
ថ្ងៃពុធ ទី១៣ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១ លៃខ ២៨២៩ / តម្លៃ  ១២០០    រៀល

យុវជនជំនាន់ថ្មីលាត-
ត្រដាងបញ្ហាវិបត្តិផ្លូវចិត្ត
តជំនាន់លើសៀវភៅ
២៤៣ទំព័រ...ទំព័រ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត
តើការបិទគណនីបណ្ដាញ
សង្គមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់
លោកTrumpខុសច្បាប់
ដ្ររឬទ្រ?...ទំព័រ១២

អន្តរជាតិ
កម្ពុជានិងសហភាព-
អឺរ៉ុបនឹងជជ្រកគ្នាលើ
កិច្ចសហប្រតិបត្តិកា រ
រយៈព្រល៦ឆ្នាំ...ទំព័រ៩

ស្រដ្ឋកិច្ច

ចំនួនក្រមុហុ៊នចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមថ្នាល-
បច្ច្រកវិទ្រយាកំពុងមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាងំពីវិស័យឯកជន

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ ចនំនួ ក្រមុហ៊នុដ្រល 
បាន ចុះ បញ្ជ ីអាជវីកម្ម តាម ថ្នាល  
បច្ច្រក វិទ្រយា ព័ត៌មាន បាន កើន 
ដល ់៧ ២៩៣ គតិ ត្រមឹ ថ្ង្រ ទ ី៤ 
ខ្រ មករា  បន្ទាប ់ព ីរយៈព្រល ជតិ 
៧ខ្រ ន្រ ការ ដាក់ ឱ្រយ ប្រព័ន្ធ ន្រះ 
ដំណើរ ការ។

រដា្ឋាភបិាល កម្ពជុា បាន ដាក ់ឱ្រយ 
ដណំើរការ ការ ចុះ បញ្ជ ីអាជវីកម្ម 

តាម ថ្នាល បច្ច្រក វិទ្រយា ព័ត៌មាន   
ដ្រល ហៅថ«Single Portal» 
នថ្ង្រទី ១៥  ខ្រ មិថុន ដោយ 
បាន ដាក ់ក្រសងួ  នងិ ស្ថាបន័ រដ្ឋ 
ទាំង អស់ចំនួន  ៦ ជាមួយ គ្នា។

ក្រសងួ  នងិ ស្ថាបន័ រដ្ឋ ទាងំ ៦  
ដ្រល  ចុះ បញ្ជី ក្នុង ប្រព័ន្ធ ន្រះ  គឺ 
ក្រសួង មហាផ្ទ្រ ក្រសួង ស្រដ្ឋ- 
កិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួង ពា-
ណិជ្ជ កម្ម នងិ ក្រសួង ការងារ  នងិ   
បណ្ដុះ បណ្ដាល វជិា្ជា ជវីៈ  អគ្គន-

យក ដា្ឋាន ពន្ធដារ  និង ក្រុម- 
ប្រកឹ្រសា អភវិឌ្រឍន ៍កម្ពជុា។ ស្ថាបន័  
ចំនួន៦ ផ្រស្រង ទៀត  គ្រង នឹង 
ដាក់ បញ្ចូល  ក្នុង ប្រព័ន្ធ ន្រះ។

យោង តាម ទិន្នន័យ បាន ពី 
ក្រសួង ស្រដ្ឋ កិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ  
គិត ត្រឹម ថ្ង្រទី ៤ ខ្រ មករា ក្នុង 
ចំណោម ក្រុម ហ៊ុន សរុប ទាំង- 
អស់  នោះ គឺ មាន ក្រុមហ៊ុន ប្រ-
ហ្រល  ២ ៩៧០ ត្រូវ បាន ចុះ- 
បញ្ជី  ដោយ ជោគ ជ័យ នៅ លើ 

ថ្នាល Single Portal ខណៈ 
ក្រុម ហ៊ុន ចំនួន  ៦៥១  ផ្រស្រង- 
ទៀត កពំងុ ស្ថតិ ក្រម ការ ត្រតួ- 
ពនិតិ្រយ ។ ជាមយួ គ្នា ន្រះ  ក្រមុហ៊នុ 
សរបុ  ៣ ៦៧២ ត្រវូ បាន បម្រងុ 
ក្នងុ ចណំោម នោះ ៣ ៤៦៣ត្រវូ  
បាន អនុម័ត និង ក្រុម ហ៊ុន នៅ 
សល ់កពំងុ ស្ថតិ ក្រម ការ ត្រតួ- 
ពិនិត្រយ ។

លោក លមឹ ហ្រង  អនបុ្រធាន  
សភា ពាណិជ្ជ ...ត ទៅ ទំព័រ ១០

ទីងមោង !

ក្ម្រង កំពុង ចងទី ងមោង នៅ ក្នុង ស្រដើម្របី បន្លាចសត្វ មិនឱ្រយចុះឬចូលសុីស្រូវ ដ្រល ជិត ទុំ  ស្ថិត នៅ ស្រុក ល្វាឯម   ខ្រត្ត កណ្ដាល 
កាលពីថ្ង្រអាទិត្រយ ។ រូបថត ហ្រង ជីវ័ន

ក្រសួងកសិកម្មកំណត់
ភូមិតាច្រងក្នងុស្រុក
ឯកភ្នំជាតំបន់មា ន
ជំងឺផ្តាសាយបក្រសី

ចំណូលពន្ធដារ
ឆ្នាំ២០២០កើន
ជិត៤ភាគរយ

យូនីស្រហ្វៈទារក
កម្ពុជាកើតថ្ង្រទី១
មករារំពឹងថមាន
អាយុលើស៨១ឆ្នាំ

អោម ប៊ុន ធឿន

បាត់ដំបងៈ ក្រសួង កសិ កម្ម  
បាន ច្រញ  ស្រច ក្តី ប្រកាស មួយ  
ដោយ កំណត់ ភូមិ តា ច្រង ឃុំ 
ព្រក នរនិ្ទ ន្រស្រកុ ឯ ក ភ្ន ំ នងិ ភមូ ិ
នៅ  ជំុ វិញ នោះ ជា តំប ន់  មាន ជំងឺ 
ផ្តាសយ បក្រស  ី ដោយ ហាម ឃាត់  
មិន ឱ្រយ មាន ការ ដឹកជញ្ជ ូន សត្វ ស្លា ប 
បន្ទាប់ ពី មាន ់១ ៣ ០០ ក្របាល បាន 
ងាប់ ជា បន្ត បន្ទាប់ ។

តាម ការ  ប្រកាស  របស់ ក្រសួង 
កសិ កម្ម រុកា្ខា ប្រមាញ់ និង ន្រស ទ 
កាលពមី្រសលិ មញិ  បាន បញ្ជាក ់ថ 
អគ្គន យក ដា្ឋាន សុខ ភាព សត្វ 
និង ផលិត កម្ម សត្វ ត្រវូ មាន វិធាន- 
ការ  បំផ្លាញ ចោល ចំពោះ បក្រសី 
គ្រប ់ ប្រភ្រទ  ក្នងុ តបំន ់ផ្ទុះ ជងំ ឺទៅ 
តាម វិធាន បច្ច្រ ក ទ្រស បសុ ព្រទ្រយ ។ 
លើស ព ីន្រះ ត្រវូ ផ្អាក ជាបណោ្ដាះ- 
អាសន្នលើ ការ ទញិ  ការ លក ់នងិ 
ការ ដឹក ជញ្ជូន បក្រសី គ្រប់ ប្រភ្រទ 
ចលូ -ច្រញ ឬ ឆ្លង កាត ់ក្នងុ រង្វង ់៣ 
គីឡូម៉្រ ត្រ  ពីចំណុច ផ្ចិត ន្រតំបន់ 
ផ្ទះុជំ ងឺនិង ដាក់ តំប ន់ ន្រះ ជា  តបំន ់
ត្រួត ពិនិត្រយ និង តាម ដាន ។ 

ស្រចក្តី ប្រកាស បន្ត   ថ ៖« មន្ត្រី 
ជំនញ   ត្រូវ ធ្វើការ សិក្រសា ស្រវ- 
ជ្រវ ប្រភព ជ ំង ឺផ្តាសយ បក្រស ីក្នងុ 
រយៈ ព្រល ៣០ ថ្ង្រ និង ត្រូវ ពិនិត្រយ 
ឃា្លាំ មើល ចលន បក្រសី ជាប្រ ចាំ  
ក្នងុ  រង្វង ់១០ គឡី ូម៉្រត្រ ពចីណំចុ 
ផ្ចិត ន្រ តំបន់ ផ្ទុះជំ ងឺ។ ការ ចិញ្ចឹម 
ការ លក់ និង ដឹក ជញ្ជនូ បក្រសី គ្រប់ - 
ប្រភ្រទ នៅ តំបន់ ផ្ទះុ ជំងឺផ្តាសយ - 
បក្រសី ខាង លើត្រវូ ផ្អាក ជា បណោ្ដាះ - 
អាស ន្ន រហូត ដល់ មាន ស្រចក្តី - 
ប្រកាស ថ្មី »។  

លោក...តទៅទំព័រ ៤ 

ហុឹន ពិសី

ភ្នពំៃញៈ  ទោះ ប ីជងំ ឺផ្លវូ ដង្ហើម 
សកលកវូដី ១៩ បាន  ឆ្លង រាល-  
ដាល រយៈ ព្រល ជាង ១ ឆ្នា ំហើយ  
ក៏ ដោយ ក៏ ការ ប្រមូល ចំណូល 
ពន្ធដារ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ មនិ បាន 
ធា្លាក់ ចុះ ឡើយ  ដោយទឹក ប្រក់ 
ទទួល បាន ពី   វិស័យ ន្រះ មាន ប្រ-  
មាណ ជិត  ៣ ពាន់ លន ដុល្លារ  
កើន ឡើង  ៣,៧៣ ភាគ រយ បើ 
ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៩។ ន្រះ បើ  
តាម ទនិ្ននយ័ ព ីអគ្គ នយកដា្ឋាន  
ពន្ធ ដារ។

ស្រចក្ត ីប្រកាស ពត័ម៌ាន ន្រកចិ្ច 
ប្រជុំ បូក សរុប...ត ទៅទំព័រ ១០

ឡុង គីមម៉ារីតា

ភ្នំពៃញៈទារក  ទារិកា  កម្ពុជា 
ជតិ ១ ០០០ នក ់ ក្នងុ ចណំោម 
ជាង៣៧ មឺុន នក់ នៅ ទូទំាង 
ពិភព លោកដ្រ លបា នចាប់កំ- 
ណើត  ក្នុង ថ្ង្រ ចូលឆ្នាំ សកល ថ្មី 
ថ្ង្រទី១  មករា ត្រ ូវបាន អង្គការយូ-  
នី ស្រ ហ្វ ព្រយាករ ថនឹ ងមា ន អា យុ- 
កា ល រំពឹង ទុក ច្រើន ជាង មនុស្រស 
ជំនន់ មុនៗ  ដ្រល មាន រហូត 
ដល់ លើស ពី ៨១ ឆ្នាំ។ 

អង្គការ ...តទៅទំព័រ ៦



នៀមឆេង

ភ្នំពេញៈមេធាវីការពារក្ដីមន្តេី
និងសកម្មជនអតីតបកេសបេឆំាង
កាលពីមេសលិមិញបានស្នើតុលុា-
ការអន្តរាគមន៍ឱេយអ្នកជាប់ក្នុង
សំណុំរឿងអាចចូលមកកម្ពុជា
ដើមេបីចលូរមួក្នងុនតីវិធិីតលុាការ
ប៉ុន្តេមន្តេីរដ្ឋាភិបាលពនេយល់ពី
ហេតុផលមយួចនំនួដេលរដ្ឋាភ-ិ
បាលមនិអាចចេញទដិ្ឋាការដល់
កេុមអតីតមន្តេីបកេសបេឆាំង។
លោកសំ សុគង់ មេធាវី

ការពារក្ដីកេុមអតីតមន្តេី និង
សកម្មជនបកេសបេឆាំងបាន
ថ្លេងថាការដក់លិខិតទៅសា-
លាដំបូងរាជធានីភ្នពំេញគឺស្នើ
សុំឱេយតុលាការជួយអន្តរាគមន៍
ទៅរដ្ឋាភិបាលដើមេបីកូនក្ដីរបស់
លោកអាចចូលមកតតំាងក្ដីបាន។
លោកសំសុគង់ បញ្ជាក់ថា៖

«ក្នុងលិខិតខ្ញុំសុំឱេយតុលាការធ្វើ
ម៉េចឱេយមានវត្តមានកូនក្ដីក្នុង
សវនាការដោយសារតាមកេម-
នីតិវិធីសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោទ
តេវូតេមានវត្តមានរបស់ជន-
ជាប់ចោទនៅក្នងុសវនាការដើមេបី
សា្ដាប់ការចោទបេកាន់នងិឆ្លើយ
ដោះសាចំពោះបទចោទ។ខ្ញុំដក់
ទៅនេះគោលដៅឱេយតុលាការ
ជួយអន្តរាគមន៍ទៅអាជា្ញាធរដេល
ជាអ្នកអនុវត្តដីកាកោះហៅឱេយ
ជួយសមេលួធ្វើម៉េចឱេយកូនក្ដីមាន
វត្តមាននៅពេលមានសវនាការ»។
លោកអុីរិន្ទបេធានលេខា-
ធកិារដ្ឋានរដ្ឋបាលនេសាលាដំបងូ
រាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ពី
មេសិលមិញថាសាលាដំបូង-

រាជធានីភ្នពំេញទទួលបានលិខិត
អន្តរាគមន៍នេះហើយ។
សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ

គេងនឹងបន្តសវនាការលើ
សំណុំរឿង«រួមគំនិតកេបត់»និង
«ញុះញង់»ដេលមានជនជាប់ចោទ
ជាអតីតមន្តេី សកម្មជននិង
អ្នកគាទំេអតតីបកេសបេឆាងំចនំនួ
១៣៩នាក់ ក្នុងនោះ៦១នាក់
នឹងតេូវជំនុំជមេះនៅថ្ងេទី១៤
មករានិងហើយ៧៨នាក់ទៀត
នឹងជមេះនៅថ្ងេទី៤មីនា។
លោកសេីមរូសុខហួរអតតី-

អនុបេធានគណបកេសសង្គេះ-
ជាតិដេលតុលាការកំពូលរំលាយ
នៅខេវចិ្ឆកិា២០១៧នងិជាជន-
ជាបច់ោទមា្នាក់បានដក់ពាកេយសុំ
ទិដ្ឋាការដើមេបីមកចូលរួមក្នុង
សវនាការនេះនៅសា្ថានឯក-
អគ្គរាជទូតកម្ពុជានៅសហរដ្ឋ-
អាមេរិកប៉ុន្តេលោកសេីមិន
ទទលួបានទដិ្ឋាការទេ។លោក-
សេីគេងមកដល់កម្ពុជានៅ

ថ្ងេទី១៧មករាបនា្ទាប់ពីបាន
ពនេយារការធ្វើដំណើរដេលគេង
ដំបូងនៅថ្ងេទី៤មករា។
ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍មិនអាចទាក់ទង

លោកសេីមូរសុខហួរដើមេបីសុំ
ការបញ្ជាក់បន្ថេមពីផេនការ-
តេឡប់មកចូលរួមសវនាការ
បានទេកាលពីមេសិលមញិ។ប៉នុ្តេ
លោកសេីបានបង្ហោះសារនៅ
លើTwitterថាការកាត់ទោស
ដោយមិនអនុញ្ញាតឱេយជនតេូវ
ចោទមានវត្តមាននៅក្នងុសវនា-
ការមិនយុត្តិធម៌ទេ។
លោកសេីថ្លេងថា៖ «ពួកគេ

មិនចេញទិដ្ឋាការឱេយយើងបាន
ទៅបេឈមមុខក្នុងតុលាការ
ពួកគេចាប់អ្នកគាំទេរបស់យើង
មុនពេលយើងតេឡប់ទៅវិញ
ពីពេះតេពួកគេមិនមានភ័ស្តុ-
តាងពីបទកេបត់ជាតិឬភ័ស្តុតាង
ពីការងើបបះបោរ»។
លោកជិនមា៉ាលីនអ្នកនំា-

ពាកេយកេសួងយុត្តិធម៌ថ្លេងថា
តុលាការបំពេញកិច្ចការតាម
នីតិវិធីដូចដេលមានបញ្ញត្តិនៅ
ក្នុងចេបាប់។ដូចជាការសុើបសួរ
ការសុើបអង្កេតនិងការបើក-
សវនាការជាដើម។ក្នុងករណី
ខាងលើតុលាការបានឈាន
ដល់នីតិវិធី ចេញដីកាកោះឱេយ
ចូលសវនាការពេមទាំងបាន
ចេញដីកាបង្គាប់ឱេយនាំខ្លួនដេល
គេប់សមត្ថកិច្ចតេូវអនុវត្តតាម
ដីកាបង្គាប់ឱេយនាំខ្លួនតាមគេប់-
មធេយាបាយ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖ «រួមទាំង

អង្គទតូក៏ដោយគឺតេវូអនវុត្តតាម
ដីកាបង្គាប់ឱេយនាំខ្លួនមិនមេន
ចេញទិដ្ឋាកាចេញសពុលភាព-
លិខិតឆ្លងដេនទេគឺតេវូបេើគេប់-
មធេយាបាយការទូតនិងគេប់-
យន្តការនិងកចិ្ចពេមពេៀងដេល
មានដើមេបីចាប់ខ្លួនឬនាំខ្លួនជន
ហ្នឹងតាមអំណាចដីកាឱេយនាំខ្លួន
នោះចូលមកបេឈមនឹងផ្លូវ
ចេបាប់។តេទោះនាំមកបានឬមិន
បាននីតិវិធីតុលាការនឹងបន្ត
ទៅមុខតាមនីតិវិធី»។
សេដៀងគា្នានេះអ្នកនាំពាកេយ

រាជរដ្ឋាភិបាលលោកផេសុផីាន
ថ្លេងថាតលុាការបានចេញដកីា
ទៅតាមនីតិវិធី ប៉ុន្តេការរក
លទ្ធភាពចលូមកសេកុខ្មេរវញិគឺ
ជាការទទលួខសុតេវូរបស់សាម-ី
ជន។រដ្ឋាភិបាលមិនលូកលាន់
ទេហើយចេបាប់មិនអនុញ្ញាត
ផ្ដល់លិខិតូបករណ៍ណាមួយ
ដេលធ្វើឱេយជនកំពុងស្ថិតក្នុង-
ការស្វេងរកចាប់ខ្លនួឬជនជាប-់
ចោទអាចមានលទ្ធភាពគេចវេះ
ពីការអនុវត្តចេបាប់ទេ៕
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ឡុងគីមម៉ារីតា

កោះកុងៈកមា្លាងំគណ:បញ្ជា-
ការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង
បានចុះដកបង្គាលរបង រុះរី
សណំង់ខ្ទមអនាធបិតេយេយនងិ
ដកហតូដើមឈើដេលបានដំ
និងសាងសង់ដោយខុសចេបាប់
ក្នុងឧទេយានជាតិបទុមសាគរ
ស្ថតិក្នងុសេកុបទមុសាគរខេត្ត
កោះកុងពេមទាំងពេមាន
បញ្ជូនទៅតុលាការបើការរំ-
លោភបំពានស្ថិតក្នុងភាពមិន
រាងចាល។
លោកសុខសុទ្ធីអ្នកនាពំាកេយនិង

ជាអភិបាលរងនេគណ:អភិបាល
ខេត្តកោះកុងបានបេប់ភ្នពំេញ-
ប៉សុ្តិ៍កាលពីមេសិលមញិថាកាល-
ពីថ្ងេទី១១មករាកេុមការងរ
ចមេុះខេត្ត ដោយមានការ-
សមេបសមេួលពីលោកអេង
ចាន់ភារា៉ាពេះរាជអាជា្ញារងនេ
អយេយការអមសាលាដំបូងខេត្ត
កោះកុងបានចុះដកបង្គាល
របងរុះរីសំណង់ខ្ទមអនាធិប-
តេយេយចំនួន១១ខ្ទមក្នុងនោះ
ចំនួន៩ ខ្ទមបានធ្វើការរុះរី
រួចរាល់និងចំនួន២ទៀត
មា្ចាស់ខ្ទមបានធ្វើកចិ្ចសនេយារុះរី
ដោយខ្លួនឯង។លោកបន្តថា
ដោយសារតេពលរដ្ឋទាំងនេះ
ទើបបេពេតឹ្តភាពល្មើសជាលើក
ដំបូងនិងបានទទួលកំហុស
ទើបសមត្ថកិច្ចគេន់តេធ្វើការ-
អប់រំ និងពេមានហាមបេពេឹត្ត
ទង្វើដដេលទៀតដោយមិន
មានការឃាត់ខ្លួននោះទេប៉ុន្តេ
ក្នុងករណីមិនរាងចាល នឹង
បញ្ជនូសំណំុរឿងទៅតុលាការ។
ជាមួយនឹងការចុះរុះរីនេះ

លោកសុទ្ធីបានឱេយដងឹថាតាម
រយៈការបង្ហោះ្រដូនក្នុងតំបន់
ដេលចុះទៅបង្កេបនេះគឺនៅ
មានការសាងសង់ខ្ទមជាង
២០បន្ថេមទៀតប៉ុន្តេដោយ-
សារតេទីតាំងទាំងនោះ ស្ថិត

ក្នងុពេជេទើបសមត្ថកចិ្ចមនិ
ទាន់អាចចុះទៅបង្កេបក្នុង
ពេលភា្លាមៗបាន។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«តាមការ

សា្មានមើលទៅក្នុងតំបន់ពេ
រាក់នេឧទេយានជាតិបទុមសាគរ
មានការទៅសាងសង់ខ្ទមនៅ
ក្នុងពេ តាមរយៈកាប់ទន្ទេន
ដីពេជេបេហេលជាង ២០
ខ្ទមផេសេងទៀត។ដោយសារតេ
ទីតំាងគាត់សាងសង់នៅឆា្ងាយៗ
ហើយភមូិសាស្តេលបំាកយើង
ធ្វើ១ជំហានម្តងៗ»។
តាមរយៈការកាប់ទន្ទេន

ដីពេពីខាងក្នុងឧទេយានជាតិប-
ទុមសាគរលោក សុខសុទ្ធី
រៀបរាប់ថា ពលរដ្ឋទាំងនោះ
បានបង្កើតជាសកម្មភាពនេការ
សាងសង់ខ្ទមតចូៗដោយមាន
ដំដណំាំហបូផ្លេមយួចនំនួក្នងុ
ចេតនាបង្ហោញថាពួកគេបាន
រស់នៅទីនេះជាយូរឆា្នាំមក-
ហើយ។លោកបន្តថានៅពេល
មានការបង្កេបរុះរីពេលនោះ
ពួកគេនឹងបង្កើតជាកមា្លាំងតវ៉ា
ដើមេបីស្នើឱេយរដ្ឋាភិបាល កាត់-
ឆ្វៀលដីដេលរំលោភក្នុងតំបន់
ការពារនោះទៅឱេយពួកគេ
ហើយក៏បានលក់ដីទាំងនោះ
បន្តទៅបុគ្គលដេលនៅពីកេយ
ខ្នងសមេប់ធ្វើកម្មសិទ្ធិសេប-
ចេបាប់។ឧទេយានជាតិបទុម-
សាគរស្ថិតក្នុងសេុកបទុម-
សាគរខេត្តកោះកុងមានផ្ទេដី
បេមាណ១៧មុឺនហិកតា។ បច្ច-ុ
បេបន្នផ្នេកខ្លះនេតំបន់ការពារនេះ
តេូវបានកាត់ឆ្វៀលជូនបេជា-
ពលរដ្ឋ និងផ្តល់ជាដីសមេបទាន
សេដ្ឋកិច្ច និង១ផ្នេកទៀតក៏
បានផ្តល់ជាការជួលក្នុងរយៈ-
ពេលវេងពីរដ្ឋាភិបាលទៅឱេយ
កេុមហ៊ុនវិនិយោគវិស័យអេ-
កូទេសចរណ៍ ខណៈការកាប់-
ទន្ទេនពីសណំាក់ពលរដ្ឋខសុ-
ចេបាប់មានចនោ្លាះពី២០០ទៅ
៣០០ ហិកតា។ នេះបើតាម

រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង។
លោកថោងច័ន្ទដរា៉ា អ្នក-

សមេបសមេលួផ្នេកសិទ្ធិមនសុេស
នេសមាគមអាដហុកបេចាំ
ខេត្តកោះកងុថ្លេងថាការសាង-
សង់ខ្ទមទាំងនេះគឺកើតមាន
ឡើងជាយរូមកហើយហើយក៏
កើតឡើងជាហូរហេផងដេរ
ដោយហាក់មានការសមគំនិត
ជាមួយអាជា្ញាធរមូលដ្ឋានឬ
មន្តេីខិលខូចមួយចំនួនដើមេបី
ទទួលបានផលបេយោជន៍ណា-
មួយ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«មានតេ

អាជា្ញាធរមលូដ្ឋានបទិភ្នេកបើក
ដេឱេយសកម្មភាពទាងំនេះកើត-
ឡើងពេះបើសិនជាបេជា-
ពលរដ្ឋធម្មតា គាត់មិនអាច
ហា៊ានដោយសារតេកមា្លាំង
ជនំាញគាត់ចលត័ការពាររាល់
តេថ្ងេហ្នឹង។ប៉ុន្តេនេះ រូបភាព
នេះគឺជាការឱេយដេជាថ្នូរនងឹការ
បានបេយោជន៍ហើយបាន
ទមា្លាក់កំហុសមកតេបេជា-
ពលរដ្ឋ។យើងទទលួសា្គាល់ថា
អ្នករុករានជាបេជាពលរដ្ឋ
ប៉នុ្តេអាចរបូភាពមានគេជលួពី
ខេត្តផេសេង ដើមេបីឱេយរុករាននិង
ឈរជើងនៅលើដីទាំងនោះគឺ
មិនមេនពលរដ្ឋនៅក្នុងសេុក
ភូមិទេ»។
លោកថោងច័ន្ទដរា៉ា ថ្លេង

ដោយបានរំពឹងថា សមត្ថកិច្ច
ជំនាញគួរតេពងេឹងតួនាទីការ-
ងរឱេយមានតមា្លាភាពហើយ
អាជា្ញាធរគេប់ជាន់ថា្នាក់តេវូចូល-
រួមចាត់វិធានការកុំបិទបាំង
ពត័ម៌ានបើក្នងុករណីរកឃើញ
អ្នកនៅពីកេយខ្នងតេូវតេ
ហា៊ានចាត់វិធានការបើទោះជា
ជននៅពីកេយខ្នងនេការ-
រំលោភយកដីរបស់រដ្ឋ មាន
ខេសេធំយ៉ាងណាក៏ដោយ។
លោកថោងច័ន្ទដរា៉ាបាន

ថ្លេងឱេយដឹងថា៖«យើងតេូវតេ
វេកមុខអ្នកនៅពីកេយខ្នង
ហ្នឹងឱេយឃើញកុំពេយាយមបិទ-
បាំងទោះប៉ះខេសេអ្នកនេះឬអ្នក-
នោះ ហើយយើងមិនហា៊ាន
បេប់ មិនហា៊ាន ចាប់។ធ្វើ
ដូច្នេះដូចលើកទឹកចិត្តឱេយពួក-
គាត់បន្តបេពេឹត្តដដេលជា
ដដេលពេះវមិនមានដំណោះ-
សេយនោះទេ។ យើងតេូវធ្វើ
យ៉ាងម៉េចឱេយមានតមា្លាភាព
នៅក្នងុចណំាត់ការរបស់សមត្ថ-
កិច្ចរកឱេយឃើញអ្នកនៅពកីេយ
ខ្នងបើមិនអ៊ីចឹងចេះតេកើត
មានកន្លេងនេះកន្លេងនោះបន្ត
ធ្វើតាមគា្នារហូត»៕

សមត្ថកិច្ចបានរុះរើខ្ទមខុសច្បាប់១១
ទីតំាងច្ញពីឧទ្យានជាតិបទុមសាគរ

ម្ធាវើការពារក្តមីន្ត្និីងសកម្មជនអតីតបក្ស
ប្ឆំាងស្នើតុលាការជួយកូនក្ដចូីលសុ្ក

សំណង់ខុសចេបាប់បានសង់ក្នងុឧទេយានជាតិ។ រូបថតរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

លោកមេធាវីសំសុគង់កាលពី 
ពេលកន្លងមក។ រូបថតFN
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ភ្នំពេញៈ មន្តៃី ពន្ធដារ សហការ ជា- 
មួយ អាជា្ញា ធរមាន សមត្ថ កិច្ច ថ្នាក់ កៃម- 
ជាតិ  នឹង ចា ប់ផ្តើ ម តៃួត ពិ និតៃយ ការ- 
បៃកាស បង់ ពន្ធ លើ មធៃយោបាយ ដឹក- 
ជ ញ្ជូន  និង យាន ជំនិះ គៃប់ បៃភៃទបៃ-  
ចាំឆ្នាំ ២០២០ នៅ ដើម ខៃ កៃយ  
នៅតាម គោលដៅ មួយ ចំនួ ន ក្នុង រាជ- 
ធានី-ខៃត្ត  នៅ ទូទំាង បៃទៃ ស បន្ទាប់ ព ី
ការ បៃមូល ពន្ធ បៃចាំ បាន បិទ បញ្ចប់   
កា ល ពី ថ្ងៃទី ៣០  ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ មុន។

អគ្គ នយ កដា្ឋាន ពន្ធដា រនៃ កៃសួង- 
សៃដ្ឋក ិច្ច  នងិ ហរិញ្ញ វត្ថបុាន ជនូ ដណំងឹ 
នៅ ថ្ងៃទី ១១  ខៃមករា  ឆ្នាំ២០២១ ពី  
ការចុះ  តៃួតពិ និតៃយ ការ បៃកាស  បង់ ពន្ធ 
លើ មធៃយោបាយ ដឹកជ ញ្ជូន  និង យាន- 
ជំនិះ គៃប់ បៃភៃទ បៃចាំ ឆ្នាំ២០២០ 
ដៃល កៃុម ការងារ ចមៃុះ រាជ ធានី-ខៃត្ត 
ដឹក នំ ដោយ មន្តៃី ពន្ធដារសហការ- 
ជាមួយ អាជា្ញា ធរមាន សមត្ថ កិច្ច ថ្នាក់- 
កៃម ជាតិ នឹង តៃួតពិ និតៃយ នៅ តាម 
គោលដៅ មួយ ចំនួន លើ កំណាត់ ផ្លូវ 
សំខាន់ៗ ចាប់ ពី ថ្ងៃទី១  ខៃ កុម្ភៈ  ឆ្នាំ 
២០២១  ត ទៅ។ 

សៃចក្តី ជូន ដំណឹង  បញ្ជាក់ ថ « ក្នុង 
ក រណី មា្ចាស់ យាន យន្ត ខក ខាន មិន 

បាន បៃកាស បង់ ពន្ធ លើ មធៃយោ បាយ 
ដឹក ជញ្ជូន  និង យាន ជំនិះ គៃប់ បៃភៃទ 
បៃចាំ ឆ្នាំ ២០២០ កន្លង ទៅ  សូម មៃតា្តា 
រួស រាន់ អ ញ្ជើញ ទៅបៃ កាស បង់ពន្ធ 
និង បង់ បៃក់ ពិន័យ តាម ចៃបាប់ ជា ធរ មាន 
នៅ អគ្គ នយក ដា្ឋាន ពន្ធ ដារ ឬ នៅ តាម 
សាខា ពន្ធដារ ខៃត្ត- ខណ្ឌ ឬ នៅ តាម 
សាខា ធនគារ មួយ ចំនួន ទៀត »។

ជា មយួ គា្នា នៃះ  អគ្គ នយ កដា្ឋាន ពន្ធ- 
ដា រ សងៃឃឹម  និង ជឿជាក់  ថ  មា្ចាស់ យាន- 
យន្ត ទំាង អស់ នឹង យក ចិត្ត ទុក ដាក់ 
គោរព កាតព្វ កចិ្ច នៃះ គៃប់ៗ  គា្នា  នងិ ចលូ- 
រួម អនុវ ត្តឱៃយ បាន ទាន់ ពៃលសៃប តាម 
បទ បៃបញ្ញត្តិ នៃ ចៃបាប់ ដើមៃបី ចៀស វាង នូវ 
កៃមុ ការងារ  ចមៃះុ ឃា ត់ យាន យន្ត តាម 
ដង ផ្លូវ តមៃូវ ឱៃយ បង់ បៃក់ ពន្ធ ដៃល នំ- 
ឱៃយ ខក ខាន ពៃលវៃលានិង កកស្ទះ ចរា- 
ចរណ ៍ដៃល អាច កើត មាន នវូ បាត ុភាព 
អស កម្ម  ជាយ ថហៃ តុ។ 

កា របៃ មូល ពន្ធ បៃចំា ឆ្នា ំ២០២០  តៃវូ- 
បាន បិទ បញ្ចប់ ជា សា្ថាព រ កាលពី ថ្ងៃទី 
៣០  ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២ ០២០ កន្លង ទៅ 
ដោយ មាន ការ កើន ឡើង  បើ ធៀប នឹង 
ឆ្នាំ ២០១៩  ទាំង ចំនួន យាន យន្ត  និង 
បៃក់ ចំណូល ពី ការ បង់ ពន្ធ ផ្លូវ។នៃះ 
បើតា មលោ ក  គង់ វិបុល អគ្គ នយ ក 
នៃ អគ្គ នយ ក ដា្ឋាន ពន្ធ ដា រ ។

លោក  គង ់ វបិលុ  បាន ឱៃយដងឹ កាល- 
ព ីមៃសលិ មញិ ថ  ការ បង ់ពន្ធ លើ មធៃយោ- 
បាយ ដឹកជ ញ្ជូន និង យាន យន្ត គៃប់- 
បៃភៃទ សមៃប់ ឆ្នាំ ២០២០ កន្ល ងទៅ 
នៃះ បងា្ហាញ ព ីអតៃ នៃ អ្នក បង ់ពន្ធ ចៃើន 
ឡើង គួរ ឱៃយ កត់ សមា្គាល់ ធៀប នឹងឆ្នា ំមុន ៗ  
ដៃល កតា្តា នៃះ ឆ្លុះប ញ្ចាំង  ពី ភាពល្អ- 
បៃសើ រ ឡើងជា  លដំាប ់នៃ វបៃបធ ម ៌បង-់ 
ពន្ធ របស់ បៃ ជាព ល រដ្ឋ កម្ពុជា ពី១ ឆ្នាំ 
ទៅ ១ ឆ្នាំ។

លោក  បា ន បន្ត ថ ជាក់ ស្តៃង គិត តៃមឹ 
ថ្ងៃទី៣១ ខៃ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០  អគ្គន- 
យក ដា្ឋាន  ពន្ធ ដា រ បៃមូល ពន្ធ លើ មធៃយោ- 
បាយ ដឹក ជញ្ជនូ ឆ្នា២ំ០២០(តាម ទិន្ន- 
ន័យ ក្នងុ បៃព័ន្ធ របស់ អគ្គ នយក ដា្ឋា ន- 
ពន្ធ ដារ)សមៃច បាន រថ យន្ត ចំនួ ន 
៧ ៣៣  ៥៤៩គៃឿ ង (រថ យន្ត ចុះប ញ្ជ ី
ថ្មី ក្នុងឆ្នាំនៃះ ចំនួន ៧ ៦ ៩៩៤ គៃឿង) 
បើ ធៀប នឹង ឆ្នា២ំ០១៩ បាន កើន ឡើង 
ចំនួន  ៧២  ៦៧៥គៃឿ ង។

លោក  គង់  វិបុល បាន បញ្ជាក់ ថ៖ 
«ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០  ចំណូល ពី ការ បង់ ពន្ធ 
លើ មធៃយោ បាយ ដឹក ជញ្ជូន  និង យាន- 
ជនំិះ គៃប ់បៃ ភៃទ ទទ ួលបា ន បៃក ់ពន្ធ 
សរុប ចំនួន ៣៦ ៦ ៤២៤, ៧លាន រៀល 
ដៃល ចណំលូ នៃះ បាន កើនឡើ ង ចនំនួ 
៣៦ ០២ ៦,៣លា ន រៀ ល ស្មើ នឹង 

១០៥,២%  បើ បៃៀប ធៀប នឹង ផៃន- 
ការ ឆ្នា ំ២០២០ ស្មើនឹ ង១៣៥, ២%» ។

 លោក  សៃម  រតន  បៃធាន ការិ- 
យាល័ យ ចរាចរណ៍ រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថ  លោក មិន 
ទាន ់ទទួល បាន កា រផ្តល់ ព័ត៌ មាន ឬ បទ- 
បញ្ជា លើ ការ បៃង ចៃក ឬ កំណត់ គោល- 
ដៅ ក្នុង ការ ចុះ តៃួត ពិនិតៃយ កា របៃ កាស  
បងព់ន្ធ លើ មធៃយោ បាយ ដកឹ ជញ្ជនូ  នងិ 
យាន ជំនិះ នៅ ឡើយ ទៃ។ 

លោក បាន បៃប់ថ៖«នយក ដា្ឋាន - 
នគរ បាល ចរាចរណ ៍ នងិ សណា្តាប ់ធា្នាប ់

សាធារណៈ នឹងធ្វើ ការ បៃង ចៃក តាម 
គោលដៅ ដោយ មាន ការស ហកា រ 
ជាមួ យនឹ ង មន្តៃី ពន្ធដា រក្នុង ការ ធ្វើ 
កា រងារ នៃះ។ ខ្ញុំ នឹង បៃប់ ភា្លាម  នៅ 
ពៃល ដៃល ខ្ញុំ ទទួ លបាន ការណៃ នំ ឬ 
ព័ត៌មា ន ណាមួយ ពី ថ្នាក់ លើ»។ 

យោង តាម កៃសួង សា ធារណ ការ 
និង ដឹក ជញ្ជូន បាន ឱៃយដឹ ងថ ម កទល់ 
នងឹ បច្ចបុៃបន្ន នៃះ កម្ព ុជា មាន យាន យន្ត 
ចុះប ញ្ជ ីសរបុ ទាងំ អស ់ចនំនួ បៃ មាណ 
៥ ៦ ៨០  ០០០ គៃឿង  ក្នងុ នោះ រថ យន្ត 
មាន បៃមាណ ៩៣៦  ០០០ គៃឿង ៕

 វ៉ន   ដា រ៉ា  

 ភ្ន ំពេញៈ  លោក  ស  ខៃង  ឧប- 
នយក រដ្ឋ មនៃ្ដ ី  រដ្ឋ មនៃ្ដ ីកៃសួង 
មហា ផ្ទៃ បៃប់ ឱៃយ អភិ បាល រាជ- 
ធានី ខៃត្ដ  រៀប ចំ របាយ ការណ៍ 
បូក សរុប លទ្ធ ផល ការងារ បៃចំា 
ឆ្នា ំ២០២០  និង តៃវូ បញ្ចលូ សមិទ្ធ- 
ផល  និង បញ្ហា បៃឈម របស់ កៃមុ 
ការងារ រាជ រដា្ឋា ភិបាល  ចុះ មូល- 
ដា្ឋាន  និង កម្ម វិធី ល ម្អតិ ឯក សារ 
ពាក់ ព័ន្ធ ទៅ ក្នងុ របាយ ការណ៍ ផ្ញើ 
មក កៃសួង មហា ផ្ទៃ ឱៃយ បាន មុន 
ដំណាច់ ខៃ មករា នៃះ ជា កំណត់ ។

យោង តាម លិខិត របស់ លោក 
ស  ខៃង   ស្ដ ីពីការ រៀបចំ សន្ន ិបាត 
បូក សរុប លទ្ធ ផល ការងារ បៃ ចំា 
ឆ្នា ំ២០២០  និង លើក ទិស ដៅ 
ការងារ ឆ្នា ំ២០២១  របស់ រដ្ឋ- 
បាល រាជ ធានី ខៃត្ដ  និង កៃមុ 
ការងារ រាជ រដា្ឋា ភិបាល ចុះ មូល- 
ដា្ឋាន ចុះ ថ្ងៃទី ១១  ខៃ មករា នៃះ 
បាន បៃប់ ទៅ រដ្ឋ បាល រាជ ធានី 
ខៃត្ត  តៃវូ ធ្វើ ការ រៀប ចំសន្ន ិបាត 
បូក សរុប លទ្ធ ផល ការងារ បៃចំា 
ឆ្នា ំ២០២០  និង លើក ទិស ដៅ 
ការងារ បន្ត ឆ្នា ំ២០២១  ដើមៃបីឆ្លះុ-  
បញ្ចាងំ ពី សមិទ្ធ ផល នៃ ការ អភិ- 
វឌៃឍ នៅ មូល ដា្ឋាន របស់ ខ្លនួ ។ 

លោក  ស  ខៃង  ថ្លៃង ថ៖ 
«រដ្ឋបាល រាជ ធានី ខៃត្ត តៃវូ រៀប- 
ចំ របាយ ការណ៍ បូក សរុប លទ្ធ - 

ផល ការងារ បៃចាំ ឆ្នាំ ២០២០ 
និង តៃូវ បញ្ចូល សមិទ្ធផល  និង 
បញ្ហា បៃឈម របស ់កៃមុ ការងារ 
រាជ រដា្ឋា ភបិាល ចុះ មលូ ដា្ឋាន ទៅ 
ក្នងុ របាយ ការណ ៍លទ្ធផ ល ការ- 
ងារ បៃចាំ ឆ្នាំ របស់ ខ្លួន  កម្ម វិធី 
លម្អតិ  នងិ ឯក សារ ពាក ់ពន័្ធ  រចួ 
ផ្ញើ ជូន មក នយក ដា្ឋាន កិច្ច ការ 
រដ្ឋ បាល រាជ ធាន ី ខណ្ឌ  នងិ ខៃត្ត  
នៃ អគ្គ ន យក ដា្ឋាន រដ្ឋ បាល  
កៃសួង មហា ផ្ទៃ ឱៃយ បាន មុន 
ដណំាច ់ខៃ មករា  ឆ្នា ំ២០២១ ជា 
កំណត់ » ។  

បើ តាម លិខិ តរបស់ លោក  ស-  
ខៃង  នៅ ក្នងុ អំឡុង ពៃល នៃ ការ- 

រៀប ចំពិធី សន្ន ិបាត  រដ្ឋ បាល រាជ- 
ធានី  ខៃត្ត  តៃវូ អនុ វត្ត នូវវិ ធាន ការ 
ការ ពារ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ឱៃយ បាន ហ្មត់ ចត់  
សៃប  តាម គោល ការណ៍ ណៃ នំ 
លៃខ ២២៤  ចុះ ថ្ងៃ ទី ១០  ខៃ 
វិច្ឆកិា  ឆ្នា ំ២០២០  របស់ កៃសួង 
សុខា ភិបាល  ស្តពីី ការ អនុ វត្ត  
គមា្លាត សុវត្ថ ិភាព សង្គម  និង 
គមា្លាត សុវត្ថ ិភាព បុគ្គល ដើមៃបី 
បងា្ការ  និង ទប់ សា្កាត់ ការ ចម្ល ង វីរុស 
កូវីដ ១៩  នៅ កម្ពជុា  និង គោល- 
ការណ៍ ណៃ នំ នន របស់ រាជ- 
រដា្ឋា ភិបាល កម្ព ុជា ។

 យោង តាម លិខិត ដដៃល បាន 
ឱៃយ ដឹង ថ  រាជ រដា្ឋា ភិបាល បាន 

បង្កើត កៃមុ ការងារ រាជ រដ្ឋា ភិបាល  
ចុះ មូល ដា្ឋាន រាជ ធានី  ខៃត្ត  ដើមៃបី 
ធ្វើ ការ តៃតួ ពិនិតៃយ និង គំាទៃ ការ  - 
អនុ វត្ត កម្ម វិធី នយោ បាយ  និង 
យុទ្ធ សាស្តៃ ចតុ កោណ ដំណាក់- 
កាល ទី ៤  សំដៅ ពងៃងឹ ការ ផ្តល់ 
សៃវា សាធា រណៈ នន ជូន បៃជា- 
ពល រដ្ឋ  និង ការ អភិ វឌៃឍ សៃដ្ឋ កិច្ច - 
សង្គម  ក្នងុ មូល ដា្ឋាន រាជ ធានី ខៃត្ត  
បៃកប ដោយ គុណ ភាព  បៃសិទ្ធ- 
ភាព  និង បរិ យា ប័ន្ន ។

លោក  ស  ខៃង  ក៏បាន បៃប់ 
ឱៃយ រដ្ឋ បាល រាជ ធានី ខៃត្ត  តៃូវ ធ្វើ- 
ការ អញ្ជើញ  និង សមៃប សមៃលួ 
ដោយ ផ្ទាល់ ជា មួយ នឹង បៃធាន 

អនុ  បៃធាន  និង សមាស ភាព 
កៃុម ការងារ រាជ រដា្ឋា ភិបាល ចុះ 
មូលដា្ឋាន រាជ ធានី ខៃត្ត  ដើមៃបី 
អញ្ជើញ ជា អធិប តី  និង ចូល រួម 
ក្នងុ ពិធី សន្ន ិបាត ។  រដ្ឋ បាល រាជ- 
ធាន ី-ខៃត្ត តៃវូ ធ្វើ ការ ពភិាកៃសា  នងិ 
បូក សរុប លទ្ធ ផល ការងារ បៃឡង- 
បៃណាំង អនុ វត្ត  គោល នយោ- 
បាយ  « ភូមិ  ឃំុ  មាន សុវត្ថ ិភាព » 
ទៅ ក្នុង របៀប វារៈ នៃ ពិធី សន្និ- 
បាត របស់ ខ្លួន ផង ដៃរ ។

លោក  ម៉ៃន   គុង  អ្នក នំ ពាកៃយ 
រដ្ឋ បាល ខៃត្ត ស្ទងឹ តៃង បាន ថ្លៃង 
ពីមៃសិល មិញ ថ ចំពោះមុខ រដ្ឋបាល 
ខៃត្ត បាន បូក សរុប របាយ ការ ណ៍  
នៃ  ការ អនុវត្ដ ការងារ សមៃប់ឆ្នាំ 
២០២០ បាន រួច រាល់ ហើយ ។ 

លោក ថ្លៃង ថ ៖ « ការ បូក សរុប 
ការងារ ឆ្នា ំ២០២០ យើង បាន ធ្វើ 
រួច រាល់ ហើយ គៃន់ តៃ របាយ- 
ការណ៍ នៃះ   មាន ចំនួន ចៃើន  យើង 
នឹង  ធ្វើ របាយ ការ ណ៍  សង្ខៃប ខ្លី 
បន្ថៃម ទៀត នៅ ពៃល ខាង មុខ  » ។    

 លោក   ឃាង  ភារមៃយ  អ្នក នំ- 
ពាកៃយ រដ្ឋបាល ខៃត្ដ ពៃះ សីហនុ  
ថ្លៃង ពីមៃសិល មិញ ដៃរ ថ  ជា គោល- 
ការណ៍ កៃយ ពៃល រដ្ឋ បាល 
ខៃត្ដ ទទួល បាន លិខិត ពី កៃសួង 
មហា ផ្ទៃ  រដ្ឋ បាល ខៃត្ដ នឹង ចាត់- 
ចៃង រៀប ចំ អនុវត្ដ  ធ្វើ ទៅ តាម 
ការ  ណៃនំ ។  

លោក ថ្លៃង ថ ៖ « ដូច្នៃះ មុន នឹង 

រៀប ចំ សន្ន ិសីទ បូក សរុប លទ្ធផល 
ការងារ ឆ្នា ំ២០២០   យើង នឹង 
រៀបចំ បៃជំុ បូក សរុប ជា មួយ មន្ទរី  
អង្គ ភាព ពាក់ព័ន្ធ  នៅ ថ្នាក់ ខៃត្ដ 
ម្ដង ទៀត » ។ 

 លោក សៃ ី  ជៀប  សុធារី  មនៃ្ដី 
សមៃប សមៃលួ សមា គមសិទ្ធ-ិ 
មនុសៃស អាដ ហុក បៃចំា ខៃត្ដ ពៃះ- 
សីហនុ បាន លើក ឡើង ថ  ក្នងុ ឆ្នា ំ
២០២០  សង្គម សីុវិល នៅ ខៃត្ដ 
ពៃះ សីហនុ  ទទួល បាន ការ សហ- 
ការ ល្អ ពី រដ្ឋ បាល ខៃត្ដ ។  រដ្ឋ បាល 
ខៃត្ដ មិន បាន  រឹត តៃបិត ចំពោះ កិច្ច បៃ ជំុ 
ពិភាកៃសា ន ន ដៃល រៀប ចំឡើង  
ដោយ សង្គម សីុវិល នោះ ទៃ ។  
បុ៉ន្ដៃ បញ្ហា ដៃល កើត មាន ចៃើន  
គឺទាក់ ទង ទៅ នឹង វិវាទ ដីធ្ល ីដៃល 
រដ្ឋ បាល ខៃត្ដ មិន ទាន់ អនុវត្ដ បាន 
ល្អ  តាម ការ ណៃ នំ របស់ លោក- 
នយក រដ្ឋ មនៃ្ត ី ហុ៊ន  សៃន  ដៃល 
លោក តៃង  បៃប់ មិន ឱៃយ ចាប់ ឃាត់ 
ខ្លនួ បៃជា ពល រដ្ឋ ។  លោក សៃ ី ថ ៖ 
« តាម បៃ សាសន៍ របស់ សម្ដៃច 
នយក រដ្ឋ មនៃ្ដ ី ហុ៊ន   សៃន  គាត់ 
បៃប់ ឱៃយ រដ្ឋបាល ខៃត្ដ  តៃវូ ដោះ- 
សៃយ បញ្ហា វិវាទ ដីធ្ល ីនៅ មូល- 
ដា្ឋាន ដោយ ភាព ទន់ភ្លន់  និង មិន 
តៃវូ ចាប់ ឃាត់ ខ្លនួ ពល រដ្ឋ ទៃ ។  
បុ៉ន្ដៃ នៅ ខៃត្ដ ពៃះ សីហនុ គឺ   បៃើ- 
បៃស់ នីតិ វិធី តុលា ការ  ឃាត់ ខ្លនួ 
បៃជា ពល រដ្ឋ  ចំពោះ ករណី វិវាទ 
ដីធ្ល ី ពិសៃស ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ ៕

ការតេតួពិនិតេយបេកាសពន្ធលើរថយន្ត កាលពីកន្លងមក។ រូបថត FN

លោក ស ខេង ថ្លេង នៅ ក្នងុ សន្នបិាតកេសួង មហាផ្ទេ។ រូបថត ហា៊ាន  រងៃសី

លោក ស ខេង  ឱេយអភិបាល រាជធានី-ខេត្តធ្វើ របាយការណ៍បេ ចំាឆ្នា ំមក កេសួង

ការតេតួពិនិតេយការបេកាសពន្ធមធេយោបាយដឹកជញ្ជនូចាប់ផ្ដើមនៅដើមខេកេយ



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពុធ ទី១៣ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤

តពីទំព័រ  ១...ឈឹម វ ជិ រា 
បៃធាន មន្ទីរ កសិកម្ម ខៃត្តបាត់- 
ដំបង  ឱៃយ ដឹង ពី មៃសិលមិញ ថា 
បន្ទាប់ពី ទទួ លបាន សៃចក្តី រាយ- 
កា រណ៍ថា  មាន សត្វ ឈឺ ងាប់ ជា - 
បន្តបន្ទាប់  នៅ កន្លៃង ចិញ្ច ឹម មាន់  
លក្ខណៈ គៃសួាររបស់ បៃ ជា   ពល រដ្ឋ 
មា្នាក់ ឈ្មោះ ហូ ណំា តំា ង ពី  ថ្ងៃទី ៥  
មករា មក លោក បាន ឱៃយ មន្តៃី 
ជំនញ ចុះទៅ ពិនិតៃយ មើល និង 
យក សត្វ មាន់ ដៃល ងាប់ ទៅ កប់ 
ចោល ពៃមទំាង ធ្វើការ បាញ់ ថា្នាំ 
សមា្លាប់ មៃរោគ និង បញ្ជូន វត្ថុ- 
សំណាក ទៅពិនិតៃយ ទើប ដឹង លទ្ធ - 
ផល មាន ជំងឺ ផ្តាសាយ បកៃសី   កា ល-    
ពី ល្ងាចថ្ងៃទី ១១ ខៃ មករា។ 

បើតាម លោក ឈមឹ វ ជ ិរា មន្ទរី 
កសិកម្ម និង សហ ការ ជាមួយ 
អាជា្ញាធរ មូលដ្ឋាន ធ្វើការ ផៃសព្វ ផៃសា យ 
និង សហការ ជាមួយ ពៃះរាជ អាជា្ញា  
អម សាល ដំបូង ខៃត្ត  ដើមៃបី ដក់ 
តំបន់ នោះ  ជា តំប ន់ ដៃល មាន ជំងឺ 
ផ្តាសាយ បកៃសី ។

លោក វ ជិ រា ថ្លៃងថា៖«យើង 
នឹងមាន ការហាម ឃាត់ ក្នុង រង្វង ់ 
៦ គីឡូម៉ៃតៃ ៤ ជៃងុ  ដើមៃបី កំុ ឱៃយ 
មាន ការដឹក ឆ្លងកាត់ ក៏ដូចជា 
ការនំយក ស ត្វ ចៃញទៅ ផ្នៃក 
ខាងកៃ»។ លោក វ ជិ រា បាន 
អំពាវនវ ទៅកាន់ បៃជាពលរដ្ឋ 
ដៃលមាន ការចិញ្ចឹម បកៃសី សូម 
ធ្វើការ រាយការណ៍ ជាបន្ទាន់ ទៅ - 
កាន ់មន្ទរី កសកិម្ម ឬ កា រ ិយា លយ័ 

ធនធានធម្មជាតិ ដៃល នៅ ជិត - 
បំផុត បើសិន ឃើញ សត្វ ចិញ្ចឹម 
មាន អាកា រសំកុក និង ងាប់ ជា បន្ត - 
បន្ទាប់ ដើមៃបី មន្តៃ ីជំនញ អាច ចុះ  
ទៅ អន្តរាគមន៍ ។ 

លោក ប៉ៃន សៃដ្ឋា បៃធាន 
ការិយា ល័យ បសុពៃយាបាល នៃ 
មន្ទរី កសកិម្ម ខៃត្ត បាតដ់បំង  បាន 
ចុះទៅ កាន់ ទីកន្លៃង ចិញ្ចឹម មាន់ 
ពិនិតៃយ ឃើញ មាន មាន់ ងាប់ ជា - 
បន្តបន្ទាប់ ចំនួន ១៣០០កៃបាល  
ទាងំ តចូ ទាងំ ធចំាបព់ ីថ្ងៃទ៥ីដ ល ់ 

ថ្ងៃ ទី ៧ ខៃមករា។ មន្តៃី ជំនញ 
សហការ ជាមយួ មា្ចាស ់មាន់  បាន 
យក មាន់ ដៃល ងាប់ ទៅ កប់ ចោ ល 
ហើយ ណៃនំ មិនឱៃយ បរិភោគ ឬ 
លក់ នោះទៃ។ 

លោកប៉ៃន សៃដ្ឋា   បាន  សន្និ - 
ដ្ឋាន បឋម ថា  មូលហៃតុ ដៃល នំ - 
ឱៃយ កើតមាន ជំងឺ ផ្តាសាយ បកៃសី 
នៅ ក្នុង សៃុក ឯក ភ្នំ នៃះ អាច 
បណា្តា លមកព ីបកៃសី ពៃ ដៃល ហើ រ 
ចុះមក សុ ីចណំ ីជាមយួ សត្វ ដៃល 
បៃជាពលរដ្ឋ ចិញ្ចឹម។ លោក 

បញ្ជាក់ ថា៖«ជាក់ស្តៃង យើង ពិនិ តៃយ 
ទីតាំង គាត់ ហ្នឹង វា មិន អាចមាន 
អ្នកណា នំទៅ ទៃ ពៃះ គាត់ នៅ 
ដោយឡៃក។ ប៉ុន្តៃ ការពិត អាច 
មក ពី បកៃសី ពៃ ពៃះ កន្លៃង គាត់ 
យើង សង្កៃតឃើញ មាន លលក 
មាន ចាបសៃកុ អី វា ហើ ចុះទៅ សីុ - 
ចណំ ីមាន់ ទា គាត ់អ៊ចីងឹ ពកួ ហ្នងឹ 
ក៏ អាច ចម្លង ដៃរ»។

បើ តាមលោក សៃដ្ឋា  នៃះ ជា 
លើក ទី៤ហើយ ដៃល ខៃត្តបាត់ -  
ដំបង ផ្ទះុ   ជំងឺ ផ្តា សាយ បកៃសី ដៃ ល 

លើក ទី១កើត ឡើង  នៅក្នងុ កសិ - 
ដ្ឋាន ចញិ្ចមឹ មាន ់មយួកន្លៃង របស ់
បៃជាពលរដ្ឋ និង លើក ទី២ នៅ 
កន្លៃង ចិញ្ចឹម ទា  ក្នុង ចមា្ការចៃក 
មយួកន្លៃងរ បស ់អ្នកសៃកុ ចណំៃ ក  
លើក ទី៣ កើត ឡើង នៅ សៃុក 
សង្កៃ   ក្នុងភូមិ អ្នក សៃុក។ 

លោក សៃដ្ឋា លើក ឡើង ថា 
នៅពៃល  សត្វ មាន ជំងឺ ឈឺ ឬ ងាប់ 
មិន ថា  ជំងឺ ផ្តា សាយ បកៃសី ឬ ជំងឺ 
អ្វីផៃសៃងៗទៃ គឺ ហាម ដច់ខាត  
មិន ឱៃយ បៃជាពលរដ្ឋ យកទៅ ធ្វើ 
ម្ហបូ ទទួលទាន ឡើយបើទោះ បី ជា   
ចម្អិន ឆ្អិន ល្អ យា៉ាង ណា ក៏ដោយ 
ពៃះ អាច បណា្តាល ឱៃយ មាន 
ការឆ្លង ជំងឺ បាន។ លោក សៃដ្ឋា 
ថ្លៃងថា៖«ពពួក វីរុស បើសិនជា 
ចម្អនិ ឆ្អនិ ទៅ វា ងាប ់ហើយ លើក- 
លៃងតៃ អ្នក ប៉ះពាល់ សត្វ ដៃល 
នៅ ឆៅ នៅមាន មៃរោគ នោះ 
អាហ្នឹង វា ឆ្លង ហើយ ប៉ុន្តៃ យើង 
មិន លើក ទឹក ចិត្ត ឱៃយ ហូប សត្វ 
ឈឺឬ ងាប់ ទៃ»។

លោក តាន់ ផន់ ណា រា៉ា អគ្គ - 
នយក នៃ អគ្គនយក ដ្ឋាន សុខ - 
ភាព សត្វ និង ផលិតកម្ម សត្វ 
បាន បៃបថ់ា មន្តៃ ីជនំញ  នងិ សុ ំ
ការសហការ ដើមៃបីធ្វើការ កម្ទៃច 
ចោល សត្វ នៅសល់ ដៃលមាន 
ទាកា បា៉ា បៃមាណ ជាង ១៧០ 
កៃបាល និង កា្ងាន១០កៃបាល ដើមៃបី 
ការ ពារ ការរីក រាល ដល ជំងឺ 
ផ្តាសាយ បកៃសី៕  

នៅ សុីវុត្ថា

ភ្នំពេញៈ លោក ឃួង សៃង  
អភិបាល រាជធានី ភ្នំពៃញ  បាន- 
សមៃច មនិឱៃយ អាជា្ញាធរ កាប់ ដើម- 
ឈើ ចំនួន៣ដើម  ដៃលមាន 
អាយុ កាល ជាង ៣០០ឆ្នាំ  ដៃល 
ស្ថិតនៅ តាម បណ្តាយ សួន ផ្លូវ- 
ភោ្លាះ នៅ មុខ មន្ទីរពៃទៃយ អង្គឌួង  ឬ 
សនួ កាណាឌយីា៉ា  ស្ថតិក្នងុ ខណ្ឌ- 
ដូនពៃញ  រាជធានី ភ្នំពៃញ។ 

ក្នុង ពៃល ដឹកនំ មន្តៃី ជំនញ  
នងិ អាជា្ញាធរ ខណ្ឌ  ចុះ ពនិតិៃយមើល 
សា្ថានភាព ដើមឈើ ទាំង៣ ដើម 
ជាក់ស្តៃង  ពី មៃសិលមិញ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   លោក 
អភិបាល រាជធានី ភ្នំពៃញ  បាន- 
បញ្ជាក់ថា ការសមៃច ឱៃយ រកៃសា ទុក   
ដើមឈើ ទាងំនៃះ  បន្ទាប ់ព ីពនិតិៃយ 
ឃើញថា  ដើម ឈើ ទាំង ៣ដើម 
នៃះ អាចនៅ បន្ត ឈរ ទៀត បាន ។

លោក ឃងួ សៃង  ក៏បាន បៃប ់
ឱៃយ មន្ទីរ បរិសា្ថាន  មន្ទីរ កសិកម្ម  
និង មន្ទីរ សាធារណការ   រាជធានី 
ភ្នំពៃញ  សហការ គា្នា មើលថៃ  

ដោយ ធ្វើបាន តៃមឹតៃ លះមៃក  ឬ 
កាតម់ៃក ដៃល ស្អយុ ចៃញ បាន។ 
ចណំៃក ដើមឈើ ទាងំមលូ តៃវូធ្វើ 
ជើង ទមៃ ទប់ ដើម  ដើមៃបី កុំឱៃយ រលំ 
បង្ក គៃះថា្នាក់ ដល់ បៃជា ពលរដ្ឋ ។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖« សមៃប់ នៅ 
ក្នុង រាជធានី ភ្នំពៃញ  គឺ គា្មោន ការ- 
កាប ់ ដើម ឈើ ណា មយួ យក ចៃញ 
នោះ ទៃ  ប៉ុន្តៃ អាជា្ញា ធរ មាន តៃ ដំ 
ដើមឈើ ថ្ម ីបន្ថៃម  ដើមៃប ីឱៃយ ទ ីកៃងុ- 
ភ្នពំៃញ  កា្លាយជា ទកីៃងុ មាន ពណ ៌
បៃតង  និង មាន បរិសា្ថាន ល្អ»។

អ្នក នំពាកៃយ រដ្ឋបាល រាជធានី- 
ភ្នំពៃញ  លោក ម៉ៃត មាសភក្តី  ឱៃយ- 
ដងឹ ព ីមៃសិល មញិ ដៃរ ថា  មលូ ហៃត ុ
ដៃល  លោក អភិបាល សមៃច 
រកៃសា  ទកុ នវូ ដើម ឈើ ចនំនួ ៣ដើម  
ដៃល មាន អាយ ុកាល៣០០ឆ្នា ំនៃះ  
គឺ ដើមៃបី រកៃសាឱៃយ អស់ លទ្ធភាព នូវ 
ដើមឈើ ដៃល មាន រួច ហើយ។

ទោះជា យា៉ាងណា  លោក ម៉ៃត 
មាសភក្តី   មិនបាន ផ្តល់ ព័ត៌មាន 
ពី ចំនួន ដើមឈើ នៅក្នុង រាជ ធានី 
ភ្នំពៃញ ដៃល មានអាយុ កាល  

ជាង ១០០ឆ្នាំ  មាន ប៉ុន្មោន ដើម 
នោះ ទៃ  លោក បានបៃប់ ឱៃយ សួរ 
មន្តៃី ជំនញ របស់ រដ្ឋបាល រាជ- 
ធានី ភ្នំពៃញ។ 

ដោយ ឡៃក  លោក សំ សាមុត  
បៃធាន អង្គភាព សួនចៃបារ  និង រុក្ខ- 
ជាតិ នៃ មន្ទីរ សាធារណការ រាជ ធា- 
នី  ភ្នំពៃញ កាលពី ថ្ងៃទី៨  ខៃមករា  
ឱៃយដឹងថា  អាជា្ញាធរ រាជធានី ភ្នំ- 
ពៃញ   ដោយ មាន ការឯកភាព ពី 
កៃសងួ កស ិកម្ម   រកុា្ខា បៃមាញ ់  នងិ 
នៃសាទ  អាច កាត់ យក ចៃញ នូវ 
ដើម ឈើ ចនំនួ ៣ដើម នៃះ  ហើយ 
ដំ ដើមឈើ ថ្មី ជំនួស វិញ។

បើតាមមន្តៃីរូបនៃះ  ដើមឈើ 
ធំៗ  នៅ សនួ ផ្លវូ ភោ្លាះ កាណាឌយីា៉ា 
មុខ ពៃទៃយ ពៃះអង្គ ឌួង  មាន ចំនួន 
បៃមាណ ៥០ដើមដោយ ក្នងុ នោះ  
ដើម ឈើ ធំៗ ចំនួន ៣ដើម នៃះ 
មាន សភាព ពុក គល់  បៃហោង 
ក្នុង ដៃល អាច នឹងបង្ក ឱៃយមាន 
គៃះថា្នាក់ ដល់ បៃជា ពល រដ្ឋ ជា 
អ្នកដំណើរ ជាយថា ហៃតុ ណា- 
មួយ កើត ឡើង។

លោក លឿង វងៃសវិសុទ្ធិ  បៃជា- 
ពលរដ្ឋ រស់ នៅទី កៃុង ភ្នំពៃញ  
ដៃល  ឧសៃសាហ ៍ធ្វើដណំើរ ឆ្លងកាត ់
តំបន់ សួន ផ្លូវភោ្លាះ កាណាឌីយា៉ា 
មុខ  ពៃទៃយ ពៃះអង្គ ឌួង នៃះ  បាន- 
និយាយ ថា  អាជា្ញាធរ គួរ តៃ ខិតខំ 
រកៃសា ទកុ ដើម ឈើ ទាងំ ៣ដើម នៃះ  
ឱៃយ គង ់វងៃស បានយរូ  ដើមៃប ីសមៃប ់
លម្អ សោភណភាព ទីកៃុង  ផ្តល់- 
ម្លប់ ដល់ អ្នក ធ្វើដំណើរ  និង 
ពលរដ្ឋ ដៃល មកលៃង កមៃសាន្ត 

នៅក្នុង ទីកៃុង ភ្នំពៃញ។
ទោះជា យា៉ាងណា  លោក 

វងៃសវិសុទ្ធិ  បញ្ជាក់់ ទៀត ថា  បើ 
អាជា្ញាធរ ពិនិតៃយ មើល ឃើញថា  
វា មាន ហានភិយ័ ខ្ពស ់ខា្លាងំ  កគ៏រួ 
មាន វិធានការ  កាប់ វា ចៃញ  ឬ 
តៃួត ពិនិតៃយ ឱៃយបាន ទៀង ទាត់  
ដើមៃបី ធ្វើ យា៉ាង ណា កុំឱៃយ មាន- 
ហានិភ័យ  ឬ គៃះថា្នាក់ ដល់ 
ពលរដ្ឋ  និង អ្នក ធ្វើដំណើរ  និង 
អ្នក រស់នៅ ក្នុង តំបន់ នៃះ៕

ក្រសួងកសិកម្មកំណត់ភូមិតាច្រងក្នងុស្រកុឯកភ្នំ...

សាលាក្រងុសម្រចមិនកាប់ដើមឈើធំៗ៣ដើមនៅតាមបណ្តោយផ្លវូភ្លោះមុខមន្ទរីព្រទ្រយអង្គឌួង

មាន់ ១៣០០កេបាល ងាប់  ដោយ សារ ជំងឺ ផ្តាសាយ បកេសី នៅ ភូមិ តចេង ក្នងុ សេកុ ឯក ភ្ន។ំ រូបថត សហ ការី

លោកឃួ ង សេង  ចុះពិនិតេយដើមឈើនៅសួនចេបារ  មុខមន្ទរីពេទេយអង្គឌួង។រូប សាលរាជធានី

 មុំ   គ ន្ធា  
  
ភ្នំ ពេញៈ មា៉ាស់ ការ ពារ ជំងឺ 

ចំនួន ១០ មុឺន មា៉ាស់  និង ឧប- 
ករណ៍ បរិកា្ខា រពៃទៃយ មួយ ចំនួ ន  
ទៀត  តៃូវ បាន មន្ទីរ ពៃទៃយ សាកល- 
វិទៃយាល័យ មួយ ឈ្មោះ  Soonc-
hunhyang University 
Hospital     បៃ គល ់ជនូ បៃជា ជន- 
កម្ពុជា តាម រយៈ សា្ថាន ទូត កម្ពុជា 
បៃចាំ សាធារ ណ រដ្ឋ កូរ៉ៃ ។   

  លោក  ឡងុ   ឌ ីម ៉ង ់ ឯក អគ្គរាជ- 
ទូត ខ្មៃរ បៃចំា នៅ បៃទៃស កូរ៉ៃខាង 
តៃបូង បាន បង្ហោះសារ លើ បណា្តាញ  
សង្គម របស់ លោក នៅ ថ្ងៃ ទី ១១ 
ខៃ មករា ថា  តាម រយៈ សា្ថាន ទូត 
កម្ពុជា នៅ កូរ៉ៃ មន្ទីរ ពៃទៃយ សាកល- 
វិទៃយា ល័យ  Soonchunhyang  
បាន បៃគល់ ជូន បៃជា ជន កម្ពុជា 
នូវ មា៉ាស់ ការ ពារ ជំងឺ បៃមាណ 
១០មុឺន មា៉ាស់  ( បៃភៃទ KD94 
និង KF-AD) ឧបករណ៍ វាស់- 
កម្ដៅចំនួន ១០  គៃឿង  និង បន្ទះ 
បា្លា ស្ទ ិក បិទ ការពារ មៃរោគ   (Anti-
Virus Film)  ចនំនួ ១០ បៃអប ់ 
ក្នុង យុទ្ធន ការជួយ ទប់សា្កាត់ 
ការឆ្លង ជងំ ឺក ូវដី ១៩  នៅ បៃទៃស 
កម្ពុជា ។   បរិកា្ខារ ទាំង នៃះ  រាជ- 
រដ្ឋាភិ បាល កម្ពុជា តាម រយៈ 
កៃសងួ សុខា ភបិាល នងឹ តៃវូ យក 
ទៅ ចៃក ជូន ដល់ មន្ទីរ ពៃទៃយ- 
បង្អៃក ខៃត្ត សៀម រាប   មន្ទីរ ពៃទៃយ 
កុមារ ជាតិ នៅ ភ្នំពៃញ   មន្ទី រពៃទៃយ 
ពៃះ អង្គ ឌួង  មន្ទីរ សុខាភិ បាល 
ខៃត្តរ ត ន គរិ ី នងិ មណ្ឌល គរិ ី ពៃម- 
ទាំង សាកល វិទៃយាល័យ វិទៃយា- 
សាស្តៃ សុខា ភិបាល ផង ដៃរ  ។  

 លោក ឡុង   ឌី ម៉ ង់ បាន បញ្ជាក់ 
ថា   បន្ទាប ់ព ីបាន ចុះ អនសុៃស រ ណៈ 
នៃ កិច្ច សហ បៃតិ បត្តិការ ជា មួយ 
សា្ថាន ទូត កម្ពុជា នៅ សៃ អ៊ូ ល   
មន្ទីរ ពៃទៃយ សាកល វិទៃយាល័យ   
Soonchunhyang បាន សហ- 
ការ យា៉ាង ល្អ បៃ សើរ ជា មយួ សា្ថាន- 
ទូត ក្នុង ការ លើក កម្ពស់ សុខុ- 
មាល ភាព របស់ បៃជា ជន កម្ពុជា   
ជាពិ សៃស បាន ផ្ដល់ ការ បញ្ចុះ 
តម្លៃ ចំនួន   ៣០ភាគរយ  នៃ ថ្លៃ 
ពៃយា បាល សរុប ជូន បៃជា ពលរដ្ឋ 
ខ្មៃរ នៅ កូរ៉ៃ ទាំង អស់ រួម ទាំង អ្នក 
ដៃល មិន មាន ធាន រា៉ាប់ រង សុខ- 
ភាព ក៏ ដោយ ។  

 ជា មួយ គា្នា នៃះ ដៃ រ   នៅ ថ្ងៃ ទី 
១២  ខៃ មករា   មា៉ាស់ ការពារ ជំងឺ 
ឆ្លង ចំនួន ៥ មុឺន មា៉ាស់ តៃូវ បាន 
កៃមុ ហ៊នុ Namyoung  Global  
បៃគល់ មក...តទៅទំ ព័រ ៥

សា្ថានទូតកម្ពជុានៅកូ-
រ៉្រទទួលជំនួយម៉ាស់
និងបរិកា្ខារព្រទ្រយពីមន្ទរី-
ព្រទ្រយសាកលវិទ្រយាល័យ



ថ្ងៃពុធ ទី១៣ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

នៅ សុីវុត្ថា

ស្វាយរៀងៈ មន្ទីរ សាធារណការ  និង 
ដឹកជញ្ជូន  ខៃត្ត សា្វាយរៀង  បានកាត់- 
កម្ទៃច សា្លាកលៃខ យានយន្ត ចាស់ៗ  ចនំនួ 
១ ៣៥៨គូ  គិត តៃឹម ថ្ងៃទី៨ ខៃ មករា  ឆ្នាំ 
២០២១  ដៃល បនៃសល់ពី ការសុំប្តូរ  របស់ 
បៃជាពលរដ្ឋ  ដោយ សា្លាក លៃខ ទាងំនោះ 
បានធ្វើ ការផ្ទៃរកម្ម សិទ្ធិ តាម បៃប បទ 
ចៃបាប់ តៃឹម តៃូវ  និង រួចរាល់ ជា សា្ថាពរ។

កៃសួង សាធារណការ  និង ដឹកជញ្ជូន  
បង្ហាញ របាយការណ៍  ពី មៃសិលមិញ ថា  
ចំនួននៃះ  តៃូវបាន បៃមូល ពី ម្ចាស់ យាន- 
យន្ត គៃប់ បៃភៃទ  ចាប់ តាំងពី ទទួលបាន 
សៃចក្ត ីណៃនាំ របស់ កៃសួង រួចមក  ស្តីពី 

ការផ្ទៃរ កម្មសទិ្ធ ិយាន យន្ត ដៃល រក ម្ចាស-់ 
ដើម មិនឃើញ  ដៃល បាន ចៃញ សៃចក្តី - 
បៃកាស នា ថ្ងៃទី១២  ខៃមីនា  ឆ្នាំ២០២០។

លោក ហ៊ាង សុទា្ធាយុតិ្ត  អ្នក នាំពាកៃយ 
កៃសងួ សាធារណការ  នងិ ដកឹជញ្ជនូ  បៃប ់  
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ពី មៃសិលមិញ ថា  ការ កម្ទៃច 
សា្លាក លៃខ ម៉ូតូ  និង រថយន្ត គៃប់ បៃភៃទ  
ដៃលផតុ សុពលភាព  ខចូ  ឬក ៏រហៃក  គជឺា 
លទ្ធផល នៃ ការស្នើ ប្តូរ សា្លាកចាស់  សា្លាក- 
ខូច  ផ្ទៃរ កម្ម សិទ្ធិ យានយន្ត  ជាដើម។ 
ការកម្ទៃច ចោលនៃះ  គឺ ដើមៃបី ធានាថា  
សា្លាក លៃខ ទាំងនោះ  នឹង មិនតៃូវ បាន- 
យក ទៅ បៃើ បៃស ់ឡើង វញិ ដៃល ខសុ នងឹ 
ចៃបាប់ដោយ បៃការ ណា មួយ។

លោក  បន្តថា  តាម រយៈ មន្ទរី សាធារ ណ-  

ការ  និង ដឹកជញ្ជូន កៃសួង តៃងតៃ កម្ទៃច   
នវូ បៃភៃទ សា្លាក លៃខ ទាងំ នៃះ តៃ រហតូ មក  
បនា្ទាបព់ ីតៃវូ អស ់សពុលភាព ពកីារ ស្នើសុ ំ
ផ្លាស់ប្តូរ  តាម លក្ខខណ្ឌ ខាង លើ។ 

មន្តៃី នាំពាកៃយ រូបនៃះ ថ្លៃងថា ៖«អ៊ីចឹង ទៃ  
វា ជារឿង ធម្មតា  ដៃលជា ទូទៅ  គឺ គៃ ធ្វើ 
មិនមៃន ប្លៃក ទៃ។ ប៉ុន្តៃ យើង មិនបាន ធ្វើ- 
ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ នូវ សកម្មភាព នៃះ ជាសា- 
ធារណៈ  នាពៃល កន្លង មក។ អ្វី ដៃល 
កៃសួង បៃកាស ជាសាធារណៈ នៃះ  គឺ 
ដើមៃបី ឱៃយ សាធារ ណ ជន ដឹងថា រាល់ លៃខ  
ដៃល ខូច  ឬ  ផុត សុពលភាព  យើង តៃូវតៃ 
កិន កម្ទៃច ចោល»។

ទោះជា យា៉ាងណា  លោក ហ៊ាង សុទា្ធា- 
យុត្តិ  មិនបាន បញ្ជាក់ ពី តួលៃខ  នៃ ចំនួន 

សា្លាកលៃខ ដៃល តៃវូបាន កម្ទៃច  ចាបត់ាងំ- 
ពី មន ការអនុញ្ញាត ឱៃយ កម្ទៃច  រហូត ដល់ 
បច្ចបុៃបន្ន នៃះ ទៃ។ ប៉នុ្តៃ  លោកថា  ចនំនួ នៃះ  
អាចនឹង បៃហក់ បៃហៃល ទៅនឹង ចំនួន 
នៃការចុះ បញ្ជី យានយន្ត នៅ កម្ពុជា។

បើ តាម លោក ហ៊ាង សទុា្ធាយតុ្ត ិ  គតិ មក 
ទល ់បច្ចបុៃបន្នមន យានយន្ត ចុះបញ្ជ ី សរបុ 
បៃមណ ៥ ៦៨០ ០០០គៃឿង   ក្នងុ នោះ 
រថ យន្ត មន បៃមណ ៩៣៦ ០០០គៃឿង ។ 

លោក ចាន ់សបំរូ   បៃធាន មន្ទរី សាធារ- 
ណការ  និង ដឹក ជញ្ជូន  ខៃត្ត បាត់ ដំបង  ឱៃយ 
ដងឹ ថាខៃត្ត បាត ់ដបំង  បនា្ទាបព់ ីទទលួ បាន 
សា្លាក លៃខ  គឺ មនការ កាត់ កម្ទៃច ចោល  
ពៃះ  មិនបាន ទុកឱៃយ នៅ គរចៃើន នោះទៃ  
ដោយសារ វា អាចនឹង បណា្តាល ឱៃយ មន 

ការលំបាក ក្នុង ការគៃប់ គៃង។ 
លោក សបំរូ បន្តថា  សមៃប ់នៅ ខៃត្ត- 

បាត់ ដំ បង  មិនមន សា្លាកលៃខ ដៃល 
អស់ សុពលភាព   ឬក៏ ខូច ចៃើន ដូច នៅ 
រាជធានី ភ្នំពៃញ  និង បណា្តា ខៃត្ត មួយ- 
ចំនួន នោះ ទៃ  ដៃល នៅក្នុង ការកម្ទៃច 
ម្តងៗគឺ មន ចំនួន បៃមណ ៥  ទៅ១០ 
សា្លាក លៃខ ប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តៃ  ក្នុង រយៈ- 
ពៃល ថ្មីៗ នៃះ  មនការ កម្ទៃច សា្លាក- 
លៃខចៃើន ដៃរ  ដោយសារតៃ យានយន្ត 
មនការ កើន ឡើង។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«មន្ទរី មនិអាច ទកុ ចៃើន   
ទៃ  ពៃះ ពិបាក គៃប់គៃង  និង ខា្លាច មន 
ជន ខលិខចូ លចួ យក ទៅ បៃើបៃស ់ ដៃល 
នាំ ឱៃយ មន ការខុស  នឹង ចៃបាប់»៕

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ  កៃុម  សមជិក សភា 
ជាតិ កម្ពុជា នៃ អ្ន ក នយោ បាយ   - 
ស្តៃីកំពុង បន្ត ធ្វើ យុទ្ធ នាការទៅ 
លើ  « នា រវីយ័ ក្មៃង ឆ្ពោះ ទៅ ភាព ជា 
អ្នក ដកឹ នា ំGirl2Leader Cam-
bodia»  ដើមៃបី ចៃក រំលៃក បទ ពិ-
សោធ  ចំណៃះ ដឹង  និង បណ្តះុគំ-
និត  ភាព ជា អ្នក ដឹក នំា   អ្នក សមៃច  
ចិត្ត  និង   សៃ្ដ ីជា អ្នក ដឹក នំាក្នងុ វិស័យ    
នយោ បាយ ដ ល់  យុវតី វ័យ ក្មៃង 
នៅ តាម បណា្តា រាជ ធានី- ខៃត្ដ ។ 

លោក សៃ ី ឡោក  ខៃង  បៃធាន 
គណៈ កម្មការ សុខា ភិបាល សង្គ ម-   
កិច្ច  អតីត យុទ្ធ ជន  យុវ នីតិ សមៃប ទា  
ការងរ បណ្តុះ បណា្តាលវិជា្ជា ជីវៈ  
នងិ កចិ្ច ការនារ ីនៃ រដ្ឋ សភា  នងិ ជា 
អគ្គ រាជ ទូត អ្នក ដឹក នំា នយោ បា យ 
ជា ស្តៃី ថ្លៃង បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍   
នៅ  ថ្ងៃ ទី ១១  ខៃ មករា  ថា យុទ្ធ នា - 
ការ នៃះ បាន ធ្វើ ចំនួន  ៤   លើក ហើ យ  
កាល  ពី អំឡុង ឆ្នា ំ២០២០ ក្នងុ នោះ 
ធ្វើ នៅ រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ ចំនួន៣ 
លើក  នៅ ខៃត្ដ កណ្ដល ១ លើក  
និងឆ្នាំ នៃះ ១  លើក ធ្វើ   នៅ ខៃត្ដ 
កៃចៃះ កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១០ ខៃ មករា  ។

លោក សៃ ីថ្លៃង ថា ៖« គោល ដៅ 
សខំាន់ នៃ យទុ្ធនា ការ នៃះ យើង 
ស ំ ដៅ  ទៅ យវុត ីដៃល កពំងុ រៀន 
នៅ ថា្នាក់ វិទៃយា ល័យដើមៃបី តៃួស- 
តៃ  យ ផ្លូវ ពួក គៃលើ ការ បណ្តុះ- 
គនំតិ  ក្ដ ី សបុនិ  ជៃើស រ ីស មខុ របរ  
អាជីព  ទៅ ថ្ងៃ អនា គត ។  យើង 
បំផុស  គំនិត ដល់ ពួកគៃ ឱៃយ មន 
សៃច ក្ដី  កា្លាហនកា្លាយ ខ្លួន ជា អ្នក - 
ដឹក នាំ ដូចជា បុរស ៗ  ដៃរ »។

បើ តាម លោកសៃី ឡោក  ខៃង  
វត្ដ មន សៃ្ដ ីនៅ ក្នងុ ការ ដកឹ នា ំទាងំ 
ក្នងុ សា្ថាប័ន ជាតិ  និង វិស័យ ឯក ជន  
គឺមន សារៈ សំខាន់ ណាស់ ពិ- 
សៃស ការ ដឹក នាំ ក្នុង វិស័យ នយោ - 

បាយ និង គោល នយោ បា យ ជាតិ  
ពៃះ សៃ្ដី អាច ជួយ ដោះ សៃ យ 
បញ្ហា បៃ ឈម ដៃល កើត មន 
ចំពោះ សៃ្ដី បាន ល្អ។ លោក សៃ្តី  
ថ្លៃង ថា ៖« តាម ផៃន ការ គឺ យើ ង ធ្វើ 
យទុ្ធនាការ នៃះ  នៅ គៃប ់ខៃត្ដ ទំាង- 
អស់  ដូច្នៃះ នៅ អំឡុង ខៃ មីនា   ឆ្នាំ 
២០២១  នៃះ  យើង នងឹ ទៅ ធ្វើ នៅ 
ខៃត្ដ តាកៃវ ។  ពៃល ធ្វើ យុទ្ធនា ការ 
នៃះ ម្ដង ៗ   មន យុវតី វ័យ ក្មៃង  ជា 
សិសៃស វិទៃយា ល័យ ចូល រួម បៃ- 
មណពី  ២០០ ទៅ ២៥០ នាក់ » ។

តាម រយៈ យុទ្ធ នា ការ នៃះ  សម - 
ជ ិក សភា ស្តៃ ី នងិ តណំាង សា្ថាបន័ 
ពាក់ ព័ន្ធ   បាន លើក ពី បៃធាន បទ 
ផៃសៃងៗ គ្នា ចៃក រំលៃក ពី បទ ពិ សោ ធ 
ការងរ ផ្ទាល់ ខ្លួន កន្លង មក  រហូត 
បាន កា្លាយ ជា សម ជិកា រដ្ឋ សភា  
ពៃឹទ្ធ សភា  និង កា្លាយ ជា អ្នក ធ្វើ 
សៃច ក្ត ីសមៃច នៅ ក្នងុ សា្ថាប័ន អ ង្គ - 
ភាព របស់ ខ្លួន និង បញ្ហា បៃឈ ម 
ក្នុង ភាព ជា អ្នក ដឹក នាំ ជា ដើម  ។

យុទ្ធនា ការ នៃះធ្វើ ឡើង កៃម 
គំនិត ផ្តចួ ផ្តើម របស់ កៃមុ សភា ជា តិ 
កម្ពុជា  នៃ អ្នក នយោ បាយ សភា- 

ស្តៃី  សហ ការ រៀប ចំដោយ អគ្គ  - 
លៃខា ធិការដ្ឋាន រដ្ឋ សភា  វិទៃយា - 
សា្ថា ន សភា កម្ពជុានិង លៃខា ធិការ-
ដ្ឋាន កៃុម សភាជាតិ កម្ពុជា នៃ   
អ្នក នយោ បាយ សភាសៃ្តី ។

លោកសៃីចក់ សុភាព នាយិ - 
កា បៃតិបត្តិ នៃ មជៃឈមណ្ឌល សិទ្ធិ - 
មនសុៃស កម្ពជុា  ថ្លៃង ថា យទុ្ធនាការ 
នៃះ គជឺាគនំតិ ផ្គចួ ផ្ដើម មយួ អាច 
ចូលរួម ចំណៃក ក្នុង ការជៃម- 
ជៃង  លើក កម្ពស់ សកម្មភា ព ផ្នៃ ក 
យៃនឌ័រ ជា ពិសៃស ការ លើក កម្ព ស់ 
ផ្នៃក តំណាង ភាព ជា អ្នក ដឹក នាំ 
របស់ សៃ្ដីក្នុង សង្គម កម្ពុជា ។

លោក សៃ ី ថា៖«កិច្ច ការ ទំាង អ ស់ 
នៃះជាផ្នៃក មួយដៃល កន្លង មក  
ទំាង សា្ថាប័ន រដ្ឋនិង អង្គ ការ សង្គម- 
សុីវិលយើង  បានបន្ត ក្នុង ការ  ធ្វើ 
ការងរ នៃះ។ ប៉នុ្ដៃ អ្វដីៃល ចា ំបាច ់
បន្ថៃម ទៀតនោះ គឺ ការ ធានា ឱៃយ 
បាន នូវ គោល នយោ បា យ  មួយជា - 
ពិសៃស នីតិវិធី ចៃបាប់ដៃ ល  ធានា 
នូវ សម ភាព យៃនឌ័រ ពិត បៃក ដ» ។ 

 លោកសៃ ី ចក់  សុភាព បាន លើ ក 
ឧទាហរណ៍ករណី ១ កា ល ពីឆ្នាំ 

កន្លង មក ដៃល រាជរដ្ឋាភិបាល  
បាន ដក់ចៃញ នូវ សៃច ក្ដី ពៃង 
ចៃបាប់ ពាក់ព័ន្ធ នឹង  សណា្តាប់ ធា្នាប់ 
សាធា រ ណៈដៃលមន មតៃ មួយ  
បាន លើក ឡើង ជាចៃើន   ដោយ 
កំហិត ទៅលើ សៃរីភាពស្វ័យ- 
សមៃច របស់  សៃ្ដ ី។ «ដូច្នៃះ គឺ ទា ម  - 
ទារ នូវ គោល នយោបាយនីតិ វិ ធី 
ចៃបាប់ ដៃល ធានា នូវ សមភាព 
យៃនឌ័រ និង សៃរីភាព របស់ សៃ្តី 
ក្នុង ការ ធ្វើ ការ  សមៃច ចិត្ដ »។ 

លោក បា៉ា ច័ន្ទរឿន បៃធានវិទៃយា-
សា្ថាន បៃជាធិបតៃយៃយ កម្ពុជា កត់- 
សម្គាល ់ឃើញ យទុ្ធនាការ នៃះល្អ 
ដៃល អាច ផ្ដល់ បទ ពិសោ ធ ជំនាញ 
ចំណៃះ ដឹង និង លើក កម្ពស់ ការ- 
ចាប់ អារម្មណ៍ ពី សៃ្ដ ី វ័យ  ក្មៃង  កម្ពជុា  
ក្នងុ ការ ចលូ រមួ  សកម្មភាព សៃដ្ឋ-
កិច្ច សង្គម និង នយោបាយ ។ 
លោក  ថ្លៃង ថា ៖« សកម្ម ភាព នៃះ 
អាច ឱៃយសៃ្ដ ី វ័យ ក្មៃង កម្ពជុាកា្លាយ 
ជា អ្នក ដឹក នំា សៃ្ដ ីនិង បង្កើន ចំនួន 
សៃ្ដ ីជាអ្នក ដឹកនំា  នៅ ក្នងុ សង្គម 
កម្ពជុាដៃល បច្ច ុបៃប ន្ន   កំពុង តៃ 
មន ការ ខ្វះខាត  »៕

តពីទំ ព័រ ៤... សា្ថាន ទូត កម្ពុជា 
នៅ សាធារណ រដ្ឋ កូរ៉ៃ  ដើមៃបី ចៃក 
ជូន ដល់ បៃជា ពល រដ្ឋ ខ្មៃរ ដៃល 
កំពុង សា្នាក់ និង រស់ នៅ ក្នងុ បៃទៃស 
កូរ៉ៃ នៃះ ផង ដៃរ ។  

 លោក ឡុង   ឌី ម៉ ង់  បាន លើក- 
ឡើង ថា  ម៉ា ស ់ទាំង ៥មុឺន ម៉ាស់ 
នៃះ  សា្ថាន ទូត នឹង ចាត់ ចៃង ផ្ញើ 
ជូន  សហ គមន៍ ខ្មៃរ   តាម រយៈ 
បណា្តា សម គម ខ្មៃរ   មជៃឈម ណ្ឌល  
ពៃះ ពទុ្ធ សាសនា  ខ្មៃរ  នងិ លោក- 
គៃូ  អ្នក គៃូ  មួយ ចំនួន   ដៃល 
ធ្វើការ នៅ តាម មជៃឈ មណ្ឌល 
គំពារ ពល ករ   និង មជៃឈ មណ្ឌល 
គពំារ គៃសួារ អនោ្តោ បៃ វៃសន៍ នៅ 
ទូទាំង បៃទៃស កូរ៉ៃ  ។  

 នៅ បៃ ទៃស កម្ពុជា   តាម របាយ- 
ការណ៍ រប ស់ កៃសួង សុខាភិ- 
បាល គិត តៃឹម ថ្ងៃ ១១  ខៃ មករា  
មិន មន រក ឃើញ អ្នក មន វីរុស  
កូ វីដ ១៩ ទៃ  ខណៈ ដៃល មន  
អ្នក ជំងឺ កូ វីដ១៩ ជា ពលករ មកពី 
បៃទៃស ថៃ ចំនួន ២ នាក់ បាន ជា 
សះ សៃបើយ   ក្នងុ នោះ ម្នាក ់រស ់នៅ 
ក្នុង សៃុក កំរៀង  ខៃត្ត បាត់ ដំបង  
ដៃល បាន មក ដល់ បៃទៃស 
កម្ពុជា ថ្ងៃទី ២៨   ខៃ ធ្នូ  និង ម្នាក់ 
ទៀត រស់ នៅ ក្នុង សៃុក សាលា- 
កៃ  ខៃត្ត ប៉ៃលិន   មក ដល់ 
បៃទៃស កម្ពុជា ថ្ងៃទី ២៩   ខៃ ធ្នូ ។  
ពួក គត់ បាន ពៃយាបាល ជាសះ- 
សៃបើយ បនា្ទាប ់ព ីទទលួ បាន តៃស្ត 
អវិជ្ជ មន វីរុស កូ វីដ ១៩ ចំនួន ២ 
លើក និង បាន អនុញ្ញាត ឱៃយ ចៃញ 
ពី មន្ទីរ ពៃទៃយ ផង ដៃរ ។   គិត តៃឹម 
ថ្ងៃទី ១២  ខៃ មករា  កម្ពុ ជា មន 
អ្នក មន វីរុស កូ វីដ ១៩ ចំនួន 
៣៩២ នាក់  ក្នងុ នោះ អ្នក ពៃយាបាល 
ជា សរុប ចំនួន ៣៧៦ នាក់  និង 
កំពុង សមៃក ពៃយាបាល ចំនួន 
១៦ នាក់ ។   ទន្ទឹម នឹង នៃះ ដៃរ  
យោង តាម មន្តៃី គមៃង នៃ អង្គ- 
ការសង់ តៃ ល់ បៃចាំ បៃទៃស ថៃ  
លោក  លឹ ង  សុ ផុន   បាន លើក- 
ឡើង នៅ ថ្ងៃទី ១១  ខៃ មករា  ថា  

ពលករ បរទៃស ដៃល កំពុង តៃ 
រស់ នៅ និង ធ្វើការ នៅ បៃទៃសកៃ   
ដោយ ក្នុង នោះ មន ពល ករ ខ្មៃរ 
ផង ដៃរ មន ការ ពៃួយ បារម្ភ 
តាំងតៃ ពី ចុង ខៃ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ 
មក ដល់ ពៃល នៃះ ។  

 លោក បាន មន បៃ សាសន៍ 
តាម រយៈ ការផៃសាយ បន្ត ផ្ទាល់ 
របស ់អង្គ ការសង ់តៃ ល ់ថា   តាម 
របាយ ការណ៍ កៃសួង សុខា ភិបាល 
ថៃ  ក្នងុ រយៈ ពៃល បៃហៃល ជា ១០ 
ថ្ងៃ ក្នុង ខៃមករា នៃះ មន ពលករ 
យើង ចំនួន ១៥៧ នាក់ បាន ឆ្លង 
វរីសុ កូ វដី ១៩  ដៃល នៃះ ជា ចំនួន 
ចៃើន  ហើយ ការរីក រាល ដល នៃ 
ជំងឺ នៃះ មន លៃបឿន លឿន មៃន- 
ទៃន  ។    លោ ក លឹង   សុ ផុន  បាន 
បន្ត ថា  មន្តៃ ីសា្ថាន ទតូ បាន ចុះទៅ 
ជួយ ពលករ នៅ តាម ខៃត្ត ខ្លះ  ឯ 
ខៃត្ត ខ្លះ  ទៀត  គឺ សា្ថាន ទូត មិន 
បាន ចុះទៅ ដល់ ទៃ ដោយ សារ 
ខាង មន្តៃ ីមនិ បាន ទទលួ ពត័ ៌មន 
ណា មួយ ពី ពល ករ ខ្មៃរ ។  ពល ករ 
ខ្មៃរ នៅ ថៃ មន ការ ពៃួយ បារម្ភ 
ទាក់ ទង នឹង ការ ដច់ សៃបៀង - 
អាហរ  និង ពលករ ខ្លះ រស់ នៅ 
ទាំង មិន សៃប ចៃបាប់ ដៃល ធ្វើ ឱៃយ 
ពួកគត់ មនការ បារម្ភ ពី ការ - 
ផ្លាស់ ប្តរូ ពី កន្លៃង ១ ទៅ កន្លៃង១  
ដៃល ផ្ទុយ ពី ការ  បៃកាស របស់ 
ថៃ។    រហូត មក ដល់ ថ្ងៃទី ១២      
ខៃ មករា     ពលករ ខ្មៃរ ដៃល បាន 
ចាក ចៃញ ពី បៃទៃស ថៃ ចូល មក 
កម្ពុជា វិញ   គឺ មន បៃហៃល ជាង 
១៣ មុឺន នាក់  ប៉ុន្តៃ ពួក គៃ ក៏តៃូវ 
បាន អាជា្ញា ធរ កម្ពុជា  ដក់ ឲៃយ ធ្វើ     
ច តា្តោ ឡី ស័ក ចំនួន ១៤  ថ្ងៃ  តាម 
ការណៃ នាំ រ បស់ រាជ រដ្ឋាភិ បាល   
ក ៏ដចូ កៃសងួ សខុា ភបិាល ក ម្ព ុជា 
ផង ដៃរ ។   នៃះ បើ តាម ការ ឱៃយ ដឹង 
ពី លោក សៃ ី  ជូ   បុ៊ន អៃង ។  ពលករ 
ខ្មៃរ ដៃល បាន ចៃញ ពី  ថៃ មក 
កម្ពជុា វញិ  តៃវូ បាន រ ក ឃើញ ឆ្លង 
មៃរោគ កូ វីដ ១៩ ចំនួន ២៧ នាក់  
ខណៈ រាប់រយ នាក់ កំពុង បន្ត ធ្វើ  
ច តា្តោ ឡី ស័ក  និង  ចៃើន រយ នាក់  
បាន បញ្ចប់ ច តា្តោ ឡី ស័ក៕

កេមុ សមាជិក សភា ស្តេ ីក្នងុ វេទិកា នៅ ខេត្ត កេចេះ  កាលពី ថ្ងេ ទី ១០  ខេ មករ  ឆ្នា ំ២០២១  ។ រូបថត រដ្ឋ សភា

ក្រមុសមាជិកសភាន្រអ្នកនយោបាយស្ត្រីកំពុងបន្តធ្វើ
យុទ្ធនាការបណ្តះុគំនិតភាពជាអ្នកដឹកនំាដល់នារីវ័យក្ម្រង

ស្ថានទូត...

ស្លាកល្រខយានយន្តចាស់ៗចំនួន១៣៥៨គូសល់ពីការប្តរូឱ្រយពលរដ្ឋត្រវូបានកម្ទ្រចគិតត្រមឹដើមខ្រន្រះ
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យូនីសេហ្វៈទារកកម្ពជុាកើតថ្ងេទី១មករា...
តពទីពំរ័១...យ ូន ីសៃ ហ្វ បាន ឲៃយ ដងឹ 

នៅ ក្នុង សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌ មាន 
របស់ខ្លួ ន កាល ពីថ្មីៗ  នៃះ ថា ទារ ក 
ទារិកា កម្ពជុាបៃ មាណ១ ០០០ នាក់ 
ដៃល បាន ចាប់ កំណើត នៅ កម្ពជុា ក្នងុ 
ថ្ងៃ ចូល ឆ្នា ំសកល ថ្មី គឺជា ការចាប់ ផ្ដើម 
ជីវិត ថ្មី ពោរ ពៃញ ដោយ ក្ដ ីសងៃឃឹម សៃប- 
ពៃល អង្គ ការ យូ នី សៃ ហ្វ  ចាត់ ទុក ឆ្នាំ 
២០២១ ដៃល ជា ខួប ទី៧៥ ឆ្នា ំរបស់ 
ខ្លនួ  ដើមៃបី  គិត គូរ សាជា ថ្មី អំពី ពិភព- 
លោក កាន់ តៃ បៃ សើរ សមៃប់ កុមារ ។

អង្គការ នៃះ បញ្ជាក ់ថា ៖«នៅ ថ្ងៃ ចលូ 
ឆ្នាថំ្ម ីឆ្នា ំ២០២១ នៃះ មាន ទារក  ទារកិា 
ចនំនួ ៩៧១ នាក ់ កើត នៅ ក្នងុ បៃទៃស 
កម្ពុជា នៃះ បើ តាម ការ បា៉ាន់ បៃមាណ  
រ បស ់យ ូន ីសៃ ហ្វ។ពកួគៃ ទាងំ នៃះ ស្ថតិ 
ក្នុង កៃុម  ទា រក ទា រិ កាចំនួន  ៣៧ ១- 
៥០៤ នាក់  ដៃល កើត នៅ ថ្ងៃទី ១  ខៃ 
មករា  ឆ្នាំ ២០២១  នៅ ទូទាំង ពិភព- 
លោក។ មាន ការ ពៃយាករ ថា  ទារក  ទារិកា 
កម្ពជុា ទំាង នៃះនឹង មាន អាយុ កាល រំពឹង- 
ទកុ ចៃើន ជាង មនសុៃស ជនំាន ់មនុៗ ជា មយួ 
នឹង អាយុ កាល រំពឹង ទុក ៨១,២ ឆ្នាំ» ។

អង្គ ការ នៃះ បាន ឲៃយ ដឹង ដៃរ ថា នៅ 
ទូទំាង សកល លោក  មាន ការពៃយា ករ ថា 
ទារក ទារិកា  ពាក់ កណ្ដាល ក្នងុ ចំណោម 
ចំនួន៣៧១ ៥០៤ នាក់  ដៃល កើត នៅ  
ថ្ងៃចូល ឆ្នាថំ្ម ី ដោយរាប់តៃ ក្នងុ បៃទៃស  
១០ ប៉ុណោ្ណោះ ដូច ជា ឥណ្ឌា(៥៩- 

៩៩៥នាក់)ចិន(៣៥ ៦១៥នាក់) 
នី ហៃសៃ រីយ៉ា(២១ ៤៣៩នាក់) បា៉ា គី- 
សា្ថាន (១៤ ១៦១នាក់)ឥណ្ឌូ នៃសុី 
(១២ ៣៣៦នាក់) អៃ តៃយូ ពី(១២- 
០០៦នាក់)សហរដ្ឋ អា មៃរិក (១០- 
៣១២នាក់) អៃ ហៃសុី ប(៩ ៤៥៥ 
នាក់) បង់ កា្លា ដៃ ស(៩ ២៣៦នាក់)
សា ធារណ រដ្ឋ បៃជា ធបិ តៃយៃយ កងុ ហ្គោ 
(៨  ៦៤០នាក់) ។ 

លោក មាស ប៊ុន លី មន្តៃី ជំនាញ- 
ផ្នៃក ទំនាក់ ទំនង យូ នី សៃ ហ្វ កម្ពុជា  
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី មៃសិល មិញ  ថា 
ការ បា៉ាន់ បៃមាណ លម្អិត អំពី កំណើត 
ទារក  ទារិកា  នៅ ក្នងុ បៃទៃស និង ដៃន- 
ដី ចំនួន ២៣៦  តៃវូ បាន បៃើ បៃស់ ទិន្ន- 
ន័យ ដៃល បាន ពី ការ ចុះ អតៃ នុកូល- 
ដ្ឋាន  និង ទិន្ន ន័យ ដៃល បាន មក ពី ការ- 
អង្កៃត តាម ខ្នង ផ្ទះ  ដៃល តំណង ឲៃយ 
បៃទៃស ទាំង មូល  ដើមៃបី  បា៉ាន់ បៃមាណ 
ព ីភាគ រយ នៃ ការ សមៃល កនូ បៃចា ំខៃ 
និង បៃចាំ ថ្ងៃ ។

លោក បន្តថា យូ នី សៃ ហ្វ បាន បៃើ- 
បៃស់ តួលៃខ នៃ ការ សមៃល កូន បៃចំា 
ឆ្នាំ ដៃល តៃូវ បាន ផៃសាយ បន្ត ផ្ទាល់  និង 
អាយុ កាល រំពឹង ទុក ចៃញពី គៃហ ទំព័រ 
បៃជា ជន ពិភព លោក របស់ អង្គ ការ- 
សហ បៃជា ជាតិ។ លោក បាន ពនៃយល់ ថា 
អាយុ ពៃយាករ នៃះ គឺ អាច ទៅ រួច ដោយ 
សៃប តាម លក្ខខ ណ្ឌ ដរាប ណ កុមារ 

តៃូវ បាន គៃ ផ្តល់ ឱកាស យុត្តិ ធម៌  និង 
ស្មើ ៗ ភាព  គ្នា ដើមៃបី រស់ រាន មាន ជីវិត 
នងិ រកី ចមៃើន រមួ ទាងំ សទិ្ធ ិទទលួ បាន 
នវូ បរសិា្ថាន ជុវំញិ (រមួទាងំ បរសិា្ថាន ធម្ម- 
ជាតិ)ល្អ  គ្មាន ការ បំពុល  និង បំផ្លាញ ។

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ «រាប់ ចាប់ តាំងពី 
ចាប់ កំណើត ក្នងុ ផ្ទៃ ភា្លាម  ការ ផ្តល់ សៃវា- 
សុខ ភាព គៃ ប់គៃន់  អាហា រូប ត្ថ ម្ភ គៃប់- 
គៃន់  ថា្នាំ បង្ការ ការ អប់ រំ (ចាប់ តាំង ពី 
ថា្នាក់ មត្តៃយៃយ)ទទួល ទឹក សា្អាត  និង 
អនា ម័យ  ទទួល កិច្ច ការ ពារ ពី ការ រំលោភ 
បំពាន ការ ការ ពារ ពី ចៃបាប់ ពៃល កុមារ 
បៃឈម មខុ ចៃបាប ់ជា ដើម ។ សៃវា ទាងំ- 
នៃះ មាន លក្ខណៈ បៃសើរ ជា បន្ត បនា្ទាប ់ 
ហើយ បៃសនិ បើ ពកួ គត ់(ដៃល ចាប-់ 
កណំើត ក្នងុ ឆ្នា ំថ្ម ីនៃះ)ទទលួ បាន សទិ្ធ ិ
នងិ សៃវា កាន ់តៃ បៃសើរ  អាយ ុរពំងឹ ទកុ 
របស់ ពួក គត់ អាច ដល់ អាយុ ដៃល  
យូ នី សៃ ហ្វ ពៃយា ករ ទុក» ។

លោក សៃ ីហ្វ ័រូ ហ្គ ហ្វ យូហៃសិថ នាយិ- 
កា យូ នី សៃ ហ្វ  បៃចាំ  កម្ពុជា បាន សា្វា- 
គមន៍ ទារក ទារិកា  ដ៏ សៃស់ សា្អាត បៃ- 
មាណ ១  ០០០ នាក់ ដៃល កើត នៅ ថ្ងៃ 
ចូល ឆ្នាំថ្មី  នៃះ។ លោក សៃី បន្ត ថា ឆ្នាំ 
២០២០  គឺជា ឆ្នា ំដ៏ សៃន លំបាក  ជា- 
ពិសៃស សមៃប់ កុមារ ។ ទោះជា យ៉ាង- 
ណ  បៃទៃស កម្ពជុា បាន ទទលួ ជោគ- 
ជ័យ ក្នងុ ការ ទប់ សា្កាត់ ការឆ្លង រាល ដល 
នៃ ជងំ ឺរាត តៃបាត ស កល នងិ រកៃសា ចនំនួ 

ករណី ជំងឺ កូ វីដ១៩ ឲៃយ ទាប ជាង បៃទៃស 
ភាគ ចៃើន ហើយ លោកសៃ ីសងៃឃមឹ ថា  
ននិា្នា ការ នៃះ អាច នងឹ នៅ តៃ បន្ត ទៀត។   
   លោក សៃី បញ្ជាក់ ថា៖ «តាមរយៈ 
កិច្ចស ហកា រ យ៉ាង ជិត ស្នទិ្ធ ជាមួយ រាជ- 
រដ្ឋាភិ បាល ដៃគូ អភិវ ឌៃឍន៍ ពៃមទាំ ង 
បៃជា ជន កម្ពជុា  យូ នី សៃ ហ្វ នឹង បន្ត គិត- 
គូរ សា ជាថ្ម ីអំពី ពិភព លោក កាន់តៃ បៃ- 
សើរ សមៃប់ កុមារ កម្ពជុា ក្នងុការ ចមៃើន- 
វយ័ ។ កមុា រមា្នាក់ៗ  សម នងឹ ទទលួ បាន 
ឱកាស  សមៃច សកា្ដានុ ពល ក្នុង ជីវិត 
របស់ខ្លួន ហើយ យើង សនៃយា ថា នឹង 
ខតិខ ំធ្វើការ  ដោយ មនិ ខ្លាច នឿយ ហត ់
ដើមៃប ីឈាន ទៅ សមៃច គោលដៅ នៃះ 
នៅ ក្នងុ ឆ្នា ំខបួ ទ៧ី៥ របស ់យើងក ៏ដចូ-  
ជា ក្នុង ឆ្នាំ បន្ត បនា្ទា ប់»។

សៃប ពៃល ដៃល មាន ការ ធា្លាក់ ចុះ 
ផ្នៃក សៃដ្ឋ កិច្ច ការ កើន ឡើង នូវ ភាព- 
កៃីកៃ និង វិសម ភាព ដោយ សារ ការ- 
ឆ្លង រាល ដល នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩  ដៃល 
សកល លោក នៅ បន្ត ជួប បៃទះ  លោក- 
សៃី ហ្វ័ រូ ហ្គ ហ្វ យូ ហៃសិថ បាន លើក- 
ឡើង ថា បញ្ហា ទាំងអស់នៃះ  ទាមទា រ 
នូវ សកម្ម ភាព រួមគ្នា ពី គៃប់ ភាគី ពាក់- 
ព័ន្ធ ទាំងអ ស់ ដើមៃបី ចូលរួម ធ្វើការ- 
ជាមួយ កុមារ ក្នុង ការ ផ្តល់ និង ការពារ 
សទិ្ធ ិរបស ់ពកួ គៃ។កា រចូល រួមដូ ច្នៃះ ទើប 
ទារក ទារិកា ដៃល បាន ចាប់ កំណើត  
ក្នុង ឆ្នាំ ២០២១ នៃះ និង ឆ្នាំ កៃយៗ 
ទៀតទទួល បាន នូវ ឱកាស យុត្ត ិធម៌ នងិ 
ស្មើៗភាព គ្នា ដើមៃបី រស់រា នមា នជី វិត 
និង  រីក ចមៃើន ៕

ឪពុកលើកបីទារកដែលទើបកើតនៅមន្ទរីពែទែយឯកជន១ក្នងុខែមករានែះ។ រូបថត ហុង មិនា
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ភ្នំពេញៈ អគ្គ ស្នង ការ រង នគរ - 
បាល ជាតិ  និង ជាស្នង ការ នគរ បា ល 
រាជ ធានី ភ្នំពៃញ លោក ស ថៃត  
បាន បញ្ជា ឱៃយ កម្លាំង នគរបាល 
ទំាង ១៤ ខណ្ឌ ក្នងុ រាជ ធានី ភ្នពំៃ ញ  
តៃូវ ផ្អាក សកម្ម ភាព ចាប់ ឃាត់ 
ម៉ូតូធុនធំ  ដៃល  ឮសំឡៃង រំខាន- 
ខា្លាំ  ង  ដោយ រង់ ចាំ  បទ បញ្ជា ថ្មី ពី 
អគ្គ ស្នង ការ នគរបាល ជាតិ។

ការ ចៃញ បញ្ជា នៃះ   ធ្វើ ឡើង  
បន្ទាប់ ពី កង កម្លាំង នគរ បា ល 
រាជធាន ីបាន  ចាប ់ឃាត ់ម៉តូ ូដៃល 
បំពាក់  បំពង់សុី  ម៉ាំ ង កៃច្នៃ បង្ក 
សំឡៃង លាន់ ឮខា្លាំង ចំនួន ៦០ 
គៃឿង   ធ្វើ ឱៃយ មន ការ រំខាន  ដល់ 
បៃជាពល រដ្ឋ និងសណ្តាប់ ធា្នាប់ 
សាធារណៈ។

លោក ស ថៃត បាន ថ្លៃង កាល- 
ពី ថ្ងៃ ទី ១១មករា ថា កង កម្លាំង 
នគរ បាល ទាងំ ១៤ ខណ្ឌ    តៃវូ  បាន 
ឱៃយ ផ្អា ក  សកម្មភាព ចាប់ មូ៉តូ ធំ  ដៃ ល 
មន បំពង់ សីុ ម៉ាងំ ឮខា្លាងំ បង្ក ការ - 
រំខាន ដល់ បៃជាពលរដ្ឋ ជា បណ្តាះ - 
អាសន្ន សិន។ លោក បញ្ជាក់ ថា  
ការផ្អាក នៃះ គ ឺរងច់ា ំទទលួបញ្ជា 
ថ្ម ីពី លោកនៃ ត សាវឿន អគ្គ ស្នង-  
ការ  នគរបាល ជាតិ ដើមៃបី ចៀស វា ង 
នូវ ការ ថា្នាំងថា្នាក់ ជាមួយ បៃជា - 
ពលរដ្ឋ ពៃះ ម៉ូតូ ខ្លះ  មិនបាន 
កៃច្នៃ នោះទៃ។ 

លោក ថ្លៃងថា៖ «តាម ខណ្ឌ 
ទាងំអស ់ ផ្អាក ធ្វើ ការឃាត់ ម៉តូ ូធ ំ
ម៉ូតូ ដៃល មន សុី ម៉ាំង អត់ មន 
សមៃបកុ ដៃលមន សឡំៃង ឮខា្លាងំ- 
សិន ផ្អាក សិន ដើមៃបី រង់ចាំ បទ - 
បញ្ជា   ថ្ម.ី.. ពៃះ ម៉តូ ូធ ំខ្លះ  គៃ មន 
សមៃបុក សីុ ម៉ាងំ បើក ទៅ អត់ ឮរំខា ន  
ទៃ ដូច្នៃះ បៃភៃទ នៃះ  អត់ មន- 
ខុស ទៃ»។

លោក ឃួ ង សៃង  អភិបាល 
រាជធានី ភ្នំពៃញ នៅក្នុង អង្គបៃជុំ 
គណៈបញ្ជាការ ឯកភាព រាជធាន ី
ភ្នពំៃញ  ន ពៃកឹ ថ្ងៃទ១ី១ ខៃមករា 
បានជំរុញ ឱៃយ ខណ្ឌ ទំាង១៤  
រកៃសា ឱៃយ បាន នូវ សន្តសុិខ សណ្តា ប់ - 
ធា្នាប់ សាធារណៈជូន បៃជា ពលរ ដ្ឋ 
នៅក្នុង រាជធានី ភ្នំពៃញ និងតៃូវ 
ទប់សា្កាត់ ការ បំពង សំឡៃង  រំខាន 
នន។ លោក បញ្ជាក់ ថាអាជា្ញា ធរ 
រាជធានី  ក៏ដូចជា កម្លាំង មន- 
សមត្ថកិច្ច បាន ឃាត់ខ្លួន  និង 
ឃាត់ ម៉ូតូ បាន ចំនួន៦០គៃឿង 
ពាក់ព័ន្ធ នឹង ម៉ូតូធំៗ ដៃល បាន 
បង្ក សំឡៃង រំខាន ក៏ដូចជា ម៉ូត ូ
ដៃល កៃច្នៃ សុី ម៉ាំង រំខាន ដល់ 
បៃជាពលរដ្ឋ។ លោកបាន ជំ រុញ 
ឱៃយ មន្ទីរ ពាក់ព័ន្ធ ពិសៃស គឺ មន្ទីរ- 
សាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន  
នងិ មន្ទរី បរសិា្ថាន រាជធាន ីភ្នពំៃញ 
តៃវូ ចុះ ផ្ទាល ់ទៅដល ់ទតីាងំ ដៃល 
បាន ឃាត ់ម៉តូ ូទាងំ នោះ ទកុ   ដើមៃប ី
ធ្វើការ តៃតួពិនិតៃយ លក្ខណៈ បច្ចៃក - 

ទៃស និង ការប៉ះពាល់ ទៅលើ 
បរិសា្ថាន  មុននឹង បៃគល់ ឱៃយ ម្ចាស់ 
ម៉ូតូ វិញ។ ប៉ុន្តៃ ទោះយ៉ាង ណក្តី  
លោក បញ្ជាក់ថា ម៉ូតូ ដៃលមន 
សំឡៃង បំពង ខុស លក្ខណៈ បច្ចៃ ក - 
ទៃស គឺ នៅ តៃ  រកៃសាទុក ដដៃល 
ដោយ រង់ចាំ ការណៃនំ ពី កៃសួង 
មហាផ្ទៃ។ 

ចំណៃក  កង កម្លាំង នៃ ស្នងការ - 
ដ្ឋាន  នគរបាល ខៃត្តបាត់ដំបង  
ក៏ បាន ឃាត់ អ្នកបៃើបៃស់ ម៉ូតូ 
ដៃលបំពាក់ ដោយ បំពង់ សុីម៉ាំង 
កៃច្នៃ បង្ក សំឡៃងឮ ខា្លាំង រំខាន 
ពៃលយប ់ នៅក្នងុ កៃងុ បាតដ់បំង 
បាន  ចំនួន ៨គៃឿង ផង ដៃរ  កាល- 
ពី  យប់ ថ្ងៃ១០មករា ឆ្នា២ំ០២០។ 

លោកឧ ត្ត ម សៃនយី ៍ទោ  សាត 
គឹម សាន ស្នងការ នៃ ស្នងការ - 
ដ្ឋាន នគរបាលខៃត្ត បាត់ ដំបង  
បានឱៃយដងឹថា កៃយពៃល ឃាត ់
រកៃសា ទុក ម៉ូតូ ទាំង៨គៃឿងនៃះ រួច 
មក ពនិតិៃយឃើញថា ម៉តូ ូទា ំង នៃះ 
កៃពី ការកៃច្នៃ បំពង់ សីុ ម៉ា ំង ដើ មៃបី 
បន្លសំឺឡៃងខា្លាងំៗនៅមន លក្ខ ណៈ 
មិន តៃឹមតៃូវ លើ ចំណ៉ាច ផៃសៃងៗ 
ទៀតដៃលផ្ទុយ ពី ចៃបាប់ ស្តីពី ចរា - 
ចរណ៍ ផ្លូវគោក។ 

លោក គឹមសាន បាន បៃគល់ 
ភារកិច្ច ទៅ កា រិយ ល័យ នគ បា ល-  
ចរាចរណ ៍ផ្លវូគោក អនវុត្ត ដោយ 
ធ្វើ ការ អប់រំ ណៃនំ ដល់ ម្ចាស់ ម៉ូតូ  
ឱៃយ ឈប់ បៃពៃឹត្ត សកម្មភាព បៃប 

នៃះបន្តទៀត  និង តមៃូវឱៃយ ប្តូរ សុី - 
ម៉ាំង ម៉ូតូ  ឱៃយ បាន តៃឹមតៃូវ រួច ធ្វើ- 
ការ  ផកពិន័យ ទៅតាម អំពើ ល្មើ ស- 
ចៃបាប់ ស្តីពី ចរាចរណ៍ ផ្លូវ គោ ក មុន 
បៃគល់ ម៉ូតូ ជូន ម្ចាស់ វិញ។

លោក ឆយ គឹម ខឿន អគ្គ - 
ស្នង ការរង នគរបាល ជាតិ និង 
ជា អ្នក ន ំពាកៃយ បានឱៃយដងឹ ព ីថ្ងៃ 
ទី ១១ មករា ថា រហូតម ក ដល់ 
ពៃលនៃះ មិនទាន់បាន បៃមូល 
ទិន្នន័យ បូកសរុប លទ្ធផល នៃ 
ការឃាត់ ម៉ូតូ ដៃល បំពាក់  បំ-
ពង់សុី ម៉ាំង កៃច្នៃ បង្កឱៃយមន  
សំឡៃង រំខាន  នៅ ទូទាំង បៃ-
ទៃស  នោះទៃ ខណៈកៃសួង 
កំពុងតៃ រៀបចំ ធ្វើ សៃច ក្តី ណៃ-
នំ។ លោកបន្ត ថា៖ «បច្ចុបៃបន្ន 
នៃះ អន្តរ កៃសងួ កពំ ុង  តៃ រៀបច ំ
ធ្វើឯកសារ សៃចក្ត ីណៃ ន ំប៉នុ្តៃ 
ថា្នាក់លើ មិនទាន់ សមៃច ដក់ 
ថា ជា បទបញ្ជា ឬសៃចក្តី  ណៃ- 
ន ំឬ ក ៏អ្វ ីនោះទៃនៅពៃល ចៃញ 
យើង ដឹង ហើយ...»។

លោក គឹម បញ្ញា នយក អង្គ-
ការ មូលនិធិ បង្ការ របួស អាសុី  
បៃចាំ  កម្ពុជាបាន គាំទៃ ចំណត់ - 
ការ នៃះ ។ ប៉ុន្តៃលោក ក៏ ស្នើឱៃយ 
អាជា្ញាធរ  ពិនិតៃយមើល ជាមុន ផង- 
ដៃរ ពីពៃះ ម៉ូតូ ដៃល នំចូល ខ្លះ 
មន សំឡៃងឮខា្លាំង ពី រោងចកៃ 
របស ់វា សៃប។់ លោកបញ្ញា បា  ន  
ស្នើ ដល់ អាជា្ញាធរ   គួរតៃ គិតគូ រពី 

ការអនុវត្ត ផងដៃរបន្ទាប់ពី ទទួ ល- 
បាន បទបញ្ជាឬ ការណៃនំ ណ - 
មួយ ពី ថា្នាក់ ដឹកនំ ដោយមន 
ការផៃសព្វ ផៃសាយ យ៉ាង ហោច ណ ស់ 
១អាទតិៃយឬ២អាទតិៃយ ជាមនុ ស ិន 
ដើមៃបឱីៃយ ពលរដ្ឋបាន ជៃប ហើ យ  
អនវុត្ត ទើប មនិ មន ការ ថា្នាងំថា្នាក ់
ពី បៃជា ពលរដ្ឋ។

លោក ស ខៃង ឧបន យក - 
រដ្ឋមន្តៃី រដ្ឋមន្តៃី កៃសួងមហាផ្ទៃ 
កាលពី ថ្ងៃទី៨មករា ឆ្នាំ២០ ២០ 
បាន បញ្ជា ឱៃយកម្លាំង នគរ បាល 
និង កៃសួង សាធារ ណការ និង 
ដឹក ជញ្ជូន ពិនិតៃយ និង សៃវជៃវ 
កណំត ់អត្តសញ្ញាណ ម៉តូ ូធ ំដៃល 
បង្ក សំឡៃង រំខាន ដល់  ពលរដ្ឋ។

លោក ស ខៃង យល់ឃើញថា 
មន ករណី ក្មៃង ទំនើង មួយចំនួន  

ជិះ ម៉ូតូ ធំកៃច្នៃ បំពង់ សុី ម៉ាំងខុ ស  
លក្ខណៈ បច្ចៃកទៃស នៃ ទៃង់ - 
ទៃយ ដើម ហើយ មន សំឡៃង 
ឮខា្លាំង បង្ក ការរំខាន ដល់ បៃជា - 
ពលរដ្ឋ ពិសៃស លោក ផ្ទាល់ ក៏ 
ធា្លាប ់ជបួ ការរខំាន ដោយ សឡំៃង 
បំពង់  សុី ម៉ាំង នៃះដៃរ។

យោង តាម អនុ កៃឹតៃយ ស្តីពីកា រ - 
កៃ សមៃួល អនុ កៃឹតៃយលៃខ ៤៤ 
អន កៃ.បក ចុះ ថ្ងៃទី២១ ខៃមីន 
ឆ្នា២ំ០១៧ ស្តពីកីា រ ពនិយ័ អន្តរ- 
ការណ៍ ចំពោះ អំពើ ល្មើស នឹង 
ចៃបាប ់ចរាចរណផ៍្លវូ គោកបាន ចៃង 
នៅ ក្នងុ មតៃ៦ ថ្ម ីថា តៃវូ ពនិ ័យ 
ទឹក បៃក់ ចំនួន ១០ មុឺន រៀល 
ចំពោះ អ្នក បើកបរ បញ្ចៃញ សំឡៃ ង 
ម៉ាសីុនឮ ខា្លាងំ ឬផៃសៃង ចៃើនខុស ពី  
បទដ្ឋាន បច្ចៃក ទៃស៕

ឃុត សុភចរិយា

រតនគិរីៈ តុលាការ គៃង 
កោះហៅ នយ នគរបាល ប៉សុ្តិ៍ ការ- 
ពារ ពៃំ ដៃន ម្នាក់  បៃចាំ ប៉ុស្តិ៍ ភូមិ ភិៈ  
ឃុំ សៃសាន  សៃុក អូរយ៉ាដវ  មក 
សាក សរួ  នសបា្តាហក៍ៃយ ជុ ំវញិ   
សំណ៉ាំរឿង ចោទ បៃកាន់ ពីបទ 
រំលោភ សៃព សន្ថវៈ លើ អនីតិ ជន 
កៃម អាយ ុ១៥ឆ្នា។ំ នៃះ បើ  តាម- 
មន្តៃ ីន ំពាកៃយ តលុា ការ ខៃត្ត រតនគរិ ី 
កាលពី ថ្ងៃទី១២  មករា។

លោក កៃវ ពិសុទ្ធ  អ្នកនំពាកៃយ 
តុលាការ ខៃត្ត រតនគិរី  បៃប់ ភ្នំ- 
ពៃញ ប៉សុ្តិ៍ នៅ ថ្ងៃចន្ទ ថា យោង តាម   
សំណ៉ាំរឿង  ដៃលតៃូវ បាន កម្លាំង- 
នគរបាល ការិយល័យ បង្កៃប 
ការជួញដូរ មនុសៃស  និង ការពារ 
អនីតិ ជន  នៃ ស្នងការដ្ឋាន នគរ- 
បាល ខៃត្ត រតនគរិ ី  បញ្ជនូ មកដល ់
ដៃ តុលាការ កាលពី ថ្ងៃទី៦   មករា   
ជនជាប់ ចោទ មន  ឈ្មោះ ទួន 
មៃសា  មន តួនទី នយ នគរ- 
បាល ប៉ុស្តិ៍ ភូមិ ភិៈ។

តាម ការរៀបរាប់ នៅក្នុង ពាកៃយ- 
បណ្ដងឹ របស ់កមុរ ីរងគៃះ  ចុះ ថ្ងៃ 

ទ១ី ខៃធ្ន ូ ឆ្នា២ំ០២០  គ ឺជនជាប-់ 
ចោទ  នៅ ពៃលប់ ថ្ងៃទី៣០   វិច្ឆិកា  
ឆ្នាំ២០២០  បានទូរស័ព្ទ បបួល 
នង ទៅ ញ៉ាំ អាហារ ពៃល លា្ងាច  
នៅ ហាង ម្លិៈ៧៧។ នៅ ពៃលនោះ 
នង  នងិ ម្ដាយ មងី របស ់នង ឈ្មោះ    
សៃ ីនង  កប៏ាន ជិះ ម៉តូ ូឌបុគា្នា ទៅ 
ហាង នោះ តាម ការ ណត់។

លុះ ដល់ ម៉ាង ជាង  ៩យប់  
កៃយពី បរិភោគ អាហារ ពៃល- 
លា្ងាច រួច  ជន ជាប់ចោទ ក៏បបួល 
កុមរី រងគៃះ ទៅហូប បង្អៃម  
ដោយ  បៃប ់ស្តៃ ីជាម្ដាយ មងី ឱៃយជិះ 
ម៉ូតូ តៃឡប់ ផ្ទះ មុន  ដោយ ធាន 
ដឹក  ក្មៃង សៃី រងគៃះ ទៅ ផ្ទះ វិញ 
ដោយ សវុត្ថភិាព។  ប៉នុ្តៃ ជន ជាប-់ 
ចោទ មិនបាន ដឹក ក្មៃង រងគៃះ 
ទៅ ហូប បង្អៃម នោះ ឡើយ បៃរជា 
ដឹក ក្មៃង សៃី រងគៃះ ទៅកាន់ ផ្ទះ- 
សណំក ់១ កន្លៃង  នៅ កៃងុ បាន លងុ  
ហើយ ធ្វើ សកម្មភាព លួង លោម 
ក្មៃង សៃី រងគៃះ  ដើមៃបី រួមភៃទ 
រហូត បាន សមៃច តៃ ម្តង។

លោក ពិសុទ្ធ ថ្លៃង ថា ៖«នៅ 
ពៃល នៃះ  តំណង អយៃយការ អម- 
សាលាដំបូង ខៃត្ត រតនគិរី  កំពុង 

តៃួត ពិនិតៃយ  និង គៃង កោះហៅ 
ជន ជាប់ ចោទ ឱៃយចូល មក ឆ្លើយ- 
បំភ្លឺ ជុំវិញ បទ ចោទបៃកាន់ របស់ 
កុមរី រងគៃះ»។ ប៉ុន្តៃ លោក មិន 
បាន បញ្ជាក់ ពី ពៃលវៃលា ចៃបាស់- 
លាស់ ក្នុងការ កោះហៅ ជន ជាប់- 
ចោទ នោះ ទៃ  ដោយ គៃន់តៃ 
បង្ហើប ថា  អាច កោះហៅមកសួរ  
ន សបា្តាហ៍ កៃយ។

ទោះ យ៉ាងណ  កាលព ីមៃសលិ មញិ  
លោក ទួន មៃសា  បាន បដិសៃធ 
ចំពោះ ការចោទបៃកាន់ នៃះ  ហើយ   
លោក បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  
នៅពៃល នៃះ លោក កំពុង ជាប់ 
បំពៃញ ការងរ ការពារ សន្តិសុខ 
សុវត្ថិ ភាព  តាម ជួរ បន្ទាត់ ពៃំដៃន 
កម្ពជុា -វៀតណម  គា្មោន ពៃល ចាប-់ 
អារម្មណ៍ ចំពោះ បណ្ដឹង ចោទ- 

បៃកាន់ នៃះ ទៃ។
លោក ថ្លៃងថា ៖«ខ្ញុ ំគា្មោន បារម្ភ អ្វ ី

នោះ ទៃ ចំពោះ ករណីនៃះ  ពៃះ ខ្ញុំ 
មិនបាន បៃពៃឹត្ត។ ខ្ញុំ នឹង ចូលទៅ 
ឆ្លើយ បំភ្លឺ ចំពោះ មុខ តុលាការ  
បៃសិនបើ តុលាការ ចៃញ ដីកា 
កោះហៅ រូប ខ្ញុំ»។

ប៉នុ្តៃ បើតាម មន្តៃ ីនគរបាល មលូ- 
ដ្ឋាន ម្នាក ់ ដៃល ស្នើ សុ ំមនិ បញ្ចៃញ- 
ឈ្មោះ  បានបៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ នៅ 
ថ្ងៃចន្ទ ថា  ករណ ីនៃះ គ ឺជា ការពតិ។ 
ពៃះ កៃយពី កើត មន ករណី 
ប្ដឹងចោទបៃកាន់ ពី ក្មៃង សៃី រង- 
គៃះ  មនមន្តៃ ីនគរបាល ជាន ់ខ្ពស ់  
ម្នាក់  បាន ចៃញ មុខ ជួយ សមៃប- 
សមៃួល រក ដំណះ សៃយ កៃ 
បៃព័ន្ធ តុលាការ  ដើមៃបី ជួយ ដល់ 
ភាគី ជនជាប់ ចោទ  ដៃល ជាមន្តៃ-ី 
នគរបាល ដូច គា្នា។ 

ក្នុង ការសមៃប សមៃួល នោះ  
ភាគី ជនជាប់ ចោទ បាន សមៃច 
ផ្ដល ់ សណំង ជងំ ឺចតិ្ត ចនំនួ ៦លាន 
រៀល ដល់ កៃុម គៃួសារ កុមរី រង- 
គៃះ  ដើមៃប ីបញ្ចប ់បញ្ហា។ កៃយ  ព ី  
ទទួល លុយ ពី ភាគី ជនជាប់ ចោទ  
កុមរី រងគៃះបានសមៃច ចិត្ត 

ទៅ ស្នើ សុ ំដក ពាកៃយ បណ្ដងឹ ព ីមន្តៃ-ី 
នគរបាល ជនំញ វញិ  ដោយ អះ អាង 
ថា  ដើមៃប ីការពារ កតិ្តយិស  នងិ សៃច- 
ក្ដី ថ្លៃថ្នូរ ក្នុង គៃួសារ របស់ នង ។  

ជាមួយ គា្នា នៃះ  លោកសៃី កៃវ 
ដវ ី ស្នងការរង  ទទលួ បន្ទកុ ផ្នៃក- 
បង្កៃប ការជួញដូរ មនុសៃស  និង  
ការពារ អនតី ិជន នៃ ស្នងការដ្ឋាន- 
នគរបាល ខៃត្ត រតនគិរី  បានបៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  កុមរី រងគៃះ  
បានពៃយាយម មកសុំ ដក ពាកៃយ- 
បណ្ដងឹ វញិ ចនំនួ ៣លើក  ប៉នុ្តៃ មនិ 
បានបៃប់ ពី មូលហៃតុ នោះ ទៃ។

លោកសៃី បញ្ជាក់ ថា ៖«យើង មិន 
ដឹង   ពី មូលហៃតុ ដៃល នំឱៃយ នង 
មក  ទទូច សុំ ដកពាកៃយ បណ្ដឹង វិញ 
នោះ ទៃ ។ យើង បានបញ្ជនូ ស ំណ៉ា-ំ
រឿង ទៅ កាន ់អយៃយការ  ដើមៃប ីចណំត-់
ការ បន្ត តាម នីតិវិធី រួច ហើយ»។   

ករណី នៃះ  លោក យិន ចំណន  
ស្នងការ ខៃត្ត រតនគរិ ី បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ថា ៖«ឥឡវូ នៃះ សណំ៉ារំឿង ដល់   
ដៃ តុលាការ ហើយ។ រឿង ហៃតុ 
យ៉ាងណ នោះ  ទកុឱៃយ តលុាការ ជា 
អ្នក ដោះសៃយ ចុះ  ពៃះ វា ហួស 
ដៃន សមត្ថកិច្ច របស់ ខ្ញុំ ហើយ»៕

មូ៉តូ ធុន ធំ ដេល បង្ក សំឡេង រំខាន តេវូ បាន ចាប់ ឃាត់   នៅ ភ្នពំេញ។ រូប នគរបាល 

មន្តេនីគរបាលពេដំេនដេលរងការចោទរំលោភ  ផ្លវូភេទក្មេងសេនីៅខេត្តរតនគិរី។ រូប FB

តុលាការគ្រោងកោះហៅមន្ត្រោនីគរបាលព្រោដំ្រោនម្នាក់សាកសួរ ពាក់ព័ន្ធ បណ្តងឹរំលោភ ផ្លវូ ភ្រោទ

ស្នងការ រាជធានី ឱ្រោយនគរបាលផ្អាក ចាប់ ឃាត់ មូ៉តូ ធំ ដ្រោល ឮ សំឡ្រោង រំខាន ខា្លាងំ  ដោយ ត្រោវូ រង់ ចំា បទ បញ្ជាថ្មី 



គឹម  សារុំ 

កំពង់ឆ្នាងំៈ  អយ្យ ការ អ ម សា លាដំ បូ ង 
  ខត្្តក ំព ង ់ឆ្នាងំ កពំ ុង សាកសរួ អតតីចៅ-  
អធកិារវត្ត ស្តទី ី១អង្គ    កាលព ីមសិ្ល ម ិញ  
បន្ទាប់ពី  ចាប់បញ្ជូន ពី ខ្ ត្ត សា្វាយ រៀង 
ពា កព់ ័ន្ធ ការរលំោភ សព្ ស ន្ថវៈ  កនូនន្  
៤អង្គ   ប្ព្ឹត្ត នៅ វត្ត អ ង្គសិ រី សុវណ្ណ ក្នុង 
ឃុ-ំ  ស្កុ រលាប្អៀរ  ខត្្តក ំពង ់ឆ្នា ំង  អឡំងុ 
ខ្ ធ្នូ  ឆ្នាំមុន  រួចគ្ ចខ្លួ ន ទៅ ទីនោះ ។ 

លោក  សី្  សុដា  ប្ធាន ការិ យា ល័យ 
ន គរ បា ល ប ្ឆងំ ការ ជញួ ដ ូរ មនសុស្ន ិង 
ការ ពារអ នី តិជ ន ខ្ត្ត កំព ង់ ឆ្នាងំ  បានប្ប់ 
 ពី ម្សិលមិ ញថា   ជន សង្ស័យ ជា អតីត - 
ចៅ  អធិកា រ វ ត្ត  ស្តីទី ឈ្មោះ  អ៊ន  ឆ្រ៉ាក់  
អាយ ុ ២៨ ឆ្នា ំ ត្វូ បានមន្្ត ីជនំ ញ របស ់
លោក  បញ្ជូ នទៅ  សាលា ដំបូង ខ្ត្ត កំ-   
ព ង់ឆ្នាំង      ពី ម្សិល មិ ញ  ហើយ បន្ទាប់ ម ក 
ព្ះ រ ជ អា ជា្ញា  សា កសួ រ ប ន្ត ។ 

លោក ់ ថា  ជន សង្ស័យ ត្ូវបាន សា- 
លាដំ បូង ខ្ត្ត  កំពង់ ឆ្នាងំ  ច្ញដី កា  បង្គាប់ 
ឱ្យ ចូលខ្លនួ  ថ្ង ្ទី ២៥  ខ្  មករ  ឆ្នា២ំ ០២១  

ដើម្បី សាកសួ រ ជុំវិញ អំ ពើ រំលោ ភស្ ព- 
ស ន្ថវៈ  តាម បណ្តឹងរប ស់ឪពុ កម្តាយ  
រប ស់កូ ន ន្នៗ។  ប៉ុន្ត្ ប្ហ្ល ជាជ ន- 
សង្ស័យ ដឹងខ្លួន ក៏រ ត់ ច្ ញ ពីវត្ត ទាំង 
នៅជាស ង្ឃ  ។ការ  ចាប់ ខ្លួន ជន សង្ស័ យ 
ន្ះ  គឺ សមត្ថកិ ច្ច លោក គ្ន់ ត្ អនុវត្ត 
តាម ដីកា រ ប ស់តុ លា ការ ប៉ុ ណ្ណោះ  ។ 

  លោ ក ថ្ល្ងថា៖  «ករ ណីជ នស ង្ស័ យ 
ម្នាក់ ន្ះ   ខាង ខ្ញុមិំ ន  បានសា កសួរ អីវ្ង 
ឆ្ងាយទ្ ព្ះអី ខ្ញុំ ចាប់ តាមដីកា  តុលា- 
កា រ  ។ដូច្នះ្ ក្ យចា ប់  បា ន ជ នស ង្ស័យ 
ភ្លាម គឺ   ខ្ញុ ំប្គ ល់ជ នស ង្ស័យ ទៅ ឱ្យ តុលា- 
ការ ត្ ម្តង   » ។

យា៉ាង ណាក្ដី     លោក  ស្ី  សុដា  បាន 
ប្ ប់  ពីដំ ណើរ រឿង ថា  ជន សង្ស័ យ មន 
ស្ុក កំណើត នៅភូមិ  ទួលពង្  សង្កាត់ 
ផ្សារ កណា្តាល   ក្ុង ប៉ាយប៉្ ត  ខ្ត្ត 
បន្ទាយ មន ជយ័   ។ប៉នុ្ត ្ជនស ងស័្យ បាន 
បសួ រៀនសតូ ្ នៅ វត្ត អង្គស ិរសី ុវណ្ណ  ក្នងុ 
ឃុ-ំ  ស្កុ រលា ប្អៀរ ខត្្ត កពំង ់ឆ្នាងំ រហ ូត 
បា ន កា្លាយជា ចៅ អធិកា រវ ត្ត ស្តី ទី  ។

លោក  បន្តថា  ការ អាស្័ យ នៅក្នុ ង  វត្ត 

ខណៈ  ខ្លួន ត្ូវ បាន  ម្គណ ស្ុក  រលា- 
ប្អៀរ ក៏ដូចជា   ម្គណ ខ្ ត្ត កំព ង់ឆ្នាំង 
ប្គល់ តួន ទី  ជាចៅ  អធិការ វ ត្តស្តីទី  គឺ 
ជន ស ងស័្យ  បាន រលំោភ សព្ ស ន្ថវៈ  កនូ 
ន្ន  ពី៤ទៅ ៥អ ង្គ ។ចំពោះ កូនន្នដ្ល  
តូ្វ ជន សងស្យ័   រ ំលោភ នោះ  គ ឺមនអា យ ុ
ចាប់ពី១ ៣  រហូត ដល់១ ៧ឆ្នា ំ  ហើយ  សុទ្ធ 
ត្ ត្ូវ ជនសង្ស័យ ប្ព្ឹត្ត តាម រន្ធ គូទ  ។  

លោក បន្ត ទៀ ត ថា  បន្ទាប ់ព ីដ ឹងថា ត្វូ 
ឪពុ កម្តា យ  ន្ន ៗ  ប្តងឹ  ជនស ង្ស័យ បា ន 
លួច សឹ កហើយ រត់ច្ ញពី   វត្តទៅ ខ្ត្ត  
បន្ទាយ មន ជ័យ   ។ បន្ទាប់ មក បាន បន្ត 
ទៅ បសួនៅវ ត្ត  ខ្លតូ ហៅវ ត្តច ្ស ក្នងុ ភមូ ិ
ត្ពាំង ដៀលើ  ឃុំ ច្ស  ស្ុក ចន្ទ្  
ខ្ត្ត សា្វាយ រៀង  វិញ  ។

ក៏ប៉ុ ន្ត្បើ តាម  លោ កស្ី  សុដា  ជន- 
សង្ស័ យ ត្ូវ បាន នគរ បាល  ឃុំច្ ស 
ស្កុ ចន្ទ ្ឃាតខ់្ល ួន នៅ ថ្ង ្ទ ី១១  មករ 
ឆ្នា ំ២០២១ ហើយ ត្វូ បាន ម ្គណ ស្កុ 
ចន្ទ្ ចាប់ ផ្សឹកនៅ ថ្ង្ ដដ្ ល នោះ  ។ 
បន្ទាប់ ពីផ្សឹ ករួច  នគរ បាលខ្ត្ត សា្វាយ- 
រៀ ង សាក សួរ និង បញ្ជូន    មក ឱ្យស ម ត្ថ- 

កិ ច្ច លោក ត្ម្តង ។ 
ចំណ្ក លោក  ប្ក់  ចិ ត្ត  ន យន គ រ- 

បា លប៉ុ ស្តិ៍រ ដ្ឋ  បា ល ច្ស  ប្ ប់   ថា   ការ-
ឃាត់ ខ្លនួ  ន្ះគឺបន្ទាប់ពីលោក បានទទួល   
បញ្ជាពី  ស្នង ការ នគ របាល ខ្ត្ត សា្វាយ រៀង។ 
   លោក ថា៖  «ជុំវិញ ព័ ត៌មន លម្អិត 
ពាក់ព័ ន្ធ  ជនស ង្ស័យ យា៉ាង ណានោះ   
គឺ ខ្ញុំមិ ន ដឹងអីទ្   ព្ះខ្ញុំ  អនុវ ត្ត និ ង 
ស ហការ ក្នុង នម សម ត្ថកិច្ច មូល ដា្ឋាន 
ប៉ុណ្ណោះ »  ៕

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពេញ: សហ ភព សហព័ន្ធ 
អ្នកសារ ព័ត៌មន កម្ពុជា (ស. ស. 
ស.ក) បាន  ទទួល បណ្តឹង និង 
ជួយ អន្តរ គមន៍ ដោះស្យ 
បណ្តឹ ង  លើ អ្នកកាស្ត កម្ពុជា 
ចនំនួ៣៣ ករណ ី ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ 
ដោយ កត់ សម្គាល់ថា  បណ្តឹង 
ទំាង នោះ  មិន សូវ ផ្អក្ ទៅ លើ ច្បា ប់ 
ស្តពីី របប សារព័ត៌ មន នោះ ទ្  បុ៉ន្ដ ្ 
ថា កម្ពជុា គ្មោន ចណំចុ ព្យួ បារម្ភ 
ពី ស្រី ភព សារព័ត៌ មន ឡើយ ។

របាយ ការណ៍  ស.ស.ស.ក 
ចុះ ថ្ង្ទី១១  ខ្មករ   ឱ្យដឹង ថា 
ព្ញ ១ ឆ្នា ំកន្ល ង ទៅ ស.ស.ស. ក 
បាន ទទួល បណ្តឹង និង បាន ជួយ 
អន្តរ គមន៍ ដោះស្យ  បណ្តឹង 
បាន ចំនួន ៣៣ ករណី(៣៣ 
នក់)ដ្ល មន ចំនួន ២៧ អង្គ - 
ភពក្នងុ នោះ នៅលើ ដ្ន សមត្ថ - 
កិច្ច ចំនួន៥ករណី។ របាយ ការ ណ៍ 
ន្ះ  ឆ្លុះបញ្ចាំង ត្ ករណី ដ្ល 
ស.ស.ស.ក បា ន ទទួល ពាក្យ ស្នើ  - 
សុំ ពឹង ពាក់ ជា ផ្លូវការ ពី អ្នក សារ - 
ព័ត៌មន ឱ្យជួយ អន្តរ គម ន៍លើ      
រឿ ង ក្ត ីរបស់ ពួកគ្ នៅ តុលាការ 
បុ៉ណ្ណោះ ប៉ុន្ដ្ មិន រប់ បញ្ចូល 
ករណ ីដទ ្កព្ ីកចិ្ច អន្តរគមន ៍
របស់ ស. ស  .  ស.ក ទ្។ 

ស.ស.ស.ក បានកតស់ម្គាល ់
ឃើញ ថា នៅក្នងុ បណ្តងឹ ទំាង៣ ៣ 
ករណី គឺ ភគ ច្ើន ផ្តើម ច្ញពី 
មូលហ្តុ ន្ ការផ្សព្វផ្សាយ ពី 
បញ្ហា ទនំស ់ដធី្ល ីនងិ ការបង្ហាញ 
ទីតំាង បទល្មើស បុ៉ន្ដ ្មិនមន កា រ- 
ប្តងឹ លើ ការផ្សព្វ ផ្សាយ ពី ទស្សនៈ - 

មតិ ឬ ការ បរិយាយ ប ញ្ហា នយោ - 
បាយ ទ្។ 

របាយការណ៍ បញ្ជាក់ថា៖« កម្ម -  
វត្ថ ុន ្ពាកយ្ ប្តងឹ ទាងំអស ់គ ឺសដំៅ 
កសាង បទ ចោទ ជា សំណុំរឿង 
ព្ហ្មទណ្ឌ ដ្ល សូម្បីត្ ក្នុង 
បណ្តងឹ រវាង អ្នកសារពត័ម៌ន នងិ 
អ្នកសារព័ត៌មនក៏ កសាង បទ ចោ ទ 
ជា សំណុំរឿង ព្ហ្មទណ្ឌ ដ្រ។ 
ដូច្ន្ះ ហាក់ដូចជា ប ង្ហា ញ  ពី ការ- 
យក ចិត្ត ទុកដាក់  នៅ កមិ្ត ទាប- 
បំផុត លើ ច្បាប់ ស្តពីី របប សារព័ត៌ - 
មន»។

លោក ហ៊ុយ វណ្ណៈ ប្ធាន 
ស.ស.ស.ក  ថ្លង្ ព ីមស្លិ មញិ ថា 
ចប្ាប ់ស្តពី ីរបប សារពត័ម៌ន ត្វូ- 
បាន គ្ មើលរំលង ដោយ មិនបា ន 
លើក យកមកអនុវត្ត ក្នុង វិស័យ 
សារព័ត៌មន ទ្។ ប្សិន អ្នក សារ - 
ព័ត៌មន ណា ម្នាក់ បាន រយ ការ ណ៍ 

ព័ត៌មន ឬ ផ្ដ ល់ ដំណឹ ង អ្វីមួយ  
មិនទាន់បាន គ្ប់ ជុ្ងជ្យ គួរ - 
តម្ន ការជនូដណំងឹ ឬ សរស្រ 
លិខិត ជូនដំណឹង ទៅ អង្គភព 
នោះដើមបី្ ធ្វើ ការ  កត្ម្វូឬ បន្ថ ្ម 
អត្ថនយ័ ឱយ្បាន គប្ ់លក្ខ ណៈ ជា 
សាច់រឿង។ លោក បាន លើកទឹក- 
ចិត្ត ដល់ អ្នកសារព័ត៌មន  ឱ្យ ប ន្ត 
បំព្ញ តួនទី  ដោយ ឈរលើ 
គោលការណ៍ វិជា្ជាជីវៈ ជា ចម្បង 
ហើយ រួម ចំ ណ្ ក  ក្នងុការ ប្យុទ្ធ - 
ប្ឆំង ព័ត៌មន ក្លង្កា្លាយ សង្គ ្ម 
ចិត្តសាស្ត្ ន្ ភូមិ សាស្ត្ នយោ - 
បាយ និង ចូលរួមចំណ្ក ផ្សព្វ - 
ផ្សា  យស កា្តា  នុពល កិត្យា នុភព 
និង ឧត្តមភព ជាតិ។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖«ចំពោះ 
ប្ទ្ស យើង គឺ បើកចំហ លំហូរ 
ស្រីភព សារព័ត៌មន ច្ើន ណា ស់ 
បុ៉ន្ដ ្បុគ្គល មួយចំនួន មនការ យ ល់ 

ដឹង ពី សិទ្ធស្ិរីភព របស់ខ្លនួ មន    - 
កម្ិត។ អ៊ីចឹង បើ យើង ដឹង ឬ 
សា្គា លព់ ីសទិ្ធ ិរបស ់យើង ចប្ាស ់គ ឺ
គ្មោន នរណា ហាម ឃា ត់   យើង ឬ 
បទិ សទិ្ធសិរ្ភីព យើង ទ ្ពោល 
គឺ ឱ្យត្ យើង ដឹងថា ធ្វើទៅ វា ត្ូវ 
នឹង ច្បាប់ និង មិន ប៉ះពាល់ សិទ្ធិ 
របស់ អ្នកដទ្»។  

លោក ផុស សុវណ្ណ អ្នកនំ - 
ពាកយ្ កស្ងួ ពត័ម៌ន បាន ថ្លង្ ព ី
មស្លិមញិ ថា លោក មនិទាន ់បាន 
ឃើញ របាយការណ៍ ន្ះ នៅ ឡើ យ 
ប៉ុន្ដ្ ក្នុងនម ជា តួអង្គ រជរដា្ឋា - 
ភិបា ល  មិនម្ន សម្លឹងមើល ត្ 
បញ្ហា មួយ ជ្ុង នោះទ្ គឺ ពិនិត្យ 
ឱ្យបាន គ្ប់ ជ្ុងជ្យ ថា  តើ 
វិសា លភព ឬ អង្គ ហ្តុ ន្ បញ្ហា 
នីមួយៗ ស្ថិត នៅ ចំណុច ណា ឱ្យ 
ពិតប្កដ ដើម្បី ងយ ស្ួល 
ដោះ ស្យ។ លោក បញ្ជាក់ថា 

ព្លខ្លះ គឺ អ្នកសារព័ត៌មន  
មយួចនំនួ គត ់មនបណំង ធ្វើឱយ្ 
ប្សចាក ពី ក្មសីលធម៌ វិជា្ជា -  
ជវីៈ ពតិ បក្ដ អ៊ចីងឹ បគុ្គល ដល្  
ត្ូវបាន គ្ ផ្សាយ ខ្លះ  គត់ មិន- 
ចង់ ប្ើប្ស់ ច្បាប់ ស្ដពីី របប សារ - 
ព័ត៌មន ទ្ គឺ គត់ ចង់ ឈ្នះ ត្ - 
ម្ដង ។ លោក បញ្ជាក់ ថា ៖«បើ ទោះ - 
បី ជា ស្រីភព សារព័ត៌មន យើង 
បើកចំហ ច្ើន ម្នបុ៉ន្ដ ្អ្នក សារ - 
ព័ត៌មន មួយចំនួន គួរត្ ទៅ រៀន - 
សូត្ ពី វិជា្ជាជីវៈ ក្ម សី ល ធម៌ 
ឱ្យបាន ច្ើន ជាង ន្ះដើម្បី ចៀ ស - 
វាង កំហុស ឆ្គង ក្នុងព្ល រយ - 
ការណ៍ ព័ត៌មន»។ 

លោកស៊ុន ណារិន អ្នកយក - 
ព័ត៌មន វិទ្យុ វី អូ អ្(VOA)បាន  
ថ្ល្ង ពី ម្សិលមិញ ថា ចំពោះ អ្នក - 
សារព័ត៌មន មន វិជា្ជាជីវៈ មិនគួរ 
តូ្វបាន ប្ដងឹទៅ តុលាការ ទ្ដោ យ  
គ្ន់ត្ អនុវត្ត តាមច្បាប់ ស្ដីពី 
របប សារព័ត៌មនដើម្បី ធ្វើការ ក្ - 
តមូ្វ ចំណុច ដ្ល មិនទាន់ ច្បា ស់ - 
លាស់ ឬ មិន ត្ឹមត្ូវ ណា មួយ។ 
សា្ថាប័ន តុលាការ ក៏ មិនគួរ ចោទ- 
ប្កាន់ ពួកគត់ ចូលក្នុង ច្បាប់ 
ព្ហ្មទណ្ឌ ឬ បទ ឧកិ្ដ្ឋ នន ដ្រ ។  
លោក បញ្ជាកថ់ា៖«អ្នក ដល្ ប្ដងឹ 
អ្នកសារ ព័ត៌មន គឺ គត់ ត្ងត្ 
ដាក់ពាក្យ បណ្តឹង ទៅ តុលាការ 
ផ្ទាល់ ត្ម្ដងអ៊ីចឹង បង្ហាញ យា៉ា ង - 
ច្បាស់ ថា ភគី ទំាង អស់ហ្នងឹ មិន- 
ទាន់បាន យល់ដឹង ពី ច្បាប់ ស្ដីពី 
របប សារព័ត៌មន ទ្។ ខ្ញុំ គិតថា 
យើង មិនគួរ ប្ើ ប្ស់ ច្បា ប់ 
ព្ហ្មទណ្ឌ ប្ឆំង នឹង អ្នកសារ- 
ព័ត៌មន ប្ប ន្ះ ទ្»៕

ចា ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �្ស្ង

បេ ធា ន� េ ប់�េ ង  កា រ� និពន្ធ  
សំ រិទ្ធ 

អនុបេ ធា ន �េ ប់�េ ង កា រ�និពន្ធ  
សូ វិសា ល

អនុបេ ធា ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន
ផ ក់ សា� ងលី

កា រ�និពន្ធ រង ព័ត៌មា នជា តិ
 វង្ស សុខ្ង, ព្ ុំ  ភ័ក្ ្ត 

កា រ�និពន្ធ  ព័ត៌មា ន សេដ�  កិច្ច  
�៉្ គុណមករ 

កា រ�និពន្ធ  រ ងព័ត៌មា ន សេដ�  កិច្ច  
រ៉ា ន់ រីយ 

កា រ� ន ិពន្ធ  ព័ត៌ មា ន អន្ត រជា តិ 
ប្  ក់ សា យ

កា រ�និពន្ធ    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា � 

កា រ�និពន្ធ    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រ�និពន្ធ   រងព័ត៌មា នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រ�និពន្ធ   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌មា នកី�   
ណ្ម វណ្ណ ៈ

កា រ�និពន្ធ   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រ៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌មា នជា ន់ខ� ស់
ម ស សុខជា , នៀម �្ង  

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម សា រុំ, ហឹុន ពិស,ី  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
ឡុង គឹមម៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន,   វ �ន ដា រ៉ា ,
 សួស  យា៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
ខ្ង សុខគន�  , មុំ គន�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

អ្ន កបក�េ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  ស្ត កី� , ជិន ណា ន

ខឿន ឌីយា៉ា , សយ រ៉ា សុី
កា រ�រូបថត

ហ្ង ជីវ័ន, ហុង  មិន ,
ហា� ន រង្សី

អ្ន ក�េស�េ �លអក� រា វ�រុទ្ធ 
�្ក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

បេ ធា ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុក្ ភីរៈ 
�្ន េករច� ទំព័រ

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

�្ន េករច� �េ  ហ� ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

�្ន េក  ផេ� យ � ណិជ� កម� 
�្ម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

ប្  ជ�   មុន្ន ីរៈ, 015 239 293
ក្វ  ពុទ្ធ ី, 012 966 605

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

បេ ធា ន�េកចា យកា �េតស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
បេ ធា ន�េកចា យកា �េត

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

បេ ធា ន�្ន េករដ� � ល និង ធនធា នមនុសេ� 
ព្ជ្  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ�� ល  និងធនធា នមនុសេ�
 �ុិល � ភ 

� យិកា ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉្ង
បេ ធា នគណ�េយេ�ៈ េស៊្ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌មា នវ�ទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

កា រ�� ល័យ�េត្ត សៀមរា ប
សុភ រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី ៧ ន្ អគ រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហា វិថី សម្ត ច្

ហុ៊ន ស្ន(ផ្ល វូ៦០ម្៉ត្ ) ភូមិ�្  កតា ឡុង
សង្កា  ត់ចា ក់អ�្  ក្  ម, ១២៣៥៣ ,

 រ ជ ធា នី ភ ្ន ព្ំញ
ទូរស័ព�  : ០២៣ ៨៨៨ ១៦១, 

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យសៀមរា ប

ផ� ះល្ខ៦២៩ ផ្ល វូល្ខ៦ សង្កា  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
ក្ ងុសៀមរ ប

ទូរស័ព�  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

សសសក បាន ទទួល បណ្តងឹ និង ជួយ អន្តរាគមន៍លើ អ្នក កាសែត ៣៣ករណី 

តុលាការសាកសួរអតីតសងែឃពាក់ព័ន្ធករណីសែពសន្ថវៈកូននែន៤អង្គ

លោក  ហុ៊យ វណ្ណៈ បេធាន សហភាព សហព័ន្ធ អ្នក សារព័ត៌មាន កម្ពជុា ។ រូបថត AKP

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្ពុធ ទី១៣ ែខមករ ឆ្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៨

អតីតសងេឃកេយពេលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លនួ
កាលពីថ្ងេ១១ ខេមករា។ រូបថត ហ្វ្សប៊ុក
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,700 16,700 16,800 16,700

2 GTI 3,600 3,250 3,600 3,250

3 PAS 13,900 13,900 13,900 13,900

4 PEPC 2,800 2,800 2,800 2,800

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

6 PPSP 1,170 1,160 1,170 1,150

7 PWSA 6,100 6,100 6,100 6,080

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ១ី២ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១ 

កម្ពជុា និង សហភាព អឺរុ៉ប   នឹង  ជជ្ក លើ   កិច្ច សហប្តិបត្តកិារ  ៦ ឆ្នាំ 
ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ  មន្តេី ក ម្ពុជា     និង សហភាព 
អឺរ៉ុប  នឹង  រៀបចំ កិច្ច ពិគេះ យោបល់  
ស្តីពី ភាព  ជា ដេគូ នេ កិច្ច សហ បេតបិត្តិ-
ការ  អភិវឌេឍន៍ កម្ពុជា  រយៈពេល ៦ ឆ្នាំ 
(២០២១-២០២៧)  ដេល នឹង ផ្តោត 
លើ បេធាន បទ ការ ធ្វើ ពិពិធកម្ម ទីផេសារ  
នៅ ខេ កមុ្ភៈខាងមខុ នេះ    សេប  ពេល   ធរុជន     
ទន្ទងឹ រង ់ចា ំ ភាគ ីទាងំ ២ធ្វើការងារ ជាមយួ  
គ្នា ដើមេបីផល បេយោជន ៍ស េដ្ឋកិច្ច ។

ផេនការ រៀប ចកំចិ្ច ពគិេះ យោ បល ់
នេះ តេូវ លើក ឡើង នៅក្នុង កិច្ច បេជុំ 
រវាង  លោក ឈៀង  យ៉ាណារា៉ា  អគ្គ- 
លេខា ធកិារ គណៈ កម្មាធិការ នតី ិសមេបទា 
នងិ អភវិឌេឍន ៍កម្ពជុា នេ កេមុបេកឹេសា អភវិឌេឍន ៍
កម្ពជុា(CDC) ជា មយួ លោក Franck  
Viault  អគ្គ ទីបេឹកេសា និង ជា បេធាន 
ទទួលប ន្ទុក ផ្នេក  កិច្ច សហ បេតិបត្តិការ 
នេ សហភាព អឺរ៉ុប  បេចាំ កម្ពុជា កាលពី 
ថ្ងេទី១១ ខេ មករា ។  

សេចក្ត ីបេកាស ពត័ម៌ន របស ់CDC  
បាន ឱេយ ដឹងថា ក្នុង ជំនួប នេះ ភាគី ទាំង ២  
បាន  ពិភាកេសា អំពី ការ តេៀម រៀបចំ កិច្ច-  

ពិគេះ យោបល់ រវាង រាជ រដ្ឋាភិបាល 
កម្ពជុា  នងិ សហភាព អរឺ៉បុ - ដេគ ូអរឺ៉បុ លើ  
សេចក្ត ីពេង យទុ្ធសាស្តេ រមួ របស ់អរឺ៉បុ 
ស្តីពី កិច្ច សហ បេតិបត្តិការ អភិវឌេឍន៍ 
សមេប់ កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០២១- ២០២៧  
នងិ សេចក្ត ីពេង កម្មវធិ ីណេនា ំពហ ុឆ្នា ំ
របស់  សហភាព អឺរ៉ុប  អំឡុងពេលនេះ។ 

 កេុមបេឹកេសា អភវិឌេឍន៍ កម្ពជុា បាន  បន្ត 
ថា  យុទ្ធសាស្តេ រួម របស់ អឺរ៉ុប ស្តីពី កិច្ច- 
សហបេតិ បត្តិការ អភិវឌេឍន៍ សមេប់ 
កម្ពុជា  ឆ្នាំ ២០២១- ២០២៧  តេូវ បាន 
ភាគី ទាំង ២  ឯកភាព ជា គោល ការណ៍ 
លើការ ជរំញុ   ការ ធ្វើ ពពិធិកម្ម សេដ្ឋកចិ្ច  
ការ លើក ស្ទយួ វសិយ័ ឯកជន  នងិការងារ   
ការ អភិវឌេឍបេកប ដោយ ចីរភាព  និង 
ការ អភិវឌេឍ ធនធាន មនុសេស ។ 

ចំណេក កម្មវិធី ណេនាំ ពហុ ឆ្នាំ របស់ 
សហភាព អឺរ៉ុបឆ្នាំ ២០២១ - ២០២៧  
ភាគ ីទាងំ ២ នងឹ ជរំញុ លើ វសិយ័ អាទភិាព  
រួមមន  សេដ្ឋកិច្ច និង ការងារ  អភិបាល - 
កចិ្ចនងិ អប ់រ ំ ពេម ទាងំ បណ្តុះ បណា្តាល 
ជំនាញ វិជា្ជាជីវៈ។  

 សេចក្តី ពេង ទាំង ២ នេះ  ភាគី ទាំង២ 
គេង នងឹ បញ្ចប ់នៅចងុ ខេ មករា  ដេល 

នងឹ លើក យក មក ពភិាកេសា បេមលូ ធាត ុ
ចលូ  នងិ ការ ផ្តល ់អនសុាសន ៍ក្នងុ កចិ្ច- 
បេជុ ំពគិេះ យោបល ់ដេល នងឹ បេពេតឹ្ត 
ទៅ នៅខេកុម្ភៈខាង មុខ នេះ ។

យុទ្ធសាសេ្ត ទាំង ២នេះ តេូវ បាន 
អនុវត្ត កន្លងមកចន្លោះ ឆ្នាំ  ២០១៤ - 
២០២០ ដេល បានរួម ចំណេក យ៉ាង- 
សំខាន់ ក្នុង កិច្ច អភិវឌេឍន៍ នៅ កម្ពុជា។  
យោងតាម  លោក  យ៉ាណា រា៉ា។  

យុទ្ធសាសេ្ត ក្នុង រយៈ ពេល៦ឆ្នាំ នេះ 
ភាគីទំាង២  បានផ្តោត លើកិច្ច សហ- 
បេតិបត្តិការ ក្នុង វិស័យ អាទិភាព ចំនួន  
៤  រមួមន  ការអភវិឌេឍ វសិយ័ សង្គមកចិ្ច  
ការជរំញុ កណំើន សេដ្ឋកចិ្ច បេកប ដោយ  
សមធម៌  និង ចីរភាព  ពេម ទាំង ការ- 
អភិវឌេឍ ហេដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ នៅ ទីកេុង - 
ជនបទ  និង អភិបាល កិច្ច។ 

លោក  យ៉ាណារា៉ា  មន បេសាសន៍ ថា៖  

« សមទិ្ធ ផល ទាងំនេះ  គជឺា សក្ខភីាព នេ  
ការ ប្តេជា្ញា បន្ត គំទេ របស់ សហ ភាព អឺរ៉ុប  
នងិ បេទេស ជា សមជកិ សហភាព អរឺ៉បុ  
នងិ សហពន័្ធ ស្វ៊សី  សមេប ់ដណំើរការ 
នេ កិច្ច អភិវឌេឍន៍ នៅ កម្ពុជា »។  

លោក សងុ  សារន៉ បេធាន សហពន័្ធ 
សេូវ អង្ករ កម្ពុជា(CRF) សា្វាគមន៍ នូវ 
គនំតិ ផ្តចួ ផ្តើម នេ ការ រៀប ច ំយទុ្ធ សាស្តេ  
នេះ  ដោយ សងេឃមឹ ថា នឹង ផ្តល ់ បេយោជន ៍ 
ចេើន ដល់ វិស័យ សេូវ អង្ករ កម្ពុជា ។  

លោក សារ៉ន  នយិយ ថា៖«ខ្ញុជំឿថា 
យទុ្ធ សាស្តេ ដទ៏លូ ំទលូាយ នងឹ តេវូ យក មក  
ពិចារណា ពីគំរូ អាជីវកម្មដេល បញ្ចូល 
និង  ផ្តល់ អត្ថ បេយោជន៍  ដល់ ចងា្វាក់  
ផលតិកម្ម ទាងំ មលូ ចាប ់ព ីកសដិ្ឋាន ដល ់
សហគេស ផលិត ចំណី អាហារ»។ 

 យោង CDC  ចាប់ ពីឆ្នាំ ១៩៩២  ដល់  
២០២០  សហភាព អឺរ៉ុប និង បេទេស  
សម ជិក  ចំនួន១០ទៀត រួម ទំាង 
សហពន័្ធ ស្វ៊ ីស បានផ្តល ់ហរិញ្ញបេប ទាន  
ដល ់កម្ពជុា សរបុ  ៤ ២០០ លាន ដលុា្លោរ  
ស្មើនឹង ១៩ភាគរយ នេ ហិរញ្ញបេប ទាន 
សរុប ដេល ផ្តល់ ដោយ ដេគូ អភិវឌេឍន៍ 
ទាំងអស់ បាន ផ្តល់ ដល់ ក ម្ពុ ជា ៕LA

ធូ វិរៈ 

ភ្នពំេញៈ ការ ផលតិ បន្លេ ផ្គត ់ផ្គង ់ 
ទផីេសារ ក្នងុសេកុ មនការ កើន ឡើង  
គួរឱេយ កត់សម្គាល់ ក្នងុ ឆ្នា២ំ០ ២០  
កន្លង មក  សេប ពេល រដ្ឋាភបិាល  
បាន យក ចិត្ត ទុក ដក់ លើក កម្ពស ់ 
វសិយ័  កសកិម្ម ដើមេបី បង្កើន ផលតិ-  
ផល ក្នងុសេកុ   កាតប់ន្ថយ ផល- 
ប៉ះពាល ់លើ វសិយ័ សេដ្ឋកចិ្ច ក្នងុ  
អំឡុង ពេល ការ រីក រាលដល 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ 

លោក វេង សាខនុ  រដ្ឋ មន្តេកីេ-
សួង កសិកម្ម  រុកា្ខា បេមញ់ និង 
នេសាទ  បាន ឱេយ ដងឹថា  អឡំងុពេល 
មន ការ ឆ្លង ជំងឺកូវីដ ១៩ រាជ- 
រដ្ឋា ភិបាល  បា ន ជំរុញ លើក ទឹក-  
ចិត្ត  និងគំទេឱេយបេជាពល រដ្ឋ 

ខិត ខំយក ចិត្ត ទុក ដក់ បង្កើន 
ការ ដំដុះ បន្លេ  ផ្លេឈើ មន 
គុណភាព  និង សុវត្ថិ ភាព ល្អ  
ដើមេបី ផ្គត់ផ្គង់ ទីផេសារក្នុង សេុក    
ពេម ទាងំ ឈានទៅរក ការ កាត-់ 
បន្ថយ ការនាំ ចូល ។ 

លោករដ្ឋមន្តេីបានឱេយ ដឹងថា 
នៅ ឆ្នាំ ២០១៩ ផ្ទេដី ផលិតកម្ម 
ដណំា ំបន្លេ សរបុ ទទូាងំ បេទេស 
មន ចំនួន  ៥៧ ២០៨ ហិកតា 
ដេល អាចបេមលូ ផល បាន សរបុ  
ចំនួន  ៦៨១  ០៩៩តោន ខណៈ 
ការ  បេមូល ផល បន្លេ នៅ ឆ្នាំ 
២០២០  សរុបចំនួន  ៧១៦- 
១១៣ តោន ដេល  រួម ចំណេក  
៦៨ ភាគរយ ដល់ តមេូវ ការ 
ទីផេសារ សរុប   ។  

លោក បន្តថា   ដើមេបី បំពេញ 

តមេវូ ការ ទផីេសារ កម្ពជុា ចា ំបាច ់តេវូ  
នា ំចលូ បន្លេ ៣២៩ ៦១២ តោន 
ដេល ភាគ ចេើនបន្លេ ដេល  កម្ពជុា  
មិន អាច ផលិត បាន ។

លោក សម្គាល់ ថា ដោយ មន  
ការ សហការ គ្នាល្អ ជាមួយ ដេ គូ 
អភិវឌេឍន៍  និង វិស័យ ឯកជន  
កេសងួ ក សកិម្ម សងេឃមឹ ថា អនាគត  
ដខ៏្ល ីកម្ពជុា នងឹ មន បន្លេ សវុត្ថភិាព  
គេប់ គេន់ សមេប់ ផ្គត់ផ្គង់ ឱេយ 
ទីផេសា រក្នុង សេុក  និង នាំ ចេញ ។ 

លោក បន្តថា៖«ជាង នេះ ទៅ 
ទៀត  កេសងួ ក ៏បាន គតិ គ ូរយក 
ចិត្ត ទុក ដក់ សិកេសា  សេវ ជេវ  
អពំ ីលទ្ធភាព ពងេកី នេ ការ ផលិត  
បន្លេ សខំាន់ៗ  មយួ ចនំ ួន ដចូជា  
ស្ពេក្តោប ស្ពេបូកគោ ការ៉ុត 
ដំឡូងបារាំង និង មើម ខ្ទឹម ស 

នៅ ខេត្ត មណ្ឌល គរិ ីដេល ជា តបំន ់
មន លក្ខណៈ ភូមិ សាសេ្ត  និង 
សកា្តោនុពលក្នុង ការផលិត បន្លេ 
សខំាន់ៗ  ទាងំនេះ   ដើមេបរីមួ ចណំេក  
បំពេញ បន្ថេម សេចក្តី តេូវ ការ »។ 

លោក កាន់ បញ្ញ រិទ្ធ បេធាន 
ផ្នេក ផលិត កម្ម នេកេុម ហ៊ុន  
ដវា៉ាន់(Davane) ដេល ជា 
កេុម ហ៊ុន ឯកជន ក្នុង សេុក មន 
ឯកទេស ខាង ខេសេ ចងា្វាក់ តម្លេ 
កសិកម្ម  និង ទីផេសារ សមេប់ 
សុវត្ថិភាព ចំណី អាហារ  បាន 
កត់  សម្គាល់ ថា តមេូវ ការ បន្លេ 
ក្នងុ សេកុ  កពំងុ មន ននិា្នាការ កើន 
ឡើង  ក្នុងអំឡុង  ពេល មន វិបត្តិ 
សុខ ភាព នេះ ។ កតា្តោ អាកាស- 
ធាតុ អំណោយ ផល ល្អ បាន រួម-  
ចំណេក ជំរុញ កំណើន ទិន្ន ផល 

បន្លេក្នុង សេុក ។ 
លោក ថ្លេងថា៖ «យើង ឃើញ 

ថា ការ ផ្គត់ ផ្គង់ បន្លេ ក្នុង សេុក 
មន បរមិណ ចេើន  មេន  ហើយ 
មនការគទំេ ចេើន  លើ ផល ិត ផល  
ក្នុង សេុក ក្នុ ង អំឡុង ពេល មន 
ការ រាត តេបាត ជំងឺ កូវីដ ១៩ »។

លោក បញ្ញ រទិ្ធ បាន អពំាវនាវ 
ឱេយ បង្កើន ការ ដំ ដុះ បន្លេ  ឱេយ បាន 
ចេើន បេភេទ ទៀត  ដើមេបី ចាប់- 
យកឱកាស ទីផេសារ  និង កាត់- 
បន្ថយការ នាំ ចូល ពីបរទេស ។  

លោក នយិយថា៖«បេសនិបើ  
ដ ំដុះ បន្លេ ចេើន  ហើយបន្លេ មន   
ចមេុះ មុខ ទៀត   វានឹង ជួយ បាន 
ចេើន ដលក់សកិរ នងិ អ្នក ចេក- 
ចាយ   ពេះ អ្នកហូប គត់ ចង់ 
បាន  បន្លេ ចេើន មុខ  ដូច្នេះ យើង 

មន តេនាំយក ពីបេទេស នានា 
មក បពំេញ  នវូ កង្វះ ខាត នេះ»។

លោក បញ្ញ រិទ ្ធ អះអាងថា 
សព្វថ្ងេ  កេុមហ៊ុនដវា៉ាន់មន 
ផេសារ ទនំើប លក ់បន្លេ  ផ្លេឈើ  តេ ី
សាច់ ផ្ទាល់ ខ្លួន ១ កន្លេង  និង 
ដេគូ ចំនួន៤ទីតាំង នៅ ទីកេុង 
ភ្នំពេញ  ដោយ កេុមហ៊ុន កំពុង 
ស្វេង  រក ដេគ ូពងេកី សាខា នៅ តាម  
បណា្តា ខេត្ត មួយ ចំនួន  ពិសេស 
ខេត្ត សកា្តោនុពល ទេស ចរណ៍ ។

កេសងួ កសកិម្ម  រកុា្ខាបេមញ ់
នងិ នេសាទ នងិ កេសងួ សេដ្ឋកចិ្ច  
និង ហិរញ្ញវត្ថុ បាន រក ឃើញ 
ដូចគ្នា ថា  កម្ពុជា បាន  នាំចូល 
បន្លេ យ៉ាងចេើន ពី  កេ បេទេស  
មនតម្លេ ទឹកបេក់ ជាង ២០០  
លាន ដុលា្លោរ ក្នុង ១ឆ្នាំ៕  LA

លោក Franck Viault អគ្គ ទីបេកឹេសា  និង បេធាន ផ្នេក   កិច្ចសហបេតិបត្ត ិ  ការ បេចំកម្ពជុា ។ CDC

ការ ផលិត បន្លផ្្គត់ផ្គង់ទីផ្សារ   ក្នងុសុ្ក    មាន ចំណ្ក ៦៨ % ន្តមូ្វ ការ ទីផ្សារ សរុប 



តពីទពំរ័១...កម្មកម្ពជុាបានឱយ្ដងឹ
ថាចាប់តាងំពីបព្ន័្ធចុះបញ្ជអីាជវីកម្ម
តាមថា្នាលបច្ច្កវិទ្យាព័ត៌មានដាក់ឱ្យ
ដំណើរការវាត្ូវការគ្សាទរលើ
ប្សិទ្ធភាពនិងជំហានវិជ្ជមានក្នុង
ការបន្ធូរបន្ថយបរិយាកាសអាជីវកម្ម
សម្ប់វិស័យឯកជន។
លោកថ្លង្ថា៖«សមាជកិទាងំអស់

របស់សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិង
ក្ុមវិនិយោគិនបរទ្សសា្វាគមន៍ចំ-
ពោះគនំតិផ្ដចួផ្ដើមថ្មនី្ះដោយកស្ងួ
សដ្្ឋកចិ្ចនងិហរិញ្ញវត្ថុលើការចុះបញ្ជី
អាជវីកម្មតាមថា្នាលបច្ចក្វទិយ្ាពត័ម៌ាន
ដ្លអាចសន្សំការចំណាយព្ល-
វ្លានិងការិយាធិបត្យ្យ។ជាមួយ
គ្នាន្ះវាកាន់ត្ងាយស្ួលដោយ-
សារត្យើងអាចចុះបញ្ជីនៅកន្ល្ង
ណាក៏ដោយឱ្យត្យើងចង់»។
លោកបន្ថម្ថា៖«ខ្ញុំបានអង្កត្អពំី

ការក្ទម្ង់នៅក្នុងវិស័យស្ដ្ឋកិច្ច
ដល្រដា្ឋាភបិាលកពំងុធ្វើនងិការជយួ
សម្ួលដល់វិស័យឯកជន។ជាមួយ
នឹងការក្ទម្ង់ប្បន្ះវានាំមកនូវ
សញ្ញាវិជ្ជមានក្នុងការបង្កើនទំនុកចិត្ត
ក្នុងចំណោមវិស័យឯកជនមិនមាន
ភាពសា្ទាកស់្ទើរក្នងុការពង្កីអាជវីកម្ម
របស់ពួកគ្ ឬចាក់បញ្ចូលដើមទុន
របស់ពកួគ្នៅក្នុងប្ទ្សកម្ពជុា»។
លោកAnthonyGallianoអគ្គ-

នាយកក្ុមហ៊ុន Cambodia In-
vestmentManagementដល្ជា
ពាណិជ្ជករបរទ្សដ៏ឆ្នើមមួយរូបនៅ
ក្នងុបទ្ស្កម្ពជុាក៏បានចង្អលុបងា្ហាញ
ថាចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមថា្នាលបច្ចក្-
វទិយ្ាពត័ម៌ាន«SinglePortal»គឺជា

ការអភវិឌឍ្ដស៏ខំាន់បផំតុសមប្ប់-្
ទស្កម្ពជុា។លោកពនយ្ល់ថាកាល-
ពីព្លកន្លងមកការចុះបញ្ជីរបស់
ក្មុហ៊នុយា៉ាងហោចណាស់មានការ-ិ
យាធិបត្យ្យដ្លពាក់ព័ន្ធក្សួង
ជាច្ើនជាមយួនងឹពត័៌មានដដល្ៗ
ដ្លបានប្គល់ពីក្សួង១បន្តទៅ
ក្សួង១ទៀតដ្លត្ូវការព្ល-
វ្លារយៈព្ល១ខ្សម្ប់នីតិវិធី
នីមួយៗក្នុងរយៈព្លកាន់ត្យូរ។
លោកថ្ល្ងថា៖«ខ្ញុំជាអ្នកតស៊ូមតិ

១របូអពំីច្កទា្វារចុះបញ្ជីក្មុហ៊នុជា-
ទូទៅក្នុងការប្ៀបទៅនឹងប្ទ្ស
ល្បីៗដូចជាសិង្ហបុរីនិងក្ុងហុងកុង
ដ្លការចុះបញ្ជីក្សួងមានរយៈ-

ព្លប៉ុនា្មានថ្ង្ត្ប៉ុណោ្ណោះ»។
លោកបន្ថ្មថា៖«ខ្ញុំមានការភា្ញាក់-

ផ្អើលក្នងុការផ្លាស់ប្តរូការចុះបញ្ជីកុ្ម-
ហ៊នុនៅកម្ពជុាដល្នៅពល្ន្ះត្វូការ
រយៈពល្ត្ប៉នុា្មានថ្ង្ប៉ណុោ្ណោះដោយ
ក្សួងនីមួយៗទទួលបានព័ត៌មាន
កដ្ាសសា្នាមរមួគ្នានងិការបស្្យ័
ទាក់ទងជាមួយមនុស្សតិចតួចប៉ុ-
ណោ្ណោះ។យើងបានចុះបញ្ជីក្ុមហ៊ុន
១ក្នុង១សបា្ដាហ៍ចំណ្កកាលពីមុន
ក្សួង៣ ត្ូវការរយៈព្លយា៉ាង-
ហោច៣ខ្ឬច្ើនជាងន្ះ។ន្ះជា
ការរីកចម្ើនជឿនលឿនសម្ប់ការ-
វិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទ្សហើយនៅ
ពល្ន្ះយើងអាចបក្តួបជ្ង្បាន

ល្អបំផតុនៅក្នងុតបំន់សម្ប់ការបន្ធរូ-
បន្ថយការធ្វើអាជីវកម្ម»។
លោកមាសសុខស្នសាន្តអ្នក-

នាំពាក្យក្សួងស្ដ្ឋកិច្ចធ្លាប់បាន
នយិាយថាSinglePortalនងឹតម្វូ
ឱ្យក្ុមហ៊ុនបំព្ញប្បបទចុះបញ្ជី
អាជីវកម្មត្ម្ដងដោយត្ូវការព្ល-
វ្លាច្ើនបំផុត ៨ថ្ង្។លោកកត់-
សមា្គាល់ថាទិន្នន័យទាំងអស់ដ្ល
បានដាក់ជូនដោយក្ុមហ៊ុននានា
ស្ថិតក្មSinglePortalមួយន្ះ
នឹងត្ូវបញ្ជូនដោយស្វ័យប្វត្ដិទៅ
ក្សួងទាំងអស់និងសា្ថាប័នដ្ល
ដំណើរការដោយរដ្ឋដ្លបានដាក់
បញ្ជូនទៅក្នុងប្ព័ន្ធន្ះ៕LA

ទីក្រុងប៉្រកាំងៈមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណ
អន្តរជាតិ(IMF)កាលពីថ្ង្សកុ្បាន
ទមា្លាក់ការព្យាករកំណើនស្ដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ
២០២១សមប្់បទ្ស្ចនិដល់ទៅ
៧,៩ភាគរយក្យពី១ឆ្នាំន្ការ-
ចណំាយមនសុស្នងិសដ្្ឋកចិ្ចដល្រង
ផលប៉ះពាល់ដោយវិបត្តិកូវីដ១៩។
តួល្ខន្ះទាបជាងបន្តិចបន្តួចពី

ការព្យាករលើកមុនដោយសា្ថាប័នន្ះ
ដ្លមានចំនួន៨,២ភាគរយ បើទោះបី
ចិនត្ូវបានមើលឃើញជាប្ទ្ស
ស្ដ្ឋកិច្ចធំត្មួយគត់ដ្លទំនង
លូតលាស់ផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចចំពោះការ-
ប្ឈមន្វីរុសកូរ៉ូណា។
បនា្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះទាបក្នងុត្មីាស

ដបំងូកាលពីឆ្នាំ២០២០ដោយសារត្
ការបិទប្ទ្សនិងការបិទរោងចក្
ដល្មនិបានពង្ទកុនោះសដ្្ឋកចិ្ច
របស់ប្ទ្សមានស្ដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី
២ន្ះបានធ្លាក់ចុះនាព្លនោះនឹង
ងើបឡើងវិញនៅព្លក្យ។
ប៉ុន្ត្កំណើនប្ចាំឆ្នាំ១,៩ភាគរយ

សម្ប់ឆ្នាំ២០២០ដ្ល IMF នៅ
រកស្ាដដល្គឺវាអាកក្់បផំតុចាបត់ាងំ-
ពីឆ្នាំ១៩៧៦មនុការចាបផ់្តើមសករាជ
ន្ការធ្វើកំណ្ទម្ង់ស្ដ្ឋកិច្ច។
IMFបានឱយ្ដងឹថា៖«ស្ដ្ឋកចិ្ចចនិ

បន្តងើបឡើងវិញដ៏លឿនពីការរីករាល-
ដាលដល្ជយួដោយការខតិខំទបស់ា្កាត់
ដខ៏ា្លាងំនងិផ្លាសប់្តរូសកម្មភាពគោល-
នយោបាយដើមប្ីកាត់បន្ថយផលប៉ះ-
ពាល់ន្វិបត្តិ»។
សា្ថាប័នន្ះបន្តថា៖«ទោះបីយា៉ាង-

ណាកំណើនន្ះនៅត្មិនសមមូល
ដោយសារត្ការងើបឡើងវញិពងឹផ្អក្
យា៉ាងខា្លាំងលើការគំទ្ពីវិស័យសា-
ធរណៈខណៈក្មុហ៊នុការប្ើបស្់
ពីផ្ន្កឯកជនកំពុងធ្លាក់ចុះ»។
ជាមយួការចណំាយកើនឡើងដើមប្ី

គទំ្ការងើបឡើងវញិសដ្្ឋកចិ្ចរបស់
ខ្លួន ឱនភាពរដា្ឋាភិបាលចិនត្ូវបាន
បងា្ហាញកើនឡើងដល់១៨,២ភាគរយ
ន្GDPក្នងុឆ្នាំ២០២០កើនពី១២,៦
ភាគរយធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៩។
សដ្្ឋកចិ្ចចនិកពំងុកស្ម្លួទៅរក

សភាពធម្មតាឡើងវញិដល្ជយួគទំ្
ពីបច្ច្កវិទ្យានិងស្វាកម្មងាកទៅរក
ស្វាឌីជីថលប៉ុន្ត្IMFបានព្មាន
ថា សកម្មភាពរំពឹងនៅត្ស្ថិតក្ម
សមត្ថភាពក្នុងរយៈព្លមធ្យម។
របាយការណ៍របស់ IMFបានឱ្យ

ដងឹថា៖«រហតូដល់ចប់ឆ្នាំ២០២១ការ-
រឹតត្បិតខ្លះ និងការរក្សាគមា្លាតសង្គម
ដោយស្ម័គ្ចិត្តនឹងបន្តកាត់បន្ថយ
សកម្មភាពសវ្ាកម្មពីមនសុស្មា្នាក់ទៅ
មនុស្សមា្នាក់ទៀត»៕AFP/RP
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IMF បាន ទម្លាក់ 
ការ ព្យាករ កំណើន 
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តពីទំព័រ១...លទ្ធផលប្មូលចំ-
ណូលពន្ធប្ចាំខ្ធ្នូ និងឆ្នាំ២០២០
របស់អគ្គនាយកដា្ឋានពន្ធដារកាលពី
ថ្ង្ចន្ទ ឱ្យដឹងថាទោះក្នុងសា្ថានភាព
ស្ដ្ឋកិច្ចសកលក៏ដូចជាស្ដ្ឋកិច្ច
កម្ពុជាបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ពី
វិបត្តិន្ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩
ក៏ការប្មូលចំណូលពន្ធដារកម្ពុជា
មិនបានធ្លាក់ចុះនោះទ្។ជាក់ស្ត្ង
នៅក្នុងរយៈព្ល១២ខ្ឆ្នាំ២០២០
ចំណូលពន្ធ-អាករដ្លអគ្គនាយក-
ដា្ឋានពន្ធដារប្មូលបានមានចំនួន
១១៧០០,៥២ពាន់លានរៀល(២
៨៨៩,០២លានដុលា្លារ)កើនឡើង
៤២៣,២០ពាន់លានរៀល(១០៤,
៤៩លានដុលា្លារ)ស្មើនឹង៣,៧៣
ភាគរយធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៩។
រដ្ឋមន្ត្ីកស្ងួសដ្្ឋកចិ្ចនងិហរិញ្ញ-

វត្ថុលោកអនូពន័្ធមនុ្នរីត័្នបាននយិាយ
ក្នងុកចិ្ចបជ្ុំន្ះថាទោះបីក្នងុដណំាក-់
កាលដ៏លំបាកន្ការឆ្លងរាលដាល
ជងំឺកវូដី១៩នងិការដាក់ចញ្គោល-
នយោបាយរបស់រដា្ឋាភិបាលជាបន្ត-

បនា្ទាប់ដើមបី្ជយួសម្លួនិងអនុគ្ះ
ពន្ធចពំោះវសិយ័មយួចនំនួដល្ងាយ
រងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីជំងឺកូវីដ១៩
ក៏ការប្មូលពន្ធដារក្នុងឆ្នាំ២០២០
មនិបានធ្លាក់ចុះទ្។លោកបានបន្ថម្
ថាការប្មូលចំណូលបានគ្ប់តាម
ផ្នការក្នុងដំណាក់កាលដ៏លំបាក
ន្ះគឺជាការខតិខំរបស់មន្ត្ីរបស់អគ្គ-
នាយកដា្ឋានពន្ធដារស្បព្លដ្ល
អគ្គនាយកដា្ឋានពន្ធដារក៏បានធ្វើបច្ច-ុ
ប្បន្នភាពនិងក្សម្ួលនីតិវិធីមួយ
ចំនួនទាក់ទងនឹងការប្មូលពន្ធ។
សម្ប់ទិសដៅប្មូលពន្ធដារឆ្នាំ

២០២១ន្ះលោកអូនព័ន្ធមុន្នីរ័ត្ន
បានណន្ាំឱយ្អគ្គនាយកដា្ឋានពន្ធដារ
ត្វូបង្កើនការបម្លូពន្ធនងិគោរពតាម
គោលការណ៍មួយចំនួនដូចជាការ
កៀរគរបម្លូឱយ្អ្នកជាប់ពន្ធចលូមក
ក្នុងប្ព័ន្ធរួមត្មួយការបង្កភាពងាយ-
ស្លួក្នងុការបង់ពន្ធការរៀបចំបព្ន័្ធ
ការពារឱ្យលំបាកសម្ប់ការគ្ចវ្ះ
បង់ពន្ធនិងធនាឱ្យបាននូវការប្កួត-
ប្ជ្ងដោយស្មើភាពសមធម៌ក្នុង

ការបង់ពន្ធនិងយុត្តិធម៌សង្គម។
លោកហុង វណ្ណៈអ្នកស្វជ្វ

សដ្្ឋកចិ្ចអន្តរជាតិន្វទិយ្ាសា្ថានទនំាក-់
ទនំងអន្តរជាតិន្កម្ពជុាបានបប្ភ់្ន-ំ
ព្ញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ង្អងា្គារថាទោះបី
កូវីដ១៩ គំរាមកំហ្ងដល់កំណើន
សដ្្ឋកចិ្ចក៏ការបម្លូពន្ធរបស់កម្ពជុា
មិនបានធ្លាក់ចុះនោះទ្។លោកបន្ត
ថាការទទួលបានសញ្ញាវិជ្ជមាននៅ
ក្នងុដណំាក់កាលដ៏លបំាកន្ះគឺអាច
មកពីកតា្តាជាច្ើនជាពិស្សការធ្វើ
សកុ្តឹកម្មរបស់វសិយ័ពន្ធដារពី១ឆ្នាំ
ទៅ១ឆ្នាំទាំងផ្ន្កប្ព័ន្ធបច្ច្កវិទ្យា
នងិធនធនមនសុស្។ជាក់ស្តង្ចាប-់
តាំងពីឆ្នាំ២០១៥ កំណើនប្ក់-
ចណំលូពីវសិយ័ពន្ធដារបានកើនឡើង
ជាបន្តបនា្ទាប់។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«បើគ្មានជំងឺកូវីដ-

១៩និងការដាក់ច្ញគោលនយោ-
បាយរបស់រដា្ឋាភបិាលក្នងុការអនគុ្ះ
ពន្ធសម្ប់វិស័យមួយចំនួនពិសស្
វសិយ័ទស្ចរណន៍ោះការប្មលូពន្ធ-
ដារក្នុងឆ្នាំ២០២០នឹងមានកម្ិត
ខ្ពស់ជាងន្ះច្ើន។ន្ះជាជំហាន
ជោគជ័យថ្មីមួយទៀតរបស់វិស័យ
ពន្ធដារនៅកម្ពុជា»។

ខណៈក្នុងឆ្នាំ២០២១ន្ះនឹងមាន
សហគ្សនិងអាជីវកម្មមួយចំនួន
ដ្លបានផ្អាកដំណើរការកាលពីឆ្នាំ
២០២០ចាប់ផ្តើមដណំើរការឡើងវញិ
នោះលោកវណ្ណៈអះអាងថា៖«ការ-
បម្លូពន្ធដារនងឹល្អជាងឆ្នាំ២០២០
ព្ះកំណើនន្ការបើកដំណើរការ
សហគ្សនឹងផ្តល់ប្ក់ពន្ធបន្ថ្ម
ទៀតដល់វិស័យពន្ធដារ»។
លោកលមឹហង្អនប្ុធនសភា-

ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបាននិយាយថា
ទោះបីមានកណំើនត្មឹជាង៣ភាគ-
រយប៉នុ្ត្ន្ះជាសញ្ញាល្អដល្បញ្ជាក់
ថាការបម្លូពន្ធដារនៅកម្ពជុាកាន-់
ត្មានភាពល្អប្សើរ។លោកបន្ថ្ម
ថាចំណូលពន្ធនឹងកើនឡើងបន្ថ្ម
ទៀតបើការប្មូលពន្ធត្ូវបានធ្វើ
ឡើងឱ្យកាន់ត្មានតមា្លាភាព។
លោកប្ប់ថា៖«ជាមួយនឹងភាព-

ល្អប្សើរន្បរិយាកាសវិនិយោគនា
ពល្ន្ះចណំលូពន្ធក្នងុឆ្នាំ២០២១
រំពឹងថានឹងមានកំណើនខ្ពស់បន្ថ្ម
ទៀត»។លោកបន្តថា៖«វសិយ័ឯកជន
ពិតជាចង់បានការបង់ពន្ធមួយដ្ល
មានតមា្លាភាពដើម្បីឱ្យការបក្ួតប-្
ជ្ងមានភាពស្មើគ្នា»៕LA
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របស់រដ្ឋាភិបាលមិនស្ថិតស្ថ្ររ
ដើម្របីកាន់អំណាចបន្ត។
រាជវាងំម៉ាឡ្រស៊ីបានប្រកាស
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ភាពអាសន្នរហតូដល់ថ្ង្រទី១ខ្រ
សីហាបន្ទាប់ពីទទួលសំណើពី
នយករដ្ឋមន្ត្រីលោកMuhyid-
dinYassin។ការសម្រចចិត្ត
ន្រះត្រូវបានគ្រយល់ឃើញថា
នងឹប្រគល់អណំាចដ៏ធធំ្រងដល់
លោកMuhyiddinនិងគណៈ-
រដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោក។ការប្រកាស
ភាពអាសន្ននឹងការព្រយួរសកម្ម-
ភាពរបស់សភាហើយធ្វើឱ្រយរដ្ឋា-
ភិបាលមនអំណាចត្រងនិងអន៊-
ម័តច្របាប់ដោយគ្មានការយល់-
ព្រមពីសភា។ការបោះឆ្នោតនន
ក៏នឹងត្រូវបានព្រយួរផងដ្ររ។
រដ្ឋាភិបាលអាយ៊១០ខ្ររបស់

លោកMuhyiddinបានឡើង
កាន់អណំាចបន្ទាប់ពលីោកបាន
បំប្រកសម្ពន្ធភាពកាន់អំណាច
របស់លោកMahathirMoha-
madហើយបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មី
ដោយជោគជ័យ។ត្ររដ្ឋាភបិាល
របស់លោករងការប្រកួតប្រជ្រង
ជាច្រើនលើកច្រើនសា។កាលពី
ច៊ងខ្រកញ្ញានិងដើមខ្រត៊លាម្រ-
ដឹកនំបក្រសប្រឆាំងលោកAn-
war Ibrahimបានអះអាងថា
លោកមនការគំទ្រពីសមជិក
សភាគ្រប់គ្រន់សម្រប់ផ្ដួល-
រំលំរដ្ឋាភិបាលលោកMuhyid-
dinហើយបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មី
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ឡើយ៕សុខ វេងឈាង
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សៅ  សម្ភសេស 

វិបត្តិនយោបាយនិងមន៊ស្រស-
ធម៌ដ្រលគ្មានទីបញ្ចប់បាន
គ្របដណ្ដប់លើទឹកដីប្រទ្រស
វ៉្រណ្រស៊៊យអ្រឡាអស់រយៈ-
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ខ្ពស់បំផ៊តហើយលោកក៏បាន
ចំណាយថវិការដ្ឋដ៏ច្រើនទៅ
លើស្រវាកម្មសង្គមដើម្របីកាត់-
បន្ថយភាពក្រីក្រ(កម្រិតភាព
ក្រកី្រច៊ះពី២៣,៤%ទៅ៨,៥%
នព្រលនោះ)។ន្រះជាកតា្តា
ដ្រលធ្វើឱ្រយបំណុលក្នងុប្រទ្រស
ន្រះកើនឡើងជាខ្លាំងនិងធ្វើឱ្រយ
ប្រទ្រសផ្រស្រងៗឈប់ផ្ដល់ថវកិា
ឱ្រយប្រទ្រសន្រះខ្ចីបន្តទៀត។
ក្រយមកស្រដ្ឋកិច្ចប្រទ្រស

ន្រះ បានធា្លាក់ច៊ះ នៅព្រល
ដ្រលតម្ល្រប្រងចាប់ផ្តើមធា្លាក់-

ច៊ះ។ ចំណ្រកឯរដ្ឋាភិបាលក៏
បានចាប់ផ្តើមបោះព៊ម្ពល៊យ
បន្ថ្រមដ្រលធ្វើឱ្រយបញ្ហាកាន់ត្រ
ធ្ងន់ធ្ងរនិងបង្កឱ្រយអត្រអតិផរ-
ណាកានត់្រកើនឡើង។ប្រទ្រស
ន្រះក៏ជបួប្រទះបញ្ហាកង្វះខត
អគ្គសិនីទកឹនងិប្រងនយិយ
រមួទៅរដ្ឋាភបិាលខ្វះខតថវកិា
សម្រប់ផ្គត់ផ្គង់ស្រវាសំខន់ៗ
ក្នុងប្រទ្រសរួមមនទាំងស្រវា
ថ្រទំាស៊ខភាពផងដ្ររគួបផ្រសំនឹង
វិបត្តកូិវីដ១៩ផងសា្ថានភាពប្រ-
ទ្រសន្រះកាន់ត្រយ៉ាប់យឺ៊នឡើង។
វិបត្តិទាំងន្រះបង្កជាសម្ពាធ

មកលើលោកMaduroកានត់្រ
ខ្លាំងឡើងរហូតធ្វើឱ្រយលោក
Maduroសម្រចងកទៅរក
អ្នកធា្លាប់ជយួប្រទ្រសន្រះពីមន៊
គឺទីក្រ៊ងម៉ូស្គូប៉្រកាំងត្រអ្ររ៉ង់
និងឡាហាវា៉ាន។បច្ចុប្របន្នពា-
ណិជ្ជកម្មប្រងឥន្ទនៈប្រទ្រស

ន្រះត្រូវទទួលរងទណ្ឌកម្ម
សហរដ្ឋអាម្ររិកបូកផ្រសំនឹងការ
ធា្លាក់ច៊ះន្រផលិតកម្មប្រង-
ឆៅក្នុងរបបរបស់លោកMa-
duroបានធ្វើឱ្រយប្រទ្រសន្រះ
ងកទៅរកការជួញដូរគ្រឿង-
ញៀនការជកីរ៉្រមសខស៊ច្របាប់
និងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឈើស៊ទ្ធ-
សងឹត្រជាធនធានសខំន់ដ្រល
បរទ្រសត្រូវការ។
ប្រទ្រស១វាសន២ ប្រជា-

ជនវ៉្រណ្រស៊៊យអ្រឡាសាម-
ញ្ញធម្មតាត្រវូតម្រង់ជរួគ្នោដើម្របី
ទទួលបានស្របៀងអាហារនិង
ប្រងឥន្ធនៈហើយត្រូវស៊ូទ្រំ
នឹងកង្វះខតស្រវាកម្មទឹកនិង
អគ្គសិនីក្នងុប្រទ្រសន្រះ។ប៉ន៊្ត្រ
គ្រនៅត្រឃើញមនរថយន្ត
ប្រភ្រទSUVធំៗបរកាត់ដង-
ផ្លវូការា៉ាកាសទៅទទួលយកអ្នក
អភជិនពផី្រសារទនំើបដ្រលមន

ទំនិញថ្ល្រៗពីក្លិបកម្រសាន្តនិង
ពិធីជប់លៀងប្រណីតៗ ដូច
ធម្មតា។ន្រះបង្ហាញឱ្រយឃើញពី
គម្លាតជីវភាពដូចម្រឃនឹងដីរបស់
ប្រជាជនក្នុងប្រទ្រសន្រះ។
លោកMarelyReyes

ដ្រលជាប្រជាជនក្រីក្ររស់នៅ
ក្នុងសង្កាត់LaPastoraបាន
និយយថា៖«មើលជ៊ំវិញ
ហ្នឹងទៅ!ប្រជាជនខ្លះកំព៊ង
រស់នៅស៊ខស្រួលខណៈព្រល
ដ្រលយើងពិបាករកសូម្របីត្រ
អាហារហបូប្រងសាងំទកឹនងិ
ហា្គាសដើម្របីប្រើប្រស់។ ន្រះ-
ហើយគឺជាអ្វីដ្រលកើតឡើង
ពិតៗក្នុងសង្គមមួយដ្រលគ្រ
មើលមកសា្មានថាមន»។
ទន្ទមឹនងឹន្រះភាពចលាចល

នយោបាយអស់រយៈព្រលជា-
ច្រើនឆា្នោំក្នងុប្រទ្រសន្រះហាក់-
ដូចមិនមនអ្វីធ្វើឱ្រយសា្ថានភាព

ប្រទ្រសន្រះប្រសើរជាងម៊ន
ឡើយ។ត្រទោះប្រទ្រសជួប-
វបិត្តិយ៉ាងណាក្ដីការបោះឆ្នោត
សម្រប់សភាជាតិវ៉្រណ្រស៊៊យ-
អ្រឡាកាលពីខ្រធ្នូ កន្លងទៅ
បានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ
ហើយលទ្ធផលគឺជាអ្វីដ្រល
គ្រអាចព្រយាករបានគឺថាប្រធា-
នធិបតីNicolasMaduro
ដ្រលធា្លាប់កាន់អណំាចជាច្រើន
អាណត្តិមកនោះជាអ្នកឈ្នះ-
ឆ្នោតដូចសព្វដង។
បន្ទាប់ពីលោកChavezឥឡូវ

ន្រះលោកMaduroបច្ចុប្របន្ន
កា្លាយជាម្រដឹកនំដ្រលកាន់-
អំណាចយូរជាងគ្របំផ៊តនៅវ៉្រ-
ណ្រស៊៊យអ្រឡាដ្រលមនរយៈ-
ព្រលអស់ជិត១សតវត្រសរ៍។
នៅក្នុងសន្និសីទស្ដីអំពីការ-

អបអរជ័យជម្នះរបស់លោក
Maduroមនគ្រសួរលោកថា
«តើនងឹមនអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់
មកទៀត ចំពោះប្រទ្រសវ៉្រណ្រ-
ស៊៊យអ្រឡា?»លោកMa-
duroបានឆ្លើយថា៖«ការពិត
នឹងនៅត្រកើតឡើង»ហើយ
ភាពរវីរវាយនឹងរលាយបាត់ពី
ជីវិតនយោបាយរបស់ប្រទ្រស
ន្រះ(សដំៅលើលោកGuaido)
ទោះបីជាសហរដ្ឋអាម្ររិកឬ
អឺរ៉៊បឬម៉ាទីសជាអ្នកគំទ្រការ-
ស្រមើស្រម្រនោះក៏ដោយក៏
ភាពជាក់ស្ត្រងនៅត្រមន
ឥទ្ធពិលជាងភាពរវីរវាយទំាង-
នោះ។
គួរបញ្ជាក់ផងដ្ររថា កិច្ចខិត-

ខំប្រឹង...តទៅទំព័រ ១២

សុខ  សេីលុច

កាលពីថ្ង្រអាទិត្រយទី១០ខ្រ
មករា គណៈប្រតិភូការទូតកូរ៉្រ
ខងត្របូងបានទៅដល់ប្រទ្រស
អ៊ីរ៉ង់ ដើម្របីចរចាករណីនវា
ដ្រលមនទង់ជាតកិរូ៉្រខងត្របងូ
ដ្រលបានឃាត់ដោយអ៊ីរ៉ង់។
ប្រទ្រសអ៊ីរ៉ង់ បាននិយយថា
ករណីកបា៉ាល់ន្រះត្រូវដោះ-
ស្រយនៅត៊លាការ។
ប្រទ្រសអ៊រីង៉់បាននយិយថា

ការឃាត់កបា៉ាល់ន្រះគឺដោយ-
សារកបា៉ាល់ន្រះបានល្មើស
ទៅលើគោលការណប៍រសិា្ថាន។
នៅលើកបា៉ាល់នោះមនផ្ទុក
មន៊ស្រសប្រមណ២០នក់។
អ្នកទាំង២០ដ្រលនៅលើ
កបា៉ាល់ល់នោះមនជនជាតិ
ឥណ្ឌនូ្រស៊ីវៀតណាមមយី៉ាន-់
ម៉ានិងកូរ៉្រខងត្របូង។
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទ្រសអ៊ីរ៉ង់

លោកMohammadJavad
Zarif បាននិយយថាករណី

កបា៉ាល់ន្រះកំព៊ងស្ថិតក្រម-
ការពិនិត្រយឡើងវិញនៅក្នុង
ក្របខ័ណ្ឌច្របាប់ និងយ៊ត្តិធម៌
ហើយមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹង
រដ្ឋាភិបាល។
ប្រទ្រសអ៊រីង៉់បាននយិយថា

ខ្លួនមនភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រន់
ដ្រលបង្ហាញថាកបា៉ាល់ន្រះ
បានល្មើសនូវគោលការណ៍
បរិសា្ថាន។
ក្រយជំនួបរវាងភាគីទាំង-

២នៅថ្ង្រទី១១ មករា អន៊-

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទ្រស
ករូ៉្រខងត្របងូលោកChoiJong-
kunនិងលោកMohammad
JavadZarifបាននិយយថា
អ៊ីរ៉ង់យកចិត្តទ៊កដក់ទៅលើ
ទកឹប្រក់ប្រមណ៧ពាន់លាន
ដ៊លា្លារអាម្ររិកដ្រលជាប់នៅ
ធនគរកូរ៉្រខងត្របូងដោយ-
សារត្រការដក់ទណ្ឌកម្មរបស់
សហរដ្ឋអាម្ររិក។
ប្រទ្រសអ៊ីរ៉ង់បានបដិស្រធ

រាល់ការចោទប្រកាន់អំពីការ-

រឹបអូសយកនវាដឹកប្រង
នោះថាជាការចាប់ចំណាប់ -
ខ្មាំង។ប៉៊ន្ត្រអ៊ីរ៉ងបានទទូចថា
កូរ៉្រខងត្របូងបានកាន់កាប់នូវ
ប្រក់អ៊ីរ៉ង់ទក៊ដោយខ៊សច្របាប់
អស់រយៈព្រលជាង២ឆា្នោំដោយ-
សារត្រការដក់ទណ្ឌកម្មរបស់
សហរដ្ឋអាម្ររិក។
ទ្រសាភបិាលធនគរកណា្តាល

អ៊ីរ៉ង់លោកAbdolnaser-
Hemmatiបានអំពាវនវឱ្រយ
រដ្ឋាភិបាលកូរ៉្រខងត្របូងប្រកាន់-

យកនវូវធិសីាស្រ្តឯករាជ្រយដើម្របី
ដោះស្រយបញ្ហាន្រះ។លោក
បានលើកឡើងពីការបញ្ច្រញ
ប្រក់របស់អ៊ីរ៉ង់ដ្រលនោះ
ជាប់គំងនៅធនគរកណា្តាល
ប្រទ្រសកូរ៉្រខងត្របូង។
ទោះបីជាមនការបដិស្រធពី

ភាគីអ៊ីរ៉ង់ក៏ដោយប្រទ្រសន្រះ
ហាក់បីដូចជាចង់ដោះស្រយ
បញ្ហានវាន្រះដោយទកឹប្រក់ដ្រល
ជាប់គំងនៅធនគរកណា្តាល
កូរ៉្រខងត្របូង។...តទៅ ទំ ព័រ  ១២

កង្វះពហ៊និយមក្នងុនយោបាយវ៉េណេស៊៊យអេឡា
កាន់តេធ្វើឱេយជោគវាសនាបេទេសនេះយ៉ាប់យ៊ឺនឡើង

អី៊រ៉ង់និងកូរ៉េខាងតេបូងពិភាកេសអំពីបេក់ដេលជាប់នៅធនាគារកណ្តាលកូរ៉េខាងតេបូងខណៈនាវាតេវូបានរឹបអសូ

លោក Maduro ថ្លេ ងទៅកាន់កេុមសមាជិកសភានៅក្នុង កេុងការ៉ាកាសកាលពីថ្ងេទី ១៨ ខេធ្នូ ២០២០។ AFP



តពីទំព័រ ១១...ក្នុងកិច្ចប្រជុំ
រវាងភាគីកូរ៉្រខាងត្របូងនិងអុីរ៉ង់
លោកHemmatiបាននិ-
យាយថា ៖ «ទឹកប្រក់ចំនួន
៧ពាន់លានដុលា្លារដ្រលជា
កម្មសទិ្ធិរបសប់្រទ្រសអុរីង៉់ត្រវូ-
បានជាប់គាំងនៅក្នុងធនាគារ
កូរ៉្រខាងត្របូងអស់រយៈព្រលជាង
២ឆ្នាំមកហើយរឿងន្រះ យើង
មិនអាចទទួលយកបានឡើយ
ហើយអីុរ៉ង់ច្របាស់ជាមិនព្រងើយ-
កន្តើយចំពោះបញ្ហាន្រះទ្រ»។
លោក Hemmatiបាននិ-

យាយបន្តថា៖«ធនាគារកូរ៉្រ-

ខាងត្របូងបានបង្កកប្រក់របស់
យើងអសរ់យៈព្រលជាច្រើនឆ្នាំ
ហើយសមូ្របីត្រប្រក់បញ្ញើរបស់
យើងក៏មិនបានទទួលការ-
ប្រក់ដ្ររ។ ការបង្កកប្រក់
របស់យើងនៅកូរ៉្រខាងត្របូង
គឺជាបញ្ហាប្រឈមចម្របងរបស់
យើងជាមួយប្រទ្រសកូរ៉្រខាង-
ត្របូង»។
លោកបានបន្តថា អុីរ៉ង់មាន

ប្រក់នៅប្រទ្រសផ្រស្រងៗដ្ររ
ប៉ុន្ត្រអុីរ៉ង់អាចប្រើប្រក់ទាំង-
នោះបានទោះបីមានការដាក់
ទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាម្ររិក

ក៏ដោយ។ប៉ុន្ត្រកូរ៉្រខាងត្របូង
មិនអនុញ្ញាតឱ្រយអុីរ៉ង់ប្រើប្រក់
ទាំងនោះទ្រ។
អុីរ៉ង់ត្រូវការទឹកប្រក់ប្រ-

មាណ២២០លានដុលា្លារអាម្ររិក
ដើម្របីចំណាយលើវា៉ាក់សំាង
កូវីដ១៩។ដូច្ន្រះប្រក់ដ្រល
បានជាប់គាំងនៅក្នុងធនាគារ
កណា្តាលកូរ៉្រខាងត្របូងអាចដើរ-
តួសំខាន់ក្នុងការដ្រលប្រទ្រស
អុីរ៉ង់ចំណាយទៅលើវា៉ាក់សាំង
កូវីដ១៩។
មកដល់បច្ចុប្របន្នអ្នកទាំង

២០នាក់ដ្រលនៅលើនាវានោះ
ត្រវូបានទទួលដំណឹងថាពួកគ្រ
ទាំងអស់សុទ្ធត្រមានសុវត្ថិ-

ភាពហើយមនិទទលួរងនវូការ-
ធ្វើបាបណាមយួឡើយ។ន្រះបើ

តាមការរាយការណ៍របស់សារ-
ព័ត៌មានABCNews៕
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សុខ វេងឈាង

ប្រធានាធបិតីសហរដ្ឋអាម្រ-
រកិលោកDonaldTrumpត្រវូ
បានគ្រចោទប្រកាន់ថា បាន
ញុះញង់ឱ្រយមានការបះបោរ
ដោយកាលពីថ្ង្រទី៦មករា
លោកបានជំរុញឱ្រយក្រុមអ្នក-
គាំទ្រវាយសម្រុកចូលអគារ
សភាអាម្ររិកនៅរដ្ឋធានីវា៉ា-
សុីនតោនខណៈព្រលដ្រល
សមាជិកសភាមកពីគណបក្រស
ទាំង២កំពុងធ្វើការបញ្ជាក់
លទ្ធផលអង្គបោះឆ្នាតប្រធា-
នាធិបតីដ្រលធ្វើឱ្រយមានការ-
ប៉ះទង្គចិជាមយួប៉លូសិឈាន
ដល់ការសា្លាប់បាតុករចំនួន៤
នាក់និងប៉ូលិស១រូប។
ដោយផ្អ្រកលើហ្រតុផល

ខាងលើក្រមុហ៊នុTwitterនៅ
ថ្ង្រទី៨មករាបានលុបគណនី
ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកTrump
ដ្រលគណនីន្រះគឺជាមធ្រយោ-
បាយសំខាន់ន្រការប្រស្រ័យ
ទាកទ់ងជាមយួអ្នកគាំទ្ររបស់
លោកចំនួនជាង៨៩លាន
នាក់។ រីឯ Facebookនិង
Instagramវិញបានផ្អាកមិន
ឱ្រយលោកTrumpបង្ហាះសារ-
ថ្មីរហូតដល់ព្រលដ្រលប្រធា-
នាធិបតីជាប់ឆ្នាតលោកJoe
Biden ចូលកាន់អំណាចនៅ
ថ្ង្រទី២០មករា។ក្រុមហ៊ុន
ផ្រស្រងទៀតដូចជា Twitch,
Snapchat,Reddit,Shopi-
fyនិង TikTokក៏បានចូលរួម
ក្នុងការបិទឬផ្អាកដំណើរការ
គណនីរបស់លោកTrump
ផងដ្ររ។
ជាការប្រតិកម្មនឹងការបិទ

គណនីទាំងន្រះកូនប្រុសច្របង
របស់លោកTrumpគឺលោក
Donald Trump Jr.បាន
និយាយនៅលើ Twitterថា៖
«ការនិយាយដោយស្ររីគឺ
កំពុងរងការវាយប្រហារ!ការ-

លបុបបំាត់សារកពំងុកើតឡើង
ដចូមនិដ្រលមានពីមនុមក។កុំ
ឱ្រយពួកគ្របំបាត់សំឡ្រងរបស់
យើង»។
សំណួរសំខាន់មួយដ្រល

កើតឡើងពីព្រឹត្តិការណ៍ន្រះគឺ
ថាតើការបិទគណនីបណា្តាញ
សង្គមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក
Trumpខុសច្របាប់ដ្ររឬទ្រ?
ដោយមានការចោទប្រកាន់ថា
ក្រុមហ៊ុនទាំងន្រះបានរំលោភ
វសិោធនកម្មទី១ន្ររដ្ឋធម្មនញុ្ញ
សហរដ្ឋអាម្ររិកដ្រលធានាសិទ្ធិ
ស្ររីភាពក្នងុការបញ្ច្រញមតិ។
ចម្លើយដ៏ខ្លីចពំោះសណំរួន្រះ

គឺទ្រការបិទគណនីរបស់លោក
Trumpគឺមិនខុសច្របាប់ទ្រ។
ជារឿយៗ ត្រងត្រមានការ-

យល់ច្រឡំថាវសិោធនកម្មទី១
រដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាម្ររិកគឺ
ធានាសទិិ្ធស្ររភីាពការបញ្ច្រញ
មតិក្នុងគ្រប់សា្ថានភាពត្របើ-
សិនយើងអានលាយលក្ខណ៍-

អក្រសរន្រវសិោធនកម្មន្រះយើង
នឹងឃើញថា រដ្ឋធម្មនុញ្ញអា-
ម្ររិកគឺគ្រន់ត្រការពារសិទ្ធិ
បញ្ច្រញមតិពីការរលំោភដោយ
សកម្មភាពរដា្ឋាភបិាលប៉ណុ្ណោះ
ហើយមិនត្រូវបានអនុវត្តលើ
វសិយ័ឯកជនទ្រ។តលុាការក-ំ
ពលូអាម្ររកិនងិតលុាការថា្នាក់
ក្រមផ្រស្រងៗ ទៀតក៏បានធ្វើ
ការបញ្ជាក់ជាច្រើនលើកច្រើន-
សាថាវិសោធនកម្មទី១គឺមិន
ធានាសិទ្ធិស្ររីភាពការបញ្ច្រញ
មតិនៅក្នុងវិស័យឯកជនទ្រ។
បើទោះជាការបិទគណនី

លោកTrumpគឺស្របច្របាប់ក៏
ដោយសកម្មភាពន្រះបានបង្ក
ឱ្រយមានបញ្ហាន្រការរលំោភសទិ្ធិ
ស្ររីភាពមូលដា្ឋានដ៏សំខាន់
មួយហើយអាចបង្កឱ្រយមាន
បញ្ហាជាច្រើន។អ្នកវិភាគមួយ
ចនំនួពោលថាសមត្ថភាពរបស់
អាម្ររិកក្នុងការលើកកម្ពស់
លទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយនិងស្ររី-

ភាពនយោបាយនៅប្រទ្រស
ផ្រស្រងទៀតអាចដលួរលំប្រសនិ
បើអាម្ររិកបានបរាជ័យក្នុង
ការពារសិទិ្ធស្ររីភាពនៅក្នុង
ប្រទ្រសខ្លួន។ម្រដឹកនាំបក្រស
ប្រឆំងរុស្រសុីលោកAlexei
Navalnyបាននិយាយថាការ
បិទន្រះអាចធ្វើឱ្រយTwitterរង
ការ «ក្រងប្រវ័ញ្ចពីសត្រូវន្រ
ស្ររភីាពន្រការបញ្ច្រញមតិនៅ
ជុំវិញពិភពលោក។
យា៉ាងណាមិញក្រយបាន

បាត់បង់មធ្រយោបាយទំនាក់-
ទំនងខាងលើលោកTrump
បានព្រយោយាមផ្លាស់ប្ដូរទៅប្រើ
បណា្តាញសង្គមParlerវិញ
ដ្រលព្រញនិយមប្រើប្រស់
ដោយក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់
លោក។ត្រត្រឹមថ្ង្រសៅរ៍ ទី៩
មករាក្រុមហ៊ុន Appleនិង
Googleបានដកកម្មវិធីPar-
lerច្រញពី AppStoreនិង
PlayStoreរៀងៗ ខ្លួនដោយ

បាននិយាយថាParler មិន
បានគ្រប់គ្រងការបង្ហាះសារ
ញុះញង់ឱ្រយមានការបះបោរឬ
ញុះញង់ឱ្រយមានហងិ្រសា។នៅថ្ង្រ
អាទិត្រយក្រុមហ៊ុន Amazon
បានដកParlerច្រញពីស្រវា
គ្រហទំព័រពួកគ្រធ្វើឱ្រយបាត់មុខ
បណា្តាញសង្គមន្រះពីអុីនធឺ-
ណិត។
កាលពីថ្ង្រចន្ទទី១១Parler

បានប្ដឹងAmazonនៅតុលា-
ការអាម្ររិកដោយចោទAma-
zonបានប្រព្រឹត្តសកម្មភាព
ខុសច្របាប់ដើម្របីរារាំងការប្រ-
កួតប្រជ្រងដោយលុបបំបាត់
គូប្រជ្រងច្រញពីទីផ្រសារ។Par-
lerក៏បានអះអាងផងដ្ររថា
ក្រុមហ៊ុនAmazonបាន
រំលោភកិច្ចសន្រយោរបស់ខ្លួន
ជាមួយParlerដោយមិនបាន
ផ្ដល់ស្រចក្ដីជនូដណំងឹអពំីការ-
ផ្ដាច់ស្រវាកម្ម មុនការផ្ដាច់
៣០ថ្ង្រ៕

តពីទំព័រ ១១...ប្រងរបស់
លោកGuaidoគឺផ្តួលរំលំ
លោកMaduroតាំងពីដើមឆ្នាំ
២០១៩ជាមួយនឹងការគាំទ្រ
របស់សហរដ្ឋអាម្ររកិបុ៉ន្ត្រហាក់
មិនមានភាពជោគជ័យក្នងុការ-
ទមា្លាក់លោកMaduroច្រញពី
តំណ្រង។ កិច្ចខិតខំគាំទ្រពី
អាម្ររិកមិនមានលទ្ធផល
ជោគជ័យដ្រលអាចផ្លាស់ប្ដូរ
សា្ថានភាពប្រទ្រសន្រះឱ្រយប្រសើរ
ឡើយចុងក្រយគ្រន់ត្របន្រសល់
ត្រមឹនាមជាលោកGuaidoជា
ប្រធានាធិបតីបណ្តាះអាសន្ន
ន្រប្រទ្រសន្រះ។
បើក្រឡ្រកមើលវិបត្តិផ្ទ្រក្នុង

ប្រទ្រសន្រះវិញក៏បានរាល-
ដាលពាសព្រញទ្វីបអាម្ររិក
ខាងត្របូងខណៈប្រជាជនវ៉្រ-
ណ្រស៊ុយអ្រឡារាប់លាននាក់
បានភៀសខ្លួនច្រញពីប្រទ្រស
ដើម្របីស្វ្រងរកស្របៀងអាហារ
នងិការងារ។ការចាកច្រញន្រះ
បានជំរុញឱ្រយមានការស្អប់ខ្ពើម
ជនភៀសខ្លួននិងបង្កឱ្រយមាន
អពំើហងិ្រសាប្រឆងំនងឹប្រជាជន
វ៉្រណ្រស៊ុយអ្រឡាដ្រលកំពុង
ស្វ្រងរកការជ្រកកោននៅក្នុង
ប្រទ្រសជិតខាង។
ទោះជាយា៉ាងណាក្ដី រដា្ឋាភិ-

បាលនិងអង្គការផ្រស្រងៗក្នុង
តបំន់ក៏កពំងុត្រខតិខំព្រយោយាម
ផ្ដល់ជនំយួដល់ប្រជាជនប្រទ្រស
ន្រះតាមត្រអាចធ្វើទៅបាន។
ថ្វីបើការរីករាលដាលន្រកូវីដ-
១៩ បានធូរស្រលជាងមុន
ដ្រលធ្វើឱ្រយលហំរូជនភៀសខ្លនួ
ត្រឡប់មកប្រទ្រសន្រះវិញក្ដី
ក៏ចំនួនជនភៀសខ្លួនអាចនឹង
ចាប់ផ្តើមជាថ្មីម្តងទៀតនៅ
ព្រលដ្រលធនធានរបស់រដា្ឋា-
ភិបាលនៅជុំវិញតំបន់ធា្លាក់-
ចូលក្នុងសា្ថានភាពតានតឹង
ដោយសារវបិត្តិសខុភាពពភិព-
លោក។
យា៉ាងណាមិញកាលពីថ្ង្រទី

៦ មករាផងដ្ររ សហគមន៍
អឺរ៉ុបក៏បានឈប់ទទួលសា្គាល់
ជាផ្លូវការថាលោក Juan
Guaidoជាប្រធានាធិបតី
បណ្តាះអាសន្នរបស់ប្រទ្រស
ន្រះទៀតដ្រលជាហ្រតុបង្កឱ្រយ
មានការរាំងស្ទះការទូតយា៉ាង-
ធ្ងន់ធ្ងរចំពោះយុទ្ធនាការប្រឆំង
នានារវាងម្រដកឹនាំប្រឆងំនងិ
រូបលោកក្នុងគោលបំណង
បណ្ត្រញលោកNicolasMa-
duroច្រញពីអំណាច។ការ-
សម្រចដូចន្រះកាន់ត្រធ្វើឱ្រយ
ភាពតតំាងរបស់លោកGuaido
កាន់ត្រទន់ខ្រសាយខណៈការ-
កាន់អំណាចរបស់លោកMa-
duroកាន់ត្រខា្លាំងជាងព្រល-
ណាៗទាំងអស់៕

លោកTrump ញញឹម ក្នងុអំឡុង    ការ ជជេកដ េញ ដោល   អំពីកា របេជេង  តំណេង កាលពីថ្ងេទី ២៩ ខេកញ្ញា ។ AFP

តើការបិទគណនីបណ្តាញសង្គមផ្ទាល់ខ្លនួរបស់លោកTrumpខុសច្បាប់ដ្រឬទ្? កង្វះពហុ...

អីុរ៉ង់និងកូរ្៉ខាងត្បូងពិភាក្សអំពី...

 លោកអនុរដ្ឋមន្តេកីារបរទេសChoi Jong-Un(ឆ្វេង )សមភាគីអីុរ៉ង ល់ោក  Araghchi។  AFP 



ហុង រស្មី

ភ្នំពេញ : ទិវា ជ័យ ជម្នះ  ៧ 
មករា ទើប តែ បញ្ចប់ ទៅ ប៉ុន្ដែ 
មិន មែន មាន ន័យ ថា ស្លាកស្នាម 
ខ្មៅ ងងឹតតែូវ បាន រលុប ស្អាត 
អស់ ពី  ការ ចង ចាំ របស់ ពលរដ្ឋ 
ខ្មែរ រាប់ លាន នាក់ នោះទែ ។ 

ឥទ្ធិពល សង្គែមមិនតែឹមតែ 
តាម   លង បនា្លាច   ផ្លូវ កាយ   និង  
ផ្លូវ ចិត្ដ  នោះទែ វា   ថែមទាំង ជះ 
ចហំាយដល ់អ្នកជនំាន ់កែយ  
ដូចជា លោក កៅ សុខម៉ៅ  
ដែល បាន សមែច លាត តែដាង 
វិបត្ដិ ផ្លូវ ចិត្ដ តជំនាន់ កើតឡើង 
កែយ សង្គែម អពំ ីជវីតិ ខ្លនួ ឯង  
តាម រយៈ  សៀវភៅ «Black»  
ហើយ ក៏  ជា សំណែរ  បាន ជួយ 
សង្គែះ    ជីវិត លោកផង ដែរ ។ 

លោក សុខម៉ៅ ជា បុគ្គលិក 
នៅ ស្ថានទូត អង់គ្លែស បែចាំ 
កម្ពុជា បាន បែប់  ភ្នំពែញ  ប៉ុស្ដិ៍  
ថា ៖ « ខ្ញុ ំមនិ គតិ ថា មាន នរណា 
អាច ពែយាបាល  ជំងឺ ផ្លូវ ចិត្ដ នោះ 
ទែ យើង គែន់តែ រៀន រស់ ជាមួយ  
វា។ នៅ អាយុ ២១ ឆ្នាំ ជំងឺ ផ្លូវ- 
ចិត្ដជា មូល ហែតុ មួយ នែ ជំងឺ 
ធ្លាក់ ទឹក ចិត្ដ និង ថប់ បារម្ភ 
ហើយ ជំងឺ ទាំង នែះ ធ្វើ ឱែយ  ខ្ញុំ 
កា្លាយ  ជា មនុសែស នា ពែល នែះ »។ 

លោក បាន លើកប៊ិច ឡើង 
នងិ ចាប ់ផ្ដើម នកឹ ព ីរឿង អតតី នវូ 
ការ ចង ចាំ មិន ល្អ  ដែលទាំង 
មាន ទាំង ការ បែមាថ និង ក្ដី- 
សែឡាញ់  ក៏ដូច ជា បញ្ហា របស់ 
ក្មែង បែុស មា្នាក់ ។ 

លោក បាន នយិាយ ថា ៖ «ការ-  
សរសែរ បែៀប ដូច អ្វីដែល ខ្ញុំ 
បាន  ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កុមារភាព 
ជា អ្វី ដែល ខ្ញុំ មិន ធ្លាប់ គិត ថា ខ្ញុំ 
អាច ឆ្លង កាត់ បាន នោះទែ ។ ខ្ញុំ 
ហាក់ មាន អារម្មណ៍ ថា ខ្ញុំ ឈប់ 
រត់ និង ចាប់ ផ្ដើម កែឡែក មើល 
អតតី កាល ។ ទោះ យា៉ៅង ណា វា 
ធ្វើ ឱែយ ខ្ញុំ ចំណាយ ពែល  ២៣ ឆ្នាំ 
ដើមែប ីឈាន ដល ់ចណំចុ ទទលួ- 
បាន ការ លើក ទឹកចិត្ដ »។ 

សៀវភៅអំ ពីការចងចំា  ២៤៣  
ទពំរ័   Black ជា ចណំងជើ ងយក 
តាម   លំនាំ ឈ្មៅះ ដែល មា្ដាយ 
លោក បាន ដាក់ ឈ្មៅះ ឱែយ  ជា 

ទណ្ឌកម្ម នងឹ ការ ចាប ់កណំើត ។ 
ក្នងុ ឆ្នា ំ១៩៩៤ លោក សខុ ម៉ៅ 
បាន  កើត ក្នុង គែួសរ សែសែ-
ឡាយ  ចនិ  នៅ ខែត្ដ រតនគរិ ីភាគ-  
ឦសននែ បែទែស កម្ពុជា ។ 

លោក ជា កូន បែុស របស់ 
ឪពុក  មា្ដាយ រៀប ការ តាំងពី វ័យ- 
ក្មែង  និង ពុះពារ ក្នុង ជីវភាព 
កែីកែ ។ ឪពុក មា្ដាយ តែងតែ ទុក 
រូប  លោក នៅ ជា មួយ តា យាយ  
ពែល ពួកគែ តែូវ បែកប របរ 
ចិញ្ចឹម  ជីវិត នៅ ជាយ មា្ខាង ទៀត 
នែ បែទែស ។ ជវីតិ  សខុម៉ៅ 
បាន ឆ្លង កាត ់ពែយុះ ភ្លៀង ឥត 
សែក សែន្ដ ទមែំ ទទួល- 
បាន អាហារូបករណ៍ សិកែសា 
នៅ បរទែស  កែម គំនាប ដ៏ 
តឹងរឹុង របស់ គែួសរ និង 
បញ្ហា  សែដ្ឋកិច្ច ។ 

លោក សុខម៉ៅ ដែល ជា 
មន្ដែ ីផ្នែក ពាណជិ្ជកម្ម ជាន ់ខ្ពស ់
នៅ នាយក ដា្ឋាន ពាណិជ្ជកម្ម 
អន្ដរជាតិ នែ ស្ថានទូត ចកែ ភព 
អង់គ្លែស បែចាំ កម្ពុជា  បាន 
បែប់  ថា ៖ « គែប់ កំហុស 
ដែល បាន កើតឡើង ស្មើ 
នឹង រំពាត់វាត់ លើ រាង- 
កាយ អាកែត កែម កែសែ ភ្នែក 
អ្នក ដទែ  ហើយ រាល់ ការ ត មាត់  
តែងតែ ទទួល នូវ កំផ្លៀង »។ 

ពែលនែះ លោក សុខ ម៉ៅ 
អាយុ ២៧ ឆ្នាំ បាន និយាយ ថា 
ឪពុក មា្ដាយ របស់លោក ក៏ មាន 
ជោគ វាសនា មិន ខុ ស គ្នា ដែរ ។ 
ការ  រស់ នៅ ក្នុង សម័យ សង្គែម 
ជីដូន  របស់ លោក បាន ហាម- 
ឃាត ់ អ្នក មា្ដាយ ទៅ រៀន  នងិ បង្ខ ំ
ឱែយ ជួយ រកលុយ ផ្គត់ ផ្គង់ ជីវភាព 
គែួសរ  តាំងពី នៅ ក្មែង ខ្ចី ។ 

លោក អះអាង ថា ៖ « គត ់តែវូ 
បាន បង្ខំ ឱែយ រៀប ការ ទាំង នៅ 
ក្មែង  និង  តែូវ បីបាច់ 

កូន ដោយ   ខ្លនួ ឯង។ សមា្ពាធ ទំាង   
ផ្លូវ កាយ និង ផ្លូវ ចិត្ដ បាន គប- 
សង្កត់ លើ ជំនាន់ របស់ មា្ដាយ ខ្ញុំ 
តាំង ពី ក្មែង វ័យ ។ វា កា្លាយ ជា 
ដំបៅ ត ជំនាន់  ដែល ពួកគែ មិន 
បាន ដងឹ ខ្លនួ ។ ដចូ្នែះ ពកួគែ បន្ដ 
ចិញ្ចឹម និង បែៀន  បែដៅ កូន 
តាម លំនាំតែ មួយ »។

លោក បន្ដថា អពំើ ហងិែសា ទាងំ- 
នែះ បាន អសូ ទាញ របូ លោក ឱែយ 
ធ្លាក់ ទៅ ក្នុង ជំងឺ ធ្លាក់ ទឹក ចិត្ដ 

តាំង ពី វ័យ ក្មែង និង ថែម- 

ទាំង រុញ ចែន ទៅ កែបែរ រណ្ដៅ 
អត្ដឃាត ។ ខណៈ ជំងឺ ផ្លូវ ចិត្ដ 
នៅតែ ជា បែធន បទ រសើប ក្នុង 
សង្គម ខ្មែរ និង មិន តែវូ បាន ចាត់- 
ទុក ជា ករណី ធ្ងន់ ធ្ងរ ពលរដ្ឋ 
ភាគ  ចែើន បាន រង នូវ បញ្ហា ផ្លូវ- 
ចិត្ដ យា៉ៅង តិច មួយ បែភែទ ។ 

លោក សុខម៉ៅ បាន ដក- 
សែង ់ របាយ ការណ៍ អង្គការ 
TPO ដែលបាន សរសែរ ថា 
ពលរដ្ឋ ខ្មែរ បែមាណ ៤០ ភាគ - 
រយ ទទួល រង នូវ បញ្ហា សុខភាព 
ផ្លូវ ចិត្ដ  និង វិបត្ដិ ផ្លូវចិត្ដ ។ 

លោក បាន បែប់ថា ៖ 
«វិបត្ដិ ផ្លូវ ចិត្ដ តជំនាន់ នែះ 
បាន ធ្វើ ឱែយ ប៉ះពាល់ ដល់ 
កុមារ តាំង របៀប ជា ចែើន 
ហើយ ករណី មួយ ចំនួន  
បាន បង្ក ឱែយ ប៉ះពាល់  ដល់ 
សុខភាព ផ្លូវ កាយ និង ផ្លូវ- 
ចតិ្ដ។ ធធំត ់ក្នងុ គែសួរ ដែល 
បែើ ចែបាប់ វិន័យ តឹងរុឹង កូន ៗ  
អាច កា្លាយ ជា មនុសែស កោង- 
កាច ឬ ស្ងប់ស្ងាត់ »។ 

យុវជន រូប នែះ បាន បនោ្ទោស 
លើ  សង្គែម សុីវិល ដែល បាន 
ជះ ឥទ្ធិពល អាកែក់ ដល់ ឪពុក- 
មា្ដាយ ដោយសរ មនុសែស ជា- 
ចែើន មាន ជងំ ឺបាក ់សែបាត  ពែម- 
ទាងំ ប៉ះពាល ់ដល ់ការ អបរ់ ំនងិ 

សែដ្ឋកិច្ច គែួសរ ថែម ទៀត ។ 
លោក អះអាង ថា ៖ « ខ្ញុ ំគតិ ថា 

បើ គ្មៅន សង្គែម ខ្ញុំ បែហែល ជា 
តែវូបាន ចិញ្ចមឹ បែប ផែសែង ហើយ  
ឪពុកមា្ដាយ ខ្ញុំ ក៏ បែហែល ជា បែើ 
វធិ ីបែដៅ កនូ បែប ផែសែង ។ លទ្ធ-
ផល ភាគ ចែើន ចែញ ពី ភាព- 
កែីកែ និង ខ្វះ ការ អប់រំ »។ 

លោក សខុម៉ៅ ចាប ់ផ្ដើម   បែ- 
កា្លាយ ការ ឈឺ ចាប់ ទៅ ជា ពាកែយ- 
ពែចន ៍ក្នងុ សៀវភៅ   ដែល លោក 
បាន សមែច  បោះពុម្ព ក្នុង ក្ដី 
រំពឹង ផែសព្វផែសាយ សរ និង ចំ- 
ណែះ ដឹង អំពី ជំងឺ ផ្លូវ ចិត្ដ នៅ 
កម្ពជុា  ជា ពសិែស ជងំ ឺផ្លវូ ចតិ្ដ ត 
ជំនាន់ ពី ឪពុក មា្ដាយ ទៅ កូន ។ 

សៀវភៅ នែះក៏  ជា ឱសថ 
ពែយាបាល ផ្លវូ ចិត្ដ ដល់  រូប លោក  ។ 

លោកបន្ថែម ថា អ្នក ជំនាញ 
ផ្នែក ផ្លូវចិត្ដ និង អ្នក ពែយាបាល 
ជំងឺ ផ្លូវ ចិត្ដ គឺជា បុគ្គល សំខាន់ 
ដែល អាច ជួយ អ្នក ជំងឺ ដោះ- 
សែយ បញ្ហា ទាំង នែះ ។ 

សៀវភៅ «Black» មាន  
លក់ នៅ    Monument 
Books, Swarng Cafe and 
Bookstore, ហាង សៀវភៅ 
Kinokuniya ផែសារ អីុអន  ២ 
សែនសុខ, Le Story និង  
វែបសយ  Amazon៕ 

យុវជនជំនាន់ថ្មីលាតត្រដាងបញ្ហាវិបត្ដផិ្លវូចិត្ដតជំនាន់ពី
ឪពុកម្ដាយហ្រលឆ្លងសង្គ្រមសីុវិលលើសៀវភៅ២៤៣ទំព័រ

www.postkhmer.com

អ្នក និពន្ធ សៀវភៅ លោក កៅ សុខម៉ៅ  បច្ចុបេបន្ន ជា មន្ដេី ផ្នេក ពាណិជ្ជកម្ម ជាន់ ខ្ពស់ នៅ នាយក ដ្ឋាន ពាណិជ្ជកម្ម អន្ដរជាតិ នេ ស្ថានទូត ចកេ ភព អង់គ្លេស បេចាំ កម្ពុជា ។ រូបថត សហ ការី

សៀវភៅ Black រំលេច រឿងរ៉ាវការ ចងចំា និង វិបត្តិ  
ជំងឺផ្លវូចិត្ដត ជំនាន់ពីឪពុកម្ដាយ ទៅ កូន ។ រូបថត សហ ការី
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ថ្ងៃ១៤រោច ខៃបុសៃស ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃូវ នឹង  ថ្ងៃពុធ  ទី១៣ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២១

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសី ឡ ើ     ង    ខ    ្ព  ស ់តៃដៃត  ។ ចូលចិត្ត   
សកិៃសា  ផ ្នៃក    អ    ក  ៃស រ សាសៃ្ត  ។សខុ ភាព 
ផ្លូវក យ អ  ច មា ន ជំងឺបៀត បៀន 
ខ្លះ   ប៉ុន្តៃ  ដ យសារ  តៃ អំ ណាច នៃ 

កមា្លាងំ   ចិត្ត  មាន     សភាព ខ្លាងំ ទើបអច ករ ពារ    សុខ- 
      ភា ព ផ្លូវ   កយ        មិ  ន  ឱៃយ មា       ន    ភា    ព  ធ្ងន់ ធ្ងរ  បាន ។ រីឯករ     - 
 បៃកប     របរ រកទទួល ទ ន  នា នា បាន   ផល ចំណៃញ       
ជា   ធម្មត  ។  ចំព   ះ ប  ញ    ្ហា    ស    ្នៃ  ហ       វិ  ញ      គូ ស្នៃហ៍   មា ន-    
អធៃយា          សៃ័ យ គ្នា បាន  ល ្អ   បៃស ើរ និង សុខ សាន្ត   ។     

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាស ី សៃតុចុះ។   ថ្ងៃ នៃះតៃវូ បៃើ បៃស ់
កមា្លាំងកយ  និងបៃជា្ញាចៃើន ប៉ុន្តៃ 
ដូច ជា មិន  សូវ ទទួល បាន ផល តប - 
ស្នង  ប៉ុនា្មាន ឡើយ  ឬ អច នឹង ទទួល  

នវូ ករ ខត បង ់ថៃម ទៀត ផង។   ចពំះ គៃះរបស ់
លោក អ្នក ស្ថតិ នៅ ទសិ ទកៃសិណ ខណៈ លាភ ស្ថតិ-  
នៅ  ទិស ឧត្តរ ។  ចំណៃក ឯ សៃចក្តី ស្នៃហ គូ ស្នៃហ៍ 
តៃូវ  ត ៃ មានករ អត់ ធ្មត់  គ្នា ឱៃយ បានចៃើន ទៅ តម - 
ដៃល  អច ធ្វើទៅ  បាន បៃកប ភាពបៃឹង បៃង ។    

រាសីសៃតុចុះ ។ រាល់ករ បំពៃញ ករ- 
ងារ ផៃសៃង ៗ ចៃើន ខ្វះ ករ យក ចិត្ត ទុក 
ដាក់ ធ្វើ ឱៃយ ករ ងា រ អច នឹង តៃវូ បរា - 
ជ័យ ចៃើនជាងជោគជ័យ ហើយ  

លោក   អ្នកក៏ តៃវូ  បាត់បង់សា្មារតី ក្នងុ ករ បំពៃញ ករ- 
ងារ   ផៃសៃង ៗ  ។  ហៃតុ នៃះ តៃ ូវ យក ចិត្ត ទុកដាក់ក្នងុ ករ 
បំ ពៃញ ក រ ងារ  ឱៃយ បា ន ចៃើន បំ ផុត តម ដៃល អច 
ធ  ្វើ បាន។ ចំពះ សៃចក្ត ីស្នៃ ហ វិញ  នោះ អចនឹង-   
មាន  រឿង រកំរកូស       និង ចូលចិត្ត ចាប់កំហុស។ 

រាសី ឡើង ខ្ពស់។ សុខភាព ផ្លវូ កយ  និងផ្លវូ-  
ចិត្ត  អំណោយផលល្អ  ខណៈ  ករ បៃកប របរ 
រកទទួល ទន ផៃសៃង ៗ  បាន ផល ចំណៃញ 
តប ស្នង នឹង ករ ខិត ខំ បៃងឹ បៃង របស់ អ្នក គួរ 

ជា ទីពៃញចិត្ត ។  លោកអ្នកអច នឹងទទួល បានដំណឹង 
ល្អជាជាង អកៃក់ ។   ដយសារ  អំ ណាច នៃ សុខ ភាព ផ្លវូ- 
កយ  និង ផ្លវូ ចិត្ត  ល្អ  បណា្តាល ឱៃយ ករ និយាយ ស្ត ីបៃកប ដយ 
វិចារណ ញ្ញាណ។ ចំណៃក ឯ បញ្ហា ស្នៃហ គូ ស្នៃហ៍ មាន ករ 
យល ចិ់ត្ត គ្នា  និង ចៃះ បង្កើតភាព ផ្អៃមល្ហៃម ខ្លាងំ ផងដៃរ។      

រា សីល ្អ ប ង្គរួ  ។   រី ឯករបៃកប របរ រក-  
ទទួល  ទ    ន ផ ៃសៃង ៗ  នឹង បាន ផល កក់- 
កប ជាធ ម្មត ។ ចំពះ ករ ធ្វើ ដំណើរ 
ទៅ  កន់ ទី ជិត  ឆ្ងាយនានា វិញនោះ  ក៏  

ទទួល   បាន  សុវត្ថភិាព ល្អ  តៃទឹក ចិត្តរមៃង បៃបៃលួ 
ទៅ   ត ម បរិ យា  ក ស    ផ ងដ ៃរ។   បៃសិនបើ មាន បញ្ហា 
ណា  មួយ កើត ឡើង ចំព ះ លោកអ្នក  គួ រ តៃ ពៃយាយាម 
ដះ      សៃយ ដ យ      ស  នៃសឹម ៗ   បើ ពំុនោះទៃ នឹង បង្ក ជា 
បញ   ្ហា    ធំ មិនខន   ឡើយ សមៃប់  សុខសុវត្ថភិាព៕               

រាសី ឡ   ើង   ខ្ពស ់ ។ រាល់ករ បំពៃញ- 
 ករ       ងារ  ផ  ៃ ស  ៃ   ង  ៗ  រមៃង ទទួល បានផល-  
តប    ស្នង   គួរ ជា  ទ ី  ពៃញ ចិត្ត ។ ករ ធ្វើ- 
ដំណើរ     ទៅ  ទី ជិត  ឆ្ងាយ បៃ កប ដយ  
សុវ ត្ថិ ភាពល្អ ។ រីឯ ករ និយាយ ស្តី 

បៃកប         ដយ   ឧត្តម  គត ិ ខណៈ សខុ   ភាព ផ្លវូ ចតិ្ត មាន  
ស   ភាព    ល្អ   ព    ល    គ   ឺ   ទឹក  ចិ  ត្ត ប ៃក ប ដយ    ក្ត ីមៃត្តា នងិ   
ករុណា  ។   ចំណៃក    ឯ បញ្ហា ស្នៃហ គូ ស្នៃហ៍ យល់- 
ចិត្ត      គ្នា    ធម្មត  មិន   មា  ន ក  ្តី ខ្វល់ ខ ្វាយ អ្វី ឡើយ។

រាសី មធ ៃយម     ។  ក រ  ព  ល  ពាកៃយ សម្ត ីធ្វើ- 
ឱៃយ    អ្ន ក ផ  ង     យ ក   ច  តិ្ត ទុក ដាក់  សា្តាប់ 
មាន       សមត្ថ ភាព   ក្នងុ ករ បំពៃញករ -  
ងារ     បៃកប ដយ សា្មារតី បៃងុ បៃយ័ត្ន 

ធ   ្វើ     ឱៃយ   បាន ផល គួរ ជា ទី   ពៃញ ចិត្ត។    ករ ធ្វើ ដំ  ណើរ        ទៅ     
ទី  ជិត   ឆ្ងា យ      បា  ន ស  ុខ   ស  ប ៃបាយ តៃ ក៏ គួរ តៃ បៃងុ បៃ- 
យ័ ត្ន ដៃរ  ។ រី ឯ  លាភ សក ្ការ ៈ     វិញ    គឺ ទទ លួ  បាន ផល  
បង្គរួ     ប ៉ ុ ណោ   ្ណោះ    ។ ចំ  ព    ះ ប  ញ្ហា ស្នៃហ វិញ នឹង មាន 
ករ  អធៃយាសៃយ័    និង ចៃះ យ គ  យល់ គ្នា ផងដៃរ។          

រាសី  មធ ៃយ ម។ ករបំ ពៃញ ករងារ 
ផៃសៃងៗ    មា ន ឧបសគ្គ ចៃើន តៃ ទឹក- 
ចិត ្ត   បៃកបដយ ភា ព សា្វាហប់  ក្នុ ង 
កិច្ច ករ។ ចំពះ សៃចក្តីស្នៃហ  គួរ- 

ត ៃ   មាន  ករ យគយល់  និង អធៃយាសៃ័យ គ្នា ទើប
 ជា  ករ  បៃសើរ។   ថ្ងៃនៃះ លា ភសក្ការៈផៃសៃងៗនឹង 
បាន   មក ដយ   សារ តៃ ផល  បុណៃយ របស់ លោក  - 
អ្នក  ពជីាតមិនុ។ ដ យ  ឡៃ  ក  ទកឹចតិ្ត ចៃើន តៃ មាន 
ទំនោរ  ទៅរក ករបំពៃញ បុណៃយ កុសលផៃសៃងៗ។

 រាសីសៃុ ត ចុះខ្លាំង  ។ លោកអ្នកអច 
នឹង  បាត់បង់លាភដយសារតៃសម្តី   
មៃយា៉ាង  វិញទ ៀត ករយាតៃទៅ កន់ ទី 
នានា របស់ លោ កអ្នក អច បៃឈម - 

នងឹ    គៃះកច  ហៃតដុចូ្នៃះ សមូ មាន ករ បៃងុបៃយត័្ន 
ឱៃយ  បានខ្ពស ់។ ច ំ ណៃក ឯ បញ្ហាស្នៃហ តៃវូ មាន ករ- 
យល់ ចិត្ត និង អធៃយាសៃ័យ ចំពះ គ្នា ឱៃយ បានចៃើន 
ចៀស វាង នូវ សៃ ច ក្តីថ្នាំងថ្នាក់ផៃសៃងៗ។ រីឯ លាភ- 
សក្ការៈ  វិញ នឹង ពិបាកទទួល បាននូវភោគផល។    

-  

រាសី  ឡើង ខ្ព ស់។ ចូលចិត្ត  សិកៃសា - 
ផ្នៃក   អកៃសរ សាសៃ្ត   សខុ ភាព ផ្លវូ កយ 
អច   មានជំងឺ បៀត បៀន ខ្លះ ៗ   តៃ-  
ដយ  អ ំណាច  កមា្លាងំ ចតិ្ត គ ឺនងឹ មាន 

ស ភាព   ខ្លាំងក្លា  ហៃតុ នៃះ លោក អ្នក អច មាន - 
សមត្ថ ភាព  ករ ពារ មិន ឱៃយ សុខ ភាព ផ្លូវ កយ ធ្លាក់ 
ក្នុងភាព ធ្ងន់ ធ្ងរ ឡើយ ។ ករ បៃកប របរ រក ទទួល 
ទន នានា នងឹ បាន ផល ធម្មត ។ រឯី បញ្ហា ស្នៃហ 
គូ ស្នៃហ៍ នឹង មាន អធៃយាសៃ័យ   គ្នា ល្អ យា៉ាងល្អ ។       

រាសី  សៃតុចុះ។ សុខភាព ផ្លវូ កយ 
តៃវូ  បៀត  បៀន ដយ ជំងឺ ដៃល 
បណា្តាល   ឱៃយ ទឹក ចិត្ត មានភាពចៃបូក- 
ចៃបល់។  ចំពះ សៃចក្ត ីពៃយាយាម 

នឹង មានករ ធ្លាក់ ចុះ ខណៈ សមត្ថភាពក្នងុ ករ - 
បំពៃញ ករ ងារ ក៏ តៃវូ ធ្លាក់ ចុះ ដៃរ ។ ថ្ងៃនៃះ លោក អ្នក 
ខ្វះ សមត្ថភាព ក្នងុករធ្វើសៃចក្តសីមៃចចិត្តករ-  
បៃក ប  របរ រក ទទួល  ទ នអចមានករ ខត បង់។ រីឯ 
សៃចក្ត ីស្នៃហ វិញ គឺ ខ្វះនូវ  ភាព កក់ ក្តា ឱៃយគ្នា ដៃរ។      

 រាសី  ឡើង ខ្ពស់។ ករ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ 
កន ់ ទី ជិត ឆ្ងាយ គួរ បៃយ័ត្ន បៃយៃង  ។ 
ករ បំ ពៃញ   ករ ងារ ផៃសៃង ៗ   បៃកប-  
ដយ ករយក ចិត្ត ទុក ដាក់ខ្ពស់។ 

សុខ ភាព ផ្លវូ កយ ល្អ បៃសើរ  បុ៉ន្តៃ សុខ ភាព ផ្លវូ ចិត្ត 
អច មាន ករ ថ្នាងំ ថ្នាក់ខ្លះ ៗ  ដៃរ។  ចំពះ ករ បៃកប 
របរ  រក ទទួល ទន នានា នឹង បាន ផល ចំណៃញ គួរ 
ជាទី ពៃញ ចិត្ត ។ រីឯ បញ្ហាស្នៃហវិញ នឹង  មានសភាព-  
ធម្មត  និង មិន មាន អ្វ ីគួរឱៃយ ពៃយួ បារម្ភនោះ ឡើយ ។   

ប៉ាន់ រិទា្ធា 

ភ្នំពៃញៈ ខណៈ  ឈានចូល       
ដល់  ដើម  ឆ្នាំថ្មី នៃះ មហជន-  
សៃប់ តៃ   ភា្ញាក់ ផ្អើល ជា មួយនឹង    
ករ លៃច ចៃញ   បទ  ចមៃៀង  ថ្មីៗ  
មនោ សញ្ចៃត នា សោក សៅ-     
ប៉ុនា្មាន បទ  ដៃល  ជា ករ និពន្ធ  
ដយ  កវ ីជើង ចាស ់អ្នក សៃ ីងនិ 
មា៉ានីយា៉ា  នៅក្នុង  ផលិត កម្ម- 
ហងៃស  មាស  កៃយ ពី អ្នក សៃី 
បាន   បាត ់វត្តមាន  នៅ ផលតិ កម្ម 
នៃះ  យូរ កៃល មក នោះ ។ 

 បទ   ទោល ថ្មីៗ ដៃល  ទើបតៃ    
ចៃញជា Audio official នៅ 
ឡើយ  ក្នងុ  ឆ្នា ំ២០២១ នៃះ សទុ្ធ- 
សឹង តៃ ជា បទ  ចៃៀង ទោល-   
ដៃល បក សៃយដយ កៃុម 
តរា  ចមៃៀង រលក កៃយ នៃ  
ផលិត កម្ម ហងៃសមាស  រួម មាន-  
បទទោល        មាន ចំណង ជើង ថ 
«យំឱៃយ ធ្លាយ  មៃឃ» ចៃៀង - 
ដយ  តរា ចមៃៀង លោក សុំ 
សុវណា្ណោរា៉ាក់ បទ មាន ចំណង-  
ជើង   ថ «មួយ   លាន  ហៃតុ ផល 
ដើមៃបី   បៃក» ជា បទ  ទោលមាន-  

ចៃៀង ដយ កញ្ញា ឈីន រតនៈ 
និង  លោក គង់ ចំរីន និង  កល  
ព ី ចុង   ឆ្នាំ ២០២០  ក៏ឃើញ មាន 
បទ  «បៃះដូងផ្ទុះកៃម បាត-  
សមុទៃ» ចៃៀង ដយ អ្នកនាង  
ឱក សុគន្ធ   កញ្ញា  ផង  ដៃរ ។ 

កៃយ ឃើញ បទ  ថ្ម ី  ជា  សា្នាដៃ 
ថ ្មី របស់ កវីជើង ចាស់ អ្នក សៃី-  
ងិន មា៉ានីយា៉ា ភា្លាម  នោះ ក៏ មាន 
អ្នក  ចាប ់អរម្មណ ៍មយួ រពំៃច   ទៅ 
នឹង  ចំណង  ជើង នីមួយៗ ដៃល 
មាន  នយ័ សទុ្ធ សងឹ តៃ បងា្ហាញ ព ី
បទ  ពិសោធ ដៃល ហក់   ឆ្លុះ-  
បញ្ចាំង  ករ ឈឺ ចាប់  របស់ អ្នក - 
និពន្ធ  ផ្ទាល់ តៃម្តង ។ យា៉ាង ណា-  
មិ ញ  អ្នក សៃី ងិន មា៉ានីយា៉ា ក៏ 
បាន  បង្ហើរ សារ  តម ហ្វៃសប៊ុ ក   - 
ដៃរ  បងា្ហាញ ពី ករ    មក បៃកប  របរ 
នពិន្ធ   វញិ  នងិ ហៃត ុផល  តៃសួៗ  
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ករ និពន្ធ  បទ ថ្មី ៗ  
ថ ៖ «បើក  ទទលួ  សរសៃរ ទនំកុ 
ចៃៀងគៃប់ ផលិត កម្ម  សូម - 
អញ្ជើញ   ចូល ចុះបើ សៃឡាញ់  
ងិន មា៉ានីយា៉ា។  ទឹកភ្នៃក សៃក់ 
ពៃះ  តៃ ករឈចឺាប ់ សខុៗ មនិ 
មៃន  ចង់  ឱៃយ ទឹក ភ្នៃក    ហូរ មក-  

នោះ  ទៃ  អរគុណ សមៃប់ ករ-  
គំទ ៃ  គៃប់យា៉ាង  ចំពះនាងខ្ញុំ  
ជួយគ ំទៃផង បងប្អូន  កូនក្មួយ 
ចៃញ   បន្ត បនា្ទាប ់ហើយ   សា្នា  ដៃ ថ្ម ី 
បនា្ទាប់ ពីឈប់ មួយ  រយៈ ធំ »។

 នៅ ចំពះ សា្នាដៃ នៃបទ-  
ចមៃៀង   ជា ទកឹ ដៃ នពិន្ធ របស ់កវ ី
ជើង ចាស់ រូប នៃះ ក៏ ឃើញ  តរា  
ចមៃៀង បៃុស សៃី លៃបី ៗ   ចាស់ - 
វសៃសា   នៅ  ហងៃស មាស  ធ្លាបច់ៃៀង 
ដៃលរមួ  មាន ដចូ ជា បទ«មយ ូរា៉ា 
ទឹក  កក» ចៃៀង ដយ លោក-  
ណុប  បាយា៉ារិទ្ធ បទ«បន់ ទៃព- 
ចៃយុត» ចៃៀង ដយ លោក- 
ពៃប សុវត្ថិ  បទ«១០០០ ឆ្នាំ- 
ទៀត ក៏នៅ ចាំអូន» និង បទ «ទី- 
កៃុង គ្មាន មៃឃ»  ចៃៀង ដយ 
លោក ឆន សុវណ្ណរាជ  បទ-   
«អូ!អូ !  យៃ!យៃ!» ចៃៀង-  
ដយ  លោក  ពៃប សុវត្ថិ  និង 
លោក ណុប បាយា៉ារិទ្ធ   បទ- 
«ពាកៃយ ពៃជៃ» ចៃៀង ដយ-  
លោក ពៃប សុវត្ថិ  និង បទ - 
ចៃៀង  គូ    «ស្ម័គៃ ជូត ទឹក ភ្នៃក» 
ចៃៀងដយ  ណុប បាយា៉ារិទ្ធ 
និង  ពៃជៃ សោភា ៕ 

បទថ្មបីកសៃយដោយតារា រលក ថ្ម ី  លោក គង់ ចំរើន និង លោក សំុ សុវណ្ណារា៉ាក់ ។ រូបថត YouTube

ឆ្នាំថ្មីកវីនិពន្ធជើងចាស់ងិនម៉ានីយ៉ា
រំលេចបទចមេៀងថ្មីៗ នៅហងេសមស

បទ ថ្ម ី«មួយ លាន ហៃតុផលដើមៃបី បៃក» ចៃៀងដោយកញ្ញា ឈីន  រតនៈ និពន្ធដោយ ងិន ម៉ានីយ៉ា។ ហ្វៃសប៊ុក 
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   យឺន ពន្លក

ភ្នំពេញៈ ពៃឹត្តិការណ៍ កីឡា 
ទៃស ចរណ៍  «រត់កមៃសាន្ត និង 
ដំណើរ ថ្មើរជើង បៃវត្តិសាស្តៃ»  
នៅ សៃុក អន្លង់ វៃង  ខៃត្ត ឧត្តរ- 
មានជ័យ  ដៃល ធ្លាប់   ធ្វើ ឡើង  
រយៈ ពៃល ២ ឆ្នា ំកន្លង មកនៃះ គ ឺ 
គមៃង រៀបចំ នៅ ឆ្នាំ ២០២១ 
នៃះតៃវូ បាន គណៈ កម្មការ រៀប ច ំ 
សមៃច ផ្អាក  និង លើក ពៃល 
ទៅធ្វើ នៅ  ឆ្នាំ ២០២២  វិញ ដោយ- 
សារ  បញ្ហា កវូដី ១៩ បាន  ផ្ទុះ ឡើង  
នៅ ខៃត្ត មយួ ចនំនួ  ជាប ់ពៃំ ដៃន 
បៃទៃស ថៃ នងិ  ជាប ់ សៃកុ អន្លង-់ 
វៃង  ខៃត្ត ឧត្តរ មាន ជ័យ ។

 ទី តាំង កន្លៃង  ធ្លាប់ បៃរព្ធ ធ្វើ  
ចំនួន ២ ឆ្នាំ កន្លង មក  គឺ តំបន់ 
អន្លង់ វៃង  ជា សៃុក មួយ មាន ទី- 
តាំង នៅ ជាប់ បៃទៃស ថៃ ដៃល 

មាន ចៃក អន្តរជាតិ ជាទី បៃសព្វ 
និង ជា កន្លៃង ចៃញ-ចូល  រវាង 
បៃ ជា ពល រដ្ឋ  កម្ពុជា និង បៃជា- 
ពល រដ្ឋថៃ  ខណៈ ដៃល ទិវា        
រត់ កមៃសាន្ត និងដំណើរ ថ្មើរ ជើង 
បៃវត្តិសាសៃ្ត នៃះ  ធ្លាប់ ធ្វើ រួម គ្នា 
ជា លក្ខណៈ បើក ទ ូលាយ  ពៃម- 
ទាំង មាន អ្នក ចូល រួម ជា ជន- 
បរទៃស ចៃើន  ពិសៃស បៃជា ពល-    
រដ្ឋ ថៃ តៃ ម្តង ប៉ុន្តៃ នៅ ពៃល នៃះ 
ខៃត្តមយួ ចនំនួ របសប់ៃទៃស ថៃ 
ស្ថតិ នៅ ជាបព់ៃដំៃន ខៃត្ត បន្ទាយ- 
មានជយ័  មាន  ការ កើន ឡើង ចៃើន 
នៃ ចំនួន អ្នក ឆ្លង ជំងឺ កូ វី ដ ១៩។ 

លោក  វា៉ាត ់ ចរំនី  អគ្គ លៃខា- 
ធិការ នៃ គណៈក មា្មា ធិ ការ ជាតិ  
អ ូឡា ំព ិក កម្ពជុា  (NOCC) នងិ 
ជា បៃធន គៃប ់គៃង  ទវិា រតក់មៃសាន្ត 
នងិ ដណំើរ ថ្មើរជើង បៃ វត្តសិាស្តៃ   
បាន បៃប ់ ថា ៖   «ឆ្នា ំ២០២១   នៃះ  

យើង មនិ អាច រៀប ច ំពៃតឹ្តកិារណ ៍
នៃះ   បាន ទៃ  ដោយ សារ សភាព- 
ការណ៍ តាម ពៃំ ដៃន  មិនសូវ ល្អ 
ពាកព់ន័្ធ នងឹ ការ  ឆ្លង រកី រាល ដាល 
នៃ ជំងកឺូ វី ដ ១៩  គឺ ខៃត្ត ជាប់ ពៃំ- 
ដៃន នៃ បៃទៃស ថៃ  ផ្ទុះ ឆ្លង ចៃើន  
ដូច្នៃះ យើង តៃូវ លើក ពៃល  ទៅ 
រៀបចនំៅ ឆ្នា ំកៃយ  ដោយ  យើង 
អនុវត្ត តាម ការ ណៃ នំ របស់ 
កៃសួង សុខាភិបាល» ។

លោក  បន្ថៃម ថា ៖ « ទិវារត់ 
កមៃសាន្ត នងិដណំើរ  ថ្មើរជើង បៃវត្ត ិ
សាស្តៃ  តៃូវ បាន បង្កើត ឡើង 
កៃម កចិ្ច  សហការ រវាង កៃសងួ- 
ទៃស ចរណ៍  គណៈកមា្មាធិការ 
ជាតិ អ ឡាំ ពិ ក កម្ពុជា   ពៃម ជា 
មយួ  រដ្ឋបាល ខៃត្ត ឧត្តរមានជយ័  
និង ភាគី ថៃ  ហើយ កម្មវិធី តមៃូវ  
ឱៃយ មាន ការ ចូលរួម ពី បៃជាជន 
ថៃ រស ់ក្នងុ សៃកុ ជាប ់សៃកុ អន្លង ់

វៃង នងិ មាន វត្ត មាន ជន បរទៃស 
ជា ចៃើន ផងដៃរ  ប៉ុន្តៃ  បញ្ហា ជំងឺ 
កូ វីដ ១៩ នៃះ   ទើប ធ្វើ ឱៃយ ពៃឹត្តិ- 
ការណ៍ ទៃសចរណ៍ មួយ នៃះ    
មិន អាច ដំណើរ ការ បាន» ។ 

  អគ្គលៃខាធិការ NOCC រូប 
នៃះ បាន បញ្ជាក់  ថា ៖« ដំណើរ 
ថ្មើរ ជើង បៃវត្តសិាស្តៃ នៃះ រៀបច ំ 
ឡើង  ក្នុង គោលបំណង ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ  និង ទាក់ ទាញ ភ្ញៀវ-  
ទៃសចរ ជាតិ  និង អន្តរជាតិ  ឱៃយ 
មក ទសៃសន តំបន់ ទៃសចរណ៍ 
បៃវត្តិសាស្តៃ  នៅ ក្នុងសៃុក 
អន្លង់វៃង ដៃល ជាទី តាំង ចុង- 
កៃយ នៃ ការ បញ្ចប់ សង្គៃម 
សុីវិល   នៅ កម្ពុជា  ហើយ ពៃឹត្តិ- 
ការណ ៍ មយួ នៃះ  ក ៏ធ្វើ ឡើង  ដើមៃបី 
អបអរ ខួប នៃ ការ ទទួល បាន 
សន្តិភាព ពៃញ លៃញ  បន្ទាប់ ពី 
បញ្ចប ់សកម្មភាព ពកួ ខ្មៃរ កៃហម   

ឆ្នាំ ១៩៩៨  ផង ដៃរ»។
 លោក បាន បញ្ជាក ់បន្ថៃម ថា៖  

«មនិ តៃ ប៉ណុ្ណោះ  តាម រយៈ កម្ម- 
វធិ ីនៃះ  ជា ការ រតឹចណំង សាមគ្គ-ី 
ភាព  រវាង បៃជាជន កម្ពុជា - ថៃ 
នងិ បង្កើត ឱៃយមាន  ភាព អ៊អូរ  ក្នងុ 
តំបន់  ដៃល ធ្លាប់  រា៉ាំរ៉ៃ  ដោយ 

សង្គៃម សុវីលិ មយួ នៃះឱៃយ កា្លាយ- 
ជា តំបន់សន្តិភាព ទៃស ចរណ៍  
នងិ កឡីា មហា ជន  ខណៈ ដៃល  
បៃជាពលរដ្ឋ បៃមាណ ៧០ ទៅ 
៨០ ភាគរយ  ក្នងុសៃកុ អន្លង ់វៃង 
ជា អតីត កមា្មាភិបាល  ក្នុង របប 
កម្ពុជា បៃជាធិបតៃយៃយ » ៕

លោក វ៉ាត់ ចំរើន  ពេល ចូល រួម ទិវដំណើរ ថ្មើ រជើងបេវត្តសិាសេ្ត  ពី ឆ្នា ំមុន  ។ 

ថ្មើរជើងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅអន្លង់វ្រងមិនអាចរៀបចំបាននិងលើកព្រលទៅឆ្នាំក្រយ

វិធានការតានតឹងកំពុងរង់ចាំ
អត្តពលិកវាយកូនបាល់ល្របីៗ

កេុង មេល ប៊ន : អត្ត ពលិក 
ឆ្នើម ៗ  កីឡា វាយ កូន បាល់ 
(តិន្នីស) បៃឈម នឹង កា រ- 
ពៃមាន នៃ ការ ដាក់ ពិន័យ បើ 
ពួក គៃបំពាន នឹង ចំណាត់ ការ   
ដ៏ តឹង រឹុងក្នុង ការ ទប់ សា្កាត់ ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ ពៃល ធ្វើ ដំណើរ មក 
ដល់ ទឹក ដី អូស្តៃលី សបា្ដាហ៍ 
នៃះ ដើមៃប ីចលូ រមួ បៃកតួ បៃជៃង 
ក្នុង ពៃឹត្តិការណ៍   Australian 
Open ដៃលថា្នាក់ ដឹក នំ ធំៗ 
តៃូវ ការ អព្ភូត ហៃតុដ៏ តូច មួយ 
ដើមៃបី ឱៃយ កម្មវិធី នៃះដំណើរ ការ 
ទៅ ដោយ ឥត រអាក់ រអួល ។ 

 ពាន  Grand Slam ដបំងូ គៃ 
បៃចាំ ឆ្នាំនៃះ ជា បៃកៃ តី ចាប់ 
ផ្ដើម នៅសបា្ដាហ៍ ទី ៣ ខៃ មករា 
តៃ គមៃង ផៃន ការ សមៃប់ 
ការ បៃកួត បៃជៃង  ឆ្នាំ នៃះ អាច 
កា្លាយ ជា សបុនិ អាកៃក ់សមៃប ់
កៃុម អ្នក រៀប ចំ ។ សហព័ន្ធ 
កីឡា តិន្នីសអូស្តៃលី ដំបូង  
ចង់ ឱៃយ អត្ត ពលិក  មកដល់ កៃុង 
ម៉ៃល ប៊នឱៃយ បាន តៃឹម ពាក់ 
កណា្ដាល ខៃ ធ្នូ ។

កៃងុ មៃល បន៊ គ ឺមជៃឈ មណ្ឌល 
នៃ ការ ផ្ទុះ ឡើង រលក ទី ២ ដ៏ ធំ 
បំផុតនៃ វីរុស កូរ៉ូណា  របស់ 
បៃទៃស  អូស្តៃលី រហូត ដល់  
មាន វិធន ការបិទ ទា្វារ ដ៏ តឹង រុឹង 
រយៈ ពៃល៤ ខៃ ។ 

ទិដ្ឋភាព ដ៏ អាប់ អួ នៃះ បាន 
បង្ក ឱៃយ មាន ការ ពិភាកៃសា ដ៏ តាន- 
តងឹ រវាង មនៃ្ត ីរដា្ឋា ភបិាល គណៈ- 
កម្មការ រៀប ចំ និង កៃុម អត្ត-
ពលិក ក្នុង ការ ដាក់ ចៃញ នូវ នីតិ- 

វិធី សុវត្ថិភាព សុខ ភាព ដ៏ សម- 
សៃប  មយួ  សមៃប ់ពៃតឹ្តកិារណ ៍
Australian Open នៃះ ។

តៃយ៉ាង ណាក្ដី  កីឡាករ  
កីឡាការិនី ទាំង អស់ បៃឈម 
នឹង ចំណាត់ ការ តឹង  តៃង ជាង  
បើ បៃៀប នឹង ចំណាត់ ការក្នុង 
ពៃឹត្តិការ ណ៍  US Open នៅ 
អាមៃរិក និង French Open 
នៅ បារាំង  ឆ្នាំ មុន ដៃល រៀប ចំ 
ក្នុង កៃុង ដៃល តៃូវ  រំខាន ដោយ 
ជំងឺ កូវីដ១៩ ហើយ នឹង តមៃូវ 
ឱៃយ ចំណាយ ពៃល ១៩ម៉ាង 
រាល ់ថ្ងៃ អឡំងុ ពៃលដាក ់ឱៃយ នៅ 
ដាច់ ដោយ ឡៃក នៅ តៃ ក្នុង 
បន្ទប់ សណា្ឋាគរ របស់ ខ្លួន ។

អ្នក ការ ពារ ជើង ឯក ផ្នៃក នរី 
កឡីាការនិ ីSofia Kenin បាន 
ទទួល សា្គាល់ ថា ៖ «វា មិន មៃន 
ជា សា្ថាន ភាព ដ៏ ល្អ បំផុត នោះ 
ទៃ។ វា ជា អ្វីដៃល តៃូវតៃ បៃប 
ហ្នឹង ។ វា ជា វិធន ការ រាង តឹង 
បន្តចិ តៃ វា តៃវូ បាន បង្កើត ឡើង 
សមៃប់ គៃប់ គ្នា » ។

លោក Craig Tiley បៃធន 
អ្នក រៀប ចំ ពៃឹត្តិការណ៍ Aus-
tralian Open បាន បៃប់ 
បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ ផៃសាយ Tennis 
Channel ថា ៖ « យើង បៃឹង- 
បៃង អស់ ពី លទ្ធភាព ដៃល 
យើង អាច  ដើមៃបី រៀប ចំ  Aus-
tralian Open ឱៃយបាន ចប់ ចុង- 
ចប់ ដើម  ដូច ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ ។ 
ជាមួយ ក្ដី សងៃឃឹម យ៉ាង មុត មាំ 
គៃប ់យ៉ាង  នងឹ ដណំើរ ការទៅជា 
ធម្មតា » ៕ AFP/VN

Hoppeកា្លយជាវីរបុរសរបស់Schalke
កេុងប៊េរឡាំង :  Matthew 

Hoppe ទទួល  ឋានៈ ជា វីរបុរស 
ភា្លាម ៗ  នៅ កៃុម Schalke 04 
ដោយ ការស៊ុត ៣ គៃប់ ក្នុង 
ជ័យ ជម្នះ ៤-០ លើ  Hoffen-
heim កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ ដៃល ជា 
លទ្ធផល ជួយ សៃច សៃង់ ក្លិប 
ខ្លួន ពី ការ ស្មើ នឹង កំណត់ តៃ នៅ 
កៃបខ័ណ្ឌ Bundesliga  នម 
ជា កៃុម  ដៃល បៃកួត មិន ឈ្នះ 
សោះ ជាប ៗ់  គ្នា ។ តើ កឡីាករ វ័យ 
ក្មៃង សញ្ជាត ិអាមៃរកិ ចងុ កៃយ  
ដៃល លៃច មខុ  នៅ អាល្លមឺង៉ន់ៃះ 
ជា នរណា ?

នៅ កៃុម Schalke កីឡាករ 
វ័យ ១៩ឆ្នាំកំពុង ដើរ តាម គន្លង 
របស់   Weston McKennie 
ដៃល ចាកចៃញ ពី ក្លិប នៅ ទឹក ដី 
Gelsenkirchen ទៅ  Juven-
tus ក្នុង លក្ខខណ្ឌ ខ្ចី ជើង។

នៅ មាន  មតិ្តរមួជាតផិៃសៃងទៀត 
ដូចជា Christian Pulisic 
របស ់Dortmund ពៃលនៃះមនុ 
ផ្លាស់ ទៅ  Chelsea, Gio 
Reyna នៅ Dortmund, 
Josh Sargent នៅ  Bremen, 
Tyler Adams នៅ RB Leip-
zig និង Chris Richards នៅ 
Bayern Munich។

Bundesliga  កា្លាយ ជា កន្លៃង  
អំណយ ផល  ល្អដល់ កីឡាករ 
សញ្ជាតិ អាមៃរិក នៅ ប៉ុន្មាន ឆ្នាំ 
ចុង កៃយ នៃះ ហើយ ពួក គៃ 
ក៏កា្លាយ ជា កីឡាករ ដៃល ស័ក្ដិ- 
សម  លៃង  នៅ លីគកំពូល របស់ 
អាល្លឺម៉ង់ ដូចគ្នាដៃរ។   

Hoppe ធ្វើ ដណំើរព ីភាគ ខាង- 

តៃបូងរបស់ រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា   
មក ចូល រួមជាមួយ  Schalke 
ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ បន្ទាប់ ពី  លៃង 
នៅ សាលា បាល ់ទាត ់ថា្នាល របស់ 
Barcelona ក្នុង រដ្ឋអារីហ៊ៃសូណា 
សហរដ្ឋ អាមៃរិក។ រូបគៃស៊ុត 
បាន ២៩គៃប់ ក្នុង ចំណម 
វត្តមាន ២៣ លើក ឱៃយសាលា 
ថា្នាល   (២០១៨-២០១៩)។ 

កៃយ ផ្លាស់ មក  អាល្លឺម៉ង់ 
Hoppe ធ្វើ បាន ល្អ គៃប់ គៃន់ 
ដើមៃបី ទាក់ ការ ចាប់ អារម្មណ៍ នៅ 
កៃុមបមៃុង របស់ Schalke 
រដវូកាល មនុ ទោះ  ស៊តុ បញ្ចលូ ទ ី
បាន តៃ ១គៃប់ ក៏ ដោយ  ក្នុង 
ចំណម ១៦ បៃកួត ក៏ដោយ ។  

ទមៃង ់លៃង មនិ សវូ ល្អ  នងិ ការ 
ខៃសត ់គៃប ់បាល ់របស ់កៃមុ ធ ំបាន 
ផ្ដល់ ឱកាស ឱៃយ Hoppe ខណៈ 

ខៃសៃ បៃយុទ្ធ ដទៃ ទៀត របស់ កៃុម  
Schalke ធ្លាក់ ជើង គៃប់ ៗ  គ្នា ។

កៃយ តៃូវ បាន ដាក់ឱៃយ លៃង 
ក្នុង កៃុម ធំ   ចុង ខៃ វិច្ឆិកា Hoppe  
ផ្ដើម ចូលលៃង ដំបូង នៅ Bun-
desliga ក្នុង បៃកួត ដៃល ចាញ់   
Borussia Moenchenglad-
bach ៤-១ ។

លោក Christian Gross 
គៃូបង្វឹក ទី៤ របស់  Schalke 
រដូវកាល នៃះបាន ចូល មក កាន់ 
តំណៃង ចុង ខៃ ធ្នូ ហើយ  ឃើញ 
យ៉ាង ចៃបាស់ នូវ ទៃព កោសលៃយ 
របស ់Hoppe។ អតតី អ្នក ចាត-់ 
ការ របស់  Tottenham  សមៃច 
ដាក់ រូប គៃ ឱៃយ លៃង   ២បៃកួត 
ដបំងូ  ក្នងុ នោះ រមួ ទាងំ ការបៃកតួ  
ដៃល ឈ្នះ  កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍។

គៃប់ បាល់ របស់ Hoppe   

មិន តៃឹម តៃ ជួយឱៃយ Schalke 
បញ្ចប់ ដំណើរ ផ្លូវ  ដៃល លៃង មិន 
ឈ្នះ សោះ រហូត ៣០ ហ្គៃម 
ពោល គឺ ជា កំណត់ តៃ ដ៏ គួរ ឱៃយ 
អៀន ខា្មាស ១ នៅ Bundesliga 
ដៃល គៃង ដោយកៃុម Tasma-
nia Berlin ចំនួន ៣១ បៃកួត 
នៅ ទសវតៃសរ ៍ឆ្នា ំ១៩៦០ ប៉ណុ្ណោះ 
ទៃ  តៃ ថៃម ទាំង ធ្វើ ឱៃយ រូប គៃ កា្លាយ 
ជា កីឡាករ អាមៃរិក ទី ១  ដៃល 
ស៊ុត បាន ៣គៃប់។

គៃូបង្វឹក  លោក Gross ថ្លៃង 
ថា ៖ «Hoppe នឹង ចាំ ថ្ងៃ នៃះ ជា 
ដរាប។  គៃចង ់ធ្វើ គៃប ់យ៉ាងជយួ 
កៃុម ឱៃយ  ផុត ពី សា្ថាន ភាព ពៃល 
នៃះ ។ គៃ នៅ ក្មៃង ដចូ្នៃះ  មាន កចិ្ច 
ការ ជាចៃើន  តៃវូ រៀន សតូៃ ដើមៃប ី
អាចកា្លាយ ជា អ្នក បញ្ចប់ ទី កមៃិត 
កំពូល មា្នាក់  » ៕ AFP/VN

Hoppe (ឆ្វេង)  ស៊ុតឱេយ Schalke នាំមុខ Hoffenheim ១-០ អំឡុងការ បេកួត នាពេលកន្លងមក។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នំពេញៈ នៅដើមឆ្នាំ២០២១នេះ សេប់តេ
អតីតតារាចមេៀងសេីនៅផលិតកម្មភ្លេងរីខត
កញ្ញាសុខចិន្តាហៅកញ្ញាវ៉ាន់នីឡា បង្ហោះ
សារប្លេកៗហាក់បង្ហោញពីភាពរារេកនវូដណំងឹ
វិលតេឡប់ចូលបេឡូកការងរសិលេបៈវិញនោះ
ដេលខសុពីដើមឆ្នាំ២០២០ដេលកញ្ញាធ្លាប់បាន
បង្ហើបថានឹងចូលមករកការងរដេលជាឆ្នាំង-
បាយចាស់នេះឆប់ៗ ។
ជាមួយនឹងការបង្ហោះប្លេកៗកញ្ញាវ៉ាន់នីឡា

បានសេរសេរតាមហ្វេសប៊កុថា៖«ពេលខ្លះលចួ
មានមោទនភាពចពំោះខ្លនួឯងតចិៗដេលអាច
ធ្វើឱេយមនសុេសជាចេើនហៅខ្ញុំថាidol!Okayប៉នុ-
នេះក៏បានដេរគួរតេអាចមានក្តីសុខបានហើយ
អរគុណសមេប់ការសេឡាញ់!»និងកេយមក
ក៏សេប់តេបង្ហោះមួយទៀតថា៖ «ឈប់ចង់ធ្វើ
ជា តារាចមេៀងអីទៀតហើយលេងចង់សេមេ
ចង់បោះបង់ក្តីសងេឃឹមមួយនេះចោល»។
គេនៅចាំបានថាកាលពីដើមឆ្នាំ២០២០

កញ្ញាវ៉ាន់នីឡាចេញបទមកបំពេអារម្មណ៍
បេយិមតិ្តនៅក្នងុបទចមេៀងថ្មីមានចណំង-
ជើងថា«បេះដងូវរីជនអាវសCovid-19»
ដេលផលិតដោយសមាគមគេូពេទេយស្ម័គេ-
ចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោ(TYDA)-
កេយពីចប់រដូវកាលពិធីបុណេយចូល-
ឆ្នាំបេពេណីខ្មេរភា្លាមនោះ។ការ-
ចេញមកបំពេអារម្មណ៍មហាជន
ឡើងវិញអំពីសំណាក់តារា-
ចមេៀងសេីសាច់សខ្ចី ដេល
បានបាត់មខុពីសង្វៀនសលិេបៈ
យូរកេលដោយសារបញ្ហោ-
ផ្ទាល់ខ្លួន ខណៈបទចមេៀង
នោះគឺជាការដកឹនំការផលតិ
និងនិពន្ធទំនុកចេៀងដោយ
បងបេុសនងបង្កើតលោក-
សុខជំនោរនិងនិពន្ធបទ-
ភ្លេងដោយលោក រួន-
ហៅចចកសមុទេ។
ដោយឡេកបង-

បេសុតារាចមេៀងសេី
វ៉ាន់នីឡាគឺលោក
សខុជនំោរអតតីជា
អ្នកនិពន្ធទំនុក-
ចេៀងលេបីឈ្មោះ-
លេបីរាប់ឆ្នាំនៅផលតិ-
កម្មហងេសមាសនិង-
បច្ចបុេបន្នលោកមានផលតិកម្មផ្ទាល់
ឈ្មោះFilmsOutFoxនិងកេុមការងរ
សហការផលិតនៅផលិតកម្មDavitra
Meidaក៏បានបញ្ជាក់នពេលថ្មីៗ-
កន្លងមកដេរពីភាពមិនចេបាស់-
លាស់របស់ប្អូនសេីខ្លួនចំពោះ

រឿងចូលសិលេបៈនោះ។
លោកសុខជំនោរក៏បានពេលយ

ឱេយដងឹថា៖«ដបំងូខ្ញុំកច៏ង់ឱេយគាត់ចលូ
ដេរតេដោយសារគាត់ជាប់កិច្ចការជា-
មួយនឹងផលិតផលរកេសាសមេស់។

ដូច្នេះគាត់ក៏មិនអាចចូលមក
បេឡូកសិលេបៈចមេៀងវិញ
ជាមួយDavitraMeida
បានដេរ»។
ជាការគួរកត់សមា្គាល់ន-

មួយរយៈចុងកេយនេះ គេ
ឧសេសាហ៍ឃើញអតីតតារា-
ចមេៀងដេលធ្លាប់ជេកកោន
នៅលើទេនំភ្លេងរីខត កញ្ញា
វ៉ាន់នឡីាបង្ហើរសារជាតមេយុ
បេប់ពីបំណងចង់វិលមករក
ឆ្នាំងបាយចាស់នៅលើវិថី-
ចមេៀងវញិជារឿយៗ។ជាក-់
ស្តេងដូចជាមានការ Live-
វីដេអូចេៀងបំពេអារម្មណ៍
បេិយមិត្តនៅតាមបណា្តាញ
ហ្វេសប៊ុក ក៏ឃើញកញ្ញា-
វ៉ាន់នីឡាបានបង្ហោះសារ
ថា៖«ខ្ញុំចង់ឡើងចេៀងលើ
ឆកវិញខ្ញុំចង់ចេញបទ-
ចមេៀងថ្មី ខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វី-
ដេលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើពីមុនខ្ញុំ
នឹកជីវិតជាតារាចមេៀង-

ខ្លាំងណាស់»៕

LIFESTYLE

www.postkhmer.com

ថ្មីៗ នេះ សេសីេស់ សុខ ចិន្តា ហៅ  វ៉ាន់នីឡា  បង្ហោះ 
សារ បេប រារេក រឿង វិល ចូល សិលេបៈវិញ   ។ រូបហ្វេសប៊ុក

កញ្ញា វ៉ាន់នីឡា អតីត តារា ចមេៀង សេ ីនៅ 
ផលិត កម្ម ភ្លេងរីខត  ។ រូបថតហុងមិន

កីឡាការិនី វយសី កម្ពជុា កេរ ពេជេឆរា៉ាវី ពេល ចូល រួមការ បេកួតសីុហ្គេម ន ពេល កន្លង មក។ រូបថតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍

   យឺន ពន្លក 

ភ្នពំេញៈសហពន័្ធកឡីាវយ-
សីកម្ពុជា នឹងលើកយកការ-
បេកួតកីឡាវយសីជេើសរីស
ជើងឯកថា្នាក់ជាតិឆ្នាំ២០២០
ដេលខកខនមិនអាចរៀបចំ
បានដោយសារវិបត្តិជំងឺកូវីដ-
១៩នោះមកធ្វើជាថ្មីនៅអគារ
សហព័ន្ធ ក្នុងពហុកីឡដ្ឋាន-
ជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាពីថ្ងេទី
១៦ដល់ថ្ងេទី១៨ខេមករាឆ្នាំ
២០២១នេះ។
ជាមួយគា្នានេះថា្នាក់ដឹកនំ

សហព័ន្ធកីឡាវយសីកម្ពុជា
បានអះអាងថា ចំពោះកេុម
អត្តពលិកជាមា្ចាស់ជយលាភី
ដេលបង្ហោញសមត្ថភាពល្អនៅ
ក្នុងការបេកួតថា្នាក់ជាតិលើក
នេះនឹងតេូវដក់នៅក្នុងបេក្ខ-
ភាពដេលវយតម្លេពីគណៈ-
កមា្មោធិការបេតិបត្តិនិងបេធន
សហព័ន្ធដើមេបីដក់បញ្ចូលជា
អត្តពលិកឆ្នើមរបស់សហព័ន្ធ
តេៀមសមេប់ចេញទៅបេកួត
សុីហ្គេមតំណាងឱេយកម្ពុជា។
លោកជាម សុភាអគ្គ-

លេខធកិារសហពន័្ធកឡីាវយ-
សីកម្ពុជាបេប់ថា៖«កីឡាករ-
ការិនីដេលជេើសរីសចេញពី
ការបេកួតជេើសរីសជើងឯក
ថា្នាក់ជាតិឆ្នាំ២០២០នេះ នឹង
តេវូដក់នៅក្នងុបេក្ខភាពដើមេបី
វយតម្លេដក់បញ្ចូលជាអត្ត-
ពលិកឆ្នើមរបស់សហព័ន្ធ

ដោយរង់ចាំសេចក្តីសមេចពី
គណៈកមា្មោធិការបេតិបត្តិ និង
ឆ្លងទៅឯកឧត្តមឧត្តមសេនយី-៍
ឯក លី កុសលជាបេធន
សហព័ន្ធ»។
លោកឧត្តមសេនីយ៍ទោ

ជាម សុភាបានបន្ថេមថា៖
«ការវយតម្លេដក់បញ្ចូលជា
អត្តពលិកឆ្នើមរបស់សហ-
ព័ន្ធនេះក៏ពេះតេយើងបាន
កំណត់ជេើសរីសយកអត្ត-
ពលិកសុទ្ធសឹងតេជាអ្នកមាន
សមត្ថភាពឆ្នើមៗចំនួន៧នក់
ដើមេបីបំពាក់បំប៉នហ្វឹកហាត់ជា
ជមេើសជាតិបមេុងសុីហ្គេម
លើកទី៣១ ឆ្នាំ២០២១នៅ
បេទេសវៀតណាមនងិសុហី្គេម
លើកទី៣២ឆ្នាំ២០២៣ដេល
ពេះរាជាណាចកេកម្ពុជាធ្វើជា
មា្ចាស់ផ្ទះ»។
ចំណេកលោកលីកុសល

បេធនសហព័ន្ធកីឡាវយសី
កម្ពុជាបានអះអាងថាសហ-
ព័ន្ធមានកម្មវិធីហ្វឹកហាត់ខ្លាំង
សមេប់ការតេៀមទៅបេកួត
សុីហ្គេម។លោកបានថ្លេងថា៖
«តាមការគេងទកុការបេកតួ
នៅសុីហ្គេមឆ្នាំ២០២១នៅ
បេទេសវៀតណាមសហព័ន្ធ
បានដក់កម្មវិធីហ្វឹកហាត់
សមេកុយ៉ាងខ្លាងំក្នងុនោះមាន
ទាំងការបេកួតធ្វើតេស្តសមត្ថ-
ភាពរបស់អត្តពលិកជមេើស-
ជាតិបេចាំសបា្តាហ៍ផងដេរក្នងុ
គោលបំណងផ្តល់រង្វាន់លើក-

ទឹកចិត្ត និងពងេឹងសមត្ថភាព
ឱេយល្អឆ្ពោះទៅសុីហ្គេម»។
លោកបានបន្ថេមថា៖«យើង

បានខិតខំយ៉ាងខ្លាំងដោយ
ចូលរួមទាំងអស់គា្នា ក្នុងការ-
ដក់ផេនការសមេួចអភិវឌេឍ
សមត្ថភាពកីឡាករ-ការិនី
ជមេើសជាតិឈានទៅសមេច
ឱេយបានតាមផេនការមេរបស់
CAMSOC គឺយ៉ាងហោច
សហពន័្ធកឡីាវយសីតេវូខតិ-
ខំឱេយឈ្នះបានមេដយមាស១
ជូនមាតុភូមិនៅសុីហ្គេមឆ្នាំ
២០២៣»។
សមេប់ការបេកួតកីឡា

វយសីជេើសរសីជើងឯកថា្នាក-់
ជាតិឆ្នាំ២០២០នេះមានក្លិប
និងសម្ព័ន្ធកីឡាវយសីចំនួន
១៥បានដក់ពាកេយចូលរួម
បេកតួរមួមានក្លបិវយសីពហ-ុ
កឡីដ្ឋានជាត,ិក្លបិពេះខន័រាជ,
1 2Play,ការពារអាកាស
ជ/គ,ភ្នពំេញ,កេសងួមហាផ្ទេ,
កេសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ពេមទាំងសម្ព័ន្ធកីឡាវយសី
ខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តពេវេង
ខេត្តពេះសីហនុខេត្តប៉េលិន
ខេត្តសៀមរាបខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
ខេត្តកពំង់ចាមនងិសម្ពន័្ធកឡីា
វយសីខេត្តសា្វាយរៀងដោយ
មានបេតិភូ៤៣នក់កីឡាករ
១១៤នក់កីឡាការិនីចំនួន
២៥នក់ហើយពួកគេតេូវ
បេកួតបេជេងនៅលើវិញ្ញាសា
បេកួតចំនួន៧៕

វាយសីនឹងប្រកួតជ្រើសរើសយក
អ្នកមានសមត្ថភាពត្រៀមសី៊ហ្គ្រម

ស្រីស្រស់វា៉ាន់នីឡាហាក់នៅត្រ
រារ្រកនឹងការវិលចូលសិល្របៈវិញ
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