោយមន ហត្ថលៃ- 
ខា  របស់លោកហុីង ថូ រា៉ា ក់ សុី  
រដ្ឋលៃ ខាធិការ បៃចាំការ ទីស្តីការ 
គណៈរដ្ឋមន្តៃ ី បញ្ជាកថ់ា  រដា្ឋាភ ិបាល  
បានសមៃច និរាករណ៍ លិខិត 
លៃខ៧៩០ស្តពី ីសណំើសុ ំគោល- 
ការណ៍ អនុញ្ញាត កាត់ ផ្ទៃ បឹង តា- 
មោក(បឹង កប់ សៃូវ)ទំហំ១៥- 
ហិក តា ស្ថិតនៅ ខណ្ឌ ពៃក ព្នា 
សមៃប់ សាងសង់ អគារ ទីស្តីការ 
កៃសួង អភិវឌៃឍន៍ ជនបទ  និង 
អនកុៃតឹៃយ លៃខ១៣៨ ស្តពី ីការកៃ- 
សមៃួល ផ្ទៃ បឹង តាមោក  ស្ថិតក្នុង 
រាជធានី ភ្នំពៃញ។ 

ជាមួយ គា្នានៃះ  រដា្ឋាភិបាល  
បានសមៃច និរាករណ៍ លិខិត 
លៃខ៧៩១ស្តីពី សំណើសុំ កាត់ 
ផ្ទៃ បឹង តា មោក ទំហំ១៥ហិកតា 
ស្ថិតនៅ ខណ្ឌ ពៃក ព្នា រាជធានី 
ភ្នំពៃញ  ដើមៃបី សាងសង់ អគារ 
គណៈកម្មាធិការ ជាតិ គៃប់គៃង 
គៃះ ម ហន្ត រាយ អគារ គណៈ- 
កម្មការ សិទ្ធិមនុសៃស កម្ពុជា  និង 
អគារ អាជា្ញាធរ កម្ពុជា គៃប់គៃង 
សកម្មភាព កចំាតម់នី  នងិ សង្គៃះ    
ជនពិការ ដោយ សារ មីន និង 
អនុកៃឹតៃយ លៃខ១៣៩ ស្តីពី 
ការកៃសមៃួល ផ្ទៃ បឹង តា មោក 
ស្ថិតក្នុង រាជធានី ភ្នំពៃញ។ 

លខិិត ដដៃល បញ្ជាក់ថា  រដា្ឋាភិ- 
បាល ក៏បាន សមៃច និរា ករណ៍ 
លិខិត លៃខ៨៩៧  និង លិខិត 
លៃខ៨៣៤  ស្តីពី សំណើ សុំ ការ- 
អនញុ្ញាត ដោះដរូ  នងិ ផ្ទៃរ កម្មសទិ្ធ ិ

ទីតាំង អគារ ទីស្តីការ ទាំងអស់ 
ខាងលើនៃះ  ដោយ ការបញៃឈប់ 
ការផ្តល់ សិទ្ធិ ឱៃយ កៃុមហ៊ុន  ធី ភី ម៉ូ- 
រាល់ គៃុប ឯ.ក ជា ថ្នូរ នឹង ការ- 
ទទួលបាន ដី មួយចំនួន  និង ការ - 
សាងសង ់អគារ ថ្ម ី ឃ្លាងំ  រមួ ជា មយួ   
ហៃដា្ឋា រចន សម្ព័ន្ធ នន របស់ 
អង្គភាព ទាំងនោះ។

លោក ហុងី ថ ូរា៉ា ក ់សុ ីបាន ឱៃយ ដងឹ   
ក្នងុ លខិតិ ដៃរ ថា  ជាមយួ នងឹ ការ- 
និរាករណ៍ នៃះ  រដា្ឋាភិបាល  បាន- 
សមៃច បៃគល់ អគារ ទីស្តីការ កៃ- 
សួង រៀបច ំដៃនដី  នគរូប នីយ កម្ម  
និង សំណង់ បច្ចុបៃបន្ន  ជូន កៃសួង 
អភិវឌៃឍន៍ ជនបទ  ហើយ បាន បៃ- 
គល  ់អគារ ទសី្តកីារ កៃសងួ អភ ិវឌៃឍន ៍   
ជនបទ បច្ចបុៃបន្ននៃះ ទៅ ឱៃយ មន្ទរី រៀប-  
ចំ  ដៃនដី  នគរូបនីយកម្ម  សំណង់ 
និង សុរិយោដី រាជធានី ភ្នំពៃញ ។

លោក បន្ថៃមថា ៖«រដា្ឋាភិបាល 
បៃគល់ ទីតាំង ទីស្តីការ កៃសួង រ៉ៃ  
នងិ ថាមពល បច្ចបុៃបន្ន ជនូ គណៈ- 
កម្មាធិការ ជាតិ គៃប់គៃង គៃះ- 
មហន្តរាយ  អាជា្ញាធរ កម្ពុជា គៃប់- 
គៃង សកម្មភាព កំចាត់មីន  និង 
សង្គៃះ ជនពិការ ដោយសារ មីន  
និង គណៈកម្មា ធិការ សិទ្ធិមនុសៃស 
កម្ពុជា»។

លោក សៃចីក ់សភុាព  នយកិា 
បៃតិបត្តិ នៃ មជៃឈមណ្ឌល សិទ្ធិ- 
មនុសៃស កម្ពុជា CCHR បាន- 
សរសៃរ នៅ លើទំ ព័ រ ហ្វៃ ស ប៊ុក   ពី 
មៃសលិមញិ ថា  ការ នរិាករណ ៍សៃច- 
ក្តី សមៃច ដៃល យក បឹង សមៃបត្តិ- 
សាធារណៈ នៃះ គឺជា ជំហាន តៃមឹ- 
តៃូវ  ដៃល រដា្ឋាភិបាល  មិនគួរ ឱៃយ 
កើតឡើង តាំងពី ដំបូង មក មៃ្ល៉ះ ។ 
ពៃះ រដា្ឋាភិបាល  គឺជា អ្នក ធាន 
ថា ផ្ទៃ បងឹ នៃះ គរួ ជា សមៃបត្ត ិសាធារ- 

ណៈ របស់ រដ្ឋ និង មិនអាច លុប 
បាន  ទៃ។ លោក សៃី បន្តថា  ការ- 
លបុ  ផ្ទៃ បងឹ ធម្មជាត ិ នងិ ជា ផ្ទៃ បងឹ 
សាធារណៈ នៃះ  គ ឺនងឹមន គៃះ- 
ថា្នាក់  ដៃល រដា្ឋាភិបាល គួរ ពិនិតៃយ 
បន្ថៃមទៀត លើ ការ អនុ ប យោគ 
នងិ ការផ្ទៃរ កម្មសិទ្ធិ ដទៃទៀត ក្នងុ 
តំបន់ បឹង តា មោក ផង ដៃរ។ 

លោក សៃចីក ់សភុាព  បញ្ជាក ់
ថា    ៖«ទាងំ សា្ថាប័នរដ្ឋ  និង ឯកជន 
ដៃល  ទទលួបាន ផល បៃ យោជន ៍
ព ីតបំន ់ នៃះ  គរួ មន ការទទលួខសុ- 
តៃូវ  និង ធាន ថា  ធុរកិច្ច របស់ 
ខ្លួន នឹងមិន ប៉ះពាល់ ដល់ សង្គម 
និង បរិសា្ថាន»។ 

លោកសៃីប ន្ថៃមថា ៖« រដា្ឋា ភិ- 
បាល គួរ បងា្ហាញ ពី ការវាយតម្លៃ 
ផលប៉ះពាល់  និង មូលហៃតុ  នៃ 
ការ កាត់ ផ្ទៃដី បឹង  ជា បន្តបន្ទាប់ 
ដល ់ សាធារណជន ឱៃយ បាន យល ់
និង ជៃប ពី ការសមៃចចិត្ត ទាងំ- 
ឡាយ កន្លង មក។ ជាពិ សៃស តៃវូ 
បងា្ហាញថា  តបំន ់ដៃល ជា សមៃបត្ត-ិ 
សាធារណៈ នោះ បាតប់ង ់នវូ តម្លៃ 
ផលបៃយោជន ៍សាធារណៈ ទៀត- 
ហើយ បើតាម លក្ខខណ្ឌ នៃ ការ- 

បំប្លៃង ទៅជា សមៃបត្តិ ឯកជន 
របស់ រដ្ឋ វិញ»។

បឹង តា មោក គឺជា បឹង ធំ មួយ 
នៅ ភ្នំពៃញ ដៃលមន ផ្ទៃកៃឡា 
ជាង ៣ ០០០ហិកតា។ ក្នុង 
រយៈពៃល ចុងកៃយ នៃះ តៃូវ 
បាន រដា្ឋា ភិ បាល សមៃច កាត់ 
ផ្ទៃ បឹង នៃះ ជាចៃើន រយ ហិកតា  
ដើមៃបី បៃគល់ ជូនទៅ សាលា- 
រាជធានី ភ្នំពៃញ ធ្វើជា សួនចៃបារ  
ឧទៃយាន ធម្មជាតិ សាធារណៈ 
អគ្គស្នងការដា្ឋាន នគ របាល- 
ជាតិ  និង អគារ ការិយាល័យ 
របស់ កៃសួង នន ជាចៃើន។

លោក  ឯក ថា  អ្នកនំពាកៃយ  
នៃ ទសី្តកីារ គណៈរដ្ឋមន្តៃ ី បាន- 
បៃប់ ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍ យា៉ាងខ្លី  ពី 
មៃសលិមញិថា ៖«រាល ់កចិ្ចការ អ្វីៗ  
ទាំង អស់  ដៃលរដា្ឋាភិបាល  
សមៃច ធ្វើ អ្វីមួយ  គឺ ដើមៃបី 
ផលបៃយោជន៍ បៃជាជន  និង 
បៃទៃស កម្ពុជា។ ពៃះ រាជ- 
រដា្ឋាភិបាល បាន កើត ចៃញ ពី 
ការបោះ ឆ្នាត  ដោយ មនការ- 
គាទំៃ ដច៏ៃើន លើសលប ់ព ីបៃជា- 
ជន កម្ពុជា»៕

 ឡុង  គីម ម៉ា រីតា 
 
ភ្ន ំពេញៈ ការិយា ល័យ គៃបគ់ៃង 

សន្ដិសុខ ឯកជន  នៃ ស្នង ការ- 
ដា្ឋាន នគរ បាល រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  
បាន ពៃមន នឹង ផក ពិន័យ  ដល ់
ម្ចាស់ សហ គៃស  គៃឹះសា្ថាន  
បរុ ី ខនុ ដ ូ អា ផតមនិ  ដៃល បាន 
ជៃើស រសី សន្ត ិសខុ ដោយ ឯក- 
ឯង   សមៃប់ បមៃើ ការ នៅ ក្នុង 
ទ ីតាងំ របស ់ខ្លនួ   ដោយ មនិ បាន 
ចុះ បញ្ជី  និង សុំ ចៃបាប់ ។ 

 លោក  ឃ្លាក ជុន ផៃង  បៃធាន 
ការយិា លយ័ គៃបគ់ៃង សន្ដសិខុ 
ឯកជន  នៃ ស្នង ការ ដា្ឋាន នគរ- 
បាល រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃទី   
៥  មករា  ឆ្នាំ ២០២១ ថា   ស្នង- 
ការ ដា្ឋាន នគរ បាល រាជ ធានី 
ភ្នំពៃញ  បាន ដាក់ ឱសាន វាទ 
១ខៃ   រហូត ដល់ ដាច់ ខៃ មករា  
ដើមៃបី ឱៃយ សហ គៃស  គៃឹះសា្ថាន 
ទាំង នោះ  មក ដាក់ ពាកៃយ ស្នើ សុំ 
ជៃើស រីស ភា្នាក់ ងារ សន្ដិ សុខ 
ឯក ជន  និង ចុះ បញ្ជី   ឱៃយ បាន 
តៃឹមតៃូវ តាម ចៃបាប់។ 

 លោក  ថ្លៃង ថា ៖  «បន្ទាប ់ព ីថ្ងៃ 
ឱ សា នវាទ ផុត កំណត់  កៃុម 
ការពារ តៃតួ ពិនិតៃយ  បៃព័ន្ធ សន្ដ ិសុខ  
សវុត្ថ ិភាព  រចន សម្ពន័្ធ ភា្នាក ់ងារ 
សន្ដិ សុខ ឯក ជន  ដៃល បមៃើ 
ការងារ នៅ តាម បុរី  ខុន ដូ អា ផត- 
មិន  ដៃល គា្មាន ចៃបាប់ អនុញ្ញាត  
អាច នងឹ តៃវូ ទទលួរ ង ការ ពនិយ័ 
ជា អន្តរ កាល » ។ 

 លោក បញ្ជាក ់ថា  វធិាន ការ នៃ 
ការ ផក ពិន័យ នឹង ធ្វើ ឡើង 
ដោយ យោងតាម អន ុកៃតឹៃយ ស្ដ ីព ី

ការ គៃប់គៃង សន្តិ សុខ ឯក ជន 
ដោយ តៃូវ ផក ចំនួន ១០ លាន 
រៀលដល់ ម្ចាស់សហ គៃស  
គៃឹះ សា្ថា ន ណ  ដៃល ជៃើស រសី 
ភា្នាក់ ងារ សន្ដ ិសុខ ឯកជន ដោយ 
មិន ចុះ ប ញ្ច ីនិង ចំពោះ កៃុមហ៊ុន 
បមៃើ សៃវា កម្ម សន្តិ សុខ ណ  
ដៃល ជៃើស រីស សន្តិ សុខ  
ដោយ មិន ចុះ ប ញ្ជីនៅ កៃសួង 
មហា ផ្ទៃ  នឹង តៃូវ ផក ពិន័យ  
២០ លាន រៀល ។  ដូច្នៃះ គៃ តៃវូ 
រួសរាន់ ទៅ ចុះ ប ញ្ជឱីៃយ បាន ទាន-់ 
ពៃល កំណត់  ចៀស វាង  ការ- 
ពនិយ័ ជា បៃក ់កាស  នងិ ប៉ះពាល ់
ដល់ មុខ មត់ របស់ ខ្លួន ។ 

 លោក  នុប  កា ណុល  នយ  
ផ្នៃក សហ គៃស  គៃឹះ សា្ថាន   
ការយិា លយ័ គៃបគ់ៃង សន្ដសិខុ 
ឯកជន  នៃ ស្នង ការដា្ឋាន នគរ- 
បាល រាជ ធានី ភ្នំពៃញ   បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ដៃរ ថា  ភា្នាក់- 
ងារ សន្ដិ សុខ ឯក ជន  គឺ មន ២ 
បៃភៃទ  ដៃលជា កៃុម ហ៊ុន ផ្តល់ 
សៃវា កម្ម ភា្នាក ់ងារ សន្ដ ិសខុ ឯក- 
ជន  និង ភា្នាក់ ងារ សន្ដិ សុខ ឯក- 
ជន មិន ធ្វើ អាជីវ កម្ម  មន ន័យ 
ថា  រីស ខ្លនួ ឯង  ការពារ សវុត្ថភិាព 
ខ្លនួ ឯង  បើក បៃក ់បៀវតៃស រព៍ ីថៅ- 
កៃ ខ្លួន ឯង ។  តមៃូវ ឱៃយ សុំ ចៃបាប់ 
នៃះ គឺ ដើមៃបី ងាយ សៃួល គៃប់- 
គៃង សវុត្ថភិាព។ មន្តៃ ីឱៃយ ដងឹ ថា 
នៅ ភ្នំពៃញ មន សហ គៃស  
គៃះិ សា្ថាន  បុរី  ខុន ដូ  អា ផតមិន  
ចំនួន  ៨៨២ កន្លៃង   បច្ចុបៃបន្ន 
នៃះ  ម ន ចំនួន តៃ  ១៦៨ កន្លៃង 
ប៉ុណ្ណោះ បាន ចុះ បញ្ជី  និង មន 
ចៃបាប់ តៃឹម តៃូវ  ក្នុង នោះ មន បុរី 
ចំនួ ន  ១៩ កន្លៃង ៕ 

ផ្ទេបឹងតាមោកនៅខណ្ឌពេកព្នៅ ដេលផ្នេកខ្លះស្ថតិក្នងុគមេងលុប  ។ រូប ហៃង ជីវ័ន

រដ្ឋាភិបាលសម្រេច...មន្ត្រេីព្រេមានផាកពិន័យមា្ចាស់សហគ្រេសគ្រេះឹ-
ស្ថានបុរីរីសសន្ដសុិខដោយមិនបានសំុច្រេបាប់

កម្ពជុា-ថ្រេបង្កើនកិច្ចសហប្រេតិបត្តិការលើវិស័យអាទិភាពចំនួន៨



ថ្ងៃពុធ ទី៦ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ www.postkhmer.com ៣



តពីទំព័រ១...នៅចុងឆ្នាំ២០២១។
លោកឡាចផេងលីបេធាន

មន្ទីរវបេបធម៌ និងវិចិតេសិលេបៈ
ខេត្តពោធិ៍សាត់បានឱេយដឹងថា
មន្តេីជំនាញមន្ទីរវបេបធម៌ និង
មន្តេីជំនាញបុរាណវិទេយានៅ
សារមន្ទីរជាតិខេត្តពោធិ៍សាត់
កំពុងបេមូលវត្ថុបុរាណចមេុះ
ដេលមានចមា្លាក់ថ្មចមា្លាក់ឈើ
ពេះពុទ្ធរូបនិងវត្ថុដេលសេស-
សល់ពីបុរាណផេសេងៗទៀតពី
ទកីន្លេងនានាទទូាងំខេត្តដើមេបី
រៀបចំយកទៅដាក់ក្នុងសារ-
មន្ទីរខេត្តពោធិ៍សាត់។
លោកផេងលីថ្លេងថា៖«មក-

ដល់ពេលនេះ សមេប់ខេត្ត-
ពោធិ៍សាត់ យើងយកបានផ្តេ
ថ្មភក់ ពេះពុទ្ធរូប ថ្មសម័យ-
កណ្តាលសម័យអង្គ មុន-
សមយ័អង្គសរបុបាន៧០០ដុ។ំ
វាមានការបាកប់េកចេើនហើយ
យើងបេមលូផ្តុំជេើសរើសតាម-
សេកុផេសេងៗហើយការបេមលូ
ផ្តុំហ្នឹងធ្វើអស់រយៈពេលជា-
ចេើនឆ្នាំហើយ»។
លោកមីលីយ៉ាសុវត្ថិធីអនុ-

បេធានមន្ទីរវបេបធម៌និងវិចិតេ-
សិលេបៈទទួលបន្ទុកសារមន្ទីរ-
ជាតិខេត្តពោធិ៍សាត់បានឱេយដងឹ

ថាវត្ថុបុរាណនិងរូបសមុច្ច័យ
ដេលតេូវតេៀមសមេប់ដាក់-
តាងំពពិរ័ណ៍នៅចងុឆ្នា២ំ០២១
គឺភាគចេើនបេមូលមកពីតាម-
បណ្តាវត្តអារាមនានា។ប៉ុន្តេ
មុនសមេចយកតេូវរៀបចំ
បញ្ជីសារពើភណ្ឌដើមេបីបញ្ជាក់
ឱេយចេបាស់ពីទេពេយសមេបត្តិរដ្ឋ ឬ
ទេពេយសមេបត្តិរបស់វត្តហើយ
ទើបបេមូលយកមកដាក់សារ-
មន្ទីរដើមេបីធ្វើការជួសជុលមុន
ដាក់តាំងពិព័រណ៍។
លោកសុវត្ថិធីបានថ្លេងថា៖

«វត្ថុបុរាណភាគចេើននៅក្នុងវត្ត
ដោយសារតេបេជាពលរដ្ឋ និង
លោកគេូពេះចៅអធកិារវត្តបេទះ
ឃើញចេដនេយលោកយកមកទកុ
នៅក្នងុកន្លេងសកា្ការៈអ៊ចីងឹទៅ។
យើងអត់ទាន់បានចុះបញ្ជីទេ
ហេតនុេះយើងតេវូរៀបចំធ្វើបញ្ជី
សារពើភណ្ឌនិងកំណត់តេថ្មី
ម្តងទៀត»។
បើតាមលោកសវុត្ថធិីការដាក-់

ឱេយដំណើរការសារមន្ទីរ តេូវការ
បច្ចេកទេសចេើន។ទី១តេូវមាន
បច្ចេកទេសសមេប់ការដាក់-
តាំងវត្ថុបុរាណ ដោយតេូវមាន
ជើងទមេតេវូមានផេនទីសមេប់-
ឱេយទេសចរចលូមើល។កេពីនេះ

ក៏តេូវមានលក្ខណសមេបត្តិផេសេង-
ទៀតសមេប់ការគាំទេ ដូចជា
ការផ្ដល់សេវាកម្មផងដេរ។លោក
កប៏ានបេបថ់ាពេះពទុ្ធសាសនា
សម័យកណ្តាល គឺចាប់ផ្តើម
កេយពីអាណចកេអង្គរដួល-
រលំពោលគឺនៅក្នុងសម័យពេះ-
បាទតេសក់ផ្អេមដេលចាប់យក
សាសនាពេះពុទ្ធជាសាសនា
របស់រដ្ឋ ប្តូរចេញពីពេហ្មញ្ញ-
សាសនា។
លោកថ្លេងថា៖«កាលមនុបេ-

ទេសយើងយកពេហ្មញ្ញសាសនា
ជាសាសនារបស់រដ្ឋ។ដល់ពេល
ពេះពទុ្ធសាសនាទៅជាសាសនា
របស់រដ្ឋ វាមានពេលវេលា និង
បេវត្តិសាសេ្ត ដេលបានកត់តេ
តាមរយៈការសាងសង់ជាបដមិា
ពេះវិហារ ការសាងសង់គេឿង-

សកា្ការបូជាផេសេងៗទៀតពាក់ព័ន្ធ
ជាមួយពេះពុទ្ធសាសនាហ្នឹង»។
ចំណេករឿងជំនឿ លោក

សុវត្ថិធី បញ្ជាក់ថា កម្ពុជាមាន
ជំនឿចេើន មិនមេនតេឹមតេ
ពេហ្មញ្ញសាសនានិងពេះពុទ្ធ-
សាសនានោះទេ។មុនពេហ្មញ្ញ-
សាសនាចលូមកកម្ពជុាកប៏ាន-
កាន់សាសនាផេសេងៗទៀតដចូជា
ជវីចលសាសនាជរួសបំរួពេលងឹ
អារកេសអ្នកតាមេបាជាដើម។
លោកឆយ វិសុទ្ធ បេធាន

នាយកដា្ឋានសារមន្ទរីជាតិបានឱេយ
ដឹងថាគមេងពិព័រណ៍និយយ
ពីជំនឿ និងពេះពុទ្ធសាសនា
សម័យកណ្តាលនេះដើមេបីញេក
វត្ថុបុរាណដាក់តាំងពិព័រណ៍
ឱេយនៅដោយឡេកពីគា្នា ងាយ-
សេួលសមេប់ភ្ញៀវទេសចរទៅ

ទសេសនាបានសមេបូរបេបពីខេត្តមយួ
ទៅខេត្តមួយទៀតកុំឱេយស្ទួនគា្នា។
លោកវិសុទ្ធថ្លេងថា៖«ដើមេបី

ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិង
អន្តរជាតិឱេយចូលទសេសនា តាម-
គមេងយើង[ចង់បាន]។បើ
ឆ្លងកាត់កពំង់ឆ្នាំងមានសារមន្ទរី
មួយដេលប្លេក និយយតេរឿង
ក្អមឆ្នាំងឧទាហរណ៍អ៊ីចឹងទៅ។
ទៅដល់ពោធិ៍សាត់ និយយតេ
រឿងសម័យកណ្តាលអ៊ីចឹងទៅ
ហើយទៅដល់បនា្ទាយមានជ័យ
បាត់ដំបង មានអីប្លេកពីហ្នឹង
ទៀតអ៊ីចឹងទៅ»។
បើតាមលោកឆយ វិសុទ្ធ

ការចាប់ផ្តើមដំបូងគឺសមេច
យកខេត្តពោធិ៍សាត់មុនគេក្នុង
ការដាក់តាំងពិព័រណ៍និយយពី
សម័យកណ្តាលរើឯខេត្តផេសេងៗ-
ទៀត នឹងតេូវធ្វើការរៀបចំធ្វើ-
តាមកេយ។
លោកថ្លេងថា៖«យើងចង់ចាប-់

ផ្តើមពីខេត្តពោធិ៍សាត់មនុដោយ
យើងយល់ថាជាទីតាងំមួយសខំាន់
សមេប់សម័យកណ្តាលហើយ
សម័យកណ្តាលអត់សូវមាន
ព័ត៌មានចេើនទេសមេប់ក្មេងៗ
ជំនាន់កេយ។ដូច្នេះយើងចង់
លើកយកទី១ គឺជំនឿនិង
ពេះពទុ្ធសាសនាសមយ័កណ្តាល
មកនិយយសនិទើបគិតពីសកា្តា-
នុពលខេត្តផេសេងៗទៀត»៕
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នៅ សុីវុត្ថា

ភ្នពំេញៈ កម្មវិធីអភិវឌេឍន៍អង្គ-
ការសហបេជាជាតិ(UNDP)
បេចំាកម្ពុជាបានបងា្ហាញពីទំហំ-
នេផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តកូិវើដការ-
អភិវឌេឍមនុសេសក្នុងបេទេសចំនួន
៤ក្នុងនោះមានកម្ពុជានិងបេ-
ទេសជិតខាងចំនួន៣ខណៈ
(UNDP)ថាជំងឺនេះគឺជា
«វិញ្ញាសាដ៏សំខាន់បំផុតដេល
យើងបានបេឈមចាប់តាំងពី
ការបង្កើតអង្គការសហបេជា-
ជាតិមក»ដេលធ្វើឱេយប៉ះពាល់
ដល់វិស័យជាចេើនរាប់ទាំង
ផ្នេកអភិវឌេឍន៍មនុសេសផងដេរ។
របាយការណ៍ដេលចេញផេសាយ

ពីមេសិលមិញបងា្ហាញថា(UNDP)
បានសិកេសាលើបេទេស៤ រួម-
មានបេទេសឡាវ វៀតណម
ថេនិងកម្ពុជាដេលបានដាក់
ចេញនូវវិធានការអប់រំបន្ថេម
ផេសេងៗគា្នាក្នុងអំឡុងពេលបិទ-
សាលារៀនហើយនៅពេល
សាលារៀនតេវូបានបើកឡើងវិញ
បេទេសទាំង៤នេះបានកាត់-
បន្ថយឬលុបចោលថ្ងេឈប់-
សមេកដេលបានគេងទុក។
បេទេសឡាវនិងថេបានដាក់

ផេនការនៅមានកមេតិក្នងុលក្ខ-

ខណ្ឌនេទិន្នន័យស្តីពីការបើក-
សាលារៀនឡើងវិញនិងកាល-
វិភាគសំណងចំពោះការរៀន
ហើយមានតេកម្ពុជានិងវៀត-
ណមប៉ុណ្ណោះដេលគិតលើ
សំណងនេការរៀនសូតេនេះ
ដោយចំណយពេលចេើនជាង។
តាមរបាយការណន៍េះក្នងុអ-ំ
ឡុងពេលបិទសាលារៀននេះ
កេសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា
បានដាក់ចេញនវូវធិានការដូចជា
កម្មវិធីបងេៀនផេសាយតាមទូរ-
ទសេសន៍ និងវិទេយុដើមេបីជួយឱេយ
សសិេសដេលមនិមានអុនីធណឺិត
អាចភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងបាន។
កេយមកបានបើកសាជាថ្មី
ចាបព់ីថ្ងេទី២ខេវចិ្ឆកិាដល់ថ្ងេទី
២៨ខេវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០ដើមេបី
បញ្ចប់នៅឆមាសទី២។ក៏ប៉ុន្តេ
សាលារៀនតេូវបានបិទជាថ្មី
រហូតដល់ដំណច់ឆ្នាំ២០២០
ដោយសារមានករណីឆ្លង
កូវើដចូលសហគមន៍ដេលតេូវ
បានហៅថាជាពេឹត្តិការណ៍
២៨វិច្ឆិកា។
រើឯឆ្នាំសិកេសាថ្មី២០២០-២០២១

តេវូប្ដរូមកចាប់ផ្តើមនៅថ្ងេទី១១
ខេមករាឆ្នាំ២០២១ ជំនួសឱេយ
ការចាប់ផ្តើមនៅថ្ងេទី១ខេវិច្ឆិ-
កាដេលជាកាលបរិច្ឆេទចាប់-

ផ្តើមឆ្នាំសិកេសាធម្មតា។សរុប
ទៅការបិទសាលារៀនមានរយៈ-
ពេល៩៧ថ្ងេឬស្មើនឹង៣៣,៥
ភាគរយនេថ្ងេបេតិទិនសិកេសា
សាធារណៈទាំងអស់។
ចំពោះវៀតណមវិធានការ-

សំណងរៀនសូតេតេូវបាន
ណេនាំក្នុងអំឡុងពេលឈប់-
សមេក២ខេគឺនៅខេមិថុនា
និងខេកក្កដា ដូច្នេះការបិទ-
សាលាមានតេ៣១ថ្ងេបុ៉ណ្ណោះ។
តាមរបាយការណ៍បងា្ហាញថា
ជំងឺកូវើដបានបង្កឱេយមានការ-
ធា្លាក់ចុះនេសន្ទសេសន៍នេការ-
អភិវឌេឍមនុសេសយ៉ាងខា្លាំងនៅ
បេទេសទាំង៤នេះ។
បេទេសកម្ពជុាតេវូបានគេ

មើលឃើញថារងផលប៉ះពាល់
ខា្លាំងជាមួយនឹងការធា្លាក់ចុះនេ
សន្ទសេសន៍ការអភិវឌេឍមនុសេស
ដោយបានធា្លាក់ចុះ៣,៩៣ភាគ-
រយពីសន្ទសេសន៍០,៥៩៤នៅ
ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ដល់សន្ទសេសន៍
០,៥៧១នៅឆ្នាំ២០២០។
សមេប់កម្ពុជានេះគឺស្មើនឹង
ការលុបចោលរាល់វឌេឍនភាព
នានាក្នងុការអភិវឌេឍមនសុេសក្នងុ
រយៈពេល៤ឆ្នាកំន្លងមកគឺចាប់
ពីឆ្នាំ២០១៦(សន្ទសេសន៍០,៥៧២)។
រើឯបេទេស៣ទៀតមិនសូវប៉ះ-

ពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទេគឺវៀតណម
ធា្លាក់ចុះបេមាណ០,៣៩ភាគរយ
(សន្ទសេសន៍០,៧០១)ឡាវធា្លាក់
ចុះ(-២,៥៩)ភាគរយ និង
ថេធា្លាក់(-១,៦៩)ភាគរយ។
ការធា្លាក់ចុះកមេតិនេះវាគេប់-

គេន់ក្នុងការរកេសាសា្ថានភាពជា
បេទេសអភិវឌេឍន៍មនុសេសខ្ពស់
ដូចថេដោយសារតេលទ្ធផល
សេដ្ឋកិច្ចរងឹមាំគបួផេសំនងឹរយៈ-
ពេលខ្លីនេការបិទសាលានិង
អតេបេើបេស់អុនីធណឺិតខ្ពស់
ដេលធ្វើឱេយការសិកេសាពីចមា្ងាយ
អាចធ្វើទៅបាន។
របាយការណ៍(UNDPបញ្ជាក់

ថាការថយចុះនេសន្ទសេសន៍
អភវិឌេឍន៍មនសុេសកម្ពជុាគឺបណ្តាល
មកពីកតា្តាធំៗ២ គឺទី១ការ-
ធា្លាក់ចុះនេសន្ទសេសន៍នេការអប់រំ
គឺ១១,១១ភាគរយដោយ-
សារការបិទសាលាដេលអូស-
បនា្លាយពេល(បេហេល៩៧ថ្ងេ
នេថ្ងេបេតិទិន)ដេលកាន់តេ
ធ្ងន់ធ្ងរដោយការបេើបេស់អីុន-
ធឺណិតទាប៤៧,៩ភាគរយនងិ
ទី២គឺការធា្លាក់ចុះសន្ទសេសន៍
បេក់ចំណូល០,៩ភាគរយដោយ-
សារតមេូវការសកលចំពោះ
ការនាំចេញសំខាន់ៗ របស់ខ្លនួ
ជាពិសេសវិស័យកាត់ដេរសំ-

ណង់និងទេសចរណ៍។
បើបេៀបធៀបបេទេសឡាវ

វៀតណមនិងថេមានពេល-
វេលាបិទសាលារៀនមានតិច
ជាងកម្ពុជាទោះបីបេទេស
វៀតណម និងថេមានករណី
ជំងឺកើនឡើងខ្ពស់ លើកលេង
បេទេសឡាវ។
ទោះជាយ៉ាងណលោករស់

សុវាចាអ្នកនាំពាកេយនេកេសួង
អប់រំយុវជននិងកីឡា បាន
ថ្លេងថានេះគេន់តេជាការ-
សិកេសារបស់អង្គការ១បុ៉ណ្ណោះ
មិនបានជះឥទ្ធិពលដល់ការ-
អប់រំ និងការអភិវឌេឍធនធាន-
មនុសេសរបស់កម្ពុជាក្នុងអំឡុង
ពេលនេការរើករាលដាលនេជំងឺ-
កូវើដ១៩ ខណៈកេសួងអប់រំ
បានបេកា្លាយវិបត្តិនេះជាឱ-
កាសពងេងឹការអប់រំរបស់ខ្លនួ។
  លោកបានថ្លេងថា៖«កូវើដ-
១៩មានផលជះលើវិស័យ
អប់រំ និងវិស័យផេសេងៗក្នុង
ពិភពលោក។កេសួងអប់រំ
យុវជននិងកីឡាបង្វេរបញ្ហា
បេឈមដោយសារកូវើដ១៩ឱេយ
កា្លាយជាឱកាសពងេឹងការអបរ់ំ
បេបឌីជីថលដេលស្ថតិក្នងុផេន-
ការយុទ្ធសាស្តេវិស័យអប់រំឆ្នាំ
២០១៩-២០២៣»៕

អគារ សារមន្ទរី ខេត្ត ពោធិ៍សាត់   បច្ចបុេបន្ន ។ រូបថតសារមន្ទីរខេត្តពោធិ៍សាត់

ខេត្តពោធិ៍សាត់នឹងតេវូ...

UNDPបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់នេជំងឺកូវីដលើការអភិវឌេឍមនុសេសក្នងុបេទេសចំនួន៤

កេសួងបេកាសហាម
គណនីហ្វេសបុ៊ក៦
ផេសព្វផេសាយលក់ឱសថ
ដេលគ្មានលេខបញ្ជកិា

មុំ គន្ធា

ភ្នំពេញៈ កេសួងសុខាភិបាល
បានចេញសេចក្តីបេកាសស្តីពី
ការហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊កុ
ចំនួន៦ដេលបានកំពុងផេសព្វ-
ផេសាយលក់ឱសថបុរាណ ដេល
គា្មានលេខបញ្ជិកានិងគា្មានការ-
ទទួលសា្គាល់ពីកេសួងសុខាភិបាល
ហើយមន្តេីបានអពំាវនាវទៅដល់
សាធារណជនមិនតេវូទិញឱសថ
ខុសចេបាប់ដេលតេូវបានគេផេសព្វ-
ផេសាយលក់តាមបេពន័្ធអនឡាញ
នោះឡើយ។
កេសងួសខុាភបិាលបានចេញ

សេចក្តីបេកាសពីមេសិលមិញថា
តាមការពិនិតេយឃើញលើបណ្តាញ
សង្គមហ្វេសបុ៊កមានគណនីចំនួន
៦បានធ្វើការផេសព្វផេសាយលក់
ឱសថបុរាណឈ្មាះ ISOTIN
PLUSB/10ml x6Vials
ក្នុងនោះមានកេុមហ៊ុនEye
doctorCambodia,សុខភាព
ភ្នេក,Drភ្នេក,ថា្នាំបន្តក់ភ្នេក
IsotinePlus,DocterEye
នងិIsotineplusទកឹបន្តកភ់្នេក
អីុសូទីន។ «ការផេសព្វផេសាយនេះ
មានការបំផ្លើសហួសពីការពិត
ដូចជាពេយាបាលជំងឺដុះកន្ទយុថ្លេន
ភ្នេកឡើងបាយភ្នេកមីញូ៉បទឹក-
ដក់ក្នុងភ្នេករលាកបាតភ្នេកជា-
ដើម»។កេសួងបន្តថាអនលុោម
តាមចេបាប់ស្តីពីការគេប់គេងឱសថ
និងចេបាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មចេបាប់
ស្តីពីការគេប់គេងឱសថតមេូវឱេយ
រាល់ការចរាចរផលិតផលឱសថ
ក្នងុបេទេសកម្ពជុាតេវូមានលេខ
ទដិា្ឋាការឬលេខបញ្ជកិាពីកេសងួ
សុខាភិបាល។កេសួងថា៖«សូម
បេជាពលរដ្ឋមុននឹងទិញផលិត-
ផលឱសថសូមពិនិតេយមើលលតា-
បតេដេលមានបិទលើសមេបក
វេចខ្ចប់ហើយលតាបតេទដិា្ឋាការ
ឬបញ្ចិកាតេឹមតេូវគឺមាន២ផ្នេក
ទី១ផ្នេកខាងលើមានឈ្មាះគេះឹ-
សា្ថានអាហរណ័នហីរណ័នងិទី២
ផ្នេកខាងកេមមានលេខទិដា្ឋា-
ការឬបញ្ចិកា»។
មនេ្តីសខុាភបិាលមយួរបូដេល

សុមំនិបញ្ចេញឈ្មាះបានឱេយដងឹ
ថាកេសួងតេងតេមានការសហ-
កា រជាមួយនឹងសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ
ផេសេងៗក្នងុការបងេ្កាបឱសថសា្ថាន
កេុមហ៊ុននិងកន្លេងដេលលក់-
ឱសថខុសចេបាប់នានា។លោកថា
ការលក់ការផលិតឱសថដេល
គា្មានការ...តទៅទំព័រ  ៦
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ផ្លវូជាតិលេខ៣ដេលមានបង្កប់ជញ្ជងីថ្លងឹនិង
ដាក់កាមេរ៉ាចាប់លេបឿននឹងបញ្ចប់មុនគមេង

 ឡុង  គីម ម៉ា រីតា 

ភ្ន ំពេញៈ លោក  ស៊នុ  ចាន ់ថុល  
រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសួងសាធារ ណ ការ  
និង ដឹក ជ ញ្ជ ូន  បាន ឲៃយ ដឹង ថា  
ផ្លវូជាតិ លៃខ ៣នឹង តៃវូ សាងសង់ 
បញ្ចប់ មុន គមៃង បៃមាណ 
១ឆ្នា ំ ខណៈរហតូ មក ទល ់ពៃល 
នៃះ  ការ សាងសង ់សមៃច បាន 
៩០ ភាគរយនៃ បណ្ដោយ ផ្លូវ 
ដៃល មាន ចមា្ងាយ ១៣៤គី ឡូ- 
ម៉ៃតៃ  ពី ភ្ន ំពៃ ញ ទៅ ខៃត្ត កំ ពត។   

 នៅក្នុង ដំ ណើរ ដឹក នាំ កៃុម- 
ការ ងារ បច្ចៃក ទៃស  តៃួត ពិនិតៃយ 
ការ ដ្ឋាន សាង សង់ ផ្លូវ លៃខ ៣  
នៅ ថ្ងៃទី ៤  មករា  ឆ្នាំ  ២០២១  
លោករដ្ឋ មន្តៃី  បានថ្លៃង ថា៖  
« ការងារ នៃះ ចប់ ១ឆ្នាំ មុន  តាម 
ការ គៃង ទុក  ដៃល នឹង បញ្ចប់ 
នៅ ឆ្នាំ កៃយ ឯ ណះ  ឆ្នាំ   
២០ ២២ » ។ 

លោក  ចាន់ ថុល  ក៏ បាន ឱៃយ 
ដងឹ ផង ដៃរ ថា  ដើមៃប ីកាត ់បន្ថយ 
គៃះ ថា្នាក ់ដៃល បណ្ដោល មក ព ី
ការ បើក បរ  និង កាត់ បន្ថយការ - 
បំ ផ្លាញ ផ្លូវ ថ្នល់ ដោយ ការ ដឹក- 
លើស ទម្ងន់ កំ ណត់ កៃសួង 
គៃង នឹង  បង្កប់ជញ្ជីង  ថ្លឹង 
ទម្ងន់ រថ យន្ត  នៅ កៃម ដី ចំនួន 
២ កន្លៃង  បន្ថៃម ទី តាំង ជញ្ជីង- 
ថ្លងឹ និង  បំពាក់ កាមៃរា៉ា ចាប់ លៃបឿន  
ចំនួន ១១កន្លៃង  សមៃប់ តៃួត- 
ពនិតិៃយ ការបើក បរ លើស លៃបឿន 
នៃ ចៃបាប់ កំ ណត់ ។ 

លោក  បាន ថ្លៃង  ថា ៖  «ការ ធ្វើ 
យ៉ាង ដូច្នៃះ  គឺ ដើមៃបី តៃួត ពិនិតៃយ 
លើ រថ យន្ត ដៃល បើក បរល្មើស- 
ចៃបាប់  ក៏ ដូច ជា ដើមៃបី រកៃសា គណុភាព 
ផ្លូវ ឲៃយ បាន ល្អ»។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖  « ពី ដើម  ផ្លវូ 
នៃះ  គឺ កន្លៃង ជ ញ្ជីង  ថ្លឹង រថយន្ត  

គឺ មាន តៃ មា្ខាង ទៃ  ដោយ មាន 
មា្ខាង អត់ មា្ខាង។  ដូច្នៃះ យើង នឹង 
សាង សង់ សា្ថានីយ ថ្លឹង រ ថ យន្ត 
ទាំង អស់  សង ខាង ផ្លូវ។  យើង 
កពំងុ ពភិាកៃសា គ្នា  ស្វៃង រក ថវកិា 
ធ្វើ ការ  ប៉នុ្តៃ មនិ មៃន ថវកិារ បស ់
គមៃង ទៃ។  យើង បាន ដក់ 
សាក លៃបង ជញ្ជងី កៃម ដ ីចនំនួ  
២កន្លៃង  ដៃល វា ជិត នឹង ដំណើរ- 
ការ ហើយ  ដោយ បំពាក់  កាមៃរា៉ា- 
ចាប់ លៃបឿនផង » ។ 

 លោក  បន្ត ថា  ការ ដៃល គមៃង  
បាន ចប ់មនុ ការគៃង ទកុ យ៉ាង 
ដូច្នៃះ  ដោយ សារតៃ កៃសួង 
បាន ជ ំរ ុញឲៃយ  ការសាង សង ់បៃ- 
ពៃ ឹត្ត ទៅ ឲៃយ បាន លឿន  ដើមៃប ីផ្តល់ 
ឲៃយ បៃជា ពល រដ្ឋ បាន បៃើបៃស់ ផ្លូវ 
នៃះ ឆ ប់ រហ័ស   ថៃម ទាំង  ធានា 
បាន នូវ គុណ ភាព ផ្លូវ នៅ ល្អ ដូច 
ការ ពៃម ពៃៀង  បើ ទោះ បី ជាការ- 
សាង សង់ នឹង បញ្ចប់ មុន ផៃន- 
ការក៏ ដោយ ។ 

  ការ សា្ថាបនា ផ្លូវជាតិ លៃខ  ៣  
គឺ មាន ចមា្ងាយ  ១៣៤ គីឡូម៉ៃ តៃ   
ដោយ ភា្ជាប់ ពី ភ្នពំៃញ ទៅ ខៃត្ត កំ ពត  
ហើយ ផ្លូវ នៃះ  មាន ៤គន្លង   
ដៃល តៃូវ ចំណយ ទឹក បៃក់ 
អស់ បៃមាណ ជាង  ២១៩  
លាន ដលុា្លារ អាមៃរកិ។  គមៃង 
នៃះ  តៃូវ បាន សាង សង់ ដោយ  
កៃុម ហ៊ុន សាជីវ កម្ម សា្ពាន ថ្នល់ 
ចិន  និង តៃូវ បាន តៃួត ពិនិតៃយ- 
បច្ចៃក ទៃស ដោយ កៃុមហ៊ុន 
បច្ចៃក ទៃស សំណង់ កា្វាង ចូ វ- 
វា៉ាន អាន  ដៃល  នឹង ចំណយ 
រយៈ ពៃល សាង សង់   ៤៨ ខៃ  
បនា្ទាប់ ពី បើក ការដ្ឋាន សាង- 
សង់ កាល ពី ថ្ងៃទី ៧   ខៃ ឧសភា 
ឆ្នាំ២០១៨  ។   នៃះ បើ តាម ការ- 
បៃកាស របស់ កៃសួង សាធា- 
រ ណ ការ  និង ដឹក ជ ញ្ជូន ។ 

 លោក  គង់  សុវណ្ណ  ជា ទី- 
បៃកឹៃសា ជំនាញ  និង ជា អនុ បៃធាន 
កៃមុ កម្មវធិ ីសវុត្ថ ិភាព ចរាចរ ណ ៍
សហ គមន ៍នៃ គមៃង អភវិឌៃឍន ៍
ផ្លូវ ជន បទ ជំហាន ទី២ របស់ 
កៃសួង អភិ វឌៃឍន៍ ជ ន បទ បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  បើ ក្នុង 
ករណ ីដៃល ការ សាង សង ់ បាន 
មុន ផៃន ការ គៃង ទុក នោះ  គឺ 
ជា រឿង មួយ ដៃល តៃូវ សាទរ 
ហើយ  រពំងឹ ថា  កៃមុ បច្ចៃក ទៃស 
កៃសួង នឹង ធ្វើ ការ តៃួត ពិនិតៃយ   
ឲៃយ បាន ហ្មត់ចត់  ពី ១ដំណក់- 
កាល ទៅ ១ ដណំក ់កាល  ជំុវិញ 
បញ្ហា បច្ចៃក ទៃស  ស្តង់ ដ គុណ- 
ភាព  និង បរិកា្ខា រសុវត្ថ ិភាព ផ្លវូ ។  
ការ រៀបចំដក់ កា មៃរា៉ា  និង ជញ្ជងី- 
ថ្លឹង លើ ផ្លូវ នៃះ   គឺ ល្អ ណស់  
ដោយ ទាម ទារ ឲៃយ មាន ចណំត-់ 
ការ ពី កៃសួង សា្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធ 
ចូល រួម អនុ វត្តថៃម ទៀត  ពៃះ 
ថា ការ ដឹក ទំ និញ លើស ទម្ងន់ 
នឹង បង្កើត ឱៃយមាន ជង្ហុក នៅ លើ 
ដង ផ្លវូ  គ ឺបៃ ឈម នងឹ  គៃះ ថា្នាក់  
ដៃល បង្ក ឲៃយ របួស  និង សា្លាប់  
ជីវិត មនុសៃស ស្លតូ តៃង់ ។  

លោកបញ្ជាក់ថា ៖  « បៃព័ន្ធ- 
បច្ចៃក វិទៃយា ជួយ មនុសៃស បាន 
ចៃើន  ហើយ បើការ រៀ ប ច ំរបស ់
កៃសួង  វិវឌៃឍន៍ទៅ រក បៃប នោះ  
គ ឺជយួ បាន ចៃើន ណស ់  ដោយ 
ជួយ ទប់ សា្កាត់ កុំ ឲៃយ យន យន្ត 
ដៃល ឈ្មញួ មយួ ចនំនួ  គត ់នៅ 
តៃ បន្ត ដក់ លើស ទម្ងន់។   បើ 
កាល ណ លើស ទម្ងន់  វា ធ្វើ ឲៃយ 
មនិ មាន លនំងឹ គៃប ់គៃន ់ ងា យ  
នឹង បង្ក គៃះ ថា្នាក់។   យើង ដឹង 
ហើយ  ផ្លូវ នីមួយៗ មិន មៃន  
រដ្ឋ ចំណយ លុយ អស់ តិច ទៃ  
បើ ធ្វើ ឲៃយ ខូច  គឺ ខាត ថវិកា ចៃើន 
ណស់» ៕ 
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តពីទំព័រ ១...២០២១  នៅ 
តាម គៃះឹ ស្ថាន ឧត្តម សិកៃសា ដៃ ល  
ប្អូនៗ បាន ស្នើមុខ ជំនាញ ទី ១ 
កន្លងមក»។  លោក បញ្ជាក់  ថា 
ក្នងុ ករណី បៃក្ខ ជន មាន ការ យឺត- 
យ៉ាវ  គៃឹះស្ថាន ឧត្តម សិកៃសា នឹង 
ពិនិតៃយ សំណើសំុអាហា រូប ករ ណ៍ 
របស់ បៃក្ខ ជន បមៃងុ ផៃសៃង ទៀត  ។

បើតាម សៃចក្ដ ីជូន ដំណឹង រប ស់ 
កៃសងួ អបរ់ ំចពំោះ សសិៃស ដៃល 
ជាប់ ចំណាត់ ថា្នាក់ សិសៃស ពូកៃ 
ទទូាងំ បៃទៃស  ផ្នៃក គណតិ វទិៃយា 
រូប វិទៃយា និង អកៃសរ សសៃ្ដ ខ្មៃរ 
ដៃលក ៏តៃវូ  បានឲៃយ ជាបប់ាក ់ឌបុ  
ដោយ ស្វ័យ បៃវត្តិ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 
២០២០ដៃរ នោះ  មាន សិទ្ធ ិទទួ ល  - 
បាន អាហារូបករណ៍ ដោ យ ស្វ ័យ  - 
បៃវត្ថ ិចំនួន ១មុខ ជំនាញបៃសិ ន- 
បើ ពួក គៃ ជៃើ ស រើស យក មុខ-  
ជំនាញ ដៃល តៃវូ នឹង មុខវិជា្ជា ពូកៃ   
ដៃល ពួកគៃ បាន រៀន ។ 

ចពំោះ សសិៃស កៃ ីកៃ ដៃល មាន 
ឪពុក  ឬមា្ដាយ ស្លាប់ តៃូវ ភ្ជាប់ 
សំបុ តៃ មរណភព របស់ឪពុក 
ឬមា្ដាយ  និង ករណី ឪពុក មា្ដាយ 
លៃង លះ គ្នា  តៃវូ ភ្ជាប់ សល កៃ ម  
តុលាការ  ស្ដពីី ការ ផ្ដាច់ សង្វាស ។ 
ចំពោះ សិសៃស ដៃល មាន ពិការ- 
ភ ពហើយ   បាន ដាក់ ពាកៃយ ស្នើ - 
សំុ អាហារូបករណ៍ តាម វិទៃយាល័ យ  

ដៃលខ្លនួ បាន រៀនមាន សិទ្ធ ិទទួ  ល  -   
បាន អាហារូបករណ៍ ដោយ  ស្វ ័យ  - 
បៃវត្ដិ ចំនួន ១កន្លៃង  លើ មុខ- 
ជំនាញ ដៃល មិន តមៃូវ ឲៃយ មាន- 
ការ បៃឡង ។

រដ្ឋ មនៃ្ដី កៃសួង អប់រំលោក 
ហង់ជួន ណារ៉ុន កាល ពី ថ្ងៃទី  
៣០ ខៃ ធ្ន ូបាន ជនូ ដណំងឹ ដល ់
សិសៃស  ដៃល តៃូវ បាន កំណត់ ឲៃយ 
ជាប់ បាក់ ឌុប ទាំង អស់  រួស រាន់ 
ទៅ  ដាក់  ពាកៃយ នៅ តាម គៃះឹ ស្ថា ន  
ឧត្តម សកិៃសា  ដៃល បៃក្ខ ជន ធ្លាប ់

បាន ជៃើសរើសពៃល កំពុង សិកៃសា  
នៅ វទិៃយា លយ័  ដើមៃប ីទទលួ បា ន 
អាហា រូប ករណ៍ ។

បើ តាម សៃច ក្ដី ជូន ដំណឹង  
បៃក្ខ ជន  ដៃល បាន ជាប់ សញ្ញា - 
បតៃ មធៃយម សកិៃសា ទតុយិ ភមូ ិ ឆ្នា ំ
នៃះ ដើមៃប ីទទលួ បាន អាហា របូ-  
ករណ៍ ចូល រៀន  ថា្នាក់ បរិញ្ញា បតៃ  
មិន បង់ ថ្លៃ សិកៃសា  ១០០ ភគ- 
រយ  នៅ តាម គៃឹះ ស្ថាន ឧត្តម- 
សិកៃសា ដៃល បៃក្ខ ជន បាន ដាក់ - 
ពាកៃយ ស្នើ សុំ កន្លង មក (ពៃល 

កំពុង សិកៃសា នៅ ថា្នាក់ ទី ១២ )  
សូម បៃក្ខ ជន បៃញាប់ រួស រាន់ 
ទៅ ដាក់ ពាកៃយ នៅ តាម គៃះឹ ស្ថា ន  
ឧត្តម សិកៃសា ដៃល បៃក្ខ ជន បាន 
ជៃើស រើស  «មុខជំនាញទី១»   
កន្លង មក ។

កៃសួង  អប់ រំ បាន បញ្ជាក់ ថា  
គៃឹះ ស្ថាន ឧត្តម សិកៃសា នីមួយ ៗ   
នឹង ធ្វើ ការ ជៃើស រើស ទៅ តាម 
ចំនួន  និង បៃភៃទ អាហា រូបករ ណ៍ 
មាន សិសៃស ទូ ទៅ  សិសៃស ជា នារើ  
សិសៃស កៃីកៃ  សិសៃស មក ពី តំបន់ 

ជបួ ការ លបំាក  នងិ សសិៃស មាន- 
ពិការ ភព  (ជាប់ ដោយ ស្វ័យ- 
បៃវត្ត ិ)  ដចូ បាន កណំត ់នៅ ក្នងុ 
សៀវ ភៅ កមៃង  ព័ត៌ មាន សមៃ ប់  
បៃក្ខ ជន ស្នើ សុំអាហា រូប ករណ៍ 
ចូល រៀន ថា្នាក់ បរិញ្ញាប តៃមិ ន- 
បង់ ថ្លៃ សិកៃសា ១០០ ភគ រយ   
នៅ   តាម គៃឹះ ស្ថាន ឧត្តម សិកៃសា  
សមៃប់ ឆ្នាំ សិកៃសា ២០២០ - 
២០២១  ដៃល បាន ផៃសព្វ ផៃសាយ 
កន្លង មក ។

កៃសួង បញ្ជាក់ថា  ក្នុងករណី 
បៃក្ខ ជន មនិ បាន ទៅ ដាក ់ពាកៃយ 
ទាន់ ពៃល វៃលា  នោះ បៃក្ខ ជន  
នឹង បាត់ បង់ ឱកាស ក្នងុ ការ ទទួ ល 
បាន អាហា រូប ករណ៍។

លោក សៃ ីអុ៊ក ឆយ៉ាវើ បៃធ ន  
សមាគម គៃ ូបងៃៀន កម្ពជុាឯក- 
រាជៃយ (CITA) លើក ឡើង ថា 
កៃសួង អប់ រំ  គួរ ផ្ដល់ អាហា - 
រូបករណ៍ ដល់ សិសៃស ទៅតាម   
តមៃវូ ការ ផ្ទាល ់របស ់គៃឹះស្ថាន- 
ឧត្ដម សិកៃសា ដៃល ចង់ បាន សិ សៃស 
ចូល រៀន ។លោក សៃ ីបញ្ជាក់ថា ៖ 
«បើ អនវុត្ដ បៃបនៃះ  សសិៃស គត ់
អាច មានភព ងយ សៃលួ ក្នងុ- 
ការ ស្នើសុំ ឬជៃើស រើស អា- 
ហារូបករណ៍ នៅ គៃឹះស្ថាន 
ឧត្ដម សិកៃសា ដៃល ពួកគត់ ចង់ 
រៀន បន្ត»៕

ឃុត សុភចរិយា

រតនគិរីៈ កមា្លាំង បញ្ជាការ ឯកភព សៃុក 
អូរយ៉ាដាវ  និង កមា្លាំង ឧទៃយានុរកៃស  នៃ មន្ទីរ- 
បរិស្ថាន ខៃត្ត រតនគិរើ  កាលពី ថ្ងៃទី៤  មករា   
បានរួម សហការ គ្នា  ចុះ អន្តរាគមន៍  និង 
ពនៃយល ់ណៃនា ំដល ់បៃជា កសកិរ នៅក្នងុ ឃុ ំ
ចំនួន៣  អំពី វិធី ការពារ  និង បណ្ដៃញ ហ្វូង- 
សត្វ ដំរើ ពៃ ដោយ សន្តិវិធី។

លោក  សឹម លីន  អភិបាលរង សៃុក- 
អរូយ៉ាដាវ  បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍  កាលព ីថ្ងៃទ៤ី  
មករា  ថា ដរំើ ពៃ ២ហ្វងូមាន ចនំនួ ១៥ កៃបាល  
បាន ចលូ អកុ ឡកុ សុ ីផល ដណំា ំនងិបផំ្លាញ   
ខ្ទម ចមា្ការ ចនំនួ ២២ខ្ទម  របស ់បៃជាកសកិរ 

ក្នងុ ឃុ ំចនំនួ ៣  រមួមាន  ឃុ ំបក៉ ់ញ៉ៃ  ឃុ ំបរខា ំ 
និង ឃុំ យ៉ាទង់  ដៃលគិត តៃឹម ថ្ងៃទី៤ មករា  
មាន រយៈពៃល ៥ថ្ងៃ មក ហើយ។  

លោក លីន  ថ្លៃងថា ៖ «តាម ការអះអាង 
របស់ បៃជាកសិករ  ហ្វូង ដំរើ ទាំងនៃះ  បាន- 
បង្ហាញ ខ្លួន  និងអុកឡុក សុី ផល ដំណាំ 
របស់  គត់ នៅពៃល យប់  ហើយ ពៃល ថ្ងៃ 
ពួកវា  បាន ចុះទៅ តាម ដង អូរ ដើមៃបី លាក់- 
ខ្លួន នៅ ក្នុង ពៃ វិញ»។

បើ តាម លោក  សឹម លីន  បៃជាកសិករ 
ដៃល ជាមា្ចាស់ ចមា្ការ មាន ការខឹង សមៃបានឹង 
ហ្វូង ដំរើ ទាំងនោះ ជាខា្លាំង  ប៉ុន្តៃ ពួកគៃ មិន 
ហា៊ាន តតាំង នឹង ពួកវា ឡើយ  ពៃះ ខា្លាច 
ល្មើស ចៃបាប។់ មៃយា៉ាង ទៀត  ក្នងុ ចណំោម ហ្វងូ- 

ដំរើ ទាំងនោះ  មាន ឈ្មោល ២កៃបាល  ដៃល 
មាន ចរិត កាច សហាវ  បានបំផ្លិច បំផ្លាញ  
ខ្ទម ចាំ ចមា្ការ  សមា្ភារ បៃើបៃស់  និង ផល- 
ដំណាំ មួយចំនួន ទៀត។   

ដើមៃបី ទប់ ស្កាត់ ហ្វូងដំរើ  ចូលមក អុកឡុក 
និង បំផ្លិចបំផ្លាញ ផល ដំណាំ  នៅ រសៀល 
ថ្ងៃទ៤ី  ខៃមករា  កងបញ្ជាការ ឯកភព សៃកុ 
អូរយ៉ាដាវ  សហការ ជា មួយ កៃុម មន្តៃី- 
ជំនាញ បរិស្ថាន បានចុះ  ផៃសព្វផៃសាយ ពី 
វិធីសស្តៃ បណ្ដៃញ ហ្វូង ដំរើ ទាំងនោះ  ដល់ 
បៃជា កសិករ ក្នុង ឃុំ ទាំង ៣ ខាង លើ នៃះ។  

លោក  ផនុ ខៃមរនិ្ទ  បៃធន មន្ទរី បរសិ្ថាន  
ខៃត្ត រតនគរិើ  បានបៃប ់កាលព ីថ្ងៃទ៤ី  មករា  
ថា  ទតីាងំ ក្នងុ តបំន ់ដៃល ហ្វងូ សត្វ ដរំើ ចលូ- 
មកអុក ឡុក នោះ  កាលពី ដើម ឡើយ  គឺជា 
ទីជមៃក របស់ សត្វដំរើ ពៃ រស់នៅ  និង 
ឆ្លងកាត់ តាម រដូវ កាល។ តំបន់ នោះ សមៃបូរ 
ទៅ ដោយ លៃបាស់ ដៃលជា ចំណី អាហារ 
របស់ ពួកវា  និងមានជៃលង ដងអូរ  ដៃល 
អាច ឲៃយ ពួកវា ផឹក  និង លៃង ទឹក តាម ចរិត នងិ 
ជីវសស្តៃ របស់ វា។ ប៉ុន្តៃ បច្ចុបៃបន្ន  បៃជា- 
ពលរដ្ឋ បាន នាំគ្នា ចូលទៅ រស់ នៅ  និង អា- 
សៃ័យ ផល  បង្កើត ជាភូមិ តូចៗ  ដៃលធ្វើ ឲៃយ 
មាន វិវាទ ជាមួយ នឹង សត្វ ដំរើ ទាំង នោះ។

លោក ថ្លៃងថា ៖ «វិធីសស្តៃ ដៃល យើង 
បានផៃសព្វផៃសាយ ដល់ អ្នកភូមិ នាពៃលនៃះ   
គឺ មៃរៀន បង្ការ  និង បណ្ដៃញ ហ្វូង សត្វដំរើ 
ដោយ សន្តវិធិ។ី ធ្វើ យ៉ាង ណា មនិ ឲៃយ អ្នកភមូ ិ

តតប នឹង ហ្វូងដំរើ ដោយបៃើ ហិងៃសា  ដៃល 
នាំឲៃយ មានគៃះថា្នាក់ ដល់ សត្វដំរើ  កា្លាយ 
ជាជន ល្មើស ចៃបាប់»។

បើ តាម លោក ខៃមរិន្ទ  វិធីសស្តៃ នោះ  គឺ  
តៃូវបង្កើន កមា្លាំង យម ឃ្លាំមើល ទាំងយប់ 
ទាំង ថ្ងៃ  និង យក ប៉ាត  ឬ ធុង  ឬ បំពង់ ឫសៃសី  
មក វាយ  ឬ គោះ  បង្កើត ជាសំឡៃង  ដើមៃបី 
បណ្ដៃញ ហ្វូងដំរើ ទាំង នោះ កុំឲៃយ ចូល អុក- 
ឡុក  សុី ផលដំណាំ នៅ ក្នុង ចមា្ការ។ 

ជុវំញិ ករណនីៃះ លោក  សៃន វឿន  នាយ- 
នគរបាល បុ៉ស្តិ៍ យ៉ាទុង  បៃប់ថា  នៅ ពៃល    
នៃះ  កមា្លាំង នគរបាល ប៉ុស្តិ៍   បៃជា ការ ពារ  
និង មន្តៃី ឧទៃយានុរកៃស  បានសហការ គ្នា ជួយ 
ដល ់អ្នកភមូ ិ ក្នងុ ការឃ្លាមំើល  នងិ បណ្ដៃញ 
ហ្វងូ ដរំើ ទាងំ នោះ កុឲំៃយ ចលូក្នងុ ចមា្ការ  ឬ  ក្នងុ 
ភមូ ិ នងិ ដើមៃបី ឲៃយ ពកួវា ឆ្លងទៅ តៃើយ មា្ខាង នៃ 
អូរ តៃង  ដៃល មាន ពៃកៃស់ ធំៗ វិញ។

លោក វឿន ថ្លៃងថា ៖ «យើង មនិ អាចចាប ់ 
ឬ បាញ ់ហ្វងូ សត្វ ដរំើ នោះ បានទៃ  តៃ យើង ក ៏
មនិ  អាចឲៃយ ពកួវា ចលូមក បផំ្លចិ បផំ្លាញ ផល- 
ដណំា ំក្នងុ ចមា្ការ របស ់បៃជាកសកិរ យើង បាន  
ដៃរ។ វធិសីស្តៃដៃល មន្តៃ ីជនំាញ បាន ណៃ- 
នាំ ផៃសព្វផៃសាយ មក នៃះ  គឺ ល្អ ខា្លាំង ណាស់» ។ 

បច្ចុបៃបន្ន  បៃទៃស កម្ពុជា  មាន សត្វ- 
ដំរើពៃ អាសុីបៃមាណ ពី៤០០  ទៅ ៦០០ 
កៃបាល  ក ំពងុ រស ់នៅ ក្នងុ តបំន ់ពៃអភរិកៃស  
មណ្ឌល គិរើ  រតនគិរើ  ជួរភ្នំ កៃវាញ  និង 
តំបន់ ដៃន ជមៃក សត្វផៃសៃង ទៀត៕

ក្រសួងអប់រំប្រកាសឲ្រយសិស្រសដ្រលជាប់បាក់ឌុប...

មន្ត្រពីាក់ព័ន្ធខ្រត្តរតនគិរីចុះណ្រនំាពលរដ្ឋនៅឃំុ៣ពីវិធីការពារនិងបណ្ត្រញហ្វងូសត្វដំរីដោយសន្តវិិធី

សាកល វិទ្យា ល័យ ភូមិន្ទ នីតិសាស្្ត  និង វិទ្យា សាស្ត ្ស្ដ្ឋ កិច្ច  ក្នងុ រាជ ធានី ភ្នព្ំញ ។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី 

ដំរីព្ នៅ ក្នងុ ខ្ត្ត រតនគិរី កាលពីព្ល កន្លង មក   ។ រូបថត FN

តពីទំព័រ  ៤...ទទួល ស្គាល់ ពី 
កៃសួង សុខាភិបាល  នៅ តាម 
បៃព័ ន្ធអនឡាញ មានចៃើនគួរឱៃយ 
កត់សមា្គាល់ហើយក្នងុនោះ  កៃសួ  ង 
តៃងតៃ  ចាត ់វធិនការ  រតឹ បន្តងឹ និង 
អនុវត្តទៅតា មចៃបាប់ ស្តី ពី ការ- 
គៃប់ គៃង ឱសថ ដៃល តមៃូវ ឱៃយ 
រាល ់ការ ចរាចរ ផលិត ផល ឱសថ 
ក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា  តៃវូ មា ន លៃខ- 
ទដិា្ឋាការឬ លៃខ បញ្ចកិា ព ីកៃសងួ 
សុខា ភិបាល។ លោកថា៖«ទាក់  - 
ទង នឹង ឱសថ ខុសចៃបាប់ និង ការ-  
ផៃសព្វផៃសាយ ខុស ចៃបាប់  យើង នឹង-  
មាន ការ ផក ពិន័យ អន្តរកាល 
ហើយ បើមាន ការ រក ឃើញនូវ 
ឱសថ ក្លៃងកា្លាយនឹង មាន ការ ដា ក់ - 
ទោស ទណ្ឌ រហូត ដល់ទោស ឧកៃ ិដ្ឋ 
ប៉នុ្តៃ កន្លងមក យើងមនិ ទាន ់មាន 
ករណី នៃះ នៅ ឡើយ ទៃ គឺ យើង 
មាន តៃឹម តៃ ទោស ទណ្ឌ ជាការ 
ផក ពិន័យ តៃ ប៉ុណោ្ណោះ»។

លោក   ពនៃយលថ់ា ឱសថ ស្ថាន- 
សៃប ចៃបាប ់គ ឺជាឱ សថ ស្ថាន ដៃល 
មា នលិខិត អនុញ្ញាត តៃឹម តៃូវ  
ហើយ បៃសនិ បើ កន្លៃងនោះ មនិ- 
មាន ដាក់ ស្លាកសញ្ញា តៃឹម តៃូវ 
និង មិនមាន លិខិត អនុញ្ញាត ពី 
កៃសួ ង  គឺ  សុំ បៃជាពលរដ្ឋ  ឬអ្នក- 
ទញិ ថា្នា ំទាងំអស ់តៃ ូវធ្វើ ការ បៃងុ- 
បៃយ័ត្ន  និង ពិនិតៃយ មើលឱៃយ បាន 
ចៃបាស់ លាស់។«យើង ក៏ សូម ធ្វើ- 
ការហាម ឃត់ជាដាច់ ខាតក្នុង- 
ការ បៃើ បៃស់ឱសថ ដៃល លក់ 
តាម អនឡាញដៃល មនិមាន ការ 
គៃប់ គៃង ហើយ កៃសួង  ក៏ មិន 
ដៃល ឱៃយ មាន ចៃបាប់ លក់ឱសថ 
អន ឡាញដៃរ។ ការ បៃើ បៃស់ 
ឱសថ មិនតៃឹម តៃូវ នឹងធ្វើ ឱៃយ ប៉ះ - 
ពាល ់ទៅ ដល ់សខុភព របស ់អ្នក 
បៃើ បៃស់ »។

លោក សៃី ឱ វណ្ណឌីនអ្នក នាំ - 
ពាកៃយ កៃសួង សុខា ភិបាល  បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍មៃសិល មិញ ថា 
កៃសងួ បាន ធ្វើ ការងរ នៃះ ដោយ 
សកម្ម ហើយ កៃសួង ក៏ បាន ដាក់ - 
ពិន័យ  តាម ចៃបាប់ បាន ចៃើន  និង 
បាន ណៃនំា  ឱៃយ មក ធ្វើ តាម ផ្លវូ ចៃបា ប់ 
បានមួយ ចំនួន ហើយ  ផង ដៃរ។

លោកសៃី  ថ្លៃងថា៖«យើង នឹង 
ខិតខំ ធ្វើជា បន្ត បនា្ទាប់ ទៀត តៃ 
តមៃូវ ឲៃយមាន ការ ចូល រួម ពីអ្នក 
បៃើបៃស់ ផង ដៃរ។ សូម កុំទិញ 
ផលិត ផល ណាដៃល មិន មាន បិទ - 
លតា បតៃឬមា៉ាញ៉ៃត តៃមឹ តៃ ូវ » ។

យោង តាមរបាយការណ៍ របស ់
នាយ កដា្ឋាន ឱសថ  ចំណីអាហារ 
បរិកា្ខារពៃទៃយ និង គៃឿង សមា្អាង  
ចៃញ ផៃសាយ កាល ពី ដើម ខៃធ្នូ ឆ្នាំ 
២០២០បាន ឱៃយ ដងឹថា នៅ ទទូាងំ 
បៃទៃស មាន ឱស ថស្ថានឱស ថ-  
ស្ថាន រង «ក» នងិ ឱស ថស្ថាន រង 
«ខ» សរបុ ចនំនួ  ៣ ១៥៦ កន្លៃង 
អគរ លក ់ឱសថបរុាណ ខ្មៃរ -ចនិ 
ចំនួន ១៥២ កន្លៃង ៕

ក្រសួងប្រកាសហាម...
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

ប្រ � ន� ្រ ប់�្រ ង  កា រី និពន្ធ  
សំ រិទ្ធ 

អនុប្រ � ន �្រ ប់�្រ ង កា រីនិពន្ធ  
សូ វិស ល

អនុប្រ � ន �្រ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន
ផា ក់ ស� ងលី

កា រីនិពន្ធ រង ព័ត៌� ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, �ៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន្ធ  ព័ត៌� ន ស្រដ�  កិច�  
ម៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន្ធ  រ ងព័ត៌� ន ស្រដ�  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

កា រី ន ិពន្ធ  ព័ត៌ � ន អន្ត រ� តិ
បៃ  ក់ ស យ

កា រីនិពន្ធ    ជីវ�តកម្រ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

កា រីនិពន្ធ    រងជីវ�ត កម្រ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន្ធ   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន្ធ   រង/អ្ន កបក�្រ  ព័ត៌� នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

កា រីនិពន្ធ   គ្រហទំព័រ
លា ង  ផា ន់ណា រា� 

អ្ន កយកព័ត៌� ន� ន់ខ� ស់
មា ស សុខជ , នៀម ឆៃង  

អ្ន កយកព័ត៌� ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម ស រុំ, ហឹុន ពិស,ី  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
ឡុង គឹមមា៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន,   វ ន៉ ដ រា� ,
 សួស  យ៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
ខៃង សុខគនា�  , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជ តា  

អ្ន កបក�្រ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  សៃត កីឡា , ជិន ណា ន

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា� សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
�� ន រងៃសី

អ្ន ក�្រស�្រ �លអក� � វ�រុទ្ធ 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

ប្រ � នផ្ន ្រកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
ផ្ន ្រករច� ទំព័រ

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

ផ្ន ្រករច� �្រ  ហ� ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

ផ្ន ្រក  ផ្រ� យ � ណិជ� កម្ម
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

បៃ  ជ�   មុន្ន ីរៈ, 015 239 293
កៃវ  ពុទ្ធ ី, 012 966 605

ផន សុខជ  , 012 717 404
JESSA PIASTRO, 092 445 983

ប្រ � ន�្រក� យកា �្រតស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
ប្រ � ន�្រក� យកា �្រត

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

ប្រ � នផ្ន ្រករដ� � ល និង ធន� នមនុស្រ� 
ពៃ�ៃ  សុជ តិ

ជំនួយកា រផ្ន ្រករដ�� ល  និងធន� នមនុស្រ�
 �ុិល � ភា 

� យិកា ហិរញ� វត� ុៈ �� ង តា ំងម៉ៃង
ប្រ � នគណ�្រយ្រ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទ្រ�  និងរច� គ្រហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

កា រ�� ល័យខ្រត្ត សៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉នឌៀល
ផូស �្រ�   ខូ អិលធីឌី 

ជ ន់ទី ៧ នៃ អគា រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM ម� វិថី សម្ត ៃច

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង
សង្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  �ៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យសៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់ស�  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

សុទ្ធ  គឹម សឿន

មណ្ឌលគិរី: អាជ្ញា ធរខៃត្ត- 
មណ្ឌលគរិបីានអះ អាង ថា  នងឹ 
ចាត់ មន្តៃី ជំនាញ ចុះ ទៅពិ និតៃយ 
និង បង្កៃប ករណី ជន ល្មើ ស  ជី ក- 
យក ថ្ម ពណ ៌ខៀវ មាន តម្លៃ មៃយ៉ាង 
ដោយ ខុស ចៃបាប់  យក ទៅ លក់ 
ឱៃយ ឈ្មញួ ជន ជត ិចនិ  នងិ វៀត- 
ណាម  បនា្ទាប់ពី មាន ការ ស្នើសុំ 
ឱៃយជួយទ ប់ស្កាត់ ពីជន ជ តិ ដើ ម - 
ភាគ តចិ ព្នង រស ់នៅ ភមូ ិឡៅ ការ  
សង្កាត់ សុខ ដុម  កៃុង សៃន- 
មនោ រមៃយ។ 

លោក  ហៀក សុផាន  អភិ- 
បាល កៃុង សៃន មនោ រមៃយ  បាន 
ថ្លៃងកាលពីថ្ងៃទី៤ មករា ថា 
លោក មនិ ទាន ់បាន ទទលួ ពត័-៌ 
មាន ដៃល ថា  មានជនខិល ខូច 
ជីក យក ថ្ម ពណ៌ ខៀវ មាន តម្លៃ 
នៅ ក្នុង ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃភ្នំ- 
ពៃច ស្ថតិនៅ ភូមិ ឡៅការ សង្កាត់  
សុខដុម កៃុង សៃ ន  មនោ រមៃយ 
ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី នោះ ទៃ។ ប៉ុន្តៃ 
លោក ថា នឹង ចាត់ មន្តៃី ជំនាញ 
ចុះទៅ ពិនិ តៃយ នៅ ទីតាំ ង នោះ 
ដោយ ផា្ទាល់។

លោក បាន បញ្ជាក ់ថា៖ «បៃ- 
ជ ពលរដ្ឋ នៅ មូល ដ្ឋាន  បៃសិន- 
បើ គាត់ បាន ឃើញ ករណី នៃះ  
សូមជួយ ទប់ ស្កាត់  សហ ការ 
ជមយួ អា ជ្ញា ធរ បើ មនិ អ៊ចីងឹ ទៃ 
ពួក គាត់ តៃូវតៃ រាយ ការណ៍ មក 

សមត្ថ កិច្ច ជំនាញ ឱៃយបាន លឿន- 
បផំតុ  ដើមៃបី កុ ំឲៃយជន ឱកាស នយិម  
ឆ្លៀ ត ពៃ ល បៃមូល ផល ធន ធាន- 
ធម្មជតិ ដោយ ខុសចៃបាប់ បៃប- 
នៃះ ។ខ្ញុ ំនឹង ចាត់ មន្តៃ ីជំនាញ ចុះ 
ទៅ បង្កៃប បៃសិន បើបាន ឃើញ 
មាន ករ ណី នៃះ»។

លោក បន្ថៃម ថា  នៅក្ន ុង ដៃន- 
ជ មៃកស ត្វពៃ ភ្នំ ពៃច  មាន 
សមៃបត្ត ិធន ធាន ធម្មជតិ ជចៃើន  
ពិសៃស ពៃឈើ សត្វពៃ  ប៉ុន្ដៃ 
លោ ក  មិន ធា្លាប់ ឮថា ក្នងុ តំបន់នៃះ  
មាន ថ្ម ពណ៌ ខៀវ មាន តម្លៃ ទៃ។ 
ការបៃ មលូ ផល  ស មៃបត្ត ិធម្មជត ិ
ទាំងនៃះតៃូវតៃ មាន ការ  អ នុ- 
ញ្ញាត ពី អាជ្ញា ធរ  ឬ មន្តៃី ជំនាញ 
ឱៃយ បាន តៃឹម តៃូវ ជ មុន សិន។    

លោក ពៅ  សុផាត  មៃឃំុ សុខ- 
ដុម កៃុង សៃន មនោ រមៃយ  បាន 
ថ្លៃង កាល ពីថ្ងៃទី៤ មករា ថា លោក  

ក៏ មិន ទាន់  បាន ទទួល ព័ត៌ មាន 
ដៃរ  ប៉នុ្ដៃ លោក នងឹ ចាត ់មន្តៃជី-ំ 
នាញ  និង អាជ្ញា ធរ ភូមិ ចុះទៅពិនិតៃយ  
នៅ ទីតំាង នោះ ផា្ទាល់ ដោយ សរ 
លោក មិន ទាន់ បាន ទទួល លិខិត- 
ស្នើ សុំ ធ្វើ អាជីវ កម្ម អ្វី ទៃ ។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖«ខ្ញុ ំអត់ ទាន់ 
ដងឹ រឿង ហ្នងឹ ទៃ  ប៉នុ្ដៃ ខ្ញុ ំនងឹ ចាត ់
មៃភូមិ ចុះទៅ ពិនិ តៃយមើល។ ខ្ញុំ 
គិតថា ទីតំាង ដៃល មាន ថ្មបៃភៃទ  
នៃះ គឺ នៅ ក្នុង ពៃ ជៃ ប៉ុន្ដៃ បើ 
នៅ កៃបៃ រៗ ភូមិ នៃះ មិន មាន ថ្មបៃប  
នៃះ ទៃ។ បៃ សនិ បើ នៅ ក្នងុ ពៃ- 
ជៃ គឺ យើង ពិបាក នឹង ចុះ ទៅ 
ការ ពារ វា ពៃះ ជន ខិល ខូច ចាំ- 
តៃ ឆ្លៀត ឱកាស ចូល ទៅ ជីក 
ពៃល យើង ចនោ្លាះ បៃ ហោង »។

លោក  គៃើ ង  តលុា  តណំាង- 
ជនជ តិដើ ម ភាគ តិច ព្នង និង 
ជ សកម្ម ជន ការ ពារ ពៃឈើ បាន 

ឱៃយដឹងកាល ពីថ្ងៃទី ៤ មករា ដៃរ 
ថា ទតីាងំ ដៃ ល មាន សកម្មភាព 
ជកី យក ថ្ម មាន ពណទ៌ា ំងនៃះគ ឺ 
ស្ថិត ក្នុង  ដៃនជ មៃកសត្វពៃ ភ្នំ- 
ពៃច ក្នងុ សង្កាត ់សខុ ដមុ  កៃងុ 
សៃន ម នោ  រមៃយ។ កៃុម ពលរដ្ឋ 
បាន នំាគា្នា  ចូលទៅ ជីក យក ថ្ម- 
មានពណ៌នៃះតាំងពី ១ខៃ មុន   
ដោយ សរ ពួក គាត់ ខ្វះ ការ យ ល់-  
ដឹង អំពី ចៃបាប់ និង មាន ឈ្មួញ 
ជន ជតិ ចិន  និង វៀត ណាម រង់- 
ចាំ ទទួល ទិញ ពី ពួក គាត់ ។

លោក បន្ត ថា  ពលរដ្ឋ ទំាង នៃះ 
បាន យក ថ្ម ដៃល ពួកគៃ  រក បាន 
ពី ក្នុង ពៃដឹ ក តាម ម៉ូតូ ច្នៃ យក 
មក ទុក នៅ តាម ផ្ទះ  ហើយ មាន 
ឈ្មួញ ចុះ មក បៃមូល ទិញ។ 
 ថ្ម មាន ពណ៌ ទាំង នៃះ អាច លក់ 
បាន តម្លៃ ពី៣ ទៅដល់៥ ដុលា្លារ 
ក្នងុ ១ គឡីកូៃម ដោយ  អាសៃ ័យ 
លើ គុណ ភា ពនៃដំុថ្ម នី មួយៗ ។

លោក តុលា បញ្ជាក់ ថា៖  «អ្នក 
ចាំ ទទួល ទិញ ហ្នឹង  យើង មិន 
ស្គាល់ អត្ត សញ្ញាណ ចៃបាស់ ទៃ 
តៃ យើង ដឹង ថា  ពួក គៃ ចាំ ទិញ 
នៅ តា ម ផ្ទះ ពលរដ្ឋ តៃម្តងគឺ 
ឈ្មញួ កណា្តាល នៃះ ជ ខ្មៃរ យើង 
ទៃ  ប៉នុ្តៃ ថៅ កៃ ធំៗ  គជឺ ចនិ  នងិ 
វៀត ណាម។ថ្ម ពណ៌ នៃះ បៃហៃល 
គៃ យ ក ទៅ ធ្វើ ចិញ្ចៀន ឬ គៃឿង- 
លម្អ ផៃសៃងទៀតហើយ ឥឡូវ នៃះ  
ថ្ម តៃបូង ពណ៌ អ្វី ក៏ គៃ យក ដៃរ» ។

លោក  ប៉ៃន  បុ៊ណា្ណា រ៍  មន្តៃ ីកម្ម- 

វិធី ពងៃឹង សិទ្ធិ អំណាច សហ- 
គមន៍ មូល ដ្ឋាន នៃ សមា គម- 
អាដ ហកុ បាន ថ្លៃង កាលពថី្ងៃទ ី
៤មករា  ថា ការ ជី ក  កកាយ ថ្ម ឬ 
ជកី យក បៃភៃទ រ៉ៃ អ្វមីយួ ក្នងុ ពៃ 
ដោយ គា្មាន ការអ នុញ្ញាត តៃមឹ តៃវូ  
គឺអាច ចាត់ ចូល ជ បទឧកៃដិ្ឋ។  
ដូច្នៃះ សម ត្ថ កិច្ចជំនាញ តៃូវ តៃ  
ចាត់ វិធាន ការ បនា្ទាន់ ដើមៃបី ទប់- 
ស្កាត់ ឱៃយ បាន ទាន់ ពៃល វៃលា ។

លោក បន្ត ថា  អាជ្ញា ធរ តៃូវតៃ 
ចុះ អប់រំ  ណៃនំា ពលរដ្ឋ ក្នងុ មូល- 
ដ្ឋាន ដើមៃបី ឱៃយ ពួក គាត់ ងក មក 
ចលូរមួ ការ ពារ  អភរិកៃស សមៃបត្ត-ិ 
ធន ធាន ធម្មជតិ ទំាង អស់នៃះ។ 
ពលរដ្ឋ ស្ថិត នៅ ក្នុង តំបន់ នៃះ 
សៃប់  បៃសិន បើពួកគាត់ បាន 
ចូលរួម ជ មួយ អាជ្ញា ធរគឺ ការ - 
បៃ សើរ បំផុត។

លោក  ប៊ុណា្ណា រ៍  បញ្ជាក់ ថា ៖ 
«ខ្ញុំ គិត ថា  មន្តៃី យើង បៃសិនបើ 
បាន ដឹង ពី អំពើ ល្មើស ចៃបាប់ បៃប- 
ឧកៃដិ្ឋ ឬ មជៃឈមិ នៃះ តៃវូតៃ ចាត-់ 
វិ ធាន ការ ភា្លាមៗ តាម រយៈ ការ- 
កសង សំណុំ រឿង បញ្ជូន ទៅ 
តុលា ការ ហើយ មិនតៃូវ ឆ្លើយ 
ថា  មិនបាន ដឹង រឿងឬ ឆ្លើយ 
ដោះ ស យ ករួ ច ខ្លួន ណា មួយ 
ដើមៃបី រង់ចាំ ទទួល ផល បៃយោ- 
ជន៍ ពីបទ ល្មើស ទៃ។បៃសិនបើ 
មាន ការ សៃវ ជៃវ ឱៃយបាន សុី- 
ជ មៃមន្តៃី និ ង ជន ល្មើ សមាន 
ទោស ដូច គា្នា» ៕

នៅ សុី វុត្ថា

កំពង់ ឆ្នាងំៈ រដ្ឋបាលខៃត្ត កំពង់ ឆ្នា ំងបា ន - 
បើក ឱៃយ ដំណើរការ ជ ផ្លូវការ នូវ ផៃ ដឹក - 
ជញ្ជូន តាម ផ្លូវ ទឹក  ថ្មី មួយ  នៅ តំបន់ អភិ - 
វឌៃឍន៍ ចុង កោះដើមៃបី សមៃលួ ដល់ ការ ដឹក- 
ជញ្ជូន ទំនិញ និង ការ  ធ្វើ ដំណើរ  ទៅ មក 
របស់ បៃជ ពលរដ្ឋ។ 

លោកសៃន៊ សំ រិទ្ធ ីអ្នកនំា ពាកៃយ រដ្ឋបា ល 
ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាំង បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
កាលពី មៃសិលមិញ ថា ការដក់ឱៃយ ដំណើរ  - 

ការ នូវ ផៃ ដឹកជញ្ជូន ថ្មី មួយ នៃះ គឺ ដើមៃបី 
ជួយ សមៃួល ដល់ ការធ្វើ ដំណើរ   និង ការ- 
ដឹក ទំនិញ ផៃសៃង ៗ  របស់ បៃជ ពលរដ្ឋ  
ទៅ វិញ ទៅ មក ដើមៃបី ជំនួស ស្ពាន ដៃល 
គៃង នឹង សងសង់ នាពៃល ខាងមុខ។ 

លោក  បន្ថៃមថា បៃជ ពលរដ្ឋ ដៃល មក - 
ពី ខៃត្តកំពង់ធំ  ដៃល ឆ្លងកាត់ ខៃត្ត កំពង់ - 
ឆ្នាំង អាចធ្វើ ដំណើរ តាម សៃឡាង ដោយ 
បៃើ   ពៃល តៃឹមតៃ ពីកន្លះ ម៉ាងទៅ ៤០ 
នាទ ី ប៉ណុ្ណាះ មកដល ់កពំងផ់ៃ នៃះ ពៃះ 
ពីមុន កំពង់ផៃ មាន ស្ថានភាព តូច ចង្អៀត។

បើតាម អ្នកនាំ ពាកៃយ រូបនៃះ បច្ចុបៃបន្ន 
កពំង ់ផៃ នៃះ មាន សៃឡាង ចនំនួព ី ៥ ទៅ 
៦ គៃឿង កំពុងតៃ ដឹកជញ្ជូន ពលរដ្ឋ។

លោក  បាន ថ្លៃង ថា៖«ដោយ មើល ឃើញ  
ពី ការ លំបាក រដ្ឋបាលខៃត្ត  ក៏បាន ធ្វើ  ការ 
កៃសមៃលួ ផៃ ឱៃយបាន ល្អបៃសើរ និង ងយ - 
សៃលួ ឡើងគោក  ដៃល កាល ពមីនុ កពំង-់ 
ផៃ វា មាន ស្ថាន ភាព ចោតបន្តិច»។

នៅ ក្នងុ ពធិ ី ដកឱ់ៃយ ដណំើរការ ជ ផ្លវូការ 
នវូ ផៃ ដកឹជញ្ជនូ ថ្ម ី   នៅ តបំន ់អភវិឌៃឍន ៍ចងុ- 
កោះ  កាលពី ថ្ងៃទី៤  ខៃ មករា លោក ឈួ រ 
ច័ន្ទ ឌឿ ន អភិបាល ខៃត្ត កំពង់ឆ្នាំង បាន ថ្លៃង 
ថា កំពង់ផៃ ថ្មី នៃះ គាំទៃ ថវិកា ដោយ រាជ - 
រដ្ឋា ភិបាលផ្តល់ តាមរយៈ កៃសួង សធា  រ-  
ណការ នងិ ដកឹជញ្ជនូដៃល បាន ចាប ់ផ្តើម 
ដំណើរការ សងសង់ កាលពី ខៃមករា 
ឆ្នាំ២០១៧ ដៃលមាន  ទំហំ  ៦៥២៣ 
ម៉ៃតៃ កៃឡា។ ប៉នុ្តៃ លោក មនិបាន បញ្ជាក ់
ពី  ថ  វិកា  ចំនួន ប៉ុនា្មាន ដៃល បាន ចំណាយ 
ទៅលើ ការសងសង់ កំពង់ ផៃថ្ម ីនៃះ ទៃ ។

លោក  បន្តថា ការសង សង់ កំពង់ ផៃថ្មី 
នៃះ  នងឹ ធ្វើឱៃយ បៃសើរឡើង នវូ ជវីភាព របស ់
បៃជ កសិករ និង បៃជពលរដ្ឋ នៅ តំបន់ 
អភិវឌៃឍន៍ ថ្មី របស់ ខៃត្ត ហើយ ការកសង 
នៃះ ស្ថិតក្នុងគមៃង  ផៃន ការអភិវឌៃឍន៍ 
ចៃំង ទន្លៃ  របស់ ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាំង។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖«កន្លងមក ខៃត្ត កំព ង់ - 
ឆ្នាំង មាន កំពង់ ផៃ តូច ចង្អៀត ដៃល បង្ក 
ការលំបាក ដល់ ពលរដ្ឋ ក្នុងការ ធ្វើ ដំណើរ 
ទៅមក ពិសៃស គឺ ដឹកទំនិញ កសិផល 
និង ការឆ្លង រថយន្ត ម៉ូតូ ប៉ុន្តៃ ដោយសរ 
ខៃត្ត មានការ អភិវឌៃឍជ បន្ត បនា្ទាប់ នោះ 
បានធ្វើ ការ រៀប ចំ នូវ ផៃ ថ្មី នៃះ  ដើមៃបី កាត់- 
បន្ថយ ការ លំបាក របស់ បៃជ ពលរដ្ឋ»។

លោកស ំចាន ់គារ មន្តៃ ី សមៃប សមៃ ួល  
សមាគម អាដ ហុក បៃចាំខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាំង  
បានថ្លៃង ពីមៃសិល មិញ  ថា រដ្ឋបាល ខៃត្ត 
កំពង់ ឆ្នាងំ បាន កៃសមៃលួ និង រៀបចំ  កំពង់ - 
ផៃ ចាស់ ឱៃយទៅជ កំពង់ផៃ ថ្មីនៃះ  ក្នុងការ- 
សមៃលួ ដល ់ការដកឹជញ្ជនូ នងិ ធ្វើដណំើរ 
របស់ បៃជពលរដ្ឋ ហើយ ការ អភិវឌៃឍ នៃះ 
មនិ មាន  បង្ក ផលប៉ះពាល ់ដល ់បៃជ ពល-  
រដ្ឋ នោះ ទៃ ។ លោក  បញ្ជាក់ ថា៖ «  គៃ ធ្វើ 
រចួហើយ នងិ ភាពចៃបាសល់ាសប់៉នុ្តៃ យើង 
ឃើញតៃ ផៃ ដៃល អនុញ្ញាតឱៃយ ទូក ដ ចូល 
ទទឹង ទៃ ដោយ មិន ទាន់ មាន ឃើញ ផៃ 
ដៃល អាចឱៃយ  ទូកដ  ចូល បណ្តាយ បាន» ។ 

ទោះជ យ៉ាង ណា លោក សំ ចាន់ គារ 
បញ្ជាក់ ទៀត ថា ការរៀបចំ ឱៃយមាន កំពង់ផៃ 
ធំ និង ចៃបាស់លាស់ នៃះក៏ នឹង ជួយ លើក - 
មុខ មាត់ និង លើ កកម្ពស់ ខៃត្ត ឱៃយ កាន់ តៃ 
មាន ភាព ទាក់ទាញ បន្ថៃម ទៀត ៕

អាជ្ញាធររៀបចំចុះបង្ក្រាបករណីជីកយកថ្មពណ៌មានតម្ល្រាលក់

ខ្រាត្តកំពង់ឆ្នាងំដាក់ឱ្រាយដំណើរការនូវផ្រាដឹកជញ្ជនូថ្មីមួយនៅតំបន់អភិវឌ្រាឍន៍ចុងកោះ

ប្រភ្រទថ្មពណ៌ដ្រលគ្រជីកយកលក់នៅ  មណ្ឌលគិរី។ រូបថត សហការី

កំពង់ ផ្រ ដឹក ជញ្ជនូ  ដ្រល ទើប បើក ដំណើរ ការ នៅ ក្នងុ ខ្រត្ត កំពង់ ឆ្នាងំ ។ រូប រដ្ឋ បាល ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាំង
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កំពង់ផែទែសចរណ៍ខែត្តកំពតនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅចុងឆ្នាំនែះ
ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ រដ្ឋមន្ត្រ ីក្រសួង សាធារណការ 
និង ដឹក ជញ្ជូន លោក ស៊ុន ចាន់ថុល 
បានជំរុញឱ្រយក្រមុ ហុ៊ន សាង សង់ កំពង់ - 
ផ្រ ទ្រសចរណ ៍អន្តរជាត ិខ្រត្ត កពំត ត្រវូ 
បង្កើន កិច្ច ខិត ខំ របស់ ខ្លួន ដើម្របី  បញ្ចប់ 
ការ សាងសង់ តាម ផ្រនការ កណំត ់នងិ  
អាច បើក ដំណើរ ការ  នៅ មុន ដំណាច់ - 
ឆ្នា ំ២០២១ ខណៈ ការ សាង សង ់ ព្រល 
ន្រះ សម្រច បាន ជាង ៤៥ ភាគ រយ។

កំពង់ ផ្រ ទ្រសចរណ៍ អន្តរជាតិ ខ្រត្ត 
កពំត ត្រវូ បាន សាងសង ់លើ ផ្ទ្រ ដ ីទហំ ំ
៤ ហកិតា  ស្ថតិ ក្នងុ ស្រកុ ទកឹឈ ូដោយ 
មាន ចមា្ងាយ ប្រមាណ ៦ គីឡូម្រ៉ត្រ ពី 
ក្រុង  កំពត។ កំពង់ ផ្រ ន្រះ មាន ជម្រ 
ទកឹ  ៤,៥ ម៉្រត្រ ដ្រលមាន តម្ល្រ ប្រមាណ 
៨ លាន ដុលា្លារ ជា ហិរញ្ញប្រប ទាន របស់ 
ធនាគារ អភិវឌ្រឍន៍ អាសុី (ADB)។

ក្នុង ព្រល ចុះ ពិនិត្រយ សា្ថានភាព នៅ 
ការដ្ឋាន សាងសង់ កំពង់ផ្រ ទ្រសចរ-  
ណ ៍អន្តរជាត ិ ខ្រត្ត កពំត  កាល ព ីថ្ង្រ ទ៤ី 
ខ្រ មករាន្រះ លោក ស៊ុន ចាន់ថុល 
បាន នយិាយ ថា បើ តាម ពត័ម៌ានលោក  
ទទួល បាន  គឺ  ការ សាង សង់ កំពង់ ផ្រ 
ន្រះ បាន ដើរ យឺត ជាង ផ្រន ការ (តាម- 
ផ្រនការ ត្រូវ បញ្ចប់   ហើយ ) ហ្រតុ ន្រះ 
ក្រមុហ៊នុ ត្រវូ ត្រ ជរំញុ ការ ងារ សាង សង ់ 

ឱ្រយ បាន លឿន ចាប់ ពី ព្រល ន្រះ តទៅ ។ 
លោក បន្ត ថា  ក្រុមហ៊ុន សាងសង់ ត្រូវ 
ដក ់ផ្រនការ សកម្ម ភាព ការងារ ឡើង- 
វិញ  ដោយ មិន អាច ធ្វើ ឱ្រយ យឺត ទៀត ទ្រ 
ខណៈ ផ្រនការ ដ្រល ដក់ ច្រញ កន្លង- 
មក  បាន ហួស អស់ ហើយ ។ 

លោក  បានថ្ល្រង ថា៖«យើង ធ្វើ យឺត - 
យា៉ាវ ប្រប ន្រះ មនិ ល្អ ទ្រ ខាង ADB មនិ 
សប្របាយ ចតិ្ត ក្រសងួ ទ្រសចរណ ៍ក ៏មនិ 
សប្របាយ ចតិ្ត គ ឺមនិ សប្របាយ ចតិ្ត ទាងំ- 
អស ់គា្នា»។  លោក បន្ថ្រម ថា៖ «ក្រមុហ៊នុ 
សាងសង ់គរួ បន្ថ្រម មនសុ្រស ធ្វើ ការ ទៀត 
ព្រះ ការងារ យឺត យា៉ាវ ច្រើន ណាស់ 
ប៉ុន្ត្រ  មិន ត្រូវ ធ្វើ ខុស លក្ខណៈ បច្ច្រក - 
ទ្រស នោះ ទ្រ នងឹ ត្រវូ ធ្វើ ឱ្រយ រចួ រាល ់ក្នងុ 
ខ្រ ៦ តាម ការ សន្រយា ជា មួយ ក្រសួង 
ស្រដ្ឋ កចិ្ច នងិ ហរិញ្ញ វត្ថ ុដើម្រប ីអាច បើក 
ដំណើរ ការ បាន ក្នុង ខ្រ ១២ (ខ្រ ធ្នូ)»។

បើ យោង តាម អ្នក តណំាង ក្រមុហ៊នុ 
បច្ចុប្របន្ន ក្រុមហ៊ុន កំពុង សម្រុក ធ្វើ ការ 
ទាងំ យប ់ទាងំ ថ្ង្រ  ដើម្រប ីអាច បញ្ចប ់តាម 
ការ កណំត ់របស ់ក្រសងួ ស្រដ្ឋកចិ្ច ត្រមឹ 
ខ្រ  មថិនុា នងិ បញ្ចប ់គម្រង ទាងំ មលូ  
ត្រឹម ចុង ឆ្នាំ ២០២១។ 

លោក សយ សុី ណុល ប្រធាន មន្ទីរ 
ទ្រសចរណ៍ ខ្រត្ត កំពត បាន ប្រប់ ភ្នំ-
ព្រញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ង្រ អងា្គារ ថា ន្រះ ជា 
ផលិតផល ទ្រសចរណ៍ ថ្មី មួយ ទៀត 

សម្រប ់ខ្រត្ត កពំត ដ្រល មនិ ធា្លាប ់មាន 
ពមីនុ មក ។ កពំង ់ផ្រ ន្រះ នងឹ អាច ស្របូ 
ទាញ ភ្ញៀវ ទ្រសចរ ពី ប្រទ្រស ជិត ខាង 
តាម ផ្លវូ ទកឹ  នងិ បម្រើ ស្រវាកម្ម ដកឹ ភ្ញៀវ 
ទៅ កម្រសាន្ត  តំបន់ កោះ នានា ផង ដ្ររ ។ 
លោក បន្ត   ទៀត ថា នៅ ព្រល មាន កពំង-់  
ផ្រ ន្រះ ខ្រត្ត កំពត នឹង អាច កា្លាយ ជា 
គោលដៅ ទ្រសចរណ ៍មយួ ក្នងុ ដណំើរ 
ទស្រសនកិច្ច ទ្រសចរណ៍ ជា កញ្ចប់ ជា - 
មួយ  ប្រទ្រស ជិត ខាង ផង ដ្ររ»។

លោក អះអាង ថា៖ «បច្ចុប្របន្ន តំបន់ 
កោះ នៅ កម្ពជុា នងិ ប្រទ្រស វៀតណាម 
កំពុង មាន ការ អភិវឌ្រឍ ច្រើន ហ្រតុ ន្រះ 
ព្រល បើក ដំណើរ ការ ខ្ញុំ គិត ថា ខ្រត្ត 

កពំត នងឹ អាច ទទលួ បាន លហំរូ ភ្ញៀវ ព ី
ប្រទ្រស ជិត ខាងកាន់ ត្រ ច្រើន » ។

កំពង់ ផ្រ ន្រះ អាច មាន សមត្ថភាព 
ទទួល  នាវា ទ្រសចរណ៍ ដ្រល ដឹក អ្នក- 
ដណំើរ បាន ព ី២០០ ទៅ ៣០០នាក។់  
ន្រះ បើ តាម លោក សុីណុល។ 

លោកស្រ ីឆយ សុវី លនី ប្រធានសមា-
គម ទភីា្នាកង់ារ ទ្រសចរណ ៍កម្ពជុា បាន 
និយាយ ថា  កំពង់ ផ្រ ទ្រសចរណ៍ ន្រះ 
នងឹ ចលូ រមួ ចណំ្រក យា៉ាង ច្រើន ក្នងុ ការ- 
ទាក់ ទាញ ភ្ញៀវ ទ្រសចរពី ប្រទ្រស ជិត - 
ខាង នងិ ប្រទ្រស ទ ី៣ ឱ្រយ ធ្វើ ដណំើរ មក 
កម្រសាន្ត នៅ ឆ្ន្ររ សមទុ្រ កម្ពជុា ដ្រល ត្រវូ 
គ្រ ទទលួ សា្គាល ់ថា ជា ឆ្ន្ររ មានធម្មជាត ិ 

ស្រស ់បពំ្រង នងិ មាន ខ្រសាច ់សសា្អាត។  
ការបង្កើត ផលិតផល ថ្មី នឹង បង្កើន - 
ភាព  ទាក់ ទាញ ថ្មី បន្ថ្រម ទៀត ។ 

លោកស្រ ីថ្ល្រង ថា៖ « ការ សម្រកុ បញ្ចប ់
ការ សាងសង ់កពំង ់ផ្រ ទ្រសចរណ ៍ក្នងុ 
ខ្រត្ត កំពត និង ការ កសាង ហ្រដ្ឋារចនា - 
សម្ពន័្ធ ថ្មីៗ  ជា ច្រើន  ពសិ្រស តាម បណា្តា  
ខ្រត្ត  គោល ដៅ ទ្រសចរណ ៍របស ់ រដ្ឋាភ-ិ
បាល ព្រល ន្រះ នឹង  រួម ចំណ្រក យា៉ាង- 
ច្រើន ក្នងុ ការ   លើក កម្ពស ់ភាព ទាក ់ទាញ 
ក៏ ដូច ជា សកា្តានុពល វិស័យ ទ្រសចរ-
ណ៍ នៅ កម្ពុជា បនា្ទាប់ ពី វិបត្តិ  ជំងឺ កូវីដ 
១៩ បញ្ចប់ ទៅ វិញ»។

របាយ ការណ ៍របស ់ធនាគារ អភវិឌ្រឍន ៍ 
អាសុ ីស្ត ីព ីទ្រសចរណ ៍ន្រ មហា អន ុតបំន ់ 
ទន្ល្រ ម្រគង្គ (GMS) ឱ្រយ ដងឹ ថា កពំងផ់្រ  
សមុទ្រ ន្រះ នឹង ផ្តល់ ស្រវា ទ្រសចរណ៍ 
អន្តរ ជាតិ និង ក្នុង ស្រុក ចំនួន ៣៦០- 
០០០នាក់ ក្នុង ១ឆ្នាំ នៅ ព្រល បើក 
ដំណើរ ការ។ 

ទនិ្ននយ័ ព ីក្រសងួ ទ្រសចរណ ៍ ឱ្រយ ដងឹ 
ថា ក្នងុ រយៈ ព្រល ៤ថ្ង្រ ន្រ ព្រល ចលូ ឆ្នា ំ
សកល( ថ្ង្រ ទី ៣១ ខ្រ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ 
ដល់ ថ្ង្រ ទី ៣ ខ្រ មករា ឆ្នាំ ២០២១)  
កម្ពជុា ទទលួ បាន ភ្ញៀវ ទ្រសចរ ១,២៧ 
លាន នាក់់។ ដោយ ឡ្រក ភ្ញៀវ ទ្រសចរ 
ទៅ កម្រសាន្ត  ក្នុង ខ្រត្ត កំពត មាន ចំនួន 
១៥២ ១១៩ នាក់៕ LA

ធូ វិរៈ 

ភ្នពំេញៈ រោងចក្រ  ផលតិអគ្គ-ិ 
សនី ដើរ  ដោយ ថាមពល ធ្រយូង ថ្ម  
ចនំនួ  ២   ដ្រល មាន ទនុវនិយិោគ 
ប្រមាណ ១ ពាន់ លាន ដុលា្លារ 
នៅ ខ្រត្ត ព្រះសហីន ុ នាព្រលន្រះ  
សម្រច ការ សាងសង ់បាន  ៣៥ 
ភាគ រយ ហើយ បនា្ទាប់ ពី  បាន 
ចាប ់ផ្តើម  សាង សង ់ កាលពខី្រ  ធ្ន ូ 
ឆ្នាំ ២០១៩។ 

គម្រង ន្រះ ជា ការ  វនិយិោគ  
រួម គា្នា រវាង ក្រុមហ៊ុន ក្នុង ស្រុក   
Cambodia International 
Investment and Devel-

opment Group (CIIDG) 
និង  ក្រុមហ៊ុន  China Huadi-
an Hongkong Company 
Limited (CHDHK)  មានអន-ុ 
ភាព សរុប  ៧០០ ម្រហា្គា វា៉ាត់ ។

តាម ផ្រនការ គម្រង សាង - 
សង ់រោងចក្រ ទាងំ ២  ដ្រលមាន 
ផ្ទ្រដី ៥៤, ៩ ហិកតា  ស្ថិត នៅ 
ស្រកុ ស្ទងឹ ហាវ ខ្រត្ត ព្រះសហីន ុ 
ន្រះ   នឹង ត្រូវ បញ្ចប់  នៅ ចុង ឆ្នាំ 
២០២២ ហើយ   អាច ផ្គត់ ផ្គង់ 
អគ្គិសនី នា  ដើម ឆ្នាំ ២០២៣។

លោក វិចទ័រ ហ្រសូនា អគ្គនា-
យក  ន្រអគ្គនាយក ដ្ឋាន ថាម ពល  
ន្រ ក្រសងួ រ៉្រ នងិ ថាម ពល បាន 

ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍ថា តាមរបាយ-  
ការ ណ៍ ចុង ក្រយ ដ្រល ផ្តល់ 
ដោយ ក្រមុហ៊នុ កាលព ីថ្ង្រទ ី៣០ 
ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ២០២០  បងា្ហាញ ថា  
ដំណើរ ការ សាង សង់ រោង ចក្រ 
អគ្គសិន ីទាងំ ២ ន្រះ  សម្រច បាន  
៣៥ ភាគ រយ ហើយ ។

លោក បានថ្ល្រងថា៖ « អ្នកវនិ-ិ
យោគ របស់ យើង គាត់ មាន ទុន 
គ្រប ់គ្រន ់នងិ មាន ការ តាងំ ចតិ្ត 
ខ្ពស់  ក្នុង ការ អភិវឌ្រឍ គម្រង   ។  
ខ្ញុ ំឃើញថា ក្រមុហ៊នុ ដ្រល ទទលួ-   
បាន សម្របទាន វិនិយោគ ពី រដ្ឋា-
ភិ បាល  លើ រោង ចក្រ ផលិត  ថាម-  
ពល  នានា សុទ្ធ ត្រ  មាន  ដំណើរ - 

ការ ទៅមុខ ជា និច្ច »។
គម្រង ន្រះត្រូវ បាន គណៈ- 

រដ្ឋមន្ត្រកីម្ពជុា អនមុត័កាលព ីខ្រ 
ឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ជា ប្រភ្រទ 
គម្រង សម្របទាន អាជវីកម្ម ស្ថតិ  
ក្រម ទម្រង់ សាងសង់  ប្រតិ-
បត្តិ ការ  ធ្វើ ជា មា្ចាស់  និង ផ្ទ្ររ 
ដ្រល មាន រយៈ ព្រល  ៣៥ឆ្នាំ ។

លោក ឃាង ភារម្រយ អ្នក នាំ- 
ពាក្រយ រដ្ឋបាល ខ្រត្ត ព្រះសីហនុ  
បានឱ្រយ ដឹងថា ដំណើរការ អភិ-
វឌ្រឍ ន៍រោងចក្រ ផលិត ថាម ពលដើរ   
ដោយ ធ្រយូង ថ្ម ទាំង ២ ន្រះ ដំណើរ- 
ការ យា៉ាង រលូន ដោយ សម្រច  
បាន ចនោ្លាះព ី១០ទៅ១៥ភាគ-  

រយ ហើយ ន្រផ្ន្រក សណំង ់ ដោយ  
លោក សង្រឃឹម ថា គម្រង ន្រះ 
នឹង  ចប់ តាម ផ្រនការ កំណត់។

លោក  បន្ថ្រម  ថា៖«នៅ ព្រល 
រោង ចក្រ ន្រះ  ភា្ជាប ់ទៅ   បណា្តាញ- 
ជាតិ វា នឹង  ច្រក ចាយ  ទៅ គ្រប់  
ស្រចក្តី ត្រូវការ  នៅ កម្ពុជា »។  

ការ ផ្គតផ់្គង ់ថាមពល ប្រចា ំខ្រ  
ក្នងុ ខ្រត្ត ព្រះសហីន ុជា មធ្រយមគ ឺ
ចនោ្លាះ ពី ៨៣ ទៅ  ៨៥ម្រហា្គា- 
វា៉ាត់  នៅក្នុង អំឡុង ព្រល ន្រ 
វិបត្តិជំងឺកូវីដ ។

សព្វ ថ្ង្រ  ន្រះ ក្រមុហ៊នុ CIIDG 
ក ៏ កពំងុ ដណំើរ ការ រោង ចក្រអគ្គ-ិ 
សនី ដើរ ដោយ  ធ្រយូង ថ្ម ទី១ មាន 

តម្ល្រ  ៣៨៣លាន ដុលា្លារ និង   
មាន  អនុភាព ២៧០ម្រហា្គា វា៉ាត់  
នៅ ខ្រត្ត ព្រះ សីហនុ ហើយ 
ក្រុមហ៊ុន  ក៏ គ្រង  បើក ដំណើរ- 
ការ ដំណាក់ ទី ២  ចំនួន ១៣៥ 
ម្រហា្គា វា៉ាត់  នៅ ឆ្នាំ ២០២១ ន្រះ ។

ថាម ពល អគ្គសិន ីដ្រល កពំងុ 
ប្រើ ប្រស់ នៅ កម្ពុជា បច្ចុប្របន្ន 
មាន ប្រភព មក ពី រោង ចក្រ  ដើរ 
ដោយ  ធ្រយងូ ថ្ម    ៣២ ភាគ រយ  វារ-ី 
អគ្គិសនី  ពី  ៣៦ -  ៤០  ភាគ  រយ  
ក្រពី នោះ គឺ មក ពី ប្រភព 
ថាមពល ពន្លឺ ព្រះអាទិត្រយ និង 
ការ  នា ំចលូ  ព ីប្រទ្រស  ជតិ ខាង ។  
ន្រះ បើ តាមលោក ហ្រសូនា៕LA

ទិដ្ឋភាព នៅ ការដ្ឋានសាងសង់ កំពង់ផេ ទេសចរណ៍   ខេត្ត កំពត ។ ក្រសួងសាធារណការ

រោងចកែអគ្គសិនីតម្លែ$១ពាន់លានសមែចការសាងសង់បានជាង៣៥ភាគរយ

ទិន្នន័យទីផែសារមូលបតែកម្ពុជា
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដ្រញថ្ល្រ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,860 17,000 17,000 16,820

2 GTI 3,200 3,300 3,300 3,200

3 PAS 14,100 14,200 14,200 14,000

4 PEPC 2,900 2,860 2,900 2,860

5 PPAP 11,700 11,700 11,780 11,700

6 PPSP 1,190 1,200 1,220 1,150

7 PWSA 6,400 6,100 6,400 6,000

កាលបរិច្ឆ្រទ: ថ្ង្រទ៥ី ែខមករា ឆ្នាំ២០២១ 
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ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ បៃទៃស កម្ពុជា បាន នាំ - 
ចៃញ ផល នៃសាទ សរុប  ៣ ៥៩០ 
តោន ទៅ កាន់ ទីផៃសារ អន្តរជាតិ ក្នុង 
តម្លៃ សរបុ ជាង  ៨,៣៣ លាន ដលុា្លារ  
កាលពី ឆ្នាំ  ២០២០ ធ្លាក់  ៧៤, ៥៣  
ភាគរយ បើ ធៀប ទៅ នងឹ ឆ្នា ំ២០១៩ 
ដៃល មាន ចំនួន ១៤ ១០០ តោន ។ 
នៃះ បើ យោង តាម របាយ ការណ៍ 
របស់ កៃសួង កសិកម្ម រុកា្ខា បៃមាញ់ 
និង នៃសាទ។

អ្នក ក្នុង វិស័យ ជល ផល អះអាង 
ថា ការ ធ្លាក ់ចុះ នៃះ គ ឺដោយ សារ ក្នងុ 
អំឡុង ពៃល មាន ការ រីក រាល ដាល 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ការ នាំ ចូល  នាំចៃញ 
ផល នៃសាទ តៃវូ បាន រតឹ បន្តងឹ ដើមៃប ី
ធនា  បាន   សន្តិសុខ សៃបៀងអាហារ  
នៅ ក្នុង បៃទៃស។

លោក វៃង សាខនុ រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសងួ 
កសិកម្ម រុកា្ខា បៃមាញ់ និង នៃសាទ 
បាន ឱៃយ ដងឹ ថាក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ កន្លង- 
មក កម្ពុជា បៃមូល ផល ជលផល 
បាន ចនំនួ សរបុ  ៩៣៦  ៣០០ តោន  
ដោយ ក្នងុ នោះ ផលតិ ផល ទកឹ សាប  
មាន ចនំនួ ៤១៣ ២០០ តោន ផល 
នៃសាទ សមទុៃ  ១២២ ៧០០ តោន 
និង ផល វារី វបៃបកម្ម ចំនួន ៤០០ 
៤០០ តោន។

តម្លៃ សរបុ នៃ ផលតិ ផល ទកឹ សា  ប  
នងិ  សមទុៃ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ មាន ចនំនួ   
១,០៧ ពាន់  លាន  ដុលា្លារ និង តម្លៃ 
សរុ បនៃ ផលិ ត ផល វារីវបៃបកម្ម មាន 
ចនំនួ  ៨០០,៨លាន ដលុា្លារ ។ នៃះបើ  
តាម លោក វៃង សាខុន។

លោក សខុ រា៉ាដៃន  បៃធន សមា-
គម វារីវបៃបកម្ម នៅ កម្ពុជា  បាន បៃប់  
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍   ថា បច្ចុបៃបន្ន រដា្ឋាភិបាល 
កពំងុ ជរំញុ នងិ លើក ទកឹ ចតិ្ត ឱៃយ មាន 
ការ បង្កើន សមត្ថ ភាព ផលតិផលតិ- 
ផល ជលផល  ឱៃយ បាន ចៃើន ដើមៃបធី- 
នា  ការ ផ្គត់ ផ្គង់ នៅ ក្នុង សៃុក មុន នឹង 
ឈាន  ទៅ ដល ់ការ នា ំចៃញ នៅ ពៃល 
អនាគត។  លោក រា៉ាដៃន បន្ថៃម ថា 

ទោះ ជា យ៉ាង ណា រដា្ឋា ភិបាល ក៏  តៃូវ 
ជំរុញ និង លើក កម្ពស់ ហៃដា្ឋា រចនា - 
សម្ព័ន្ធ ក្នុង វិស័យ ជល ផល  ពិសៃស 
បៃព័ន្ធទឹក តៃូវ មាន និរន្តរភាព។

លោក និយយថា៖ «ដើមៃបី ជំរុញ 
ការ នា ំចៃញ បាន ទាល ់តៃ ផលតិ ផល 
យើង មាន គុណភាព ល្អ  យើង អាច 
មាន ការ ផលិត ចំណី តៃី ដោយ ខ្លួន- 
ឯងនងិ  មាន  តម្លៃ ទាប សមរមៃយ ហើ យ 
តម្លៃ អគ្គិសនី ក៏ ទាប ដៃរ ដើមៃបី  អាច 
បៃកួត បៃជៃង បាន»។ 

លោក ហៃង សភុារទិ្ធ  នាយ ខណ្ឌ 
រដ្ឋ បាលជល ផល ខៃត្ត កណា្តាល 
បាន និយយ ថា រដ្ឋបាល ជលផល 
ខៃត្ត កណា្តាល  កំពុង ជំរុញ វារី វបៃបកម្ម 
ដើមៃបី បង្កើន សមត្ថភាព   ផលិត  ក្នុង 
អំឡុងពៃល  មាន ការ រីក រាល ដាល 
ជងំ ឺកវូដី ១៩ ។  លោក បាន បន្ថៃម  ថា 
៖ « ការ ធ្វើ  វារីបៃបកម្ម លក្ខណៈ គៃួសារ 
កំពុង មាន និនា្នាការ កើន ឡើង យ៉ាង- 
ខ្លាំង  នៅ ពៃល នៃះ »។

លោក បៃប់ ទៀត ថា រដ្ឋបាល ជល - 
ផល ខៃត្ត កំពុង មាន គោល ដៅ ជំរុញ 
វារីបៃបកម្ម ពី លក្ខណៈ គៃួសារ ទៅ ជា 
លក្ខណៈ  ពាណិជ្ជ កម្ម   ផង ដៃរ ។

លោក វៃង សាខនុ កន្លង មក ធ្លាប ់
បាន លើក ឡើង  ថា រដា្ឋាភបិាល កពំងុ 

ខតិខ ំបៃងឹ បៃង ជរំញុ វារ ីវបៃបកម្ម ដើមៃបី  
បង្កើន សមត្ថភាព ផ្គត់ផ្គង់ ក្នុង សៃុក 
នងិ ឈាន ទៅ ដល ់ការ នា ំចៃញ ផល- 
នៃសាទ ព ីកម្ពជុា ទៅ ទផីៃសារ អន្តរជាត ិ
នៅ ពៃល អនាគត ។ 

លោក មាន បៃសាសន៍  ថា ៖« ខ្ញុំ 
ជឿថា  តាម រយៈ  ការខតិខ ំបៃងឹ បៃង 
នាពៃល នៃះ វិស័យ ឯកជន នឹង មើល- 
ឃើញ ថា កម្ពុជា អាច ឈាន ដល់ ការ- 
នាំ ចៃញ ផល នៃសាទ ទៅ ទីផៃសារ អន្តរ-
ជាតិ ដោយ ការ ចិញ្ចឹម សមៃប់ នាំ - 
ចៃញ តាមបៃប ផៃន ផលតិ កម្ម ដើមៃបី 
អាច ឆ្លើយតប នឹង តមៃូវការ ទីផៃសារ ។ 
យើង តៃូវមាន ការ កៃ លម្អ ការ ចិញ្ចឹម 
ដើមៃបី ឆ្លើយ  តប នឹង ស្តង់ដា របស់ គៃ 
សៃប ពៃល បៃមុខ រដា្ឋាភិបាល កំពុង 
ធ្វើ  ការ កៃលម្អ ការ ដឹក ជញ្ជនូ ទំនិញ » ។

របាយការណ ៍ព ីរដ្ឋបាល ជល ផល 
ឱៃយ ដឹងថា តាមរយៈ ការ អនុវត្ត ផៃន-
ការ យុទ្ធសាស្តៃ វិស័យ ជលផល ឆ្នាំ  
២០១៥-២០២៤ និង ផៃនការ 
យទុ្ធសាស្តៃ ជាត ិអភវិឌៃឍន ៍វារវីបៃបកម្ម 
២០១៦-២០៣០ កន្លង មក  រដ្ឋ-
បាល  ជលផល សងៃឃឹម ថា នៅ ឆ្នាំ  
២០២៤ កម្ពុជា អាច ផ្គត់ផ្គង់ ផល- 
ជល ផល តាម រយៈ ការ ធ្វើ វារ ីវបៃបកម្ម 
បាន ៧៤០ ០០០  តោន៕

ទីកេុងឡុងដ៍ៈ សមាជិក នៃ 
អង្គការ   OPEC ដៃល ជា កៃុម 
បៃទៃស នាំ ចៃញ បៃង      និងដៃគូ   
របស់ ពួក គៃ  បានបញ្ចប់ កិច្ច - 
ពិភាកៃសា   កាល ពីថ្ងៃចន្ទ  ដោយ 
គ្មានសមៃច បាន នវូ កចិ្ច ពៃមពៃៀង    
ណាមយួ លើ ការ កមៃតិ   ផលតិ កម្ម   
បៃង សមៃប់ ខៃ  កុម្ភៈ  ខណៈ 
ការ បៃងចៃក បាន បើក ចំហ 
ជាផ្នៃក   តូចៗ នៃ កៃុម ទាំង២គឺ 
អារា៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីត   និង រុសៃសុី។

កៃមុរដ្ឋ មន្តៃ ី  បាន បញ្ចប ់  បនា្ទាប ់ 
ពកីារពភិាកៃសា   តាមវដីៃអ ូ រយៈពៃល   
៣ ម៉ាង  ជាមួយ ការពិភាកៃសា   ថ្មី 

ទៀត រំពឹង ចាប់ ផ្តើមឡើង វិញ   
នៅថ្ងៃ អង្គារ។ 

 កិច្ច  បៃជុំ  រដ្ឋមន្តៃី   OPEC+  
រៀប ចំឡើង បនា្ទាប់ ពី  ការ រីក រាល- 
ដាល កូវីដ ១៩    បាន ហ៊ុមព័ន្ធ  
ទីផៃសារ   បៃង ឆៅ ឆ្នាំ ២០២០។ 

 ទោះបី ជា ការ ងើបឡើងវិញ  
នៃ  តម្លៃ  បៃង បន្តចិបន្តចួ  នៅចងុ 
ឆ្នា ំ ២០២០  សមាជកិ  ១៣ បៃទៃស  
នៃ អង្គការ  OPEC ដកឹ នា ំដោយ 
បៃទៃស  អារា៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីត  និង 
សម្ពន័្ធ មតិ្ត ១០  បៃទៃស ផៃសៃងទៀត  
ដកឹនា ំដោយ បៃទៃសរសុៃសុ ីនៅតៃ   
ងយ  រងគៃះ បំផុត  ក្នុង ទីផៃសារ 

បៃង  ដ៏ ផុយសៃួយ  ។ 
 បនា្ទាប់ ពី កិច្ច បៃជុំកំពូល   ពី 

ចមា្ងាយ តាមវីដៃអូ  ចុង កៃយ 
របស ់ពកួគៃ  ដៃល  បាន ធ្វើ ឡើង 
កាល ចងុខៃ វចិ្ឆកិា ដល ់ដើម ខៃ ធ្ន ូ 
សមាជិក  របស់  OPEC+ បាន 
យល ់ពៃម  បង្កើន កមៃតិផលតិ កម្ម   
បៃង តៃមឹ  កន្លះ លាន   បារ៉ៃល ក្នងុ  
១   ថ្ងៃក្នុងខៃ មករា នៃះ ។ 

នៅកចិ្ច បៃជុ ំនោះដៃរ    OPEC+  
បាន យល ់ពៃម    ជបួ បៃជុ ំ នៅ ដើម 
ខៃ នីមួយ   ៗ  ដើមៃបី សមៃចលើ   
ការ  កៃបៃ    ចនំនួ ផលតិ កម្ម  បៃង 
សមៃប់ ខៃ បនា្ទាប់ ទៀត។ 

បើតាម   លោក Mohammed 
Barkindo អគ្គលៃខធិកា  អង្គការ  
OPEC ដៃល បាន នយិយ កាល  
ពថី្ងៃអាទតិៃយ ការ យល ់ពៃម នោះ 
បាន តៃសួតៃយ ផ្លវូ សមៃប ់ ការ- 
វលិ តៃឡប ់ ជាបណ្តើរ ៗ     ឆ្ពោះ ទៅ  
ការ ផលិត ដល់  ២ លាន បា រ៉ៃល 
ក្នងុ មយួ ថ្ងៃ សមៃប ់ ទផីៃសារបៃង   
នៅប៉ុនា្មានខៃ ខងមុខ។

 ប៉ុន្តៃ  លោក Bjornar Ton-
haugen  អ្នក វភិាគ  នៅ កៃមុហ៊នុ 
Rystad Energy  បាន លើក 
ឡើង ថា  បៃទៃស រសុៃសុ ីនងិ  អារា៉ាប៊-ី  
សាអ៊ឌូតី  បាន នា ំមក នវូ របៀប- 

វារៈ  ផៃសៃងគ្នាទៅកាន់ កិច្ច បៃជុំ 
កាល ពីថ្ងៃចន្ទ  ដៃល ជា វិធី   តៃូវ 
ដំណើរការកិច្ច បៃជុំ ។ 

លោក នយិយថា៖«  ខណៈពៃល  
ដៃល  អារា៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីត    ដៃល មាន 
ការ គទំៃ ដោយ សមាជកិ  OPEC+   
ភាគចៃើន  មាន បណំង  រកៃសា ផលតិ- 
កម្ម បៃងដដៃល  នៅក្នងុខៃ កមុ្ភៈ  
ពៃល នៃះ  រុសៃសុី    ហាក់ មាន ចំនួន  
គៃប់ គៃន់ ទៅហើយ»។ 

លោក Tonhaugen បាន 
បន្ថៃម  ថា៖«រុសៃសុី ចង់ ដំឡើង  
ចនំនួ   ផលតិកម្ម   ដល ់កន្លះលាន 
បារ៉ៃល  ក្នុង ១ ថ្ងៃ  នៅខៃ  បនា្ទាប់ 

ដៃល ជាការ កើន ឡើងអតបិរមា   
បៃចាំ ខៃ ដោយ  កិច្ច ពៃម ពៃៀង  
បច្ចុបៃបន្ន  បាន អនុញ្ញាត»។ 

តម្លៃ បៃង   ឆៅ  សមៃប់  មា៉ាក  
Brent និង WTI    បានហក់ ឡើង  
ខ្ពស ់ កាល ពថី្ងៃចន្ទ  ដៃល ខ្ពស ់ជាង  
តម្លៃ  បៃង ក្នងុរយៈពៃល  ១០ ខៃ 
កន្លង មក  ប៉នុ្តៃ បាន ទាញ ទមា្លាក ់ 
ទៅវញិ  ពៃល ចាប ់ផ្តើម កចិ្ច បៃជុ ំ  
កាល ពថី្ងៃចន្ទ   មនុ   ការ បទិ ទផីៃសារ  
ជញូដរូ    ដោយ បៃង មា៉ាក  Brent 
ថ្លៃ ៥១ ,២០ ដលុា្លារ  នងិ បៃង ឆៅ   
WTI ថ្លៃ   ៤៧,៨០ ដុលា្លារ ក្នុង ១ 
បារ៉ៃល ដូច គ្នា៕ AFP/RR

រដ្ឋមន្ត្រីOPEC+ខ្វ្រងគំនិតគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងកម្រតិផលិតកម្មប្រងសម្រប់ខ្រកុម្ភៈ

វិស័យឯកជនស្វាគមន៍ចំពោះ...
ត ពីទំព័រ ១...បៃតិភោគ ដោយ អនុ- 

បៃបទាន ) នងិ គណៈ កម្មការ  មលូ ប តៃកម្ពជុា    
( គៃប់គៃង លើ វិស័យ មូល បតៃ ) ។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«  ក្នុង បរិបទ នៃ សកល- 
ភាវូបនីយ កម្ម សៃវា  និង ផលិតផលហិ- 
រញ្ញវត្ថុ ថ្មីៗ  តៃូវ បាន បង្កើត ឡើង ដោយ 
បញ្ញត្តិ ករ ហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុជា ដៃល ធ្វើឱៃយ 
កម្ពជុា តៃវូ បៃឈម នងឹ ការលបំាក ក្នងុការ- 
កំណត់ ដៃន សមត្ថកិច្ច របស់ បញ្ញត្តិ ករ  
ហរិញ្ញ វត្ថ ុនមីយួៗ » ។ លោក បាន  បន្ថៃមថា៖  
« ក្នុងន័យនៃះ ដើមៃបី ឆ្លើយតប នឹង តមៃូវ- 
ការ ជាក់ស្ដៃង និង ដោយ យល់ឃើញ ពី 
សារៈសំខន់ នៃ ការ ចៃបាច់ បញ្ចូលគ្នា ជា 
នយិត ករ វសិយ័ ហរិញ្ញវត្ថ ុមនិមៃន ធនាគរ 
នៃះ រាជ រដា្ឋាភបិាល បាន រៀបច ំសៃចក្ត ីពៃង  
ចៃបាប់ ស្តី ពី ការ រៀបចំ និង ការ បៃពៃឹត្ត ទៅ 
នៃ  អាជា្ញាធរ សៃវា ហរិញ្ញវត្ថ ុមនិមៃន ធនាគរ  
នៃះ ឡើយ ដើមៃបី ធ្វើ សមាហរ ណ កម្ម យន្ត - 
កា រ នៃ ការ គៃប ់គៃង  នងិ តៃតួ ពនិតិៃយ វសិយ័ 
ហិរញ្ញវត្ថុ មិនមៃន ធនាគរ មាន ជាអាទិ៍ 
វិស័យ ធនារា៉ាប់រង  និង សោធន ឯកជន 
វិស័យ មូល ប តៃ វិស័យ សន្តិសុខ សង្គម 
វសិយ័ បរ ធន បាល កចិ្ច វសិយ័ គណនៃយៃយ 
នងិ សវនកម្ម នងិ វសិយ័ អចលនវត្ថ ុវសិយ័  
បញ្ចាំ និង បៃតិភោគ ដោយ អនុបៃបទាន 
ក្នុង គោលបំណង ដើមៃបី ពងៃឹង  និង ធនា 
បៃសិទ្ធភាព នៃ ការ គៃប់ គៃង តៃួត ពិនិតៃយ 
និង អភិវឌៃឍវិស័យ ហិរញ្ញវត្ថុ មិនមៃន 
ធនាគរ ពៃម ទាងំ លើក កម្ពស ់ការអភវិឌៃឍ 
និង បៃើបៃស់ បច្ចៃកវិទៃយា ហិរញ្ញវត្ថុ លើ 
វិស័យ ហិរញ្ញវត្ថុ មិនមៃន ធនាគរ នៅ ក្នុង 
ពៃះ រាជាណា ចកៃ កម្ពុជា » ។ 

លោក អិុន ចាន់នី បៃធន អគ្គនាយក 
ធនាគរ អៃសុលីដីា បាន សម្តៃង ការសាទរ  
ចពំោះ ការរៀបច ំបង្កើត អាជា្ញាធរ សមៃប ់
គៃបគ់ៃង វសិយ័ នៃះ ដើមៃប ីបង្ក ភាព ងយ- 
សៃួល ដល់ បៃតិបត្តិ ករ ក្នុង ការបៃសៃ័យ 
ទាក់ទង ។   លោក និយយ  ថា៖« ខ្ញុំ សូម  
សា្វាគមន៍ ចំពោះ ការបង្កើត នូវ អាជា្ញា សៃវា 
ហរិញ្ញវត្ថ ុមនិមៃន ធនាគរ នៃះ ដោយ សារ 
តៃ វសិយ័ នៃះ បាន កំពុង មាន ការ រីក ចមៃើន  
ដៃល ទាមទារ ឱៃយ មាន បញ្ញត្ត ិករ មយួ ចៃបាស-់ 
លាស់ គៃប់គៃង ឬ តាក់តៃង នូវ បទ បៃបញ្ញត្ត ិ
នានា ដូច អ្វីដៃល យើង មាន ក្នុង វិស័យ 

ធនាគរ និង ហិរញ្ញវត្ថុ ដៃលមាន ធនាគរ 
ជាតិ ជា បញ្ញត្តិ ករ » ។ 

លោក Shin Chang-moo ជា បៃធន 
អគ្គនាយក ធនាគរ  PPCBank បាន ឱៃយ 
ដងឹថា ការដៃល មាន នយិត ករ ហរិញ្ញ វត្ថ ុនងឹ 
ធនា ការ គៃប់ គៃង បៃុង បៃយ័ត្ន សមៃប់ 
បៃតិបត្តិការ អាជីវកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ និង 
ហានិភ័យ ដើមៃបី ការពារ អតិថិ ជន ឱៃយ បាន 
កាន់តៃ ល្អបៃសើរ ។ លោក អះអាងថា ៖         
« ខ្ញុំ ជឿ ថា រដា្ឋាភិបាល បាន បង្កើត មាគ៌ា  
ដ ៏តៃឹមតៃូវ ក្នងុការ អភវិឌៃឍ វសិ័យ ហិរញ្ញ វត្ថុ 
របស ់កម្ពជុា សមៃប ់ចក្ខ ុវសិយ័ រយៈ ពៃល  
វៃង ។ ខ្ញុំ សងៃឃឹម ថា នឹងមាន គមៃង និង 
ឱកាស កានត់ៃចៃើន សមៃប ់សា ធរណៈ 
ដៃល រួមទាំង អាជា្ញាធរ សៃវាកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ 
មនិ មៃន ធនាគរ ដៃល ទើប នងឹ អនមុត័ នៅ 
ពៃល ថ្មីៗ  ដើមៃប ីសហការ គ្នា នងិ ចៃករលំៃក  
ចំណៃះ ដឹង បទ ពិសោធ និង ជំនាញ » ។ 

គិត តៃឹម ខៃ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០ សមាគម 
ធនា រា៉ាប់រង កម្ពុជា មាន សមាជិក ៣១ 
ក្នុងនោះ ១៥ នៅក្នុង បៃភៃទ ធនា រា៉ាប់ រង  
ទូទៅ កៃុមហ៊ុន ធនា រា៉ាប់រង អាយុជីវិត 
១១ កៃមុហ៊នុ ធនារា៉ាបរ់ង ខ្នាតតចូ ៤ នងិ 
កៃុមហ៊ុន ធនារា៉ាប់រង បន្ត ចំនួន ១ ។ 

 ជា មួយ គ្នា នៃះ ទៃពៃយ សកម្ម សរុប នៃ 
កៃុមហ៊ុន ធនា រា៉ាប់រង ទាំងអស់ គិត តៃឹម 
ឆមាស ទី ១  ឆ្នាំ ២០២០ មាន  បៃហៃល  
៦៧៨ លាន ដុលា្លារ ក្នុងចំណោម នោះ 
៦៣ ភាគរយ តៃវូបាន ចាក ់បញ្ចលូ ទៅក្នងុ 
បៃព័ន្ធ ធនាគរ ជា ទមៃង់ បៃក់ បញ្ញើ ។ 

ជា មួយ គ្នា នៃះ ទៃពៃយ សកម្ម សរុប នៃ 
កៃុមហ៊ុន ធនា រា៉ាប់រង ទាំងអស់ គិត តៃឹម 
ឆមាស ទី ១  ឆ្នាំ ២០២០ មាន   បៃហៃល  
៦៧៨ លាន ដុលា្លារ ក្នុងចំណោម នោះ 
៦៣ ភាគរយ តៃវូបាន ចាក ់បញ្ចលូ ទៅក្នងុ 
បៃព័ន្ធ ធនាគរ ជា ទមៃង់ បៃក់ បញ្ញើ ។

 កៃសួង រៀបចំ ដៃនដី នគរូបនីយ កម្ម 
នងិ  សណំង ់បាន រាយការណ ៍ថា ទន្ទមឹនងឹ  
នៃះ មលូធន វនិ ិយោគ  ក្នងុ វសិយ័ សណំង ់
នៅ រយៈពៃល  ៩ ខៃ ដំបូង  ឆ្នាំ ២០២០  
បាន ធ្លាក់ចុះ ៩,៦ ភាគរយ មក នៅតៃឹម   
៥, ៨៦៨ ពាន់ លាន ដុលា្លារ  ធៀប នឹង  
៦,៤៩៤ ពាន ់លាន ដលុា្លារ នៅ អឡំងុពៃល 
១ឆ្នាំ ២០១៩ ៕ LA

កម្ពជុានំាច្រញផលន្រសទជាង$៨លាន

កេមុកម្មករនេសាទ ចាប់ តេ ីចេញ ពី ទឹក  ដើមេបី   លក់ ឱេយ អតិថិជន ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន



ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា
ចាប់ផ្តើមបើកបវ្រសនកាលឆ្នាំសិក្រសា
ថ្មីនាថ្ង្រទី១១ខ្រមករាឆ្នាំ២០២១
ដោយបន្តអនវុត្តតាមផ្រនការសម្រប់
បន្តភាពជោគជ័យលើការងារអប់រំ
យុវជននិងកីឡានិងគោលការណ៍
ប្រតិបត្តិស្តង់ដា(ដូចបានផ្រសាយក្នុង
អត្ថបទភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ង្រ៧
តុលា២០២០)។អត្ថបទន្រះេផ្តាត
លើខ្លឹមសារន្រផ្រនការ២គឺផ្រនការ
យុទ្ធសាស្ត្រវិស័យអប់រំ២០១៩-
២០២៣នងិផ្រនទីបងា្ហាញផ្លវូគោល-
ដៅអភិវឌ្រឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពឆ្នាំ
២០៣០ស្តីពីការអប់រំនៅកម្ពុជា។
ផ្រនការគោលនយោបាយនងិផ្រនទី
បងា្ហាញផ្លវូជាគោមបភំ្លឺដល់ដណំើរការ
ការងារន្រក្រសួងអប់រំយុវជននិង
កីឡា។
ក្រសងួអបរ់ំយវុជននងិកឡីាបាន

អនវុត្តផ្រនការយទុ្ធសាស្ត្រវសិយ័អបរ់ំ
២០១៤-២០១៨ដោយមានការ-
ចូលរួមពីសមាជិកក្រុមការងារវិស័យ
អប់រំ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ។សមិទ្ធផល
ធំៗសម្រចបានគួរឱ្រយកត់សមា្គាល់
ដូចជាការបន្តបង្កើនការចូលរៀន
ប្រកបដោយសមធម៌នៅគ្រប់កម្រិត
ជាពិស្រសការអប់រំមូលដា្ឋានរយៈ-
ព្រល៩ឆ្នាំការបង្កលក្ខណសម្របត្ដិ
អនុគ្រះនានាដើម្របីឱ្រយកុមារនិង
យុវជនជួបការលំបាកមានលទ្ធភាព
ចូលសិក្រសានៅគ្រប់កម្រិតការពង្រឹង
និងពង្រីកអភិបាលកិច្ចនៅតាម
គ្រឹះសា្ថានសកិ្រសាសាធារណៈការពង្រងឹ
គុណភាពអប់រំតាមរយៈការអភិវឌ្រឍ
សមត្ថភាពគ្រូបង្រៀននិងការបង្កើន
អាហារូបករណ៍សម្រប់សិស្រស និង
និស្រសិតក្រីក្រ។ការអនុវត្តវិធានការ
លើកកម្ពស់គណុភាពនងិភាពឆ្លើយ-
តបរបស់ស្រវាអបរ់ំជាពសិ្រសកណំ្រ-
ទម្រង់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្រយម-
សិក្រសាទុតិយភូមិ និងការប្រឡងគ្រប់
ប្រភ្រទបានកា្លាយជាចំណុចគន្លឹះ
ឈានដល់ការកំណត់អាទិភាពក្នុង
កម្មវិធីកំណ្រទម្រង់ផ្រស្រងទៀតដូចជា
ការលើកកម្ពស់វិជា្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀន
រងា្វាយតម្ល្រលទ្ធផលសិក្រសារបស់
សិស្រសការពិនិត្រយឡើងវិញកម្មវិធី
សិក្រសានិងសៀវភៅសិក្រសាគោលនិង
កំណ្រទម្រង់ឧត្តមសិក្រសា។យុវជន
កម្ពុជាក៏កាន់ត្រមានភាពសកម្ម
តាមរយៈការទទលួបាននវូអន្តរាគមន៍
និងការគាំទ្រនានាពីគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធ
ដូចជាដំណើរការរបស់ក្រុមប្រឹក្រសា

កុមារនិងយុវជនយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត
យុវជនកាកបាទក្រហមនិងយុវជន
កាយរទឹ្ធិព្រមទាងំទទលួបានការផ្តល់
ជំនាញបច្ច្រកទ្រសនិងជំនាញទន់
ការផ្តល់ព័ត៌មានទីផ្រសារការងារការ-
ប្រកឹ្រសាអាជពីនងិការតម្រងទ់សិសិក្រសា។ 
វសិយ័អបរ់ំកាយនងិកឡីាបានកា្លាយ
ទៅជាវិស័យឈានមុខមួយនិង
ទទួលការសាទរពីមហាជននិង
ទទួលបានម្រដាយមាសពីការប្រកួត
ជើងឯកពិភពលោកជើងឯកអាសុី
នងិជើងឯកអាសុអីាគ្ន្រយ៍ពីការប្រកតួ
កឡីាអាសុីហ្គ្រមកឡីាសុីហ្គ្រមព្រម-
ទាំងការប្រកួតកីឡាផ្រស្រងៗជាច្រើន
ទៀត។
ឆ្លើយតបនងឹយទុ្ធសាស្ត្រចតកុោណ

ដំណាក់កាលទី៤ របស់រាជរដា្ឋា-
ភបិាលដោយបានចាតទ់កុការអភវិឌ្រឍ
ធនធានមនុស្រសជាអាទិភាពទី១

ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប្ត្រជា្ញា
សម្រចឱ្រយបាននូវមុំទី១ស្តីពី “ការ-
ពង្រងឹគណុភាពអបរ់ំវទិ្រយាសាស្ត្រនងិ
បច្ច្រកវិទ្រយា”ផ្តាតអាទិភាពលើ១)
ការយកចិត្តទុកដាក់លើគ្រូបង្រៀន
២)ការពង្រកីវសិាលភាពសាលារៀន
គ្រប់កម្រតិ៣)ការពង្រងឹអធកិារកចិ្ច
គ្រប់ជ្រុងជ្រយលើការគ្រប់គ្រង
សាលារៀន៤)ការជំរុញការអប់រំ
បច្ច្រកទ្រសនៅមធ្រយមសិក្រសាទុតិយ-
ភូមិ៥)ការអប់រំបំណិនឱ្រយស្របតាម
ទីផ្រសារការងារ៦)ការអភិវឌ្រឍកម្មវិ-
ធីសិក្រសានិងសៀវភៅសិក្រសាគោល
គ្រប់ជ្រុងជ្រយនិង៧)ការត្រៀម
ប្រកួតកីឡាសុីហ្គ្រមឆ្នាំ២០២៣។
ដំណាក់កាលបនា្ទាប់២០១៩-

២០២៣និងឆ្ពោះទៅឆ្នាំ២០៣០
ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប្ត្រជា្ញា
សម្រចឱ្រយបានគោលដៅអភិវឌ្រឍន៍

ប្រកបដោយចរីភាពទី៤ស្តពីីការអបរ់ំ
ដោយឈរលើគោលការណ៍គុណ-
ភាពសមធម៌បរិយាប័ន្នការសិក្រសា
ព្រញមួយជីវិតនិងទាំងអស់គា្នា។
ម្រយា៉ាងទៀតក្រសួងបន្តកាត់បន្ថយ
គមា្លាតជំនាញដោយសហការជាមួយ
អ្នកពាកព់ន័្ធក្នងុការបង្កើនការផ្គតផ់្គង់
ជំនាញដ្រលមានតម្រូវការខ្ពស់ក្នុង
វសិយ័អាទភិាពមយួចនំនួដោយដាក់
ច្រញនូវការអប់រំតាមប្របឌីជីថល
ដើម្របីឆ្លើយតបនឹងគោលនយោបាយ
និងទិសដៅន្រស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថល
កម្ពជុា។ឈរលើមលូដា្ឋានន្រះក្រសងួ
បានកំណត់គោលនយោបាយពីរគឺ
១)ធានាឱ្រយការអប់រំមានគុណភាព
ប្រកបដោយសមធម៌បរិយាប័ន្ននិង
លើកកម្ពស់ឱកាសក្នុងការសិក្រសា
ព្រញមួយជីវិតសម្រប់ទាំងអស់គា្នា
និង២)ធានាភាពស័ក្តិសិទ្ធិន្រ

ភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការគ្រប់គ្រង
របស់មន្ត្រីអប់រំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់។
ផ្រនការយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យអប់រំ

២០១៩-២០២៣ត្រូវបានរៀបចំ-
ឡើងក្នុងគោលដៅបន្តអនុវត្តកំណ្រ-
ទម្រង់វិស័យអប់រំយុវជននិងកីឡា
និងបង្កើតមូលដា្ឋានរឹងមាំសម្រប់
ឆ្ពោះទៅឆ្នាំ២០៣០ព្រមទាំងឆ្លើយ-
តបនឹងចក្ខុវិស័យអភិវឌ្រឍនស្រដ្ឋកិច្ច
សង្គមកិច្ចកម្ពុជានិងកម្មវិធីកំណ្រ-
ទម្រង់នានារបស់រាជរដា្ឋាភិបាល
កម្ពុជា។
ផ្រនការន្រះនៅបន្តរក្រសាទម្រង់ 

ន្រការគ្រប់គ្រងតាមប្របអនុវិស័យ
ដើម្របីបងា្ហាញពីទំនាក់ទំនងច្របាស់-
លាស់រវាងវត្ថុបំណងរបស់អនុវិស័យ
ក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រសកម្មភាព
គោលនងិតម្រវូការធនធានព្រមទាងំ
ផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការពិនិត្រយ
តាមដាននិងវាយតម្ល្រ រួមជាមួយនឹង
យន្តការសម្រប់ផ្តល់ព័ត៌មានត្រឡប់
និងការពិនិត្រយឡើងវិញផងដ្ររ។
ផ្រនការយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យអប់រំ

២០១៩-២០២៣រៀបចំឡើងស្រប
តាមផ្រនទីបងា្ហាញផ្លូវគោលដៅ
អភិវឌ្រឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពឆ្នាំ
២០៣០ស្តីពីការអប់រំនៅកម្ពុជា។

 កម្ពុជាបានឈានដល់ដំណាក់-
កាលថ្មីមយួទៀតន្រការអភវិឌ្រឍវសិយ័
អបរ់ំឆ្លើយតបនងឹបរបិទតបំនស់កល-
លោកដ្រលមានមហិច្ឆតានិងវិសា-
លភាពធំទូលាយជាងមុនសំដៅ
លើកកម្ពស់គុណភាពប្រកបដោយ
សមធម៌បរិយាប័ន្ន និងការសិក្រសា
ព្រញមួយជីវិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូលំ-
ទូលាយគ្របដណ្តប់លើគ្រប់ប្រភ្រទ
និងកម្រិតន្រការអប់រំជាពិស្រស-
ស្របនឹងទស្រសនវិស័យអភិវឌ្រឍន៍
កម្ពុជាជាប្រទ្រសមានចំណូលមធ្រយម
កម្រិតខ្ពស់ត្រឹមឆ្នាំ២០៣០និង
ប្រទ្រសមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ
២០៥០។
សមិទ្ធផលអប់រំ និងឧត្តមានុវត្តន៍

ជាច្រើនដ្រលកម្ពុជាទទួលបានពី
ការអនុវត្តគោលដៅអភិវឌ្រឍន៍សហ-
ស្រសវត្រសរ៍ និងផ្រនការអប់រំសម្រប់
ទាំងអស់គា្នាគឺជាមូលដា្ឋានដ៏សំខាន់
ដើម្របីឈានទៅសម្រចការអប់រំក្នុង
បរិបទឆ្នាំ២០៣០ខាងមុខ៕

ផែនការសមែប់បន្តភាពជោគជ័យលើការងារអប់រំយុវជននិងកីឡា
ថ្ង្រពុធទី៦ែខមករាឆ្នាំ២០២១//www.postkhmer.com
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វៀតណាមនឹងធ្វើការជ្រើសរើសម្រដឹកនំាថ្មីដោយ
របៀបណា ក្នងុកិច្ចប្រជំុគណបក្រសនាព្រលខាងមុខ?

សុខ វេងឈាង

នៅសល់តែចំនួន២០ថ្ងែ
ទៀតទែ គណបកែសកុម្មុយនីស្ត
វៀតណាម(CPV)នងឹធ្វើការ
ជែើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំបែទែស
និងសមែចគោលនយោបាយ
ថ្មីសមែប់អនុវត្តផែនការ៥ឆ្នាំ
ខាងមុខ ក្នុងកិច្ចបែជុំមហា-
សន្និបាតបកែសដែលនឹងបែ-
ពែឹត្តទៅរយៈពែលជាង១
សបា្ដាហ៍ហើយនឹងចាប់ផ្ដើម
នៅថ្ងែទី២៥មករា២០២១។
គែរពំងឹថមហាសន្នបិាតទី១៣
នែះនឹងមានការរង្គោះរង្គើថ្នាក់
ដឹកនាំតែមិនមានការកែបែ
គោលនយោបាយចែើនទែ។
បែទែសវៀតណាមមានរចនា-

សម្ពន័្ធដកឹនាំ«សសរបនួ»ដែល
អំណាចតែូវបានបែងចែករវាង
បុគ្គលចំនួន៤គឺអគ្គលែ-
ខាបកែសកុម្មុយនីស្តវៀតណាម
បែធានាធិបតីនាយករដ្ឋមន្តែី
នងិបែធានរដ្ឋសភា។តែដណំើរ-
ការជែើសរើសមែដឹកនាំធំៗ
ទាំង៤នែះនៅតែមានភាព-

សែពែចសែពិលនៅឡើយ។
ជាផ្លវូការក្នងុមហាសន្នបិាត

បែតិភូបកែសចំនួន១៦០០នាក់
មកពីទូទាំងបែទែសនឹងបោះ-
ឆ្នាតជែើសតំាងសមាជិក
គណៈកមា្មាធិការកណា្ដាលបកែស
CPVបែមាណ២០០នាក់។
គណៈកមា្មាធិការកណា្ដាលនឹង
តែងតាំងសមាជិកការិយា-
ល័យនយោបាយ(Politbu-
ro)ចំនួន១៧ទៅ១៩នាក់
ហើយជែើសរើសសមាជិក
Politburoមួយរូបឱែយធ្វើជា
អគ្គលែខាបកែស។Politburo
នឹងធ្វើការណែនាំតែងតាំង
បែក្ខជនសមែប់នាយករដ្ឋមន្តែី
និងគណៈរដ្ឋមន្តែីទៅកាន់រដ្ឋ-
សភា។Politburoក៏នឹងធ្វើ
ការណែនាំតែងតាំងបែក្ខជន
តំណែងបែធានាធិបតី និង
បែធានរដ្ឋសភាទៅកាន់រដ្ឋ-
សភាផងដែរ។
តែជាក់ស្ដែងដំណើរការនែះ

គឺមានលក្ខណៈសមា្ងាត់ហើយ
ធ្វើជុំវិញការសាងសង់មូលមតិ
និងបែកួតបែជែងដណ្ដើមការ-

គែប់គែងPolitburoហើយ
តំណែងទំាង៤តែវូបានសមែច
ទុកជាមុនទៅហើយ។កាលពី
ថ្ងែទី១៤ខែធ្នូ២០២០គណៈ-
កមា្មាធិការកណា្ដាលអាណត្តិ
បច្ចុបែបន្នបានធ្វើកិច្ចបែជុំ៥ថ្ងែ
ដើមែបីពិភាកែសា «ឯកសារបុគ្គ-
លិក»ដែលជាក់ស្ដែងគឺជាកិច្ច-
បែជុំសមែប់សមែចការតែង-
តាំងតំណែងសំខាន់ៗ ដែល
ការសមែចទាំងនែះនឹងតែូវ

បែកាសជាសាធារណៈនៅមហា-
សន្និបាតបកែសខាងមុខនែះ។
មហាសន្និបាតអាណត្តិនែះ

តែវូបានគែរពំងឹថនងឹមានការ-
បែកួតបែជែងហើយមិនអាច
ទាយទុកជាមុនបានបើបែៀប-
ធៀបទៅនឹងមហាសន្និបាតអា-
ណត្តិ២០១៦។សារព័ត៌មាន
ក្នុងសែុកក៏បានកត់សមា្គោល់អំពី
កង្វះបែក្ខជនចែបាស់លាស់ដែល
អាចទទួលតំណែង«សសរ៤»។

សណំរួដែលសខំាន់មយួគឺថ
តើអគ្គលែខាបកែសលោកNgu-
yenPhuTrongអាចរកែសា
តំណែងរបស់លោកបានដែរឬ
ទែ។តាមពិតលោកTrong
ជាបុគ្គលមា្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នក
នយោបាយវៀតណាមដទែ
ទៀតដែលមានអំណាចក្នុង
រយៈពែលប៉ុនា្មានទសវតែសរ៍ចុង-
កែយនែះ។កាលពីមហា-
សន្និបាតឆ្នាំ២០១៦លោក
Trongបានដឹកនំាកិច្ចខិតខំ
បែឹងបែងដកនាយករដ្ឋមន្តែី
NguyenTanDungដោយ
ជោគជ័យ។លោកក៏បានដឹក-
នាំយុទ្ធនាការបែឆំងនឹងអំពើ
ពុករលយួដែលលបុបំបាត់គូបែ-
ជែងនយោបាយរបស់លោកជា
ចែើន។លោកបានទទួលតំណែង
ជាបែធានាធិបតីផងដែរបនា្ទាប់
ពីមរណភាពរបស់អ្នកកាន់
តំណែងមុននៅឆ្នាំ២០១៨។
តែចែបាប់គណបកែសបានកំណត់

ឱែយអគ្គលែខាបកែសកាន់តណំែង
តែ២អាណត្តិប៉ុណោ្ណោះហើយ
ឥឡូវនែះលោក...តទៅទំព័រ ១២

បេក់ សាយ 

កាលពីថ្ងែចន្ទបែទែសមុិក-
សុិកបាននិយាយថខ្លួនបាន
សមែចផ្តល់សិទ្ធិជែកកោន
ដល់សា្ថាបនកិអង្គការWikiLe-
aksលោកJulianAssange
ភា្លាមៗកែយពីសំណើរបស់
អាមែរិកសុំធ្វើបតែយាប័នរូប-
លោកតែវូបានចៅកែមមា្នាក់នៅ
ចកែភពអង់គ្លែសបដិសែធ។
លោកបែធានាធបិតីមុកិសុកិ

AndresManuel Lopez
Obradorបានថ្លែងខណៈ
លោកបែកាសផ្តល់សិទ្ធិជែក-
កោននោះថ៖ «វាគឺជាជ័យ-
ជម្នះនែភាពយុត្តិធម៌។ ខ្ញុំតាម
ដានឃើញថអងគ់្លែសធ្វើបែប
នែះ ដោយសារលោក As-
sangeគឺជាអ្នកកាសែតមា្នាក់
ហើយស័ក្តិសមទទួលបាន
ឱកាសមួយ»។
កាលពីថ្ងែចន្ទចៅកែមអង់-

គ្លែសមា្នាក់ បានសមែចថ
លោកAssangeដែលបែឈម
នឹងការចោទបែកាន់ពាក់ព័ន្ធ
ចារកម្មចំនួន១៧ករណី នឹង
ស្ថតិក្នងុភាពគែះថ្នាក់សមា្លាប់
ខ្លនួឯងបែសិនបើរូបលោកតែវូ-
បានដាក់ឱែយនៅដាច់ពីគែនៅ-
ក្នុងពន្ធនាគារមួយនៅអាមែរិក
ដោយសារបញ្ហាសុខភាពផ្លូវ-
ចិត្តរបស់លោក។
លោកសែីVanessaBar-

aitserជាចៅកែមបែចាំតំបន់
មា្នាក់នៅអង់គ្លែសបានបដិ-
សែធទឡ្ហីករណ៍របស់កែុម
មែធាវើរបស់លោកAssange
ដែលថការចោទបែកាន់ទាងំ-
នោះគឺជាការវាយបែហារ
ទៅលើសែរើភាពសារព័ត៌មាន
និងជារឿងនយោបាយ និង
បានទទួលសា្គោល់ការអះអាង
របស់អាមែរិកថ សកម្មភាព
របស់លោកមនិរាប់ជាអ្នកសារ-
ព័ត៌មានបានទែ។ចៅកែម

របូនែះបានធ្វើការសមែចផ្អែក
លើភ័ស្តុតាងផ្នែកវែជ្ជសាស្តែ
អំពីសុខភាពផ្លវូចិត្តរបស់លោក។
លោកសែីបានសន្និដា្ឋានថ៖
«ការចាប់អារម្មណ៍ទទូៅគមឺាន
បញ្ហាក្នងុចតិ្តនយិាយមនិចែញ
ហើយជួនកាលជាមនុសែស-
អស់សងែឃឹម ដោយភ័យខា្លាច
ចំពោះអនាគតរបស់លោក។
ខ្ញុំយល់ថ សា្ថានភាពផ្លូវចិត្ត
របស់លោកAssangeបែប-
នែះដែលនឹងតែូវបែឆំងជំទាស់
មិនធ្វើបតែយាប័នលោកទៅអាមែ-
រិកនោះទែ»។
នៅអាមែរិក កែុមរដ្ឋអាជា្ញា

បានចោទបែកាន់លោកAs-
sangeចំនួន១៧ករណីពីបទ
រលំោភបពំានចែបាប់ចារកម្មនងិ
ការចោទបែកាន់ពីបទបែើ-
បែស់កុពំែយទូរ័មនិតែមឹតែវូជុវំញិ
ការចែញផែសាយនៅលើវែប-
សាយWikiLeaksនវូឯកសារ
យោធានិងការទូតដែលនាំឱែយ

មានទោសជាប់ពន្ធនាគាររហតូ
ដល់ទៅ១៧៥ឆ្នាំ។
កែុមមែធាវើរបស់លោកAs-

sangeបានបែកាសថពកួគែ
នឹងធ្វើការអំពាវនាវជាថ្មីសុំឱែយ
ដោះលែងលោកពីពន្ធនាគារ
នៅក្នងុចកែភពអងគ់្លែសដោយ
បានលើកឡើងថ អតែឆ្លង-
ជងំកឺវូើដ១៩នៅក្នងុពន្ធនាគារ
ជាទីដែលលោកកំពុងតែូវ
ជាប់ឃុំឃាំងនោះមានកមែិត
ខ្ពស់ណាស់។
នៅក្នុងឆ្នាំ២០១០អាជា្ញាធរ

ស៊ុយអែតបានស្នើឱែយចាប់ខ្លួន
លោកAssangeកែយពីស្តែី
២នាក់បានចោទបែកាន់លោក
ពីបទចាប់រំលោភនិងបំពារ-
បំពានផ្លូវភែទ។ចកែភពអង់-
គ្លែសបានចាប់ខ្លួនលោកAs-
sangeប៉ុន្តែលោកបានគែច-
វែះពីការធានាកែឃុំនៅក្នុង
ឆ្នាំ២០១២ ដោយបានស្វះ-
សែ្វងរកការជែកកោននៅក្នុង

សា្ថានទូតអែកា្វាទ័រ។នៅខែ
មែសាឆ្នាំ២០១៩ អែកា្វាទ័រ
បានបណ្ដែញលោកចែញពី
សា្ថានទតូហើយលោកតែវូបាន
ចាប់ខ្លួននិងតែូវកាត់ទោសឱែយ
ជាប់ពន្ធនាគារចនំនួ៥០សបា្តាហ។៍
នៅក្នងុខែវចិ្ឆកិាបែទែសស៊យុ-
អែតបានទមា្លាក់ចោលការ-
ចោទបែកាន់លោកដោយបាន
និយាយថភ័ស្តុតាងដែលខ្លួន
បានរកឃើញនោះមិនគែប់-
គែន់ដើមែបីគំាទែដល់ការចោទ-
បែកាន់នោះ។
ការបែកាសរបស់លោក

LopezObradorតែូវបាន
មនុសែសជាចែើននៅក្នុងបែ-
ទែសមុិកសុិកចាត់ទុកថជា
រឿងគួរឱែយចង់សើច។រដា្ឋាភិបាល
របស់លោកតែូវបានគែរិះគន់
ចំពោះការធ្វើបាបអ្នកស្វែង
រកសិទ្ធិជែកកោនមកពីបណា្ដា-
បែទែសញំាញីដោយឧកែដិ្ឋកម្ម
នៅអាមែរិកកណា្ដាល៕

លោក នាយក រដ្ឋមន្តេ ីវៀតណាម Nguyen Xuan Phun។  រូប ថត AFP

មិុកសិុកផ្តល់សិទ្ធជិ្រកកោននយោបាយឱ្រយស្ថាបនិកអង្គការWikiLeaks

ប្រធានាធិបតីសធារ-
ណរដ្ឋអា្រហ្វកិកណា្តាល
ស្ថតិនៅក្រមការសុើប-
អង្ក្រតពីការបង្កអស្ថិរ-
ភាពនិងការបះបោរ
រដា្ឋាភបិាលសាធារណរដ្ឋអា-

្រហ្វិកកណា្ដាលបើកការសុើប-
អង្កែតលើអតីតបែធានាធិបតី
លោកFrancoisBozize
កែមការចោទបែកាន់ថកាល
ពីខែធ្នូលោកបានប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋ-
បែហារដោយមានជនំយួពីកែមុ
បែដាប់អាវុធប៉ុនា្មានថ្ងែមុន
បែទែសនែះតែូវធ្វើការបោះ-
ឆ្នាតជែើសរើសបែធានាធិបតី
និងសភា។
រដ្ឋអាជា្ញាសាធារណៈបាន

បែកាសក្នងុសែចក្ដីថ្លែងការណ៍
កាលពីថ្ងែចន្ទទី៤មករាថ៖
«ការសុើបអង្កែតរបស់តុលា-
ការតែូវបានបើក [លើលោក
Bozize]ទាក់ទងនឹងសកម្ម-
ភាពបង្កអស្ថិរភាព និងការ-
បះបោរ»។
កាលពីថ្ងែទី១៩ធ្នូ រដា្ឋា-

ភិបាលបានបែកាសថកែុម
បែដាប់អាវុធចំនួន៣បាន
បង្កើតសម្ព័ន្ធភាពមួយវាយ-
លុកទៅកាន់រដ្ឋធានីBangui។
កមា្លាំងរកែសាសន្តិភាពMI-
NUSCA របស់អង្គការសហ-
បែជាជាតិបាននិយាយនៅថ្ងែ
បនា្ទាប់ថការវាយលុកតែូវបាន
បញែឈប់ឬដកថយវិញ។
លោកBozizeបានឡើង

កាន់អំណាចតាមរយៈរដ្ឋបែ-
ហារមួយនៅក្នុងឆ្នាំ២០០៣
រួចមករូបលោកតែូវបានផ្ដួល
រំលំនៅឆ្នាំ២០១៣ដែលការ-
ដកចែញតណំែងនែះបានធ្វើឱែយ
បែទែសនែះធា្លាក់ចលូក្នងុជម្លាះ
និកាយសាសនា។កាលពីឆ្នាំ
២០១៩អតីតបែធានាធិបតី
រូបនែះបានវិលតែឡប់មក
បែទែសវិញបនា្ទាប់ពីនិរទែស
ខ្លួនអស់រយៈពែលជាចែើនឆ្នាំ
ធ្វើឱែយមានការភ័យខា្លាចថ
លោកមកកាន់អំណាចវិញ។
លោកតែូវបានតុលាការហាម-
ឃាត់មិនឱែយឈរឈ្មាះបោះ-
ឆ្នាតពែះមានដីកាចាប់ខ្លួន
តាំងពីឆ្នាំ២០១៤ពីបទ-
ឃាតកម្មនិងការធ្វើទារុណកម្ម
ហើយស្ថិតកែមការដាក់
ទណ្ឌកម្មដោយអង្គការសហ-
បែជាជាតិ៕សុខ វេងឈាង
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សុខ ស្រីលុច

ទំនប់វារីអគ្គិសនី ដៃលបាន 
គៃងទុករបស់ចិន នៅលើ- 
ដងទន្លៃ ដៃលហូរចូលទៅក្នុង 
បៃទៃស ឥណ្ឌា នងិបងក់្លាដៃស  
អាចនងឹបង្កឱៃយមានករប៉ះពាល ់
ដល់បៃទៃសបង់ក្លាដៃស។ 

ផៃនកររបស់បៃទៃសចិន 
ដើមៃបីសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គសិនី 
ឆ្លងកតទ់ន្លៃYarlung Zang-
bo បានធ្វើឱៃយមានករពៃយួបា- 
រម្ភនៅក្នុងបៃទៃសឥណ្ឌា និង 
បង់ ក្លាដៃស ដៃលជាបៃទៃស 
ស្ថិត នៅ ខៃសៃ ទឹក ខាង កៃម នៃ 
ទំនប់ វារីអគ្គិសនីតៃមួយ។

ករប៉ះពាល់ដល់បៃទៃសបង់- 
ក្លាដៃសអាចកើតមានឡើង 
ដោយសារបៃទៃសនៃះពងឹ ផ្អៃក 
ខា្លាំងលើទន្លៃក្នុងករផ្គត់ ផ្គង់ 
ទឹកនៅក្នុងបៃទៃសរបស់ខ្លួន។ 
ទន្លៃYarlung Zangbo ឆ្លង- 
កតត់បំនទ់បីៃ ចមា្ងាយបៃហៃល 
១ ៦០០គីឡូម៉ៃតៃ  ហើយបន្ទាប ់
មកហូរចូលទៅបៃទៃសឥណ្ឌា។ 
នៅបៃទៃសឥណ្ឌា ទកឹទន្លៃនៃះ 
ហូរកត់ Arunachal Prad- 
esh មុនពៃលហូរចូល ទន្លៃ 
Brahmaputra បៃទៃស 
បង់ក្លាដៃស។ 

យោងតាម លោក  Yan 
Zhiyong បៃធានកៃុមហ៊ុន 
Power Construction  
Corporation បាន នយិាយថា 
វារីអគ្គិសនីនៃះអាចជួយឱៃយ 
ទីកៃុងប៉ៃកំង សមៃចគោល- 

ដៅថាមពល សា្អាត និងពងៃឹង 
សន្តិសុខទឹករបស់ខ្លួន ន 
គមៃង ៥ឆ្នាំខាងមុខ។ ទោះ- 
ជាយា៉ាងណ កៃុមអ្នក វិភាគ 
នៅបៃទៃសឥណ្ឌា បានលើក- 
ឡើងទាក់ទងនឹងគមៃងនៃះ 
ថា អាចបង្កឱៃយមានទកឹជនំន ់ឬ 
មិនមានទឹក បៃើបៃស់គៃប់- 
គៃន់សមៃប់ផ្គត់ផ្គង់ដល់ 
បៃទៃស ដៃលនៅជតិករសាង- 
សង់នៃះ។

កៃុមអ្នកជំនញ បារម្ភថា 
ទំនប់នៃះ អាចប៉ះពាល់ដល់ 
លហំរូទកឹទន្លៃ  ដៃលមានសារៈ- 
សំខាន់ក្នុងករ ទៃទៃង់ជីវភាព 
រស់នៅ និងកសិកម្មនៅក្នុង 
បៃទៃសដៃលមានបៃជាជន 
ចៃើន។ កៃុមអ្នកជំនញកំពុង 
អំពាវនវឱៃយមានករពិគៃះ- 
យោបលជ់ាមយួបណ្តាបៃទៃស 
ខៃសៃទឹកខាងកៃម នៃ ទំនប់ វារី- 
អគ្គិសនីនៃះ មុនពៃលគមៃង 
នៃះ ដំណើរករនពៃល ខាង មុខ។

លោក Malik Fida Khan 
នយកបៃតិបត្តិមជៃឈមណ្ឌល- 
សៃវាកម្មបរិសា្ថាន និងសៃវា- 
កម្មព័ត៌មាន ភូមិសាស្តៃ នៅទី- 
កៃុងដាក្កា  បាននិយាយថា៖ 
«នៅរដូវបៃំងទឹកទន្លៃ Brah-
maputra បាន ចលូ រមួ ចណំៃក 
សំខាន់បំផុត ដល់ បៃទៃស បង់- 
ក្លាដៃស។ លោកបាន និយាយ 
ថា ទនំបន់ៃះ អាចធ្វើ ឱៃយ ខចូខាត 
លើសពី ករ ប៉ះពាល់ ដល់ លំ- 
ហូរទឹក ផងដៃរ។

ករសាងសង់ វារីអគ្គិ សនី 

របស់ បៃទៃស ចិន បានធ្វើ ឱៃយ 
ប៉ះពាល់ ដល់ បៃព័ន្ធ អៃកូឡូសុី 
យា៉ាង ធ្ងន់ធ្ងរ រួមទាំង ករ បំផ្លាញ 
ទន្លៃ  នងិ ប៉ះពាល ់ដល ់វដ្ត នៃ ទកឹ 
បៃចាំឆ្នាំ។ បៃព័ន្ធ អៃកូឡូសុី 
អាច ជួយធ្វើ ឱៃយដី កសិកម្ម មាន 
លក្ខណៈ ធម្មជាតិ ឡើងវិញ 
តាមរយៈ ដីលៃបាប់ ដៃលបាន  
ហូរ ចៃះ ទៅទន្លៃ។

សកម្មភាព ទំនប់ វារី អគ្គិសនី 
របស់ចិនកន្លងមក ដៃលស្ថិត- 
នៅខៃសៃ ទឹកខាង លើ បានបង្ក 
ឱៃយមាន ទឹកជំនន់ នៅ Aru-
nachal និង Himachal  នៅ 
បៃទៃស ឥណ្ឌា។ សកម្មភាព 
បៃបនៃះបានធ្វើ ឱៃយទឹក នៅ- 
កៃងុសៀងយា៉ាង កខ្វក ់នងិល្អក ់
នៅពៃល ដៃល ហរូចលូ ក្នងុទន្លៃ 
បៃទៃស អាសុីខាង កើត មួយនៃះ ។

ទំនប់ ចិន ខា្នាតតូច ឬមធៃយម 
បៃហៃល១២កន្លៃង កំពុង 
ដំណើរករ រួចហើយ នៅផ្នៃក 
ខាងលើ នៃ ទន្លៃ Brahmaputra។  
ប៉ុន្តៃ បៃទៃស ដៃលនឹង រងគៃះ 
ខា្លាងំបផំតុ ដោយសារ គមៃង- 
ទំនប់វារី អគ្គិសនី របស់ចិន នៃះ 
គឺ មិនមៃន បៃទៃស ឥណ្ឌាទៃ។ 
ទន្លៃ Brahmaputra គឺជា 
បៃភពទឹកសាប ធំជាងគៃ របស់ 
បៃទៃស បង់ក្លាដៃស។ 

ករដាក់ សមា្ពាធ កន់តៃខា្លាំង  
ទៅលើ ករផ្គត់ផ្គង់ ទឹក របស់ 
បៃទៃសនៃះ ទំនង ជានឹង ធ្វើឱៃយ 
មានករ ភៀសខ្លួន បៃជាជន 
បង់ក្លាដៃស ទៅកន់ បៃទៃស- 
ឥណ្ឌាដៃលជា ជមៃក របស់ បៃជា- 

ជន បង់ ក្លាដៃស ដៃលបាន 
មករស់ នៅដោយ ខុសចៃបាប់។

គមៃង វារី អគ្គិសនី នៅ 
បៃទៃស ចិននៃះ តៃូវបាន បៃ- 
កស នៅខៃ វិច្ឆិក ឆ្នាំ២០២០ 
ដោយ កៃុមហ៊ុន ចិន Power 
Construction Corpora-
tion។ ទំនប់ វារី អគ្គិសនី នៃះ 
តៃវូបាន គៃងចាប់ ផ្តើមដំណើរ- 
ករនៅ ខៃ មករា ឆ្នាំនៃះ ដៃល 
នឹង សាងសង់ នៅ កៃុងតៃបុិ 
បៃទៃស ចនិ នៅតាម បណ្តាយ 
ដងទន្លៃ នៅ តំបន់ ជុំវិញ នៃ 
Arunachal Pradesh ភាគ- 
ឦសាន នៃ បៃទៃស ឥណ្ឌា។

បៃទៃសចិន  បាន បដិសៃធ 
មិនចៃក រំលៃក ទិន្នន័យជល- 
សាស្តៃ នៅទន្លៃ  Brahmapu-
ta ទៅ បៃទៃស ឥណ្ឌា ខណៈ 
ដៃល បៃទៃសចិន បានចៃក- 
រំលៃកព័ត៌មាន ជា មួយ បៃទៃស 
បង់ក្លាដៃស។ ឥរិយាបថ របស់ 
ចិននៃះ បានធ្វើ ឱៃយបៃទៃស 
នៅតាម ដងទន្លៃ មៃគង្គ មាន 
ករភា្ញាក់ផ្អើល។

កៃពី បៃទៃស បង់ក្លាដៃស 
បាន ទទួល ទិន្នន័យកម្មវិធី- 
តៃួតពិនិតៃយ ទំនប់ មៃគង្គ  (Me-
kong Dam Monitor) ដៃល 
ឧបត្ថម្ភ ថវិក ដោយ សហរដ្ឋ- 
អាមៃរិក  ដៃល បៃើបៃស់ ទិន្ន- 
ន័យ ពី ផ្កាយ រណប ដើមៃបី តាម- 
ដាន កមៃតិ ទកឹនៅ ក្នងុទនំប ់នៅ 
ក្នុង បៃទៃសចិន និង បៃទៃស - 
ដទៃទៀត តៃវូបាន ដាក់ឱៃយ ដំណើរ - 
ករ នៅថ្ងៃ ទី១៤  ខៃធ្នូ៕

គម្រោងោោទំនប់វារីោអគ្គិសនីោោប្រទ្រោសោចិនោ
អាោចប៉ះពាល់ោដល់ោប្រទ្រសបង់ោក្លាដ្រស

តពីទំព័រ ១១...Trong គឺ កំ-
ពងុ  នៅ អាណត្ត ទិ ី២ ទៅ ហើយ។ 
បន្ថៃម ពី លើ នៃះ លោក ក៏ មាន 
បញ្ហា សុខភាព ផង ដៃរ  ដោយ 
កល  ព ីឆ្នា ំ២០១៩  លោកដាច-់ 
សរសៃ ឈាម ខួរ កៃបាល  ហើយ 
កៃយ មក លោក គ ឺមាន សភាព 
ទន់ ខៃសោយ ។ អ្នក វិភាគ មួយ ចំ-
នួន  គិត ថា  លោក  Trong អាច  
ប្ដរូ ចៃបាប ់បកៃស  ដើមៃប ីបន្ត អាណត្ត ិ
ឬ លាលៃង ពី តំណៃង ហើយ ធ្វើ- 
ករ ជៃើស រីស អ្នក បន្ត តំណៃង 
ដោយ ផ្ទាល់ ខ្លួនលោក។ លោក  
Trongអាច នឹង តៃងតំាង មនុសៃស   
ជំនិត របស់ លោក គឺ លោក Tran 
Quoc Vuong ដៃល ជា សមា- 
ជិក អចិនៃ្តយ៍នៃ លៃខា ធិ ករ- 
ដា្ឋាន គណៈកមា្មាធ ិករ កណ្តាល- 
បកៃស ហើយ ជា អ្នក ដឹកនំ យុទ្ធ-
ន ករ បៃឆំង អំពើ ពុករលួយ 
របស់ លោក Trong ។

រីឯ លោក នយក រដ្ឋមន្តៃី  
Nguyen Xuan Phuc វិញ 
អាច  បៃជៃង ដើមៃបី បន្ត អាណត្តិ 
ឬ ឈរ ឈ្មាះ ធ្វើ ជា បៃក្ខភាព 
អគ្គលៃខាបកៃស ។ លោក Phuc 
ហាក់ ដូចជា មាន បៃជាបៃិយ- 
ខ្ពស់  បន្ទាប់ ពី ពៃល១ឆ្នាំ ដៃល 
បៃទៃស វៀតណម បាន ធ្វើ ជា- 
បៃធាន សមាគម បៃជាជាតិ- 
អាសីុអាគ្នៃយ៍  និង បាន ធ្វើ កិច្ច- 
ពៃម ពៃៀង ពាណិជ្ជកម្ម តំបន់ 
និង អន្តរ ជាតិ ជា ចៃើន  ខណៈ 
ពៃល ដៃល ដឹក នំ ដោយ មាន 
ស្ថិរភាព ក្នុង ករ ទប់សា្កាត់ ករ- 
ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ១៩ បានយា៉ាង គួរ 
ឱៃយកត ់សមា្គាល ់ផងដៃរ ។ លោក  
Phuc អាច នឹង ជួប ករ បៃជៃង 
ពី បៃក្ខជន ជិត ស្និទ្ធ នឹង លោក  
Trong ជា ពិសៃស គឺលោក 
Voung ៕

វៀោតណាមោ...ចំនួន ប្រ ជា ជន កូរ៉្រ ខាង-
ត្របូង ធ្លាក់ ចុះ ជាលើក ដំ-
បូង   ខណៈចំនួន  អ្នក- 
ស្លាប់ កើន ហើយចំ-
នួនកំណើត ធ្លាក់ចុះ 

រដា្ឋាភិបាល កូរ៉ៃខាងតៃបូង បាន 
ឱៃយដឹងនពៃលថ្មីៗ នៃះថា ចំនួន 
បៃជាជន បាន ធា្លាក់ ចុះ ជា លើក- 
ដំបូង ក្នងុ ឆ្នា២ំ០២០ ដោយ មាន 
មនុសៃស សា្លាប់ ចៃើន ជាង កើត  ដោយ  
បង្ហាញ ថា  ទីបៃជំុជន ក្នងុ តំបន់កៃ-ី 
កៃ គឺ បៃឈម នឹង«វិបត្ត ិនៃ ករ ផុត - 
ពូជ» ។ តួលៃខ ជំរឿន ចុង កៃយ 
ដៃល បាន ចៃញ ផៃសោយ នៅ ចុង 
សបា្ដាហ៍ មុន បាន បង្ហាញ ថា  ចំនួន 
បៃជាជន មាន ៥១ ៨២៩ ០២៣ 
នក់ នៅ ចុង ខៃ ធ្ន ូ២០២០ ដៃល 
ទាប  ជាង ឆ្នា ំមុន ចំនួន ២០ ៨៣៨ 
នក់ ។ បៃជាជន កូរ៉ៃខាងតៃបូង 
បាន កើន ឡើង ជា រៀង រាល់ ឆ្នា ំក្នងុ 
រយៈ ពៃល ១ទសវតៃស រ៍ចុង កៃយ  
នៃះ បើទោះ បី ជា អតៃ កំណើន 
បាន ធា្លាក់ ចុះ ពី១,៤៩%ក្នងុ ឆ្នាំ 
២០១០ ដល់០,០៥% នៅ ឆ្នាំ 
២០១៩។ សៃដៀង នឹង បៃទៃស 
ជបុ៉ន ដៃរ បៃទៃសកូរ៉ៃ ខាង តៃបូង 
ក៏ កំពុង ជួប បៃទះ នូវ ករ កើន ឡើង 
នៃ ចំនួន មនុសៃស វ័យ ចំណស់  ដៃល  
២៤% នៃ ចំនួន បៃជាជន សរុប 
មាន អាយុ៦០ឆ្នា ំឡើង ទៅ ។

រដ្ឋបាល បៃធានធិបតី លោក 
Moon Jae-in ថ្មីៗ  នៃះ  បាន 
បៃកស កម្មវិធី លើក ទឹក ចិត្ត 
គូសា្វាមីភរិយា ឱៃយ មាន គៃសួារ 
 ធំ ៗ  ដៃល ធ្វើ ករ បង់ បៃក់ 
១លាន វុ៉ន សមៃប់ ស្តៃ ីមាន ផ្ទៃ 
ពោះ និង បៃក់ ឧបត្ថម្ភ បៃចំា ខៃ 
សមៃប់ កុមារ ដៃល មាន អាយុ 
កៃម១២ ខៃ ។ បុ៉ន្តៃ អ្នក រិះគន់ 
និយាយ ថា  វិធានករ  នៃះ មិន 
បាន ធ្វើ ករ ដោះសៃយ ឧបសគ្គ 
ហិរញ្ញវត្ថ ុធំ ក្នងុ ករ ចិញ្ចមឹ កូន  
ដូចជា  ករ អប់រំ  និង តម្លៃ 
គៃហដា្ឋាន ៕  សុខ វ្រងឈាង
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រ័ត្ន សុជាតា  

ភ្នំពេញ : ការ ហាត់ យោគៈ ជាមួយ 
សម្លាញ់ជើង ៤ដុះរោម ពេញ ខ្លួន  គឺ ជា 
ទិដ្ឋភាព ដ៏ កមេ នៅ បេទេស  កម្ពុជា 
ហើយ   នេះ អាច ជា លើក ទ១ីនៅ កម្ពជុា  
ដេលអ្នកនាង   ចចជា ម័រ ហ្វី (Geor-
gia Murphy)  ម្ចាស់ ហាង កាហ្វេ 
Ministry of Cat នៅរាជធាន ីភ្នពំេញ 
បាន រៀបច ំកម្មវធិ ីហាតយ់ោគៈ ជាមយួ 
សត្វ ឆ្មា នៅហាង កាហ្វេ។

ស្តេី ជនជាតិអូស្តេលី វ័យ  ៣២ ឆ្នាំ 
រូបនេះ បាន ឱេយ ដឹង ដេរ ថា ៖ «ពួកយើង 
មន គំនិត បង្កើត កម្មវិធី នេះ ឡើង  
ពេះ វា ជា របស់ ២យ៉ាង ដេល យើង 
សេឡាញ់ ទាំង យោគៈ  និង សត្វឆ្មា  
ហើយ ក៏ ជា ឱកាស  ដើមេបី ឱេយ មនុសេស 
បាន ស្គាល ់ព ីសត្វ ឆ្មា  ដ ៏គរួឱេយសេឡាញ ់
របស់ យើង ផង ដេរ» ។ 

នេះ  ជា ឱកាស ដ៏ ល្អ សមេប់ អ្នក  
ដេល  សេឡាញ់ សុខភាព  និង ចង់ ធ្វើ 
លំហាត់បេណ ជាមួយសម្លាញ់ ឆ្មា។

អ្នកនាង ចចជា បាន បន្ត ទៀត ថា៖ 
«ពួកយើង បាន ឃើញ ថា  យោគៈ 
ជាមួយ សត្វឆ្មា នៅ បណ្ដា  បេទេស 
ផេសេងៗ បាន ពងេឹង ចំណង មិត្តភាព 
រវាង  មនុសេស   និង ឆ្មា ។ ដូច្នេះ យើង គិត 
ថា វា អាច ជួយ ឱេយ អតិថិជន ដេល 
ចូលរួម  ជាមួយ ពួកយើង  មន ចិត្ត ក្នុង 
ការ ចង់ យក វា ទៅ ចិញ្ចឹម »។

ស្នាកអ់ាសេយ័ នៅ  កម្ពជុា ជាង  ៥ ឆ្នា ំ
មក នេះ  អ្នកនាង ចចជា និង សហ-
ស្ថាបនិក ហាង កាហ្វេ  ម្នាក់ទៀត បាន 
បង្កើត ហាង   Ministry of Cat តេ វា 
មនិមេន គេនត់េ ជា ហាងកាហ្វេ ធម្មតា  
តេ វា ជា ផ្ទះ សមេប់  ជួយសង្គេះសត្វ 
ឆ្មា   អនាថា ដោយ មនការ ចូលរួម 

សហការ  ជាមួយ អង្គការ  ជួយសង្គេះ 
សត្វ នៅ កម្ពុជា  (Animal Rescue 
Cambodia)។ 

អ្នកនាង បាន   បញ្ជាក់ថា   បើសិន ជា 
កម្មវិធីហាត់  យោគៈ ជាមួយ សត្វ ឆ្មា 
លើកទី១ នេះ ជោគជ័យ  អ្នកនាង នឹង  
ដាក់ កម្មវិធីអនុវត្ត   បេចាំ ។ 

ម្ចាស់ហាង កាហ្វេ  រូបនេះ   ក៏ នឹង មន 
គមេង សមេប់ ការបង្កើត យោគៈ ឆ្មា 
ជាមួយ ក្មេង តូចៗ ផង ដេរ ។ 

អ្នកនាង ចចជា បាន និយយ  ថា៖ 
«យើង គិត ថា វា នឹង ជា ឱកាស ដ៏ ល្អ 
ដេល អាច ឱេយ ក្មេងៗ ទាក់ទង ជាមួយ 
សត្វ នៅក្នុង ការហាត់ យោគៈ បាន 
យ៉ាង ធូរ សេល »។

ជាលំហាត់បេណ   សមេួល ចលនា 
រាងកាយ ផ្លូវ ដង្ហើម និង  ផ្លូវ ចិត្ត  ដ៏  មន 
អាយុកាល  រាប់ សិប  សតវតេសរ៍   យោគៈ 
បាន សយភាយ មេកធាង   ជា  បេភេទ  
ប្លេក ពគី្នា ដចូជា យោគៈ អងេងឹ យោគៈ  
ក្នុង ទឹក យោគៈ បេប កាយ សម្ព័ន្ធ និង 
យោគៈ ហាត់ជាមួយ សត្វ។

យោគៈ ហាតជ់ាមយួ សត្វ   រមួមន ឆ្កេ 
ឆ្មា នងិ ពពេ ទទលួ បាន បេជាបេយិភាព 
ចេើន ជា ពិសេស ក្នុង ចំណោម អ្នក-  
សេឡាញ់ សត្វ ចិញ្ចឹម ។

   សមេប់  លំហាត់ បេណ យោគៈ នៅ 
Ministry of Cat នេះ  អ្នក គេូ បង្វឹក 
យោគៈ  Mytro ពី Surya Rooftop 
Yoga Studio នងឹ   បង្ហាញកេបាច ់ហាត ់

ដល់   អ្នកចូលរួម  ដោយ  កំណត់  តេឹមតេ  
៨ នាក់ ប៉ុណោ្ណោះ  ហើយ ក្នុងនោះ មន 
ការ  កក់ ទុក ៤ កន្លេង រួច  ទៅ ហើយ។  

តម្លេ  ហាត់យោគៈ ជាមួយឆ្មា ម្នាក់    
១០ដលុ្លា រ ។ អ្នក ចលូរមួ ទាងំ អស ់តេវូ 
យក កមេល  ហាត់ មក រៀងៗ ខ្លួន។

ឆ្មា ចិញ្ចឹមនៅក្នុងហាង និង ឆ្មា ដេល 
គេ យកមកផ្ញើ នៅហាងគឺអាចចូលរួម
បានក្នុងលំហាត់យោគៈជាមួយគ្នា។ 

អ្នកនាង ចចជា   ក៏ បាន ឱេយដឹង ដេរ 
ថា៖ «ការធ្វើ លំហាត់បេណ ជាមួយ 
ឆ្មា វា នឹង មន ភាពរីករាយ ដេល ឥត 
ពេង  ទុក ជាចេើន ពីពេះ ឆ្មា តេូវបាន 
ស្គាល់ ថា ជាសត្វ  ឯករាជេយ  ពូកេ លេង  
នងិ រសួរាយ ។ សមេប ់យោគៈ នងឹ មន 

លក្ខណៈ  បេប ទនភ់្លន ់ ជាមយួ នងឹ ការ- 
ពត់ពេន ខ្លួន  ធ្វើឱេយ អារម្មណ៍  ចិត្ត គំនិត  
និង  រាងកាយ បាន ស្ងប់ស្ងាត់»។

អ្នកនាង បន្ត ថា៖ «កេពី វា ជា 
យោគៈ  ដេល នា ំមកនវូ ភាពរកីរាយ  នងិ 
សេស់សេយ  យោគៈ ផ្ទាល់ បាន ជួយ 
សមេលួ ដល ់ការធ្វើ ចលនា  បតប់េន នេ 
រាងកាយ  បាន យ៉ាង ល្អបេសើរ ជាមួយ  
នឹង សត្វឆ្មា ជាទីសេឡាញ់ ដេល អ្នក- 
ចូលរួម អាច រំពឹង ទុក» ។

  យោគៈ ហាតជ់ាមយួ ឆ្មា នងឹ  ធ្វើឡើង 
នៅ ថ្ងេអាទតិេយ  ទ ី១០ ខេមករា  ព ីម៉ាង 
៩  ទៅ ម៉ាង ១០ ពេកឹ ។  ពត័ម៌ន បន្ថេម 
សូមចូលទៅកាន់ ទំព័រ ហ្វេសប៊ុក  @
ministryofcat៕

សត្វ ឆ្មា នៅ Ministry of Cat តេូវ បាន  ចាក់ថ្នាំ បង្ការ និង រកេសាអនាម័យ បានល្អ ។ រូបថត សហ ការី

ការហាត់យោគៈ ជាមួយ   ឆ្មា អាច បង្កើន ភាពសិទ្ធស្នាល ជាមួយ សត្វ និង ធ្វើឱេយអ្នកចូលរួម មាន ចិត្ត ចង់យកពួកវា ទៅចិញ្ចឹម ។ រូបថត សហ ការី

អតិថិជននៅ  ហាង កាហ្វេ រីករាយ នឹង  លេង ជាមួយ សត្វ ឆ្មា  ។ រូបថត យូសុះ អាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម

យោគៈជាមួយសត្វឆ្មាលំហាត់ប្រាណប្រាបទន់ភ្លន់ថ្មបី្ល្រាក
នៅភ្នំព្រាញព្រាញចិត្តព្រាញថ្លើមអ្នកស្រាឡាញ់សត្វចិញ្ចឹម    



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នំពេញៈ ដោយ ចង់ បង្កើ ន  ឱ្យ 
មាន  អ្នក ច្ះ   ល្ង  ឧបករណ៍ 
ភ្ល្ង  បុរាណ ដ៏ កម្ របស់ ខ្ម្រ  
ដ្ល  បច្ចុប្បន្ន ន្ះ សឹង ត្  ជិត 
បាត់  បង់ អស់  ធន ធាន អ្នក ច្ះ    
នោះ ទើប  សាលា ភ្ល្ង  មិត្តតន្ត្ី 
បាន  ប្កាស ទទួល  បង្ៀន-  
សិស្ស  ឥតគិត ថ្ល្  សម្ប់ ថ្នាក់ 
សា  ដៀវ  រយៈ ព្ល ប្មាណ ពី  
១ខ្ទៅ ២ខ្ ។ សាលា ភ្លង្មិត្ត- 
តន្ត្ី  ដ្ល បាន បើក   បង្ៀន  
សិស្ស រ យៈព្ល ជិត២ឆ្នាំ  មក  - 
ហើយ     មាន  ជំនាញ ឧប ករណ៍   
ភ្ល្ង   ២ ផ្ន្ក ធំ  គឺ  ទី ១  ផ្ន្ក ភ្ល្ង 
បុរាណ  ខ្ម្រ ១០ប្ភ្ទ  ដូចជា 
ទ្សោ ទ្អ៊ូ ទ្ខ្ម្រ ទ្ឆ្ ចាបុី  
ខ្លុយ   រនាតឯក   ពិណ តាខ្   
ឃឹម  សាដៀវ ស្គរ ដ្  និង ចាបុី- 
ដង  វង្  ឯ ផ្នក្ ទ ី២  គ ឺឧបករណ ៍
ភ្ល្ង  បរទ្ស   ៤ប្ភ្ទ  ដូច ជា  
ព្យ៉ាណូ វីយ៉ូឡុង ហ្គតីា និង មុ៉ង- 
ដូលីន។   

 លោក  គាត សុគីម  នាយក- 
សាលា មិត្ត តន្្តី បាន បង្ហើប ឱ្យ 
ដឹង  ពី គោល បំណង ប្កាស  
ទទួល  សិស្ស រៀន ថ្នាក់ សាដៀវ  
ឥត គិត ថ្ល្ ន្ះ  ថ៖ « មូលហ្តុ 

សាលា ភ្ល្ង មិត្តតន្ត្ី បើក  ថ្នាក់ 
រៀន    សាដៀវ ឥតគិត ថ្ល្  យើង  
មានបណំងចលូរមួ បង្កើនចនំនួ 
អ្នក  ដ្ល ច្ះ  ល្ងឧបករណ៍- 
សាដៀវ  ដ្លជា ឧបករណ៍ ដ៏ 
កម ្ របស់ខ្ម្រយើង  និង មាន 
អ្នក ច្ះ តិចតួច  ណាស់ ដូច្ន្ះ  
ហើយ  ទើប សាលា ផ្ដល់ ជូន  វគ្គ- 
សកិស្ា   ឧបករណ ៍ន្ះ ដ ល ់សសិស្ 
ប្មាណ ជា  ១-២ខ្ ដោយ   
ឥតគិតថ្ល្។   កម្មវិធី លើក ទឹក- 
ចិត្តន្ះ  នឹង ផ្ដល់ ឱកាស  ដល់  
កូន   ខ្ម្រ ដ្ល ពុំទាន់ សា្គាល់ ឬ 
ធា្លាប ់ ត្ សា្ដាប់  សំឡ្ងដ៏ ពី រោះ 
របស ់សា ដៀវ បាន  ប៉ះកាន ់នងិ 
សិក្សា រៀន សូត្   ពីរបៀប ប្គំ 
បាន  ដោយ ផ្ទាល ់ក៏ ដូច ជា ចលូ  រមួ     
ចំណ្ក ការពារ និង អភិរក្ស 
មរតក  ដូនតា ដ៏ មាន តម្ល្  មួយ 
ន្ះ។ ក្នងុថ្នាក ់តាមវន្ នមីយួៗ  
យើង បាន  រៀបចំ ឧបករណ៍  
បាន  យ៉ាង គ្ប់ គ្ន់  សម្ប់ 
សិស្ស អនុ វត្ត   ផ្ទាល ់ជា មួយគ្ូ។

នាយក  សាលា មិត្ត តន ្្តីរូប- 
ន្ះបន្ត  ទៀត ថ៖ «សិស្ស  អាច 
ជ្ើសរីសចូល  រៀនវគ្គ ចុង- 
សបា្ដាហ ៍ឬចនោ្លាះថ្ង ្ ចន្ទ ដលថ់្ង ្ 
សុក្។  នា ព្ល បច្ចុប្បន្ន ន្ះ 
វ្ន ចុងសបា្ដាហ៍ស្ទើ រត្គ្ប ់- 

ចំនួន   ហើយ។ ដោយឡ្ក 
សិស្សអាច  រីសវគ្គថ្ង្ ចន្ទ ដល់ 
ថ្ង ្សកុ ្ទៅតា ម ម៉ាង  នមីយួៗ   
ដូចជា វ្នព្ឹក  មាន ម៉ាង៩   
ម៉ាង១០ ម៉ាង ១១ និង ម៉ាង  
១២ ខណៈ  នៅព្ល  លា្ងាច 
ម៉ាង ៤ ម៉ាង៥ និង ម៉ាង ៦។  
សកិស្ា១ ម៉ាងក្នងុ១  សបា្ដាហ ៍។ 
ថ្វីដ្បិតត្ ន្ះ ជាវគ្គ ឥត គិតថ្ល្ 
ប៉ុន្ត្   យើង  បាន ជ្ើស  រីស គ្ូ- 
ជនំាញ  ឧប ករណ៍ តន្ត្ី   មយួ   ន្ះ  
ជា មយួនងឹ  សមត្ថភាព ឆ្នើម ក្នងុ 
ការ ប្គំ  និង មានបទ ពិសោធជា-  
ច្ើន  ឆ្នា ំ ក្នងុ  ការបង្ហាត ់បង្ៀន  
សសិស្ តាងំ ព ី កម្តិ ដបំងូ  រហតូ 
ទៅ ដ ល ់  កម្ិត  ខ្ពស់ បំផុត  ឬ  
លក្ខណៈ   ជាអាជីព  ត្ម្ដង»។  

គរួ  បញ្ជាក ់ដរ្ ថ សាលាមតិ្ត- 
 តន្្តី   គឺ  ជា សាលា  ភ្ល្ង ដំបូង   គ្ 
ក្នងុ  វសិយ័ ឯកជន  បាន បើក ទា្វារ 
ទទួល សិស្ស  ចូល រៀន គ្ប់ វ័យ  
ជា  មួយ   ឧបករណ៍ តន្្តី     បុរាណ    
ខ្ម្រ  មា ន ចំនួន  ១០ប្ភ្ទ និង  
ឧប ករណ៍ ភ្ល្ង សម័យ    ប្ប   បរ - 
ទ្សចំនួន  ៤ប្ភ្ទ ដ្ល   
បង្ៀន ដោយ  គ្ូ  ជំនាញ  និង  
មាន   កម្មវធិ ី  បញ្ចលូនវូ    អកស្រ ភ្លង្  
នងិ   សៀវ ភៅ  សមប្ ់រៀន ទៀត  
ផងដ្រ ៕ 
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  ហោរាសាស្តេបេចំាថ្ងេ

រាសី ឡ ើ     ង    ខ    ្ព  ស ់ត្ដ្ត  ។ ចូលចិត្ត   
សកិស្ា  ផ ្នក្    អ    ក  ្ស រ សាស្្ត   សខុ ភាព 
ផ្លូវកា យ អា ច មា ន ជំងឺបៀត បៀន 
ខ្លះ   ប៉ុន្ត្  ដោ យសារ  ត្ អំ ណាច ន្ 

កមា្លាងំ   ចិត្ត  មាន     សភាព ខ្លាងំ ទើបអាច ការ ពារ    សុខ- 
      ភា ព ផ្លូវ   កាយ        មិ  ន  ឱ្យ មា       ន    ភា    ព  ធ្ងន់ ធ្ងរ  បាន ។ រីឯការ     - 
 ប្កប     របរ រកទទួល ទា ន  នា នា បាន   ផល ចំណ្ញ       
ជា   ធម្មតា  ។  ចំព   ះ ប  ញ    ្ហា    ស   ្ន្  ហ       វិ  ញ      គូ ស្ន្ហ៍   មា ន-    
អធ្យ          ស្័ យ គា្នា បាន  ល ្អ   ប្ស ើរ និង សុខ សាន្ត   ។     

ទសេសន៍ទយតាមកេបួនសប្តគេះ និងនព្វគេះ នេពេហ្មជាតិខ្មេរ   ដេាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តេីសេវជេវហោរាសាស្តេ និងទំនៀមទម្លាប់  នេកេសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសីឡើង ខ្ពស់ ត្ដ ្ត ។ ការ ប្កប- 
របរ  រក ទទួល ទាន នានា  បាន  ផល  
ល្អបស្ើរ តស្ខុភាព ផ្លវូ កាយ អាច  
នឹងតូ្វ យ យីដោយ  ជំងឺ ។ ចំពះ 

លា ភ  សកា្ការៈ ច្ើន បាន ដោយធម ៌ មាន សមត្ថភាព  
ដោះ   ស្យ បញ្ហា ឬធ្វើកា រ ស ម្ចចិត្ត ផ្ស្ង ៗ   
បាន   ល្អ  ក្នុង ថ្ង្ន្ះ ។  ស្ចក្តី ស្ន្ហ  វិញ គូស្ន្ហ៍ 
យល់ ចិត្ត  គា្នា ល្អ   និង  ភាពផ្អ្មល្ហ្ម ។ រី ឯការ ធ្វើ- 
ដំណើរ កម្សាន្ត វិញ ត្ង ត្ មាន ជោគ ជានិច្ច ។

រាសីឡ  ើ  ងខ ្ពស់  ។ រាល់ការ បំព្ញ - 
ការ   ង  រ ផ  ្ស ង្   ៗ  រម្ង ទទួល   ផល- 
តបស្នង  គួរ  ជាទី ព្ញ ចិត្ត ។ ចំពះ 
ការ ធ្វើ ដំណើរ  ទៅ កាន់ ទី ជិត  ឆ្ងាយ   

ប្ កប  ដោយ       សុវត្ថ ិភាព ។  រីឯ ការ និយយ  ស្ត ីប្កប- 
ដោយ          ឧត្ត ម  គត  ិ    សុ ខ  ភា   ព ផ្លវូ ចិត្ត   មាន ស ភាព   ល្អ   
ពល          គឺចិត្ត ប  ្កប ដោយស្ចក្ត ី  ម្តា្តា   ករុណា   - 
ចំពះ      ម ន ស្ុស   ន  ិង   សត្វ ។  ការទទួល ដំ ណឹង  នានា 
សុទ ្ធ     សឹង ជា ដំ ណឹង    ល្អ   និង មាន ស្ចក្តសុីខ។  

រាសីល្អបង្គរួ   ។ ចំពះ បញ្ហាស្នហ្  គូស្នហ៍្  
ច្ើន ត្ មាន អធ្យស័្យ នឹង  គា្នា បាន ល្អ  ។ 
កតា្តា សុខភាព ផ្លវូ កាយ មាន ភាព ល្អ- 
ប្សើរព្មទំាង សុខ ភាព ផ្លវូ ចិត្ត ក៏ ពំុ មាន 

ហ្តុ ដ្ល នំា ឱ្យ សៅ ហ្មង អ្វ ីឡើយ  ត្លោកអ្នកគួរស្វង្រក
ព័ត៌មានឱ្យបានគ្ប់គ្ន់មុននឹងធ្វើ ការសម្ចចិត្ត 
លើការវិនិយោគលើរបររកទទួលទាន ណាមួយ ។ ចំណ្ក 
លាភ សកា្ការៈ វិញ នឹង បាន ផល ល្អបង្គរួបុ៉ណ្ណោះ។ រីឯ ការ ធ្វើ - 
ដំណើរ កម្សាន្តទៅ ទី នានា វិញ នឹង មាន សុខសុវត្ថភិាព។ 

រា សីល ្អ បង្គរួ  ។   រី ឯការប្កប របរ រក-  
ទទួល  ទា    ន ផ ស្្ង ៗ  នឹង បាន ផល កាក់- 
កប ជាធ ម្មតា ។ ចំពះ ការ ធ្វើ ដំណើរ 
ទៅ  កាន់ ទី ជិត  ឆ្ងាយនានា វិញនោះ  ក៏  

ទទួល   បាន  សុវត្ថភិាព ល្អ  ត្ទឹក ចិត្តរម្ង ប្បួ្ល 
ទៅ   តា ម បរិ យ  កា ស   ផ ងដ រ្។   ប្សិនបើ មាន បញ្ហា 
ណា  មួយ កើត ឡើង ចំព ះ លោកអ្នក  គួ រ ត្ ព្យយម 
ដោះ      ស្យ ដោ យ     ស  ន្សឹម ៗ   បើ ពំុនោះទ្ នឹង បង្ក ជា 
បញ   ្ហា   ធំ មិនខន   ឡើយ សម្ប់  សុខសុវត្ថភិាព៕              

រាសី ឡ  ើង   ខ្ពស ់ ។ រាល់ការ បំព្ញ- 
 ការ       ងរ  ផ   ្ស   ្  ង  ៗ  រម្ង ទទួល បានផល-  
តប    ស្នង   គួរ ជា  ទ ី  ព្ញ ចិត្ត ។ ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ     ទៅ  ទី ជិត  ឆ្ងាយ ប្ កប ដោយ  
សុវ ត្ថិ ភាពល្អ ។ រីឯ ការ និយយ ស្តី 

បក្ប         ដោយ   ឧត្តម  គត ិ ខណៈ សខុ   ភាព ផ្លវូ ចតិ្ត មាន  
ស   ភាព    ល្អ   ព   ល    គ   ឺ   ទឹក  ចិ  ត្ត ប ក្ ប ដោយ    ក្ត ីម្តា្តា នងិ   
ករុណា  ។   ចំណ្ក    ឯ បញ្ហា ស្នហ្ គូ ស្នហ៍្ យល់- 
ចិត្ត      គា្នា    ធម្មតា  មិន   មា  ន ក ្តី ខ្វល់ ខ ្វាយ អ្វី ឡើយ។

រាសី មធ យ្ម     ។  កា រ  ព  ល  ពាក្យ សម្ត ីធ្វើ- 
ឱ្យ    អ្ន ក ផ  ង     យ ក   ច  តិ្ត ទុក ដាក់  សា្តាប់ 
មាន       សមត្ថ ភាព  ក្នងុ ការ បំព្ញការ -  
ងរ     ប្កប ដោយ សា្មារតី បុ្ង ប្យ័ត្ន 

ធ   ្វើ     ឱ្យ   បាន ផល គួរ ជា ទី   ព្ញ ចិត្ត។    ការ ធ្វើ ដំ  ណើរ        ទៅ     
ទី  ជិត   ឆ្ងា យ      បា  ន ស  ុខ   ស ប ប្ាយ ត្ ក៏ គួរ ត្ បុ្ង ប្- 
យ័ ត្ន ដ្រ  ។ រី ឯ  លាភ សកា ្ការ ៈ     វិញ    គឺ ទទ លួ  បាន ផល  
បង្គរួ     ប ៉ ុ ណ   ្ណោះ    ។ ចំ ព    ះ ប  ញ្ហា ស្នហ្ វិញ នឹង មាន 
ការ  អធ្យស័្យ    និង ច្ះ យោ គ  យល់ គា្នា ផងដ្រ។          

រាសី  មធ ្យ ម។ ការបំ ព្ញ ការងរ 
ផ្ស្ងៗ   មា ន ឧបសគ្គ ច្ើន ត្ ទឹក- 
ចិត ្ត   ប្កបដោយ ភា ព សា្វាហប់  ក្នុ ង 
កិច្ច ការ។ ចំពះ ស្ចក្តីស្ន្ហ  គួរ- 

ត ្   មាន  ការ យោគយល់  និង អធ្យស្័យ គា្នា ទើប
 ជា  ការ  ប្សើរ។  ថ្ង្ន្ះ លា ភសកា្ការៈផ្ស្ងៗនឹង 
បាន   មក ដោយ   សារ ត្ ផល  បុណ្យ របស់ លោក  - 
អ្នក  ពជីាតមិនុ។ ដោយ  ឡ ្ ក  ទកឹចតិ្ត ច្ើន ត ្មាន 
ទំនោរ  ទៅរក ការបំព្ញ បុណ្យ កុសលផ្ស្ងៗ។

 រាសីស្ុ តចុះខ្លាំង  ។ លោកអ្នកអាច 
នឹង  បាត់បង់លាភដោយសារត្សម្តី   
ម្យ៉ាង  វិញទ ៀត ការយត្ទៅ កាន់ ទី 
នានា របស់ លោ កអ្នក អាច ប្ឈម - 

នងឹ   គ្ះកាច  ហត្ដុចូ្ន្ះ សមូ មាន ការ ប្ងុបយ្ត័្ន 
ឱយ្  បានខ្ពស ់។ ច ំណក្ ឯ បញ្ហាស្នហ្ ត្វូ មាន ការ- 
យល់ ចិត្ត និង អធ្យស្័យ ចំពះ គា្នា ឱ្យ បានច្ើន 
ចៀស វាង នូវ ស្ ចក្តីថ្នាំងថ្នាក់ផ្ស្ងៗ។ រីឯ លាភ- 
សកា្ការៈ  វិញ នឹង ពិបាកទទួល បាននូវភោគផល។    

-  

 រាស ីស ្ុ តច ុ ះ ។ នៅក្នុងចិត្តអាច 
មាន    បញ ្ហា  ស  ្មុគ  សា្មាញខ្លះ ៗ  លោក-  
អ្នក     គា្មាន ស្វ័យ ភាព គ្ប់ គ្ន់ ក្នុង- 
ការ    សមច្ចតិ្ត នានាឡើយ  គបប្ ីរក 

មនុស្ស   គួរឱ្យ  ទុកចិត្ត ដើម្បីបឹ្ក្សា យោបល់ ទើប ជា 
ការ  បស្ើរ ។  ចពំ ះ កា  រ   ប ្ក ប  រ បរ រក ទទលួទាន  
ផ្ស្ងៗ  គឺ មិនសូវ ជា បាន ផលល្អប៉ុនា្មាន  ឡើយ។ 
ស្ច      ក្តីស្ន្ហ  អា  ច  នឹ ង   ផ្តល ់ន ូវ ការ ថ្នាំង ថ្នាក ់   
ស្មុគសា្មាញច្ើន ដល់ ទឹក ចិត្ត របស់ លោកអ្នក។  

រាសី មធ្យម។ ថ្ងន្្ះលាភ សកា្ការៈ 
ផ្ស្ងៗ នឹង បា នមក ដោយ ក្ត ីនឿយ- 
ហត  ់ ច្ើន។ ស្ចក្ត ីស្នហ្  ខ្វះភាព- 
ផ្អម្  ល្ហម្  និង មិន សូវ  ច្ះ យល់ ចិត្ដ 

គា្នា ឡើយ ។  លោកអ្នក ច្ើនត្ តមូ្វ តាមចិត្ត  ខ្លនួ - 
ឯង      មិន  សូវ ខ្វល់ ខ្វាយអំ ពី ទឹក ចិត្ត អ្នកដទ្ បុ៉នា្មាន  
នោះ     ឡើយ ។ ការប្កប របរ រកទ ទួល   ទាន ផ្ស្ងៗ 
គួរ   ត  ្មានការ ពិចា រណា   និង ពិ ភាក្សា  គា្នា ឱ្យបាន 
ច្ើន    ជាមុនសិន  ចំា  ឈានដល់ ការសម្ចចិត្ត។  

 រាសីសុ្តចុះ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី   
ជិត   ឆ្ងាយ ដើម្បី បំ ព្ញ ការងរ ផ្ស្ង ៗ  
អាច   ជួប នូវ ភាព បរាជ័យដ្ល  ធ្វើ ឱ្យ មាន 
ការ ធា្លាក់ ទឹក ចិត្ត ជាខ្លាងំ ។ ចំពះ ការ- 

និយយ   ស ្ត ីមា  ន  ភាព  រអាក់រអួល មិន គាប់ ចិត្ត អ្នក សា្តាប់  
ខណៈ   បញ ្ហា    ស្នហ្ វិញ  គូ ស្នហ្  ៍គា្មាន ការ  យល់ ចិត្ត គា្នា  គា្មាន 
ការ អធ្យ  ស័្យ  ជាហ្តុ នំា ឱ្យមាន ការ ប្ក បាក់ គា្នា ។ 
ចំណ្ក   ឯ លាភសកា្ការៈ ពិបាក រក បាន ផលណាស់។រីឯ 
បញ្ហា      សុខ ភាព វិញ  គឺ  មិន ល្អ ទំាង ផ្លវូ កាយ និង ផ្លវូចិត្ត។ 

ឧបករណ៍សាដៀវ  និង សិសេសពេល ចូល  រៀន ភ្លេង ហ្គតីា  នៅ សាលាមិត្ត តនេ្ត ី។ រូបថត សហ ការី

សាលាភ្លេងមិត្តតន្តេីបេកាសទទួលបងេៀន
សិសេសឱេយចូលរៀនថ្នាក់សាដៀវឥតគិតថ្លេ

ឧបករណ៍ ភ្លេង បុរាណ សាដៀវ ក៏ អាច យក ទៅ បេគំជាមួយ នឹង ភ្លេង ខ្មេរ (ភ្លេងការ)បន ដេរ   ។ រូបថត ហ្វ្សប៊ុក 



ក្រងុមឡី្រន: ក្រមុ ស្រះ បង្កង ់
Juventus (Juve) ដ្រល 
កំពុង  ត្រមាន សម្ទុះ ដោយសារ 
Cristiano Ronaldo ត្រូវ ធ្វើ 
ដណំើរ ទៅ សរួ សខុ ទកុ្ខ ក្រមុ AC 
Milan ដ្រល កពំងុ មាន ពនិ្ទ ុ នា-ំ 
មខុ គ្រ ក្នងុ តារាង ពនិ្ទ ុក្រប ខណ័្ឌ  
Serie A នៅ ថ្ង្រ ពធុ ន្រះ ជាមយួ 
នឹង ការ មាន ឱកាស ភ្លាត់ តិច- 
តួច ប៉ុណ្ណោះ សម្រប់ ការ ប្រឹង- 
ប្រង ឱ្រយ បាន ឈ្នះ ពាន លីគ 
កំពូល អុីតាលី ន្រះជា លើក ទី 
១០ បន្ត បនា្ទាប់ គ្នា ។

ក្រុម របស់ លោក Andrea 
Pirlo កំពុង មាន ១០ ពិន្ទុ តាម 
ពី ក្រយ ក្រុម មិន ទាន់ ចាញ់ 
សោះ Milan ត្រ ល្រង តិច ជាង 
១ ប្រកួត ។ ក្រុម  ចាំ ឆ្មក់ ឱកាស 
Inter Milan មាន ត្រ  ១ ពិន្ទុ 
ប៉ណុ្ណោះព ីក្រយ ក្រមុ គ ូប្រជ្រង 
ក្នងុ ក្រងុ ត្រ១ហើយ មាន សង្រឃឹម  
ឡើង ទៅ នៅ ពី លើ វិញ   ព្រល  
តទល់ នឹង ក្រុម កណ្ដាល តារាង 
Sampdoria ។

នៅមុន ការ ប្រកួត ចាប់ ផ្ដើម 
គ្រូ បង្វឹក របស់  Milan លោក 
Stefano Pioli បាន និយាយ 
ថា ៖« ការ ប្រឈម ជាមួយ Ju-
ventus វា មិន ម្រន ទាំងជា ការ- 
បង្កើត  នវូ លទ្ធផល ជាកល់ាក ់ឬ 
ការ ទទួល ខុស ត្រូវ អ្វីនោះ ទ្រ ។ 
Juve  ឈ្នះ ពាន  ៩ រដូវកាល 
ចុង ក្រយ ហើយ មាន គមា្លាត 
មិន ឆ្ងាយ ពី យើង ប៉ុនា្មាន ទ្រ » ។

វា នឹង កា្លាយ ជា ប្រកួត ទិច និក 
រវាង ក្រមុ Milan នងិ ក្រមុ ជើង- 

ឯកចាស ់Juve ដ្រល បាន នងិ 
កពំងុ  ពងឹ យា៉ាង ខ្លាងំ លើ កឡីាករ 
Ronaldo នា រដូវកាល ន្រះ 
ដោយ ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ អន្តរ ជាតិ 
ព័រទុយហ្គាល់ ស៊ុត បញ្ចូល ទី 
បាន  ១៤ គ្រប់ ក្នុង ចំណម  
២៩ គ្រប់ របស់ ក្រុម ក្នុង នោះ 
ការ បំប៉ាង សំណញ់ ទី បាន ២ 
គ្រប់ ចំនួន  ៦ លើក ផង ដ្ររ ។

ជាមយួ នងឹ អ វត្ត មាន កឡីាករ 
Ronaldo ក្រុម Juve បាន 
ប្រឹង ប្រឹង យា៉ាង ខ្លាំង ដើម្របី ឱ្រយ 
មាន ជ័យ ជម្នះ ដោយ ល្រង ស្មើ 
៣ លើក ព្រល គ្មាន មុខ កីឡាករ 
វ័យ ៣៥ ឆ្នាំ ដូច ជា ស្មើជាមួយ 
ក្រុម Crotone, Hellas Ve-
rona និង Benevento ។

សម្រប់ ការ ប្រកួត នា ក- 

ណ្ដាល សបា្ដាហ៍ ន្រះ Juve នឹង 
ត្រូវ ល្រង ដោយ គ្មានវត្តមាន   
កីឡាករ កំពុង របួស Alvaro 
Morata អ្នក រក គ្រប់ បាល់ ល្អ 
បំផុត ទី ២ បនា្ទាប់ ពី Ronaldo  
ហើយ  Alex Sandro ក៏ នៅ 
ក្រ ទីលាន  ដោយ សារ ត្រស្ត 
វិជ្ជមាន វីរុស កូរ៉ូណ ។

ក្រុម មា្ចាស់ ផ្ទះ Milan នៅ ត្រ 
រឹង មាំ ដដ្រល បើ ទោះ មិន មាន 
កីឡាករ ស៊ុត បញ្ចូល ទី បាន 
ច្រើន ជាងគ្រ Zlatan Ibrahi-
movic ដោយសារ មាន របួស 
តាំង ត្រ ពី ចុង ខ្រ វិច្ឆិកា ដោយ 
ពួក គ្រ ឈ្នះ   ៥ លើក និង ស្មើ ២ 
ដង ព្រល ធ្វើ ការ ប្រកួត ដោយ 
អត់ មាន ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ ឆ្នើម សម្របូរ 
បទ ពិសោធរូបន្រះ។

តាំង ពី ខ្រ មីនា Milan មិន 
ទាន់ រងបរាជ័យ នៅ ឡើយ ទ្រ 
ក្នុង លីគ ហើយ កាល ពី ថ្ង្រ 
អាទិត្រយ  ចុង សបា្ដាហ៍ កន្លង ទៅ 
បាន យក ឈ្នះ ក្រុម មា្ចាស់ ផ្ទះ 
Benevento ២-០ ទៀត ទាងំ 
ដ្រល ល្រង ត្រឹម គ្នា ១០ នាក់ 
រយៈ ព្រល ដល់ ទៅ ១ ម៉ាង ។

លោក  Pioli បន្ត ថា ៖ « ឆប់ 
បផំតុ ខ្រ ម្រសា យើង នងឹឃើញ 
ថា តើ យើង នងឹ ឈរ នៅ ចណំត ់
ថា្នាក់ ណ ហើយ នឹង ដឹង ថា តើ 
យើង អាច ទៅ ដល ់កន្ល្រង ណ ? 
ក្នងុ គនំតិ របសខ់្ញុ ំJuve, Inter 
និង Napoli  គឺ ជាក្រុម ខ្លាំង 
បំផុត នៅ Serie A។ យើង 
ត្រឹម ត្របន្ត ដំណើរលើ ផ្លូវ របស ់ 
យើង ប៉ុណ្ណោះ » ៕ AFP/VN
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សៅហ្រមថុន: លោក Jur-
gen Klopp ទទួល សា្គាល់ថា 
ក្រុម  Liverpool កំពុង ជួប 
នូវព្រល វ្រលា ច្របូក ច្របល់  
បនា្ទាប់ ពី រង បរា ជ័យ ១-០ អឡុំង 
ការ ប្រកួត នៅទឹក ដី របស់ ក្រុម 
Southampton ដ្រល លទ្ធផល 
ន្រះ  ធ្វើ ឱ្រយ ក្រុម មា្ចាស់  ជើង ឯក- 
ចាស់ មិន ឈ្នះសោះ នៅ ក្នុង 
ក្រប ខ័ណ្ឌ Premier League 
ដល់ ទៅ ៣ ហ្គ្រម ជាប់ ៗ  គ្នា។

គ្រប់ បាល់ ដ៏ សា្អាត នៅ នាទីទី  
២ របស់ Danny Ings  ជួយ ឱ្រយ 
Southampton ដណ្ដើម បាន 
៣ ពិន្ទុ ដើម្របី រំកិល ខ្លួន ឡើង ទៅ 
ល្រខ ៦ ហើយ ធ្វើ ឱ្រយ អ្នក ចាត ់ការ 
របស់ ក្រុម អ្នក ចិត្ត បុណ្រយ លោក  
Ralph Hasenhuttl រីក រាយ 
ដល ់ស្រក ់ទកឹ ភ្ន្រក ព្រល សឡំ្រង 
កញ្ច្រ ចុង ក្រយ បន្លឺ ឡើង ។

Liverpool នៅ ត្រ ឈរ ទី 
កពំលូ  ន្រ តារាង ពនិ្ទ ុលគី កពំលូ  ព ី
លើ ក្រមុ Manchester United 
ទោះ មាន ៣៣ ពនិ្ទ ុស្មើ គ្នា ដោយ- 
សារ  គ្រប់ បាល់ ចំណ្រញ ច្រើន 
ជាង  ត្រ ព្រល ន្រះ ប្រកួត លើស 
ក្រុម គូប្រ ជ្រង សា្លាប់ រស់  ចំនួន ១ 
លើក ខណៈ ក្រុម ទាំង  ២ នឹង 
ប្រឈម គ្នា នៅ កីឡដ្ឋាន   An-
field នា ថ្ង្រ ទី១៧ ខ្រ មករា ។

« នោះ ជា ព្រល វ្រលា ដ៏ ច្របូក- 
ច្របល់មួយ ដ្រល យើង ត្រូវ ត្រ 
ទទួល សា្គាល់ វា » ។ ន្រះ ជា ការ 
លើក ឡើង របស់ លោក  Klopp 
ដ្រលក្រមុរបស ់លោក មិន ទទួល 
បាន ជោគ ជយ័ លើក ចងុ  ក្រយ 
៣ ប្រកួត ជាប់ ៗ  គ្នា  នៅ  Pre-

mier League កាល ពី ខ្រ 
ឧសភ ឆ្នាំ ២០១៨ ។

អ្នក ចាត ់ការ សញ្ជាត ិអាល្លមឺង៉ ់ 
បន្ថ្រម ថា ៖ « លុះ ត្រ ណ អ្នក ដងឹ 
ពី បញ្ហា នោះ ទើប អ្នក អាច ដោះ 
ស្រយ បញ្ហា បាន  យើង មនិ ម្រន 
ងងឹត ភ្ន្រក ទ្រ។ យើង ត្រូវ ស៊ូ និង 
ល្រង ក្នុង កាលៈទ្រសៈ ន្រះ » ។

ការ រង បរា ជ័យ ជា លើក ដំបូង 
នៅ លីគ ក្នុង រយៈ ព្រល ៣ ខ្រ  
ប្រហ្រល ជា ក្រមុ Liverpool ត្រវូ 
ប្រញាប់ ប្រញាល់ ស្វ្រង រក ខ្រស្រ- 
ការ ពារ កណ្ដាល អំឡុង ព្រល ទី- 
ផ្រសារ ដោះ ដរូ កឡីាករ  បើក ដណំើរ- 
ការ  ក្នុង ខ្រ មករា ន្រះ ។

ដោយសារ អវត្ត មាន ខ្រស្រ ការ- 
ពារ  ដ្រល មាន របួស ដូច ជា 
Virgil van Dijk, Joe Gomez 
និង Joel Matip លោក Klopp 
បាន សម្រច យក ខ្រស្រ បម្រើ ២ របូ 
គឺ Fabinho និង Jordan 
Henderson ឱ្រយ ល្រង នៅ តបំន ់
ការពារ កណ្ដាល របស់ ក្រុម ។

 គ្រូបង្វឹក របស់  Southamp-
ton  លោក Hasenhuttl បាន 
ពោល ថា ៖ « ខ្ញុំ ផ្ដើម ជឿ ថា យើង 
អាច ធ្វើ បាន   នៅ នាទីទី ៩២ មិ ន 
ម្រន នៅ មុន ហ្នឹង ទ្រ ។ ពួក គ្រ ជា 
ក្រុម ខ្លាំង ណស់ នៅ ចំពោះ មុខ 
អ្នក ត្រង ត្រ ជឿ ថា អ្វ ីក ៏អាច កើត- 
ឡើង បាន ដ្ររ ។ យើង ត្រវូ ត្រ មាន 
ផ្រន ការល្រងដ ៏  ល្អ ឥត ខ្ចាះ មួយ 
ថ្ង្រ ន្រះ ព្រមទាំងសំណង ផង- 
ដ្ររ។ បើ គ្មាន សំណង ល្អ គ្រប់- 
គ្រន់ ទ្រ ការ ល្រង ទល់ នឹង ក្រុម 
ដូច ន្រះ យើង នឹង មិន អាច ឈ្នះ 
បាន ឡើយ » ៕ AFP/VN

យឺនពន្លក

ភ្នំព្រញៈ  «  ស្វ្រង រក កំពូល អ្នក- 
ប្រដល ់គនុ ខ្ម្ររ» ជា ឈ្មាះ ព្រតឹ្តកិារណ ៍ 
ប្រកួត ប្រដល់ ថ្មី ដ្រល សា្ថានីយ- 
ទូរទស្រសន៍ ហង្រសមាស រួមជាមួយ 
ដ្រគូឧបត្ថម្ភ និងសហព័ន្ធ កីឡា 
ប្រដល់គុនខ្ម្ររ បាន សហការគ្នា 
រៀបចំ ឱ្រយមាន ឡើង ជា លើកដំបូង 
ហើយ នឹងចាប់ ផ្តើម ប្រកួតជា ផ្លូវការ 
នៅយប់ ថ្ង្រសៅរ៍ ចុង សបា្តាហ៍ ន្រះ។

ទូរទស្រសន៍ ហង្រស មាស   ធ្លាប់ គ្រង 
រៀប ច ំកម្ម វធិ ី ប្រកតួ  ប្រដល ់ ន្រះ  រយៈ- 
ព្រល យូរ ឆ្នាំ មក ហើយ  ប៉នុ្ត្រ នៅ ត្រ មនិ 
ទាន់ ល្រច ច្រញ ជា សកម្មភព នៅ 
ឡើយ  គឺ ទើប ត្រ ថ្មីៗ ន្រះ  ប្រភព ច្របាស់ 
ការ ពី មន្ត្រី សហព័ន្ធ កីឡាប្រ ដល់ គុន 
ខ្ម្ររ បាន  ឱ្រយ ដងឹ ថា   ការ ប្រ កតួ នងឹ ចាប-់ 
ផ្តើម  នៅ ដើម ខ្រ មករា  ឆ្នា ំ២០២១ ន្រះ  
ដោយ មាន កឡីាករ ឆ្នើមៗ  ក្នងុ ប្រ ភ្រទ 

ទម្ងន់ ៦០ គីឡូក្រម   សរុប ៣២ នាក់  
មក ពី ទូទាំង ប្រ ទ្រស  ឱ្រយ ប្រកួត គ្នា។ 

លោក ឧត្តម ស្រនីយ៍ ទោ  និន  ភិរម្រយ  
អន ុប្រធន សហពន័្ធ កឡីា ប្រដល ់គនុ 
ខ្ម្ររ បាន ប្រប់ ថា ៖ «  សង្វៀន ប្រដល់ 
ថ្មី របស់  ទូរទស្រសន៍ ហង្រស មាស  បាន  
ត្រៀម  និង រៀប ចំ មន្ត្រី បច្ច្រកទ្រស  
មាន ចៅ ក្រម  អាជា្ញា កណ្ដាល និង  
កឡីាករ   រចួ រាល ់ហើយ  ដោយ រង ់ចា ំត្រ 
ថ្ង្រ  បើក ការ ប្រ កួត ប៉ុណ្ណោះ ។  ចំពោះ រូប- 
មន្ត ប្រកួត វិញ គឺ  កីឡាករ ឆ្នើម ៗ   ទាំង  
៣២ នាក ់ត្រវូ  ដក ់ឱ្រយ ប្រ កតួ ជម្រុះ ៥ វគ្គ  
ឬ ៥ ជុំ ដោយ សម្រួច យក ត្រ ជើងឯក 
ចំណត់ ថា្នាក់ ល្រខ ១ មា្នាក់ គត់  គឺ  គ្មាន 
ចំណត់ ថា្នាក់ ល្រខ ២  ល្រខ៣  និង 
ល្រខ ៤ នោះ ឡើយ »។ 

តាម តារាង កម្ម វិធី ប្រ កួត  គឺ  កីឡាករ  
ទាំង  ៣២ នាក់ ត្រូវ ប្រកួត  ជម្រុះ  យក  
១៦ នាក ់ហើយ  កឡីាករ ទាងំ១៦ នាក ់
ន្រះ ត្រូវចាប់ឆ្នាតប្រង ច្រកជា ៤ពូល 

ដោយពូលនីមួយៗ ត្រូវ ប្រកួត ជម្រុះ 
វិល ជុំ យក អ្នក ល្រខ ១ និងល្រខ ២ 
តាមពូលទាំង៤ ឡើងទៅ ប្រកួត វគ្គ ៨ 
នាក់ ។ នៅ ក្នុង វគ្គ ៨នាក់ ន្រះ ត្រូវ ច្រក 
ជា ២ពលូ ទៀត ហើយ ត្រវូប្រកតួជម្រុះ 
យក អ្នក ល្រខ ១ នងិល្រខ ២ ឡើង ទៅ 
ប្រកួត វគ្គ ពាក់កណ្ដាល ផ្តាច់ព្រ័ត្រ រួច 
បន្ត យក អ្នក ឈ្នះ ២ នាក់ នៅ វគ្គ ន្រះ 
ឡើង ទៅ ប្រកតួ ផ្តាច ់ព្រត័្រ រក មា្ចាស ់ជើង- 
ឯក ដោយការ ប្រកតួទាងំ ៥ជុ ំន្រះ   ត្រវូ 
ចំណយ ព្រល វ្រលា  ប្រកួត សរុប  អស់ 
ចំនួន ១៩ សបា្តាហ៍ ។ 

ចណំ្រក  កឡីាករ ឆ្នើម ៗ   បាន ត្រៀម- 
រួ ច ហើយ នោះ មាន ដូចជា  ទូច  ដ្រវីត 
,ព្រឿង  សជុាត ិ, ល ី តឿន , រឿម  វណ្ណៈ, 
ចិត្ត  សុភី , បាង  កាយា៉ាក , លាភ  
សំណង , ថា  សារុន, សុខ  សាវិន , 
សន៊  រា៉ាគមី , គង ់ ហវូ , លាភ  រដ្ឋា , យគុ  
យក្រស ផ្ល្រ , ឡញូ  វណ្ឌ ី, ខ ំ សរូយិា,   មន៉  
សាម៉្រត , សុឹម  ប៊ុន ឆ្រ , អ្រលីត  សាន់ , 

សុខ  សុវណ្ណ , មាឃ  វណ្ណរា៉ា  និង ឡុង  
លី ផ្រង  ជា ដើម ។ 

លោក  អា៊ា  វណ្ណោ  អ្នក សម្រប សម្រលួ 
សង្វៀន ថ្មី ប្រចាំ សា្ថានី យទូរទស្រសន៍ 
ហង្រស មាស ប្រប ់ថា ៖ « ការ ប្រ កតួ ន្រះ 

នឹង ចាប់ ផ្តើម នៅ  រៀង រាល់ ថ្ង្រ សៅរ៍  
ចាប់ ពី ថ្ង្រ ទី ៩  ខ្រ មករា  ឆ្នាំ ២០២១  
នៅ សា្ថានីយ HDTV Eaon 2  ផ្ទាល់ 
ចាប់ ពី ម៉ាង ១៨  ដល់ ម៉ាង ២០ យប់ 
ដោយមានការ  ផ្រសាយ ផ្ទាល់ »៕

Samir(ស្ដា)ំរបស់Udineseព្រយាយាមកាត់បាល់ពីRonaldoរបស់Juveក្នងុប្រកួតនាព្រលកន្លងមក។AFP

ការប្រកួតប្រដាល់ដ្រលបានរៀបចំនៅលើសង្វៀនតាមបុ៉ស្តិ៍កន្លងមក។រូប ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍

Juve ត្រវូ ប្រឈម នឹងម្ចាស់ ផ្ទះ Milan 
ខណៈ Inter ត្រៀមត្រនឹង ឆ្មក់ ឱកាស

Klopp ទទួលស្គាល់ថា 
ហង្រសក្រហម ច្របូកច្របល់ 

សង្វៀន ប្រដាល់ ថ្ម ីរបស់ ហង្រស មស  នឹងចាប់ផ្តើម ប្រកួតជា ផ្លវូការ នៅ ថ្ង្រសៅរ៍   



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ នាពេលថ្មីៗនេះសេប់តេលេចវត្ត-
មានតារាសម្តេងសេីមានសេកុកណំើតនៅសេកុ
ជាំកេសាន្តខេត្តពេះវិហារដេលមានទេពេយសមេបត្តិ
ស្តុកដូចជាសេដ្ឋីនីទាំងនៅវ័យក្មេងពេះមាន
របររកសុីកេសិលេបៈដោយបើកសាឡននិង
ហាងលក់គេឿងសង្ហារិមចំណាយដើមទុនខ្ទង់
១០-២០មុឺនដុល្លារកញ្ញាដេននីក្វាន់បង្ហាញ
របូកៀកកើយក្នងុឈតុពណស៌ជាមយួនងឹបេសុ-
ក្មេងរូបសង្ហាបង្កើតភាពភា្ញាក់ផ្អើលពីមហាជន។
គេន់តេឃើញតារាសេីសាច់សខ្ចីដេលទទលួ-

បានបេជាបេិយភាពលើវិថីសិលេបៈដោយសារ
ហា៊ានបង្ហាញភាពសិចសុី កញ្ញាដេននីក្វាន់
បង្ហាះរូបថតជាមួយបុរសសង្ហាក្នុងឈុត
ពណស៌មានសកម្មភាពបេបសុអីារម្មណ៍ដចូជា
គូស្នេហ៍យល់ចតិ្តគ្នាមានភាពផ្អេមល្ហេមតាម
ហ្វេសប៊កុភា្លាមនោះក៏មានអ្នកចលូចចុ
LikesនិងCommentសួរនាំ
យ៉ាងចេើនអំពីតារាសេីរូបនេះ-
មួយរំពេច។
មានអ្នកគំទេខ្លះបានចូលសួរ

បេបសាច់ករពាក់ព័ន្រូបថត
កៀកកើយបេុសក្មេងនោះតេង់ៗ 
ថា៖ «អ៊ីយ៉ា!កញ្ញាដេននីក្វាន់-
វិលមករកវិថីសិលេបៈវិញហើយ
មេនទេកេយពីផុតករផ្អាក
ករងរសិលេបៈរបស់-
កេសួងវបេបធម៌ និង-
វិចិតេសិលេបៈ១ឆ្នាំ
មក។ តើថត-
ផេសាយផលតិ-
ផលឬMV
អូន?»-
ខណៈអ្នក-
ខ្លះសរសើរ
ថា៖«សេស-់
សា្អាតណាស់
អាយដលតេ
បើបានពណ៌សក់
សុីគ្នាជាមួយតួ-
បេុសទៀត រឹតតេ
កើនសមេស់ទ្វេ-
ដងទៀត»។
កញ្ញាដេននី

ក្វាន់បេប់ភ្នពំេញ-
ប៉សុ្តិ៍ថា៖«អូ!តាម-
ពិតទៅទាំងនោះ
គឺជារូបថតលេងៗ
ដេលបង្ហាញពីស្ទលី
របស់គូស្នេហ៍ជាមយួ
នឹងតារាបេុសមា្នាក់-
ប៉ុណ្ណោះមិនមេនជាករ-

ថតMVឬថតកុនអ្វីទេ។ ចំពោះ
រឿងចូលសិលេបៈវិញបេហេលជា
ជិតមានពេលចូលឆប់ផងដេរ
អាចនៅខេកមុ្ភៈនេះ។ហើយករ-
បាត់មុខមួយរយៈធំក្នុងសិលេបៈ
នោះពេះនាងខ្ញុំជាប់រវល់នឹងករ-
ងររកសុីចេើនទើបមិនមានពេល
សមេប់សិលេបៈនោះ»។

ពាក់ព័ន្រឿងសម្ព័ន្-
ស្នេហ៍រវាងសេី-
សេស់ដេននី
ក្វាន់ និងបុរស
ពាណិជ្ជករជា-
អ្នករកសុីលក់
ឡានលោក-
ចាន់ មករា
ដេលមហា-
ជនដឹងថា-
អ្នកទាំង២
សេឡាញ់-
គ្នាដោយ
ចិត្តស្មោះ-

មិនគិតរឿង-
មានឬកេនោះទេ

តេក៏ខានឃើញពួក-
គេបង្ហាញភាពសិ្នទ្-

សា្នាលមយួរយៈដេរ។កញ្ញា
ដេននីក្វាន់បានបញ្ជាក់ថា៖
«ដោយសារតេមយួរយៈមាន
រឿងស្មុគសា្មោញក្នុងចិត្តទើប
ពួកយើងសមេចថានៅ-
ឆ្ងាយពីគ្នាមួយរយៈសិនផង-
ដេរតេមិនមេនមានន័យថា
ពួកយើងចេកផ្លូវគ្នានោះ-
ទេ»៕
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ថ្មីៗ នេះ ដេននី ក្វាន់ សេប់តេ លេច វត្តមាន ថត 
សម្តេង   សី៊អារម្មណ៍ ជាមួយ តួ បេស៊ក្មេង ។ ហ្វេសប៊ុក

សកម្ម ភាព នេ ទិវា រត់បេណំាង អន្តរជាតិ ពាក់ កណា្តាល មា៉ារ៉ាត៊ងអង្គរ កលពី ឆ្នា ំ២០១៨។ រូបថតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍

   យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញៈពេតឹ្តកិណ៍បេកួតកីឡា
បេណំាងកង់ជេើសរើសជើងឯក
ថា្នាក់ជាតិនិងទិវារត់បេណំាងអន្តរ-
ជាតិពាក់កណា្តាលមា៉ារា៉ាតុងអង្គរ
លើកទី២៥ដេលខកខានមិនអាច
បេកួតបានកលពីឆ្នាំ២០២០
ដោយសារករណីវិបត្តិកូវើដ១៩
នោះតេវូបានសហព័ន្ខ្មេរកីឡា
ទោចកេយននិងគណៈកមា្មោ-
ធិករជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជា
(NOCC)សមេចរៀបចំឡើង
វិញនៅថ្ងេទី២៣និងថ្ងេទី២៤ខេ
មករាឆ្នាំ២០២១នេះ។
អគ្គលេខាធិករសហព័ន្លោក

នូចំរើនបានបេប់ថាករបេកួត
កីឡាបេណំាងកង់ជេើសរើស
ជើងឯកថា្នាក់ជាតិឆ្នាំ២០២០នេះ
គឺបានចេបាច់បញ្ចលូគ្នាជាមួយ
ករបេណំាងកង់លក្ខណៈមហា-
ជនដេលគេងរួចហើយថានឹង
ធ្វើនៅថ្ងេទី២៣ខេមករានេះនៅ
ខេត្តសៀមរាបគឺមុន១ថ្ងេនេទិវា
រត់បេណំាងអន្តរជាតិពាក់កណា្តាល
មា៉ារា៉ាតុងអង្គរដេលគេងនឹង
រៀបចំខួបលើកទី២៥ឆ្នាំនៅមុខ
បេសាទអង្គរវត្តខេត្តសៀមរាប
នាថ្ងេទី២៤ខេមករានេះដេរ។
លោកបន្ថេមថា៖«ករបេកួត

ថា្នាក់ជាតិឆ្នាំ២០២០បានលើក
ពេលរហូតដល់ឆ្លងឆ្នាំបុ៉ន្តេពេល
នេះយើងបានកំណត់រួចហើយ
ថាពេតឹ្តកិរណ៍ធំមួយនេះនឹង
រៀបចំជាថ្មីនៅថ្ងេទី២៣ខេមករា
ឆ្នាំ២០២១ដោយមានករចូល-

រួមមកពីក្លបិនិងសមាគមទូទំាង
បេទេសជាង២០ហើយគិតតេមឹ
ថ្ងេនេះមានអ្នកចុះឈ្មោះមកចូល
រួមបេកួតចំនួន៣១៩នាក់»។
លោកលម្អតិថា៖«ករបេកួត

ជើងឯកថា្នាក់ជាតិមានអត្តពលិក
តេ១៤នាក់បុ៉ណ្ណោះដេលតេូវ
បេកួតគ្នាលើវិញ្ញាសាបេណំាងកង់-
គួកចមា្ងាយ១០៥គីឡូម៉េតេដោយ
ចេញពីពេះអង្គចេកពេះអង្គចម
កេបេពេះរាជដំណាក់ឆ្លងកត់ក្នងុ
កេងុនិងវិញ្ញាសាបេណំាងកង់ភ្នំ
ចមា្ងាយ៤៣គីឡូម៉េតេហើយកេ
ពីនេះជាករបេកួតមហាជន។
ចំពោះករជេើសរើសទីតំាងបេកួត
នៅខេត្តសៀមរាបនេះគឺដើមេបីអប-
អរសាទរជាមួយទិវាកីឡាទេស-
ចរណ៍ដ៏ធំបេចំាឆ្នាំរបស់កម្ពជុាគឺ
ទិវារត់បេណំាងអន្តរជាតិពាក់-
កណា្តាលមា៉ារា៉ាតុងអង្គរដេលធ្លាប់
ទាក់ទាញបានកីឡាករកីឡាករិនី-
ជាតិនិងអន្តរជាតិជាង១មឺុននាក់
កលពីខេធ្នូឆ្នាំ២០១៩»។
ចំណេកលោកវា៉ាត់ចំរើនអគ្គ-

លេខាធិករNOCCដេលជាអ្នក-
គេប់គេងទៅលើកររៀបចំទិវារត់-
បេណំាងអន្តរជាតិពាក់កណា្តាល
មា៉ារា៉ាតុងអង្គរបានថ្លេងថា៖«ទិវា
រត់បេណំាងនេះលេបីលេបាញខា្លាងំ
គឺសេូបទាញអ្នករត់បានចេើន
ជាង១មុឺននាក់បុ៉ន្តេឆ្នាំ២០២០
យើងខកខានចេើនលើកចេើន-
សាដោយសារកូវើដ១៩អី៊ចឹង
កររៀបចំឡើងវិញចុងខេមករា
នេះយើងមិនឱេយអ្នកមកពីកេ-
បេទេសចូលរួមទេគឺយើងបើក

ទូលយតេមឹតេអ្នករត់ក្នងុសេកុ
បុ៉ណ្ណោះហើយកររៀបចំនឹង
អនុវត្តឱេយបានខា្ជាប់ខ្ជនួនូវវិធន-
ករសុខាភិបាលដើមេបីករពារ
កររើករាលដាលជំងឺកូវើដ»។
ចំពោះគោលបំណងវិញលោក

វា៉ាត់ចំរើនបានបញ្ជាក់ថា៖«ទិវា
រត់បេណំាងអន្តរជាតិអង្គរនេះគឺ
ជាពេតឹ្តកិរណ៍កីឡាធំមានគោល-
បំណងធំក្នុងករបំផុសសា្មោរតី
បេជាជនឱេយចូលរួមលេងកីឡា
ដើមេបីសុខភាពមិត្តភាពសាម-
គ្គភីាពនិងស្វេងរកថវិកសបេបុរ-
សធម៌ដេលបានបរិចា្ចាគថវិកជា-
ចេើនមឺុនដុល្លារទៅដល់មន្ទរីពេទេយ
អង្គករសង្គមនានាកន្លងមករាល់
ឆ្នាំផងដេរ»។
នៅពេលសួរពីចំនួនអ្នកចូលរួម

និងថាតើករបេកួតនេះអាច
លើកពេលម្តងទៀតឬយ៉ាងណា?
លោកវា៉ាត់ចំរើនបានឆ្លើយតប
ថា៖«តាមស្ថិតិចាស់មានខ្ទង់
១ពាន់នាក់បុ៉ន្តេបច្ចបុេបន្នកំពុង
មានអ្នកចុះឈ្មោះបន្ថេមនិងមាន
អ្នកខ្លះគឺកេមុគណៈកម្មករយើង
ផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅបានដកខ្លនួចេញ
ហេតុនេះចំនួនពិតបេកដនៅ
មិនទាន់កំណត់បានទេតេយើង
រកេសាចំនួនឱេយនៅកេម១ពាន់
នាក់។ចំណេកករបេបេលួឬ
លើកពេលគឺបើមានករណីផ្ទះុ
កូវើដ១៩ឬមានករណេនំាពី
កេសួងជំនាញពិសេសកេសួង
សុខាភិបាលឱេយផ្អាកភា្លាមៗនោះ
គឺយើងនឹងអនុវត្តតាមដោយគ្មោន
លក្ខខណ្ឌ»៕

ព្រតឹ្តិការណ៍កីឡាធំចំនួន២ នឹងត្រវូ
រៀបចំឡើងវិញនៅខ្រត្តសៀមរាប

ស្ងាត់ៗតារាស្រីសិចសី៊ដ្រននី
កា្វាន់បង្ហាញម៊ខលើវិថីសិល្របៈវិញ
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