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កម្ពជុានិងEUផ្តោតសំ-
ខាន់លើយុទ្ធសាស្ត្រជំុ-
វិញការអភិវឌ្រឍប្រទ្រស
រយៈព្រល៧ឆ្នាបំន្តទៀត

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពៃញៈ កម្ពុជានិងតំណាង
សហគមន៍អឺរ៉ុបជួបពិភាក្សាគ្នា
ផ្តោតសំខាន់លើយុទ្ធសាស្ត្
ជុំវិញការអភិវឌ្ឍប្ទ្សកម្ពុជា
រយៈព្ល៧ឆ្នាំបន្ត ចាប់ពីឆ្នាំ
២០២១ដល់ឆ្នា២ំ០២៧។ភាគី
ទាំង២ ក៏បានឯកភាពសម្ប-
សម្លួលើយទុ្ធសាស្ត្បន្តទៀត
ដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យជាអាទិភាព
ចនំនួ៣ឱយ្ស្បតាមសា្ថានការណ៍ 
ន្ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩។
ការឯកភាពលើយទុ្ធសាស្ត្ន្ះ  

ធ្វើឡើងក្នុងជំនួបពិភាក្សារវាង
លោកប្ក់សុខុន ឧបនាយក-
រដ្ឋមន្ត្ីរដ្ឋមន្ត្ីកស្ងួការបរទស្
និងសហប្តិបត្តិការអន្តរជាតិ
ជាមួយលោកស្ីខាម្នម៉ូរ្ណូ
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុប
ប្ចាំព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា
កាលពីថ្ងទ្២ី៨មករានាទសី្តកីារ 
ក្សួងការបរទ្ស។
ស្ចក្តីប្កាសលទ្ធផលន្

ជនំបួពភិាកស្ារបស់ក្សងួការបរ- 
ទ្សកម្ពុជាឱ្យដឹងថា វិស័យជា
អាទិភាពទាំង៣ន្យុទ្ធសាស្ត្
អឺរ៉ុបស្តីពីកិច្ចសហប្តិបត្តិការ
អភវិឌឍ្ន៍ជាមយួកម្ពជុាឆ្នាំ២០២១   
ដល់ឆ្នាំ២០២៧ ត្ូវបានលើក-
យកមកពិភាក្សាដ្លរួមមាន
ទី១ កំណើនស្ដ្ឋកិច្ច និងការ-
បង្កើតការងារទី២កសិកម្មនិង
ការគ្ប់គ្ងធនធានធម្មជាតិ
ដោយផ្តោតសំខាន់លើវិស័យ-
ជលផលនងិទ៣ីអពំីអភបិាលកចិ្ច 
នងិនតីរិដ្ឋ។ភាគីទាងំ២បានឯក-
ភាពថាយុទ្ធសាស្ត្ដ្លបាន-
ផ្លាស់ប្តូរមតិយោបល់គ្នាក្នុងកិច្ច-
ប្ជុំលើវិស័យ...តទៅទំព័ រ ២

ប្រងឆៅជាង៤
មឺុនបារ៉្រលបាន
បូមច្រញពីបា-
សំាងខ្ម្ររប្លកុA

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញៈលោកនាយករដ្ឋ-
មន្ត្ីហ៊នុសន្បានអះអាងថា
អណ្តូងប្ងអប្សរានៅប្លុក A
ក្នុងបាសំាងខ្ម្រ វិនិយោគ
ដោយក្មុហ៊នុរកុរកបង្នងិ
ឧស្ម័នKrisEnergy Ltd
របស់សិង្ហបុរីបូមប្ងឆៅបាន
ជាង៤មុឺនបារ៉្លហើយមក
ដល់ព្លន្ះ(ថ្ង្ចន្ទ)។
លោកហ៊ុនស្នបានថ្ល្ង

នៅក្នងុកម្មវធិីសម្ពោធរោងចក្
ប្ព្ឹត្តិកម្មទឹកសា្អាតចំការមន
និងបើកការដា្ឋានសាងសង់រោង-
ចក្ប្ព្ឹត្តិកម្មទឹកសា្អាតបាក់-
ខង្កាលពីថ្ងទ្ី១ខ្កមុ្ភៈថា
អណ្តូងប្ងទី១នៅក្នុងតំបន់
ប្ងអប្សរាបូមប្ងឆៅបាន
ចំនួន៤០៧៨៨បារ៉្លគិត
ចាប់ពីដាក់ឱយ្ដណំើរការកាល-
ពីថ្ង្ទី២៨ខ្ធ្នូឆ្នាំ២០២០។
លោកបានថ្ល្ងថា៖«ខ្ញុំសូម

បញ្ជាក់ជូនជនរួមជាតិរបស់
យើងថាអណ្តងូទ១ីរបសយ់ើង
បានដណំើរការរយៈពល្៣៣
ថ្ង្មកហើយ...ត ទៅ ទំព័រ ៩

សុខ  វៃង ឈាង

កាលពីព្កឹថ្ង្ចន្ទទី១កមុ្ភៈ
យោធាមយី៉ានម់ា៉ាបានចាប់ខ្លនួ
លោកស្ីអ៊ងុសានស៊ជូីលោក
ប្ធានាធិបតីUWinMyint
និងមន្ត្ីរដា្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់

ផ្ស្ងៗ ទៀតក្នុងការធ្វើរដ្ឋប-្
ហារដណ្ដើមអំណាចពីរដា្ឋាភិ-
បាលសុវីលិដល្ទើបត្បង្កើត
កាលពី៥ឆ្នាំមុន។
មន្ត្ីនាំពាកយ្គណបកស្កាន-់

អំណាចសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្-
ជាធិបត្យ្យ (NLD) របស់

លោកស្ីអ៊ុងសានស៊ូជី គឺ
លោកMyoNyuntបាន
បញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លនួទាងំន្ះ
«តាមដ្លយើងដឹងបុគ្គល
សំខាន់ៗ ទាំងអស់តូ្វបានចាប់-  
ខ្លួនដោយយោធាមីយ៉ាន់មា៉ា»
លោកMyoNyuntបាននិយយ

ប្បន្ះមុនខ្លួនលោកផ្ទាល់
ក៏ត្ូវបានចាប់ខ្លួនផងដ្រ។
លោកបានបន្តទៀតថា៖«ដូច្នះ្
ឥឡូវន្ះយើងអាចនិយយបាន   
ថាវាជារដ្ឋបហ្ារ។ខ្ញុំបានឮថា
នៅឯNaypyidawលោកស្ី
អ៊ុងសាន...តទៅទំព័រ ១២

 មុំ  គ ន្ធា  និង  វ៉ន  ដារ៉ា

ភ្ន ំពៃញៈរដា្ឋាភិបាលអូស្តោ្លី
កាលពីម្សិលមិញបានប្កាស
ផ្ដល់ជនំយួឥតសណំងជាទកឹ-
ប្ក់ចំនួនប្មាណ២៨លាន
ដលុា្លារសហរដ្ឋអាម្រកិសម្ប់

កម្មវិធីចាក់វា៉ាក់សំាងបងា្ការជំងឺកូ-
វីដ១៩ដ្លទទួលសា្គាល់ដោយ
អង្គការសុខភាពពិភពលោក
នៅកម្ពជុាចាក់ដល់ពលរដ្ឋខ្មរ្
ប្មាណ១លាន៥ស្ននាក់។
យោងតាមស្ចក្ដីប្កាស

ព័ត៌មានរួមរវាងលោកផប្លូ-

កាងឯកអគ្គរាជទូតអូស្តោ្លី
ប្ចាំកម្ពុជានិងរដ្ឋមន្ត្ីកស្ួង
ស្ដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោក
អូនព័ន្ធមុនីរ័ត្នបានឱ្យដឹងថា៖
«ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណង
របស់អូស្តោ្លីន្ះអាចនឹងរួម-
ចំណ្កក្នុងការចាក់វា៉ាក់សំាង

បងា្ការជំងឺកូវីដ១៩ ដល់ប្ជា-
ជនកម្ពុជាប្មាណ១,៥លាន
នាក់។ការរួមចំណ្កន្ះនឹង
ជួយជំរុញឱ្យរាជរដា្ឋាភិបាល 
កម្ពុជាសមច្បានកាន់ត្ឆប់
រហ័សនូវគោលដៅចាក់វា៉ាក់-
សំាងបងា្ការជំងឺកូវីដ១៩ ដល់

ប្ជាជនកម្ពជុាឱ្យបាន៨០ភាគរយ
ន្ចំនួនប្ជាជនសរុប»។

  ស្ចក្ដីប្កាសព័ត៌មានដដល្
ន្ះបានបញ្ជាក់ថាហិរញ្ញប្បទាន
ឥតសំណងន្ះនឹងត្ូវបាន
ប្ើប្ស់ភាគច្ើនសម្ប់
ទិញវា៉ាក់សាំង...តទៅ ទំ ព័រ ៤

អូស្តោ្រលីផ្ដល់ជំនួយឥតសំណង២៨លានដុលា្លារដល់កម្ពជុាសម្រប់ទិញវ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩

នាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ដល់អាហារូប-
ករណ៍១០០កន្ល្រងសម្រប់
ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញបច្ច្រក-
វិទ្យាឌីជីថល...ទំព័រ៥

ព័ត៌មានជាតិ

PPWSAពង្រីកការវិនិយោគ
ជិត៤០០លានដុលា្លារអាម្ររិក
លើគម្រងរោងចក្រទឹកស្អាត
បាក់ខ្រង...ទំព័រ៨

ស្រដ្ឋកិច្ច

អនា្ទាក់មានតម្ល្រថោកក៏ពិត-
ម្រនប៉ុន្ដ្រវាមានអានុភាព
អាចបំផ្លាញសត្វព្រឱ្យវិនាស
ហិចហោចបាន...ទំព័រ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត

(លើ ពីឆ្វៃង) លោក Win Myint និងលោកសៃ ីAung San Suu Kyi, (កៃម ពីឆ្វៃង) លោក Myint Swe និង លោកឧត្តមសៃនីយ៍  Min Aung Hlaing។ រូបAFP

យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់ខ្លនួលោកស្រអុ៊ីងសានសូ៊ជីនិងមន្ត្រី
ជាន់ខ្ពស់មួយចំនួននៅក្នងុការធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្តើមអំណាច
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តពីទំព័រ ១... ទាំង៣នៃះ  
នឹង តមៃូវ ឱៃយ មានការ សមៃប- 
សមៃួល បន្ថៃម ទៀត  ទៅតាម- 
ស្ថាន ការណ៍ នៃ ការរីក រាល- 
ដាល នៃ ជំងឺ កូ វីដ១៩។

បើតាម សៃចក្តបីៃកាស ដដៃល  
ក្នុង អំឡុងពៃល នៃ កិច្ច ពិគៃះ- 
យោបល់ ខាងលើ  ភាគី ទាំង២  
បាន ផ្លាស់ប្តូរ មតិ យោ បល់ គ្នា  
ស្តពី ីកចិ្ចសហ បៃតបិត្តកិារ សមា- 
ហរណកម្ម អាស៊ាន។ ជាព ិសៃស  
ទាក់ទង នឹង បញ្ហា គមា្លាត អ ភិ- 
វឌៃឍន៍ រវាង រដ្ឋ សមា ជិក  និង ការ- 
គំទៃ ពី សហភាព អឺរ៉ុប ចំពោះ 
កចិ្ច ខតិខ ំ បៃងឹបៃង របសក់ម្ពជុា  
ក្នុងការ ធ្វើ ឱៃយ សមាហរណកម្ម 
ចូល ទីផៃសារ តំបន់  និង ខៃសៃ ចៃវាក់ 
តម្លៃ។ ស្ថានភាព ពលករ ចំ- 
ណាកសៃុក  ស្ថានភាព ទីផៃសារ 
អរឺ៉បុ សមៃប ់អង្ករ កម្ពជុា  វសិយ័- 
ទៃសចរណ ៍កចិ្ច សហការ ជាមយួ   
វសិយ័ ឯកជន  ការបណ្តុះ បណា្តាល   
ជំនាញ និង កិច្ច គំពារ សង្គម  
ការជំរុញ ការវិនិយោគ ទ្វៃ ភាគី។

លោក បៃក់ សុខុន បាន- 
មានបៃសសន ៍ថា កចិ្ចសហ ការ   
របស់ សហ ភាព អឺរ៉ុប ចំពោះ 
ជំនួយ អភិវឌៃឍន៍ ដល់ កម្ពុជា  
ទាំង ក្នុង កៃបខ័ណ្ឌ ទ្វៃភា គី  និង 
រួមគ្នា ជាមួយ បណា្តា បៃទៃស 
អឺរ៉ុប  គឺ បាន ចូលរួម ចំណៃក 

យ៉ាង សំខាន់ ដល់ ការអភិវឌៃឍ 
សង្គម  សៃដ្ឋកិច្ច របស់ កម្ពុជា 
ក្នុង រយៈពៃល ជាង ២ទសវតៃសរ៍ 
កន្លង មក នៃះ។

លោក រដ្ឋមន្តៃ ីបញ្ជាកថ់ា៖   
« (កម្ពុជា )ស្វាគមន៍ ចំពោះ 
ការពិគៃះ យោបល់ បឋម នៃះ 
ដៃលមាន គោលបំណង ធ្វើ ឱៃយ 
បៃសើរ ឡើង នូវ សកម្មភាព 
អភវិឌៃឍន ៍នានា របស ់សហភាព- 
អឺរ៉ុប។(ខ្ញុំ)បងា្ហាញ ផងដៃរ  នូវ 
ការ ទន្ទងឹ រងច់ា ំចពំោះ ការ បញ្ចប់  
នៃ យុទ្ធសស្តៃ របស់ សហគម ន៍- 
អរឺ៉បុ ស្តពី ីកចិ្ចសហ បៃតបិត្តកិារ 
អភិវឌៃឍ ន៍សមៃប់ កម្ពុជា  ឆ្នាំ 
២០២១ ដល់ ឆ្នាំ២០២៧»។

លោកសៃី ខា មៃន ម៉ូ រៃណូ  
បាន និយយ រឭំក ចំពោះ សមទិ្ធ- 
ផល មយួចនំនួ កៃម កចិ្ច សហ- 
បៃតិបត្តិការ នៃះ  កៃយពី 
គមៃង មួយចំនួន តៃូវបាន- 
បញ្ចប់ និង បន្ត អនុវត្ត ដោយ 
រលូន កៃម កិច្ចសហ បៃតិ បត្តិ- 
ការ រ វាង បៃ ទស កម្ពុជា  និង 
សហ ភាព អឺរ៉ុប។ នៃះ បើតាម- 
ការដកសៃង់ របស់ កៃសួង 
ការបរទៃស នៅក្នុង សៃចក្តី- 
បៃកាស ព័ត៌ មាន។

លោកសៃី បញ្ជាក់ថា ៖«ក្នុង 
ចំណោម សមិទ្ធផល ទាំងនៃះ  
គមឺាន គមៃង រោងចកៃ បៃពៃតឹ្ត-ិ  

កម្ម ទឹកស្អាត នៅ សងា្កាត់ បាក់- 
ខៃង  ដៃល តៃូវបាន ទៃទៃង់ 
ដោយ ជំនួយ ឥតសំណង ពី 
សហភាព អឺរ៉ុប និង ទីភា្នាក់ងារ- 
អ ភ ិវឌៃឍន ៍បារាងំ(AFD)  បកូរមួ 
នឹង ឥណ ទាន ពី ធនាគរ វិនិ- 
យោគ អរឺ៉បុ ដៃល គមៃង នៃះ ន ឹង   
បង្កើត ការងារ បៃហៃល ១៦- 
០០០កន្លៃង  នងិ មានលទ្ធភាព 
ផ្គត ់ផ្គង ់ទកឹ ស្អា តដល ់បៃជាជន 
ដៃល កំពុងមាន តមៃូវការ ទឹក- 
ស្អាត បំផុត»។

ទោះ យ៉ាងណា  ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
មនិអាច សុ ំអតា្ថាធបិៃបាយ បន្ថៃម 
ពី លោកសៃី ប៉នុ ពនូ  មន្តៃីផ្នៃក- 
ព័ត៌មាន បៃតិភូ សហភាព អឺរ៉ុប  
បៃចាំ បៃទៃស កម្ពុជា  ជុំវិញ 
ជនំបួ ពភិាកៃសានៃះ បានទៃ  កាល- 
ពី មៃសិល មិញ។

លោក ឡៅ ម៉ងុហៃ  អ្នកវភិាគ 
នយោបាយ  មើលឃើញថា  
កិច្ចសហការ បៃតិបត្តិ ការអភិ- 
វឌៃឍន៍ របស់ សហភាព អឺរ៉ុប  និង 
កម្ពុជា  គឺ រដា្ឋាភិបាល មិនបាន ធ្វើ- 
ឱៃយ ល្អបៃសើរ នោះ ទៃ  នៅក្នុង 
វិស័យ គោល ចំនួន២  គឺ ចំណុច 
ទី២  ស្តីពី វិស័យ កសិ កម្ម  និង 
ការ គៃប់គៃង ធន ធានធម្មជាតិ 
ដោយ ផ្តោត សំខាន់ លើ វិស័យ 
ជលផល នងិ ទ៣ី អពំ ីអភបិាល- 
កិច្ច  និង នីតិ រដ្ឋ។

លោក បានបន្តថា  កចិ្ចសហ- 
បៃតបិត្តកិារ នៃះ  គ ឺតៃវូតៃ បង្កើត- 
ឡើង នូវ យុទ្ធសស្តៃ ដៃល អាច 
ជឿទុកចិត្ត បាន ដើមៃបី បង្កើត 
បរយិ កាស អណំោយ ផល ដល ់
ពជូ តៃ ី ការដា ំដើមឈើ  នងិ ការ- 
បូម ខៃសាច់ ឬ ស្តោរ ទន្លៃ  និង បឹង  
សងសង ់អាង ស្ត ុក ទកឹ បន្ថៃម- 
ទៀត  ដើមៃប ីលើក កម្ពស ់ការរកៃសា 
ទឹក  និងការចិញ្ចឹម តៃី សមុទៃ។

អ្នកវិភាគរូប នៃះ សង្កត់ ធ្ងន់ 
ថា៖«បើ គ្មាន កិច្ចខិតខំ បៃឹង- 
បៃង ទៃ វា ពិតជា មានការ - 
ងឿងឆ្ងល់ អំពី កិច្ចសហ បៃតិ- 
បត្តិការ អភិវឌៃឍ ន៍ របស់ សហ- 
ភាព អឺរ៉ុប ដៃល នឹង ចូលរួម- 

ចំណៃក ដល់ បៃទៃស កម្ពុជា 
បៃកបដោយ និរន្តរភាពនៃះ»។

លោក គិន ភា  បៃធាន វិទៃយា- 
ស្ថាន  ទំនាក់ទំនង អន្តរជាតិ នៃ 
រាជបណិ្ឌតៃយ សភា កម្ពជុា  លើក- 
ឡើងថា  កន្លងទៅ  ភាគី ទាំង២  
មាន កិច្ច សហបៃតិបត្ត ិការគ្នា លើ 
វិស័យ ជាចៃើន រួចមក ហើយ។ 
ដចូ្នៃះ  នៃះ ជារឿង បៃសើរ  ដៃល 
ភាគ ីទំាង២  បាន ជបួ ពភិាកៃសា គ្នា   
ជាថ្ម ីដើមៃប ីបន្ត កចិ្ចសហ បៃត ិបត្ត-ិ 
ការ អភិវឌៃឍ ន៍ បៃទៃស កម្ពុជា។ 
លោក ចងឱ់ៃយ ភាគ ីទាងំ២  លើក- 
យក បញ្ហា នៅក្នុង វិស័យ ជា 
អាទិភាព ផៃសៃង ទៀត  ដើមៃបី 
ធ្វើការ ដោះសៃយ រួម គ្នា។

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«ក្នុង ពៃល 
នៃះកម្ពុជា គួរតៃ រៀបចំ ខ្លួន បន្ថៃ ម-  
ទៀត  ក៏ដូចជា ទទួលយក នូវ 
អនុសសន៍ នានា ពី សហ ភាព- 
អឺរ៉ុប  ដើមៃបី ធ្វើការ ផ្លាស់ប្តូរ  និង 
អភិវឌៃឍខ្លួន ឱៃយ ឈាន ទៅរក 
ភាពល្អ បៃសើរ។ អ្វី ដៃល ផ្តល់ 
បៃយោជន ៍ នងិ ល្អ សមៃប ់កម្ពជុា  
យើង គរួតៃ ទទលួយក នងិ ធ្វើការ-  
កៃបៃ។ ប៉ុន្តៃ  បើ វាជា បទបញ្ជា  
និង ជាការ ជៃៀតជៃក កិច្ចការ 
ផ្ទៃក្នងុ បៃទៃស  យើង តៃវូ ឈរ លើ 
អធិបតៃយៃយ របស់ ខ្លួន  ក្នុងការ- 
សមៃចចិត្ត  ពៃះ កិច្ចសហ- 
បៃតិបត្តិការ  គឺជា ការពៃមពៃៀង 
រវាង គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក»៕

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពេញៈ សកម្មជន ការពារ 
ពៃឈើ  លោក ជា ហ៊ាន  សម្ដៃង- 
ក្ដីបារម្ភ ជុំវិញ បទល្មើស ពៃឈើ  
បនា្ទាបព់ ីសង្កៃតឃើញ នៅ ដៃន- 
ជមៃក សត្វ ពៃ ក្នុង ខៃត្ត ចំនួន៤  
តៃវូបាន គៃ កាប ់ដកឹជញ្ជនូ តាម- 
គោយន្ត ជា ហូរហៃ  ខណៈ មន្តៃី 
អះអាងថា  បទល្មើស ពៃឈើ 
បច្ចុបៃបន្ន មិន មាន ទៃង់ទៃយ ធំ។ 

បៃធាន អង្គការ បៃឆំង អំពើ - 
ពុក រលួយ ទប់ស្កាត់ ការបំផ្លាញ 
ធនធាន ធម្មជាត ិ នងិ ការពារ សទិ្ធ ិ
ពលរដ្ឋ (ACNCIPO)  លោក ជា 

ហ៊ាន ថ្លៃង ព ីមៃសលិមញិ ថា បទ ល្មើស   
ពៃឈើ មនិមាន ការ ថម ថយ នៅ- 
ឡើយ។ សកម្មភាព  កាប់បំផ្លាញ 
ពៃឈើ នងិ ការទន្ទៃន ដពីៃ មាន  
ការ កើនឡើង ចៃើន ជាង បណា្តា ឆ្នា ំ
មនុៗ គរួឱៃយ ពៃយួបារម្ភ  ដោយសរ 
មន្តៃ ីជនំាញ មនិសវូ យកចតិ្ត ទកុ- 
ដាក់ ខា្លាំង ចំពោះ ការ ការពារ។ 

លោក អះអាងថា  បាន ចំណាយ   
ពៃល សុើបអង្កៃត រយៈពៃល ១៥- 
ថ្ងៃ  ចា ប ់ពថី្ងៃ ទ១ី៨  មករា  រហតូ- 
ដល់ ថ្ងៃ ទី១  កុម្ភៈ  ដោយ ធ្វើ- 
ដំណើរ ទៅតាម តំបន់ មួយចំនួន  
ដូចជា  តំបន់ ពៃ ឡង់  សៃុក- 
សណា្តាន់  ខៃត្ត កំពង់ធំ  តំបន់ ពៃ- 

ឡង់  សៃុក រវៀង  ខៃត្ត ពៃះវិហរ  
តំបន់ ជួរ ភ្នំកៃវាញ  សៃុក បទុម- 
សគរ  ខៃត្ត កោះ កុង  និង តំបន់ 
ដៃនជមៃក សត្វពៃ ភ្នំ សំកុស 
សៃុក វាលវៃង  ខៃត្ត ពោ ធិ៍ សត់។ 

បើ តាម សកម្មជន ពៃឈើ របូ នៃះ   
ក្នុង ការសុើប អង្កៃត  លោក បាន- 
ជបួបៃទះ បទល្មើស ពៃឈើ យ៉ាង   
គគៃឹក គគៃង នៅតាម តំបន់ 
នីមួយៗ ក្នុងនោះ លោក បាន ជួប 
គោយន្ត នងិ រថយន្ត ដកឹ ឈើ រាប-់ 
រយ  គៃឿង។ កៃ ពី នៃះ លោក 
ឃើញ មាន ឈើ ដៃល អារ រចួ រាល ់
រាប ់រយ ម៉ៃតៃគបុ  ដៃល  ជន ល្មើស 
បាន ដកឹជញ្ជនូ ចៃញ ពតីបំន ់ពៃ- 
អភិរកៃស ទាំងអស់ នៃះ។ លោក 
កំពុង រៀបចំ របាយការណ៍ ដៃល 
កៃមុ ការងារ លោក បាន បៃមលូ ព ី
ដំណើរការសុើប អង្កៃត។ លោក 
បញ្ជាកថ់ា  បនា្ទាបព់ ីរៀប ច ំរួចរាល់ 
នងឹ យកទៅ ដាក ់តាម ទសី្នាកក់ារ 
ឧទៃយា នុរកៃស ការពារ ពៃឈើ ទំាង- 
អស់ដើមៃបី បងា្ហាញ ភ័ស្តុតាងក៏ ដូច-
ជា ស្នើសុ ំកមា្លាងំ សហការ ជាមយួ 
មន្តៃី ជំនាញ ចុះទៅ បង្កៃប  បទ- 
ល្មើស ទាំងអស់ នៃះ ។

 លោក ជា ហ៊ាន  ថ្លៃងថា ៖«ខ្ញុំ 

នៅ  បារម្ភ ថា  បៃសិនបើ ខ្ញុំ ដាក់- 
លខិតិ សណំើ សុ ំកមា្លាងំ ធ្វើ បៃសក- 
កម្ម ទៅ  គ ឺខា្លាច តៃមាន មន្តៃ ីខលិ ខចូ   
មយួចនំនួ  យក ដណំងឹ នៃះ បៃប ់
ជនល្មើស ផ្អាក សកម្មភាព  ឬ រត់- 
គៃច  ខ្លួន  មុនពៃល ខ្ញុំ ទៅដល់ ទី- 
តាងំ បទល្មើស។ ខ្ញុ ំសង្កៃត ឃើញ 
ថា  អ្នក ដៃល បៃពៃឹត្ត បទល្មើស 
ភាគចៃើន  បាន ឃុបឃិត ជាមួយ 
មន្តៃី ខិលខូច មួយ ចំនួន»។

លោក តបុ កក្កដា  បៃធាន មន្ទរី- 
បរសិ្ថាន ខៃត្ត កពំងធ់ ំថ្លៃង ព ីមៃសិល- 
មិញ ថា  នៅ តំបន់ ពៃ ឡង់  ខៃត្ត 
កំពង់ធំ  មាន បទល្មើស ពៃ ឈើ 
ដៃរ  ប៉ុន្ដៃ មិនមៃន ជា បទល្មើស 
លក្ខណៈ ទៃង់ទៃយ ធំ ទៃ  ដោយ 
គៃន់តៃ ពលរដ្ឋ ក្នុង សហគមន៍ 
មលូដា្ឋាន ចលូទៅ កាប ់បន្ដចិ បន្ដចួ  
ដើមៃបី ជួសជុល ផ្ទះ របស់ ពួកគត់ 
ប៉ុណោ្ណោះ។ ទោះបីជា យ៉ាងណា  
លោកថា នឹង ចាត់ មន្តៃី ជំនាញ 
ចុះ ទៅ ណៃនា ំពលរដ្ឋ បន្ថៃម ទៀត  
ដើមៃបី កុំ ឱៃយ ពួកគត់ កាប់ ឈើ ធ្វើ- 
អាជីវកម្ម ជា ទៃង់ទៃយ ធំ។

លោកអះអាងថា ៖«បទល្មើស 
នៅ ខៃត្ត កំពង់ធំ យើង នៃះ មិន- 
មាន លក្ខណៈ ជា ទៃង់ទៃយ ធំ ទៃ  

មានតៃ ពលរដ្ឋ ដៃល រសន់ៅ មលូ- 
ដា្ឋាន គត ់លចួ កាប ់នៅ ចមា្ការ ដើម- 
ចៃបាះ របស់ ពួកគត់ ហ្នឹង។ ប៉ុន្ដៃ 
រឿង បទល្មើស ទៃង់ទៃយ ធំ ជា 
លក្ខណៈ កៃុមហ៊ុន  ឬ ឈ្មួញ ធំៗ  
គឺ មិនមាន ទៃ  យើង បាន បង្កៃប 
អស់ ហើយ។ ទោះបីជា យើង ខំ 
បង្កៃប យ៉ាងណា ក៏ដោយ  គឺ 
មិនអាច ចៀស ផុតពី ការកាប់ 
របស់ ពល រដ្ឋ មូល ដា្ឋាន ដៃរ»។    

លោក មន៉ ផល្លា  បៃធាន មន្ទរី- 
បរសិ្ថាន ខៃត្តកោះកងុ បាន ថ្លៃង ព ី
មៃសិលមិញ ថា  ចំណៃក នៅ ខៃត្ត 
កោះកងុ តៃងច់ណំចុ ជរួ ភ្ន ំកៃវាញ  
មិនមាន បទល្មើស ពៃឈើ ដូច 
ការលើកឡើង របស់ អង្គការ 
សង្គម សុីវិល ទៃ  ប៉ុន្ដៃ មាន ករណី 
រកុរាន ទន្ទៃន ដពីៃ។ ដ ីតបំន ់នៃះ  
តៃវូ បាន មន្តៃ ីជនំាញ កពំងុ សៃវ- 
ជៃវ នងិ កណំត ់អត្តសញ្ញាណ កម្ម  
ដើមៃបី កាត់ ឆ្វៀល ជូនទៅ  ពល រដ្ឋ 
កៃីកៃ អាសៃ័យ ផល សៃប ចៃបាប់។

លោក បញ្ជាកថ់ា ៖«ដៃន ជមៃក 
សត្វពៃ ជួរ ភ្នំកៃវាញ  គឺ ស្ថិតនៅ 
ក្នងុ ខៃត្ត ពោធិ៍សត ់ ខៃត្ត កពំងស់្ព ឺ 
ខៃត្ត ពៃះសីហនុ  និង ខៃត្ត កោះ- 
កុង ។ ចំពោះ ភូមិសស្តៃ នៅ ខៃត្ត 

កោះកុង  គឺ បទល្មើស ពៃឈើ  
ហក ់ដចូជា មនិមាន កាបប់ផំ្លាញ 
ទៃងទ់ៃយ ធ ំទៃ  ដោយ សរ យើង 
ការពារ បាន តឹងរុឹង ល្អ ណាស់។ 
ប៉នុ្ដៃ ការ រកុរាន ដពីៃ  គមឺាន តចិ តចួ   
តាមរយៈ ពលរដ្ឋ រសន់ៅ ជាប ់ដៃន- 
ជមៃក សត្វពៃ ហ្នឹង តៃ ម្ដង»។

លោក សៃត ទៃព  តំណាង 
សហ គមន៍ ការពារ ពៃឈើ ចំនួន 
១២សហគមន ៍នៅ ខៃត្ត ពៃះវហិរ   
ជរំញុ ឱៃយ មន្តៃ ីជនំាញ ចាតវ់ធិាន ការ   
បន្ថៃម ទៀត ចពំោះ បទល្មើស ពៃ- 
ឈើ ។ បើ ទោះបីជា មិនមាន បទ- 
ល្មើស ទៃងទ់ៃយ ធកំ្ត ី ប៉នុ្ដៃ ករណ ី
កាប ់ឈើ ដកឹជញ្ជនូ តាម ម៉តូ ូកៃច្នៃ 
នៅតៃ មាន ជា ហូរហៃ ដដៃល។

លោក ថា ៖«បទល្មើស ឥឡូវ គឺ 
យើង មិនដៃល ចាប់បាន ជន- 
ល្មើស ទៃ  នៅពៃល យើង ទៅដល់ 
កន្លៃង បៃពៃឹត្ត បទល្មើស  គឺ ជន- 
ល្មើស បាន រត់គៃច ខ្លួន បាត់ អស់ 
ហើយ។ អ៊ីចឹង បើ យើង ទៅដល់ 
កន្លៃង ហ្នឹង  យើង បៃមូល បានតៃ 
សមា្ភារ ល្មើស យកមក រកៃសា ទុក  រីឯ 
ជនល្មើស រតគ់ៃច ខ្លនួ បាត។់ អ៊ចីងឹ 
យើង គួរតៃ តាម ចាប់ ជនល្មើស 
មក ផ្តនា្ទាទោស តាម ចៃបាប់»៕    

កម្ពជុា និង EU ផ្តោតសំខាន់លើ...

មានការរកឃើញបទល្មើសព្រៃឈើកើតឡើងនៅដ្រៃនជម្រៃកសត្វព្រៃក្នងុខ្រៃត្តចំនួន៤ ខណៈមន្ត្រៃថីា ជាសកម្មភាពតូចតាច

កិច្ច  បេជំុ រវាង រដ្ឋមន្តេកីារ បរទេស កម្ពជុា  និង ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទូត  សហ ភាព អឺ រុ៉ប  ពី ថ្ងេ ២៨ មករា។ រូបថត កៃសួង ការ បរទៃស 

ឈើតេវូបានរកឃើញនៅភ្នកំេវាញ ខេត្តពោធិ៍សាត់   ពីខេមករា។ រូប Chea Hean's fb
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លោកហុ៊នសែនបញ្ជាក់ពីការកែលម្អគោលនយោបាយ«ភូមិឃំុសង្កាត់មានសុវត្ថភិាព»
វ៉ន ដារ៉ា

ភ្នពំេញៈ  លោក នាយក រដ្ឋ មនៃ្ដ ី 
ហ៊នុ  សៃន   បាន គសូ បញ្ជាក ់ អពំ ី 
ការ    សមៃច  របស់ រដ្ឋាភិបាល 
ក្នុង ការ កៃលម្អលក្ខណសមៃបត្តិ 
នៃ គោល នយោបាយ  «ភូមិ -ឃុំ-
សងា្កាត់ មាន សុវត្ថិ ភាព »  ថា ធ្វើ - 
ឡើង ដើមៃបី ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង ស្ថាន- 
ភាព បច្ចុបៃបន្ន  ពីពៃះ សន្តិភាព  
ស្ថិរភាព នយោ បាយ  សន្តិ សុខ  
សណ្តាប់ ធ្នាប់ សធរណៈ ជា កត្តា  
គន្លឹះ  ដៃល ផ្តល់ ភាព អនុ គៃះ  
ដល ់ដណំើរ ការ អភ ិវឌៃឍ សៃដ្ឋ កចិ្ច  
សង្គម កិច្ច  និង វិស័យ ផៃសៃងៗ ទៀ ត 
ឱៃយ មាន ការរីក ចមៃើន។ 

ការ សមៃច កៃ លម្អលក្ខណ - 
សមៃបត្ត ិនៃ គោល នយោ បាយ នៃះ 
បាន ធ្វើ ឡើង បនា្ទាប់ ពី  ឆ្លង កាត់ 
បទពិសោធ អស់រយៈពៃល ១០ 
ឆ្នាំ របស់ កៃសួង មហា ផ្ទៃ ដោយ 
មាន ការ គំាទៃ និង ចូលរួ មពី កៃសួ ង 
ស្ថាបន័ រដ្ឋ បាល ថា្នាក ់កៃម ជាត ិ
កៃមុ ការងារ របស ់រាជ រដ្ឋាភបិាល 
ចុះមូល ដ្ឋាន និង អ្នក ពាក់ព័ន្ធ បា ន  
ចាត់ តំង អនុវត្ត បៃកប ដោយ ជោ គ  -  
ជ័យ និង បាន ធ្វើការ កៃលម្អ ផៃន - 
ការ ណៃនាំ ស្តីពី ការ ចាត់ តំង 
អនុវត្ត គោលនយោ បាយ «ភូមិ-
ឃុ ំមាន សវុត្ថ ិភាព» ជាបន្ត បនា្ទាប ់
ឱៃយ សៃប តម បរិប ទ នៃការ អភិ- 
វ ឌៃឍ រីកច មៃើន របស់ សង្គម ជាតិ ។ 

លោក ហ៊នុ  សៃនថ្លៃង  បៃប នៃះ 
តម រយៈ លិខិត  ស្ត ីអំពី ការ លើក- 

កមៃិ ត  លក្ខណ សមៃបត្តិ គោល 
នយោ  បាយ  «ភូមិ-ឃុំ-សងា្កាត់ 
មាន សុវ ត្ថិ ភាព»  កាល ពីថ្ងៃទី 
២៩ ខៃ មករា  ឆ្នាំ ២០២១។  

លោក បញ្ជាក់  ថា  ទោះ បីមាន 
សន្តិ ភាព  ស្ថិរ ភាព យ៉ាង រឹង មាំ  
បុ៉ន្តៃ សន្តសុិខ សណ្តាប់ ធ្នាប់ ស - 
ធ រណៈ  បញ្ហា សុខុ មាល ភាព រប ស់ 
បៃជា ពល រដ្ឋ  និង ការ ផ្តល់ សៃវា 
ចាំបាច់ នានា នៅ តៃ ជា បញ្ហា  អា - 
ទភិា ព ដៃល តៃវូ យក ចតិ្ត ទកុ ដក ់
ជា បៃចាំ ដើមៃបី ធនា ឱៃយ ជន គៃប់ - 
រូប  និង សង្គម ទំាង មូល មាន សុវ ត្ថ ិ - 
ភាព យ៉ាង ល្អ បៃសើរ  ជីវភាព 
រុងរឿង  និងសុខ ដុម រមនា ។

លោក  ថ្លៃង ថា ៖« ដើមៃបី ឆ្លើយ- 
តប ទៅ នឹង ស្ថាន ភាព បច្ចុបៃបន្ន  
និង កៀរគ រឱៃយ មាន ការ ចូល រួម 
គំាទៃ កាន់ តៃចៃើន ថៃម ទៀត  រាជ- 
រដ្ឋា ភិបាល សមៃច កៃលម្អ 
លក្ខណ  សមៃបត្ត ិនៃ គោល នយោ - 
បាយ  ភូមិ- ឃំុ- សងា្កាត់ មាន សុវត្ថ ិ- 
ភាព ពៃម ទំាង លើក កមៃតិ គោល - 
នយោបាយ នៃះ  ជា របស់ រាជ រដ្ឋា - 
ភិបាល »។ 

លោកបញ្ជាក់ ថា ៖« សន្តិ ភាព  
ស្ថិរ ភាព នយោបាយ  សន្តិសុខ  
សណ្តាប ់ធ្នាប ់សធ  រណៈជា កត្តា 
គន្លះឹ ដៃល ផ្តល់ ភា ព  អន ុគៃះ ដល់ 
ដំណើរ ការ អភិ វឌៃឍ ន៍សៃដ្ឋកិច្ច  
សង្គមកិច្ច  និងវិស័យ ផៃសៃងៗ- 
ទៀត  មាន ការ រីក ចមៃើន សៃប- 
តម កម្ម វិធី នយោ បាយ  និ ង យុទ្ធ - 
សស្តៃ ចតុ កោណ គៃប់ ដំណ ក់ - 

កាល របស់ រាជ រដ្ឋា ភិបា ល កម្ពជុា » ។ 
បើតម លោក នាយក  រដ្ឋ  មនៃ្ដ ី ការ - 
លើក កមៃតិ លក្ខណ សមៃបត្តិ 
នៃគោល នយោ បាយ នៃះ មាន 
គោល បំណង និង សំណូម ព រ បន្ត 
កសង និង ពងៃឹង សន្តិ សុខ  
សណ្តាប ់ធ្នាបស់ង្គម  លើក កម្ពស ់
អនា ម័យ  បរិស្ថាន  សុខុ មាល ភា ព 
បៃជា ពល រដ្ឋ  និង កាត់ បន្ថយ 
គៃះ ថា្នាក់ ដៃល បណ្តាល មក ពី 
គៃះ មហន្ត រាយ  នងិ ជងំ ឺឆ្លង រាត- 
តៃបាត នៅ គៃប ់កាលៈ ទៃសៈ  ពៃម- 
ទាំង លើក ទឹក ចិត្ត ឱៃយ មាន ការ  - 
ដោះ  សៃ យវិវាទ នៅ មូ ល ដ្ឋាន 
កៃ បៃព័ន្ធ តុលាការ  ដើមៃបី បង្ក 
ភាព អនុ គៃះ  ដល់ ដំណើរ ការ 

អភ ិវឌៃឍន ៍សៃដ្ឋកចិ្ច  សង្គម កចិ្ច នៅ 
មូល ដ្ឋាន  និង ឈាន ទៅ បង្កើន 
លៃបឿន នៃ ការកាត់ បន្ថយ ភាព- 
កៃីកៃ ។  លើស ពី នៃះ តៃូវ កសង   
ជា កមា្លាំង សរុប  វិធន ការ សរុប  
និង មធៃយោ បាយ សរុប  ក្នុង ការ- 
អនុវត្ត គោល នយោបាយ  «ភូមិ-
ឃំុ-សងា្កាត់  មាន សុវត្ថ ិភាព »  ដោ យ  
បផំសុ ឱៃយ មាន កចិ្ច សហ ការ ចលូ- 
រួម ជា មួយ សមត្ថ កិច្ច  ពីវិ ស័យ 
សធ រណៈ  វិស័យ ឯក ជន អ្នក- 
ពាក់ ព័ន្ធ នានា  និង បៃជា ពល រដ្ឋ 
នៅ ទូ ទាំង បៃទៃស ។

លោក  អំ សំអាត  នាយក រង 
អង្គការ លកីាដ ូ  សង្កៃត ឃើញ  ថា 
គោល នយោ បាយ ភូមិ ឃំុ សងា្កា ត់  

មាន សុវត្ថិ ភាព  របស់ រាជ រដ្ឋា - 
ភបិា ល  នៃះ ល្អ   ក្នងុ គោល បណំង 
ធ្វើ ឱៃយ  បៃជា ពល រដ្ឋ ក្នុង មូល ដ្ឋាន  
អាច  រស់ នៅ បៃកប ដោយ ភាព- 
សុខ ដុម រមនា  មាន សន្ត ិសុខ  សុ-  
វត្ថិ ភាព  និង បរិស្ថាន ល្អ។  ប៉ុន្តៃ  
ការ អនុ វត្ត ជាក់ ស្តៃង របស់ មន្តៃី 
មូល ដ្ឋាន មួយ ចំនួន  មិន ទាន់ 
ឆ្លើយ  តប ទៅ តម គោល នយោ - 
បាយ នៃះ នៅ ឡើយ ទៃ ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖« បៃជា ពល រដ្ឋ 
មួយ ចំនួន នៅ តៃ លើក ឡើង ពី 
បញ្ហា មួយ ចំនួន  ដូច ជា ករណី 
គៃឿង ញៀន ដៃល  បច្ចបុៃបន្ន គឺ រាល- 
ដល ដល ់ជន បទ  លៃបៃង សុសីង 
មួយ ចំនួន នៅ បន្ត កើត មាន ឡើ ង  

ចោរកម្ម មួយ ចំនួន  នៅ តៃ កើត 
មាន ឡើង »។ លោកសអំាត  បន្ត  
ថា៖« ដូច្នៃះ ដើមៃបី ឱៃយ គោល នយោ - 
បាយ ភូមិ  ឃំុ សងា្កាត់  មាន សុវត្ថ-ិ 
ភាព  មាន បៃសិទ្ធ ភាព ទាល់ តៃ 
មនៃ្តីមូល ដ្ឋាន តៃូវ  ចូល រួម អនុ វត្ត 
ឱៃយ បាន ពៃញ លៃញ  នងិ មាន ការ- 
ចូល រួម ពី បៃជា ពល រដ្ឋ  និង មាន 
ទំនុក ចិត្ត ពី ពល រដ្ឋ »។

លក្ខ ណសមៃបត្ត ិនៃ គោល នយោ  - 
បាយ  «ភូមិ -ឃុំ-សងា្កាត់ មាន 
សវុត្ថ ិភាព »  រមួ មាន ១  ផ្ដល ់សៃវា 
សធរណៈ  ជា ពិសៃស សៃវា រដ្ឋ - 
បាល បៃកប ដោយ គុណ ភាព  
តមា្លា ភាព  និង ទទួល បាន ជំនឿ - 
ទុក ចិត្ត ។  ២  គា្មាន បទ ល្មើស  លួ ច  
ឆក់  ប្លន់  គៃឿង ញៀន  លៃបៃង- 
សុសីង ខសុ ចៃបាប ់នងិ បទ ល្មើស 
គៃប់ បៃភៃទ ។  ៣  មាន សណ្តាប់- 
ធ្នាប់ សធរណៈ ល្អ  ជាពិសៃស 
គា្មាន គៃះ ថា្នាក់ ចរាចរណ៍។  ៤  
គា្មាន អពំើ អនាចារ គា្មាន ការ ជួញ- 
ដរូ មនសុៃស  ពសិៃស ស្ដៃ ី នងិ កមុារ  
គា្មាន អំពើហិងៃសា ក្នុង គៃួសរ  និង 
គា្មាន ក្មៃង ទំនើង ។ ៥  ដោះ សៃ យ 
វិធន ការ នៅ មូល ដ្ឋាន កៃ បៃព័ ន្ធ  
តុលា ការ បៃកប ដោយ គុណ ភា ព  
និង បៃសិទ្ធ ភាព ។  ៦  មាន អនា- 
ម័យ  មាន សោភណ ភាព ល្អ  និង 
មាន បរិស្ថាន ល្អ។  ៧  ឆ្លើយ តប 
បាន ទាន់ ពៃល វៃលា ចំពោះ គៃ ះ - 
មហន្ដ រាយ  និង រាល់ ជំងឺ ឆ្លង រាត-  
តៃបាត កាច សហាវ បៃកប ដោយ 
បៃសិទ្ធ ភាព ៕

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ  លោក  ហង់ជួន  ណរុ៉ន  រដ្ឋ - 
មនៃ្ដ ីកៃសងួ អបរ់ ំយវុជន  នងិកឡីា  បាន 
ណៃនំា ដល់ មន្ទរី អប់រំ រាជ ធនី-ខៃត្ត  រដ្ឋ - 
បាល កៃុង  សៃុក ខណ្ឌ គៃឹះ ស្ថាន សិកៃសា 
ទំាង អស់  និង អ្នក អាណពៃយោ បាល គៃប់ រូប 
ឱៃយ  ចូល រួម សហការ  ដើមៃបី ទប់ ស្កាត់ ការ- 
គំរាម កំហៃង  និង ការ  ឆបោក លើ កុមារ  
កៃយ  ព ីមាន ករណ ីជន ខលិ ខចូ  បាន នា ំ
កុមារ ទៅ កន្លៃង ស្ងាត់ លួង លោម  ដោះ យ ក  
គៃឿង អលងា្ការ  និង គំរាម  យក បៃក់ ។

សៃចក្ដណីៃនំា  ស្ដពីី ការ បងា្ការ  ទប់ ស្កា ត់ 
ការ គំរាម កំហៃង  និង ឆបោក លើ កុមារ 
របស ់លោក  ហងជ់នួ  ណរ៉នុ  កាល ព ីថ្ងៃ 
ទ ី២៨  ខៃ មករា ឆ្នា ំ២០២១  បាន ណៃនា ំ
ដល់ អ្នក ពាក់ព័ន្ធ  និង មាតបិតឬ អ្នក- 
អាណ ពៃយោ បាល  សិសៃស គៃប់ រូប តៃវូ អនុវ ត្ត 
ឱៃយ មាន បៃសិទ្ធ ភាព  និង ដោយ ស្មារតី 
ទទលួ ខសុ តៃវូ ខ្ពស ់ ចពំោះ ការ  ទប ់ស្កាត ់
ការ គំរាម កំហៃង  និង ឆបោក លើកុ មារ ។

 លោក  ថ្លៃង ថា ៖« កន្លង មក កៃសួង 
អបរ់ ំ សង្កៃត ឃើញ  មាន ករណ ីជន ខលិ- 
ខូច នាំ កុមារ ទៅ កន្លៃង ស្ងាត់ ដើមៃបី បន្លំ 

ដោះ យក គៃឿង អលងា្ការ ឬ មាន ការ គំរាម- 
កំហៃង យក បៃក់  គៃឿង អលងា្ការ  និង 
សកម្ម ភាព ផៃសៃង ទៀត ពាក់ ព័ ន្ធ នឹង ការ - 
ឆ បោក លើ កុមារ »។  មន្ទីរអប់រំ រាជ ធនី - 
ខៃត្ត  តៃវូ សហ ការ ជា មួយ អាជា្ញាធរ មាន - 
សមត្ថ កិច្ច ក្នងុ ការកំណត់ មុខ សញ្ញា ជន- 
សងៃស័យ  បងា្ការ ទប់ ស្កាត់  កំុ ឱៃយ ធ្វើស កម្ម - 
ភាព ខាង លើ  ពៃម ទំាង ផៃសព្វ ផៃសាយ ឱៃយ បា ន  
ទូលំ ទូលាយ  អំពី សកម្ម ភាព ល្មើស ចៃបា ប់  
និង លៃបិច កល ជន ខិល ខូច  ដល់ មាត - 
បិត  ឬ អ្នក អាណ ពៃយោបាល  និង សិសៃសា - 
នុសិសៃស  ដើមៃបី បង្កើន ការ បៃុង បៃយ័ត្ន  
និង រាយ ការណ៍ ជា បនា្ទាន់ ទៅ អាជា្ញាធរ 
មាន សមត្ថ កិច្ច នៅ មូល ដ្ឋាន ។

ចំណៃក អភិបាល នៃ គណៈ អភិបាល 
កៃុង  សៃុក ខណ្ឌ   តៃូវ ពងៃឹង សន្តិសុខ  
សុវត្ថ ិភាព នៅ តម គៃះឹ ស្ថាន សិកៃសាដោ យ  
តៃូវមាន វិធន ការ បនា្ទាន់ ជួយ ដល់ កុមារ 
រង គៃះ  និង ងាយ រង គៃះ និង ចាត់ - 
វិធនការអប់រំណៃនំា និង អនុវ ត្ត តម ផ្លវូ - 
ចៃបាប់ ចំពោះ ជន បៃពៃឹត្ត បទ ល្មើស ។

លោក រដ្ឋ មនៃ្ដ ីបាន ណៃនា ំដល ់គណៈ- 
អភិ បាល កៃងុ  សៃកុ  ខណ្ឌ  ជំរុញ  និង លើ ក    - 
ទឹក ចតិ្ត មាតបិត ឬ អ្នក អាណពៃយោ បាល 

ឱៃយ ចូល រួម សហ ការ ផ្តល់ ព័ត៌ មាន អំពី មុខ - 
សញ្ញា ជន ខិល ខូច ។  ជំរុញ ការ អនុ វត្ត 
គោល ការណ៍  «ស លា រៀន មួយ  តំបន់ 
សុខ សន្ត មួយ »  និង ទប់ ស្កាត់ អំពើ 
ហិងៃសា  គៃប់ ទ មៃង់ លើ កុមារ ។

លោក  ហងជ់នួ ណរ៉នុ   ក ៏បាន ណៃនា ំ 
មាតបតិ  ឬ អ្នក អាណពៃយោ បាល ផង ដៃរ  
តៃវូ អប ់រណំៃនា ំកនូ ចៅ ជា បៃចា ំ អពំកីារ- 
បងា្ការ ទប់  ស្កាត់  សកម្ម ភាព លួង លោម  
ឆបោក របស់ ជន ទុច្ចរិត ។  ចំណៃក សិសៃសា - 
នុសិសៃស តៃូវ បៃុង បៃយ័ត្ន នៅ ពៃល ធ្វើ - 
ដំណើរ ទៅ ទីកន្លៃង ណ មួយ ដច់ ឆ្ងាយ 
ពី គៃ តៃវូ មាន គា្នា ចាប់ ពី  ២  នាក់ ឡើង ទៅ ។  
សិសៃសា នុសិសៃស តៃូវ ចៀស វាង ទៅ កន្លៃង 
ស្ងាត់ ជា មួយ ជន  មិន ស្គល់ មុខ ឬ ស្គល់  
មិន ចៃបាស់ ។ សិសៃសា នុសិសៃស តៃវូ បដិសៃ ធ 
ចពំោះ ការ បបលួ របស ់ជន មនិ ស្គល ់មខុ  
និង បៃញាប់ គៃច ចៃញ  ឱៃយ ឆ្ងាយ ពី អ្នក- 
បបួល ឬរត់ ទៅ រក អ្នក ដទៃ ឱៃយ ជួយ ។ 
សសិៃសា នសុសិៃស តៃវូ រាយ  ការណ ៍ជា បនា្ទាន ់
ទៅ លោក គៃូ  អ្នក គៃូ  គណៈ គៃប់ គៃង 
សលា រៀន  ក្នងុ  ករណី ដៃល មាន សកម្ម - 
ភាព កើតឡើ ង ចំពោះ ខ្លួន ឬ មិត្ត ភក្តិ ។

កៃុម ការងារ ព័ត៌មាន  និង បៃតិ កម្ម 

រ ហ័ស នៃស្នង ការ ដ្ឋាន នគរបាល រាជ - 
ធនី ភ្នំពៃញ  កាល ពី ថ្ងៃទី ១១ ខៃ មករា 
បាន ចៃញ សៃច ក្ដ ីប ក សៃយ  បំភ្ល ឺទាក់ ទ ង 
ទៅ នឹង ករណី លួច ដោះយក កង ដៃ និង 
ខៃសៃ កសសិៃស សលាមា្នាក ់ នៅ  ថ្ងៃទ១ី១  ខៃ 
មករា  វៃលាម៉ាងជាង ៧ពៃឹក នៅ 
ចំ ណុ ចផ្លូវ បៃតុង  ភូមិមិត្តភាព  សងា្កាត់ 
ឫសៃសីកៃវ  ខណ្ឌ ឫសៃសីកៃវ    ថា   មាន ករណី 
លួងលោ ម ក្មៃង សៃ ី ដើមៃបី ដោះ យក គៃឿ ង  - 
អលងា្កា  នៅពៃល ក្មៃង សៃនីោះ កពំងុ ដើរ 
ទៅ សលារៀន ។ ក្មៃង រងគៃះឈ្មាះ  
ម៉ា  មា៉ាលីកា  ភៃទសៃី  អាយុ  ១០ ឆ្នាំ   
ជាសសិៃសថា្នាកទ់៤ី   មាន ទ ីលនំៅ ផ្ទះ លៃខ 
B16 ផ្លវូ  បៃតងុ  កៃមុទ១ី  ភមូ ិឃ្លាងំសងំ  
សងា្កាត់ ឫសៃសីកៃវ  ។ សមា្ភារ បាត់ បង់រួម 
មាន ខៃសៃក ១ខៃសៃ មាន តម្លៃ  ២៣០ដុលា្លា រ   
និង កង ដៃ  ១ មាន តម្លៃ  ១៧០ ដុលា្លា រ ។

 បើ តម នគរបាល ករណ ីនៃះ គ ឺ កមុារ-ី  
រងគៃះ បាន ចៃញ ទៅស លា  ពៃល  ដើរ 
ចូល ទៅ ថា្នាក់ រៀន  តៃូវ បាន សៃ្តី វ័យ  
ចំណស់ មា្នាក់   និងកុមារីមា្នាក់ ដៃល មិន- 
ស្គល់ អត្ត សញ្ញាណ  បានដើរ និយ យ 
លៃបួងលួងលោម ឱៃយ ក្មៃង សៃី រង គៃះ 
ចៃញ មក ខាង កៃ សលា ហើយ និយ យ   

បញ្ឆោត ឱៃយ ក្មៃង សៃីរង គៃះដោះ ខៃសៃក 
និង កងដៃ បនា្ទាប់ មក  សៃ្តី វ័យ ចំណស់  
និង ក្មៃង សៃី ជា បក្ខ  ពួក បាន   ធ្វើ សកម្ម - 
ភាព ដោះ ខៃសៃក  និង កង ដៃ របស់ ក្មៃង សៃី- 
រង គៃះ បាន សមៃច រួច ឡើង ជិះ ម៉ូតូ 
បក្ខ ពួក   ជា បុរស មា្នាក់ បើក គៃច ខ្លនួ បាត់ ។ 

លោក សន សខុសហីា អ្នក នា ំពាកៃយ 
ស្នង ការ នគរ បាល រាជ ធន ីភ្ន ំពៃញ ថ្លៃង 
ពី មៃសិល មិញ ថា កៃយ ពៃល កើត ហៃតុ 
អាណ ពៃយោ បាល របស់  ជន រង គៃះ  បាន 
ទរូសព័្ទ  មក ប្តងឹ សមត្ថ កចិ្ច ប៉សុ្តិ៍ នគរបាល 
រដ្ឋ  បាលឫសៃសី កៃវ  ពៃលនោះ សមត្ថកិច្ច 
បាន ចុះទៅ ដល់ កន្លៃង កើត ហៃតុ ភា្លាមៗ  
ដើមៃបី បើក ការ សៃវ ជៃវ ឆៃក មើល រូប- 
ភាព កា មៃរា៉ា សវុត្ថ ិភាព នងិ ទទលួ បណ្តងឹ 
ពអីាណពៃយោ បាល ជនរង គៃះ ។ «យើង 
បាន ស្គល់ មុខ ជន ល្មើ ស  ហើយ បច្ចបុៃបន្ន 
យើង កពំងុ បន្ត សុើប អង្កៃត ស្វៃង រក ជន- 
ល្មើស នៅឡើយ។ ប៉ុន្ដៃ ជាការ សំណូម- 
ពរ របស់ សមត្ថ កិច្ច  ស្នើសុំ ឱៃយ មា តបិត 
អ្នក អាណពៃយោ បាល  កុំ ពាក់ គៃឿង- 
អលងា្ការ ឱៃយកូន ពៃល ពួក គៃ ទៅរៀន 
ពៃះ គា្មា ន បៃយោជន៍ អ្វីទៃ  ហើយ អាច 
នាំ គៃះថា្នាក់ ដល់ កូន ថៃម ទៀត  »៕

លោកហុ៊ន សេន   ដេល បាន បញ្ជាក់ ពីការ កេលម្អ គោល នយោ បាយ ភូមិ  ឃំុ សង្កាត់ មាន  សុវត្ថភិាព ។ រូបថត SPM
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តព ីទ ំពរ័ ១...បងា្ការ ជងំ ឺកវូដី-  
១៩  និង មួយ ចំនួន តូច នឹង តៃូវ 
បៃើ បៃស់ សមៃប់ ជួយ គាំទៃ 
ដល់ រាជ រដ្ឋាភិ បាល កម្ពុជា ក្នុង 
ការ បៃង ចៃក និង គៃប់ គៃង វ៉ាក់- 
សាំង   ធានា សុវត្ថិ ភាព  និង 
បៃសិទ្ធ ភាព នៃ វ៉ាក់ សំាង   និង 
ដើមៃបី ធានា ថា  បៃជា ជន កម្ពុជា 
អាច ទទួល បាន ព័ត៌ មាន ចៃបាស់-  
លាស់ អំពី ដំណើរ ការ នៃ ការ- 
ចាក់ វ៉ាក់ សាំង បងា្ការ នៃះ ។  

  លោក  ផា ប្លូ  កាង   បាន ថ្លៃង 
នៅ ក្នងុ សៃច ក្ដ ីបៃកាស ពត័ ៌មាន 
រមួ ថា ៖« ក្នងុ នាម ជា អ្នក ជតិខាង  
និង ជា មិត្ត ដ៏ យូរ អង្វៃង របស់ 
កម្ពុជា  អូស្តៃ លី មាន សៃច ក្ដី- 
សោម នសៃស រីករាយ ក្នុង ការ- 
គំាទៃ កម្ពជុា ក្នងុ គៃ លំបាក នៃះ ។  
អូស្តៃ លី ទទួល សា្គល់ ថា   គា្មាន 
នរណា មា្នាក់ មាន សុវត្ថិ ភាព ទៃ  
បៃសិន បើ គៃប់ គា្នា មិន ទាន់ មាន 
សុវត្ថិ ភាព   ហើយ ការ គាំ ទៃ 
របស ់អសូ្តៃ ល ីនងឹ ការ ជយួ ដល ់
កម្ម វិធី ចាក់ វ៉ាក់ សំាង បងា្ការ កូ វីដ- 
១៩ ជូន បៃជា ជន កម្ពុជា យ៉ាង- 
ហោច ណាស់ ចំនួន ១,៥ លាន 
នាក់   និង ការ ចាក់ វ៉ាក់ សំាង 
ដៃល ទទួល សា្គល់ ដោយ អង្គការ 
សុខ ភាព ពិភព លោក នៅ កម្ព ុជា » ។  

 សៃច ក្ដី បៃ កាស ព័ត៌ មាន នៃះ 
បាន ឱៃយ ដឹង ថា  តៃបិត កម្ពុជា បាន 
ចៀស ផុត នូវ ផល ប៉ះពាល់ សុខ-  
ភាព ធ្ងន់ ធ្ងរ ពី ជំងឺ កូ វីដ ១៩  ក៏- 
ដោយ  ការ ផ្តល់ វ៉ាក់ សាំង បងា្ការ 
កូ វីដ ១៩  ជូន បៃជា ពល រដ្ឋ ខ្លួន 
នៅ ទូទាំង បៃទៃស នៅ តៃ ជា 
កត្ត ដ ៏សខំាន ់ក្នងុ ការ ទបស់ា្កាត ់
និង បងា្ការ ការ រាល ដល នៃ ជំងឺ  
កូ វីដ ១៩ នា ពៃល អនា គត  និង 

ការសា្តរ ឡើង វិញ នូវ សៃដ្ឋ កិច្ច 
របស់ កម្ពុ ជា ។ 

 លោក អូន   ព័ន្ធ មុនី រ័ត្ន   ក៏ បាន 
ថ្លៃង នៅ ក្នុង សៃចក្ដី បៃកាស 
 ព័ត៌ មា ន រួម នៃះ ដៃរ ថា ការ ផ្តល់ 
ជំនួយ ជា វ៉ាក់ សំាង បងា្ការ ជំងឺ កូ-  
វដី ១៩  របស ់អសូ្តៃ ល ីសមៃប ់
កម្ពជុា នៃះ គ ឺជា ការ បងា្ហាញ ជា ថ្ម ី  
អំពី ការ ប្តៃជា្ញា ចិត្ត ដ៏ យូរ អង្វៃង  
និង ការ គាំ ទៃ បៃកប ដោយ និរន្តរ- 
ភាព របស់ រដ្ឋាភិ បាល អូស្តៃ លី   
ដល់ ការ អភិ វឌៃឍ សង្គម - សៃដ្ឋ កិច្ច   
និង អនា គត ដ៏ រុងរឿង របស់ 
កម្ពជុា ។  ការ ផ្តល ់ជនំយួ ជា វ៉ាក-់ 
សាំង បងា្ការ ជំងឺ កូ វីដ ១៩  របស់ 
អូស្តៃ លី សមៃប់ កម្ពុជា នៃះ  គឺ 
ជា ជនំយួ ដៃល បន្ថៃម លើ ជនំយួ 
អភិ វឌៃឍន៍ បៃមាណ ៥០ លាន 
ដលុា្លារ អា មៃរកិ ដៃល រដ្ឋាភ ិបាល 
អសូ្តៃ ល ីនងឹ ផ្តល ់ជនូ កម្ពជុា ក្នងុ 
ឆ្នាំ ២០២១ ស្ថិត កៃម ផៃន ការ 
អភិ វឌៃឍន៍ សមៃប់ ឆ្លើយ តប នឹង 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩ កម្ពជុា - អូស្តៃ លី 
ដៃល បាន បៃកាស ដក់ ឱៃយ 
អនុវត្ត ជា ផ្លូវ ការ   កាល ពី ខៃ ធ្នូ  
ឆ្នាំ ២០២០  កន្ល ង ទៅ ។  

 លោក   អូន  ព័ន្ធ មុនី រ័ត្ន   ថ្លៃង 
ថា ៖  « ការ ផ្ដល់ ជំនួយ វ៉ាក់ សាំង 
បងា្ការ ជំងឺ កូ វីដ ១៩  របស់ អូស្តៃ លី 
នៃះ ជា ការ បំពៃញ បន្ថៃម លើ 
ជំនួយ ជា វ៉ាក់ សំាង បងា្ការ កូ វីដ- 
១៩  ដៃល កម្ពុជា នឹង ទទួល 
បាន ពី  COVAX  ដៃល គៃង 
សមៃប់ ២០ ភាគ រយ នៃ បៃជា- 
ជន កម្ពុជា ដោយ ឥត គិត ថ្លៃ ។  
រដ្ឋាភិ បាល អូស្តៃ លី ក៏ បាន  
រួម ចំណៃក ផ្ដល់ មូល និធិ ដល់ 
COVAX  ដៃរ » ។  

  លោក  ហ៊ុ ន   សៃន  នាយករដ្ឋ-  
មន្តៃ ីនៃ ពៃះរា ជា ណាចកៃ កម្ពជុា   
បាន ថ្លៃង ផង ដៃរ ក្នុង ពិធី បើក 
ការ ដ្ឋាន សាង សង់ រោង ចកៃ 

បៃពៃឹតិ្ត កម្ម ទឹកសា្អាត បាក់ ខៃង   
និង ពិធី សម្ពោធ ដក់ ឱៃយ ដំណើរ- 
ការ ជា ផ្លូវ ការ រោង ចកៃ បៃពៃឹត្តិ- 
កម្ម ទឹក សា្អាត ចំការ មន នៅ ថ្ងៃ 
មៃសិល មិញ នៃះ  ថា ជំនួយ ថវិកា 
របស់ អូស្តៃ លី ចំនួន ២៨ លាន 
ដុលា្លារ នៃះ  កម្ពុជា នឹង ទទួល 
បាន វ៉ាក ់សាងំ ក ូវដី ១៩ចនំនួ ៣ 
លាន ដូ ស សមៃប់ ឆ្នា ំ២០ ២០ - 
២០២៣   តម រយៈ« គនំតិផ្តចួ-    
ផ្តើម ទទួល បាន វ៉ាក់ សំាង កូ វីដ-  
១៩ តំបន់ »  ដៃល កញ្ចប់ ដំបូង 
នឹង តៃវូ បាន ផ្តល់ ជូន នៅ ពាក់- 
កណា្តាល ឆ្នាំ ២០ ២១ ។   

  លោក ហុ៊ន   សៃន  បាន បញ្ជាក ់
ផង ដៃរ ថា  កម្ពុជា តៃូវ តៃៀម 
បមៃងុ វ៉ាក ់សាងំ ចនំនួ ២០ លាន 
ដូ ស សមៃប់ ចាក់ ជូន បៃជា- 
ពល រដ្ឋ ១០ លាន នាក់   ដោយ 
មិន គិត ថ្លៃ   ដៃល មក ដល់ ពៃល 
នៃះ កម្ពុជា ទទួល បាន ជំនួយ 
វ៉ាក់ សំាង ចំនួន ១១ លាន ដូ ស 
ហើយ ពី បៃទៃស ជា មិត្ត   និង ដៃ គូ 
អភិ វឌៃឍន៍ នានា   ទោះបី ជា មិន ទាន់ 
ទទួល បាន ដល់ ដៃ ក៏ ដោយ ។  

 លោក បាន បញ្ជាក់ ទៀតថា៖   
« យើង នៅ ខ្វះ ៩ លាន ដ ូស ទៀត  
តើ យើង អាច បាន មក ពី ណា ?  
ខ្ញុ ំបាន សរសៃរ លិខិត ទៅ នាយក- 
រដ្ឋ មន្តៃី ចិន ដើមៃបី សុំ បន្ថៃម  ខ្ញុំ 
បាន សរសៃរ លខិតិ ទៅ នាយក- 
រដ្ឋ មន្តៃី ឥណា្ឌា  ប៉ុន្តៃ យើង បាន 
គតិ គរូ រចួ ហើយ នវូ ការ ទញិ វ៉ាក-់ 
សំាង  AstraZeneca  របស់ បៃ - 
ទៃស អង់ គ្លៃស ផង ដៃរ »  ។   

លោក   ហ៊ុន   សៃន   បាន ថ្លៃង 
ដោយ បញ្ជាក ់ថា  រាជ រដ្ឋាភបិាល  
នៅ តៃមាន  វិធាន សុខា ភិ បាល 
ដោយ តមៃូវ  ឱៃយ បៃ ជា ពល រដ្ឋ 
ទាំង អស់  ពិសៃស ពលករ ខ្មៃរ 
និង អ្នក ដំណើរ មក ពី កៃ បៃទៃស   
ដៃល តៃូវ តៃ ធ្វើ ច ត្ត ឡី ស័ក 

ចំនួន ១៤ ថ្ងៃ ជា កំហិត   ដើមៃបី 
ចៀស វង នវូ ការ នា ំចលូ ជងំ ឺនៃះ 
ទៅ ក្នងុ សហ គមន៍ សាជា ថ្ម ីទៀត ។  

 លោក បាន ថ្លៃង ថា ៖ « បទ- 
ពិសោធរបស់ យើង គៃប់គៃន់ 
ដើមៃបី ឱៃយ យើង ដឹង ថា ការ គៃប់- 
គៃង កូ វីដ ១៩ គឺ តមៃូវ ឱៃយ ធ្វើ ចត្ត-  
ឡី ស័ក ក្នុង រយៈ ពៃល ១៤ ថ្ងៃ 
ដោយ ខាន មិន បាន ដោយ មិន 
អាច បន្ថយ មក នៅ ១០ ថ្ងៃ ឬ ៧ 
ថ្ងៃ បាន ទៃ ។ ការ ធ្វើ បៃប នៃះ គឺ 
ដើមៃបី បៃកដ ថា ជំងឺ កូ វីដ ១៩ 
មិន តៃូវ បាន នាំ ចូល ទៅ ក្នុង 
សហ គមន៍ សា ជា ថ្មី ទៃ » ។  

បើ តម លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ី  
ពល ករ ខ្មៃរ ចំនួន ជាង ៧០០០ 
នាក់ កំពុង ធ្វើ ច ត្ត ឡី ស័ក នៅ 
តម ខៃត្ត ជាប់ ពៃំដៃន ចំនួន ៧ 
ដោយ ក្នុង នោះ ខៃត្ត ដៃល មាន 
មនុសៃស ធ្វើ ច ត្ត ឡី ស័ក ចៃើន 
ជាង គៃ គឺ ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន ជ័យ 
ចំនួន ជាង ៣៦០០ នាក់  ឧ ត្ត រ- 
មាន ជ័យ ជាង  ២ ០០០ នាក់   
ខៃត្ត បាត់ ដំបង ជាង ១ ០០០ នាក់   
និង បណា្តា ខៃត្ត ផៃសៃងៗ ទៀត ។ 

 លោក  ហ៊ុន   សៃន   ថ្លៃង ថា ៖   
« ខ្ញុំ ធា្លាប់ ជា ទាហាន ដៃល ចូល 
សមរ ភូមិ ជា មួយ គៃប់ បៃ សៃច - 
បៃ សាច   ខ្ញុំ ចូល ចរចា ជា មួយ 
នឹង បៃមុខ រដ្ឋ លើ ពិភព លោក 
ចៃើន ណាស់     ខ្ញុំ មិន ដៃល ញ័រ ដៃ- 
ញ័រ ជើង ទៃ   មិន ដៃល តក់ ស្លុត 
ទៃ  ប៉ុន្តៃ ការ ធ្វើ មៃ បញ្ជា ការ 
បៃឆងំ ជា មយួ នងឹ ក ូវដី នៃះ គ ឺជា 
រឿង ដ៏ លំ បាក ភ័យ ញ័រ ដៃ ជើង » ។  

 នៅ ថ្ងៃ មៃសិល មិញ នៃះ ដៃរ  លោក 
នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ីហ៊នុ   សៃន   បាន 
សមៃច បន្ត ផ្តល់ ជំនួយ ថវិកា 
ចនំនួ ២៥០ លាន រៀល ទៀតដល ់ 
ខៃត្ត ចនំនួ ២គ ឺខៃត្ត បនា្ទាយ មាន- 
ជ័យ ចំនួន ២០០ លាន រៀល   
និង ខៃត្ត កោះ កុង ចំនួន ៥០ 

លាន រៀល  ដើមៃបី សមៃួល ដល់ 
ការ ធ្វើ ច ត្ត ឡ ីសក័ របស ់ពល ករ 
ខ្មៃរ ដៃល តៃឡប់ មកពី បៃ ទៃស ថៃ ។   

ជំ នួយ វ៉ាក់ សំាង កូវីដ ១៩ 
របស់ ចិន ១លាន ដូ ស នឹងមក 
ដល់ កម្ពុជា ដំបូង៦០ មុឺន ដូស 
នៅ ក្នងុ ខៃកមុ្ភៈ។ ខណៈកាល ព ី
មៃសិល មិញ លោក  ទៀ  បាញ់  រដ្ឋ- 
មនៃ្តី កៃសួង ការពារ ជាតិ  ថ្លៃង 
បៃប់ អ្នក សារព័ត៌ មាន កាល ពី 
មៃសិល មិញ នៅ វិទៃយា សា្ថាន ទ័ព 
ជើង គោក  ខៃត្ត កពំង ់ ស្ព ឺ  ថា  វ៉ាក-់ 
សំាង នៃះ បាន មក ដល់កម្ពុជា 
ជា បន្ត បនា្ទាប់ហើយ។

លោក  ទៀ  បាញ់  ថ្លៃង ថា ៖  
« ខ្ញុ ំសមូ បញ្ជាក ់ជនូ ថា   ខាង កង- 
ទ័ព របស់ បៃជា ជន ចិន នោះ  គឺ 
បាន បញ្ជូន មក ជា បន្ត បនា្ទាប់  
រហូត មក ដល់ ពៃល នៃះ គឺ មាន 
អ្នក ជនំាញ ផា្ទាល ់អពំ ីការ ថៃរកៃសា  
ទុក ដក់  និង បៃើ បៃស់ នូវ វ៉ាក់- 
សាំង កូវីដ ១៩  គឺ ស្ថិត នៅ ក្នុង 
ពៃះ រាជា ណា ចកៃ កម្ពុជា យើង 
ហើយ ។   កៃសួង ការ ពារ ជាតិ 
បាន កំណត់ ថា  ថ្ងៃ ទី ៣ នៃះ   
( កុម្ភៈ នៃះ )  នឹង ឱៃយ កៃុម កង  
យោធា ចិ ន   ជា អ្នក ជំ នាញ ខាង 
ផ្នៃក វ៉ាក់ សាំង  ឧ ទ្ទៃស នាម ទៅ 
កៃមុ គៃ ូពៃទៃយ ទាងំ អស ់ ឱៃយ ដងឹ ព ី
របៀប របបថៃរកៃសា  ទកុ ដក ់ នងិ 
ឈាន ដល់ បៃើ បៃស់  ពិសៃស 
ការ ដឹក ជញ្ជនូ វ៉ាក់ សំាង កូវីដ ១៩» ។   

លោក បញ្ជាក ់ថា៖ «នយិយ 
រួម ខាង កៃសួង ការពារ ជាតិ  
បាន តៃៀម អ្វីៗ គៃប់ បៃប យ៉ាង 
ទាងំ អស់ គៃប ់ជៃងុ ជៃយ អស់ 
ហើយ ។  កៃសួង សុខាភិ បាល  
ក៏ បាន ឯក ភាព បញ្ជូន កៃុម វៃជ្ជ- 
បណ្ឌិត ដើមៃបី មក រួមគា្នា សា្ដាប់ ការ- 
ឧទ្ទៃស នាម  លើ ការ ថៃរកៃសា  ទុក- 
ដក់  និង ឈាន ទៅ ដល់ ការ- 
ចាក់ វ៉ាក់ សាំង កូវីដ ១៩» ៕  

ឃុត សុភចរិយា

ភ្នំពេញៈ កម្ពុជា បាន បញ្ជូន 
ទាហាន កងវិស្វ កម្ម ពហុជំ នាញ 
ចំនួន ៩២នាក់ បន្ថៃម ទៀត  ទៅ 
កា  ន់ បៃទៃស លីបង់ ដៃល ធ្វើ ឱៃយ 
កង កមា្លាំង  របស់ កម្ពុជា នៅ ក្នុង 
បៃទៃស នៃះ កើន ដល ់១៨៤ នាក ់
ដើមៃបី ចូល រួម បំពៃញ បៃសកកម្ម 
រកៃសា សន្តិសុខ  ជូន បៃជា ពលរដ្ឋ 
លីបង់ កៃម ឆតៃ អង្គការ សហ- 
បៃជា ជាតិ។ 

លោក សៃី កុសល មា៉ាលីន ដ 
អ្នកនាំពាកៃយ មជៃឈ មណ្ឌល ជាតិ 
រកៃសា  សន្ត ិភាព បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃ ចន្ទថា កង កមា្លាំង 
ទាហាន វិស្វ កម្មទាំ ងនោះ មកពី 
កង អនុសៃនា តូច លៃខ  ៩២៨។ 
ពួកគៃ បាន ចៃញ ដំណើរ ពីអាកា ស -  
យន ដ្ឋាន អន្តរ ជាតិ ភ្នំពៃញ ទៅ - 
កាន ់ បៃទៃស លបីង ់  កាលព ីលា្ងាច 

ថ្ងៃទី ៣១ ខៃ មករា ឆ្នាំ ២០២១  
តមជើង យន្ត ហោះ UN លៃខ 
ET 8801។ លោក សៃី ថ្លៃង ថា៖  
« នៅពៃល ទៅ ដល ់បៃទៃស លបីង់ 
ពួកគៃ នឹង តៃវូ ទទួល ភារកិច្ច ដូច ជា  
កមា្លាំង កងទា ហាន វិស្វកម្ម មុនៗ 
ផង  ដៃរគឺ តៃូវ បំពៃញ ភារកិច្ច ក្នុង 
ការ សាង សង់ សំណង់ លើផ្ទៃរាប 
និង បញៃឈរដូចជា របង ការពារ ពៃំ - 

ដៃន សន្តិ ភាពនៃ បៃទៃស លីបង់  
និង អីុសៃ អៃលរួមទំាង ការ បោ ស  - 
សមា្អាត មីន និង គៃប់ យុទ្ធ ភណ្ឌ 
មិនទាន់ ផ្ទុះ ដៃល ស្ថិត នៅ តម 
បណ្តាយ ជួរបនា្ទាត់ ពៃំបៃទល់ នៃ 
បៃទៃស  ទាំង ២»។

បើ តមលោក សៃី មា៉ាលីន ដ 
វត្តមាន របស់ ពួក គៃបាន ធ្វើ ឱៃយ  
កង កមា្លាំង មួក ខៀវ កម្ពុជា ដៃល 

កំពុង បន្ត បៃស ក កម្ម   ការងារ កៃ ម  
ឆតៃ អង្គការ សហ បៃជា ជាតិ   នៅ 
ក្នុង បៃទៃស លីបង់ នាពៃល នៃះ 
កើន ឡើង ដល់ ១៨៤ នាក់ក្នងុ នោ ះ 
មាន ស្តៃី ចំនួន ៣០ នាក់។ កៃពី 
ការ ងារ សាង សង់ របង ពៃដំៃ នស ន្ត ិ- 
ភាពនងិ បោស សមា្អាត មនី ពកួ  គៃ 
មួយ ចំនួន ក៏បាន ចូល រួមនៅ ក្នុង 
កម្មវិធី សង្គៃះ បឋម ដល់ យុទ្ធជ ន 
នៃ បណា្តា បៃទៃស មយួ ចនំនួដៃ ល  
បាន ចូល រួម បំពៃញ បៃសក កម្ម 
ការងារ កៃម ឆតៃ អង្គការ សហ- 
បៃជា ជាតិនៅ ក្នុង បៃទៃស នៃះ ។ 

ចាប់ តំង ពី ផ្ទះុ ករណី ជំងឺ រាតតៃបា ត 
កវូ ីដ ១៩ជាសកល ជាលើក ដបំ ូង 
រហូត មក ទល់ ពៃល នៃះ  បៃទៃស 
កម្ពជុា បាន បញ្ជនូ កមា្លាងំ ទាហាន 
មួក ខៀវ តម ការ ស្នើសុំ របស់ 
អង្គការ សហ បៃជា ជាតិ ចំនួន ៣ 
លើក ក្នុង នោះ លើក ទី១  នៅថ្ងៃ 
ទ ី១១ ខៃកញ្ញា ឆ្នា ំ២០២០ បាន 

បញ្ជនូ កៃមុ កមា្លាងំ កង អនសុៃនា- 
ធ ំវសិ្វ កម្ម ពៃលាន យន្ត ហោះ នងិ 
កង អនុសៃនា ធំ កម្ទៃច គៃប់ សរុ ប 
ចំនួន២១៨ នាក់ទៅកាន់ បៃទៃ ស  
មា៉ាល ី នងិ លើក ទ ី២ នៅ ថ្ងៃទ ី២៥ 
ខៃ តុលា ឆ្នាំ ២០២០ បាន បញ្ជូន 
កមា្លាំង ពហុជំនាញ វិស្វ កម្ម ចំនួន 
៧៣ នាកទ់ៅ កាន ់បៃទៃសស៊ដូង-់ 
ខាង តៃបូង ហើយ លើក ទី ៣ នៅ 
ថ្ងៃទី ៣១ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២១  
ទៅ  កាន់  លីបង់ ចំនួន ៩២ នាក់ ។

គួរ បញ្ជាក់ ផង ដៃរ ថា កាលពី 
ថ្ងៃទី ២៩ ខៃឧ សភា ឆ្នាំ ២០២០ 
កង កមា្លាំង រកៃសា សន្តិភាព កម្ពុជា 
១រូប បាន សា្លាប់ បនា្ទាប់ ពីឆ្លង ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ នៅ បៃទៃស មា៉ាលី។ 
ទាហាន ដៃល បាន ទទួល មរណ - 
ភាព នៃះ គឺលោក ឧត្តម សៃនីយ៍ 
ទោ ស សាវី អាយុ៦៣ ឆ្នាំ មាន 
លំ នៅភូមិ ចុង បឹង ឃុំមា្កាក់  សៃុក 
អង្គ ស្នួល ខៃត្ត កណា្តាល ៕

អូស្ត្រាលី...

កម្ពជុាបញ្ជនូទាហានកងវិស្វកម្មចំនួន៩២នាក់បន្ថ្រាមទៀតទៅបំព្រាញប្រាសកកម្មនៅលីបង់

 ទាហាន វិស្វកម្ម កម្ពជុា  ពេល ឡើង យន្តហោះ ទៅ លីប  ង់ ។ រូប កៃសួង ការ ពារ ជាតិ 

គឹម សារុំ

ភ្នពំេញៈ តលុាការកពំលូ កា ល 
ពីមៃសិល មិញ  បាន បៃកាស សាល - 
ដីកា  តម្កល់ ទោស  សៃ្ត ីមា្នាក់  ឲៃយ ជា ប់ 
ពន្ធនា គារ៧ឆ្នាំ  ដដៃល  បនា្ទាប់ពី 
ជំនុំ ជមៃះ កាល ពីថ្ងៃទី ២៥ មករា  
ពាក់ព័ន្ធ បើក ហាង មា៉ាសៃសា បង្កប់ 
សៃវផ្លូវភៃទ  បៃពៃឹត្ត នៅ សងា្កាត់ 
ស្ទ ឹង មានជ័យកាល ពី ឆ្នា ំ២០១ ៧   ។

លោក ចៅកៃម  សាលី ធារា៉ា   
បានបៃកាស សាលដីកាមុន សៃ្តី 
ជាប់ចោទ ចូល  មក បងា្ហា ញមុខ  
ក្នុង បន្ទប់ សវនា ការ ពីមៃសិល មិញ 
ថា  សំណុំរឿងនៃះ មាន សៃ្តី ជាប់ - 
ចោទ ឈ្មាះ  សុខា  សុថារី  អាយុ  
៣៨ឆ្នា ំជាប់ចោទ ពី បទ សញ្ចារ ក ម្ម  
មាន សា្ថាន ទម្ងន់  ទោស។  ប៉ុន្តៃ 
ដោយ សារតៃ ជនជាប់ ចោទ អវ ត្ត - 
មាន ក្នងុ ពៃល បៃកាស សា ល   ដីកា  
ដូច្នៃះតុលាការ មិនលើក ពីមូល - 
ហៃត ុនៃ ការ ពភិាកៃសាមក អាន ជនូ 
ក្នុង អង្គ សវនា ការទៃ  ដោយ អាន 
តៃ សៃចក្តី សមៃច ប៉ុណ្ណោះ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖«តុលាការ កំពូ ល  
សមៃច តម្កល់  ទោស តម អំណា ច 
សាលដកីា របសស់ាលាឧទ្ធរណ ៍
ចុះ ថ្ងៃ ទី ១ ២ សីហា ឆ្នា២ំ០២០  ទុ ក 
ជាបានការដដៃល  នងិ បន្ត ឃុខំ្លនួ 
សៃ្តី ជាប់ចោទប ន្តទៀត » ។

បើតម  កំណត់ ហៃតុនគរ បា ល 
បៃឆំង ការ ជួញដូ រម នុសៃស  រាជ- 
ធានភី្នពំៃញសៃ្ត ីជាប ់ ចោទ  ឈ្មាះ  
សុខា  សុថារី បាន បើក ហាង កាត់ - 
សក ់បរុស នងិ កន្លៃង មា៉ាសៃសា  ត ម 
បណ្តាយ ផ្លវូ វៃង សៃង  ក្នងុ សងា្កា ត់ 
ស្ទឹង មា ន ជ័យ  ។ សៃ្តី ជាប់ ចោទ  
តៃូ  វ  បាន សម ត្ថកិ ច្ចចាប់ខ្លួន នៅ 
ថ្ងៃ  ទី ១៩  ខៃ កក្កដ  ឆ្នាំ ២០១៧  
ជា មួយ   ក្មៃង សៃ ីមិ ន ទាន់ គៃប់ អា យុ 
៣ នាក់ និ ងសៃ្តីពៃ  ញវ័ យមា្នា ក់។  

ការបង្កៃ ប នៃះ   សមត្ថ កចិ្ច បាន  
រំដោះក្មៃ ង សៃី  អាយុ ១ ៥ ឆ្នាំ, 
១៦  ឆ្នាំ, ១ ៧ ឆ្នាំ និង នារីអាយុ  
២១ ឆ្នាំ មា្នាក់ ។ នៅ ថ្ងៃ ឃា ត់ ខ្លួ ន 
ពួកគៃទាំ ង៤ នាក់ ឆ្លើយ បៃប់ 
សមត្ថ កិ ច្ចថា  ពួកគៃ ពិតជា បាន 
រួ ម ភៃទ ជាមួយ ភ្ញៀវ មៃន ដោយ 
ម្តងៗ យក កមៃ ពីភ្ញៀវ  មា្នាក់  ៣០  
ដលុា្លារ  ប៉នុ្តៃ បាន ដក ់ឱៃយ សៃ្ត ីមា្ចាស ់
ហាង៥ ដុលា្លារ ។  សំណុំ រឿង នៃះ  
តៃវូ សាលា ដបំ ូង រាជ ធា ននីៅថ្ងៃទ ី 
២២ មិថុនា ឆ្នា ំ២០១៨ផ្តនា្ទា ទោ ស  
សៃ្តី ជាប់ ចោទ  ៧ ឆ្នាំ    ដោយ ចោទ  
ពី បទ សញ្ចារ កម្ម មា ន  សា្ថាន ទម្ងន់- 
ទោស   តម បញ្ញត្តិ មាតៃ ២៨៤ , 
២៨៨ នៃ  កៃម ពៃ ហ្ម  ទ  ណ្ឌ  ។ ប៉ុន្តៃ 
ដោយម ិនស ុខ ចតិ្ត សៃ្តជីាប ់ចោទ 
បានប្តឹង ឧទ្ធរណ៍ តៃ តៃូវ ឧទ្ធរណ៍ 
តម្កល់ ទោស៧ ឆ្នាំ   ដដៃល ៕

តុលាការកំពូលតម្កល់-
ទោសស្ត្រាីម្នាក់៧ឆ្នាំ
ដដ្រាលពីបទសញ្ចារកម្ម
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 អោម   ប៊ុន ធឿន   

 ព្រះ សីហនុៈ   រដ្ឋ បាល ខៃត្ត 
ពៃះ សីហនុ  បាន សមៃច មិន 
ផ្តល់ វិញ្ញា បន បតៃ សម្គល់  
អច ល ន វត្ថុ ជូន បៃជា ពល រដ្ឋ 
ជាង ៣ ០០ គៃួសារ   ដៃល ស្ថិត 
នៅ លើ ទ ីតំាង ដ ីចនំនួ ៥៨៤ កៃបាល-  
ដ ី   ដៃល កាន ់កាប ់ឯក សារ  ដៃល 
គ្មាន តម្លៃ គតិ យុត្ត សមៃប់ 
បៃើបៃស់  នៅ សងា្កាត់ កោះរ៉ុង   
និង កោះរ៉ុង សន្លឹម   ពៃម ទាំង 
ពៃមន ចាត់ វិធាន ការ ផ្លូវចៃបាប់ 
ដោយ មនិ លើក លៃង ចពំោះ ជន 
ណា ដៃល ប៉ះ ពាល់ កម្ម សិទ្ធិ នៃ 
ទៃពៃយ សមៃបត្តិ របស់ រដ្ឋ ។   

 សៃចក្តី ជូន ដំ ណឹង រប ស់ រដ្ឋ- 
បាល ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ នៅ  ថ្ងៃទី 
២៩  ខៃ មករា   ដៃល ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ 
ទទួល បាន  បាន ឱៃយ ដឹង ថា  ទី- 
តាងំ ដ ីចនំនួ   ៥៨៤ កៃបាល ដ ី តៃវូ 
បាន គណៈ ក ម្ម ការ រដ្ឋ បាល   
បាន សមៃច មិន ផ្តល់ វិញ្ញា បន- 
បតៃ សម្គល់ ម្ចាស់ អចល ន វត្ថុ  
ជូន បៃជា ពល រដ្ឋទាំង នោះ ទៃ  
ដោយ ហៃតុ ផល ថា  បៃ ជាព ល-  
រដ្ឋ មិន មន អាសយ ដ្ឋាន អចនិៃ្តយ ៍

នៅ ទីនោះ     ទី តាំង ដី គ្មាន 
ទិន្នន័យ   ដី មន ទំនាស់  និង   
ទីតាំង ដី ពាក់ ព័ន្ធ នឹង គមៃង 
ពៃលាន យន្ត ហោះ ។  

 យោង តាម សៃច ក្ដី ជូន ដំ- 
ណឹង ដដៃល នៃះ បាន បញ្ជាក់ 
ថា  ឯក សារ សម្គល់ លៃខ- 
កៃបាល ដី ( ចុង សន្លឹក )  លិខិត- 
ផ្ទៃរ សទិ្ធ ិកាន ់កាប ់បៃើបៃស ់ដធី្ល ី  
ពាកៃយ ស្នើ សុ ំកាន ់កាប ់បៃើបៃស ់
ដធី្ល ី  កចិ្ច សនៃយា ទញិ - លក ់ដោយ 
មន បៃថាប់ តៃ អាជា្ញា ធរ សងា្កាត់  
ឬ បៃថាប់ តៃ មៃធា វី  ឬ កិច្ច- 
សនៃយា ផ្ទៃរ សទិ្ធ ិដធី្ល ីជា   លក្ខណៈ 
ឯក ជន   ( រវាង គូភាគី )  គំនូស 
បងា្ហាញ ទីតាំង ដី  និង ឯក សារ 
ពាក់ ព័ន្ធ ផៃសៃងៗ ទៀត  រួម នឹង 
កៃបាល ដ ីក្នងុ ប្លង ់សរុយិោ ដ ីចនំនួ   
៥៨៤ កៃបាល ដី ដៃល គណៈ កម្ម- 
ការ រដ្ឋ បាល   បាន សមៃច មិន 
ផ្តល់ ជូន ជា កម្ម សិទ្ធ ិ  គឺ ជា ឯក សារ  
ដៃល គ្មាន តម្លៃ គត ិយតុ្ត សមៃប ់
បៃើបៃស់   ឬ ទាម ទារ សិទ្ធិ លើ 
ដី ធ្លី នៅលើ កោះរុង នោះ ទៃ ។ 

លោក សៃ ី  ជៀប  សុធា រី   មន្តៃី 
សមៃប សមៃលួ ផ្នៃក សិទ្ធ ិមនសុៃស 
នៃ សម គម អាដ ហកុ ខៃត្ត ពៃះ- 

សីហនុ   បាន ថ្លៃង ថា  រាល់ ការ- 
សមៃច របស ់អាជា្ញាធ រ ខៃត្ត គ ួរតៃ 
មន ការ សមៃួល គ្នា បើ សិន ជា 
ទីតំាង ដី របស់ កៃមុហុ៊ន ប៉ះពាល់ 
ទៅ ដល់ ការ បៃើបៃស់ របស់ 
បៃជា ពលរដ្ឋ ពៃះ ទីតាំង ដី 
ដៃល តៃវូ បា ន វាស ់វៃង  នងិ មន 
លៃខ កៃបាល ដី ហើយ នោះ   គឺ ជា 
ដធី្ល ីដៃល បៃជា ពល រដ្ឋ បាន កាន-់ 
កាប់ បៃើ បៃស់ ។    

  លោក សៃ ីថ្លៃង ថា៖   «  ទមៃ ំតៃ 
មន ការវាស់ វៃង គឺ មន ការ តៃួត - 
ពនិតិៃយ តៃមឹ តៃវូ ហើយ ទើប បាន 
ចៃញ លៃខ កូដ កៃបាល ដី   ហើយ 
នៅ ពៃល បិទ ផៃសាយ ទិន្ន ន័យ 
បណ្តោះ អាសន្ន ក៏ មន ការ ប្តឹង 
តវា៉ា  នងិ ប្តងឹ ជទំាស ់ដៃរ  កៃបាល ដ ី
ខ្លះ តៃូវ បាន ប្តឹង ដោយ បរិសា្ថាន  
តៃវូ បាន ប្តងឹ ដោយ រដ្ឋ បាល ពៃ- 
ឈើ  នងិ បាន ដោះ សៃយ គ្នា រចួ 
ហើយ  រវាង ម្ចាស់ កៃបាល ដី  និង 
ភាគី ដៃល ប្តឹង »។  

 ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ មនិ អាច ស្វៃង រក 
ទំនាក់ ទំនង ពី  បៃជា ពលរដ្ឋ នៅ 
សងា្កាត់ កោះរ៉ុ ង   និង  សងា្កាត់ 
កោះ រ៉ុង សន្លឹម បាន ទៃ ។   ប៉ុន្តៃ  
លោក   យូ  វាស នា   តំណាង 

បៃជា ពលរដ្ឋ សហ គមន៍ មន 
ទនំាស ់ដធី្ល ីនៅ ខៃត្ត ពៃះ សហីន ុ  
បាន ថ្លៃង ថា  បៃជា ពលរដ្ឋ នៅ 
តបំន ់កោះរ៉ងុ មនិ មន កានក់ាប ់
ដី ចៃើន ហិកតា ឡើយ  ភាគ- 
ចៃើន មន តៃ កន្លះ ហិកតា  ឬ ១ 
ហិកតា ប៉ុណ្ណោះ ។   

  លោក   ថ្លៃង ថា៖  «  នយិាយ រមួ 
ទៅ កន្ទៃល ធំ បន្លំ ដៃក ទាំង អស់ 
នៅ កោះរ៉ុង  អត់ មន បៃជា ជន 
ណា មន ដី ចៃើន ទៃ  បៃ ជា ជន 
យា៉ាង ចៃើន ណាស់  ដី គត់ មន 
តៃឹម កន្លះ ហិក តា  ១ ហិក តា 
ហ្នឹង ធំ បំផុត ហើយ » ។ 

  រដ្ឋ បាល ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ   
បាន បញ្ជាក់ ថា  មិ ន ទទួល- 
សា្គល់ លើ ការ ផ្ទៃរ សិទ្ធ ិ ការ ទិញ - 
លក់   ជួល   បញ្ចាំ   ហុី ប៉ូ តៃ ក  
បៃទាន កម្ម អច្ចយ័ ទាន  សន្ត តិ - 
កម្ម   ។ ល ។  និង  សិទ្ធិ ទាំង ឡាយ 
ដៃល ពាក់ ព័ន្ធ ទៅ នឹង ទីតាំង 
ទាងំ   ៥៨៤ កៃបាល ដ ី នងិ ដ ីដៃល 
កាន់ កាប់ ខុស ចៃបាប់ ដទៃ ផៃសៃង 
ទៀត  លើក លៃង កៃបាល ដី ដៃល 
តៃូវ បាន ចុះ បញ្ជី ដីធ្លី   និង ចៃញ 
វិញ្ញា បន បតៃ សម្គល់ ម្ចាស់ 
អចល ន វត្ថុ ដោយ រដ្ឋបាល 

សុរិយោ ដី រួច ហើយ។   
 លោក  ឃាង   ភារ មៃយ  អភិបាល រង   

នងិ ជា អ្នកនា ំពាកៃយ រដ្ឋបាល ខៃត្ត 
ពៃះ សីហ នុ  បៃប់ ឱៃយ ដឹង ថា 
ទីតាំង ដី ចំនួន   ៥៨៤ កៃបាល ដី  
មន បៃជា ពល រដ្ឋ រស់ នៅ បៃមណ 
ជាង ៣០០ គៃួសារ ។  រដ្ឋ បាល 
ខៃត្ត នឹង ចាត់ វិធាន ការ ផ្លូវ ចៃបាប់ 
ចំពោះ ជន ប៉ះ ពាល់ កម្ម សិទ្ធ ិ 
របស់រ ដ្ឋ   ដូច មន ក្នុង មតៃ  
២៩៥  នៃ ចៃបាប់ ភូមិ បាល  និង 
មតៃ៨១   នៃ ចៃបាប់ ស្តីពី ការ- 
គៃប់ គៃង   បៃើបៃស់ ចាត់ ចៃង   
លើ ទៃពៃយ ស មៃបត្តិ របស់ រដ្ឋ ។ 

 សៃច ក្តី ជូន ដំណឹង រប ស់ 

រដ្ឋបាល ខៃត្ត ពៃះ សី ហនុ ចៃញ 
ថ្ងៃទី ២៩  ខៃ មករា  បញ្ជាក់ ថា  
ទីតំាង ដី ស្ថតិ នៅ សងា្កាត់ កោះរ៉ុង   
និង សងា្កាត់ កោះរ៉ុង សន្លឹម   កៃុង 
កោះរ៉ុង   ខៃត្ត ពៃះ សី ហនុ   ជា 
បៃភៃទ ដី កោះ ដៃល ជា ទៃពៃយ- 
សមៃបត្ត ិសាធារ ណៈ របស ់រដ្ឋ   តៃវូ 
បាន រាជ រដ្ឋាភិ បាល   សមៃច ធ្វើ 
អនុ ប យោគ ពី ដី សាធារ ណៈ 
របស់ រដ្ឋ  មក ជា ដី ឯក ជន របស់ 
រដ្ឋ  តាម អនុ កៃឹតៃយ លៃខ   ០៥  
អ ន កៃ . បក   ចុះ  ថ្ងៃ ទី ២១  ខៃ 
មករា  ឆ្នាំ ២០០៨  ដើមៃបី ធ្វើការ 
អភិវឌៃឍកៃម លក្ខ ខណ្ឌ ជួល 
វិនិយោគ ៕ 

អោម ប៊ុនធឿន 

 ភ្នំព្រញៈ លោក នាយក រដ្ឋ-
មន្តៃី ហ៊ុន  សៃន  សមៃច ផ្តល់ 
អា ហារបូ ក រណ ៍« ទៃព កោ សលៃយ 
ឌជីថី ល តៃ ជោTecho Digital 
Talen t S ch ola rship»ចំនួន 
១០០ កន្លៃង សមៃប ់សកិៃសា ថា្នាក-់ 
បរិ ញ ្ញា  បតៃ ជំនាញ បច្ចៃក វិទៃយា 
ឌីជី ថល  នៅ បណ្ឌិតៃយ សភា- 
បច្ចៃកវិទៃយា ឌី ជី ថល កម្ពុជា 
(អតីត  វិទៃយា សា្ថាន ជាតិ NIP-
TICT) ខណៈមន បៃក្ខជន ជាង 
២ពាន ់នាក ់បាន ដក ់ពាកៃយ សកិៃសា 
មុខជំនាញ នៃះ។  

តាម ការ ផៃសព្វផៃសាយ របស់ កៃ-
សួង បៃសណី យ៍  និង ទូរ គម នា- 
គម ន៍ កា ល ពី  ថ្ងៃ ទី២៩  ខៃ មក រា 
ប ណ្ឌិតៃយ សភា បច្ចៃក វិទៃយា ឌី ជី- 
ថល កម្ពជុា ទទលួ បាន បៃក្ខ ជន  
ដកព់ា កៃយ សរបុ រហតូ ដល ់ចំនួ ន 
២២ ០៧ នាក់ ក្ន ុងនោះ មន   បៃក្ខ- 
នារី ចំនួន ៨៣៤ នាក់ គិត តៃឹម 
ថ្ងៃទី២២  ខៃ មករា  ឆ្នា ំ២០២១។ 

តាម ការបញ្ជាក់ ពីកៃសងួបៃ- 
ស ណីយ៍  បៃក្ខជន ជយលាភី 
«អាហារបូ ករណ ៍ទៃពកោសលៃយ 
ឌីជីថល តៃ ជោ» ម្នាក់ៗ  នឹង 
ទទលួ  បាន អាហា របូករណ ៍ ដៃល 
មន តម្លៃ សកិៃសា គតិ ជា ទកឹបៃក ់
បៃ មណ  ១៧ ០០០ដលុា្លារអា- 
មៃរកិ  សមៃប ់ការសកិៃសា ៤ឆ្នា។ំ  

ក្នុង នោះ ក៏មន បៃក់ ឧបត្ថម្ភ 
១២០ដលុា្លារ ក្នងុ ១ខៃ  ពៃមទាងំ 
ទទួលបាន កុំពៃយូទ័រ យួរដៃ ១ 
គៃឿង  សមៃប ់សមៃលួ ដល ់ការ- 
សិកៃសា ផង ដៃរ។ 

បើ តាម បៃភព ពីកៃសួង បៃស- 
ណីយ៍ ដដៃល  អាហារូបករណ៍ 
នៃះ នងឹ ផ្តល ់ជនូ ដល ់នសិៃសតិ ឆ្នើម 
ដើមៃបី មក សកិៃសា នៅ បណ្ឌតិៃយ សភា- 
បច្ចៃកវិទៃយា ឌីជី ថល កម្ពជុា។ 
សា្ថាប័ន នៃះ ជា គៃឹះសា្ថាន អប់រំ 
សៃវជៃវ របសរ់ដ្ឋ ឈានមខុ គៃ 
ក្នងុ ការ បណ្តុះបណា្តោល ជនំាញ 
បច្ចៃក វិទៃយា ឌីជីថល នៅ កម្ពុជា 
លើ ជំនាញ បរិញ្ញា  បតៃ ទូរគម-
នាគមន៍  និង បណា្តោញ Tele-

coms & Networking  
វទិៃយាសាស្តៃ កុពំៃយូទរ័  Computer 
Science  និង ពាណិជ្ជកម្ម អៃ-
ឡិច តៃូនិក  E-Commerce។

នៃះ ជា លើក ទី១ហើយ  នៅ 
កម្ពុជា  ដៃល គៃឹះសា្ថាន អប់រំ 
សៃវជៃវ សាធារណៈ បាន 
ផ្តល់នូវ អាហារូបករណ៍  ដ៏ ពិ- 
សៃស មួយ ក្នុង បំណង លើក- 
ស្ទយួ ធនធាន មនសុៃស ក្នងុ វសិយ័ 
បច្ចៃកវទិៃយា ឌជីថីល  កៃម  ការ- 
យកចិត្ត ទុកដក់ ពី នាយក រដ្ឋ- 
មន្តៃ ី ខណៈ កម្ពជុា ក ំពងុ កសាង 
ខឿន សៃដ្ឋកិច្ច ឌីជីថល  និង 
ឈានទៅ អភិវឌៃឍ ឧសៃសាហកម្ម 
ជំនា ន់ទី៤។ នៃះ បើ តាម ការ- 

ផៃសព្វផៃសាយ របស ់កៃសងួ បៃស-  
ណីយ៍ ដដៃល។

ជាមួយ គ្នានៃះ  កៃសួង បៃ-
សណីយ៍ ក៏បានរំឭក ដល់ សិ- 
សៃសានសុសិៃស  ដៃល មន បណំង 
សកិៃសា ជនំាញ បច្ចៃក វទិៃយា ហើយ 
មិនទាន់បាន ដក់ ពាកៃយ បៃឡង  
សូម រួសរាន់ មក ដក់ពាកៃយ នៅ 
បណ្ឌិតៃយ សភា បច្ចៃកវិទៃយា ឌីជី-
ថល ចាប់ពី ថ្ងៃនៃះ  រហូតដល់ 
ថ្ងៃទ១ី៤  ខៃកមុ្ភៈ  ឆ្នា ំ២០២១។ 
លក្ខខណ្ឌ នៃ ការដក់ពាកៃយ  គឺ 
បៃក្ខជន តៃូវមន សញ្ញាបតៃ 
មធៃយម សកិៃសា ទតុយិភមូ ិថា្នាក ់វទិៃយា- 
សាស្តៃ។ ចំណៃក វិញ្ញាសា បៃ-
ឡង ធ្វើឡើង ដោយ បៃភៃទ សំ-

ណួរ  QGM តាម បៃព័ន្ធ កុំ  ពៃយូទ័ រ 
លើ មុខវិជា្ជា គណិតវិទៃយា  រូបវិទៃយា  
តក្ក វិទៃយា  និង ភាសា អង់គ្លៃស។ 

កៃសួង បៃសណីយ៍  បាន ឱៃយ 
ដងឹថា  បណ្ឌតិៃយ សភា បច្ចៃកវទិៃយា 
ឌជីថីល  នៃ កៃសងួ បៃសណយី ៍ 
និង ទូរគមនាគមន៍  ជា សា្ថាប័ន 
ឧត្តម សកិៃសា មយួ ដៃលមន កម្ម- 
វធិ ីសកិៃសា  នងិ វធិសីាស្តៃ បងៃៀន 
យា៉ាង សមៃបូរ បៃប។ កម្មវិធី  មន 
បញ្ចូល ជំនាញ បច្ចៃកទៃស 
(Techni cal  Skill)  ជំនាញ 
ទន ់(Soft Skill)  សហគៃនិភាព 
(Entrepreneurship)  ភាព- 
ជា អ្នកដកឹនា ំ(Leadership)។ 
កៃ ព ីនៃះ ថៃម ទាងំ មន ការ ដក-់ 
បញ្ចលូ នវូ កម្មសកិៃសា ចនំនួ ២ដង 
នៅ កៃុមហ៊ុន  ដើមៃបីឱៃយ និសៃសិត 
ចាបប់ាន នវូ ចណំៃះដងឹ  ចណំៃះ- 
ធ្វើ  នងិ ជនំាញ យា៉ាងពតិ បៃកដ។ 
និសៃសិត អាច កា្លាយខ្លួន ទៅជា 
អ្នកដកឹនា ំលើ វសិយ័ បច្ចៃកវទិៃយា 
ឌជីថីល សៃបតាម ប ំណង បៃថា្នា 
របស់ សម្តៃច តៃ ជោ នាយក រដ្ឋ- 
មន្តៃី ដៃល ចង់បាន ធនធាន- 
មនុសៃស ដ៏ ឆ្នើម ដើមៃបី ចូលរួម 
កសាង បៃទៃស ជាតិ។

បៃក្ខជន ដៃលមន បណំង សុ ំ
អា ហា របូករណ ៍ «ទៃពកោសលៃយ 
ឌជីថីលតៃ ជោ»  អាច ចុះឈ្មាះ 
បៃឡង បៃជៃង  តាមរយៈ គៃហ-
ទំព័រ  www.niptict.edu.kh/

apply។ រឯី ពត័ម៌ន លម្អតិ  អាច 
ទាក់ទង បណ្ឌិតៃយសភា ឌីជីថល 
កម្ពុជា  តាមរយៈ ទូរស័ព្ទ លៃខ 
010 340000  ឬ អុីមៃល 
info@niptict.edu.kh ។

លោក រស ់សវុាចា  អ្នកនាពំាកៃយ 
កៃសួង អប់រំ  យុវជន  និង កីឡា  
ថ្លៃងថា  ការសកិៃសា ព ីបច្ចៃកវទិៃយា 
ឌីជីថល  គឺជា ការរួម ចំណៃក  
ពងៃងឹ ការអបរ់ ំនៅ កម្ពជុា  ពៃម- 
ទាំង រួមចំណៃក ក្នុងការ អភិវឌៃឍ 
សៃដ្ឋ កិច្ច ឌីជីថល នៅ កម្ពុជា។  

លោក សវុាចា ថ្លៃងថា ៖ «ការ- 
រៀន  ពី បច្ចៃកវិទៃយា ឌីជីថល  គឺ 
ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង គោល នយោ- 
បាយ  STEM (Science, 
Technology,  Engineering, 
and  Mathematics) របស់ 
កៃសួង អប់រំ  យុវជន  និង កីឡា  
ក្នុង ការចូលរួម ពងៃឹង ការអប់រំ 
តាមបៃប ឌជី ីថល សមៃប ់ចលូ- 
រួម  អភិវ ឌៃឍ សៃដ្ឋកិច្ច ឌីជីថល 
របស់   កម្ពុជា»។ 

បើ តាម លោក រស់ សុវាចា  
យន្ត  ការ រៀន  និង បងៃៀន អន- 
ឡាញ ក ៏ជា ផ្នៃក មយួ នៃ ការអបរ់ ំ
បៃប ឌីជីថល របស់ កៃសួង អប់រំ  
យវុជន  នងិ កឡីា  ដៃល បាន ចង- 
កៃង ក្នុង ផៃនការ យុទ្ធសាស្តៃ 
វិស័យ  អប់រំ  ឆ្នាំ២០១៩  ដល់ 
២០២៣  សៃប នឹង ការរៀន ពី 
បច្ចៃក វិទៃយា ឌីជីថល ផង ដៃរ៕

ពល រដ្ឋមាន ទំ នាស់ដីធ្លលីើ កោះ រុ៉ង  ដុតធូបតាម ជំនឿ។ រូបថត សហ ការី

មន្ត្រចុីះពិនិត្រយការសិក្រសាបច្ច្រកវិទ្រយាឌីជីថល ពីថ្ង្រទី២៩ មករា ដ្រលជាអាហារូបករណ៍ផ្តល់ពីលោកហុ៊ន ស្រន។ រូប កៃសួងបៃសណីយ៍

នាយករដ្ឋមន្ត្រ ីផ្តល់អាហារូបករណ៍១០០កន្ល្រងសម្រប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញ បច្ច្រកវិទ្រយាឌីជីថល

រដ្ឋបាល ខ្រត្ត ព្រះ សី ហនុសម្រចមិន ច្រញ វិញ្ញាបនបត្រ លើក្របាលដី៥៨៤ ក្របាលលើកោះរុ៉ង និងកោះរុ៉ង សន្លមឹ
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សមត្ថកិច្ចកំពុងសុើបអង្កេតករណីអ្នកជំងឺម្នាក់ស្លាប់បន្ទាប់ពីវះកាត់នៅមន្ទរីពេទេយឯកជន
ឡាយ សាមាន 

ភ្នពំេញៈ កៃយ ព ីទទលួ បាន 
ពាកៃយ បណ្តឹង អាជ្ញា ធរ មាន- 
សមត្ថ  កិច្ច កំពុង ធ្វើការ សុើប- 
អង្កៃត  ករណី ដៃល កៃុម គៃួសារ 
នៃ សព បាន ចោទ បៃកាន់ មន្ទីរ- 
ពហុពៃយា បាល មា៉ាយ ហ៊ៃលស្ថិត- 
នៅ  រាជ ធាន ីភ្នពំៃញ ពបីទ ធ្វៃស- 
បៃហៃស ក្នងុ ការ វះ កាត់ បណ្តា ល  
ឱៃយ កូន របស់ ខ្លួន សា្លាប់ ។ 

អ្នក សៃី សុឹម សមៃបត្តិ អាយុ 
៥០ ឆ្នា ំមាន ទលី ំនៅ បច្ចបុៃបន្ន ភមូ ិ
ពៃ ស្នួល ឃុំ រវៀង សៃុក សំរោង 
ខៃត្ត តាកៃវ កាល ពី ថ្ងៃ ទី២២ ខៃ 
មករា បាន ដាក ់ពាកៃយ បណ្តងឹ ទៅ 
អធិការ  ដា្ឋាន នគរបាល ខណ្ឌ ដង្កោ 
ដោយ ប្តឹង មា្ចាស់មន្ទីរ ពហុពៃយា - 
បាល មា៉ាយ ហ៊ៃល មាន ទី តាំង 
ស្ថតិ នៅ ភមូ ិមល័ ខណ្ឌ ដង្កោ   ថា 
បាន វះ កាត ់ជងំ ឺពោះ វៀន ដុះ ខ្នៃង 
លើឈ្មោះ អីុ បញ្ញា តៃូវ ជ កូន- 
បៃសុ ខសុ លក្ខណៈ បច្ចៃក ទៃស 
និង ធ្វៃស បៃហៃស ក្នុង វិជ្ជា ជីវៈ 
ដោយ មិន ទទួល ខុស តៃវូ ក្នងុ ការ   - 
ពៃយាបាល បន្ត។ ជន រង គៃះ ឈ្មោះ 
អីុ បញ្ញា អាយុ ២២ឆ្នាំ មុខ របរ 
ជ អ្នក សារពត័ ៌មាន បាន ទទលួ- 
មរណភាពនា ថ្ងៃ ទ៣ី០ ខៃ មករា 

បនា្ទាប់ ពី ផ្ទៃរ ចៃញ ពី មន្ទីរ ពហុ - 
ពៃយាបាល មា៉ាយ ហ៊ៃល ទៅ មន្ទីរ - 
ពៃទៃយ រុសៃសុី។

លោក ជីម សីុថា អធិការ នគរ- 
បាល ខណ្ឌ ដង្កោ បាន បៃប់ ភ្នំ-
ពៃញ បុ៉ស្តិ៍ថា កៃយ ពី ទទួល បា ន 
ពាកៃយ បណ្តឹង កៃុម ការ ងារ របស់ 
លោក  បាន ចុះ ធ្វើ ការ អង្កៃត និង 
កសាង សំ ណុំ រឿង  ដើមៃបី បៃមូល 
ព័ត៌ មាន  ផ្តល់ ជូន សា្ថាប័ន មាន- 
សមត្ថ កិច្ច ពោល  គឺ មន្ទីរ សុខា - 
ភបិាល រាជ ធាន ីភ្នពំៃញ។  លោក 
ថា៖«យើង បាន ទាក ់ទង នៅ សា្ថា-
ប័ន មាន សមត្ថ កិច្ច  ហើយ កំពុង 
ធ្វើ ការ រឿង នៃះ ជ ពិសៃស ខាង 
សុខាភិបាលដៃល មាន ជំនាញ 
នៃះ ដើមៃបី ចូល រួម ធ្វើ ការ នៃះ។  
មៃសិល មិញ(ថ្ងៃទី៣០ មករា) 
យើង បាន សមា្ភាសសរួ ខាង មន្ទរី-  
ពហុពៃយាបាល មា៉ាយ ហ៊ៃល រួច 
ហើយយើង គៃង ទៅ សមា្ភា ស   
ខាង មន្ទីរ ពៃទៃយ រុសៃសុី បន្ថៃម ទៀត 
ថា តើ ការ ងារ នៃះ  សុី ចងា្វាក់ គ្នា ឬ 
អតដ់ើមៃប ីយើង បៃមលូ ពត័ ៌មាន ។ 
ខាង ខ្ញុ ំធ្វើ ការ តាម ជនំាញ របស ់ខ្ញុ ំ
ហើយ ខាង មនៃ្តី សុខា ភិបាល  
គត ់នងឹ ធ្វើ  ទៅ តាម ជនំាញ របស ់
គត់»។ 

បៃធាន មន្ទរី សុខា ភិបាល រាជ - 

ធាន ីភ្នពំៃញ លោក ង ីមាន ហៃង 
បាន បៃប់ ភ្ន ំពៃញ បុ៉ស្តិ៍ ថា កៃសួ ង  
សុខា ភិបាល រួម នឹង មន្ទីរ សុខា - 
ភិបាលបាន ចុះ អង្កៃត ដល់ ទី តំា ង 
រួច ហើយ ដើមៃបី ធ្វើ របាយ ការណ៍ 
បឋម ហើយ ជន រង គៃះ ពិត ជ 
បាន ចូល វះ កាត់ ពោះ វៀ នដុះ- 
ខ្នៃង នៅ មន្ទរី ពហពុៃយា បាល មា៉ាយ 
ហ៊ៃល ពិតមៃន។

លោកថា៖«តាម របាយ ការ ណ៍ 
បនា្ទាប់ មក អ្នក ជំងឺ មាន អាការ 
មនិ សៃលួ កប៏ាន បញ្ជនូ ទៅ មន្ទរី- 
ពៃទៃយ សូវៀត ហើយ មន្ទីរ ពៃទៃយ 
សូវៀត ជួយ សង្គៃះ វះ កាត់ ម្តង- 
ទៀត ពៃល វះ ទៅ ឃើញ មាន 

រលាក  លំពៃង បន្ថៃម  ហើយ គៃូ - 
ពៃទៃយ ក៏ ជួយ សង្គៃះបន្ត»។

ទាក់ ទង ការ ចោទ បៃកាន់ ថា  
វះកាត់ ខុស បច្ចៃក ទៃស លោក 
ង ីមាន ហៃង  បញ្ជាក ់ ថា៖«រឿង- 
នៃះ មិន មៃន អ្នក ណ អាច និយា យ  
បាន ទៃ ពៃះ មាន កៃុម បច្ចៃក- 
ទៃស សុខា ភិបាល  ១ កៃមុ ទៀ ត 
កាល ណ មាន ភាព មិន បៃកៃតី 
កៃមុ បច្ចៃក ទៃស នោះ  នងឹ ចុះ ទៅ 
ធ្វើ ការ អង្កៃត»។ 

ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ មិន អាច ទាក់ ទង 
បៃធាន មន្ទរី ពហពុៃយា បាល មា៉ាយ- 
ហ៊ៃល បាន នៅ ឡើយ ទៃ ប៉ុន្តៃ 
បុគ្គលិក ផ្នៃក គណនៃយៃយ  ដៃល 

លើក ទរូសព័្ទ បានឆ្លើយថា  ខ្លនួ ពុ ំ
ទទលួ បាន ពត័ ៌មាន ព ីការ ចោទ- 
បៃកាន់ នៃះ នៅ ឡើយ ទៃ។

នៅ ក្នងុ ពាកៃយ បណ្តងឹ របស់ អ្នក - 
សៃ ីសឹុម សមៃបត្ត ិបញ្ជាក់ ថា កាល-   
ពី ពៃឹក ថ្ងៃ ទី១៨ ខៃ មករា ឆ្នាំ 
២០២១ កៃុម គៃូពៃទៃយ នៃ មន្ទីរ- 
ពហពុៃយា បាល មា៉ាយ ហ៊ៃល បាន 
នាំ គ្នា សមៃច ធ្វើ ការ វះ កាត់ ជំងឺ 
ពោះវៀន ដុះ ខ្នៃង ឱៃយឈ្មោះ  អីុ 
បញ្ញា។ កៃយ លទ្ធ ផល វះ កាត់ 
បាន ៣ថ្ងៃ សា្ថាន ភាព ជំងឺ របស់ 
ឈ្មោះ  អីុ បញ្ញា  មាន លក្ខណៈ 
ធ្ងន់ ធ្ងរ ខា្លាំង  ដូច ជហើមពោះ 
ពិបាក ដក ដង្ហើម ហើយ ពៃល 
កៃុម គៃួសារ អ្នក ថៃ ទាំ ជំងឺ ពៃយា - 
យា ម ទាក់ទង ហៅ ពៃទៃយ ដៃល វះ- 
កាត ់នោះ មក ពគិៃះឬតាម ដា ន 
ជំងឺ ម្តងៗ គ្មោន គៃូ ពៃទៃយ ទទួល- 
ខុស តៃូវ ចៃបាស់ លាស់ ឡើយ។

ដោយ សារ បញ្ហា នៃះ និង 
ដោយ សារ អ្នក ជំងឺ មាន អាការ 
កាន់ តៃ ធ្ងន់ ធ្ងរ ទៅៗ ពី ១ ថ្ងៃ 
ទៅ ១ថ្ងៃ ធ្វើ ឱៃយ កៃុម គៃួសារ  អ្នក-  
សៃី  អស់ ជំនឿ លើ មន្ទីរ ពហុ - 
ពៃយាបាល មា៉ាយ ហ៊ៃល ទើប  
សមៃ ច ចតិ្ត សុ ំចៃញព ីមន្ទរី  ពៃទៃយ 
នៃះ  នៅ ថ្ងៃទី២០ ខៃ មករា ឆ្នាំ 
២០២១ ដោយ  ទៅ  ពៃយាបាល 

សង្គៃះ បនា្ទាន់ នៅ មន្ទរី ពៃទៃយ មិត្ត - 
ភាព ខ្មៃរ សូ វៀត វិញម្តង។  ពាកៃយ - 
បណ្តងឹ បន្ត ថា ៖«កៃយ មកសា្ថា ន  - 
ភាព អ្នក ជំងឺ មាន អាការមិន ធូរ - 
សៃល ឡើយហើយ កៃមុ គៃ ូពៃ ទៃយ  
ជំនាញៗនៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ មិត្ត ភា ព 
ខ្មៃរ សវូៀត បង្ហើប បៃប ់ថា អ្នក- 
ជំងឺ មាន លក្ខណៈ ធ្ងន់ធ្ងរ ណស់ 
បណ្តាល មក ពីការ ពៃយាបាល 
របស់ កៃុម គៃូពៃទៃយ វះកាត់ នៅ 
ខាងកៃ ពៃយាបាល ខុស បច្ចៃក - 
ទៃស និង វិជ្ជា ជីវៈ»។

យោង តាម ពាកៃយ បណ្តងឹ ដដៃ ល 
បន្ត ទៀតថា ឈ្មោះ អី ុបញ្ញា មនុ 
ពៃល វះ កាត់ គឺ មាន អាការនឹង - 
នរ ធម្មតា គៃន់ តៃ ចុក ពោះ តិច-  
តួច  អាច បើក បរ ឡាន ខ្លួន ឯង 
តាំង ពី សៃុករហូត មក ដល់ មន្ទីរ- 
ពហពុៃយា បាល មា៉ាយ ហ៊ៃល ដើមៃប ី
ពិគៃះ ជ មួយ គៃូពៃទៃយ អំពី  
មូល ហៃតុ នៃ ការ ចុក ពោះ។ 

នៅ ពៃល នោះ កៃុម គៃូពៃទៃយ 
បាន នយិាយ ថា ឈ្មោះ អី ុបញ្ញា 
មាន បញ្ហា ពោះ វៀន ដុះ ខ្នៃង តៃូវ 
វះកាត់ ជ បនា្ទាន់ ហើយ គៃូពៃទៃយ 
សនៃយា ថា វះ កាត់ រយៈ ពៃល តៃ 
២ថ្ងៃ គឺ អ្នក ជំងឺជ ហើយ បើ មិន 
វះកាត់ ទៃ  អាច មានបញ្ហា ដល់ 
អាយុ ជីវិត៕

ជន រងគេះ អីុ បញ្ញា ដេល បាន សា្លាប់ បន្ទាប់ ពីវះកាត់   ។ រូបថត ហ្វៃស ប៊ុក 
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� ងហា�  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

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

អនុ�្រ � ន �្រ ប់�្រ ង កា រ�និពន�  
សូ វិស ល

អនុ�្រ � ន ក្រ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន
ផា ក់ ស� ងលី

កា រ�និពន� រង ព័ត៌មា ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រ�និពន�  ព័ត៌មា ន �្រដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រ�និពន�  រ ងព័ត៌មា ន �្រដ�  កិច�  
រា៉ា ន់ រ�យ 

កា រ� ន ិពន�  ព័ត៌ មា ន អន្ត រ� តិ 
បៃ  ក់ ស យ

កា រ�និពន�    ជីវិតកម្រ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

កា រ�និពន�    រងជីវិត កម្រ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រ�និពន�   រងព័ត៌មា នកីឡា    
ឈ ន ណន 

កា រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�្រ  ព័ត៌មា នកីឡា   
ណៃម វណ្ណ ៈ

កា រ�និពន�   �្រហទំព័រ
លា ង  ផា ន់ណា រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌មា ន� ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម �ៃង  

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម ស រុំ, ហឹុន ពិស,ី  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
�ុង គឹមមា៉ា រ�តា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន,   វ ន៉ ដា រា៉ា ,
 សួស  យ៉ា មី, ធូ វ�រៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
ខៃង សុខគន�  , មុំ គន�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

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

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា៉ា សុី
កា រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិន ,
ហា� ន រងៃសី

អ្ន ក�្រស�្រ �លអក� រា វិរុទ� 
ពៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

�្រ � ន�្ន ្រកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ្រករច� ទំព័រ

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

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

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

 ចា ប ណា រិទ្ធ , 017 996 241
ហ៊ុន ចា ន់�ៃត, 017 578 768

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

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

�្រ � ន�្រក� យកា ស្រតស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�្រ � ន�្រក� យកា ស្រត

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

�្រ � ន�្ន ្រករដ� � ល និង ធន� នមនុស្រ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ្រករដ�� ល  និងធន� នមនុស្រ�
 �ុិល សោ ភា 

� យិកា ហិរ�� វត� �ៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�្រ � នគណន្រយ្រ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌មា នវិទ្រ�  និងរច� �្រហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

កា រិ� ល័យ�្រត្ត �ៀមរា ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �្រ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី ៧ �ៃ អគា រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហា វិថី សម្ត ៃច

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០�៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា �ុង
សងា្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  �ៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិ� ល័យ�ៀមរា ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

នៅ សុី វុត្ថា

ព្រះវិហារ ៈ មាន សំណំុរឿង និ ង  
ជន ល្មើស ពាក់ ព័ ន្ធ នឹងការ  រុក រា ន  
ដីពៃការ បរ បាញ់ សត្វ  និង កាប់ - 
ឈើ ខុសចៃបាប់ ក្នុង ដៃន ជមៃក 
ស ត្វពៃ ភ្នំ ពក-ភ្នំ ត្នាត នៅ ខៃត្ត 
ពៃះវិហារ ចំនួន ២២ករណី តៃូវ- 
បាន បញ្ជនូ ទៅ តលុាការ នៅក្នងុ 
ឆ្នាំ ២០២០ និង ២ ករណី ទៀត 
នៅ ដើម ឆ្នា ំ២០២១ ដៃល ចនំនួ 
នៃះ មាន ការ ថយចុះ បៃមាណ 
៥០ %បើ ធៀប នឹង  ឆ្នា ំ២០ ១៩។

នៃះ បើ តាម លោក  មាស  ញឹ ម  
អនុបៃធាន មន្ទីរ បរិស្ថាន ខៃត្ត 
ពៃះវិហារ ទទួលបន្ទកុ តំបន់ ការ - 
ពារ  ដៃល បានឱៃយដងឹ ព ី ថ្ងៃ ទ ី៣១ 
ខៃ មករា។ លោក   ថា  កមា្លាងំ រប ស់ 
លោក បាន ទបស់្កាត ់នងិ បង្កៃប 
ជន ល្មើស ដៃល បាន កាប់ ទន្ទៃ ន  
រាន ដីធ្ល ីការកាប់ ឈើ ធ្វើ អាជីវ កម្ម  
និង បរបាញ់ សត្វពៃ  ខុសចៃបាប់ 
នៅក្នងុ ភ្ន ំត្នាត-ភ្ន ំពក នៃះ និង បា ន 
កសង សណំុរំឿង ទៅ តលុាការ 
ខៃត្ត   ហើយ តៃវូ បាន ផ្តន្ទា ទោស 
ដាក់ ពន្ធន គារ ពី១ឆ្នាំ ទៅ៥ ឆ្នាំ 
ចំនួន ១០ ករណី។

លោក បន្ត ថានៅ សល់ បៃមា ណ  
១២ ករណី ទៀត តុលាការ ខៃត្ត 
បាន និង កំពុង បន្ត នីតិ វិធី តាម 
សំណំុរឿងនីមួយៗ។ កៃ ពី នៃះ 
ក៏មាន ករណី  មន្តៃ ីឧ ទៃយា នុ រកៃស ចា  ប់ 
យកមក អប់រំ ធ្វើ លិខិត ពៃមាន នងិ 
ការដក វត្ថ ុតាង យក មក រកៃសាទកុ 
ដើមៃបីឱៃយ រាងចាល ផង ដៃរ។

 សមៃ ប ់ដើម ឆ្នា ំ២០២១ នៃះ 
គមឺាន សណំុ ំរឿង ២ ករណ ីទៀត 
បាន  រៀប ចំ សំណុំ រឿង ប ញ្ជូន 
ទៅ  តុលាការ នៅ ថ្ងៃ ចន្ទ ។

លោក មាស ញឹម  បញ្ជាក់ ទៀ ត 
ថា តាមរយៈការ ចាប់ ដាក់ ពន្ធ ន  - 

គា រ  តាម ចៃបាប់  ការ ផាក ពិន័យ 
នងិ បៃប ់ពកួគាត ់ព ីទោស ទណ្ឌ 
និង អប់រំ ណៃនំ បានធ្វើឱៃយ បទ- 
ល្មើ ស  ក្នងុ ដៃន ជមៃក ភ្ន ំត្នាត-ភ្ន ំ
ពក នៃះមាន ការ ថយ ចុះ បៃមា ណ  
៥០ ភាគ រយ។

បើតាម លោក មាស ញឹម  
ផៃន ការ បន្ទាប់ ទៀតគឺមន្ទីរ បរិ - 
ស្ថា ន ខៃត្ត កំពុងសហការ ជាមួ យ 
USAID រៀបចំ កំណត់ ពៃបំៃទ ល់ 
ដៃន ជមៃក  សត្វ ពៃ ភ្នំ ត្នាត-ភ្នំ 
ពក នៃះ  ពៃះ កន្លងមកមាន 
ពលរដ្ឋ មនិបាន ដងឹ ព ីតបំន ់ណា 
ជា តំបន់ អភិរកៃស និង តំបន់ ណា 
ដៃល ពួកគាត់ មាន សិទ្ធិ ក្នុងការ- 
បៃើបៃស់។  ដូច្នៃះ នៅពៃល 
កំណត់ តំបន់ រួចពលរដ្ឋ នឹង យ ល់ - 
ចៃបាស់ អំពី តំបន់ ដៃល គាត់ មាន 
សិទ្ធិ អា សៃ័យ ផល។

លោក ថា៖«យើង បាន កំណ ត់  
តំបន់ ជា៤គឺ តំបន់ ស្នូល  តំបន់ 
អភិរកៃស តំបន់ បៃើបៃស់ ដោយ 
ចីរភាព និង តំបន់ សហគមន៍។ 

នៅ ពៃល ដៃល កណំត ់រចួហើយ 
បទ ល្មើស នឹងមាន ការថយ ចុះ ។ 
បទល្មើស ភាគចៃើន គឺជា អ្នក 
ចណំលូ សៃកុ មក ព ីខៃត្ត សៀម- 
រាប នងិ កពំងធ់ ំនងិ បៃជា ពលរដ្ឋ 
នៅក្នងុ មូល ដា្ឋាន មាន ចំនួន តិច- 
តួច បំផុត»។

រដ្ឋលៃ ខាធិការ និង ជា អ្នកនំ - 
ពាកៃយ  កៃសួង បរិស្ថាន  លោក  
នៃតៃ ភក្តៃ ឱៃយ ដឹង ដៃរ ថា  ការ- 
អនុវត្ត ចៃបាប់ ក្នងុ តំបន់ភ្ន ំត្នា ត -ភ្នំ  
ពក នៃះ គកឺៃសងួ បាន សហការ  
ជាមួយ USAID    តាមរយៈ គមៃ ង 
ពៃ ឡង់ និង បាន សហការ ជាមួ  យ 
ដៃ គូក្នុង ការ អនុវត្ត ចៃបាប់  ក្នុង 
នោះ  មន្តៃី ឧ ទៃយា នុ រកៃស ក្នុង តំបន់ 
នៃះ បាន តៃៀម  អនុវត្ត ចៃបាប់ រួម- 
ជាមួយ សហគមន៍កងរាជ អាវុ ធ   
ហត្ថ ក្នងុការ ចុះបង្កៃប នៅ តំប ន់  
នៃះ។ មានករណី ជាចៃើន តៃូវ- 
បា ន ចងកៃង បញ្ជនូ ទៅ តុលា កា រ 
ដើមៃបី អនុវត្ត តាម ចៃបាប់ ហើយ 
កចិ្ចការ ងារ នៃះ កត៏ៃវូ បានធ្វើ នៅ 

តំបន់ ការពារ ធម្ម ជាតិ និង អភិ - 
រកៃស ផៃសៃង ទៀត  ទូទំាង បៃទៃ ស ។

លោក នៃតៃ  ភក្តៃ  ថ្លៃងថា ៖ 
«បទល្មើស នៅ ក្នងុ តបំនភ់្ន ំពក-
ភ្នំ ត្នាត នៃះ ភាគចៃើន ជា ករណី 
រុករាន ទន្ទៃន ដីបរបាញ់ សត្វ និ ង 
លួច កាប់ ដើមឈើ ខុស ចៃបាប់ 
ហើយ តៃូវបាន កត់ សមា្គល់ ថា 
ក្នងុ រយៈពៃល កន្លង មក នៃះ មិ ន - 
សូវ កើតមាន ចៃើន ទៃ ដោយ - 
សរ តៃមាន វិធានការ តឹងរុឹង 
អប់រំ ផៃសព្វ ផៃសាយ និង ការចូល រួម 
ពី ពលរដ្ឋ នៅ ក្នងុ សហ គមន៍» ។

លោកភក្តៃ  បាន ទទួល ស្គ ល់ 
ថា ករណី លួច កាប់ ឈើ ការ លួ ច 
បរបាញ ់សត្វ  ដាក ់អន្ទាក ់ នៅតៃ 
មាន ប៉ុន្តៃ កៃសួង បរិ ស្ថា ន បាន 
គិតគូរ លើក កម្ពស់  ជីវភាព 
ពលរដ្ឋនៅ ក្នុង សហ គមន៍។ 
ទោះ យ៉ាង ណា  បច្ចុបៃបន្ន បៃជា - 
សហគមន៍ ដៃល រស់ នៅក្នុ ង  
តំបន់ ការ ពារ ធម្មជាតិ នៃះ បាន 
ចូល បៃមូល អនុ ផល ពៃ ឈើ 

ហួស បៃមាណ ដោយ មិន បាន 
គិត ពី និរន្ត រភាព ជី វចមៃុះ ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា៖«បើ គៃ កា ប់  
ឈើ ១ ដើម វា នៅសល់ ពៃ និង 
សត្វ បុ៉ន្តៃ បើក រណី ទន្ទៃន កាន់ - 
កាប់ ដីពៃ ពួកគាត់ តៃវូ ដុត កម្ទៃ ច  
ពៃ ចោល  ទាងំ នៃះ ហើយ ដៃល 
យើង តៃូវ ការ ទប់ ស្កាត់ »។

លោក ពៅ យ៉ា ត  បៃជា សហ - 
គមន៍ នៅតំបន់ ដៃន ជមៃក សត្វ 
ភ្ន ំពក-ភ្ន ំត្នាត ដៃល ធា្លាប់ជា អ្នក- 
បរបាញ់ សត្វ ដៃរនោះ បាន ថ្លៃង 
ថា  សត្វ នៅក្នងុ តបំន ់នៃះ នៅតៃ 
មាន បុ៉ន្តៃ មិន ទាន់ មាន សុវត្ថ ិភា ព 
ទៃ ដោយ សរ ចៃះ តៃមាន មនុ សៃស 
ចូល បរបាញ់ រាល់ថ្ងៃ។ ប៉ុន្តៃ វា 
បាន កាត់បន្ថយ បាន ចៃើន និង 
មា ន ស្ថាន ភាព ល្អបៃសើរ ដោ យ-   
សរមាន  លោក  Ben Davis 
ជា អ្នក អភិរកៃស និង ការពារ ផា្ទាល់ 
នៅក្នងុ តំបន់  និង មន្តៃ ីបាន ចូល - 
រួម ជាមួយ សហគម ន៍ ក្នងុការ ទ ប់ - 
ស្កាត់ និង ណៃនំ ដល់ ពលរ ដ្ឋ។ 
ដោយ ឡៃក ការ រកុរាន ទន្ទៃន ដ ី
ក៏ថយ ចុះដៃរ  ប៉ុន្តៃវា មិន ទាន់ - 
មាន សុវត្ថិភាព ១០០%ទៃ។

លោក Ben Davis  បានឱៃយ 
ដ ឹ ង  ថា  ដោយមាន ការចលូរមួ ព ី
មន្តៃី ឧ ទៃយា នុ រកៃស របស់ កៃសួង 
បរិស្ថា ន និងបៃជា សហគមន៍  
ក្នុងការ ទប់ ស្កាត់ បទល្មើស 
ផៃសៃង ៗ  នៅ ក្នុង តំបន់ នៃះ  បាន 
ធ្វើ ឱៃយបទ ល្មើ ស ដៃល ភាគចៃើន 
កើត នៅពៃល យប់ ថយចុះ គួរ 
ឱៃយកត់ សមា្គល់ ក្នុង ពៃល កន្លង 
មក នៃះ។  

លោក បន្ត ថា៖«បើ គា្មាន កៃុម 
ពកួគាត ់( មន្តៃ ីសមត្ថកចិ្ច)ទៃវា 
នឹងមាន ការ លំបា ក ក្នងុការ ទប់ - 
ស្កាត់ បទ ល្មើស នៅក្នុង តំបន់ 
នៃះ មិន ខាន ឡើយ »៕

ឡាយ សាមាន 

ភ្នពំ្រញៈ  កៃសួង សធារណ ការ 
និង ដឹក ជញ្ជនូ ជំ រុញ ឱៃយ បៃជា ពល រដ្ឋ  
ទៅ រក សៃវា ប្តូរ បណ្ណ បើកបរ និង 
សៃវា ផៃសៃង ៗ  ទៀត ដោយ ផា្ទាល់ 
ដើមៃបី កាត់ បន្ថយ ការ ចំណាយ  
ជា ជាង ពឹង អ្នក   គួក ជៃ ខណៈ  
ដៃល កៃសងួ ខតិ ខ ំបៃងឹបៃង ផ្តល ់
សៃវា ឱៃយ ជិត ដល់ ដៃ ពល រដ្ឋ។

ការ ជំរុញ នៃះ ធ្វើ ឡើង  ខណៈ  
លោក ទៃស រដ្ឋ មនៃ្តសុ៊ីន ចាន់ ថុ ល 
រដ្ឋ មនៃ្តី កៃសួង សធារ ណការ 
និង  ដឹក ជញ្ជូន បាន ដឹកនំ អ្នក- 
សរព័ត៌មាន ជា ចៃើន រូប ដើមៃបី 
ទសៃសន កិច្ច  និង បងា្ហាញ អគារ 
ទីស្តីការ កៃសួង និងអគារ វិទៃយា - 
ស្ថាន  «តៃជោ សៃន សធារ ណ - 

ការនិង ដឹក ជញ្ជូន »កាលពី  ថ្ងៃ ទី 
៣០   ខៃ  មករា។ លោក ថ្លៃង ថា៖ 
«សូម អញ្ជើញ ទៅ ប្តរូ បណ្ណ បើក បរ 
ពនៃយា  រ បណ្ណ បើក បរ នៅផៃសារ ទំនើប 
អីុអ ន ទី១ អីុអន ទី ២    ណូរូ៉ម៉លនៅ 
កៃសួ  ង សធា រណ ការ កុំពឹង គៃ 
អ្នក រត់ ការ ឱៃយសោះ ។ យើង ខ្ញុ ំបមៃើ 
បៃ ជា  រាស្តៃ ដោយ ឥតគិតថ្លៃ »  ។ 

លោក បញ្ជាក ់ថា បៃជា ពលរដ្ឋ 
មាន បញ្ហា ពាក់ ព័ន្ធ ការ កាត់ ឈ្មាះ 
បាត់ កាត គៃ ី  បាត់ ពៃកមី ចង់ ពនៃយារ  
បណ្ណ បើកបរ ធ្វើ បណ្ណបើក បរ ឆ្លង 
បៃទៃស   កៃសួង  ចៃញ ឱៃយ  ដោយ 
កៃសួង មិន ចង់ ឱៃយ បៃជា ពលរដ្ឋ 
ទៅពងឹ  ពាក ់អ្នករត ់ការ អ្នក គួក ជៃ 
មក ធ្វើបណ្ណ បើកបរ ទៃ។

ជាមួយ គា្នា នៃះ ដៃរ លោក រដ្ឋ - 
មនៃ្តី ក៏បាន កៃើន រំឭក ដល់ មនៃ្តី 

កៃសួង សធារណការ  តៃូវ ផ្តល់ 
សៃវាដល់ បៃជា ពល រដ្ឋ ដោយ 
យក ចិត្ត ទុក ដាក់ និង រហ័ស ហើយ 
ក្នុង ករណី ដៃល មន្តៃី  ផ្តល់ សៃវា 
ណា ម ួយ  បៃើ កាយ វកិារ ឆ្គឆំ្គង ឬ 
ទារ កមៃ សៃវា លើស ពល រដ្ឋ អាច 
ទរូ សព័្ទ រាយ ការណ៍  ព ីករណី មនិ- 
បៃ កៃតី នៃះ ភា្លាមៗ តៃ ម្តង។

នយក បៃតិ បត្តិ សម្ព័ន្ធ គណ - 
នៃយៃយ ភា ព សង្គម កម្ពុជា លោក 
សន ជយ័ បាន ថ្លៃងថា ការ ជរំញុ 
នៃះ  ជា រឿង ល្អ មយួ ប៉នុ្តៃ  ដើ មៃបី ឱៃយ 
ការអនុវត្ត មាន បៃសិទ្ធ ភាព ក៏ ដូច- 
ជា យន្ត ការ ដោះ សៃយ បញ្ហា នៃះ 
កៃសងួ តៃវូ លបុ បបំាត ់អ្នក រត ់ការ 
(អ្នកគួកជៃ)នៅ តាម  ការិយ ល័ យ  
ផ្តល ់សៃវា ដោយ ដាក ់ជនំសួ មក- 
វិ  ញ  នូវ  មនៃ្ត ីជំនញ នៅ ទីនោះ ដើ មៃបី 

ផ្តល់ ព័ត៌មាន ដល់ ពលរដ្ឋ ដៃល 
ទៅ រក សៃវា ផៃសៃងៗ។

លោកថា៖«តៃូវ មាន មនៃ្តី ផ្តល់ 
ព័ត៌មាន  ឬ ជួយ ពលរដ្ឋ ក្នុងការ- 
បំពៃញ ឯក សរ មួយ ចំនួន ពី ពៃ ះ 
បៃសិន បើ ពលរដ្ឋ ទៅ រក សៃវា 
ហើយអត់ មាន  អ្ន កផ្តល់ ព័ត៌មាន 
លម្អិត ជូន គាត់ ហើយ គាត់ ខ្វះ 
ព័ត៌ មាន  មួយ ចំនួនអី៊ ចឹង គាត់ នៅ 
តៃ   ពឹង គៃពឹង ឯង នៅ កៃបៃរ នោះហើ យ  
បើសិន មានអ្នក រត់ ការ នៅកៃបៃ រ នោះ  
វា ជាការ ទាក់ ទា ញ ក្នុង ការ ពឹង 
អ្នក គួក ជៃ ដូច្នៃះ តៃូវ តៃបិទ ចៃក 
អ្នក រត់ ការ តៃ ជំនួស មក វិញ នូវ 
អ្នក ជំនញ ពិតបៃកដ »។ 

អគារ ទីស្ត ីការ កៃសួង និង អគា រ 
វិទៃយា ស្ថាន «តៃជោ សៃន សធា- 
រ ណការ និង ដឹក ជញ្ជូន» ក៏បាន 

បង្កើត ឱៃយ មាន មជៃឈមណ្ឌល ផ្តល់ 
សៃវាស ធារណៈ ទំនើប ផងដៃរ 
រួម  មាន សៃវា ចុះ បញ្ជី យនយន្ត 
តៃួត ពិនិតៃយ លក្ខណៈ បច្ចៃក  ទៃស 
យនយន្ត  ធ្វើ បណ្ណ បើកបរ ការ- 
ស្នើ សំុ អាជា្ញាប័ណ្ណ ដឹកជញ្ជនូ ផ្លវូ ទឹ ក 
ផ្លវូសមទុៃ នងិ កពំងផ់ៃនងិ ការ សុ ំ
អាជា្ញាប័ណ្ណ ធ្វើ អាជីវកម្ម ដឹក ជញ្ជ ូន  
ក្នងុបៃទៃស តាម ផ្លវូ  គោក ជា ដើម ។

លោក  ស៊ុន ចាន ់ថុល ចាត់ - 
ទុក ការ ផ្តល់ សៃវា លឿន រហ័ស 
និង មាន តមា្លា ភាពជូន បៃជា - 
ពលរដ្ឋ គឺ ជាគោល បំណង ដ៏ធំ  
ទៅ  តាមអនុសសន៍ ណៃនំ រប ស់  
លោក នយក រដ្ឋមន្តៃ ីហ៊នុ សៃន 
ដើមៃបី ផ្តល់ ទំនុក ចិត្ត ក៏ ដូច ជាភាព- 
ជឿជាក់ របស់ បៃជា ពលរដ្ឋ លើ 
មន្តៃី រាជ រដា្ឋា ភិបាល ៕

មន្ត្រ ី៖  បទ ល្មើស នៅ ដ្រន ជម្រក សត្វ ព្រ ភ្នពំក - ភ្នតំ្នោត មានការថយចុះ

រដ្ឋមន្ត្រ ីសាធារណ ការ ជំរុញ ឱ្រយពល រដ្ឋ  ទៅ រក ស្រវា ប្តរូ បណ្ណ បើក បរ និង ស្រវា ផ្រស្រងៗ ដោយ ខ្លនួ ឯង 

លោក ន្រត្រ ភក្រ្តា(បង់កក្រមា) ថ្ល្រង ទៅកាន់ អ្នក កាស្រត និង មន្ត្រ ីបរិសា្ថាន ពី ថ្ង្រ ៣១  មករា ។ រូប យូសុះ អាប់ ឌុល រា៉ាស់ ហុីម
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,980 17,320 17,320 16,800

2 GTI 3,450 3,400 3,450 3,200

3 PAS 13,920 13,940 13,940 13,700

4 PEPC 2,960 2,980 2,980 2,920

5 PPAP 11,740 11,760 11,760 11,740

6 PPSP 1,500 1,520 1,520 1,470

7 PWSA 6,100 6,100 6,100 6,020

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ១ី ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ 

រោងចក្ អគ្គសិនី  ពី ពន្ល ឺព្ះ - 
អាទិត្យ កម្លាងំ  ៤០ ម្ហ្គាវ៉ាត់ 
គ្ង សង់ នៅ ខ្ត្ត កំពង់ ឆ្នាងំ 

ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ រដ្ឋាភិ បាលនឹងសាង-  
សង់ រោង ចកេ ផលិត ថាម ពល 
អគ្គិសនី  ដើរ ដោយ ពន្លឺ ពេះ អា-
ទិតេយ  អានុភាព ៤០ មេហ្គាវ៉ាត់ 
ថ្ម ីមយួ   នៅ ខេត្ត កពំង ់ឆ្នាងំ។ នេះ 
បើ   តាម មន្តេ ីជាន ់ខ្ពស ់នេ កេសងួ 
រ៉េ និង ថាមពល។

លោក វិចទ័រ ហេសូនា អគ្គ នា-
យក នេ អគ្គ នាយក ដ្ឋាន ថាម ពល  
នេ កេសងួ រ៉េ នងិថាម ពល   បាន 
បេប ់ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍ ថា កេសងួ នងិ  
ដេ គូ អភិវឌេឍន៍ កំពុង រៀបចំ ឯក-
សារ ដេញ ថ្លេ វិនិ យោគ គមេង  
សាងសង់ រោងចកេ អគ្គិសនី  ពី 
សូឡា  ៤០ មេហ្គា វ៉ាត  ក្នុង ខេត្ត 
កំពង់ ឆ្នាំង ដេល គេង   បញ្ចប់ 
នៅ តេី មាស ទី ៣ ឆ្នាំ ២០២១  ។  
លោកបេប ់  ថា ៖  «យើង កពំងុ ធ្វើ 
គមេង ដេញ ថ្លេ រោង ចកេ អគ្គិ - 
សនី សូឡា  ៤០  មេហ្គាវ៉ាត់ មួយ 
ថេម   ទៀត ដេល ធនាគារ អភវិឌេឍន ៍ 
អាសុី    ជា អ្នក ផ្តួច ផ្តើម និង ជួយ  
រៀបចំ ឯកសារ ដេញ ថ្លេ  »។ 

លោក   បេប់  ទៀត ថា  គណៈ - 
កមា្មាធិការ ពី តំណាង អគ្គិសនី 
កម្ពុជា (EDC)   និង តំណាង ពី 
កេសួង រ៉េ និង  ថាម ពល នឹង ធ្វើ 
ការ យ៉ាង ហ្មត់ ចត ់វយ តម្លេ លើ 
កេុមហ៊ុន ចូល រួម ដេញ ថ្លេក្នុង 
គមេង នេះ។ លោក បញ្ជាក ់ថា 
គមេង នេះ គេង នងឹ វយ តម្លេ 
នៅ ថ្ងេទី១០ ខេកុម្ភៈ នេះ។

លោក អ៊ុក រស់ បេធាន មន្ទីរ 
រ៉េ នងិថាម ពល  ខេត្តកពំង ់ឆ្នាងំ 
បានបេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ កាលពី 
ថ្ងេ  ចន្ទថា កេុមការ ងារ   លោក 
បាន តេៀម ខ្លួន រួច រាល់ សមេប់ 
ចូល រួម អភិវឌេឍគមេង នេះ 
ខណៈ ការ សិកេសា ផល ប៉ះ ពាល់  
សង្គម  និង បរិសា្ថាន ជិតរួច រាល់ 
ហើយ ។ លោក រពំងឹ ថា គមេង 

នេះ នឹង អាច ចាប់ ផ្តើម នៅ ក្នុង  
ឆមាស ទី ២   ឆ្នាំ នេះ។

លោក   និយយ ថា៖ «យើង 
នឹង មាន រោង ចកេ ផលិត ថាម - 
ពល អគ្គិសនី ដើរ ដោយ ពន្លឺ ពេះ- 
អាទិតេយ ថ្មី មួយ ទៀត នៅ ទីនេះ 
ដេល វ នងឹ ជយួ ដល ់ការ ផ្គត ់ផ្គង ់
អគ្គសិន ីដល ់មលូ ដ្ឋានក្នងុ  តបំន ់ 
ដច់ សេយល ដេល កំពុង ខ្វះ 
ភ្លើង បេើ បេស់»។ 

លោក បញ្ជាកថ់ា៖ «កេសងួ រ៉េ 
នងិ ថាម ពល  នងិ អគ្គសិន ីកម្ពជុា  
បាន មក ពិនិតេយ  ទី តាំង រួច ហើយ 
កាលពី ថ្មី នេះ ប៉ុន្តេ មិន កំណត់ 
ទីតាំង ណាមួយ នៅឡើយ »។ 

គមេង នេះ គឺ សេប ពេល 
សាជីវកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ អន្តរជាតិ 
(IFC) ដេលជា សមា ជកិ របស ់
ធនាគារ ពិភពលោក កំពុង ពិ-
ចារណា លើ សំណើ  ពងេកី កញ្ចប ់ 
ហរិញ្ញបេបទាន រហតូ ដល ់ ៨លាន  
ដុលា្លារ ដើមេបី គាំ ទេ ដល់ គមេង 
អភវិឌេឍន ៍រោង ចកេ ថាម ពល ពន្ល ឺ
ពេះអាទិតេយ  ៦០មេហ្គាវ៉ាត់  
ដេល វិនិយោគ ដោយ កេុម ហ៊ុន 
ថេ Prime Road Power។ 

IFC  ឱេយ ដឹង ថា ការ ចំណាយ 
លើ គមេង  នេះ តេវូ  រពំងឹថា  នងឹ 
មានបេហេល ៤១ លាន ដលុា្លារ។ 
កញ្ចប ់ហរិញ្ញបេប ទាន របស ់ IFC 
រំពឹង ថានឹងមាន  រហូតដល់ ៨ 
លាន ដុលា្លារ  ក្នុង នោះ  ៤ លាន 
ដលុា្លារ ព ី គណន ីផ្ទាល ់ខ្លនួ  នងិ  ៤ 
លាន ដុលា្លារ ទៀត ពី ការ អនុវត្ត 
គមេង  និង ពី បេតិបត្តិ ហិរ ញ្ញ - 
វត្ថុក្នុង  កម្ម វិធី  the Canada 
Blended Climate Finance 
Program (CBCFP)។

IFC  ឱេយ ដឹងថា គមេង នេះ 
នឹង មាន ទីតាំង  នៅ ខេត្ត កំពង់ - 
ឆ្នាំង  ដេល មាន ទំហំ បេមាណ 
១០០ ហិកតា  និង  ចមា្ងាយ  ៦០ 
គីឡូ ម៉េតេ ពី ភ្នំពេញ៕ LA

PPWSA ពងី្ក ការវិនិយោគ  ជិត $៤០០ 
លានលើ គម្ង រោងចក្ ទឹកស្អាត បាក់ខ្ង  

ម៉េ គុណ មករា

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋាករទឹក ស្វយ័ត 
កេងុ ភ្នពំេញ(PPWSA) ដេល 
ជា កេុមហ៊ុន ចុះបញ្ជី នៅ ផេសារ 
មលូ ប តេ កម្ពជុាបាន សម្ពោធ បើក  
ការ ដ្ឋាន សាង សង់ រោង ចកេ  
បេពេឹត្ត កម្ម ទឹកសា្អាត បាក់ ខេង 
នៅ ជាយ កេុង ភ្នំពេញ ដេល វិនិ-
យោគ ទឹក បេក់  ជាង ៣៨០លាន  
ដុលា្លារ  ដើមេបី ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង 
តមេូវ ការដេល កំពុង កើន ឡើង 
សេប នឹង ការ កើន ឡើង នេ ការ- 
សាង សង ់លំនៅឋាននៅតំបន់ 
នោះ ។ ការ វិនិយោគ នេះ គឺជា 
ការ បង្កើត  សកា្តាន ុពល វនិ ិយោគ 
ថ្មី នេ កំណើន របស់ កេុមហ៊ុន 
ស្វយ័តមួយ នេះ។

លោក នាយក រដ្ឋមន្តេី ហ៊ុន 
សេន បាន ថ្លេង នៅ ក្នុង កម្មវិធី 
សម្ពោធ រោងចកេ បេពេឹត្ត ិកម្ម 
ទកឹ សា្អាត ចកំារមន នងិ បើក ការ-
ដ្ឋាន សាង សង ់រោងចកេ បេពេតឹ្ត-ិ
កម្ម ទឹកសា្អាត បាក់ ខេង កាលពី 
ថ្ងេទ១ីខេកមុ្ភៈ ថា ចពំោះ គមេង  
សាង សង់ រោងចកេ បេពេឹត្ត ិកម្ម 
ទកឹសា្អាត បាក ់ខេង អនវុត្ត ជា២ 
ជំហន ក្នុង នោះ ជំហន ទី១ 
សាងសង់ រោងចកេ ដេល មាន 
សមត្ថភាព ផលិត ទឹកសា្អាត 
១៩៥ ពាន់ ម៉េតេ គុបក្នុង ១ថ្ងេ 
រួម ទាងំ ការ រៀបច ំបេពន័្ធ បណា្តាញ  
ចេក ចាយ ទកឹ សា្អាត ។ ការ សាងសង ់  
នងឹ បេើពេល៣៦ខេ ដោយ គេង  
បញ្ចប់ នៅ ចុង ឆ្នាំ ២០២២។  

លោក បាន ថ្លេង បន្ត ទៀត ថា 
ខណៈ ដេល ថវកិា វនិយិោគ សរបុ 
២៤៧ លាន ដលុា្លារ ក្នងុ នោះ ថវកិា  
សមេប ់ការ សាង សង ់រោងចកេ 
ផលតិ ទកឹ សា្អាត មាន ចនំនួ១៥៥, ៥  
លាន ដលុា្លារ នងិ សមេប ់ការ រៀបចំ 
បេព័ន្ធ បណា្តាញ ចេក ចាយ និង 
ផ្នេក ផេសេងៗ ទៀត មាន ចំនួន 

៩១, ៥ លាន ដុលា្លា រ។ សមេប់ 
ថវិកានេ ការ សាង សង់ នេះ គឺ 
បាន មក ពី ៤ បេភព ផេសេងៗ គា្នា 
រួម មាន ថវិកា បដិភាគ របស់ 
រដ្ឋាករ ទឹក ស្វយ័ត កេុង ភ្នំពេញ 
ចំនួន៤៧ លាន ដុលា្លា រ ថវិកា 
កម្ចី ពី ទីភា្នាក់ងារ បារាំង សមេប់ 
ការ អភិវឌេឍ (AFD) ចំនួន ៨៥ 
លាន  ដលុា្លា រ  ថវកិា កម្ច ីព ីធនាគារ  
វ ិនិយោគ អឺរ៉ុប(EIB)ចំនួន 
១០០ លាន ដុលា្លា រ  និង ថវិកា ហិ- 
រញ្ញបេបទាន ឥត សំណង ពី សហ-
ភាព អឺរ៉ុប ចំនួន១៥លាន ដុលា្លារ ។

លោក ហ៊ុន សេន បាន ថ្លេង 
បន្ត ទៀត ថា សមេប ់ការ សាង- 
សង់ រោងចកេ ជំហន ទី២ មាន 
សមត្ថភាព ផលតិ ទកឹ សា្អាត ១៩៥  
ពាន់ ម៉េតេ គុបក្នុង ១ ថ្ងេ ដេល 
គេង អនវុត្ត នៅ តេមីាស ទ៣ី ឆ្នា ំ 
២០២១រយៈពេល អនវុត្ត គមេង  
៣០ ខេ ដោយ គេង បញ្ចប ់នៅ 
ចងុ ឆ្នា ំ២០២៣។ សមេប ់ដណំាក ់ 
កាល ទ២ី គេង ចណំាយ ថវកិា 
វិនិយោគ សរុប១៣៤,៤លាន 
ដុលា្លា រ ក្នុង នោះថវិកា កម្ចី ពី 

ទីភា្នាក់ងារ បារាំង សមេប់ ការ- 
អភវិឌេឍ (AFD) ១០១,៤លាន 
ដលុា្លា អាមេរកិ នងិ ថវកិា បដភិាគ  
រដ្ឋាករទឹក ស្វយ័តកេុងភ្នំពេញ  
ចំនួន ៣៣ លាន ដុលា្លារ ។

លោក នាយក រដ្ឋមន្តេី បាន 
ថ្លេង ថា៖« ដូច្នេះ សរុប គមេង 
វិនិយោគ ផ្គត់ ផ្គង់ ទឹកសា្អាត បាក់- 
ខេង ទាំង២ ជំហន នឹង បេើ- 
បេស ់ថវកិា វនិយិោគ រហតូ ដល ់
៣៨១,៤លាន ដុលា្លា រ ហើយ 
សមត្ថ ភាព ផលតិ ទកឹ សា្អាត នងឹ 
ឡើង ដល់៣៩០ ពាន់ ម៉េតេ គុប 
ក្នុង ១ ថ្ងេ នៅ ចុង ឆ្នាំ ២០២៣ 
ដេល នេះ គឺជា សមត្ថភាព មួយ 
ខ្ពស ់បន្ថេ មលើ  សមត្ថ ភាព ផ្គតផ់្គង់ 
សព្វ ថ្ងេ នេះ»។

លោក Jong Weon Ha 
អនបុេធាន ផេសារ មលូ ប តេ កម្ពជុា 
មាន បេសាសន ៍ថា  ការ វនិយិោគ 
ថ្ម ីនេះ នងឹ ផ្តលឱ់េយ រដ្ឋាករ ទកឹ ស្វយត័  
កេុង ភ្នំពេញ នូវ សកា្តានុពល ថ្មី 
មួយ សមេប់ កំណើន របស់ ខ្លួន ។ 
លោក បាន បន្តថា  បច្ចុបេបន្ន តម្លេ  
ភាគហ៊នុ របស ់PPWSAគនឺៅ 

ទាប  ដចូ្នេះការ វនិយិោគ ថ្មីៗ  នេះ 
នឹង ជួយ ឱេយ កេុមហ៊ុន ចុះ បញ្ជី 
មយួ នេះ អាច រកបេក ់ចណំេញ 
បន្ថេម ទៀត នាពេល  អនាគត។

លោក បានបញ្ជាក ់៖ « អ្វ ីដេល 
ពិសេស នោះ គឺថា គមេង វិនិ-
យោគ ភាគ ចេើន តេូវ បាន ផ្តល់ 
មូល និធិ ដោយ មាន អតេ ការ- 
បេក ់ទាប បផំតុ។ ការណ ៍នេះ នងឹ  
ជយួ សហគេស ដេល គេបគ់េង  
ដោយ រដ្ឋ មួយ នេះ មាន ការ រីក - 
ចមេើន ថ្ម ីនេ អាជវី កម្ម របស ់ខ្លនួ ។ 
ខ្ញុំ បេកដ ថា  តម្លេ ភាគ ហ៊ុន នឹង 
កើន ឡើង ឆប ៗ់  ឬ តម្លេ នងឹ ឆ្លុះ- 
បញ្ចាំង ពី ការ វិនិយោគ ថ្មី ទាំង - 
នេះ ឆប់ៗ នេះ»។ 

លោក បន្ថេម ថា PPWSA 
ផ្តល់ ការ បេក ់សមេប ់ភាគលាភ  
លើ ភាគហ៊ុន របស់ខ្លួន  ក្នុង រង្វង់ 
ឬ ចេើន ជាង ៤ ភាគ រយ ក្នងុ ១ ឆ្នា ំ
ដេល ការ វនិយិោគ នេះ គ ឺសមេប់  
រយៈ ពេល វេងដោយ សារ ការ  ជួញ  - 
ដរូ ភាគ ហ៊នុ របស ់កេមុហ៊នុ  នេះ 
គ ឺមាន សា្ថាន ភាព ល្អ  បើ ធៀប នងឹ 
ភាគ ហ៊ុន ដទេៗ ទៀត៕LA

លោក នាយករដ្ឋមន្តេ ី ហុ៊ន សេន ចុច បូ៊តុង  បើកការដ្ឋានសាងសង់  រោង ចកេផលិត ទឹកសា្អាត បាក់ខេង។ SPM
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អង្ករនំាទៅចិនកើនខណៈការនំាចេញសរុបធ្លាក់ចុះ
ហុឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ ការ នាំ ចៃញ អង្ករ ពី កម្ពុជា 
ទៅ បៃទៃស ចនិ   រយៈ ពៃល  ១ ខៃ ដំបូង 
ឆ្នាំ ២០២១ បាន កើន ឡើង ១ ១៥៦ 
តោន ស្មើ នឹង ជិត  ៨ ភាគ រយ បើ ធៀប  
រយៈ ពៃល ដូច គ្នា កាល ពី ឆ្នាំ ២០២០ 
ខណៈ ទីផៃសារ ទិសដៅ សំខាន់ ៗ  ផៃសៃង ៗ - 
ទៀត បាន ធ្លាក់ ចុះ ទាំង អស់ ។ នៃះ បើ - 
យោង តាម របាយការណ ៍របស ់កៃសងួ 
កសិកម្ម រុកា្ខា បៃមាញ់ និង នៃសាទ។

របាយការណ ៍ស្តពី ីសា្ថាន ភាព នៃ ការ- 
នា ំចៃញ អង្ករ បៃចា ំខៃ មករា ឆ្នា ំ២០២១ 
របស ់កៃសងួ កសកិម្ម រកុា្ខា បៃមាញ ់នងិ 
នៃសាទ បាន ឱៃយ ដងឹ ថា  ក្នងុ ខៃ មករា ឆ្នា ំ
២០២១ កម្ពុជា បាន នាំ ចៃញ អង្ករ ទៅ 
បៃទៃស ចិន  ១៦ ១៦៣ តោន កើន- 
ឡើង ៧,៧ ភាគ រយ ព ី ១៥ ០០៧តោន   
កាល ពី ខៃ មករា ឆ្នាំ ២០២០។

ទោះ យ៉ាង ណា បរិមាណ  អង្ករ ការ នំា - 
ចៃញ សរុប ក្នុង ខៃ  មករា ឆ្នាំ ២០២១ 
មិន   កើន ឡើង ទៃ  ដោយ មាន ចំនួន  ៣៤- 
២៧៣  តោន ធ្លាក់ ពី ចំនួន  ៥០ ៤៥០ 
តោន ឬ ស្មើ នឹង ៣២,០៧ ភាគ រយ 
ធៀប នឹង ខៃ មករា ឆ្នាំ មុន។  ក្នុង នោះ 
ទផីៃសារ សហភាព អរឺ៉បុ មាន  ១០ ៩៨៥ 
តោន ធ្លាក់ ចុះ ៥៩ ភាគ រយ ទីផៃសារ 
បណា្តា បៃទៃស អាសា៊ាន មាន  ២ ៦២៥ 
តោន ធ្លាក់ ៤៤,៦១ ភាគ រយ និង ទិស- 
ដៅ ដទៃ ទៀត មាន  ៣ ៧២៣ តោន 
ធ្លាក់ ៣៤,០៣ ភាគ រយ។ 

ទនិ្ននយ័ ឱៃយ ដងឹ ទៀត ថា ក្នងុ ចណំោម 
បរមិាណ អង្ករ នា ំចៃញ ខាង លើ គ ឺអង្ករ 
បៃភៃទ កៃអូប  មាន ចំនួន ៣០ ០៣២ 
តោន (៨៧,៦៣ ភាគ រយ) អង្ករ ស 
មាន  ៣ ៦៩៥ តោន (១០,៧៨ ភាគ- 
រយ) នងិ អង្ករ ចហំយុ មាន ចនំនួ៥៤៦  
តោន (១,៥៩ភាគ រយ)។

រដ្ឋាភិបាល ចិន កន្លង មក បាន ផ្តល់ 
កតូា ឱៃយ កម្ពជុា នា ំអង្ករ ចលូ ទៅ បៃទៃស 

ខ្លួន  ៤០០ ០០០ តោន ក្នុង ១ ឆ្នាំ ។  
លោក ហុ៊ន ឡាក់បៃធនកៃមុបៃកឹៃសា -  

ភបិាល សហពន័្ធ សៃវូ អង្ករ កម្ពជុា បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១ ខៃ 
កមុ្ភៈ ថា បៃទៃស ចនិ គ ឺជា ទផីៃសារ ធ ំនងិ 
មាន ការ គំទៃ ចៃើន សមៃប ់ទផីៃសារ អង្ករ  
កម្ពជុា ពសិៃស ទផីៃសារ នៃះ បាន រកៃសា នវូ 
កណំើន ជា បន្ត បនា្ទាប ់។ លោក ថ្លៃង ថា ៖   
« ចិន ជា ទីផៃសារ ដៃល មាន សកា្តានុពល 
បំផុត សមៃប់ អង្ករ កម្ពុជា  » ។ 

ទាក ់ទង នងឹ ការ ធ្លាក ់ចុះ ការ  នា ំចៃញ 
ទៅ  បៃទៃស ដទៃ ទៀត លោក ហ៊នុ ឡាក ់ 
លើក ឡើង ថា វា អាច បណា្តាល មក ពី 
កតា្តា ចៃើន យ៉ាង ប៉នុ្តៃ មាន កតា្តា សខំាន ់
២ គឺ ការ រឹត តៃបិត ការ ធ្វើ ដំណើរ ដោយ- 
សារ កូវីដ ១៩ និង  ការ កើន ឡើង តម្លៃ 
ដឹក  ជញ្ជូន ចាប់ តាំង ពី ចុង ឆ្នាំ ២០២០ 
មក  ។ លោក បន្ត ថា៖ « ទាងំ នៃះ  សទុ្ធ តៃ 
ជា ឧបសគ្គ ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ការ នា ំចៃញ អង្ករ  
របស់ យើង ធ្លាក់ ចុះ ក្នុង ខៃ មករា » ។

លោក បន្ថៃម ទៀត ថា ទន្ទមឹនងឹការ- 
ធ្លាក ់ចុះ បរមិាណ នា ំចៃញ អង្ករ ទៅ កាន ់
ទីផៃសារ អន្តរ ជាតិ នៃះ បៃរ ជាមាន ការ នាំ-
ចៃញ  សៃូវ យ៉ាង ចៃើនទៅ  បៃទៃស  ជិត- 
ខាង (វៀតណាម)។ លោក បន្ត ថា៖ « ចាប់-   
តាងំ ព ីចងុ ឆ្នា ំ២០២០  មក  តម្លៃ សៃវូនៅ  
តាម ពៃំដៃន (វៀតណាម) បាន កើន-  
ឡើង ខ្ពស ់ ដៃល ធ្វើ ឱៃយលហំរូ សៃវូ ចៃញ 
តាម ពៃដំៃន បៃទៃស ជិត ខាង មាន  កាន់ - 
តៃ ចៃើន ។  ទន្ទឹម នឹង នោះ ការ បៃមូល 
ទិញ សៃូវ ពី សំណាក់ រោង មា៉ាសុីន  ក្នុង 
សៃុក ដើមៃបី  យក ទៅ កិន ជា អង្ករ  ក៏ មិន- 
ទាន់ មាន សកម្ម ភាព អ្វី គួរ ឱៃយ កត់ - 
សមា្គាល់ ដៃរ (តម្លៃ សៃូវ ខ្ពស់)» ។

បៃធន កៃមុហ៊នុ នា ំចៃញ អង្ករ Sig-
nature of Asia Co., Ltd លោក 
ចាន់ សុខឃាំង  បាន និយយ ថា ការ- 
នាំ  ចៃញសៃូវ ដ៏ ចៃើន តាម ពៃំដៃន បាន 
ធ្វើ ឱៃយ មាន លំហូរ សៃវូ ពី កម្ពជុា ជា  ចៃើន  
ទៅ បៃទៃស ជតិ ខាង ។  បើ អាជា្ញាធរ មនិ 

មាន វធិន ការ អ្វ ីសោះនោះ វា អាច នងឹ 
ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ ផៃនការ នាំ ចៃញ 
អង្ករ កម្ពុជា ទៅ កាន់ ទីផៃសារ អន្តរ ជាតិ ។ 

លោក និយយ   ថា៖ « យើង សូម ស្នើ 
ឱៃយ រដ្ឋាភិបាល  ពិនិតៃយ ពិចារណា បន្ថៃម- 
ទៀត ទៅ លើ ការ គៃប ់គៃង លហំរូ ចៃញ 
សៃវូ  ផលតិ កម្ម សៃវូ បៃពន័្ធ ធរាសាសៃ្ត 
និង ការ ផលិត ពូជ ថ្មីៗ បន្ថៃម ពី ពៃះ 
មាន សារៈ សំខាន់ ណាស់ ក្នុង ការ ជួយ 
ជំរុញ កំណើន នៃ ការ នាំ ចៃញ អង្ករ ទៅ 
កាន់ ទីផៃសារ អន្តរ ជាតិ»។

ទនិ្ននយ័ ព ីសហពន័្ធ សៃវូ អង្ករ កម្ពជុា 
បង្ហាញ ថា កាល ពី ឆ្នាំ ២០២០ កម្ពុជា 
បាន នាំ ចៃញ អង្ករ សរុប ៦៩០ ៨២៩  
តោន កើន ឡើង  ១១,៤០ភាគ រយ 
ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៩។ កាល ពី ឆ្នាំ 
២០២០ ការ នា ំចៃញ អង្ករ ទៅ បៃទៃស 
ចនិ មាន ចនំនួ ២៨៩  ៤៣៩  តោនស្មើ 
នឹង  ៤១,៩០ភាគ រយ នៃ ការ នាំ ចៃញ 
អង្ករ សរុប របស់ កម្ពុជា៕ LA

ម៉េ គុណមករា

ភ្នពំេញ ៈ ធនាគរ    PPCBank ដៃល 
គៃប ់គៃង ដោយ វនិយិោ គនិ ករូ៉ៃ ខាង តៃបងូ 
និង កៃុម ហ៊ុន ធនា រា៉ាប់រង អាយុ ជីវិត 
ពៃដូនិសល (Prudential Cambo-
dia) បាន សមៃច   កចិ្ច ពៃម ពៃៀង «ភាព-   
ជា ដៃគ ូលក ់ការ ធនា រា៉ាបរ់ង អាយ ុជីវិត» 
ដើមៃបី ផ្ដល់ ជមៃើស ផលិត ផល ហិរញ្ញ - 
វត្ថ ុបន្ថៃម ទៀត ដល ់អតថិជិន របស ់ខ្លនួ 
នៅ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា។

កចិ្ច ពៃម ពៃៀង នៃះ តៃវូ បាន ចុះ ហត្ថ- 
លៃខា រវាង លោក Shin Chang Moo 
បៃធន ធនាគរ PPCBank នងិ លោក 
Sanjay Chakrabarty អគ្គនាយក 
កៃុមហ៊ុន Prudential Cambodia 
នៅ ទីកៃុង ភ្នំពៃញ កាលពី ថ្ងៃទី១ ខៃ 
កុម្ភៈ  ឆ្នាំ២០២១។

លោក Shin Chang Moo បាន 
ឱៃយ   ដងឹ ថា ភាព ជា ដៃគ ូលក ់ធនា រា៉ាបរ់ង- 
អាយុ ជវីិត នៃះ នងឹ បមៃើ ជា ចៃក ចៃញ- 
ចូល តៃ មួយ សមៃប់ ដំណោះ សៃយ 
ហិរញ្ញ វត្ថុ ដៃល នឹង លើក កម្ពស់ បទ- 
ពិសោធ របស់ អតិថិ ជន និង កមៃិតនៃ  
ភាព ងយ សៃលួ។ លោក បន្ត ថា៖ «ការ- 
លក ់ធនា រា៉ាបរ់ង អាយ ុជវីតិ» នងឹ ផ្ដល ់
កញ្ចប់៣  សមៃប់ អតិថិ ជន ចាប់ពី 
ការការ ពារ ទៃពៃយ សមៃបត្ត ិដល ់ការ ធនា 
អនាគត កូនៗ របស់ ពួក គៃ។

លោក បាន  ថ្លៃង ថា៖ «ការណ ៍នៃះ អាច 
ឱៃយ  មាន ការ សមៃច ចិត្ត បៃកប ដោយ  
ព័ត៌មាន ពិត និង បៃសិទ្ធភាព សមៃប់ 
អនាគត ហរិញ្ញវត្ថ ុ ពកួ គៃ។ PPCBank 
ទទលួ សា្គាល ់តមៃវូ ការ នៃ ការ ទទលួបាន  
សៃវា ធនាគរ ពៃញ លៃញ  នៅ  កម្ពជុា។ 
ភាព ជា ដៃគូ  ផ្លូវ ការ របស់ យើង ជាមួយ 

ពៃូដិនសល នៅ ថ្ងៃ នៃះ គឺ ជា ការ បើក 
សោ នៃ ទនំកុ ចតិ្ត ថ្ម ី នងិ ដណំោះ សៃយ 
ដៃល នាំមុខ ថ្មី មួយ ទៀត ក្នុង ការ  វិនិ - 
យោគ លើ សុវត្ថិភាព  ហិរញ្ញវត្ថុ »។

លោក Sanjay Chakrabarty 
អគ្គ នាយក កៃុមហ៊ុន Prudential 
Cambodia បាននិយយ  ថា ចាប់  ពី 
ការ បង្កើត អាជីវ កម្ម នៅ ក្នុង បៃទៃស 
កម្ពុជា កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៣ កៃុមហ៊ុន 
Prudential Cambodia បាន អនមុត័ 
បៃក់ សំណង  ១១,១លាន ដុលា្លារ 
និង បមៃើ អ្នក កាន់ បណ្ណធនា រា៉ាប់រង 
ជាង ២៥០ ០០០ នាក ់(គតិ តៃមឹ ថ្ងៃទ ី
៣០ ខៃវិច្ឆិកា  ឆ្នាំ២០២០)។

លោក Sanjay បានថ្លៃង  ថា៖ «ការ- 
ទូទាត់ ទាំង នៃះ បាន ជួយ ដល់ គៃួសារ 
កម្ពជុា បៃឈម នងឹ ពៃតឹ្តកិារណ ៍អាកៃក ់
ដោយ ភាព ថ្លៃថ្នរូ នងិ ទទលួ បាន ភាព- 

ជោគ ជ័យ ជាថ្មី។ ដោយ សារ ការ រីក រាល - 
ដល ជំងឺ កូ វីដ ១៩ និង អតៃ ចំណៃក 
ទីផៃសារ  ធនា រា៉ាប់រង អាយុ ជីវិត ទាប នៅ 
ក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា គោល បណំង របស ់ 
យើង គ ឺធ្វើ ឱៃយ ទាន ់ពៃល វៃលា នងិ កាន-់ 
តៃ  មាន សារៈ សំខាន់ ជាង ពៃល ណាៗ 
ទាំង អស់ នៅ ក្នុង បៃវត្តិសាស្ដៃ របស់ 
យើង នៅក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា»។

លោក លើក ឡើង ថា៖ «ក្នងុ នាម  អ្នក- 
ថៃរកៃសា សុខុមាលភាព ហិរញ្ញវត្ថុ របស់ 
អតិថិជន ធនាគរ ជាចៃើន មាន ជំហរ 
តៃ មយួ គត ់ក្នងុ ការ បៃកឹៃសា យោ បល ់ ដល ់
អតិថិជន របស់ ពួក គៃ លើ ការ ការ ពារ 
លើ តមៃូវការ ហិរញ្ញវត្ថុ ។ យើង រីករាយ 
ក្នុងការ ធ្វើដៃគូ ជាមួយ  PPCBank 
ហើយ យើង ទន្ទឹង រង់ ចាំ ដោយ រីករាយ 
ក្នុង ការ ជួយ ការពារ សុខភាព និង ទៃពៃយ -  
សមៃបត្តិ អតិថិជន»៕ LA

កេមុ កសិករអង្គយុ ចំា រថយន្ត មក ដឹក សេវូ ពី សេ  យក ទៅ លក់ ឱេយ ឈ្មញួ ។ រូបថត រា៉ាហុីម

PPCBចុះកិច្ចពេមពេៀងសហការជាមួយPrudentialCambodia

បេងឆៅជាង៤
មឺុនបារ៉េល...

ត ព ីទពំរ័ ១...ដៃល ផលតិ បាន ១២ ៣  ៦  
បារ៉ៃល ក្នុង ១ថ្ងៃ ។ ក្នុង រយៈ ពៃល ៣៣ 
ថ្ងៃ បាន  ៤០ ៧៨៨បារ៉ៃល»។

លោក ហ៊ុន សៃន បាន បន្ថៃម ទៀត 
ថា  អណ្តងូ បៃង ទ២ី ទើប   បាន ដក ់ឱៃយ 
ដំណើរការ ខួង កាលពី ថ្ងៃទី ៣០  ខៃ 
មករា ឆ្នា ំ២០២១  ដើមៃបី ញៃក រវាង បៃង 
នងិ លៃបាប ់ភក ់។ លោក បៃប ់ថា ៖ «យើង  
នងឹ បន្ត ដណំើរ ការ បមូបៃង អណ្តងូ ជា 
បន្ត បនា្ទាប់ ទៀត នៅឆ្នាំ ២០២១  នៃះ  »។

លោក ជៀប សួរ អគ្គនាយក នៃ អគ្គ- 
នាយក ដ្ឋាន បៃងកាត នៃ កៃសងួ រ៉ៃ នងិ 
ថាមពល បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ ថា 
កៃុម ហ៊ុន  KrisEnergy កំពុង ដំណើរ- 
ការ ខួង អណ្តូង បៃង  ៤ ទៀត នៅ ក្នុង 
ចំណោម អណ្តូង បៃង៥  ក្នុង អណ្តូង- 
បៃង  A-01D  នៃ ផ្លាតហ្វ៉ម។ បៃសិន 
បើ អណ្តូង ទាំង ៥ នៃះ ដក់ ឱៃយ ដំណើរ-  
ការ  កៃុម ហ៊ុន អាច ផលិត បៃង បាន   
៧ ៥០០ បារ៉ៃល  ក្នុង ១ ថ្ងៃ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖ « តាម ផៃន ការ របស ់
កៃុមហ៊ុន នឹង អាច ដក់ ឱៃយ ដំណើរ ការ 
អណ្តូង ថៃម ១ទៀត នៅ ចុង ខៃ កុម្ភៈ នៃ  
ផ្លាតហ៉្វម នៃះ ហើយ កៃុមហ៊ុន នឹង 
ដំណើរ ការ ជា បន្ត បនា្ទាប់ ទៀត»។

លោក នាយក រដ្ឋមន្តៃ ី ឱៃយ ដងឹ ទៀត  ថា 
តាម ការ ពៃយាករ របស ់លោក ស៊យុ សៃម 
រដ្ឋមន្តៃី កៃសួង រ៉ៃ  និង ថាម ពល  កម្ពុជា 
នងឹ  ទទលួ បាន ចណំលូ ព ីឧសៃសាហ កម្ម 
បៃង   បៃមាណ ៣០ លាន ដលុា្លារ ក្នងុ ១ 
ឆ្នា ំបៃសនិ បើ តម្លៃ បៃង អន្តរជាត ិស្ថតិ 
ក្នុង តម្លៃ ៥៥ ដុលា្លារ ក្នុង១បារ៉ៃលដូច 
សព្វ ថ្ងៃ នៃះ ។

លោក  បន្ថៃម ទៀត ថា៖ «តាម ការ បា៉ាន-់  
បៃមាណ យើង នងឹ ទទលួ បាន បៃមាណ  
ចនោ្លាះ ពី ៧ ០០០ ទៅ ៧ ៥០០បា-
រ៉ៃល ក្នុង១ ថ្ងៃ  គឺ ជា ទំហំ តូច ណាស់ 
ដៃល វា មនិ ទាន ់ជះ ឥទ្ធពិល ទៅ លើ ផ្នៃក  
សៃដ្ឋកិច្ច យើង បាន ទៃ  ប៉ុន្តៃ វាជា ការ- 
ចាប ់ផ្តើម ដ ៏ល្អ នៃ ដណំើរ ការ ក្នងុ ឧសៃសា-
ហកម្ម បៃង  និង ឧស្ម័ន នៅ កម្ពុជា »។

ជាមយួ គ្នា នៃះ លោក នាយក រដ្ឋមនៃ្ត ី
ក៏ បាន អះអាង ថា កម្ពុជា កំពុង ជំរុញ  
ចរចា ជាមួយ ភាគី   ថៃ ពី គមៃង  អភិវឌៃឍន៍  
បៃង និង ឧស្ម័ន នៅ តំបន់ អះអាង តៃួត- 
សុគី្នា ក្នងុ ឈងូ សមទុៃ ថៃ ជាប ់ពៃដំៃន- 
ទឹក រវាង បៃទៃស ទាំង ២ ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «យើង តៃូវ ខិតខំ ធ្វើ- 
ការ ចរចា ជាមួយ ថៃ  យើង នឹង ជំរុញ ការ - 
ចរចា ជាមយួ ថៃ ដើមៃប ីឈាន ដល ់ទៅ ធ្វើ 
អាជីវកម្ម នៅ តំបន់ តៃួត សុី គ្នា នៃះ »។

សិទ្ធិ អភិវឌៃឍន៍ នៅ លើ តំបន់ អះអាង 
តៃួត សុី គ្នា មាន ទំហំ ២៦ ០០០គីឡូ- 
ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ រវាង បៃទៃស កម្ពុជា និង ថៃ 
ក្នុង ឈូង សមុទៃ ថៃ ដៃល ភាគី ទាំង  ២  
បាន ទាមទារ រៀងៗ ខ្លួន តាំង ពី ដើម 
ទសវតៃសរ៍ ឆ្នាំ ១៩៧០។

តបំន ់អះអាង តៃតួ សុ ីគ្នា នៃះ តៃវូ បាន 
គៃ បា៉ាន់ បៃមាណ ថា មាន បៃង និង 
ឧស្ម័ន ៥០០លាន បារ៉ៃល នៅ កៃម  
បាត សមុទៃ ៕ LA



សភាពាណិជ្ជកម្មហ្វលីីពីននៅកម្ពជុាត្រវូបានបង្កើតឡើង
ដើម្ីបជំរុញទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងហ្វលីីពីន-កម្ពជុា

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអង្គារ ទី២ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១www.postkhmer.com១០

 ពាណិជ្ជកម្មwww.postkhmer.com/ប៉ុស្តិ៍-ហ្វ័រឃើស

 សភាពាណិជ្ជកម្ម ហ្វីលីពីន នៅ 
កម្ពជុា (PhilCham Cambodia) 
តៃវូបាន សម្ពោធ ជា ផ្លវូការ នៅ សណ្ឋា-
គារ  Raffles Hotel Le Royal 
កាល ពី ថ្ងៃទី ២១ ខៃម ករ  ដើមៃបី ជំរុញ 
បន្ថៃមទៀត ដល់ ទំនាក់ទំនង ធុរកិច្ច 
និង ពាណិជ្ជកម្ម រវាង ហ្វលីីពីន  និង 
កម្ពជុា ។ 

 ដោយ តៃវូបាន បង្កើតឡើង ដំបូង ក្នងុ 
ឆ្នា ំ២០១៦  ជា បណ្តាញ អាជីវកម្ម បៃ-
សកកម្ម ចមៃបង របស់ PhilCham  គឺ 
លើកកម្ពស់ ទំនាក់ទំនង ពាណិជ្ជកម្ម 
រវាង ហ្វលីីពីន - កម្ពជុា  និង បមៃើ ដល់ 
សមាជិក របស់ខ្លួន  ជា ធនធាន ដ៏ 
សំខាន  ់មួយ សមៃប់ ការចៃករំលៃក 
ព័ត៌មាន  និង បណ្តាញ អាជីវកម្ម ។ 

 ពិធី នៃះ ក៏ទទួលបាន ការអញ្ជើញ 
ចូលរួម ពី សំណក់ ឯកឧត្តម  ប៉ៃន   
សុ វិជាតិ  អនុរដ្ឋលៃខាធិការ កៃសួង-
ពាណិជ្ជកម្ម  និងលោកសៃ ីFrances 
Louissa Cleofas  អគ្គ កុងសុ៊ល  
និង លៃខាធិការ ទី ៣ នៃ ស្ថានទូត 
ហ្វលីីពីន នៅ ទីកៃងុ ភ្នពំៃញផងដៃរ ។ 

 លោកសៃ ីBenilda Custodio-
Fernando បៃធាន  PhilCham  និង 
ជា នាយិកា សវនកម្ម កៃមុហុ៊ន PwC 
(Cambodia) ថ្លៃងថា ៖« គៃប់គា្នា 
តៃវូបាន ឱៃយ តម្លៃ  និង ស្វាគមន៍ ដោយ 
សភាពាណិជ្ជកម្ម ហ្វលីីពីន ហើយ 
យើង រីករយ ដើមៃបី ធ្វើ ការ  និង រីក-
ចមៃើន  ជាមួយគា្នា » ។ 

« តាមរយៈ ការ កា្លាយជា សមាជិក 
របស់ PhilCham  នៅ កម្ពជុា អ្នកនឹង 
ទទួល អត្ថបៃយោជន៍ ពី បច្ចៃកវិទៃយា  និង 
យុទ្ធសស្តៃ អាជីវកម្ម  និង ពី ថា្នាក់ដឹកនំា 
សហគមន៍ អ្នកជំនួញ ហ្វលីីពីន ដើមៃបី 
លើកកម្ពស់ កៃុមហុ៊ន  ការតភា្ជាប់ 
បណ្តាញ  ការចូល ទៅកាន់ មៃដឹកនំា 
ជំនួញ និង នយោបាយ សកម្មភាព 
សង្គម  និង ការតសូ៊ មតិ » ។ 

 ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វៃភាគី រវាង បៃទៃស 
អាស៊ាន ទំាង២នៅក្នងុ អំឡុង ជំងឺ កូ វីដ 
១៩ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ គឺមានតម្លៃ បៃ-

ហៃល ៤៩,០៥ លាន ដុលា្លារ ក្នងុនោះ 
ដៃរ ការនំា ចូលមក កម្ព ុជាមាន តម្លៃ 
២៥,០៩លាន ដុលា្លារ ខណៈ ការនំា - 
ចៃញពី កម្ពជុា ទៅ ហ្វលីីពីន មានតម្លៃ 
២៣,៩៦លាន ដុលា្លារ ។ នៃះ បើ យោង- 
តាម ស្ថតិិ ពាណិជ្ជកម្ម  និង ឧសៃសាហកម្ម 
របស់ហ្វលីីពីន ។  

 លោកសៃ ី Sundee M Vinas  
គឺជា នាយិកា បៃតិបត្ត ិ និង លោក Ro-
nald C Almera  ដៃលជា ដៃគូ 
គៃប់គៃង កៃមុហុ៊ន GrantThornton 
(Cambodia) គឺជា អនុបៃធាន ។ 

« សៃដ្ឋកិច្ច ដៃល កំពុង រីកចមៃើន 
យ៉ាង ឆប់រហ័ស របស់ កម្ពជុា  ចៃបាប់ 
បើកចំហ ដល់ ការវិនិយោគ  ចៃបាប់ ពន្ធ-
ដារ មាន ភាព ទាក់ទាញ  និង កមា្លាងំ 
ពលកម្ម មានការ បៃកួត បៃជៃង  បាន 
ទាក់ទាញ អាជីវកម្ម  និង ការវិនិយោគ 
ជាចៃើន មកក្នងុ វិស័យ ផៃសៃងៗ ហើយ 
គិត តៃមឹ ខៃតុលា  ឆ្នាមុំន មាន កៃមុហុ៊ន 
ហ្វលីីពីន ជាង ៩០ បាន ចុះបញ្ជ ីនៅ 
កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម ។ 

« ជាមួយនឹង ការបង្កើត  PhilCham 
Cambodia  និង ក្នងុ ភាពជា ដៃគូ ជា- 
មួយ ស្ថានទូត ហ្វលីីពីន យើង រំពឹងថា 
នឹងមាន កៃមុហុ៊ន  និង មា៉ាក យីហោ 
ហ្វលីីពីន កាន់តៃចៃើន  នឹង ចូលមក 
រកសីុ នៅ កម្ព ុជា ក្នងុ រយៈពៃល ៥  ទៅ 
១០ ឆ្នា ំខាងមុខ » ។ 

 លោកសៃ ីVinas លើកឡើងថា ៖ 
« មា៉ាក យីហោ ក៏ដូចជា កៃមុហុ៊ន របស់ 
ហ្វលីីពីន ដៃល កំពុង បៃតិបត្តកិារ នៅ 
កម្ពជុា ផ្តល់ជូន នូវ ផលិតផល គុណ-

ភាព ខ្ពស់ និង សៃវាកម្ម មានការ បៃកួត- 
បៃជៃង ដៃល ឆ្លើយតប ទៅនឹង ចំនួន 
បៃជាជន វ័យក្មៃង កម្ពជុា ដ៏ មាន សកា្ដា- 
នុព ល ។ លើសពីនៃះ វត្តមាន ជនជាតិ 
ហ្វលីីពីន ជាង ៧ ពាន់ នាក់ នៅ កម្ពជុា 
ដៃល ភាគចៃើន ជា អ្នកជំនាញ ទទួល- 
បាន  ការចូលចិត្ត  និង ស្វៃងរក   ពី 
សំណក់ កៃុមហុ៊ន ផៃសៃងៗ នៅក្នុង 

បៃទៃស » ។ 
 លោកសៃ ីVinas  ដៃលជា មា្ចាស់ 

និង ជា ស្ថាបនិក កៃុមហុ៊ន  FiDi 
Events and Entertainments 
ថ្លៃងថា  ការអភិវឌៃឍ ក្នុង តំបន់  និង 
កន្លៃង ផៃសៃង ទៀត គឺ តៃវូ បានកំណត់ 
ដើមៃបី ជំរុញ ការវិនិយោគ  និង ឱកាស 
អាជីវកម្ម ។ 

« សមាហរណកម្ម សៃដ្ឋកិច្ច អាស៊ាន 
និង ភាពជា ដៃគូ សៃដ្ឋកិច្ច គៃប់ ជៃងុ-
ជៃយ ក្នងុ តំបន់ (RCEP)  គឺមាន 
គោលបំណង ដើមៃបី ធ្វើឱៃយ បៃសើរឡើង 
នូវ លទ្ធភាព ទទួលបាន ទីផៃសារ សមៃប់ 
ទំនិញ  និង ជំរុញ ការអភិវឌៃឍ ពាណិ-
ជ្ជកម្ម » ។ 

 លោកសៃ ីបញ្ជាក់ថា ៖« ដោយសរ 
ការអភិវឌៃឍ ទំាងនៃះ យើង រំពឹង ថា 
នឹងមាន ការវិនិយោគ កាន់តៃចៃើន 
នៅក្នងុ តំបន់  និង ការកើន ឡើង នៃ 
លំហូរ ទំនិញ មិន តៃឹមតៃ ក្នុង 
តំបន់ អាស៊ាន បុ៉ណ្ណោះ ទៃ  បុ៉ន្តៃ 
ថៃមទំាង ជា មួយ សមាជិក 
RCEP រួម ទំាង បៃទៃស ចិន  
ជបុ៉ន  កូរ៉ៃខាងតៃបូង  អូស្តៃលី  
និង នូ វៃ ល សៃ ឡង់  ផង-
ដៃរ» ។  

PhilCham ចាប់ផ្តើមនៅ  
ឆ្នា ំ២០១៦ ជា បណ្តាញ 
កៃ ផ្លូវការ របស់ មា្ចាស់ 
អាជីវកម្ម  និង បៃតិបត្ត ិហ្វ ី-  

លីពីន  ដៃល មាន មូលដា្ឋាន 
នៅ កម្ពុជា  ដៃលជា កន្លៃង 
សមៃប់  ចៃក រំលៃក ព័ត៌ មាន 

និង ការធ្វើ អាជីវកម្ម នៅ ក្នងុ បៃទៃស 
កម្ពជុា ។ 

 លោក Jay Ian L Capungan 
ស្ថាបនិក  Teachers' Learning 
Action Guild  នៅ កម្ពជុា  និង ជា 
អ្នកសមៃបសមៃលួ ភាស អង់គ្លៃស 
នៅ សលា អន្តរជាតិ  Footprints 
International School គឺ ជា 
លៃខាធិការ ។  លោក Romyr A Li-
bo-on ជា ស្ថាបនិក  និង ជានា យក 
គៃប់គៃង  Cambodia Interna-
tional Models  និង ជានា យក នៃ 
Miss Universe-Cambodia  គឺជា 
ហៃរញ្ញកិ ។ ចំពោះ កៃមុបៃកឹៃសាភិបាល 
គឺ លោកសៃ ី Maria Rowena Me-
dina លោកសៃ ីNinja Flor Rica-
fort-Hesita  និង  លោក  Ben Be-
tonio ។ 

 លោកសៃ ី Medina គឺជា បៃធាន 
ទីផៃសារ  និង ទំនាក់ទំនង ផ្នៃក ឌីជីថល 
នៅ  Oakwood Premier រីឯ លោក-
សៃ ី Ricafort-Hesita  គឺជា នាយិកា 
នៃ កៃមុហុ៊ន  Happybee Food 
Cambodia ដៃល នឹង នំាយកចង្វាក់- 
អាហារ រហ័ស ទាន់ ចិត្ត អន្តរជាតិ 
ហ្វលីីពីន Jollibee មក កម្ពជុា ។ 

ចំណៃកឯលោក Betonio  គឺជា 
នាយក បៃតិបត្តិ  និង ជា ជំនួយការ 
បៃធាន  និង អគ្គនាយក កៃុមហុ៊ន 
Royal Group of Companies ។ 

 ការសម្ពោធ នៃះ ជា ចមៃបង គឺ ផ្តត-
លើ ការណៃនំា កៃមុបៃកឹៃសាភិបាល  និង 
កម្មវិធី ទូរស័ព្ទ ចល័ត ដំបូង គៃ ដៃល-
មាន ឈ្មោះថា PhilCham  ដៃល តៃវូ 
បង្កើតឡើង ដោយ Bronx Technol-
ogy ដើមៃបី ភា្ជាប់ ទំនាក់ទំនង ជាមួយ 
ដៃគូ  និង សមាជិក តាមរយៈ ឧបករណ៍ 
ដំណើរការ ដោយ បៃព័ន្ធ Android 
និង iOS ។  « ជាមួយ សភាពាណិជ្ជកម្ម 
ហ្វលីីពីន នៅ កម្ពជុា ស្ថានទូត មាន 
ដៃគូ មួយ ក្នងុ ការចាប់យក សកា្តនុពល 
ពៃញលៃញ នៃ ទំនាក់ទំនង ពាណិជ្ជ-
កម្ម   និង វិនិយោគ រវាង ហ្វលីីពីន  និង 
កម្ពជុា » ។ 

 អគ្គ កុងសុ៊ល លោកសៃ ី Cleofas 
មានបៃសសន៍ថា ៖« ជាមួយ សភាពា-
ណិជ្ជកម្ម ហ្វលីីពីន នៅ កម្ពជុា ស្ថានទូត 
មាន ដៃគូ ក្នងុ ការទាញយក សកា្តនុ-
ពល ពៃញលៃញ  នៃ ទំនាក់ទំនង ពា-
ណិជ្ជកម្ម និងជំនួញ និង វិនិយោគ រវាង 
ហ្វលីីពីន - កម្ពជុា »៕  

ប្រធាននិងក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល PhilCham និងឯកឧត្តម  ប៉្រន សុ វិជាតិ  ក្នុងពិធីសម្ពោធ PhilCham។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី

លោកស្រី Benilda Custodio-Fernando 



ព័ត៌មានខ្លីៗ
សហភាពអឺរុ៉បៈក្រមុហុ៊ន
AstraZenecaនឹងផ្គត់-
ផ្គង់វ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩ចំនួន
៩លានដូសបន្ថ្រមទៀត
សហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសថា

ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថAstra-
Zenecaបានយល់ព្រមក្នុង
ការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩
ចនំនួ៩លានដសូបន្ថ្រមទៀត
សម្រប់ត្រីមាសទី១ន្រឆ្នាំ
២០២១បន្ទាប់ពីភាគីទាំង២
ន្រះមានជម្លោះទាក់ទងនឹង
ការកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់។
គោលដៅថ្មីចនំនួ៤០លាន

ដូសនៅចុងខ្រមីនគឺពាក់-
កណ្ដាលន្រអ្វីដ្រលក្រុមហ៊ុន
អង់គ្ល្រស-ស៊ុយអ្រតន្រះ បាន
យល់ព្រមផ្គត់ផ្គង់ មុនព្រល
ដ្រលប្រកាសការកាត់បន្ថយ
ការផ្គត់ផ្គង់បន្ទាប់ពីបានជួប
ប្រទះនឹងបញ្ហាផលិតកម្មនៅ
ទ្វីបអឺរ៉ុប៕សុខវេងឈាង

វ៉ាក់សំាងដ្រលផលិតពីប្រ-
ទ្រសចិននិងរុស្រសី៊អាចនឹង
ដាក់ឱ្រយប្រើប្រស់នៅអាល្លម៉ឺង់
រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអាល្លឺ-

ម៉ង់លោកJensSpahnបាន
និយាយថា វ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩
ដ្រលផលិតពីប្រទ្រសចិននិង
រសុ្រសុីអាចត្រវូប្រើនៅអរឺ៉បុ។ការ-
លើកឡើងរបស់លោកSpahn
អំពីវ៉ាក់សំាងចិននិងរុស្រសីុគឺបន្ទាប់
ពីលោកបានសារភាពថាប្រ-
ទ្រសអាល្លម៉ឺង់ប្រឈមនឹងកង្វះ
វ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩ រហូតដល់
ខ្រម្រសា៕សុខសេីលុច
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សុខសេីលុច

កាលពីថ្ង្រចន្ទទី១ខ្រកុម្ភៈចក្រភព-
អង់គ្ល្រស បានស្នើសុំចូលជាសមាជិក
ដ្រគូអន្តរបា៉ាសុីហ្វិក (CPTPP)ដើម្របី
ពង្រីកទំនក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយ
តំបន់អាសុីបា៉ាសុីហ្វិកបន្ទាប់ពីចាក-
ច្រញពីសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីឆ្នាំមុន។
ប្រសិនបើចក្រភពអង់គ្ល្រសត្រូវបាន

អនញុ្ញាតឱ្រយចលូជាសមាជកិក្នងុកតកិា
សញ្ញាដ្រគូអន្តរបា៉ាសុហី្វកិន្រះចក្រភព-
អង់គ្ល្រសអាចកា្លោយជាប្រទ្រសដំបូង
ដ្រលបានចូលTPP-11បន្ទាប់ពីអតីត
ប្រធានធិបតីអាម្ររិកលោកដូណល់
ត្រំបានដកសហរដ្ឋអាម្ររិកច្រញពី
កតិកាសញ្ញាក្នុងឆ្នាំ២០១៧។
គរួបញ្ជាក់ផងដ្ររថាភាពជាដ្រគូអន្តរ-

បា៉ាសីុហ្វកិគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវងបណ្ដា
ប្រទ្រសចនំនួ១១នៅតបំន់បា៉ាសុហី្វកិ។
បណ្ដាប្រទ្រសទាងំនោះរមួមានប្រទ្រស
អូស្ត្រលីប្រ៊ុយណ្រកាណដាសុីលី
ជប៉នុមា៉ាឡ្រសុីមុកិសុកិនវូ្រលស្រឡង់
ប៉្ររូសិង្ហបុរីនិងវៀតណម។
កតិកាសញ្ញាន្រះអាចជួយអនុគ្រះ

ពន្ធទៅលើផលិតផលមួយចំនួននៅ
ព្រលដ្រលបណ្ដាប្រទ្រសទាំងនោះធ្វើ
ពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងទីផ្រសារបណ្ដាប្រ-
ទ្រសននដ្រលជាសមាជិក។
នៅក្នុងស្រចក្តីប្រកាសមួយកាលពី

ថ្ង្រទី៣០មករានយកដា្ឋានពាណជិ្ជកម្ម
អន្តរជាតិចក្រភពអងគ់្ល្រសបាននយិាយ
ថានងឹមានការពភិាក្រសាការដាក់សណំើ
សុំចូលកតិកាសញ្ញាន្រះ។ការពិភាក្រសា
ន្រះនឹងធ្វើឡើងដោយមានវត្តមានលោក

Yasu-toshiNishimura រដ្ឋមន្ត្រី
ក្រសងួហរិញ្ញវត្ថTុPP-11របស់ប្រទ្រស
ជប៉ុននិងលោកDamienO'Connor
រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនិងស្រដ្ឋកិច្ច។
បន្ទាប់មកពីការដាក់សណំើរចួគណៈ

កម្មការនឹងជាអ្នកសម្រចក្នុងការចូល
ជាសមាជិកន្រកតិកាសញ្ញាដ្រគូអន្តរ-
បា៉ាសុីហ្វិក។
ប្រសនិបើទទលួបានជោគជយ័ចក្រ-

ភពអង់គ្ល្រសនឹងកា្លោយជាប្រទ្រសមាន
ស្រដ្ឋកិច្ចធំទី២បន្ទាប់ពីប្រទ្រសជបុ៉ន។
នយករដ្ឋមន្ត្រីអងគ់្ល្រសលោកBoris

Johnsonបាននិយាយថា៖“ការដាក់
សំណើធ្វើជាប្រទ្រសថ្មីដំបូងគ្រដ្រល

ចូលរួមជាមួយCPTPPបង្ហាញពីមហិច្ឆ-
តារបស់អងគ់្ល្រសក្នងុការធ្វើពាណជិ្ជកម្ម
តាមលក្ខខណ្ឌល្អបំផុតជាមួយនឹងដ្រគូ
នៅទទូាងំពភិពលោកនងឹកា្លោយជាមា្ចាស់
ជើងឯកន្រពាណិជ្ជកម្មស្ររីសកល”។
បណ្ដាប្រទ្រសដ្រលនៅក្នុងកតិកា

សញ្ញាន្រះគឺអាចធ្វើពាណិជ្ជកម្មទៅ
កាន់ទីផ្រសាររបស់ប្រទ្រសននទៅវិញ
ទៅមកហើយពន្ធទំនិញទំាងនោះទទួល
បានការកាត់បន្ថយពន្ធប្រមាណ៩៥
ភាគរយ។
លើសពីន្រះទៀតក្រមុហុ៊នផលិតផល

ដ្រលយកសារធាតុដើមពីតបំន់ផ្រស្រងគ្នា
ច្រើនអាចមានលក្ខខណ្ឌអនុគ្រះពន្ធ

ផងដ្ររ។ទោះយា៉ាងណCPTPPមិន
ដចូសហភាពអរឺ៉បុទ្រមនិម្រនជាទ-ីផ្រសារ
ត្រមួយទ្រ។ដូច្ន្រះប្រទ្រសននមិន
តម្រូវឱ្រយមានបទបញ្ជានិងស្តង់ដាដូច
គ្នាទ្រហើយបណ្ដាប្រទ្រសអាចធ្វើកិច្ច-
ព្រមព្រៀងពាណជិ្ជកម្មផ្ទាល់ខ្លនួជាមយួ
ប្រទ្រសដទ្របានផងដ្ររ។
ប្រទ្រសអង់គ្ល្រស ចង់មានទំនក់-

ទនំងពាណជិ្ជកម្មជាមយួបណ្ដាប្រទ្រស
ផ្រស្រងទៀតបន្ទាប់ពីប្រទ្រសន្រះបាន
ចាកច្រញពីសហភាពអឺរ៉ុបជាការ-
ដ្រលប្រទ្រសអង់គ្ល្រសសម្រចចិត្តស្នើ
សុំចូលទៅកតិកាសញ្ញាភាពជាដ្រគូ
អន្តរបា៉ាសុីហ្វិកន្រះធ្វើឱ្រយទំនក់ទំនង
ជាមួយប្រទ្រសជប៉ុននិងអង់គ្ល្រស
កាន់ត្រមានសារៈសំខាន់បំផុត។
វិធីសាស្ត្រទ្វ្រភាគីរបស់អង់គ្ល្រសចំពោះ

ពាណិជ្ជកម្មគឺមានលក្ខណៈសមហ្រតុសម
ផលខណៈព្រលដ្រលចូលរួមជាមួយ
CPTPPដោយសារប្រទ្រសអង់គ្ល្រស
ដើរតួប្រមាណ១៣ភាគរយន្រផលិត-
ផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ពិភពលោក។
ប្រទ្រសអង់គ្ល្រសនឹងមានភាពល្អ-

ប្រសើរជាមួយប្រទ្រសជប៉ុនដោយ
បច្ចុប្របន្នប្រទ្រសជប៉ុនដើរតួប្រមាណ
៥០ភាគរយន្រផលិតផលក្នុងស្រុក
សរុបរបស់ពិភពលោកបន្ទាប់ពីសហ-
រដ្ឋអាម្ររិកបានដកខ្លួនច្រញពីកតិកា
សញ្ញាន្រះកាលពីឆ្នាំ២០១៧។ ការ-
ឈានចូលរបស់ប្រទ្រសអង់គ្ល្រសអាច
នឹងកា្លោយជាការអភិវឌ្រឍព្រមទាំងអាច
នងឹមានលទ្ធភាពពង្រកីប្លកុបន្ថ្រមទៀត
និងអាចធ្វើឱ្រយមានត្រការចូលជាសមា-
ជិកបន្ថ្រមនព្រលអនគត៕

សេតកីឡា

ប៉ូលិស បានឃុំខ្លួនមនុស្រស
ជាង៤៨០០នក់នៅទូទាំង-
ប្រទ្រសរុស្រសុី និងបានបិទ
កណ្ដាលទីក្រុងម៉ូស្គូកាលពីថ្ង្រ
អាទិត្រយជាការបង្ក្របទ្រង់-
ទ្រយធំមួយទៅលើការតវ៉ា
ទាមទារឱ្រយមានការដោះល្រង
អ្នករិះគន់វិមានក្រឹមឡាំងគឺ
លោកអាឡិចស្រណវ៉ាល់នី។
អ្នកតវ៉ារាប់ពាន់នក់បាន

ផ្គើននឹងការព្រមានរបស់រដា្ឋា-
ភបិាលមនិឱ្រយមានការប្រមលូ-
ផ្តុំចាប់ពីទីក្រុង Vladivostok
រហូតទៅដល់ទីក្រុង Saint
Petersburgនៅចុងសបា្តហ៍
ទី២ន្រការធ្វើបាតុកម្មទ្រង់-

ទ្រយធំ ជុំវិញការចាប់ខ្លួនគូ-
ប្រឆំងដ៏ល្របីឈ្មោះបំផុតរបស់
លោកប្រធានធិបតីរុស្រសុី វ៉ា្លោ-
ឌីមៀរពូទីន។
លោកណវ៉ាល់នីត្រូវបាន

ចាប់ខ្លួននៅឯព្រលានយន្ត-
ហោះក្រុងម៉ូស្គូ កាលពីពាក់-
កណ្ដាលខ្រមករាក្រយពី
លោកបានជិះយន្តហោះវិល-
ត្រឡប់មកប្រទ្រសរុស្រសុីវិញពី
ប្រទ្រសអាល្លឺម៉ង់ជាទីដ្រល
លោកបានជាសះស្របើយពីការ-
ពុលកាលពីខ្រសីហាដោយ
លោកបានស្តីបនោ្ទាសទៅលើ
វិមានក្រឹមឡាំងនោះ។
អ្នកធ្វើយុទ្ធនការប្រឆំង

អំពើពុករលួយមានវ័យ៤៤ឆ្នាំ
រូបនោះត្រូវបានកំពុងឃុំខ្លួន

នៅក្នុងមជ្រឈមណ្ឌលឃុំឃាំង
ក្រុងម៉ូស្គូ ហើយប្រឈមមុខ
នឹងការជាប់ពន្ធនគរជាច្រើន
ឆ្នាជំុំវញិករណីព្រហ្មទណ្ឌផ្រស្រងៗ
គ្នាទោះបីជាមានការអពំាវនវ
ពីក្រុមរដា្ឋាភិបាលប្រទ្រស-
លោកខាងលិចឱ្រយដោះល្រង
រូបគត់ក្តី។
នៅក្នុងចលនដ្រលមិនត្រូវ

បានគ្រមើលឃើញអស់រយៈ-
ព្រលជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នងុទីក្រងុ-
ម៉ូស្គូអាជា្ញាធររុស្រសុីបានបិទផ្លូវ
កណ្ដាលរដ្ឋធានីម៉សូ្គូកាលពីថ្ង្រ
អាទតិ្រយដោយមានប៉លូសិរាប-់
រយនក់បានឈរតម្រង់ជួរគ្នា
នៅតាមផ្លូវននសា្ថានីយ-
រថភ្លើងក្រមដីបានបិទនិង
ដាក់ការរឹតត្របិតទៅលើការ-

ធ្វើដំណើររបស់អ្នកថ្មើរជើង។
ក្រុមអ្នកតវ៉ា បានសង្រឃឹមថា

នឹងធ្វើការប្រមូលផ្តុំនៅខាង-
ក្រទីសា្នាក់ការកណ្ដាលន្រ
សន្តិសុខFSBត្រផ្ទុយទៅវិញ
ត្រូវបំប្រកជាផ្ន្រកតូចៗ នៅក្នុង
ទីក្រុងខណៈក្រុមអ្នករៀបចំ
បានផ្លោស់ប្តរូនៅនទីចងុក្រយ
នៅតាមទីតាំងខុសៗ គ្នា។
អ្នកកាស្រតAFP ជាច្រើន

នក់បានមើលឃើញអ្នកតវ៉ា
រាប់សិបនក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួន
ហើយបានបណ្តើរចូលទៅក្នុង
រថយន្តប៉ូលិស។
ក្រុមអ្នកតវ៉ារាប់ពាន់នក់

ត្រូវបានគ្រមើលឃើញកំពុង
ដង្ហ្រក្របួននៅទូទាំងកណ្ដាលទី-
ក្រុងម៉ូស្គូប៉ុន្ត្រគ្រមិនទាន់ដឹង

ច្របាស់នៅចំព្រលមានភាព-
ចលាចលនោះថាតើមានមនុស្រស
ប៉នុ្មោននក់បានចលូរមួនៅក្នងុ
ការតវ៉ានោះទ្រ។
អ្នកឃា្លោំមើលឯករាជ្រយន្រ-

សារពត័ម៌ានOVDបានថ្ល្រងថា
មនសុ្រសយា៉ាងតចិ៤៨១៨នក់
ត្រវូបានឃុំខ្លនួនៅទទូាងំប្រទ្រស
ក្រយពីបានរាយការណ៍អំពី
ការឃុំខ្លួនមនុស្រសជាង៤០០០
នក់នៅអឡំងុព្រលតវ៉ាស្រដៀង
គ្នាកាលពីថ្ង្រទី២៣ ខ្រមករា
កន្លងទៅ។
សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកណ-

វ៉ាល់នីបានប្រើប្រស់ប្រព័ន្ធ-
ផ្រសព្វផ្រសាយសង្គមដើម្របីផ្លោស់-
ប្តូរទីតាំងន្រការប្រមូលផ្តុំរបស់
ពួកគ្រ ម្តងហើយម្តងទៀត

ដោយបានបំប្រកហ្វូងមនុស្រស
នៅក្នុងទីក្រុងម៉ូស្គូ។
លោកស្រីណវ៉ាល់ណយា៉ា

ជាភរិយារបស់អ្នករិះគន់វិមាន
ក្រឹមឡាំងគឺនៅក្នុងចំណោម
អ្នកដ្រលត្រវូបានឃុំខ្លនួក្រយ
មកលោកស្រីត្រវូបានគ្រដោះ-
ល្រងវិញ។
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទ្រសអាម្ររិក

លោកAntonyBlinken
បានថ្កោលទោសអ្វីដ្រលលោក
បាននិយាយថាគឺជាការប្រើ-
កលល្របិចកាចសាហាវឥត-
ឈប់ឈរ ប្រឆំងក្រុមអ្នកតវ៉ា
និងអ្នកកាស្រតដោយសន្តិវិធី
ហើយបានអំពាវនវឱ្រយដោះ-
ល្រងលោកអាឡិចស្រណ-
វ៉ាល់នី៕

ប្រទ្រសអង់គ្ល្រសស្នើសំុចូលជាសមាជិកដ្រគូអន្តរប៉ាសីុហ្វកិ

មនុស្រសជាង៤៨០០នាក់ត្រវូចាប់ខ្លនួនៅព្រលបូ៉លិសរុស្រស៊បីង្ក្របទៅលើអ្នកតវ៉ាទាមទារឱ្រយដោះល្រងលោកអាឡិចស្រណាវ៉ាល់នី

លោកបូរីសចនសុនចូលរួមធ្វើសនិ្នសីទកាសេតអំពីជំងឺកូវីដ១៩នៅក្នងុកេងុឡុងដ៍។AFP



ព័ត៌មានខ្លីៗ

វៀតណាមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានបក្រស-
កុម្មយុនីស្តNguyenPhuTrongឡើងវិញ

បក្សកុម្មុយនីស្តកំពុងកាន់អំណាចរបស់ប្ទ្សវៀតណាម
បានបោះឆ្នោតជ្ើសរើសប្ធានបក្សកុម្មុយនីស្ត លោក
NguyenPhuTrongអាយុ៧៦ឆ្នោំបន្តកាន់តណំង្ដល្ន្ះ
ជាអាណត្តិទី៣របស់លោក។
លោកTrongត្វូបានគច្ាត់ចលូជាករណីលើកលង្ចពំោះ

ចប្ាប់របស់គណបកស្ដល្បានចង្ថាបជ្ាជនដល្មានអាយុ
លើសពី៦៥ឆ្នោំគរួត្ចលូនវិត្តន៍ខណៈលោកនៅត្ពង្ងឹជហំរ
របស់ខ្លនួជាម្ដឹកនំាមា្នោក់ និងជាប់ឈ្មោះជាប្ធានាធិបតីកាន់
តំណ្ងអស់រយៈព្លជាច្ើនទសវត្សរ៍ និងយូរជាងគ្ក្នុង
ប្ទ្ស។
ទីភ្នោក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាមផ្លូវការ VNAបានរាយ-

ការណ៍ថា៖«សមមតិ្តNguyenPhuTrongត្វូបានគ្បោះ-
ឆ្នោតជ្ើសរើសជាអគ្គលខ្ាធកិារន្គណៈកមា្មោធកិារកណា្តាល
ន្បក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមសម្ប់អាណត្តិទី៣»។
ការបោះឆ្នោតឡើងវិញន្ះធ្វើឡើងក្នុងសន្និបាតគណបក្ស

ធ្វើឡើងរៀងរាល់៥ឆ្នោំម្ដងនៅទីក្ុងហាណូយដ្លចូលរួម
ដោយប្តិភូគណបក្សចំនួន១៦០០នាក់មកពីទូទាំងប្ទ្ស
វៀតណាម៕សៅសម្ភស្ស

ចក្រភពអង់គ្ល្រសបើកទិដ្ឋាការសម្រប់
ប្រជាជនហុងកុងឱ្រយកា្លាយជាពលរដ្ឋ

ចាប់ផ្តើមពីថ្ង្អាទិត្យន្ះទៅប្ជាជនហុងកុងអាចដាក់-
ពាកយ្សុទំដិា្ឋាការថ្មីដើមប្ីកា្លាយជាពលរដ្ឋអងគ់្លស្ខណៈចកភ្ព
អង់គ្ល្សបានបើកទា្វារចាំអ្នកដ្លចង់រួចផុតពីការបង្ក្ប
របស់ចិនលើក្ុមប្ឆំងនៅហុងកុង។
ជនណាដ្លមានលិខិតឆ្លងដ្នជាតិក្ប្ទ្សអង់គ្ល្ស

និងអ្នកនៅក្នុងបន្ទុករបស់ពួកគ្នឹងអាចដាក់ពាក្យសុំទិដា្ឋាការ
តាមអីុនធឺណិតដ្លអនុញ្ញាតឱ្យពួកគ្រស់នៅនិងធ្វើការនៅ
ចក្ភពអងគ់្លស្។រយៈព្ល៥ឆ្នោំកយ្មកពកួគ្អាចដាក់
ពាក្យសុំចូលសញ្ជាតិព្ញសិទ្ធិបាន។
គម្ងផ្តល់ទិដា្ឋាការន្ះ គឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការ-

សម្ចចិត្តរបស់ទីក្ុងប៉្កាំងកាលពីឆ្នោំមុនដ្លបានដាក់-
ច្ញនូវច្បាប់សន្តិសុខជាតិដ៏ធំមួយលើហុងកុងដល្ជាអតីត
អាណានិគមអង់គ្លស្ដើម្បីដកហូតនូវការតវ៉ាគំាទ្លទ្ធប្ិជា-
ធិបត្យ្យដ៏ធំនៅហុងកុង។
ដោយឡ្កប្ទ្សចិនបានសម្ដង្ការមិនព្ញចិត្ត និងខឹង-

សម្បាចំពោះគម្ងថ្មីរបស់អង់គ្ល្សន្ះ៕
សៅសម្ភស្ស

អីុស្រអ្រលនឹងផ្ដល់វ៉ាក់សំាងកូវើដ១៩
មួយចំនួនដល់ប៉ាឡ្រស្ទនី

ប្ទ្សអុីស្អ្ល បានយល់ព្មផ្ទ្រវ៉ាក់សំាងកូវើដ១៩
ចំនួន៥០០០ដូសទៅឱ្យប្ទ្សបា៉ាឡ្ស្ទីនដើម្បីផ្ដល់ដល់
បុគ្គលិកសុខាភិបាលជួរមុខ។ន្ះបើតាមការប្កាសកាលពី
ថ្ង្អាទិត្យ ទី៣១ខ្មករាដោយខុទ្ទកាល័យរដ្ឋមន្ត្ីក្សួង
ការពារជាតិអុីស្អ្លលោកBennyGantz។
ន្ះគឺជាលើកដំបូងហើយដ្លអុីស្អ្ល បានបញ្ជាក់ពី

ការផ្ទ្រវ៉ាក់សាំងទៅឱ្យប្ជាជនបា៉ាឡ្ស្ទីនដ្លមិនទាន់បាន
ទទួលវ៉ាក់សាំងណាមួយនៅឡើយ។អាជា្ញាធរបា៉ាឡ្ស្ទីនគឺ
កំពុងព្យាយាមដើម្បីទទួលបាននូវវ៉ាក់សំាងតាមរយៈកម្មវិធី
COVAX របស់អង្គការសុខភពពិភពលោក។ប៉ុន្ត្កម្មវិធី
COVAXដ្លមានគោលបំណងដើម្បីផ្ដល់វ៉ាក់សាំងសម្ប់
បទ្ស្ខ្វះសមត្ថភពទញិមានភពយតឺយា៉ាវក្នងុការចាប់ផ្ដើម
ទិញយកនិងច្កចាយវ៉ាក់សាំងនៅឡើយ៕សុខវ្ងឈាង

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្អងា្គារទី២ែខកុម្ភៈឆ្នោំ២០២១WORLD www.postkhmer.com១២

តពទីពំរ័១...ស៊ជូីនងិបធ្ានា-
ធិបតីWinMyintត្ូវបាន
ចាប់ខ្លួន។យើងមិនច្បាស់អំពី
សមាជិកសភនៅក្នុងបរិវ្ណ
សាលាក្ុងទ្ប៉ុន្ត្យើងអាច
សន្មតថាពួកគ្ក៏ត្ូវបានចាប់
ខ្លួនផងដ្រ»។
ការរាយការណ៍បឋម បាន

បញ្ជាក់ការចាប់ខ្លនួមនុស្សយា៉ាង
ហោចណាស់៣៥នាក់ក្នងុនោះ
មានមន្ត្ីរដា្ឋាភិបាលមន្ត្ីគណ-
បក្សNLDម្ដកឹនាំសកម្មជន
មដ្កឹនាំសង្គមសុវីលិជាដើម។
គ្ព្យាករថាតួល្ខនឹងបន្តកើន-
ឡើងបន្ថ្មទៀត។
ប៉នុា្មោនម៉ាងកយ្មកប៉សុ្តិ៍

ទូរទស្សន៍របស់យោធាបាន
ផស្ាយថាសា្ថានភពគ្អាសន្ន
ត្ូវបានបក្ាសសម្ប់រយៈ-
ព្ល១ឆ្នោំហើយអំណាចត្ូវ
បានផ្ទរ្ទៅអគ្គម្បញ្ជាការកង-
ទ័ពលោកនាយឧត្ដមស្នីយ៍
ជាន់ខ្ពស់MinAungHlaing។
ស្វកម្មទូរស័ព្ទ និងអុីនធឺ-

ណតិត្វូបានបទិនៅទកី្ងុធៗំ 
ហើយជើងហោះហើរក្នងុស្ុក
ត្ូវបានផ្អាក។ទូរទស្សន៍ជាតិ
MRTVនិងវិទ្យុជាតិMyan-
marRadioបានបញ្ឈប់ការ-
ផ្សាយរបស់ពួកគ្ដោយប្-
កាសនៅក្នងុទពំរ័Facebook
ពួកគ្ថា ការបញ្ឈប់ន្ះគឺ
ដោយសារបញ្ហាបច្ច្កទ្ស។
រដ្ឋមន្ត្ីក្សួងការបរទ្ស

សហរដ្ឋអាម្រិកលោកAn-
thonyBlinkenបានអំ-
ពាវនាវឱ្យមានការដោះល្ង
មន្ត្ីរដា្ឋាភិបាលនិងម្ដឹកនាំ
សង្គមសុីវិលទាំងអស់ហើយ
បាននិយាយថាសហរដ្ឋអា-
ម្រិកនឹង «ឈរជាមួយប្ជា-
ជនភូមានៅក្នុងស្ចក្ដីប្ថា្នោ
របស់ពកួគ្សមប្់លទ្ធិបជ្ា-
ធិបត្យ្យស្រើភពសន្តិភព
និងការអភិវឌ្ឍ»។
ស្តវិមានប្ធានាធិបតី

JoeBidenបាននិយាយថា
សហរដ្ឋអាម្រិក«ប្ឆំងរាល់
ការប៉នុបង៉ផ្លាស់ប្ដរូលទ្ធផលន្
ការបោះឆ្នោតន្ះឬការរារាំង
ការផ្ទរ្អណំាចបជ្ាធបិតយ្យ្
របស់មីយា៉ាន់មា៉ា»។
រដ្ឋប្ហារន្ះកើតឡើងនៅ

ព្លដ្លភពតានតឹងបាន
កើនឡើងរវងរដា្ឋាភិបាលសុី-
វលិនងិកងយោធាជុំវញិជម្លាះ
លទ្ធផលការបោះឆ្នោតកាលពី
ខវ្ចិ្ឆកិា២០២០មកម្ល្៉ះ។ក្នងុ
ការបោះឆ្នោតនោះគណបក្ស
NLDបានទទួលអាសនៈរដ្ឋ-
សភចនំនួ៣៩៦ក្នងុចណំោម
៤៧៦ខណៈគណបក្សសាមគ្គ-ី
ភពនងិការអភវិឌឍ្(USDP)
របស់យោធាវិញទទួលបាន

ត្មឹត្៣៣អាសនៈប៉ណុោ្ណោះ។
គណបក្សUSDPបានធ្វើការ
អះអាងថាមានការលួចក្លង្បន្លំ
សន្លឹកឆ្នោតហើយបានធ្វើការ
តវ៉ាទៅកាន់តុលាការកំពូល។
នៅលា្ងាចថ្ង្ចន្ទរដា្ឋាភិបាល

យោធាបានប្កាសថាពួកគ្
នឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីនិង
ផ្ដល់សិទ្ធិក្នុងការបង្កើតរដា្ឋាភិ-
បាលថ្មីដល់គណបក្សនយោ-
បាយដល្ឈ្នះឆ្នោតត្មឹត្វូ។
កងយោធាក៏ប្កាសការធ្វើ
កំណ្ទម្ង់លើគណៈកម្មការ
រៀបចំការបោះឆ្នោតដល្ពកួ-
គ្ចោទបក្ាន់ថាបានបរាជយ័
ក្នងុការដោះសយ្បញ្ហាលទ្ធ-
ផលការបោះឆ្នោត។
កាលពីថ្ង្សៅរ៍ទី៣០មករា

កងយោធាបានច្ញស្ចក្ដី-
ថ្លង្ការណ៍មួយថាការលួចបន្លំ
សន្លកឹឆ្នោតបានកើតឡើងហើយ
សហគមន៍អន្តរជាតិគួរគាំទ្
ជំហានបនា្ទាប់ន្ដំណើរការន-
យោបាយដោយឈរលើមូល-
ដា្ឋាន«ធុរកិច្ចដូចធម្មតា»។
សច្ក្ដថី្លង្ការណ៍នោះសរ-

ស្រថា៖ «កងយោធាTat-
madawមិនម្នធ្វើការជំទាស់
លទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់
ទ្។Tatmadawបានយល់-
ឃើញថាដំណើរការន្ការបោះ-
ឆ្នោត២០២០គឺមិនអាចទទួល-
យកបានទ្ដោយមានការក្លង្-
បន្លំជាង១០,៥លានករណី»។
ក្នុងអំឡុងព្លសបា្ដាហ៍មុន

យោធាមីយា៉ាន់មា៉ាបានច្ន-
ចោលពាកយ្ចចាមអារា៉ាមថាខ្លនួ
នឹងធ្វើរដ្ឋប្ហារបនា្ទាប់ពី
លោកឧត្ដមស្នីយ៍ Min
AungHlaingបានបប្់មន្ត្ី
យោធាជាន់ខ្ពស់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញ
អាចត្ូវដកហូតប្សិនបើ
ច្បាប់មិនត្ូវបានអនុវត្តត្ឹម-
ត្វូ។ត្ក្នងុអឡំងុពល្ដដល្
យោធាបានដាក់ពង្យរថ-
ក្ះចំនួនច្ើនខុសពីធម្មតា

នៅជុំវិញរដ្ឋធានីធ្វើឱ្យមាន
ការព្ួយបារម្ភពីមន្ត្ីសុីវិល។
រដ្ឋបហ្ារន្ះបានកើតឡើង

២ថ្ង្បនា្ទាប់ពីលោកAntonio
Guterresអគ្គល្ខាធិការ
អង្គការសហបជ្ាជាតិបានន-ិ
យាយប្ឆំងនឹងការបង្កហ្តុ
ណាមយួក្នងុបទ្ស្ន្ះ។នៅ
ក្នុងស្ចក្ដីថ្ល្ងការណ៍មួយ
កាលពីលា្ងាចថ្ង្អាទតិយ្អ្នកនា-ំ
ពាក្យលោកGuterresបាន
សម្ដ្ងការព្ួយបារម្ភយា៉ាង-
ខា្លាំងទាក់ទងនឹងការប្កាស
ផ្ទ្រអំណាចនីតិប្បញ្ញត្តិ អំ-
ណាចនីតិប្តិបត្តិ និងតុលា-
ការដល់យោធា។
មុនរដ្ឋប្ហារសភដ្ល

ទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីន្ះត្ូវបាន
គ្រពំងឹថានងឹបើកសមយ័បជ្ុំ
ទី១របស់ខ្លួននៅថ្ង្ចន្ទ ទី១
កុម្ភៈដដ្ល។
ការចាប់ខ្លនួមដ្កឹនាំនៅក្នងុ

បទ្ស្មយីា៉ានម់ា៉ាគឺគន្់ត្ជា
ព្ឹត្តិការណ៍ចុងក្យបង្អស់
នៅក្នុងប្វត្តិសាស្ត្ដ៏ស្មុគ-
សា្មោញរបស់ប្ទ្សមួយន្ះ
ដ្លពោរព្ញទៅដោយការ-
តស៊ូដណ្ដើមការគ្ប់គ្ងរវង
ក្មុសុវីលិរបស់លោកស្ីអ៊ងុ-
សានស៊ូជីនិងក្ុមយោធា។
ប្ទ្សមីយា៉ាន់មា៉ាដ្លកាល-

ពីមុនមានឈ្មោះថាភូមាបាន
ទទួលឯករាជ្យពីចក្ភពអង់-
គ្ល្សនៅឆ្នោំ១៩៤៨ត្រដា្ឋាភិ-
បាលសុីវិល ត្ូវបានផ្ដួលរលំ
ដោយកងយោធានៅឆ្នោំ១៩៦២
ដ្លកាន់អំណាចផ្ដាច់ការ
រហូតដល់ឆ្នោំ២០១០។
ការបះបោរមយួនៅឆ្នោំ១៩៨៨

បានជរំញុឱយ្រដា្ឋាភបិាលយោធា
រៀបចំការបោះឆ្នោតជាលើក
ដបំងូនៅឆ្នោំ១៩៩០ដល្ការ-
បោះឆ្នោតន្ះ ត្ូវបានឈ្នះ
ដោយគណបក្សNLDប៉ុន្ត្
សមាជិកសភជាប់ឆ្នោតដ្ល
រមួមានអ៊ងុសានស៊ជូីត្វូបាន

ចាប់ខ្លួនទាំងអស់មុនពួកគ្
ចូលកា ន់អំណាច។នៅឆ្នោំ
បនា្ទាប់លោកស្ីអ៊ងុសានស៊ជូី
បានឈ្នះពានរងា្វាន់ណូប្ល
សន្តិភពខណៈព្លដ្ល
លោកស្ីជាប់ឃុំនៅគហ្ដា្ឋាន
និងត្ូវបានបំបិទស្រើភព
ជាញឹកញាប់ក្នុងអំឡុងឆ្នោំ
១៩៩៩មកម្ល្៉ះ។
នៅឆ្នោំ២០១០នាយឧត្ដម-

ស្នីយ៍ ThanShweបាន
បក្ាសថាប្ទស្ន្ះនងឹត្វូ
ប្គល់ទៅឱ្យម្ដឹកនាំសុីវិល
ត្បានធានាថា យោធានឹង
រក្សាអំណាចជាច្ើនដូចជា
ការគ្ប់គ្ងក្សួងសំខាន់ៗ 
ជាដើម។ពកួគ្បានដោះលង្
អ្នកទោសនយោបាយដល្រមួ-
ទាំងសមាជិកសភគណបក្ស
NLD។លោកស្ីអ៊ុងសាន
ស៊ូជីត្ូវបានគ្បោះឆ្នោត
ជ្ើសរើសកាលពីឆ្នោំ២០១២
ឱ្យកា្លាយជាទីប្ឹក្សារដ្ឋមយីា៉ាន់-
មា៉ា។នៅឆ្នោំ២០១៥គណបកស្
NLDបានទទួលជ័យជម្នះក្នុង
ការបោះឆ្នោតសភដល្កាល-
នោះកងយោធា បានគោរព
លទ្ធផលន្ការបោះឆ្នោត។
លោកស្ីអ៊ុងសានស៊ូជី

ខណៈដល្មានបជ្ាប្យិក្នងុ
ចំណោមពុទ្ធសាសនិកភគ-
ច្ើននៅមីយា៉ាន់មា៉ា បានមើល
ឃើញករ្្តិ៍ឈ្មោះអន្តរជាតិរបស់
លោកស្ីធា្លាក់ចុះដោយសារ
ការប្ព្ឹត្តរបស់រដា្ឋាភិបាល
លោកស្ីទៅលើជនជាតិភគ-
តិចរ៉ូហុីងយា៉ាដ្លកាន់សាស-
នាអ៊ិសា្លាម។នៅឆ្នោំ២០១៧
កងទ័ពមីយា៉ាន់មា៉ាបានបង្កើន
ការបង្ក្បជនជាតិរ៉ូហុីងយា៉ា
ដ្លឈានដល់ការសមា្លាប់
រងា្គាល។លោកស្ីអ៊ុងសាន
ស៊ូជី មិនបានថ្កោលទោស
សកម្មភពន្ះទ្ហើយរួម-
ទាំងចូលរួមក្នុងការការពារ
កងទ័ពថ្មទៀត៕

ពលករចំណាកសុ្កកាន់រូបថតរបសល់ោកសី្អុ៊ងសានសូ៊ជីក្នងុអំឡុងការតវ៉ានៅក្សា្ថានទូតក្នងុកុ្ងបាងកក។AFP

យោធាមីយ៉ាន់មា៉ាចាប់ខ្លនួលោកស្រីអុ៊ងសានសូ៊ជី...



ហុង រស្មី្ធ  

ក្រុងស្រនមនោរម្រយ : ខ្ស្គោ ខ្ស្ 
លួស ខ្ស្ កាប ត្ូវបាន ដាក់ លក់ គ្ប់ 
ទី កន្ល្ង ក្នុង តម្ល្ ថោក ៗ  ។ សម្ភារ   
ទាំង ន្ះ  ត្ូវបាន ក្ច្ន្ ជាអង្គប់ និង  
អន្ទាក់ សម្ប់ ប្មញ់ សត្វ ព្   ក្នុង 
កម្ិត   វិនសកម្ម  ។ 

 លោក ស្ង  ទៀក នយកអង្គការ  
WWF ប្ចាំ ប្ទ្ស កម្ពុជា  បាន 
នយិាយ ថា ៖« អន្ទាក ់ជា ឃាតករ លាក-់ 
មុខ និង សម្លាប់ សត្វ ព្ ដោយ ស្ងាត់- 
ស្ងៀម បផំតុ  ថ្វដីប្តិត ្អន្ទាក ់មន តម្ល ្
ថោក   ងាយ ស្ួល រក  និង ងាយ ស្ួល 
ដំឡើង ត្ វា អាច សម្លាប់ សត្វ ដ៏ មន 
ប្សិទ្ធភាព បំផុត ។ 

ថ្ល្ង ក្នុង កិច្ច ប្ជុំ ផ្សព្វ ផ្សាយ របាយ- 
ការណ៍ ស្ថានភាព សត្វ ក្ចក ជើង 
ចម្ពាម  នៅ តំបន់ ព្ ទ្សភាព ខ្ពង់រាប 
ភាគ ខាង កើត ក្នុង ខ្ត្ដ មណ្ឌលគិរី 
លោក បាន បន្ដថា ៖ «អន្ទាក ់ធ្មញ្ ដក្ 
នងិអន្ទាក ់ឆក ់អាច សម្លាប ់សត្វ ពផ្ង 
ក៏ មន លទ្ធភាព អាច សម្លាប់ មនុស្ស 
ផង ដ្រ ។ ដូច្ន្ះ អន្ទាក់ ធ្វើ ឱ្យ ព្ 
ធម្មជាតិ គ្មាន សត្វ ព្» ។ 

លោក ស្ង ទៀក និយាយថា ក្នុង 
ទសវត្សរ៍ ទី ៥០ ប្ទ្ស កម្ពុជា ត្ូវ 
បាន អ្នក វទិយ្ា សស្ដ ្ នងិ អ្នក សវ្ ជវ្ 
ពិពណ៌ន ថា ជា ឋានសួគ៌ របស់ សត្វ 
ព្ ក្នុង ទ្វីប អាសុី  និង ជា តំបន់ មួយ 
ដ្ល មន សត្វព្ ច្ើន ជាង គ្ ក្នុង 
ពិភព លោក  បន្ទាប់ ពី ទ្វីប អា ្រហ្វិក ។ 

លោក អះអាងថា ៖ «ការ លើក ឡើង 
ន្ះ ក៏ មន ភ័ស្ដុតាង បញ្ជាក់ ក្នុង  ភាព-
យន្ដ ឯកសរ ស្ដីពី ការ ស្វជ្វ សត្វ 
គោព្  ទន្សាង ខ្ទីង ក្បី ព្នៅ 
កម្ពុជា ដោយ អ្នក វិទ្យា សស្ដ្ ជន ជាតិ 
អាម្រិក ក្នុង ឆ្នាំ ១៩៥១ »។  

ថ្មីៗន្ះ អង្គការ WWF ក៏បាន 
ច្ញ  របាយ ការណ៍ មួយ ស្ដីពី វិបត្ដិ 

អន្ទាក់ តំបន់ អាសុី អាគ្ន្យ៍ និង បាន 
បា៉ាន់ ប្មណ ថា អន្ទាក់ ប្មណ 
១២,៣ លាន អន្ទាក់ កំពុង  គំរាម កំហ្ង 
ដល់ ការ រស់ នៅ  របស់ សត្វ ព្ ។ 

លោក បាន ឱ្យ ដឹងថា ៖ « តំបន់ ការ-
ពារ ធម្មជាតិ ចំនួន  ១១ នៅ ក្នងុ ប្ទ្ស  
កម្ពុជា ឡាវ វៀតណាម ម៉ាឡ្សុី និង 
ឥណ្ឌូន្សុី បាន ប្មូល អន្ទាក់  សរុប 
ជាង ៣៧ មុឺន អន្ទាក់ ក្នុង រយៈ ព្ល ៩ 
ឆ្នាំ ពី ឆ្នាំ ២០១០ ដល់ ឆ្នាំ ២០១៩ »។ 

លោក ន្ត្ ភក្ត្ រដ្ឋល្ខាធិការ 
និង  អ្នកនំពាក្យ ក្សួងបរិស្ថាន  បាន 
ឱ្យ ដឹងថា ៖ « ដោយ ឡ្ក នៅ កម្ពុជា  
យើង អត់ ដឹង ថា មន អន្ទាក់ ចំនួន 
ប៉ុន្មាន នៅ ក្នុង តំបន់ ការពារធម្មជាតិ  
របស់ យើង នោះទ្ ។ បុ៉ន្ដ ្ក្នងុ មួយ ឆ្នាំៗ  
យា៉ាង ហោច ណាស់ ប្មណ ៥ មុឺន 
អន្ទាក់ ត្ូវ បាន ដោះ ច្ញ ពី តំបន់ 
ការពារ ធម្មជាតិរបស់ យើង»។ 

លោក បន្ដថា  រូប ភាព តាម កាម្រា៉ា 
តាមដាន  មើល ឃើញថា សត្វ ព ្មយួ 
ចនំនួ មន ពកិារភាព  នងិ សត្វ ខ្លះ ទៀត  
ជើង ជាប់   អន្ទាក់ ។ 

អ្នកនំពាក្យ រូ បន្ះបាន ថ្ល្ង ក្នុង 
ដំណើរ ដឹក នំ ក្ុម អ្នក សរព័ត៌មន 
ទៅ កាន់តំបន់ ព្ ទ្សភាព ខ្ពង់រាប 
ភាគ  ខាង កើត  កាល ពី ពាក់ កណា្ដាល 
ខ ្មករា ថា៖ « ចពំោះ អន្ទាក ់យើង មនិ 
ដងឹ ថា ពល្ ណា វា ខចូ នោះទ ្។ អ៊ចីងឹ 
វា លាក់ មុខ  រង់ ចាំត្ សត្វ ដើរ មក ជាប់ 
ត ្ម្ដង។ ជនួ កាល ម្ចាស ់អន្ទាក ់ ក ៏ភ្លច្ 
ខ្លួន ថា ខ្លួន ឯង បាន ដាក់ នៅ កន្ល្ង 
ណា ថ្ម ទៀត »។ 

ជា មន្ដ្ី ឧទ្យានុរក្ស នៅ ដ្ន ជម្ក 
សត្វព ្ភ្ន ំពច្  ដល្ មន បទពសិោធ 
ការពារ សម្បត្ដ ិធម្មជាតិ  និង ដោះ ស្យ 
បញ្ហា អន្ទាក់ ជាង ១០ ឆ្នាំ លោក  មិន  
ធឿន បាន  អះអាង អន្ទាក់ ស្ថិត នៅ 

ពាស ពញ្ ព ្ដល្   រងច់ា ំបហ្ារ សត្វ 
គ្ប់ ព្ល វ្លា   លើស ពី ការ បរបាញ់ 
អាច មន ខុស និង មន ត្ូវ ។ 

មន្ដ្ី ឧទ្យានុរក្ស ដ្ល វិវត្ដ ពី ព្ន 
បម្ញ ់សត្វ ព ្បាន នយិាយ ថា ៖ «ព ី
មុន មនត្ ការ បរបាញ់ ដោយ ប្ើ 
កាំភ្លើង  និង ការ ប្ហារ ត្ូវបាន ធ្វើ 
ឡើង ត្ លើ សត្វ ជា ជម្ើស ប៉ុណ្ណោះ  
ត្ បច្ចុប្បន្ន  មន អន្ទាក់  ដ្ល រង់ចាំ 
ប្ហារ សត្វ គ្ប់ ទាំង អស់ »។ 

  ជាមួយ មនោសញ្ចត្ន របស់ មហា-
ជន សត្វ ទន្សាង ១ ក្បាលដ្ល ត្ូវ  
បានមើល ឃើញ  សមក្ ់ទកឹ ភ្នក្  ពល្ 
ជាប ់អន្ទាក ់ពន្ ជា ច្ើន ថ្ង ្ មនុ ពល្ 
ត្ូវ បាន សង្គ្ះ នៅ ក្នុង ដ្ន ជម្ក 
សត្វ ព្  សង្ឃរុក្ខវ័ន  ខ្ត្ដ ឧត្ដរមន-
ជ័យ។ ជាអកុលស ទន្សាង អភ័ព្វ ១ 
ក្បាល ន្ះ បាន ស្លាប់ ព្ះ  ត្ សុខភាព  
ចុះ ខ្សាយ និង អាការ របួស ធ្ងន់ ធ្ងរ ។ 

លោក  ន្ត្ ភក្ដ្ ក៏បាន លើក- 
ឡើង អពំ ីសត្វ ទនស្ាង  ដល្ បាន ស្លាប ់
នៅ  ដ្ន ជម្ក សត្វ ព្ សង្ឃរុក្ខវ័ន  
ខ្ត្ដ ឧត្ដរមនជ័យ ដោយ សរ ជាប់ 
អន្ទាក់ នោះផង ដ្រ ថា  វា បាន ជាប់ 
អន្ទាក់ ប្មណ ១០ ថ្ង្ ។ 

លោក និយាយ ថា៖ «កតា្ដានំ ឱ្យ 
ទនស្ាង នោះ ស្លាប ់ ដោយសរ  ទ១ី វា 
អត់ ចំណី ទី២ វា អត់ ទឹក ដ្ល ធ្វើ  
ឱយ្ សត្វ ខស្ាយ ។ វា រ ីបម្ះ ខា្លាងំ ខណៈ 
ជើង ជាប ់អន្ទាក ់ ហើយ ពល្ មន្ដ្ ីយើង 
សង្គ្ះ វា មក វា បាន ស្លាប់ បាត់ បង់ 
ជីវិត»។

លោក  ន្ត្ ភក្ត្ អះអាងថា  
បញ្ហា គ្ះថា្នាក់ ជាង គឺ អន្ទាក់ ខ្ស្- 
ឆក។់ វា អាច មន បវ្ង្ រហតូ ដល ់រាប ់
រយ ម៉្ត្ ក្នុង ១ ខ្ស្ ។ ព្ន រាយ ដាក់ 
ខ្ស្ លួស នៅតាម ព្ ដោយ ភា្ជាប់ 
ជាមយួ កប្ាល អាគយុ អគ្គសិន ី។  ពន្  
នៅ ពួន ចាំ ចុច កុង តាក់ អគ្គិសនី ព្ល 
ឃើញ សត្វ ព ្ដើរ កាត ់លសួ ។ វា អាច 
ធ្វើ ឱ្យ ស្លាប់ ឬ សន្លប់  ។ 

 ដោយ បច្ច័យ ន្ះ ព្ល ធ្វើ ដំណើរ 
ក្នងុ ព ្មន្ដ្ ីឧទយ្ានរុកស្ នងិ សត្វនរុកស្   
មន ការ បុ្ង ប្យ័ត្ន ខ្ពស់ ចំពោះ គ្ះ-  
ថា្នាក់ ដោយសរ អន្ទាក់ ជាពិស្ស 
អន្ទាក់ ឆក់ ។ 

រដ្ឋល្ខាធិការ ក្សួង បរិស្ថាន រូប 
ន្ះ បាន លើក ឡើង ថា ស្ថានភាព 
១០ ឆ្នាំ ចុងក្យ ន្ះ  ទន្សាង ដ្ល 
ជា សត្វ ព ្ដ ៏កម ្ក្នងុ ពភិពលោក មន 
ចំនួន ធ្លាក់ ចុះ រហូត ដល់ ៧២ ភាគរយ 
នៅ កម្ពុជា  ដ្ល នៅ ស្ស សល់ 
ត្ឹមប្មណ ៨៥៦ ក្បាល នៅ ដ្ន 
ជម្ក សត្វ ព្ ទាំង២ ។ 

ចនោ្លាះ ឆ្នាំ ២០១០ និង ឆ្នាំ ២០២០ 
សត្វ ឈ្លូស ជា ប្ភ្ទសត្វ កម្ មួយ 
ដ្រ ធ្លាក់ ចុះ ប្មណ ៥២ ភាគ រយ 
ត្ឹម ចំនួន  ៣ ៣៥០ ក្បាល  ខណៈ 
ជ្កូ ព ្ធ្លាក ់ចុះ ១៨ ភាគរយនវូ ចនំនួ 
៤ ០១៧ ក្បាល  ។ 

លោក បាន បញ្ជាក់ថា៖ « វា ជា 
និន្នាការ ន្ការ ធ្លាក់ ចុះ វា មក ពីកតា្ដា 
ពភិពលោក  ដល្ បណា្ដាល មក ព ីការ- 
បាត់បង់ ជម្ក ជាពិស្ស អន្ទាក់   ជា 
ឃាតករ លាក់ មុខ  ដ្ល ប្ហារ សត្វ 
គ្ប់ ប្ភ្ទ»។ 

 លោក លើក ឡើង ថា ៖ «តាម ការ - 
សិក្សា  នៅ ក្នុង ឆ្នាំ ២០១០ ចំនួន សត្វ 
ព ្មន ច្ើន ហើយ ចនំនួ អន្ទាក ់មន 
តិច តួច ។ ប៉ុន្ដ្ ក្យមក ចំនួន សត្វ 
មន ការ ថយ ចុះ ខណៈ ចំនួន អន្ទាក់ 
មន ការ កើន ឡើង ។  អន្ទាក់ ជា បញ្ហា 
ប្ឈម សម្ប់ ជីវចម្ុះ  ជា ពិសស 
សម្ប់ សត្វ ព្» ។...តទៅទំព័រ ១៤

អន្ទាក់តម្លៃថោកតៃមានអានុភាពបំផ្លាញសត្វពៃឱៃយវិនស
www.postkhmer.com

អ្នកជំនាញ អង្គការ WWF ពិនិត្រយ មើល ឧបករណ៍ឆក់   ។ រូបថត យូសុះ  អាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម
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តពីទំព័រ ១៣...ជាមួយកិច្ចខិតខំប្រងឹ-
ប្រងរបស់មន្ដ្រីឧទ្រយានុរក្រសអង្គការ
ដ្រគូប្រជាសហគមន៍ដ្រលបានចូល
ធ្វើសត្វនុរក្រសន្រះ តំបន់ការពារធម្ម-
ជាតិមួយចំនួនមានការកើនឡើងនូវ
ចំនួនសត្វព្រដូចជាទោចថ្ពាល់
លឿងស្វាកន្ទយុសក្ងោកនងិជ្រកូព្រ
នៅដ្រនជម្រកសត្វព្រក្រវសីមា។
លោកន្រត្រភក្ដ្របាននិយាយ

ដ្រកាន់សៀវភៅស្ដីពីការស្រវជ្រវ
ស្ថានភាពសត្វក្រចកជើងចមា្ពាម
រយៈព្រល១០ឆ្នាំថ៖ «ឆ្នាំ២០២០
អន្ទាក់ជតិ៥មុនឺត្រូវបានដោះច្រញពី
ដ្រនជម្រកសត្វព្រនៅទទូាងំប្រទ្រស
កម្ពុជាក្នុងចំណោមតំបន់ការពារ
៦៨កន្ល្រង។ដោយឡ្រកក្នុងខ្រត្ដ
មណ្ឌលគរិីអន្ទាក់ជតិ១មុនឺត្រវូបាន
ដោះច្រញពីតបំន់ការពារធម្មជាតិក្នងុ
ខ្រត្ដមណ្ឌលគិរីដ្រលអាចជួយ
សង្គ្រះសត្វព្រមួយចំនួន»។
លោកស្រងទៀកក៏បានទទួល

ស្គាល់នូវលទ្ធផលការងាររបស់ក្រុម-
មន្ដ្រីឧទ្រយានុរក្រស និងដ្រគូនូវកិច្ចខិតខំ
ប្រឹងប្រងទប់ស្កាត់បទល្មើសនន
ក្នុងដ្រនជម្រកសត្វព្រនិងតំបន់
ការពារធម្មជាតិ។
លោកនិយាយថ៖ «ឧទ្រយានុរក្រស

បំព្រញការងារយា៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព
បំផុត។ចន្លោះឆ្នាំ២០១៣ដល់ឆ្នាំ

២០១៩មន្ដ្រីឧទ្រយានរុក្រសបានប្រមលូ
អន្ទាក់សរុបជាង២មុឺនអន្ទាក់អន្ទាក់
ឆក់ជាង៥ពាន់។ដោយឡ្រកក្នុងឆ្នាំ
២០២០អន្ទាក់៤៧៧២អន្ទាក់ត្រូវ
បានប្រមូលនិងសត្វព្ររស់ចំនួន
១០៩ក្របាលត្រូវបានដោះល្រងរួម-
ទាំងជនសង្រស័យ៤២នក់ត្រូវបាន
ចាប់ខ្លួន»។
មន្ដ្រីឧទ្រយានុរក្រសរបស់ក្រសួងបរិ-

ស្ថានជាង១២០០នក់ដ្រលគ្រប់-
គ្រងតំបន់អភិរក្រសព្រមានទំហំជាង
៧,៣លានហិកតាដ្រលស្មើ៤១
ភាគរយន្រផ្ទ្រដីប្រទ្រសកម្ពុជា។
ដោយឡ្រកដ្រនជម្រកសត្វព្រ

ស្រពកនងិភ្នពំ្រចមានមន្ដ្រីឧទ្រយាន-ុ
រក្រស៥១នក់និងសត្វនុរក្រស៤៦នក់
នងិក្រមុល្របាតសហគមន៍៥៨៨នក់
លើផ្ទ្រដីជតិ៦ពាន់គឡីមូ៉្រត្រការ៉្រក្នងុ
ខ្រត្ដមណ្ឌលគិរី។
ការរ៉ាបរ់ងល្របាតលើវសិលភាពផ្ទ្រដី

ដ៏ធំធ្រងទាំងន្រះមន្ដ្រីឧទ្រយានុរក្រសចាំ-
បាច់ត្រវូទទួលបានការបណ្ដះុបណ្ដាល
ជំនញលើភារកិច្ចរបស់ខ្លួន។
លោកស្រងទៀកលើកហ្រតុផល

ថ៖ «បើសិនមានការជួយសត្វជាប់
អន្ទាក់យើងមិនអាចច្រះត្រចូលបាន
នះទ្រជាពិស្រសសត្វធំៗ  ពីព្រះ
ពកួវាជាសត្វព្រដ្រលប្រយុទ្ធការពារ
ខ្លួនវាជានិច្ច»។
ក្រុមសង្គ្រះតម្រូវឱ្រយមានថ្នាំសន្លប់

សម្រប់បាញ់សត្វជាមុនរួចការដោះ

អន្ទាក់និងថ្រទំានៅទីកន្ល្រងឬយកទៅ
ថ្រទាំនៅទីស្នាក់ការមុនព្រលល្រង។
លោកន្រត្រភក្ដ្របានលើកឡើង

ថ៖ «មន្ដ្រីឧទ្រយានុរក្រសរបស់យើង
ទទលួការបណ្ដុះបណ្ដាលលើចណំ្រះ-
ដឹងផ្ន្រកច្របាប់ដ្រលពាក់ព័ន្ធ។ពួកគ្រ
ក៏ត្រវូយល់អពំីការសង្គ្រះបឋមថតើ
ពួកគ្រជួយសត្វតាមរបៀបម្រ៉ចបើ
សត្វព្រជួបបញ្ហាពីព្រះមន្ដ្រីរបស់
យើងមិនត្រឹមត្រការពារព្រប៉ុណោ្ណោះ
ទ្រប៉ុន្ដ្រថ្រមទាំងជួយសង្គ្រះសត្វ
ជាប់អន្ទាក់ថ្រមទៀត»។
លោកបន្ថ្រមថ៖ «យើងត្រូវមាន

ជំនញបន្ថ្រមនិងសមា្ភារសង្គ្រះ
បន្ថ្រមដើម្របីក្រុមការងារដ្រលចុះ
ល្របាតជាមយួគ្នាក្នងុករណីជបួជាមយួ
សត្វជាប់អន្ទាក់យើងអាចជួយទាន់

ព្រលវ្រលា»។
ជាមួយនឹងកង្វល់ពីហានិភ័យន្រ

ការវិនសសត្វព្រនិងក្ដីសង្រឃឹមក្នុង
ការស្ដារចំនួនសត្វព្រក្នុងដ្រនជម្រក
ននអ្នកនំពាក្រយក្រសួងបរិស្ថានរូប
ន្រះបានអំពាវនវដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
កម្ពជុាទាងំអស់បញ្រឈប់ការទទលួទាន
សត្វសច់ព្រហើយនិយាយថទ្រ
ចំពោះសច់សត្វព្រដើម្របីបញ្រឈប់
ការបរបាញ់សត្វដោយខុសច្របាប់។
លោកបានបញ្ជាក់ថ៖«យើងក៏សុំ

អំពាវនវដល់អាជា្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់
រមួទាងំខ្រត្ដស្ទងឹត្រងរតនគរិីក្រច្រះ
នងិមណ្ឌលគរិីចរូសហការជាមយួគ្នា
ក្នងុការបង្ក្របការជញួដរូសត្វព្រនងិ
ការលក់សច់ព្រខុសច្របាប់ក្នុងតំបន់
របស់ខ្លួន»៕
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ក្រុង ហាណូយ : ខណៈ
បណុ្រយចលូឆ្នាំប្រព្រណីចនិនងិ
វៀតណមកាន់ត្រខិតមកដល់
អ្នកដាំផ្កានៅភូមិផ្កាសដ្រក
ជាទីផ្រសារផ្គត់ផ្គង់ផ្កាដ៏ធំបំផុត
នៅភាគខាងត្របូងប្រទ្រស
វៀតណមបានរៀបចំផលិត-
ផលសម្រប់បុណ្រយថ្រតជា
វិស្រសមកាលធំបំផុតប្រចាំឆ្នាំ។
ស្ថិតនៅខ្រត្ដដីសណ្ដទន្ល្រ

ម្រគង្គ ដុងថបភូមិផ្កាជា
លំនៅឋានពលរដ្ឋប្រមាណ២
ពាន់គ្រួសរដ្រលរបរចិញ្ចឹម
ជវីតិរបស់ពកួគ្របានមកពីការ-
ដាំដុះផ្កានងិដើមឈើលម្អជាង
១៥០០ប្រភ្រទ។
ផ្កាគឺជាវត្ថុសំខាន់ន្រពិធី

បុណ្រយចូលឆ្នាំដោយពលរដ្ឋ
រប់លាននក់ប្រើផ្កាលម្អផ្ទះ
នងិអគរសធារណៈនៅទទូាងំ
ប្រទ្រស។
ពលរដ្ឋវៀតណមមានប្រ-

ព្រណីប្រើផ្កាស្រស់ៗ សម្រប់

ស្រនព្រននិងស្រនដូនតា
សុំស្រចក្ដីសុខសប្របាយនិង
សម្រប់តុបត្រងផ្ទះអំឡុង-
ព្រលបុណ្រយចូលឆ្នាំ។
ភូមិផ្កាសដ្រករំពឹងថនឹង

ផលិតផ្កាជាង៣លានថូ
ទោះបីជារងផលប៉ះពាល់ពី
កូវីដដ្រលធ្វើឱ្រយការលក់ធា្លោក់-
ចុះយា៉ាងណក៏ដោយ។
កាំរស្មីព្រះអាទិត្រយចាំងជះ

លើសួនផ្កាខណៈកសិករមា្នាក់
ជិះទូកប្រះត្រកងផ្កាដាក់រៀប-
រយយា៉ាងស្អាត។
នៅសល់ត្រប៉នុ្មានថ្ង្រទៀតន្រ

បុណ្រយថ្រតវៀតណមជា
ពធិបីណុ្រយចលូឆ្នាំថ្មីតាមចន្ទគតិ
ប្រជាកសិករធ្វើការតាំងពី
ព្រលឹមទល់ព្រលប់លើសួនផ្កា
របស់ខ្លួនដើម្របីរៀបចំផ្កានិង
រុក្ខជាតិបងា្កាត់ពិស្រសសម្រប់
ដាក់លក់។
ស្ដ្រីគ្រងមួកដួនថ្រទាំផ្កា

លឿងជានិមិត្ដរូបតំណងឱ្រយ

ង៉ូវហ្រងនិងអាយុយឺនយូរ។
ភាពវិស្រសរបស់ភូមិផ្កា

សដ្រកគឺថអ្នកភូមិដាំផ្កា
គ្រប់រដូវនៅលើសួនបណ្ដ្រត
ទឹកសម្រួលការស្រចស្រព។
ដូច្ន្រះប្រជាកសិករត្រូវពាក់

ស្រប្រកជើងកវ្រងឬប្រើទកូថ្រទាំ
និងប្រមូលផលផ្កា។អ្នកស្រុក
និយាយថវិធីសស្ដ្រន្រះបាន
ជួយពួកគ្រសន្រសំលុយពីព្រះ
ផ្ទ្រដីភាគច្រើនត្រូវបានប្រើ
សម្រប់ដំណំស្រូវនៅលើដី
ដ្រលងាយលិចទឹក។
រយៈព្រលជាច្រើនឆ្នាំពលរដ្ឋ

បានទាញប្រយោជន៍ពីប្រព្រ-
ណីដាំដុះផ្កាដើម្របីអភវិឌ្រឍវសិយ័
ទ្រសចរណ៍ក្នុងស្រុក។
ភូមិសដ្រកព្រលន្រះគឺជា

គោលដៅទ្រសចរណ៍ដ៏ទាក់-
ទាញក្នុងខ្រត្ដដុងថបដ្រល
ស្ថតិនៅចមា្ងោយប្រមាណ១៣៩
គីឡូម៉្រត្រភាគនិរតីទីក្រុង
ហូជីមិញ៕AFP/HR ទិដ្ឋភាព សួន ផ្កា តម្រៀបគ្នា ជា ជួរ  ត្រៀម ស្វាគមន៍អតិថិជន មក ជាវ យកទៅ លម្អផ្ទះ ឬ អគរ ។ រូបថតAFP

ភូមិផ្កាវៀតណាមរីកស្គសុស្គាយ
ជាជួរត្រៀមលម្អផ្ទះនិងអគារ
នានាក្នងុឱកាសបុណ្រយចូលឆ្នាំ

អនា្ទាក់តម្ល្រថោកត្រមាន...

ផ្កា លឿង ឆ្អនិឆ្អៅ ត្រវូ បាន រៀបចំ   ជា រាប់ពាន់ថូ ដើម្របីផ្គត់ផ្គង់ ការ ត្រង លម្អ របស់ ប្រជាជន  ។ រូបថតAFP

សកម្មភាព ពិនិត្រយ មើល  លទ្ធផល ការងារអភិរក្រស សត្វ   ។ រូបថតយូសុះអាប់ឌុលរ៉ាស់ហុីម លោក ន្រត្រ ភក្ត្រ និង លោក ស្រង ទៀក (ឆ្វ្រងទី២)   ។ រូបថតយូសុះអាប់ឌុលរ៉ាស់ហីុម



ក្រុងម៉ា ្រឌីដ : ក្រុមអ្នក មាន- 
បុណ្រយ Barcelona (Barca) 
នឹង ចាត់ វិធាន ការ តាម ផ្លូវ ច្របាប់ 
ចំពោះ  កាស្រត អ្រស្របា៉ាញ El 
Mundo បន្ទាប់ ពី  បាន  ផ្រសព្វ- 
ផ្រសាយ ពត័ ៌មាន លម្អតិ កាល ព ី ថ្ង្រ 
អាទិត្រយ ពី កុង   ត្រ បច្ចុប្របន្ន របស់ 
កីឡាករ Lionel Messi ដ្រល 
បង្ហាញ ថា មាន តម្ល្រ រហូត ដល់ 
៥៥៥ លានអរឺ៉ ូ($៦៧៤លាន) 
ក្នុងរយៈព្រល៤ឆ្នាំ។

Barca  ឆ្លើយ តប ដោយ ទទូច 
ដ្ររថា ខ្លួន មិន ទទួល ខុស ត្រូវ 
ចពំោះ ការប្រក ធា្លាយ ន្រះ ទ្រ ទោះ 
បី ក្លិប មិន បាន បដិស្រធ ព័ត៌មាន 
ពី របាយការណ៍ន្រះ ក៏ដោយ។ 
កាស្រត El Mundo បាន ឱ្រយ ដងឹ 
ថា កិច្ច សន្រយា ដ្រលចុះ ហត្ថ- 
ល្រខា ដោយកីឡាករ Messi 
ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ គឺ ជា កិច្ច ព្រម- 
ព្រៀង  ធំ បំផុត ក្នុង ប្រវត្តិ សាស្ត្រ 
កឡីា ហើយ  ឱ្រយ ឈ្មោះ ថា កងុ ត្រ 
មហាសាល បំផ្លាញ      Barca។

កីឡាករ អន្តរ ជាតិ អាហ្រសង់- 
ទីនវ័យ ៣៣ ឆ្នាំ  អាចឈាន ទៅ 
ដល់ ការ ប្រមូល ចំណូល បាន 
ខ្ពស់ បំផុត ៥៥៥ ២៣៧ ៦១៩ 
អឺរ៉ូ ($៦៧៣ ៥២២ ៦៦៥) 
មុន ព្រល កុង ត្រ នោះ អស់ 
សុពល ភាព នៅ ថ្ង្រ ទី ៣០ ខ្រ 
មថិនុ ឆ្នា ំន្រះ បើ សនិ លក្ខខណ្ឌ 
ទាំង អស់ត្រូវ បាន បំព្រញ ។

ជាមួយ នឹង កិច្ច សន្រយា នៅ  
សល់រយៈ ព្រល ៦ ខ្រទៀត ខ្រស្រ 
ប្រយុទ្ធ មាឌ ល្អិត រូប ន្រះ រក បាន 
ចំណូល រួ ចហើយ ចំនួន ៥១១ 

២៩០ ០៥២ អឺរ៉ូ ($៦២០- 
១៨១ ០២៨) ដ្រល ជិត ៩២ 
ភាគ រយ ន្រ ចំនួន សរុប ដ្រល រក 
បាន ។ ន្រះបើ តាម  ការ  អះ អាង ពី 
ស្រចក្ដី រាយ ការ ណ៍ នោះ ។

ការ ប្រក ធា្លាយ ន្រះកើត ឡើង 
ស្រ បព្រល ដ្រល ក្រុម Barca 
កពំងុ ត្រ ពុះ ពារ ស៊ ូនងឹ សា្ថាន ភាព 
ហិរញ្ញ វត្ថុ ដ្រល កំពុង ធ្ងន់ ធ្ងរ 
ពោល គឺ កាន់ ត្រ អាក្រក់ ឡើង ៗ  
ដោយ សារ ការ រាត ត្របាតពី ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ ហើយ ជាមួយ នឹង 
អនគត របស់ Messi នៅ 
ត្រស្ថិត ក្នុងភាពមន្ទិល សង្រស័យ 
ដោយ សារ ត្រ ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ រូប ន្រះ 
អាច ចាក ច្រញ ពី ក្លិប ដោយ ឥត 
តម្ល្រ  ខ្លួន នៅ រដូវ ក្តៅ ន្រះ ។

ក្នុង ស្រចក្តី ថ្ល្រង ការណ៍  របស់ 
ខ្លួន Barca ឱ្រយ ដឹង ថា ៖ «  យោង 
តាម ព័ត៌ មាន ដ្រល  ច្រញ ផ្រសាយ 
ដោយ  កាស្រត El Mundo ទាក ់
ទង នឹង កិច្ច សន្រយា អាជីព ដ្រល 
មាន ការ   ចុះ ហត្ថ ល្រខា រវាង ក្លិប 
Barcelona និង កីឡាករ Li-
onel Messi ក្លបិ មាន ការ សោក 
សា្តៅយ ចំពោះ ការ ផ្រសាយ ន្រះ 
ព្រះវា ជា ឯក សារ ឯក ជន ដ្រល 
គ្រប់ គ្រង ដោយ គោល ការណ៍ 
ច្របាប់ ដើម្របី រក្រសា  ការ សមា្ងាត់  
សម្រប់  ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ » ។

ស្រចក្ដី ថ្ល្រង ការ ណ៍នោះបន្ត 
ថា ៖ « Barcelona បដ ិស្រធ មនិ 
ទទួល  ខុស ត្រូវ ណាមួយ ឡើយ  
ពី  ការ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ ឯកសារ ន្រះ 

ហើយ នងឹ ចាត ់វធិាន ការ  ផ្លវូច្របាប ់
សម ស្របចំពោះ កា ស្រត El 
Mundo ទាម ទាររាល់ការ ខូច- 
ខាត ដ្រល  បណា្តាល មក ពី លទ្ធ- 
ផល ន្រ ការ ចុះ ផ្រសាយ ន្រះ » ។

ស្រចក្ដី ប្រកាស របស់ ក្លិប នៅ 
តំបន់ កាតាឡាន  បន្ថ្រ ម  ថា ៖ 
«Barcelona សម្ត្រង ការ គាំ - 
ទ្រទាំង ស្រុង ចំពោះ Messi ជា 
ពិស្រស ចំពោះ ការ ប៉ុន ប៉ង ធ្វើ ឱ្រយ 
ខូច ក្ររ្តិ៍ ឈ្មោះ របស់ គ្រ និង 
បំផ្លាញ ទំនក់ ទំនង របស់ គ្រ ជា 
មួយ ក្លិប ដ្រល គាត់ បាន ប្រឹង- 
ប្រង ជាមួយ យ៉ាង ខា្លាំង ដើម្របី 
កា្លាយ ជា កីឡាករ ឆ្នើម បំផុត លើ 
លោក នងិ ក្នងុ ប្រវត្ត ិសាស្ត្រ របស ់
បាល់ ទាត់ » ៕ AFP/VN

ថ្ង្រអង្គរ ទី២ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ក្រុងឡូសអ្រនជឺល្រស: អ្នក 
ប្រដាល់ ទម្ងន់ ស្រល សញ្ជាតិ 
អាម្ររិក Ryan Garcia ដ្រល 
មិន ទាន់ សា្គលព់ាក្រយថា បរាជ័យ 
បាន ឱ្រយ ដឹង តាម បណា្តាញ សង្គម 
Instagram កាល ព ីថ្ង្រ សៅរ ៍ថា 
រូប គ្រ ចង់ឡើង សង្វៀន តទល់ 
ជាមួយកីឡាករ ជា  និមិត្ត រូប របស់ 
ហ្វលីពីនី គMឺanny Pacquiao 
ក្នុងការ ប្រកួត ផ្លូវ ការ ។

ដោយ មាន ទាំង គ្រហ ទំព័រ 
Yahoo ក្នុង ចំណោម បណា្តាញ  
សារពត័ម៌ាន ទាងំ ឡាយ ដ្រល ធ្វើ 
ស្រចក្ដ ីរាយ ការណ ៍   ថា ការ ប្រកតួ 
ន្រះ គឺ ជា ការ ប្រឹង ប្រង របស់ 
Garcia ដ្រលបានប្រប់ ថា ខ្លួន 
ចង ់បាន ភាព ប្រកដ   ប្រជា ច្របាស-់ 
លាស ់ថា  ន្រះនងឹ មនិ ម្រន ជាការ- 
ដាល់ គា្នា ប្រប ល្រងកម្រសាន្ត ។ 

«ហ្រ! អ្នក ទាំង អស់ គា្នា ខ្ញុំ 
គ្រន់ ត្រ ចង់ បាន ភាព ពិត ប្រកដ 
ច្របាស ់លាស ់ថា ការ ប្រកតួ របស ់
ខ្ញុំ ជាមួយ Pacquiao នឹង 
មិនម្រន ជា ប្រកួត ប្រប កម្រសាន្ត 
សប្របាយ » ។ ន្រះ ជា ការ លើក- 
ឡើង របស់ Garcia ក្នុង វី ដ្រអូ 
ដ្រល គ្រផូស្ត តាម រយៈ គណនី 
Instagram ។

ខ្រស្រ វដី្រអ ូនោះ  បន្ត ថា ៖ « វា នឹង 
កា្លាយ ជា ប្រដាល់ ដ៏ ពិត ប្រកដ 
ពោល គឺ វាយ ១២ ទឹក  ដោយ 
គ្រប ់យ៉ាង  នងឹ កើតឡើងផ្លវូការ។ 
កណំត ់ត្រ របស ់ខ្ញុ ំ កពំងុប្រឈម 
នងឹ ការ បាត ់បង ់។ ខ្ញុ ំគ្រន ់ត្រ ចង ់
ធ្វើ ឱ្រយ ច្របាស់ លាស់ សម្រប់ អ្នក- 
រាល់ គា្នា ប៉ុណោ្ណោះ » ។

នៅ មាន ឧបសគ្គ  ១ អាច ជា 

ភាព ខសុ គា្នា ន្រ ទម្ងន ់ដោយសារ 
Pacquiao វ័យ ៤២ ឆ្នាំ   ប្រកួត 
ទម្ងន់  មធ្រយម ជា យូរ មក ហើយ ។

Garcia វយ័ ២២ ឆ្នា ំ បាន គ្រច 
ផ ុត  ពីការ សន្លប់ លឿន រហូត 
អាច  ផ្ដួល Luke Campbell 
ត្រមឹ ទកឹ ទ ី៧ ក្នងុប្រកតួ កាល ព ី
ដើម ខ្រ ន្រះ នៅ ក្រុង ដាឡាស 
ដើម្របី ឈ្នះ ខ្រស្រ ក្រវាត់   ដ្រល ទំន្ររ 
របស ់សា្ថាបន័ WBC។ ជយ័ ជម្នះ 
នោះ ធ្វើ ឱ្រយ គ្រ មានកំណត់ ត្រ 
ឈ្នះទាំង ២១ ដង ពី ការ ឡើង 
សង្វៀន  ២១លើក ក្នងុ នោះ វាយ 
ឱ្រយ សន្លប់ ១៨ ដង ។

ស្រប ព្រល ជាមួយ គា្នា  Pac-
quiao អត់ ដ្រល  ប្រកួត ឡើយ 
តាំង ពី ដណ្ដើម បាន ខ្រស្រ ក្រវាត់ 
របស់ សា្ថាប័ន WBA «Super» 
ទម្ងន ់មធ្រយម ដោយ យក ឈ្នះ អ្នក 
ប្រដាល់ អាម្ររិក Keith Thur-
man នៅ ឯ សង្វៀន  នក្រុង 
ឡាសវ្រហា្គស សហរដ្ឋ អាម្ររិក 
កាល ពី ខ្រ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ 
ដ្រល ជោគ ជ័យ នោះ ធ្វើ ឱ្រយគ្រ 
មាន កំណត់ ត្រ ឈ្នះ  ៦២ដង 
(ឈ្នះ ដោយ វាយ ឱ្រយ សន្លប់ ៣៩ 
លើក)ស្មើ២ដងនិង ចាញ់៧ ដង ។ 

ត្រ  កាល ពី ថ្ង្រ សុក្រយ សា្ថាប័ន 
ប្រដាល់ អន្តរ ជាតិ (WBA) ឱ្រយ 
ដឹង ថា ខ្លួន នឹង ដក ខ្រស្រ ក្រវាត់ 
បច្ចុប្របន្ន របស់   Pacquiao ឱ្រយ 
អ្នក ប្រដាល់ គុយ បា Yordenis 
Ugas គ្រង ជំនួសវិញ  ព្រះត្រ  
មា្ចាស់ ខ្រស្រ ក្រវាត់ ចាស់ អត់ ដ្រល 
មាន សកម្ម ភាព ប្រកួត ដើម្រប ីការ- 
ពារ ជើង ឯក របស់ ខ្លួន រយៈ ព្រល 
យូ រព្រក ៕ AFP/VN

   យឺន ពន្លក 

ភ្នពំ្រញៈ  ប្រធាន ខ្រមរសហព័ន្ធ កីឡា 
យូដូ  លោក  ហ្រង  លី  បាន អះអាង  ថា   
ការ ប្រ កួតកីឡា យូដូ ជើង ឯក ថា្នាក់ជាតិ  
ឆ្នា ំ២០២០ ដ្រល ទើប បាន បញ្ចប់ កាលពី 

ថ្ង្រអាទិត្រយ គឺ មាន សា្ថាន ភាព ល្អ ប្រ សើរ 
និង សា្តៅ រមុខ មាត់ បាន ល្អ ផង ដ្ររ   បន្ទាប់ 
ពីការ  កំណ្រទម្រង់ ថា្នាក់ ដឹកនំ សហព័ន្ធ 
អស់  រយៈ ព្រល ជិត ២ឆ្នា ំមក ន្រះ ។  ជា មួយ 
គា្នា ន្រះ  ប្រ តិភូ កីឡា មក ពី ខ្រត្ត សៀម រាប  
មាន  ការ រំភើប សប្របាយ ចិត្ត ខា្លាងំ បំផុត  

ទោះបាន ត្រមឹ ចំណាត់ ថា្នាក់ ល្រខ ៤។ 
លោក  ហ្រង  លី   បាន ថ្ល្រង ប្រប់ ភ្នពំ្រញ- 

បុ៉ស្តិ៍ ថា ៖ «  កីឡា យូដូ  ធា្លាប់ មាន បញ្ហា 
ចម្រងូ ចម្រស  ត្រ ព្រល ន្រះបាន សា្តៅរ  
មុខ មាត់ ល្អ ឡើង វិញ  ដោយ យើង កំណ្រ- 
ទម្រង់ ថា្នាក់ ដឹក នំ  ហើយ ព្រល ន្រះ  យើង 
មាន ការ ឯក ភាព សាមគ្គ ីភាព គា្នា បាន ល្អ។  
ចំពោះ ការ ប្រ កួត ជើង ឯក ជាតិ  លើក ន្រះ 
ខ្ញុ ំហា៊ាន វាយ តម្ល្រ ជា រួម ថា  បាន ល្អ ប្រសើរ  
គ្រប់ ផ្ន្រក  ពោលគឺ  កីឡា យូដូ  ទទួល បាន 
ផល ល្អ ៨០ ភាគ រយ» ។

 តាម រយៈការប្រកួត ៤ថ្ង្រ នៅ ក្នងុ សាល 
ដំបូលទូក ន្រ ពហុកីឡដា្ឋាន ជាតិ នោះ 
លោក ហ្រង លី  ប្រប់ថា  ការប្រកួតកីឡា 
យូដូ ជ្រើស រីស ជើង ឯកថា្នាក់ជាតិ លើក 
ន្រះ  បានចំណាយ ថវិកា អស់ត្រមឹ  ២៧ 
លាន រៀល ន្រ កញ្ចប់ថវិកា សរុបចំនួន 
៦០ លាន រៀល ដ្រល ក្រសួងអប់រំ យុវជន 
និង កីឡា បាន ផ្តល់ ជូនខ្រមរ សហព័ន្ធ 
កីឡាយូដូ សម្រប់ ប្រ តិបត្តកិារ  ទៅ លើ 

ផ្ន្រក រដ្ឋបាល  វគ្គ បណ្តះុ បណា្តាល  និង 
ប្រកួត ជើង ឯក ជាតិ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០។

ទាក់ ទង ទៅ នឹង លទ្ធផល បច្ច្រក ទ្រស  
លោក ប្រធាន សហព័ន្ធ   បាន ប្រប់ ថា  
យើង មាន ក្លបិ ចូល រួម ចំនួន ៥  ប្រតិភូ  មាន 
គ្រ ូបង្វកឹ ៩នក់ ក្រមុ អត្ត ពលិក  ៥៧ នក់ 
(ស្រ២ី៥នក់)  ហើយ ជា លទ្ធផល ក្រមុ 
ក្រ សួង មហា ផ្ទ្រ  ឈ្នះ បានម្រដាយមាស 
ច្រើនជាង គ្រ ឈរ នៅ  ចំណាត់ ថា្នាក់ ល្រខ 
១   រីឯ ក្លបិ បក្រសី ចំា ក្រងុ  បាន ល្រខ ២  ក្លបិ  
JJMC  បាន ល្រខ ៣   ហើយ ក្រមុ ខ្រត្ត  
សៀម រាប  បាន ចំណាត់ ថា្នាក់ ល្រខ ៤ ។ 

ប្រ តិភូ កីឡា មក ពី ខ្រត្ត សៀម រាប  លោក  
ឆន  សុ ភី  មានការ  រំភើប ខា្លាងំ នូវ លទ្ធផល  
ន្រះ  ។  លោក  និយយ ថា ៖  «ខ្ញុ ំធា្លាប់ នំ 
កីឡាករ មក ប្រ កួត ថា្នាក់ ជាតិ កន្លង មក  
មិន ដ្រល ទទួល បាន លទ្ធផល ល្អ ប្រប ន្រះ 
ទ្រ  គឺ ភាគ ច្រើន ទៅ វិញ មិន បាន ម្រដាយ   
បុ៉ន្ត្រ លើក ន្រះ ខ្រត្ត សៀម រាប  ដ្រល បញ្ជនូ 
អត្តពលិក មក ១១ នក់  (ស្រ ី៦ នក់)  គឺ 

យើង ឈ្នះ បាន ម្រដាយ មាស ១  ប្រក់  ៣  
និង សំរឹទ្ធ  ៤ »។

 លោក សុភី បាន បន្ថ្រម ថា៖ «ទោះ ជា 
យើង បាន ចំណាត់ ថា្នាក់ ល្រខ ៤  បុ៉ន្ត្រ បើ 
ប្រៀប ធៀប ជា មួយ ឆ្នា ំមុនៗ  យើង ទទួល 
បាន ភាព ជោគ ជ័យ ខា្លាំង ណាស់» ។ 
ចំណ្រក  កីឡាការិនី វ័យ ២២ ឆ្នា ំ អុឹង  នួ 
មក ពី ខ្រត្ត សៀម រាប  និយយ ថា ៖ « ខ្ញុ ំធា្លាប់ 
ចូល រួម ប្រ កួត ច្រើ ន លើក ហើយ  ត្រ មិន 
ធា្លាប់ បាន ម្រដាយ មាស ទ្រ  បុ៉ន្ត្រ លើក ន្រះ  
ខ្ញុ ំវ៉្រ ទម្ងន់ ស្ររី  ឈ្នះ បាន ម្រដាយ មាស  
គឺ សប្របាយ ចិត្ត ណាស់ »។ 

ចំណ្រក អ្នក ស្រ ី នុត  ស្ររ័ីត្ន  គ្រ ូបង្វកឹ 
យូ ដូ របស់  សមា គម ក្រសួង មហា ផ្ទ្រ   ប្រប់ 
ថា៖  « កីឡា យូដូ ឆ្នា ំន្រះ ក្រសួង មហា ផ្ទ្រ  
បាន ល្រខ ១ ដាច់ ត្រ ម្តង  គឺ សប្របាយ ចិត្ត 
ខា្លាងំ  ដោយ  មហា ផ្ទ្រ  បញ្ជនូ អត្ត ពលិក 
មក ប្រ កួត  ១៧នក់ (ស្រ ី៦នក់)  ហើយ  
ជា លទ្ធផល   ឈ្នះ បាន ម្រដាយ មាស ១០  
ប្រក់  ៣  និង សំរឹទ្ធ ចំនួន ៤» ៕លោក ហ្រង លី បាន ថតរូបជាមួយ ក្រមុព្រទឹ្ធាចារ្រយ គ្រ ូបង្វកឹ និង ក្រមុអត្តពលិក។ឈន ណន

Barca នឹងប្ដឹងចំពោះ ការ ផ្សព្វផ្សាយពី
 កុង ត្ របស់ Messi តម្ល ្៥៥៥លានអឺរូ៉

Garcia ចង់ បានប្កួតពិត 
ព្ល ប្ឈម Pacquiao 

យូដូ  ស្តា រមុខ មាត់ បាន ល្អ  ស្បព្ល ខ្ត្ត សៀម រាប   អះអាងពីភាព  ជោគ ជ័យ 

Messi របស់ ក្រមុ Barca ត្រវូបាន កាស្រត El Mundo ចុះផ្រសាយពីកុងត្រ ដ្រល មនតម្ល្រជិត $ ៦៧៤លាន ។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ក្រោយ  ពី  តារា  ចម្រោៀង   ស្រោបាល  ខ្លួន 
កញ្ញា សុខ សីឡាលីន មាន ឱកាស កា្លាយជា-  
គណៈ កម្មការ កម្ម   វធិ ី ប្រោឡង  ចម្រោៀង លដំាប ់ពភិព- 
លោក  X Factor Cambodia រដូវ កាល ទី ១ 
នោះ ស្រោប ់ត្រោ ឆ្នា ំថ្ម ីឆ្នា ំ ២ ០២១  តារា ចម្រោៀង ស្រោ ី
រាង ខ្ពស់ ស្រោឡះ កញ្ញា ផន ស្រោីខួច  ទទួល បាន 
លាភធ ំដ្រោរ  នៅ ហង្រោសមាសដោយ  កា្លាយ ជា  គណៈ- 
កម្ម ការ កម្ម វិធី   Beat The Best។ 

កញ្ញា ផន ស្រោីខួច ជាតារាស្រោី មា្នាក់ ដ្រោល មាន 
ទឹក ដម សំនៀង  ពីរោះ មិនថាច្រោៀង បទ បុរាណ 
បទ  សម័យ  មនោ សញ្ច្រោត នា  ឬ ញាក់កន្រោ្តាក់- 
អារម្មណ៍នោះទ្រោសុទ្ធ   ត្រោពីរោះ   ។ 

បើ តាម គ្រោហ ទំព័រ ផ្លូវ ការ កម្ម វិធី   -  
Beat The Best  បង្ហើរ  សារ  ឱ្រោយ   ដងឹ 
ថា ៖« គណៈកម្មការ ដ៏មា ន  ប្រោជា-  
ប្រោិយ ភាព  និង ពោរ ព្រោញ ទៅ-  
ដោយ ស មត្ថភាព   កញ្ញា ផន 
ស្រោ ីខចួ  បាន ត្រោៀមខ្លនួ រចួ 
ជា ស្រោច   នឹង ចូលមក-  
ជួយ សម្រោច បំណង - 
បំព្រោញ   ក្តី ស្រោម្រោ របស់ 
ប ្រោក្ខ  ជន ដ្រោល   ចង់កា្លាយ 
ខ្លួន ជា តារា  ចម្រោៀង- 
អាជពី   ដ ៏ល្រោប ីនងិកា្លាយជា 
អាយ ដល  របស់ បង ប្អូន  
ទស្រោស និក  ជ ន រាប់លា ន-   
នាក់ ជា ពិស្រោស    ជយ - 
លាភ ី នងិ  បាន   ប្រោក ់រង្វាន ់
រហូត  ដល់ $ ១៥ ០០០   
ព្រោម  ទាំង កា្លាយជា   តារា-  
ចម្រោៀង  ពោរព្រោញ  ដោយ 
សមត្ថ ភាព   ប្រោចា ំ  ផល ិត កម្ម  
រស្មី  ហង្រោស មាស  ប្រោក្ខជន-  
គ្រោប ់រូប  អាចដាក់ពាក្រោយ បាន 
តាម  អនឡាញ  (Online) 
ដោយ  គ្រោន់ត្រោ   ថតសំ ឡ្រោង  
ខ្ល ួនឯង  ច្រោៀង ជាវដី ្រោអ  ូឃ្លបី-  
រួចផ្ញើ ទៅកាន់ផ្រោច  Face-
book ផ្លូវការ របស់ កម្ម វិធី - 
Beat  The Best ឬ តាម 
រយៈ  Telegram ដ្រោល    
មានល្រោខ ទរូសព័្ទ ៣ប្រោពន័្ធ 
0 69 89 80 80 / 061 
89 80 80 /  066 89 
80 80  ជា ការ ស្រោច។ 
ចាប់   ទទួលពាក្រោយ - 
រហូត  ដល់ ថ្ង្រោ ទី - 
២១ ខ្រោ  កុម្ភៈឆ ្នាំ  
២០២១ » ។ 

 គួរ     ឱ្រោយ  កត់ ់ 
សមា្គាល់ - 

តារា  ច  ម្រោៀង  នៅ  ផលតិ កម្ម  ហង្រោស- 
មាស  ឈ្មោះ ពិត  ផន នីដា ហៅ 

ផន ស្រោីខួច   ហាក់ មាន    រាសី  ឡើង- 
សន្រោសឹមៗ  ដោយ កាល ពី ចុង  ឆ្នាំ- 
២០២០ កញ្ញាក ៏បាន លាភ ថត  កនុ  

ជា  លើក  ដំបូង  បន្ថ្រោម អាជីព           ថ្មី  
មួយ   ទៀត  ដើម្រោបី ពង្រោីក ទី ផ្រោសារ 
សិល្រោបៈ  ខណៈ តារា  ប្រោុសស្រោី   
ប្រោឡូក   សិល្រោបៈ  ស្រោ បាលៗ  ខ្លួន 

នងិ   រលក ក្រោយ  បាន ឈាន    មនុ    
មួយ  ជំហាន រួច ទៅ ហើយនោះ។ 

តារា ចម្រោៀង ស្រោី ល្រោបី  ដ្រោល ឈរ 
ជើង  យូរ ក្រោល   នៅ លើ ទ្រោនំ ធំ  
ផលិត  កម្ម  ហង្រោស មាស កញ្ញា ផន  
ស្រោីខួច បាន  បង្ហើរ    សារ នៅ តាម   
អីនុសា្តា ក្រោមដ្រោរ  ថា៖ «តសួ្រោ ីរាង 
រ មទ ម បន្តិច   ហើយ មួយ រឿង-  
ន្រោះ! រឿង ដំបូង របស់ នាង  ខ្ញុំ »- 
ខណៈ    ការថត កុ ន  ដំបូង   នោះ   គឺ 
រឿង  «ប្រោះ ដូង  មនុស្រោស  ស្រោី »។      

 គួរបញ្ជាក់ ថា  កម្ម វិធី ប្រោឡង 
ចម្រោៀង   លំដាប ់     ពិភព លោក    -   
«BEAT THE BEST»  មាន 
គណៈកម្មការចំនួន ៤ រូប រួម-  
មាន   កញ្ញា ផន ស្រោីខួច  លោក 
ឆន សវុណ ្ណ រា ជ អ្នកនាង ព្រោជ្រោ 
សោ ភា និងលោក នីកូ៕
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 កេមុ វិស្ណរុាជ បន លើក ពាន ពេល ថតជាមួយ គណៈអធិបតី នៅ ក្នងុពិធី បិទ ការ បេកួតថ្នាក់ជាតិ។ រូប ឈន ណន

   ឈន ណន  

ភ្នពំេញៈ  ប្រោធាន គណៈកមា្មោ - 
ធិការ ទី ៧ ន្រោ រដ្ឋសភា លោក ហុ៊ន 
មា៉ានី បានកោត សរសើរ ទៅ ដល់ 
ថា្នាក់ ដឹកនំា សហព័ន្ធ កីឡា បូ៊ល 
និងប៉្រោតង់ កម្ពជុា រួមទំាង គ្រោ ូបង្វកឹ 
និងក្រោមុ អត្តពលិក ដ្រោល បាន ខំ 
ប្រោងឹ ប្រោង រួមគ្នា បង្កើន បាន នូវ 
សា្នាដ្រោ ល្អ គឺ ការ ដណ្តើម បាន 
ម្រោដាយ មាស ប្រោក់ សំរឹទ្ធ និង 
ពាន រង្វាន់ពី ការ ប្រោកួត នៅ លើ   
ឆក អន្តរជាតិ ជា បន្ត បនា្ទាប់ ដើម្រោបី 
លើក មុខ មាត់ ប្រោទ្រោស ជាតិ ឱ្រោយមាន 
ភាព ល្រោបី ល្រោបាញ។

 យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ លោក ហុ៊ន 
មា៉ានី បាន លើក ទឹក ចិត្ត និងជំរុញ 
ឱ្រោយ ក្រោមុ អត្តពលិក  វ័យក្ម្រោង ពិស្រោស 
អ្នក ដ្រោល មិនដណ្តើម បាន ម្រោដាយ 
ពីការ ប្រោកួតកីឡា ប៉្រោតង់ ថា្នាក់ជាតិ  
ប្រោចំា ឆ្នា ំ២០២០ ដ្រោល ទើប បាន 
បញ្ចប់ កាលពី ថ្ង្រោអាទិត្រោយ ត្រោវូ ច្រោះ 
រៀនសូត្រោ ពី ភាព បរាជ័យ របស់ ខ្លនួ 
នឹង យក វីរកីឡាការិនី ក្រោ ឡ្រោង 
ដ្រោល ធា្លាប់ ឈ្នះ បាន ម្រោដាយមាស 
ជើង ឯក ពិភព លោក ៤សម័យ- 
កាល ជាប់ៗ គ្នា ជា គំរូ ដើម្រោបីសម្រោចួ 
គោលដៅ ឱ្រោយបានកាន់ត្រោ ច្រោបាស់ 
ឆ្ពោះ ទៅ រក ការ ទទួល បាន ជោគ- 
ជ័យកាន់ ត្រោ ធំ ព្រោល កម្ពជុា ធ្វើ ជា 
មា្ចាស់ ផ្ទះ សីុហ្គ្រោម លើក ទី ៣២ 
ឆ្នា ំ២០២៣។

លោក ហុ៊ន មា៉ានី បាន ថ្ល្រោង  នៅ 
ក្នុង ពិធី បិទ ការ ប្រោកួត នោះ ថា៖ 
«តាម រយៈការ ប្រោកួត លើកន្រោះ 
ក្លបិខ្លះ ដ្រោល មិន បាន ជោគ ជ័យ 

គឺ នឹង អាច ស្វ្រោង យល់បន្ថ្រោម ថា អ្វ ី
ជា ចំណុច ខ្វះ ខាត ដ្រោល អាច វិល 
ត្រោឡប់ទៅ ហ្វកឹ ហាត់  ដើម្រោបី សម្រោចួ 
និង ឈាន ទៅ ដល់ ការ ធ្វើ យ៉ាង- 
ណា ឱ្រោយសមត្ថ ភាព ន្រោ ការ ប្រោកួត 
ប៉្រោតង់ របស់ខ្លនួ គឺ មាន ភាព រីក- 
ចម្រោើន បន្ត ថ្រោម ទៀត។ ផ្ទយុ ទៅ 
វិញ បើ យើង មិន បានរៀន សូត្រោពី 
បទពិសោធ បរាជ័យ គឺ សមត្ថ ភាព 
របស់ យើង អាច  នៅ ត្រោ ប្រោហាក់- 
ប្រោហ្រោល  អី៊ចឹង ទោះ មិន បាន ជោគ 
ជ័យ នៅ ក្នងុការ ប្រោកួត ថា្នាក់ជាតិ 
ន្រោះក្តគឺី ខ្ញុ ំសូម លើក ទឹក ចិត្ត ឱ្រោយ បន្ត  
ខំ ប្រោងឹហ្វកឹ ហាត់ ពង្រោងឹ សមត្ថ ភាព  
របស់ខ្លនួ ឯងថ្រោម ទៀត»។

ប្រោធាន សហភាព សហព័ន្ធ 
យុវជន កម្ពជុា រូប ន្រោះ បាន បន្ថ្រោម 
ថា៖  «ចំពោះ  ក្រោមុ អត្តពលិក គឺ 
សូម ខំ ប្រោងឹ ប្រោង ចូល រួម ដ្រោល 
អាច ដាក់ អ្នក មីង ក្រោ ឡ្រោង ជា គំរូ 
ដោយសារ ខ្ញុំ ជឿជាក់ថា អ្នក- 
ដ្រោលបានចាប់ យក កីឡាប៉្រោតង់  
ន្រោះ សុទ្ធត្រោ មានចំណង់ចំណូល 
ចិត្ត  និ ង ក្ត ីស្រោឡាញ់ អី៊ចឹង បើ មាន 
ក្តី ស្រោឡាញ់ទៅ លើ កីឡា ន្រោះ 
ហើយ គឺ ត្រោវូ ខំ ប្រោងឹ ប្រោងសម្រោចួ 
បន្ត ថ្រោម ទៀត ដោយមាន ការ- 
អត់ធ្មត់ និងការ តសូ៊បង្កើន សមត្ថ- 
ភាព អី៊ចឹង សហព័ន្ធ នឹង អាច 
ជ្រោើស រីស ឬចម្រោញ់បានអ្នក-  
ដ្រោល មាន សកា្តានុពល សម្រោប់  
ប្រោកួត តំណាង ឱ្រោយ កម្ពជុា នៅ ព្រោល 
យើង រៀបចំ សីុហ្គ្រោម ឆ្នា ំ២០២៣ 
ជា មិនខាន»។

 បើ តាម របាយការណ៍ របស់ 
លោក ស សុខា ប្រោធានសហព័ន្ធ 

កីឡា បូ៊ល និងប៉្រោតង់ កម្ពជុា បាន 
ឱ្រោយដឹង ថា  ការ ប្រោកួត ថា្នាក់ជាតិ ឆ្នា ំ
២០២០ ន្រោះ មានគណៈប្រោតិភូ- 
ចំនួន៥០នាក់ គ្រោបូង្វកឹ ៥២ នាក់ 
និង ក្រោុម អត្តពលិក ៣៥០នាក់ 
មក ពីក្លិបចំនួន ៥៩ ដោយ ត្រោូវ 
ប្រោកួត ប្រោជ្រោង គ្នា នៅ លើ ៦ វិញ្ញាសា 
ហើយលោក ស សុខា បាន 
វាយតម្ល្រោ ជារួម ថា ការ ប្រោកួតន្រោះ 
ដំណើរ ការ បាន រលូន និង បញ្ចប់ 
ដោយ ជោគ ជ័យ។

នៅ ក្នុង  ការ  ប្រោកួត ន្រោះ ក្រោុម- 
វិស្ណុរាជ ដ្រោល មានកីឡាករ វ័យ 
ចាស់ៗ  និង  បាន  ត្រោមឹ ឈ្នះ ពាន 
ក្រោបខ័ណ្ឌ ក ២ កាល ពី ឆ្នា ំ២០១៩ 
នោះ  បាន បង្កើត នូវ កំណត់ត្រោ  ដ៏ 
ល្អបំផុត ដោយ ពួក គ្រោ បានយក 
ឈ្នះ ក្រោុមសម្រោបូរ ដោយ កីឡាករ 
ជម្រោើសជាតិ  ទី ស្ត ីការគណៈរដ្ឋមន្រោ្ត ី
ដោយ ពិន្ទ ុ១៣-៤ ដើម្រោបី លើក 
ពាន ក្រោបខ័ណ្ឌ ក១ លើ វិញ្ញាសា 
៣នាក់ទល់ ៣នាក់ ដ៏ គួរ ឱ្រោយកោត- 
សរសើរ។ 

ជាមួយ ជ័យជម្នះ ន្រោះ តំណាង 
ក្រោុម វិស្ណុរាជ បាន និយយ ថា៖  
«ការ ឈាន ដល់ ឈ្នះ ពាន ធំ  លើក 
ដំបូង ន្រោះ វា កើត ច្រោញ ពីការខិតខំ - 
ប្រោងឹ ប្រោង រួម គ្នា ដោយ យើង បាន 
ហ្វកឹ ហាត់ និងល្រោង ជា មួយ គ្នា ជា 
ប្រោចំា គឺ ទី លាន វាយបូ៊ល ន្រោះ ស្ទើរ 
ត្រោ ដូច ផ្ទះ របស់ពួកយើង ទៅ 
ហើយ។  ពួក យើង ខិតខំ សម្រោចួ 
លើ ជំនាញ ន្រោះ ហើយ អ្វី ដ្រោល 
ពិស្រោស  គឺ នៅព្រោលប្រោកួត ពួក- 
យើង គិត ត្រោវូ ចូល ត្រោវូ និង វ៉្រោ ត្រោវូ 
ទើប ឈ្នះការ ប្រោកួត ន្រោះ»៕ 

លោក ហុ៊ន ម៉ានី  ជំរុញ ឱ្យ កុ្ម ប្៉តង់ 
បន្តខំបឹ្ងពងឹ្ងភាព ខ្លាងំថ្ម ទៀត

ផន សី្ខួច  បាន លាភ ធំ  ក្នងុ កម្ម វិធី  
Beat The Best នៅ ហង្ស មស 

កញ្ញា ផន សេខួីច  ទទួល បន តំណេងជា 
គណៈ  កម្មការ នេ កម្ម វិធី Beat The Beast 

នៅ  ហងេសមាស ។ រូបថត  ហ្វ្រោសប៊ុក 

តារា ចមេៀង សេ ីសំឡេង ធ្ងន់ ពីរោះ កញ្ញា ផន សេខួីច   បេចំា ផលិត កម្ម 
ហងេសមា ស និង អតីតជា តារា នៅ  ផលិត កម្ម រុ៉ក   ។ រូបថត ហ្វ្រោសប៊ុក 
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