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មុំ គន្ធា

ភ្នពំៃញៈ អនុក្រតឹ្រយ ល្រខ ១២ ៩ 
ស្តពីកីារ ទប ់ស្កាត ់  នងិ ឆ្លើយ តប 
ការ ឆ្លង រាល ដាល ជា អន្តរ ជាតិ 
ន្រ ជំងឺ នៅ តាម ច្រក ច្រញ -ចូល 
បានដំឡើង នូវ  ការ ផាក ពិន័យ   ទៅ  - 
លើ អ្នក គ្រចវ្រះ និង អ្នក ផ្តើម គំនិ  ត  
ឱ្រយ គ្រចវ្រះ   ចន្លោះ ពី ១លាន  ទៅ 

ដល់ ៥០ លាន រៀល ខណៈ អនុ - 
ក្រ ឹត្រយ ថ្ម ីមយួ ទៀត  បាន សម្រច  
ផាក ពិន័យ ពី  ១លាន ទៅ៥លា ន 
រៀលចំពោះ បុគ្គល ដ្រល គ្រច វ្រ ះ 
ពី ការ ធ្វើ ចតា្តា ឡី ស័ក ។

យោង តាម អនកុ្រតឹ្រយ ស្តពី ីការ- 
ក្រ សម្រួល មាត្រ ៨  ដ្រល  ចុះ- 
ហត្ថល្រខា ដោយ លោក នាយក - 
រដ្ឋ មន្រ្តីហ៊ុន ស្រន  ពី ម្រសិលមិញ 

បាន ច្រង ថា អ្នក ដំណើរ  ឬការី 
ន្រ យាន ដឹក ជញ្ជនូ  ដ្រលគ្រច វ្រ ះ  
មនិឱ្រយ មន្រ្ត ីចតា្តា ឡសីក័  ធ្វើ ការ- 
ត្រ ួ ត ពិនិត្រយ ឬមិន សហការ ជា មួ យ  
នឹង មន្រ្តចីតា្តាឡីស័ក ក្នងុ ការ អនុ  - 
វត្ត វិធាន ការ សុខាភិបាល ឬមិន- 
បពំ្រញ តាម ប្របបទ  ដ្រល មាន 
កំណត់ ក្នងុ អនុក្រតឹ្រយ ល្រខ ១២ ៩  
ចុះ កាល ព ីខ្រ កញ្ញា ឆ្នា ំ២០១៥  

ត្រវូ ទទលួ ពនិយ័ អន្តរការណ ៍ជា 
ប្រក់ ពី ១លានដល់៥ លាន រៀ ល  
និង តម្រូវ ឱ្រយ អនុវត្ត វិធាន ការ 
សុខា  ភិបាល ។ មាត្រ ៨ ថ្មីន្រះ  
បាន លើក ឡើង ទៀត ថា«ជន ណា 
ដ្រល ផ្តើម គំនិត  ដឹកនាំ ណ្រនាំ 
ញុះញង ់បញ្ចុះ បញ្ចលូ ឬ ជយួ- 
សម្រួល ដោយ ច្រតនា ដល់ អ្នក- 
ដំណើរ ឬការី ...តទៅទំព័រ  ៤

ក្រសួងយុត្តធិម៌ស្នើអភិ-
បាលក្រងុ-ខ្រត្តពិនិត្រយឈ្មោះ
ទណ្ឌតិត្រវូលើកល្រង-
ទោសផ្អ្រកលើការក្រខ្លនួ

ប្រតិបត្តកិរហិរញ្ញវត្ថុ
សាទរចំណាត់ការ
រក្រសាទុនបម្រងុត្រមឹ
៧%ដោយNBC

អាជ្ញាធរគ្រងសង់
ទីលានចាក់សំរាមថ្មី
លើផ្ទ្រដីជង៥០ហិក-
តនៅស្រកុអង្គស្នលួ

វ៉ន ដារ៉ា 

 ភ្នពំៃញៈ រដ្ឋ មន្ត្រ ីក្រសងួ យតុ្ត ិធម ៌ 
លោក កើត  រិទ្ធ  ស្នើ អភិបាល រាជ- 
ធាន ី-ខ្រត្ដ  ជាប្រធាន គណៈ កម្ម ការ    
បន្ធរូ បន្ថយ ទោស  នងិ លើក ល្រង- 
ទោស រាជ ធានី- ខ្រត្ត យក ចិត្ដ ទុក-  
ដាក់  ពិនិត្រយ លើ ...តទៅទំព័រ ២  

ម៉ៃ គុណមករ 

ភ្នំពៃញៈ ប្រតិបត្តិករ នៅ ក្នុង 
ឧស្រសាហ កម្ម ហរិញ្ញ វត្ថ ុស្វាគមន ៍
ស្រចក្ដ ីសម្រច របស ់ធនាគារ ជាតិ 
ន្រ កម្ពុជា  (NBC)  ក្នុងការ បន្ត 
ទនុ  បម្រងុ កាត ព្វ កចិ្ច(RR)  រហតូ  
ដល ់ចងុ ឆមាសទ១ី ឆ្នានំ្រះ  ដ្រល  
អនញុ្ញាតដល ់វសិយ័ន្រះ មាន មលូ-
និធិ កាន់ត្រ ច្រើន  ក្នុងការ ផ្ដល់ 
កម្ច ីដល ់អតថិជិន ក្នងុ ការ ចលូ- 
រមួ ជរំ ុញ  សកម្មភាព ស្រដ្ឋ កចិ្ច ឲ្រយ 
ងើប ឡើង វិញ ឆប់ រហ័ស  ។  

 ស្រចក្ដី សម្រ ចរបស់ NBC 
បានធ្វើឡើង   បនា្ទាប់ពី  កិច្ចប្រជុំ 
គណៈ កមា្មាធកិារ គោល នយោបាយ  
របូយិវត្ថ ុ ដ្រ ល បាន ដកឹនា ំដោយ  
លោក ជា  ចាន ់ត ូទ្រស ភបិាល 
ធនាគារ ជាត ិន្រ កម្ពជុា  (NBC)  
កាល ពីថ្ង្រ ទី ១០  ខ្រ កុម្ភៈ  ដើម្របី 
ត្រួត ពិនិត្រយ  លើ ការ ធ្វើ បច្ចុប្រប ន្ន- 
ភា ពស្រដ្ឋ កចិ្ច របស ់ពភិព លោក  
វឌ្រឍន ភាព  នងិ  បញ្ហា ប្រឈម ន្រ 
មា៉ា ក្រសូ្រដ្ឋកចិ្ច នងិ វសិយ័ ហរិញ្ញ-
វត្ថ ុនៅ  កម្ពជុា   ព្រមទាងំ    ការ អនវុត្ត 
រូបិយ វត្ថុ  នៅព្រល  អនាគត ។  

 លទ្ធផល កចិ្ច ប្រជុនំ្រះ បាន ឲ្រយ 
ដឹង  ថា ៖« គណៈ កមា្មាធិការ ន្រះ  
បន ្ត  រក្រសា ទនុ បម្រងុ កាតព្វ កចិ្ច ក្នងុ  
អត្រ ៧ ភាគរយ  សម្រប់  ប្រក់ 
ដលុា្លោរ  នងិ របូយិ បណ័្ណ ប្រក ់រៀល   
រហតូដល ់ ចងុ ឆមាស ទ១ី ឆ្នា ំន្រះ    
ប្រសិនបើ  មាន...តទៅទំព័រ ៩

ឡុង គីម  ម៉ា រីតា

ភ្នំពៃញៈ ស្ថានីយ ផ្ទ្ររ សំរាម 
បណ្តោះអាសន្ន ថ្មី ១កន្ល្រង ទៀត 
ដ្រល ស្ថតិនៅ ភាគ ខាង ជើង រាជ - 
ធានី ភ្នំព្រញ  កំពុង បន្ត ការសង- 
សង ់ខណៈ អាជា្ញា ធរ  មាន  គម្រង  
សង សង់ ទីលាន ចាក់ សំរាមថ្មី  
ចុង ក្រយ១ទៀត  លើ ផ្ទ្រ ដី  ជាង 
៥០ហកិតានៅ ក្នងុស្រកុ អង្គស្នលួ 
ខ្រត្ត កណា្តោល នា ព្រល ខាង មុខ  ។

មន្ត្រី សលា រាជធានី ភ្នំព្រញ 
បាន   ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ ក្នុង លក្ខ - 
ខណ្ឌមនិ បញ្ច្រញ ឈ្មាះ កាលព ី
ថ្ង្រទី ១៧  ខ្រ កុម្ភៈ...តទៅទំព័រ  ៦

មន្ត្រីព្រញសិទ្ធិចំនួន៣៣ក្រុមនឹងត្រូវ
ប្រកួតប្រជ្រងគ្នាក្នុងពានរង្វាន់ក្រសួងអប់រំ

សូមអានទំព័រ

១៥ព័ត៌មានកីឡា

រដ្ឋាភិបាលកំពុងពន្លឿនការ-
រៀបចំស្រចក្ដីព្រងក្របខ័ណ្ឌ
គោលនយោបាយស្រដ្ឋកិច្ច
និងសង្គមឌីជីថល...ទំព័រ៩

សេដ្ឋកិច្ច

ក្រុមបាតុកររាប់ពាន់នាក់ប៉ះ-
ទង្គិចជាមួយប៉ូលិសនៅBarcelona
និងMadridបនា្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួន
អ្នកចម្រៀងរ៉្របមា្នាក់...ទំព័រ១១

អន្តរជាតិ

កម្មវិធីបោះជំរំតង់នៅព្រឡង់
ផ្ដល់ឱកាសឱ្យអ្នកចូលរួមបាន
ប្ររព្ធទិវាន្រក្ដីស្រឡាញ់ចំ-
ពោះធម្មជាតិ...ទំព័រ១៤

ជីវិតកម្សាន្ត

ពលរដ្ឋ  រីសអៃតចាយ នៅ លើ គំនរសំរម ក្នងុខណ្ឌដង្កោ  ។ អាជ្ញាធរ រៀបចំទី លានចាក់សំរម ថ្ម១ីទៀត នៅ សៃកុ អង្គស្នលួ  ខៃត្តកណ្ដាល។ រូបថត ហុង មិនា
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តពីទំព័រ ១...បញ្ជី ស្នើ សុំ បន្ធូរ- 
បន្ថយ ទោស  នងិ លើក លៃង ទោស   
ទណ្ឌតិ ដោយ ផ្អៃក លើ ការ កៃបៃ ខ្លនួ   
របស់ ទណ្ឌិត មិន មៃនមើល លើ 
រយៈ ពៃល នៃ ការ អនុវត្ដទោស 
របស់ ទណ្ឌិត នោះ ទៃ។ 

លោកកើត  រទិ្ធ  ដៃល ជា បៃធាន 
គណៈ កម្មការ ថ្នាក់ ជាតិ  ពិនិតៃយ  
និង វាយ តម្លៃ បញ្ជី ឈ្មោះ ទណ្ឌិត 
ស្នើ សុ ំបន្ធរូ បន្ថយ ទោស នងិ លើក-  
លៃង ទោស  បានស្នើ  និង ថ្លៃង 
បៃបនៃះ ពៃល លោក ចូលរួម ធ្វើ- 
ជាអធបិត ី ក្នងុ កចិ្ច បៃជុ ំផៃសព្វ ផៃសាយ 
ពៃះ រាជ កៃឹតៃយ ស្តីពី ការ បន្ធូរ បន្ថយ 
ទោស  និង លើក លៃង ទោស ដល់ 
គណៈ កម្ម ការ ថ្នាក់ ជាតិ  គណៈ- 
កម្មការ កៃសងួ មហា ផ្ទៃ  នងិ គណៈ- 
កម្មការ រាជ ធាន-ី ខៃត្តទទូាងំ បៃ ទៃស   
កាល ពី ថ្ងៃទី ១៧  ខៃ កុម្ភៈ នៅ 
ទីស្ដីការ កៃសួង យុត្ដិធម៌។

លោក រដ្ឋ មនៃ្ដ ីថ្លៃង ថ  ការលើក- 
លៃង ទោស  នងិ បន្ធរូ បន្ថយ ទោស 
គឺ ជា ឧបករណ៍ មួយ ដើមៃបី លើក- 
ទឹកចិត្ដ ឱៃយ ទណ្ឌិត  លត់ដំ កៃ បៃ 
ខ្លួន បាន កាន់ តៃ ឆប់ រហ័ស។ 
លោក ថ្លៃង ថ ៖«ដូច្នៃះ ខ្ញុំ ស្នើ សុំ 
ឯកឧត្ដម លោក ជទំាវ  ជា អភ ិបាល   
ជាតំណាង អភិបាល  ដៃល ជា 
បៃធាន គណៈ កម្មការ បន្ធរូ បន្ថយ- 
ទោស  និង លើក លៃង ទោស រាជ- 
ធានី  ខៃត្ត  សូម យក ចិត្ដ ទុក ដាក់ 
លើ ចណំចុ លក្ខ ខណ្ឌ ក្នងុ ការ ស្នើ- 
សុំ បន្ធូរ បន្ថយ ទោស  និង លើក- 
លៃង ទោស គ ឺការ កៃបៃខ្លនួ របស ់
ទណ្ឌិត នៃះ ឯង»។

បើ ទណ្ឌិត កៃបៃ ខ្លួន ទៅ ជា 
មនុសៃស  ល្អ ហើយ  គឺ អាច អត់ឱន- 
ទោស ឱៃយ ទណ្ឌតិ នោះ បាន  ឬក ៏គៃ 
អាច លើក ទកឹ ចតិ្ដ ឱៃយ កៃបៃ ខ្លនួ ឱៃយ 
បាន កាន ់តៃឆប ់។  ប៉នុ្ដៃបើ ទណ្ឌតិ 

នោះ មិន បាន កៃ បៃខ្លួន  ហើយ 
អនុវត្ដ ទោស បាន គៃប់ ចំនួន ១ 
ភាគ ៣  នៃ ទោស  គឺ មិន តៃូវបាន- 
អនុគៃះ ទោស ឡើយ។ នៃះ ជា 
ការបញ្ជាក់ របស់ លោក រដ្ឋមន្តៃី។

លោក បន្ថៃមថ ៖«ការ ទទួល- 
ខសុ តៃវូ ដធ៏ ំរបស ់ឯកឧត្ដម  លោក- 
ជំទាវ ដៃល ជាអភិបាល រាជធានី 
ខៃត្ដ  ចពំោះ ការ វាយ តម្លៃ ការ បន្ធរូ- 
បន្ថយ ទោស និង លើក លៃង ទោស   
មិន មៃន ទទួល បាន បញ្ជី មក 
ឃើញ  ទណ្ឌិត អនុវត្ដ ទោស គៃប់ 
ចនំនួ២ ភាគ ៣ ហើយ  ស្នើ សុ ំបន្ធរូ- 
បន្ថយ ទោស  និង លើក លៃង- 
ទោសនោះ  គឺ មិនមៃន ទៃ»។

លោក កើត រិទ្ធ  បញ្ជាក់ថ ៖ 
« ពន្ធនាគារ មាន យន្ត ការ បៃឡង- 
បៃណាំង សមៃប់ ទណ្ឌិត  ដើមៃបី 
ទទលួបាន អនគុៃះ ទោស ហើយ។ 
ប៉នុ្ដៃ យន្តការ នៃះ  តើ មាន យន្ត ការ 
ពិនិតៃយ ដៃរ ទៃ។  មិន មៃន ដាក់ - 
[បញ្ជីឈ្មោះ ទណ្ឌិត ស្នើសុំ បន្ធូរ- 
បន្ថយ  ទោស  នងិ លើក លៃង ទោស]  
មក ១០០  រុញ ទៅ ទាំង ១០០ ទៃ» ។ 

លោក ឆៃម សាវុធ  អគ្គនាយក 
នៃ អគ្គនាយកដា្ឋាន ពន្ធនាគារ  
កៃសងួ មហាផ្ទៃ ថ្លៃងថ គៃប ់ពន្ធ- 
នាគារ  គៃប ់មណ្ឌល អបរ់ ំកៃ បៃ  គ ឺ
សុទ្ធ តៃមាន គណៈកម្មការ បៃឡង- 
បៃណាំង ចំពោះ ទណ្ឌិត  ហើយ 
ដើមៃប ីឱៃយ ទណ្ឌតិ មា្នាក់ៗ  កា្លាយ ទៅ ជា 
ទណ្ឌិត គំរូ គឺ សុទ្ធតៃ តៃូ វ ឆ្លង កាត់ 
ការបៃឡង បៃណាំង ទាំងអស់  
ទើប ទទួលបាន ឱកាស  វាយ- 
តម្លៃ បន្ធរូបន្ថយ  នងិ លើកលៃង 
ទោស ។

លោក ថ្លៃង ថ ៖«ក្នុង ពន្ធនាគារ 
នីមួយៗ  គឺ ក្នុង ១ខៃ  គៃ ធ្វើ ការ បៃ- 
ឡង បៃណាំង  ហើយ កា របៃ ឡង- 
បៃណាំង នៃះ  គឺ ជៃើស យក តៃ 
ទណ្ឌិត បុ៉ណ្ណោះ។ ពៃះ ទណ្ឌិត 
ជាអ្នក ដៃល ទទលួបាន សាល កៃម-   
សា្ថាពរ របស់ តុលាការ នឹង អាច 

ទទលួបាន សទិ្ធ ិស្នើ សុ ំបន្ធរូ បន្ថយ 
ទោស  និង លើកលៃង ទោស»។

កាល ព ីថ្ងៃទ ី១២  ខៃមករា  ឆ្នា ំនៃះ  
ពៃះ ករុណា ពៃះបាទ សម្តៃច ពៃះ- 
បរម នាថ  នរោត្តម  សីហមុ នី  ពៃះ-  
មហាកៃសតៃ នៃ កម្ពុជា បាន ចៃញ- 
ពៃះរាជ កៃតឹៃយ ថ្ម ីស្តពី ីការ បន្ធរូ បន្ថយ   
ទោស  នងិ លើក លៃង ទោស  ។  ក្នងុ 
មាតៃ៣ នៃពៃះ រាជកៃឹតៃយ នៃះ  
បញ្ជាក់ ថ  ពិធី បុណៃយ ដៃល អាច 
ស្នើ សុំ ការ បន្ធូរ បន្ថយ ទោស  និង 
លើក លៃង ទោស ទណ្ឌិត  មាន 
៥ដង ក្នងុ ១ ឆ្នាំៗ   គ ឺ១ ទវិា ជយ័ ជម្នះ   
លើ របប បៃល័យ ពូជ សាសន៍  ២  
ពធិបីណុៃយ ចលូ ឆ្នាំ ថ្ម ីបៃពៃណ ីជាតិ  
៣  ពិធី បុណៃយ វិសាខ បូជា  ៤  ពិធី - 
បុណៃយ ឯក រាជៃយ ជាតិ  និង៥  ពិធី - 
បុណៃយ អុំទូក បណ្ដៃត បៃទីប  និង 
សំពះ ពៃះ ខៃ  អក អំបុក។  

បើ តាម ពៃះរាជ កៃឹតៃយ ដដៃល  
ការ បន្ធូ រ បន្ថយ ទោស  និង ការ- 
លើក លៃង ទោស  កអ៏ាច ធ្វើ ផង ដៃរ   
ក្នុង ពិធី បុណៃយ  ឬពៃឹត្តិការ ណ៍ ធំៗ 
របស ់ជាត ិ។  ការ បន្ធ ូរបន្ថយ ទោស 
នងិ ការ លើកលៃង ទោស  កអ៏ាច ធ្វើ   
សមៃប់ ពិធី បុណៃយ នីមួយៗ ខាង- 
លើ ដាច់ ដោយ ឡៃក ពីគា្នា ឬ រួម គា្នា។ 

ចំណៃក កៃឹតៃយ ចាស់ លៃខ ២៨ 
ចុះ ថ្ងៃទ ី២០ ខៃមថិនុា  ឆ្នា១ំ៩៨៨  
របស ់កៃមុ បៃកឹៃសា រដ្ឋ  ការស្នើ សុ ំការ-  
បន្ធូរ បន្ថយ ទោស  និង លើក លៃង- 

ទោស ទណ្ឌិត  គឺ ធ្វើ ឡើង ក្នុង ពិធី- 
បុណៃយ ជាតិ ធំៗ៣  គឺពិធី បុណៃយ ចូល-  
ឆ្នាំថ្មី បៃពៃ ណី ជាតិ ពិធីបុណៃយ វិ- 
សាខ បជូា  នងិបណុៃយ អុទំកូ  បណ្ដៃត   
បៃទីប និង សំពះ ពៃះខៃ  អក អំបុក ។

លោក  គមឹ សន្តភិាព  រដ្ឋ លៃខា- 
ធកិារ  កៃសងួ យតុ្ត ិធម ៌ថ្លៃង ថ  ពៃះ-  
រាជ កៃតឹៃយ  ស្តពី ីការ លើក លៃង ទោស   
នងិ បន្ធ ូរបន្ថយ ទោស គ ឺជា ឧបករណ ៍
ដ៏សំ ខាន់ មួយ សមៃប់ ជួយ ជំរុញ 
ឱៃយ ទណ្ឌតិ គៃប់ៗ  របូ ឆប ់កៃ បៃ ខ្លនួ   
ឱៃយ កា្លាយ ជា មនុសៃស ល្អ  ដើមៃបី ឆប់ 
ទទួល បាន ការ អនុ គៃះ ទោស។ 
លោក ថ្លៃងថ ៖«ពីមុន មាន៣- 
ឱកាស  ឥឡូវ មាន ៥ឱកាស។  
អ៊ចីងឹ នៃះ ជា ឧបករណ ៍ដើមៃបី លើក- 
ទឹក ចិត្ត ដើមៃបី ជំរុញ ឱៃយ ទណ្ឌិត មាន 
ការ កៃបៃ ខ្លួន  នៅ ក្នុង ពន្ធ នាគារ  
ដៃល ជា លក្ខខណ្ឌ ចាំបាច់ មួយ  
ដៃល អាច ទទួល បាន ការអនុ- 
គៃះ ទោស»។ 

លោក ឱៃយ ដងឹថ  នៅ ឆ្នា២ំ០២០ 
ទណ្ឌិត ដៃល បា ន ធ្វើសំណើ សុំ 
លើក លៃង ទោស  នងិ បន្ធរូ បន្ថយ- 
ទោស  មាន ចំនួន  ១ ៧៥៣ នាក់  
សៃី ចំនួន ១១៣ នាក់  ក្នុង នោះ 
ពៃះមហាកៃស តៃ បាន ចៃញ ពៃះរា ជ- 
កៃឹតៃយ  សមៃច លើក លៃង ទោស 
នងិ បន្ធរូ បន្ថយ ទោស ដល ់ទណ្ឌតិ 
សរុ ប មាន ចំនួន  ៩៣១ នាក់  សៃី 
មាន ចំនួន ៩០នាក់៕

នៅ សុី វុត្ថា

កំពង់ធំៈ កសិករ ជិត៤០០ គៃសួារ   
នៅសង្កាត់ អូរ កន្ធរ កៃងុ ស្ទងឹ សៃន 
ខៃត្ត កំពង់ ធំ  បាន ស្នើ អាជា្ញាធរ- 
ខៃត្ត កុំ បន្ត អាជា្ញា ប័ណ្ណ ដល់ កៃុម- 
ហ៊ុន កំពង់ ធំ អុិន វៃស មៃន និង 
ឌី វៃឡុ ប មិន គៃុប ឱៃយបូម ទឹក ពី 
ស្ទងឹ សៃន ដើមៃបី សៃច សៃព សៃវូ-  
បៃងំ ពកួ គាត ់ ទៀត ក ៏ប៉នុ្តៃ បាន 
ស្នើ ឱៃយ រក កៃុម ហ៊ុន ផៃសៃង ដៃល 
មាន សមត្ថ ភាព បន្ត អា ណត្តិ ថ្មី 
នៃះ តាម រយៈ ការ បោះ ឆ្នាត ។ 

លោក សុិន  សំអាត  តំណាង 
ឱៃយកសិករ ទាំងនោះ  បាន បៃប់ 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍  ពថី្ងៃទ ី១៧  កមុ្ភៈថ  
កៃុមហ៊ុន នៃះ  មិន បាន រៀបចំ 
មា៉ាសីុន បូម ទឹក ឱៃយបាន មុនកសិករ  
ផ្តើម ធ្វើសៃ បៃំង ទៃ ជា ហៃតុ 
ធ្វើឱៃយ ខ្វះ ទឹក  សៃច សៃព ។ 

លោក ថ៖«សៃវូបៃងំ តៃវូការ 
ទកឹជា ចា ំបាច ់ ពៃះ មាន ពៃល- 
កណំត ់ថ្ងៃ នងិ កណំត ់ខៃ រប សវ់ា  
ហើយ នៅពៃល ខ្វះទឹក  បាន 
ធ្វើឱៃយ កសកិរ តៃវូចណំាយ លយុ 
ចៃើន។ឧទា ហរណ៍ ថ  បាញ់ ទឹក  
អស់ ១០ មុឺន រៀល  ហើយ បើ 
អត់ ទឹក  គឺបាញ់ អស់ ២០ មុឺន 
រៀល និង ខូច សៃូវ ទៀត» ។  

បើ តាម លោក  សុិន  សំអាត  
ចំពោះ ទឹក វិញ គឺ មិន គៃប់ គៃន់ 
ទៃ  ដូច្នៃះ ហើយ បាន ជា ពលរដ្ឋ 
មនិ ពៃញ ចតិ្ត ហើយ ត វា៉ា  ប៉នុ្តៃ គៃ 
(កៃមុ ហ៊នុ) ថ  គៃ ធ្វើ តៃ ១០ ឆ្នា ំ
ទៀត ទៃ នឹង បៃគល់ ឱៃយ វិញ ហើយ។ 
  លោក បញ្ជាក់ ថ៖ «ប៉ុន្តៃ ឥឡូវ 
គៃ អត់ មាន ស្នើសុំ តៃឹម សង្កាត់ 
ទៃគ ឺគាត ់ធ្វើ ពលីើ មក កៃម វញិ  
គាត់ ដាក់ ១ អាណត្តិ ១០ ឆ្នាំ ពី 
លើ ទៀត អ៊ចី ឹង កសកិរ គាត ់អត ់
ពៃញ ចិត្ត។ កសិករឱៃយ រៀបចំ  
អា ណត្ត ិតៃមឹ ៥ ឆ្នាបំា ន ហើយ  និង 
អនញុ្ញាត ឱៃយមាន ឈរឈ្មោះ ទៅ 
ហើយ បើគាត់ សៃឡាញ់ ពី ណា 
បោះ ឆ្នាត ឱៃយ ពី ហ្នឹង ទៅ »។

លោក  ជវី គមី អនុ ចៅសង្កាត ់
អរូ កន្ធរ   បាន ឱៃយដងឹ ដៃរ ថ បញ្ហា 
នៃះ កៃមុហ៊នុ  បានចុះកចិ្ចសនៃយា 
ធ្វើ អាជវីកម្ម ជាមយួកសកិរ រយៈ- 
ពៃល ១០ ឆ្នាំហើយ  តៃបើ ចង់ 
បន្តកៃុមហ៊ុន តៃូវ សុំ ពីកសិករ 
ដៃល បៃើទឹក ឱៃយបា ន មុន ១ឆ្នា។ំ  
  លោក បន្ត ថ ពៃ លនៃះ  គៃប់ 
១០ ឆ្នាំ ហើយ  តៃកៃុមហ៊ុន មិន 
បាន សំុពីកសិករ ទៃ  តៃ បៃរជាមាន 
ការ អនុញ្ញាត  ឱៃយបន្ត អាជីវ កម្ម 
ធ្វើ ឱៃយ  ពល រដ្ឋ រឹត តៃ មិន ពៃញ ចិត្ត។  
   លោក  ថ៖  «កន្លង មក ព លរដ្ឋ 
តៃងតៃ  ថ្នាំងថ្នាក់ ជា មួយ កៃុម ហ៊ុន 
នៃះ ដោយសារ គាត់ បៃើបៃស់ 
ទឹក មិន គៃប់ គៃន់  ហើយ មួយ 

ទៀត កម៏ា ន បញ្ហា ជា ចៃើន ផៃសៃង 
ម ក ដោះ សៃយ នៅសង្កា ត ់ន ិង 
នៅ  កៃងុ ជាចៃើន លើក   បុ៉ន្តៃ  គា្មោន 
ដំណះ សៃយ  សមសៃ ប» ។ 

លោក បាន ឱៃយ ដឹង ដៃ រ ថ ដី- 
សៃ សមៃប ់ធ្វើ សៃវូ បៃងំ របស ់
កសិករដៃល បៃើទឹក នៃះគឺមាន 
  ជិត ២ ០០០ហិ កតា។

លោក បន្តថ៖«អ៊ីចឹង ទៃ 
ពលរដ្ឋ ស្នើ សំុក្នងុ អាណ ត្ត ិថ្ម ីនៃះ 
គាត់ ឱៃយ រក កៃុមហ៊ុន ណា ដៃល 
ល្អ  ហើយនិង មាន សមត្ថ ភាព 
មកឈរ ឈ្មោះ បោះ ឆ្នាត ក្នុង 
អាណត្តិ ៥ឆ្នាំ  ហើយ កៃុមហ៊ុន 
ចាស់ ហ្នឹង ក៏ អាច ឈរ ឈ្មោះ 
បានដៃ រ បើ  ពលរដ្ឋ  ពៃញ ចិ ត្ត 
គាត់ អាច បន្ត ទៀត ទៅ ប៉ុ ន្តៃ 
អា កៃ យនៃះ គាត ់ចៃញ អាជា្ញា- 
បណ័្ណ បន្ត ១០ ឆ្នាទំៀ ត  គតិព ីឆ្នា ំ
២០២១ នៃះ ទៅ  ដោយ មាន ការ- 
សុីញៃ ៉ពី មន្ទីរ ធន ធាន ទឹ ក និង  
មន្ទីរ កសិកម្ម   ខៃត្តកំ ពង់ ធំ» ។ 

លោក សខុ ល ូ អភិ បា លខៃត្ត 
កំពង់ ធំ បាន ឱៃយ ដឹង  ពីថ្ងៃទី ១៧ 
កមុ្ភៈ ថ ពត័ ៌មាន នៃះ លោក បាន 
ទទួល រួច ហើយ  ប៉ុន្តៃ តាម រយៈ 
មន្ទរី ធនធាន ទកឹ  នងិ ឧត ុនយិម 
និង មន្ទីរ កសិ កម្ម  រុកា្ខា បៃមាញ់ 
នងិ នៃ សាទ  បាន រាយ ការ ណ ៍ថ  
កៃមុ ហុ៊ន  នៃះ បាន ផ្គត់ផ្គង់ ទឹក ជូន 
ពល រដ្ឋ បាន ល្អ  និង មិន ធា្លាប់ មាន 
ទំនាស់  លោក ក៏ បាន ឯក ភាព ។

 លោក ថ ៖«មកទល់  ពៃល 
នៃះខ្ញុមិំន ទាន់  បានទទួ ល ពាកៃយ- 
ប ណ្ដឹង  ពី  ពលរ ដ្ឋ   ទៃ ប៉ុន្តៃ នៅ 
ពៃ លដៃល ពល រដ្ឋ មិន សបៃបាយ- 
ចិត្ត និង ពៃញ ចិត្ត ចំពោះ កៃមុ ហុ៊ន 
មួយ នៃះ ខ្ញុ ំនឹង រៀបចំ កៃមុ ការងរ 
មួយ ចុះទៅ ដោះ សៃយ ជូន» ។

លោក  យូ  ឡា  បៃធា ន មន្ទី រ- 
ធ ន ធា នទកឹ  នងិ ឧ ត ុនយិ  ម ខៃត្ត 
កំពង់ធំ បា នឱៃយដឹ ង ពីមៃសិល មិញ 
ថ  ករណីនៃះ  ក៏មា ន កសិ ក រ 
ជាចៃើ នបា នផ្តិ តមៃដៃគាំទៃឱៃយ   
កៃមុហុ៊ ននៃះបន្តអាជី វ កម្មដៃរ ។ 
ខាងកៃុ មហ៊ុន ក៏ មាន សមិទ្ធ- 
ផ ល ល្ៗអ ដៃរចាប ់ព ីធ្វើអា ជ ីវក ម្ម 
នៅឆ្នា ំ២០១០មក ដូចជា ជីក- 
បៃ ឡា យ  ដាក់ មា៉ាសីុ នបូម ទឹក  និង  
ធ្វើ អ្វជីា ចៃើន ទៀត  មៃយា៉ា ងបើ ដក 
កៃុមហ៊ុ ននៃះ ហើយ រក កៃុ ម- 
ហ៊ុ នថ្មីមក ជំ នួ ស  វា រឹតតៃ ខា ត- 
ពៃ លធ្វើ ឱៃយ   សៃូ  វ របស់  កសិ ករ 
ខូ ចខា ត កាន់ តៃចៃើ ន  ។ 

លោក ថ៖ «គៃន់ តៃ ខ្វះទឹ ក 
ហើយ ដក គៃចៃ ញ គ ឺម ិនស ម ទៃ 
យើង អា ចកៃគា្នា សនិ   ហើយ ចុះ 
កិច្ច សនៃយា មួយឱៃយ ចៃបា ស់លាស់ 
ឬដាក់ លក្ខ ន្តិកៈ  បើមិ នគោ រព  
តា មទៃ  យើងប្តឹ ង ទៅតុ លា ការ  
ដក សិ ទ្ធធិ្វើ អា ជី វកម្ម»៕

លោកកើត រិទ្ធ ក្នងុកិច្ចប្រជំុស្តពីីការបន្ធរូបន្ថយទោស ពីថ្ង្រទី១៧កុម្ភៈ។ រូប ហា៊ាន រងៃសី

ក្រសួងយុត្តធិម៌... កសិករជិត៤០០គ្រសួារស្នើសំុខ្រត្ត 
កំុឱ្រយក្រមុហុ៊នបន្តបូមទឹកពីស្ទងឹស្រន
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 នៀម   ឆេង 
 
ភ្នំ ពេញៈ បៃ ជា ពល រដ្ឋនៅ 

ក្នុង  ខៃត្ត ចំនួន ៧  បាន បៃើ- 
បៃសទ់កឹ សមៃប ់ពសិា ដោយ 
ពងឹ ផ្អៃក លើ ទកឹ ទន្លៃ  ស្ទងឹ  ពៃក  
បឹង សៃះ  អូរ  និង តៃពំាង  ខណៈ 
ដៃល ខៃត្ត សា្វាយ រៀង ពៃវៃង  
តៃបូង ឃ្មុំ   និង សៀម រាប  ជា ខៃត្ត 
ដៃល អាសៃ័យ លើ ទឹក អណ្ដូង 
ចៃើន ជាង គៃ។  នៃះ បើ តាម 
សៀវភៅ ជំរឿន ឆ្នាំ២០១៩។

បើ តាម  សៀវ ភៅ ជំរឿន ខៃត្ត 
ដៃល ពឹង អាសៃ័យ លើ  ទឹក ទន្លៃ  
ស្ទងឹ  ពៃក  បងឹ សៃះ  អរូ   តៃពាងំ 
និង បឹង  សមៃប់ ពិសាបៃចាំ ថ្ងៃ 
រួម មាន  ខៃត្ត ស្ទឹង តៃង  ដៃល 
មាន ភាគ រយ ខ្ពស់ ជាង គៃ រហូត 
ដល ់៤ ៦,១ ភាគ រយ។  ចណំៃក 
ខៃត្ត ៦ ទៀត ដៃល ពឹង លើ បៃភព- 
ទឹក ដូច គ្នា នៃះ  រួម  មាន  ខៃត្ត 
ពោធិ៍ សាត់ ( ២៨,៤ ភាគ រយ)  
កពំត(២៥,៣ ភា គ រយ)  ឧត្តរ- 
មាន ជ័យ (២៤,៨ភាគរយ) 
ប៉ៃលិន (២១,៥ភាគរយ)  បាត់- 
ដំបង  (២០,៩ ភាគ រយ) និង 
មណ្ឌល គិរី( ២០,៦ ភាគ រយ) ។ 

ខៃត្ត ដៃល ពឹង អាសៃ័យ លើ 
ការ ទិញ ទឹក ពី ឡាន សុី ទៃន 

ចៃើន ជាង គៃ  គឺ ខៃត្ត ឧត្តរ មាន- 
ជ័យ(២១,៣ ភាគ រយ)   និង 
ខៃត្ត  កំពង់ ស្ពឺ (១៧,៨ ភាគ- 
រយ)។  ខៃត្ត ដៃល ទិញ ទឹក ដប 
សមៃប់ ពិសាចៃើន ជាង គៃ គឺ 
ខៃត្ត   ប៉ៃ លិន   (៣០,៣ ភាគរយ)  
ខៃត្ត កៃប ( ២៦,៥ ភាគ រយ)  
និងខៃត្ត បន្ទាយ មាន ជ័យ  ( ២២- 
ភាគ រយ ) ។ 

  ខៃត្ត ចំនួន ៥  ផៃសៃង ទៀត ពឹង 
អាសៃយ័ លើ ទកឹ អណ្ដងូ ស្នប ់ ឬ 
អណ្ដងូ ខងួ  ចៃើន ជាង គៃ  គ ឺខៃត្ត 
សា្វាយ រៀង (៨៣,៩ ភាគរយ )  
ខៃត្ត ពៃវៃង (៧០ ភាគរយ)  
ខៃត្ត តៃបងូ ឃ្មុ ំ( ៥១,២ ភាគ រយ) 
សៀម រាប   (៣៩,១ ភាគ រយ)  
និង ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាំង  (៣៦,៥ 
ភាគ រយ) ។

លោក  ន ម  កូពី  អ្នក ជំនញ 
ផ្នៃក បរិសា្ថាន មា្នាក់ បាន ថ្លៃង ថា  
បៃទៃស កម្ពជុា ជា បៃទៃស សមៃបរូ 
ទឹក មួយ  ប៉ុន្តៃ ដើមៃបី រកៃសា ទឹក 
សមៃប ់បៃជា ពលរដ្ឋ បៃើ បៃស ់
គៃប់ គៃន់  រដ្ឋាភិ បាល គួរ តៃ រក 
វិធី រកៃសា ទឹក ទៅ តាម សា្ថាន ភាព 
ជាក់ ស្ដៃង នៃ តំបន់ នីមួយៗ ។

លោក ថ្លៃង ដចូ្នៃះ ថា ៖  « អ៊ ីចងឹ 
តំបន់ ដៃល មាន ផ្ទៃ រង ទឹក ភ្លៀង 
ដៃល មាន ជា លក្ខណៈ ធម្មជាតិ  

យើង តៃូវ ធ្វើ ទំនប់ទប់ វា  យ៉ាង- 
ម៉ៃច  ឬ មួយ តៃវូ កាយ ថៃម យ៉ាង- 
ម៉ៃច ដើមៃបី ឱៃយ វា មាន និរន្ត រភាព 
ដល់ ខៃ បៃំង។  រដ្ឋាភិ បាល គួរ- 
តៃ មាន យុទ្ធ សាស្តៃ ។  សៃុក 
យើង មួយ រដូវៗ មាន ទឹក ភ្លៀង 
ចៃើន  បញ្ហា តៃង់ ថា  យើង តៃូវ 
រកៃសា ទឹក ពី ខៃ វសៃសា នោះ យ៉ាង- 
ម៉ៃច  ដើមៃបី បៃើ បៃស់ ដល់ ខៃ 
បៃំង » ។ 

  អ្នក ន ំពាកៃយ កៃសងួ ធន ធាន- 
ទឹក   និង ឧតុ និយម   លោក  ចាន់  យុតា្ថា 
មិន អាច ទាក់ ទង សុំ ការ អតា្ថា- 

ធិបៃបាយ បាន ទៃ  កាល ពី ថ្ងៃ  
មៃសិល មិញ។  

លោក   នៃតៃ  ភក្តៃ  អ្នក នំ- 
ពាកៃយ កៃសួង បរិសា្ថាន បាន ថ្លៃង 
ថា  កៃសួង បរិសា្ថាន ធ្វើការ 
ការពារ ធន ធាន ធម្មជាតិ  រួម- 
មាន  ទាងំ ពៃ ឈើ ដៃល ជា កតា្តា 
ទាក់ ទាញ ទឹក ភ្លៀង  និង រកៃសា 
ទឹក ភ្លៀង កៃម ដី  ការពារ ទី- 
ជមៃល មួយ ចំនួន ដើមៃបី ជា 
បៃភព ទឹក សមៃប់ ទន្លៃ   បឹង បួ  
ស្ទឹង ជា ដើម ។   

 លោក ថ្លៃង ថា៖  « ការ ថៃ រកៃសា 

ពៃ ឈើ  ការ ថៃ រកៃសា បៃភព ទឹក 
នៃះ ជា ការ ងារ ចាំ បាច់។ 

លោក  លើក ឧទា ហរណ៍  ដូច- 
ជា  នៅ ភ្ន ំគលូៃន ជា បៃភព ទកឹ ដ ៏
សំ ខាន់ របស់ ខៃត្ត សៀមរាប 
ដៃល មាន ហុង ទឹក រហូត ដល់ 
៥៦  ដៃល ចំាបាច់ តៃវូ ការ ការពារ 
ដើមៃបី ជា បៃភព ទឹក ដល់ ខៃត្ត 
សៀម រាប ទាងំ មលូ។  ខៃត្ត ផៃសៃង 
ទៀត ក៏ ដូច គ្នា ដៃរ   ការ ថៃ រកៃសា 
បៃភព ទឹក  និង ពៃ ឈើ ជា ការ- 
ចាំ បាច់ » ។ 

  លោក បន្ត ថា  ដោយ សារ តៃ 

ការ យក ចិត្ត ទុក ដក់ លើ ធន- 
ធាន ទឹក នៃះ ហើយ  បាន ជា 
រដ្ឋាភ ិបាល កពំងុ អនវុត្ត គមៃង 
សាក លៃបង ដៃល មាន ឈ្មោះ ថា  
« ការ បង់ ថ្លៃ សៃវា កម្ម បៃព័ន្ធ- 
អៃក ូឡ ូសុ ី PES   ដៃល ជា បៃពន័្ធ 
ថ្មី អនុវត្ត លើ អ្នក បៃើ បៃស់ ទឹក 
ចៃើន  ធ្វើ ជា អាជវី កម្ម  បៃើ បៃស ់
ទឹក ចៃើន ដើមៃបី បាន ចំណូល គឺ 
តៃវូ បង ់ពន្ធ។   តៃ ឥឡវូ នៃះ យើង 
អនុវត្ត លើ គោល ការណ៍ ស្ម័គៃ- 
ចតិ្ត  ហើយ យើង យក ថវកិា នោះ 
ទៅ ការពារ បៃភព ទឹក  និង ពៃ- 
ឈើ នៅ ក្នុង តំបន់ » ។  លោកថា 
កៃ សួង បរិសា្ថាន ក៏ អំពាវ នវ ឱៃយ 
បៃជា ពល រដ្ឋ  និង កៃុម ហ៊ុន 
អាជីវ កម្ម   សណ្ឋា គរ  ផ្ទះ សណំក ់
ក្នងុ ការ សនៃសំ សំចៃ ទឹក  ដើមៃបី ចូ ល- 
រួម ថៃ រកៃសា បរិសា្ថាន  និង ការពារ 
ភព ផៃន ដី។   បៃសិន បើ បៃភព- 
ទឹក មិន តៃូវ បាន ការពារ ទៃ  
កម្ពុជា អាច មាន បញ្ហា បៃឈម 
រឿង បៃភព ទឹក  ពៃះ វា ជាប់  
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ បៃ បៃលួ អាកាស- 
ធាតុ  ការ ឡើង កម្ដៅ ភព ផៃនដី  
ដៃល ធ្វើ ឱៃយទកឹ ហតួ លឿន  ធ្វើ ឱៃយ 
ទឹក នៅ ស្ទឹង បឹង បួមួយ ចំ នួន 
ងាយ នឹង រង ការ ហួត  ដៃល ធ្វើ 
ឱៃយ  បៃជា ជន ខ្វះ ខាត ទឹក៕

លោក យាយម្នាក់  នៅសេកុ ស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ រេក ទឹក ចេញ ពី បេឡាយយកទៅ បេើ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

ជំរឿនថ្នាក់ជាតិឆ្នា២ំ០១៩បានបង្ហាញប្រភពទឹកដ្រលពលរដ្ឋប្រើសម្រប់ពិសា

 កៃុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ គៃុប ក្នុងនោះ 
រួមមាន ទូរទសៃសន៍ CBS និង Dig-
ital Sky កាលពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ 
ទ១ី៨ ខៃកមុ្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ បាន ចុះ- 
ហត្ថលៃខា លើ អនុសៃសារណៈ នៃ ការ-
យោគយល ់គ្នា (MoU) នៅ សណ្ឋា-
គរ  កាំបូឌីយ៉ាណ ភ្នំពៃញ ជាមួយ  
ទូរ ទសៃសន៍ធំៗ ចំនួន ២ ក្នុងនោះ រួម 
មាន កៃមុហ៊នុ ទរូ សៃសន ៍បាន យន័ គៃបុ 
និង កៃុមហ៊ុន ហងៃស មាស គៃុប ដៃល 
ជា ការបោះ ជំ ហ៊ាន ដ៏ ធំ មួយ ដើមៃបី 
បង្កើត កៃុមហ៊ុន ថា្នាល ទូរទសៃសន៍ 
ឌីជីថល  ធំជាងគៃ នៅ កម្ពុជា ។ 

 ពិធី ចុះហត្ថលៃខា នៃះ មានការ 
ចូលរួម ជា ផ្លូវការ ដោយ អ្នកឧកញ៉ា 
គិត ម៉ៃង បៃធាន កៃុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ 
គៃុប និង លោក ឧកញ៉ា ឆល វា៉ាន់ 
ទីបៃឹកៃសា កៃុមហ៊ុន ទូរ សៃសន៍ បាយ័ន 
គៃបុ ពៃមទាងំ លោក ឧកញ៉ា អឹងុ ឆៃ 
ងនួ បៃធាន កៃមុហ៊នុ ទរូទសៃសន ៍ហងៃស 
មាស គៃុប ។ 

 គោលបំណង នៃ អនុសៃសរណៈ នៃះ 
គឺ ដើមៃបី បង្កើត កៃុមហ៊ុន ថា្នាល ទូរ-
ទសៃសន ៍ឌជីថីល ដៃលមាន ឈ្មោះថា 
« សម្ពន័្ធ ទរូទសៃសន ៍កម្ពជុា គៃបុ ខ ូអ ិល 

ធ ីឌ ី» ដៃលមាន ការចលូរមួ ភាគហ៊នុ 
ដោយ កៃុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ គៃុប កៃុម-
ហ៊ុន ទរូទសៃសន៍ បាយ័ន នងិ កៃុមហ៊ុន 
ទូរទសៃសន៍ ហងៃស មាស ។ 

 កៃុមហ៊ុន ថា្នាលទូរទសៃសន៍ ឌីជីថល 
ថ្មី មួយ នៃះ នឹងដក់ ឲៃយ ដំណើរការ នូវ 
ថា្នាល ទូរទសៃសន៍ ឌីជីថល ដៃល នឹង 
ផ្តល់ជូន នូវ សៃវា និង ជមៃើស ទូរ-
ទសៃសន៍ ឌីជីថល  ដ៏សមៃបូរបៃប ពៃម - 
ទាំង មាន ប៉ុស្តិ៍ ចៃើន បៃភៃទ សំដៅ 
លើ កស្ទួយ ចំណៃះដឹង ការកមៃសាន្ត 
នងិ ទសៃសនយីភាព តៃជាកភ់្នៃក ដៃល 
នំមក នូវ ភាពសុខដុមរមន ដល់ 

កៃុមគៃួសារ កម្ពុជា ។ 
 អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉ៃង បានមាន-

បៃសាសន៍ថា ៖« នៃះ ជា ផ្នៃក មួយ នៃ 
ចក្ខុវិស័យ របស់ កៃុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ 
គៃុប សមៃប់ធ្វើ ឲៃយ បៃទៃស កម្ពុ ជា 
មាន ឌីជីថល ពៃញលៃញ និង សៃប 
តាម គោលនយោបាយ របស់ រាជ 
រដ្ឋាភិបាល ក្នុងការ ចូលរួម សមៃច 
ឲៃយ បាន ឧសៃសាហកម្ម ជំនន់ ៤.០ 
ហើយ នៃះ ក៏ ជា គំនិត ផ្តួចផ្តើម មួយ 
ក្នងុ ការដក ់វសិយ័ សោតទសៃសន ៍នងិ 
ផៃសព្វផៃសាយ ឲៃយ ទៅជា បៃព័ន្ធ ឌីជីថល 
ផងដៃរ » ។ 

 អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉ៃង បន្តថា ៖« 
យើង មាន សៃចក្តីសោមនសៃស រីក-
រាយ ដៃល បាន ចាប ់ដៃគ ូសហការគ្នា 
បង្កើត កៃុមហ៊ុន ថា្នាល ទូរទសៃសន៍ 
ឌីជីថល ថ្មី នៃះ ដៃល នឹង ចូល រួម 
ចំណៃក ជួយ ដល់ កា រអនុ វត្ត របស់ 
រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា ក្នុងការ ជំរុញ 
ឲៃយ រាល់ បណ្តាញ ផៃសព្វផៃសាយ របស់ 
ឯកជន និង រដ្ឋ ដើមៃបី ប្តូរ ការផៃសាយ ពី 
អាណ ឡូ ក  ទៅជា ការផៃសាយ លើ 
ថា្នាល ទូរទសៃសន៍ ឌីជីថល វិញ ។ 

 កៃុមហ៊ុន ថា្នាលទូរទសៃសន៍ ឌីជីថល 
ថ្មី នៃះ មាន ភារកិច្ច តៃួតពិនិតៃយ 

គណុភាព របូភាព វដីៃអ ូសម្លៃង នងិ 
កម្មវិធី ផៃសាយ នៅលើ បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ-
ផៃសាយ តាមរយៈ ចៃកចៃញចូល 
តៃមយួ ហើយក ៏ចលូរមួ ធានបាន នវូ 
ការផ្លាស់ប្តូរ ការផៃសាយ ពី បៃព័ន្ធ 
អាណ ឡូ ក  ទៅជា បៃព័ន្ធ ឌីជីថល 
ដោយ រលូន ឲៃយ បាន ទាន់ពៃល 
កំណត់  មុន ឆ្នាំ ២០២៣ ។ 

 កៃុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ គៃុប នៅតៃ ប្តៃជា្ញា 
ចិត្ត យ៉ាង ពៃញទំហឹង ក្នុង ការគំទៃ 
ការកៃបៃ ឲៃយ បៃទៃស កម្ពុ ជាមាន 
ឌីជីថល ពៃញលៃញ ។ បណ្តា កៃុម-
ហ៊ុន ក្នុង ផ្នៃក ICT របស់ កៃុមហ៊ុន 
រ៉ូយ៉ាល់ គៃុប រួមមាន Cellcard, 
Ezecom, Wing Money, CBS 
និង Digital Sky បាន នឹង កំពុង 
ធ្វើការ រួមគ្នា ដើមៃបី សមៃច យុទ្ធ-
សាស ្តៃ  ធ្វើ ឲៃយ បៃទៃស កម្ពុ ជាមាន 
ឌីជីថល ពៃញលៃញ ។ 

 សូមបញ្ជាក់ ផងដៃរ ថា កៃុមហ៊ុន 
និយ មួយៗ បាន បមៃើ ទសៃសនី យ អា-
រម្មណ៍ ចំណៃះដឹង និង ការកមៃសាន្ត ក្នុង 
វិស័យ សោតទសៃសន៍  ជូន បៃជាជន 
កម្ពជុា អស ់រយៈពៃល ២៥ ឆ្នា ំមកហើយ 
រហូតមកដល់ ពៃលនៃះ ៕ 

ក្រុមហ៊ុនបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយធំៗចំនួន៣នៅកម្ពុជាចុះហត្ថល្រខាលើអនុស្សរណៈ
យោគយល់គ្នាដើម្បីបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្នាលទូរទស្សន៍ឌីជីថលធំជាងគ្រនៅកម្ពុជា

 ពិធីចុះ MoU  ដើមេបីបង្កើតកេមុហុ៊នថ្នាលទូរទសេសន៍ឌីជីថលធំជាងគេនៅកម្ពជុាតេវូបានធ្វើឡើងកាលពីមេសិលមិញ។ ហុង មិន



តពីទំព័រ១...នៃយានដឹកជញ្ជូនឱៃយ
គៃចចៃញពីការតៃួតពិនិតៃយ ឬគៃចវៃះ
ពីការអនុវត្តវិធានការចត្តាឡីស័កតៃូវ
ទទួលពនិយ័អន្តរការណ៍ជាបៃក់ពី១០
លានរៀលដល់៥០លានរៀល»។
មាតៃថ្មីដដៃលនៃះបញ្ជាក់ថាការ-

ពិន័យអន្តរការណ៍ជាសមត្ថកិច្ចរបស់
កៃសួងសុខាភិបាល។ក្នងុករណីជនល្មើស
មនិពៃមបង់បៃក់ពនិយ័អន្តរការណ៍ក្នងុ
រយៈពៃល៣០ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទទួល-
បានសៃចក្តីសមៃចស្តីពីការពិន័យ
អន្តរការណ៍មនៃ្តីកៃសួងសុខាភិបាល
ដៃលមាននីតិសមៃបទាជានគរបាលយុត្តិ-
ធម៌តៃូវកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅ
តុលាការដើមៃបីចាត់ការតមនីតិវិធីជាធរ-
មាន។មាតៃ៨ថ្មនីៃះបន្ថៃមថា«ការទទួល
ពិន័យអន្តរការណ៍នៃះមិនធ្វើឱៃយជនដៃល
បៃពៃឹត្តបទល្មើសរួចផុតពីការទទួល-
ខសុតៃវូខាងពៃហ្មទណ្ឌផៃសៃងទៀតដៃល
មានចៃងនៅក្នុងចៃបាប់ និងបទបៃបញ្ញត្តិ
ពៃហ្មទណ្ឌជាធរមានឡើយ»។
លោកគឹមសន្តភិាពអ្នកនំាពាកៃយកៃសួង

យតុ្តធិម៌បៃប់ភ្នពំៃញប៉សុ្តិ៍ថាការពងៃងឹ
នូវវិធានការសុខាភិបាលគឺដើមៃបីធានា
បាននវូការយកចតិ្តទកុដាក់ដល់ពលរដ្ឋ
ឱៃយយល់ដឹងដោយខ្លនួឯង ដើមៃបីធ្វើចត្តា-
ឡីស័កការពារនូវការឆ្លងមៃរោគកូវីដ។
ជាមួយគ្នានៃះដៃរយោងតមសំណើ

របស់រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងសុខាភិបាល និង

កៃសួងយុត្តិធម៌រាជរដា្ឋាភិបាលក៏បាន
បង្កើតនវូអនកុៃតឹៃយថ្មមីយួស្តពីវីិធានការ
ចត្តាឡសីក័ដើមៃបីទប់សា្កាត់ការឆ្លងរាល-
ដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ដៃលមាន៧ជំពូក
នងិ២៣មាតៃ។អនកុៃតឹៃយនៃះកណំត់ពី
វិធានការនានាទាក់ទងនឹងការធ្វើចត្តា-
ឡីស័កដើមៃបីទប់សា្កាត់ការឆ្លងរាល-
ដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩សំដៅការពារអាយុ-
ជីវិតនិងសុខភាពរបស់ពលរដ្ឋពៃម-
ទាំងបញ្ចៀសឱៃយបានជាអតិបរមានូវផល-
ប៉ះពាល់ដល់ផ្នៃកសង្គមនិងសៃដ្ឋកិច្ច។
ក្នងុជំពូកទី៥នៃអនុកៃតឹៃយនៃះបានចៃង

ពីទោសបញ្ញត្តិថា«តៃវូពិន័យអន្តរការណ៍
ជាបៃក់ពី១លានរៀលទៅ៥លានរៀល
ចំពោះបុគ្គលដៃលគៃចវៃះពីការធ្វើ
ចត្តាឡីស័កនិងតៃូវពិន័យអន្តរការណ៍
ជាបៃក់ពី១លានរៀលទៅ៥លានរៀល
ចំពោះបុគ្គលដៃលគៃចពីទីកន្លៃងធ្វើ-
ចត្តាឡីស័កក្នុងអំឡុងពៃលធ្វើចត្តាឡី-
ស័កដោយមិនមានការអនុញ្ញាត»។
ចំពោះបុគ្គលដៃលធ្វើចត្តាឡីស័ក

ហើយមិនសហការជាមួយមនៃ្តីសុខា-
ភិបាលដើមៃបីយកសំណាកទៅវិភាគ
មៃរោគកវូដី១៩ក៏តៃវូពនិយ័អន្តរការណ៍
ពី១លានរៀលដល់៥លានរៀលដៃរ។
ការបង់បៃក់ពិន័យនៃះក៏មិនធ្វើឱៃយ
បគុ្គលនោះរចួផតុពីកាតព្វកចិ្ចក្នងុការឱៃយ
មនៃ្តីសុខាភិបាលយកសំណាកដៃរ។
ជពូំកដដៃលនៃះបានលើកឡើងទៀត

ថាចំពោះអ្នកផ្តើមគំនិតដឹកនាំណៃនាំ
ញុះញង់បញ្ចុះបញ្ចូលឬជួយសមៃួល
ដោយចៃតនាដល់បុគ្គលដៃលធ្វើចត្តា-

ឡីស័កឱៃយគៃចចៃញពីការតៃួតពិនិតៃយ
ឬគៃចវៃះឬគៃចពីកន្លៃងធ្វើចត្តាឡីស័ក
តៃូវពិន័យអន្តរការណ៍ជាបៃក់ពី១០
លានរៀលដល់៥០លានរៀល។
ការពិន័យអន្តរការណ៍នូវចំនួនបៃក់

ដចូគ្នានៃះដៃរក៏នងឹធ្វើចពំោះគៃឹះសា្ថាន
សុខាភិបាលឯកជនទាំងអស់ដៃល
ជួយលាក់បាំងនិងមិនបានធ្វើការជូន-
ដំណឹងបនា្ទាន់ទៅកៃសួងសុខាភិបាល
ក្នងុករណីពនិតិៃយឃើញថាអ្នកជងំដឺៃល
កំពុងទទួលសៃវាពៃយាបាលនៅក្នុងគៃឹះ-
សា្ថានរបស់ខ្លួនមានតមៃុយបញ្ជាក់ថា
ជាអ្នកជំងឺដៃលគៃចវៃះពីការធ្វើចត្តា-
ឡីស័កឬកំពុងគៃចវៃះពីកន្លៃងធ្វើចត្តា-
ឡីស័ក។បៃក់ពិន័យអន្តរការណ៍នៃះ
តៃវូធ្វើឡើងទ្វៃដងក្នងុករណីអពំើល្មើស
តៃូវបានបៃពៃឹត្តម្តងទៀត។
ជាមួយគ្នានៃះលោកសៃីឱវណ្ណឌីន

អ្នកនាំពាកៃយកៃសួងសុខាភិបាល បាន
បៃកាសចៃនចោលទាំងសៃុងនូវការចុះ-
ផៃសាយដោយបៃឌិតនូវព័ត៌មានថាមាន
អ្នកគៃូមួយរូបនៅអនុវិទៃយាល័យស្នួល
ក្នងុខៃត្តកៃចៃះបានសា្លាប់បនា្ទាប់ពីបាន
ចាក់វា៉ាក់សា ងំកូវីដ១៩សីុណូហ៉្វាម។
ករណសីា្លាប់នៃះគឺដោយសារជងំឺរលាក
សៃមខួរកៃបាលធ្ងន់ធ្ងរដៃលកៃុម
គៃពូៃទៃយមិនអាចជួយសង្គៃះបាន។
លោកសៃីថា៖«កៃសួងសំុស្នើឱៃយអាជា្ញា-

ធរមានសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការតមផ្លវូ-
ចៃបាប់ចំពោះអ្នកដៃលបៃឌិតនូវព័ត៌មាន
នៃះ។ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដៃរថាមកដល់
ពៃលនៃះការចាក់វា៉ាកស់ាងំកូវីដ១៩មនិ

ទាន់បានផ្តល់ជូនទៅដល់គៃូបងៃៀន
ណាមា្នាក់នៅឡើយទៃ»។
អ្នកសៃីអនួគមឹយ៉នុមា្តាយរបស់អ្នក-

គៃូរងគៃះឆនណារីអាយុ២១ឆ្នាំដៃល
បានសា្លាប់បានបដសិៃធថាកនូសៃីរបស់
អ្នកសៃីមិនបានសា្លាប់ដោយសារការ-
ចាក់វា៉ាក់សាងំកវូដី១៩សុណីូហ៉្វាមទៃ។
«កនូសៃីខ្ញុឈំឺដោយសាររលាកសៃម-
ខួរកៃបាលធ្ងន់ធ្ងរដៃលខ្ញុំបានយកទៅ
ពៃយាបាលនៅមន្ទីរពៃទៃយតៃមិនអាចជួយ
សង្គៃះជីវិតបាន។ខ្ញុសំុំឱៃយសមត្ថកិច្ច និង
អាជា្ញាធរចាតវ់ធិានការទៅតមចៃបាប់ដៃល
បានយករូបនិងកិត្តិយសរបស់កនូសៃខី្ញុំ
ទៅផៃសព្វផៃសាយខុសពីការពិត»។
បើតមកៃសួងសុខាភបិាលគតិចាប-់

ពីថ្ងៃទី១០ដល់១៧ខៃកុម្ភៈមានអ្នក-
ស្ម័គៃចិត្តចាក់វា៉ាក់សំាងចំនួន៣២៣៦
នាក់។ចំណៃករបាយការណ៍កៃសួងការ-
ពារជាតិ ក្នុងរយៈពៃលដូចគ្នានៃះដៃរ

មានអ្នកចាក់វា៉ាក់សំាង១០០៤៥នាក់។
កាលពីមៃសលិមញិលោកហ៊នុសៃនក៏

បានផ្តល់ជនំយួថវកិាបន្ថៃមចនំនួ១៥០
លានរៀលសមា្ភារ និងសៃបៀងមួយចំនួន
ដល់ខៃត្តចនំនួ៦ជាបព់ៃដំៃនកម្ពជុា-ថៃ
ដើមៃបីរៀបចំធ្វើចត្តាឡីស័កសមៃប់ពលករ
ខ្មៃរដៃលវិលតៃឡប់មកពីបៃទៃសថៃក្នងុ
នោះរួមមានខៃត្តបាត់ដបំងបនា្ទាយមាន-
ជ័យឧត្តរមានជ័យកោះកុងពោធិ៍សាត់
និងខៃត្តពៃះវិហរ។
កៃសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញ

អ្នកដំណើរជាជនជាតិបរទៃស៤នាក់
មានតៃស្តវិជ្ជមានកូវីដ១៩ក្នងុនោះមាន
បុរសឥណ្ឌូនៃសីុសៃ្តីឥណ្ឌនូៃសីុសៃ្តជីន-
ជាតិចិននិងបុរសជនជាតិស្វ៊ីស។គិត
តៃមឹថ្ងៃមៃសិលមិញកម្ពជុាមានអ្នកមានវីរុស
កូវីដ៤៨៣នាក់ក្នុងនោះអ្នកពៃយាបាល
ជាសះសៃបើយ៤៧០នាក់និងអ្នកកំពុង
សមៃកពៃយាបាល១៣នាក់៕

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ងៃសុកៃទី១៩ែខកុម្ភៈឆ្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤

មុំគន្ធា

ភ្នពំេញៈកៃសងួធនធានទកឹ
នងិឧតុនយិមបានបៃកាសជនូ
ដណំឹងពមីៃសិលមញិថាបៃទៃស
កម្ពុជាមិនទាន់មានឥទ្ធិពលពី
ការំស្មវីិទៃយុសកម្មយវូី(UV)នៅ
ឡើយទៃទោះបជីាបៃទៃសជតិ-
ខាងកម្ពជុាគឺវៀតណាមពសិៃស
នៅទីកៃងុហូជីមិញនិងខៃត្តភាគ
ខាងតៃបូងមួយចំនួនកំពុងរងនូវ
ការឡើងខ្ពស់នៃសន្ទសៃសន៍កំារស្មី
នៃះក៏ដោយ។
នៅថ្ងៃទី១៧ខៃកុម្ភៈសា្ថាន-

ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពជុាបៃចំាបៃ-
ទៃសវៀតណាមបានជនូដណំងឹ
ដល់នសិៃសិតសកិា្ខាកាមយោធា
នគរបាលនិងពលរដ្ឋកម្ពុជា
ទាងំអស់ដៃលកពំងុមានវត្តមាន
នៅវៀតណាមពសិៃសអ្នកដៃល
នៅក្នងុទីកៃងុហូជីមិញនិងខៃត្ត
មួយចនំនួនៅភាគខាងតៃបងូតៃវូ
បៃងុបៃយត័្ននងិការពារពីផល-
ប៉ះពាល់ដោយការឡើងខ្ពស់នៃ
សន្ទសៃសន៍កំារស្មីវិទៃយុសកម្មយូវី។
សា្ថានទូតបានបញ្ជាក់ថា៖«ចាប់-

ពីថ្ងៃទី១៧ខៃកុម្ភៈរហូតដល់ថ្ងៃ
សុកៃចុងសបា្តាហ៍នៃះសន្ទសៃសន៍

កាំរស្មីវិទៃយុសកម្មយូវី នឹងឡើង
ដល់កមៃិតហនិភ័យខ្ពស់គឺពី
១០ឡើងទៅនៅទីកៃងុហជូីមញិ
ទីកៃុងញ៉តៃងទីកៃុង Can
ThoនិងទីកៃុងCaMau»។
សា្ថានទូតកម្ពុជាបានបន្តថា

នៅខៃត្តThuaThienHueនិង
ទីកៃងុដាណាងសន្ទសៃសន៍នៃះនឹង
ឡើងដល់កមៃតិហនភ័ិយខ្ពស់
គឺ៨។កំារស្មីវិទៃយុសកម្មយវូីកមៃតិ
ខា្លាំងកើតមានភាគចៃើននៅ
ចនោ្លាះម៉ង១១ពៃកឹដល់ម៉ង
១រសៀល។
សៃចក្តីជនូដណំងឹដដៃលបាន

លើកឡើងថា៖«សន្ទសៃសន៍កំារស្ម-ី
វទិៃយុសកម្មយវូីពី៨ទៅ១០មាន-
នយ័ថាជាកមៃតិកាំរស្មីយវូខីា្លាងំ
អាចឆ្លងកាត់ពពកវ៉ៃនតនងិ
ធ្វើឱៃយរលាកក្នុងរយៈពៃល២៥
នាទី។សន្ទសៃសន៍ចាប់ពី១១
ឡើងទៅ ជាកមៃិតកាំរស្មីយូវី
ខា្លាំងណាស់ដៃលអាចបង្កឱៃយ
ខចូខាតសៃបៃកនងិភ្នៃកក្នងុរយៈ-
ពៃល១៥នាទីបើប៉ះពាល់ផ្ទាល់
នឹងពន្លឺពៃះអាទិតៃយ»។
ជាមួយនៃះដៃរសា្ថានទូត-

កម្ពុជាបានអំពាវនាវទៅដល់
បៃជាជនកម្ពជុាដៃលកំពុងមាន-

វត្តមាននៅក្នុងបៃទៃសវៀត-
ណាមទាងំអស់តៃវូបៃងុបៃយត័្ន
នងិការពារខ្លនួដោយតៃវូស្លៀក-
សម្លៀកបំពាក់ការពារកម្ដៅបំាង-
មុខកតៃចៀកនិងពាក់វ៉ៃនត
ការពារពន្លឺពៃះអាទិតៃយ។តៃូវ
លាបឡៃការពារសៃបៃកនៅពៃល
ចៃញកៃបើទោះបីពៃលមាន
ពពកក៏ដោយនិងតៃវូទទួលទាន
ទឹកឱៃយបានចៃើន និងមានវីត-
មនីCបបំន៉បន្ថៃមឱៃយគៃប់គៃន។់
ដោយឡៃកកៃសួងធនធាន-
ទកឹនងិឧតុនយិមកម្ពជុាកប៏ាន
ជូនដំណឹងផងដៃរថា នៅបៃ-
ទៃសកម្ពជុាមនិទាន់មានបញ្ហា
ធ្ងន់ធ្ងរទៃដោយសារលៃខកម្ដៅ
ស្ថិតក្នុងកមៃិតទាប១-៤។
កៃសួងនៃះបានបញ្ជាក់ថា

«បៃទៃសយើងមិនទាន់មាន
សភាពធ្ងន់ធ្ងរ ឥទ្ធិពលពីUV
នៅឡើយទៃ ហើយអាសុីតទឹក-
ភ្លៀង AcidRain ក៏មិនទាន់
ធ្ងន់ធ្ងរទៃ»។
យ៉ាងណាក៏ដោយកៃសួង-

ធនធានទឹកនិងឧតុនិយម
បានអះអាងថា កំពុងតៃតម-
ដានទៅលើសា្ថានភាពនៃកម្ដៅ
បន្តទៀត៕

អនុក្រតឹ្រយល្រខ...

ក្រសួងធនធានទឹកថាកម្ពជុាមិនទាន់មានឥទ្ធ-ិ
ពលពីកំារស្មUីVខណៈវៀតណាមឱ្រយប្រយ័ត្ន

ពលករមកពីថេនៅមណ្ឌលចត្តាឡីស័កនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។រូបរដ្ឋបាលខៃត្តបនា្ទាយមានជ័យ



បញ្ហាកង្វះទឹកស្អាតនៅខេត្តកំពត
បានឈានដល់ទីបញ្ចប់បន្ទាប់ពីជបុ៉ន
បានកសងហេដ្ឋារចនសម្ពន័្ធចំាបាច់
ដើមេបីផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតមានសុវត្ថភិាព
និងមានស្ថរិភាពសមេប់បេជាជនក្នងុ
តំបន់។
រដ្ឋាភិបាលជបុ៉នបានអនុវត្តគមេង

ពងេកីបេព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្នងុខេត្តកំពត
ចាប់តំាងពីខេកក្កដឆ្នាំ២០១៥រហូត
ដល់ខេសីហាឆ្នាំ២០១៨ដេលជាផ្នេក
មួយនេជំនួយឥតសំណងសមេប់
បេទេសកម្ពជុា។
បេព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតរួមទំាង

បណ្តាញចេកចាយទឹកនៅកេងុកំពត
នេខេត្តកំពតតេវូបានសងសង់ឡើង
ក្នងុទសវតេសរ៍ឆ្នាំ១៩៥០បុ៉ន្តេរោងចកេ
ទឹកស្អាតនោះតេវូបានបំផ្លាញដោយ-
សរសង្គេមសីុវិល។
ដោយមានការគំាទេពីអង្គការកេ

រដ្ឋាភិបាលនិងធនគារអភិវឌេឍន៍អាសីុ
(ADB)រោងចកេទឹកស្អាតដេលមាន
សេប់តេវូបានជួសជុលនិងសងសង់
ឡើងវិញទំាងសេងុនៅក្នងុខេត្តកំពត។
បុ៉ន្តេទោះបីមានការខិតខំទំាងនេះក៏

នៅតេជូបបេទះបញ្ហាននក្នងុការផ្តល់
សេវាកម្មផ្គត់ផ្គង់ទឹកដេលមានដូចជា
សមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ទឹករបស់រោងចកេ
មិនគេប់គេន់ការខ្វះខាតនូវបណ្តាញ
ចេកចាយទឹក និងបំពង់ចេកចាយទឹក
មួយចំនួនហួសអាយុកាលបេើបេស់។
បេព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹករបស់ខេត្តកំពត

តេូវបានសសង់ឡើងដោយជំនួយ
របស់ ADBអាចផ្គត់ផ្គង់ទឹកតេឹមតេ
៦០០០ម៉េតេគបុប៉ណុ្ណោះនៅក្នងុ១ថ្ងេ
ប៉ុន្តេសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្នុងខេត្ត-
កំពតបានកើនឡើងដល់១៣៥០០
ម៉េតេគុបក្នុង១ថ្ងេ បន្ទាប់ពីការ-
ការសងសង់រោងចកេទឹកស្អាត
អរូតចូដោយជនំយួឥតសណំងរបស់
ជប៉ុននៅឆ្នាំ២០១៨។
តាមរយៈរោងចកេទឹកស្អាតថ្មីនេះ

សមត្ថភាពផ្គត់ផ្គងទឹ់កបានកើនឡើង
ក្នងុបរិមាណចំនួន៧៥០០ម៉េតេគុប
ក្នងុ១ថ្ងេ។
លោក ទីគានបេធានរដ្ឋាករទឹក-

ស្អាតខេត្តកំពតមានបេសសន៍ថា៖
«ក្នងុឆ្នាំ២០២០យើងបានផ្គត់ផ្គង់ទឹក
ដល់៣៤ភូមិក្នងុ១១ឃំុបុ៉ន្តេចាប់ពី
ឆ្នាំ២០២១យើងបានពងេកីតំបន់
សេវានេះដល់៤១ ភូមិក្នងុ១២ ឃំុ
ហើយជាមួយគា្នានេះយើងក៏រំពឹងដេរ
ថានឹងអាចផ្គត់ផ្គង់ទឹក១៨៥០០ម៉េតេ
គុបក្នងុ១ថ្ងេដោយការបង្កើនបន្ថេម

លើសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ដេលមានក្នងុ
ពេលបច្ចបុេបន្នឱេយបានកើនឡើងដល់
៥០០០ម៉េតេគុបក្នងុ១ថ្ងេថេមទៀត
នថ្ងេខាងមុខ»។
លោកបន្ថេមថា៖«គិតតេមឹខេមករាឆ្នាំ

២០២១អតេផ្គត់ផ្គង់គឺ៧៦,១៤%
យើងនឹងខិតខំសមេចឱេយបាន១០០%  
នពេលអនគត។ខេត្តកំពតសមេបូរ
ទៅដោយធម្មជាតិនិងមានបេភពទឹក
ចេើនមេន បុ៉ន្តេទឹកកេមដីមិនអាច
បេើបេស់ជាទឹកស្អាតបានទេដោយសរ  
ឥទ្ធពិលនេទឹកសមុទេ»។
លើសពីនេះទៀតដោយសរតេ

ទីកេងុនេះមានទីតំាងនៅជាប់សមុទេ
ដូច្នេះដីមួយចំនួនមិនសមសេបក្នងុ
ការផលិតទឹកសមេប់ផឹកទើបបេជា-
ជនជាចេើនមិនអាចបេើបេស់អណ្តងូ
ទឹកបាន។
«ដូច្នេះមានគេួសរជាចេើនធា្លាប់

យកទឹកពីទឹកភ្លៀងទឹកទន្លេនិងទឹក-
សេះ។ហើយក៏មានហេតុផលដេលថា
រដ្ឋាករទឹកក៏គា្មានលទ្ធភាពបូមទឹក

ដោយសរខ្វះបរិកា្ខារដេលមកពីកង្វះ
ថវិកាដេរ។ខ្ញុំពិតជាអរគុណដេលបរិ-
មាណនេការផ្គត់ផ្គង់ទឹកបានកើនឡើង
ទ្វេដងជាមួយនឹងជំនួយឥតសំណង
របស់ជបុ៉ន»។
រោងចកេទឹកស្អាតអូរតូចបាននំមក

នូវការផ្លាស់ប្តរូយ៉ាងចេើនសមេប់បេ-
ជាជនក្នងុខេត្តដេលធា្លាប់តេខ្វះខាត
ទឹកស្អាតបេើបេស់។ពេលនេះអ្នកភូមិ
រីករាយណស់នៅពេលពួកគេទទួល
បានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតមានស្ថរិភាព
សមេប់ការបេើបេស់បេចំាថ្ងេ។ អ្នក-
សេីមេង៉ចន្ធូអ្នកលក់បង្អេមក្នងុភូមិស្នំ
បេពីំរបានថ្លេងថា៖«ខ្ញុំធា្លាប់ទិញទឹកពី

អ្នកលក់ បុ៉ន្តេមានបញ្ហាអនម័យ
ដូចជា ទឹកមានស្លកឹឈើ និងសំរាម
លាយ។ហើយវាកាន់តេពិបាកក្នងុ-
ការទទួលទឹកនៅរដូវបេងំដោយសរ
តេកង្វះខាតទឹក»។
«នៅឆ្នាំ២០១៨ខ្ញុំសំុគេដក់បេព័ន្ធ

ទឹកស្អាតនៅបរិវេណផ្ទះហើយខ្ញុំក៏
សុខចិត្តចំណយផ្ទាល់ខ្លនួសមេប់
ដក់បណ្តាញផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅផ្ទះ
បាយនិងបន្ទប់ទឹកពីបណ្តាញរបស់រដ្ឋ។  
ធៀបនឹងពេលមុនខ្ញុំអាចទទួលបាន
ទឹកស្អាតជាបេចំាហើយជីវិតខ្ញុំបេសើរ
ជាងមុន»។
«បច្ចបុេបន្ននេះខ្ញុំកំពុងបេើបេព័ន្ធផ្គត់-

ផ្គង់ទឹកដើមេបីដំផ្លេឈើដូចជាចេកនិង
ផ្លេសេកានគជាដើម។ខ្ញុំក៏សូមថ្លេង
អំណរគុណយ៉ាងជេលជេចំពោះ
ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនេះ»។
ប្តីបេពន្ធដេលជាបេជានេសទ

លោកសើឡេះនិងអ្នកសេីហា្វាមំុជា
គេសួរកេកីេរស់នៅក្នងុភូមិទ្វីខាងជើង
អ្នកទំាង២បានឱេយដឹងថា៖«ការផ្គត់ផ្គង់
ទឹកស្អាតនេះបានធ្វើឱេយបេសើរឡើង
ផ្នេកអនម័យ»។
«កាលពីមុនយើងតេវូទៅកន្លេងឆ្ងាយ

ដើមេបីទិញទឹកដោយរុម៉ឺកហើយមានថ្ងេ- 
ខ្លះយើងមិនអាចទិញបានទៀតដោយ-
សរខ្វះថវិកា។ កូនបេសរបស់ខ្ញុំដេល

ធ្វើការផ្នេកសំណង់ជារឿយៗ មិនអាច
លាងសមា្អាតស្នាមបេឡាក់សីុម៉ងត៍នៅ
លើខ្លនួគាត់បានភា្លាមៗទេហើយវាបាន
ធ្វើឱេយគាត់ងាយនឹងកើតជំងឺរមាស់
នៅលើសេបេក»។
ពួកគាត់ថ្លេងទំាងស្នាមញញឹមថា៖

«ពិតជារីករាយណស់!បន្ទាប់ពីការ-
ផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតតេវូបានចាប់ផ្តើមនៅ
ឆ្នាំ២០១៨គាត់អាចលាងខ្លនួជាមួយ
ទឹកបានភា្លាមៗហើយរោគសញ្ញានេ
ជំងឺសេបេកក៏បានបាត់ទៅវិញដេរ។
ឥឡូវនេះមានតេរឿងល្អទេដេលមាន
ទឹកអនម័យបេើបេស់គេប់ពេល»។
អ្នកនងសុវណ្ណោ គុន្ធិកាមេកេមុ

គិលានុបដ្ឋាយិកានៅមណ្ឌលសុខភាព
កំពង់កេងក៏បានលើកឡើងសេដៀង
គា្នានេះដេរ។អ្នកនងបានថ្លេងថា៖
«មណ្ឌលសុខភាពរបស់ខ្ញុំតេូវបាន
ផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតតំាងពីឆ្នាំ២០១៤
ដូច្នេះមិនមានបញ្ហាខ្វះខាតទឹកនោះទេ
បុ៉ន្តេអ្នកជំងឺមួយចំនួននៅក្នុងភូមិ
ដេលមានចមា្ងាយបេហេល១៣គីឡូ-
ម៉េតេ មិនតេវូបានផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត
រហូតដល់ឆ្នាំ២០១៨»។
«ដោយសរបញ្ហាអនម័យមនុសេស

ជាចេើនបានទទួលរងជំងឺឆ្លងពីមូស
ដេលមានដូចជា ជំងឺគេនុឈាម និង
គេនុចាញ់។នងខ្ញុំគិតថាចំនួនអ្នកជំងឺ
ដេលមានជំងឺឆ្លងបានថយចុះចាប់-
តំាងពីឆ្នាំ២០១៨»។
អ្នកនងបន្តថា៖«ទឹកដេលពួកគេ

បានទិញពីមុន មិនមានស្ថរិភាពទេ
ពីពេះក្លនិរបស់ថា្នាំសមា្លាប់មេរោគ គឺ
ខា្លាងំហើយជួនកាលទឹកមានពណ៌ស
បុ៉ន្តេបន្ទាប់ពីការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតបាន
មកដល់វាធ្វើឱេយជីវិតរបស់ពួកគេ
កាន់តេងាយសេលួហើយពួកគេពិត
ជារីករាយណស់ដោយមានអារម្មណ៍
ថាមានសុវត្ថភិាពជាងមុនឆ្ងាយ»។
ការទទួលបានទឹកស្អាតបេើបេស់

គឺមានសរៈសំខាន់ណស់ជាពិសេស
សមេប់អ្នកភូមិដេលបេឈមនឹង
ហានិភ័យផ្នេកបរិស្ថាន ក៏ដូចជាភាព-
រំាងស្ងួត និងគេះទឹកជំនន់ដ៏អូស-
បន្លាយ។
ការពងេកីនិងកេលម្អបេព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់

ទឹកស្អាតក្នងុកេងុកំពតដេលតេវូបាន
អនុវត្តដោយជំនួយឥតសំណងរបស់
បេទេសជបុ៉នបានធ្វើឱេយបេជាពលរដ្ឋ
ក្នងុខេត្តកំពតមានទឹកស្អាតបេើបេស់-
មានសុវត្ថភិាពនិងមានស្ថរិភាពពេមទំាង
ធ្វើឱេយការរស់នៅរបស់ពួកគេកាន់តេមាន
ភាពល្អបេសើរ៕

ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅខេត្តកំពតកេមជំនួយរបស់ជប៉ុន 
ធ្វើឱ្យការបេើបេស់ទឹកកាន់តេមានសុវត្ថិភាពនិងស្ថិរភាព 

លោកទីគានប្រធានរដ្ឋាករទឹកស្អាត
ខ្រត្តកំពត។

កិច្ចសហបេតិបត្តិការជប៉ុននៅកម្ពុជា
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 គឹម   សា រុំ 
 
ភ្ន ំពេញៈ កៃមុ បៃកឹៃសា ជនំុ ំជមៃះ 

នៃ សាលា ដំ បូង រាជធានី  ភ្នំ ពៃញ  
បាន នាំ ជន តៃូវ ចោទ ២នាក់ មក 
សាក សរួ នៅ ក្នងុ សវនា ការ កាល 
ពី មៃសិល មិញ  ពាក់ ព័ន្ធ ក្នងុ សំ ណំុ-  
រឿង  ដៃល តៃវូ បាន ចោទ បៃកាន ់

ព ីបទ  រមួ គនំតិ កៃបត ់ញុះញង ់បង្ក 
ភាព វឹកវរ ដល់ សន្តិ សុខ សង្គម  
នងិ ញុះញង ់មនិ ឱៃយ យោធនិ សា្តាប ់
បង្គាប ់រាជ រដ្ឋាភ ិបាល ដៃល មាន 
មៃខ្លោង ជា ជន តៃវូ ចោទ  លោក   
សម  រងៃសុ ី មៃ ដកឹ នា ំនៃ អត ីតគណ- 
បកៃស បៃ ឆំង នៅ កម្ពុជា ។

នៅ ច ំពោះ មខុ អង្គ ជ ំនុះ ជមៃះ  

ជន តៃវូ ចោទ លោក  ហុ ី សខុ ជា   
បាន ទទួល សា្គាល់ ជា បៃធាន 
ចលនា យវុ ជន បៃចា ំខៃត្ត ពៃវៃង 
និង លោក   នៅ  វិចិតៃ   ទទួល 
សា្គាល់ ជា អតីត សមា ជិក កៃុម- 
បៃកឹៃសា សង្កាត ់បងឹ សាឡាង  មនុ 
ពៃល ដៃល តុលាការ កំ ពូល រំ លាយ 
គណ បកៃស សង្គៃះ ជាត ិ កាល ព ី
ចុង ឆ្នាំ ២០១៧ រឿង អំ ពើ 
កៃបត់ជាតិ ។   ប៉ុន្តៃ ជន តៃូវ ចោទ 
ទាងំ ២បាន បដសិៃធ នៅ ច ំពោះ 
មុខ អង្គ ជំ នុំ ជមៃះ  ពាក់ ព័ន្ធ ក្នុង 
ការ រៀប គមៃង ទទួល  លោក  
សម  រងៃសុ ីនៅ ពៃល ដៃល បៃកាស 
វលិ តៃឡប ់មក កម្ពជុា នៅ ថ្ងៃ ទ ី៩ 
ខៃ វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ ២០១៩ នោះ ។ 

 ជន តៃវូ ចោទ ទាងំ ២បាន ថ្លៃង 
ទៅ កាន់ ចៅកៃម  និង តំ ណាង 
អយៃយការ ថា  ពួក គៃ ទទួល បាន 
ដ ំណងឹ នៃ ការ បៃកាស វលិ តៃឡប ់
របស ់លោក  សម   រងៃសុ ី តាម រយៈ 

វិទៃយ ុអាសុី សៃរី  ប៉ុណ្ណោះ។ 
  ជន តៃវូ ចោទ   ហុ ី សខុ ជា  ថ្លៃង 

ថា ៖ « ខ្ញុគំ្មាន ឥទ្ធពិល ទៅ បញ្ចុះ- 
បញ្ចលូ អ ីទៀតទៃ ។ កៃយ បកៃស 
តៃូវ បាន រំលាយ មក ខ្ញុំ មិន ដៃល 
មាន ទំនាក់ ទំនង ជា មួយ សមាជកិ 
បកៃស ណា មួយ ឡើយ ហើយ ខ្ញុំ 
ក៏ មិន ដៃល ឆត  ឬ ឡាយ តាម 
ហ្វៃស បុ៊ក  ជា មួយ លោ ក សម   
រងៃសុី ដៃរ » ។ 

ខណៈ ជន តៃវូ ចោទ   នៅ  វចិតិៃ  
ក ៏បាន ថ្លៃង ដៃរ ថា៖  « ខ្ញុមំនិ ដៃល 
បាន ទទលួ ផៃន ការ ពថីា្នាក់ ដកឹ- 
នាំ អតី តបកៃស សង្គៃះ ជាតិ ឬ 
សមាជិ ក បកៃស ណា មា្នា ក់ ឱៃយចាំ 
ទទួល លោក  សម  រងៃសុីទៃ ។  ខ្ញុំ 
ធា្លោប ់តៃវូ បាន គៃ បៃប ់ថា បើ លោក  
សម  រងៃសុ ី មក សៃកុ វញិ  បៃហៃល 
ជា មាន បៃជា ពលរដ្ឋ ឈរ ពី វត្ត 
នាគ វន័្ត ដល ់ពៃ លាន យន្ត ហោះ 
ហើយ  ដើមៃបី ចា ំទទលួ តៃ ខ្ញុ ំគៃន ់

តៃ សា្តាប់ ចោល » ។ 
 កៃយ ព ីដ ំណើរ ការ សវនា ការ 

នៃ ការ សាក សួរ បាន បញ្ចប់ នៅ 
ពៃល ពៃឹកនាថ្ងៃ ទី ១៨ ខៃកុម្ភៈ   
តុលាការ បាន អនុ ញ្ញាត ឱៃយ ជន 
តៃវូ ចោទ ទាងំ ២នាក ់តៃឡប ់ទៅ 
នៅ កៃ ឃុំ វិញ ជា បៃ កៃតី។   
ខណៈ  លោក   ចៅ កៃម រស ់ ពសិដិ្ឋ  
បាន បៃកាស នឹង លើក សំណុំ- 
រឿង នៃះ ទៅ ជំនុំ ជមៃះបន្ត ទៀត  
នៅ ថ្ងៃ ទី ២៥  កុម្ភៈ  ឆ្នាំ ២០២១ ។ 

 ក្នុង សវនា ការ ចំ នួន ៣លើក  
កន្លង មក នៃះ  តលុាការ បាន សរួ 
ជន តៃូវចោទ ចំ នួន ៥នាក់  ក្នុង 
ច ំណម ជន តៃវូ ចោទ ៦១នា ក ់ 
មាន អ្នក នៅ ក្នុង ឃុំ និង កៃ ឃុំ  
ដៃល បាន ពាក់ព័ន្ធ បទ ចោទ 
រមួគនំតិ កៃបត ់ញុះញង ់បង្ក ភាព- 
វឹកវរ ដល់ សន្តិសុខ សង្គម  និង 
ញុះញង់ មិន ឱៃយ យោធិន សា្តាប់ 
បង្គាប់ រាជ រដ្ឋាភិ បាល៕ 

តពទីពំរ័ ១...  ថា គមៃង ដៃល 
ចៃញ ជា ផ្លូវការ សមៃប់ ដោះ- 
សៃយ បញ្ហា កា រកកស្ទះ កន្លៃង 
ផ្ទុក សំរាមគឺ បានសមៃច ហើយ 
ខណៈ ដៃល  ទីលាន ចាក់ សំរាម 
ចងុកៃយ ដៃល មាន ផ្ទៃដ ីធ ំជាង 
៥០ ហកិតា គៃង នងឹ សាងសង ់
ក្នុង រយៈពៃល២ឆ្នាំ ខាង មុខ ។ 

លោក  បន្ត ថា ៖«(ក្នងុ រាជ  ធាន-ី 
ភ្នពំៃញ) យើង មាន រៀបច ំសា្ថា នយី 
ផ្ទៃរ សំរាម ចំនួន ២ និង សា្ថានីយ ផ្ទកុ 
សំរាម ចុង កៃ យ  ចំនួន១។  ចំពោះ 
សា្ថានីយ ផ្ទៃរ សំរាម បណ្តោះ  អាសន្ន 
ចំនួន២ គឺមាន ទីតាំង នៅ ខណ្ឌ 
ដង្កា ដៃល មាន សៃប់ និង សា្ថា - 
នីយ  ផ្ទៃរ សំរាម ដៃល កំពុង បង្កើត 
ថ្មី នៅ ភាគ ខាងជើង រាជធានី ភ្នំ-
ពៃញ ១កន្លៃង ទៀតដៃលមាន ទហំ ំ
១០ហិក តា»។ 

បើ តាម មន្តៃី រូបនៃះ ការ បង្កើត 
ទីលាន ទាំងនៃះគឺ ដើមៃបី បំពៃញ - 
តមៃូវការ ចាំបាច់ ជាក់ស្តៃង នៅ - 
ពៃលដៃល ទីលាន  ចាក់ សំរាម        
តៃ ១គត់ ស្ថិត នៅក្នុង ខណ្ឌដង្កា 
អាច នឹង លៃង ផ្ទុក សំរាម បាន 
ក្នុងពៃល ឆប់ៗ ។ លោកបន្ថៃម 
ថា៖«ទីលាន ចាក់ សរំាម ចងុ កៃយ 
ដៃល គៃង នឹងធ្វើ ក្នុង រយៈពៃល 
២ ឆ្នាំ ទៀត គឺ នៅ តាម  កំ ណាត់ 
ផ្លវូលៃខ ៥១។ ប៉ុន្តៃ គមៃង នៃះ 
មនិ ទាន ់តៃវូបាន ចាបផ់្តើម នោះទៃ 
ដោយសារ តៃ គមៃង នៃះ នៅ 
ថា្នាកជ់ាត ិដោយ រង់ចំា ការសមៃច 
ពី កៃសួង ហិរញ្ញ  វត្ថ ុនិង កៃសួង បរិ - 
សា្ថាន។ យើង តៃូវការ ពៃលវៃលា 
២ ឆ្នាំ ទៀត ដើមៃបី អាច ទទួលបាន 
ទីលាន ចាក់សំរាម បៃកបដោយ 

ស្តង់ដ នៅផ្លូវ៥១ នៃះ»។
លោក កៃវ ចានណ់ា រ ិទ្ធ បៃធាន 

គណៈ គៃប់គៃង ទីលាន ចាកស់រំាម 
ក្នងុ ខណ្ឌ ដង្កា បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ កាលពី  ថ្ងៃ ទី ១៧ ខៃ កុម្ភៈថា  
ដោយសារតៃ ពាក់ព័ន្ធ នឹង កំណៃ - 
ទមៃង់ របស់ រដ្ឋាភិបាល ក្នុងការ- 
គៃប់គៃង សំរាម សំណល់ រឹង ក្នុង 
រាជធាន ីភ្នពំៃញ គ ឺ មាន ការកៃបៃ 
តាងំព ីដើមខៃសៃ រហតូដល ់ចុង ខៃសៃ។ 
លោក បន្តថា ការធ្វើ កណំៃ ទមៃង ់
នៃះគឺ ធ្វើ ការ កៃទមៃង់ រាប់ ចាប់តំាង ព ី
ការ បង្កើត ការបៃមលូ សរំាម នងិ 
ការ ទុកដក់ សំរាម នៅ ទីលាន ចុង - 
កៃយ។ លោក បន្តថា ចំពោះ 
យន្តការ ចុង កៃយ រដ្ឋាភិបាល 
ក៏បាន រៀបចំ  ការ បង្កើត នូវ កន្លៃង 
ទកុដក ់សរំាម ក្នងុនោះ មានការ- 

រៀបចំ កន្លៃង ផ្ទៃរ សំរាម ចំនួន ២ 
កន្លៃង គ ឺនៅ ខណ្ឌដង្កា នងិ ទតីាងំ 
ថ្មី ស្ថិត នៅ  តំបន់ បឹង តា មោក និង 
ទីលាន ចាក់សំរាម ចុងកៃយមា ន  
ផ្ទៃដី ជាង ៥០ហិកតា ដៃល ស្ថិត 
ក្នងុ សៃកុ អង្គ ស្នលួខៃត្ត កណា្តោល ។ 

លោក បញ្ជាក ់ថា៖«យើង មាន 
ទីតាំង ផ្ទៃរ ចំនួន ២ កន្លៃង  និង 
ទីលាន ចាក់សំរាម ចុង កៃយ ១ 
កន្លៃងដៃល រដ្ឋាភបិាលគៃង ន ឹង 
បង្កើត  នវូ អ្វដីៃល ខ្ញុ ំនយិាយ នៃះ។ 
គៃនត់ៃ ថា នៅ ចពំោះមខុ ទលីាន 
ចាក់សំរាម នៅ ខណ្ឌដង្កា ចាស់ 
របស់ យើង នៃះ យើង នៅ បន្ត ចាក ់
នងិ ចាតទ់កុជា ទលីាន ចងុកៃយ 
ដដៃល សិន រយៈពៃល២ឆ្នាំត- 
ទៅមុខទៀត នៃះ»។ 

លោក បន្ថៃម៖«ក្នុង រយៈ ពៃល 

២ ឆ្នាំ ខាង មុខ នៃះ គឺ រដ្ឋា ភិបាល 
នឹង រៀបចំ កសាង ហៃដ្ឋារចនា សម្ព ័ន្ធ 
ដើមៃប ីកៃបៃ កន្លៃង ចាក ់សរំាម  នៅ 
ខណ្ឌ ដង្កា នៃះ ឱៃយ ទៅជា កន្លៃង ផ្ទៃរ 
១កន្លៃង និង រៀបចំ មួយកន្លៃង ថ្មី 
ទៀត នៅ ខាងជើង ឱៃយ ទៅជា កន្លៃង 
ផ្ទៃរ សំរាម ដៃរ»។

បើ តាម លោកកៃវ ចាន់ណា រិ ទ្ធ 
ចំពោះ ទីលាន ចាក់សំរាម ចុង កៃ យ 
ដៃល គៃង នឹង បង្កើត ឡើង នៃះ 
គឺ នឹងមាន មុខងរ ទទួល សំរាម 
ដៃល បាន ដឹក មកពី គៃប់ ទិសទី 
ក្នុង រាជធានី ភ្នំពៃញ និង ក្នុង ខៃត្ត 
កណា្តោល ហើយ វាក៏ មិនមៃន តៃមឹ តៃ  
ជាទី លាន ចាក់ សំរាម តៃ១ មុខ 
នោះ ទៃ ក្នងុ នោះ កម៏ាន ការរៀប- 
ចំ ជា លក្ខណៈ បច្ចៃក ទៃស ជុំវិញ 
ការកៃ ច្នៃ សំរាម ផងដៃរ។

តាម របាយ ការណ ៍រប ស ់កៃសងួ 
បរិសា្ថាន  សំរាម ដៃល បាន បង្កើត 
ឡើង នៅ កម្ពុជា ក្នុង ១ ថ្ងៃៗមាន 
ជាង១ មុនឺ តោន នងិ  ជតិ ៤ លាន 
តោន ក្នងុ ១ ឆ្នា។ំ សរំាម ទាងំ នោះ 
មាន៦៥ភាគរយ ជា សំណល់ សរី - 
រាង្គ ២០ភាគរយ ជា សណំល ់ថង ់
បា្លោ ស្ទិ កនិង នៅ សៃស សល់ គឺ ជា 
សំណល់ រឹង និង សំណល់ ផៃសៃង - 
ទៀត។ សមៃបត់ៃ រាជធាន ីភ្នពំៃញ 
សំរាម តៃវូបាន បង្កើត ឡើង  បៃមា ណ 
៣ ពាន់ តោន ក្នុង១ថ្ងៃៗ។

លោកសន ជយ័ បៃធាន អង្គ- 
ការ សម្ពន័្ធ គណ នៃយៃយភាព សង្គម 
កម្ពុ ជា សាទរ ចំពោះ គមៃង 
បង្កើត ទលីាន ចាកស់រំាម បន្ថៃម។ 
ប៉នុ្តៃ លោក ថា ការ មានតៃ កន្លៃង 
ទុកដក់ សំរាមគឺ មិនទាន់ គៃប់ -  
គៃ ន់ នោះទៃ រដ្ឋាភបិាលតៃវូមាន 
ការ ចាត់ វិធានកា រ ឱៃយ បាន តឹងរឹុង 
បន្ថៃ ម  ទៀត ចពំោះរបៀបរៀបរយ 
លើ អ្នក ចោល សរំាម ផ្តៃសផ្តាស 
និង ការគៃប់គៃង សំរាម នៅ 
កន្លៃង ទសីាធា រណៈ ជាពសិៃស 
នៅ តាម បៃឡាយនងិ ល។ូ លោក 
ថា៖ «រឿង សរំាម នៃះ គជឺា យន្ត-
ការ សាធា រណៈបុ៉ន្តៃ កៃ ពី  នោះ 
អាជា្ញា ធរ តៃវូតៃ ជរំញុ ឱៃយ កៃមុហ៊នុ 
បៃមលូ សរំាម កុ ំឱៃយ កា្លោយជា អ្នក 
បៃមូល សំរាម ផង កា្លោយជា អ្នក 
បង្ហរូទកឹ សម្អយុ តាមផ្លវូ ផង ជា- 
ពិសៃស កៃមុហុ៊នសីុន ទៃ ី នៃះ 
យើង ឧសៃសា ហ៍ ឃើញ ណាស់។ 
យើង តៃវូ មើ ល គ្នា ជា   បៃពន័្ធទាងំ 
យន្តការ បៃមូល សំរាម ដឹក - 
ជញ្ចូន សំរាម និង កន្លៃង ចាក់- 
សំរាម»៕

 នៅ  សុី វុត្ថា 
 
 សៀម រាប ៈ  អាជា្ញា ធរ សៃុក 

បនា្ទាយ សៃី   នៃ ខៃត្ត សៀម រាប   
បាន ចៃ ក អង្ករ ៥០តោន ដលប់ៃ- 
ជា ពល រដ្ឋ កៃ ីកៃ ចំនួន  ២ ៦៦៨    
គៃសួារ   តាម ភមូ ិឃុ ំទាងំ អស ់នៅ 
ក្នងុ សៃកុ បនា្ទាយ សៃ ី  ដៃល   រង នវូ 
ផល ប៉ះ ពាល់ ពី ជំ ងឺកូវីដ១៩។

  លោក   ឃឹម   ហ្វ ីណង់   អភិ បាល 
សៃុក បនា្ទាយ សៃី  បាន ថ្លៃង ថា  
អង្ករ ទាងំ នោះ បាន មក ព ីការ បង្ក- 
បង្កើន ផល លើ ផ្ទៃ ដី សៃចំនួន 
៤០ ហកិ តា  ដៃល រដ្ឋ បាល សៃកុ 
បាន ជួល ពី បៃ ជា ពល រដ្ឋ ក្នុង ឃុំ 
ពៃះ ដក់  ហៅ ថា សៃ សង្គម ។   

  លោក ថ្លៃង ថា ៖« នៃះ  គឺ ជាផ្លៃ-  
ផ្កា នៃ ការ រួម កមា្លោំង សាម គ្គី គ្នា 
លើ ការ បៃវាស់ ដី សៃ ចំនួន ៤០ 
ហកិ តា ជា មយួ បៃ ជា ពល រដ្ឋ ៨៨ 
គៃសួារ នៅ ក្នងុ ឃុ ំពៃះ ដក ់  ថៃម 
ទំាង ទទួល បាន ការ ចូល រួម ឧបត្ថ ម្ភ 
ពូជ  ការ ចំណាយ និង កមា្លោំង 
ពល កម្ម ស្ម័គៃ ចិត្ត   ពី សំណាក់ 
មន្ទរី ក ស ិកម្ម   សបៃបុរ ស ជ ន   នងិ 
យុវ ជន ស្មគ័ៃ ចិត្ត ស. ស . យ . ក » ។  

បើ តាម   លោក     ឃមឹ   ហ្វ ីណង ់   
គមៃង នៃះ ធា្លោប ់ទទលួ បាន ទនិ្ន- 
ផល ចនំនួ ៨៤ តោន   នងិ បាន ធ្វើ 
ការ បៃង ចៃក ជា បណ្តើរៗ ជូន 
ដល់ មា្ចាស់ សៃ  បៃ ជា ពល រដ្ឋ  
ទី ទ័ល កៃ  និ ង ជន រង គៃះ ពី ទឹក- 
ជំនន់ ក្នុង រយៈ កាល កន្លង មក   
ហើយ តៃូវ បាន ចៃក ជូន បញ្ចប់ 
នៅ លើ នៃះ  សរបុ ទាងំ អស ់  មាន 
ចំនួន ២   ៦៦៨ គៃួសា រ   ដោយ 
ក្នុង ១ គៃួ សារ ទទួល បាន ចំនួន 
២០ គី ឡូ កៃ ម ។   

   លោក   ទៀ  សីហា   អភិ បាល 
ខៃត្ត សៀម រាប   ថ្លៃង  ថា ដោយ- 
សារ តៃ ការ រា តតៃបាត នៃ មៃរោគ  
កូវីដ ១៩   បាន ធ្វើ ឱៃយ បៃ ជា ព ល រដ្ឋ  
ដៃល មាន ជីវភា ពកៃីកៃ កាន់ តៃ 
ជបួ ការ លបំាក ខា្លោងំ   សៃប ពៃល 
ដៃល វិស័យ ទៃស ចរណ៍ ក៏ ធា្លោក់ ចុះ ។

លោក  អភិបាល ខៃត្ត ថ្លៃង ថា 
ដោយ ហៃតុ នៃះ   រដ្ឋ បាល សៃុក 
បនា្ទាយ សៃី   បាន សហ ការ ជា- 
មួយ សបៃបុ រស ជន  អង្គការ ដៃ គូ 
និង បៃ ជា ពល រដ្ឋ បាន រួម គ្នា ធ្វើ   
« សៃ ស ង្គម »   ដើ មៃបី យក អង្ករ 
មក ជយួ ដល ់បៃ ជា ពល រដ្ឋ កៃ ីកៃ 
នៅ ក្នងុ តបំន ់នៃះ  ដៃល នៃះ គ ឺជា 
សកម្ម ភាព គ ំរ ូមយួ ដល៏្អ មយួ  នងិ 
ជយួ បៃ ជា ពល រដ្ឋ បាន ទាន ់ពៃល 
វៃលា នៅ ពៃល ដៃល ពួក គត់ 
មាន តមៃូវ ការ ខា្លោំង ៕ជន តេវូ ចោទ  ហីុ សុខជា កេយចេញ ពីតុលាការ។ រូបថត គឹម សារុំ

បុរសម្នាក់  និង ក្មេង បេសុ ម្នាក់កំពុង ដើរ រើស សំរាម នៅ គំនរ សំរាម   ជើង ឯក ក្នងុ ខណ្ឌ ដង្កោ ពីខេ មិថុនា ២០២០។ រូប មិនា 

អាជ្ញាធរគ្រោងសង់ទីលានចាក់សំរាមថ្មីលើផ្ទ្រោដី...អាជ្ញាធរច្រោកអង្ករ
៥០តោនឱ្រោយពលរដ្ឋ
ក្រោីក្រោ២៦៦៨គ្រោសួារ
ក្នងុស្រោកុបន្ទាយស្រោី

តុលាការបន្តសវនការជនត្រោវូចោទ២នក់ថ្រោមទៀតក្នងុសំណំុរឿងលោកសមរង្រោសីុ
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 មុំ   គន្ធា 
 
ភ្នំ ពេញៈ បៃធាន កាក បាទ- 

កៃហម កម្ពុ ជា  លោក សៃី  ប៊ុន  
រ៉ានី ហ៊ុន សៃន  បាន ជំ រុញ   និង 
លើក ទឹ ក ចិត្ត ទៅ ដល់ គៃប់ សៃ្តី- 
មាន ផ្ទៃពោះ  ទាងំ អស ់ តៃវូ ទទលួ- 
បាន  ការ ពនិតិៃយ ថៃទា ំ ចាប ់ព ីពៃល 
ពពោះ  រហតូ ដល ់ពៃល សមៃល  
និង បន្ទាប់ ពី សមៃល កូន រួច   
ដៃល ជា យទុ្ធ សាសៃ្ត សខំាន ់មយួ 
របស ់រជ រដ្ឋាភ ិបាល  លើក កម្ពស ់
សខុភាព មាតា  ទារក  នងិ កមុារ  
ដើមៃប ីឈាន ទៅ សមៃច បាន នវូ 
ការ គៃប ដណ្តប់ សៃវា សុខ ភាព 
ជា សកល នៅ កម្ពុជា ។ 

  លោក សៃ ី ប៊នុ   រ៉ាន ី  បាន លើក- 
ឡើង បៃប នៃះ ក្នុង សារ លិខិត 
របស់ លោក សៃី  ផ្ញើ ជូន ជន រួម- 
ជាតិ ទាំង អស់ អបអរ សាទរ ទិវា - 
ជាតិ  សុខ ភាព មាតា  ទារក   និង 
កុមារ   ថ្ងៃ ទី២១ ខៃ កុម្ភៈ  ឆ្នាំ 
២០២១ ។  

 យោង តាម សារដដៃល នៃះ 
លោក សៃ ី បាន ឱៃយ ដងឹ ថា   ថ្វ ីដៃបិត- 
តៃ ឆ្នាំ ២០២០ កន្លង ទៅ  និង 
រហតូ មក ទល ់ពៃល នៃះ បៃទៃស 
កម្ពុ ជា មាន ការ រំខាន ញំាញី ពី 

មៃរោគ កូវីដ ១៩ មៃន ពិត  ក៏ បៃជា ជន 
ទាំង អស់ រស់ នៅ ជា ធម្មតា តាម 
បៃប គន្លង ថ្មី ដោយ សារ តៃ 
បៃទៃស ជាត ិមាន សន្តភិាព   នងិ 
ស្ថិរ ភាព នយោ បាយ ។ 

 លោក សៃី ប៊ុន  រ៉ានី  ដៃល ជា 
ឥសៃសរ ជន ឆ្នើម ថា្នាក ់ជាត ិនៃ ផៃន- 
ការ សកម្ម ភាព រួម អគ្គ លៃខា- 
ធិការ អង្គ ការ សហ បៃ ជា ជាតិ 
ដើមៃប ីស ុខ ភាព សៃ្ត ី ន ិង កមុារ  បាន 
មាន បៃសាសន ៍ថា៖   « ការ អនុវត្ត 
កម្ម វធិ ីឧប ត្ថម្ភ សាច ់បៃក ់ជនូ សៃ្ត-ី 
មាន ផ្ទៃពោះ  និង កូន អា យុ កៃ ម 
២ឆ្នា ំនៃ គៃសួារ ដៃល មាន បណ្ណ- 

សម ធម ៌ឬ បណ្ណ អាទ ិភាព ជា យទុ្ធ- 
សាសៃ្ត សខំាន ់មយួ  របស ់កម្ព ុជា 
ក្នុង ការ លើក កម្ពស់ សុខ ភាព 
មាតា  ទារក  និង កុមារ ដើមៃបី 
ឈាន ទៅ សមៃច បាន នូវ ការ- 
គៃប ដណ្តប់ សៃវា សុខា ភិ បាល 
ជា សកល នៅ កម្ពុ ជា » ។ 

លោក សៃ ីប ន្ថៃម ថា ៖« ដ ូច នៃះ  
យើង ទាំងអស់ គ្នា តៃូវ តៃរួម- 
ចំណៃក ជួយ រជ រដ្ឋាភិ បាល 
បន្ថៃម ទៀត   ឆ្ពោះ ទៅ អន គត 
ដ៏រុង រឿង ន ពៃល ខាង មុខ » ។ 

 យោង តាម របាយ ការណ ៍ ជាត ិ
នៃ លទ្ធ ផល ចុង កៃយ ជំ រឿន ទូ ទៅ 

បៃ ជា ជន នៅ ពៃះ រជា ណា ចកៃ 
កម្ពជុា ឆ្នា ំ២០១៩  បាន បង្ហាញ 
ព ីអតៃ មរណ ភាព ទារក  នងិ កមុារ 
នៅ កម្ពុជា បើ បៃៀប ធៀប នឹង 
បណា្តា បៃទៃស កំពុង អភិវឌៃឍន៍ 
ផៃសៃង ទៀត នៅ ក្នុង តំបន ់ អតៃ 
មរណ ភាព របស់ ទារក   គឺ មិន- 
មាន អតៃ ខ្ពស ់ប៉នុ្មាន ឡើយ  ប៉នុ្តៃ 
មាន លក្ខណៈ ល្អ បៃសើរ  ឡើង ចៃើន   
បើ ធៀប នឹង ឆ្នាំ កន្លង ទៅ។ 

 លោក  ស   ខៃង  រដ្ឋ មនៃ្ត ីកៃ សួង   
មហា ផ្ទៃ  និង ជា បៃធាន គណៈ- 
កមា្មា ធិ ការ ជាតិ ជំរឿន ទូ ទៅ បៃ ជា- 
ជន នៅ ពៃះ រជា ណាចកៃ កម្ពជុា  
ឆ្នា ំ២ ០១៩ បាន ថ្លៃង  កាល ព ី ខៃ 
មនុ ថា កៃម គនំតិ ផ្តចួ ផ្តើម របស ់
អង្គ ការ សហ បៃ ជា ជាតិ   ពិភព- 
លោក បាន ចាប់ ផ្តើម នូវ របៀប- 
វារៈ ថ្ម ីមួយ សមៃប់ អភិ វឌៃឍន៍ ដើ មៃបី 
សមៃច គោល ដៅ ឆ្នា ំ២០ ៣០។ 
គោល ដៅ ថ្ម ីនៃះ បាន ដក ់ចៃញ 
នូវ គោល ដៅ អភិ វឌៃឍន៍ បៃ កប- 
ដោយ ចរី ភាព   ក្នងុ គោល បណំង 
កាត់ បន្ថយ អតៃ មរណ ភាព 
ទារក ឱៃយ បាន យ៉ាង ហោច ណាស ់
ទាប ជាង ១២ នក ់  ក្ន ុង ១  ០០០   
ក ំណើត រស ់  នងិ អតៃ មរណ ភាព 
កុមារ អាយុ កៃម ៥ ឆ្នាំ ឱៃយ បាន 

យ៉ាង ហោច ណាស ់ទាប ជាង ២៥ 
នក់ ក្នងុ   ១ ០០០ កំ ណើត រស់ ។   

 លោក ស   ខៃង   បាន  បន្ត ថា   
តាម លទ្ធ ផល ជំរឿន  អតៃ 
មរណភាព ទារក  និង កុមារ នៅ 
កម្ពុ ជា បាន ធា្លាក់ ចុះ គួរ កត់- 
សមា្គាល់  គឺ ពី  ២៦ នក់ មក ១៨ 
នក់ ( ទារក)   និង កុមារ ពី ៤៤ 
នក ់  មក ២៨ នក ់ ( កៃម អាយ ុ
៥ ឆ្នា)ំ   សមៃប ់ឆ្នា ំ២០០៨  នងិ 
ឆ្នាំ ២០១៩ ។  

 លោករដ្ឋ មន្តៃ ី  បាន ថ្លៃង ទៀត 
ថា ៖   « នៃះ បញ្ជាក ់ព ីកតា្តា ជា ចៃើន 
ដៃល បាន បក សៃយ អំពី ភាព 
ផៃសៃង គ្នា នៃ ការ ទទួល បាន ការ- 
សិកៃសា អប់ រំ របស់ មាតា បិតា   ការ -  
ទទួល បាន សៃវា សុខា ភិបាល- 
សាធារណៈ  ការ អន ុវត្ត អន មយ័   
តៃូវ បាន កៃ លម្អ នៅ កម្ពុជា » ។   

 ជា មយួ គ្នា នៃះ   លោក សៃ ី ប៊នុ  
រ៉ានី   បាន ផ្តល់ នូវ អនុ សាសន៍ 
មយួ ចនំនួ ក្នងុ ការ ថៃទា ំសខុ ភាព 
មា្តាយ  និង កូន  ដោយ សៃ្តី មាន 
ផ្ទៃពោះ ទាំង អស់ តៃូវ  ទៅ ពិនិតៃយ 
សុខ ភាព  ពិគៃះ យោបល់ ជា- 
មួយ គៃូ ពៃទៃយ  ឬ ឆ្ម ប ជំនញ នៅ 
មណ្ឌល សុខភាព  ឬ មន្ទីរ ពៃទៃយ 
ដៃល នៅ ជិត ផ្ទះ ឱៃយ បាន ទៀង- 

ទាត ់ចនំនួ ៤ ដង   តាម ពៃល វៃលា  
និង ការ ណៃ នំ របស់ គៃូ ពៃទៃយ ។ 

 លោក សៃ ីប៊នុ រ៉ានី  បាន ថ្លៃង 
ថា  សៃ្ត ីទាងំ អស ់តៃវូ ពនិតិៃយ សខុ- 
ភាព កៃយ ពៃល សមៃល   ទាងំ 
មាតា ទាំង ទារក   យក កូន ទៅ 
ទទលួ ថា្នា ំបង្ការ ជងំ ឺ១១ មខុ  តាម 
ពៃល វៃលា កណំត ់ ពនិតិៃយ តាម- 
ដន សខុ ភាព   នងិ ការ លតូ លាស ់
របស់ កូន រហូត ដល់ កូន មាន 
អាយុ ២ឆ្នាំ។ 

 លោក សៃី ប៊ុន  រ៉ានី បាន លើក- 
ឡើង ថា ៖   « ខ្ញុំ សូម អំពាវ នវ 
ចំពោះ ថា្នាក់ ដឹក នំ  មនៃ្តី រជ ការ   
បុគ្គលិក សុខា ភិបាល   អ្នក ផ្តល់ 
សៃវា ទាងំ អស ់ចលូ រមួ គំ ទៃ ការ- 
អន ុវត្ត គោល នយោ បាយ គពំារ- 
សង្គម របស់ រជ រដ្ឋាភិ បាល  ឱៃយ 
មាន បៃសិទ្ធ ភាព ខ្ពស់  ដើមៃបី 
ឈានទៅ សមៃច បាន គោល- 
ដៅ របស់ រជ រដ្ឋាភិ បាល តាម 
ការ ក ំណត ់» ។  លោក សៃ ីក ៏បាន 
អំពាវ នវ ទៅ ដល់ គៃប់ សា្ថាប័ន 
ពាក ់ពន័្ធ ទាងំ អស ់ ទាងំ ជាត ិ  នងិ 
អន្តរ ជាតិ   ជួយ  និង បន្ត ជួយ 
វនិយិោ គ គំ ំទៃ ដល ់ការងរ សខុ- 
ភាព មាតា  ទារក   និង  កុមារ នៅ 
កម្ពុ ជា ផង ដៃរ ៕ 

ឃុ ត សុភ ចរិយា

ភ្នំពេញៈ ដោយ សារ តៃ កម្ពុជា  
តៃូវបាន ចាត ់ទកុជា បៃទៃស មយួ  
ដៃល ងយ រងគៃះ  ដោយ សារ 
ការបៃ បៃលួ អាកាស ធាត ុគណៈ- 
កមា្មាធិការ ជាតិ គៃប់ គៃង គៃះ - 
មហន្តរយ បាន បៃកាស ផៃសព្វ ផៃសា យ 
ដក់ឱៃយ បៃើបៃស់ ជា ផ្លូវការ នូវ 
ផៃន ការ សកម្ម ភាព ជាត ិ  សមៃប ់
ការ កាត់ បន្ថយ ហានិភ័យ នៃ គៃះ - 
មហន្តរយ  ឆ្នា ំ២០ ១៩ - ២០ ២៣ ។

ពធិ ី បៃកាស ផៃសព្វ ផៃសាយ ដកឱ់ៃយ 
បៃើបៃស ់  នវូ ផៃន ការ សកម្ម ភាព- 
ជាតិ នៃះ និង លទ្ធផល ការ ងរ គៃប់ - 
គៃង គៃះ មហន្ត រយ ឆ្នា ំ២០២០  
តៃូវ បាន ធ្វើ ឡើង  កាល ថ្ងៃទី១៧ 
ខៃកុម្ភៈ   ឆ្នា២ំ០២១ដោយ មាន កា រ - 
ចូលរួម ពី ថា្នាក់ដឹក នំ និង មន្តៃី- 
ជនំញ ព ីសា្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ នន។ 
ផៃន ការ សកម្ម ភាព ជាតិ នៃះ ដក់ - 
ចៃញ  ដើមៃបី កសាង ភាព ធន ់របស ់
បៃទៃស កម្ពុជា  និង ការពារ ផល- 
ចណំៃញ ផ្នៃក សៃដ្ឋកចិ្ច  នងិ សង្គម 
ពី គៃះមហន្តរយ  ដៃល បង្កឡើង 
ដោយ ការ បៃ បៃលួ អាកាស ធាតុ ។  
ផ្នៃក សខំាន ់នៃ កចិ្ចខតិខ ំបៃងឹ បៃង 
នៃះ គឺ  ជា ការអភិវឌៃឍ ផៃនការ សកម្ម -   

ភាព ជាតិ ថ្ម ីមួយ សមៃប់ ការ កាត់ - 
បន្ថយ ហានិភ័យ នៃ គៃះ មហន្ត - 
រយ សមៃប់ រយៈ ពៃល ៥ ឆ្នាំ គឺ 
ពី ឆ្នាំ ២០១៩ដល់ ឆ្នាំ ២០២៣ ។  

នៅក្នងុ ពធិ ីនោះលោកគន ់គ ីម 
អនុ បៃធាន ទី១គណៈ កមា្មា  ធិការ - 
ជាតិ គៃប់គៃង គៃះ មហន្តរ យ  
ថ្លៃងថា ការកាតប់ន្ថយ ហានភិយ័ 
គៃះ មហន្ត រយ ដៃល បង្កឡើង 
ព ីធម្មជាត ិរមួមាន គៃះរងំស្ងតួ 
កង្វះខាត ទឹក ភ្លៀង ធា្លាក់ មិន គៃប់ - 
គៃន់ ទឹកជំនន់ ជំនន ់ទឹកភ្លៀង 
បាក់ ចៃំងទន្លៃ-ស្ទឹង និង ជំងឺឆ្លង 
នន  គឺជា ការងរ បៃទាក់កៃឡា 
គ្នា  ដៃល ទាមទារ ឱៃយ មាន កិច្ចខតិខ-ំ 
បៃងឹបៃង អនវុត្ត រមួគ្នា ព ីគៃប ់ភាគ ី
ពាក់ព័ន្ធ ទាំង អស់។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖«ការ កាត ់បន្ថយ 
ផលប៉ះពាល់ ពី គៃះមហន្តរយ  
ដៃលមាន បៃសទិ្ធភាព ជយួ ធ្វើ ឱៃយ 
សមៃចបាន នវូ ការអភវិឌៃឍ បៃកប- 
ដោយ ចីរភាព និង សមៃប់ គៃប់គ្នា ។ 
ដើមៃបី អនុវត្ត ផៃន ការ សកម្មភាព ជា តិ 
សមៃប់ កាត់បន្ថយ ហា និភ័យ 
គៃះមហន្តរយ ដ៏ បៃទាក់កៃឡា -  
គ្នា នៃះ ឱៃយ បាន ជោគជយ័ ចាបំាច ់
តៃូវមាន កិច្ចសហការ ល្អ រួមគ្នា ពី 
គៃប់ កៃសួង សា្ថាប័ន  រដ្ឋបាល - 

ថា្នាក ់កៃម ជាត ិសង្គម សុវីលិ នងិ 
វិស័យ ឯក ជន»។

លោក យិន ឃុន ផ យ អនុរដ្ឋ - 
លៃខា ធិការ  នៃ ទីស្ដកីារ គណៈ រដ្ឋ - 
មន្តៃ ីនិងជា អគ្គលៃខាធិការ គណៈ - 
កមា្មាធិការ ជាតិ គៃប់ គៃង គៃះ - 
មហន្ត រយ  ថ្លៃង ថា  ការអភិវឌៃឍ 
បៃកប ដោយ ចីរភាព  មិន អាច  បំបៃ ក  
ចៃញពី ការកាត់បន្ថយ ហានិភ័យ 
នៃ គៃះមហន្តរយ បៃកបដោយ 
បៃសិទ្ធភាព ឡើយ។ ដូច្នៃះ ការកាត់ -  
បន្ថយ ហានិភ័យ  និង ការកសាង 
ភាព ធន់ នឹង គៃះមហន្តរយ តមៃ ូវ 
ឱៃយមាន គោល នយោបាយ រឹងមំា ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖«នៅ ពៃល 
មាន ទឹក ជំនន់  និង គៃះ មហន្តរ យ  
ផៃសៃងៗអ្នក ដៃល រងគៃះ ដំបូង - 
បង្អ ស ់គ ឺកមុារ ជនពកិារ មនសុៃស- 
ចាស ់ នងិ ស្តៃ។ី គៃះមហន្តរយ 
ររំង ការអភិវឌៃឍ សង្គម  និង សៃដ្ឋ - 
កិច្ច របស់ យើង។ វា ជះ ឥទ្ធិ ពល 
ដល ់ជវីភាព រសន់ៅ របស ់បៃជាជន 
ងយ រងគៃះ...ភាពកៃកីៃ មិនអា ច  
តៃវូបាន លបុចោល ទៃ ហើយ ការ- 
អភិវឌៃឍ បៃកបដោយ ចីរភាព មិន - 
អាច ដំណើរការ ទៅបាន ទៃ  បើ 
គ្មាន ការកាត់ បន្ថយ ហានិ ភ័យ 
គៃះ មហន្ត រយ»៕

ប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពជុាជំរុញការលើកកម្ពស់សុខភាពមាតាទារកនិងកុមារ

ផ្រនការសកម្មភាពជាតិសម្រប់កាត់បន្ថយហានិភ័យ
ន្រគ្រះមហន្តរាយត្រវូបានប្រកាសដាក់ឱ្រយប្រើប្រស់

លោកសេ ី បុ៊ន រ៉ានី  ហុ៊ន សេន  បញ្ចកុអាហារទារក  ។ រូបថត CRC



នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈក្រមុការងារបច្ច្រកទ្រសរាជ-
រដ្ឋាភិបាលទទួលយកចំណុចខ្លះច្រន-
ចោលខ្លះនិងត្រូវការពន្រយល់បន្ថ្រមអំពី
សណំើសុំធ្វើវសិោធនកម្មច្របាប់ស្ដីពសីមា-
គមនងិអង្គការមនិម្រនរដ្ឋាភិបាលដ្រល
ហៅកាត់ថាLANGO។ប៉នុ្ត្រក្រមុការងារ
នងឹបន្តពភិាក្រសាបន្តទៀតមនុនងឹដក់ជនូ
ទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្របីសម្រច។
ក្រមុការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្របី

សម្របសម្រលួដោះស្រយសណំើនងិ
សំណូមពររបស់អង្គការសង្គមសុីវិល
កាលពីថ្ង្រទី១៧ខ្រកុម្ភៈបានបន្តកិច្ច-
ប្រជំុដើម្របីពិនិត្រយអំពីមូលហ្រតុ និងខ្លមឹ-
សារន្រមាត្រចំនួន១៤ន្រច្របាប់ស្ដីពី
សមាគមនងិអង្គការមនិម្រនរដ្ឋាភបិាល
ដ្រលអង្គការសង្គមសុវីលិបានស្នើឱ្រយធ្វើ
វសិោធនកម្ម។កចិ្ចប្រជុំន្រះធ្វើឡើងនៅ
ក្រសួងមហាផ្ទ្រក្រមការដឹកនាំរបស់
លោកប៊នុហនុរដ្ឋល្រខាធកិារក្រសងួ-
មហាផ្ទ្រ។
លោកជិនមា៉ាលីន រដ្ឋល្រខាធិការ

ក្រសងួយតុ្តធិម៌ដ្រលចលូរមួក្នងុកចិ្ចប្រជុំ
ន្រះបានថ្ល្រងដូច្ន្រះថា៖«យើងពិនិត្រយ
សណំើទាងំអស់នោះថាតើសណំើនោះ
ត្រឹមត្រូវមានមូលដ្ឋានផ្លូវច្របាប់ឬអត់។
យើងពនិតិ្រយមើលលើទដិ្ឋភាពច្របាប់នងិ
បទពិសោធនៅប្រទ្រសដទ្រទៀត»។
លោកបន្តថា៖«ក្នងុកម្រតិក្រមុការងារ

បច្ច្រកទ្រសន្រះយើងឃើញថាសំណើ

ខ្លះយើងអាចទទលួយកបានសណំើខ្លះ
យើងទទលួយកមនិបានហើយសណំើ
ខ្លះទុកដើម្របីធ្វើការជជ្រកវ្រកញ្រកផ្លាស់-
ប្ដូរយោបល់ជាមួយសង្គមសុីវិលដើម្របី
យល់ឱ្រយបានច្របាស់ពីគោលបណំងនងិ
ច្រតនាន្រការស្នើ»។
លោកបន្តថាបនា្ទាប់ពីក្រុមការងារ

បច្ច្រកទ្រសសម្រចហើយការសម្រច
នោះនងឹត្រវូឆ្លងថា្នាក់ដកឹនាំនងិឆ្លងការ-
ពិភាក្រសាជាមួយសង្គមសីុវិលមុននឹងរដ្ឋា-
ភិបាលសម្រចថាតើនងឹត្រវូធ្វើវសិោធន-
កម្មឬអត់ឬត្រូវធ្វើលើមាត្រណា។
ច្របាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិន-

ម្រនរដ្ឋាភិបាលដ្រលមាន៩ជំពូកនិង
៣៩មានត្រត្រវូបានអនមុត័កាលពខី្រ

សីហាឆ្នាំ២០១៥។ប៉ុន្ត្រក្រុមអង្គការ-
សង្គមសុីវិលជាច្រើនបានប្រតិកម្មទៅ
នឹងមាត្រចំនួន១៤ន្រច្របាប់ន្រះដោយ
យល់ឃើញថាមានការរឹតត្របិតលើសកម្ម-
ភាពរបស់ពួកគ្រ។
លោកកនសាវាង្រសអ្នកសម្របសម្រលួ-

ផ្ន្រកអង្ក្រតនិងតស៊ូមតិន្រអង្គការខុម-
ែ្រហ្វលថ្ល្រងពីម្រសិលមិញថាមាត្រទាំង
១៤ដ្រលស្នើសុំធ្វើវសិោធនកម្មរមួមាន
មាត្រ១,៧,៨,៩,១០,១១,២០,២៤,
២៥,២៦,៣០,៣១,៣២និងមាត្រ
៣៥។ប៉ុន្ត្រមាត្រដ្រលសំខាន់ៗដ្រល
ប៉ះពាល់ខា្លាងំដល់សង្គមសុវីលិគឺមាត្រ
ទ១ី០,២៤នងិ២៦។មាត្រ១០នយិាយ
ពីការប្រប្រួលគណន្រយ្រយការប្ដូរអា-

សយដ្ឋាននិងការដោះដូរប្រធានដ្រល
តម្រូវឱ្រយមានការជូនដំណឹង។
មាត្រ២៤ក៏មានការប៉ះពាល់ខា្លាំង

ដ្ររដោយសារត្រមាត្រន្រះនយិាយអពំី
អព្រយាក្រតឹភាពរបស់អង្គការសង្គមសុវីលិ
ចំពោះគណបក្រសនយោបាយ។មាត្រ
ន្រះមនិបានកណំត់នយិមន័យអពំីជហំរ
អព្រយាក្រតឹឱ្រយបានច្របាស់លាស។់ន្រះជា
បញ្ហាប្រឈមសម្រប់អង្គការសង្គមសីុវិល។
ន្រះបើតាមលោកកនសាវាង្រសដដ្រល។
លោកថ្ល្រងដូច្ន្រះថា៖«នៅក្នុងច្របាប់
នយិាយអពំជីំហរអព្រយាក្រតឹត្រអត់មាន
ច្រងពីនយិមនយ័ច្របាស់លាស់ថាតើក្នងុ
កម្រិតប៉ុនណាដ្រលចាត់ទុកថាអព្រយា-
ក្រតឹ។វាជាចំណុចមួយដ្រលគ្រះថា្នាក់
ឧបមាថាមានរឿងផ្ទាល់ខ្លនួហើយមាន
ការហបូកាហ្វ្រជជ្រកពភិាក្រសារឿងការងារ
ពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលដ្រលធ្វើកិច្ចការ
គណបក្រសនយោបាយតើជាចណំចុមយួ
ដ្រលបងា្ហាញថាអព្រយាក្រឹតដ្ររឬអត់។
ន្រះជារឿងសំខាន់ដ្រលត្រូវកំណត់ឱ្រយ
ច្របាស់លាស់»។
លោកបន្តថាមាត្រមយួទៀតគឺមាត្រ

២៦ដ្រលនយិាយពីរបាយការណ៍សកម្ម-
ភាពនងិរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ។ុមាត្រ
ន្រះតម្រវូឱ្រយអង្គការសង្គមសុវីលិផ្ញើរបាយ-
ការណ៍សកម្មភាពនិងរបាយការណ៍
ហរិញ្ញវត្ថុជារៀងរាល់ឆ្នាំទៅរដ្ឋាភិបាល។
មាត្រន្រះក៏ពាក់ពន័្ធនងឹមាត្រផ្រស្រងទៀត
ដ្រលកំណត់ពីការលុបឈ្មោះអង្គការ-
សង្គមសីុវិលពីបញ្ជីក្រសួងមហាផ្ទ្រ៕
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� ង��  ង និង អគ� នា យក 
លី�្រស្រង

�េ � ន� េ ប់�េ ង  កា រ� និពន�  
សំរិទ្ធ

អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង កា រ�និពន�  
សូវិសា ល

អនុ�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន
ផ ក់សា�ងលី

កា រ�និពន� រង ព័ត៌� នជា តិ
វង្រសសុខ្រង,ព្រុំភ័ក្រ្ត

កា រ�និពន�  ព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
�៉្រគុណមករា

កា រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
រា�ន់រីយ

កា រ� ន ិពន�  ព័ត៌ � ន អន្ត រជា តិ
ប្រក់សា យ

កា រ�និពន�    ជីវ�តកមេសា ន្ត  
បា៉ាន់សុីមា៉ាឡា

កា រ�និពន�    រងជីវ�ត កមេសា ន្ត    
បា៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

កា រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី� 
ឈនណន

កា រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី� 
�្រមវណ្ណៈ

កា រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ងផ ន់ណា រា�

អ្ន កយកព័ត៌� នជា ន់ខ� ស់
មាសសុខជា ,នៀម�្រង

អ្ន កយកព័ត៌� ន
ឃុតសុភចរិយា ,យឺនពន្លក,

គឹមសា រុំ,ហឹុនពិស,ីនៅ សុីវុតា�,
ឡុងគឹមមា៉ារីតា ,សុទ្ធគឹមសឿន,វន៉ដ រា�,
សួសយា៉ាមី,ធូវីរៈ,� មប៊ុនធឿន
ខ្រងសុខគនា�,មុំគនា�,រ័ត្នសុជាតា 

អ្ន កបក�េ  
ប៊ុនផលា្លា,ស្រតកីឡា ,ជិនណា ន

ខឿនឌីយា៉ា,សយរា�សុី
កា រ�រូបថត

ហ្រងជីវ័ន,ហុងមិនា ,
ហា�នរង្រសី

អ្ន ក�េស�េ �លអក� � វ�រុទ� 
�្រករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី

�េ � ន�្ន េកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹមសុក្រភីរៈ
�្ន េករចនា ទំព័រ

សួនសា វា�តឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន េករចនា �េ  ហ� ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ

�្ន េក  ផេសា យ � ណិជ� កម�
ជ្រម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណា រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់ណ្រត,017578768
ប្រជ្ញមុន្នីរៈ,015239293
�្រវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JESSAPIASTRO,092445983

�េ � ន�េក� យកា �េតស្ត ីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
�េ � ន�េក� យកា �េត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវាសនា ,015814499

�េ � ន�្ន េករដ� បា ល និង ធន� នមនុសេ�
ព្រ�្រសុជា តិ

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

នា យិកា ហិរ�� វត� �ៈហា�ងតា ំងម៉្រង
�េ � នគណនេយេ�ៈេស៊្រនវិច�ិកា

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទេ�  និងរចនា �េហទំព័រ
េសងណា ក់,នីសុីយា៉ា,វង់អូន

កា រ�� ល័យ�េត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី៧ន្រអគា រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្ត្រច

ហុ៊នស្រន(ផ្លវូ៦០ម៉្រត្រ)ភូមិ�្រកតា ឡុង
សងា�ត់ចា ក់អ�្រក្រម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នពំ្រញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
CELLCARDៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
SMARTៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
កា រ�� ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទះល្រខ៦២៩ផ្លវូល្រខ៦សងា�ត់សា្វាយដង�ុំ
ក្រងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

អោម ប៊ុនធឿន

ភ្នពំេញៈ  នគរបាលរាជធានីភ្នំ-
ព្រញកាលពីម្រសលិមញិនៅកំពុង
បន្តសាកសួរលោកហាក់លី
មន្ត្រីនគរបាលមា្នាក់បនា្ទាបព់ីបាន
ចាប់ឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ង្រទី១៧
ខ្រកមុ្ភៈពាក់ពន័្ធនងឹការប្រើហងិ្រសា
និងគំរាមបាញ់នារីមា្នាក់នៅក្នុង
ហាងផឹកសីុមួយនៅខ្រត្តព្រវ្រង។
លោកហាក់លីនាយរងការិ-

យាល័យប្រឆំងការជួញដូរមនុស្រស
និងការពារអនីតិជនន្រស្នងការ-
ដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំព្រញ
ត្រូវបានស្ត្រីមា្នាក់ប្តឹងចោទពីបទ
ប្រើហិង្រសានិងគំរាមបាញ់រូបនាង
នៅក្នុងហាងផឹកសុី «ជំនោរ
មករា»ស្ថិតនៅភូមិកំពង់ពពិល
ឃុំកពំង់ពពលិស្រកុពារាងំខ្រត្ត
ព្រវ្រងកាលពីថ្ង្រទី១២ខ្រកមុ្ភៈ
ឆ្នាំ២០២១ដោយសារខឹងស្ត្រី-
រងគ្រះនិងនារីក្នុងហាងផ្រស្រង
ទៀតមិនព្រមទៅដ្រកជាមួយខ្លនួ។
លោកសានសុខសីហាអ្នក-

នាំពាក្រយស្នងការនគរបាលរាជ-
ធានីភ្នំព្រញប្រប់ភ្នំព្រញប៉ស្តិ៍
កាលពីម្រសិលមិញថាសមត្ថកិច្ច
នគរបាលរាជធានីភ្នំព្រញបាន-

ធ្វើការចាប់ឃាត់ខ្លនួលោកហាក់
លីកាលពីថ្ង្រទ១ី៧ខ្រកមុ្ភៈតាម
បញ្ជារបស់លោកន្រតសាវឿន
អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិហើយ
នៅថ្ង្រទី១៨ខ្រកុម្ភៈសមត្ថកិច្ច
កំពុងបន្តសួរនាំ។
លោកថ្ល្រងថា៖«អនុវត្តតាម

បទបញ្ជារបស់ឯកឧត្តមអគ្គ-
ស្នងការនគរបាលជាតិកដ៏ចូជា
ឯកឧត្តមស្នងការយើងបានឃាត់-
ខ្លួនគាត់យកមកស្នងការដើម្របី
ធ្វើការសរួនាំករណីហ្នងឹ។ឥឡវូ
ន្រះ យើងកំពុងធ្វើការសាកសួរ
ដើម្របីបន្តតាមនីតិវិធី»។
បើតាមលោកសុខសីហាសមត្ថ-

កិច្ចក៏កំពុងត្ររង់ចាំការសម្រច
របស់តលុាការខ្រត្តព្រវ្រងកដ៏ចូ-
ជាថា្នាកដ់កឹនាំផងដ្ររថាតើត្រវូធ្វើ
យា៉ាងណាបន្តទៀតចពំោះមន្ត្រ-ី
នគរបាលរបូន្រះ។លោកបញ្ជាក់
ថា៖«ព្រះពាក្រយបណ្តងឹដក់នៅ
តុលាការខ្រត្តព្រវ្រងហើយ
ទីកន្ល្រងកើតហ្រតុនៅព្រវ្រង។
អ៊ចីងឹយើងរង់ចាមំើលការសម្រច
របស់តលុាការយា៉ាងម៉្រចអាហ្នងឹ
យើងនឹងធ្វើទៅតាមជាក់ស្ត្រង»។
លោកចាន់វណ្ណៈព្រះរាជអាជា្ញា-

រងនិងជាអ្នកនាំពាក្រយសាលា-

ដំបូងខ្រត្តព្រវ្រងបានឱ្រយដឹងថា
លោកទើបត្រទទលួបានសណំុ-ំ
រឿងពីសមត្ថកិច្ចកាលពីថ្ង្រទី
១៧ខ្រកុម្ភៈហ្រតុន្រះលោក
កពំងុពនិតិ្រយមើលនតីវិធិីបន្តមនិ
ទាន់មានការសម្រចយា៉ាងណា
នោះទ្រ។លោកបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំ
កទ៏ើបត្រទទលួបានការចាត់តាងំ
ជាព្រះរាជអាជា្ញារងទទួលបន្ទុក
លើសណំុំរឿងន្រះដ្ររអ៊ចីងឹឥឡវូ
ន្រះខ្ញុកំពំងុត្រពនិតិ្រយមើលលហំរូ
នីតិវិធីបន្តទៀត»។
លោកម៉្រងឆនន់ជាកនូរបស់

ស្ត្រីរងគ្រះបានសរស្ររលើ
បណា្តាញសង្គមហ្វ្រសប៊ុកកាលពី
ថ្ង្រទ១ី៣ខ្រកមុ្ភៈថានៅថ្ង្រសកុ្រ
ទី១២ខ្រកុម្ភៈលោកហាក់លី
បានប្រើអំពើហិង្រសាវាយទៅលើ
មា្តាយរបស់លោកឈ្មោះឡោ
សារុំព្រមទាំងដកកាំភ្លើងគំរាម
បាញ់ថ្រមទៀតផង។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«មានអំពើ

ហិង្រសាមកលើមា្តាយរបស់ខ្ញុំបាទ
ឈ្មោះឡោសារុ។ំអ្នកបង្កហងិ្រសា
ឈ្មោះហាក់លីហៅពៅនៅក្នងុ
ហ្វ្រសប៊ុកហាក់លីមានស្រុក
កណំើតនៅភមូិកពំង់ឫស្រសីស្រកុ
ពោធិ៍រៀងខ្រត្តព្រវ្រង។មានគា្នា

៥នាក់ត្របង្កហិង្រសាត្រ១នាក់
ទ្រឈ្មោះហាក់លីហៅពៅបាន
វ៉្រមា្តាយរបសខ់្ញុំហើយអតួថាខ្លនួ
ជាប៉ូលិសក្រសួងមហាផ្ទ្រ»។
លោកឆនន់បានបញ្ជាក់

ថាក្រយពីបានវាយទៅលើ
មា្តាយរបសល់ោកហើយលោក
ហាក់លីបានបើកទា្វារឡានដក

កាំភ្លើងមកគំរាមរកបាញ់ថ្រម
ទៀតមូលហ្រតុដោយសារ
ខឹងស្រីៗនៅក្នុងហាងជំនោរ
មករាមិនព្រមទៅដ្រកជាមួយ
គាត់។ហ្រតុន្រះលោកបង្ហាះ
ហ្វ្រសប៊ុក«ទទូចសូមសម្ត្រច
ក្រឡាហោមសខ្រងជួយរក
យុត្តិធម៌»៕

ក្រមុការងាររដ្ឋាភិបាលទទួលយកចំណុចខ្លះន្រសំណើNGO

នគរបាលរាជធានីកំពុងសាកសួរមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់រឿងប្រើហិង្រសាលើស្ត្រីម្នាក់

ការដង្ហេកេបួនរបស់NGOនៅថ្ងេទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ នាពេលកន្លងមក។ រូបថតហ្រងជីវ័ន

មន្តេ ីនគរបាល  ដេល តេវូ បាន ឃាត់ ខ្លនួ រឿង បេើ ហិងេសា  លើ ស្តេ ី។ រូបនគរបាល



តពីទំព័រ១...ការចាំបាច់ណាមួយ»។
លោកShinChang-mooប្រធាន

នាយកប្រតិបត្តិធនាគារPPCBank
ដ្រលគ្រប់គ្រងដោយវិនិយោគិន
ប្រទ្រសកូរ៉្រខាងត្របូងបានឱ្រយដឹងថា
ការបន្តរក្រសាទនុបម្រងុកាតព្វកចិ្ច(RR)
គទឺាន់ព្រលវ្រលាបផំតុសម្រប់NBC
ក្នុងការបន្ធូរបន្ថយទុនបម្រុងកាតព្វ-
កចិ្ចមកនៅត្រមឹ៧ភាគរយពីកម្រតិខ្ពស់
១២,៥ភាគរយកាលពីដើមឆ្នាំមុន។
លោកបានឱ្រយដឹងថា វិធានការន្រះ

គាំទ្រខា្លាំងបំផុតដល់ធនាគារពាណិជ្ជ
នងិគ្រឹះស្ថានទទលួប្រក់បញ្ញើ(MDI)
ដ្រលជាអ្នកចលូរមួយ៉ាងសកម្មន្រកម្ម-
វិធីរៀបចំឥណទានឡើងវិញតាមរយៈ

ការផ្គតផ់្គង់សន្ទនយីភាពចាបំាច់កានត់្រ
ច្រើននៅព្រលនោះ។
លោកបានថ្ល្រងថា៖«ដោយសរត្រ

ការស្ទុះងើបឡើងវញិន្រស្រដ្ឋកចិ្ចនងិ
វសិយ័ធនាគារមនិមានភាពជោគជយ័
ខា្លាងំនៅដើមឆ្នាំ២០២១ស្រចក្ដីសម្រច
របស់NBCក្នងុការបន្តការបន្ធរូបន្ថយទនុ
បម្រងុកាតព្វកចិ្ច(RR)រហតូដល់ចងុ-
ឆមាសទី១គឺជាការឆ្លើយតបចំពោះ
តម្រូវការទីផ្រសារ។សូម្របីត្រក្នុងករណី
ការស្ទុះងើបឡើងវញិយ៉ាងរហស័នងិ
ប្រកបដោយចីរភាពន្រស្រដ្ឋកិច្ចជាតិ
វិស័យធនាគារនឹងត្រូវការសន្ទនីយ-
ភាពបន្ថ្រមដើម្របីគាំទ្រដល់ការស្ទុះ-
ងើបឡើងវិញន្រះ»។

លោកសយសនូីប្រធានប្រតបិត្តិ
ជានខ់្ពស់របស់គ្រឹះស្ថានមកី្រូហរិញ្ញវត្ថុ
ប្រសក់ក៏បានសទរចពំោះការសម្រច
ន្រះដ្ររដោយសរត្រវាអាចផ្ដល់ឱកាស
ហរិញ្ញប្របទានសម្រប់គ្រឹះស្ថានហរិញ្ញវត្ថុ
ដើម្របីបង្កើនកម្ចីបានច្រើនដល់អតិថិជន។
លោកអះអាង៖«យើងព្រញចតិ្តយ៉ាង

ខា្លាងំចពំោះការសម្រចចតិ្តរបស់NBC
ក្នងុការបន្តការអនវុត្តទនុបម្រងុកាតព្វ-
កចិ្ចចនំនួ៧ភាគរយលើទាងំប្រក់ដលុា្លារ
នងិប្រករ់ៀលរហតូដល់ចងុឆមាសទី១
ឆ្នាំ២០២១។ការបន្តន្រះគជឺាកតា្តាជរំញុ
ដស៏ខំាន់មយួក្នងុការផ្ដល់សន្ទនយីភាព
កាន់ត្រច្រើនក្នុងការជំរុញឱ្រយធនាគារ
គាទំ្រដល់សកម្មភាពផ្ដល់កម្ចីរបស់ខ្លនួ
នងិការបន្តន្រះនងឹផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍
ដល់ការស្ទុះងើបឡើងវញិន្រស្រដ្ឋកចិ្ច
កម្ពុជាពីផលប៉ះពាល់ដោយសរត្រ

ជំងឺកូវីដ១៩»។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ចំណុចទី២

ដរាបណាស្រដ្ឋកិច្ចមិនទាន់ស្ទុះងើប
ឡើងវញិពីផលប៉ះពាល់ដោយសរត្រ
ជំងឺកូវីដ១៩និងជំងឺន្រះនៅត្រមាន
នៅទនី្រះធនាគារត្រវូត្រមានតនួាទីដ៏
សំខាន់ក្នុងការស្ដារស្រដ្ឋកិច្ចហើយ
ការបន្តទនុបម្រងុកាតព្វកចិ្ចន្រះនងឹជយួ
ដល់ធនាគារក្នុងការធ្វើការងារន្រះ»។
លោកអុិនចាន់នីប្រធាននាយក-

ប្រតបិត្តិធនាគារអ្រសុលីដីាភអីលិសុី
បានឱ្រយដងឹនៅព្រលថ្មីៗ ន្រះថាតាមរយៈ
ធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា(NBC)ជានយិតករ
លោកបានបញ្ជាក់ថារដា្ឋាភបិាលបាន
ដាក់ច្រញវធិានការកាត់បន្ថយប្រកប-
ដោយប្រសទិ្ធភាពនងិទានព់្រលដ្រល
ធានាទនុគ្របគ់្រន់សម្រប់ប្រតបិត្តកិរ
នៅក្នុងវិស័យន្រះ។

លោកបន្តថា៖«ជាផ្ន្រកមយួន្រការបន្ទរូ-
បន្ថយបទប្របញ្ញត្តិរបស់រដា្ឋាភបិាលសម្រប់
វសិយ័ធនាគារទនុបម្រងុកាតព្វកចិ្ចត្រវូ
បានកាត់បន្ថយព១ី២ភាគរយមកនៅ
ត្រមឹ៧ភាគរយ។វាមានសរៈសខំាន់
ដ្រលយើងមានសច់ប្រក់ដ្រលមាន
ស្រប់របស់យើងសម្រប់ការប្រើប្រស់
បន្ថ្រមដ្រលមានចំនួនរាប់ពាន់លាន
ដុលា្លារដ្រលបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុង
កំណើនកាលពីឆ្នាំ២០២០»។
កម្ចីនៅក្នងុធនាគារនងិគ្រឹះស្ថានមកី្រូ

ហិរញ្ញវត្ថុកើនឡើង១៤,៨ភាគរយ
ដល់៣៧,៣ពាន់លានដលុា្លារកាលពី
ចងុឆ្នាំមនុខណៈដ្រលប្រក់បញ្ញើបាន
កើនឡើង១៥,៤ភាគរយដល់៣៣,៨
ពាន់លានដុលា្លារ។ទ្រព្រយសកម្មសរុប
ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុបានកើនដល់៥៩,៤
ពាន់លានដុលា្លារឆ្នាំ២០២០៕LA
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
វិធីស្រស្តជួញដូរតាមការដ្រញថ្ល្រ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,860 16,980 16,980 16,840

2 GTI 3,220 3,300 3,300 3,220

3 PAS 13,480 13,500 13,520 13,480

4 PEPC 2,950 2,950 2,980 2,950

5 PPAP 11,980 12,000 12,000 11,960

6 PPSP 1,540 1,540 1,560 1,540

7 PWSA 6,060 6,080 6,080 6,060

កាលបរិច្ឆ្រទ:ថ្ង្រទ១ី៨ែខកុម្ភៈឆ្នាំ២០២១

ធូវិរៈ

ភ្នំពេញៈធនាគារអភិវឌ្រឍន៍
អាសុ(ីADB)បានអនមុត័កម្ចី
ចំនួន១៦,៤លានដុលា្លារដល់
គម្រងថាមពលអគ្គសិនីពីស-ូ
ឡាទហំំ៦០ម្រហ្គាវា៉ាត់នៅខ្រត្ត
កំពង់ឆ្នាំងដ្រលគម្រងន្រះ
នឹងគាំទ្រឱ្រយក្រុមហ៊ុនPrime
RoadAlternative(Cam-
bodia)Co.Ltdដើម្របីអភវិឌ្រឍ
និងប្រតិបត្តិការរោងចក្រថាម-
ពលពន្លឺសូឡា។
កាលពីថ្ង្រទ៥ីខ្រមករាក្រមុ-

ប្រកឹ្រសាអភវិឌ្រឍន៍កម្ពជុា(CDC)
បានអនមុត័គម្រងសឡូាទហំំ
៦០ម្រហ្គាវា៉ាត់នៅស្រុកទកឹផសុ
ខ្រត្តកំពង់ឆ្នាំងដោយមានទុន
វិនិយោគ៣៧,៤លានដុលា្លារ
ហើយនងឹអភវិឌ្រឍដោយក្រមុហ៊នុ
PrimeRoadAlternative
(Cambodia)CoLtd។
លោកអ៊ុករស់ប្រធានមន្ទីរ

រ៉្រនងិថាមពលខ្រត្តកពំង់ឆ្នាងំ
បានប្រប់...តទៅទំព័រ១០

ធូវិរៈ

ភ្នំពេញៈ រដា្ឋាភិបាលកំពុង
ពន្លឿនការរៀបចំស្រចក្តីព្រង
ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយ
ស្រដ្ឋកិច្ចនងិសង្គមឌជីីថលដោយ
ផ្តល់អាទភិាពលើកចិ្ចការសខំាន់ៗ 
៥ដើម្របីជំរុញកំណើនស្រដ្ឋកិច្ច
តាមគន្លងឌីជីថលថ្មី។
យោងតាមស្រចក្តីប្រកាស

ព័ត៌មានក្របខ័ណ្ឌគោលនយោ-
បាយន្រះរៀបចឡំើងដោយផ្តាត
លើអាទភិាព៥ធៗំ រមួមានការ-
អភវិឌ្រឍហ្រដា្ឋារចនាសម្ពន័្ធឌជីថីល
ការកសងទំនុកចិត្តនិងភាព-
ជឿជាក់លើប្រព័ន្ធឌីជីថលការ-
កសងពលរដ្ឋឌជីីថលការកសង
រដា្ឋាភបិាលឌីជីថលនិងការជរំញុ
ធុរកិច្ចឌីជីថល។
លោកអូនព័ន្ធមុនីរ័ត្នឧប-

នាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង
ស្រដ្ឋកចិ្ចនងិហរិញ្ញវត្ថុកាលពី
ថ្ង្រទ១ី៧ខ្រកមុ្ភៈបានដកឹនាំកចិ្ច-
ប្រជុំគណៈកមា្មាធកិារអន្តរក្រសងួ
ដើម្របីពិនិត្រយ និងពិភាក្រសាលើ
ស្រចក្តីព្រងក្របខ័ណ្ឌគោល-
នយោបាយស្រដ្ឋកចិ្ចនងិសង្គម

ឌីជីថលកម្ពុជា។
តាមស្រចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

នោះលោករដ្ឋមន្ត្រីដ្រលជា
ប្រធានគណៈកមា្មាធិការអន្តរ-
ក្រសួងតាក់ត្រងស្រចក្តីព្រង
ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាល
ឌីជីថលបានថ្ល្រងថាស្រចក្តី-
ព្រងន្រះស្របតាមយទុ្ធសស្ត្រ
ចតុកោណដំណាក់កាលទី៤
«ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយ
ស្រដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថល
កម្ពុជា២០២១-២០៣៥»
ដ្រលនឹងកា្លាយជាផ្រនទីចង្អុល
ផ្លវូដស៏ខំាន់ក្នងុការធ្វើបរវិត្តកម្ម
ឌីជីថល។
ស្រចក្តីប្រកាសបានឱ្រយដឹង

ថាក្របខណ័្ឌគោលនយោបាយ
ន្រះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្របី
ឆ្លើយតបនងឹននិា្នាការសកលន្រ
បដវិត្តន៍ឧស្រសាហកម្ម៤.០បរវិត្ត-
កម្មឌជីីថល(DigitalTrans-
formation)ដ្រលបាននងិកពំងុ
ធ្វើឱ្រយនិមា្មាបនកម្មស្រដ្ឋកិច្ចពិភព-
លោក និងតំបន់មានការវិវឌ្រឍ
ឥតឈប់ឈរពសិ្រសក្នងុបរបិទ
ន្រជំងឺកូវីដ១៩បានបងា្ហាញពី
សកា្តានុពលកាន់ត្រសំខាន់ន្រ

បរិវត្តកម្មឌីជីថលក្នុងការជំរុញ
ការអភិវឌ្រឍនិងកំណើនស្រដ្ឋកិច្ច។
ស្រចក្តបី្រកាសពត័ម៌ានបន្ថ្រម

ថាក្របខណ័្ឌគោលនយោបាយ
ន្រះបានកំណត់ចក្ខុវិស័យក្នុង
ការកសងស្រដ្ឋកចិ្ចនងិសង្គម
ឌីជីថលរស់រវកីតាមរយៈការ-
រៀបចំមូលដា្ឋានគ្រឹះជំរុញការ-
ទទលួយកនងិបរវិត្តកម្មឌជីថីល
នៅក្នុងគ្រប់តួអង្គក្នុងសង្គម
ដូចជារដ្ឋប្រជាជននិងធុរជន
ដើម្របីជំរុញកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចថ្មី

នងិលើកកម្ពស់សខុមុាលភាព
សង្គមតាមគន្លងថ្មី។
លោករដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាង

តាមស្រចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
ដោយបញ្ជាក់«ខ្ញុំសូមណ្រនាំ
ដល់ក្រមុការងារធ្វើការក្រសម្រលួ
ឯកសរក្នងុស្មារតីនងិមតិយោ-
បល់របស់អង្គប្រជុំដើម្របីឱ្រយនីតិ-
វធិអីាចអនមុត័លើឯកសរន្រះ
ក្នុងព្រលឆប់ខាងមុខន្រះ»។
លោកបា៉ាត់ចណំានស្ថាបនកិ

ក្រមុហ៊នុស៊ភូើអ្របតចិណឡូជូី

ភអីលិសុី(SupperAppTech-
nologyPlcប្រប់ភ្នំព្រញ-
ប៉សុ្តិ៍ថាការរៀបចំស្រចក្តីព្រង
ន្រះនឹងជួយជំរុញការអភិវឌ្រឍ
ហ្រដា្ឋាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធបច្ច្រកវិទ្រយា
ឌីជីថលនៅកម្ពុជាកាន់ត្រមាន
ភាពរស់រវីក។
លោកចំណានបញ្ជាក់ថា៖

«យើងស្វាគមន៍គំនិតផ្តួតផ្តើម
ន្រះរបស់រដា្ឋាភបិាលក្នងុការជរំញុ
កម្ពជុាឱ្រយកា្លាយជាសង្គមឌជីថីល
ហើយក្នុងនាមយើងជាវិស័យ
ឯកជននងឹមានទកឹចតិ្តកាន់ត្រ
ខា្លាំងក្នុងការអភិវឌ្រឍបច្ច្រកវិទ្រយា
ឌីជីថលរបស់យើងថ្រមទៀត
រមួចណំ្រកជរំញុកណំើនស្រដ្ឋ-
កិច្ចកម្ពុជា»។
លោកវង្រសីវិស្រសុតរដ្ឋល្រខា-

ធកិារប្រចាំការន្រក្រសងួស្រដ្ឋកចិ្ច
នងិហរិញ្ញវត្ថុបានថ្ល្រងក្នងុកចិ្ច-
ប្រជុំកម្រិតបច្ច្រកទ្រសន្រស្រចក្តី-
ព្រងន្រះកាលពីថ្ង្រទ២ីខ្រកមុ្ភៈ
ឆ្នាំន្រះថាគោលនយោបាយ
ន្រះនងឹកា្លាយជាឧបករណ៍មយួ
ដ៏សំខាន់ន្រផ្រនការស្តារស្រដ្ឋ-
កិច្ចក្រយវិបត្តិកូវីដ១៩ដ្រល
ប៉ះពាល់ស្រដ្ឋកិច្ច៕LA

ADB ផ្តល់ កម្ច ីជាង      
$១៦លាន សម្ប់ 
ថាមពល ពីសូឡា 

ប្តិបត្តកិរ ហិរញ្ញវត្ថសុាទរ...

រដ្ឋាភិបាល ពន្លឿន   ឯកសារ គោលនយោបាយឌីជីថល 

យុវជនកម្ពជុាសម័យនេះកំពុងរស់នៅជាមួយបច្ចេកវិទេយាទូលំទូលាយ។ហុងមិនា
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ត ពី ទំព័រ ៩...ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  
នៃះ ជា គមៃង បង្កើត រោង ចកៃ- 
ថាមពល សូឡា ថ្មី មួយ  ទៀត 
ដៃល គៃប់ គៃង ដោយ អគ្គិសនី- 
កម្ពុជា(EDC)។ លោកបន្ត  ថា 
គមៃង នៃះ អាច នងឹ សាងសង ់
នៅ លើ ផ្ទៃ ដី ពី៨០ ទៅ១០០  
ហកិតា ក្នងុ សៃកុ ទកឹ ផសុ  ជាប ់
ពៃបំៃទល ់សៃកុ សាមគ្គ ីមានជយ័ 
ខៃត្ត កពំងឆ់្នាងំ។ ទោះជាយ៉ាង- 
ណា  លោក មនិ ដងឹ  ថា  គមៃង 
នៃះ នឹង ចាប់ផ្តើម សាងសង់ នៅ 
ពៃល ណា នោះទៃ។

លោកបន្ថៃម     ថា៖  «ទតីាងំនោះ 
ល្អ អាច បង្កើត រោងចកៃ សូឡា 
បាន។  គមៃង នៃះ ផ្តល ់អត្ថបៃ-
យោជន ៍សៃដ្ឋកចិ្ច សង្គម ហើយ 
ក៏  នឹង ជួយ លើក កម្ពស់ ជីវភាព 
បៃជាពលរដ្ឋ នៅ តំបន់ នោះ 
ថៃម  ទៀត ផង» ។

សៃចក្ដ ីបៃកាស ពត័ម៌ាន របស ់ 
ធនាគារ ADB ដៃល បានចៃញ 
ផៃសាយ ពី ខៃកញ្ញា  ឆ្នាំ ២០ ១៩ 
បាន បង្ហាញថា ការ ដៃញ ថ្លៃ  
គមៃង នៃះ ដៃល តៃូវ បាន ធ្វើ 
ឡើង ដោយ EDC បានបញ្ចប់  
ជាមួយ ការ ដៃញ ថ្លៃ ទាប បំផុត 
របស់ កៃមុហុ៊ន បៃយម៍  រូ៉ដ អល- 
ថ ឺណៃធវី  ក្នងុតម្លៃ ០,៣៨៧៧ 

ដុល្លារ ក្នុង១ គីឡូវ៉ាត់ ម៉ាង។
 លោក វិចទ័រ ហៃសូនា អគ្គនា - 

យកនៃ អគ្គនាយកដ្ឋាន ថាម - 
ពល  កៃសួង រ៉ៃ និង ថាម ពល 
បាន ឱៃយ ដឹង ថា បច្ចុបៃបន្ន នៅ ក្នុង 
សៃុក ទឹកផុស  ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាំង 
រដ្ឋាភិបាល ដក់ ឱៃយ ដំណើរ ការ 
រោង ច កៃ ថាមពល ព ីស ូឡា ទហំ ំ
៦០មៃ ហ្គា វ៉ា តច់នំនួ  មយួ រចួមក 
ហើយ ដៃល  បាន  ត ភា្ជាប់ ចូល   
បណា្តាញ ជាតិ កាលពី ខៃមៃសា 
ឆ្នាំមុន ។  គមៃង នៃះ  តៃូវបាន 
អភិវឌៃឍ ដោយ កៃុមហ៊ុន Sch-
neiTec Renewable Co Ltd 
ជាការ វនិយិោគ រមួ គា្នារវង កៃមុ- 
ហ៊ុន ចិន និង ដៃគូ ក្នុងសៃុក ។

បើ តាម លោក ហៃសនូា ការភា្ជាប់ 
ចូលបណា្តាញ ជាតិ របស់ រោង - 
ចកៃ នៃះ បាន  នាំ ឱៃយ ការ ផលិត  
ថាម  ពល  ស ូឡា សរបុ នៅ   កម្ពជុា 
កើន  ដល់  ១៥០មៃ ហ្គា វ៉ាត់។

រដ្ឋាភិបាល ក៏ គៃង នឹង សាង- 
សង់ រោង ចកៃ ថាម ពល  សូ ឡា 
ទំហំ ៤០មៃ ហ្គា វ៉ា ត់  មួយ ទៀត  
ស្ថិត នៅ ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាំ ងផងដៃរ 
ខណៈកៃសងួ រ៉ៃ នងិ   EDC កពំងុ 
រៀបច ំឯកសារ ដៃញថ្លៃ សមៃប ់
ដក់ជូន ឱៃយ កៃុម ហ៊ុន ដៃញថ្លៃ 
គមៃង នៃះ ៕ LA

ហុឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ អំបុក កំពង់ធំ ដៃល 
ទើ ប   កៃសងួ ពាណជិ្ជ កម្ម ផ្តល ់ឱៃយ 
ជា ផ្លូវ ការ   «មា៉ាក សមូហភាព» 
តៃូវ បាន គៃ រំពឹង ថា  នឹង ចូល រួម 
ចណំៃក  ថៃរកៃសា អភរិកៃស វធិសីាសៃ្ត  
បៃពៃណី នៃការ ផលិត  ការ ទាក់- 
ទាញ ភ្ញៀវ ទៃសចរ នងិ ការ លើក- 
កម្ពស់ សៃដ្ឋកិច្ច បៃជាជន ក្នុង 
តំបន់ឱៃយ   កាន់ តៃ បៃសើរ។

អបំកុ កពំងធ់ ំដៃល  ទើប បាន 
ទទលួ   « មា៉ាក សមហូភាព» នៃះ 
ស្ថតិ នៅ ឃុ ំសាន ់គរ សៃកុកពំង-់
សា្វាយ ខៃត្ត កំពង់ ធំ។

ក្នងុ មហ សន្នបិាត របស ់កៃមុ 
អ្នក ផលិត អំបុក កំពង់ធំ ដៃល  
រៀប ច ំឡើង កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី១៦ ខៃ 
កមុ្ភៈ លោក អ៊កុ បៃជា រដ្ឋលៃខា-  
ធិការ កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម បាន 
ឱៃយ ដឹង ថា ការ ផ្តល់ «មា៉ាក  សមហូ-  
ភាព » ដល់ អំបុក កំពង់ធំ គឺ ធ្វើ 
ឡើង ក្នុង គោល បំណង ដើមៃបី ថៃ- 
រកៃសា កៃរដំណៃល វបៃបធម៌ របស់ 
ដូនតា ខ្មៃរ ក៏ ដូច ជា បង្កើន នូវ 
ភាព ទាក ់ទាញ ភ្ញៀវ ទៃសចរ នងិ  
បង្កើត ការងរ ថ្មី ៗ  សមៃប់ បៃ-
ជាជន  ក្នងុ តបំន ់ តៃ ម្តង។ លោក  
បន្ត ថា តាម រយៈ មា៉ាក សមហូភាព 

គៃ ក៏ អាច បៃមូល ផ្តុំ នូវ ផលិតករ 
ដៃល មាន ជំនាញ និង ទៃព - 
កោសលៃយ ក្នុង ការ ផលិត អំបុក 
ដើមៃប ីធ្វើ ការ បណ្តុះ បណា្តាល បន្ត 
និង លើក កម្ពស់ ចំណៃះ ដឹង ភាព-  
ច្នៃ បៃឌតិ នងិ វធិសីាសៃ្ត ថ្មីៗ  ដល ់  
អ្នក ជំនាន់ កៃយ ផង ដៃរ ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖  « ខ្ញុ ំសមូ លើក- 
ទកឹ ចតិ្ត ឱៃយ កៃមុ អ្នក ផលតិ អបំកុ 
កំពង់ធំ និង អាជា្ញាធរ ពាក់ ព័ន្ធ 
តៃូវ  បៃឹង បៃង សហការ អនុវត្ត 
គមៃង នៃះ ដើមៃបី ឱៃយ គមៃង 
នៃះ ឈាន ដល ់ទ ីបញ្ចប ់បៃកប- 
ដោយ ជោគ ជយ័ ក្នងុ ការ អភវិឌៃឍ 
ភមូ ិមយួ  ផលតិ ផល មយួ ដៃល 
ជា បៃយោជន៍ ដល់ ការ អភិវឌៃឍ 
ជន បទ កាត់ បន្ថយ ភាព កៃីកៃ 
និង  ចំណាក សៃកុ ដៃល នឹង  រួម- 
ចំណៃក ដល់ ការ អភិវឌៃឍ សៃដ្ឋ-
កចិ្ច ជាត ិឱៃយ បាន កាន ់តៃ បៃសើរ- 
ឡើង ថៃម មួយ កមៃិត ទៀត» ។

លោក សួន វិជា្ជា បៃធាន នា-
យក ដ្ឋាន កម្ម សទិ្ធ ិបញ្ញា នៃ កៃសងួ  
ពាណជិ្ជ កម្ម បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី១៨ ខៃ កមុ្ភៈ ថា 
«មា៉ាក សមហូភាព» គ ឺជា សញ្ញា  
ដៃល អាច សមា្គាល ់នវូ បៃភព ដើម 
ទនំញិ  ឬ សៃវ ឬ សមា្គាល ់  ចរតិ- 
លក្ខណៈ រួម ទាំង គុណ ភាព  ទំ-

និញ ឬ សៃវ របស់ សហគៃស 
ផៃសៃងៗ គា្នា ដៃល បៃើ សញ្ញា នោះ 
កៃម ការ គៃប់ គៃង របស់ មា្ចាស់ 
មា៉ាក សមហូ ភាព ដៃល បាន ចុះ- 
បញ្ជ។ី លោក និយយ ថា៖  «  ការ- 
ទទលួ បាន នវូ មា៉ាក សមហូភាព 
របស់ អំបុក កំពង់ធំ នឹង ធ្វើ ឱៃយ 
កៃមុ អ្នក ផលតិ ក្នងុទនីោះ ទទលួ  
បាន  អត្ថ បៃយោជន៍ យ៉ាង ចៃើន 
ពិសៃស កំណើន សៃដ្ឋកិច្ច »។ 

អ្នក នាំ ពាកៃយ រដ្ឋបាល ខៃត្ត 
កំពង់ ធំ លោក យ៉ូវ សៃងគុណ 
បាន បៃប់  ថា នៃះ ជា លើក ទី ១ 
ដៃល ខៃត្ត កំពង់ធំ ទទួល បាន  ការ- 
ចុះ បញ្ជ ីមា៉ាក សមូហ ភាព ។ ការ- 
ទទួល បាន មា៉ាក សមូហភាព នឹង  
ជំរុញ ឱៃយ អ្នក ផលិត ក្នុង តំបន់ 

បង្កើន ការ ខិត ខំ បង្កើន សមត្ថ- 
ភាពផលតិ  នងិ  គណុភាព  ដើមៃបី  
ឆ្លើយ តប នងឹ តមៃវូ ការ  នងិ កៃរ្តិ៍- 
ឈ្មោះ ផលិតផល ។ 

លោក បន្ថៃម   ថា៖  « ការ ទទលួ  
បាន  មា៉ាក សមូហភាព របស់  អំ-
បកុ កពំងធ់ ំនងឹ ធ្វើ ឱៃយ ទផីៃសារ នៃះ 
កាន់ តៃ រីក ធំ ដៃល នឹង ជួយ ឱៃយ 
កៃុម អ្នក ផលិត  មាន បៃក់ ចំ-
ណូល  កាន់ តៃ ចៃើន »។

យោង តាម លោក សៃងគណុ 
បនា្ទាប់  ពី អំបុក កំពង់ធំ  ទទួល បាន 
មា៉ាក សមូហភាព  បច្ចបុៃបន្ន អាជា្ញា- 
ធរ ក៏ ចាប់ អារម្មណ៍ពី សកា្តា នុ- 
ពល របស ់  សា្វាយ ចន្ទ ីដៃល អាច 
នងឹ  ពចិារណា ព ីការ ស្នើ សុ ំចុះ បញ្ជ ី
មា៉ាកសមូហភាព ផង ដៃរ ៕LA

ADB ផ្តល់ កម្ច ីជាង        ...អំបុកកំពង់ ធំ ទទួលបាន «ម៉ាកសមូហភាព »

សកម្ម ភាព   បុក និង លីង សេវូ  ធ្វើ អំបុកនៅ ខេត្ត កំពង់ធំ។ ហុឹន ពិសី

 កៃុមហុ៊ន រូ៉យ៉ាល់ គៃុប ដៃលជា 
កៃុមហុ៊ន វិនិយោគ  និង អភិវឌៃឍន៍ 
ឈានមុខ គៃ នៅ កម្ពជុា បាន ចុះហត្ថ-
លៃខា លើ អនុសៃសរណៈ យោគយល់ 
គា្នា  ជាមួយ កៃមុហុ៊ន ភី ធី ធី ដៃលជា 
កៃមុហុ៊ន អន្តរជាតិ ផ្គត់ផ្គង់ បៃងឥន្ធនៈ 
ក្នុង គោលបំណង ជួយ ជំរុញ បៃតិ-
បត្តកិារ អាជីវកម្ម នៅ ទូទំាង ពៃះរាជា-
ណាចកៃ កម្ពជុា ។ 

 ពិធី ចុះហត្ថលៃខា នៃះ  តៃូវបាន 
បៃរព្ធ ឡើង នៅ ថ្ងៃទី ១៨ ខៃកុម្ភៈ ឆ្នាំ 
២០២១ នៅ សណា្ឋាគារ កំាបូឌីយ៉ាណា 
កៃម អធិបតីភាព របស់ អ្នកឧកញ៉ា 
គិត ម៉ៃង អគ្គនាយក  និង នាយក- 
បៃតិបត្ត ិកៃមុហុ៊ន រូ៉យ៉ាល់ គៃបុ និង 
លោក Songpon Thepnumsom-
manus នាយក គៃប់គៃង កៃមុហុ៊ន 
ភី ធី ធី ខៃ ម បូ ឌា លី មី ធី ត ។ 

 នៅក្នងុ ផ្នៃក មួយ នៃ អនុសៃសរណៈ- 
យោគយល់ នៃះ កៃមុហុ៊ន រូ៉យ៉ាល់- 
គៃបុ និង កៃមុហុ៊ន ភី ធី ធី ខៃ ម បូ ឌា 
លី មី ធី ត នឹង ស្វៃងរក ឱកាស ដើមៃបី 
សហការគា្នា អភិវឌៃឍដំណោះសៃយ 
ទូទាត់ សៃវកម្ម ហិរញ្ញវត្ថ ុការលក់ 
និង ការធ្វើ ទីផៃសារ ទូទំាង បៃតិបត្តកិារ 
អាជីវកម្មរ បស់ កៃមុហុ៊ន ភី ធី ធី ។ 

 អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉ៃង អគ្គនាយក 
និង នាយក បៃតិបត្ត ិកៃមុហុ៊ន រូ៉យ៉ាល់- 
គៃបុ បាន មានបៃសាសន៍ សា្វាគមន៍ 

ចំពោះ ការចុះហត្ថលៃខា លើ អនុសៃស-
រណៈ នៃ ការយោគយល់ គា្នា និង ទំនាក់- 
ទំនង ធុរកិច្ច ដ៏ ជិតស្នទិ្ធ នាពៃល បន្ត-
បនា្ទាប់ ទៀត ។ 

 អ្នកឧកញ៉ា បាន មានបៃសាសន៍ 
បន្ថៃម  ថា  ៖ «ពិធី ចុះហត្ថលៃខា នៃះ 
គឺជា ពៃតឹ្តកិារណ៍ យុទ្ធសាស្តៃ សមៃប់ 
ភាគី ទំាងសងខាង និង ជា ជំហន ដ៏ 

សំខាន់ ឆ្ពោះទៅរក កិច្ចសហការ ធុរកិច្ច 
កាន់តៃ បៃសើរឡើង» ។  

 លោក Songpon Thepnum-
sommanus នាយក គៃប់គៃង 
កៃមុហុ៊ន ភី ធី ធី ខៃ ម បូ ឌា លី មី ធី ត 
បាន មានបៃសាសន៍ថា៖ «កៃមុហុ៊ន 
ភី ធី ធី ខៃ ម បូ ឌា បាន ទន្ទងឹរង់ចំា ការ- 
សហការ ជាមួយ កៃមុហុ៊ន រូ៉យ៉ាល់- 
គៃបុ ។ ពួកយើង ពិតជា រីករាយ កៃ-
លៃង ដៃល បាន ចុះ អនុសៃសរណៈ- 
យោគយល់ គា្នា នៃះ ជាមួយ កៃមុហុ៊ន- 
រូ៉យ៉ាល់ គៃបុ ហើយ យើង មាន សៃចក្ត-ី 
រីករាយ ដៃល បាន ចាប់ ដៃគូ ជាមួយ 
កៃមុហុ៊ន រូ៉យ៉ាល់ គៃបុ ដៃលជា កៃមុ-
ហុ៊ន ពោរពៃញ ទៅដោយ ជំនាញ ដៃល 
នឹង ជួយ ពងៃីក វត្តមាន របស់ យើង 

នៅក្នងុ បៃទៃស បន្ថៃមទៀត  »។
 លោក បាន បន្តថា ៖ « កិច្ចសហ-

បៃតិបត្តិការ នៃះ  បាន សបញ្ជាក់ ពី 
ការប្តៃជា្ញាចិត្ត របស់ កៃុមហុ៊ន ភី ធី ធី 
ក្នុងការ ជំរុញ បៃទៃស កម្ពុជា ឲៃយ 
មានការ អភិវឌៃឍ និង ឈានទៅរក 
យុគសម័យ ឌីជីថល »។  

 កៃមុហុ៊ន រូ៉យ៉ាល់ គៃបុ គឺជា កៃមុ-
ហុ៊ន វិនិយោគ  និង អភិវឌៃឍចមៃះុ 
ដៃលមាន កៃមុហុ៊ន ជាង ៣០ ស្ថតិក្នងុ 
វិស័យ ធនាគារ  និង ហិរញ្ញវត្ថ ុ បដិ- 
សណា្ឋារកិច្ច បៃព័ន្ធ ផៃសព្វផៃសាយ ទូរគម-
នាគមន៍ ថាមពល អគ្គសិនី និង ការ- 
អភិវឌៃឍ អចលនទៃពៃយ ។ 

 កៃមុហុ៊ន ភី ធី ធី ខៃ ម បូ ឌា  លីមីត- 
ធី ត ( ភី ធី ធី សីុ អិ ល ) គឺជា កៃមុហុ៊ន 
បៃងឥន្ធនៈ ដៃលមាន មូលដ្ឋាន នៅ 
ពៃះរាជាណាចកៃ ថៃ ដៃល ផ្គត់ផ្គង់ 
ចៃកចាយ និង លក់ បៃង នៅលើ ទីផៃសារ 
និង ផលិតផល ពាក់ព័ន្ធ នានា ។ បន្ថៃម 
ពីលើ អាជីវកម្ម បៃងឥន្ធនៈ កៃមុហុ៊ន 
ភី ធី ធី ក៏មាន អាជីវកម្ម ផៃសៃងទៀត 
រួមមាន Café Amazon, Jiffy 
Mart, Pearly Tea, Fit Auto ។ 

 ពិធី ចុះហត្ថលៃខា នៃះ   មាន វត្តមាន 
ថា្នាក់ ដឹកនំា ជាន់ខ្ពស់ មកពី កៃមុហុ៊ន 
ទំាង២ និង ធុរជន សំខាន់ៗ ជាចៃើន 
រូបទៀត  បាន ចូលរួម ធ្វើជា សាកៃសី 
នៅក្នងុ ពិធី ចុះ MoU នៃះ ៕ 

ក្រុមហ៊ុនរ៉ូយ៉ាល់គ្រុបនិងក្រុមហ៊ុនភីធីធីខ្រមបូឌាចុះMoUដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មនៅកម្ពុជា

ពិធីចុះ MoU រវាងកេមុហុ៊នទំាង២ គឺក្នងុគោលបំណងជួយជំរុញបេតិបត្តកិារអាជីវកម្មរបស់ខ្លនួនៅកម្ពជុា ។  

 អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង និងលោក Songpon Thepunmsommanus ក្នងុពិធីចុះ MoU។  



ព័ត៌មានខ្លីៗ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទ-
បេកាន់ជនជាតិកូរ៉េខាងជើង
ចំនួន៣នាក់ទាក់ទងនឹងការ-
វាយបេហារតាមអីុនធឺណិត
កាលពីថ្ងៃពុធទី១៧កុម្ភៈ

សហរដ្ឋអាមៃរិកបានចោទ-
បៃកាន់អ្នកសរសៃរកម្មវិធី
កុំពៃយួទ័រកូរ៉ៃខាងជើងចំនួន៣
នាក់ទាក់ទងនឹងការវាយបៃ-
ហារតាមអុីនធឺណិត។ ការ-
វាយបៃហារតាមអុនីធណឺតិគឺ
មានគោលបំណងលួចយក
បៃក់ជាង១,៣ពាន់លាន
ដលុា្លារជាហរិញ្ញវត្ថុអៃឡចិតៃ-ូ
និចពីធនាគារនិងគោលដៅ
ផៃសៃងទៀត។
ការចោទបៃកាន់នៃះគឺជា

ការចោទបន្ថៃមទៅលើបទ-
ចោទបៃកានម់នុៗ របស់បរុស
ទាងំ៣នាកន់ៃះដៃលបានលចួ
ប្លន់របូយិបណ័្ណអៃឡចិតៃូនកិនៅ
បៃទៃសស្លូវៃនី និងឥណ្ឌូនៃ-
សីុ។កៃមុនៃះតៃវូបានគៃចោទ-
បៃកាន់ផងដៃរថាមានគោល-
បំណងវាយលុកចូលទៅក្នុង
បៃព័ន្ធAMCTheatresនិង
កៃុមហ៊ុនភាពយន្តអង់គ្លៃស
MammothScreen។
កៃសួងយុត្តធិម៌អាមៃរិកបាន

ឱៃយដឹងថាពួកគៃបានកំណត់
គោលដៅលើធនាគារនិងកៃមុ-
ហ៊នុរបូយិបណ័្ណអៃឡចិតៃូនកិ
នៅអាមៃរកិបង់កា្លាដៃសអង-់
គ្លៃសមុកិសុកិបា៉ាគសី្ថាននងិ
វៀតណាម៕សុខស្រីលុច
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សុខវ្រងឈាង

កាលពីថ្ងៃពុធទី១៧កុម្ភៈកន្លងទៅ
នៃះកៃុមបាតុកររាប់ពាន់នាក់បៃមូលផ្ដុំ
គា្នានៅតាមផ្លវូក្នងុកៃងុBarcelonaនងិ
រាជធានីMadridបៃទៃសអៃសៃប៉ាញ
ទាមទារការដោះលៃងអ្នកចមៃៀងរ៉ៃប
១រូបឈ្មោះPabloHaselដៃលតៃូវ
បានប៉ូលិសចាប់ពីបទលើកតម្កើងភៃរវ-
កម្ម និងបៃមាថ រាជវងៃសតាមរយៈបទ-
ចមៃៀងលោក។
ការប៉ះទង្គិចរវាងកៃុមបាតុករនិង

ប៉ូលិសនៅទីកៃុងទាំង២ដោយប៉ូលិស
បានបៃើបៃស់ឧស្មន័បង្ហរូទឹកភ្នៃកគៃប់-
កាំភ្លើងជ័រដំបងនិងគៃប់បៃកសំឡៃង
រឯីកៃមុបាតកុរវញិបានគប់ដបកៃវនងិ
ដុំថ្មហើយបានដុតធុងសំរាមបិទផ្លូវ។
កាលពីថ្ងៃអង្គារប៉លូសិបានចាប់ខ្លនួ

លោកHaselដៃលបានគៃចខ្លនួទៅពនួ
នៅសកលវទិៃយាលយ័Lleidaក្នងុតបំន់
Cataloniaបនា្ទាប់ពីលោកមិនបានចូល
បៃគល់ខ្លួនចូលពន្ធនាគារទាន់ពៃល
កណំត់នៅថ្ងៃសកុៃសបា្ដាហ៍មនុ។កៃមុ-
អ្នកគាទំៃរបស់លោកHaselមយួចនំនួ
បាននៅជាមួយលោកក្នុងអគារស-
កលវិទៃយាល័យហើយបានបាញ់បំពង់
ពន្លត់អគ្គិភ័យទៅកាន់ប៉ូលិសពៃល
ដៃលពួកគៃសមៃុកចូលមក។
«យើងនឹងទទួលបានជ័យជម្នះ

គា្មោនការបភំ្លៃចនងិគា្មោនការអភយ័ទោស
ឡើយ»។លោកHaselបានសៃក
ដោយលើកកណា្ដាប់ដៃ ខណៈប៉ូលិស
ឡោមព័ទ្ធចាប់ខ្លួនយកទៅដាក់ពន្ធនា-
គារ។ប៉ុនា្មោនម៉ាងមុនលោកបាន
បង្ហោះអត្ថបទចមៃៀងលើបណា្ដាញ
សង្គម Twitterដៃលបណា្ដាលឱៃយមាន
ការជាប់ទោសនៃះ។
នៅយប់ថ្ងៃអង្គារប៉ុនា្មោនម៉ាងបនា្ទាប់

ពីប៉ូលិសចាប់ខ្លួនលោកHaselមាន
ការរាយការណ៍ថា បាតុកម្មបានកើត-
ឡើងនៅទីកៃុងនានាក្នុងតំបន់ Cata-
loniaនៅទីកៃុងភាគខាងកើតបៃទៃស
Valencia។តៃឹមថ្ងៃដដៃលប៉ូលិស

បានចាប់ខ្លួនបាតុករចំនួន១៨នាក់
ខណៈមានមនសុៃស៥៥នាក់របសួដៃលក្នងុ
នោះមានប៉ូលិស២៥នាក់ផងដៃរ។
លោកHaselតៃវូបានតលុាការផ្ដនា្ទា-

ទោសឱៃយជាប់ពន្ធនាគាររយៈពៃល៩ខៃ
ពីបទលើកតម្កើងភៃរវកម្ម និងបៃមាថ
រាជវងៃសដោយនៅក្នុងអត្ថបទចមៃៀង
នងិសរលើបណា្ដាញសង្គមរបស់លោក
លោកបានបង្ហោញការគាទំៃកៃមុសកម្ម-
បៃយុទ្ធបំបៃកខ្លនួETAនៅតំបន់Basque
បៃៀបធៀបចៅកៃមទៅនឹងពួកណា-
សុសី(Nazis)នងិនយិាយថាអតតី-
ពៃះមហាកៃសតៃJuanCarloគឺជាមៃ-
កៃុមមា៉ាហ្វីយា៉ា (កៃុមជើងកាង)។ការ

កាត់ទោសនៃះបណា្ដាលឱៃយមានចលា-
ចលនៅក្នងុបៃទៃសអៃសៃប៉ាញនងិបាន
ធ្វើឱៃយរដា្ឋាភិបាលបៃកាសថាពួកគៃនឹង
ធ្វើឱៃយចៃបប់សៃរីភាពការបញ្ចៃញមតិ
មិនសូវរឹតតៃបិតជាងមុន។
បនា្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនលោកHasel

ឧបនាយករដ្ឋមន្តៃីលោកCarmen
Calvoបានបៃប់អ្នកយកព័ត៌មានថា
ការចាប់បៃជាជនដាក់ពន្ធនាគារលើ
បញ្ហោសៃរីភាពនៃការបញ្ចៃញមតិមនិគរួ
កើតឡើងនៅក្នុងបៃទៃសបៃជាធិប-
តៃយៃយដូចអៃសៃប៉ាញទៃ។
រដា្ឋាភបិាលឆ្វៃងនយិមអៃសៃប៉ាញបាន

និយាយកាលពីសបា្ដាហ៍មុនថាជាការ-
ឆ្លើយតបនងឹករណីលោកHaselពកួគៃ
នឹងធ្វើកំណៃទមៃង់ចៃបប់សៃរីភាពការ-
បញ្ចៃញមតិដៃលអនុម័តនៅឆ្នាំ២០១៥
ដោយរដា្ឋាភិបាលមុនដើមៃបីបៃឆំងនឹង
ការលើកតម្កើងកៃុមបៃដាប់អាវុធខុស-
ចៃបប់ដូចជាETAជាដើម។ចៃបប់នៃះ
ក៏ហាមឃាត់ការជៃរបៃមាថសសនា
និងរាជវងៃសផងដៃរ។
រដា្ឋាភិបាលបាននិយាយថាខ្លួននឹង

ដាក់ចៃញនូវទណ្ឌកម្មសៃលៗ ជាងមុន
និងផ្ដាតលើសកម្មភាពដៃលបង្កហា-
នភិយ័ដល់សណា្ដាប់ធា្នាប់សធារណៈឬ
អាចបង្កឱៃយមានអំពើហិងៃសាហើយធ្វើ
ការអត់ឱនចពំោះការបញ្ចៃញមតិទមៃង់
សិលៃបៈវបៃបធម៌និងបញ្ញា៕

ប្រក់សាយ

កៃុមអ្នកហៃកឃើរ(Hack-
ers)បានធ្វើការវាយបៃហារ
វៃបសយជាចៃើនរបស់រដា្ឋាភិ-
បាលមយីា៉ានម់ា៉ាកាលពីថ្ងៃពៃហ-
សៃបតិ៍បៃឆំងនឹងរដ្ឋបៃហារ
យោធាខណៈរដា្ឋាភបិាលយោ-
ធានៃះបានបង្កើនកចិ្ចបៃងឹបៃង
របស់ខ្លួនក្នុងការបង្កៃបការ-
បៃឆងំនៅទទូាងំបៃទៃសដោយ
មានការបទិបណា្ដាញអុនីធណឺតិ
និងដាក់ពងៃយទ័ព។
ការវាយបៃហារតាមបណា្ដាញ

អុីធឺណិតបានកើតឡើងមួយ
ថ្ងៃកៃយពីបៃជាជនរាប់មឺុន-
នាក់បានជួបជុំគា្នានៅទូទាំង
បៃទៃសបៃឆំងកៃុមឧត្តមសៃ-
នីយ៍ដៃលបានផ្តួលរំលំរដា្ឋាភិ-
បាលសុីវិលរបស់លោកសៃី

អ៊ុងសន ស៊ូជីកាលពីដើម
ខៃនៃះ។
កៃុមមួយបានហៅកៃុមអ្នក

ហៃកឃើរនៅបៃទៃសមយីា៉ានម់ា៉ា
ថាបានរំខានដល់វៃបសយនានា
ក្នងុនោះមានធនាគារកណា្ដាល
គៃហទពំរ័ឃោសនារបស់យោ-
ធាមយីា៉ានម់ា៉ាបៃពន័្ធផៃសព្វផៃសាយ
គៃប់គៃងដោយរដ្ឋMRTVអា-
ជា្ញាធរកំពង់ផៃ និងរដ្ឋបាល
សៃបៀងអាហារនិងថា្នាំពៃទៃយ។
កៃុមនោះបាននិយាយនៅ

លើគៃហទំព័រហ្វៃសប៊ុករបស់
ខ្លនួថា៖«យើងកពំងុធ្វើការតស៊ូ
ដើមៃបីយុត្តិធម៌នៅក្នុងបៃទៃស
មីយា៉ាន់មា៉ា»។
«វាដូចជាការតវា៉ាទៃង់ទៃយ

ធំរបស់បៃជាជននៅចពំោះមខុ
វៃបសយនានារបស់រដា្ឋាភិ-
បាលអ៊ីចឹង»។

អ្នកជំនាញសន្តិសុខអុីនធឺ-
ណិតលោកMattWarren
មកពីសកលវិទៃយល័យRMIT
បៃទៃសអសូ្តៃលីបាននយិាយ
ថាវាហាក់ដចូជាគោលបណំង
មយួដើមៃបីបង្កើតការផៃសព្វផៃសាយ
ជាសធារណៈ។
លោកបានបៃប់សរព័ត៌-

មានAFPថា៖«ការវាយបៃហារ
ជាចៃើនបៃភៃទដៃលពួកគៃ
បានកពំងុធ្វើនោះគជឺាការមនិ-
ពៃញចិត្តសៃវាអុីនធឺណិតឬ
ការធ្វើឱៃយខូចវៃបសយទាំង-
អស់ដៃលតៃវូបានគៃហៅថាជា
«ការហៃកឃើរនិយម»។
«ផលប៉ះពាល់ នឹងតៃូវបាន

គៃកំណត់ជាសកា្តនុពលប៉ុន្តៃ
អ្វីដៃលពួកគៃកំពុងធ្វើកំពុង
លើកកម្ពស់ការយល់ដឹង»។
យោងតាមNetBlocksជា

កៃុមឃា្លាំមើលមួយមានមូល-
ដា្ឋាននៅចកៃភពអងគ់្លៃសដៃល
ឃា្លាំមើលការដាច់អុនីធណឺតិនៅ
ជុំវិញពិភពលោកបានឱៃយដឹង
ថា អុីនធឺណិត តៃូវបានគៃ
ផ្តច៤់យបជ់ាប់គា្នាដោយបាន
ដណំើរការឡើងវញិនៅម៉ាង១
ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍។
កៃមុនៃះបាននយិាយថាការ

ទំនាក់ទំនងបានធា្លាក់ចុះ២១
ភាគរយនៃកមៃតិធម្មតានងិតៃវូ
បានស្តរឡើងវិញរយៈពៃល៨
ម៉ាងកៃយមកនៅមុនថ្ងៃ
ធ្វើការ។
រដា្ឋាភិបាលយោធាមីយា៉ាន់-

មា៉ាបានស្នើឱៃយមានចៃបប់ថ្មីមួយ
គឺចៃបប់សន្តសិខុតាមអុីនធណឺតិ
ដៃលផ្តល់ឱៃយខ្លនួនវូអណំាចទលូំ
ទូលាយ ដើមៃបីបិទវៃបសយ
នានាបញ្ជាឱៃយបិទអុីនធឺណិត

នងិស្នើសុំទនិ្ននយ័អ្នកបៃើបៃស់
ដើមៃបីផលបៃយោជន៍សន្តសិខុ-
ជាតិ។
កៃុមសង្គមសុីវិលមានមូល-

ដា្ឋាននៅបៃទៃសមយីា៉ានម់ា៉ាកៃមុ-
ហ៊នុឯកជននងិសមាគមរោង-
ចកៃនងិឧសៃសាហកម្មបានបដ-ិ
សៃធសំណើសុំចៃបប់នោះ។
កង្វល់របស់ពកួគៃមានចាប់ពី

សទិ្ធមិនសុៃសរហតូដល់ការពៃយួ-
បារម្ភផៃសៃងៗដៃលចៃបប់នៃះអាច
ធ្វើឱៃយប៉ះពាល់ដល់បរិយាកាស
ជំនួញនៅក្នុងបៃទៃសនៃះ។
ខណៈដៃលចៃបប់នៃះមនិតៃវូ

បានអនុម័តនោះ រដា្ឋាភិបាល-
យោធាបានធ្វើវិសោធនកម្ម
ចៃបប់អៃឡចិតៃូនកិនងិទរូគម-
នាគមន៍ចាស់ ដៃលទំនងជា
អនុញ្ញាតឱៃយរបបនៃះ រឹបអូស-
យកទនិ្ននយ័អ្នកបៃើបៃស់ផ្ទាល់

បាន។
ទីបៃឹកៃសាផ្នៃកចៃបប់នៃអង្គការ

ឃា្លាមំើលសទិ្ធិមនសុៃសលោកសៃី
LindaLakhdhirបាននយិាយ
ថាការស្នើសុំឱៃយមានចៃបប់
សន្តិសុខតាមអុីនធឺណិត នៅ
បៃទៃសមីយា៉ាន់មា៉ាជាក្តីសុបិន
របស់អ្នកកាន់អំណាចផ្តច់ការ
នៅគៃប់ទីកន្លៃង។
អ្នកនាំពាកៃយរងUNលោក

FarhanHaqបាននយិាយថា
បៃសិតពិសៃសUNលោក-
សៃី ChristineSchramer
Burgener បាននិយាយជា
មួយមៃបញ្ជាការរងនៃកងទ័ព
មីយា៉ានម់ា៉ាលោកSoeWin
ហើយពៃមានថាការផ្តច់អុីន-
ធឺណិត ធ្វើឱៃយប៉ះពាល់ដល់
គោលការណ៍លទ្ធិបៃជាធិប-
តៃយៃយ៕

កេមុបាតុកររាបព់ាន់នាក់ប៉ះទង្គចិជាមួយបូ៉លិសនៅBarce-
lonaនិងMadridបនា្ទាប់ពីការចាប់ខ្លនួអ្នកចមេៀងរ៉េបមា្នាក់

កេមុហេកឃើរបេឆំាងរដ្ឋបេហារយោធានៅបេទេសមីយ៉ាន់មា៉ាយកវេបសាយជាចេើនរបស់រដ្ឋាភិបាលជាគោលដៅ

បូ៉លិសប៉ះទង្គចិជាមួួយក្រមុអ្នកតវ៉ានៅក្នងុអំឡុងបាតកុម្មទាមទារឱ្រយដោះល្រងលោកHasel។AFP



ព័ត៌មានខ្លីៗ

អង់គ្លេសនឹងធ្វើការសាកលេបងវ៉ាក់សំាង
កូវីដ១៩តាមរយៈការធ្វើឱេយជនអ្នកស្មគ័េ-
ចិត្តប៉ះពាល់នឹងវីរុស
ចក្រភពអង់គ្ល្រស នឹងធ្វើការសាកល្របងការចាក់វ៉ាក់សំាង

កូវីដ១៩តាមរយៈការធ្វើឱ្រយជនអ្នកស្មគ័្រចិត្តវ័យក្ម្រងដ្រលមាន
សុខភាពល្អ៩០នាក់ប៉ះពាល់នឹងវីរុសកូរូ៉ណាដោយច្រតនានៅ
ខ្រក្រយ។ន្រះបើតាមស្រចក្ដីថ្ល្រងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាល
អង់គ្ល្រស។
នៅក្នងុការសាកល្របងវ៉ាក់សំាងធម្មតាអ្នកស្មគ័្រចិត្តត្រវូបាន

ផ្ដល់វ៉ាក់សំាងពិសោធន៍ហើយបនា្ទាប់មកនឹងត្រវូអនុញ្ញាតឱ្រយរស់-
នៅក្នងុជីវិតប្រចំាថ្ង្ររបស់ពួកគ្រ។អ្នកស្រវជ្រវនឹងអាចធ្វើការ
សន្មតពីប្រសិទ្ធភាពជាភាគរយដោយផ្អ្រកលើចំនួនអ្នកឆ្លងតាម
ធម្មជាតិ។
ផ្ទយុទៅវិញការសាកល្របងខាងលើ និងអ្នកចូលរួមត្រវូបាន

ប៉ះពាល់ជាមួយនឹងម្ររោគមួយដោយច្រតនានៅក្នងុបរិសា្ថាន
ដ្រលមានសុវត្ថភិាពនិងក្រមការគ្រប់គ្រង។ វិធីសាកល្របង
វ៉ាក់សំាងន្រះមិនម្រនអ្វីថ្មីទ្រវ៉ាក់សំាងអាសន្នរោគគ្រនុពោះវៀន
គ្រនុចាញ់ និងគ្រនុផ្ដាសាយ ក៏បានឆ្លងកាត់ការសាកល្របង
ប្រភ្រទន្រះផងដ្ររ៕សុខ វេងឈាង

Pfizerបានឲេយដឹងថាវីរុសបំប្លេងថ្មីអា្រហ្វិក
ខាងតេបូងអាចកាត់បន្ថយការការពាររបស់
វ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩
ក្រមុហុ៊នPfizer និងដ្រគូអាល្លម៉ឺង់BioNTecបាននិយាយ

កាលពីថ្ង្រពុធទី១៧កុម្ភៈថាក្នងុការសិក្រសាក្នងុមន្ទរីពិសោធន៍វីរុស
កូរូ៉ណាបំប្ល្រងថ្មីមកអា្រហ្វកិខាងត្របូងអាចកាត់បន្ថយការការពារ
ផ្ដល់ដោយវ៉ាក់សំាងពួកគ្ររហូតដល់២ភាគ៣ហើយមិនច្របាស់-
លាស់ថាវ៉ាក់សំាងន្រះមានប្រសិទ្ធភាពបង្ការនឹងវីរុសថ្មីន្រះទ្រ។
ចំពោះការស្រវជ្រវន្រះអ្នកវិទ្រយាសាស្ត្រមកពីក្រមុហុ៊នទំាង២

និងសាកលវិទ្រយាល័យវ្រជ្ជសាស្ត្រ រដ្ឋTexas(UTMB)បាន
បង្កើតវីរុសដ្រលមានផ្ទកុការបំប្ល្រងដូចគ្នាវ៉ារ្រយង់ដ្រលត្រវូបានរក-
ឃើញដំបូងនៅអា្រហ្វកិខាងត្របូងដ្រលគ្រសា្គាល់ថាB.1.351។
អ្នកស្រវជ្រវបានធ្វើត្រស្តវីរុសន្រះប្រឆំាងនឹងឈាមដ្រលបាន
មកពីអ្នកដ្រលបានចាក់វ៉ាក់សំាងហើយបានរកឃើញថាមាន
ការកាត់បន្ថយការការពារ២ភាគ៣បើប្រៀបធៀបនឹងលទ្ធផល
បានមកពីវីរុសដើម។
ត្រមកដល់ព្រលន្រះ មិនទាន់មានភ័ស្តតុាងណាមួយពីការ-

សាកល្របងលើមនុស្រសថាវ៉ារ្រយ៉ង់ន្រះកាត់បន្ថយការការពារវ៉ាក់-
សំាងទ្រ។
ពួកគ្រកំពុងធ្វើការវិនិយោគនិងពិភាក្រសាជាមួយនិយតករអំពី

ការធ្វើបច្ចបុ្របន្នភាពវ៉ាក់សំាងmRNA ពួកគ្របើសិនចំាបាច់៕
សុខ វេងឈាង

អធិការបតីអាល្លម៉ឺង់សម្តេងការពេយួបារម្ភ
ទាក់ទងនឹងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊េរអីុរ៉ង់
កាលពីថ្ង្រពុធ ទី១៧ខ្រកុម្ភៈអ្នកនំាពាក្រយរបស់អធិការបតី

អាល្លម៉ឺង់លោកស្រីAngelaMerkelបាននិយាយដោយសម្ត្រង
នូវការព្រយួបារម្ភក្រយពីបានធ្វើការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយ
ប្រធានាធិបតីអីុរ៉ង់លោកHassanRouhani។លោកស្រី
Merkelសម្ដ្រងការមិនព្រញចិត្ត ចំពោះការមិនគោរពតាម
កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្ល្រអ៊្រររួមន្រផ្រនការសកម្មភាពឆា្នាំ២០១៥
(JCPOA)កន្លងមក។
កិច្ចព្រមព្រៀងន្រះគឺសំដៅទៅអីុរ៉ង់ក្នងុការផ្តល់ការធានាថា

ប្រទ្រសន្រះនឹងមិនបង្កើតគ្រប់ប្រកបរមាណូនោះទ្រ។ន្រះរួមបញ្ចលូ
ទំាងការអនុញ្ញាតឱ្រយមានការត្រតួពិនិត្រយអាវុធនុយក្ល្រអ៊្ររជាថ្នរូនឹង
សហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើការបន្ធរូទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទ្រសអីុរ៉ង់។
ប្រទ្រសហត្ថល្រខីមកពីប្រទ្រសនៅអឺរុ៉បទំាង៣ដ្រលបានចុះ-

ហត្ថល្រខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងន្រះចង់ធ្វើឱ្រយកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មនី្រះ
មានសុពលភាពប្រសើរជាងមុនបនា្ទាប់ពីអតីតប្រធានាធិបតី
អាម្ររិកដូណាល់ត្រំបានដើរច្រញកាលពីឆា្នា២ំ០១៨កន្លងទៅ។
ប្រធានាធិបតីអាម្ររិកលោកJoeBiden បាននិយាយថា
លោកនឹងព្រយាយាមចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងន្រះឡើងវិញ បុ៉ន្ត្រ
បានទទូចថារដ្ឋាភិបាលក្រងុត្រអ្ររ៉ង់ដំបូងត្រវូត្រផ្លាស់ប្តរូជំហាន
ន្រកម្មវិធីនុយក្ល្រអ៊្រររបស់ខ្លនួជាមុនសិន៕សុខ  សេលុីច

សៅ  សម្ភសេស 

រដ្ឋាភបិាលមា៉ាឡ្រសុីបានប្រកាសថាជន-
ចំណាកស្រុកដ្រលមិនមានភាពស្រប-
ច្របាប់នងឹមនិត្រវូបានអាជា្ញាធរចាបខ់្លនួក្នងុ
អំឡុងព្រលច្រកចាយវ៉ាក់សំាងទ្រប្រសិន-
បើពកួគ្រទៅទទលួវ៉ាក់សាងំខណៈកម្មវធិី
ចាក់វ៉ាក់សំាងក្នុងប្រទ្រសន្រះ នឹងចាប់-
ផ្តើមនៅសបា្តាហ៍ក្រយ។
រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងវិទ្រយាសាស្រ្តបច្ច្រកវិទ្រយា

និងការច្ន្រប្រឌិតលោកKhairyJamalud-
dinបាននិយាយថាក្រុមការងរចាក់វ៉ាក់-
សាងំកវូដី១៩(CITF)នងឹត្រវូធ្វើការជា-
មួយក្រសួងការបរទ្រសក៏ដូចជាសង្គម-
សុីវិលនានាដើម្របីស្វ្រងរកជនចំណាក-
ស្រុកដ្រលគ្មានឯកសារឱ្រយមកចាក់-
វ៉ាក់សាំង។
លោកបាននិយាយថា៖«សម្រប់ជន-

ចណំាកស្រុកគ្មានឯកសារបញ្ជាក់អត្តស-
ញ្ញាណ ក្រុមការងរនឹងរៀបចំផ្រនការ
ដោយធ្វើយា៉ាងណាដើម្របីឱ្រយជនទាំងនោះ
ទទួលបានវ៉ាក់សាំងដ្ររ។សា្ថានទូតបរ-
ទ្រសអង្គការអន្តរជាតិសង្គមសុីវិលអង្គការ-
ក្ររដ្ឋាភិបាលអាចជួយក្នុងការកៀរគរ
ជនបរទ្រសដ្រលគ្មានឯកសារឱ្រយច្រញមក
ចាក់វ៉ាក់សំាងដោយធានាថាយើងនឹងមិន-
ឃុំខ្លួនឬចាប់ពួកគ្រទ្រ»។
លោកបានបន្តថា៖«ខ្ញុគំតិថានោះគជឺា

សារៈសំខាន់បំផុតដ្រលយើងចង់ផ្រសាយ-
ច្រញ។ការធ្វើដចូន្រះគដឺើម្របីជយួសម្រលួ
ដល់ជនទាំងនោះឱ្រយច្រញមុខដោយស្ររី
និងមានទំនុកចិត្តថា រដ្ឋាភិបាលនឹងចាក់-
វ៉ាក់សាំងនិងមិនឃុំខ្លួនពួកគ្រទ្រ»។
ដោយឡ្រកសម្រប់ពលករបរទ្រស

ដ្រលមានឯកសារលោកKhairyបាន
និយាយថាក្រសួងមហាផ្ទ្ររួមជាមួយ
ក្រសួងធនធានមនុស្រស នឹងមានភារកិច្ច
ទាក់ទងពួកគ្រទាំងនោះ។
លោកKhairyបាននយិាយថា៖«យើង

នឹងធ្វើការជាមួយនិយោជិតរបស់ពួកគ្រ
ដចូ្ន្រះពកួគ្រអាចផ្តល់ជនូយើងនវូពត័ម៌ាន
លម្អិតរបស់និយោជករបស់ពួកគ្រឱ្រយមក
យើង។ដូច្ន្រះយើងអាចធ្វើការណាត់ជួប
កម្មករដើម្របីផ្ដល់វ៉ាក់សំាងឱ្រយគ្រប្រកប-
ដោយប្រសិទ្ធភាពនិងគណន្រយ្រយភាព»។
រដ្ឋាភិបាលមា៉ាឡ្រសុី បានឱ្រយដឹងថា

ខ្លួនបានត្រៀមវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រន់ដើម្របី
ច្រកចាយដល់ប្រជាជនជាង៨០%ន្រប្រ-
ជាជនសរបុជតិ៣៣លាននាក់របសខ់្លនួ។
ប្រទ្រសន្រះក៏បានអះអាងផងដ្ររថាខ្លួន
នឹងផ្តល់ការចាក់វ៉ាក់សំាងឥតគិតថ្ល្រដល់
ជនគ្រប់រូបដ្រលរស់នៅក្នុងប្រទ្រស រួម-
ទាំងពលករចំណាកស្រុកជនភៀសខ្លួន
និងជនបរទ្រសផងដ្ររ។
គួរបញ្ជាក់ផងដ្រថាកាលពីឆា្នាំមុនអង្គ-

ការសហប្រជាជាតិបានរិះគន់ប្រទ្រសមា៉ា-

ឡ្រសុីចពំោះការប្រមលូជនអនោ្តាប្រវ្រសន៍
នងិជនភៀសខ្លនួដ្រលគ្មានឯកសារស្រប-
ច្របាប់រាប់រយនាក់ក្នុងអំឡុងព្រលដក់ប្រ-
ទ្រសក្នងុគ្រអាសន្នរយៈព្រល៣ខ្រដើម្របី
ទប់សា្កាត់ការរីករាលដលន្រជំងឺកូវីដ១៩។
អ្នកទាងំនោះត្រវូបានបញ្ជនូទៅកាន់កន្ល្រង
ឃុំឃាំងទៀតផង។
លោកCharlesSantiagoសមាជិក

សភាគណបក្រសប្រឆាំងមកពីគណបក្រស
សកម្មភាពប្រជាធិបត្រយ្រយបានជំរុញឱ្រយ
រដ្ឋាភិបាលចៀសវងពីការប្រព្រឹត្តកំហុស
ចាស់ម្តងទៀត ដោយស្នើឱ្រយរដ្ឋាភិបាល
ផ្តល់ការលើកល្រងទោសដល់ជនចំ-
ណាកស្រុកដ្រលគ្មានឯកសារឱ្រយបង្ហាញ
ខ្លួនដើម្របីទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ។
លោកKhairyបាននយិាយថាប្រទ្រស

មា៉ាឡ្រសុី ក៏កំពុងស្វ្រងរកមើលការចាក់-
វ៉ាក់សាំងដ្រលត្រូវការត្រ១ដងនិងអាច
ត្រូវបានប្រើលើអ្នកដ្រលងយរងគ្រះ
ដចូជាជនចណំាកស្រកុគ្មានអត្តសញ្ញាណ
ស្របច្របាប់ដ្រលនឹងអាចសា្ទាក់ស្ទើរក្នុងការ-
មកចាក់វ៉ាក់សាំង២ដង។
គួរបញ្ជាក់ផងដ្ររថាវ៉ាក់សាំងPfizer-

BioNTechសរុបចំនួន ៣១២៣៩០
ដូសនឹងត្រូវដឹកមកប្រទ្រសន្រះជាលើក-
ដំបូងបង្អស់នៅថ្ង្រទី២១ខ្រកុម្ភៈដោយ
នឹងធ្វើការចាប់ផ្តើមកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សំាង
នៅថ្ង្រទី២៦ខ្រកុម្ភៈខាងមុខ៕

កេមុប គុ្គលិកពេទេយស្លៀកពាក់ឈុត ការ ពារ ធ្វើតេស្ត រក ជំ ងឺកូវ  ីដ១៩ នៅតំបន់ជាយកេងុគូឡាឡំាពួ កាលពីថ្ងេ ទី ១៧ ខេឧសភា ឆ្នា ំ២០២១។ AFP

មា៉ាឡេសីុៈជនចំណាកសេកុមិនមាន
ការចុះបញ្ជីនឹងមិនតេវូបានចាប់ខ្លនួ
នៅក្នងុអំឡុងចេកចាយវ៉ាក់សំាងទេ

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រសុក្រទី១៩ែខកុម្ភៈឆា្នាំ២០២១WORLD www.postkhmer.com១២
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ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ទោះបីជា បណ្តុំ នៃ 
ស្នា ដៃ គំនូរ  កៃម បៃធាន បទ 
ថា « កៃរ គ្មាន  ឈ្មាះ » ស្តី អំពី 
សៃច  ក្តី    ខ្វាយ  ខ្វល់ ទៅ  លើ  តថ- 
ភាព   សង្គម និង   បរិ ស្ថាន  ក្នុង 
ពៃល  បច្ចុបៃបន្ន  នៃះ  បាន បញ្ចប់ 
ការ  តាំង ពិព័រណ៍ ទៅ ហើយ ក្តី-  
តៃ   វិចិតៃ ករ  សៃី   គឿម កូឡាប 
មាន ពាកៃយ ពៃចន៍   ចង់  បរិយា យ  
ជាសំណូមពរ បន្ថៃ ម ទៀតដល់ 
ស ធារ ណ ជន    ឱៃយ ជួយ  ចូល រួម 
ថ ៃទាំ បរិស្ថាន   ទាំង អស់ គ្នា -  
ជាពិសៃស កៃុម  ទៃសចរ  ដៃល    
និយម  ដើរ  កមៃសាន្ត  នៅ តំបន ់ 
រមណីយ ដ្ឋាន នានា តៃ ម្តង។ 

វិចិតៃករសៃី  គឿម កូឡាប   
បាន  ឈ្នះ ពាន  Gold Prize   ពី 
កម ្មវិធី  White Canvas 
Competition Cambodia 
២០២០  រៀបចំ  ដោ យកម្មវិធី  
Social Compass  Cambo-
dia  ឈ្នះ  រង្វាន់  ជា ទឹក បៃក់  
ចនំនួ  ១ ពានដ់លុ្លារ    កៃដស -   
វិញ្ញា បនបតៃ១ និង កំុពៃយូទ័រយួរ-  
ដៃ  ផលិត  ដោយ កូន  ខ្មៃរ    មា៉ាក  
Koompi ១  គៃឿង   ដោ យ  គនំរូ 
ផ្តោត ទៅ លើ បៃធាន  បទមួយ-      
ស្តីពី « ជំងឺ កូវីដ  ១៩  »។ 

វិចិតៃករ  គឿម កូឡាប បាន 
បញ្ចប់ ការ សិកៃសា  នៅ សល  - 
ហ្វា រពន្លឺសិលៃបៈ   ផ្នៃក សិលៃបៈ 
សូន  រូប នៅ  ខៃត្ត បាត់ដំបង នៅ 
ក្នងុ  ឆ្នា២ំ០០៧ នងិ   បញ្ចប ់ការ- 
សកិៃសា    ព ីសល រចនា នងិ រចនា  
សិលៃបៈ  Gerard Pivat  នៅ  

បៃទៃស   បារាំង    ឆ្នាំ  ២០១៤។  
សព្វថ្ងៃ  អ្នក សៃ ី   គ ឺជា គៃ ូបងៃៀ ន  
គ ំនរូ ជវីចល  នៅ ហ្វារពន្លសឺលិៃបៈ 
ហើ យ  ការងរ  សិលៃបៈ  ដ៏ ចមៃបង       
គ ឺ ស្វៃង   យលព់ ី មនសុៃស ជាត ិ  ការ 
ផ្លាស  ់ ប្តរូ សង្គម  នងិ ការ ផ្លាស ់ប្តរូ  
បរិ ស្ថាន។ 

នាពៃល ថ្មីៗ  នៃះ  វចិតិៃករ សៃ ី
គឿម កឡូាប បាន បង្ហើរជា  សរ 
ថា ៖  « បនា្ទាប់ពីធ្វើ ការ ងរ រួច-  
យើង  ទា ំងអស់គ្នា  តៃង តៃ ជិះ- 
កង់ ជិះ ម៉ូតូ ឬជិះឡាន  ដើមៃបី 
ទៅ រកុ រក កន្លៃងថ្មីៗ   នងិទៅរក-  
កន្លៃង  ឆ្ងាយៗ  ដៃល មាន  ទៃស- 
ភាព    ស្អាតៗ និង ស្ងប់ស្ងាត់-   
ហើយ  មាន អាកាស ធាតុ ល្អ  
ប៉ុន្តៃ បនា្ទាប់ ពីបាន ទៅ ដល ់  
កន្លៃង  នោះហើយ  យើង មើល 
ឃើញ  ថា   ពៃល មាន មនសុៃស ទៅ 
ដល់ កន្លៃង ណា   គឺមានសំរាម 
នៅកន្លៃងនោះ មនិខន   មនិ ថា  
ក្នុង ទឹក លើ  ដី  លើភ្នំ  ជៃលង 
ជៃះជៃ ។ល។ ឱៃយ  តៃ  មាន - 
មនសុៃស  ទៅ ដល។់  ពកួ    យើង      មនិ 
ចូល ចិត្ត អង្គុយ លើគំនរ សំរាម 
ទៃ មិន ចូល ចិត្ត ហិត ក្លិន ស្អុយ-   
របស ់ សរំាមទៃ  មនិ ចលូ ចតិ្ត  ញុ ំ
អាហរ   នៅ  លើ  គំនរ  សំរាម   ទៃ-  
តៃ ពួកយើង ចូ លចិ ត្ត ចោល-  
សំរាម ។ បើយើង ចង់ទទួល  - 
ខៃយល  ់ បរសិទុ្ធ   យើងទាងំអស ់គ្នា 
គួរត ៃ កាត់បន្ថយ    ការ  ចោល  
សំរាម  និង  ទុកដក់ សំរាម  
របស់យើង ឱៃយ  បាន ល្អ » ។ 

បណ្តុំ      ស្នាដៃ គំនូរ    ១០ ផ្ទាំង-   
របស ់ វចិតិៃករ  សៃ ីគឿម កឡូាប 
បាន រៀបចំ   តាំង ពិព័រណ៍   ទោល    

នៅ   វិចិតៃ សល   ស-ស  កាល  ពី   
ថ្ងៃ    ទី  ៣ ខៃ  ធ្នូ ឆ្នាំ២០ ២០ បន្ត      
ដល់ ថ្ងៃទី ៣០ ខៃ  មករា ឆ្នាំ  
២០២១ តាម អនឡាញ  កន្លង 
មក     កៃម បៃធាន   បទឈ្មាះ   ថា 
«កៃរ គ្មាន    ឈ្មាះ  » បង្ហាញ  ជូន   
កមៃង  ស្នាដៃ  គនំរូ ថ្មីៗ  ដៃល មាន   
អត្ថនយ័ ស្ត ី ព ីសៃច ក្តខី្វាយ  ខ្វល ់ 
លើ តថ ភាព សង្គម នងិ  បរ ិស្ថាន  
នា ពៃល បច្ចបុៃបន្ន នៃះ ។     វចិតិៃករ 
សៃ ី ដៃល មាន សៃកុ   កណំើត   នៅ  
ខៃត្ត  បាត ់ដំ បង វ័យ  ៣៣ ឆ្នាំ- 
គឿម កូឡាប   បង្ហើប     ពី  ការ  តាំង  
ពិព័រណ៍ ទោល    តាម អន ឡាញ 
ជា   លើក ដំបូង  នៃះ  ថា៖ «ខ្ញុំ  បាន 
បង្កើត គនំូរ   ១០ផ្ទាំង  បង្ហាញ    ព ី 
កង្វល់   នៃ   ការ  ផ្លាស់ ប្តូរ    បៃជា-    
ស សៃ្ត   ការបៃបៃួល  អា កាស- 

ធាតុ   ជា ពិសៃស  ទមា្លា ប់ នៃ ការ 
បៃើ បៃស់ បា្លាស្ទិក  និង កា រ - 
បំពុល   ក៏ ដូច ជា ផល  ប៉ះ ពាល ់ 
របស់ វា  មក  លើ  សុ ខុមា លភាព  
នៃ  ជវី ចមៃុះ  រមួ ទាងំ មនសុៃស សត្វ  
និង  ធម្មជាតិ   ទូទាំង   សកល-  
លោក   ផង ដៃរ »។

កង្វល់ ពីបញ្ហាសង្គម និង-  
បរិស្ថាន  គឺ ជាបៃធាន បទមួយ 
ដៃល  កូឡាប  តៃង ឡើង យក 
មក ពនិតិៃយ ជាញកឹ ញាប ់ នៅ ក្នងុ 
ស្នាដៃ សលិៃបៈ  គត។់  ស្នាដៃថ្មីៗ  
នៅ  ក្នុង ពិព័រណ៍នៃះ  កូឡាប-  
សិកៃសា  យា៉ាង ល្អិត ល្អន់   អំពីការ- 
បៃើ បៃស់  និង វដ្ត ជីវិត នៃវត្ថ ុធ្វើ 
ពី  បា្លាស្ទិកផៃសៃងៗ តាំង ពី ថង់ 
ចៃក  អីវា៉ាន់  ដបទឹក  របស់ ក្មៃង-  
លៃ ង និង វត្ថុជាចៃើនទៀត  ឥត 

គណនា  បា្លាស្ទិកបាន កា្លាយជា 
ដៃ  គូ     ដ៏  ជិតស្និទ្ធ  នៅក្នុង ជីវភាព 
រស់ នៅក៏ដូច ជានៅ  ក្នុង ភព-  
ផៃន   ដ ីរបសយ់ើង  ដោយ សរវា 
ធន់  ងយ រកបាន  និង ងយ 
សៃលួ   បៃើ បៃស។់  ប៉នុ្តៃបនា្ទាបព់ ី
បាន បៃើបៃស ់ ក្នងុរយៈពៃល ដ ៏
ខ្ល ី  បផំតុ ហើយ ភាគ ចៃើន បៃើ តៃ 
ម្តង  រចួ ហើយនោះ  គៃ បាន បោះ 
ចោល  បា្លា ស្ទិក    ទាំងនោះ  ទៅ-  
កន្លៃ ង ចាក់សំរាម  ចូល ក្នុងដី  
ក្នងុ ទ ឹក  នងិ បរយិាកាស  ដោយ 
បា្លាស្ទិក  ដៃល ធា្លាក់  ចូល នៅ ក្នុង  
ទន្លៃ កៃយ មកក៏បាន ហូរ ទៅ   
បៃមូល  កក ផ្តុំជាគំនរ សំរាម-   
អណ្តៃត នៅក្នុង សមុទៃ។ 

ជា  ទូទាំង ពិភពលោក  យើង 
ប ៃើ បៃស ់ ថងប់ា្លាស្ទកិ បៃមាណ 

ជា  ១៦មុឺន ថង់  ក្នុង  ១  វិនាទី  
ដៃល ក្នុង នោះ  មាន តិច ជាង  
១%  ប៉ណុ្ណោះ  តៃវូ បាន យក ទៅ 
ក ៃច្នៃ បៃើឡើ ងវិញ។ តួ លៃ ខ - 
ដគ៏រួ ឱៃយ ពៃយួ បារ ម្ភនៃះ  តៃវូបាន 
ឆ្លុះ បញ្ចាំង  នៅក្នុង ផ្ទាំង គំនូ រ - 
ឈ្មាះ  ថា  «មួយវិនាទី»  ដៃល 
ជា ស្នាដៃ ២  ផ្ទាំង  ដក់ ជាប់គ្នា 
របស ់ វិចិតៃ  គឿម កូឡាប-  
ដោយ  គូររូប បៃើ  ថា្នាំ លប ចំន ួន-   
១៦  មុនឺ  ចណំចុ  បង្កើត បាន ជា 
ផ្ទាងំ ចមៃុះ ពណ ៌ដព៏សិៃស មយួ  
គួរឱៃយចាប់អារម្មណ៍ ហើយ  រូប 
អណ្តៃត   នៅពលីើវាល ពណន៌ៃះ  
មាន  មនុសៃស មា ្នាក់ កំពុងតៃ  បៃះ 
ខ្នង   សមៃក  ហក់ ដូច  សញ្ជឹង  
គិត អំ  ពី អ្វី មួយ នៅ  កៃបៃរ  សត្វ - 
ឆ្កៃ១កៃបាល  ផងដៃរ៕ 

វិចិត្រករស្រីគឿមកូឡាបប្រើស្នាដ្រគំនូររៀបរាប់អំពីភាព
ខ្វះការថ្រទំាទៅលើបរិស្ថានរបស់ក្រមុទ្រសចរនៅទីកម្រសាន្ត

វិចិតេ ករ  គឿម កូឡាប ពេល   សម្ពោធ   ពិព័រណ៍ ស្នាដេគំនូរ  «កេរគ្មាន ឈ្មាះ» ផ្តោតលើ សំរាម នៅ វិចិតេ សលស-ស កន្លងមក   ។ រូបថត សហ ការី

សំរាមគេប់ សណ្ឋាន  ដេល គេ   បេទះ ឃើញ មាន នៅ តាម តំបន់ រមណីយ ដ្ឋាន នានា ដេល កេមុ ទេសចរ បន ទុក ចោល ឬ បោះចោល  កេយ    ពី ទទួល ទន រួច  បង្ក ើត ជា បញ្ហានេ ការ បំពុល បរិស្ថាន ។ រូបថត សហ ការី



រ័ត្ន សុជាតា

ភ្នំពេញ : ក្រោមប្រោធានបទ«ថ្ង្រោន្រោ
ក្ដីស្រោឡាញ់យើងស្រោឡាញ់ព្រោឡង»់
អ្នកចូលរួមមកពីបណ្ដាស្ថាប័ននានា
ត្រោូវបានអញ្ជើញឲ្រោយធ្វើដំណើរកម្រោសាន្ត
បោះជំរំនៅតំបន់ព្រោឡង់ឯខ្រោត្តក្រោច្រោះ
ក្នងុបណំងច្រោករលំ្រោកក្ដសី្រោឡាញ់ទៅ
កាន់ធម្មជាតិទំាងសត្វព្រោនិងព្រោឈើ
ចំថ្ង្រោទិវាន្រោក្ដីស្រោឡាញ់១៤កុម្ភៈ។
លោកន្រោត្រោភក្ត្រោរដ្ឋល្រោខាធិការ

និងជាអ្នកនាំពាក្រោយក្រោសួងបរិស្ថាន
បានដឹកនាំអ្នកចូលរួមប្រោមាណ
៣០០នាក់ រួមមានមន្ត្រោីបរិស្ថាន
ប្រោជាពលរដ្ឋ អង្គការដ្រោគូព្រោះសង្រោឃ
អ្នកសរព័ត៌មាននិងប្រោធានសហ-
គមន៍មកពីខ្រោត្តទាងំ៤៖ក្រោច្រោះស្ទងឹ-
ត្រោងព្រោះវិហារនិងកំពង់ធំមក
ចូលរួមការបំបួសដើមឈើនិងការ-
ទស្រោសនកិច្ចកសិកម្មចមា្ការព្រោដាំ។
ការបោះតង់បំផុសសរស្រោឡាញ់

ព្រោឡង់ត្រោវូបានលោករៀបរាប់ឲ្រោយដងឹ
ថា៖ «ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៩លើក
ន្រោះគជឺាលើកទ៣ីហើយសម្រោប់ការ-
បោះជំរំតង់ដោយយើងមានច្រោតនា
ជ្រោើសរើសថ្ង្រោទី១៤កុម្ភៈ មកប្រោរព្ធ
ពិធីច្រោកចាយក្ដីស្រោឡាញ់ដល់ធម្ម-
ជាតិទាំងមូលនៅកម្ពុជា»។
លោករដ្ឋល្រោខាធិការបានបន្តថា៖

«យើងបានមកក្នុងព្រោន្រោះដើម្រោបី

បោះតង់ ជួបជុំគ្នាបង្ហាញពីសមគ្គី-
ភាពរវាងយើងទាងំអសគ់្នា។ថ្វដី្រោបតិថា
យើងមកពីកន្ល្រោងផ្រោស្រោងៗគ្នាត្រោយើង
មានគោលដៅត្រោមួយនោះគឺដើម្រោបី
ការពារធនធានធម្មជាតិរបស់យើង
ដ្រោលមានក្នុងព្រោឡង់ន្រោះ»។
បើទោះជាប្រោធានបទលើកន្រោះ

ផ្ដោតទៅលើព្រោឡង់ត្រោលោកភក្ត្រោ
បានបញ្ជាក់ថា ខាងក្រោសួងបរិស្ថាន
នងឹធ្វើចពំោះព្រោគ្រោបក់ន្ល្រោងនៅកម្ពជុា
ដ្រោលស្ថិតក្នុងតំបន់ការពារក្រោម
ក្រោសួងបរិស្ថានដ្រោលមានរហូតដល់
៧លាន៣ស្រោនហិកតា។
បនា្ទាប់ពីធ្វើដំណើរទៅដល់កន្ល្រោង

និងស្រោស់ស្រោូបអាហារព្រោលថ្ង្រោរួច
លោកបានដឹកនាំអ្នកចូលរួមទៅធ្វើ
ពិធីបំបួសដើមឈើដោយព្រោះត្រោជ-
ព្រោះគុណសូសុីណត។
ដំណើរពីកន្ល្រោងបោះតង់ទៅកាន់

កន្ល្រោងបំបួសដើមឈើមានទ្រោសភាព
ព្រោឈើប្រោតងបានធ្វើឱ្រោយអ្នកដំណើរ
មានអារម្មណ៍ស្រោស់ថា្លា និងប្ល្រោកភ្ន្រោក
ជាមួយធម្មជាតិប្រោតង រុក្ខជាតិ និង
បុបា្ផាព្រោពណ៌សណ្ឋានប្ល្រោកៗ។
ស្ថតិនៅទីបបំសួដើមឈើព្រោះត្រោជ-

ព្រោគុណបានមានសង្រោឃដីកាថា៖«អាតា្មា
សប្រោបាយក្នុងផ្លូវចិត្តណស់ដ្រោល
ឃើញញោមបរសិ្ថានមករៀបចំកម្មវធិី
នងិនាំមនសុ្រោសជាច្រោើនមកចលូរមួនងិ
បង្ហាញពីការស្រោឡាញ់ដល់ធម្មជាតិ

ក្នុងថ្ង្រោន្រោក្ដីស្រោឡាញ់ន្រោះ»។
បនា្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ពិធីចងស្រោបង់

ជាប់ទៅនឹងដើមឈើរួចអ្នកចូលរួម
បាននាំគ្នាថតរូបល្រោងជាមួយរុក្ខជាតិ
បំបួសនិងឧទ្រោយានុរក្រោសយ៉ាងរើករាយ
មនុនងឹបន្តដណំើរថ្មើរជើងត្រោឡប់មក

រៀបចំកន្ល្រោងសម្រោក។
ក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមក្នុងនោះ

ផងដ្រោរបរុសជប៉នុហ្គសូ្រោគិកាហ្រោសហឹុរី៉ូ
ដ្រោលជាប្រោធានទីប្រោឹក្រោសាពីទីភា្នាក់ងរ
សហប្រោតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន
(JICA)បានប្រោបព់ីការប្រោរព្ធទវិាន្រោ
ក្ដីស្រោឡាញ់នៅប្រោទ្រោសកំណើតថា៖
«នៅជប៉ុនយើងប្រោរព្ធពិធីន្រោះប្ល្រោកពី
គ្រោណស់ធម្មតាក្នងុថ្ង្រោន្រោក្ដីស្រោឡាញ់
ស្រោីៗ នឹងជាអ្នកឱ្រោយសូកូឡាទៅមិត្តប្រោសុ
ឬដ្រោគូត្រោពកួគត់ក៏អាចជនូដល់មតិ្ត-
ភក្តិនិងគ្រោួសរគត់ដូចគ្នា»។
លោកកាហ្រោសឹហុីរ៉ូដ្រោលទើបត្រោមក

កាន់តំបន់ព្រោឡង់ជាលើកដំបូងនិង
ប្រោរព្ធទិវាន្រោក្ដីស្រោឡាញ់ទៅកាន់
ធម្មជាតិនោះបានបន្តថា៖«គ្រោន់ត្រោ
ថាសូកូឡាច្រោកច្រោញជា២ប្រោភ្រោទ។
ប្រោភ្រោទទី១ឈ្មាះថា giri-choco
ដ្រោលវាងយស្រោលួធ្វើសម្រោប់ជនូអ្នក
ជាទីស្រោឡាញ់ត្រោមិនទាក់ទងនឹង
ស្ន្រោហា។ប្រោភ្រោទមួយទៀតដ្រោលគត់
ទុកជូនសម្រោប់អ្នកពិស្រោស ឬដ្រោគូ
គត់ហៅថាhonmei-chocos»។
លោកបានបន្តដោយអស់សំណើច

ថា៖ «អ្នកខ្លះអាចនឹងគិតថាថ្ង្រោន្រោ
ក្ដីស្រោឡាញ់នៅជប៉ុនវាកើតឡើងត្រោ-
មា្ខាងត្រោយើងមានថ្ង្រោមួយទៀតដ្រោល

គ្រោច្រោើនហៅថាWhiteDayនៅខ្រោ
មីនាថ្ង្រោទី១៤ដ្រោលប្រោៀបដូចជាការ-
តបស្នងទៅកាន់១៤កុម្ភៈដោយបុរស
ឬមនុស្រោសនឹងឱ្រោយកាដូទៅកាន់អ្នកដ្រោល
ជូនកាដូគត់នៅថ្ង្រោបុណ្រោយន្រោក្ដីស្រោ-
ឡាញ់ត្រោកាដូអាចជាអ្វីក៏បាន»។
រាត្រោីកាលមកដល់តង់ត្រោូវបាន

ដំឡើងរួចហើយអ្នកចូលរួមបាន
ទទួលទាននិងរាំល្រោងជុំវិញភ្នក់ភ្លើង
យ៉ាងសប្រោបាយរើករាយ។
នៅថ្ង្រោបនា្ទាប់១៥កុម្ភៈអ្នកចូលរួម

ត្រោូវបាននាំទៅធ្វើទស្រោសនកិច្ចសិក្រោសា
នៅចមា្ការព្រោដាំជាច្រោើនហិកតារបស់
ក្រោុមហ៊ុន ThinkBioticជាទីដ្រោល
លោកRunPengWeiជាប្រោធាន
ក្រោមុហុ៊នរៀបរាប់ពីបច្ច្រោកទ្រោសក្នងុការ-
ដាំកនូឈើដោយមនិប្រោើគ្រោប់នងិប្រោើ
ព្រោលត្រោឹមត្រោ៥ឆ្នាំអាចប្រោមូលផល។
គំទ្រោទៅលើការដាំរុក្ខជាតិន្រោះ

លោកន្រោត្រោភក្ត្រោបានលើកឡើងថា៖
«ខាងក្រោសងួគទំ្រោទៅលើចមា្ការព្រោដាំ
ន្រោះណស់ព្រោះបើតាមសម្តីលោក
RunPengWeiគឺអាចផ្ដល់ការងរ
ដល់ប្រោជាជនដល់ទៅ២០០០នាក់
ជាងឯណោះហើយយើងសង្រោឃឹមថា
វាអាចជំនួសព្រោឈើដ្រោលត្រោូវបាន
កាប់បំផ្លាញខ្លះដ្រោរ»៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រោសុក្រោទី១៩ែខកុម្ភៈឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

កម្មវិធីបោះជំរំតង់នៅ
ព្រៃឡង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្រៃយ
អ្នកចូលរួមប្រៃរព្ធក្ដី-
ស្រៃឡាញ់ចំពោះធម្មជាតិ

មនុសេស បេមាណ ៣០០នាក់ បាន ចូលរួម កម្មវិធីបោះតង់ ផេសព្វផេសាយ សារចេករំលេក ក្ដសីេឡាញ់ ចំពោះធម្មជាតិ ។ រូបថតសួសចន្ធី

លោក នេតេ  ភក្តេ   ធ្វើ ទសេសនកិច្ច ចមា្ការ ពេដំា ដេល អាច ជំនួសពេឈ ើ តេវូបានកាប់បំផ្លាញខ្លះដេរ  ។ រូបថតយូសុះអាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម

អ្នកចូលរួម ថត រូបអនុសេសាវរីយ៍ នៅ ដើម ឈើ ដេល តេូវ បាន បំបួស  ដោយពេះសងេឃ។ រូបថតយូសុះអាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម



ថ្ងៃសុកៃ ទី១៩ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

   យឺន ពន្លក 

ភ្នពំេញៈ  ការ  បៃកួត  បាល់ ទាត់  
ដណ្ដើម ពាន រង្វាន់ កៃសួង អប់រំ  
យុវជន  និង កីឡា  លើក ទី ៣ ឆ្នាំ 
២០២១  នឹង   ធ្វើ ពិធី បើក  នៅ 
ទីលាន បាល់ ទាត់   វិទៃយា ល័យ  បឹង 
តៃបៃក  នា  ថ្ងៃទី ២០  ខៃ កុម្ភៈ   នឹង  
គៃង បញ្ចប់ នៅ ថ្ងៃទី ១ ខៃឧសភា 
ឆ្នា ំ២០២១  ហើយ នៃះ ជា ការ ចាប់ 
ផ្តើម ឱៃយ មានការ បៃកួត ជាថ្មី វិញ 
បនា្ទាប់ ពីពាន រង្វាន់ មួយ នៃះ បាន 
ផ្អាក ការ បៃកួត កាល ពី ឆ្នា ំ២០២០ 
ដោយ សារ វិបត្ត ិជំងឺ កូវីដ ១៩។

ទាក់ ទងការ បៃកួត នៃះ លោក  
អុ៊ក  សិទ្ធជិាតិ  អគ្គ នាយកនៃ អគ្គ-  
នាយកដ្ឋាន  កីឡា  របស់  កៃ សួង- 
អប់ រំ យុវជន  និង កីឡា បាន  បៃប់ 
ថា ៖ « នៃះ ជា ការ បៃ កួត  កៃ អាជីព 
ដៃល មាន គោល ដៅ អប់ រំ សុខភាព  

និង ដើមៃបី រឹត ចំណង មិត្ត ភាព  សហ- 
បៃ តិបត្តកិារ  និង ការ ទំនាក់ ទំនង 
រវាង មន្តៃ ីកៃម ចំណុះ កៃ សួង - 
អប់រំ  យុវជន  និង កីឡា ។ ចំណៃក  
ការ ចំណាយ វិញ គឺ ជា ការ ចូល រួម 
បង់ វិភាគ ទាន របស់ កៃមុ  ដៃល 
បាន ចុះ ឈ្មោះ បៃ កួត  ហើយ មិន 
សមៃួច ទៅ លើ បៃក់ រង្វាន់  ឬ 
ចំណាត់ ថា្នាក់ ជា ចមៃបង នោះ ឡើយ  
គឺ សុខភាព  និង មិត្តភាព» ។  

ចំណៃក លោក  ហុ៊ន  សាមុត  
បៃធាន នាយក ដ្ឋាន  អប់ រំកាយ  
និង កីឡា  បាន ឱៃយ ដឹង  ថា៖ «ការ- 
បៃកួត  ឆ្នា ំនៃះ  មាន កៃមុ ចូលរួម 
ចំនួន ៣៣  មកពី អង្គភាព ចំណុះ 
ទីស្ដកីារ កៃសួង ចំនួន ៨  និង មន្ទរី- 
អប់ រំ យុវជន  និង កីឡា  មក ពី 
រាជធានី ភ្នពំៃញ  និង ខៃត្ត ទំាង ទំាង  
២៥  ពៃម ទំាង អង្គភាព នីមួយៗ 
ដោយមាន អគ្គនាយក ដ្ឋាន  និង 

កៃសួង ចំនួន ៨ កៃមុ ទៀត  ហើយ 
កីឡាករ  ដៃល មាន សិទ្ធ ិចូលរួម 
បៃកួត  គឺ ជា មន្តៃរីាជ ការ ពៃញ សិទ្ធ ិ 
ក្នងុ កៃប ខ័ណ្ឌ»។

ចំពោះ កៃមុ ទំាង ៣៣នៃះ  តៃវូ- 
 បាន បៃង ចៃក ការ បៃកួត  ៨ ពូ ល  
ក្នងុ នោះ ពូ ល   ក  មាន កៃមុមន្ទរី - 
អយក   ភ្នពំៃញ ( មា្ចាស់ ផ្ទះ ) មន្ទរី- 
អយក ខៃត្តកណា្ដាល មន្ទរីអយក 
ខៃត្ត កំពង់ ស្ពឺ មន្ទីរអយក ខៃត្ត 
កំពង់ឆ្នាងំ និងមន្ទរីអយក ខៃត្ត  
តាកៃវ  រីឯ ពូ ល   ខ  មាន កៃមុមន្ទរី- 
អយក  ខៃត្ត ពៃវៃង  ( មា្ចាស់ផ្ទះ ) 
មន្ទរីអយក ខៃត្ត សា្វាយរៀង មន្ទរី- 
អយក ខៃត្ត កំពង់ចាម  និង មន្ទរី- 
អយក  ខៃត្ត តៃបូងឃ្មុ ំ ខណៈ ពូល   គ    
មាន កៃមុមន្ទរីអយក  ខៃត្ត ស្ទងឹ- 
តៃង ( មា្ចាស់ផ្ទះ ) មន្ទរី អយក 
ខៃត្ត មណ្ឌល គី រី មន្ទរី អយក ខៃត្ត 
រតនគីរី និង កៃមុ មន្ទរីអយ ក ខៃត្ត 

កៃចៃះ ហើយ ពូ ល   ឃ  មាន កៃមុ 
មន្ទរី  អយក  ខៃត្ត សៀម រាប ដៃលជា 
មា្ចាស់ផ្ទះ  រួមទំាង កៃមុ មន្ទរី អយក 
ខៃត្ត ពៃះ វិហារ មន្ទរី អយក ខៃត្ត 
កំពង់ធំ និង កៃមុមន្ទរី អយក    ខៃត្ត  
ឧ ត្ត រ មានជ័យ ។

ចំណៃក ពូ ល  ង  មាន កៃមុមន្ទរី- 

អយក ខៃត្តបាត់ដំបង ( មា្ចាស់ ផ្ទះ ) 
មន្ទរី  អយក  ខៃត្ត បនា្ទាយមានជ័យ 
មន្ទរី អយក ខៃត្ត ប៉ៃលិន និងមន្ទរី- 
អយក  ខៃត្ត  ពោធិ៍ សាត់ រីឯ ពូ ល   - 
ច   មាន កៃមុ មន្ទរីអយក ខៃត្តកំពត  
( ជា មា្ចាស់ផ្ទះ )មន្ទរី  អយក  ខៃត្ត- 
កោះ កុង មន្ទរី អយ ក  ខៃត្ត ពៃះ- 

សីហនុ និង កៃមុមន្ទរី អយក   ខៃត្ត 
កៃប ខណៈ ពូ ល   ឆ  មាន កៃមុ អគ្គា- 
ធិការ ដ្ឋាន កៃមុ គណៈកមា្មោធិការ- 
ទទួល សា្គាល់ គុណភាព អប់រំ  នៃ 
កម្ពជុាកៃមុ អគ្គនាយកដ្ឋាន ឧ ត្ត ម- 
សិ កៃសា និង កៃមុ អគ្គនាយកដ្ឋាន- 
រដ្ឋបាល & ហិរញ្ញវត្ថ ុ។

សមៃប់   ពូ ល   ឆ   មានកៃមុ  អគ្គ- 
នាយកដ្ឋាន កីឡា កៃមុ អគ្គនាយក 
ដ្ឋាន ផៃនការ  គោល នយោបាយ 
កៃមុ អគ្គនាយកដ្ឋាន អប់រំ និង កៃមុ 
អគ្គ នាយកដ្ឋាន យុវជន  ហើយ 
ពូលទំាង ៨ នៃះ តៃវូ ធ្វើការ បៃកួត- 
ជមៃះុ វិល ជំុ នៅតាមតំបន់ ឬ តាម 
ពូល រៀងៗ ខ្លនួ ចំណៃក  កៃមុ លៃខ 
១ និងលៃខ ២ នៅ តាមពូល ទំាង 
៨ សរុបចំនួន ១៦ កៃមុ តៃវូ ឡើង 
ទៅ បៃកួត នៅវគ្គខ្វៃង ១៦ កៃមុ  
ដៃល  វគ្គ នៃះ  ដល់ វគ្គ ផ្តាច់ ពៃត័ៃ 
តៃវូ ធ្វើ នៅ រាជធានី ភ្នពំៃញ៕លោករដ្ឋមនេ្ត ីហង់ជួន ណារុ៉ន ពេល បណ្តើរបាល់ នាការ បេកួតកន្លងមក។

មន្ត្រីព្រញសិទ្ធិចំនួន៣៣ក្រមុនឹងត្រវូប្រកួតប្រជ្រងគ្នាក្នងុពានរង្វាន់ក្រសួងអប់រំ

Osakaបំផ្លាញក្ដីប្រថ្នារបស់
Williamsរចួឡើងវគ្គផ្ដាច់ព្រត័្រ

មេល ប៊ន : កីឡាការនីិ Naomi 
Osaka បផំ្លាញ ការ ប៉នុបង៉ របស ់
Serena Williams ដៃល ចង់ 
គៃង ពាន រង្វាន់ លំដប់   Grand- 
Slam  ស្មើ នឹង កំណត់ តៃ ២៤ 
ដង ដោយ ការ យក ឈ្នះ ២សិត 
តៃួត ពី ការ  បៃកួត វាយ កូន បាល់  
(តិន្នីស ) កម្មវិធី Australian- 
Open នៅ  អូស្តាៃលី វគ្គ ៤ នាក់ 
ចុង កៃយ ។ 

កីឡាការិនីសញ្ជាតិ ជប៉ុន 
ចំណាត់ ថា្នាក់ លៃខ ៣ ក្នុង 
ពៃឹត្តិការណ៍ នៃះ  ដណ្ដើម បាន  
ជ័យ ជម្នះ យ៉ាង ឆប់ រហ័ស លើ 
កីឡាការិនី សមៃបូរ បទ ពិសោធ 
សញ្ជាតិ អាមៃរកិ ដោយ លទ្ធផល 
៦-៣ និង ៦-៤ ពី ការ បៃកួត 
ដៃល ធ្វើ ឡើង នៅ ទីលាន Rod- 
Laver Arena នៅ ចំពោះ មុខ 
អ្នក គំទៃ រាប់ ពាន់ នាក់ ដៃល តៃូវ 
បាន អនុញ្ញាត ឱៃយ តៃឡប់ មក 
មើល ការ បៃកួត វិញ កៃយ កៃុង 
មៃល បន៊ លបុ ចោល ការ បទិ ទា្វារ 
កៃុង រយៈ ពៃល ៥ ថ្ងៃ ។ 

ក្នុង វគ្គ ផ្ដាច់ ពៃ័តៃ នា ថ្ងៃ សៅរ៍ 
Osaka ដៃល ពៃល នៃះ ឡើង 
ដល់ ចំណាត់ ថា្នាក់ លៃខ ១ ពិភព- 
លោក  នឹង  តតំាងជាមួយ  កីឡា- 
ការិនី អាមៃរិក មា្នាក់ ផៃសៃង ទៀត 
Jennifer Brady ដើមៃបី បៃជៃង 
ជើង ឯក ពាន Grand Slam 
លើក ទី៤ បនា្ទាប់ ពី បាន ៣ដង 
រួចហើយ ដោយនៅ សហ រដ្ឋ- 
អាមៃរិកចំនួន ២ ដង(២០១៨, 
២០១៩) និង នៅអូស្តាៃលី នៃះ 
ម្ដង(២០១៩) ។

ជយ័ ជម្នះ របស ់កឡីាការនិ ីវយ័ 
២៣ ឆ្នាំ នៃះ ធ្វើ ឱៃយ Williams 
វ័យ ៣៩ ឆ្នាំ ដៃល  លើក ពាន ពី 
កម្មវិធី ធំ ជាង គៃ បៃចាំ ឆ្នាំ ទី ១  
នៅ  មៃល បន៊ នៃះ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៧  
នោះ តៃវូ  គងំ តៃមឹ ជើង ឯក  ២៣ 
សម័យ កាល  ខណៈ  ពៃយាយម   
តាម ស្មើ កំណត់ តៃ របស់  អតី ត 
កីឡាការិនី  Margaret Court 
ដៃល លើសនាង  ១ ដង ។

គិត តាងំ ពី  កាន់ ពាន  Austral-
ian Open ទាំង មាន ផ្ទៃ ពោះ 
កាល ពី ៤ ឆ្នាំ មុន  Williams  
រងបរាជ័យ  នៅ វគ្គ ផ្ដាច់ ពៃ័តៃ  ៤ 
ដង ហើយ ដោយ រមួ ទាងំ ១លើក 
ដៃលចាញ់   Osaka ក្នុង ហ្គៃម ដ៏ 
ចមៃូង ចមៃស នៅ US Open- 
2018 ដៃល ធ្វើ ឱៃយ នារី ទាំង ២ រូប 
សៃក់ ទឹក ភ្នៃក ។  

កៃយ បាន សិទ្ធិ ឡើង ទៅ វគ្គ 
ផ្ដាច់ ពៃ័តៃ Osaka  និយយ ថា ៖ 
« ខ្ញុំ វាយខូច ចៃើន លើក នៅ សិត 
ដំបូង។ ខ្ញុំ  មាន អារម្មណ៍ អន្ទះ 
អន្ទៃង  និង កង្វល់ពិត មៃន ។ តៃ 
កៃយ មក ខ្ញុំពៃយាយម សមៃួល 
ម្ដង បន្តិច ៗ  ហើយ រឿង សំខាន់ 
បំផុត សមៃប់ ខ្ញុំ គឺ ការ មាន ភាព 
រីក រាយ ក្នុង ការ លៃង » ។

កឡីាការនិ ីOsaka បន្ថៃម ចងុ 
កៃយ ថា ៖ «សមៃប់ ខ្ញុំ វា តៃង 
តៃជា កតិ្ត ិយស  ដៃល បាន បៃកតួ 
ជាមួយ គត់ (Williams) 
ហើយខ្ញុំ មិន ចង់ ធា្លាក់ ចៃញ  ពី 
ពៃឹត្តិការ ណ៍ នៃះ ឡើយ ដូច្នៃះ  ខ្ញុំ 
គៃន់ តៃ បៃឹង ឱៃយ អស់ ពី លទ្ធភាព 
ប៉ុណ្ណោះ » ៕ AFP/VN

កីឡាកងទ័ពកើនទំនុកចិត្តរកម្រដាយជូនជាតិ
   យឺន ពន្លក 

ភ្នំពេញៈ  ថា្នាក់ ដឹក នំា របស់ 
មជៃឈមណ្ឌល កីឡា កង យោធ ពល- 
ខៃមរ ភូ មិន្ទ  នៃ កៃមុ បៃកឹៃសា កីឡា- 
កង យោធ  ពល ខៃមរ ភូមិន្ទ (កីឡា- 
កង ទ័ព) បាន បង្ហាញ ពី មោទន- 
ភាព ទៅ  លើ កីឡាករ កីឡាការិនី 
របស់ ខ្លនួ ដៃល តៃងតៃ ដណ្ដើម 
បានមៃដយ ជូនបៃទៃស ជាតិ 
ហើយ សមៃប់ ការ បៃកួតសីុហ្គៃម 
លើក ទី ៣១ ចុងឆ្នា ំ២០២១ នៃះ 
និងសីុហ្គៃម ឆ្នា ំ២០២៣ កៃមុកីឡា- 
កងទ័ព បានកើន ទំនុក ចិត្ត ក្នងុការ- 
បៃជៃង រក មៃដយ បនា្ទាប់ ពី ពួកគៃ 
ទទួល បានការ ឧបត្ថម្ភ ជាសមា្ភារ- 
កីឡា ដៃល មាន តម្លៃ ស្មើ ២៥មឺុន- 
ដុលា្លារ ពី កៃមុ ហុ៊ន  ORIENT- 
NOBLE  Group  នោះ។

លោក នាយ ឧ ត្ត ម សៃនីយ៍  ឃឹម 
បុ៊ន សុង  រដ្ឋ លៃខាធិការ កៃសួង 
ការពារជាតិ  និង ជា បៃធាន កៃមុ 
បៃកឹៃសា កីឡា កង យោធពល ខៃមរ- 
ភូមិន្ទ បាន ចាត់ទុក ការ ឧបត្ថម្ភ 
សមា្ភារកីឡាជា ចៃើន បៃភៃទ របស់ 
កៃមុ ហុ៊ន  ORIENT NOBLE - 
Group  កាលពី ថ្ងៃ ទី ១៦ ខៃ កុម្ភៈ 
ឆ្នា ំ២០២១ ថា ពិត ជា បាន ចូល- 
រួម ចំណៃក ក្នងុ ការ អភិវឌៃឍ លើក 
ស្ទយួ វិស័យ កីឡា ជាតិ ក៏ ដូច ជា 
វិស័យ កីឡា កងទ័ព   ឱៃយ មាន សម្ទះុ 
រីក ចមៃើន ទៅ មុខ ជា លំដប់ ដើមៃបី 
តៃៀម ចូល រួម បៃកួត កីឡា ថា្នាក់- 
ជាតិ  អន្តរជាតិ ពិសៃស  សីុ ហ្គៃម 
លើក ទី ៣១ ឆ្នាំ២០២១ នៅ 
បៃទៃស វៀតណាម និង សីុ ហ្គៃម 
លើក ទី ៣២ ឆ្នា២ំ០២៣ ដៃល 

កម្ពជុា ទទួល ធ្វើ ជា មា្ចាស់ ផ្ទះ ។
លោក  ឃឹម បុ៊ន សុង បាន ថ្លៃង  

ថា៖  «សមៃប់  ការ បៃកួត កីឡា 
ជើង ឯក ថា្នាក់ ជាតិ  ឆ្នាំ ២០២០ 
ដៃល ទើប តៃ បញ្ចប់ ទៅ  ថ្មីៗ  នៃះ 
ដោយ មិន និយយ ពី មៃដយ បៃក់  
និងសំរិទ្ធ នោះ គឺ កីឡា កង យោពល- 
ខៃមរ ភូមិន្ទ  ទទួលបាន  មៃដយ 
មាស   នៅ លំដប់ លៃខ ១ ក្នងុ 
ចំណម ៨ បៃភៃទ កីឡា។ ចំណៃក  
ការ ឈ្នះ ជយលាភី និង មៃដយ 
ពីការ បៃកួត  សីុ ហ្គៃម កីឡា ទ្វបី 
អាសីុ និងជើង ឯក ពិ ភព លោក ក៏ 
មាន ការ ចូល រួម ពី កីឡាករ  កីឡា- 
ការិនីនៃ កង យោធ ពល ខៃម រ ភូ មិន្ទ 
របស់  កៃសួង ការ ពារ ជាតិ ដៃរ» ។ 

បៃធាន កៃុមបៃឹកៃសា កីឡា កង 
យោធពល ខៃមរភូមិន្ទ រូបនៃះ 
បាន បញ្ជាក់ថា៖  «ខ្ញុ ំមាន ជំនឿ 
ចិត្ត ថា សីុ ហ្គៃម  លើក ទី ៣១ នៅ 

បៃទៃស វៀត ណាម ឆ្នា ំ២០២១ 
និង សីុ ហ្គៃម  លើក ទី ៣២ ឆ្នាំ 
២០២៣ ដៃល កម្ពជុា ធ្វើ ជា មា្ចាស់ 
ផ្ទះ នោះ ក៏ នឹង មាន កីឡាករ កីឡា- 
ការិនី  នៃ កង យោធ ពល ខៃម រ ភូមិន្ទ  
ចូល រួម បៃកួត បៃជៃង ហើយ នឹង 
ឈ្នះ បាន មៃ ដយ ផង ដៃរ » ។ 

ចំណៃក លោក  តៃម  មឺុន  ដៃល 
មាន តួនាទី ចៃើន  ក្នងុ វិស័យកីឡា- 
 បាន ថ្លៃង ថា ៖ «  មជៃឈ មណ្ឌល កីឡា- 
កងយោធពល ខៃមរភូមិន្ទ  ដៃល 
ជា សា្ថាប័ន គៃប់ គៃង  ដឹក នំា  និង 
ផលិត ធន ធាន អត្តពលិក ឆ្នើមៗ 
ចំណុះ ឱៃយកៃ សួង ការ ពារ ជាតិ  តៃ  
ជា  សៃនាធិការ  ១  យ៉ាង ជិតស្នទិ្ធ 
ជាមួយ  កៃសួង អប់រំ  យុវជន  និង 
កីឡា  ហើយ ក៏ ជា ដៃ គូ ជា មួយ 
គណៈកមា្មោធិការ ជាតិ អូឡំាពិក- 
កម្ពជុា  ក៏ដូចជា  គណៈកមា្មោធិការ- 
រៀបចំ ការ បៃកួត អាសីុអាគ្នៃយ៍  

(CAMSOC)   ពៃមទំាង ពាក់ ព័ន្ធ 
ជា មួយ  បណា្ដា សហព័ន្ធ កីឡា ជាតិ 
ផៃសៃង ៗ   ក្នងុ បុព្វហៃតុ កីឡា របស់ 
ជាតិ តៃ  មួយ  »។ 

លោក  បាន  បន្ថៃម ថា ៖ «  មជៃឈ - 
មណ្ឌល កីឡា កងយោធពល- 
ខៃមរភូមិន្ទ  បាន បញ្ជនូ មន្តៃ ី  គៃូ 
បង្វឹក  និង  កៃុម អត្តពលិក  ទៅ 
ចូលរួម បៃកួត កីឡា កមៃតិ ជាតិ  
និងអន្តរជាតិ  ដោយទទួល បាន 
លទ្ធផល ល្អ  គឺ ទទួល បាន មៃដយ 
សរុប  ពី ឆ្នា ំ២០០៦ រហូត ដល់ ឆ្នាំ 
២០២០ ចំនួន ១ ៦៥៤ គៃឿង  ក្នងុ 
នោះ មៃ ដយ មាស  ៥៧៦  បៃក់  
៥៩៧   និង សំរឹទ្ធ ៤៨១  ពៃមទំាង 
ឈ្នះ បាន  ខៃសៃ កៃវាត់  ៣៧ គៃឿង 
ផងដៃរ ខណៈ ដៃល អត្ត ព លិក 
របស់ មជៃឈ មណ្ឌល កីឡា កង យោ- 
ធ ពល ខៃម រ ភូមិន្ទ  មាន ក្នងុ  រង្វង់ 
ចំនួន  ២០០ នាក់» ៕

ពិធីបេគល់សម្ភារកីឡា របស់ កេមុហុ៊ន Orient Noble ជូន ដល់ កេមុ កីឡា កងទ័ព កាល ពី ថ្ងេ អង្គារ   ។ រូបសហ ការី



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈនាពេលថ្មីៗ សេប់តេតារាចមេៀង
សេីលេបីនៅផលតិកម្មហងេសមាសអ្នកនាងសសួ
វីសាបង្ហោះសារសុំទោសដល់បណ្តាកេុមហ៊ុន
នានាដេលរៀបចំការបេគំតនេ្តី ខណៈខ្លួននៅ
មិនទាន់ហ៊ានឡើងឆាកតនេ្តីនៅឡើយដោយ-
សារតេភាពធាត់ឡើងគីឡូកេយពីសមេល
បុតេីដំបូងរបស់ខ្លួនមកនោះ។
តារាចមេៀងសេីលេបីខ្លាំងនឹងទឹកដមសំនៀង

នេបទចមេៀងមានចំណងជើងថា«វាសនាបុប្ផា-
សា្វាយរៀង»អតីតដេលចេៀងនៅផលិតកម្មរ៉ុក
និងបច្ចុបេបន្នចេៀងនៅផលិតកម្មហងេសមាសអ្នក-
នាងសសួវសីាបង្ហើរសារតាមគណនីហ្វេសប៊កុ
ខ្លនួថា៖«សុំទោសចពំោះបងៗអ្នករៀបចំកម្មវធិី
បេគំតនេ្តីនានា ដេលខ្ញុំបដិសេធរាល់ការ-
អញ្ជើញពេះបើពេលនេះខ្ញុំមានរាងបេហេល
តេក្នងុរបូថតនេះខ្ញុំនងឹទទលួឡើងចេៀងឡើងរាំ
មិនបេកេកទេតេបើឥឡូវចង្កេះនៅក្លៀកក្លៀក
នៅកនៅឡើយ តើឱេយទៅហក់លោតរាំចេៀង
តាមណបងខ្ញុំសុំពេលកន្លះខេទៀត អូខេ?
ពេះឥឡវូសេកបន២០គឡីូហើយសុំ៥គឡីូ
ទៀតឆឺតៗម៉ងឆឺតៗឆឺតៗ»។
ចពំោះធនធានយានជនំិះវញិសមេប់គសូ្នេហ៍

អ្នកសិលេបៈដូចគ្នាអ្នកនាងសួសវីសានិង
លោកថូមមីក៏តេងបង្កើតការភា្ញាក់-
ផ្អើលដេរដោយបនបង្ហោះរូបរថ-
យន្តថ្មីសនា្លាង១ គេឿង មា៉ាក
RangeRover ពណ៌ស
នាពេលមុនស មេ-
ល បុតេី
ខ
ណៈ
គេ
នៅចាំ
បនថា-
កាលពី-
ពេលមុន-
រៀបការគូស្នេហ៍
នេះ ក៏បនទិញរថយន្ត-
មា៉ាក LexusNX200t
ដេលមានតម្លេខ្ទង់៣-៤
មុនឺដលុ្លារសមេប់កាដូនេ
ថ្ងេខួបកំណើតខងបេុស
នោះ។
ចេញពីហ្វេសប៊កុតារា-

សេីសួស វីសាបន-
បង្ហោះរូបថតនាពេល
សេនផ្លេឈើសមេប់
ទទួលទេពេយធនថ្មីអម-
នងឹសារថា៖«សា្វាគមន៍
សមាជិកថ្មីមួយទៀត-
កនូសេីពៅសេីសសមូ

ឱេយធ្វើដំណើរជិតឆា្ងាយសុខសបេបាយ ហេងៗ
មានលភមានជ័យ24.06.2020»។
ចំណេកឯសា្វាមីអ្នកនាងសួសវីសាគឺលោក

ប៊ុនថុលប៊ុនថងហៅលោកថូមមីវិញនោះក៏
បនបង្ហោះសារដេរថា៖«សា្វាគមន៍សមាជិកថ្មី
១ទៀតកនូសេីពៅសេីសសមូឱេយធ្វើដណំើរជតិ
ឆា្ងាយសខុសបេបាយហេងៗមានលភមានជយ័
24.06.2020 អរគុណបញ្ហោដេលឱេយខ្ញុំរឹងមាំ
អរគុណបេពន្ធតេងឱេយកមា្លាំងចិត្ត អរគុណ

ដេគូដេលជឿជាក់ ហេងហេង
អរគុណខ្លួនឯងដេលមិនដេល
ចុះចាញ់ឧបសគ្គតេងតេចង់
ជោគជ័យ»។

 ឯការងារសលិេបៈ
វិញសួស

វីសា
ដេល
កំពុង
សេូប-

បនបេជា-
បេិយភាពពីមហ-
ជននៅក្នុងវិស័យ-
ចមេៀងបនា្ទាប់ពី
គេងតំណេងជា
គេូបង្វឹកនៅក្នុង

កម្មវិធីលំដាប់ពិភព-
លោកTheVoice
KidsCambodia
រដវូកាលទី២នងិមាន
ឱកាសថតកុនភាគ-
រឿង«រាជបតុេកង្កេប»
ដេលកពំងុតេចាក់នៅ
ទូរទសេសន៍ហងេសមាស
ផងដេរ៕
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សួស វីសា បេប់ រឿង ដេល ខ្លនួ បដិសេធ   កេមុ  ហុ៊ន 
រៀបចំ ការ បេគំតនេ្ត ីដោយសារឡើងគីឡូ។ហ្វេសប៊ុក

បេក្ខភាព ដេល តេវូ បេកួត ដណ្តើម បេក់ លាន លើក នេះ ខណៈ មុត ខ្លមឹខ្មៅ រំពឹង អាច ឈ្នះ បនរង្វាន់។សហការី

   យឺន  ពន្លក 

ភ្នំពេញៈ អ្នកបេដាល់ជើង
ចាស់មុតខ្លឹមខ្មៅ របស់ក្លិប
មកុដរាជសីហ៍និងឆេសារា៉ា
ពេមទាំងកីឡាករជើងថ្មីកេវ
សំរិទ្ធនិងរិទ្ធប៊ុនម៉ាតេូវបន
ដាក់ឱេយបេកួតមា៉ារា៉ាតុងដណ្តើម
បេក់លនទម្ងន់៦៧គឡូីកេម
នៅលើសង្វៀនថោនថ្ងេអាទតិេយ
នេះហើយការបេកួតលើកនេះ
អ្នកទសេសនាភាគចេើនចាប់-
អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើវត្តមាន
របស់មតុខ្លមឹខ្មៅនងិឆេសារា៉ា
ដេលធា្លាប់ជួបគ្នា៥លើកកន្លង
មកហើយសប្តាហ៍នេះអ្នកទាងំ
២អាចនងឹប៉ះគ្នាដើមេបីដណ្តើម
បេក់រងា្វាន់ធំ នៅវគ្គផ្តាច់ពេ័តេ
បេសនិបើវគ្គជមេុះបនឈ្នះដេ
គូរៀងៗខ្លួននោះ។
តាមបេវត្តិបេកួតរបស់មុត

ខ្លឹមខ្មៅនិងឆេសារា៉ាសុទ្ធតេ
ធា្លាប់ឆ្លងកាត់ការបេកតួលក្ខណៈ
អន្តរជាតិជាចេើនលើកនងិធា្លាប់
ឈ្នះបនខេសេកេវាត់២សា្ថាប័ន
មកគេប់គេងដចូៗ គ្នា។ចណំេក
អ្នកបេដាល់កេវសំរិទ្ធនិងរិទ្ធ
ប៊នុម៉ាជាកឡីាករខ្លាងំលដំាប់
ជំនាន់កេយមិនទាន់មាន
ឈ្មៅះលេបីឬធា្លាប់ឈ្នះខេសេកេវាត់
នៅឡើយហើយពួកគេមាន
បទពសិោធបេកតួតចិជាងមតុ
ខ្លមឹខ្មៅនងិសារា៉ាចនោ្លាះពី៥០
ទៅជាង៦០ដងឯណោះ។
បើទោះបីជាការបេកួតនេះ

តមេូវឱេយបេក្ខភាពទាំង៤នាក់
ធ្វើការចាប់ឆ្នាតមនុការបេកតួ
ជមេុះប៉ុន្តេមុតខ្លឹមខ្មៅពិតជា
ចង់ជបួដេគូចាស់ឆេសារា៉ាដើមេបី
ជមេះបញ្ជីចាស។់ខ្លមឹខ្មៅបន
បេប់ថា៖«ខ្ញុំធា្លាប់ចូលបេកួត
ដណ្តើមបេក់លននេះចំនួន
២លើកមកហើយប៉នុ្តេមនិទាន់
ឈ្នះបនបេកល់ននៅឡើយ
ទេហើយសមេប់លើកទី៣នេះ
គឺបើបនជួបឆេសារា៉ាពិតជា
សបេបាយចតិ្តហើយរពំងឹថានងឹ
ឈ្នះខណៈការជួបគ្នាចំនួន៥
លើកកន្លងមកខ្ញុំឈ្នះ៣និង
ចាញ់២ដង»។
កីឡាករបេើកមា្លាំងដើមេបីរក

លយុផ្គត់ផ្គង់គេសួារមតុខ្លមឹខ្មៅ
បនបន្ថេមថា៖«ខ្ញុំហ្វឹកហត់
តេៀមបនល្អនិងជឿជាក់ថា
បើជួបឆេសារា៉ានឹងយកឈ្នះ
បន៨០ភាគរយហើយបើចាប់
ឆ្នាតប៉ះកេវសរំទិ្ធឬក៏រទិ្ធប៊នុ-
ម៉ាក្តីខ្ញុំធានាឈ្នះបនដោយ
មិនពេួយបរម្ភនោះឡើយ»។
មតុខ្លមឹខ្មៅបនបញ្ជាក់ថា៖

«នៅសង្វៀនថោននេះខ្ញុំធា្លាប់
ចាញ់កឡីាករគមឹវាសនាទាងំ
មិនអស់ចិត្ត ប៉ុន្តេសមេប់ឆេ
សារា៉ាវញិខ្ញុំគតិថាសេលួវ៉េជាង
គឹមវាសនា»។
ចំណេកឆេសារា៉ាដេលជា

កឡីាករចតិ្តធំល្អកេងរសូចលូ
វាយសមេុកខ្លាំងនិងមិនចេះ
ដកថយនោះហក់មនិសវូហ៊ាន
ក្អេងកា្អាងជាមួយមុតខ្លឹមខ្មៅ

នោះទេ។សារា៉ាបននិយាយ
ថា៖«ខ្ញុំបេកួតជាមួយខ្លឹមខ្មៅ
ពតិជាលបំកពេះគត់ល្អចាប់
ឡើងជង្គង់នងិទាត់បនល្អទៀត
ហេតុនេះវ៉េកៀកពិតជាចាញ់
បេៀបគត់ ប៉ុន្តេខ្ញុំធា្លាប់បេកួត
មានបេៀបលើគត់ គឺវ៉េឆា្ងាយ
និងបេើកេងឱេយបនចេើន»។
សសិេសគណក្លបិនាគរាជចត-ុ

មុខឆេសារា៉ាបនបេប់បន្ថេម
ថា៖«ទោះជាយា៉ាងណជំនួប
នេះកដ៏ចូជាការបេកតួសងសកឹ
ទៅលើមុតខ្លឹមខ្មៅដោយខ្ញុំ
រពំងឹឈ្នះតេ៥០ភាគរយប៉ណុោ្ណោះ
ប៉ុន្តេបើប៉ះកេពីមុតខ្លឹមខ្មៅ
គឺមានដចូជាកឡីាករកេវសរំទិ្ធ
ឬក៏រទិ្ធប៊នុម៉ាខ្ញុំមនិពេយួបរម្ភ
ពីការចាញ់នោះទេ»។
ជាមួយគ្នានេះកីឡាករកេវ

សំរិទ្ធនិងរិទ្ធប៊ុនម៉ាទោះបី
ជាអ្នកខ្លាំងជំនាន់កេយប៉ុន្តេ
មនិអាចមើលរលំងសមត្ថភាព
របស់ពួកគេបននោះទេប៉ុន្តេ
ទាក់ទងនងឹការបេកតួនេះទាងំ
សរំទិ្ធនងិប៊នុម៉ាហក់ដចូមនិ
ហ៊ាននិយាយពីការរំពឹងឈ្នះ
ចេើនទេពេះឆេសារា៉ានិង
មុតខ្លឹមខ្មៅជាកំពូលកីឡាករ
លំដាប់ចាស់វសេសាមានបទ
ពសិោធបេកតួយរូឆា្នាំមកហើយ។
រិទ្ធប៊ុនម៉ាបននិយាយថាចាំ
មើលការបេកតួសនិតេធានាវ៉េ
អស់ពីសមត្ថភាពចណំេករឿង
ឈ្នះប៉ុនា្មៅនភាគរយមិនហ៊ាន
និយាយទេ៕

ឆៃសារ៉ាមិនហ៊ានក្អៃងក្អាងពៃល
មុតខ្លមឹខ្មៅរំពឹងឈ្នះបៃក់លាន

សួសវីសាមិនទាន់ហ៊ានឡើង
ឆាកតន្តៃកីៃយសមៃលបុតៃី

តារា ចមេៀង សេ ីជេក នៅ ទេនំ ហងេសមាស 
អ្នកនាង សួស វីសា ។ រូបថតហេងជីវ័ន
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