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កម្ពជុានៅតែបន្ត
រកែសាកំណើននែការ
នំាចែញទៅកាន់
ទីផែសារចិនឆ្នាមុំន

ម៉ៃ គុណមករា  

ភ្នំពៃញ: ការនាំចេញសរុប
របស់កម្ពុជាទៅបេទេសចិន
បានកើនឡើងតិចតួចកាលពី
ឆ្នាំ២០២០ទោះបជីាមានការ-
រខំានដល់ខេសេចង្វាក់ផលតិនងិ
ផ្គត់ផ្គង់ដេលរងផលប៉ះពាល់
ដោយការរកីរាលដាលជងំឺកូវដី-
១៩ក៏ដោយ។
យោងតាមតួលេខចុងកេយ

បានពីកេសួងពាណិជ្ជកម្មការ-
នាំចេញសរុបរបស់កម្ពុជាទៅ
បេទេសចិនបានកើនឡើងជាង
៨ភាគរយសមេចបាន១,០៨៦
ពាន់លានដុលា្លារកាលពីឆ្នាំ
២០២០បើធៀបនឹង១,០០៤
ពាន់លានដលុា្លារ។ទោះយ៉ាងណា
ការនាំចូលសរុបពីបេទេសចិន
បានធ្លាកច់ុះតចិតចួបេហេល១០
ភាគរយមានតម្លេជាង៧ពាន់
លានដុលា្លារ។
លោកលមឹហេងអនបុេធន

សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបាន
ឱេយដឹងថាទោះបីជាការរីក-
រាលដាលវីរុសកូរ៉ូណាកំពុង
រារាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចលើពិភព-
លោកនងិក្នងុតបំន់កដ៏ោយក៏
ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាង
បេទេសកម្ពុជានិងចិននៅតេ
រឹងមាំដដេល។
លោកលើកឡើងថា៖«យើង

មិនបដិសេធទេថាមានការ-
អាក់ខានផលិតកម្មមួយចំនួន
ដោយសារតេផលប៉ះពាល់
ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩
មកលើការនាំចេញរបស់យើង
ទៅបេទេសចិនឬទៅបណា្ដា-
បេទេសផេសេងៗទៀតកាលពី
ឆ្នាំមុន។...តទៅទំព័រ ៨

លោកហុ៊នសែន
ដាក់ចែញគោល-
នយោបាយគែប់គែង
សំរាមសំណល់រឹង
១០ឆ្នានំៅទីបែជំុជន

 ឡុង  គីម ម៉ា រីតា 

ភ្ន ំពៃញៈ  លោកនាយករដ្ឋមន្តេី
ហ៊ុនសេនបានដាក់ចេញគោល-
នយោបាយស្តីពីការគេប់គេង
សំរាមសំណល់រឹងទីបេជុំជន
រយៈពេល១០ឆ្នាំខណៈគណៈ-
កមា្មាធិការគេប់គេងសំរាមសណំល់
រឹងទីបេជុំជនតេូវបានបង្កើត
ឡើងក្នុងគោលដៅសមេចនូវ
ការកេច្នេសំរាមក្នងុសេកុសមេប់
ផលិតជាថាមពលអគ្គិសនី។
កាលពីថ្ងេទី១៦ ខេកុម្ភៈ ឆ្នាំ

២០២១រដា្ឋាភិបាលបានចេញ
អនុកេឹតេយមួយ ក្នុងការបង្កើត
គណៈកមា្មាធិការគេប់គេងសរំាម
សំណល់រឹងទីបេជំុជនក្នងុគោលដៅ
ដើមេបីសេយជាខេសេចង្វាក់ពីដើម
ខេសេរហូតដល់ចុងខេសេក្នុងការ-
គេប់គេងសំរាមសំណល់រឹងទី-
បេជុំជនសំដៅសមេចនូវការ-
កេច្នេសំរាមក្នុងសេុកសមេប់
ផលិតជាថាមពលអគ្គិសនី។
អនុកេឹតេយដដេលបានបន្តថា

គណៈកម្មការនេះតេូវមានភារកិច្ច
រៀបចំគោលនយោបាយ និង
បេតិបត្តិការក្នុងការរៀបចំយុទ្ធ-
សាស្តេផេនការ...តទៅទំព័រ ២ 

កែសួងសុខាភិបាលបានបិទទីតំាង២៣
ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពែតឹ្តកិារណ៍២០កុម្ភៈនិងសូមឱែយអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅធ្វើតែស្តរកកូវីដ

មុំ គន្ធា  

ភ្នពំៃញៈ កេសងួសខុាភបិាល
បានបិទទីតំាងចំនួន២៣កន្លេង
ដេលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងពេតឹ្តិ-
ការណ៍សហគមន៍២០កមុ្ភៈនងិ
បានអពំាវនាវទៅដល់អ្នកដេល
ពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់និងបេយោល
តេវូទៅធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ១៩

ខណៈមនសុេសដេលបានឆ្លងក្នងុ
ពេតឹ្តកិារណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ
បានកើនដល់៧៦នាក់ក្នងុនោះ
សេីចំនួន៣៩នាក់។
ក្នុងសេចក្តីបេកាសព័ត៌មាន

របស់កេសួងសុខាភិបាលនៅ
ពេឹកថ្ងេទី២២ខេកុម្ភៈកេសួង
បានបេកាសពីឈ្មាះទីតាំង
ចនំួន២៣កន្លេងដេលមានការ-

ពាក់ព័ន្ធនឹងពេឹត្តិការណ៍សហ-
គមន៍២០កុម្ភៈហើយតេូវបាន
បិទជាបណ្ដាះអាសន្នរួចរាល់
ហើយ។ ទីតាំងទាំង២៣នោះ
រួមមានក្លិបN8, CasaBay
Meridian,សណា្ឋាគារ Le
GongGuanHotel, City
Comfort,អគារTheBridge,
ThePoint Service

Apartment,Mekong
Street,PentHouseApar-
tment,SkylineDUMEX,
SometCondominium,
Residence LOlympic,
PrincePlazaCentre,Ce-
lesteSkybar,Diamond
Twin,JinZunខារា៉ាអូខេមុខ
ពេលាន,ក្លិប...តទៅទំព័រ  ៥

មុំ  គន្ធា

ភ្នំពៃញៈ លោកនាយករដ្ឋ-
មនេ្តីហ៊ុនសេនបានបេកាស
នូវសារជាសំឡេងបនា្ទាន់មួយ
កាលពីយប់មិញដោយលោក

បានសមេចឱេយមានការបិទ
សាលារៀនទាំងអស់ទាំងរដ្ឋ
នងិឯកជនក្នងុរាជធនីភ្នពំេញ
នងិខេត្តកណា្ដាលចនំនួ២សបា្តាហ៍
ដោយសារសា្ថានភាពនេការឆ្លង
ជងំឺកវូដី១៩ក្នងុសហគមន៍នៅ

តេបន្តកើនឡើង។
លោកបានលើកឡើងថាក្នងុ

រយៈពេល៣ថ្ងេកន្លងមកនេះ
ចនំនួអ្នកឆ្លងនៅមានបន្តចនំួន
ទីកន្លេងដេលតេវូបទិនងិសេវ-
ជេវកាន់តេមានការលំបាក

បូករួមនឹងភាពរាយបា៉ាយនេ
បញ្ហាដេលតមេូវឱេយយើង
បេកាន់យកនូវវិធនការណ៍
ចំបាច់មួយចំនួនទៀត។
លោកហ៊ុនសេនបានថ្លេង

ថា៖«រដ្ឋមនេ្តីកេសួងអប់រំយុវ-

ជននងិកឡីាបានស្នើសុំបទិនវូ
សាលារៀនទាំងក្នុងទីកេុង
ភ្នំពេញនិងខេត្តកណា្ដាលចំនួន
២សបា្តាហ៍យ៉ាងតិចទាំងសា-
លារដ្ឋនិងឯកជន។នេះជា
វិធនការដើមេបី...តទៅទំព័រ ៤

ផ្អាកសាលារៀនទំាងអស់នៅភ្នពំែញនិងខែត្តកណ្ដាលដើមែបីបញ្ចៀសការរីករាលដាលកូវីដ

កម្ពុជានឹងមានរោងចក្រផលិត
សម្បកកង់យានយន្តដើម្បីផ្គត់-
ផ្គង់ក្នុងស្រុកនិងនាំច្រញទ 
ក្រប្រទ្រស...ទំព័រ៩

សេដ្ឋកិច្ច

អាម្ររិកចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនង
ជាមួយអុីរ៉ង់ជំុវិញពលរដ្ឋអាម្ររិក
ជាប់ឃុំឃាំងខណៈមិនមានផលផ្ល្រផ្កា
ក្នុងការចរចា...ទំព័រ១១

អន្តរជាតិ

ទីបំផុតរកឃើញមា្ចាស់ជយ-
លាភីន្រពានរង្វាន់អក្សរសិល្ប៍
ព្រះនាងឥន្ទ្រទ្រវីសម្រប់ឆ្នាំ
២០២០...ទំព័រ១៤

ជីវិតកម្សាន្ត

បុគ្គលិកបមៃើ ការ នៅ កំពង់ ចម្លង ភ្នពំៃញ-អរិយកៃសតៃ  បាញ់អាល់កុលសម្លាប់មៃរោគ  កាលពីថ្ងៃមៃសិលមិញ ។ រូបថតហេងជីវ័ន



តពីទំព័រ ១...សកម្មភាពដើមបី្
គិតគូរពីការលើកទឹកចិត្តនានា
ដល់ការវិនិយោគលើវិស័យ
ក្ច្ន្សំរាមសំណល់រឹងមក
ផលិតជាថាមពលអគ្គិសនី។
បន្ថ្មពីន្ះគណៈកម្មាធិការ
ន្ះក៏តូ្វគិតគរូពីយន្តការនានា
ដើម្បីលើកទឹកចិត្តឱ្យមនការ-
ប្ើប្ស់ផលិផលដ្លមន
ផលប៉ះពាល់តិចឬគ្មានផល-
ប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន។
អនុក្ឹតយ្បញ្ជាក់ថា៖«គណៈ-

កម្មាធិការន្ះនឹងលើកអនុសសន៍
ជាវិធានការនិងដឹកនាំសម្ប-
សមួ្លតាមដានការអនវុត្តការ
ក្ទម្ង់របៀបន្ការគ្ប់គ្ង
ក្មុហ៊នុបម្លូសរំាមសំណល់
រឹងនាព្លបច្ចុប្បន្នព្មទាំង
យន្តការបង់ថ្ល្ទូទាត់សវ្ានិង
កំណត់នីតិវិធីដោះស្យបញ្ហា
ឱយ្បានចប្ាស់លាស់។ធ្វើយទុ្ធនា-
ការអប់រំ ផ្សព្វផ្សាយទ្ង់ទ្យ
ធំទូទាំងប្ទ្ស សំដៅក្ប្
ឥរិយាបថពលរដ្ឋ»។
ជាមយួនងឹការចញ្អនុក្តឹយ្

ន្ះ រដា្ឋាភិបាលក៏បានប្កាស
ត្ងតាងំលោកសយសំអាល់

រដ្ឋមន្ត្ីក្សួងបរិស្ថានជា
ប្ធានគណៈកម្មាធិការដើម្បី
ដោះស្យការគ្ប់គ្ងសំរាម
សំណល់រឹងទីប្ជុំជននិង
មន្ត្ជីាន់ខ្ពស់ជតិ២០នាក់ទៀត
មកពីក្សួងស្ថាប័នជាង១០
ជាសមជិក។
ក្នុងគោលនយោបាយស្តីពី

ការគ្ប់គ្ងសំរាមសំណល់រឹង
ទបី្ជុជំនឆ្នា២ំ០២០-២០៣០
ចុះថ្ង្១៦កុម្ភៈលោកនាយក-
រដ្ឋមន្ត្ីហុ៊នស្នបានមនប្-
សសន៍ថាការដាក់ច្ញឱ្យ
អនុវត្តគោលនយោបាយន្ះ
គឺជាផ្ន្កមួយន្ការអនុវត្តយុទ្ធ-
សស្ត្ចតុកោណដណំាក់កាល
ទ៤ីនៅក្នងុមុំទ៤ី«ការធានាចរី-
ភាពបរិស្ថាននិងការរៀបចំខ្លួន
ឆ្លើយតបនឹងការប្ប្ួលអា-
កាសធាតុ»ន្ចតុកោណទី៤
«ការអភិវឌឍ្ប្កបដោយចរីភាព
និងបរិយាប័ន្ន»។
លោកបន្តថារាជរដា្ឋាភិបាល

មនភាពចាំបាច់ត្ូវដាក់ច្ញ
ឱ្យអនុវត្តគោលនយោបាយន្ះ
ដើម្បីជាចក្ខវុិសយ័រមួចណំ្កធ្វើ
ឱ្យកម្ពុជាកាន់ត្មនបរិស្ថាន

ស្អាតការរស់នៅប្កបដោយ
ផាសុកភាពសខុមុលភាពនិង
សោភណភាពទាក់ទាញសម-
ស្បនឹងកំណើនន្នគរូបនីយកម្ម
និងការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចឆប់-
រហ័ស។
លោកបន្ថម្ថាគោលនយោ-

បាយន្ះក៏មនគោលបំណង
រៀបចំបង្កើត និងដាក់ឱ្យអនុវត្ត
បព័្ន្ធគប់្គង្សរំាមសំណល់
រឹងទីប្ជំុជនមនលក្ខណៈទំនើប
គ្ប់ជ្ុងជ្យដោយគិតគូរពី
ប្សិទ្ធភាពស្ដ្ឋកិច្ចលទ្ធភាពធន-
ធានហិរញ្ញវត្ថុនិរន្តរភាពបរិស្ថាន
និងទិដ្ឋភាពសង្គមផងដ្រ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ការដ្ល

បង្កើតបាននូវប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ង

សំរាមសំណល់រឹងទីប្ជុំជន
ប្កបដោយប្សិទ្ធភាពនិង
ភាពគ្ប់ជ្ុងជ្យ គឺនៅមិន
ទាន់មនភាពគ្ប់គ្ន់នៅឡើយ
ទ្សម្ប់បុព្វហ្តុន្កិច្ចគំពារ
បរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍដោយ
ចីរភាពនិងបរិយាប័ន្ន។ប៉ុន្ត្
ចាបំាច់ត្វូមនការចលូរមួយា៉ាង-
សកម្មប្កបដោយស្មារតីភា្ញាក់-
រឭកនិងការទទួលខុសតូ្វខ្ពស់
ការផា្លាស់ប្តរូឥរិយាបថទម្លាប់របៀប
របបរសន់ៅរបៀបរបបន្ការធ្វើ
អាជីវកម្មផលិតកម្មព្មទាំង
ការយល់ដឹងរបស់គ្ប់តួអង្គ
និងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់»។
លោក ហ៊ុនស្ន រំពឹងថា

តាមរយៈគោលនយោបាយដ្ល

រដា្ឋាភិបាលដាក់ចញ្ន្ះនឹងធ្វើ
ឱយ្កម្ពជុាក្នងុពល្អនាគតមន
ការញ្កវ្ចខ្ចប់ទុកដាក់សម្អាត
ប្មូលដឹកជញ្ចូនប្ើប្ស់
និងក្ច្ន្សំរាមសំណល់រឹងទី-
ប្ជុំជនគ្ប់ប្ភ្ទស្បតាម
លក្ខណៈបច្ចក្ទ្ស អនាម័យ
សុវត្ថិភាពនិងបរិស្ថាន។
សូមជម្បថាតាមរយៈ

គោលនយោបាយរបស់រដា្ឋាភិបាល
រយៈព្ល១០ឆ្នាន្ំះគឺធ្វើឡើង
ជំរុញឱ្យអ្នកបង្កើតសំរាមសណំល់
រឹងទីប្ជុំជនដោយត្ូវអនុវត្ត
គោលការណ៍សកល៣អ្៊
(3Rs):កាត់បន្ថយ(Reduce)
ប្ើប្ស់ឡើងវិញ(Reuse)
និងក្ច្ន្ (Recycle)ហើយ
ត្ូវចាត់ទុកថា«សំណល់ជា
ធនធាន»រឯី«អ្នកបង្កើតសរំាម
មនកាតព្វកិច្ចបង់ថ្ល្ស្វា»។
តាមរបាយការណ៍របស់ក្-

សួងបរិស្ថានសំរាមដ្លបាន
បង្កើតឡើងនៅកម្ពុជាក្នុង១
ថ្ង្ៗមនជាង១មុឺនតោននិង
ជតិ៤លានតោនក្នងុ១ឆ្នា។ំស-ំ
រាមទាំងនោះមន៦៥ភាគរយ
ជាសំណល់សរីរាង្គ ២០ ភាគ-
រយជាសំណល់ថង់បា្លាស្ទិកនិង
នៅស្សសល់គឺជាសំណល់រងឹ

និងសំណល់ផ្ស្ងទៀតខណៈ
សំរាមទាំងន្ះមនប្មណ
១០ភាគរយប៉ុណ្ណោះដ្ល
កម្ពុជាមនលទ្ធភាពយកមក
ធ្វើការក្ច្ន្សម្ប់ប្ើប្ស់
ឡើងវិញ។
លោកសនជ័យ ប្ធាន

អង្គការសម្ព័ន្ធគណន្យ្យភាព
សង្គមកម្ពជុាបានលើកឡើងថា
ការជន់លិចរយៈព្លខ្លី ឬយូរ
មួយចំនួនក៏បណា្តាលមកពី
សំរាមនិងសំណល់រឹងដ្រដ្ល
បញ្ហាន្ះបណា្តាលមកពីកតា្ត-
មនុស្សនិងការគ្ប់គ្ងខណៈ
ព្លន្ះយើងនៅត្ឃើញមន
មនុស្សចោលសំរាមផ្តស្ផា្តស
នៅឡើយដ្រ។
លោកសនជ័យបានបញ្ជាក់

ថា៖«យន្តការដ្លមនប្សិទ្ធភាព
គឺទាល់ត្មនការរៀបចំជាកញ្ចប់
ថវិកានិងការទទួលខុសត្ូវរួម-
ទាំងយន្តការតាមដានវាយតម្ល្
ការបើកចំហឱ្យមនការចូលរួម
ពីក្ុមពលរដ្ឋ និងសង្គមសុីវិល
ដ្លឃ្លាមំើលការអភិវឌ្ឍទីកុ្ង
ជាកតា្តចាំបាច់មនិអាចខ្វះបាន។
ក្ពីយន្តការផ្លូវច្បាប់ការអប់រំ
មនុស្សឱ្យច្ះទុកដាក់សំរាមជា
តម្ូវការមួយ»៕

 ឃុត   សុភ ចរិយា 

ភ្នំ ពេញៈ មនុស្ស៣នាក់ត្ូវ

បានចាប់ខ្លនួកាលពីវល្ាពល្
ព្ឹកថ្ង្ទី២២ ខ្កុម្ភៈ ក្យ
ពីបង្កហិង្សាដោយប្ើដាវនិង
កាបំតិកាប់ទៅលើភាគីម្ខាងដល្
កំពុងជួបជុំញាតិមិត្តផឹកសុីនៅ
ក្នងុផ្ទះបណា្តាលឱយ្មនសុស្ម្នាក់
ស្លាប់ និង២នាក់របួសធ្ងន់និង

ស្លកាលពីយប់ថ្ង្អាទិត្យ
ទី២១ខ្កុម្ភៈ ស្ថិតនៅភូមិខ្ទរ
សង្កាត់ព្កលៀបខណ្ឌជ្យ-
ចង្វាររាជធានីភ្នំព្ញ។
លោកហងស្ណារទិ្ធម្បញ្ជា-

ការស្ដទីីកងរាជអាវុធហត្ថមូលដា្ឋាន
ខណ្ឌជយ្ចង្វាបានបប្ភ់្ន-ំ
ពញ្ប៉សុ្តិ៍ថាជនសងស្យ័៣នាក់
ក្នងុចណំមបក្ខពកួ៦នាក់ដល្
បានបង្កអពំើហងិស្ាកាប់ប្ហារ

ទៅលើក្ុមជនរងគ្ះមួយ
ក្មុនោះត្វូបានចាប់ខ្លនួនៅ
វល្ាម៉ាង២:៤៥នាទីឈានចលូ
ថ្ង្ទី២២ខ្កុម្ភៈឆ្នាំ២០២១។
លោកថ្ល្ងថា៖«ពួកគ្ត្ូវ

បានចាប់ខ្លនួនៅក្នងុបរវិណ្ន្
ការដា្ឋានសងសង់អគរបុរីភ្នំ-
ពញ្ផាកដល្មនទីតាងំមនិ
ឆ្ងាយប៉ុនា្មានពីទីតាំងកើតហ្តុ
នោះទ្។នៅព្លន្ះកម្លាំង
សមត្ថកិច្ចកំពុងបន្តស្វជ្វ
ស្វង្រកចាប់ខ្លនួបក្ខពកួក្មុជន
បង្ក៣នាក់ទៀត»។
ទោះយា៉ាងណាលោកណារទិ្ធ

មនិបានបញ្ជាក់អពំីអត្តសញ្ញាណ
របស់ជនសង្ស័យទាំងនោះទ្
ប៉ុន្ត្ពួកគ្ត្ូវបានបញ្ជូនទៅ
កាន់បញ្ជាការដា្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថ
រាជធានីភ្នំព្ញដើម្បីចណំាត-់
ការបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់។
លោកលឹមចន័្ទរតនានាយ-

រងប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលព្កលៀប
ទទលួបន្ទកុផ្នក្ពហ្្មទណ្ឌបាន
បប្់ភ្នពំញ្ប៉សុ្តិ៍ថាជនរងគ្ះ
ឈ្មាះខម្តលុាអាយុ២០ឆ្នាំ
ជាកម្មករសំណង់មកពីខ្ត្តព្-
វង្បានស្លាប់កយ្ពីជនមនិ
ស្គាល់អត្តសញ្ញាណ១ក្មុមន
គ្នា៦នាក់ប្ដាប់ដោយដាវនិង
កាបំតិសម្កុចលូកាប់ប្ហារ
ក្នុងគ្ដ្លជនរងគ្ះកំពុង
ជួបជុំផឹកសុី ជាមួយសចញ់ាតិ
នៅក្នងុទធីា្លាមុខផ្ទះស្ថតិក្នងុភមូិ

កើតហត្។ុចំណក្សច់ញាតិ
របស់គត់២នាក់ទៀតរួមមន
ឈ្មាះស្មហ្ងអាយុ២៣
ឆ្នាំ និង ឈ្មាះ ចិត្ ចាន់ឌីន
អាយុ២៥ឆ្នាំ ដ្លអ្នកទាំង២
មនលំនៅក្នុងភូមិកើតហ្តុ
បានរងរបសួធ្ងន់នងិសល្ត្វូ
បានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅ
មន្ទីរព្ទ្យកាល់ម៉្ត។
លោកចន័្ទរតនាបានថ្លង្ដោយ

យោងលទ្ធផលពិនិត្យកោសលយ្វចិយ័
ឱយ្ដងឹថាសពជនរងគ្ះឈ្មាះ
ខម្តលុាមនស្នាមមតុធ្លុះនងិ
ដាច់រយះដោយត្ូវនឹងផ្ល្ដាវ
ចំទ្ងូនងិភ្លាខាងស្ដា។ំចំណក្
នៅលើខ្លួនជនរងគ្ះឈ្មាះ
សម្ហង្មនស្នាមមុតដាច់
ឆ្អឹងជំនីរនិងដ្ខាងឆ្វ្ង ដ្ល
បច្ចបុប្ន្នកពំងុស្ថតិនៅក្នងុបន្ទប់
សង្គ្ះបនា្ទាន់ន្មន្ទរីពទ្យ្កាល-់
ម៉្ត។ រីឯជនរងគ្ះ ឈ្មាះ
ចិត្ចាន់ឌីនរងរបួសស្ល
ដោយដាច់ម្មដ្ខាងឆ្វ្ង
ចំនួន៣ប៉ុណ្ណោះ។
លោក ច័ន្ទរតនា ថ្ល្ងថា

សមត្ថកិច្ចនៅមិនទាន់បានដឹង
អំពីមូលហ្តុដ្លនាំឱ្យកើត
មនអំពើហិង្សា កាប់ប្ហារដ៏
ឃោរឃៅន្ះនៅឡើយទ្។ប៉នុ្ត្
ប្ភពពីប្ជាពលរដ្ឋដ្លរស់-
នៅក្ប្រកន្ល្ងកើតហ្តុ បាន
អះអាងថា មុនព្លកើតមន
អំពើកាប់ប្ហារន្ះគ្ឃើញ

ភាគីក្ុមជនរងគ្ះ អង្គុយ
ផឹកសីុជួបជំុបងប្អនូនិងសច់ញាតិ
ដោយមនការច្ៀងកម្សាន្ត
ល្ងនៅក្នុងទីធា្លាមុខផ្ទះរបស់
ស្ត្ឈី្មាះធូដល្ជាបងថ្ល្របស់
ជនរងគ្ះឈ្មាះខ្មតុលា។
លុះដល់វល្ាម៉ាងជាង១០

យប់ គ្ក៏ឃើញកុ្មជនបង្ក
ដល្មនគ្នា៦នាក់បានជិះម៉តូូ
២គ្ឿង ធ្វើដំណើរពីជើងទៅ
ត្បូងហើយបានឈប់នៅមុខ-
ផ្ទះរបស់ក្ុមជនរងគ្ះ និង
បានរោទស៍ឡំ្ងម៉តូូខា្លាងំៗធ្វើ
ឱ្យក្ុមជនរងគ្ះទ្ំពុំបាន
ក៏ស្កគំហកជ្រខា្លាំងៗទៅ
កាន់ក្ុមជនបង្កថា«ន្៎ពួកអា-
ងប់!បើពកួឯងចង់រោទ៍ម៉ាសុនី
មូ៉តូខា្លាងំៗកំុមករោទ៍នៅទីន្ះ!»
កយ្ឮកុ្មជនរងគ្ះបោះ
ពាកយ្សម្ដីបប្នោះក្មុជនបង្ក
បានបើកម៉ូតូច្ញទៅយា៉ាង-

លឿន ប៉ុន្ត្មិនបាន១០នាទី
ផងស្ប់ត្ក្មុជនបង្កបាន
បើកម៉ូតូត្ឡប់មកវិញ ដោយ
មនដាវនងិកាំបតិហើយនាំគ្នា
សម្ុកចូលកាប់កុ្មជនរង-
គ្ះដល់ក្នុងផ្ទះ បណា្តាលឱ្យ
ស្លាប់ម្នាក់ និងរបួស២នាក់ត្
ម្ដង។បនា្ទាប់មកក្ុមជនបង្ក
បាននាំគ្នាបើកម៉ូតូឌុបគ្នាគ្ច
ច្ញបាត់ទៅ។ទោះជាប្ប-
ណាក៏ដោយ ក្នុងរយៈព្ល
ប្មណ៤ម៉ាងក្យកើត-
ហ្តុក្ុមកម្លាំងកងរាជអាវុធ-
ហត្ថខណ្ឌជ្យចង្វារសហការ
ជាមយួកម្លាងំកងរាជអាវធុហត្ថ
រាជធានីភ្នំព្ញបានធ្វើការស្វ-
ជ្វ និងព័ទ្ធចាប់ក្ុមជនបង្ក
បាន៣នាក់ ដោយរឹបអូសវត្ថុ
តាងមូ៉តូ២គ្ឿងដាវ២ដើមនិង
កាំបិតបុ័ងតោចំនួន២ដ្លជា
មធ្យាបាយន្បទល្មើស៕

គំនរ សំ រាម នៅ កេម ស្លាក សញ្ញា ហាម ឃាត់។ រូបថតហ្ងជីវ័ន

លោក ហុ៊ន សែន...
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វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ រដ្ឋាភ ិបាល ជប៉នុ  បាន 
ផ្តល់ ជនំយួ ជា ថវកិា ចនំនួ  ២ លាន 
ដុលា្លារ  ដល់ កម្ម វធិ ីសៃបៀង អាហារ 
ពភិព លោក   ដើមៃបី កាត ់បន្ថយ ផល- 
ប៉ះ ពាល ់ដោយសារ ទកឹ ជនំន ់ ទៅ 
លើ សន្តិ សុខសៃបៀង  របស់  ពល- 
រដ្ឋ  និង សហ  គមន៍ រង គៃះ 
ដោយ សារ ទឹក ជំនន់ នៅ កម្ពុជា ។  

កិច្ច ពៃម ពៃៀង ផ្តល់ ជំនួយ នៃះ  
តៃូវ បាន ចុះ ហត្ថ លៃខា កាល ពី 
មៃសិល មញិ រវា ង លោក  MIKAMI 
Masahiro  ឯក អគ្គ រាជ ទូត ជប៉ុន 
បៃចា ំកម្ពជុា  នងិ លោក សៃ ី Claire 
CONAN   តំណាង  និង ជា នាយិកា  
បៃចំា បៃទៃ សនៃ កម្ម វិធី សៃបៀង អា - 
ហារ ពិភពលោក  កៃម អធិ បតី- 
ភាព  លោក  ងា៉ាន់  ចំរើន  រដ្ឋ លៃខា- 
ធកិារ  កៃសងួ មហា  ផ្ទៃ  និង ជាបៃ ធាន 
លៃខា ធិកា   រ ដ្ឋាន   គណៈកម្មា ធិការ- 
ជាតិ សមៃ ប់  ការ អភ ិវឌៃឍ តាម បៃប 
បៃជា ធិប  តៃយៃយ នៅ ថ្នាក់ កៃម- 
ជាតិ (គ.ជ. អ.ប)។

លោកងា៉ាន់ ចំរើន ថ្លៃង ថ បៃទៃ ស 
កម្ពជុា បាន រង ឥទ្ធពិល ព ីគៃះទកឹ- 

ជំនន់ កាល ពី ខៃតុលា  ឆ្នា ំ២០២០ 
និង បាន ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះ ពា ល់ ដល់ ពល រដ្ឋ 
ជាចៃើន  នៅ ខៃត្ត មយួ ចនំនួ ដៃល 
ក្នុង នោះ បាន ប៉ះពាល់ យ៉ាងខា្លាងំ 
ដល់ផ្ទះ សំបៃង  ហៃដ្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ 
នងិ ដ ីកសកិម្ម របស់ បៃជា ពលរដ្ឋ។ 
លោក ថ្លៃង ថ  តា ម  រយៈ គមៃង នៃះ 
កម្ម វធិ ីសៃបៀងអាហារ ពភិព លោក 
នងឹ សហការ យ៉ាង ជតិ ស្នទិ្ធ ជាមយួ 
គ.ជ.អ.ប និង ដៃ គូនានាដើមៃបី ធ្វើ កា រ   
វាយតម្លៃ គៃប់ ជៃងុ ជៃយ ទៅលើ 
សន្ត ិសខុ សៃបៀង និង អាហា របូត្ថម្ភ  
ក្នងុ តំបន់ រង គៃះ ដោយ ទឹក ជំនន់។ 

លោក បន្ត ថ ៖« (គមៃង នៃះ)
គំាទៃ ដល់ ការ សា្តារ សហគមន៍ ឡើ ង- 
  វិញតាម រយៈ ការ សា្តារ ហៃដ្ឋារចនា - 
សម្ពន័្ធ ដៃល ខចូ ខាត នងិ ការ ពងៃងឹ 
សមត្ថ ភាព ធ្វើ ផៃន ការ នងិចណំៃះ- 
ដងឹ មលូ ដ្ឋាន ស្តពី ីសន្តសិខុ សៃបៀង 
ការ តៃៀម បងា្ការ នងិ ការ កាត ់បន្ថយ 
គៃះ មហន្ត រាយដៃល គមៃ ង នៃះ 
បាន កណំត ់គោល ដៅ នៅក្នងុ ឃុ ំ
ចំនួន ១៦ ក្នងុ ខៃត្តបាត់ ដំបង ពោ  ធិ៍ - 
សាត់ កំព ង់ ឆ្នាំង និង កំពង់ ធំ   » ។

លោក Mikami Masahiro  
ថ្លៃង ថ  កាល ព ីឆ្នា ំ២០ ២០   កម្ពជុា  

បាន ទទលួ រង នវូ  ភ្លៀង ធា្លាក ់យ៉ាង- 
ខា្លាងំ ជា បន្ត បនា្ទាប ់ដៃល ប៉ះ ពាល ់
ដល់ បៃជា ជន មួយ ចំនួ ន ធំ ក៏ ដូច- 
ជា បង្ក ឱៃយ មន ការ បាត់ បង់ ជីវិត  
នងិ រង ការ ខចូ ខាត ផ្នៃក របូ វន្ត ទៅ 
លើ ទៃពៃយ សមៃបត្តជិាចៃើនផងដៃរ ។  
លោក ថ្លៃង ថ ៖«ខ្ញុមំន ក្ដ ីសងៃឃឹ ម 
ដោយ ស្មាះ ថ  គមៃង នៃះ  នងឹ 
កាត់ បន្ថយ ផល ប៉ះ ពាល់ ទៅ លើ 
សន្ត ិស ុខ សៃបៀង របស ់កៃមុ គៃសួារ 
និង សហ គមន៍ ដៃល រង គៃះ 
ដោយ ទឹកជំន ន់»។

លោកសៃី  Claire CONAN   
ថ្លៃង ថ ក្នងុ អឡំងុ ពៃល ១ ទសវតៃស រ ៍
កន្លង មក នៃះ  បៃទៃស កម្ពជុា បាន 
រង ផល ប៉ះ ពាល់ ដោយ សារ ទឹក- 
ជនំន ់ធ្ងន ់ធ្ងរ ចនំនួ  ៤ លើក ។  លើក 
ចងុ កៃយ បង្អស ់នៅ ក្នងុ ខៃ តលុា 
ឆ្នាំ ២០២០  ដៃល ទឹក ជំន ន់ បាន 
បង្ក ឱៃយ  ពល រដ្ឋ ចំនួន  ១៤ ២៩៩  
គៃួសារផ្លាស់ ប្ដូរ ទីលំ នៅ  និង ប៉ះ- 
ពាល ់ដោយ ផ្ទាល ់ទៅ លើ  ពលរដ្ឋ  
ចនំនួ  ១៧៦ ០០០ គៃសួារ (ជតិ  
៨០មឺុន នាក់)  ក្នងុ ខៃត្ត ចំនួន ១៤ ។  
ល ំនៅ ឋាន  ហៃដ្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ  នងិ 
ដ ីកស ិកម្ម រង ការ ជន ់លចិ  នងិ ខចូ- 

ខាត យ៉ាង ដណំ ំ។ លោកសៃ ីថ្លៃង 
ថ  ៖«យើង ខ្ញុ ំសមូ ថ្លៃង អណំរគណុ 
ដលរ់ដ្ឋាភបិាលជប៉នុ ដៃល បាន 
គាទំៃ ដល ់កចិ្ចការ កាត ់បន្ថយ ផល- 
ប៉ះពា ល ់ដោយ សារទកឹ ជនំន ់កាល- 
ពឆី្នាមំនុ។ ជនំយួនៃះ មនសារៈ- 
សខំាន ់ណាស ់សមៃបក់ៃ ុម គៃសួារ 
ងាយ រង  គៃះ  ដៃល រស់ នៅ ក្នុង 
សហ គម ន៍ ដៃល ងាយ ជន់ លិច 
ដោយ ទឹក ជំនន់  ដៃល ប៉ះ ពាល់ 
ទៅ លើជវី ភាព  នងិ បៃពន័្ធ សៃបៀង 
របស់ ពួក គាត់ហើយ ជំនួយ នៃះ 
នឹង ជួយ ការពារ ពួក គាត់ ពីវិ បត្តិ 
នា ពៃល អនា គត»។

យោង តាម សៃច ក្ដ ីបៃកាស ព័ត៌ - 
មន  រមួ កាលពមីៃសិល មញិបៃទៃ ស 
ក ម្ពុជា ជាប់ ចំណាត់ ថ្នាក់ ទី ១៦ 
ក្នងុ ចណំោម បៃទៃស ទាងំ ១៨១  
នៅ ក្នងុ សន្ទសៃសន៍ ហា និ ភ័យ ពិភព - 
លោកឆ្នាំ២០២០ ដៃល  កំណត់ 
ទៅ លើ ភាព ងាយ រង គៃះ ខ្ពស់ 
ដោយ សារ គៃះ មហន្ត រាយ ធម្ម - 
ជាតិ ។  វិបត្តិ ផ្នៃក អាកាស ធាតុ  
ដូចជា ទឹក ជំន ន់  និង គៃះ រំាង ស្ងតួ 
កើត មន ជាញឹក ញាប់ នៅ តាម 
សហគមន៍ហើយ កំណើន  និង 

ក មៃិ ត នៃ គៃះ មហន្ត រាយ នៃះ  
ទំនង ជា នឹង កើន ឡើង នាពៃល 
អនា គត ដោយ សារ ឥទ្ធិ ពល នៃ 
ការ ផ្លាស់ ប្តូរ អាកាស ធាតុ  និង 
ការ បាត់ បង់ ធន  ធា ន ធម្ម ជាតិ ។

នៅ ឆ្នាំ ២០១៩  បៃទៃស ជប៉ុន  
បាន ចលូ រមួ វភិាគ ទាន ចនំនួ ២,៧ 
លាន ដុលា្លារ អាមៃរិក ដល់ កម្ម វិធី 
សៃបៀង អាហារ ពិភ ព លោក ដើមៃបី 
លើក កម្ពស ់កសាង ភាព ធន ់របស ់
សហ គមន៍ នៅ កម្ពុជា ដើមៃបី  ទប់ - 
ទល់ នឹង វិបត្ត ិ និង កសាង សមត្ថ -  
ភា ព សា្ថាបន័ ក្នងុ ការ តៃៀម លក្ខណៈ 

ទប ់ទល ់នងឹ គៃះ អាសន្ន ។ តាម- 
រយៈ   ជនំយួ គាទំៃ នៃះបាន បង្កើត 
នវូ សមទិ្ធផល ចនំនួ ៣គ ឺទ១ី- ការ- 
សាង សង់ មជៃឈ មណ្ឌល ជម្លៀស 
ពី ទឹកជំនន់ ចំនួន ៦ នៅ ក្នុង ខៃត្ត 
ចំនួន ៣ ដៃលងាយ រងគៃះ 
ដោយទកឹ ជនំន ់ ទ២ី- ការ ពងៃងឹ 
ផៃន ការ គៃប ់គៃង ហាន ិភយ័ គៃះ- 
មហន្តរាយ នៅ ថ្នាក់ ជាតិ ថ្នាក់- 
កៃមជាតិ  និង ថ្នាក់ សហគមន៍ 
និង ទី៣-ការ លើក កម្ពស់ ការ ចា ត់  - 
វធិាន ការ ទាន ់ពៃល វៃលា តាម រយៈ 
បៃព័ ន្ធ បៃកាស អាសន្នជា មុន៕

នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈ ភាគ រយ នៃ ការ ប្ដរូ លនំៅ ឋាន 
របស ់ពលរដ្ឋ កម្ពជុា  ក្នងុ រយៈ ពៃល ចងុ- 
កៃយ នៃះបានធា្លាក់ ចុះ បើធៀប នឹង  
១០  ឆ្នា ំមុន បុ៉ន្តៃ មន និនា្នាការ គួរ ឱៃយ កត់- 
សម្គល ់មយួគកឺារ     ធ្វើ ទៃសន្តរ បៃវៃសន ៍
ភាគ ចៃើន ចៃញពី ជន បទ មក ទីកៃុង   
ជា អ្វីដៃលអ្នក ឃ្លាំ មើល ការ អភិវឌៃឍ  
សង្គម យល ់ថ  ននិា្នា ការ នៃះ ដោយ សារ 
តៃ ទីកៃុង មន ការ អ ភិវឌៃឍ ខណៈ ដៃល 
វិស័យ កសិកម្ម នៅ ជន បទ ធា្លាក់ ចុះ ។

បើ តាម សៀវភៅ  ជំរឿន បៃជា ជន 
ឆ្នាំ២០១៩  ដៃល តៃូវ បាន ផៃសព្វ ផៃសាយ 
កាល ពី ខៃ មករា បញ្ជាក់ ថ  បច្ចុបៃបន្ន 
នៃះ ការ  ផ្លាស ់ប្ដរូ លនំៅ ឋាន ឬ ទៃសន្តរ- 
បៃវៃសន៍ ភាគ ចៃើន ចៃញ ពី ទី ជន បទ 
មក ទកីៃងុ ដៃល មន ៣៤ភាគ រយ  ហើយ 
ទៃសន្ត របៃវៃសន ៍ព ីទកីៃងុ  ១ទៅ ទកីៃងុ 
១   ស្ថតិ ក្នងុ លដំប ់ទ ី២ដៃល មន ៣០ 
ភាគ រយ។ ចំណៃក ការ ប្ដូរ ទីកន្លៃង រស់ 
នៅ ព ីជន បទ ១ ទៅ ជន បទ ១ មន ២៩ 
ភាគ រយ ដៃល ជា ការ ធា្លាក ់ចុះ ព ីជតិ ៥១ 
ភាគ រយ នៅ ឆ្នាំ ២០០៨ ។

ការធ្វើ ទៃសន្តរ បៃវៃសន៍ ចុង កៃយ 
នៃះ មន ការ ធា្លាក់ ចុះ ពោល គឺ មន តៃ ជាង  
២០ ភាគ រយ ប៉ុណោ្ណោះ ដៃល ជា ពលរដ្ឋ 
ទៃសន្ត របៃ វៃសន៍ ចំណៃក ជិត ៨០ ភាគ- 
រយ ទៀត   មនិ បាន ប្ដរូ លនំៅ ឋាន ទៃ  នៅ 
ពៃល ធ្វើ សម្ភាស ជំរឿន។កាល ពី ឆ្នាំ 
២០០៨  ចំនួន ជន ទៃសន្ត របៃវៃសន៍ មន 
ជាង ៣,៥៥ លាន នាក។់ ចនំនួ នៃះ ធា្លាក ់

ចុះ មក នៅ តៃឹម ៣,៣១ លាន នាក់ នៅ 
ឆ្នាំ ២០១៩។ នៃះ បើ យោង តាម លទ្ធ- 
ផល ជំរឿន។

លទ្ធ ផល ជរំឿន បញ្ជាក ់ថ៖  «មៃយ៉ាង- 
ទៀត ចលនា ទៃសន្តរ បៃវៃសន៍ ដៃល 
កំពុង លៃច ធ្លា នា បច្ចុបៃបន្ន គឺ រវាង ខៃត្ត 
និង ខៃត្ត។ទោះ  ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ 
ជរំឿន ២លើ ក មនុ  បាន បងា្ហាញ ថ នៅ 
ឆ្នាំ ២០០៨  និង ឆ្នាំ ១៩៩៨  ចលនា- 
ទៃសន្តរ បៃវៃសន៍ ដៃល លៃច ធ្លា ជាង 
គៃ គ ឺស្ថតិ នៅ ក្នងុ ខៃត្ត ធ្វើ សម្ភា ស ឬ ជា 
ចលនា នៅ ក្នុង ខៃត្ត» ។

លទ្ធផ ល  ជំរឿន  សន្នដិ្ឋាន ថ និនា្នា ការ 
ទៃសន្តរ បៃវៃសន៍ ឆ្លង ពី ខៃត្ត ១  ទៅ 
ខៃត្ត ១ នៃះ  កើត ឡើង អាច ដោយ សារ 
តៃ ដណំើរ ការ នៃ ការ រើក ចមៃើន នៅ តបំន ់
ទី បៃជំុ ជន ឬ ការ វិវឌៃឍខា្លាងំ នៃ នគរូប នីយ- 

កម្ម ទីកៃុង។ មូល ហៃតុ ចមៃបង សមៃប់ 
ទៃសន្ត របៃវៃសន៍ ដៃល ពលរដ្ឋ លើក ឡើង  
ក្នងុ ជរំឿន ទាងំ ៣លើក  គ ឺគៃសួារ ផ្លាស ់
លំនៅឋាន។ មូល ហៃតុ ផៃសៃង ទៀត  ហើយ 
មន តួលៃខ  ខ្ពស់ ក្នុង ចំណោម មនុសៃស  - 
បៃុស នោះ  គឺ ការ ប្ដូរ កន្លៃង ធ្វើការ  ការ- 
ស្វៃង រក ការ ងារ ធ្វើ  និង អាពាហ៍ ពិពា ហ៍ ។ 
   បៃជាជន ភាគ ចៃើន ធ្វើ ទៃសន្តរបៃ- 
វៃសន៍ ក្នងុ អាយុ ធ្វើ ការ ពី ២០ ទៅ ៣៩ ឆ្នា។ំ 
ជតិ ៩០ ភាគ រយ នៃ ជន ទៃសន្តរ បៃវៃសន ៍
ស្ថិត ក្នុង កៃុម អាយុ ១៥- ៦៤ ឆ្នាំ ។  

លទ្ធ ផល ជំរឿន សរ សៃរ ថ «ជន- 
ទៃសន្តរ បៃវៃសន៍ មន សកម្ម ភាព សៃដ្ឋ- 
កចិ្ច បៃហាក ់បៃហៃល នងឹ ជន ទទូៅ ដៃរ។ 
បញ្ហា នៃះ មន សារៈ សំខាន់ ណាស់ ពៃះ 
ក្នុង ករណី កម្ពុជា ហាក់ ដូច ជា មិន មន 
សកម្ម ភាព សៃដ្ឋកចិ្ច ពសិៃស ណា ដៃល 

ទាក់ ទាញ ទៃសន្ត របៃវៃសន៍  នៅ ឡើយ។  
សៃដ្ឋ កិច្ច ទាំង មូល ហាក់ ដូច ជា កំពុង 
ទាម ទារ កម្លាងំ ពល កម្ម ជាពសិៃស នៅ 
ទី បៃជុំ ជន» ។

លោក សកុ  កសុល  អគ្គ នាយក រងនៃ 
វទិៃយ សា្ថាន ជាត ិស្ថតិ ិបាន បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ ថ ការ ធា្លាក ់ចុះ នៃ ការ ធ្វើ ទៃសន្តរ- 
បៃវៃសន ៍នៃះ ដោយ សារ ពៃល នៃះ លៃង 
មន ការ  ធ្វើ មត ុភមូ ិនវិត្តន ៍ទៅ ទកីន្លៃង 
កំណើត ដូច  ពី សម័យ កៃយ សង្គៃម  
ទៀត ហើយ។អ្ន ក  ធ្វើ ទៃសន្តរ បៃវៃសន ៍
ភាគ ចៃើន ជា មនសុៃស វយ័ ក្មៃង ជា ពសិៃស 
អ្នក កើត កៃយ ឆ្នា ំ១៩៧៩  នងិ ១៩៨០។ 
    លោក បន្ត ថ៖«បើ នយិយ ទាក ់ទង  
នឹង គោល នយោ បាយ  ការ ដៃល ផ្លាស់- 
ប្តូរ មក នៅទី កៃុង ចៃបាស់ ជាមន ផល- 
ប៉ះពាល់ ហើយ ទី១ គឺ ប៉ះ ពាល់ លើ ជីវ- 
ភាព រស់ នៅ បៃចំា ថ្ងៃ ដូចជា  ការ ធ្វើ ដំណើរ 
គ ឺធ្វើ ឱៃយ កកស្ទះ  នងិ ធ្វើ ឱៃយ តម្លៃ ផ្ទះ សបំៃង 
នៅ ទកីៃងុ កាន ់តៃ កើន ខ្ពស ់ដោយ សារ 
តមៃូវ ការ ខ្ពស់»។ យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ 
លោក បញ្ជាក ់ ថ  ជរំឿន មនិ បាន សកិៃសា 
លម្អិត ទៅ លើ ផល ប៉ះ ពាល់ នៃ ការធ្វើ 
ទៃសន្តរ បៃវៃសន៍ ទៃ។

លោក  មស  នី អ្នក ឃ្លាំ មើល ការ- 
អភវិឌៃឍ សង្គម យល ់ឃើញ ថ  បច្ចបុៃបន្ន 
នៃះ កសិករ មិន តិច ជាង ៧០ ភាគ រយ 
ដៃល មន ផ្ទៃដី  សមៃប់ ដំ  ដំណាំ តៃឹម 
១ហិកតា ឬ តិច ជាង នៃះ ដៃល មិន អាច 
ឱៃយ គៃសួារ ១ស្ថតិ នៅ កន្លៃង តៃ ១ បាន។ 
មូលហៃតុ នៃះ បណា្ដាល ឱៃយ មនការ- 
ធ្វើ ចណំាក សៃកុ  ហើយ សកម្ម ភាព នៃះ  

បាន កា្លាយ ជា សកម្ម ភាព ធម្មតា ដើមៃបី 
ឱៃយ សម ជិក គៃួសារ អាច រស់ បាន ។

លោក បន្ត ថ  កាល ព ីមនុ លោក ទទលួ- 
សា្គល់ ថ ការ ធ្វើ ចំណាក សៃកុ ពី ជន បទ 
១ ទៅជន បទ ១  ដោយសារ ពៃលនោះ  
ដំណាំកសិកម្ម នៅ អាច ឱៃយ កសិករ រស់ 
បាន ហើយ កសិករ អាច បំផ្លាស់ ទី ពី 
កន្លៃង ១  ទៅកន្លៃង ១  ដៃល មន 
តមៃូវ ការ កម្លាំង ពលកម្ម ក្នុង វិស័យ 
កសកិម្ម។  ប៉នុ្តៃពៃល នៃះ វសិយ័ កសកិម្ម 
ហាក់ ដូច ជា ធា្លាក់ ចុះ ដោយ សារ តម្លៃ 
ផលិតផលកសកិម្មទាប នៅលើ ទផីៃសារ 
ហើយ កសិកម្ម ធំៗ ចៃើន តៃ កាន់ កាប់ 
ដោយ អ្នក មន  មួយ ចំនួន  តូច ។

លោក ថ្លៃង ថ៖ «នៅ ភ្នំពៃញ និង 
ខៃត្ត មួយ ចំនួន ក៏ ដូច គា្នា ដៃរ គឺ ពៃលឹម 
ឡើង ណៃន ណាន ់តាន ់តាប ់ ស្ទះ គៃប-់ 
ចៃក ទាងំ អស ់ ដៃល នៃះ ជា សញ្ញា បៃប ់
ថ ពលរដ្ឋ នៅ ជន បទ ចាប ់ផ្ដើម សមៃកុ 
ទៅរក ទកីៃងុ ដោយសារ តៃ ការ អភវិឌៃឍ 
វា នៅក្នងុ ទីកៃងុ ហើយ ជន បទ អត់មន។ 
ការ យក ចិត្ត ទុក ដក់ របស់ រដ្ឋាភិបាល 
លើ វសិយ័ កសកិម្ម នោះ ហាក ់ដចូ នៅមន 
តចិ តចួ ពៃកដៃល  ធ្វើ ឱៃយ បាត ់តលុៃយភាព 
រវាង ការ អភវឌិៃឍ នៅទ ីកៃងុ  ន ិង ទ ីជនបទ។ 
នៃះ ជា មៃរៀន មួយ របស់ រដ្ឋាភិ បាល 
ដៃល តៃូវ ពិចារ ណា ឡើង វិញ»។

លោក បន្ត ថ៖ «អគារ ដៃល ខ្ពស់ ស្កមឹ- 
ស្កៃទាងំ សង ់ហើយ  នងិ សង ់មនិ ទាន ់ហើយ 
ទាងំ អស ់នៃះ សទុ្ធ តៃ ជា សញ្ញា បៃប ់ថ 
ជាកន្លៃង សៃូប យក ពលកម្ម រាប់ មុឺន 
រាប់សៃន អ្នក ចៃញ ពី ជន បទ »៕

ពិធី  ផ្តល់ និង ទទួល ជំនួយ ពី ជបុ៉ន កាលពីមេសិល មិញ   ។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី 

ទិដ្ឋភាពចង្អៀតនេការធ្វើដំណើរនៅរជធានីភ្នពំេញកាលពីឆ្នាមុំន។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី

ការប្ដរូលំនៅឋានរបស់ពលរដ្ឋរយៈពេលចុងកេយមានការធ្លាក់ចុះ

ជបុ៉នផ្តល់ជំនួយ$២លានទៀតដើមេបីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់លើសន្តិសុខសេបៀង



តពីទំព័រ ១...ឆ្លើយតបជាមយួ
នឹងកិច្ចការពារសម្រាប់គ្រាូ-
បង្រាៀននិងសិស្រាសានុសិស្រាស»។
លោកហង់ជួនណារ៉ុនរដ្ឋ-

មន្រា្តីក្រាសួងអប់រំយុវជននិង
កឡីាកាលពយីបម់ញិបានច្រាញ
នវូស្រាចក្តីជនូដណំងឹពីការផ្អាក
ដំណើរការគ្រាឹះស្ថានសិក្រាសា
សធារណៈនិងឯកជនជា
បណ្ដោះអាសន្នរយៈព្រាល២
សបា្ដាហ៍នៅរាជធានភី្នពំ្រាញនងិ
ខ្រាត្តកណា្ដោល។
នៅក្នងុស្រាចក្ដីជនូដណំងឹបាន

ឲ្រាយដឹងថា៖«ដោយសរស្ថាន-
ភាពន្រាការចម្លងក្នុងសហគម-
ន៍ក្នុងព្រាឹត្តិការណ៍សហគមន៍
២០កុម្ភៈមានលក្ខណៈធំជាង
និងសំញ៉ាំជាងព្រាឹត្តិការណ៍
សហគមន៍២៨វិច្ឆិកានិងដើម្រាបី
ចៀសវាងការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩
ចលូក្នងុសលារៀននងិរកីរាល-
ដាលក្នងុសហគមន៍ទ្រាងទ់្រាយ
ធំព្រាមទាងំយោងតាមអនសុ-
សន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដ្រាចអគ្គ-
មហាស្រានាបតតី្រាជោហ៊នុស្រាន
នាយករដ្ឋមន្ត្រាីន្រាព្រាះរាជាណា-
ចក្រាកម្ពជុាក្រាសងួអបរ់ំយវុជន
នងិកឡីាសម្រាចផ្អាកដណំើរ-
ការគ្រាឹះស្ថានសកិ្រាសាសធារណៈ

និងឯកជនជាបណ្ដោះអាសន្ន
រយៈព្រាល២សបា្ដាហ៍នៅរាជធានី
ភ្នំព្រាញនិងខ្រាត្តកណា្ដោលចាប់
ពីថ្ង្រាជូនដំណឹងន្រាះតទៅ»។
ស្រាចក្ដីជូនដំណឹងបន្តទៀត

ថា៖«គ្រាឹះស្ថានសកិ្រាសាទាងំអស់
ត្រាូវបន្តដំណើរការបង្រាៀននិង
រៀនតាមប្រាព័ន្ធអ្រាឡិចត្រាូនិក»។
នៅថ្ង្រាម្រាសិលមិញដ្រារក្រាសួង

អបរ់ំយវុជននងិកឡីាបានបន្ត
ឱ្រាយគ្រាប់គ្រាឹះស្ថានសិក្រាសារដ្ឋនិង
ឯកជនរតឹបន្តងឹការអនវុត្តវធិាន-
ការសុវត្ថិភាពសុខភាពសិក្រាសានិង
អនវុត្តឱ្រាយបានមុងឺមា៉ាត់នវូវធិាន-
ការ«៣ការពារនិង៣កុំ»។
ក្រាសួងន្រាះបានរឹតបន្តឹងក្នុង

ការអនវុត្តឱ្រាយបានយ៉ាងមុងឺមា៉ាត ់
នវូគោលការណ៍ប្រាតិបត្តិស្តងដ់ា
(SOP)សម្រាប់ដំណើរការ 
គ្រាឹះស្ថានសិក្រាសាឡើងវិញក្នុង
បរិបទន្រាជំងឺកូវីដ១៩របស់
ក្រាសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា។
បគុ្គលកិអបរ់ំនងិសសិ្រាសានុសិស្រាស
ត្រាូវចៀសវាងទៅកាន់ទីកន្ល្រាង
ដ្រាលមានហានិភ័យខ្ពស់ឆ្លង
កូវីដ១៩។
លោកហងជ់ួនណារ៉នុបាន

តម្រាវូឱ្រាយផ្អាកការជបួជុំនងិសកម្ម- 
ភាពកឡីាដ្រាលមានអ្នកចលូរួម 

លើសពី២០នាក់ហើយគណៈ-
គ្រាប់គ្រាងគ្រាឹះស្ថានសិក្រាសាត្រាូវ
រាយការណ៍ជាបនា្ទាន់ទៅអាជា្ញាធរ
មានសមត្ថកិច្ចអំពីវត្តមានន្រាការ-
ជួបប្រាស្រា័យទាក់ទងជាមួយ
បុគ្គលដ្រាលបានប៉ះពាល់ក្នុង
ព្រាតឹ្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ។ 
លោកបានបញ្ជាក់ថាគណៈ-
គ្រាប់គ្រាងគ្រាឹះស្ថានសិក្រាសាត្រាូវ
បកូសរបុរបាយការណ៍ស្ដពីីចនំនួ
បុគ្គលិកអប់រំដ្រាលសង្រាស័យថា
មានទនំាក់ទនំងនងឹព្រាតឹ្តិការណ៍
សហគមន៍២០កុម្ភៈ ហើយ
បុគ្គលិកអប់រំដ្រាលប៉ះពាល់
ត្រាូវរាយការណ៍ជាបនា្ទាន់ទៅ
អាជា្ញាធរអប់រំតាមឋានានុក្រាម
និងអនុវត្តវិធានចតា្តាឡីស័កឱ្រាយ
បានត្រាឹមត្រាូវបំផុត។
ដោយឡ្រាក រដ្ឋមន្រា្តីក្រាសួង

ទ្រាសចរណ៍លោកថោងខុន
បានប្រាកាសឱ្រាយបន្តផ្អាកអាជីវ-
កម្មKTVក្លិបកម្រាសាន្តនិងស្នើ 
ដល់រដ្ឋបាលរាជធានី-ខ្រាត្តត្រាតួ-
ពិនិត្រាយការងារន្រាះឱ្រាយបានជាប់-
ជាប្រាចាំ។
លោកបានឱ្រាយដឹងថា៖«ដើម្រាបី

បន្តយ៉ាងសកម្មក្នុងការចូលរួម
បងា្ការនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាល- 
ដាលន្រាជំងឺកូវីដ១៩ ពិស្រាស

ព្រាតឹ្តិការណ៍សហគមន៍២០កមុ្ភៈ 
ក្រាសួងទ្រាសចរណ៍សូមបន្តការ-
ផ្អាកសកម្មភាពអាជីវកម្មKTV
ក្លបិកម្រាសាន្ត(ខារា៉ាអខូ្រារង្គសល
ឌីស្តូត្រាកនិងបៀរហា្គាឌនិ)រហតូ
ដល់មានការសម្រាចនិងជនូ-
ដំណឹងជាថ្មី»។
លោកថោង ខុនបន្តថា 

គណៈអភិបាលរាជធានី-ខ្រាត្ត
ត្រាូវបន្តជំរុញការបិទនិងត្រាួត-
ពិនិត្រាយមូលដា្ឋានអាជីវកម្មKTV
ក្លបិកម្រាសាន្តទាងំន្រាះឱ្រាយបានមុងឺ- 
មា៉ាត់ជាប់ជាប្រាចាំដោយអនុវត្ត
តាមការណ្រានំារបស់រាជរដា្ឋា-
ភិបាលឱ្រាយមានប្រាសិទ្ធភាព។
កាលពីថ្ង្រាទី២១ខ្រាកុម្ភៈ 

អាជា្ញាធរខ្រាត្តកណា្ដោលបាន
សម្រាចបិទក្លិបខារា៉ាអូខ្រា(ឡូ- 
ហ្រាសិក២)នៅក្រាងុតាខ្មៅនិងបាន
បញ្ជូនបុគ្គលិកចំនួន៧៤នាក់
ក្នុងនោះមានបុរស១១នាក់
ឱ្រាយទៅធ្វើចតា្តាឡសី័កនៅសលា-
បឋមសកិ្រាសាព្រាកតាពៅបនា្ទាប់
ពីបគុ្គលិកប្រាសុមា្នាក់មានវិជ្ជមាន
កវូដី១៩ហើយភរយិរបស់គាត់
ធ្វើការនៅក្លិបកម្រាសាន្តអិន៨
(N8)ដ្រាលជាកន្ល្រាងឆ្លងកវូដី-
១៩ក្នុងសហគមន៍នៅក្រាុង
ភ្នំព្រាញ៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រាអងា្គារទី២៣ែខកុម្ភៈឆ្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤

ផ្អាកសាលារៀនទំាងអស់នៅភ្នពំេញនិង...
អោម  ប៊ុន ធឿន  

ភ្នំពេញៈ អាជា្ញាធរខណ្ឌទាំង
១៤និងផ្រាសារទំាង២៥នៅភ្នពំ្រាញ
ទទួលបានមា៉ាស់ក្រាណាត់ជាអំ-
ណយរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រាី
ជាង២៥មុនឺតាមរយៈរដ្ឋបាល
រាជធានីភ្នំព្រាញសម្រាប់ច្រាក
ជូនពលរដ្ឋក្នុងមូលដា្ឋានដើម្រាបី
ចលូរមួបងា្ការនងិទប់ស្កាត់ជងំ-ឺ
កូវីដ១៩ បនា្ទាប់ពីជំងឺន្រាះឆ្លង
រីករាលដាលចូលសហគមន៍
ជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងព្រាឹត្តិការណ៍
សហគមន៍២០កុម្ភៈ។
តាមរយៈបណា្ដោញសង្គមផ្លូវ- 

ការរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភំ្ន- 

ព្រាញបានឱ្រាយដឹងថាមា៉ាស់ក្រា- 
ណាត់ចនំនួ២៥២៥០០ដ្រាល
ជាអំណយរបស់លោកនា- 
យករដ្ឋមន្ត្រាីត្រាូវបានលោក
ឃងួស្រាងអភិបាលរាជធាន-ី
ភ្នំព្រាញច្រាកជូនដល់រដ្ឋបាល
ខណ្ឌទាងំ១៤នងិផ្រាសាររដ្ឋជុវំញិ
រាជធានីភំ្នព្រាញចំនួន២៥កាល- 
ពថី្ង្រាទី២១ខ្រាកមុ្ភៈ។ការប្រាគល់
មា៉ាស់ន្រាះធ្វើឡើងបនា្ទាប់ពីបញ្ចប់
កចិ្ចប្រាជុំពភិាក្រាសាស្ដីពកីារអនុវត្ត
ប្រាព័ន្ធបច្រា្ចកវិទ្រាយាQRCode
ទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩។
បើតាមរដ្ឋបាលរាជធានីភំ្ន-

ព្រាញការច្រាកមា៉ាស់ដល់រដ្ឋបាល 
ខណ្ឌទាំង១៤...តទៅទំព័រ ៥

ខណ្ឌនិងផេសារនៅភ្នពំេញទទួលបាន
ម៉ាស់ជាង២៥មឺ៉នសមេប់ចេកពលរដ្ឋ

សមត្ថកិច្ចពេលចុះចេកម៉ាស់ កាលពីចុងឆ្នាមុំន  ។ រូបថតសលារាជធានីភ្នំព្រាញ
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ទណ្ឌតិ១០០នាក់ត្រវូផ្ទ្ររពីពន្ធនាគារខ្រត្តកណ្តាលទៅត្របូងឃ្មុំ
ឃុ ត សុភ ចរិយា

កណ្តាលៈ ទណ្ឌតិ ចនំនួ ១០០ 
នាក់ ថៃមទៀត តៃវូបាន ផ្ទៃរ ចៃ ញ ពី 
ពន្ធនាគារ ខៃត្តកណ្តាល  ទៅកា ន់   
ពន្ធនា គារ តៃពាំង ផ្លុ ង  ក្នុង ខៃត្ត 
តៃបូងឃ្មុ ំដើមៃបី ទទួល បាន ការបណ្ដះុ- 
បណ្តាល មុខ វិជ្ជាជីវៈ  ស្ដារនីតិ - 
សមៃបទា សមៃប់ បំ ណិ ន ជីវិត 
កៃ យ ពៃល អនុវត្ត ទោស របស់ -  
ខ្លនួ តាម កាល កំណត់ នៃ ចៃបាប់ ។

លោក ចា ត សុី នាង បៃធាន 
ពន្ធនាគារ ខៃត្តកណ្តាល   បៃប់ 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ នៅ ថ្ងៃអាទតិៃយ ថា ពធិ ី
ផ្ទៃរ ទណ្ឌតិ ទាងំ១០០នាក ់ដៃល 
សុទ្ធ សឹង ជ បុរស និង ជ អ្នក- 
ដៃល មានទោស ពាក់ព័ន្ធ ក្នុង 
បទល្មើស លួច មាន ស្ថាន ទម្ងន់ - 
ទោស នងិ បទល្មើស បៃើបៃស ់
គៃឿង ញៀន តៃូវបាន ធ្វើឡើង 
កាល ពី ថ្ងៃទី ២០ ខៃកុម្ភៈ ឆ្នាំ 
២០២១។ នៅ ក្នុងដំណើរការ 
ផ្ទៃរ និងដឹកជញ្ជូន ទណ្ឌិត ទាំង 
១០០នាក់ ពី ពន្ធនាគារ ខៃត្ត 
កណ ្តាល  ទៅកាន ់ពន្ធនាគារ ខៃត្ត 
តៃបូងឃ្មុំ នៃះគឺមាន ការជួយ អន្ត - 
រាគមន៍ ផ្នៃក សន្តិសុខ ពី កមា្លាំង 
ស្នងការដ្ឋាន នគរបាល ខៃត្ត កណ្តា ល 
នងិ កមា្លាងំ មន្តៃ ីអន ុរកៃស ពន្ធនា គារ 
នៃ អគ្គនាយក ដ្ឋាន ពន្ធនាគា រ 
កៃសួង មហាផ្ទៃ។

លោក សុ ីនាង  បានបញ្ជាកថ់ា៖ 
« ដោយ សរ នៅ ពន្ធនា គារ យើង 
មាន ទីធា្លា តូច ចង្អៀត និងកង្វះ 
កម្មវិធី បណ្ដះុបណ្តាល ស្ដារនីតិ - 
សមៃបទា សមៃប់ បំ ណិ ន ជីវិត 
ដចូ្នៃះ យើង ចាបំាច ់តៃវូ ផ្ទៃរ ទណ្ឌតិ 
មួយចំនួន  ទៅកាន់ ពន្ធនាគារ ជ 
ដៃគូ ដើមៃបី ឱៃយ ពួកគៃទទួល បាន 
ឱកាស បណ្ដះុ បណ្តាល លើ មុខ - 
ជនំាញ ផៃសៃងៗ សមៃប ់ប ំណ ិន 
ជីវិត កៃយ អនុវត្ត ទោស របស់ 
ពួកគៃ រួច»។

បើតាម លោក សុ ីនាង នៅ ពៃល 
នៃះ ពន្ធនាគារ ខៃត្ត កណ្តាល 

មាន ទណ្ឌិត សរុប ជង ៧០០ 
នាក ់ក្នងុ នោះ មាន ស្តៃ ីជង១០០ 
នាក់។ ពន្ធនា គារ នៃះ មាន ផ្ទៃដី 
បៃមាណ ជង១ហិកតា គឺមាន 
លក្ខណៈ តូច ចង្អៀត មិនអាច 
បង្កើត នងិ ពងៃកី កម្មវធិ ីបណ្ដុះ- 
បណ្តាល លើ មុខវិជ្ជា ស្ដារនីតិ- 
សមៃបទា ដល់ ជន ជប់ ឃុំ បាន 
ចៃើន នោះ ទៃ។ 

ការផ្ទៃរ ទណ្ឌិត ១០០ នាក់ 
ទៅកាន់ ពន្ធនាគារ តៃពាំង ផ្លុ ង 
ក្នងុ ខៃត្ត តៃបូងឃ្មុ ំនៃះ  ក ៏មនិមៃនជ 
លើក ទី១ដៃរ។ កាលពី ថ្ងៃទី៨ 
ខៃ ក ុម្ភៈ ឆ្នា២ំ០២១ ទណ្ឌតិ ចនំនួ 

១០០នាក់ តៃូវបាន ផ្ទៃរ ចៃញពី 
ពន្ធនាគារ ខៃ ត្ក ត កណ្តាលទៅ - 
កាន់ មណ្ឌល កៃបៃ ភ្នំ កៃវាញ ឬ 
(ម៤) ក្នុង ខៃត្តពោធិ៍ សត់ 
ដៃលជ ពន្ធនាគារ គរំ ូមយួ ដៃល 
មាន កម្មវិធី ប ណ្ដុះ បណ្តាល 
មុខវិជ្ជា ជីវៈ  ស្ដារនីតិ សមៃបទា    
ល្អ ជង គៃ នៅ កម្ពុជ បនា្ទាប់ ពី 
ពន្ធនាគារ ខៃត្ត សៀម រាប។

លោក ភិន យ៉ាន បៃធាន 
ពន្ធនាគារ ខៃត្ត តៃបូងឃ្មុ ំបាន បៃប ់
ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា នៅពៃល នៃះ 
ទណ្ឌតិ ទាងំនោះ កពំងុ តៃវូបាន 
ឃុំខ្លួន នៅក្នុង ពន្ធនាគារ ខៃត្ត 

តៃបូងឃ្មុ។ំ  ពកួគៃ កពំងុ តៃវូ បានរៀប- 
ច  ំដក ់បញ្ចលូ នៅក្នងុ វគ្គ បណ្ដុះ- 
បណ្តាល លើ មខុ ជនំាញ ផៃសៃងៗ 
ទៅតាម ការ សមៃច ចិត្ត របស់ 
ពួក គៃ ផ្ទាល់។ លោក  បញ្ជាក់  
ថា ៖  «ពន្ធនាគារ របស ់យើង មាន 
កម្មវ ិធ ីបណ្ដុះបណ្តាល លើ មខុវជិ្ជា 
ស្ដារនតីសិមៃបទា ជចៃើន រមួមាន 
ការ ដ ំដុះ បន្លៃបងា្ការ ចញិ្ចមឹសត្វ 
ចមា្លាក ់គៃឿង សងា្ហា រមិ ព ីឈើ នងិ 
ផៃសារ ដៃក សមៃប់ ទណ្ឌិត ដៃល 
តៃវូបាន ផ្ដនា្ទាទោសក្នងុ បទ ពៃហ្ម - 
ទណ្ឌ កមៃិត ម ជៃឈិម»។

ចំណៃក លោក នុត សវ នា 
អ្នកនំាពាកៃយ អគ្គនាយក ដ្ឋាន ពន្ធ - 
នាគា រ នៃ កៃសងួមហាផ្ទៃថ្លៃង ព ី 
ថ្ងៃ ទី ២១ កុម្ភៈ  ថាពន្ធនាគារ តៃ-
ពំាងផ្លុ ង មាន កម្មវិធី ស្ដារនីតិ-
សមៃបទា សមៃប់ ទណ្ឌិតដៃល 
មាន កមៃតិ  ទោស សៃលដោយ- 
សរ តៃ ពន្ធ នា គារ នៃះ មាន រោង 
សិបៃបកម្ម ផលិ  ត ទឹក សុទ្ធ កៃច្នៃ 
គៃឿង សងា្ហា  រិម ពី ឈើ និងដៃក 
និងជំនាញ បច្ចៃក ទៃស នៃ  ការដំ -   
ដុះ បន្លៃបងា្ការ និង ការ ចិញ្ចមឹ សត្វ។ 
លោកថា ៖   «ជ ផៃនការ យុទ្ធ - 
សស្តៃ យើង ចាំបាច់ បង្កើត ឱៃយ 
មា ន កម្មវិធី  ទាំង នៃះ នៅ គៃប់ 
ពន្ធនាគារ ទាំង អស់ អាសៃ័យ 
ទៅលើ ទហំ ំនៃ ទតីាងំ ពន្ធនាគារ 
នីមួយ ៗ »៕

តពីទំព័រ ១...Coco សណ្ឋា - 
គារ កណ្តាល សួន ចៃបារ,JuHao 
មុខ ហាង ឆ្នៃរ មាស, ហាង The 
World,ហាងវ័ន មៃន សិន, ក្លិប 
១៦៨ អតីត នគរសំរឹទ្ធិ, Love, 
វទិៃយាលយ័ សម្តៃចហ៊នុសៃន ភ្នពំៃញ  ថ្ម ី
និងសលា អន្តរ ជតិ  SIS។

កៃសួង  ក៏   បៃកាស ឱៃយ បុគ្គល  
ដៃល ធា្លាប់ បាន ចៃញចូល នៅ  
ទីតាំ ងទាំង ២៣ នៃះ ចាប់ ពី ថ្ងៃទី 
៦ ដលថ់្ងៃទ២ី០ ខៃកមុ្ភៈ ឬបគុ្គល  
ពាក ់ពន័្ធនងឹ ពៃតឹ្តកិារណ ៍ ឬដងឹ ថា  
ខ្លួន ជអ្នក ប៉ះពាល់ ជមួយ នឹង 
អ្នកមាន វីរុស កូវីដ១៩ តៃូវ មាន 
ភាព ស្មោះ តៃង់  មិន លាក់ លៀម 
និង ស្មគ័ៃ ចិត្ត មក ធ្វើ តៃស្ត រក មៃរោ គ 
កូវីដ១៩។ កៃសួង  បញ្ជាក់ ថា ៖ 
«តាម ការ រុក រក  សៃវជៃវ បាន 
បងា្ហាញ ថា ស្ថាន ភាព នៃការ ចម្លង 
ក្នងុ សហ គមន ៍នាពៃល នៃះ មាន 
លក្ខណៈ ធំ ជង  និង សំញុំាជង 
ពៃតឹ្តកិារណ ៍ សហគមន ៍២៨ វចិ្ឆកិា  
ហើយ វិធាន ការ  និង អន្តរាគមន៍ 
នានា  បាន ដក ់ចៃញ ជបណ្តើ រៗ 
គឺអាសៃ័យ ទៅតាម ស្ថាន ភាព 
នៃការ រក ឃើញ វត្ត មាន វរីសុ កូវដី- 
១៩ នៅ តាម ទ ីតំាង នមីយួៗដើ មៃប ី
ទប់ ស្កាត់ ការ ចម្លង បន្ត នូវ វីរុស 

កូវីដ១៩ នៅ ក្នងុ សហ គមន៍ ទៃង់ - 
ទៃយ ធំធៃង»។

កៃសួង សុខាភិបាល  ក៏ បាន 
អំពា វនាវ  និង កៃើន រំឭក សរ ជ ថ្មី 
ម្តងទៀត ចំពោះ បៃជពលរដ្ឋ 
ទាំងអស់ នៅទូទាំង បៃទៃស   និង 
ជពិសៃស អ្នក រស់ នៅ ក្នុង រាជ- 
ធានី ភ្នំពៃញ និង ខៃត្តកណ្តាល 
តៃវូ បៃកាន់ យក នូវ ការ បៃងុ បៃយ័ ត្ន   
ខ្លួន ជប់ ជនិច្ច គៃប់ គៃង កៃុម- 
គៃួសរ ឱៃយ បាន ល្អ និង ចូលរួម 
អនុវ ត្ត វិធាន ការ ការពារ ខ្លួន ឱៃយ 
បាន ខា្ជាប ់ខ្ជនួ។ គតិ តៃមឹ ថ្ងៃ ទ ី២២ 
ខៃកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ កម្ពុ ជ មាន 
អ្នក មាន វីរុសកូវីដ ១៩ ចំនួន ៥៦ ៨  
នាក់ក្នុងនោះ អ្នក ដៃល បាន ពៃយា - 
បាលជសះសៃបើយ មាន ៤៧៥ 
នា ក់ និង អ្នកកំពុង សមៃក ពៃយា - 
បាល ក្នុង មន្ទីរពៃទៃយ ចំនួន ៥មាន 
សរុបចំនួន ៩៣ នាក់ ។

លោក នាយក រដ្ឋមនៃ្ត ីហុ៊ន សៃ ន 
បាន ថ្លៃង កាល ពី សបា្តាហ៍ មុន 
ដោយ សុំ ឱៃយ បៃជពល រដ្ឋក្នុង 
ទីកៃងុ ភ្នពំៃញទំាងអស់បៃងុ បៃយ័ ត្ន 
ហើយ សំុកំុចាក ចៃញ ពី ផ្ទះ បៃសនិ 
បើ មិន មាន ការ ចំា បាច់ ។ លោក 
បញ្ជាក់  ថា ៖ «ពិត មៃន តៃយើង 
ដឹង ចំណុច និង តំបន់ មួយ ចំនួន  

ដៃល ផ្ទះុ នូវ ជំងឺកូវីដ១៩នៃះហើ យ 
យើងក៏ បាន បិទ កន្លៃង នោះ រួច- 
ហើ  យ  ផង ដៃរ ក៏ប៉ុន្តៃ ចរាចរណ៍ 
មនុសៃស ដៃល ចៃញ ពី តំបន់ នោះ 
ថា តើពួក គាត់  បានទៅ កន្លៃង ណ - 
ខ្លះ។ យើង កំពុង រុករក ។ ដូចនៃះ 
ហើយ  បើ សមៃកនៅផ្ទះ បាន  គឺ 
ជ  ការល្អ។ ខ្ញុំសុំ អង្វរករ សុំឱៃយ 
អនុវត្ត វិធាន ការ  ៣ការពារ និង 
៣កុំនៃះ»។

ជមយួ គា្នានៃះដៃរ យោង តាម-  
សរ ជ សំឡៃង  របស់ លោក ហ៊ុន 
សៃនដោយ   លោក បាន  ឱៃយ រដ្ឋ មនៃ្ត ី 
កៃសួង ការពារ ជតិ លោ កទៀ 
បាញ ់ រៀប ច ំពៃទៃយ ពៃះកៃតមុាលា  
និង មន្ទរីពៃទៃយ ជោរៃភ្នពំៃញ ស មៃ  ប់  
តៃៀម ដក ់អ្នក ជងំ ឺកវូដី ១៩ ដៃល 
មាន ការ កើនឡើង ចៃើន។ លោក 
ហ៊ុន សៃន   មានបៃសសន៍ថា ៖ 
«ចនំនួ អ្នក ជងំមឺាន ការ កើនឡើង 
ដៃល ធ្វើ ឱៃយ មន្ទីរពៃទៃយ សុីវិល មាន 
ការ  លបំាកដៃល តៃវូ  ធ្វើ ការ រៀប ច ំ
ពៃទៃយ ទាហាន នងិ ពៃទៃយ ណផៃសៃង 
ទៀត  ដៃល តៃវូ ធ្វើ ការ ដោះសៃយ 
បញ្ហានៃះ។ អាច នឹង មាន មន្ទីរ - 
ពៃទៃយ ជោរៃភ្នពំៃញ ដៃល យើង តៃវូ 
ពិនិតៃយ មើល ឱៃយ អស់ លទ្ធភាព  ពៃះ  
សភាព ការណ ៍មនិ ធម្មតា ទៃដៃ ល 
ធ្វើ ឱៃយ យើង តៃូវ  បៃុង បៃៀប ជមុន 
គៃប់ គៃង សភាព ការណ៍ នៃះ »។

ស្ថាន ទូត វៀតណ ម បៃចំា កម្ព ុជ 
បាន ឱៃយ ដឹង នៅ ថ្ងៃមៃសិល មិញ ថា 
ខាង ស្ថាន ទូត បាន  ពិភាកៃសា  ជមួ យ  
នឹង លោក Ton ThanhTra  
នាយក មន្ទីរ ពៃទៃយ ជោរៃ ភ្នំពៃញ 
ដៃល ជមន្ទរី ពៃទៃយ សហ បៃតិបត្ត ិ- 
ការ អន្តរ ជតិ  រវាង កម្ពជុ និង វៀត- 
ណមដៃល ជលទ្ធ ផលខាង 
មន្ទីរ  ពៃទៃយ  មានកិត្តិយស យ៉ាង- 
ខា្លាំង   ដោយ បាន ទទួល ការ វាយ- 
តម្លៃ យ៉ាង ខ្ពស់  និង ភាព ជឿជក់ 
លើកមៃតិ ជ ំនាញ ផ្នៃក វៃជ្ជ សស្តៃ 
និង សមត្ថ ភាព ពៃយាបាល ពីថា្នាក់ 
ដឹកនំា ជន់ ខ្ពស់ នៃ ពៃះរាជ ណ - 
ចកៃ កម្ពុជ ។ ស្ថាន ទូត  បញ្ជាក់ 
ទៀត ថា មន្ទីរ ពៃទៃយ នៃះ  ក៏ធានា 
ឱៃយ បាន ល្អ នូវហៃដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ 

សមៃប ់ពៃយាបាលនវូ ករណ ីវជិ្ជមាន 
នឹង Covid-19 បើសិន ជ មាន 
ដោយ ធ្វើ ចតា្តាឡសី ័ក ហើយ មាន 
សុវត្ថិ ភាព ជដច់ ខាត  ដៃល ពុំ - 
ប៉ះ  ពា ល់ អ្វ ីដល់ អ្នក ជំងឺ ដទៃ ទៀត ។ 

ដោយ ឡៃក អភិបាល  កៃុង 
ភ្នពំៃញលោកឃងួ សៃង ថ្លៃង ព ី
មៃសលិ មិញ ថា សន្ត ិសុខ សណ្ឋា គារ 
សុខាដៃលបាន លួច នំា  ស្តៃ ីជន ជ តិ 
ចិន៤ នាក់ចៃញ  ពីកន្លៃងធ្វើ ចតា្តា - 
ឡស័ីក  កាល ព ីសបា្តាហ៍ មនុ កពំងុ 
តៃវូ បាន ដក់ ឱៃយ ធ្វើ ចតា្តាឡី  ស័ក និ ង  
ពំុទាន់ មាន ការ បញ្ជាក់ ថា គាត់ មា ន  
វីរុស កូវីដ១៩ ឬអត់ នៅ ឡើយ ទៃ ។ 
សន្ត ិសុខ រូប នៃះនឹង  តៃវូ ដ ក់ ទោស 
ទណ្ឌ និង ការ ពិន័យ តាម អនុ កៃ ឹតៃយ  
ដោ យ  មិន អាច លើក លៃង បាន ៕

រថយន្ត សមត្ថ កិច្ច ដឹក ទណ្ឌតិ  ពីពន្ធនាគារ ខេត្ត កណ្តាល ទៅ កាន់ ពន្ធ នាគារ ខេត្ត តេបូង ឃ្មុ ំ  ។ រូបថត នគរបាល 

ក្រសួងសុខាភិបាល...

ខណ្ឌនិងផ្រសារ...
តពីទំព័រ ៤... និង ផៃសារ រដ្ឋជុំ- 

វិញរា ជ ធានី ភំ្នពៃញគឺ រដ្ឋ  បាល 
ខណ្ឌ នមីយួៗ ទទ ួលបាន ១មុនឺ 
មា៉ាស់  និង ផៃសារ រ ដ្ឋនីមួ យៗ 
ទទួ លបាន  ៤ ៥០០មា៉ាស់ ។ 

លោក ចៃង  មុនី រា៉ា  អភិ បាល 
ខណ្ឌ ចៃបារ អំពៅ បាន ថ្លៃង ថា  នៅ 
ពៃឹក ថ្ងៃទី ២២  ខៃ កុម្ភៈ លោក 
បាន ជួប បៃជំុ ជមួ យ ចៅ សងា្កាត់ 
ទាងំ អស ់ដើមៃប ីណៃ នា ំព ីបច្ចៃក- 
វិទៃយា ថ្ម ី(QR Code) ក្នងុ ការ ការ- 
ពារ ជំងឺ កូវីដ ១៩  និង ការ ចៃក 
មា៉ាស់ដៃ លទ ទួល បានពី រដ្ឋ បាល- 
រា ជធា នភី្នពំៃ ញ ជ ូនចៅស ងា្កាត ់
ស មៃប់ចា ត់ចៃ ងទៅ តាម 
ស ភាព ជ ក់ស្តៃ ង ។  

លោក ថ្លៃង ថា៖ «ឥឡូវ ពៃកឹ នៃះ   
ទី១ យើង កំពុង តៃ បៃជុំ ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ ទាក់ ទង បៃព័ន្ធ បច្ចៃក- 
វិទៃយា ទប់ស្កា ត់ការ រីករាល ដល  
ជំងឺ កូវីដ ១៩  រួ ចហើយ ទើប 
យើង ផ្តល ់មា៉ាស ់ទៅ តាម សងា្កាត ់
ដើមៃបី យក ទៅចា ត់ចៃ ង »។ 

លោក ពៅ  ហួត  ចៅ សងា្កាត់ 
ចៃបារ អំពៅ ទី ១ បាន ឱៃយ ដឹង ថា 
បនា្ទាប់ ពី កិច្ច បៃជុំ ពៃញ ១ ពៃឹក 
ថ្ងៃ ទី ២២  ខៃ កម្ភៈ  នៅ ស លា 
ខណ្ឌ ចៃបារ អំពៅ  ទើប លោក បាន 
ទទួល បាន មា៉ាស់ ចំនួន ១ពាន់ 
ទុកចៃក  ពលរ ដ្ឋក្នុង   មូល ដ្ឋាន ។  

លោក បញ្ជាក់ ថា នៅ ថ្ងៃទី២៣  
កុម្ភៈ នៃះ ទើប អាច យក មា៉ាស់ 
ទាំង នោះ ទៅ ចៃកពលរ ដ្ឋនៅ  
តាមគោល ដៅសំ ខាន់ៗ ជ- 
ពិសៃស គឺតំ បន់ ដៃ លមា នព ល- 
រ ដ្ឋកៃី កៃរ ស់នៅ ផ្តុំគា្នា  ចៃើន ។  

លោក  ថា៖ «យើង ទើប បាន 
ទទួល មា៉ាស់ ចំនួន ១ពា ន់នៅ 
ពៃឹក នៃះ  ដើមៃបី យក ទៅចៃ ក 
ជូ នពលរ ដ្ឋ ហើយ មុខ សញ្ញា 
ដៃល យើង តៃូ វចៃក គឺ បៃជ- 
ពលរ ដ្ឋដៃល នៅ តា មសហ - 
គមន៍ កៃីកៃ ដៃលគា ត់ មាន ការ - 
បៃមូល ផ្តុំ ចៃើន ហើយ   គាត់ មិន 
សូវ មាន ជីវ ភាព ធូរ ធារ» ។ 

លោក ហ៊ត  វា៉ាន់ធី  បៃធាន 
គណៈ កម្ម ការ ផៃសារ អ ូរឫសៃសី បាន 
ឱៃយដឹងថា  ការចៃ កមា៉ា ស់គឺ ធ្វើ 
តា មជក់ ស្តៃងសមៃ ប់  អ្ន ក- 
ដៃ លបាន ម កផៃសារ ហើយ គោល- 
ដៅសំ ខាន់  គឺផ្តល់ ជូន ពលរដ្ឋ 
ដៃល មនិ សវូ មាន លទ្ធ ភាព ទញិ 
មា៉ាស់ បៃើ បៃស់បៃចាំ ថ្ងៃ បាន ។  
ជ មួយគា្នានៃះ ក៏ តៃូវ ណៃ នាំ 
បន្ថៃម ពី វិធាន ការការពារ ការ- 
ឆ្លង  ជំងឺ កូវីដ ១៩  និង ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ ពី ការ បៃឆំង កូវីដ ១៩ 
ដោយ បៃើ QR Code ផង ដៃរ   ។ 

លោក ថា៖  «ថ្ងៃ នៃះខ្ញុំ ដក់  
១ ២០០ មា៉ាស់  សមៃប់ ចៃ ក 
តាម ចៃក ចៃញចូ លផៃសារ ដោយ 
ផ្តាត សំខាន់ លើអ្ន ក  ខ្វះខា ត 
ដូ ចជ  អ្នក រត់ មូ៉តូ ឌុប  អ្នក អូស- 
រទៃះអូស អី គា្នា យ៉ាប់ៗ ហ្នឹង » ៕ សាលា  រៀន ដេល តេវូ បាន ផ្អាក ដើមេបី ទប់ សា្កាត់ កូវីដ ១៩  ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន
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ក្រសួង  និង ក្រមុ ប្រកឹ្រសា ខ្រត្ត មណ្ឌល គិរី   រៀប ចំ ផ្រនការ ដើម្របី អភិវឌ្រឍខ្រត្ត 
ឡាយ សា មាន 

មណ្ឌល គិរីៈ កៃសួង រៀបចំ ដៃន -  
ដី នគរូប នីយកម្ម  និង សំណង់ និ  ង 
កៃុម បៃឹកៃសា ខៃត្ត មណ្ឌលគិរី បាន 
ឯកភាព រៀបច ំដៃនដ ីខៃត្ត នៃះ  ដើមៃបី 
អភិវឌៃឍ ជា លើក ដំបូ ង ក្នងុ ផៃនការ  
រយៈ ពៃល ២០ឆ្នាំ បន្ទាប់ពី មាន  
កិច្ចបៃជំុ ចៃើន លើក ចៃើន សា 
សមៃប់ ការ អភិវឌៃឍ សៃដ្ឋកិច្ច បៃ តង  
បៃកប ដោយ ភាព រស់ រវីក និង  
នរិ ន្ត រ ភាព នងិ ដើមៃបី ថៃរកៃសា ការពារ 
ជីវចមៃះុ ដ៏ សមៃបូរបៃប  ក្នងុ ខៃត្ត  ។

គមៃង ផៃនការ  នៃះ តៃូវបាន 
សមៃច ឡើង នៅក្នុង កិច្ចបៃជុំ 
កាលពី ថ្ងៃទី ១៨ ខៃកុម្ភៈ   ដោយ 
មាន ការចូលរួម ពី ភាគី ពាក់ព័ន្ធ  
មក ព ីតណំាង កៃសួង រៀបច ំដៃនដ ី
នគរូប នីយ កម្ម  និង សំណង់ សមា - 
 ជិក កៃុមបៃឹកៃសា ខៃត្តមណ្ឌលគិរី 
ទីភា្នាក់ងារ សហរដ្ឋ អាមៃរិកសមៃ ប់ 
ការអភវិឌៃឍ អន្តរជាត(ិUSAID) 
អង្គការ WWF កម្ពុជា និង កៃុម 
អ្នក ជំនញ បច្ចៃកទៃស កសាង 
ផៃនការ រៀបចំ ដៃនដី ផងដៃរ។ 
នៃះ បើតាម សៃចក្តបីៃកាស ព័ត៌ - 
មាន រួម របស់ ភាគី ពាក់ព័ន្ធ ។

អគ្គនយក រង នៃ អគ្គន យ ក - 

ដ្ឋាន រៀបច ំដៃនដ ី  នគរបូនយីកម្ម 
និង ជា អគ្គលៃខាធិការរង  នៃ 
គណៈកមា្មាធកិារ រៀបច ំដៃន ដី  និង 
នគរូប នីយកម្ម ថ្នាក់ជាតិ លោក 
ម៉ៃង បុ៊ណា្ណា រិ ទ្ធ មាន បៃសាស ន៍ ថ 
ផៃនការ រៀបចំ ដៃនដី នៃះ គឺជា 
មលូដ្ឋានគៃឹះ សមៃប ់ខៃត្ត មណ្ឌល- 
គិរី ដៃល មិន តៃឹមតៃ ឆ្លើយតប 
ទៅនងឹ តមៃវូការ របស់ បៃជាពលរដ្ឋ 
នងិ ការអភវិឌៃឍ នៅក្នងុ យគុសមយ័ 
នៃ ភាវូបនីយកម្ម ថ្នាក់ តំបន់  និង 
សកលភាវបូនយីកម្ម ប៉ណុ្ណាះ ទៃ 
បុ៉ន្តៃ វា ផ្តល់ឱៃយ នូវ ទិសដៅ ជា យុទ្ធ - 
សាស្តៃដើមៃបី កំណត់ ទមៃង់ នៃ 
ការអភិវឌៃឍ ដៃនដី ខៃត្ត ក្នុង 
រយៈពៃល ២០ឆ្នាំ ខាងមុខ។ 

លោក បន្តថ៖«ផៃនការ រៀបច ំ
ដៃន ដ ីគជឺា ឯកសារ យទុ្ធសាស្តៃ 
គោល នយោបាយ សំខាន់ មួយ 
ដៃល ផ្តល់នូវ ចក្ខុវិស័យ  និង 
គោលដៅ អភវិឌៃឍ  នរ៍យៈពៃល វៃង  
សមៃប ់រយៈ ពៃល ២០ឆ្នា ំខាងមខុ 
(២០២១-២០៤០) ក៏ដូចជា 
ផ្តល់ ទិសដៅ ជាក់លាក់ សមៃប់ 
ការអភវិឌៃឍ ដៃនដ ីខៃត្ត ដើមៃប ីធាន 
ឱៃយបាន នវូ ការអភវិឌៃឍ បៃកបដោយ 
នរិន្ត រភាព ដៃល ផៃសារភា្ជាប ់នឹង ការ- 
អភរិកៃស » ។ លោក បន្ត ថ ផៃនការ 

រៀបច ំដៃនដ ីតៃវូបាន បង្កើតឡើង 
ដើមៃបី ឆ្លើយតប ទៅនឹង តមៃូវការ 
កើនឡើង រប ស់ សហគមន៍ មូល - 
ដ្ឋាន បញ្ហា បៃឈម នៃ ការអភវិឌៃឍ 
នងិ ការបៃបៃលួ នៃ បៃពន័្ធ បរិសា្ថាន 
វបៃបធម៌ និង សៃដ្ឋកិច្ចសង្គម នៅ 
ក្នុង ខៃត្ត។

បៃធាន មន្ទរី ព័ត៌មាន ខៃត្ត មណ្ឌ ល -   
គិរី លោកសុខ សារឿនបៃប់ ភ្ន ំ-  
ពៃ  ញ ប៉ុស្តិ៍ ថ ផៃន ការ អភិវឌៃឍន៍ 
ទកឹដ ីខៃត្តមណ្ឌលគរិ ីនពៃលនៃះ 
នងឹ ជយួ កៃ បៃ មខុមាត ់ខៃត្ត ដៃល 
សមៃបរូ ទៅដោយ ធនធានធម្មជាត ិ 
ឱៃយ មាន ភាព លៃច ធ្លោ ជាពសិៃស 

ទាក់ទាញ ភ្ញៀវ ទៃសចរកាន់ -  
តៃចៃើន។ លោក  លើក ឡើង ថ 
ក្នងុ អឡំងុ ឆ្នា២ំ០២០  មានការ- 
រកីចមៃើន ខា្លោងំ ពសិៃស វសិយ័ ដធី្ល ី
គឺ តម្លៃ  បាន កើនឡើង១ គុណ ជា 
១០។ លោកបន្ត  ថ៖«កាលណា 
វិស័យ អចលនទៃពៃយ មានការ កើន - 
ឡើង ដូច្នៃះ អ្នកមាន សមៃុក មក 
ទិញ ដី ធ្វើ រី សត ភោជនីយដ្ឋាន 
ពៃលនោះ  នឹងមាន កំណើន ភ្ញៀវ - 
ទៃសចរ ហើយធ្វើឱៃយ មុខមាត់ 
ខៃត្តមណ្ឌលគិរី  មានការ បៃ - 
មុខមាត់ ថ្មី លឿន សៃបទៅ  តាម 
យទុ្ធសាស្តៃ របស ់រាជរដ្ឋាភបិាល 

ក្នុង ការកសាង ខៃត្ត»។ 
លោក  សារឿនឱៃយដឹង ដៃរ ថ 

ការរៀបច ំដៃនដ ីខៃត្ត នៃះ  ក ៏ដើមៃប ី
បង្កលក្ខណៈ ងាយសៃួល ដល់ 
អាជា្ញាធរ ក្នងុការ រៀបច ំប្លង ់អភវិឌៃឍន ៍
និង ការចុះបញ្ជី ដីធ្លី ផងដៃរ។

លោក ថ៖«ថ្ងៃទី២១ កុម្ភៈ 
ខាង គណៈកម្មការ អន្តរកៃសួង 
ចុះមក ធ្វើការ ចុះបញ្ជ ីដធី្ល ីទៅលើ 
ដឯីកជន បៃជាជន ដ ីសហគមន ៍
នងិ ដ ីរបស ់រដ្ឋ ដើមៃប ីងាយសៃលួ 
ក្នងុ ការ គៃបគ់ៃង បៃងចៃក ថ តបំន ់
ណា ដៃល តៃវូការ អភវិឌៃឍ ចៀសវាង 
មាន វិវាទ កើតឡើង និង ងាយ សៃ ួល  
ក្នុងការ រៀបចំ អភិវឌៃឍខៃត្ត»។

បើតាម លោក សុខ សារឿន 
ក្នងុ ខៃត្ត មណ្ឌល គរិ ីមាន ផ្ទៃដ ីទហំ ំ
ជាង ១៤០០០គីឡូ ម៉ៃតៃការ៉ៃ 
នងិ មាន បៃជាជន រស ់នៅ បៃមាណ 
៧ មុឺន នក់។ 

ជាមយួ គ្នានៃះ ដៃរ លោកសៃ ីហា ញ 
ងូ យ យៃន នយិកា បៃស ក  កម្ម 
ស្តទីីរបស់ ទីភា្នាក់ងារ សហរដ្ឋ អា- 
មៃរកិ សមៃប ់ការអភវិឌៃឍ អន្តរជាត ិ
(USAID) ដៃល  ចលូរមួ នៅ ក្នងុ 
កចិ្ច បៃជុ ំនោះ សងៃឃមឹថ  ផៃន ការ 
រៀបចំ ដៃនដី ខៃត្ត មណ្ឌល  គរិ ីនងឹតៃវូ 
បៃើ ជា ឧបករណ ៍យទុ្ធ សា      ស្តៃ មយួ  

ដើមៃប ីតមៃង ់ទសិដៅ ជា អាទភិាព 
សមៃប ់ការអភវិឌៃឍ នងិ ការអភរិកៃស 
ខៃត្ត ដ ៏សៃស ់សា្អាត មយួ នៃះ តាម- 
រយៈ ការដោះសៃយ តមៃូវការ 
បច្ចបុៃបន្ន នងិ ការធានឱៃយបាន នវូ 
ការអភវិឌៃឍ បៃទៃស កម្ពជុា  បៃកប 
ដោយ និរន្ត រភាព រយៈពៃល វៃង និង 
មាន ការ បំ ភាយ ឧស្មន័ កមៃតិ ទាប ។

លោកសៃង ទៀក នយក អង្គការ   
ការពារ សត្វ ពៃ កម្ពុជា   WWF 
ថ្លៃង ថ អង្គការតៃៀម ខ្លនួ ជាសៃ ច 
ដើមៃបី គំទៃ រដ្ឋាភិបាល ក្នងុការ រៀប ចំ 
ផៃនការ បៃើបៃស់ ដីធ្ល ីបៃក ប ដោ យ 
និរន្ត រភាព ដើមៃបី ថៃរកៃសា ការពារ 
ជីវចមៃះុ សមៃបូរបៃប នៅ  ក្នងុ ខៃ ត្ត 
មណ្ឌលគរិ។ី ផៃនការ រៀបចំ ដៃនដី 
ខៃត្តមណ្ឌ ល គរិ ីគជឺា  ផៃនទ ីបងា្ហាញ 
ផ្លូវ សមៃប់ ការគៃប់គៃង បៃកប- 
ដោយ បៃសិទ្ធភាព  និង មាន ការ-  
ទទលួ ខសុ តៃវូ នងិ តលុៃយភាព នៃ 
ការបៃង ចៃក បៃើបៃស់ ដីធ្ល ីធន - 
ធាន ធម្មជាតិ និង ហៃដ្ឋា រចន  សម្ព័  ន្ធ  
បច្ចៃក ទៃស  និង សង្គម ដោយ 
ផ្អៃកលើ តមៃវូការ ជាកស់្តៃង រប ស ់
ខៃត្ត នងិ គោល ការណ ៍ចៃបាប ់ការ- 
ចូល រួម និង កិច្ច សហបៃតិ បត្តិកា រ 
យ៉ា ង ជតិ ស្នទិ្ធ ព ីគៃប ់សា្ថាបន័  នងិ 
ភាគី ពាក់ព័ន្ធ ទាំង អស់៕

ទិដ្ឋភាព ខេត្ត មណ្ឌល គិរី  កាលពី អំឡុង ឆ្នា ំ២០១៨   ។ រូបថត ហុង មិន 
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

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

អនុ�ែ � ន �ែ ប់�ែ ង កា រីនិពន�  
សូ វិសា ល

អនុ�ែ � ន �ែ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន
ផ ក់ សា៊ា ងលី

កា រីនិពន� រង ព័ត៌� ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន�  ព័ត៌� ន �ែដ្ឋ  កិច�  
�៉ៃ គុណមករ 

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌� ន �ែដ្ឋ  កិច�  
រ៉ា ន់ រីយ 

កា រី ន ិពន�  ព័ត៌ � ន អន្ត រ� តិ
បៃ  ក់ សា យ

កា រីនិពន�    ជីវ�តកមែ� ន្ត  
បា៉ោ ន់ សុីមា៉ោ � 

កា រីនិពន�    រងជីវ�ត កមែ� ន្ត    
បា៉ោ ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�ែ  ព័ត៌� នកី�   
ណៃម វណ្ណ ៈ

កា រីនិពន�   គែហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រ៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌� ន� ន់ខ� ស់
មា ស សុខជ , នៀម ឆៃង  

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

  គឹ ម សា រុ�, ហឹុន ពិស,ី  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
�ុង គឹមមា៉ោ រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន,   វ �ន ដា រ៉ា ,
 សួស  យា៉ោ មី, ធូ វីរៈ,  អោ ម ប៊ុនធឿន 
ខៃង សុខគន�  , មុំ គន�  , រ័ត្ន  សុជ តា  

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

ខឿន ឌីយា៉ោ , សយ រ៉ា សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិន ,
ហ៊ា ន រងៃសី

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�ែ � ន�្ន ែករដ្ឋ � ល និង ធន� នមនុសែស 
ពៃ�ៃ  សុជ តិ

ជំនួយកា រ�្ន ែករដ្ឋ� ល  និងធន� នមនុសែស
 �ុិល សោ ភា 

� យិកា ហិរ�� វត� �ៈ ហ៊ា ង តា ំងម៉ៃង
�ែ � នគណ�ែយែយៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទែ�  និងរច� គែហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ោ , វង់ អូន

កា រ�� ល័យ�ែត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �ែ�   ខូ អិលធីឌី 

ជ ន់ទី ៧ នៃ អគ រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហ វិថី សម្ត ៃច

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា �ុង
សងា្កោ  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កោ  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរ ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

នៅ សុីវុត្ថា

កែបៈ អភិ បាល ខៃត្តកៃ ប បាន ដាក់ 
ប ទប ញ្ជា ឱៃយ គ ណៈប ញ្ជា កា រ ឯ កភា ព រដ្ឋ- 
 បា លសៃ ុក ដំណា ក់ ចង្អើ រ  សៃវ ជៃ វ ស្វៃង- 
រ ក ជ នខិ ល ខូច ដៃល លួ ចកា ប់ទ ន្ទៃន ដី- 
ពៃលចិ ទកឹ(កោង កាង)ចនំនួ ៣ទ ីតាងំ  
នៅ ភូមិ ទួ លសាងាំ  ឃុំ អង្កោល  សៃុក 
ដ ំណាកច់ ង្អើរ  លើ ផ្ទៃដ ីបៃមាណ ជតិ ១០ 
ហិក តា  និង ធ្វើកំណ ត់ហៃតុ កសាង សំណំុ- 
រឿង បញ្ជនូ ទៅ តលុា ការ ដើមៃបី ផ្ដន្ទា ទោស 
តាម ផ្លូវ ចៃបាប់ ។ 

លោក  សោម  ពិសិដ្ឋ  អភិ បាល ខៃត្ត  - 
កៃបបៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ ព ីថ្ងៃទ២ី១ កមុ្ភៈថា   
បច្ច ុបៃបន្ននៃះ  អាជ្ញា ធរ សៃកុ បាន  នងិ កពំងុ 
ឃ្លា ំមើល នៅ ទ ីតាងំដៃល មាន ការ ទន្ទៃន 
នោះ ដោយ មាន  ការចូ លរួម ពី សំណាក់ 
ពល រដ្ឋ នៅ មលូដា្ឋាន ពៃះ មន្តៃ ីមនិអាច 
ទៅ ឈរ ជើង នៅ ទីនោះ២ ៤ ម៉ោង  ដើមៃបី 
ឃ្លាំមើ ល បានទៃ។នៅពៃល ទទួល បាន 
ដណំងឹ ហើយ  អាជ្ញាធ រ នងឹ ចុះទៅ បង្កៃប 
នងិ  ស្វៃងរ ក ជន ពាក ់ពន័្ធ នន  ដៃល ពាក-់ 
ពន័្ធ   ករណ ីកាប ់ទន្ទៃន ដ ីខសុ ចៃបាបន់ៃះ។ 
   លោក  សោម  ពិសិដ្ឋ  បានឱៃយដឹងថា   
អាជ្ញា ធ រ បាន បៃទះ ឃើ ញ មាន ការ លួច 
ដាំដើ ម ដូង ចំនួន ១៩៥ដើ មនៅទី នោះ 
ក្នុង គោលបំ ណង  ចង់ កាន់ កាប់ ដី រដ្ឋ លើ 
ផ្ទៃដី បៃមាណ ៣ហិ កតា  ប៉ុន្តៃ អាជ្ញាធ រ 
បាន ដក បំផ្លាញ  និង កម្ទៃច ចោ ល នៅ  
ទី កន្លៃ ង  ហើយ បាន ដក បង្គលរប ង 

បៃតុង ១១ដើ ម  ផង ដៃរ ។
លោក   ពិសិដ្ឋ  បាន ថ្លៃង ថា៖  « យើង 

បៃើពា កៃយ  ជន ខលិ ខចូ ឬ ជន ឆ្លៀ តឱ កាស  
ពៃះ វា មិន ទាន់ តុលា កា រ ចោទ បៃកាន់  
ពួក នៃះ មិន ដៃល  ធ្វើ នៅ ពៃល ថ្ងៃ ទៃ  គៃ 
ធ្វើ នៅពៃ ល យប់ ។  ករណី នៃះ កើត ឡើ ង 
ចៃើន ណាស់  មន្តៃី យើង មិន អាច ទៅ 
យាម ២៤ ម៉ោង  បាន ទៃ »។  

បើតា ម លោក  សោម  ពិសិដ្ឋ ជន- 
ខ ិលខចូ ដៃល កាប ់ឆ្កោ រពៃកោ ងកាង រចួដា ំ
ដើម ដូង  និងដើម ចៃក នៅលើ ដី នោះគឺ 
មនិ សៃប ចៃបាប ់ទៃ ទោះប ី អាជ្ញាធរ ដងឹឬក ៏
មិនដឹង ពី ករណី នៃះ ក៏ដោ យ  ក៏ ដី នៃះមិ ន 
អាច បំពៃញ នីតិ សមៃបទាឱៃយ ពកួគៃ កានក់ាប ់
ដោយ សៃបចៃបាប់ ដៃរ ពៃះ វា ជ ដី  រដ្ឋ។ 

លោក ថ្លៃងថា៖«ខ្ញុំ សូម អំពាវនវ កុំ 
យក គំរូអាកៃក់ តាម ជន ឆ្លៀតឱកាស 
បៃបនៃះ។ សូម ចូលរួម ថៃរកៃសា ការពារ 
ធនធានធម្មជត ិរបស ់ជត ិយើង ឱៃយ បាន 
គង់វងៃស យូរអង្វៃង ទាំងអស់គ្នា»។

លោក  តូវ  សុវណ្ណ  អធិ ការ នគ របាល 
សៃកុ ដណំាក ់ចង្អើរបាន ឱៃយដ ឹងថា  បន្ទាបព់ ី
ទទលួ បាន   បទ បញ្ជាព ីអ ភបិាល ខៃ ត្តកៃប 
រចួ មក  លោក អភបិា  លសៃកុរមួ នងឹ កមា្លាងំ 
នគរបា ល បាន ចុះទៅ សៃវជៃវ  ប៉នុ្តៃ មក 
ទ លព់ៃ លនៃះ ម ិន ទាន ់បាន ក ំណត ់មខុ- 
សញ្ញា ឬ ដោះ សៃ យយា៉ោង ណាទៃ ។  

លោក ថ្លៃង ថា៖ «បច្ចុបៃបន្ន នៃះ យើង  
កំពុង ឃ្លា ំមើល  និង មិន ទាន់ កំណត់ មុខ-  
សញ្ញា បាន ទៃ។ករ ណ ីនៃះ   អាជ្ញា ធ រ សៃកុ 

បាន និង កំពុង យក ចិត្តទុ កដាក់ ដោះ- 
សៃយ ហើយ »។

លោក អ៊ ុប សវុណ្ណ ចាន ់ថន អ្នកសមៃប- 
សមៃួល នៃ អង្គការ សិទ្ធិមនុសៃស លីកាដូ 
បៃចាំ ខៃត្ត កពំត នងិកៃប បាន ឱៃយដ ឹង ថា  
លោកទទួល បា ន ព័ត៌ មា ន  ពីការកាប់- 
ទន្ទៃន ដី ពៃកោងកាងឬ ដី លិច ទឹក ក្នុង 
ឃុំ អង្កោល ដើមៃបី យក ដី ធ្វើជ កម្ម សិទ្ធិ 
នៃះ  ប៉នុ្តៃ លោកម ិនទាន ់បាន ដងឹ មខុសញ្ញា 
នៃ ជន ដៃល ចូលទៅ ទន្ទៃន នៃះ ទៃ។

លោក អ៊ុ ប សុវណ្ណ ចាន់ថន  បាន 
សា្វាគមន ៍ចពំោះ ចណំាត ់ការ របស ់លោក 
អ ភិបា លខៃ ត្ត  កៃបដៃល បាន ចុះ សៃវ- 
ជៃវរកមុខ សញ្ញា ជន នៅ ពីកៃយ នៃ ការ- 
ចលូ ទៅ កានក់ាប ់ដ ីដោយ ខសុចៃបាប ់នៃះ  
ពៃះ កន្ល ងមក  មាន ករណី ចាក់ដី ចូល 
ក្នុង ដី រដ្ឋ ដៃរ  ប៉ុន្តៃ ដូច ជ សា្ងាត់  ស្ងៀម ។ 

លោក អ៊ុ ប សុវណ្ណ ចាន់ថន  បាន 
បញ្ជាក់ថា៖ «ខ្ញុំ យល់ ឃើ ញថា ករណី 
អ្នក ដៃល លួច កាប់ ទន្ទៃន ដីពៃ លិច- 
ទកឹ(កោង កាង)នៅ ក្នងុ ឃុ ំអង្កោល នៃះ 
មិន មៃន ជ អ្នកតូច ទៃ គឺ អ្នកធំ  ហើយ 
មាន លយុ ទើប គៃ អាច មាន  គនំតិ ធ្វើ អ៊ចីងឹ 
បាន។បើអ្នក តចូៗវញិ គ ឺមនិអា ច ធ្វើទៅ 
រចួ ទៃ ដចូ្នៃះបើ ឯកឧត្តម អភបិា ល ខៃត្តគត ់
មាន ចំណា ត់ការ ស្វៃងរក ជន ខិលខូច 
យកមក ផ្តន្ទាទោស តាម ចៃបាប់ យើង ខ្ញុំ 
សូម សា ទរ ពៃះ យើង មិន ចង់ ឱៃយមាន 
ការ បាត ់ បង ់ពៃ ឈើ កោង កាង ក្នងុ តបំន ់
ឆ្នៃរ សមុទៃ នៃះ ទៃ»៕ 

នៅ សុី វុត្ថា

រតនៈគិរីៈ មន្តៃី បរិសា្ថាន   ខៃត្ត 
រតន គិរ ី នៅ កពំងុ បន្ត តាម ដាន    ព ី
សា្ថាន ភាព ទឹក បឹង យកៃស ឡោ ម  
ដៃល   បាន បៃ   ពណ៌ ជ  ល្អក់ ប្លៃក  
ខសុ ព ីធម្មតាក្នងុ រយៈ ពៃល ប៉នុ្មាន 
ថ្ងៃ កន្លង មក នៃះ  ប៉នុ្តៃ បាន អពំាវនវ  
កុំឱៃយ  ពល រដ្ឋ  មានការ ពៃួយបារម្ភ  
ដោយ អះអាងថា  នៃះ ជ បាតភុតូ 
ធម្មជតិ។ 

លោក ផនុ ខៃមរនិ្ទ បៃធាន មន្ទរី 
បរសិា្ថាន  ខៃត្តរតនគរិ ីបៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍  ពី  មៃសិលមិញ ថា  ផ្ទៃ ទឹក បឹង- 
យកៃស ឡោម បាន បៃ ពណ ៌ទៅជ 

ល្អកច់ាបត់ាងំព ីថ្ងៃទ២ី០ ខៃ កមុ្ភៈ 
ឆ្នាំ២០២១ ហើយ ការ បៃពណ៌ 
នៃះ គឺជ កតា្តា ធម្មជតិ ដៃល មិន - 
មាន អ្វីដៃល គួរ បារម្ភ នោះទៃ។

ការ  បៃ ពណ៌ ទឹក មកជ ល្អក់ នៃះ   
គឺ មិនមាន អ្វដីៃល ប៉ះពាល់ឬ បំពុ ល 
បរសិា្ថាន នោះ ទៃ   ហើយ មន្តៃ ីបរសិា្ថាន 
បាន ចុះទៅ សង្កៃត នៅ ជុវំញិ បងឹ- 
យកៃស ឡោម នៃះ គឺ ទឹក មិនមាន 
ក្លនិស្អយុ និង មិនមាន មចា្ឆា ឬរុក្ខ - 
ជតិ ណាមួយងាប់  ដៃល បង្កឡើង 
ដោយ ទឹក បៃ ពណ៌ នៃះ ទៃ ។ 

លោក ខៃមរិន្ទ  ថ្លៃងថា៖ «ជទូ - 
ទៅ វា ជការ ចំណាំ របស់ យើង 
សា្ថានភាព នៅក្នងុ តបំន ់នៃះឱៃយ តៃ 

មាន បៃទៃសជិតខាង  ដូចជ បៃទៃ ស 
ហ្វីលីពីន និង ឥណ្ឌូនៃសុី មាន 
បាតុភូត ណាមួយ កើតឡើង វា 
បង្ក ឱៃយ ទកឹ នៅក្នងុ បងឹ យកៃស ឡោម 
នៃះ បៃ ពណ៌ ទៅជ ល្អក់ ប៉ុន្តៃ 
យើង មិនទាន់ ដឹងថា វា មាន ទំនក់ - 
ទំនង អ្វី ឱៃយ បៃកដ នោះទៃ ពៃះ 
វា ជ បៃប វិទៃយាសាស្តៃ យើង មិន- 
ហ៊ាន និយាយ អ្វី ទៃ»។

លោក បានកតស់មា្គល ់ឃើញ 
ថា កាលពី ១០ឆ្នាំ មុន  បៃទៃស 
ហ្វីលីពីន និង ឥណ្ឌូនៃសុី  មាន 
បញ្ហា រ ញ្ជយួ ដ ី ក ៏ធ្វើឱៃយមាន បញ្ហា 
ដល់ ទឹក នៅក្នុង បឹង យកៃស ឡោម 
នៃះដៃរ។ ជមយួគ្នានៃះ សមៃប ់
បឹង លំ កុ ដ និងបឹង យក្ខ អោម យក្ខ រ៉ា 
ស្ថតិនៅ ឃុ ំសៃ ដា  សៃកុ លផំត ់ក ៏
ចាប់ផ្តើម មាន សភាព ល្អក់ ដៃរ។

បើតាម លោក ផុន ខៃមរិន្ទ   
ចាប់ តាំងពី  ថ្ងៃ មៃសិលមិញ ទឹក នៅ 
ក្នងុ បឹង យកៃស ឡោម នៃះ មាន សា្ថា  ន - 
ភាព រង ថា្លា វិញ បន្តចិ ហើយ។ យា៉ោ ង 
យ ូរបផំតុ ក្នងុ រយៈពៃល ១អាទតិៃយ 
ទៀត ទកឹនងឹ អាច បៃ ពណ៌ ដចូដើម 
វញិ ហើយ។ ចពំោះ ទកឹ ដៃល បៃ 
ពណ៌ មកជ ល្អក់ នៃះ វា មិន ល្អក់ 
ខ្មា ដៃល មនិអាច បៃើបៃស ់បាន 
នោះ ទៃ ។

បច្ចបុៃបន្ននៃះ ពលរដ្ឋ នៅតៃ ចុះ 

ងតូទកឹ នៃះជ រៀងរលថ់្ងៃ វា មនិ 
មាន បញ្ហា រមាស់ ទៃ  គៃន់តៃ ថា 
អ្នកខ្លះ ឃើញ ទឹក វា មិនសូវ ថា្លា  ពួក -  
គៃ មិន ហ៊ាន ចុះ ងូត ប៉ុណ្ណោះ។  
កាលពី ថ្ងៃទី២១  កុម្ភៈ វា មាន 
សា្ថានភាព សៃក ខា្លាងំ ប៉នុ្តៃ កាលព ី
ថ្ងៃ មៃសលិមញិ  ទកឹ វា បាន ឡើងមក 
ដូចដើម វិញ ដៃល នៃះ គឺជ បា តុ -  
ភូមិ ធម្មជតិ។

ទោះជ យា៉ោងណា លោក ផុន 
ខៃមរិន្ទ បញ្ជាក់ថា បច្ចុបៃបន្ននៃះ 
មន្ទរី បរសិា្ថាន ខៃត្ត សហការ ជមយួ 
សហគ មន៍ នៅ មូលដា្ឋាន បឹង យកៃស - 
ឡោម បាន និង កំពុង តាមដាន 
យា៉ោង យកចិត្ត ដាក់ លើ ការ បៃ 
ពណ ៌ទ ឺក នៃះ នងិ ធ្វើ របាយការណ ៍
ជបៃចាំ ទៅ កៃសួងបរិសា្ថាន និង 
រដ្ឋបាលខៃត្តអំពី វឌៃឍនភាព នៃ 
ការ  បៃ ពណ៌ ទឹក មកជ ល្អក់ នៃះ ។ 

លោកណៃវ ខៃត្ត អាជីវករលក់ -  
ដរូ នៅ រមណ ីយដា្ឋា ន បងឹ យកៃស ឡោម 
បាន ថ្លៃង  ថា៖« យើង មើលឃើញ 
ទឹក នៃះ បៃ ទៅជ ពណ៌ កៃហម 
លាយ លឿង ពៃញ ផ្ទៃ ទឹក បឹង- 
យកៃស ឡោម ក្នងុ រយៈពៃល ប៉នុ្មាន 
ថ្ងៃ កន្លងមកនៃះ ហើយ កន្លៃង ខ្លះ 
ទៀត វា មាន ពណ៌ ខ្មា ដៃរ ប៉ុន្តៃ  
រ ហូ តដល់ពៃលនៃះ វា បាត់អស់ 
ខ្លះ ហើយ»។ លោក បញ្ជាក់ថា 

ចពំោះ បញ្ហា ទកឹល្អក ់នៃះ  មនិមាន 
អ្វ ីជ បញ្ហា នោះទៃ  ពោលគ ឺពលរដ្ឋ 
នៅតៃ អាច ចុះ ងូត បាន ហើយ 
សត្វ ដៃល រសន់ៅ តបំន ់នៃះ អាច 
ចុះ ផឹក បាន និងក្មៃងៗនៅទីនៃះ 
ក ៏នៅតៃ ចុះ ងតូ ជ រៀង រលថ់្ងៃ គ ឺ
មិន មាន បញ្ហា គួរឱៃយ ពៃយួ បារម្ភ ទៃ ។  

រជរដា្ឋាភិបាល កម្ពុជ កាលពី 
ថ្ងៃទី២០ ខៃមិថុន ឆ្នាំ២០១៨ 
បានចៃញ អនកុៃតឹៃយ ស្តពី ីការបង្កើត 
តំបន់ បៃើបៃស់ ចៃើនយា៉ោង បឹង- 
យកៃស ឡោម ដៃលមាន ផ្ទៃដ ីសរបុ 
២២៥ហកិតា ស្ថតិក្នងុ កៃងុ បាន- 
លុង ខៃត្តរតនគិរី។ បឹង នៃះ ជ 
គោលដៅ ទៃសចរណ ៍ដ ៏ទាកទ់ាញ 
មួយ របស់ កម្ពុជ  ដៃលមាន 
រមណីយដា្ឋាន អៃកូ ទៃសចរណ៍ 
មាន ម្លប ់ដើមឈើ តៃជក ់នងិ ទកឹ 
សមៃប់ សា្វាគមន៍ ទទួលភ្ញៀវ- 
ទៃសចរ ដៃល មក សមៃក លម្ហៃ - 
កាយ នៅ ទីនោះ។ 

បើ តាម ឯក សារ មួយ ចំនួន  បឹង- 
យកៃស ឡោម គឺជ សា្លាកសា្នាម នៃ  
ប ផំ្ទុះ ភ្នភំ្លើង តាងំព ីរបព់ាន ់ឆ្នាមំនុ។ 
ផ្ទៃ បឹង ដ៏ ធំ ល្វឹងល្វើយ មានទឹក- 
ថា្លាឈ្វៃង បៃកបទៅដោយ សភាព 
ស្ងប់សា្ងាត់ និងមាន រង ស្ទើរ ជ 
រង្វង ់ដៃ ល  មាន ជមៃ ទកឹ ចនោ្លាះ 
ពី ៥០ ទៅ ៧០ម៉ៃតៃ៕

អភិបាលខេត្តកេបបញ្ជាឱេយរកមុខសញ្ញាទន្ទេនពេលិចទឹកជិត១០ហិកតា

មន្តេីបរិស្ថានអំពាវនាវកំុឱេយពលរដ្ឋបារម្ភចំពោះទឹកបឹងយកេសឡោមដេលបេជាល្អក់

មន្តែពីែលចុះពិនិតែយទីតំងដែលគែលួចទន្ទែនយកដីពែលិចទឹក ពីថ្ងែ១៩ កុម្ភៈ។ រូបថត សហ ការី

ទិដ្ឋ ភាព ទឹក បឹង យកែសឡោម កាល ពីថ្ងែ ទី ២០ កុម្ភៈ  ។ រូបថត កៃសួង ព័ត៌មាន 
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,880 16,900 16,900 16,740

2 GTI 3,280 3,280 3,280 3,280

3 PAS 13,420 13,480 13,480 13,360

4 PEPC 2,940 2,980 2,980 2,940

5 PPAP 11,940 11,940 11,940 11,940

6 PPSP 1,550 1,530 1,550 1,530

7 PWSA 6,060 6,060 6,060 6,000

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ២ី២ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ 

តពីទំព័រ១...ប៉ុន្តេ ជាមួយនឹង 
ទំនាក់ទំនង ជិតស្និទ្ធ រវាង បេ-
ទេស ទាងំ២ យើង នៅតេ បង្កើន  
ការនាំចេញ របស់ យើង ទៅ 
បេទេស ចិន កាលពី ឆ្នាំមុន » ។ 

 បេទេស កម្ពុជា និង ចិន បាន 
ចុះហត្ថលេខា លើ កចិ្ចពេមពេៀង 
ពាណិជ្ជកម្ម សេរី កាលពី ថ្ងេទី 
១២  ខេតលុា ឆ្នា ំ២០២០ ដេល 
នឹង អាច ឲេយ បេទេស កម្ពុជា 
នាំចេញ ទំនិញ មួយចំនួន ទៅ 
បេទេស ចិន ដោយ អតេ តម្លេ 
ពន្ធ សូនេយ ភាគរយ ។ 

 យោងតាម លោក ប៉េន សុ- 
វជិាត ិអនរុដ្ឋលេខាធកិារ កេសងួ 
ពាណិជ្ជកម្ម ដេល បាន បេប់ 
ភ្នពំេញ ប៉សុ្ដិ៍ នៅពេល ថ្មីៗ  នេះ ថា 
បេទេស កម្ពជុា បានរៀបច ំទនំញិ 
បេហេល ៥០ បេភេទ ដើមេបី 
បង្កើន ការនាចំេញ នៅក្នងុ កេប-
ខណ័្ឌ FTA។  លោក បាន បន្តថា 
កេមុការងារ កេសងួ បាន ទទលួ 
ភារកចិ្ច ក្នងុការ ពេងការ អភវិឌេឍ 
ចនំនួ ៥០ ក្នងុការ វភិាគ បច្ចេក-
ទេស និង របាំង ពន្ធ និង កា រអនុ-  
គេះ ពន្ធ ដេល បានមកពី កិច្ច-  
ពេម ពេៀង ពាណជិ្ជកម្ម សេរ ីរវាង 
កម្ពុជា និង ចិន (CCFTA) ជា 
គំរូ នេ ការសិកេសា សមេប់ កិច្ចពេម-  
ពេៀង ពាណជិ្ជកម្ម នានា នៅពេល 
អនាគត ។ 

 លោក បន្តថា កេមុការងារ ថា្នាក ់
កេសួង កំពុង ពិនិតេយ ទីផេសារ ចិន 
ដើមេបី កណំត ់ផលតិផល អ្វ ីដេល 
បេទេស នេះ អាច សេបូយក នងិ 
អ្វីដេល តមេូវការ ទីផេសារ ពិភព-
លោក នៅ មិនទាន់បាន បំពេញ ។ 

 លោក សុ វិជាតិ ថ្លេងថា ៖ «យើង  
មាន ទំនិញ កសិកម្ម សំខាន់ៗ 
ដេល រមួមាន  បន្លេ ផ្លេឈើ គេប ់
ធញ្ញជាត ិសត្វ រស ់សាច។់ ល។ 
ដេលជា ទិសដៅ របស់ យើង 
សមេប់ ការនាំ ចេញ ទៅ ទីផេសារ 
បេទេស ចនិ ខណៈ ដេល  ផលតិ- 
ផល  ទាំងនេះ តេូវ បានគិត ពន្ធ 
សូនេយ តាមរយៈ CCFTA» ។ 

 លោក បញ្ជាកថ់ា សកា្ដានពុល 
ដេល មិនទាន់ បេើបេស់ នេ 
ទំនិញ  កម្ពុជា នៅលើ ទីផេសារ 

អន្តរជាតិ ដេល រួមមាន  សេបេក-
ជើង សម្លៀកបពំាក ់នងិ ផលតិ-
ផល ធ្វើដំណើរ ។ 

 លោក លឹម ហេង បាន ឲេយ 
ដឹងថា ការសមេចបាន CCFTA 
នងឹ លើកកម្ពស ់បន្ថេមទៀត ដល ់
ពាណិជ្ជកម្ម និង លំហូរ ការវិនិ-
យោគ ព ីបេទេស ចនិ មក បេទេស 
កម្ពុជា នៅ ឆ្នាំនេះ ។ 

 លោក ថ្លេងថា ៖ « កិច្ចពេម ពេៀង  
ពាណជិ្ជកម្ម សេរ ីជាមយួ បេទេស 
ចនិ នងឹ ជយួ ដល ់ពកួយើង ក្នងុ 
ការ  ពងេកី ការផលតិ របស ់យើង 
បង្កើន ការនាំចេញ ផលិតផល- 
កសកិម្ម ខណៈដេល យើង ក ៏នងឹ 
មើល ឃើញ លហំរូ វនិយិោគ មក 
ព ីបេទេស ចនិ ទៅក្នងុ វសិយ័កេ-
ច្នេ ម្ហួ ប អាហារ នេះ គឺ ពិតជា ល្អ 
សមេប់ វិស័យ កសិកម្ម » ។ 

 លោក បន្តថា ទន្ទឹមនឹងនេះ 
សង្គេម ពាណិជ្ជកម្ម រវាង ចិន 
នងិ អាមេរកិ មនិបាន បញ្ចប ់នៅ 
ឡើយ ទេ វា បង្កើត ឱកាស សមេប់  
បេទេស កម្ពជុា ក្នងុការ ទាកទ់ាញ 
ការវិនិយោគ កាន់ តេ ចេើន សមេប់  
ការនាំចេញ តេឡប់  ទៅ ទាំង 
បេទេស ចិន និង អាមេរិក ។ 

 លោក បន្ថេមថា ៖ « ខ្ញុំ គិតថា 
ចាបព់ ីឆ្នានំេះ ទៅ យើង នងឹ មើល 
ឃើញ លហំរូ វនិយិោគ មនិ គេន ់
តេ  មកព ីបេទេស ចនិ ប៉ណុ្ណោះ ទេ  
ប៉ុន្តេ ថេមទាំង បាន ពី បណ្ដា បេ-
ទេស នានា ផងដេរ។ នៅ ពេល 
នេះ បេទេស ជាចេើន ផេសេងៗ 
ទៀត ដេល រួមទាំង កម្ពុជា បាន 
ចាក់ វា៉ាក់សំាង បេឆំង ជំងឺ កូ វីដ- 
១៩ ដល់ បេជាជន នេះ នឹង ជា 
រឿង ដ៏ ល្អ មួយ ដេល បេទេស 
កម្ពុជា អាច ទាក់ទាញ ការវិនិ- 
យោគ កាន់តេចេើន » ។ 

 ការនាចំេញ សរបុ របស ់កម្ពជុា 
បាន កើន ឡើងដល់ ១៦ ពាន់ 
លាន ដលុា្លារ កាលព ីឆ្នា ំ២០២០ 
ដេល បងា្ហាញ ការកើនឡើង ជាង 
១៤ ភាគរយ ធៀប នងឹ រយៈពេល 
ដូចគ្នា កាលពី ឆ្នា ំ២០១៩ លោក  
នាយក រដ្ឋមន្ដេ ីហ៊នុ សេន បាន 
ថ្លេង នៅក្នងុ សន្នសិទី ខ្ល ីបន្ត ផ្ទាល ់
មួយកាលពី ថ្ងេទី ២៩៕ LA

ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ កម្ពជុា នងិ វៀត ណម  
បន្ត ពិភាកេសា អំពី ការ ដឹក ទំនិញ 
ឆ្លង កាត ់ពេ ំដេន  សេប ពេល មាន  
ការ រតឹ បន្តងឹ ពេ ំដេន រវាង បេទេស 
ទាំង២ក្នុង អំឡុង ពេល ការ ឆ្លង 
ជំងឺកូវីដ ១៩ ។

លោក ឈៀង ពេជេ  អគ្គនាយក  
នេ អគ្គ នាយក ដ្ឋាន ភស័្តុ ភារកម្ម 
ន េកេសួង សាធារណការ  និង 
ដកឹ  ជញ្ជនូ បាន ដកឹនា ំកចិ្ច ពភិាកេសា 
ស្ដីពីការ ធ្វើឱេយ បេសើរ ឡើង នូវ 
ការ ដឹក  ជញ្ជូន ឆ្លង កាត់ ពេំដេន 
កម្ពុជា  និង វៀតណម  ជាពិសេស  
ចេកទា្វារ ពេំដេន អន្តរ ជាតិ បាវិត  - 
ម៉ុក បេ  និង  ចេក ទ្វេភាគី ពេវល្លិ- 
ប៊ញិ ហៀប  តាម បេពន័្ធ អនឡាញ 
កាលពី ថ្ងេ ទី១៩  កុម្ភៈ  ឆ្នា ំនេះ។  
   លោក ឈៀង ពេជេ ក៏ ជា 
បេធាន  ឧត្តម មនេ្ត ីដកឹ ជញ្ជនូ កម្ពជុា  
បាន ឱេយ ដឹងថា កិច្ច បេជុំ  នេះ ក៏ 
បាន ពភិាកេសាលើការបង្កើត កេមុ 
ការងារ រមួ ពនិតិេយ  នងិ បញ្ចប ់លើ 
អនុសេសរណៈ លើ កូតាការ ចេញ 
ចូល រថយន្ត ដឹក ទំនិញ តាម ចេក  
ពេ ំដេន រវាង បេទេស ទាងំ២  ដេល   
កិច្ច ពេម ពេៀង លើ អនុសេសរណៈ- 
យោគ យល ់បេទេសទាងំ ២ នងឹ 
កណំតក់តូា អនញុ្ញាត ឱេយ រថយន្ត 
ដកឹ ទនំញិ ឆ្លង កាត ់ពេដំេន ចនំនួ 
៨០០គេឿង។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «កម្ពជុា  និង  
វៀតណម បាន  និង កំពុង សហការ  
យ៉ាង ស្អតិ ល្មតួ ក្នងុ ការ រិះ រក មធេយោ- 
បាយ  និង នីតិវិធី ដើមេបី ជំរុញ ការ- 
ដឹក ជញ្ជូន ឆ្លង កាត់ ពេំដេន រវាង 
បេទេស ទំាង២  ឱេយ កាន់ តេ បេសើរ- 
ឡើងដោយ កាត់ បន្ថយ  ការ កក- 
ស្ទះ នៅ តាម ចេក ទា្វារ អន្តរ ជាតិ  
នងិ បង្កើន ចនំនួ រថយន្ត ដកឹ ទនំញិ  
ឆ្លង កាត់ ពេំដេន ឱេយ កាន់ តេ កើន 
ឡើង សដំៅ ដល ់ការ ជរំញុ កណំើន  
សេដ្ឋកិច្ច នេ បេជាជាតិ ទាំង២»។

ក្នុង កិច្ច ពិភាកេសានេះ លោក 
ឈៀង  ពេជេ   បានស្នើវៀតណម   
កណំត ់កាលបរចិ្ឆេទ នេ កចិ្ច បេជុ ំ
លើ ក ទ១ី  នេកេមុ ការងារ រមួ របស ់
បេទេស ទាងំ ២  ពេម ទាងំ កណំត់ 
កាល បរចិ្ឆេទ សម្ពោធ  ដណំើរ ការ 
ចេក ទា្វារ ពេដំេន ពេ វល្ល-ិ ប៊ញិហៀប   
ជា ចេក អន្តរ ជាតិ   ផ្លូវការ ។

លោក ថ្លេងថា៖«ជា ការ ឆ្លើយ តប  
ភាគី វៀតណមបាន តេៀម ខ្លួន 
រចួ ជា សេច ដើមេប ីរៀប ច ំសម្ពោធ  
បើក ឱេយដំណើរ កា រ ជា ផ្លវូ ការ ចេក- 
ទា្វារ ពេំដេនពេវល្លិ - ប៊ិញហៀប  
ប៉ុន្តេ បញ្ហាកូវីដ ១៩ បានធ្វើ ឱេយ 
រាំង ស្ទះ ការ រៀប  ចំ ពិធី  នេះ តាម 
ការ គេង ទុក ។  ទោះជា  យ៉ាង- 
ណក៏ដោយ  ភាគី ទាំង ២ បាន 
ប្ដេជា្ញា ជរំញុ រៀប ច ំពធិ ីសម្ពោធ  នេះ  
ឱេយ បាន កាន់ តេ ឆ ប់ តាម ដេល  
អាច ធ្វើបាន »។ 

លោក ជា ចាន់ ដរា៉ា បេធាន 
សមាគម ពាណិជ្ជ ករ ដឹកជញ្ជូន 
ទនំញិ (LOBA) សង្កេត ឃើញ 
ថា  ចាប ់ព ីមានការ រកី រាល ដល  

ជងំកឺវីូដ ១៩  រហូត មក ទល់ ពេល 
នេះ  ភាគី វៀត ណម មាន វធិានការ  
តងឹ តេង  នេ ការ  ដកឹ ជញ្ជនូ ទនំញិ 
នៅ  ពេដំេន  អន្តរ ជាត ិបាវតិ - ម៉កុបេ 
នាំ ឲេយ កក ស្ទះ  ទំនិញ យ៉ាង  ខា្លាំង។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា៖«គយ  វៀត- 
ណម តេួត ពិនិតេយ ទំនិញ ដោយ 
បើក ទូកុងតឺន័រ  គេប់ទាំងអស់   
ដេល មាន វិធានការ តឹង រឹុង ខា្លាំង 
ជាង ពី  មុន ជំងឺកូវីដ ១៩ យើ ង 
ឃើញ ថា  ទំនិញ កកស្ទះ មេនទេន 
តាម ពេ ំដេន រហតូ ដល ់កេមុហ៊នុ 
ដឹក ជញ្ជូន យើង មួយ ចំនួន  បង្វេរ 
ការ ដកឹ ជញ្ជនូ ទនំញិ មក តាម ចេក  
ទា្វារ   ពេ វល្លិ- ប៊ិញហៀប    វិញ »។ 

លោក លឹម ហេង អនុ បេធាន-  
សភាពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា  បេប់ 
ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ថា សកម្ម ភាពនេ 
ការដកឹ ទនំញិ ចេញ -ចលូ បេទេស 
វៀត ណម ដំណើរ ការជា ធម្មតា  
ប៉ុន្តេ  មាន ការ រអាក ់រអួល បន្តិច 
ដេល វិធានការ រឹត បន្តងឹក្នងុ អំឡុង 
ពេល កូវីដ ១៩ នៅ តាម ពេំ ដេន 
រវាង បេទេស ទាំង ២ ។ 

លោក ថា៖«ការ ពិភាកេសា នេះ  ជា 
រឿងល្អ  សមេប់ វិស័យ ឯកជន  
ដើមេបសីមេប សមេលួ ដល់  លហំរូ 
ទនំញិ របស ់ពកួគេ  ហើយ យើង 
ក ៏ចង ់ឱេយមាន ការ ដោះ សេយ បញ្ហា  
ដូចគ្នា ជាមួយ  ភាគី ថេ »។ 

បើតាម ទូរទសេសន៍ វៀត ណម  
VTV1 បាន ឱេយ ដឹង ថា ទំហំ 
ពាណិជ្ជកម្ម រវាង កម្ពុជា និង 
វៀត ណមសមេច បេមាណ ៥ 
ពានល់ាន ដលុា្លារ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ 
ដេលមានចំនួន បេហាក់  បេ- 
ហេល នឹង ឆ្នាំ ២០១៩  ដេរ។ 

ទហំំ ពាណជិ្ជ កម្ម រវាង បេទេស  
ទាងំ ២មាន តម្លេ ជតិ  ៥,៣  ពាន ់
លាន ដលុា្លារ  កាលព ីឆ្នា ំ ២០១៩ 
កើន១១ ភាគរយ  ធៀប នឹង ឆ្នាំ  
២០១៨ ។ កម្ពជុា បាន នា ំទនំញិ 
ទៅ វៀតណម ដចូ ជា សេវូ  អង្ករ  
គេបស់ា្វាយចន្ទ ីជរ័កៅស៊ ូថា្នាជំក ់
និង ចេក ខណៈ វៀតណម នាំ 
ចូលមក កម្ពជុា មាន ដូច ជា  ដេក- 
ថេប បេង បន្លេ  ផ្លេ ឈើ និង  
ផលិត ផល ជី កសិកម្ម ៕LA

កម្ពជុា-វៀតណា ម ជជ្ក គ្នា  ផ្តោត លើ ការ 
ដឹកជញ្ជនូទំនិញ និងបើកច្ក អន្តរជាតិ 

 បុរស ម្នាក់ បើក មូ៉តូ នៅ ចេកពេដំេន អន្តរជាតិ បាវិតដេល គ្មាន អ្នកដំណើរ ឆ្លងកាត់ដោយសារ កូវីដ១៩។ រូបថត ហា៊ាន រងេសី

កម្ពជុានៅត្បន្ត  រក្សាកំណើន ...
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កំណើនដឹកទំនិញនៅ
អាកាសយានដ្ឋានទី-
ក្រងុសិុនជិនមាន៩%

ទកី្រងុ សុនិជនិ ៈ  វសិយ័ឧសៃសាហកម្ម   
ដឹកជញ្ជូន ទំនិញ  តាមផ្លូវ អាកាស   នៅ 
ចនិ ដគីោក   បាន ឃើញ នវូ   កណំើន គរួ ឱៃយ 
កត់សម្គាល់ បន្ទាប់ ពី  ចំនួន អ្នក ដំណើរ  
បានថយចុះចាប ់តាងំ ពកីារ រកី រាលដាល   
នងិមនិ ទាន ់មនសញ្ញា ងើប ឡើង វញិ ដើមៃប ី   
ស្តារ ការ ធ្វើ   ដំណើរ  តាមផ្លូវអាកាស។ 

កណំើន ដកឹជញ្ជនូ តាមផ្លវូអាកាស ក្នងុ  
ទីកៃុងនៃះ តៃូវ បាន ជំរុញ ដោយ តមៃូវ- 
ការ   ខ្លាងំ ជាសកល   សមៃប ់ការ ផ្គតផ់្គង់  
សម្ភារបរកិា្ខា រពៃទៃយ  ដើមៃបី បៃយទុ្ធ បៃឆងំ 
កូវីដ ១៩  និងកំណើន  ដ៏ឆប់រហ័ស  នៃ   
ពាណិជ្ជកម្ម  អនឡាញ  ដោយ  មនុសៃស 
កានត់ៃ ចៃើន ធ្វើការងរ ទញិ ទនំញិ នងិ 
ស្វៃង រក ការ កមៃសាន្ត  តាមអន ឡាញ។ 

ចិន ជា បៃទៃសទី១ ដៃល ងើប ឡើង 
វិញ  ផ្នៃកសៃដ្ឋកិច្ច  ពីការ រីករាលដាល។ 

ផ្នៃក ការ ដឹក ជញ្ជូន ទំនិញ   តាមផ្លូវ- 
អាកាស    ក៏នឹង   ស្ទុះ ងើប ឡើងបន្តទៀត 
ក្នុង ឆ្នាំ នៃះ  ដោយសរ  ការ ចៃកចាយ  
វ៉ាក់សំង  កូវីដ ១៩  នៅជុំវិញ ពិភពលោក។ 

កាល ពី ឆ្នាំ មុន  អាកាសយានដា្ឋាន 
អន្តរជាតិ  Bao'an  ទីកៃុងសុិនជិន  
ក្នុង ខៃត្ត Guangdong  នំ មុខ   ដៃគូ 
បៃកួតបៃជៃង របស់ ខ្លួនជាមួយ ចំនួន 
ទំនិញ  កើន ឡើងរហូត ដល់  ៩ ភាគរយ  
ដៃល ជា អតៃ   លឿន បផំតុ   ក្នងុ ចណំោម   
អាកាសយានដា្ឋាន  ដកឹ ទនំញិ  តាម ផ្លវូ- 
អាកាស ៥។ សម្ភារ បច្ចៃកទៃស ក៏  តៃូវ 
រំពឹង ថា បៃសើរ ជាង  តំបន់ ដឹកជញ្ជូន 
តាម ផ្លូវ អាកាស  សំខន់ ៗ ១០ ក្នុង ពិភព- 
លោក ដៃល   ធ្លាក់ចុះ យឺត ក្នុង  ឆមស 
ដំបូង នៃ ឆ្នាំ មុន៕   CD-ANN/RR

ធូ វិរៈ

ភ្នំព្រញៈ អ្នក បៃកប អាជីវកម្ម ក្នុង 
វសិយ័ បដសិណ្ឋារកចិ្ច  ក្នងុសៃកុ ចាតទ់កុ       
ការ បើក ដណំើរការ សណ្ឋាគារ  លដំាប ់
ផ្កាយ ៥  «the Howard Johnson 
Plaza» នៅខៃត្ត ពៃះ សីហនុ  ដោយ 

កៃុមហ៊ុន Wyndham Hotels & 
Resorts ដៃល ជា កៃុមហ៊ុន អន្តរជាតិ 
គៃប់គៃង ពាណិជ្ជ សញ្ញា  ក្នងុ វិស័យ បដិ - 
សណ្ឋារកចិ្ច ដល៏ៃប ីលៃបាញ   នងឹ ជយួ  លើក  
មខុ មត ់របស ់ខៃត្តនៃះ ក្នងុ ការ ទាកទ់ាញ  
ទៃសចរ  និង អ្នក វិនិយោគ។ 

ការ បើក ដំណើរការ នៃ សណ្ឋាគារ   

the Howard Johnson Plaza ថ្មី 
សន្លាង ១ ទៀត  ដៃល មន កម្ពស ់៣៦ ជាន ់ 
នងិ មន បន្ទប ់ ៥២២  បាន កើត មន ឡើង  
បន្ទាបព់ ីការ បើក ដណំើរ ការ បៃកប  ដោយ  
ជោគជ័យ លើ ម៉ាក យីហោនៃះ  នៅ ក្នុង 
បៃទៃស ចនិ  នងិ ករូ៉ៃ ខងតៃបងូ ។ នៃះ បើ 
យោង តាម សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មន  
របស់ កៃុមហ៊ុន។ 

លោក ហូ វណ្ឌី  ទីបៃឹកៃសា សមគម 
ទៃសចរណ៍ កម្ពុជា (CATA) បាន 
អះអាង ថា  ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ បច្ចុបៃបន្ន 
នៃះ  មិន តៃមឹតៃ ជា ខៃត្ត មួយ ដៃល ទាក់ - 
ទាញភ្ញៀវ ទៃសចរ ប៉ណុោ្ណោះ ទៃ ប៉នុ្តៃ  វក ៏
កពំងុ កា្លាយ ជា គោលដៅ វិនយិោគ ដ ៏មន   
សកា្តានុពល នៅ កម្ពុជា   ដោយសរ  តៃ  
ការ ចណំយ  ទនុ រដ្ឋ ដ ៏ចៃើន ក្នងុការ កសង  
ហៃដា្ឋារចន សម្ពន័្ធ ដើមៃប ីធ្វើ ឱៃយ ទកីៃងុ នៃ   
ខៃត្ត នៃះ  កាន់តៃ ទំនើប និង ងយសៃលួ ។ 

លោក បន្ត ៖«ខ្ញុ ំជឿជាក ់ថា  នៅ ពៃល  
ដៃល ជងំ ឺកវូដី ១៩ ស្ងបស់្ងាត ់ តបំន ់នៃះ  
នងឹ មន សម្ទុះ កាន ់តៃ ខ្លាងំ ក្នងុ ការ ទាក-់

ទាញ ទៃសចរ ទាំង ក្នុង សៃុកនិង កៃ - 
សៃកុ ពៃះ គមៃង កៃលម្អ ហៃដា្ឋា រចន - 
សម្ពន័្ធ  នៅ ក្នងុ ខៃត្ត នៃះ រដា្ឋាភិបាល  ជិត - 
បិទ បញ្ចប់ ហើយ»។

លោក ហ ូវណ្ឌ ី បាន កត ់សម្គាល ់ថា 
ក្នងុ រយៈពៃល៥ ឆ្នា ំចងុ កៃយ នៃះ កៃងុ  
ពៃះសីហនុ បាន កា្លាយ ជា តំបន់ ដៃល 
មន សកា្តានពុល វនិយិោគ ដ ៏សខំន ់របស ់
ជន បរទៃស  ពិសៃស វិនិយោ គិន ចិន។

លោក ឃាង ភារមៃយ  អ្នក នំពាកៃយ 
រដ្ឋបាល ខៃត្តពៃះសហីន ុ បៃប ់ភ្នពំៃញ-
ប៉ុស្តិ៍ ថា វ ជា ដំណឹងល្អ សមៃប់ ខៃត្ត 
ពៃះ សីហនុ ដៃល ជា ខៃត្ត សំខន់ បំផុត 
១  ក្នុង ចំណោម ខៃត្ត ជាប់ សមុទៃ ទាំង 
៤  របស់ បៃទៃស កម្ពុជា  ហើយ លោក 
ស្វាគមន៍ នូវ អ្នក វិនិយោគ ជាតិ និង 
អន្តរជាតិ ដៃល មក បោះ ទុន វិនិយោគ 
នៅ ក្នុង ខៃត្ត ពៃះសីហនុ ។ 

លោក បន្ត ៖« នៃះ ជា ដំណឹង ល្អ  វ  ជា 
សញ្ញាបៃប ់ថា ខៃត្ត ពៃះសហីន ុនៅ តៃ 
ជាគោល ដៅ វិនិយោគ ពហុ វិស័យ»។

 បន្ទប ់ចនំនួ ៥២២ នៅ ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ   
គជឺា ការបន្ថៃម  ថ្មីៗ  បផំតុ ដល ់ ផល បតៃ 
វនិយិោគ របស ់កៃមុ ហ៊នុ Wyndham 
Hotels & Resorts ដៃល មន សណ្ឋា-
គារ ជាង ១៥០០ នៅ  តបំន ់អាសុ ីបា៉ាសុហី្វកិ   
និង សណ្ឋាគារ  ចំនួន ៨ ៩០០  កន្លៃង នៅ 
ក្នុង បៃទៃស ចំនួន៩៥នៅ ទី្វប  ចំនួន ៦។  

 លោក  Joon Aun Ooi បៃធន  
កៃុម ហ៊ុន  Wyndham Hotels & 
Resorts នៅអាសុបីា៉ាសុហី្វកិ   បាន ថ្លៃង  
ថា៖« នៅ ទទូាងំ អាសុ ីបា៉ាសុហី្វកិ  យើង 
ប្ដៃជា្ញាចតិ្ត ថា នងឹធ្វើ  ឱៃយផល បតៃ វនិយិោគ  
របស់ យើង រីក ចមៃើន  នៅក្នុង  ទិសដៅ 
គរួ ឱៃយ ភា្ញាក ់ផ្អើល  ដចូជា កៃងុពៃះសហីន ុ 
ហើយ យើង ជឿជាកថ់ា ទតីាងំ ដ ៏សខំន ់ 
របសស់ណ្ឋា គារ នៃះ នៅកៃបៃរ ឆ្នៃរ សមទុៃ 
រួម ជាមួយ នឹង ភាព ឆើតឆយ របស់ 
សណ្ឋាគារ នៃះ នងឹ ធ្វើ ឱៃយ ទតីាងំ នៃះ កា្លាយ-  
ជា ទីតាំង មួយ ក្នុ ង ចំណោម  ទី កន្លៃង 
ដៃល ចង់ បាន បំផុត ជាចៃើន   ក្នុង ការ - 
ស្នាក់ នៅ ក្នុង ទីកៃុង នៃះ »។ LA

ម៉្រ គុណមករា  

ភ្នពំ្រញ: លោក ប៉លុ ស ុផ អគ្គនយក 
នៃ អគ្គនយកដា្ឋាន កៅស៊ូ ស្វាគមន៍ 
ការបង្កើត រោងចកៃ កៃច្នៃ សមៃបក កង់ 
យានយន្ត ដៃល វនិយិោគ ដោយ កៃមុហ៊នុ 
Cart Tire Co.,Ltd នៅ កៃុង បាវិត 
ខៃត្តស្វាយរៀង ដៃលជា ការរួមចំណៃក 
រកៃសា លំនឹង ទីផៃសារ ថ្លៃ នៃ ជ រ័ កៅ ស៊ូកម្ពុជា 
និង កាត់បន្ថយ ការនំ ចូល សមៃបក កង់ 
យានយន្ត ពី បរទៃស ។ 

 កៃមុបៃកឹៃសា អភវិឌៃឍន ៍កម្ពជុា (CDC) 
កាលព ីសបា្តាហ៍ មុន បាន យល់ពៃម ឱៃយ 
កៃុមហ៊ុន Cart Tire Co.,Ltd  
វិនិយោគ ទឹកបៃក់ ១៥ លាន ដុលា្លារ 
ក្នុង   ការ បង្កើត រោងចកៃ កៃច្នៃ សមៃបក 
កង់ យានយន្ត ដៃលមន ទីតំាងនៅ 
តំបន់  សៃដ្ឋកិច្ច ពិសៃស ឈី លូ បាវិត 
ក្នុង ខៃត្តស្វាយរៀង ។ 

 លោក សុ ផ បាន ឱៃយ ដឹងថា វត្តមន 
របស ់កៃមុហ៊នុ Cart Tire company 
នងឹ សៃបូយក ការទញិ ផលតិកម្ម កៅស៊ ូ
ដៃល មិនទាន់ កៃច្នៃ នៅក្នុង បៃទៃស 
នៃះ ខណៈដៃល កៅស៊ូ ភាគចៃើន 
តៃូវបាន នំចៃញ ។ លោក បន្តថា ៖ « វ 
ជា ព័ត៌មន ដ៏ ល្អ មួយ ដៃលមន រោង- 
ចកៃ កៃច្នៃ សមៃប ក កង់ រថយន្ត នៅក្នុង 
បៃទៃស របស់ យើង » ។ 

 លោក លើកឡើងថា ៖ « យើង បានធ្វើ 
ការ ផៃសព្វផៃសាយ អំពី ការរីកចមៃើន នៃ 
ឧសៃសាហកម្ម កៅស៊ូ របស់ យើង និង 
អំពាវនវ ដល់ កៃុម វិនិយោគិន មក វិនិ- 
យោគ លើ ការកៃច្នៃ កៅស៊ូ របស់ យើង 

ទៅជា បៃភៃទ ទំនញិ ផៃសៃងៗ នៃ ឧសៃសាហ- 
កម្ម សមៃបក កង់ យានយន្ត » ។ លោក 
បន្តថា ៖ « ជាមយួនងឹ ការបង្កើត រោងចកៃ 
របស់ កៃុមហ៊ុន Cart Tire company 
នងឹមនិ គៃនត់ៃ រមួចណំៃក ដល ់វត្ថធុត-ុ 
ដើម កៅស៊ូ នៅក្នុង បៃទៃស ប៉ុណោ្ណោះ ទៃ 
ប៉នុ្តៃ ថៃមទាងំ ផ្ដល ់តម្លៃបន្ថៃម ការបង្កើត 
ការងរ និង ការកាត់បន្ថយ ការនំ ចូល 
សមៃបក កង់ យានយន្ត និង លំហូរ ចៃញ 
មូលធន ទៅ កៃបៃទៃស ផងដៃរ » ។ 

 លោក ស ុផ បានបញ្ជាកថ់ា ៖ « យើង 
ជឿជាក់ថា ជាមួយនឹង ការបង្កើត 
រោងចកៃ កៃច្នៃ សមៃបក កង់ យានយន្ត 
នៅក្នុង បៃទៃស តម្លៃ កៅស៊ូ ក្នុងសៃុក 
នឹងមន ស្ថិរភាព ដៃល យើង តៃងតៃ 
ពឹង ផ្អៃកលើ តម្លៃ នៅក្នុង បៃទៃស កៃ- 

បៃទៃស » ។   លោក សុ ផ ឱៃយ ដឹងថា 
កាលពី ឆ្នាំមុន បៃទៃស កម្ពុជា បាន 
ផលិត និង នំចៃញ ជ័រកៅស៊ូ បៃហៃល 
៣៥០ ០០០ តោន ដៃល ការនំចៃញ 
ភាគចៃើន បៃទៃស វៀតណម ម៉ាឡៃសុី 
ចិន សិង្ហ បុរី និង បណ្ដា បៃទៃស ផៃសៃងៗ 
ទៀត ខណៈដៃល តម្លៃ ដកឹទនំញិ ទៅដល ់
ទីកៃុង ហូ ជី មិញ មនតម្លៃ ១ ៨០០ 
ដុលា្លារ ក្នុង ១ តោន ។ រហូតមកដល់ 
ពៃលនៃះ បៃទៃស កម្ពុ ជាមន ផ្ទៃដី 
បៃហៃល ៤០០ ០០០ ហិកតា ។ 

 ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ មិនអាច ទាក់ទង កៃុម- 
ហ៊ុន Cart Tire ដើមៃបី ព័ត៌មន លម្អិត នៃ 
ការវនិយិោគ នៃះ បានទៃ ដើមៃបី ដងឹថា  តើ 
បៃភៃទ សមៃបក កង់ យានយន្ត អ្វីដៃល 
កៃុមហ៊ុន មួយ នៃះ នឹង ផលិត សមៃប់ 

ទីផៃសារ ក្នុងសៃុក ឬក៏ ទីផៃសារ កៃបៃទៃស 
នោះទៃ ។ 

 យោងតាម ទិន្នន័យ បាន ពី អគ្គ- 
នយកដា្ឋាន គយ និង រដា្ឋាករ បៃទៃស 
កម្ពជុា  បាន នចំលូ យានយន្ត បៃហៃល 
៤១៤ ៧២៥ គៃឿង មនតម្លៃ ៦៣៤,៩៨ 
លាន ដុលា្លារ នៅ ឆមស ទី ១ កាលពី 
ឆ្នាមំនុ ។ ក្នងុនោះ ការ នចំលូ ម៉តូ ូ១៨០- 
៥៩០ គៃឿង មនតម្លៃ ៩៩ លាន ដុលា្លារ 
កង់ ១៩២ ៣៩៧ គៃឿង មនតម្លៃ 
៤,៣៥ លាន ដុលា្លារ និង រថយន្ត ២៥- 
៤៨៣ គៃឿង មនតម្លៃ ២៨០,៦៥ លាន 
ដុលា្លារ ។  ហើយការ នំចូល រថយន្ត ដឹក 
អ្នកដណំើរ ដៃល ផ្ទកុ ចណំុះ មនសុៃស ព ី១០ 
នក់  ឬ លើសពីនៃះ ចំនួន ១ ២១២ 
គៃឿង មនតម្លៃ ១៧,៤៤៨ លាន ដលុា្លារ 
រថយន្ត ដឹកទំនិញ ១៣ ៨១២ គៃឿង 
មនតម្លៃ ១៩៤,៤៧ លាន ដុលា្លារ និង 
យានយន្ត ផៃសៃងទៀត ចំនួន ១ ២៣១ 
គៃឿង មនតម្លៃ ៣៥,៨៤ លាន ដុលា្លារ ។ 

 ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ មនិអាច ស្វៃងរក តលួៃខ 
នៅ ឆមស ទ ី១  កាលព ីឆ្នាមំនុ នោះទៃ 
ប៉ុន្តៃ បៃទៃស កម្ពុជា បាន នំចូល 
រថយន្ត ១ ១២៤ ២១០ គៃឿង 
មនតម្លៃ ១,៨៨២ ពាន់ លាន ដុលា្លារ  
ក្នុង រយៈពៃល ពៃញ ១ឆ្នាំ ២០១៩ បើ 
បៃងចៃក តាម បៃភៃទ កម្ពុជា បាន 
នំចូល ម៉ូតូ ៥១១ ៤៣៤ គៃឿង 
មនតម្លៃ ២៧៨,២៨ លាន ដលុា្លារ កង ់
ចំនួន ៤៦៦ ១១២ គៃឿង មនតម្លៃ 
១០,៤ លាន ដុលា្លារ និង រថយន្ត ចំនួន 
៩៥ ០៦៧ គៃឿង មនតម្លៃ ៨២៧,៤៤ 
លាន ដុលា្លារ  ៕ LA 

ដំណើរការសណ្ឋាគារផ្កាយ៥នៅខ្រត្តព្រះសីហនុនឹងជួយលើកកម្ពស់ទ្រសចរណ៍និងវិនិយោគថ្មី

រូ ប ភាព តំណាង ន្រ សណា្ឋាគារ  Howard Johnson Plaza នៅ ខ្រត្តព្រះសីហនុ ។ សហ ការី

កម្ពជុានឹងមានរោងចក្រផលិតសម្របកកង់យានយន្ត
ដើម្របីផ្គត់ផ្គង់ក្នងុស្រកុនិងនំាច្រញទៅក្រប្រទ្រស

រូបគំរូន្រសម្របកកង់យានយន្តរបស់ក្រមុហុ៊ន Cart Tire Co.,Ltd។ រូបថត CDC



អង្គការ Lighthouse បន្ត ផ្តល់ជំនួយ ដល់ សិស្ស ពាក់ព័ន្ធ នឹង វិស័យ សំណង់ 

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអង្គារ ទី២៣ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១www.postkhmer.com១០

 វិស័យសំណង់www.postkhmer.com/ប៉ុស្តិ៍-ហ្វ័រឃើស

 អង្គការ សបៃបុរ សធម៌ The Light-
house Club Cambodia  បានរៀប- 
ចំ ពៃឹត្តិការណ៍ វាយ កូន ហ្គាល សបៃបុរ-
សធម៌ បៃចាំឆ្នាំ លើក ទី ៦ នៅ ក្លិប វាយ- 
កូន ហ្គាល Royal Cambodia 
Phnom Penh Golf Club  កាលពី 
ថ្ងៃទី ១៣ ខៃកុម្ភៈ  កន្លងទៅ ។ 

 កីឡាករ បៃមាណ ៦០ នាក់ បាន ចូល- 
រួម នៅក្នុង ពៃឹត្តិការណ៍ ដៃល ធំ បំផុត 
របស ់ ពួកគៃ នៅក្នុង ឆ្នាំនៃះ ហើយ 
ថវិកា ដៃល រៃអង្គាស បាន គឺ តៃូវ យក 
ទៅជួយ ដល់ សិសៃស កៃីកៃ ចំនួន ១០ 
នាក ់ តាមរយៈ ការអប់រំ ទាក់ទង នឹង 
វិស័យ សំណង់ ពៃញ ១ឆ្នាំ ក្នុងនោះ គឺ 
តៃូវ ចំណាយ លើ ថ្លៃ សិកៃសា  និង ថ្លៃ 
សមៃប់ ការរស់នៅ ។ 

 ចាប់ផ្តើម នៅ ចកៃភព អង់គ្លៃស ក្នុង 
ឆ្នាំ ១៩៥៦ អង្គការ  Lighthouse 
Club  បាន ពងៃីក ជាង ១០០ សាខា 
នៅ ទូទាំង ពិភពលោក ហើយ   សាខា 
ក្នងុទកីៃងុ ភ្នពំៃញ តៃវូ   បានបង្កើតឡើង 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០១០ ដោយ   បច្ចុបៃបន្ន មាន 
សមាជិក ជាង ១០០ នាក់ ។ 

 លោក Kerr Thomson សហ-
បៃធាន អង្គការ  Lighthouse បាន ឱៃយ 
ដងឹថា  ចាបត់ាងំព ីការចាបផ់្តើម  គោល- 
បំណង សំខាន់ របស់ អង្គការ គឺ ជួយ 
ដល់ យុវជន កម្ពុជា កៃីកៃ តាមរយៈ 
ការអបរ់ ំជយួ កម្មករសណំង ់ដៃល ជបួ 
គៃះថា្នាក់  និង លើកកម្ពស់ ចំណង 
មិត្តភាព  និង កិច្ចសហបៃតិបត្តិការ ល្អ 
ក្នុងចំណោម សមាជិក របស់ខ្លួន ។ 

« នៅ កម្ពុជា Lighthouse Club 
Cambodia បាន ឧបត្ថម្ភ ថវិកា ដល់ 
សិសៃស ជាង ៥០ នាក់  ដោយ អ្នកខ្លះ  
បាន បញ្ចប ់ការសកិៃសា ហើយ មយួចនំនួ     
កំពុង សិកៃសា នៅ មហាវិទៃយាល័យ លើ  
មខុវជិា្ជា ទាកទ់ង នងឹ វសិយ័ សណំង ់។ 
យើង ក៏បាន ផ្តល់ជំនួយ ហិរញ្ញវត្ថុ 
ដល់  កៃុមគៃួសារ កម្មករសំណង់ 
មួយចំនួន ដៃល រងរបួស ធ្ងន់ធ្ងរ នៅ 
ការដ្ឋាន សំណង់ ផងដៃរ » ។ 

« មូលនិធិ របស់ អង្គការ  Light-
house Club Cambodia  បានមកព ី
ពៃតឹ្តកិារណ ៍មយួចនំនួ ដចូជា ការ វាយ- 
កូន ហ្គាល បៃចាំឆ្នាំ  និង ពៃឹត្តិការ ណ៍  
ត ភា្ជាប់ បណា្តាញ ជាដើម ។  ពៃឹត្តិការណ៍ 
ទាងំនៃះ ក ៏ផ្តលន់វូ ឱកាស ដ ៏ល្អ សមៃប ់

សមាជិក មកពី វិស័យ សំណង់  និង 
ឧសៃសាហកម្ម ដៃល ពាក់ព័ន្ធ នៅក្នុង 
បៃទៃស កម្ពជុា ដើមៃប ីភា្ជាប ់ទនំាកទ់នំង 
អាជីវកម្ម របស់ ពួកគៃ » ។ 

 លោក Thomson  បានថ្លៃងថា ៖    
« អង្គការ សូម ថ្លៃងអំណរគុណ មា្ចាស ់- 
ឧបត្ថម្ភ ជាចៃើន  ដៃលបានឧបត្ថម្ភដល ់
ពៃឹត្តិការណ៍ ទាំងនៃះ  ក្នុងនោះ រួមមាន 
កៃុមហ៊ុន Evermore ដៃលជា អ្នក- 
ឧបត្ថម្ភ ធំ, កៃុមហ៊ុន Chip Mong/
Khmer Beverages កៃុមហ៊ុន  
Hongkong Land, Knight Frank, 
COVA, Soksiphana, Associ-
ates, Coldwell Banker, CBRE 
និង កៃុមហ៊ុន ជាចៃើន ទៀត » ។ 

 លោក  Chhom Chhy  មកព ីខៃត្ត-
ពៃះវិហារ  ដៃល សិកៃសា ផ្នៃក វិស្វកម្ម 
អគ្គិសនី នៅ វិទៃយាសា្ថាន ជាតិ បណ្តុះ-
បណា្តាល បច្ចៃកទៃស  (NTTI)  គឺជា 
យវុជន កម្ពជុា មា្នាក ់ដៃល បច្ចបុៃបន្ន កពំងុ 
មានអាជីព ដ៏ ល្អ មួយនៅក្នុង វិស័យ 
សំណង់ ។ 

« ខ្ញុំ សូម អរគុណ យ៉ាងខា្លាំង ចំពោះ 
ការគាំទៃ ដៃល ខ្ញុំ បានទទួល ពី អង្គការ 
Lighthouse Club ដៃល បាន ជួយ 
ខ្ញុំ ក្នុងពៃល សិកៃសា នៅ សាកលវិទៃយា-
ល័យ ជួយ ខ្ញុំ បង់ថ្លៃ សិកៃសា  និង ផ្តល់ 
បៃក់ ឧបត្ថម្ភ សមៃប់ ការចំណាយ  
រស ់នៅ បៃចាខំៃ ។ ឥឡវូនៃះ ខ្ញុ ំធ្វើការ ជា 
វិស្វករ អគ្គិសនី នៅ កៃុមហ៊ុន COVA 
Thinking» ។ 

 បុរស វ័យ ២៦ ឆ្នាំ ថ្លៃងថា ៖« បើ គា្មាន 
ការគាំទៃ ពី អង្គការ Lighthouse 
Club ទៃ នោះ ខ្ញុំ នឹងមិន អាច បន្ត ការ- 
សិកៃសា របស់ខ្ញុំ បានឡើយ  ហើយ ពៃល 
នៃះ ខ្ញុំ បៃហៃលជា កំពុង ធ្វើសៃ ចមា្ការ 
នៅឯ សៃុកកំណើត ជាមួយ គៃួសារ ខ្ញុំ 
ផង ក៏ មិនដឹង ។ ខ្ញុំ សងៃឃឹមថា  អង្គការ 

Lighthouse Club  នឹង នៅតៃ បន្ត 
គាំទៃ ដល់ សិសៃស កៃីកៃ ដូច រូបខ្ញុំ ដៃរ 
ដើមៃបី ឱៃយ ពួកគៃ មានឱកាស អាច បន្ត 
ការសិកៃសា នៅ សាកលវិទៃយាល័យ  » ។ 

 ពៃ ឹតិ្ត ការណ ៍វាយ កនូ ហ្គាល បៃចាឆំ្នា ំ
របស់ អង្គការ Lighthouse Club 
Cambodia  បាន ទាក់ទាញ កីឡាករ 
មកពី អង្គភាព ធំៗ ជាចៃើន ដូចជា មក 
ព  ីវសិយ័ សណំងជ់ាដើម ក្នងុនោះមាន 
ដូចជា លោក Michael Freeman 
មកពី កៃុមហ៊ុន  Comin Khmere ។ 

« Comin Khmere មាន វត្តមាន 
នៅ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា បៃមាណ  ៣០ 
ឆ ្នា ំមកហើយ  ហើយ យើង បាន ឧបត្ថម្ភ 
កម្មវិធី កីឡា វាយ កូន ហ្គាល របស់ 
អង្គការ Lighthouse Club ជា រៀង- 
រាល់ឆ្នាំ គិត ចាប់តាំងពី ឆ្នាំ ២០១៤» ។ 

« យើង បាន ឧបត្ថម្ភ ពៃឹត្តិការណ៍ ជា- 
ចៃើន ទៀត របស ់អង្គការ Lighthouse 
ហើយ យើង រីករាយ ក្នុងការ ផៃសារភា្ជាប់ 
មា៉ាក យីហ របស់ យើង ជាមួយនឹង 
បៃភៃទ ការងរ ដៃល អង្គការ Light-
house បានអនវុត្ត នៅក្នងុ វសិយ័នៃះ 

ដើមៃបី ធ្វើឱៃយ បៃសើរឡើង នូវ ស្តង់ដ 
ឧសៃសាហកម្ម  កៃលម្អ ការអបរ់ ំនងិ ផ្តល ់
ឱៃយ យុវជន កម្ពុជា កាន់តៃចៃើន ចូល 
ធ្វើការ ទៅក្នុង ឧសៃសាហកម្ម សំណង ់ 
ដូចជា វិស្វករ  ឬ សា្ថាបតៃយករ  » ។ 

 លោក Freeman បន្តថា ៖« យើង 
ទទួលយក វិស្វករ ដៃល ឧបត្ថម្ភ ដោយ 
អង្គការ  Lighthouse ពីពៃះ វា ជា 
ផ្នៃក មួយ នៃ ទសៃសនៈ របស់ កៃុមហ៊ុន 
Comin  ដើមៃបី ទទួល ពលរដ្ឋ កម្ពុជា 
កាន់តៃចៃើន ឱៃយ មក ធ្វើការ នៅក្នុង 
កៃុមហ៊ុន របស់ យើង ខណៈ បៃទៃស 
កម្ពុជា កំពុងអភិវឌៃឍន៍ » ។ 

 លោក Brenden McNally អ្នក- 
គៃប់គៃង ពៃឹត្តិការណ៍ របស់ អង្គការ 
Lighthouse  ថ្លៃងថា អង្គការ  Light-
house គឺ ចង់ ផ្លាស់ ប្តូរជីវិត របស់ 
យុវជន កម្ពុជា ដៃលមាន ជីវភាព ខ្វះ- 
ខាត  ។ 

« សិសៃស ទាំងអស់ ដៃល ទទួលបាន 
ការឧបត្ថម្ភ ពួកគៃ បានបញ្ចប់ ការ-
សិកៃសា លើ មុខវិជា្ជា ទាក់ទង នឹង វិស័យ 
សណំង ់យ៉ាង ជោគជយ័ ហើយ ពកួគៃ 
ទាំងអស់ នោះបាន បន្ត ធ្វើកា រងរ នៅ 
ក្នុង ឧសៃសាហកម្ម សំណង់ » ។ 

 បច្ចុបៃបន្ន យើង មាន អតីត និសៃសិត 
មួយចំនួន កំពុង បមៃើ ការងរ នៅ កៃុម- 
ហ៊ុន សំណង់ អន្ដរជាតិ នៅក្នុង បៃទៃស 
កម្ពុជា ។ ក្នុងនោះ មាន ២ នាក់ ដៃល 
បច្ចុបៃបន្ន កំពុងធ្វើកា រ នៅ កៃុមហ៊ុន 
COVA  ជា កៃមុហ៊នុ ស្ថតិនៅក្នងុ ឧសៃសា-
ហកម្ម សំណង់ ឈានមុខ មួយ ។ 

« ខណៈដៃល យើង ពៃញ ចិត្តនឹង អ្វី 
ដៃល យើង សមៃចបាន ក្នងុ រយៈពៃល ដ ៏
ខ្លី បៃបនៃះ  យើង ពិតជា ចង់ ឱៃយ បៃជាជន 
កាន់តៃចៃើន ទាញយក អត្ថបៃយោជន៍ 
ពី ផ្នៃក អប់រំ ដៃល យើង ផ្តល់ជូន » ។ 

 លោក McNally មាន បៃសា សន៍- 
ថា ៖« ទាក់ទង ជាមួយ អង្គការ សបៃបុរ-
សធម៌ Lighthouse Club Cam-
bodia គឺជា  ជំហាន ដំបូង ដើមៃបី ឆ្ពោះ-
ទៅរក អាជីព ដ៏ ល្អ មួយនៅក្នុង វិស័យ  
សំណង់ »៕ 

 មានកីឡាករប្រមាណ៦០នាក់ បានចូលរួមព្រតឹ្តកិារណ៍វាយកូនហ្គោលសប្របុរសធម៌លើកទី៦ក្នងុឆ្នានំ្រះ។ រូបថត ហុង មិនា  លោក Chhom Chhy  ។ 

 ព្រតឹ្តកិារណ៍នានាដូចជាព្រតឹ្តកិារណ៍វាយកូនហ្គោលប្រចំាឆ្នាគឺំដើម្របីផ្តល់មូលនិធិដល់កម្មវិធីសប្របុរសធម៌របស់ Lighthouse ។ មិនា
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កាលពីថ្ងៃអាទិតៃយ ទី២១
កុម្ភៈទីបៃឹកៃសាសន្តិសុខជាតិនៃ
សៃតវិមានលោកJakeSul-
livanបាននិយាយថាសហ-
រដ្ឋអាមៃរិកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើទំ-
នាក់ទំនងជាមួយអុីរ៉ង់ជុំវិញ
ពលរដ្ឋអាមៃរិកជាប់ឃុំឃំាង
នៅបៃទៃសនោះ។
ក្នុងកិច្ចសមា្ភាសន៍នៃកម្មវិធី

«FaceTheNation»របស់
ទូរទសៃសន៍CBSលោកSulli-
vanបាននិយាយថាការចាប់ខ្លនួ
ពលរដ្ឋអាមៃរិកគឺ «អយុត្តិធម៌
នងិខសុចៃបាប់»នងិជា«មហន្ត-
រាយមនុសៃសធម៌»ហើយការ-
ដោះលៃងពួកគៃគឺជា«អាទិភាព
ដ៏សខំាន់មយួ»របស់រដ្ឋបាល-
បៃធានាធិបតីJoeBiden។
«យើងបានចាប់ផ្ដើមទាក់ទង

ជាមួយអីុរ៉ង់លើបញ្ហានៃះហើយ

យើងនឹងបន្តធ្វើដូច្នៃះនៅពៃល
យើងឆ្ពោះទៅមុខ»លោកSul-
livanបាននិយាយបៃបនៃះ
ហើយបន្តទៀតថា៖ «សារដ៏
មតុមាំរបស់យើងចពំោះអុរីង៉់គឺ

ថាយើងនឹងមិនទទួលយកគំ-
និតដៃលពួកគៃបន្តឃំុឃំាងពល-
រដ្ឋអាមៃរកិក្នងុលក្ខណៈអយតុ្ត-ិ
ធម៌និងខុសចៃបាប់ឡើយ»។
មកដល់ពៃលនៃះគៃដឹងថា

យា៉ាងហោចណាស់ពលរដ្ឋអា-
មៃរិកចំនួន៥រូបដៃលមាន
សញ្ជាតិ២តៃវូបានអុរីង៉់ឃុំខ្លនួ
ពីបទចារកម្ម។
បនា្ទាប់ពីការលើកឡើងរបស់

លោកSullivanគៃហទំព័រ
សារព័ត៌មានអុីរ៉ង់មួយដៃល
មានទំនាក់ទំនងជាមួយកៃុម-
បៃឹកៃសាសន្តិសុខជាតិអុីរ៉ង់បាន
ដកសៃង់បៃភពមួយដៃលនិ-
យាយថា រាល់ការបៃសៃ័យ
ទាក់ទងរវាងកៃុងតៃអៃរ៉ង់និង
វា៉ាសុីនតោនអំពីពលរដ្ឋអា-
មៃរិកដៃលតៃូវបានឃុំខ្លួនតៃូវ
បានធ្វើឡើងតាមរយៈសា្ថានទតូ
ស្វ៊ីសមិនមៃនតាមការទំនាក់-
ទំនងដោយផ្ទាល់ទៃ។
បើទោះបីជាការពិភាកៃសាពី

ការដោះលៃងពលរដ្ឋអាមៃរិក
ទាងំនៃះបានចាប់ផ្ដើមក៏ដោយ
លោកSullivanបាននយិាយ
ថាកិច្ចពិភាកៃសាជាមួយកៃុង
តៃអៃរ៉ង់ដើមៃបីអាមៃរិកចូលរួម
កចិ្ចពៃមពៃៀងនយុក្លៃអ៊ៃរ២០-
១៥ វិញគឺមិនទាន់ចាប់ផ្ដើម
នៅឡើយ។
លោកBidenបាននិយាយ

កាលពីថ្ងៃសុកៃទី១៩កុម្ភៈថា
សហរដ្ឋអាមៃរកិតៃវូមានគោល-
បណំង«ធ្វើការចរចាឡើងវញិ»
ដើមៃបីសា្ដារកិច្ចពៃមពៃៀងដៃល
អតីតបៃធានាធិបតី Donald
Trumpបានដកសហរដ្ឋអា-
មៃរិកចៃញកាលពីឆ្នា២ំ០១៨។
លោកBidenបាននយិាយនៅ
ក្នុងសន្និសីទសន្តិសុខទីកៃុង
Munichថា៖ «យើងតៃូវការ
តមា្លាភាពនិងការបៃសៃ័យ
ទាក់ទងដើមៃបីកាត់បន្ថយការ-
កើនឡើងនៃការយល់ចៃឡំ ឬ
កំហុសឆ្គងយុទ្ធសាស្តៃ»។
តៃលោកSullivanបាន

នយិាយថា៖«ការផ្ដល់ជនូនោះ
នៅតៃមានដដៃលពីពៃះយើង
ជឿជាក់ថាមធៃយោបាយការទតូ
គឺជាមធៃយោបាយល្អបំផុតក្នុង
ការធ្វើវា[ការចរចា]។អុីរ៉ង់មិន
ទាន់ឆ្លើយតបនៅឡើយទៃ»។
លោកបាន...តទៅទំព័រ ១២

បេក់ សាយ

ទោះបីជារដ្ឋាភិបាលយោធា
មីយា៉ាន់មា៉ាបានពៃមានកៃុម-
អ្នកតវា៉ាបៃឆំងរដ្ឋបៃហារថា
ពួកគៃអាចសា្លាប់តទៅទៀតក្តី
ក៏បៃជាជនរាប់់មឺុននាក់ បាន
តវា៉ាតាមដងផ្លវូនានាជាថ្មកីាល-
ពីថ្ងៃចន្ទដោយធ្វើឱៃយភាពតាន-
តឹងកាន់តៃកើនឡើងជុំវិញការ-
សា្លាប់បាតុករចំនួន៤នាក់។
ភាគចៃើននៃបៃទៃសមយីា៉ាន់-

មា៉ា កំពុងមានភាពចលាចល
ជុវំញិកៃមុឧត្តមសៃនយី៍យោធា
ដៃលបានបណ្តៃញនិងចាប់-
មៃដឹកនាំសុីវិលលោកសៃីអ៊ុង-
សានស៊ូជីឃុំខ្លួនកាលពី៣
សបា្តាហ៍កន្លងទៅ។
ការតវា៉ាទៃង់ទៃយធំៗនៅ

តាមដងផ្លូវបានកើតឡើងនៅ
ទទូាងំបៃទៃសនៃះខណៈដៃល
យុទ្ធនាការបះបោរសុីវិលមួយ
បានធ្វើឱៃយកិច្ចបៃតិបត្តិការ
ជាចៃើនរបស់រដ្ឋាភិបាល និង

អាជីវកម្មផៃសៃងៗ ជាប់គាំង។
សៃចក្តីថ្លៃងការណ៍មួយនៅ

លើបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយគៃប់គៃង
ដោយរដ្ឋMRTVកាលពីថ្ងៃអា-
ទិតៃយបានឱៃយដឹងថា៖«កៃមុអ្នកតវា៉ា
បច្ចបុៃបន្នកំពុងញុះញង់បៃជាជន
ជាពិសៃសកៃុមក្មៃងជំទង់និង
យុវជនឱៃយឡើងទៅតាមដងផ្លូវ
ជាទីដៃលពួកគៃអាចបៃឈម
នឹងការបាត់បង់ជីវិត»។
សៃចក្តីថ្លៃងការណ៍នោះតៃូវ

បានគៃអានជាភាសាភូមាដោយ
មានបកបៃជាភាសាអងគ់្លៃស
នៅលើអៃកៃង់ទូរទសៃសន៍ បាន
កៃើនរំឭកអ្នកតវា៉ាអំពីការញុះញង់
ឱៃយមានអំពើកុបកម្មនិងភាពអនា-
ធិបតៃយៃយកើតឡើងនោះ។
ការពៃមាននោះបានកើត-

ឡើងបនា្ទាប់ពីមានមនសុៃសសា្លាប់
នៅចុងសបា្តាហ៍ចាប់តាំងពី
មានរដ្ឋបៃហារនោះមកដោយ
មនុសៃស២នាក់បានសា្លាប់
នៅពៃលកងកមា្លាំងសន្តិសុខ
បានបាញ់ទៅលើកៃុមអ្នកតវា៉ា

នៅក្នុងទីកៃុងមា៉ានដឡាយ
និងបុរសទី៣មា្នាក់ទៀតតៃូវ
បានគៃបាញ់សា្លាប់នៅក្នុងទី-
កៃុងយាំុងហោ្គោន។
ក្មៃងសៃីជំទង់មា្នាក់ទៀត ក៏

បានសា្លាប់ កាលពីថ្ងៃសុកៃ
កៃយពីតៃវូបានបាញ់ចកំៃបាល
នៅកន្លៃងតវា៉ា ហើយបាន
ចំណាយពៃលពៃយោបាលជិត២
សបា្តាហ៍។
លោកTomAndrewsអ្នក

សុើបអង្កៃតសិទ្ធិមនុសៃសឯក-
រាជៃយរបស់អង្គសហបៃជាជាតិ
បៃចាំនៅបៃទៃសមីយា៉ាន់មា៉ា
បាននិយាយនៅលើធ្វីធើរថា៖
«ខ្ញុំមានការភយ័ខា្លាចយា៉ាងខា្លាងំ
ដោយសារបាត់បង់ជវីតិមនសុៃស
ក្នុងនោះមានក្មៃងបៃុសជំ-
ទង់មា្នាក់នៅក្នុងទីកៃុងមា៉ាន-
ដឡាយខណៈរដ្ឋាភិបាល
យោធាបានបង្កើនអំពើសា-
ហាវពៃផៃសៃរបស់ខ្លួននៅក្នុង
បៃទៃសនៃះ»។
«ចាប់ពីកាណុងបាញ់ទឹក

រហូតដល់គៃប់កៅស៊ូ និង
ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នៃក ហើយ
ឥឡូវកងទ័ពបាញ់គៃប់ពិត
ទៅលើកៃមុអ្នកតវា៉ាដោយសន្ត-ិ
វិធី។អំពើឆ្កួតឡប់បៃបនៃះតៃូវ
បញ្ចប់ជាបនា្ទាន់!»។
អាជា្ញាធរបានបន្តចាប់ខ្លួន

មនសុៃសដៃលបានចាបផ់្តើមនៅ
ថ្ងៃរដ្ឋបៃហារទី១ខៃកុម្ភៈនៅ
ពៃលដៃលលោកសៃីអ៊ុងសាន
ស៊ជូីនងិសមាជកិជាចៃើននាក់
របស់រដ្ឋាភិបាល តៃូវបានគៃ
ចាប់ឃុខំ្លនួ។យោងតាមសមា-
គមជំនួយដើមៃបីអ្នកទោស-
នយោបាយបានឱៃយដឹងថា
មនុសៃស៦៤០នាក់តៃូវបាន
ចាប់ខ្លួនចោទបៃកាន់ឬកាត់-
ទោស ដោយ៥៩៣នាក់ក្នុង
នោះមានលោកសៃីអ៊ុងសាន
ស៊ូជី និងលោកបៃធានាធិបតី
WinMyintកំពុងតៃូវបានគៃ
ឃុំឃាំងនៅឡើយ។
រដ្ឋាភបិាលយោធាបានឡើង

គៃប់គៃងអំណាច កៃយពី

ចាប់លោកសៃីអ៊ុងសានស៊ូជី
ឃុំខ្លួននិងរារាំងសភាមិនឱៃយ
កោះបៃជុំដោយបានអះអាង
ថា ការបោះឆ្នាតកាលពីខៃ-
វចិ្ឆកិានោះមានភាពមនិបៃកៃតី
ជាចៃើន។លទ្ធផលបោះឆ្នាត
ដៃលគណបកៃសសម្ព័ន្ធជាតិ
ដើមៃបីលទ្ធិបៃជាធិបតៃយៃយ(N-
LD)របស់លោកសៃីអ៊ុងសាន
ស៊ូជីបានឈ្នះយា៉ាងភ្លូកទឹក-
ភ្លូកដីនោះតៃូវបានបញ្ជាក់អះ-
អាងដោយគណៈកម្មការរៀបចំ
ការបោះឆ្នាតមួយដៃលចាប់
តាំងពីពៃលនោះមកតៃូវបាន
ជំនួសដោយយោធាទៅវិញ។
រដ្ឋាភិបាលយោធា និយាយ

ថាខ្លនួនងឹរៀបចកំារបោះឆ្នាត
ថ្មី ក្នុងរយៈពៃល១ឆ្នាំទៀត
ហើយកងទ័ពមីយា៉ាន់មា៉ាបាន
និយាយកាលសបា្តាហ៍មុនថា
ទាហានមីយា៉ាន់មា៉ាកំពុងស្វៃង-
រកចាប់ខ្លនួអ្នកគំាទៃលៃបីៗដៃល
នៅពីកៃយការតវា៉ាបៃឆំង
រដ្ឋបៃហារក្នុងខៃនៃះហើយពួក
គៃបៃឈមនងឹការចោទបៃកាន់
ពីបទធ្វើការអធិបៃបាយនៅលើ
បណា្តាញសង្គមដៃលគំរាម
កំហៃងដល់ស្ថិរភាពជាតិ។
រដ្ឋបៃហារយោធានៃះ គឺជា

ឧបសគ្គដ៏ធំមួយចំពោះអន្តរ-
កាលរបស់បៃទៃសមីយា៉ាន់មា៉ា
ឈានទៅរកលទ្ធិបៃជាធិប
តៃយៃយកៃយពីយោធាគៃប់-
គៃងរយៈពៃល៥០ឆ្នាំ ដៃល
បានចាប់ផ្តើមដោយរដ្ឋបៃហារ
ឆ្នាំ១៩៦២។
លោកសៃីអ៊ុងសាន ស៊ូជី

បានឡើងកាន់អណំាចកៃយ
ពីគណបកៃសរបស់លោកសៃី
បានឈ្នះការបោះឆ្នាតឆ្នាំ
២០១៥ប៉ុន្តៃកៃុមឧត្តមសៃ-
នីយ៍ បានរកៃសាអំណាចយា៉ាង
ចៃើននៅកៃមចៃបាប់រដ្ឋធម្ម-
នុញ្ញដៃលតៃូវបានអនុម័តនៅ
កៃមរបបយោធា។
ចណំៃកកាលពីថ្ងៃចន្ទមៃសលិ-

មិញនោះដៃរ កៃុមរដ្ឋមន្តៃី-
ការបរទៃសEUតៃូវបានគៃ
រំពឹងទុកថានឹងអនុម័តទណ្ឌ-
កម្មបៃឆំងអ្នកដៃលនៅពី
កៃយការបង្កៃបរបស់បៃ-
ទៃសរុសៃសុីទៅលើអ្នករិះគន់
វិមានកៃឹមឡាំងលោកAlexei
Navalny និងកៃុមអ្នកគាំទៃ
របស់លោកនងិអ្នកទាងំឡាយ
ណាដៃលទទលួខសុតៃវូចពំោះ
រដ្ឋបៃហារនៅក្នុងបៃទៃសមី-
យា៉ាន់មា៉ា៕

អាមេរិកចាប់ផ្តើមទំនាក់ទំនងជាមួយអីុរ៉ង់ជំុវិញពលរដ្ឋអាមេរិកជាប់ឃំុ-
ឃំាងខណៈមិនមានផលផ្លេផ្កាក្នងុការចរចាកិច្ចពេមពេៀងនុយក្លេអ៊េរ

បេជាជនមីយ៉ាន់មា៉ានៅតេបន្តការធ្វើបាតុកម្មទោះបីជារដ្ឋា-
ភិបាលយោធាពេមានថាអ្នកតវ៉ាអាចស្លាប់តទៅទៀតក្តី

ទីបេឹកេសា សន្តិសុខ ជាតិ នេ សេតវិមានលោក  Jake Sullivan ធ្វើសន្នសីិទសារព័ត៌មាន កាលពីពេលកន្លងមក ។ AFP



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអង្គារ ទី២៣ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១WORLD www.postkhmer.com១២

ព័ត៌មានខ្លីៗ
ប្រទ្រសអង់គ្ល្រសអំពាវនាវឱ្រយអង្គការសហប្រជា-
ជាតិបើកការស៊ើបអង្ក្រតទៅលើតំបន់សី៊នជំាង
ប្រទ្រសចិន

កាល ពី ថ្ងៃចន្ទ  ទី២២ កុម្ភៈ  បៃទៃស អង់គ្លៃស អំពាវនាវ ឱៃយ អង្គការ 
សហបៃជាជាតិ បើកការ សុើបអង្កៃត ទៅលើ តំបន់ សុីនជាំង  បៃ-
ទៃសចិន។ ការ អំពាវ នាវនៃះ គឺ ដើមៃបី សុើបអង្កៃត របាយការណ៍ នៃ ការ- 
រំលោភ បំពាន នានា នៅក្នុង បៃទៃស ចិន ដៃល អាច កើត មានឡើង ។

រដ្ឋមនៃ្តី កៃសួង ការ បរទៃស អង់គ្លៃស លោក Dominic Raab បាន 
និយាយលើក ឡើងពី របាយការណ៍ នៃ ការ រំលោភ បំពាន នៅ តំបន់ 
សុនីជាងំ  បៃទៃសចនិ។  ការ រលំោភ បពំាន នោះ រមួ មានការ ធ្វើ  ទារណុ- 
កម្ម  កៃង កមា្លាំង ពលកម្ម  និង ការ បង្ខំ ឱៃយ ស្តៃី ព ពោះ។

បៃទៃស ចិន តៃូវ បាន គៃ ថ្កោល ទោស យា៉ាង ខ្លាំងចំពោះ ការ បង្កើត 
មណ្ឌល នៅសុនី ជាងំ នៅ ទ ីកៃងុប៉ៃកាងំ។  មណ្ឌលនោះ តៃវូបាន ស្គាល ់
ថា ជា មជៃឈមណ្ឌល បណ្តុះបណ្តាល វិជា្ជាជីវៈ ដើមៃបី បំបាត់ចោល ភាព 
ជៃលុ និយម និង ផ្តល់ ជំនាញ ថ្មីៗ ទៅ បៃជាជន។ អ្នក រិះគន់ បៃទៃស ចិន បាន 
ហៅ មណ្ឌលនោះ ថាជា ជំរុំ បៃមូលផ្តុំ។ អង្គការ សហ បៃជាជាតិ បាន 
និយាយថា  យា៉ាងហោច ណស់ ជនជាតិ អុ៊យហ្គរ័  និង មូស្លមី យា៉ាង តិច  
ចំនួន១  លាន នាក់ តៃវូ បាន ឃំុខ្លនួ នៅតំ បន់ សីុន ជំាង៕ សុខ  ស្រលុីច

សហភាពអឺរ៊៉បធ្វើស្រចក្តីរាយការណ៍ជាថ្មីម្តង-
ទៀតចំពោះទណ្ឌកម្មរបស់រ៊ស្រសី៊

កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ  ទី ២១  មករា  អ្នកការ ទូត ជាន់ខ្ពស់ របស់ 
សហភាពអឺរុ៉ប លោក Josep Borrell  បានគំរាម បៃទៃស រុសៃសុីជា ថ្មី 
ម្តង ទៀត ទាក់ទង នឹង ការ ដាក់ ទណ្ឌកម្ម លោក  Alexei Navalny។

លោក  Borrell  បាន នយិាយថា  លោកបាន កត ់សមា្គាលថ់ា តលុា- 
ការ រុសៃសីុកំ ពុងបន្ត ពៃងើយ កន្តើយ ចំពោះ សៃចក្ត ីសមៃច របស់ តុលាការ  
សិទ្ធ ិមនុសៃស អឺរុ៉ប ដៃលថា គួរ តៃដោះ លៃង លោក  Alexei Navalny។

ទោះយា៉ាង ណរសុៃសុ ីបាន ចៃន ចោល សៃចក្ត ីសមៃច របស ់តលុាការ 
សិទ្ធិ មនុសៃស អឺរ៉ុបថា  បាន ជៃៀតជៃក ចូល កិច្ចការ តុលាការ ក្នុង សៃុក 
របស់ខ្លួន៕ សុខ  ស្រីលុច

ប្រទ្រសចិននិងឥណ្ឌាបានដកកងទ័ពរបស់ខ្លនួ
ច្រញពីតំបន់ជម្លោះ

កាលពីថ្ងៃអាទិតៃយ  ទី២១កុម្ភៈ បៃទៃសឥណ្ឌា និងចិនបានដកទ័ព
របសព់កួគៃពតីបំនប់ងឹដៃលមានជម្លាះនៅតាមពៃដំៃនHimalayan 
បនា្ទាប់ពីភាពតានតឹងបានកើតឡើងជាចៃើនខៃ។

យោងសៃចក្តថី្លៃងការណរ៍មួ មៃបញ្ជាការពភីាគទីាងំសងខងបាន 
ជួបបៃជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃទី១៩ កុម្ភៈ និងមានការផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នា
ទាក់ទងនឹងស្ថានភាពនៃះ។ សៃចក្តីថ្លៃងការណ៍រួមបានបន្តសរ-
សៃរថា ភាគីទាំង២ នឹងបន្តការដោះសៃយបញ្ហាដៃលនៅសៃសសល់។

គួរបញ្ជាក់ផងដៃរថា ទាហានមកពីភាគីទំាងសងខងបានបៃឈម- 
មខុដាកគ់្នាតាងំពដីើមឆ្នាមំនុនៅចណំចុតៃតួពនិតិៃយLine of Actual 
Control ដៃលជាពៃបំៃទលដ់ៃន។ការដាកព់ងៃយកងទព័នៅក្នងុ
តំបន់Ladakhរបស់ឥណ្ឌា និងតំបន់Aksai Chin ដៃលគៃប់គៃង 
ដោយចិនហើយនៅជាប់ពៃំដៃនគ្នា បានបង្កើនភាពតានតឹងទៅលើ
ភាគីទាំង២៕ សុខ  ស្រីលុច

សៅ  សម្ភស្រស 

នាយក រដ្ឋ មនៃ្ត ីអសូ្តៃល ី Scott Morrison 
បាន នយិាយ កាល ពថី្ងៃ សៅរ ៍ថា  ហ្វៃសប៊កុ នងឹ 
ចាប់ ផ្ដើម ពិភាកៃសា ឡើងវិញ ជាមួយ នឹង រដា្ឋា-
ភិបាល អូស្តៃលី ទាក់ទង នឹង ចៃបាប់ បៃព័ន្ធ - 
ផៃសព្វផៃសាយ ដ៏ ចមៃងូ ចមៃស នា ពៃល ថ្មីៗ នៃះ។ 

កៃមុហ៊នុ បៃពន័្ធ ផៃសព្វផៃសាយ សង្គម យកៃស មយួ 
ន ៃះ បាន បិទ រាល់ អត្ថបទ ព័ត៌មាន នានា  មិន- 
ឱៃយ ផៃសព្វផៃសាយ នៅក្នុង បៃទៃស អូស្តៃលី ដើមៃបី 
ជា ការ ឆ្លើយតប នឹង ចៃបាប់ ដៃល នឹង តមៃូវ ឱៃយ 
Facebook  នងិ Google បងថ់្លៃ ដល ់ស្ថាបន័ 
ផៃសាយ  ព័ត៌មាន ដៃល បាន ផៃសព្វផៃសាយ មាតិកា 
របស់  ពួកគៃ នៅលើ បណ្តាញ សង្គម ទំាង នៃះ។ 

លោក Morrisson  បាន និយាយ ថា៖«ខ្ញុ ំរីករាយ   
ណស ់ដៃល កៃមុហ៊នុ ហ្វៃសប៊កុ  បាន សមៃច- 
ចតិ្ត ផៃសះផៃសា ជាមួយ យើង ជាថ្មី ម្តងទៀត  នងិធ្វើ-   
ការ ពភិាកៃសា គ្នា បន្តទៀត ដើមៃប ីធានា ឱៃយ បាន នវូ 
ការ ការពារ ដៃល យើងចង ់ធ្វើ  នងិ ធានាឱៃយ បាន 
នូវ សង្គម បៃជា ធិបតៃយៃយ សៃរី មួយ ដៃល ទទួល - 
បាន ព័ត៌មាន បើក ចំហ»។

ដោយឡៃកកៃមុហុ៊ន  Google បាន យល់ - 
ពៃម លើកិច្ច ពៃមពៃៀង អាជា្ញា ប័ណ្ណជា មួយ អ្នក- 
បោះពុម្ពផៃសាយ រួមទាំង កៃុមហ៊ុន គៃប់គៃង 
ព័ត៌មាន របស់ លោក  Murdoch  រួច ហើយ  ខណៈ  
កៃមុហុ៊ន Facebook នៅ មិនទាន់ នៅ ឡើយ។

ជា មួយ គ្នានៃះ ដៃរ  កៃុមហ៊ុន នៃះ  (Face-
book)  តៃូវបាន គៃ រិះគន់ ជាខ្លាំង ចំពោះ ការ- 
បទិ  បណ្តាញ ភា្ជាបទ់ៅ នងឹ គៃហទពំរ័ របសរ់ដា្ឋា-  
ភិបាល  និង កៃសួង សុខភិបាល  ក្នងុ ពៃល 
ដៃល   បៃទៃស ចាប់ ផ្តើម យុទ្ធនាការ ចាក់ 
វ៉ាក់សំង កូវីដ ១៩  នៅក្នុង សបា្តហ៍នៃះ។

លោក  Simon Milner  អនបុៃធាន គោល- 
នយោបាយ សធារណៈ របស់ កៃុមហ៊ុន Fa-
cebook បៃចាំ តំបន់ អាសុី បា៉ាសុីហ្វិក  បាន 
ថ្លៃងបៃប ់សរពត័ ៌មាន  Sydney Morning 
Herald  កាលព ីថ្ងៃសកុៃ ថា៖ «នៃះ ជារឿងព-ិ
បាក នឹងធ្វើ។  យើងមិន ដៃលធ្វើ វ ពី មុន មក- 
ទៃ។  យើងមាន ការ សោកស្តយ ណសច់ពំោះ 
កំហុស ដៃលយើង បានធ្វើ នៅក្នុង ការ អនុវត្ត 
មួយចំនួន កន្លង មក»។

យា៉ាង ណមញិ  កៃមុហ៊នុ  Facebook  នងិ 

Google  ធា្លាប់បាននិ យាយថា  សំ ណើ របស់ 
អសូ្តៃល ីបាន គរំាម កហំៃង ដល ់គោល ការណ ៍
នៃ ការ បៃើបៃស់ អុីនធឺណិត ដោយ សៃរី។ 
ទោះយា៉ាង ណរ ដា្ឋា ភិបាល អូសៃ្តាលី កំពុង តៃ 
បន្ត ទៅមុខ ជានិច្ច ជាមួយ នឹង សំណើ នៃះ 
ដៃលអាច នឹង តៃូវបាន បង្កើត ជាចៃបាប់ ថ្មីមួយ  
កៃយ ពៃទឹ្ធសភា បាន អនមុត័។  បច្ចបុៃបន្នស-ំ 
ណើនៃះ  តៃវូបាន អនមុត័ ដោយ សភាជានទ់ាប 
របស់ បៃទៃស នៃះរួច ទៅ ហើយ ។

លោក Morrison  បាន លើកឡើង ពី វិធាន 
សៃដៀងគ្នា នៅក្នងុ សហភាព អរឺ៉បុ  នងិ បៃទៃស 
កាណដា ដៃល បៃទៃសនៃះ គៃប់គៃង លើ 
ចៃបាប ់បៃពន័្ធ ផៃសព្វផៃសាយ។  លោក បាន នយិាយ 
ថា៖ «ជហំរ របស ់រដា្ឋា ភបិាល អសូ្តៃល ី បង្ហាញ 
ជាក ់ចៃបាសណ់ស ់បៃជាជន នងឹដងឹ ថា អន្តរជាត ិ
នឹង គំទៃ អូ្រស្តលី ជំហរ ខ្លាំង»។

ដោយ ឡៃក  លោក Mike Masnick ជា ស្ថាប- 
និក  និងជា អ្នកវិភាគ ខង បៃព័ន្ធ ផៃសព្វផៃសាយ 
ព័ត៌មាន Techdirt គំទៃ  Facebook  ដោយអះ- 
អាង ថា ការ ហាមឃាត់ ព័ត៌មាន នៃះ គឺ ដើមៃបី ផល- 
បៃយោជន«៍ អុនីធណឺ ិតសៃរ ី នងិ បើកចហំ»  ពៃះ 
ចៃបាប់ អូសៃ្តាលី នឹង បង្ខំឱៃយ  កៃុមហ៊ុន  Google  
និង Facebook  បង់«ពន្ធ តំណភា្ជាប់» ដៃល គត់  
គិត ថា  ជា ការ ធ្វើឱៃយ «មាន បញ្ហារញ៉ៃ រញ៉ៃ»។

លោក  Masnick បាន សរសៃរ ថា៖«កៃុម- 

អ្នកកាសៃត ខ្ជលិ ចៃអសូ មយួ ចនំនួ ដៃលមនិ- 
បាន  សមៃបខ្លនួ នងឹរក មើល គរំូ អាជវីកម្ម  ទៅ 
តាម សមយ័ កាល អុនីធណឺតិមនិតៃមឹ តៃចងធ់្វើ 
ការ ផៃសព្វផៃសាយ ដោយ សៃរី ទៃ ថៃមទាំង ចង់ 
ទទួល បាន  បៃក់ កមៃ ពី បណ្តាញ សង្គម វិញ - 
ទៀត។  នៃះវ ដូចជា ការ និយាយ ថា  NBC មិន- 
តៃឹមតៃ តៃូវបើក ការ ផៃសាយ ពាណិជ្ជកម្ម ឱៃយ 
Techdirt ប៉ណុ្ណោះទៃ ប៉នុ្តៃវ ក ៏តៃវូបង ់ថ្លៃឱៃយខ្ញុ ំ
ដៃរ ។  ខ្ញុគិំត ថា រឿងពន្ធ ស្អនីៃះ មិន សមហៃតុ - 
ផល ទៃ »។ ទោះ យា៉ាង ណក្ដ ី បៃទៃស អសូ្តៃល ី 
បាន ប្ដៃជា្ញា ចិត្តរួច ហើយថា  នឹងមិន ផ្លាស់ប្ដូរ 
សំណើ របស់ ខ្លនួ ទៃ បើទោះបី ជា មានការ ជំទា ស់ 
ពី សំណក់ កៃុមហ៊ុន បច្ចៃក វិទៃយាធំៗក្ដី ។ 

អ្នក តណំង កៃមុហ៊នុ  Facebook កាល ព ី
ថ្ងៃ ចន្ទ បាន បដសិៃធ  ធ្វើ អតា្ថា ធបិៃបាយ លើចៃបាប ់
ដៃល បាន អនុម័ត ដោយ សភា ជាន់ទាប កាល -  
ពី  សបា្តហ៍ មុន។

 យា៉ាងណមិញ  កៃុមហ៊ុន  Lobby group  
DIGI  ដៃល តណំង ឱៃយ កៃមុ ហ៊នុ  Facebook  
Google នងិ កៃមុហ៊នុ ដទៃ ទៀត ដចូ ជា  Twit-
ter  ជា ដើម បាន និយាយ កាលពី ថ្ងៃចន្ទ ថា  
សមា ជិក របស់ខ្លនួ បាន យល់ ពៃមអនុម័ត កៃម - 
បៃតិបត្តិ ឧសៃសាហកម្ម ដើមៃបី កាត់ បន្ថយការ- 
ផៃសព្វផៃសាយ ព័ត៌មាន មិនពិត តាមអុីនធឺ-
ណិតហើយ ៕

នាយករដ្ឋមន្ត្រនី្រប្រ ទ្រសអូស្ត្រលី លោក Scott Morrison។  រូប ថត AFP

ក្រម៊ហ៊៊នFacebookនឹងចាប់ផ្តើមពិភាក្រសា
ឡើងវិញស្តអំីពីច្របាប់ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយនៅអូស្ត្រលី

តពទីពំរ័ ១១...បន្ត ទៀត ថា ៖ «ឥឡូវ 
នៃះ  អុីរ៉ង់ គឺ ដាច់ ដោយ ឡៃក តៃ ឯង ក្នុង 
ការ ទូត មិន  មៃន អាមៃរិក ទៃ »។

នៅ ដើម ថ្ងៃ អាទិតៃយ ដដៃល  អុីរ៉ង់ 
បាននិយាយ ថា  សហរដ្ឋ អាមៃរិក នឹង 
មិន  អាច ចូល   រួម កិច្ច ពៃមពៃៀង នុយ-
ក្លៃអ៊ៃរ ឡើងវិញ ទៃ  លុះតៃ តៃ បៃទៃស 
អាមៃរិក អាចដក  ទណ្ឌកម្ម ទំាង អស់ ដៃល   
បាន ដាក ់លើ កៃងុ តៃអៃរង៉ ់ ខណៈ ពៃល 
ដៃល ទីកៃុង វ៉ាសុីន តោន  និយាយ ថា  
ទីកៃងុ តៃអៃរ៉ង់ តៃវូ អនុ លោម តាម កិច្ច -  
ពៃមពៃៀង  ២០១៥ ហើយ បន្ថយ កមៃតិ  
ការ បនៃសុទ្ធ សរធាតុ អ៊ុយ រា៉ានីញ៉ូម។

រដ្ឋ មន្តៃ ីការ បរទៃស អីុរ៉ង់ លោក  Mo-
hammad Javad Zarif បាន 
បៃប់សរ ព័ត៌មាន ក្នងុ សៃកុ  Press TV 
ថា ៖ «សហ រដ្ឋ  អាមៃរកិ នងឹ មនិ អាច ចលូ- 
រួម កិច្ច ពៃមពៃៀង  នុយក្លៃអ៊ៃរ ឡើង វិញ 
ទៃ នៅ ពៃល បៃទៃស នៃះ ដក ទណ្ឌកម្ម។ 
នៅ ពៃល គៃប ់គ្នា បាន បពំៃញ កាតព្វ កចិ្ច 
របស់ ពួកគៃ រួច រាល់ការ ពិ ភាកៃសា អាច  
នឹង ចាប់ ផ្ដើម » ។

លោក  Zarif បាន បន្ត ទៀត ថា ៖ 
«លោក Biden បាន អះអាង ថា  គោល- 
នយោបាយ សមា្ពាធ អតិបរមា របស់ 
លោក Trump គ ឺជា ការ បរាជ័យ អតិ-
បរមា  បុ៉ន្តៃ ពួក គៃ មិន បាន ផ្លាស់ ប្ដរូ គោល- 
នយោបាយ នោះ ទៃ ។ សហរដ្ឋ អាមៃរកិ 
ញៀន នឹង ការ ដាក់ ទណ្ឌកម្ម  ការ  ដាក់ 

សមា្ពាធ និង ការ សម្លុត ដៃល មិន មាន 
បៃសិទ្ធភាព ជា មួយ នឹង អុីរ៉ង់ » ។

ការ ដោះ ដូរ ពាកៃយ សម្ដី រវង ទីកៃុង 
វ៉ាសីុន តោន និង តៃអៃរ៉ង់ បាន កើត ឡើង 
នៅ ពៃល   លោក Rafael Grossiបៃធាន 
អង្គការ ឃា្លា ំមើល នយុក្លៃអ៊ៃរ របស ់អង្គ-
ការ សហ បៃជា ជាតិ បាន ជួប ជា មួយ  
មន្តៃ ីអុរីង៉ ់ដើមៃប ីពៃយាយាម រកៃសា សមត្ថភាព 
អធិការ របស់ លោក  ក្នុង ការ តាម  ដាន 
កម្មវិធី នុយក្លៃអ៊ៃរ របស់ អុីរ៉ង់ ។

បនា្ទាប់ ពី កិច្ចពិភាកៃសា ទី ភា្នាក់ងរ ថាម- 
ពល   បរមាណូ អន្តរ ជាតិ  និង អុីរ៉ង់ បាន 
យល់ ពៃម  បន្ត សកម្មភាព ផ្ទៀងផ្ទាត់ និង  
តៃតួ ពិនិតៃយ ដៃល ចំាបាច់  បុ៉ន្តៃ កាត់ បន្ថយ  
សិទ្ធ ចូិល ពិនិតៃយ  និង លុប បំបាត់ ការ ធ្វើអធិ- 
ការកិច្ច ដៃល មិន បាន ឱៃយ ដឹង ជា មុន ។

ផៃនការ សកម្មភាព រួម ឆ្នា២ំ០១៥  
(JCPOA) ដៃល តៃវូ បាន ចរចា ដោយ 
រដ្ឋ បាល បៃធានាធិបតី  Barrack 
Obama បាន  ដក ទណ្ឌកម្ម ទៅ លើបៃ- 
ទៃស អុីរ៉ង់ ដៃល  បាន ធ្វើ ឱៃយ សៃដ្ឋកិច្ច 
បៃទៃស នៃះ ធា្លាក់ ចុះ និង កាត់ បន្ថយ ការ-  
នាចំៃញ បៃង រហតូ ដល ់ពាក ់កណ្តាល។ 
ជា ថ្នរូ នងឹ ការ បន្ធរូ បន្ថយ ទណ្ឌកម្ម អុរីង៉ ់
បាន ទទួល យក ដៃន កំណត់ លើ កម្មវិធី 
នុយក្លៃអ៊ៃរ របស់ ខ្លួន  រហូត ដល់ ផុត 
កំណត់ នៅ ឆ្នាំ២០២៥ ។

ការ ដាក់ ទណ្ឌកម្ម លើ តៃអៃរ៉ង់ បាន 
ធ្វើ  ឡើង ដោយសរ សហរដ្ឋ អាមៃរិក និង 
សម្ពន័្ធ  មតិ្ត នៅ អរឺ៉បុ ជឿជាក ់ថា  អុរីង៉ ់មាន 
មហចិ្ឆតា បង្កើត អាវធុ នយុក្លៃអ៊ៃរ ។ កៃងុ 
តៃអៃរ៉ង់ បាន ចៃន ចោល ការ ចោទ- 

បៃកាន់ នៃះ ។
កាល ពី ឆ្នា ំ ២០១៨ លោក Trump បាន    

ដក សហ រដ្ឋអាមៃរិក ចៃញ ពី JCPOA 
និង ដាក់ ទណ្ឌកម្ម លើ អុីរ៉ង់ ឡើង  វិញ  
ដោយ លោក បាន និយាយ ថា  JCPOA 
គឺ ជា «កិច្ច   ពៃមពៃៀង អន់ បំផុត» ។ ជា 
ការ ឆ្លើយ តប នឹង  សកម្មភាព អាមៃរិក  
អីុរ៉ង់ បាន ចាប់ ផ្ដើម  បនៃសុទ្ធ សរធាតុ 
អ៊ុយរា៉ានីញ៉ូម  លើស កមៃិត ដៃល បាន 
ចៃង ក្នងុ កិច្ច ពៃមពៃៀង  ហើយ ចាប់  ផ្ដើម 
ការ សក លៃបង មីសុីល ឡើង វិញ ។

បនា្ទាប់ ពី ការ ចាក ចៃញ របស់ កៃងុ វ៉ាសីុន- 
តោន បៃទៃស ហត្ថលៃខី នៃ កិច្ច ពៃម ពៃៀង  
ដចូជា បារាំង អាល្លឺម៉ង់ ចកៃ ភព អង់-
គ្លៃស  រុសៃសីុ និង ចិន បាន ពៃយាយាម រកៃសាបន្ត   
អនុវត្ត តាម  កិច្ច ពៃមពៃៀង នៃះ ៕

អាម្ររិកចាប់...
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រ័ត្ន សុជាតា

ភ្នពំេញ : ស្ថតិក្នងុកែវថ្លាមលូ
ទែវែងពន្លឺអពំលូភ្លើងចែងចាងំ
រំលែចកូនខ្មុកល្ខោនខោល
តូចៗរូបហនុមានយកែសទស-
កណ្ឌនិងលកតាឥសីស្អាត
ប្លែកភ្នែកគួរឱែយគយគន់ខុសពី
មុខខ្មុកធំៗដែលតែូវបានពាក់
សម្ដែងលើឆាកទសែសនីយភាព
សិលែបៈល្ខោនខោលនានា។
ស្នាដែច្នែខ្មកុល្ខោនខោលជា

រូបតូចៗសមែប់តាំងលម្អ
លើកស្ទួយសិលែបៈវបែបធម៌ខ្មែរ
នែះគឺជាគំនិតច្នែបែឌិតរបស់
សមាជិកកែុមរបាំខ្មែរដែល
តែូវបានបង្កើតឡើងជាងកន្លះ
ទសវតែសរ៍មកហើយក្នុងចក្ខុ-
វិស័យផ្ដោតទៅលើការថែរកែសា
ការការពារលើវិស័យសិលែបៈ
គែប់ទមែង់ពែមទាំងចូលរួម
អភិវឌែឍមានទាំងភ្លែងបុរាណ
សម័យចមែៀងនិងរបាំ។
លកស៊ូ វណ្ណៈអ្នកដឹកនាំ

កែមុរបំាខ្មែរនិងជាអតីតសិលែប-
កររបាំបែពែណីខ្មែរផងដែររឭំក
បែប់ពីការកកើតកែុមថ៖
«កែុមរបាំខ្មែរយើងកើតឡើង
ក្នុងឆា្នាំ២០១៥ក្នុងនោះយើង
មានសមាជិក១៨នាក់។កែុម
របស់យើងមានបែភពកើត-
ចែញពីសមាគមចលនាវបែបធម៌-
ជាតិដែលមានការទទលួស្គាល់

ពីកែសួងមហាផ្ទែកែសួង
វបែបធម៌វិចិតែសិលែបៈ និងស-
លារាជធានីភ្នពំែញ។សមាជកិ
របស់យើងមួយៗសុទ្ធតែបាន
ឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាល
ខាងសមាគមដូចៗគ្នា»។
ខ្មុកដែលកែុមរបាំខ្មែរបានធ្វើ

នងិដាកឱ់ែយអតថិជិនជាវមានរបូ
ហនុមានយកែសទសកណ្ឌនិង
លកតាឥសីពែះរាមពែះ-
លកែសណ៍ពែះនាងសីតាយកែស
រាមសូស្វាសគុែពីស្វាមហាជម្ពូ
យកែសកែុងរាពណ៍និងតួអង្គ
ដទែទៀតដោយតែូវបានរចនា
គួរជាទីទាក់ទាញ។
ការបង្កើតខ្មុកនែះតែូវបាន

លកវណ្ណៈបានបែប់ពីគោល-
បណំងថ៖«យើងមានគោល-
គំនិតធំៗចំនួន៣។ទី១គឺ
យើងផ្ដោតទៅលើការថែរកែសា
និងផែសព្វផែសាយយើងចង់ឱែយ
ទូលំទូលាយទៅលើការផែសព្វ-
ផែសាយល្ខោនខោល»។
អ្នកដឹកនាំកែុមវ័យ៣២ឆា្នាំ

រូបនែះបានបន្តទៀតថ៖«ខ្មុក
មានបែភពមកពីល្ខោនខោល
មានមុខធំៗតែយើងធ្វើតូច
ដើមែបីឱែយមានលក្ខណៈងាយ-
សែលួក្នងុការទុកដាក់ឬក៏សែលួ
ក្នងុការដកឹជញ្ជនូនងិមើលទៅ
គរួឱែយសែឡាញ់សមែប់មនសុែស
គែប់វយ័។ទី២គឺគត់អាចយក
ជូនជាកាដូទៅដល់ភ្ញៀវជាតិ

នងិអន្តរជាតិដើមែបីឱែយគែស្គាល់
ពីអត្តសញ្ញាណជាតិនិងទី៣
គឺគត់អាចយកទៅធ្វើជាទី-
សកា្ការៈឬក៏យកដាក់តាំងក្នុង
ផ្ទះឬក្នុងការិយាល័យ»។
លក វណ្ណៈបានឱែយដឹងថ

ដណំើរការធ្វើខ្មកុបានចាបផ់្ដើម
យូរដែរហើយតែសម្ទុះគំទែ
ទើបតែកើនឡើងកាលពីចងុឆា្នាំ
២០១៩។
គតិតែមឹដើមខែកមុ្ភៈកែមុរបាំ

ខ្មែរទទួលបានការជាវ៦២ខ្មុក
ដែលនែះមិនទាន់រាប់បញ្ចូល
អ្នកមិនទាន់បានកក់បែក់និងអ្នក-
កុម្ម៉ង់ក្នុងផែចជាបន្តបនា្ទាប់។
ខ្មុកស្នាដែកែុមរបាំខ្មែរមាន

២ទហំំគឺទហំំតចូសមែប់ដាក់
លម្អនិងទំហំធំអាចពាក់បាន។
ខ្មកុតចូៗអ្នកចលូរមួធ្វើចនំនួ

៣នាក់ហើយសមាជិកកែុម
លកគែន់តែបានទៅមើល
រៀមចែបងធ្វើខ្លះៗគួបផែសំនឹង
ទែពកោសលែយនិងគំនិតច្នែ-
បែឌិតដោយមិនបានរៀន
ជំនាញនែះតែម្ដងទែ។
អតីតសិលែបកររបាំបែពែណី

ដែលទទូចឱែយអ្នកជំនាញនិង
អ្នកមិនជំនាញក្នងុវិស័យសិលែបៈ
ចែះគទំែឱែយតម្លែជយួស្ថាបនា
និងសិកែសាស្វែងយល់ពីគ្នាជា-
ជាងធ្វើការបែៀបធៀបនោះ
បានរៀបរាប់ថ៖ «សមែប់
ទហំំតចូវាមានទហំំប៉ុនទរូស័ព្ទ

អាយហ្វូនប៉ុណ្ណោះវាតែូវបាន
ដាក់ក្នងុកែឡថ្លាដ៏ស្អាតរមួទាងំ
មានភ្លើងផងដែរ។រាល់ការ-
កុម្ម៉ង់ខាងយើងនឹងកំណត់
រយៈពែល១ខែ មិនថគត់
កុម្ម៉ង់តិចឬចែើន»។
លកបន្តថ៖«សមែប់តម្លែ

ខ្មុកគិតទៅតាមទំហំក៏ដូចជា
ភាពពបិាកនែរបូ។ខ្មកុធម្មតាឬ
រូបដែលមានភាពងាយសែួល
ធ្វើដូចជាពែះរាមពែះលកែសណ៍
គឺតម្លែ៦០ដុលា្លារសមែប់តួ-
អង្គយកែសឬតអួង្គតាឥសីគឺគតិ
ចាប់ពី៨០ដុលា្លារឡើងទៅ»។
កែពីខ្មកុកែមុរបាំខ្មែរក៏មាន

រចនាសម្លៀកបពំាក់នងិទមែង់
សិលែបៈផែសែងៗបែកបដោយ
គុណភាពនិងបែណីតភាពដ៏
គួរឱែយស្ញប់ស្ញែងផងដែរ។
លកវណ្ណៈបានរៀបរាប់ពី

ស្នាដែសម្លៀកបំពាក់កែមុលក
ថ៖ «យើងមិនមានច្នែម៉ូដទែ
យើងបែើបែស់ទមែង់ដើមបែើ
បែណីតភាពដើមែបីឱែយវានៅតែ
ថ្ម។ីយើងបែើមកដុមាសឱែយមាន
ពន្លឺសពំត់យើងបែើសពំតស់តូែ
សែបែយើងបែើបា៉ាក់ឌិនរំស័រ។
របាំបែពែណី
របាំបុរាណ
ផែសែងៗ

យើង
គែន់តែ
ធ្វើការអាប់ឌែត
ខ្លះៗ»។
លកបានបន្តថ៖

«យើងបានច្នែម៉ដូឈតុ
តំណងជាតិទមែង់
បុរាណសមែប់ការ-
ថតហ្វែសសនិហើយ
បច្ចុបែបន្នយើងទើបតែ
ទទលួបានជយលាភី
លែខ១ ហើយ
យើងនឹងបានយក
ឈុតទៅបងា្ហាញវត្ត-
មាននៅលើឆាកអន្តរ-
ជាតិនៅក្នុងកម្មវិធីMiss
World2021នាពែលខាង

មុខនែះ»។
ទន្ទឹមនឹងការគំទែចែើនពី

បែយិមតិ្តកែមុរបាំខ្មែរក៏ទទលួ-
បានទាំងការសរសើរនិងមតិ
រិះគន់តែលករីករាយនឹង
ទទួលគែប់មតិយោបល់ដើមែបី
ជាទុនក្នុងការអភិវឌែឍខ្លួន។
អ្នកដកឹនាំកែមុរបាំខ្មែររបូនែះ

បានលើកឡើងថ៖«ដោយមាន
ការផ្ដល់មតិយោបល់ពីអតិ-
ថិជនពែលនែះយើងបាន
ដាក់រូបទង់ជាតិអមសងខាង
អត្ថនយ័របស់តួអង្គមយួៗ
ដែលជាអត្តសញ្ញាណ-
ជាតិខ្មែរ។នៅថ្ងែអនាគត
យើងមានគមែងបោះតែ
Made inCambodia
លើកែឡក៏ដូចជាលើខ្មុក
តែម្ដង»។
ព័ត៌មានបន្ថែមពីស្នាដែ

នានារបស់កែមុរបំាខ្មែរអាច
ទាកទ់ងតាមគែហទពំរ័ហ្វែស-
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ក្រមុរបំាខ្ម្ររ ច្ន្រខ្មកុល្ខោនខោលតូចៗ
តំាងលម្អទទួលបានការគំាទ្រខ្លាងំពីមហាជន

ខ្មុករូបតា ឥសី   រំលេចសោភណភាព ក្នុងកេវ   តាំង លម្អ ។ រូបថតសហការី

ការ កុម្ម៉ង់  ខ្មុកតូចៗ សមេប់ដាក់តាំងលម្អ  អតិថិជន តេូវ រង់ចាំ រយៈពេល ១ខេ ។ រូបថតសហការី

ខ្មុកធំ ដេលអាចពាក់ បាន ជាស្នាដេ អ្នកជំនាញ សិលេបៈនេ  កេុម របាំ ខ្មេរ 
(Robam Khmer)។ រូបថតសហការី
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ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ ទី បំផុត ការ បៃកួត- 
បៃជៃង   តៃងនិពន្ធ បៃលោម- 
លោក និងកំណាពៃយ រឿងនៃ ពាន-  
រងា្វាន់ អកៃសរ សិលៃប៍ ពៃះនាង    ឥន្ទៃ- 
ទៃវី ឆ្នាំ ២០២០  រក ឃើញ   ម្ចាស់ 
ជយ លាភី ហើយ ដោយ  នាយក- 
ដ្ឋាន សៀវភៅ និង កា  រ អាន    នៃ 
កៃសងួ វបៃបធម ៌នងិ វចិតិ ៃ សលិៃបៈ 
បាន  រៀបច ំ បៃកា  ស នងិ បៃគល ់
ពាន រងា្វាន់ កាល ពី ចុង សបា្តាហ៍ 
កន្លង  មក នៃះ។ 

ពានរងា្វាន ់អកៃសរ សលិៃប៍ ឥន្ទៃ ទៃវ ី

ឆ្នា២ំ០២០ ផ្នៃក សំណៃរ  បៃ-
លោម លោក  លៃខ ១ បាន ទៅលើ  
អ្នក  និពន្ធ លោក  កៃវ សៃងរដ្ឋា  
មក ពីខៃត្ត កំពង់ឆ្នាំង សមៃប់ 
បៃលោម លោក រឿង «ឧត្ត  ម គត»ិ 
លៃខ ២ បាន  ទៅ លើ អ្នក និពន្ធ 
លោក ធឿន វុទ្ធី មក ពីខៃត្ត- 
សៀមរាប  សមៃប់ បៃលោម- 
លោក  រឿង « បណ្ណ សរ សើរ» 
លៃខ៣ បាន ទៅ លើ អ្នក និពន្ធ  
កញ្ញា ភុយ រតនា មក ពី ខៃត្ត  
សៀមរាប សមៃប់  ប ៃលោ ម-   
លោក  រឿង « ស្អប់ពុក» លៃខ៤ 
បាន ទៅ លើ អ្នក និពន្ធ លោក - 

ដកុដុ ំមក ព ីខៃត្ត ពៃ វៃង សមៃប ់
បៃលោម  លោក រឿង « មៃង- 
ភ្លើង» និង លៃខ ៥ បាន ទៅ លើ 
អ្នក នពិន្ធ លោកសៃ ីឡងុ លាប-  
សុជាតា មក   ពី  ខៃត្ត កំពង់ចាម 
សមៃប់  បៃលោម លោក រឿង- 
«បៃះ ដងូ រតនា»។ ចណំៃកខាង  
ផ្នៃក   សំណៃរ   កំណាពៃយ  រឿង វិញ 
មិន មន ចំណាត់ ថ្នាក់លៃខ១ 
និង  លៃខ២ ទៃ គឺ មន តៃ លៃខ ៣ 
លៃ ខ  ៤ និង លៃខ ៥ បុ៉ណ្ណោះ 
ដោយ ក្នងុ នោះ លៃខ ៣ បាន ទៅ 
លើ កវ ីសៃ ីឈ្មោះ  មនិ សធុ ីមកព ី 
ខៃត្ត    កៃចៃះ  ដៃល  សរសៃរ កំណាពៃយ  

រឿង មន ចំណងជើង ថ «មន្ត-
ស្នៃហ ៍ នារ ីវសិ្វករ» លៃខ  ៤ បាន 
ទៅ   កវ ី លោក  ខឹក ហ៊ន មក ពីខៃត្ត  
តាកៃវ ដៃល សរ សៃរ  ក ំណាពៃយ 
រឿង មន ចំណង   ជើង ថ  «នំ ធំ-  
ជា ង  នាឡ»ិ នងិ  លៃខ  ៥ បានទៅ  
កវ ីលោក វងៃស សភុាជ មក ពី ខៃត្ក 
ពៃវៃង ដៃល សរសៃរ កំណាពៃយ  រឿង   
មន ចំណង ជើង  ថ «ន័យ ជីវិត »។ 

 សមៃប់ ជ យលាភី បៃកួត- 
បៃជៃង   តៃង និពន្ធ បៃលោម-  

លោក នងិ កណំាពៃយ នៃ ពាន រងា្វាន ់ 
អកៃសរ សលិៃប៍ ពៃះ នាង     ឥនៃ្ទ ទៃវ ីឆ្នា ំ
២០២០ មន  លៃខ  ១ ដល់  ៣ 
ដោយ  ទទលួ បាន ពាន  រងា្វាន ់ ១ 
និង បៃក់ឧបត្ថម្ភ  ចំណៃក   ជយ 
លាភី ពី  ៤ និង លៃខ ៥   ទទួល 
បាន  បណ្ណ   សរ សើរ  ១ នងិ បៃក ់
ឧបត្ថម្ភ ។  ខណៈ   ន   ឆ្នា២ំ០២០  
នៃះ មន បៃក្ខជន  ដក់ស្នាដៃ 
ដើមៃបី ចូល រួម  បៃឡង មន ចំនួន 
១៦៦ ស្នាដៃ ដោយ បៃលោម-  
លោក ១១៨ ស្នាដៃ និង កំណាពៃយ 
រឿង ៤៨ ស្នាដៃ។

លោក កុក រស់ បៃធាន នាយក- 
ដ្ឋាន សៀវភៅ និង ការអាន នៃ 
កៃសងួ វបៃបធម ៌នងិ វចិតិៃសលិៃបៈ  
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ឱៃយ ដឹង ពី 
ហៃត ុ ផល ដៃល  ម្ចាស ់ជយ លាភ ី
នៃ សំណៃរ កំណាពៃយ រឿង  មិន 
មន លៃខ១ និង លៃខ២ ដៃរ ថ៖ 
«ដោយសរ តៃ ផ្នៃក នៃះ កៃយ 
ពី បាន ពិនិតៃយ ស្នាដៃ ដៃល ដក់ 
មក ចលូ រមួ បៃកតួ  គណៈ កម្មការ 
មិន អាច រក ឃើញ  ស្នាដៃ ណា មួយ   
ដៃល មន លក្ខ ណៈ ល្អ គៃប ់គៃន ់
និង   តៃឹម តៃូវ តាម លក្ខខណ្ឌ ចង់  
បានឡើយ  គឺ មន តៃ តៃឹម 

លៃខ៣ ប៉ុណ្ណោះ ។ ដូច្នៃះ កៃុម 
គណៈកម្មការសមៃច ចំហ  ទុក 
ចោល  លៃខ១ និង លៃខ២ សមៃប់   
ពាន រងា្វាន់ កំណាពៃយ  រឿងឆ្នា ំនៃះ»។ 

ដចូ្នៃះ សមៃប ់ឱកាស ចលូ រមួ 
បៃកួត បៃជៃង តៃង និពន្ធ បៃ-
លោម លោក និងកំណាពៃយរឿង 
នៃ ពាន រងា្វាន់ អកៃសរ សិលៃប៍ ពៃះ-
នាង    ឥនៃ្ទទៃវី ឆ្នាំ ២០២១ ដៃល 
នងឹ តៃវូ ផតុ កណំត ់ទទលួ ស្នាដៃ 
ន តៃឹម ថ្ងៃ ទី ៣០ ខៃ មិថុនា ឆ្នាំ 
២០២១ ខាង មខុ នោះ ខាងនា-
យក ដ្ឋាន  សៀវភៅ នងិ ការអាន 
នៃ កៃសួង វបៃបធម៌ និង វិចិតៃ - 
សិលៃបៈ  ក៏ សំណូម ឱៃយ បៃក្ខជន 
ដក់ ពាកៃយ ឱៃយ ពងៃឹង សមត្ថភាព 
ផ្នៃក នៃះ ផង ដៃរ ។ លោក កុក  
រស ់បាន សណំមូពរ ថ៖ «សមូ 
ឱៃយ បៃក្ខជន តៃវូ ពនិតិៃយ ពចិយ័ ខា្លាងំ 
ទៅ លើ កៃបួន ខា្នាត នៃ ការ តាក ់តៃង 
កណំាពៃយ  ដចូជា ការ តៃង ឱៃយ តៃវូ 
ទៅ នឹង បរយិាកាស នៃ សច់ រឿង 
ក្នងុ កៃបនួ កាពៃយ ការ បៃើ ជើង កាពៃយ 
ឱៃយ មន ចុង ចួន តៃឹម តៃូវ ជា ដើម 
នោះ បៃក្ខជន  នឹង ទទួល បាន 
ពនិ្ទលុ្អ ពគីណៈ កម្មការ បៃកតួជា 
មិន ខានឡើយ»៕ 

 កេុង គូឡាឡាំពួ : អ្នក ដំណើរ ចត 
រថយន្ដ ន កៃបៃរ សម្ព័ន្ធ ភោជនីយដ្ឋាន  
Padi House រួច បោយ ដៃ តាម បង្អួច 
រថយន្ដ ជា សញ្ញា ហៅ អ្នក រត់ តុ  ដៃល 
មក ទទួល ការ កុម្ម៉ង់ ម្ហូប សមៃប់ 
ទទួលទាន ក្នុង រថយន្ដ តៃ ម្ដង ។ 

ពលរដ្ឋ ម៉ាឡៃសុី ក្នុង អំឡុង ពៃល 
ជាប ់បមៃម ដ ៏គរួ ឱៃយ ធញុ ថប ់ បាន ឆ្លៀត 
ឱកាស ចៃញ កៃ   ដៃល អាច រីករាយ 
នងឹ ការ ទទលួ ទានស្នាដៃ ចងុភៅ ហាង 
ដោយ យក មក មៃើ ដល់ ក្នុង រថយន្ដ ។ 

បៃទៃស  តំបន់ អាសុី អាគ្នៃយ៍ មួយ 
នៃះ កពំងុ តៃ បៃយទុ្ធ បៃឆងំ នងឹ ការ ផ្ទុះ 
ឡើង នៃ ការ ឆ្លង រយៈ ពៃល ១ ខៃ មុន  
ដោយ កៃុម អាជា្ញាធរ បាន ដក់ ចៃបាប់ រឹត 
បន្តងឹ  ឡើង វញិ  រមួទាងំ បមៃម  ទទលួ-
ទាន   ន  ភោជនីយដ្ឋាន ផង ដៃរ ។ 

ដើមៃបី ដំណើរការ ដូច បៃកៃតី សម្ព័ន្ធ 
ភោជនីយដ្ឋាន ដៃល បមៃើ ម្ហូបក្នុង 
សៃុក និង បស្ចិម បៃទៃស  ៦ មុខ  ក្នុង 

ទីកៃុង សុីបៃចាយា៉ា  ខាង កៃ កៃុង 
គឡូាឡាពំ ួ បាន នកឹ ឃើញ ផៃន ការ នា ំ
យក តារាង មុខ ម្ហូប  និង អាហារ ដល់ 
អតិថិជន ក្នុង រថយន្ដ តៃ ម្ដង ។ 

ឆុង កាយា៉ាន់ នាយកគៃប់គៃង 
ទីផៃសារ  លើ បណា្ដាញ សង្គម របស់ 

កៃមុហ៊នុ បាន បៃប ់AFP ថ ៖ « យើង 
បមៃើ ម្ហបូ លើ ចាន តៃមឹ តៃវូ សមៃប ់ភ្ញៀវ 
ញ៉ាំ ក្នុង រថយន្ដ  មិន ខុស ពី ការ ផ្ដល់ 
សៃវាកម្ម ន តុ ផ្ទាល់ នោះទៃ »។ 

ភោជនយីដ្ឋាន ចណំត រថយន្ដ ដបំងូ 
ស្ថិត ន កៃបៃរ ភោជនីយដ្ឋាន  ទទួល 

ជោគជ័យ នាំ ឱៃយ មន ការ បង្កើត នូវ 
ទីតាំង ទី២  ក្នុង ទីកៃុង នៃះ ផង ដៃរ ។ 

អតិថិជន ឈ្មោះ ដរីន ដៃជិត សុីញ 
បាន និយាយ ពៃល  AFP ចុះ ទៅ ដល់ 
ភោជនីយដ្ឋាន ចំណត នោះថ ៖ « ខ្ញុំ 
ទទលួ ទាន ដោយ មន អារម្មណ ៍សវុត្ថ-ិ

ភាព  បើ ធៀប នងឹ ការ អង្គយុ ក្នងុ ភោជ-
នយីដ្ឋាន  ដោយសរ យើង បាន សម្លាប ់
មៃរោគ ក្នុង រថយន្ដ ។ ខ្ញុំ អង្គុយ ន ផ្ទះ 
ពៃញ ១ ថ្ងៃ  ដោយ ធ្វើ ការ ពី ផ្ទះ  ហើយ 
សៃវាកម្ម បៃប នៃះ ធ្វើ ឱៃយ ខ្ញុំ មន ឱកាស 
ចៃញ កៃ ផ្ទះ »៕ AFP/HR 

រកឃើញម្ចាស់ជយលាភីនៃ
ពានរង្វាន់អកៃសរសិលៃប៍ពៃះនាង
ឥន្ទៃទៃវីសមៃប់ឆ្នា២ំ០២០

ភោជនីយដ្ឋានចំណតរថយន្ដនៅម៉ាឡៃសី៊រំសាយកង្វល់ភ្ញៀវពីហានិភ័យកូវីដ

អាហារ តេវូបន បមេើ ដល់អតិថិជន ដេល អង្គយុ ទទួលទន ក្នងុ រថយន្ត  ។ រូបថត AFPបុគ្គលិក ហាង លើកអាហារ ជូនភ្ញៀវ ដល់ រថយន្ត ផ្ទាល់តេម្ដង   ។ រូបថត AFP

ការ  បេគល់ជយលាភី នេ  ពាន រង្វាន់អកេសរសិលេប៍ពេះនាងឥន្ទេទេវីបេចំា ឆ្នា២ំ០២០  ។ រូបថត សហ ការី

កវី សេ ីមិន សុធី (កាន់ពាន) ជយលាភី លេខ៣  ផ្នេក កំណាពេយរឿង និង លោក កេវ សេងរដ្ឋា (ស្តាកំាន់ពាន) ជយលាភីលេខ១  ផ្នេកបេលោមលោក។ សហការី



ថ្ងៃអងា្គរ ទី២៣ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

   យឺន ពន្លក 

ភ្នំពេញៈ  អ្នក បៃដាល់ មុត     
ខ្លមឹ ខ្មៅ  ដៃល ធ្លាប់ ត្អញូ ត្អៃ ពី ជីវ- 
ភាព លំបាក កៃី កៃ  ក្នុង មុខ របរ 
ឡើង បៃ កួត បៃដាល់  កន្លង មក 
នោះ  បាន ឈ្នះ បៃក់ រងា្វាន់ ៣,៤ 
លាន រៀល ពីការ  បៃកួតដណ្តើម 
បៃក់ លាន នៅ លើ សង្វៀន ថោន 
ជា ថ្ម ីបន្ទាប់ ពី រូបគៃបាន យក ឈ្នះ 
ពិន្ទ ុលើ  គូ សតៃវូចាស់ ឆៃ សារ៉ា 
នៅ វគ្គជមៃះុ និង បានផ្តលួ រិទ្ធ 
បុ៊នម៉ៅ នៅ វគ្គ ផ្តាច់ ពៃត័ៃ កាល- 
ពី ថ្ងៃអាទិតៃយ។ 

ជា មួយ គ្នា នៃះ  បើ និយាយ ពី 
ជីវភាព របស់  មុត  ខ្លមឹ ខ្មៅ  នពៃល 
បច្ចុបៃបន្ន  គឺ  ចាប់ ផ្តើម បៃ បៃួល 
ឈាន ឡើង បាន ធូរ ធ រជា លំដាប់  
ដោយ មាន ការ ជួយ ឧបត្ថម្ភ ពី 
សបៃបុរស ជន  និង ការ ឡើង បៃកួត 

បាន ល្អ  ឈាន ទៅ  ធ្វើ ផ្ទះ សំបៃង 
រស់ នៅ សមរមៃយ  ហើយ ការ ឡើង 
បៃ កួត មាន បៃក់ ចំណូល កាន់ តៃ 
ល្អ  ជា មធៃយម ក្នងុ ១ ខៃៗ   អាច រក 
បាន  ពី ៨០០  ទៅ ១ ០០០ ដុលា្លារ។ 
ចំណៃក ការ ឈ្នះ បៃក់ រងា្វាន់ លើក 
នៃះ កីឡាករ  មុត ខ្លមឹ ខ្មៅ  បាន 
និយាយ ថា៖    « ខ្ញុ ំយក ទៅ បង្ហើយ 
សំយាប ផ្ទះ  នៅ សៃកុ កំណើត  ឯ 
ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាងំ  ខណៈ ផ្ទះ ខ្ញុ ំនៃះ 
បាន សង់  រួច អស់ ជាង ៣ មឺុន 
ដុលា្លារ ឯ ណោះ» ។

មុត  ខ្លមឹ ខ្មៅ  ដៃល ផៃសង ពៃង  
មក ពី ខៃត្ត បាត់ ដំបង ដោយ បាន  
ឆ្លង កាត់ មុខ របរ ជា កម្មករ សំណង់ 
ផង  និង ជា អ្នក បៃដាល់ ផង នោះ  
គឺ រូបគៃ  ធ្លាប់ ជា ក្មៃង ទំនើង  ដៃល 
ក្លបិ បៃដាល់ លំបាក គៃប់ គៃង ផ្នៃក 
វិន័យ  បុ៉ន្តៃ    ខ្លមឹ ខ្មៅ  បាន សាង 
ឈ្មៅះ លៃបី លៃបាញ ខ្លាងំ  នៅលើ  

សង្វៀន  បាយ័ន  ក្នុង អំឡុង ឆ្នាំ 
២០១២  ដល់ ឆ្នា ំ២០១៥  ដោយ 
ឈ្នះ បាន ខៃសៃ កៃវាត់  និង ពាន រងា្វាន់ 
ជា ចៃើន ផង ដៃរ ។   បន្ទាប់ ខ្លមឹខ្មៅ  
បាន ចាក ចៃញ ពី ក្លបិ របស់ លោក 
គៃ ូ  ចាន់  សុផល  បន្ត មក ក្លបិ គៃូ  
ធី  ណារិទ្ធ  ហើយ ចុង កៃយ  បាន 
ប្តរូ មក នៅ ក្លបិ មកុដ រជ សីហ៍ នៃ 
សមាគម បៃដាល់ កៃសួង មហា- 
ផ្ទៃ  ជា មួយ លោក គៃ ូ គង់  ចាន់- 
ធីណា  កាល ពី ឆ្នា ំ២០១៧  មក 
ដល់ បច្ចបុៃបន្ន ។ 

មុត  ខ្លមឹ ខ្មៅ បាន បៃប់បន្ថៃម 
ថា ៖« ខ្ញុំ មក បៃកួត នៅ សង្វៀន 
ថោន នៃះ  ចំនួន ៣ លើក  ទើប តៃ 
ឈ្នះ ពាន រងា្វាន់ លើក នៃះ ម្តង  ក្នងុ 
នោះ ខ្ញុ ំបាន ឈ្នះ ពិន្ទ ុ  ឆៃ  សារ៉ា  
តឹង តៃង ណាស់   គឺ ខ្ញុ ំបៃឹង អស់ 
សមត្ថភាព  បាន តៃមឹ ឈ្នះ ពិន្ទ ុ៣ 
ទល់ ២ បុ៉ណោ្ណោះ  បុ៉ន្តៃ នៅ វគ្គ ផ្តាច់- 

ពៃត័ៃ  ខ្ញុ ំសីុផុយ ដោយ បាន ទាត់ 
ឱៃយ  កីឡាករ  រិទ្ធ  បុ៊ន ម៉ៅ  ខូច ជើង 
ក្នងុ ទឹក ទី ១  ដើមៃបី យក បៃក់ រងា្វាន់  
បៃចំា សបា្តាហ៍ នៃះតៃ ម្តង» ។ 

ខ្លមឹ ខ្មៅ  បាន និយាយ បន្ត ថា ៖ 
«ខ្ញុ ំបាន បៃក់ នៃះ  ទៅ ធ្វើ សំយាប 
ផ្ទះ បង្ហើយ  និង ដោះ សៃយ ជីវ- 
ភាព បាន ល្អ   ពៃះ ផ្ទះ ខ្ញុ ំនៅ  សៃកុ  
ធ្វើ អស់ បៃក់មួយ ចំនួន  បាន ពី 
សបៃបុរស ជន  និង មួយ ចំនួន ទៀត 
ពី ការ ឡើង បៃ កួត បៃដាល់ នៃះ ។  
ដំណើរ ជីវិត ជា អ្នក បៃ ដាល់ មក 
ដល់ បច្ចបុៃបន្ន  ខ្ញុ ំមាន ជីវភាព សម 
រមៃយ  ហើយ មាន ផ្ទះ ឱៃយ  កូន បៃពន្ធ 
នៅ  មាន បៃក់ ចំណូល បាន មក 
ពី បៃ ដាល់  អាច ទប់ ទល់ ជីវភាព 
បាន ល្អ  ដូច បង ប្អនូ ជិត ខង  មិន 
មៃន លំបាក វៃទន  ដូច មុន ទៀត 
ឡើយ  ហើយ  ខ្ញុ ំសូម អរគុណ ដល់ 
បៃធន ក្លបិ ខ្ញុ ំ គឺ លោក  គង់  ចាន់- 

ធី ណា  ដៃល បាន អប់ រំ  បង្វកឹ ខ្ញុំ  
និង ចាប់ គូ បៃ កួត ដើមៃបីជួយ ឱៃយ ខ្ញុំ 
មាន បៃក់ ចំណូល ជា បៃ ចំា» ។ 

ចំណៃកកីឡាករ  ឆៃ  សារ៉ា  
ដៃល បាន ចាញ់   មុត  ខ្លមឹ ខ្មៅ  តំាង 
តៃ ពី វគ្គ ជមៃះុ នោះ  បាន និយាយ 
ថា៖ « ខ្ញុ ំចាញ់  នៅ តៃ មិន អស់ ចិត្ត   

ពៃះ ការ  វាយ ចៃញ ជង្គង់  និង 
ស្នៀត ទាត់  បាន ល្អ ដូច គ្នា ។  ហៃតុ- 
នៃះ  ខ្ញុនំៅ ចង់ បៃ កួត ជា មួយ គត់ 
ទៀត  បើ គៃ ដាក់ ឱៃយ   សង សឹក  
ពៃះ តាម បៃ វត្តជួិបគ្នាចំនួន  ៦ 
លើក  ខ្ញុ ំបាន ឈ្នះ តៃ ២ លើក  និង 
ចាញ់ ៤ លើក »៕

មុត ខ្លមឹ ខ្មៅ និង រិទ្ធ បុ៊នម៉ៅ ពេល ឡើងទទួល បេក់រង្វាន់  ។ រូប សហ ការី

មុតខ្លមឹខ្មៅយកប្រាក់លានឈ្នះពីសង្វៀនថោនទៅជួយគ្រាសួារនិងសង់ផ្ទះបង្ហើយ

Djokovicថាដូចជិះក្រន្តកវិល
ក្រាយឈ្នះពានលើកទី៩នៅអូស្ត្រាលី

កេុង មេល ប៊ន : កីឡាករ No-
vak Djokovic  និយាយថា  ពាន 
កម្មវធីិ Australian Open ទី ៩ 
របស់ គៃ កើត មាន បន្ទាប់ ពីបាន  
បៃកួត បៃជៃង  ក្នុង សា្ថាន ការណ៍ 
តឹង តៃងបំផុត  មួយនៃ  អាជីព វាយ 
កូន បាល់ (តិន្នីស) របស់ ខ្លួន 
ដោយ ទី១ គឺ របួស សាច់ ដុំ  នៅ 
មិន ទាន់ ជា សះ សៃបើយ សៃួល- 
បួល ហើយ ទី២ ការ រិះ គន់ ពី 
បណា្ដាញ សារព័ត៌មាន និង 
សាធរណជន ទូ ទៅ ។

ទោះ មាន បញ្ហា បៃឈម ក៏ 
កីឡាករ ចំណាត់ ថា្នាក់ លៃខ១ 
ពិភពលោក នៅ អាចគៃប់ គៃង 
អារម្មណ ៍រហតូ បាន កម្ទៃច ចោល 
នូវ  ការ គំរម កំហៃងពី គូ បៃកួត 
Daniil Medvedev របស់ រុសៃសុី  
ដោយ ការ យក ឈ្នះ  ៧-៥ ៦-២ 
និង ៦-២ ដើមៃបី ធ្វើ ឱៃយ មុ ខ មាត់ 
របស់ ខ្លួន បៃសើរ វិញ   ក្នុងនម ជា 
ស្ដៃច នៅ  Melbourne Park 
និងដើមៃបី បៃមូល ពាន   Grand 
Slam ជាលើក ទី ១៨ ។

តៃ មាន ឧបសគ្គ មួយ ចំនួន 
ដៃល តៃូវ ឆ្លង កាត់  ជា ពិសៃស 
ការ ដាក់ ឱៃយ នៅ ដាច់ ដោយ ឡៃក 
រយៈ ពៃល១៤ ថ្ងៃ  និង ការ បៃតិ- 
កម  ្ម តប បៃប អវិជ្ជមាន ចំពោះ 
សំបុតៃ  ដៃល កីឡាករ សញ្ជាតិ 
ស៊ៃប៊ី បាន សរសៃរ ផ្ញើ ទៅកាន់ 
សហព័ន្ធ តិន្នីស  អូស្តាៃលី នៅ 
មុន ការ បៃកួត កើត ឡើង ដៃល 
អត្ថន័យ ក្នុង លិខិត  តៃូវ បាន 
បកសៃយ ថា ជាការ ទាម ទារ 
បៃប ង៉ក់ងរ និង អាតា្មៅ និយម ។ 

Djokovic វ័យ ៣៣ ឆ្នាំ  បៃប់ 
ទូរទសៃសន៍ Channel Nine 
របស់ អូស្តាៃលី ថា ៖ « ខ្ញុំ គិត ថា 
នយិាយ ដោយ ស្មៅះ តៃង ់វា គ ឺជា 
ការ បៃកួត បៃជៃង មួយ ក្នុង 
ចណំោម ការ បៃកតួ បៃជៃង ដ ៏តងឹ- 
តៃង បំផុត ដៃល ខ្ញុំ  ធ្លាប់ជួប» ។

មា្ចាស់ ជយ លាភី Australian 
Open ៣ ដង ជាប់ ៗ  គ្នា រូប នៃះ 
បន្ត ទៀត ថា ៖ « យើង តៃូវ ដាក់ ឱៃយ 
នៅ ដាច់ ដោយ ឡៃក ហើយ រឿង- 
រ៉ាវ ជា ចៃើនបាន កើត ឡើង  នៅ 
លើ បណា្ដាញ សារ ព័ត៌មាន។ 
បន្ទាប់  មក  មាន លិខិតដៃល ខ្ញុំ 
សរសៃរ ជា គនំតិ នងិការ  បញ្ចៃញ 
មត ិយោបល ់ដៃល ខ្ញុ ំមាន ចពំោះ 
អត្ត ពលិក ទាំង អស់ ហើយ តៃូវ 
បាន យក ទៅ បក សៃយ ខុសថា 
ជា បញ្ជី នៃ ការ ទាម ទារ ទៅ វិញ ។ 
ហើយ បញ្ហា បន្ទាប ់គ ឺខ្ញុ ំជា បគុ្គល  
ដៃល មិន អាច ទទួល យក បាន 
និងមិន តៃូវ បាន សា្វាគមន៍ នៅ 
ទីនៃះ ក្នុង បៃទៃស នៃះ » ។

អម នឹង បញ្ហា នៃះ Djokovic 
ក៏  និយាយ ពាក់ ព័ន្ធនឹង ការ ឈឺ 
ចាប  ់តៃង ់ពោះ ដៃល ស្ទើរ តៃ ធ្វើ ឱៃយ 
គៃ ដក ខ្លួន ពី ពៃឹត្តិការណ៍ នៃះ ថា ៖ 
« វា ពិបាក ណាស់ ក្នុង ការ ដោះ- 
សៃយ បញ្ហា ទាំង នៃះ ហើយ  
បន្ទាប់ មក ក៏ មាន របួស ក្នុង ជុំ ទី 
៣ ទៀត ។ វា ហាក់ ដូច ជា ការ- 
កន្តៃក វិល អ៊ីចឹង ។ តៃខ្ញុំ គិត ថា 
វារឹត តៃ មាន តម្លៃ  ហើយ ចៃបាស់- 
ណាស់  រឿងរ៉ាវ  វិជ្ជមាន ជាចៃើន 
ដៃល ខ្ញុំ បាន ពី កម្មវិធី បៃកួត- 
បៃជៃង នៃះ» ៕ AFP/VN

លោកថាងហ្គោដុនបន្តដឹកនំាសហព័ន្ធទូកក្តង
   យឺន ពន្លក

ភ្នំពេញៈ សហព័ន្ធ កីឡា ទូក- 
ក្តាង កម្ពុជា  បាន រៀប ចំ មហា- 
សន្និ បាត បញ្ចប់ អាណត្តិ ទី១  
ឆ្នា២ំ០១៥ ដលឆ់្នា ំ២០១៩ ដើមៃប ី 
បន្ត អាណត្តថិ្ម ីទ ី២ ព ី ឆ្នា២ំ០១៩  
ដល ់ឆ្នា២ំ០២៣  នៅ ទ ីសា្នាក ់ការ 
គណៈ កមា្មៅធិការ ជាតិ អូឡាំ ពិក 
កម្ពុជា (NOCC)  កាល ពី  ពៃឹក 
ថ្ងៃ ចន្ទ កៃម  វត្ត មាន សំខន់ៗ  
តណំាង មក ព ី កៃសងួ អប ់រ ំ យវុជន  
និង កីឡា  NOCC ពៃមទាំង  
សមាជិក សហព័ន្ធ  និង កីឡាករ 
កីឡាការិនី ជា ចៃើន នក់ ទៀត  ។ 

លោក  សម  សទុ្ធរទិ្ធពិងៃស ជា 
អគ្គ លៃខធិការ សហព័ន្ធបាន 
អាន របាយ ការណ៍   និង បងា្ហាញ  
សមិទ្ធផល អាណត្តិចាស់  ពៃម- 
ទាងំ បៃកាស សមាសភាព គណៈ- 
កមា្មៅធិការ បៃតិបត្តិ អាណត្តិថ្មី  
ចំនួន៩រូប  ក្នុង នោះ លោក  ថាង 
ហ្គដុន  ដៃល ជា បៃធន ចាស់  
បាន ទទួល  ការ គំទៃ ឱៃយ  ធ្វើ ជា 
បៃធន សហព័ន្ធ  អាណត្តិថ្មី នៃះ 
បន្ត ទៀត ។

  ទោះ យា៉ៅង ណា លោក  ថាង 
ហ្គដុន  ដៃល ជា អនុ បៃធន  
NOCC ផង  នោះ  មិន មាន វត្ត - 
មានផ្ទាលន់ៅ ក្នងុ មហាសន្ន ិបាត 
នៃះ ទៃ  ដោយសារ  បញ្ហា កវូដី ១៩  
ប៉ុន្តៃ មហា សន្និបាត  បាន គំ ទៃ 
លោក  ក្នុង សំឡៃង  ១០០ ភាគ- 
រយ។ ជាមយួ គ្នា នោះ  អង្គ មហា- 
សន្នបិាត សហពន័្ធ កឡីាទកូ ក្តាង 
កម្ពជុា  បាន អន ុមត័  ផ្តលស់ៃចក្ត-ី 
ទកុ ចតិ្ត  ដល ់សមាសភាព គណៈ- 

កមា្មៅធិការ បៃតិបត្តិ អាណត្តិថ្មី 
ចំនួន សរុប ៨នក់ ទៀត  រួម មាន  
លោក  ថោង  រដ្ឋសក្ត ិ អន ុបៃធន 
ទី១  លោក  វា៉ាត់ ចំរីន  អនុបៃធន 
ទី២ លោក  សម សុទ្ធរិទ្ធិពងៃស 
ជា អគ្គ លៃខ ធកិារ នងិ កញ្ញា  ងនួ 
តរណុ ី ជាអគ្គហៃរញ្ញកិ ខណៈ ៤ 
រូប ទៀត ជាសមាជិក ។

លោក  វា៉ាត់  ចំរីន   បាន ថ្លៃង 
ថា៖  « ថ្វី ដៃបិត តៃ លោក បៃធន  
ថាង ហ្គដនុ ដៃល បច្ចបុៃបន្ន ស្ថតិ 
នៅ បៃទៃស សិង្ហបុរី មិន បាន 
អញ្ជើញ ចលូ រមួ ដោយ ផ្ទាល ់ក្នងុ 
មហាសន្តិបាតនៃះ  ដោយ សារ 
វបិត្ត ិជងំកឺវូដី១៩  ប៉នុ្តៃ សហពន័្ធ  
មាន ឯកឧត្តម  ថោង  រដ្ឋសក្តិ  
ជាអន ុបៃធនទ១ី  តៃង តៃ បៃ កាន ់
ជាប ់នវូ សាមគ្គ ីផ្ទៃ ក្នងុ ការ  សមៃប- 
សមៃលួ បាន ល្អ  ដើមៃប ីធ្វើ  សកម្ម- 

ភាព បាន ល្អ ទាងំ ទៅ លើ  រដ្ឋបាល 
បច្ចៃក ទៃស នងិ  ការ បផំសុ អភវិឌៃឍ 
វសិយ័កឡីា ទកូ ក្តាងកម្ពជុា  រមួ- 
ទាងំ សមាជកិ បៃតបិត្ត ិទាងំ អស ់ 
ដោយ មាន ការ អនុញ្ញាត ពី ឯក- 
ឧត្តម បៃធន ដូចគ្នា ដៃរ» ។ 

លោក  វា៉ាត់  ចំរីន ដៃល ជា 
អគ្គលៃខធិការ NOCC ផង- 
នោះ  បានថ្លៃង បន្ថៃម ថា៖  « យើង 
មាន លទ្ធភាព ក្នុង ការរៀប ចំ 
លក្ខណសមៃបត្ត ិគៃប ់គៃន ់ តាម 
នីតិវិធី លក្ខន្តិក ៈចៃបាស់លាស់ 
ហើយ សហព័ន្ធ កីឡាទូក ក្តាង 
កម្ពុជា កំពុងតៃ ខិតខំ ពងៃឹង 
បៃភៃទ កីឡា អូឡាំពិក  ដ៏  មាន 
សកា្តា នពុល របស ់អន្តរជាត ិមយួ 
នៃះ  ឱៃយ មាន ដណំើរ ការ ល្អ ទាក-់ 
ទាញ  និង មាន បៃជាបៃិយ ភាព  
ខណៈ    កន្លង មក សហ ព័ន្ធ  បាន 

ធ្វើ សកម្មភាព ចៃើន  ដចូ ជា ចលូ- 
រួម បៃកួត អន្តរ ជាតិ បញ្ជូន កៃុម 
ជមៃើស ជាតិ ទៅ ហ្វឹក ហាត់  នៅ 
កៃ បៃទៃស ជា ចៃើន លើក ។ 

លោក  បាន  បន្ថៃមទៀត  ថា  ៖   
« បៃភៃទ  កីឡា ទូក ក្តាង  ក៏ មាន 
នៅក្នងុ បញ្ជ ីសមៃបត់ៃៀម  ការ- 
បៃកួត  សុីហ្គៃម  ឆ្នាំ ២០២៣  ផង- 
ដៃរ  ហៃត ុនៃះ  គណៈ កមា្មៅធកិារ 
ជាត ិរៀបច ំការ បៃកតួ កឡីា អាសុ ី
អាគ្នៃយ ៍លើកទ ី៣២  ឆ្នា ំ២០២៣  
(CAMSOC)  កំពុង ជំរុញ  ឱៃយ  
សហព័ន្ធ កីឡាទូកក្តាង មាន 
ការ ហ្វកឹហាត ់ បង្កើន គណុភាព 
បច្ចៃកទៃស របស់  កៃុម  ជមៃើស 
ជាត ិ ឱៃយ  កាន ់តៃ  ល្អ បៃសើរ  ដើមៃបី 
ស្វៃង រក នូវ ឧត្តមភាព  ក្នុង ពៃល 
កម្ពុជា ធ្វើជា មា្ចាស់ ផ្ទះ សុីហ្គៃម 
ឆ្នាំ២០២៣» ៕

គណៈកម្មៅធិការ បេតិបត្ត ិអាណត្តថិ្ម ីរបស់សហព័ន្ធ កីឡាទូក ក្តោង ថតជាមួយតំណាងកេសួងអប់រំ។ សហ ការី



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ កាលពីរាត្រីប្រកាសបង្ហាញវត្តមាន
ផ្លវូកា រនៅក្នងុផលតិកម្មថ្មីរាមរបស់តារាចម្រៀង
ស្រីដ្រលមានទកឹដមសនំៀងដ៏ពរីោះជាទីព្រញ-
និយមន្រប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់របស់កញ្ញាមាស
សខុស ភានោះមហាជនក៏មានការភា្ញាក់ផ្អើល
ខ្លាំងដ្ររចំពោះការល្រចវត្តមានរបស់តារា-
ចម្រៀងប្រុស អតីតច្រៀងនៅផលិតកម្មហង្រស-
មាសគឺលោកដួងវីរៈសិដ្ឋ។
នារាត្រីថ្ង្រទី១៩ខ្រកុម្ភៈឆ្នាំ២០២១កន្លង-

មកន្រះផលតិកម្មរាមបានប្រកាសបើកសម្ពោធ
ផលិតកម្មជាផ្លូវការសម្រប់ជាដំណឹងដល់
មហាជនឱ្រយបានស្គាល់ហើយក៏ជាថ្ង្រដ្រល-
អតីតតារាចម្រៀងស្រីនៅផលិតថោនកញ្ញា
មាសសខុសភាបង្ហាញវត្តមានព្រញសទិ្ធិនៅ
ទ្រនំផលតិកម្មថ្មីរាមផងដ្ររ។ត្រអ្វីដ្រលកាន់ត្រ
ភា្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងទៅទៀតនោះស្រប់ត្រមានវត្ត-
មានរបស់តារាចម្រៀងប្រសុជាមា្ចាស់ពានIAm
aSingerCambodiaរដូវកាលទី១លោក
ដងួវរីៈសដិ្ឋក៏មកចលូជាសមាជកិន្រផលតិកម្ម
ថ្មីរាមន្រះដ្ររ។
ជាចំណងដ្រដើម្របីស្វាគមន៍ និងផ្ញើក្តី

នឹករឭកដល់ប្រិយមិត្តបនា្ទាប់ពីបាត់មុខ
នៅផលតិកម្មចាស់ថោនអស់រយៈព្រល
១ឆ្នាំនោះខណៈបង្ហាញខ្លួននៅទ្រនំថ្មី
កញ្ញាមាសសខុសភាបានបកស្រយ
បទចម្រៀងប្របរឿងខ្លីដំបូងមានចំណង-
ជើងថា«ត្រឡប់»ដោយ
មានអត្ថន័យហាក់ស្រប
ទៅនឹងកាលៈទ្រសៈន្រ
វត្តមានត្រឡប់មកបំព្រ-
អារម្មណ៍មហាជន
សឡើងវិញនោះ
ហើយលោកដួង
វីរៈសិដ្ឋជាតារា-
ចម្រៀងលំដាប់-
កពំលូទី២សម្រប់
ផលតិកម្មរាមបនា្ទាប់ពី
មាសសុខសភា។
តារាចម្រៀងស្រីមាន-

សំឡ្រងក្រអួនក្រអៅ -
មាសសុខសភាត្រូវ
បានទ្រនំថ្មីចាត់ទុកថាជា
តារាចម្រៀងមានសំឡ្រងពី
ធម្មជាតិពិតៗព្រមទាំងបាន
បំពាក់មកុដ ជាសក្ខីបញ្ជាក់
ឱ្រយឃើញកាន់ត្រច្របាស់នៅ
ក្នុងថ្ង្រទទួលស្វាគមន៍តារា-
ចម្រៀងរូបន្រះដោយអ្នកស្រី
នួនស៊ុន្ទរី អគ្គនាយិកាផលិត-
កម្ម «រាម»ក៏បានបំពាក់មកុដ
ជនូដល់តារាចម្រៀងមាសសខុ-

សភាព្រមទាំងបានដាក់ឈ្មោះតារាចម្រៀង
ស្រីរូបន្រះថា «រាជិនីសំឡ្រងធម្មជាតិ»ថ្រម-
ទៀតផងធ្វើឱ្រយតារាស្រីរូបន្រះ រំភើបចិត្តខ្លាំង
ស្ទើរទប់ទឹកភ្ន្រកមិនជាប់ចំណ្រកលោកដួង

វរីៈសដិ្ឋជាគ្រប់ព្រជ្ររបស់ផលតិកម្ម
រាម។
ជាការពិតតារាចម្រៀងស្រី-

មាសសុខសភានាព្រលកន្លង-
មកនោះក៏ត្រូវមហាជននិងអ្នកគាំ-
ទ្ររបស់ខ្លួនទទួលស្គាល់ថានាង

ពិតជាមានសំឡ្រងធម្មជាតិពិត
ម្រនមិនថាខ្លួន បក-
ស្រយបទចម្រៀង
ជាភាសបរទ្រស
និងចម្រៀងជាតិ-
នោះទ្រសទុ្ធត្របាន
ល្អទាងំអស។់បើតាម
ការបង្ហើបថ្ង្រសម្ពោធ
ផលិតកម្មរាមនោះ

កញ្ញាមាសសុខសភា
គឺជាតារាចម្រៀងចុះកុងត្រ
រយៈព្រល១ឆ្នាំដ្រលខុសពី
មុនកញ្ញាគឺជាតារាចម្រៀង
ឯករាជ្រយមិនចុះកុងត្រនោះ
ឡើយ។
ដោយឡ្រកលោកដួង-

វីរៈសិដ្ឋតារាចម្រៀងប្រុស
សឡំ្រងស្រទន់ពីរោះដ្រលជ្រក-

កោននៅផលិតកម្មហង្រសមាស
យូរក្រលដ្ររនោះទំនងជាលោក
បានផុតកុងត្រហើយទើបបាន-
សម្រចចិត្តមកជ្រកកោននៅផលិត-
កម្មថ្មីរាមលើកន្រះ៕
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មាស សុខសោភា  នាថ្ងេបេកាស វត្តមាន ក្នងុ ផលិត  - 
កម្ម  ថ្ម ីរាម កាលពី ថ្ងេទី ១៩  ខេកុម្ភៈ។ រូបថតហ្វ្រសប៊ុក

តារា ចមេៀង បេសុ លោក ដួង វីរៈសិដ្ឋ នា ថ្ងេ 

បង្ហាញ  ខ្លនួ នៅ ផលិត កម្ម ថ្ម ីរាម ។ រូបហ្វ្រសប៊ុក

 ការ បេកួត រវាង កេមុ នារី ពេះខ័នរាជស្វាយរៀង (ខៀវ) និង កេមុ ភ្នពំេញ កេន កាលពី ថ្ងេអាទិតេយ។ ភ្នំព្រញក្រន

   ឈន ណន 

ភ្នពំេញៈក្រមុនារីព្រះខ័នរាជ-
ស្វាយរៀងបាននំាយកភាព-
ជឿជាក់ន្រការទមា្លាក់ក្រមុភ្នពំ្រញ-
ក្រននៅវគ្គ១/២ផ្តាច់ព្រត័្រកាល
ពីថ្ង្រអាទិត្រយដើម្របីឡើងទៅជួប
ក្រមុខ្លាងំរបស់មន្ទីរអយកខ្រត្ត
កំពង់ស្ពឺណាហា្គាវីលនៅវគ្គផ្តាច់-
ព្រត័្រន្រការប្រកួតជម្រើសជើង-
ឯកបាល់ទាត់នារីឆ្នាំ២០២០
(លីគនារី)ដ្រលនឹងត្រវូធ្វើនៅ
ពហុកីឡដា្ឋានជាតិនារសៀលថ្ង្រ
ទី២៨ខ្រកុម្ភៈខងមុខន្រះ។
បើទោះបីជាក្រមុនារីស្វាយរៀង

បានត្រមឹស្មើ០-០ជាមួយក្រមុ
នារីភ្នពំ្រញក្រនសម្រប់ការ-
ប្រកួតវិលជំុនៅលើទឹកដីខ្លនួឯង
បុ៉ន្ត្រការប្រកួតវគ្គពាក់កណា្តាល
ផ្តាច់ព្រត័្រនៅកីឡដា្ឋានRSN
ដ្រលជាទឹកដីក្រមុភ្នពំ្រញក្រន
កាលពីថ្ង្រអាទិត្រយនោះក្រមុនារី
ស្វាយរៀងបានបង្ហាញទម្រង់
ល្រងយ៉ាងល្អដើម្របីយកឈ្នះ
៣-១ដ៏គួរឱ្រយភា្ញាក់ផ្អើល។
តាមរយៈការប្រកួតយ៉ាងស្វតិ-

ស្វាញនោះក្រមុស្វាយរៀងរក
បាន៣គ្រប់ជាប់ៗគា្នាដោយក្នងុ
នោះខ្រស្រប្រយុទ្ធឈិតសភឿន
រកបាន២គ្រប់ត្រមា្នាក់ឯងនៅ
នាទីទី២៣និងទី៤១និង១គ្រប់
ទៀតរកបានដោយលឹមសុជា
នៅនាទីទី៤០។ចំណ្រក១គ្រប់
របស់ភ្នពំ្រញក្រនរកបានដោយ
ខ្រស្រប្រយុទ្ធគាតសីុវហ័ងនៅ
នាទីទី៨៥ហើយជ័យជម្នះន្រះ

ត្រវូបានលោកចាន់ព្រញជា
គ្រូបង្វកឹប្រប់ថាវាកើតច្រញពី
ការរៀបចំ រួមជាមួយការល្រង
ដោយមិនខ្លាចចាញ់។
លោកចាន់ព្រញបានប្រប់

ភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍ថា៖«ការស្មើក្រមុ-
ភ្នំព្រញក្រនកាលវគ្គវិលជំុ
ដោយសរបញ្ហាទីលានមាន
ភ្លៀងបុ៉ន្ត្រការជួបគា្នាលើកន្រះ
យើងមានភាពអំណោយផលត្រង់
ថាយើងល្រងនៅកណា្តាលថ្ង្រ
ស្របទៅនឹងស្ថានភាពហ្វកឹហាត់
របស់យើងដ្រលហ្វកឹហាត់នៅ
កណា្តាលថ្ង្រខុសពីភ្នពំ្រញក្រន
ដ្រលហាត់នៅក្រមអំពូលភ្លើង
អី៊ចឹងក្រមុយើងមានភាពអំណត់
ជាងហ្រតុន្រះនៅព្រលយើង
រៀបចំក្របូនវាយសម្រកុជាបន្ត
បនា្ទាប់ឥតឈប់នោះធ្វើឱ្រយគ្ររបូត
គ្រប់បាល់»។
លោកបានបន្តថា៖«នៅក្នងុ

លក្ខខណ្ឌប្រកួតគឺបើស្មើគា្នាក្រមុ
ភ្នពំ្រញក្រនជាអ្នកឡើងអី៊ចឹង
យុទ្ធសស្រ្តល្រងរបស់យើងត្រវូ
វាយលុកមិនទុកឱ្រយគ្រដកខ្រយល់
បាននោះឡើយគឺយើងល្រង
មិនខ្លាចចាញ់នោះទ្រចំណ្រក
ការឡើងទៅជួបក្រមុណាហា្គាវីល
នៅវគ្គផ្តាច់ព្រត័្រក៏យើងត្រវូល្រង
ប្របន្រះដ្ររព្រះបើស្មើគា្នាគឺ
ណាហា្គាវីលជាអ្នកឈ្នះដូចគា្នា
ដោយសរគ្រមានប្រៀបជាង
យើងត្រង់ថាក្រមុគ្រទទួលបាន
ល្រខ១ក្នងុការប្រកួតវិលជំុទំាង
៩លើក»។
គួរបញ្ជាក់ថាក្រមុណាហា្គាវីល

ដ្រលបានឈ្នះ៨និងចាញ់១នៅ
ក្នងុការប្រកួតវិលជំុនោះត្រវូបាន
ដាក់ឱ្រយមកឈរចំានៅវគ្គផ្តាច់ព្រត័្រ
ន្រះត្រម្តងផ្ទយុពីន្រះក្រមុព្រះខ័ន-
រាជស្វាយរៀងដ្រលបានឈរនៅ
ល្រខ៤ត្រវូបានដាក់ឱ្រយប្រកួតខ្វ្រង
ជាមួយក្រមុខ្រត្តបាត់ដំបងដោយ
ពួកគ្របានយកឈ្នះ២-១មុន
ព្រលបន្តមកទមា្លាក់ក្រុមនារី
ភ្នពំ្រញក្រនន្រះ។បុ៉ន្ត្រនៅព្រល
ន្រះកីឡាការិនីជម្រើស១១នាក់
ដំបូងរបស់ក្រមុស្វាយរៀងរហូត
ដល់៤នាក់កំពុងមានរបួសជាប់
ខ្លនួហើយមា្នាក់ទៀតបានជាប់
ពិន័យដ្រលអាចនឹងមិនបានចូល
រួមជួយក្រមុព្រលជួបក្រមុនារី
ណាហា្គាវីលនោះទ្រ។
ត្រទោះបជីាយ៉ាងណាលោក

ចាន់ព្រញបានបញ្ជាកថ់ា៖«បើ
ទោះបជីាកឡីាការនិីរបស់យើង
មានបញ្ហារបសួច្រើនប៉នុ្ត្រពកួ-
យើងមានការតាងំចិត្តខ្ពស់និង
មានភាពពុះកញ្ជ្រោលខ្លាងំចង់
ឈ្នះការប្រកួតមួយន្រះដើម្របី
ឈានទៅរកការឈ្នះពានជា
លើកទី៣ព្រះ២រដូវកាល
កន្លងមកន្រះយើងជាមា្ចាស់ជើង
ឯកដោយក្នងុនោះកាលប្រកតួ
ផ្តាច់ព្រ័ត្រ ឆ្នាំ២០១៨យើង
បានយកឈ្នះក្រុមសៀមរាប
ដោយការទាត់បាល់ប៉្រណាលទ់ី
៥-៣ហើយឆ្នាំ២០១៩យើង
បានឈ្នះក្រមុនារីភ្នពំ្រញក្រន
២-០ហ្រតុន្រះយើងត្រូវត្រខំ
ប្រឹងដើម្របីរក្រសាការពារតំណ្រង
ជើងឯកន្រះ»៕

ក្រុមនារីស្វាយរៀងនាំយកភាព-
ជឿជាក់ឡើងទៅជួបណាហ្គាវីល

មាសសុខសោភានិងដួងវីរៈសិដ្ឋ
សម្រចទៅជំុគ្នានៅផលិតកម្មថ្មីរាម
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