
 សុខស្រីលុច

កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី២៤ ខៃ
វិច្ឆិកា ទីកៃុងតូកៃយូ និងទីកៃុង
ប៉ៃកាំងបានសនៃយាធ្វើកិច្ច-
សហបៃតិបត្តិការលើវិស័យ
ពាណិជ្ជកម្ម និងការពារជាតិ
ជាមួយគ្នាប៉ុន្តៃមានការខ្វៃង-
គំនិតគ្នាទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហា
ដៃនកោះជម្លោះ។បៃទៃសទំាង-
២កំពុងកៃលម្អទំនាក់ទំនង
ដៃលតានតឹងជាបៃវត្តិសាស្តៃ
ឡើងវិញតាំងពីមុនពៃលមាន
រោគរាតតៃបាតកូវីដ១៩មកេម៉្លះ

លោកToshimitsu Motegi
រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងការបរទៃស
ជប៉ុនបាននិយាយថាលោក
បានទទូចឱៃយបៃទៃសចិនទប់-
សា្កាត់ការជៃៀតចូលរបស់នាវា
ចិនចូលទៅក្នុងដៃនទឹកកៃបៃរ
កោះDiaoyu។
តៃរដ្ឋមន្តៃីការបរទៃសបៃ-

ទៃសចិនលោកWang Yi
បានឆ្លើយតបថាទូកនៃសាទ
ជប៉នុទៃដៃលបានចលូទៅក្នងុ
តំបន់ដៃនទឹកដៃលកំពុងមាន-
បញ្ហានោះ។លោកបាននិ-
យាយថា ...តទៅទំព័រ១២ 

ថ្ង្រសុក្រទី២៧ែខវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០ ល្រខ២៧៩៦/តម្ល្រ១២០០រៀល

ជិត១ឆ្នាមំន្ត្រជំីនាញចុះពិនិត្រយស្ថានីយ
ប្រងឥន្ធនៈ ១៥៤ ទីតំាងរកឃើញ១០១ទីតំាងមិនអនុលោមតាមច្របាប់

បញ្ចលូករណីរួមគំនិតក្របត់និងញុះញង់ន្រអតីតបក្រសប្រឆំងជា២សំណំុរឿង
គឹមសារុំនិងនៀមឆ្រង

ភ្នពំ្រញៈ សណំុំរឿង«រមួគនំតិ-
កៃបត់»និង«ញុះញង់»ដៃលមាន
ជនជាប់ចោទជាសកម្មជន និង
អ្នកគំទៃអតីតបកៃសបៃឆាំងចំនួន
១៣៩នាក់តៃូវបានបញ្ចូលជា២
សំណុំរឿង ហើយលើកពៃលទៅ

បន្តសវនាការនៅខៃមករា និង
ខៃមីនាឆា្នាំ២០២១។អ្នករាយ-
ការណ៍ពិសៃសអំពីសា្ថានការណ៍
សិទ្ធិមនុសៃសនៅកម្ពុជាអ្នកសៃី រ៉ូ-
ណាស្មុីតសម្ដៃងក្តីកង្វល់អំពីការ- 
ជំនុំជមៃះទៃង់ទៃយធំមួយនៃះ។
សាលាដបំងូរាជធានីភ្នពំៃញពី

មៃសិលមិញបានលើកយកសំណុំ-

រឿងចំនួន៤ដៃលមានជនជាប់-
ចោទរហូតដល់ទៅ១៣៩នាក់
មកបើកសវនាការជាលើក-
ដំបូង។ក៏ប៉ុន្តៃមានតៃជនជាប់-
ចោទចំនួន៣៤រូបប៉ុណ្ណោះមាន
វត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់សវនាការ
ខណៈអ្នកផៃសៃងទៀតអវត្តមាន។
នៃះបើតាមលោកគុជគឹមឡុង

អ្នកនាពំាកៃយអយៃយការអមសាលា-
ដំបូងរាជធានីភ្នំពៃញ។
លោកមៃធាវីសំសុគង់ដៃល

ការពារក្ដីជនជាប់ចោទជាចៃើន
បៃប់ចៅកៃមក្នុងសវនាការថា
លោកមនិជទំាស់ការយកសណំុ-ំ
រឿងទាងំ៤មកបញ្ចលូគ្នាជា២ទៃ។ 
តៃលោកតៃូវការ...តទៅទំព័រ៤

កម្ពជុា ប្ត្រជា្ញាឈាន ទៅ  សម្រច គោល ដៅ បញ្ចប់ 
ជំងឺ អ្រដស៍ មុន កាល កំណត់ ៥ ឆ្នារំបស់  UN

ជម្លោះ ដ្រនកោះ រវាង ចិន-ជបុ៉នកើនឡើងកម្តៅ  
ខណៈប្រ្តជា្ញាបង្កើនទំនាក់ ទំនងពាណិជ្ជកម្ម 

ធូវិរៈ

ភ្នំព្រញៈសាជីវកម្មធានា
ឥណទានដៃលជាគមៃងរបស់
រាជរដ្ឋាភិបាលដោយផ្តួចផ្តើម
ដំបូងជាមួយទុនបៃមាណ២០០  
លានដលុា្លោរនងឹតៃវូបានបង្ហាញ
ជាបន្តបនា្ទាប់ក្នងុអឡំងុពៃលវបិត្តិ
កវូដី១៩ដើមៃបីជរំញុការផ្តលក់ម្ចី
ដល់បៃតបិត្តកិរអាជវីកម្មទនំង
ជាដក់ឱៃយអនវុត្តជាផ្លវូការនៅដើម  

ឆា្នាំកៃយខណៈមន្តៃីកៃសួង
សៃដ្ឋកចិ្ចនងិហរិញ្ញវត្ថុអពំាវនាវ
មា្ចាស់អាជវីកម្មដក់ពាកៃយស្នើសុំ
កម្ចីដើមៃបីបានបៃភពទុនបន្ថៃម
ទៀត។នៃះបើយោងតាមអ្នក-
ស្ថិតក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ។
លោក អុិនចាន់នីបៃធាន

សមាគមធនាគរនៅកម្ពុជា
(ABC)បានបៃបភ់្នពំៃញប៉សុ្តិ៍
នៅថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ថាតាមអ្វីដៃល  
លោកបានដឹង...តទៅទំព័រ៩ 

មុំគន្ធា

ភ្នំព្រញៈទិវាពិភពលោក
បៃយទុ្ធនងឹជងំឺអៃដស១៍ធ្នូនងឹ
តៃវូបៃរព្ធធ្វើឡើងកៃមបៃធាន-
បទ«សាមគ្គីភាពជាសកលនិង
ការទទលួខសុតៃវូរមួគ្នា»ក្នងុ-
ការបៃយុទ្ធបៃឆាំងនិងការទប់-
សា្កាត់ការរីករាលដលនៃជំងឺ-
អៃដស៍ខណៈលោកនាយករដ្ឋ-
មន្តៃីហុ៊នសៃនបានកត់សមា្គាល់
ថាកម្ពជុាកពំងុបង្ហាញឱៃយឃើញ
នូវសញ្ញាវិជ្ជមានលើបៃសិទ្ធភាព
និងគុណភាពខ្ពស់ដើមៃបីឈាន-
ទៅសមៃចបានគោលដៅ

បញ្ចប់ជំងឺអៃដស៍នៅឆា្នា២ំ០២៥
មុនកាលកំណត់៥ឆា្នាំរបស់អង្គ-
ការសហបៃជាជាតិ។
អង្គការសហបៃជាជាតិបាន

កំណត់យកឆា្នាំ២០៣០ជាឆា្នាំ
តៃូវបញ្ចប់ជំងឺអៃដស៍ឱៃយអស់។
របាយការណ៍របស់អាជា្ញាធរ-

ជាតិបៃយុទ្ធនឹងជំងឺអៃដស៍បាន
បង្ហាញថាអតៃផ្ទកុមៃរោគអៃដស៍
ក្នុងចំណមមនុសៃសពៃញវ័យ
ដៃលមានអាយុចាប់ពី១៥ឆា្នាំដល់
៤៩ឆា្នាបំានថយចុះពី០,៨%នៅ
ឆា្នាំ២០១០មកនៅតៃមឹ០,៥%
នៅឆា្នា២ំ០១៩។ក្នងុនោះចំនួន
អ្នកសា្លោប់...តទៅទំព័រ៦

វ៉នដារ៉ា 

ភ្នំព្រញៈ មកដល់តៃឹមខៃ
វិច្ឆិកាឆា្នាំនៃះអគ្គនាយកដ្ឋាន-
ការពារអ្នកបៃើបៃស់កិច្ចការបៃ-
កតួបៃជៃងនងិបង្កៃបការក្លៃងបន្លំ
(ក.ប.ប.)នៃកៃសងួពាណជិ្ជកម្ម
បានពនិតិៃយសា្ថានយីនងិដៃប៉ូចៃក-
ចាយបៃងឥន្ធនៈចំនួន១៥៤
ទីតំាងដោយរកឃើញ១០១
ទតំីាងមនិអនុលោមតាមចៃបាបក់-ំ
ណត់ហើយបានបញ្ជនូសណំុំរឿង   
ទៅតុលាការចំនួន១៤ករណី។

យោងរបាយការណ៍ស្ថិតិស្ដីពី
លទ្ធផលតៃួតពិនិតៃយសា្ថានីយនិង
ដៃប៉ចូៃកចាយបៃងឥន្ធនៈទទូាងំ
បៃទៃសក្នុងឆា្នាំ២០១៩ និង
២០២០ របស់អគ្គនាយកដ្ឋាន
ក.ប.ប.ផ្ដល់ឱៃយភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍កាល- 
ពីថ្ងៃទី២៥ ខៃវិច្ឆិកាគិតតៃឹមខៃ
វចិ្ឆកិាឆា្នាំនៃះមនៃ្ដីអគ្គនាយកដ្ឋាន
ក.ប.ប.បានចុះពិនិតៃយក្នុងខៃត្ដ
ចំនួន១២។ពិនិតៃយសា្ថានីយនិង
ដៃប៉ូចៃកចាយបៃងឥន្ធនៈចំនួន
១៥៤ទតីាងំក្នងុនោះ៥១ទតីាងំ
បានអនុលោមតាមចៃបាប់ និង

១០១ទីតាំងមិនអនុលោមតាម-
ចៃបាប់កំណត់។ផាកពិន័យចំនួន
៧ទតីាងំដោះសៃយតាមការចរចា  
១ទីតាំងនិងបញ្ជូនសំណុំរឿង
ទៅតុលាការចំនួន១៤ករណី។
ដោយឡៃកការតៃួតពិនិតៃយ

ទទូាងំបៃទៃសកាលពឆីា្នាំ២០១៩
រយៈពៃល១ឆា្នាំពនិតិៃយបាន២៣៨
ទីតាំងក្នុងនោះអនុលោមតាម-
ចៃបាប់ចំនួន១២១ទីតាំងមិនអនុ- 
លោមតាមចៃបាប់ចនំនួ១១៧ទតីាងំ  
នងិបញ្ជនូសណំុំរឿងទៅតលុាការ
ចំនួន១៤ទីតាំងផងដៃរ។

លោកផានអនូអគ្គនាយកនៃ
អគ្គនាយកដ្ឋានក.ប.ប.បៃប់
ភ្នពំៃញប៉សុ្ដិ៍ពីមៃសិលមញិថាតាម-
ការចង្អុលបង្ហាញរបស់រដ្ឋមនៃ្តី
កៃសួងពាណិជ្ជកម្មអគ្គនាយក-
ដ្ឋានក.ប.ប.បានធ្វើយុទ្ធនាការ
ផៃសព្វផៃសាយចៃបាប់ស្ដីពីកិច្ចការពារ
អ្នកបៃើបៃស់ចៃបាប់ស្ដពីីការគៃប-់
គៃងគណុភាពសវុត្ថិភាពផលតិ-
ផលទនំញិនងិសៃវា។កៃពីនៃះ
ផៃសព្វផៃសាយលិខិតបទដ្ឋានគតិ-
យតុ្តមួយចំនួនទៀតដល់អាជីវករ
មា្ចាស់សា្ថានីយ ...តទៅទំព័រ២

សជីវកម្ម ធានាឥណទាន នឹង ដាក់ 
ឱ្រយអនុវត្តផ្លវូការ នៅដើមឆ្នាកំ្រយ

មន្ត្រីព្រលចុះពិនិត្រយប្រងនៅសា្ថានីយប្រង១កន្ល្រងនៅខ្រត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ង្រទី១៨ខ្រវិច្ឆកិាឆ្នា២ំ០២០។រូបថតក.ប.ប



ឡុងគីមម៉ារីតា
 
ភ្នំពេញៈ ក្រសួង កិច្ច ការ នារី 

សហ ការ ជា មយួ ក្រសួង ពត័ ៌មាន  
ក្លិប អ្ន កកាស្រត  និង អង្គកា រ  Ac-
tionAid  គាំ ទ្រ ថវិកា ដោយ ស្ថាន- 
ទតូ បារាងំ ប្រចា ំនៅ កម្ពជុា  នៅ ថ្ង្រ 
សុក្រ ន្រះ  បាន រៀបចំ សិកា្ខា សលា  
ផ្រសព្វ ផ្រសាយ ដល ់អ្នក សរពត័ ៌មាន  
និង សិស្រស និស្រសិត ប្រព័ន្ធ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ  
ក្រម ប្រធាន បទ   ការ លើក- 
កម្ពស ់ការ យ ល ់ដងឹ  ព ីការ អនវុត្ត 
ក្រម ប្រតិបត្តិ ប្រព ័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ 
សម្រប់ ការ រាយ ការណ៍ អំពើ 
ហងិ្រសា លើ ស្ត្រ ី នា ទសី្ត ីការ ក្រសងួ 
កិច្ច ការ នារី ។   

 សិកា្ខា សលា ផ្រសព្វ ផ្រសាយ ន្រះ  
រៀប ចំឡើង ក្នុង គោល បំណង  
ដើម្របី ឱ្រយ សិកា្ខា កាម បាន យល ់ដងឹ 
ពី ឫសគល់  ព្រម ទំាង ផល ប៉ះពាល ់
ន្រ អំពើ ហិង្រសា លើ ស្ត្រី  និង ដឹង ពី 
របៀប ក្នុង ការ ផ្តល់ ស្រវា ជួយ 
ជនរ ង គ្រះ ដោយ អំពើ ហិង្រសា  
និង ចង់ឱ្រយ សិកា្ខា កាម  បាន យល់ ដឹង 
កាន់ ត្រ ទូលំ ទូលាយ ពី ក្រមសីល- 
ធម៌ អ្នក សរ ព័ត៌ មាន   ក្រម ប្រតបិត្ត ិ
ប្រព័ ន្ធផ្រសព្វ ផ្រសាយ សម្រប់ ការ- 
រាយ ការណ៍ ព័ត៌ មាន អំពើ ហិង្រសា 
លើ ស្ត្រ ី និង វិជា្ជាជី វៈ អ្នក សរព័ត៌ មាន ។ 

 តាម ស្រច ក្តី ជូន ដំណឹង របស់ 
ស្ថាបន័ ទាងំ នោះ  បាន បញ្ជាក ់ថា  
សិកា្ខា សលា ន្រះ  ក៏ មាន បំណង 
ដើម្របី លើក ទឹក ចិត្ត ឱ្រយ សិកា្ខា កាម 
ចូល រួម អនុវត្ត ក្រម ប្រតិ បត្ត ិប្រព ័ន្ធ 
ផ្រសព្វ ផ្រសាយ សម្រប់ ការរាយ ការណ៍ 
ពត័ ៌មាន អពំើ ហងិ្រសា លើ ស្ត្រ ី កាន-់ 
ត្រ មាន ប្រសិទ្ធភាព ផង ដ្រ រ ។ 

 អង្គការ អាក់ សិន អ្រ ត កម្ពុជា  

ដ្រល បាន ចូលរួម ឃ្លាំមើល 
ប្រពន័្ធ ផ្រសព្វផ្រសាយ ដើម្រប ីតាម ដាន 
ការ អនុវត្ត ក្រម សីល ធម៌ ក្នុង 
ចំណោម អ្នក សរព័ត៌ មាន នៅ 
លើ ប្រពន័្ធ ផ្រសព្វផ្រសាយ សង្គម  បាន 
រក ឃើញ ថា  ករណី អំពើ ហិង្រសា 
លើ ស្ត្រ ី ត្រវូ បាន រាយ ការណ៍ ព័ត៌ មាន  
និង អ្នក អតា្ថា ធិប្របាយ ព័ត៌ មាន 
មួយ ចំនួន បាន ធ្វើ ស្រច ក្តី រាយ- 
ការណ៍ ប្រស ចាក ពី ក្រម ប្រតបិត្ត ិ
ប្រព័ន្ធ ផ្រសព្វផ្រសាយ សម្រប់ រាយ- 
ការណ៍ អំពើ ហិង្រសា លើ ស្ត្រី  និង 
វិជា្ជា ជីវៈ អ្នក សរព័ត៌ មាន   ( ដូច- 
ជា ការ ប្រើប្រស់ រូប ភាព  ការ- 
សរស្ររ  និង កា រធ្វើ អតា្ថា ធិប្របាយ  
ដ្រល ប៉ះ ពាល់ ស្រច ក្ដី ថ្ល្រ ថ្នូរ  និង 
អនា គត ជន រ ង គ្រះ) ។ 

 លោក ស្រ ី បុ៊ន  ពុ ទ្ធ ី អនុ រដ្ឋ ល្រខា- 
ធិការ ក្រសួង កិច្ច ការ នារី  បាន 
ថ្ល្រង  ថា  កម្ពុជា  បាន ទទួល - 
ស្គាល់ ការងារ លើក កម្ពស់ សម- 
ភាព យ្រន ឌ័រ  ក៏ ដូច ជា ការ ទប់- 
ស្កាត ់អពំើ ហងិ្រសា លើ ស្ត្រ ីនងិក្ម្រង-  
ស្រ ី គ ឺចាបំាច ់ណាស ់ ត្រវូការ ការ 
ចូលរួម ពី គ្រប់ ដ្រគូ ពាក់ព័ន្ធ នៅ ក្ន ុង 
សង្គម។  ជា ពសិ្រស នោះ  គ ឺតាម 
រយៈ តួនា ទី យ៉ាង សំ ខាន់ របស់ 
ប្រព័ន្ធ ផ្រសព្វផ្រសាយ ព័ត៌ មាន  និង 
បណា្តាញ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ សង្គម  ដ្រល 
ភា្នាក់ ងារ ដ៏ មាន ឥទ្ធិពល លើ 
សធារ ណ ជន ទូ ទៅ ។ 

 លោក ស្រី  បាន បញ្ជាក់ ថា៖  
« សរពត័ ៌មាន  ពតិ ជា មាន តនួា ទ ី 
សខំាន ់ណាស ់ ក្ន ុង ការ ទប ់ស្កាត ់
អំពើ ហិង្រសា លើ ស្ត្រី ជាពិ ស្រស 
តួនាទី ក្នុង ការ ផ្តល់ ព័ត៌ មាន  និង 
សរ នានា  ដើម្របី ជួយ ជនរង- 
គ្រះ ទទួល ...តទៅទំព័រ៥
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តពីទំព័រ១...និង ដ្រប៉ូ ច្រក- 
ចាយ ប្រង ឥន្ធនៈ តាម បណា្តា 
រាជធានី ខ្រត្ដ ទូទាំង ប្រទ្រស។

លោក ថ្ល្រង ថា ៖ «រហូត មក ដល ់
ព្រល ន្រះ  យើងធ្វើ ការផ្រសព្វ ផ្រសាយ 
បាន ចំនួន ១២ រាជ ធានី- ខ្រត្ដ 
ហើយ។ ដូច្ន្រះ ផ្រនការ សកម្ម- 
ភាព បន្ត គឺ ត្រូវ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ ឱ្រយ បាន 
គ្រប់ ២៥ រាជ ធានី -ខ្រត្ដ»។

បើតាម លោក  ផាន អូន  នៅ 
ក្នងុ ខ្រ ធ្នឆូ្នា ំន្រះ  តាម រយៈ បរបិទ 
ន្រ ការអនុ វត្ដ ច្របាប់ ស្ដីពី  ការ- 
ការពារ អ្នកប្រើ ប្រស់ កិច្ចការ- 
ប្រកតួ ប្រជ្រងនងឹ ចាប ់ផ្ដើម អន ុវត្ដ 
នូវ ការ ផាក ពិន័យ ចំពោះ ស្ថា- 
នីយ និង ដ្រប៉ូ ច្រកចាយ ប្រង- 
ឥន្ធនៈ ដ្រល មិន អនុលោម តាម- 
ច្របាប។់  ការ ផាក ព ិនយ័ អន្តរ កាល  
ដល ់ស្ថានយី  នងិ  ដ្រប៉ ូច្រក ចាយ 
ប្រង ឥន្ធនៈ ន្រះ  គឺ នឹង ធ្វើឡើង 
នៅព្រល ដ្រល ប្រកាស រួម អន្តរ- 
ក្រសួង ដ្រល អាច នឹង ត្រូវ អនុ- 
ម័ត ក្នុង ខ្រ ធ្នូ  ឆ្នាំ ន្រះ។ 

លោក ថ្ល្រង ថា ៖ «យើង អាច 

យកប្រកាស អន្តរ ក្រសួង មក 
អនុវត្ដ បាន នៅ ក្នុង ខ្រ មករា  ឬ 
ខ្រកុម្ភៈ  ឆ្នាំ ២០២១  ទៅ តាម- 
អនសុសន ៍ណ្រ នា ំរបស ់គណៈ- 
កមា្មាធិការជាតិ ការពារ អ្នក ប្រើ- 
ប្រស់។  យើង រង់ ចាំ មើលនូវ 
ការណ្រនាំ  និង ការចង្អុល- 
បងា្ហាញ របស់ គណៈ កមា្មាធិការ- 
ជាតិ ការពារ អ្នក ប្រើ ប្រស់»។ 

កាល ពី ថ្ង្រទី១៨  ខ្រវិច្ឆិកា  
មន្រ្តសីខាក.ប.ប. ខ្រត្ត កណា្តាល 
សហការ ជា មយួ អាជា្ញាធរ មលូ- 

ដា្ឋាន បាន នាំ យក រថយន្ត ពិ-
សោធន ៍ចលត័ ផ្ន្រក ប្រង ឥន្ធនៈ  
ចុះ ត្រួត ពិនិត្រយ បណា្តា ស្ថានីយ 
និង ដ្រប៉ូ ច្រក ចាយ ប្រង ឥន្ធនៈ 
ចំនួន ៣៥ ទីតាំង។  នៅ តាម- 
បណោ្តាយ ផ្លូវ ល្រខ ២១  ចំនួន 
២៥ ស្ថានីយ  និង ដ្រប៉ូ  ស្ថិត នៅ 
សងា្កាត់ រកា ខ្ពស់  និង សងា្កាត់- 
ព្រក គយ  ស្រុក ស្អាង  ចំនួន ៤ 
ទីតាំង  និង នៅ ស្រុក កៀន- 
ស្វាយ ចំនួន  ៦ ទីតាំង។ 

មន្រ្តី សខា ក.ប.ប. ខ្រត្ត- 
កណា្តាល  បាន ឱ្រយ ដឹង ថា  ជា- 
លទ្ធ ផល បាន រក ឃើញ ស្ថា-
នីយ  និង ដ្រប៉ូច្រក ចាយ ប្រង- 

ឥន្ធនៈ ចំនួន ៥ ទីតាំង  មិន មាន 
អនុ លោម ភាព ទាំង ផ្ន្រក គុណ- 
ភាព  និង បរិមាណ។  ស្ថានីយ 
នងិ ដ្រប៉ ូចនំនួ៣ ទតីាងំមនិ មាន 
អនុ លោម ភាព ផ្ន្រក បរិមាណ  
ហើយ ស្ថានីយ និង ដ្រប៉ូ ចំនួន 
១ទីតាំង  មិន មាន អនុ លោម- 
ភាព ផ្ន្រក គុណ ភាព។ 

មន្រ្តី រូបន្រះបាន បញ្ជាក់ថា ៖ 
« ដោយសរ ករណី កំហុស ន្រះ  
រក ឃើញ ជា លើក ទី១  មន្រ្តី- 
ជំនាញ បាន ឱ្រយ មា្ចាស់ ស្ថានីយ  
និង ដ្រប៉ូ ខាង លើ ធ្វើកិច្ច សន្រយា 
ក្រតម្រូវ ភាព មិន អនុ លោម 
ខាងលើ របស់ ខ្លួន។ បើ រក- 
ឃើញ កំហុស លើក ទី២  មន្រ្តី- 
ជំនាញ នឹង កសង សំណុំ រឿង 
បញ្ជូន ទៅ តុលាការ»។

តាម ការ បញ្ជាក ់របស់ អគ្គ នា- 
យក ដា្ឋាន  ក.ប.ប.  ការត្រួត- 
ពិនិត្រយ ន្រះ បាន ធ្វើ ការ វិភាគ លើ 
កម្រិត សន្ទស្រសន៍ អុក តាន របស់ 
ប្រង សំង  ស្រតាន របស់ ប្រង- 
មា៉ាស៊ូត  និង ត្រួត ពិនិត្រយ លើ 
រងា្វាស់ រងា្វាល់ របស់ បណា្តា ស្ថា-
នីយ  និង ដ្រប៉ូច្រក ចាយ ទាំង- 
អស់ ផង ដ្ររ៕

វ៉នដារ៉ា

ភ្នំពេញៈ ទោះ បីស្ថិត ក្នុង ដំ- 
ណាក ់ កាល ពិបាក ដោយ សរ 
ជំងឺកូវីដ ១៩  សធារណរដ្ឋកូរ៉្រ 
នៅ ត្រ ព្រមទ ទួល យក ពលករ 
កម្ពុជា ឱ្រយ ធ្វើ ការ នៅ  ប្រទ្រស ខ្លួន 
ដោយ សរ និយោ ជក ព្រញ ចិត្ត  
សមត្ថ ភាព  និង ភាព សោ្មាះ ត្រង់ 
របស់ ពលករ  ខណៈ បច្ចុប្របន្ន 
ពលករ  ជិត ៥ មុឺននាក់ កំពុង 
បម្រើការងារ លើ វិស័យ នានា ក្នុង 
ប្រទ្រស ន្រះ ។ ន្រះ បើ តាម ការលើក-   
ឡើង ក្នងុ ជនំបួ រវាង រដ្ឋមន្ត្រ ីការងារ 
កម្ពុជា  និង ឯកអគ្គ រដ្ឋទូត កូរ៉្រ។

 ក្នុង ជំនួប ពិភាក្រសា ការងារ  រវាង  
លោកអុិត សំហ្រង រដ្ឋ មន្ត្រី ក្រ- 
សួង ការងារ  និង បណ្ដុះ បណា្តាល-   
វជិា្ជាជវីៈ  នងិ លោក Park Heung 
Kyeong  ឯកអគ្គ រដ្ឋ ទូត សធា- 
រណ រដ្ឋ កូរ៉្រ ប្រចាំ កម្ពុជា   ពីម្រសិល- 
មិញ នៅ ទីស្ដី ការ ក្រ សួង ការងារ  
លោករដ្ឋមន្ត្រី ក៏បាន លើក ឡើង 
ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការបញ្ជូន -ទទួល 
ពលករ កម្ពុជា  ទៅ ធ្វើការ នៅ 
ប្រទ្រស កូរ៉្រ។ លោក ថ្ល្រងថា 
កម្ពុជា  នឹង កា្លាយជា ប្រទ្រស 
អាទិភាព ១ ក្នុង ចំណោម ប្រទ្រស 
ចនំនួ ១៥ផ្រស្រង ទៀត  ព្រះ ស្ថាន- 
ភាព កវូដី១៩នៅ កម្ពជុា មានភាព- 
ល្អប្រ សើរ នងិ មាន ជើង ហោះហើរ 
ទៅ ប្រទ្រស ន្រះ ច្រើន។

លោក អុិត សំហ្រង ថ្ល្រង ថា ៖ 
« ភាគ ី ករូ៉្រ កពំងុ ជយួ កម្ពជុា ក្នងុ ការ- 
រៀប ច ំស្រចក្ត ីព្រង ស្ត ីព ីសវុត្ថ ិភាព  
នងិ សខុ ភាព ការងារ  ដ្រល កម្ពជុា 
មនិ ទាន ់មាន ច្របាប ់ន្រះ នៅ ឡើយ ។  
នាព្រល អនា គតកម្ពជុា នងឹ បង្កើត  
ឱ្រយ មាន ក្រប ខ័ណ្ឌ ច្របាប់ ន្រះ  ដើម្របី 
ធានា បាន ប្រសើរ ថ្រម ទៀត  ទាំង 
លើ ការ ការ ពារ សវុត្ថ ិភាព  នងិ សខុ- 
ភាព ការងារ នៅ កន្ល្រង ធ្វើ ការ »។ 

បើតាមលោក រដ្ឋ មន្រ្ដី  ភាគី កូរ៉្រ 
គ្រង នឹង បង្កើត វិទ្រយា ស្ថាន ជាតិ 
បណ្ដុះ បណា្តាល ផ្ន្រក សខុភាព នងិ 
សុវត្ថិ ភាព ការងារ នៅ កម្ពុជា ក្នុង 
ព្រល ឆប់ៗ  ខាង មខុ  ដើម្របី បណ្ដុះ- 
បណា្តាល ដល់ ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ ឱ្រយ 
យល ់ព ីប្រពន័្ធ សវុត្ថភិាព  នងិ សខុ- 
ភាព នៅ កន្ល្រង ធ្វើការ។ 

លោក ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទូត  លើក ឡើង 
ថា  ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៩  ពលករ កម្ពជុា  
មាន ចនំនួ ច្រើន ជាង គ្រ ក្នងុ ចណំោម   
ពលករ ដ្រល ធ្វើ ការ នៅ ប្រទ្រស 
កូរ៉្រ។   ក្នុង ដំណាក់ កាល ជំងឺ កូវីដ- 
១៩  ឆ្នាំ ២០២០ ន្រះ  រដា្ឋា ភិបាល 
សធា រណ រដ្ឋ ក ូរ៉្រ នៅ ត្រ អនញុ្ញាត 
ទទួល ពល ករ កម្ពុជា ដដ្រល។

លោក ទូត បញ្ជាក់ ថា ៖«មូល- 
ហ្រតុ ដ្រល កូរ៉្រ អនុញ្ញាត ទទួល 
ពលករ កម្ពុជា យ៉ាង ដូច្ន្រះ  គឺ 
ដោយសរ និយោជក មាន ការ- 
ព្រញ ចិត្ត នឹង សមត្ថ ភាព ខ្ពស់ 
របស់ ពលករ កម្ពុជា  មាន ភាព- 

សោ្មាះ ត្រង់ នឹង ការងារ  និង អនុ វត្ត 
តាម ការណ្រនាំ របស់ ផ្ន្រក សុខា- 
ភិបាល របស់ រដា្ឋា ភិបាល កូរ៉្រ បាន 
យ៉ាង ហ្មត់ ចត់»។

យោង តាម របាយ ការណ៍ ក្នុង 
កិច្ច ប្រជុំ ន្រះ  ចាប់ ពីឆ្នាំ ២០០៧   
កម្ពុជា បាន បញ្ជូន ពលករ សរុប  
៦៨ ២៩៤ នាក់ (ស្រី១៤ ២៥៥ 
នាក់) ឱ្រយ ទៅ ធ្វើ ការ នៅ ប្រទ្រស 
កូរ៉្រ  នៅ ក្នុង វិស័យ ឧស្រសា ហកម្ម  
កសិកម្ម  និង សំណង់។  អាណត្តិ 
ការងារ របស់ ពលករ មាន រយៈ- 
ព្រល ជាង ៤ឆ្នា ំ។  បច្ចបុ្របន្ន ពលករ 
កម្ពុជា  ដ្រល កំពុង ធ្វើ ការ នៅ កូរ៉្រ 
មាន ចំនួន ជិត  ៥ មុឺន នាក់។

បើ តាម លោក រដ្ឋ មន្រ្ដ ី កចិ្ច សហ- 
ប្រតិ បត្តិការ នាព្រល កន្លង មក  
រវាង កម្ពុជា  និង សធារណ រដ្ឋកូរ៉្រ  
បាន ជរំញុ ទហំ ំពាណជិ្ជ កម្ម ក្នងុ ឆ្នា ំ

២០១៩  ឈាន ដល ់ជាង១ ៥០០ 
លាន ដលុា្លារ អាម្ររកិ។  ទនុ វនិ ិយោគ    
មក ពី  កូរ៉្រ នៅ កម្ពុជា មាន តម្ល្រជាង 
៥ ពាន ់លាន ដលុា្លារ អាម្រ រកិ   គតិ មក   
ដល់ បច្ចុប្របន្ន ។ ទំហំទុន វិនិយោគ   
ន្រះ   ធ្វើ ឱ្រយ ករូ៉្រកា្លាយ ជា ប្រ ទ្រស ទ២ី  
ក្នុង ការ វិនិ យោគ នៅ កម្ពុជា។

លោក រដ្ឋ មន្រ្ដី  បានបញ្ជាក់ ថា 
កម្ពុជា  និង កូរ៉្រ  កំពុង ចរចា កិច្ច- 
ព្រម ព្រៀង ពាណជិ្ជ កម្ម ស្ររ ីដើម្រប ី
ឈាន ទៅ ចុះ ហត្ថ ល្រខា ដាក់ ឱ្រយ 
ដំណើរ ការ ជា ធរ មាន នាព្រល 
ឆប់ៗ ខាង មុខ។  កិច្ច ព្រម ព្រៀង 
ន្រះ  នឹង ជំរុញ ឱ្រយ ទំហំ ពាណិជ្ជ- 
កម្ម និង ការ វនិិ យោគ កាន់ ត្រ មាន 
ការកើន ឡើង ហើយ វិ និយោគិន 
កូរ៉្រ  ក៏នឹង មក កម្ពុជា បន្ថ្រម ដើម្របី 
ស្វ្រង រក ឱកាស វិនិ យោគ ក្នុង 
វិស័យ ជា ច្រើន ទៀត៕

ដោយសារសមត្ថភាពនិងភាពស្មោះត្រង់កូរ៉្រនៅត្រ
ទទួលពលករខ្ម្ររឱ្រយធ្វើការទោះបីលំបាកដោយកូវីដក្តី

មន្តេ(ីក.ប.ប.)ចុះពិនិតេយបេងនៅស្ថានីយខេត្តកណ្ដាលថ្មីៗ នេះ។រូប (ក.ប.ប.)

ជំនួបរវាងលោកអិុតសំហេងនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េពីមេសិលមិញ។រូបថត ក្រសួងការងារ

ក្រសួងបើកសិកា្ខាសាលាជំរុញឲ្រយមានក្រម-
សីលធម៌រាយការណ៍រឿងហិង្រសាលើស្ត្រី

ជិត១ឆ្នាំមន្ត្រជំីនាញចុះ...
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ឃុ ត សុភ ចរិយា   
 
ភ្ន ំពេញៈ ឥទ្ធពិល នៃ បាតភុតូ 

La Nina បានធ្វើ ឱៃយ ជៃលង 
សម្ពាធ ខ្ពស់ ពី បៃទៃស ចិន រុញ 
ចុះមក កៃម ខ្លាងំ និង គៃបដណ្ដប ់

មកលើ បៃទៃស កម្ពុជា  នាំ ឱៃយ 
អាកាសធាតុ តៃជាក់  កើតមន 
ជា ២ដំណាក់កាលនៅ ចុង  និង 
ដើម ឆ្នា ំ អាកាសធាតុ តៃជាកន់ងឹ 
កើត ឡើង  នៅតាម បណា្ដា ខៃត្ត 
ភាគ ខងលើ ក្នុងភូម ិសាស្តៃ ជួរ 

ភ្នំ ដងរៃក និងខ្ពង់រាប ឦសាន 
ដៃល សីតុណ្ហភាព នឹង ធា្លាក់- 
ចុះមក នៅក្នុង ចន្លាះ ពី ២១ 
អងៃសា សៃ ដល់ ១៨ អងៃសា សៃ 
ខណៈ រាជធានី- ខៃត្ត មួយចំនួន 
ទៀត សីតុណ្ហភាព នឹង ធា្លាក់ 
ចុះមក នៅក្នុង ចន្លាះ ពី  ២២ 
អងៃសា  សៃ ដល់ ១៩ អងៃសា សៃ ។  
នៃះ បើ យោងតាម ការពៃយាករ 
អាកាសធាតុ របស់ កៃសួង ធន-
ធាន ទឹក និង ឧតុនិយម  ដៃល 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ទទួលបាន កាលពី ថ្ងៃ 
ទី ២៥ ខៃ វិច្ឆិកានៃះ ។ 

 ក្នុងសា្ថានភាព នៃះ កៃសួង 
ធនធានទកឹ  នងិ ឧតនុយិម បាន 
ពៃយាករថា ៖ « ក្នងុ រដូវ លម្ហើយ 
ខងមុខនៃះ អាកាសធាតុ  នឹង 
ចុះ តៃជាក់ ជាង បណា្ដា ឆ្នា ំកន្លងទៅ ។  
ក្នងុដំណាក់កាល ទី ១ នៃះ ការចុះ 

តៃជាក់ មន រយៈពៃល ខ្លី នឹង មិន 
តៃវូ បានកើត ឡើងជា រៀងរាល់ថ្ងៃ 
នះទៃ គមឺន ថ្ងៃ ខ្លះ ចុះ តៃជាក ់
ក្នុង កមៃិត មធៃយម ហើយ ថ្ងៃ- 
ខ្លះទៀត ចុះ តៃជាក់ ក្នុង កមៃិត 
បង្គួរ» ។  ចំណៃក ដំណាក់កាល 
ទី ២ នឹង ចាប់ផ្ដើម ពី សបា្ដាហ៍  
ទី ៤   នៃ ខៃធ្នូ  ឆ្នាំ២០២០ ដល់ 
ដំណាច់ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២១ ។ 
ក្នងុដំណាក់កាល ទី ២  អាកាសធាត ុ
តៃជាក់ នៅតាម បណា្ដា ខៃត្ត 
ភាគ ខងលើ ក្នុងភូមិ សាស្តៃ ជួរ 
ភ្នំ ដងរៃក និងខ្ពង់រាប ឦសាន 
សីតុណ្ហភាព នឹង ធា្លាក់ ចុះមក 
នៅក្នុង ចន្លាះ ពី១៩ អងៃសា សៃ 
ដល់ ១៦ អងៃសា សៃ ខណៈ 
រាជធានី ខៃត្ត មួយចំនួនទៀត 
សីតុណ្ហភាព នឹង ធា្លាក់ ចុះមក 
នៅក្នុង ចន្លាះ ពី  ២១អងៃសា សៃ 

ដល់ ១៨ អងៃសា សៃ ។ 
 កៃសួង បាន គូសបញ្ជាក់ 

ទៀតថា ៖ « ក្នុងដំណាក់កាល  
ទី ២ នៃះ អាកាសធាតុ នឹង ចុះ 
តៃជាក ់ខ្លាងំ នងិ មន រយៈពៃល 
វៃង ជាង ដំណាក់កាល ទី ១» ។ 

 កាលពី ថ្មីៗ កន្លងទៅនៃះ 
កៃសងួសខុភបិាល បានចៃញ 
សៃចក្ដីណៃនាំ អំពី ការថៃទាំ 
សុខភាព ក្នុង គៃ មន អាកាស- 
ធាតុ តៃជាក់ កើតឡើង នា រដូវ 
លម្ហើយ នៃះ ផងដៃរ  ដោយ 
កៃសងួសខុភបិាល បាន ជរំញុ 
ឱៃយ ពលរដ្ឋ ស្លៀកពាក់ ខោអាវ 
កៃស់ៗ ផឹកទឹក ក្ដា ឧណ្ៗហ  
ដើមៃបី ទប់ទល់ ភាព តៃជាក់ និង 
រកៃសា កម្ដានៅក្នុង ខ្លួន ។ 

លោកសៃ ីឱ វណ្ណឌី ន អ្នកនាំ-
ពាកៃយ កៃសងួសខុភបិាល បាន 

បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា ៖ «ការ-
អនវុត្ត វធិានការ អនាមយ័ សា្អាត 
គឺជា មធៃយាបាយ ដ៏ ល្អ ក្នុង ការ-
ថៃទាំ សុខភាព » ។ 

 ទន្ទឹម ជាមួយគ្នានៃះ លោក 
នៃ ត វតា្ថា បៃធាន នាយកដ្ឋាន 
បង្ការ ពន្លត់ អគ្គភ័ិយ  និង សង្គៃះ 
នៃ កៃសួងមហាផ្ទៃ បាន អពំាវនាវ 
ឱៃយ មនការ បៃងុបៃយ័ត្ន ក្នងុករណ ី
មនការ ដតុ ប ំពក ់ភ្នកភ់្លើង ដើមៃបី 
កម្ដា សាច់ កំុ ឱៃយ រង ក្នុងពៃល 
មន អាកាសធាតុ តៃជាក់ កើតឡើង  
បៃសិនបើ ខ្វះ ការបៃុងបៃយ័ត្ន 
ភ្នក់ភ្លើង ដៃល ដៃល បាន ដុត បំ- 
ពក់ ដើមៃបី កម្ដារាងកាយ កុំ ឱៃយ 
រង នៃះ នឹង បង្ក ជា អគ្គិភ័យ 
បាន ពៃះ ក្នុងអំឡុងពៃល រដូវ 
លម្ហើយ នៃះ មន ខៃយល ់បក ់ខ្លាងំ 
ផងដៃរ ៕

 មុំ គ ន្ធា  
 
ភ្នំ ពេញៈ លោកនាយក រដ្ឋ- 

មន្តៃី   ហ៊ុន  សៃន  បាន ថ្លៃង ថា  
រាជ រដ្ឋា ភិបាល នឹង បន្ត អនុវត្ត 
កម្ម វិធី ឧបត្ថម្ភ សាច់ បៃក់ ដល់ 
គៃសួារ កៃ ីកៃ នងិ ងយ រង គៃះ 
ក្នុង អំឡុង ពៃល បៃ យុទ្ធ បៃ ឆំង 
នឹង ជំ ងឺ កូវី ដ ១៩  សមៃប់ ខៃ 
វិច្ឆិកា  និង ខៃ ធ្នូ ខណៈ កម្ម វិធី 
នៃះ បាន បើក ផ្តល់ បៃក់ បាន 
ដល ់ជាង ៦៧ មុនឺ គៃសួារ ហើយ 
ក្នុង ជុំ ទី ៣  លើក ទី ១  ពីថ្ងៃ ទី 
២៥  តុលា  ដល់  ២៤  វិច្ឆិកា ។ 

 ក្នងុ ពិធី ជួប សំណៃះ សណំាល 
ជា មួយ សម ជិក កៃុម មៃធាវី  
រាជ រដ្ឋាភិ បាល  និង កៃុម មៃធាវី 
ស្មគ័ៃ ចតិ្ត សម្តៃច តៃ ជោ នា វមិន- 
សន្ត ិភាព លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ី
បាន បញ្ជាក់ ថា  ជា សំណាង ល្អ 
ដៃល រាជ រដ្ឋាភិ បាល មន សាចប់ៃក ់
សនៃសំ បៃមណ ជាង ៣០០០ 
លាន ដុលា្លារ អាមៃរិ ក  ដៃល ក្នុង 
នះ  រាជ រដ្ឋា ភិបាល បាន បញ្ចៃញ 
១៥០ លាន ដុលា្លារ សមៃប់ ធ្វើ 
ផ្លូវ ៣៨ ខៃសៃ នៅ ខៃត្ត សៀមរាប ។ 

 លោក  ហ៊ុន  សៃន  ថ្លៃង  ថា ៖ 
« កម្ពុជា មិនមៃន ជា បៃទៃស អ្នក- 
មន ទៃ  ប៉នុ្តៃ  [ យើង ] មន របៀប 
ចាត់ ចៃង   គៃប់ គៃង  ដឹក នាំ 
បៃទៃស មួយ ដូច ជា ស្តៃី មៃផ្ទះ 
ដៃល មន របៀប ក្នុង ការ ចាត់- 
ចៃង ការ ចណំាយ  នងិ ការ សនៃស ំ
ថវិកា ក្នុង គៃួសារ ។   យើង នឹង 
បន្តធ្វើ សមៃប់ ខៃ ១១  និង ខៃ 

១២ ទៀត  បើ សិន ជា ការរីក រាល - 
ដលនៃ ជំងឺ កូ វីដ នៃះ មិន ទាន់ 
ចប់ នៅ ក្នុង ខៃ ១២ ខង មុខ នៃះ  
យើង នឹង បន្ត ធ្វើ ទៀត ដៃល មុន 
នៃះ ខ្ញុំ បាន និយាយ ហើយ ថា 
យើង តៃៀម ទុក សមៃប់ រយៈ- 
ពៃល ១០ ខៃ  ដៃល មុន នៃះ 
យើង ចណំាយ តៃ តៃមឹ បៃមណ 
ជា ២០ លាន ដុលា្លារ ក្នុង ១ ខៃ ទៃ  
ប៉ុន្តៃ ឥឡូវ យើង ចំណាយ ជាង 
៣០ លាន ដុលា្លារ ក្នងុ ១ ខៃ សមៃប ់
ផ្តល់ ជូន បៃជា ពល រដ្ឋ កៃីកៃ » ។  
« យើង មន បន្ទុក ជួយ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ កៃីកៃ ដៃល មក ដល់ 
ពៃល នៃះ ចំនួន មន ការ កើន- 
ឡើង ដល់ ជាង ៦៧ មុឺន គៃួសារ 
ដៃល គិត ជា ចំនួន មនុសៃស មន 
បៃមណ ជា ៣ លាន នាក់ ។  
ឥឡូវ នៃះ យើង បាន បញ្ចៃញ 
ថវិកា ជិត ២០០ លាន ដុលា្លារ 
សហ រដ្ឋ អាមៃរិក ស មៃ ប់ ការ- 

បើក ផ្តល់ ជូន ជន កៃីកៃ  និង 
ងយ រង គៃះ  រួម នឹង ស្តៃី ជា 
កម្មករ ឆ្លង ទន្លៃ ផង ដៃរ » ។  

យោង តាម របាយ ការណ៍ 
របស់ កៃសួង សង្គម កិច្ច   និង 
អតតី យទុ្ធ ជន ដៃល ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ 
ទទួល បាន នៅ ថ្ងៃ មៃសិលមិញ 
នៃះ បាន ឱៃយ ដឹង ថា  ការ អនុវត្ត 
កម្មវិធី ឧបត្ថម្ភ សាច់ បៃក់ ជូន 
គៃសួារ កៃកីៃ  នងិ ងយ រងគៃះ 
ក្នុង អំឡុង ពៃល បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺ 
កូ វីដ ១៩  ជុំ ទី ៣ លើក ទី ១ នៃះ 
មន បៃជា ពលរដ្ឋ សរុប ចំនួន 
៦៧ ៤១៤៦ គៃួសារ ដៃល ក្នុង 
នះ មន គៃសួារ កៃកីៃ កមៃតិ ១ 
និង គៃសួារ កៃកីៃ កមៃតិ ២ ។   សមៃប ់
គៃសួារ កៃកីៃ  នងិ ងយ រង គៃះ 
ដោយ សារ កូ វីដ ១៩ នៃះ តៃវូបាន 
បៃង ចៃក ទៅ តា ម គោល ដៅ 
ផៃសៃងៗ គ្នា គ ឺ  ទ ីបៃជុ ំជន ក្នងុ រាជ- 
ធានី ភ្នពំៃញ  ទី បៃជំុ ជន កៃ រាជ- 

ធានី  និង នៅ ទី ជនបទ ។  ទឹក- 
បៃក់ ដៃល តៃូវ បាន ចំណាយ 
ក្នុង ជុំ ទី ៣  លើក ទី ១ នៃះ មន 
ចំនួន បៃមណ ជា ៣០ លាន 
ដុលា្លារ អា មៃរិក ។  

 លោក   ឈួ  សុ បញ្ញា  បៃធាន 
នាយក ដ្ឋាន សុខុ មល ភាព- 
សង្គម នៃ កៃសួង សង្គម កិច្ច  
អតីត យុទ្ធ ជន  និង យុវនី តិ សមៃបទា  
បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ មៃសិលមិញ   
ថា  សមៃប ់ការ បើក ផ្តល ់សាច-់ 
បៃក ់ជនូ គៃសួារ កៃកីៃ  នងិ ងយ- 
រង គៃះ ក្នងុ អំឡុង ពៃល បៃយុទ្ធ 
នឹង ជំងឺ កូ វីដ ១៩   ជុំ ទី ៣  លើក 
ទី ២ ដៃល ចាប់ ផ្តើម ពីថ្ងៃ ទី ២៥  
ខៃវចិ្ឆកិា  ដល ់ថ្ងៃទ ី២៤  ខៃ ធ្ន ូឆ្នា ំ
២០២០ នងឹ គៃបដណ្ដប ់លើ អ្នក- 
ទទួល ផល ដៃល មន គៃួសារ 
កៃីកៃ សរុប ចំនួន ៧០៣  ៥៩២ 
គៃួសារ  ដៃល មន សម ជិក 
ចំនួន ២ ៨១៧ ៧៨៨ នាក់  
ដៃល ចណំាយ ថវកិា សរបុ ចនំនួ 
បៃមណ   ៣១,៩៣ លាន 
ដុលា្លារ អាមៃរិក ។ 

លោកថា៖ «យើង បានធ្វើ 
បច្ចុបៃបន្ន ភាព បាន ឡើង វិញ 
ដៃល អ្នក ណា ដៃល មន ជវីភាព 
បៃសើរ  យើង ដក បណ្ណ កៃីកៃ 
នះមក វិញ » ។   គួរ បញ្ជាក់  ថា  
រាជរដ្ឋា ភិបាល បាន  ចំណាយ 
លើ ការ អនវុត្ត កម្មវធិ ីចាប ់ព ីថ្ងៃទ ី
២៥  ខៃ មិថុនា  ឆ្នាំ ២០២០  
រហតូ មក ដល ់ថ្ងៃទ ី២៤  ខៃ វចិ្ឆកិា 
ឆ្នា ំ២០២០  បៃមណ ជាង ១៣៥ 
លាន ដុលា្លារ អាមៃរិក ៕ 

នៅ សុី វុត្ថា

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋា ភិបា ល ជប៉ុន 
សមៃច ផ្តល ់ជនំយួ ឥត សណំង 
ក្នងុទឹក បៃក់ ចំនួន ៣ លាន ដុលា្លារ 
អាមៃរិ ក សមៃ ប់ គមៃង ទប់- 
សា្កាត់ បញ្ហសំណល់ បា្លា ស្ទ ិក សមុទៃ  
នៅកម្ពជុា ដើមៃបី លើក កម្ពស់  នងិ 
គំទៃ ដល់វដ្ដ នៃ ការផ លិត  គៃប់- 
គៃង  បៃើ បៃស ់នងិ បោះ ចោល 
បា្លា ស្ទ ិកនៅ កម្ពជុា បៃកប ដោយ- 
បៃសិទ្ធ ភាព។

តាម សៃច ក្ដ ីបៃកា ស ពត័ ៌ម ន 
កៃយ ពិ ធី ចុះហ ត្ថ លៃខ រវាង 
លោក  មិ កា មិ ម៉ាសា ហុី រ៉ូ ឯក- 
អគ្គរា ជទូត ជបុ៉ន បៃចំា នៅ កម្ពជុា  
នងិ លោក ន ីក ប៊ៃ រៃ សហ្វ ត អ្នក- 
តំណាង និវៃសន ដ្ឋាន  យូ អិន ឌី ភ ី
បៃចាំ  កម្ពុជាកាលពី ថ្ងៃទី២៥ 
ខៃវិច្ឆិកា ឱៃយ ដឹ ថា           គមៃង នៃះ 
នឹង តៃវូ អនុវត្ត ដោយ កៃសួង បរិ- 
សា្ថាន  កៃមុ បៃកឹៃសា ជាត ិអភ ិវឌៃឍន ៍
ដោយ ចីរភា ព និ ង UNDP ។ 

រីឯ វត្ថ ុបំណ ងនៃ ការផ្ដល់ ជំនួយ  
នៃះ គ ឺដើមៃបទី បស់ា្កាត ់ នងិ កាត-់ 
បន្ថយ ឱៃយ បាន ជា អតិ បរម នូវ 
ការ បំពុល ដោយ សំណល់ បា្លា ស្ទ ិក  
លើដី និ ង ក្នុង សមុទៃតាម រយៈ 

ការ ជរំញុ ឱៃយ មន ការ អនវុត្ត តាម 
គោល ការណ៍ 4Rs(កុំ បៃើ-
Refuse កាត ់បន្ថយ -Reduce 
បៃើ ឡើង វញិ-Reuse នងិ កៃច្នៃ 
យក មក បៃើ បៃស់- Recycle)។ 
    លោក ម ិកា មិ ម៉ាសា ហុី រ៉ូ 
បាន ថ្លៃង  ក្នុង ពិធី នះ ថា ការ- 
បពំលុ បា្លា ស្ទិ ក តាម សមទុៃ បាន 
កា្លាយ ជា វបិត្តិ បរិ សា្ថាន ដ ៏ធ ំបផំតុ 
មួយ ក្នុង ពិភពលោ ក។ក្នុង កិច្ច- 
បៃជុំ កំពូល បៃទៃសG20  នៅ 
ទីកៃុង អូ សា កា កាល ពី ឆ្នាំមុន    
រ ដ្ឋាភិ បាល ជប៉ុន បានបៃ កា ស  
អនុវត្ត គំ និត ផ្ដចួ ផ្ដើម ថ្ម ីមួយ ដើមៃបី 
ជំរុញ ឱៃយមន វិធាន កា រ បៃឆំង  
ការ បំពុល បា្លា ស្ទិ ក  តាម សមុទៃ  
បៃកប ដោយ បៃសិទ្ធ ភាព។

លោក បន្តថា  កំណើន សំណល់ 
បា្លា ស្ទិ កបាន កា្លាយ ជា បញ្ហ បៃ- 
ឈម ធំមួយ ក្នុងចំ ណោ ម បញ្ហ 
ធំៗជា ងគៃ  ក្នុង ពិភ ពលោក 
បច្ចបុៃបន្ន ខណៈវា កើនដ ល ់៨,៣ពាន ់
លាន តោន។ជា រៀង រាល់ ឆ្នាមំន 
បា្លា ស្ទ ិក១៣លាន តោនហូរ ចូល  
ក្នងុ  សមុទៃ ដៃល ស្មើនឹង ការ- 
ចាក  ់សំរាម  ១ឡាន ពៃញ រៀងរាល់  
១នាទី ម្ដង។ សំណល់បា្លាស្ទិក 
បៃមណ៩ ០%...តទៅទំព័រ ៤

អាកាស ធាតុ ធា្លាក់អ័ព្ទ នៅ តំ បន់ ភ្ន ំ ខេត្ត កោះកុង ។ រូបថត ហុង មិនា

អាជ្ញាធរចេក បណ្ណ កេ ីកេ ដល់ពល រដ្ឋ ក្នងុ ខណ្ឌ ឫសេសីកេវ។ រូបថត សហ ការី

លោក ហុ៊ន សែន  បែកាស បន្ត ជួយជន កែ ីកែ និង 
ងាយរង គែះ  ក្នងុអំឡុង ពែល បែ យុទ្ធបែ ឆំាង ជំ ងឺ កូវីដ១៩

ជបុ៉នផ្ដល់ជំនួយ$៣លានដើមែបី 
ទប់ស្កាត់សំណល់ប្លាស្ទកិសមុទែ

កែសួង ធន ធាន ទឹក  និង ឧតុនិយម ជូន ដំ ណឹង ពី អាកាសធាតុ តែជាក់នឹង កើតមាន ចុង  និងដើម ឆ្នាំ
ពិធីចុះហត្ថលេខាផ្ដល់ជំនួយរបស់ជបុ៉នពីថ្ងេទី២៥ វិច្ឆកិា។ រូប កៃសួងបរិសា្ថាន



កញ្ញាសេង ធារី និយាយជាមួយអ្នកកាសេត នៅមុខតុលាការ   មេសិលមិញ។រូប ហេង ជីវ័ន

តពទីពំរ័ ១...ពេលវេលា ដើមេបី 
សកិេសា សណំុ ំរឿង នេះ  ដោយ សារ- 
តេ សំណុំរឿង ទាំងនេះ មាន ជន- 
ជាប់ ចោទ ចេើន នាក់។

លោក ឡោ ជុន ធី  មេធាវី ១រូប 
ដេល ការពារ ជនជាប់ចោទ ខ្លះ  
លើកឡើងថា  លោក ស្នើសុ ំ តលុា- 
ការរៀបចំ ឱេយ មេធាវី  និង ជនជាប់- 
ចោទ បាន ពភិាកេសាគ្នា ជាមនុ ដើមេបី 
យល់ ពី ផ្លូវចេបាប់។ លោក ក៏ ស្នើ 
ឱេយមាន ជំនួប ពិភាកេសាគ្នា រវាង 
មេធាវី  និង ចៅកេម ផងដេរ  ដើមេបី 
ឱេយ យល់ គ្នា  និង ធ្វើ ឱេយ ដំណើរការ 
ជំនុំជមេះ បាន រលូន។

លោក ចៅកេម  រស់ ពិសិដ្ឋ  
បេធាន  កេមុបេកឹេសា ជនំុជំមេះ   ថ្លេង 
ក្នុង សវនាការ ថា  លោក សមេច 
បេងចេក ពេល ជនំុ ំជមេះ ២ ដណំាក-់   
កាល  គឺ ការជំនុំ ជមេះ លើក ទី១  
ធ្វើ ឡើង នៅ ថ្ងេទ១ី៤  ខេមករា  នងិ 
លើក ទ២ី  ធ្វើឡើង នៅ ថ្ងេទ៤ី  មនីា  
ឆ្នា២ំ០២១។ លោក ថា  ការ ពនេយារ 
នេះ  ដោយសារ តេ ជន ជាប់ ចោទ 
ខ្លះ នៅ មនិ ទាន ់មាន មេធាវ ីការពារ 
សិទ្ធិ នៅ ឡើយ។ 

លោក បេប់ ជន ជាប់ ចោទ ថា  
ពួក គេ អាច រក មេធាវី ដោយ ខ្លួន- 
ឯង បាន ក្នងុ រយៈ ពេល ២ សបា្ដាហ ៍ 
ប៉ុន្តេ បើ គ្មាន លទ្ធភាព រក មេធាវី 
ដោយ ខ្លនួ ឯង  តលុាការ ស្នើ សុ ំទៅ 
គណៈ មេធាវី ឱេយផ្ដល់ ជំនួយ ជា 
មេធាវី  ហើយ គណៈ មេធាវី បាន- 
ចាត ់តាងំ មេធាវ ី៦របូ មក ការពារ ក្ត ី
រួច ហើយ។ 

លោក ថ្លេងដូច្នេះ ថា ៖«ថ្វី ដេបិត 
ពកួ គត ់ជា មេ ធាវ ីចាត ់តាងំ ដោយ 
គណៈ មេធាវី ពិត មេន  តេ ពួក គត់ 
បាន អន ុវត្ត តាម វជិា្ជា ជវីៈ មេធាវ ី នងិ 
កេ ម សលី ធម ៌របស ់មេធា វ។ី ពកួ- 
គត់ ក៏ សេឡាញ់ កិត្តិ យស របស់ 

គត់ ដេរ។  ហេតុ ដូច្នេះ ពួក គត់ ប េើ   
វ ិជា្ជា ជីវៈ របស់ គត់ បាន តេឹម តេូវ» ។

សំណុំរឿង ទាំងនេះ ជាប់ ពាក់- 
ព័ន្ធ  នឹង ការបេកាស ទៅ ទទួល 
លោក  សម រងេសុ ី ដេល អះអាងថា 
លោក តេឡប់មក កម្ពុជា វិញ នៅ 
ថ្ងេទី៩  វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ២០១៩  ដើមេបី 
មកចាប់ លោក នាយក រដ្ឋមន្តេី 
ហ៊ុន សេន។ រដ្ឋាភិបាល បាន- 
ចាត់ ទុក ផេនការ របស់ លោក 
សម រងេសុី  ថា  ជា ផេនការ រដ្ឋ បេ- 
ហារ  ប៉ុន្តេ បានទទួល បរាជ័យ។

កញ្ញា សេង ធារ ី ដេលជា មេធាវ ី
មក ពី សហរដ្ឋ អាមេរិក  និង ធា្លាប់ 
ជា បេធាន អង្គការ ក្នុង សេុក មួយ- 
ចនំនួ  ក ៏ជា ជន ជាប ់ចោទ មា្នាក ់  ក្នងុ 
ចំណោម ជន ជាប់ ចោទ ក្នុង បញ្ជី- 
ឈ្មាះ ៤៦នាក។់ កញ្ញា ថ្លេង បេប ់
កេមុ អ្នក សារពត័ម៌ាន បនា្ទាប់ ចេញ 
ពី បន្ទប់ សវនា ការ  ថា  កញ្ញា  មិន 
ចង  ់បាន មេធាវ ីមក ការពារ សទិ្ធ ិទេ  
ដោយ សារ កញ្ញា ចង់ បញ្ចេញ 
យោបល់ ផ្ទាល់ ខ្លួន។

កញ្ញា បន្តថា  ជា នីតិវិធី សេប- 
តាម  ចេបាប់ កម្ពុជា  កញ្ញា គួរ តេ 
ទទួល បាន ឯកសារ ដេល ចៅ- 
កេម  សុើប អង្កេត  បាន ធ្វើ ការ- 
សុើប អង្កេត  អម ជាមួយ ដីកា- 
កោះ ហៅ។ ឯកសារ ទាំង នេះ 
អាច បញ្ជាក ់ថា  កញ្ញា បាន បេពេតឹ្ត 
អ្វី ខុស។ ប៉ុន្តេ ជាក់ស្ដេង  ក្នុង 
ករណី នេះ  កញ្ញា មិន បាន ទទួល 
ឯកសារ លម្អិត ទេ។

កញ្ញា និយាយ ថា ៖«បើ ខ្ញុំ គ្មាន 
ឯកសារ លម្អតិ ព ីការសុើបអង្កេត 
របស ់ចៅកេម សុើបសរួ ផង  ដចូ្នេះ   
ខ្ញុំ មិនអាច នឹងចូលរួម សវនាការ 
បាន ទេ។  ប៉ុន្តេ រឿងនេះ ខ្ញុំ ចេះតេ 
ចូលរួម ទៅ ពេះ នេះ ជា លោ្ខោន- 
នយោបាយ ទេ។  ការចោទ បេកាន់   

នេះ គ្មាន មលូដ្ឋាន នៅក្នងុ ចេបាប ់ឬ 
មលូដ្ឋាន នេ ភាព កើត ឡើង ជាក-់ 
ស្តេង ទេ»។ កញ្ញាធា រីបន្ត ថា ៖ 
« ឥឡូវនេះ  ខ្ញុំ មិន  ដឹង ថា ខ្លួន ឯង 
មាន កំហុស អ្វី ទេ  ពេះ តុលា ការ 
មិន បាន ផ្តល់ របាយ  ការណ៍ដេល 
ថា ខ្ញុំ បាន បេពេឹត្ត ខុស ។ នេះ 
ជាការ រំលោភ នីតិវិធីចេបាប់ ទាំង- 
សេងុ។ តេ ខ្ញុ ំនងឹ លេង តាម លោ្ខោន 
នយោបាយ ដេរ  ខ្ញុំ នឹង បើក វាំង- 
នន ចេបាប់ ឱេយ ឃើញ ចេបាស់» ។

ជន ជាប់ ចោទ មា្នាក់ ទៀត  គឺ 
លោកថាច ់សេដ្ឋា  បេធាន សមា- 
គម ខ្មេរ កម្ពុជា កេម  ថ្លេង នៅ 
ខាង កេ បរិវេណ តុលាការ ថា  
លោក មនិ បាន ដងឹ ថា លោក ជាប-់ 
ពាក ់ពន័្ធ នងឹ រឿង អ្វ ីទេ។  ដ ីកាកោះ- 
ហៅ លោក ក៏ យក ទៅ បិទ នៅ 
អតតី សា្នាក ់ការ គណ  បកេស សង្គេះ-   
ជាតិ ដេល គ្មាន មនុសេស នៅ។ 
លោក ថា  សូមេបី តេ ឈ្មាះ  និង ថ្ងេ 
ខេ ឆ្នាំ កំណើត របស់ លោក ក៏ 
សរសេរ ខុស ដេរ។

លោក នយិាយ ថា៖ «តេ ដើមេបី 
ជាតិ  ទោះ ឈ្មាះ ខុស ក៏ ខ្ញុំ មក 
ដេរ។ ខ្ញុំ មិន ដេល តេូវ បាន 
តលុាការ ហៅ មក សាក សរួ ម្តង- 
ណា ទេ។ សូម តុលា ការ កុំ ធ្វើ- 
ការ  ខ្ជី ខា្ជា ខុស នីតិវិធី»។

កាល ពី ថ្ងេ ទី ២៥  វិច្ឆិកា  មួយ 
ថ្ងេ មុន បើក សវនាការ  អ្នកសេី  
រ៉ូណា ស្មុីត  អ្នក រាយ ការ ណ៍- 
ពិសេស ស្តី ពី សា្ថាន ភាព សិទ្ធិ- 
មនុសេស នៅ កម្ពុជា  បាន សម្តេង 
ក្តីកង្វល់ អំពី ការ ជំនុំ ជមេះ ក្តី 
ទេង់ទេយ ធំ មួយ នេះ  ដេល 
កើត មាន ទៅ លើ បុគ្គល មួយ- 
ចំនួន ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង គណ- 
បកេស សង្គេះ ជាតិ (CNRP)។

អ្នក សេី ថ្លេង ថា ៖«ការ ជំនុំ- 
ជមេះ ក្តី ទេង់ ទេយ ធំ ទៅ លើ 
សកម្ម ជន គណ បកេស សង្គេះ- 
ជាតិ  ទំនង ជា កើត ចេញ ពី ហេតុ- 

ផល នយោបាយ  ខ្វះ មូល ដ្ឋាន 
ចេបាប់ ចេបាស់ លាស់  និង ជា ការ- 
រំលោភ យា៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ ទៅ លើ សិទ្ធិ 
នតី ិវធិ ីតេមឹ តេវូ  ដេល បាន បង្កើត- 
ឡើង យា៉ាង រឹង មាំ ដោយ ចេបាប់ 
សទិ្ធ ិមនសុេស អន្តរជាត»ិ។ អ្នក សេ ី
យល ់ ថាដណំើរការ ក្ត ីរបស ់តលុា- 
ការ  ទំនង ជា ផ្នេក មួយ នេ យុទ្ធ- 
សាស្តេ បំភិត បំភ័យ និង បំបាក់-  
មុខ គូ បេជេង របស់ រដ្ឋាភិបាល ។

បើ តាម អ្នក សេ ីស្មុតី  លម្ហ បេជា- 
ពលរដ្ឋ និង បេជាធិបតេយេយ នៅ 
កម្ពុជា  បាន បន្ត ធា្លាក់ ចុះ  ហើយ 
មាន ភ័ស្តុតាង តិច តួច  ដេល 
បង្ហាញ  ព ីការ បងេបួ បងេមួ  នងិ ការ- 
ផេសះ ផេសា នយោបាយ។ អ្នកសេី ថា 
ចាប់ពី ខេ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ មក 
មនុសេស ជាង  ១៥០ នាក់  ដេល 
មាន ទនំាក ់ទនំង ជាមយួ  គណ បកេស   
សង្គេះ ជាតិ  តេូវ បាន ចាប់ ខ្លួន  
និង ឃុំ ខ្លួន  ដោយ ភាគ ចេើន 
បេឈម នឹង ការ ចោទ បេកាន់ ពី 
បទ រៀប ចំ ផេន ការផ្តួល រំលំ រដ្ឋា- 
ភិបាល  និង ញុះ ញង់។

ឆ្លើយ តប ការ លើក ឡើង បេប 
នេះ  លោក ជិន មា៉ាលីន  អ្នក នាំ- 
ពាកេយ កេសួង យុត្តិធម៌   ថ្លេង ថា  ការ- 
លើក ឡើង បេបនេះ តេូវ បាន ធ្វើ- 
ឡើង ចេ ំដេល ដោយ គ្មាន មលូ ដ្ឋាន 
ចំពោះ វធិានការ របស ់សមត្ថកចិ្ច។ 

លោក ថា សមត្ថកចិ្ច មាន មលូ ដ្ឋាន  
ផ្លូវ ចេបាប់ រឹង មាំ និង ចេបាស់ លាស់ 
ក្នុង ដំណើរ ការ នីតិ វិធី តាម ផ្លូវ- 
តលុាការ លើ ជន ជាប ់ចោទ  ដោយ 
ផ្អេក លើ អង្គ ហេតុ  និង អង្គ ចេបាប់ 
ក្នុងការដក់ បន្ទុក តាមរយៈ សក្ខី- 
កម្ម  និង ភ័ស្តុតាង នានា ជាចេើន ។

ចំពោះ សំណុំ រឿង ដេល មាន 
ជនជាប់ ចោទ ចេើន  លោក ថា  វា 
ជា រឿង ធម្មតា  ពេះ សំណុំ រឿង 
មយួចនំនួ អាច មាន អ្នក ជាប ់ពាក-់ 
ព័ន្ធ ចេើន កាល ណា វា ជា សំណុំ- 
រឿង ដេល មាន អង្គ ការចាត់ តាំង 
រៀប ចំ ជាបេព័ន្ធ។ សំណុំ រឿង 
បេប នេះ  អ្នក ដេល ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ 
ទាំង ប៉ុនា្មាន តេូវ ទទួល ខុស តេូវ 
តាម  ផ្លូវ ចេបាប់ដូ ចៗ គ្នា។ លោក 
លើក ទឹកចិត្ត ឱេយ ជន ជាប់ ចោទ 
ចូល រួមក្នុង នីតិវិធី របស់  តុលា ការ ។

លោក មា៉ាលនីថ្លេង ថា ៖«ដចូ្នេះ  
ពកួ គេ គរួ តេ ចលូ រមួ ក្នងុ ដណំើរ- 
ការ នីតិ វិធី តុលាការ ដើមេបី ការ- 
ពារ ខ្លួន តាម ផ្លូវ ចេបាប់  ជា ជាង 
បដិសេធ  និង គេច ខ្លួន ហើយ 
ធ្វើការ ជួប ជុំ តវា៉ា  ចោទ បេកាន់ 
សមត្ថ កិច្ច  និង តុលាការ ដោយ 
គ្មាន មូល ដ្ឋាន  ដេល ទាំង នេះ 
មនិ មេន ជា មធេយា បាយ តាម ផ្លវូ- 
ចេបាប ់ក្នងុ ការ ការ ពារ ខ្លនួ ឱេយ រចួ ព ី
បទ ចោទ នោះ ទេ»៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងេសុកេ ទី២៧ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤

លោកសខេងស្នើដល់បណ្តាបេទេសនានាបន្តសហការក្នងុការបេយុទ្ធបេឆំាងគេឿងញៀន
សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នពំេញ:  លោកស ខេង កាល 
ពី ថ្ងេមេសិលមិញ  បានស្នើ ដល់ 
បេទេស ក្នងុ តំបន់ ជាពិ សេ ស  រដ្ឋ 
សមាជិក  នៅក្នងុ អនុតំបន់ ទន្លេ 
មេគង្គ  តេវូតេ បន្ត កិច្ចសហបេតិ- 
បត្តកិារ  គំទេ គ្នា ទៅវិញទៅមក  
ក្នងុ ការងរ បេយុ ទ្ធ  បេ ឆំ ង  គេឿង- 
ញៀន  និង ឧកេដិ្ឋ កម្ម ឆ្លង ដេន 
នានា ឱេយ កាន់តេ សកម្ម ថេម ទៀត 
ដើមេបី ភាព សុខ ដុម រមនា  រប ស់ 
បេជា ជន ក្នងុ តំ បន់។

លោក ស ខេង ឧបនាយក រដ្ឋ - 
មន្តេ ីនិង ជា រដ្ឋមន្តេ ីកេសួង មហាផ្ទេ 
បាន ថ្លេង ក្នងុ កិច្ចបេជំុ ថា្នាក់ រដ្ឋមន្តេី 
អាសា៊ាន ស្តពីី ការបេឆំង ឧកេដិ្ឋកម្ម 
ឆ្លងដេន លើក ទី១៤ តាម បេព័ន្ធ    
វី ដេ អូ  ថា កម្ពជុា សមេចបាន ក្នងុ 

បរិបទ នេ ឧកេដិ្ឋ កម្ម ឆ្លងដេន ទាក់ - 
ទង  បញ្ហា គេឿង ញៀន ដោយ 
កម្ពជុា មើលឃើញ នូវ គេះ ថា្នាក់ 
និង មហន្តរាយ សង្គម ធ្ងន់ធ្ងរ  ដេល 
បង្ក ឡើង ដោយ បញ្ហា គេឿងញៀន ។

លោក បន្តថា រាជ រដ្ឋាភិបាល 
កម្ពជុា បាន ដក់ចេញ  នូវ យន្តការ 
ជាក់ លាក់ ទំាង នៅ ថា្នាក់ ជាតិ និង 
ថា្នាក់កេម ជាតិ តាមរយៈ ការ អនុ - 
វត្ត  យុទ្ធនាការ បេយុទ្ធ បេឆំង គេឿង- 
ញៀន ខុសចេបាប់ រៀងរាល់ ៦ខេម្តង 
ដោយ ចាប់តំាងពី បាន បង្កើតឡើង 
នៅក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៧។ យុទ្ធ នាការ 
នេះ  តេវូ បាន ចាត់ តំាង អនុវត្ត ចំនួន 
៥លើក ដោយ បាន រឹបអូស គេឿង- 
ញៀន គេប់ បេភេទ ជាចេើន តោន 
និង បាន បញ្ជ ូន  ជនល្មើស ទៅ ផ្តនា្ទា - 
ទោស ជាចេើន រយ នាក់។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា៖«ខ្ញុ ំស្នើ ដល់ 

បេទេស ក្នងុ តំបន់  ជាពិសេស រដ្ឋ 
សមាជិក នៅក្នងុ អនុ តំបន់ ទន្លេ - 
មេគង្គ សូម បន្ត កិច្ច សហ បេ តិប ត្ត-ិ 
ការ  គំទេ គ្នា ទៅវិញទៅមក ក្នងុ 
ការងរ បេយុទ្ធ បេឆំង គេឿង ញៀន 
ខុសចេបាប់ ឱេយ កាន់តេ សកម្ម ថេម ទៀ ត 
ដើមេបីឱេយ បេជាជន យើង រស់នៅ 
សុខសាន្ដ»។ បើ តាម លោក  ស ខេង 
បច្ចបុេបន្ន កេមុ  ឧកេដិ្ឋ ជន  កំពុង បេើ- 
បេស់ បច្ចេក វិទេយា ទំនើបៗ ដើមេបី  
បេ ពេ ឹត្ត បទល្មើស  ដោយ ឥត ពេដំេ ន  
ទំាង នៅ ក្នងុ បេទេស  ឆ្លងកាត់ តំបន់ 
និង សកល លោក។ លោក បញ្ជាក់ 
ថា ៖«ដូច្នេះ រដ្ឋ ជា សមាជិក អាសា៊ាន 
តេវូ តេ សហការគ្នា ឱេយបាន ស្អតិល្មតួ  
ថេមទៀតដើមេបី បង្កេប បទ ល្មើស 
ទំាង អស់ នេះ»។ 

លោក ម៉ក់ ជីតូ អគ្គស្នង ការរង 
នគរ បាល ជាតិ ទទួល បន្ទកុ ផេន 

គេឿង ញៀន បាន ថ្លេង ពីមេសិល មិញ 
ថា កម្ពជុា ជាទីកន្លេង ដេល កេមុ ជន- 
ល្មើស បាន ដឹក ជញ្ជនូ គេឿង ញៀន 
ចេញ ពីតំបន់ តេកីោណ មាស  នេ 
បេទេស ឡាវ យក មកលាក់ ទុកនិ ង 
ចេក ចាយ មួយ ចំនួន នៅ កម្ពជុា 
បនា្ទាប់ មក ពួកគេ នំាបន្ត ទៅ បេទេ ស  
ទី ៣ដូច ជា ចិន តេវា៉ាន់ អូសេ្ដាលី និ ង  
បេទេស គោល ដៅ មួយ ចំនួន ទៀត ។

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖«ចំពោះ ឆ្នាំ 
២០២០នេះ ករណី គេឿង ញៀន 
ឆ្លង ដេន  មាន ការ ថយ ចុះ បុ៉ន្ដេ រាល់ 
ករណី ដេល បងេ្កាប បាន នីមួ យ ៗ  គឺ 
មាន ចំនួន គេឿង ញៀន ចេើន គួរ ឱេយ 
កត់ សមា្គាល់ »។ 

លោក បន្ត ថា ទោះ បីជា សមត្ថ - 
កិច្ច កម្ពជុាមើល ឃើញ ពីភាព ជោ គ- 
ជ័យ ទំាង នេះ ក៏ដោយ ក៏ សមត្ថ កិច្ច   
នៅ តេ បន្ត ដ ក់កំហិតក្នងុ ការ បងេ្កា ប 

ការជួញ ដូរ  គេឿង ញៀន បន្ថេម  - 
ទៀត។ លោក ឱេយ ដឹង ថា  កម្ពជុា 
តេង តេ ស្នើ សំុការ សហការ  ជាមួយ 
បេទេសជិត ខា ង   ដើមេបីងយ សេលួ 
ក្នងុការ បងេ្កាប បទ ល្មើស ជួញ ដូរ 
គេឿង ញៀន ។ លោក បន្ថេម ថា 
បេសិន អាជា្ញាធរ កម្ពជុា អាច បងេ្កាប 
បទ ល្មើស  ជួញ ដូរ គេឿង ញៀន 
ដេល នំាចូល ឆ្លងកាត់ ទៅបេទេស 
ទី៣បាន នោះ បេទេស ដេល ជា 
គោ ល  ដៅ នំាចូល គេឿង ញៀន 
នោះ នឹង អាច បាន ធូរសេល  ពី ទំនិ ញ 
គេឿង ញៀន  ពេះ កម្ពជុា បាន 
បងេ្កា ប មុន ពេល នំាចូល ទៅដល់ 
បេទេស ទី៣ ។ «ដូច្នេះ បេទេស ក្នងុ 
តំបន់ តេវូតេ សហការ គ្នា បន្ថេម- 
ទៀត ទាក់ ទងការ ផ្លាស់ ប្ដរូព័  ត៌ មា ន 
ឱេយ គ្នា  ទៅ វិញ ទៅ មក»។     

លោកបិុច ពិសី ...តទៅទំព័រ  ៦

ជបុ៉នផ្ដល់...
តពីទំព័រ ៣...ដេ ល ហូរ ចូល 

សមុទេ  មាន បេភព ពីទន្លេ ធំៗ 
ចនំនួ ១០  ក្នងុនោះ កម៏ាន ទន្លេ- 
មេគង្គ មួយ ផង ដេរ ។

លោក បញ្ជាក់ ទៀត ថា  បញ្ហា 
ធំ ជាង គេ  គឺថង់ បា្លា ស្ទ ិក មិន ងយ 
រលាយ ក្នុង ដី ឡើយ  ហើយ បន្ត 
វត្តមាន លើ ភព ផេនដ ីរាប ់រយ ឆ្នា ំ
ទៅ មខុ ទៀត។ ដោយ ឡេក នៅ- 
ក្នងុ សមទុេ វ ិញគ ឺមាន ថនកិ សត្វ  
តេី និង បកេសី ជាង ១លា ន កេបាល 
បាន គេះថា្នាក់  ដោ យសារ  លេប 
បា្លា ស្ទិ ក ចូល ពោះឬ  តេូវ រុំ ជាប់ ជា- 
មួយ វត្ថុ  ធ្វើ ពី បា្លា ស្ទិ ក។រីឯ បកេសី 
និង តេី ជាង ៩០%  មាន កម្ទេច 
បា្លា ស្ទិ ក ក្នុង ពោះ របស់ វា ហើយ 
សារ ធាតុ គីមី ពុល ទំាងនេះ  ក៏បន្ត  
ចូល មកក្នុ ង របប អា ហារ  និង 
ក្នុង រាង កាយ របស់មនុសេស ។

លោក បន្ថេ មថា  បច្ចបុេបន្ន នេះ 
មាន បេទេស  និង ទីកេុង ជាង 
១០០ដេលមាន ទាងំ កម្ពជុា ផង  
កំពុង ដក់ ឱេយអ នុវត្ត វិធានការ  
ថ្មីៗ ជំុ វិញ សំណល់ បា្លា ស្ទ ិកនេះ។ 
នៅ កម្ពុជា តាំ ងពី ឆ្នាំ ២០១៨ 
មក  រាជរដ្ឋា ភបិា ល កម្ពជុា  បាន 
ជំរុញ ឱេយអនុវត្ត តាមកេប ខ័ណ្ឌ 
4 Rs នេះ។

បើ តាម លោក ម ិកា ម ិមា៉ាសា- 
ហុី  គមេង ថ្មី នេះ នឹង រៀបចំ 
លិខិត បទដ្ឋាន គតិ យុត្ត  ដើមេបី 
បង្កើន  ការ យល់ ដឹង និង កាត់- 
បន្ថយ សំណល់ បា្លា ស្ទ ិក  ពិសេ ស 
នៅ តាម តបំន ់ ដចូ ជា  សៀ ម រាប 
ពេះស ីហន ុភ្ន ំពេញ  កេ ប កពំត 
និង កោះកុង  ។«យើង ជឿជា ក់ថា  
ជនំយួ នេះ  អាច ចលូរ ួមចណំេ ក 
 ដល់ បរិ សា្ថាន រស់នៅ ក្នុង ទីកេុង 
នេ បេទេស កម្ពជុា នងិ ជយួ ការ- 
ពា រ ការ បំពុល សមុទេ ពីសំណល់ 
បា្លា ស្ទិ ក បន្ថេម ទៀត ...»។

លោក នី ក ប៊េ រេ សហ្វ ត បាន 
លើក ឡើ ង ថា  ការ បេយុទ្ធ នឹង 
ការ បពំលុ បា្លា ស្ទ ិក គជឺា ការ កចិ្ច- 
ការ ដ៏ សេនពិ បាក មួយ។ប៉ុន្តេ 
គមេង នេះ នឹង នាំមក នូវ ការ- 
ផ្លាស់ ប្តូរនិង បង្ហាញ ឱេយឃើញ ពី 
អានុ ភាព នេ ការ ងក ទៅរក សេដ្ឋ - 
កិច្ច វិលជុំ បេប បេតង។ 

លោក សាយ សំ អាល់  រដ្ឋ- 
មន្តេី កេសួង បរិ សា្ថាន បាន ថ្លេ ង 
ដេរ ថា ដើ មេបីកា ត់ប ន្ថយ សំណល់ 
បា្លា ស្ទ ិក ឱេយមាន បេសិទ្ធភា ព ទាម- 
ទារ ឱេយមាន កិច្ចខិ តខំ បេឹងបេង 
រួមគ្នា ។តាមគមេង នេះ អាច 
បង្ហាញ ឱេយឃើ ញ ព ីឧ ត្ត មា ន ុវត្ត ន ៍
នេ អ ន្តរា គមន៍ កាត់ បន្ថយ បា្លា ស្ទ ិក  
ដេល អា ចជួយ ឱេយ បេទេសនៅ 
អាសា៊ាន យក គំរូ តាម កម្ពុជា ។ 

លោក បា នប ញ្ជាក់  ថា៖« កម្ពជុា 
នឹង បន្ត កិច្ច ខិតខំ បេឹង បេង 
បន្ថេម ទៀត ក្នុង ការ ថេរកេសា បរិ- 
សា្ថាន នៅតា ម តំបន់ ឆ្នេរ សមុទេ 
ឱេយ ល្អ សា្អាត...»៕

បញ្ចលូករណីរួមគំនិតកេបត់...
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រដ្ឋមន្ត្រកីារបរទ្រស៖ការផ្លាស់ប្តរូស្រដ្ឋកិច្ច រវាងបណ្តាប្រទ្រស ្រហ្វង់កូហ្វនីូ គឺនៅមានកម្រតិទាប
អោម ប៊ុនធឿន
 
ភ្នំពេញៈ ការផ្លាស់ ប្តូរ សៃដ្ឋកិច្ច  រវាង 

បៃទៃស ជាសមាជិក  ្រហ្វង់កូហ្វូនី  នៅ 
មាន  កមៃិត ទាប នៅ ឡើយ  ពៃះ ខ្វះ 
ភាពជាក់ស្តៃង  ដៃល បណ្តា បៃទៃស 
ជាសមាជិក ទាំងនៃះ តៃូវ កំណត់ គោល- 
ដៅ ជាក់ស្តៃង  ដើមៃបី ធានា បាននូវ ការ- 
កាត់បន្ថយ ភាពកៃីកៃ សមៃប់ បៃជា ជន 
ងាយ រង គៃះ។ នៃះ បើតាម រដ្ឋមន្តៃី 
ការបរទៃស  លោក បៃក់ សុខុន  ថ្លៃង ក្នុង 
សន្និសីទ  កាលពី ថ្ងៃ អងា្គារ។

 ក្នងុ សន្នសិទី ថ្នាក ់រដ្ឋមន្តៃ ី ្រហ្វង ់កហូ្វនូ ី
លើក ទី៣៧  តាម បៃព័ន្ធ វីដៃអូ  នៅល្ងាច 
ថ្ងៃទី២៤  ខៃវិច្ឆិកា  រដ្ឋមន្តៃី ការបរទៃស  
និង សហ បៃតិបត្តិការ អន្តរជាតិ  លោក 
បៃក់ សុខុន  ថ្លៃងថ ៖«ចាប់ តាំងពី 
កិច្ចបៃជុំ កំពូល  នៅ ទីកៃុង ដាកា  កាលពី 
ឆ្នាំ២០១៤ មក  យើង តៃូវ ទទួល ស្គាល់ 
ថ  ការផ្លាស់ប្តូរ សៃដ្ឋកិច្ច  រវាង បណ្តា- 
បៃទៃស  ្រហ្វង់កូហ្វូនី របស់ យើង  គឺ នៅ 
មានកមៃិត ទាប នៅ ឡើយ»។

លោក បន្ថៃមថ ៖«យើង ខ្វះ ភាព- 
ជាក់ស្តៃង និយម។ យើង តៃូវ កំណត់ 
គោលដៅ ជាក់ស្តៃង  ដើមៃបី ធានាបាន 
នូវ ការកាត់បន្ថយ ភាព កៃីកៃ សមៃប់ 
បៃជា ជន ដៃល ងាយ រង គៃះ»។

 បើតាម លោក បៃក ់សខុនុ  ក្នងុអឡំងុ 
ពៃលកិច្ច បៃជុំ កំពូល នៅ ទីកៃុង ដៃយៃរបា 

(Djerba)  បៃទៃស ទយុនសីុ ី នៅ ពៃល 
ខាង មុខ នៃះ  លោក នឹង ស្នើសុំ ឱៃយ មាន 
ការអនុម័ត នូវ ផៃនទី បងា្ហាញ ផ្លូវ មួយ  
ដើមៃបី កំណត់ គោលដៅ កំណើន  នៃ 
ការផ្លាស ់ប្តរូ ពាណជិ្ជកម្ម  បៃចា ំឆ្នា ំ ព ី៥%  
ទៅ ៦%  រវាង សមាជិក  ្រហ្វង់កូហ្វូនី  និង 
ការបង្កើត នូវ «ទីភា្នាក់ងារ សង្កៃតការណ៍ 
សៃដ្ឋកិច្ច របស់ អង្គការ  OIF»។ 

 តាម រយៈ វដីៃអ ូពចីមា្ងាយ  លោក រដ្ឋមន្តៃ ី
ការបរទៃស កម្ពុជា  ក្នុងនាម កម្ពុជា ដៃល 
ជា  បៃទៃស នយិាយ ភាស បារាងំ ដៃរនោះ 
បាន អញ្ជើញ សហគៃនិ  វនិយិោគនិ  ្រហ្វង-់ 
កហូ្វនូ  មក ជបួ ដៃគ ូ ្រហ្វងក់ហូ្វនូ នៅ កម្ពជុា  

ដើមៃបី សហការ វិនិយោគ រួម គ្នា បៃកប- 
ដោយ ថម ពល។

លោក បៃក ់សខុនុ  ថ្លៃងថ ៖«សហ គៃនិ  
អ្នកវិនិយោគិន  ្រហ្វង់កូហ្វូន ទាំង នោះ  នឹង 
បាន ជបួ បៃសៃយ័ ទាកទ់ង ជាភាស បា រាងំ   
ជាមួយ អ្នកទទួល បន្ទុក ផ្នៃក សៃដ្ឋកិច្ច 
មកពី វិស័យ សធារណៈ  និង ឯក ជន  
ហើយ  ពកួគៃនងឹបាន មើល ឃើញ នវូ ឱកាស    
វិនិ យោគ នានា ដៃល គួរ ចាប់ យក» ។ 

លោក រដ្ឋមន្តៃី  ក៏បាន បងា្ហាញ ពី ក្តី រីក- 
រាយ ចំពោះ គមៃង បំពៃញ ទសៃសនកិច្ច 
របស់ លោកសៃី  ល្វីស  មូសុីគីវា៉ាបូ  នៅ 
កម្ពុជា  និង នៅ តំបន់ អាសុី បា៉ាសុីហ្វិក នៅ 

ឆ្នាំ២០២១  ដើមៃបី អនុវត្ត យុទ្ធសស្តៃ 
សៃដ្ឋកិច្ច របស់ អង្គការ  OIF។ 

លោក ថ្លៃងថ ៖«យើង នឹង ខិតខំ ធ្វើឱៃយ 
ទសៃសនកចិ្ច នៃះ ទទលួបាន ជោគជយ័  នងិ 
សូម លើក ទឹកចិត្ត លោក ជំទាវ  [ល្វីស 
មូសុី  គី រា៉ាបូ]  សូមឱៃយ មាន គណៈ បៃតិភូ 
សហគៃនិ ឯកជន មក ព ីបៃទៃស ជាសមា- 
ជិក នៃ អង្គការ  OIF  អញ្ជើញ ចូលរួម 
អបអរ លោក ជំទាវ  ឱៃយបាន ចៃើន ក្នុង 
ទសៃសន កិច្ច នៃះ»។ 

លោក បៃក ់សខុនុ  បានបៃប ់ទៅ អន្តរ- 
ជាតិ ថ  បៃជាធិបតៃយៃយ សៃរី ពហុ បកៃស  
ចាំបាច់ តៃូវការ វិស័យ ឯកជន មួយដៃល 
រឹងមាំ។ កម្ពុជា បាន កាត់ បន្ថយ អតៃ នៃ 
ភាព កៃកីៃ ព ី ៥៣%  មក តៃមឹ ១០%  ក្នងុ 
រយៈពៃល តចិ ជាង ២០ឆ្នា ំ គ ឺដោយ សរ- 
តៃ កម្ពុជា មាន សមត្ថភាព ក្នុង ការធានា 
បាន នូវ សន្តិភាព  ស្ថិរភាព  ដៃលជា 
បរិយាកាស ដ៏អំ ណោយផល សមៃប់ 
សហគៃស  និង ពលករ។ 

ជនំសួ មខុឱៃយ កម្ពជុា  លោក រដ្ឋមន្តៃ ីការ- 
បរ ទៃស គទំៃ យា៉ាងមតុ មា ំចពំោះ កណំៃ- 
ទមៃង់ នានា ដៃលបាន ផ្តូចផ្តើម ឡើង 
ដោយ  លោកសៃ ីអគ្គលៃខាធកិារ  អង្គការ 
្រហ្វង់ កូហ្វូនី  ដៃលបាន អនុម័ត ដោយ 
អង្គបៃជុំ  ្រហ្វង់កូហ្វូនី  នៅ ថ្ងៃទី២៤  និង  
២៥  ខៃវិច្ឆិកា  ឆ្នាំ២០២០។ 

ជាមយួ គ្នា នៃះ  លោក ស្នើ ឱៃយ អ្នក ទទលួ- 
ខុសតៃូវ  តាម កមៃិត ផៃសៃងៗ គ្នា  នៅក្នុង 

អង្គការ អន្តរ ជាតិ  ្រហ្វង់ កូហ្វូន ីផ្តោត ការ- 
យក  ចតិ្ត ទកុដាក ់ជាបៃចា ំលើ គោល ការណ ៍ 
មិនអាច បដិសៃធ បាន នៃ ឯករាជភាព  
ការមិន ជៃៀតជៃក ចូល កិច្ចការ ផ្ទៃក្នុង  
ការ មនិ ចលូ បកៃសសម័្ពន្ធ  សទិ្ធ ិស្វយ័ សមៃច  
និង អត្តសញ្ញាណ ជាតិ កម្ពុជា។ 

លោក ហងុ វណ្ណៈ  អ្នក ជនំាញ សៃដ្ឋកចិ្ច 
នៃ វទិៃយាស្ថាន ទំនាក់ទំនង អន្តរជាតិ នៃ រាជ- 
បណ្ឌិតៃយ សភា កម្ពុជា  យល់ ឃើញថ  ក្នុង 
រយៈពៃល កន្លង មកនៃះ  បៃទៃស បារាំង  
ដៃលជា បៃទៃស សមខីាង ភាស នោះ  គ ឺ
មានភាព ស្ទើរ  ក្នុង ការវិនិយោគ នៅ 
បរទៃស  មិន ថ  នៅ តំបន់ អាសុី  ឬ នៅ 
អឺរ៉ុប នោះ ទៃ។ បៃទៃស បារាំង មិនមាន 
ឈ្មោះ បោះ សំឡៃងឈាន មុខ គៃ ឡើយ 
ក្នុង កិច្ចសហការ ផ្លាស់ ប្តូរ សៃដ្ឋ កិច្ច។ 

លោក ថ្លៃងថ ៖«បៃទៃស មួយចំនួន 
ដៃលធា្លាប់ នៅ កៃម អាណនិគម- 
បារាំង  ប៉ុន្តៃ មិនសូវជា មាន ការរីក- 
ចមៃើន នៅ កៃម ដៃ វិនិយោគ របស់ 
បៃទៃស បារំាង ទៃ។ បើ យើង គិត នៅ 
ជុវំញិ ពភិព លោក  ឬ កក៏្នងុ តបំន ់ ភាស- 
បារាំង ហាក ់ដូច ជា  ថមថយ ឥទ្ធិពល 
របស់  ខ្លួន។ ការ ថម ថយ ឥទ្ធិពល នៃះ  
មនិ មៃន ជារឿង ចៃ ដនៃយ ទៃ  គ ឺមកព ីកតា្តោ 
ជនជាតិ បារាំង  ឬក៏ គោល នយោបាយ  
បៃទៃស បារាំង ហាក់ ដូចជា មិនបាន- 
ពងៃីក សៃដ្ឋកិច្ច របស់ ខ្លួន ទៅកាន់ បណ ្តា - 
បៃទៃស ផៃសៃងៗ ឱៃយបាន ទូលំ ទូលយ» ៕

 តពទី ំពរ័ ២...បាន នវូ យតុ្ត ធិម ៌ 
និង មិន កា្លាយ ជា ជន រងគៃះ 
បន្ថៃម ទៀត។  លើក ទឹក ចិត្ត ដល់ 
សង្គម  នងិ អ្នក ពាកព់ន័្ធ  ក្នងុ ការ- 
ជួយ គំទៃ ដល់ ជនរង គៃះ  
ដោយ គ្មោន ការ រីស អើង  និង 
ជំរុញ ការ អនុវត្ត ចៃបាប់  ពៃម ទាំង 
ការ បញ្ជាក់ យា៉ាង ចៃបាស់ អំពី គ្មោន 
វបៃបធម៌ លើកលៃង ទោស ដល់ 
ជន ល្មើស  ឬ អ្នក បៃ ពៃឹត្ត » ។ 

 លោក  Laurent Triponey  
ទី បៃឹកៃសា ទី១ នៃ ស្ថាន ទូត បារាំង 
បៃចាំកម្ពុជា  បាន លើកឡើង ថ  
វគ្គ បណ្តុះ បណ្តាល នៃះគ ឺជា ការ- 
លើក កម្ពស់ ស ម ភាព រវាង បុរស  
និង ស្តៃី  ហើយ វា គឺជា គោល- 
នយោ បាយ ជា អាទិភាព មួយ 
របស់ រដា្ឋាភិ បាល បារាំង។  ក្នុង 
ន័យ នៃះ  បារាំងបាន ដាក់ ចៃញ 
នូវ យុទ្ធស ស្តៃ អន្តរ ជាតិ មួយ 
សមៃប់ ឆ្នា២ំ០១៨  ដល់ ឆ្នាំ  
២០២២  ដើមៃបី លើក ស្ទួយ សម- 
ភាព យៃន ឌ័ រ  ដោយ រួម បញ្ចូល 
ផង ដៃរ នវូ  ការការពារ ស្តៃ ីបៃឆងំ 
នឹង អំពើ ហិងៃសា គៃប់ ទមៃង់ ។ 

 ជា មួ យ គ្នា នៃះ  មជៃឈ មណ្ឌល 
សិទ្ធិ មនុសៃស កម្ពុជា  រួម អង្គ ការ 
សហ បៃជា ជាត ិបៃចា ំកម្ពជុា  នងិ 
អង្គការ ដទៃ ទៀត  ក៏ បាន ធ្វើ  
យទុ្ធ នាការ  ១៦ ថ្ងៃ  ដើមៃបី បញៃឈប ់

អពំើ ហងិៃសា លើ ស្តៃ ីនៃះ  នងិ រមួគ្នា 
ដើមៃបី បញ្ចប់ អាពាហ៍ ពិពាហ៍ 
កមុារ  នងិ ធានា ថ  ស្តៃ ី នងិ ក្មៃង- 
សៃី វ័យ ក្មៃង នៅ ទូទាំង បៃទៃស 
អាច បំពៃញ នូវ សកា្តោ នុពល 
 ពៃញ លៃញ របស ់ពកួ គៃ។  ការ ធ្វើ 
យុទ្ធនា ការ នៃះ  គឺ ដើមៃបី អបអរ 
ទិវា អន្តរ ជាតិ ដើមៃបី បំបាត់ អំពើ 
ហិងៃសា លើ ស្តៃី  ដៃល តៃូវ នឹង    
ថ្ងៃទ ី ២៥  ខៃ វចិ្ឆកិា  ឆ្នា ំ ២០២០។   
មជៃឈ មណ្ឌល សិទ្ធិ មនុសៃស កម្ពុជា  
បាន ឱៃយ ដឹង ថ យុទ្ធនា ការ នៃះ 
ចាប់ ផ្តើម ពីថ្ងៃ ទី២៥  ខៃវិច្ឆិកា 
រហូត ដល់ ទិវា សិទ្ធិ មនុសៃស ថ្ងៃ ទី 
១០  ខៃ ធ្នូ  ឆ្នាំ ២០២០  ដើមៃបី 
រួមគ្នា បញ្ចប់ អំពើ ហិងៃសា ទាក់ ទង 
នឹង យៃន ឌ័ រ ។ 

 អង្គ ការ សហ បៃ ជា ជាតិ បៃចាំ 
នៅ កម្ពុជា  បាន សរសៃរ នៅក្នុង 
ទពំរ័ ហ្វៃ ស ប៊កុ របស ់ខ្លនួ  កាល ព ី
ថ្ងៃទី ២៥  វិច្ឆិកា ថ នៅ បៃទៃស 
កម្ពជុា  ក្មៃ ង សៃ ីមា្នាក ់ក្នងុ ចណំោម 
ក្មៃង សៃ ី ៥នាក ់ បាន រៀប ការ មនុ 
អាយុ១៨ឆ្នាំ។  ចំនួន ភាគ ចៃើន 
នៃ អតៃ នៃះ គឺជា ក្មៃង សៃី ជន- 
ជាតិ ភាគ តិច នៅ ខៃត្ត រតន គិរី  
និង ខៃត្ត មណ្ឌល គិ រី ។ 

 អង្គ ការ សហ បៃជា ជាតិ បាន 
បញ្ជាក់ ថ ៖ « ក្នងុ យុទ្ធនា ការ១៦ ថ្ងៃ 
ដើមៃបី បញៃឈប់ អំពើ ហិងៃសា លើ ស្តៃី 
នៃះ  យើង ចាំបាច់ តៃូវ ធ្វើ ការ រួម- 
គ្នា ដើមៃបី បញ្ចប់ អាពាហ៍ ពិពាហ៍ 

កមុារ  នងិ ធានា ថ  ស្តៃ ី នងិ ក្មៃង- 
សៃី វ័យ ក្មៃង នៅ ទូទាំង បៃទៃស 
អាច បពំៃញ នវូ សកា្តោ នពុល ពៃញ- 
លៃញ របស់ ពួក គៃ » ។ 

 ដើមៃប ីទប់ ស្កាត ់អពំើ ហងិៃសា  នងិ 
ការ យាយី លើ ស្តៃី នៅ កន្លៃង 
ធ្វើការ   អង្គ ការ អន្តរ ជាតិ   FEMNET  
ក៏ បាន បៃកាស ពីយុទ្ធ នា ការ 
សម្លៀក បំពាក់ ស្អាត នៅ ទូទាំង- 
ពភិព លោក ផង ដៃរ។  យទុ្ធ នា ការ 
សម្លៀក បំពាក់ ស្អាត នៃះ ធ្វើ 
ឡើងដើមៃប ីកៃ លម្អ លក្ខ ខណ្ឌ នងិ 
គំទៃ ដល់ ការ ផ្តល់ សិទ្ធិ អំ ណច 
ដល់ ក ម្មករ នៅក្នុ ង ឧសៃសា ហកម្ម 
កាត់ ដៃរ នៅ ក្នុង ពិភព លោក។  
អំពើ ហិងៃសា បៃឆំង នឹង ភៃទ  និង 
ការ យាយី ប៉ះពាល់ ដល់ ស្តៃី  និង 
ក្មៃង សៃី នៅ ជុំវិញ ពិភព លោក  
បាន កើន ឡើង យា៉ាង ខា្លាំង ចាប់-  
ផ្តើម តាំងពី មាន វិបត្តិ នៃ កូវីដ - 
១៩។   យទុ្ធនា ការ សម្លៀក បពំាក ់
ស្អាត  តៃូវ បាន បៃកាស ផៃសាយ ពី 
គោល ជំហរ មួយ ថ្ម ីទៀត ជា បនា្ទាន់ 
នូវ ការ ចាត់ វិធាន ការ បៃឆំង នឹង 
អំពើ ហិងៃសា នៅ កន្លៃង ធ្វើការ  
ដៃល ផ្តោត ជា គោល ដៅ ដំបូង 
នៅ តាម បណ្តា រោង ចកៃ កាត់ ដៃរ។  
អំពាវ នាវ ដល់ កៃមុ ហុ៊ន និង អ្នក- 
នយោបាយ  តៃូវ ចូល រួម អនុវត្ត 
វិធាន ការសម សៃប សមៃប់ 
ការពារ  និង កាត់ បន្ថយ អំពើ ហិងៃសា 
នៅ កន្លៃង ធ្វើ ការ » ៕  
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ក្រសួង...
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លោកសខេងស្នើដល់...
តពីទំព័រ  ៤...នាយក បៃតិបត្តិ 

អង្គការ តម្លាភាព កម្ពជុា(TI)បាន 
ថ្លៃង ពី មៃសិលមិញ ថា ក្នងុនាម សង្គម-  
សីុវិលលោក លើក ទឹក ចិត្ត  ឱៃយ  កម្ព ុជា 
ចូលរួម ធ្វើ កិច្ចសហការ លក្ខណៈ 
តំបន់ អាស៊ាន ឬ អន្តរជាតិ  ក្នងុ ការ- 
ចូលរួម បៃយុទ្ធបៃឆំង ឧកៃដិ្ឋ កម្ម 
ឆ្លងដៃន នានាជាពិសៃស ការ លា ង  - 
លុយ កខ្វក់ ការជួញដូរ គៃឿង ញៀ ន 
និង ការ ជួញ ដូរ មនុសៃស ជាដើម 
ដើ មៃបី  រកៃសា សន្ដសុិខ និង សណ្ដា ប់ - 
ធ្នាប់ ក្នងុបៃទៃស និង តំបន់ អា - 
ស៊ាន ។ លោក បន្តថា លោក 
អំពាវនាវ ឱៃយ រដ្ឋ ជា សមជិក ក្នងុ 
អនុតំបន់ ទន្លៃ មៃគ ង្គ តៃវូតៃ ធ្វើការ 
រួមគ្នា  មន លក្ខណៈ ជា បៃព័ន្ធ ដើ មៃបី 
ងាយ សៃ ួល  ជូនដំណឹង ទាក់ទង 
នឹងការ ផ្លាស់ប្ដរូ ព័ត៌មន ឱៃយ គ្នា 
ទៅវិញទៅមក បាន ទាន់ពៃល- 
វៃលា ពៃះ កន្លងមក រាល់ បទ- 
ឧកៃដិ្ឋ   តៃង តៃ មន ភាព ស្មគុ - 
ស្មាញ ក្នងុការ សៃវជៃវ និង មន 
ការពិបាក ក្នងុ ការ ធ្វើ ការងារ ជា 
ឯកតោ ភាគី ខណៈ បច្ចបុៃបន្ន បៃព័ន្ធ 
បច្ចៃក វិទៃយា ទំ នើ បបាន ធ្វើ ឱៃយ ឧកៃដិ្ឋ - 
ជន កាន់តៃ មនឱកាស ចៃើន 
ក្នងុការ បៃពៃតឹ្ត បទ ល្មើស។

លោក បិុច ពិសី បញ្ជាក់ ថា 
ដោយសរ មនការ វាយតម្លៃ 
របស់ អង្គការ អន្តរជាតិ មួយ គឺ គត់ 
រកឃើញ ថា កម្ពជុា យើងមន កិច្ច - 

សហបៃតិបត្តកិារ អន្តរជាតិ ក្នងុ 
តំបន់ ក្ដ ីឬ កិច្ចការ សកល ក្ដ ីគឺ នៅ - 
មនកមៃតិ នៅឡើយបុ៉ន្ដៃ  ដោយ - 
សរ ពី មុន  កម្ពជុា  មិនទាន់ មន- 
ចៃបាប់ឬ គោលការណ៍ គតិ យុត្ត  ធ្វើ 
ជា មូលដ្ឋាន។ «ដូច្នៃះ គៃ ផ្ដល់ អនុ     - 
សសន៍ ឱៃយ យើង បង្កើត ចៃបាប់ បៃ ឆំ ង  
ឧកៃដិ្ឋ កម្ម បៃឆំង ការ លា ង   លុយ 
កខ្វក់ ឱៃយសៃប តាម គោល ការណ៍ 
អន្តរ ជាតិដើមៃបី មន ឱកា ស ចូល រួម 
ជាមួយ បៃទៃស ក្នងុ តំបន់ ដៃរ»។

ជា មួយ គ្នា នៃះ លោក ស ខៃង 
ក៏ បាន លើក ឡើង ផងដៃរ ថា កម្ពជុា 
សមៃច បាន សមិទ្ធផល លិខិ តុប - 
ករណ៍ ចៃបាប់ សំខាន់ៗ មួយ ចំនួន រួម- 
មនចៃបាប់ ស្តពីី ការបៃឆំង ហិរញ្ញ - 
បៃបទាន ដល់ ការរីក សយភាយ 
អាវុធ មហា បៃល័យ និង ចៃបាប់ ស្តពីី 
ការបៃឆំង ការសម្អាត បៃក់ និង 
ហិរ ញ្ញ បៃប ទាន ភៃរវ កម្ម។ ចៃបាប់ 
ទំាងនៃះ  នឹង ជួយ ឱៃយ កម្ព ុជាមន 
មូលដ្ឋាន គតិយុត្ត រឹងមំ ទទួល ស្គា ល់   
ពី អន្តរជាតិ ក្នងុ ការជួយ ពងៃងឹ 
បៃព័ន្ធ ហិរញ្ញវត្ថ ុ និង ធនាគរ ឱៃយ - 
មន ស្ថរិភាព ដើមៃបី ចូល រួម ចំណៃក 
គំទៃ កំណើនសៃដ្ឋកិច្ច ពៃមទំាង 
រកៃសា កៃរ្តិ៍ឈ្មាះ កម្ពជុា លើ ឆក អ ន្តរ  - 
ជាតិ និង បញ្ជាក់ កាន់តៃចៃបាស់ ពី 
ឆន្ទៈ របស់ កម្ពជុា ក្នងុការ ចូលរួម 
ជាមួយ បៃទៃស នានា ទំាង ក្នងុ 
តំបន់ និង សកលលោក៕

កម្ពជុាប្តេជា្ញាឈានទៅបញ្ចប់...
តពទីពំរ័ ១...គៃបវ់យ័ ដោយ- 

សរ ជំងឺ អៃដស៍ បានថយ ចុះ ពី 
បៃមណ ២៣០០ នាក់ នៅឆ្នាំ 
២០១០ មកនៅ តៃឹម បៃមណ 
១៣០០ នាក ់ក្នងុ ឆ្នាំ ២០១៩។

បើ តាម របាយការណ ៍ដដៃល 
បច្ចុបៃបន្ន ចំនួន អ្នក ផ្ទុក មៃរោគ 
អៃដស៍ គៃប់ វ័យ  មន បៃមណ 
៧៣០០០នាកក់្នងុ នោះ ៨៤ % 
បាន ធ្វើ តៃស្ត ឈាម ដឹង ពិត បៃ - 
ក ដ ថា បាន ផ្ទុក មៃរោគ អៃដ ស៍ 
១០០% បាន ទទួល សៃវាពៃយា - 
បា ល ដោយ ឱសថ បៃឆំង មៃរោ គ -   
អៃដស៍ និង ៩៦ %ទទួល បាន 
បៃសិទ្ធ ភាព នៃការ ពៃយាបាល 
នាំឱៃយ មន សុខ ភាព ល្អ។ ចំនួន 
អ្នក ឆ្លង ថ្ម ីគៃប ់វយ័ បាន ថយចុះ 
ពី បៃមណ ១៩០០ នាក់ នៅឆ្នាំ 
២០១០ មក នៅតៃឹម បៃមណ 
៧៨០ នាក់ នៅឆ្នាំ ២០១៩។

តាម រយៈ សរ លិខិត មួយ នា  
ឱកាស ទិវាពិភព លោក បៃយុទ្ធ 
នឹងជំ ងឺ អៃដស៍ ១ធ្នូ  ២០២០ 
លោក នាយករដ្ឋ មនៃ្តី  ហ៊ុន 
សៃន  បាន មន បៃសសន៍  ថា 
សមិទ្ធ ផលទាំងនៃះ  កំពុង តៃ 
បងា្ហាញ ឱៃយ ឃើញ នូវ សញ្ញា វិជ្ជ - 
មន លើបៃ សិទ្ធភាព  និង គុណ  - 
ភាព ខ្ពស់ នៃកិច្ច អន្តរា គមន៍ 
របស់ យើង ក្នុង ការ ទប់ស្កាត់ 
ការរាលដល មៃរោគ អៃដស៍  

នងិ ជងំ ឺអៃដស ៍ដើមៃបី ឈាន ទៅ 
សមៃច បាន គោល ដៅ  ៩៥  
៩៥ ៩៥ ឬគោល ដៅ បញ្ចប់ 
ជំងឺ អៃដស៍  នៅ ឆ្នាំ២០២៥ គឺ 
មុន កាល កំណត់ ៥ឆ្នាំ   របស់ 
អង្គការ សហ បៃជា ជាតិ។ 

លោក  ថ្លៃងថា៖ «យើង មិន- 
តៃូវ ភ្លៃច ខ្លួន ស្កប់ ស្កល់ ជាមួយ 
ជោគ ជ័យ ដៃល យើង ទទួល- 
បាន នោះ ឡើយ ពៃះចាប ់តំាង- 
ពីមន ការ រាត តៃបាត មៃរោគ អៃ - 
ដស៍ក្នងុ ទសវតៃសរ៍ ឆ្នា ំ១៩ ៨ ០ មក 
រហតូ ដល ់ពៃល នៃះពភិព លោ ក 
មិន ទាន់ រក ឃើញ វា៉ាក់ សំ ងឬឱ ស  ថ 
ពៃយា បាល ជំងឺ អៃដស៍ ឱៃយ ជា សះ - 
សៃបើយ ជាស្ថាព រ នៅ ឡើ យ  ទៃ » ។ 

បើ តាម លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ី
នៅ កម្ពុជា មន អ្នក ផ្ទុក មៃរោគ 
អៃដស៍ បៃមណ១២ ០០០ នា ក់ 
នៅ មិន ទាន់ បាន តៃឡប់ មក ធ្វើ 
តៃស្ត ឈាម ដើមៃបី បញ្ជា ក់ ពិត- 
បៃកដ អំពី ស្ថាន ភាព មៃរោគ 
អៃដ  ស៍ នៅក្នងុ ខ្លនួ នោះ ទៃ ខណៈ  
អ្នក ជំងឺអៃដស៍ មួយ ចំនួន ទៀត 
បាន និង កំពុង លះ បង់ ការ ពៃយា - 
បាល ឡើង វិញ ។

រាជ រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា  នៅ 
តៃចាត់ ទុក ការ បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹ ង 
មៃរោគ អៃដស៍  និង ជំងឺ អៃដ ស៍ 
ជាអាទិភាព ខ្ពស់ ពៃះ មៃរោគ 
អៃដសជ៍ាការ គរំាម កហំៃង ដ ល ់

សុខភាព សធ រណៈ ដៃល ជា 
គៃះថា្នាក ់ដល ់អាយ ុជវីតិ របស ់
បៃជាពលរដ្ឋ  និង ធ្វើ ឱៃយ មន ផ ល  - 
ប៉ះពាល ់ធ្ងន ់ធ្ងរ ដល ់ការ អភវិឌៃឍ 
សង្គម  និង សៃដ្ឋ កិច្ច។

លោកនាយក រដ្ឋ មនៃ្តី បាន 
លើកឡើ ងថា រាជ រដ្ឋាភិបាល 
បាន នងិ កពំងុ បន្ត កចិ្ច សហការ 
យ៉ាង ជិត ស្នទិ្ធ  និង ដោយ បៃសិ ទ្ធ - 
ភាព ជាមួយ ដៃគូទំាង អស់ រួម ម  ន  
បៃទៃស ផ្តល់ ជំនួយអង្គការ អន្តរ-   
ជាតិ មន ជាអាទិ៍ អង្គការ សុខ- 
ភាព ពិភព លោក(WHO) កម្ម  - 
វិធី រួម អង្គការ សហ បៃជា ជាតិ 
ទទួ ល បន្ទុក ការងារ អៃដស៍ 
(UNAIDS) មូល និធិស កល 
(Global Fund)និង អង្គការ 
កៃ រដ្ឋាភិបាល ជាតិ  និង អន្តរ ជា តិ  
ដៃល បាន ចូលរួម យ៉ាង សកម្ម  
ក្ន ុង ការ ទប់ស្កាត់ ការ រីករាល ដ ល 
នៃ មៃរោគអៃដស៍ នៅ កម្ពុជា។

ពី ឆ្នា ំ២០២១ ដល់ ឆ្នា ំ២០ ២ ៣ 
រាជ រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា គៃង 
ចំណយថវិកា បដិភាគ ចំនួន 
១៩,៦៥ លានដុលា្លារ  ដៃល 
ក្នុងនោះ មន ថវិកា ចំនួន ១១ 
លា  ន  ដុលា្លារ សមៃប់ ទិញ ឱស ថ 
ពៃយាបាល អ្នក ជំងឺ អៃដ ស៍។ 

ជាមួយ គ្នា នៃះ ដៃរ លោក សៃី 
បុ៊ន រា៉ានី ហុ៊ន សៃន បៃធន កាក - 
បាទ កៃហ ម កម្ពជុា  និង ជា ឥសៃសរ - 
ជន ឆ្នើម ថា្នាក់ជាតិ នៃ វៃទិកា ភាព - 
ជាអ្នកដឹក នំា តំបន់ អាសីុ-បា៉ា សីុ - 

ហ្វិក ឆ្លើយ តប មៃរោគ អៃដស៍ 
ជំងឺអៃដស៍ និង ការ អភិវឌៃឍ នៅ 
កម្ពុជា ក៏ បាន អំពាវ នាវ  ផងដៃរ 
ក្នុង ទិវា ពិភព លោក បៃយុទ្ធ នឹង 
ជំងឺ អៃដស៍ ១ធ្នូ ២០២០ នៃះ 
ដោយ លោក សៃីជំរុញ ឱៃយ មន 
ការ យកចតិ្ត ទកុ ដក ់លើ ការងារ 
ជាអាទិភាព ចំនួន ៣គឺ ការ ចូល - 
រួម ទប់ស្កាត់ មិន ឱៃយ មន ការឆ្លង 
ថ្មីជាពិសៃស ក្នុង ចំណោម យុវ - 
វ័យ  និង ទប់ស្កាត់ ការ ចម្លង ពី 
ម្តាយ ទៅកូន។ 

លោកសៃី  បាន បន្ថៃម ថា ៖ 
« ការងារ អាទិភាព ទី២ គឺ ផ្ត ល់ 
សៃវា  គំទៃ ចិត្ត សសៃ្ត សង្គម ដ ល់ 
អ្នក ផ្ទកុ មៃរោគ អៃដស៍ជំងឺ អៃ ដ ស៍ 
នងិទ៣ី គបឺន្ត ពងៃងឹ  នងិ ពងៃកី 
ការអប់រ់ ំផៃសព្វ ផៃសាយ លើក កម្ពស ់
លុប បំបាត់ រាល់ ទមៃង់ នៃការ- 
មក់ងាយ  និង រីសអើង ចំពោះ 
អ្នក ផ្ទុក មៃរោគ អៃដស៍ និង អ្នក - 
ជំងឺ អៃដស៍ »។ 

លោក សៃី បាន សង្កត់ ធ្ងន់ ថា 
ថ្វដីៃបិត តៃបៃទៃស កម្ពជុា សមៃ ច 
បាននវូ ជោគ ជយ័ ជាបន្ត បនា្ទាប់ 
យ៉ាង ណក ៏ដោយ  កស៏្ថាន ភាព 
ជោគ ជយ័ នៃះនៅតៃ ផយុ សៃ ួយ 
នៅ ឡើយ ដោយសរ «យើង អា ច 
ភ្លៃច អៃដស៍ តៃអៃដ ស៍ ពុំភ្លៃច 
យើង ឡើយ» ហើយ បើ មន ការ- 
ភ្លៃច ខ្លនួ បន្តចិ នោះ ការ រកីរាល- 
ដលមៃរោគ អៃដស៍ នឹង អាច 
ផ្ទុះ ឡើង ជាមិន ខាន ឡើយ ៕
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� ង��  ង និង អគ្គ � យក 
លី �ៃសៃង

កា រីនិពន្ធ � ន់ខ� ស់
ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           

បេ � ន� េ ប់�េ ង  កា រី និពន្ធ  
សំ រិទ្ធ 

អនុបេ � ន �េ ប់�េ ង កា រីនិពន្ធ  
សូ វិស ល

អនុបេ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន
ផ ក់ ស� ងលី

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

កា រីនិពន្ធ  ព័ត៌� ន �េដ�  កិច្ច  
ម៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន្ធ  រ ងព័ត៌� ន �េដ�  កិច្ច  
រា៉ា ន់ រីយ 

កា រី ន ិពន្ធ  ព័ត៌ � ន អន្ត រ� តិ
បៃ  ក់ ស យ

កា រីនិពន្ធ    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

កា រីនិពន្ធ    រងជីវិត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន្ធ   រងព័ត៌� នកីឡា    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន្ធ   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកីឡា   
ណៃម វណ� ៈ

កា រីនិពន្ធ   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា៉ា 

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

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

  គឹ ម ស រុំ, ហឹុន ពិស,ី  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
ឡុង គឹមមា៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន,   វ �ន ដា រា៉ា ,
 សួស  យា៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
ខៃង សុខគនា�  , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

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

ខឿន ឌីយា៉ា , សយ រា៉ា សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

អ្ន ក�េស�េ �លអក� រ វិរុទ្ធ 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

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

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

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

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

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

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

ផន សុខជា  , 012 717 404
Jessa Piastro, 092 445 983

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

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

បេ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេ� 
ពៃជៃ  សុជា តិ

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

� យិកា ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
បេ � នគណនេយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច្ឆ ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

កា រិ� ល័យ�េត្ត �ៀមរ ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស មេ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  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
កា រិ� ល័យ�ៀមរ ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កា  ត់ស្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

 វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ  រដ្ឋ មនៃ្ដ ីកៃសងួ យតុ្ដ-ិ 
ធម៌  លោក  កើត រិទ្ធ បាន បង្កើត 
កៃមុ ការងារ មួយ ដើមៃបីដោះសៃយ 
សំណំុរឿងគៃឿង ញៀន ខុស ចៃបាប់ 
និង ការ ងារ ទាក់ ទង នឹង វ ត្ថុ តាង 
នៃ ប ទល្មើ ស នៃះ  ដៃលជា ផ្នៃក  
មួ យ ចូលរួមអនុ វត្ដ យុទ្ធនា ការ 
បង្កៃ បប ទ ល្មើស គៃឿង ញៀន  
នៅ កម្ពុជា ។

តាម សៃច ក្ដ ីសមៃច ចុះ ហត្ថ- 
លៃខា ដោយ លោក កើត  រិទ្ធ  កាល- 
ពីថ្ងៃ ទី២០ វិច្ឆ កា ស្ដ ីពី ការ បង្កើត 
កៃុម ការងារ    ដៃលភ្នំ ពៃ ញប៉ុ ស្តិ៍ 
ទើ ប ទ ទួលបានកា លពី ថ្ងៃទី ២៥  
វិច្ឆកិា បាន សមៃច ឱៃយ លោក ពៃហ្ម 
សទិ្ធតៃ  រដ្ឋ លៃខា ធកិារ កៃសងួ- 
យុត្ដិ ធម៌ ធ្វើ ជា បៃធាន  រួម នឹង 
អនុបៃ ធាន ២ រូប  និង សមាជិក 
និង លៃខា កត់ តៃ ចំនួន៤ រូប ទៀត ។ 
   លោក ជនិ មា៉ាលនី  រដ្ឋ លៃខា- 
ធកិារ  នងិ ជា អ្នក នា ំពាកៃយកៃសងួ 
នៃះ  ថ្លៃង កាលពថី្ងៃទ២ី៥ វចិ្ឆកិា 
ថា  កៃុម ការងារ នៃះ គឺ ធ្វើ ការ ឱៃយ 
កៃសួង យុត្ដិ ធម៌ ក្នុង ការ ចូលរួម 
ការ អន ុវត្ដ ចៃបាប ់នងិ បងៃ្កាប បទ- 
ល្មើសតាម រយៈ ការ អន ុវត្ដ យទុ្ធ- 
នា ការ ទប់ ស្កាត់  និង បង្កៃបបទ- 

ល្មើស គៃឿង ញៀន ខុស ចៃបាប់ 
នៅ កម្ពុជា ។

លោក បានបញ្ជាកថ់ា ៖ « កៃមុ 
ការងារ នៃះ  គ ឺចលូ រមួ នៅ ក្នងុ ការ- 
អនុវត្ដ យទុ្ធ នា ការ  ទប់ ស្កាត ់ នងិ 
បង្កៃប បទ ល្មើស គៃឿង ញៀន 
ខុស ចៃបាប់ ទូទាំង បៃទៃស »។

បើ តាម សៃច ក្ដ ីសមៃចដ ដៃល  
កៃមុ ការងារ នៃះ មាន តួនាទ ី នងិ 
ភា រក ិច្ច ជាចៃើ ន ដៃល តៃវូធ្វើ  ក្ន ុង 
នោះ មាន កា រចុះតាម ដា ន សំណំុ- 
រឿង បទ ល្មើស គៃឿង ញៀនតា ម 
ស លាជមៃះ ក្ដគីៃប់ ជាន់ ថា្នាក់  
ដើមៃបីពន្លឿន នីតិ វិធី ចំណាត់ ការ 
រឿង ក្ដី និង ពនា្លាត នីតិវិធី ឈាន- 
ដល់ ការ បង្កៃប បទ ល្មើស សមា្អាត 
បៃក់ និង ស្វៃង រក ទៃពៃយ សមៃបត្ដិ 
និង ផល ដៃល កើត ចៃញ ពី បទ- 
ល្មើស គៃឿង ញៀន របស់ ជន- 
ល្មើស សៃប តាម ចៃបាប់ ស្ដពីី ការ- 
តៃួត ពិនិតៃយ គៃឿង ញៀន ។

កៃ ពីនៃះកៃុ ម ការងា រ ក៏មាន   
តួនាទី  និង ភារកិច្ច ចុះ តាម ស- 
លា ដំបូង និង អយៃយ ការ អម- 
សលា ដំបូង រាជ ធានី ខៃត្ដ     ដើមៃបី 
បៃមូល វត្ថុ តាង ជា គៃឿង ញៀន 
ដៃល ស្ថតិ ក្នងុ ដំណាក់ កាល សុើប- 
អង្កៃត  សុើប សួរ  និង ជំនុំ ជមៃះ 
និង ស្នើ សំុ គោល ការ ណ៍ សមៃច 

ពី រដ្ឋមនៃ្ដី កៃសួង យុត្តិ ធម៌ ដើមៃបី 
បំផ្លាញ ចោល ផង ដៃរ ។

លោក  កើត  រិទ្ធ  បាន បញ្ជា ក ់
នៅ ក្នុង សៃច ក្ដី សមៃច នៃះ ថា ៖ 
« កៃុម ការងារ  មាន តួនាទី  និង 
ភារ កិច្ច ចុះ តាម សលា ជមៃះ ក្ដី 
គៃប ់ជាន ់ថា្នាក ់ដើមៃប ីពន្លឿន នតី-ិ 
វិធី នៃ ចំណាត់ ការ រឿង ក្ដី និង 
ចៃញ សល កៃម  ឬសល ដកីា- 
ស្ថាពរ  ដៃល សមៃច រឹប អូស ជា 
ទៃពៃយ សមៃបត្ដិ រដ្ឋ នូវ ទៃពៃយ សមៃបត្ដិ 
ដៃល កើត ចៃញ ពី បទ ល្មើស 
គៃឿង ញៀន របស់ ជន ល្មើស »។

លើស ពី នៃះ កៃុ មកា រ ងា រនៃះ 
ក៏មាន ភា រកិ ច្ច ស ហកា រ ជា មួយ 
លៃខាធិកា រដា្ឋា ននៃ គ ណៈក ម្ម កា រ 

តា ម ដា ន កា របៃមូល ការ គៃ ប់- 
គៃ ង  និ ង ការចា ត់ចៃ ង ទៃពៃយ- 
សមៃប ត្ត ិដៃ ល ពា ក់ ព័ន្ធ នឹ ង បទ- 
ល្មើស គៃឿ ង ញៀន  រប ស់ កៃ សងួ 
សៃ ដ្ឋ ក ិច្ច ន ិងហ ិរ ញ្ញ វ ត្ថ ុ ដើ មៃប ីចុះ 
តាម ស លា ដ ំបងូរា ជធា ន-ី ខៃត្ត  
ធ្វើ ការ ពិនិ តៃយ និ ងវាយត ម្លៃលើ 
វត្ថុ តាង ពាក់ព័ ន្ធនឹងប ទល្មើស  
គៃឿង ញៀន...ជា ដើម ។ល។

កាល ពី ថ្ងៃទី ១៦ ខៃ វិច្ឆិកា 
លោក នាយក រដ្ឋ មនៃ្ត ី ហុ៊ន សៃន 
ចៃញ សរាចរ  ណៃនំា ដល់ អាជា្ញា- 
ធរ ជាតិ បៃយុទ្ធ បៃឆំង គៃឿង- 
ញៀន  កៃសួង មហា ផ្ទៃ  កៃសួង  
និង ស្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ ឱៃយ ពងៃឹង 
ការអនុ វត្ត វិធានការ បៃយុទ្ធ បៃឆំង 

គៃឿង ញៀន ខុស ចៃបាប់  កៃយ 
ពី បាន កត់ សមា្គាល់ ឃើញ បទ- 
ល្មើសនៃះ  នៅ តៃ កើត មាន ជា 
បន្ត បនា្ទាប ់ នងិ មាន រូប ភាព កាន ់
តៃ ធំ ពៃមទំាង កំពុង រីករាល ដាល  
ក្នងុ តបំន ់ នងិក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា 
នា ប៉ុនា្មាន ឆ្នាំ ចុង កៃយ នៃះ ។

លោក នាយក រដ្ឋ មនៃ្ដី បាន 
បញ្ជាក់ ថា  ការ បៃ បៃលួ នៃះ បាន 
កា្លាយ ជា កតា្តា ជំរុញ ធ្វើ ឱៃយ ទីផៃសារ 
គៃឿង ញៀន សំយោគ រីក កាន ់តៃ 
ធំ ទាំង ក្នុង  និង កៃ តំបន់ ដៃល 
ក្នងុ នោះ កម្ពជុា កប៏ាន  នងិ កពំងុ 
ទទួល រង គៃះ ដោយ សរ ឥទ្ធិ- 
ពល នៃ បទ ឧកៃិដ្ឋ ដៃល មាន 
លក្ខណៈ ជា សកល នៃះ ដៃរ។

យោង តាម របាយ ការណ៍ របស់ 
អគ្គ ស្នង ការដា្ឋាន នគរបាល ជាត ិ
ផ្ដល ់ឱៃយ ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ កាល ពថី្ងៃទ ី
១៧  ខៃ វិច្ឆិកា   រយៈ ពៃល ៩ ខៃ 
ឆ្នា ំនៃះ  សមត្ថ កចិ្ច បង្កៃប គៃឿង- 
ញៀន បាន  ជាង  ៧ ៨០០ ករណ ី 
ក្នងុ នោះ ចាប់ ខ្លនួ ជន សងៃស័យបាន  
ចំនួន ១៥ ៩១៥នាក់  រឹប អូស 
និង ដក ហូត សរ ធាតុ ញៀន គៃប់  
បៃភៃទ បាន ចំនួន ជាង  ៧៥៣ 
គីឡូកៃម  ដៃល ករណី នៃះ 
បា នកើន ឡើង៨  ភាគ រយ បើ 
ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៩៕

នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈ អ្នក ចលូរមួ ក្នងុវៃទ-ិ 
កា ថា្នាក់ តំបន់  នៃ គណៈ កម្មការ 
ទន្លៃ មៃគង្គ បៃមា ណ ២០០ 
នាក់ បាន ស្នើ សុំ ឱៃយ រដា្ឋាភិបាល 
ឡា វ និង កៃុមហ៊ុន អភិវឌៃឍន៍ 
គមៃង ទំនប់ វារី  អគ្គ ិសនី Sana-
kham ធ្វើ ការ វាយ តម្លៃ ឱៃយ បាន 
ទូលំ ទូលាយ   អំពី គមៃងអភិ-
វឌៃឍ    នន៍ៃះ នងិ ដាក ់ចៃញ វធិានការ 
បន្ថៃម ទៀត  ដើមៃបី កាត់ បន្ថយ  
ផល ប៉ះ ពាល ់អវជិ្ជមាន ចមៃបងៗ 
នៃ ទំនប់ Sanakham ដៃល 
គៃ រំពឹង ថា នឹង បង្កើត ថាមពល 
៦៨៤មៃហា្គាវា៉ាត់។

 វៃទិកា ថា្នាក់ តំបន់ នៃះ  រៀប ចំ 
ឡើង ដោ យ  គណៈ កម្មការ  ទនៃ្ល 
មៃគង្គ  កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២៤ ខៃ 

វិច្ឆិកាដៃល ធ្វើ ឡើ ងនៅ ទីកៃុង 
បា៉ាកស់ៃ ទ ីកៃងុ  សៀមរាប ទកីៃងុ 
បាង ក ក និង ទីកៃុង ហាណូយ  
តាម  អន ឡាញ។ កៃមុ អ្នក ចលូ- 
រួម បៃមាណ ២០០ នាក់  បាន 
បងា្ហាញ ពី ក្ដីបារម្ភ  អំពី គមៃង 
នៃះ នងិ ស្នើ ថា គមៃង នៃះ  គរួ 
តៃ មាន ការ ពិភាកៃសា គ្នា ជា មុន 
ដើមៃបី  យល់ ដឹង ពី ស រៈ   សំខាន់ 
នងិ  ធានា បាន ថា ផល ប៉ះ ពាល ់
អវិជ្ជមាន  តៃវូ បាន ដោះ សៃយ។ 
នៃះបើ យោង តាម សៃចក្ដី បៃ-
កាស  ព័ត៌មាន  របស់ គណៈ- 
កម្មការ ទន្លៃ មៃគង្គ។

បើ តាម   គណៈ កម្មការ ទន្លៃ 
មៃគង្គ ត ំប ន ់ Sanakham  តៃវូ 
គៃ បា៉ាន់ បៃមាណ ថា  មាន តម្លៃ 
ជាង ២ពាន ់លាន ដលុា្លារ ហើយ 
វា ជា គមៃងទី ៦ ដៃល នឹង តៃូវ 

ដាក់ ស្នើ សុំ ទៅ គណៈ កម្មការ 
ទនៃ្ល មៃគង្គក្នុង ដំណើរ   ការ ពិ-
ភាកៃសា ពគិៃះ យោបល។់ ទនំប ់
នៃះ ស្ថិត នៅ ចនោ្លាះ ខៃត្ត   Xay-
aburi និង ខៃត្ត  វៀងច័ន្ទន៍ នៃ 
បៃទៃស ឡាវ បៃមាណ  ១៥៥ 
គីឡូម៉ៃតៃ ពី ទីកៃុង វៀងច័ន្ទន៍ 
និង បៃមាណ ២គីឡូម៉ៃតៃ  ពី 
តំបន់ផ្ទៃ ទឹក ទន្លៃ  មៃគង្គ នៅ 
ពៃំ ដៃន  ថៃ  និង ឡាវ ក្នុង ខៃត្ត  
Loei បៃ ទៃស ថៃ។

កៃុម អ្នក ចូលរួម ក្នុង វៃទិកា   
និយា យ ថា រដា្ឋាភិបាល ឡាវ  
និង កៃុមហ៊ុន អភិវឌៃឍ ន៍ឈ្មាះ 
Datang (Lao) Sana-
kham Hydropower Co. 
Ltd  គរួ តៃ ពងៃកី ការ  ធ្វើ ការ វាយ- 
តម្លៃ  ពី ផល ប៉ះ ពាល់  ទៅ លើ 
ផ្នៃក បរិស្ថាន  និង សង្គម បន្ថៃម 
ទៀត។ ពួក  គៃ ក៏ គួរ តៃ បងា្ហាញ 
នូវ ទិដ្ឋភាព រួម  នៃ ផល ប៉ះ ពាល់ 
ដៃល អាច កើត មាន ពី ទំន ប់  
ផៃសៃង  ទៀត ផង ដៃរ។

គណៈ កម្មការ ទន្លៃ មៃគង្គ  
ថ្លៃង ថា៖«ពួ ក    គៃ( អ្នក ចូល រួម 
វៃទិកា)អះអាង ថា  វិធា ន  ការ 
បន្ថយ ផល ប៉ះ ពាល ់ដៃល កៃមុ- 
ហ៊នុ  អភវិឌៃឍ នប៍ាន ស្នើ ឡើង នោះ 
មិន ទាន់ គៃប់  គៃន់ ទៃ ហើយ 
ពួក គៃ បាន ស្នើ ថា វិធាន ការ 

បន្ថៃម ដៃល រួម មានយន្តការ 
ផ្ដល ់សណំង ដើមៃប ីឆ្លើយ តប នងឹ 
ការ បៃ បៃួល ជីវភាព គួរ តៃ តៃូវ 
បាន ផ្ដល ់ឱៃយ អ្នក  រង គៃះ ដោយ  
បៃើ បៃស ់ទនិ្ននយ័ បច្ចបុៃបន្ន ភាព 
និង ការ សិកៃសា ថ្មីៗ បំផុត»។

គៃះរំាង ស្ងតួ នៅ ឆ្នា ំ២០១៩ 
នងិ ឆ្នា២ំ០២០បាន  ពងៃកី  រយៈ- 
ពៃល នៃ រដូវ បៃំ ង ហើយ ប៉ះ- 
ពាល់ ដល់ លំហូរ បញ្ចៃស់ នៃ 
ទឹក  ទន្លៃ សប  របស់ បៃទៃស 
កម្ពជុា នងិ ប៉ះ  ពាល ់ដល ់ផលតិ- 
ផល តៃី។ កៃុម អ្នក ចូ ល  រួម ក្នុង 
វៃទិកា ស្នើ ឱៃយ បៃទៃស សមា- 
ជិកគណៈ កម្មការ ទន្លៃមៃគង្គ  
បញ្ចៃញ ទឹក ពី កន្លៃង ស្តុក ទុក 
សមៃប់ បង្កើត ថាមពល វារី- 
អគ្គិសនី ចូល ទៅ ដៃ ទន្លៃ នានា 
នៅ ឆ្នាំ ខាងមុខ។ ការ បញ្ចៃញ 
ទឹក នៃះ នឹង ធ្វើ ឱៃយ មាន លំហូរ 
កាក សំណល់ ជួយ ដល់ ការ- 
បំផ្លាស់ ទី របស់ តៃី នៅ ផ្ទៃ ទឹក 
ខាង កៃម និង រកៃសា បាន នូវ 
លំនឹង  អៃកូឡូសុី នៅ តំប ន់ ខាង 
កៃម។ នៃះ បើ តាម គណៈ- 
កម្មការ ទន្លៃ មៃគង្គ។

លោក អាន ពៃជៃហត្ថដា 
មន្តៃីទទួល  បន្ទុក និង នាយក 
ផ្នៃក ផៃន ការ របស់ គណៈ  - 
កម្មការ ទន្លៃ មៃគង្គបាន ថ្លៃង 

ថា៖   «វិធា ន ការ រឹង មាំ សមៃប់ 
កាត់ បន្ថយ ផល ប៉ះ ពា ល់  ពី 
គមៃង Sanakham គឺ ជា 
រឿង ដៃល កាន់ តៃ ចាំ បាច់»។ 
លោក  ថា សកម្មភាព សង សង ់
នងិ ផល ប៉ះ ពាល ់នានា ដៃល ជា  
ធម្មតា មាន នៅ តៃ ក្នុង សៃុក 
នោះ  អា ច មាន ផល ប៉ះ ពាល់ 
ដល់ តំបន់ ឆ្លង ពៃំដៃន ។

លោក ថ្លៃង ថា បៃទៃស សមា-
ជិក គណ ៈ   ក ម្មការ ទន្លៃ មៃគង្គ  
កាល ព ីពៃល ថ្មីៗ  នៃះ  បាន ស្វៃង- 
រក នូវ យន្តការ បៃមូល មូលនិធិ 
ក្នុង  តំបន់ ដើមៃបី គមៃង គំទៃ 
ដល ់ជវី ភា ព នងិ ការ ស្ដារ បៃពន័្ធ 
អៃកូឡូសុី នៅ ក្នុង អា ង  ទន្លៃ 
មៃគង្គ កៃម។

លោក សៃី Bounkham 
Vorachit អនុរដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង 
ធន ធាន ធម្មជាតិ  និង បរិស្ថាន 
នៃ បៃទៃស ឡាវ  និយាយ ក្នងុ ពៃ ល  
បើក វៃទិកា កាល ពី ថ្ងៃទី ២៤ 
វិច្ឆិកា ថា រដា្ឋាភិបាល របស់ 
លោក  សៃ ីស្វាគមន៍ មតិយោ បល ់
និង សំណើ ទាំង នៃះ។

លោក  សៃី ថ្លៃង ដូច្នៃះថា៖ 
«យើង ខិត ខំ ដើមៃបី ធានា ថា 
បញ្ហា  ធ្ងន ់ធ្ងរ នានា តៃវូ បា ន ដោះ- 
សៃយ មុន ពៃល យើង បន្ត 
គមៃង ទៅ មុខ ទៀត»៕
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លោក កើត រិទ្ធ នៅក្នងុកិច្ចបេជំុកន្លងមក។ រូបថត កៃសួងយុត្តិធម៌
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ភ្នំពេញៈ មន្ត្រីជាន់ ខ្ពស់ រដ្ឋា - 
ភិ បាល និង  ដ្រ គូអភិវឌ្រឍន៍ មាន 
សទុដិ្ឋនិយិម ថា  ច្របាប ់ស្តពីកីចិ្ច- 
ការពារ អ្នក ប្រើ ប្រស់ នឹង ជួយ 
លើក កម្ពស់ ការ ប្រកួត ប្រជ្រង 
ដោយ សចុ រតិ  នងិ ទប ់ស្កាតក់ារធ្វើ  
ធុរកិច្ច មិន សុចរិត នៅ កម្ពុជា ។

ការ យល់ ឃើញ ន្រះ បាន ធ្វើ  
ឡើង    ក្នងុ  សកិា្ខា សលា ថា្នាក ់ជាត ិ
ស្តពីី ការ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ  និង ការរៀប-  
ចំ ផ្រនការ អនុវត្ត ច្របាប់ ស្តីពី កិច្ច- 
ការពា រ អ្នកប្រើ ប្រស់ កាលពី 
ថ្ង្រ  ទី២៦ ខ្រ វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ ២០២០ 
នៅ ក្នុង ទីក្រុង ភ្នំព្រញ ។ 

ច្របាប់ ស្តី ពី កិច្ច ការ ពារ អ្នក ប្រើ- 
ប្រស់ ត្រូវ បាន ប្រកាស ឱ្រយ ប្រើ 
កាល ពី ថ្ង្រ ទី០  ២  ខ្រ វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ 
២០១៩  ប៉នុ្ត្រ ច្របាប ់ន្រះ មនិទាន ់ 
បាន អនុវត្ត ឱ្រយ បាន ព្រញ ល្រញ 
នៅ ឡើយ ទ្រ។  

លោក ម៉ៅ ថូរ៉ា រដ្ឋល្រខា ធិ-
កា  រក្រសងួ ពាណជិ្ជកម្ម  បាន ឱ្រយ 
ដងឹ   ថា ការ ទទលួ ស្គាល ់ព ីតនួាទ ី
ដ ៏សខំាន ់  ក្នងុ កចិ្ច ការពារ អ្នក  ប្រើ- 
ប្រស ់ប្រកប ដោយ ប្រសទិ្ធ ភាព  
មិន ម្រន ជា ការ ដក់បន្ទុក ដល់ 
ធរុជន នោះ ទ្រ  ផ្ទយុ  ទៅ វញិ វា ជា 
ការ ទទួល ខុស ត្រូវ ចំពោះ កិច្ច- 
ការ ពារ អ្នក ប្រើប្រស់ ប្រកប - 
ដោយ ប្រសទិ្ធ ភាព ហើយ  វា នងឹ 
ផ្តល់ គុណ ប្រយោជន៍  ជា ច្រើន 
ដល ់ការ ធ្វើ ធរុ កចិ្ច ឱ្រយ  ទទលួ បាន 
ការ គាំទ្រ  និង ភាព ជឿជាក់ កាន់ត្រ 
ខា្លាំ ងពី អ្នក ប្រើ ប្រស់ ។

លោកបាន ថ្ល្រងថា៖ « ខ្ញុំ គិត 
ថា  ច្របាប់ន្រះនឹង ជួយ ការពារ 
អ្នក  ប្រើ ប្រស់ ទាំង អស់ ដ្រល 
ចំណាយ លុយ ទៅ ទិញ ទំនិញ 
ដោយ ទទួល បាន ទំនិញ មាន 
គណុ ភាពល្អ នងិ  មានសវុត្ថភិាព 
សម្រប់ប្រជាជន យើង » ។  

លោក បន្ថ្រម ទៀតថា ច្របាប់ 

ស្តី ពី កិច្ច ការពារ អ្នក ប្រើ ប្រស់ 
នៅ កម្ពជុា  គ ឺជាបទ ដ្ឋាន គតយិតុ្ត 
ដ៏ មាន សរៈ  សំខាន់  ដ្រល     រួម- 
ចំណ្រក  ធ្វើ ឱ្រយ សង្គម មាន សុខ-
ដុមនី យកម្ម  និង ការ  អភិវឌ្រឍ   
ស្រដ្ឋកិច្ច   ប្រទ្រ ស   ប្រកប  ដោយ  
ចីរភាព។  ច្របាប់ ន្រះ ក៏ នឹ ង ជួយ 
ពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវា ង  កម្ពុជា 
ជាមយួ ប្រទ្រស ជា សមា ជកិអា- 
ស៊ាន នងិ សកល  លោក ឱ្រយ កាន ់ 
ត្រ ជិត ស្និទ្ធមួយ កម្រិត ទៀត ។ 

លោក បញ្ជាក់  ថា៖  « ខ្ញុំ យល់- 
ថា នៅ   ព្រល   ច្របាប់ ន្រះ អនុវត្ត  
ព្រញ  ល្រញ វានងឹ ជយួ សម្រលួ 
ដល់ កិច្ចការងារ ប្រកួត ប្រជ្រង 
និង ការពារ អ្នកប្រើប្រស់ ដ្រល  
ជាក្រមុមនសុ្រស  ងាយ រង គ្រះ ព ី 
ការ ឆបោកផ្រស្រងៗ »  ។ 

ច្របាប់ ស្តី ពី កិច្ច ការ ពារ អ្នក ប្រើ- 
ប្រសម់ាន ១១ ជពំកូ នងិ  ៥១ 
មាត្រ  មាន គោល បណំង ធានា 
ការពារ អ្នក ប្រើ ប្រស ់ នងិ លើ ក 

កម្ពស់ ការ ប្រកួត ប្រជ្រង ដោយ  
សុចរិត ។ 

ប្រធាន ក្រមុសម្របគ់ម្រង  
អាស៊ាន  របស់  GIZ នៅកម្ពុជា  
លោក Frank Jattke បាន ឱ្រយ 
ដងឹ   ថា គម្រងក្នងុ តបំន«់កចិ្ច- 
កា រពារ អ្នក ប្រើ ប្រស់ នៅ តំបន់ 
អាស៊ាន»   ដ្រល ហៅ ថា  កិច្ចការ- 
ពារ  គមឺាន គោលបណំង ពង្រងឹ 
ប្រពន័្ធ កចិ្ច ការពារ អ្នក ប្រើ ប្រស ់
នៅក្នងុ រដ្ឋ ជា សមាជកិ អាស៊ាន 
ដ្រល ត្រូវ បាន ជ្រើស រើស តាម 
រយៈ ការ គាំ ទ្រ ទាំង ក្នុង កម្រិត 
តំបន់ និង ថា្នាក់ជាតិ ។ 

លោក បន្ត   ថា ន្រះ រួមបញ្ជូល  
ទាងំ ការ ផ្តល ់ជនំយួ បច្ច្រក ទ្រស 
ដើម្របីលើក កម្ពស ់កចិ្ច សហប្រត-ិ
បត្តកិារ ក្នងុការ អភវិឌ្រឍក្នងុ ក្រប- 
ខណ័្ឌស្ថាបន័  ច្របាប ់ នងិយន្តការ 
ដោះ ស្រយ ជម្លាះ។ 

លោកនិយាយ ថា៖  « យើងមក  
ទនី្រះ ដើម្របី ស្វ្រង យល ់អពំទីដិ្ឋ- 

ភាព ន្រ កចិ្ច ការ ពារ អ្នក ប្រើ ប្រស ់ 
នៅកម្ពុជា និង  អាស៊ាន។  អ្នក- 
នឹង យល់   ពី ទិដ្ឋភាព សំខាន់ៗ 
ដ្រល ពាកព់ន័្ធ នងឹ ច្របាប ់ស្តពីកីចិ្ច- 
ការ ពារ អ្នក ប្រើ ប្រស ់នៅ កម្ពជុា  
និង  បទ ប្របញ្ញត្តិ ពាក់ ពន្ធ  ក៏ ដូច- 
ជា ការ អភវិឌ្រឍ  របស ់ខ្លនួ បនា្ទាប ់ព ី
ច្របាប ់ន្រះ ត្រវូ បាន អនមុត័ កាល 
ព ី ខ្រ វចិ្ឆកិា  ឆ្នា ំ២០១៩។ វប្របធម ៌
គាំ ទ្រ អតិថិជន តាម រយៈ ការ- 
ចូល  រួម ពីសធារណ ជន និង 
ឯក  ជន  គឺជា ផ្ន្រកមួយ ន្រ វិធី-
សស្ត្រ របស់ យើង »។ 

លោក Frank បាន ឱ្រយ ដឹង 
ទៀត ថា អ្វី ដ្រល សំខាន់   នោះ គឺ 
អ្នក នឹង មាន ឱកាស បាន ពិភា-
ក្រសា  ព ីកង្វល ់របស ់អ្នក ប្រើ ប្រស ់ 
សខំាន់ៗ  នៅ កម្ពជុា  ហើយ ធាត-ុ 
ចលូ ព ីការ ពភិាក្រសា ន្រះ នងឹ ផ្តល ់
នូវ ការ យល់ ដឹង សំខាន់ៗ ស្តីពី 
ការ ពង្រងឹ យន្តការ ជាត ិដ្រល ជា 
ឧបករណ ៍ជរំញុ ការ អនវុត្ត ច្របាប ់

ការពារ អតិថិ ជ ន នៅ កម្ពុជា ។  
លោក  ម៉ៅ ថូរ៉ា បានឱ្រយ ដឹង 

ថា ការ អនវុត្ត ច្របាប ់ស្ត ីព ីកចិ្ច ការ- 
ពារ អ្នក ប្រើប្រ ស់ អាច អនុវត្ត 
បាន ប្រកប ដោយ ប្រសិទ្ធ ភាព 
ខ្ពស ់ អាស្រយ័ លើក តា្តា ជា ច្រើន  
ក្នងុ នោះ ការជរំញុ ការ យល ់ដងឹ 
ពី  សិទ្ធិ របស់ អ្នក ប្រើប្រស់ តាម  
រយៈ ការ បង្កើត  សមាគម អ្នក ប្រើ- 
ប្រស់ តាម វិស័យ  ដើម្របី ទទួល 
បាន ការការ ពារ   និង ផល ប្រ-
យោជន៍ នានា   គឺ ជា  កតា្តាមិន 
អាច   ខ្វះ បាន  ហើយ ត្រូវ បាន 
អនុ  ញ្ញាត  និង ច្រង យា៉ៅង ច្របាស់ 
នៅ ក្នុង ច្របាប់ ស្តី ពី កិច្ច ការ ពារ 
អ្នក ប្រើ ប្រស់ ។

លោក និយាយថា៖ «នៅ ព្រល 
ច្របាបន់្រះ ត្រវូ បាន អនវុត្ត ជាផ្លវូ- 
ការ  អ្នក ប្រើប្រស់ អាច ប្តឹង ទៅ 
តុលាការ តាម រយៈ សមាគម 
របស់  ខ្លួនដើម្របី ការពារផល- 
ប្រយោជន៍ របស់ ខ្លួន»៕ LA

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ សណា្ឋាគារ ផ្កាយ ៥ ហ្រ - 
យា៉ៅត់  រើជិន សុី  ភ្នំព្រញ  (Hyatt Re-
gency  Phnom Penh) ដ្រល មាន 
ទុន  វិនិយោគ ជិត  ១៨០ លាន ដុលា្លារ 
ស្ថិត នៅ ជិត សរមន្ទី រជាតិ របស់ ក្រុម-  
ហ៊នុ ជបី ម៉ងុ គ្របុ គ្រង នងឹ បើក ទា្វារ  
ស្វាគមន ៍ភ្ញៀវ ជា ផ្លវូ ការ នៅ ក្នងុ ខ្រ មករ 
ឆ្នាំ ក្រយ  ដើម្របី ចូល  រួម បម្រើ វិស័យ 
ទ្រសចរណ៍ និង បដិ  សណា្ឋារ កិច្ច នៅ 
ប្រទ្រស កម្ពុជា ។

ក្រមុហុ៊ន  ជីប មុ៉ង គ្របុ បាន ចុះ កិច្ច- 
ព្រម ព្រៀង គ្រប់ គ្រង សណា្ឋាគារ ហ្រ - 
យា៉ៅត ់ រើជនិ សុ ី ភ្នពំ្រញ ជាមយួ ក្រមុហ៊នុ  
ហ្រ យា៉ៅត់ ដ្រល មាន មូល ដ្ឋាន នៅ 
ទីក្រុង  Chicago កាល ពី ខ្រ កញ្ញា  ឆ្នាំ 
២០១៦ និង បាន បុក គ្រឹះ សងសង់ 
កាល ពី ខ្រ មីនា ឆ្នាំ២០១៧។

លោក លាង ឃុន សហ ស្ថាប និក  
និង  ប្រធាន ក្រុម ប្រឹក្រសា ភិបាល ក្រុម- 
ហ៊ុន ជីប ម៉ុង  បាន ថ្ល្រង ក្នុង ពិធី ក្រុង 
ពាលី  កាល ពី ថ្ង្រទី២៦ វិច្ឆិកា ន្រះ ថា 
កម្ម វធិ ីន្រះ ធ្វើ ឡើង ដើម្របី សុ ំស្រចក្ត ីសខុ  
និង ភាព រើក ចម្រើន ឱ្រយ កើត មាន ដល់ 
សណា្ឋាគារ ដ្រល គ្រង នឹង បើក ដំណើរ- 
ការ ជាផ្លូវ ការ ក្នុង ព្រល ឆប់ៗន្រះ។ 
លោក អះអាង ថា ក្នុង កាលៈ ទ្រសៈ 
ប្រប ណា ក៏ ដោយ ក្រុមហ៊ុន ជីប ម៉ុង  

មាន ចក្ខុវិស័យ  និង យុទ្ធសស្រ្តក្នុង- 
ការ ពង្រកី ពាណជិ្ជកម្ម របស ់ខ្លនួ ដោយ 
មិន  ផ្លាស់ ប្តូរ និង ពន្រយា រព្រល នោះ ទ្រ ។ 

លោក ថ្ល្រង ថា៖ « ក្នុង នាម ជា មា្ចាស់ 
សណា្ឋាគារ យើង មាន ការ ប្ត្រជា្ញា ចិត្ត 
ខ្ពស់  ជម្នះ គ្រប់ ឧបសគ្គ និង កៀរ គរ ធន- 
ធាន ដើម្របី វិនិយោគ លើ ការ សង សង់ 
សណា្ឋាគារ  នងិ នា ំយក សណា្ឋា គារល-ំ
ដប់ ពិភព លោក មក កម្ពុជា»។

លោក បាន ឱ្រយ ដងឹ ទៀត ថា ក្រមុហ៊នុ 
ជីប ម៉ុង បាន វិនិយោគ លើ សណា្ឋាគារ 
ហ្រយា៉ៅត់ រើជិនសុី  ភ្នំព្រញ ដើម្របី រួម- 
ចំណ្រក អភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកចិ្ច ជាត ិ តាម រយៈ 
វិស័យ  ទ្រសចរណ៍ និង ធុរកិច្ច  ព្រម- 
ទាំង ការ បង្កើត ឱកាស ការងារ  ការ- 
បណ្តុះ បណា្តាល ធនធាន មនុស្រស  ការ- 
នាំ  យក បច្ច្រក វិទ្រយា និង ការ អនុវត្ត គំរូ 
ក្នងុ វិស័យ សណា្ឋា គារ  និង បដិសណា្ឋារ- 
កិច្ច  មក ប្រតិបត្តិ ក្នុង ទីផ្រសារ ក្នុង ស្រុក ។ 

លោកថ្ល្រង ថា៖ « ខ្ញុ ំជឿថា សណា្ឋាគារ  
ន្រះ នឹង អាច ទាក់ ទាញ ភ្ញៀវ ទ្រសចរ  
និង អ្ន កជំនួញធំៗ មក ពី គ្រប់ ប្រទ្រស 
ក្នុង ពិភពលោក ឱ្រយ មក កាន់ ប្រទ្រស 
កម្ពុជា  ដើម្របី រើករយ ជា មួយ វប្របធម៌ 
អរិយធម៌ ដ៏ ស្រស់ ស្អាត និង សម្របូរ- 
ប្រប របស់ ប្រទ្រស កម្ពុជា »។ 

សណា្ឋាគារ លំដប់ ផ្កាយ ៥ន្រះ មាន   
បន្ទប ់ចនំនួ ២៤៧ ស្ថតិ នៅ ច ំកណា្តាល 
ប្រះ ដូង ន្រ រជ ធានី ភ្នំព្រញ ដ្រល ជា តំ-

បន ់មាន សកា្តា នពុល ទ្រសចរណ ៍បដ-ិ
សណា្ឋា រកិច្ច  និង ពាណិជ្ជកម្ម ។ 

លោកស្រី ឆយ សុីវលីន ប្រធាន 
សមាគម ទភីា្នាក ់ងារ ទ្រសចរណ ៍កម្ពជុា  
បានឱ្រយ ដឹងថា  សណា្ឋាគារ  ហ្រយា៉ៅត់- 
រើជនិសុ ីដ្រលជា មា៉ៅកយហីោ ដ ៏ល្រប ីលើ 
ពភិព លោក នងឹ រមួ ចណំ្រក្នងុការ ទាក-់ 
ទាញ ភ្ញៀវ ទ្រស ចរ កាន់ ត្រ ច្រើន មក  
ប្រទ្រស កម្ពុជា  ក្រយ ពី ស្ថាន ភាព 
ជំងឺកូវើដ ១៩  ធូរស្រលឡើង វិញ ។

លោកស្រ ីសុវីលនី  បាន បញ្ជាកថ់ា៖ 
« ន្រះ ជា ដំណឹង ល្អ  យើង មាន ផលិត- 
ផល ទ្រសចរណ ៍ថ្មីៗ បន្ថ្រម ទៀតដ្រល 
វា នងឹ ជយួ លើក ស្ទយួ វសិយ័ ទ្រសចរណ ៍ 
កម្ពុជា។ យើង មាន  ផលិត ផល ទ្រស - 
ចរណ៍ ល្អដូចន្រះ ដូច្ន្រះ ភ្ញៀវ ទ្រសចរ 
ល្អនៅ ជុ ំវញិពភិពលោក ក ៏នងឹ ចលូ មក 
ស្រុក យើង ច្រើន  ដ្ររ» ។ 

បើ តាម   អ្នក នាពំាក្រយ ក្រសងួ ទ្រសចរ- 
ណ៍ លោក  តុប  សុភ័ក បច្ចុប្របន្ន ក្រ-

សងួទ្រសចរណ ៍ បាន ផ្តល ់អាជា្ញាបណ័្ណ 
អាជីវកម្ម សណា្ឋាគារ សរុប   ២ ០៤៤  
នៅ កម្ពជុា  ក្នងុ នោះ មាន ចនំនួ  ៣៤៣  
កំពុង ប្រតិបត្តិការ នៅ ទីក្រុង ភ្នំព្រញ ។

របាយការណ៍ ក្រសួង រៀប ចំដ្រន ដី-  
នគរូបនីយ កម្ម  និង សំណង់  ឱ្រយ ដឹង  ថា  
ទនុ វនិយិោគ វសិយ័ សណំង ់ រយៈ ព្រល  
៩  ខ្រ  មាន តម្ល្រ   ៥ ៨៦៨  លាន ដលុា្លារ  
ថយ ចុះ  ៩,៦  ភាគរយបើ ធៀប នឹង   រយៈ- 
ព្រល ដូច គា្នា ឆ្នាំ ២០១៩៕  LA

ច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកប្ើប្ស់នឹងជួយធ្វើឱ្យមានការប្កួតប្ជ្ងដោយសុចរិត

យ៉ាត់រីជិនសីុភ្នព្ំញគ្ងបើកដំណើរការនៅខ្មករាឆ្នាំ២០២១

ថ្នាក់ ដឹកនំា កេមុហុ៊ន ជីប មុ៉ង ក្នងុ ពិធី កេងុ ពាលី សណ្ឋាគារ ហេយ៉ាត់ រីជិនសីុ ភ្នពំេញ កាល ពី ថ្ងេ ពេហសេបតិ៍។ រូបថត សហ ការើ
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ក្រមុហុ៊នប្រងរុស្រសី៊
ចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តកិារ
នៅតំបន់អាកទិច

ទីក្រុង ម៉ូស្គូៈ កៃុមហ៊ុន  បៃង យកៃស 
Rosneft   របស ់បៃទៃស រសុៃសី៊  កាល ព ីថ្ងៃ  
ពធុ បាន បៃកាស  ចាបផ់្តើម បៃតបិត្តកិារ 
សមៃប់ គមៃង បៃង   Vostok ដ៏ 
សមៃបើម នៅ តំបន់ អាកទិច ជា ផ្នៃក នៃ 
ផៃនការ  ថាមពល យុទ្ធសាសៃ្ត  របស់ 
បៃទៃសដៃល រងការ រិះគន់  ដោយ កៃុម 
អ្នក បរិសា្ថាន។ 

   លោក  Igor Sechin នាយក- 
បៃតបិត្ត ិនៃ  Rosneft បាន  បៃប ់លោក  
បៃធានាធិបតី   Vladimir Putin នៅ 
ឯកិច្ច បៃជុំ ក្ន៊ង ទីកៃុង មូ៉ស្គូថា៖«  ខ្ញ៊ំ  មាន 
សៃចក្ត ីរកីរាយ  សមូ ជមៃប ជនូ លោក 
បៃធានាធិបតី អំពី  ការ ចាប់ផ្តើម អនុវត្ត 
ជាក់ ស្តៃង នៃ គមៃង»។ 

 លោក បាន អរគុណ ចំពោះ លោក 
បៃធានាធិបតី  ដៃល គាត់ មាន ទំនាក់ទំនង  
ជិតស្និទ្ធ  សមៃប់ ការ អនុម័ត នៃ ចៃបាប់ 
សមៃបសមៃួល  ឱៃយ មាន ការ វិនិយោគ 
ក្ន៊ង តំបន់ អាកទិច នៃះ។ 

លោក Sechin បាន និយាយ ថា៖ 
« ការ ពៃយាករ និង ការ ងារ រុក រក  ពៃល នៅ 
កំពុង តៃ ដំណើរ ការ សៃប តាម ពៃល- 
វៃលា  របស ់យើង» ដោយ បន្ថៃម ថា  ការងារ  
រៀប ច ំបពំង ់បៃង  បៃវៃង  ៧៧០ គឡីមូ៉ៃតៃ  
និងកំពង់ផៃ  តៃូវ បាន បញ្ចប់ ហើយ។ 

 ផៃនការ យទុ្ធសាសៃ្ត សមៃប ់ធន ធាន   
រ៉ៃ  រហូត ដល់ ឆ្នាំ ២០៣៥  និងបំពៃញ 
តមៃូវ ការ ពិភពលោក ដៃល កើន ឡើង។ 

លោកបញ្ជាក ់ថា៖ «ធន ធាន រ៉ៃ នងឹ នៅតៃ  
មានគណុ សមៃបត្ត ិ បៃកតួ បៃជៃង នៃ សៃដ្ឋ-
កិច ្ច រុសៃស៊ី  នឹង បងា្ហាញ ទីតាំង  និង តួនាទី  
នៃ បៃទៃស  ក្ន៊ង ពិភពលោក»។

 កាល ព ីឆ្នា ំមនុ កៃមុ អ្នក បរសិា្ថាន បាន 
ទទចូ ឱៃយ រដ្ឋាភបិាល រសុៃសី៊   បញៃឈប ់ការ ផ្តល ់
អាជា្ញាបណ័្ណ ធ្វើ អាជវីកម្ម ជាចៃើន កន្លៃង 
នៅតំបន់ អាកទិច ។

គមៃង   Vostok  ជា គៃឹះ នៃ មហចិ្ឆតា  
នៅ តំបន់ អាកទិច របស់ ់ រុសៃសី៊  ដោយ 
បៃមលូ ផ្ត៊ ំនវូ សកម្មភាព  របស ់កៃមុហ៊នុ   
Rosneft  ជា ចៃើន ក្នង៊ តំបន់ ភាគ ខាង- 
ជើង បៃទៃស រុសៃសី៊  ជិត ផ្លូវ សមុទៃភាគ- 
ខាងជើង  ដៃល កៃុមហ៊ុន មាន បំណង  
ដើមៃប ីធ្វើ អាជវីកម្ម   ចៃក ចាយ  ដល ់តបំន ់
អឺរ៉ុប  និងអាសុី។ 

កាល ព ីខៃ កមុ្ភៈ  លោក Sechin បាន 
សនៃយា ចំពោះលោក ពូទីន ថា  គមៃង 
នោះ  នងឹ បង្កើត នវូ  ខៃត្ត ឥន្ធនៈ នងិ ឧស័្មន  
នៅ ជៃយ  Taymyr តបំន ់សុបីរឺ ី តបំន ់
ភាគ ខាង ជើង បំផុត  នៃ ទ្វីប អាសុី។ 

គមៃង ទាងំ មលូ នងឹ បងា្ហាញ នវូ ទនុ- 
វនិយិោគ  សរបុ  ១១១ ពាន ់លាន ដលុា្លារ  
រួម ទាំង  អាកាស យានដ្ឋាន ២ និង 
តំបន់ ឧសៃសាហកម្ម  ១៥ កន្លៃង។ 

 គមៃង   ដ ៏សមៃបើម នៃះ កប៏ាន  ពៃយាករ 
បង្កើត ការងារ ១៣០  ០០០ កន្លៃង នងិ 
អនុញ្ញាត ឱៃយ មាន ការ ពៃយាករ បៃង 
បមៃុង ទុក បៃហៃល ៥ ពាន់ លាន តោន 
នៃ បៃង  ឥន្ធនៈ៕ AFP/RR

ត ពី ទំព័រ ១...និង ជជៃក ពិភាកៃសា ក្នង៊ 
ពៃល កន្លងមក នៃះ សាជីវ កម្មធានា ឥណ-
ទាន  គមៃង នឹង ដក់ឱៃយ ដំណើរការ នៅ 
ក្នង៊ ឆមាស ទី១  ឆ្នា២ំ០២១  ។

លោកបាន អះអាងថា សាជីវកម្ម 
ធានា ឥណទាន នងឹ កា្លាយ ជា បៃភព ទនុ 
បន្ថៃម ទៀត សមៃប់ សហគៃស ធុន- 
តចូ  នងិ មធៃយម ដៃល ពុ ំមាន ទៃពៃយ ធានា 
គៃប់គៃន់  ដើមៃបី  ជួយ ធានា ពួកគៃ 
បន្ថៃម ទំហំ នៃ ទៃពៃយ  ធានា ។ 

លោក បន្តថា ការបង្កើត សាជីវកម្ម 
ធានា ឥណទាន របស ់រដ្ឋាភបិាល នៃះ គ ឺ
ជា ការ គាទំៃ មយួ ថ្ម ីទៀត ទៅ លើ វសិយ័ 
ឯកជន ជា  ពសិៃស សហគៃស ធុនតូច  
នងិ មធៃយម ដើមៃបី ផ្តល់ ឱកាស ឱៃយ ពកួ គៃ 
ទទលួ  នងិ បៃើបៃស ់ឥណទាន ទៅ តាម  
តមៃូវការ  សៃប នឹង បៃភៃទ អាជីវកម្ម 
របស់ ពួក គាត់ ។

 លោកថ្លៃង ថា៖«យើង សង្កៃត ឃើញ  
កន្លង មក  សហគៃស ធុនតចូ  នងិ មធៃយម 
ភាគ ចៃើន ដក់ពាកៃយ ស្នើ សុំ ខ្ចី បៃក់ ពី 
ធនាគារ  និង មីកៃូហិរញ្ញវត្ថ៊ មួយ ចំនួន 
របស ់គាត ់ពុ ំមាន ទៃពៃយ ធានា គៃប ់គៃន ់

នោះ ទៃ  ដៃល នៃះ ធ្វើ ឱៃយគាត់ មិន អាច 
បៃើបៃស ់ឥណទាន ពៃញ លៃញ ទៅ តាម  
តមៃូវការ របស់ គាត់ »។

មន្តៃ ីជាន ់ខ្ពសរ់បសរ់ដ្ឋា ភបិាល បាន 
អំពាវ នាវ ឱៃយ សហគៃស ធុន តូច និង 
មធៃយម  នងិ កៃមុហ៊នុ ធរុកចិ្ច ដៃល មាន 
បញ្ហា បៃឈម ក្ន៊ង ការ ទទួល បាន កម្ចី 
ពីគៃឹះ សា្ថាន ហិរញ្ញវត្ថ៊សមៃប់ ពងៃីក  
និង និរន្តរភាព អាជីវកម្ម ក្ន៊ង អំឡ៊ង- 
ពៃល កា ររកី រាល ដល កវូដី១៩ ឱៃយ ដក ់
ពាកៃយ សុំកម្ចី ជា ថ្មី  បនា្ទាប់ពី រដ្ឋាភិបាល 
បាន បង្កើត សាជីវកម្ម ធានា ឥណទាន 
ដៃល  ជា  ឧបករណ៍ ហិរញ្ញវត្ថ៊ ថ្មី  ដៃល  
ទើប បង្កើត ជាមយួ នងឹ ទនុ ចុះ បញ្ជ ីចនំនួ  
២០០ លាន ដុលា្លារ។ 

ការ អពំាវនាវ នៃះ តៃវូ បាន ធ្វើ ឡើង ក្នង៊  
កម្ម វិធី ផៃសព្វ ផៃសាយ ស្តីពីការ បង្កើត សា- 
ជីវ កម្ម ធានា ឥណទាន កម្ព៊ជា នៅ ទី ស្តី- 
ការ កៃសួង កាល ពី  ដើម សបា្តាហ៍ នៃះ។ 

លោក រស់ សីលវ៉ា រដ្ឋ លៃខា ធិការ 
កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញ វត្ថ៊  បាន 
ថ្លៃង ក្ន៊ង កម្ម វិធី ផៃសព្វ ផៃសាយ សាជីវកម្ម 
ធានា  ឥណ ទាន នៃះថា នឹង ជួយ ឱៃយ 

សហគៃសធុនតូច និង មធៃយមអាច  
សា្តារ អាជីវកម្ម ឡើង វិញ។

លោក សីលវ៉ា បន្តថា សាជី វ កម្ម 
ធានា ឥណទាននៃះ ដៃល ចុះ បញ្ជ ីមលូ-
ធន ចំនួន  ២០០ លាន ដុលា្លារ សមៃប់ 
ផ្តល ់ ជាកម្ច ីឱៃយ សហគៃស ធនុ តចូ នងិ 
មធៃយម ពសិៃស វសិយ័ អាទភិាព  រមួមាន   
កសិកម្ម កម្ម ន្តសាល  ឧសៃសាហកម្ម 
និង សៃវកម្ម  ដៃល វិស័យ ទាំង នៃះ 
កំពុង រង ផលប៉ះ ពាល់ អាជីវកម្ម ក្ន៊ង 
អំឡ៊ង ពៃល នៃះ។ 

លោក ថ្លៃងថា៖«ខ្ញ៊សំមូអពំាវ នាវ សហ- 
គៃសធនុ តចូ នងិមធៃយម ទំាង អស់ ដៃល  
ជួប បញ្ហា ពិបាក ទទួល ហិរញ្ញបៃប ទាន   
ពី ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទាំង អស់ នាពៃល 
កន្លង មក សមូ អញ្ជើញ មកធ្វើ ការ  ស្នើ- 
សុំកម្ចី  ជា ថ្មីនៅ តាម ធនាគារ ពាណិជ្ជ 
ទាំង នៃះ ចាប់ ពី ពៃល នៃះ តទៅ » ។

លោកអះអាងថា  ក្ន៊ង រយៈ ពៃល ខ្លី 
(២០២១-២០២៣)ទឹក បៃក់ ដៃល  
SMEs១ សា្ថាបន័ អាច ខ្ច ីខ្ពស ់បផំតុ តៃមឹ  
៥០មុឺន  ដុលា្លារ  ។ 

លោក ថ្លៃងថា៖«យទុ្ធសាស្តៃ យើង ធ្វើ 
យា៉ាងណា ជយួ សហគៃសធនុតចូ នងិ  
មធៃយម ឱៃយ  អាច ដណំើរ  ការ អាជវីកម្ម របស់ 

ពកួ  គៃ បាន ទៅ ដោយ រលនូ នៅ ក្នង៊ អឡំង៊ 
ពៃល មានវិបត្តិ នៃះ » ។ 

សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ាន របស ់កៃសងួ  
សៃដ្ឋ កិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថ៊ បាន ឱៃយ ដឹង ថា 
សាជីវកម្ម ឥណទាន កម្ព៊ជា នឹង ទម្ល៊ះ 
របាងំ ដៃល រាងំ ស្ទះដលដ់ណំើរ ការ នៃការ  
ផ្តល់ហិរញ្ញ បៃបទាន បៃកប ដោយ បៃសទិ្ធ-
ភាព នងិ ផ្តល ់ឱកាស ថ្ម ៗី  ដល ់គៃឹះ សា្ថាន 
ធនាគារ  និង គៃឹះ សា្ថាន មីកៃូ ហិរញ្ញ   វត្ថ៊  
ក្ន៊ងការ ពងៃីក វិសាលភាព មូលដ្ឋាន 
អតិថិជន របស់ ខ្លួន ។ 

បើ តាម  លោក រស់ សុីលវ៉ា  ដើមៃបី 
សា្តារ សៃដ្ឋកចិ្ច កៃយ វបិត្ត ិជងំ ឺកវូដី ១៩ 
រដ្ឋា ភិបាល កម្ព៊ជា កំពុងខិត ខំ  ស្វៃង រក 
ហិរញ្ញ បៃប ទាន បន្ថៃម ទៀត ពី ដៃគូហិរញ្ញ-  
វត្ថ៊ អន្តរជាតិ  ដោយ លោក អះអាង ថា 
ធនាគារ ពភិព លោក (WB) គៃង   នងឹ 
ផ្តល់ ហិរញ្ញបៃបទាន បៃហៃល ១០០  
លាន ដុលា្លារ ដល់ រដ្ឋា ភិបាលសមៃប់ 
ជា ទុន បន្ថៃម ទៀត។

សាជីវ កម្ម នៃះ តៃូវ បាន បង្កើត ឡើង 
ជា កៃមុហ៊នុរដ្ឋដោយ អនកុៃតឹៃយលៃខ ១៤០ 
អនកៃ.បកចុះថ្ងៃទ១ី កញ្ញា ឆ្នា២ំ០២០  
និងបានចុះបញ្ជីនៅកៃសួងពាណិជ្ជ- 
កម្មនៅថ្ងៃទី១៣ វិច្ឆកិាឆ្នានំៃះ៕ LA

ហុឹន ពិសី

ភ្នំព្រញៈ ផលិតផល  កសិកម្ម មួយ 
ចនំនួ ក្នង៊ ខៃត្ត ស្ទងឹ តៃង តៃវូ  បាន រពំងឹ 
ថា នឹង មាន ទីផៃសារ កាន់ តៃ ល្អ បនា្ទាប់ ពី 
អាជា្ញាធរ ខៃត្ត បាន ចុះ អនុសៃសរណៈ នៃ 
ការ យោគ យល់  (MoU) ជា មួយ នឹង 
កៃមុហ៊នុ ធ ំមយួ របស ់ចនិ  ដើមៃប ី បង្កើន 
សកា្តានុពល ដំ ដុះ និង អាច ឈាន ទៅ 
បង្កើត រោង ចកៃ កៃច្នៃ សមៃប ់នា ំចៃញ 
នៅ ពៃល ខាង មខុ  ។ នៃះ បើ យោង តាម 
អ្នក នាំ ពាកៃយ រដ្ឋបាល  ខៃត្ត ស្ទឹង តៃង ។ 

លោក ម៉ៃន គងុ អ្នក នា ំពាកៃយ រដ្ឋបាល  
ខៃត្ត ស្ទងឹ តៃង បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ 
នា    ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ ថា ផលិត ផល កសិ - 
កម្ម មួយ ចំនួន ក្ន៊ង ខៃត្ត ស្ទឹង តៃង នឹង 
អាច មាន ទផីៃសារ កាន ់តៃ ល្អ បនា្ទាប ់ពខីៃត្ត 
បាន  ចុះ អនុសៃសរណៈ  ជា មយួ កៃុម ហ៊ុន 
មក ព ីបៃទៃស ចនិ ហ៊នុ  ទ ីខអូលិធឌី។ី 
លោក បន្ត ថា ហ៊ុន ទី  ជា កៃុមហ៊ុន ធំ 
មានអ្នក បច្ចៃក  ទៃស  និង មាន ទីផៃសារ 
នៅ  កៃ បៃទៃសចៃើន ហៃត ុនៃះ លោក 
សងៃឃមឹ ថា កសកិរ   នងឹ ទទលួ បាន  អត្ថ- 
បៃយោជន៍ ចៃើន  ពី MoU នៃះ ។ 

លោក និយាយ ថា៖ «នៅ ពៃល ដៃល 
មាន កៃុមហ៊ុន មួយ ធានា បៃមូល ទិញ 
ផលតិ ផល កសកិម្ម ចៃបាស ់លាស ់យើង  
រពំងឹ ថា បរមិាណ ផលតិ នងិ គណុ ភាព 
ផលតិ ផល កសកិម្ម របស ់យើង នងឹ ស្ទ៊ះ 
កើន មួយ កមៃិត ទៀត ហើយ នៅ ពៃល 
នោះ បៃក់ ចំណូល របស់ បៃជាជន ក្ន៊ង 
តំបន់ ក៏ កើន ឡើង  ដៃរ»។

លោក បៃប់ ទៀត ថា កៃុមការងារ 
ដៃល  មាន តំណាង ពី កៃុមហ៊ុន ហ៊ុន ទី 
និង អាជា្ញាធរពាក់ ព័ន្ធ  នឹង ធ្វើ ការ សិកៃសា 
និង រៀបចំ ផៃនការរួម   ដៃល មាន រយៈ- 

ពៃល ៥ ឆ្នា ំ ដើមៃប ីលើក កម្ពស ់ការដដំុះ   
ដណំា ំមយួ ចនំនួ  តាម រយៈ ការ បណ្តុះ- 
បណា្តាល បៃជាកសិករ ពី វិធី សាសៃ្ត ដំ-  
ដុះ ការ ផ្តល់ ពូជ និង បៃមូល ទិញ។

ផៃនការ វិនិយោគ ដំបូង របស់ កៃុម-
ហ៊ុន អាច មាន តៃឹម ការ បៃមូល   ទិញ 
ផលិត ផល កសិកម្ម មួយ ចំនួន ដូច ជា 
សា្វាយកៃវ រមៀត សា្វាយចន្ទ ីនងិ ដឡំងូ- 
ម។ី នៅ ពៃល កៃមុហ៊នុ ពនិតិៃយ ឃើញ ថា 
ផលិតផល ទាំង អស់ នោះ មាន គុណ ភាព 
ល្អនងិ មាន បរមិាណ ចៃើន គៃប ់គៃន ់ កៃមុ-  
ហ៊ុន អាច នឹង បើ ក រោង ចកៃ កៃច្នៃ ផង- 
ដៃរ ។  នៃះ បើ   តាម លោក ម៉ៃន គុង។ 

នៅ ក្នង៊ ពធិ ីចុះ   MoU កាល ពថី្ងៃចន្ទ 
លោក ម៉ុម សារឿន អភិបាល ខៃត្ត 
ស្ទឹង  តៃង បាន ឱៃយ ដឹង ថា នៃះ ជាការ- 
ធ្វើកិច្ច សហ បៃតិបត្តិការ វិនិយោគ លើ 
ដំណាំ  កសិកម្ម រវង ខៃត្តស្ទឹងតៃង  

ជា មយួ  កៃមុហ៊នុ វនិយិោគ ដើមៃបី បង្កើត 
សកា្តានពុល ដដំុះ ក្នង៊ ខៃត្ត ។ លោក បន្ត   
ថា៖« MoU នៃះ ក៏ ដើរ សៃបជាមួយ គោល- 
នយោបាយ របស់ រដ្ឋាភិបាល កម្ព៊ជា 
ក្នង៊ កៃបខណ័្ឌ អភវិឌៃឍ នខ៍ៃត្ត នងិ កម្ម វធិ ី
អភិវឌៃឍ ន៍មូលដ្ឋាន រយៈពៃល ៥ ឆ្នាំ 
ដៃល ខៃត្ត បាន ដក់ ចៃញ ផង ដៃរ » ។

លោក Wang Antony បៃធានកៃុម - 
បៃកឹៃសាភបិាល កៃមុហ៊នុ ហ៊នុ  ទ ីក ៏បាន 
ឱៃយ ដងឹ   ដៃរ ថា  អនសុៃសរណៈ នៃះ បញ្ជាក ់
ឱៃយ ឃើញ ពី ការ ពងៃឹក កិច្ច សហ បៃតិ- 
បត្តិ  ការ រវង វិស័យ ឯកជន និង រដ្ឋ ក្ន៊ង 
ការ ជយួ ជរំញុ កណំើន សៃដ្ឋកចិ្ច កម្ពជ៊ា 
តាម រយៈ វសិយ័ កសកិម្ម នងិ ការបង្កើត  
ការ ងារ ថ្ម ីសមៃប ់បៃជាកសកិរ នៅ ក្នង៊ 
តបំន ់ ។ កៃមុហ៊នុ  មនិ តៃមឹ តៃ វនិយិោគ 
លើ ការ ដ ំដុះ ដណំា ំកសកិម្ម មយួ ចនំនួ 
ប៉ុណ្ណោះ ទៃ ប៉ុន្តៃ កៃុមហ៊ុន  ក៏ អាច នឹង 

វិនិយោគ  លើ ការ សាងសង់ រោង ចកៃ 
កៃ ច្នៃផលិត ផល កសិកម្ម  ផង ដៃរ ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ « កៃមុហ៊នុ នងឹ ធ្វើការ 
វិនិយោគ លើ ការ កៃច្នៃ ផល កសិកម្ម 
ឱៃយមាន គណុភាព សវុត្ថភិាព នងិ អនា-
ម័យ ដើមៃបី នាំ យក ទៅ ទីផៃសារ   បៃទៃស 
នានា លើ ពិភពលោក» ។

រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសងួ កស ិកម្ម  រកុា្ខា បៃ មាញ ់
និង នៃ សាទ លោក វៃង សា ខុន បាន 
សា្វាគមន៍ ចំពោះ ការ ចុះ អនុសៃសរណៈ 
នៃះ ដោយ លោក បៃប់ ថា ហ៊ុន  ទី  គឺ 
ជា កៃមុហ៊នុ ធ ំនងិ កពំងុ មាន បៃតបិត្ត-ិ 
ការ  ជា ចៃើន កន្លៃង នៅ កម្ព៊ជា ទាក់ ទង 
នឹង ការ កៃច្នៃ  វៃច ខ្ចប់ និង នាំ ចៃញ។ 
កៃុមហ៊ុននៃះ  មាន ឃ្លាំង និង ទូកក ធំៗ 
ដើមៃបី  កៃច្នៃ និង វៃច ខ្ចប់សមៃប់ នាំ- 
ចៃញ ទៅ កៃ បៃទៃស    ។

លោក ថ្លៃង ថា៖  « MoU នៃះ នងឹ ជយួ 
ធ្វើ ឱៃយ ការ នាំ ចៃញ ផលិត ផល កសិកម្ម 
កម្ពជ៊ា ទៅ ទផីៃសារ បរទៃស កើន ឡើង ខ្ពស ់ 
នៅ ពៃល អនាគត»។

ទោះ យា៉ាង ណា លោក សាខនុ បៃប ់ 
ថា ការ នាំ ចៃញ ផលិត ផល កសិកម្ម 
កម្ពជ៊ា ទៅ កៃ បៃទៃស ក ៏ជបួ បៃទះ នងឹ 
បញ្ហា បៃឈម ចៃើន ដៃរ មាន  ដូច ជា 
តម្លៃ អគ្គិសនី  និង តម្លៃ ដឹក ជញ្ជូន   ខ្ពស់ 
ខណៈ   ហៃដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ ក៏ នៅ មាន 
ភាព ទន់ ខៃសាយ ផង ដៃរ  ។ 

របាយការណ ៍ព ីកៃសងួ កសកិម្ម រកុា្ខា- 
បៃមាញ់ និង នៃសាទ ឱៃយ ដឹង ថា ការនាំ-  
ចៃញ ផលិត ផល កសិកម្ម ពី   កម្ព៊ជា ទៅ 
ទីផៃសារ អន្តរជាតិ  ចាប់ ពី ខៃ មករា ដល់ 
ថ្ងៃ ទី ១១ ខៃ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០ មាន  
៣ ០៣៩ ០៣០ តោន  គឺបៃហាក់បៃ-
ហៃល     រយៈពៃល  ៩ខៃ   ឆ្នា ំ ២០១៩ ដៃល  
មាន  ៣ ០៦៥ ៥៥៥តោន ៕ LA

សាជីវកម្មធានាឥណទាន...

ក្រមុហុ៊នចិនចុះMoUពង្រកីសកា្តានុពលកសិកម្មនៅស្ទងឹត្រង

លោក មុ៉ម សារឿន (ឆ្វ្រង) ចុះ MoU ជា មួយ លោក Wang Antony។ សហ ការី
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 ការផ្ទុះ ឡើង នៃ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ គឺ វា បាន 
បង្ហាញ អំពី សារៈសំខាន់ នៃ បៃព័ន្ធ ផ្តល់ 
សៃវា ថៃទាំ សុខភាព ឯកជន ដៃល ដើរ- 
តនួាទ ីយ៉ាងសខំាន ់ក្នងុការ បពំៃញ ចន្លោះ 
ខ្វះខាត ផ្នៃក សៃវា សុខភាព ក្នុង អំឡុង 
ពៃល មាន ជំងឺ រាតតៃបាត  ។ 

 ក្នុង គៃ ដ៏ លំបាក នៃះ ខណៈដៃល 
ពៃះរាជាណាចកៃ កម្ពុជា កំពុង បង្កើន 
កចិ្ចខតិខ ំបៃងឹបៃង ដើមៃប ីយកឈ្នះ លើ 
ជងំ ឺកវូដី  ១៩ មន្ទរីពៃទៃយ រ៉យូ៉ាលភ់្នពំៃញ 
បានរួម ចំណៃក ដល់ ការគាំទៃ ផ្នៃក 
វៃជ្ជសាស្តៃ ដៃល តៃូវការ ជា ចាំបាច់ ។ 

 មន្ទីរពៃទៃយ ថៃ ដ៏ ទំនើប ដៃល បាន 
ចាប់ផ្តើម បៃតិបត្តិការ កាលពី ខៃតុលា 
ឆ្នាំ២០១៤ មួយ នៃះ បានផ្តល់ ធន-
ធាន  រប ស ់ខ្លនួ ដើមៃបី បៃយទុ្ធ បៃឆងំនងឹ 
ជំងឺ រាតតៃបាត ដៃល កំពុង កើតមាន ។ 

 បៃធាន មន្ទីរពៃទៃយ Royal Bang-
kok Hospital Group បៃចាំ កម្ពុជា 
លោក Narintara Boonjongcha-
roen បាន ឱៃយ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ដឹងថា ៖      
« ក្នងុអឡំងុពៃល កើតមាន ជងំ ឺក ូវដី ១៩ 
[ ដំបូង ] មន្ទីរពៃទៃយ រ៉ូយ៉ាល់ភ្នំពៃញ គឺ 
ស្ថតិនៅ ជរួមខុ ជាមយួ រាជរដ្ឋាភបិាល 

កម្ពជុា នងិ អ្នកជនំាញ អន្តរជាត ិមកព ី
កៃសួងសុខាភិបាល មជៃឈមណ្ឌល 
គៃប់គៃង ជំងឺ អង្គការ សុខភាព ពិភព-
លោក និង វិទៃយាសា្ថាន បា៉ាស្ទ័រ ដើមៃបី 
ដោះសៃយ ជាមួយនឹង ការធ្វើ រោគ- 
វនិចិ្ឆយ័ នងិ ពៃយាបាល អ្នកជងំ ឺក ូវដី ១៩ 
មន្ទីរពៃទៃយ រ៉ូយ៉ាល់ភ្នំពៃញ មាន ភាព- 
រឹងមាំ និង មាន សមត្ថភាព គៃប់គៃន់ 
ក្នងុការ ដោះសៃយ ជាមយួនងឹ ការឆ្លង 
រាលដល  និង រោគរាតតៃបាត នាពៃល 
អនាគត ដៃលនៅ មនិទាន ់សា្គាល ់អត្ត-
សញ្ញាណ » ។ 

 មន្ទីរពៃទៃយ រ៉ូយ៉ាល់ភ្នំពៃញ ជា សមា-
ជិក នៃ Bangkok Dusit Medical 
Services (BDMS) ដៃលជា 
កៃុមហ៊ុន សាធារណៈ នៅ បៃទៃស ថៃ ។ 
មាន ទីតាំង ស្ថិតនៅ បណ្តោយ មហាវិថី 

សហព័ន្ធ រុសៃសុី មន្ទីរពៃទៃយ មួយ នៃះ 
មាន គៃ សមៃក ពៃយាបាល ចំនួន 

១០០ គៃ និង មាន សៃវាកម្ម 

ឧទ្ធមា្ភាគចកៃ ក្នុង នះ មាន បុគ្គលិក 
បរទៃស បៃហៃល ២០ភាគរយ  ខណៈ 
៨០ ភាគរយ ទៀត ជា បុគ្គលិកនៅ 
ក្នុងសៃុក ។  

 លោក ឱៃយ ដឹងថា  មន្ទីរពៃទៃយ រ៉ូយ៉ាល់-
ភ្នំពៃញ គឺជា មន្ទីរពៃទៃយ ដំបូង គៃ  និង 
តៃ១គត ់នៅ កម្ពជុា ដៃល ទទលួ សា្គាល ់
គណុភាព ដោយ គណៈកម្មការ   Joint 
Commission International ។ 
ដោយ មាន បរិកា្ខារ ទំនើបៗ និង វៃជ្ជ-
បណ្ឌិត ជំនាញៗ មន្ទីរពៃទៃយ នៃះ  
កំពុងផ្តល់ ជូន ការពៃយាបាល បៃកប- 
ដោយ គណុភាព ខ្ពស ់សមៃប ់បៃជាជន  
កម្ពុជា និង សហគមន៍ ជនបរទៃស ។ 

« ការចលូរមួចណំៃក ដ ៏សខំាន ់របស ់
យើង ចំពោះ ការថៃទាំ សុខភាព នៅ 
កម្ពុជា គឺ ការលើកកម្ពស់ ស្តង់ដនៃ 
ការថៃទាំ វៃ ជ្ជសាស្តៃ កមៃិត អន្តរជាតិ 
ដៃល ទទលួសា្គាល ់គណុភាព ព ីគណៈ-
កម្មការ អន្តរជាតិ Joint Commis-

sion International ចាប់តាំងពី ឆ្នាំ 
២០១៧» ។ 

« អ្នកដំណើរ អន្តរជាតិ ភ្ញៀវទៃសចរ 
អ្នកការទូត និង អ្នកស្ម័គៃចិត្ត មាន 
អារម្មណ៍ ធូរសៃល នៅពៃល ពួកគៃ 
បាន ដឹងថា  ពៃះរាជាណាចកៃ កម្ពុ- 
ជាមាន មន្ទីរពៃទៃយ ស្តង់ដ អន្តរជាតិ 
ដើមៃបី មើលថៃ ពួកគៃ ពៃញ ១ឆ្នាំ និង 
ជួយ ពួកគៃ ក្នុង ការធ្វើ មាតុភូមិនិវត្តន៍ 
ដោយ សុវត្ថិភាព នៅពៃល ពួកគៃ ធា្លោក់ 
ខ្លួន ឈឺ ។ 

លោក Boonjongcharoen 
បានមានបៃសាសន៍ថា ៖« មន្ទីរពៃទៃយ 
រ៉ូយ៉ាល់ភ្នំពៃញ តាមរយៈ បណា្តោញ 
BDMS របស់ យើង តៃូវបាន ទទួល 
សា្គាល ់ដោយ មជៃឈមណ្ឌល ធានារា៉ាបរ់ង 
សុខភាព និង មជៃឈមណ្ឌល សង្គៃះ 
បនា្ទាន ់នៅ ជុវំញិ ពភិពលោក ដើមៃប ីជយួ 
ដល់ អ្នកជំងឺ ទាំង ផ្នៃក ហិរញ្ញវត្ថុ និង 
ការពៃយាបាល » ។ 

 ការពៃយាបាល នៅ មន្ទីរពៃទៃយ នៃះ រួម 
មាន  ការថៃទាំ មា្តាយ  និង កុមារ ជំងឺ - 
ស្ទះ ឬដច់ សរសៃឈាម ខួរកៃបាល 
របសួកៃបាល  ជងំ ឺមៃរោគ ក្នងុ ឈាម វះ-
កាត់របួសដោយគៃះថា្នាក់ រួមទាំង 
វះកាត់ឆ្អឹង ការពៃយាបាលជំងឺបៃះដូង 
ការស្ទះសរសៃឈាមបៃះដងូ   នងិជងំ-ឺ
ជា ចៃើនមុខទៀត។  

 យោងតាម ផៃនការ យុទ្ធសាស្តៃ 
សុខភាព កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៦-២០២០ 
បាន ឱៃយ ដឹងថា  មាន គៃឹះសា្ថាន សុខា-
ភបិាល សាធារណៈ បៃមាណ១ ០០០ 
កន្លៃង និង អ្នកផ្តល់ សៃវា ថៃទាំ សុខ-
ភាព ឯកជន ចំនួន ៨ ០០០ កន្លៃង 
ផៃសៃង ទៀត    នៅ ទូទាំងបៃទៃស ។ 

 មន្ទីរពៃទៃយ រ៉ូយ៉ាល់ភ្នំពៃញ ផ្តាត- 
សំខាន់ ទៅលើ ការពិគៃះ យោបល់ 
ផ្នៃក វៃជ្ជសាស្តៃដោយ អ្នកជនំាញ ជន-
ជាតិ ថៃ  និង អន្តរជាតិ និង តាមរយៈ 
ការពគិៃះ យោបលព់ ីចមា្ងាយ (tele-
conference) ជាមួយ អ្នកឯកទៃស 
នៅ មន្ទីរពៃទៃយ បាងកក និង បណា្តោញ 
BDMS។ 

 ការពិគៃះ យោបល់ នៃះ គឺ ដើមៃបី 
ធានាបាន នវូ គណុភាព ខ្ពស ់នៃ ស្តងដ់ 
វៃជ្ជសាស្តៃ នៃ ការថៃទាំ ដើមៃបី ផ្តល់ 
សុវត្ថិភាព ខ្ពស់បំផុត ដល់ អ្នកជំងឺ ។ 

 មន្ទីរពៃទៃយ រ៉ូយ៉ាល់ភ្នំពៃញ បំពាក់ 
ដោយបរិកា្ខារ និងសមា្ភារវៃជ្ជសាស្តៃ 
ទំនើប ៗ បំផុត ហើយបុគ្គលិកទាំង 
បរទៃសនិងក្នុងសៃុង  គឺសុទ្ធសឹងតៃ 
ទទួល បាន ការបណ្តុះ បណា្តោល ផ្នៃក 
វៃជ្ជសាស្ត ៃ យ៉ាងតៃឹមតៃូវ និង  សា្ទាត់- 
ជំនាញ ដើមៃបី ដោះសៃយ ជាមួយ 
សា្ថានភាព សង្គៃះ បនា្ទាន់ និង សា្ថាន-
ភាព ដៃល គំរាមកំហៃងដល់ អាយុ-
ជីវិតយ៉ាងមានបៃសិទ្ធភាព ៕  

មន្ទីរពេទេយផ្តល់សេវាបញ្ជូនអ្នកជំងឺមានភាពងាយសេួល និងឆាប់រហ័ស។  បុគ្គលិកផ្នេកសង្គេះបន្ទាន់តេៀមរួចរាល់ដើមេបីជួយសង្គេះអ្នកជំងឺ។ 

មន្ទីរពេទេយរ៉ូយ៉ាល់ភ្នំពេញផ្តល់ការថេទាំវេជ្ជសាស្តេលំដាប់ខ្ពស់មួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។  



WORLD

www.postkhmer.com

របាយការណ៍ៈទាហានអូស្ត្រាលីបានសម្លាប់ជន-
ជាតិអាហ្វហា្គានីស្ថាន៣៩នាក់ដោយខុសច្រាបាប់

សុខ  វេង ឈាង

ថ្ងៃបុណៃយThanksGiving
គឺជាថ្ងៃដៃលពលរដ្ឋអាមៃរិក
សមៃកពីការងារដើមៃបីជួប-
ជុំគៃួសារនិងជប់លៀងហូប-
អាហាររួមគ្នានៅចុងខៃវិច្ឆិកា
ជាងរៀងរាល់ឆ្នាំ។តៃសមៃប់
ឆ្នាំ២០២០នៃះពលរដ្ឋអាមៃរកិ
រាប់លានគៃួសារតៃូវរំពឹងលើ
សបៃបរុសជនដើមៃបមីានអាហារ
ហូបចុកនៅថ្ងៃបុណៃយនៃះបន្ទាប់-
ពីការកើនឡើងនៃការបាត់បង់
ការងារនិងការបាត់បង់បៃក់-
ចំណូលដោយសារតៃបញ្ហា

សៃដ្ឋកិច្ចដៃលបង្កឡើងដោយ
COVID-19។
របាយការណ៍នៃការស្ទង់មតិ

ដោយការិយាល័យជំរឿនអា-
មៃរកិពីចងុខៃតលុាដល់ដើម-
ខៃវិច្ឆិកាបានបងា្ហាញថាមាន
តិចជាងពាក់កណ្ដាលនៃគៃសួារ
អាមៃរិក ដៃលមានកូនបាន
ឆ្លើយថាពកួគៃ«មានទនំកុចតិ្ត
យា៉ាងខ្លាំង»ថានឹងមានថវិកា
គៃប់គៃន់សមៃប់ទិញអាហារ
សមៃប់ខៃកៃយ។បៃមាណ
៥,៦លានគៃសួារបានឆ្លើយថា
ពកួគៃមានការលំបាកក្នងុទញិ
អាហារសមៃប់រយៈពៃល

ប៉ុន្មានសបា្ដាហ៍មុននៃះ។
របាយការណ៍ដដៃលបងា្ហាញ

ថាគៃួសារដៃលមិនមៃនជា
ជនជាតិសៃបៃកសគឺរងឥទ្ធពិល
ខ្លាំងជាងគៃដោយគៃួសារ
ជនជាតិសៃបៃកខ្មាបៃមាណ
២៧% និងគៃួសារជនជាតិ-
ឡាតីនបៃមាណ២៣%បាន
ឆ្លើយថាពកួគៃមនិមានអាហារ
គៃបគ់ៃន់សមៃប់បរភិោគក្នងុ
ពៃលខ្លះឬជាញឹកញាប់ ក្នុង
រយៈពៃលប៉ុន្មានសបា្ដាហ៍មុន
បើបៃៀបធៀបនងឹគៃសួារសៃបៃក
សបៃមាណ១២%ដៃលឆ្លើយ
បៃបនៃះ។

អ្នកវិភាគមួយចំនួន បាន
បៃៀបធៀបស្ថិតិឆ្នាំនៃះទៅនឹង
ស្ថិតិពីឆ្នាំ២០១៩ ដៃលបាន
បងា្ហាញថា ភាពអត់ឃ្លានក្នុង
គៃសួារដៃលមានកូនបានកើន-
ឡើង៣ដង និងអសន្តិសុខ-
សៃបៀងបានកើនឡើងទ្វៃដង។
កាលពីខៃកញ្ញាសភាអាមៃរិក
បានអនុម័តបញ្ចៃញថវិកា
សង្គៃះសៃដ្ឋកិច្ចចំនួន២,២ពាន់-
លានដុលា្លារដើមៃបីជួយឧបត្ថម្ភ
ពលរដ្ឋដៃលបាត់បង់ការងារ
នងិជយួគទំៃកម្មវធិីចៃកចាយ-
អាហារ។តៃឥទ្ធិពលនៃថវិកា
នៃះគឺមានអាយុកាលខ្លីហើយ

ថវិកាភាគចៃើន បានបៃើអស់
នៅចុងខៃកញ្ញា។
បញ្ហាភាពអត់ឃ្លានបច្ចុបៃបន្ន

ក៏អាចនឹងពិបាកជាងមុនខណៈ-
ពៃលដៃលករណីCOVID-19
ស្ទុះឡើងម្ដងទៀតនៅទូទាំង-
សហរដ្ឋអាមៃរិកធ្វើឱៃយទីកៃុង
នងិរដ្ឋមយួចនំនួតៃៀមបទិការ-
ធ្វើដំណើរចៃញចូលពីគៃហ-
ដ្ឋាន។ពលរដ្ឋអាមៃរកិជាចៃើន
ស្លន់ស្លាដណ្ដើមគ្នាបៃមូលទិញ
យកម្ហបូអាហារនងិផលតិផល
ផៃសៃងៗស្តកុទុកជាថ្មីធ្វើឱៃយមាន-
ការប៉ះពាល់ដល់ខៃសៃចងា្វាក់-
ផ្គត់ផ្គង់។ផៃសារធំៗដូចជាWal-

mart,Kroger,Publix, និង
H-E-Bបានបងា្ហាញការពៃយួបា-
រម្ភអពំីកង្វះអាហារនងិផលតិ-
ផលបៃើបៃស់ដូចកាលពីខៃ
មីន។ផៃសារទំាងនៃះបានសមៃច
ធ្វើការកណំត់ចំននួអាហារនងិ
ផលិតផលដូចជាសាច់គៃឿង-
កបំ៉ងុម្ហបូអាហារនងិកៃដស-
អនមយ័ដៃលអាចទញិដោយ
ភ្ញៀវ១រូបដើមៃបីធានថាមាន
គៃប់គៃន់សមៃប់ភ្ញៀវទាំង-
អស។់គៃរពំងឹថាផៃសារទាងំនៃះ
បានតៃៀមខ្លួនផ្គត់ផ្គង់បាន-
គៃប់គៃន់សមៃប់ការសមៃុក
មកទិញរបស់ពលរដ្ឋ៕

សៅ សម្ភសេស

យោងតាមរបាយករណ៍យោធារបស់
បៃទៃសអូសៃ្តាលីចំពោះឧកៃិដ្ឋកម្ម-
សង្គៃមបានរកឃើញភស័្តតុាងដៃល
បងា្ហាញថា ទាហានអូសៃ្តាលីបាន
សមា្លាប់អ្នកទោស កសិករនិងជន-
សុីវិល ជនជាតិអាហ្វហា្គានីសា្ថានចំ-
នួន៣៩នក់ដោយខុសចៃបាប់។
មៃបញ្ជាការកងកមា្លាំងការពារជាតិ

អសូ្តៃលីនយឧត្តមសៃនយី៍Angus
Campbellបាននិយាយកាលពីថ្ងៃ
ពៃហសៃបតិ៍សបា្ដាហ៍មុនថាតួលៃខដ៏គួរ-
ឱៃយអាមា៉ាសន់ៃះរមួមានករណសីមាជកិ
លៃបាតគុកថ្មីបានបាញ់សមា្លាប់អ្នកទោស
មា្នាក់ដើមៃបីអនុវត្តការបាញ់កាំភ្លើងជា
លើកដំបូងរបស់គៃដៃលគៃហៅថា
“ការបង្ហរូឈាម”។បន្ទាប់មកទៀតទា-
ហាននងឹរៀបចំអាវធុដក់សម្ដៃងនងិ
ធ្វើជាផៃសាយតាមវិទៃយុថាអ្នកទោសតៃវូ-
បានសតៃូវលួចបាញ់សមា្លាប់តៃម្ដង។
លោកCampbellបានបៃប់កៃមុ-

អ្នកយកពត័៌មាននៅទកីៃងុកង់បៃរា៉ាថា
ការសមា្លាប់ដោយខសុចៃបាប់បានចាប-់
ផ្តើមតាំងពីឆ្នាំ២០០៩ហើយកើត
ឡើងចៃើនបផំតុក្នងុចន្លាះឆ្នាំ២០១២
នងិ២០១៣។លោកបាននយិាយថា
សមាជិកខ្លះក្នុងកងកមា្លាំងពិសៃស
(SpecialAirService)បានតម្កើង
«វបៃបធម៌មានតៃឯងនងិវបៃបធម៌ចៃបាងំ-
គ្នា»ទៀតផង។
ឧត្តមសៃនយីទ៍ោPaulBrereton

ចៅកៃមនងិជាអ្នកការពារកងទព័បាន
សុើបអង្កៃតលើករណីទាំងនៃះអស់
រយៈពៃល៤ឆ្នាំដោយពិនិតៃយទៅលើ
សំណើនិងការសមា្ភាសសាកៃសីជាង
៤០០នក់និងពិនិតៃយមើលឯកសារ
រាបព់ាន់ទពំ័រទៀត។លោកBrereton
បានណៃនំឱៃយមានការសុើបអង្កៃត
ទាហាន១៩នក់ដើមៃបីធ្វើការផ្តន្ទា-
ទោសលើករណផីៃសៃងៗរមួទាងំឃត-
កម្មផងដៃរ។
របាយការណ៍នៃះ បានបងា្ហាញថា

ទាហានកងកមា្លាំងពិសៃស ២៥នក់
បានពាក់ព័ន្ធនឹងករណីសមា្លាប់ដោយ-
ខុសចៃបាប់ដោយផ្ទាល់ឬ«ចូលដៃចូល-
ជើង»ក្នងុឧបៃបត្តហិៃតុចំនួន២៣ដច់-
ដោយឡៃកពីគ្នា។របាយការណ៍បាន
បន្តថាឧបៃបត្តិហៃតុចំនួន៣៦ នឹង
តៃវូបានសុើបអង្កៃតដោយសហពន័្ធ-
ប៉ូលិស។
ខងអាហ្វហា្គានសីា្ថានបាននយិាយ

ថា អូសៃ្តាលីប្តៃជា្ញា «ធានស្វៃងរក
យតុ្តធិម»៌មកឱៃយបៃទៃសខ្លនួផងដៃរ។
អ្នកសៃីSamanthaCrompvoets
អ្នកសិកៃសាដៃលបានធ្វើការសៃវជៃវ
ដបំងូចពំោះករណនីៃះបានបៃបស់ារ-
ព័ត៌មានBBCថាពួកគៃ(ប៉ូលិស)
ធ្វើដោយ«ចៃតនម្តងហើយម្តងទៀត
ហើយក៏ជាឧកៃិដ្ឋកម្មសង្គៃមគោល-
ដៅចពំោះពកួទំាងនះ»អ្នកនងមាន
អារម្មណ៍បៃបនៃះនៅពៃលដៃលអាន
របាយការណ៍នៃះរួច។
លោកCampbellបាននយិាយថា

គ្មានឧបៃបត្តិហៃតុណមួយអាចតៃូវ-
បានគៃ «ពិពណ៌នថាជាការបៃយុទ្ធ
ក្នុងសមរភូមិក្ដាគគុកនះទៃ»។
លោកបាននយិាយថា៖«គ្មាននរណ
មា្នាក់តៃូវបានគៃចោទនៅក្នុងកាលៈ-
ទៃសៈនៃះទៃពៃះចៃតនរបស់ជន-
ដៃដល់មិនចៃបាស់លាស់ ឬអាចនឹង
មានការយល់ចៃឡំនៅឡើយ»។
កាលពីពាក់កណ្ដាលខៃវិច្ឆិកាន-

យករដ្ឋមនៃ្តីអូស្តៃលី ScottMorri-
sonបានពៃមានថារបាយការណន៍ៃះ
គឺជា «ព័ត៌មានពិបាក និងជាការ-
លំបាកមួយសមៃប់អូសៃ្តាលី»នៅ
ពៃលឮពត័ម៌ានអពំីកងកមា្លាងំពសិៃស
របស់បៃទៃសខ្លួនធ្វើរឿងបៃបនៃះ។
លោកនយិាយថា៖«នៅក្នងុកៃមុកង-

កមា្លាំងការពារអូស្តៃលីនៃះ វាគឺជា
បរិបទវាជាចៃបាប់ វាជាវបៃបធម៌ដៃល
តមៃវូឱៃយយើងដងឹអពំីរឿងឱៃយគៃប់ជៃងុ-
ជៃយហើយបៃសិនបើយើងចង់
បៃឈមនឹងការពិតនៃរឿងនៃះយើង
តៃូវតៃបៃឈមនឹងការពិតនៃរឿង
ផៃសៃងដៃរ»។
យា៉ាងណមញិលោកCam-pbell

បានសម្ដៃងភាពសកសៅថា៖«ក្នងុ
នមកងកមា្លាំងការពារជាតិអូស្តៃលី
ខ្ញុំសមូទោសចពំោះបៃជាជនអាហ្វហា្គា-
នីសា្ថានដោយភាពស្មាះតៃង់និងសុំ-
ទោសចពំោះភាពគ្មានការទទួលខុស
និងកំហុសខុសឆ្គងណមួយរបស់
ទាហានអូស្តៃលី»។
យោងតាមសារព័ត៌មានAlJazeera

រាយការណ៍ពីទីកៃុងCanberra
ខណៈដៃលករណីពៃហ្មទណ្ឌខ្លះអាច
ចណំយពៃលរាប់ឆ្នាំដើមៃបីដោះសៃយ
កងកមា្លាំងការពារជាតិអូស្តៃលី និង
បង្កើតមលូនធិិដើមៃបីផ្តល់សណំងដល់
កៃុមគៃួសារជនរងគៃះ។
អ្នកសៃីElainePearsonបៃធាន-

អង្គការឃ្លាំមើលសិទិ្ធមនុសៃសនៅអូ-
សៃ្តាលី បាននិយាយថា៖«បៃជាជន
អាហ្វហា្គានីសា្ថានបានរង់ចាំអស់រយៈ
ពៃលជាចៃើនឆ្នាំមកហើយទមៃំតៃ
របាយការណ៍នៃះចៃញមក។ពួកគៃមិន
សមណរង់ចាំចៃើនឆ្នាំដើមៃបីទទួល
បានយតុ្តធិម៌នះទៃ»។អ្នកសៃីក៏បាន
អំពាវនវឲៃយមាន«ការកាត់ទោសឲៃយ
បានរហ័សនិងដោយឯករាជៃយ»ចំពោះ
ការសមា្លាប់ដោយចៃតននិងឈាម-
តៃជាក់»នៃះ។
គរួបញ្ជាក់ផងដៃរថាកងទព័អសូៃ្តា-

លីបៃមាណ១៥០០នក់កពំងុឈរ-
ជើងនៅក្នងុបៃទៃសអាហ្វហា្គានីសា្ថាន។
ចំណៃកឯសហរដ្ឋអាមៃរិកក៏កំពុង

ស្ថិតនៅក្នុងការសុើបអង្កៃត ចំពោះ
ករណីឧកៃដិ្ឋកម្មសង្គៃមដៃលអាចនងឹ
កើតមាននៅក្នុងបៃទៃសអាហ្វហា្គានី-
សា្ថានផងដៃរកៃយពៃលតុលាការ-
អូស្តៃលីអនុញ្ញាតឱៃយមានការសុើប-
អង្កៃតមួយកាលពីដើមឆ្នាំនៃះ។
ជាមួយគ្នានៃះតុលាការក៏នឹងពិនិតៃយ-

មើលការចោទបៃកាន់មួយចំនួន
បៃឆំងនឹងទាហានអាហ្វហា្គានីសា្ថាន
និងកៃុមបៃដប់អាវុធតាលីបង់៕

ម  េបញ្ជាការ កង កម្លាងំ ការ ពារជាតិ អូស្តេលនីាយ ឧត្តមស េនីយ៍ AngusCampbell។ AFP
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ក្រុង សៅ ប៉ូឡូៈ  អង្គភាព  
ពន្លត់ អគ្គិភ័យ បៃចាំ តំបន់  បាន 
រាយ ការណ៍ ថា  រថយន្ត កៃុង 
១គៃឿង  កម្ពស់ ២ជាន់  ដៃល 
បាន ដឹក កៃុម កម្មករ រោង ចកៃ 
វាយ នភណ្ឌ  បាន បកុ គ្នា ជា មយួ 
រថយន្ត ដឹក ទំនិញ ១ គៃឿង  នៅ 
ក្នុង រដ្ឋ សៅ ប៉ូឡូ  បៃទៃស បៃ - 
សុីល ភាគ អាគ្នៃយ៍  កាល ពី-
ថ្ងៃពុធ  ដោយ បាន បណ្តាល ឱៃយ 
មនុសៃស ៤០ នាក់ ស្លាប់  នៅ ក្នុង 
ឧបៃបត្តិ ហៃតុ បុក គ្នា នោះ ។ 

 ឧបៃបត្តិហតុ បុក តាម ផ្លូវ នោះ  
គឺ ជា ឧបៃបត្តិ ហៃតុ ១ ក្នុង ចំ-
ណោម ឧបៃបត្តិ ហៃតុ បុក គ្នា  
បណ្តាល ឱៃយ មនុសៃស ស្លាប់ យ៉ាង 
ចៃើន បំផុត នៅឆ្នាំ  នៃះ  នៅ ក្នុង 
បៃទៃស បៃសុីល  ដៃល បាន 
កើត ឡើង រយៈ ពៃល ខ្លី  នៅ មុន 
ម៉ាង ៧ ពៃឹក  នៅ តាម មហា វិថី 
ហាយ វៃ  SP 249  ក៏ តៃូវ បាន 
គៃស្គាល់ គៃប់ គ្នា ថា  ជា ផ្លូវ Al-
fredo de  Oliveira  Carval-
ho Hwy  នៅ ក្នុង ទី កៃុង តាហ្គៃ  
ចម្ងាយ ៣៤៧ គ ីឡ ូម៉ៃតៃ  ព ីភាគ 
ខាង លិច នៃ រដ្ឋ ធានី សៅ ប៉ូឡូ ។ 

 យោង តាម អង្គភាព  ពន្លត់- 
អគ្គភិយ័ សៅ ប៉ឡូ ូបាន ឱៃយ ដងឹ ថា  
មនុសៃស ចំនួន ៣៧ នាក់ នៅ 
កន្លៃង កើត ហៃតុ  និង ៣ នាក់ 
ផៃសៃង ទៀត  បាន ស្លាប់  នៅ ក្នុង 
មន្ទីរ ពៃទៃយ បន្ទប់ សង្គៃះ បនា្ទាន់  
ដៃល ពួក គៃ តៃូវ បាន គៃ បញ្ជូន 
ទៅ ពៃយា បាល នៅ ទី នោះ  និង  
១១ នាក ់ផៃសៃង ទៀត  បាន ស្នាក ់
ពៃយា បាល របួស នៅ ក្នុង មន្ទីរ-
ពៃទៃយ នោះដៃរ៕ Xinhua/SK

តពីទំព័រ១...៖ «ជំហរ ចិន 
របស់ យើង  គឺ ចៃបាស់ លាស់  
យើង នឹង បន្ត ការពារ អធិប-
តៃយៃយ ភាព របស់ បៃទៃស 
យើង »។ លោកWang   បន្ថៃម 
ថា  បៃទៃស ទាងំ២  នងឹ ពៃយាយម  
បង្កើត បណ្តាញ បនា្ទាន ់នៃ អាជា្ញា- 
ធរ ការពារ ជាតិ រៀង ខ្លួន  នៅ ចុង-   
ឆ្នាំ នៃះ ។ 

 លោក  Wang  Yi  ដៃល ជា 
សមជិក កៃុម បៃឹកៃសា រដ្ឋ បាន 
ប្តៃជា្ញា ការពារ អធិប តៃយៃយ ភាព 
របស់ ចិន លើ កោះ Diaoyu  
ដោយ ទទូច ថា  ជា ជំហរ របស់ 
បៃទៃស ចិន ។  កាល ពី ខៃ កញ្ញា 
លោក បាន លើក ឡើង ថា  បៃជំុ - 
កោះ ទាំង នោះ គឺ ជា ទឹកដី របស់ 
កៃងុ ប៉ៃកាងំ តាងំ ព ីបរុាណ កាល 
មក ។  ដើមៃបី បញ្ចៀស ការ ប៉ះ-
ទង្គិច ដោយ ចៃដនៃយ នៅ តាម 
សមទុៃ  នងិ លើ អាកាស ចពំៃល 
មន ភាពតានតឹង ជុំវិញ ជម្លាះ 
ដៃន កោះ  លោក Wang  បាន 
យល់ ពៃម ជា មួយ លោក  Mo-
tegi  ដើមៃបី បង្កើត ខៃសៃ ទូរស័ព្ទ 
បនា្ទាន់ មួយ ភា្ជាប់ ទំនាក់ ទំនង 
រវាង មន្តៃី ជាន់ ខ្ពស់ ការពារ ជាតិ 
ជប៉ុន  និង ចិន នៅ ចុង ឆ្នាំ នៃះ ។ 

 បើ តាម អ្នក សង្កៃត ការណ៍ 
ជប៉ុន បាន ឱៃយ ដឹង ថា  បៃទៃស 
ចិន កំពុង បង្កើន ភាពតាន តឹង 
ដោយ បង្កើន វត្តមន នាវា ឆ្មាំ - 
សមុទៃ ចិន  (China  Coast-
Guard)  ក្នុង តំបន់ ជាប់ គ្នា នឹង 
កោះ  Diaoyu។  ទនិ្ននយ័ ដាក-់
បញ្ចូល គ្នា ជាមួយ ទិន្នន័យ ពី 
ខាង ឆ្មា ំសមទុៃ ជប៉នុ  (Japan-
Coast  Guard) ផង នោះ  
បង្ហាញ ថា  ចំនួន នាវា ផ្លូវ ការ 
របស់ ចិន នៅ ក្នុង តំបន់ ពៃំដៃន  
បាន កើន ឡើង យ៉ាង ខា្លាំង ចាប់-

ផ្តើម នៅ ខៃ មៃស  ឆ្នា ំ២០១៩ ។  
រយៈ ពៃល១៧ ខៃ  ចាប់ ពី ខៃ 
មៃស ឆ្នាំ ២០១៩  រហូត ដល់ 
ខៃសីហា ឆ្នាំ ២០២០  ដោយ 
គតិតៃ ក្នងុ អឡំងុ ពៃល ៥១៩ ថ្ងៃ  
នាវា ចិន  បើក ចូល ក្នុង តំបន់ 
ពៃដំៃន សមទុៃ រហតូ ដល ់៤៥៦ 
ថ្ងៃ ឯណោះ ។  រយៈ ពៃល១៧ខៃ 
ចាប់ ពី ខៃ វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ២០១៧  
ដល់ ខៃ មីនា  ឆ្នាំ ២០១៩  នាវា 
ចិន ស្ថិត នៅ ក្នុង តំបន់ ពៃំដៃន 
រយៈ ពៃល ២២៧ ថ្ងៃ ក្នងុ អឡំងុ- 
ពៃល៥១៦ ថ្ងៃ ។  គួរ បញ្ជាក់ ផង- 
ដៃរ ថា  នាវា បរទៃស ដៃល បើក 
នៅ តាម ពៃំដៃន  មិន មៃន ជា 
ការ បំពាន ចៃបាប់ អន្តរជាតិ ទៃ ។  

សូម រំឭកថា  កោះ  Diaoyu  
តៃូវ បាន ទាមទារ ជា ផ្លូវ ការ 
ដោយ បៃទៃស ជប៉ុន ក្នុង ឆ្នាំ-

១៨៩៥  ហើយ តៃូវ បាន កាន់-
កាប់ ដោយ ឯកជន ជា បន្ត-
បនា្ទាប់ ដោយ ពលរដ្ឋ ជបុ៉ន អស់ - 
រយៈ ពៃល ជិត ១២០  ឆ្នា។ំ  បៃទៃ ស 
ចិន បាន ចាប់ ផ្តើម អះអាង ជាថ្មី 
ម្តង ទៀត លើ បៃជុ ំកោះ  Diaoyu  
ក្នុង ឆ្នាំ១៩៧០  ដោយ លើក-
ឡើង ពី សិទ្ធិ ជា បៃវត្តិ សស្តៃ 
ចំពោះ តំបន់ នៃះ ។  

 ភាព តាន តឹង បាន កើត ឡើង 
នៅ ខៃ កញ្ញា  ឆ្នា ំ២០១២  នៅពៃល  
ដៃល បៃទៃស ជប៉ុន បានទិញ 
កោះ ចំនួន ៣  ពី ម្ចាស់ ឯកជន ។  
បៃទៃស នីមួយៗ បាន អះអាង 
ថា  មន សិទ្ធិ សៃដ្ឋកិច្ច នៅ ក្នុង 
តបំន ់សៃដ្ឋកចិ្ច ផ្តាច ់មខុ  (EEZ)  
ដៃល មន ចម្ងាយ ២០០ ម៉ាយ លព៍ ី
ឆ្នៃរ របស់ ខ្លួន  ប៉ុន្តៃ លម្ហ នោះ 
តៃួត សុីគ្នា ពីពៃះ សមុទៃ ដៃល 

បំបៃក ចិន  និង ជបុ៉ន មន ចម្ងាយ  
តៃ ៣៦០ គីឡូម៉ៃតៃ ប៉ុណោ្ណោះ ។   
បនា្ទាប់ ពី បៃទៃស ចិន បាន រក- 
ឃើញ ឧស្ម័ន ធម្មជាតិ នៅ ជិត 
តំបន់ តៃួត សុី គ្នា EEZ  នៅ ឆ្នាំ 
១៩៩៥  បៃទៃស ជប៉ុន បាន 
ជទំាស ់នងឹ ការ ខងួ ណ មយួ នៅ 
ក្នុង តំបន់ នៃះ  ដោយ សរតៃ 
ឧស្ម័ន អាច ហើរ ទៅ ក្នុង តំបន់ 
មនជម្លាះ ។ 

 អ្នក វិភាគ បាន លើក ឡើង ថា  
ជម្លាះ កោះ នៃះ ក៏ អាច បង្ក ឱៃយ 
មន ការ បៃឈម មុខ ផ្នៃក យោ-
ធា រវាង ចិន  និង សហរដ្ឋ អាមៃ-
រិក ផង ដៃរ  ពៃះ តៃ សហ រដ្ឋ-
អាមៃរិក មន សន្ធិ សញ្ញា ការ-
ពារ ជាតិ ទៅ វិញ ទៅ មក ជា មួយ 
ជប៉ុន ។  បៃសិន បើ ទឹកដី ជប៉ុន 
តៃូវ បាន វាយ បៃហារ ដោយ 

អំណច បរទៃស  សហរដ្ឋអា មៃ- 
រិក មន កាតព្វកិច្ច ការពារ ទឹកដី 
បៃទៃស ជប៉ុន ។  

 កោះ តៃវា៉ាន់ ដៃល ទីកៃុង ប៉ៃ-
កាងំ ចាត ់ទកុ ជា ខៃត្ត របស ់ចនិ ក ៏
ទាមទារ កម្មសទិ្ធ ិនៃះ ដៃរ ។  ការ- 
ជំទាស់ ទៅ នឹង ការ ធ្វើ សម ហ- 
រណ កម្ម រដ្ឋបាល ដៃន កោះ ពី 
តៃវា៉ាន់  បង្ហាញ ឱៃយ ឃើញ ពី ជមៃ  
ដៃល ដៃន កោះ ទាំង នោះ បាន 
ផៃសារ ភា្ជាប់ នឹង អ្នក ទាមទារ រៀងៗ- 
ខ្លនួ ។  លោក Tsai-Wen-yi  សម-
ជិក កៃមុ បៃកឹៃសា កៃងុ នៅ ក្នងុ តំបន់  
Yilan  នៃ កោះតៃវា៉ាន់ បាន និ-
យយ ថា  បៃសិន បើ មន ការ- 
ផ្លាស់ប្តរូ ណមួយ ពី សំ ណក់បៃ- 
ទៃសជបុ៉ន  លោក នឹង រៀបចំ ទូក  
ដើមៃបី ការពារ នៅ តំបន់ ដៃល តៃ-
វា៉ាន់ កំពុង ទាម ទារ ដូច គ្នា ៕ 

ជម្លោះដែនកោះរវាងចិន-ជបុ៉នកើនឡើងកម្តៅខណៈមានការប្តែជ្ញា...

លោក រដ្ឋមន្ត្រកីារ បរទ្រសចិន Wang Yi (ឆ្វ្រង)និងលោកToshimitsu Motegiធ្វ ើ សន្ន ិសីទ កាស្រតរួមគ្នា ។ AFP

រថយន្តកែុងនិងដឹកទំ-
និញបុកគ្នាបង្កឱែយ៤០
នាក់ស្លោប់នៅបែសីុល
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ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នពំេញៈ បណ្តុ ំស្នាដៃគនំរូ បៃប អរបូ ីស្ត ី
ព ីជីវិត សត្វស្លាប ដ៏ កមៃ  មាន បៃវត្តិ ជា 
កៃរដំណៃល ពី ដូន តា ខ្មៃរ  តាំង ពី យូរ - 
យារ ណាសម់កហើយ    ដៃលមាន ចនំនួ 
បៃមាណ  ២០ ផ្ទាំង បាន សមៃិត - 
សមៃំង  ដោយ វិចិតៃ ការិនី លៃបី ឈ្មោះ 
អ្នកន ង ឆន ឌីណា នឹង បើក សម្ពោធ 
តាំង ពិព័រណ៍  នៅ ឯ  វិចិតៃ សល នៃ 
សណា្ឋា គារ Plantation។ 

ការ  តាំង ពិព័រណ៍ នៃះក៏ជា ឱកាស 
ដ៏ល្អ មួយ សមៃប់ បងប្អូន និងសិសៃស-  
នសិិៃសត ដៃល មានបណំង ចលូទសៃសន 
កា រ  តាំង បង្ហាញ    សិលៃបៈ  គំនូរ  និង  ចង់ 
សិកៃសា  ស្វៃងយល់  អំពី សិលៃបៈ បៃប- 
សហ សម័យ និង អា ច  ចូល ទសៃសន  
បាន ដោយសៃរី  និង ឥតគិត ថ្លៃ  នឹង 
ចាប ់ ផ្តើម  តាំង  ថ្ងៃទី ៤ ខៃ ធ្នូ  បន្ត រហូត 
ដល ់  ថ្ងៃ ទី៣០ ខៃ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០។ 
   វិចិតៃ   ករ  សៃី    ឆ្នើម    ដៃល  ធ្លាប់  ទទួល 
បាន  ពាន រង្វាន់ជា  Young Artist-  
Award  ក្នុ ង  បៃទៃស   ថៃ កាល  ពី ឆ្នាំ 
២០១៦ អ្នក នង ឆន ឌីណា បាន 
បង្ហើប  ឱៃយ       ដឹង ពី មូល ហៃតុ   ដៃល រៀបចំ 
ការ  តាំង ពិ ព័រណ៍ និង ចំណុច  ពិសៃស  
ដៃល  ខ្លួន បាន ជៃើស រីស យក ស្នា ដៃ   
គំនូរ  បៃភៃទ អរូបី ស្តី អំពីជី វិត សត្វ - 

កៃៀល  នោះ  ថា៖«  គោល  បណំង  ចង ់ឱៃយ 
កៃុម សិលៃបករ ជំនន់ កៃយទទួល 
បាន នូវ ចំណៃះ   ដឹង មួយ ផ្នៃក ខាង 
សិលៃបៈ  គំនូរ បៃប អរូបី  ដៃល ផ្តោត ទៅ 
លើ កា រ បង្កើត ស្នាដៃ របស់ ពួកគៃ ទៅ 
ថ្ងៃ  កៃយ ។ បៃការ សំខាន់ នោះ  ក្នុង    
នម   ជាសិលៃបករផ្នៃក គំនូរ តៃូវ ចៃះ 
ទាញ   យក ចណំចុ ពសិៃស ណា មយួ  ព ី
ធម្ម ជាតិ  ឬ ក៏ បរិស្ថាន  ដៃល ខ្លួនយើង  
បាន ជួប បៃទះ   នៅ  ក្នុង ជីវិត បៃចាំ ថ្ងៃ។ 
តាម រយៈ សិលៃបៈ គំនូរនៃះ គឺ យើង 
ពិតជា អាច បង្កើត ស្នាដៃណាមួយ  
ដៃល  ខ្លួន យើង ចង់  ឆ្លុះ បញ្ចាំង   ឬ 
ផ្តល់ជា សរ អប់រំ    ទៅ ដល់ អ្នក ទសៃសន 
បាន ។   មៃយ៉ាង វញិ ទៀត កាលណា យើង 
ទាំង អស់ គា្នា  សហការ រួម គា្នា  ផ្តោត 
សំខាន់     លើ បញ្ហា សង្គម ណា មួយ  ឱៃយ  
បាន  សៃុះ   សៃួល   គា្នា ឬ រួបរួម គា្នា នោះ ខ្ញុំ 
គិត ថា វា អាច នឹង កា្លាយជា កមា្លាំង - 
ចលករ  ដ៏សំខាន់ សមៃប់     ផៃសព្វ ផៃសាយ  
ផ្តល ់ព័ត៌ មាន អប់រំ  ឬជា សរ អប់រំ មួយ 
ផង ដៃរ សមៃប ់បងប្អនូ ខ្មៃរ យើង តាម 
រយៈ  សិលៃបៈ វិចិតៃ កម្ម មួយ នៃះ ។ 
  តួ  យា៉ាង  ដូចជា បញ្ហា បរិស្ថាន  អ៊ីចឹង  
គឺ  មាន សរៈ សំខាន់ ខា្លាំង ណាស់ - 
សមៃប់  ជីវិត មនុសៃស និង សត្វ នន  
នៅ ក្នងុ បៃទៃស យើង ក៏ ដចូជានៅ ក្នុង 
ពិភព ផៃនដីរបស់យើង»។   

        
អ្នកនង ឆន ឌណីា វចិតិៃករ សៃ ី ដៃល 
មាន   បទពិសោធ ផ្នៃក គំនូរ អរូបី  ច្នៃ-  
បៃឌិត    បៃប ខ្មៃរ ជាង ១០ ឆ្នាំ  មក-  
ហើយនោះ ក ៏ បាន  បញ្ជាក ់ព ី  ការ លើក- 
យក    សត្វ កៃៀល   មក រំលៃច ជា ស្នា ដៃ 
គំនូរ  ផ្ទាល់ ខ្លួនផង ដៃរ  ថា៖ «សមៃប់ 
នង ខ្ញុ ំកៃយ ព ីបាន ទសៃសន នៅ តបំន ់
ដៃន ជមៃក សត្វ កៃៀល  នៅ ពៃកទាល ់
នៃ  តំបន់ ទន្លៃសប កាល ពី ចៃើន ឆ្នាំ 
កន្លង  មក នោះ នងខ្ញុំ ក៏ មាន ការ ដិត- 
ដាម  ជាប់ ជា និច្ច ជា មួយ  នឹង រូប ភាព-   
សត្វ  កៃៀល  ដ៏ គួរជា ទី មទនភាព របស់ 
ខ្មៃរ  នៃះតៃ ម្តង  ហើយ  កាល  នោះ   ចនំនួ 
គ ឺវា នៅ សមៃបរូនៅ ឡើយ។ តៃ ឥឡវូ  នៃះ  
ហាក់ដូចជា មាន ដំណឹង ថា ស្ថិត នៅ 
ក្នុង  បៃភៃទសត្វ កមៃ    ដោយសរ តៃ 
បញ្ហាបរសិ្ថាន  បៃបៃលួ  មនិ ល្អដចូមនុ  
ជាពិសៃស  បញ្ហា  បាត់  បង់ ពៃឈើ-   
ដៃល ជាទី ជមៃក របស់ វា នោះ ។
   ចពំោះ សត្វ កៃៀល នៃះ នង ខ្ញុកំ ៏បាន  
សិកៃសា សៃវ ជៃវ បន្ថៃម  ន ពៃលថ្មីៗ 

នៃះ   ក៏  មាន ការ រំលៃចចៃញ ជា ចមា្លាក់ 
សត្វ កៃៀល ពី  បុព្វបរុស ខ្មៃរ  នៅ តាម 
ជញ្ជាងំ បៃសទ អង្គរវត្ត ផង ដៃរ  គៃន ់
ត ៃ មិន សូវ សមៃបូរ ដូចជា សត្វ ស្លាប 
ផៃសៃងៗតៃ ប៉ុណ្ណោះ  ។ ដូច្នៃះ ចំពោះ   
ភ័ស្តុ តាង នៃះ ក៏ សរ បញ្ជាក់ ថា សត្វ  
កៃៀល  មាន បៃវត្តិ តាំង ពី យូរ លង់ មក  
នៅ  ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា យើង  គឺ មា ន 
តាំង សម័យ  អង្គរ  មក »។ 

កាល   ព ីថ្មីៗ នៃះ ដៃរ   វចិតិៃករ សៃឆី្នើម-   
វយ័ ៣១ឆ្នា ំ អ្នក នង ឆន ឌណីា  បាន 
រៀប ចំ ឱៃយ មាន នូវការ   ជួប   ជុំ   សំណៃះ - 
សំណាល បង្កើត ស្នា ដៃ  សិលៃបៈ គំនូរ   
ទៅ   តាម  ជនំញ នងិ ចណំលូ ចតិ្ត របស ់
ខ្លនួ  កៃម  បៃធនបទ សខំាន ់ នយិាយ 
ព ី  ទៃសភាព  ធម្មជាត ិនងិ   សត្វ ពៃ  គ ឺជា 
ការ ចាប់   ផ្តើម  ដំបូង នៃ គមៃង រៀបចំ 
ជា  កម្មវិធី  សហគមន៍ សិលៃបៈ នៃះ។   
  បៃធន    កៃុម រៀបចំ គមៃង  កម្មវិធី 
សិលៃបៈ  សហគមន៍ នៃះ អ្នក នង ឆន 
ឌីណា  បាន បៃប់ ពី គោល បំណង នៃ 

ការ  ជបួជុ ំគា្នា  រវាង កៃមុ វចិតិៃករ ខ្មៃរ នងិ 
បរ ទៃស  កាល  ពី ថ្ងៃទី ២៩ ខៃ សីហា  
ឆ្នាំ ២០២០ កន្លង មក  នៃះផង ដៃរ    ថា  
ការ  នឹក ឃើញ បង្កើត គំនិត  ជា សហ- 
គមន៍  សិលៃបៈ នៃះ ដោយសរ  អ្នក នង 
យល់ ថា  ក្នុង នម ខ្លួន ជា វិចិតៃករ ឬ  
សិលៃបករ ផ្នៃក គំនូរ នៃះ គឺ យើង តៃូវ តៃ  
ចៃះ   បង្កើត នូវ  ចំណាប់ អារម្មណ៍ ថ្មីៗ   
ដល់  អ ្នក ទិញ ស្នាដៃ គំនូរ របស់ យើង  
(buyers) មិនមៃន សំអាង តៃ ខ្លួន 
យើង ជា សិលៃបករ  ឬ  វិចិតៃករ ជំនញ  
(Curators) ដៃល នៃះ  អ្នក នង   អាច 
ហៅ លក្ខខណ្ឌ នៃះ បាន ថា គឺជា ការ-  
បង្កើត កៃុម បណា្តាញ  សង្គម ឬ  net-
work   នៅ ក្នុង សង្គម នៃ អ្នក ចូលចិត្ត  
សិលៃបៈ  គំនូរ ។  
 អ្នកនង ឆន ឌីណា បន្ថៃម ថា  យើង 
មិន  បៃកាន់ ជាតិ សសន៍  ឬ វ័យ នោះ 
ឡើយ ឱៃយ  តៃ មាន គំនិត  ឬ ទសៃសនៈ 
សិលៃបៈ ជៃជៃះគឺ អាច ចូល រួម សហ - 
គមន៍ នៃ អ្នក សិលៃបៈ នៃះ បាន    ៕ 

ស្នាដេគំនូរ អរូបី (Abstract)ស្ត ីពីជីវិត សត្វកេៀល  របស់អ្នកនាង  ឆន ឌីណា ។ រូបថត ហុង មិន ស្នាដេគំនូរ អរូបី ស្ត ីពីជីវិត សត្វកេៀល របស់ ឆន ឌីណា ដាក់តំាង នៅ   Plantation។ រូបថត ហុង មិន

វិចិតេការិនី ឆ្នើម អ្នកនាង ឆន ឌីណា នឹង រៀបចំ ពិព័រណ៍ ស្នាដេគំនូរ ពី សត្វស្លាប  នៅ ដើមខេ ធ្ន ូឆ្នា២ំ០២០ ។ រូបថត ហុង មិន 

ការតំាងពិព័រណ៍គំនូរសត្វស្លាប
ស្នាដៃរបស់វិចិតៃការិនីឆ្នើម
ឆនឌីណាបំផុសនូវគំនិត
ការពារអភិរកៃសពីបរិស្ថាន
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  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រា សីល្អ បង្គួរ ។   ការបៃកប របរ រក-  
ទទួល   ទ  ន នានា   នឹង បាន ផល  
កាក ់កប ជាធម្មតា ។ ចពំោះ ការធ្វើ-  
ដំណើរ ទៅ  កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយនានា 

ទទួល   សុខសុវត្ថិភាព ល្អ  តៃទឹក ចិត្តរមៃងបៃ បៃួល  
ទៅ   តា ម បរ ិយា កា ស ផ ងដ ៃរ។    បៃសនិបើ មាន បញ្ហា 
ណា  មយួ កើត ឡើង ចពំោ ះ លោកអ្នក គ ួរ តៃ ពៃយាយាម 
ដោះ    សៃយ ដោ យ     សនៃស ឹម ៗ   បើ ពុនំោះទៃ នងឹ បង្ក ជា 
បញ ្ហា   ធំ មិនខាន  ឡើយសមៃប់  សុខសុវត្ថិភាព។           

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសី សៃុតចុះ។ ការ បៃកបរបរ រក- 
ទទួល ទន  នានា បាន  ផល មិន កាក់- 
កប  នោះឡើយ   ហើយក៏  ចំណាយ 
កមា្លាំង កាយ  និង កមា្លាំង ចិត្ត យា៉ាង- 

ចៃើន  ទៀត។ ចំពោះ ការ និយាយ ស្តី បៃកប ដោយ 
ការ គោរព តៃក៏ តៃូវ បៃយ័ត្នខ្លះ ដៃរ។ រីឯ សៃចក្តី 
ស្នៃហា វញិ  គ ឺមានការ ធ្លាក ់ចុះសម្ពន័្ធភាព ។  ចពំោះ 
ការ ធ្វើ ដណំើរ  ទៅកាន ់ទ ីជតិ ឆ្ងាយ នានា តៃវូតៃ មាន 
ការ បៃុងបៃយ័ត្ន  បានខ្ពស់ ទើបចៀសផុតគៃះ។    

រាសីសៃតុចុះ ។ រាល់ការ បំពៃញ ការ-  
ងារ ផៃសៃង ៗ ចៃើន ខ្វះ ការ យក ចិត្ត ទុក- 
ដាក់ ធ្វើ ឱៃយ ការ ងា រ អាច    បរា ជ័យ  
ចៃើន ជាងជោគជ័យ ។  លោក អ្នកក៏ 

តៃវូ  បាត់បង់ស្មារតី ក្នងុ ការ បំពៃញ ការ ងារ ផៃសៃង ៗ  ។  
ហៃតុ នៃះ តៃ ូវ យក ចិត្ត ទុកដាក់ក្នងុ ការ បំ ពៃញកា រ- 
ងារ  ឱៃយ ចៃើន បំ ផុត តាម ដៃល អាច ធ្វើ បាន។ ចំពោះ 
សៃចក្ត ីស្នៃ ហា  អាច មាន ផល អវិជ្ជ មាន  ផង ដៃរ 
ពោលអាច មានការទស់ ទៃង ខ្វៃង គំនិត គ្នា ។ 

រាសី   ឡ ើង ខ ្ព ស់តៃដៃត  ។ សុខភាពផ្លវូ-  
កា យ  និង ផ្លវូ ចិត្ត គ្មានផល ប៉ះ ពាល      ់ អ្វី 
ឡើយ។  ចំពោះ ការ បៃកបរបរ  រក    - 
ទទួល  ទន ផៃសៃង ៗ  នឹង បាន នូវ ផល   - 

ចំណៃញ        តប ស្នង នឹង ការ ខិត  ខំ បៃងឹ បៃង របស់ អ្នក   
ខណៈ ដំណឹងដ ៃល   ទទ ួល បាន ធ្វើ ឱៃយ   លោក អ្នក      មា ន    
ក្ត ី សោមនសៃស រី ក រា យ។   ចំណៃកឯ     ការ ធ ្វើ   ដំណើរ      ទៅ   
កា ន់  ទ ជិីត   ឆ្ងាយ វិ ញ រមៃង មានសុខសុវត្ថភិាព។  រីឯ 
ល ភសកា្ការៈវិញ ទទួល បានផល ដោយរលូន។  

រា សី សៃតុ ចុះខា្លាងំ ។ ថ្ងៃនៃះ លោកអ្នក 
មាន  សៃចក្ត ីពៃយា យាម ខា្លាងំកា្លា   ក៏បុ៉ន្តៃ 
ចៃើន  តៃ បំពៃញកិច្ច ការ ផៃសៃងៗ ដោយ 
កមា្លាងំ កាយ ជាជាងបៃជា្ញា ។ ចំពោះ 

ការ   ងារ ក៏ ដូច ជា ការ បៃកប របរ រក ទទួល ទន ផៃសៃងៗ 
អាច   បៃឈម នឹង ការ ខាត  បង់ចៃើន ។  ចំណៃក ឯ ការ- 
និយាយ ស្ត ីវិញ ចៃើនតៃ  ពោល ពាកៃយ រោយ រាយ ដៃល  
ឥត  បៃយោជន៍។  រីឯ សៃចក្ត ីស្នៃហាវិញ គូស្នៃហ៍ ចៃើន 
តៃ  មានភាព រកំារកូស នឹង គ្នា ខុសប្លៃកពី ធម្មតា ៕            

រាសី មធៃយម។ ថ្ងៃនៃះលភ សកា្ការៈ 
ផៃសៃងៗ  នឹង បានដោយ ក្តី នឿយហត  ់  
ចៃើន។ សៃចក្ត ីស ្នៃហា  ខ្វះភាព ផ្អៃម-   
ល្ហៃម  នងិ មនិ សវូ   ជាយល ់ចតិ្ដ គ្នាទៃ។  
លោក អ្នក ចៃើនតៃ តមៃូវ ចិត្ត  ខ្លួន  ឯង    

មិន  សូវ ខ្វល់ខា្វាយអំ ពី ទឹកចិត្ត អ្នក ដទៃ ប៉ុនា្មាន  
នោះ    ឡើយ ។ ការបៃកប រប រ រកទ ទួល    ទន នានា 
គួរតៃ មានការ ពិចារណា  និង ពិ ភាកៃស  គ្នា បាន  
ចៃើន   ជាមុនសិន  ចាំ ធ្វើ  ការស មៃចចិត្តកៃយ។ 

រាស ីសៃ ុតច  ុ ះ ។ ថ្ងៃនៃះ ក្នងុចិត្តអាច 
មាន      បញ ្ហា    ស ្មគុ ស្មាញខ្លះ ៗ  លោក - 
អ្នក     គ្មាន ស្វយ័ ភាព គៃប់ គៃន់ ក្នងុការ-    
សមៃច  ចិត្ត នានាឡើយ  គបៃបី រក  

មនុសៃស    គួរឱៃយ  ទុកចិត្ត ដើមៃបីបៃកឹៃស យោបល់ ទើប ជា 
ការ   បៃសើរ ។  ចំពោ ះ កា  រ បៃ ក ប  រ បរ រក ទទួលទន  
ផៃសៃងៗ   មិនសូវ ជា បាន ផលល្អបុ៉នា្មាន  ឡើយ។ រីឯ  
សៃច      ក្តសី្នៃហា អា ច នឹ ង   ផ្តល ន់ វូ ការ ថ្នាងំ ថ្នាក គ់្នា និង 
មាន ភាព   ស្មគុ ស្មាញ ចៃើ នទៅ  ដល់ ទឹក  ចិត្ត អ្នក។             

រាសី  ឡើង  ខ្ពស់។ ការ បៃកប របរ រក-  
ទទលួ  ទនបាន ផល ជាទគីប ់ចតិ្ត ។ 
ការ  ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ  
មានសុវត្ថភិាព  និង អាច  បំ ពៃញ  ការ-  

ងារ    ផៃសៃងៗបៃកប  ដោយ ការ យក ចិត ្ត ទុក  ដាក់  
ខ្ពស់។ សុខភាព ផ្លូវ  កាយ  ល្អ បៃសើរ  ប៉ុន្តៃ សុខ   - 
ភាព      ផ្លូវ ចិត្ត អាច មាន ការ  ថ្នាំង ថ្នាក់ខ្លះ ។  ការ- 
បៃកប  រ បរ ទទួល ទន បាន ផល ចំណៃញ ពៃញ  
និង មិន មាន អ្វី គួរឱៃយ មានការ ពៃួយបារម្ភ ឡើយ ។  

 រាសឡី ើ   ង     ខ     ្ព  សត់   ៃ ដ ៃត  ។ ការ នយិាយ-   
ស្តី បៃកប     ដោ     យ  ឧ ត ្តម គតិ   ពោល គឺ 
រាល   ់  ពាកៃយ  សម្តី ដៃ ល និយាយ ចៃញ  
មក   តៃវូ  វ ិភាគ ឱៃយ ចៃបាសល់ស ់មនុ នងឹ 

មាន    ការ ហាស្តី ចៃញ  ទៅ កៃ  ។  សៃចក្តី ស ្នៃហា ពោរ- 
    ពៃ ញ  ដោ   យ        ភ     ក្តី ភា    ព       និង ភាព ផ្អៃម ល្ហៃម ល្អូកល្អិន     
នឹង គ្នា ។ រីឯ កា រ បៃក ប  រ  បរ រ ក ទទួ ល ទន នានា បាន        
ផល   ច ំ   ណ ៃ     ញ     គ   ួរ   ជា  ទ ីគ   ប   ់ ចតិ្ត  ធ្វើ ឱៃយ  អ្នក មាន  ទកឹ ចតិ្ត  
បំ ពៃញនូវ   កិច្ច ការនា  នា  បាន  ទ្វៃឡើង ថៃម  ទៀត ។  

-  

 រាសីឡ  ើ  ងខ ្ពស់  ។ រាល់ការ បំពៃញ   
ការ     ងា  រ ផ  ៃស ៃង   ៗ  រមៃង ទទួល  បាននូវ  
ផល តបស្នងវញិ  គរួ  ជា ទ ីពៃញ ចតិ្ត ។ 
ចពំោះ ការ ធ្វើ ដណំើរ  ទៅ កាន ់ទ ីជតិ-  

ឆ្ងាយ  បៃ កប    ដោយ       សុវត្ថិ ភាព ។  រីឯ ការ និយាយ - 
ស្តី បៃកបដោយ          ឧត្ត ម  គត ិ     សុ ខ  ភា   ព ផ្លូវ ចិត្ត  មាន 
សភាព   ល្អ        គចឺតិ្ត មាន សៃចក្ត ី  មៃតា្តា   ករណុាចពំោះ     
ម ន ុសៃស   ន ិ ង    សត្វ ។  ថ្ងៃនៃះ អ្នក ក៏ ទទួល ដំ ណឹង   
នានា សុទ ្ធ    សឹងតៃ ជា ដំ ណឹង    ល្អ    និង បាន សុខ។  

 រាសី  សៃ ុតចុះ។   ថ្ងៃ នៃះលោកអ្នក 
តៃវូតៃ  បៃើ បៃស់ កមា្លាងំកាយ  និង 
បៃជា ្ញាចៃើន បុ៉ន្តៃ មិន សូវ ទទួល - 
បាន ផល តប ស្នង ល្អបុ៉នា្មាន ឡើយ។   

ឬ អាច នឹង ទទួល រង  នូវ ការ ខាត បង់ ថៃម ទៀត ផង 
ខណៈ គៃះ របស់  អ្នក ស្ថតិ នៅ ទិស ទកៃសិណ។  
ចំណៃកឯ លភសកា្ការៈវិញ ស្ថតិនៅទិស ឧត្តរ ។  រីឯ 
សៃច  ក្ត ីស្នៃហា គឺ គូ ស្នៃហ៍តៃវូតៃ  មានការ អត់ ធ្មត់ គ្នា 
ឱៃយ  បានចៃើន ទៅ តាមដៃលអាច ធ្វើ បានទើបល្អ  ។       

 រាសីសៃតុចុះ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ 
ទី   ជិត   ឆ្ងាយ ដើមៃបី បំ ពៃញ ការងារ ផៃសៃង ៗ  
អាច   ជួប នូវ ភាព បរាជ័យដៃល  ធ្វើ ឱៃយ មាន 
ការ ធ្លាក់ ទឹក ចិត្ត ជាខា្លាងំ ។ ចំពោះ ការ- 

និយាយ   ស ្ត ីមា  ន  ភាព  រអាក់រអួល មិន គប់ ចិត្ត អ្នក ស្តាប់  
ខណៈ   បញ ្ហា    ស្នៃហា វិញ គូ ស្នៃហ  ៍គ្មាន ការ  យល់ ចិត្ត គ្នា គ្មាន 
ការ អធៃយា  សៃយ័ ជាហៃតុ នំា ឱៃយមាន ការ បៃក បាក់ គ្នា ។ 
ចំណៃក   ឯ លភសកា្ការៈ ពិបាក រក បាន ផលណាស់។ រីឯ 
បញ្ហា      សុខ ភាព វិញ  គឺ  មិន ល្អ ទំង ផ្លវូ កាយ និង ផ្លវូចិត្ត។ 

អតីត សមជិក កៃុម  Nine Muses យូ សៃរា៉ា (សា្ដាំទី២) កំពុង ហ្វឹកហាត់ជាមួយ ដៃគូបៃកួត។ រូបថត AFP

អតីតតារាK-popធ្លាប់ត្រវូគ្រផាត់
ចោលទទួលឱកាសសិល្របៈជាថ្មី

កៃុង សៃអ៊ូល : ពៃល  យូ 
សៃរា៉ា លៃចមុខ  ដំបូង ក្នុង កៃុម  
K-pop នារី Nine Muses 
ការ  ហ្វកឹ ហ្វនឺ នងិ បៃកតួ បៃជៃង 
ឥត  ល្ហៃ  នាំ ឱៃយ ក្ដី សុបិន ពី  កុមារ 
របស់ នាង កា្លាយ  ជា ការពិត ។ 

នាង មាន  ចមៃៀង ប៉ុនា្មាន បទ 
ក្នងុ  ចណំោម បទ ចមៃៀង កពំលូ 
ទំង១០  តៃ រយៈ ពៃល ៤ ឆ្នាំ 
នាង បាន កា្លាយ ជា វត្ថ ុបរុាណ លើ 
វិស័យ ចមៃៀង K-pop និង តៃូវ 
បាន គណៈគៃប់ គៃង ផាត់ ចៃញ 
ពី កៃុមហ៊ុន ខណៈ មាន ការ រុះ រី 
សមាជិក កៃុម ចមៃៀង ។ 

ដោយ ពុះពារ លើវិថី ចមៃៀង 
តៃ មា្នាក់ ឯង សៃរា៉ា ផុង ខ្លួន ក្នុង  
បំណុល និង  តៃូវ រី  បមៃះពី ជំងឺ  
បាក់ ទឹក ចិត្ដរហូត គិត  ចង់ ធ្វើ 
អត្ដឃាត ម្ដង ៗ  ។ 

បណា្ដា  កៃុម ចមៃៀង  K-pop 
មិន តៃូវបាន បង្កើត ឡើង ដោយ 
សមាជកិ  ខ្លនួ ឯងទៃ ។  អ្វីៗ  សទុ្ធ-
សឹង  ជា  ការ ចាត់ ចៃង ពី ទីភា្នាក់-
ងារ  គៃប់ គៃង របស់ ពួកគៃ ។ 

យូ អាយុ ២២ ឆ្នាំ ពៃល នាង 
ឆ្លង ផុត ពី ជមៃុះ ដំបូង ដើមៃបី 
កា្លាយ  ជា អ្នក ចមៃៀង ហាត់ ការ 
ជាមួយទីភា្នាក់ងារ កមៃិត មធៃយម 
Star Empire នៅ ក្នុង ទីកៃុង 
សៃអ៊ូល។ 

នាង បាន ថ្លៃង ថ ៖ « មាន ការ- 
បៃកួត បៃជៃង ឥត សៃក សៃន្ត 
ជាមួយ ការ ធ្វើ តៃស្ដ រៀង រាល់ 
សបា្ដាហ៍  ហើយ អ្នក ដៃល ស្ថិត 
នៅ  បាត តារាង លើ វិញ្ញាស 
រាំចៃៀង  និង រូប សមៃស់  តៃង 
តៃូវ បាន  ផាត់ ចៃញ »។ 

ទោះ កៃយ ការ ចៃញ បទ- 
ចមៃៀង  ដបំងូ ហើយ ក ៏ដោយ ក ៏
ការ ហ្វកឹ ហាត ់មនិ តៃវូបាន បន្ថរូ-
បន្ថយ ឡើយ  ហើយ នាងតៃង  
តៃូវ បាន អ្នក គៃប់គៃង រិះគន់ ។ 

សៃរា៉ា  បន្ដថ ៖ « អ្នក គៃប ់គៃង 

និយាយ ចំ ៗ  ថ ចុះ ហៃតុ អ្វី អូន 
ធត់ ម្លៃ៉ះ ? ពីពៃះ ខ្ញុំ មិន ចូល  
ក្នុង បៃភៃទ នារី សិចសុី »។ 

 នាង ក៏ សមៃប   តាម តមៃូវ ការ 
របស់ ពួកគៃ  ដោយ បាន រំឭក   ថ៖ 
« ពៃល ពួកគៃ បៃប់ ខ្ញុ ំឱៃយ កាត់  សក ់ 
ខ្ញុំ ក៏ ធ្វើ តាម ។ ជា បរិបទដៃល  
យើង តៃូវ ដឹង គុណ ចំពោះ ការ-  
ផ្ដល់ ឱកាស កា្លាយ ជា តារា »។ 

តារា  K-pop របូ នៃះ បាន បន្ដ 
ថ ៖ « មាន អ្នក ចមៃៀង ហាត់ ការ 
ជា ចៃើន មាន អ្នក សិលៃបៈ ជា- 
ចៃើន មាន ក្មៃង ៗ  ជា ចៃើន ដៃល 
ចង់ បៃឡូក ក្នុង ឧសៃសហកម្ម 
ចមៃៀង នៃះ ក៏ ចៃើន ផង ដៃរ ។ 
ដចូ្នៃះ ជនួ កាល ពកួគៃ ចាត ់ទកុ 
យើង ជា ផលិតផល អាច ដោះ- 
ដូរ បាន ដោយ សៃរី»។ 

កូរ៉ៃ ខាង តៃបូង  ជាបៃទៃស 
បៃកប ដោយ ការ បៃកួត បៃជៃង  
និងមាន អតៃ អត្ដឃាត ខ្ពស់  
ជាមួយ មរណភាព តារា លៃបី ៗ  ជា- 
ចៃើន រូប រួមទំងតារា ចមៃៀង  
ហ្គូ ហារា និង ស៊ូលី ពៃមទំង 
គមី ជងុ យនុ មក ព ីកៃមុចមៃៀង 
បុរស Shinee។ 

សៃរា៉ា ដៃល ប៉ង សមា្លាប់ ខ្លួន 
ផង ដៃរ នោះ បាន និយាយថ៖ 
« មាន  មនុសៃស លៃបី ៗ  ជា ចៃើន បាន 

បញ្ចប់ ជីវិត ខ្លនួ ឯង ។ ក្នងុ ឧសៃស-
ហកម្ម K-pop យើង មិន ជួប 
បញ្ហា ផ្លូវ ចិត្ដ ធ្ងន់ ធ្ងរ ឡើយ »។ 

រយៈ ពៃល ជាង  ១០ឆ្នា ំតាងំ ព ី   
ការ បៃឡងធ្វើជាតារា ដំបូង   
សៃរា៉ា បាន បៃកួត ជា ថ្មី ក្នុង កម្ម-
វិធី  ទូរទសៃសន៍  «Miss Back»។ 

រៀបចំ ឡើង ដោយ រាជិនី  K-
pop អ្នកនាង  បៃក ជីយ៉ុង 
ដៃល បាន ចៃញ អាលប់៊មុចនំនួ 
៨ ក្នុង អាជីព សិលៃបៈ  ហើយ  
នៅតៃ អាច ឈរជើង យា៉ាង មាន 
បៃជាបៃយិភាព    រយៈ ពៃល ២១ 
ឆ្នាំ វា នៅតៃ ផ្ដល់ នូវ អតីត   តារា-  
ចមៃៀង នូវ ឱកាស សិលៃបៈ ជា ថ្មី  
ដៃល ខ្លះ អត ់ធ្លាប ់ចៃញ ចមៃៀង 
សោះ ហើយ ខ្លះ ទៀត ធ្លាប់ លៃបី  
តៃ តៃូវបាន ផាត់ ចៃញ នៅពៃល 
ធ្លាក់ កូដ ។ 

បៃក្ខភាព បៃឡង ធ្វើ តារា បាន 
ចៃក រំលៃក ការ ឈឺ ចាប់ និង 
ពុះពារ  ជម្នះ ដៃល ពួកគៃ បាន 
ជួប  បៃទះ ក្នុង សៃមោល អន្ដរ-
កាល នៃ ឧសៃសហកម្ម  ដ៏ ពៃញ- 
និយម នៃះ។ 

យ ូបាន នយិាយ ថ ៖ « កម្មវធិ ី
នៃះ ហាក់ ដូច ជា ឱសថ ពៃយា-
បាល   សមៃប់ នាយ ទហាន 
រង របួស អ៊ីចឹង»៕ AFP/HR

តារាចមៃៀង k-pop អាយុ ៣៣ឆ្នាំ យូ សៃរា៉ា ។ រូបថត AFP



   យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញៈ  អ្នក ប្រ ដាល់ ចាស់ វស្រសា  
ឆ្រ សារ៉ា ដ្រលធ្លាប់ ឈ្នះ ប្រក់- 
លាន ពី សង្វៀន ថោន ម្តង ហើយ 
នោះ  បាន បង្ហាញ មហិច្ឆតា ខ្ពស់ 
ដោយ ចង់ ឈ្នះ ប្រក់រង្វាន់ចំនួន 
៣,៤ លានរៀលជាថ្ម ីសម្រប់ 
ការ ប្រកួតក្នងុទម្ងន់ ៦៧ គីឡូក្រម  
នៅថ្ង្រអាទិត្រយន្រះ បុ៉ន្ត្រ បាន បារម្ភ 
ពីប្រក្ខភាព  ជើង ខ្លាងំ ចាស់ វស្រសា 
ដូច គ្នា គឺ មុត  ខ្លមឹ ខ្មៅ  និង គឹម  
វាសនា  ខណៈ  មាស  សុជាតិ  មិន 
ម្រន ជា ឧបសគ្គ។ 

ក្នងុ អាជីព ជា អ្នក ប្រដាល់ រយៈ- 
ព្រល ជាង ១០ ឆ្នា ំ នៅ លើ សង្វៀន 
ដោយ  បញ្ច្រញ ញើស  និង ព្រល 
ខ្លះ ស្រក់ ឈាម ផង នោះ  ឆ្រ សារ៉ា 
នៅ មាន ជីវភាព បាន ត្រមឹ  ហូប ចុក 

ទំាង លំបាក  ខណៈ ដ្រល បន្ទកុ 
ធ្ងន់  គឺ មាន កូន  ៤ នាក់  ដ្រល ពំុ ទាន់ 
មាន ប្រក់ ចំណូល អ្វ ីក្រ ពី ប្រដាល់ 
នោះ ឡើយ ។ ហ្រតុ ន្រះ រូបគ្រ 
ពិតជា ចង់ ឈ្នះ  ប្រក់លានលើក 
ន្រះ ដើម្របី យកទៅ  ដោះ បំណុល  
ក្រយ ពី កូនៗ បាន ឈឺ  រួច បាន  
ជំពាក់ ថ្ល្រ ព្រយាបាល ។

 ទាក់ទងនឹងការ ប្រកួតន្រះ ឆ្រ  
សារ៉ា  បាន និយាយ ថា ៖  « ក្នុង 
ចំណោម កីឡាករ ទំាង  ៣ នាក់  
ដ្រល ត្រៀម ជាប់ ឆ្នាត ប្រ កួតលើក 
ន្រះ  គឺ  កីឡាករ  ដ្រល លំបាក យក 
ឈ្នះ នោះ  មាន  គឹម  វាសនា និង   
មុត  ខ្លមឹ ខ្មៅ  ចំណ្រក   មាស  សុជាតិ  
មិន ជា ឧបសគ្គ ធំ  ក្នងុ ការ យក ឈ្នះ 
នោះ ឡើយ »។  

សារ៉ា បានបន្ត ថា ៖ « កាល មុន  
ខ្ញុ ំធ្លាប់ ឈ្នះ ប្រក់ ពី កម្ម វិធី ន្រះ ម្តង  

បនា្ទាប់ ពី ឈ្នះ  ក្រវ  សំរិទ្ធ  នៅ វគ្គ 
ជម្រះុ  និង ឈ្នះ  គឹម  វាសនា  នៅ 
វគ្គ ផ្តាច់ ព្រត័្រ  ហើយ ទទួល បាន 
ប្រក់  មក ដោះ ស្រយ ជីវភាព បាន 
មួយ កម្រិត ។   ខ្ញុំ បាន  ឈ្នះ  គឹម  
វាសនា  ក្នងុ លក្ខណៈ លំបាក តឹង- 
ត្រង ណាស់  ចំណ្រក  មុត  ខ្លមឹ ខ្មៅ  
ធ្លាប់ ប៉ះ គ្នា ៥ លើក  ចាញ់ ៣ និង  
ឈ្នះ ២  សុទ្ធ ប្រក ឈាម ទំាង អស់  
បុ៉ន្ត្រ ទោះ ជា ឧបសគ្គ ធំ យា៉ាង ណា  
គឺ តាម ការ ប្រងឹ ប្រង ហ្វកឹ ហាត់  
និង តំាង ចិត្ត ប្រ កួត  ខ្ញុ ំរំពឹង  ឈ្នះ  
៦០ ភាគ រយ ដ្ររ»។ 

ចំណ្រក មុត ខ្លឹមខ្មៅ មាន 
រំពឹងខ្ពស់ជាង ឆ្រ សារ៉ា ទៅ ទៀត 
ដោយ និយាយ ថា៖ « ខ្ញុ ំមាន សង្រឃឹម 
ឈ្នះ ៨០ ភាគ រយ  ដោយ ក្នុង 
ចំណោម ៣នាក់ ន្រះ   មាស  សុជាតិ  
អាច សីុ ផុយ   ព្រះ  ខ្ញុំធ្លាប់  វ៉្រ ឱ្រយ 

សន្លប់ ២លើកហើយ ចំណ្រក  ឆ្រ  
សារ៉ា  ខ្ញុ ំធ្លាប់  ឈ្នះ ៣  និង  ចាញ់ ២ 
ដង ខណៈ  គឹម  វាសនា  ខ្ញុ ំវ៉្រ ឈ្នះ 
១  និង  ចាញ់ ២ ដង» ។  ខ្លមឹ ខ្មៅ  
បាន បញ្ជាក់ ថា៖  « ឧបសគ្គ ធំ 
សម្រប់ ខ្ញុ ំ មិន ម្រន  មាស សុជាតិ  
និង  ឆ្រ  សារ៉ា  នោះ ទ្រ  គឺ  គឹម  
វាសនា  ន្រះ ត្រ ម្តង »។ 

ចំពោះ គឹម  វាសនា  ដ្រល ដ្រ គូ 
ខង លើ សុទ្ធ ត្រ ញញើត នោះ  គឺ 
មិន បញ្ច្រញ ទស្រសនៈ អ្វី ឡើយ  
ដោយ  គ្រ និយាយ ខ្ល ីថា ៖« ខ្ញុ ំមិន 
ហា៊ាន ទស្រសន៍ ទាយ ទ្រ  បុ៉ន្ត្រ ធនា 
វ៉្រ ឱ្រយ អស់ ពី លទ្ធភាព  និង ចង់ ឈ្នះ 
រង្វាន់ ដូច គ្នា» ។ 

តាម ប្រវត្តិ ប្រ កួត  ដ្រល ក្រុម 
ការងរ បច្ច្រកទ្រស ស្រង់ បាន  គឺ 
ឆ្រ សារ៉ា, មុត ខ្លមឹខ្មៅ និង មាស 
សុជាតិ សុទ្ធត្រ ធ្លាប់ ប្រ កួត ច្រើន 

ជាង ១០០ដង គឺ មាន ត្រ   គឹម  
វាសនា  តិច ជាង គ្រ  ដោយ ប្រ កួត 
បាន ៧២ លើក  បុ៉ន្ត្រ ជើង ខ្លាងំ ទំាង 
២ សុទ្ធ ត្រ ញញើត ដូច គ្នា ។ 

លោក  ជួប  វុតា្ថា  អ្នក គ្រប់ គ្រង  
និង សម្រប សម្រលួ កីឡាករ- 
ប្រ កួត ប្រចំា សង្វៀន ថោន បាន 

ប្រប់ ថា ៖ «អ្នក ប្រ ដាល់ ទំាង ៤ ន្រះ  
ពិត ជា មាន សមត្ថភាព ប្រ ហាក់- 
ប្រ ហ្រល គ្នា  ហើយ លទ្ធផល ន្រ 
ការ ប្រកួត  ពិត ជា លំបាក ព្រយាករ 
ថា  នរណា មាន ប្រៀប ជាង អ្នក- 
ណា ណាស់  គឺ អាស្រយ័ នៅ លើ 
សង្វៀន ផ្ទាល់ ត្រ ម្តង» ៕  

ថ្ង្រសុក្រ ទី២៧ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

កេុង ប៊ុយណូស៊េ : លោក Diego 
Maradona ដ្រល ត្រូវ បាន គ្រ ចាត់  ទុក 
ថា ជា កីឡាករ បាល់ ទាត់ ដ៏ ឆ្នើម បំផុត 
ក្នុងកំណត់ ត្រ ន្រ កីឡា ន្រះ មុន នឹង ការ -  
ញៀន គ្រឿង ញៀន និង ស្រ ដ្រល 
បផំ្លាញ អាជពី របស ់គត ់បាន សា្លាប ់ក្នងុ 
អាយុ ៦០ ឆ្នាំ កាល ពី ថ្ង្រ ពុធ នៅ ផ្ទះ 
របស់ គត់  នា ប្រទ្រស អាហ្រសង់ ទីន 
ដោយ សារ គំង ប្រះ ដូង។ ន្រះ បើ តាម 
ការ ឱ្រយ ដឹង ពី  ម្រធវី របស់ គត់ ។

ក្នុងនាមជា មនុស្រស សំណព្វ របស់ 
ប្រជាជន ន្រ ប្រទ្រស របស់ គត់ ក្រយ 
បាន រួម ចណំ្រក យា៉ាង ធធំ្រង ជយួ ឱ្រយ ក្រមុ 
ជម្រើស ជាតិ អាហ្រសង់ ទីន ឈ្នះ World 
Cup ឆ្នាំ១៩៨៦ ហើយ  មនុស្រស គ្រប់ គ្នា 
ស្រឡាញ ់ព្រញ ចតិ្ត នៅ ប្រទ្រស អុតីាល ី
ព្រះ បាន ជួយ ឱ្រយ ក្រុម  Napoli លើក 
ពាន ក្រប ខ័ណ្ឌ Serie A ២ ដង  លោក  
Maradona គឺ ជា កីឡាករ មាន ទ្រព- 
កោសល្រយ ពិស្រស មា្នាក់ ដ្រល ងើប 
ច្រញពី ការ រស់ នៅ លើ ផ្លូវ ដ៏ លំបាក 
នាក្រុង ប៊ុយ ណូស៊្រ  រហូត ឈាន ដល់ 
ចំណុច កំពូល ន្រ អាជីព របស់ គត់ ។ 

លោក  Maradona ថ្មី ៗ  ន្រះ  បាន 
តស៊ូ នឹង បញ្ហា សុខភាព  ហើយ វះ កាត់ 
យក ឈាម កក ក្នុងខួរ ក្របាល កាល ពី 
ប៉នុា្មៅន សបា្ដាហ ៍កន្លង ទៅ ន្រះ ។ គត ់មាន 
អាការ គំង ប្រះ ដូង  នៅ ផ្ទះ របស់ គត់  
នៅ ក្រ ក្រុង ប៊ុយ ណូស៊្រ នៅ ថ្ង្រ ពុធ ។ 
ន្រះ បើ តាម ការ ឱ្រយ ដឹង ពី សំណាក់ មិត្ត - 
ជិត ដិត របស់ កឡីាករ ចលូ នវិត្តន ៍របូ ន្រះ  
ហើយ ការ សា្លាប់ ន្រះ ត្រូវ បាន អះអាង 
ដោយ ម្រធវី ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ គត់ ។

នៅ ក្រងុ ប៊យុ ណ ូស៊្រ មនសុ្រស មា្នា ចាប-់ 
ផ្ដើម ច្រញ មក តាម ដង ផ្លូវ ដើម្របី សម្ដ្រង 
ការ កាន់ ទុក្ខចំពោះកុល បុត្រ ជា ទី- 
ស្រឡាញ់  របស់ ជាតិរូបន្រះ ដោយ ការ- 
ប្រមូល ផ្ដុំគ្នា នៅ ក្រុង ជិត ខង  San 
Andres ជាកន្ល្រង ដ្រល លោក   Mara-

dona រស ់នៅ នៅ ក្រងុ Boca ជា កន្ល្រង 
ដ្រល អតីត អ្នក ទាត់ បាល់  រហស្រសនាម 
« ខ្លាតឿ » កា្លាយ ជា កីឡាករ ១រូប និង 
នៅក្រប្ររ  ក្រុង La Plata ជា កន្ល្រង ដ្រល 
គត់ កា្លាយ ជា នាយក បច្ច្រក ទ្រស របស់ 
ក្រុម Gimnasia y Esgrima ។

រដា្ឋា ភបិាល អាហ្រសង ់ទនី បាន ប្រកាស 
ធ្វើ បុណ្រយ កាន់ ទុក្ខ រយៈ ព្រល ៣ ថ្ង្រ 
ហើយ  ជាមួយ គ្នា ន្រះ ប្រធនាធិប តី 
លោក  Alberto Fernandez បាន ឱ្រយ 
ដឹង  ក្នុង បណា្ដាញ សង្គម Twitter ថា ៖ 
« អ្នក បាន នាំ ពួក យើង ឱ្រយ ដល់ ចំណុច 
ខ្ពស់ បំផុត របស់ ពិភព លោក និង ធ្វើ ឱ្រយ 
ពួក យើង បាន នូវ ក្ដី រីក រយ យា៉ាង ក្រ- 
ល្រង ។ អ្នក  ជា បុគ្គល ដ៏ អសា្ចារ្រយ បំផុត ពិត - 
ម្រន ។ សមូ អរគណុ ណា លោក  Diego 
(Maradona) សម្រប់  ការ នៅ 
ជាមួយពួក  យើង រហូត មក ។ ពួក យើង 
នឹង នឹក អ្នក ព្រញ  ១ជីវិត » ។

សា្ថានីយ រថភ្លើង ក្រម ដី នា ក្រុង 
ប៊ុយណូស៊្រ បន្ទះ កា្ដារ ឌីជីថល ដ្រល 
ត្រង  បញ្ច្រញ សារ ប្រប ់ដណំងឹ ព ីរថ ភ្លើង 
ត្រូវ បាន ដាក់ ជំនួស មក វិញ ដោយ ពាក្រយ 
ជា ភាសា អ្រស្របា៉ាញ «Gracias Di-

ego» (អរគុណ Diego) ។    
នៅ ឯ ជាយ ក្រុង   Villa Crespo បទ- 

ចម្រៀង ចំណង ជើង «La Mano de 
Dios» (ដ្រ អាទិទ្រព ) ដ្រល ច្រៀង 
ដោយ Rodrigo Bueno   បន្លឺ ច្រញ ពី 
វ្ររ៉ង់ ដាន្រគ្រហដា្ឋាន នីមួយ ៗ   ពោល 
គឺជា ចម្រៀង  ដ្រល សំដៅ ទៅ ដល់ ការ- 
ស៊តុ បញ្ចលូ ទ ីរបស ់លោក Maradona 
ដោយ ប្រើ ដ្រ  ព្រល ប៉ះ ក្រុម អង់គ្ល្រស 
ក្នុង ព្រឹត្តិការណ៍ World Cup 1986 
នៅ ប្រទ្រស មុិក សុិក ហើយ ដោយសារ 
ហ្រតកុារណន៍្រះ  ទើប ប្រជាជន អាហ្រសង ់ទនី  
បាន លើក តម្កើង  រូប លោក ថា ជា «El 
Dios» (ព្រះ ជាមា្ចាស់ ) មក រហូត ។ 

ក្រយ គ្រប់ បាល់ដ៏ចម្រូង ចម្រស 
នោះ អ្វី ដ្រល  គ្រប់ គ្នា ស្រឡាំង កាំង   គឺ  
គ្រប់  ទី ២ របស់ គត់ ក្នុង ការ ប្រកួត នា 
ព្រល នោះ ដ្រលកើតឡើង ដោយសារ 
គត់ អូស  ដាច់ កីឡាករ របស់  អង់ គ្ល្រស 
ស្ទើរ ១ក្រុម ហើយទៅ ស៊ុត បញ្ចូល ទី  
យា៉ាង អសា្ចារ្រយ ដោយ នោះ បានបង្ហាញ 
ថា ការ បណ្ដើរ និង គ្រប់ គ្រង បាល់ របស់ 
គត់  ពិបាក នឹង រក ពាក្រយ មក ប្រៀប - 
ប្រដូច ខ្លាំង ណាស់ ៕ AFP/VN

លោក  Maradona និយាយ នៅឯសន្នសីិទកាសេត នាកេងុ Napoli កាលនៅមានជីវិត។ AFP

ឆៃ  សារ៉ា  ចង់ ឈ្នះ បៃក់ រង្វាន់   ដើមៃបី ដោះ បំណុល  តៃ  ខ្លមឹ ខ្មៅ  សងៃឃឹម ខ្ពស់ ជាង 

Bayern និង Man City ឡើង
វគ្គ ១៦កៃមុ ចុង កៃយ នៅ អឺរុ៉ប

កេុង ប៉ារីស : Robert Lewand-
owski បាន ជួយ ឱ្រយ ក្រុម Bayern 
Munich ធ្វើ ដំណើរ លើ ផ្លូវ ន្រ ជ័យ- 
ជម្នះ លើ  ក្រុម Salzburg ៣-១ 
អំឡុង ការ ប្រកួត នៅ ក្រប ខ័ណ្ឌ 
UEFA Champions League 
(UCL) កាល ពី ថ្ង្រ ពុធ ដ្រល ជា 
លទ្ធផល ជួយ ឱ្រយ ក្រុម ជើង ឯក ចាស់ 
ចូល រួម ជាមួយ ក្រុម Manchester 
City កក់ កៅ អី នៅ វគ្គ ១៦ ក្រុម ចុង- 
ក្រយ ទាំង ការ ប្រកួត ក្នុង ពូល នៅ 
សល់ ២ លើក ទៀត ។

នៅ យប់ ដ្រល ក្លិប នានា ដឹង ពី 
ព័ត៌មាន ន្រ ការ សា្លាប់ របស់ Diego 
Maradona ហើយ បាន នាំ គ្នា ធ្វើ ការ 
ស្មឹង សា្មៅធិ៍ ១នាទី ដើម្របី គោរព 
ដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធ អតីត វីរបុរស ក្រុម 
ជម្រើស ជាតិ អាហ្រសង់ ទីន មុន ការ- 
ប្រកួត ទាំង អស់ នៅ UCL ចាប់- 
ផ្ដើមនោះ ក្រុម Bayern បាន បនា្លាយ 
ជ័យ ជម្នះ រហូត ដល់ ១៥ ប្រកួត យា៉ាង 
ងយ ៗ  ។

ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ Lewandowski ជួយ 
ឱ្រយ ក្រមុ មា្ចាស ់ផ្ទះបើក ការ នា ំមខុ នៅ ២ 
នាទី មុន ចប់ វគ្គ ទី១ ន្រ ការ ប្រកួត នៅ 
ឯ កីឡដា្ឋានទទ្រ សា្អាត (អត់មាន អ្នក- 
គំ ទ្រ) Allianz Arena ដ្រល វា ជា 
គ្រប់ ទី១៤ របស់ កីឡាករ អន្តរ ជាតិ 
ប៉ឡូញូ រដវូកាល ន្រះ ហើយ ក ៏ជា គ្រប ់
សរុប  ទី៧១  របស់ គ្រផង ដ្ររ ក្នុង 
ក្របខណ័្ឌ UCL ន្រះ ពោល គ ឺនា ំឱ្រយ គ្រ  
មាន  ចំនួន គ្រប់ បាល់ ស្មើ នឹង  អតីត- 
កីឡាករ ឆ្នើម  Raul របស់ ក្រុម Real 
Madrid ក្នុង បញ្ជី កំណត់ ត្រ  ដោយ 
តាម ពី ក្រយ កីឡាករ Cristiano 
Ronaldo (១៣១គ្រប់) និង Li-
onel Messi (១១៨គ្រប់) ។

ខ្រស្រ បម្រើ  Kingsley Coman ស៊តុ 
គ្រប់ ទី២ ឱ្រយ ក្រុម Bayern ជា មុន 

សិន បនា្ទាប់ មក ក៏ លើក បាល់ ចូល 
តំបន់ គ្រះ ថា្នាក់ ឱ្រយ    Leroy Sane 
ត្រត បញ្ចលូ ទ ីបន្ថ្រម  ការ នាំ មខុ ៣-០ 
មុន នឹង Mergim Berisha បំប្រក 
ពង មាន់ ឱ្រយ ក្រុម ទៅ ពី អូទ្រីស។

ទោះ នៅ សល់ គ្នា ១០នាក់ ដោយ- 
សារ កីឡាករ Marc Roca ត្រូវ 
បណ្ដ្រញ ច្រញ ក៏ដោយ ក៏ ក្រុម Bay-
ern  នៅ ត្រ អាច ដណ្ដើម បាន  ១២ ពនិ្ទ ុ
ពីការ ប្រកួត ៤ ដង របស់ ខ្លួន ហើយ 
បាន ជួយ ធនា ឱ្រយ ពួក គ្រ ឆ្លង ទៅ ជុំ បន្ត 
ក្នុង នាម ជា ក្រុម ល្រខ១ ក្នុង ពូល A 
ខណៈ  ក្រមុ ល្រខ ២  Atletico Madrid 
បន្ត ធ្វើ ការ ធ្ងន់ ទៀត ក្រយ បាន ត្រឹម 
ស្មើ ជាមួយក្រុម Lokomotiv Mos-
cow ០-០ នៅ ផ្ទះ ខ្លួន ឯង ។ 

ចំណ្រក ក្រុម  Man City របស់ 
លោក Pep Guardiola (Pep) 
កក៏ក ់សបំតុ្រ នៅ វគ្គ បន្ត ដោយសារ  ១ 
គ្រប់ របស់ Phil Foden ដ្រល ជួយ 
ឱ្រយ ឈ្នះ ក្រុម មា្ចាស់ ផ្ទះ Olympiakos 
របស់ ក្រិក ពោល គឺ ជា ជ័យ ជម្នះ ៤ 
លើក ក្នុង ចំណោម ការ ប្រកួត ៤ ដង 
ក្នុង ពូល C ។

« វា នឹង កា្លាយ ជា កាពិត ។ យើង ត្រូវ 
ប្រឹង ប្រង បន្ថ្រម ទៀត ត្រ  ថ្ង្រ ណា មួយ 
វា នឹង កា្លាយ ជា ពិត ហើយ វា នឹង បំប្រក 
ឧបសគ្គ គ្រប់ យា៉ាង » ។ ន្រះ ជា សម្ដី 
របស់ លោក  Pep ដ្រល ក្រុម របស់ 
លោក ត្រូវ ការ ត្រ ១ ពិន្ទុ ទៀត ប៉ុណោ្ណោះ 
ពី ការ ប្រកួត  ២ លើក ចុង ក្រយ របស់ 
ខ្លួន ដើម្របី ធនា នូវ ចំណាត់ ថា្នាក់ ល្រខ 
១ ក្នុង ពូល ។  

ដូច្ន្រះ  ទាំង  Bayern និង Man 
City នឹង ចូលរួម ជាមួយ ៤ ក្រុម ផ្រស្រង 
ទៀត ដូច ជា Barcelona, Juven-
tus, Chelsea និង Sevilla ដ្រល 
កក ់កៅ អបីាន មនុ កាល ព ីថ្ង្រ អង្គារ នៅ 
វគ្គ ១៦ ក្រុម ន្រះ ៕ AFP/VN

Maradona សា្លាប់ ក្នងុ អាយុ ៦០ ឆ្នាំ 



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញៈ អតតីជាបេក្ខនារីបេកតួឈានដល់វគ្គ
LiveShowសប្តាហ៍ទី៧នេកម្មវិធីXFactor
Cambodiaរដវូកាលទី១នៅហងេសមាសកញ្ញា
ថាន់នឿថងនឹងកា្លាយជាដេគូចេៀងឆ្លើយឆ្លង
ជាមួយនឹងតារាចមេៀងបេុសទើបតេលេចមុខ-
សាជាថ្មីលោកប៊តុសហីានៅរមួទេនំផលតិកម្ម
LifeProduction។
កញ្ញាថាន់នឿថងនឹងមានទេនំផលិតកម្ម

ជេកកោន ដូចតារាចមេៀងផេសេងៗសមេប់
លនំងឹលើវថិីសលិេបៈខណៈកញ្ញាជាតារាចមេៀង
សេីវ័យក្មេងដេលមហាជនចាប់អារម្មណ៍និង
ទទួលសា្គាល់អំពីទឹកដមសំនៀងរួចមកហើយ
នាពេលបេឡងចមេៀងលំដាប់ពិភពលោកគឺ
កម្មវិធី XFactorCambodia រដូវកាលទី១
កាលពីឆ្នាំ២០១៩កន្លងមក។
សេីសេស់ទើបមានវ័យ១៨ឆ្នាំមានសេុក-

កំណើតពីសេុកភ្នំពេឹកខេត្តបត់ដំបងកញ្ញា
ថាន់នឿថងបង្ហើបពីអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួន
កេយពីបនចលូផលតិកម្មLifeProduction
រួមជាមួយនឹងតារាចមេៀងរៀមចេបងលោកប៊ុត-
សីហានោះថា៖«សបេបាយចិត្តខ្លាំងដោយខ្លួន
អាចមានទេនំចេបាស់លាស់នឹងគេសមេប់វិថី
សិលេបៈហើយនាងខ្ញុំបនចុះកិច្ចសនេយារយៈ-
ពេល១ឆ្នាំជាមួយផលិតកម្ម»។
គួរឱេយកត់សមា្គាល់នោះកញ្ញាថាន់នឿថងក៏

ធ្លាប់ទទួលបននូវការគាំទេខ្លាំងនាពេលបក-
សេយចមេៀងមនោសញ្ចេតនាយ៉ាងកេអួន-
កេអៅមានចណំងជើងថា«វហិារសគួ៌ជយ័»
ក្នុងកម្មវិធីចមេៀងគេួសារខ្មេរកន្លងមក។
កញ្ញាថាន់នឿថងបន្តឱេយដឹងពីសមត្ថ-

ភាពចេៀងរបស់ខ្លួនចំពោះការចូលក្នុង
វិស័យសិលេបៈនេះថា៖ «នាងខ្ញុំអាចបត់-
បេនទៅតាមបេភេទនានាបនពោលគឺ
អាចចេៀងបនទាំងបេបបទមនោ-
សញ្ចេតនាផងនិងទាំងបទបេប-
ញាក់កន្តេក់អារម្មណ៍កប៏ន-
ដេរ»។
បើតាមលោកឈួន

សុខលីមជានាយកគេប់-
គេងផលិតកម្ម Life-
Production ក៏បន
បង្ហើបឱេយដឹងអំពី
លក្ខណសមេបត្តិ
របស់តារាចមេៀង-
សេីរលកកេយតេ
មានទេពកោសលេយ-
ខ្ពស់នោះផងដេរថា៖
«ផលតិកម្មយើងបនសមេច-
ចិត្តជេើសរីសកញ្ញានឿថង
មកចេៀងជាមួយនឹងការចុះ-
កងុតេរយៈពេល១ឆ្នាំដោយ-
សារយើងមើលឃើញនូវ

ចំណុចពិសេសរបស់គាត់មួយចំនួន។កញ្ញា-
ថាន់នឿថងគាត់មានទឹកដមសំនៀងល្អដេល
កមេរកបនជាពសិេសនោះសឡំេងរបស់គាត់
គឺអាចចាប់ដេគូជាមួយនឹងលោកប៊ុតសីហា
បនយ៉ាងសមសួន។លើសពីនេះគាត់គឺជា 
តារាចមេៀងដេលមិនបនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង
ផលិតកម្មផេសេងៗផងដេរ»។
គួរបញ្ជាក់ផងដេរថាLifeProductionគឺជា

ផលិតកម្មមួយដេលតេងតេទទួលយកកេុម-
តារាចមេៀងបេុសសេីរលកកេយដេលមាន
ទេពកោសលេយសិលេបៈនិងមិនទាន់មានជមេក-

ជេកកោ ននៅឡើយហើយអ្វី-
ដេលកាន់តេពិសេសនោះគឺ
ផលិតកម្មរមេងបេមើលមើល
ចាំតេងយកតារាចមេៀង
ដេលបេឡងធ្លាក់កម្មវិធី-
បេកួតបេជេងនានាខណៈ
តួយ៉ាងកម្មវិធីបេឡង
បេជេងនៅឯទូរ-
ទសេសន៍ហងេស-

មាសនាពេល
កន្លងមក -
មានដូចជា
កម្មវិធី -
T h e
Voice
Cam-
bo-
dia
កម្ម -
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ភ្នំពេញៈ កីឡករជើងខ្លាំង
ចាស់វសេសាកេវ រំចង់និងវងេស
ណយដេលសុទ្ធតេបនខកខន
បេកួតនិងឃ្លាតឆ្ងាយពីសង្វៀន
ជិត១ឆ្នាំដូចគា្នានោះបនណាត់
គា្នាឡើងសង្វៀនបយ័នស្ទឹង-
មានជ័យនៅលា្ងាចថ្ងេអាទិតេយ
នេះហើយការសមេចឡើង
សង្វៀនជាថ្មនីេះតេវូបនអ្នក-
បេដាល់ឆ្នើមទំាង២បេប់ថាគឺ
ធ្វើទៅតាមសំណូមពរបងប្អូន
ដេលចង់ឃើញការបេកួតរវាង
អ្នកទំាង២ឡើងវិញ។
យ៉ាងណាក៏ដោយកេវ រំចង់

និងវងេសណយដេលធ្លាប់អះអាង
ពីការលាចាកពីសង្វៀនបេដាល់
ដោយហេតុផលផេសេងៗពីគា្នានោះ
សុទ្ធតេបនឡើងទម្ងន់ខ្ពស់
ដោយពួកគេតេូវបេកួតគា្នាក្នុង
ទម្ងន់៨៣គីឡូកេមក្នងុតម្លេខ្លនួ
ពិសេសមួយដេលសំុមិនឱេយបេក
ធ្លាយ។យ៉ាងណាក៏ដោយកន្លង
មកអ្នកទំាង២នេះមិនពេមចូល
បេកួតដោយសារបញ្ហាតម្លេខ្លនួ
នេះមួយចំណេកផងដេរបុ៉ន្តេ
បេភពមួយចំនួនគួរឱេយទុកចិត្ត
បនខេសឹបបេប់ថាតម្លេខ្លនួបេកួត
លើកនេះបេហេលស្មើនឹងបេកួត
លក្ខណៈអន្តរជាតិមុនៗ។
កីឡាករវងេសណយបន

បេប់ថា៖«ខ្ញុំធ្លាប់អះអាងមេន
ថាលាចាកពីសង្វៀនបេដាល់
មកលក់ងៀតកេបីដោយសារតេ
ពេលចាញ់មានគេជេរហើយ
កមា្លាងំខ្ញុំក៏ធ្លាក់ចុះបុ៉ន្តេពេលនេះ

មានបងប្អនូជាចេើនសំណូមពរ
ពិសេសកម្មវិធីគេហៅឱេយបេកួត
អី៊ចឹងខ្ញុំក៏សមេចថាវិលមកវិញ
ទៅតាមលទ្ធភាពពេះអាចជួយ
ជីវភាពបនផង»។
សមេប់ការបង្ហាញខ្លនួជាថ្មនីេះ

វងេសណយបនអះអាងថានឹង
បេងឹបេងបេកួតដើមេបីគេចឱេយផុត
ពីការជេរនៅពេលខ្លនួចាញ់។
វងេសណយបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុនំៅតេ
រកសីុលក់ងៀតកេបីដដេលហើយ
ខំហ្វកឹហាត់បនមួយរយៈដើមេបី
មានសមត្ថភាពល្អឡើងបេកួត
ឱេយល្អមើលនិងគេចចេញពីការ-
ជេរបេមាថនៅពេលខ្ញុំចាញ់ម្តងៗ
ខណៈការបេកួតនេះខ្ញុំសងេឃឹម
ឈ្នះកេវរំចង់តេមឹ៥០ភាគរយ
បុ៉ណ្ណោះ»។
ចំណេកកេវរំចង់បនបេប់

ភ្នពំេញបុ៉ស្តិ៍កាលពីថ្ងេពេហសេបតិ៍
ថាការឃ្លាតចាកពីសង្វៀន-
បេដាល់ជិត១ឆ្នាំនេះដោយ
សាររូបគេមិនចង់បេកួតជាមួយ
ខ្មេរគា្នាឯងនិងទាក់ទងបញ្ហាតម្លេ
ខ្លួនផងដេរគឺចង់ចាញ់ឬឈ្នះ
ជាមួយកីឡាករបរទេសហើយ
កេយមានកូវីដ១៩កម្មវិធីបេកួត
គា្មានអន្តរជាតិសោះ។
ជំុវិញភាពមន្ទលិដេលថាការ-

ឡើងវ៉េទម្ងន់ធ្ងន់ភាគចេើនបេកួត
លំៗយកតម្លេខ្លនួនោះកេវរំចង់
បនបញ្ជាក់ថា៖«ឆកជីវិតរបស់
ខ្ញុំនៅលើសង្វៀនបេដាល់បង-
ប្អនូបនដឹងហើយគឺឡើងទៅ
ដឹងតេវ៉េសមេកុគា្មានចេះបន្ធរូដេ
ឱេយដេគូទេហើយភាពលេបីលេបាញ
របស់ខ្ញុំគឺវ៉េអស់ពីសមត្ថភាពនេះ

ឯង។យ៉ាងណាក៏ដោយវងេស
ណយជាកីឡាករជើងចាស់ដូច
គា្នាដោយគេល្អកេងនិងជង្គង់
ដេរហេតុនេះវាមិនមេនងយ-
សេលួនោះទេហេតុនេះខ្ញុំសងេឃឹម
ឈ្នះ៦០ភាគរយបុ៉ណ្ណោះ»។
តាមកំណត់តេបេកួតកីឡាករ

ជើងចាស់ទំាង២នាក់នេះគឺធ្លាប់
បេកួតគា្នាចំនួន៦លើកដោយ
ធ្លាប់ឈ្នះ៣លើកមា្នាក់បុ៉ន្តេកេរ្ត-៍ិ
ឈ្មាះកេវរំចង់លេបីលេបាញជាង
វងេសណយ។យ៉ាងណាក៏ដោយ
វងេសណយជាកីឡាករដេលធ្វើឱេយ
កេវរំចង់ចាញ់ដោយឈឺចាប់
បំផុតចំនួន២លើកកាលពីនៅ
ទម្ងន់៦៧និង៦៩គីឡូកេមពេម
ទំាងរបូតខេសេកេវាត់ផងដេរ។
លោកកេវសំអាងជាគេូបង្វកឹ

និងជាឪពុកកេវរំចង់បនបេប់
ថា៖«បេកួតលើកនេះខ្ញុំមិនបន
បង្វកឹកេវ រំចង់ផ្ទាល់ដេទេគឺ
រំចង់ហ្វកឹហាត់ភាគចេើនផ្ទាល់
ខ្លនួហេតុនេះខ្ញុំសងេឃឹមឈ្នះមិន
ចេើនទេដោយសារខកខនបេ
កួតយូរផង។តេទោះបីជាយ៉ាង-
ណារំចង់បេកួតមិនឱេយមហាជន
ខកចិត្តនោះទេ»។
ចំណេកលោករ័ត្នសំអាត

អ្នកគេប់គេងកីឡាករវងេសណយ
បនបេប់ថា៖«វងេសណយមក
ហាត់បន២សប្តាហ៍ដោយសារ
ទទួលការបេកួតឡើងវិញហើយ
ខ្ញុំនៅតេគំាទេជានិច្ចពេះកីឡាករ
យើងស្មគ័េចិត្តគា្មានបង្ខំទេអី៊ចឹង
ពេលណាសុខភាពល្អហាត់បន
ល្អចាប់គូបនឡើងបេកួតទៅ
គឺវាជារឿងធម្មតាទេ»៕

កញ្ញា ថាន់ នឿថង កា្លាយជា តារា ចមេៀង សេី 
ផលិតកម្ម ថ្ម ីLife Production។ 

រូ បថត ហ្វេសប៊ុក
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