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ពិព័រណ៍ «ពីពិការភាព 
ទៅ ភាព មើលឃើញ » 

ឆ្លុះ បញ្ចាំង ពី ការតស៊ូ និង  
ជោគជ័យជនពិការ...ទំព័រ ១៤

ជីវិត កម្សាន្ត
Trump ត្រូ វ បាន លើក ល្រង   
ទោស បើទោះ បី ជា ស ំឡ្រង   
ភា គច្រើន ក្នុង ព្រឹទ្ធ ស ភា  បោះ- 
ឆ្នោតផ្ដន្ទាទោស ...ទំព័រ  ១២

អន្តរជាតិ
ក្រុម ហ៊ុន ចុះ បញ្ជី នៅ 
ផ្សារ ហ៊ុន បាន បង្ហាញ 
ពី ប្រតិបត្តិការ ល្អប្រស ើ រ  
ក្នុង ឆ្នោំ២០២ ០...ទំព័រ ៩

ស្រដ្ឋកិច្ច 

លោកហុ៊នសែនបញ្ជាឱែយធ្វើវិសោធនកម្ម
អនុកែតឹែយដើមែបីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺខណៈរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដបំប្លែងខ្លនួថ្មី៣នាក់

មុំ គន្ធា

ភ្នំពៃញៈ លោក នាយក រដ្ឋ - 
មន្រ្តី ហ៊ុន ស្រន បាន បញ្ជា ទៅ 
ក្រសួង សុខា ភិបាល និង ក្រសួ ង    
យតុ្តធិម ៌ រមួ នងឹ ក្រមុ ប្រកឹ្រសា អ្នក- 
ច្របាប់ ឲ្រយធ្វើ វិសោធនកម្ម អនុក្រ ឹត្រយ 
ល្រខ ១២៩ស្តី ពី  វិធានការ សុខា - 
ភិបាលដើម្របី ទប់    ស្កាត់ និង ឆ្លើយ- 
តប ការ ឆ្លង រាល  ដាល ជា អន្តរ ជា តិ  
ន្រ ជំងឺ នៅ តាម   ច្រក ច្រញ- ចូល 

ខណៈ  ក្រសួង សុខាភិបាល   បាន 
ប្រកាស ពី ការ រក ឃើញ អ្នក ឆ្លង 
កូវីដ  បំប្ល្រង ខ្លនួ ថ្ម ីចំនួន៣ នាក់ ។

លោកហុ៊ន ស្រន បាន  ផ្ញើ ស រ 
ជា  សំឡ្រង នៅ ថ្ង្រម្រសិល មិញ  
ទៅកាន់ រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួង សុខា - 
ភិបាល ស្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធ អភិបា ល 
រាជ ធាន-ីខ្រត្ត នងិ ប្រជា ពលរដ្ឋ 
ទំាង អស់ ទាក់ទង នឹង ការ ពង្រ ឹង  
វិធាន ការទប់ស្កាត់ ន្រការ រីក រា ល  - 
ដាល ន្រ ជំងឺឆ្លង  ដោយ  លោក 

បាន លើក ឡើង នូវ ចំណុច សំខា ន់  ៗ   
មយួ ចនំនួ ពសិ្រស ការ  រតឹបន្តងឹ 
លើ វិធាន ការ សុខាភិបាល 
សម្រ  ប់ អ្នក ដ្រល ល្មើសនឹង  
ការ ធ្វើ ចតា្តា ឡីស័ក។

ការ បញ្ជា ដម៏ុងឺ ម៉ាត ់ន្រះ ត្រវូ- 
បាន លោកហ៊ុន ស្រន ធ្វើ ឡើង 
បនា្ទាប់ពីមន ពលករខ្ម្ររ     មួយ- 
ចំនួ ន ដ្រល  វិលត្រឡប់ មក ពី 
ប្រទ្រសថ្រ  បាន  ព្រយាយាម គ្រច- 
វ្រះ ពី ការ ធ្វើ ចតា្តា ឡីស័ ក ដ្រល 

ជាហានិ ភ័យ ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ ក្នងុ ការ នំា  
ជងំ ឺកវូដី ១៩ ចលូទៅ ក្នងុ សហ- 
គមន ៍ ។ លោក បានថ្ល្រង ថា៖ «ខ្ញុ ំ
សុំស្នើ ឱ្រយ ក្រសួង សុខា ភិបាល 
កដ៏ចូ ជា មន្រ្ត ីមលូ ដា្ឋាន អនវុត្តនូវ  
មត្រ ៨ ន្រ អនុក្រតឹ្រយ ន្រះ ទា ក់ ទង 
នឹង ការ ផាក ពិន័យ អន្តរ កា រណ៍  
សម្រប់ អ្នក ដ្រល គ្រច វ្រះ ពីការ  - 
ធ្វើ ចតា្តា ឡីស័ ក ន្រះ ឱ្រយខាង ត្រ - 
បាន។ ពិន័យន្រះ ជាវិធាន ការ 
ស្រល ណាស់...តទៅទំព័រ  ៤

អាជីវករ លក់កៃឡាននៅតាមផ្លវូជាតិ លៃខ៦ ខៃត្តសៀមរាប

អាជីវករ លក់ ក្រឡាន នៅតាម ផ្លូវ ជាតិ ល្រខ ៦ ខ្រត្ត សៀមរាប  នាព្រល កន្លង មក។ អាជា្ញាធរ ស្រុក សូទ្រនិគម ព្រមន ពលរដ្ឋ  
ដ្រល លក់ក្រឡាន តាម បណ្ដោយ ផ្លូវ ជាតិល្រខ៦  នឹង បញ្រឈប់ ល្រង ឱ្រយប្រកប របរ លក់ ដូរ បន្ត ទៀត ចំពោះ អាជីវករ ណា ដ្រល មិន 
ចូលរួម ថ្ររក្រសា  អនាម័យ បរិស្ថាន ឱ្រយបាន ល្អ...(ព័ត៌មាន ពិស្ដារ ទំព័រ ៨)។ រូបថត ហ្រង ជីវ័ន

រោងចកែដំឡើង
តែីចកែយានយន្ត
អគ្គសិនីនឹងចាប់-
ផ្តើមនៅខែឧសភា

អធិការនគរបាល
សែកុកំរៀងតែវូ
ផ្អាកពីការងាររឿង
ដោះលែងមែខែយល់

សលាកែងុពិភាកែសា
ការរៀបចំគែប់គែង
សែវាបែមូលសំរាម
តាមបែព័ន្ធបច្ចែកវិទែយា

ហុឹន ពិសី

ភ្នំពៃញៈ Onion Mobility 
Co., Ltd ដ្រលជា ក្រមុហ៊នុបតុ្រ- 
សម្ពន័្ធ មយួ របស់ ក្រុមហ៊នុមន 
មូល ដា្ឋាន នៅ ប្រទ្រស កូរ៉្រ ខាង- 
ត្របូង MVL បាន បោះ ទុន  ២០ 
លាន ដលុា្លារ ក្នងុ ការ បង្កើត រោង-  
ចក្រ ដំឡើង ទោចក្រ យាន យន្ត 
និង ត្រី ចក្រ យាន យន្ត ប្រើ ថាម - 
ពល អគ្គិសនីអាច នឹង បង្ហាញ 
វត្តមន លើ ទីផ្រសារ កម្ពុជា  ក្នុង អំ-
ឡងុ ដើម ខ្រ ឧសភា ឆ្នា ំ២០២១ 
បនា្ទាប ់ព ី ត្រវូ បាន ក្រមុ ប្រកឹ្រសា អភ-ិ 
វឌ្រឍន ៍កម្ពជុា (CDC) អនមុត័ជា  
ផ្លូវ ការ កាល ពី ចុង សបា្តាហ៍ មុន។

ស្រចក្តី ប្រកាស ព័ត៌មន  ឱ្រយ 
ដឹង ថា CDC សម្រច ច្រញ 
វិញ្ញា  បនបត្រ ចុះ បញ្ជី ស្ថា ពរ ឱ្រយ 
ក្រមុ ហ៊នុ Onion Mobility Co., 
Ltd សម្រប ់គម្រងបង្កើតរោង- 
ចក្រ ផ្គុ ំដឡំើង ទោចក្រ  យាន យន្ត 
និង ត្រី ចក្រ យានយន្ត  ប្រើ ថាម - 
ពល  អគ្គសិន ី ស្ថតិ  នៅក្នងុតបំន ់
ស្រដ្ឋកិច្ច ពិស្រស សុវណ្ណភូមិ  
ខ្រត្ត កណា្ដោល ក្រម  ទនុ វនិយិោគ  
ប្រមណ ២០ លាន  ដុលា្លារ និង 
បង្កើត ការងរ បាន ៣៨០ ។

បច្ចុប្របន្ន ក្រ ពី  Onion Mo-
bility Co., Ltd ក្រមុហ៊នុ MVL 
ក៏ មន ក្រុមហ៊ុន បុត្រ សម្ព័ន្ធ  
MVL TADA (Cambodia) 
Co., Ltd ដ្រល កំពុង ប្រតិ បត្តិ -  
ការ លើ ស្រវា កម្ម  (TADA App)  
សម្រប់ កក់ យាន ជំនិះ ធ្វើ ដំ- 
ណើរ នៅ កម្ពុជា  ផង ដ្ររ ។

លោក ជមី ប៉លូ ីប្រធានគ្រប-់ 
គ្រង ទូទៅ ...ត ទៅ ទំព័រ  ១០

 វ៉ន   ដារា៉ា   

 បាត ់ដ ំបងៈ លោក     សត   គមឹ- 
សន   ស្នង កា រ  ន្រ ស្នង ការ ដា្ឋាន 
នគរ បាល ខ្រត្ត បាត់ ដំបង  កាល- 
ពីម្រសិល មិញ បាន ច្រញ លិខិត 
មួយ សម្រច ផា្អាក ការងរ លោក  
គឹម   ពន្លក   អធិ ការ នគរ បាល 
ស្រុក កំរៀង   ជា បណ្ដោះ អាសន្ន  
ក្រយ សង្រស័យ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
ករណី ដោះ ល្រង ម្រ ខ្រយល់  ដ្រល 
នាំ ពលករ ទៅ  ប្រទ្រស ថ្រ ដោយ 
ខសុ ច្របាប ់។   បនា្ទាប ់ព ីផា្អាក ការងរ 
បណ្ដោះ អាសន្ន ន្រះ   លោក  គឹម  ពន្លក  
ត្រូវ បង្ហាញ មុខ...តទៅ ទំ ព័រ ៥

ឡុង គីម មា៉ា រីតា

ភ្នំពៃញៈ សលា រាជធានី ភ្នំ-
ព្រ  ញ បាន បើក កិច្ច ប្រជំុ ពិភា ក្រសា  
ពី សំណើសំុ ធ្វើ បទ បង្ហាញ  ស្តពីី  
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង សំរាម និង កាក - 
សណំល ់រងឹ ខណៈ  កចិ្ចពភិាក្រសា 
ន្រះ នងឹ ឈាន  ទៅរក ការរៀបច ំ
បង្កើត ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ស្រវា ប្រមូ ល 
សំរាម តាមប្រព័ន្ធ  បច្ច្រ ក វិទ្រយា  
(App) សម្រប ់ប្រើប្រស ់ក្នងុ 
ទូរស័ព្ទ ដ្រ។

លោក...តទៅទំព័រ  ៣ 
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ស្វែងយល់ពីសែចក្តីពែងចែបាប់ស្តីពីការវិនិយោគថ្មី

កៃមុ បៃកឹៃសា អភវិឌៃឍន ៍កម្ពជុា  (CDC)  
បានបញ្ចប់ សៃចក្តី ពៃងចៃបាប់ ស្តីពី 
ការវិនិយោគ  ដៃល តៃូវបាន គៃ ទន្ទឹង- 
រងច់ាំ ជាយូរ មក ហើយ។  សៃចក្ត ីពៃង 
នៃះ នងឹ តៃវូ បញ្ជនូ ទៅ គណៈកម្មាធកិារ-  
គោល នយោបាយ  សៃដ្ឋកចិ្ច  នងិ ហរិញ្ញ-   
វត្ថ ុមនុ នងឹ ដាកជ់នូ ទសី្ត ីការ គណៈ រដ្ឋ មនៃ្ត ី  
នងិ អង្គនតីបិញ្ញត្ត ិពនិតិៃយ ពភិាកៃសា។ គៃ 
រំពឹងថា ចៃបាប់ នៃះ អាច នឹង ចូល ជាធរ- 
មន  នៅ ដំណាច់ ឆមស ទី១  នៃឆ្នាំ 
២០២១  នៃះ  បៃសនិបើ  អ្វីៗ   ដណំើរ ការ  
ទៅ ដោយ រលូន។

សៃចក្តី ពៃង ចៃបាប់ នៃះ  តៃូវ បាន គៃ 
រពំងឹ ថា  នងឹ ជយួ បង្កើន ភាពអាច ពៃយាករ- 
បាន  និង ជំរុញ យន្តការ លើក ទឹក ចិត្ត  
ដៃល មន លក្ខណៈ កានត់ៃ អណំោយ- 
ផល  បន្ថៃម លើ អ្វី ដៃល មន សៃប់ នៅ 
ក្នុង ចៃបាប់ បច្ចុបៃបន្ន។

ការលើក ទឹកចិត្ត ថ្មី តៃូវបាន បង្កើត- 
ឡើង  ដោយ ផ្អៃក លើ ការពិគៃះ យោ- 
បល ់រយៈពៃល វៃង ជាមយួ វសិយ័ ឯកជន 
និង ការពិភាកៃសា ផ្ទៃ ក្នុង  ក្នុង ចំណោម 
ភាគី ពាក់ព័ន្ធ សំខាន់ៗ របស់ រាជ- 
រដា្ឋាភិបាល។ ជាយន្តការ ផ្ទៃ ក្នុង  រាល់ 
ការបញ្ចលូ ការលើក ទកឹចតិ្ត ថ្ម ីណា មយួ 
គឺជា ការតតាំង ឥតឈប់ឈរ  រវាង 
កាតព្វកិច្ច ទ្វៃ  និង ការអល់អៃក នៃ 
ជមៃើស រវាង តមៃូវការ នៃ ការរកៃសា  និង 
បង្កើន ការបៃមូល ចំណូល ជាតិ  និង 
តមៃវូការ នៃ ការចញិ្ចមឹ បបីាច ់អាជវីកម្ម 
រយៈពៃល វៃង  និងការ ទាក់ទាញ វិនិ- 
យោគ ថ្មីៗ ។ វា បៃៀប ដចូជា ការ ពភិាកៃសា 
អំពី  "មន់  និង ស៊ុត"  ថា  តើ មួយ ណា 
កើត  មនុ  ទន្ទមឹ គ្នា នងឹ ការពៃយាយាម មនិ 
ធ្វើឱៃយ ប៉ះពាល់ ធ្ងន់ធ្ងរ ដល់ កមៃិត 
ចំណូល ជាតិ បច្ចុបៃបន្ន។

ដើមៃបី ស្វៃងយល ់ព ីចៃបាប ់នៃះ  ទដិ្ឋភាព 
រួម នៃ កិច្ចបៃជុំ លើក ទី២១ នៃ គណៈ- 
កម្មាធកិារ ចមៃុះ កម្ពជុា -ជប៉នុ  ដៃលបាន- 
ធ្វើឡើង នៅ ថ្ងៃ ទី១១  ខៃកុម្ភៈ  ឆ្នាំ 
២០២១  អាចបងា្ហាញ ឱៃយ ឃើញ នូវ 
ការបៃើ បៃស់ កៃបខ័ណ្ឌ ចៃបាប់  ដើមៃបី 
ដោះសៃយ នូវ សៃចក្តី កង្វល់ នានា  
របស់ វិនិយោគិន។ វៃទិកា នៃះ  គឺ ជា 
ការសន្ទនា រវាង វសិយ័ សាធារណៈ  នងិ 
ឯកជន ស្តពី ីលក្ខខណ្ឌ សមៃប ់ការវនិ-ិ 
យោគ  ហើយ ពៃល ខ្លះ  ក៏សឹង តៃ អាច 
កា្លាយ ជា ការពភិាកៃសា ដៃញដោល អន្តរ- 
ភាគ ី រវាង សា្ថាបន័ ពាកព់ន័្ធ នានា  របស ់
រាជរដា្ឋាភិបាល ផងដៃរ។ វៃទិកា នៃះ  គឺ 
ផ្តោត សំខាន់ ទៅលើ វិនិយោគិន ជប៉ុន  
ហើយ ការពិភាកៃសា គឺ មន កមៃិត 
បច្ចៃកទៃស ខ្ពស់  ហើយ លម្អិត ខា្លាំង  
ដៃល បងា្ហាញ ពី ទិដ្ឋភាព ជាក់ស្តៃង នៃ 
ការធ្វើ អាជវីកម្ម  នងិ ការអនវុត្ត កៃបខណ័្ឌ 
ការពារ  និង ថៃរកៃសា វិនិយោគ។ 

ភាគ ីជប៉នុ តៃវូបាន តណំាង ជាចមៃបង 
ដោយ សមគម ធរុកចិ្ច ជប៉នុ នៅ កម្ពជុា 

(JBAC)  ដៃល បច្ចបុៃបន្ន មន សមជកិ 
ជា កៃមុហ៊នុ ជប៉នុ ចនំនួ ២៧០  ដៃលធ្វើ- 
អាជីវកម្ម លើ វិស័យ ជាចៃើន  ដូចជា 
ឧសៃសាហកម្ម កម្មន្តសាល  សំណង់- 
អចលនទៃពៃយ  ពាណិជ្ជកម្ម ដឹក ជញ្ជូន  
ហិរញ្ញវត្ថ ុធានា រា៉ាប់រង  និង សៃវាកម្ម។ 
កៃុម ហ៊ុន ទាំងនៃះ សុទ្ធ តៃ ជា កៃុម ហ៊ុន 
ដៃល មន ស្តង់ ដា អនុលោម ភាព ខ្ពស់ 
ជា មួយ នឹង ចៃបាប់ របស់ កម្ពុជា  ហើយ 
គោរព ខា្ជាប់ខ្ជួន តាម បទបៃបញ្ញត្តិ ថ្មីៗ  
វិធាន នៅ ក្នុង សង្គម ខ្មៃរ  និង គោរព 
លក្ខខណ្ឌ ការងារ។ ដចូ្នៃះ សៃចក្ត ីកង្វល ់
ទាងំឡាយ របស ់ពកួ គៃ តៃង តៃ ទទលួ- 
បាន ការយកចិត្ត ទុកដាក់ យា៉ាងខា្លាំង 
ពីសំណាក់ រាជ រដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា ។

ពិត ណាស់ ថា  វៃទិកា បៃបនៃះ មន 
បៃយោជន៍ មិន តៃមឹតៃ សមៃប ់វនិយិោ- 
គនិ ជប៉នុ ប៉ណុោ្ណោះ ទៃ  ប៉នុ្តៃ វា ផ្តល ់សារៈ- 
សខំាន ់ជារមួ សមៃប ់ការកៃលម្អ បរយិា- 
កាស  នងិ ទនំកុ ចតិ្ត នៃ ការវនិយិោគ នៅ 
កម្ពុជា ផង ដៃរ។

កៃពី កៃុមបៃឹកៃសា អភិវឌៃឍន៍ កម្ពុជា  
ដៃល មន តនួាទ ីជា អ្នកសមៃប សមៃលួ 
អ្នកពាក់ព័ន្ធ សំខាន់ៗ  របស់ កម្ពុជា  
រមួមន កៃសងួ សៃដ្ឋ កចិ្ច  នងិ ហរិញ្ញវត្ថ ុ 
អគ្គនាយកដា្ឋាន ពន្ធដារ  អគ្គនាយកដា្ឋាន- 
គយ  និង រដា្ឋាករ  កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម  
កៃសងួ រ៉ៃ  នងិ ថាមពល  អគ្គសិន ីកម្ពជុា  
កៃសួង សាធារណការ  និង ដឹកជញ្ជូន  
កៃសួង ការងារ  និង បណ្តុះបណា្តាល- 
វិជា្ជាជីវៈ  កៃសួង បរិសា្ថាន  និង កៃសួង 
សា្ថាបន័ ផៃសៃង ទៀត  ដៃល អាច បៃបៃលួ 
ទៅតាម បញ្ហា បៃឈម ដៃល លើក ឡើង 
ដោយ ភាគី ជប៉ុន។

ការពភិាកៃសា បាន ផ្តោត លើ បញ្ហា ដៃល 
មន កមៃតិ បច្ចៃកទៃស ខា្លាងំ ដចូជា (១) 
ការទូទាត់ បៃក់ បំណាច់ អតីត ភាព 
ការងារ  (២) សណំើ អនវុត្ត បៃពៃតឹ្តកិម្ម 
គណនៃយៃយ សមៃប់ វិស័យ កាត់ ដៃរ  
ជាមយួ នងឹ វសិយ័ កម្មន្តសាល ទាងំមលូ 

(៣) ការអនុវត្ត នីតិវិធី នាំ ចូល រថយន្ត  
នងិ ការបៃកតួ បៃជៃង មនិ ស្មើ ភាព  (៤)
តារាង តម្លៃ អគ្គិសនី ថ្មី  (៥) បញ្ហា 
“ មូលនិធិ ទៃយៃយទាន បរិសា្ថាន”  ដៃល 
ជាយន្តការ ស្ម័គៃចិត្ត  និង “មូលនិធិ - 
បរសិា្ថាន  នងិ សង្គម”  ដៃល ជាយន្តការ 
ជាប ់កាតព្វកចិ្ច  (៦)ការពន្លឿន ការបើក 
ឱៃយ ដំណើរ ការ ចៃក ពៃំដៃន អន្តរជាតិ 
ស្ទងឹបត ់ នងិ  (៧) ការអភវិឌៃឍ ធនធាន- 
មនុសៃស បច្ចៃកទៃស ដៃ ល គំទៃ ដោយ 
រដា្ឋាភិបាល ជប៉ុន។ 

ការ ពភិាកៃសា ទលម់ខុ គ្នា  បានជយួ ឱៃយ 
ភាគី ទាំង សងខាង សៃយ បំភ្លឺ  អំពី 
គម្លាត  នៃ ការបកសៃយ  នងិ ការអនវុត្ត 
បទបៃបញ្ញត្ត ិថ្មីៗ  បងា្ហាញ ព ីសៃចក្ត ីកង្វល ់
ទៅវញិ ទៅមក  នងិ ធ្វើ បច្ចបុៃបន្នភាព លើ 
បញ្ហា គោល នយោបាយ សំខាន់ៗ។

សៃចក្តី កង្វល់ សំខាន់ៗ មួយចំនួន 
សមៃប់ កៃុមហ៊ុន ជប៉ុន  គឺជា បញ្ហា 
បៃឈម ជាលក្ខណៈ រចនាសម្ពន័្ធ របស ់
កម្ពុជា  ដូចជា ថ្លៃ អគ្គិសនី នៅថ្លៃ នៅ- 
ឡើយ  ការលំបាក ក្នុងការ បណ្តុះ- 
បណា្តាល  នងិ ស្វៃង រក ធនធាន មនសុៃស 
ថា្នាក់ គៃប់ គៃង  គុណភាព  និង ផលិត- 
ភាពបុគ្គលិក  ការដំឡើង បៃក់ ឈ្នួល 
របស់ កម្មករ  ហៃដា្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ ដឹក- 
ជញ្ជូន ដៃល នៅ មន កមៃិត ទាប  និង 
ការលបំាក ក្នងុ ការស្វៃង រក វត្ថធុាត ុដើម 
នងិ គៃឿង បនា្លាស ់ក្នងុ សៃកុ។ ការផ្គតផ់្គង ់
វត្ថធុាត ុដើម  នងិ គៃឿង បនា្លាស ់ក្នងុ សៃកុ  
នៅ កម្ពុជា មន កមៃិត ទាប ណាស់  បើ 
ធៀបទៅ នងឹ តបំន។់ យោង តាម ការស្ទង-់ 
មតិ ចុងកៃយ  ដៃល ធ្វើ ឡើង ដោយ 
អង្គការ ពាណជិ្ជកម្ម កៃ បៃទៃស របស់ 
ជប៉នុ  (JETRO)  បានបងា្ហាញ ថា  នៅ 
កម្ពជុា  ធាតចុលូ ក្នងុសៃកុ មនតៃ  ៥,៤ 
ភាគរយ ប៉ណុោ្ណោះ  ដៃល អាច ផ្គត ់ផ្គង ់ទៅ 
ឱៃយ កៃុម ហ៊ុន ជប៉ុន បើ បៃៀប ធៀប ទៅ 
នឹង អតៃ យា៉ាងហោច ណាស់  ២០ 
ភាគរយ សមៃប់ បៃទៃស ដទៃទៀត 

នៅក្នុង តំបន់។
បញ្ហា បៃឈម ទាងំអស ់ខាងលើ នៃះ 

ហើយ  ដៃល ផ្តល់ ជាមូលដា្ឋាន គៃឹះ 
សមៃប ់ការ តាកត់ៃង បន្ថៃម នវូ ខ្លមឹសារ 
នៃ យន្ត ការ លើក ទឹក ចិត្ត ថ្មី នៃ សៃចក្តី- 
ពៃង ចៃបាប់ ស្តីពី ការវិនិយោគ នៃះ។

ឧទាហរណ ៍ជាកស់្តៃង  សៃចក្ត ីពៃង- 
ចៃបាប់ នៃះ ផ្តល់ នូវ ការលើក លៃង អាករ 
លើ តម្លៃ បន្ថៃម សមៃប់ ការទិញ ធាតុ- 
ចលូ ផលតិកម្ម ដៃល ផលតិ ក្នងុ សៃកុ។ 
សៃចក្ត ីពៃង ចៃបាប ់នៃះ  កផ៏្តល ់នវូ អតៃ 
កាត់ កង ចំណាយ ពិ សៃស ចំនួន 
១៥០ភាគរយ  ពី មូលដា្ឋាន គិត ពន្ធ 
សមៃប់ ការចំណាយ របស់ កៃុមហ៊ុន 
លើ ការសៃវ ជៃវ  ការអភិវឌៃឍ  និង 
នវានវុត្តន ៍ ការអភវិឌៃឍ ធនធាន មនសុៃស 
តាមរយៈ ការ ផ្តល់ ការបណ្តុះ បណា្តាល 
វជិា្ជាជវីៈ  នងិ ជនំាញ ដល ់កម្មករ - នយិោ- 
ជតិ ខ្មៃរ  ការធ្វើ ទនំើបកម្ម គៃឿង ម៉ាសុនី 
ដើមៃបី បមៃើ ដល់ ខៃសៃ ចងា្វាក់ ផលិតកម្ម  
ការសាង សង ់កន្លៃង សា្នាក ់នៅ  អាហារ- 
ដា្ឋាន  ទារកដា្ឋាន  ការផ្តល់ មធៃយាបាយ 
ដឹក ជញ្ជូន បៃកប ដោយ ផាសុកភាព  
នងិ ការចណំាយ ផៃសៃង ទៀត ដៃល មន 
គោល បំណង លើក កម្ពស់ សុខុមល- 
ភាព របស់ កម្មករ -និយោជិត ខ្មៃរ។ 

ទាងំ នៃះ  គជឺា ការរក ដណំោះ សៃយ 
តាម លក្ខណៈ គោល នយោបាយ 
ជាក់ស្តៃង  ដៃល តៃូវបាន ផ្តល់ ដោយ 
សៃចក្តី ពៃង ចៃបាប់ ថ្មី នៃះ  ដើមៃបី លើក- 
កម្ពស ់សមត្ថភាព បៃកតួ បៃជៃង កដ៏ចូជា 
ផ្តល ់ការគទំៃ សខុមុល ភាព ដល ់កម្មករ 
ខ្មៃរ  ដៃលជា លទ្ធផល  ដ ំណោះ សៃយ 
ទាងំ នោះ កអ៏ាច ឆ្លើយតប ផងដៃរ  ចពំោះ 
បញ្ហា បៃឈម នានា  ដៃលតៃូវ បាន- 
លើកឡើង ដោយ កៃុមហ៊ុន ជប៉ុន ដូច 
ខាង លើ។

លើស ពនីៃះ ទៀត  ការលើកលៃង ពន្ធ 
តៃវូបាន កៃលម្អ ដើមៃបី ធ្វើឱៃយ មន លក្ខណៈ 
កានត់ៃ អណំោយ ផល សមៃប ់គមៃង 

វិនិយោគ ដៃល មន លក្ខណសមៃបត្តិ 
គៃប់គៃន់ (QIPs) ដៃល អាច ទទួល- 
បាន រយៈពៃល លើកលៃង ពន្ធ លើ 
បៃកច់ណំលូ ព ី ៣  ទៅ ៩ឆ្នា ំ គតិ ចាប-់ 
ព ីពៃល ដៃល ទទលួ បាន បៃក ់ចណំលូ 
លើក ដំបូង។ បនា្ទាប់ពី ផុត រយៈ ពៃល 
លើក លៃង ពន្ធ លើ បៃក់ ចំណូល  
គមៃង QIPs មន សិទ្ធិ ទទួល បាន 
ការលើក ទឹក ចិត្ត ឱៃយ បង់ ពន្ធ លើ បៃក់- 
ចំណូល តាម អតៃ កំណើន តាម ពៃល 
សមៃប ់រយៈពៃល ៦ឆ្នា។ំ គមៃង ទាងំ- 
នោះ មន សិទ្ធិ នាំចូល ដោយ ពន្ធ គយ  
អាករ ពសិៃស  នងិ អាករ លើ តម្លៃ បន្ថៃម  
ជាបន្ទុក របស់ រដ្ឋ។  

ទាក់ ទង នឹង ទិដ្ឋភាព បៃតិបត្តិការ 
សៃចក្ត ីពៃង ចៃបាប ់នៃះ កប៏ាន យកចតិ្ត- 
ទកុដាក ់លើ ការលើកកម្ពស ់ការសមៃប- 
សមៃលួ វនិយិោគ ជាព ិសៃស តាមរយៈ 
ការធ្វើ ឱៃយ បៃសើរ ឡើង នវូ “យន្តការ ចៃក- 
ចៃញ ចូល តៃ មួយ” ។

ឆ្លង កាត់ មៃរៀន បទពិសោធន៍ ពី 
សា្ថានភាព នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩  សៃចក្តី-  
ពៃងចៃបាប់ នៃះ ក៏បាន ផ្តល់ ដល់ រាជ- 
រដា្ឋាភបិាល នវូ ភាព បត ់បៃន ក្នងុ ការផ្តល ់
ការលើក ទកឹចតិ្ត ពសិៃស  សមៃប ់វសិយ័ 
អាទិភាព ជាក់លាក់ ណាមួយ  ដៃល 
យើង មិន អាច ពៃង ទុក ជាមុន បាន  ឬ 
វិស័យ ឧសៃសាហកម្ម ទើប កកើត ថ្មី  
តាមរយៈ ការដាក ់បញ្ចលូ ទៅ ក្នងុ ចៃបាប ់
ស្តពី ីការគៃបគ់ៃង ហរិញ្ញវត្ថ ុ ដៃល តៃវូឆ្លង 
សភា ជា រៀង រាល់ ឆ្នាំ។ 

ស្ថិរភាព  និង ភាព អាច ពៃយាករ បាន  
គជឺា គន្លឹះ សមៃប ់ទនំកុ ចតិ្ត វនិយិោគ។ 
និយាយ ផ្ទុយ មក វិញ  អស្ថិរភាព  និង 
ភាពមិនអាច ពៃយាករ បាន  គឺជា សតៃូវ 
របស ់វនិយិោគនិ។ ទោះប ីជា មន ភាព- 
ទាក់ទាញ តាមរយៈ យន្ត ការលើក- 
ទឹកចិត្ត ក៏ដោយ  វាជា រឿង ធម្មតា ដៃល 
វិនិយោគិន តៃងតៃ ខិតខំ ស្វៃង យល់ ពី 
ហានិភ័យ ទុក ជាមុន  ហើយ មន ការបៃងុ- 
បៃយ័ត្ន ខ្ពស់ បំផុត  ចំពោះ ការផា្លាស់ ប្តូរ 
គោល នយោបាយ ដៃល មន លក្ខណៈ 
បៃញាបប់ៃញាល ់ភា្លាមៗ  ដៃល អាចបង្ក 
ជា ការរខំាន ធ្ងនធ់្ងរ ដល ់ការ រៀបច ំផៃន ការ   
វិនិ យោគ រយៈ ពៃល មធៃយម  និង វៃង ។

ស្ថរិភាព នយោបាយ សង្គម  នងិ ម៉ាកៃ-ូ 
សៃដ្ឋកិច្ច រឹងមំ  គឺជា ធនធាន ដ៏ សម- 
បៃកប  និង អំណោយផល  សមៃប់ 
បៃទៃស កម្ពជុា ក្នងុ រយៈ ពៃល ២ទសវតៃសរ ៍
ចុងកៃយ នៃះ ដៃលជា កតា្តោ ជំរុញ 
កំណើន ទំនុកចិត្ត វិនិយោគ កាន់តៃ  
ខា្លាងំឡើង។ យា៉ាងណា ក្ត ី កម្ពជុា នៅតៃ 
តៃូវ ខិតខំ បៃឹងបៃង បន្ថៃម ទៀត ដើមៃបី 
ទទលួបាន ការទកុ ចតិ្ត  នងិ ការជឿជាក ់
ព ីវនិយិោគនិ  ជាពសិៃស នៅក្នងុ ទដិ្ឋភាព 
នៃ ការរៀបច ំកៃបខណ័្ឌ ចៃបាប ់ នងិ ភាព- 
បៃកដ បៃជា ក្នុង ការអនុវត្ត ជាក់ស្តៃង  
ដើមៃប ីរកៃសា  នងិ ពងៃងឹ សមត្ថភាព បៃកតួ- 
បៃជៃង របស់ កម្ពុជា នៅ ក្នុង តំបន់៕

សុឹម វីរៈ
ទីប្រឹក្រសា យុទ្ធសាស្ត្រ ន្រ វិទ្រយាសា្ថាន 

ចក្ខុ វិស័យ អាសុី (AVI)

ស្ត្រមី្នាក់ ជិះកង់ឆ្លងកាត់មុខអគារក្រមុប្រក្រសាអភិវឌ្រឍន៍កម្ពជុា កាលពីឆ្នាមុំន។ រូបថត ហុង  មិនា



តពីទំព័រ១...ហួត ហៃអភិបា ល- 
រង រាជធានី ភ្នំពៃញ បាន ដឹកនាំ 
កចិ្ចបៃជុ ំ កាលពមីៃសលិ មញិ ស្តពី ី
សំណើ សុំ ធ្វើ បទ បង្ហាញ ស្តីពី 
បៃព័ន្ធ គៃប់គៃង សំរាម និង កាក - 
សំណល់ រឹង របស់ កៃុមហ៊ុន 
Optistech Co.,Ltd នៅសា - 
លារាជ ធានភី្ន ំពៃញ ដោយ មាន 
អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ ជាចៃើនរូប ចូលរួម ។

លោក នួន សំ ណា វុ ធ អភិ បា ល 
រដ្ឋាករ ស្វយ័ត គៃប់គៃង សំរាម 
សំណល់ រឹង  រាជធានី ភ្នំពៃញ 
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ថា កិច្ច - 
បៃជុ ំនៃះ  ធ្វើ ឡើង ដើមៃប ីពភិាកៃសា 
ជុវំញិ ការបង្កើត បៃពន័្ធគៃបគ់ៃង 
សៃវា បៃមូល សំរាម តាមបៃព័ន្ធ  
បច្ចៃកវទិៃយា ( App) ដៃល អាច 
បៃើបៃស់ បាន ក្នងុ ទូរស័ព្ទ ដៃ 
អតិថិជន  ជុំវិញ សៃវា បៃមូល 
សំរាម ។ ការបង្កើត App នៃះ 
គ ឺដើមៃប ីឱៃយ អតថិជិន បាន ពនិតិៃយ 
នងិ តាមដន ក្នងុ ការ  បមៃើសៃវា 
ពៃមទាំង ផ្តល់ ភាពងយសៃួល 
គៃប់បៃប យ៉ាង ទំាងអស់ ពាក់ព័ ន្ធ   
នឹង ការគៃប់គៃង សំរាម ទូទាំង 
រាជធានី ភ្នំពៃញ។ 

លោក បញ្ជាកថ់ា៖«App នៃះ 
ផ្តល ់ភាពងយសៃលួ ទាងំអស ់
ដល ់ពកួគាត ់តាងំព ីការបៃមលូ 
តំាងពី ការបង់ថ្លៃ សៃវា តាម រយៈ  
បៃព័ន្ធ សា្មាត  ហ្វ ូន ដៃល គាត់  បៃើ - 
បៃស ់App របស ់យើង គអឺាច 
តៃួតពិនិតៃយ ការបង់ សៃវារបស់ 
គាត់។ លើស ពីនៃះ គឺមាន  ព័ត៌ - 
មា ន ទាក់ទង នឹង សៃវា តៃម្តង» ។

ដោយសារតៃ បៃព័ន្ធ គៃប់ គៃ ង   
តាម បច្ចៃកវិទៃយា ( App) ទើប  - 
តៃ តៃវូបានរៀបចបំង្កើត   លោក 
នួន សំ ណា វុ ធ បាន សង្កត់ ធ្ងន់ 
ថា នៅពៃល កៃុមការងរ បាន 
បញ្ចប់ ការពិភាកៃសា លក្ខណៈ- 
បច្ចៃ កទៃស ចប់ រួចរាល់ ពៃល- 
ណានោះ  ថា្នាក់ដឹកនំា នឹង បៃកា ស  
ពី ព័ត៌មាន លម្អិត ជុំវិញ ការ បៃើ - 
បៃស់ App សមៃប់ គៃប់ គៃង  
បមៃើ ឱៃយ សៃវា បៃមលូ សរំាម នៃះ 

ក្នុងពៃល ខាងមុខ។
លោក បញ្ជាក់ថា៖«រឿង Ap p 

នៃះ យើង កពំងុ កៃតមៃវូ វា ឱៃយ ធ្វើ  
ចៃញមក បាន សៃលួ បៃើបៃ ស់ 
ហើយ វា មិនទាន់ ផ្លូវការ ទៃ។ 
នៅ ពៃល យើង សមៃច លទ្ធផ ល  
បាន គឺ យើង នឹង ផៃសព្វផៃសាយ 
ហើយ ដោយ រងច់ា ំការសមៃច 
និង ពិភាកៃសា ពី ថា្នាក់លើ សិន»។

កាលពី ថ្ងៃទី៥ កុម្ភៈ សាលា 
រាជធាន ីភ្នពំៃញ បានបៃកាសថា 
កៃុមហ៊ុន សិង្ហ បុរី និង កៃុម ហ៊ុន 
ចនិ បានទទលួ សទិ្ធ ិបៃមលូ នងិ 
គៃប់ គៃង សំរាម ក្នុង តំបន់ ចំនួន 
២ហើយ កៃមុហុ៊ន សីុន ទៃ ីទទួ ល 
បាន សិទ្ធិ បន្ត ក្នុង ការផ្តល់សៃវា 
កម្មនៃះ នៅ តបំនទ់៣ី។ សាលា 
រាជធានី ភ្នំពៃញ បាន ឱៃយ ដឹងថា 
កៃុមហ៊ុន ទាំង ៣ នឹង ចូលខ្លួន 
បមៃើសៃវាបៃមូល សំរាម  នៅតា ម  
ទី តាំង   របស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួន ក្នុង 
អឡំងុ ខៃឧសភា ឆ្នានំៃះ ខណៈ 
កៃុមហ៊ុននីមួយៗ បាន បង្ហាញ 
ការ តាំង ចិត្ត ក្នុងការ បមៃើ សៃវា 
បៃមូល សំរាម ដល់ អតិថិជន ។

កាលព ីថ្ងៃទ២ី២ ខៃ តលុា ឆ្នា ំ
២០១៩ លោក នាយករដ្ឋមន្តៃី 
ហ៊ុន សៃន បានបៃកាស ដក- 
សិទ្ធ ិបៃមូល សំរាម ពី កៃមុ ហុ៊ ន 
សុនី ទៃដីៃលជា កៃមុហ៊នុ ទទ ួល 
បាន សទិ្ធផិ្តាចម់ខុ  ក្នងុការ បមៃើ 
សៃវា យកមក ឱៃយ រដ្ឋបាល រាជ - 
ធា នី ភ្នពំៃញ គៃប់គៃង បណ្តោះ - 
អាសន្ន មុននឹង រក កៃុមហ៊ុន ថ្មី 
មក ជនំសួ បានកៃម ហៃតផុ ល   
ថា កៃុមហ៊ុន សុីន ទៃី មិនមាន 
សមត្ថភាព  ក្នុង ការបៃមូល 
សំរាម ។

នៅក្នុងអំឡុងពៃល នៃ ការ- 
ដក ហូត នៃះសាលា រាជធានី ភ្ន  ំ- 
ពៃញ កប៏ាន ធ្វើការ កណំៃទមៃង ់
នវូ លក្ខខណ្ឌ នងិ ការផ្តលស់ៃវា 
មួយ ចំនួន  ដូចជា ការដក តម្លៃ 
សៃវា បៃមូល សំរាម ចៃញពី វិ ក្កយ - 
ប តៃ ភ្លើងការបង់ កមៃ សៃវា តា ម- 
រយៈ ភា្នាក់ងរ បង់លុយ ទំនើប នា - 

នា  ដៃល បង្កលក្ខណៈ ងយ សៃ ួល 
រួមទាំង ការកៃបៃ ការបៃមូល 
សំរាម រឹង រាវ និង ការផ្តល់សៃវា 
ឱៃយបានល្អជាងមុន ផង ដៃរ។

លោក វិឆ័យ ជា ពលរដ្ឋ មា្នាក់ 
រសន់ៅក្នងុ ខណ្ឌ ទលួ គាកដៃ ល 
ធា្លាប់ បានលើកឡើង ពី ភាព អស - 
កម្ម ជុំវិញ បញ្ហា សំរាម បាន  ថ្លៃង 
ពី មៃសិលមិញ ថា ក្នុង រយៈពៃល 
ចុងកៃយ នៃ ការផ្លាស់ប្តូរ ការ - 
គៃបគ់ៃង ការ បៃមលូ សរំាម នៃះ 
គឺមាន ការល្អបៃសើរ ជាង មុន។ 

លោក បន្តថា  ទាងំ ឥរយិ បថ 
របស់ អ្នកបៃមូល សំរាម និង ការ - 
ផ្តល់សៃវា នានា ពាក់ព័ន្ធ នឹង 
បញ្ហា  សរំាម នៃះ គ ឺមាន ភាពល្អ- 
បៃសើរ ប៉ុន្តៃ មិន មៃន បាន ន័យ 
ថា ល្អទំាង សៃងុ នោះ ទៃ។ លោ ក 
រំពឹង ថា នៅ ពៃល កៃមុហុ៊ន ទំា ង 
៣ ចូល បំពៃញ ការងរ ពលរដ្ឋ 
នឹង ទទួល បាន សៃវា នៃះកាន់ - 
តៃល្អ បៃសើរ ថៃម ទៀត។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖«ទាក់ ទង 
នឹង ការ ជូន ដំណឹង គឺ ផ្តល់ ឱៃយ 
ពួកយើង បាន បានល្អ ហើយ 
ចំពោះ ការបង់ សៃវា បៃចាំខៃ ក៏ 
មិនមាន បញ្ហា អ្វី នោះដៃរ គាត់ 
មក បៃមូល សំរាមអស់ ហើយ 
បើ អាជា្ញាធរ គាត់ ចង់ បង្កើត ឱៃយ 
មានការ បៃើបៃស់ តាម បៃព័ន្ធ 
បច្ចៃកវិទៃយា ទៀត  ពាក់ព័ន្ធ នឹង 
សៃវា បៃមូល សំរាម នៃះគឺ ល្អ - 
ណាស់»។ 

សូមជមៃបថា រដ្ឋាភិ បាល 
បានសមៃច បៃងចៃក រាជ ធាន-ី 
ភ្នំពៃញ ជា ៣ តំបន់ សមៃប់ 
ធ្វើការ គៃប់ គៃង ផ្តល់ សៃវា 
បៃមូល សំរាម ដោយ តមៃូវឱៃយ 
កៃុមហ៊ុន ចំនួន ៣ ផៃសៃងគា្នា ធ្វើ-
ការ គៃប់គៃង ក្នុងនោះ តំបន់ 
ទី១ មាន ខណ្ឌទួលគោក 
ឫសៃសី កៃវ សៃន សុខ ជៃយ - 
ចង្វារ និង ខណ្ឌ ពៃក ព្នា។

 តំបន់ ទី២ មាន ខណ្ឌដង្កោ 
ពោធិ៍ សៃន ជ័យ កំបូល ដូន - 
ពៃញ និង ខណ្ឌ ៧ មករា។ 
ចណំៃក តបំន ់ទ៣ី គមឺាន ខណ្ឌ 
ចំការ មន មាន ជ័យ ចៃបារ អំព 
និង ខណ្ឌ បឹង កៃង កង៕

ថ្ងៃអង្គរ ទី១៦ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

វ៉នដារ៉ា

 ភ្នំពេញៈ  កៃមុ ការងរ បច្ចៃក- 
ទៃស រៀបចំ គោល នយោ បាយ 
ដោះ សៃយ  វិវាទ កៃ បៃព័ន្ធ 
តលុាការ  នៅ  កម្ពជុា  បាន កណំត ់
គោល ដៅ បញ្ចប់ ការ ពិ គៃះ- 
យោបល់ លើ ឯកសារ ទសៃសន- 
ទាន នៃ គោល នយោ បាយ នៃះ 
ជា មួយ គៃប់ ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ នៅ 
ដណំាច ់ខៃ មនីា ឆ្នា ំនៃះ  ដើមៃប ីឱៃយ 
ថា្នាក់ ដឹក នាំ  និង រដ្ឋ មនៃ្ដី កៃសួង 
យតុ្ដធិម ៌សមៃច  ក្នងុ ការ រៀបច ំ
ជា ចៃបាប ់ឬ ជា គោល នយោ បាយ- 
ជាតិ យកទៅ អនុវត្ដ នៅ ទូទាំង- 
បៃទៃស កម្ពុជា ។

កៃមុ ការងរ បច្ចៃក ទៃស  បាន 
បញ្ចប់  ការ រៀបចំ ឯកសារ នៃះ 
កាល ពី ដើម ខៃ មករា  ឆ្នាំ នៃះ  
កៃយ ពីបាន  ធ្វើ ការ សិកៃសា សៃវ-  
ជៃវ   លើ ចៃបាប់ ជាតិ  អន្តរ ជាតិ  
នងិ ធ្វើ សមា្ភាសផ្ទាល ់ជា មយួ ភាគ ី
ពាក់ ព័ន្ធ នៅ តាម អតីត មណ្ឌល 
ផ្តល់ សៃវា កម្ម យុត្តិ ធម៌   រាជ ធាន ី- 
ខៃត្ត  ចាប់ តាំង ពី ខៃ មិថុនា  ឆ្នាំ 
២០២០ ។ 

 លោក  ជិន  មា៉ាលីន  រដ្ឋ លៃខា- 
ធិការ កៃសួង យុត្ដិ ធម៌  និង ជា 
បៃធាន កៃមុ ការងរ បច្ចៃក ទៃស 
រៀប ចំ គោល នយោ បាយ នៃះ  
បាន ថ្លៃង កាល ពី មៃសិល មិញថា  
បច្ចបុៃប ន្ន កៃមុ ការងរ បច្ចៃក ទៃស 
កំពុង បន្ត ធ្វើ សិកា្ខា សាលា ពិគៃះ-  
យោបល់ ជា មួយ គៃប់ ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ  
រួម មាន សង្គម សីុវិល ដៃគូ អភិ វឌៃឍន៍  
អ្នក ជនំាញ បច្ចៃក ទៃស ជាត ិ នងិ 
អន្តរ ជាតិ  សា្ថាប័ន រដ្ឋ   និង អ្នក- 
សិកៃសា សៃវ ជៃវ ជា ដើម ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖« យើង បាន 
ពភិាកៃសា ជា មយួ មនៃ្ដ ីជនំាញ របស ់
កៃសួង   បនា្ទាប់ ពីសិកា្ខា សាលា 
នៃះ  យើង នងឹ រៀបច ំសកិា្ខា សាលា 
ពិគៃះ យោ បល់ ជាមួយ អន្តរ- 
កៃសួង ដច់ ដោយ ឡៃក បន្ថៃម 

ទៀត ។   ជហំាន បនា្ទាប ់យើង នងឹ 
បន្ត ជួប ជា មួយ អង្គការ ដៃគូ  
សង្គម សុីវិល » ។   

 លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ « ឯក សារ 
ទសៃសនទាន នៃ គោល នយោបាយ 
ដោះ សៃយ  វិវាទ កៃ បៃ ព័ន្ធ- 
តលុាការ  នៅ  កម្ពជុា នៃះ  គ ឺយើង 
បាន កំណត់ គោល ដៅ ថា  នឹង 
ធ្វើ បញ្ចប ់ដោយ ពគិៃះ ជាមយួ 
គៃប ់ភាគ ីពាក ់ពន័្ធ   នៅ ដណំាច-់ 
ខៃ មីនា  ឆ្នាំ ២០ ២១  នៃះ »   ។  

 លោក   មា៉ាលីន  ថ្លៃង ថា  នៅ 
ពៃល កៃុម ការងរ បច្ចៃក ទៃស 
បញ្ចប់ ការ  ពិគៃះ យោបល់  
ជា មួយ គៃប់ ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ  និង 
សមៃច  លើ ឯក សារ  ទសៃសន- 
ទាន នៃ គោល នយោ បាយ នៃះ 
ចងុ កៃយ ហើយ  ទទលួ បាន ការ- 
ឯក ភាពពី ថា្នាក់ ដឹក នាំ កៃសួង 
យតុ្ដធិម ៌ កៃមុ ការងរ  នងឹ រៀបច ំ
ឱៃយ ឯក សា រទសៃសន ទាន នៃះ ទៅ 
ជា ចៃបាប់ ឬ គោល នយោ បាយ 
ដើមៃបី អនុវត្ដ នៅ ទូទំាង បៃទៃស។ 

 លោក បាន ឱៃយ ដងឹ ថា  ឯក សារ 
ទសៃសន ទាន នៃ គោល នយោ- 
បាយ ដោះ សៃយ  វិវាទ កៃ បៃ- 
ព័ន្ធ តុលាការ  នៅ  កម្ពុជា នៃះ គឺ 
បាន កំណត់ ពី យន្ត ការ  ពីវិ ធាន  
ពតី ួអង្គ ដៃល តៃវូ អន ុវត្ដ   ព ីសា្ថាបន័   
ពី ការ ទទួល សា្គល់   ពី ការ តៃួត- 
ពិនិតៃយ បៃសិទ្ធភាព   គុណ ភាព 
នៃ ការ ដោះ សៃយ វិវាទ កៃ- 
បៃ ព័ន្ធ  តុលា ការ ។   

 លោក   អំ   សំអាត   នាយក រង 
អង្គ ការ   លី កាដូ   បាន ថ្លៃង ថា  
កន្លង មក បៃ ជាពល រដ្ឋ  ក ៏ដចូ ជា 
អ្នក មាន ឥទ្ធពិល មួយ ចំនួន តៃង-  
តៃ បៃើ បៃស់ តុលា ការ  ដើមៃបី 
ស្វៃង រក ដណំះ សៃយ  ទោះ  ប ី
ករណ ីវវិា ទ ខ្លះ អាច មាន លទ្ធ ភាព 
ចៃើន ក្នងុ ការ ដោះ សៃយ បញ្ចប ់
ដោយ ការ ដោះ សៃ យ កៃ បៃពន័្ធ- 
តលុា ការ   ឬ វវិាទ មនិ គរួ កើត  ឡើង  
ក៏ ដោយ។   បញ្ហា  ទំា ងអស់នៃះ  

ហើយ បាន ចូល រួម ចំណៃក បង្ក ឱៃយ 
មា នកា រ កក ស្ទះ សំ ណុំ រឿង នៅ 
តលុា ការ   និង បង្ក ឱៃយ  មាន  ការ បាត់- 
បង ទំ់នុកចិត្ត លើ បៃព័ន្ធ យុតិ្ត ធម៌ ។   

 លោក ថ្លៃង ថា ៖« ខ្ញុ ំយល ់ថា បើ 
កៃសួង យុត្តិ ធម៌ បង្កើត គោល- 
នយោ បាយ ឱៃយ បាន ចៃបាស ់លាស ់ 
និង បៃមូល ធាតុ ផៃសំ ពី គៃប់ ភាគី 
ពាក ់ពន័្ធ  ដើមៃបី ឱៃយ គោល  នយោ- 
បាយ នៃះ ល្អ  និង អនុ វត្ត មាន បៃសទិ្ធ-  
ភាព  នោះ គឺ ជា ការ ល្អ » ។ 

 លោក   សអំាត  លើក ឡើង ថា  
កៃយ ពមីាន គោល នយោបាយ 
នៃះ ហើយ  កៃសួង តៃូវ បណ្តុះ- 
បណា្តោល មនៃ្ត ីអនវុត្ត  ឱៃយ បាន យល-់  
ដឹង  និងបៃកប ដោយ តមា្លា ភាព  
យតុ្តិ ធម ៌ នងិ បៃសទិ្ធភាព  ដើមៃប ី
ជា ទនំកុ ចតិ្ត ព ីបៃជា ពល រដ្ឋ ទើប 
ការ ដោះ សៃយ វវិាទ កៃ បៃពន័្ធ 
តលុាការ អាច ជយួ កាត ់បន្ថយ ការ- 
ប្តងឹ ផ្តល់ ទៅ តុលា ការ បាន ចៃើន ។ 

 លោក   កើត   រទិ្ធ   រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសងួ 
យុត្តិធម៌  កាល ពី ថ្ងៃទី ២៦  ខៃ 
មថិនុា  ឆ្នា ំ២០២០  បាន សមៃច 
បង្កើត កៃុម ការងរ បច្ចៃក ទៃស 
រៀប ចំ គោល នយោ បាយ នៃះ   
ដោយ បាន តៃង តាងំ លោក  ជនិ   
មា៉ាលីន  ជា បៃធាន កៃុម ការ ងរ ។  
ការ បង្កើត គោល នយោ បាយ នៃះ   
គ ឺជា ការ អន ុវត្ត  នវូ កម្ម វធិ ីកណំៃ- 
ទមៃង ់ចៃបាប ់ នងិ បៃ ពន័្ធ យតុ្ត ិធម ៌ 
ដោយ បង្ខតិ សៃវា យតុ្ត ិធម ៌ឱៃយ ទៅ 
ជតិ បៃជា ពលរដ្ឋ  នងិ កាត ់បន្ថយ 
ការ ក កស្ទះ សំណុំ រឿង  នៅ តាម 
សាលា ដំបូង រាជ ធានី - ខៃត្ដ  ។

រាជ រដ្ឋាភិ បាល កាល ពី ថ្ងៃ ទី 
២៩  ខៃ មករា នៃះ   បាន សមៃច 
លើក កមៃតិ   គោ ល នយោ បាយ 
« ភូមិ - ឃំុ- សង្កោត់ មាន សុវត្ថភិាព »  
ជា គោល នយោ បាយ ជាតិ  ក្នុង 
នោះ ការ ដោះ សៃយ វិវាទ នៅ 
មូល ដ្ឋាន កៃ បៃព័ន្ធ តុលា ការ 
បៃកប ដោយ គុណ ភាព  និង 
បៃសិទ្ធ ភាព ៕ កម្មករកំពុងចូកសំរមដាក់រថយន្តនៅតាមផ្លវូក្នងុសង្កាត់ចាក់អងេលើកាលពីខេមករ។រូបថត ហា៊ាន រងៃសី 

លោកជិនម៉ាលីនអ្នកនំាពាកេយកេសួងយុត្តធិម៌និងមន្តេីពាក់ព័ន្ធក្នងុការពិគេះយោបល់។រូបថត កៃសួងយុត្តិធម៌

ក្រមុការងាររៀបចំគោលនយោបាយ
ដោះស្រយវិវាទក្រប្រព័ន្ធតុលាការនឹង
បញ្ចប់កិច្ចការពិគ្រះយោបល់នៅខ្រមីនា

សាលាក្រងុពិភាក្រសា...



តពីទំព័រ១...ប្រសិនបើមាន
បញ្ហាកើតឡើងទាក់ទងនឹងជំងឺ
ឆ្លងកប៏៉នុ្ត្រយើងត្រងត្រមានការ-
អត់ឱន»។លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ក៏បានឱ្រយរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងយុត្តធិម៌
លោកកើតរិទ្ធនិងរដ្ឋមន្រ្តកី្រសងួ
សុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុន-
ហ្រងពិភាក្រសាគ្នាធ្វើការក្រតម្រូវ
ធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រ៨ក្នងុ
ជំពូកទី៥ ស្តពីីទណ្ឌកម្មឡើងវិញ
ដោយបង្កើនចំនួនការពិន័យឱ្រយ
មានការកើនឡើងព្រះថា
ពិន័យតិចតួចយ៉ាងន្រះអាចធ្វើ-
ឱ្រយអ្នកដ្រលមានប្រក់ចំណូល
ច្រើនគួរសមនោះមិនខា្លាចជាមួយ
នឹងការបង់ប្រក់នោះទ្រ។
យោងតាមមាត្រ៥ន្រអនុក្រឹត្រយ

ល្រខ១២៩ស្តីពវីធិានការសខុា-
ភបិាលដើម្របីទប់ស្កាត់នងិឆ្លើយ-
តបការឆ្លងរាលដាលជាអន្តរ-
ជាតិន្រជំងឺនៅតាមច្រកច្រញ-
ចលូដ្រលត្រវូបានធ្វើឡើងតាងំពី
ខ្រកញ្ញាឆ្នាំ២០១៥បានច្រងថា
អ្នកដំណើរឬការីន្រយនដឹកជញ្ជូន
ណាដ្រលគ្រចវ្រះមិនឱ្រយមន្រ្តី
ចតា្តាឡសីក័ធ្វើការត្រតួពនិតិ្រយឬ
មិនសហការជាមួយនឹងមន្រ្តី
ចតា្តាឡសីក័ក្នងុការអនវុត្តវធិាន-
ការសុខាភិបាលឬមិនបំព្រញ
តាមប្របបទដ្រលមានកំណត់

ក្នងុអនុក្រតឹ្រយន្រះត្រវូទទួលពិន័យ
អន្តរការណ៍ជាប្រក់ពី២០មុឺន
រៀលដល់១លានរៀលទៅតាម
ទំហំន្របទល្មើស និងតម្រូវឱ្រយ
អនុវត្តវិធានការសុខាភិបាល។
មាត្រដដ្រលន្រះបន្តថាការទទួល
ពិន័យអន្តរការណ៍ន្រះមិនធ្វើឱ្រយ
ជនដ្រលប្រព្រតឹ្តបទល្មើសរចួផតុ
ពីការទទួលខុសត្រូវខាងព្រហ្ម-
ទណ្ឌដ្រលមានច្រងនៅក្នងុច្របាប់
និងបទប្របញ្ញត្តិព្រហ្មទណ្ឌជាធរ-
មានឡើយ។ជនណាដ្រលក្ល្រង-
បន្លំឯកសរពាក់ព័ន្ធសុខភាព
ក្នុងគោលបំណងគ្រចវ្រះពីការ-
អនុវត្តវិធានការចតា្តាឡីស័កត្រូវ
ផ្តនា្ទាទោសតាមច្របាប់ព្រហ្មទណ្ឌ
ជាធរមាន។
លោកហុ៊នស្រនមានប្រស-

សន៍ថា៖«ដូចន្រះក្រសួងសុខា-
ភិបាលត្រូវធ្វើការជាមួយនឹង
ក្រសួងយុត្តធិម៌ដើម្របីធ្វើវិសោធន-
កម្មបង្កើននូវចំនួនប្រក់ផាក-
ពិន័យន្រះឱ្រយបានខ្ពស់ជាងមុន
និងពិនិត្រយមើលវិធានការផ្រស្រង
ទៀតក្នុងអនុក្រឹត្រយចាស់ឬមួយ
បង្កើតអនុក្រឹត្រយថ្មីមួយទៀត
ត្រម្តង»។ទន្ទមឹនឹងនោះដ្ររលោក
នាយករដ្ឋមន្រ្តីក៏បានស្នើឱ្រយមន្រ្តី
ការងារន្រក្រសួងការងារនិង
បណ្តះុបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈអមស្ថាន-

ទូតកម្ពុជាប្រចាំព្រះរាជាណា-
ចក្រថ្រធ្វើការអប់រំពលករ-
ពលការិនីដ្រលវិលត្រឡប់មក
ក្នងុប្រទ្រសឱ្រយពកួគ្រទទលួបាន
នូវការយល់ដឹងអំពីការអនុវត្ត
ផ្ទ្រក្នងុប្រទ្រសទាក់ទនិការផាក-
ពិន័យ។លោកថ្ល្រងថា៖«យើង
ត្រូវត្រធ្វើដើម្របីពង្រឹងអនុវត្តនូវ
វិធានការសម្រប់ការពារសុខភាព
របស់ប្រជាជនរបស់យើងហើយ
ចំពោះអ្នកដ្រលទទួលនូវការពិន័យ
ក៏យើងនៅត្របន្តការផ្គត់ផ្គង់
ដដ្រលក្នុងនោះមានការផ្តល់នូវ
ប្រក់ចំនួន២មុឺនរៀលក្នុង១ថ្ង្រ
សម្រប់អាហារដោយបន្ថ្រម
លើការផ្តល់នូវមីទឹកនិងសមា្ភារ
មួយចំនួនទៀតផងដ្ររ។ទំាងន្រះ
គឺដោយសរត្រការស្រឡាញ់
អាណិតរបស់យើងចំពោះពួក-
គត់ទោះបីជាពួកគត់ជាប់
ការពិន័យក៏ដោយ»។
ជាមួយគ្នាន្រះដ្ររលោកអិុត

សហំ្រងនៅថ្ង្រម្រសិលមញិក៏បាន
ជូនដំណឹងស្តីពីការផាកពិន័យ
ចំពោះពលករកម្ពុជាដ្រលគ្រច-
វ្រះមិនបានធ្វើចតា្តាឡីស័កត្រមឹ-
ត្រវូតាមវិធានការសខុាភបិាល។
លោកសំហ្រងបានលើកឡើង
ថាដើម្របីថ្ររក្រសាសុវត្ថិភាពសុខ-
ភាពសធារណៈនិងទប់ស្កាត់
ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩
ចូលក្នុងសហគមន៍ជាពិស្រស

ចំពោះសុខភាពរបស់ពលករ
និងក្រុមគ្រួសរផា្ទាល់ក្រសួង
ការងារតម្រូវឱ្រយពលករទាំងអស់
មិនត្រូវលួចឆ្លងដ្រនខុសច្របាប់
ចូលមកប្រទ្រសកម្ពជុាឡើយដ្រល
អាចមានហានិភ័យខ្ពស់ចំពោះ
អាយុជីវិតផា្ទាល់ខ្លួន និងការនាំ-
ជំងឺឆ្លងចូលមកប្រទ្រសកម្ពជុា។
លោកបញ្ជាកថ់ា៖«ករណីត្រវូ

ចូលមកប្រទ្រសកម្ពុជាត្រូវអនុ-
វត្តការធ្វើចតា្តាឡីស័កឱ្រយបាន
ត្រមឹត្រវូតាមវិធានការសុខាភិបាល
ដោយមិនត្រូវគ្រចវ្រះជាដាច់-
ខាត។ករណីគ្រចវ្រះមិនព្រមធ្វើ
ចតា្តាឡីស័កឱ្រយបានត្រមឹត្រវូនឹងត្រវូ
ទទួលរងការផាកពិន័យចំនួន១
លានរៀលឬច្រើនជាងន្រះ និង
ទទួលទោសព្រហ្មទណ្ឌដូចមាន
ច្រងនៅក្នុងច្របាប់និងបទប្របញ្ញត្តិ
ព្រហ្មទណ្ឌជាធរមាន»។
រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាល

លោកម៉មបុ៊នហ្រងក៏បានក្រើន-
រំឭកទៅដល់អភិបាលរាជធានី-
ខ្រត្តទាំងអស់ ពីការអនុវត្តអនុ-
ក្រតឹ្រយល្រខ១២៩។លោកបន្តថា
កន្លងមកក្រសួងកត់សមា្គាល់ឃើញ
ថា ការអនុវត្តការធ្វើចតា្តាឡីស័ក
របស់ពលរដ្ឋខ្ម្ររនងិបរទ្រសបាន
លទ្ធផលល្អប្រសើរប៉នុ្ត្រមយួរយៈ
ន្រះក្រសួងសង្ក្រតឃើញមានការ
ធ្វើចតា្តាឡីស័កទាំងពលរដ្ឋខ្ម្ររ
និងបរទ្រសមួយចំនួនមិនបាន

អនុវត្តត្រមឹត្រូវទៅតាមការណ្រនាំ
របស់ប្រមុខរាជរដា្ឋាភិបាល និង
ក្រសួងឡើយ។លោកបញ្ជាកថ់ា៖
«ក្រសួងសូមធ្វើការក្រើនរំឭក
ដល់អភិបាលរាជធានី-ខ្រត្តទំាង-
អស់ឱ្រយអនុវត្តយ៉ាងមឺុងមា៉ាត់នូវអនុ-
ក្រឹត្រយល្រខ១២៩ន្រះហើយក្នុង
ករណីដ្រលអ្នកដំណើរឬការីន្រ
យនដឹកជញ្ជូនមិនព្រមអនុវត្ត
តាមបទប្របញ្ញត្តិន្រះមន្រ្តីចតា្តាឡីស័ក
ត្រវូសហការជាមយួនងឹអាជា្ញាធរ
ពាក់ព័ន្ធដើម្របីបដិស្រធការច្រញ-
ចូលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា»។
ជាមួយគ្នាន្រះក្រសួងសុខា-

ភិបាលបានប្រកាសពីការរកឃើញ
អ្នកមានជំងឺកូវីដ១៩បំប្ល្រងខ្លនួថ្មី
(newvariant)លើអ្នកដណំើរ
ជនជាតិបរទ្រសចំនួន៣នាក់
កាលពីលា្ងាចម្រសិលមិញ។
រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាល

បានច្រញស្រចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
មួយថាដោយមានការពង្រឹង
ប្រពន័្ធរកុរកស្រវជ្រវជាមយួនងឹ
ការធ្វើវភិាគពីមន្ទរីពសិោធន៍នៅ
ថ្ង្រទី១៤ខ្រកុម្ភៈឆ្នាំ២០២១វិទ្រយា-
ស្ថានបា៉ាស្ទរ័កម្ពជុា បានរាយការ-
ណ៍ពីការវិភាគរកឃើញករណី
ឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ដ្រលបានបំប្ល្រង
ខ្លួនថ្មី (ប្រភ្រទUK variant
201/501Y.V1,VOC2020-
12/01និងB.1.1.7)ក្នងុចំណោម
អ្នកដំណើរដ្រលចូលមកកម្ពជុា។

អ្នកដំណើរទំាង៣នាក់នោះ
មានបុរសជនជាតិឥណា្ឌាអាយុ
២៨ឆ្នាំស្នាកន់ៅរាជធានីភ្នពំ្រញ
ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទ្រស
ឥណា្ឌាបន្តជើងហោះហើរនៅ
ប្រទ្រសសិង្ហបុរី មកដល់កម្ពុជា
នៅថ្ង្រទី៣ខ្រកមុ្ភៈ។អ្នកជងំឺស្រ្តី
ជនជាតិឥណា្ឌាអាយុ២៣ឆ្នាំ
ស្នាកន់ៅរាជធានីភ្នពំ្រញជាអ្នក-
ដំណើរមកពីប្រទ្រសឥណា្ឌាបន្ត
ជើងហោះហើរនៅប្រទ្រសសិង្ហបុរី
មកដល់កម្ពុជានៅថ្ង្រទី៣ខ្រ
កុម្ភៈនិងអ្នកជំងឺទី៣ជាស្រ្តីជន-
ជាតិចិនអាយុ២៦ឆ្នាំស្នាក់នៅ
សណា្ឋាគរសុខាជាអ្នកដំណើរ
មកពីប្រទ្រសចិនបន្តជើងហោះ-
ហើរនៅប្រទ្រសកូរ៉្រខាងត្របូង
ហើយបានមកដល់កម្ពុជានៅ
ថ្ង្រទី៧ខ្រកុម្ភៈ។លោកម៉ម
ប៊ុនហ្រងសង្កត់ធ្ងន់ថា៖«វីរុស
កូវីដ១៩ ជាពិស្រសវីរុសបាន
នងិកពំងុត្របបំ្ល្រងខ្លនួថ្មីជាច្រើន
ប្រភ្រទកំពុងត្រចរាចររាតត្របាត
នៅលើសកលលោកយ៉ាងខា្លាងំ-
កា្លា។ដូចន្រះយើងមិនត្រូវមើល-
ស្រលលើលទ្ធភាពចម្លងរហ័ស
និងភាពសហាវធ្ងន់ធ្ងរន្រជំងឺ
ន្រះដ្រលអាចកើតមានឡើងនៅ
ក្នងុប្រទ្រសយើងគ្រប់ព្រលវ្រលា
គ្រប់កាលៈទ្រសៈនិងគ្រប់ទីកន្ល្រង
ប្រសិនបើមិនបានការពារខ្លួន
ត្រឹមត្រូវនោះទ្រ»៕
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កម្ពជុាដាក់របាយការណ៍ស្តីពីសិទ្ធមិនុស្សនិងបញ្ហាប្ឈមទៅអសប
នៀម ឆេង

ភ្នំពេញៈ ស្ថាន បៃសក កម្ម 
អចិនៃ្តយ៍ នៃ ពៃះរាជា ណាចកៃ- 
កម្ពុជា បៃចាំ អង្គការ សហ បៃជា - 
ជាត ិនៅ ទកីៃងុ ហៃសុណឺៃវ បៃទៃស 
ស្វ៊សី បាន ដាក់ របាយការណ៍ ស្ដ ីពី 
ស្ថានការ ណ៍ សិទ្ធ ិមនុសៃស នៅ កម្ព ុជា  
ទៅ អង្គការ សហបៃជាជាត ិ(អ.ស- 
.ប )  ដៃល បងា្ហាញ លម្អតិ អំពី ទិដ្ឋ - 
ភាព នានា នៃ បញ្ហា  សិទ្ធិ មនុសៃស 
នៅ កម្ពុជា និង បញ្ហា បៃឈម។

ឯកសរ នៃះ មាន កមៃស ់១៥ 
ទំព័រ តៃូវ បាន ដាក់ ទៅ  អ.ស.ប 
នៅថ្ងៃទី ៩ ខៃ កុម្ភៈ សមៃប់ សន្ន ិ- 
បាត កៃមុ បៃកឹៃសា សទិ្ធ ិមនសុៃស  ដៃល 
នងឹ បៃពៃតឹ្ត ទៅ ព ីថ្ងៃទ ី២២ ខៃ កមុ្ភៈ 
ដល ់ ថ្ងៃ ទ ី២៣  ខៃ  មនីា។ ឯកសរ 
នៃះ នឹង ជួយ បងា្ហាញ ពី រូបភាព នៃ 
កម្ពុជា   ដៃល មាន ព័ត៌មាន គៃប់ - 
ជៃងុ ជៃយ និង បងា្ហាញ ពី ការ ប្ដៃជា្ញា-  
ចិត្ត របស់ រដា្ឋាភិបាលក្នុង កាតព្វ - 
កិច្ច  ការពារ សុខុមាលភាព និង 
សិទ្ធិ  នៃ ពលរដ្ឋ កម្ពុជា។ នៃះ បើ - 
យោងតាម ឯកសរ ។

ឯកសរ បានសរសៃរ ថា៖ 
«លោក អគ្គលៃខាធិការ  អង្គការ 
សហបៃជាជាតិ  អង់តូនីញ៉ូ 
ហ្គុយតៃរៃស (António Gu-
terres) ម្ដង ហើយ ម្ដង ទៀត  បាន 
គូស បញ្ជាក់ ថា យើង មិន អាច 
ជៃើស រើស យក តៃ សិទ្ធ ិណា មួយ  
ក្នងុ ចណំោម សទិ្ធ ិមនសុៃស ទាងំ អស ់
នោះ ទៃ។ ប៉នុ្តៃ គរួ ឱៃយ សោក ស្ដាយ 
ការ វាយ តម្លៃ អំពី ស្ថា  នការណ៍  
សិទ្ធ ិមនុសៃស នៅ កម្ពជុា  តៃង តៃ 
ងាក ចៃញ ពី គោល ការណ៍ របស់ 
លោកអគ្គលៃខាធិការ ហើ យ ការ 
វាយ តម្លៃ នោះ តៃង តៃ ធ្វើ ឡើង 
ដោយ ការ ជៃើស រើស ការបា៉ាន់ ស្មា  ន 
និង មិន គៃប់ ជៃុង ជៃយ » ។

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង កិច្ច សហ បៃតិ បត្ត ិ- 
ការ របស់ កម្ពជុា ជាមួយ នឹង យន្ត - 
ការ របស់ អ.ស.ប  កម្ពុជា បាន 
ទទួល អ្នក រាយការណ៍ ពិសៃស 

ចំនួន ៦ រូប  ហើយ គិត ចាប់ ពី ឆ្នាំ 
១៩៩៣ មក។ ចាប ់ព ីពៃល នោះ 
មក ការិយាល័យ ឧត្តម ស្នង ការ 
អង្គការ សហបៃជា ជាតិ ទទួល 
បន្ទកុ ផ្នៃក សទិ្ធ ិមនសុៃស  OHCHR 
បាន ធ្វើ កចិ្ច សហការ បៃកប ដោយ 
ផ្លៃ ផ្កា ជាមួយ កម្ពុជា ហើយ ការិ - 
យា ល័យ នៃះ បាន កា្លាយ ជា ការិយា - 
ល័យចាស់ ជាង គៃ  នៅ លើ ពិភ ព - 
លោក។ កម្ពជុា ក ៏ទទលួ ស្វាគមន ៍
អ្នក ជំនាញ ពិសៃសផៃសៃង ទៀត   
របស់  អ.ស.ប ដោយ នៅ ចុង ឆ្នាំ 
២០២១ នៃះ លោក វិចទ័រ 
មា៉ា្រឌីហ្គល បរឡូស (Victor 
Madrigal-Borloz) ដៃល ជា 
អ្នក ជំនាញ ឯករាជៃយ  ស្ដពីី ការ ការ - 
ពារបៃឆងំ នងឹ ការ រលំោភ បំពាន 
នងិ ការ រើស អើង ផ្នៃកផ្លវូ  ភៃទ នងិ 
យៃនឌ័រ នឹង តៃូវ បាន ស្វាគមន៍ 
មក កម្ពុជា។

ពៃះរាជាណាចកៃ កម្ពជុា ក ៏កពំងុ 
ធ្វើសៃចក្ដី ពៃង ចៃបាប់ស្ដី ពី  ការ- 
បង្កើត ស្ថាប័ន សិទ្ធិ មនុសៃស ជាតិ 
ឯករាជៃយ មយួ ដៃល សៃចក្ដ ីពៃង- 
ចៃបាប់ នៃះ  មាន ៧ ជំពូក និង ២៧ 
មាតៃ កពំងុ ស្ថតិ កៃម ការរៀបច ំ
ដោយ គណៈ កមា្មាធិការ សិទ្ធ ិមនុ សៃស 
កម្ពុជា។ សៃចក្ដី ពៃង ចៃបាប់ នៃះ  
នឹង ធ្វើ ឡើង ដោយ ឆ្លង កាត់ ការ- 
ផ្ដល់ ធាតុ ចូល ពី  OHCHR ស្ថាន - 
ទូត មួយចំនួននិង សង្គម សីុវិល ។

បើ និយាយ ពី សៃរើភាព សរព័ត៌ - 
មាន  វិញ ស្ថាន បៃសក កម្ម អចិនៃ្ត យ៍  
ថ្លៃង ថា កម្ពុជា «មាន សៃរើភាព 
សរព័ត៌មាន រស់ រវើក» ដោយ  
មាន  ស្ថាប័នសរព័ត៌មាន ទំាង បៃ ប 
បៃពៃណ ី នងិ ឌជីថីល ជតិ ២ ០០០ 
ស្ថាប័ន កំពុង ដំណើរ ការ ដោយ 
គ្មាន ការ រឹត តៃបិត  រួម មាន ទាំង វិទៃយុ  
ដៃល តៃង រិះ គន ់រដា្ឋា ភបិាល ដៃល 
គំទៃ ដោយ បរទៃស  ។

ឯកសរ ដដៃល បញ្ជាក់ ថា៖«ក្ន ុង  - 
នយ័ នៃះ សៃរើភាព នៃ ការ បញ្ចៃញ- 
មត ិ មនិ តៃវូ ពងៃកី ទៅ ជា សៃរើ ភាព 
នៃ ការ ផៃសព្វផៃសាយ ពត័ ៌មាន  មនិ ពតិ  

ដើមៃប ីបរហិកៃរ្តិ៍ អ្នក ដទៃ ញុះញង ់
ឱៃយ មានការ ស្អប់ ខ្ពើម និង ហិងៃសា 
នងិ បញ្ឆៃះ ឱៃយ មាន ការ ងើប បះ បោរ 
បៃឆងំ នងឹ រដា្ឋាភបិាល សៃប ចៃបាប ់
ទៃ»។ ឯកសរ នៃះ ក៏ បាន លើក 
ឈ្មាះ លោក សម រងៃសុី អតីត 
មៃដឹកនំា បកៃស បៃឆំង  ជា ឧទាហ - 
រណ ៍ថា លោក បាន  បៃមាថ ចពំោះ 
អង្គ ពៃះ មហកៃសតៃនិង បាន បៃើ - 
បៃស ់ពាកៃយ ពៃចន ៍បរហិរកៃរ្តិ៍  នងិ 
ញុះ ញង់ ឱៃយ ផ្ដួល រំលំរដា្ឋាភិបាល 
សៃប ចៃបាប់។

ស្ថាន បៃសក កម្ម អចនិៃ្តយ ៍ថ្លៃង 
ថា លហំ សៃរើភាព នៅ កម្ពជុា  មនិ 
បាន ធា្លាក់ ចុះ ដូច អ្វី ដៃល តៃូវ បាន 
គៃ   រាយការណ៍ នោះទៃ។ កម្ពុជា 
មាន អង្គការ សង្គម សុីវិល ចំនួន   
៥ ៧៣៤ដៃល បាន ចុះ បញ្ជី  និង 
ដើរ តួ នាទី ក្នុងការ ធ្វើ ឱៃយ បៃសើរ 
ឡើង ដល ់អភបិាលកចិ្ច ការទទលួ- 
ខសុ តៃវូ សង្គមនងិ បៃពន័្ធ យតុ្តធិម ៌
ការ ការពារ បរិស្ថាន  និង សិទ្ធិ - 
មនសុៃស នងិ លើក កម្ពស ់ការអភ-ិ 
វឌៃឍ ជនបទ។

នៅឆ្នាំ ២០១៥  ចៃបាប់ស្តីពី 

សមាគម និង អង្គការ មិនមៃន 
រដា្ឋាភបិាល (LANGO) តៃវូ បាន 
បៃកាស ឱៃយ បៃើ បៃស ់ ហើយ ចៃបាប ់
នៃះ មិន មាន អ្វី ជា ការ រឹត តៃបិត លើ 
សង្គម សុីវិល ទៃ ពៃះ បនា្ទាប់ ពី 
តៃវូ បាន អនុម័ត ឱៃយ បៃើ មាន សមា - 
គម ជាង ១ ០០០ បាន ចុះ បញ្ជី 
ជាមយួកៃសងួ មហ ផ្ទៃ។ កម្ពជុា 
ក៏ មាន សហជីព ចុះបញ្ជ ីចំនួន៥ ៤  - 
៨៤ គិត តៃឹម ខៃ ធ្នូ ឆ្នាំ២០២ ០។  
នៃះ បើ តាម ឯកសរ ដដៃល ។

ឯកសរ នៃះ បញ្ជាក ់ថា៖«កម្ពជុា 
បច្ចុបៃបន្ន នៃះ  គឺ ជា បៃទៃស តៃ ១ 
គត ់នៅក្នងុ តបំន ់ដៃល បាន ដឡំើង 
បៃក ់ខៃ អបៃបបរមា ដល ់កម្មករ  ក្នងុ 
ពៃល ដៃល មាន ការ រាត តៃបាត ជំងឺ 
កូវើដ១៩។ ការ ដំឡើង បៃក់ ខៃ 
នៃះ តៃូវ បាន អនុម័ត ជា ឯកច្ឆ័ន្ទ 
ដោយ  កៃមុ បៃកឹៃសា ជាតិ បៃក់ ឈ្នលួ 
អបៃប បរមា  ដៃល ជា យន្តការ តៃី- 
ភាគ ីដោះសៃយ បញ្ហា បៃក ់ឈ្នលួ 
អបៃបបរមា»។

យា៉ាង ណា ក៏ ដោយ លោក សៃី  
ចក ់សភុាព នាយកិា មជៃឈមណ្ឌល 
សិទ្ធិ មនុសៃស កម្ពុជា បាន ថ្លៃង ថា 

កម្ពុជា បាន ជួប របត់ នៃ ការ ធា្លាក់ 
ចុះ នៃ សិទ្ធិ មនុសៃស  នៅ   ប៉ុនា្មាន ឆ្នាំ 
ចងុ កៃយ នៃះ។ នៅ ឆ្នា ំ២០២០ 
ស្ថានភាព សិទ្ធិ មនុសៃស  មិន មាន 
អ្វ ីបៃសើរ ឡើង ទៃ ខណៈ ដៃល  តួ-  
អង្គ  លទ្ធ ិបៃជាធបិតៃយៃយ ជាចៃើន  
បាន រង ការ គបសង្កត់ ហើយ 
សកម្មជន វ័យ ក្មៃង និង យុវជន 
ដៃល ឈឺ ឆ្អាល រឿង បរិស្ថាន ជា 
ដើម បាន រង ការ ចោទបៃកាន ់នងិ 
ស្ថតិ ក្នងុ ការ ឃុ ំឃំាង។ លោក សៃ ី
ថ្លៃង ថា៖ «ជា រមួ យើង មើល ឃើញ 
ថា របត ់នៃ ការ គប សង្កត ់ទៅ លើ 
សង្គម សុវីលិ នៃះ  នៅ តៃ បន្ត ហើយ 
ឆ្នា ំ២០២០ ហក ់ដចូ ជា សកម្មជន 
វ័យ ក្មៃង តៃូវ បាន រង នូវ ការ គប- 
សង្កត ់មៃ នទៃន។ របត ់នៃ ការ បៃើ 
វិធាន ផ្លូវ ចៃបាប់ មាន ចៃើន ករណី 
ដូច ករណី លោក រ៉ុង  ឈុន និង 
យុវជន មួយចំនួន ទៀត ដៃល 
ទាមទារ ដោះ លៃង សកម្មជន» ។

លោកសៃី យល់ ឃើញ ថា នៅ 
ឆ្នា២ំ០២១ ទដិ្ឋភាព បច្ចបុៃបន្ន នៃះ  
នងឹ មនិ មាន  អ្វធីរូ សៃល ទៃ ដោយ- 
សរ តៃ ថ្មីៗ  នៃះ មាន ការ  ឃាត ់ខ្លនួ 

និ ងចោទ បៃកាន់ សកម្មជន មួយ - 
ចំនួន  ដៃល សកម្ម ក្នុង បុព្វ ហៃតុ 
ការពារ រួម ដូច ជាការ ឃាត់ ខ្លួន 
សកម្មជន បរិស្ថាន នា ពៃល ថ្មីៗ 
នៃះ។ ស្ថានភាព នឹង នៅ បន្ត បៃឈ ម   
បៃសិន បើ រដា្ឋាភិបាល  បន្ត មើល- 
ឃើញ ត ួអង្គសង្គម សុវីលិ  មនិ មៃន 
ជា ដៃគូ ស្មើភាព។

ប៉ុន្តៃ លោក ជិន មា៉ាលីន ថ្លៃង 
ថា បើ ពិនិតៃយ មើល ទិដ្ឋភាព សិទ្ធិ 
មនុសៃស ជា រួមស្ថានការណ៍ សិទ្ធិ - 
មនុសៃស នៅ កម្ពុជា មានការ វិវត្ត 
បៃកប ដោយ វិជ្ជមាន តាម រយៈ 
កំណើន សៃដ្ឋកិច្ច  ការ វិនិយោគ  
ស្ថិរភាព សង្គម ស្ថិរភាព នយោ - 
បាយ សន្តិសុខ សង្គម។ រដា្ឋា - 
ភបិាល បាន គៃប ់គៃង ស្ថានការណ ៍
កូវើដ១៩  និង ស្ថាន ភាព មា៉ាកៃូ - 
សៃដ្ឋកិច្ច បាន ល្អ។ លោក ថ្លៃង 
ថា៖ «ប៉ុន្តៃ មានការ វាយ តម្លៃ និង 
យល់ ឃើញ ខុស គ្នា  ទៅ លើ ការ 
អនុវត្ត ចៃបាប់ លើ សកម្មជន នយោ - 
បាយ  ដៃល ផ្អៃក លើ ផល បៃយោ - 
ជន៍  និនា្នាការ របៀប វារៈ នយោ - 
បាយ តៃ ប៉ុណោ្ណោះ ឯង។ សមៃប់ 
រដា្ឋាភិបាល ការ អនុវត្ត ចៃបាប់ ទៅ 
លើ សកម្មជន ទំាង អស់ នោះ  មិន- 
មៃនជា ការ រតឹ តៃបិត សទិ្ធ ិសៃរើ ភាព 
ទៃ ប៉ុន្តៃ ជា វិធានការ ចៃបាប់ ដើមៃបី 
ថៃរកៃសា សន្តសិខុ   សធារណៈ នងិ 
សណា្ដាប ់ធា្នាប ់សង្គម។ សមត្ថកចិ្ច 
មាន មលូដា្ឋាន ផ្លវូ ចៃបាប ់រងឹ មា ំដៃល 
បញ្ជាក់ ថា  អ្នក ទំាង នោះ បាន 
បៃពៃឹត្ត បទ ល្មើស»។

លោក បន្ត ថា៖ «អ្នក ដៃលគទំៃ 
សកម្មជន ទាំងនោះ មួយ ចំនួន 
ទាំង ក្នុង សៃុក និង កៃ សៃុក  គៃ 
អត់ខ្វល់ ថា  តើ សកម្មភាព នោះ 
បពំាន ចៃបាប ់ ឬ មនិ បពំាន នោះ ទៃ 
សំខាន់ ឱៃយ តៃ សមត្ថកិច្ច អនុវត្ត 
ចៃបាប់  ទៅ លើ កៃុម របស់ ពួកគៃ  
គៃ ធ្វើការ សន្និដា្ឋាន និង រិះ គន់ ថា 
សកម្មភាព នោះ  ជា ការ រឹត តៃបិត 
នងិ ធ្វើ ទកុ្ខ បកុ ម្នៃញ  សទិ្ធសិៃរើភាព 
ផ្នៃក នយោបាយ ទៅ វិញ»៕

តពទី ំពរ័ ១...នៅ ការិយា លយ័ 
បុគ្គ លិក រៀង រាល់ ម៉ាង ធ្វើ កា រ   
ដើមៃប ីកៃ បៃ កហុំស ឆ្គង   នងិ រ ង ់ចា ំ
ការ សមៃច ជា ថ្មី ។  

 ទន្ទឹម គ្នា នៃះ ដៃរ  លោក  ងួន-   
រតនៈ   អភិ បាល ខៃត្ត បាត់ ដំបង    
ថ្លៃង បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ កាល ពី 
ថ្ងៃមៃសិល មិញ ថា  កន្លង ទៅ នៃះ 
អាជា្ញាធរ  ចាប់ បាន  មៃខៃយល់ នាំ 
ពលករ ទៅ បៃទៃស ថៃ ខសុ ចៃបាប ់
៩ នាក់ ហើយ បាន បញ្ជូន ទៅ 
តុលា ការ   និង បាន ឃុំ ខ្លួន នៅ 
ពន្ធនា គរ អស់ ហើយ ។ 

លោក អភិ បាល ខៃត្ត បាន អះ- 
អាង ថា  ការ ផ្អាក ការងារ អធិការ 
នគរបាល សៃុក នៃះក្នុង គោល - 
បំ ណង បន្ត ធ្វើ ការ សៃវ ជៃវ។ 

កៃយ ព ីមាន ភាព មនិ បៃកៃតី 
ក្នងុ ការដោះ លៃង មៃខៃយល់ នាមំនសុៃស 
ឆ្លង ដៃន លោក  ហ៊ុន  សៃន  
នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ីនៃ ពៃះ រាជា ណាចកៃ 
កម្ពុជា  កាល ពី មៃសិល មិញ បាន 
ចៃញ បទ បញ្ជា ដល់ កង កមា្លាងំ បៃ - 
ដាប់ អាវុធ នៅ តាម បណោ្ដាយ ពៃ ំ- 
ដៃន នៃ បៃ ទៃស ជិត ខាង តៃូវ រឹត-  
បន្តឹង នូវ រាល់ សកម្ម ភាព នាំ - 

មនុសៃស ឆ្លង ដៃន  ដៃល ប៉ះ ពាល់ 
ដល់ វិធាន សុខា ភិបាល ក្នុង ការ- 
ធ្វើ ចតា្តា ឡីស័ក   ក្នុង ការ បងា្ការ 
ការពារ ការឆ្លង និង រើក រាល ដាល 
ជំ ងឺកូវើដ ១៩ ។ 

នៅ ក្នុង សរ ដៃល បាន ផៃសព្វ - 
ផៃសាយ ជា សធារ ណៈ កាល ពី 
មៃសិល មិញ  លោក  ហ៊ុន  សៃន  
មាន បៃ សសន៍ ថា ៖  « ខ្ញុំ បាន 
បញ្ជា ទៅ ខាង ខៃត្ដ បាត់ ដំបង  
និង អគ្គ ស្នង ការ នគរ បាល ជាតិ  
អំពី ព័ត៌ មាន ទាក់ ទិន ជា មួយ នឹង 
ការ ចាប់ បាន ពួក ធ្វើ សកម្ម ភាព   
ចាប់ បាន ពួក អ្នក នំា ផ្លវូ ហើយ បៃរ - 
ជា ដោះ លៃង ទៅវិញ ដៃល អាច 
នា ំទៅ ដល ់ការ ដក ឋាន ន្ត រ សក័្ដ ិឬ 

ប  ណ្ដៃញ  ចៃញ ពីជួរ តៃ ម្ដង នូវ 
មនៃ្ដី នគរ បាល ណា ដៃល អនុ វត្ដ 
ខុស ឆ្គង ទៅ នឹ ង វិធាន ការ ទាំង- 
ឡាយ ដើមៃបី បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង 
ការ រត់ ពន្ធ មនុសៃស » ។ 

  លោក នាយក រដ្ឋ មនៃ្ដី   បាន 
ថ្លៃង ឱៃយ ដឹង ទៀត ថា   គិត តៃឹម ថ្ងៃ 
ទី ១៤  ខៃ កុម្ភៈ  ពលករ ដៃល បាន 
ចូល មក កម្ពុជា តាម ចៃក ពៃំដៃន 
ថៃ មាន ចំ នួន   ៣៥ ៦៦៥   នាក់   
បុ៉ន្ដៃ កៃយ ធ្វើ ចតា្ដា ឡី ស័ក រយៈ - 
ពៃល   ១៤ ថ្ងៃ រួចរាល់  ពលករ 
ទាំង នៃះបាន ចាក ចៃញ   ដូច្នៃះ 
នៅ សល់ ពលករ  ចំនួន ១១ ៨៥៧ 
នាក់ ទៀត កំពុង ធ្វើ ចតា្ដា ឡី ស័ក 
នៅ តាម ខៃត្ដ នៅ ជាប់ ពៃំដៃន 

កម្ពុជា -ថៃ  ។ 
 លោក ថ្លៃង ថា៖ «ខ្ញុំ សូម ចៃញ 

បទ បញ្ជា ឱៃយ មនៃ្ដី អនុវត្ដ ចៃបាប់ 
ទាងំ អស ់ អនវុត្ដ ឱៃយ បាន មុងឺ មា៉ាត ់ 
ចំពោះ ពួក មៃខ្លាង ដៃល បាន នាំ 
មនុសៃស ឆ្លង កាត់ ពៃំដៃន   គៃច វៃះ 
ពីការ ធ្វើ ចតា្ដា ឡី ស័ក។   ខ្ញុំ ក៏ សូម 
ចៃញ បទ បញ្ជា ឱៃយ បណា្ដា ខៃត្ដ  នៅ 
ជាប់ ពៃំដៃន កម្ពុជា -ថៃ  កម្ពុជា - 
វៀត ណាម   និង កម្ពុ ជា - ឡា វ   ធ្វើ 
ទំនាក់ ទំនង ជា មួយ បណា្ដា ខៃត្ត 
ជាប់ ពៃំ ដៃន » ។    

 លោក នាយក រដ្ឋ មនៃ្ដី បញ្ជាក់ 
ថា ៖ « ខ្ញុំ សូម ឱៃយ ចាប់ បៃមូល អ្នក 
ដៃល ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង 
ការ នាំ មនុសៃស ឆ្លង កាត់ ផ្លូវ របៀង  

ដើមៃបី អនុវត្ដ នូវ ការ ផ្ដនា្ទា ទោស ឬ 
ក៏ ណៃ នាំ ពួក គៃ យា៉ាង ណា នោះ  
ដើមៃបី ឱៃយ ពួក គៃ បញៃឈប់ ការ នាំ 
មនុសៃស ឆ្លង ដៃន » ។   

លោក   យិន   ម៉ៃង លី   មនៃ្ដ ីសមៃប- 
សមៃួល សមា គម សិទ្ធិ មនុសៃស 
អាដ ហុក បៃចាំ ខៃត្ត បាត់ ដំប ង 
បាន លើក ឡើង ថា  ករណ ី លោក  
គឹម  ពន្លក ឃុប ឃិត ដោះលៃង 
មៃខៃយល ់បើ មើល ទៅ ហក ់បដីចូ- 
ជា រឿង តចូ   ប៉នុ្ដៃ រឿង នៃះ ជា បញ្ហា 
ធំ  ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពាល់ ដល់ បៃ -   
ជា ពលរដ្ឋ  សន្ដិ សុខ សង្គម  ក្នុង 
បៃទៃស កម្ពជុា ទំាង មូល   បៃសិន- 
បើ ពលករ ដៃល មៃខៃយល់ នាំ ចូល 
មក  មិន បាន ធ្វើ ចតា្ដា ឡី ស័ក ៕

លោកអាន សុខខឿន ឯក អគ្គ រាជ ទូត កម្ពជុា បេចំា នៅ អង្គការ សហ បេជា ជាតិ។ រូបថត សហ ការើ

អធិការនគរបាល...
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 វ៉ន   ដា រ៉ា   

 ភ្នពំេញៈ  កៃសងួ បរសិ្ថាន បាន 
ណៃ នាំ ជា ថ្មី ម្ដង ទៀត ទៅ ដល់ 
មន្តៃ ីជ ំនាញ នៃ មន្ទ ីរបរ ិស្ថាន នៅ 
ទ ូទាងំ បៃ ទៃស សហការ ជា មយួ 
អាជា្ញា ធរ មលូ ដ្ឋា ន នងិ សហ គមន ៍ 
ដើមៃប ីបន្ត អនវុត្ត នវូ វធិាន អបរ់ ំនងិ 
ផៃសព្វ ផៃសាយ  បញៃឈប់ សកម្ម ភាព 
ដតុ គល ់ជញ្ជៃងំ នងិ ស្មៅ នៅ ក្នងុ 
រដូវ បៃំង  ពៃះ សកម្ម ភាព នៃះ 
នងឹ អាច បង្ក ឱៃយ មាន ផល ប៉ះ ពាល ់
ដល ់បរសិ្ថាន ដចូ ជា ភ្លើង ពៃ  នងិ 
ធូលី ពុល នៅ ក្នុង ខៃយល់។ 

 លោក   នៃតៃ   ភក្តៃ   រដ្ឋ លៃខា- 
ធកិារ   នងិ ជា អ្នក នា ំពាកៃយ កៃសងួ 
បរិស្ថាន បាន ថ្លៃងឱៃយ ដឹង ថា៖   
« បញ្ហា ភ្លើង ឆៃះ ពៃ តៃង តៃ កើត 
មាន នៅ ក្នងុ តំបន់ ការពារ ធម្មជាត ិ  
នងិ របៀង អភរិកៃស ជវី ចមៃុះ នានា  
នៅ កម្ពុជា ជា រៀង រាល់ ឆ្នាំ  ជា- 
ពសិៃស នៅ ក្នងុ រដវូ បៃងំ    ។  កត្ដា 

ចមៃបង ដៃល បង្ក ឱៃយ មាន ភ្លើង ឆៃះ 
ពៃ ញកឹ ញាប ់បផំតុ នារដវូ  បៃងំ 
រួមមាន  ការ កាប់ ឆ្ការ ដុត រាន- 
ពៃធ្វើ ជា កម្ម សទិ្ធ ិ ដើមៃបី ដ ំដណំា ំ
ក ស ិកម្ម ផៃសៃងៗ   ការ ធ្វើ កសកិម្ម 
ព នៃច រ  ការ តំង លំនៅ ថ្មីៗ  និង 
ការ ដុត ពៃ ដើមៃបី ចាប់ សត្វ ពៃ  នងិ 
ការ ធ្វៃស បៃហៃស របស ់មនសុៃស  
ជា ដើម » ។   

 លោក   នៃតៃ   ភក្តៃ   ថ្លៃង ថា៖   
« វធិាន ការ ការពារ  នងិ ទប ់ស្កាត ់
ភ្លើង ឆៃះ ពៃ ក្នុង តំបន់ ការពារ 
ធម្ម ជាតិ និង របៀង អភិ រកៃស ជីវ- 
ចមៃុះ  ក៏ដូ ច ជា ការ ដុត គល់- 
ជញ្ជៃងំ   ( គឺ អប់ រំ ) ដើមៃបី ឱៃយ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ បញៃឈប់ សកម្ម ភាព  បៃប 
នៃះ បន្ត ទៀត » ។    

 លោក   វងៃស   ទៃវ ័ន្ត   មនៃ្ដ ីរាជ ការ 
ជា សសៃ្ដា ចារៃយ ផ្នៃក បៃវត្ដ ិសសៃ្ដ 
១ របូ  ដៃល បាន ធ្វើ អង្កៃត ដោយ 
ផ្ទាល់ ខ្លួន នៅ តម បណា្ដា ខៃត្ត 
មយួ ច ំននួ នៅ  ព ី៣- ៤ ដង ក្នងុ ១ 

ខៃបាន ឱៃយ ដងឹ ថា  សកម្មភាព   របស់ 
បៃជា ពល  រដ្ឋ ដុត ជញ្ជៃំង កៃយ 
ការ ចៃតូកាត ់នៅ តៃ បន្ត កើត មាន 
នៅ តម បណា្ដា ខៃត្ដ មួយ ចំនួន 
ដូច ជា ខៃត្ត កំ ពង់ ធំ   សៀម រាប   
បនា្ទាយ មាន ជ័យ  និង ខៃត្តឧត្ត រ- 
មាន ជ័ យ ។ 

 លោក ថ្លៃង ថា ៖  « ករណី ដុត 
គល ់ជញ្ជៃងំ ឬ ការ បងា្ហាញ រលក 
កម្ដា កើត មាន ឡើង ចៃើន  នៅ 
ក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា ក្នងុ រយៈ ពៃល 
បៃមាណ  ៣ឆ្នាំ ចុង កៃយ នៃះ   
ហើយ សកម្ម ភាព កើត ឡើង ចៃើន  
គ ឺនៅ កៃយ ពៃល ពលរដ្ឋ ចៃតូ- 
កាត់ បៃមូល ផល សៃូវ  រួច ។   
សក ម្ម  ភាព រលក កម្ដា កើត មាន 
ឡើង រហូត ដល់ ជិត  ៣ពាន់ តំបន់  
ផៃសៃង ៗ  គ្នា  នៅ ក្នងុ បៃ ទៃស កម្ពជុា  
ដៃល  ចំនួន នៃះ កើត មាន ចៃើន 
ជាង គៃ ទាងំ អស ់នៃ បៃ ទៃស ក្នងុ 
តំបន់ អាសុី   »។  

 លោក បាន ថ្លៃង ថា ៖  « បង ប្អនូ 

បៃជា កសិករ ខ្មៃរ   គួរ ប្តូរ ឥរិយា- 
បថ ជា បនា្ទាន ់បញៃឈប ់ការ ដតុ គល-់  
ជញ្ជៃំង ក្នុង សៃ ចៃូត រួ ច ហើយ  
ដៃល វា បពំលុ បរ ិ   ស្ថាន  ធ្ងន ់ធ្ងរ   ជា- 
ពិសៃស ផៃសៃង និង ល្អង ធូលី ពុល»។

 លោក   ទៃ វ័ន្ត  បាន ឱៃយ ដឹង ថា   
តម រយៈ ការ  សក សួរ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ  ពី មូល ហៃតុ ដុត គល់- 
ជញ្ជៃងំ  បាន ឱៃយ ដងឹ ថា   ការ ដតុ 
គល ់ជញ្ជៃងំ  គ ឺងាយ សៃលួ ក្នងុ 
ការ ធ្វើ សៃ  ធ្វើ ឱៃយ ដមីាន ជាត ិបៃ  
និង ងាយ សៃួល ភ្ជួរ រាស់ ។ ប៉ុន្ដៃ  
ពលរដ្ឋ មនិ បាន យល ់ដងឹ ព ីបញ្ហា 
បៃឈម ដៃល កើត មាន ព ីការ ដតុ 
គល់ ជញ្ជៃំង ដៃល នាំ ឱៃយ ភ្លើង 
ឆៃះពៃ  នងិ បង្កជាធលូ ីពលុ នៅ  
ក្នុ ង ខៃយល់  នោះ ទៃ។   

 លោក  ថ្លៃង ថា៖  « ដើមៃប ីចលូរមួ 
ទប ់ស្កាត ់បញ្ហា ដតុ គល ់ជញ្ជៃងំ 
ដុត ពៃ ដើមៃបីរា ន ដី ធ្វើ សៃ ឬដំ 
ដំណាំ នៃះ  គឺ តៃូវ ផ្ដើម ចៃញ ពី 
បៃ ជា ពល រដ្ឋ មា្នាក់ៗ ទើប អាច 

ទប់ ស្កាត់ បញ្ហា នៃះ បាន» ។   
 លោក    ជា   ហ៊ាន   បៃធាន អង្គ- 

ការ បៃឆងំ អពំើ ពកុ រលយួ  ទប-់ 
ស្កាត់ ការ បំផ្លាញ ធនធាន ធម្មជាត ិ  
នងិ ការពារ សទិ្ធ ិពលរដ្ឋ  សង្កៃត 
ឃើញ សកម្ម ភាព ការ ដតុ គល-់ 
ជញ្ជៃងំ  នងិ ការ កាប ់រាន ដតុ ពៃ  
ដើមៃបី យក ដី ធ្វើ ជាកម្ម សិទ្ធិ  និង 
យក ដ ីដំ ដណំា ំរបស ់បៃជា ពល រដ្ឋ   

គ ឺនៅ តៃ បន្ត កើត មាន ឡើង ចៃើន   
និង ស្ទើ រគៃប់ ទី កន្លៃង ។     លោក 
ថា ៖  « សកម្ម ភាព ដុ ត ពៃ រាន យក ដី   
ឬ ដតុ ពៃ ដើមៃបី ធ្វើ សៃ  ដ ំដណំា ំ
នៃះ  បើ សិន មិន ទប់ ស្កាត់ ឬ ចុះ 
ហម ឃាត់ ឱៃយ បាន ទាន់ ពៃល វៃលា  
នោះ នឹង បង្ក ជា ហនិ ភ័យ ភ្លើង 
ឆៃះ ពៃ នងិ ប៉ះ ពាល ់ដល ់សមៃបត្ដ ិ
ធន ធាន ធម្ម ជាតិ ជា ចៃើន»៕

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈ មាន ពលករ ខ្មៃរ ជាង 
២០ មុឺន នាក់ បានទទួល ភាព - 
សៃបចៃបាប់ ពី រដ្ឋាភិបាល ថៃ នៅ 
ក្នងុអឡំងុពៃលដៃល បៃទៃស ថៃ  
បាន  ផ្តល់ ពៃល ១ខៃ ឱៃយ ពលករ 
ដៃល រស ់នៅ នងិ ធ្វើការ ខសុ ចៃបាប ់ 
អាច បំពៃញ  ភាព សៃប ចៃបាប់ វិញ ។ 

ចាប់ ពី ថ្ងៃទី១៥ ខៃ មករា ដល់ 
ថ្ងៃទី១៣ ខៃកុម្ភៈ ឆ្នា២ំ០២១ពល ករ  
ចណំាកសៃកុ បរទៃស ខុស ចៃបា ប ់
ទាងំ៣សញ្ជត ិមាន កម្ពជុា ឡាវ 
និង ភូមា តៃូវបាន អាជា្ញាធរ ថៃ  
អនុញ្ញាត ឱៃយ ដក់ពាកៃយ ស្នើ សុំ ធ្វើ 
ការងារ និង ស្នាក់នៅ សៃបចៃបាប់ 
ក្នុងបៃទៃស ថៃ រយៈ ពៃល ២ ឆ្នាំ។

លោក ហៃង សួរ អ្នកនាំពាកៃយ 
កៃសងួ ការងារ នងិ បណ្តុះបណា្ដាល- 
វិជា្ជជីវៈ បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ  ប៉ុស្តិ៍ 
កាលពី មៃសិលមិញ ថា ចាប់ពី ថ្ងៃ 
ទ១ី៥ ខៃមករា ដល ់ថ្ងៃទ១ី៣ ខៃ 
កមុ្ភៈ ឆ្នា ំ២០២១ពលករ បរទៃ ស  
ដៃល បាន ចុះឈ្មៅះ ជាមួយ កៃសួ ង  
ការងារ ថៃ  មាន ចនំនួ ៦៥៤ ៨៦៤ 
នាក ់ក្នងុ នោះ មាន ពលករ កម្ពជុា 
ចំនួន ២០៣ ៦៧០ នាក់។ 

លោក បន្តថា៖«ពលករ បរទៃស 
ទាំង  ៣ បៃទៃស តៃូវបាន ចៃក- 
ចៃញ ជា ពលករ មាន និយោជក 
ចនំនួ ៥៩៦ ៥០២ នាក ់ក្នងុនោះ 
ពលករ កម្ព ុជា មាន ចនំនួ ១៨០- 
៤៧៦ នាក់ ហើយ ពលករ មិនមាន 
នយិោជក ចំនួន ៥៨ ៣៦២  នាក ់
ក្នងុនោះ ពលករ កម្ព ុជាមាន ចនំនួ 
២៣ ២០៣ នាក់»។

យា៉ាងណាក្តី  លោក ហៃង សួរ 
បាន អះអាង ថា ក្នុងករណី ដៃល 
ផុត ការ អនុគៃះ នៃះ ហើយ រដ្ឋា - 
ភិបាល ថៃ ចាប់ ផ្តើម អនុវត្ត វិធា ន - 
ការ តឹងរុឹង លើ ពលករ ខុសចៃបាប់ 
នោះ គឺជា សិទ្ធិ របស់ រដ្ឋាភិបាល 
នៃ   បៃទៃសមួយ នៃះ ខណៈ រដ្ឋា - 
ភិបាលកម្ពុជា  បាន ខំបៃឹង បៃង 
អស់  ពី សមត្ថភាព ដើមៃបី ជួយ 
ពលករ ខ្មៃរ ទាំង នោះ ។ 

លោក បញ្ជក់ថា៖«តម្លៃ ធ្វើ 
បណ្ណនៃះចនោ្លាះពី ៣០០ ទៅ 
៤០០ ដុលា្លារ) យើង បាន រួមគ្នា 
ជាមួយ បៃទៃស ២ទៀត ស្នើសុំ 
ឱៃយ រដ្ឋាភិបាល ថៃ  ពិចារណា បន្ធរូ - 
បន្ថយ ក មៃ សៃវា នៃះ ហើយ សៃវា 
នៃះ  មិនមៃន បង់ ដោយ បងប្អូន 
ពលករ ទំាងសៃងុ ទៃ គឺ មាន កាត  ព្វកិច្ច 
រប ស់ និយោជក ខ្លះ ផងដៃរ » ។

កញ្ញា បូ រា៉ា ន ជា ពលករ ដៃល 
បាន បន្ត ភាពសៃបចៃបាប់ នៅ បៃទៃ ស 
ថៃ ក្នុងអំឡុង ខៃមករា បាន បៃប់ 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ កាលព ីមៃសិល មញិ ថា 

សមៃប ់ពលករ ដៃល ក ំពងុ ធ្វើការ 
សៃបចៃបាប់ នៅ បៃទៃស ថៃ គឺ មិន - 
សូវ ជា ជួប បញ្ហា បៃឈម ប៉ុនា្មៅន 
នោះទៃ បើ ពកួគៃ បាន នយិោជក 
ដៃល គិត គូ រពី សុខទុក្ខ កម្មករ។

ប៉ុន្តៃ កញ្ញា មើលឃើញថា 
សមៃ ប ់ពលករ ដៃលរ ស ់នៅ នងិ 
ធ្វើការ ខុស ចៃបាប ់វិញ គឺ ពួកគត់ 
មាន បញ្ហា បៃឈម ជាចៃើន ហើយ 
ការទទលួបាន ភាពសៃប ចៃបាប ់ព ី
រដ្ឋាភិបាល ថៃ នៃះ ក៏មាន ការ- 
លបំាកផងដៃរ ជាពសិៃស បញ្ហា 
ជីវភាព។ កញ្ញា  បន្តថា៖«បើសិនជា 
វិធានការ នៅ ថៃ គៃ បន្ត រឹតបន្តឹង  គឺ 
អាច ប៉ះពាល់ ដល់ ពលករ ខ្មៃរដៃ ល   
គត់ មក ដោយ មិន សៃបចៃបាប់។ 
ទី១ចំណាយ លើ លិខិតឆ្លងដៃន 
ហើយ ពកួយើង ក ៏មនិមាន បៃក ់
ចៃើន នោះដៃរ បើសនិជា អាច ចង់ 
ឱៃយ រដ្ឋា ភបិាល ខ្មៃរ នងិ ថៃ សមៃលួ 
នូវ នីតិវិធី ឱៃយ បានល្អ ដើមៃបី ឱៃយ ពល ករ 
ចូលមក ធ្វើការ ក្នុងបៃទៃស នៃះ  
សៃបចៃបាប។់ ១ ទៀត សុ ំយក តម្លៃ 

សៃវា អ្វ ីក៏ដោយឱៃយ ទាប បន្តចិ ទៅ »។
លោក ឌ ីថៃ ហ ូយា៉ា មន្តៃ ីកម្មវធិ ី

ការពារ សទិ្ធ ិពលករ ចណំាកសៃកុ  
នៃ អង្គការ Central បាន លើក- 
ឡើងថា មាន ពលករ ខ្មៃរ ចំនួ  ន 
តិចតួច  ដៃល ទទួល បាន ភាព - 
សៃបចៃបាប់ តមរយៈ ការផ្តល់ ឱៃយ 
ដោយ រដ្ឋាភិបាល ថៃ ខណៈ មាន 
ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ ជាចៃើន មិនបាន 
ទទួល ឱកាស នៃះ ពៃះតៃ គ្មៅន 
ថវិកា និង លក្ខខណ្ឌផៃសៃងៗ។

លោក បារម្ភ ថា នៅពៃលដៃល 
រដ្ឋាភិ បាល បិទ បញ្ចប់ គោល- 
នយោ បាយ នៃះ ហើយចាបផ់្តើម 
រឹត បន្តឹង ការអនុវត្ត ចៃបាប់ នោះ 
មាន ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ ចៃើនណាស ់ ន ឹង  
ជួប បញ្ហា បៃឈម។ លោក បន្ត 
ថា៖«រយៈពៃល១ខៃ ដៃល ផ្តល់ 
បណ្ណសីុ ជ ម្ព ូ(ភាព  សៃប ចៃបាប់ ) នៃះ 
ដល់ ពលករ គឺមិន គៃប់គៃន់ 
សមៃប ់ ពកួ គត ់ទៃ ពៃះ អ្នកខ្លះ 
មាន បញ្ហា បៃឈម អត់ មាន ការ - 
ងារ  ធ្វើ អត់ មាន លុយ គៃប់គៃន់ 
ក្ន ុងការ ចំណាយ ទៅលើ ការចុះ ប ញ្ជ ី 
ចនោ្លាះ ពី ៣០០ ទៅ៤០០ដុលា្លា រ ។ 
អ៊ីចឹង នៃះហើយ  ដៃល  ជា ភាព - 
អយុត្តិធម៌ សមៃប់ ពលករ»។

លោក ឌី ថៃ ហូ យា៉ា រំពឹងថា 
រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា ក៏ដូចជា រដ្ឋា - 
ភិបាលថៃ គួរតៃមាន ការចរចា 
ក្នុងការ ផ្តល់ អត្ថ បៃយោ ជន៍ និង 
ភាពងាយសៃលួ បន្ថៃមទៀត ដល ់
ពលករ ខ្មៃរ ដើមៃបី ឱៃយ ពកួគត ់អាច 
ទទលួបាន សទិ្ធ ិធ្វើការ សៃបចៃបាប ់
ក្នងុបៃទៃស ថៃ អំឡុង ពៃល បៃឈ ម  
នឹង វិបត្តិ កូ វីដ១៩៕

 ឃុ ត  សុភ ចរិយា 
 
បន្ទាយមន ជយ័ៈ បរុស មា្នាក ់

ឈ្មៅះ  យឿន រន៉ អាយ៣ុ៣ ឆ្នា ំ 
បាន រងរ បួស ដច់ ជើង ស្ដាំ នៅ 
ចំ ណុច អូរលៀង កាល ពី ថ្ងៃ ទី 
១៤ ខៃកុម្ភៈ ខណៈ ពៃលកំ ពុង   
ពៃយាយាម លួច ឆ្លង ដៃន ចូល មក 
តម ដង ពៃ ពី បៃទៃស ថៃ ចូល 
មក កម្ពុ ជា។

  លោក  ស៊ា  ស ឌី  នាយ នគរ- 
បាល វរការពារ ពៃដំៃន គោក ប៉សុ្តិ៍ 
ពៃ គប់ នៃ អង្គ ភាព វរ សៃនា តូច 
លៃខ ៩១១  បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ ថា  កាល ព ីពៃលប ់ថ្ងៃទ ី១៤  
ខៃ កមុ្ភៈ  ឆ្នា ំ២០២១ មាន សឡំៃង 
ផ្ទុះគៃប់  នៅ ចំណុច អូរ លៀង  
ក្នុង ភូមិ សស្តៃ  ភូមិ ពៃ គប់   
សងា្កាត ់ផៃសារ កណា្ដាល  កៃងុ ប៉ាយ- 
ប៉ៃត  ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន ជ័យ។

 លោក ស ឌី  ថ្លៃង ថា ៖ « នៅ 
ពៃលឮ សឡំៃង ផ្ទុះ  កៃមុ សមត្ថ- 
កិច្ច យើង បាន នាំ គ្នា ទៅ ពិនិតៃយ  
ក ៏បៃទះ ឃើញ ជន រងគៃះ  ដៃក 
ដួល ទៅ លើ ដី   ដោយ រង របួស 
ដច់ ក ជើង ខាង ស្ដាំ  និង មាន 
ស្នាម របសួ ដច ់សច ់កភំនួ ជើង   
និង ភ្លា ខាង ស្ដា ំជាចៃើន កន្លៃង » ។ 

  លោក  ស ឌី  បាន ឱៃយ ដឹង ថា 
ជន រងគៃះ តៃវូ បាន កៃមុ ការងារ 
របស់ លោក សៃ ង ពី ពៃ  ហើយ 
ដឹក តម រថយន្ត យក ទៅ កាន់ 
មន្ទរី ពៃទៃយ បង្អៃក កៃងុ ប៉ាយ ប៉ៃត 
ដើមៃបី ពៃយា បាល របួស ។  បុ៉ន្តៃ ដោយ- 

សរ របសួ ធ្ងន ់ពៃក  ជន រង គៃះ 
បាន សន្លប់ បាត់ ស្មៅរតី  ហើយ 
ដោយ សរ ខាង មន្ទីរ ពៃទៃយ ក៏ ខ្វះ 
ឧប ករណ៍ សមា្ភារ វះកាត់ ផង ដៃរ 
នោះ កៃុម គៃូ ពៃទៃយ ក៏បាន បញ្ជូន 
បន្ត ទៅ កាន់ មន្ទីរ ពៃទៃយ ខៃត្ត 
បនា្ទាយ មាន ជ័យ ។   

  លោក  សិទ្ធ   ឡោះ  ស្នង ការ 
ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន ជយ័   បាន បៃប ់
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  នៅ ពៃល នៃះ  
ជន រង គៃះ កំពុង ស្ថិត កៃម 
ការ ពិនិតៃយ  វះ កាត់ និង ពៃយាបាល 
របួស ពី កៃុម គៃូពៃទៃយ ជំនាញ ។

  លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃី  ហ៊ុន-   
សៃន   នៅ ពៃកឹ ថ្ងៃ មៃសលិ មញិ   បាន 
ជំរុញ ឱៃយ អាជា្ញាធរ ពាក់ព័ន្ធ ទាំង- 
អស់  រួ ម ទាំង អាជា្ញា ធរ ខៃត្ត ជាប់ 
ពៃំដៃន ថៃ ឡាវ  និង វៀត ណាម   
បង្កើន ការ ទាក ់ទង ផ្លាស ់ប្ដរូ ពត័-៌ 
មាន គ្នា  ឱៃយ បាន ជាប់ ជា បៃចាំជា-  
មួយ អាជា្ញាធរ ខៃត្ត នៃ បៃទៃស 
ទាំង ៣  ដោយ រឹត បន្តឹង  ឬ ហម 
ឃាត ់ឱៃយ បាន នវូ ការ លចួ ឆ្លងដៃន 
តម ចៃក របៀង តចូៗ ដោយ ខសុ 
ចៃបាបដ់ើមៃប ីបញ្ចៀស ឱៃយ បាន ការ- 
ឆ្លង រកី រាល ដល នៃ ជងំ ឺក ូវដី ១៩   
ពី កៃ បៃទៃស ចូល មក ក្នងុ សហ- 
គមន ៍ក្នងុ កម្ពជុា  ន ិង  គៃះ ថា្នាក ់
ផៃសៃងៗ ជាយ ថា ហៃតុ ។   លោក 
ថា  ៖«  កាល ព ី ថ្ងៃទ ី១៤  កមុ្ភៈ  មាន 
ពលករ ខ្មៃរ យើង មា្នាក់  ឆ្លងដៃន 
ខុស ចៃបាប់  រហូត ដល់ ជាន់ មីន 
ដច ់ជើង ។  កៃ ព ីពកិារ  ក ៏អាច 
នឹង ចម្លង កូ វីដ ១៩ » ៕ 

វាល ដេល តេវូ បាន ភ្លើង ឆេះនៅ ខេត្ត បន្ទាយមនជ័យ  ។ រូបថត FB

ពលករ ឆ្លង ទៅ ថេ នៅ ចេក ពេដំេន អន្តរ ជាតិ ដូង   ក្នងុខេត្ត បាត់ ដំបង  ។ រូប ជីវ័ន

ពលករខ្មែរជាង២០មឺ៉ននាក់ទទួលភាពសែបចែបាប់ពីរដ្ឋាភិបាលថែ ប៉រសម្នាក់ជាន់មីនដច់ជើងស្ដាំ
ពែលឆ្លងដែនពីថែចូលមកកម្ពជុា

កែសួងបរិស្ថានបន្តវិធានការអប់រំផែសព្វផែសាយដល់ពលរដ្ឋបញែឈប់ការដ៉តជញ្ជែងំក្នងុរដូវបែងំនែះ



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអងា្គរ ទី១៦ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៨

� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

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

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

អនុ�េ � ន កេ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន
� ក់ ស� ងលី

កា រ�និពន� រង ព័ត៌� នជា តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រ�និពន�  ព័ត៌� ន សេដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន សេដ�  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

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

កា រ�និពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

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

កា រ�និពន�   រងព័ត៌� នកីឡា    
ឈ ន ណន 

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

កា រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ង  � ន់ណា រា� 

អ្ន កយកព័ត៌� នជា ន់ខ្ព ស់
មា ស សុខជ , នៀម �ៃង  

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

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

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

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា� សុី
កា រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

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

�េ � ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម្ព 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករច� ទំព័រ

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

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

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

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

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

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

�េ � ន�េក� យកា �េតស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�េ � ន�េក� យកា �េត

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

�េ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេ� 
ពៃ�ៃ  សុជ តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ�� ល  និងធន� នមនុសេ�
 �ុិល � ភា 

� យិកា ហិរ�� វត� �ៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�េ � នគណ�េយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

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

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យសៀមរា ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

អោម ប៊ុនធឿន 

សៀមរាបៈ  អាជ្ញាធរ សៃកុ សទូៃ នគិម  
ពៃមាន ពលរដ្ឋ ដៃល លក់ កៃឡាន តាម- 
បណ្តោយ ផ្លូវជតិ លៃខ៦  នឹង បញៃឈប់ 
លៃងឱៃយ បៃកប របរ លក ់ដរូ  បន្ត ទៀត  ចពំោះ 
អាជីវករ ណា  ដៃល មិន ចូលរួម ថៃ រកៃសា 
អនាម័យ បរិស្ថាន ឱៃយបាន ល្អ។ 

 លោក មក៉ ់បៃសុ  អភបិាល សៃកុ សទូៃ- 
និគម  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  កាលពី 
ថ្ងៃទ១ី៤  កមុ្ភៈ  ថា  អាជ្ញាធរ សៃកុ បានយក- 
ចតិ្ត ទកុ ដាក ់ ក្នងុ ការធ្វើ យ៉ាង ណា សមៃលួ 
ឱៃយ បៃជពលរដ្ឋ អាច ធ្វើការ លកដ់រូ បាន- 
សៃលួ  នងិ ណៃនា ំពកួគៃ ឱៃយមាន អនាមយ័ 
ល្អ  ធ្វើ កៃឡាន ឱៃយ មាន គុណ ភាព  មាន- 
រសជតិ  ពៃមទាំង ធ្វើ តូប យ៉ាង ណា ឱៃយ 
មាន ភាព ទាក់ទាញ ដល់ ភ្ញៀវ ទៃសចរ។  
ប៉នុ្តៃ សមៃប ់អ្នក ដៃល មនិ អនវុត្ត ឱៃយ បាន- 
តៃមឹតៃវូ ក្នងុ ការថៃរកៃសា អនាមយ័ បរសិ្ថាន  
នងឹ តៃវូ បញៃឈប ់លៃង ឱៃយ លកដ់រូ តទៅ ទៀត 
ដើមៃបី កុំឱៃយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ បរិយកាស នៃ 
ការលក់ ដូរ របស់ អ្នក ផៃសៃង ទៀត។ 

លោក អភិបាល សៃុក បញ្ជាក់ថា ៖«ខ្ញុំ 
បញៃឈប់ មៃន !  បញៃឈប់ រឿង អី  បៃសិនបើ 
អត់ ថៃរកៃសា បរិស្ថាន ទៃ  ហើយ សៃបោង 
សំរាម  ឬក៏ នៅ ជុំវិញ ហ្នឹង សុទ្ធតៃ ពៃ  
អាហ្នឹង ខ្ញុំ អត់ ឱៃយ លក់ ទៃ»។ 

បើ តាម លោក អភបិាល សៃកុ សទូៃនគិម  

ចំពោះ ការលក់ដូរ នៅ ទីនោះ  អាជ្ញាធរ 
កំណត់ ឱៃយមាន ការលក់ដូរ តៃឹម តៃូវ មាន 
របៀប រៀបរយ  ហើយ ងាយ សៃលួ សមៃប ់
ការឈប់ ចត របស់ យន ជំនិះ ផៃសៃងៗ 
ដៃល ឈប់ ទិញ កៃឡាន។ 

លោក បន្តថា ៖«ខ្ញុ ំកណំត ់ឱៃយ គាត ់ថាបាន 
៤ម៉ៃតៃ យ៉ាងតចិ  ព ីចញិ្ចើម ផ្លវូ  ពៃះ ដើមៃបី 
ឱៃយ ឡាន ម៉ូតូ ឈប់ កុំឱៃយ មាន គៃះថា្នាក់ 
ផៃសៃងៗ កើត ឡើង»។ 

លោក សយ សីហា  មៃ ឃុំ តៃពាំង ធំ  
បានថ្លៃង ថា  ដើម ឡើយ  អ្នក លក ់កៃឡាន  
គឺជ មុខរបរ  របស់ អ្នក នៅ ភូមិ ខ្ចាស់  ឃុំ- 
ខ្ចាស ់ សៃកុ សទូៃនគិម។ កៃយ មក ការលក-់ 

ដរូ  កម៏ាន ជបន្ត បនា្ទាប ់គា្នា តាម ផ្លវូ  ករ៏ាល- 
ដាល មក ដល់ ទឹក ដី ឃុំ តៃពាំង ធំ  សៃុក-  
បៃសទ បាគង។ ហៃត ុនៃះ  ទើប អាជ្ញាធរ 
ឃុំ តៃពាំង ធំ  និង សៃុក បៃសទ បាគង  
រៀបចំ ធ្វើ យ៉ាង ណាឱៃយ បៃជពលរដ្ឋ ទៅ 
ធ្វើការ លក់ ដូរ ឱៃយ ចំ ទីតាំង របស់ ខ្លួន វិញ។ 

«បៃជ ពលរដ្ឋ គាត់ លក់ មក ដល់ ខង 
យើង អ៊ីចឹង ទៅ  វា ធ្វើឱៃយ សណា្តោប់ ធ្នាប់ នៅ 
ក្នុង មូលដា្ឋាន របស់ ខ្ញុំ ហ្នឹង  វា មាន បញ្ហា  
ដូចជ គៃះថា្នាក់ ចរាចរណ៍ អ៊ីចឹង ទៅ។  
សសិៃស ធ្វើ ដណំើរ ចុះ ឡើងៗ  ហើយ ការឈប ់
ឡាន ទិញ កៃឡាន អី ហ្នឹង នៅលើ ដង ផ្លូវ  
អ៊ីចឹងទៅ វា មាន គៃះថា្នាក់ ជចៃើន លើក- 

ចៃើន ស អ៊ីចឹង ខ្ញុំ ក៏ សមៃច ឱៃយ ដកទៅ ទឹក ដី  
គាត់ វិញ»។ នៃះ ជ ការបញ្ជាក់ របស់ មៃ ឃុំ។

បើ តាម លោក សយ សហីា  ការដៃល ឱៃយ 
បៃជពលរដ្ឋ លើក តៃឡប ់ទៅ លក ់នៅ ទកឹដ ី
ឃុំ  សៃុក ដើម របស់ ខ្លួន វិញ  គឺ ដោយសរ  
ទី១  ដើមៃបី រកៃសា សញ្ញា ផលិតផល ភូមិ១ 
ផលិតផល ១  និង មួយ ទៀត  គឺ ដើមៃបី 
សវុត្ថភិាព ទាងំ អស ់គា្នា។ ពៃះ អាជ្ញាធរ ឃុ ំ
តៃពាងំ ធ ំមនិ ទាន ់បាន រៀបច ំរបៀប រៀបរយ 
ឱៃយ ពលរដ្ឋ ធ្វើការ លក់ដូរ នោះ ទៃ។ 

កញ្ញា គីម សំណាង  អ្នកលក់ កៃឡាន 
តាម បណ្តោយ ផ្លូវ ជតិ លៃខ៦  ក្នុង សៃុក 
សូទៃ និគម  ខៃត្ត សៀមរាប  បានឱៃយ ដឹងថា  
អាជ្ញា ធរ បាន ចុះ ធ្វើការ ណៃនា ំឱៃយ បៃជ ពល- 
រដ្ឋ ជអ្នក លក់ កៃឡាន តាម ផ្លូវ នោះ ទាំង- 
អស ់គា្នា តៃវូ រកៃសា អនាមយ័  សមា្អាត បរសិ្ថាន 
ឱៃយ បាន ស្អាត  ពៃមទាំង រៀបចំ តុបតៃង តូប 
របស ់ខ្លនួ ធ្វើ យ៉ាងណា ឱៃយ មានភាព ទាក ់ទាញ   
ដល់ ភ្ញៀវ ទៃសចរ។ បើ មិនដូច្នាះ ទៃ អាជ្ញា ធរ   
នឹង មិន អនុញ្ញាត ឱៃយ លក់ ដូរ ទៀត ឡើយ ។ 

កញ្ញា សណំាង នយិយថា ៖«គៃ ឱៃយ យើង 
លក ់ហើយ បៃមលូ សរំាម ដតុ ឱៃយ ស្អាត  អត ់
ឱៃយ ពងៃយ សរំាម រញ៉ៃ រញ៉ៃ  ហើយ ឱៃយ យើង 
ថយ ឱៃយ ឆ្ងាយ ពី ថ្នល់ ៤ម៉ៃតៃ  ហើយ ទិញ 
រោង ដៃក ដាក់ ថៃម ទៀត ដើមៃបី ឱៃយ មើល ទៅ 
មាន របៀប រៀបរយ។ ចណំៃក ឆតៃ  គៃ លៃង 
ឱៃយ ដាក់ ជប់ ផ្លូវ ទៀត ហើយ  បើ ដាក់ អាច 
ដាក់ បាន ពី ចំហៀង រោង  ឬ កៃយ រោង»៕ 

នៅ សុី វុត្ថា

ភ្នំពេញៈ យ៉ាង ហោចណាស់ 
មាន មនុសៃស  ចំនួន ២១ នាក់បាន 
ស្លាប់  និង ៧៦ នាក់ បាន រង របួស 
ធ្ងន ់-សៃល  ដោយ សរ គៃះ ថា្នាក ់
ចរាចរណ៍ ដៃល បាន កើត ឡើង 
ចំនួន ៤៩ លើក នៅ ទូទាងំ បៃទៃស 
ក្នុង ពិធី បុណៃយ ចូល ឆ្នាំ ចិន -វៀត- 
ណាម រយៈ ពៃល ៤ ថ្ងៃ  គឺ មាន ការ-  
ថយ ចុះ បើ ធៀប ទៅ នឹងឆ្នាំ មុន។

មូល ហៃតុ ដៃល បណា្តោល ឱៃយ កើត- 
មាន គៃះថា្នាក ់ចរាចរណ ៍ គ ឺមក ព ី
បើកបរ ក្នងុ  លៃបឿនលឿន  មិន គោរ ព 
សិទ្ធិ មិន បៃកាន់ ស្តាំ បៃជៃង ក្នុង 
ស្ថាន ភាព គៃះ ថា្នាក់ បត់ ក្នងុ ស្ថាន-  

ភាព  គៃះ ថា្នាក់ សៃវឹង កតា្ដា យន- 
យន្ត  ភ្លើង សញ្ញា កតា្ដា ផ្លវូ អ្នក បើក- 
បរ ង ងុយ ដៃក និង បៃើ ទូរស័ព្ទ ដៃ 
ក្នុង ពៃល បើក បរ ។

លោកហឹម យ៉ាន អគ្គ ស្នងការ - 
 រង នគរបាលជតិ និង ជ អគ្គលៃខ -   
ធិការ  នៃ គណៈកមា្មាធិការ ជតិ 
សវុត្ថភិាព ចរាចរណ ៍ផ្លវូគោក បៃប ់
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី មៃសិលមិញ ថា បើ - 
ធៀប នងឹ រយៈពៃល ដចូគា្នា  នៅក្នងុ 
ឆ្នា ំ២០២០ ចំនួន គៃះថា្នាក់ ចរា - 
ចរណ ៍ឆ្នានំៃះ មានការ ថយចុះ ១០ 
លើក  អ្នកស្លាប ់ថយចុះ ១៩ នាក ់
និង របួស ថយ ចុះ៤ នាក់។ ពិធី- 
បណុៃយ ចលូឆ្នា ំចនិ-វៀតណាម នៃះ 
តៃូវបាន កំណត់ យក ចំនួន ៤ថ្ងៃ 

គឺ  ពី  ថ្ងៃទី១១ដល់ ថ្ងៃ ទី ១៤ហើ យ  
គៃះ ថា្នាក ់ចរាចរណ ៍នៅ ក្នងុ រយៈ- 
ពៃល ៤ ថ្ងៃ  នៃះ មាន ការ  ថយចុះ 
ទាំង  ចំនួន គៃះថា្នាក់  ទាំង ចំនួន  
អ្នករបួស និង  ចំនួន អ្នក ស្លាប់ 
ពៃមទាំង ថយចុះ នៃ ការ កកស្ទះ 
ចរាចរ ណ៍ ផង ដៃរ។ 

លោក យ៉ាន ថ្លៃង ថា៖ «ជរួម 
យើង ឃើ  ញ ថា  ល្អបៃសើរ ទី១ 
សមត្ថ កិច្ច របស់ យើង បាន ខិតខំ 
រៀបចំ សណា្តោប់ធ្នាប់ ចរាចរណ៍ 
បានល្អ បៃសើរ ទី២ ការ តៃៀម- 
ទុកជមុន ក៏មាន លក្ខណៈ ល្អ បៃសើរ 
ដៃរ តាមរយៈ ការផៃសព្វ ផៃសាយ ជូន 
បៃជ ពលរដ្ឋ ឱៃយ យល់ អំពី ការ ចូល -  
រួម សុវត្ថិភាព ចរាចរណ៍ ក្នុងការ- 
ធ្វើដណំើរ។ មាន បងប្អនូ ភាគចៃើន  
បាន ចលូរមួ គោរព ចៃបោប ់ចរាចរណ ៍ 
នងិ ចរាចរណ ៍កម៏ាន សណា្តោប ់ធ្នាប ់
ល្អ បៃសើរ»។ 

បើ តាម លោក យ៉ាន  នៅក្នងុ ឆ្នា ំ
២០២០ កន្លងមក អាជ្ញាធរ បាន 
ខិតខំ រឹត  បន្តឹង ចៃបោប់ ចរាចរណ៍  
ដោយ ក្នងុនោះ គ ឺបាន គតិគ ូរទៅលើ 
ការបៃើបៃស់ លៃបឿន ជ ចំណុច 
អាទិភាព ជងគៃ  ទើប  ធ្វើ ឱៃយ គៃះ - 
ថា្នាក់ មានការ ថយចុះ គួរឱៃយ កត់ - 
សមា្គល់ បើ ធៀប ជមួយ ឆ្នា២ំ០ - 
១៩ ។ ជមួយគា្នានៃះ គៃះថា្នាក់  
ចរាចរណ ៍រមួ  ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ កម៏ាន 

ការថយចុះ ជិត១ ០០០លើកកាត់ -  
បន្ថយ អ្នកស្លាប ់៣៣៥នាក ់នងិ 
កាត់ បន្ថយ អ្នក របួស បាន ចំនួន 
១៤៤៥ នាក។់ នៅ ក្នងុ ឆ្នា២ំ០២១ 
នៃះ និង ឆ្នា ំបន្ត បនា្ទាប់ ទៀត អាជ្ញា ធរ 
នងឹ បន្ត រតឹបន្តងឹ បន្ថៃមទៀត ក្នងុ- 
ការ ធ្វើ ឱៃយ មាន ការ គោរព ចៃបោប់ ចរា - 
ចរណ៍  ដើមៃបី ធ្វើយ៉ាង ណា ឱៃយ គៃះ - 
ថា្នាក់ ចរាចរណ៍ នៅលើ ដង ផ្លូវ នៅ 
ទូទាំងបៃទៃស កាន់តៃ នៅ តិច ។

លោក គង់ រតនៈ អ្នក ជំនា ញ នងិ  
ជ អ្នកពគិៃះ យោបល ់ លើ បញ្ហា 
ចរាចរណ៍ ផ្លូវគោក ថ្លៃង ថា បញ្ហា 
ចរាចរណ៍ នៅក្នុង បៃទៃស កម្ពុជ 
នៅតៃ ជ បញ្ហា មិនទាន់ ធូ រសៃល 
នៅ ឡើយ ។ បុ៉ន្តៃ លោក បាន ឯក - 
ភាព ចំពោះ របាយការណ៍ និង 
ការលើកឡើង របស់លោក ហឹម 
យ៉ាន ដៃរថា គៃះថា្នាក់ ចរាចរ ណ៍ 
នៅក្នុង អំឡុង ពិធីបុណៃយ ចូលឆ្នាំ- 
ចនិ កន្លងមកនៃះ មាន ការ ថយចុះ 
ដៃល ផ្អៃក លើ ទនិ្ននយ័ ដៃល បៃមលូ 
បាន ដោយ សមត្ថកិច្ច នគរ បាល។ 

លោក បន្តថា ក្នុងនាម លោក 
ជ អ្នកតាម ដាន រាល់ សកម្មភាព 
គៃះថា្នាក់ ច រាច រណ៍ បាន មើល- 
ឃើញ ថា ចំនួន នៃ គៃះថា្នាក់ ចរា- 
ចរណ៍ គឺ មាន ការ ថមថយ ប៉ុន្តៃ 
ការបាត់ បង់ជីវិត នៅតៃ បន្ត កើត - 
មាន ជបៃចំា ថ្ងៃ ដូច ទៅនឹង របា យ -  

កា  រណ៍ ដៃល ចៃញ ដោយ អគ្គស្នង - 
ការ នគ របាល ជតិ។ 

លោក គង់ រតនៈ  បញ្ជាក់ ថា ៖ 
«សមៃប ់ខ្ញុ ំ យើង ចង ់ដោះសៃយ 
បញ្ហា នៃះ យើង តៃូវ រក ឫ សគល់ 
នៃ បញ្ហា ឱៃយចៃបោស់លាស់។ មួយ- 
ទៀ  តបញ្ហា នៃះ មិនមៃន កើត -  
ឡើង ត  ៃ នៅក្នុង  បៃទៃស កម្ពុជ 
នោះទៃសូមៃបីតៃ នៅលើ ពិភព លោ ក 
បៃទៃស ណា ដៃលមាន ការរីក - 
ចមៃើ ន ដល់ ណា  ក៏ នៅមាន 
គៃះថា្នាក ់ចរាចរណ ៍ដៃរ។ គៃនត់ៃ 
ចំនួន គៃះថា្នាក់ នៅក្នុង បៃទៃស 
មាន ការអភិវឌៃឍ វា មាន តិច និង 
បៃទៃស កពំងុអភវិឌៃឍន ៍ដចូ កម្ព ុជ 
មាន ចៃើន តៃ ប៉ុណ្ណឹង ទៃ»។   

បើតាម  លោក គង ់រតនៈ តលួៃខ 
គៃះថា្នាក ់ចរាចរណ ៍នៅក្នងុ ពធិ-ី 
បុណៃយ ចូលឆ្នា ំចិន-វៀតណាម  ឆ្នា ំនៃះ 
មិន ខុសគា្នា ទៅនឹង ឆ្នាំ២០២០ 
ប៉ុនា្មាន នោះ ទៃ ពោលគឺ  តួលៃខ 
ជមធៃយម នៃ ជនរងគៃះ វា អាច 
កើនឡើង ពី ២ទៅ ៣ដង ក្នុង  ថ្ងៃ- 
ធម្មតា ហើយ  នៅ ថ្ងៃ ដៃលពលរដ្ឋ  
ធ្វើ ដណំើរ ចៃើន  គ ឺនៅ ថ្ងៃ បនា្ទាបព់ ី
សៃន រចួ ដៃល គិត ជមធៃយ ម  មាន 
អ្នក បាត់បង់ ជីវិត ដោយ គៃះថា្នាក់ 
ចរាចរណ៍ ពី ៩នាក់ ទៅ ១០នាក់ 
ឬក ៏លើស នៃះ ខណៈ រាលថ់្ងៃ មាន 
អ្នក ស្លាប់ ជ មធៃយម  ៥នាក់៕

អាជ្ញាធរស្រកុសូទ្រនិគមឱ្រយអាជីវករលក់ក្រឡានតាមផ្លវូជតិល្រខ៦រក្រសាបរិស្ថានល្អ

ស្លាប់២១របួស៧៦នាក់ដោយសរគ្រះថ្នាក់ចរាចរណ៍អំឡុងព្រលចូលឆ្នាំចិន-វៀតណាម

ស្តេអី្នកលក់កេឡានតមផ្លវូជាតិលេខ៦នៅខេត្តសៀមរាប កាលពីឆ្នា២ំ០១៧។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

គេះ ថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅ ខេត្ត កំពង់ស្ព ឺកាលពីថ្ងេទី១៥ កុម្ភៈ   ។  រូប ប៉ូលិស
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,920 17,000 17,040 16,900

2 GTI 3,400 3,330 3,400 3,330

3 PAS 13,620 13,700 13,700 13,480

4 PEPC 2,980 3,000 3,000 2,900

5 PPAP 12,000 12,000 12,000 11,620

6 PPSP 1,510 1,560 1,560 1,490

7 PWSA 6,040 6,100 6,100 6,000

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ១ី៥ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ 

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ  កេុមហ៊ុន  ក្នុង សេុក ចំនួន 
១០  បាន ចុះ កចិ្ច សនេយា ទញិ-លក ់នងិ 
ចុះ អនុសេសរណៈ យោគ យល់ គ្នា ជា - 
មយួ  តណំាង បណ្តុ ំអាជវី កម្ម ចនំនួ ១៦ 
សមេប ់ផ្គត ់ផ្គង ់បន្លេ  សវុត្ថ ិភាព សា្វាយ  
ដំឡូង មី ឪឡឹក សាច់ លឿង  និងមាន់ 
សាច ់ក្នងុ បរមិាណ   ៣ ៤០០ តោន  ស្មើ 
នឹង   តម្លេ បេមាណ ១,៤ លាន  ដុលា្លារ។

ពធិចីុះ កចិ្ច សនេយា ទញិ-លក ់នេះបាន  
ធ្វើ ឡើងកាលពី ថ្ងេទី១៥ ខេ កុម្ភៈ ។  

រដ្ឋ មន្តេ ីកេសងួ កសកិម្ម រកុា្ខា បេមាញ ់
និង នេសាទ  លោក វេង សាខុន បាន 
ថ្លេង ក្នងុ កម្ម វធិ ីនេះ ថា កេសងួ កសកិម្ម   
កពំងុ  យក ចតិ្ត ទកុដាក ់ ជរំញុ   កសកិរ ឱេយ 
បង្កើន  ផលតិ ភាព ផលតិ កម្ម បន្លេ  ដណំា ំ 
តេី  សាច់ សមេប់  ផ្គត់ ផ្គង់  ទីផេសារ ក្នុង 
សេុក  ឱេយ គេប់ គេន់។  

លោក ថ្លេងថា៖ «នេះជាការ ខតិ ខ ំ ព ី
គេប ់គ្នា ដើមេប ីអាចឱេយ  ភាគ ីសមេច បាន 
សមិទ្ធ ផលដ៏ ល្អ នាពេល   នេះ។ នេះ ជា  
ជោគ ជយ័ មយួ  បន្ថេ ម ទៀត  របស ់កេសងួ 
និង គេប់ ភាគី ពាក់ ព័ន្ធនៅ ក្នុងការ ជួយ 
បង្កើន បេក ់ចណំលូ  បង្កើត ការ ងារ  នងិ 
ឆក់ យក កាលានុវត្ត ភាព ដើមេបី ពងេីក 
សកា្តានុពល ផលិត កម្ម កសិកម្ម ឈាន 
ទៅ កាត់ បន្ថយ ការ នាំ ចូល »។ 

លោកក ៏បាន ណេនា ំឱេយ គេប ់ភាគ ីចុះ 
កិច្ចសនេយា និង អនុសេសរ ណៈ យោគ - 
យល់   គ្នា ទាំង អស់ តេូវ សហការ អនុវត្ត 
ឱេយ បាន ល្អ ក្នុងការ បេើ បេស់ បច្ចេក - 
ទេស កសកិម្ម ទនំើប ទាន ់សមយ័  រៀបច ំ 
ច ង កេង បណ្តុ ំផលតិ  នងិ កន្លេង បេមលូ  
ទិញ  ឃ្លាំង ស្តុក កសិផល។

លោក រដ្ឋមនេ្ត ីបាន បន្ថេម ថា ជាមយួ 
គ្នានេះ  ភាគ ីពាកព់ន័្ធ ទាងំអស ់តេវូ ខតិខ ំ
ពងេីក ទីផេសារ  និង ពងេឹង យន្តការ ផ្តល់ 
សេវា កម្ម តេតួ ពនិតិេយ បញ្ជាក ់ គណុ ភាព  
ផ្តល់ សា្លាក សញ្ញា ឬ  QR Code  ការ- 
អនុវត្ត កសិកម្ម ល្អ  និង ការ ជួយ គំទេ  
និង  ផេសព្វ ផេសាយ ការ បរិភោគ កសិផល 
សុវត្ថិភាព ។ 

ការ ចុះ កចិ្ច សនេយា ទញិ -លក ់នេះ គ ឺជា 
ផ្នេក មួយ នេ កម្ម វិធី  ផេសព្វ ផេសាយ បច្ចេក - 

វិទេយា កសិកម្ម ថ្មី ដេល ធន់ នឹង  ការ បេ- 
បេួល អាកាស ធាតុ(ASPIRE)គំ ទេ 
ដោយ អង្គការ  IFAD  បេចាំ កម្ពុជា ។ 

យោង តាម របាយការណ ៍របសក់ម្មវធិ ី 
ASPIRE  បងា្ហាញថា  បច្ចបុេបន្ន នេះ មាន 
បណ្តុំ  អាជីវ កម្ម ចមេុះ ចំនួន  ១ ៩២០ 
ដេល មាន  សមាជិក  ៦១ ៧៣៥  គេួ-
សារ នៅ   ២៤  រាជ  ធានី ខេត្ត។

លោក  កាន់  បញ្ញរិទ្ធ  បេធាន ផ្នេក 
ផលតិកម្ម នេ កេមុហ៊នុ ដាវា៉ាន ់ ដេលជា 
កេុមហ៊ុន ឯកជន ក្នុង សេុក  មាន ឯក-  
ទេស ខាង ខេសេចងា្វាក ់តម្លេ កសកិម្ម នងិ 
ទផីេសារ សមេប ់សវុត្ថភិាព ចណំ ីអាហារ 
បាន បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ខេ មុន 
ថា  តមេូវការ បន្លេ ក្នុងសេុក កំពុង មាន 
និនា្នាការ កើន ឡើង ក្នុង អំឡុង ពេល 
មាន វបិត្ត ិសខុភាព  ។ កតា្តា អាកាសធាត ុ
អំណោយ ផល  បាន រួមចំណេក ជំរុញ 
កំណើន ទិន្នផល បន្លេ ក្នុងសេុក ។

លោក ថ្លេងថា ៖« យើង ឃើញ ថា  ការ- 
ផ្គត់ ផ្គង់ បន្លេ ក្នុង សេុក មាន បរិមាណ 
ចេើន   ហើយ មាន ការគំទេ ចេើន លើ 
ផលិតផល ក្នុង សេុក ក្នុង អំឡុង ពេល 
មាន ការ រាត តេបាត ជំងឺ កូវីដ ១៩» ។

លោក បញ្ញរិទ្ធ ក៏ បាន អំពាវនាវ ឱេយ 
បង្កើន ការដាំដុះ បន្លេ ឱេយបាន ចេើន បេ-
ភេទ  ដើមេបី ចាបយ់ក ឱកាស ទផីេសារ នងិ 
កាត់ បន្ថយ ការនាំ ចូល  ។ លោក បាន 
បញ្ជាក់   ថា ៖«  បើ សិន ដាំដុះ បន្លេ ចេើន 
ហើយ  មាន ចមេុះ មុខ ទៀត នោះ  វា នឹង 
ជួយ បាន ចេើន ដល់ កសិករ និង អ្នក 
ចេក ចាយ ពេះ អ្នក ហបូ គត ់ បានបន្លេ  
ចេើន មខុ ដចូ្នេះ យើងមាន តេ នាយំក ព ី
បេទេស កេ   មក បំពេញ   កង្វះខាត » ។

បើ តាម លោក វេង សាខុន នៅ ឆ្នាំ  
២០១៩ ផ្ទេដី ផលិតកម្ម ដំណាំ បន្លេ 
សរុប ទូទាំង បេទេស មាន ចំនួន ៥៧ 
២០៨ ហកិតា ដេល អាច បេមលូ ផល 
បាន  ៦៨១ ០៩៩  តោន។ សមេប ់ឆ្នា ំ
២០២០  ការបេមូលផល បន្លេ សរុប 
បាន  ៧១៦ ១១៣ តោន  ដេលរួម 
ចំណេក  ៦៨ ភាគរយ ដល់ តមេូវការ 
ទីផេសារ សរុប ។ ដើមេបី បំពេញ តមេូវការ 
កម្ពជុា ចាបំាច ់តេវូ នាចំលូ បន្លេ  ៣២៩- 
៦១២ តោន  ក្នុង ១ ឆ្នាំ ៕  LA

ម៉េ គុណមករា

ភ្នំពេញៈ កេុមហ៊ុន មួយ ចំនួន ដេល 
ចុះ បញ្ជី នៅ លើ ផេសារមូល បតេ កម្ពុជា 
(CSX) បាន រាយការណ ៍បេតបិត្ត ិការ 
អាជីវកម្ម ល្អ បេសើរ កាល ពី ឆ្នាំ មុន បើ 
ទោះ បី  ភាព តាន តឹង នេ សេដ្ឋកិច្ច ដេល 
បាន បណា្ដាល មក ពី  ការ រីក រាល ដាល 
ជងំ ឺកវូដី ១៩ ធ្វើ ឱេយ  ប៉ះពាល ់ដលស់េដ្ឋ-
កចិ្ច បេទេស ក្នងុ តបំន ់នងិ  ពភិព លោក 
រួមទាំង កម្ពុជា ក៏ដោយ។

បើយោង តាម ឯកសារ  ផ្ញើ ទៅ CSX 
កាលព ីសបា្ដាហ ៍មនុ ធនាគរ អេសុលី-ី 
ដា (ABC)បាន រាយ ការណ៍ កំណើន 
ដ ៏ រងឹមា ំជាមយួ នងឹ បេក ់ចណំលូ សរបុ 
ជាង ១៤១,៦៦ លាន ដលុា្លារ គតិ តេមឹ 
ចុង ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ មុន ធៀប នឹង ជាង ១២០,- 
៩៨លាន ដុលា្លារ កាល  ពី ឆ្នាំ២០១៩ 
កើន  ឡើង ១៧,១៧ ភាគ រយ។

ធនាគរ នេះ ឱេយ ដឹង ថា៖ «ការ កើន- 
ឡើង នេះ ភាគ ចេើន ដោយ សារ តេ ការ- 
កើន ឡើង បេក់ ចំណូល អតេ ការ- 
បេក ់ សទុ្ធ ចនំនួ ១៦,៣៧ ភាគរយ ស្មើ 
នងឹ៥៥ ៣៥០លាន រៀល បើ ធៀប នងឹ 
តេីមាស ទី៤ ឆ្នាំ២០១៩»។

ខណៈ  កំពង់ផេ ស្វយ័ត កេុង ពេះសី - 
ហន ុ(PAS) ដេល គេបគ់េង ដោយ រដ្ឋ 
ក៏  បាន រាយការណ៍ កំណើន ដ៏ រឹងមាំ នេ 
បេក់ ចំណូល សុទ្ធ នៅ តេីមាស ទី៤ ឆ្នាំ 
មនុ ដេល កើន  ១៥,៦ ភាគរយ សមេច  
បាន បេហេល  ២,៧១៨ លាន ដុលា្លារ 
ធៀប  នឹង ២,៣៤៩លាន ដុលា្លារ ក្នុង 
រយៈពេល ដចូគ្នា កាល ព ីឆ្នា ំមនុ។ ប៉នុ្តេ 
ក្នុង អំឡុង  តេីមាស នេះ បេក់ ចំណូល 
បាន  ព ីការ លក ់របស់ កពំងផ់េ មយួ នេះ 
បាន ធា្លាក់ចុះ បន្តិច ៧,៥៩ភាគរយ។

កំពង់ផេ មួយ នេះ បាន លើក ឡើង ថា ៖  
«ការ ថយ ចុះ  ចណំលូ ការ កើន ឡើង នេ  
ចំណេញ បេតិបត្តិ ការ និង ចំណេញ 
សុទ្ធ នេះ បណា្ដាល មក ព ីបរមិាណ ទនំញិ  
រាយ  នងិ បេង ឆ្លងកាត ់ មាន ការ ថយ- 
ចុះ និង ការ ខាត ពី អតេ ប្តូរ បេក់ យ៉េន 
(មិនទាន ់សមេច) បានកើន ឡើង ធៀប  
នងឹ តេមីាស ទ៤ី ឆ្នា២ំ០១៩ ប៉នុ្តេដោយ  

ទនំញិ កងុតនឺរ័ បាន   កើន ឡើងវញិ នងិ 
ចណំាយ ពន្ធ ពនេយា រលើ បេក ់ចណំេញ 
(Deferred Tax Expense)»។

លោក Jong Weon Ha អនុបេ-
ធាន CSX បាន បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ ថា 
កេុមហ៊ុន ទាំង ២ ជា ពិសេស បេតិបត្តិ- 
ការ របស់   អេសុីលីដា គឺ នៅតេ រឹងមាំ 
ខណៈ បេក ់ចណូំល និង បេក់ ចំណេញ  
កើន ឡើង ក្នុង រយៈ ពេល ១ ឆ្នាំ ចំណេក  
PAS ដេល បេភេទ អាជីវកម្ម របស់ ខ្លួន 
ទទួល រង ផល ប៉ះពាល់ ធ្ងន់ធ្ងរ ដោយ- 
សារ វីរុស នេះ នៅ តេ អាច រកបេក់ ចំ-
ណេញ បាន កាលពី ឆ្នាំ២០២០។

លោក ថ្លេងថា៖  « នេះ បងា្ហាញថាកេុម -  
ហ៊ុន ទាំង ពីរ បាន គេប់គេង សា្ថានភាព 
របស់ ខ្លួន  ល្អ បេសើរ និង មាន យុទ្ធ - 
សាស្ដេ  ល្អ ក្នុង ការ កាត់ បន្ថយ និង ធ្វើ 
ឱេយ ចុះ ខេសាយ ផល ប៉ះពាល់ ដេល បាន 
បណា្ដាល មក ពី ជំងឺ កូ វីដ១៩»។

លោក  ពនេយល ់ថា សមេប ់ABC ការ- 
អាច ធ្វើ ឱេយ បេតិបត្តិការ រឹងមាំ បេប នេះ  
ក្នុង អំឡុង ពេល វេលា ដ៏ ពិបាក នេះ គឺ 
ជា  សមិទ្ធផល ដ៏ អសា្ចារេយ មួយ ហើយ 
ទំនង ជា នឹង បង្កើន ទំនុក ចិត្ត លើ ភាគ- 
ហ៊ុន របស់ ខ្លួន ផងដេរ។

លោក ឱេយ ដឹងថា មិន ដូចជា ធនាគរ 
អេសុីលីដា អាជីវកម្ម របស់ កំពង់ផេ 
នេះ  ហាក់ ដូច ជា តេូវ រង ផលប៉ះពាល់ 
យ៉ាងខា្លាងំ ដោយ សារ ផលប៉ះពាល ់ជងំ ឺ
ក ូវដី១៩។ លោក បន្តថា៖«ទោះ យ៉ាង- 

ណា បេសិន បើ យើង សម្លឹង មើលទៅ 
របាយ ការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ បណោ្ដាះ អា-
សន្ន មាន ការ ធា្លាក់ចុះ បេក់ចំណូល 
តិចតួច ប៉ុណោ្ណោះ ទោះ បី ជា ស្ថិត ក្នុង 
អំឡុង ពេល នេ ការ រីក រាលដាល ជំងឺ  
កូ វីដ១៩ក៏ដោយ។ ជា វិជ្ជមាន យើង 
រំពឹងថា នៅពេល សា្ថាន ការ ណក៍ានត់េ 
បេសើរ ឡើង យើង នឹង មើល ឃើញ 
កំណើន ដ៏ រឹងមាំ ពី អាជីវកម្ម កំពង់ផេ 
មួយ នេះ ជាថ្មី មិន ខាន»។

លោកបញ្ជាក ់ថា ការ ចាប ់ផ្ដើម ចាក-់ 
វា៉ាកស់ាងំ  ដោយ រដា្ឋាភបិាល កម្ពជុា នងឹ 
ជំរុញ ឱេយ សកម្ម ភាព សេដ្ឋកិច្ច  បេទេស 
នេះ បេកប ដោយ ទំនុកចិត្ត។

លោក បាន អះអាង  ថា៖«ទោះបីជា 
ការ ចាប់ ផ្ដើម ចាក់ វា៉ាក់សំាង នេះ អាច 
 រមួ ចណំេក ដល ់ការ ធ្វើ ឱេយ មាន ភាព ធរូ- 
សេល ផ្នេក មួយ ចំនួន នេ សេដ្ឋកិច្ច  ក៏៏ 
យើង អាច មើល ឃើញ ថា សេដ្ឋកិច្ច 
កម្ពជុា នៅតេ ពងឹ ផ្អេក ភាគ ចេើន លើ ការ-  
វិនិ យោគ ផ្ទាល់ បរទេស (FDI) និង 
ទេសចរណ ៍មកព ីខាង កេ។ អាសេយ័ 
ហេតុ នេះ ដរាប ណា វីរុស នេះ នៅ មិន 
ទាន ់បាត ់បង ់ទាងំសេងុ  បញ្ហា គ ឺនៅតេ 
មាន។ ទោះ ជា យ៉ាង ណា  យើង ជឿ  ថា 
វីរុស នេះ នឹង មិន ឆ្លង លឿន ដូច កាលពី 
ចេើន ខេ មុនៗ  ទេ ហើយ នៅពេល ផ្នេក 
កាន់តេ ធំ នេ ពិភព លោក  ទទួល បាន 
វា៉ាក ់សំាង សេដ្ឋកចិ្ច ពភិព  លោក នងឹតេ- 
ឡប់  រក ភាព បេកេតី  មិន ខាន » ៕ LA

កុ្ម  ហុ៊ន ក្នងុ សុ្ក  ចុះ កិច្ច ព្ម  ព្ៀង  
ទិញ-លក់  ជា មួយ នឹង ប្ជាកសិករ 

កុ្មហុ៊ន ចុះ បញ្ជ ីនៅ ផ្សារ ហុ៊ន  បាន បង្ហាញ 
ពី ប្តិបត្តកិារ ល្អ ប្សើរ នៅ ក្នងុ  ឆ្នា ំ២០២០ 

ស្តេមី្នាក់  ជិះ មូ៉តូ   ពី មុខ ទី ស្នាក់   ការ នេ  កេមុហុ៊ន ផេសារ មូល បតេ កម្ពជុា (CSX)។ ហា៊ាន រងេសី
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ខេត្តដាណាងំៈ អាជ្ញាធរ ខៃត្ត 
ដាណំាង  បៃទៃស វៀតណាម 
កំពុង រៀប ចំ នូវ ផៃនការ លម្អិត  
សមៃប ់បង្កើត  ឱៃយ មាន តបំន ់ រចួពន្ធ  
(Duty-Free) អន្តរជតិ  និង  
តំបន់ ទីកៃងុវៃឆ្លាត សមៃប់ ទាក់-
ទាញ វិនិយោគិន  ដោយ ការ- 
ស្ថាបនា  នងឹ តៃវូ កណំតច់ាប ់ ផ្តើម  
ក្នងុ ពៃល ឆប់ៗ  ពៃល ដៃល កៃមុ- 
ហ៊ុន Import-Export Pan 
Pacific Group (IPPG)   បាន  
ស្នើ ឱៃយ អាជ្ញាធរ កៃុង រក ទីតាំង ដី 
សមៃប់ គមៃង នៃះ។ 

លោកសៃ ី Huynh Thi Lien 
Phuong  នាយក នៃ ទភី្នាកង់រ 
លើកកម្ពស ់ការ វនិយិោគ ទកីៃងុ  
បាន ឱៃយ ដងឹថា គមៃង នោះ តៃវូ 
បាន ពភិកៃសា បញ្ចប ់សមៃប ់ តបំន់  
រចួ ពន្ធ ក្នងុ ទកីៃងុ  នងិមជៃឈមណ្ឌល  
រោងចកៃ ស្តង់ ដាអន្តរជតិ        
ជ លើកដំបូង  របស់ ទីកៃុង 
មួយនៃះ ។ 

លោកសៃី  Lien  បាន  បន្ត ថា 
ទីកៃុង គួរតៃ ផ្តល់ នូវ លក្ខខណ្ឌ  
ល្អបំផុត  សមៃប់ អ្នក វិនិយោគ 
ដើមៃបី ចាប់ ផ្តើម គមៃង។ 

លោក សៃ ីបាន និយាយថា  តំបន ់ 
អភិវឌៃឍន៍   នៃះ  ក៏តៃវូ រៀបចំ ឱៃយ មាន  
ហាង  រួចពន្ធ នៅតំបន់ បៃ ជុំជន  
នៅ ជប ់មាតស់មទុៃ ក្នងុ សង្កាត ់  
Ngu Hanh Son ដើមៃប ីស្វៃង- 
រក ការ វិនិយោគ។ 

ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩ កៃុមហ៊ុន 
IPPG បាន ស្នើ នូវ គមៃង នៃះ 
ជមួយ ការ វិនិយោគ ទឹកបៃក់ 
៤៣៤ លាន ដលុា្លារ   ប៉នុ្តៃ តបំន ់ដ ី
សមរមៃយ មិន ទាន់ តៃូវ បានផ្តល់ 
ឱៃយ នោះទៃ។ 

ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៨  បៃធាន កៃុម 
បៃកឹៃសាភបិាល កៃមុហ៊នុ នៃះ  លោក 
Jonathan Hanh Nguyen 
បាន ជរំញុ ទកីៃងុ នៃះ  សងសង ់
ស្ថានយីទ ី៣ ដើមៃប ីបញ្ចប ់ នវូការ- 
កកស្ទះ  និងរចនា  តំបន់  រួចពន្ធ  
ដៃល មាន ស្តង់ដា អន្តរជតិ ។ 

លោក និយាយ ថា   ដាណាំង 
នឹង កា្លាយ ជ ទីតាំង ថ្មីសមៃប់ 
មជៃឈមណ្ឌល  ដើរ ទិញ ទំនិញ  ដ៏ 
ទំនើប  សមៃប់ អភិវឌៃឍអនាគត  
និងការ ទាក់ ទាញ ការ វិនិយោគ។ 

ដាណាងំ  កពំងុ តៃវូ បាន រចនា 
សនួ  បច្ចៃកវទិៃយា ទនំើប  ទហំ ំ១១ ០ ០   
ហិកតា ជតំបន់ អភិវឌៃឍន៍ ទំនើប 
(Silicon)   ដើមៃប ីរក បៃក ់ចណំលូ   
១,៥ ពាន ់លាន ដលុា្លារ ក្នងុ ១ ឆ្នាំៗ   
ជមយួ ការងរ ២៥ ០០០ កន្លៃង  
និងកៃងុ រណប ដៃលមាន មនុសៃស  
រស់ នៅ ១០មុឺននាក់ កៃយ ឆ្នាំ 
២០២៣៕ VNS-ANN/RR

តព ីទពំរ័ ១...កៃមុហ៊នុ MVL 
TADA (Cambodia) Co.,- 
Ltd បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១៥ ខៃ កុម្ភៈ ថា 
ដោយ សរ កៃុមហ៊ុន មាន អគារ 
មួយ ចំនួន ក្នុង តំបន់ សៃដ្ឋកិច្ច 
ពិសៃស សុវណ្ណភូមិរួច ហើយ 
ដូច្នៃះ បនា្ទាប់ ពី ទទួល បាន ការ- 
យល ់ពៃម ព ី CDC កៃមុ ហ៊នុក-ំ  
ពងុ សមៃកុ សងសង ់ខៃសៃ ចង្វាក ់
ផលិត កម្ម ឱៃយ បាន លឿន ដើមៃបី 
ឈាន ទៅ ចាប់ ផ្តើម សកម្ម ភព 
ដំឡើង តៃី ចកៃ យាន យន្ត បៃើ 
ថាម  ពល អគ្គិសនី មុន ដំបូង គៃ 
នៅ  កម្ពុជ ។  លោក បន្ថៃម ថា 
កៃមុ ហ៊នុ នងឹ  នា ំចលូ នវូ បណំៃក 
ផៃស ំសមៃប ់ការ ដឡំើង ក្នងុ ពៃល 
ឆប់ ៗ  ដោយ ភគ ចៃើន មក ពី 
បៃទៃស កូរ៉ៃ ខាង តៃបូង និង   មួយ 
ចំនួន ផលិត នៅ កម្ពុជ ។

លោក និយាយ ថា៖ « តាម រយៈ  
ការ ខតិ ខ ំ យើង សងៃឃមឹ ថា រោង- 
ចកៃ ដំឡើង  តៃី ចកៃ យាន យន្ត 
បៃើ  ថាម ពល អគ្គិសនី នៃះ នឹង 
ចាប ់ផ្តើម ដណំើរ ការនៅ ដើម ខៃ 
ឧសភខាង មុខ   »។

តាម លោក ប៉លូ ី គមៃង នៃះ 
នងឹ មនិ តៃឹម តៃ ជយួ កាត ់បន្ថយ 
ការ ចណំាយ របស ់បៃជជន  ខ្មៃរ  
ប៉ណុ្ណោះ ទៃ ប៉នុ្តៃ  ថៃម ទាងំ   រមួច-ំ 

ណៃក   ការ ពារ បរិស្ថាន ទៀតផង។
ទាក ់ទង  ការ បញ្ចលូ ថាម ពល 

លោក ប៉ូលី   ពនៃយល់ ថា ផលិត- 
ផល   របស់ Onion Mobility 
Co., Ltd នងឹ មាន បពំាកអ់ាគយុ   
ដៃល មាន ថាម ពល ខា្លាងំ ហើយ 
នៅ ពៃល អស់ ថាម ពល  គៃ តៃូវ 
យក វា   ទៅប្តូរ នៅ តាម ស្ថានីយ 
បញ្ចលូ ថាម ពល ដៃល កៃមុហ៊នុ 
កំពុង  រៀបចំ ជ ចៃើន ទីតាំង  ក្នុង    
រាជធានី ភ្នំពៃញ និង ទៅ តាម 
បណា្តា ខៃត្ត នៅ ពៃល បនា្ទាប់ ។

លោក អោម ប៊នុធឿន បៃធាន 
មន្ទីរ ពាណិជ្ជកម្ម ខៃត្ត កណា្តាល 
បានស្វាគមន៍ ចំពោះ គមៃង 
នៃះ ដោយ លោក បៃប ់ថា ទតំីាង   
ភូមិសសៃ្ត និង កំណើន សៃដ្ឋ-
កិច្ច បាន ធ្វើ ឱៃយ ខៃត្ត  កណា្តាល 
បាន ទទួល  គមៃង វិនិយោគ   
ជ បន្ត បនា្ទាប ់ ចាប ់តាងំ ព ីគមៃង  
វនិយិោគ ក្នងុ សៃកុ នងិ បរទៃស។ 
លោក បន្ត ថា ទោះ ប ីជ គមៃង 
នៃះ មិន ស្ថិត កៃម សមត្ថកិច្ច 
របស់ លោក ប៉ុន្តៃ គមៃង នៃះ 
ពិត ជ  នឹង ផ្តល់ វិជ្ជមាន ជ ចៃើន 
សមៃប់ បៃជជន នៅ ក្នុង ខៃត្ត 
កណា្តាល ។  លោក  ថ្លៃង ថា៖ « នៅ 
ពៃល មាន គមៃង វិនិ យោគ 
ឱកាស ការងរ ក ៏តៃវូ បាន បង្កើត 
ឡើង ផង ដៃរ  » ៕  LA

ធូ វិរៈ 

ភ្នពំេញៈ វត្តមាន ភ្ញៀវ ទៃសចរ 
ក្នុង សៃុក  ដៃល បាន ដើរ កមៃសាន្ត  
នៅ តាម រមណីយដា្ឋាន ទៃសចរណ ៍ 
តាម ខៃត្តនានា  ដៃល មាន សកា្តា នុ-
ពល ទៃសចរណ៍   នា ឱកាស  ពិធី 
បណុៃយ ចលូ ឆ្នា ំបៃពៃណ ីចនិ   បង្ហាញ  
នូវ កំណើន  គួ រ ឱៃយ កត់ សមា្គាល ់ 
បនា្ទាប់ ពី ជំងឺ ឆ្លង កូវីដ១៩ បាន 
បផំ្លាញ វសិយ័ ទៃសចរណ៍ យា៉ាង- 
ធ្ងន ់ធ្ងរចាប ់ព ីដើម ឆ្នា ំ២០២០។

ទិន្ន ន័យ កៃសួង ទៃស ចរណ៍ 
បាន បង្ហាញ ថា  ភ្ញៀវ  ទៃសចរ ជតិ 
បៃមាណ   ៨៨០ ៥៥៣  នាក់  
កើន ឡើង ៦, ៥ ភគ រយ  ខណៈ 
ភ្ញៀវ បរទៃស ផ្ទៃ ក្នុង បៃមាណ  
១២ ០៨៥  នាក ់ថយ ចុះ  ៨៥,- 
៤០ ភគ រយ  ធៀប នងឹ រយៈពៃល  
ដូចគា្នា ឆ្នាំ មុន។ 

  ទោះ ជ យា៉ាង ណា   ទិន្នន័យ 
អ្នកដំណើរសរុប បង្ហាញ ពី ការ- 
ធា្លាក ់ចុះ តចិតចួ  ក្នងុ    រយៈ ពៃល  ៣ 
ថ្ងៃ ចាប ់ព ីថ្ងៃទ ី១២  ដល ់១៤  ខៃ 
កុម្ភៈ   ដោយ មាន ភ្ញៀវទៃសចរ    
៨៩២  ៦៣៨  នាក់  ថយចុះ  
២,២៣ ភគ រយ  ធៀប រយៈ- 
ពៃល ដូចគា្នា នឹង ឆ្នាំ មុន។

ទិន្នន័យ បន្ថៃម ថា ក្នុង នោះ 

គោល ដៅ ទៃចរណ៍ សំខាន់ ៗ  
ដៃល ភ្ញៀវ ទៃចរ ក្នុងសៃុក ដើរ 
កមៃសាន្ត ចៃើន ជង គៃ  រួមមាន  
រាជធានី ភ្នំពៃញ  ១១៨ ៥០២ 
នាក់ ខៃត្ត សៀមរាប  ១១៧- 
៧៨៩  នាក ់ខៃត្ត កពំត ១០២- 
០២៦  នាក់ ខៃត្ត កៃប ៩២- 
៨០៤ នាក់ ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ 
៨២ ០៦៥ នាក់ រតនគិរី  ១២- 
៦២៥  នាក់ និង មណ្ឌល គិរី 
១៩ ៨៨៧ នាក់ ជដើម។ 

កៃសងួ ទៃសចរណ ៍ បានឱៃយ ដងឹ  
ថាដោយ សរ ពធិ ីបណុៃយ ចលូ ឆ្នា ំ
ចិន  ប៉ះ ចំថ្ងៃ ចុងសបា្តាហ៍នាំ  ឱៃយ 
លំហូរ   ភ្ញៀវ ទៃស ចរ ផ្ទៃ ក្នុង មាន 
ចៃើន នៅ  ទូទាំង បៃទៃស  ។  

កៃសួង នៃះបាន វាយ តម្លៃបឋម 
ថា ការ ចណំាយ របស ់ភ្ញៀវ ទៃសចរ  
ហាក់ មាន កមៃិត ទាប ជង ថ្ងៃ  
ឈប់ សមៃក បុណៃយជតិ នានា 
កន្លង មក ដោយ ពួកគាត់ មួយ 
ចនំនួ  ជៃើស រសី ការ ដើរ កមៃសាន្ត 
នៅ តាម គោល ដៅ ជិតៗ ។ 

កៃសួង បញ្ជាក់ ថា៖«លំហូរ 
ភ្ញៀវទៃសច រ ទៅគៃប ់គោលដៅ 
ទៃសច រណ៍ នៅតាម បណា្តា 
រាជធានី ខៃត្ត នៅតៃ ជ ចលករ 
សំខាន់ ក្នុង ការ ទៃទៃង់ វិស័យ 
ទៃសចរណ ៍មយួ ផ្នៃក  នងិ បង្កើត   
បៃក ់ចណំលូ ទៅដល ់បៃជជ ន 
នៅ តាម មូល ដា្ឋាន» ។

លោក តាំង  សុចិត្ត គៃឹស្នា 

បៃធាន មន្ទីរ ទៃសចរណ៍ ខៃត្ត 
ពៃះ ស ីហន ុ បៃប ់ភ្នពំៃញប៉សុ្តិ៍ ថា  
ភ្ញៀវ ទៃសចរ មក ស្នាក់ នៅ និង 
កមៃសាន្ត នៅ ខៃត្តនៃះ សរុប ចំនួន  
៨២ ០៦៥នាក ់កើនឡើង ២៥, ៣  
ភគ រយ ធៀប នឹង  រយៈពៃល  
ដចូ គា្នា  កាលព ីឆ្នាមំនុ។   ក្នងុ នោះ  
ភ្ញៀវទៃសចរ បរទៃស៦ ៨៧៥ នាក ់ 
ថយ ចុះ ៥០,២៦ ភគ រយ។

លោក ថា៖«យើង ឃើញ ថា 
ភ្ញៀវ ជត ិមានការ កើន ឡើង ចៃើន 
ក្នុង ដំណាក់ កាលការរាត តៃបាត 
ជងំកឺវូដី ១៩ សៃប ពៃល នៅ ខៃត្ត  
ពៃះសហីន ុយើង មានការ យកចតិ្ត  
ទុកដាក់គៃប់ គៃង  សណា្តាប់- 
ធា្នាប ់បរសិ្ថាន  អនាមយ័ តាម ឆ្នៃរ 
សមុទៃ  ពៃមទាំង ហៃដា្ឋា សម្ព័ន្ធ 
ផ្លវូ ថ្នល ់ល្អ នងិ យើង បាន រៀប ច ំ
ពៃឹត្តិការ ណ៍បៃណាំង កង់ជ ដើម»។

លោក  សុចិត្ត គៃឹះ ស្នា  បា៉ាន់- 
បៃមាណ ថា  ភ្ញៀវ ជតិ បាន 
ចំណាយ ថវិកា ជ មធៃយម ៤០  
ដុលា្លារ ក្នុង អំឡុង ពៃលនៃះ ។ 

បៃធាន មន្ទរី ទៃសចរណ ៍កពំត  
លោក  សយ  សុ ីណលុ បាន ឱៃយ ដងឹ 
ថា ភ្ញៀវ ទៃសចរ ដៃល បាន ទៅ 
ទសៃសនា កមៃសាន្ត នៅ ក្នងុ ខៃត្ត កពំត  
កាន់ តៃ មាន ចំនួន ចៃើន ឡើង ៗ  
ដល់  ចំនួន ១០២ ០២៦ នាក់។ 

លោក  សុណីលុ  នយិាយ ថា ៖  
«ដើមៃប ីទាក ់ទាញអ្នក ទៃស ចរ  មន្ទរី  
ទៃសចរណ៍ ខៃត្ត កំពត បាន ចុះ 
ពងៃងឹ ការ អនវុត្ត តាម វធិាន សវុត្ថ-ិ 
ភព ទៃសច រណ ៍តាម ការ ណៃនា ំ 
របស ់កៃសងួ ទៃសចរណ៍ នងិ ការ 
ណៃនាំ ពី វិធាន អនាម័យ ដាក់ 
ចៃញ ដោយ កៃសងួ សខុាភិបាល   
យា៉ាង យក ចិត្ត ទុក ដាក់ »។  

អ្នកសៃ ីឆយ សុវី លនី បៃធាន  
សមាគម ទភី្នាក ់ងរ ទៃសចរណ ៍
កម្ពុជ (CATA) បានកត់- 
សមា្គាល ់ថា  បៃជ ពល រដ្ឋ កម្ពជុ 
មាន ចំណង់ចំណូល ចិត្ត ដើរ 
លៃង កមៃសាន្ត  ក្នុង  អំឡុង ពៃល 
បុណៃយ  ចូលឆ្នាំ បៃពៃណី ចិន នៃះ  
នៅតាម តបំន ់ឆ្នៃរសមទុៃ តបំន ់
រមណីយដា្ឋាន  បៃសទ បុរាណ 
នានា   ដូច ជ នៅខៃត្ត សៀមរាប 
ខៃត្តពៃះវិហារ តំបន់ ដៃល បាន 
ចុះ បញ្ជ ីបៃតកិភណ្ឌ ពភិព លោក  
នៅ ខៃត្តកំពង់ធំ  ពៃម ទាំង តាម 
រមណយីដា្ឋាន ធម្មជត ិនានា  នៅ 
ខៃត្ត ភគឦសនជដើម  ។ 

អ្នក សៃី សុីវលីន អះអាងថា៖  
«ការ ដើរ កមៃសាន្ត របស់ ទៃសចរ 
ក្នុងសៃុក  នឹង ជួយ ទៃទៃង់ ដល់ 
សៃវាកម្ម ទៃសចរណ៍ ក្នុង សៃុក 
មាន បៃក់ ចំណូល »៕ LA

ខេត្តដាណំាង
រៀបចំអភិវឌេឍជា
តំបន់ដ៏ទំនើបចមេះុ

ទេសចរក្នងុសេកុបង្ហាញកំណើនខ្ពស់អំឡុងចូលឆ្នាំចិន

ភ្ញៀវទេសចរ ក្នងុសេកុ ទៅកមេសាន្ត ខេត្តពេះសីហនុ ឆ្នា ំ២០២០។ រូប ហៃង ជីវ័ន

រោងចកេដំឡើងតេីចកេយាន..
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សៅ សម្ភស្ស

រដ្ឋប្រហារនៅមយី៉ានម់៉ាកាលពីដើម
ខ្រកុម្ភៈដ្រលជារដ្ឋប្រហារលើកដំបូង
បង្អស់ក្នងុរយៈព្រលជាង៣ទសវត្រសរ៍
បានផ្លាស់ប្តូរទិដ្ឋភាពនយោបាយនៅ
ក្នងុប្រទ្រសមីយ៉ាន់ម៉ា។វិថីឆ្ពោះទៅរក
លទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយនៅក្នុងប្រទ្រស
ន្រះកំពុងត្ររង្គោះរង្គើជាពិស្រស
ក្រយការបោះឆ្នោតភ្លូកទឹកភ្លូកដី
កាលពីឆ្នោំ២០១៥គាំទ្រគណបក្រស
សម្ព័ន្ធជាតិដើម្របីប្រជាធិបត្រយ្រយ
ដកឹនាំដោយលោកស្រអី៊ងុសានស៊ជូី
និងជ័យជម្នះរបស់អ្នកស្រីម្តងទៀត
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិខ្រវិច្ឆិកា
ឆ្នោំ២០២០។
ឥឡវូន្រះរដ្ឋប្រហារបាននាំប្រទ្រស

មីយ៉ាន់ម៉ាត្រឡប់ទៅរកថ្ង្រភាពអន់-
ថយខាងលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយន្រះ
ដ្រលធ្វើឱ្រយមនប្រតិកម្មពីប្រទ្រស
ផ្រស្រងៗនៅជុំវិញពិភពលោក។ក្នុង
កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្រសាសិទ្ធិមនុស្រស
អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ង្រទី
១២កុម្ភៈថ្មីៗន្រះបណ្ដាប្រទ្រសមួយ-
ចំនួនក្នុងអាសា៊ានបានសម្ដ្រងក្ដីព្រួយ-
បារម្ភនិងមនប្រតិកម្មចំពោះសា្ថាន-
ភាពនៅប្រទ្រសមយី៉ានម់៉ាដ្រលមន

ដូចខាងក្រម៖
ប្រទ្រសឥណ្ឌនូ្រសុីបានច្រញស្រច-

ក្ដីថ្ល្រងការណ៍នៅថ្ង្រដដ្រលន្រះថា
ប្រទ្រសខ្លនួបាននងិកពំងុគាំទ្រហើយ
ក៏នៅត្របន្តគាំទ្រដល់ការតស៊ូរបស់
មីយ៉ាន់ម៉ាឆ្ពោះទៅការផ្លាស់ប្តូរលទ្ធិ-
ប្រជាធបិត្រយ្រយប្រកបដោយសន្តភិាព
និងគាំទ្រការគោរពសិទ្ធិមនុស្រស។
ហ្រតុដូច្ន្រះយើងមនការព្រួយបារម្ភ
យ៉ាងខា្លាំងចំពោះសា្ថានភាពនយោ-
បាយថ្មីៗដ្រលបានបង្កផលប៉ះពាល់
និងកាន់ត្រកើនឡើងយ៉ាងខា្លាំងន្រះ។

ស្រចក្ដីថ្ល្រងការណ៍បានបន្តថាយើង
សូមអំពាវនាវដល់ប្រទ្រសមីយ៉ាន់ម៉ា
ឱ្រយប្រកាន់ខា្ជាប់នវូគោលការណ៍ប្រជា-
ធិបត្រយ្រយនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតរៀងទៅ។
ការគោរពសិទ្ធិស្ររីភាពមូលដ្ឋាននិង
សទិ្ធិមនសុ្រសដ្រលមននៅក្នងុធម្មនញុ្ញ
អាសា៊ាននងិស្រចក្តីប្រកាសស្តីពីសទិ្ធ-ិ
មនុស្រសអាសា៊ានគួរត្រត្រូវបន្តអនុវត្ត។
លោកKham-InhKHI-TCH-

ADETH ឯកអគ្គរដ្ឋទូត និងតំណង
អចិន្រ្តយ៍ន្រប្រទ្រសឡាវបានឱ្រយដឹង
ក្នុងស្រចក្ដីថ្ល្រងការណ៍មួយថា៖ «ជា

ទស្រសនៈរបស់យើងសហគមន៍អន្តរ-
ជាតិគួរត្របង្កើតបរិយកាសអំ-
ណោយផលសម្រប់ប្រទ្រសមយី៉ាន-់
ម៉ាក្នងុការដោះស្រយផ្ទ្រក្នងុរបសខ់្លនួ
ដោយមធ្រយោបាយសន្តិវិធីដើម្របីឱ្រយ
ប្រទ្រសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្តដំណើរការលទ្ធ-ិ
ប្រជាធិបត្រយ្រយរបស់ខ្លួនក៏ដូចជា
ការអភិវឌ្រឍជាតិផងដ្ររ»។
លោកAhmadFaisalMuha-

madមន្ត្រីការទតូម៉ាឡ្រសុីបានអពំាវ-
នាវឱ្រយគ្រប់ភាគីទាំងអស់គាំទ្រ និង
គោរពសា្ថាបន័ប្រជាធបិត្រយ្រយដណំើរ-
ការប្រជាធបិត្រយ្រយនតីរិដ្ឋសទិ្ធិមនសុ្រស
នងិមលូដ្ឋានគ្រឹះស្ររភីាពរមួទាងំសទិ្ធិ
ប្រមូលផ្តុំដោយសន្តិវិធី និងស្ររីភាព
ក្នុងការបញ្ច្រញមតិជាដើម។
លោកបានបន្តថា៖«យើងជំរុញឱ្រយ

គ្រប់ភាគីទាំងអស់នៅមីយ៉ាន់ម៉ា ឱ្រយ
មនភាពអតធ់្មត់នងិដោះស្រយរាល់
ការចោទប្រកាន់អំពីការបោះឆ្នោត
ក្នុងឥរិយបថសន្តិភាពតាមរយៈការ-
សន្ទនា និងបង្កើតយន្តការច្របាប់
ផងដ្ររ»។
ដោយឡ្រកប្រទ្រសហ្វលីពីនីក៏បាន

បង្ហាញការគាំទ្រជានិច្ចដល់ប្រទ្រស
មីយ៉ាន់ម៉ា។ស្រចក្ដីថ្ល្រងការណ៍ពី
ប្រទ្រសហ្វីលីពីន បានសរស្ររថា៖

«ស្ដ្រីម្នោក់ន្រះ (លោកស្រីអ៊ុងសាន
ស៊ូជី)គឺជានិមិត្តរូបន្រលទ្ធិប្រជា-
ធិបត្រយ្រយយ៉ាងជ្រលជ្រនិងត្រូវ
បានកោតសរសើរយ៉ាងខា្លាំងក្នុង
ចំណោមប្រជាជនហ្វីលីពីន»។
ប្រទ្រសសិង្ហបុរី ក៏បានសរស្ររក្នុង

ស្រចក្ដីថ្ល្រងការណ៍ថា៖ «ប្រទ្រស
សិង្ហបុរីសូមសម្ត្រងការព្រួយបារម្ភ
យ៉ាងខា្លាំងអំពីសា្ថានភាពចុងក្រយ
នៅក្នុងប្រទ្រសមីយ៉ាន់ម៉ា។យើង
កពំងុតាមដនសា្ថានការណន៍្រះយ៉ាង
ដិតដល់ហើយសង្រឃឹមថាគ្រប់ភាគី
ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អត់ធ្មត់ បន្តកិច្ច-
ចរចានានាដើម្របីឆ្ពោះទៅរកលទ្ធផល
វជិ្ជមននងិសន្តភិាព។មយី៉ានម់៉ាគជឺា
មតិ្តជតិស្នទិ្ធរបស់សងិ្ហបរុីនងិជាសម-
ជិកសំខាន់របស់អាសា៊ាន។យើង
សង្រឃមឹថាសា្ថានការណ៍នងឹវលិមករក
ភាពប្រក្រតីវិញឆប់បំផុត»។
លោកស្រីLETHITU-YETMAI

មន្ត្រីការទូត និងជាអ្នកតំណង
អចិន្រ្តយ៍ន្រសាធារណរដ្ឋសង្គមនិ-
យមវៀតណមបានឱ្រយដឹងថា៖«ក្នុង
កាលៈទ្រសៈប្របន្រះវាចាបំាច់ណស់
ដ្រលសហគមន៍អន្តរជាតិ និងដ្រគូ-
អភវិឌ្រឍន៍បន្តការគាទំ្រដល់លទ្ធបិ្រជា-
ធិបត្រយ្រយនៅ...តទៅទំព័រ ១២

ប្ក់ សាយ 

ប្រធានាធិបតីអុីស្រអ្រល
បានថ្ល្រងកាលពីថ្ង្រអាទិត្រយថា
ប្រទ្រសអុីស្រអ្រលនិងសុីប
បានព្រមព្រៀងគា្នោលើកចិ្ចព្រម-
ព្រៀងមួយជាគោលការណ៍
ដ្រលអនញុ្ញាតឱ្រយពលរដ្ឋដ្រល
ចាក់វាកស់ាងំកវូដី១៩រចួរបស់
ប្រទ្រសទាំង២ធ្វើដំណើរទៅ
វិញទៅមក ដោយគា្មានការ-
រឹតត្របិតនៅព្រលជើងយន្ត-
ហោះទាងំអស់បើកដណំើរការ
ឡើងវិញ។
ប្រទ្រសអុីស្រអ្រលបាន

ឈានដល់កចិ្ចព្រមព្រៀងប្រហាក-់
ប្រហ្រលជាមួយប្រទ្រសក្រិក
កាលពីសបា្តាហ៍មនុខណៈដ្រល
ក្រុមប្រទ្រសនៅសមុទ្រម្រឌី-
ទ្ររា៉ាណ្រកំពុងខិតខំប្រឹង-
ប្រងធ្វើការសា្តារឧស្រសាហកម្ម

ទ្រសចរណ៍ដ្រលរងការប៉ះពាល់
ដោយវីរុសរាតត្របាតឡើងវិញ។
លោកប្រធានាធិបតីអុីស្រ-

អ្រល ReuvenRivlinបាន
និយយនៅក្នុងស្រចក្តីថ្ល្រង-
ការណ៍មួយក្រយពីជួប
សមភាគីសុីបរបស់លោកគឺ
លោកNicosAnastasia-
desថាកាតប្រតង(green
pass)ដ្រលត្រូវបានព្រម-
ព្រៀងដោយប្រទ្រសទំាង២
ន្រះនឹងអនុញ្ញាតឱ្រយជើងយន្ត-
ហោះដណំើរការឡើងវញិរវាង
ប្រទ្រសអុីស្រអ្រលនិងសុីប។
លោកJonathanCum-

mings អ្នកនាំពាក្រយរបស់
លោកប្រធានាធិបតី Rivlin
បានបញ្ជាក់ប្រប់សារពត័៌មន
AFP ថាកាតប្រតងន្រះនឹង
អនញុ្ញាតឱ្រយប្រជាជនដ្រលចាក់
វា៉ាក់សំាងរួចមកពីប្រទ្រស

ទាំង២ធ្វើដំណើរទៅវិញទៅ
មកបាន។
លោកAnastasiades

បាននយិយថា៖«យើងសង្រឃមឹ
ថា លក្ខខណ្ឌសិក្រសារោគរាត-
ត្របាតនៅក្នុងប្រទ្រសទាំង២
នឹងអនុញ្ញាតឱ្រយយើងបន្តការ-
លំហូរន្រទ្រសចររវាងប្រទ្រស
សុីបនិងអុីស្រអ្រល។ន្រះ
បើយោងតាមការិយល័យ
ព័ត៌មនរដ្ឋាភិបាលសុីប»។
ក្រយមកលោកប្រធានា -

ធិបតីសុីប បានជួបលោក
នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រនចាមីន
ន្រតានីយ៉ាហ៊ូ ប៉ុន្ត្រមិនមន
ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍ភា្លាមៗអំពី
កិច្ចសន្ទនារបស់ពួកគ្រទ្រ។
យុទ្ធនាការវា៉ាក់សាំងរបស់

ប្រទ្រសអុីស្រអ្រលបាន
ឃើញថាប្រជាជន៣,៨លាន
នាក់បានទទួលវា៉ាក់សាំង

Pfizer-BioNTechដូសទី១
ក្នុងចំណោម២ដូស ខណៈ
២,៤លាននាកប់ានទទលួការ-
ចាក់លើកទី២។
ប្រទ្រសមនប្រជាជន៩

លាននាក់ន្រះដ្រលបច្ចុប្របន្ន
កំពុងបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹង
ក្រយពីការបញ្ចប់បទិប្រទ្រស
លើកទី៣ក្នុងខ្រន្រះមន
បំណងចាក់វា៉ាក់សាំងដល់
ប្រជាជនទាំងអស់ដ្រលមន
អាយុចាប់ពី១៦ឆ្នោំឡើងទៅនៅ
ត្រឹមចុងខ្រមីនាខាងមុខ។
យុទ្ធនាការវា៉ាក់សំាងន្រះ

គជឺាចណំចុសខំាន់ន្រកចិ្ចខតិខ-ំ
ប្រឹងប្រងរបស់លោកនាយក
រដ្ឋមន្ត្រី ប្រនចាមីនន្រតានី-
យ៉ាហ៊ូដើម្របីទទួលបានជ័យ-
ជម្នះអាណត្តិទី៥ក្នុងការបោះ-
ឆ្នោតនៅថ្ង្រទី២៣ខ្រមីនាដ្ររ។
លោកNachmanAsh

អ្នកសម្របសម្រួលការឆ្លើយ-
តបជំងឺឆ្លងរាតត្របាតជាតិបាន
នយិយថាការបើកសណ្ឋាគារ
ភោជនយីដ្ឋាននងិហាងកាហ្វ្រ
ឡើងវញិប្រហ្រលជានងឹកើត-
ឡើងនៅថ្ង្រទី៩ខ្រមីនា។
លោកបានថ្ល្រងប្រប់ទូរ-

ទស្រសន៍Ynet TVថា៖«យើង
ចង់បើកបណ្តើរៗដោយមន
ការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ពីព្រះ
យើងមិនចង់ឱ្រយមនរលក
ន្រការឆ្លងរាលដលវីរុសជា-
ថ្មីទ្រ ឬក៏បិទប្រទ្រសម្តងទៀត
នោះទ្រ»៕

មតិបណ្តាប្រទ្រសអាស៊ានទាក់ទិននឹងរដ្ឋប្រហារនៅមីយ៉ាន់ម៉ា
ក្នងុកិច្ចប្រជំុក្រមុប្រកឹ្រសាសិទ្ធមិនុស្រសអង្គការសហប្រជាជាតិ

ប្រទ្រសអីុស្រអ្រលនិងសីុបឯកភាពលើកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើដំណើរសម្រប់ពលរដ្ឋដ្រលចាក់វ៉ាក់សំងកូវីដ១៩រួច

កុ្មអ្នកតវ៉ាកាន ប់ដាអំពាវនាវឱ្យដោះល្ងម្ដឹកនំាសីុវិលលោកសី្អុ៊ងសាន សូ៊ជី។AFP

លោក Nicos Anastasiades (ឆ្វ្ង) សា្វាគមន៍លោកReuven Rivlin ។ AFP



ព័ត៌មានខ្លីៗ

តួកគីនិយាយថា ក្រមុសកម្មប្រយុទ្ធ Kurd 
ប្រហារជីវិតប្រជាជន ១៣នាក់នៅអីុរ៉ាក់

កាលពថី្ងៃអាទតិៃយទ ី១៤ កមុ្ភៈ មន្តៃតីកួគបីានបៃកាសថា 
កៃុម សកម្មបៃយុទ្ធនៃគណបកៃសខុសចៃបាប់ពលករ ឃើដ- 
ឌីស្ថាន (PKK) បានសម្លាប់ជនជាតិតួកគីចំនួន១៣ 
របូដៃលរមួ មន ប៉លូសិ នងិយោធា នៅ ក្នងុរងូភ្ន ំមយួ នៅ 
ខាងជើង បៃទៃស អុីរ៉ាក់។

រដ្ឋមន្តៃកីៃសងួការពារជាតលិោក Hulusi Akar បាន 
និយាយថា នៅថ្ងៃទី១០ កុម្ភៈ តួកគីបានបើកបៃតិ បត្តិ- 
ការ យោធាបៃឆាំង PKK នៅតំបន់ Garaភាគខាងជើង
អុរី៉ាកដ់ៃលមនចម្ងាយ ៣៥ គឡីមូ៉ៃតៃនៅខាងតៃបងូពៃំ-
ដៃនតួកគី ដើមៃបីការពារពៃំដៃនរបស់ខ្លួន និងស្វៃងរក 
ពលរដ្ឋដៃលតៃូវបានគៃចាប់ជំរិតពីមុន។

លោកបាននិយាយថា ជនសកម្មបៃយុទ្ធ PKK ចំនួន 
៤៨នាក់តៃូវបានសម្លាប់ក្នុងអំឡុងពៃលបៃតិបត្តិការ 
យោ ធា ខណៈពៃលដៃលទាហានតកួគ ី៣ នាក ់តៃវូបាន 
ស្លាបន់ងិ ៣ នាករ់ងរបសួ។ ក្នងុបៃតបិត្តកិារនោះចណំាប-់ 
ខា្មាំង១២ រូបតៃូវបានយុទ្ធជន PKK បាញ់ចំកៃបាល និង 
១ រូបតៃូវ បាញ់ចំស្មា៕ សុខ វេងឈាង

ជបុ៉ន អនុម័ត ប្រើប្រស់ វ៉ាក់សំាង កូវីដ១៩ ដំបូង 
កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ទី  ១៤ កុម្ភៈ  បៃទៃសជប៉ុន បាន 

អនុម័ត បៃើបៃស់ វ៉ាក់សំង កូវីដ១៩  ជា លើក ដំបូង ។
យោង តាម កៃសងួ សខុាភបិាល ជប៉នុ វ៉ាកស់ងំ BioN-

Tech-Pfizer គឺ ជា វ៉ាក់សំង ដំបូង បង្អស់ នៅ បៃទៃស 
ជប៉នុ  ហើយ គៃង នងឹ ចាប ់ផ្តើម ការ ចាក ់វ៉ាកស់ងំ ទទូាងំ 
បៃទៃស នៅ សបា្ដាហ៍ កៃយ ។

បុគ្គលិក សុខាភិបាល ជួរមុខ  នឹង កា្លាយ ជា អ្នក ដំបូង គៃ  
ដៃល ទទលួ បាន ការ ចាក ់ថា្នា ំចាប ់ព ីថ្ងៃ ពធុ។ មនសុៃស ចាស ់ 
និង បុគ្គលិក ថៃទំា សុខភាពផៃសៃង ទៀត បៃមណ ៣,៧ 
លាន នាក់   តៃូវ បាន គៃ រំពឹង ថា  នឹង ទទួល វ៉ាក់សំង ចាប់- 
ពី ខៃ មៃស ខណៈ បៃជាជន ដទៃ ទៀត  នឹង មន សិទ្ធិ 
ទទួល នៅ ខៃ មិថុនា ៕ សុខ វេងឈាង

រូបិយ ប័ណ្ណអ្រឡិច ត្រនិូក  Bitcoin  បំប្រក 
កំណត់ ត្រថ្ម ី កើនដល់ តម្ល្រ ៥មឺុន ដុល្លារ ក្នងុ 
១ ឯកតា  

រូបិយប័ណ្ឌ អៃឡិចតៃ ូនិក  Bitcoin  ទទួល បាន កំណត់- 
តៃថ្មី  ឡើងថ្លៃ ដល់ ជិត ៥០ ០០០ ដុលា្លារ កាល ពីថ្ងៃ 
អាទិតៃយ ដោយ បាន បំបៃក កំណត់ តៃ របស់ ខ្លួន ខណៈ 
រូបិយ ប័ណ្ណបៃភៃទនៃះកា្លាយ ទៅជា រូបិយ ប័ណ្ណអៃឡិច- 
តៃូនិក ធំបំផុត នៅ លើ ពិភព លោក។

ថ្មីៗ នៃះ  Bitcoin  មន តម្លៃ បៃមណ  ៤៨ ៧០០ដលុា្លារ 
កាល ពី ពៃឹក ថ្ងៃ អាទិតៃយ កើន ឡើង បាន ជាង  ៣% និង តៃូវ 
បាន គៃ ទិញ លក់ ខ្ពស់ ដល់៤៩ ៧១៤ ដុលា្លារ នៅ មុននៃះ 
១ថ្ងៃ។  គិតមក ដល់ បច្ចុបៃបន្ន រូបិយប័ណ្ណអៃឡិច តៃូនិក 
បៃភៃទនៃះ  កើន ឡើង ស្ទើរតៃ  ៧០%៕ សៅ  សម្ភសេស 

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអង្គារ ទី១៦ ែខកុម្ភៈ ឆា្នាំ២០២១WORLD www.postkhmer.com១២

សុខ វេងឈាង

កាល ពី រសៀល ថ្ងៃ ចន្ទ ទី ១៥ 
កមុ្ភៈ អតតី បៃធានាធបិត ីសហរដ្ឋ 
អាមៃរកិ លោក  Donald Trump 
តៃូវ បាន លើក លៃង ទោស  ក្នុង - 
ការ ជំនំជមៃះ ក្ដី នៅ ពៃឹទ្ធសភា  បើ 
ទោះបី ជា សមជិក ពៃឹទ្ធសភា 
ភាគ ចៃើន បាន បោះឆ្នាត គាំទៃ 
ផ្ដនា្ទាទោស រូប លោក ។

ក្នុង សៃចក្ដីថ្លៃងការណ៍ លោក  
Trump បាន និយាយ ថា ៖ «នៃះ 
ជា ដណំាក់ កាល មួយ ទៀត នៃ ការ- 
បៃមញ់ ធ្មប់ ដ៏ អស្ចារៃយ បំផុត នៅ 
ក្នងុ បៃវត្តសិស្តៃ នៃ បៃទៃស របស ់
យើង ។ គា្មាន បៃធានាធិបតី ណា 
ម្នាក ់បាន ឆ្លង កាត ់រឿង បៃប នៃះ ទៃ 
ហើយ វ នឹង បន្ត ពៃះ គូ បៃជៃង 
របស់ យើង មិន អាច បំភ្លៃច បាន 
ថា  មនុសៃស ជិត  ៧៥លាន នាក់ 
បាន  បោះឆ្នាត ឱៃយ យើង កាល ពី 
ប៉ុនា្មាន ខៃ មុន នៃះ  ដៃល ជា ចំនួន 
ខ្ពស់ បំផុត មិន ធា្លាប់ មន សមៃប់ 
បៃធានាធបិត ីកពំងុ កាន ់អណំាច  
ណា មួយ »។

លោក បាន បន្ត ទៀត ថា  ៖«ចល- 
នា  ស្នៃហា ជាតិ  និងភាព សៃស់- 
ស្អាត របស់ យើង ដើមៃបី ធ្វើ ឱៃយអា- 
មៃរិក អស្ចារៃយ ម្ដង ទៀត គឺ ទើប តៃ 
ចាប់ ផ្ដើម ទៃ ។ ក្នុង រយៈ ពៃល 
ប៉ុនា្មាន   ខៃ ខាង មុខ  ខ្ញុំ មន អ្វី ជា- 
ចៃើន ដៃល តៃវូ ចៃក រលំៃក ជា មយួ 
អ្នក  ហើយ ខ្ញុំ ទន្ទឹង រង់ចាំ បន្ត ដំ-
ណើរ ដ៏ អស្ចារៃយ រួម គា្នាដើមៃបី ភាព- 
អស្ចារៃយ របស់ អាមៃរិក សមៃប់ 
បៃជាជន យើង ទាំង អស់ »។

សមជិក ពៃឹទ្ធសភា បាន បោះ-
ឆ្នាត ក្នងុ សឡំៃង ៥៧-៤៣ គាទំៃ 
ការ ផ្ដនា្ទាទោស លោក  Trump ព ី
បទ ញុះញង់ ឱៃយ មន កុបកម្ម  ដោយ   
មន សមជិក គណបកៃស សធា-
រណរដ្ឋ ចំនួន ៧  រូប ចូល រួម គាំទៃ 
ជា មួយ សម ជិក គណបកៃស បៃ- 
ជាធបិ តៃយៃយ ទាងំ ៥០ របូ ។ សម- 

ជកិ គណ បកៃស  សធារណរដ្ឋ ដៃល 
បោះ ឆ្នាត គាំទៃ គឺ លោក សៃី  
Susan Collins មក ពី រដ្ឋ 
Maine លោក សៃី Lisa Mur 
kowski មក ពី រដ្ឋ  Alaska 
លោក  Mitt Romney មក ពី រដ្ឋ  
Utah លោក  Ben Sasseមក 
ពី រដ្ឋ  Nebraska លោក  Rich-
ard Burr មក ពី រដ្ឋ  North 
Carolina លោក Pat Toomey 
មក ពី រដ្ឋ  Pennsylvania និង 
លោក  Bill Cassidy មក ពី រដ្ឋ  
Louisiana ។

តៃ សឡំៃង ភាគ ចៃើន នៃះ គ ឺមនិ 
គៃប់ គៃន់  ២ ភាគ ៣  ឬ ៦៧ សំ-
ឡៃង សមៃប់ ធ្វើ ការ សមៃច 
ផ្ដនា្ទាទោស តាម រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ទៃ ។ 
សមជិក ពៃឹទ្ធសភា មក ពី គណ- 
បកៃស សធារណរដ្ឋ ភាគ ចៃើន នៅ 

បៃកាន់ ជំហរ គាំទៃ  និង ការពារ 
លោក  Trump ។ តាំង ពី ចាប់- 
ផ្ដើម  ការ ជនំុ ំជមៃះ សមជកិ ពៃទឹ្ធ- 
សភា មក ពី គណបកៃស សធារ-
ណរដ្ឋ ចនំនួ  ៤៤ បាន បោះឆ្នាត 
ឱៃយ បៃកាស ថា  ការ ជំនុំជមៃះ ក្ដី 
លោក  Trump ថា មនិ អនលុោម 
តាម រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ។

អ្វី ដៃល គួរ ឱៃយ កត់ សម្គាល់ នោះ 
គឺ  មៃដឹកនាំ សំឡៃង ភាគ តិច 
ក្នងុពៃទឹ្ធសភា លោក  Mitch Mc-
Connell បនា្ទាប់ ពី បោះឆ្នាត ឱៃយ 
លើក លៃង ទោស លោក   Trump  
បាន  ធ្វើ ការ ថ្លៃង សុន្ទរកថា ថ្កោល 
ទោស សកម្មភាព លោក  Trump 
និង បាន ចោទបៃកាន់ លោក ថា 
ពិត ជា បាន ញុះញង់ ឱៃយ មន 
កុបកម្ម ។

លោក  McConnell បាន 

និយាយ ថា  លោក បាន បោះ- 
ឆ្នាត  លើកលៃង ទោស លោក  
Trump ដោយ សរ លោក គតិ ថា 
ការ ជំនុំ ជមៃះ ក្ដី នៅ ពៃឹទ្ធសភា គឺ 
មិន អាច ធ្វើ លើ អតីត បៃធានា- 
ធបិត ីទៃហើយ នងឹ បង្កើត គរំ ូដើមៃប ី 
សភា ដក សទិិ្ធ ពលរដ្ឋ ឯក ជន  មនិ 
ឱៃយ ឈរ ឈ្មាះ បោះឆ្នាត ។

រីឯ ការ សមជិក គណបកៃស បៃ-
ជាធិបតៃយៃយ បាន ថ្កោល ទោស 
ការ សមៃច លើកលៃង ទោស 
លោក Trump ។ លោក បៃធានា- 
ធិបតី  Joe Biden បាន និយាយ 
ក្នុង សៃចក្ដីថ្លៃងការណ៍ មួយ ថា ៖ 
«ជំពូក ដ៏ កៃៀមកៃំ នៃះ ក្នុង បៃវត្តិ-
សស្តៃ របស ់យើង បាន រឭំក យើង 
ថា លទ្ធិ បៃជាធិបតៃយៃយ គឺ មន 
ភាព ផុយ សៃួយ »។ លោក  Bi-
den បាន រិះគន់ លោក  Trump 
តាមរយៈ ការ ដក សៃង់ សម្តី របស់ 
លោក  McConnell ។

យា៉ាង ណា មិញ  ការ ជំនុំ ជមៃះ- 
ក្ដី របស់ លោក  Trump ធ្វើ ឡើង 
បនា្ទាប ់ព ីសភា តណំាង កាល ព ីថ្ងៃ 
១៣ មករ បាន អនមុត័ មតៃ  នៃ 
ការ ចោទ បៃកាន់ លោក ពី បទ 
ញុះញង់ ឱៃយ មន កុបកម្ម  កៃយ 
ពី លោក បាន ជំរុញ ឱៃយ កៃុម អ្នក 
គាំទៃ របស់ លោក ឱៃយ ទៅ ធ្វើ ការ- 
តវ៉ា លទ្ធផល បោះឆ្នាត នៅ វមិន 
កាពីតូល ដៃល ឈាន ដល់  ការ ធ្វើ 
កុបកម្ម វយ សមៃុក ចូល  អង្គ- 
សភា ទាំង ២  ខណៈ សម ជិក  
កំពុង ធ្វើ ការ បញ្ជាក់ លទ្ធផល- 
ឆ្នាត ។

ការ លើក លៃង ទោស លោក  
Trump មន ន័យ ថា  លោក នៅ 
មន សិទ្ធ ិឈរ ឈ្មាះ បោះឆ្នាត 
ឆា្នាំ ២០២៤  ម្ដង ទៀត ។ ការ-  
ស្ទង ់មត ិសធារណ ៈ បាន បង្ហាញ  
ថា  លោក  Trump គឺ នៅ មន 
បៃជាបៃយិភាព ខ្ពស ់ក្នងុ ចណំោ ម 
ពលរដ្ឋ ជា សមជិក គណបកៃស 
សធារណរដ្ឋ ៕

តពទីពំរ័ ១១...មយីា៉ានម់៉ា។  បៃទៃស 
វៀត ណាម  សូម លើកទឹក ចតិ្តដល់ ការ 
បន្ត ការ  សន្ទនាការ ផៃសះផៃសា នងិ សងៃឃមឹ 
ថា  ស្ថានភាព នឹង តៃឡប់ ទៅភាព- 
បៃកៃតី សៃប តាមឆន្ទៈ  និង ផល បៃ-
យោជន៍ របស់ បៃជាជន មីយា៉ាន់ម៉ា»។

ខណៈ ពៃល ដៃលសមជិក ភាគ- 
ចៃើន របស់ អង្គការ សហ បៃជាជាតិ  
ហាក់ដូច សសៃកសសៃំ  នឹង បញ្ហា 
នៅ   បៃទៃស មយីា៉ានម់៉ា  បៃទៃស ចនិ នងិ 

រុសៃសុី  បាន ចាត់ ទុក បញ្ហា យោធា មី-
យា៉ាន់ម៉ា  នៅ មីយា៉ាន់ ម៉ា  ថា   ជា កិច្ចការ 
ផ្ទៃ ក្នុង ទៅវិញ។  បៃទៃស ទាំង ២ មន 
បៃវត្ត ិទនំាកទ់នំង ល្អជា មយួ យោ  ធាម-ី 
យា៉ាន់ម៉ា រហូត មក ។ មក ដល់ បច្ចុបៃបន្ន  
បៃទៃស ទាំង ២  តៃូវ បៃឈម នឹង ការ  - 
ថ្កោល ទោស របស់ ពលរដ្ឋ មីយា៉ាន់ម៉ា 
តាម រយៈ យុទ្ធ នាការ តាមអុីន ធឺណិត 
ផងដៃរ ។

មនិ តៃមឹ តៃប៉ណុោ្ណោះ  កៃមុ អ្នកតវ៉ាម-ី 

យា៉ានម់៉ា  ក ៏បានបន្ត ធ្វើ បាតកុម្ម នៅ មខុ  
ស្ថានទូត នៃ  បៃទៃស ទាំង២ នៅ  ក្នុង  
សបា្តាហ៍នៃះ ដោយ   ជំរុញ ឱៃយ ពួកគៃឈប់ 
គាទំៃ របប យោធា ត ទៅទៀត។ បាតកុរ 
ម្នាក់នៅ មុ ខ ស្ថានទូត ចិន  បៃចាំនៅ ទី- 
កៃងុ  យាុាងំហ្គាន (Yangon) បាន បៃប់   
សរព័ត៌ មនថា៖«យើង ចង់ ឱៃយ រដ្ឋាភិ- 
បាល ចិន គាំទៃ រដ្ឋាភិបាល ជាប់  ឆ្នាត 
របស់  យើង និង ឈរ ជា មួយ បៃជា ជន 
យើង ។ យើង សងៃឃឹម ថា បៃទៃស ចិន នឹង 
មិនគាំទៃ មៃដឹកនាំ រដ្ឋបៃហារ ទៃ»។ 

ដោយឡៃកបាតុករ ម្នាក់ទៀត ដៃល 
បាន   ចូលរួម ធ្វើ បាតុកម្ម បៃឆាំង រដ្ឋបៃ-

ហារ នៅ មុខ ស្ថានទូត រុសៃសុី ក្នុងទី កៃុង 
យាុាំង  ហ្គាន (Yangon) កាលពី ថ្ងៃ 
សុកៃក៏ បាន   បៃប់ សរព័ត៌មន  The 
Irrawaddy ថា៖ «យើង   ចងឱ់ៃយ ពកួគៃ 
ឮសំឡៃង របស់ យើង »។

ប៉ុន្តៃ អ្នកតំណាង រុសៃសុី បាន និយាយ 
ថា  បៃទៃស ខ្លួន ជឿជាក់ថា  ការ - 
ដោះសៃយ  ការ ខ្វៃងគំនិត គា្នា រវង 
កម្លាំង នយោបាយ នៅ ក្នុង បៃទៃស 
មីយា៉ាន់ម៉ា គឺជា កិច្ចការ ផ្ទៃក្នុង សុទ្ធ- 
សធ របស់ រដ្ឋ អធិបតៃយៃយ។ បន្ថៃម 
ពីនៃះបៃទៃស រុសៃសុី  បាន ទទូច ដល់ 
សហគមន៍ អន្តរ ជាតិ កុំឱៃយ រិះគន់ របប 

យោធា ចៀស ជាង  «ការ ផ្តល់ ជំនួយ 
ជាក់ស្តៃង ដល់ អាជា្ញាធរ ថ្មី នៃ បៃទៃស 
មីយា៉ាន់ម៉ា» ដើមៃបី បំ ពៃញ  កាតព្វកិច្ច 
របស ់ពកួគៃ រប ់បញ្ចលូ  ទាងំ ផ្នៃក សទិ្ធ-ិ 
មនុសៃស ផង នោះ។

យា៉ាង ណាមិញ មៃដឹកនាំ យោ ធាមី- 
យា៉ាន់ ម៉ា បាន ពនៃយារ ការឃំុឃំាង លោក- 
សៃី អ៊ុងសន  ស៊ូជី ខណៈ ការឃុំខ្លួន 
របស់  លោកសៃី  តៃូវ ផុត កំណត់ នៅ 
ថ្ងៃចន្ទ។  លោកសៃ ី នងឹនៅ តៃ តៃវូជាប ់
ឃុំឃាំង  ដល់ ថ្ងៃ ទី១៧ កុម្ភៈ  ហើយ 
លោកសៃ ីនងឹ បង្ហាញ ខ្លនួ នៅ តលុាការ 
តាម រយៈវីដៃ អូខល ៕

លោកTrumpលើកកាសេត ដេលបង្ហាញថា លោក តេវូ គេលើកលេងទោស។ AFP

Trumpត្រ វូបាន លើក ល្រង ទោសបើ ទោះបីជាសំ-
ឡ្រងភាគច្រើន ក្នងុ ព្រទឹ្ធសភា បោះ ឆ្នោត ផ្តនា្ទា ទោស 

មតិបណ្តា ប្រទ្រសអាសា៊ាន ...
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ក្រុងគ្ររ : រោង ចក្រ ផលិត 
ស្រ ធំ មួយ ត្រូវបាន ជឿ ថា មាន 
អាយុ កាល ជាង ៥ ពាន់ ឆ្នាំ  ត្រូវ 
បាន ប្រទះ ឃើញ ដោយ ក្រុម 
បរុាណ វត្ថ ុវទិ ូនៅ បរវិ្រណ បញ្ចុះ- 
សព មួយ នៅ ភាគ ខាង ត្របូង 
អ្រហ្រសុីប។ ន្រះ បើ យោងតាម 
ក្រសួង ទ្រសចរណ៍ បាន ឱ្រយ ដឹង 
កាលពី ថ្ង្រ សៅរ៍ ។ 

ក្រសួង បាន ឱ្រយដឹង ក្នុង ស្រចក្ដី - 
ថ្ល្រងការណ៍ មួយ លើ ទំព័រ ហ្វ្រស-
ប៊ុក ថា ទីបញ្ចុះ សព ដ្រល ផ្ទុក 

សមាសភាព ជា ច្រើន  រួមមាន 
ឧបករណ៍ ចាន ឆ្នាំងប្រមាណ 
៤០ ឈុត ស្ថិត នៅ ២ជួរ ត្រូវ 
បាន  ធ្វើ កំណាយ នៅ North 
Abydos ន្រ ទីក្រុង Sohag 
ដោយ ក្រមុ ស្រវជ្រវ រមួ គ្នា រវាង 
អ្រហ្រសុីប និង អាម្ររិក ។ 

ក្រសួង បាន ដក ស្រង់សម្ដី 
អគ្គល្រខា ធិការ ន្រ ក្រមុ ប្រកឹ្រសា វត្ថុ-  
បុរាណ ជាន់ ខ្ពស់របស់ អ្រហ្រសុីប    
Mostafa Waziry ដោយ បាន 
និយាយ ថា  រោង ចក្រ ស្របៀរ 

ទនំង ជា មាន ប្រវត្ដ ិកកើត តាងំព ី
សម័យ  ស្ដ្រច  ណាម្ររ  ។ លទ្ធ-
ផល កំណាយ នោះ ត្រូវ បាន  ជឿ 
ថា  « ជា រោង ចក្រ ផលិត ស្រ-
បៀរ  គុណភាព ខ្ពស់ ដ៏ ចំណាស់  
បំផុត ក្នុងពិភព លោក »។ 

ស្ដ្រច ណាម្ររ ដ្រល សោយ- 
រាជ្រយ ជាង ៥ ពាន់ ឆ្នាំ មុន បាន 
បង្កើត រាជាណាចក្រ ដំបូង និង 
បាន បង្រួប បង្រួម អ្រហ្រសុីប ខាង 
លើ និង ខាង ក្រម ។ 

ល្របាយ ធញ្ញជាតិ និង ទឹក 

សម្រប់ ការ ផលិត ស្របៀរ 
ត្រវូបាន ផ្អាប ់ក្នងុ ធងុ ធ ៗំ   ដោយ 
បាសំាង ទឹក    នីមួយៗត្រូវបាន 
តម្រៀប តាម ថា្នាក់  សង់ ពី ដី ឥដ្ឋ 
បញ្រឈរ ត្រង់ ជា រង្វង់ ។ 

បុរាណវត្ថុ វិទូ មា៉ាធូរ អាដាម 
មក ពី សាកលវិទ្រយាល័យ ញូវយ៉ក 
បាន  ឱ្រយ ដងឹថា ស្របៀរ ត្រវូបាន 
ផលិត ឡើង ក្នុង បរិមាណដ៏ 
ច្រើន សន្ធកឹ សន្ធាប ់ ប្រមាណជា 
២២ ៤០០ លីត្រ ក្នុង រយៈ ព្រល 
ផលិត  ម្ដង ៗ ៕ AFP/HR

ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំព្រញៈ  របំា សហ សម័យ -  
ដ្រលជា ការ ផ្តចួ ផ្តើម នងិបង្ហាត ់
ដោយ  លោកស្រី សាភីរ៉ូ ជៀម 
សុភិលីន សម្រប់ ក្រុម សិល្របៈ 
សុ ភិលីន មាន ចំណង ជើង ថា 
«  ទន្ល្រ  កោង មួយ » នឹង សម្ត្រង  
នៅ  វិទ្រយាសា្ថាន បារាំង  នៅ ល្ងា ច 
ថ្ង្រ សៅរ៍    ទី ២០ ខ្រ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 
២០២១ ចុង សបា្តាហ៍ន្រះ ។ 

របា ំ សហសមយ័ឈ្មោះ  «របា ំ
ទន្ល្រ កោងមួយ ឬ  Dance a 
bend in the River» គ ឺជា របា ំ 

សម្ត្រង ប្រប   ់ ព ីរឿងរា៉ាវ ន  ព្រល- 
បច្ចុ ប្របន្ន អំពីស្ន្រហា   នៅ ភូមិ  
មួយ ការ ខូចចិត្ត  ការ សង សឹក  
ផល   វិបាក   និង ការរ ំលស់។

តាម ស្រចក្ត ីប្រកាស ពត័ម៌ាន 
របស់ វិទ្រយា  សា្ថាន បារាំង  បាន ឱ្រយ  
ដឹង  ថា ៖ «របាំ ទន្ល្រកោងមួយ 
ន្រះ  វាពង្រីក ប្រព្រណីន្រ  ការ- 
និទាន  រឿង ដ៏សម្របូរ ប្រប  របស់ 
ប្រ ទ្រសកម្ពុជា  តាម រយៈ ការ- 
បញ្ចូល   របាំប ុរាណ  ប្រប ច្ន្រ-  
ប្រឌតិ ថ្ម ីរបសអ់្នកគ្រ ូ  ស ុភ ិល នី  
ការ និពន្ធ បទ ភ្ល្រង តន្ត្រី ចង្វាក់ 
ដើម   របស់ ហុឺម សុភី  សម្រ ប់ 

វង់ភ្ល្រងពិណ  រូប អា យ៉ង  ផ្តា-  
ជាសា្នាដ្ររបស់ លោក ព្រជ្រ  
សុភាព   សម្លៀកបំពាក់ សម្ត្រង 
ជា   សា្នាដ្ររបស់  សាន វណា្ណារី 
ព្រម   ទា ំង ការរៀបចំ ឆក ដោយ 
គ ង់ វលក្ខណ៍ ។ នៅ ចុងបញ្ចប់  
វា ជា របាំបាឡ្រ ដ្រល ប្រកប-  
ដោយភាព រស់រវីក ដ្រល  ឆ្លុះ- 
បញ្ចាំង ពីជម្រើស   យើង ជ្រើស  
ក្នងុ ការ ទាម ទារ ចង ់បាន ដ ៏ក្តា-  
គគុ ក មួយ»។

អ្នក គ្រូ សុភិលីន ជានដកា  
ដ្រល  បាន បង្កើត សា្នាដ្រ បង្កើត ថ្ម ី
ជា ច្រើន  ចាប ់តាងំព ីឆ្នា ំ២០០០  

រហូត   មក  រួមមានដូចជា របាំ  
«រឿង  ប្រអប់   កញ្ចក់» របាំ  «រដូវ 
យាត្រចរ» របា ំ «ផមណីាទ្រវ»ី 
របាំ «រង្វាន់ ទី ១២» របាំ -  
«មង្គល  លោកិយ» (សា្នាដ្រ - 
សហ   សម័យ   ជាមួយនឹង  ភ្ល្រង 
បរ ទ្រស) ការសម្ត្រង របា ំ « រាម 
ឥសរូ នងិ ម ណ  ី ម្រខល (រៀប- 
រៀង   ឡើង វិញ)» របាំ  «ជីវិត អ- 
សុរា » របាំ  «មា្តាយ និង កូន- 
(សហការ ជាមួយ បរទ្រស)» 
របាំ   «សា្លាក សា្នាម  អតីត» របាំ  
«ទន្ល្រ កោង មួយ» និង សា្នាដ្រ ២ 
ទៀត គ្មោន ចណំងជើង នងិការ-  
សហ  ការ  ជាមួ យ បរទ្រស។ 

នៅ   ក្នងុ  គោលបណំង  បណ្តុះ-  
គំនិត   តាមរយៈ ការ បង្កើត ថ្មី អ្នក- 
ស្រី សុភិលីន ជៀមសាភីរ៉ូ វ័យ 
៥០ ឆ្នាំ បាន ក្រច្ន្រ របាំ បុរាណ   - 
ខ្ម្ររ និ ង   របាំ  សម័យ  ទំនើប បូក- 
រួម    គ្នា ឱ្រយ ទៅ ជា របាំ មួយ ប្រភ្រទ 

ទៀត  ដ្រល មាន ទម្រង់ ប្រប-  
សហសម័យ គឺយក  មូល ដា្ឋាន     
ក្របាច់   បុរាណ     ខ្ម្ររ ជា  គោល ។ 

ជាក ់  ស្ត្រង ដូចជារបាំ  « សំរឹទ្ធ - 
ចក្រ» គឺជា សា្នាដ្រ សាកល្របង-  
ដំបូង   ដ្រល អ្នកគ្រូ របាំ បុរាណ- 
ខ្ម្ររ     មា្នាក់ ន្រះ    បាន យក ដំណើរ- 
រឿង  រ បស ់បរទ្រស  មក ក្រច្ន្រ ទៅ 
ជា   ការ សម្ដ្រង ប្រប ខ្ម្ររ សុទ្ធ-  
សាធ។ តាមរយៈ សា្នាដ្រ ទាំង- 
អស  ់ន្រះ ក្រមុ សិល្របៈ  របស់ អ្នក-  
គ្រ ូទ ទលួ បាន   ការ កោត សរ  សើរ  
យា៉ាងច្រើន  ព ី ទស្រស   នកិជន ជាត ិ
និង អន្តរ  ជាតិ។ អ្នកគ្រូ ត្រូវ បាន  
អញ្ជើញ    ទៅ សម្ត្រង នៅ បរ ទ្រស  
ដូចជា ទី ក្រុង ហុងកុង  អាម្ររិក 
អីុតាលី ហូឡង់ អូទ្រីស ឥណា្ឌា 
ថ្រ និង ឥណ ្ឌូន ្រសុី ព្រម  ទាំង - 
ទទលួ  បា ន ពាន រង្វាន ់ថា្នាក ់ជាត ិ
និង  អន្តរជាតិ ជា ច្រើន ផង ដ្ររ។

នៅ     ឆ្នាំ ២០១៤ សម្រប់ 

រង្វាន ់ ក្នងុ ស្រកុ អ្នកគ្រ ូសភុលិនី 
ទទួល  បាន «បណ្ណ កិត្តិយស» 
ដោយ  មាន ទ្រពកោសល្រយ ល្អ 
ក្នុង  ការ បង្កើត  ថ្មី ចំពោះ  រឿង  
« សា្លាក  សា្នាម អតីត» ក្នុង កម្មវិធី 
មហោ ស្រព សិល្របៈ មហា ជន-  
អភិ វឌ្រឍន៍ ថា្នាក់ ជាតិ ។ ខណៈ  ឆ្នាំ 
២០ ១៣ បាន បង្កើត រ បាំរឿង 
ឈ្មោះ   « ទន្ល្រ  កោង មយួ»  ធ្វើឱ្រយ  
អ្នក គ្រូ បាន  រង្វាន់ Mcknight 
International Artist Fel-
low ដ្រល  ជា ពាន រង្វាន់ ផ្តល់  
ជូន ពី អ្នក បង្កើត សា្នាដ្រ ថ្មី   នៅ  
សហរ ដ្ឋអាម្ររិក ។ 

ការ ទស្រសន  «របាំទន្ល្រ កោង 
មួយ » ន ចុង សបា្តាហ៍ ន្រះ ត្រូវ 
ជាវ   សំបុត្រ ចូល  ១សន្លឹក តម្ល្រ 
១៥ដលុ្លារ ដ្រល មាន  លក ់ចាប-់  
ពី ថ្ង្រ ទី ១៥ ខ្រ កុម្ភៈ រហូត ដល់ 
ថ្ង្រសម្ត្រង នៅ ថ្ង្រ ទី ២០ ខ្រ កុម្ភៈ 
ឆ្នាំ២០២១៕ 

អេហេសី៊បធ្វើកំណាយរោងចកេផលិតសេបៀរធំដ៏ចំណាស់បំផុតក្នង៊លោក

ទីកំណាយ ដ្រល បង្ហាញ រោងចក្រ ផលិតស្រ  បៀរដ៏ ចំណាស់ ។ រូបថត AFP

ក្រមុ របំ របស់ ក្រមុ សិល្របៈ សុភិលីន ដ្រលនឹង  ត្រវូ សម្ត្រង  «របំ ទន្ល្រកោង មួយ »។ រូបថត សហ ការី

ក្រមុ សិល្របៈ សុភិលីន  នឹ ង សម្ត្រង  «របំទន្ល្រកោងមួយ» នៅវិទ្រយាស្ថាន បរំាង  ចុង សប្តាហ៍ន្រះ ។ រូប សហ ការី

របំាទន្លេកោងមួយនឹង
សម្តេងនៅវិទេយាស្ថាន
បារំាងចុងសបា្តាហ៍នេះ



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអងា្គរ ទី១៦ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

 ហុង រស្មី 

ភ្នពំេញ : អ្នក មាន ពិការភាព រមៃង តៃវូបាន មើល 
រំលង ពី សមត្ថភាព  ឬ តៃវូបាន ចាត់ ទុក ជា បុគ្គល ខ្វះ 
ឯករាជៃយ មា្ចាស់ ការ ឬក៏ជា អ្នក សុំ ទាន ប៉ុណ្ណោះ ។ 

អ្នក ថតរូប  និង បណ្ណោរកៃស នៅ ភ្នំពៃញ   មក ពី 
ព័រទុយហ្គល់ មីហ្គៃល ជៃរ៉ូនីម៉ូ ដៃល ធ្វើ ការ 
ជាមួយ អ្នក សិលៃបៈ ជា ចៃើន រូប ទៀត រៀបចំ 
ពពិរ័ណ ៍មយួ បងា្ហាញ ព ីសមត្ថភាព  នងិ ការ ពុះពារ 
បៃឆំង ការ រើស អើង របស់ អ្នក មាន ពិការភាព ។ 

លោក និយាយថា ៖ « ពិព័រណ៍ « ពី ពិការភាព 
ទៅ ជា ភាព អាច មើល ឃើញ » [From disabil-
ity to visibility] គឺ ជា វៃទិកា ផ្ដល់ ការ សម្ដៃង 
និង សំឡៃង ដល់ អ្នក មាន ពិការភាព នៅ កម្ពុជា 
ដើមៃប ីបងា្ហាញថា ពកួគៃ មាន សមត្ថភាព នងិ រស-់ 
នៅ  ដោយ ឯករាជៃយ »។ 

បុរស មា្នាក់ ដៃល មាន ជើងតៃមា្ខាង  អាច ឡើង 
ត្នាត  បៃមលូ ទកឹ ត្នាត។ មនសុៃស មា្នាក ់ទៀត ដៃល 
មាន ភ្នៃកតៃមា្ខាង អាច កា្លាយ ជា អ្នក សរសៃរ កម្មវធិ ី
កុពំៃយទូរ័ នងិ បងៃៀន កមុារ ព ីការ បៃើ បៃស ់កុពំៃយទូរ័  
ឬ មា្នាក់ ទៀត ដៃល រៀនចប់ បរិញ្ញាបតៃ ផ្នៃក 
អកៃសរសាស្ដៃ អង់គ្លៃស។ 

អ្នក ទាងំ នោះ ជា បគុ្គល មាន ពកិារ ភាព គរំ ូ ដៃល 
រស់ នៅ បៃកប ដោយ ឯករាជៃយ  និង មិន ពឹង- 
អាសៃ័យ លើ ជំនួយ អ្នក ដទៃ ។ 

លោក បាន ឱៃយ ដឹងថា ៖ « ចាប់ ពី អ្នក សិលៃបៈ 
រហតូ ដល ់កសកិរ ចាប ់ព ីតន្ដៃកីរ រហតូ ដល ់ ជាង- 
មា៉ាសុនី ចាប ់ព ីពៃទៃយ សរើរសាស្ដៃ រហតូ ដល ់វសិ្វករ 
កុំពៃយូទ័រ  ខ្ញុំ បាន ជួប បុគ្គល ដ៏ អសា្ចារៃយ ដៃល  អាច 
ឈរ លើ ជហំរ ខ្លនួ ឯង  នងិបងា្ហាញ បៃប ់សង្គម ថា 
ពួកគៃ មាន សមត្ថភាព លើស ពី ពិការភាព »។ 

លោក បន្ដថា ៖ « ជាក់ស្ដៃង ជា ស្ដៃី   ជោគជ័យ 
មា្នាក់ កញ្ញា មក អង្គការ   All Ears Cambodia 
មាន បញ្ហា នៃការ សា្ដាប។់  បច្ចបុៃបន្ន  កៃយ ទទលួ 
ការ ពៃយាបាល  នងិ ទទលួ ជនំយួ ផ្នៃក សោតទសៃសន ៍
ក៏ដូចជា បណ្ដុះ បណ្ដាល  មាន សមត្ថភាព ជួយ 

អ្នក មាន បញ្ហា ដូច ខ្លួន ដទៃ ទៀត »។ 
 លោក ជៃរ៉ូនីម៉ូ  ទទូចថា គួរតៃ ដល់ ពៃល ឈប់ 

គិតថា អ្នក មាន ពិការភាព ជា បុគ្គល មិន  ពៃញ 
លក្ខណៈ ហើយ ពិព័រណ៍ នៃះ អាច បងា្ហាញ   ពី អ្នក 
បាន ជម្នះ នូវ ឧបករណ៍ រាង កាយ របស់ ខ្លួន ។ 

គំនិត រៀបចំ ពិព័រណ៍ ចាប់ ផ្ដើម ដោយ ការ- 
អញ្ជើញ ពីសំណក់ អង្គការ Heinrich Boell 
Foundation ដើមៃបី បង្កើតកម្មវិធ ី សិលៃបៈ ផ្ដាត 
លើ បៃធានបទ ពិការភាព ។ 

លោក ជៃរ៉ូនីម៉ូ និយាយថា អង្គការ នៃះ 
ធ្វើកិច្ចការ យា៉ាង ល្អ នៅកម្ពុជា ដើមៃបី ផៃសព្វ ផៃសាយ 
គមៃង ទាក់ ទង នឹង សិទ្ធិមនុសៃស សមភាព 
យៃនឌ័រ និង បរិសា្ថាន ។ 

លោក បន្ដថា ៖ « បៃធានបទ ពិការភាព ពិតជា 
សំខាន់ ដើមៃបី ផៃសព្វ ផៃសាយ បញ្ហា  ដោយ ជន មាន 
ពិការភាព រមៃង រស់ នៅ កៃម រនំាង ជីវិត នានា »។ 

ក្នុង ឱកាស នោះ នឹង មាន សា្នាដៃ ជា ចៃើន ពី 
សំណក់ អ្នក សិលៃបៈ ជិត ២ ០ នាក់ ដៃល  ពួកគៃ 
ខ្លះ ក៏ ជា ជន មាន ពិការភាព  ខណៈ អ្នក សិលៃបៈ 
ផៃសៃង ទៀត ចាប ់អារម្មណ ៍ធ្វើ ការ លើ បញ្ហា នៃះ  នងិ 
ផៃសព្វផៃសាយ សារៈ សំខាន់ ផង ដៃរ ។ 

ពិព័រណ៍ នៃះ នឹង រួម បញ្ចូល សកម្មភាព របស់ 
ជន មាន ពិការភាព ជា ចៃើន នាក់ ចាប់ ពី ពិការ - 
រាង កាយ រហូត ដល់ ផ្លូវចិត្ដ  ក៏ ដូចជា សារៈ សំខាន់ ៗ   
ដៃល មនិសទុ្ធតៃ ពកិារទាងំ អស ់តៃវូ បាន គៃ មើល 
ឃើញ ឡើយ ។ 

អ្នក សលិៃបៈ ផ្នៃក ថតរបូ មក ព ីពរ័ទយុហ្គល ់នៃះ 
បាន បន្ថៃមថា ៖ « យើង ពៃយាយាម បងា្ហាញ ទសៃសនៈ 
ប្លៃក ៗ  ជុំវិញ បៃធាន បទ ពិការភាព ចាប់ ពី 
អ្នកវៃជ្ជសាស្ដៃ រហូត ដល់ អ្នក ជាគរំ ូល្អ ក្នងុ សង្គម 
ដៃល មាន ពកិារភាព ជា មធៃយម ជរំញុ ឱៃយ មាន ការ- 
ជជៃក វៃក ញៃក »។ 

ជាក់ស្ដៃង អ្នកសិលៃបៈ  ចាន់ ភួន ដៃល មាន ដៃ 
មា្ខាង បាន បងា្ហាញ សា្នាដៃ ដំឡើង គំនូរ លើ ឥដ្ឋ ។ 
លោក មន ជា បង្កើត សា្នាដៃ សិលៃបៈ តាម រយៈ 
ការ បោះ ពុម្ព ខណៈ គឹម សាន ជា វិចិតៃករ គំនូរ 

បង្កប់ន័យ ។ 
លោក ជៃរ៉នូមី៉ ូបាន សៃង ់សម្ដ ីពកួគៃ ថា ពកួគៃ 

បាន ផ្ញើ សារ ជា រួម ថា នៅ ក្នុង សង្គម តៃមួយ 
មនុសៃស គៃប់ រូប តៃូវ បើក ភ្នៃក មើល បញ្ហា នៃះ ឬ 
មិន គួរ ចាត់ទុក ជន មាន ពិការភាព ជា បុគ្គល 
នៅតៃ ផ្ទះ នោះទៃ ។ 

លោក និយាយ ថា ៖ « ពួកគៃ ជា បុគ្គលរឹង មាំ 
បំផុត និង គួរ ជា គំរូ បំផុត ដៃល ខ្ញុំ ធា្លាប់ ជួប  ហើយ 
សំខាន់  ពួកគៃ ក៏ ជា មនុសៃស ដូច យើង ដៃរ  ។ បើ 
ពួកគៃ មាន ឱកាស អាច ធ្វើ អ្វី ៗ  គៃប់ យា៉ាង 
តាមចិត្ដចង់ ផ្នត់ គំនិត វាយ តម្លៃ មនុសៃស សមៃបក- 
កៃ នឹង រសាត់ បាត់ ពី ការ គិត របស់ មនុសៃស »។ 

នៅថ្ងៃបើកសម្ពោធ ចាប់ ពី ម៉ាង ១ រសៀល 
នឹង មាន កម្មវិធី ទទួលទាន អាហរ  និង ភៃសជ្ជៈ 

តិច តួច  ដៃល រៀបចំ ឡើង ដោយ អង្គការ  ដៃល 
ជួល បុគ្គលិក មាន ពិការភាព ។ 

ជាមួយ កម្មវិធី ជា ចៃើន ទៀត លោក ជៃរ៉ូនីម៉ូ 
រំពឹង ថា នឹង មាន អ្នក ចូលរួម ចៃើន ដើមៃបី បងា្ហាញ 
ការ គាំទៃ  និង ទសៃសនា សា្នាដៃ សិលៃបៈ  ក៏ដូចជា 
ការ សម្ដៃង របាំ ផង ដៃរ ។ 

ពិព័រណ៍ « From disability to visibility» 
ចាប់ ផ្ដើម ពី ថ្ងៃទី២០ ខៃ កុម្ភៈ វៃលា ម៉ាង ១ 
រសៀល  រហូត ដល់ ថ្ងៃទី១០ ខៃ មិនា នៅ FT 
Gallery, the Factory Phnom Penh's 
Artspace។ 

 ពត័ម៌ានបន្ថៃម  មាន នៅ អុនីស្ដាៃកៃម សលិៃបករ 
ថតរបូ មហី្គៃល ជៃរ៉នូមី៉ ូតាម រយៈ instagram.
com/migueljeronimophotography៕ 

លោក គឹម សុជាតិ   ជា សិលេបកររបាំ សហសម័យ ។ រូបថត សហ ការើ  កុមារមានពិការភាពភ្នេកបង្វឹក ដោយ អង្គការ ISF និង កសិករ មុំ ភី នៅ ខេត្ត កំពង់ ឆ្នាំង ។ រូបថត សហ ការើ

ពិព័រណ៍  «ពី ពិការភាពទៅ ភាព-    
មើល ឃើញ» ឆ្លះុ បញ្ចាងំ ពី ការ  - 
តសូ៊  និង ជោគ ជ័យ    ជន  ពិការ 

សិលេបករ  ចាន់ ភួន បង្កើត ស្នាដេ សិលេបៈ លើ  ដុំ ឥដ្ឋ ។ រូបថត សហ ការើ



ថ្ងៃអងា្គរ ទី១៦ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

   យឺន ពន្លក 

ភ្នពំេញៈ អ្នក  បៃ ដាល់  តាញ់  
មករា  ដៃល ធ្លាប់ ចាញ់ កៃម ស្នៀត 
ជង្គង់  កៃង  និង កណ្តាប់ ដៃ របស់ 
ឡុង  ជិន  កន្លង មក  នោះ  គឺ បៃរជា 
អាចបង្កើតនូវ រឿង ដៃល ខ្លួនគៃ  
នឹក ស្មាន មិន ដល់ គឺ ការ ផ្តលួ ឡុង 
ជិន ឱៃយ សន្លប់វិញ នៅ ក្នងុការ- 
បៃកួត ដណ្តើម  បៃក់លាន វគ្គ 
ផ្តាច់ពៃត័ៃ ដើមៃបី ឈ្នះ បាន បៃក់- 
រងា្វាន់ធំ  ចំនួន ៣,៤ លាន រៀល 
នៅ សង្វៀន ថោន ជា លើក ទី ១ 
សមៃប់ការ ចូល រួម ជា លើក ដំបូង 
របស់ តាញ់ មករា។

សមៃប់ការ បៃកួត កាលពី 
ថ្ងៃអាទិតៃយ   កន្លង មក នៃះ  ឡុង  ជិន 
ដៃល បាន ឈ្នះ ធី វ៉ារិទ្ធ ដោយ ពិន្ទ ុ
នៅ ក្នងុវគ្គជមៃះុ៣ ទឹក នោះ តៃវូ 
បាន តាញ់ មករា បុក ជង្គង់ស្តា ំ

ចូល ឆ្អងឹ ជំនីរ បណ្តាល ឱៃយ ចុក រមួល 
និង ដួល ដៃក បៃកួត លៃងកើត 
នៅ ចុងទឹកទី ២ ខណៈ ការ ចាញ់ 
នៃះ តៃវូបាន ឡុង ជិន បៃប់ថា 
ជា ការ ភ្លាត់ស្នៀត។ រីឯ  អៃលីត  
សន់  ដៃល បាន បងា្ហាញ ទំនុក ចិត្ត 
ខ្ពស់ ក្នងុការ ឈ្នះ បាន បៃក់លាន 
នៅសបា្តាហ៍នៃះ  បាន ជួបការ ខក- 
ចិត្ត ដូច គ្នា ពៃះ រូបគៃ បាន  ចាញ់  
តាញ់ មករា  នៅ វគ្គ ជមៃះុ  ដោយ 
ពិន្ទដុាច់  ៥ ទល់  ០ ។ 

ចំពោះ ការ ឈ្នះ បៃក់រងា្វាន់ធំ 
នៃះ  តាញ់  មករា បានបៃប់  កៃយ 
បៃ កួត ថា ៖ « ទោះ បីជា សង្វៀន 
ថោន នៃះ  រៀបចំ ការ បៃកួតម៉ារា៉ាតុង 
បាន ៦២ សបា្តាហ៍ មក ហើយ ក្ត ីបុ៉ន្តៃ 
ខ្ញុ ំទើប តៃ បាន  បៃកួត ក្នងុកម្ម វិធីនៃះ 
ជា លើក ដំបូង ហើយ  ខ្ញុំពិតជា  
សបៃបាយ មៃន ទៃន  ចំពោះ ជ័យ- 
ជម្នះនៃះ  ពៃះ ការ បៃកួត  នៃះ  ខ្ញុំ 

គិត ថា  លំបាក តឹង តៃង បំផុត   តៃ  
ខ្ញុបំៃរ ជា អាច ផ្តលួ ជើង ខ្លាងំ  ឡុង  
ជិន  ឱៃយ  សន្លប់ បាន» ។ 

តាញ់  មករា  បន្ថៃម ថា ៖  «មុន 
ពៃល បៃ កួត  ខ្ញុ ំហាក់  ខ្លាច ចាញ់ ដៃរ  
ហើយ ពៃល បៃ កួត ក៏ ខ្ញុ ំមិន រំពឹង  
ឈ្នះ  ដោយ ផ្តួល ឱៃយ ឡុង  ជិន  
សន្លប់  នោះ  ដៃរ   ពៃះ គត់  ល្អ ឱប 
ឡើង ជង្គង់  និង មន កម្លាងំ រឹង មំ  
មិន ងាយ នរណ ផ្តួល គត់ ឱៃយ  
សន្លប់  នោះ  ទៃ ។  ចំណុច  និង កៃបាច់  
ដៃល ធ្វើ ឱៃយ   ឡុង  ជិន  សន្លប់ បាន 
នោះ  គឺ ខ្ញុ ំបោះ ជង្គង់ ស្តា ំសៃប គ្នា  
តៃ ខ្ញុ ំបោះ ចូល គោល ដៅ បាន មុន  
និង ធ្ងន់  គឺ សិច តៃ ម្តង   ធ្វើ ឱៃយ គត់ 
ដួល លើរៃញ  បន្ទាប់ មក គត់  បៃងឹ- 
បៃង ងើប មិន រួច ក្នងុ ទឹក ទី ២  តៃ 
បើសិនវ៉ៃ គ្នា រហូត ដល់ ចប់ ទឹក  ខ្ញុ ំ
ក៏ មិន បៃកដ ថា  បាន លទ្ធផល 
ឈ្នះ  ឬ ចាញ់ គត់ នោះ ដៃរ» ។ 

ចំណៃក លោក  ធន់  សុភ  គៃ-ូ 
បង្វកឹ  តាញ់  មករា បាន  និយាយ 
ថា ៖ « ខ្ញុ ំសូម កោត សរសើរ  ពៃះ 
មករា  ធ្វើ បាន ល្អ ហួស ពី ក្ត ីរំពឹង  
ហើយ  ឥឡូវ  ខ្ញុ ំបាន ឱៃយ   មករា   មក 
ហាត់ ជាប់ លាប់ ជា មួយ ខ្ញុ ំដើមៃបី 
ស្តារ កម្លាងំ  និង បច្ចៃក ទៃស ឡើង 
វិញ   ពៃះ មួយ រយៈ កន្លង មកនៃះ  
វ មន ទម្ងន់ ឡើង លើស ៦០ គ.កៃ 
បៃ កួត មិន សូវ បាន ផល ល្អ »។ 

គៃ ូបង្វកឹ រូបនៃះ  បាន បៃប់បន្ថៃម  
ថា៖  « បន្ទាប់ ពី ឈ្នះបាន  បៃក់ - 
រងា្វាន់ ធំ នៃះ  ខ្ញុ ំកំពុង បំ ប៉ន កម្លាងំ 
បន្ថៃមដល់ តាញ់ មករា  ពៃះ  
មករា  ជាប់ កិច្ច សនៃយា បៃ កួត ឱៃយ  កម្ម- 
វិធី ខរាបា៉ាវ  នៅ សង្វៀន បាយ័ន  
ន ចុង ខៃ កុម្ភ នៃះ  ដោយ តៃវូ ប៉ះ ជា - 
មួយ  អៃលីត  សន់  ម្តង ទៀត  
ហើយ  អៃលីត  សន់  នៃះ មិន មៃន 
សៃលួ ឈ្នះ នោះ ទៃ» ។ 

ចំណៃក  ឡុង  ជិន  បាន និយាយ 
ថា ៖  «ពី ដំបូង  ខ្ញុ ំរំពឹង ឈ្នះ តៃមឹ 
ពិន្ទុ  បុ៉ន្តៃ មិន នឹក ស្មាន ដល់ ថា 
ខ្ញុបំាន ភ្លាត់ ចូល  ជង្គង់ ស្តា ំរបស់ 
គៃ  ចំ  ឆ្អងឹ ជំនីរខ្ច ីដៃល ជា របួស ចាស់ 
របស់ ខ្ញុ ំ នំ ឱៃយ  ចុក។ ខ្ញុ ំ  បៃងឹ ងើប 
ឈរ បាន ហើយ  តៃពៃល ខ្ញុខំំ បត់ 

ខ្លនួ សមៃលួ ចលន បៃរជា ជាប់ 
និង ឈឺ ឡើង វិញ មិនអាច ឱៃយ ខ្ញុំ 
បៃកួត ទៀតបាន។ ទោះ យា៉ាងណ 
ខ្ញុ ំចង់ សំុ ទៅ គណៈ កម្មការ ផ្គ ូផ្គង  
ដើមៃបីបាន  បៃ កួត សង សឹក ម្តង ទៀត 
ពៃះ ការ ចាញ់ លើក នៃះ  ខ្ញុ ំពិត 
ជា មិន អស់ ចិត្ត សោះ» ៕

តាញ់ មករា និង ឡុង ជិន ពេល  ឡើង ទទួលបេក់រង្វាន់ ។ រូប សហ ការី

តាញ់  មករា   ឈ្នះ ប្រាក់ រង្វាន់ ធំ  បុ៉ន្ត្រា ឡុង  ជិន  ចាញ់ សន្លប់  ទំាង មិន អស់ ចិត្ត 

កីឡាការិនី កូនភ្លោះ ផ្ន្រាក បាល់ ទះ
ត្រាវូ ជាប់ពិន័យ បណ្ដោះ អាសន្ន

កេុង សេអ៊ូល : មនសៃចក្ដី- 
រាយ ការណ៍  កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទថា 
អត្តពលកិ បាល ់ទះ នរ ីរបស ់ករូ៉ៃ- 
ខង តៃបូង ២រូប ដៃល ជា បង ប្អូន-  
ភ្លាះ តៃូវ ដក  ឈ្មាះ  បណ្តាះ-
អាសន្ន ពី កៃុម ជមៃើស ជាតិ  ជុំ- 
វិញ មន ការ ចោទ ពី ការ សម្លុត- 
គំរាម នៅ សលា រៀន   ដោយ នៃះ 
ជា រឿង អាសៃូវ រំលោភ បំពាន 
ខងវិស័យ កីឡា ចុង កៃយ 
ដៃល កើត មន  ក្នុង បៃទៃស ។

បាល ់ទះ ជាកឡីា១ក្នងុ ចណំម 
កីឡា ដៃល មនអ្នក ទសៃសន 
ចៃើន បំផុត  របស់ កូរ៉ៃ ខង តៃបូង  
បន្ទាប់ ពី  កីឡា ធំ៣ គឺបៃស បល 
ហ្គល និង បាល់ ទាត់ ។

កីឡាការនីិ Lee Jae-yeong 
និង Lee Da-yeong វ័យ ២៤ 
ឆ្នាំ លៃង ឱៃយ កៃុម Heungkuk 
Life Insurance Pink Spi-
ders  ដៃល ជា កៃមុ នរ ីដ៏ធំ បំផុត 
ក្នងុ  បៃទៃស ហើយ គ ឺជាកនូ សោ-  
សំខន់  ក្នុង ការ ជួយ ធន  កូរ៉ៃ- 
ខង   តៃបងូ  ឱៃយមន កៅអ ី នៅ ពៃតឹ្ត-ិ 
ការណ  ៍  អូឡាំពិក នកៃុង តូកៃយូ 
(Tokyo Olympics) ។

ទាំង ២  នក់ តៃូវ បាន ចោទ- 
បៃកាន ់ព ីបទ សម្លតុ គរំាម កាល- 
ពី សបា្ដាហ៍ មុន ដោយ អ្នក ផូស្ត 
តាម បៃពន័្ធអន ឡាញ ម្នាក ់ដៃល 
អះ អាង ថា  ជា អតីត មិត្ត រួមកៃុម 
នៅ បឋម សិកៃសា ដៃល សរសៃរ 
ការ ចោទ បៃកាន់ចំនួន ២១ 
ករណ ីក្នងុនោះ  មនទាងំ  ការបៃើ  
ហិងៃសា លើ រាង កាយ លួច លុយ 
ពៃមទាំងការ គំរាម នឹង កាំបិត ។ 

អ្នក ផូស្ដ រូប នោះ បាន ឱៃយ ដឹង 

ថា យា៉ាង ហច  មន ជន រង- 
គៃះ ៤ នក់ ទៀត ដៃល រង នូវ 
ការ រំលោភ បំពាន ដូចគ្នា នៃះ ។

បងប្អូន តៃកូល « Lee»  សរ- 
ភព ទទួល ស្គល់ នូវ ទង្វើ ដ៏ ល្ងី- 
ល្ងើ  កាល ពី អតីត នៃះ តាម រយៈ 
ការ ផូស្ត លើគណនី Instagram 
ហើយ ធ្វើ ការ សុំ ទោស ។ ក្លិប 
របស់ ពួកគៃ  ពៃយួរ ពួក គៃ គ្មាន 
ពៃល កំណត់  កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ។ 

ក្លិប Pink Spiders ឱៃយ ដឹង 
ក្នុង សៃចក្ដី បៃកាស ថា ៖ «យើង 
សោក ស្ដាយ ណស ់ហើយ មន 
អារម្មណ ៍ថា ខសុ ធ្ងន ់ ដៃល ធ្វើ ឱៃយ 
អ្នក សៃឡាញ់ បាល់ ទះ គៃប់ រូប 
ខក ចតិ្ត ។   អពំើ ហងិៃសា ក្នងុ សលា- 
រៀន គឺ ជា រឿង   ដៃល មិន គួរ កើត 
មន នោះ ឡើយ ហើយ វ មិន 
អាចទទួល យកបាន នោះ ទៃ មិន 
ថា ហៃតុ ផល ណ ក៏ ដោយ  » ។ 

ប៉នុ្មានម៉ាងកៃយមក   Jae-
yeong និង Da-yeong  តៃូវ 
បាន ដក ចៃញ ពី កៃុម ជមៃើស- 
ជាតិ  ដោយ មិន  បញ្ជាក់ ពៃល- 
វៃលា ចៃបាស់ លាស់ ។ នៃះ បើ ទី- 
ភ្នាក់ ងារ ព័ត៌មន Yonhap។

បន្ថៃមលើជំនញ កីឡា  បង- 
ប្អូន ភ្លាះ សៃី ទាំង ២ នក់ បាន 
លើក មុខ មត់ ខ្លួនឱៃយ លៃបី លៃបាញ  
ដោយ ការ បងា្ហាញ មខុ  ក្នងុ កម្ម វធិ ី
ទូរទសៃសន៍ នន  ។ តៃ ការ ចោទ- 
បៃកាន់ ពី អំពើ របស់ ពួក គៃនៃះ 
បាន ញ៉ាំង ឱៃយ មន ការ ខឹង សមៃបា 
ខ្លាំង  ក្នុង បៃទៃស មួយ ដៃល ការ - 
សម្លុត គំរាម នៅ សលា រៀន ឬ  
កន្លៃង ធ្វើ ការ  គ ឺជា បញ្ហា សង្គម ដ ៏
ធ្ងន់ ធ្ងរ មួយ ៕ AFP/VN

Lukaku ដល់ កម្រាតិ កំពូល ជួយ Inter ឡើង ទី កំពូល 
កេុងរ៉ូម : កីឡាករ Romelu 

Lukaku បំបោ៉ាង សំណញ់ទី 
២គៃប់ ធ្វើឱៃយ គៃប់ បាល់ អាជីព 
មន  ចំនួន ៣០០គៃប់ ខណៈ 
កៃុម Inter Milan រំកិល ឡើង 
ទៅ នៅ  លើ   AC Milan ដើមៃបី ឈរ 
ទ ីកពំលូ   តារាង កៃប ខណ័្ឌ  Serie 
A កៃយ ពី ដណ្តើម បាន ជ័យ- 
ជម្នះ ពី Lazio ក្នុង លទ្ធផល 
៣-១ កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ។ 

២ គៃប់  របស់ ខៃសៃបៃយុទ្ធ 
សញ្ជាតបិៃលហៃសុកិ កើត មន នៅ 
វគ្គ ទី ១ ខណៈ  Inter បៃឹង បៃង 
ដើមៃបី  ទាញ ផល ពី  បរាជ័យ ដ៏ គួរ 
ឱៃយ ភ្ញាក ់ផ្អើល របស ់កៃមុ គបូៃជៃង 
រមួ កៃងុ  Milan កៃម ថ្វ ីជើង កៃមុ 
ម្ចាសផ់្ទះ  Spezia ២-០ កាល ព ី
ថ្ងៃ សៅរ៍ ។

Inter ដៃល កពំងុ តាម បៃដៃញ 
ដើមៃបី  ឈ្នះ ពាន Scudetto 
(Serie A) ជាលើក ដំបូង គិត 
តាំងពី  លើក ពាន ៣ ក្នុង ១ 
រដូវកាល កៃម ការ ដឹក នំ របស់ 
លោក Jose Mourinho ក្នុង 
ឆ្នាំ ២០១០   នោះ មន ១ ពិន្ទុ នំ- 
មុខ  Milan ដៃល មន គម្លាត ៦ 
ពិន្ទុ ពី កៃុម លៃខ៣ Roma ។

ទិដ្ឋភព នៃះ បៃកដ ជា  នំ ឱៃយ  
ជំនួប រវង កៃុម រួម កៃុង មីឡាន  
ដៃលនងឹ  កើត  ឡើង នៅ កឡីដា្ឋាន   
San Siro ន ថ្ងៃ អាទិតៃយ នៃះ 
កាន់ តៃ ល្អ មើល ខ្លាំង ឡើង។

គៃូបង្វឹក  Inter លោក Anto-
nio Conte បាន ថ្លៃង ថា ៖ « គត ់
(Lukaku) តៃឡប់ មក កាន់ 
កមៃតិ កពំលូ វញិ ហើយ យប ់នៃះ 
ហើយ យើង ចង់់បាន  Romelu 
(Lukaku) នៃះ។ យើង តៃវូ ការ 

ការ ប្ដៃជា្ញា  និង ភពពុះ កញ្ជៃោល  
ពី គៃប់ គ្នា ក្នុង កៃុម នៃះ » ។

លោក  Conte បន្ត ថា ៖ « ខ្ញុំ រីក- 
រាយ ជាមួយ នឹង កូន កៃុម នៃះ។ 
ពតិ មៃន  នៃះ ជា ចណំចុ ចាប ់ផ្ដើម 
សមៃប ់យើង ហើយ មនិ មៃន ជា 
ចំណុច បញ្ចប់ នោះ ទៃ ។ យើង 
ដឹង ចៃបាស់ ថា បៃកួត បន្ទាប់ គឺ 
ជំនួប កៃុម ក្នុង កៃុង តៃ១ ជាមួយ 
Milan ដោយ ការ តមៃង ់ឆ្ពោះ ទៅ 
ធ្វើ ការ បៃកតួ ជាមយួ នងឹ ការ មន 
បៃៀប លើ ពួក គៃ បន្តិច ជា រឿង 
ដៃល បៃសើរ យា៉ាង ពិត បៃកដ ។ 
វ នងឹ កា្លាយ ជា ការ បៃកតួ  គរួ ចាប-់ 
អារម្មណ៍ រវង កៃុម ទាំង២ ដៃល 
មន មហិច្ឆតា  ដូច គ្នា » ។ 

លោក Conte បាន ធ្វើ ការ សុំ- 
ទោស កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ ចំពោះ 
ការ ធ្វើ កាយ វិការ ដូ ច ជា បងា្ហាញ 
មៃម ដៃ កណ្តាល ដាក់ នយក- 

ក្លិប ចាស់ របស់ ខ្លួន ក្នុង តង់ ទី១ 
នៃ ការ បៃកួត ពាន   Italian Cup 
នៅ ទឹក ដី របស់ កៃុម Juventus 
កាល ពី ថ្ងៃ អងា្គរ សបា្ដាហ៍ មុន ។

បៃកតួ នៅ កឡីដា្ឋាន San Siro  
នៃះ Lukaku ជួយ  ឱៃយ  Inter  នំ - 
មុខ  នៅ នទីទី២២ ដោយសរ   
ស៊ុត  បាល់ ពិន័យ ១១ម៉ៃតៃ 
កៃយ Wesley Hoedt របស់   
Lazio បៃពៃតឹ្ត កហំសុ លើ  Lau-
taro Martinez ។

កីឡាករ វ័យ ២៧ ឆ្នាំ  បន្ទាប់ 
មក  ឡើង ទៅ ឈរ ទន្ទឹម នឹង  
Cristiano Ronaldo ក្នុង 
តារាង ឈ្មាះ អ្នក ស៊ុត បញ្ចូល 
ទរីបស ់Serie A បន្ទាបព់ ីបន្ថៃម 
ការ នំ មុខ ឱៃយកៃុម ម្ចាស់ ផ្ទះ  នៅ 
មុន ចប់ វគ្គទី ១ ជាមួយ នឹង ការ- 
ស៊ុត បាល់ ក្នុង លម្ហបញ្ចូល ទី 
យា៉ាង ស្អាត  ដៃល ជា គៃប់ ទី១៦ 

របស់ គៃ  ន រដូវកាល នៃះ។
កៃុម ភ្ញៀវ  ក៏ បាន កាត់ បន្ថយ 

ការ នំ មុខ ពៃល Gonzalo 
Escalante ស៊ុត  ្រហ្វ៊ីឃិក ទៅ 
ប៉ះ មិត្ត រួម កៃុម  Sergej Milink-
ovic-Savic បា្លាតចូល ទី នៅ 
នទីទី ៦១  តៃ  ៣នទី បន្ទាប់   
Lukaku ដដៃល ទោះ មិន បាន 
ស៊តុ បញ្ចលូ ទ ីខ្លនួ ឯង  ដើមៃបី  បាន 
ហ៊ៃតទៃកី (ស៊តុបាន ៣គៃប)់ 
ក៏ បាន រួម ចំណៃក ដោយ ការ- 
បញ្ជូន បាល់ ឱៃយ  Martinez 
កៀស បញ្ចូល ទី សៃួល ៗ  ជួយ ឱៃយ 
Inter នំ មុខ  ២គៃប់ ជាថ្មី ។

លទ្ធផល ៣-១ បាន បន្ត រហតូ 
ដល់ សំឡៃង កញ្ចៃ ចុង កៃយ 
បន្ល ឺឡើង ហើយ កៃមុ  Inter ហក ់
ឡើង ទៅ នៅ លៃខ ១ ជាមយួ នឹង  
៥០ ពនិ្ទ ុកៃយ បញ្ចបក់ារបៃកតួ 
២២លើក ៕ AFP/VN

Lukaku សុ៊ត ឱេយ Inter នំា មុខ Lazio ២-០ អំឡុងការ បេកួត កេបខ័ណ្ឌ Serie A កាលពីថ្ងេ អាទិតេយ។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ ខណៈកំពូលតារា-
ចម្រៀងប្រុសដ្រលជ្រកនៅ
ទ្រនំផលិតកម្មចាស់ហង្រស-
មាសជាង២០ឆ្នាំហើយទើប
ត្រចូលមកទ្រនំថ្មីហ្គាឡាក់សុី
របស់ឧកញ៉ាវ័យក្ម្រងបាន-
ប្រមាណជិត១ឆ្នាំសោះនោះ
ក៏ស្រប់ត្រល្រចឮដំណឹង-
រហៀងៗថាកូនប្រុសទី៣របស់
លោកព្របសុវត្ថិ ទំនងនឹង
ចូលរួមជាមួយឪពុកខ្លួនដ្ររ។
នាព្រលភ្លាមៗ ក្រយពី

កំពូលតារាចម្រៀងលោក-
ព្របសវុត្ថិច្រញពីហង្រសមាស
ទៅជ្រកទ្រនំថ្មីហ្គាឡាក់សុី-
នោះតារាចម្រៀងប្រុសរលកក្រយជា
កូនប្រុសទី៣ឈ្មោះសុវត្ថិសិរីវុឌ្រឍក៏-
បានដើរច្រញពទី្រនំធនំោះត្រនៅមនិទាន់
ដឹងថាតើត្រូវទៅតាមឪពុករបស់គ្រ ឬ
យ៉ាងណា?ត្រជារឿយៗនោះគ្រកឃ៏ើញ
កូនប្រុសពៅលោកព្របសុវត្ថិ
ឈ្មោះសវុត្ថិសរិីវឌុ្រឍរម្រងមាន
សារប្រប់អ្នកគាំទ្រខ្លួនឱ្រយចុច
LikeនិងShareបទ-
ចម្រៀងៗថ្មីរបស់ខ្លួនតាម
គណនីបណា្តាញសង្គម-
យូធូបរបស់ផ្ទាល់ខ្លួនថា៖
«ខ្ញុំបាទ សុវត្ថិសិរីវុឌ្រឍ
(SovathSereyvuth)
នងឹត្រៀមច្រញបទចម្រៀងថ្មីៗ 
នៅYoutubeរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់-
ដ្រលមានឈ្មោះថាSovath
Sereyvuth»។
ត្រអ្វីដ្រលគួរឱ្រយគ្រចាប់-

អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះគ្រន់ត្រ
ល្រងច្រៀងនៅហង្រសមាស
ត្រមយួរយៈមកសោះនោះ-
ស្រប់ត្រកូនប្រុសពៅ-
លោកព្របសុវត្ថិក៏បាន
បញ្ច្រញសា្នាដ្រដបំងូគកឺារ-
និពន្ធបទភ្ល្រងនិងទំនុក-
ច្រៀងឱ្រយឪពុកខ្លួនច្រៀង
នៅផលិតកម្មហ្គាឡាក់សុី ជា-
មយួបទថ្មីមានចណំងជើងថា
«GangGang» ដ្រល
ជាបទរ៉្របប្រប HipHop
ដំបូងរបស់លោកព្រប-
សុវត្ថិ ផងដ្ររនៅ
ផលិតកម្មថ្មីនោះ
និង    ជាការ សម្រួល-
បទភ្ល្រងដោយGrimes។ដោយឡ្រកកូន

ប្រសុទ១ីសវុត្ថិមនុវីណ្ណនងិទ២ី
សវុត្ថិមនុនីាគរបស់លោកព្រប
សវុត្ថិនាព្រលបច្ចបុ្របន្នន្រះនៅត្រ
បន្ដច្រៀងឱ្រយផលតិកម្មហង្រសមាស

ដដ្រលដោយគ្រឃើញអ្នកទាំង២
មានច្រញបទចម្រៀងជាហរូ-

ហ្រនៅឆ្នាំថ្មី២០២១
ន្រះផងដ្ររអត់ត្រកូន
ទី៣សុវត្ថិសិរីវុឌ្រឍ។
ចំពោះព័ត៌មានថា

កូនទី៣របស់លោក
ព្របសុវត្ថិអាចនឹង
ទៅចលូរមួច្រៀងនៅ
ហ្គាឡាក់សុីតាម-
ឪពុកនាព្រលឆប់ៗ
ខងមុខន្រះឬយ៉ាង-

ណានោះក៏គ្រមិនទាន់
បានការបញ្ជាក់ពីលោក

ព្របសុវត្ថិដ្រលជាឪពុក
និងខងអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅន្រ

ផលិតកម្មហ្គាឡាក់សុីនៅឡើយ
ទ្រ ដោយសារប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមិន
អាចទាក់ទងបាន។
គួរបញ្ជាក់ដ្ររថាតារាចម្រៀង

រលកក្រយន្រស្រស្រឡាញអ្នក-
សិល្របៈមានឪពុកជាតារាចម្រៀង
ល្របីសុវត្ថិសិរីវុឌ្រឍដ្រលជាកូន-
ប្រុសពៅលោកព្របសុវត្ថិនោះ
ធ្លាប់ជ្រកកោននៅទ្រនំហង្រសមាស
បានរយៈព្រលជាង២ឆ្នាំ ក៏បាន
ដើរច្រញតា មឪពុក៕

LIFESTYLE

www.postkhmer.com

កូនបេសុទំង៣ តារាចមេៀង លោក ពេប សុវត្ថ៖ិ កូនចេបង សុវត្ថ ិមុនីវណ្ណ 

(កណ្តាល) ទី២ មុនីនាគ(ឆ្វេង) និងទី៣ សិរីវុឌេឍ(ស្តា ំ )។ រូបហ្រងជីវ័ន

តារាចមេៀងបេសុ  នៅទេនំថ្ម ីហ្គាឡាក់សីុ  
លោក ពេប សុវត្ថ ិ  ។ រូបថតហ្រងជីវ័ន

ល្បីកូនបុ្សទី៣លោកព្បសុវត្ថិ
ចូលទៅទ្នំហ្គាឡាក់សីុជាមួយឪពុក

សកម្មភាព បេកួត ជមេះុ ថ្នាក់ ខេត្ត ពាន រង្វាន់សម្តេច ហុ៊ន សេន កាលពី រដូវ កាល ឆ្នា ំ២០២០។ រូបថតCNCC

   ឈន ណន 

ភ្នពំេញៈការប្រកួតពានរង្វាន់
សម្ត្រចហុ៊នស្រនលើកទី១៥
ឆ្នាំ២០២១នឹងចាប់ដំណើរការ
ប្រកួតជម្រះុថា្នាក់ខ្រត្តនៅថ្ង្រអង្គារ
និងថ្ង្រពុធន្រះនឹងគ្រងបញ្ចប់
នៅថ្ង្រទី២៩ខ្រកញ្ញាដើម្របីស្វ្រង
រកក្រមុខ្លាងំចំនួន៣ក្រមុឡើង
ទៅប្រកួតថា្នាក់ជាតិជាមួយក្រមុ-
ទំាង១៣ដ្រលត្រូវល្រងនៅ
លីគកំពូលកម្ពជុារដូវកាលថ្មីន្រះ
ខណៈលក្ខខណ្ឌប្រកួតត្រវូបាន
គណៈកម្មការប្រកួតបាល់ទាត់
ជាតិកម្ពជុា(CNCC)កំណត់
ច្របាស់លាស់រួចហើយ។
សម្រប់ការប្រកួតថា្នាក់ខ្រត្ត

ពានរង្វាន់សម្ត្រចហុ៊នស្រនរដូវ-
កាលថ្មីន្រះមានក្រមុតំណាងមក
ពីរាជធនី-ខ្រត្តចំនួន២១បាន
ចូលរួមហើយក្រមុទំាងន្រះត្រវូ
បានប្រងច្រកការប្រកួតជា៦ពូល
ក្នងុនោះពូលកមានក្រមុភ្នពំ្រញ-
ហ្គាឡាក់សីុ,មន្ទីរអយកខ្រត្ត
កំពង់ឆ្នាងំ,រដ្ឋបាលខ្រត្តតាក្រវ,
មន្ទរីអយកខ្រត្តកំពង់ស្ពឺហើយ
ពូលខមានក្រមុស.ស.យ.កខ្រត្ត
បាត់ដំបង,ស.យ.ស.សខ្រត្ត
ពោធិ៍សាត់,សូហ្វយី៉ាប៉្រលិននិង
ខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យ។
ចំណ្រកពូលគមានក្រមុខ្រត្ត

ឧត្តរមានជ័យ,ខ្រត្តសៀមរាប
អ្រហ្វសីុ,កងរាជអាវុធហត្ថខ្រត្ត
កំពង់ធំពូលឃមានក្រមុខ្រត្ត
កណា្តាល,មន្ទរីអយកខ្រត្តសា្វាយ-
រៀង,មន្ទរីអយកខ្រត្តកំពង់ចាម,

ពូលងមានក្រមុកោះកុងអ្រហ្វសីុ,
មន្ទរីអយកខ្រត្តកំពត,ខ្រត្តព្រះ-
សីហនុ,មន្ទរីអយកខ្រត្តក្រប,រីឯ
ពូលចមានក្រមុអធិរាជដំរីឦសាន
ខ្រត្តរតនគិរី,សមាគមកីឡាខ្រត្ត
ព្រះវិហរនិងក្រុមមន្ទីរអយក
ខ្រត្តត្របូងឃ្មុ។ំ
ចំពោះរូបមន្តប្រកួតគឺនៅតាម

ពូលទំាង៦ត្រវូធ្វើការប្រកួតវិល
ជំុចំនួន២ជើងជាលក្ខណៈក្រ
ដីនិងក្នងុទឹកដីហើយក្រមុដ្រល
ទទួលបានចំណាត់ថា្នាក់ល្រខ១
និងល្រខ២នៅតាមពូលនីមួយៗ
សរុប១២ក្រមុព្រមទំាងក្រមុល្រខ
៣ល្អជាងគ្រចំនួន៤ក្រមុនឹងត្រវូ
ឡើងទៅប្រកួតនៅវគ្គខ្វ្រង១៦
ក្រមុ រួចបន្តយកក្រមុឈ្នះឡើង
ទៅវគ្គ៨ក្រមុវគ្គពាក់កណា្តាល
ផ្តាច់ព្រត័្រនិងវគ្គផ្តាច់ព្រត័្រ។
សម្រប់ការប្រកួតវគ្គ១៦ក្រមុ

វគ្គ៨ក្រមុនិងវគ្គ១/២ផ្តាច់ព្រត័្រ
ត្រវូប្រកួត២ជើង(ក្រដីនិងក្នងុ
ទឹកដី)បុ៉ន្ត្រការប្រកួតដណ្តើម
យកល្រខ៣និងវគ្គផ្តាច់ព្រត័្រគឺ
ប្រកួតត្រ១លើកបុ៉ណ្ណោះដ្រល
វគ្គន្រះគ្រងនឹងធ្វើនៅពហុ-
កីឡដ្ឋានជាតិហើយក្រមុមា្ចាស់-
ជើងឯកក្រមុជើងឯករងនិងក្រមុ
ទទួលល្រខ៣នៅក្នងុការប្រកួត
ថា្នាក់ខ្រត្តន្រះនឹងត្រូវឡើងទៅ
ប្រកួតថា្នាក់ជាតិជាមួយក្រមុទំាង
១៣ដ្រលត្រវូល្រងនៅលីគកំពូល
កម្ពជុាឆ្នាំ២០២១ន្រះក្នងុនោះ
មានបឹងក្រតព្រះខ័នរាជសា្វាយ-
រៀងភ្នពំ្រញក្រនកងយោធពល-
ខ្រមរភូមិន្ទុវិសាខណាហ្គាវីល

អង្គរថាយហ្គរឺគិរីវង់សុខស្រន-
ជ័យនគរបាលជាតិអាសីុអឺរុ៉ប
អគ្គសិនីកម្ពជុាសូលទីឡូអង្គរ
និងក្រមុខ្រត្តព្រវ្រងដ្រលទើប
ឡើងមកពីលីគ២។
ចំពោះរូបមន្តប្រកួតថា្នាក់ជាតិ

ន្រះត្រវូបានCNCCកំណត់រួច
អស់ហើយគឺនៅរង់ចំាត្រក្រមុទំាង
៣ដ្រលឈ្នះបានកៅអីមកពី
ថា្នាក់ខ្រត្តបុ៉ណ្ណោះចំណ្រកការ-
ប្រកួតបើកឆកតាមពូលទំាង
៦(ថា្នាក់ខ្រត្ត)នៅថ្ង្រអង្គារន្រះ
មាន៥គូនិងថ្ង្រពុធមាន៤គូបុ៉ន្ត្រ
គ្រប់គូទំាងអស់ត្រវូប្រកួតចាប់-
ពីរសៀលម៉ាង៣ដូចគា្នា៕
ការ បេកួត ទំង ៥គូ នៅថ្ងេអង្គារ
-ភ្នពំ្រញហ្គាឡាក់សីុvខ្រត្តកំពង់-
ស្ពឺនៅវិទ្រយាល័យច្របារអំពៅ
-ខ្រត្តពោធិ៍សាត់vខ្រត្តបនា្ទាយ-
មានជ័យនៅវិទ្រយាល័យហុ៊នស្រន
កណ្តៀង
-ខ្រត្តកំពង់ធំvខ្រត្តឧត្តរមានជ័យ
នៅវិទ្រយាល័យកំពង់ធំ
-កោះកុងអ្រហ្វសីុvខ្រត្តក្រប
នៅវិទ្រយាល័យកោះកុង
-ខ្រត្តត្របូងឃ្មុំvខ្រត្តរតនគិរីនៅ
វិទ្រយា.បុ៊នរា៉ានីហុ៊នស្រនម្រមត់
ការ បេកួតទំង ៤គូ នៅ ថ្ងេពុធ
-ខ្រត្តកំពង់ឆ្នាំងvខ្រត្តតាក្រវ
នៅវិទ្រយាល័យកំពង់ត្រឡាច
-ខ្រត្តបាត់ដំបងvសូហ្វយី៉ាប៉្រលិន
នៅវិទ្រយាល័យន្រតយ៉ង់
-ខ្រត្តសា្វាយរៀងvខ្រត្តកំពង់ចាម
កីឡដ្ឋានខ្រត្តសា្វាយរៀង
-ខ្រត្តកំពតvខ្រត្តព្រះសីហនុនៅ
កីឡដ្ឋានខ្រត្តកំពត

ពានរង្វាន់សម្តច្ហុ៊នស្នចាប់-
ផ្តើមប្កួតជមុ្ះថ្នាក់ខ្ត្តថ្ង្ន្ះ
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