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ក្រសួងនិងCDRIពិភាក្រសា
ពីការធ្វើកំណ្រទម្រង់
គោលនយោបាយនិង
យុទ្ធសាស្ត្រវិស័យអប់រំ

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំៃញៈ  ក្រសងួអបរ់ំយវុជន
និងកីឡាសហការជាមួយវិទ្រយា-
ស្ថានបណ្តះុបណ្តាលនិងស្រវ-
ជ្រវ ដើម្របីអភិវឌ្រឍន៍កម្ពុជា
(CDRI)បានរៀបចំវ្រទិកា
គោលនយោបាយអប់រំកម្ពុជា
លើកទី១ក្រមប្រធានបទ
«កណំ្រទម្រង់អបរ់ំនងិបណ្តុះ-
បណ្តាល»ចាប់ពីថ្ង្រទី២ដល់
ថ្ង្រទ៤ីខ្រមនីាដើម្របីពភិាក្រសាពី
ការធ្វើកំណ្រទម្រង់គោលនយោ-
បាយនងិយទុ្ធសស្រ្តក្នងុវសិ័យ
អប់រំកម្ពុជា។
វ្រទិកាន្រះត្រូវបានរៀបចំ-

ឡើងតាមរយៈអនឡាញក្រម
អធិបតីភាពលោកហង់ជួន
ណរ៉ុន រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងអប់រំ
និងតំណងក្រសួង ស្ថាប័ន
ពាក់ព័ន្ធថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអប់រំ
ទាំង ២៥រាជធានី-ខ្រត្ដ និង
អ្នកជំនាញផ្ន្រកអប់រំលោកគ្រូ
អ្នកគ្រូប្រមាណ៥០០នាក់។
លោកហងជ់នួណរ៉នុបាន

ថ្ល្រងថវ្រទិកាន្រះគឺជាវ្រទិកា
សម្រប់អ្នករៀបចំគោលនយោ-
បាយអ្នកអនុវត្ដគោលនយោ-
បាយ អ្នកស្រវជ្រវ និងភាគី
ពាកព់ន័្ធពភិាក្រសាវ្រកញ្រកនងិ
វិភាគទៅលើយុទ្ធសស្រ្ដគោល-
នយោបាយនិងកំណ្រទម្រង់
ជាអាទិភាព និងផ្ដល់ជាធាតុ-
ចូលដល់ការពិភាក្រសាស្ដីពី
កំណ្រទម្រង់សំខាន់ៗនៅក្នុង
សន្និបាតអប់រំឆ្នាំ២០២១។
លោករដ្ឋមន្រ្ដីបញ្ជាក់ថ៖

«វ្រទិកាន្រះផ្ដោតទៅលើការធ្វើ
កំណ្រទម្រង់ចំនួន៤គឺ១កំណ្រ-
ទម្រង់គ្រូបង្រៀន...តទៅទំព័រ ៦

គណៈកម្មការអន្តរ-
ក្រសួងនិងខ្រត្តចុះធ្វើ-
បច្ចបុ្របន្នភាពព្រកោង-
កាងនៅខ្រត្តកំពត

នៅ សុីវុត្ថា

កំពតៈ គណៈកម្មការអន្តរ-
ក្រសងួនងិគណៈកម្មការបច្ច្រក-
ទ្រសរដ្ឋបាលខ្រត្តកំពតបាន
ឯកភាពគ្នាដាកច់្រញនវូផ្រនការ
រយៈព្រល១ខ្រចាប់ពីថ្ង្រទី១
ដល់ថ្ង្រទី៣១ខ្រមីនាឆ្នា២ំ០២១
ក្នុងការចុះផ្ទៀងផ្ទាត់និងធ្វើបច្ចុ-
ប្របន្នភាពព្រកោងកាងដ្រលនៅ
សល់ជាក់ស្ត្រងក្នុងខ្រត្តន្រះ។
សង្គមសីុវិលយល់ថការចុះធ្វើ-
ការលើបញ្ហាន្រះហាក់យឺតយ៉ាវ
ព្រះតំបន់ព្រកោងកាងមួយ
ចំនួនបានបាត់បង់រួចទៅហើយ។
លោកវតិវឌ្រឍនានាយករដ្ឋបាល

ខ្រត្តកំពតប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ពី
ម្រសិលមិញថគណៈកម្មការអន្តរ-
ក្រសួងដ្រលមានក្រសួងកសិកម្ម
រកុា្ខាប្រមាញ់នងិន្រសទនងិគណៈ-
កម្មការបច្ច្រកទ្រសរដ្ឋបាលខ្រត្ត
បានសម្រចក្រសម្រួលសមាស-
ភាពក្រុមការងារដើម្របីចុះទៅ
ផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញឬធ្វើបច្ចបុ្របន្ន-
ភាពព្រកោងកាងក្នងុរយៈព្រល
១ខ្រនៅទូទាំងខ្រត្ត។
ប៉ុន្ត្រការអនុវត្តជាក់ស្ត្រងក្នុង

រយៈព្រល១ខ្រន្រះ...តទៅទំព័រ  ៦

វ៉ាក់សំាងជាង៣២មឺុនដូសផ្ដល់ដោយ
មជ្រឈមណ្ឌលកូវ៉ាក់លើកដំបូងបានមកដល់កម្ពជុាកាលពីយប់មិញ
មុំ  គ នា្ធា

ភ្នពំៃញៈវ៉ាក់សងំការពារកវូដី-
១៩ចំនួន៣២៤០០០ដូស
ដ្រលជាជំនួយលើកដំបូងផ្តល់
មកឱ្រយកម្ពជុាដោយមជ្រឈមណ្ឌល
កូវ៉ាក់(COVAXFacility)របស់
អង្គការសុខភាពពិភពលោក

WHOត្រូវបានដឹកជញ្ជនូមកដល់
អាកាសយនដា្ឋានអន្តរជាតិភ្នពំ្រញ
កាលពីយប់មិញហើយអ្នកដ្រល
នឹងចាក់វ៉ាក់សំងប្រភ្រទថ្មនី្រះ
មុនគ្រ គឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ហុ៊នស្រនដ្រលលោកគ្រងនឹង
ចាក់នៅថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ស្អ្រក
ន្រះនៅមន្ទីរព្រទ្រយកាល់ម៉្រត។

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល
លោកម៉មបុ៊នហ្រងជាតំណង
រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពជុាបានចូលរួម
ទទួលវ៉ាក់សំងថ្មនី្រះនៅអាកាស-
យនដា្ឋានអន្តរជាតិភ្នពំ្រញដោយ
មានការប្រគល់ពីសំណក់លោក-
ស្រីវ្រជ្ជបណ្ឌតិLiAilanតំណង
អង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចំា

កម្ពជុានិងលោកស្រីForoogh-
Foyouzatតំណងអង្គការយូ-
នីស្រហ្វប្រចំាកម្ពជុាផងដ្ររ។
ថ្ល្រងនៅមុនពិធីទទួលវ៉ាក់សំង

កាលពីយប់មិញលោកស្រីឱ
វណ្ណឌីនអ្នកនំាពាក្រយក្រសួងសុ-
ខាភិបាលប្រប់នៅព្រលានយន្ត-
ហោះអន្តរជាតិ...តទៅទំព័រ ៤

ធូ វិរៈ

ភ្នពំៃញៈតម្ល្រប្រងឥន្ធនៈលក់
រាយនៅកម្ពុជាបានហក់ឡើង
ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ២០២១
មកដ្រលអ្នកជនំាញជឿថការ-
ចាប់ផ្តើមចាក់វ៉ាកស់ងំកវូដី១៩
បាននាំឱ្រយតម្ល្រប្រងឆៅនៅលើ

ទីផ្រសារអន្តរជាតិហក់ឡើងវិញ
ជាបន្តបនា្ទាប់។
ស្រចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រ-

សងួពាណជិ្ជកម្មបងា្ហាញថថ្ល្រ
ប្រងលក់រាយប្រងឥន្ធនៈនៅ
កម្ពុជាចាប់ពីថ្ង្រទី១ដល់១៥
ខ្រមនីាឆ្នាំ២០២១គឺ៣៧០០
រៀលក្នងុ១លតី្រសម្រប់សងំ

ធម្មតា(EA92)នងិ៣៣៥០
រៀលក្នងុ១លតី្រសម្រប់ប្រង
មា៉ាស៊ូត។
ស្រចក្តីជនូដណំងឹបន្តថការ-

អនុវត្តតម្ល្រប្រងឥន្ធនៈលក់
រាយនៅកម្ពជុាត្រវូបានធ្វើឡើង
ចនំនួ២ដងក្នងុ១ខ្រនៅក្នងុខ្រ
នីមួយៗដ្រលច្រញដោយក្រ-

សងួពាណជិ្ជកម្ម។ទោះបីយ៉ាង-
ណក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមិន-
ម្រនជាអ្នកកំណត់តម្ល្រប្រង
ឥន្ធនៈនោះទ្រគឺគ្រន់ត្រជាអ្នក-
ស្រង់តម្ល្រឡើងចុះទៅតាមតម្ល្រ
ប្រងនៅលើទផី្រសារអន្តរជាតិមក
គណនាប៉ុណ្ណោះ។
តម្ល្រលក់រាយន្រះត្រូវបាន

រដា្ឋាភបិាលបញ្ចុះតម្ល្ររចួហើយ
ចនំនួ៤ស្រនដលុា្លារក្នងុ១លតី្រ
ដើម្របីជួយសម្រួលដល់ជីវភាព
របស់ប្រជាជន។ការចុះតម្ល្រ
ន្រះមានការចូលរួមចំណ្រកពី
ក្រមុហ៊នុច្រកចាយប្រងឥន្ធនៈ
នៅកម្ពុជា។
តម្ល្រប្រង...ត ទៅ ទំព័រ ៩

តម្ល្រប្រងឥន្ធនៈកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីដើមឆ្នា២ំ០២១មក

ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋករទឹកស្វយ័ត-
ក្រុងភ្នំព្រញកើនប្រក់ចំណ្រញ
ជាង១៦៥ភាគរយដល់ជា ង
៨៨ពាន់លានរៀល...ទំព័រ១០

សេដ្ឋកិច្ច

អតីតប្រធានាធិបតីបារាំង
NicolasSarkozyត្រូវបាន
កាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ
ពីបទពុករលួយ...ទំព័រ១២

អន្តរជាតិ

ព្រឹត្តិការណ៍សម្ដ្រងសិល្បៈល្ខោន
ខោលខ្នាតធំមានក្រុមយុវជន
ខ្ម្ររស្ម័គ្រចិត្ត២០០នាក់ត្រូវបាន
ពន្យារព្រល...ទំព័រ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត

វ៉ាក់សំាង ការពារជំងឺកូវីដ១៩ Astra Zeneca ពៃល ដឹក មកដល់ពៃលានយន្តហោះ អន្តរជាតិ ភ្នពំៃញ កាលពីយប់មិញ ។ រូបថតហ្រងជីវ័ន
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ឆ្នា២ំ០២២ ជតិ មកដល ់ហើយ 
ហើយ បៃទៃស កម្ពជុា ក ៏នងឹ ទទលួ 
តួនាទ ីជា បៃធាន អាស៊ាន ជា លើក 
ទី ៣។ តនួាទ ីនៃះ  អាចជា មោទន- 
ភាព ផង ហើយក ៏អាចជា សម្ពាធ 
ផង ដៃរ។

អាស៊ាន តៃងតៃ ជា ផ្នៃក ដ ៏សខំាន ់
មួយ នៃ គោលនយោបាយ ការ- 
បរទៃស របស ់កម្ព ុជា។ ទោះបជីា 
កម្ពជុា ជា អ្នក មក យតឺ ក្នងុ កចិ្ចការ 
អាស៊ាន ក្តី កម្ពុជា តៃងតៃបាន 
បង្ហាញថា ខ្លួន ជា អ្នកគាំទៃ ដ៏ 
សកម្ម  នងិ មន លក្ខណៈ ស្ថាបនា 
សមៃប់ ការកសង សហគមន៍ 
អាស៊ាន។ ភាពកា្លា ហាន របស់ កម្ព ុជា 
ក្នងុ ការទទលួ ធ្វើជា បៃធាន អាស៊ាន 
លើក ដំបូង ក្នងុ ឆ្នា២ំ០០២ បនា្ទា ប់- 
ព ីចលូ ជា សមជកិ បាន រយៈ ពៃល 
៣ឆ្នា ំទៅក្នងុ សមគម តបំន ់មយួ 
នៃះ បានបង្ហាញ នវូ ឆន្ទៈ នយោបាយ 
ដ៏ រឹងមំ  និង ការប្តៃជា្ញា ចិត្ត ឥត ងក រៃ  
របស់ ថា្នាក់ដឹកនំា កំពូល របស់ កម្ព ុជា 
ចពំោះ សមហរ ណកម្ម តបំន ់ នងិ 
ពហុភាគី និយម។ ការ ប្តៃជា្ញាចិត្ត 
ទាំងនៃះ នៅតៃ ស្ថិតស្ថៃរ ជានិច្ច 
ហើយ កាន់តៃ ខា្លាំង កា្លា ជាង មុន។

យើង មន មោទនភាព ដៃល 
បាន កា្លាយជា តួអង្គ សកម្ម ម្នាក់ 
នៅក្នងុ សហគមន ៍អាស៊ាន ដៃលជា 
ស្ថាប័ន ដៃល មន ការ ពាក់ ព័ន្ធ 
នងិ ចលូរមួ ខា្លាងំ នៅក្នងុ សហគមន ៍
អន្តរជាត។ិ ទោះប ីមនការ រិះគនថ់ា 
អាស៊ាន គៃន់តៃ ជា“វៃទិកា ពៃក -  
បៃជ្ញ” ក្ត ីក ៏បៃទៃស នៅកៃ តបំន ់
ជារឿយៗ តៃង តៃ ចង់ បៃើបៃស់ 
វៃទកិា អាស៊ាន ដើមៃប ីដោះ សៃយ 
បញ្ហា ដៃលជា កង្វល ់នៅក្នងុ តបំន ់
ស្វៃងរក គោល ដៅ វនិយិោគ និង 
ដៃគូ ពាណជិ្ជកម្ម  នងិ ផល បៃយោជន ៍
ផៃសៃង ទៀត ដៃល វៃទកិា ពហភុាគ-ី 
និយម អាច ផ្តល់ ជូន។

ជា ការពិត ចំពោះមុខ នៃ បញ្ហា 
បៃឈម ព ីការរកី រាលដាល នៃ ជងំ ឺ
កូ វីដ១៩ អាស៊ាន បៃហៃលជា 
ស្ថាប័ន តំបន់ ដៃល សកម្ម បំផុត 
មយួ ដៃល កពំងុ ខតិខ ំបៃងឹបៃង 
ដើមៃប ីផ្តលន់វូ ដណំោះ សៃយ ដៃល 
មន ការច្នៃបៃឌតិ  នងិ ជរំញុ ការ- 
សមៃប សមៃួល ក្នុង តំបន់ ដើមៃបី 
ឆ្លើយតប ចំពោះ បញ្ហា បៃឈម 
ដៃល មិន ធា្លាប់ មន។ ការ បង្កើត 
មូលនិធិ អាស៊ាន សមៃប់ ការឆ្លើយ -  
តប ចំពោះ កូ វីដ១៩, កៃប ខ័ណ្ឌ 
ការ ស្តារ ឡើង វញិ គៃប ់ជៃងុជៃយ 
របស ់អាស៊ាន (ACRF), កៃប- 
ខ័ ណ្ឌ ការរៀបចំ ចៃក ធ្វើ ដំណើរ 
អាស៊ាន (TCAF) និង ការស្នើ 
បង្កើតឱៃយមន មជៃឈ មណ្ឌល អាស៊ាន 
សមៃប់ ភាព បនា្ទាន់ សុខភាព 
សធារណៈ  និង ជំងឺ ដៃល កំពុង 

កើត មន (ACPHEED) និង 
ការអភវិឌៃឍ បៃពន័្ធ សមៃប សមៃលួ 
បនា្ទាន ់ផ្នៃក សខុភាព ស ធារណៈ 
អាស៊ាន (APHECS) ជាដើម 
គជឺា ភស័្តតុាង សខំាន ់ដៃល បញ្ជាក ់
ពី ការងរ សមៃប សមៃលួ គោល - 
នយោបាយ ដៃល មន លក្ខណៈ 
បុ រៃ សកម្ម របស់ អាស៊ាន ហើយ 
ដៃល សកម្មភាព សមៃប សមៃលួ 
ជា លក្ខណៈ តបំន ់បៃប នៃះ យើង 
ស្ទើរតៃ ពុ ំឃើញ មននៅ ក្នងុ តបំន ់
ផៃសៃង ទៀត ទូទាំង ពិភព លោក។

ក្នុង នាម ជា ពលរដ្ឋ អាស៊ាន 
យើង  គរួតៃ មន មោទនភាព ចពំោះ 
ស្នាដៃ ទំាង នៃះ ជាជាង ការទទលួ- 
យក ការ ដាក ់ឈ្មោះថា “អាស៊ាន 
ជា វៃទិកា ពៃក បៃជ្ញ”។

តើ អ្វី ទៅ ដៃល នឹង កា្លាយជា 
កចិ្ចការ សខំាន ់សមៃប ់ការធ្វើជា 
បៃធាន អាស៊ាន របស់ កម្ពុជា នៅ 
ក្នុង ឆ្នាំ២០២២?

ជាដបំងូ  នងិ សខំាន ់ជាងគៃ គ ឺ
យើង តៃវូ កំណត់ និនា្នាការ សកល 
សំខាន់ៗ (mega trends) 
ដៃល មន ឥទ្ធិពល លើ តំបន់។ 
បញ្ហា ជងំ ឺរាតតៃបាត ក ូវដី១៩ នងឹ 
នៅតៃ ជា បញ្ហា បៃឈម សមៃប់ 
គៃប ់បៃទៃស នៅ ជុវំញិ ពភិព លោក 
ដៃល កពំងុតៃ ស្វតិស្វាញ ស្វៃងរក 
វធិសីស្តៃ ស្តារ សៃដ្ឋកចិ្ច  នងិ ធរុកចិ្ច 
ដៃល ស្ទើរតៃ ដលួរល។ំ យើង ដងឹ 
ថា លទ្ធភាព នៃ ការធ្វើ ដណំើរ មក 
ចលូរមួ បៃជុ ំដោយផ្ទាល ់នៅ កម្ពជុា 
នៅតៃមន បញ្ហា នៅឡើយ ទោះប ី
ជា កម្ពជុា មន បំណង រៀបចំ កិច្ច- 
បៃជុំ នៅក្នុង ឆ្នាំ ២០២២ ដោយ 
មន វត្តមន ផ្ទាល់ ក៏ដោយ។ 

ការបៃកួត បៃជៃង រវាង មហា- 

អណំាច នងឹ នៅតៃ បន្ត មន ភាព- 
តានតឹងហើយ ការបៃង ចៃក ពិភព- 
លោក ជា ២ ទាំង លើ ទិដ្ឋភាព 
នយោ  បាយ សៃដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជ -  
កម្ម លម្ហ ឌជីថីល នងិ បច្ចៃកវទិៃយា 
គឺជា សៃចក្តី កង្វល់ ដ៏ ធំ មួយ។

នៅក្នងុ តបំន ់របស ់យើង សៃចក្ត ី
កង្វល់ អំពី សន្តិសុខ ជា បៃពៃណី 
ដូចជា ការកើតមន នូវ ជមោ្លាះ ផ្ទៃ - 
ក្នងុ របស ់បៃទៃស សមជកិ, បញ្ហា 
ដ ៏ស្ម ុគស្មោញ នៃ ពៃដំៃន គោក នងិ 
ពៃដំៃន សមទុៃ ជាដើម នងឹ នៅតៃ 
បន្ត មន។  ចពំោះ បញ្ហា សន្តសិខុ 
មិន បៃពៃណី មនដូចជា គៃះ- 
មហន្តរាយ ធម្ម ជាតិ, ឧកៃិដ្ឋ កម្ម 
តាម អីនុ ធណឺតិ, ឧកៃដិ្ឋកម្ម ឆ្លង- 
ដៃន, ការជួញ ដូរ មនុសៃស, ជន- 
បាតប់ង ់ទលីនំៅ ក្នងុសៃកុ, ការ- 
ផ្លាស់ ប្តូរ អាកាស ធាតុ ជាដើម 
នឹង បន្ត កា្លាយជា បញ្ហា បៃឈម 
ដៃល កាន់តៃ ស្ម ុគស្មោញ ឡើង ។

ជា ការពិត បៃទៃស កម្ពជុា មិន - 
អាច សម្តៃង ថា យើង នឹងមន 
លទ្ធភាព ទទលួ ជោគ ជយ័ ក្នងុ 
ការ ផ្លាសប់្តរូ របត ់សមៃប ់ននិា្នាការ 
សកលធំៗ  ទាងំ នោះទៃ នៅ ពៃល 
ដៃល តនួាទ ីជា បៃធាន របស ់យើង 
នឹង បញ្ចប់។ យើង ដឹង ចៃបាស់ ថា 
អ្វ ីទៅ គជឺា ការអនវុត្ត បៃកប ដោយ 
ភាពបៃកដ និយម និង សៃចក្តី -  
សៃមៃ  ដៃល យើង ចងប់ាន។ កម្ពជុា 
នឹង បោះ ជំហាន ឆ្ពាះទៅរក សៃចក្ត-ី    
សៃមៃ បៃកប ដោយ ភាព បៃកដ- 
និយម។ កម្ពុជា ដឹងថា ភាពជា 
បៃធាន អាស៊ាន ប្តរូ វៃន របស ់កម្ពជុា 
មិន មៃនជា ជោគជ័យ ឬ បរាជ័យ 
ដាច់ ដោយ ឡៃក សមៃប់ ក ម្ពុ ជា 
នោះទៃ ។ ភាពជា បៃធាន របស់ 

កម្ពជុា គជឺា ការប្តរូ វៃន ជាមយួ នងឹ 
បៃធាន មុនៗ ដូច្នៃះ រាល់ សមិទ្ធ - 
ផល ឬ វឌៃឍនភាព ទាងំឡាយ គជឺា 
ស្នាដៃ រមួ របស ់សមជកិ អាស៊ាន 
ទាំង ១០។

នៃះ គជឺា សរៈសខំាន ់នៃ “មគា៌ា 
អាស៊ាន” ក្នុងការ ថៃរកៃសា ម ជៃឈ- 
 ភាព អាស៊ាន  និង សរៈសំខាន់ 
របស់ អាស៊ាន នៅពៃល បៃឈម 
នងឹ ននិា្នាការ សកល ដៃល លបំាក 
និង បៃកបដោយ ការរីស អើង 
បៃង ចៃក។ ការណ ៍ដៃល ស្ថាបន័ 
អាស៊ាន នៅតៃមន ភាព ស្អតិល្មតួ 
ផ្ទៃក្នងុ មនិ បៃះឆ គ ឺដោយសរតៃ 
យើង រកៃសាបាន នូវ គោលការណ៍ 
បៃតបិត្ត ិមលូដា្ឋាន ដៃល ជា “មគា៌ា 
អាស៊ាន” ដៃល ផ្តល ់តម្លៃ ទៅលើ 
ការ ឯកភាពគា្នា នៅក្នងុ ភាព ចមៃុះ, 
ការគោរព គោល ការណ៍ កុងសង់ - 
សុសី, ការ ខតិខ ំជរំញុ ការសន្ទនា 
និង ពិគៃះ យោបល់ ដៃល មន 
លក្ខណៈ ស្ងាតស់្ងៀម ដៃល គោរព 
អធិបតៃយៃយ និង គោលការណ៍ 
មិន ជៃៀត ជៃក កិច្ចការ ផ្ទៃក្នុង 
របស់ បៃទៃស សមជកិ នៅ រាល ់
ពៃល ដៃល យើង ជួបបៃទះ បញ្ហា 
លំបាក។ ពីពៃះ ថា អាស៊ាន 
តៃង តៃ លើកកម្ពស់ ការឯកភាព 
គា្នា ដើមៃបី សន្តភិាព កិច្ច សហបៃតិ - 
បត្តកិារ  នងិ ការអភវិឌៃឍ  ប៉នុ្តៃអាស៊ាន 
មិន ជំរុញឱៃយមន ការឯក ភាព គា្នា 
ដើមៃប ីជរំញុ ការ បៃឈម មខុ ដាកគ់ា្នា 
នោះទៃ។

ជាមយួនងឹ ននិា្នាការ សកលធំៗ  
ខាង លើ អាទិភាព សំខាន់ បំផុត 
របស់ កម្ពុ ជា ក្នុង ឆ្នាំ២០២២ គឺ 
យើង តៃូវ បន្ត រកៃសា  និង គៃប់គៃង 
ស្ថានភាព/បរសិ្ថាន ដៃល អណំោយ- 

ផល ដល់ សន្តិភាព  និង ស្ថិរ ភាព 
ដើមៃប ីទៃទៃង ់ការជរំញុ វបិលុភាព 
ក្នុង តំបន់ ។ ដូច បៃធាន អាស៊ាន 
ទាំងអស់ ផៃសៃងទៀត ដៃរ កម្ពុជា 
នឹង ខិតខំ ជំរុញ របៀបវារៈ ទំាងឡាយ- 
ណា ដៃល ចងភា្ជាប ់យើង ទំាង អស់ 
គា្នា ជាជាង បញ្ហា ដៃល បៃងចៃក 
យើង ទាងំ អស ់គា្នា។ នៃះ មិនមៃន 
មនន័យ ថា អាស៊ាន កំពុង គៃច - 
វៃះពី បញ្ហា នោះទៃ  ប៉ុន្តៃអាស៊ាន 
តៃងតៃ បៃកាន់ ជំហរ ជាក់ស្តៃង- 
និយមនៅ ពៃល ដៃល យើង ជួប - 
បៃទះ នូវ បញ្ហា បៃឈម ណា មួយ ។ 
ឧទាហ រណ ៍ជាការ អនវុត្ត ជាកស់្តៃង 
អាស៊ាន ពុំ អាចធ្វើ អ្វី បាន ចៃើន 
ឡើយ ចំពោះ បញ្ហា ការ បៃកួត- 
បៃជៃង រវាង មហា អំណាច ។ 

ដចូ្នៃះ បៃសនិ បើ មហា អណំាច 
ទាំង២ អាច ស្វៃងរក ឬ ជួយ អា-
ស៊ាន ក្នុងការ ស្វៃងរក របៀប វារៈ 
ទាំង ឡាយ ណា ដៃល ជំរុញ កិច្ច - 
សហបៃត ិបត្តកិារ រ វាង មហាអណំាច 
ទំាង ២ ជនំសួ ឱៃយ ការចោទបៃកាន ់
និង ការ លាប ពណ៌ ដាក់គា្នា ឥតឈប់-   
ឈរ នោះ បៃហៃល ជា បៃធាន អា - 
ស៊ាន ទំាង អស់ នឹងមន ភាព ធូរ-
សៃល ក្នងុ ចតិ្ត។ ប៉នុ្តៃ នៃះ បៃហៃល 
បាន តៃមឹតៃ ជា ក្ត ីសៃមៃ បុ៉ណោ្ណោះ ។

អ្វដីៃល សខំាន ់ដៃរ នោះ គ ឺយើង 
តៃូវ ពៃយាយាម លើក កម្ពស់“ភាព- 
ជាក់ ស្តៃង”(tangibility) នៃ 
ផលបៃយោជន៍ សមៃប់ បៃជាជន។   
នៃះ គជឺា ការខតិខ ំបៃងឹ បៃង ដើមៃបី 
ឆ្លើយតប ទៅនឹង សំណួរ ដៃល 
សមញ្ញ ប៉នុ្តៃ ពបិាក ឆ្លើយ ចពំោះ 
ពលរដ្ឋ អាស៊ាន ថា តើ សហ - 
គមន៍ អាស៊ាន មន ផល បៃយោ -  
ជន៍ អ្វីខ្លះ សមៃប់ ពួកគៃ ?

ក្នងុការ កណំត ់អាទភិាព សមៃប ់
ការ ធ្វើជា បៃធាន ឆ្នា ំ២០២២ យើង 
ពៃយាយាម ផ្តាតលើ វធិសីស្តៃ ដៃល 
យើង អាច ផ្តល់នវូ ផល បៃយោជន ៍
ជាក់ស្តៃង សមៃប់ ពលរដ្ឋ អាស៊ាន ។  
ផលបៃយោជន ៍ដៃល អាច ប៉ះ បាន 
នងិ អាច ដងឹឮបាន ដើមៃបីឱៃយ យើង 
អាច ផ្តល់ឱៃយ ពលរដ្ឋ អាស៊ាន នូវ 
មោទនភាព  នងិ ក្តសីងៃឃឹម សមៃប ់
អនាគត  និង ទំនុកចិត្ត សមៃប់ 
សុខុ មល ភាព របស ់មនុសៃស ជំនាន់ 
កៃយ របស ់អាស៊ាន ដោយ គា្មោន 
បោះបង់ នរណាម្នាក់ ឡើយ។

ក្នងុ ស្មោរតី នៃះ យើង កំពុង ពៃយា - 
យាម ពិនិតៃយមើល វិធី ដៃល យើង 
អាច លើកកម្ពស ់“ភាព ជាក ់ស្តៃង” 
នៃ ផល បៃយោជន ៍សមៃប ់បៃជាជន 
តាមរយៈ សកម្មភាព របស់ យើង 
ទៅលើ ជំងឺ កូ វីដ១៩, កិច្ចពៃម- 
ពៃៀង ភាពជា ដៃគូ សៃដ្ឋកិច្ច គៃប់ -  
ជៃុងជៃយ តំបន់ (RCEP), 
កិច្ចពៃមពៃៀង ពាណិជ្ជកម្ម សៃរី 
ផៃសៃងៗទៀត, ពាណិជ្ជកម្ម រវាង 
បៃទៃស សមជិក អាស៊ាន, សៃដ្ឋ - 
 កចិ្ច  ឌជីថីល, ការ ពងៃងឹ ការការ- 
ពារ ពលករ ចំណាកសៃុក, ការ- 
ពងៃងឹ សមត្ថ ភាព គៃប់គៃង គៃះ - 
មហន្តរាយ, ការផ្លាស់ ប្តរូ អាកាស-  
ធាត,ុ ការតភា្ជាប ់ផ្លវូ ដៃក, ការតភា្ជាប ់
រវាង តំបន់ឧសៃសាហ កម្ម ជាដើម 
បន្ថៃម ទៅលើ អត្ថបៃយោជន៍ 
ជាកស់្តៃង ដៃល កពំងុមន សៃប ់
ដូចជា ការធ្វើ ដំណើរ ដោយ គា្មោន 
ទិដា្ឋាការ រវាង សមជិក អាស៊ាន, 
ការតភា្ជាប់ ផ្លូវ ហាយវ៉ៃ អាស៊ាន, 
ឱកាស ផ្លាស់ប្តរូ យុវជន  និង អាហា -  
រូបករណ៍, ការអភិវឌៃឍ ហៃដា្ឋារ ចនា-  
សម្ពន័្ធ, ការវ ិនយិោគ ដោយ ផ្ទាល ់
ព ីបរទៃស,ជនំយួ បច្ចៃក ទៃស  នងិ 
កចិ្ច សហ បៃតបិត្តកិារ អភវិឌៃឍ ន ៍ព ី
ដៃគូ ជាដើម ។ល។

យើង ក៏ ពៃយាយាម ធ្វើឱៃយមន 
តុលៃយភាព ផងដៃរ រវាង សសរស្ត ម្ភ  
ទាំង៣របស់ អាស៊ាន នោះ គឺ 
សហគមន ៍សន្តសិខុ នយោ បាយ, 
សហគមន៍ សៃដ្ឋកិច្ច, និង សហ - 
គមន ៍សង្គម វបៃបធម។៌ ជា ទដិ្ឋភាព 
ក្នុងបៃទៃស យើង មនបំណង 
ធានាថា  យើង មនការ ចលូរមួ ព ី
គៃប់ ស្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ ទាំងអស់ 
ដើមៃបី គាំទៃ ដល់ ការទទួល ធ្វើជា 
បៃធាន អាស៊ាន ជា បៃវត្តិសស្តៃ 
នៃះ។ ជា ទដិ្ឋភាព ក្នងុ តបំន ់យើង 
ចង ់ធានាថា  រាល ់អត្ថបៃយោជន ៍
ទាំង អស់ពី កិច្ចខិតខំ បៃឹងបៃង 
ក្នងុ ការកសង សហគមន ៍តៃវូបាន 
ចៃករំលៃក ដល់ គៃប់ កមៃិត  និង 
គៃប់ វិស័យ  និង ជាពិសៃស បាន 
ទៅ ផ្ទាល់ ដល់ បៃជាជន អាស៊ាន 
ដៃល យើង មន កាតព្វកិច្ច បមៃើ ៕

ដោយ សឹុម វីរៈ ទីប្រកឹ្រសា យុទ្ធ - 
សាស្ត្រ ន្រ វិទ្រយាសា្ថាន ចក្ខុវិស័យ 
អាសុី (AVI)

លោក នាយក  រដ្ឋ មន្ត្រ ី ហុ៊ន ស្រន  ថ្ល្រង ក្នងុ កិច្ច ប្រជំុ អាសា៊ាន  ដ្រល កម្ពជុា ធ្វើ ជា ប្រធាន អាសា៊ាន  កាល ពី ឆ្នា ំ២០១២នៅ វិមាន សន្ត ិភាព   ។ រូបថត ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍

ការត្រៀមខ្លនួរបស់កម្ពជុាសម្រប់តួនាទីជាប្រធានអាស៊ានក្នងុឆ្នាំ២០២២
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លោកសខេងស្នើឱេយអញ្ជើញមន្តេីនៅមូលដ្ឋានចូលរួមគេប់កិច្ចបេជំុពាក់ព័ន្ធមូលដ្ឋាន
វ៉ន ដារ៉ា

ភ្នពំេញៈលោក ស ខៃង  រដ្ឋ មនៃ្ដ ី 
កៃសងួ មហា ផ្ទៃ  ស្នើ ដល ់បៃធាន 
កៃមុ ការងារ រាជ រដ្ឋា ភបិាល  ចុះ- 
មលូដ្ឋាន រាជ ធាន-ី ខៃត្ដ  ណៃ នា ំ
ដល់  បៃធាន កៃមុ ការងារ ចុះ មូល- 
ដ្ឋាន កៃងុ  សៃកុ  ខណ្ឌ  តៃវូ អញ្ជើញ 
មនៃ្ដី ពាក់ព័ន្ធ នៅ ថ្នាក់ មូលដ្ឋាន 
ឱៃយ  ចូល រួម គៃប់ កិច្ច បៃជុំ  ពៃះ  
មនៃ្ដី ទាំង នៃះ ជា តួអង្គ សំខាន់ 
ក្នងុ   ការ ទទលួ ខសុ តៃវូ ផ្ទាល ់លើ 
ការ ផ្ដល់ សៃវា និ ង ដោះ សៃយ 
បញ្ហា  ជាមួយ ពល រដ្ឋ ។

យោង លិខិត របស់ លោក  ស 
ខៃង  ស្នើ ទៅ បៃធាន កៃមុ ការងារ 
រាជ រដ្ឋា ភិបាល  ចុះ មូលដ្ឋាន រាជ- 
ធានី -ខៃត្ដ  កាល ពី ថ្ងៃទី ១ ខៃ 
មនីា   ស្ដពីកីារ អញ្ជើញ មនៃ្ដ ីដៃល 
មាន តនួាទ ីសំខាន់ៗ ចលូ រមួ គៃប ់
កិច្ច បៃជុំ ថ្នាក់  កៃុង សៃុក ខណ្ឌ 
ឃុ ំ សងា្កាត ់ នងិ កម្ម វធិ ីនានា ដៃល 
កៃុម ការងារ ចុះ មូលដ្ឋាន បាន 
រៀបច ំគ ឺដើមៃប ីធានា ឱៃយ ការ បពំៃញ 
ការងារ របស ់កៃមុ ការងារ រាជ រដ្ឋា- 
ភបិាល ចុះ មលូ ដ្ឋាន គៃប ់លដំប-់ 
ថ្នាក់ ឱៃយ កាន់ តៃ ទទួល បាន លទ្ធផ ល   
ល្អ បៃសើរ ។ ការ អញ្ជើញ មនៃ្ដី 
ពាក់ ព័ន្ធ នៅ ថ្នាក់ មូលដ្ឋាន  ឱៃយ 

ចលូរមួ គៃប ់ កចិ្ច បៃជុ ំនៃះ កប៏ាន 
គាំទៃ ដល់ រដ្ឋ បាល ថ្នាក់ កៃម-  
  ជា  តិ  ក្នុង ការ ដោះ សៃយ បញ្ហា 
បៃឈម  សណំើ  នងិ សណំមូ ពរ 
នា នារបស់ បៃជា ពលរដ្ឋ នៅ មូល  - 
ដ្ឋាន បៃកប ដោយ តមា្លា ភាពគណ  -   
នៃយៃយ ភាព  និង បៃសិទ្ធ ភាព ។ 

លោក  ស ខៃង  ថ្លៃង ថ ៖« ខ្ញុំ 
សមូ  ស្នើ  សម្ដៃច  ឯក ឧត្ដម  លោក- 
ជទំាវ  ណៃនា ំដល ់បៃធាន កៃមុ- 
ការងារ រាជ រដ្ឋា ភបិាល ចុះមលូ-  

ដ្ឋា  ន កៃងុ  សៃកុ  ខណ្ឌ តៃវូ អញ្ជើញ 
មៃឃុំ  ចៅ សងា្កាត់  នាយ ប៉ុស្ដិ៍- 
នគរ  បាល  ស្មៀន ឃុ ំ សងា្កាត ់ នងិ 
មៃភូមិ  ដៃល ជា តួអង្គ ដ៏ សំខាន់  
នងិ មាន ការ ទទលួ ខសុ តៃវូផ្ទាល ់
ជាមយួ បៃជា ពល រដ្ឋ ក្នងុ ការ ផ្ដល ់
សៃវា សាធារណៈ  នងិ ការ ដោះ- 
សៃយ បញ្ហា បៃ ឈម  សំណើ  
សំណមូ ពរ នានា របស់ បៃ ជា ពល- 
រដ្ឋ នៅ មូលដ្ឋាន »។

លោក ឧបនាយករដ្ឋ មនៃ្ដក៏ីបា ន  

ណៃនា ំចពំោះ  ការ រៀបច ំកចិ្ច បៃជុ ំ 
នងិ ការ ជបួ ជុ ំនានាតៃវូ ចាត ់ចៃង 
អនវុត្ដ វធិាន ការ នានា របស ់រាជ-  
រដ្ឋា ភិបាល និង កៃសួង សុខាភិបា ល  
ក្នងុ ការ  ការពារ ការ ចម្លង ជងំ ឺកវូដី- 
១៩។ រីឯការ ចំណាយ លើការ- 
សា្នាកន់ៅការ ធ្វើ ដណំើរ  នងិការ- 
ហបូ ចកុ  គជឺា បន្ទកុ របស ់បៃធាន 
កៃុម ការងារ រាជ រដ្ឋា ភិបាលចុះ 
មូល ដ្ឋាន  កៃុង សៃុក ខណ្ឌ ។

លោ ក  សឿម  ប៊នុ រទិ្ធ អភបិាល- 

រង និង ជា អ្នកនាំពាកៃយ រ ដ្ឋបាល 
ខៃត្ដ បាតដ់បំង   ថ្លៃងថ កាល ព ី
មុន ពៃល មាន  ជំងឺ កូវីដ ១៩ កៃមុ- 
ការងារ   ចុះ មលូដ្ឋាន  បាន ចុះ មក  
មលូដ្ឋាន ភមូ ិឃុ ំសងា្កាត ់ជាបៃចា ំ 
ដើមៃប ីបៃជុ ំនងិ ស្វៃង យល ់ព ីផល- 
លបំាក ផល ប៉ះពាល ់នងិ តមៃវូ- 
ការ ចង់ បាន របស់ បៃជាពលរដ្ឋ 
នៅមូលដ្ឋាន និង លើក ឡើង 
ជាដំណោះសៃយ ជូន ដល់ បៃជា - 
ពលរដ្ឋ ។ លោក ថ្លៃង ថ ៖«បច្ចបុៃបន្ន 
ដោយសារតៃ បញ្ហា កូវីដ ១៩ 
កៃុម   ការងារ ចុះ មូលដ្ឋាន របស់ 
រាជ រដ្ឋា ភិបាល មិន សូវបាន  ចុះ 
មក ផ្ទាល ់ដ  លម់លូដ្ឋាន ទៃ។ ប៉នុ្ដៃ 
ពួកគាត់  តៃង តៃ បៃជុំ តាម រយៈ 
អនឡាញ នងិឆ្លើយ ឆ្លង ពត័ម៌ាន 
តាម បណា្ដាញ សារ តៃឡៃកៃម  
ជាមយួ អាជា្ញា ធរ ភមូ ិឃុ ំសងា្កាត ់ 
ពបីញ្ហា ផៃសៃងៗ ដៃល ពលរដ្ឋ បាន 
លើកឡើង  »។

បើ  តាម លោក ប៊ុនរិទ្ធ កៃុម- 
ការងារ ចុះ មលូដ្ឋាន  បានចលូរមួ  
ជួយកាត់ បន្ថយ ទុក្ខ លំបាក របស់ 
បៃជាពលរដ្ឋ បាន ចៃើនដូចជា 
ការ ជួយ ផ្ដល់ ជំនួយ ពៃល មាន 
គៃះ មហន្តរាយ  នងិ ការ ទទលួ 
សណំើ ព ីបៃជាពលរដ្ឋ  លើ ការ- 
ដោះសៃយ បញ្ហា គៃះ រាងំ ស្ងតួ 

បញ្ហា កង្វះ ទឹក សា្អាត បៃើ បៃស់ 
នងិ ការ សា្ថាបនាផ្លវូ ថ្នល ់ សមៃប ់
បៃជាពលរដ្ឋ នៅ តាម ភូមិ ឃុំ  
សងា្កាត់ ជាដើម ។ 

លោក ថៃង សារឿន បៃធាន 
សម្ពន័្ធ សហគមន ៍កសកិរ កម្ពជុា 
(CCFC) សង្កៃត ឃើញ  ថ ការ- 
ចុះ អនុវត្ដ ការ ងារ របស់ កៃុម 
ការងារ ចុះ មូលដ្ឋាន  ដៃល បាន 
ជយួ ដល ់ភមូ ិឃុ ំសងា្កាត ់គបឺាន 
ធ្វើ ជាលក្ខណៈ គោល នយោបាយ   
ជា ជាង ការ អនុវត្ដ បៃប បច្ចៃក- 
ទៃស ។ លោក បញ្ជាក ់ថ   បើ សនិ- 
ជា កៃមុ ការងារ ចុះ មលូដ្ឋាន នៃះ  
បាន គាទំៃ ផ្នៃក បច្ចៃកទៃ ស ដល ់
អាជា្ញាធរ នៅ មូល ដ្ឋាន នឹង ជួយ 
បង្កើន សមត្ថ ភាព ដល់ អាជា្ញា ធរ 
ក្នងុ ការ ដោះសៃយ បញ្ហា បៃឈម 
និង តមៃវូការ ចំា បាច់ របស់ បៃជា  - 
ពលរដ្ឋ  គឺ ជា ការល្អ ។ «បុ៉ន្ដៃ ទោះ-  
ជា  យ៉ាង ណាយើ ង  សូម ឱៃយ ដំណើរ-   
ការ  នៃការ បើក កិច្ច បៃជុំរបស់ 
កៃមុ ការងារ ចុះ មូលដ្ឋាននៅ កមៃ ិត  
ភូមិ  ឃំុ សងា្កាត់ ឱៃយ មាន ការ ចលូរមួ 
ពី គៃប់ ភាគី ពាក់ព័ន្ធ ក្នងុ នោះ រួម- 
ទាងំ កៃមុ សង្គម សុវីលិ នៅ មលូដ្ឋាន 
ផងដៃរ ដើមៃបី ធានា ឱៃយ បាន នវូ ការ-  
អនុវត្ត បៃព័ន្ធ វិមជៃឈ ការ និង វិសហ-   
មជៃឈ ការ នៅ កមៃតិ មូលដ្ឋាន » ៕

នៀម ឆេង

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋសភា គៃង កោះ- 
បៃជុ ំវសិាមញ្ញ  នា ពៃល ឆប់ៗ  នៃះ  
ដើមៃបី អនុម័ត លើ   សៃចក្ដី ពៃង- 
ចៃបាប់  ស្ដី ពី ការ គៃប់ គៃង ជំងឺ កូវីដ- 
១៩ នងិ ជំង ឺរាត តៃបាត កាច សាហាវ 
ផៃសៃង ទៀត  ដៃល កណំតព់ ីវធិានការ 
និង ទោសទណ្ឌ រហូត ដល់ ជាប់ 
ពន្ធនាគារ  ចពំោះ អ្នក ដៃល ល្មើស 
នឹង វិធានការដៃល រដ្ឋាភិបាល 
ដក់ ចៃញ។

គណៈ កមា្មា ធិការ អចិនៃ្ត យ៍ នៃ 
រដ្ឋ សភា  កាល ព ី មៃសលិ មញិ  បាន 
អនមុត័ ទទលួ យក សៃចក្ត ីពៃង- 
ចៃបាប់ ស្ត ីពី  វិធាន ការ ទប់ សា្កាត់ ការ-  
ឆ្លង រាល ដល  នៃ ជងំ ឺកវីូដ ១៩ នងិ 
ជងំ ឺឆ្លង កាច សាហាវ  នងិ បៃកប- 
ដោយ គៃះ ថ្នាក ់ធ្ងន ់ធ្ងរ ផៃសៃង ទៀត  
មក បៃគល់ ជូន គណៈ  កម្មការ ជំនា ញ 
រដ្ឋ សភា  ដើមៃបី ពិនិតៃយ និង សិកៃសា  
តាម សំណើ របស់ រាជ រដ្ឋា ភិបាល ។

បើតាម លទ្ធផល នៃ កិច្ចបៃជុំ  
របស ់គណៈ កមា្មា ធិការ អចិនៃ្តយ ៍
នៃ រដ្ឋ សភា   សៃចក្តី ពៃង ចៃបាប់  
នៃះ មាន  ៦ជំពូក និង១៨ មាតៃ ។ 
សៃចក្ដ ីពៃង ចៃបាប ់នៃះ   រៀប ចឡំើង 
ក្នុង បរិការណ៍ ដៃល ពិភព លោក 
កដ៏ចូ ជា កម្ពជុា កពំងុ បៃឈម មខុ 

នឹង ការ ឆ្លង រាល ដល នៃ ជំងឺ កូវីដ- 
១៩ កាន ់តៃ ខា្លាងំ ស្មគុសា្មាញ  នងិ 
ក្នងុ ទៃង ់ទៃយ កាន ់តៃ ធ ំនងិ បាន 
បង្ក ឱៃយ មាន ផល ប៉ះ ពាល់ យ៉ាង- 
 ធ្ងន ់ធ្ងរ ដល ់សខុ ភាព សាធារណៈ 
វសិយ័ សៃដ្ឋ កចិ្ច-សង្គម  នងិ ជវីភាព 
រស់ នៅ ជា បៃកៃតី របស់ មនុសៃស- 
ជាតិ  ។ សៃចក្តី ពៃង ចៃបាប់ នៃះ  
បង្កើត ឱៃយ មាន មូលដ្ឋាន គតិ យុត្ត 
មួយ រឹង មាំ និង គៃប់ ជៃុង ជៃយ 
បន្ថៃម ទៀត  ដល់ ការ គៃប់ គៃង 
សា្ថាន ការណ ៍ នៃ ការ ឆ្លង រាល ដល 
នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩ និង ជំងឺ ឆ្លង ដ៏ 
កាច  សាហាវ និង បៃកប ដោយ 
គៃះ ថ្នាក់ ធ្ងន ់ធ្ងរ ផៃសៃង ទៀត  នៅ 

ក្នុង ពៃះ រាជា ណា ចកៃ កម្ពុជា។
លោក ឡៃង ប៉ៃងឡុង អ្នក- 

នាពំាកៃយ រដ្ឋសភា   បាន ថ្លៃង បៃប ់
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  បនា្ទាប់ ពី កិច្ច បៃជុំ 
របស ់គណៈ កមា្មាធកិារ អចនិៃ្ត យ ៍
រដ្ឋ សភា ថ សៃចក្ដ ីពៃង ចៃបាប ់នៃះ  
តៃវូ បាន បញ្ជនូ ទៅ គណៈ កម្មការ 
នតីកិម្ម នងិ យតុ្តធិម ៌(គណៈកម្មការ 
ទី ៦)និង គណៈ កម្មការ   សុខា ភិបា ល 
សង្គម កចិ្ច អតតី យទុ្ធជន យវុ នតី-ិ 
សមៃបទា ការងារ បណ្ដុះ បណា្ដាល 
វិជា្ជាជីវៈ និង កិច្ច ការ នារី របស់ រដ្ឋ - 
សភា (គណៈកម្មការ ទី៨)។ គណៈ-  
កម្មការ ទាំង ២  នឹង ពិនិតៃយ  និង 
សមៃច ឱៃយ បាន លឿន បំផុត។

លោក ថ្លៃង ដូច្នៃះ ថ៖ «នៅ 
ពៃល  គណៈ កម្មការ ទាងំ ២  លោក 
ពនិតិៃយ នងិ សមៃច នៅ ពៃល ណា 
លោក នងឹ ធ្វើ របាយការណ ៍ហើយ 
បញ្ជនូ មក គណៈ កម្មការ អចនិៃ្តយ ៍
វញិ ហើយ គណៈ កម្មការ អចនិៃ្តយ ៍
នឹង ពិនិតៃយ  និង កំណត់ ថ្ងៃ បៃជុំ  
វសិាម ញ្ញរដ្ឋសភា។ មនិ យរូ ទៃគឺ 
ពៃល ឆប់ៗ នៃះ»។ លោក បន្ត 
ថ ៖ «ចៃបាប់ នៃះ  ជា ចៃបាប់ បៃញាប់ - 
ណាស ់ពៃះ នៅ ថ្ងៃអាទតិៃយ ទ២ី៨ 
កុម្ភៈ ចៃបាប់ នៃះ  តៃូវ បាន ផ្ញើ មក 
រដ្ឋសភា ហើយ យើង ចាប់ ផ្ដើម 
ធ្វើ បៃប បទ ហើយ ថ្ងៃ ទី២ នៃះ 
យើង ចាប ់ផ្ដើម បៃជុ ំតៃម្ដង។ អ៊ចីងឹ 
វា ជា ចៃបាប ់បៃញាប ់ជា ចៃបាប ់សំខាន ់
ដចូ្នៃះ ហើយ យើង មនិ អាច បង្អង ់ 
បានទៃ។ ដចូ្នៃះ ការ សកិៃសា នៃះ  ក ៏
មាន រយៈ ពៃល ឆប់ ហើយ កិច្ច - 
បៃជំុ  ក៏ មិន បង្អង់ ពៃល យូរ ដៃរ» ។

បើ តាម លោក ឡៃង ប៉ៃងឡងុ 
ចៃបាប់ នៃះ  មិន មាន អ្វ ីចម្លៃក ពី ចៃបា ប់  
ដៃល បៃទៃស ដទៃ ទៀតបាននិង 
កំពុង  បៃើបៃស់  ដើមៃបី ទប់ សា្កាត់ 
ជំងឺ កូវីដ១៩ទៃ ដៃល  រួម  មាន 
វិធានការ រដ្ឋបាល និង វិធានការ 
សុខាភិបាល។ វិធានការ សុខា - 
ភិបាល  មាន ដូច ជា បញ្ហា  អនាមយ័ 
លាង ដៃ  ការ រកៃសា គមា្លាត នងិ ការ- 

ស្ថតិ នៅ ក្នងុ បន្ទប ់បទិ ជតិ ជា ដើម។ 
ចំណៃក វិធានការ  រដ្ឋបាល គឺ រដ្ឋា - 
ភបិាល អាច ហាម មនិ ឱៃយ មានការ-    
ជួប ជុំ បៃមូល ផ្ដុំ គា្នា ចៃើន ការ រៀប- 
អាពាហ៍ ពិពាហ៍ ធ្វើ បុណៃយទាន   
ឬ   តៃូវ  រកៃសា គមា្លាត ជា ដើម។ 

លោក ថ្លៃង ដចូ្នៃះ ថ៖ «បៃសនិ 
បើ កន្លៃង ណាមួយ តៃូវ បាន  រក- 
ឃើញ មាន វិជ្ជមាន មៃរោគ នៃះ 
ដចូ ជា ហាង ផៃសៃង ៗ  ជា ដើម រដ្ឋា- 
ភិបាល  អាច ចៃញ វិធានការ បិទ 
ជា បណោ្ដាះ អាសន្ន បាន។  បៃសនិ 
បើ មាន ជន ល្មើស[នងឹ វធិានការ] 
គឺ អាច ដក់ ទោស ទណ្ឌ បាន។ 
អាច មាន វធិានការ រដ្ឋបាល ផៃសៃង 
ទៀត  ឧទាហរណ ៍បើ មាន ផ្ទុះ នៅ 
សហគមន៍ ណា មួយ យើង អាច 
នឹង រាំង ខ្ទប់ នៅកន្លៃង នោះ   ដូច 
នៅ បៃទៃស មយួចនំនួ អនវុត្ត ដៃរ។ 
រឿង ទោស ទណ្ឌ អាច មាន ជាប់ 
ពន្ធនាគារ ដៃរ ក្នុង ករណី ដៃល 
ល្មើស ខា្លាំង »។

កាល ពី ថ្ងៃទី ១៨កុម្ភៈ រាជ រដ្ឋា - 
ភិបាល បាន ចៃញ អនុកៃឹតៃយ មួយ  
ស្ដី ពី វិធានការ ចតា្តាឡីស័ក ដើមៃបី 
ទប ់សា្កាត ់ការ ឆ្លង រាល ដល នៃ ជងំ ឺ
កវូដី១៩ ដៃល មាន ៧ ជពំកូ នងិ 
២៣  មាតៃ។ បើ តាម អនុកៃឹតៃយ 
នៃះ អ្នក គៃច វៃះ  ការ ធ្វើ ចតា្តាឡី - 

ស័ក ឬ រត់ គៃច ពី កន្លៃង ធ្វើ ចតា្តា -  
ឡ ីសក័  តៃវូ រង ការ ពនិយ័ ជា  បៃក ់
ពី ១ លាន រៀល ដល់ ៥ លាន រៀល ។

ចំណៃកអ្នក ផ្ដើម គំនិត  ដឹកនាំ 
ណៃនាំ ញុះ ញង់ បញ្ចុះ បញ្ចូល 
ឬ ជួយ សមៃលួ ដោយ ចៃតនា  ដល ់
បុគ្គល ដៃល គៃច វៃះ ពី ការ ធ្វើ ចតា្តា - 
ឡីស័ក ឬ រត់ គៃច ពី កន្លៃង ធ្វើ ចតា្តា - 
ឡីស័ក តៃូវ រង ការ ផក ពិន័យ 
បៃក់ ពី ១០ លាន ទៅ ៥០ លាន 
រៀល។ គៃឹះ សា្ថាន  សុខាភិបាល  
ដៃល ជយួ លាក ់បាងំ អ្នក ជងំ ឺកវូដី 
ដៃល ទៅ ពៃយាបាល នៅទ ីនោះ តៃវូ 
រង ការ ពិន័យ ក្នងុ ទឹក បៃក់ ដូច គា្នា ។

លោក អំ សំអាត នាយក រង  
អង្គការ លីកាដូ ថ្លៃង ថ លោក មិន- 
អាច បញ្ចៃញ មត ិ យល ់ឃើញ  លើ  
សៃចក្ដី ពៃង ចៃបាប់ នៃះ បាន  ទៃ 
ដោយ សារ តៃ លោក មិនបាន 
ឃើញ  សៃចក្ដី ពៃង ចៃបាប់ នៃះ ។

លោក ថ្លៃង ថ៖ «គៃន់ តៃ ថ 
បៃហៃល ជា ចៃបាប់ នៃះ បៃញាប់ តៃ 
យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ខ្ញុំ គិត ថ បើ 
សនិ ជា មាន ការ ដក ់សៃចក្ដ ីពៃង 
ចៃបាប់ នៃះ  ដឹង ឮ ជា សាធារណៈ 
ហើយ អាច មាន ការ ចលូរមួ យោបល ់
ពី អ្នក ជំនាញ សុខភាព និង អ្នក 
ពាក់ ព័ន្ធ ផៃសៃងៗ ទៀត ខ្ញុំ គិត ថ  
កាន់តៃ ល្អ»៕

កិច្ច បេជំុ ១ របស់ រដ្ឋបាល ឃំុ សំរោង សេកុ សំរោង ខេត្ត តាកេវ ពី ថ្ងេ ទី ២៦មករ ឆ្នា ំ២០២១។ រូប រដ្ឋបាល ឃុំ សំរោង

រដ្ឋសភានឹងកោះបេជំុវិសាមញ្ញឆាប់ៗដើមេបីអនុម័តសេចក្តីពេងចេបាប់ស្តីពីការគេប់គេងកូវីដ

អ្នក  ជំនាញ  បាញ់ ថ្នា ំសម្លាប់ មេរោគ នៅ មន្ទរី ពេទេយ  កាល់ម៉េត ថ្ងេ ១មីនា។ រូប មិនា
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 នៀម   ឆេង 
 
 ភ្ន ំពេញៈ រដ្ឋាភបិាល ជប៉នុ ផ្ដល ់

ថវិកា  ជាង  ១លាន  ៧៦ មុឺន 
ដុលា្លារ  ដល់   អង្គការ សកម្ម ភាព 
កម្ចាត់ មីន ជប៉ុន  ហៅ កាត់ ថា  

JMAS  ដើមៃបី អនុវត្ត គមៃង 
សម្អាត គៃប ់មនី នៅ ខៃត្ត បនា្ទាយ- 
មន ជយ័  នងិ   គៃប ់បៃក ចង្កោម 
នៅ ខៃត្ត ស្ទងឹ តៃង។  នៃះ បើ តាម 
សៃចក្ដី បៃកាស ព័ត៌ មន របស់ 
ស្ថាន ទូត ជប៉ុន  កាល ពី ថ្ងៃទី ១  
ខៃ មីនា ។  ថវិកា សរុប ចំនួន    
១ ៧៦៣ ២៥១ ដុលា្លារ  តៃូវ 
បាន ផ្ដល់ ទៅ   « គមៃង គាំទៃ 
ការ ស្ថាប នា ហៃដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ 
ឡើង វិញ ជា មួយ នឹង ការ បោស- 
សម្អាត មីន នៅ ខៃត្ត បនា្ទាយ មន- 
 ជ័យ »  ហៅ កាត់ ថា  គមៃង  
RSDB  សមៃប់  ឆ្នាំទី១  និង   
« គមៃង គាទំៃ ការ ស្ថាប នា ហៃដ្ឋា- 
រចនា សម្ព័ន្ធ ឡើង វិញ ជា មួយ  
នងឹ ការ បោស សម្អាត គៃប ់បៃក- 
ចង្កោម នៅ ខៃត្ត ស្ទងឹ តៃង»  ហៅ 
កាត ់ថា  គមៃង RSCS  សមៃប ់
ឆ្នា ំទ១ី ។     ស្ថាន ទតូ ជប៉នុ ក ៏បាន 
ផ្ដល់ ថវិកា សរុប   ៤៧២ ១១៣  
ដលុា្លារ ទៀត ទៅ អង្គការ កមុរ ឥត- 
ពៃដំៃន  ហៅ កាត ់ថា  KnK   ដើមៃប ី
អនវុត្ត គមៃង «ការ កសង សមត្ថ- 
ភាព យុវជន ក្នងុ ខៃត្ត ប៉ៃ លិន  តាម រយៈ 
ការ ពងៃឹង...តទៅ ទំ ព័រ ៦

 ឃុ ត  សុភ ចរិយា   

ភ្ន ំពេញៈ មៃខ្លាង  ក្នងុ អពំើ ប្លន ់
និង ចាប់ ជំរិត  គៃួសរ មួយ   ក្នុង 
បុរី អង្គរ ភ្នំពៃញ   កាល ពី ពៃឹ ថ្ងៃទី 
១ ខៃ មីនា  ឆ្នាំ២០២១   គឺ ជា 
អតតី អ្នក បើក បរ រថយន្ត ឱៃយ គៃសួរ 
ជន រង គៃះ ។  នៃះ បើ យោង តាម 
របាយ ការណ ៍ពត័ម៌ន របស ់កង- 
រាជ អាវុធ ហត្ថ រាជ ធានី ភ្នំពៃញ   
ដៃល ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ទទួល បាន 
កាល ពី ថ្ងៃទី ២  ខៃ មីនា   ឆ្នាំ  
២០២១ ។     របាយ ការណ៍ បាន 
សរសៃរ ថា   អ្នក ផ្ដើម គំនិត ក្នុង 
អពំើ ប្លន ់ នងិ ចាប ់ជរំតិ នោះ ឈ្មោះ  
អឹុម  សុវណ្ណា រិទ្ធ អាយុ ២១ ឆ្នាំ  
ធា្លាប ់ធ្វើ ជា អ្នក បើក ឡាន ឱៃយ ម្ចាស-់ 
ផ្ទះ  ដៃល តៃវូ បាន គៃ ស្គាល ់ឈ្មោះ  
ម៉ៅ  ហួរ  អាយុ  ៥៨ ឆ្នាំ  ជា អតីត 
បៃធាន ស ខា អគ្គិស នី កម្ពុជា   
ខៃត្ត កំពង់ ចាម  ដៃល បច្ចុបៃបន្ន   
ជា ពាណិជ្ជ ករ រក សីុ ដៃញ ថ្លៃ ផ្គត់ ផ្គង់ 
អគ្គិស នី   ក្នុង តំបន់ មួយ ចំនួន 
ទាំង ក្នុង រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  និង  
បណ្ដា ខៃត្ត មួយ ចំនួន  ។    ជន- 
សងៃស័យ  កៃយ ពី ឈប់ ធ្វើ ការ 

ជា អ្នក បើក បរ រថ យន្ត ឱៃយ កៃុម- 
គៃួសរ លោក   ហួរ   មួយ រយៈ  ក៏ 
បាន វិល តៃឡប់ មក សុំ ការងារ 
ធ្វើ ឡើង វិញ   តៃ តៃូវ កៃុម គៃួសរ 
លោក   ហួរ បដិ សៃធ   ពៃះ ពួក- 
គាត ់បាន ទទលួ យក អ្នក បើក បរ 
ថ្មី រួច ទៅ ហើយ ។  បនា្ទាប់ ពី នោះ 
មក ជន សងៃស័ យ   បាន បៃមូល 
បក្ខពួក ៣នាក់ ផៃសៃង ទៀត   មក 
ចូល រួម រៀប ចំ គមៃង ការ ចាប់- 
ជំរិត  និង ប្លន់ សម្លាប់ ផ្ដាច់ ពូជ 
កៃមុ គៃសួរ របស ់លោក ហរួ ដៃល 
មន សមជិក ស រុ ប ៨ នាក់ ប្ដី 
បៃពន្ធ  នងិ កនូ ៦ នាក ់ ពៃម ទាងំ   
អ្នក បមៃើ ការ ងារ នៅ ក្នងុ គៃ ហដ្ឋាន 
២ នាក ់ទៀត   សរបុ ទាងំ អស ់១០ 
នាក់ ។   ប៉ុន្តៃ គមៃង ការ ពួក គៃ 
តៃូវ បាន បៃក ធា្លាយ  ក៏ តៃូវ បាន 
កង កម្លាំង ពិសៃស នៃ កង រាជ- 
អាវធុ ហត្ថ រាជ ធាន ីភ្នពំៃញ   ចាត-់ 
វិធាន ការ បង្កៃប ដោយ បាញ់- 
សម្លាប ់ទាងំ ៤ នាក ់នៅ នងឹ កន្លៃង   
ខណៈ ពកួ គៃ កពំងុ ធ្វើ សកម្ម ភាព 
ចលូ ប្លន់  នងិ ចាប ់ជរំតិ ម្ចាស់ ផ្ទះ 
តាម ផៃន ការ របស់ ពួក គៃ មិន 
បាន សមៃច   កាល ពី ពៃកឹ ថ្ងៃទី 

១ មីនា  ២០ ២១ ។   គមៃង ពួក គៃ 
ជំ រិត ជន រងគៃះ ឱៃយ សរសៃរសៃក 
១លានដុលា្លារ ដើមៃបី គំ រាម បើក លុយ 
ចៃញ ពី ធនាគារ កៃយ ពី ដក លយុ 
បាន  ពួក គៃ នឹង សម្លាប់ មនុសៃស 
ក្នងុ ផ្ទះ ទាងំ ១០ នាក ់នោះ   ដើមៃបី   
យក លុយ  និង គៃឿង អលងា្កោរ 
ដៃល មន នៅ ក្នងុ ផ្ទះហើយ ដឹកសព 
ទៅ បោះចោល នៅ ពៃជៃ និល ។

លោក   អ៊ុង   សិរី គុ ត្ត   ស្នង ការ  
ៃនស្នង ការ ដ្ឋាន បុគ្គលកិ   បញ្ជាការ- 
ដ្ឋាន អង្គ រកៃស កាល ពី មៃសិល មិញ  
បាន ចៃញ លខិតិ បដ ិសៃធ   ចពំោះ 
ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ  តាម បណ្ដាញ 
សង្គម ថា  មៃខ្លាង   ឈ្មោះ  អឹុម 
សុវ ណ្ណា រិទ្ធ   ធា្លាប់ បមៃើ ការងារ 
នៅ បញ្ជា ការ ដ្ឋាន អង្គ រកៃស   នៃ អគ្គ- 
បញ្ជា ការ ដ្ឋាន កង យោធ ពល 
ខៃម រភ ូមនិ្ទ   កាល ព ីឆ្នា ំ ២០១៩  
មន ឋាន ន្ត រ សក័្ត ិ  ជា  វរសៃនយី-៍ 
តៃ។ី   ចំពោះ បណ្ឌ សម្គាល់ បញ្ជាកា រ- 
 ដ្ឋាន  អង្គ រកៃស   ដៃល ជន ល្មើស 
បាន បៃើ បៃស់ នោះ  គឺ ជា បណ្ណ 
ក្លៃង កា្លាយ   ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពាល់ ដល់ 
កិតៃយានុ ភាព របស់ កងក ម្លាំ ង នៃ 
អគ្គ បញ្ជា ការ ដ្ឋាន អង្គ រកៃស ៕   

តពទីពំរ័ ១...ភ្នពំៃញ ថា វ៉ាក-់  
សំ ង ដៃល បា នដឹ កជ ញ្ជូ នម ក   
បៃ ទៃសក ម្ព ុជា  នៃះ គ ឺ  មន ឈ្មោះ 
ថា   កូវី ស៊ៃល   ដៃលផលិ ត  នៅ 
បៃទៃស ឥណ្ឌា ដោយទទលួអាជា្ញា- 
បណ័្ណ ផលិ ត ពីកៃុម ហ៊ុន  Astra-
Zeneca  របស់ បៃទៃស អង់ គ្លៃស។

លោក សៃបីានបញ្ជាក់ ថា ៖«វ៉ាក់-   
សំង នៃះជាស មិ ទ្ធ ផ លមួយ  ទៀ ត   
ដៃល ផ្តើម  ចៃញ ព ីការ ខតិ ខបំៃងឹ- 
បៃ ង  របស ់បៃម ុខរា ជ  រ ដ្ឋាភ ិបាល 
សម្តៃ ច នាយ ក រដ្ឋ ម នៃ្ត ី ហុ៊ន  សៃន  
ហើយ វ៉ាក ់សងំ នៃះម ន  គមៃង 
បៃើ បៃស ់ ប៉ ុន្តៃយើ ង រងច់ាំ ការ- 
អនុស សន៍  ពី សម្តៃច នាយ ក- 
រដ្ឋមនៃ្តីនៅ ពៃល ដៃល លោក 
អញ្ជើញ ទៅចាក់វ៉ាក់សំង នៃះ 
នៅ ម ន្ទី រពៃ ទៃយ កា ល់ម៉ៃ តថ្ងៃទី  ៤ 
ខៃមី នា   ឆ្នាំ២០២១ »។

ចំណៃ ក លោក សៃី Li Ailan 
តណំង អង្គការ សខុ ភា ពពភិព- 
លោក ក ៏បាន ថ្លៃងដៃរ ថា  នៃះ ជា 
ពៃតឹ្ត ិការ ណ ៍  បៃវត្ត ិសសៃ្ត   ស មៃប ់ 
បៃ ទៃស កម្ព ុជា ដៃ ល ជាបៃ ទៃស 
១ ក្នុង ចំណោ ម បៃទៃ សដំ បូង 
នៅតំបន់ បា៉ៅសីុហ្វ ិ កខាង លិច  ដៃល  
ទ ទួ ល  បាន   វ៉ា ក់សំ ង កូ វីដ តាម- 
រយៈ ម ជៃឈ ម ណ្ឌ ល កូវ៉ា ក់នៃះ ។ 

 លោ កសៃ ី  បាន  ថ្លៃងថា ៖ «វ៉ាក-់ 
ស ំង ក ូវ ីដ១ ៩ នៃះ មន សរៈស-ំ 

 ខាន ់ណស ់បើយើងបៃើ បៃស ់  
បាន  តៃ ឹម តៃ ូវ រួ ម ជា មួ យ នឹង វិ ធាន-   
កា រ សុ ខា ភិបា ល ផៃសៃ ង ៗ  ទៀ តនោះ    
យើ ង អាចទ ប់  ស្កោ ត់នូ វ កា រ រីក-   
រាល ដ លជា ស ក ល នៃះ  បា ន »។

ដោយឡៃក លោក សៃី M s.  
ForooghFoyouza t តណំង 
អ ង្គកា រយូ នីសៃ ហ្វបៃ ចាំ ក ម្ពុជា 
ដៃលបានចូលរួមដៃរនោះបាន  
អប អរ ស ទរ ដល ់រាជ រដ្ឋាភបិាល 
កម្ពជុា ដៃ ល បា ន ខតិ ខ ំបៃងឹ  បៃង  
ដើមៃបី ធ្វើ ឱៃយ បៃទៃស កម្ពជុា បពំៃញ 
បាន នូវ ល ក្ខខណ្ឌ  របស់ មជៃឈ- 
មណ្ឌល  កូវ៉ាក់ក្នុង ការ ទទួល- 
បាននូវ វ៉ាក់ សំងនៃះ។ 

 លោក សៃថីា ៖«ខ្ញុ ំចង ់ បញ្ជា ក ់
ថា   វ៉ាកស់ ំងតៃម ួយមខុ ម ិនអាច 
ប ញ្ចប ់កា រ រាត តៃបាត នៃជ ំងជឺាស- 
កល នៃះទៃ គឺយើ ង  នៅតៃ ប ន្ត  អនុវត្ត  
វិធា នកា រ  ការ ពារខ្ល ួន ដដៃ ល» ។ 

  កាល ពី ថ្ងៃទី២ ៨  ខៃកុម្ភៈ  លោក-  
សៃ ី ឱ វណ្ណឌ ី កប៏ា នឱៃយដ ឹងដៃរថា 
វ៉ា កស់ងំ ដៃល កម្ពជុា នងឹ ទទលួ- 
បាន ព ីមជៃឈ មណ្ឌល ក ូវ៉ា ក ់ក្នងុបរ-ិ
មណ ដទៃទៀ ត  នងឹ ដកឹ ជញ្ជនូ 
មក កម្ពជុា ជា បន្ត បនា្ទាប ់នៅពៃល  
កៃយ ទៀត  ជា ដំណ ក់ៗ នៅ 
ក្នុងឆ្នាំ ២០២១ នៃះ។  

បើ តាម លោក នាយ ក រដ្ឋមន្តៃី 
ហ៊នុ  សៃន  កាល ព ីចងុ សបា្តាហ ៍
មុន  វ៉ាក់ សំង ដៃល ផលិត នៅ 
ឥណ្ឌា ចំនួន៣ ២៤  ០ ០០ដូ ស 

ដៃល កម្ពជុា ទទលួ បាន នៃះ គ ឺ ជា 
ជំនួយ បឋមដៃល ផ្តល់ ដោយ 
មជៃឈ មណ្ឌល ក ូវ៉ា ក ក់្នងុ ចណំោ ម  
វ៉ាក់ សំង ១  ១០៤  ០០០ ដូ ស 
ដៃល កម្ពុជា តៃូវ បាន ទទួល ក្នុង 
ឆមស ទី១ ឆ្នាំ ២០២១ នៃះ។

គួរ បញ្ជាក់ ផង ដៃរ ថា ស្ថានទូត-  
ចនិ បៃចា ំនៅ កម្ពជុា បានបៃកាស 
ឱៃយដងឹ  ព ីថ្ងៃទ ី១  ខៃមនីា ថា  រដ្ឋាភ-ិ 
បាល  ចនិ បាន សមៃច ផ្តល ់ជនំយួ 
វ៉ាក់សំង បងា្កោរ ជំងឺ កូ វីដ ជំហាន 
ទ២ី ចនំនួ ៤០ មុនឺ ដ ូស ទៀត ដល ់
កម្ពជុា ដៃលនឹងតៃវូ មក ដល់ កម្ពជុា 
មុន ចូលឆ្នាំ បៃពៃ ណី ខ្មៃរ ។

វ៉ាក ់សងំ ក ូវដី១៩សុ ីណ ូហា្វាម 
ជហំាន ទ១ី ចនំនួ៦ ០ មុនឺ ដ ូសនៃ  
ចនំនួ វ៉ាក ់សងំ១លាន ដ ូសដៃល 
ជា ជនំយួ ចនិ តៃវូបាន បញ្ជនូ ដល ់
ក ម្ព ុជា ពី ថ្ងៃ៧  កុម្ភៈ កន្លងទៅ។ 

តាម របាយ ការណ៍ កៃសួ ងសុខា- 
ភិ បាល ឱៃយដឹ ងថា  អ្នក ស្ម័គៃចិត្ត 
ចាក់ វ៉ាក់សំង កូ  វីដ១៩សុី ណូ-  
ហា្វា មរ បស់ ចិន លើក ទី១   មន 
២ ៤ ៣៣១នាក់ និង អ្នក ដៃល 
បាន ចាក ់លើក ទ២ី  ចនំនួ ៩១៣ 
នាក ់ក្នងុ មលូ ដ្ឋាន សខុា ភបិា ល 
រាជ ធានី-ខៃត្ត ចំនួន ៣២ មន្ទរី ពៃទៃយ។ 
ចណំៃក កៃសងួ  ការពារ  ជាត ិបាន 
ឱៃយដឹង ដៃរ ថា ក ម្លាងំបៃ ដប់អាវុធ  
ដៃលចាក់លើក ទី១ មនចំនួន 
៧៥១៩៨ នា  ក ់ឯ ការ ចាក ់លើក 
ទី២ មន ចំនួន ៤៧០៩នាក់ ៕

សមត្ថកិច្ចបង្ហាញអត្តសញ្ញាណមេខ្លោង
ប្លន់និងចាប់ជំរិតគេសួារក្នងុបុរីអង្គរភ្នំពេញ

វ៉ាក់សំាង...

ជបុ៉នផ្ដល់ថវិកា១លាន៧សេនដុលា្លោរដល់
អង្គការកម្ចាត់មីនជបុ៉នសមេប់សម្អាតមីន
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មន្ត្របី្រប់កសិកររស់នៅក្រប្ររតំបន់អង្គរឱ្រយធ្វើស្រ១ឆ្នាមំ្តងដើម្របីបន្ថយហានិភ័យពីកង្វះទឹកបារាយណ៍
ឡុង គីម ម៉ា រីតា

សៀមរាបៈ អាជ្ញាធរ ជតិ អបៃសរា  
អពំាវនាវ ដល ់បៃជកសកិរ ទំាងអស់ ដៃល 
រស់នៅ កៃបៃរ តំបន់ អង្គរ  ឱៃយ ធ្វើសៃ តៃម្ដង 
ប៉ណុ្ណោះ ក្នងុ ១ឆ្នា ំដើមៃបី បន្ថយ ហានភិយ័  
នៃ ការបៃើបៃស ់ទកឹ បារាយណ ៍ ដោយសារ 
ថា  ទឹក បារាយណ៍ មាន តួនាទី ចៃើន  
សមៃប់ តមៃូវការ ក្នុង ការបៃើ បៃស់  
បើទោះជ បៃព័ន្ធ ទឹក ក្នុង តំបន់ នៃះ  អាច 
ផ្គត់ ផ្គង់ គៃប់ តមៃូវការ ក៏ ដោយ។

លោក ទឹម ឆោម  មន្តៃី បច្ចៃកទៃស នៃ 
នាយកដ្ឋាន គៃបគ់ៃង ទកឹ នៃ អាជ្ញាធរ ជត ិ
អបៃសរា បាន ឱៃយដងឹ នៅលើ ទពំរ័ ហ្វៃសប៊កុ 
របស ់អាជ្ញាធរ ជត ិអបៃសរា  កាលព ីថ្ងៃទ១ី  
មនីា  ថា   បារាយណ ៍ខាងលចិ មាន តនួាទ ី
ស្នូលមួយ ចំនួន សំខាន់ៗ រួមមាន  ទី១ 
សមៃប់ បញ្ចៀស ជំនន់ ទឹកភ្លៀង មិនឱៃយ 
លិច កៃងុ  ទ២ី  ផ្គតផ់្គង ់បៃជ កសកិរ  ដៃល 
សព្វថ្ងៃ មាន ចនំនួ ២សៃកុ -កៃងុ  គ ឺ៥សង្កាត ់
ក្នងុ កៃងុ សៀមរាប  នងិ ៤ឃុ ំនៃ សៃកុ ពកួ។ 
សមៃប ់តនួាទ ីទ៣ី  ផ្គត ់ផ្គង ់ទកឹសា្អាត ដល ់
រដ្ឋាករ ទឹក ស្វយ័ត សៀមរាប  និង ទី៤  
ផ្គតផ់្គង ់ទកឹ កៃម ដ ីដើមៃបី ឱៃយ មាន ស្ថរិភាព 
ជយួ ការពារ គៃឹះ បៃសាទ  នងិ ជយួ សមៃលួ 
ចរន្តទឹក កៃម ដី ដល់ ពលរដ្ឋ នៅ ជុំវិញ 
តំបន់ ផង ដៃរ។

សមៃប់ សហគមន៍ កសិករ បៃើបៃស់ 
ទកឹ បៃពន័្ធ ធា រាសាស្តៃ បារាយណ ៍ខាងលចិ 

នៃះ ដៃរ  បើ តាម ការបញ្ជាក់ របស់ លោក 
ទមឹ ឆោម  សហគមន ៍នៃះ បាន បង្កើត យរូ 
មកហើយ  ប៉ុន្តៃ នៅ ឆ្នាំ២០១៤  រាជរដ្ឋា- 
ភិបាល ក៏ បៃគល់ ការគៃប់គៃង មកឱៃយ 
អាជ្ញាធរ ជតិ អបៃសរា  ហើយ បាន បន្ត រៀបច ំ
កចិ្ចការងរ បៃងចៃក ដល ់បៃជកសកិរ ឱៃយ 
កាន់តៃ ល្អ បៃសើរ។ 

ទោះ យ៉ាងណា មន្តៃី រូបនៃះ បន្ថៃមថា  
នៅ កៃយ ការផ្គត់ផ្គង់ ទឹកបាន គៃប់ 
តមៃូវការ  បៃជកសិករ បាន ពងៃីក ផ្ទៃដី- 
សៃ   ដៃល ធ្វើឱៃយ ការផ្គតផ់្គង ់ទកឹ មានការ- 
កើន ឡើង ជ លំដប់។ លោក ទឹម ឆោម  
បញ្ជាក់ថា ៖«មុន ការគៃប់គៃង របស់ 

អាជ្ញាធរ ជតិ អបៃសរា  ផ្ទៃដី សៃ សរុប 
ទាំងមូល របស់ កសិករ មាន តៃឹម ១៣ 
០០០ ហកិតា  តៃ កៃយមក មានការបង្កើន  
ផ្ទៃដី សៃបៃំង រហូត ២ដង»។

លោក បញ្ជាកថ់ា ៖«ក្នងុ នយ័នៃះ  អាជ្ញាធរ- 
ជត ិអបៃសរា  សមូ អពំាវនាវ ដល ់បៃជកសកិរ 
ទាំងអស់  សូម ធ្វើសៃ តៃម្ដង ក្នុង ១ឆ្នាំ  
ហើយ តៃូវ ដំ ដំណំា រួមផៃសំ ផៃសៃងៗ ជំនួស  
ដើមៃបី កាត់បន្ថយ ហានិភ័យ ពី ការពឹង 
លើទឹក បារាយណ៍។ ពៃះ បច្ចុបៃបន្ន នៃះ  
ទឹក បា រាយណ៍ មាន តួនាទី ចៃើន  ដៃល 
ធ្វើឱៃយ ការបញ្ជនូ ទកឹ ដល ់បៃជពលរដ្ឋ មនិ 
[គៃប់] តាម តមៃូវការ នៅពៃល ខ្លះ»។ 

លោក ទមឹ ឆោម  បន្ថៃមថា ៖«ការ បើកទកឹ 
ទមា្លាក់ លើស ពី ១ដង  អាសៃ័យ លើ ទឹក។  
យើង ក៏ ពៃយាយម ពនៃយល់ ឱៃយ គាត់ ធ្វើសៃ 
ដណំាល គា្នាដើមៃប ីឱៃយ ការទមា្លាក ់ទកឹ មក ម្ដង  រចួ  
ចៀសវាង ទមា្លាក់ ចៃើន ដង  វា ខាត ទឹក» ។

ក្នុង ទំព័រ ហ្វៃស ប៊ុក របស់ ខ្លួន  កាលពី 
ថ្ងៃទ១ី  មនីា  អាជ្ញាធរ ជត ិអបៃសរា  បៃកាស 
ថា  បៃជកសិករ នៃ សហគមន៍ កសិករ 
បៃើបៃស ់ទកឹ បៃពន័្ធ ធារា សាស្ដៃ បារាយណ ៍
ខាងលចិ  កពំងុ រកីរាយ ជមយួ នងឹ ទនិ្នផល 
សៃូវ ក្នុង រដូវ នៃះ  ហើយ តាម ការអះអាង 
ឆ្នាំនៃះ មាន ការកើន ឡើង ជង ឆ្នាំមុន។ 
អាជ្ញាធរ ជត ិអបៃសរា  បានលើកឡើង  តាម- 
ការអះអាង របស ់បៃជកសកិរ ទាងំនោះ 
ថា  កណំើន ទនិ្នផល សៃវូ ឆ្នានំៃះ ក ៏ដោយ សារ   
ការទទលួ ទឹក ពី បារាយណ ៍ខាងលចិ  ដៃល   
គៃបគ់ៃង ដោយ អាជ្ញាធរ ជត ិអបៃសរា បាន- 
ទាន់ ពៃល វៃលា  និង គៃប់គៃន់ សមៃប់ 
បំពៃញ សៃ រាប់សិប ហិកតា របស់ ពួក គៃ។

លោក សុខ មក់  បៃធាន សហគមន៍ 
កសិករ បៃើបៃស់ ទឹក បៃព័ន្ធ ធារា សាស្ដៃ 
បារាយណ ៍ខាងលចិ  បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ព ី
មៃសលិមញិ ថា  ទនិ្នផល របស ់បៃជកសកិរ 
ដៃល ទទួល ទឹក បារាយណ៍ ខាងលិច នៅ 
ឆ្នានំៃះ  ទទលួបាន ផល ល្អ បៃសើរ។ លោក 
បន្ថៃមថា  លទ្ធផល ដៃល ទទួលបាន នៃះ  
ក ៏ដោយសារ ការទទលួ ទកឹ ព ីប៉ៃក ខាងលើ 
ដៃល ទមា្លាក់ មក  មាន ភាព ងយ សៃួល  
និង ឆប់ រហ័ស ទាន់ ពៃល វៃលា។

លោក សុខ មក់  បញ្ជាក់ថា ៖«នៅតៃ 
មាន ពលរដ្ឋ  ដៃល គាត ់មាន ទមា្លាប ់ធ្វើសៃ 
២ដង  ក្នងុ ១ឆ្នា ំ គ ឺសៃបៃងំ ផង  នងិ សៃ 
បៃដៃញ ទកឹ ផង។ អ្នកធ្វើ ២ដង  ភាគចៃើន  
គាត ់រសន់ៅ តាម បៃឡាយឬ តាម បៃភព ទកឹ   
ដៃលហូរ ទៅដល់  ហើយ បើ អ្នក នៅ ឆ្ងាយ ពី   
បៃភព ទកឹដោយ ការធ្វើ សៃ ពងឹ លើ ទកឹ ភ្លៀង  
គឺ មិន ចៃបាស់ លាស់ ទៃនៅពៃល បៃមូល ផល   
លើក ទី២  អាច មិន បាន ផល ជដើម»។

លោក ជ ម៉ាញ  កសកិរ ក្នងុភមូ ិតា ជៃត  
ឃុំ សំរោង យ  សៃុក ពួក  ខៃត្ត សៀមរាប  
រៀបរាប់ថា  សៃ ចំនួន ៥ហិកតា របស់  
លោក នៅ ឆ្នាំ ហ្នឹង  ទទួលផល គិត ជ 
ទឹកបៃក់ បៃមាណ ១៥លាន។ លោក 
បន្ថៃមថា  ទឹក បារាយណ៍ ជ ផ្នៃក មួយ 
យ៉ាង សខំាន ់ដៃល ជយួ ឱៃយ ផល សៃវូ របស ់
លោក បាន ផល ល្អ។

លោក បញ្ជាកថ់ា ៖«បើ គា្មាន ទកឹ នោះទៃ  
សៃវូ មនិ កើត ទៃ  ពៃះ វាល នៃះ តំាងព ីដើម  
ពឹង លើ ទឹក បារាយណ៍ តាំង ពី សង្គម មក» ។

តាម អាជ្ញាធរ ជតិ អបៃសរា  អាងទឹក បា- 
រាយណ៍ ខាងលិច  អាច ស្ដុក ទឹកបាន ក្នុង 
កមៃតិ អតបិរមា  ៥៦លាន ម៉ៃតៃ គបុ  ដៃល 
អាច ចៃកចាយ ដល់ បៃជកសិករ ចំនួន 
២កៃងុ -សៃកុ  មាន ៥សង្កាត ់នៃ កៃងុ សៀម- 
រាប  និង ៤ឃុំ នៃ សៃុក ពួក។ កៃពី នោះ  
ទកឹ បារាយណ ៍មាន តនួាទ ីសមៃប ់ផ្គតផ់្គង ់
ដល់ រដ្ឋាករ ទឹកសា្អាត  និង មួយផ្នៃក ទៀត 
សមៃប់ ផ្គត់ផ្គង់ ទឹក កៃម ដី ផង ដៃរ៕

ពលរដ្ឋស្តារប្រឡាយ  សម្រប់ធ្វើស្រដ្រលផ្គត់ផ្គង់ទឹកពីបារាយណ៍ខាងលិចនៅខ្រត្តសៀមរាប។រូប អាជ្ញាធអបៃសរា
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តពីទំព័រ  ១...សមៃចបាន  
ប៉ ុនា្មា ននោះ គ ឺមនិទាន ់ដងឹ នោះទៃ  
វា គៃនត់ៃ ជា ផៃន ការដៃល តៃវូបាន 
ដាក់ចៃញ ប៉ុណ្ណោះ។ បនា្ទាប់ពី 
កៃមុការងារ ចុះ ផ្ទៀងផ្ទាត ់នងិ ធ្វើ 
បច្ចុបៃបន្នភាពពៃកោងកាង នៃះ 
រួចហើយ និង តៃូវ លើក យកមក 
ពភិាកៃសា   ដើមៃបី ឯកភាពគ្នា នៅក្នងុ 
កៃបខណ័្ឌ គណៈកម្មការ បច្ចៃកទៃស 
របស់ ខៃត្ត និង គណៈកម្មការ អន្តរ - 
កៃសួង ដើមៃបី រៀបចំ ធ្វើ ផៃនទី 
បោះបង្គោល ពៃ ំនងិស្នើ សុ ំចុះបញ្ជ ី
ជា កម្មសិទ្ធិ របស់ រដ្ឋ។

លោក វិត វ ឌៃឍ នា ថ្លៃងថា៖ 
« បនា ្ទាប ់ ព ីមានការ ចុះបញ្ជ ី ជា កម្មសទិ្ធ ិ
របស ់រដ្ឋ ហើយ  បើសនិជា មានការ- 
រំលោភ បំពាន នឹងតៃវូ អនុវត្ត ទៅ - 
តាម នីតិ វិធី ចៃបាប់»។ ទោះជា យ៉ាង -  
ណា  វតិ វ ឌៃឍ នា បញ្ជាកថ់ា ការចុះ 

ធ្វើការ ផ្ទៀងផ្ទាត់ និង ធ្វើ បច្ចបុៃបន្ន  - 
ភាព ពៃកោងកាង នៃះ មិនមៃន 
កិច្ចការ ថ្មី នោះទៃ ពោល កិច្ចការ 
នៃះ តៃូវបានធ្វើ កន្លងមកម្តង 
រចួហើយ ប៉នុ្តៃ វា តៃវូបាន ខកខាន 
មួយរយៈ ហើយ មកដល់  ពៃល 
នៃះ   កៃសួង បាន រំឭកដើមៃបី ការ- 
អនុវត្ត ការងារ បន្តទៀត។

បើតាម លោកវិត វ ឌៃឍ នា ពៃ - 
កោងកាង នៅក្នងុ ខៃត្តកំពតមិន -  
មាន សកា្តានពុល ដចូ ទៅនងឹ ខៃត្ត 
កោះកុង ទៃ បុ៉ន្តៃ ដោយ សារ កន្លង- 
មក នៃះ  មាន កៃុមហ៊ុន វិនិយោគ  
ដៃលមាន ការវនិយិោគ នៅ តបំនឆ់្នៃរ  
បានធ្វើឱៃយ ប៉ះពាល់ ដល់ ពៃកោង - 
កាង មួយ ចំ នួន បុ៉ន្តៃកៃមុហុ៊ន ទំា ង - 
 នោះ  សុទ្ធតៃ ទទួល បាន ការ អនុ-  
ញ្ញាត ពី កៃុមបៃឹកៃសា អភិឌៃឍន៍ កម្ពុជា ។ 

លោក ចាន់ រិ ទ្ធិ បៃធាន មន្ទីរ 

កសកិម្ម  រកុា្ខាបៃមាញ ់នងិ នៃសាទ 
ខៃត្ត កំពត ថ្លៃងថា តាម តួលៃខ ចា ស់ 
ពៃកោងកាង នៅក្នុង ខៃត្ត កំពត 
មាន ចំនួន ១ ៩៦៦ហិកតា។  
ប៉នុ្តៃ ដោយមាន ការ លចួ ចលូទៅ 
កាប ់ទន្ទៃន នងិ ការ លចួ កាប ់យក 
ទៅ បៃើបៃស ់បានធ្វើឱៃយ ពៃ កោង- 
កាង  មានការ បាត់បង់។ ដូច្នៃះ 
បាន ជា កៃុមការងារ ថា្នាក់ កៃសួង 
នងិ ថា្នាក ់ខៃត្ត  បាន សមៃលួ សមាស-  
ភាព ឡើងវញិ ដើមៃប ីចុះទៅ ផ្ទៀង- 
ផ្ទាត់ និង ធ្វើ បច្ចុបៃបន្ន ឡើងវិញ។

លោក ថ្លៃងថា៖«ឥឡូវ យើង 
រៀប ចំ  គណៈកម្មការ ឡើងវិញ 
ដោយសារ ឈ្មាះ អ្នក  ខ្លះ ក៏ ឈប់ 
និង មួយ ចំនួន ទៀត ក៏បាន ដូរ ចៃញ។ 
បនា្ទាប់ពី រៀប រួច ឡើងវិញ យើង 
បៃជុំ ការងារ ចុះ ពិនិតៃយមើល ទៅ 
តាម ភាពជាក់ស្តៃងរ វា ង គណៈ -  
កម្មការ ខៃត្ត ន ិង ថា្នាកជ់ាតបិកូ ទៅ 
ឃើញ យ៉ាង ម៉ៃច នងឹ មាន របាយ- 
ការណ៍ ជាក់ ស្តៃង ហើយ»។

បើតាម លោក ចាន់ រិ ទ្ធិ  នៅ 
ពៃល ដៃល មានការ វាស់វៃង និង 
មានការ ឯកភាពគ្នា ចពំោះ ការធ្វើ 
បច្ចុបៃបន្នភាព នៃ ពៃកោងកាង 
រចួហើយ នងឹតៃវូ បោះបង្គោល ពៃ ំ
និង ចុះបញ្ជ ីឱៃយមាន ភាព ចៃបាស់  -  
លាស់ដើមៃបីឱៃយ ការ គៃប់គៃង កាន់ - 
តៃមាន បៃសិទ្ធភាព ជាង មុន។

លោក យន ់ផល្ល ីមន្ដៃ ីសមៃប- 
សមៃួល អង្គការ អា ដ ហុក បៃចំា 
ខៃត្ដ កំពតថ្លៃងថា  ការបង្កើត គណៈ-   
កម្មការ ដើមៃប ីចុះទៅ ផ្ទៀ ង ផ្ទាត ់នងិ 
ធ្វើ បច្ចុបៃបន្នភាព  ពៃកោងកាង 
នាពៃលនៃះ ហាក់បីដូច ជាមាន 
ភាព យឺតយ៉ាវ ពៃះ តំបន់ ពៃ - 
កោងកាង មួយចំនួន តៃូវបាន 
បាត់បង់  រួច ទៅ ហើយ។ លោក 
ពនៃយលថ់ា ការបាតប់ង ់ពៃកោងកាង 
នៃះ  គ ឺដោយសារ ការ  ចាក ់ដ ីលបុ  
ឆ្នៃរ សមទុៃ  មយួចនំនួ ដើមៃប ីធ្វើការ 
អភិវឌៃឍ។ ពៃ កោងកាង ដុះ នៅ 
តាម តំបន់ឆ្នៃរ ទឹករាក់ៗ ហើយ 

នៅ ពៃល ដៃល  មានការ ចាក ់ដ ីលបុ  
វា បាន ធ្វើឱៃយ បាត់បង់ និង មួយ 
ចំនួន  ទៀត ក៏ តៃូវបាន គៃប់ គៃង 
ការ ពារ នងិ ថៃរកៃសា ពៃមទាងំ មាន 
ការ ដា ំបន្ថៃមដោយ សហគមន។៍ 
«ក្នងុការ គៃប់  គៃងពៃកោង កាង 
ឱៃយមាន បៃសិទ្ធភាពខ្ញុំ គិត ថា ពៃ-  
កោង កាង បច្ចបុៃបន្ន នៃះ មានការ- 

ថៃរកៃសា របស់ សហគមន៍ ហើយ 
គរួតៃ ឱៃយ សហគមន ៍គៃបគ់ៃង នងិ 
ថៃរកៃសា។ យើង ក៏តៃូវ មានការ ដាំ 
បន្ថៃម នៅ តបំនឆ់្នៃរ ទកឹ រាក។់  នៅ 
ពៃល ដៃល យើង ការពារ ពៃកោង- 
កាង នៃះ បាន វា នងឹ ផ្តលន់វូ ជមៃក 
មចា្ឆា ចមៃុះ ដៃល បង្ក បង្កើន ធនធាន 
ជលផល កាន់តៃ ចៃើន »៕

តពីទំព័រ ១...និង ការ អភិវឌៃឍ 
វិជា្ជា ជីវៈ គៃូ បងៃៀន។ ២ ការ- 
គៃប់ គៃង តាម សាលា រៀន ៣ 
កំណៃទមៃង់កម្មវិធី សិកៃសា  និង 
វិធី សាសៃ្ដ បងៃៀន។ ៤ ការ - 
អប់រំ ក្នុង បរិបទ កៃយ  ការ រីក- 
រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។  ខ្ញុំ 
សងៃឃឹម យ៉ាង មុត មំា ថា  ឯកឧត្ដ ម  
លោក ជទំាវ  អស ់លោក  លោក- 
សៃី  លោក គៃូ អ្នក គៃូ ទាំង អស់  
នឹង ចូល រួម ឱៃយ បាន ផុស ផុល  
និង  ទទួល បាន ផល បៃយោជន៍ 
ពី វៃទិកា អប់រំ នៃះ »។

លោក សៃ ី អៃង  នៃតៃ  នាយិ កា-  
បៃតិបត្ដ ិស្ដទីី នៃ វិទៃយាសា្ថាន  CD - 
R I  ថ្លៃង ថា  វៃទិកា គោល នយោ - 
បាយ អប់រំ នៃះ  បាន ឆ្លុះ បញ្ចាំង 
ពី កិច្ច សហ បៃតិបត្ដិ ការ រវាង 
កៃសួង អប់រំ  និង វិទៃយាសា្ថាន  
CDRI ពៃម ទាំង កិច្ច សហការ 

ល្អ រវាង កៃមុ ការងារ នៃ ភាគ ីទាងំ 
២  ។  វៃទកិា នៃះ នងឹលើក យក នវូ 
បៃធាន បទ សំខាន់ ៗ  ដៃល ជា - 
អា ទភិាពរបស ់រដា្ឋាភបិាលដចូ- 
មាន ចៃង ក្នងុ ផៃន  ការ យុទ្ធ សា - 
សៃ្ដ វិស័យ អប់រំឆ្នា ំ២០១៩-២០ - 
២៣។ លោក សៃី បញ្ជាក់ ថា ៖ 
« ការ ចូលរួម របស់  ឯកឧត្ដម  
លោកជំទាវ លោក -លោកសៃី 
ក្នុង  វៃទិកា ថ្ងៃ នៃះ នឹង ផ្ដល់ 
ជាធាតុចូល  ដល់ ការ ពិភាកៃសា  
ស្ដ ីព ីកណំៃទមៃង ់អបរ់ ំសខំាន ៗ់  
នៅ ក្នុង សន្និបា ត អប់រំ ដៃល 
យើង គៃង រៀបចំ ក្នុង ឆ្នាំ នៃះ 
ក៏ដូចជា ការ កសាង ឯកសារ 
គោល នយោបាយ អប់រំ ក្នុង ឆ្នាំ 
ខាង មុខៗទៀ ត»។ 

លោកសៃ ី បូ ច័ន្ទគុលិកាបៃធា ន 
នាយក ដា្ឋាន គោល នយោ  បាយ  
នៃ កៃសងួ អបរ់ ំបាន  លើក ឡើង 
ពី  ទសៃសនទាន ក្នងុ វៃទិកាគោ ល- 
នយោបាយ អប់រំ នៃះ ថា  ដើមៃបី 
រួម ចំណៃក ធ្វើ ឱៃយស មៃច ចក្ខុ - 

វិស័យ ដៃល ក ម្ពុជា ជា បៃទៃស 
មាន ចំណូល មធៃយម កមៃិត ខ្ពស់ 
នៅ ឆ្នាំ ២០៣០ និង ជា បៃទៃស 
ដៃល មាន ចំណូល ខ្ពស់នៅ ឆ្នាំ 
២០៥០ រាជ រដា្ឋា ភិបាល កម្ពុជា 
នងិ កៃសងួ អបរ់ ំបាន ដាក ់ចៃញ 
នូវ គោល  នយោ បាយ កំណៃ- 
ទមៃ ង់ អប់រំ ជាចៃើន។ 

ក្នងុ នោះ រមួមាន ការ អនមុត័ 
គោលនយោបាយគៃូ បងៃៀន 
ផៃនការ សកម្ម ភាព គោល- 
នយោ  បាយ គៃ ូបងៃៀន គោល- 
នយោ បាយ និង កៃបខ័ណ្ឌ 
ស្ដពីកីារ អភវិឌៃឍវជិា្ជា ជវីៈជា បៃចា ំ
សមៃប់ បុគ្គលិកអប់រ ំគៃប់កៃប- 
ខ័ណ្ឌ គន្លង អាជីពគៃូ បងៃៀន 
និង កំណៃ ទមៃង់ គៃឹះ សា្ថាន 
បណ្ដុះ  បណា្ដាល គៃូ ជាដើម ។ 

លោក សៃ ីថ្លៃង ទៀត ថា ចាប់ - 
តាំង ពី ការ អនុវត្ដ កំណៃទមៃង់ 
ទាំង អស់ នៃះរហូត មក ដល់ 
បច្ចបុៃបន្ន បៃពន័្ធ អបរ់ ំនៅតៃ មាន 
បញ្ហា បៃឈម មយួ ចនំនួ ដចូ ជា 

ការ បោះបង់ ចោល ការ សិកៃសា   
របស់ សិសៃស ការ រៀន តៃួត ថា្នាក់ 
សមត្ថ ភាព ថា្នាក ់មលូដា្ឋាន របស ់
សិសៃស នៅមាន កមៃិត ទាប បើ 
បៃៀប ធៀប ជាមួយ កមៃិត នៅ 
ក្នុង  បៃទៃស នៅ ក្នុង តំបន់  និង 
នៅ ក្នុង ពិភពលោក  ធន ធាន 
ថវិកា នៅ តាម សាលា រៀន នៅ 
មាន កមៃិត ភាព មិន សុីគ្នា រវាង  
ជនំាញ នងិ តមៃវូ ការ ទផីៃសារការ- 
ងារ កង្វះ ការ បណ្ដុះ បណា្ដាល 
បៃកប ដោយ គុណភាព និង 
បៃសិទ្ធ ភាព  នៃការ គៃប់គៃង 
តាម សា លា រៀន ជាដើម ។

លោកសៃី បាន បញ្ជាក់  ថា ៖ 
« វៃទិ  កា  អប់រំនៃះ នឹង ផ្ដល់ ការ- 
តមៃង់ទិស និ ង ការ កំណត់ 
អាទិភាព កំណៃ ទមៃង់ និង 
ដំណះ សៃ យ ឆ្លើយ តប ទៅ 
នងឹ បញ្ហា ខាង លើ  ដើមៃបី សមៃច 
បាន នូវ យុទ្ធ សា សៃ្ដ  កំណៃ ទមៃ ង់ 
អបរ់ ំឆ្នា ំ២០ ៣០  ន ិង ចក្ខវុសិយ័ 
អប់រំ ឆ្នាំ ២០៥០» ៕

តពី ទំ ព័រ ៤...មជៃឈ មណ្ឌល 
សិកៃសា សហគមន៍  សមៃប់ ឆ្នាំ 
ទី២។   ថវិកា ជំនួយ នៃះ ធ្វើ ឡើង  
កៃម  ជនំយួ ហរិញ្ញ បៃបទាន ឥត- 
សំណង សមៃប់ គមៃង របស់ 
អង្គការ កៃ រដា្ឋាភិ បាល ជប៉ុន ។   

  ពិធី  ចុះ ហត្ថ លៃខា ផ្ដល់ ថវិកា 
នៃះ ធ្វើ ឡើង រវាង   លោក  មិកា មិ  
មា៉ា សាហុ ីរ៉ ូ ឯក អគ្គ រាជ ទតូ ជប៉នុ  
និង អ្នក តំណាង មក ពី អង្គការ 
ទាំង២។  ភាគី ទាំង ២ យល់ ថា  
ជនំយួ ឥត សណំង នៃះ  នងឹ ជយួ 
កៃ លម្អ គុណ ភាព ជីវិត របស់ បៃ- 
ជា ជន ដៃល រស់ នៅ ក្នុង ទីតាំង 
នៃ គមៃង នីមួយៗ។    លោក  
ណូរី យ៉ូ ហៃសុី  ស៊ូនៃ ហា្គោ  តំណាង 
អង្គការ  JMAS  បៃចាំ កម្ពុជា   
បាន ថ្លៃង បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  
អង្គ ការ របស់ លោក បាន ចាប់- 
ផ្ដើម សកម្ម ភាព សមា្អាត មនី  នងិ 
សំណល់ ពី សង្គៃម ចាប់ ពី ឆ្នាំ 
២០០២  ដោយ ចាប ់ដៃ គ ូជា មយួ 
មជៃឈ មណ្ឌល សកម្ម ភាព  កំចាត់ 
មីន កម្ពុជា   CMAC។   គិត ចាប់- 
ព ីដបំងូ ដល ់ឆ្នា ំ២០២០  JMAS  
បាន សមា្អាត ដ ីបៃមាណ ៤១០០ 
ហកិ តា  បោស សមា្អាត គៃប ់មនី 
ជាង ២ មុឺន គៃប់  មីន បៃឆំង 
រថកៃះ  ( មីន តោន ) ចំនួន  
៦៥០ គៃប់  និង គៃប់ មិន ទាន់ 
ផ្ទុះ ៣៩ មុនឺ គៃប ់។    លើស ព ីនៃះ 
ទៀត  អង្គ ការ របស់ លោក បាន 
ឆ្លើយ តប ទៅ នងឹ សណំមូ ពរ របស ់
បៃជាពលរដ្ឋ ជាង  ៣មុនឺ ៧ ពាន ់
ដង  ដៃល ស្នើ ឱៃយ សមា្អាត គៃប់- 
មនិ ទាន ់ផ្ទុះ នៅ ជុវំញិ កន្លៃង ពកួគៃ 
រស ់នៅ។  អង្គការ នៃះ ក ៏បាន សាង- 
សង ់សាលា រៀន ចនំនួ ១១ សាលា  
ផ្លវូ ក្នងុ សហ គមន ៍ជាង ៨០ គឡី-ូ 
ម៉ៃតៃ ដៃល មាន បៃឡាយ អម 

សង ខាង  និង បាន ជីក សៃះ 
សមៃប់ ធ្វើ កសិកម្ម   បៃមាណ 
៥០  នៅ ក្នុង  និង ជុំវិញ កន្លៃង 
ដៃល ធា្លាប់ មាន មីន ។ 

  អង្គការ  JMAS  កំពុង អនុវត្ត 
គមៃង ដោះ មនី នៅ ខៃត្ត បនា្ទាយ- 
មាន ជយ័  ស្ទងឹ តៃង  នងិ គមៃង  
មួយ គំទៃ ដោយ វិស័យ ឯក ជន 
នៅ ក្នងុ ខៃត្ត បាត ់ដបំង  នងិ បនា្ទាយ- 
មាន ជ័យ  ដោយ មាន សមាជិក  
JMAS  ២៨ នាក់  រួម ទាំង ជន- 
ជាតិ ជប៉ុន ៧ នាក់  ដៃល គំទៃ 
ដោយ កៃមុ អ្នក ដោះ មីន  និង បុ គ្គលិ ក 
អង្គ ការ  CMAC  បៃ ហៃល  ១០០ នាក់ ។ 

  លោក   ណូរី យ៉ូ ហៃសុី  ស៊ូ នៃហា្គោ   
ថ្លៃង ដូច្នៃះ ថា៖  «ចាប់ ពី ឆ្នាំ នៃះ 
ទៅ  JMAS  នឹង ចាប់ ផ្ដើម សកម្ម ភាព 
នានា គំទៃ ដល់ ការ ធ្វើ កសិ កម្ម  
បន្ថៃម ទៅ លើ ការ ដោះ មីន  និង 
ការ សាង សង ់ហៃដា្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ។  
យើង នឹង ផ្ដល់ ជា បច្ចៃក ទៃស 
កសកិម្ម  ដល ់កសកិរ  ផ្ដល ់សៃះ- 
កសកិម្ម សមៃប ់ផ្គត ់ផ្គង ់ទកឹ នៅ 
រដូវ បៃំង។  នៃះ មាន ន័យ ថា  
JMAS  នងឹ បន្ត រកៃសា សកម្ម ភាព 
នានា ដើមៃបី បៃ កា្លាយ ទវីាល មាន 
គៃប់ មីន ទៅ ជាដី ចមា្ការ បៃ តង   
ដើមៃបី ជា សា្នាម ញញឹម នៃ បៃជា- 
ជន នៅ កម្ពជុា » ។    លោក   ល ី ធជុ  
អ នុ បៃធាន ទី ១  អាជា្ញា ធរ មីន 
បាន ថ្លៃង  ថា៖ « ខ្ញុ ំសមូ ថ្លៃង អណំរ- 
គណុ ដល ់រដា្ឋាភ ិបាល  នងិ បៃជា- 
ជន ជប៉ុន ដៃល បាន ជួយ ដល់ 
វសិយ័ សកម្ម ភាព មនី របស ់យើង  
ដៃល នា ំមក នវូ ការ សង្គៃះ អាយ-ុ 
ជវីតិ បៃជា ជន ខ្មៃរ  នងិ កាត ់បន្ថយ 
ភាព កៃកីៃ តាម រយ ៈជនំយួ របស ់
គត់។  យើង ក៏ ថ្លៃង ដល់ បៃតិ- 
បត្តកិរ ដ ៏ឆ្នើម មយួ គ ឺJMAS  របស ់
ជប៉ុន។   ការ ជួយ ដល់ វិស័យ 
សមា្អាត មនី នៃះ គ ឺជា មនសុៃស ធម ៌  
និង ចិត្ត មៃតា្តា ធម៌ » ៕ 

តំបន់ ព្រៃ កោង កាង មួយ កន្ល្រៃង  នៅ  ក្នងុ ខ្រៃត្ត កំពត  ។ រូបថត ហ្វៃស ប៊ុក 

អ្នក ចូល រួម  នៅ ក្នងុ វ្រៃទិកា អប់ រំ   តាម ប្រៃព័ន្ធ អន ឡាញ កាលពីម្រៃសិល មិញ ។ រូបថត កៃសួង អប់ រំ 

ក្រសួងនិង...

ជបុ៉ន...

គណៈកម្មការអន្តរ...
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រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចផ្ដល់ថវិកានិងអង្ករដល់ពលរដ្ឋជាប់ចត្តាឡីស័កព្រេតឹ្តកិារណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ
 មុំ   គន្ធា 
 
ភ្នពំេញៈ រាជ រដ្ឋា ភបិាល បាន 

សមៃច ឧប ត្ថម្ភ ថវកិា ២ មុនឺ រៀល 
ក្នុង ១ ថ្ងៃ ក្នុង រយៈ ពៃល ១៥ ថ្ងៃ 
និង អង្ករ ចំនួន ២០ គីឡូកៃម   
ដល ់បៃ ជា ពល រដ្ឋ ដៃលក ំពងុ ធ្វើ 
ចត្តា ឡ ីសក័ នៅ ក្នងុ រាជ ធានភី្ន-ំ  
ពៃញ  ក្នងុ ការ ជយួ សមៃលួ ដល ់
ជវីភាព របស ់បៃ ជា ពល រដ្ឋ ដៃល 
បាន ពាក ់ពន័្ធ ដោយ ផ្ទាល ់ជា មួយ 
ពៃតឹ្ត ិការណ៍ សហ គមន៍ ២០ កុម្ភៈ ។   
យោង តម   លោក   ឃួង  សៃង  
អភិ បាល រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ ។ 

  លោក  ឃងួ  សៃង   បាន បញ្ជាក ់
ថា   រដ្ឋ បាល រាជ ធាន ីភ្នពំៃញ  នងឹ  
ផ្តល ់ ទៅ ដល ់បៃ ជា ពល រដ្ឋ ដៃល 
មាន លក្ខណ ស មៃបត្ត ិដចូ ជា    អ្នក-  
ពាក់ ព័ន្ធ ផ្ទាល់ ជា មួយ នឹង ពៃតឹ្ត ិការណ៍  
សហ គមន៍ ២០ កុម្ភៈ    អ្នក ដៃល  
បាន ទទួល ការ ធ្វើ តៃស្ត ហើយ 
លទ្ធ ផល  អវជិ្ជ មាន  អ្នក ដៃល ធ្វើ 
ចត្តាឡី ស័ក នៅ តម ផ្ទះ  និង 
សណ្ឋា គា រ   និង អ្នក ដៃល មាន 
ជីវ ភាព ខ្វះ ខាត ។ 

 ដោ យ ឡៃក    កៃ សួង សុខា- 
ភិបាល នៅ ថ្ងៃ មៃសិល មិញ នៃះ ក៏ 
បាន បៃកាស រក ឃើញ នវូ ករណ ី
វិជ្ជ មាន ជំងឺ កូវីដ ១៩   ចំនួន ២៤ 

នាក់ បន្ថៃម ទៀត   ដៃល សុទ្ធ តៃ 
ជា ករណី ឆ្លង ក្នុង ពៃឹត្តិ ការណ៍ 
សហ គមន៍ ២០ កុម្ភៈ ទាំង អស់   
ដៃល ក្នុង នោះ មាន ជន ជាតិ ខ្មៃរ   
៤ នាក់   វៀត ណម   ៤ នាក់   និង 
ជន ជាតិ ចិន ១៦ នាក់។  ករណ ី
ឆ្លង ក្នុង ពៃឹត្តិ ការណ៍ សហ គមន៍   
ជា លើក ទ៣ី នៃះ  បាន កើន ឡើង 
រហូត ដល់ ៣៤០ នាក ់  ក្នងុ នោះ 
មាន សៃី ចំនួន ១៧៣ នាក់ ។ 

 នៅ ថ្ងៃ មៃសលិ មញិ នៃះ ដៃរ   មាន 
អ្នក ជំងឺ មា្នាក់   ជា បុរស ជន ជាតិ 
ខ្មៃរ  អាយ ុ៤៧ ឆ្នា ំ  ស្នាក ់នៅ សៃកុ 
បនា្ទាយ មាស   ខៃត្ត កំពត  ដៃ ល 
បាន ធ្វើ ដណំើរ មក ព ីបៃទៃស ថៃ  
បាន ពៃយា បាល ជា សះ សៃបើយ ពី 
ជងំ ឺកវូដី ១៩  នងិ បាន អន ុញ្ញាត 
ឱៃយ ចាក ចៃញ ព ីមន្ទរី ពៃទៃយ ផង ដៃរ   
បនា្ទាប់ ពី បាន ធ្វើ តៃស្ត អវិជ្ជ មាន 
ចំនួន ២ដង ។ 

 គិត តៃឹម ថ្ងៃ ទី ២  ខៃ មីនា  ឆ្នាំ 
២០២១ នៃះ   កម្ពុជា មាន អ្នក 
មាន វីរុស កូវីដ ១៩ ចំនួន ៨៤៤ 
នាក់  ក្នុង នោះ អ្នក ពៃយា បាល ជា 
សះសៃបើយ ចនំនួ ៤៧៨ នាក ់ នងិ 
អ្នក កំពុង សមៃក ពៃយា បាល ក្នុង 
មន្ទីរ ពៃទៃយ ចំនួន ៣៦៦ នាក់ ។ 

 លោក គួច   ចំរីន   អភិ បាល 
ខៃត្ត ពៃះ សហីន ុ  បាន ចៃញ សៃចក្ត ី

សមៃច ផ្អាក អាជ ីវ កម្ម ជា បណ្តោះ- 
អា សន្ន  និង កំណត់ ជា មណ្ឌល 
ចត្តា ឡី ស័ក  ចំពោះ    សណ្ឋា គារ   
ភោជនី យ ដ្ឋាន   អគារ ស្នាក់ នៅ រួម   
ផៃសារ ទំនើប  និង មន្ទីរ ពៃទៃយ ឯក- 
 ជន ចនំនួ ២៩ ទ ីតំង  ដៃល  មាន 
ទី តំង ស្ថតិ ក្នងុ កៃងុ ពៃះ សីហ នុ។ 

 យោង តម សៃច ក្តី សមៃច 
ដៃល ចុះ ហត្ថ លៃខា ដោយ លោក 
គួច   ចំរីន  នៅ ថ្ងៃ ទី ២  ខៃ មីនា  
បាន លើក ឡើង ថា   ទី តំង ២៩ 
កន្លៃង នោះតៃវូ បាន ផ្អាក អាជវី- 
កម្ម ជា បណ្តោះ អាសន្ន  និង  តៃូវ 
បាន កំណត់ ជា មណ្ឌល ចត្តា ឡី-   
ស័ ក សមៃប់ ទប់ ស្កាត់ ការ រីក- 

រាល ដល នៃ ជំងឺ កូវី ដ ១៩ ។ 
 លោក  បាន បញ្ជាក ់ថា ៖   « មា្ចាស ់

ឬ អ្នក គៃប់ គៃង ទីតំង ដៃល តៃូវ 
បាន កំណត់ ជា មណ្ឌល ចត្តា ឡី ស័ក   
តៃូវ អនុវត្ត ឱៃយ បាន ខា្ជាប់ ខ្ជួន តម 
ខ្លឹម សរ នៃ កិច្ច សនៃយា ជា មួយ 
កៃុម ការ ងារ បៃចាំ ការ នៅ តម 
គោល ដៅ ន ីមយួៗ ដចូ ជា  យល-់ 
ពៃម ផ្អាក បណ្តោះ អា សន្ន អាជីវ កម្ម 
គៃប ់បៃភៃទ តម លខិតិ ជនូ ដណំងឹ 
របស់  រដ្ឋបាល  ខៃត្ត ពៃះ សី ហនុ » ។ 

 សៃច ក្តី សមៃច បាន បន្ត ថា   
មា្ចាស ់ ទតីងំ តៃវូ សហ ការ ជា មយួ 
កៃមុ ការងារ  បៃចំា ការ របស់ រដ្ឋ - 
បាល ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ   ដើមៃបី រៀប- 

ចំ បញ្ជី ឈ្មោះ  និង ស្វៃង រក ភ្ញៀវ   
បុគ្គលិក   និង អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ ទាំង- 
អស់   ក្នងុ ទីតំង ឱៃយ បាន មក យក 
សណំក  នងិ ធ្វើ ចត្តា ឡ ីសក័ ឱៃយ 
បាន គៃប់ៗ  គា្នា។  តៃវូ ណៃនា ំភ្ញៀវ  
បុគ្គ លិក  និង អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ ក្នុង 
ពៃល ធ្វើ ចត្តា ឡី ស័ក តៃវូ អ នុវ ត្ត 
ឱៃយ បាន តៃមឹ តៃវូ ត ម ការ ណៃ នា ំ
របស ់កៃ សងួ សខុាភ ិបា ល  ដោយ 
ស្នាក់ នៅ ដច់ ដោយ ឡៃក ពី គា្នា  
មនិ ឆ្លង បន្ទប ់គា្នា មនិ ប៉ះ ពាល ់គា្នា  
និង រកៃសា ភាព ស្ងៀម ស្ងាត់ ។ 

 លោក គួច   ចំរីន   បាន បន្ត ថា  
ក្នុង ការ ធ្វើ ចត្តា ឡី ស័ក  បុគ្គល 
ដៃល តៃវូ ធ្វើ ចត្តា ឡី ស័ក តៃវូ អនុ វត្ត 
កាត ព្វ កចិ្ច មយួ ចនំនួ ទៀត ផង- 
ដៃរ រួម មាន  អនុ វត្តឱៃយ បានតៃឹម-  
តៃូវ តម វិធាន ការ សុខាភិ បាល  
ដៃល កំណត់ ដោយ កៃសួង សុខា ភិបាល 
មិន តៃូវ ចាក ចៃញ ពី កន្លៃង ធ្វើ 
ចត្តា ឡី ស័ក   ដោយ គា្មោន ការ- 
អនុញ្ញាត ពី មនៃ្តី ចត្តា ឡីស័ ក   
សហ ការ ជា មួយ មនៃ្តី សុខាភិ- 
បាល  ដើមៃប ីធ្វើ ការ យក សណំក 
ទៅ វិភាគ រក មៃរោគ កូវីដ ១៩  
សហ ការ ក្នុង ការ ផ្តល់ ព័ត៌ មាន 
ដល់ មនៃ្តី សុខាភិ បាល   និង តៃូវ 
បំ ពៃញ កាតព្វ កិច្ច ផៃសៃងៗ ទៀត 
តម ការ តមៃូវ របស់ មនៃ្តី ចត្តា ឡី- 

ស័ក   និង ការ កំណត់ នៃ ចៃបាប់ ។ 
 ចំណៃក ក្នុង រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  

មាន ទតីងំ  ចនំនួ ៧៧ ទតីងំ ដៃល 
មាន ការ ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ពៃតឹ្ត ិការណ៍- 
សហ គមន៍ ២០ កុម្ភៈ  និ ង តៃវូ បាន 
អាជា្ញា ធរ បិទ ទី តំង ទាំង នោះ 
បណ្តោះ អា សន្ន ផង ដៃរ ។ 

 ទន្ទឹម នឹង នៃះ ដៃរ   កៃុម ហ៊ុន 
NagaCorp   បាន បៃកាស ជនូ- 
ដណំងឹ ដោយ   ផ្អាក អាជវី កម្ម របស ់
ខ្លួន ជា បនា្ទាន់   និង ដោយ ស្ម័គៃ- 
ចិត្ត   បនា្ទាប់ ពី មាន ការ ពិគៃះ- 
យោបល់ ពៃញ លៃញ ជា មួយ នឹង 
កៃសួង សុខាភិ បាល  កៃយ ពី 
កៃមុ ហ៊នុ បាន ឱៃយ បគុ្គ លកិ បៃហៃល 
៣ ០០០ នាក់  ធ្វើ តៃស្ត   រក កូវីដ 
១៩ កាល ព ី៣ ថ្ងៃ មនុ  ដោយ ក្នងុ 
នោះ  មាន មនសុៃស ចនំនួ ១១ នាក ់
តៃវូ បាន រក ឃើញ ថា  មា ន វជិ្ជ មាន 
កវូដី ១៩ ។ លោក នាយក រដ្ឋ មនៃ្ត ី
ហ៊ុន   សៃន  បាន សមៃច  ផ្តល់ 
ថវិកា បន្ថៃម ទៅ ដល់ ខៃត្ត ចំ នួន 
៥ នៅ ជាប់ ពៃំដៃន កម្ពុជា - ថៃ  
ចំនួន ២៨៥០ លាន រៀល  និង 
ខៃត្ត ចំនួន ៧ នៅ ជាប់ ពៃ ំដៃន កម្ព ុជា - 
វៀត ណម ចំនួន ២២០ លាន រៀល  
សមៃប់ តៃៀម  រៀប ចំ ធ្វើ ចត្តា ឡី-  
សក័ ចាប ់ព ីថ្ងៃ ទ១ី   ដល ់១០   ខៃ 
មីនា  ឆ្នាំ ២០២១៕ 

សមត្ថកិច្ច យាម មណ្ឌល ចត្តាឡីស័ក នៅ ភ្ន ំពេញ។ រូបថត សលាកៃុង



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពុធ ទី៣ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៨

ចា ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

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

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

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

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

កា រីនិពន�  ព័ត៌� ន ស្រដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌� ន ស្រដ�  កិច�  
រា៉ា ន់ រីយ 

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

កា រីនិពន�    ជីវ�តកម្រ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

កា រីនិពន�    រងជីវ�ត កម្រ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�្រ  ព័ត៌� នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

កា រីនិពន�   �្រហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា៉ា 

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

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

  គឹ ម សា រុំ, ហឹុន ពិស,ី  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
�ុង គឹមមា៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន,   វ ន៉ ដ រា៉ា ,
 សួស  យ៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
ខៃង សុខគនា�  , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

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

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា៉ា សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា៊ា ន រងៃសី

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

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

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

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

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

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

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

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

�្រ � ន�្រកចា យកា �្រតស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�្រ � ន�្រកចា យកា �្រត

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

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

ជំនួយកា រ�្ន ្រករដ�បា ល  និងធន� នមនុស្រ�
 ញុិល សោ ភ 

� យិកា ហិរ�� វត� �ៈ ហា៊ា ង តា ំងម៉ៃង
�្រ � នគណ�្រយ្រយៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទ្រ�  និងរច� �្រហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

កា រ�� ល័យខ្រត្ត សៀមរា ប
សុភ រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស ម្រ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី ៧ នៃ អគ រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហា វិថី សម្ត ៃច

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិពៃ  កតា �ុង
សងា្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យសៀមរា ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

 អោម  ប៊ុន ធឿន

 កោះកុងៈ   មៃអ ណ្តើក ហ្លងួ ចំនួន ៥ កៃបាល 
ដៃល ចិញ្ចឹម ក្នុង មជៃឈ មណ្ឌល អភិរកៃស- 
សត្វល្មូ ន ខៃត្ត កោះក ុងបាន ពង ជា លើ ក 
ដបំងូ សរបុ បាន ចនំនួ ៧១ ពង  ខណៈ អ្នក- 
ជ ំនាញ កពំងុ សកិៃសា ស្វៃងរ ក កន្លៃង ភ្ញាស។់ 
នៃះ បើតាម សៃច ក្តបីៃកា ស  ពត័ ៌មាន របស ់
អង្គ ការ wcs កាលពី  មៃសិលមិ ញ។  

 លោក លាក់  រតនា  មន្តៃ ីអង្គកា រស មា- 
គម អភិរកៃស សត្វ ពៃ កម្ពុជា WCS បៃចាំ 
កម្ពជុា ថ្លៃង ថា អណ្តើក ទាងំ ៥ កៃបាល នោះ 
បាន ពង ក្នងុ ពៃល ២ សបា្តាហ ៍មនុ  នៅ លើ 
ឆ្នៃរ ខៃសាច់ សិបៃប និ មិ្ម ត  ក្នុង មជៃឈ មណ្ឌល- 
 អភិ រកៃស សត្វ ល្ម ូន  ខៃត្ត កោះកុ ង  សរុប មាន 
ចំនួន ៧១ ពង។ លោក ថា  ពង អណ្តើក 
ហ្លងួ ទាងំ អស ់នោះ គ ឺពង ចៃញ មៃអ ណ្តើក 
ហ្លួង ៥ កៃបាល  ដៃល កៃុម ការងារ បាន 
យកទៅ ចញិ្ចមឹ ថៃទា ំនៅ ក្នងុ មជៃឈម ណ្ឌល 
នោះ កាល ពី ជាង ១០ ឆ្នាំមុ ន។ 

លោក បានថ្លៃង ថា៖ «មៃអណ្តើក ហ្លងួ 
ទាំង ៥ នោះ  គឺមាន ៤ កៃបាល តៃូវបាន 
កៃុមការងារ យក ពី តាម ឆ្នៃរ ខៃសាច់ ក្នុង 
បៃព័ន្ធ ពៃក សៃ អំបិល  កៃយ ញាស់ 
ភ្លាម  នងិ ១ កៃបាល ទៀត  តៃវូ បាន ពល រដ្ឋ 
នៅ ខៃត្ត កោះក ុង យក មក បៃ គល ់ឱៃយ កាល 
ពី ឆ្នាំ ២០១៧» ។

លោក សោម  សុីថា  បៃធាន គមៃង- 
អភិរកៃស បៃចំា តំបន់ កោះ កុង  និង មៃគង្គ នៃ 
អង្គ ការ   WCS បាន ថ្លៃង ថា ចពំោះ ការ- 
ភ្ញាស់ ពង កូន អណ្តើក ហ្លួង ទាំង នៃះ  នៅ 

មិន ទាន់ អាច បញ្ជាក់ បាន ថា យ៉ាង ណា 
នៅ ឡើយ ទៃ  ដោយ សារ កៃុមការងារ 
កំពុង  សៃវ ជៃ វ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖ «នៃះ ជា លើក ទី១  ហើយ 
ដៃល អណ្តើក ហ្លួង ចិញ្ចឹម នៅ ក្នុង មជៃឈ- 
ម ណ្ឌល នៃះ បាន ពងកៃ យ ពៃលមៃ - 
អ ណ្តើក  ហ្លួង ទាំង នៃះ  តៃូវ បាន យក មក 
ចិញ្ចឹម ថៃទាំ  តាំងពី ឆ្នាំ ២០០៦ មក។ 
កៃុ មកា រងារ កំពុង ពិភកៃសា គ្នា ថា  តើ តៃូវ 
សា ងស ង ់ សមៃបុក សបិៃប នមិ្មតិ ដើមៃប ីភ្ញាស ់
ពង ទាងំ នៃះ  ឬ មយួ ក ៏ទកុ វា ឱៃយ ញាស ់ក្នងុ 
ស ភព ដើម»  ។ 

លោក  ស្ទី វិន ផ្លាត  អ្នក ជំនា ញ ផ្នៃក 
ឧរង្គស ត្វ  នងិ ថល ជ ល ិកនៃ អង្គកា រ  WCS 
បៃចាំ តំបន់ អាសុី អាគ្នៃយ៍ បាន ថ្លៃង ថា 
នៃះ គឺជា រឿង សំខាន់ មួយ  ដៃល មិ នគួរ ឱៃយ 

ជឿ ថា  បៃភៃទ សត្វ អណ្តើក ដ៏កមៃ បៃ ប 
នៃះ អាច ពង  ចៃើន នៅទីនោះ។ ការបង្ក- 
កំណើត របស់ សត្វ អណ្តើក ហ្លួង គឺជា  
គោលដៅ  អភរិកៃស មយួ សមៃប ់សា្តារ បៃភៃទ 
អណ្តើក ហ្លងួ  ដៃល ជតិ ផតុ នៃះ ឡើង វញិ 
នៅក្នុ ង បៃ ទៃស  កម្ពុជា ។  

លោក បាន បញ្ជាក់ថា ៖ «យើង រំពឹង នឹង 
អាច ជរំញុ ការ បងា្កាត ់បៃភៃទ អណ្តើក នៃះ 
បាន ចនំនួ ចៃើន នៅ ក្នងុ មជៃឈមណ្ឌ ល  នៃះ 
ថៃម ទៀត និង អាច យ កវា ទៅ លៃង ចូល 
ក្នុង ទី ជមៃក ធម្មជា តិ របស់  វា វិញ »។ 

 លោ កសៃ ីបណ្ឌតិ  សុន  ចា លូ ហៃស៍  អនុ- 
បៃ ធាន ផ្នៃក អភិ រកៃស សៃវ ជៃវ និង ពៃទៃយ- 
សត្វនៃ ឧទៃយាន សត្វ ពៃ បៃទៃស សិង្ហ បុរី 
(WRS)ថ្លៃង ថា  ឧទៃយាន សត្វពៃ បៃទៃស- 
សងិ្ហ បរុ(ីWRS)មាន ក្ត ីរភំើ ប ដោយបាន 

ចូលរួ ម ចំណៃ ក ក្នុង គោល ដៅ ដ៏ សំខាន់ 
មួយ ទៀត  ដើមៃបី អភិរ កៃស បៃភៃទ អណ្តើ ក 
ដ៏ កមៃ នៃះ ។  

លោ កសៃ ីថា៖  «លទ្ធផល ថ្ម ីនៃះ ជាការ- 
លើកទឹ កចិត្ត មួយ សមៃប់ ពួក យើង 
ដោ យ ឃើញ ដៃគូ របស់ យើង សមៃច ការ- 
ងារ បាន លទ្ធ ផល ល្អ ទោះ បីជា ស្ថិត ក្នុង 
សា្ថាន ភព នៃ ការគំ រាម កំហៃង ដោយ ជំងឺ- 
រាតតៃបាត  នៅលើ  ពិភព លោក ក្តី»  ។ 

លោក អុ៊ក  វិបុល  បៃធាន នាយកដ្ឋា ន- 
អភរិ កៃស ជល ផល ថ្លៃង ថា  ការ ទទលួបា ន 
លទ្ធ ផល ដ៏ អសា្ចារៃយ នៃះ ជា មោទ នភ ព 
មួយ ។ ពង អណ្តើក ទាំង នៃះ នឹង អាច 
ញាស់ បន្ត ពូជ អណ្តើក ដ៏ កមៃ នៅ កម្ពុជា 
សមៃប់ អ្នក ជំនាន់ កៃយ  បាន ដឹង ។  

លោក បា នថ្លៃ ងដូ ច្នៃះថា៖  «ខ្ញុ ំលើក  
ទឹក ចិត្ត និង គំទៃ ពៃញ ទំហឹង  និង បន្ត កចិ្ច- 
ការ សៃវ ជៃវ នៃះ ទៀត  ដើមៃបី សមៃច 
គោល ដៅ ក្នងុ ពៃល អនា គ ត ហើយ យើង 
សងៃឃឹម ថា អណ្តើក ហ្លួង ទាំង នៃះ នឹង 
មា ន វត្ត មាន រស់ នៅ យូរអ ង្វៃ ង សមៃប់ 
កូន ចៅ  ជំនាន់ កៃយ ៗ ទៀ ត »  ។ 

តា មសៃ ចក្ត ីបៃ កាស ព័ត៌មាន របស់ អង្គ- 
ការ WCS  បញ្ជាក់ ថា ប ច្ចបុៃបន្ន មជៃឈម ណ្ឌល- 
អភិរកៃស ស ត្វ ល្មូ ន កោះ កុង  មានអ ណ្តើក  
ហ្លួង ចំនួន១ ៩២កៃបា ល។អណ្តើ ក ហ្លួង 
ជទំង ់ចនំនួ ៩ ៦កៃបា ល  តៃវូបាន លៃង ចលូ 
ទៅក្ន ុង ទជី មៃកធ ម្មជាត ិវញិ  ចា បត់ា ំងព ី 
ឆ្នាំ  ២០១៥  មក។  ជាមួ យគ្នា នោះ កៃុម- 
កា រងារ គៃង នឹង លៃង ៥០ កៃបាល ទៀត 
នៅ ចុង ឆ្នាំ២០ ២១ខា ង មុខ នៃះ ៕  

គឹម  សារុំ 

សៀមរាបៈ នគរបាល បៃឆំង 
បទល្មើស បច្ចៃកវទិៃយា ខៃត្ត សៀមរាប 
បន្តស្វៃង រក ជនសងៃស័យ មា្នាក ់ពាកព់ន័្ធ 
នឹងការ បង្ហោះសារ ថាមានមន្តៃី- 
ប៉ូលិស មា្នាក់ ពិការ ជើង កៃយពី 
ចាក ់វា៉ាកសំ់ាង កវូដី១៩  ឱៃយ ចលូ បភំ្ល ឺ
នៅ ស្នងការដ្ឋាន នគរបាល ខៃត្ត 
តាម ដីកាប ងា្គាប ់ រ បស់  តុលាការ ។

លោក ម៉ា  ហាក់  ស្នងការរង 
ទទលួផៃន បៃឆងំ បទល្មើស បច្ចៃក-  
វទិៃយា នៃ ស្នងការដ្ឋាន នគរ បាល ខៃត្ត- 
សៀមរាប បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉សុ្តិ៍ ព ីមៃសិល-  
មញិ ថា ជន សងៃសយ័ឈ្មោះឈនុ  វាន  
អាយុ ៣២ឆ្នាំ តៃូវ តុលាការ បងា្គាប់ 
ឱៃយចលូ ឆ្លើយ បភំ្ល ឺនៅ ការយិលយ័ 
បៃឆំង បទល្មើស បច្ចៃកវិទៃយា  នៃ 
ស្នង ការដ្ឋាន នគរ បាល ខៃត្ត សៀមរាប  
ពាកព់ន័្ធ នងឹ ការបង្ហោះ  សារ ថា  មន្តៃ ី
នគរ បាល មា្នាក ់ មាន បញ្ហោ សខុភព  
កៃយពី ចាក់ វា៉ាក់សំាង កូវីដ១៩  
ប៉នុ្តៃ  ជននៃះ បានគៃច ខ្លនួ។ ដោយ 
អនុវត្ត តាម  ដីកា  មនៃ្តី របស់ លោក  
បាន តាមដល់ ផ្ទះ ជនសងៃស័យ នៅ 
ភមូ ិតា បា៉ាង  ឃុ ំក្ត ីរនុ  សៃកុ ពកួ ខៃត្ត 
សៀមរាប  កាល ពី ថ្ងៃទី២  មីនា។

លោក បន្តថា  នៅពៃល សមត្ថកចិ្ច 
ចុះទៅ ដល ់អាសយដ្ឋាន នោះ  កៃមុ- 

គៃួសារ របស់ ជនសងៃស័យ បៃប់ 
សមត្ថ កចិ្ច ថា  ជននោះ មនិ នៅ ផ្ទះ។ 
ដូច្នៃះ សមត្ថកិច្ច នឹង ស្វៃងរក គត់ 
បន្ត ទៀត  ដើមៃបី ឱៃយ ចូល បំភ្លឺ ជុំវិញ 
ពត័ម៌ាន  ដៃល គត ់សរសៃរ បង្ហោះ 
តាម ហ្វៃសប៊ុក  របស់ គត់ ផ្ទាល់។   

លោក ស្នងការ រង ថ្លៃងថា ៖«ប៉នុ្តៃ 
បើ គត ់មាន ភស័្តតុាង ថា  អាខោន 
ហ្នងឹ ជា អាខោន ផៃសៃង  ហើយ គៃ យក    
រូបគត់ ទៅ ដក់ ឬ យ៉ាង ម៉ៃច នោះ  
គ ឺយើង នងឹ ធ្វើការ កណំត ់ទៅតាម- 
ហ្នងឹ ដៃរ។ ខាង ខ្ញុ ំមនិ ទាន ់កណំតថ់ា  
គត់ ជាអ្នក មាន ទោសទៃ  តៃ ក្នុង 
នាម គត់ អវត្តមាន មិនមក បំភ្លឺ  គឺ 
ខាង ខ្ញុំ តៃូវតៃ ឱៃយ គត់ មក បំភ្លឺ»។ 

 ករណនីៃះ  លោក បានសៃវជៃវ 
ជាកស់្តៃង ឃើញ ថា  អាខោន នោះ  
ពតិជា របស ់គត ់មៃន ។ អ៊ចីងឹ គត ់
មិនអាច ចូលមក បក សៃយ ខុស 
ព ីអ្វ ីដៃល គត ់មាន ជាភស័្តតុាង ដៃល  
មាន សៃប ់នោះ ទៃ។  បើ ការ នយិយ 
បង្ហោះ នោះ ជាការពតិ   គ ឺវា ផ្ទយុ នងឹ 
សា្ថាន ភព ជាកស់្តៃង ក្នងុពៃល បច្ច-ុ 
បៃបន្ន ។ ពៃះ គៃ មើលឃើញ ហើយ ថា  
នៅ កម្ពជុា មនិ ទានម់ាន នរណា មា្នាក ់
ដៃល ធា្លាក់ ខ្លួន ឈឺ  ដោយសារ ការ - 
ចាក់ វា៉ាក់សំាង កូវីដ១៩ នោះ ទៃ  
ហើយ ម នៃ្តនីគរបាល  ដៃល ជននោះ 
បាន ផៃសាយ  ថា  គត់ មាន បញ្ហោ 

សខុភព ដោយសារ  ចាក ់វា៉ាក់សាងំ  
គ ឺតាមពតិ មនៃ្ត ីនគរបាល នោះ មាន 
បញ្ហោសខុ ភព មនុ មាន ការរាត តៃបាត   
ជងំ ឺកវូដី ទៅ ទៀត។ នៃះ ធ្វើឱៃយ ប៉ះ ពាល ់  
ដល ់សន្តសិខុ ចពំោះ បៃទៃស មយួ 
ទៅ បៃទៃស មយួ ទៀត។ នៃះ ជាការ- 
បញ្ជាក់ របស់ លោក ម៉ា ហាក់។

បើ តាម លោក ស្នងការរង  រូបភព 
ដៃល ជនសងៃសយ័ យក ទៅ ដក ់ក្នងុ 
ហ្វៃសប៊កុ នោះ  គ ឺជា របូភព ដៃល 
មនៃ្ត ីនគរបាល នោះ គត ់មាន បញ្ហោ 
សខុភព របស ់គត ់ មនិមៃន គត ់
ឈ ឺដោយ ចាក ់វា៉ាកសំ់ាង ទៃ។ ដចូ្នៃះ 
អ្វ ីដៃល ជនសងៃសយ័ បង្ហោះគ ឺជាពត័-៌ 
មាន ញុះញង ់ ធ្វើឱៃយ មាន ការរសីអើង 
ចពំោះ អ្នក ដៃល បាន ចាក ់វា៉ាកសំ់ាង 
ភយ័ខា្លាច  ហើយ អ្នកដៃល មនិទាន ់
ចាក ់មនិ ហា៊ាន ទៅ ចាក។់  បើ ជន នោះ   
និយយ បៃបនៃះ មៃន  វា ប៉ះពាល់ 
ដល់ សុវត្ថិភព ចំពោះ ថា្នាំ វា៉ាក់សាំង។ 

ដ ីកា បងា្គាប ់ឱៃយ ចលូខ្លនួ ចុះ ថ្ងៃទ១ី  
មនីា  ឆ្នា២ំ០២១  របស ់លោក កើត  
វណា្ណារ៉ៃត  ពៃះរាជ អាជា្ញា អម សាលា- 
ដំបូង ខៃត្ត សៀម រាប  បញ្ជាក់ថា  
កាលព ីថ្ងៃ ទ២ី៧  កមុ្ភៈ  ឆ្នា២ំ ០២១  
ឈ្មោះ ឈុន  វាន  អាយុ ៣២ឆ្នាំ  
ដៃលបៃើ គណន ីហ្វៃសប៊កុ ឈ្មោះ 
Chhun  Veann  សរសៃរថា  មាន 
មនៃ្ត ីនគរបាល កៃសងួ មហាផ្ទៃ មា្នាក ់

ធា្លាក់ខ្លួន ពិការ ជើង មា្ខាង  កៃយ 
ចាក ់វា៉ាក់សំាង ចនិ។ ករណ ីនៃះ បើ 
ជា ការពិតមៃន នោះ  លោក ហ៊ុន 
សៃន  តៃូវ ពិចារណាឡើង វិញ មុន 
នឹង បន្ត ចាក់ ទៀត។ 

ដកីា លើក ឡើង បន្តថា  ករណីនៃះ  
វា ជាពត័ម៌ាន ក្លៃងកា្លាយ  ដៃល ធ្វើ ឱៃយ   
សាធារណជន  អន្តរជាតិ មាន ការ- 
យល ់ចៃឡ ំព ីការចាក ់វា៉ាក ់សំាង ការពារ 
ជងំ ឺកវូដី១៩ នៅ បៃទៃស កម្ពជុា  ធ្វើ-  
ឱៃយ  ប៉ះពាល់ យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដល់ រាជ- 
រដ្ឋាភបិាល កម្ពជុា ។ ដចូ្នៃះ ឱៃយជន- 
សងៃស័យ ចូល ទៅ បំភ្លឺ នៅ អង្គភព 
នគរបាល យតុ្តធិម ៌នៃ ស្នងការដ្ឋាន- 
នគរបាល ខៃត្ត សៀមរាប។

លោក សុឹង សៃនករុណា  មនៃ្តី 
ជាន ់ខ្ពស ់នៃ សមាគម ការពា រសទិ្ធ-ិ 

មនសុៃស  អាដហកុ  ថ្លៃងថា  តាមពតិ  
រាល ់ការបញ្ចៃញ មត ិអ្វ ីកដ៏ោយ តៃវូ- 
តៃ មាន មូលដ្ឋាន និង មាន ហៃតុ- 
ផល។ ប៉នុ្តៃ បើ ការបញ្ចៃញ មត ិគ្មោន 
មលូដ្ឋាន  ដៃល មនិមៃន ជា រឿងពតិ  
លោក មនិ គទំៃ ទៃ។ ប៉នុ្តៃ បើ រឿង នោះ   
កើត ឡើង មៃន  ហើយ គត ់បញ្ចៃញ- 
មតិ  គឺគត់ មិន ខុស អ្វី ទៃ។

លោក ថ្លៃងថា ៖«ប៉នុ្តៃ បើ គ្មោន រឿង 
កើត ឡើង  បរុស នោះ មនិ គរួ សរសៃរ 
បៃប ហ្នងឹ ទៃ។ តាមពតិ ការបញ្ចៃញ- 
មត ិចៃះ តៃ មាន ហើយ  ប៉នុ្តៃ ជាការ- 
រិះ គន ់ដើមៃបី សា្ថាបនា។ ទោះយ៉ាង ណា  
យើង មនិ ចង ់ឃើញ មាន វធិានការ 
ផ្លូវ ចៃបាប់ បញ្ហោ ទាំង អស់ នោះ ទៃ  
គៃនត់ៃ ធ្វើ យ៉ាង ណា គរួ មាន វធិាន- 
ការ  តៃឹមតៃ អប់រំ បាន ហើយ»៕

អណ្ដើកហ្លងួពងលើកដំបូងបានជាង៧០ខណៈមន្ត្រកំីពុងរកកន្ល្រងភ្ញាស់

នគរបាាលកំពុងស្វ្រងរកបុរសម្នាក់ករណីបង្ហោះសារថាាមន្ត្របូ៉ីលិសម្នាក់ពិការជើងាក្រយចាក់វ៉ាក់សំាងកូវីដ

ក្រមុការងារព្រលកាយរកមើលពងអណ្ដើកហ្លងួនៅខ្រត្ដកោះកុងពីខ្រកុម្ភៈ។ រូបថត WCS 

ឈ្មោះឈុន វាន ត្រវូបានកោះឱ្រយចូលបំភ្លកឺរណីបង្ហោះសារ  ពីការចាក់វា៉ាក់សំាងកូវីដ។រូប FB
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,800 16,820 16,820 16,760

2 GTI 3,300 3,300 3,400 3,280

3 PAS 13,100 13,580 13,580 12,980

4 PEPC 2,960 2,910 2,960 2,900

5 PPAP 12,180 12,580 12,580 12,180

6 PPSP 1,590 1,610 1,610 1,590

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

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ២ី ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១ 

ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ កេសួង ពាណិជ្ជ កម្ម កម្ពុជា   
បេកាស អញ្ជញី កេមុហ៊នុ ដេល មានប-ំ
ណង  ឬ កំពុង ធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម នាំ ចេញ 
ទនំញិ ព ីកម្ពុជា ទៅ    បេទេស ចិន ឱេយ ទៅ 
ចលូរមួ ក្នងុ   ពេតឹ្តកិារណ ៍ ពាណជិ្ជកម្ម  នងិ  
វិនិ យោគ អន្តរ ជាតិ«2021 SCO In-
ternational Investment and 
Trade Expo»  ដេល មាន    រយៈ ពេល 
៣ ថ្ងេ  នៅ  ខេត្ត Shandong។

សេចក្ត ីជនូ ដណំងឹ របស ់កេសងួ  ពា-
ណជិ្ជកម្ម កម្ពជុា ដេល   ផេសព្វផេសាយ  កាល 
ពី ថ្ងេ ទី ១ ខេ មីនា ឱេយ ដឹង  ថា កេសួង 
សមូ ជនូ ដណំងឹ ដល ់មា្ចាស ់សហគេស 
ផលិតករ សេវាករ ពាណជិ្ជករ នងិ សា- 
ធារណជន  ថា អង្គការ សហ បេតបិត្តកិារ 
សា៊ាងហេ សហការ ជា មួយ សភា ពា-
ណ ិជ្ជ កម្ម កម្ពជុា អន្តរ ជាត ិនងឹ រៀបចពំ-ិ

ពរ័ណ ៍ «2021 SCO International 
Investment and Trade Expo» 
ដេល នឹង បេពេឹត្តទៅចាប់ ពី ថ្ងេ ទី ២៧ 
ដល់  ២៩ ខេ មេសា ឆ្នាំ ២០២១ នៅ  
មជេឈមណ្ឌល Fengyuan Sport 
Center ទីកេុង Jiaozhou តំបន់  
Qingdao នេ ខេត្ត  Shandong។

 លខិតិ សរសេរ   ថា ៖ « ពពិរ័ណ ៍ពាណ-ិ
ជ្ជ កម្ម នេះ រៀបច ំឡើង ក្នងុ គោល បណំង  
ដាក ់តាងំ បង្ហាញ នងិ ផេសព្វ ផេសាយផលតិ-  
ផល បេើ បេស់ ទូទៅ រួម ទាំង វិស័យ 
ថាម  ពល ហិរញ្ញវត្ថុ ឡូជីស្ទិក អប់រំ 
ទេស ចរណ៍ និង វិស័យ ពាក់ ព័ន្ធ និង 
គមេង វិនិយោគ របស់ បេទេស ចិន 
ជា មួយ អន្តរ ជាតិ »។ 

បើ យោង តាម កេសួង ពាណិជ្ជកម្ម 
សមេប់ កេុមហ៊ុន ចិន ដេល នាំ ចូល 
ផលតិ ផលព ីកម្ពជុា ទៅ កាន ់ទផីេសារ ចនិ 
ហើយ មាន បំណង ចូល រួម ក្នុង ពេឹត្តិ-

ការណ៍ នេះ អាច ទៅ រៀបចំ ដាក់ តាំង 
បង្ហាញ ផលិត ផល កម្ពុជា នៅ កន្លេង 
ពពិរ័ណ ៍ផ្ទាល ់។ ចណំេក កេមុហ៊នុ  នងិ 
សហគេស កម្ពុជា ក៏ អាច ចូល រួម ផេសព្វ- 
ផេសាយ ផលតិ ផល របស ់ខ្លនួ តាម បេពន័្ធ  
Online ដោយ មិន បង់ ថ្លេ ផង ដេរ ។ 

លោក លមឹ ហេង អន ុបេធាន សភា 
ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា  បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ 
ថា គេប ់ពេតឹ្តកិារណ ៍តាងំ ពពិរ័ណ ៍សទុ្ធ-  
តេ ផ្តល់ នូវ ភាព វិជ្ជមាន សមេប់  ទំនាក់- 
ទនំង ពាណជិ្ជ កម្ម នងិ សេដ្ឋកចិ្ច ជាត។ិ 
លោក បន្ត ទៀតថា ការ ចលូរមួនងឹធ្វើឱេយ  
កម្ពុជា អាច ទទួល បាន ការ បញ្ជា ទិញ 
ថ្មីៗ  ការ ចលូ មក បណ្តាក ់ទនុ វនិយិោគ 
ផ្ទាល ់របស ់ចនិ នៅ កម្ពជុា នងិ កណំើន 
ភ្ញៀវ  ទេសចរ។

លោកថ្លេង ថា៖ « តាម រយៈ ពេឹត្តិការ-
ណ៍  នេះ  កេុមហ៊ុន នៅ កម្ពុជា ដេល ចូល- 
រមួ នងឹ មាន ឱកាស  យក  ផលតិ ផល ថ្មីៗ  

របស់ ខ្លួន ទៅ បង្ហាញ  អ្នក ចូល រួម   បាន    
សា្គាល ់នងិ អាច ធ្វើ ការ បញ្ជា ទញិដោយ  
ផ្ទាល់ តេ ម្តង »។

លោក បន្ថេម    ថា ទន្ទមឹ នងឹការចលូរមួ 
នៅ បេទេសចនិ ការ បង្កើត ពេតឹ្តកិារណ ៍   
ក្នងុ សេកុ ក ៏ជា យទុ្ធ សាសេ្ត  សខំាន ់  មយួ  
ក្នុង ការ ទាក់ ទាញ ចំណប់ អារម្មណ៍ 
វនិយិោគនិ បរទេស ឱេយ ចលូ មក វនិយិោគ  
ផ្ទាល់ នៅ កម្ពុជា ។ 

លោក ហុង វណ្ណៈ អ្នក សេវ ជេវ 
សេដ្ឋ  កិច្ច អន្តរ ជាតិ នេ វិទេយា សា្ថាន ទំនាក់- 
ទំនង អន្តរ ជាតិ នេ កម្ពុជា (រាជ បណ្ឌិតេយ- 
សភា កម្ពុជា) បាន បេប់ ថា បេទេស 
ចនិ  តេង រៀបច ំពេតឹ្តកិារណ ៍តាងំ ពពិរ័ណ ៍
ជា ញឹក ញាប់ និង រៀង រាល់ ឆ្នាំ (លើក- 
លេង ឆ្នាំ ២០២០)។ ការ រៀបចំ ពេឹត្តិ-
ការណ៍ តាំង ពិព័រណ៍ អាច និយាយ ថា  
ជា ឱកាស មយួសមេប ់កម្ពជុា ក្នងុ ការ- 
យក ផលិត ផលរបស់ ខ្លួន ទៅដាក់  

បង្ហាញ ឱេយ គេ មើល ឃើញ។  
លោក និយាយ ថា៖ «  ពេឹត្តិការណ៍  

បេប នេះ  គ ឺពតិ ជា  សខំាន ់ណស ់ ដេល 
វា នឹង   ផ្តល់    បេយោជន៍ ចេើន សមេប់ 
ពាណិជ្ជករ  ទាំង កម្ពុជា និង ចិន»។  

លោក សា៊ា ង ថេ អ្នកនាពំាកេយ កេសងួ 
ពាណជិ្ជកម្ម បាន បេប ់ថា នេះ ជា លើក- 
ទី ១ ហើយ ដេលកម្ពុជា បាន ទទួល ការ- 
អញ្ជើញ  ចូល រួម ក្នុង ពេឹត្តិការណ៍  នេះ។ 
ជា គោល ការណ៍ របស់ អ្នក រៀបចំ  គឺ 
ផ្តល់ អាទិភាព ភាគ ចេើន  ដល់ កេុម  ហ៊ុន 
ចិន សា៊ាងហេ(កេុមហ៊ុន សា៊ាង ហេ) 
នងិ កេមុហ៊នុ ចនិ សា៊ាងហេ ដេល ចេញ 
ទៅ ធ្វើ ជនំញួ នងិ វនិយិោគ នៅ បរទេស 
ឱេយ ចលូ រមួ ។ លោក បាន បេប ់  ទៀត ថា៖ 
«ដោយ សារ កេសងួ ទើប បាន  បេកាស  
ផេសាយ ហេត ុនេះ កេសងួ នៅ មនិ ទទលួ 
បានពត័ម៌ាន ព ីអ្នក ដេល  ចាប ់អារម្មណ ៍
ចូល រួម នោះ ទេ »៕ LA

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ    កម្ពុជា បាន នាំ ចូល 
ផលិត ផល ជល ផល ពី បេទេស 
វៀត ណម យា៉ាង តិច ក្នុង តម្លេ  
៦០លាន ដុលា្លារ ក្នុង ១ ឆ្នាំ ៗ  
ដើមេបី បំពេញ តមេូវ ការ នៅ ក្នុង 
សេកុ ។  នេះ  បើ យោង តាម សារ- 
ព័ត៌មាន Vietnam Plus។ 

សារពត័ម៌ាន   ខាង លើ  បាន    ឱេយ 
ដងឹ ថា  ទោះ ប ី  កម្ពជុា មនិ មេន ជា 
ទីផេសារ សំខាន់ សមេប់ ផលិត - 
ផល ជល ផល វៀត ណម  ក៏ ការ- 
នំា  ចលូ នេះ បាន រមួ ចណំេក យា៉ាង- 
សខំាន ់ដល ់ស្ថរិភាព ពាណជិ្ជ កម្ម  
ឆ្លង ដេន  ក៏ ដូច ជា ការ បង្កើត ការ-  
ងរ  និងបេក់ ចំណូល សមេប់ 
បេជាជន ក្នុង តំបន់ ។ 

លោក លមី សខុ ហេង មា្ចាស ់
កសដិា្ឋាន ចញិ្ចមឹ តេ ីនៅ ក្នងុ ខណ្ខ 
ពេក ព្នា រាជធាន ីភ្នពំេញ  ដេល 
មាន សេះ ចញិ្ចមឹ តេ ីចនំនួ ៤ បាន 
បេប ់ភ្នពំេញ  ប៉សុ្តិ៍ថា តេបីេមាន  

តម្លេ បេមាណ  ៤ ៦០០រៀលក្នងុ  
១ គឡី ូកេម  ដោយ   តម្លេ នេះកើន 
ឡើង  បនា្ទាប់ ពី  កេសួង កសិកម្ម  
រុកា្ខ បេមាញ់ និង នេសាទ បាន 
បេកាស ផ្អាក នា ំចលូ តេ ីចនំនួ ៤ 
បេភេទ ពីបេទេស វៀត ណម 
នាពេល កន្លងមក។

លោកបានបន្ត    ថា កសិដា្ឋាន 
លោក អាច   បេមូល ផល តេី បេ  
ក្នងុ  ១ រដវូ  បាន   ជាង ១  ពាន ់ តោន 
ដេល ភាគ ចេើន តេវូ បាន  ផ្គត ់ផ្គង ់
ទៅលើ ទផីេសារ ក្នងុ ទកីេងុ ភ្នពំេញ 
និង ចេក ចាយ បន្ត ទៅ  បណ្តា- 
ខេត្ត ផេសេង ទៀត ។   លោក បាន 
និយាយ ថា៖«បើ យើង ទប់ ការ- 
នា ំចលូ វានងឹ ជយួ ឱេយ ផលតិ ផល 
ក្នងុសេកុ មាន  ទផីេសារ ល្អ នងិ តម្លេ 
សម រមេយ ដេល អាច ទទួល បាន 
បេក់ ចំណេញ  ។ ខ្ញុំ គិតថា  តេី 
នឹង មាន ទីផេសារ ល្អ ទាល់ តេ មាន 
គោល នយោ បាយ ព ីរដា្ឋា ភបិាល 
បន្ថេមទៀត  គាំ ទេ ដល់ កសិករ 
ផ្នេក វារីវបេប កម្ម »។ 

កេសងួ កសកិម្ម រកុា្ខ បេមាញ ់
និង នេសាទ កាលពី ថ្ងេទី  ៨ ខេ  
មករា ឆ្នាំ  ២០២១ បាន ចេញ 
សេចក្តី បេកាស ព័ត៌មាន មួយ 
សមេច ផ្អាក ការនា ំចលូ តេ ីមយួ 
ចំនួន ដេល វារីវបេបករ ក្នុង សេុក 
អាច ផលិត បាន ចេើន ដូចជា 
តេីបេ តេីពោ តេី អណ្តេង និង 
តេីឆ្តោ ពេមទាំង តេី មួយចំនួន 
ទៀត ។ ទោះ យា៉ាង ណ   ពេល នេះ 

កេសួង កសិកម្ម បាន អនុញ្ញាត 
ឱេយ មានការ នា ំចលូ តេ ី ៤ បេភេទ 
នេះ  ធម្ម តាវិញ ហើយ។

លោក  សុខ  សុភ័កេ្ត  រដ្ឋ លេ-
ខា  ធិការ  នេ កេសួង ពាណិជ្ជ កម្ម 
បាន  ឱេយ ដងឹ ក្នងុ កចិ្ច បេជុ ំពគិេះ 
យោបល់ ទាក់ ទង នឹង ការ ផ្អាក 
ជា  បណ្តាះ អាសន្ន នូវ ការ នាំ- 
ចូល  តេ ីកាលពី ខេ មុន ថា  កេសងួ  
កសកិម្មនៅ តេ បន្ត ការ អនញុ្ញាត 

ឱេយ នាំ ចលូ  ផលិត ផល ជល ផល  
ជាពិសេស តេី  ៤  បេភេទ ខាង- 
លើ នេះ ដោយ ផ្អេក តាម សេចក្ត-ី 
តេូវ ការ ក្នុង សេុក  និង ឈរ លើ 
មូល ដា្ឋាន ពាណិជ្ជ កម្ម សេរី ។

លោក ថ្លេងថា ៖  «កម្ពុជា គួរ- 
ពងេងឹ សមត្ថ ភាព បេកតួ បេជេង 
វារីវបេបករ ក្នុង សេុក  ដោយ ឈរ 
លើ គោល ការណ៍ ពាណិជ្ជ កម្ម 
សេរ ី នងិ ពងេងឹ ការ កសាង  នងិ 
អនុវត្ត បទ បេបញ្ញត្តិ បច្ចេក ទេស  
ដើមេប ីធានា គណុ ភាព  នងិសវុត្ថ-ិ 
ភាព ចំណី អាហារ »។ 

លោក សុខ រា៉ាដេន បេធាន 
សមាគម វារី វបេបកម្ម នៅ កម្ពុជា 
បាន បេប់  ភ្នំពេញ  ប៉ុស្តិ៍កាលពី 
ខេ មករា ថា បច្ចបុេបន្ន រដា្ឋាភ ិបាល 
កពំងុ ជរំញុ នងិ លើក ទកឹ ចតិ្ត ឱេយ  
បង្កើន សមត្ថភាព ផលតិ  ផលតិ- 
ផល ជលផល ឱេយ បាន កាន់ តេ 
ចេើន ដើមេប ីធានាការ ផ្គត ់ផ្គង ់ នៅ 
ក្នងុ សេកុ មនុ នងឹ ឈាន  ដល ់ការ- 
នាំ ចេញ នៅ ពេល អនាគត ។ 

លោក រា៉ាដេន បន្ថេម ថា  ទោះ- 
ជា យា៉ាងណ រដា្ឋាភិបាល ក៏តេូវ 
ជំរុញ និង លើកកម្ពស់ ហេដា្ឋា - 
រចនា  សម្ពន័្ធ ក្នងុ វសិយ័ ជល ផល 
ពិសេស បេព័ន្ធ ទឹក ។

លោក បាន និយាយឱេយដឹង  
ថា ៖ « ដើមេបី ជំរុញ ការនាំចេញ 
ឱេយ បានចេើន លុះ  តេ  តេ ផលិត - 
ផល របស់ យើង  មាន គុណភាព 
ល្អ យើង អាច  ផលិត ចំណី តេី 
ដោយ ខ្លួន ឯង  និង មានតម្លេ 
ទាប សមរមេយ ហើយ តម្លេ អគ្គសិ ន ី
ក៏ ទាប ដេរ ដើមេបី អាច បេកួត- 
បេជេង   » ។

កម្ពុជា  នាំចេញ ផល នេសាទ 
សរបុ ៣ ៥៩០ តោន  ទៅ ទផីេសារ 
អន្តរជាតិ ក្នុង តម្លេ  សរុប ជាង 
៨,៣៣ លាន  ដលុា្លារ  កាលព ីឆ្នា ំ
២០២០ ធា្លាក់ ៧៤,៥៣ ភាគ-  
រយ  ធៀប  នឹង ឆ្នាំ  ២០១៩ ដេល 
មាន ចំនួន ១៤ ១០០  តោន ។ 
នេះ បើ   តាម របាយការណ៍ របស់ 
កេសួងកសិកម្ម៕ LA

ចិន  នឹង រៀបចំ ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្ម  និង វិនិយោគ អន្តរជាតិ នៅ ខ្ ម្សា 

ការ នំា  ចូល ផលន្សាទ   ពី វៀតណាម មាន តម្ល ្ជាង $៦០ លាន

កម្មករ ចាប់ តេ ីពី ក្នងុ បេ នៅ តាម ដងទន្លេសាប ។ រូបថត ហេង ជីវ័ន
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ត ពី ទំព័រ  ១...លក់ រាយ នៅកម្ពុជា 
បាន ហក់ ឡើង ចាប់ តាំង ពី ថ្ងៃទី ១ ខៃ 
មករាគឺ  ចន្លោះពី  ៣ ២០០រៀល  ដល់ 
៣ ៣៥០ រៀល ក្នុង ១លីតៃ សមៃប់ 
សំាង  ធម្មតា  នងិ បៃង ម៉ាស៊តូ មន តម្លៃ  
ចន្លោះព២ី ៩៥០រៀល ដល ់ ៣ ០០០ 
រៀល ក្នុង ១លីតៃ ។ 

ដោយឡៃក តម្លៃ បៃង ឥន្ធនៈនៅ ក្នងុ    
ខៃ កុម្ភៈ ស្ថិត នៅ ចន្លោះពី ៣ ៤០០ 
រៀល ដល់  ៣ ៥០០ រៀលសមៃប់ 
សំាង ធម្មតា និង បៃង ម៉ាស៊ូត មន 
តម្លៃ ចន្លោះពី  ៣ ០៥០ រៀល ដល់   
៣ ២០០ រៀល ក្នុង ១លីតៃ ។ 

អ្នកលក់ បៃង ឥន្ធនៈ ម្នាក់ ឱៃយ ដៃប៉ូ 
កៃុមហ៊ុន  តូតាល់  នៅ រាជ ធានី ភ្នំពៃញ 
បាន ឱៃយ ដងឹថា  សា្ថាន ីយអ្នក សៃ ីតៃង តៃ 
អនុវត្ត តម្លៃ លក់ រាយ តាម ការ ណៃនាំ 
របស ់កៃសងួ ពាណជិ្ជកម្ម គ ឺសំាង ស៊ ូពៃរ  
មន តម្លៃ  ៤ ២០០ រៀលក្នុង ១ លីតៃ  
សាំង ធម្មតា  ៣៧០០រៀល និង បៃង 
ម៉ាស៊ូត  ៣៣៥០ រៀល ក្នុង ១លីតៃ ។ 

អ្នក សៃី បន្ត ៖« គៃ តៃង តៃ រអ៊ូថាបៃង  
សាំង ឡើង ថ្លៃ ទៀត ហើយ យើង មិន 
មៃន ជា អ្នក កណំត ់តម្លៃ សំាង ទៃ យើង 
អនវុត្ត តៃ តាម ការ ណៃនា ំរបស ់កៃសងួ 
ប៉ុណ្ណោះ ។  បើ យើង មិន អនុវត្ត តាម  

យើង នឹង រង ការ ពិន័យ »។
លោក ញឹម កុសល បៃធាន ផ្នៃក 

បៃឹកៃសា យោបល់ ហិរញ្ញវត្ថុ នៃ កៃុម ហ៊ុន 
ហ្គោល ដៃន  អៃហ្វ អកិស ៍លងី ឃៃភ ីថល  
(Golden FX Link Capital)ដៃល 
ជា កៃុម ហ៊ុន ឈ្មួញ ជើង សា ឧបករណ៍ 
និសៃសន្ទ ឈាន មុខ នៅកម្ពុជា  បៃប់ 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ថា តម្លៃ បៃង លក ់រាយ នៅ 
កម្ពុជា ឡើង ថ្លៃ នៅ ពៃល នៃះ  មន 
ទំនាក់  ទំនង  ទៅ នឹង តម្លៃ បៃង ឆៅ នៅ 
លើ ទីផៃសារ អន្តរ ជាតិ ដៃល ហក់ ឡើង 
ខ្ពស ់រហតូ ដល៦់៣ដលុ្លោរ ក្នងុ ១ បារ៉ៃល  
ក្នុង ទីផៃសារ នាពៃល នៃះ  ។

លោក កត ់សម្គោល ់ថា  ហៃតុផល ផៃសៃង- 
ទៀត  ដៃល នាំ ឱៃយ បៃង ឆៅលើ ទីផៃសារ 
អន្តរជាត ិឡើង ថ្លៃ គ ឺដោយ សារ ការ ចាក ់ 
វ៉ាក ់សាងំ កវូដី ១៩  ដៃលគៃ  រពំងឹ ថា នងឹ 
មន ការ ងើប ឡើង នៃ សៃដ្ឋកិច្ច ពិភព- 
លោក ពិសៃស នៅ សហ រដ្ឋ អាមៃរិក។ 
អាមៃរកិ មន  តមៃវូ ការ  បៃើ បៃស ់បៃង ឆៅ 
ក ៏មនការ កើន ឡើង  កត ់សម្គោល ់គ ឺចន្លោះ 
ព១ីលនបារ៉ៃល ទៅ៨,៧៦លន  បារ៉ៃល  
ក្នុង ១ ថ្ងៃ កាលពី សបា្តាហ៍ មុន។

លោក បន្តថា ៖«វ ទំនង ជា ការ បញ្ជា 
ទិញ បៃង ពី ខាង កៃ [របស់ កម្ពុជា] 
មក ក្នុង តម្លៃ ថ្លៃ ដូច្នៃះ តម្លៃ លក់ រាយ 

ទៅ វិញ ក៏ ឡើង ថ្លៃ ទៅ តាម នះដៃរ» ។ 
បៃង ឆៅ ម៉ាក Brent មន តម្លៃ   ៦២,  

៩៩ ដុល្លោរ ក្នុង ១ បារ៉ៃល  កាល ពី ថ្ងៃ 
អង្គោរ បនា្ទាប ់ព ីធា្លោក ់ចុះ  ១,១ ភាគ រយ  
កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ។

ចណំៃក បៃងឆៅអាមៃរកិ  ម៉ាក  WTI 
(West Texas Intermediate)  
មនតម្លៃ  ៥៩,៩៣ ដលុ្លោរ ក្នងុ ១ បារ៉ៃល   
បនា្ទាប់ ពី ធា្លោក់ចុះ ១,៤ ភាគ រយ កាល 
ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ។ 

គតិ តៃមឹ ឆ្នា ំ២០២០  នៅ កម្ពជុា មន 
សា្ថានីយ បៃង ឥន្ធនៈ សរុប ៤ ០០០  
កន្លៃង ដៃល កពំងុ  បៃតបិត្ត ិការ លក ់រាយ   

ប៉ុន្តៃ មន តៃ សា្ថានីយ បៃង ឥន្ធនៈ 
បៃហៃល ៧០០ ប៉ណុ្ណោះ មន វញិ្ញាបន- 
បតៃ អនុញ្ញាត។  នៃះ បើ យោង តាម 
របាយ ការណ៍ របស់ កៃសួង រ៉ៃ  និង 
ថាមពល ។

លោក នាយក រដ្ឋមន្តៃី ហ៊ុន សៃន 
បាន អះអាង ថា អណ្តូង បៃង អបៃសរា 
នៅ ប្លុក A ក្នុង បាសាំង ខ្មៃរ  វិនិយោគ 
ដោយ កៃមុហ៊នុ រកុ រក បៃង នងិឧស្មន័ 
KrisEnergy Ltd របស ់សងិ្ហ បុរ ីបូម បៃង  
ឆៅ បាន ចន្លោះព ី៧ ០០០ទៅ៧ ៥០០ 
បារ៉ៃល  បៃសនិ បើ អណ្តងូ បៃង ទាងំ ៥ 
តៃូវ បាន ដំណើរ ការ ៕ LA

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ កៃមុ ហ៊នុ រដ្ឋាករ ទកឹ ស្វយត័ 
កៃងុ ភ្នពំៃញ (PPWSA)  ដៃល គៃបគ់ៃង    
ដោយ រដ្ឋ នងិ  ចុះ បញ្ជ ីនៅ ផៃសារ ហ៊នុ កម្ពជុា  
(CSX) បានរាយការណ ៍ព ីកណំើន ដ ៏
រងឹម ំនៃ បៃតបិត្ត ិការ អាជវី កម្ម របសខ់្លនួ   
កាល ព ីឆ្នា ំមនុ  ទោះ ប ីជា មន ការ រខំាន 
ដោយ សារ តៃ ការ រីក រាល ដល ជំងឺ កូវីដ - 
១៩ លើ សៃដ្ឋ កិច្ច ក៏ ដោយ ។ 

យោង តាម របាយការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថុ 
របស ់កៃមុ ហ៊នុ ដៃល បាន ផ្ញើ ឱៃយ កៃមុហ៊នុ  
CSX  កាល ពី ថ្ងៃ អង្គោរ ក្នុង រយៈ ពៃល 
១២ ខៃ គិត តៃឹម ថ្ងៃទី ៣១ ខៃធ្នូ  ឆ្នាំ 
២០២០ PPWSAរក បៃក ់ចណំលូ បាន 
ជាង  ៣២៤ ពាន ់លន  រៀល កើន ឡើង 
ជិត ១០៨ ពាន់ លន រៀល  ឬ ៤៩, ៨៣  
ភាគ រយ ធៀប នងឹ រយៈ ពៃល ដចូ គ្នា កាល-  
ព ីតៃ ីមស មនុ  នងិ បៃក ់ចណំៃញ មន 
ជាង ៨៨ពាន ់លន រៀល  កើន ឡើង  ជាង 
៥៥ ពាន់ លន រៀល  ឬ ១៦៥,៣៩ ភាគ-  
រយ ធៀប នងឹ អឡំងុ ពៃល ១២ ខៃ គតិតៃមឹ  
ថ្ងៃទី ៣១ ខៃ ធ្នូ   ឆ្នាំ ២០១៩។  

លោក  Jong Weon Ha អន ុបៃធាន  
CSX  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ពី  ថ្ងៃទី ២ 
ខៃ មនីា  ឆ្នា ំ២០២១ ថា កៃមុ ហ៊នុ  កពំងុ 
ធ្វើ បាន ល្អ បំផុត ក្នុង អំឡុង ពៃល នៃះ។ 
បៃក់ ចំណៃញ របស់ កៃុម ហ៊ុន បាន កើន - 
ឡើង គួរ ឱៃយ កត់ សម្គោល់ ក្នុង រយៈ ពៃល 
១ ឆ្នាំដោយ មន កំណើន យ៉ាង ខ្ពស់ 
រហតូ ដល ់១៦៥ភាគរយ  បើទោះ ប ីជា 
មន  ការ រីករាល ដល ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ 

លោក ឱៃយ ដងឹ ថា PWSA បាន បញ្ជាក ់ 
យ៉ាង ចៃបាស ់លស ់លើ ការ បង្ហាញ របស ់ 
ពួក គៃ ផ្ញើ ទៅ CSX  ថា  ការ កើន ឡើង 
បៃក់ ចំណូល  និង បៃក់ ចំណៃញ  គឺ 
ដោយសារ តៃ ការ កើន ឡើង ការ លក់ 
ទឹក សា្អាត  និង ការ អនុវត្ត តម្លៃ ថ្មី ចាប់ ពី  
ដើម ឆ្នាំ ២០២០ ។ 

លោក Ha ថ្លៃង ថា៖ « យើង អាច អង្កៃត  
ឃើញ ថា អាជីវកម្ម ផ្គត់ ផ្គង់ ទឹក សា្អាត 
មន ផល ប៉ះពាល ់ដោយ សារ ជងំ ឺនៃះតចិ  
ជាង អាជវីកម្ម ផៃសៃងៗ ទៀត  ដោយ សារ 
តៃ ការ បៃើបៃស ់ទកឹ ព ីបៃជាជន នៅ តៃ 
មនិ  ផ្លោស ់ប្តរូ ។ កណំើន របស ់កៃមុ ហ៊នុ 
នៃះ នងឹ បង្កើន ទនំកុ ចតិ្ត ខ្ពស ់របស ់ កៃមុ- 
វិនិយោគិន ឬ ភាគទុនិក  ក្នុង ការ សមៃច  -  
ចិត្ត  វិនិយោគ លើ ផៃសារ ហ៊ុន។ ខ្ញុ ំគិត ថា 

ភាគទុនិក របស់  កៃុម ហ៊ុន ដៃល មន 
បៃតិបត្តិការ ល្អ បៃសើរ នៃះ មន ការ ពៃញ-  
ចិត្តខា្លោំង នឹង បៃតិបត្តិការ អាជីវ កម្ម ហើយ 
កៃុម វិនិយោគិន ថ្មីៗ  នឹង ចាប់ អារម្មណ៍ 
ទិញភាគហ៊ុនពី បៃភៃទ អាជីវកម្ម  ដៃល 
 រីក ចមៃើន រហ័ស ទាំង នៃះ ជា មិន ខាន »។ 

លោក ថា៖«ក្នងុ នាម ជា  ផៃសារ ហ៊នុ  យើង  
ពតិ ជា រកីរាយ ក្នងុ ការ មើល ឃើញ កៃមុហ៊នុ  
ជា ចៃើន ចុះ បញ្ជ ីនៅលើ  ទផីៃសារ របស ់យើង  
ដៃល បង្ហាញ លទ្ធ ផល ល្អ បៃសើរ  ហើយ  
យើង កំពុង ទន្ទឹង រង់ចាំ ក្នុង ការ នាំ  យក  
កៃមុ ហ៊នុ កាន ់តៃ ចៃើន  មន គណុភាព 
បៃប នះ ដល ់កៃមុ វនិយិោគនិ។ យើង 
មន សទុដិ្ឋនិយិម ខា្លោងំនងិ មើល ឃើញ  នវូ 
កំណើន បន្ថៃម ទៀត របស់ កៃុម ហ៊ុន ទាំង -  
នះ  នៅ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២១  ដៃល ការ ចាក ់

វ៉ាក់សាំង បៃឆំង ជំងឺ កូវីដ ១៩  កំពុង 
ចាប ់ផ្ដើម ផ្ដល ់ដល ់សាធារណជន  ជាមយួ   
ការ កាត ់បន្ថយ ផល ប៉ះពាល ់ដោយសារ  
ការ រីករាល ដល របស់ ជំងឺ នៃះ »។ 

កាល ពី តៃីមស ទី៤ឆ្នាំ ២០២០ PP-
WSA   រក បៃក់ ចំណូល បាន ជិត 
៨៧ពាន់ លន  រៀល  កើន ឡើង  ជាង 
៤៦ពាន ់លន រៀល  ឬ ១១៤,៨០ ភាគរយ  
ធៀបនឹង រយៈពៃល ដូច គ្នា  កាល ពី តៃី- 
មស  មនុ នងិ បៃក ់ចណំៃញ  ក្នងុ អឡំងុ 
ពៃល ហរិញ្ញ វត្ថ ុមន ចនំនួជតិ ១៩ពាន ់
លន  រៀល  កើន ឡើង ជតិ ២៥  ពាន ់លន 
រៀល ឬ ៤១១,៤១ ភាគរយ ធៀប នឹង 
រយៈ ពៃល ដូចគ្នា កាល ពី តៃី មស មុន។

PWSA កាល ព ីថ្ងៃទ១ីខៃ កមុ្ភៈ បាន 
ចាប់ ផ្ដើម សាងសង់  រោងចកៃ បៃពៃឹត្តិ- 
កម្ម ទកឹ សា្អាត បាក ់ខៃង មន តម្លៃ ៣៨០  
លន ដលុ្លោរ  នៅ ជាយ កៃងុ  ភាគ ឦសាន 
ជា ការ ឆ្លើយតប នងឹ តមៃវូ ការ ដៃល កើន  
ឡើង។ នៃះ បង្កើត  កណំើន សកា្ដាន ុពល 
វនិយិោគ ថ្មីៗ  សមៃប ់កៃមុ ហ៊នុ។ ការ- 
សាង សង់ រោងចកៃ នៃះ នឹង តៃូវ បាន 
អនុវត្ត ជា២ដំណាក់ កាល  ដោយ 
ដំណាក់ កាលទី១ នឹង បញ្ចប់ តៃឹម ចុង 
ឆ្នាំ ២០២២ ជាមួយ នឹង   សមត្ថភាព  
ផលិត ទឹក សា្អាត ភា្លោមៗ បាន បរិមណ  
១៩៥ ០០០ ម៉ៃតៃ គុប ក្នុង ១ ថ្ងៃ  និង 
ក្នងុ ដណំាក ់កាលទ ី២   សមត្ថភាព ផលតិ  
ទកឹ សា្អាត នងឹ បន្ថៃម ១៩៥ ០០០  ម៉ៃតៃ 
គុប ផៃសៃង ទៀត  ដល់ ការ ផ្គត់ ផ្គង់ បៃចាំ 
ថ្ងៃ របស ់រោងចកៃ នៃះ   ហើយ គៃងនងឹ 
បញ្ចប់  តៃឹមចុង ឆ្នាំ ២០២៣៕ LA 

ទីកៃុង ឡុងដ៍ៈ ពៃល ដៃល សមជិក  
នៃ អង្គការ OPECដៃល ជា  កៃមុ បៃទៃស  
នា ំចៃញ បៃង   នងិសម្ពន័្ធ មតិ្ត របស ់ខ្លនួ  
ជបួបៃជុ ំនៅ សបា្តាហ ៍នៃះ   ដើមៃប ីពភិាកៃសា  
លើការ កៃ សមៃលួ   ការ បៃមូល ផល បៃង  
កៃុម អ្នក វិភាគ  រំពឹង ថា  ភាព តានតឹង  
ចាស ់រវ ង បៃទៃស  ផលតិ បៃង ធំៗ  នងឹ 
ផ្ទុះ ឡើង ជា ថ្មី។ 

បៃទៃស រុសៃសុី  និង  អារា៉ាប៊ី  សាអូ៊ឌីត   
ដៃល បៃទៃស នីមួយ ៗ   ជា  អ្នក ផលិត 
បៃង លំដប់ លៃខ ២ និងលៃខ ៣  
បនា្ទាប់ ពី សហរដ្ឋ អាមៃរិក  ជារឿយៗ   
មិន ចុះ សមៃុង គ្នា ក្នុង ពៃល កន្លង មក   
ប៉នុ្តៃ នៅពៃល ដៃល តម្លៃ បៃង ឆៅ ធា្លោក ់ ចុះ  
ដោយសារ ការរីក រាល ដលជំងឺ កូវីដ - 
១៩    ពួកគៃ ទាំង២ បៃ រជា សៃុះសៃួល  
គ្នា  កាត ់បន្ថយ ផលតិ កម្ម    នងិ គសូ វស 
តម្លៃ  បៃង។ 

 ពៃល នៃះ តម្លៃ បៃង នះ បាន ងើប- 
ឡើង វិញ ដល់ កមៃិត ដៃល មន មុន  
ពៃល នៃ ការ រកី រាល ដល កវូដី ១៩  នៅ 
ជុំវិញ តម្លៃ ៦៥ដុល្លោរ ក្នុង ១ បារ៉ៃល  
បៃទៃស ធំៗ ទាំង ២ នៃះ  និង បៃទៃស 
ដៃគូ របស់ ពួកគៃ  នឹង ពិភាកៃសា គ្នា រក វិធី 
ទៅ មខុ ទៀត នងិបរមិណ បៃង ឆៅ ប៉នុា្មាន  
តៃូវ បញ្ចៃញ ឱៃយ តៃឡប់ ទៅ កាន់ទីផៃសារ 
សកល លោក វិញ។ 

លោក Bjarne Schieldrop បៃធាន  
កៃុម វិភាគ នៃ  កៃុមហ៊ុន សៃវជៃវ   ផលិត- 
ផល បៃើបៃស ់Seb បាន នយិយ  នៅ 
មនុ កចិ្ច បៃជុ ំ ថា្នាករ់ដ្ឋមន្តៃ ីនៅ ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ 
ដៃល គៃ រំពឹង មន ការ កៃបៃ បរិមណ   
ផលិត កម្ម ថា ៖«អាទិភាព  តៃូវ បានគៃ 
ដឹង យ៉ាង ចៃបាស់គឺ រុសៃសុី ចង់ បាន ការវិល - 
តៃឡប់ ទៅ កាន់ផលិត កម្ម ធម្មតាវិញ 
កានត់ៃ ឆប ់តាម ដៃល អាច ធ្វើ ទៅបាន  
ខណៈ បៃទៃស អារា៉ាប់ប៊ី  សាអូ៊ឌីត ចង់ 
ទទួល ផល ចំណៃញ ពី តម្លៃ បៃង ខ្ពស់  
នៃះ  ឱៃយ បាន យូរ បន្តិច ទៀត»។ 

ខណៈ តមៃូវ ការ បៃង ឆៅ ក្នុង សកល- 
លោក     កំពុង តៃ ងើប ឡើង វិញ អង្គការ  
OPEC បាន ធានា ថា  ការ កាត់ ផលិតកម្ម   
របស់ ខ្លួន បង្កើត  នូវកា រខ្វះ ខាត  សិបៃប-
និមិ្មត  ដៃល គំទៃ ដល់ តម្លៃ  ។ នៃះ បើ 
យោង តាម លោក   Stephen  Innes  
បៃធា ន អ្នក យុទ្ធសាស្តៃ ទីផៃសារ   នៅ 
កៃុមហ៊ុន  ឈ្មួញ ជើងសា Axi។ 

បនា្ទាប ់ព ីរយៈពៃល ២ថ្ងៃ  នៃ ការ ចរចា 
ដត៏ានតងឹ   នៅ កចិ្ច បៃជុ ំកពំលូ លើក ដបំងូ  
ក្នុង ឆ្នាំ ២០២១ កាល ពី ដើម ខៃ មករា  
សមជកិ ២៣ បៃទៃស នៃ  អង្គការ  OPEC 
នងិ កៃមុ បៃទៃស ក្នងុ សម្ពន័្ធ មតិ្ត  OPEC+  
បាន យល ់ពៃម បង្កើន ការ ផ្គតផ់្គង ់បៃង 
យឺតៗ ទៅ ទីផៃសារ ពិភព លោក។ 

សមៃប ់ខៃ  មនីា នៃះ  សមជកិ នៃ អង្គការ  
នៃះ  បាន យល ់ពៃម រចួ ហើយ រកៃសា ផលតិ- 
កម្ម តៃឹម ៧,០៥ លន បារ៉ៃល ក្នុង ១ថ្ងៃ 
ដៃល តិច ជាង  ៧,១២៥ លន  បារ៉ៃល  
ដៃល គៃ កាត់ ក្នុងខៃ កុម្ភៈ៕AFP/RR

ពេលតម្លេបេងងើប
ភាពតានតឹងចាស់នៅ
OPECអាចកើតដេរ

តម្លេបេងឥន្ធនៈកើនឡើង...

PPWSAកើនបេក់ចំណេញជាង១៦៥%ដល់ជាង៨៨ពាន់លានរៀល

បុគ្គលិក  កៃមុហុ៊ន PPWSA កំពុង សម្អាត ទឹក  នៅរោងចកៃផលិត ទឹកស្អាត។ ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍

ស្លាកសញ្ញា បង្ហាញ តម្លៃ បៃង សំង ដាក់លក់ នៅភ្នពំៃញកាល ពីថ្ងៃមៃសិលមិញ ។ រូបថត ហុង មិនា
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សៅ  សម្ភស្ស 

បើយោងតាមសារពត័ម៌ានReuters
ក្រុមហ៊ុនHuawei របស់ចិនគ្រង
នងឹផលតិរថយន្តអគ្គសិនីក្រមយហីោ
ផ្ទាល់ខ្លនួហើយអាចដាក់លក់ម៉ដូ្រល
មយួចនំនួនៅឆ្នានំ្រះប៉នុ្ត្រក្រមុហ៊នុព្រយា-
យាមលាក់បាងំពត័ម៌ានន្រះដោយបដិ-
ស្រធដណំងឹន្រះហើយថាក្រមុហ៊នុខ្លនួ    
គ្រនត់្រមានបណំងផ្គតផ់្គង់គ្រឿងបន្លាស់
ដល់ក្រុមហ៊ុនដ្រលផលិតប៉ុណ្ណោះ។
បើតាមការឱ្រយដងឹពីអ្នកចលូរមួកចិ្ច-

ប្រជុំរវាងក្រុមហ៊ុនHuaweiTech-
nologiesCoLtdនងិក្រមុហ៊នុដ្រល
គ្របគ់្រងដោយរដ្ឋChanganAuto-
mobileនិងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត
ផ្រស្រងៗទៀតស្ដអីពំីការប្រើប្រសរ់ោង-
ចក្រផលតិរថយន្តរបស់ក្រមុហ៊នុទាងំ-
ន្រះដើម្របីផលតិរថយន្តដើរដោយអគ្គ-ិ
សនីក្រមយហីោHuawei។ប្រភព
ទាងំអស់ន្រះបានបដសិ្រធមនិបញ្ច្រញ
ឈ្មោះដោយសារត្រកចិ្ចពភិាក្រសាមាន
លក្ខណៈឯកជន។
ទន្ទមឹនងឹន្រះដ្ររក្រមុហ៊នុHuawei

ក៏កំពុងពិភាក្រសាជាមួយក្រុមហ៊ុន
BlueParkNewEnergyTechnol-

ogyដ្រលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធន្រ
ក្រមុហុ៊នBAICGroupដ្រលគំាទ្រដោយ 
ទីក្រងុប៉្រកាងំដើម្របីជយួគាទំ្រដល់ការ- 
ផលិតរថយន្តរបស់ខ្លួនផងដ្ររ។
ផ្រនការន្រះបង្ហាញឱ្រយឃើញពីការ-

ផ្លាស់ប្តូរទិសដៅដ៏សំខាន់មួយរបស់
ក្រមុហ៊នុHuaweiបន្ទាប់ពីទទលួរង
ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាម្ររកិ
អស់រយៈព្រល២ឆ្នាំធ្វើឱ្រយកាត់បន្ថយ
ខ្រស្រចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សំខាន់ៗដោយបង្ខំ
ឱ្រយក្រុមហ៊ុនន្រះពឹងផ្អ្រកលើការលក់
ទូរស័ព្ទដើម្របីរក្រសាយីហោន្រះ។
យា៉ាងណាមិញអ្នកនំពាក្រយរបស់

ក្រុមហ៊ុនHuaweiបានបដិស្រធថា
ក្រមុហ៊នុមនិមានគម្រងរចនរថយន្ត
អគ្គសិនីឬផលិតយានយន្តមា៉ាកHuawei
អ្វឡីើយ។«ក្រមុហុ៊នHuaweiមិនម្រន
ជាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តទ្រ។
ទោះយា៉ាងណាតាមរយៈបច្ច្រកវទិ្រយា

ពត័ម៌ាននងិគមនគមន៍យើងមានប-ំ
ណងចង់កា្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់គ្រឿង-
បន្លាស់រថយន្តឌីជីថលនិងគ្រឿង
បន្ថ្រមថ្មីដ្រលអាចជួយឱ្រយក្រុមហ៊ុន
ផលិតវត្ថុធាតុដើមផលិតយានយន្ត
បានល្អជាងមុន»។
ប្រភពពត័ម៌ានចនំនួ៣បាននយិាយ

ថាក្រុមហ៊ុនHuaweiបានចាប់ផ្តើម
រចនដោយសា្ងាត់ៗ ផ្ទ្រក្នុងនិងគ្រង
ផ្គត់ផ្គង់ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក និងគ្រង
ចាប់ផ្តើមគម្រងជាផ្លូវការនៅដើម-
ឆ្នាំន្រះ។
លោកRichardYuប្រធានក្រមុអ្នក- 

ជនំញួអតថិជិនរបស់ក្រមុហ៊នុHua-
weiដ្រលបានដកឹនំក្រមុហ៊នុឱ្រយកា្លាយ
ជាក្រមុហ៊នុផលតិសា្មោតហ្វនូធំជាងគ្រ
បផំតុនៅលើពភិពលោកថាលោកនងឹ
ចាប់ផ្ដើមផ្ដោតទៅលើការផលិតរថយន្ត
អគ្គសិនីខណៈទីផ្រសារន្រផលិតផលន្រះ
នឹងវាយលុកទីផ្រសារបានមួយផ្ន្រកធំ។
គរួបញ្ជាក់ផងដ្ររថាក្រមុហ៊នុបច្ច្រក-

វិទ្រយាចិនជាច្រើនបាននិងកំពុងផ្តោត
ការយកចតិ្តទកុដាក់ទៅលើការផលតិ

រថយន្តដើរដោយអគ្គិសនីវិញដោយ
សារទកី្រងុប៉្រកាងំចាបផ់្ដើមជរំញុនងិ
លើកទឹកចិត្តឱ្រយមានការប្រើប្រស់នូវ
យានយន្តដ្រលជាមធ្រយាបាយកាតប់ន្ថយ
ការបំពុលខ្រយល់រ៉ាំរ៉្រ។តួយា៉ាងដូចជា
ការផលតិនងិទផី្រសាររថយន្ដអគ្គសិនថី្មី
(NEVs) រួមមានដូចជាយានយន្ត
អគ្គសិនីអាគុយសុទ្ធក៏ដូចជារថយន្ដប្រើ
ថាមពលកូនកាត់និងអុី្រដូហ្រស្រ៊នត្រូវ
បានគ្ររំពឹងថា នឹងកើនឡើងដល់ទៅ
២០%ន្រការលក់រថយន្ដប្រចាំឆ្នាំនៅ
ប្រទ្រសចិននៅឆ្នាំ២០២៥ហើយការ-  
លក់រថយន្ដអគ្គសិនីថ្មី(NEVs)របស់
ចិនបានកើនឡើងពីចំនួន១,៨លាន
គ្រឿងនៅឆ្នាំន្រះខណៈឆ្នាំ២០២០
កើនត្រឹម១,៣លានគ្រឿង។

យា៉ាងណាមញិអ្នកជនំញមយួចនំនួ
យល់ថាក្រមុហ៊នុHuaweiអាចកា្លាយ- 
ជាក្រុមហ៊ុនមួយដ្រលនឹងកា្លាយជា
អ្នកប្រកតួប្រជ្រងជាមយួនងឹក្រមុហ៊នុ
ផលិតរថយន្តអគ្គិសនីល្របីឈ្មោះជាង
គ្ររបស់មហាស្រដ្ឋីElonMuskគឺ
ក្រមុហ៊នុTeslaបើទោះជាមានវត្តមាន
ក្រមុហ៊នុល្របីៗផ្រស្រងៗដទ្រទៀតដ្រល
ចង់ធ្វើជាដ្រគូប្រកតួប្រជ្រងTeslaរមួ
មានក្រមុហុ៊នXpengដ្រលគំាទ្រដោយ
Alibabaនងិក្រមុហ៊នុNvidiaដ្រល
ជាដ្រគូក្រុមហ៊ុនLiAutoជាដើម។
លោកXuZhijunប្រធានប្តូរវ្រន

របស់ក្រុមហ៊ុនHuaweiធា្លាប់បាន
នយិាយនៅក្នងុការធ្វើសន្នសិទីជាសា-
ធារណៈនៅឆ្នាំ....តទៅទំព័រ ១២

ប្ក់  សាយ 

ប្រសតិពសិ្រសអាម្ររកិប្រចាំ
នៅអាហ្វហា្គានីសា្ថានកាលពីថ្ង្រ
ចន្ទបានជួបពិភាក្រសាគា្នាជាមួយ
ក្រុមម្រដឹកនំអាហ្វហា្គានីសា្ថាន
នៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុល ជាកិច្ច-
ប្រឹងប្រងមួយដើម្របីសា្តោរដំ-
ណើរការសន្តិភាពដ្រលកំពុង
ចុះខ្រសាយខណៈអំពើហិង្រសា
កើនឡើងនៅក្នងុប្រទ្រសញំាញី
ដោយសង្គ្រមមួយន្រះហើយ
ឱសានវាទសម្រប់ការដកកង-
ទព័អាម្ររកិកាន់ត្រខតិចលូទៅ
កៀកហើយដ្ររ។
ការមកដល់របស់លោក

ZalmayKhalilzad គឺជា
លើកដំបូងដ្រលលោកបាន
វិលត្រឡប់មកប្រទ្រសអាហ្វ-

ហា្គានីសា្ថានចាប់តាំងពីលោក
ប្រធានធិបតីអាម្ររិកចូប្រ-
ដិនបានឡើងតំណ្រងនៅក្នុង
ខ្រមករហើយបានស្នើឱ្រយបន្ត
តំណ្រងលោកតទៅទៀត។
ការបា៉ាន់ប្រមាណ គឺជារឿង

ធម្មតាជុំវិញអនគតរបស់
អាម្ររិកនៅក្នុងប្រទ្រសអាហ្វ-
ហា្គានីសា្ថាន ក្រយពីស្រត-
វិមានបានប្រកាសផ្រនការ
សើរើកិច្ចព្រមព្រៀងដកទ័ព
ដ្រលសម្របសម្រួលដោយ
លោកKhalilzadនិងក្រុម-
តាលីបង់នៅទីក្រុងដូហា
កាលពីឆ្នាំទៅ។
ដោយស្ថិតនៅក្រមកិច្ច-

ព្រមព្រៀងនោះអាម្ររកិគ្រង
ដកទ័ពច្រញពីប្រទ្រសអាហ្វ-
ហា្គានីសា្ថាននៅក្នុងខ្រឧសភា

ប៉ុន្ត្រការកើនឡើងការប្រយុទ្ធ
គា្នាមួយ បានបង្កឱ្រយមានការ-
ព្រួយបារម្ភថាការចាកច្រញពី
ប្រទ្រសន្រះលឿនព្រកនោះ
នំឱ្រយមានចលាចលកាន់ត្រធំ
ជាងមុនខណៈកិច្ចចរចាសន្តិ-
ភាពរវាងរដា្ឋាភិបាលទីក្រុង-
កាប៊ុលនិងក្រុមតាលីបង់បន្ត
ជាប់គាំង។
នៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលលោក

Khalilzad បានជួបពិភាក្រសា
ជាមួយលោកប្រធានធិបតី
អាហ្វហា្គានីសា្ថានAshraf
GhaniនិងលោកAbdullah
Abdullahដ្រលជាប្រធាន
ន្រក្រុមប្រឹក្រសាជាន់ខ្ពស់ទទួល
បន្ទុកការផ្រសះផ្រសាជាតិ ដ្រល
កំពុងតាមដានកិច្ចចរចាសន្តិ-
ភាពនៅទីក្រុងកាប៊ុលជាមួយ

ក្រុមបះបោរនៅប្រទ្រសកាតា។
អ្នកនំពាក្រយប្រធានធិបតី

បាននិយាយនៅក្នុងស្រចក្តី-
ថ្ល្រងការណ៍មួយថា៖«ភាគី
ទាំង២បានពិភាក្រសាអំពីដំ-
ណាក់កាលបន្តបន្ទាប់ក្នុង
ដំណើរការសន្តិភាព នៅប្រ-
ទ្រសអាហ្វហា្គានសីា្ថាននងិបាន
បង្ហាញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រង
បន្ថ្រមទៀតដើម្របីពន្លឿនដំ-
ណើរការសន្តិភាពន្រះ»។
លោកប្រសិតពិស្រស ក៏

គ្រងធ្វើដណំើរទៅកាន់ប្រទ្រស 
កាតាជាទីដ្រលលោកនងឹជបួ
ពិភាក្រសាជាមួយក្រុមដឹកនំ
តាលីបង់រួមជាមួយនឹងការធ្វើ
ដណំើរទៅកាន់រដ្ឋធានីខ្លះទៀត
នៅក្នុងតំបន់។ន្រះបើយោង
តាមក្រសួងការបរទ្រស។

លោកKhalilzadជាអ្នក-
វិទ្រយាសាស្ត្រនយោបាយកើតនៅ
ប្រទ្រសអាហ្វហា្គានីសា្ថានគឺជា
ទាហានជើងចាស់មា្នាក់ន្ររដ្ឋការ
សាធារណរដ្ឋ ដ្រលបានបម្រើ
ការជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំនៅ
អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទ្រស
អុីរ៉ាក់និងអាហ្វហា្គានីសា្ថាន។
រដ្ឋការរបស់លោកដូណាល់

ត្រំអន្ទះសាចង់បញ្ចប់សង្គ្រម
រយៈព្រលយូរបំផុតរបស់-
អាម្ររកិបានឱ្រយលោកKhalil-
zad បំព្រញកាតព្វកិច្ចធ្វើការ-
ចរចាជាមយួនងឹក្រុមតាលបីង់
ដោយនំឱ្រយឈានដល់កិច្ច-
ព្រមព្រៀងមយួត្រវូបានចុះហត្ថ
ល្រខានៅប្រទ្រសកាតានៅ
ថ្ង្រទី២៩ខ្រកុម្ភៈឆ្នាំ២០២០។
កិច្ចព្រមព្រៀងនោះបញ្ជាក់

ថាអាម្ររិកនឹងដកកងទ័ព
ទាំងអស់ច្រញពីប្រទ្រសអា-
ហ្វហា្គានីសា្ថាននៅត្រឹមខ្រឧស-
ភាដោយកុ្រមតាលីបង់សន្រយា
មិនអនុញ្ញាតឱ្រយទឹកដីន្រះត្រូវ
បានប្រើប្រស់ដោយក្រមុភ្ររវ-
ករទ្រ ជាគោលបំណងពីដំបូង
ន្រការឈា្លានពានរបស់អាម្ររកិ
បន្ទាប់ពីការវាយប្រហានៅថ្ង្រ-
ទី១១ខ្រកញ្ញាឆ្នាំ២០០១។
ចាប់តំាងពីអាម្ររិកចូលលុក-

លយុប្រទ្រសអាហ្វហា្គានសីា្ថាន
នៅក្នុងខ្រតុលាឆ្នាំ២០០១
ដើម្របីកម្ទ្រចក្រុមអាល់ក្រដា
ក្រយការវាយប្រហារថ្ង្រទី
១១កញ្ញានោះមកទាហាន
អាម្ររកិប្រមាណ២២៤០នក់
បានសា្លាប់ក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការ
នៅប្រទ្រសន្រះ៕

តើក្រមុហុ៊នHuaweiអាចក្លាយ
ជាគូប្រជ្រងផលិតរថយន្តអគ្គសិ-
នីនិងក្រមុហុ៊នTeslaឬទ្រ?
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និយាយថាពួកគ្រមនបំណងបន្ត
ប្ដងឹទៅតុលាការឧទ្ធរណ៍ដ្រល
ជាដំណើរការមួយវ្រងឆា្ងាយនឹង
ត្រវូការជំនំុជម្រះក្ដីម្ដងទៀត។
ទោះជាយា៉ាងន្រះក៏ដោយអ្នក-

វិភាគមួយចំនួនបានយល់ឃើញ
ថាលោកSarkozyអាចមិនចំា-
បាច់ចូលពន្ធនាគារ១ថ្ង្រឡើយ
ដោយសាលាដំបូងបានអនុញ្ញាត
ឱ្រយការឃំុឃំងរយៈព្រល១ឆា្នាំ
អាចធ្វើឡើងនៅខាងក្រពន្ធនាគារ
នៅក្រមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនរួមមន
ការបំពាក់ឧបករណ៍តាមដានទីតំាង
ឬការឃំុឃំងនៅគ្រហដា្ឋានជាដើម។
សាលក្រមន្រះមិនបានហាម-

ឃត់លោកSarkozyពីការឈរ
ឈ្មោះបោះឆ្នាតឬកាន់តំណ្រង
សាធារណៈទ្របុ៉ន្ត្របានលុបបំ-
បាត់ក្ដីសង្រឃឹមរបស់លោកក្នងុការ
វិលត្រឡប់ទៅរកជីវិតសាធារ-
ណៈទាន់ព្រលវ្រលាសម្រប់ការ-
បោះឆ្នាតប្រធានាធិបតីនៅឆា្នាំ
ក្រយ។ មុនការសម្រចរបស់
តុលាការលោកSarkozyបាន
បង្ហាញគោលបំណងឈរឈ្មោះ
បោះឆ្នាតប្រធានាធិបតីឆា្នាំ២០២២
ដោយសមជិកភាគច្រើនន្រគណ-
បក្រសអភិរក្រសនិយមLesRepub-
licainsបង្ហាញការគំាទ្រនូវការ-
ត្រឡប់មកវិញរបស់លោក។
គណបក្រសLesRepublicains

មនការលំបាកក្នងុការរកប្រក្ខជន
ប្រធានាធិបតីតំាងពីអតីតនាយក-
រដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកSarkozyគឺ
លោកFrancoisFillonបានបរា-
ជ័យក្នងុការបោះឆ្នាតឆា្នាំ២០១៧
ដោយសាររឿងអាស្រវូធំមួយដ្រល
ធ្វើឱ្រយប្រក្ខជនមកពីគណបក្រសកណា្ដាល
និយម EnMarche!លោក
EmmanuelMacronទទួលបាន

ជ័យជម្នះ។ក្រយមកលោកFillon
ត្រវូបានកាត់ទោសឱ្រយជាប់ពន្ធនា-
គាររយៈព្រល៥ឆា្នាំ និងត្រវូបាន
ហាមឃត់មិនឱ្រយឈរឈ្មោះបោះ-
ឆ្នាតរយៈព្រល១០ឆា្នាំ។
ក្រពីសំណ៉ាំរឿងខាងលើលោក

Sarkozyក៏ប្រឈមមុខនឹងការ-
ចោទប្រកាន់បន្ថ្រមទៀតផងដ្ររ។
នៅពីរសបា្ដាហ៍ខាងមុខន្រះលោក
Sarkozy នឹងត្រវូបង្ហាញខ្លនួ
ចំពោះមុខតុលាការម្ដងទៀតក្នងុ
ការជំនំុជម្រះក្ដីទាក់ទងនឹងការ-
ចោទប្រកាន់ថាកាលពីឆា្នាំ២០១២
យុទ្ធនាការបោះឆ្នាតរបស់លោក
ធ្វើការជាមួយក្រមុហុ៊នទំនាក់-
ទំនងសាធារណៈដើម្របីលាក់បំាង
លើការចំណាយដ៏ត្រមឹត្រវូមួយ
ក្នងុការធ្វើយុទ្ធនាការ។
សំណ៉ាំរឿងទាក់ទងនឹងការចោទ-

ប្រកាន់ពីការទទួលប្រក់ខុសច្របាប់
ពីលោកស្រីBettencourtត្រវូ
បានរដ្ឋអាជា្ញាបោះបង់ចោល។
បុ៉ន្ត្រការចោទប្រកាន់ថាយុទ្ធនា-

ការបោះឆ្នាតរបស់លោកSarkozy
បានទទួលប្រក់ខុសច្របាប់ពីលោក
Gaddafiគឺស្ថតិនៅក្រមការសុើប-
អង្ក្រតរបស់រដ្ឋអាជា្ញានៅឡើយ។
អតីតម្រដឹកនំាប្រទ្រសលីបី៊ដ្រល
បានទទួលមរណភាពលោកMuam-
marGaddafiត្រវូបានចោទប្រកាន់
ថា បានផ្ដល់ប្រក់៥០លានអឺរូ៉
ដល់យុទ្ធនាការឆា្នា២ំ០០៧របស់
លោកSarkozyដ្រលបានដឹក
ទៅកាន់ទីក្រងុបា៉ារីសដោយវ្រច-
ខ្ចប់ក្នងុវ៉ាលិសខោអាវ៕

លោក NicolasSarkozy(កណ្តាល)មកដល់តុលាការទីក្រងុ ប៉ារីស ។ AFP

អតីតបែធានា ធិបតីបារំាងNicolas
Sarkozyតែវូបានកាត់ទោសឲែយ
ជាប់ពន្ធនាគារពីបទពុករលួយ

តពីទំព័រ១១...២០១៩ថា៖«ប្រ-
សនិបើអ្នកក្រឡ្រកមើលតម្ល្រភាគហ៊នុ
របស់ក្រមុហ៊នុTeslaអ្នកនងឹដងឹថាតើ
អនាគតទីផ្រសារន្ររថយន្តស្ថិតនៅចំ-
ណ៉ាចណា។ នៅថ្ង្រទី១ ខ្រកញ្ញា ឆា្នាំ
មនុទផី្រសារលក់រថយន្តរបស់ក្រមុហ៊នុ
Tesla មនទំហំទឹកប្រក់ប្រមណ
៥០០ពាន់លានដលុា្លារពោលគឺច្រើន
ជាងក្រុមហ៊ុនលក់រថយន្តធំៗ ចំនួន
៥បូកចូលគា្នាទៀត។
លោកXuក៏ធា្លាប់បាននិយាយនៅ

ក្នុងបទសម្ភាសកាលពីខ្រតុលាថា៖
«អ្វីៗដ្រលក្រុមហ៊ុន Teslaអាចធ្វើ
បានយើងក៏អាចធ្វើបានដូចគា្នា»។

មិនត្រឹមត្រប៉ុណោ្ណោះមនុស្រសជំនិត
របស់ក្រុមហ៊ុនHuaweiបាននិ-
យាយថាក្រមុហ៊នុមនបណំងកា្លាយ
ជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្ន្រកទន់ និងផ្ន្រករឹង
ទាងំអស់ន្រការផលតិរថយន្តដើរដោយ
អគ្គសិននី្រះធ្វើយា៉ាងណាឱ្រយល្រចធ្លា
ក្នុងឧស្រសាហកម្មន្រះ។
ប្រភពដដ្រលបាននយិាយថាក្រមុ-

ហ៊ុនHuaweiបាននិងកំពុងជ្រើស-
រីសអ្នកមនទ្រពកោសល្រយផលិត
គ្រឿងបនា្លាស់ផ្គតផ់្គង់រថយន្តធៗំ ដចូជា
Boschរបស់អាល្លមឺង៉់ជាដើម។ប្រសនិ-
បើត្រូវការអ្វីក្រុមហ៊ុនHuaweiអាច
បង្កើតក្រមុមយួដ្រលមនអ្នកជនំាញ
រាប់ពាន់នាក់យា៉ាងឆាប់រហ័សដើម្របី
ផលិតបានយា៉ាងងយស្រួល។
ដោយឡ្រកកាលពីពាក់កណា្ដាល

ខ្រសហីាកន្លងទៅក្រមុហ៊នុHuawei

បានផ្លាស់ប្តរូការចុះបញ្ជីអាជវីកម្មរបស់
ខ្លួនដោយសា្ងាត់ស្ងៀមដោយបន្ថ្រម
ការស្រវជ្រវផលិតកម្ម និងការលក់
គ្រឿងបនា្លាស់រថយន្តនងិប្រពន័្ធបើកបរ
ឆា្លាតវ្រទៅក្នុងទំហំអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន
ទៀតផង។
យា៉ាងណាមញិអ្នកប្រឡកូក្នងុឧស្រសា-

ហកម្មផលតិរថយន្តន្រះសទុ្ធត្រតាម
ដានការពង្រកីរបស់ក្រមុហ៊នុHuawei
គ្រប់ជហំាន។នាយកប្រតបិត្តិនៅក្រមុ-
ហ៊នុផលតិរថយន្តឈានមខុ១របូបាន
និយាយថា៖«ក្រុមហ៊ុនHuawei
ទំនងជាកា្លាយជាក្រុមហ៊ុននាំមុខដូច
ក្រុមហ៊ុនBoschអ៊ីចឹងហើយអាច
បង្កការគំរាមកំហ្រងដល់អ្នកផ្គត់ផ្គង់
រថយន្តធំៗដទ្រទៀតផង»។
លោកChenYudongប្រធានក្រមុ-

ហ៊នុBoschសាខាប្រទ្រសចនិបាន

មនប្រសាសនថ៍ាក្រមុហ៊នុHuawei
គឺជាចំណូលថ្មីដ្រលអាចជាដ្រគូ ឬក៏
ជាគូរប្រជ្រងមនសកា្ដានុពលមួយជា-
មួយនឹងក្រុមហ៊ុនBoschផងដ្ររ។
ក្រមុហ៊នុផលតិរថយន្តឯទៀតក៏មន

ការព្រួយបារម្ភថាក្រុមហ៊ុនHuawei
នឹងផលិតរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួននិងធ្វើឱ្រយ
មនការផ្លាស់ប្តូរដល់ឧស្រសាហកម្ម
ទាងំមលូ។នាយកប្រតបិត្តិរថយន្តម្នាក់
បាននយិាយថា៖«ពីមនុក្រមុហ៊នុន្រះ
ថាខ្លួននឹងមិនផលិតទូរស័ព្ទដ្រទ្រ។
ត្រនៅត្រីមសទី២ក្រុមហ៊ុនHua-
weiបានកា្លាយជាក្រុមហ៊ុនផលិត
សា្មោតហ្វនូធំជាងគ្របផំតុនៅលើពភិព
លោកដ្រលបានវ៉ាដាច់ក្រុមហ៊ុន
SamsungនិងAppleទៀតផង។
ដូចន្រះហើយទើបក្រុមហ៊ុនផលិត
រថយន្តស្ទើរគ្រប់គា្នាមនការព្រយួបារម្ភ

ដំណឹងដ្រលថាក្រុមហ៊ុនHuawei
អាចនឹងផលិតរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនន្រះ។
គួរបញ្ជាក់ផងដ្ររថាក្រុមហ៊ុនចិន

១ន្រះបានបង្កើនផលតិផលបច្ច្រកវទិ្រយា
ទំនើបៗបន្ថ្រមបនា្ទាប់ពីមនការដាក់
ទណ្ឌកម្មស្រដ្ឋកិច្ចជាបន្តបនា្ទាប់ពី
សណំាកម់ហាអណំាចលោកខាងលចិ
ជាពសិ្រសសហរដ្ឋអាម្ររកិដ្រលកាល-
ពីឆា្នាំទៅបានចោទប្រកាន់រដា្ឋាភិបាល
ចិនពីបទរំលោភសិទ្ធិមនុស្រស ដូចជា
រឿងការបៀតបៀនជនជាតិមូស្លីមនៅ
ប្រទ្រសចនិ។ខណៈព្រលដ្រលប្រទ្រស
ចនិបានបដសិ្រធរាល់ការចោទប្រកាន់
លើការរំលោភបំពានដ្រលកើតឡើង
នៅខ្រត្តXinjiangហើយថាប្រទ្រស
អាម្ររិកនិងប្រទ្រសលោកខាងលិច
ដទ្រទៀតគួរត្រដកខ្លួនច្រញពីបញ្ហា
ផ្ទ្រក្នុងរបស់ប្រទ្រសចិន៕

តើកែមុហុ៊ន...
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ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ  ប្រសិន បើ មិន មាន ការ- 
ផ្ទុះឡើង វញិ ន្រ  ជងំ ឺឆ្លង កវូដី ១៩  នៅ ថ្ង្រ 
ទី ២០ ខ្រកុម្ភៈ  ឆ្នាំ ២០២១  នោះ ទ្រ 
ការ សម្ត្រង សលិ្របៈ   ល្ខោន ខោល  ខ្នាតធ ំ 
ដ ៏អស្ចារ្រយ ជាលើក ដបំងូ នៅ   ក្នងុ  ប្រវត្ត-ិ 
សស្រ្តន្រ ការ  សម្ត្រង សិល្របៈ ប្រភ្រទ 
ន្រះ  ដ្រល  មាន    ក្រុម យុវ ជន  ស្ម័គ្រ  ចិត្ត    
ចូល រួម  សម្ត្រង  ប្រមាណ   ២០០នាក់ 
នឹងត្រូវ  ប្ររព្ធ ធ្វើនៅ ចុង ខ្រ មីនា ឆ្នាំ  
២០២១ ន្រះ  ត្រ ម្តង។ ប៉ុន្ត្រ  ព្រឹត្តិ - 
ការណ ៍ ដ្រល ត្រវូ   បាន ពន្រយា រ  ព្រលអស ់   
១ឆ្នាំគត់ន្រះ  ក៏ ត្រូវ លើ ក ព្រល ទៅ  
ធ្វើនៅ   ចុង  ឆ្នាំ២០២១   វិញ  ។ ន្រះ   បើ  
តាម  ការ អះ អាង   ប ញ្ជាក់ ពីសំណាក់   
លក ស៊ុប ស័ក្ខរា   ជា ប្រធាន   គណៈ- 
កម ្មការ រៀបចំ    ព្រឹត្តិ ការណ៍   សម្ត្រង-  
សិល្របៈ   ល្ខោន  ខោល   ខ្នាត ធំ   មិន ធា្លាប់  - 
មាន ពី  មុន  មក   នោះ ។  

លក  ស៊ុប ស័ក្ខរា  បង្ហើប ប្រប់ 
ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ ថា៖ «ជា ការ ពិត  គម្រង 
របស់  យើង ត្រូវ រៀបចំ នៅ ចុង ខ្រ មិនា 
ឆ្នាំ ២០២១ ន្រះ។ ត្រ ដោយសរ មាន 
ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្ទុះ ជំងឺ កូវីដ ១៩ នា ថ្ង្រទី 
២០ កមុ្ភៈម្តង ទៀត នោះ ទើបក្រមុ ការ-  
ងារ   យើង បាន ពភិាក្រសា គ្នា  ហើយ  លើក  
ថ្ង្រ   ទៅ  ធ្វើ  នៅ ចុង ឆ្នាំ ២០២១ វិញ ត្រ 

យើង ក៏ នៅ មិន ទាន់ បាន កំណត់ ថ្ង្រ 
ជាក់  លាក់ នោះ ដ្ររ »។   

ដោយសរ  ព្រឹត្តិការណ៍ សម្ត្រង-  
សលិ្របៈ   ល្ខោន ខោល      ក ៏មាន ឈតុ  ឆក  
ប្រើ  ទម្រង់ ក្របាច់ គុន  ល្របុក្កតោ  ផង  នោះ 
ទើប គ្រ ឃើញ វត្ត មាន តារា   សម្ត្រ ង ស្រី 
និង ជា     គ្រូ បងា្ហាត់ កីឡា  ល្របុក្កតោ  កញ្ញា 
អុិត កន្និកា ហៅ កញ្ញា ព្រជ្រ ចរណ្រ  
ក ៏បាន ស្មគ័្រ ចតិ្ត មក បងា្ហាត ់ក្រមុ  យវុ ជន  
ខ្ម្ររ ស្ម័គ្រ ចិត្ត ចូលរួម សម្ត្រង   ល្ខោន  
ខោល  ដ ៏ធ ំ មាន     ចនំនួ   ២០០ នាក ់នោះ  
ផង  ដ្ររ ។ 

ក្រម  ស្មារតី ស្រឡាញ់ នូវ សិល្របៈ  

វប្រប ធម៌ ជាតិ  និង   បងា្ហាញ ពី ឆន្ទៈ របស់  
ខ្លួន  នោះ ឃើញ មាន ក្រុម យុវជន  និង 
សិល្របករ  ដ្រល ជា  តារា  ចម្រៀង និង 
តារា  សម្ត្រង ប្រសុៗ បាន  ស្មគ័្រ ចតិ្ត ទៅ 
ហ្វកឹហាត់ ទម្រង់ សិល្របៈ បុរាណ ល្ខោន - 
ខោល  ដើម្របី ត្រៀម  ចូលរួម ការ  សម្ត្រង      
ក្នុង  ព្រឹត្តិការណ៍ សម្ត្រង  ខ្នាត ធំ   យ៉ាង - 
សស្រកសស្រំ  ដ្ររ កាល ពី ចុង ឆ្នាំ   
២០២០ ហើយ ពួកគ្រក៏ នៅ ត្រ  បន្ត 
ឆន្ទៈ ឥត ប្រប្រលួ ដដ្រល បើទោះបជីា 
ត្រូវ ពន្រយារព្រលយ៉ាងណា  ក្តី ។ 

 លក ស៊បុ សក័្ខរា បាន បញ្ជាក ់ថា៖ 
« ក្រុម  យុវជន ដ្រល បាន ស្ម័គ្រចិត្ត ពី 

មុន  នោះ គឺ ពួក គត់ នៅ ត្រ រក្រសា ឆន្ទៈ 
ស្មគ័ ្រ ចតិ្ត ចលូ រមួ ដដ្រល ហើយ ក ៏បាន 
ជួយ  ផ្រសព្វ ផ្រសាយ ពី ព្រឹត្តិ ការណ៍  ន្រះ-  
ទៀត  ផង  តាម បណា្តាញ សង្គម នានា 
ដ្រ ល ពួ កគត់ អាច ធ្វើ បាន »។ 

គរួ ឱ្រយ កត ់សមា្គាល ់ផង ដ្ររ ថា កាល ព ី
ថ ្ង្រ ទី៧ ខ្រ មិថុនា ឆ្នាំ២០២០ កន្លង 
មក នោះ  ឃើញ មាន ក្រុម សិល្របករ ជា 
តារា ចម្រៀង  និង   តារា សម្ត្រង  រួម មាន     
លក ឌី វ៉ាន់  ដា លក ចន ស័ក្ត 
លក ហ្រ ប៉ាហុង លក នូ ឧសភា 
លក រស់ រាជ្ជសល លក ចនា្ថា 
ដារា៉ា លក អ៊ុន សុទា្ធា លក ធៀន 

លក  សន ពិសិដ្ឋ លក ន្រន ទុំ 
លក ដារា៉ាត់ លក សិរី វង្រស លក 
រាជ្រយ  បុត្រ នាគមាស លក ពឹង ពុទ្ធិ- 
ស័ក្ក លក យុទ្ធ និស្រស័យ លក ក ូ ដូ 
ម៉ូ លក សយ  រតនៈ លក ពង្រស ពុទ្ធិ- 
សក័ នងិ លក ថ្រ សន បាន   ចលូ រមួ 
ហាត  ់  សម  ល្ខោន  ខោល  ជាមួយ នឹង 
លក  គ្រូ អ្នក គ្រូនិង លកគ្រូ  បច្ច្រក - 
ទ្រស  គឺ មាន ព្រឹទា្ធាចារ្រយ  ព្រឿង ឈៀង 
នៅ ឯ    មជ្រឈ មណ្ឌល   ហ្វឹកហ្វឺន   ន្រ កង  - 
យោធពល  ខ្រមរភូមិន្ទ (ស្តាត ចាស់)  
ដើម្របី    ថត ស្រប៉ត ផ្រសាយ ពី ព្រឹត្តិការណ៍ - 
ដ៏អស្ចារ្រយ មួយន្រះឡើង៕  

ព្រតឹ្តកិារណ៍សម្ត្រងសិល្របៈល្ខោនខោលខ្នាតធំមានក្រមុយុវជនខ្ម្ររ
ស្មគ័្រចិត្ត២០០នាក់ត្រវូពន្រយារព្រលទៅប្ររព្ធធ្វើនៅចុងឆ្នាំ២០២១

ពេតឹ្តកិារណ៍ សម្តេង  សិលេបៈ ល្ខោន ខោល ខ្នាតធំ    មាន  កេមុ  យុវជន ខ្មេរ ស្មគ័ េ  ចិត្ត  
២០០នាក់  តេវូពនេយារពេលទៅ ធ្វើនៅ ចុង ឆ្នា ំ២០២១ ។ រូបថត ហ្វ្រសប៊ុក 

កេមុ យុវជន ស្មគ័េ ចិត្ត  ពេល  ហាត់ តេៀម សម្តេង សិលេបៈល្ខោនខោលកាលពី ឆ្នា ំមុន ។ រូបថត ហុង មិនា គេឿង សិលេបៈ  សមេប់  ការ សម្តេង សិលេបៈ ល្ខោន  ខោល ។ រូបថត ហុង មិនា 
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ហុង រស្មី 

សៀមរាប : វាមិន ស្ថិតក្នុង ទីឋាន 
ស្ងាត ់ ជៃង ំ   ទើប តៃវូបាន រក ឃើញ ជាថ្ម ី
ក្នុងទសវតៃសរ៍ ឆ្នាំ ១៨៤០ ដោយ ជន-
ជាតិ បារាំង ហៃនរី មូហត ។ 

វា មនិ មៃន ជា វិមាន ដ៏គរួ ឱៃយ ភយ័ ខ្លាច   
ពៃល កម្ពុជា ធ្លាក់ ក្នុង ភ្នក ់ភ្លើង សង្គៃម 
នា ទសវតៃសរ៍ ឆ្នាំ ១៩៧០  ដៃល មនុសៃស 
រាប ់លាន នាក ់ស្លាប ់នងិ ជញ្ជាងំ បៃង្គ- 
បៃសទ ដតិ ដាម ដោយ ស្នាម ទម្លុះ នៃ 
គៃប់ កាំភ្លើង ។ 

វា ក ៏មនិ មៃន ជា ទ ីកន្លៃង ធ្លាបត់ៃ អ៊អូរ 
ដចូ កាល ព ីប៉នុា្មាន ឆ្នា ំមនុ  ដៃល បរវិៃណ 
បៃសទ នីមួយៗ ជន់ ទៅដោយ ភ្ញៀវ- 
ទៃសចរ មក ពី ជុំវិញ ពិភពលោក ។ 

អង្គរវត្ដ  នា ពៃល នៃះ   កា្លាយ ជា ទឋីាន 
ស្ងប់ ស្ងាត់ជា ថ្មី តៃ ពោរ ពៃញ ដោយ 
សន្ដភិាព ដៃល មនសុៃស មា្នា អាច រកី រាយ 
ក្នងុ ការ សមៃក  នងិ ចាប ់យក អារម្មណ ៍
បៃប ធម្មជាតិ  ហាក់ បីដូច ជា បាន វិល 
ទៅកាន់ អាណាចកៃ ដ៏ រុង រឿង។ 

សមាគមសណា្ឋាគារ កម្ពជុា (CHA) 
សខ ខៃត្ដ សៀមរាប   បង្កើត យុទ្ធនា-
ការ  «អង្គរ មួយ ជីវិតមួយដង» ឬក៏ 
#AngkorLikeNeverBefore និង 
អំពាវ នាវ ដល់ បៃជាពលរដ្ឋ ខ្មៃរ និង 
ជន បរទៃស នៅ កម្ពជុា  មក   កមៃសាន្ដ ក្នងុ 
ខៃត្ដ សៀមរាប ។ 

លោក ដៃវដី ចាយ៉ាពយីត៉ធ ៍បៃធន   
(CHA) សខ ខៃត្ដ សៀមរាប បាន 
ឱៃយ ដឹងថា ៖ «នៃះ ជា យុទ្ធនាការ ដៃល 
តៃូវបាន បង្កើត ឡើង ដើមៃបី បង្ហាញ ពី 
ឱកាស ដំណើរ កមៃសាន្ដ បៃប ធម្មជាតិ 
អំឡុង ពៃល ជួប វិបត្ដិ កូវីដ »។ 

វីដៃអូ ឃ្លបី   រយៈពៃល ៣០ វិនាទី   បង្ហាញ  

ពី គោល ដៅ ទៃសចរណ៍ សំខន់ ៗ   មួយ 
ចំនួន នៅ សៀមរាប  ដោយ ចាប់ផ្ដើម ពី 
នារី  មា្នាក់ លម្ហៃ ក្នុង បរិវៃណ  បៃសទ 
យ៉ាង ស្ងប់ សុខ  បន្ដ ទៅ ទិដ្ឋភាព  លើ 
ខ្នង ភ្ន ំគលូៃន របា ំបៃពៃណ ីការសម្ដៃង 
សៀក ស្នាដៃ សិបៃបកម្ម  ភូមិឋាន  វាល- 
សៃ បឹង  ទន្លៃសប មុន ពៃល បញ្ចប់ 
តៃឹម ស្នាម ញញឹម របស់ ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ។ 

 វីដៃអូ តៃូវបាន ផលិត   បំណង ផៃសព្វ-
ផៃសាយ នៅលើ បណា្ដាញ សង្គមអំ  ពី បទ-
ពសិោធ  ដ ៏វសិៃស ក្នងុ កាល វៃលា ដៃល 
អង្គរវត្ដ គា្មាន ភាព អ៊ូអរ ។ 

លោក ដៃវដី  ជា អ្នក គៃប ់គៃង សម្ពន័្ធ 
សណា្ឋាគារ ភមូ ិអង្គរ នងិ សហស្ថាបនកិ  
Kulen Elephant Forest  បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ ថា ៖ « សៀមរាប សមៃបូរ 
សកម្ម ភាព កមៃសាន្ដ ជា ចៃើន  នងិតៃងតៃ 
ទទួល ភ្ញៀវ ទៃសចរ យ៉ាង ចៃើន ។ វា   ធ្វើ  
ឱៃយ ពួកគៃ ទទួល បាន ភាព រីករាយ »។ 

លោក ដៃវដី ជា កនូ កាត ់ខ្មៃរ -បារាងំ 
ដៃល កៃមុ គៃសួរ បាន ធ្វើ ការ វនិយិោគ 
លើ វិស័យ បដិសណា្ឋារកិច្ច តាំងពី ឆ្នាំ 
១៩៩៣ ដៃ លជា ផលតិករ សណា្ឋាគារ 
ដំបូង បំផុត មួយ នៅ សៀមរាប ។ 

យវុជន  ដៃល កា្លាយ ជា បៃធន សមា-
គមសខ សៀមរាប ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ 
នៃះ បាន ឱៃយ ដឹងថា ៖  «សៀមរាប និង 
វិស័យ ទៃសចរណ៍ កា្លាយជា ជីវិត របស់ 
យើង  និង ជា អ្វីដៃល ខ្ញុំ យកចិត្ដ ទុក- 
ដាក់  បំផុត ។ បច្ចុបៃបន្ននៃះ ជា ឱកាស ដ៏ 
មាន កំណត់ ក្នុង ការ រី ករាយ នូវ សកម្ម-
ភាព ដ៏ ស្ងប់ សុខ »។ 

ហាសថៃក (#) ជា ផ្នៃក សំខន់ 
មួយ  នៃ បណា្ដាញ សង្គម  និង អនុញ្ញាត 
ឱៃយ មនុសៃស  ជំុវិញពិភពលោកមើល ឃើញ  
និង ទាក់ទង គា្នា តាម រយៈ បៃធន បទ 

នានា ។
លោក   ដៃវីដ ដៃល អាច និយយ 

ភាស ខ្មៃរ បាន យ៉ាង ល្អ បានពនៃយល់ 
បៃប ់អពំ ីឥទ្ធពិល នៃ សញ្ញាហាសថៃក 
#OpenInSiemReap ដៃល ជូន- 
ដំណឹង ថា សៀមរាប នៅតៃបើក ដំណើរ - 
ការ ជំនួញ កៃយ ពី ធ្លាក់ ចុះ ចំនួន ភ្ញៀវ 
យ៉ាង  ចៃើន ។ 

លោក នយិយថា យទុ្ធនាការ  « អង្គរ 
មួយ ជីវិត មួយ ដង » ឬ #Angkor-
LikeNeverBefore បាន ផ្ដល ់ឱកាស 
ដ៏វិសៃស សមៃប់ ទៃសចរ ក្នុង សៃុក ។ 

សហ ស្ថាបនិក ជំរំ ដំរីអាយុ ២៤ ឆ្នាំ 
របូ នៃះ បាន នយិយទៀតថា ៖«នៃះ ជា 
ឱកាស តៃម្ដង គត់ ក្នុង មួយ ជីវិត របស់ 

អ្នក ដៃល អាច មក ទសៃសនា បៃសទ 
ទាំង អស់ ក្នុង ភាព ស្ងប់ ស្ងាត់ បើ គា្មាន 
មនុសៃស ទៃ នោះ  បៃសទ នឹង ទទួល- 
បាន មន្ដ អាគម មៃយ៉ាង ដៃល មិន អាច 
ពនៃយល់ បាន »។  

លោក បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ថា ៖ 
«កាល កុមារភាព ការ ទសៃសនា បៃង្គ- 
បៃសទ អង្គរវត្ដ  មាន លក្ខណៈ ខុស- 
ប្លៃក ពអីឡំងុ ពៃល សមៃបរូ ភ្ញៀវ មនុ វបិត្ដ ិ
កូវីដ ។ បៃសទ មិន សូវ មាន មនុសៃស 
អ៊ូអរ ហើយ អ្នក អាច ស្ដាប់ ឮ សំឡៃង 
ធម្មជាតិ »។ 

លោក និយយថា ភ្ញៀវ អាច ទទួល- 
បាន នូវ បទពិសោធសៃស់ សៃយ ពី 
ធម្មជាតិ ។ ដោយ ធ្លាប់ តៃ មាន វត្ដមាន 

ភ្ញៀវ  ចៃើន សន្ធឹក ដៃល បាន កៃ បៃ  ទី- 
ឋាន   ធម្មជាតិ វា ជា ឱកាស ដ៏វិសៃស 
ដៃល ភ្ញៀវ ទៃសចរ បាន រកីរាយជាមយួ 
នឹង សមៃស់ បៃសទ បៃប ធម្មជាតិ ពិតៗ 
នា ពៃល នៃះ ។ 

សមាគមសណា្ឋាគារកម្ពុជា CHA 
បាន បង្កើត យុទ្ធនាការ នៃះឡើង និង 
បាន សហការ ជាមួយនឹង សៀក របស់ 
អង្គការហា្វា និង កៃុមហ៊ុន Grass-
hopper Adventures ដើមៃបី ធ្វើ ការ 
ផៃសព្វផៃសាយ វីដៃអូ រយៈ ពៃល ៣០ វិនាទី 
នោះ នៅជុំវិញពិភពលោក ។ 

លោក ដៃវីដ បាន បន្ដថា ៖« យើង 
អាច  សងៃឃឹម ថា គំនិត ផ្ដួច ផ្ដើម នៃះ នឹង 
ទាក់ទាញ អ្នក ដៃល ចាប់ អារម្មណ៍ នឹង 
គោល ដៅ ទៃសចរណ៍ លំដាប់ ពិភព-
លោក  ក្នុង សភាព ស្ងប់ ស្ងាត់  ។ ក្នុង 
នាម  ជា អ្នក បៃកប អាជវីកម្ម សណា្ឋាគារ 
យើង មិន ខ្វះ សកម្មភាព កមៃសាន្ដ  និង 
 រង់ ចាំ ស្វាគមន៍ វត្ដមាន ភ្ញៀវ ជា និច្ច »។ 

ក្នងុអឡំងុ ពៃល ពភិពលោក កពំងុ តៃ 
បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង កូវីដ ១៩ លោក  
ដៃវីដ ដៃល បានបញ្ចប់ ការ សិកៃសា ផ្នៃក 
សៃដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ មក បង្កើត 
គមៃង ជំរំដំរី ក្នុង ឆ្នាំ២០១៧ បាន 
និយយថា ទៃសចរណ៍ នៅ សៀមរាប  
មិន ខុស អំពី គោលដៅ ទៃសចរណ៍ 
លំដាប់ ពិភពលោក ដទៃ ទៀត នឹង  
ចាប់ ផ្ដើម ងើប ឡើង វិញ ពៃម ៗ  គា្នា ។ 

លោក និយយ ថា ៖ « យើង មិន ដឹង 
ពី ពៃលវៃលា ចៃបាស់ ទៃ តៃ យើង អាច 
សងៃឃឹម ថា កិច្ច ខិត ខំ បៃឹង បៃង ចាក់- 
វា៉ាក់  សំង ទូទាំង ពិភពលោក  និង ការ- 
គៃប់ គៃង ជំងឺឆ្លង របស់ កម្ពុជា បាន 
យ៉ាង ល្អ នៃះ នឹង ជួយ ឱៃយយើង មើល- 
ឃើញ នូវ លទ្ធផល ក្នុង ពៃល ឆប់ ៗ  
ខង  មុខ »។ 

សមាគមសណា្ឋាគារ កម្ពុជា បង្កើត 
ឡើង ក្នងុ ឆ្នា ំ២០០៨ ដៃល មាន តនួាទ ី
ផៃសព្វ ផៃសាយ គោលដៅ ទៃសចរណ៍ 
ពៃះរាជា ណាចកៃ កម្ពជុា  លដំាប ់ពភិព- 
លោក ។ 

បច្ចុបៃបន្ន សមាគមមាន សមាជិក 
១១៥ ដៃល  ៣៧ សមាជិក ស្ថិត ក្នុង 
ខៃត្ដសៀមរាប៕ HRកសិករ នៅ លើវាល ស្រែ ស្ថតិ ក្នងុ វីដ្រែអូ ផ្រែសព្វផ្រែសាយ  ៣០ វិនាទី។ រូបថត សហការី   ចម្លាក់សត្វ នៅស្រែះដំរី  លើ ខ្នង ភ្នគូំល្រែន   គោល ដៅ ទ្រែសចរណ៍សំខាន់ មួយ ។ រូបថត ហុង មិនា

នារីវ័យក្ម្រែង បង្ហាញខ្លនួនៅ បរិវ្រែណ ប្រែសាទ ក្នងុ វីដ្រែអូផ្រែសព្វផ្រែសាយ ៣០វិនាទី។ រូបថត សហ ការី

អង្គរមួយ ជីវិតមួយដង! 
យុទ្ធនាការ ផ្ដល់ឱ្យភ្ញៀវ 
វិល ទៅទីឋាន ធម្មជាតិ 
ក្នងុ សម័យ បុរាណកាល 

ទិដ្ឋភាព ស្ងប់សា្ងាត់ ន្រែ បរិវ្រែណ បុរាណសា្ថាន អង្គរវត្ដ   ជាឱកាស ឱ្រែយភ្ញៀវទ្រែសចររីករាយ នឹង សម្រែស់ ធម្មជាតិ ។ រូបថត ហុង មិនា
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   ឈន ណន  

ភ្នពំេញៈ  បៃធានគណៈកម្មាធិ-
ការជាតិរៀបចំការបៃកួតកីឡា 
អាសីុអាគ្នៃយ៍ លើកទី៣២ ឆ្នាំ 
២០២៣ (CAMSOC) លោក 
ទៀ បាញ់ បាន ចាត់ទុក ថា  ការ- 
ចាក់ វ៉ាក់ សំាង ទៅ ដល់ កៃមុ អ្នក- 
ពាក់  ព័ន្ធ  នឹង កីឡា ជាពិសៃស   
កៃមុ ជមៃើសជាតិកម្ពជុា ទៅតាម 
បៃភៃទ កីឡា នីមួយៗ ពិតជា 
មនសារៈសំខាន់ ណាស់ ដើមៃបី 
ធ្វើ ឱៃយ ពួក គៃ មន  ការ  ជឿជាក់ ក្នងុ 
ការចៃញ ទៅ បៃកួត និង  ហ្វកឹ ហាត់ 
នៅ កៃ បៃទៃស។

លោក  ឧបនាយករដ្ឋមន្តៃ ី រដ្ឋ - 
មន្តៃ ីកៃសួង ការពារ ជាតិ ទៀ បាញ់ 
បាន ថ្លៃង ថា៖ «ការ ចាក់វ៉ាក់ សំាង 
ការពារនៃះ វមន សារៈសំខាន់ 
ណាស់ ចំពោះ មនុសៃស យើង ដៃល 

អាច និយាយ ជា សាមញ្ញ ថា យើង 
បាន បញ្ចលូ កម្លាងំការពារ បៃឆំង  
ទៅនឹង ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៃះ ហើយ 
បើ និយាយ ពីគៃ ូបង្វកឹ កៃមុ អត្ត- 
ពលិក និង អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ ខាង កីឡា 
របស់ យើង ពិសៃស កៃមុ ជមៃើស- 
ជាតិ របស់ យើង វ កាន់តៃ មន 
សារៈសំខាន់ខា្លាំង ដៃល បាន 
ចាក់វ៉ាក់សំាង ការពារ នៃះ»។

 លោក បាន បន្ត ថា៖  «    ដើមៃបី  
កា្លាយ ជា កៃមុ ជមៃើសជាតិ នៃះ  គឺ 
យើង បាន  ហ្វកឹ ហាត់  ខា្លាងំ និងធ្វើ 
គៃប់ បៃប យា៉ាង ក្នងុ រយៈពៃល យូរ 
សមៃប់តៃៀម ទៅ បៃកួត តំណាង 
ឱៃយ បៃទៃស ជាតិ នៅ លើ ឆក 
អន្តរជាតិ ហើយ  ក្នងុ នោះ កីឡាករ 
កីឡាការិនី របស់ យើង មួយចំនួន 
ក៏ ធា្លាប់ ដណ្តើម បាន មៃដាយមស 
បៃក់ និងសំរឹទ្ធ ជា បន្ត បនា្ទាប់ជូន 
ជាតិ ផងដៃរ បុ៉ន្តៃ បើ សិន ជា យើង 

គ្មាន វិធាន ការការពារ ឱៃយ បាន គៃប់ 
គៃន់ ទៃ ហើយ តៃវូ    កូវីដ ១៩  វយ 
លុក ចូល ទៅ ក្នងុ ខ្លនួ យើង បាន គឺ 
យើង តៃវូ ដៃក ងើប អត់រួច ទៃ»។

លោក  បាន បន្ថៃម ថា៖  «អី៊ចឹង 
ហើយ  យើង  បាន សំុ គោល ការណ៍ 
ទៅ សម្តៃច តៃជោ ដើមៃបី សំុ ការ- 
អនុញ្ញាត  ឱៃយ  គៃ ូបង្វកឹ កៃមុ អត្ត- 
ពលិកជមៃើសជាតិ  យើង និង  
អ្នក ពាក់ព័ន្ធ កីឡា ផៃសៃង ទៀត  
បាន ចាក់វ៉ាក់សំាង លើក នៃះ បាន 
មួយចំណៃក ដៃរ ខណៈ ទំហំវ៉ាក់- 
សំាង  របស់ យើង ពៃល នៃះ នៅ 
មន កមៃតិ ហៃតុ នៃះ យើងទំាង- 
អស់គ្នា តៃូវ មនជំនឿ ជឿជាក់  
និង អនុវត្ត ការ ចាក់ ឱៃយ បាន ឆប់ 
និង បាន លឿន គឺ តាម ខ្ញុ ំក្នងុ រយៈ- 
ពៃល ២ ថ្ងៃ តៃវូចាក់ ឱៃយ បាន ទំាង- 
អស់គ្នា»។    

 លោក ទៀ បាញ់  ថ្លៃង បៃបនៃះ 

នៅ ពៃល លោក បាន ដឹកនំា កៃមុ-  
គៃ ូបង្វកឹ កៃមុ អត្តពលិក កៃមុ មនៃ្ត ី
ដឹកនំា កីឡា និង អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ កីឡា 
ទៅ ចាក់វ៉ាក់សំាង ការពារ ជំងឺ កូវីដ- 
១៩ នៅ មន្ទរី ពៃទៃយពៃះកៃតុមលា 
កាល ពី ពៃកឹ ថ្ងៃ អង្គារ ខណៈការ- 
ចាក់ ជា លើក ដំបូង នៃះ រាជ រដា្ឋា- 
ភិបាល កម្ពជុា បាន អនុញ្ញាត ឱៃយ 
កៃមុ កីឡា សរុប ១ ០៥១ នាក់ មក 
ពី សហព័ន្ធ កីឡា ជាតិ ចំនួន ៤០ 
ពៃមទំាង  កៃុមកីឡាជន ពិការ 
គណៈកម្មាធិការជាតិ អូឡំាពិក 
កម្ពជុា (NOCC) គណៈកម្មាធិការ 
ជាតិ CAMSOC និងមនៃ្ត ី និង 
កៃុម គៃូ ពៃទៃយ បៃចំា ការ ទីលាន 
ហ្វកឹហាត់ បានចាក់។ 

ចំណៃក លោក វ៉ាត់ ចំរីន អគ្គ- 
លៃខាធិការ CAMSOC និង ជា 
អគ្គ លៃខាធិការ NOCC បាន ថ្លៃង 
ថា៖ « តាម អនុសាសន៍ ណៃនំា 

របស់ ឯកឧត្តម បណ្ឌតិ ថោង ខុន 
ជា បៃធាន NOCC និង ជា អនុ- 
បៃធាន អចិ ៃនៃ្តយ៍ CAMSOC   
បាន យក ចិត្ត ទុកដាក់ ជំរុញ ឱៃយ 
កីឡាករ កីឡាការិនី ធ្វើ យា៉ាង ណា 
ចាក់ វ៉ាក់សំាង ឱៃយ បាន គៃប់ គ្នា 
តៃៀម ទៅ បៃកួត និង ហ្វកឹ ហាត់ 

នៅ កៃ បៃទៃស អី៊ចឹង ថ្ងៃ នៃះ 
យើង បាន ធ្វើការ ចាក់ ហើយ កៃម 
វត្តមន និង ការ ផ្តល់ កិត្តយិស  ពី 
សម្តៃចពិជ័យសៃនា ទៀ បាញ់ 
ដៃល ធ្វើឱៃយ  កៃមុ អត្តពលិក យើង 
មន ក្តសីបៃបាយរីក រាយ និង មន 
មោទនភាព ណាស់»៕

លោក ទៀ បាញ់ ពេល ដឹក នំា កេមុ កីឡា ទៅ ចាក់វ៉ាក់សំាង  ។CAMSOC

លោក ទៀ បាញ់ ថា  ការ ចាក់វ៉ាក់សំាង  ដល់ ជម្រើសជាតិ មានសារៈសំខាន់បំផុត

Real បាន ត្រមឹ ស្មើ ដូច ផ្ដល់ 
ភាព ចំណ្រញ ឱ្រយ  Atletico

កេុង ម៉ា ្រឌីដ : ឱកាស របស់ 
កៃុម  Real Madrid ក្នុង ការ- 
ដៃញ តាម  កៃុម  នៅកំពូល តារាង 
កៃប  ខណ័្ឌ La Liga គ ឺAtletico 
Madrid បាន រងនូវ ការ ប៉ះ ទង្គិច 
យា៉ាង ធ្ងន់ កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ពៃល  
តៃូវពឹង លើ គៃប់ បាល់ របស់ 
Vinicius Junior ដើមៃបី ទទួល 
បាន លទ្ធ ផល ស្មើ ១-១ ជាមួយ 
កៃុម Real Sociedad អំឡុង 
ការ បៃកួត នៅ ផ្ទះ ខ្លួន ឯង ។

វ អាច កាន់ តៃ អាកៃក់ ឡើង ៗ  
សមៃប់ កៃុម របស់ លោក Zin-
edine Zidane ដោយ ការ 
បញ្ចប់ ទី របស់ខៃសៃ បៃយុទ្ធ Vini-
cius នៅ នា ទី ទី ៨៩ បានរា រាំង 
នូវ អ្វីដៃល នឹង កា្លាយ  ជា ការ បរា - 
ជ័យ ដ៏ មន ឥទ្ធិពល អាកៃក់  
បនា្ទាប់ ពី ចុង សបា្តាហ៍ ដៃល ទាំង 
កៃមុ Atletico និង Barcelona 
បានឈ្នះដូច គ្នា ។

ជ័យ ជម្នះ របស់  Atletico លើ 
Villarreal  កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ   
ធ្វើ ឱៃយ  Real តាម ព ីកៃយ  ៦ពនិ្ទ ុ 
មុន ការ បៃកួត នៃះ ហើយ ពៃល 
នៃះកាត ់មក តៃមឹ ៥ ពនិ្ទ ុមនុ មន 
ជំនួប រវង កៃុម ក្នុង កៃុង តៃ មួយ 
កើត ឡើង នៅ កីឡដា្ឋាន  Wanda 
Metropolitano របស់  Atleti-
co ដៃល នៅ សល ់ ១ បៃកតួ ក្នងុ 
ដៃ ផងដៃរ ។

លទ្ធផល នៃះ  ធ្វើ ដណំើរ នៃ ការ 
ឈ្នះ ៥ បៃកួត បន្ត គ្នារបស់ កៃុម 
អធិរាជស តៃូវចប់ ខណៈ គៃប់ 
បាល់ ដៃល ប៉ាង សំណាញ់ ទី 
ដោយ កៃបាលរបស់ Cristian 

Portu នៅ ដើម វគ្គ ទី២ គឺ ជា 
គៃប់ ដំបូង ផងដៃរ  ដៃល កៃុម 
ជើង ឯក ចាស់ ភា្លាត់ របូត  ក្នុង 
ចំណោម ៥ ហ្គៃម របស់ ខ្លួន  ។

កាល ព ីប៉នុា្មាន ថ្ងៃ មនុ Atletico 
បៃហៃលមន សងៃឃឹមតៃឹម  ថា 
នឹង អាច ឈរ លំដាប់ លៃខ១  
ដល ់ ចុង សបា្តាហ ៍កៃយ តៃ ឥឡូវ 
នៃះ ពួក គៃ អាច តាម ដាន នូវ 
រាល ់ឱកាស ទាងំ អស ់ដើមៃប ីបាន 
ផ្តលួកៃមុ គបូដបិក្ខរបស ់ខ្លនួ  ចៃញ  
ពី  ការ  បៃកួត បៃជៃង  ជើង ឯក។

Thibaut Courtois អ្នក ចា ំទ ី
របស ់ Real  និយាយ ថា ៖ « យើង  
កាត  ់បន្ថយ ពនិ្ទ ុបានយា៉ាង ចៃើន ។ 
យើង អាច ឈ្នះ យើង កពំងុ រងឹ ម ំ 
ហើយ កីឡាករ  សំខាន់ ៗ   កំពុង 
តៃឡប់ មក វិញ ។ នៅ សល់ ពៃល 
ចៃើន ទៀត  ដៃល យើង អាច បន្ត 
ការបៃជៃង ពាន La Liga » ។

ក្នងុ បៃកតួ សបា្ដាហ ៍ទ ី២៥ នៃះ 
កៃុម Real ស៊ុត ដល់ ទៅ ២០ 
ជើង ខណៈ  Sociedad មន  ៦ 
លើក តៃ ខ្វះ ភាព មុត សៃួច នៅ 
តំបន់ បៃយុទ្ធ ដោយ កីឡាករ  
បំពៃញ តួនាទី នៃះ  Karim Ben-
zema បានតៃឹម មើល ពី កៅ អី 
អ្នក  គំ ទៃ ដោយសារ  របួស ។

លោក  Zidane បានថ្លៃង ថា ៖ 
« យើ ង កំពុង លៃង ហ្គៃម ដៃល 
យើង អាច ឈ្នះ និង បៃហៃល ជា 
យើង មិនសម នឹង   ឈ្នះ ផងដៃរ ។ 
យើង មិន អាច កៃ បៃ អ្វី បាន 
ឡើយ ។ យើងតៃូវ តៃ បន្ត ដំណើរ 
ទៅ មុខ ។ យើង នៅ មន ដំណើរ 
វៃង ឆ្ងាយ ទៀត» ៕ AFP/VN

អតីត ប្រធាន ក្លបិ Barca ត្រវូបាន ចាប់ ខ្លនួ
កេុង បាសេឡូណា : អតីត 

បៃធាន ក្លិប Barcelona លោក 
Josep Maria Bartomeu តៃវូ 
បាន ចាប់ ខ្លួន កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ 
ដៃល ជា ផ្នៃក មួយ នៃ ការ សុើប- 
អង្កៃត របស់ ប៉ូលិស លើ រឿង- 
អាសៃូវ ដៃល គៃ ឱៃយ ឈ្មាះ ថា 
«Barcagate» (គមៃង របស ់
Barca) កាល ព ីឆ្នា ំមនុ។ នៃះ បើ 
តាម បៃភព មួយ ដៃល ដឹង ពី 
ករណី នៃះ បៃប់  AFP ។

លោក Bartomeu ដៃល បាន 
លា លៃង ពី តំណៃង  កាល ពី ខៃ 
តុលា ស្ថិត ក្នុង ចំណោម អ្នក តៃូវ 
ឃាត់ ខ្លួន  ៤នាក់ ដៃល តៃូវ បាន 
ធ្វើ ឡើង  ក្នុង រយៈ ពៃលតៃ៦ ថ្ងៃ 
មុន ការ បះ ឆ្នាត ជៃើស រីស 
បៃធាន  ក្លិបថ្មី នៅ ថ្ងៃ អាទិតៃយ ។

នាយក បៃតបិត្ត ិបច្ចបុៃបន្ន របស ់
ក្លិប Barca លោក Oscar 
Grau បៃធាន   ផ្នៃក  ចៃបាប់ លោក 
Roma Gomez Ponti និង ទី 
បៃឹកៃសា របស់លោក Bartomeu 
គឺ លោក Jaume Masferrer 
ក ៏តៃវូ បាន ចាប ់ខ្លនួ ដោយ ប៉លូសិ 
របស់ តំបន់ កា តា ឡាន់ ដៃល 
បាន ចូល  ឆៃក ឆៃរ ការិយា ល័យ 
របស់ ក្លិប កាល ពី ពៃឹក ថ្ងៃចន្ទ ។

លោក Grau និង Gomez 
Ponti តៃូវបាន ដោះ លៃង  នៅ 
យប់ ថ្ងៃ ដដៃល នោះ តៃ លោក  
Bartomeu និង Masferrer 
នឹង តៃូវ នៅ ក្នុង មន្ទីរ ឃុំ ឃំាង 
របស់ សា្ថានីយប៉ូលិស  នា កៃុង 
បាសៃឡណូា ១យប ់មនុ នងឹ ទៅ 
បង្ហាញ ខ្លួន ចំពោះ មុខ ចៅ កៃម 
ថ្ងៃ អង្គារ។ នៃះ បើ តាម សៃចក្ដី- 

រាយការណ ៍ព ីបណា្ដាញ សារពត័-៌ 
មន  របស់ បៃទៃស អៃសៃបា៉ាញ ។  

កម្លាំង ប៉ូលិស Mossos 
d'Esquadra របស ់តបំន ់កាតា- 
ឡាន់  ឱៃយ ដឹង ក្នុង សៃចក្តី ថ្លៃង 
ការណ៍ ថា ការ ចាប់ ខ្លួន តៃូវ បាន 
ធ្វើ ឡើង ជា ផ្នៃក១ នៃ ការ សុើប- 
អង្កៃត លើ បទ ឧកៃិដ្ឋ ដៃល តៃូវ 
បាន ចោទ បៃកាន់ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
ទៃពៃយ សមៃបត្តិ និង សណា្ដាប់ ធា្នាប់ 
សៃដ្ឋ កិច្ច សង្គម ដៃល  កើត ឡើង 
រយៈ ពៃល ជិត១ឆ្នាំ ហើយ ។

ក្លិប Barcelona បាន ចៃញ 
សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍មួយ ដៃល 
បញ្ជាក់ ថា បៃតិ បត្តិ ការ នៃះមន 
ជាប់ ទាក់ ទង នឹង ករណី ចមៃូង- 
ចមៃស ដៃលហៅថា  «Barca-
gate» កាល ពី ឆ្នាំ មុន ពៃល 
ដៃល ក្លិប តៃូវ គៃ ចោទ បៃកាន់ ថា 

បាន បង់ បៃក់ សំណង ទៅ ឱៃយ 
កៃុម ហ៊ុន  I3 Ventures ដៃល 
ជួល មក ឱៃយ ជួយ លើក  មុខ មត់ 
របស់លោក Bartomeu  នា 
ពៃល នោះលើ បណា្ដាញ សង្គម ។

ផ្នៃក នៃ យុទ្ធនា ការ  បណា្ដាញ  
សង្គម នៃះ  រមួ មនទាងំ  ការ រិះ គន ់
ចំពោះ  កីឡាករ បច្ចុបៃបន្ន និង 
អតីត  ដូចជា Lionel Messi, 
Pep Guardiola និង Xavi 
Hernandez។ Messi ពណន៌ា 
ពី ភាព ចមៃូង ចមៃស ថា «ជា 
រឿង ចម្លៃក» ក្នុង បទ សម្ភាស  
ជាមួយ កាសៃត Mundo De-
portivo  នៅ កាតាឡាន់  ។

ក្នុង សៃចក្ដី បៃកាស ព័ត៌មន 
ក្លិប យកៃស អៃសៃបា៉ាញ ឱៃយ ដឹង ថា ៖ 
«FC  Barcelona  ផ្ដល់ ការ 
សហការ ទំាង សៃងុ ដល់ អាជា្ញា ធរ 

ចៃបាប់ និង ប៉ូលិស ដើមៃបី ជួយ ធ្វើ 
ឱៃយ មន អង្គ ហៃតុ ចៃបាស់ លាស់ 
ដៃល តមៃូវ ឱៃយ  មន  ការ សុើប 
អង្កៃត នៃះ។ ព័ត៌មន  និង ឯក- 
សារ  ដៃល តៃូវ បាន ស្នើ ដោយ 
កម្លាងំ ប៉លូសិ យតុ្តធិមម៌ន ទាក-់ 
ទង យា៉ាង កៀក នឹង រឿង លម្អិត 
ដៃល ពាក់ ព័ន្ធករណី នៃះ » ។

លោក Emili Rousaud 
ដៃល  ចុះ  ពី តំណៃង អនុ បៃធាន 
ក្នុង ខៃ មីនា  ឆ្នាំ មុន  ឱៃយ ដឹង ក្នុង  
កិច្ច សម្ភាស ន៍ជាមួយ RAC1  
ពៃល  នោះ ថា ៖ «  បើ អ្នក តៃួត- 
ពនិតិៃយ បៃប ់ ថា តម្លៃ  សៃវ  គ ឺ១០  
មុនឺ  អរឺ៉ ូ($១២មុនឺ ) ហើយ  យើង 
ចំណាយ  ១លាន  អឺរ៉ូ (ជាង 
$១លាន)  មន ន័យ ថា មន 
អ្នក ណា ម្នាក់ ចំណៃញ ពី ការ- 
ទូទាត់ ហ្នឹង » ៕ AFP/VN

លោក Bartomeu អតីត បេធានក្លបិ Barca ចូលរួម ក្នងុ ពិធី បង្ហាញ កីឡាករ កាលពីថ្ងេទី១៩ ខេសីហា ឆ្នា២ំ០២០។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា

ភ្នពំេញៈ  ខណៈ ថ្មីៗ  នេះ សេប់ តេ  តារា ចមេៀង 
សេី មេម៉ាយ កូន ១  អ្នកនាង  ទូច  សេីលក្ខណ៍   
បាន  បង្ហោះ រូប កាន់ ផ្ទាំង កេដាស បេកាស រក  - 
សងេសារ  ដេល មន វ័យ ក្មេង ជាង ខ្លួន   ឡើង ភ្ញាក់- 
ផ្អើល   មហាជន ពេញ តាម បណ្តាញ សង្គម ។ 

 សេចក្ត ីបេកាសនោះ  បាន    សរសេរនៅ លើ ផ្ទាងំ 
កេដាស  មយួ ដាក ់ថា «ខ្ញុ ំអាយ ុ៣៦ ឆ្នា ំបេកាស 
រក  សងេសារ អាយ ុ ២៥ ឆ្នា»ំ បង្ហោះ តាម ហ្វេសប៊កុ 
មួយ  សេបក់  ក៏ សេប់ លុបវិញ បាត់  មិន ដឹង ជា - 
មន  ហេត ុអ្វ ី ខណៈ រឿង ក ៏បង្កើត ចម្ងល់ ផង ដេរ។ 
គេ ឃើញ មនអ្នក  លើកឡើង ថា៖ «បេហេល ជា 
សេច ក ្តី បេ កាស នោះ អ្នកនាង ទូច សេីលក្ខណ៍  
សរ សេរ  ដើមេប ីថត ក្នងុ ឈតុ សេប៉ត អ្វ ីមយួ ឬ ក ៏អាច 
ជា  ការ ថត   សមេប់ បទ  MV ចមេៀង របស់ អ្នក- 
នាង  ទេ ដឹង! »។    

តេ  យ៉ាង ណ  នា រសៀល  ថ្ងេ មិេសលមិញនេះ -   
ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍  ក ៏មនិ អាច ទនំាក ់ទនំង ទៅ កាន ់
អ្នក នាង ទចូ  សេលីក័្ខណ ៍ ដើមេប ី បញ្ជាក ់ ការ  
ពិត   អំពី  រឿង  នេះ  បានទេ ដោយ សារ តេ 
បេព័ន ្ធ ទូរ ស័ព្ទ របស់ អ្នកនាង ធ្លាប់ ទំនាក់-  
ទនំង  កាល ព ីមនុ នោះ បេរជា តេវូ ក្មេង បេសុ  
ម្នាក ់ បាន  លើក ទទលួ  ហើយ    ឆ្លើយ- 
តប     ថា៖ «មិន មេន ជា លេខ របស់  
ឈ្មោះ សេីលក្ខណ៍  នោះ  ទេ ខ្ញុំ ក៏ 
អត ់ សា្គាល់គាត់  ទេ»។ 

កេយ ពី  និសេស័យ ស្នេហ៍ ប្តី - 
បេពន ្ធ    នឹង អតីត   សា្វាមី សញ្ជាតិ   
ហឡូង ់នងិ តារា  ចមេៀង  ឯក- 
រាជេយ   មេម៉ាយកូន១  បាន 
លាត   តេដាង   ការ ពិត-    
កាល     ពី ខេ ក ញ ្ញា ឆ្នាំ - 
២០ ២០  ដោយ ភគី 
ខាង សា្វាមី គឺលោក  
Morten  Kvam-
man    បាន បង្ហោះ 
លិខិត មួយ   ដេល  មន  បញ្ជាក់ ពី 
ចំណង   ស្នេហ៍ បេក បាក់ នោះ  ប៉ុនា្មោន 
ខេ  កេយ មក ទៀត សេប ់តេ អ្នកនាង  
ទូច  សេីលក្ខណ៍   បង្ហោញ អំពី សម្ព័ន្ធ - 
ស្នេហ ៍ ថ្ម ី   ដោយ បើក ចហំ  មន  ការ សាក- 
សួរ   ម តិ យោបល់  ពី  មហាជន  ដើមេបី  ឱេយ 
ជួយ   សមេច  ចិត្ត ទៀត ផង។ នេះបើ ផ្អេក   
តាម  សារ មួយ ឃ្លា  ដេល តារា ចមេៀង  សេី   
កាត់  សក់ ខ្លី ជា ស្ទីល ថ្មី ដូច មនុសេស បេុស  អ្នក- 
នាង ទូច សេីល័ក្ខណ៍ បង្ហើរសារ អម   បណ្តុំ 
រូបភព  ដេល  មន បុរសម្នាក់ ទំនង ជា គូ- 
ស្នេហ៍ ថ្មី  ដោយ  នាង  បាន ហៅ ថា លោក  គេូ 
នោះ  ថា៖ « ចុម លោក គេូ មក  surprise 
ខបួ  កណំើត ដល ់មន្ទរី  ពេទេយ សខំាន ់  កនូ ឈ ឺ
នៅ  ពេទេយ នៅ ឡើយ។ គតិ ម៉េច ទៅ លោក   គេ ូ  
បេប ់ថា សុ ំចលូ ខ្លនួ ថេចតិ្ត  បងប្អនូ តើ ខ្ញុ ំ តេវូ  

គិត ម៉េច?» ធ្វើ ឱេយ ផ្អើល អ្នក គាំទេ ។  
រពំេច  នោ ះ ក ៏មន អ្នក គាទំេ   បញ្ចេញ  

យោបល់ យ៉ាង ចេើន សន្ធឹក  កេយ ពី 
មន ការ ស្នើសុំ ជំនួយ   ពី មហាជន ពី  
សំណក់ តារា ចមេៀង សេី  អ្នក នាង 
ទូច សេីល័ក្ខណ៍   មក  ដោយ មតិ ភគ 

ចេើន  ជា ការ  ជំរុញ  ឱេយ ទទួល   
យក  ស្នេហ៍ ថ្មី តាម តមេូវ-  

ការ   បេះដូង ។  មន-  
អ្នក   ខ្លះ  បាន តប  

ថា ៖ « បេសនិ បើ   
បង  គិត ថា-   
គាត់  គឺជា-  

ចណំេក    ខ្វះ    នោះ 
ទទួល  ទៅ ។ 

មន   តេ  បង  ទេ ទើប ដងឹ 
ថា    គាត់ ជា  ចំណេក ដ៏ តេឹមតេូវ 

សមេ ប់   បំពេញ    ចំណុច ខ្វះ ។ បើ 
អ្នក  ចាស ់មនិ   ទៅ  អ្នក ថ្ម ីក ៏មនិ មក 
ដេរ  សំខាន  ់ គិត ថា  គេ ល្អ  មើល- 
ថេ  យើង នងិ កនូ  បាន  ទទលួ ទៅ។ 

យក         ទៅ  បង  សម័យ នេះ  កុំ ខ្វល់ 
ចេើន រក  សា្នាម  ញញមឹ   រក ក្តសីខុ  នងិ 

សុ ភមង្គល   ឱេយ ខ្លួន ឯង បង។ បង   ធ្លាប់ 
ឈឺ   ចាប់    អ៊ីចឹង  តេូវ   រក  អ្នក   ដេល  មក - 
បពំេញ   សា្នាម ញញមឹ  របស ់ បង   ជា ជាង  
យ ក  មនុសេស  ដេល  គិត ខ្លី   ( មន  ន័យ   ថា   
គតិ  តេ បច្ចបុេបន្ន )   មនសុេស យើង   ធ្លាប ់  ឈ ឺ

ចាប់   ឥឡូវ នេះ   គឺ រឹត តេ មំ   មន ន័យ  ថា  
អាច  ការពារ   ខ្លួន ឯង    បាន  គេប់ យ៉ាង -   
ហើយ   ជា បទពិសោធ មួយ  ដ៏មន ន័យ  
សមេប់  អនាគត    »៕ 
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អ្នកនាង ទូច សេលីក្ខណ៍ សេប់តេ បេកាស រើស 
សងេសារ  វ័យ  ២៥ ឆ្នា ំក្មេងជាង ខ្លនួ    ។ រូបថត ហ្វេសប៊ុក 

តារា ចមេៀង សេ ីមេម៉ាយកូន ១ អ្នកនាង ទូច 
សេលីក្ខណ៍។ រូបថត ហុង មិនា

ឈិន ឈឿន បេជេងយកបល់ ពេល កេមុជមេើសជាតិ កម្ពជុា បេកួតជាមួយ កេមុហេស៊ក ដានី។ រូប ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍

   ឈន ណន

ភ្នំពេញៈ  កីឡាករខ្លួន តូច តេ 
មន ភព សកម្ម ខា្លាំង នៅ លើ ទី- 
លាន ឈនិ ឈឿន  បាន អះអាង 
ថា មន  ក្លបិ ជា ចេើន  បានទាកទ់ង   
នៅ ពេល រូបគេ  សមេច  ចាក- 
ចេញ ពី ក្លិប ពេះ ខ័ន រាជ សា្វាយ- 
រៀង កាល ពី  ចុង រដូវ កាល ឆ្នាំ 
២០២០ កន្លង មក នេះ ប៉ុន្តេ 
ឈឿន បដសិេធ នវូ រាល ់សណំើ  
ទាងំ នោះ ហើយ បាន វលិ មកកាន ់ 
ទេន ំចាស ់របសខ់្លនួ នៅ សមគម 
កឡីា បាល ់ទាត ់កងយោធ ពល- 
ខេមរ ភមូនិ្ទ  (ទព័) ដោយ   សងេឃមឹ 
ថា  គេនឹង បាន បង្ហោញ សមត្ថ - 
ភព សកម្ម វិញ នា ការ បេកួត 
រដូវ កាល ថ្មី ឆ្នាំ ២០២១ នេះ។ 

បន្ថេម ទៅ លើការ ចងប់ង្ហោញ 
ខ្លនួ ក្នងុ នាម ជា កឡីាករ ជមេើស 
១១ នាក ់ដបំងូ នេះ ឈនិ ឈឿន 
ដេល មិនសូវ បាន លេង ពេល 
ចលូ រមួជាមយួ កេមុពេះខន័រាជ-  
សា្វាយរៀង កាល ព ីរដវូ កាល ឆ្នា ំ
២០២០ នោះ បាន តាំង ចិត្ត ថា 
របូ គេ នងឹ ខតិខ ំបេងឹ ពងេងឹ សមត្ថ 
ភព និង លេង ឱេយ បាន ល្អ ដើមេបី 
ជាការ  សង គុណ ដល់  កេុម ទ័ព 
ដេល ជា កន្លេង ផ្តល់កំណើត 
និងជាផ្ទះ ទី ២ របស់ គេ ពេះ  
ឈនិ ឈឿន ធ្លាបរ់មួរសជ់ាមយួ 
ទព័ តាងំព ីនៅ ជា យវុជន រហតូ 
របូគេ កា្លាយជា កឡីាករ អាជពី នា 
ពេលបច្ចុបេបន្ន នេះ។

ឈិន ឈឿន បាន  និយយ 

បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍  ថា៖  «មន 
ក្លិប ចេើន បានទាក់ទង មក ខ្ញុំ 
ប៉នុ្តេ ខ្ញុ ំមនិចង ់ទៅ ក្លបិ ណ  ទៀត 
នោះ ទេ គឺ ខ្ញុំ ចង់ បញ្ចប់អាជីព 
នៅ ទព័ ពេះក្លបិ នេះ  ជា កន្លេង 
ផ្តល់ កំណើត ឱេយ ខ្ញុំ និងជា ផ្ទះ ទី 
២ របស ់ខ្ញុ ំហើយ ការ វលិ មក កាន ់
ទ័ព ជា ថ្មី នេះ ខ្ញុំ សងេឃឹម ថា នឹង 
មនឱកាស បាន លេង ចេើន 
ពេះ  យុវជន មួយ ចំនួន នៅ 
ទីនេះ មិនសូវ  មនបទពិសោធ 
លេង ដេល តេូវការ អ្នក ចាស់ៗ 
នាំ លេង ។  ខ្ញុំ បាន ដឹង ចេើន ពី 
កេមុ នេះ  ដោយសារ ខ្ញុ ំធ្លាប ់បាន 
នៅជាមួយ ក្លិប មួយ នេះជាង 
១០ឆ្នាំ ហើយ»។

ជាមយួ គា្នា ឈនិ ឈឿន ដេល 
តេូវ បានគេ ទទួល សា្គាល់ ថា ជា 
កីឡាករ ធ្លាប់លេងឱេយ កេុម 
ជមេើស ជាតិ បានចេើន លើក 
និងបាន ល្អ ដោយ រូបគេ អាច 
លេង បាន ស្ទើរ គេប់តំបន់ និង 
រត ់មនិចេះជនិ ណយ នោះ  បាន 
បង្ហើប ថា រូបគេ   តេង តេគិត ទៅ 
ដល់  កេុម ជមេើសជាតិ និង ចង់ 
ទទលួ បាន ឱកាស លេង ឱេយ   កេមុ 
ជមេើសជាត ិជាថ្ម ីហើយ  ឈឿន 
នៅតេ ពេយាយម បេជេង យក 
ឱកាស មួយ នេះ ដរាបណ របូគេ 
នៅ តេ បន្ត អាជីព ជាអ្នក  លេង 
បាល ់ទាត ់គ ឺគេ មនិអសស់ងេឃឹម 
នោះ ទេ។

«គេប ់ពេល ដេល ខ្ញុ ំនៅបេកប 
អាជីព បាល់ ទាត់ គឺ ខ្ញុំ តេង តេ 
សម្លងឹ ជមេើសជាត ិគេបព់េល ។ 

និយយ ទៅ ខ្ញុំ មិន ដេល អស់ 
សងេឃឹម ទេ គឺ លុះ តេ តេ ខ្ញុំ ចូល 
នវិត្តន ៍ទើប ខ្ញុ ំឈប ់គតិ ព ីជមេើស 
ជាតិ ប៉ុន្តេ បើ ខ្ញុំ នៅ លេង ខ្ញុំ នៅ 
តេគតិ ព ីជមេើសជាត ិគេប ់ពេល 
អ៊ីចឹង បើ កេុម ជមេើសជាតិ នៅ 
តេ សា្វាគមន៍ យើង នៅ តេ ពេយា- 
យម  បង្កើន សមត្ថ ភពការ -  
ហ្វកឹ ហាត ់ខ្លនួ ឯង គ ឺទ ី១ សមេប ់
ក្លបិ ទ ី២ សមេបប់ង្ហោញ ឱេយ ខាង  
កេមុជមេើសជាត ិឃើញ ព ីសមត្ថ- 
ភព របស់ យើង ពេះ  កាល ពី 
ឆ្នា ំមនុ ខាង ជមេើសជាត ិក ៏នៅ 
តេទាកទ់ង មក ខ្ញុ ំ សរួនា ំ ព ីបញ្ហោ 
របសួ កម្លាងំ នងិសខុ ទកុ  របស ់
ខ្ញុំ ហើយ ខ្ញុំ ពិត ជាសបេបាយ ចិត្ត 
ពេះ ខ្ញុំ គិត ថា គាត់ នៅ តេ 
ចាបអ់ារម្មណ ៍នងិ យក ចតិ្ត ទកុ- 
ដាក់ជាមួយ យើង»។

ឈនិ ឈឿន បាន បន្ថេម ថា៖  
«ឆ្នាំ ២០២១ នេះ បើ ខ្ញុំ បាន 
បង្ហោញ ខ្លនួ ចេើន នៅ ក្នងុ  ជមេើស 
១១នាក់ ដំបូង របស់ ទ័ព ខ្ញុំនឹង 
បេងឹ បេង  គ ឺទ ី១ ខ្ញុ ំខ ំបេងឹ ដើមេបី 
ក្លិប  ទី ២ ខ្ញុំ ចង់ សងគុណ ដល់ 
ក្លបិ វញិ ដេល ក្លបិ បាន ផ្តល ់ឱេយ ខ្ញុ ំ
ព ីមនុៗ មក ហើយ ការ ខ ំបេងឹនេះ 
ក៏  ដើមេបីខ្លួន ឯង និង គោលដៅ 
អាចជាប ់ជា ជមេើស ជាត ិផងដេរ 
ដោយ  ខ្ញុ ំនៅ មនិ ទាន ់គតិ ព ីការ- 
ចូល និវត្ត ន៍ ទេ ពេះ  អាយុ  តេឹម 
៣០ ឆ្នា ំជាង នេះ បើ នៅ សេកុ គេ 
ពេញ កម្លាំង និងពេញ លេង តេ 
ម្តង អ៊ីចឹង ខ្ញុំ តេូវ តេ ខំ បេឹង បេង 
បន្ត ទៀត»៕

ឈិន ឈឿន ចង់សងគុណ ទ័ព 
និង  តែ ងគិត ដល់ កែមុជមែើសជាតិ

សុខៗ ទូច សែលីក្ខណ៍ បែកាស
រើសសងែសារមានវ័យក្មែងជាងខ្លនួ 
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