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Henderson ថា ការងារទើបបាន
ពាក់កណ្ដាល ទេ 

សូមអានទំព័រ 

១៥ព័ត៌មានកីឡា

កម្ពជុាអនុម័តបង្កើត«ច្រកទ្វារអុីនធឺណិតជាតិ»
ដើម្របីងាយស្រលួគ្រប់គ្រងការតភ្ជាប់អុីនធឺណិត

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា 
បាន  អនុម័ត   បង្កើត « ច្រក  ទ្វារ 
អីុន  ធឺណិត ជាតិ  (NIG) »   ក្នុង 
គោល បណំង ជយួ សម្រលួ  នងិ 
គ្រប់ គ្រង ការ តភ្ជាប់ អីុនធឺណិត 
ប្រកប ដោយ ប្រសិទ្ធ ភព និង 

សក័្តសិទិ្ធ ិភព លើ ការ កៀរគរច-ំ 
ណលូ សន្ដិ សខុ សង្គម  ថ្ររក្រសា 
របៀប រៀប រយ សណ្តាប់ ធ្នាប់ 
សង្គម  វប្របធម៌ និង អារ្រយធម៌ ឱ្រយ 
ល្អ ប្រសើរ។

បើយោង តាម អនកុ្រតឹ្រយ ដ្រល 
មាន    ២០ មាត្រ និង ១១ ជំពូក  
ហើយ ត្រូវ  បាន ចុះ ហត្ថល្រខា 

ដោយ លោ ក នាយក រដ្ឋមន្ដ្រ ី ហ៊នុ 
ស្រន កាល  ពី ថ្ង្រ ទី ១៦ ខ្រ កុម្ភៈ 
និង    ច្រញ ផ្រសាយ ជា សាធរ  ណៈ 
កាល ព ីម្រសិល មញិ (ថ្ង្រទ ី១៧ ខ្រ  
កុម្ភៈ) ការ បង្កើត NIG គឺ  ដើម្របី 
សម្រប សម្រួល  និង គ្រប់ គ្រង 
ការ តភ្ជាប់ បណ្តាញ អីុនធឺណិត 
ក្នុង ប្រទ្រស (DIX) និង អន្តរ-

ជាត ិ (IIG)។   NIG រមួ បញ្ចលូ  
DIX សម្រប់ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ទិន្ន- 
នយ័ អីនុធណឺតិ ក្នងុ ប្រទ្រស នងិ  
IIG សម្រប់ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ទិន្ន-
ន័យ អីុនធឺណិត ក្នុង ស្រុក និង 
អន្តរ ជាតិ។

អនុក្រឹត្រយ  បន្ត ថា៖ « ច្រក ទ្វារ 
អីុនធឺណិត ...ត ទៅ ទំព័រ ៩

អតីតប្រធានមន្ទរីរៀបចំ-
ដ្រនដីខ្រត្តស្ទងឹត្រងត្រវូ-
បានចោទបទក្ល្រងឯកសារ
ករណីច្រញបណ្ណកម្មសិទ្ធដីិ

ក្រសួងសុខាភិបាលអំពាវនាវដល់ពលករខ្ម្ររ
នៅថ្រគួរកំុវិលមកចូលឆ្នាំខ្ម្ររដើម្របីទប់សា្កាត់កូវីដ

ឃុត សុភចរិយា

ស្ទងឹតៃងៈ តលុាការ ខ្រត្ត ស្ទងឹ-  
ត្រង កពំងុ ដណំើរការ នតីវិធិ ីស្រវ- 
ជ្រវ នងិ ប្រមលូ ភស័្ដតុាង ពាក ់ពន័្ធ 
ករណី ច្រញ បណ្ណ កម្ម សិទ្ធិ មិន- 
ប្រក្រតី លើ ផ្ទ្រដី ព្រ ស្រង ជាង 
៥០០ហិកតា នៅ ស្រុក ថាឡា- 
បរិវ៉ាត់  ដោយ  ចោទប្រកាន់ អតីត 
ប្រធន មន្ទីរ រៀប ចំ ដ្រនដី  នគរូប- 
នីយកម្ម  សំណង់  និង សុរិយោដី  
ន្រ ខ្រត្ត ន្រះព ីបទ ក្ល្រងបន្ល ំឯកសារ   
ដ្រលបាន ច្រញ បណ្ណ កម្ម សិទ្ធិ ន្រះ ។

លោក  យ៉ា ណរិន  ប្រធន 
តុលាការ ខ្រត្ត ...តទៅទំព័រ ៤

ឃុ  ត  សុភ ចរិយា

ភ្នពំៃញៈ ការ បន្ទោ បង ់ទកឹនម 
ឬលាមក នៅ  ពាស វល  ពាស - 
កាលតា មទី សា ធរ ណៈ  ពិស្រ ស 
នៅ ភ្ន ំព្រញ គ ឺជា ទង្វើ អស ីល ធម ៌
មួយ ដ្រល ធ្វើឱ្រយ ប៉ះ ពាល់ស្រ ច- 
ក្ដីថ្ល្រ  ថ្នូរ ន្រ  ជាតិសា សន៍ មួយ។  
ប ញ្ហាន្រះ មា នការ ស្ដបីន្ទោ ស លើ 
ឥ រិ យបថ អ្ន ក ប្រ ពឹ ត្ត និង ស្នើ ឱ្រយ  
មា នវ ិធ នកា រត ឹង រុ ឹង ក ៏ប៉នុ្ត្រ មន្ត្រ ី
អាជា្ញា ធ រដ្រ នដី ថា  ក្រ ពីកា រឃាត់- 
ខ្ល ួន បង្ហាញ មខុ ជា សាធរ ណៈគ ឺ
ពុំ ទ ន់មាន ទណ្ឌ កម្ម ណ មួយ 
លើស ពីន្រះ ទ្រ...តទៅទំព័រ ២

មុំ គន្ធា
 
ភ្នពំៃញៈក្រសងួ សខុា ភបិាល 

បាន អំពាវ នាវ ទៅ ដល់ ពលករ 
ខ្ម្ររ ដ្រល កំពុង រស់នៅ និង ធ្វើ- 
ការ នៅ ប្រទ្រស ថ្រ  គរួ កុ ំសម្រកុ 
វិល   ត្រឡប់ មក ស្រុក កំណើត  
ក្នុង ពិធី បុណ្រយ ចូល ឆ្នាំ ប្រព្រ-
ណីខ្ម្ររ នាព្រល ខាងមុខ ដើម្របី 
ការពារ នងិ ចលូ រមួ ទប ់សា្កាត ់ការ 
រីក រាល  ដល នូវ ជំងឺ កូវីដ ១៩ 

ខណៈ ក្រសួ  ង បានបណ្តុះ - 
បណ្តាល គ្រូ បង្គោ ល  ពីការ ចាក់ 
វ៉ាក់ សាំង កូវីដ សម្រ ប់ ខ្រត្ត នៅ 
ជាប់ ព្រំដ្រន ។

លោក  មម៉ ប៊នុ ហ្រង រដ្ឋមន្រ្ត ី
ក្រសួង សុខា ភិបាល បាន ថ្ល្រង   
ខណៈ ព្រល ដ្រល លោក ចុះ ពិនិត្រយ  
និង សួរ សុខ ទុក្ខ ពលករ ខ្ម្ររ ដ្រ ល   
កំពុង ធ្វើ ចតា្តាឡី ស័ក ក្នុង ខ្រត្ត 
បាត ់ដបំង  កាល ពរី សៀល ថ្ង្រទ ី
១៦ ខ្រកុម្ភៈ...តទៅទំព័រ  ៦

អគារ ខ្ពស់ៗ នៅទីកៃងុ ភ្នពំៃញ 

ទិដ្ឋភព អគារ ខ្ពស់ ៗ នៅ ខណ្ឌដូនព្រញ  រាជធនីភ្នំព្រញ  កាលពីថ្ង្រទី ១ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១។ ទី ផ្រសារ លំនៅ ឋាន នៅ កម្ពុជាក្នុង 
ឆ្នាំ ២០២១ ត្រូវ បាន រំពឹង ថា នឹង ងើបឡើងវិញ ក្នុង ល្របឿន យឺតៗ...(ព័ត៌មាន ពិស្ដារ ទំព័រ ៩)។ រូបថត ហ្រង ជីវ័ន

ទំហំ ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វេភាគីរវាង  
កម្ពុជា  និង ជ ប៉ុន  ធ្លាក់ចុះ ៨,៤៥ 
ភាគ រយ ប៉ុន្ដេសញ្ញាស្ទុះ ងើប 
ឡើងវិញ ខ្លាំង ...ទំព័រ ៨

សេដ្ឋកិច្ច

រដ្ឋសភាបេទេ សបារាំង   បាន បោះ - 
ឆ្នោត    អនុម័ត លើ សេចក្តី ពេង 
ច្បាប ់បេឆាំង នឹង អ៊ិស្លាម ជេុល- 
និយម ...ទំព័រ ១១

អន្តរជាតិ 

ជួប ជាមួយ យុវជន ដើរផ្សង- 
ពេង ទាំង យប់ពីខ្នងផ្សារ 
ធ្លាយ ឆាយ យោង នេ តំបន់ 
អារ៉េង តេមា្នោក់ឯង ...ទំព័រ ១៣

ជីវិត កម្សាន្ត

គួរមានវិធានការ
ប្របណាដើម្របីដោះ-
ស្រយបញ្ហាបន្ទោ-
បង់តាមទីសាធារណៈ?
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តពីទំព័រ ១...ដោយ សារ ពំុ ទាន់   
មាន ចៃបាប់ ចៃ ង ខណៈ មន្តៃី បរិ- 
សា្ថាន ថា  បញ្ហាប ង្គ ន់  មាន ស ម- 
 ល្ម ម អាចដោះ សៃយ បាន។ 

កា លពី  ថ្ងៃ២៨ កុម្ភៈ  ឆ្នា ំ២០ ២០ 
ប ុគ្គលកិ បើកបរ មា្នាក ់ឈ្មោះ ចៃង 
ចិ តៃ តៃូវបាន រដ្ឋាករ ស្វយ័ ត 
រថយន្ត កៃុង  ប ញៃឈប់ ពី ការងា រ  
កៃយពី   គាត់ បាន បន្ទោប ង់ ទឹក- 
នម ដក់ កង់ រថយ ន្ត កៃុង នៅ 
តា ម ទសីាធារ ណៈ ធ្វើឱៃយប៉ះ ពាល ់ 
ដល ់កតិ្ត ិយសសៃ ចក្ត ីថ្លៃថ្ន ូរ របស ់ 
អង្គភា ព  ក ៏ដ ូច ជា សណ្តាប ់ធា្នា ប ់
សា ធារ ណៈ ។ 

 ប ន្ទោ បព់ ីមានករណ ីនៃះ សា- 
លា រាជធាន ី ភ្នពំៃញបា ន ជរំញុឱៃយ  
អាជា្ញា ធរ មូលដ្ឋា ន រឹត បន្តឹ ង  និង 
ចា ត់វិ ធា ន កា រ ចាប់ បុគ្គល ដៃល 
បន្ទោ បង ់តាមទ ីសាធា រ ណៈមក 
អប់រំ និង ដក់ ទណ្ឌ កម្ម  ហើ យ 
ក្នុ ង ក រ ណី មិន រាង ចាល នឹ ងចា ត់- 
វិ ធាន កា រ លើស ពី នៃះ បន្ថៃម ។ 
នៃះ បើ តា មលោក ម៉ៃ ត មាស- 
ភក្ត ីអ្ន ក នំ ពាកៃយ សា លា រាជ ធា នី- 
ភ្នំពៃញ  ក៏ប៉ុន្តៃ លោក មិន បាន 
បញ្ជាក ់អពំ ីវធិាន ការ បន្ថៃម នះ 
ជា អ្វី ឱៃយ ពិត បៃ កដ  នះទៃ ។

 ជុ ំវញិការអ នវុត្ត វធិាន ការ នៃះ 
អា ជា្ញាធរ  ខណ្ឌ ដូ ន ពៃញ បា ន ឃា ត់ 
ខ្ល ួន មនសុៃស១ ៣ ន កព់ថី្ងៃទ១ី  ៩ 
ខៃមករា  ឆ្នាំ ២០២១  និ ង ១ ៣ 
ន ក់ បន្ថៃ ម ទៀ តកា ល ពី ថ្ងៃទី២ 
ខៃក ុម្ភៈ ឆ្នានំៃះ ដើមៃប ីយក មក អបរ់ ំ
បន្ទោ បព់ ីពកួគៃ  បន្ទោប ង ់នៅតាម 
ដើមឈើ ក្នងុ សួនចៃបា រ សាធារ ណៈ  
និង ទី តំាង សាធារ ណៈ ផៃសៃ ងទៀត  
បង្ក  ក្លិ នឆ្អៃះ   ដល់ អ្នក ដំ ណើ រ។ 

 យោង តា ម ទំព័រ ហ្វៃ ស ប៊ុក ផ្លវូ- 
ការ របស ់ រដ្ឋបាល ខ ណ្ឌ ដនូ ពៃញ 
ពលរដ្ឋ ដៃល តៃូវបាន ឃាត់ខ្លួន 
មក អប់រំ ទំា ងនះ គឺជា  អ្នក បៃកប- 
របរ រត ់ ម៉តូឌូ ុបនងិ  កង ់៣។ពកួគៃ 
តៃូវបាន អាជា្ញាធ រ តមៃូវ ឱៃយ ពាក់ 
សា្លាក ដៃល មាន សារ ជា អកៃសរ ថា 
«ខ្ញុ ំឈប ់បន្ទោបង ់  តាម  ទសីាធា- 
រ ណ  ៈទៀតហើ យ »ហើ យ ថតរបូ 
ពួកគៃ បង្ហាះ លើ បណ្តាញ សង្គម។ 
បន្ទោប ់ម ក បាន ដ ក ់ទណ្ឌក ម្មឱៃយ 
ពកួគៃ លាង សមា្អាត កន្លៃង ដៃល 
ពួកគៃ  បាន បន្ទោប ង់ នះ រួច 
ទើប  អនុញ្ញាត ឱៃយ តៃឡប់ ទៅវិ ញ។ 
    ក៏ប៉ុ ន្តៃ សមៃ ប់ លោក  ឈ ត 
បុ៊ន ថង  បៃធាន ផ្នៃក ទំន ក់ទំ ន ង  
វបៃបធ ម ៌ អបរ់ ំ នងិ ទៃសច រណ ៍នៃ 
វទិៃយាសា្ថា ន ទនំកទ់ ំន ង អន្តរជាត ិ
នៃ  រាជបណ្ឌិ តៃយ សភា   កម្ពុជា ចង់ 
ឱៃយ ដក់ ទណ្ឌក ម្មតា មរយៈ  ឱៃយ    
អ្ន កបៃពៃឹ ត្តធ្វើ កិច្ចការ  សង្គម 
ជនំសួ ឱៃយកា រ ថត នងិ ផសូ្ត របូភាព 
បគុ្គល លើ បណ្តាញ សង្គម ដៃល 
អា ច នឹង បង្ក ឱៃយ មាន ភាព រើស- 
អើង  និង អរិ ភាព ក្នុង  សង្គ ម។  
   លោក  ប៊ុន ថង បាន ថ្លៃ ងថា៖ 

«ទោស នៃ ការ បន្ទោបង ់ នៅតាម  
ទីធា្លា សាធារណៈ និ ងឯក ជន បៃប 
នៃះ  មនិ ទាន ់ឈានដល ់ ការថត 
រូបបង្ហាះ  តាម បណ្តាញ សង្គម ទៃ។ 
មន្តៃ ីសាធា រ ណៈគួ រ  ដក់ ទណ្ឌ កម្ម  
ពួក គៃដោយ បង្ខំ ឱៃយ ធ្វើ កិច្ចការ 
សង្គម ដូចជា  សមា្អាត អនម័ យ 
ប រសិា្ថាន នៅ ក្នងុ ទ ីតាងំ ដៃល ពកួ- 
គៃ បាន បៃពៃឹត្ត ឬ ធ្វើ អនម័យ  
លាង សមា្អាត បង្គន់ សាធា រ ណៈ»។  
  យ៉ា ង   ណ ក្ដ ីលោក  សខុ ពៃញ- 
វុ ធ អភិ បាល ខណ្ឌ ដូន ពៃញ   
បាន បញ្ជាក ់ថា នៃះ  គជឺា ជមៃើស 
ចុង កៃយ  បន្ទោប់ ពីមាន កា រ -   
ឃា ត់ខ្ល ួ ន អ ប់រំ ដ ដៃ ល ៗ តៃមិ  ន- 
មាន ការ   រាង ចា ល ។

លោក  ថ្លៃង ថា៖«ការ បន្ទោ បង ់
ទកឹនម តា ម ទសីាធា រណៈគជឺា 
ទង្វើ អសីល ធម៌ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះ ពាល់ 
ដល់  សោ ភណភាព  បរិសា្ថា ន និ ង 
សៃចក្ដ ី ថ្លៃ ថ្នរូ របស ់សង្គម ជាត។ិ 
បុ គ្គល ខ្លះ តៃវូបាន មន្តៃ ីយើង ឃាត់ 
ខ្លនួ  ធ្វើការ  អបរ់ ំណៃន ំឱៃយ បញៃឈប ់
ការបៃ ពៃ ឹត្ត អពំើ ឆ្គា ំឆ្គងដដៃលៗ 
នៃះ ជា ចៃើន ដង  ប៉ុន្តៃ មិន មាន 
ការ បៃ ឥរយិប ថ ទាល ់តៃ សោះ 
ទើ ប  ម ន្តៃ ីយើង សមៃច ថត បង្ហាះ 
រូបភាព នៅ ក្នុង Fa ce bo o k » ។

បើតាម  លោក ឈ ត ប៊ុន ថង 
ការ បន្ទោប ង ់ត់ា ម ទ ី សាធារ ណៈ 
ម ិន គៃនត់ៃ  ប៉ះពាល ់ដល ់សោ- 
ភណភាព បរិសា្ថាន ក្នុង ទីកៃុ ង 
ប៉ណុ្ណោះ ទៃ តៃ ថៃម ទា ំង ប៉ះ ពាល ់
ដល់ បៃពៃណីវ បៃបធ ម៌ នៃ សង្គម 
ជាតិ ទាំង មូល។ទន្ទឹម នឹង នៃះ  
ចំណូល  ថវិកា  ជាតិ តាម រយៈ វិស័យ 
ទៃស ចរណ៍ ក៏ នឹងបា ត់ប ង់  មួយ 
ផ្នៃក ផង ដៃរ ដោ យសា រតាម        
ទី សាធា រណៈ ខ្វះអ នម័ យ ។  

លោក  បញ្ជាកថ់ា ៖ «គា្មោន ទៃស- 
ចរ ឯ ណ មា្នាក់ចង់ ទសៃសន ទីកៃ ុង 
ដៃល មាន ក្លនិ ស្អយុ ឆ្អៃះឆ្អា ប នងិ 
ពោ រពៃញ ដោយ មនសុៃស អសលី- 
ធម៌ ឡើយ។ ដើ មៃបី លើកក ម្ពស់ 
សលី ធម ៌នៃ កា ររ សន់ៅ ទា ំង ក្នងុ 
ស ង្គម គៃួសារ  និង សង្គម ជា តិ 
យើ ង គៃប ់គា្នា  តៃ ូវ  ផ្លាសប់្ដ ូរ ឥរយិ- 
ប ថ ផ្ទោល ់ខ្លនួ ដចូ ជាការ បន្ទោបង ់ 
តាម ទីសាធា រណៈ ជា ដើម » ។ 

ទន្ទឹ ម នឹងនៃះ លោក ប៊ុន ថង 
បាន ជំរុញ ឱៃយ មានស ង់ បង្គន់ អន- 
ម័យសា ធារណៈ  ឬឯក ជន ឱៃយ 
បាន ចៃើន ថៃម ទៀត នៅ ក្នុង   ទី- 
តាងំ   សម សៃ ប ដើ មៃប ីឱៃយ ពលរដ្ឋ 
ងាយសៃួ ល ចូលទៅ បន្ទោបង់ 
ពៃះ ប ច្ចបុៃបន្ន  បង្គន ់អនម ័យនៅ 
មាន តិចតួច  ហើយ កន្លៃង ខ្លះ គគៃចិ 
ឬ  ស្ទះ មិ នអា ច បៃើបា ន។ 

ជំុ វិញ កា រ សង់ បង្គន់ នៃះ  លោ ក  
ម៉ៃ ត មា សភក្ដី អ្ន ក នំ ពាកៃយ 
សាលា រាជ ធា នីភ្នពំៃញ មិ នអា ច  
សុំ ការអ តា្ថាធិបៃបា យបា នទៃ ។  
ក៏ប៉ុ ន្តៃ លោក សុខ ពៃញ វុ ធ 

បាន ឱៃយដឹ ងថា  សមៃប់ ខណ្ឌ ដូន- 
ពៃញប ច្ចុបៃបន្ន មាន បង្គន់ អន- 
មយ័  សា ធារ ណៈ ចនំនួ ១៤ ទតីាងំ 
ធំៗ ស្ថ ិ ត នៅតា ម សួនកមៃសាន្តចាប់ 
ព ីរង្វង ់មលូ កចួ  កាណងុ ភាគ ខាង 
លិច សា្ពាន ជៃយ ចងា្វារ រហូត 
ដល ់ រង្វង ់មលូ សម្ដៃចពៃះ  សងៃឃ- 
រា ជ  ជួ ន  ណត  ហើយ ក្នុង ១ 
ទតីាងំ មាន ១០ បន្ទប(់សមៃប ់
បរុស ៥ ន ិងសមៃ ប ់ស្តៃ៥ី)។នៃះ 
មិន ទាន់ រា ប់ប  ញ្ចូ ល នូវ ទីតាំង 
ឯក ជ ននៅតាមសា្ថានី យ បៃង  
សា្តា រមា៉ា ត ផៃសារ ទំនើប ភោ ជ នី យ- 
 ដ្ឋា ននិង ហាង កាហ្វៃ ធំៗ ផៃសៃង 
ទៀត ដៃល មាន ផ្ដល ់សៃវា បន្ទប ់
បង្គន់ អ ន ម័យ  ដោយ  ឥត  បង់ 
បៃក់ផ ង ទៃ។ 

 លោ ក ថា៖ «សមៃប ់មណ្ឌល 
ខណ្ឌដនូ ពៃញ យើងខ្ញុកំា រ ស្វៃង- 
រ ក បន្ទប់ ប ង្គ ន់ អន ម័យ មិន ពិ- 
បាក នះទៃ  គៃប ់ទតីាងំ ដៃល ខ្ញុ ំ
បាន រៀបរាប់ ខាង លើ គឺពលរ ដ្ឋ 
ទំាងអ ស់ អាច ចូល ទៅ បន្ទោប ង់  
បាន  ដោយ  ឥត បងប់ៃ ក ់ ហើយ 
ពី  ១កន្លៃ ង ទៅ១ កន្លៃ ង  នៅ   ឆ្ងា យ  
ពីគា្នា  បៃមា ណជា១០០ ម៉ៃតៃ 
ប៉ុណ្ណោះ។  ដូ ច្នៃះ សូម បងប្អូន 
មៃតា្តា ឈប់ បន្ទោបង់  នៅតាម   
ទី សាធា រ ណៈ » ។

 លោក  វៃជ្ជ បណ្ឌតិ លន់ សាយ- 
តៃង បៃធាន ន យក ដ្ឋាន  ថៃទាំ 
សខុ ភាព ជនបទ នៃ  កៃសងួ អភ-ិ 
វឌៃឍ ន៍ ជន ប ទ បានថ្លៃ ងថា  កា រ  - 
ប ន្ទោប ង ់តាមទ ីសាធារ ណៈ  ដៃល 
គា្មោន អន ម័យ ងា យ នឹង បង្ក ឱៃយ 
ឆ្ល ងជំងឺដូ ច ជា  ជំងឺ កាមរោ គ  
 អា សន្នរោ គ  ផ្ល ូវ ដ ង្ហើម    ជាពិ សៃស 
ជំ ងឺ កូ វើដ១៩ ដៃល កំពុង បង្ក ហា- 
និ ភ័យ នៅ ក្នុងពិភព លោ ក ។

លោក  សាយ តៃង បាន បន្ត 
ថា តាម ការសៃវជៃវ រ បស់ 
ធនគារ ពិភ ព លោក ពី ឆ្នា២ំ០០៨  
កា ររស់នៅ  ខ្វះ អនម័យ ជា ពិ- 
សៃស  កា រ បន្ទោ បង់ ពាសវា ល- 
ពាសកាល បាន ធ្វើ  ពលរដ្ឋ នៅ 
កម្ពុ ជាប ង់ខាត  ថ វិកា បៃមាណ 

៤ ៤៨ លាន ដុលា្លារ  ទៅលើ ថ្លៃ 
ពៃយាបា ល  ជំងឺ ក្នុង ១ ឆ្នាំ ។  

 លោក  ថា៖«ការ ទមា្លាប់ ខ្លនួ រស់- 
នៅ ក្នុង បរិសា្ថាន សា្អាត នឹងធ្វើ ឱៃយ 
យើង មាន សុខ ភាព ល្អ បៃកប - 
ដោយ ភាព ថ្លៃថ្នូ រ និ ង សបៃបា យ    
រើ ករាយ ទំាង ក្នងុ គៃសួារ និង សង្គម- 
ជាតិ ទាំង មូល » ។

ជា ម ួយ គា្នា នៃះ  លោក  សាយ- 
តៃង ក ៏បាន ទទលួ សា្គាល ់ផង ដៃរ 
ថា  គៃសួារ ពលរដ្ឋ មយួ ចនំនួ នៅ 
ក ម្ព ុជា  លើ ក លៃ ងតៃ  ក្នងុ រាជធាន-ី 
ភ្នពំៃញ  គ ឺនៅ មនិ ទានម់ា ន  បន្ទប ់
បង្គន់ អន ម័យ នៅ ឡើយ ទៃ។

ក ៏ប៉នុ្តៃ  លោក  គាត រងៃស ី បៃធាន 
មន្ទរី បរិ សា្ថាន រាជធានី  ភ្នពំៃ ញបា ន   
ថ្លៃ ងថាថ្វបីើ  ពៃលនៃះគា្មោន របាយ- 
ការណ៍ ជាក់ លាក់ ពី ចំនួន បង្គន់ 
អន មយ័ នៅ តាម ទសីាធា រ ណៈ 
ប៉នុ្តៃ នៅតា ម សនួ កមៃសាន្ត សាធា- 
រណៈ រម ណី យ ដ្ឋា ន និង គៃប់- 
ទីតាំង សា្ថានី យបៃ ង សា្តា រមា៉ា ត 
ភោ ជ នី យ ដ្ឋា ន និងហាង លក់ 
កាហ្វៃ  ក្នងុ រាជធានី ភ្នពំៃញ  សុទ្ធ- 
តៃមាន បន្ទប់ បង្គ ន់ អនម័ យ 
ដៃល មនុសៃស គៃប់ គា្នាអាច បៃើ- 
បៃស់ ដោយ ឥត បង់ បៃក់។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «ជា ការ   ពិត 
កាល ពីមុ ន  ទីតាំង បន្ទប់ បង្គន់- 
អនមយ័ សាធា រណៈ មយួចំ នួ ន 
ខ្វះ ការស មា្អាត អនម័យ  ប៉ុន្តៃ   
ពៃលនៃះ  មាន ការ សមា្អាត អន- 
ម័យ បា នល្អ បៃសើរ  ពិសៃ ស បន្ទ ប់   
អន ម័យ នៅតា ម ទីតាំ ង ដៃប៉ូ 
លក់ សំាង  ឬហា្គា  រា៉ា ស សំាង សា្តារ- 
មា៉ា ត ភោ ជនី យ ដ្ឋា ន និង ហាង 
លក់ កាហ្វៃ ធំ» ។  

 យ៉ា ង ណក្ដ ី  លោក   គង ់ ប៊នុ- 
រត័្ន  អាយ៣ុ ៥ ឆ្នា ំ អ្នករត ់រុមឺក៉ ម៉តូ ូ
ទៃសច រណ៍  នៅកៃបៃ រ វត្ត សា រា៉ា - 
វ័ នបាន លើកឡើ ង ថា  កន្ល ងមក 
លោក ធា្លាប់ បន្ទោ បង់ ទឹក នម 
តាម របង ការ ដ្ឋាន សំណង់  និង 
តាម ដើមឈើ  ជាបដ់ ងផ្ល ូវ  សាធា- 
រ ណៈ   ដោយសា រលោ ក មិន អា ច 
អ ត់ទៃំ  បាន ។ 

លោក  ថ្លៃង ថា៖«ការឈឺ ជុះ 
នម នៃះមិនអា ច អត់ ទៃំ បាន 
យូរ  ទៃ បើ ពុំនះ វា នឹង  បៃឡាក់  
ខោខា្មោ សគៃ   កាន់តៃខា្លាំង។ មិន 
តៃប៉ុណ្ណោះ វា អាច បង្ក ឱៃយ យើង 
ចកុ ពោះ ស្ទះ ខៃយល ់សា្លាប ់បាន»។ 
   ប៉នុ្តៃ សមៃប ់ អតតី កៃមុបៃកឹៃសា- 
ជំនុំ ផ្នៃក សីលធម៌  និង សាស- 
ននៃ កៃសួង ធម្មការ  និង សាសន 
លោកវា៉ា យ វបិលុ  បាន ចាត ់ទកុ 
កា រ ប ន្ទោប ង់  ទឹ កនម  ទី  សា ធា- 
រ ណៈ  ថា«ជា  ទ ង្វើ ខ្វះ  ការអ ប់រំ  
និ ង គា្មោន  សីល ធម៌ » ។

 លោក  ថ្លៃងថា ៖ «ការឈ ឺបត-់ 
ដៃ  បត ់ជើង ទោះ ធ ំឬ តចូ  គខឺ្លនួ 
យើង មា្នាក់ៗដឹង ចៃបាស់  ហើ យ 
ក៏ អាច កំណត់ពៃ ល ជាក់លាក់ 
របស់ វា បាន ផង ដៃរ  បៃ សិ នបើ 
យើង មានការ សកិៃសា ព ីខ្លនួ យើង 
ឱៃយ បាន ចៃបាស ់អពំ ីការ សុ ីជុះ នៃះ 
ពោល គឺ  ហូប ចៃើន  ជុះ ចៃើន  
ផឹក ចៃើន  នម ចៃើន» ។

រើឯអ្ន កសៃ ីកៃវ ស ុផ រើ អា ជវីករ 
លកដ់រូ នៅ ផៃសារ គឡីមូ៉ៃតៃ  លៃខ៦ 
ដៃល បាន  ទៅ លំ ហាត់បៃណ ក្នងុ  
បរិវៃណ នៃ សួន ចៃបា រ ទីលាន បៃជា- 
ធិ បតៃយៃយ   ក្នុង ខណ្ឌឫ សៃសីកៃ វ  
រាជ ធានី ភ្នពំៃញ  បាន ថ្លៃង ដោយ 
អស់   សំណើចថា អ្នក និយម 
បន្ទោបង ់ទកឹ នម តា ម ទ ីសា ធា- 
រណៈគឺ  ភាគ ចៃើ ន ជា មនុសៃស 
បៃុស។ រើឯម នុសៃស សៃី  ទោះ ជា 
សៃី ខាត ល ក្ខណ៍ ក៏ កមៃ ឃើញ  
បន្ទោ បង់ បៃប នៃះ ដៃរ។

អ្នក សៃ ីបាន ចាត់ ទុក អ្នក បន្ទោ- 
បង់ ពាស វាល ពាល កាល តាម  
ទីតំាង សាធា រ ណ ៈនិង ឯកជ ន ថា៖ 
 «ជាម នសុៃសឥ ត សណ្តាបធ់ា្នាប ់ នងិ  
ខ្ជខីា្ជា បំផុត» និង បាន ជំរុញ ឱៃយ មន្តៃ ី
ដ ក ់ទណ្ឌ កម្ម  ឱៃយ បាន ធ្ងន ់ធ្ងរ  នងិ 
ផក ពនិ ័យ ជា បៃក ់ឱៃយ ចៃើន ដើមៃប ី
ឱៃយ ពួកគៃ រាង ចា ល »។

សៃ ដៀងគា្នា នៃះ ដៃរ  លោក  
កុក  សុវណ្ណ  ជា មន្តៃី យោធា ១ 
រូបក ៏បាន ជំរុញ ឱៃយ មានការ ដក់ 
ទណ្ឌ ក ម្ម  ឬ ផ ក ពិ ន័យ ចំពោះ 

អ្នក បៃពៃឹត្ត ល្មើស ផង ដៃរ ។ 
លោ ក បាន ថ្លៃង ថា កម្ពជុា បច្ចបុៃបន្ន 
មា នការ  រើក ចមៃើន លើ គៃប់ វិស័យ 
ពិសៃ ស សំណ ង់ហៃ ដ្ឋារចន- 
សម្ព័ន្ធ  និង ទៃសច រណ៍។ អគារ 
ស្កឹម ស្កៃធំៗ រើកលូត លាស់ ដូច 
ផៃសិត នងិលម្អ ដោ យ សនួចៃបារ ផ្កា 
ចមៃុះ ពណ ៌នងិ ភ្លើង បភំ្ល ឺនៅពៃល 
យប ់ដ ៏គរួ ជាទ ីទាក ់ទាញ ។ ប៉នុ្តៃ 
ការ បន្ទោប ង់  តាម ទីសាធារ ណៈ 
បានធ្វើ ឱៃយ ប៉ះ ពាល់ ធ្ងន់ ធ្ងរ ដល់ 
កតិៃយាន ុភាព ជាត ិ នងិ ធ្វើ ឱៃយ បាត-់ 
បង់ នូវ សោ ភណ ភាព បរិ សា្ថាន  
ទី កៃុង ផង ដៃរ ។ 

លោក  ថា ៖«តៃូ វដក់ ទណ្ឌ- 
កម្មលើ ជន ទាំង នៃះ ឱៃយ ធ្ងន់ ធ្ងរ ឬ 
ផកពិ ន័យ ជា បៃក់ ឱៃយ ចៃើននិង 
តៃ ូវធ្វើ ឱៃយ បាន ជាប់ ជាបៃចំា  ដោ យ 
គា្មោន ការ លើក លៃ ង ទោះ បគុ្គល 
នះ មាន ត ួនទ ីខ្ពងខ់្ព ស ់ឬ ស្ថតិ- 
ក្នុង និន្នា ការ អ្វី ក៏ដោ យ» ។

ប៉នុ្តៃ លោក  សខុ ពៃញ វ ុធ បាន 
ថ្លៃងថា  បច្ចុបៃបន្ន កម្ពុជា ពុំ មាន 
ចៃបាប់ ចៃងពីការ ផក ពិន័យ  ជា 
បៃក់ ពី បុគ្គ ល ដៃល បន្ទោបង់ 
តាម ទីសាធា រណៈ ទៃ។ បុ៉ន្តៃ ការ- 
បោះ ចោល សំរាម  តាម ទីសា ធា- 
រ ណៈ គ ឺតមៃវូ ឱៃយ ចាប ់ផក ពនិយ័ 
ជា បៃក ់ នងិការ ផ្ដន្ទោ ទោស ជាប ់
ពន្ធន គារ  ករណី មនិវាងចាល។ 
    លោក ថា៖«ពៃល នៃះ យើង 
មនិ ទាន ់អាច ផកព ិនយ័ ជា បៃក ់
បានទៃ ពៃះ គា្មោន ចៃបាប់  បុ៉ន្តៃ យើង 
នងឹ ផក ពនិយ័ នៅពៃល បៃទៃស 
យើង មាន ចៃបាប់ ស្ដីពី សណ្តាប់- 
ធា្នាប់ សាធា រណៈ»។

បើតាម លោក  ពៃញ វ ុធ  ពៃល 
នៃះ មន្តៃ ីជនំញ នៃ កៃសងួ ពាក-់ 
ព័ន្ធ កំពុង ពិភាកៃសា ចងកៃង សៃចក្ដ-ី 
ពៃ ង ចៃបាប់  ស្ដីពី សណ្តា ប់ ធា្នា ប់  
សា ធា រ ណៈ  ដោយ មា ន  ប ញ្ចូល   
មា តៃដក់ ទោស ទណ្ឌ  ចំពោះ 
អ្នកបន្ទោបង ់តាម ទសីា ធារណៈ 
ឬ ធ្វើ សកម្ម ភាព  ទាងំ ឡាយដៃ ល  
បង្ក ឱៃយ ប៉ះពាល់ ដល់ សណ្តាប់- 
ធា្នា ប់ សាធារ ណៈផ ង ដៃរ  ៕

សកម្មភាពឈរនោមនៅតាមទីសាធារណៈក្នងុខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នពំេញ កាលពីថ្ងេទី១៩ ខេមករា ឆ្នា២ំ០២១។ រូបថត រដ្ឋបាលខណ្ឌដូនពៃញ

គួរមានវិធានការបែបណា...
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ប្រធានអង្គការIOMប្រចំាកម្ពជុាស្នើឱ្រយដាក់ពលករ
ចំណាកស្រកុជាក្រមុអាទិភាពទទួលបានវ៉ាក់សំាងកូវីដ

នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈ បៃធាន បៃសកកម្ម  នៃ 
អង្គការ ទៃសន្តរ បៃវៃសន៍  អន្តរជាតិ 
(IOM) បៃចាំ កម្ពុជា លោក សៃី 
គៃីស្ទីន ប៉ាកូ (Kristin Parco) 
បន ស្នើ ឱៃយ ដាក់ ពលករ ចំណា ក - 
សៃកុ ក្នងុ កៃមុ មនុសៃស អាទិភាព  ដៃ ល 
ទទួល បន វ៉ាក់ សំា ង កូវីដ១៩ ។ 
កៃសងួ សុខាភិបល ផ្ដល់ អាទិភាព 
ចាក់ វ៉ាក់សំាង  ដល់ ខៃត្ត នៅ ជាប់ 
ពៃដំៃន ថៃ  នងិ វៀតណាម ប៉នុ្តៃ  បៃងុ- 
បៃយត័្ន ក្នងុការ កណំត ់កៃមុ មនសុៃស 
ដៃល នឹង ទទួល  បន វ៉ាក់សាំង។

IOM បៃចា ំកម្ពជុា  បន បង្ហោះ- 
សារ នៅ លើ បណា្ដាញ សង្គម របស ់
ខ្លនួដោយ សៃង់ សម្ដ ីលោក សៃ ី  ប៉ា កូ 
ថា៖ «ពលករ គឺ ជា វីរជន បៃចាំ ថ្ងៃ   
ដៃល បន បន្ត ចលូរមួ ចណំៃក ដល ់
សៃដ្ឋកិច្ច  សូមៃបីតៃ ក្នុង ពៃល ដៃល 
មាន ជំងឺ រាត តៃបាត ក៏ ដោយ។ ពួក- 
គៃ   គរួ តៃ តៃវូ បន បញ្ចលូ ពៃញ លៃញ 
ទៅ ក្នុង ផៃនការជាតិ  នៃ  ការ ចាក់ 
វ៉ាក់សំាង កូវីដ១ ៩» ។ 

លោកសៃី ប៉ាកូ បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍  តាមអុីមៃល បន្ថៃម ថា ពលករ  - 
ចំណាក សៃុក  គួរ តៃ ទទួល បន 
ការ ពិចារណា សមៃប់ ការ ចាក់ វ៉ាក់ - 
សំាង នៃះ  ហើយ ពកួ គៃ  មនិ គរួ តៃវូ 
បនមនិ រាប ់ បញ្ចលូ ដោយ សារ តៃ 
ពួកគៃ   ជា ពលករចំណាក សៃុក  
ឡើយ។ បៃសនិ បើ អាទភិាព ថា្នាក-់ 
ជាត ិ សដំៅ លើ បគុ្គលកិ ពៃទៃយនោះ  
ការងារ ពាក់ ព័ន្ធ  នឹង សុខភាព 
ពលករ  ក៏ គួរ តៃតៃូវ បន ផ្ដល់ 
អាទិភាព ដូច គ្នា ដៃរ។ បៃ សិន បើ 
មនុសៃស ចាស់ តៃូវ បន ចាត់ ទុក ថា  
ជា អាទិភាព ពល ករ ចំណាក សៃកុ 
វ័យ ចំណា ស់  ក៏ គួរ តៃ មាន អាទិភាព 
ដូច គ្នា ដៃរ ។

ពលករ ចណំាក សៃកុ មយួ  ចនំនួ  
ស្ថតិ ក្នងុ សា្ថានភាព មនិ បៃកៃតី រួម- 
មាន  បៃឈម នឹង ហា  នភិយ័ ផៃសៃងៗ 
ដចូ ជា សា្ថានភាព ការងារ  នងិ សា្ថាន- 
ភាព រស់ នៅ មិន ល្អ ការ ភ័យ ខា្លាច 
នងិ ការ រសី អើង ឬ ខ្វះ ការ ទទលួ- 
បន សៃវ សុខភាព។ នៅ ក្នុង 
បៃទៃស ជា ចៃើន  ពលករ ចណំាក- 
សៃុក  គឺ ជា កៃុម ដៃល មិន តៃូវ  បន 
គៃ យក ចិត្ត ទុកដាក់ នៅ ពៃលបៃ-  
ទៃ ស ទាំង នោះ  រៀប ចំ ផៃន ការ ចៃក- 
ចាយ និង ចាក់ វ៉ាក់សំាង។ ប៉ុន្តៃ  
ផៃន  ការ ចាក់ វ៉ាក់សំាង  គួរ តៃ   ពិចា - 
រណា សមៃប ់កៃមុ ពលករ ចណំាក- 
សៃុក  ជាក់ លាក់ ដៃល អាច មាន 
ហានភិយ័ ខ្ពស ់ ។ នៃះ ជា ការ លើក 
ឡើង របស់ លោក សៃី ប៉ាកូ។

លោក សៃី ថ្លៃង ថា៖ «ជំងឺ រាត- 
តៃបាត បងា្ហោញ យើង ថា ពៃល នយិាយ 
ពី សុខភាព សាធារណៈ គ្មាន អ្នក- 

ណា មា្នាក់  តៃវូ បន ការ  ពារ ទៃ ដរាប- 
ណា មនុសៃស គៃប់ គ្នា   មិន  តៃូវ បន 
ការពារ នោះ។ ដូច្នៃះ វ មាន ភាព- 
ចាំ បច់ ណាស់  ដៃល រដា្ឋាភិបល 
នានា តៃវូ ទទួល សា្គា ល់ ពី សារៈ សំខាន់  
នៃ សុខ ភាព សា  ធារណ ៈ សមៃប់ 
ពលករ ចំណាក  សៃុក គៃប់ បៃភៃទ 
ដោយ មិន គិត ពី ឋានៈ ផ្លវូ ចៃបាប់ និង 
បញ្ចលូ ពួក គៃ  ក្នុង ផៃន ការ ចាក់ - 
វ៉ាក់សាំង ថា្នាក់ ជាតិ»។

លោកសៃ ីប៉ាក ូមើល ឃើញ ថា 
រាជរដា្ឋាភិបល កម្ពុជា   បន បៃឹង- 
បៃង ក្នងុកចិ្ចការ  ធ្វើ ផៃន ការ ចៃក- 
ចាយ    នងិ ចាក់ វ៉ាកសំ់ាង នងិ ធានា 
ការ ចាក់ វ៉ាក់សំាង ដោយ រលូន។ 
IOM តៃៀម ខ្លនួ រចួ រាល ់ដើមៃបី ជយួ 
ដល់ រដា្ឋាភិបល នានា  រួមទំាង កម្ព ុជា  
ផង និង ដៃ គូ ក្នុង កិច្ច ការ ផ្ដល់ វ៉ាក់ - 
សំាង កូវីដ១៩ដើមៃបី ពងៃកី យុទ្ធនា - 
ការ ចាក់  វ៉ាក់សាំង ដល់ ពល រដ្ឋ ជា 
ជន ចំណាក សៃុក  និង អ្នក ដៃល 
តៃង ធ្វើ ដំណើរ ឯទៀតៗ។

លោក សៃី ឱ វណ្ណឌីន អ្នក- 
នាពំាកៃយ កៃសងួ សខុាភបិល  បន 
ថ្លៃង  ពី មៃសិល មិញ ថា វ៉ាក់ សំាង 
សុីណូហា៉ា្វាម  ដៃល ជា ជំនួយ របស់ 
ចិន  ចំនួន ៣០មុឺន ដូស  នឹង  តៃូវ 
ចាក់ លើមនុសៃស ចំនួន ១៤មុឺន ៩ 
ពាន់៥០០នាក់។ កៃសួង សុខា - 
ភិប  ល  កំពុង តៃៀម លក្ខណៈ ឱៃយ 
បន គៃប ់ជៃងុ ជៃយ   មនុ នងឹ   ផ្ដល ់
វ៉ាកសំ់ាង  ដល ់បណា្ដា រាជធានខីៃត្ត 
ដើមៃបី ចូលរួម ការ ចាក់ វ៉ាក់សំាង បងា្កា រ 
ជំងឺ ដល់ កៃមុ មនុសៃស  អាទិភាព  ដៃ ល 
នងឹ   បៃកាស ជា បន្ត បនា្ទាប ់ដោយ- 
សារ តៃ ចំនួន វ៉ាក់សំាង  មានកមៃតិ ។

លោក សៃ ីថ្លៃង ថា៖«តាម ពតិ ទៅ  
យើង ចង់ធ្វើ ឱៃយ បន ទូលំ ទូលា យ 
ប៉នុ្តៃ ដោយសារ វ៉ាកសំ់ាង យើង មាន 
កមៃិត ដូច្នៃះ ការ ផ្ដល់ វ៉ាក់សំាង 
របស់ យើង  ក៏ តៃូវ កំណត់ ទៅ តាម 
កៃុម មនុសៃស ដៃល តៃូវ  មក ទទួល 
តាម វគ្គ ៗ  របស ់យើង ធ្វើ យា៉ាង ណា 
ធានា ឱៃយ មាន វ៉ាក់សំាង ឱៃយ បន គៃប់ - 
គៃន់  សមៃប់ បុគ្គល ដៃល ស្ម័គៃ- 
ចិត្ត ទទួល វ៉ាក់សំាង កូវីដ ១៩ នៃះ 
ឱៃយ បន គៃប ់២ ដសូ។ ដចូ្នៃះ ហើយ 

បន ជា យើង មាន កា របៃងុ បៃយត័្ន  
ក្នុង ការ អនុញ្ញាត ឱៃយ កៃុម មនុសៃស 
ដៃល នឹង មក ទទួល វ៉ាក់សំាង ដោយ 
គិត ទៅ តាម អាទិភាព សំខាន់ៗ 
នៃកៃុម មនុសៃស ដៃល នឹង ទទួល 
ជាបន្ត បនា្ទាប់»។ 

លោក ឡងុ ឌមីង៉ ់ឯក អគ្គរាជទតូ- 
កម្ពុជា  បៃចាំ  សាធារណរដ្ឋ កូរ៉ៃ  
ដៃល ជា បៃទៃស មាន ពលករ- 
ចំណាក សៃុក ពីកម្ពុជា ចៃើនដៃរ  
នោះ  ថ្លៃង ថា  សាធារណរដ្ឋ កូរ៉ៃ  
នងឹ ចាប ់ផ្ដើម ចាក ់វ៉ាកសំ់ាង បៃឆងំ 
កូវីដ១៩ ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី ២៦ ខៃ កុម្ភៈ 
ដល ់ខៃ វចិ្ឆកិា ឆ្នា ំ២០២១ សមៃប ់
ពលរដ្ឋ ទាំង អស់  នៅ ក្នុង បៃទៃស 
កូរ៉ៃ។ សមៃប់ រូប លោក  ដៃល ជា 
មន្តៃ ីការទតូ គ ឺចលូ ក្នងុ កៃមុមនសុៃស 
អាទិភាពហើយ នឹង ទទួល បន ការ-   
ចាក ់វ៉ាកសំ់ាង ដោយ ឥត គតិ ថ្លៃ ដចូ 
ពលរដ្ឋ កូរ៉ៃ ដៃរ។ លោក បន្ត ថា៖ 
«បរទៃសដទៃ   ទៀត  ដៃល រស់ នៅ  
ធ្វើ ការ រៀន សូតៃ  នៅ កូរ៉ៃ  ដូច ជា 
ពលករ ខ្មៃរ  ជាដើម នៃះ  ក ៏នងឹ ទទលួ- 
បន ការ ចាក ់វ៉ាកសំ់ាង ដចូ បៃជាជន 

កូរ៉ៃ ដទៃ ទៀត ដៃរ ដោយ មិន មាន 
ការ រីស អើង បុ៉ន្តៃ គៃន់តៃថា  កម្ម - 
 វធិ ីសមៃប ់បរទៃស ដទៃ ទៀត  តៃវូ 
ធ្វើ នៅ ពៃល ណា ខ្ញុ ំមនិ ទាន ់ទទលួ- 
បន ការ ណៃនំា ផ្លវូ ការ នៅ ឡើយ  » ។

 ពលករ ចំណាកសៃុក ពី កម្ពុជា  
ដៃល ធ្វើ ការ នៅបៃ ទៃស ថៃ បៃមាណ១ 
លាន នាក។់ មន្តៃ ីសា្ថានទតូ ថៃ បៃចា ំ 
កម្ពជុា  ឱៃយ ដឹង ពី មៃសិល មិញ ថា បៃទៃ ស 
ថៃ  បន បៃង ចៃក ផៃន ការ ចាក់ 
វ៉ាក់ សំាង ជា ដំណាក់ កាល ដោយ 
ដំណាក់ កាល ទី ១ ចាប់ ពីខៃ កុម្ភៈ  
ដល ់ខៃ ឧសភា នងិ ទ២ី ព ីខៃ មថិនុា 
ដល ់ដណំាចឆ់្នា ំ២០២១។ មនសុៃស 
អាទិភាព ទី១ គឺ កៃមុ បុគ្គលិក សុខា  - 
ភិបល ហើយ កៃុម បនា្ទាប់ដៃល 
មាន ហានភិយ័ ខ្ពស ់នងឹ តៃវូ កណំត ់
និង ពងៃីក ទៅ កៃប ខ័ណ្ឌទូទាំង- 
បៃទៃស។ មន្តៃី សា្ថាន ទតូថ្លៃង ថា៖ 
«សៃចក្ដ ីពៃង យុទ្ធសាស្តៃ ចាក់វ៉ាក់ - 
សំាង របស់ បៃទៃស ថៃ ធ្វើឡើង 
ដោយ ការ ចាក ់វ៉ាកសំ់ាង បងា្កា រផ្អៃក 
លើ ហានិភ័យ ដោយ មិន គិត ពី 
សញ្ជាតិ និង ដោយ គោល ការណ៍ 
ស្ម័គៃ ចិត្ត»។ មន្តៃី រូប នៃះ បន្ត ថា 
បៃទៃស ថៃ ចាត់ ទុក សុខភាព និង 
ការ ពៃយាបល  គឺ ជា មូលដា្ឋាន គៃឹះ 
នៃសិទ្ធិ មនុសៃស ដោយ រាប់ ទាំង 
ពលករចំណាក សៃុក  ផង ដៃរ។ 
«សមៃប ់ការ ទទលួ បន វ៉ាកសំ់ាង 
យុទ្ធសាស្តៃ ចាក់ ថា្នាំ បងា្ការ របស់ 
យើង  ធ្វើ ឡើង ផ្អៃក លើ ហា និភ័យ 
មិន ផ្អៃក លើ ឋានៈ ឬ សញ្ជាតិ ទៃ។ 
បៃ សិន បើ ពលករ ចំណាក សៃុក  
ស្ថតិ ក្នងុ ផ្នៃក ដៃល មាន ហានភិយ័ 
នៃះ ពួក គៃ ក៏ នឹង តៃូវ ចូល ទៅក្នុង 
ផៃនការ ថា្នាក់ ជាតិ ផង ដៃរ»៕

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ  អង្គការ យូណៃស្កូ  
និង កៃុមហ៊ុន  Smart Axiata  
ចុះហត្ថ លៃខា ជា ផ្លវូការ លើ កចិ្ច- 
ពៃម ពៃៀង ភាព ជាដៃគូ  ដើមៃបី 
គទំៃ កម្ម វធិ ីសមមលូ អប ់រ ំកមៃតិ 
មូល ដា្ឋាន (BEEP) តាម អុីន- 
ធឺណិត រយៈ ពៃល  ២ឆ្នាំ ពី ឆ្នាំ 
២០២១- ២០២២  តាម រយៈ ការ- 
ផ្ដល ់សមា្ភារ  នងិ បណា្ដាញ អុនីធ-ឺ 
ណិត សមៃប់ សិសៃស ដៃល បោះ- 
បង់ ការ សិកៃសា ឱៃយ ទទួល បន 
ការ សិកៃសា បន្ត។

ការ ចុះហត្ថ លៃខា  លើ កិច្ច - 
ពៃម ពៃៀង ភាពជាដៃគូ នៃះ ធ្វើ- 
ឡើង រវង លោក  Sardar 
Mumar Alam  តំណាង អង្គការ  
UNESCO  បៃចាំ កម្ពុជា  និង 
លោក Thomas Hundt នា- 
យក បៃតិបត្តិ កៃុមហ៊ុន  Smart 
Axiata  កៃម អធិបតី ភាព  
លោកហង់ជួន  ណារ៉ុន  រដ្ឋ មនៃ្តី 
កៃសួង អប់រំ យុ វជន  និង កីឡា  
និងលោក  ពៃជ សោភ័ន  រដ្ឋ- 
លៃខា ធិការ បៃចាំ ការ កៃសួង 
ការងារ  និង បណ្ដុះ បណា្ដាល- 
វជិា្ជាជវីៈ នៅ កៃសងួ អបរ់ ំ កាល ព ី
មៃសិល មិញ។

កៃសួង អប់រំ ឱៃយ ដឹង ថា  កៃុម- 
ហ៊ុន សា្មាត បន ចូល រួម យា៉ាង- 
សកម្ម ក្នុង ការឧបត្ថម្ភ ដល់ ការ- 
អនុវត្តកម្ម វិធី សម មូល អប់រំ 
កមៃតិ មលូ ដា្ឋាន តាម  អុនី ធណឺតិ 
នៃះ  ចាប់ តាំង ពី ដំណាក់ កាល 
ទី១   ពី ឆ្នាំ២០១៧ - ២០១៨។  
រឯីការគទំៃ បន្ត នៃះ  ជាដ ំណាក-់ 
កាល  ទី២  ដៃល កៃុម ហ៊ុន សា្មាត 
បន បន្ត ជយួ ឧបត្ថម្ភ  ទាងំ សមា្ភារ  
និង បណា្ដាញ អុីន ធឺណិត  រយៈ- 
ពៃល ២ឆ្នាំ  ពី ឆ្នាំ២០២១ - 
២០២២ ។

បើ តាម សៃច ក្ដី បៃកាស ព័ត៌ - 
មាន ស្ដីពី កិច្ច ពៃមពៃៀង នៃះ  
គមៃង គំទៃ បន្ថៃម រយៈ ពៃល 
២ឆ្នាំ នៃះ  កៃុម ហ៊ុន សា្មាត បន- 
សនៃយា  ផ្ដល់ថៃប្ល៊ិត(Tablets)
មាន ភា្ជាប់ បៃព័ន្ធ  អុីនធឺណិត 
សៃប់ ចំនួន ៣៥០ គៃឿង  និង 
សុមី កាត មនិ កណំត ់លើ ការបៃើ-  
បៃស់ បណា្ដាញ អុីនធឺ ណិត  
(Unlimited Data)ចំនួន  
៣៥០សុីម។  សុីម នៃះ អាច ឱៃយ 
សសិៃស  ៥០០ នាក ់ចលូ ទៅ សកិៃសា 
បន  រមួនងឹ កុពំៃយទូរ័ យរួ ដៃច ំននួ  
៥ គៃឿង ទៀត។

លោកThomas  Hundtនា- 
យក បៃតិបត្តិ កៃុមហ៊ុនSmart 
Axiata ថ្លៃង ថា  ការ ផ្ដល់ ការ- 
អបរ់ ំ គ ឺជា សទិ្ធ ិចមៃបង ដបំងូ របស ់

ម នសុៃស ជាត ិ ហើយ   កជ៏ា អ្វ ីដៃល 
កៃមុ ហ៊នុ សា្មាត យកចតិ្ដ ទកុដាក ់
បផំតុ ផង ដៃរ។ តាមរយៈ ឥទ្ធពិល 
នៃ ប ច្ចៃកវិទៃយា  សិសៃសា នុសិសៃស  
ជាពសិៃស កៃមុ យវុជន វយ័ ក្មៃង  
ដៃល ទៅ ធ្វើការ ដោយ បង្ខ ំ ដោយ 
គ្មាន មលូដា្ឋាន គៃឹះ ចៃបាស ់លាស ់ 
ពៃល នៃះ ពកួគៃ អាច ទទលួ បន 
ឱកាស បង្កើន  និង ពងៃីក ការ- 
សិកៃសា របស់ ពួកគៃ ឡើង វិញ។

លោក ថា ៖«យើង ពតិជា មាន 
មោទនភាព ណាស់ ក្នុង ការ បន្ត  
កិច្ច សហការ ជាមួយ អង្គការ 
UNE SCO  នងិ កៃសងួ ពាកព់ន័្ធ 
ទាងំ អស ់ ដើមៃប ីផ្ដល ់នវូ តមៃវូ ការ 
ដ៏ចាំបច់  ឱកាស នៃ ការអប់រំ 
ដល ់ យវុជន វយ័ ក្មៃង ដៃល បោះ- 
បង់ ការ សិកៃសា»។ 

លោក Sardar Mumar 
Alam តំណាង អង្គការ  UNESCO  
បៃចា ំកម្ពជុា   ថ្លៃង ថា  UNESCO 
ពិត ជា រីក រាយ ក្នុង ការ បន្ត កិច្ច- 
សហការ គ្នា ជាមួយ កៃុម ហ៊ុន 
សា្មាត ក្នុង ការ ផ្ដល់ ដំណោះ- 
សៃយ នៃ ការ អប់រំ បៃប ទន់ភ្លន់  
និង បច្ចៃកវិទៃយា សមៃប់ សិសៃស 
បន បន្ត ការ សកិៃសា នៅ គៃឹះ សា្ថាន- 
អប់រំ សមមូល នៃះ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖«កចិ្ច សហការ 
រវង វិស័យ សាធារណៈ  និងឯកជន  
នៃះ  នឹង បង្កើត ឱកាស ជាចៃើន 
បន្ថៃម ទៀត ដល់ យុវជន ក្នងុ ការ- 
បង្កើន គណុភាព នៃ ការ អបរ់ ំ និង 
ជំនាញ លើ វិស័យ ការងារ»។

សៃច ក្ដ ីបៃកាស ពត័ម៌ាន ឱៃយដងឹ 
ថាតៃឹម ឆ្នាំ ២០២០ គៃឹះសា្ថាន 
បណ្ដុះ បណា្ដាល កម្ម វធិ ីសម មលូ 
អប់រំ កមៃិត មូល ដា្ឋាន តាម អុីន- 
ធឺណិត  ចំនួន ៣៥  តៃវូ បន បង្កើត-   
ឡើង នៅ ១២រាជធានី-ខៃត្ដទូទំាង  
បៃទៃស កម្ពជុា  ហើយ   កៃសួង   នងិ 
ភាគ ីពាក ់ពន័្ធ គៃង ពងៃកី គៃះឹ-
សា្ថាន អប់រំ នៃះ ទៅឱៃយ បន ១៥ រាជ- 
ធានី - ខៃត្ដ  នៅ ឆ្នាំ ២០២៣។ 

កៃសងួ អបរ់ ំបញ្ជាកថ់ា  កម្មវធិ ី
សម  មូល អប់រំ កមៃិត មូល ដា្ឋាន 
តាម អីុនធឺ ណិត  គឺ ជា គំនិត ផ្តចួ ផ្តើម  
រមួ គ្នា រ វង កៃសងួ អបរ់ ំ កៃសងួ- 
ការងារ  និង អង្គ ការ យូ ណៃស្កូ  
ដើមៃប ីពងៃកី ការ ទទលួ បន ការ- 
អបរ់ ំជាមលូដា្ឋាន សមៃប ់យវុជន  
និង ចូល រួម ដោះ សៃយ  បញ្ហោ 
បោះ បង់ ការសិកៃសា ខ្ពស់ របស់ យុវ-  
ជ ន នៅ កមៃតិ មធៃយម សកិៃសា  បឋម- 
ភមូ ិ ឱៃយ ទទលួ បន នវូ ចណំៃះ ដងឹ 
មូលដា្ឋាន  និង មាន ឱកាស អាច 
បន្តការ សកិៃសា នៅ គៃឹះ សា្ថាន អបរ់ ំ
បណ្ដុះ បណា្ដាល បច្ចៃក ទៃស  នងិ 
វជិា្ជា ជវីៈ  ឬ នៅ វទិៃយា លយ័ ចណំៃះ 
ទូទៅ  និង បច្ចៃក ទៃស៕

ពលករ មក ពី ថេ តាម ចេក អូរស្មាច់ ពី ខេធ្ន ូឆ្នា ំមុន   ។ រូប រដ្ឋ បល ខៃត្ត ឧត្តរមាន ជ័យ

អង្គការUNESCOនិងក្រមុហុ៊នSmart
Axiataចុះកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដ្រគូ
គំាទ្រកម្មវិធីសមមូលកម្រតិមូលដា្ឋន



តពទីពំរ័ ១...ស្ទងឹត្រែងប្រែប់
ភ្នពំ្រែញប៉សុ្តិ៍ពីម្រែសិលមញិថាលោក
លីឧសភាបច្ចុប្រែបន្នប្រែធានមន្ទីរ-
រៀបចំដ្រែនដីនគរបូនយីកម្មសំណង់
នងិសរុយិោដីខ្រែត្តរតនគរិតី្រែវូបាន-
លោកជ្រែតខ្រែមរា ព្រែះរាជអាជ្ញា
អមសាលាដំបូងខ្រែត្តស្ទឹងត្រែង
ចោទប្រែកាន់ពបីទ«ក្ល្រែងបន្លំឯក-
សារសាធារណ:» តាមមាត្រែ
៦២៩ន្រែក្រែមព្រែហ្មទណ្ឌពាកព់ន័្ធ
ការច្រែញបណ្ណកម្មសិទ្ធិមិនប្រែ-
ក្រែតីលើផ្ទ្រែដីព្រែស្រែងរបស់រដ្ឋ
ចំនួន៥២៨ហិកតាឱ្រែយទៅបុគ្គល
មា្នាក់ ក្នុងអំឡុងព្រែលគាត់នៅជ
ប្រែធានមន្ទីររៀបចំដ្រែនដីនគរូប-
នីយកម្មសំណង់ និងសុរិយោដី
ខ្រែត្តស្ទឹងត្រែង។
ការចោទប្រែកាន់ន្រែះបានធ្វើ-

ឡើងកាលពីថ្ង្រែទ១ី៣ខ្រែសហីា
ឆ្នា២ំ០២០ក្រែយព្រែលគណ:-
កម្មការចម្រែុះន្រែគណៈបញ្ជាការ-
ឯកភាពខ្រែត្តស្ទឹងត្រែងបានចុះ-
បង្ក្រែបករណីកាប់ទន្ទ្រែនដីព្រែ
របស់រដ្ឋនៅទទូាងំខ្រែត្តស្ទងឹត្រែង
នងិបានអង្ក្រែតស្រែវជ្រែវរកឃើញ
ឈ្មោះលីឧសភា បានច្រែញ-
បណ្ណកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីមិន-
ប្រែក្រែតីចំនួន៧៧បណ្ណលាត-
សន្ធឹងលើផ្ទ្រែដីអភិរក្រែសជីវចម្រែុះ

ព្រែការពារព្រែស្រែងចំនួន
៥២៨ហកិតាស្ថតិនៅឃុំចនំនួ២
គឺនៅឃុំសអំាងនងិឃុំអន្លង់ជ្រែ
ស្រែុកថាឡាបរិវ៉ាត់ខ្រែត្តស្ទឹងត្រែង។
លោកយ៉ាណារិនបញ្ជាក់ថា៖

«នៅព្រែលន្រែះយើងកំពុងដំណើរ
ការនីតិវិធីសុើបអង្ក្រែត និង
ប្រែមូលភ័ស្ដុតាងឱ្រែយបានព្រែញ-
ល្រែញមុនឈានដល់ការច្រែញ-
ដីកាបង្គាប់ឱ្រែយឃាត់និងឃុំខ្លួន
ជបណ្ដោះអាសន្នព្រែះសំណុំ-
រឿងន្រែះមានលក្ខណៈស្មគុសា្មោញ
បំផុតហើយវក៏មិនម្រែនជបទ-
ល្មើសជក់ស្ដ្រែងនោះទ្រែ»។
បើតាមលោកណារនិតលុាការ

ទទលួបានតម្រែយុឬពន្លឺមយួចនំនួ
ពីដីកាសន្និដ្ឋានរបស់អយ្រែយការ
សម្រែប់ការសុើបអង្ក្រែតរឿងន្រែះ។
យោងដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូន

រឿងឱ្រែយសុើបសរួល្រែខ២២៧ចុះ-
ថ្ង្រែទី១៣ខ្រែសីហាឆ្នាំ២០២០
របស់លោកជ្រែតខ្រែមរាព្រែះរាជ-
អាជ្ញាន្រែសាលាដបំងូខ្រែត្តស្ទងឹត្រែង
ឈ្មោះលីឧសភាបានច្រែញបណ្ណ
កាន់កាប់ដីធ្លីលើដីព្រែស្រែង
តំបន់ការពារអភិរក្រែសជីវចម្រែុះ
ដោយមិនមានដីអាស្រែ័យផល
របស់ប្រែជពលរដ្ឋនោះទ្រែហើយ
ក៏មនិមានការផ្ទ្រែរកម្មសទិ្ធិពីមយួ

ទៅមយួដ្រែរគឺច្រែញបណ្ណកម្មសទិ្ធិ
ឱ្រែយចំពោះបុគ្គលត្រែមា្នាក់ប៉ុណ្ណោះ។
តាមរយៈដីកាសន្និដ្ឋាននោះ

លោកព្រែះរាជអាជ្ញាបានស្នើឱ្រែយមាន
«ការឃាត់និងឃុំខ្លួន» លោក
ឧសភាជបណ្ដោះអាសន្នដោយ
ចោទប្រែកាន់ពបីទ«ក្ល្រែងបន្លំឯក-
សារសាធារណ:»តាមមាត្រែ៦២៩
ន្រែក្រែមព្រែហ្មទណ្ឌដើម្រែបីធានា
រក្រែសាជនត្រែូវចោទឱ្រែយតុលាការ
ចាត់ការតាមនីតិវិធីន្រែច្រែបាប់។
ពាក់ពន័្ធករណីន្រែះលោកលី

ឧសភាមិនអាចទាក់ទងសុំ
ការបំភ្លឺបានទ្រែ ពីម្រែសិលមិញ
ដោយទូរស័ព្ទចូលជច្រែើនដង
ត្រែគា្មោនអ្នកលើក។
យ៉ាងណាក៏ដោយ លោក

ស្រែងឡូតអ្នកនាំពាក្រែយក្រែសួង-
រៀបចំដ្រែនដីនគរបូនយីកម្មនងិ
សំណង់ ប្រែប់ភ្នំព្រែញប៉ុស្តិ៍ ពី
ម្រែសិលមញិថាឥឡវូបណ្ណកម្មសទិ្ធិ
ដ្រែលមានភាពមិនប្រែក្រែតីទាំង-
នោះត្រែវូបានក្រែសងួសម្រែចទកុ-
ជមោឃភាព និងលុបច្រែញពី
បញ្ជីទនិ្ននយ័ក្រែបាលដីរចួហើយ។
លោកស្រែងឡូត ថ្ល្រែងថា៖

«កាលពីថ្ង្រែទ១ី៧ខ្រែធ្នូឆ្នាំ២០២០
ក្រែសងួបានពនិតិ្រែយស្រែវជ្រែវនងិ
បានសម្រែចចាត់វធិានការដោយ

ទុកជមោឃ:នូវបណ្ណកម្មសិទ្ធិ
មិនប្រែក្រែតីទាំង៧៧ក្រែបាលដី
ដ្រែលច្រែញលើដីព្រែស្រែងរបស់
រដ្ឋនោះហើយព្រែមទាងំលបុចោល
ទិន្នន័យពីក្នុងប្រែព័ន្ធមូលដ្ឋាន
ទិន្នន័យសុរិយោដីផងដ្រែរ»។
យោងតាមលខិតិរបស់ក្រែសងួ-

រៀបចំដ្រែនដីនគរបូនយីកម្មនងិ
សំណង់ ចុះថ្ង្រែទី១៧ ខ្រែធ្នូ
ឆ្នាំ២០២០ដ្រែលចុះហត្ថល្រែខា
ដោយលោកឆន់សាផាន រដ្ឋ-
ល្រែខាធិការក្រែសួងរៀបចំដ្រែនដី
បានរកឃើញថា ក្នុងចំណម
ក្រែបាលដីទាំង៧៧ មានក្រែបាលដី
ចំនួន៦៤ ត្រែូវបានចុះបញ្ជី និង
ច្រែញវញិ្ញាបនបត្រែសមា្គាល់មា្ចាស់
អចលនវត្ថុ។ក្រែបាលដីចំនួន១២
គា្មោនទិន្នន័យ និងក្រែបាលដីល្រែខ
០៨៩៤(ភមូិអន្លងជ់្រែ)មានត្រែ
ក្រែបាលដីក្នុងប្លង់សុរិយោដី ត្រែ
ពុមំានកតត់្រែនៅក្នងុបញ្ជីឈ្មោះ
មា្ចាស់ដី សៀវភៅគោលបញ្ជីដី
និងបណ្ណកម្មសិទ្ធិ។
លោកឆន់សាផាន បាន-

បញ្ជាក់ក្នុងលិខិតនោះថា៖«ក្នុង
[ការចុះបញ្ជី] និងច្រែញបណ្ណ-
កម្មសិទ្ធិទាក់ទងនឹងក្រែបាលដី
ទាំង៧៧ពិតជមានភាពមិន-
ប្រែក្រែតី ដោយមិនស្រែបតាម-
គោលការណ៍នងិនតីវិធិីពាកព់ន័្ធ
ជធរមានឡើយ»។
ក្នងុលខិតិនោះលោកសាផាន

រៀបរាប់ដោយលម្អតិថាដីដ្រែល
ត្រែូវបានចុះបញ្ជីនិងច្រែញបណ្ណ
ជដីព្រែសុទ្ធសាធដ្រែលគា្មោន
ការកាន់កាប់អាស្រែយ័ផលជក់-
ស្ត្រែង។ឯកសារន្រែការវិនិច្ឆ័យ
ត្រែូវបានរៀបចំកសាង ដោយ
មានការគ្រែងទុកនិងបញ្ចូល
ទិន្នន័យដោយលួចលាក់ក្នុង
អឡំងុព្រែលបទិផ្រែសាយជសាធារ-
ណៈនូវឯកសារន្រែការវិនិច្ឆ័យ
និងក្រែតម្រែូវក្នុងប្រែព័ន្ធទិន្នន័យ
ដោយបុគ្គលមួយចំនួនដ្រែល
មានការពាក់ព័ន្ធ។ដូច្ន្រែះនាំឱ្រែយ
មានកហំសុឆ្គងបច្ច្រែកទ្រែសនងិ
ភាពមិនស្រែបគា្នា រវងរបាយ-
ការណ៍របស់គណៈកម្មការរដ្ឋ-
បាលនិងឯកសារន្រែការវិនិច្ឆ័យ
ព្រែមទាំងបណ្ណកម្មសិទ្ធិផង។

លោកឆន់ សាផានបាន-
បញ្ជាក់ទៀតថា៖«ម្រែយ៉ាងទៀត
ការបាត់បង់ទម្រែង់ប្រែបបទន្រែ
ការប្រែមូលទិន្នន័យក្រែបាលដី
ចំនួន៣៣ នៅភូមិអន្លង់ជ្រែ
ដ្រែលជឯកសារផ្ន្រែកគតិយុត្ត
ន្រែការវិនិច្ឆ័យពុំម្រែនជការច្រែ-
ដន្រែយឡើយ។វជច្រែតនារបស់
មន្ត្រែីដ្រែលពាក់ព័ន្ធក្នុងបញ្ហា
ន្រែះក្នុងគោលបំណងបិទបាំង
ភ័ស្តុតាង»។
តាមរយៈលិខិតន្រែះ ក្រែសួង-

រៀបចំដ្រែនដីបានសម្រែចឯក-
ភាពជគោលការណ៍មោឃភាព
នូវបណ្ណកម្មសិទ្ធិឯកសារពាក់-
ព័ន្ធ និងលុបទិន្នន័យក្រែបាលដី
ទាំង៧៧ នៅក្នុងមូលដ្ឋាន
ទិន្នន័យជអសាបង់៕
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គឹម  សារំុ 

ភ្នពំេញៈ សវនាការ ជំនំុ ជមៃះ 
រឿង ក្តី លោក  រុ៉ង ឈុន និង 
សកម្ម ជន ២ នាក់ ទៀត  ពាក់ ព័ន្ធ  
នឹង បទ ចោទ ញុះ ញង់  បង្កឱៃយ 
មាន ភាព វឹកវរ ក្នុង សង្គម  រឿង 
បញ្ហា ពៃដំៃន  តៃវូ បាន លើក ទៅ 
ជំនំុ ជមៃះ នៅ ខៃ កៃយ ទៀត 
បនា្ទាប់ ពី កៃុម មៃធាវីតំណាង 
រដ្ឋាភិបាល  និង មៃធាវី  លោក  
រុ៉ង  ឈុន បានទាស់ ពាកៃយ សម្ត ីគ្នា   
តឹង សរសៃក នៅ ក្នងុ សវនាការ   
កាលពី មៃសិល មិញ។

ជន តៃូវ ចោទ ដៃល តៃូវ ជំនំុ - 
ជមៃះក្នុង សវនាការ លើក ទី ៣ 
កាល ពី មៃសិល មិញ  មាន លោក  
រុ៉ង ឈុន សមាជិក កៃមុ បៃកឹៃសា 
ឃ្លាំ មើល កម្ពុជា កញ្ញា ស 
កន្នកិា និង បុរស មា្នាក់ ទៀត ឈ្មោះ  
តុន និមល  ដៃល ជា សកម្ម  ជន 
ចូល រួម តវ៉ា ទាម ទារ ឱៃយ ដោះ លៃង  
លោក រុ៉ង ឈុន។ ចំណៃក  កៃមុ 
បៃកឹៃសា ជំនំុ  ជមៃះ មាន  លោក  ចៅ- 
កៃម  លិ សុខា និង  លោក សៃង 
ហៀង ជា តំណាង អយៃយការ។  
មៃធាវី តំណាង ឱៃយ ជន តៃវូ ចោទ   

មាន  លោក  សំ សុគង់ លោក  
ជូង ជូងី លោក  កៃត ឃី និង 
លោក  ឡោ ជុនធី ។  ។ ចំណៃក  
មៃធាវី តំណាង រដ្ឋាភិបាល មាន  
លោក  ឈិត បូរ៉ាវុធ និង លោក  
គូន សារឿន។

ក្នុងបន្ទប់ សវនាការ  លោក  
មៃធាវី សំ  សុគង់  បាន ចោទ សួរ 
ទៅ លោក  រុ៉ង  ឈុន  ពីការ បង្ហា ញ  
ដីកា នៅ ក្នងុ ការ ចាប់ ខ្លនួ  លោក 
ហើយ សមត្ថ កិច្ច បាន អនុវត្ត 
នៅពៃល យប់ ទៀត។  បញ្ហា នៃះ 
តៃវូបាន លោករុ៉ង  ឈុន ឆ្លើយថា  
សមត្ថ កិច្ច  បាន ទៅ ចាប់ ខ្លនួគត់ 
ទំាងយប់  នៅផ្ទះរ បស់គត់  ក្នងុ 
សង្កាត់ ចាក់អងៃកៃម ។  ពៃល 
នោះ គត់ មិន បាន រប់ ចំនួន  នគរ-  
បាល អស់ទៃ  បុ៉ន្តៃ គត់ ថា  មាន 
ចំនួន ចៃើន ។ 

លោក  រុ៉ង  ឈុន បន្តថា   ពៃល - 
នោះ សមត្ថកិច្ច  មិនបាន  បង្ហាញ 
ដីកា   ចាប់ខ្លនួ ដល់ គត់ទៃ ហើ យ  
សមត្ថ កិច្ច បាន ចាប់ គត់ ទំាង - 
យប់  និង រុញ  គត់ ឡើង រថយ ន្ត 
ហើយ ដឹក មក  ស្នងការ ដ្ឋាន នគរ - 
បាល រជ ធានី ភ្នពំៃញ ដើមៃបី សួរ- 
ចម្លើយ  បុ៉ន្តៃ សមត្ថ កិច្ចមិន បាន 

វយ ដំគត់ ទៃ ។ 
ដោយឡៃក លោក  សៃង  

ហៀង  តំណាង អយៃយការ ឆ្លើយ- 
តប ថា  នៅយប់ នោះ  លោក ជា - 
អ្នក សមៃប សមៃលួ ផ្នៃក ផ្លវូ ចៃបា ប់  
ហើយ លោក ជា អ្នក ចៃញ ដីកា 
ឱៃយចាប់ ខ្លនួ និង បាន ចុះ ទៅ ផ្ទា ល់  
ជា មួយ សមត្ថ កិច្ចផង ។ លោក 
ថា ៖«នៅយប់ នោះ ខ្ញុ ំជា អ្នក ចុះ-  
ទៅ ផ្ទាល់  ដូច្នៃះ មិនបាច់ បង្ហាញ 
ដីកា ទៀតទៃ  ពៃះ ជា បទ ល្មើស 
ជាក់ស្តៃង » ។

ទោះយ៉ាង ណា លោក រុ៉ង  ឈុន   
ឆ្លើយ តប ទៅវិញ ថា ៖«ខ្ញុមិំន មៃ ន 
ជាអ្នក ចៃះចៃបាប់ ទៃ  តៃ យ៉ាង- 
ហោ ច ណាស់ ខ្ញុ ំក៏ យល់ ពី ចៃបាប់ 
ខ្លះៗ ដៃរ ។ លោកជា អ្នក ចៃបាប់ 
តៃ លោក មិន បាន បង្ហាញ ដីកា- 
ចាប់ខ្លនួ  និងមិន ណៃ នំាខ្លនួ ឱៃយ 
ខ្ញុ ំដឹង ធ្វើ ម៉ៃច ខ្ញុ ំដឹង ថា  លោក ជា 
ពៃះរជអាជា្ញា ទៅ ? បើ លោក 
មិន បៃប់ថា  លោក ជា ពៃះរជ- 
អាជា្ញា  ខ្ញុ ំក៏មិ នសា្គាល់ លោក ដៃរ »   ។

លោក ឡាយ  សៀង លី  បៃធា ន   
នាយកដ្ឋាន បច្ចៃកទៃស វស់ - 
វៃង  ពៃដំៃន  នៃ គណៈ កមា្មោធិការ 
ពៃ ំដៃន កម្ពជុា បានរៀប រ ប់ នៅ 

ក្នុង អង្គសវនាការ ពីមៃសិល មិញ 
ដៃរថា  សៃចក្ត ីថ្លៃង ការណ៍ របស់ 
លោក  រុ៉ង ឈុន  គឺ  និយយ ពី  
ពៃដំៃន នៅ ចនោ្លាះ បង្គាល លៃខ 
១១៤  និង បង្គាល លៃខ ១១៩  
ដៃល ស្ថិតក្នុង ភូមិ តៃពំាង ផ្លុង 
សៃុក ពញាកៃក ខៃត្ត តៃបូងឃ្មុំ  
ខុសពីការពិត ។ 

លោក អះ អាង ថា លោកគឺ- 
ជាអ្នកវស់ វៃង  និង បោះ បង្គាល - 
ពៃដំៃន នៅទី នោះ  គឺលោក មិន- 
ឃើញ មានការ បាត់ បង់ ដី ទៅ  
បៃទៃស វៀត ណាម ទៃ ។ លោក 
អះ អាង បន្ត ថា  នៅ ក្នងុ អំឡុង ឆ្នា ំ
២០០៩  ទីតំាង នោះ  ជា តំបន់ 
ពៃ គ្មោនផ្ទះ  ឬ គ្មោន បៃជា ពលរដ្ឋ 
ធ្វើសៃ ចមា្ការទៃ  ហើយ កៃមុការ- 
ងរ របស់លោក  បានចុះ ទៅ វ ស់ - 
វៃង ពៃដំៃន  និង បញ្ចប់ ការបោះ- 
បង្គាល ពៃដំៃន រួចរល់ នៅ ចុង- 

ឆ្នាំ២ ០១០ ។  លោក និយយ 
ទៀត ថា ៖«រឿង ចោទ ថា បាត់- 
បង់ ដី ទៅបៃទៃស វៀត ណាម  
មិន មៃន ជាការ ពិត ទៃ ។ យើង 
ផ្អៃក ទៅ លើ ឯកសារ រឹងមំា  មិន- 
មៃន ចៃះ តៃ និយយ ទៃ ។ លោក 
រុ៉ង  ឈុន  ចៃញ សៃចក្ត ីថ្លៃង ការ -  
ណ៍ នៃះ  ( ថាបាត់ ដី ទៅ វៀត- 
ណាម )ជាការញុះ ញង់  ហើយ 
លោក រុ៉ង ឈុន ក៏ មិន បាន ជូន - 
ដំណឹង ទៅ នាយក ដ្ឋាន ខ្ញុ ំ ពៃល 
គត់ ទៅ ពិនិតៃយ ពៃដំៃន  ដៃរ »។ 

នៅ ក្នងុ អង្គសវនា ការ នោះ ដៃរ  
លោក ឈិត  បូរ៉ាវុធ ជា មៃធាវី 
តំណាងឱៃយ រដ្ឋាភិបាល    បាន  ស្នើ 
ឱៃយ លោក ឡាយ  សៀងលី រៀប- 
រប់ពី បច្ចៃកទៃស  នៃ ការវស់ - 
វៃង  និង បោះ បង្គាល ពៃំដៃន  
បុ៉ន្តៃ តៃវូ បាន  លោក  មៃធាវី  សំ  
សុគង់  លើក ដៃ ឡើង ជំទាស់ ថា  

ការសាក សួរ ទៅ អ្នក ជំនាញ ពី  
បញ្ហា បច្ចៃក  ទៃសវស់ វៃង ពៃដំៃ ន  
នៃះ  គឺ ហាក់ ទាញ  ទៅ ឆ្ងាយ ពី 
អង្គ ហៃតុ ។  លោក លើក ឡើង ថា 
នៅ ក្នងុ អង្គហៃតុ បាន និយយ ពី 
សៃចក្ត ីថ្លៃង ការណ៍ របស់ លោក  
រុ៉ង  ឈុន ទៃ  មិន បាន និយយ ពី 
អំពី បញ្ហា បច្ចៃក ទៃស វស់ វៃង 
ពៃ ំដៃន ឡើយ ។ 

ការ ជំទាស់  របស់ លោក សំ 
សុគង់ នៃះ  បានធ្វើ ឱៃយមាន ការ- 
ខ្វៃង ពាកៃយ  សម្តី  និង  ធ្វើ ឱៃយ មាន 
ការ ជជៃកគ្នា  យ៉ាង តឹង សរសៃក ។ 
នៅ ទី បំផុត  លោក  ចៅកៃម  លិ  
សុខា   បាន បៃកាស ផ្អាក  សវ នា - 
ការ ជំនំុ ជមៃះ  ដោយ លើក 
សំណំុ រឿង នៃះ  ទៅ  ជំនំុ ជមៃះ 
នៅ ថ្ងៃ ទី ១០  ខៃ មីនា បន្ត ទៀត 
បនា្ទាប់ ពី បើក សវនា ការ បាន 
បៃមា ណ  ៣ម៉ាង កន្លះ  ៕  

វ៉ន ដារ៉ា 

បាត់ ដំបងៈ ចៅកៃម សុើប សួរ  
សាលា ដំបូង ខៃត្ដ បាត់ ដំបងបា ន    - 
សមៃច ចោទ បៃកាន ់ លោក គមឹ 
ពន្លក អតីត អធិ ការ    នគរ    បាល   
សៃុក កំរៀង  ដក់ ពន្ធនាគរ នៅ 
ថ្ងៃ ទ ី១៦   ខៃ កមុ្ភៈ  តាម ចៃបាប ់ស្ដ ីព ី
ការ បងៃ្កាប អំពើ  ជួញ ដូរមនុសៃស 
និង អំពើ អាជីវកម្មផ្លូវ ភៃទ ។ នៃះ 
បើតាម លោក ផន រតនា អ្នកនំា - 
ពាកៃយ អយៃយ ការ អមសាលា ដំបូង 
ខៃត្ដ បាត់ ដំបង។ 

លោក ផន រតនា បានថ្លៃង 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា ៖«ចៅ កៃម 
សុើប សួរ បាន សមៃច ឃុំ ខ្លួន 
លោក គឹម ពន្លកហើយ  តាម បទ- 
ចោទ ការ នាំចៃញ ដោយ មិន- 
សៃប  ចៃបាប់ សមៃប់ នំា ឆ្លង ដៃន 
តាម ចៃបាប់ ស្ដីពីការ បងៃ្កាប អំពើ  
ជួញដូរមនុសៃស និង  អំពើ អាជីវ - 
កម្មផ្លូវ ភៃទ តាម មា តៃ ៨ និង 

មាតៃ  ១១ »។
លោក គឹម ពន្លក  តៃូវ បាន 

លោកនាយក រដ្ឋ មនៃ្ដ ី ហ៊នុ សៃន  
ចៃញ អនុកៃឹតៃយ ឱៃយ អនុវត្ដ ពិន័យ 
មនៃ្ដ ីនគរបាល ជាតិ  សមៃច  ដក - 
ហូត និង បណ្ដៃញ  ចៃញពី កៃប - 
ខ័ណ្ឌ មនៃ្ដី នគរបាល ជាតិ កម្ពុជា 
កាលពថី្ងៃទ ី១៥ ខៃ កមុ្ភៈពាក ់ពន័្ធ  
ករណី   ការ ដោះលៃង មៃខៃយល់ នំា - 
ពលករ ចៃញ -ចូល តាម  ចៃក- 
ពៃំដៃ  ន កម្ពុជា -ថៃខុស ចៃបាប់  និង 
គៃច វៃះ  ពី វិធាន ការ សុខា ភិ - 
បាល ។ លោកនាយក រដ្ឋ មនៃ្ដី 
បាន ថ្លៃងបៃប ់បណា្ដាញ ពត័ម៌ាន 
ក្នុងសៃុក  ថា ករណី លោក គឹម 
ពន្លក នៃះកៃ ពដីក  ឋានន្តរ សក័្ត ិ
និង  បណ្ដៃញ  ចៃញ   ពីកៃប ខ័ណ្ឌ 
លោក  បាន បញ្ជាឱៃយ អភិបាល ខៃ ត្ត 
និង អគ្គស្នង ការ នគរបាល ជាតិ 
តៃូវ បន្ត  ចាត់  ការ អនុ  វត្ត តាម ផ្លូវ- 
ចៃបាប់ បន្ថៃម   ទៀតដើមៃបី ផ្តនា្ទា ទោ ស  
មនៃ្ដី ពុករលួយរូបនៃះ ដក់ ពន្ធ - 

នាគរទកុ ជាការ ពៃមាន ដល់ ជន 
ទំាង ឡាយ ផៃសៃង  ទៀត កំុឱៃយ  បៃ ពៃ ឹត្ត  
ទង្វើ  បៃ ប នៃះ ។ 

លោកយិន ម៉ៃងលី មនៃ្ដ ីសមៃ ប  - 
សមៃួល សមាគម ការ ពារ សិទ្ធិ - 
មនុសៃស អាដហុកបៃចំា ខៃត្ត បាត់ - 
ដំបង បាន  ទទូ ច ឱៃយ សមត្ថ កិច្ច 
អន ុ វត្ដ ចៃបាប ់ ឱៃយ បាន តងឹ រុងឹ ចពំោះ 
សមត្ថ កចិ្ច  ដៃល ឃុបឃិត ជាមយួ 
មៃខៃយល់   នាំពលករ ចៃញ -ចូល 
តាម ចៃក ពៃដំៃន  ដៃល មនិ គោរព 
តាម វធិាន សុខា ភបិាល នងិ ការ-  
ណៃនាំ របស់ រជ រដ្ឋា ភិបាល 
បៃបនៃះ ។ លោក ថ្លៃង ថា ៖«ការ - 
ឃុប ឃិត ដោះលៃង មៃខៃយល់  នាំ 
ពលករ ឆ្លង ដៃន  បើ មើល ទៅ ហា ក់  - 
បីដូច ជារឿង តូច ប៉ុន្ដៃ រឿង នៃះ 
ជាបញ្ហា ធំ ប៉ះពាល់ ដល់សន្ដ ិសុ ខ -  
ជាតិ  បៃ ជា ពលរដ្ឋ និង សៃដ្ឋ កិច្ច- 
សង្គមទំាងមូល ។ បើ សិន ជា មៃ - 
ខៃយល់ នាំ ពលករ ចូល ទៅ ក្នុង ផ្ទៃ - 
បៃទៃស ហើយ បើ មាន ផ្ទកុ មៃរោ គ 

កវូដី ១៩ វ នងឹ បង្ក ផល ប៉ះពាល ់
ដល់ ខៃត្ដ សៃកុ  ឬឈាន ដល់ការ- 
បិទ ខៃត្ដ ឬសៃកុ នោះ ថៃម ទៀត » ។ 

លោក បាន អំពាវនាវ ឱៃយ មាន 
ការ អនុវត្ដ ចៃបាប់ តឹង រុឹង ចំពោះ 
ទង្វើ ល្មើស ចៃបាប ់របស ់សមត្ថ កចិ្ច 
អនុវត្ដ ចៃបាប់បៃបនៃះ ដើមៃបីទុក- 
ជាគំរូដល់ ជន ខិលខូច ជាមៃខៃយ ល់ 
ពាក់ព័ន្ធ  ក្នងុ ការ នំា ពល ករ ចៃញ - 
ចូល ដោយខុសចៃបាប់ ដៃល គៃច-  
វៃះ ពីវិធានការ សុខា ភិបាល ។

លោក  ហ៊នុ សៃន កាលពថី្ងៃទ ី
១៥ ខៃ កុម្ភៈ បាន ដក់ បទ បញ្ជា 
ឱៃយបណា្ដា ខៃត្ដនៅ ជាប់ ពៃំដៃន  
អនុ វត្ដ  ឱៃយ បាន  មឺុង មា៉ាត់ ចំពោះ  មៃ - 
ខ្លាងដៃល  នាំ ពលករ ឆ្លង កាត់ - 
ពៃំដៃន គៃច វៃះ ពីការ ធ្វើ ចតា្ដា - 
ឡីស័ក និង តៃូវ ធ្វើ ការ សៃវជៃវ 
រក មៃខ្លាង ដៃល នាំ ពលករ ឆ្លង - 
កាត់ ពៃំដៃន ដោយ ខុស ចៃបាប់ 
គៃច វៃះ ពីវិធាន ការ សុខា ភិបា ល 
នៃះ ទៅ តាម ចៃបាប់ ។

យោង តាម ចៃបាប់ ស្ដពីីការ បង្កៃ ប  
អំពើ  ជួញដូរ មនុសៃស និង  អំពើ 
អាជីវកម្មផ្លូវ ភៃទ មា តៃ ៨ ចៃង 
ថា ការនា ំចៃញ ដោយ មនិ សៃប- 
ចៃបាប់ មាន ន័យ ថា ការ ធ្វើ ឱៃយ មនុ សៃស 
មា្នាក ់ផ្លាស ់ទពីកីន្លៃង ដៃលកពំងុ 
រស់នៅ  ទៅកាន់  កន្លៃង ដទៃ ស្ថតិ - 
នៅ កៃម ការ តៃួត ពិនិតៃយ របស់ 
ខ្លួន តាម មធៃយោបាយ បង្ខិត បង្ខំ 
គំរមកំហៃង បោក បញ្ឆោត 
បំពាន ដោយ អំណាច ឬ លួង- 
លោម ។ ការ នាំ អនីតិ ជន ឬជន 
ដៃល នៅកៃម អាណា ពៃយោបាល 
ទូទៅ ឬនៅកៃម អ្នកគៃប់ គៃង 

សៃប ចៃបាប់ ដោយគ្មោន អំណាច 
តាម ផ្លវូ ចៃបាប់  ចៃញពីការ គៃប់ គៃ ង  
សៃប ចៃបាប់ នោះ ។  មាតៃ  ១១ 
ការ   នំា យក ចៃញ ដោយ មិន សៃប- 
ចៃបាប់ សមៃប់ នាំ ឆ្លង ដៃនគឺជន - 
ណា ដៃល នាំ យក ជន ដទៃ ចៃញ 
ដោយ មិន សៃបចៃបាប់  ក្នងុ គោល - 
ដៅ បៃគល់ ឬនំា យកទៅកៃ - 
បៃទៃ  សកម្ពុជា តៃូវ ផ្ដនា្ទាទោស 
ដក់ពន្ធនាគរ ពី១៥ឆ្នាំ  ដល់  
២ ០ឆ្នា ំក្នងុ ករណី ដៃល អំពើ ល្មើ ស 
បៃពៃឹត្ត ឡើង ដោយ មនៃ្ដី សាធា - 
រណៈ ដៃល បំពាន អំណាច របស់ 
ខ្លួន មក លើ ជន រង គៃះ ៕

លោក រុ៉ង ឈុន នៅ តុលាការ កំពូល  កាលពីខេវិច្ឆកិា ឆ្នា២ំ០២០។ រូបថត ហុង មិនា

អតីត អធិការ នគរបាល សេកុ កំរៀង ដេល តេវូ បានឃំុ ខ្លនួ   ។ រូបថត សហ ការី

តុលាការចោទប្រកាន់និងឃំុខ្លនួអតីតអធិការស្រកុ
កំរៀងពាក់ព័ន្ធករណីដោះល្រងម្រខ្រយល់នំាពលករទៅថ្រ

សវនាការជំនំុជម្រះលោករុ៉ងឈុន
និងសកម្មជន២នាក់ត្រវូលើកព្រលជា
លើកទី៣បនា្ទាប់ពីម្រធាវីទាស់សម្តីគ្នា
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តពីទំព័រ ១...ឆ្នាំ ២០២១  ថា៖ 
«បើគៃ ន់តៃចង់មក លៃង ស- 
បៃបា យ ជួប ជុំ គៃួសារ ក្នុង ពិធី 
បុណៃយ ទៃ  គរួ កំុ ទាន់ មក លៃង ដើមៃបី 
ចូលរួម ទប់  សា្កាត់ ការ រីករាល ដាល 
នូវ ជំងឺ កូវី ដ  ១៩ នៃះ » ។

លោក មម៉ ប៊នុ ហៃង   បន្ថៃម ថា 
ក្នុង វិបត្តិ នៃជំងឺ កូវី ដ ១៩  នៃះ  
ពលករដ្ឋ គួរ ស្វៃង រកការងារ ធ្វើ 
ក្នុង សៃុកឱៃយអស់ល ទ្ធភាព សិន 
មនុ នងឹ ធ្វើចណំាក សៃកុ ទៅ កៃ 
បៃទៃស ដើមៃបី ចៀស វាង ការ ឆ្លង 
រីក រាល ដាល នៃជំងឺ នៃះ  ដោយ- 
សារ រាជរដា្ឋាភិបាល តាមរ យៈ 
កៃសួង ការងារ  និង បណ្ដះុ បណា្ដា ល- 
វិជ្ជា ជីវៈ ក៏បាន រៀប ចំ នូវ ការងារ 
និង បងៃៀន ជំនាញ ខ្លីៗ  ដល់ ពល - 
ករ ដៃល បាន បាត់ បង់ ការ ងារ ធ្វើ ។ 
លោក រដ្ឋ មនៃ្ត ី បញ្ជាក់ ថា៖ «ចំពោ ះ  
អ្នកមាន ដីសៃ ចមា្ការ គួរ បង្ក បង្កើ ន  - 
ផល តាម លទ្ធភាព របស់ ខ្លនួ កំុចៃ ញ 
ចូល ឆ្លង ដៃន ទៅ បៃទៃស ថៃ ពៃះ  
បៃទៃស មួយ នៃះ កំពុងតៃ មាន 
ការ ឆ្លង រាលដាល ជំងឺកូវីដ១៩  
នៅ ក្នុងស ហគមន៍ នៅ តាមខៃត្ត 
មួយ ចំនួ ន »។

លោក ប៊ុនហៃង ក៏បាន  ស្នើ 
ដល់ អាជ្ញាធរ ខៃត្ត  នៅជប់ ពៃ-ំ 
ដៃន កម្ពជុ-ថៃទំាង អស់  ឱៃយ ប ន្ត  
ចាត់ វិធាន ការ ឱៃយបាន តឹង រុឹង នូវ 
ពកួ មៃខៃយល ់ដៃល លចួនា ំពល ក រ 
ឆ្លង ដៃន ខុស ចៃបាប់ហើយ គៃច វៃះ 
ពកីារធ្វើ ចតា្តាឡសី ័ក ហើយ ក ៏តៃវូ 
នំាគ្នា បន្ត អនុវត្តវិធាន ការ អនា ម័ យ 
តាម ការណៃនាំ របស់ កៃសួង 
សុខា ភិបាល ជប់ ជបៃចំា ផង ដៃរ  ។

ទន្ទមឹ នឹង នៃះ ដៃរ កៃសួង សុខា - 
ភិបាល បាន បើក វគ្គ បណ្ដះុ បណា្ដា ល 
គៃ ូបង្គោល   ស្ត ីពី យុទ្ធនាការ ចាក់ - 
វា៉ាក់សំាង កូវីដ១៩ដល់កៃុម គៃូ-
ពៃទៃយ នៅ តាម បណា្ដារាជ ធានី- 
ខៃត្ត  ដៃល នៅ ជប់ ពៃដំៃន កម្ពជុ -ថៃ 
និង ពៃំដៃន កម្ពុជ-វៀត ណាម  
កាល ពី ថ្ងៃទី១៦ ខៃកុម្ភៈ  ដើមៃបី 
ពងៃងឹ នវូ សមត្ថ ភាព គៃពូៃទៃយ  ក្នងុ 
ការ ចាក់ ថា្នាំ បងា្ការ ជំងឺ នៃះ  ។ 

 ក្នុង នោះ ដៃរ  លោក ម៉ម ប៊ុន - 
ហៃង  ក៏ បាន កៃើន រំឭកជ ថ្ម ីពីលទ្ធ - 
ភាព នៃការ ចម្លង ដ៏សា ហាវនៃ 
មៃរោគ កូវីដ ១៩  បំប្លៃង ខ្លួន ថ្មី 
ដៃល កម្ពជុ ទើប តៃ រក ឃើញ ចំនួ ន 
៣ ករណី  នាពៃល ថ្មីៗនៃះ ។

លោក សៃីឱ វណ្ណ ឌីន អ្នកនាំ - 
ពាកៃយ កៃសួង សុខា ភិបាល បាន 
លើក ឡើង ថា គោល បំណងនៃ 
ការ បើក វគ្គ បណ្ដុះ បណា្ដាល នៃះ 
គឺ សមៃប់ ឱៃយ កៃុម គៃូពៃទៃយ  មាន 
ព័ត៌មាន បន្ថៃម ទាក់ ទង នឹង វា៉ាក់ - 
សំាង  ហើយ ក៏ដូចជ ពងៃឹង នូវ 
សមត្ថ ភាព  កៃមុ គៃពូៃទៃយ ក្នងុ ការ- 
ចាក់ វា៉ាក់ សំាង កូវីដ ១៩ ។ 

លោក សៃ ី ថ្លៃងថា៖«ការ បណ្ដ ុះ-  
បណា្ដាល នៃះ   ក៏ ដើមៃបី តៃៀម 
លក្ខណៈ ឱៃយ បាន គៃប់ ជៃងុ ជៃ យ  
មនុនងឹ កៃសួង សុខាភបិាល  ជនូ 

ដល់ បណា្ដារាជ ធានី-ខៃត្ត  ដើមៃបី 
ឱៃយ មាន ការ ចាក់វា៉ាក់សំាង បងា្ការ 
ជំងឺកូវីដ១៩ នៃះ  ជូន ទៅ ដល់ 
កៃមុ មនុសៃស  ដៃល មាន ការ បៃកា ស 
ជ បន្ត បនា្ទាប់ ដោយ កៃសួង សុខា - 
ភិបាល »។

លោក សៃឱី វណ្ណឌនី ក ៏បាន ធ្វើ 
ការ  កៃើន រំឭក សាជថ្មី និង 
អំពាវនាវ ទៅដល់ បៃជពលរដ្ឋ 
ទាំងអស់   តៃូវ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ 
ការ ពារ ខ្លនួ ពី វីរុសកូវីដ១៩  ខណ ៈ   
ដៃល ពលរដ្ឋ ហាក់ មិន មាន ការ - 
ការពារ ខ្លួន សៃប ពៃល ដៃល  

វរីសុកវូដី បបំ្លៃង ខ្លនួ ថ្ម ី បាន កើត- 
មាន ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជ ។ លោក- 
សៃី មាន បៃសាសន៍ ថា ៖ «យើង 
រក ឃើញ មាន អ្នក ជំងឺវីរុស កូវីដ 
បំប្លៃង ថ្មី ចំនួន ៣ ករណី ដៃល 
យើង គិតថា  ជចំនួន តិច ប៉ុន្តៃ 
ហានិភ័យ នៃការ ចម្លង ចូលក្នុង 
សហ គមន៍ របស ់យើង ធំ បៃសនិ- 
បើ អ្នកជំងឺ៣នាក់នៃះ   មិន បាន 
រក ឃើញ ទាន់ ពៃល វៃលា។ លទ្ធ - 
ភាព នៃការ ចម្លង របស់ វីរុស 
បបំ្លៃង ថ្មនីៃះ គ ឺខា្លាងំ សាហាវ នងិ 
លឿន ជង  »។ លោក សៃឱី វណ្ណ -  

ឌី  ន បាន សង្កត់ ធ្ងន់ ថា ការ ផ្ទះុ ឡើ ង 
នៃ វរីសុ កវូដី បបំ្លៃង ខ្លនួ ថ្ម ីនៃះ មាន 
ឬមិន មានអា សៃ័យ ទៅ ការ អនុ - 
វត្ដ លើវិធាន ការ សុខាភិបា ល 
របស់ បៃជ ពលរដ្ឋ ទាំង អស់ គ្នា  
ពៃម ទាំង អនុវត្ដ ការ ធ្វើ ចតា្ដា ឡី - 
ស័ក  សមៃប់ អ្នក ដំណើរ ពី កៃ 
បៃទៃស ចូល មក កម្ពជុ ផង ដៃរ ។

បើ  តាម របាយ ការណ៍ របស់ 
កៃសួង សុខា ភិបាល នៅ ថ្ងៃ មៃសិ ល - 
មិញ គិត ពីថ្ងៃ ទី១០  ដល់ ១៦ 
ខៃកុម្ភៈ  អ្នក ដៃល បាន ចាក់ វា៉ាក់ - 
សំាង កូវីដ ១៩ មាន ចំនួន  ២- 
៦១១នាកក់្នងុ នោះ ស្តៃ ីមាន ចនំនួ 
៨៥៥ នាក់ក្នងុ ចំណោម អ្នក ដៃ ល   
ស្មគ័ៃ ចតិ្ត មក ចា កវ់ា៉ាក ់សំាង សរបុ 
ចំនួន  ៣ ២១៩ នាក់ ក្នុ ង នោះ 
អ្នក ដៃល គៃូ ពៃទៃយ មិន អនុញ្ញាត 
ឱៃយ ចាក់ មាន ចំនួន ៦០៨ នាក់។

រី ឯ កៃសួង ការពារ ជតិ  គិត- 
ចាប់ ពីថ្ងៃទី ១០ ដល់ ទី១៦ ខៃ 
កមុ្ភៈ ឆ្នា ំ២០២១ មាន អ្នក ទទ ួល 
បានការ ចាក់វា៉ាក់ សំាង ចំនួន ៨-    
៨ ៩ ៤ នាក់។ គិត តៃឹម ថ្ងៃទី ១៧ 
ខៃកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ កម្ពុជ មាន 
អ្នក មាន វីរុស កូវីដ ១៩ ចំនួន ៤៧ ៩  
នាក់ ក្នងុ នោះ អ្នក ដៃល បាន ពៃយា - 
បាល ជសះ សៃបើយ ចំនួន  ៤៧០ 
នាក់ និង អ្នក កំពុង សមៃក ពៃយា-
បាល ចំនួន ៩ នាក់ ៕

អោម ប៊ុនធឿន 

 កណ្តាលៈ សមត្ថកិច្ច នគរបាល 
សៃុក ខៃសាច់កណា្ដាល  បានឃាត់ ខ្លួន 
បៃជពលរដ្ឋ ១២នាក ់ កាលព ីថ្ងៃទ១ី៦  
ខៃកុម្ភៈ  នៅ ចំណុច ផ្លូវ  7NG  ស្ថិត នៅ 
ភូមិ ពៃក លា្វា  ឃុំ ពៃក តាកូវ  ខណៈ 
ពួកគៃ មក រារាំង  កមា្លាំង អាជ្ញាធរ អនុវត្ត 
ចៃបាប់  ក្នុង ការចុះ កម្ទៃច របង ថ្ម  ដៃល 
ពលរដ្ឋ បាន សាងសង់ លើ ដី កម្មសិទ្ធិ 
ឯកជន  ហើយ ហាម ឃាត់ មិន សា្តាប់ 
ជចៃើន លើក ចៃើន សាមក។ 

លោក ម៉ៃន សុខឃឿន  អធិការ- 
នគរបាល សៃុក ខៃសាច់ កណា្ដាល  បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ពី មៃសិលមិញ ថា  ពលរដ្ឋ 
ដៃល តៃូវបាន ចាប់ ខ្លួន មាន ១២នាក់ 
មកដល់ ថ្ងៃទី១៧  ខៃកុម្ភៈ  ហើយ 
សមត្ថកិច្ច កំពុង បន្ត នីតិវិធី សួរនាំ នៅ  
អធិការ ដា្ឋាន នគរបាល សៃុក។ លោក 
អធកិារបញ្ជាកថ់ា ៖«យើង ហៅ ពកួគត ់  
មក ធ្វើ ឯកសារ  តាម នីតិវិធី  អត់ មាន- 
បាន ឃុំ ឃាត់ ពួក គត់ អី ទៃ»។ 

លោក ហង ់រាងំ  ដៃលជ មា្ចាស ់ដ ីបាន- 
ថ្លៃងថា  នៅ ឆ្នា១ំ៩៩៣  លោក បាន ទញិ 
ដី  នៅ ទីតាំង នោះ ពី បៃជពលរដ្ឋ ចំនួន 
៧មា្ចាស់  មាន ទំហំ ផ្ទៃ ដី ជង ៤ហិកតា។  
នៅ ឆ្នា១ំ៩៩៦  លោក ទទលួបាន បណ្ណ- 
បៃកាស ផ្ទៃដី បណោ្ដាះ អាសន្ន  មាន 
បងា្កាន់ ដៃ កាន់ កាប់ ដី តៃឹម តៃូវ  និង បាន- 
អាសៃយ័ ផល រាប ់ឆ្នា ំមនិដៃល មាន បញ្ហា 
អ្វី ឡើយ  សៃប់តៃ នៅ ឆ្នាំ២០២១នៃះ  

នៅ សុខៗ  មាន គៃ មក បោះ បង្គោល ពៃំ 
ដណ្តើម យក ដី របស់ លោក តៃ ម្តង។

លោក ហង់ រាំង  បៃប់ ពី មៃសិលមិញ ថា ៖ 
«  ទើប មាន បញ្ហា ថ្ងៃទី១៤  មករា  ដើម-  
ឆ្នា ំហ្នងឹ  មាន គៃ ទៅ បោះ បង្គោល ពៃ ំដ។ី  
អ៊ីចឹង យើង ឃើញ ក៏ចុះ ទៅ ឃាត់។  
ឃាត ់ គៃ មនិ សា្តាប ់ យើង កប៏ាន បៃប ់ទៅ 
អាជ្ញាធរ ជួយ អន្តរាគមន៍។ គៃ សា្តាប់ 
យើង  ពៃល យើង ចុះ ឃាត ់គៃ  ប៉នុ្តៃ ពៃល 
យើង ទៅ បាត ់ គៃ ធ្វើ ទៀត។ គៃ ធ្វើ រហតូ- 
ដល់ សំណង់ គៃ ហ្នឹង សឹងតៃ ថា  ដី គៃ ប៉ុន-  
បង៉ ពទ័្ធ ជុ ំទៅ ហើយ។ អ៊ចីងឹ កប៏ាន មាន 
ការហាម ឃាត់ ជផ្លូវការ ចៃើន ដង 
រហូតដល់ ចុះ រុះ រី របង ហ្នឹង»។ 

 អភិបាល សៃុក ខៃសាច់ កណា្ដាល  លោក 
ប៊នុ ផៃង  បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍  ព ីមៃសិលមញិ 
ថា  ការដៃល ប៉ះ ទង្គចិ គ្នា នៃះ គ ឺដោយ សារ-  
តៃ កៃមុ បៃជ ពលរដ្ឋ បាន បៃើ អពំើ ហងិៃសា 
មកលើ កៃុម អាជ្ញាធរ មុន  ខណៈ ដៃល 
អាជ្ញាធរ ចុះទៅ ហាម ឃាត ់ការសាងសង ់
សំណង់ រឹងមាំ នៅលើ ដីកម្ម សិទ្ធិ ឯកជន 
របស់ អ្នកដទៃ  ហៃតុនៃះ អាជ្ញាធរ ឃាត់- 
ខ្លួន ពួកគត់ ដើមៃបី យក ទៅ សួរ នាំ។

 លោក ប៊ុន ផៃង  បញ្ជាក់ថា  កៃយពី 
ទទួល បានពាកៃយ បណ្តឹង របស់ ឈ្មោះ 
ហង់ រាំង  អាយុ ៦៨ឆ្នាំ  មាន លំនៅ ភូមិ 
ពៃក តា ទៃព  ឃុំ ពៃក លួង  សៃុក ខៃសាច់- 
កណា្ដាល រួច មក  រដ្ឋបាល សៃុក ខៃសាច់- 
កណា្ដាល  បានចុះ ពនិតិៃយ  អង្កៃត សៃវ ជៃវ  
ទប ់សា្កាត ់ នងិ សមៃប សមៃលួ លើ ករណ ី
ទំនាស់ នៃះ ដល់ ទី តាំង។ 

 លោក ថ្លៃងថា ៖«ជក់ ស្តៃង ឃើញ ថា  
ឈ្មោះ ហង ់រាងំ  បានទញិ ដ ីព ីបៃជ ពល- 
រដ្ឋ ចំនួន ៧គៃួសារ  នៅ ក្នុង ឆ្នាំ ១៩៩៣  
ហើយ បាន គៃប ់គៃង អាសៃយ័ ផល  ដា ំដុះ   
រកុរាន ដ ីនៅ សល ់ រហតូ មក ដល ់បច្ចបុៃបន្ន  
មិនមាន អ្នក ណា មា្នាក់ មក តវា៉ា អ្វី ឡើយ  
ហើយ ពៃម ទាំង មាន បងា្កាន់ ដៃ ទទួល 
ពាកៃយ ស្នើ សុំ កាន់កាប់ ដី ផង ដៃរ»។ 

បើ តាម លោក អភិបាល សៃុក  នៅ ដើម 
ឆ្នាំ២០២១ នៃះ  មាន បៃជពលរដ្ឋ ចំនួន 
១០  គៃសួារ  មាន ឈ្មោះ គង ់គមី (បៃធាន 
កៃមុ)  ឈ្មោះ កើត គ ី ឈ្មោះ ឈុ ំលន  នងិ 
អៃង កាន  ជដើម  បាន នាំគ្នា តវា៉ា  និង បាន - 
មក បោះ បង្គោល នៅ លើ ដី ទំនាស់ នៃះ។  

រដ្ឋបាល សៃុក បាន អញ្ជើញ ភាគីពាក់- 
ពន័្ធ  ទាងំអស ់មក ដោះសៃយ នៅ សាលា- 
សៃកុនងិ ចុះ ទបស់ា្កាតក់ារ សាង   សង ់សណំង ់  
ផៃសៃងៗ បណោ្ដាះ អាស្ន ជចៃើន លើក ប៉ុន្តៃ 
ពួកគៃ មិន សា្តាប់។  រហូតដល់ ថ្ងៃទី៩កុម្ភៈ 
ទើប រដ្ឋបាល សៃុក ខៃសាច់កណា្ដាល បាន- 
ដាក់ឱសាន វាទ រយៈពៃល ៧ថ្ងៃ ដោយ 
កំណត់  តៃឹម ថ្ងៃ ទី១៥  កុម្ភៈ  ឆ្នាំ២០២១  
ឱៃយពលរដ្ឋ ចំនួន ១០ គៃួសារ  ធ្វើ ការ រុះ រី 
សំណង់ ផៃសៃងៗ នៅលើ ដី ទំនាស់   ខាង លើ 
ចៃញ ជ បនា្ទាន់។ រហូត ដល់ ថ្ងៃ ១៦ កុម្ភៈ  
អាជ្ញាធរ ក៏បាន ចុះ អនុវត្ត ចៃបាប់ តៃ ម្តង។    

លោក ជ មា៉ាច  មៃឃុ ំពៃក តាកវូ  ឱៃយ ដងឹ 
ពមីៃសលិមញិ ថា  ដ ីទតីាងំ នោះ  ដើម ឡើយ 
ជដី កាន់ កាប់ ជកៃុម  ដៃល មាន បៃជ- 
ពលរដ្ឋ១០ គៃសួារ។  កៃយ មក ពកួគត ់
ចំនួន ៧គៃួសារ បានលក់ ដីសៃ បៃំង 

ឱៃយទៅ លោក ហង ់រាងំ។ ហៃត ុនៃះ  លោក 
រាំង ក៏ បានរាន យក ដីពៃ នៅ កន្ទុយ ដី 
នោះ យកមក អាសៃ័យ ផល។ ចំណៃក 
ពល រដ្ឋ ដៃលមក ដណ្តើម ដ ីនោះ  គ ឺពកួ គត ់  
ចង់បាន ដី  ដៃល ដើម ឡើយ នៅ មាន ពៃ  
ដោយ សំអាង ថា  ពួក គត់ មិនបាន លក់ 
ទៃ  ទើប មាន បញ្ហា កើតជម្លាះ តៃ ម្តង។ 

 លោក ជ មា៉ាច  បញ្ជាក ់ថា  លោក បាន- 
ពៃយា យាម សមៃប សមៃួល  ពលរដ្ឋ ទំាង 
សងខាង ចៃើន លើក ចៃើន សាមកហើយ  
ប៉ុន្តៃ ពួកគៃ មិនពៃម  លោកក៏ បញ្ជូន រឿង 
នោះ ទៅ រដ្ឋបាល សៃុក ដោះ សៃយ បន្ត។ 

លោក មៃឃុ ំរបូ នៃះ ថ្លៃងថា ៖«ខ្ញុ ំសមៃប- 
សមៃួល ទាំង សង ខាង  អ្នក ទិញ  គត់ ថា  
គត់ រាន យូរ ហើយ  តាំង ពី ទិញ មក  គត់ 
កាប ់ពៃ សា្អាត ហើយ ដា ំដុះ រហតូ មក  គត ់
ថា មិន ឱៃយ ទៃ។ ចំណៃក អ្នក ទាមទារ  គត់ 

ថា  លក ់តៃ សៃ បៃងំ វាលៗ តើ  កន្លៃង ពៃ 
គ្មោន លក់ ឯណា  ដល់ អ៊ីចឹង ជជៃក ចុះ 
ឡើង មិនតៃូវ គ្នាក៏បញ្ជូន ទៅ សៃុក ទៅ»។

ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  មិនទាន់ អាច ទាក់ទង 
បៃភព ពី កៃុម ពលរដ្ឋ  ដៃលជ ភាគី ស្ថិត 
ក្នុង ទំនាស់ ដី ធ្លី នោះ បាន នៅ ឡើយ ទៃ  ពី 
មៃសិល  មិញ។ ប៉ុន្តៃលោក អុី ចំរីន  មៃធាវី 
តំណាង ពលរដ្ឋ ១០គៃួសារ  ឱៃយដឹងថា  
ពលរដ្ឋ ទាមទារ យកតៃ ដី ដៃល ពួកគត់ 
មនិ  បាន លក ់តៃ ប៉ណុោ្ណោះ  ឯដ ីដៃល ពកួគត់   
បានលក់ ហើយ  គឺពួក គត់ ពៃម បៃគល់ 
ឱៃយទៅ អ្នក ទិញ តាម ធម្មតា។ លោក ថ្លៃង 
ថា ៖«ពលរដ្ឋ អះអាង ថា  បញ្ហា កើតឡើង 
ដោយ សារតៃ អ្នកទិញ គត់ បានរាន យក 
ដីពៃ  ដៃល ពួក គត់ មិនបាន លក់ ឱៃយ  
ហើយ ការព័ទ្ធ របង យក ហ្នឹង ក៏ ពួកគត់ 
ព័ទ្ធយក តៃ ដី ពួកគត់ ទៃ»៕

ក្រសួងសុខាភិបាល...

ពលរដ្ឋចំនួន១២នាក់ត្រវូបានអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លនួក្នងុរឿងជម្លោះដីធ្លី១កន្ល្រងនៅស្រកុខ្រសាច់កណ្តាល

លោក ម៉ម បុ៊នហេង  ទៅ ពិនិតេយ  កន្លេង ធ្វើ ចត្ដាឡីស័ក នៅ  សេកុ កំរៀង  ខេត្ត បាត់ ដំបង ។ រូប រដ្ឋ បាល ខៃត្ត បាត់ ដំបង 

ពល រដ្ឋ ដុត សមេបក កង់ ឡាន តវ៉ា នៅ លើ ទីតំង ដី ទំនាស់ ពី ថ្ងេ ១៦ កុម្ភៈ  ។ រូបថត សហ ការី
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

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

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

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

� រីនិពន� រង ព័ត៌ម ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

� រីនិពន�  ព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករ 

� រីនិពន�  រ ងព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
រ៉ា ន់ រីយ 

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

� រីនិពន�    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា� ន់ សុីមា� ឡា 

� រីនិពន�    រងជីវិត កមេ� ន្ត    
បា� ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រីនិពន�   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

� រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកី�   
ណៃម វណ្ណ ៈ

� រីនិពន�   �េហទំព័រ
លា ង  ផា ន់ណ រ៉ា 

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

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម ស រុំ, ហឹុន ពិស,ី  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
ឡុង គឹមមា� រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន,   វ �ន ដ រ៉ា ,
 សួស  យា� មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
ខៃង សុខគនា�  , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

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

ខឿន ឌីយា� , សយ រ៉ា សុី
� រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហ៊ា ន រងៃសី

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

�េ ធា ន�្ន េកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
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� 
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

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

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

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

�េ ធា ន�្ន េករដ� � ល និង ធនធា នមនុសេ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន េករដ�� ល  និងធនធា នមនុសេ�
 �ុិល សោ ភា 

� យិ� ហិរ�� វត� ុៈ ហ៊ា ង តា ំងម៉ៃង
�េ ធា នគណ�េយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវិទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយា� , វង់ អូន

� រិ� ល័យ�េត្ត �ៀមរា ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី ៧ នៃ អគា រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហ វិថី សម្ត ៃច

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
� រិ� ល័យ�ៀមរា ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កា  ត់ស្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរ ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

 ឡុង  គីម ម៉ា រីតា 

ភ្នំ ពេញៈ  លោក  ជា   សុផា រ៉ា  
រដ្ឋ មន្តៃី កៃ សួង រៀបចំ ដៃនដី 
នគរបូ នី យកម្ម  នងិ សណំង ់ បាន 
ស្នើ ឱៃយ រដ្ឋាភិ បាល ជប៉ុន  ជំរុញ 
ដល ់គមៃង អភវិឌៃឍ នក៍្នងុ វសិយ័ 
សណំង ់នៅ កម្ពជុា  ដោយ ផ្តោត 
លើ បញ្ហា សវុត្ថ ិភាព   នងិ បច្ចៃក- 
ទៃស  ខណៈ រយៈ ពៃល ២០ឆ្នាំ  
កា រវ ិន ិយោគ ក្នងុ វសិយ័ នៃះ   មាន 
ទំហំ ទឹក បៃក់ បៃមាណ  ៦ មុឺន 
លាន ដុលា្លារ ។ 

 ការ ស្នើ ឡើង នៃះ  បាន ធ្វើ ឡើង 
ក្នងុ វៃទកិា រដ្ឋ - ឯក ជន លើក ទ២ី 
ស្ត ីព ី«កា រអ ភវិឌៃឍ ន គរបូន ីយកម្ម 
កម្ពជុា -ជប៉ុន»  កាល ព ីរសៀល 
ថ្ងៃទី ១៦  ខៃ កុម្ភៈ   ដោយ មាន 
ការ ចូល រួម ពី ថ្នាក់ ដឹក នាំ កម្ពុជា  
នងិ ជប៉នុ ជា ចៃើន របូ  ដោយ ក្ន ុង 
នោះ ក ៏មាន ការចុះ អន ុសៃសរ ណៈ 
លើ កិច្ច សហ បៃតិ បត្តិ ការ រ វាង 
កៃសួង រៀប ចំ ដៃន ដី   នគរូប នី- 
យក ម្ម  និង សំណង់ កម្ពុជា  និង 
កៃសួង ដីធ្លី ហៃដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ  
ដឹក ជញ្ជូន  និង ទៃស ចរណ៍ នៃ  
បៃ ទៃស ជប៉ុន ផង ដៃរ ។   

 លោក  ជា  សុផារ៉ា  បាន ថ្លៃង  
ថ  រជ រដ្ឋាភ ិបាល នងិ បៃជា ជន 
ជប៉ុន  តៃង គាំទៃ ដល់ បៃជា ជន 
កម្ពជុា តាម រយៈ ស មទិ្ធ ផល ជា- 
ចៃើន មាន ដូច ជា ហៃដ្ឋា រចនា- 
សម្ពន័្ធ   ផ្លវូ ជាត ិនងិ ស្ពាន សខំាន់ៗ  
បៃពន័្ធ ធារ សស្តៃ   បៃព ័ន្ធ គៃប-់
គៃង ទឹក ជំនន់  បៃព័ន្ធ ផ្គត់ ផ្គង់   

ទកឹ ស្អាត   ការ អភ ិវឌៃឍ វា រអីគ្គសិន ី  
ការ ជួស ជុល បៃសទ បុរណ  
នានា  ការកា រ ពារ បរសិ្ថាន  ការ- 
កមា្ចាត ់មនី នងិ យទុ្ធ ភណ្ឌ មនិ ទាន ់
ផ្ទុះ  ក ៏ដចូ ជា ការ បណ្តុះ បណ្តាល 
ដល់ មន្តៃី រជ ការ  និង និសៃសិត 
កម្ពុជា ផងដៃរ។ 

 លោក បន្ត ថ   ជា ផ្លៃផា្កា នៃះ  
បាន ធ្វើ ឱៃយ នគរ ូប ន ីយ កម្ម នងិ ការ- 
អភវិឌៃឍ អចល នទៃពៃយ នងិ សណំង ់
បាន កា្លាយជា ស សរ ស្តម្ភ ស្នូល 
ដៃល ជំរុញ កំ ណើន សៃដ្ឋ កិច្ច 
កម្ពជុា  ហើយ ជាក ់ស្តៃង ទនុវនិ-ិ  
យោគ ក្នុង វិស័យ សំណង់ ក្នុង 
រយៈ ពៃល  ២០ ឆ្នាំ  (២០០០ - 
២០២០) មាន បៃ មាណ  ៦០- 
៨៧២  លាន ដុលា្លារ ។ 

 លោក  ជា  សផុារ៉ា  ថ្លៃង ដោយ 
រពំងឹ ថ  កៃសងួ ដធី្ល ី ហៃដ្ឋា រចនា- 
សម្ពន័្ធ ដកឹ ជញ្ជនូ នងិ ទៃស ចរណ ៍
នៃ បៃទៃស ជប៉នុ  ន ឹង បន្ត បង្កើន 

សកម្ម ភាព   ជំរុញ  និង ពងៃឹង 
អនុវត្ត លើ អនុសៃសរ ណៈ នៃ កិច្ច- 
សហ បៃតិ បត្តិ ការ រ វាង កៃសួង 
ទាងំ ២  ដើមៃបី កសង ការ អភ ិវឌៃឍ 
ក្នងុ វសិយ័ សណំង ់  វសិយ័ រៀបច ំ 
ដៃន ដី  និង នគរូ ប នី យកម្ម  និង 
វសិយ័ លនំៅ ឋាន នៅ ក្នងុ បៃទៃស 
កម្ពុជា ។ 

 លោក បញ្ជាក ់ថ ៖  « ក្នងុ វសិយ័ 
សណំង ់ ខ្ញុ ំស្នើ ឯក ឧត្តម រដ្ឋ មន្តៃ ី
ជំរុញ ដល់ គមៃង អភិវឌៃឍ ន៍សមត្ថ - 
ភាព អនុវត្ត ចៃបាប់ ស្តីពី សំណង់ 
និងវិធី សស្តៃ ធានា សុវត្ថិ ភាព 
សណំង ់ ជា ពសិៃស ជរុំញ គាទំៃ 
ដល ់ការ អភវិឌៃឍ បទ បៃបញ្ញត្ត ិបច្ចៃក- 
ទៃស សណំង ់ការងារ តៃតួ ពនិតិៃយ 
នងិ បញ្ជាក ់សណំង់  នងិ ការ ដក់ 
ឱៃយ ដណំើរ ការ មន្ទរី ព ិសោធន ៍ជាត ិ
ស្តីពី សំណង់ » ។ 

 កៃ ពី នៃះ  លោក  ក៏ បាន អំពាវ នាវ  
នងិ លើក ទកឹ ចតិ្ត ដល ់ធរុជន   នងិ 

កៃុម ហ៊ុន ជប៉ុន  ចាប់ ឱកាស ដ៏ 
បៃសើរ នៃះ  ចលូ មក វនិ ិយោគ ឬ 
ចាប ់ដៃគ ូវនិ ិយោគ ជា មយួ កៃមុ- 
ហ៊នុ កម្ពជុា  ដើមៃបី ទទលួ បាន នវូ 
ផល បៃយោជន៍ នានា ពី រដ្ឋាភិ- 
បាល កម្ពជុា  ក៏ ដូច ជា បាន ចូល-  
រួម ចំណៃក អភិ វឌៃឍ បៃទៃស កម្ពជុា ។

លោក  អាកា បាក់   ខា ហៃសឺ យូ 
សីុ   រ ដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសួង ដៃន ដី   ហៃដ្ឋា រចនា- 
សម្ព័ន្ធ  ដឹក ជញ្ជូន   និង ទៃស- 
ចរណ ៍នៃ បៃទៃស ជប៉នុ  បាន ថ្លៃង 
ថ   តាម រយៈ កចិ្ច សហ បៃត ិបត្ត-ិ 
ការ រ បស់ បៃទៃស ទាំង២  នឹង 
អាច ឱៃយ រដ្ឋាភ ិបាល ជប៉នុ ក ៏ដចូ- 
ជា មន្តៃី ជំនាញ ជប៉ុន  បាន ចៃក- 
រំលៃក នូវ ចំណៃះ ដឹង និង បច្ចៃក- 
ទៃស របស ់ខ្លនួ ទៅ កាន ់បៃទៃស 
កម្ពុជា ។   

 លោក បញ្ជាក់ ថ ៖ « អំពី កិច្ច- 
សហ បៃតិ បត្តិ ការ លើ ផ្នៃក បទ- 
បៃបញ្ញត្តិ បច្ចៃក ទៃស សំណង់  
បណ្តុះ បណ្តាល អ្នកតៃតួ ពនិតិៃយ 
និង បញ្ជាក់ សំណង់   និង មន្ទរី ពិ- 
សោធន៍ សណំង ់ ដៃល គៃង នងឹ  
អនុវត្ត គមៃង ចាប់ ពី ខៃ មៃស  
ឆ្នាំ ២០២១  នៃះ កៃម ហិរញ្ញ- 
បៃបទាន របស ់អង្គការ   JICA ដៃរ។   
កៃសងួ ដៃន ដ ី  ហៃដ្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ  
ដកឹ ជញ្ជនូ  នងិ ទៃស ចរណ ៍ យើង 
ខ្ញុ ំនងឹ ចលូ រមួ កចិ្ច សហ បៃត ិបត្ត-ិ 
ការ តាម តមៃូវ ការ ចាំ បាច់ » ។

  លោក  អាកា បាក់  ខា ហៃសឺ យូ សិុ  
ថ្លៃង ថ  កិច្ច សហ បៃតិ បត្តិ ការ 
លើ ផ្នៃក បទ បៃបញ្ញត្ត ិបច្ចៃក ទៃស 
សំណង់ បណ្តុះ បណ្តាល អ្នក- 

តៃតួ ពនិតិៃយ  នងិ បញ្ជាក ់សណំង ់ 
នងិ មន្ទរី ពសិោធន ៍សណំង ់មន្ទរី- 
ពិសោធន៍ សំណង់  គឺ នឹង មាន 
ការផ្តលជ់នំយួ ក្នងុ គោល បណំង 
រៀ ប ចំ ទីកន្លៃង ពិសោធន៍ ផា្ទាល់ 
សមៃប ់ធ្វើ តៃស្ត សមា្ភារ សណំង ់
នៅ កៃសួង រៀបចំ ដៃន ដី នគរូ ប-    
ន ីយ កម្ម  នងិ សណំង ់ ពៃម ទាងំ 
ជំនួយ អំពី វិធី សស្តៃ ពិសោធន៍ 
ឬ សំណង់ គំរូ សមៃប់ ពិសោធ 
ជា ដើម ។     ភាគី ជបុ៉ន មាន ជំនឿ 
ចតិ្ត ថ  នងឹ អាច ចៃក រលំៃក បទ- 
ពសិោធ ល្ៗអ  ដល ់បៃទៃស កម្ពជុា  
ស្តីពី ការ បៃើបៃស់ បច្ចៃកទៃស 
ឌីជី ថល ដ៏ មាន បៃសិទ្ធ ភាព 
សមៃប់ បមៃើ ឱៃយ ការងារ រៀបចំ 
ទីកៃុង  និង ដោះ សៃយ បញ្ហា 
បៃឈម ទំាង ឡាយ នៅ ក្នងុ ទី កៃងុ ។ 

  លោក  ជា  សុផារ៉ា  ថ្លៃង ថ 
បច្ចបុៃបន្ន  ប្លង ់គោល បៃើបៃស ់ដ ី 
និង ផៃនការ រៀបចំ ដៃន ដី ថ្នាក់ 
រជធាន ីខៃត្ត  សមៃច បាន ចនំនួ 
៣ រមួ មាន  រជ ធាន ីភ្នពំៃញ  ខៃត្ត 
បាត់ ដំបង  និង ខៃត្ត ពៃះ សី ហនុ  
ចំណៃក ថ្នាក់ កៃុង  សៃុក  ខណ្ឌ  
នងិ ទបីៃ ជុជំន សមៃច បាន ចនំនួ   
១៧  នងិ ថ្នាក ់ឃុ ំសងា្កាត ់ សមៃច 
បាន ចំនួន  ៨៧  ប្លង់  នៅ ទូទំាង បៃទៃស។  
រដ្ឋាភិ បាល ជបុ៉ន  កៃម ហិរញ្ញ បៃប-  
ទាន របស ់អង្គកា រ  JICA  ក ៏បាន 
បៃកាស អនុវត្ត កិច្ច សហបៃតិ- 
បត្ត ិការ លើ ការ បៃើ បៃស ់ពត័ម៌ាន 
សុរិយោ ដី និង ភូមិ សស្តៃ  គឺ គមៃង 
អភិវឌៃឍ ន៍ស្ថានីយ វាស ់វៃង ដោយ 
ផា្កាយ រណបនៅ កម្ពុជា ៕

នៅ សុី វុតា្ថា

កពំងធ់ំៈអាជា្ញា ធរ ខៃត្តក ំព ងធ់ ំ
បា ន ស មៃច ពៃយួរ ការ ងារ មៃ ភូមិ 
ដំរី ស្លាប់  ឈ្មោះ  លួង ឡុ ក 
រសន់ៅ ភមូ ិដរំ ីស្លាប ់ ឃុ ំដរំ ីស្លាប ់
សៃុក កំពង់ ស្វាយ ខៃត្ត កំពង់ ធំ 
ជា បណ្តាះ អាស ន្ន ពាក់ ព័ន្ធ 
ករណី បៃើ បណ្ណ អ្ន កដទៃទៅ 
បើ ក បៃក់ពី   រជរដ្ឋា ភិបាល  
ឧបត្ថ ម្ភសមៃបត់ៃពលរដ្ឋ  កៃកីៃ  
និងជ ន ងាយរ ងគៃះ   ដោយ- 
សរ វិបត្តិ នៃ ជំងឺ កូ វីដ ១៩។

លោក  អ៊ុន  បុត្ត អ ភិ បាល 
សៃុក កំពង់ ស្វាយ  បាន បៃប់ 
ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ ពី មៃសិល មិញ ថ   ករណី 
ពៃយ ួរការងារ លោក លងួ ឡ ុក នៃះ 
ពាក ់ពន័្ធ ការ មនិ បាន ផ្តល ់លយុ 
តាម រយៈ ការធ្វើ បណ្ណ កៃកីៃ ជនូ 
លោក យាយ    ឃុំ ណ វ  អាយុ 
៦១ ឆ្នាំ ជា ពល រដ្ឋ កៃីកៃ ហើយ 
មាន បណ្ណ សម ធម៌ ។

 លោក អុ៊ន  បុត្ត  បន្ត ថ លោ ក 
យាយ  ណវ បាន ធ្វើ ចំណក- 

សៃកុ ទៅ រសន់ៅ ជា មយួ កនូ នៅ 
ខៃត្ត បាត់ ដំ បង បុ៉ន្តៃ លោក មៃភូមិ 
ឈ្មោះ លួង  ឡុ ក មានការអាណិត-  
អាសូ រ  ហើយ យល់ថ ថ្ងៃ ណ- 
មួយ គាត់ នឹង តៃឡប់ មក វិ ញ 
ក៏បាន រកៃសា ឈ្មោះ លោក យាយ 
ទុកដើមៃបី ឱៃយមាន បណ្ណ ឡើង វិញ ។ 
បនា្ទាប់ មក  លួង  ឡុ ក  បាន បៃើ 
បណ្ណនោះ ទៅ បើក បៃក់ខៃ 
ចាប់ពី ខៃ មិថុនា ឆ្នាមុំន  រ ហូត ម ក 
ដោយ ១ខៃ បា ន ១៤ មុនឺ រៀល 
ហើយ គិត មក ទល់ ពៃលនៃះ   
សរុបមា  នជាង ១លាន រៀ ល ។ 

លោក  អ៊ុន បុត្ត  បាន បន្តថ 
លោក មៃភូ មិ បាន ទាក់ទង ទៅ 
លោក យាយ   ណវ  ជាចៃើន- 
លើក  ដើមៃបី ឱៃយមក ទទួល យ ក 
លុ យ ទៅបៃើ  ប៉ុន្តៃទា ក់ទង 
មិនបាន។ សៃប ពៃល ជាមួ យ 
នោះ កនូ សៃ ីរបស ់គាត ់ [មៃភមូ]ិ 
ដៃល  កៃីកៃ ក៏ម ក ពី ថៃ ហើយ 
លោក  លួង  ឡុ ក ក៏បាន យក 
បណ្ណ លោក យាយ  ណវ ឱៃយ  
គាត់ដើមៃបី បើក លុយ១ ៤មុឺន  

រៀលសមៃប់១ ខៃ ដើមៃបី ទិញ 
អង្ករ ហូប។

លោក អ៊ុន  បុត្ត  បញ្ជាក់ ថ៖ 
«លោ ក យាយ  ណវ  គ ឺមនិ មាន 
ការ ប្ត ឹង ផ្ដល ់នោះទៃ   ពៃះ គាត ់
បាន ទៅ រស់នៅខៃត្ត បា ត់ដំ បង  
ដោយស រ  កនូ គាត ់ជា  អ្នក មាន 
(កូន ថៅកៃ ដី ឡូ ត៍) ហើយ បើ 
តាមលក្ខខ ណ្ឌ គ ឺគាត ់បាន ចៃញ 
ផុតពី ភា ពកៃីកៃ ហើយ ពៃះ 
កូន គាត់ ជា អ្ន កមា ន។ ប៉ុ ន្តៃ 
ដោយ សរ តៃ ភាព អាណិត អា សូរ 
លោកមៃភូមិ ក៏ ចៃះតៃ ទុក ឱៃយ »។

ប៉ុ ន្តៃ លោក  អ៊ុន  បុត្ត  បាន 
ឱៃយដ ឹងថ  ករណនីៃះ គកឺនូ បៃសុ 
លោក យាយ ណ វ ជាអ្នក ប្តឹង 
មៃភូមិ  ចំពោះ ការយក លុយ 
មា្តោយ គាត់ ហើយ មៃភូមិ ក៏ ពៃម 
បង ់សណំង ទាងំ អស់  មកឱៃយ  វិញ 
ដៃល មាន រ យៈពៃល ៨ខៃ  ប៉ុន្តៃ 
ភាគី អ្នកប្ដឹ ង មិន សុខ ចិ ត្ត ។

លោក សៃី  យឹ ង ហៀ ប មៃឃុំ 
ដំរី ស្លាប់ បាន ឱៃយ ដឹង ដៃរ ថ  លោក 
លួង ឡុ ក ពៃ ល ដឹងរឿង នៃះ 

កប៏ាន យក បណ្ណ នងិ លយុ គៃប ់
ចំនួនមកឱៃយ លោកសៃី ទុក ជូន 
លោក យាយណវ។  ករណ ីនៃះ 
មានការ  សមៃប សមៃលួជាចៃើន  
លើក  បុ៉ន្តៃ កូន បៃសុ លោក យាយ 
ណវ មិន យល់ពៃ ម ក៏ សមៃច ប្ដងឹ 
ទៅ រដ្ឋ បាល សៃកុ កំពង់ស្វាយ។  
   លោ កសៃ ី  ថ ៖« តាមព ិត រឿង 
នៃះ ដោយ លោក មៃភ ូម ិមាន ការ- 
អាណិត អាសូរ  លោក  យាយ  
ឃំុ ណ វ  ទៃ គឺ គាត់ យក បណ្ណ និង 
បើក បៃក ់ទកុឱៃយ នៅ ពៃល ដៃល 
លោក យាយ តៃឡប់ម ក វិញ 
ប៉ុន្តៃ កូន បៃុស លោក យាយ 
ណវ  មិន សបៃបាយ ចិត្ត  ពៃះ 
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង គំនុំ ផា្ទាល់ ខ្លួន » ។ 

លោ កសៃ ីបន្តថ  កាលព ីថ្ងៃទ ី
១៦  កុម្ភៈ ថ្មីៗ នៃះលោក អ ភិ- 
បា លសៃកុ បាន ហៅ កៃមុបៃកឹៃសា- 
ភិបាល ឃុំ ដំរី ស្លាប់   រួមជាមួយ 
នឹង លោកមៃ ភូមិ  ទៅ  ជួប នៅ 
ស លាសៃុ ក ដើមៃបី ពិភាកៃសា 
ហើ យ ក៏សមៃច ដក លោក មៃភូមិ 
មយួ រយៈ  សនិ  ដោយ សរ គាត ់

មាន កំហុស ឆ្គង រឿ ងនៃះ។ 
លោក  ហ៊ាន់ ជា ឃឹ ង  ជាកូន 

បៃុស លោក យាយ ណវ  ដៃល  
ជាអ្នកប្ដងឹបានឱៃយ ដងឹ ថ លោ ក 
លងួ ឡ ុក  បាន យកលយុ សម- 
ធម ៌មា្តោយ របស ់លោក ទៅឱៃយ កនូ 
សៃីបៃើ ដៃល លុយ នៃះ ទទួល 
បា ន ព ីរជរដ្ឋាភ ិបាល  ជនូ ពលរ ដ្ឋ  
កៃីកៃ និង  ជួប ការលំ បា ក ក្នុង 
វិបត្តិ នៃ ជំងឺ កូ វីដ ១៩។

ជាមួ យគា្នានៃះ លោក ហ៊ាន់ 
ជា ឃឹ ង បាន សម្តៃង  ការពៃញ- 
ចតិ្ត ចពំោះ ការសមៃច ឱៃយ លោក 
មៃភូមិ រូបនៃះ ឈប់ ពី ការងា រ 
ហើយ ថវិកា ដៃល នឹង ឱៃយមក 
មា្តោយ របស់លោ ក គឺ លោក មិន 
ទទលួ យក ទៃ  គអឺា ច បង្វៃ រចលូ 
ថវិកា ជាតិ វិញ បាន។

លោ ក ថ ៖«ថវិកា នៃះរជរ ដ្ឋា- 
ភ ិបាល បានបៃ គល់ ជនូ ពលរដ្ឋ 
បុ៉ន្តៃ ថ្នាក់ ភូមិ  ថ្នាក់ឃំុ ធ្វើ អី៊ចឹង 
ធ្វើ  ឱៃយ   ពលរដ្ឋ មិនសបៃបាយ ចិត្ត 
ហើយបង្វៃ រថវិកា ហ្នងឹ ចូល រដ្ឋ 
វិញគឺ សបៃបាយ ជាង »៕

លោក ជា  សុផារ៉ា  ស្នើរដ្ឋាភិបាលជបុ៉នជំរុញ គម្រោង អភិវឌ្រោឍន៍វិស័យសំ ណង់

អាជា្ញាធរខ្រោត្តព្រោយួរការងារម្រោភូមិករណីយកបណ្ណក្រោកី្រោអ្នកដទ្រោបើកប្រោក់ឧបត្ថម្ភ

កម្ម ករ នៅ ក្នងុ វិស័យ សំ ណង់ នៅ រាជធានី ភ្ន ំពេញ។ រូបថត ហុង មិនា
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,900 16,880 17,000 16,880

2 GTI 3,300 3,180 3,300 3,180

3 PAS 13,480 13,700 13,700 13,420

4 PEPC 2,950 2,950 2,950 2,950

5 PPAP 11,980 11,960 11,980 11,960

6 PPSP 1,540 1,530 1,540 1,530

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

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ១ី៧ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ 

ធូ វិរៈ 

ភ្នពំេញៈ លោក នាយក រដ្ឋ មន្តេ ី  
ហ៊ុន សេន  បាន អំពាវនាវ ឱេយ  
ហ្វីលីពីន បណ្តាក់ ទុន វិនិយោគ 
លើ វិស័យ សេូវ  អង្ករ នៅ កម្ពុជា 
ដើមេប ីផលតិ  នងិ នាចំេញ ទៅកាន ់
បេទេស ខ្លនួ  នងិ បណ្តា បេទេស 
នានា នៅលើ ពិភពលោក។ 

 លោក ហ៊ុន  សេន បាន ស្នើ 
ក្នុង ជំនួប ជាមួយ នឹង លោក សេី 
Maria  Amelita C.  Aquino  
ឯក អគ្គរដ្ឋទតូ ហ្វលីពីនី  ថ្ម ីបេចា ំ
នៅ ក ម្ពជុា  កាលព ីថ្ងេ ទ ី១៧ កមុ្ភៈ  
នៅទីកេុង ភ្នំពេញ។ 

លោក នាយក រដ្ឋមន្តេ ីថ្លេង ថា ៖ 
« ហ្វីលីពីន អាច មក ដាក់ ទុន- 
វិនិយោគ នៅ កម្ពុជា យើង បាន  
តាម រយៈ ការ ដាក់ ទុន លើ ផ្នេក 
ម៉ាសុីន កិន សេូវ  ការ សាង សង់ 
ឃ្លាំង ស្តុក សេូវ  និង បង្កើត ជា 
បណ្តាញ ទញិ សេវូ ស្តកុ ទកុ  ដើមេប ី 
នាំចេញ ទៅ បេទេស ហ្វីលី ពីន »។ 

លោក លន់ យ៉េង អគ្គ លេខា- 
ធិការ សហព័ន្ធ សេូវ អង្ករ កម្ពុជា 
(CRF)បេប់ ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ ថា 
លោក សា្វាគមនច៍ពំោះការ តេសួ-
តេយ ផ្លូវនេះ ដោយ កាលពី 
ឆ្នាមំនុ  កម្ពជុា  បាន នាចំេញ អង្ករ 
ក្នុង បរិមណ  តិច តួច ទៅ ទីផេសារ 
ហ្វីលីពីន  ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា៖«ការ អពំាវនាវ  
របស ់សម្តេច ជា រឿង ល្អ ដេល ជា 
ការ ខតិ ខ ំបេងឹបេង ស្វេង រក ទផីេសារ  
អង្ករ ជូន វិស័យ ឯកជន  ហើយ 
យើង ក៏ ពេយា យាម នាំចេញ អង្ករ 
ទៅ ហ្វី លីពីន ដេរ  កន្លងមក តេ 
ឧបសគ្គ គ ឺរវាង អ្នក ទញិ នងិ អ្នក- 
លក ់មន ចណំចុមយួ ចនំនួ មនិ 
តេូវ គ្នា លើ តម្លេ ពេលវេលា 
ដកឹជញ្ជនូ  នងិ លក្ខខណ្ឌនេការ- 
ទូទាត់ បេក់  ទោះបី យា៉ាងណ  
យើង នៅ តេពេយាយាមជជេក 
ជាមួយ គត់ បន្តទៀត »៕ 

ម៉េ គុណមករា

ភ្នំពេញៈ លោក វេង  សាខុន  រដ្ឋ មនេ្តី 
កេសងួ កសកិម្ម  រកុា្ខា បេមញ ់និង នេសាទ  
បាន ស្នើសភា ពាណិជ្ជកម្ម អឺរ៉ុប បេចាំ 
ពេះរាជា ណចកេ កម្ពុជា  ជួយ ជំរុញ ឱេយ 
បណ្តា កេុមហ៊ុន របស់ អឺរ៉ុប បង្កើន ការ- 
នាំចូល  ផលិត ផល កសិកម្ម ពី បេទេស 
កម្ពុជា ឱេយ បាន ចេើន ដោយសារ ទំហំ នេ 
ការ នាចំេញ ផលតិ ផល ទាងំនេះ ទៅកាន ់
ទផីេសារ អរឺ៉បុ នៅ មន កមេតិ ទាប នៅឡើយ  
ខណៈ រដា្ឋា ភបិាល កម្ពជុា កពំងុ ជរំញុ ការ- 

នាំចេញ នូវ កសិផល ទាំង នេះ។
ការស្នើ របស ់លោក រដ្ឋមន្តេ ីធ្វើ ឡើង ក្នងុ  

ជនំបួ កាល ព ីថ្ងេ អង្គារ កន្លង មក នេះ ជាមយួ 
លោកTassilo Brinzer បេធាន Eu-
roCham ដេល ទើប តេង តាំង ថ្មី។

លោក វេង សាខុន បាន  លើក ឡើង ពី  
ដណំើរការ វវិឌេឍន ៍រកី ចមេើន របស ់វសិយ័ 
កសិកម្ម ក្នុង បរិបទ នេការ រីករាល ដាល 
ជា សកល នេ ជំងឺ ឆ្លង កូវីដ ១៩  ដេល 
កម្ពជុា ធានា បាន នវូ សន្តសិខុ សេបៀង ហើយ  
បាន នងិ កពំងុ ជរំញុការ នាចំេញ កសផិល  
ទៅ កាន់ ទីផេសារ អន្តរជាតិ  ជាពិសេស 

ទផីេសារ ចនិ ករូ៉េ នងិ សហភាព អរឺ៉បុ  រមួមន 
អង្ករ  មេច  ចំណិត ដំឡូង កេៀម  គេប់- 
សា្វាយ ចន្ទី កេច្នេ រួច  ចេក អំបូង លឿង  
សា្វាយកេវ រមៀត  និង សេរ៉ូសា្វាយ  ជាដើម។  

លោក រដ្ឋ មនេ្ត ី  ថ្លេងថា ៖ «សមេប ់ទផីេសារ  
អឺរ៉ុប  កេពី អង្ករ  បរិមណ កសិផល 
នាចំេញ ដទេ ទៀត  ហាក ់ដចូ ជា នៅ មន 
កមេតិ ទាប  ហេត ុនេះ លោក បេធាន ថ្ម ីជយួ  
ពិនិតេយ  ពិចារណ លើក សិផល កម្ពុជា  
ធ្វើយា៉ាង ណឱេយ កម្ពុជា អាច នាំ កសិផល 
របស់ ខ្លួន ទៅកាន់ ទីផេសារ អឺរ៉ុប បាន កាន់តេ   
ចេើន ថេម ទៀត »។ 

លោក Brinzer លើក ឡើង ថា ជំនួប 
នេះ នឹង ពងេឹង និង ពងេីក កិច្ច សហការ 
រវាង The EuroCham នងិ  កេសងួ នេះ 
ដោយ ធ្វើ យា៉ាងណ រួមគ្នា អភិវឌេឍវិស័យ 
កសិកម្ម នៅ កម្ពុជាទាំង បច្ចុបេបន្ន និង 
អនាគត ។

លោកថា សហភាព អរឺ៉បុ នងឹ នៅតេជា 
ដេគូសហការ ជាមួយ រាជ រដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា 
ពសិេស កេសងួកសកិម្ម  ក្នងុការ ជរំញុ កណំើន  
ផលិតកម្ម កសិកម្ម តាមរយ:  ការ អនុវត្ត 
បច្ចេក វទិេយា ថ្មីៗ  សមសេប តាម តមេវូការ 
ទីផេសា រ និង ពងេីក ការកេច្នេ ៕ LA

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពេញៈ ទំហំ ពាណិជ្ជ កម្ម ទ្វេភាគី 
កម្ពជុា -ជប៉នុ  ធា្លាក ់ចុះ   ៨,៤៥ ភាគរយ   ដេល  
មន តម្លេ សរបុ តេមឹ តេ  ២ ០៩៩,៥៧ លាន   
ដុលា្លារ  នៅ  ឆ្នា២ំ០២០  ធៀបនឹងឆ្នា ំ២០១៩  
ដោយ ការ នាំ ចេញ របស់ កម្ពុជា ធា្លាក់ តិច 
ជាង ជប៉ុន នាំ មក កម្ពុជា ដេល បណ្តាល 
មក ព ីការ រកីរាល ដាល ជំងឺ កូវដី ១៩ បាន 
ធ្វើ ឱេយ ប៉ះពាល់ សេដ្ឋកិច្ច ជាសកល ប៉ុន្តេ  
វនិយិោគនិ  ជប៉នុ បាន បង្ហា ញនវូ សទុដិ្ឋនិ-ិ 
យម   ចំពោះ ការ ងើ  ប ឡើងវិញ យា៉ាង 
រហ័ស នេ សេដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា។ 

ទិន្ន ន័យ ពី អង្គការ ពាណិជ្ជកម្ម កេ- 
បេទេស ជប៉ុន (Jetro) បាន បង្ហាញ ថា 
ក្នងុ រយៈ ពេល ១ ឆ្នា ំកន្លង ទៅ  នេះ កម្ពជុា 
បាន នាំចេញ ទៅកាន់ ទីផេសារ ជប៉ុន មន 
តម្លេ  ១,៦ ពាន ់លាន ដលុា្លារ  ធា្លាក់ច់ុះ  ៦,៧  
ភាគ រយ  ខណៈ ការ នាំទំនិញ ពីជប៉ុន 
មកកម្ពជុាមន តម្លេ  ៤៨៤,៦៩៩លាន 
ដុលា្លារ ធា្លាក់ ចុះ ១៣,៨ ភាគ រយ  បើធៀប- 
នឹង ឆ្នាំ ២០១៩។

យោង តាមកេសងួ ពាណជិ្ជកម្ម កម្ពជុា  
កម្ពុជា បាននាំចេញ ទំនិញ ទៅ ជប៉ុន រួម- 
មន  ផលិត ផល សម្លៀក បំពាក់  កាបូប 
សេបេក ជើង  គេឿង សង្ហា រមិ  គេឿង សម្អាង   
កេដាស  សម្ភារការិយា ល័យ  សេបេក  និង  
ផលតិ ផល ធ្វើ ព ីសេបេក  រឯីកម្ពជុា នា ំចលូ 
មក វញិនវូ គេឿង ម៉ាសុនី  រថយន្ត  គេឿង- 
អេឡិច តេូនិក  គេឿងសង្ហា រិម  កេណត់ 
គេប់ បេភេទ ផលិតផល បា្លាស្ទិក  ជាដើម។

លោកសេ ី Marisa  Haruta  តណំង 
បេធាន ទទលួ បន្ទកុ ការយិាលយ័  Jetro  
បេចា ំទកីេងុ ភ្នពំេញ  បានលើក ឡើ ង ក្នងុ 
កម្ម វិធីតាំង ពិព័រណ៍ ទំនិញ « ទំនិញ ល្អ  
ទនំញិ ជប៉នុ »កាលព ីថ្ងេទ ី៣ កមុ្ភៈ ថា បើ 
តាមការ ស្ទង ់មត ិព ីបណ្តា កេមុ ហ៊នុ  ជប៉នុ 
នៅកម្ពុជា  ដោយ ពួកគេ បាន ឆ្លើយ ថា 
កម្ពជុា គឺជាបេទេស ដេលនឹង  មនការ ងើប- 
ឡើង វញិ យា៉ាង លឿន បផំតុ ព ីជងំ ឺកវូដី ១៩   
ក្នុង ចំណោម បណ្តា បេទេស អាសា៊ាន ។

លោកសេ ី បាន បន្ថេម ថា នៅ ពេលនេះ 
អង្គការJetro កំពុង តេ ជំរុញ ឱេយ មន ការ - 
កើន ឡើង ក្នងុ ការ  បង្កើន ទហំ ំពាណជិ្ជកម្ម  
តាម រយៈ កម្ម វិធី និង គមេង មួយ ចំនួន 
តាម បេពន័្ធ អុនីធណឺតិ ដើមេប ីរកេសា បាន នវូ 

អតិរេក ពាណិជ្ជកម្ម រវាង បេទេស ដេគូ 
ពាណិជ្ជកម្ម ទាំង ២ ។ 

លោក សេីបញ្ជាក់ ថា៖«ក្នុង សា្មារតី រួម 
យើង  ប្តេជា្ញា ធ្វើការ យា៉ា ង ជិត ស្នទិ្ធ បន្ថេមទៀត  
ជាមយួ កេសងួ ពាណជិ្ជកម្ម សភា   ពាណជិ្ជ- 
កម្មកម្ពុជា  និ ង ធុរជន នៅ កម្ពុជា ដោយ  
យើង រពំងឹថា  កម្មវធិ ីនងិ គមេង ជា ចេើន 
របស់ជប៉ុន នឹង មន  វត្តមន នៅ កម្ពុជា 
នាពេល អនាគត យើង តេវូ ការធ្វើការ រួម- 
គ្នា ដើមេបី បង្កើត អាជីវកម្ម ជាមួយ គ្នា »។

លោក ងួន ម៉េងតិច អគ្គនាយក សភា - 
ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា  បាន លើក ឡើង ដេរ   
ថា វិនិយោគិន ជប៉ុន កំពុង ដើរ  តួនាទី 
យា៉ាង សំខាន់ ក្នុង ការ បង្កើន ការ អភិវឌេឍ 
សេដ្ឋកចិ្ច បេទេស កម្ពជុា។ កេមុហ៊នុ ជប៉នុ 

ដេល វនិយិោគ នៅ កម្ពជុា កពំងុ កើន  ឡើង 
យា៉ាង រហ័ស ក្នុង  រយៈពេល១ទសវតេសរ៍  
ចុង កេ យ នេះ។

លោក បាន អះអាង ថា មន វនិយិោគនិ 
ជប៉នុ ជាង១ ៥០០នាកន់ៅ កម្ពជុា ហើយ  
កម្ពជុា នៅ តេ មន សកា្តាន ុពល ទាកទ់ាញ 
វនិយិោគនិ ក្នងុ វសិយ័ ផេសេងៗ ដចូជា អេ-
ក ូទេសចរណ ៍ ការ កេច្នេ អាហារ ផលតិកម្ម  
និង ការ អភិវឌេឍ ធនធាន មនុសេស។

លោក ថ្លេង ថា៖ «កម្ពជុា បាន ចុះ ហត្ថ-
លេខា លើ កិច្ច ពេមពេៀង  RCEP និង 
FTA ជាមួយ បេទេស ចិន និង កូរ៉េ ខាង- 
តេបូង ដេល អាច ពងេីក ទីផេសារ និង ធ្វើ ឱេយ 
សេដ្ឋកិច្ច រីក ចមេើន»។

លោក ហងុ វណ្ណៈ អ្នក សេវ ជេវ សេដ្ឋកចិ្ច  
អន្តរជាត ិនេ វទិេយាសា្ថាន ទនំាក ់ទនំង អន្តរជាតិ  
នេកម្ពជុា (រាជ បណ្ឌតិេយ សភាកម្ពជុា )បាន  
បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ថា ជំងឺ កូវីដ ១៩បាន 
ជះឥទិ្ធ ពល អវិជ្ជមន ដល់ ទំនាក់ ទំនង 
ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី នេ បេទេស ទាំង២។  

លោកបន្តថា៖«ខ្ញុំ គិត ថា នៅ ឆ្នាំនេះ 
ទំនាក់ទំនង ពាណិជ្ជកម្ម រវាង បេទេស 
ទាងំ ២ នងឹ មន ទហំ ំធជំា ង ឆ្នាមំនុ  ហើយ 
ទំនិញ ជប៉ុន ផលិត នៅកម្ពុជា នឹង មន 
តមេវូការ ទផីេសារ ឡើង វញិ  បនា្ទាប ់ព ីកម្ពជុា 
ចាប់ ផ្តើម  ចាក់ វា៉ាក ់សាំង កូវីដ  ១៩»។

គិត តេឹម ចុង ខេ មករាឆ្នាំ នេះ  កេុម បេឹកេសា  - 
អភិវឌេឍន៍ កម្ពុជា(CDC)បាន ចុះ បញ្ជី 
គមេង វិនិយោគ របស់ ជប៉ុន ចំនួន 
១៤៤ ដេល មន តម្លេ ទឹកបេក់ សរុប 
២,៧៩ពាន់ លាន ដុលា្លារ៕  LA

 កម្ពជុា ចង់ ឃើញ 
ហ្វលីីពីន  ប្ឡូក 
ក្នងុវិស័យសូ្វ អង្ករ 

រដ្ឋមន្ត្កីសិកម្ម ស្នើ កុ្មហុ៊ ន អឺរុ៉ប  ធ្វើពិពិធកម្ម នំាច្ញផលិតផលកសិកម្ម ក្ពីអង្ករ 

 ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពជុា-ជបុ៉ន  ធ្លាក់ បុ៉ន្ត ្សញ្ញា  ស្ទះុ ងើប ឡើងវិញ  ខ្លាងំ 

អាកាសចរណ៍ ជបុ៉ន ANA  ផ្អាកការហោះហើរ តេង់ កម្ពជុា- ជបុ៉ន តំាងពីខេមីនា ឆ្នា ំ២០២០។ រូបថត ហេង ជីវ័ន
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Post ProPertyបុ៉ស្ត ៍ិអចលនទ្រព្យ

កម្ពជុាអនុម័តបង្កើត«ច្រកទ្វារអីុនធឺណិត...
តពី ទំព័រ ១...ក្នុង បៃទៃស  

និង ចៃក ទ្វារ  អីុនធឺណិត អន្តរ - 
ជាតិ  នៃ  NIG នឹង តៃវូ ធ្វើ បៃតិបត្ត ិ- 
ការ នៅ រាជធានី ភ្នំពៃញ ខៃត្ត 
ពៃះ សីហនុ កៃុង ប៉ោយប៉ៃត នៃ 
ខៃត្ត បន្ទាយ មានជ័យ និង កៃុង 
បាវតិ  នៃ ខៃត្ត ស្វាយ រៀង  នងិ នៅ 
តាម ទីតាំង  ដៃល កំណត់ ផៃសៃង- 
ទៀត  ដោយ ផ្អៃក លើ តមៃូវការ 
ពិត  បៃកដ  ដៃល បាន អនុម័ត 
ដោយ កៃសងួ បៃសណយី ៍ នងិ 
ទូរគមន គមន៍ (MPTC)»។

បើ យោង តាម អនុកៃឹតៃយ នៃះ 
សមៃប់ បៃតិបត្តិករ របស់ NIG 
បុគ្គល ណា មួយ ដៃល ចង់ បៃតិ-
បត្ត ិការ ចៃកទ្វារ អុនីធណឺតិ ជាត ិ 
តៃូវ  តៃ ដាក់ ពាកៃយ សុំ អាជា្ញា ប័ណ្ណ 
ពី  បៃតិបត្តិករ ទូរគមន គមន៍ 
កម្ពុជា (TRC)។

អនុកៃឹតៃយ នៃះ បន្ត ថា ៖ «  ពួក- 
គៃតៃូវ តៃ គៃប់គៃង និង ជួយ 
សមៃលួ ដល់ ការ ត ភ្ជាប់  និង ការ- 
បៃើ បៃស់ ហៃដា្ឋារចន សម្ព័ន្ធ 
បណា្ដាញ និង សៃវា អីុនធឺណិត  
នៅ ចៃកទ្វារ អីុនធឺណិត ជាតិ ពៃម-  
ទងំ ហៃដា្ឋារចន សម្ពន័្ធ ឆ្លង កាត ់ 
ពៃំដៃន គោក ផង ដៃរ ។ ពួក គៃ 
តៃូវ តៃ រៀបចំ  អង្គ បៃង ចៃក ផ្លូវ-  
បមាណ ីនងិ គៃឿង សមា្ភារ បរកិា្ខា រ   
ពាក់ ព័ន្ធ  ដើមៃបី ធាន គុណ ភព  
និង សុវត្ថិភព  នៃ ការ តភ្ជាប់ ទៅ 
បណា្ដាញ។ ការ តភ្ជាប់ និង/ឬ  
ភៀរីង ជា មួយ បៃតិបត្តិករ នៃ 
ចៃកទ្វារ អុីនធឺណិត ជាតិ  និង 
អន្តរ  ជាតិ ផៃសៃង ទៀត  និង ដើមៃបី 
បៃតបិត្តកិារ ជាមយួ MPTC នងិ  
TRC ពៃម ទងំ អាជា្ញាធរ សមត្ថ- 
កិច្ច  ដើមៃបី ចាត់ វិធានការ បន្ទាន់  
ដើមៃបី បង្កៃប និង កាត់ ផ្ដាច់  រាល់ - 
ការ  តភ្ជាប់ បណា្ដាញ ណា មួយ   
ដៃល ប៉ះ ពាល ់ដល ់បៃក ់ចណំលូ  
ជាតិ  សន្ដិសុខ សណា្ដាប់ ធា្នាប់ 
សង្គម  ។ល។»។

លោកសៃ ី សខុ ចនិ្តា បៃធាន 
នយក បៃតិបត្តិ មៃគង្គ ណៃត 

(Mekong Net) ដៃល ជាបៃ- 
តិ បត្តិករ ផ្ដល់ សៃវា អុីនធឺណិត  
ឈាន មុខ គៃ មួយ នៅ បៃទៃស 
កម្ពជុា បាន   ឱៃយ ដងឹ ថា លោកសៃ ី
មិន បាន ដឹង លម្អិត  ពី អនុ កៃឹតៃយ 
នៃះ ទៃ ប៉ុន្តៃ លោកសៃី  បាន 
ចង្អលុ បង្ហាញ ថា វា នឹង មាន ប៉ះ - 
ពាល់ ខ្លះៗ ដល់ អាជីវ កម្ម  របស់ 
លោកសៃី។

លោកសៃី ថ្លៃង ថា៖ «ខ្ញុំ បាន 
ឃើញ អនកុៃតឹៃយ នៅ ថ្ងៃ នៃះ។ ជា 
ធម្មតា  រដា្ឋា ភបិាល ចង ់គៃប ់គៃង 
ចៃកទ្វារ គឺ តៃឹម តៃូវ ហើយ ប៉ុន្តៃ 
អ្វី ដៃល សំខាន់ គឺ ថា តើ រដា្ឋា ភិ-
បាល នឹង រួម បញ្ចលូ គ្នា ISP ទំង-  
អស់ ដូចម្ដៃច  ដើមៃបី ឱៃយ ស្ថិត នៅ 
កៃម  ចៃក ទ្វារ តៃ មួយ ជាមួយ 
បៃពន័្ធ តៃ មយួ។ ខ្ញុគំតិ ថា យើង 
នងឹ មាន ការ ពភិកៃសា បន្ថៃម ទៀត  
លើ បញ្ហា នៃះ »។

យោងតាម លោកសៃី ចិន្តា  
ជា  ធម្មតា សមៃប់  ISP មួយ 
បាន  នំ ចូល នូវ ចៃកទ្វារ ២ ឬ  ៣  
ដើមៃបី ឱៃយ ការ តភ្ជាប់ បណា្ដាញ 
សមៃប ់អតថិជិន នៅ ដណំើរការ 
នៅ  ពៃល ការ តភ្ជាប់ តៃូវ បាន 
រខំាន។ លោកសៃ ីបន្ត ថា៖ «នៅ 
ពៃល នៃះ  ខ្ញុំ កំពុង រង់ ចាំ មើល 
ការ ពនៃយល់ ពី កៃសួង អំពី របៀប 
ដំណើរ ការ ចៃកទ្វារ អុីនធឺណិត 
ជាតិ ។ សមៃប់ ពួក យើង បៃសិន  - 
បើ យើង បាតប់ង ់ការ តភ្ជាប ់មយួ  
យើង អាច មាន ការ តភ្ជាប់ មួយ 
ចំនួន ទៀត ដើមៃបី ធាន ដំណើរ- 
ការ អាជវី កម្ម  របស ់យើង សមៃប ់
អតិថិជន »។

លោក  បា៉ោ ចាន់រឿន  បៃធាន 
វិទៃយាស្ថាន កម្ពជុា ដើមៃបី បៃជាធិប- 
តៃយៃយ ដៃល បាន បង្ហាះ អនុ-
កៃតឹៃយ នៃះ នៅ លើ ហ្វៃសប៊កុ ផ្ទាល ់
របស់ លោក និង បាន សរសៃរ 
ថា អនុកៃឹតៃយ នៃះ ពិត ជា មាន- 
សរៈ សំខាន់ ណាស់  ដៃល វា 
អាច  នឹង កា្លាយ  ជា យន្តការ ចៃបាប់ 
មួយ សមៃប់ ការ ការ ពារ សង្គម  

នងិ សន្ដសិខុ របស ់បៃទៃស ជាត ិ
ផង ដៃរ ។

លោក បាន សរសៃរ ថា ៖ « បើ 
អនុវត្ត តាម បច្ចៃក ទៃស អនុ - 
កៃឹតៃយ ស្តីពី ការ បង្កើត ចៃក ទ្វារ 
អុីនធឺណិត ជាតិ នៃះ នឹង កា្លាយ- 
ជា  យន្តការ ផ្នៃក ចៃបាប់ ដើមៃបី ថៃ-
រកៃសា និង ការពារ សន្តិសុខ និង 
សវុត្ថ ិភព នៃ ការ បៃើបៃស ់អុនី-
ធឺណិត នៅ កម្ពុជា។ ប៉ុន្តៃ បើ   វា 
តៃូវ បាន បៃើ បៃស់ ផ្នៃក នយោ - 
បាយ វា នឹង កា្លាយ ជា ឧបករណ៍ 
ដើមៃប ីរតឹ តៃបតិ សទិ្ធ ិនងិ បៃជាធបិ- 
តៃយៃយ ឌីជីថល (digital de-
mocracy)»។

លោក  ជា វា៉ាន់ដៃត រដ្ឋមន្ដៃី 
កៃសួង បៃសណីយ៍  និង ទូរគម - 
ន គមន៍ បាន ឱៃយ ដឹង នៅ ក្នងុ កិច្ច - 
បៃជំុ មួយ ស្ដពីី  សៃចក្ដ ីពៃង អនុ - 
កៃតឹៃយ នៃះ កាល ពី ខៃ សីហា  ឆ្នា ំមុ ន 
ថា អនុកៃឹតៃយ នៃះ មាន គោល- 
បំណង កៀរគរ បៃក់ ចំណូល ជា តិ  
និង បង្កើន លៃបឿន អីុនធឺណិត  និ ង 
ការ តភ្ជាប់  ក្នុង បៃទៃស កម្ពុ ជា  ។ 
លោក  បន្ត ថា បៃតិបត្តិករ នន 
តៃូវ បៃកាស  មួយ ស្ដពីី គុណ ភព 
សៃ វានឹង តៃូវ  ផ្ដល់  និង បញ្ជាក់ 
ថា តម្លៃ ការ តភ្ជាប់ នឹង ទប។

យោង តាម ទិន្នន័យ បាន ពី  
TRC ចំនួន អ្នក ជាវ ទូរស័ព្ទ 
ចល័ត ដ៏ សកម្ម នៅ ក្នងុ បៃតិបត្ត ិ- 
ករ  ទំង ៦របស់ បៃទៃស កម្ពុជា  
មាន ចំនួន  ២០ ៤៨១ ០៥១ 
គតិតៃមឹ ចងុខៃ  ឧសភ ឆ្នាមំនុ។ 
ចនំនួ អ្នក ជាវ អុនីធណឺតិ ចលត័  
នៅក្នងុ កៃមុ ហ៊នុ ផ្គតផ់្គង ់ទងំ ៧ 
របស់ បៃទៃស កម្ពជុា  ក៏ បាន កត់ - 
តៃ ក្នុងចំនួន   ២,៣៦ ភគរយ  
ធា្លាក់ចុះ មក នៅ តៃមឹ  ១៤ ៨៦៣- 
៤៣៥ ចណំៃក ឯ ការ ជាវ អុនីធ-ឺ 
ណិត ខៃសៃ នៅក្នុង កៃុម ហ៊ុន ផ្ដល់ 
សៃវា  ទំង ៣៧  របស់ បៃទៃស 
កម្ពជុា បាន កត ់តៃ ចនំនួ ៣៣,- 
០៧ ភគរយ  កើន ឡើង ដល់  
២៤៩, ១៣២៕  LA

ហុឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ ទីផៃសារ លំនៅឋាន 
នៅ កម្ពុជា ក្នុង ឆ្នាំ ២០២១  តៃូវ  
បាន រំពឹង ថា  នឹង ងើប ឡើង វិញ 
ក្នងុ លៃបឿន យតឺៗ បើ ធៀប   នងឹ ឆ្នា ំ
២០២០ ខណៈ ក្តី បារម្ភ ពី ការ- 
អូស បន្លាយ ពៃល  ការ ឆ្លង រាល- 
ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩ អាច ធ្វើ ឱៃយ 
តម្លៃ លំនៅឋាន ន ដើម ឆ្នាំ នៃះ  
នៅ ទៃឹង ប៉ុន្តៃ នឹង កើន ឡើង   នៅ 
ចុង ឆ្នាំ ២០២១  នៃះ ។ នៃះ បើ 
តាម អ្នក ជំនញ ក្នុង វិស័យ 
អចលន ទៃពៃយ នៅ កម្ពុជា។

 ក្នុង កម្ម វិធី  « ការ ពៃយាករ ទីផៃសារ 
អចលន ទៃពៃយ ឆ្នា ំ២០២១ ដៃល 
រៀបចំ ឡើង ដោយ កៃុម ហ៊ុន  
CBRE Cambodia កាល ព ីថ្ងៃ 
ទ ី១៧ ខៃ កមុ្ភៈ ឆ្នា ំ២០២០ កញ្ញា 
គឹម គិ ន កៃស អ្នក គៃប់ គៃង 
ជាន់  ខ្ពស់  នៃ កៃុម  ហ៊ុន CBRE 
Cambodia បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ ថា ទោះ ប ីស្ថាន ភព ទផីៃសារ 
អចលន ទៃពៃយ មយួ ចនំនួ ន ដើម 
ឆ្នា ំ២០២១  ហាក ់មនិ ទន ់មាន 
ភព រឹង មាំ ដូច ឆ្នាំ ២០១៩ ប៉ុន្តៃ 
សមៃប ់ទផីៃសារ លនំៅឋាន (ផ្ទះ- 
ល្វៃង បរុ ីខនុដ ូនងិ អាផតមនិ) 
គ ឺ មនិ មាន បញ្ហា អ្វ ីទៃ គៃន ់តៃ វា 
មិន ទន់ មាន សម្ទុះ ឡើង  ដូច- 
មនុ  ពៃល មាន វបិត្ត ិជងំ ឺផ្តាសយ 
សកល កវូដី ១៩ ។ កញ្ញា បន្ត ថា 
ភព រឹង មាំ នៃ ទីផៃសារ លំនៅឋាន 
នពៃល នៃះ គ ឺបាន មក ព ីការ   រមួ 
ចំណៃក យ៉ោង ចៃើន ពី សំណាក់ 
វិនិយោ គិន និង អតិថិជន  នៅ 
ក្នុង  សៃុក។ 

កញ្ញា  គនិកៃស បាន ថ្លៃង ថា៖    
« សមៃប់ ទីផៃសារ ខុនដូ និងអា-
ផតមនិ (បៃភៃទ បៃណតី) ដៃល   
តៃង ពឹង ផ្អៃក  ទៅ លើ អតិថិ ជន 
បរទៃស គឺ អាច មាន បញ្ហា ខ្លះ  

កៃ  ព ីនោះ មនិ មាន បញ្ហា  ទៃ » ។ 
កញ្ញា បន្ថៃម ទៀត ថា៖  « ជា រួម 
សមៃប់ ទីផៃសារ លំនៅឋាន ក្នុង 
ឆ្នាំ២០២១  នៃះ  នឹង មាន ភព 
ល្អ បៃសើរ  បើ ធៀប   ឆ្នាំ ២០២០ 
ពសិៃស លនំៅឋាន លក្ខណៈ បរុ ី
និង  ផ្ទះ ល្វៃង»។

សមៃប់ តម្លៃ លំនៅឋាន  នៅ  
ដើម ឆ្នាំ ២០២១ នៃះ អាច នឹង 
មនិ ទន ់កើន ឡើង   ភ្លាមទៃ ពៃះ 
អតិថិជន មួយ ចំនួន នៅ មាន 
ភព ស្ទាក់ ស្ទើរ ដោយ ពួក គៃ រង់-  
ចាំ មើល ស្ថាន ភព នៃ ការ គៃប់- 
គៃង ជងំ ឺកវូដី ១៩ ជា មនុ សនិ។  
ទោះ យ៉ោង ណា តម្លៃ លនំៅឋាន 
អាច នងឹ ចាប ់ផ្តើម កើន ឡើង វញិ 
នៅ ឆមាស ទី ២  ។  នៃះ បើ តាម 
កញ្ញា គិនកៃស។ 

លោក ស ំសខុនឿន បៃធាន 
សមាគម អចលន ទៃពៃយ សកល 
បាន នយិយ ថា កវូដី ១៩ បាន 
ធ្វើ ឱៃយ ទផីៃសារ លនំៅឋាន តៃវូ ជាប-់ 
គំង មួយ រយៈ ប៉ុន្តៃ ចាប់ ពី ចុង 
ឆ្នាំ  ២០២០ មក វិស័យ នៃះ ចាប់- 
ផ្តើម មាន ភព ល្អ បៃសើរ ឡើង 
វិញ ជា បន្ត បន្ទាប់ហើយ។ ភព 

ល្អ បៃសើរ នៃ វិស័យ អចលន - 
ទៃពៃយ នៅ ពៃល នៃះ គ ឺបាន ចាប-់ 
ផ្តើម ចៃញ ទីផៃសារ លំនៅឋាន 
លក្ខណៈ បរុ។ី ប៉នុ្តៃ ទោះ ប ីយ៉ោង 
ណា តម្លៃ ន ពៃល នៃះ នៅ មិន 
ទន់ កើន ឡើង  ទៃ  បើ ធៀប នឹង 
ឆ្នាំ ២០២០។

លោក លើក ឡើង ថា៖ «ដោយ- 
សរ លំនៅឋាន  ជា តមៃូវ ការ ចាំ- 
បាច ់របស ់បៃជាជន នៅក្នងុ សៃកុ 
ហៃតុ នៃះ វា នឹង មាន កំណើន 
ថៃម   ទៀត ក្នងុ ឆ្នាំ  នៃះ »។ លោក  
បាន បន្ត   ថា៖ « ខ្ញុំ ជឿ ថា  នៅចុង 
ឆ្នាំ ២០២១  មិន តៃឹម តៃ វិស័យ 
លំនៅឋាន  ទៃ ពោល គឺ វិស័យ 
អចលន ទៃពៃយ  កម្ពុជា ទំង មូល 
នឹង មាន ការ រីក ចមៃើន ខា្លាំង»។

យោង តាម ការ សិកៃសា របស់ 
CBRE Cambodia ទីផៃសារ 
វិស័យ អចលន ទៃពៃយ នៅ កម្ពុជា 
ក្នុង   ឆ្នាំ ២០២០ បាន ទទួល រង 
សមា្ពាធ យ៉ោង  ខា្លាំង ពី វិបត្តិ កូវីដ- 
១៩ ប៉ុន្តៃ វា នឹង ល្អ បៃសើរ ឡើង 
វិញ ក្នុង  ឆ្នាំ ២០២១ បើ ទោះ បី 
ជា  នៅ មាន ហានិ ភ័យ មួយ ចំ-
នួន ក៏ ដោយ៕  LA

ទីផ្រសារលំនៅឋាននឹងកាន់ត្រល្អនៅចុងឆ្នាំ
ខណៈតម្រវូការក្នងុស្រកុកំពុងកើនឡើង

កំណើន ចំនួន គេសួារ និង បេក់ ចំណូល បាន ធ្វើ ឱេយ សំណង់ លំនៅឋាន  
លក្ខណៈ បុរី   ជា ចេើន   លេច ឡើង   នៅ ក្នងុ កេងុ ភ្នពំេញ ។ អាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម

បច្ចបុៃបន្ន តម្លៃ មាស ស្ថតិនៅ ក្នងុតម្លៃ ១  ៨២០ 
ដុល្លារ ក្នុង ១ អោន ស៍ ស្មើនឹង ២ ២០០ ដុល្លារ 
ក្នុង ១ តម្លឹង ។ លោក ចៃង តារា វុ ធ បៃធាន     
ផ្នៃក បៃឹកៃសា យោបល់ ហិរញ្ញវត្ថុ នៃ កៃុមហ៊ុន 
ហ្គោល ដៃ ន អៃ ហ្វ អិ កស៍ លីង ឃៃ ភី ថ ល បាន 
វិភគ ថា តម្លៃ មាស អាច នឹងមាន ការធា្លាក់ ចុះ 
ដល់ តម្លៃ ១ ៧៧៧ ដុល្លារ ក្នុង ១ អោន ស៍ ក្នុង 
រយៈពៃល ១ សបា្ដាហ ៍ខាងមខុ បន្ទាបព់ ីមានការ- 
រំពឹងទុក វិជ្ជមាន ខ្ពស់ នៃ អតៃ អ្នកមាន ការងរ ថ្មី 
បៃចាំខៃ នៅ សហរដ្ឋអាមៃរិក ដៃល ធ្វើឱៃយ 
ស្ថានភព សៃដ្ឋកិច្ច មានដំណើរ ការ ល្អបៃសើរ 
ឡើងវិញ និង ធ្វើឱៃយ តម្លៃ រូបិយ ប័ណ្ណ អាមៃរិក 
មានការ កើនឡើង ។  

 យោងតាម ការចៃញផៃសាយ របស់ សរព័ត៌មាន 

CNBC កាលពី ថ្ងៃ ចន្ទ ទី ១៥ ខៃកុម្ភៈ  នៃះ 
ទោះបីជា បច្ចបុៃបន្ន មាន បៃជាជន សហរដ្ឋអាមៃរិក 
បៃមាណ១០លន នក់កំពុង អត់ ការងរ ធ្វើ ក្ដី 
លោក Joe Biden នៅតៃ សម្ដៃង សុទិដ្ឋនិិយម 
ខ្ពស់ ថា អតៃ អ្នកមាន ការងរ ធ្វើ នឹងមាន 
ការកើនឡើង សៃបពៃល ដៃល លោក កំពុង 
សងៃឃឹមថា គមៃង កញ្ចប់ ថវិកា ស្ដារ សៃដ្ឋកិច្ច 
១,៩ ពាន់ ពាន់ លន ដុល្លារ របស់លោក នឹង 
អាចជួយ ដល់ បៃជាជន រងគៃះ និង អាចបង្កើត 
ការងរ ថ្ម ីបន្ថៃមទៀត ក្នងុពៃល ឆប់ៗ នៃះ ។ 

 មៃយា៉ោងវិញទៀត លៃខាធិការ រតនគរ សហ-
រដ្ឋអាមៃរិក លោកសៃ ីJanet Yellen ក៏មាន 
សុទិដ្ឋនិិយម ខ្ពស់ ដៃរ ថា អតៃ អ្នកមាន ការងរ 
ធ្វើ របស់ បៃជាជន អាមៃរិក នឹងមាន ការកើន- 

ឡើង យ៉ោង ពៃញលៃញ តៃឹម ឆ្នាំ២០២២ 
ខាងមុខនៃះ បៃសិនបើ គមៃង កញ្ចប់ ថវិកា 
ស្ដារ សៃដ្ឋកិច្ច តៃវូបាន អនុម័ត ដោយ ជោគជ័យ 
នៃះ បើ យោង តាម អត្ថបទ ដដៃល នៃ សរ-
ព័ត៌មាន CNBC ។ 

 ចណំៃកឯ អ្នកវនិយិោគ វញិ ក ៏ចាបផ់្ដើម មាន 
ទំនុក ចិ ត្ដ ទៅលើ ការដឹកនំ របស់លោក Joe 
Biden ថា នឹង អាច ដំណើរការ ទៅតាម ការ- 
គៃងទុក ទោះបីជា មានការ លើកឡើង នូវ 
ភពមិនចៃបាស់លស់ ទក់ទង ទៅនឹង ការរីក- 
រាលដាល នៃ មៃរោគ កូ រ៉ូ ណា បំប្លៃង ខ្លួន ថ្មី 
កដ៏ោយ ពៃះថា  យទុ្ធន ការផលតិ វា៉ាកស់ងំ 
គឺមាន ការគំទៃ យ៉ោង ពៃញទំហឹង ពី រដា្ឋា-
ភិបាល រីឯ បៃសិទ្ធភព នៃ ការផលិត ក៏មាន 

ផល វិជ្ជមាន ចៃើន ។ 
 សមៃប់ ការជួញដូរ ក្នុង សបា្ដាហ៍ នៃះ វិញ 

លោក តារា វុ ធ បាន ណៃនំ ឱៃយ អ្នកជួញដូរ លក់ 
មាស ក្នងុតម្លៃ ១ ៨៣០ដុល្លារ ក្នងុ ១ អោន ស៍ 
ដោយ កំណត់ មុខងរ កាត់ យកបៃក់ ចំណៃញ  
នៅ តម្លៃ ១ ៨០០ ដុល្លារ ក្នងុ ១ អោន ស៍ និង 
មុខងរ បញៃឈប់ ហានិភ័យ នៅ តម្លៃ ១ ៨៥០ 
ដុល្លារ ក្នងុ ១ អោន ស៍ ។ 

 មៃយា៉ោងវិញទៀត អ្នកជួញដូរ អាច រង់ ចាំ ទិញ 
មាស នៅពៃល វា ធា្លាក់ ដល់ តម្លៃ ១ ៧៧៧ 
ដលុ្លារ ក្នងុ ១ អោន ស ៍ពៃះថា តម្លៃ មាស អាច 
នឹង តៃឡប់ ឡើងមក ដល់ តម្លៃ ១ ៨០០ 
ដុល្លារ ក្នុង ១ អោន ស៍ វិញ។ នៃះ បើ យោងតាម 
ការវិភគ ទៅលើ ផ្នៃក បច្ចៃកទៃស ៕ 
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តម្ល្រ មាស អាច បន្ដ ធ្លាក់ចុះ ដោយសារ ការរំពឹង ខ្ពស់ ន្រ អត្រ អ្នកមាន ការងារ ធ្វើ នៅ អាម្ររិក

ដោយ លោក ចេង តារា វុ ធ បេធាន ផ្នេក បេកឹេសា 
យោបល់ ហិរញ្ញវត្ថ ុនេ កេមុហុ៊ន ហ្គោល ដេ ន  
អេ ហ្វ អី កស៍ លីង ឃេ ភី ថ ល ។
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សុខ វេងឈាង
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បៃធានធិបតី Emmanuel
Macronដើមៃបីកមា្ចាត់នូវអ្វី
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ផ្ដាច់ខ្លួននិយម»និងពងៃឹង
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ការបបំៃកស្ថាបន័រដ្ឋពីស្ថាបន័-
សសន។
ចៃបាប់នៃះមិនបានចៃងអំពី
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សសនអ៊ិស្លាម។
ដោយមានវសិោធនកម្មជាង

៣០០សៃចក្ដីពៃងចៃបាប់នៃះ
តៃូវបានអនុម័តដោយមាន
សំឡៃងគាំទៃចំនួន៣៤៧
សំឡៃងបៃឆាំងចំនួន១៥១
និងសមាជិកមិនបោះឆ្នោត

ចំនួន៦៥។កៃយពីការ-
អនមុត័ដោយរដ្ឋសភាសៃចក្ដ-ី
ពៃងចៃបាប់នៃះនឹងតៃូវបញ្ជូន
ទៅពៃឹទ្ធសភានៅចុងខៃមីន
ដៃលតៃូវបានគៃរំពឹងថានឹង
អនុម័តចៃបាប់នៃះផងដៃរ។
ចៃបាប់នៃះមាន៥១មាតៃ

ដៃលពៃយាយាមកាត់បន្ថយ
មធៃយាបាយននដៃលអាចនំ
ទៅរកភាពជៃលុនយិម។សមា-
គមននដៃលទទួលថវិកា
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ប្ដៃជា្ញាគោរព«គោលការណ៍នៃ
សៃរីភាពសមភាពភាតរភាព
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សសនណាដៃលទទួលបាន
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នៃយៃយយា៉ាងតឹងរឹុង។
ចៃបាប់នៃះពងៃីកតមៃូវការនៃ

អពៃយាកៃតឹភាពសសនយា៉ាង-
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ណាមួយដោយដឹងថានឹងបង្ក
គៃះថា្នោក់ដល់ជីវិតនោះគឺជា
ឧកៃិដ្ឋមួយ។
គណបកៃសកណា្ដាលនិយម

LaRepubliqueenMarche
របស់លោកMacronដៃល
មានសំឡៃងភាគចៃើនក្នុង

រដ្ឋសភាបានគាំទៃចៃបាប់នៃះ
ខណៈរងការវាយបៃហារពីកៃមុ
ឆ្វៃងនយិម(សៃរនីយិម)ដោយ-
សរពួកគៃគិតថា ចៃបាប់នៃះ
បានរំលោភសិទិ្ធសៃរីភាព
បៃជាជននិងកៃុមស្ដាំនិយម
(អភិរកៃសនិយម)ដោយសរ
ពួកគៃគិតថា វិធានការក្នុង
ចៃបាប់នៃះគឺទន់ខៃសោយ។
ដោយនៅសល់១៥ខៃទៀត

មុនការបោះឆ្នោតជៃើសរីស
បៃធានធិបតីអ្នកវិភាគមួយ
ចំនួនយល់ឃើញថាការអនុ-
ម័តចៃបាប់នៃះគឺហាក់ដូចជា
លោកMacronកពំងុផ្លាស់ប្ដរូ

ជហំរពីកណា្ដាលនយិមទៅកាន់
កណា្ដាលស្ដាំនិយមដើមៃបី
ទាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតអភិ-
រកៃសនិយមដៃលជាធម្មតា
បោះឆ្នោតឱៃយបៃក្ខជនគណបកៃស
LesRepublicainsឬលោក
សៃីMarine LePenនៃ
គណបកៃសRassemblement
national។
លោកសៃីLePenបានចាញ់

ការបោះឆ្នោតបៃធានធបិតីជុំទី
២កាលពីឆា្នោំ២០១៧។លោក
សៃីបានបៃកាសឈរឈ្មោះ
បោះឆ្នោតបៃធានធិបតីឆា្នោំ
២០២២ដោយលើកនៃះការ-
ស្ទង់មតិសធារណៈបានបង្ហោញ
ថាលោកសៃីមានបៃជាបៃយិភាព
បៃហាក់បៃហៃលនឹងលោក
Macronខុសពីលើកមុន។
តៃចៃបាប់ខាងលើបានកា្លាយជា

បញ្ហោមួយសមៃប់លោកសៃី
LePenតៃលោកសៃីមាន
ការលំបាកក្នុងការតស៊ូមតិលើ
ចៃបាប់នៃះកាលពីសបា្ដាហ៍មុន
រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងមហាផ្ទៃលោក
GeraldDarmaninបានចាប់
លោកសៃីថាបៃើបៃស់ស្ថិតិ
ខុសហើយនិយាយថាលោក
សៃីឥឡូវទន់ខៃសោយជាងមុន។
សមាជិកគណបកៃសរបស់លោក-
សៃីទាំងអស់ក្នុងរដ្ឋសភាបាន
បដសិៃធមនិបោះឆ្នោតលើការ-
អនុម័តចៃបាប់នៃះ៕

បេក់ សាយ 

កៃុមរដ្ឋមន្តៃីការពារជាតិនៃ-
បៃទៃសសមាជកិអង្គការណាតូ
(NATO)បានជួបគា្នោកាលពី
ថ្ងៃពុធ ដើមៃបីធ្វើការចរចាជា
លើកដំបូងចាប់តាំងពីលោក
បៃធានធិបតីអាមៃរិក ចូបៃ-
ដិន បានឡើងកាន់តំណៃង
ដោយមានការប្តៃជា្ញាចិត្តថានឹង
ធ្វើឱៃយភាពតានតឹងរវាងទីកៃុង
វា៉ាសុីនតោននិងកៃុមដៃគូជិត-
ស្និទ្ធរបស់ខ្លួនបានធូរសៃល។
បញ្ហោសំខាន់នៅក្នុងរបៀប-

វារៈនៃកិច្ចបៃជុំរយៈពៃល២ថ្ងៃ
គឺអនគតរបស់បៃសកកម្ម
គាំទៃកងកមា្លាំង៩៦០០នក់
របស់អង្គការNATOនៅក្នុង
បៃទៃសអាហ្វហា្គានសី្ថានកៃយ

ពីលោកតៃំបានដកខ្លួនចៃញ
ពីកៃុមសម្ព័ន្ធមិត្ត ហើយបាន
ឈានដល់កិច្ចពៃមពៃៀងមួយ
ជាមយួកៃមុតាលបីង់ដើមៃបីដក
ទ័ពចៃញ។
រដ្ឋការរបស់លោកបៃដិនកំ-

ពុងតៃួតពិនិតៃយថាតើនឹងតៃូវធ្វើ
តាមឱសនវាទនៅថ្ងៃទី១ខៃ
ឧសភាតៃវូដកទ័ពចៃញឬក៏បៃ-
ថុយបៃឈមនឹងការប៉ះទង្គចិបង្ហរូ
ឈាមជាមួយកៃមុបះបោរដោយ
ការបន្តវត្តមានតទៅទៀត?
រដ្ឋមន្តៃីការពារជាតិទាងំអស់

នឹងមិនធ្វើការបៃកាសចៃបាស់-
លាស់ណាមួយទៃ កៃយ
កិច្ចចរចា បានបញ្ចប់នៅថ្ងៃ
ពៃហសៃបតិ៍នៃះ ប៉ុន្តៃសមាជិក
NATOដទៃទៀតបានទទចូថា
ពួកគៃគួរតៃមានឆន្ទៈនៅក្នុង

បៃទៃសអាហ្វហា្គានសី្ថានតទៅ-
ទៀត ដរាបណាទីកៃុងវា៉ាសុីន-
តោនបន្តនៅដៃរនោះ។
កាលពីថ្ងៃចន្ទលោកអគ្គ-

លៃខាធិការអង្គការណាតូ
JensStoltenberg បាន
និយាយថា៖«ខណៈដៃលមិន-
មានសម្ព័ន្ធមិត្តណាមួយចង់
បន្តនៅក្នងុបៃទៃសអាហ្វហា្គាន-ី
ស្ថានយូរជាងតមៃូវការចាំបាច់
នោះទៃយើងនងឹមនិចាកចៃញមនុ
ពៃលវៃលាកំណត់ទៃ»។
លោកStoltenbergបាន

ថ្លៃងថា៖«យើងឃើញមានតមៃវូ
ការឱៃយកៃុមតាលីបង់ធ្វើការឱៃយ
បានចៃើនថៃមទៀតនិងប្តៃជា្ញា
ចិត្តដើមៃបីធានថា ខ្លួនបាន
កាត់ផ្តាច់ទំនក់ទំនងទាំងជា-
មួយកៃុមភៃរវករអន្តរជាតិ»។

ចណំចុសខំាន់នៃជោគវាសន
របស់បៃសកកម្មនៃះគឺថា
អាមៃរិកកំណត់ថាកៃុមតា-
លបីងត់ៃវូអនវុត្តកចិ្ចពៃមពៃៀង
សន្តិភាពនិងឈប់បង្កើនការ-
វាយបៃហារនិងធ្វើឱៃយមានការ-
រីកចមៃើនក្នុងការចរចាជាមួយ
រដា្ឋាភិបាលកៃុងកាប៊ុល។
មន្តៃីជាន់ខ្ពស់អាមៃរិកមា្នោក់

បាននិយាយថាលោករដ្ឋមន្តៃី
ការពារជាតិអាមៃរិកថ្មី Lloyd
Austin នឹងធ្វើការពិភាកៃសោជា
មយួកៃមុសម្ពន័្ធមតិ្តអពំីដណំើរ-
ការសន្តិភាពនិងនំយកការ-
ឆ្លើយតបរបស់ពួកគៃទៅទី-
កៃុងវា៉ាសុីនតោនវិញ។
មន្តៃីរូបនៃះបានបន្ថៃមទៀត

ថា៖«ជមៃើសទាំងអស់កំពុង
ស្ថិតនៅកៃមការពិចារណា»។

កៃុមតាលីបង់បានធ្វើការ
វាយបៃហារជាបន្តបន្ទាប់ដោយ
គំរាមកំហៃងដល់រដ្ឋធានីយា៉ាង
តិច២ និងបានពៃមានកៃុម-
រដ្ឋមន្តៃីNATOមនិឱៃយស្វះស្វៃង
បន្តការកានក់ាប់នងិធ្វើសង្គៃម
នៅក្នុងបៃទៃសនៃះតទៅទៀត។
បៃទៃសសមាជិកអង្គការNATO

មនិបានឃើញផ្នៃកណាមយួនៃ
បៃទៃសអាហ្វហា្គានសី្ថានកា្លាយ-
ជាជមៃកសមៃប់កៃុមនន
ដូចកៃុមអាល់កៃដា ជាង២
ទសវតៃសរ៍កៃយពីសម្ព័ន្ធមិត្ត
បានចាបផ់្តើមបៃតបិត្តកិារវាយ-
បៃហារនៅទីនោះបន្ទាប់ពីការ-
វាយបៃហារអគារពាណិជ្ជកម្ម
ពិភពលោកនៅអាមៃរិកនៅថ្ងៃ
ទី១១ខៃកញ្ញាឆា្នោំ២០០១មក។
ចណំៃកអ្នកការទតូអរឺ៉បុមា្នោក់

បាននយិាយថា៖«សង្គៃមនៃះ
មិនអាចឈ្នះបានទៃប៉ុន្តៃ
NATOក៏មិនអនុញ្ញាតឱៃយខ្លួន
ចាញ់សង្គៃមនៃះដៃរ»។
អង្គការNATO មានទ័ព

៩៦០០នក់នៅក្នុងបៃទៃស
អាហ្វហា្គានីស្ថានក្នងុនោះមាន
ទាហានអាមៃរកិ២៥០០នក់
កំពុងបណ្តុះបណា្ដាលនិងជួយ
កងកមា្លាំងអាហ្វហា្គានីស្ថាន។
មន្តៃីជាន់ខ្ពស់ណាតូចំនួន

៤រូបបានបៃប់សរព័ត៌មាន
Reuters កាលពីថ្ងៃទី៣១
មករាថាទាហានអន្តរជាតិនឹង
អាចបន្តវត្តមាននៅក្នងុបៃទៃស
អាហ្វហា្គានីស្ថានលើសពីឱ-
សនវាទខៃឧសភាទោះបីជា
កៃុមតាលីបង់អំពាវនវឱៃយ
ដកទ័ពទាំងសៃុងក្តី៕

រដ្ឋសភាបារំាងអនុម័តសេចក្តពីេងចេបាប់បេឆំាងនឹងអិ៊ស្លាមជេលុនិយម

រដ្ឋមន្តេកីារពារជាតិនេបេទេសសមាជិកអង្គការណាតូបេជំុគ្នពិភាកេសាអំពីអនាគតបេសកកម្មនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន

លោកបេធានាធិបតី  Emmanuel Macron ថ្លេងកេយជំនួបជាមួយ កេុមមេដឹកនាំនេតំបន់Sahel។ AFP 



ព័ត៌មានខ្លីៗ

ជបុ៉នចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩លើកដំបូង
កាលពីថ្ងៃពុធទី១៧កុម្ភៈបៃទៃសជប៉ុនបានចាប់ផ្ដើមចាក់

វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ផលិតដោយកៃុមហ៊ុន Pfizer/BioNTech
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ទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាសុីបពូា៌ា
នងិបា៉ាសុហី្វកិបានសរសៃរថា៖
«បើទោះបីរដ្ឋឥណ្ឌូ-បា៉ាសុីហ្វិក
ស្វៃងរកជនំយួពីសហរដ្ឋអាមៃរកិ
ដើមៃបីការពារស្វយ័ភាពរបស់ខ្លនួ
ការពារវត្តមានចៃើនហួសរបស់
ចនិក៏ដោយកព៏កួគៃដងឹចៃបាស់
ណាស់ថាការធ្វើដូចនៃះគឺមិនអាច
ទៅរចួហើយក៏មនិចណំៃញដៃរ
ក្នងុការដកទីកៃងុប៉ៃកំាងចៃញពី
អនគតដ៏រស់រវីករបស់អាសីុ»។
ដំណោះសៃយបៃសើរជាង

នៃះគឺសហរដ្ឋអាមៃរកិនងិដៃគូ
របស់ខ្លួនតៃូវបញ្ចុះបញ្ចូលបៃ-
ទៃសចិនថាការបៃកួតបៃជៃង
រវងចនិនងិអាមៃរកិក៏អាចផ្ដល់
អត្ថបៃយោជន៍ដល់ខ្លួនផងដៃរ
បុ៉ន្តៃបៃទៃសក្នងុតំបន់បានរៀប-
ចំឡើងតមៃវូការចាបំាច់មយួច-ំ

នួនដូចជាទីតំាងសមៃប់អ្នកវិនិ-
យោគទីកៃុងប៉ៃកាំងសមាជិក-
ភាពជនជាតិចនិនៅក្នុងសា្ថាបន័
ចមៃបងតាមលដំប់បរយិកាស
ពាណិជ្ជកម្មដៃលងយពៃយាករ
បានបៃសនិបើបៃទៃសចនិដើរ
ធ្វើតាមបំណងរបស់តំបន់នៃះ»។
កៃមុហ៊នុអាមៃរកិជាង៤២០០

កំពុងបៃតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់
អាសា៊ានរមួមានជតិ៧០ភាគរយ
នៃសហគៃសពហុជាតិអាមៃ-
រិកចំនួន១២៤ដៃលបានចុះ-
បញ្ជនីៅក្នងុGlobalFortune
500ដៃលជាបញ្ជីនៃកៃុមហ៊ុន
ធំៗ ចនំនួ៥០០ដៃលរកបៃកច់-ំ
ណូលបានចៃើនបំផុតនៅលើ
ពិភពលោក។
លោកLennardYong

អគ្គនយកកៃុមហ៊ុន Tricor
Groupជំនញខាងពងៃកីអា-
ជីវកម្មនៅអាសុីមើលឃើញពី
ការវិនិយោគរបស់ចិនថាអាច
នងឹកើនឡើងខា្លាងំនៅក្នងុតបំន់
នពៃលអនគតទោះបជីាមាន-
ការរីករាលដលនៃជំងឺនិងភាព-
ជាដៃគូសៃដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយ
ក្នុងតំបន់(RCEP)ដៃលតៃូវ
បានចុះហត្ថលៃខាដោយបណា្ដ
បៃទៃសនៅក្នុង១៥បៃទៃស
នៅអាសុីបា៉ាសុីហ្វិកកាលពីខៃ
វិច្ឆិកាឆ្នាំមុន។
លោកYongបានមានបៃ-

សាសន៍ថា៖«កាលពីមុនជន-
ជាតិចនិគៃនត់ៃចលូរមួក្នងុការ-
ធ្វើពាណជិ្ជកម្មនចំៃញនំចលូ
ធម្មតា។ប៉នុ្តៃក្នងុប៉នុ្មោនឆ្នាំថ្មីៗ 
នៃះយើងឃើញមានភាពវិវឌៃឍ
ជាងមនុ។ពកួគៃកពំងុវនិយិោគ
បៃក់ដលុា្លារចៃើនគរួសមបង្កើត
រោងចកៃនងិកសាងហៃដ្ឋារចន-

សម្ព័ន្ធសមៃប់គំនិតផ្តួចផ្តើម
ខៃសៃកៃវត់ និងផ្លូវ និងសមៃប់
ពាណជិ្ជកម្មធម្មជាតិនៅអាសា៊ាន
ផងដៃរ»។
ទោះយ៉ាងណាឥទ្ធពិលសៃដ្ឋ-

កិច្ចរបស់ទីកៃុងប៉ៃកាំងនៅតៃ
ជាបុព្វហៃតុធ្វើឱៃយមានក្តីបារម្ភ
នៅចំពោះបៃទៃសក្នុងតំបន់។
ការស្ទង់មតិរបស់អ្នកសិកៃសា
កាលពីសបា្តាហ៍មុនដើមៃបីស្ទង់-
មតិមន្តៃីរដ្ឋាភបិាលនងិឥសៃសរជន
អាជវីកម្មចនំនួ១០៣២នកម់ក
ពីមជៃឈមណ្ឌលសិកៃសាអាសា៊ាន
នៅវិទៃយាសា្ថានISEAS-Yusof
IshakInstituteរបស់សងិ្ហបរុី
បានរកឃើញថាអ្នកឆ្លើយសណំរួ
ជាង៨៨%មានការពៃយួបារម្ភ
អំពី«ឥទ្ធពិលក្នងុតំបន់និងនយោ-
បាយ» ដៃលកំពុងកើនឡើង
របសច់និពោលគឺកើនឡើង៣%
បើបៃៀបធៀបនងឹសណំរួដដៃល
កាលពីឆ្នាំមុន។
ដោយឡៃកបៃទៃសចិនវិញ

បើតាមទនិ្ននយ័ទភីា្នាកង់រស្ថតិិ
អឺរ៉ុបEurostatបានឱៃយដឹងថា
ទំហំពាណិជ្ជកម្មអឺរុ៉បជាមួយចិន
បានកើនឡើងដល់៧១១ពាន់
លានដុលា្លារអាមៃរិកក្នុងឆ្នាំ
២០២០ខណៈទហំំពាណជិ្ជកម្ម
ជាមយួអាមៃរកិមានតៃមឹ៦៧៣
ពាន់លានដុលា្លារអាមៃរិក។
ការនំចៃញរបស់សហភាព

អឺរ៉ុបជាមួយចិនកើនឡើង
២,២%ខណៈការនចំលូពីចនិ
បានកើនឡើង៥,៦%។ដោយ-
ឡៃកការនំចៃញរបស់សហ-
គមន៍អឺរ៉ុបទៅកាន់សហរដ្ឋ
អាមៃរកិបានធា្លាក់ចុះ១៣,២%
ក្នុងរយៈពៃលដូចគ្នានិងការ-
នំចូល៨,២%៕

លោកXiJingping(ឆ្វេង)ជល់កេវជាមួយលោកJoeBidenនៅក្នងុអំឡុងពិធីជប់លៀងអាហាថ្ងេតេង់នាពេលកន្លងទៅ។AFP

អ្នកវិភាគ៖ ភាពធ្វស្ប្ហ្សរបស់
អាម្រិកជំរុញអាសា៊ានងាកទៅរកចិន
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ហុង រស្មី

កពំងស់្ព-ឺ កោះកងុ : បើ ទោះ- 
បី ជា ទំនោរ នៃ ដំណើរ កមៃសាន្ដ 
បៃប ផៃសង ពៃង បាន នងិ កពំងុ តៃ 
ពៃញ នយិម សមៃប ់ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ 
តាំងពី មុន វិបត្ដិ កូវីដ សកល  
យ៉ាង  ណា ក៏ដោយ ក៏ ការ ដើរ 
ឡើង  ភ្នំ បៃក ផៃសៃង លើ ផ្ទៃ ដី រាប់- 
សបិ គឡីមូ៉ៃតៃ តៃ ម្នាក ់ឯង ទាងំ- 
យប់ ទាំង ថ្ងៃ នៅតៃ ជា សកម្ម-
ភាព ដ៏ កមៃ  និង គួរ ឱៃយ សៃៀវ   
ឆ្អឹង ខ្នង បំផុត ។  

ពន្លភឺ្លើង ពិល ចៃញ ពី ដៃ មនុសៃស 
ដើរ ចាំង ឆ្លុះ ទៅ កាន់ គល់ ឈើ 
ដើម ឈើ ចងុ ឈើ នងិ ដុ ំថ្ម រដបិ- 
រដុប  ដៃល អ្នក ខ្លះ ឃើញ ហើយ  

បញ្ចៃញ មត ិទាងំ ពៃ ឺឆ្អងឹ ខ្នង  បង្ហាញ 
ពី សកម្មភាព ដើរ ឡើង ភ្ន ំខ្នង ផៃសារ 
ទាំង យប់ របស់ យុវជន កម្ពុជា 
ម្នាក់  ក្នងុ ដំណើរ ពី តំបន់ ខ្នង ផៃសារ 
ទៅតំបន់ អារ៉ៃង  បំណង ជម្នះ 
ចិត្ដ ចង់ ផៃសង ពៃង តៃ ម្នាក់ ឯង ។ 

យុវជន  នៅ វាសនា  ដៃល 
កាល ពី ថ្ងៃទី១៥ ខៃ កុម្ភៈ វៃលា 
ម៉ាងជិត ៧ យប់ បាន សរសៃរ 
អម   វីដៃអូ ឃ្លី ប នារាតៃី កាល ដ៏ 
ស្ងាត់ ជៃងំ ក្នុង ពៃ  នៅ លើ  ទំព័រ 
ហ្វៃសបុ៊ក របស់ ខ្លនួ ថា៖ «Chal-
lenge ឡើង ខ្នង ផៃសារម្នាក់ ឯង 
ពៃល យប ់ម្ដង ។ ចាប ់ផ្ដើម ដើរ ព ី
ភូមិ ម៉ាង ៥ លា្ងាច »។ 

 សំណៃរ ហ្វៃសប៊ុកនៃះ មន 
អ្នក  បៃើ បៃស់ បណា្ដាញ សង្គម 

ជា ចៃើន  បញ្ចៃញ មត ិសៃដៀង ៗ  
គ្នា ថា៖ « តើ ពិត ទៃ? ខ្លាច 
ណាស់។ ទៅ ម្នាក់ ឯង?»។ 

អ្នកខ្លះ ថៃមទាងំ បាន សរសៃរ 
ថា ៖ « ខ្ញុំ មិន ហ៊ាន មើល [វីដៃអូ 
ថត ពៃល យប់ ] ផង »។ ហើយ 
អ្នក ខ្លះ ទៀត បាន សរសៃរ បៃប 
បនា្លាច ថា ៖ « ជួប មីង ជួប អូន 
ផ្ដាំ សួរ សុខ ទុក្ខ ផង បង »។ 

កៃយ ពី សមៃក នៅ វាល 
សៃល ់ ខ្នង ផៃសារ ១ យប ់មនុ ពៃល 
ពៃឹក ឡើង យុវជន វ័យ២៩ ឆ្នាំ  
ដៃល អះអាងថា ដំណើរ ដើរ 
ឡើង  ភ្នំ ទៅកាន់ ខ្នង ផៃសារ មិន 
កៃម ២៥ ដង  និង ទៅ កាន់ 
តំបន់ អារ៉ៃង ថៃម ទៀត។ 

លោក វាសនា បាន ឱៃយ ដឹង 

ថា៖ « ខ្ញុ ំបាន មក ដល ់គោលដៅ 
ហើយ ដោយ ចណំាយ ពៃល ៣ 
ម៉ាងនិង ១៥នាទី  គិតចាប់ ពី 
ភូមិ តំាង បំពង់  ដល់ កន្លៃង បោះ- 
តង់ ខង មុខ ខ្នង សំពៅ ។ ថ្ងៃ- 
ស្អៃក ខ្ញុ ំនងឹ បន្ដ ដណំើរ ទៅកាន ់
ភូមិ ជំនាប់ សៃុក ថ្ម បាំង តំបន់ 
អារ៉ៃង ខៃត្ដ កោះ កងុ ដៃល មន 
ចម្ងាយ ៥៧ គីឡូម៉ៃតៃ »។ 

នា ពៃល ពៃឹក ពៃលឹមកៃយ 
សៃស់ សៃូប អាហរ កញ្ចប់ រួច- 
រាល ់យវុជន សៃឡាញ ់បរសិ្ថាន 
តំបន់ ខ្នង ផៃសារ រូប នៃះបាន បន្ដ 
ដំណើរ  ដោយ ចំណាយ ពៃល 
រហូត ដល់១៦ ម៉ាង ។ 

លោក  និយយថា ៖«ដំណើរ 
ផៃសង ពៃង ថ្ងៃទី២ ដោយ ចាប់- 
ផ្ដើម ចៃញព ីខ្នង សពំៅ  ខ្នង ផៃសារ 
ម៉ាង ៦:៣០ពៃឹក ឥឡូវ ខ្ញុំ មក 
ដល ់គោល ដៅ ដោយ ជោគ ជយ័ 
នៅ ម៉ាង ១០ យប ់ ដៃល ខ្ញុ ំបាន 
ចំណាយ ពៃល ១៦ ម៉ាង  ដោយ 
ដើរ ថ្មើរ ជើង ឆ្លងភ្នំ ខ្នង កៃពើ រូង 
ជនំាង ពៃ តាម៉ា វាល ទព័ យនួ 
ខ្នង សងំ កាត់ ពៃ ជា ចៃើន 
កន្លៃង និង ឧបសគ្គ ជា ចៃើន »។ 

លោក  វាសនា ដៃល បៃកប- 
របរ  ផ្ទាល់ ខ្លួនបន្ដិច បន្ដួច បាន 
បន្ដ ថា ៖ « យ៉ាងណាមញិ ខ្ញុ ំមនិ 
បាន មន អារម្មណ៍ថា បោះ បង់ 
ចំពោះ ដំណើរ មួយ នៃះទៃ ។ 
ដោយ មន ការ តាំង ចិត្ដ យ៉ាង- 
មុត មំ ទើប ខ្ញុំ អាច សមៃច នូវ 
Challenge របស់ ខ្ញុំ បាន។ ខ្ញុំ 

ធ្វើ បាន ហើយ ។ តោះ អ្នក បនា្ទាប ់
ទៀត អាច សក លៃបង  នូវ Chal-
lenge មួយ នៃះ បាន »។ 

ថ្វដីៃបតិតៃ លោក វាសនា បាន 
បៃកាស ជោគជ័យ នៅថ្ងៃទី២  
យ៉ាង ណា ក៏ដោយ ក៏ ដំណើរ 
ផៃសង ពៃង តៃ ម្នាក់ ឯង នៃះ តៃូវ 
បន្ត ដល់ គោល ដៅ ចុង កៃយ  
គឺ ទឹក ធ្លាក់ ឆយ យោង  មុន   វិល 
មក កាន់ ទីតាំង ចាស់ វិញ ។ 

 លោក វាសនា បាន សរសៃរ 
លើ ហ្វៃសបុ៊ក ថា ៖ « អរុណ សួស្ដ ី
ពី ទឹក ដី អារ៉ៃងនា ថ្ងៃទី ៣ វៃលា 
ម៉ាង ១០ ពៃកឹ ។ ខ្ញុ ំចៃញ ដំណើរ  
បន្ដ ទៅកាន់ ឆយ យោងគៃង 
១យប់ រួច វិល ទៅ ខ្នង កៃពើ 
ហើយ ចុះ ទៅភូមិ តាំង បំពង់  
តំបន់ រលាក់ កង ជើង វិញ »។ 

យុវជនដៃលដើរ ផៃសង ពៃង 
ក្នុង តំបន់ ខ្នង ផៃសារ មិន តិច ជាង  
២៥ ដងបាន បៃប ់ ភ្នពំៃញ  ប៉សុ្ដិ៍ 
អឡំងុ ពៃល ដណំើរ ព ីភមូជិនំាប ់ 
ថ្មបាងំ ទៅ កាន ់ឆយ យោង ថា ៖ 
« មូល ហៃតុធ្វើ ឱៃយ ខ្ញុ ំចូល ចិត្ដ ឡើង  
ខ្នង ផៃសារ ចៃើន ជាង គៃគឺ  ខ្ញុំ  សៃ-
ឡាញ់ ទិដ្ឋភាព សៃស់ តៃកាល  
ដៃល អាកាស ធតុ បៃ បៃលួ តាម 
កាល វៃលា  ជាពិសៃស សមៃបូរ 
ឆយ ពពក ស្អាត ៗ មើល »។ 

លោក បាន បន្ដថា ៖ « ការ ដើរ 
ភ្នំគឺ ល្អ សមៃប់ សុខភាព និង 
បាន  ជួយ ផៃសព្វ ផៃសាយ តំបន់ 
ទៃសចរណ៍ ថ្មីៗ និង ជួយ ខង 
សហគមន ៍ឱៃយ មន ចណំលូ ផ្គត-់

ផ្គង់ គៃសួរ របស់ ពួកគត់  បន្ថៃម 
ពី លើ ការ ដាំ ដំណាំ »។ 

យ៉ាង ណាមិញយុវជន ចិត្ដ- 
សឿង ដើរ កាត់ ពៃ ភ្នំ ទាំង យប់ 
នៃះបាន សរភាព ថា វា ធ្វើ ឱៃយ 
លោក ពៃឺ កៃបាល បន្ដិច មៃនរួម 
ទាំង  កង្វល់ សៃបៀង បៃចាំ ថ្ងៃ 
ជាពិសៃស  ទឹក ។ 

លោក បាន បន្ថៃម   ទៀតថា៖ 
«សមៃប ់ចតិ្ដ ខ្លាចគមឺន បន្ដចិ- 
បន្ដចួ  ដោយ ខ្លាច បផំតុ នោះដើរ 
ជួប ខ្លា ឃ្មុំ ។ ការ លំបាក តាំង ពី 
ថ្ងៃ ចាប់ ផ្ដើម រហូត ដល់ ថ្ងៃ នៃះ 
បញ្ហា បៃឈម គ ឺទកឹ សមៃប ់ញ៉ា ំ
ដោយសរ ខៃ នៃះ ជា រដូវ បៃំង  
ដៃល ពិបាក រក ទឹក ណាស់ »។ 

លោក បាន បញ្ជាក ់ថា ៖ « ការ- 
ធ្វើ ដណំើរ ក្នងុ ពៃ នៅពៃល យប ់
វា បៃឈម នឹង បញ្ហា កើត ឡើង 
គៃប់ ពៃលវៃលា។ ប៉ុន្ដៃ ខ្ញុំ បាន 
សមៃច ចិត្ដ ទទួល យក នូវ រឿង 
រា៉ាវ គៃប់ យ៉ាង រួច រាល់ ហើយ »។ 

 យវុជន  វាសនា បៃប ់ភ្នពំៃញ-  
ប៉ុស្ដិ៍  មុន ពៃល និយយ ពាកៃយ 
លា បន្ដ ដំណើរថា ៖ «  អរគុណ 
ចំពោះ សបៃបុរសជន ដៃលបាន 
ជយួ ជា ថវកិា  នងិ សៃបៀង ចពំោះ 
ដំណើរ ផៃសង ពៃង នៃះ»។ 

អ្នក មន បំណង ជួយ យុវជន 
ផៃសង ពៃង ស្ទយួ ទៃសចរណ៍  ធម្ម-
ជាត ិអាច ទាក ់ទង ទរូស័ព្ទ លៃខ  
០៧៧ ៩១៥ ៨៨៥ ឬ គណនៃយៃយ 
ABA : 001 164 005 ឈ្មោះ  
Nov Veasna៕ 

ជួបជាមួយយុវជនដើរផ្សងព្ងទំាងយប់ពីខ្នងផ្សារ
ធ្លាយឆាយយោងន្តំបន់អារ្៉ងត្ម្នាក់ឯង

លោក  បាន ចេញដំណើរ ពីភូមិ ម៉ោង៥ល្ងាច  ដោយបេើជាង៣ម៉ោង ទើប ទៅដល់ ខ្នង   ផេសារ ។ រូបថត សហ ការី

វាល ខ្នង កេពើ ជាទី ដេល យុវជន វាសនា  ដើរ ឆ្លង កាត់ នៅថ្ងេ ទី២ ឆ្ពោះទៅ តំបន់ អារ៉េង  ដោយ បេើ  ពេល ១៦ម៉ោង ។ រូបថត សហ ការី



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី១៨ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ក្រុង សិង្ហបុរី : ជនជាតិ សិង្ហបុរី 
Sue-Anne Chng ធ្លាប់ ពាក់ ឈុត 
ប្លៃក ៗ  នា ឱកាស បុណៃយ ចូល ឆ្នាំ ថ្មី 
បៃពៃណ ីចនិ រយៈ ពៃល  ១៥ ថ្ងៃ  ដោយ 
សារ វាជា បៃពៃណី គៃង ឈុត ថ្មី ៗ  
តំណាង ឱៃយ សិរី មង្គល ។ 

ប៉ុន្ដៃ ឆ្នាំ នៃះ  អ្នកសៃី  នឹង បៃើ បៃស់ 
សម្លៀកបពំាក ់ជជុះ ជនំសួ ឱៃយ ការ ដោះ- 
ដូរ ឈុត ថ្មីៗ  ពី ហាង សម្លៀក បំពាក់  
ដៃល បមៃុង ទុក សមៃប់ អ្នក បារម្ភ ពី 
ផល ប៉ះពាល ់នៃ ការ នយិម ហា្វាសសនិ 
លើ បញ្ហា បរិសា្ថាន ។ 

គំនិត ផ្ដួច ផ្ដើម នៃការ ផ្លាស់ ប្ដូរ 
សម្លៀក បពំាក ់   ចាប ់ព ីហាង អច ិៃ្រន្តយ ៍
រហូត ដល់ ពៃឹត្ដិការណ៍ រយៈ ពៃល ខ្លី 
បាន បង្កើត ឡើង ក្នុង បៃទៃស ដ៏ សុី-
វិល័យ  នៃះ បំណង លើក ទឹកចិត្ដ 
អតិថិជន បៃើ បៃស់ សម្លៀកបំពាក់ ឱៃយ 

អស់ ពី លទ្ធភាព ។ 
បើ យោងតាម កម្មវិធី បរិសា្ថាន របស់ 

អង្គការ សហបៃជាជាតិ បាន បង្ហាញ 
ថា ឧសៃសាហកម្ម ហា្វាសសិន ទទួល 
ខុស តៃូវ លើ បញ្ហា នៃការ បញ្ចៃញ 
ឧស្ម័ន កាបោន សកល ទី១០ លើ 
លោករាប់តាំង ពី ការ ផលិត ការ ដឹក- 
ជញ្ជូន បោកគក់ និង កំណល់ ។

ស្ដៃី អាយុ ៣៥ ឆ្នាំ ដៃល ធ្វើ ការ ក្នុង 
ឧសៃសាហកម្ម បច្ចៃកវីទៃយា  និង បាន 
រៀបច ំរចួ  បាន បៃប ់ AFP ថា៖ « ខ្ញុ ំដងឹ 
ថា ខ្ញុ ំមាន សម្លៀកបពំាក ់៥០ ភាគរយ 
ដៃល អត់ ស្លៀក ពាក់  តៃ ខ្ញុំ នៅតៃ មាន 
អារម្មណ៍ ថា ខ្ញុំ អត់ មាន អីពាក់ »។ 

អ្នកសៃី បាន ចំណាយ បៃក់ ៤៥០ 
ដុល្លារ សមៃប់ កាត  សមាជិក បៃចាំ ឆ្នាំ  
The Fashion Pulpit ដៃល អនុ-
ញ្ញាត ឱៃយ អ្នកសៃ ីដោះ ដរូ សម្លៀកបពំាក ់ 

នងិ ដើរ មើល ម៉ដូ ថ្មីៗ  ដោយ ឥត កណំត ់
ដៃលបៃមាណជា ៨០ ភាគរយ នៃ 
សម្លៀកបំពាក់ បាន មក ពី  ហាង នៃះ។ 

យោងតាម កៃុម អាជា្ញាធរ បាន 
បង្ហាញ ថា គៃន់តៃ បៃទៃស សិង្ហបុរី 
តូច មួយ ក៏ ផលិត កាក សំណល់ 
វាយនភណ្ឌ  និង សៃបៃក សត្វ  ១៦៨ 
ពាន់ តោន ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩ ស្មើ នឹង 
ទម្ងន់ យន្ដហោះ ប៊ូអុីង ស៊ៃរី Boeing 
747 លើស ៤០០ គៃឿង ។ 

អ្នក ឌីហៃសាញ ហ្វីលីពីន Raye Pa-
dit បាន បង្កើត ហាងដោះ ដូរ សម្លៀក 
បំពាក់  The Fashion Pulpit ជិត 
៣ ឆ្នាំមុន   កៃយ បាន ដឹង អំពី ផល- 
ប៉ះពាល ់ឧសៃសាហកម្ម របស ់ខ្លនួ ទៅ លើ 
បរិសា្ថាន និង បញ្ហា នានា លើ កម្មករ 
កាត់ ដៃរ ។ 

កៃមុហ៊នុ របស ់លោក ពៃល នៃះ មាន 

សមាជកិ ជាង ១ ៥០០ នាក ់ នងិ ចាប-់ 
ផ្ដើម ហុច ផល បណ្ដើរ ៗ  ។ 

លោក បាន នយិាយថា ៖ « លៃង មាន 

ការ បំពុល បរិសា្ថាន លៃង មាន ភាព- 
កខ្វក់  វា នៅ តៃ សម្លៀកបំពាក់ ល្អ ៗ  
ដដៃល»៕ AFP/HR

ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នពំ្រញៈ បណ្តុ ំសា្នាដៃ   គនំរូ  សហ សមយ័ 
១៥ ផ្ទាំង ដៃល    មាន អត្ថន័យ  ឆ្លុះ-  
បញ្ចាំង   ពី  បញ្ហា    បរិ សា្ថាន       ក្នុង បៃទៃស  
កម្ពុជា វិចិតៃ ករ   វ័ យ៣១ឆ្នាំ លោក  
មុលិ ចាន ក់ៃមឹ នងឹ បើកសម្ពោធ  តាងំ- 
ពិព័រណ៍   នៅ ថ្ងៃ ទី  ១៩ ខៃ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 
២០២១ នៅឯ  វចិតិៃ សាល  Pi-Pet-Pi 
Gallery ក្នងុ  រាជ ធន ី  ភ្នពំៃញ។ ខណៈ 
ពពិរ័ណ ៍សា្នាដៃ គនំរូ ទោល របស ់វចិតិៃ ករ     
មុលិ ចានក់ៃមឹ លើ ក  នៃះ   ជា  របត ់គនំតិ 
ថ្មី  របស  ់លោក ផង  ដៃរ  ដោយ មាន 
ចណំង ជើង  ថា «ឈតុឆក នងិ ទៃស- 
ភាព - Scenes & Sceneries »។ 
    លោក មុិល ចាន់កៃឹម វ័យ ៣១ឆ្នាំ 
ជា  វិចិតៃករ សហសម័យ ១ រូប  មាន 
បៃវត្តិ   ពី កុមារា  ធ្លាប់ ចាក ចៃញ    ទៅ ធ្វើ- 

ការ   ជា ពលករ នៅ បៃទៃស ថៃ ដោយ 
ខ្លនួ  មាន សៃកុ កណំើត នៅ  ឃុ ំភ្ន ំដ ីសៃកុ 
ភ្ន ំ សៃកុ ខៃត្ត   បនា្ទាយមានជយ័ នងិ មាន 
អតីត  កាល  ក្នុងសង្គម  គៃួសារ ដៃល      

ពោរ ពៃញ   ដោយ ភាព សោកសៅ  និង 
ដតិដាម      ក្នងុអារម្មណ ៍ ។ លោក  ចានក់ៃមឹ 
មនិ  តៃមឹ តៃ ធ្លាប ់ជា ក្មៃង   តៃវូ    ឪពកុ មា្តាយ  
ទកុ  ច ល  មនិ រវល ់    ថៃ កាល  ព ី   ក្មៃង  ខៃសៃ   
ជវីតិ រសន់ៅ  បៃៀបដចូជា សៃវាល ជាត ិ   
(ចក)   រសាត ់កណា្តាល ផ្ទៃ ជលសា  តៃ 
ប៉ុណ្ណោះ ថៃម  ទាំង     កា្លាយ  ជា  កូន កំពៃ   
នៅ  វ័យ   ១៣ឆ្នាំ និង  ធ្វើ  ចំណាក សៃុក   
ទៅ ធ្វើការ  នៅ  ថៃ ក្នុង  វ័យ  នៃះ  ទៀត     ។  
លុះ    ដល់ វ័យ ១៤ឆ្នាំ   ទទួល  បាន ការ-  
បណ្តុះបណា្តាល  ជំនាញ គំនូរពី មជៃឈ- 
មណ្ឌល  កុមារ    កំពៃ កុមារ រីករាយ  ឬ  
KMR និង   ចូល   រៀន  នៅ សាល   ហា្វា រ-    
ពន្លឺ    សិលៃបៈ   នៅ  ឆ្នាំ២០០៦ និង   បញ្ចប់   
ជំនាញ   សិលៃបៈ    សូន  រូ ប  ឆ្នាំ ២០១៣ 
ហើយ   ក៏   ចាប ់ អាជីព    ពីពៃល   នោះ  មក ។ 
     កា ល ព ីដើម ឆ្នា ំ២០២០ លោក បាន 
រៀប ចំ តាំង ពិព័រណ៍  នៅ ឯ វិចិតៃសាល  
ជន បទ ( Romcheik 5  Studio)     
នៅ  ខៃត្ត បាត់ ដំបង  ដោយ បណ្តុំ សា្នាដៃ   
គំនូរ  បៃប  សហសម័យ  ដៃល    អត្ថន័យ 
ឆ្លុះ  បញ្ចាងំ ព ីបញ្ហា  សង្គម   ជា ចៃើន   ដចូ- 
ជា   សា្នាដៃ  មាន ចំណង  ជើង  ថា «Car-
ing 3 eras» សា្នាដៃ    ឈ្មោះ ថា «The 
Market» សា្នាដៃ ឈ្មោះ  «Heart & 

Brain» សា្នាដៃ ឈ្មោះ   «Drough t »  
សា ្នាដៃ   ឈ្មោះ  «Couple & Family» 
ជា  ដើម ដៃល សុទ្ធ   ត ៃ ជា សា្នាដៃ របស់ 
វិចិតៃករ   មុិល ចាន់កៃឹម  បង្កើត      ជា 
គោល ដៅ  បរិយាយ  ពី បញ្ហា  សង្គម ។
  តៃ  សមៃប់ ដើម ឆ្នាំ ២០២១  នៃះវិញ  
វិចិតៃ ករ លោក  មុិល ចាន់ កៃឹម ហាក់ 
មាន របត ់គនំតិ ថ្ម ី  ក្នងុ ការ បង្កើត សា្នាដៃ 
គំនូរ បៃប ឆ្លុះ បញ្ចាំង ពី បញ្ហា  បរិសា្ថាន-   
ដៃល មាន ដូចជា ការ បំផ្លាញ  ពៃឈើ 
បញ្ហា អាកាសធតុ បៃ បៃួល និង ការ-  
កើន  ឡើង កម្ដៅ នៃ ភព ផៃន ដី  ជា ដើម  
ខណ ៈ វិចិតៃ ករ ចង់ បៃើសា្នាដៃ ថ្មី នៃះ ធ្វើ 
ជា សារ មួយ   កៃើន រំឭក ដល់ សាធរ ណ- 
ជន ខ្មៃរ ឱៃយ ងក មក សៃឡាញ់ បរិសា្ថាន 
វិញ ដោយ បញៃឈប់ ការ បំផ្លាញ ពៃឈើ 
និង  ចូល រួម ទាំង អស់ គ្នា ដាំ ដើម ឈើ  
ដើមៃបី  ធ្វើ ឱៃយ  បរិសា្ថាន ល្អ សា្អាត ។ 
   វិចិតៃ ករ   មុិល ចាន់ កៃឹម  បញ្ជាក់ ពី  
សា្នា ដៃ ជា របត់ គំនិត ថ្មីនៃះ  ថា ៖  « ពៃល  
ខ ្ញុំ  គូរ រូប ពី ទៃស ភាព ធម្មជាតិ  ដៃល  
មាន   ពៃ ឈើ  លយ ឡំ គ្នានឹង ការ រស់ - 
នៅ   របស់ មនុសៃស  ខ្ញុំ ចង់ ភា្ជាប់ ពី បញ្ហា 
រវាង   មនុសៃស និង ធម្មជាតិ ជា ពិសៃស 
បញ្ហា   បរិសា្ថាន តៃ ម្តង ។ ជា ចមៃបង នោះ 

គឺ  ការ  កាប់ បំផ្លាញ ពៃ ឈើ វា បណា្តាល 
ឱៃយ មា ន គៃះ មហន្តរាយ ចៃើន សមៃប ់
ជីវិត មនុសៃស  និង សត្វ  ហើយ ក៏ ជា 
ចំណៃកមួយ  បង្កើត ឱៃយ មាន ការ កើន- 
ឡើង កម្តា នៃ ផៃន ដ ីផង ដៃរ  បៃស ិនបើ 
នៅ តៃ បន្ត កាប ់បផំ្លាញ ពៃឈើ ។ ដចូ្នៃះ 
តាម  រយៈ គំនូរ របស់ ខ្ញុំនៃះ ក៏ ចង់ ផ្ញើ 
សារ សមៃប់ បង ប្អូន ខ្មៃរ ទាំង អស់ 
មៃតា្តា   បញៃឈប់ ការ បំផ្លាញ ពៃឈើ   
ហើយ   នាំ គ្នា ដាំដើមឈើ វិញ  ដើមៃបី 
ទទួល   បាន នូវ ភាព ល្អ បៃសើរ សមៃប់ 
ជីវិត  »។   
   ពពិរ័ណ ៍សា្នា ដៃ គនំរូ  ស្ត ី ព ី «ឈតុ ឆក 
និង ទៃស ភាព» ទាំង ១៥ ផ្ទាំង  របស់ 
វិចិតៃករ  មុិល ចាន់កៃឹម ចាប់ ផ្តើម 
សម្ពោ ធ នៅ ថ្ងៃ សកុៃ ទ១ី៩ ខៃកមុ្ភៈ ឆ្នា ំ
២០២១ និង ដាក់ តាំង បន្ត រហូត ដល់ 
ថ្ងៃ  ទី ២៨ ខៃ មីនា ឆ្នាំ ២០២១។ 
   ចំពោះ សា្នាដៃគំនូរ ទាំង ១៥ផ្ទាំង  
នោះ   មាន ទំហំ ទាំង តូច និងទាំង  ធំ 
ខណៈ  ទំហំ  តូចៗ  ១ ផ្ទាំង មាន  តម្លៃ  
ចនោ្លាះ ៤០០ ដុល្លារ  ទៅ ៥០០ 
ដុល្លារ និង ទំហំធំៗ  ១ ផ្ទាំងមាន តម្លៃ 
ចនោ្លាះពី  ១ ០០០ដុល្លារ រហូត ដល់ 
១ ២០០ដុល្លារ៕ 

ដោះដូរខោអាវគ្នាស្លៀកនៅសិង្ហបុរីជាជម្រើសថ្មីលើកស្ទយួបរិស្ថាន

ហាង ដោះដូរ សម្លៀក បំពាក់ នៅសិង្ហបុរី ក្នងុ បំណង លើក ស្ទយួ បរិស្ថាន ។ រូបថត AFP

ពិព័រណ៍ទោលដោយវិចិត្រករមិុលចាន់ក្រមឹស្តពីីបញ្ហាបរិស្ថាន

វិចិត្រ ករ លោក មិុល ចាន់ក្រមឹ ក្នងុ ការ តំាង  ពិព័រណ៍ស្នាដ្រ ។ រូបថត សហ ការី

ស្នាដ្រថ្ម ីស្ត ីពី បញ្ហា បរិស្ថាន  ព្រឈើ រង  បតុភូត ឡើង កម្តៅ ន្រភពផ្រនដី ។ រូបថត សហ ការី ស្នាដ្រថ្ម ី វិចិត្រ ករ  មិុល ចាន់ក្រមឹ ក្រម ប្រធានបទ«ឈុតឆាក និងទ្រសភាព»។ សហ ការី



ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី១៨ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ក្រុង បាស្រឡូណា : Kylian 
Mbappe ដូច  ធ្វើ ឱៃយ កៃុម  Bar-
celona ក្លាយ ជា បំណៃក ៗ  
អ៊ីចឹង កល ពី ថ្ងៃ អង្គារ ជាមួយ 
នងឹ ករ ស៊តុ បញ្ចលូទដីល ់ទៅ ៣ 
គៃប់ ដើមៃបី រួម ចំណៃក ជួយ ឱៃយ  
កៃុម Paris Saint-Germain 
ឈ្នះ ៤-១ ពកីរ បៃកតួជើង ទ១ី  
វគ្គ ១៦ កៃុម  ចុង កៃយ នៃ កៃប- 
ខ័ណ្ឌ Champions League 
របស់ អឺរ៉ុប ។

ខៃសៃ បៃយទុ្ធ Mbappe  បង្ហាញ 
ឱៃយ ឃើញ ពី កមៃិត របស់ ខ្លួន ថា 
ជា កឡីាករ បាល់ ទាត ់ ដៃល កពំងុ  
រះឡើង ជាមួយ   នឹង ទមៃង់លៃង 
ដ៏ គួរ ឱៃយ ខ្លាច   ពៃល ធ្វើ ករ បញ្ចប់ 
ទីម្ដង ៗ   នៅ  កីឡដ្ឋាន Camp 
Nou ដៃលវា នងឹតៃវូបាន កត ់តៃ 
ទុកនូវទមៃង់ លៃង ដ៏ អស្ចារៃយ 
បំផុត នៃ ករ  បៃកួត  នៃះ  ។

កីឡាករ អន្តរ ជាតិ បារាំង វ័យ 
២២ ឆ្នាំ ក្លាយ ជា សៃមោល គៃប 
លើ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ របស់ Barca គឺ  
Lionel Messi ដៃល គៃប ់បាល់ 
របស់ ខ្លួន បាន ពីករ ស៊ុត បាល់ 
ពិន័យ ១១ ម៉ៃតៃ ដើមៃបីឱៃយ កៃុម 
ម្ចាស់ ផ្ទះ នាំ មុខ នោះ ទៅ ជា គ្មាន 
អ្វី ទាំង អស់ កៃ តៃ ពី ករ ចង ចាំ 
ពៃល សំឡៃង កញ្ចៃ ចុង កៃយ 
របស់ អាជា្ញា កណ្ដាល បន្លឺ ឡើង ។

៣ គៃប ់ របស ់Mbappe កើត 
ឡើង នៅ នាទីទី៣២ ៦៥ និង 
៨៥ ខណៈ ១គៃប់ទៀត ដៃល 
រួម ចំណៃក ជួយ ឱៃយ កៃុម ភ្ញៀវ ទៅ 
ពីបារាំង ដណ្ដើម បាន ជ័យ ជម្នះ 
យ៉ាង តៃចះ តៃចង់ ពី ករ បៃកួត 
នៅ ជើង ទី១ នៃះ គឺ បាន មក ពី 
ករ តៃត របស់ ខៃសៃ បៃយុទ្ធវ័យ 
ក្មៃង សញ្ជាតិ អីុតាលី Moise 
Kean នៅនាទីទី៧០ ។  

Barca ចៃបាស់ ណស់ នឹង ធ្វើ 
ឱៃយ របើក  ស្មារតី  ដៃល អាច កៃ បៃ 
ស្ថាន ករណ៍ ដ៏ អស្ចារៃយ របស់ ខ្លួន 
ក្នងុឆ្នា ំ២០១៧ ដោយ ករ បបំាក ់
PSG បាន វញិ ទំាង មនិគរួ ឱៃយ ជឿ  
៦-១ បនា្ទាប់ ពី ចាញ់ ហ្គៃម ដំបូង 
នា កៃុង បា៉ារីស ៤-០ ។

បៃកដ ណស់ វា នឹងក្លាយ ជា 
សញ្ញា  ពៃមន  សមៃប ់PSG តៃ 
ករ គ្មាន អ្នក គ ំទៃ ហើយ ជាមយួ 
នឹង វត្តមន របស់ Mbappe ក្ដី 
សងៃឃឹម នៃ កើត មន បៃវត្តិ ចៃំ-
ដៃល សមៃប់ កៃុម របស់ លោក 
Ronald Koeman បៃហៃល ជា 
គ្មាន ផ្លូវ កើត ឡើង នោះ ឡើយ ។

គៃូ បង្វឹក របស់  PSG លោក 
Mauricio Pochettino បាន 
និយយ  ថា ៖ « កីឡាករ បាល់- 
ទាត់ ដ៏ អស្ចារៃយ នឹង កត ់តៃ បៃវត្តិ  
របស់ ខ្លួន ក្នុង ករ បៃកួត ធំ ៗ  ។ 

យើង គ្មាន អ្វី សងៃស័យ ឡើយ មុន 
ហ្គៃម នៃះ ហើយ សូមៃបី ពៃល នៃះ 
យើង មិន មន ករ ភ្ញាក់ ផ្អើល  
ដៃល យើង កំពុង បាន ឃើញ 
កំពូល កីឡាករ » ។

ចំណៃក លោក Koeman 
ពៃល តៃូវ សួរ ថា តើ លោក នៅ 
ចង់បន្ត តំណៃង ទៀត ទៃ បុរស 
សញ្ជាតិ ហូឡង់ តប ថា ៖ « ខ្ញុំ 
ទទួល យក បរា ជ័យ នៃះ ហើយ 
បន្ត ករងរ ធម្មតា ។ បើ ខ្ញុំ ជា 
មនុសៃស  ដៃល រីក រាយ ពៃល ឈ្នះ 
ហើយ បនា្ទាប់ មក ជាមួយ នឹង 
លទ្ធផល ដូច ថ្ងៃ នៃះ  ក៏ បៃប់ ថា 
ខ្ញុ ំគ្មាន កម្លាងំ  បន្ត កចិ្ច ករទៃ នោះ 
ជា រឿង ល្ងង់ ខ្លា បំផុត » ។

អ្នក ចាត់ ករ វ័យ ៥៧ ឆ្នាំ បាន 
បន្ថៃម ថា ៖ « ខ្ញុំ ដឹង ចៃបាស់ ថា 
យើង កំពុង នៅ កន្លៃង ណ ។ 
យើង តៃវូ តៃ ធ្វើ ករ កៃ បៃ ។ យើង 

មនិ ទាន ់ដើរ ដល ់ផ្លវូ ទាល ់នោះ ទៃ 
ពោល គ ឺយើង ទើប ធ្វើ ដណំើរ បាន 
ពាក់ កណ្ដាល ផ្លូវ ប៉ុណ្ណោះ » ។

សូមៃបី គ្មាន វត្ត មន របស់ ខៃសៃ- 
បៃយុទ្ធ Neymar និង  Angel 
Di Maria ដោយសរ មន របសួ 
ក៏ ដោយ ក៏ កៃុម PSG នៅ តៃ 

ខ្លាំង ហួស ពី ករ ស្មាន  ពោល គឺ 
លៃង ស្ទើរ មិន ដក ដង្ហើម តាំង ពី 
វគ្គ ដំបូង  រហូត ដល់ វគ្គ ទី ២ 
ហើយ គៃូ បង្វឹក ថ្មី លោក Po-
chettino ផ្ដើម បង្ហាញ ឱៃយឃើញ 
យ៉ាង  រហ័ស នូវ ស្ដង់ ដ នៃ ករ - 
ដឹក នាំ របស់ គត់ ៕ AFP/VN

Mbappe របស់ PSG សុ៊ត បាល់ តម្រង់ ទី  អំឡុង ប្រកួតទល់នឹង Barca។ AFP

Mbappe សុ៊តបាន៣គ្រាប់ជួយឱ្រាយPSGមានស្រាមោលលឹមៗ នៅវគ្គ៨ក្រាមុ

Deanនឹងត្រាឡប់ទៅកាត់ក្ដី
នៅPremier Leagueវិញ

ក្រុង ឡុងដ៍ : អាជា្ញា កណ្ដាល  
បាល់ ទាត់នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ Pre-
mier League លោក Mike 
Dean នងឹ ទទលួ ខសុ តៃវូ កត ់ក្ដ ី 
ក្នុង  បៃកួត  រវាង កៃុម ម្ចាស់ ផ្ទះ 
Burnley និង   West Brom 
នៅ ថ្ងៃ សៅរ៍ នៃះ កៃយ សុំ ផ្អាក 
ធ្វើ តួនាទី កល ពី សបា្ដាហ៍ មុន 
ដោយសរ មន ករ គំរាម កំហៃង  
រូប លោក ដល់ ជី វិត ។

បុរស វ័យ  ៥២ ឆ្នាំ និង កៃុម- 
គៃួសរ របស់ គត់ បាន ទទួល 
ករ គំរាម កល ពី សបា្តាហ៍ មុន 
តាម បណ្ដាញ សង្គម បនា្ទាប់ ពី 
គត់ បាន ផ្ដល់ កត កៃហម លើ 
កឡីាករ ២ របូ  ក្នងុ បៃកតួ  ២ ផៃសៃង 
គ្នា ដៃល នាំ ឱៃយ មន ករ មិន 
សបៃបាយ ចតិ្តព ីក្លបិ នងិ អ្នក គ ំទៃ  
នៃកៃុម ទាំង ២ ខណៈ ករ ពិន័យ 
ទាំង ២ហ្នឹង កៃយ មក ក៏ តៃូវ 
បាន ចាត់ ទុក ជា មោឃ ពៃល 
មន ករ  ប្ដឹង តវា៉ា ។

លោក Dean ស្នើ សុ ំមនិ ធ្វើ ជា 
អាជា្ញា កណ្ដាល នៃ ករ បៃកួត 
របស ់ Premier League កល- 
ពី ចុង សបា្តាហ៍ មុន បើ ទោះ គត់ 
នៅ តៃ  កតក់្ដ ីក្នងុ  បៃកតួ ពាន  FA 
Cup ជុំទី៥ រវាងកៃុម ម្ចាស់ ផ្ទះ 
Leicester និង Brighton 
កលពីថ្ងៃពុធ ក៏ដោយ ។

កៃយ មន ករ គំរាម កំហៃង 
ហ្នងឹ លោក បាន ទទលួ ករ គទំៃ 
លើក ទឹក ចិត្ត យ៉ាង ចៃើន សន្ធឹក- 
សនា្ធាប់ ដោយ មិន តៃឹម តៃ ពី 
ស្ថាប័ន មនៃ្តីមើល ខុស តៃូវ ករ- 
បៃកួតអាជីព ប៉ុណ្ណោះ ទៃ ថៃម- 

ទាំង បាន ពី កៃុម អ្នក រៀប ចំ ករ- 
បៃកួត របស ់ កៃបខ័ណ្ឌ Premier 
League ផង ដៃរ ។

លោក Richard Masters 
នាយក បៃតិ បត្តិ នៃ កៃបខ័ណ្ឌ 
Premier League បាន លើក 
ឡើង  ថា ករ គំរាម កំហៃង នៃះ គឺ 
មិន អាច លើក លៃង ឱៃយ បាន 
ឡើយ  នងិ  អពំាវ នាវ ឱៃយ មន អន្ត- 
រាគមន៍  វជិ្ជមន ឱៃយ កន់ តៃ ចៃើន ពី 
កៃុម ហ៊ុន បណ្ដាញ សង្គម ។

មិន តៃ ប៉ុណ្ណោះ អ្នកចាត់ ករ  
នៅ Premier League ក៏ នៅ 
ខង គត់ ដៃរ ដោយ លោក  Jose 
Mourinho របស់ កៃុម  Tot-
tenham Hotspur បាន 
និយយ ថា ៖ « តៃូវ តៃ ធ្វើករ ងរ 
ឱៃយ ចប់ រឿង ករ រំលោភ បំពាន 
តាម បណ្ដាញ សង្គម ចំពោះ 
អាជា្ញា កណ្ដាល នៃះ » ។

គៃ ូបង្វកឹ របស ់កៃមុ Sheffield 
United លោក Chris Wilder 
បាន ឱៃយ ឈ្មាះ ទង្វើ បៃប នៃះ ថា 
ជា មនសុៃស កសំក គរួ ឱៃយ ស្អប ់ខ្ពើម 
និង អ មនុសៃស ធម៌ ហើយ បាន 
ហៅ លោក Dean ថា ជា អាជា្ញា- 
កណ្ដាល ដ ៏មន កតិ្ត ិយស នងិ ជា 
មនុសៃស មន សីល ធម៌ ម្នាក់ ។

ជាមួយគ្នា នៃះ កីឡាករ To-
mas Soucek របស់ West 
Ham ជា  ម្នាក់ ក្នុង ចំណម 
កីឡាករ ដៃល តៃូវបាន លោក 
Dean បណ្ដៃញ ចៃញនោះ  បាន 
យកគណន ី Twitter ដើមៃប ីធ្វើ ជា 
មធៃយោ បាយ ផ្តល់ ករ គំ ទៃ របស់ 
ខ្លួនដៃរ ៕ AFP/VN

Hendersonថាការងារទើបបានពាក់កណ្ដាលទ្រា
ក្រុងប៊ុយដាប៉្រស : បៃធាន 

កៃុមហងៃស កៃហម Liverpool 
កីឡាករ Jordan Hender-
son បាន និយយ យ៉ាង ទទូច 
ថា ករងរ ទើប តៃ  ពាក ់កណ្ដាល 
ប៉ុណ្ណោះ ដៃល សមៃច បាន 
បនា្ទាប ់ព ីដណ្ដើម បាន ជយ័ ជម្នះ 
២-០ លើ កៃុម RB Leipzig 
កល ពី ថ្ងៃ អង្គារ ដើមៃបី ផ្តល់ ឱៃយ 
ពួក គៃ នូវ ករ នាំ មុខ ដ៏ សំខន់ ពី 
ករ បៃកួត វគ្គ  ១៦កៃុម ចុង- 
កៃយនៃ កៃប ខណ័្ឌ Champi-
ons League របស់ អឺរ៉ុប ។

គៃប់ បាល់ ពី ដៃ គូ បៃយុទ្ធ 
ស្លាប ឆ្វៃង -ស្ដាំ ទាំង២ គឺ  Mo-
hamed Salah និង Sadio 
Mane ម្នាក់ ១គៃប់ ក្នុង 
ចនោ្លាះ រយៈ ពៃល បៃមណ ជា ៥ 
នាទី  នៅ ដើម តង់ នៃ វគ្គ ទី២ 
បាន ជួយ ឱៃយកៃុម Liverpool 
ឈ្នះ ករ បៃកួត ជើង ទី១ ដៃល 
តៃវូ បាន លើក ព ីទកឹ ដ ីរបស ់កៃមុ 
Leipzig នា បៃទៃស អាល្លឺម៉ង់ 
មក ធ្វើ នៅ កៃុង ប៊ុយ ដប៉ៃស 
របស់ បៃទៃស ហុងគៃី ។ 

ខៃសៃ បមៃើ សញ្ជាតិ អង់ គ្លៃស  
Henderson  បៃប់ ទូរទសៃសន៍ 
BT Sport ថា ៖ « ដោយ រួម  វា 
គឺ ជា ទមៃង់ លៃង ដ៏ ល្អ គួរ សម ។ 
វា ជា ជ័យ ជម្នះ ដ៏ បៃសើរ តៃ 
យើង ទើប សមៃច បាន កិច្ច ករ 
ពាក់ កណ្ដាល ប៉ុណ្ណោះ ។ យើង 
គៃន់ តៃ ចង់ បន្ត ករងរ របស់ 
យើង ទៀត ពោល គឺ បន្ត ករ- 
តស៊ូបៃជៃង។ យើង បាន ជួប- 
បៃទះ នវូ ស្ថាន ករណ ៍លបំាក ៗ  
ជា ចៃើន ពៃញ  ១ រដូវកល » ។

កីឡាករ Henderson វ័យ 
៣០ ឆ្នាំ បាន បន្ថៃម ថា ៖ « យប់ 
នៃះ គឺ ជា ជំហាន ដ៏ បៃសើរ មួយ 
ក្នុង ករ  បោះ ទៅ រក គោល ដៅ ដ៏ 
តៃឹម តៃូវ  តៃ យើង តៃូវ តៃ បន្ត 
ជាមួយ ជំហាន នោះ ហើយ 
បៃសិន បើ យើង ធ្វើ បាន យើង 
នងឹ ទទលួ បាន លទ្ធផល ល្អ នៅ 
លើដំណើរ ផ្លូវ របស់ យើង » ។

ជ័យ ជម្នះ នៃះ បាន ជួយ ឱៃយ 
Liverpool ស្ដារ មុខ មត់ បាន 
ខ្លះ មក វិញ ពី ករ បរាជ័យ ៣ 
ដង ជាប់ គ្នា ក្នុង បៃកួត នៅ 
កៃបខណ័្ឌ Premier League 
អង់គ្លៃស ដៃល វា ជា លទ្ធផល 
ធ្វើ ឱៃយ ឱកស ករ ពារ តំណៃង 
ជើង ឯក លីគ កំពូលរបស់ ខ្លួន 
កន់ តៃ ខើច ទៅ ៗ   ដោយសរ 
មន គម្លាត  ១៣ ពិន្ទុ តាម ពី 

កៃយកៃុមនៅ កំពូល តារាង 
Manchester City ដៃល 
បៃកួត តិច ជាង ខ្លួន ១លើក 
ទៀត ផង ។

លទ្ធផល នៃះ ក៏ ជួយ ឱៃយ កៃុម 
របស់ លោក Jurgen Klopp 
បោះ ជើង ម្ខាង ទៅ ក្នងុ វគ្គ ៨ កៃមុ 
ចុង កៃយ ហើយ ខណៈ កៃុម  
Leipzig របស់ លោក Julian 
Nagelsmann កពំងុ បៃឈម 
ជាមួយ ភរកិច្ច ធ្ងន់ ដូច ភ្នំ ក្នុង 
ករ បៃកតួ ជើង ទ២ី នាថ្ងៃ ទ ី១០ 
ខៃមីនា ។ 

តៃ យ៉ាង ណក៏ ដោយ ក៏ 
គៃូបង្វឹក កៃុម ហងៃស កៃហម  
Liverpool លោក  Klopp បាន 
និយយ ក្នុង ន័យ មិនមើល- 
សៃល កៃុម គូ បដិបក្ខថា ៖ 
« កៃុម Leipzig អាច ជាកៃុម 

យកៃស មួយ ពិត បៃកដ ពោល គឺ 
មើល ពី វិធី ដៃលពួក  គៃ លៃង 
នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ Bundesliga។ 
ពួកគៃ សមៃុក និងផ្ដួលគៃប់ 
កៃមុ ។ ពួក គៃ ពិត ជា  មន កយ- 
សមៃបទា រឹង មំ ហើយ យប់ នៃះ 
យើង បាន ទប់ ទល់ នឹង ពួកគៃ 
តាម របៀប ដ៏ វិសៃស » ។

ហើយ អ្នក ចាត់ ករ សញ្ជាតិ 
អាល្លឺម៉ង់ លោក Klopp បាន 
បន្ថៃម ជា ចងុ កៃយ ថា ៖ «ពកួ- 
គៃ  មនចង្វាក ់ ពៃល វៃលា  របស ់
ពួក គៃ ដោយ សរ គុណ ភព  
ដៃល ពកួ គៃមន តៃ យើង គៃប-់ 
គៃង ករ បៃកួតបានទាំងសៃុង  
នៅយប់ នៃះ ដូច្នៃះ ខ្ញុំ យល់ ថា 
យើង ទទលួ បាន លទ្ធផលមយួ 
ដៃល យើង ស័ក្ដិសម នឹង បាន 
ពិតបៃកដ» ៕ AFP/VN

Salah (ស្ដា)ំ របស់ Liverpool ព្រយាយាម សុ៊តផុតដ្រអ្នកចំាទី Gulacsi របស់ Leipzig ត្រខុស គោល ដៅ។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ ថ្មីៗ នេះ  បង្កើ ត ភាព ភា្ញាក់ ផ្អើល ពី  អ្នក- 
លេង បណ្តាញ សង្គម  សេប់ តេ អតីត  តារា - 
ចមេៀង ទេន ំភ្លេង រខី ត  ឈ្មោះ ពតិ សខុ ចនិ្តា ហៅ 
វ៉ាន ់ន ីឡា បញ្ចេញ សារ បេត ិកម្ម  ខ្លាងំ  ចពំោះ   អ្នក  
ដេល និយាយ  អុច អាល និង សើរី ពី រឿង អតីត- 
កាល   របស់ ខ្លួន ។ ខណៈ តារា សេី រូប នេះ ក៏ ឆ្លៀត 
បង្ហាញ មខុ មាត ់មា្ចាស ់ចតិ្ត ថ្ម ីរបស ់ខ្លនួ ផង  ដេរ កេ 
ពី     សារ តប  នឹង អ្នក ធ្វើ ខ្លួន ក្តា កេហាយ ចិត្ត  ។ 

អតីត ជា តារាចមេៀង ជេក នៅ ទេនំ ភ្លេង រីខ ត 
ជា  បុតេ  សម្ព័ន្ធ ផលិតកម្ម ហងេស មាស ដេលធ្លាប់  
បា ន  ជំពប់ រឿងអាសេូវ ស្នេហា ដោយ សារ តេ-  
អតតី  មតិ្ត  បេសុ  លចួ ទមា្លាយ របូអាកេត កញ្ញា វ៉ាន ់
នី ឡា  ចេញ សារ ពេលះ អ្នក សើរី រឿង ចាស់ ខ្លួន-   
ថា  ៖ « ផ្ញើ ជូន មនុសេសមួយ ចំនួន ខ្ញុំ  ដឹង ខ្លួន ថា  ខ្ញុំ  
មាន អតតី កាលមនិល្អ  តេខ្ញុ ំអត ់ដេល ទៅ ឆក ់ប្លន ់
ធ្វើ បាប អ្នក ណ  ឬ មាត់ ឆ្កេ ដូច ពួក អ្នក  ដេល  ដៀល-  
ត្មះ គេ នោះទេ  មានពេល  យក ពេល វេលា នេះ 
ទៅឈឆឺ្អាល  នងឹកេពះ ខ្លនួឯង សនិ ចាមំក វភិាគ 
ហេក  រឿង របស ់ គេ   ហើយ  កុភំ្លេច ការពារ កនូ ក្មយួ- 
សេី អស់លោក ឯង ឱេយ បានល្អ។ ដើរ ឃ្វាល គេប់  
វិ ន ទី កេង លោ ចិត្តទន់  ជឿ សម្តី គេ ដូច ខ្ញុំ   បើ សិន 
កូន   ក្មួយ   ពួក  លោកឯង ជួបរឿងដូចខ្ញុំ   បេហេល 
មយួៗ  ទៅចង -ក ហកទ់កឹ  ងបប់ាត ់អស ់ហើយ។   
ខ្ញុំ   អត់ ចង់ ជេរ លើស  ហ្នឹងទេ  ពេះ    មួយ - 
ចនំនួ   fake profile  ទោះជេរ វ  កវ៏ 
មិន ចេះឈឺ ដេរ លុះតេតេ រឿង - 
នេះ   កើត ឡើង លើ គេួសារ ពួក - 
គាត់  »។    

យា៉ាង ណ គេ ក ៏ឃើញ មាន 
អ្នក បណ្តាញ សង្គម ជា  ចេើន  
និង  ជា មិត្ត គាំទេ កញ្ញា វ៉ាន់ 
នីឡា  បញ្ចេញ  យោបល់ 
លួង   ចិត្ត កញ្ញា ឱេយ ស្ងប់ ដេរ 
ថា ៖ «កុំតបត  នឹង ពួក - 
មនុសេស ទាំង នោះអី -  
សំខន ់ បច្ចុបេបន្ន  និង-    
អនគត  អតីតកាល - 
គេន ់ តេជា ពេល វេលា - 
ដេល   ឱេយ យើង ឆ្លង កាត់  
និង   សិកេសា ពីវទេ។  គេ 
និយាយ  អាកេក់ ពី យើង 
ពេះ ចង់  ឱេយ   យើងខឹង 
នៅពេលណយើងខឹង-  
បណំង  គេបាន សមេច ធ្វើឱេយ គេសបេបាយចតិ្ត  
ប្អូន តេូវគិតថា  គេនោះ ជាអ្នកណ ហេតុ  អ្វី 
មាន  ឥទ្ធិ ពល ខ្លាំង ម្លេ៉ះ  អាច ធ្វើឱេយ យើងខឹង  
ឈ ចឺាបប់ាន  ជឿ បងចុះ ជវីតិ ជារបស ់យើង-  
កុ ំឱេយ អ្នកណមា្នាក ់មកបញ្ជា ឱេយ  យើង សបេបាយ 
ឫក ើតទុក្ខបានឱេយ សោះ សម្ដី ណ អវិជ្ជមាន 
កុំ យក តេចៀក សា្ដាប់»។ 

កញ្ញា វ៉ាន់ នីឡា ក៏ ឆ្លៀត បង្ហើរសារអម- 

ដោយ របូ  សិ្នទ្ធ សា្នាល នងឹ បរុស មា្នាក ់ 
ដេល  ទនំងជា មា្ចាស ់ចតិ្ត 
ថ្ម ី នោះ ថា ៖  « អរ គ ុណ  
ខ្លាំងណស់  មា្ចា  ស់- 
ចិត្ត  ស មេ ប់ពេល 

មួយ រយៈ  នៅ ជា មួយ-    
អូន! អូន សេឡា ញ់-  
បង   គា្មោន លក្ខខ ណ្ឌ - 

ឡើយ»៕ 
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កញ្ញា សុខ ចិន្តា ហៅ  វ៉ាន់ នីឡា បង្ហាញ ម្ចាស់ ចិត្ត ថ្មី  
កេយ ពី មនអ្នក កកាយរឿងអតីត។ រូបថត ហ្វេសប៊ុក 

វ៉ាន់ នីឡា បង្ហាញ ម្ចាស់ ចិត្ត ថ្ម ីតែ    
បែតិកម្ម នឹង អ្នក កកាយ  រឿង  អតីត  

  កីឡាករ តេកា្វាន់ ដូ របស់ កម្ពជុា តេវូបន គូ បេកួតទត់ ចូល មុខ ពេល បេកួត សីុហ្គេម  ឆ្នា ំ២០១៧។  ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍

   យឺន ពន្លក 

ភ្នពំេញៈ  គណៈ កមា្មោធិការ ជាតិ 
រៀប ចំ សីុ ហ្គេម  លើក ទី ៣២  ឆ្នាំ 
២០២៣  ហៅ កាត់ ថា  CAMSOC  
បាន សមេច ដាក់ គោល ដៅ  និង 
ប្ដេជា្ញា ចិត្ត ហើយ ថា ការ បេកួត  
សីុ ហ្គេម  លើក ទី ៣១ នៅ  ទីកេងុ 
ហាណូយ  បេទេស វៀតណម  ន 
ចុង ឆ្នា ំ២០២១ នេះ គឺ  កម្ពជុា  តេវូ- 
តេដណ្តើម ឱេយបាន លទ្ធផល  ល្អ 
បេសើរ ជាង ការ បេកួត ៣ លើក ចុង- 
កេយ  ពោល  គឺឱេយ  មាន ចំណត់- 
ថា្នាក់  កេម លេខ ៨  ក្នងុ ចំណោម 
១១ បេទេស  ក្នងុ អាសា៊ាន នេះ  ។ 

ការ ដាក់ ចេញ នូវ គោលការណ៍ 
នេះ គឺ បន្ទាប់ ពីគណៈ កមា្មោ ធិការ 
គេប់ ជំនញ បាន កិច្ច បេជំុ ជាបន្ត- 
បន្ទាប់ សេបពេល ឆ្នា ំ២០២១ 
នេះ  គឺជា ឆ្នា ំយុទ្ធសាស្តេ  ដេល 
កម្ពជុា  តេវូតេ ធ្វើ ចំណត់ ថា្នាក់ របស់ 
ខ្លនួ ឱេយ  បានល្អ  បេសើរ ជាង  មុន 
ពេះ ចំណត់ ថា្នាក់  សីុ ហ្គេម ទំាង 
នៅ  សិង្ហ បុរី  ឆ្នា ំ២០១៥  សីុ ហ្គេម  
លើក ទី ២៩  នៅ  មា៉ា ឡេ  សីុ  ឆ្នាំ 
២០១៧  និង សីុ ហ្គេម  លើក ទី 
៣០  ឆ្នា ំ២០១៩  នៅ  ហ្វលីីពីន  គឺ 
កម្ពជុា ឈរ ទេងឹ  នៅ លំដាប់ លេខ 
៨  ក្នងុចំណោម១១ បេទេស ។  

លោក  បណ្ឌតិ  ថោង  ខុន  បេធន 
គណៈកមា្មោធិការ ជាតិ អូឡំាពិក 
កម្ពជុា (NOCC)  និង ជា អនុ- 
បេធន អចិ  ៃន្តេយ៍  CAMSOC   
បាន ថ្លេង ថា ៖  «សីុ ហ្គេម  លើក ទី 
៣១  ឆ្នា ំ២០២១ នេះ  គឺ ជា ការតេតួ- 
ពិនិតេយ មើល ពី សកា្ដានុពល  នេ កេមុ 

កីឡាករ -កីឡាការិនី ជមេើសជាតិ 
កម្ពជុា  ពិសេស ការ ពិនិតេយ មើល 
លើ គេប់ បេភេទ កីឡា ទំាង អស់ 
ដោយ គបេបី បញ្ជនូ ទៅ ហ្វកឹ ហាត់  
នៅ កេ បេទេស ឱេយ  បាន ចេើន 
បំផុត» ។

 លោក  បាន បន្ថេមថា ៖  «ចំណេក 
សីុ ហ្គេម  នៅ កម្ពជុា  គឺ ជា សីុ ហ្គេម  
ដេល សា្អាត ជាង គេ ខណៈ ដេល 
ចំណត់ ថា្នាក់ យើង តេវូ បេជេង  ឱេយ 
បាន  នៅ ចនោ្លាះ លេខ ៥ ឬលេខ 
៦  បុ៉ន្តេ ជា ការ បេកួត បេជេង  ដោយ 
មាន គុណ ភាព   តមា្លាភាព  និង 
យុត្តធិម៌។ ការ ដណ្តើម បាន មេ- 
ដាយ ចេើន  ក្នងុ សីុ ហ្គេម  ពេល 
កម្ពជុា  ធ្វើជា មា្ចាស់ ផ្ទះ គឺ យើងតេវូ  
លុប បំបាត់ ចោល នូវ វបេបធម៌  ដេល 
ថា  បេទេស ជា មា្ចាស់ ផ្ទះ តេវូ តេមាន 
ឧត្តមភាព ខ្ពស់ ក្នងុការ ឈ្នះ មេ- 
ដាយ  ដេល នំ ឱេយ  បាត់ បង់ តម្លេ  
និង កមេិត បច្ចេកទេស  អី៊ចឹង 
យើងកំុ ឱេយ មាន ករណី   បេមូលយក 
មេដាយ ឬ វបេបធម៌ ចេក មេដាយ 
គា្នា ជាលក្ខណៈ  ឃុប ឃឹត គា្នា ឱេយ 
សោះ» ។ 

លោក ថោន ខុន បាន បញ្ជាក់ 
ថា៖  «ដើមេបី ឱេយ  មាន តមា្លាភាព  យើង 
តេវូ ដាក់ ចេញ នូវ គោល ដៅ  យុទ្ធ- 
សាស្តេ សំខន់ចំនួន ៣  ទី ១  សហ-  
ព័ន្ធ កីឡា ជាតិ មួយ  តេវូ បង្កើត យន្ត- 
ការ ឱេយ បាន ចេបាស់លាស់  ដោយ 
ផ្តល់ ការគំាទេ ដល់ កេមុ នេះ (កេមុ  
តេៀមបេកួតសីុហ្គេម)  ឱេយ  មាន 
ភាព កក់ក្តា ក្នងុ  ការ   អភិវឌេឍ ជំនញ 
របស់ ខ្លនួ  និង លើក ទឹក ចិត្ត  ទី ២   
អភិវឌេឍ បច្ចេកទេស ដល់ កេុម 

ពិសេស នេះ ឱេយ  មានកមេតិ បច្ចេក- 
ទេស (គុណផល)  កាន់ តេ ខ្ពស់ 
ជាង មុន  ហើយ ទី ៣ តេវូ ស្វេង រក 
នូវ មូលនិធិ ថវិកា  បន្ថេម  ពី វិស័យ 
ឯក ជន  ដើមេបី ទេទេង់ ឧបត្ថម្ភ គំាទេ  
ទៅដល់ កេមុ ពិសេស នេះ  ដើមេបី 
សមេចួ គោល ដៅ  បាញ់ ឆ្ពោះ ទៅ 
សីុ ហ្គេម ឆ្នាំ  ២០២៣ ឱេយ មាន 
បេសិទ្ធភាព ខ្ពស់» ។ 

ចំណេក លោក  វ៉ាត់  ចំរីន  ជា 
អគ្គ លេខធិការ  CAMSOC បាន  
ឱេយ ដឹង ថា ៖ « សហព័ន្ធ កីឡា ជាតិ  
នន  តេវូ មាន ការ ប្ដេជា្ញា ចិត្ត ខ្ពស់  
ក្នងុការ បេជេង យក មេដាយ  និង 
ដាក់ គោល ដៅ ជា មួយ  CAMSOC 
ខណៈ ពេល នេះ  មាន បេទេស 
ចំនួន ១២   បាន បេកាស ទទួល- 
យក អត្ត ព លិ ក កម្ពុជា  ឱេយ ទៅ 
ហ្វឹកហាត់  តេៀម សីុ ហ្គេម  ឆ្នាំ 
២០២៣  ហើយក្នងុ នោះ មាន ទំាង 
បេទេស   នៅ ទ្វបី អឺ រុប  និង ទ្វបីអាសីុ  
ដូចជា បេទេស ចិន ជបុ៉ន  និង កូ រ៉េ  
ជា ដើម ។  ជា មួយ គា្នានេះ កម្ពជុា  
តេៀម នឹង បញ្ជនូ អត្តពលិក  ទៅ 
ហ្វកឹហាត់ រយៈពេល វេង  នៅតាម 
បណ្តា បេទេស ទំាង នោះ មិន តិច 
ជាង ១០០ នក់ ទេ» ។

 លោក បញ្ជាក់ ថា ៖  «ដើមេបីធ្វើ  ឱេយ  
បេកដ ថា  យើង តេវូ ដណ្តើម ឱេយ 
បាន ទីតំាង ចំណត់ ថា្នាក់   កេម 
លេខ ៨ នោះ  គឺ ថា្នាក់ ដឹក នំ  សហ- 
ព័ន្ធ កីឡាជាតិ នីមួយៗ  តេវូ ធ្វើ ការ 
ជិត ស្និទ្ធជា មួយ កេសួង អប់ រំ-  
យុវជន  និង កីឡា  និង CAMSOC  
ទើប ធន បាន នូវ លទ្ធផល ដូច 
ក្តរំីពឹង»៕    

កម្ពជុា កំណត់ គោល ដៅ ចំណាត់- 
ថ្នាក់  សី៊ ហ្គែម ឱែយ នៅ កែម លែខ ៨ 

តារា ចមេៀង សេ ីអតីត នៅ ទេនំ ភ្លេង រីខត កញ្ញា សុខ 
ចិន្តា ហៅ កញ្ញា វ៉ាន់ នីឡា ។ រូបថត ហុង មិន
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