
ថ្ងៃពុធ ទី១៧ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១ លៃខ ២៨៧៤ / តម្លៃ  ១២០០    រៀល

នាយករដ្ឋមន្ត្រសំុីឱ្រយពលរដ្ឋកំុច្រញពីផ្ទះ បើច្រញត្រវូត្រពាក់-
ម៉ាស់ដើម្របីការពារពីការឆ្លងកូវីដ ខណៈមនុស្រសជាង១០០នាក់ត្រវូបានរកឃើញវិជ្ជមនកូវីដក្នងុ១ថ្ង្រ

មុំ គនា្ធា

ភ្នពំៃញៈ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី
ហ៊ុនស្រន ស្នើសុំប្រជាពលរដ្ឋ
ទាងំអស់កុចំ្រញក្រផ្ទះបើមនិ-
មានការចាបំាច់ប៉នុ្ត្រត្រវូពាក់មា៉ាស់
ឱ្រយបានហ្មត់ចត់ប្រសិនបើត្រូវ
ច្រញក្រ ដើម្របីការពារកុំឱ្រយឆ្លង
វរីសុកូវដី១៩ដ្រលគ្មានអ្នកណា

ដងឹថាជងំនឺ្រះពតិប្រកដនៅទ-ី
ណានោះទ្រខណៈក្រសងួសខុា-
ភិបាលបានរកឃើញចនំនួអ្នកឆ្លង
វីរុសកូវីដ១៩ច្រើនបំផុតលើក-
ដបំងូរហតូដល់១០៥នាក់ត្រមឹត្រ
១ថ្ង្រប៉ុណ្ណោះពីម្រសិលមិញ។
លោកហ៊ុនស្រនក៏បានថ្ល្រង-

អណំរគណុដល់ក្រមុគ្រពូ្រទ្រយស្មគ័្រ-
ចិត្តទាំងអស់ដ្រលបានចូលរួម

លះបង់កមា្លាងំកាយចតិ្តបើទោះ-
បីជាដឹងថាជំងឺន្រះជាឃាតករ
លាកម់ខុកដ៏ោយហើយថាការ-
លះបង់របស់ក្រុមគ្រូព្រទ្រយគឺជា
តម្ល្រដធ៏ធំ្រងសម្រប់ជយួសង្គ្រះ
ជីវិតមនុស្រស។លោកនាយករដ្ឋ-
មន្រ្តីបានបង្ហោះសារនៅលើ
ហ្វ្រសប៊កុរបស់លោកពីម្រសលិមញិ
ថា៖«សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ

គ្រប់ក្រុមគ្រួសារ បើមិនមាន
ការចាំបាច់ទ្រ គឺកុំច្រញក្រផ្ទះ
ហើយប្រសិនបើច្រញក្រផ្ទះ
ត្រវូត្រពាកម់ា៉ាស់ឱ្រយបានហ្មត់ចត់
ព្រះឥឡូវន្រះយើងមិនដឹងថា
ជំងឺកូវីដ១៩ ពិតប្រកដនៅ
ទីណានោះទ្រ»។
លោកហ៊ុនស្រនបានបន្តថា

ដើម្របីការពារពី...តទៅទំព័រ ២

ក្រសួង អប់ រំ អំពាវ នា វ    
ដល់ ឪពុក ម្តាយ ឱ្រយបន្ត 
ជួយ កូន របស់ ខ្ល ួ ន ព្រល  
រៀន តាម អន ឡាញ 

លោក ន្រត សាវឿន
ណ្រនំា ដល់ នគរបាល
រឹត បន្តងឹ ការ អនុវត្ត
ច្របាប់ ចរាចរណ៍ផ្លវូគោក

ACMF  អនុម័ត 
ផ្រនការ សកម្ម- 
ភាពរយៈ ព្រល  
៥ ឆ្នា(ំ ២១-២៥ )

វ៉ន  ដារ៉ា 

ភ្នពំៃញៈ ក្រសងួអបរ់ំយវុជន
និងកីឡាអំពាវនាវដល់មាតា-
បិតានិងអ្នកអាណាព្រយាបាល
ឱ្រយបន្តជយួដល់កនូៗ របស់ខ្លនួ
ក្នងុដំណើរការរៀនតាមអនឡាញ
នងិគ្រប់ទម្រង់ន្រការរៀនសតូ្រ
តាមគន្លងថ្មីក្នុងដំណាក់កាល
ន្រការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩
ខណៈគិតត្រឹមថ្ង្រ១៥ខ្រមីនា
គ្រឹះសា្ថាន...តទៅទំព័រ  ៦

 ឡាយ   សា មាន   

ភ្នំ ពៃញៈ អគ្គស្នងការនគរ-
បាលជាតិន្រក្រសួងមហាផ្ទ្រ
បានច្រញស្រចក្ដីណ្រនាំជាថ្មី
ម្ដងទៀតដល់មន្ត្រីនគរបាល
ថា្នាក់ក្រមនៅទូទាំងប្រទ្រស
ត្រូវបន្តរឹតបន្តឹងការត្រួតពិនិត្រយ
បណ្ណបើកបរ និងវិញ្ញាបនបត្រ
ត្រតួពនិតិ្រយលក្ខណៈបច្ច្រកទ្រស
(ឆៀក)រថយន្ត ដើម្របីបន្តកាត់-
បន្ថយចំនួនអ្នកសា្លាប់និងរបួស
ដ្រលបណា្ដាលមកពីគ្រះថា្នាក់-
ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក។
យោងតាមស្រចក្ដីណ្រនាំស្ដីពី

ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពរឹតបន្តឹង
អនុវត្តច្របាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវ-
គោកឆ្នាំ២០២១ដ្រលចុះហត្ថ-
ល្រខាដោយលោកន្រតសាវឿន
អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកាល
ពីថ្ង្រទី១៥ខ្រមីនាបានណ្រនាំ
ដល់មន្ត្រីនគរបាលជំនាញត្រូវ
បង្កើនការរឹតបន្តឹងអនុវត្តច្របាប់
ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក។
លោកន្រតសាវឿនបានឱ្រយ

ដឹងនៅក្នុងស្រចក្ដីណ្រនាំរបស់
លោកថា៖«គ្រះថា្នាក់ចរា-
ចរណ៍ផ្លវូគោកនៅត្រជាបញ្ហោ
ប្រឈមយូរអង្វ្រងកំពុងបង្ក
ហានិភ័យជារៀងរាល់ថ្ង្រដល់
អាយុជីវិតនិងទ្រព្រយសម្របត្តិរបស់
ប្រជាពលរដ្ឋយើង»។
យោងតាម...តទៅ ទំ ព័រ  ៤

ម៉ៃ គុណមករ

ភ្នំពៃញៈ និយតករមូលបត្រ
កម្ពជុា(SERC)ដ្រលជានយិត-
ករវយ័ក្ម្រងនៅតបំន់អាសា៊ានរមួ
ជាមយួនយិតករទផី្រសារមលូធន
អាសា៊ាន៩ផ្រស្រងទៀតបានអន-ុ
មត័ផ្រនការសកម្មភាពរយៈព្រល
៥ឆ្នាំ(ឆ្នាំ២០២១-២០២៥)
សម្រប់ការ... ត ទៅ ទំព័រ ១០

ថុល មករា ទទួលបាន ការ កោត សរ សើរ  
ក្រោយ បង្ហាញ ភាព ខ្លាំង នៅ ទ្រោនំថ្មី 

សូមអានទំព័រ 

១៥ព័ត៌មានកីឡា

អាជ្ញាធរជតិ អបៃសរគៃង ចៃញ ផៃសាយ វីដៃអូឯកសារ ស្ដពីី «ទឹក សាងអង្គរ»
ទិដ្ឋភាពនៅប្រសាទអង្គរវត្ត។អាជា្ញាធរជាតិអប្រសរាគ្រងច្រញផ្រសាយវីដ្រអូឯកសារមានឈ្មាះថា«ទឹកសាងអង្គរ»នៅដើមខ្រម្រសាដ្រល

វីដ្រអូឯកសារន្រះនឹងបង្ហោញអំពីសកម្មភាពជាក់ស្ដ្រងអំពីផ្លូវទឹកបុរាណ...(ព័ត៌មាន ពិសា្ដារ ទំព័រ ៥)។រូបថតអាជា្ញាធរជាតិអប្រសរា

តម្ល្រោ និង ការ នាំច្រោញ កៅ ស៊ូ 
កម្ពុជា ទៅ កាន់ ទី ផ្សារ អន្តរ - 
ជាតិ កើនឡើង ក្នុង ត្រោីមាស- 
 ទី ១ ឆ្នាំ ន្រោះ  ...ទំព័រ ៩

ស្រោដ្ឋកិច្ច 

គណបក្ស របស់ លោកស្រោី An-
gela Merkel ធ្លាក់សំឡ្រោង  
ឆ្នាត នៅ ក្នុង រដ្ឋ ចំនួន ២ បនា្ទាប់ 
ពី មាន រឿង អាស្រោូវ   ...ទំព័រ ១១

អន្តរជាតិ

និស្សិត ចិន ល្បី រូបសង្ហា គ្រោង 
វិល ត្រោឡប់  មក ប្រោទ្រោស កម្ពុជា 
វិញ ដើម្បីបន្ត ថ្នាក ់អនុបណ្ឌិត 
 និ ង ប្រោឡូក វិថីសិល្បៈ...ទំព័រ ១៤

ជីវិត កម្សាន្ត



 នៀមឆេង

ភ្នពំេញៈលោកស្រីថាក់ឡានី
អតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាន្រ
អតតីគណបក្រសសមរង្រស៊ីដ្រល
ជាប់ទោស១ឆ្នាំកន្លះត្រូវបាន
ប្រមខុរដ្ឋស្ដីទីលោកសាយឈុំ
ច្រញព្រះរាជក្រតឹ្រយលើកល្រងទោស 
កាលពីថ្ង្រទី៣មីនាតាមការ-
ក្របបង្គទំលូថា្វាយរបស់លោក
នាយករដ្ឋមន្ត្រីហុ៊នស្រន។ន្រះ
បើតាមព្រះរាជក្រឹត្រយដ្រលភ្នំ- 
ព្រញបុ៉ស្តិ៍ទទួលបានពីម្រសិលមិញ។ 
  ព្រះរាជក្រឹត្រយបានច្រងថា៖
«ត្រស់បង្គាប់លើកល្រងទោស  
ឱ្រយទណ្ឌិតថាក់ឡានីភ្រទស្រី
កើតថ្ង្រទី២០ខ្រកក្កដា ឆ្នាំ
១៩៥៥ដ្រលត្រូវបានតុលា- 
ការសម្រចផ្ដនា្ទាទោសដាក់
ពន្ធនាគារកំណត់១ឆ្នាំ៦ខ្រ
និងពិន័យជាប្រក់ចំនួន៨លាន
រៀលតាមអំណាចសាលដីកា
ព្រហ្មទណ្ឌសា្ថាពរល្រខ៧៥ចុះ
ថ្ង្រ២៦កុម្ភៈ ២០១៨ របស់

តុលាការកំពូល»។
លោកស្រីថាក់ឡានីត្រូវ-

បានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នពំ្រញ 
ផ្ដនា្ទាទោសកបំាងំមខុដាក់ពន្ធ- 
នាគារ១ឆ្នាំកន្លះនងិពនិយ័ប្រក ់
៨លានរៀលកាលពីខ្រវិច្ឆកិា
ឆ្នា២ំ០១៦ពីបទបរិហារក្ររ្តិ៍នងិ 
ញ៊ះញង់ឱ្រយប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋ
បង្កឱ្រយមានភាពវកឹវរធ្ងន់ធ្ងរដល់
សន្តិសុខសង្គម។ការផ្តនា្ទាទោស
ន្រះធ្វើឡើងបនា្ទាប់ពីលោកស្រី
បានថ្ល្រងក្ន៊ងវ្រទិកាមួយនៅ
ស្រុកលំផាត់ ខ្រត្តរតនគិរីថា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុ៊នស្រន
នៅពីក្រយឃាតកម្មអ្នកវភិាគ
សង្គមលោកក្រមឡីដ្រលត្រវូ
ឃាតករបាញ់សមា្លាប់នៅថ្ង្រទី
១០កក្កដាឆ្នាំ២០១៦។
ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍មនិអាចទាក់ទង

លោកស្រីថាក់ឡានីដើម្របីសុំ
ការអតា្ថាធិប្របាយបានទ្រកាល
ពីម្រសិលមិញ។
លោក ជិនមា៉ាលីន អ្នកនំា-

ពាក្រយក្រសួងយុត្តិធម៌បានថ្ល្រង

កាលពីម្រសិលមិញថាតាមច្របាប់
ស្ដីពីពន្ធនាគារនាយករដ្ឋមន្ត្រី
អាចស្នើសំុលើកល្រងដល់
ទណ្ឌតិណាមា្នាក់ទៅព្រះមហា-
ក្រសត្រដោយពិនិត្រយទៅលើការ
ស្នើសំុរបស់ទណ្ឌតិរូបនោះ។
លោកអូ៊ច័ន្ទរ័ត្នអតីតតំណាង-

រាស្ត្រខ្រត្តតាក្រវន្រអតីតគណ-
បក្រសសង្គ្រះជាតិបានឱ្រយដឹងពី
ម្រសិលមិញថាលោកស្រីថាក់
ឡានីកំពុងរស់នៅនិរទ្រសខ្លនួ
នៅប្រទ្រសសុ៊យអ្រត។លោក
បានឮព័ត៌មានកាលពីបុ៉នា្មានខ្រ
មុនន្រះថាលោកស្រីថាក់ឡានី
មានបំណងចង់មករស់នៅ
កម្ពជ៊ាវិញដោយសារត្រលោក-
ស្រីបានរត់ចោលគ្រសួារជា 
យូរមកហើយ។
លោកថ្ល្រងដូច្ន្រះថា៖«កាល

ពី២-៣ខ្រមុនខ្ញ៊ំឮថាលោកជំទាវ  
ចង់ស្នើសុំព្រះមហាក្រសត្រលើក-
ល្រងទោសដើម្របីវិលចូលមក
ប្រទ្រសវិញព្រះការរស់នៅ
ប្រទ្រសគ្រឯនោះលោកជំទាវ

ចាស់ហើយព្រត់ប្រសគ្រសួារ
សា្វាមីអីនៅក្នង៊ប្រទ្រសចាស់ៗ 
អស់ហើយ។ដូច្ន្រះការវិលត្រឡប់ 
មកវិញន្រះ មិនមានអីខុសទ្រ
គួរត្រអនុគ្រះដ្ររហើយ»។
លោកបានបន្តថា៖ «គាត់ក៏

អពំាវនាវដ្ររសុំអ្នកដ្រលគាទំ្រ
និនា្នាការគណបក្រសប្រឆំងកុំ
មានការជ្ររប្រមាថគាត់ គាត់

បានតស៊ូមួយជីវិតហើយ លើ
លទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយហើយការ-
តស៊ូនោះស្វិតសា្វាញម្រនទ្រ។
ខ្ញ៊ំយល់ថាការវិលត្រឡប់មក
វិញន្រះមិនមានអីខុសទ្រ»។
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកមិន
ដឹងថាលោកស្រីថាក់ឡានី
នឹងប្រឡកូក្នង៊ឆកនយោបាយ
ម្ដងទៀតឬអត់នោះទ្រ៕

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្រពុធទី១៧ែខមីនាឆ្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com២

តពីទំព័រ១...ជំងឺកូវីដ១៩ ប្រជា-
ពលរដ្ឋគ្រប់រូបអនុវត្តតាមវិធានសុខា-
ភិបាលឱ្រយបានហ្មត់ចត់និងបន្តចូលរួម
ជាមយួវធិានការ«៣ការពារ៣កុ»ំឱ្រយបាន
ល្អប្រសើរ។
ក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញ

ចំនួនអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ច្រើនបំផុត
លើកដំបូង ដ្រលមិនធា្លាប់មានក្ន៊ង
ប្រទ្រសកម្ព៊ជា រហូតជាង១០០នាក់
ត្រឹមត្រ១ថ្ង្រកាលពីម្រសិលមិញ។ចំនួន
ទាំងន្រះ គឺពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍
សហគមន៍២០កុម្ភៈទាំងអស់ ដោយ
ក្ន៊ងនោះរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ
ក្ន៊ងរាជធានីនិងខ្រត្តចំនួន៥ខណៈ-
ដ្រលអ្នកព្រយាបាលជាសះស្របើយកម៏ាន
ចំនួនច្រើនលើសលប់ផងដ្ររ។
ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសពី

ម្រសិលមិញថា មនុស្រសចំនួន១០៥នាក់
ត្រូវបានរកឃើញឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩
ដ្រលធ្វើឱ្រយអ្នកឆ្លងសរបុក្នង៊ព្រតឹ្តកិារណ៍
សហគមន៍២០កុម្ភៈ មានរហូតដល់
៩១៥នាក់ក្ន៊ងរយៈព្រលមិនដល់១ខ្រ
ផង។ស្រចក្តីប្រកាសបន្តថាអ្នកដ្រល
ឆ្លងទាំងន្រះកើតមានច្រើនជាងគ្រ គឺ
ខ្រត្តកណា្តាល ដ្រលមានរហូតដល់
៦៤នាក។់បនា្ទាប់មកគឺរាជធានីភ្នពំ្រញ
ចំនួន២៩នាក់ ខ្រត្តព្រះសីហនុចំនួន
៨នាក់ខ្រត្តកោះកុងចំនួន៣នាក់និង
ខ្រត្តព្រវ្រង១នាក់។
ក្រសងួសខុាភបិាលបញ្ជាកថ់ា៖«ក្នង៊

ចំណោមអ្នកជំងឺដ្រលមានវិជ្ជមាន
កូវីដ១៩ ទាំង១០៥នាក់នោះមាន
ជនជាតិចិនច្រើនជាងគ្រគឺរហូតដល់
៥០នាក។់បនា្ទាប់មកជនជាតិខ្ម្ររចនំនួ

៣៥នាក់ ជនជាតិវៀតណាមចំនួន
១១នាក់ជនជាតិថ្រចំនួន៨នាក់និង
ជនជាតិមា៉ាឡ្រសុីមា្នាក់»។
ស្របព្រលដ្រលមានមនុស្រសជាង១០០- 

នា ក់បានឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ន្រះ អ្នកជំងឺ
ចនំនួ៨៨នាក់ដ្រលពាកព់ន័្ធនងឹព្រតឹ្តិការណ៍ 
សហគមន៍២០កុម្ភៈក៏ត្រូវបានព្រយាបាល
ជាសះស្របើយនងិបានអនញុ្ញាតឱ្រយច្រញ-
ពីមន្ទីរព្រទ្រយផងដ្ររនៅថ្ង្រម្រសិលមិញ
បនា្ទាប់ពីលទ្ធផលត្រស្តរបស់ពួកគាត់
ទទួលបានលទ្ធផលអវជិ្ជមានចំនួន២ដង។ 
អ្នកជងំឺដ្រលបានជាសះស្របើយទាងំនោះ
ភាគច្រើនជាជនជាតិចិន។
គតិត្រមឹថ្ង្រទ១ី៦ខ្រមនីាឆ្នា២ំ០២១

កម្ព៊ជាមានអ្នកជំងឺកូវីដ១៩សរុបចំនួន
១៤៣០នាក់ក្ន៊ងនោះអ្នកដ្រលបាន-
ព្រយាបាលជាសះស្របើយមានចនំនួ៨១៨នាក់

អ្នកកំពុងសម្រកព្រយាបាលមានចំនួន
៦០៩នាក់និងមានអ្នកសា្លាប់មា្នាក់។
រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉ម

ប៊នុហ្រងបានលើកឡើងកាលពីថ្ង្រទ១ី៥
ខ្រមីនាក្ន៊ងសន្និសីទកាស្រតនិយយពី
ច្របាប់ស្ដីពីវិធានការទប់សា្កាត់ការឆ្លង
រាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ និងជំងឺឆ្លង
កាចសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រះថា្នាក់
ធ្ងនធ់្ងរផ្រស្រងទៀតថារាជរដា្ឋាភបិាលកម្ពជ៊ា
បានប្រឹងប្រងយ៉ាងខា្លាំងក្ន៊ងការប្រយុទ្ធ
នឹងជំងឺឆ្លងដ៏កាចសាហាវន្រះ។ រដា្ឋាភិ-
បាលដាក់ច្រញនូវវិធានការសុខាភិបាល
និងវិធានការចាំបាច់ តឹងរុឹងនានា ដើម្របី
ឆ្លើយតបទាន់ព្រលវ្រលាផងដ្ររ។
លោកថា៖«ដើម្របីទទួលបាននូវជ័យ-

ជម្នះក្នង៊ការឆ្លងរាលដាលន្រជងំនឺ្រះទាមទារ 
ឱ្រយមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋទាំង-

អស់អនុវត្តឱ្រយបានខា្ជាប់ខ្ជួននូវវិធានការ
ទាំងឡាយដ្រលមានទាំងវិធានការ
សខុាភបិាលនងិរដ្ឋបាលដទ្រទៀតក្រម- 
ការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់
សម្ត្រចត្រជោហ៊ុនស្រន»។
ចំណ្រកលោកស្រីឱ វណ្ណឌីន អ្នកនាំ-

ពាក្រយក្រសួងសុខាភិបាលក៏បាននិយយ
ផងដ្ររថា ការកាត់ផា្តាច់នូវការចម្លងពី
បគុ្គលមា្នាក់ទៅបគុ្គលមា្នាក់គជឺាការចាបំាច់
បំផុតនៅក្ន៊ងដំណាក់កាលន្រះ។
លោកស្រីថ្ល្រងថា៖«តើធ្វើយ៉ាងណា

ដើម្របីកាត់ផា្តាច?់ទ១ីគឺសា្នាកន់ៅក្នង៊ផ្ទះ។
បើមនិចាបំាច់ទ្រអ្នករសន់ៅភ្នំព្រញគឺនៅ
ភ្នំព្រញសិន កុំធ្វើដំណើរទៅខ្រត្ត ហើយ
អ្នកខ្រត្តក៏សុំម្រតា្តាកុំធ្វើដំណើរមករាជ-
ធានីភ្នំព្រញ។ដោយសារនៅព្រលដ្រល
មានការចលត័គឺយើងកពំងុដាក់ខ្លនួយើង
ក្នង៊ហានភិយ័ខ្ពស់ន្រការប៉ះពាល់ជាមយួ
នឹងវីរុសកូវីដ១៩ហើយ ដោយសារវីរុស
កវូដី១៩បបំ្ល្រងថ្មីន្រះកពំងុត្រចរាចរយ៉ាង
សកម្មជាទីបំផុតផងដ្ររ»។
លោកវ្រជ្ជបណ្ឌតិស្ររីវាសនាគ្រពូ្រទ្រយ

សម្ត្រចត្រជោប្រឆងំកវូដី១៩បាននយិយ   
ថា គាត់ភ័យខា្លាចនិងបារម្ភ ប៉ុន្ត្រ វាជា
កាតព្វកិច្ចដ្រលរូបលោកក៏ដូចជាក្រុម-
គ្រពូ្រទ្រយដទ្រត្រវូបពំ្រញដើម្របីប្រជាពលរដ្ឋ
នងិប្រទ្រសជាត។ិលោកក៏បានផា្តាំផ្ញើទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋទាងំអស់ត្រវូប្រងុប្រយត័្ននងិ
សា្នាក់នៅក្ន៊ងផ្ទះដើម្របីកុំឱ្រយជំងឺន្រះមាន
ការសាយភាយកាន់ត្រខា្លាំង។
លោកថា៖«ពួកយើងនៅទីន្រះដើម្របី

ជួយប្រជាពលរដ្ឋ ដូចន្រះបងប្អូនទាំង-
អសគ់ា្នាគរួត្រនៅផ្ទះដើម្របីឱ្រយសា្ថានការណ៍
ន្រះស្ងប់សា្ងាត់ទៅវិញដ្ររ»៕

នាយករដ្ឋមន្ត្រ ីសំុឲ្រយពលរដ្ឋកំុច្រញពីផ្ទះ...

អតីតសមាជិកព្រទឹ្ធសភាអតីតបក្រសសម រង្រសី៊ ទទួលបានការលើកល្រងទោស

ពលរដ្ឋធ្វើដំណើរលើមហាវិថីពេះមុនីវងេសក្នងុរាជធានីភ្នពំេញកាលពីថ្ងេទី១៦មីនា។ រូបថតហា៊ានរង្រសី

គឹមសារុំ

បាត់ដំបងៈចៅក្រមសុើបសួរ
ន្រសាលាដំបូងខ្រត្តបាត់ដំបង
ច្រញដីកាឃុំខ្លួនក្រុមក្ម្រងប្រុស 
ទំនើង១៥នាក់ដាក់ពន្ធនាគារ
ខ្រត្តពាក់ព័ន្ធបង្កហិង្រសាវាយតប់
គា្នាតាមផ្លូវសាធារណៈប្រព្រឹត្ត
នៅភូមិព្រកតាច្រងឃុំព្រក-
នរិន្ទស្រុកឯកភ្នំខ្រត្តបាត់ដំបង
កាលពីថ្ង្រទី១៣មីនា។
លោកស្រី ជា ចាន់រស្មី អ្នក-

នាំពាក្រយសាលាដំបូងខ្រត្តបាត់-
ដំបងឱ្រយដឹងពីម្រសិលមិញថាក្រុម
ក្ម្រងទាំង១៥នាក់ត្រវូបានលោក
ចៅក្រមសុើបសួរ គី ទីម៉្រង  
សម្រចច្រញដីកាឃុំបណោ្តាះ-
អាសន្នក្ន៊ងពន្ធនាគារខ្រត្ត
បាតដ់ំបងកាលពីថ្ង្រទី១៥មនីា
ពាក់ព័ន្ធបង្កហិង្រសាវាយគា្នា។
លោកស្រីថា៖«ជនទាំង១៥

នាក់នោះត្រូវបានព្រះរាជអាជា្ញា 
ចោទពីបទធ្វើឱ្រយខូចខាតដោយ 
ច្រតនាមានសា្ថានទម្ងន់ទោស
តាមបញ្ញត្តិមាត្រ៤១១ន្រក្រម
ព្រហ្មទណ្ឌនិងដាក់ឱ្រយស្ថតិក្រម
ការត្រួតពិនិត្រយពីតុលាការ»។
តាមមាត្រ៤១១ន្រក្រម- 

ព្រហ្មទណ្ឌន្រះប្រសិនបើតុលា- 
ការរកឃើញថាពិតជាបាន
ប្រព្រឹត្តបទល្មើសដូចការចោទ 
ប្រកាន់ម្រននោះនឹងត្រូវផ្តនា្ទា-
ទោសដាក់ពន្ធនាគារពី២ឆ្នាំទៅ 
៥ឆ្នាំ និងពិន័យប្រក់ពី៤លាន
ទៅ១០លានរៀល។
តាមកំណត់ហ្រតុនគរបាល-

ខ្រត្តបង្ហាញថាក្រុមក្ម្រងទំនើង
ទាំង២ក្រុមដ្រលខ្លះជាសិស្រស
ហើយក្ន៊ង១ក្រុមៗមានគា្នាពី៦
ទៅ៨នាក់សុទ្ធត្រល្រងបណា្តាញ 
សង្គមTiK Tok ដូចគា្នា។ការ-
ល្រងTikTokនោះក្រុមមា្ខាងៗ 
បានទាស់សម្តគីា្នាហើយក៏ណាត់ 
ជួបវាយគា្នាបណា្តាលឱ្រយខូចខាត
មូ៉តូចំនួន២គ្រឿងដ្រលជាមធ្រយា-
បាយបង្កបទល្មើស ប៉ុន្ត្រមិន
គ្រះថា្នាក់ដល់អាយុជីវិតទ្រ។
កំណត់ហ្រតុបង្ហាញបន្តថា

បនា្ទាប់ពីទាំង២ក្រុមបង្កហិង្រសា
វាយតប់គា្នាមក សមត្ថកិច្ចបាន
ស្រវជ្រវឃាត់ខ្លួនជនសង្រស័យ
បានទំាង២ក្រមុដោយក្រមុឈ្មាះ
BoySrerចាប់បាន៨នាក់និង
ក្រុមឈ្មាះBoyLoyចាប់បាន
៧នាក់។ក្ន៊ងនោះសមត្ថកិច្ច
ដកហូតបានកាំបិតខ្វ្រវចំនួន១ 
ដើមពីក្រុមBoyLoy៕

តុលាការឃំុខ្លនួ 
ក្ម្រងទំនើងចំនួន 
១៥នាក់ករណី 
វ់្រកាប់ចាក់គ្នា

លោកសេីថាក់ឡានីកាលពីឆ្នា២ំ០១៧។ រូបថតហ្វ្រសប៊ុក
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 ឃុ ត   សុភ ចរិយា  

កំពតៈ  រដ្ឋ បាល ខៃត្ត កំពត   
បាន ចៃញ លខិតិ បង្គាប ់ឱៃយ កៃមុ- 
ហ៊ុន   សូ  ងួន   ផ្អាក សកម្ម ភាព 
ឈសូ ឆយ  នងិ  កាយ ពៃដំ ីក្នងុ 
តំបន់ ដៃល មាន ជម្លោះ ជា មួយ 
កៃុម គៃួសារ អតី ត មន្តៃី យោ ធា 
នៃ បញ្ជា ការ ដ្ឋាន ការពារ កោះ- 
ឆ្នៃរ ជា បណ្ដោះ អាសន្ន   ដើមៃបី រង់ ចំា 
ដំណះ សៃយ ដោយ សន្តិ វិធី   
ពី អាជា្ញា ធរ ខៃត្ត ។   នៃះ បើ យោង- 
តាម បៃសាសន៍ លោក  ជាវ  តា យ  
អភិបាល ខៃត្ត កំពត  កាល ពី    
ថ្ងៃ អង្គារ ។   លោក ថា  កាល ពី    
ថ្ងៃ ទី ១៥  ខៃ មីនា  ឆ្នាំ២០២១   
តំណាង បញ្ជា ការដ្ឋាន យោធា 
ការពារ កោះ ឆ្នៃរ បាន ស្នើ សុ ំកចិ្ច- 
អ ន្តរាគម ន៍ មកកាន់ រដ្ឋបាល 

ខៃត្ត កំពត ឱៃយ ជួយ ទប់សា្កាត់ 
សកម្ម ភាព របស់ កៃុមហ៊ុន 
លោក ឧកញ៉ា  សូ ងួន  កុំ ឱៃយ បន្ត 
ឈសូ ឆយ   នងិ កាយ ពៃដំ ី  ក្នងុ 
តំបន់ ដៃល មាន ជម្លោះ ជា បណ្ដោះ- 
អាសន្ន   ដើមៃបី រង់ចំា ដំណះ សៃយ 
ដោយ សន្ត ិវិធី ពី អាជា្ញា ធរ ខៃត្ត ។   

 លោក ថា   តាម សៃច ក្ដី រាយ- 
ការណ ៍ព ីតណំាង បញ្ជា ការដ្ឋាន 
ការពារ កោះ ឆ្នៃរ កាល ពី ថ្ងៃទី 
១៤  ខៃមីនា  ឆ្នាំ ២០២១ វៃលា 
ម៉ាង ៨: ៣៥ នាទី ពៃកឹ   កៃមុហ៊នុ 
របស់ លោក ឧក ញ៉ា សូ ងួន បាន 
យក គៃឿង ចកៃ ចំនួន ២ គៃឿង  
និង កមា្លោងំ បៃមាណ១០០ នាក់   
ទៅ ធ្វើ សកម្ម ភាព កាយ ពៃំដី 
ទំនាស់   ទំហំ ២៣៨ ហិក តា  
ដៃល មា ន ទី តាំង ស្ថិត នៅ ភូមិ  
ដុំ ផ្តៅ  ឃុំ តៃពាំង ភា្លោំង  សៃុក 

ឈូក   ខៃត្ត កំពត ដៃល កំពុង 
កាន់ កាប់   និង គៃប់ គៃង   ដោយ 
អតតី កងកមា្លោងំ សមាហរ ណ កម្ម 
ការពារ កោះ ឆ្នៃរ ។  

 លោក ជាវ   តា យ  បាន បញ្ជាក ់
ថា ៖ « ដើមៃបី រកៃសា ការពារ កុំ ឱៃយ 
មាន វិវាទ កាន់តៃ ធ្ងន់ធ្ងរ  ដៃល 
ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពាល់ ដល់ បៃយោជន៍ 
នៃ ភាគី ទាំង សង ខាង   ខ្ញុំ បាន 
សមៃច ចៃញ លខិតិ បនា្ទាន ់មយួ  
ជមៃប ជូន ទៅ ភាគី កៃុមហ៊ុន 
លោក ឧក ញ៉ា  សូ  ងួន   ឱៃយ 
បញៃឈប់ សកម្ម ភាព ទំាង នោះ   
ជា បណ្ដោះ អាសន្ន ដើមៃបី រង់ ចាំ 
ដំណះ សៃយ សម សៃប ពី 
អាជា្ញា ធរ ខៃត្ត » ។  

 ទន្ទឹម ជា មួយ គ្នា នៃះ   លោក   
សទុ្ធ   សារឿន  មៃ បញ្ជា ការ រង នៃ 
បញ្ជា ការដ្ឋាន ការពារ កោះ ឆ្នៃរ  

បាន គសូ បញ្ជាក ់ថា  សកម្មភាព 
កៃុម ហ៊ុន របស់ លោក ឧក ញ៉ា  
សូ   ងួន  កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១៤  ខៃ 
មីនា  ឆ្នាំ ២០២១  បាន រំលោភ 
លើ សា្មារតី នៃ កិច្ចបៃជុំ នា ថ្ងៃទី   
៤ ខៃកុម្ភៈ   ឆ្នាំ ២០២១   របស់ 
គណ ៈកម្ម ការ ចមៃុះ ខៃត្ត   ដៃល 
បាន ស្នើសុំ ឱៃយ មាន ការ ផ្អាក ជា- 
បណ្ដោះ អាសន្ន នូវ សកម្ម ភាព 
ឈូស ឆយ  កាយ ពៃំ ក៏ ដូច ជា 
ការ សាង សង់ សំណង់ ផៃសៃងៗ 
នៅ លើ ផ្ទៃដី ២៣៨ហិកតា  ក្នុង 
តំបន់ ជម្លោះនៃះ  បនា្ទាប់ ពី 
គណៈកម្ម ការ ចមៃុះ បាន រក- 
ឃើញ ថា   មាន ចំណុច ជា ចៃើន 
មាន ភាព តៃួត សុី គ្នា ។  

  លោក   សារឿន   បាន ថ្លៃង ថា ៖ 
« ភាគី កៃុម ហ៊ុន បាន ធ្វើ សកម្ម- 
ភាព ជីក កាយ ពៃំដី  ក្នុង តំបន់ 

ដៃល កំពុង មាន ជម្លោះ  ដៃល 
សក ម្ម ភាព នៃះ កពំងុ ធ្វើ ឱៃយ មាន 
ផល ប៉ះពាល់ ដល់ សិទ្ធ ិសៃបចៃបាប ់
របស ់គៃសួារ កង ទព័   ដៃល បាន 
ធ្វើ សមា ហរណ កម្ម   ជា ចៃើន 
គៃួសារ ក្នុង តំបន់ នៃះ ។   ដើមៃបី 
ការពារ ផល បៃយោជន៍ សៃប ចៃបាប់ 
របស ់គៃសួារ កងទព័   យើង ខ្ញុ ំសុ ំ
ឱៃយ ភាគី កៃុមហ៊ុន ផ្អាក សកម្ម- 
ភាព របស ់ខ្លនួ ជា បនា្ទាន ់  នងិ សូ ម  
រង់ចំា ដំណះ សៃយ ដោយ សនិ្ត - 
វិធី ពី អាជា្ញាធរ ខៃត្ត ជាមុ នសិន » ។  

 លោក   សូ  ងួន  បៃធាន កៃុម- 
ហ៊ុន   សូ ងួន  គៃុប បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  កៃុម ហ៊ុន របស់ 
លោក មិន បាន ឈូស ឆយ ដី 
ក្នុង តំបន់ ដៃល កំពុង មាន វិវាទ 
នោះទៃ  តៃ បាន បៃើ គៃឿ ងចកៃ 
អៃសា្កា វា៉ាទ័រ ២ គៃឿង  ជីក កាយ 

ពៃំដី តាម ខៃសៃ បនា្ទាត់ នៃបង្គាល 
កំណត់ ពៃំ បៃទល់ ពណ៌ កៃហម   
ដៃល បោះ ដោយ គណៈ កម្មការ 
ចមៃុះ កាល ពី មុន តៃ ប៉ុណ្ណោះ  
មិន បាន រំលោភ បំពាន លើ 
ទីតាំង ដី ទំនាស់   ដូច ដៃល ខាង 
តំណាង បញ្ជា ការ ដ្ឋាន ការពារ 
កោះ ឆ្នៃរ លើក ឡើង ឡើយ ។   

  លោក ថា ៖« យើង ខ្ញុំ គោរព 
តាម សៃចក្ដ ីណៃនំា របស់ អាជា្ញាធ រ 
ខៃត្ត  ក៏ ដូច ជា សៃច ក្ដី ណៃ នាំ 
របស ់គណៈ កម្មកា រ ជនំាញ ទាងំ- 
អស់ ។  ជាក់ ស្ដៃង នៅ ពៃល នៃះ  
យើង បាន សមៃច ផ្អាក សកម្មភាព 
កាយ ពៃំដី នោះ ជា បណ្ដោះ- 
អាសន្ន   តាម សំណើ របស់ អាជា្ញា ធរ 
ខៃត្ត ។  ខ្ញុំ សុំ ឱៃយ អាជា្ញាធរ ខៃត្ត 
មៃតា្តៅ ព ន្លឿ ន ដំណះ សៃយ   
ឱៃយ បាន ឆប់»៕

 មុំ គន្ធា

ភ្នំពេញៈ  កម្ពុជា នឹង ធ្វើ ជា 
មា្ចាស់ ផ្ទះ ក្នងុ ការ រៀបចំ កិច្ច បៃជំុ- 
កៃុម បៃឹកៃសា វបៃប ធម៌ អាសុី  និង 
សន្និសី ទអ ន្តរ ជា តិនៃ បណា្ដោ 
គណ បកៃស នយោ បាយ នៅ អាសុ ី
(ICAPP)លើក ទី២ តាម បៃព័ន្ធ  
អុីន ធឺណិត នៅ ថ្ងៃ ទី១៩  មី នា 
ឆ្នា ំ២០២១  ខាង មខុ នៃះ  កៃម 
បៃធាន បទ ស្តពីី «ការ លើក កម្ពស់ 
វបៃបធម៌ និង នវា នុវត្ត ន៍ ដើមៃបី 
វបិលុ ភាព រមួ គ្នា ក្នងុ អឡំងុ ពៃល 
និង កៃយ ពៃល កូវីដ១ ៩ »។

យោង តាម សៃចក្តី បៃកាស - 
ព័ត៌ មាន របស់  កៃុម បៃឹកៃសា វបៃប- 
ធម៌ អាសុី (ACC) បាន ឱៃយ ដឹង 
ថា  លោក សៃ ី ឃនួ  សដុរ ីអន-ុ 
បៃធានទី ២  នៃរដ្ឋ សភាកម្ពុជា  
អនុ បៃធាន  ICAPP និង ជា 
បៃធាន កៃមុ បៃកឹៃសា វបៃបធម ៌អាសុ ី
ជាមួយ នឹង  លោក  ចូហៃសៃ ដឺវៃ- 
ណៃ សៃសា  ដៃល ជា បៃធាន សា្ថាប- 
និក អង្គ ការ ICAPPនិង ជា សហ- 
បៃធាន សា្ថាប និក ACC និង 
លោក  ចរូ បុយី៉ងុ ចៃ  អគ្គ លៃខា- 
ធិការ ICAPP នឹង ធ្វើ ជា អធិប តី- 
ភាព ក្នងុ ពធិ ីបើក កចិ្ច បៃជុ ំនៃះ  ។ 
   កៃមុ បៃកឹៃសា វបៃប ធ មអ៌ាសុ ី បាន 
លើក ឡើង ថា៖ «ពៃឹត្តិ ការណ៍ ដ៏ 
មាន សារៈសំ ខាន់ លើ ផ្នៃក វបៃប- 
ធម៌ នៃះ  មាន គោល បំណង បៃ- 
មូល ផ្តុំ នូវ អ្នក ជំនាញ វបៃប ធម៌ 
ថា្នាក់ដឹក នាំ គំនិត  និង អ្នក ធ្វើ 
គោល នយោបា យ នៅ  ក្ន ុងតំបន់  
ដើមៃបី ចៃក រំលៃក ទសៃសន វិស័យ  

និង ស្វៃង រក ដំណះ សៃយ 
ជាក់ ស្តៃង លើ បៃ ធាន បទ សំ- 
ខាន់ៗ ចំនួន ២ ផង ដៃរ »។

បៃធាន បទ ទំាង ២ នៃះ  រួមមាន  
ការ វិនិ យោគ លើ វបៃប ធម៌  និង ភាព- 
ច្នៃ បៃឌិត ដើមៃបី កំណើន បៃកប 
ដោយ បរិយា ប័ន្ន និង ទី២ គឺ ការ- 
លើក កម្ពស់ ភាព បៃទាក់ កៃឡា 
គ្នា រវាង វបៃប ធម៌ - នវានុ វត្តន៍។ 

កៃមុបៃ ឹកៃសាវ បៃប ធម៌អា សីុ(ACC) 
បាន បន្ថៃម ទៀតថា  សៃច ក្តី- 
ថ្លៃង ការណ៍ ទី កៃុង ភ្នំពៃ ញ  
(Phn om Penh Declara-
tion) ស្តពីី «កិច្ច សហ បៃតិ បត្ត-ិ 
ការ វបៃបធម ៌ នងិ នវាន ុវត្តន ៍ ដើមៃប ី
វិបុល ភាព រួម ក្នុង អំឡុ ងពៃល  
និង កៃយកូ វីដ ១ ៩» នឹង តៃូវ 
បាន អ នុម័ត ក្នុង អំឡុង ពៃល នៃ 
ពៃឹត្តិ ការ ណ៍នៃះ  ផងដៃ រ។ 

គួរ រំឭ កផ ងដៃ រថា  កិច្ចបៃជុំ 
កៃមុ បៃ ឹកៃសាវ បៃបធ ម៌អា សីុ (ACC) 
ដៃលជា សា្ថា ប័នបុ តៃសម្ព ័ន្ធរបស់   
I CAP P បាន បៃរ ព្ធ ធ្វើឡើ ងជា 
លើ ក ដបំងូ កាល ពថី្ងៃទ ី១៥  ខៃ 
មក រា ឆ្នា ំ២០១៩  កន្លង ទៅនៅ 
លើ ទឹក ដីសៀម រាប អង្គរ ដៃល 
ជា ជងៃុ កវ បៃបធ ម៌និ ង បៃង្គ បៃ- 
សាទ ដ៏ លៃប ីលៃបាញរបស់កម្ពជុា។   
ពៃតឹ្ត ិការណ៍  លើក ទី១នោះ បៃរ ព្ធ 
ធ្វើ ឡើង កៃមអ ធិប តីភាព 
លោ ក ហ៊ុន សៃន  នាយ ករ ដ្ឋ- 
មន្តៃី កម្ពុជា,បៃធា នគ ណប កៃស 
បៃ ជាជ នក ម្ពុជា   និង ជាបៃធា ន 
សា្ថាប និ កកិត្តិ យស កៃុ ម បៃឹកៃសា 
វបៃបធ ម៌អា សុី ពៃម ទំាង ឥសៃស រ- 
ជន ជាន់ ខ្ពស់ សំខាន់ៗ  ជា សមា- 
ជិក របស់  ICA PP  និ ងប ណា្ដោ  
ថា្នា កដ់ ឹកនា ំរដ្ឋ សភាម ក ពតីបំ ន ់

អា សុី បា៉ាសុី ហ្វិ ក ចំនួ ន ៣ ៨បៃ- 
ទៃ ស។  ក្នុងនោះមានដូ ចជា     
ប ណា្ដោមិត្ត មកពី ទី្វប អឺរ៉ុប   
អា ្រហ្វិក អាមៃ រិក ខាង ជើង 
អាមៃ រិក ឡាទី ន  អង្គ ការ អ្នក- 
បៃជា ធិប តៃយៃយ និយម កណា្ដោល- 
អន្ត រជាតិ  វៃទិ កាស ភាអា សុី- 
បា៉ាសុី ហ្វិក  និង អង្គ ការ យូណៃ- 
ស្កូ  សរុប បៃមាណ ៨០០ រូប ។

គ ួរប ញ្ជាក ់ផង ដៃរ ថា  កៃមុ ការ- 
ងរ  ICAPP- កម្ពុជានិង ACC- 
កម្ពុជា តៃូវ បាន បង្កើត ជាលើ ក 
ដំបូង កាល ពីខៃ កក្កដ  ឆ្នាំ 
២ ០២ ០ ដោ យ មានកា រ ច ូលរមួ 
ពីថា្នាក់ ដឹ ក នំានិង មន្តៃជំី នាញ គៃ ប់ 
វិស័យ  ដៃ ល មិន ធា្លោប់ មា នចា ប់-  
តាំង ពី កា រចូ ល រួ មរប ស់ គណ-  
ប កៃស បៃជាជ ន កម្ពុ ជា ក្នុ ងវៃ ទិកា  
ICAPP  ពីឆ្នាំ២០០០  ម ក ៕

 ឡាយ  សា មាន   
 
  ភ្នំ ពេញៈ កៃុម បៃឹកៃសា ភិបាល 

នៃ គៃូពៃទៃយ ស្ម័គៃ ចិត្ត យុវជន 
សម្តៃច តៃ ជោ  បាន ចៃន ចោល 
នូវ កម្ម វិធី យុទ្ធនា ការមា្នាក់១ ដុលា្លោរ  
ដើមៃបី ទៃទៃង់ ដល់ សកម្ម ភាព 
របស់ កៃុម គៃូ ពៃទៃយ ដៃល កំពុង 
បំពៃញ ភារ កិច្ច យា៉ាង សកម្ម ក្នុង 
ការ ពៃយាបាល   នងិ ទប ់សា្កាតក់ារ- 
រីក រាល ដល ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។   

ការ ចៃន ចោល នៃះ   បនា្ទាប ់ព ី
លៃច ចៃញ នវូ ខតិ ្តបណ័្ណ មយួ បន្ត 
ចៃក ចាយ នៅ លើ បណា្ដោញ- 
សង្គម  ដៃល មាន ខ្លឹម សារ ថា  
« យទុ្ធ នា ការ មា្នាក ់១ ដលុា្លោរ   ចៃក  
រំលៃក ក្តី គោរព ដឹង គុណ ដល់ វីរ- 
គៃ ូពៃទៃយ កម្ពជុា   ដៃល បាន ខតិ ខ ំ
បពំៃញ ការងរ ទាងំ យប ់ទាងំ ថ្ងៃ   
ដើមៃបី កម្ពុជា   និង បាន ចូល រួម 
យា៉ាង សកម្ម បំផុត បៃយុទ្ធ បៃឆងំ   
នងិ ពៃយាបាល យក ឈ្នះ លើ ការ- 
រាល ដល ជំងឺ កូ វីដ ១៩   នៅ កម្ព ុជា ។   

  អនុ បៃធាន កៃមុ បៃកឹៃសាភិ បាល 
នៃ គៃូពៃទៃយ ស្ម័គៃ ចិត្ត យុវ ជន 
សម្តៃច តៃ ជោ លោក សៃី  ពៃ ជ  
ចន្ទ មុន្នី  បាន បង្ហោះ នៅ លើ 
បណា្ដោញ សង្គម ហ្វៃ ស ប៊ុ ក ផ្លូវ- 
ការ របស់ ខ្លួន ដោយ បាន ចាត់- 
ទុក ខិត្ត ប័ណ្ណ នោះ ជា ព័ត៌ មាន 
ក្លៃង កា្លោយ ។  «  សមា គម គៃ ូពៃទៃយ 
ស្ម័គៃ ចិ ត្ត យុវជន សម្តៃច តៃ ជោ 
( TYDA )  មិន មាន យុទ្ធ នា កា រ 
មា្នាក់ ១ ដុលា្លោរ នៃះ ទៃ » ។ 

 លោក   ហុ៊យ   យា៉ា ឡៃង   ផលិត ករ   
និង ជា មា្ចាស់ ផលិត កម្ម  ក ថា- 
ជ័យ ភាព យន្ត   និង ជា អ្នក- 

គៃប់គៃង កម្មវិធី ១ ម៉ាង ដើ មៃបី 
សង្គម ជាតិ  ដៃល បាន ផ្តួច ផ្តើ ម 
កម្ម វិធី នៃះ បាន ចៃញ លិខិត សុំ- 
ទោស ចពំោះ កៃមុ បៃកឹៃសា ភបិាល 
សមា គម គៃ ូពៃទៃយ ស្មគ័ៃ ចិត្ត យុវ ជន 
សម្តៃច តៃ ជោ   ដៃល ចុះ ថ្ងៃទី   
១៥   ខៃ មនីា។ ដោយ បាន   យក  
Logo  មក បៃើ នៅ លើ  Poster  
ផៃសព្វ ផៃសាយ កម្ម វិធី  យុទ្ធនា ការ 
មា្នាក់ ១  ដុលា្លោរ   ចៃក រំលៃក ក្តី- 
គោរព ដឹង គុណ ដល់  វីរ គៃូ ពៃទៃយ 
កម្ពជុា   ដើមៃបី ទៃទៃង ់ដល ់ សកម្ម- 
ភាព របស់  TYDA ដោយ មិន 
បាន សុំ ការ អនុ ញ្ញាតពី កៃុម- 
បៃឹកៃសា ភិបាល ជា មុន ។   

នៅ លើ ហ្វៃ ស ប៊ុ ក ផ្លូវ ការ 
របស់ គៃូ ពៃទៃយ ស្ម័គៃ ចិត្ត យុវជន 
សម្តៃច តៃ ជោ  ( TYDA)  បាន 
បង្ហោះ សារ ជា បន្ត បនា្ទាប ់ដោយ 
ថ្លៃង អំណរ គុណ ដល់ សបៃបុរ សជន 
ដៃល បាន ឧប ត្ថម្ភ ជា ថវិកា  និង 
សមា្ភារមួយ ចំនួន ដោយ ផ្ទាល់   
សមៃប់ បៃើ បៃស់ ជា ចាំ បាច់   
ក្នុង អំឡុង ពៃល កៃុម គៃពូៃទៃយ 
ដៃល កំពុង បំពៃញ ភារ កិច្ច មនុសៃស - 
ធ ម៌ បៃកប ដោយ មទ នភាព 
ក្នុង ការ ចូលរួម ទប់ សា្កាត់ ការ -      
រីក រាលដល ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។     កាល- 
ព ីឆ្នា២ំ ០ ២០   គៃ ូពៃទៃយ ស្មគ័ៃ ចតិ្ត 
របស់TYDA    ចំនួន   ៤២២នាក់   
បាន  ចលូ រមួ ជា មយួ រដ្ឋាភ ិបាល 
ក្នងុ ការ ទប់ សា្កាត់ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។ 
សមា គម គៃូពៃទៃយ ស្ម័គៃ ចិត្ត យុវ- 
ជន សម្តៃច តៃ ជោ តៃូវ បាន 
បង្កើត ឡើង កាល ពឆី្នា ំ២០១២ 
ផ្តចួ ផ្តើម ដោយ លោក  ហុ៊ន   មា៉ា ណៃ ត  
និង ភរិ យារបស់ លោក៕

លោកហុ៊ន សេន   ពេលធ្វើជាអធិបតីនេកិច្ចបេជំុACC ឆ្នា២ំ០១៩។ រូប SPM 

កម្ពជុានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចបៃជំុកៃមុបៃកឹៃសា 
វបៃបធម៌និងសន្នសីិទនៃគណបកៃសនៅអាសីុ

សមគមគៃពូៃទៃយស្មគ័ៃចិត្តយុវជនសម្ដៃច
តៃជោមិនមនយុទ្ធនាការម្នាក់១ដុល្លារទៃ

រដ្ឋបាលខៃត្តកំពតបង្គាប់ឱៃយកៃមុហុ៊នសូងួនផ្អាកឈូសឆាយលើដីទំនាស់ជាមួយអតីតកងកម្លាងំការពារកោះឆ្នៃរ
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ឡុង គីម ម៉ា រីតា

មណ្ឌលគិរីៈ បៃជាពលរដ្ឋ រស់នៅ 
ក្នុង សហគមន៍ ពៃឈើ  ស្ថិតក្នុង ភូមិ ពូ- 
រ៉ា ដៃ ត ឃុំ សៃ អំពូ ម សៃុក ពៃ ជៃ ដា 
ខៃត្តមណ្ឌលគិរី បង្ហាញ ក្តីបារម្ភ ជុំវិញ 
ការបន្ត កាប់ ទន្ទៃន ដី ពៃ សហគមន៍ 
របស់ ខ្លនួ ពី សំណាក់ ឧ កញ៉ា និង ឈ្ម ួញ 
ធំៗ  ដោយ ពួកគៃ សុំឱៃយ អាជា្ញាធរ ជួយ 
ទបស់្កាត ់ផង។ អាជា្ញាធរ ដៃនដ ីអះអាង 
ថា នឹង ចុះ សៃវជៃវ ករណី នៃះ ។

ព ីមៃសិលមញិ  មាន គៃឿងចកៃ  នងិ កៃមុ- 
ឈ្មួញ  ដៃល មិន ស្គាល់ ឈ្មោះ ជាចៃើន 
នាក ់បាន បន្ត ចុះមក ទន្ទៃន ដ ីសហគ មន ៍
ពៃឈើ នៃះ  បើទោះជា បៃជា សហគមន៍  
ធ្លាប់បាន ចុះ ការពារ  និង ហាមឃាត់  
ដោយ ឈាន ដល់ មាន ការដាក់ ពាកៃយ- 
បណ្តឹង ទៅ តុលាការ ផងដៃរ ក៏ដោយ។ 

អ្នកសៃ ីសៃង ណបុ  ជា ពលរដ្ឋ ធ្លាបប់ាន- 
ចៃញមុខ ប្តឹងតវ៉ា ពី ការកាប់ ទ ន្ទៃ ន ដី 
សហគមន ៍របស ់ខ្លនួ  កាល ពៃល កន្លងទៅ  
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី មៃសិលមិញ ថា  ដី 
សហគមន ៍អ្នកសៃ ីដៃល ទទលួស្គាល ់ដោយ   
កៃសងួ មហាផ្ទៃ  នងិ កៃសងួ កសកិ ម្ម  ទ ំហ ំ 
១ ៣២៣ ហកិតា មាន ពលរដ្ឋ ជាង ១៥០ 
គៃួសរ រស់នៅតៃូវបាន អ្នកមាន អំ ណាច  
និង ឧកញ៉ា ទន្ទៃន យក ជា បន្ត បនា្ទាប់។

អ្នកសៃ ីបារម្ភថា ៖«ដ ីសហគមន ៍នៃះ  គ ឺ
សមៃប់ អាសៃ័យ របស់ សហគមន៍ ជន- 

ជាតិ ដើម ភាគ តិច  ធ្វើសៃ ចមា្ការ  ហើយ 
មិន មៃន របស់ ផ្ទាល់ ខ្លួន នរណា ទៃ។ វ 
បាត់ ជិត [អស់] ហើយ  យើង បារម្ភ លើស 
ពី បារម្ភ  ពៃះ មិនមាន សងៃឃឹមថា  គៃ នឹង 
ជួយ ឱៃយ សហ គមន៍ យើង វិញ នោះ ទៃ»។

អ្នកសៃី បន្តថា  ការកាប់ ទន្ទៃន  បាន- 
កើត ឡើង អស់ ជាចៃើន ឆ្នាំ មក ហើយ  
បើទោះជា បៃជា សហគមន៍  បាន ប្តឹងទៅ 
តុលា ការ  ក៏ គ្មោន ចំណាត់ការ សមៃប់ 
សហគម ន៍ អ្នកសៃី ដៃរ។

អ្នក សៃ ីបញ្ជាកថ់ា ៖«គៃ ទន្ទៃន យក ធ្វើ 
រី សត ធ្វើ ចមា្ការ ធ្វើ អី អីជា កម្មសិទ្ធិ ផ្ទាល់ - 
ខ្លនួ របសគ់ៃ តៃម្តង។ ខ្ញុ ំឆ្ងល ់ដៃរ  ដ ីសទុ្ធ តៃ 
មាន ពៃឈើ ធំ  ហើយ ជា ដី សហគមន៍  

ហៃតុអ្វី បាន គៃ ថា គៃ មាន ប្លង់ រឹង  មានអី  
អ៊ីចឹង  ខ្ញុំមិន យល់ ទៃ។ ដូច ពួក ខ្ញុំ មាន 
ដីសៃ  ដីចមា្ការ ពី ដូនតា អី នៅ ហ្នឹង  គៃ 
មិនអាច ចៃញ ប្លង់ ឱៃយ ទៃ»។

ពលរដ្ឋ សហគមន៍ មា្នាក់ ទៀត  ដៃល 
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ក្នុងលក្ខ ខណ្ឌ មិន 
បញ្ចៃញ ឈ្មោះ  ដោយ បារម្ភ ពី សុវត្ថិភាព  
បាន លើកឡើងថា  លោក បារម្ភ ដី សហ- 
គមន៍ ពៃឈើ ដៃល ពលរដ្ឋ ខំ ការពារ  នឹង 
តៃវូបាន បាតប់ង ់អស ់ ពៃះតៃ ស្ថានភាព 
នៃ ការកាប់ ទន្ទៃន នៅតៃ កើតមាន ឡើង 
ជា បន្ត បនា្ទាប់។ លោក ស្នើ ឱៃយ អាជា្ញាធរ  
ជាពិសៃស រដា្ឋាភិបាល  ការពារ ដីពៃ សហ- 
គមន៍ នៃះ  ឱៃយ បាន សមៃប់ កូនចៅ ជំនាន់ 

កៃយ ជនជាតិ ដើម របស់ លោក។
លោក បញ្ជាក់ថា ៖«អ្នក ឈូស ឆយ 

នៃះ  យើង មិនដឹង ចៃបាស់ ទៃ  គៃន់ ដឹងថា  
ជា ក្មួយ  ជំទាវ នៅ ភ្នំពៃញ។ នៅ ពៃល មាន 
ការកាប់ទន្ទៃន  គឺមាន មនុសៃស ផៃសៃងៗ គ្នា 
រហតូ  តៃ តាមពតិ  គ ឺបគុ្គល តៃ១ កៃមុ ហ្នងឹ 
ទៃ។ តាម ផៃនទី ដៃល យើង មានមក  ដី 
នៃះ  គឺជា ដី សមូហភាព របស់ សហគមន៍  
ការពារ ពៃឈើ  ដៃល យើង បាន ពៃយាយាម 
ទប់ស្កាត់  តៃ កាន់តៃ អស់ ទៅ  ពៃលនៃះ  
ទប់ស្កាត់ លៃងរួច តៃម្តង»។ 

លោក មើល សឿន  អភិបាលសៃុក 
ពៃជៃ ដា  បញ្ជាក់ ពី មៃសិលមិញ ថា  លោក 
មិនទាន់ បានដឹងថា  មាន អ្នក ទៅ កាប់ 
ទន្ទៃន ដី សហគមន៍ ពៃឈើ នៃះ នោះ 
ទៃ។ ប៉ុន្តៃ លោក អះអាងថា  លោក នឹង 
ចាត់  កៃុមការងរ ចុះទៅ ពិនិតៃយ ។ ទោះ - 
យា៉ាងណា លោកបាន បដិសៃធ បក សៃ យ  
ព័ត៌មាន នានា ជុំវិញ ដី សហគមន៍ នៃះ។

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«ខ្ញុ ំមិនដឹង  ការចោទ - 
បៃកាន់ នៃះ ចៃបាស់ ទៃ  តៃ កៃង លោ ដី គៃ 
មាន ប្លង ់កម្មសទិ្ធ ិទៃ ដងឹ។ ខ្ញុ ំអត ់ដងឹ ទៃ  ចា ំ
មើល ខ្ញុំ ឱៃយ [មន្តៃី] ជំនាញ សៃវជៃវ សិន» ។

ចណំៃក លោក សងុ ឃាង  បៃធន មន្ទរី- 
កសិកម្ម រុកា្ខា បៃមាញ់ និង នៃសទ ខៃត្ត 
មណ្ឌលគរិ ី បាន បដសិៃធ ធ្វើ អតា្ថាធបិៃបាយ  
ដោយ អះអាងថា  លោក មិនបាន ដឹង។

លោក សុឹង សៃន ករុណា  អ្នកនាំពាកៃយ 
សមាគម ការពារ សិទ្ធិមនុសៃស  អាដហុក  

លើកឡើងថាករណ ីរលំោភ ដធី្ល ីព ីសណំាក ់
អ្នក មាន លុយ  មាន អំណាច នៅក្នុង ខៃត្ត 
មណ្ឌលគិរី នៃះ  មានរឿង ជា បន្តបនា្ទាប់  
ខណៈ ឃើញ មាន ចណំាតក់ារ ព ីខាង ថា្នាក-់  
ដកឹ នា ំរដា្ឋាភបិាល កន្លង មក ផងដៃរ នោះ។ 
ប៉នុ្តៃ លោក សង្កត ់ធ្ងន ់ថា  ករណ ីខ្លះ នៅតៃ 
បន្ត កើតមាន ឡើង ដដៃល។

លោក ស្នើថា ៖«ដចូ្នៃះ ហើយ យើង ទទចូ   
សុ ំឱៃយ បៃមខុ រដា្ឋាភបិាល តៃវូ បន្ត ចាត ់មន្តៃ-ី 
ជនំាញ ចុះ ធ្វើការ សៃវជៃវ នងិ តៃតួ ពនិតិៃយ   
លើ ករណី ទាំងនៃះ ឡើង វិញ។ បើសិន- 
ជាមាន ជន ណា បៃពៃតឹ្តល្មើសចៃបាប ់តៃវូតៃ 
ចាតវ់ធិនការ តាមចៃបាប ់ដើមៃប ីពៃមាន កុ ំឱៃយ 
កើត មាន ករណី បៃបនៃះ កើត ឡើង ទៀត  
នងិ កជ៏ា ការបង្ហាញ ព ីការពងៃងឹ ការ អន ុវត្ត   
ចៃបាប់ ដោយ មិន រីសមុខ ផងដៃរ»។

កាលពី អំឡុង ឆ្នាំ២០១៧  តំណាង 
សហ គមន៍ ពៃឈើ  បានដាក់ ពាកៃយ- 
បណ្តឹង ទៅ សលាដំបូង ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី  
ដើមៃបីឱៃយ ចាត់វិធនការ បុគ្គល  និង ឈ្មួញ 
អ្នកមាន លុយ មានអំណាច  ដៃល កាប់- 
ទន្ទៃន ដី របស់ សហគមន៍ ធ្វើជា កម្មសិទ្ធិ   
ដោយ អះអាងថា  ដី សហគមន៍ ពៃឈើ 
ភូមិ ពូរ៉ាដៃត  គឺមាន ការទទួលស្គាល់ ពី 
កៃសួង ពាក់ព័ន្ធ។ ប៉ុន្តៃ បណ្តឹង នៃះ  មិន- 
តៃវូបាន ចាតក់ារ នោះ ទៃ  ដៃលជា ហៃតនុា-ំ 
ឱៃយ សហគមន៍  បន្ត ដាក់ ពាកៃយបណ្តឹង ទៅ 
សលាឧទ្ធរណ៍ បន្ត ទៀត។ នៃះ បើតាម- 
ការអះ អាង របស់ បៃជា សហគមន៍៕

តពីទំ ព័រ  ១...សៃច ក្ដី ណៃនាំ 
ដដៃល នៃះ បាន ឱៃយ ដឹង ថា  មន្តៃី 
នគរ បាល នៅ ទទំូាង បៃ ទៃស តៃវូ 
មាន វិធន ការ  ដៃល  តៃូវ បង្កើន 
បន្ថៃម ទៀត ក្នុង ការ រឹត បន្តឹង 
អនុវត្ត ចៃបាប់ ចំពោះ រថយន្ត ដឹក 
កម្មករ   រថ យន្ត ដឹក អ្នក ដំណើរ  រ ថយ ន្ត 
ដឹក ដី   ថ្ម ខៃសាច់  និង រថយន្ត ដឹក  
ទំ នញិ គៃប់ បៃភៃទ   ដើមៃប ីធនា ថា   
អ្នក បើក បរ គៃប់ រូប មាន បណ្ណ 
បើក បរ តៃឹម តៃូវ រថ យន្ត មាន ឯក- 
សរ អនុញ្ញាត តាម ចៃបាប់ គៃប់- 
គៃន ់  មាន លក្ខណៈ បច្ចៃក ទៃស 
តៃមឹ តៃវូ   នងិ ការ ផ្ទកុ  ឬ ដកឹ ជញ្ជនូ 
ធនា សុវត្ថិ ភាព តាម ចៃបាប់ ដៃល 
បាន កំ ណត់ ។ 

 យោង តាម សៃច ក្ដ ីណៃ នា ំបាន 
ឱៃយ ដឹង ថា៖  «តៃូ វ ផ្អៃក លើ បទ- 
ពិសោធល្អ ដៃល សមៃច បាន 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០ ២០  នៅ តាម ភូមិ- 
សស្តៃ រជ ធនី   ខៃត្ត នី មួយៗ  
ដោយ ធ្វើ ការ កំ ណត់ ឱៃយ បាន 
ចៃបាស់ អំ ពី គោល ដៅ  មុខ សញ្ញា  
មូល ហៃតុ  និង ពៃល វៃលា បង្ក 
គៃះ ថា្នាក់ ឬ ការ បៃ ពៃឹត្ត អំ ពើ 
ដៃល ល្មើ ស ចៃបាប់ » ។ 

 យោង តាម របាយ ការណ៍ 
គៃះ ថា្នាក់ ចរ ចរណ៍ បណ្ដោះ- 
អាសន្ន ក្នងុ តៃ ីមាសទី ១  ឆ្នា ំ២០២១ 
បាន ឱៃយ ដងឹ ថា  ចនួំន ហៃតុ គៃះ- 

ថា្នាក់ ចរ ចរណ៍ ៨០៨ លើក បាន 
សមា្លាប់ មនុសៃស ជា ង ៤០០ នាក់ ។ 

 ស្នង ការ នគរ បាល ខៃត្ត ពៃះ- 
សហីនុ   លោក   ជនួ   ណារិន្ទ  បាន 
បៃប ់ភ្ន ំពៃញ ប៉សុ្ដិ៍ពមីៃសិល មញិ ថា  
កមា្លាំង ជំនាញ នៅ តៃ បន្ត អនុ វត្ត 
ចៃបាប់ ចរចរណ៍ ផ្លូវ គោក ដោយ មិន 
បន្ធូរ ដៃ ឡើយ   ប៉ុន្តៃ បន្ថៃម វិធន- 
ការ ដោយ ផ្តល់ កា រ ណៃនាំ ដល់ 
អ្នក ធ្វើ ដំ ណើរ តៃូវ ពាក់ មា៉ាស់   
ដើមៃបី ចូល រួម ក្នុង ការ ទប់ ស្កាត់ 
ការរត តៃបាត ជំងឺ កូវីដ ១ ៩។ 

  លោក ថា ៖ « ការ អនុវត្ត ចៃបាប់ 
ចរ ចរណ៍ យើង នៅ តៃ រឹត បន្តឹង 
អត ់មាន បន្ថយ ដៃ ទៃ  យើង នៅ តៃ 
អន ុវត្ត ជា បន្ត បនា្ទាប ់ដល ់បច្ច ុបៃបន្ន 
នៃះ  គៃន់ តៃ យើង បន្ថៃម ទៅ លើ 
ចៃបាប់ ចរ ចរណ៍ គឺ ណៃនាំ គត់ 
ឱៃយពា ក់ មា៉ាស់   តៃវូ មាន អាល ់កលុ  
ណៃ នាំ កិច្ច ការពារ បញ្ហា កូវីដ   
ហើយ ពៃល យើង តៃួត ពិនិតៃយ ក៏ 
មាន ការ ចៃក មា៉ាស់ ឱៃយ គត់ ផង   
យើង មាន មា៉ាសុីន វស់ កម្តៅ នៅ 
តាម គៃប់ គោល ដៅ នគរ បាល- 
ចរ ចរណ៍ នៅ ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ   
នងិ បញ្ជាៃ ប តាម កា រ ណៃ នា ំរបស់ 
រដា្ឋាភិ បាល  ៣ កំុ ៣ ការ ពារ » ។ 

 លោក   ជួន   ណារិន្ទ   ក៏ បា ន 
គូស បញ្ជាក់ឱៃយ ដឹង  ផង ដៃរ ថា   
គៃះ ថា្នាក ់ចរ ចរណ ៍នៅ ក្ន ុង ខៃត្ត 

ពៃះ សីហ នុ មួ យ រយៈចុ ង កៃយនៃះ 
មាន ការ កាត់ បន្ថយ ចៃើន បើ 
បៃៀប ធៀប កាល ពី បុ៉នា្មោន ឆ្នា ំមុ ន ។   

 លោក ថា ៖ « គៃះ ថា្នាក់ ចរ- 
ចណ៍ នៃះ មាន ការ កាត់ បន្ថយ 
ចៃើន   ហើយ គៃះ ថា្នាក ់ចរ ចរណ ៍
ដ ល់ អាយុ ជីវិត នៃះ ដោយ សរ 
ការ បៃើ បៃស់ មធៃយា បាយ មិន 
គោរព ចៃបាប់   ហើយ មិន គោរព ផ្លូវ   
ចៃើន តៃ ជិះ លឿន  ជិះ វ៉ា  និង ជិះ 
ចូល ទៅ មធៃយា បាយ ធំៗ  ហើយ 
ភាគ ចៃើន បង្ក ដោយ ខ្លួន ឯង » ។ 

 លោក ឱៃយ ដឹង ដៃរ ថា   បើ ទោះ បី- 
ជា ដក កមា្លាំង មួយ ចំនួន ដើមៃបី  
 ទប់ ស្កាត់ កូវីដ ក្តី   ប៉ុន្តៃ កមា្លាំង 
ជំនាញ នៅ តៃ ឈរ បៃចាំ ការ   

ដើមៃបី តៃួត ពិនិតៃយ អ្នក បើក បរ ដឹក- 
លើស ទម្ងន់   និង អ្នក បើក បរ មិន 
គោរព ចៃបាប់ ។   លោក ថា ៖  « គឺ 
យើង ធ្វើ ការ ណៃ នំា តៃតួ ពិនិតៃយ ជា 
បៃ ចំា  សំខាន់ បំផុត ផ្លវូ ជាតិ លៃខ   ៤  
ខាងជំនាញ នាយក ដា្ឋាន នគរ- 
បាល សណា្ដោប ់ធ្នាប ់ចរ ចរណ ៍គ ឺ
គត់ មាន គោល ដៅ  ដើមៃបី លៃបាត 
តៃួ ត ពិនិតៃយ   ដោយ សរ យើង ផ្លូវ- 
វៃង  ពៃល ខ្លះពួក គត់ ចៃើន តៃ 
ភ្លៃច ខ្លនួ  អះអាង ថា  ស្ងាត ់  យើង 
បាន រៀប ចំ កៃុម ចល័ត ដើមៃបី ឆ្មក់ 
តៃួត ពិនិតៃយ តាម ពាក់ កណា្ដោល ទី   
ដើមៃបី តៃួត ពិនិតៃយ ជាតិ សៃវឹ ង   និង 
សរ ជាតិ ញៀន ផង   ពៃះ ចុ ង ទី   
ដើម ទី   យើង មាន ហើយ» ៕

ប្រជាសហគមន៍នៅស្រកុព្រជ្រដា បារម្ភពីការទន្ទ្រនដីព្រ សហគមន៍នៅត្រ បន្តកើតឡើង

លោក ន្រត សាវឿន...

ក្រមុប្រជាសហគមន៍នៅមុខតុលាការខ្រត្តមណ្ឌលគិរី កាលពីថ្ង្រទី១០ មីនា។ រូប Kroeung Tola's fb

មន្ត្រ ីនគរ បាល បញ្ជារថយន្ត អ្របខាងដើម្របី ត្រតួ ពិនិត្រយ។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី



ថ្ងៃពុធ ទី១៧ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

អោម ប៊ុនធឿន 

សៀមរាបៈ  អាជ្ញាធរ ជតិ អបៃសរា 
គៃង ចៃញផៃសាយ វីដៃ អូ ឯកសារ  ដៃល 
មាន ឈ្មោះ ថា «ទឹក សាង អង្គរ» នៅ - 
ដើមខៃ មៃសាខាងមុខ ដៃល វី ដៃ អូ 
ឯកសារ នៃះ  នងឹ បង្ហាញ អពំ ីសកម្មភាព 
ជក់ស្តៃង   អំពី ផ្លូវទឹក បុរាណ។

អ្នកនំាពាកៃយ អាជ្ញាធរ ជតិ អបៃសរា លោ ក 
ឡុង កុសល បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាលពី 
មៃសិលមិញ ថា នៃះ ជ លើក ទី១ ហើយ 
ដៃល អាជ្ញាធរ ជតិ អបៃសរា  បាន កសាង 
ឯកសារ ជ លក្ខណៈ វីដៃ អូ ពៃះ ក្នុង 
ពៃល កន្លងទៅ មាន ចងកៃង ឯកសារ 
ជចៃើន  ប៉នុ្តៃ មនិមាន លក្ខណៈ ជ វដីៃ អ ូ
ឡើយ។ បើតាម លោក កុសល វីដៃ អូ 
ឯកសារ ថ្មី នៃះ  អាច នឹង ចៃញផៃសាយ នៅ 
អំឡុង ដើមខៃ មៃសា តៃ មិន ទាន់ ដឹងថា 
វីដៃ អូ នោះ មាន ប៉ុនា្មោន នាទី នោះទៃ។ 

លោក ថ្លៃងថា៖«វីដៃ អូឯកសារ នៃះ  
គឺជ ឯកសារ មួយ  ដៃល យើង ពិនិតៃយ 
តាម តឹកតាង នៃលក្ខណៈ បៃប វិទៃយា សា ស្តៃ 

ក៏ដូចជ តាម ការ អ ង្កៃត ជ លក្ខណៈ 
ដោយឡៃក ដោយផ្ទាល់ និង ការអនុវត្ត 
ជក់ស្តៃង  របស់ អាជ្ញាធរ ជតិ អបៃសរា តៃ - 
ម្តង ។ អ៊ចីងឹ គមឺាន លក្ខណៈ វទិៃយាសា ស្តៃ 
ផង មាន លក្ខណៈ ជក់ស្តៃង តាមរយៈ 
ការអនុវត្ត ផង»។ ចំណុច សំខាន់បំផុត 
នៃ វីដៃ អូ ឯកសារ ទឹក សាង អង្គរ នៃះ គឺ 
អាជ្ញាធរ ជត ិអបៃសរា ចងប់ង្ហាញ ជនូ ដល ់
សាធារណជន អំពី ការចូលរួម នៃ ទឹក  
នៅក្នងុ ការកសាង អា រៃយធម៌  ក្នងុ ការកសា ង  
បៃទៃសជត ិកម្ពជុ តាងំព ីសមយ័ ដើម- 
មក។ លោក ថ្លៃងថា៖ «បាននយ័ថា ទកឹ 
ក៏ ជ ផ្នៃក មួយ យ៉ាងសំខាន់  ក្នុងការ- 
អភិវឌៃឍ បៃទៃស  ជពិសៃស ទៅទៀត  គឺ 
ទឹក នៃះ ចូលរួមចំណៃក សំខាន់ ក្នុងការ -  
ធ្វើយ៉ាងណា រកៃសា ឱៃយ បាន នវូ លនំងឹ របស ់
បៃង្គ បៃសាទ។ ហ្នងឹហើយ ដៃល យើង 
បៃសិទ្ធ នាម ថា  ទឹក សាង អង្គរ»។ 

លោក កុសល បន្ត ថា ទឹកបាន ដើរតួ 
យ៉ាងសំខាន់ នៅក្នុង កិច្ចការងរ  ជំរុញ 
ការអភិវឌៃឍ បៃទៃស ក្នុង អតីតកាល 
ជពិសៃស អារៃយធម៌ នៅក្នុង តំបន់ អង្គរ។ 

ទីកៃុង នៅ អង្គរ ពី អតីតកាល តៃូវបាន គៃ 
ហៅថា  ជទី កៃុង ទឹក ពៃះ ទីកៃុង នោះ  
មានការ រីកចមៃើន ដោយ ការទាញយក 
ទឹកធម្មជតិ មកបៃើបៃស់ ដើមៃបី ជ 
បៃយោជន ៍ក្នងុការ កសាង សៃដ្ឋកចិ្ច នងិ 
ការកសាង សំណង់ សា្ថាបតៃយ កម្ម។

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖«យើង ដឹង ហើយ 
ថា តាមរយៈ ការសៃវជៃវ  បៃសាទ- 
អង្គរ មាន ទម្ងន ់រាបសិ់ប តោន សួរថា តើ 
ទម្ងន់ បុ៉ណ្ណងឹ អាច នឹង ទៃទៃង់បាន យ៉ាង - 
ដូចម្ដៃច? នៃះ គឺជ ភាព អច្ឆរិយ របស់ 
បុព្វបុរស ខ្មៃរ។ បៃង្គ បៃសាទ របស់ 
យើង កសាង នៅលើ ផ្ទៃ នៃ ខៃសាច់ ហើយ 
ទកឹ នៃះ រកៃសា សណំើម នៃ ខៃសាច ់ដៃលមាន 
តួនាទី ជ គៃឹះ របស់ បៃសាទ»។ 

តាមរយៈ ការសិកៃសា សៃវជៃវ ផ្លូវទឹក 
បុរាណ នៅ តំបន់ អង្គរ ធ្វើ ឱៃយ អាជ្ញាធរ- 
ជត ិអបៃសរា បច្ចបុៃបន្ន  អាចធ្វើ ការគៃបគ់ៃង 
ទឹកបាន យ៉ាង មាន បៃសិទ្ធភាព ជទី - 
បផំតុ ។ ទោះប ីទកឹ ដៃល ធា្លាកច់ុះ មកព ីភ្ន ំ
គូ លៃន  តាម ដងស្ទឹង មួយចំនួន ដៃល 
មាន ដូចជ ស្ទឹង សៀមរាប ស្ទឹង រលួស 

និង ស្ទឹង ពួក ក៏ដោយ អាជ្ញាធរ អបៃសរា 
អាច បង្វៃ រទឹក នោះ ឱៃយ ហូរ ទៅ ទីកន្លៃង 
ណា មួយ តាមចិត្ត ក៏បាន។ នោះ គឺជ 
ចំណុចខា្លាំង នៃ ការគៃប់គៃង ទឹក នៅក្នុង 
តំបន់ អង្គរ ដៃល អាច រកៃសា ទឹកបាន ទាំង 
ខួប បៃំង  និង វសៃសា។ «បានន័យថា  
បៃព័ន្ធ ផ្លូវទឹក បុរាណ ដៃល បុព្វបុរស 
យើង លោកក  សាង មក ពីមុនមក នោះ 

លោក បាន ចាត់ចៃង ទឹកបាន យ៉ាង- 
ល្អបៃសើរ ជទីបំផុត ហើយ តាមរយៈ 
បៃព័ន្ធគៃប់គៃង ផ្លូវទឹក បុរាណ ដៃល 
យើង  សិកៃសា សៃវជៃវ រកឃើញ ឡើង - 
វិញ ហ្នឹង គឺ យើង អនុវត្តតាម អ្វីដៃល 
បពុ្វបរុស យើង បានធ្វើ ទៃ គៃនត់ៃ យើង 
ធ្វើ ឱៃយ  ដំណើរការ ឡើងវិញ  នូវ អ្វី ដៃល 
មាន សៃប់» ៕

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈ បើទោះបី ជ សា្ថាន- 
ភា ព នៃ ការ រាតតៃបាត ជំងឺ កូ វីដ ១ ៩ 
នៅ មនិទាន ់ ថម ថយ កដ៏ោយ ក ៏
រដ្ឋាភិបាល កូរ៉ៃ  នៅតៃ បន្ត ផ្តល់ 
កូតា  ក្នុង ការ នាំ ពលករ កម្ពុជ 
ទៅ ធ្វើការ នៅ បៃទៃស នៃះចនំ ួន 
៥០ភាគ រយ សមៃប់ ឆមាស 
ទ១ី ឆ្នា ំ២០២១  ខណៈ ពល ករ 
ដៃល តៃវូ បាន អនុញ្ញាតឱៃយ ដក់ - 
ឈ្មោះ  ចលូ ក្នងុ បញ្ជី សុំ ស្វៃង រក 
ការ ងរ ធ្វើ ក្នងុ ឆ្នា ំ នៃះ មាន ចនំនួ 
សរុប ២២ ៦៩៧នាក់ ។

លោក  អុិត សំហៃង រដ្ឋ មន្តៃី 
កៃសួង ការ ងរ និង បណ្តះុ  បណា្តា  ល 
វិជ្ជាជីវៈបាន សរសៃរ បង្ហាះ នៅ 
លើ ទំព័រ ហ្វៃ ស បុ៊ក របស់ លោក 
កាលពី ថ្ងៃទី១៥ មីនា ថា កៃសួ ង 
ការងរ និង មុខរបរ នៃ សាធា - 
រណរដ្ឋ កូរ៉ៃ បាន ជូនដំណឹង ពី 
ការបៃងចៃក កូតា សមៃប់ ពល ករ 
កម្ពជុ ទៅធ្វើ ការ នៅ សាធា រណ - 
រដ្ឋ ករូ៉ៃ តាមរយៈ បៃពន័្ធ អនញុ្ញាត 
មុខរបរ (EPS)។ បើទោះបី 
សា្ថានភាព នៃ ការ  រាតតៃបាត ជំងឺ កូ - 
វីដ១៩ មិនទាន់ មានការ ថម- 
ថយ ក៏ដោយ ក៏ រដ្ឋាភិបាល កូរ៉ៃ   
នៅតៃ បន្ត ផ្តល់ កូតា ចំនួន ៥០ 
ភាគរយ គឺ មាន វិស័យ ឧសៃសា ហ - 
កម្ម ចំនួន ៣ ៤០៤នាក់។

 សមៃប ់ឆមាស ទ២ី  ឆ្នា ំ២០- 
២១កម្ពជុ នងឹ ទទលួបាន កតូា  
បន្ថៃម ទៀត បនា្ទាបព់ ីសា្ថាន ភាព 
ជំងឺ កូ វីដ១៩មាន ភាព ធូរសៃបើ យ ។ 

លោកបន្ថៃម ថា៖«ដោយ ឡៃ ក 

ចំនួន ពលករ ដៃល តៃវូបាន អនុ - 
ញ្ញាត ដក់ចូល ក្នងុ បញ្ជ ីសំុ ស្វៃ ង- 
រក ការងរ ធ្វើ ក្នុង ឆ្នាំ២០ ២១ 
មាន ចំនួន សរុប ២២ ៦៩៧នាក់  
ក្នុង នោះ វិស័យ ឧសៃសាហកម្ម 
ចំនួន១៦ ២៦១នាក់ វិស័យ 
កសិ កម្ម និង ចិញ្ចឹមសត្វ ចំនួន 
៥ ៧៧៨ នាក់ និងវិស័យ សំណង់ 
ចំនួន  ៦៥៨ នាក់»។ លោក 
សហំៃង សងៃឃមឹ ថា នងឹ ទទលួ- 
បាន កូតា បន្ថៃម ទៀត បនា្ទាប់ ពី 
សា្ថាន ភាព ជំងឺ កូ វីដ១៩ មាន 
ភាពល្អ បៃសើរ ឡើង។

បើតាម កៃសងួ ការ ងរ ក្នងុ ១ 
ឆ្នាំៗ ពល ករ  កម្ពុជ ដៃល  បាន 
ទៅ ធ្វើការ នៅ បៃទៃស កូរ៉ៃមាន 
បៃមាណ ៦ ០ ០  ០  នាក់។

កាលពី ខៃកុម្ភៈ កម្ពុជ និង 

សាធារណរដ្ឋ កូរ៉ៃ  បន្ត ចុះហត្ថ - 
លៃខា លើ អនុសៃសរណៈ នៃ ការ - 
យោគយល់ គ្នា ស្តីពី ការបញ្ជូន 
ពលករ ទៅ បមៃើ ការងរ  នៅ 
សាធារណរដ្ឋ ករូ៉ៃ កៃម បៃពន័្ធ 
អនុញ្ញាត មុខរបរ (EPS) ជ 
លើក ទី ៦ ខណៈ រយៈពៃល ជ ង 
១០ឆ្នាំ កន្លងមកនៃះ បៃព័ន្ធ 
EPS បាន បញ្ជនូ ពលករ ក ម្ព ុជ 
ជិត ៧មឺុន នាក់  ទៅ បំពៃញ ការ - 
ងរ នៅក្នុង បៃទៃស នៃះ។

លោកឌី ថៃ ហូ យ៉ា មន្តៃ ីកម្ម - 
វិធី ការពារ សិទ្ធ ិពលករ ចំណាក - 
សៃកុ  នៃ អង្គការសង់ តៃ ល់ធា្លា ប់ - 
បាន លើកឡើងថា ដំណើរ ការ 
នៃ ការបញ្ជូន ពលករ ទៅកាន់ 
បៃទៃស កូរ៉ៃ នៃះ  គឺជ ដំណើរ- 
ការល្អ មួយ  ដៃល អាច ផ្តល់ ឱកា ស 

ដល់ ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ បាន ចៃើន បើ 
បៃៀបធៀប នឹង ការបញ្ជនូ ពល ករ 
ចៃញ ទៅ បៃទៃស ដទៃ។ 

ក៏ប៉ុន្តៃ លោក ថា បើទោះជ 
ដំណើរ  ការ បញ្ជូន ពលករ ទៅ 
បៃទៃ ស  នៃះ មាន ភាពល្អបៃសើរ 
ហើយ ក្តី ក៏ លោក រំពឹងថា រដ្ឋា - 
ភបិាល នៃ បៃទៃស ទាងំ២ គរួ តៃ 
យកចិត្តទុកដក់ បន្ថៃម ទៀត។

លោក  បញ្ជាកថ់ា៖ «ពាកព់ន័្ធ 
នងឹ បៃពន័្ធ នៃ ការ ការពារ ទៅលើ 
សិទ្ធិ ពលករ និង លក្ខខណ្ឌ ការ - 
ងរ និង បៃក់ ឈ្នួល ឬ កន្លៃង 
រសន់ៅ មាន មយួចនំនួ ហាក ់នៅ 
ខ្វះចនោ្លាះ ពៃះ យើង ឃើញ មា ន 
ករណី សា្លាប់ មានអី អី៊ចឹ ង ហើ យ 
បៃព័ន្ធ លក្ខខណ្ឌ កន្លៃង រស់នៅ 
នៃះ គឺ តៃូវតៃ យកចិត្តទុកដក់ 

តៃូវតៃ ការពារ ពួកគត់ ឱៃយ មាន 
សុវត្ថិភាព នៅ កន្លៃង ការងរ 
នងិ កន្លៃង រសន់ៅ»។ កៃពនីៃះ 
លោកឌី ថៃ ហូ យ៉ា ចង់ ឱៃយ រដ្ឋា - 
ភិបាល កម្ពជុ ពិនិតៃយមើល លទ្ធ - 
ភាព នៃ ការចំណាយ របស់ ពល ក រ 
មា្នាក់ៗ ដៃល ទមៃំ ទទួល បាន 
ឱកាស ការងរ នៅ បៃទៃស កូរ៉ៃ 
គឺ តៃូវ ចំណាយ បៃក់ ជចៃើន។

លោក ហៃង សរួ អ្នកនាពំាកៃយ 
កៃសួង ការងរ  បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ កាលព ីមៃសលិមញិ ថា កៃ  ព ី
ទទួលបាន កូតា ពី រដ្ឋាភិបាល 
កូរ៉ៃ  នៃះ កម្ពុជ ក៏បាន ស្នើសុំ 
ទៅ ភាគី ថៃ ដើមៃបី សមៃួល ថ្លៃ 
សៃវា នានាដល់ ពលករ ខ្មៃរ ដៃ ល  
កំពុងធ្វើការ  នៅបៃទៃស នោះ 
ផង ដៃរ។ លោក បន្តថា កន្លង ទៅ 
ការ ស្នើសុ ំបន្ត ទដិ្ឋាការ ដើមៃប ីបន្ត  
ការរស់នៅ និង ធ្វើការ នៅ បៃទៃ ស 
នៃះ គឺ មានការ លើកឡើងថា 
មានតម្លៃ ថ្លៃ ប៉ុន្តៃសំណើ របស់ 
កម្ពុជ គឺ អាសៃ័យ ទៅ លើ  
ការសមៃច របស ់រដ្ឋាភបិាល ថៃ 
ក្នងុការ បញ្ចះុតម្លៃ ថ្លៃ សៃវា នៃះ ។ 
លោក បញ្ជាក់ថា ៖«យើង  បា ន  
ស្នើសុ ំទៅ ភាគ ីថៃ ដើមៃបី សមៃលួ 
ថ្លៃ សៃវា នានា។ ប៉ុន្តៃ នោះ គឺជ 
អធិប តៃយៃយ ភាព  របស់ ស ម - 
ភាគី យើង »។

ចាបព់ ីថ្ងៃទ១ី៥ ខៃមករា ដ ល ់ 
ថ្ងៃទី ១៣ ខៃកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ 
ពលករ បរទៃស ដៃល បាន ចុះ - 
ឈ្មោះ ជមយួ កៃសងួ ការងរ ថៃ 
មាន ចំនួន៦៥៤ ៨៦៤នា ក់ 
ក្នងុនោះ មាន ពលករ កម្ពជុ ចំនួ ន 

២០៣ ៦៧៩នាក់។ ក្នងុ ចំណោ ម 
ពលករ ខ្មៃរ ទាំង  នៃះ គឺមាន 
ពលករ មាន និយោជក ចំនួន 
១៨ ០ ៤៧៦នាក់ និង មាន ពល ក រ 
មិនមាន និយោជក ចំនួន ២៣ 
២០៣នាក ់ទទលួបាន ការបន្ត 
ទិដ្ឋាការ ដើមៃបី បន្តការងរ និង 
រស់នៅ ក្នងុ បៃទៃស ថៃ សៃបចៃបា ប់ ។

លោកលឹ ង សុ ផុនកៃុមការ - 
ងរ នៃ អង្គ ការសង់ តៃ ល់ បៃចាំ 
បៃទៃស ថៃ បាន លើកឡើងថា 
បើសិនជ រដ្ឋាភិបាល ស្វៃងរក 
ការចរចា ដើមៃបី ឱៃយ ពលករ នៅ 
បៃទៃស ថៃ ទទួលបាន លក្ខខ ណ្ឌ  
ល្អ ដចូ ពលករ ខ្មៃរ ដៃល ទៅធ្វើ- 
ការ នៅ បៃទៃស កូរ៉ៃ នោះ គឺជ 
រឿង មួយ ដៃល បៃសើរ។ លោក 
បន្តថា ពលករ ខ្មៃរ នៅ បៃទៃស 
មួយចំនួន កំពុង បៃឈម នឹង  
ការ អត់ ការងរ ធ្វើ ហើយ មួយ- 
ចំនួនទៀតទិដ្ឋាការ របស់ ពួក គ ត់ 
ក៏តៃវូ បាន ហួស សុពលភាពដៃ ល  
មិនមាន លទ្ធភាព បន្តបាន ពៃ ះ  
តម្លៃ នៃ ការបន្ត នៃះតៃវូ ចណំា យ 
ចៃើន។ លោក បញ្ជាក ់ថា៖«ក្នងុ 
អំឡុង ពៃល ពាក់ កណា្តាល ឆ្នាំ 
២០២០ មាន ពលករ គត ់បាន 
ដច់ ទិដ្ឋា ការធ្វើ ឱៃយពួក គត់ដំណើរ  - 
ការ តទិដ្ឋា ការ នៃះ មានភាព- 
ស្មុគ សា្មោញ និង ចំណា យ ចៃើន 
មិន តិច ជង  ១៤ ០០០បាត 
ទៅ១៥ ០០០បាត ហើយ ពល ករ 
យើង ខ្លះ ក៏បាត់ បង់ បៃ ក់  ចំណូ ល 
មិន មាន លុយ ទិដ្ឋាការ នៃះ 
ហើយ ក៏បាន សមៃច ចិត្តវិល- 
តៃឡប់ មក កម្ពុជ វិញ»៕

ផ្លវូ ទឹក  នៅ តំបនអង្គរ   ដេល កំពុង តេវូ បាន អភិរកេស។ រូបថត អាជ្ញាធរ ជតិ អបៃសរា 

ពលករ កម្ពជុា តេៀម ចេញ ទៅ ធ្វើការ នៅ កូរ៉េ កន្លង មក   ។ រូបថត EEDO

កូរ៉េនៅបន្តទទួលយកពលករកម្ពជុាចំនួន៣៤០៤នាក់សមេប់ឆមាសទី១ឆ្នានំេះ

អាជា្ញាធរជាតិអបេសរាគេងចេញផេសាយវីដេអូឯកសារស្តីពី«ទឹកសាងអង្គរ»
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វ៉ន ដា រ៉ា

ភ្នំពេញៈ  សមាគម បណ្តាញ 
យុវជន កម្ពជុា (CYN)  សហ - 
ការ ជា មួយ កៃុម សកម្ម ជន ពៃ - 
ឈើ  ធ្វើ យុទ្ធនា ការតសូ៊ មតិ នៅ - 
លើ បណ្តាញ សង្គម ហ្វៃ ស ប៊ុ ក 
រយៈ ពៃល ៣ ខៃ  ចាប់ ផ្ដើម ពី ខៃ 
មីនា នៃះ   ដើមៃបី អបអរ ទិវា ពៃ - 
ឈើ ពភិព លោក នងិ ទាម ទារឱៃយ  
កៃសួងប រិស្ថាន បញៃឈប់ ស កម្ម   - 
ភាព រារាំង  រឹតតៃបិត  មក លើ 
សកម្ម ភាពចុះ លៃបាត ការពារ 
ពៃឈើ របស់ ពួកគៃ ។

លោកហៃង  គឹមហុង  បៃធា ន   
ផ្នៃក កម្មវធិ ីសៃវជៃវ  នងិ  តស៊ ូ
មតិ  នៃ  CYN បាន ថ្លៃង កាល ពី 
មៃសិល មិញ ថា  ពួកគៃ ធ្វើ យុទ្ធនា - 
ការតស៊ូ មតិ  នៅលើ បណ្តាញ 
សង្គម ហ្វៃ ស ប៊ុ ក ក៏ ដើមៃបី ចូល - 
រួម អបអរសទរ ដល់ ទិវា ពៃ ឈើ   
ពភិពលោក ថ្ងៃទ ី២១  ខៃ  មនីា 
ឆ្នាំនៃះ  និង ដើមៃបី កៀរគរ ការ- 
គំាទៃ  ពី សធា រណ ជន។ យុទ្ធនា - 
ការ នៃះ ក៏ទាម  ទារ ឱៃយ កៃសួង បរិ - 
ស្ថាន បញៃឈប់ ស កម្ម ភាព រារាំង  
រឹត  តៃបិត មក លើ សកម្ម ភាព សៃប- 
ចៃបាប់ របស់ សហ គម ន៍ មូល ដ្ឋាន 
កៃមុ សក ម្ម   ជន  និង អង្គ ការ សមា - 
គមន ៍ ចុះ លៃបាត ការពារ ពៃឈើ  
ការ អនុញ្ញាត ឱៃយ មានការ រៀបចំ 

ពិធីបុណៃយ តាម ជំនឿ សសនា  
និង រៀបចំ កម្មវិធី បំបួស ដើម 
ឈើ ឡើង វិញ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖« តាមរយៈ 
យុទ្ធនាការ នៃះ  យើង មាន-  
សងៃឃឹ ម យ៉ាង មុតមាំ ក្នុងនាម 
ពលរដ្ឋ កម្ពជុា  ដៃល មាន ករ ណីយ-  
កិច្ច កំណត់ ដោយ ចៃបាប់ ជា ធរ - 
មាន  នងិ ក្នងុនាម ជា ពលរដ្ឋ អ្នក 
សៃ ឡាញ់  ធម្មជាតិ  យើង សងៃឃឹ ម 
ថា  កៃសួង បរិស្ថាន នឹង បើក- 
ទូលាយ ឡើង វិញ  សមៃប់ ការ- 
ចលូ រមួ ការពារ ធ ន ធាន ធម្មជាត ិ
របស់ ពួក យើងពៃះ សកម្ម ភា ព  
ចូលរួម ការពារ ពៃឈើ  ជា 
សកម្ម ភាព សង្គម ដៃល មាតៃ  
៣៥  នៃ រដ្ឋ ធ មនុញ្ញ កម្ពុជា បាន 
បើក ទូលាយ »។

បើ តាម លោកគឹមហុង   យុទ្ធ - 
នាការ នៃះ នឹងធ្វើ រយៈ ពៃ ល  ៣ 
ខៃ ដោយ ចាប់ ផ្ដើម ពី ខៃមីនា  
នៃះ  តទៅ  ដោយ ធ្វើ  សកម្ម ភាព 
មយួ ចនំនួ ដចូជា ការផៃសព្វ ផៃសាយ  
នងិ ការតស៊ ូមត ិតា ម អន ឡាញ  
និង ការដក់ ញ ត្ដិ ទៅ កៃសួង 
បរិស្ថាន  កៃសួង មហាផ្ទៃ និង 
ការ ស្នើសំុ ជជៃក ពិភាកៃសា ជាមួ យ  
កៃសួង ទាំង នៃះ  លើ បញ្ហា ពៃ - 
ឈើ នៅ កម្ពុជា ផង ដៃរ ។ 

លោ  កឱៃយដឹង ថា  កន្លង មក កៃសួ ង  
បរិស្ថានមាន ការ ឆ្លើ យ តប ចំពោះ  

ការទាមទារ នានា របស់ អង្គការ 
និ ង កៃុម កម្ម សកម្មជន ការពារ 
ពៃ ឈើ  ទាកទ់ង នងឹ ការ ស្នើ សុ ំ
ធ្វើ សកម្មភាព ការពារ ពៃឈើ ។  
ប៉ុន្ដៃ ការ ឆ្លើយតប នោះ  គឺជា 
ទសៃសនៈ បុគ្គល  និង ជា ចៃតនា 
រឹត តៃបិត  សិទ្ធិ សៃរីភាព របស់ 
សហ គម ន៍ មូល ដ្ឋាន  កៃយ 
ពៃល ពល រដ្ឋ  សកម្ម ជន ពៃឈើ 
និង អង្គ ការធ្វើការងារ ខាង អភ  ិ- 
រកៃស ពៃ ឈើ រកឃើញមាន  បទ- 
ល្មើស ធន ធាន ធម្ម ជាតិ កើត- 
ឡើង  នៅក្នុង តំបន់ ការពារ  និង 
តំបន់ ពៃ ឡង់  ។

សរ  មួយ ដៃល កៃមុ     ធ្វើ យុទ្ធ- 
នាការ  បាន បៃើ ភា្ជាប់ នឹង រូប បៃ ូ- 
ហា្វា ល របស់ ពួកគៃ  នៅ  តាម 

ហ្វៃស ប៊ុក  បាន សរ សៃរ ថា   
«សមូ  ឃាត ់អ្នក កាប ់ កុ ំចាប ់អ្នក- 
ការ ពា រ ពៃ ឈើ»។

ប៉ុន្ដៃ លោក នៃតៃ ភ ក្តៃ រដ្ឋ - 
លៃខាធកិារ នងិ ជា អ្នកនាពំាកៃយ 
កៃសួងបរិស្ថាន  ថ្លៃង កាលពី 
មៃសិលមិញ ថា  អង្គការ សង្គម សីុវិ ល 
មួយ ចំនួន   មាន ជំងឺ តួឯក ផ្នៃក 
សិទ្ធិមនុសៃស  និង ជំងឺ តួឯក ខាង 
ធន ធាន ធម្ម ជាត។ិ  នៃះ មនិមៃន 
ជាការ រតឹតៃបតិ សទិ្ធសិៃរភីាព ជន 
ណ មា្នាក ់ឬ កៃមុ ណមយួ ឡើ យ  
ប៉ុន្តៃ ជាការ ពងៃឹង ការ អនុវត្ត - 
ចៃបាប់  ដោយ គា្មាន ការលើកលៃង។ 

 កៃុម អង្គការ សង្គម សុីវិល គួរ 
លើក តម្កើង ការ អនុវត្ត ចៃបាប់  ជា - 
ជាង បៃើ ការតស៊ូ មតិ ក្លៃង កា្លាយ 

និង យក បញ្ហា បរិស្ថា ននិង ធន - 
ធានធម្មជាតិ មក ធ្វើ អាជីវកម្ម 
នយោបាយ និង តមៃវូ ចិត្ត មា្ចា ស់ - 
ជំនួយ ខ្លួន។ 

លោក បាន   បញ្ជាក ់ថា៖«ពកួ- 
គៃ កំពុង ពៃយាយម ការពារ សៃរី -  
ភា  ព  និង បៃជា ធិបតៃយៃយ បៃប 
អនា ធិប តៃយៃយ  ដៃល ពួក គៃ 
មាន ពមីនុ មក ។ កៃសងួបរសិ្ថាន  
សូម គូសបញ្ជាក់ ពី ការពងៃឹង 
ការអនុវត្ត ចៃបាប់ ដោយ មិន 
លើកលៃង  ចំពោះ បទល្មើស 
ទាងំឡាយ  ដៃល កើត ក្នងុ  តបំន ់
ស្ថិតកៃម ដៃន សមត្ថកិច្ច 
របស់ខ្លួន គៃប់ពៃលវៃលា និង 
គៃប់ ទីកន្លៃង»។ 

លោក បាន ថ្លៃងថា អ្នក បៃពៃ ឹត្ត  
បទល្មើស តៃវូ បៃឈ មមខុ ចៃបា ប ់ 
ជា ធរមាន  ទោះ អ្នកនោះ ជា អ្នក- 
កាប់ ឈើ ទន្ទៃន ដី បរបាញ់ សត្វ 
ឬ កៃុម សកម្មជន នយោ បាយ  
ជៃក កៃម ស្លាក អ្នកការពារ 
ពៃឈើ ក៏ដោយ  ឱៃយតៃ បៃពៃឹត្ត 
បទល្មើស ធ្វើ សកម្មភាព ដោយ 
រំលោភចៃបាប់  ធ្វើ សកម្មភាព 
ដោយ គា្មាន កចិ្ចពៃមពៃៀង ស្តពី ី
ការចូលរួម គៃប់គៃង តំបន់ ការ - 
ពារធម្មជាតិ  រវាង រដ្ឋបាល ការ - 
ពារ នងិ អភរិកៃស ធន ធាន ធម្ម ជាត ិ 
នៃ កៃសួង បរិស្ថាន  ដៃល បាន 
កំណត់ ក្នងុ ចៃបាប់ ស្តពីី តំបន់ ការ - 

ពារ ធម្ម ជាតិ ។
លោក នៃតៃ ភក្តៃ  បាន បញ្ជា ក់ 

ថា  កម្ពុជា គោរព  សិទ្ធិ មនុសៃស  
និង មាន លម្ហសៃរីភាព  និង 
បៃជា  ធិប តៃយៃយ ពៃញ លៃញ 
ស្ថតិ កៃម ដបំលូ ចៃបាប ់តៃ មនិ- 
មៃន ជា សៃរីភាព  និង បៃជា - 
ធិបតៃយៃយ បៃប អនាធិប តៃយៃយ 
ដៃល  សមា គម នងិ អង្គការ កៃ 
រដ្ឋា ភិបាល មួយ ចំនួន ចង់ បាន 
នោះ  ឡើយ ។  លោក ថា  កៃសងួ 
បរិស្ថាន រីករាយ  និង ស្វាគមន៍ 
ជានិច្ច នូវ រាល់ ការ ចូល រមួ ការពារ 
និង អភិរកៃស ធនធាន ធ ម្មជា  តិ និ ង 
ជីវចមៃុះ នានា ក្នងុ តំបន់ ការពារ 
ធម្ម ជាតិ សមៃ ប់ ដៃគូ ទំាង ឡា យ- 
ណដៃល បាន គោរពតាម គោ ល - 
ការណ៍ ណៃ នំា  នីតិវិធី ចៃបាប់ និង 
លិខិត បទដ្ឋា ន  គតិយុត្ត តៃមឹតៃវូ ។ 

លោក  បញ្ជាក់ ថា ៖«កៃសួង 
បរសិ្ថាន  គា្មាន ផល បៃយោជន ៍ អ្វ ី
ទៅ បៃឆំងនឹង អ្នក សៃឡាញ់ 
និង ចូលរួម ការពារ ធនធាន ធម្ម - 
ជាតិ ឡើយ  ប៉ុន្តៃ តមៃូវឱៃយ ទាំង - 
អស់គា្នា គោរព ចៃបាប់ ជា ធរមាន 
និង ធ្វើ សកម្មភាព សៃបតាម ចៃបា ប់ 
កំណត់ និង ដោយ ក្តី ស្មាះតៃង់ 
ក្នងុ ភាពជា ដៃគ ូដើមៃប ីរមួ កមា្លាងំ 
គា្នា ថៃរកៃសា ធនធាន ធម្មជាតិ កម្ព ុជា 
ឱៃយបាន គង់វងៃស សមៃប់ មនុសៃស 
រាប់ ជំនាន់ ត ទៅ មុខ ទៀត »៕

តពី ទំព័រ ១... សិកៃសានៅ ក្នុង 
រាជ ធានី -ខៃត្ដចំនួន ៦ តៃូវ បាន 
ផ្អាក បណ្តាះ អាសន្ន  និង បន្ត 
រៀន តាម អន ឡាញ។  

លោក  រស់  សុវាចា អ្នក នាំ - 
ពាកៃយ កៃសួង អប់រំ  បាន ថ្លៃង 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍   ពីមៃសិល មិញ 
ថា  ក្នុង ឆ្នាំសិកៃសា២០២០-២០ - 
២១  កៃសួង អប់រំ បន្ត ចូល រួម ជា - 
មួយ រាជ រដ្ឋា ភិបាល  ក្នុង ការ គៃប់- 
គៃង  បងា្ការ  និង ទប់ ស្កាត់ ការរីក- 
រាល ដល នៃកូវីដ ១៩  ដោយ 
តមៃវូ ឱៃយ មាន ការ ពងៃងឹ បៃសិទ្ធ- 
ភាព រៀន  នងិ បងៃៀន តាម គន្លង 
ជីវិត ថ្មី ក្នុ  ង វិស័យ អប់រំ ។

សសិៃសានសុសិៃស តៃវូ រៀន តាម- 
កម្ម វិធីសិ កៃសា បងៃួញ  តាម រយៈ 
ការ អបរ់ ំបៃបចមៃុះ  គសឺសិៃស រៀន 
ក្នុង ថា្នាក់ ផង រៀន ពី ចមា្ងាយ  ផង  
ធ្វើ ស្វ័យ សិកៃសា ផង  អម ដោយ 
សន្លកឹ កិច្ច ការ និង មៃរៀន សង្ខៃប ។  
គៃប ់ភាគ ីពាក ់ពន័្ធ  តៃវូ បន្ត អនុ វត្ត 
យ៉ាង ខា្ជាប់ ខ្ជនួ  នូវ វិធាន ការ សុវត្ថ ិ- 
ភាព សុខ ភាព ដៃល មាន ជា ធរ - 
មាន  ។ លោក  សុវាចា ថ្លៃង ថា ៖ 
« កៃសួង អប់រំ ក៏សូម គោរព ថ្លៃង 
អំណរគុណ  និង សូម អំពាវ នាវ  

ដល់ មាតា បិតា មៃតា្តា បន្ត ជួយ  
ដល់ ដំណើរ ការ  រៀន សូតៃ តាម 
អន ឡាញ  ការ អាន និង គៃប់ - 
ទមៃង់ រៀន សូតៃ តាម គន្លង ថ្មី នៃ 
វិស័យ អប់រំ »។ មាតាបិតា  គួរ 
ចណំយ ពៃល នៅ កៃបៃរ កនូ  ដើមៃប ី
អាន ឱៃយ កនូ ស្តាប ់ នងិ ឱៃយ កូន អាន 
ឱៃយ ស្តាប់ វិញ   ដោយ ជៃើស រីស 
សៀវ ភៅអានឬ ខ្លមឹ សរ ឌីជី ថ ល   
ដៃល កូន ចូល ចិត្ត អាន  បន្ថៃម ពី 
សៀវ ភៅ មៃរៀន ។

បើតាម លោក  សុវាចា  គិត- 
តៃឹម ថ្ងៃ១៥  ខៃ មីនា  គៃឹះ ស្ថាន 
សិកៃសា កៃម ឱវាទ កៃសួង អប់រំ  
ដៃល បាន ផ្អាក បណ្តាះ អាសន្ន  
នងិ បន្ត រៀន តាម អន ឡាញ  ស្ថតិ 
នៅ ទីតាំង ភូមិ សសៃ្តរាជធានី- 
ភ្នំពៃញ  ខៃត្ត កណ្តាល   ពៃវៃង   
កោះ កុង  កៃុង ពៃះ សីហនុ  និង 
សៃកុ ស្ទងឹហាវ  នៃ ខៃត្ត ពៃះ សហ នុ  
និង គៃះឹស្ថានសិកៃសា ចំនួន  ៨  ទៀ ត 
នៅ សៃុក សំរោង  និង គៃឹះស្ថាន 
សិកៃសា ចំនួន  ៩ នៅ សៃុក បាទី នៃ 
ខៃត្ត តាកៃវ ។ ចំពោ ះ   មុខ នៃះ  
កៃសងួ អប់រ ំ បន្ត តាម ដន  វាយ- 
តម្លៃ ស្ថាន ការណ៍ កូវីដ ១៩  ដោ យ  
យក ចិត្ត ទុក ដក់ កមៃតិ ខ្ពស ់នងិ 

បន្ត សហ ការ ជា មួយ កៃសួង សុខា -  
ភិបាល  រួម ទំាង គៃប់ ភាគី ពាក់ - 
ព័ន្ធ  ។  កៃសួង អប់រំ  នឹង ជមៃប 
បន្ថៃម ជូន សធា  រណ ជន នៅ ពៃ ល 
មាន ការវិវត្ត ថ្ម។ី  សុខ ភាព រប ស់    
សិ សៃសនិសៃសិត  លោក គៃូ   អ្នកគៃូ   
និង បុគ្គ លិក អប់រំ គៃប់ លំដប់ 
ថា្នាក់  បាន និង បន្ត ជា អាទិភាព មួ យ 
របស់ កៃសួង អប់រំ ។

លោក  សុវាចា  ថ្លៃង ថា  ជា រួម 
អង្គ ភាព កៃម ឱវាទ កៃសួង អប់ រំ  
ដៃល ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ពៃឹត្តិ ការណ៍ 
សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ បាន ចាត់ - 
ចៃង អនុ វត្ត វិធាន ការ តាម ការ - 
ណៃនំា របស់ កៃសួង សុខា ភិបា ល  
យ៉ាង ខា្ជាប់ ខ្ជួន ។   មក ដល់ ពៃល - 
នៃះ  កៃសងួ អបរ់ផំ្អាក ដណំើរ ការ  
គៃឹះស្ថាន សកិៃសា សធារណៈ នងិ 
ឯក ជន  ដៃលស្ថតិ នៅរា ជ ធានី  -  
ខៃត្ត ដៃល មាន ហា និភ័យ អាច 
ឆ្លង ជងំកឺ ូវដី១៩។  ចណំៃក ខៃត្ត 
ដៃល មិន ទាន់ មាន ការពាក់ ព័ន្ធ  
កំពុង ដំណើរ ការ រៀន  និង បងៃៀ ន  
ដោយ អន ុវត្ត វធិាន ការ សុវត្ថ ិភាព 
សុខ ភាព ឱៃយ បាន ខា្ជាប់ ខ្ជួន  ។

ក្នុង សៃច ក្ដី ជូន ដំណឹង របស់ 
លោក  ហង់ជួន  ណរ៉ុន រដ្ឋ មនៃ្ដី 
កៃសួង អប់រំស្ដពីី ការ ផ្អាក ដំណើ - 
ការ គៃឹះស្ថាន សិកៃសា រដ្ឋ និង ឯក-  
ជន  ជាបណ្តាះ អាសន្ន ក្នុង រាជ - 

ធានី-  ខៃត្ដ ទាំង ៦ ខាងលើ  បាន 
បញ្ជាក ់ថា  គៃឹះស្ថាន សកិៃសា ទាងំ 
អស់ តៃូវ បន្ត ដំណើការ បងៃៀន  
និង រៀន តាម បៃព័ន្ធ អៃឡិច តៃ ូនិក   ។ 

និសៃសិត មា្នាក់ ឈ្មាះសីុវ ណ - 
រទិ្ធ សិកៃសា នៅ សកល វទិៃយា ល ័យ 
មួយ  នៅ ភ្នំពៃញ លើកឡើ ងថា 
ក្នុង កាលៈទៃសៈ នៃ ការ រីក រាល- 
ដល  កូវីដ ១៩ ហើយ សលា រៀ ន  
តៃូវ ផ្អាក ការ សិកៃសា ដោយ ផ្ទាល់ 
នៃះ  ការចំណយ របស់ សលា 
តៃូវ បាន កាត់ បន្ថយ  រួម ទាំង ទឹក 
ភ្លើង ឧបករណ៍ ផៃសៃងៗ ជា ដើម 
ពៃះ រៀន តាម អន ឡា ញ ប៉នុ្តៃ កា  រ 
បង់ ថ្លៃ សិកៃសា គឺ នៅ តៃ ដដៃល  ។ 
« សមៃប់ គុណ ភាព សិកៃសា វិញ  
លោក គៃូ  អ្នក គៃូមួយ ចំនួន គាត់ 
ទមា្លាក់  video  ឱៃយមើលចោល  
គាត់ ថត ម្តង អាច ទុក បងៃៀន  បា ន 
ចៃើន ថា្នាក់ ។  សួរ គៃូ ថា ហៃតុ អ្វី 
មិន ឡាយ ផ្ទាល់ បងៃៀន ?  ចម្លើ យ 
គាត់ ថា  រវល់ មិន មាន ពៃល »។ 

និសៃសិត រូប នៃះ ចោទ សួរ ថា   
តើ គុណ ភាព អប់ រំ នឹង  ទៅ ជា 
បៃបណ?  ទាក ់ទនិនងឹ ការ បង ់
ថ្លៃ សកិៃសា វញិ គ ឺបង ់ពៃញ ថ្លៃម ិន ចុះ 
នោះ ទៃ មាន តៃ ឡើង ថ្លៃ ថៃម ។  
រៀន តាម  online  តៃូវ បៃើ  in-
ternet  ផ្ទាល់ ខ្លនួ ទៀតអស់ លុ យ  
បង់ ថ្លៃសលា ពៃញ ហើយ មក 

តៃវូ អស់ លុយ ថ្លៃ internet   ទៀ ត  
ខណៈ បៃក់សៃដ្ឋកិច្ច គៃសួរ បា ន   
ធា្លាក់ ចុះ ពៃះ មិន អាច ធ្វើ អ្វបីាន ។

លោក  បុិច បូឡៃន  បៃធាន 
កៃមុ បៃកឹៃសា ភិបាល សហព័ន្ធ សៃវា 
អប់រំ នៅ កម្ពជុាថ្លៃង កាល ពីមៃសិ ល- 
មិញថា តាម រយៈបទ ពិសធ 
ដៃល បាន អនុវត្ដ ការ រៀន និង 
ការ បងៃៀន តាម បៃព័ន្ធ អន ឡា ញ 
ក្នុង រយៈពៃល ជាង ១ឆ្នាំ កន្លង - 
មក នៃះ  បនា្ទាបព់ ីកម្ពជុា  មាន ការ 
ឆ្លង រីករាលដល ជំងឺកូវីដ ១៩ 
សមៃប ់គៃឹះស្ថាន សកិៃសា ឯកជន  
ការ រៀបចំ ការ សិកៃសា តាម អន ឡា ញ 
ដល់ សិសៃស មិន មៃន ជា បញ្ហា  ទៀ ត  
ទៃ ។  លោក ថ្លៃង ថា ៖«ប៉នុ្ដៃ កមុារ 
តចូៗ  កមៃតិ មតៃ្តយៃយ សកិៃសា នងិ 
បឋម សិកៃសានៅមាន បញ្ហាខ្លះ 
ពៃះ  ពកួគាត ់ពបិាក ក្នងុ ការ រៀន 

ដោយខ្លួន ឯង ដូច្នៃះ យើង ពៃយា - 
យម ជួយ តាមរយៈ ការ បងៃៀន 
ពី ចមា្ងាយ  »។ លោក បូឡៃន ឱៃយ 
ដងឹ ថា  គៃះឹ ស្ថាន សិកៃសា ឯកជន នៃ  
សហ ព័ន្ធ សៃវាអប់រំ នៅ កម្ពុជា 
ក៏ជួយ សមៃលួ ដល់ អ្នក អាណ ពៃយា 
បាល សិសៃសដោយ បាន បញ្ចះុ ថ្លៃ 
សិកៃសា  ដល ់សសិៃស ចាបព់ ី២០% 
ទៅ៣០%ដៃរ ។ ប៉ុន្ដៃ ក៏មាន 
មាតា បតិា អ្នកអាណពៃយាបាល 
សសិៃស មយួ ចនំនួ  កម៏និ ទានប់ាន 
មក បង់ ថ្លៃ សិកៃសា នៅឡើយ ដៃរ ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖«វគ្គ សិកៃសា ថ្មី 
របស់ គៃឹះស្ថាន សិកៃសា ឯកជន 
របស ់យើង  គ ឺនងឹ ចលូ សកិៃសា ក្នងុ 
អំឡុងខៃ មៃស និង ឧសភា 
ខាង មុខ ហើយ យើង ក៏នៅតៃ 
បន្ត បញ្ចុះ តម្លៃសិកៃសា ចាប់ពី 
២០% ទៅ ៣០%»៕

CYN និង សកម្ម ជន ធ្វើ យុទ្ធ នាការ  ដើម្បី អប អរ ទិវា ព្ ឈើ ពិភពលោក

ក្សួង អប់ រំអំពាវ នាវ...

កេមុ សកម្ម ជន ដេល ចូល រួម ធ្វើ យុទ្ធនាការ ការ ពារ ពេ   ឈើ។ រូបថត CYN

កូន សិសេស២នាក់ បងប្អនូ កំពុង រៀន តាម អន ឡាញ ពី   ថ្ងេទី ១៥ មីនា ។ រូប ហុង មិនា 
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ភាពរំាងស្ងតួធ្វើឱ្យទឹកឡើងកម្ដៅគំរាមកំហ្ងជីវិតតី្ម្ពូជក្នងុបឹងពារំាង
 អោម   ប៊ុន ធឿន  

  សៀម រាបៈ  តៃមីៃពូជ ជា ចៃើន 
បៃភៃទ នៅ ក្នុង បឹង ធម្មជាតិ នៅ 
ក្នុង សង្កាត់ ជៃវ   កៃុង - ខៃត្ត 
សៀម រាប  កំពុង រង ការ គំរាម- 
កហំៃង ដោយ ភាព រាងំ ស្ងតួ  នងិ 
ជា ចំណី របស់ សត្វ ស្លាប   បៃ- 
សិន បើ គ្មាន មធៃយោ បាយ នាំ ទឹក 
មក បំពៃញ បន្ថៃម ឱៃយ បាន មុន 
ដំណាច់ ខៃ មៃស ខាង មុខ នៃះ ។  

 មន្តៃី អភិរកៃស បាន ឲៃយ ដឹង ថា 
បឹង ពារាំង មាន ផ្ទៃ ទឹក បៃមាណ 
២៧០ ហិកតា  តៃវូបាន ហតួហៃង 
ជា បន្ត បនា្ទាប់ មក នៅ តៃឹម ៣០ 
ទៅ ៤០ ហិកតា   ហើយ ជមៃ 
ទឹក បាន សៃក មក នៅ  កៃមជមៃ  
១ម៉ៃតៃ  បណា្ដាល ឲៃយ ទឹក មាន 
កម្ដៅ កាន់តៃ កើន ឡើង ដៃល 
បណា្ដាល ឲៃយ តៃ ីស្ទើរ គៃប ់បៃភៃទ 
មិន អាចរ ស់ បាន ។  អ្នក ជំនាញ 
បាន ឲៃយ ដឹងថា  យ៉ាង ហោច- 
ណាស់ មាន តៃី មៃ ពូជ ដៃល ជា 
បៃភៃទ តៃ ីកមៃ កំពុង មាន វត្តមាន 
នៅ ក្នុង បឹង នោះ ។ 

 លោក   គង់   មង្គល   បៃធាន 
សហ គមន៍ ទៃស ចរណ៍ បឹង 
ពារាំង ថ្លៃង ថា  ទឹក ក្នុង ផ្ទៃ បឹង 
ទាំង មូល បាន សៃក ចុះ គួរ ឲៃយ 

ពៃយួ បារម្ភ   ដោយ កន្លៃង ខ្លះ តៃវូ 
គោក រាក ់ ខណៈ កន្លៃង ទកឹ ជៃ 
បំផុត មិន ដល់ ៣ តឹក ផង ។   
ហៃតុ នៃះ តៃូវតៃ មាន ផៃន ការ 
សង្គៃះ បនា្ទាន់   ក្នុង នោះ វិធាន- 
ការ ដំបូង គឺ បូមទឹក ពី បឹង ទន្លៃ- 
សប   ដៃល មាន ចមា្ងាយ បៃមាណ 
ជា ២ គីឡូ ម៉ៃតៃ បញ្ចូល មក ក្នុង 
បងឹ ពារាងំ   ដើមៃប ីសង្គៃះ បនា្ទាន ់
ដល់ តៃី មៃ ពូជ ។  យ៉ាង ហោច- 
ណាស់ តៃី មៃ ពូជ បៃមាណ ជិត 
៩០ បៃភៃទ កំពុង មាន វត្ត មាន 
នៅ ក្នុង តំបន់ អភិរកៃស នោះ ។ 

 លោក   មង្គល   ថ្លៃង ថា ៖  « ខ្ញុំ 
គិត ថា  វា អាច ប៉ះពាល់ ដល់ ការ- 
ងប់ តៃី ក្នុង រដូវ ចុង ខៃ មៃស  
នងិ ដើម ខៃ ឧសភា ខាង មខុ នៃះ  
អី៊ចឹង   ខ្ញុ ំគិត ថា  ដើមៃបី ដោះ សៃយ 
បញ្ហា ចំពោះ មុខ បនា្ទាន់ មាន តៃ 
បូម ទឹក ពី ទន្លៃ សប ចូល មក វិញ »។

 លោក មង្គល  បាន ឱៃយដឹ ង ថា   
បឹង ពារាំង ពៃល នៃះ កំពុង មាន 
បញ្ហា បៃឈម ២ កពំងុ កើត ឡើង 
ដៃល ធ្វើ ឲៃយតៃី មៃពូជ ក្នុង បឹង  
ពា រាំង បាត់ បង់   ទី ១ បញ្ហា ទឹក 
គោក រាក់ ក្តៅ នាំ ឲៃយ ងប់ តៃី  និង 
មួយ ទៀត   សត្វ ស្លាប ជាង 
១៧០ បៃភៃទ កំពុង ចាប់ តៃី ជា 
ចំណី បៃចាំ ថ្ងៃ ។ 

   លោក  មង្គល  អះអាង ថា  បើ  
តាម ទនិ្ននយ័ នៃ ការ ពៃយោករ របស ់
អង្គការ សត្វ ស្លាប បាន ឱៃយដឹង 
ថា  ខណៈ ដៃល ទកឹ បងឹ ធម្ម ជាត ិ
កំពុ ង តៃ សៃក ចុះ ជា បណ្ដើរ មក 
នៅ ជមៃ បៃមាណ ជាង ២ តឹក 
ធ្វើ ឲៃយ តៃី មៃ ពូជ  និង តៃី កំពុង រស់- 
នៅក្នុង បឹង តៃូវ បាន ជា ចំណី 
របស ់សត្វ ស្លាប រាបស់ៃន កៃបាល   
ដៃល កំពុង ស្វៃង រកចាប់ ចំណី ។ 

 លោក   មង្គល   ថ្លៃង ថា ៖ « តា ម  
ទិន្នន័យ ដៃល អង្គការ សត្វ- 
ស្លាប គៃ ពៃយោករ ជា មួយ នឹង តៃី 

ដៃល មាន នៅក្នុង បឹង  ក្នុង ១ ថ្ងៃ 
ហ្វងូបកៃសី សុ ីតៃ ីអស ់បៃមាណ ៣ 
តោន » ។ 

 លោក មង្គល បញ្ជាក់ ថា   កៃ 
ពី វិធាន ការ បូមទឹក បនា្ទាន់   នៅ 
មាន វិធាន ការ មួយទៀត តៃូវ 
អនវុត្ត ដើមៃប ីធានា នរិន្ត រ ភាព ទៅ 
ថ្ងៃ អនា គត នោះ គ ឺ   កា រ ជកី ស្តៅរ 
ផ្ទៃ បឹង ឲៃយ បាន ជៃ ជាង មុន ។  
កៃសួង កសិកម្ម បាន ចៃញ 
លិខិត អនុញ្ញាត ឲៃយ មាន ការ ជីក- 
ស្តៅ រផ្ទៃ បឹង រួចហើយ   ខណៈ មន្តៃ-ី 
ជំនាញ ពាក់ព័ន្ធ   និង អាជា្ញា ធរ 

ខៃត្ត កំពុង រៀបចំ បង្កើត គណៈ- 
កម្ម ការ ចុះ ពនិតិៃយ ជាក ់ស្តៃង ក្នងុ 
ការ ជីក ស្តៅ របឹង ពារាំង នៃះ ។  

  លោក ថ្លៃង ថា ៖ « យើង បាន 
ស្នើសុ ំ ទ ទចូ ហើយ ទៅ អភបិាល 
ខៃត្ត ទៀ  សីហា  ធ្វើ យ៉ាង ម៉ៃច 
ជួយ ព ន្លឿ ន ក្នុងការ បៃជុំ បង្កើត 
គណៈ កម្មការ ជីក ស្តៅ របឹង ពារាំង   
ធ្វើយ៉ា ង ណា ឲៃយ បាន ជីក ស្តៅ រ 
នៅ ឆ្នាំនៃះ  ក្នុង ចំនួន ណា មួយ 
ឲៃយ បាន ជៃ ដើមៃបី អាច រកៃសា តៃី- 
មៃពូជ បាន »។ 

 លោក   ទា  គឹម សុទ្ធ  បៃធាន 
មន្ទីរ កសិកម្ម   រុកា្ខា បៃមាញ់   និង 
នៃសទ  ខៃត្តសៀមរាប  ថ្លៃង ថា  
បនា្ទាប់ ពី កៃសួង កសិកម្ម ចៃញ 
លិខិត អនុញ្ញាត ឲៃយ មានការ ជីក- 
ស្តៅ របងឹ ពារាងំ   មន្ទរី បាន រៀប ច ំ
គណៈ កម្ម ការចុះ តៃួត ពិនិតៃយ 
មើល ជាក់ ស្តៃង   និង បាន ដាក់ 
ស្នើ សុំ ទៅ រដ្ឋ បាល ខៃត្ត ដើមៃបី 
ពិនិតៃយ សមៃច   តៃ ដោយ សរ 
ផ្ទុះ កូ វីដ ១៩ ទើប កិច្ច បៃជុំ តៃូវ 
បាន ផ្អាក ។ 

 លោក  គមឹ សទុ្ធ  ថ្លៃង ថា ៖ « ខ្ញុ ំ
បាន ធ្វើ លិខិត ស្នើ សំុ ទៅ រដ្ឋបាល 
ខៃត្ត ដើមៃបី បង្កើត ជា គណៈ កម្មការ 
អន្តរ មន្ទីរ សមៃប់ ពិនិតៃយ ជាក់- 
ស្តៃង ក្នុង ការជីក ស្តៅ របឹង នោះ ។  

ហើយ កន្លង មក អន្តរ មន្ទីរ បាន 
ជួប បៃជុំ គ្នា ម្តង រួចមក ហើយ  
ដោយ ខៃត្ត បាន ឲៃយ មន្ទរី កសកិម្ម 
រៀប ចំ ផៃន ការ   ហើយ យើង 
ក៏បាន ធ្វើ ជូន ខៃត្ត រួចហើយ ដៃរ  
តៃ ដោយ សរ កូ វីដ រុករាន  កិច្ច- 
បៃជុំ អំពី ផៃន ការ មិន ទាន់ អាច 
ធ្វើ បាន  »។  

 លោក   គឹម   សុទ្ធ  អះអាង ថា   
ការ ជីក ស្តៅ របឹង ពារំាង នឹង អាច 
ធ្វើ ក្នងុ រយៈពៃល ឆប់ៗ  ខាង មខុ 
នៃះ  ពៃះ គណៈក ម្មការ អន្តរ- 
មន្ទរី អាច នងឹ តៃវូ អភបិាល ខៃត្ត 
សមៃច បង្កើត នៅ អំឡុង ពៃល 
២ សបា្តៅហ៍ ទៀត ។ 

 លោក   គមឹ   សទុ្ធ  បាន ថ្លៃងឲៃយ 
ដឹង  ថា ៖  « បៃហៃល ជា មិន យូរ 
ទៃ  អាច សបា្តៅហ៍ កៃយ អី 
បៃហៃល ជា ចៃញ ហើយ  ពៃះ 
ខៃត្ត មាន ពៃង រួច ហើយ   អ៊ីចឹង 
នៅ រង់ចាំ តៃ ការ ស មៃច របស់ 
អភិបាល ខៃត្ត លោក ពិនិតៃយ 
មើលថា  តើ តៃូវ បន្ថៃម បន្ថយ 
សមាស ភាព គណៈ កម្មការ យ៉ាង- 
ម៉ៃច  អី យ៉ាង ម៉ៃច   នឹង បង្កើត 
ហើយ ។  អ៊ីចឹង បង្កើត ហើយ  
គណៈ កម្មការ នឹង បៃជុំ ពិភា- 
កៃសាគ្នារួចចុះ ទៅ ពិនិតៃយ ជាក់- 
ស្តៃង តៃ ម្តង  »  ៕   

ប្រភ្រទ សត្វ ស្លាបស្វ្រង រកចាប់ ចំ ណី   ក្នងុ បឹង ពារំាង។ រូបថត កៃសួងព័ត៌មាន
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ចា ង��  ង និង អគ� នា យក 
លី �ៃសៃង

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

អនុប្រ � ន �្រ ប់�្រ ង � រ�និពន�  
សូ វិសា ល

អនុប្រ � ន �្រ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន
ផ ក់ សា៊ា ងលី

� រ�និពន� រង ព័ត៌ម ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

� រ�និពន�  ព័ត៌ម ន �្រដ្ឋ  កិច្ច  
�៉ៃ គុណមករា 

� រ�និពន�  រ ងព័ត៌ម ន �្រដ្ឋ  កិច្ច  
រា� ន់ រ�យ 

� រ� ន ិពន�  ព័ត៌ ម ន អន្ត រ� តិ 
បៃ  ក់ សា យ

� រ�និពន�    ជីវ�តកម្រ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

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

� រ�និពន�   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

� រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�្រ  ព័ត៌ម នកី�   
ណៃម វណ្ណ ៈ

� រ�និពន�   �្រហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា� 

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

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម សា រុំ, ហឹុន ពិសី,  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
ឡុង គឹមមា៉ា រ�តា ,ឡា យ សា មា ន, 

 សួស  យ៉ា មី, ធូ វ�រៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
វ ន៉ ដា រា� , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជ តា  

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

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា� សុី
� រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា៊ា ន រងៃសី

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

ប្រ � ន�្ន ្រកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ្រករចនា ទំព័រ

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

�្ន ្រករចនា �្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 ន់�ៃត, 017 578 768

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

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

ប្រ � ន�្រកចា យ� �្រតស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
ប្រ � ន�្រកចា យ� �្រត

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

ប្រ � ន�្ន ្រករដ្ឋ បា ល និង ធន� នមនុស្រ� 
ពៃជៃ  សុជ តិ

ជំនួយ� រ�្ន ្រករដ្ឋបា ល  និងធន� នមនុស្រ�
 �ុិល � ភា 

នា យិ� ហិរ�� វត� ុៈ ហា៊ា ង តា ំងម៉ៃង
ប្រ � នគណន្រយ្រ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវ�ទ្រ�  និងរចនា �្រហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

� រ�� ល័យខ្រត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �្រ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិពៃ  កតា ឡុង
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
� រ�� ល័យ�ៀម� ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

នៅ  សុី វុត្ថា

ព្រះ សីហនុ/ កោះ កុងៈ អា ជ្ញាធ រខៃត្ត 
ជប់ មាត់ សមុទៃ ចំនួន ២ គឺ  ខៃត្តកោះ កងុ 
នងិខៃ ត្ត ពៃះ សហី ន ុបាន នងិ កពំងុ សៃវ- 
ជៃ វរកមុខ សញ្ញា អ្នក ដៃល ចាក់ ដី ចូល 
តបំន ់បៃើបៃ ស ់បៃក បដោយ ចរីភាព ក្ន ុង 
សៃកុ ម ណ្ឌ លសីមា ខៃ ត្តកោះ កុង និ ងករ ណី 
ចាក់ដី ចូល សមុទៃ ក្នុង  សៃុក ស្ទឹង ហាវ 
ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ  ដើមៃបី ដោះសៃ យ ទៅ 
តាម នីតិ វិធី ចៃបាប់ ។ 

លោក សុខ  សុ ទ្ធ ី អភិបា លរង ខៃត្ត 
កោះ កុង បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី មៃសិ ល មិញ 
ថា លោក បាន បញ្ជា ឱៃយរដ្ឋ បាល សៃុក 
មណ្ឌល សីមា  និង មន្តៃី ជំនាញ ពា ក់ព័ន្ធ 
ចុះ សៃវ ជៃវ រក អ្នក ដៃល ចាក់ ដី ចូល 
ចំណី ពៃក សាធារ ណ: របស់ រដ្ឋ(តំបន់ 
បៃើ បៃស ់បៃកប ដោយ ចរី ភាព)នៅ ភមូ ិ
ទួល គគីរ កៃម ឃុំ ទួល គគីរ  សៃុក- 
មណ្ឌល សីមា  និង ធ្វើ របាយ កាណ៍ ឱៃយ 
បាន ចៃបាស់ លាស់ មុន នឹង ឈាន ដល់ 
ការ សមៃ ច ជ ផ្លូវ ការ  ណាមួួយ។ 

លោក សុខ  សុ ទ្ធ ី បាន ពនៃយល់ ថា  តបំន ់
នៃះ  កាលពី កន្លង មក  មាន ការ ស្នើ សំុ កាត់ 
ឆ្វៀល  ប៉ុន្តៃ ការស្នើ សុំ   នៃះ តៃូវ ផ្អៃកលើ 
នីតិ វិធីថា តើដី  បៃភៃទ ណា ជ ដី រកៃសាទុ ក 
និ ង ដី បៃភៃទ ណា តៃូវ កាត់ ឆ្វៀល ជូន 
ពល រដ្ឋ។ ក៏ប៉ុន្តៃ ករណីនៃះ មា នពលរដ្ឋ 
(មិន ទាន់ សា្គាល់ អត្ត សញ្ញាណ)មួយ 
ចំនួ នបាន ចាក់ ដី បំពៃញ ១ជំហាន មុន 
ក្នុង ពៃល អាជ្ញា ធរ មិន ទាន់ សមៃច ។

លោក ថ្លៃង ថា៖  «ឥឡវូនៃះ យើង កពំងុ 
តៃ ឱៃយ មន្តៃ ីជនំាញ សកិៃសា ផៃន ទ ី១ ចៃបាស-់ 
លាស់ ថា  តើ វា ចូល ចំណី ពៃក បុ៉នា្មាន ម៉ៃតៃ 
និង វា ប៉ះ ពៃ កោង កាង ប៉ុនា្មាន ម៉ៃតៃ   និង 
ធ្វើ របាយកា រណ ៍ឬ កសាង នតី ិវធិ ីចៃបាស-់ 
លាស់។យើង តៃូវ តៃ មាន ឯក សារ មួយ 
ចៃបាស់ លាស់  វា មិន ដូច ការ ចុះផៃសា យ 
តាម ហ្វៃ ស ប៊ុក នោះ ទៃ» ។

បើ តាម លោក សុខ  សុ ទ្ធី  នៅពៃ ល 
ដៃល ទទួល របា យ ការណ៍ ជក់ លាក់ 

រចួហើ យ  រដ្ឋបា ល ខៃត្ត នងឹ បើក កចិ្ចបៃជុ ំ
ពិនិតៃយ ជក់ ស្តៃង ដើមៃបី ឱៃយដឹ ងថា  អ្នក ដៃល 
ចាក់ដី នៃះ មក ពីណា  មាន ទោស ទណ្ឌ 
កមៃតិណា  បុ៉ ន្តៃពួក គាត់ មានទោ ស  រួចទៅ 
ហើ យ  គឺ ចាក់ដី មិន បាន ស្នើសុំ ចៃបាប់ ។

ទោះជ យ៉ា ងណា  លោក ថា នៅក្នុង 
ដំណាក់ កាលនៃះ  លោកបា ន បញ្ជា ឱៃយ 
ផ្អាក សកម្មភាព ចា ក់ដី បន្ត ទៀត និង ឱៃយ 
អា ជ្ញាធរ សៃកុ នងិ  ឃុសំៃវ ជៃវរក ឈ្មាះ 
បុគ្គល អ្នក ចាក់ដី នៃះ យកម ក ឱៃយ រដ្ឋបាល  
ខៃត្ត ដើមៃបី ដឹងថា ពួក គា ត់ ខ្វះ ដីឬក៏ យ៉ាង- 
ម៉ៃច ទើ ប បាន ហា៊ាន ទៅ ចាក់ដី នៅ ទីនោះ 
ដើមៃបី  អនុ វត្ត ទៅតា ម នីតិ វិធី ចៃបាប់។

ដោយ  ឡៃក  លោក  ឆយ  សុគន្ធ ដា  
អភិ បា ល  សៃកុស្ទ ឹង ហាវ  ខៃត្ត ពៃះសី ហ ន ុ
បា នឱៃយដឹង ពី មៃសិលមិ ញថា  កាលពី ថ្ងៃ 
១៥ មី នា លោ កបា ន ដឹកនាំ កមា្លាំង ចុះ 
ផ្អាក សក ម្មភាព ចាក់ ដី ចូល សមុទៃ នៅ 
ក្ន ុងភ ូម៤ិ   ឃុ ំអ ូរតៃះ  ដោយ  គា្មា ន លខិតិ-  
អនុញ្ញាត ។ក៏ប៉ុន្តៃ ពុំមា ន អ្នក ចៃញ មុ ខ 
ទ ទួល ខុសតៃវូទៃ ខណៈ ដៃល ស កម្ម ភាព 
នៃះ គៃលួ ចធ្វើនៅ ពៃល យប់ ។

លោក ឆយ  សុគន្ធ ដា  បានប ន្តថា ជន 
ឆ្លៀតឱ កាស ដៃល បាន លួច ទៅ ចាក់ដី 
ក្នុង សមុទៃនា ពៃល នៃះ ខ ណៈ កំណា ត់- 
ផ្លូវ របស់ កៃសួង  សាធា រ ណការ និង ដឹក - 

ជ ញ្ជូន តៃូវបាន បិទ បណ្តោះ អាសន្ន ក្នុង 
ការ សា្ថា បនា ត ភា្ជាប់ ពី កៃុង ស្ទឹង ហាវ ទៅ 
កាន ់ ផ្លវូជត ិលៃខ៤។កប៏៉នុ្តៃ បច្ច ុបៃបន្ន នៃះ  
រ ដ្ឋបាល សៃុក  កំពុងតៃ  យក គៃឿងច កៃ 
កាយ ដី នោះចៃ ញពី សមុទៃ មក វិញ ។  

បើតា ម លោក ឆ យ សុគន្ធ ដា  ចំពោះ 
ការចា ក់ ដី ចូល សមុទៃ នៃះ មាន  បៃវៃង 
បៃមាណ៤ ០ម៉ៃ តៃដៃល បៃើ បៃស់ ដី 
អស់ ជចៃើន រយ ឡាន និ ង ចំណាយ   
ថវិ កាគឺ  ខ្ទង់ មុឺន ដុលា្លារ អាមៃ រិក ហើយ 
រហូតមក ទល់  ពៃលនៃះ  ក៏ មិន ទាន់ មាន 
អ្នក ចៃញ មុខ ម កទទួ ល ខុស តៃូវ  ដៃ រ។

លោក ថ្លៃង ថា៖  «បច្ចបុៃបន្ន នៃះ រដ្ឋបាល  
សៃុក កំពុង តៃ សៃវជៃ វ  អ្នក ដៃល ចាក់ 
ដ ីនៃះ ដើមៃប ីឱៃយមក ដោះសៃយ តា ម នតី-ិ 
វិធី ចៃបាប់  ប៉ុន្តៃបើ នៅតៃ មិន មក ទៃ រដ្ឋ- 
បាល សៃុក  នឹងធ្វើ របាយកា រណ៍ បន្ថៃម 
ទៅរ ដ្ឋបា លខៃ ត្ត ដើមៃបី ដាក់ ពាកៃយ ប្តងឹ តាម 
ផ្លូវ តុលា ការ ចាត់កា រ តាម នីតិ វិធី ចៃបាប់ 
ជ ធរមាន »។ 

យោងតា ម សៃចក្តី ជូន ដ ំណឹ ង របស់ 
រដ្ឋបា ល សៃកុ ស្ទងឹ ហាវ កាលព ីថ្ងៃទ១ី៥  
ខៃមីនា  បញ្ជាក់ ថា ដី ចំណី ឆ្នៃរស មុទៃ តៃ ូវ- 
បាន ចាត់ ថា្នាក់ ជ ដី សា ធារ ណៈ របស់ រដ្ឋ 
និង តៃូវ ហាម ឃាត់ រាល់ ការ កាន់ កាប់ ឬ 
សាង សង់ សំណង់ នានា ហើ យ បាន 

កំណត់ ទុក ជ តំបន់ សមៃប់ បៃើ បៃស់ 
ជ បៃយោជ ន៍ សាធា រ ណៈ។  

សៃចក្ត ីជូន ដំណឹង ដដៃល បន្ត ថា កា រ- 
អ នុញ្ញាត ក្នងុ ការ បៃើបៃ ស់ ដី ចំណី សមុទៃ 
តៃវូបាន អនុវត្ត តាម ប្លង់ គោល បៃើ បៃស់- 
ដ ីនងិ ផៃន កា រ បៃើបៃស ់ដ ីរប  ស ់កៃសងួ 
រៀបចំ ដៃន ដី ន គ រូប នី យ កម្ម និង សំ ណង់ 
ដៃ លមាន សៃចក្ត ីណៃនា ំលម្អតិ សមៃប ់
អនុវត្ត និ ង បទ បៃបញ្ញត្តិ ជ  ធរមាន ដើមៃបី 
ធានា សុវត្ថិ ភាព សាធា រណៈ សង្គម  និង 
បរិសា្ថា ន ។ 

លោ ក  សុឹង សៃន ករុ ណា មន្តៃី អង្កៃត 
ជន់ខ្ពស់ នៃ សមា  គម អាដ ហុកថ្លៃ ងថា ទំាង  
តំបន់ បៃើបៃស់ បៃកបដោយ  ចីរភា ព និង  
តំប ន់ហាមឃា ត់  គឺជ ដី សាធា រណ ៈរបស់ 
រដ្ឋដៃល ម ិនអាច វនិយិោគ  ឱៃយទៅ កៃមុហ៊ ុន 
ឯក ជន ណាមួយ បានទៃ។ ករណីនៃះ 
លុះតៃតៃ ធ្វើជ  អនុបៃយោ គជ ដីឯក- 
ជន របស ់រដ្ឋ ទើប មាន សទិ្ធ ិ ចាតច់ៃ ង ក្នងុ 
ការលក់ ឬ ជួល  ទៅឱៃយ  កៃុមហ៊ុន  ឯកជន  
និង ធ្វើ សមៃបទា នផៃសៃ ងៗបាន។

លោក បាន ប ន្តថា  បើ  មិន  ធ្វើ សៃប 
ចៃបាប ់ទៃ ជន ទាងំឡាយ ណាដៃ លទៅ 
កា  ន ់កាបច់ាត ់ចៃ ង  បៃើបៃសដ់ ីតបំនឆ់្នៃរ 
និ ង ដី តំបន់ ការពារ  ក្នុង សា្ថាន ភា ព  ជ ក់- 
ស្តៃ ង  គឺជ ជន ល្មើស ចៃបាប់  ដៃលងា យ- 
សៃួល ដ ល់ អាជ្ញាធ រ មូ ល ដា្ឋាន  ចាត់ 
វិធា នកា រ តាមផ្លូ វ ចៃបាប់។

 បើតា ម  លោ ក  សុងឹ សៃន ករណុា  បើ 
អាជ្ញាធរ មូលដា្ឋា ន មិន ចាត់វិ ធា នការ តាម 
ផ្លូវ ចៃបាប់ទៃ ហើយ ករណី ទាំងនៃះ លៃ ច- 
ឮដ លថ់ា្នាក ់ជត ិ នោះ អាច មាន ការ ដាក ់
ទោ សទណ្ឌ ផ្នៃក រដ្ឋបាល មនិខា ន ឡើយ 
ឬ ក៏ អាច ដាក់ ទោសទ ណ្ឌ កាន់តៃ ធ្ងន់ធ្ងរ 
មួយក មៃិត ទៀត នៅពៃ លដៃ ល  គៃ រក- 
ឃើញ   មាន ជប់ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ជន ទុ ច្ចរិ ត 
ទាំង អស់ នោះ។ 

 លោក  ថា៖«អ៊ីចឹ ង អាជ្ញា ធរ មូលដា្ឋាន 
គបៃបីចាត់ វិធា នការ រា រំាង កំុឱៃយកៃ ុម ជន ល្មើស 
ទាំង នោះ បន្ត រំលោភលើ ឆ្នៃរ និង តំបន់ 
ការពារ ទាំងអស់  អីហ្នឹ ង ទៀត »៕

នៀម ឆ្រង

ភ្នំព្រញ ៈ អគ្គិភ័យ មួយ    បាន 
បផំ្លចិបំផ្លាញ ឃា្លាងំ ស្តកុ ពូក  មួយ 
កន្លៃង  ឆៃះពូកចំនួន ៥០០ដុំ 
អស់ ទាំង សៃុងនៅ ក្នងុ   សងា្កាត់ 
កាកាប ២ ខណ្ឌ ពោធិ៍ សៃន ជ័យ  
កាល ពី ថ្ងៃ ទី១៦  ខៃ មីនា បុ៉ន្តៃ មិន 
បាន បង្ក គៃះ ថា្នាក់ ដល់ មនុសៃស ទៃ ។

លោក នៃតៃ វណ្ណថា បៃធាន 
នាយក ដា្ឋាន នគរ បាល បងា្ការ 
ពន្លត់ អគ្គិ ភ័យ និង សង្គៃះ  នៃ  
អគ្គ  ស្នង  ការ   ដា្ឋាន នគរ   បាល-  
ជតិ   ឱៃយ ដឹង  ថា ឃា្លាំង ស្តុក ពូក 
មួយ កន្លៃង  ក្នុង សងា្កាត់  កាកាប 
ដៃល មានអ្នក គៃប់ គៃ ងឈ្មាះ 
សុខ សារ៉ន តៃូវ បាន អគ្គិភ័យ 
ឆៃះ ខ្ទៃច ទំាង សៃងុ ពី មៃសិល មិញ ។ 

ការ ឆៃះ នៃះ  បណា្តោល មក ពី   
ការ ឆ្លងចរន្តអគិ្គសនី។ ឃា្លាំង- 
ស្តុក ពូក នៃះ មាន ទំហំ ៧៥០ 
ម៉ៃតៃ ការ៉ៃធ្វើ ព ីដៃក បៃក ់សង័្ក ស ី
ដៃល ក្នុង ឃា្លាំង នៃះ មាន ស្តុក 
ពកូ  បៃហៃល ៥០០ ដុ ំដៃល តៃវូ 
បាន ឆៃះ  អស់ ទាំង សៃុង ប៉ុន្តៃ 
មិន បាន  ឆៃះ រាល ដាល ដល់ ផ្ទះ 
អ្នក ជិត ខាង ឡើយ។ 

លោក ឱៃយ ដឹង  ថា ក្នងុ បៃតិបត្ត ិ - 
ការពន្លត់អគ្គិភ័យ ដៃល មាន 
រយៈ ពៃល ១ ម៉ាង  គត់ការិ យ - 
លយ័ អគ្គ ិភយ័  នងិ រថ យន្ត ពន្លត ់
អគ្គភ័ិយ ពី សា្ថា ប័ន រដ្ឋ  និង ឯក ជ ន  
ផៃសៃង ទៀត  បាន បៃើបៃស់ ទឹក 
អស់ ២៨ ឡាន ស្មើ នឹង ១២៦  
ម៉ៃតៃគុប។ យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ 
លោក មិនអាច បា៉ាន់ សា្មាន ថា 

ការ  ខចូខាត នៃះ  មាន ទហំទំកឹ- 
បៃក់ ប៉ុនា្មាន ទៃ ដោយសារ តៃ 
ខាងមា្ចាស់គៃប់ គៃង ឃា្លាំង  មិន 
បាន រាយការណ៍។

លោក ជៃង ធី នាយ ប៉ុស្តិ៍  
កាកាប ២  ឱៃយ ដឹង ថា ឃា្លាងំ នៃះស្តកុ   
ពូក ដៃល ផលិត នៅ ក្នងុ រោ ង  ចកៃ 
កៃបៃ រនោះ តៃ ការ ឆៃះ នោះ មិន 
បាន  រាល ដាល ដល់ កន្លៃង ផលិត  
ទៃ។ «កន្លៃង ផលិត នៅ ជិត នោះ 
ដោយ សារ តៃ រថ យន្ត បាញ់ ទឹក 
មក  ទាន់ ពៃល វៃលា សៃះុ គា្នា បាញ់  
ពន្លត់  កំុ  អី ហានិ ភ័ យ កាន់ តៃ ខ្ពស់ 
ដល់ ផ្ទះ នៅ កៃបៃរ នោះ ទៀត»។

ប៉ុន្តៃ លោកបា៉ាង លីដា អភិ - 
បា លរង ខណ្ឌ ពោធិ៍សៃន ជ័យ  
ដៃល បាន ទៅ ដល់ កន្លៃង កើត- 
ហៃតុ ដៃរ នោះ ថ្លៃង ថា តាម ការ- 

អង្កៃត របស់ លោក ឃា្លាំង នៃះ  
បៃហៃ ល ជ  មិន មាន សមា្ភារអ្វី 
ផៃសៃង ទៀ ត  កៃ ពីពូក នោះទៃ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖ «វា ឆៃះ មយួ- 
ឃា្លាងំ ទៅ វា រល ំធា្លាក ់មក។ ពៃល 
យើង ចលូទៅ  បាញ ់ទកឹ ខាង ក្នងុ 

អត់ ឃើញ មាន អី ចៃើន ផង។ 
អត់ មាន កៃណាត់  ទៃឃើ ញ  តៃ 
របស់ ១ គរ នៅ កៀន មា្ខាង។ 
ពៃល យើង បាញ់ អស់ ទៅ វា 
ឈប់ ឆៃះ ទៅ ហើយ ជៃុង មា្ខាង 
ឃើញ មាន ជ័រ»៕

អាជ្ញាធររកមុខអ្នកចាក់ដីចូលសមុទ្រ និងតំបន់ប្រើប្រស់ដោយចីរភាព

អគ្គភ័ិយ បាន ឆាប ឆ្រះ ឃ្លាងំ ស្តកុ ពូក មួយ ទំាង ស្រងុ នៅ ក្នងុ សង្កាត់ កាកាប ២

ទិដ្ឋភាពចាក់ដីក្នងុតំបន់ប្រើប្រស់ប្រកបដោយចីរភាព ខ្រត្តកោះកុង ពីថ្ង្រ១៥ មីនា។ រូបថត រដ្ឋបាលខៃត្ត

កម្លាងំសមត្ថ កិច្ច  និង កម្មករ កំពុង បាញ់ ទឹក ពន្លត់ ភ្លើង   ។ រូបថត នគរបាល 



ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ កណំើន នៃ តមៃវូ  ការ 
នៅ បៃទៃស ចនិ  បាន ធ្វើ ឱៃយ តម្លៃ 
កៅស៊ ូកម្ពជុា នៅ ទផីៃសារ អន្តរជាត ិ
កើន ឡើង  ជាង ១០ ភាគ រយ ក្នងុ 
តៃីមាស ទី ១ នៃះ  ធៀប នឹង រយៈ- 
ពៃល ដូច គ្នា  ឆ្នាំ ២០២០ ។ នៃះ 
បើ  យោង តាម មន្តៃី ជាន់ ខ្ពស់ នៃ 
កៃសួង កសិកម្ម រុកា្ខាបៃមាញ់ 
និង នៃសាទ។ 

លោក ប៉លុ សផុា អគ្គនាយក 
នៃ អគ្គនាយក ដ្ឋាន កៅស៊ូ នៃ កៃ - 
សួង កសិកម្ម រុកា្ខាបៃមាញ់ និង 
នៃសាទ បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ 
កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី១៦ ខៃ មនីាថា ភាព- 
ល្អ បៃសើរ នៃ កំណើន សៃដ្ឋកិច្ច 
របស់ បៃទៃស ចិន បាន ធ្វើ ឱៃយ 
តមៃូវ ការ បៃើ បៃស់ កៅស៊ូ កើន 
ឡើង ចៃើន  ដោយ ធ្វើ ឱៃយ កៅស៊ូ 
កម្ពជុា ដកឹ ទៅ ដល ់កពំង ់ផៃ កៃងុ  
ហូជីមិញ  បៃទៃស វៀតណាម 
មាន តម្លៃ ក្នុង រង្វង់  ១ ៨០០ 
ដុល្លារ ក្នុង ១ តោន កើន ពី តម្លៃ 
បៃមាណ ១ ៥០០ ដលុ្លារកាល- 
ពី   អំឡុង ខៃ មីនា  ឆ្នាំ ២០២០។  
លោក បន្ត ថា និនា្នាការ នៃះ  ចាប់- 
ផ្តើម តាំង ពី ចុង ឆ្នាំ ២០២០។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «ខ្ញុំ គិត ថា 
តម្លៃ  កៅស៊ូ កើន ឡើង នៅ ពៃល 
នៃះ គ ឺដោយ សារ តមៃវូ ការ បៃើ-  
បៃស ់នៅ បៃទៃស ចនិ កើន ឡើង 
កៃ ពី នោះ ក៏ អាច មាន នៅ បៃ-
ទៃស ឥណា្ឌា ខ្លះ ដៃរ »។ 

យោង តាម លោក សផុា វបិត្ត ិ
ខ្វះ កមា្លាំង ពលកម្ម  តាម បណា្តា 
បៃទៃសដ ំដើម កៅស៊ ូក្នងុ តបំន ់ 
ក ៏អាច ជា មលូ ហៃត ុធ្វើ ឱៃយ ការ នា ំ
ចៃញ និង តម្លៃ ជ័រកៅស៊ូ កម្ពុជា 
កើន ឡើង ដៃរ ។ លោក អះអាង 
ថា ៖ «  បើ តម្លៃ នៅ តៃ ល្អ បៃប នៃះ 
ការ ដដំើម កៅស៊ ូនៅ កម្ពជុា នងឹ 
កើន ឡើង បន្ថៃម ទៀត»។ 

យោង តាមកៃសួង កសិកម្ម 

រុកា្ខា បៃមាញ់ និង នៃសាទ គិត 
តៃមឹ ខៃ កមុ្ភៈ ឆ្នា ំ២០២១ កម្ពជុា 
មាន ផ្ទៃ ដដី ំកៅស៊ ូសរបុ៤០៤- 
១១៨ ហិកតា និង ផ្ទៃ ដី បៃមូល 
ផល  ២៩២ ៤៩៧ ហិកតា ។

លោក ម៉ៃន សុភក្តិ បៃធាន 
កៃុម  ហ៊ុន វិនិយោគ សុភក្តិនីកា 
ដៃល ជា កៃុម ហ៊ុន ដំដុះ និង   
នា ំចៃញ កៅស៊ ូបាន បៃប ់ថា បើ 
ទោះ ប ីកៃមុហ៊នុ លោក មនិ ទាន ់
បាន នា ំចៃញ កៅស៊ ូទៅ លក ់នៅ 
កៃ បៃទៃស ប៉នុ្តៃ លោក ដងឹ ថា 
តម្លៃ កៅស៊ ូពៃល នៃះ បាន កើន- 
ឡើង ជាង  ១០ ភាគ រយ បើ ធៀប 
នឹង រយៈ ពៃល ដូច គ្នា កាល ពី ឆ្នាំ 
មុន  ដោយ នៅ ពៃំដៃន បៃទៃស 
វៀតណាម កៅ ស៊ូ កម្ពុជា មាន 
តម្លៃ ជាង១ ៧០០ ដលុ្លារ ក្នងុ ១ 
តោន  ខណៈអឡំងុ ពៃល ដចូ គ្នា 
នៃះ  ឆ្នាំ មុន មាន តម្លៃ បៃមាណ 
១ ៤០០ ដលុ្លារ។ តម្លៃ ខ្ពស ់នៃះ 
គ ឺដោយ សារ កៅស៊ ូនៅ មនិ ទាន ់
ផ្តល់ ជ័រ មាន ចៃើន ។ 

លោក បានបន្ថៃម ថា ៖ «ខ្ញុ ំគតិ 

ថា  តម្លៃ កៅស៊ូ កើន ឡើង ដោយ- 
សារ តៃមាន តមៃូវ ការ ចៃើន នៅ 
បៃទៃសចិន  ខណៈ ទីផៃសារ កៃ 
ព ីនោះ ហាក ់មនិ មាន សញ្ញាវជិ្ជ-
មាន ទៃ »។ 

ទោះ យ៉ាង ណា លោក បៃប់ 
ថា តម្លៃ ខ្ពស់ នៅ ពៃល នៃះ អាច 
នងឹ ធា្លាក ់ចុះ វញិ ខ្លះ នារយៈ ពៃល 
២-៣ ខៃ ខាង មុខ ដោយ នៅ 
ពៃល នោះ ការ បៃមលូ ផល កៅ-
ស៊ូ  តាម បៃទៃស នីមួយៗនឹង 
កើន ឡើង ខ្ពស់ ។

Sailun Group ដៃល ជា 
កៃមុ  ហ៊នុ មយួ របស ់ បៃទៃស ចនិ 
នៅ ពៃល នៃះ កំពុង ពិចារណា ពី 
ការ បង្កើត រោង ចកៃ ផលិត កង់ 
រថយន្ត   ដកឹ អ្នក ដណំើរ   ក្នងុ  តបំន ់
សៃដ្ឋ កិច្ច ពិសៃស  QiLu (Ca- 
mbodia)   ខៃត្ត សា្វយ រៀង។ 
ជា មួយ គ្នា នៃះ កៃុម បៃឹកៃសា អភិ-
វឌៃឍន ៍ កម្ពជុា (CDC) កាល ព ីខៃ 
កមុ្ភៈ  ក ៏បាន អនមុត័ ឱៃយ កៃមុ ហ៊នុ 
Cart Tire Co Ltd ដើមៃបី សាង- 
សង ់រោងចកៃ ផលតិ កង ់រថយន្ត  

តម្លៃ បៃមាណ ១៥ លន ដលុ្លារ 
នៅ កម្ពុជា  ផង ដៃរ ។ 

ទាក់ ទង ទៅនឹង ព័ត៌មាន នៃះ 
លោក សផុា បាន បៃប ់ថា   នៃះ 
ជា ការ ចង់ បាន របស់ កម្ពុជា   យូរ 
មក ហើយ។ នៅ ពៃល មាន ការ- 
វិនិយោគ លើ រោង ចកៃ ផលិត 
កង ់ រថយន្ត វា នងឹ ជយួ ធ្វើ ឱៃយ ការ- 
ដំដុះ និង ទីផៃសារ កៅស៊ូ   កម្ពុជា 
កាន់ តៃ មាន ភាព រឹង មាំ  ដោយ 
កាត ់បន្ថយ  ការ ពងឹ ផ្អៃក លើ ការ- 
នា ំចៃញ ស្ទើរ ទាងំ សៃងុ  ។  លោក 
និយយ ថា៖  « យើង សងៃឃឹម ថា  
គមៃង វិនិយោគ នៃះ ការ បៃើ- 
បៃស់ វត្ថុធាតុ ដើម ក្នុង សៃុក 
ចៃើន ជា មិន ខាន »។ 

របាយការណ៍ កៃសួង កសិកម្ម 
រុកា្ខាបៃមាញ់ និង នៃសាទ បាន 
ឱៃយ ដងឹ ថា រយៈ ពៃល ២ ខៃ ដបំងូ 
ឆ្នា ំ២០២១ កម្ពជុា បាន នាចំៃញ 
កៅស៊ូ សរុប ៨៣ ៦២០ តោន 
កើន ១០,៣ភាគ រយ ពី ចំនួន 
៧៥ ៨០៩ តោន ក្នុង រយៈ ពៃល 
ដូច គ្នា ឆ្នាំ ២០២០៕ LA
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដៃញថ្លៃ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,700 16,700 16,700 16,600

2 GTI 3,750 3,600 3,750 3,600

3 PAS 13,080 13,260 13,260 13,040

4 PEPC 2,900 2,880 2,900 2,880

5 PPAP 12,600 12,600 12,600 12,400

6 PPSP 1,650 1,640 1,660 1,630

7 PWSA 6,280 6,320 6,320 6,220

កាលបរិច្ឆៃទ: ថ្ងៃទ១ី៦ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១ 

វិស័យ ដឹ ក ជញ្ជនូ        កម្ពជុា កំពុង  
រង ផល ប៉៉ះ ពាល់ បន្ថម្ ពី    ពឹ្ត្ត-ិ
ការណ៍ សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពេញៈ ពៃឹត្តិការណ៍ សហ-
គមន ៍២០ កមុ្ភៈ  កពំងុ  តៃ ជះឥទ្ធ-ិ
ពល អវិជ្ជមាន បន្ថៃម ទៀត ដល់ 
ក្នុង វិស័យ ដឹក ជញ្ជូន និង ឡូជី- 
ស្ទកិ  នៅ កម្ពជុា ខណៈវសិយ័នៃះ   
ទទលួ រង ផល ប៉ះ ពាល ់រចួ   ហើយ  
ពី វិបត្តិ សុខភាព  មួយ នៃះ។ 

អ្នក  ក្នុង វិស័យ នៃះ បាន បា៉ាន់- 
បៃមាណ ថា  សកម្មភាព ដឹក- 
ជញ្ជូន បាន ធា្លាក់ ចុះ បៃហៃល  
២០ ភាគ រយ បើ ធៀប នឹង សកម្ម- 
ភាព ដកឹ ជញ្ជនូ នៅ   មនុ ពៃតឹ្តកិារ- 
ណ៍ សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ។ 

បៃធាន សមាគម ភស័្តភុារកម្ម 
កម្ពជុា (CLA) លោក សុនិ ចន្ធ ី
ដៃល មាន សមាជិក បៃមាណ 
១០០ កៃុម ហ៊ុន បាន បៃប់ 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ថា ចាប ់តាងំ ព ីមាន 
ពៃតឹ្តកិារណ ៍សហគមន ៍២០ កមុ្ភៈ 
សកម្ម ភាព ជួល រថយន្ត ដឹក ទំ-
នញិ នងិ ឡជូសី្ទកិ យ៉ាង ហោច- 
ណាស់  ធា្លាក់  ២០ ភាគ រយ  ធៀប 
នឹង ពៃល មុន ពៃឹត្តិការណ៍ នៃះ ។

លោក ចន្ធី បាន ឱៃយ ដឹង ទៀត 
ថា ជារួម កិច្ច ការ ទូទៅ  ក្នងុ វិស័ យ  
ដឹក  ជញ្ជូន និង ឡូជីស្ទិក ដូច ជា 
ការ រៀប បៃបបទ  បៃគល ់ទនំញិ 
ការ ដឹក ជញ្ជូន  ការ នាំ ចៃញ-នាំ 
ចូល  សុទ្ធ តៃ បាន ធា្លាក់ ចុះ ជាបន្ត-  
បនា្ទាប់ តាំង ពី មាន ពៃឹត្តិការណ៍ 
សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ  ។

លោក ចន្ធ ីបាន រឭំក ថា ការ- 
ពី មុន ពៃឹត្តិការណ៍ នៃះ ចាប់ ពី 
ចុង ឆ្នាំ ២០២០ ដល់ ដើម ឆ្នាំ 
២០២១ សកម្ម ភាព ដកឹ ជញ្ជនូ 
ទំនិញ និង ឡូជីស្ទិក ហាក់ មាន 
ការ ងើប ឡើង វិញ បន្តិច  ប៉ុន្តៃ 
ថម ថយ ទៅវិញ ចាប់ ពី ពៃឹត្តិការ - 
ណ៍ សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖ «យើង ឃើញ 
ថា មក ដល់ ពៃល នៃះ ក៏ នៅ តៃ 

ថយ ចុះ ដោយ ហៃតុថា  តមៃូវ - 
ការ  ថម ថយ ជា លំ ដប់ ដូច្នៃះ 
សកម្ម ភាព ដឹក ជញ្ជូន ក៏ មាន  
ការ ធា្លាក ់ចុះ ដៃរ។ យើង មាន ការ- 
ពៃួយ បារម្ភ ខា្លាំង  ពៃះ បៃសិន - 
បើ សភាព ការណ៍ នៃះ នៅ មាន 
បន្ត រហូត ដល់ ពាក់ កណា្តាល ឆ្នាំ 
នៃះ ឬ លើស ព ីនៃះ  នងឹ ប៉ះពាល ់
ដល់ ចំណូល របស់ កៃុមហ៊ុន 
កាន់  ខា្លាំង»។

លោក បន្ថៃម   ទៀត ថា៖  «នៃះ 
ជា  បន្ទុក បន្ថៃម ទៀត  បនា្ទាប់ ពី 
តម្លៃ ដឹក ជញ្ជូន តាម កបា៉ាល់ នៅ 
តៃ តម្លៃ កើន ឡើង  បញ្ហា កង្វះ 
សមៃបក កុងតឺន័រ  និង ពិបាក កក់ 
កបា៉ាល់  ដឹក ទំនិញ ជា ដើម»។ 

លោក ឃុត សារឿន សា្ថាប-
និក និង ជា នាយក បៃតិបត្តិ កៃុម- 
ហ៊ុន ដឹក ជញ្ជូន  SHA Trans-
port Express Co., Ltd បាន 
បៃប ់ ថា តាងំ ព ីផ្ទុះ ជងំ ឺកវូដី ក្នងុ 
សហគមន ៍ សកម្ម ភាព ឡជូសី្ទកិ  
ពិត ជា មានការ ថយ ចុះគួរឱៃយ 
កត់ សមា្គាល់ នា ពៃលនៃះ។ 

លោក  សារឿន នយិយ  ថា ៖  
« ការ ធា្លាក់ចុះ នៃះ ដោយ សារ 
រថយន្ត  ជា ចៃើន គៃឿង តៃូវ បាន 
ចត  ទកុ ចោល នៅកពំងផៃ ផៃសៃង ៗ    
ពៃះ គ្មាន អ្វី ដឹក ។ យើង នឹង 
រៀប ចំ កិច្ច បៃជុំ តាម អនឡាញ 
ជាមួយ បង ប្អូន តំណាង មក ពី 
វិស័យ ឡូ ជីស្ទិក ដើមៃបី សិកៃសា ពី 
ផល ប៉ះ ពាល់  និង សំណូម ពរ 
របស ់ពកួគៃ ចង ់ដក ់ជនូ រាជ រដ្ឋា-  
ភិបាល ជួយ»។ 

បើ តាមលោក សុនិ ចន្ធ ី តម្លៃ 
ដកឹ  ជញ្ជនូ   ព ីភ្នពំៃញ ទៅ កពំង ់ផៃ 
ស្វយត័ កៃងុ ពៃះ សហីន ុ ស្ថតិ នៅ  
ចនោ្លាះ  ពី  ២៥០ - ២៨០  ដុល្លារ  
សមៃប់ កុង តឺន័រ  ៤០ ហ្វីត ។ 

លោក បញ្ជាក់ថា៖ « ខ្ញុំ នៅ តៃ 
សងៃឃមឹ ថា សា្ថានភាព នៃះ នងឹ  ល្អ 
វិញ  នៅ ពៃលឆប់ ៗ  »៕ LA

តម្ល ្ និង ការ នំា ច្ញ កៅសូ៊ កម្ពជុា ទៅកាន់  
ទីផ្សារ  អន្តរ ជាតិ  កើន ឡើង ក្នងុ តី្មាស ទី ១

កេម៊កម្មករ កំព៊ង បេមូល ជ័រកៅសូ៊កក ពី ក្នងុ ចម្ការ ក្នងុ ខេត្ត រតនគិរី ដាក់ លើ រថយន្ត ។ រូបថត រា៉ាហុីម
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ទឹកប្រាក់ជំរុញស្រាដ្ឋ-
កិច្អាម្រារិកនឹង
ជោរជន់លើទីផ្រាសារ

ទកី្រងុវ៉ាសុនីតោនៈ ទកឹ បៃក ់ 
ជំរុញ កំណើន  សៃដ្ឋកិច្ច ១,៩ 
ពាន់ ពាន់ លាន ដុលា្លារ  របស់ 
រដ្ឋាភបិាល អាមៃរកិ ដៃល ដកឹ នា ំ 
ដោយ   បៃធានា ធិបតី Joe Bi-
den នងឹ ចាបផ់្តើម ជោរ ជន ់ដល ់
សៃដ្ឋកិច្ច អាមៃរិក ឆប់ៗ នៃះ 
ហើយ អ្នកវិភាគ ខ្លះ និយាយ ថា 
លុយ ភាគចៃើន អាច បញ្ចប់   
ការ វិនិយោគ លើ ភាគហ៊ុន ឬ 
សូមៃបី តៃ  bitcoin។

កាល ព ីចងុ សបា្តាហ ៍រដ្ឋា ភបិាល  
អាមៃរិក បាន ចាប់ ផ្តើម បញ្ជូន  
បៃក់ ចំណាយ   ដោយ ផ្ទាល់ 
ចនំនួ១ ៤០០ដលុា្លារ  ដៃល នងឹ 
តៃវូ ផ្តល ់ជនូ មនសុៃស ស្ទើរតៃ ទាងំ-
អស់ នៅ សហរដ្ឋ អាមៃរិក។

ការ ចណំាយ បៃហៃល  ៤០០  
ពាន ់លាន ដលុា្លារ នងឹ ធា្លាក ់ទៅ ដល់  
កៃុម គៃួសារ     ចពំោះ   បគុ្គល ដៃល 
រក បៃក់ ចំណូល បាន តិច ជាង  
៧៥  ០០០ ដុលា្លារ ក្នុង ១ ឆ្នាំ ឬ 
រៀបការ ដៃល រក បាន ១៥០- 
០០០  ដុលា្លារ ក៏ដូច ជា កូនៗ  
របស់ ពួកគៃ។

 ការ ផ្តល់ ជូន  នោះ មិន រាប់ 
បញ្ចូលនូវ  ឥណទាន  ពន្ធ របស់ 
កុមារ ឬ អត្ថ បៃយោជន៍ គ្មាន 
ការងារ ធ្វើ នៅ ក្នុង កញ្ចប់ ដ៏ ធំ 
ដៃល រួម បញ្ចូល ទាំងមូល និធិ 
ដើមៃប ីទបស់ា្កាត ់កវូដី ១៩  បង្កើន 
លៃបឿន ចាកវ់៉ាក ់សាងំ  ជយួ បើក 
សាលារៀន ឡើង វិញ  និង ជួយ 
អាជីវកម្ម  និង រដ្ឋាភិបាល  និង 
រដ្ឋ ក្នុង តំបន់ ។

ការ ចណំាយ ដោយ ផ្ទាល ់មាន  
ចនំនួ ៥ ៦០០ដលុា្លារ ដោយ មនិ 
រាប់ បញ្ចូល ពន្ធ សមៃប់ កៃុម- 
គៃសួារ ធម្មតា ដៃល មាន សមាជកិ   
៤នាក់ ដោយ មន្តៃី មូល និធិ 
សងៃឃឹម ថា  កញ្ចប់ ទឹក បៃក់ នឹង 
ជំរុញ សៃដ្ឋកិច្ច អាមៃរិក។

ប៉នុ្តៃ បៃជាជន អាមៃរកិ ភាគចៃើន  
បាន និយាយ ថា  ពួកគៃ នឹង បៃើ 
លុយ នោះ ដើមៃបី សង បំណុល  
បន្ថៃម ការ សនៃសំ ឬ វិនិយោគ ជា 
ជា ង ការ យកលុយ នោះ ទៅ 
ចំណាយ   ក្នុងទីផៃសារ ។ នៃះបើ 
យោង តាមការ ស្ទង់ មតិ មួយ 
របស់ ធនាគរ អាមៃរិក ដៃល 
បាន សមា្ភាស    បៃជាជនចំនួន    
៣ ០០០នាក់ ។

របាយការណ៍ ស្ទង់មតិ នោះ  
បាន រកឃើញ ថា ចំនួន ៣០ 
ភាគរយ  នៃ អ្នក ឆ្លើយ តប នងឹ បៃើ 
លុយ  នោះ  ដើមៃបី សង បំណុល   
ដៃល ខ្លួន ជំពាក់ ២៥ភាគរយ 
នងឹ  ដក ់ សនៃសំ  នងិ ៩ ភាគរយ ទៀត  
នឹង វិនិយោគ ៕  AFP/RR

តព ីទពំរ័ ១...អភវិឌៃឍ វសិយ័ នៃះដោយ 
ធ្វើ យា៉ាង ណា  កៀរគរ លំហូរ មូលធន 
សមៃប់ យក ទៅ អភិវឌៃឍ សៃដ្ឋកិច្ច។

ផៃនការ សកម្ម ភាព នៃះ តៃូវ បាន អនុ-
ម័ត កាល ពី ថ្ងៃទី ១៥ ខៃមីនា ក្នុង អំឡុង 
កិច្ច បៃជុំ វៃទិកា ទីផៃសារ មូលធន អាសា៊ាន  
(ACMF) លើក ទី ៣៤ ដៃល  ធ្វើ ឡើង  
តាម រយៈ បៃពន័្ធ វដីៃអ ូនងិ   មាន នយិតករ   
បៃទៃស បៃ៊យុណៃ ជា មា្ចាស ់ផ្ទះ។ ផៃនការ 
សកម្ម ភាព នៃះ រៀបច ំឡើង តាម ផៃនការ 
សកម្មភាព ACMF ឆ្នា ំ២០១៦-២០២០ 
ហើយ តៃវូ បាន អភវិឌៃឍ ដោយ ការ ចលូ រមួ 
មត ិព ីអ្នក ចលូរមួ ក្នងុ ទផីៃសារ មលូធន នងិ 
អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ ផៃសៃង ទៀត ដើមៃបី ធានា ថា 
ផៃន  ការ សកម្ម ភាព នៃះ មាន លក្ខណៈ- 
បរិយា ប័ន្ន និង មាន ភាព ពាក់ ព័ន្ធនឹង  
ភាព បៃកៃត ីថ្ម។ី ផៃនការ សកម្ម  ភាព នៃះ 
ផង ដៃរនងឹ តៃវូ ដក ់ជនូ រដ្ឋមនៃ្ដ ីហរិញ្ញ វត្ថ ុ
អាសា៊ាន  នៅ ក្នងុ កចិ្ច បៃជុ ំរដ្ឋមន្ដៃ ីអាសា៊ាន 
ដៃល នឹង តៃូវ ធ្វើ ឡើង នៅ ចុង ខៃ មីនា ឆ្នាំ 
២០២១ ដើមៃបី អនុម័ត ចុង កៃយ។

ដើមៃបី សមៃច បាន ចក្ខុ វិស័យ  ACMF 
២០២៥ ផៃនការ សកម្មភាព នៃះ បាន 
ដក ់ចៃញ ទសិ ដៅ យទុ្ធសាស្ដៃ ចនំនួ ៣ 
ដូច ជា  ជំរុញ កំណើន និង ការ ស្ទុះ ងើប 
ឡើង វញិ បៃកប ដោយ នរិន្តរភាព លើក- 
កម្ពស ់នងិ ទៃទៃង ់បរយិាបន័្ន នងិ ពងៃងឹ  

ការរកៃសា សណា្ដាប់ ធា្នាប់  និង ភាព ធន់ ។ 
នៃះ បើ   តាម សៃចក្ដ ីបៃកាស ពត័ ៌មាន ដៃល  
បាន ចៃញ ផៃសាយ បនា្ទាប់ ពី កិច្ច បៃជុំ ។

សៃចក្ដី បៃកាស ព័ត ៌មាន នៃះ បានបន្ត 
ថា មាន អាទិ ភាព ដៃល គំទៃ គោល ដៅ 
យុទ្ធសាស្ដៃ  ៥ ចំណុច  នឹង លើក កម្ពស់ 
កមៃិត តមា្លាភាព និង ឯកសារ ផ្ដល់ ព័ត៌ - 
មាន បន្ត ធ្វើ សខុដមុនយីកម្ម បទ បៃបញ្ញត្ត ិ 
បង្កើន ការ កសាង សមត្ថភាព  ពងៃកី ការ- 
បៃ សៃយ័ ទាក ់ទង  នងិ ការ យល ់ដងឹ នងិ 
ពងៃឹង កិច្ចសហ បៃតិ បត្តិ ការ  និង ការ- 
សមៃប សមៃួល។

លោក  ស៊ូ សុជាតិ បៃតិភូ  រដ្ឋាភិបាល  
កម្ពជុា ទទលួ បន្ទកុ អគ្គ នាយក នៃ នយិត-
ករ មូលបតៃ កម្ពុជា  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉សុ្ដិ៍ កាល ព ីថ្ងៃទ ី១៦ ខៃ មនីា ថា ACMF 
ផ្ដល់ ឱកាស ដ៏ ធំ សមៃប់ បៃទៃស កម្ពុជា 
ដៃល ជា និយតករ វ័យ ក្មៃង នៅ ក្នុង ប្លុក 
នៃះ ដើមៃបី រៀន សូតៃ ពី និយតករ ផៃសៃង 
ទៀត នងិ ក ៏មាន ឱកាស ក្នងុ ការ ផ្លាសប់្តរូ 
ចំណៃះ ដឹង ពៃម ទាំង ក្នុង ការ បណ្ដុះ- 
បណា្ដាល អ្នក ជំនាញ ក្នុង សៃុក ផង ដៃរ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ « យើង បាន អនមុត័ រមួ 
គ្នា លើ ផៃនការ សកម្ម ភាព ឆ្នាំ ២០២១-
២០២៥ ហើយ យើង នឹង ធ្វើ ជា បៃធាន 
នៃ វៃទិកា  ACMF នៃះ នៅ ឆ្នាំ កៃយ។  
វៃទកិា នៃះ ផ្ដល ់ដល ់ពកួ យើង នវូ ឱកាស  

និង បទ ពិសោធពី ដៃគូ អាសា៊ាន របស់ 
យើង ក្នងុ ការ ចៃក រលំៃក ចណំៃះ ដងឹ អពំ ី
ទីផៃសារ មូលធន  ហើយ យើង ក៏ អាច មាន 
លទ្ធភាព ក្នុង ការ បណ្ដុះ បណា្ដាល មន្ដៃី- 
ជំនាញ របស់ យើង ផង ដៃរ »។

លោក  Jong Weon Ha អន ុបៃធាន 
កៃុម ហ៊ុន ផៃសារ មូលបតៃ កម្ពុជា  (CSX) 
ដៃល   បង្កើត ឡើង កាល ព ីឆ្នា ំ២០១២ ឱៃយ 
ដឹង ថា ការ អនុម័ត ផៃនការ សកម្ម  ភាព  
ACMF ២០២១-២០២៥ មាន សារៈ- 
សំខាន់ ខា្លាំង ដោយ សារ តៃ វ បញ្ជាក់ ពី 
ទិសដៅ រួម  និង ជា ផៃនការ  យុទ្ធ សាស្ដៃ 
ដ៏ សំខាន់ សមៃប់ បណា្ដា បៃទៃស ជា 
សមាជកិ អាសា៊ាន ក្នងុ ការ អភវិឌៃឍ ទផីៃសារ 
មូលធន បៃកប ដោយ និរន្តរ ភាព ។  

លោក លើក ឡើង ថា៖ «ACMF ក៏៏ 
មាន តួនាទី ដ៏ សំខាន់ ផៃសៃង ទៀត ក្នុង ការ 
ធ្វើ សមាហរណ កម្ម ទីផៃសារ មូលធន អា-
សា៊ាន តាម រយៈ គំនិត ផ្តួច ផ្ដើម ផៃសៃងៗ 
ដចូ ជា ការ បងា្ហាញ ព ី  ទៃពៃយ សកម្មអាសា៊ាន 
ពាណិជ្ជ កម្ម ឆ្លង កាត់ ពៃំដៃន  វៃទិកា 
ពាណិជ្ជ កម្ម អន ឡាញ អាសា៊ាន  និង 
សុខុដុមនីយ កម្ម បទ បៃបញ្ញត្តិ ជាដើម »។

យោង តាម សៃចក្ដី បៃកាស ព័ត៌ មាន 
នៃះ នយិតករ អាសា៊ាន ទាងំ អស ់ ប្ដៃជា្ញា ថា 
នឹង បន្ត កត់ សមា្គាល់ ពី ការ បន្ត ជំរុញ នៃ 
គំនិត ផ្តួច ផ្ដើម ហិរញ្ញវត្ថុ បៃកប ដោយ 
នរិន្តរ ភាព របស ់ACMF ដចូជា ស្ដងដ់ 
សញ្ញា បណ្ណ បៃតង អាសា៊ាន  ស្ដង់ដ 
សញ្ញា បណ្ណ លក្ខណៈ សង្គម  នងិ ស្ដងដ់ 

សញ្ញា បណ្ណ និរន្តរ ភាព អាសា៊ាន។ ចាប់- 
តាំង ពី ឆ្នាំ ២០១៧ រហូត ដល់ ដំណាច់- 
ឆ្នា ំ ២០២០ សញ្ញា បណ្ណ សរបុ មាន ចនំនួ  
៨,៣៥ ពាន ់ លាន ដលុា្លារ ដៃល មាន សា្លាក 
យោង តាម ស្ដង់ដទាំង នៃះ តៃូវ បាន 
បោះផៃសាយ។ 

លោក ស៊ូ សុជាតិ  ឱៃយ ដឹង ថា កម្ពុជា 
នៅ  តៃ មាន បញ្ហា បៃឈម មួយ ចំនួន ក្នុង 
ការ អភវិឌៃឍ ទផីៃសារ របស ់ខ្លនួ  សៃប ជាមយួ 
នងឹ កៃប ខណ័្ឌ តបំន។់ លោកបាន ថ្លៃងថា ៖  
« យើង នៅ មាន ការ បៃឈម នឹង បញ្ហា 
មយួ ចនំនួ  ឧទាហរណ៍  ការ ចៃញ ផៃសាយ 
សញ្ញា បណ្ណ ឆ្លង កាត ់ពៃដំៃន  ដៃល យើង 
មនិ អាច ធ្វើ វ បាន  ទៃ ដោយ សារ តៃ ភាគ- 
ចៃើន យើង ផ្ដោត ការ យក ចិត្ត ទុក ដក់ 
លើ  ទីផៃសារ ក្នុង សៃុក ជាមុន   ហើយ ទី២ 
ការ ចៃញ ផៃសាយ សញ្ញា បណ្ណ បៃតង  ទោះ ប ី 
យើង បាន ចៃញ សញ្ញា បណ្ណ រួច ហើយ ក៏ 
ដោយ ប៉ុន្តៃ យើង មិន បាន ចៃញ សញ្ញា- 
បណ្ណ បៃតង នោះ ទៃ ប៉ុន្តៃ វ ស្ថិត នៅ ក្នុ ង 
ផៃនការ របស់ យើង »។ លោក បន្ថៃម 
ទៀត ថា៖ « ទោះ ប ីជា ផៃនការ សកម្ម ភាព 
មួយ ចំនួន  ដៃល យើង មិន បាន អនុវត្ត ក៏- 
ដោយ ក៏ យើង នឹង ធ្វើ វ ក្នុង រយៈពៃល 
ជាចៃើន ឆ្នាំ ខាង មុខ »។ 

ទនិ្ននយ័  CSX បងា្ហាញ ថា បច្ចបុៃបន្នមាន 
កៃុម ហ៊ុន ១៣ ចុះ បញ្ជី នៅ លើ ផៃសារហ៊ុន  
ក្នុងនោះ កៃុម ហ៊ុន ៧ ចុះ បញ្ជី ភាគហ៊ុន 
និង កៃុមហ៊ុន ៦ ចុះ បញ្ជី សញ្ញា បណ្ណ 
សាជីវកម្ម ៕  LA 

ធូ វិរៈ 

ភ្នំព្រញៈ ការ ដក់ ដំណើរ ការ  
ផ្លូវ ដៃក ឆ្លង កាត់ពៃំដៃន កម្ពុជា - 
ថៃ ដើមៃបី បមៃើ   ជាមធៃយោបាយ 
ដឹក ជញ្ជូន ទំនិញ  រវង បៃទៃស 
ទាំង ២ នៅ តៃ ស្ថិត ក្នុងភាពមិន 
ចៃបាស់លាស់  ដោយសារ ការ- 
ជះឥទ្ធិពល នៃ ការ   រីករាល ដល   
ជំងឺកូវីដ ១៩  ទោះបី ជា ផ្លូវដៃក 
នោះ តៃូវ បាន តភា្ជាប់  គ្នា ជាផ្លូវ ការ 
រយៈពៃល ជិត ២ ឆ្នាំ  ដោយ មាន  
វត្តមាន បៃមុខដឹកនាំ   ទាំង២។

លោកនាយក រដ្ឋ មន្តៃី  ហ៊ុន 
សៃន  នងិ លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ី
ថៃ Prayuth Chan-ocha ជា 
អធបិត ីសម្ពោធ ផ្លវូ រថ ភ្លើង ត ភា្ជាប ់
បៃទៃស ទាំង ២   កាល ពី ថ្ងៃទី 
២២  ខៃមៃសា  ឆ្នាំ២០១៩ ។

លោក វ៉ាសុមឹ  សរុយិា អនរុដ្ឋ- 
លៃខា ធកិារ កៃសងួ សាធារណការ 
និង ដឹកជញ្ជូន  បាន ឱៃយ ដឹងថា 
មន្តៃ ីនៃ  បៃទៃស ទាងំ២កពំងុ ខតិ ខ ំ 
បៃឹង បៃង ចរចា ជាមួយ គ្នា  ក្នុង- 
ការ  ដកឱ់ៃយ ចរាចរណ ៍ផ្លវូ ដៃក នៃះ  
ប៉ុន្តៃ វិបត្តិ សុខ ភាព សកល  បាន 
និង កំពុង រាំង ស្ទះ កិច្ច ការ នៃះ។   

លោក ថ្លៃង ថា ៖«យើង មនិ ទាន ់ 
មាន ការ ចរាចរណ ៍ឆ្លងកាត ់គ្នា នៅ 
ឡើយ ទៃ រហតូ មក ដល ់ពៃល នៃះ  
ដោយសារ សា្ថាន ភាព ជំង ឺកវូដី ១៩  

ធ្វើឱៃយ យើង មិនទាន់ អាច ដឹក- 
ជញ្ជូន បាន »។

លោក បាន ឱៃយ ដងឹ ថា ទោះជា 
យា៉ាង ណា កៃមុ ការងារ របស ់កៃ ស ួង   
សាធារណការ  និង ដឹក ជញ្ជូន  
កំពុង ខិត ខំ ជំរញុការ ចរចា ជាមយួ  
ភាគី ថៃ ដោយ  បាន បៃជុំ ជា បន្ត- 
បនា្ទាប ់តាម បៃពន័្ធ វដីៃអ ូអនឡាញ  
នាពៃល កន្លង មកដើមៃប ី ពភិាកៃសា 
លើក ិច្ចការ បច្ចៃកទៃស ។ 

លោក ថ្លៃងថា៖«យើង នៅ មាន  
លក្ខខណ្ឌ បច្ចៃក ទៃស ចៃើន  ផៃសៃង   
ទៀត ដៃល យើង មិន ទាន់ បាន 
ចរចា នៅ ឡើយ  យើង មិន ទាន់ 
ដឹង ថា  នៅ ពៃល ណា អាច មាន 
សកម្ម ភាព ដឹក  ទំនិញ នោះ ទៃ» ។ 

បើ តាមលោក  សុរិយា ដើមៃបី 
ធ្វើ ឱៃយ បៃសើរ ឡើង  នងិ ជរំញុការ- 
ដោះដរូ ទនំញិ តាម ផ្លវូ ដៃក ភាគ 
ខាង  ជើង ពី ភ្នំពៃញ -បោ៉ាយ ប៉ៃត  
កម្ពុជានឹង ទទួល បាន ផ្លូវ ដៃក 
(ដៃក រ៉ៃ)  បៃមាណ ១៤០ គឡី-ូ
ម៉ៃតៃពី រដ្ឋា ភិបាល ថៃ ខណៈ  
កម្ពជុា ធា្លាប ់ ទទលួរចួ ហើយ  កៃបាល  
រថភ្លើងចំនួន ១ គៃឿង ដៃល  ថៃ 
បាន ផ្តល់កាលពី ថ្មីៗនៃះ។ 

កម្ពជុា បានសា្ថាបនា  រចួ  រាល ់  នវូ  
ផ្លូវ ដៃក ពី ភ្នំពៃញ ទៅ ពៃំ ដៃន ថៃ 
ដៃលមាន បៃវៃង ៣៨៦គឡី ូម៉ៃតៃ  
ដើមៃបី បមៃើ ដល់ ការ ដឹកជញ្ជូន 
ដៃល  មាន និនា្នាការ រីកចមៃើន ។ 

កម្ពជុា បាន បញ្ចៃញ ទកឹ បៃក ់
បៃហៃល  ២២៦,៦  លាន ដលុា្លារ  
សមៃប ់ការសា្ដោរ ឡើង វញិ ផ្លវូ ដៃក  
ដើមៃប ីកៃ លម្អ ការដកឹ ជញ្ជនូ    ដោយ  
ភា្ជាប់  តំបន់ពាយពៃយ បៃទៃស ទៅ 
កាន់ កំពង់ផៃ សមុទៃ ទឹកជៃ 
នៅខៃត្តពៃះសីហនុ ។

មលូ នធិ ិទាងំ នៃះ បៃហៃល  ៨៥  
លាន ដលុា្លារ បាន ព ីថវកិា ជាត ិ នងិ  
ផ្នៃក នៅសល់ តៃូវ បាន ផ្ដល់ ហិ-
រញ្ញបៃបទាន ដោយ ធនាគរ អភវិឌៃឍន ៍
អាសុី និង ដៃគូ អភិវឌៃឍន៍ ផៃសៃង ៗ  ។

ថៃ ជា បៃទៃស នាំចូល ទំនិញ 
កម្ពុជា  ឈានមុខ  គៃ ដៃល មាន   
ចនំនួ៤  ភាគរយ នៃ ការនាចំៃញ 
សរបុ របស ់កម្ពជុា បនា្ទាប ់ព ីអាមៃរកិ 
ជប៉ុន អាល្លឺម៉ង់ ចិន  អង់គ្លៃស 
និង កាណាដ ។

ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វៃភាគី កម្ពុជា-
ថៃ សមៃច បាន ៧ ២៣៦លាន  
ដលុា្លារ កាលព ីឆ្នា ំ២០២០ ធា្លាក-់ 
ចុះ ២៣,១៧  ភាគរយ ធៀប 
នឹង ឆ្នាំ ២០១៩ ដោយសារ  
ផល រំខាន ពី ការរីក រាលដល 

ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ នៃះ បើ យោង 
តាម កៃសួង ពាណិជ្ជ កម្ម ថៃ ។

ទនិ្ននយ័ ដដៃល កប៏ាន បងា្ហាញ  
ថា ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០  កម្ពុជា បាន 
នាចំៃញ ទនំញិ ទៅ ទផីៃសារ បៃទៃស  
ថៃ  មាន  តម្លៃ ទកឹ បៃក ់១ ១៤៨  
លាន ដលុា្លារ  ដោយ  បាន ធា្លាក ់ចុះ 
៤៩,៤៩  ភាគរយ ធៀប នឹង 
ឆ្នាំមុន ខណៈ កម្ពុជា នាំចូល 
មកវិញ មាន តម្លៃទឹកបៃក់   ៦- 
០៨៩ លាន ដុលា្លារ ធា្លាក់ចុះ 
១៤,៨០  ភាគរយ ៕ LA

ACMFអនុម័តផ្រានការ...

ដំណើរការរថភ្លើងឆ្លងដ្រាននៅមិនច្រាបាស់លាស់ក្រាយភ្ជាប់ជិត២ឆ្នាំ

លោក ហុ៊ន ស្រន នាយករដ្ឋមន្ត្រកីម្ពជុា និង សមភាគី   ថ្រ ព្រលធ្វើដំណើរ  រួមគ្នា តភា្ជាប់ ផ្លវូរថភ្លើង ។ រូបថត AFP
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សុខ  វេង ឈាង 

កាលពីថ្ងៃអាទិតៃយទី១៤មីនាគណ-
បកៃសChristianDemocratsUnion
(CDU) របស់លោកសៃី Angela
Merkelបានធ្លាក់សំឡៃងឆ្នោតក្នងុ
ការបោះឆ្នោតរដ្ឋសំខាន់ចំនួន២ខណៈ
មានរឿងអាសៃវូកំពុងកើនឡើងដៃល
ពាក់ព័ន្ធនឹងសមាជិកសភាទទួលបៃក់-
សំណូកក្នងុការជួយលក់មា៉ាស់។
ការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Baden-

Wurttembergនិងរដ្ឋRhineland-
Palatinateតៃវូបានគៃឃើញថាជា
ការសាកលៃបងមតិសាធរណៈសមៃប់
ឆ្នោំ២០២១ដៃលនឹងជាឆ្នោំមានការ-
បោះឆ្នោតសំខាន់ចៃើនដូចជាការ
បោះ-ឆ្នោតក្នងុរដ្ឋចំនួន៤ផៃសៃងទៀត
និងការបោះឆ្នោតជៃើសតំាងសមាជិក
សភា Bundestag។នៅខៃកញ្ញា
ខាងមុខនៃះអាល្លម៉ឺង់នឹងជៃើសរើស
អធិការបតី និងរដ្ឋាភិបាលថ្មីដើមៃបី
កាន់កាប់សៃដ្ឋកិច្ចធំបំផុតនៅអឺរុ៉ប
បនា្ទាប់ពីរយៈពៃល១៦ឆ្នោំកៃមការ-
ដឹកនំារបស់លោកសៃីMerkel។
លោកWinfriedKretschmann

អភិបាលមកពីគណបកៃសGreensនៃ
រដ្ឋBadenWurttembergបានទទួល
ជ័យជម្នះដើមៃបីបន្តការគៃប់គៃងមួយ

អាណត្តិទៀត។ឥឡូវនៃះលោកកំពុង
បៃឈមនឹងជមៃើស២គឺ៖បន្តសម្ពន័្ធភាព
របស់គាត់ជាមួយCDUឬរើសជមៃើស
ថ្ម៖ីបង្កើតសម្ពន័្ធភាពថ្មីជាមួយគណបកៃស
SocialDemocrats(SPD) និង
FreeDemocrats(FDP)។
លទ្ធផលនៅរដ្ឋ BadenWurt-

temberg គឺបង្ហាញការធ្លាក់ចុះនូវ
បៃជាបៃយិភាពរបស់បកៃសកាន់អំណាច
CDUនៅអាល្លម៉ឺង់។រដ្ឋភាគខាងតៃបូង
នៃះដៃលមានទៃពៃយសមៃបត្តិចៃើនហើយ
ជាលំនៅឋានរបស់អភិជនគឺជាតំបន់
គំាទៃCDUជាចៃើនទសវតៃសរ៍មកហើយ
រហូតដល់ឆ្នោំ២០១១ទើបCDUបាត់-
បង់ការគំាទៃនៅតំបន់នៃះ។
នៅRhinelandPalatinateគណ-

បកៃសSPDដៃលដឹកនំាដោយលោកសៃី
អភិបាលMaluDreyerបានទទួល
ជ័យជម្នះហើយលោកសៃីទំនងអាច
នឹងបង្កើតសម្ពន័្ធភាពជាមួយគណបកៃស
GreensនិងSPD។
អគ្គលៃខាធិការនៃគណបកៃសCDU

លោកPaulZiemiakបាននិយាយ
កាលពីថ្ងៃអាទិតៃយនៅក្នងុសន្នសីិទសារ-
ព័ត៌មានមួយថា៖«ថ្ងៃនៃះមិនមៃនជា
ការបោះឆ្នោតដ៏ល្អសមៃប់Christian
DemocratsUnionទៃ»។លោកបាន
បន្តទៀតថា៖«យើងចង់ឃើញលទ្ធផល

ល្អជាងនៃះ»។
គណបកៃសCDUបានឃើញការធ្លាក់-

ចុះសំឡៃងឆ្នោតយា៉ាងតិច៤ភាគរយ
នៅក្នងុរដ្ឋBadenWurttembergនិង
ចៃើនជាង៥ភាគរយនៅរដ្ឋRhineland-
Palatinateបើធៀបនឹងលទ្ធផលឆ្នោំ
២០១៦។គណបកៃសនៃះឈរនៅលំដប់
ថា្នោក់ទី២ក្នងុការបោះឆ្នោតនៃះតៃជា
លទ្ធផលអាកៃក់បំផុតសមៃប់គណបកៃស
អភិរកៃសនិយមនៃះតំាងពីបញ្ចប់សង្គៃម
លោកលើកទី២មក។
លទ្ធផលបានចង្អលុបង្ហាញអំពីបញ្ហា

ដៃលគណបកៃសCDU កំពុងបៃឈម
ក្នងុការពៃយាយាមសា្តារទំនុកចិត្តអ្នកបោះ-
ឆ្នោតដៃលតៃវូបានបាត់បង់បនា្ទាប់ពី
សមាជិកសភារបស់ពួកគៃចំនួន៣រូប
ក្នងុនោះ១រូបជាតំណាងរដ្ឋBaden-
Wurttembergតៃវូបានបង្ខំឱៃយលា-
លៃងពីតំណៃងបនា្ទាប់ពីគៃបានរកឃើញ
ថាសមាជិកទំាងនៃះបានទទួលបៃក់
សំណូករាប់សៃនអឺរូ៉ដើមៃបីជួយរៀបចំ
កាលលក់មា៉ាស់ទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលមូល-
ដ្ឋានមួយចំនួនខណៈពៃលដៃលកំពុង
មានការខ្វះខាត។
បនា្ទាប់ពីមានការលៃចចៃញរឿងអាសៃវូ

នៃះមៃដឹកនំាគណបកៃសCDUបានទាម-
ទារឱៃយសមាជិកសភារបស់ខ្លនួទំាង២៤០
រូបចុះហត្ថលៃខាលើ...តទៅទំព័រ ១២

បេក់ សាយ 

មៃធវើការពារក្ដីលោកJyotirmoy
Baruaបាននយិាយថាតលុាការមយួ
នៅបៃទៃសបងក់ា្លាដៃសកាលពីថ្ងៃអា-
ទតិៃយបានចៃញបញ្ជាឱៃយបើកការសុើប-
អង្កៃតទៅលើការអះអាងដោយលោក
AhmedKabirKishoreអតតីអ្នកគរូ
រូបត្លុកជាប់ពន្ធនាគារថា គាត់តៃូវគៃ
ធ្វើទារណុកម្មនៅមនុពៃលប៉លូសិឃុខំ្លនួ
គាត់នៅកៃមចៃបាប់សន្តសិខុឌជីថីល
យា៉ាងតឹងរុឹងរបស់បៃទៃសនៃះ។
លោកAhmedKabirKishore

មានអាយុ៤៥ឆ្នោំតៃូវគៃចាប់ខ្លួននៅ
ក្នងុខៃឧសភាឆ្នោំ២០២០នៅកៃមចៃបាប់
ដ៏ចមៃងូចមៃសនៃះនងិតៃវូបានចោទ-
បៃកាន់ពីបទធ្វើសកម្មភាពបៃឆងំនងឹ
រដ្ឋនិងផៃសព្វផៃសាយរឿងអាចាមអារា៉ាម។
អ្នកគូររូបត្លុកដៃលគៃសា្គាល់ចៃើន

តៃវូបានដោះលៃងឱៃយនៅកៃឃុំកាល-
ពី២សបា្តាហ៍កន្លងទៅកៃយពីផ្ទុះក-ំ
ហឹងជំុវិញការសា្លាប់របស់អ្នកនិពន្ធឈ្មោះ
MushtaqAhmedនៅក្នងុពន្ធនាគារ
កាលពីខៃកមុ្ភៈដៃលលោកតៃវូបានគៃ
ចាប់ខ្លួនដូចគា្នោនៃះ។
លោកKishoreបានអះអាងថាគាត់

និងលោកAhmed តៃូវបានឃុំខ្លួន
នៅក្នុងពន្ធនាគារដូចគា្នោហើយថា
អ្នកនពិន្ធរបូនៃះក៏តៃវូបានធ្វើទារណុកម្ម
ដោយកៃុមបុរសមិនសា្គាល់អត្ត-
សញ្ញាណជាការអះអាងដៃលអាជា្ញា-
ធរបដិសៃធយា៉ាងដច់អហង្ការ។
លោកKishoreបានដកញ់ត្តិមយួ

ទៅកាន់តលុាការមយួនៅទកីៃងុដកា្កា
កាលពីថ្ងៃពធុសបា្តាហម៍នុដោយបាន
និយាយថា គាត់តៃូវគៃវាយនឹងដំបង
នងិទះកផំ្លៀងយា៉ាងពៃញទហំងឹដោយ
បុរសមិនសា្គាល់អត្តសញ្ញាណដៃល
បានចាប់ពងៃត់គាត់ កាលពីថ្ងៃទី២
ខៃឧសភាហើយបានឃុឃំាងំគាត់ជតិ
៣ថ្ងៃ។
គាត់បាននិយាយថាបុរសទាងំនោះ

បានសួរចម្លើយគាត់អំពីរូបត្លុកដៃល
គាត់បានគរូចអំកឱៃយអ្នកជនំញួដម៏ាន
ឥទ្ធពិលមា្នោក់ដៃលសិ្នទ្ធនងឹរដ្ឋាភបិាល
នងិរបូត្លកុជាចៃើនទៀតដៃលរិះគន់ការ-
ឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះជំងឺ-
កូវើដ១៩។
លោកKishore បាននិយាយថា

កៃមុបរុសដៃលមនិសា្គាល់អត្តសញ្ញាណ

នោះកៃយមកបានបៃគល់គាត់ទៅ
ឱៃយកងប៉លូសិពសិៃសគឺកងសកម្មឆ្លើយ-
តបរហ័ស។
មៃធវើរបស់អ្នកគូររូបត្លុកលោក

JyotirmoyBaruaបានថ្លៃងបៃប់
សារពត័ម៌ានAFPថា៖«តលុាការនៃះ
ក៏បានដឹកនាំPBI (ការិយាល័យប៉ូ-
លសិសុើបអង្កៃត)សុើបអង្កៃតទៅលើ
ការធ្វើទារណុកម្មដៃលតៃវូបានគៃចោទ
បៃកាន់នោះនងិបៃគល់របាយការណ៍
តៃឹមថ្ងៃទី១៥ខៃឧសភា។
លោកBarua បាននិយាយថា

តលុាការនៃះបានបញ្ជាគៃូពៃទៃយ៣នាក់
មកពីមន្ទរីDhakaMedicalCollege
Hospitalដើមៃបីពនិតិៃយមើលលោកនងិ
បានបន្ថៃមថាលោកបានឆ្លងការវះកាត់
តៃចៀកសា្តាំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សមៃប់
របួសដៃលបានកើតឡើងនៅពៃល
គាត់តៃូវគៃវាយធ្វើបាប។
អ្នកគរូរបូត្លកុនៃះបានបៃប់សារពត័-៌

មានAFPរយៈពៃល២-៣ថ្ងៃកៃយពី
លោកតៃវូបានគៃដោះលៃងថា៖«ឈាម
ហូរចៃញពីតៃចៀកខាងសា្តាំរបស់ខ្ញុំ
កៃយពីពួកគៃបានទះកំផ្លៀងខ្ញុំ»។
អ្នកនាំពាកៃយកងសកម្មឆ្លើយតប-

រហស័លោកវរសៃនយី៍ទោAshique
Billahបានថ្លៃងបៃប់AFPកាលពី
ថ្ងៃអាទិតៃយថា លោកAhmedឬក៏
Kishoreមនិតៃវូបានគៃធ្វើទារណុកម្ម
ទៃខណៈដៃលពកួគៃតៃវូបានឃុឃំាងំ
ឬនៅក្នុងពន្ធនាគារ។
ការសា្លាប់របស់លោកAhmedនៅ

ក្នុងពន្ធនាគារបានបង្កឱៃយមានការតវា៉ា
អស់ជាចៃើនថ្ងៃបៃឆងំនងឹរដ្ឋាភបិាល
របស់លោកសៃីនាយករដ្ឋមន្តៃីSheikh
Hasina។
កៃមុអ្នកតវា៉ាក៏បានអពំាវនាវឱៃយលបុ

ចោលចៃបាប់ឌីជីថល ដៃលកៃុមអ្នក-
រិះគន់នយិាយថាតៃវូបានគៃបៃើបៃស់
ដើមៃបីបង្កៃបសំឡៃងបៃឆំង។
លោកAnisulHuqរដ្ឋមន្តៃីយតុ្តធិម៌

បងក់ា្លាដៃសបានថ្លៃងបៃប់សារពត័ម៌ាន
DWថា៖«យើងនឹងលុបចោលចៃបាប់
នៃះទៃ។យើងតៃូវការចៃបាប់នៃះដើមៃបី
ធនាសវុត្ថភិាពឌជីថីលរបស់បៃជាជន
យើងនៅក្នុងពិភពលោកឌីជីថល»។
អាមៃរកិសហភាពអរឺ៉បុនងិអង្គការ

សហបៃជាជាតិទាងំអសគ់ា្នោបានសម្តៃង
ការពៃយួបារម្ភទៅលើចៃបាប់បងក់ា្លាដៃស
ដ៏តឹងរុឹងនៃះ៕

គណបក្សរបស់លោកសី្Angela
Merkelធ្លាក់សំឡ្ងឆ្នោតនៅក្នងុរដ្ឋ
ចំនួន២បន្ទាប់ពីមានរឿងអាសូ្វពុករលួយ

តុលាការបង់កា្លាដ្សច្ញ
បញ្ជាឱ្យបើកការសុើបអង្កត្
ទៅលើការបញ្ជាក់អះអាងអំពី
ការធ្វើទារុណកម្មអ្នកគូររូបត្លកុ

លោកសេីAngela Merkel ចូលរួម សន្នសីិទកាសេតបន្ទាប ពី់ ជំនួ ប មួួយនៅ ការិយាល័យ អធិកាបត ីនៅក្នងុ ទីកេងុ បេរ៊ឡំាង ។ រូប AFP 



ព័ត៌មានខ្លីៗ
ប្រទ្រសអូស្ត្រលីនៅត្របន្តប្រើវ៉ាក់សំាង
AstraZeneca
កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី១៦ មីនា បៃទៃសអូស្តៃលីនៅតៃបន្ត

បៃើបៃស់វ៉ាក់សំាងAstraZeneca ទោះបីជាបណ្តាបៃទៃស
នៅអឺរ៉ុបមួយចំនួនបានផ្អាកការបៃើបៃស់កៃយពីមានករណី
ឈាមកកក្នុងសរសៃឈាមយ៉ាងណក្ដី។
បៃធានផ្នៃកវៃជ្ជសាស្តៃអូស្តៃលីលោកPaulKelly បាន

និយយថា រដ្ឋាភិបាលអូស្តៃលីនៅតៃមានទំនុកចិត្តលើវ៉ាក់-
សាងំAstraZeneca។លោកបានបន្តនយិយថាខណៈពៃល
បច្ចុបៃបន្ននៃះមិនមានភ័ស្តុតាងណមួយបង្ហាញថា វ៉ាក់សំាង
បៃភៃទនៃះបណ្តាលឱៃយមានភាពកកឈាមនោះទៃបុ៉ន្តៃគៃកំពុង
តៃសុើបអង្កៃតពីផលប៉ះពាល់ដៃលបានរាយការណ៍កន្លងមក។
នៃះបើតាមការរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានReuters។
កាលពីថ្ងៃទី១៤មនីាកៃមុហ៊នុដៃលផលតិវ៉ាកស់ាងំAstra-

Zenecaបានឲៃយដងឹថាកៃយពីពនិតិៃយមនសុៃសជាង១៧លាន
នាក់ដៃលបានទទួលវ៉ាក់សំាងរួចនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនិង
ចកៃភពអង់គ្លៃសមិនមានករណីកកឈាមក្នុងសរសៃឈាម
ឡើយ៕សុខស្រីលុច

អង្គការសុខភាពពិភពលោកអំពាវនាវឱ្រយបណ្តា
ប្រទ្រសនានាបន្តយុទ្ធនាការច្រកចាយវ៉ាក់សំាង
កាលពីថ្ងៃចន្ទទី១៥មីនាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាន

អំពាវនាវទៅបណ្តាបៃទៃសនានាឱៃយបន្តយុទ្ធនាការចៃកចាយ
វ៉ាក់សំាងកៃយពីមានបណ្តាបៃទៃសមួយចំនួនបានផ្អាកការ-
បៃើបៃស់វ៉ាក់សាំងAstraZeneca។
អ្នកនាំពាកៃយរបស់អង្គការសខុភាពពភិពលោកលោកChris-

tian Lindmeier បាននិយយថា៖«រហូតមកដល់ពៃលនៃះ
មិនមានភ័ស្តុតាងណមួយដៃលបញ្ជាក់ថា ករណីកកឈាមគឺ
បណ្តាលមកពីវ៉ាក់សំាងនោះទៃហើយវសំខាន់ណស់ដៃល
យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សំាងនៅតៃបន្ត ដូច្នៃះយើងអាចជួយ
សង្គៃះអាយុជីវិត»។នៃះបើតាមការរាយការណ៍របស់សារ-
ព័ត៌មានសិង្ហបុរីChannelNewsAsia។
ទីភា្នាក់ងរឱសថអឺរ៉ុបបាននយិយថា គិតតៃឹមថ្ងៃទី១០ខៃ

មីនាមានករណីឈាមកកសរុបចំនួន៣០ករណីក្នុងចំណោម
បៃជាជនជិត៥លាននាក់ដៃលបានចាក់វ៉ាក់សំាងAstraZe-
necaនៅតំបន់សៃដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុប៕សុខស្រីលុច

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទ្រសអាម្ររិកអំពាវនាវឱ្រយ
ទំនាក់ទំនងជបុ៉នកាន់ត្រសីុជម្រ

កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី១៦មីនា រដ្ឋមន្តៃីការបរទៃសអាមៃរិក
លោកAnthonyBlinkenបានអំពាវនាវឱៃយទំនាក់ទំនង
ពាណិជ្ជកម្ម និងសន្តិសុខរវងអាមៃរិកនិងជប៉ុនកាន់តៃសុី-
ជមៃជាងមុនខណៈលោកជាមួយនឹងរដ្ឋមន្តៃីការពារជាតិ
លោកLloydAustinធ្វើទសៃសនកិច្ចទៅកៃបៃទៃសជាលើក-
ដំបូងដើមៃបីពងៃឹងសម្ព័ន្ធភាពអាមៃរិក។

ក្នុងកិច្ចបៃជុំ«២+២»ជាមួយនឹងរដ្ឋមន្តៃីការបរទៃសជប៉ុន
លោកToshimitsuMotegiនិងរដ្ឋមន្តៃីការពារជាតិជប៉ុន
លោក NobuoKishiពួកគៃបានពិភាកៃសាលើបញ្ហាជាចៃើន
ដចូជាសៃរភីាពនៃការធ្វើនាវចរណន៍ៅសមទុៃចនិខាងតៃបងូនងិ
ខាងកើតសន្តិសុខខៃសៃចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់គៃឿងអៃឡិចតៃូនិកការ-
គំរាមកំហៃងនុយក្លៃអ៊ៃររបស់កូរ៉ៃខាងជើងនិងរដ្ឋបៃហារនៅ
មីយ៉ាន់មា៉ា៕សុខវ្រងឈាង

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ងៃពុធទី១៧ែខមីនាឆ្នាំ២០២១WORLD www.postkhmer.com១២

សៅសម្ភស្រស

ស្ដៃីបៃមាណជាង១មុនឺនាក់
បានបៃមូលគ្នាតាមទីកៃុងនិង
ទីបៃជុជំនជាង៤០កន្លៃងជុវំញិ
បៃទៃសអូសៃ្តាលីអំពាវនាវឱៃយ
បញៃឈប់អំពើហិងៃសាលើស្តៃី។
ចលនា#March4Justice

នៃះធ្វើឡើងកៃយមានករណី
ចោទបៃកាន់ពីបទបៀតបៀន
ផ្លវូភៃទនៅជុវំញិសភាអសូ្តៃលី
ប៉ុន្តៃ ចលនានៃះក៏ចង់បំផុស
ករណីដៃលកើតឡើងដូចគ្នា
ចំពោះស្តៃដីទៃទៀតនៅទទូាងំ
ពិភពលោកផងដៃរ។
បញ្ហា២ធំៗ ដៃលបានលើក-

ឡើងរួមមាន ទី១ អំពើហិងៃសា
លើរាងកាយផ្លូវភៃទក្នុងគៃួ-
សារ និងនៅតាមទីសាធា-
រណៈកើតឡើងមិនឈប់ឈរ
ខណៈដៃលស្តៃីនៅតៃបន្តបៃ-
ឈមមុខអសន្តិសុខសង្គម
ដោយសារការមិនចៃះគៃប់-

គៃងអារម្មណ៍របស់មនុសៃស
បៃសុនងិគ្មានក្ដីអាណតិអាសរូ
ចំពោះមនុសៃសសៃីផងដៃរ។ទី-
២ទាក់ទិននឹងការឆ្លើយតប
របស់សា្ថាបន័នងិអាជា្ញាធរពាក-់
ព័ន្ធនឹងករណីអំពើហិងៃសាទាំង-
នៃះរួមមានប៉ូលិសតុលាការ
និងសា្ថាប័នតំណងនានាដៃល
មិនយកចិត្តទុកដក់លើបញ្ហា
នៃះ។
ការចោទបៃកាន់មួយចំនួន

រួមមានដូចជា ករណីអ្នកសៃី
BrittanyHiggins អតីត-
បុគ្គលិករដ្ឋបាលដៃលបាន
អះអាងថាអ្នកសៃីតៃូវបាន
រលំោភដោយកៃមុការងររបស់
អ្នកសៃីនៅក្នុងការិយល័យ
របស់រដ្ឋមនៃ្តីក្នុងឆ្នាំ២០១៩។
ដោយឡៃកកាលពីដើមខៃ

នៃះដៃរអគ្គរដ្ឋអាជា្ញាលោក
ChristianPorterបានបដិ-
សៃធនូវការចោទបៃកាន់មួយ
ថាលោកបានរំលោភក្មៃងសៃី

អាយុ១៦ឆ្នាំមា្នាក់កាលពីឆ្នាំ
១៩៨៨នៅពៃលដៃលពួកគៃ
ទាំង២នាក់នៅជាសិសៃសនៅ
ឡើយ។លោកបានបដិសៃធ
មិនពៃមចុះចៃញពីតំណៃងជុំ-
វិញការចោទបៃកាន់នៃះទៃ។
នាយករដ្ឋមនៃ្តីScottMor-

rison បានចៃញមកឆ្លើយតប
និងនិយយទៅកាន់អ្នកដង្ហៃ
កៃបួនបាតុកម្មនៅCanberra
ប៉នុ្តៃកៃមុអ្នកបាតកុម្មបានបដ-ិ
សៃធមិនទទួលយកការបក-
សៃយនៃះដោយនិយយថា
ការបៃជុំ «ជាសមា្ងាត់»ដៃល
លើកឡើងដោយលោកនា-
យករដ្ឋមន្តៃីគឺជាការមិនគោរព
ដល់ជនរងគៃះ។
អ្នករៀបចំកៃបួនដង្ហៃតវ៉ា Ja-

nineHendry បានបៃប់
ABCថា៖«ខ្ញុំគិតថាបៃសិនបើ
លោកនាយករដ្ឋមនៃ្តីពិតជា
យកចិត្តទុកដក់ចំពោះស្តៃី
ខ្វល់ពីសំឡៃងរបស់យើងគត់

គួរតៃបើកការបៃជុំជាលក្ខណៈ
បើកចហំដើមៃបីឱៃយពកួគត់បាន
សា្ដាប់ពីបញ្ហាយើងផង»។
ជាមួយគ្នានៃះដៃរកៃុមអ្នក-

នយោបាយជាស្តៃីបានថ្លៃង
កាលពីថ្ងៃចន្ទ ថាពួកគៃនឹង
ពៃយាយមធ្វើវិសោធនកម្មទៅ
លើចំណុចចនោ្លោះបៃហោង
ណមួយ ដៃលបានពៃងក្នុង
សៃចក្ដីពៃងចៃបាប់ដៃលការពារ
សមាជិកសភានិងតុលាការ
ពីករណីបៀតបៀនផ្លូវភៃទនៅ
កន្លៃងធ្វើការ។
កន្លងមកសភាបានកា្លោយ

ទៅជាកន្លៃងធ្វើការដៃលមាន
បរយិកាស«មនិគរួទៃំបាន»។
នៅមុនការបោះឆ្នាតឆ្នាំ២០-
១៩ស្តៃីជាចៃើនបានលាឈប់
ការងរពីសភាដោយលើក-
ឡើងពីមូលហៃតុថាមានគៃ
បៀតបៀនតៃមិនបានបញ្ជាក់
ចៃបាស់ថាធ្វើតាមរូបភាពបៃប
ណឡើយ៕

តពីទំព័រ១១...សៃចក្ដីបៃកាសមួយ
ដោយសនៃយាថាពួកគៃមិនបានបៃើបៃស់
តំណៃងរបស់ខ្លនួដើមៃបីធ្វើការកៃងបៃវ័ញ្ច
ទាក់ទងនឹងការបៃយុទ្ធបៃឆំងការ-
រីករាលដលជំងឺកូវីដ១៩នោះទៃ។
ការធា្លោក់ចុះនៃCDUអាចបង្ហាញពី

ការអងៃនួអនាគតនយោបាយបៃទៃស
អាល្លម៉ឺង់។ការចាកចៃញរបស់លោក-
សៃីMerkelក្នងុនាមជាមៃដឹកនំាគណ-

បកៃសបានបនៃសល់ទុកនូវភាពមិនបៃកដ-
បៃជាក្នងុចំណោមថា្នាក់ដឹកនំាកំពូលនៃ
គណបកៃសដោយអ្នកស្នងតំណៃងរបស់
លោកសៃីគឺលោកសៃី Annegret
KrampKarrenbauerតៃវូបានដក-
ចៃញពីតំណៃងកាលពីដើមឆ្នាំនៃះ
ហើយតៃូវបានជំនួសដោយលោក
ArminLaschet។
បៃក្ខជនអធិការបតីគណបកៃសSocial

Democrats(SPD)លោកOlaf
Scholzដៃលជារដ្ឋមន្តៃីកៃសួងហិរញ្ញវត្ថុ
បច្ចបុៃបន្នក្នងុគណៈរដ្ឋមន្តៃីរបស់លោកសៃី
Merkelបានលើកឡើងថាការចាកចៃញ
ពីរដ្ឋាភិបាលសម្ពន័្ធភាពCDU/SPD
បច្ចបុៃបន្នអាចធ្វើទៅបានបនា្ទាប់ពីការបោះ-
ឆ្នាតជាតិ។ទាក់ទងនឹងលទ្ធផលបោះ-
ឆ្នាតខាងលើលោកបានបៃប់ទីភា្នាក់ងរ
ព័ត៌មានDPAថា«នៃះជាថ្ងៃល្អមួយពី
ពៃះវបង្ហាញថាយើងអាចទៅរួច
ក្នងុការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនៅបៃទៃស

អាល្លម៉ឺង់ដោយមិនតៃវូការCDU»។
គណបកៃសGreensទទួលបានជោគ-

ជ័យនៅក្នងុរដ្ឋទំាង២ដៃលឆ្លះុបញ្ចាងំ
ពីបៃជាបៃយិភាពរបស់គណបកៃសដៃល
កំពុងកើនឡើងជាលំដប់។ជ័យជម្នះ-
នោះអាចជួយឱៃយគណបកៃសនៃះលៃច-
ចៃញជាកមា្លោងំខា្លោងំបំផុតនៅក្នងុការ-
បោះឆ្នាតជាតិខៃកញ្ញាដៃលបង្កើនការ-
រំពឹងទុកថាអាល្លម៉ឺង់មានអធិការបតី
គណបកៃសGreensដំបូងរបស់ខ្លនួ។
ទំាងអស់នៃះបានដក់សមា្ពាធទៅ

លើមៃដឹកនំាថ្មីរបស់CDUលោក
ArminLaschetដៃលនៅតៃអាច
បៃឈមមុខនឹងការបៃកួតបៃជៃងពីអ-
ភិបាលរដ្ឋBavariaលោកMarkus
Soderក្នងុការកា្លោយជាបៃក្ខជនអធិ-
ការបតីនៃប្លកុសម័ន្ធភាពអភិរកៃសនិយម
CDU/CSUក្នងុការបោះឆ្នាតខៃកញ្ញា។
សមាជិកជាចៃើននៃCDUនៅតៃមិន
បៃកដថាលោកLaschetនឹងកា្លោយ-
ជាបៃក្ខជននៅក្នុងការបៃជៃងដើមៃបី
ជំនួសលោកសៃីMerkel៕
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ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពុធ ទី១៧ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

រ័ត្ន សុជាតា 

ភ្នំពេញ : ជា  និសៃសិតចិន ចាប់ អា-
រម្មណ  ៍រៀន អកៃសរសាសៃ្តខ្មៃរ សៃឡាញ ់
បៃពៃណី វបៃបធម៌ ខ្មៃរ ចូលចិត្ត ម្ហូបខ្មៃរ 
នងិ ចង ់ចៃះ ភាសា ខ្មៃរ  Wen Sheng-
yuan ដៃល តៃូវបាន គៃ សា្គាល់ ថា 
សុភក្តៃ បាន មក រៀន នៅ បៃទៃស 
កម្ពជុា កាលព ីឆ្នា២ំ០១៩ ខៃម ីនា ក្នងុ 
នាម ជា   នសិៃសតិ ទទូៅ នៃកម្មវធិ ីផ្លាសប់្ដរូ 
បទពិសោធ សិកៃសា  ពី គៃឹះសា្ថានអប់រំ 
នៅបៃទៃស ចិន។ 

និសៃសិត រូប សង្ហា  សុភក្តៃ មិន នឹក- 
សា្មាន  ថា   ខ្លួនអាច  មក ដល់ ចំណុច 
ដៃល   មាន បងប្អនូ ខ្មៃរ សា្គាល ់រហតូ ដល ់
មាន អ្នកគាំទៃ   ជាចៃើន ដូច្នៃះឡើយ  ។  

ជាមួយ រូប សមៃបត្តិ  អំណោយផល ពី 
ធម្មជាតិ នៅ  ពៃលទំនៃរ  កៃ ម៉ោង 
សិកៃសា  សុភក្តៃ  ក៏ ដូចជា បងសៃី របស់ 
លោក  ដៃរ គឺ សុទ្ធ តៃ 
មាន ការងរ    ថត 
ម៉ូដៃល   បន្ថៃម  ។ 

មុនពៃល មក 
ដល់ ទឹកដី 
កម្ពុជា សុភក្តៃ  
ជា និសៃសិត មា្នាក់ 

ដៃល រៀន នៅ សាកល វទិៃយាលយ័ភាសា 
បរទៃស ហ្គង័សុ ី (Guangxi Univer-
sity of Foreign Language) ជាទ ី
ដៃល លោក ទទលួ បាន ឈ្មាះ  សភុក្តៃ  
ពី គៃូ បងៃៀន ភាសា ខ្មៃរ នៅទីនោះ ។ 

ជា កូន ទី២ ក្នុង ចំណោម បងប្អូន ៣ 
នាក់ សុភក្តៃ  បាន រំឭក បៃប់ ពីបំណង 
ដៃល នាំឱៃយ លោក ជៃើសរើស ការរៀន 
ភាសា ខ្មៃរ បៃប់ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍    ថា៖ «ខ្ញុំ 
ចូលចិត្ត រៀន ភាសាបរទៃស។ នៅ 
ពៃល  សមៃចចិត្ត ជៃើសរើស ភាសា 
រៀន ខ្ញុំ ឃើញ ភាសា ផៃសៃង ទៀត មាន 
អ្នករៀន ចៃើន ហើយ ភាសាខ្មៃរ មនិសវូ 
មាន អ្នករៀន ទៃ »។

លោក បាន ឱៃយដងឹ ថា  ការជៃើសរើស 
រៀន ខ្មៃរ គឺ ជា អ្វី ដៃល លោក   មាន 
មទនភាព បំផុត ពៃះ ក្នុងចំណោម 
និសៃសិត  ៨លាន នាក់   សុភក្តៃ  ស្ថិតក្នុង 
ចំណោម ២០០ នាក់   ដៃល បាន 

ជៃើសរើស យក ការរៀន ភាសាខ្មៃរ ។ 
តារាម៉ដូៃល កៃ ម៉ោង សកិៃសា របូនៃះ 

បាន បន្ត ថា ៖ «ខ្ញុំ គិតថា  បើ ខ្ញុំ ចៃះ ខ្មៃរ 
ទៅ ធ្វើការ នៅខ្មៃរ  ខ្ញុំ នឹង មាន ឱកាស 
ការងរ ចៃើន ។ កាលនោះ គិត បាន 
តៃឹមតៃ ថា  ចង់រៀន ឱៃយ ចៃះ  មិនគិត ថា 
បាន មក បៃឡូក ក្នុង សិលៃបៈ អី នៅ 
បៃទៃសកម្ពុជា ទៃ»។

  មក កម្ពុជា  ដំបូង  យុវជន វ័យ២២ ឆ្នាំ 
រូប នៃះ បានបៃប់ពី ការភា្ញាក់  ផ្អើល  នឹង  
ការ បៃើបៃស់ ភាសាខ្មៃរ ថា៖   «ថ្វីដៃបិត 

ថា  បាន រៀន ភាសាខ្មៃរ នៅចនិ ក្នងុ ឆ្នា ំទ ី
១   និង ទី២ដៃរ  ប៉ុន្តៃ  ឆ្នាំ ទី៣  ដៃល   មក 
រៀន នៅ សៃុកខ្មៃរ តៃម្ដង  ខ្ញុំ បៃរ ជា 
ឃើញ ថា ការនយិាយ  នងិ ការ សរសៃរ 
ភាសាខ្មៃរ ខុសគា្នា ចៃើន ណាស់ »។ 

សុភក្តៃ  បាន បន្ត ទាំង អស់សំណើច 
ថា ៖ «មាន ពៃលមួយ នោះ  ខ្ញុំ ទៅទិញ 
ម្ហូប គៃ បៃប់ ថា  អស់ មួយពាន់បៃំ  ខ្ញុំ 
ឆ្ងល់ មៃនទៃន ខ្ញុំ អត់ដឹង ថា  ប៉ុនា្មាន ? 
ពៃល ខ្ញុ ំទៅ សរួ មតិ្តភក្ត ិខ្មៃរ ខ្ញុ ំទើប ខ្ញុ ំដងឹ 
ថា មួយពាន់ បៃំរយ »។

រំឭក មក ដល់ ចំណុច នៃះ សុភក្តៃ 
រៀប រាប់ពី វៃលា មួយ នៅក្នុង ខៃ មៃសា 
ឆ្នាមំនុ  មាន អ្នកគាទំៃ មា្នាក ់បាន យក របូ 
លោកក្នងុ ឈុត បៃពៃណី ខ្មៃរ ពី បណា្ដាញ  
Weibo ទៅ បង្ហាះ ក្នុង បណា្ដាញ 
សង្គម  ហ្វៃស ប៊ុក រហូត ដល់ មានការ- 
ចៃក រំលៃក  និង បង្ហាះតៗ គា្នា ធ្លាយ 
ដល់  បណា្ដាញ វើដៃអូខ្លី  TikTok។

ដោយលោក ជា មនសុៃស ដៃល ចលូចតិ្ត  
ចង់ ដឹង  ចង់ ចៃះ ពៃលនៃះ  សុភក្តៃ  
អាច យល ់ នងិ នយិាយ ភាសាខ្មៃរ បាន 
យា៉ោងល្អ ដោយលោក  បាន បញ្ជាក់ ថា  
នៃះ ក៏ពៃះ តៃ គាត់ តៃងតៃ សួរនាំ  និង 
ពៃយាយាម សា្តាប់ គៃ និយាយ ចៃើន ។ 

 សុភក្តៃ  ផ្ទាល់ មិនចៃបាស់ ថា  ហៃតុអ្វី 
បានជា មាន បងប្អនូខ្មៃរ ចលូចតិ្ត លោក 
ចៃើន ទៃ តៃ លោក  គិតថា  ដោយ សារ 
មនិ មាន ជនជាត ិចនិ ចៃើន ចៃះ   នយិាយ 
ភាសាខ្មៃរ ។ មៃយា៉ោង  សុភក្តៃ  សៃឡាញ់ 
វបៃបធម ៌ខ្មៃរ   ជាពសិៃស គ ឺរបា ំ នងិ ភាព- 
រាកទ់ាក ់របស ់បៃជាជនខ្មៃរ ដៃល នា ំឱៃយ 
លោក  មាន   ថ្ងៃនៃះ ។ 

រយៈពៃល ១ឆ្នាំ ពៃញ  សុភក្តៃ  បាន  
បង្កើត អនុសៃសាវរើយ៍ ជាមួយ មិត្តភក្តិ  
នងិ អ្នកគាទំៃ ជាចៃើន។ លោក  តៃវូ បាន 
គៃ អញ្ជើញ ចលូរមួ  កម្មវធិ ីនានា ជាមយួ 
តារា លៃបី នៅ កម្ពុជា  ចៃញ តាម កញ្ចក់ 
ទូរទសៃសន៍   ថត ពាណិជ្ជកម្ម ផៃសាយ   
ផលិតផល  នានា តាំងពី សា្មាតហ្វូន  
រហូត ដល់ សាប៊ូ កក់សក់ ។ 

កៃយព ីបញ្ចប ់ការសកិៃសា រយៈពៃល 
១  ឆ្នា ំសភុក្តៃបាន តៃឡប ់ទៅ សៃកុ ចនិ 
វិញ កាលពី ខៃ តុលា ឆ្នាំ មុន  ដើមៃបី បន្ត 
ការ សិកៃសា ឆ្នាំ ទី៤។

 សុភក្តៃ  បាន ឱៃយដឹង ថា៖ «ពៃលនៃះ 
ខ្ញុំ រវល់ ចៃើន ក្នុង ការសរសៃរ សារណា 
ឱៃយ សាលា តៃ បនា្ទាបព់ ីបញ្ចប ់ការសកិៃសា 
ខ្ញុំ ចង់ មក បន្ត អនុបណ្ឌិត នៅ សៃុកខ្មៃរ  
ពៃះ ក្ដី សុបិន របស់ ខ្ញុំ ខ្ញុំ ចង់ ធ្វើជា គៃូ- 
អកៃសរសាសៃ្ត ខ្មៃរ នៅ សៃុកចិន  ហើយ 
បើមាន ឱកាស បងប្អនូ ខ្មៃរ នៅតៃ គាទំៃ  
ខ្ញុំ ក៏ចង់ ធ្វើជា សិលៃបករ ដៃរ»។

ទៅ ដល់ មាតុភូមិ កំណើត វិញ  រឿង 
ដៃល  សុភក្តៃ  រើករាយ បំផុត នោះ គឺ  
សាលា រៀន  របស់លោក  មាន មទន-
ភាព   និង ថៃមទាំង ចាត់ទុករូប លោក  
ជា គំរូដល់ សិសៃស ប្អូន កៃយៗ ។

រឿងដៃលចងចា ំបផំតុ ព ីកម្ពជុា នោះ 
គឺ អ្នក គាំទៃ ហើយ    សុភក្តៃ  ក៏ សូម  ផ្ដាំ 
ផ្ញើ  ផង ដៃរ  ថា៖ «ចង ់បៃប ់ហ្វៃនៗ ខ្ញុ ំថា 
ខ្ញុំ នឹង តៃឡប់ មកវិញ នៅ ពៃល ឆប់ៗ 
នៃះ កុំ ភ្លៃច រង់ចាំ ខ្ញុំ ផង ។ ខ្ញុំ នឹង ខិតខំ 
ថត វើដៃអ ូឱៃយ កាន ់តៃ បៃសើរ ឡើង។ ខ្ញុ ំក ៏
សងៃឃមឹ ថា  គៃបគ់ា្នា នងឹ នៅតៃ បន្ត គាទំៃ 
ខ្ញុំ  ហើយ កុំភ្លៃច ពាក់មា៉ោស់ មើលថៃ  
សុខភាព  និងជៃើសរើសការ រស់នៅ 
ក្នុង ភាពរើករាយ ជារៀងរាល់ ថ្ងៃ » ៕

និស្សិតចិនល្បីរូបសង្ហា
គ្ងវិលមកកម្ពុជា
បន្តថ្នាក់អនុបណ្ឌិត
និងប្ឡូកវិថីសិល្បៈ

សុភក្តេ ជាមួយ បងសេី  និង ប្អូន បេុស បង្កើត ដេល សុទ្ធ សឹង តេ មាន រូប សមេបត្តិស េស់ ស្អាត  ។ រូបថត សហ ការើ

សុភក្តេ ក្នុង ឈុត បេពេណី ខ្មេរ និង  កាយ វិការបាញ់ធ្នូ សេដៀង គ្នា ក្នុង ឈុត សម្លៀក បំពាក់ សម័យ ថ្មី  ។ រូបថត សហ ការើ
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ក្រងុម៉ា្រឌដី: Lionel Messi 
ស៊ុតបញ្ចូលទី២គ្រាប់យ៉ាង-
អស្ចារ្រាយនៅយប់នាថ្ង្រាដ្រាលរបូគ្រា 
តាមស្មើកណំត់ត្រារបស់Xavi
Hernandezក្នុងការបង្ហាញ
វត្តមានឱ្រាយក្រាុមអ្នកមានបុណ្រាយ
Barcelonaខណៈគ្រាប់បាល់
ន្រាះមានចំណ្រាករួមក្នុងការ-
ជំរុញឱ្រាយក្រាុមរបស់ខ្លួន អាច
យកឈ្នះHuesca៤-១
អឡំងុការប្រាកតួនៅក្រាបខណ័្ឌ
LaLigaកាលពីថ្ង្រាចន្ទ។
ខ្រាស្រាប្រាយទុ្ធសញ្ជាតិអាហ្រាសង-់

ទីនMessiបានតាមទាន់
ចំនួន៧៦៧ហ្គ្រាមដ្រាលXavi
ចូលល្រាងឱ្រាយក្រាុមBarcaក្នុង
ការប្រាកួតនៅគ្រាប់កម្មវិធី
ទាំងអស់ហើយបង្កើតបាន
ព្រាឹត្តិការណ៍ដ៏ពិស្រាសជាថ្មីម្ដង
ទៀតជាមួយនឹងការបំប៉ាង
សណំាញ់ទី២គ្រាប់យ៉ាងស្អាត
ដ្រាលគ្រាប់ដំបូងកើតឡើង
ដោយការប្រាើបច្ច្រាកទ្រាសស៊ុត
បាល់កោងបុករបារទីចូលទី
នៅវគ្គទី១ហើយធ្វើបាន 
សម្រាចគ្រាប់ទ២ីនៅនាទីចងុ-
ក្រាយដោយការស៊ុតបាល់
រាបៗ ចូលជ្រាុង៩០ដឺក្រាផ្ន្រាក
ខាងក្រាម។
គ្រាូបង្វឹករបស់ក្រាុមBarca

លោកRonaldKoeman
បានពោលសរសើរកីឡាករ
Messiថា៖«គ្រាគឺជាមនសុ្រាសដ៏
សំខាន់បំផុតក្នុងប្រាវត្តិសស្ត្រា
របស់ក្រាមុBarcaហើយរតឹត្រា
ប្រាសើរជាងហ្នឹងទៀតនោះគឺ

គ្រានៅជាមួយពួកយើង»។
យ៉ាងណាក្នុងប្រាកួតនា

កីឡដ្ឋានCampNouន្រាះ
AntoineGriezmannនិង
OscarMinguezaក៏បានរួម
ចណំ្រាកមា្នាក់១គ្រាប់ដ្រារដើម្រាបី
ឱ្រាយជយួក្រាមុមា្ចាស់ផ្ទះមាន៥៩
ពិន្ទុដ្រាលវាធ្វើឱ្រាយរំកិលកាន់ត្រា
កៀកនឹងក្រាុមកំពូលតារាង
AtleticoMadridដោយតាម
ពីក្រាយត្រា៤ពិន្ទុប៉ុណ្ណោះ។
ទម្រាង់ល្រាងរបស់Messi

ន្រាះបានមកពីចំណ្រាកសំខាន់
ទាំងអស់ន្រាភាពអច្ឆរិយរបស់
កីឡាករវ័យ៣៣ឆ្នាំ។ក្នុង
ហ្គ្រាមដ្រាលទទួលបាននូវការ-
អបអរចពំោះភាពមនិប្រាប្រាលួ

ដ៏យូរអង្វ្រាងរបស់គ្រាពោលគឺ
ការបង្ហាញពីស្ទីលក្នុងការ-
ស៊ុតបញ្ចូលទីដ្រាលទំនងជា
គ្រាប់បាល់ល្អឥតខ្ចាះប្រាចាំ
រដូវកាលរបស់គ្រាការបង្កើត
ឱកាសក្នុងការបញ្ជូនបាល់ឱ្រាយ
មិត្តរួមក្រាុមស៊ុតបញ្ចូលទីនិង
ការបង្ហាញពីភាពថ្រារដោយ
ការចូលល្រាង១៣លើកជាប់
គ្នារហតូអាចរកបាន២០គ្រាប់
នៅLaLiga។
សូម្រាបីកីឡាករRafaMir

ដ្រាលស៊តុប៉្រាណាល់ទីសម្រាច
១គ្រាប់ឱ្រាយក្រាុមHuescaក៏
លាន់មាត់សរសើរកឡីាករឆ្នើម
រូបន្រាះដ្រារដោយប្រាប់ថា៖
«គ្រាអស្ចារ្រាយណាស់។ក្រាុមគ្រា

ល្រាងដោយមានមនុស្រាសមា្នាក់
ដ៏ពិស្រាស»។
Messiអាចបំប្រាកកំណត់-

ត្រាXaviនៅថ្ង្រាអាទិត្រាយន្រាះ
ព្រាលល្រាងទល់នឹងក្រាុមReal
Sociedadហើយក្លិបកាតា-
ឡាន់នឹងស្វាគមន៍សមិទ្ធផល
របស់គ្រាជាមួយនឹងការធ្វើខ្រាស្រា-
អាត់វដី្រាអូមយួដ្រាលរមួបញ្ចលូ
នូវការអបអរពីសំណាក់មិត្តរួម- 
ក្រាុមទាំងបច្ចុប្រាបន្ននិងអតីតជា- 
ច្រាើនរូបក្នុងនោះមានដូចជា
GerardPique,Sergio
Busquets, LuisSuarez,
Neymar,AndresIniesta,
CarlosPuyolនិងXavi
ផ្ទាល់ផងដ្រារ៕AFP/VN

ថ្ង្រាពុធទី១៧ែខមីនាឆ្នាំ២០២១ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ក្រុងឡុងដ៍:ជើងខា្លាំងរបស់
អង់គ្ល្រាសAnthony Joshua
និងTysonFuryនឹងប្រាកួតគ្នា
ដើម្រាបីដណ្តើមជើងឯកទម្ងន់ធ្ងន់
ពិភពលោក៤ស្ថាប័នបនា្ទាប់ពី
ចុះហត្ថល្រាខាក្នងុកចិ្ចព្រាមព្រាៀង
ដ្រាលនងឹឡើងសង្វៀនតទល់គ្នា
ចំនួន២លើក។ន្រាះបើតាមការ-
ឱ្រាយដងឹកាលពីថ្ង្រាចន្ទពីសណំាក់
អ្នកផ្គូផ្គងរបស់Joshuaផ្ទាល់
គឺលោកEddieHearn។
ទីកន្ល្រាងនងិព្រាលវ្រាលាកណំត់

សម្រាប់ការប្រាកួតដ៏គួរឱ្រាយចង់
មើលបំផុតរវាងអ្នកប្រាដល់
ឈាមជរ័អងគ់្ល្រាសជាមយួគ្នាន្រាះ
នៅមិនទាន់ប្រាកាសឱ្រាយដឹងនៅ
ឡើយនោះទ្រា។
ដើម្រាបីបញ្ជាក់ពីកិច្ចព្រាមព្រាៀង

ន្រាះលោកHearnបានប្រាប់
ប្រាព័ន្ធផ្រាសព្វផ្រាសាយESPNថា៖ 
«កិច្ចការដ៏ពិបាកត្រាងត្រាមានគឺ
រឿងឱ្រាយគ្រាប់គ្នាចាប់បា៉ាកកា
សុញី៉្រាលើក្រាដស។ត្រាន្រាះគឺជា
ការប្រាឹងប្រាងដ៏សំខាន់ពីគ្រាប់
ភាគីដើម្រាបីឱ្រាយការព្រាមព្រាៀងន្រាះ
ចុងក្រាយកកើតឡើងបាន»។
លោកHearnបានប្រាប់ដ្រារ

ថាទីកន្ល្រាងសម្រាប់ការប្រាកួត
ដ្រាលនឹងឃើញថាខ្រាស្រាក្រាវាត់
ទាំង៣ស្ថាប័នរបស់ Joshua
គឺWBA,IBFនិងWBOនិង
ខ្រាស្រាក្រាវាត់WBC របស់ Fury
នឹងកំពុងប្រាឈមជាមួយការ-
បាត់បង់នោះត្រាៀមនឹងត្រាូវ
ប្រាកាសឱ្រាយដឹងនៅខ្រាក្រាយ។
បើយោងតាមស្រាចក្ដីរាយ-

ការណ៍ជាច្រាើនបានឱ្រាយដឹងថា

ប្រាទ្រាសអារា៉ាប៊ីសអ៊ូឌីតដ្រាល
Joshuaឈ្នះការប្រាកួតឡើង
វិញទល់នឹងAndyRuiz Jr
កាលពីខ្រាធ្នូឆ្នាំ២០១៩គឺកពំងុ
នាំមុខគ្រាក្នុងការយកមករៀប-
ចំការប្រាកួតដ៏ធំន្រាះ។
ត្រាលោកHearnបានប្រាប់

ESPNបន្តថាលោកមានការ-
ទាក់ទងរួចហើយពី៨ទៅ៩
កន្ល្រាងទូទាំងមជ្រាឈិមបូព៌ាអាសុី
អឺរ៉ុបខាងកើតនិងអាម្រារិក។
លោកប្រាប់ថា៖«យើងចង់មាន
កិច្ចព្រាមព្រាៀងទីកន្ល្រាងសម្រាប់
ការប្រាកួតន្រាះនៅខ្រាក្រាយ»។
អ្នកប្រាដល់ឆ្នើមទាំង២ 

Joshuaវយ័៣១ឆ្នាំនងិFury
វយ័៣២ឆ្នាំត្រាវូបានរពំងឹថានងឹ
រកបានចំណូល១០០លាន
ផោន($១៣៩លាន)រៀងៗ 
ខ្លួនដោយការប្រាងច្រាកប្រាក់-
រង្វាន់សម្រាប់ការប្រាកួតលើកទី
១គឺ៥០-៥០ហើយ៦០-៤០
សម្រាប់ការជួបគ្នាលើកទី២
ដើម្រាបីការពរជើងឯក។
JoshuaនងិFuryគឺជាអ្នក- 

ប្រាដល់ដ៏អស្ចារ្រាយបំផុត២រូប
ក្នុងយុគសម័យន្រាះដោយអ្នក
ដំបូងធ្លាប់មានប្រាវត្តិប្រាកួត
ចំនួន២៥ដងក្នុងនោះឈ្នះ
២៤ដង(ឈ្នះដោយសន្លប់
២២ដង)និងចាញ់១ដង
ហើយអ្នកក្រាយធ្លាប់មាន
ប្រាវត្តិឡើងសង្វៀនចំនួន៣១
ដងក្នុងនោះឈ្នះ៣០ដង
(ឈ្នះដោយសន្លប់២១ដង)
ស្មើ១ដងនិងមិនទាន់ចាញ់
សូម្រាបីម្ដង៕AFP/VN

យឺនពន្លក

ភ្នំព្រញៈ អតីតកីឡាកររបស់ក្លិបឃ្លាំងមឿង-
កីឡាខ្រាត្តពោធិ៍សត់ថុលមករាបានសម្រាច
ប្តរូឈ្មោះមកជាអ្រាលតីមករាក្រាយព្រាលរបូគ្រា
បានផ្ទ្រារមកនៅក្នងុក្លបិនាយកដ្ឋានអង្គរក្រាស។តាម- 

រយៈការខតិខំហ្វកឹហាតរ់យៈព្រាល២ខ្រានៅទ្រានថំ្មី
ន្រាះមករាបានឡើងប្រាកតួ៣លើកឈ្នះទាងំអស់
ហើយបើបកូសរបុទាងំតម្ល្រាខ្លនួនងិប្រាក់ឧបត្ថម្ភ
ពីថា្នាក់ដឹកនាំជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិ
ចំនួន៣រូបផងនោះអ្រាលីតមករាទទួលបាន
ប្រាក់សរុប២២០០ដុលា្លារក្នុងមោទនភាព
ដ្រាលមិនធ្លាប់ដណ្តើមបានជោគជ័យប្រាបន្រាះ
សោះ។ន្រាះតាមការឱ្រាយដងឹពីលោកសន៊អ្រាលតី
ជាអ្នកគ្រាប់គ្រាងក្លិបនាយកដ្ឋានអង្គរក្រាស។
អ្រាលីតមករាជាអ្នកប្រាដល់ជំនាញកណា្តាប់-
ដ្រា និងទាត់ធ្ងន់ ធ្លាប់ចូលប្រាឡូកក្នុងមុខរបរ 
ប្រាដល់គុនខ្ម្រារអស់រយៈព្រាលជិត១០ឆ្នាំមក
ហើយត្រាមិនធ្លាប់ទទួលបានឈ្នះជយលាភីខ្រាស្រា-
ក្រាវាត់ឬពនរង្វាន់ធំដុំនៅឡើយ។ទោះយ៉ាងណា
បនា្ទាប់ពីការខិតខំប្រាឹងប្រាងសជាថ្មីព្រាលមក
រមួរស់ក្នងុក្លបិថ្មីដោយមានការយកចតិ្តទកុដក់
លើការហូបចុកស្នាក់នៅព្រាមទាំងមានផ្តល់
ប្រាក់រង្វាន់បន្ថ្រាមទៀតនោះបានធ្វើឱ្រាយវិជា្ជាគុន
អ្រាលីតមករាមានការប្រាប្រាួលនិងរីកចម្រាើន
ជាងមុនដោយប្រាកួតឈ្នះ៣លើកជាប់ៗគ្នា។

លោកស៊នអ្រាលីតអ្នកគ្រាប់គ្រាងក្លិបផ្ទាល់
បាននយិយថាទស្រាសនវសិយ័របស់ក្លបិនាយក-
ដ្ឋានអង្គរក្រាសគឺលើកស្ទួយកីឡាករឱ្រាយមានសមត្ថភាព 
គណុភាពល្អប្រាកតួទទលួបានលទ្ធផលល្អនងិ
ផ្តល់ជនូកឡីាករនវូកមា្លាងំចតិ្តខណៈដ្រាលថា្នាក-់
ដឹកនាំមានចិត្តសប្រាបុរសមិនស្វ្រាងរកប្រាក់ពី
កីឡានោះឡើយត្រាបានលះបង់ជួយកីឡាក្នុង
ទកឹចតិ្តជយួលើកស្ទយួកឡីាករក្នងុក្លបិនាយក-
ដ្ឋានអង្គរក្រាសឱ្រាយល្រាបីល្រាបាញសម្រាប់អង្គភាពនងិ
ជាតិទាំងមូល។
ស៊នអ្រាលីតបានបន្ថ្រាមថា៖«ខ្ញុំមិនអាចអត់
សរសើរបានទ្រាចំពោះអ្រាលីតមករាក្នុងនោះ
ថា្នាក់ដឹកនាំគឺព្រាញចិត្តនិងផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់ដូច
ការសន្រាយាតាមកម្រាតិនងិទៅតាមជយ័ជម្នះរបស់
ពកួគ្រាដោយក្នងុនោះថា្នាកដ់កឹនាំរបសយ់ើងទាងំ
៣រូបមាននាយឧត្តមស្រានីយ៍ ឆ្រាសុីណារិទ្ធ
ឧត្តមស្រានីយ៍ ឌី វិជា្ជានិងឧត្តមស្រានីយ៍ យឹម
លាងបានកំណត់លើកទឹកចិត្តចំពោះកីឡាករ
ដ្រាលប្រាកតួឈ្នះជើងខា្លាងំលដំប់ជរួមខុដោយ
ផ្តលួដ្រាគូឱ្រាយសន្លប់១លើកចនំនួ៥០០ដលុា្លាររឯី

គូកម្រាិតខា្លាំងមធ្រាយមផ្តួលដ្រាគូឱ្រាយសន្លប់បាន
៣០០នងិគូថ្មីថ្មោងផ្តលួដ្រាគូឱ្រាយសន្លប់បាន១៥០
ដុលា្លារ។បន្ថ្រាមពីលើន្រាះបើកីឡាករឈ្នះដ្រាគូ
ដោយពនិ្ទុកម៏ានប្រាក់រង្វាន់លើកទកឹចតិ្តផងដ្រារ
ដើម្រាបីឱ្រាយខំប្រាឹង»។
គ្រាូបង្វឹកវ័យក្ម្រាងរូបន្រាះបានលម្អិតថាចំពោះ
អ្រាលតីមករាដ្រាល៣ប្រាកតួន្រាះឈ្នះពនិ្ទុ២នងិ
ឈ្នះសន្លប់១ដងនោះគឺទទលួបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ
ពីថា្នាក់ដកឹនាំក្លបិចនំនួ១១០០ដលុា្លារនងិបន្ថ្រាម
ប្រាក់តម្ល្រាខ្លួននៅCNC២ប្រាកួតនិង១ប្រាកួត
នៅបាយ័នបានសរុប១០០០ដុលា្លារទៀត។
ទោះយ៉ាងណាស៊នអ្រាលីតបានបញ្ជាក់ថា៖
«កនូសសិ្រាសខ្ញុំល្រាបីល្រាបាញនងិខា្លាងំនៅលើសង្វៀន
ជាច្រាើននាក់ប៉ុន្ត្រានៅមិនទាន់មានកីឡាករ
ណាមា្នាក់បានជាប់ជាក្រាបខណ័្ឌប៉ូលសិតាមរយៈ
កឡីានៅឡើយទ្រាខណៈដ្រាលកឡីាករកឡីាការនិី
បានចលូជាប៉លូសិក្នងុរយៈព្រាល៣ឆ្នានំ្រាះមាន
ជាង៤០០នាក់ឯណះត្រាខាងក្លិបខ្ញុំមិនទាន់
ទទួលបានសោះទោះបីជាសិស្រាសរបស់ខ្ញុំបាន
ឈ្នះខ្រាស្រាក្រាវាត់ច្រាើនក៏ដោយ»៕

Messiសុ៊តគ្រប់ទី២របស់ខ្លនួនិងជាគ្រប់ទី៤របស់Barcaអំឡុងការប្រកួតជាមួយHuescaនៅLaLiga។AFP

ថុលមករាបានប្តរូឈ្មោះជាអ្រលីតមករា។សហការី

Messi តាម ស្មើ កំណត់ ត្រារបស់ Xavi 
ជាមួយ នឹង ការ បំប៉ោងសំណាញ់ទី ២ គ្រាប់

ជើង ខ្លាងំ អង់គ្ល្រាស ទំាង ២ 
ព្រាមព្រាៀង ឡើង ប្រាកួត គ្នា

ថុល មករា ទទួល បានការ កោតសរសើរ ក្រាយ បង្ហាញ ភាព ខ្លាងំ នៅ ទ្រានំ ថ្មី



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញៈ តារាចម្រៀង ស្រ ីវយ័ 
ក្ម្រង  សំនៀងក្រអួនក្រអៅ- 
ដ្រល   ប្រយិ មតិ្ត ភាគ ច្រើន ស្គាល ់ 
និង  គាំទ្រ តាម រយៈ ការ  ច្រៀង 
ឡើង    វិញ  (Cover) ជា បទ 
មរតក ដើម  កញ្ញា ច្រម ស្រលីក័្ខ 
នាព្រល ន្រះ កំពុង ត្រ កា្លាយជា 
តារា ចម្រៀងស្រី រលក ក្រយ  
នៅ ទ្រន ំ ផលតិ កម្ម  Top Music 
ដ្រលជា បុត្រសម្ព័ន្ធ ន្រ ផលិត- 
កម្ម Town។ 

ជារឿយ ៗ   អ្នក គាំទ្រតារា - 
ចម្រៀង ស្រី វ័យ  ២៣ឆ្នាំ ដ្រល   
មាន   កណំើត  នៅ ស្រកុ បាទ ី ខ្រត្ត 
តាក្រវ សម្របូរ ទ្រព  កោស ល្រយ 
សិល្របៈកញ្ញា ច្រម  ស ្រីល័ក្ខ កើត 
ក្នងុ  គ្រសួរអ្នក សលិ្របៈ បរុាណ-    
ដ្រល  មាន ឪពុក   ជា អ្នក ល្រង 
ភ្ល្រង ប្រព្រ ណ ីនោះ តាម រ យៈ 
សំនៀង  បក ស្រយ ឡើង 
វិញ   នូវ    ចម្រៀង ជា មរត ក  - 
ដើម  នានា  មាន ដូចជា  
បទ   «ស្ន្រហ ៍សុរំក្រសាសទិ្ធ»ិ 
បទ« ឱ ភ្នំព្រញ អ៊ើយ»  
បទ «វាលស្រ វាល - 
ស្រូវ »  បទ «លលក-  
ខ្មោចយ»ំ  បទ «ព្រះ- 
ថោង»   និង បទ- 
«លា មុទំៅ បសួ»  
ជា   ដើម ។ 

ជាក់ ស្ត្រង បទ - 
ប្រព្រណី បង្ហោះ - 
នៅ   YouTube 
ទទួល   បាន ការគាំទ្រ 
ច្រើន  ពី អ្នក ស្តាប់នោះ 
ឧទាហរណ ៍  បទ « អុទំកូ  
កា្លាយ»  មាន អ្នក ចូល 
មើល  ចំនួន  ជាង  ៤  
លាន  ដង (4 M-   
viewers )។

ខណៈ បច្ចុប្របន្ន - 
កញ្ញា ច្រម ស្រលីក័្ខ ក ៏
មាន បទ ចម្រៀង ថ្មីៗ នៅ 
ផលិត  កម្ម  Top Music 
កំពុង   ត្រ ព្រញ និយម ប្រិយ - 
មិត្ត   អ្នក ស្តាប់ ផង ដ្ររ មាន  - 
បទ «ខបួ អាពា ហព៍ពិាហ»៍  
បទ «ថ្ង្រន្រះ អនូ ស្ល ទ ំពាងំ» 
បទ «បុរសចុងក្រយ»  
បទ «ម៉្រទៅហើយ»  
និង បទ  ផ្រស្រងៗ ទៀត ។ 

ការ    មក ជ្រក កោន  នៅ  ទ្រនំ ផលិត កម្ម  Top 
Music  ន្រះ កញ្ញា ច្រម ស្រលីក័្ខ ក ៏ទនំងជា 
មាន ការ ចុះ កងុត្រ រយៈ  ព្រល យរូ មយួ ដ្ររ 
ន្រះ  បើ តាម ការ បង្ហើប ប្រប់ ពី ចំណុច 
ស្រដៀង គា្នា ខ្លះ របស់ លោក ឆឹម សក្កដា 
ក ៏ជា  តារា ចម្រៀង  ប្រសុនៅ Top Music  
និង ជារៀម ច្របង សិល្របៈ  ស្និទ្ធស្នាលនឹង 
ស្រី ល័ក្ខ     ដ្រល  អភិវឌ្រឍខ្លួន  ពី តារា-  
សម្ត្រង នងិ ពធិកីរ នោះ។  លោក ឆមឹ 
សក្កដា បង្ហើប ថា៖ «  លក្ខ ខណ ្ឌ នៅ  
Top Music  សម្រប់  ស្រីល័ក្ខ ក៏ 
មិន ខុស  ពី ខ្ញុំ ដ្ររ ទ្រ ខណៈ រូប ខ្ញុំ    ចូល 
ផលិត កម្ម ន្រះ មុន គាត់ ប្រហ្រល ជា  
៥-៦ខ្រ ហើយ មក ទល ់ព្រល ន្រះ ខ្ញុ ំ
ចលូ ច្រៀងជតិ ២ ឆ្នា ំហើយ  ។ ឯ  រឿង 
កុងត្រ ជារឿង សមា្ងាត់  ដ្រល មិន 
អាច ប្រប់ បាន ត្រ គ្រន់ បង្ហើ ប ថា  

រយៈ ព្រល មួយ យូរ »។ 
គួរ បញ្ជាក់ ផង ដ្ររ កញ្ញា ច្រម 

ស្រីល័ក្ខ ជា អតីត មា្ចាស ់ជយ-  
លាភ ីល្រខ១  ន្រកម្ម វធិ ី

ប្រឡង សិល្របៈន្រ 
ទូរ ទស្រសន៍ អប្រសរា  

ឈ្មោះ   «ផ្កា យ រះ - 
ក្នុងសួន» និង ជា 
ប្រក្ខនារី ឈាន ដល់  
វគ្គ ផ្តាច់ ព្រ័ត្រ  ន្រ  
កម្ម វិធី  ប្រឡង-    

ចម្រៀង  លំដាប់ ថា្នាក់ 
ពិភព លោក Cam-
bodian  Idol 
រដូវកាលទី៣ នា-  
ឆ្នាំ ២០១៨  នៅ 

ហង្រសមាស៕ 
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បទ ថ្ម ី«ម៉េទៅហើយ»    របស់ កញ្ញា ចេម សេល័ីក្ខ នៅលើ ទេនំផលិត កម្ម 
ថ្ម ីជាបុតេសម្ពន័្ធ របស់ ផលិតកម្មTown។ រូបថត ហ្វ្រសប៊ុក 

លោក ស្វាយ សុខុន (កណ្តាល)  ពេលថតជាមួយ កីឡាករ ដេល ហាត់ នៅ ក្លបិនាគរាជចតុមុខ ។ រូប សហ ការី

   យឺន ពន្លក 

ភ្នពំេញៈ  ក្លបិ ប្រដាល់ គនុ ខ្ម្ររ  
ដ្រល ចាប់ ផ្តើម ល្រច មុខ មាត់ 
ខ្លាំង ដោយ  មាន កីឡាករ ល្អៗ 
ជាជើង ចាស់ ច្រើន  ព្រម ទាំង  
បណ្តុះ បណ្តាល បាននូវ  យុវ- 
វ័យជាច្រើន រូប ទៀត នោះ  គឺ 
បាន ខិត ខំ ប្រឹង ប្រង តស៊ូ  និង 
ចំណយ ព្រលអស់  រយៈ ៤ ឆ្នាំ 
មក ហើយ  ហើយ   បន្ថ្រម លើ ការ- 
ហ្វឹក ហាត់ ក្របាច់ គុនន្រះ   ក្លិប 
ប្រដាល់ គុន ខ្ម្ររ ក៏ បាន  ជួយ 
បណ្តុះ បណ្តាល នងិ  អប ់រ ំក្ម្រងៗ  
ដ្រល គា្មោន ទី ពឹង  ព្រម ទាំង ផ្តល់ 
អាហារ  ដោយ មិន ស្វ្រង រក 
ប្រក ់កម្រ  ព្រះ ន្រះ ជា គោល- 
បំណង  និង ចក្ខុ វិស័យ របស់ អ្នក- 
ដឹក នាំ ក្លិប ដ្រល មូល មតិ គា្នា  
ដើម្របី  ការ ងារ សប្របុរសធម៌  ។ 

លោក  ស្វាយ  សុខុន  បាន  
ប្រប់ ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍  ថា ៖ « ខ្ញុំ ជា 
អ្នក គ្រប់ គ្រង ក្លិប  ហើយ  ភរិយា 
ខ្ញុ ំជាអ្នក ជយួ មើល ការ ខសុ ត្រវូ  
លើ ការ ហ្វឹក ហាត់ ស្នាក់ នៅ  
ព្រម  ទាងំ អាហារ ផង ដ្ររ  ប៉នុ្ត្រ ខ្ញុ ំ
មិន ម្រន ជា ប្រធាន ក្លិប នោះ ទ្រ  
ព្រះ  ក្លិប នាគរាជ ចតុមុខ ន្រះ  
មាន រចនា សម្ព័ន្ធ គ្រប់ គ្រង  
គមឺាន  ឯក ឧត្តមឧត្តម ស្រនយី-៍ 
ឯក  ហោ  សំអាត  ជា ប្រធាន  
ឯក ឧត្តម ឧត្តមស្រនយីទ៍ោ  គង ់ 
ពិសិដ្ឋ  ជា អនុ ប្រធាន  ហើយ 
មាន ខ្ញុ ំ នងិ លោក គ្រ ូ ឆ្រន  ឆយ  
ជា ស្ថាបនិក  ជា គ្រូ បង្វឹក  និង 
ជាអ្នក  គ្រប់ គ្រង ផ្ទាល់» ។  

 ក្លិប នាគរាជ ចតុមុខ  បាន 

កសង ឡើង  និង ទទួល បាន 
ច្របាប់ អនុញ្ញាត  តាំង ពី ថ្ង្រ ទី ២៥  
ខ្រ ធ្នូ  ឆ្នាំ ២០១៧  ដ្រល មាន 
ទី តាំង  នៅ  ផ្ទះ ល្រខ ៧២១  ផ្លូវ 
៥២ RZ សងា្កាត ់ឫស្រស ីក្រវ   ខណ្ឌ 
ឫស្រសី ក្រវ  រាជ ធានី ភ្នំព្រញ  
ហើយ លោក ស្វាយ សុខុន 
បាន ប្រប ់ទៀត ថា  ការ បើក ក្លបិ 
ន្រះ ឡើង  មាន គោល បំណង 
ជយួ អ្នក ប្រដាល ់ឱ្រយ  មាន ជវីភាព 
ល្អ ប្រ សើរ  និង បណ្តុះ បណ្តាល 
ក្ម្រងៗ  ដ្រល មាន ឧប និស្រស័យ  
ស្រ ឡាញ់ កីឡា  ដោយ យើង 
ផ្តល់ ឱ្រយ ពួក គាត់ នូវ ការ ហ្វឹក- 
ហាត់  ការ ហូប ចុក  ស្នាក់ នៅ  
ហើយព្រល  ឡើង ប្រ កួត  មិន 
ទាម ទារ កម្រ  ឬ ភាគ រយ ប្រក់ 
ពី កីឡាករ នោះ ឡើយ ។

 អ្នក គ្រប ់គ្រង ក្លបិ របូ ន្រះ បាន 
បន្ត ថា៖  «សម្រប់ អត្តពលិក  
ក្ម្រងៗ  យើង អប់ រំ ពី សុជីវធម៌  
ការ រៀន សតូ្រ  ព្រម ទាងំ បណ្តុះ- 
បណ្តាល តាម ចំណង់ ចំណូល- 
ចិត្ត ទៀត ផង ។  ន្រះ ជា ទស្រសនៈ 
រួម របស់ ក្លិប ទាំង មូល ដើម្របី  
ចូល រួម អភិរក្រស  និង លើក ទឹក- 
ចិត្ត យុវជន ខ្ម្ររ ឱ្រយ  ស្គាល់ ក្របាច់- 
គុនបុរាណ ខ្ម្ររ ជា ពិស្រស 
ក្ម្រង ៗ  មក ពី  ទី  ជិតឆ្ងាយ  ដ្រល 
គា្មោន ទី ពឹង  ហើយ ប្រសក កម្ម 
ន្រះ  ជា ចក្ខវុសិយ័  ឆ្ពោះ ទៅ  កាន ់ 
ការ ប្រកួត ថា្នាក់ ជាតិ  និង អន្តរ- 
ជាតិ  ជា ពិស្រស ព្រឹត្តិ ការណ៍ 
កីឡាសុីហ្គ្រម  លើក ទី ៣២  ឆ្នាំ 
២០២៣ ដ្រល កម្ពជុាយើង ត្រវូ  
ធ្វើ មា្ចាស់ ផ្ទះ »។ 

លោក  ស្វាយ  សុខុន  បាន 

ប្រប់ បន្ថ្រម ថា៖  « ជា លទ្ធផល 
បច្ចបុ្របន្ន  យើង ទទលួ បាន ផ្ល្រ ផ្កា 
ជា ទី មោទនៈ  ក្នុង នោះ មាន 
អត្តពលិក សរុប ច្រើន ជាង ក្លិប 
ដទ្រ  គឺ ជាង ៤០ នាក់  ដោយ 
មាន កីឡាករ ឆ្នើម ៗ  ដូច ជា   
ឈឿង  ល្វ្រ  និង  មាជ  សុខ រា៉ា  
មាន ទម្ងន់ ជាង ៧០ គីឡូក្រម   
កីឡាករ  ឆ្រ  សរា៉ា   និង  ផន់  
សុវណ្ណ  មាន ទម្ងន ់៦៥  ឬ ៦៧ 
គីឡូក្រម ។  ចំណ្រក កីឡាករ  
រិន  ដាវីត និង កីឡាករ  កាន់  
ម៉្រងហុង  ទម្ងន់ ៥៤ គីឡូក្រម   
បាន ជាប់ ជម្រើស ជាតិ ទាំង ២ 
នាក់ នៅ ឆ្នាំ ន្រះ ។  បន្ថ្រម លើ 
ន្រះ  កីឡាករ ប៊ន  ពន្លឹក , សន  
វាសនា  និង   គា  ស្រ៊ុន  កំពុង ត្រ 
ល្រច មុខ មាត់ ខ្លាំង  ជា កីឡាករ 
ល្អ  លំដាប់ ខ្លាំង ជួរ មុខ  ក្នុង 
ចំណោម ជើង ថ្មី វ័យ ក្ម្រង ដូច 
គា្នា» ។ 

ទាក ់ទង នងឹ ជវីភាព   នងិការ- 
ចំណយ  ទៅ លើ ការ ហូបចុក  
ប្រចា ំថ្ង្រ  របស ់ក្លបិ ប្រដាល ់នាគ- 
រាជចតុមុខ លោក សុខុន បាន 
បញ្ជាក់ថា៖  « ក្នុង ១ ថ្ង្រ យើង 
មាន  អាហារ ៣ ព្រល  គ ឺ គ្រន ់ត្រ 
ម្អូប  ចំណយ ជា មធ្រយម ចំនួន 
១២ មុឺន រៀល  ហើយ  បើ សរុប 
ការ  ចំណយ ក្នុង ១ ខ្រ ៗ   អស់ 
ជាង ១ ពាន់ ដុលា្លារ  ទប់ ទល់ 
បាន  ប៉ុន្ត្រ  ន្រះ មិន ទាន់ គិត ដល់  
ការ ចណំយ  ផ្ទ្ររ ឬ ទញិ   កឡីាករ 
ជើង ចាស់ ដ្រល មានសមត្ថ- 
ភាព ល្ៗអ    មយួ ចនំនួ មក ចលូ រមួ 
ជាមួយ ក្លិប របស់ យើង នៅ 
ឡើយ ទ្រ » ៕ 

ក្លបិនាគរាជចតុមុខ មានចក្ខវិុស័យ
ជួយបណ្តះុធនធានត្រៀមសីុហ្គ្រម

ច្រម ស្រល័ីក្ខក្លាយជាតារារលក- 
ក្រយកំពុងល្រចធ្លានៅថោន

តារា ចមេៀង រាង តូចចេឡឹង សេស់សោភា 
កញ្ញា ចេម សេល័ីក្ខ   ។ រូបថត ហ្វ្រសប៊ុក 
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