
មុំ គន្ធា

ភ្នំពេញៈ លោកនាយករដ្ឋ-
មន្ត្រី ហ៊ុនស្រនបានព្រមាន
ចាត់វិធានការក្តៅនិងមិនលើក-
ល្រងជាដាច់ខាតចំពោះអ្នកពាក់-
ព័ន្ធទំាងអស់ប្រសិនបើរកឃើញ
នូវភាពមិនប្រក្រតីកើតមាននៅ

ក្នងុភមូិឬឃុ-ំសង្កាត់ណាមយួ
ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់សាច់ប្រក់
ដល់ជនក្រកី្រដ្រលរងផលប៉ះ-
ពាល់ដោយការរីករាលដាលន្រ
ជងំឺកវូដី១៩បនា្ទាប់ពីរកឃើញ

ភាពមិនប្រក្រតីជាង១៤០០០
ករណី។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាន

បង្ហោះក្នងុបណា្តាញសង្គមហ្វ្រស-
ប៊កុរបស់លោកកាលពីយប់ថ្ង្រ

ទី២៣ខ្រធ្នថូា៖«កម្មវិធីន្រះពិត-
ជាកំពុងបានចូលរួមចំណ្រកក្នុង-
ការលើកស្ទួយនិងរក្រសាលំនឹង
ជីវភាពរបស់បងប្អនូប្រជាពលរដ្ឋ
នងិកនូក្មយួនៅក្នងុអឡំងុព្រល

ដ៏លំបាកន្រះហើយក៏ដោយ-
សារត្រជំងឺកូវីដ១៩នៅមិនទាន់
ទៅណាឆ្ងាយពីយើងនៅឡើយ។
ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមបើក-
ប្រក់ឧបត្ថម្ភលើកដំបូងមកការ-
ធ្វើបច្ចុប្របន្នភាពគ្រួសារក្រីក្រ
ដើម្របីទទួលបានប្រក់ឧបត្ថម្ភ
ន្រះគឺពិតជា...តទៅទំព័រ  ៦
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លោក ហុ៊នសែនពែមានចាត់វិធានការក្តៅចំពោះមន្តែីពាក់ព័ន្ធ
បើរកឃើញភាពមិនបែកែតីក្នងុការផ្តល់បែក់ដល់ជនកែីកែ

រដូវតេបីេហុក!
ប្រជាពលរដ្ឋចាក់ត្រីចូលក្នុងមា៉ាសុីនដើម្របីសមា្អាតសម្រប់យកទៅធ្វើប្រហុកនៅខណ្ឌឫស្រសីក្រវរាជធានីភ្នំព្រញកាលពីថ្ង្រទី

២១ខ្រធ្នូឆ្នាំ២០២០។រូបថតយូសុះអាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម

រដ្ឋដាក់ចែញវិធាន-
ការបន្ថែមជំុទី៧
ដើមែបីជួយសមែលួ
ដល់វិស័យឯកជន 

អាហែសង់ទីនកា្លាយជាបែ-
ទែសអាមែរិកឡាទីន
ដំបូងគែអនុញ្ញាតឲែយ
បែើវ៉ាក់សំាងSput-
nikVរបស់រុសែសីុ

នៅ សុី វុត្ថា

ភ្នំពេញៈ ក្រសួងសាធារណ-
ការនិងដឹកជញ្ជូនសហការ-
ជាមួយវិទ្រយាសា្ថានបច្ច្រកវិទ្រយា-
កម្ពជុា(តិចណូ)កំពុងរៀបចំ
កម្មវិធីបណ្ដុះបណា្តាលថា្នាក់-
បរិញ្ញាបត្រទាក់ទងនឹងជំនាញ
សាងសង់ផ្លវូថ្នល់និងសា្ពានដល់
កូនខ្ម្ររឱ្រយកា្លាយទៅជាវិស្វករ
និងលើកកម្ពស់យុវជនកម្ពុជា
លើឆកអន្តរជាតិដើម្របីឆ្លើយ-
តបនឹងបរិបទ...តទៅទំព័រ ៧

ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈរាជរដា្ឋាភបិាលកម្ពជុា
បានប្រកាសដាក់ច្រញនូវវធិាន-
ការបន្ថ្រមជុទំ៧ីសម្រប់វសិយ័
អាកាសចរណ៍នងិទ្រសចរណ៍
ក្នងុគោលបណំងដើម្របីរក្រសាល-ំ
នងឹអាជវីកម្មនងិសម្រលបន្ទកុ
ន្រការ...ត ទៅ ទំព័រ ១០ 

សុខ  វេង ឈាង

កាលពីថ្ង្រពុធទី២៣ធ្នូក្រ-
សួងសុខាភិបាលអាហ្រសង់ទីន
បានអនញុ្ញាតឱ្រយប្រើប្រស់វ៉ាក-់
សំាងកូវីដ១៩SputnikVរបស់
រុស្រសីក្នុងគ្រអាសន្ន។ន្រះធ្វើឱ្រយ
អាហ្រសង់ទីនកា្លាយជាប្រទ្រស-
អាម្ររិកឡាទីននិងប្រទ្រស
ខាងក្រអតីតសហភាពសូ-
វៀតដំបូងគ្រ...តទៅទំព័រ ១២

កែសួងរៀបចំបណ្ដះុ-
បណ្ដាលថ្នាក់បរិញ្ញា-
បតែជំនាញផ្លវូថ្នល់
និងសា្ពានដើមែបីបន្ថយ
ការជួលបរទែស
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គិត ចាប់ពី ខៃវិច្ឆិកា  ពួកយើង 
មាន ពៃល១ឆ្នាំ ទៀត រហតូដល ់
កិច្ចបៃជុំ លើក ទី២៦ ស្តីពី ការ- 
បៃ  បៃួល អាកាស ធាតុ (COP 
26 )ដៃ ល ចកៃភព អងគ់្លៃស នងឹ 
តៃវូ ធ្វើជា មា្ចាសផ់្ទះ។ វា ជា ពៃល- 
វៃលា ដ៏ សំខាន់ សមៃប់ ពិភព-
លោក ក្នុង  ការ រួមគ្នា  និង យល់ 
ពៃម ដាក់ នូវ គោលដៅ បៃកប- 
ដោយ មហចិ្ឆតា ក្នងុការ ទបស់្កាត ់
គៃះ មហន្ត រា យ នៃ ការកើន- 
ឡើង  កម្តៅផៃនដី។

នៃះ គជឺា បញ្ហា មយួ ដៃលមាន 
សរៈសំខាន់មិន តៃឹម តៃ នៅ 
ពៃល  ដៃល យើង កំពុង ដោះ- 
សៃយ ជា  ម ួយ នងឹ ជងំ ឺរាតតៃបាត 
ក្នងុ ពភិព លោក នាពៃល បច្ចបុៃបន្ន  
ប៉ណុ្ណោះ ទៃ ប៉នុ្តៃ សមៃប ់ជាចៃើន 
ទសវតៃសរ ៍ខាងមខុ ទៀត។ ខណៈ 
ពៃល ដៃល ពភិពលោក កពំងុ តៃ 
ដោះសៃយ ជាមយួ វរីសុ ក ូរ៉ ូណា 
គៃះ ថ្នាក់ នៃ ការឡើង កម្តៅ  
ផៃន ដ ីកប៏ាន បន្ត លៃច ឡើង កាន-់ 
តៃ ចៃបាស។់ ក្នងុ ឆ្នា ំ នៃះ យើង បាន 
ឃើញ  រលក កម្តៅ ដៃល មិន 
ធា្លាប់មាន ពីមុនមក នៅ សុី បៃ រី 
ទឹក ជំនន់ រហ័ស ហូរ កាត់ ទ្វី ប 
អា្រហ្វកិ ខាង កើត នងិ តបំន ់ធំៗ  
នៅ  ភាគ ខាងលិច នៃ សហរដ្ឋ - 
អាមៃរិក ដៃល តៃូវបាន ភ្លើង ឆៃះ 
បផំ្លាញ។ រឯី នៅ បៃទៃស កម្ព ុជា 
មាន ភ្លៀង មូសុង ធំ នៅ ឆ្នាំ នៃះ  
ដៃល បង្កឱៃយមាន គៃះទកឹជនំន ់
ធ្ងន់ធ្ងរ ហើយ គួរឱៃយ ស្តៅយ បើ 
យើង កៃឡៃ ក  មើលទៅ អនាគត 
ទកឹ ជនំន ់នងិ គៃះរាងំស្ងតួ នងឹ 
កើតមាន កា នត់ៃចៃើន នៅ ទទូាងំ 
អាសុ ីអាគ្នៃយ ៍ដៃល ធ្វើឱៃយ សន្ត-ិ
សខុ   សខុភាព សកល លោកបៃ- 
ឈម នងឹ ហា  នភិ ័យ នងិ សៃដ្ឋ កចិ្ច 
ពិភព លោក បន្ត រង សមា្ពាធ។

នៅ ពៃល ដៃល បណា្តា បៃទៃស 
នានា បន្ត គៃប ់គៃង ផល ប៉ះ ពាល ់
ដៃ ល បង្ក ដោយ ការបៃ បៃួល 
អាកាស ធាតពុកួគៃ ក ៏បៃឈម មខុ  
នឹ ង  ជមៃើស ដ៏ សំខាន់ មួយ ដៃរ។ 
ពកួ  គៃ គរួ វនិយិោគ ក្នងុ ការ កសង 
សៃដ្ឋកចិ្ច បៃតង ឬ បន្ត ការ  ប ំភាយ 
ឧស្ម័ន ជាចៃើន ទសវតៃស រ៍ទៅមុខ  
ទៀត។ ផ្អៃក តាម វទិៃយាសស្តៃ ការ  
ងើប ឡើងវញិ ដ ៏ បៃសើរ នៅ អាសុ ី
អាគ្នៃយ៍ នឹង ធ្វើ ឱៃយមាន កំណើន 
សៃដ្ឋកិច្ច បង្កើត  ការងារ នៅក្នុង 
ឧសៃសាហ កម្ម នាពៃល អនាគត 
ជំរុញ ការ វិនិយោគ អន្តរជាតិ និង 
ធានា សន្តសិុខ ការងារ និង កាត់-  
បន្ថយ ការ បំ ភាយ ឧស្ម័ន ដៃល 
អនញុ្ញាតឱៃយ យើង សមៃច គោល-  
ដៅ រួម លើ កិច្ចពៃម ពៃៀង បា៉ារីស ។

ជាពិសៃស សៃដ្ឋកិច្ច នា ថ្ងៃ 

អនាគត ដៃល នងឹ តៃវូបាន បង្កើត 
ឡើង បៃកប ដោយ និរន្តរភាព 
ដោយ  ផ្អៃកលើ ថមពល ស្អាត។ 
ថម ព ល ស្អាត ដើរតនួាទ ីយ៉ាង- 
សំខាន់ ក្នុង ការ កាត់បន្ថយ ការ-   
ប ំភាយ ឧស្មន័ នៅទទូាងំ ពភិព-
លោក និង បន្ធូរ  បន្ថយ ផលប៉ះ- 
ពាល់ អាកាស ធាតុ ដៃល ធ្ងន់ធ្ងរ 
បផំតុ ប៉នុ្តៃ ក ៏នងឹ ផ្តល ់ឱកាស ក្នងុ 
ការជរំញុ សៃដ្ឋកចិ្ច ផ ង  ដៃរ។ ការ 
វិនិ យោគ លើ ថមព ល កកើត 
ឡើង វិញ អាច បង្កើត ការងា រ  កំ-
ណើន សៃដ្ឋកិច្ច សន្តិសុខ ផ្នៃក 
ថម  ពល  និង បញ្ចុះតម្លៃ អគ្គិ- 
សនី ។ នៅ អាសុីអាគ្នៃយ៍ ថម-
ពល កកើ ត ឡើង វញិ អាច ផ្គតផ់្គង ់
តមៃូវការ ថមពល បាន ពាក់- 
កណា្តាល នៃ តមៃវូ ការ សរបុ តៃមឹ 
ឆ្នាំ២០៣០ និង ជំរុញ កំណើន 
សៃដ្ឋកិច្ច ជាង ៤% និង បង្កើន 
ឱកាស ការងារ ជិត ៥០%។

កមៃិត ខ្ពស់ នៃ ពន្លឺពៃះ អាទិតៃយ 
នៅ កម្ពជុា ផ្តលន់វូ ឱកាស ដ ៏ល្អ ក្នងុ 
ការផលិត ថមពល បៃតង និង 
មាន តម្លៃថោក។  យោង តាម របាយ- 
ការណ៍ របស ់យ ូអនិ ឌ ីភ ីការកាត-់ 
បន្ថយ ហានិភ័យ វិនិ យោ គ ក្នុង 
វិស័យ ថមពល កកើត ឡើង  វិញ 
នៅ បៃទៃស កម្ពុជា បាន រកឃើ ញ 
ថ ការវិនិយោគ លើ ថមពល ពន្លឺ 
ពៃះអាទតិៃយ តៃមឹតៃ ៧០០មៃ ហា្គា-  
វា៉ា ត់ អាច កាត់បន្ថយ ការ  បំ ភាយ 
កាបនូឌអីកុសុតី ៨,៧ លាន តោន 
ដោយផ្ទាល់ នៅតៃមឹ ឆ្នា២ំ០៤៥ ។ 

ការ វនិយិោគ ទៅក្នងុ ថមពល 
កកើត ឡើង វញិ ជួយ ឱៃយ បៃទៃស 
នៃះ កាតប់ន្ថយ ការ ប ំភា យ ឧស្មន័ 
បំពៃញ តមៃូវការ ថមព ល អគ្គិ- 
សនី ដៃល កំពុង កើនឡើង  និង 
សៃបតាម យុទ្ធសស្តៃ ចតុ - 
កោណ  ដំណាក់កាល ទី ៤“បន្ត 
ការ លើក ទឹកចិត្ត និង បង្កើន 
ការវនិ ិយោគ លើ ថមពល ស្អាត 
និង ថមពល កកើត ឡើងវិញ 
ជាពិសៃស ថម ព ល ពន្លឺពៃះ-
អាទិតៃយ ដោយ កាត់ បន្ថយ ការ- 

ផលិត  ថមពល ពី បៃភព មិន- 
ស្អាត ដើមៃបី ធានាបាន នូវ សន្តិ សុ ខ   
ផ្នៃក ថមពល រយៈពៃល វៃង”  
ក្នុង  នាម ជា អ្នកដឹកនាំ កិច្ច-
បៃជុំលើក ទី ២៦ស្តីពី ការ បៃ- 
បៃួល អាកាស  ធាតុ(COP26) 
ខ្ញុ ំតៃវូ បាន  លើ ក ទកឹចតិ្ត ពអី្វ ីដៃល 
ខ្ញុ ំបាន  ឃើ ញ រហូ ត មក នូវ ការ បៃ-
មូលផ្តុំ គ្នា រប ស់រ ដា្ឋា    ភិ  បាល និង 
អាជវីកម្ម នៅ ព ីកៃ យ គោ លដៅ 
នៃ  ការ បញៃឈ ប ់ ការ ប ំភាយ ឧស្មន័ 
ផ្ទះ កញ្ច ក់ តៃឹម ឆ្នាំ២០៥០។

ទោះបីជា បៃធា នា ធិបតី សុី 
ជនី ភងី បៃកា សថ  បៃទៃស ចនិ 
នឹង ឈានដល់ អពៃយាកៃឹតភាព 
កាបូន មុន ឆ្នាំ២០៦០ ឬក៏ រដ្ឋ 
មួយ  ចំនួន ដូចជា រដ្ឋ មី ឈី ហ្គ ិន នៅ   
សហរដ្ឋអាមៃរិក ក៏ កំពុង រៀបច ំ
ផៃនការ អពៃយាកៃឹតកាបូន នៅ 
ឆ្នា២ំ០៥០ ឬ កៃមុហ៊នុធំៗ  ជាង 
១០០០ស្ថាបន័ បាន កពំងុ ប្តៃជា្ញា 
ក្នងុការ បញៃឈប ់ការ ប ំភាយ ឧស្មន័ 
ផ្ទះ កញ្ចក់ នៅ ឆ្នាំ២០៥ ០។ 

កាលពីដើម ឆ្នាំនៃះ បៃទៃស 
សងិ្ហ បរុ ីបាន បោះជហំាន ទៅមខុ 
ក្នងុ កចិ្ចខតិខ ំបៃងឹបៃង រប ស ់ខ្លនួ 
ដើមៃប ីដោះសៃយ បញ្ហា បៃបៃលួ 
អាកាសធាតុ ដោយ បៃកាស ពី 
មហចិ្ឆតា របសខ់្លនួ ក្នងុការ ឈាន 
ទៅដល់ ការបញៃឈប់ ការ បំ ភាយ 
ឧស្មន័ ផ្ទះ កញ្ចក ់នៅ ពាក ់កណា្តា ល  
សតវតៃសរ៍ ទី២ តាមរយៈ យុទ្ធ-  
ស  ស្តៃ អភិវឌៃឍន៍ ការ បំ ភាយ 
ឧស្មន័ ទាប រយៈពៃល វៃង (Long-  
Ter m Low-Emissions 
Development Strategy) 
ដៃលជា បៃទៃស ទី១ក្នងុ អាស៊ាន។

យោង ទៅតាម អ្នកតាម ដាន 
សកម្មភាព អាកាសធាតុ បច្ចបុៃបន្ន  
មាន បៃទៃស ចនំនួ ១២៦ ដៃល 
រមួគ្នា ទទលួខសុ តៃវូការ ប ំភាយ 
ឧស្មន័ ជាង ពាកក់ណា្តាល នៅទ-ូ 
ទំាង ពិភពលោក ជាមួយនឹង សៃច- 
ក្ត ីបៃកាស អពំ ីការបញ្ចៃញ កាបនូ 
ឬ អពៃយាកៃឹត អាកាសធាតុ  ។

តួអង្គ កៃ ស្ថាប័ន កៃ រដា្ឋា- 

ភិបា ល បាន កំពុង ចូ ល រួម ចំ-
ណៃក ផងដៃរ ឧទាហរណ ៍ដោយ 
ការចុះឈ្មោះ ចូលរួម ក្នងុ យុទ្ធ នា- 
ការ សកល នៃ ការបញៃឈប់ ការ បំ-  
ភាយ ឧស្មន័ ផ្ទះ កញ្ចកដ់ៃល កពំងុ 
កៀរគរ ដៃគ ូព ីទកីៃងុតបំន ់ផៃសៃងៗ 
អាជីវកម្ម និង វិនិយោគិន ទំាង អ ស់  
ក្នុងការ ប្តៃជា្ញាចិត្ត ដើមៃបី សមៃច 
គោលដៅ រួមមួយ គឺ ការបញៃឈប់ 
កា រ បំ ភាយ ឧស្មន័ ផ្ទះ កញ្ចក់ យ៉ា ង -  
យូរបំផុត នៅតៃឹម ឆ្នាំ២០៥០ ។

នៃះ ជា មធៃយាបាយ ដ៏ ល្អ សមៃ ប់  
អាជីវកម្ម និង អង្គការ ដទៃទៀត 
ក្នុង ការជួយ ដោះសៃយ បញ្ហា 
បៃបៃួល អាកាសធាតុ ទោះប ី
មាន បញ្ហា បៃឈម នងិ ផល  ប៉ះ- 
ពាល់ នៃ កូ វីដ១៩ក៏ដោយ ក៏ ខ្ញុំ 
សងៃឃឹមថ  នឹងមាន អ្នកដឹក នាំ 
អាជវីកម្ម ព ីកម្ពជុា ចលូរមួ ជាមយួ 
យើង ឆ្ពាះទៅកាន ់កចិ្ចបៃជុ ំលើក 
ទី២៦ស្តីពី ការបៃ បៃួល អា-
កាស ធាតុ ខាង មុខ នៃះ។

មៃដកឹនា ំពភិពលោក ជាចៃើន 
ដៃល មាន ម ហិ ច្ឆតា បាន បង្កើត  
ឱៃយ មាន ការចាប់ ផ្តើម ជា វិជ្ជមាន 
ប៉ុន្តៃ មាន កិច្ចការ ជាចៃើន ទៀត 
ដៃល តៃូវធ្វើ។ ដូច ដៃល យើង  
បាន  ដឹង រួចហើយ ការដោះ - 
សៃយ    និង សមៃប ខ្លួន ទៅនឹង 
ការ បៃបៃលួ អាកាសធាត ុគ ឺមនិ 
អាច  រងច់ា ំបានទៃ។ នៅ ថ្ងៃទ១ី២ 
ខៃធ្ន ូចកៃភព អងគ់្លៃស នងឹ រៀបច ំ
កិច្ចបៃជុំ កំពូល ស្តីពី មហិច្ឆតា 
អាកាសធាតុ ជាមួយ អង្គការ 
សហ បៃជាជាត ិបៃទៃស បារាងំ 
នងិ ក្នងុ ភាពជា ដៃគ ូជាមយួ បៃទៃ 
ស ឈី លី និង អីុតាលី ដើមៃបី 
បៃរព្ធ ខបួ លើក ទ៥ី នៃ កចិ្ចពៃម- 
ពៃៀង ទីកៃុង បា៉ារីស។ រាល់ បៃ-
ទៃស ទា ំង  អស ់ដៃលមាន នៅក្នងុ 
កចិ្ច ពៃម  ពៃៀង ទកីៃងុ បា៉ារសី តៃវូ 
បាន អញ្ជើញ ឱៃយ ចូលរួម ពៃឹត្តិ-
ការណ៍ នៃះ តាម បៃព ន្ធ័ អីុន - 
ធឺណិត ដៃល ផ្តៅតលើ សកម្ម-
ភាព  កាត់បន្ថយ ការ បំ ភាយ 
ឧស្ម័ន  និង កសង ភាព ធន់ នឹង 

ផលប៉ះពាល់ អាកា ស  ធាតុ 
តាមរយៈ ការ បនៃសាំ ឬ តាម  រយៈ 
ហិរញ្ញវត្ថុ អាកាស ធាតុ។

មនុពៃល កចិ្ចបៃជុ ំកពំលូ ស្តពី ី
មហិច្ឆតា អាកាស ធាត ុចកៃភព- 
អង ់គ្លៃស បានបៃកាស Nation-
ally Determined Contribu-
tion (NDC)ថ្ម ីរបសខ់្លនួ ដោយ 
ប្តៃជា្ញា កាត់បន្ថយ ការ បំ ភាយ 
ឧស្ម័ន  ដោយ លឿន បំផុត នៃ 
លៃបឿន រប ស ់សៃដ្ឋកចិ្ច សខំាន។់ 
ផៃនការ ថ្ម ីនៃះ   មាន គោលបណំង 
កាត់បន្ថ យ  យ៉ាងហោចណាស់ 
៦៨% នៃ ការ ប ំភាយ ឧស្មន័ ផ្ទះ 
កញ្ចក់ នៅ ចុង ទសវតៃស រ៍នៃះ បើ 
បៃៀបធៀប ទៅ នងឹ កមៃតិ នៃ ការ 
ប ំភាយ ឧស្ម ័ន  នៅ ឆ្នា១ំ៩៩០។ 

គោលដៅ ទាំង នៃះ តៃូវបាន 
កំណ ត់ ដំបូង ដោយ ចកៃភព - 
អង ់គ្លៃ ស  បនា្ទាបព់ ីការចាកចៃញ 
របសខ់្លនួ ព ីសហគមន ៍អរឺ៉បុ ដៃល 
បងា្ហាញ ពី ការ ដឹកនាំ របស់ ចកៃ-
ភព អង ់គ្លៃ ស ក្នងុការ ដោះសៃយ 
ការបៃបៃលួ អាកាសធាត។ុ ក្នងុ 
រយៈពៃល ១ ទសវតៃសរ៍ កន្លង មក 
ច កៃ ភព អង់គ្លៃស បាន កាត់- 
បន្ថយ ការ ប ំ ភាយ ឧស្មន័ កាបនូ 
ចៃើនជាង បៃទៃស ដៃលមាន 
ការអភិវឌៃឍ សៃដៀង គ្នា និង ជា 
បៃទៃស មាន សៃដ្ឋកិច្ច ធំ ដំបូង 
គៃ ដៃលមាន ចៃបា ប់  សមៃប់ 
បញៃឈប់ ការ បំ ភាយ ឧស្ម័ន ផ្ទះ 
កញ្ចក់  នៅ ឆ្នាំ២០៥០។

ខ្ញុំ សូម អបអរសទរ បៃទៃស 
កម្ពជុា ចពំោះ ការបង្កើន ការប្តៃជា្ញា 
របស់ ខ្លួន ក្នុងការ បៃយុទ្ធ បៃឆំង 
នងឹ ផលប៉ះពាល ់នៃ ការបៃបៃលួ 
អាកាសធាត ុតាមរយៈ ការលើក- 
កម្ពស់ ការចូល រួមចំណៃក ដៃល 
កំណត់ដោយ ថ្នាក់ជាតិ(NDC)
ដៃល នងឹតៃវូ បញ្ជនូទៅ UNFCCC 
នៅ ខៃ នៃះ។ សមិទ្ធផល រប ស់ 
បៃទៃស កម្ពុជា តៃូវបាន ទទួល  
ស្គាល ់ដោយ ការអ ញ្ជើញ សម្តៃច 
អគ្គមហាសៃនាបតី តៃជោ ហ៊ុន 
សៃន  ទៅ ថ្លៃងការណ ៍នៅក្នងុ ក ិច្ច  
បៃជំុ ស្តពីី មហិច្ឆតា អាកាស ធាតុ ។

តាមរយៈ ការទទួលស្គាល់ 
សមិ ទ្ធ ផល ទំាងនៃះ ខ្ញុ ំលើក ទឹក - 
ចិត្ត ដល់ បៃទៃស កម្ពជុា បន្ត ការ - 
អភវិឌៃឍ យទុ្ធសស្តៃ អា កាស ធាត ុ
រយៈពៃល វៃង ជាមយួ នងឹ គោល-  
ដៅ ឆ្ពាះ ទៅ រក ការ បញៃឈប់ ការ បំ - 
ភាយ   ឧស្ម័ន ផ្ទះ កញ្ចក់។ ដូច្នៃះ 
ខ្ញុំ  សូម អំពាវនាវ ដល់ បៃទៃស 
ទាំង អស់  ឱៃយ នាំយក មហិច្ឆតា 
អាកា ស  ធាត ុដ ៏ខ្ពស ់បផំតុ របស ់
ខ្លនួ មក ដាក ់លើ ត ុដើមៃប ីពភិាកៃសា 
ដៃល ខ្ញុ ំសងៃឃឹមថ  វា នងឹ កា្លាយជា 
ពៃលវៃលា ដ៏ សំខាន់ សមៃប់ 
ភពផៃន ដី  របស់ យើង៕

ដោយ Alok Sharma, 
COP26 President

 នៀម  ឆេង 
 
 ភ្នំ ពេញៈ បៃទៃស អូស្តៅៃ លី 

ស្វាគមន៍ ជំហរ  របស់ កម្ពជុា ក្នងុ - 
ការ ទិញ តៃ វា៉ាក់សំង ណា ដៃល 
ទទួល ស្គាល់ ដោយ គំនិត ផ្ដួច- 
ផ្ដើម  របស់ កូវា៉ាក់ (COVAC)  
ហើយ អូស្តៅៃលី នឹង ជួយ ដល់ 
កម្ពុជា លើ ការ ធ្វើ លទ្ធកម្ម  ការ- 
ដឹក ជញ្ជូន  និង ការ បៃឹកៃសា ផ្នៃក 
សុខភាព។ 

 អ្នក នំា ពាកៃយ ស្ថាន ទូត អសូ្តៅៃល ី
បៃចា ំកម្ពជុា បាន ថ្លៃង បៃប ់តាម  
អុីមៃល កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២៤ ខៃធ្នូ  
ដូច្នៃះ ថ៖  « បៃទៃស អូស្តៅៃលី 
ស្វាគមន៍ ការ ប្ដៃជា្ញា ចិត្ត របស់ 
កម្ពុជា ក្នុង ការ ទិញ តៃ វា៉ាក់ សំង 
ណា ដៃល បាន ធ្វើ តៃស្ត ឃើញ 
ថ មាន គុណភាព ជាមុន ដោយ 
អង្គការ សុខភាព ពិភព លោក។  
នៃះ ជា ជំហរ ដៃល អូស្តៅៃលី 
គទំៃ យ៉ាង ពៃញ ទហំងឹ  ពពីៃះ 
វា មាន សរៈ សំខាន់ ដើមៃបី ធានា 
បាន ថ  វា៉ា ក់ សំង នៃះ មាន សុវត្ថិ - 
ភាព   និង ភាព ស័ក្ដិ សិទ្ធិ » ។  

 លោក  បា៉ា ប្លូ  កាំង  (Pablo 
Kang )ឯក អគ្គរាជ ទតូ អសូ្តៅៃល ី
បៃចាំ កម្ពុជា  បាន ជួប ជា មួយ 
លោក  អូន  ព័ន្ធ មុនីរ័ត្ន  រដ្ឋ មន្តៃី 
កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ 
កាល ពី ថ្ងៃទី  ២៣  ធ្នូ  ដើមៃបី 
ពិភាកៃសា អំពី កិច្ច សហ បៃតិបត្ត-ិ 
ការ អភិវឌៃឍ ន៍ របស់ អូស្តៅៃលី 
ជាមយួ កម្ពជុា  ដោយ ក្នងុ នោះ ក៏ 
មាន ការ ទទួល បាន វា៉ាក់ សំង 
បៃឆងំកវូដី ១៩   ដោយ ស្មើភាព 
គ្នា   និង មាន សុវត្ថិ ភាព ។ 

 អ្នក នំា ពាកៃយ ស្ថាន ទូត អូស្តៅៃលី 
បាន ថ្លៃង ថ  អសូ្តៅៃល ីបាន ពិភាកៃសា 
រួច ហើយ ជាមួយ កៃសួង សុខា- 
ភិ បាល កម្ពុជា  និង ដៃ គូ អភិវឌៃឍ ន៍ 
សំខាន់ៗ ផៃសៃង ទៀត ដើមៃបី រក មើល 
លទ្ធភាព ថ  តើ ពកួ គៃ អាច ចលូរមួ 
ជា មួយ កម្ពុជា អ្វី ខ្លះ ក្នុង ការ ទិញ  
វា៉ាក់ សំង កូវីដ ១៩ ? 

  អ្នក នាំ ពាកៃយ ដដៃល បាន ឱៃយ 
ដងឹ ថ  ការ គ ំទៃ របស ់អសូ្តៅៃល ី
លើ បញ្ហា នៃះ ឈរ លើ ការ គំទៃ 
របស់ អូស្តៅៃលី អស់ រយៈ ពៃល 
ជា យូរ មក ហើយ  លើ វិស័យ 
សុខាភិ បាល កម្ពុជា។  ទំនាក់ - 
ទំនង របស់ អូស្តៅៃលី តាម រយៈ 
គមៃង  លើក កម្ពស់ គុណ ភាព  
និង សម ធម៌ សុខា ភិបាល  និង 
ជំនួយ ឥត សំណង មាន ទឹក- 
បៃក់ ៥០០ លាន ដុលា្លារ អសូ្តៅៃល ី
សមៃប់ ទិញ ...តទៅ ទំ ព័រ ៨

ក្មេង ម្នាក់ កំពុង ចាប់ តេ ីនៅ ក្នងុ តេពំាង ទឹក ដេល ជិត រីងស្ងតួ មួយ កាលពី ពេល កន្លង មក ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

ឥឡូវនេះដល់ពេលដេលយើងតេវូពងេងឹសកម្មភាពអាកាសធាតុ អូស្តេលីគំាទេ
កម្ពជុាលើការ-
ទិញវ៉ាក់សំាង
បេឆំាងកូវីដ១៩
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មេធាវីកេសួងព័ត៌មានបេកាសបើកវគ្គបណ្តះុបណ្តាលអ្នកកាសេតអំពីចេបាប់ដើមេបីបំពេញការងារតេមឹតេវូ
ឡុង គីមម៉ារីតា

ភ្នំពេញៈ កៃុម មៃធាវី កៃសួង- 
ពត័ ៌មាន បៃកាស រៀបច ំផៃនការ 
យុទ្ធសាសៃ្តក្នុង ការបើក វគ្គ- 
បណ្តុះ បណ្តាល ដល់ អ្នក សារ- 
ព័ត៌មាន  និង មន្តៃី មន្ទីរ ព័ត៌ មាន 
នៅ ទូទាំង បៃទៃស  អំពី ចៃបាប់ 
ស្តពី ីរបប សារពត័ម៌ាន  នងិ ចៃបាប ់
ផៃសៃងៗ  នៅ ក្នុង បៃទៃស  ដើមៃបី 
ចៀស វាង ការ បពំៃញ ការងារ មនិ 
តៃឹមតៃូវ  ដៃល បង្ក ជាបញ្ហា ដល់ 
សង្គម  នងិ មាន បណ្តងឹ កើត មាន- 
ឡើង នៅ តុលាការ។

ក្នងុ ពធិ ីបើក កចិ្ចបៃជុ ំស្តពី ីការ- 
បៃកាស សមាសភាព  បៃធាន  
អនុ បៃធាន  សមាជកិ  នងិ តនួាទ ី
ភារកិច្ច មៃធាវី បៃចំា កៃសួង ព័ត៌- 
មាន  កាលពី ថ្ងៃទី២៣  ខៃធ្នូ  នៅ 
ទីស្ដីការ កៃសួង ព័ត៌ មាន  លោក 
សខុ បៃសទិ្ធ ិ រដ្ឋលៃខាធកិារ  នងិ 
ជា បៃធាន គណៈ កមា្មា ធិការ នីតិ- 
កម្ម នៃ កៃសួង ព័ត៌មាន  បាន- 
និយាយ ថា  បនា្ទាប់ ពី តួនាទី 
ភារកិច្ច មៃធាវី បៃចំា កៃសួង ព័ត៌- 
មាន តៃូវបាន បៃកាស  ការ ងារ 
បនា្ទាប់ ទៀត  គឺ កៃមុ មៃធាវី កៃសួង- 
ព័ត៌ មាន នឹង រៀបចំ ជាផៃនការ- 
យុទ្ធសាសៃ្តក្នុង ការបើក វគ្គ បណ្តុះ  - 

បណ្តាល ដល់ អ្នក សារព័ត៌មាន  
មន្តៃី មន្ទីរ ព័ត៌មាន តាម បណ្តា- 
ខៃត្ត  រាជធានី  ដើមៃបី ឱៃយ មានការ- 
យល់ដឹង អំពី បញ្ហា ចៃបាប់ នៃ របប- 
សារព័ត៌ មាន។

លោក បានបន្តថា  ការបើក វគ្គ- 
បណ្តុះ បណ្តាល  ក៏ មាន គោល- 
បំណង ចង់ឲៃយ អ្នក សារព័ត៌មាន  
នងិ មន្តៃ ីនៃ មន្ទរី ពត័ម៌ាន ទាងំ អស ់ 
បាន យល់ដឹង កាន់តៃ សុីជមៃ 
អំពី ចៃបាប់ ស្តីពី សិទ្ធិ បុគ្គល  ចៃបាប់ 
ន ៃ ការផៃសព្វ ផៃសាយ  កិច្ច សហ- 
បៃតិបត្តិការ  ចៃបាប់ ពៃហ្មទណ្ឌ  
និង រដ្ឋបៃបវៃណី ផង ដៃរ។ 

លោក សុខ បៃសិទ្ធិ  ថ្លៃងថា ៖ 
«សម្ដៃង នូវ ការគាំទៃ ចំពោះ មតិ 
ប្តៃជា្ញា ចិត្ត របស់ មៃធាវី ទាំងអស់ 
បៃចា ំកៃសងួ ពត័ម៌ាន  ដៃល បាន 
បញ្ជាក់ ពី ជំហរ ក្នុង ការបន្ត កិច្ច- 
ការងារ ផ្លូវ ចៃបាប់  ការពារ បៃ- 
យោជន ៍កៃសងួ ពត័ម៌ាន  កចិ្ចការ 
តាម បណ្តា ខៃត្ត  រាជធានី  ក្នុង 
ការជួយ សមៃប សមៃួល  ពាក់- 
ព័ន្ធ ទៅនឹង មនៃ្តី កៃម ឱវាទ 
កៃសួង ព័ត៌មាន  ឬ បៃជាជន 
ដៃល ងាយ រងគៃះ ដោយ អំពើ 
អយុត្តិធម៌ ណ មួយ»។ 

លោក  បៃសិទ្ធ ិ បន្ថៃមថា  អ្នក- 
សារព័ត៌មាន  គឺជា កញ្ចក់ ឆ្លុះ- 

បញ្ចាងំ ព ីសង្គម ក ៏មៃន ពតិ  ប៉នុ្តៃ 
នៅពៃល បំពៃញ ការងារ ដៃល 
មិន សៃប នឹង ចៃបាប់  ក៏ដូច ជា 
ទិដ្ឋភាព សង្គម  គឺ បានបង្ក ជា 
បញ្ហា កើត ឡើង។ ដូច្នៃះ បៃការ 
នៃះ គ ឺទាម ទារ ឱៃយ មាន ការ បណ្តុះ-   
បណ្តាលលើ ផ្នៃក ចៃបាប់ ដល់ អ្នក- 
សារព័ត៌មាន  ឲៃយបាន យល់ដឹង 
ចៃបាស់ លាស់  ដើមៃបី ចៀសវាង 
បណ្តងឹ កើត មាន ឡើង  សមៃប ់
អ្នក សារព័ត៌មាន  ដៃលបាន- 
បំពៃញ តួនាទី បៃកប ដោយ- 
វិជា្ជាជីវៈ តៃឹមតៃូវ ពិតបៃកដ  
ហើយ នឹងតៃូវ ទទួល បាន ការ- 
ការពារ ពី មៃធាវី សៃប តាម ផ្លូវ- 

ចៃបាប់ ថៃមទៀត ផង ដៃរ។
កៃុម មៃធាវី បៃចាំ កៃសួង ព័ត៌- 

មាន  តៃវូបាន បង្កើត ឡើង កាលព ី
ថ្ងៃទី១១  ខៃកញ្ញា  ឆ្នាំ២០២០  
សៃបតាម អនុសាសន៍  របស់  
លោក  ខៀវ កាញារីទ្ធ  រដ្ឋមនៃ្តី- 
កៃសួង ព័ត៌ មាន។ តាម កៃសួង- 
ព័ត៌មាន  មៃធាវី ស្មគ័ៃចិត្ត កៃសួង- 
ព័ត៌មាន នៃះ  មាន សមាស ភាព 
ចនំនួ ៩របូ  ហើយ តៃវូបាន បង្កើត-  
ឡើង ដើមៃបី ជា ជំនួយ ការ ក្នុង កិច្ច- 
ការងារ ចៃបាប់  សមៃប សមៃួល 
បណ្តងឹ ពាកព់ន័្ធ នងឹ ផល បៃយោ ជន ៍  
នា នា ស្ថិត កៃម កៃសួង ព័ត៌ មាន ។  

លោក សៃ ី ផាន់ សម្ផសៃស  បៃធាន   

កៃុម មៃធាវី  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ កាលពី ថ្ងៃទី២៤  ធ្នូ  ថា  ក្នុង 
នាម មៃធាវ ីបៃចា ំកៃ សងួ ពត័ ៌មាន  
នឹង ធ្វើ ការប្តៃជា្ញា ចិត្ត ដើមៃបី រួមគា្នា 
បំពៃញ កិច្ច ការងារ ឱៃយ បាន ល្អ។ 
លោក សៃី  បានបន្ត ថា  ជាមួយ- 
គា្នានៃះ  នងឹ ធ្វើ យា៉ាង ណ រមួ សហ- 
ការ គា្នា ជាមយួ ថា្នាក ់ដកឹនា ំកៃសងួ 
ព័ត៌មាន លើ ការអនុវត្ត ចៃបាប់  
ការជយួ គា្នា ទៅ វញិ ទៅមក  តាម- 
ផ្លូវចៃបាប់  និង ជួយ បៃឹកៃសា ផ្នៃក- 
ចៃបាប់ ដល់ អ្នក សារព័ត៌ មាន។

លោក សៃី  សម្ផសៃស  បាន បញ្ជាក់  
ថា ៖ «យើង តៃូវតៃ ចុះ បណ្តុះ- 
បណ្តាល គាត់  ពៃះអី បច្ចុបៃបន្ន 
នៃះ មាន អ្នកកាសៃត មយួចនំនួ 
មិនទាន់ ជៃប ចៃបាស់ អំពី ចៃបាប់- 
របប សារព័ត៌ មាន។ គាត់ មិន 
ទាន់  ជៃប ចៃបាស់ អំពី តួនាទី  
ភារកចិ្ច របស ់គាត ់ តៃវូ ធ្វើ យា៉ាង- 
ម៉ៃចៗ  បើទោះជា អ្នក កាសៃត  
ជាកញ្ចក់ ឆ្លុះ បញ្ចាំង មៃន  ប៉ុន្តៃ 
ពៃលខ្លះ  គាត់ គិតតៃ ពី ឆ្លុះ តៃ 
ខ្លនួ គាត ់(ធ្វើ ខសុ វជិា្ជាជវីៈ) ពៃក 
ទៅ  គឺ ហួស ដៃន កំណត់ នៃ 
ចៃបាប់  ដៃល ធ្វើឲៃយ មានបញ្ហា 
ដល់ សង្គម យើង»។

លោក សៃី បានឲៃយ ដឹងថា  
តាមរយៈ ផៃនការ យុទ្ធសាស្តៃ 

ក្នងុ ការបើក វគ្គ បណ្តុះ បណ្តាល 
ដល់ អ្នក សារព័ត៌មាន  និង មន្តៃី 
មន្ទរី ពត័ ៌មាន នៅ ទទូាងំ បៃទៃស  
គឺ អាច នឹង ធ្វើឡើង ក្នុង អំឡុង 
ពៃល  ១ខៃ  ឬ ទៅ  ៣ ខៃ ម្តង  នៅ 
តាម ខៃត្ត នីមួយៗ  តាមរយៈ មៃ - 
ធាវី បៃចាំការ នៅតាម បណ្តា- 
ខៃត្ត ទាំង នោះ។

លោក  ប៊ុន ថា  អ្នក យក ព័ត៌- 
មាន ទរូទសៃសន ៍ បាយន័ ឬ BTV  
បៃចា ំនៅ ខៃត្ត ពៃះសហីន ុ  សា ទរ   
ចំពោះ ការបង្កើត វគ្គ បណ្តុះ- 
បណ្តាលចៃបាប់ ពី កៃុម  មៃធាវី 
ស្មគ័ៃចតិ្ត កៃសងួ ពត័ម៌ាន  ដៃល 
អាច នឹង ជួយ រំឭក បន្ថៃម ដល់ 
កៃុម អ្នក សារព័ត៌មាន  អំពី ខ្លឹម- 
សារ នៃ ចៃបាប់។

លោក  បុ៊ន ថា បានបន្ថៃមថា៖  
«  ការបណ្តុះ បណ្តាលនៃះ  គឺ  
ពិតជា  សំខាន់  ហើយ អ្វី ដៃល    
សំខាន់ ជាង នៃះ ទៅ ទៀត  គឺ 
ឲៃយតៃ យក ចៃបាប់ ជា គោល យក- 
មក គោរព ទាំង អស់ គា្នា  នោះ 
គជឺា ការ បៃសើរ។ អ្នក សារ ពត័-៌ 
មាន  គ ឺបានដងឹ ព ីតនួាទ ីភារកចិ្ច 
របស ់ខ្លនួ  ហើយ នៃះ កជ៏យួ រឭំក 
ឡើង វញិ  នវូ ចណំចុ ខ្លះៗ  ដៃល 
អ្នក សារពត័ម៌ាន ភ្លៃច  ឲៃយពងៃងឹ 
ឡើង វិញ»៕
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ឃុត សុភចរិយា  

ព្រះសីហនុៈ បុរស ៨ នាក់ដៃ ល 
ជា កម្មករ សុីឈ្នួល ឱៃយកៃុម ហ៊ុន  
ភឺនផល្លា តៃវូ បាន តុលការ ខៃ ត្ត 
ពៃះសីហនុ សមៃច ឃុំ ខ្លួន ជា -  
បណ្ដោះ   អាសន្ន នៅ ពន្ធ នាគារ 
ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ ដោយ ចោទ ពី 
បទ «ហិងៃសា ដោយ ចៃតនា» 
បៃពៃឹត្តទៅ លើបៃជា ពលរដ្ឋ ក្នុង 
ភូមិ អូរ ឧកញ៉ា ហៃ ង ក្នងុ សៃកុ ពៃ - 
នប ់ក្នងុ រឿង វវិាទ ដធី្ល ីកាល ព ីថ្ងៃ ទ ី
២០ ខៃធ្នូ  ឆ្នាំ២០២០។

លោក កុល ផាលី ស្នងការរង 
ខៃត្ត ពៃះ សហីន ុទទលួ បន្ទកុ ផ្នៃក 
ពៃហ្ម ទណ្ឌ  បៃប់ ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ថា 
ជន សងៃស័យ មាន ឈ្មោះ សាំង កូ 
អាយុ១៩ឆ្នាំ,សុខ ភារ មៃយ អាយុ 
៣១ ឆ្នាំ,  សៀ រដ្ឋា  អាយុ ៣៦ឆ្នាំ,  
ឡៅ តឹកយូ  អាយុ ៥៧ ឆ្នាំ,  ចក់ 
សុគន្ធ  អាយុ ៥៦ឆ្នាំ, សុង ចិន 
អាយុ ៣០ឆ្នាំ,  ផាន សាពៃជៃ 
អាយុ ៣៧ឆ្នាំ និងឈ្មោះ គង់ 

រកៃសា អាយ ុ៣៦ ឆ្នា ំតៃវូ បាន កមា្លាងំ  
អធិការ ដ្ឋាន នគរ បាល សៃុក ពៃ- 
ន ប់ ចាប់ ខ្លួ ន  នៅល្ងាច ថ្ងៃទី ២០ធ្នូ 
ឆ្នា ំ២០២០។ ការ ចាប់ ខ្លនួ  ជន ទំា ង -  
នៃះ ធ្វើ ឡើង   ២ម៉ាង កៃយ ពី 
មាន ការ   ផ្ទុះ អំពើ ហិងៃសា  ជាមួយ 
អ្នក ភមូ ិអរូ ឧក ញ៉ា ហៃង ក្នងុ សៃកុ 
ពៃ នប។់ លោក បន្តថា ពកួ គៃ តៃវូ 
បាន មន្តៃី នគរបាល ពៃហ្ម ទណ្ឌ  
សៃកុ ពៃនប់ កសាង សំណំុ រឿង 
និង បញ្ជូន ទៅ  កាន់ ស្នងការ  ដ្ឋាន- 
នគរ   បាល  ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ នៅ 
ពៃកឹ ថ្ងៃទី ២១ ខៃធ្ន ូឆ្នា ំ២០២០ ។ 
កៃយ បញ្ចប ់ការសរួ ចម្លើយ នៅ 
ថ្ងៃ ទី ២៣ ខៃធ្ន ូ ឆ្នា២ំ០២០ តៃវូ បា ន 
មន្តៃ ីជនំាញ នៃស្នង ការដ្ឋាន នគរ- 
បាល ខៃត្ត ពៃះសីហនុ បញ្ជូន ពួក- 
គៃទៅ តុល ការ។ 

លោកផា លី ថ្លៃង ថា នៅ ល្ងា ច 
ថ្ងៃ ទ២ី៤ ខៃធ្ន ូ ឆ្នា២ំ០២០ តលុ- 
ការខៃ ត្តពៃះ សហីន ុបាន សមៃច 
ចោទ បៃកាន ់ពកួ គៃ  ទាងំ ៨ នាក ់ព ី
បទ«ហិងៃសា ដោយ ចៃតនា» នឹ ង 

បាន បង្គាប់ ឱៃយ សមត្ថកិច្ច នគរ បា ល 
យតុ្តធិម ៌នាយំក ពកួគៃ ទៅ ឃុ ំខ្លនួ 
ជា បណ្ដោះ អាសន្ន នៅ ពន្ធ  នា គារ 
ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ ដើមៃបី រង់ ចំាការ-  
ជំនំុ ជមៃះ នៅ ពៃល កៃយ ។ 

យោង តាម របាយ ការណ៍ របស់  
នគរបាល សៃុក ពៃនប់ ករណី 
ហិងៃសា រវាង កម្មករ កៃុម ហ៊ុន ភឺន 

ផល្លា នងិអ្នក ភមូអិរូ ឧកញ៉ា ហៃង 
កាលពី ថ្ងៃទី ២០ ខៃធ្ន ូផ្ដើម  
ចៃញ ពី ជម្លាះ ដីធ្លី ដោយ ភាគី 
ខាង កៃុម ហ៊ុន បាន រារាំង អ្នកភូមិ 
មិន ឱៃយ សង់ ផ្ទះ  ដោយ អះ អាង ថា 
ដីដៃល អ្នក ភូមិ កំពុង សង់ ផ្ទះ នោះ 
ជាដី រប ស់ កៃមុហ៊នុ។ ប៉នុ្តៃអ្ន ក  ភមូ ិ
អះអាង ថា  ជាដរីបស ់ពកួគៃដៃ ល  

បាន រស់ នៅ កាន់ កាប់  និង អាសៃ ័យ -  
ផល តាំង ពី ឆ្នាំ១៩៩ ៣   មក។ 

របាយ ការណ៍ បាន បន្ត ថា ក្នុ ង  
វិវាទ នោះ ភាគី កម្មករ កៃុម ហ៊ុន 
កៃ ពីបៃើ ដំបង ចមា្ពាម បាញ់ - 
គៃប់ ដៃក ថា្នាំ ង អំពៅ  នៅ មាន 
ផ្ទុះអាវុធ ជា ចៃើន គៃប់ ទៅ លើ 
កៃុម អ្នក ភូមិផ ង ដៃរ។ ចំណៃក 
ខាងភា គី បៃជាពលរដ្ឋបាន នំា គា្នា 
បៃើដុំថ្ម និងដំបង គប ់ និង វាយ 
តប  តទៅ លើភាគ ីកម្មករ កៃមុ ហ៊នុ 
វិញ ផង ដៃរ ។

លោក ហួ យ៉ៃ អធិការនគរ- 
បាល  សៃកុ ពៃនប់ បាន បៃប់ ភ្ន ំ- 
ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃមៃសិល មិញថា 
យ៉ាង ហោច ណាស់ មាន មនុសៃស ៥ 
នាក់ក្នុង នោះ ២នាក់ ជា កម្ម ករ 
របស់ ភាគី កៃុម ហ៊ុន ភឺនផល្លា 
និង៣នាក់ ទៀត ជា បៃជា ពលរ ដ្ឋ  
ក្នុង ភូមិអូរឧក ញ៉ាហៃង បាន រង- 
របសួ នៅក្នងុ អពំើ ហងិៃសា នោះ នងិ 
ខចូខាត រថ យន្ត ១ គៃឿង ដៃល ជា 
កម្មសិទ្ធិ របស់ កៃុម ហ៊ុន ភឺន 

ផល្លា។ លោក  បញ្ជាក់ ថា៖«យ៉ា ង  - 
ណា   ក៏ដោយអំពើ ហិងៃសា នៃះបង្ក - 
ឡើង ពីភាគីកម្មករ របស់ កៃមុហុ៊ ន 
ភឺនផល្លា។ ហៃតុ នៃះ ទើ ប  សមត្ថ - 
កិច្ច យើង  សមៃច ចាប់ ឃាត់ ខ្លួន 
ពកួគៃ ដើមៃបី បៃគល ់ជនូ តលុការ 
ចាត់ វិធានការ ទៅ លើ ពួក គៃ»។

លោក លឹម ប៊ុនហៃង អ្នកនាំ - 
ពាកៃយ អយៃយការ អមសាល ដំបូ ង  
ខៃត្ត ពៃះសីហនុ   បៃប់ ភ្នំ ពៃញ - 
បុ៉ស្តិ៍ តាម សារ អៃឡិច តៃ ូនិក ពី មៃសិ ល - 
មិញ ថា ជន សងៃស័យ ទាំង ៨ នាក់ 
តៃូវ បាន តំណាង អយៃយ ការ ចោទ- 
បៃកាន ់ពបីទ ហងិៃសា ដោយ ចៃតនា 
មាន សា្ថាន ទម្ងន់ ទោស តា  ម មាតៃ 
២១៨នៃ កៃម ពៃហ្ម ទ ណ្ឌ នងិ បទ ធ្វើ 
ឱៃយ ខូច ខាត ដោយ ចៃត នាមាន 
សា្ថាន ទម្ងន់ ទោស តាមមាតៃ ៤១ ១  
នៃ កៃម ពៃហ្ម ទណ្ឌ។

មា្ចាស់ កៃុម  ហ៊ុន ភឺនផល្លា គឺ 
លោក ភឺន ផល្លា មិន អាច ទាក់ - 
ទង ស្នើ សុំ ការ អធិបៃបាយ បាន ទៃ 
កាល ពី មៃសិល មិញ៕ 

មុំ គន្ធា

ភ្នំព្រញៈ រដ្ឋមនៃ្តី កៃសួង សុខាភិ- 
បាល នងិ ជាបៃធាន គណៈ កម្មការអន្តរ- 
កៃសួង ដើមៃបី បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺ កូវីដ១៩  
លោក ម៉ម ប៊ុនហៃង  បាន ស្នើ ទៅ គៃប់ 
អភិបាល រាជ ធានី-ខៃត្ត ទូទាំងបៃទៃស 
តៃូវ ពងៃឹង ការ គៃប់គៃង កន្លៃង ធ្វើ- 
ចតា្តាឡីស័កឱៃយ បាន តឹង រុឹង ជាទី បំផុត  
ហើយ លោក ពៃមាន ថា  បើ បុគ្គល 
ណាមួយ ល្មើសនឹង វិធានការ នៃះ តៃូវ 
ទទួលទោស តាម ចៃបាប់ កំណត់។

ការ ណៃនាំ ពី ការ ពងៃឹង កន្លៃង ធ្វើ- 
ចតា្តាឡីស័ក នៃះ  បនា្ទាប់ ពី មាន ពលករ 
ខ្មៃរ មា្នាក់ដៃល បាន វិល តៃឡប់មក ពី 
បៃទៃស ថៃ តាម ចៃក អន្តរជាតិ ប៉ាយ- 
ប៉ៃត បាន រត់ គៃច មិន ពៃម ធ្វើ ចតា្តា ឡី- 
ស័ក កាល ពី ល្ងាច ថ្ងៃទី២៣  ខៃធ្នូ។ 
សមត្ថកចិ្ច កពំងុ សៃវ ជៃវ រក បរុសមា្នាក ់
នៃះ មក ធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក វិញ។

តាមរយៈ សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មាន  
កាលពី ថ្ងៃ ទី២៣  ខៃធ្នូ លោក ម៉ម 
ប៊ុនហៃង  មាន ការពៃួយបារម្ភ សមៃប់ 
ការងរ គៃប់ គៃង អ្នក ធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក  
ដោយ សារ ខៃត្ត ខ្លះ មាន ការដក ់ពលករ 
មកពី បៃទៃស ថៃ ធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក ចំនួន 
១៤ ថ្ងៃ អាច មាន ចំនួន លើស ពី បន្ទុក 
ដៃល អាច គៃប់ គៃង បាន។ លោកបាន 
បញ្ជាក ់ថា ៖«ខ្ញុំ សូមឱៃយ អភិបាល រាជ- 
ធាន-ីខៃត្ត ទាងំអស ់ យក ចតិ្តទកុ ដក ់ខ្ពស ់  
ជាបន្ត ទៀត  ក្នុង ការ គៃប់គៃង អ្នកធ្វើ- 
ចតា្តាឡសីក័ ចនំនួ ១៤ថ្ងៃ នងិ ការ គៃប-់ 
គៃង អ្នក ដំណើរ ចូល មក ក្នុង បៃទៃស 
កម្ពជុា  តាម ចៃក អន្តរជាត ិ នងិ តាម ចៃក- 

របៀង ទាំងអស់ នៅ តាម ពៃំ បៃទល់ 
កម្ពុជា -ថៃ ឱៃយ បាន ហ្មត់ចត់ ជាទី បំផុត» ។

លោក  ម៉ម ប៊ុនហៃង  បន្ថៃមថា  
បៃសិន បើ មាន ពលករ លួច ចូល មក ពី 
បៃទៃស ថៃ ដោយ មិន បាន តៃួត ពិនិតៃយ 
នៅ ពៃដំៃន  នងិ មនិ បាន ធ្វើ ដណំើរ តាម- 
មធៃយោបាយ កង ទ័ព  សុំអាជា្ញាធរ រាជ- 
ធានី- ខៃត្ត  ធ្វើ ការ ណៃនាំ ទៅ សៃុក  
ខណ្ឌ  ឃុំ- សង្កាត់  និង ភូមិ ដើមៃបី រៀប ចំ 
ឱៃយ ធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក នៅ ផ្ទះ  ឬនៅ កន្លៃង 
ដៃល មូល ដ្ឋាន រៀប ចំ ឱៃយ។ តៃូវ យក 
សំណាក របស់ ពួក គាត់ ធ្វើ វិភាគ នៅ 
វទិៃយោសា្ថាន បា៉ាស្ទរ័ កម្ពជុា  វទិៃយោសា្ថាន ជាត ិ
សខុភាព សាធារណៈ  ឬ មន្ទរីពៃទៃយ ខៃត្ត 
សៀម រាប។ ក្នុង ករណី ដៃល មាន 
ពលករ មក ពី បៃទៃស ថៃ បាន ទៅដល់ 
ផ្ទះ របស់ គាត់ រួច ហើយ  អាជា្ញាធរ មូល- 
ដ្ឋាន តៃវូ គៃបគ់ៃង ឱៃយ បាន ហ្មតច់ត ់ នងិ 
កា្តាប់ ឱៃយ បាននូវ ការ ធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក នៅ 
តាម ផ្ទះ  និង តៃូវ មានការ តាម ដន 
សុខភាព ពួកគាត់ ជាបៃចាំ។

លោក រដ្ឋមនៃ្ត ីសង្កតធ់្ងន ់ថា ៖«ណៃនា ំ
នងិ ចាតវ់ធិាន ការ តាម ដន អនវុត្ត វិធាន- 
ការ ចតា្តាឡីស័ក ឱៃយ បាន ហ្មត់ចត់ ជាទី- 
បំផុត ចៀស វាង ការរបូត ចៃញ ពី ទី- 
កន្លៃង ធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក  ដោយ យើង មិន 
បាន ដឹង។ អាជា្ញាធរ ពាក់ ព័ន្ធ ទាំងអស់ 
តៃូវ ចាត់ តាំង កមា្លាំង មាន សមត្ថ កិច្ច  
ធ្វើការ យម កាម ឱៃយ បាន ដិត ដល់ ពៃម- 
ទាំង កៃុម ការងរ តាម ដន  និង តៃួត- 
ពិនិតៃយ ជាប់ ជាបៃចាំ ដោយ មានការ- 
ទទួល ខុស តៃូវ ខ្ពស់»។

ទន្ទឹម នឹងនៃះ ដៃរ  លោក ម៉ម ប៊ុន- 
ហៃង  ក៏ បាន បញ្ជាក់ ដៃរថា  បៃសិនបើ 

បុគ្គល ណា មិន គោរព អនុវត្ត តាម- 
វិធានការ ចតា្តា ឡីស័ក ចំនួន ១៤ ថ្ងៃ  ឬ 
រត ់ចៃញ  ឬ គៃច វៃះ ព ីការ ធ្វើ ចតា្តាឡសីក័  
អាជា្ញាធរ មាន សមត្ថកិច្ច នៅ នឹង កន្លៃង 
ដោយ មាន ការ ពគិៃះយោបល ់ជា មយួ   
អាជា្ញាធរ ខៃត្ត  តៃូវ ចាត់ វិធានការ តាម ផ្លូវ- 
ចៃបាប់ ជាធរមាន ដោយ មាន ការ ពិន័យ 
អន្តរការណ ៍ព ី២០មុនឺ រៀល ទៅ ១លន-   
រៀល និង ទទួល ទោស ពៃហ្មទណ្ឌ 
ទៅតាម ចៃបាប់ ដៃល បាន កំណត់។

 លោក សៃី ឱ វណ្ណឌីន  អ្នកនាំពាកៃយ 
កៃសងួ សខុាភបិាល  ព ីមៃសលិមញិ  បាន- 
ឱៃយ ដងឹថា  ពលករខ្មៃរ មា្នាក ់បាន រតគ់ៃច 
នៅ ពៃល ដៃល គាត់ តៃូវបាន ដឹក យក- 
មក ធ្វើ ចតា្តាឡី ស័ក។

លោក សៃថីា ៖«ពៃល មកដល ់ខ្លាង- 
ទា្វារ ចលូ  គាត ់កល៏ោត ចៃញ ព ីឡាន រត ់
តៃម្តង ទៅ  ហើយ បច្ចុបៃបន្ននៃះ សមត្ថ- 

កិច្ច កំពុង តាម ស្វៃង រក គាត់ ហើយ»។ 
ចំណៃក អ្នក នាំពាកៃយ ខៃត្ត បនា្ទាយ- 

មានជ័យ  លោក សៃក សុខុម  បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  កាលពី មៃសិលមិញ ដៃរថា  
អាជា្ញាធរ ខៃត្ត មាន រូប ថត  និង សា្គាល់ ពី 
អត្តសញ្ញាណ របស ់ពលករ ដៃល បាន- 
រត់ គៃច ពី ការ ធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក នៃះ  ហើយ  
អាជា្ញាធរ កំពុង តាម រក គាត់ ផង ដៃរ។

លោក បញ្ជាកថ់ា ៖«ពលករ ខ្មៃរ យើង 
មា្នាក់  អាយុ ខ្ទង់២០ ឆ្នាំ  ដៃល មាន ផ្ទះ 
នៅ ក្នុង ខៃត្ត បនា្ទាយ មានជ័យ បាន- 
រត់គៃច កន្លៃង ធ្វើ ចតា្តា ឡីស័ក នៅ កៃុង 
ប៉ាយ ប៉ៃត។ ប៉ុន្តៃ យើង បាន កំណត់ 
អត្តសញ្ញាណ  និង រូប ថត គាត់ ហើយ  
ហើយ កំពុង តាម ស្វៃង រក គាត់ ដើមៃបី 
យក មក ធ្វើ ចតា្តាឡី ស័ក នៅ ក្នុង មន្ទីរ- 
ពៃទៃយ ជប៉ុន ក្នុង សៃុក មង្គល បុរី»។

លោក សៃក សុខុម  បន្ត ថា  ចាប់- 

តាំងពី មាន ការផ្ទុះ នូវ ការរីក រាលដល 
នៃ ជងំ ឺកវូដី១៩នៅ បៃទៃស ថៃ ប៉នុា្មោន ថ្ងៃ 
ចុងកៃយ នៃះ  ពលករ ខ្មៃរ បាន វិល- 
តៃឡប់ មក ពី បៃទៃស ថៃ ពី ថ្ងៃ ទី២០- 
២៤  ខៃធ្ន ូ មាន បៃមាណជា ១០០០នាក ់
ហើយ តាម ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន ជយ័។  ពកួ- 
គាតត់ៃវូ បាន ពនិតិៃយ សុខភាព  នងិដក ់ឱៃយ  
ធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក បាន តៃឹម តៃូវ ផង ដៃរ ។

តាម របាយការណ៍ កៃសួង សុខាភិ- 
បាល  ពី មៃសិលមិញ  អ្នក ជំងឺ កូវីដ១៩ 
ចំនួន ២នាក់ បាន ជាសះសៃបើយ  ដៃល 
អ្នកជំងឺ មា្នាក់ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ពៃឹត្តិការណ៍ 
២៨ វិច្ឆិកា  និង មា្នាក់ទៀត ជា អ្នកដំណើរ 
មក ពី កៃ បៃទៃស។

សៃ្តី ជន ជាតិ ខ្មៃរ  អាយុ ៣០ ឆ្នាំ  
សា្នាក់នៅ សង្កាត់ និរោធ  ខណ្ឌ ចៃបារ- 
អំពៅ  ជាភរិយ របស់ បុរស ខ្មៃរ អាយុ 
៣៤ ឆ្នាំ  ធ្វើ ការនៅ កៃសួង មហាផ្ទៃ  
ដៃល បានពៃយោបាលជា សះសៃបើយ 
កាល ពី ថ្ងៃទី១៤  ខៃធ្នូ។ សៃ្តី រូបនៃះ 
បាន  ធ្វើតៃស្ត អវិជ្ជមាន កូវីដ១៩ ចំនួន 
២ដង  និង តៃូវបាន អនុញ្ញាត ឱៃយចៃញ 
ពី មន្ទីរ ពៃទៃយ ផង ដៃរ។

ចំណៃក បុរស ជន ជាតិខ្មៃរ -អាមៃរិក  
អាយុ ៥៤ឆ្នាំ  សា្នាក់នៅ សង្កាត់ ផៃសារ ថ្មី  
ខណ្ឌ ដូនពៃញ ជាអ្នក ដំណើរ មក ពី 
បៃទៃស ចិន  បាន ធ្វើ តៃស្ត អវិជ្ជមាន 
កូវីដ១៩ ចំនួន ២ដង  និង បានចៃញ ពី 
មន្ទីរពៃទៃយ ផងដៃរ។

គតិ តៃមឹ ថ្ងៃមៃសិលមញិ  កម្ពជុា មាន អ្នក- 
មាន វិជ្ជមាន វីរុស កូវីដ១៩ ចំនួន ៣៦៣ 
នាក់  ក្នុង នោះ មាន អ្នក ជាសះ សៃបើយ 
សរុប ចំនួន ៣៥១នាក់  និង អ្នក កំពុង 
សមៃក ពៃយោបាល ចំនួន ១២នាក់៕

កម្មករក្រមុហុ៊នភឺនផល្លា៨នាក់ប្រើហិង្រសាលើពលរដ្ឋរឿងវិវាទដីធ្លីត្រវូបានតុលការសម្រចឃំុខ្លនួ

រដ្ឋមន្ត្រសុីខាភិបាលស្នើឱ្រយអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងកន្ល្រងចត្តាឡីស័កតឹងរឹុងនិងព្រមានផ្លវូច្របាប់បើមានអ្នកលើ្មស

ពល រដ្ឋ  ដ្រល រង របួស ក្នងុ រឿង វិវាទ ដី ធ្ល ីនៅ ខ្រត្ត ព្រះ សីហនុ ។ រូបថត ហុង មិនា

ពលករខ្ម្ររត្រឡប់ពីប្រទ្រសថ្រតាមច្រកអូរស្មាច់កាលពីថ្ង្រទី២៣ធ្ន ូ ។ រូប រដ្ឋបាលខៃត្តឧត្តរមានជ័យ
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អោម ប៊ុនធឿន 

រតនគិរីៈអង្គការ សង្គម សុីវិ ល 
ចំនួន ៥   អំពាវ នាវ  ឱៃយ រដ្ឋា ភិបាល 
ចាត់ វិធាន ការ ដើមៃបី បញៃឈប់ កៃមុ- 
ហុ៊នហ៊ង អាន យ៉ាឡា យ(HA G  L) 
ពីការ ឈូស ឆយ ដី និង ផ្តល់ ដំ - 
ណោះ សៃយ សមៃប់ ការ ខូច ខា ត  
ដល់វបៃបធម៌របស់ជន ជាតិ ដើម- 
ភាគ តិច នៅ សៃុក អណ្តូ ង  មាស។ 
បុ៉ន្តៃ  តំណាង កៃមុ ហុ៊ន  និង អាជា្ញា ធរ  - 
ខៃត្ត អះ អាង ថា មិន មៃន  ជា ការ ពិត   
ពីពៃះ   ពលរដ្ឋ ស្វាគ មន៍ ចំពោះ 
ការវិ និយោ គ  របស់ កៃមុ ហុ៊ន នៃះ ។  

អង្គការ ទំាង ៥ ក្នងុ នោះ ក៏ មាន 
អង្គការ  សមធម៌ កម្ពជុា អង្គកា រ 
សមាគម ខ្មៃរ លើ និង សមា គម 
យុវជន ជន ជាតិ ដើម ភាគ តិច 
កម្ពជុាផង ដៃរ បាន ចៃញ សៃចក្ត ី- 
បៃកាស ព័ត៌ មាន រួមដោ យ អំ ពា វ-  
នាវ ឱៃយ រដ្ឋាភិ បាល បញៃឈប់ សកម្ម - 
ភាព កៃមុ ហុ៊នHA  G  L  ពីការ ឈូ ស- 
ឆយ ដីដៃ ល ប៉ះពាល់ ដល់ ការ រស់- 
នៅ និង វបៃបធម៌ របស់ ជនជាតិ- 
ដើម ភាគ តិច នៅខៃត្ត រតន គិរី។ 

ក្នងុ សៃចក្ត ីបៃកាសរបស់ អង្គកា រ   
ទាំង ៥ចៃញ ថ្ងៃទី ២៣  ខៃធ្ន ូ ឱៃយដឹង 
ថា មា  ន សហគម ន៍ចំនួន ២ ភូមិដៃ ល 
កៃ ុម ហ៊ុន ទើប ធ្វើការ ឈូស ឆ យ 
ក្នុ ង ពៃល ថ្មីៗ នៃះ  គឺសហគម ន៍ 

ភមូ ិមយុ  នងិសហគមន ៍ភមូ ិអីនុ។ 
សហគមន៍ ភូមិ មុយ តៃវូ កៃមុ ហុ៊ ន 
HALG បាន កាយ យក ដីពីភ្នំ 
ដើមៃបី ចាក់លុប បំពៃញ ផ្លូវ ទឹក អូរ- 
ធម្មជាតិ ២ កន្លៃង គឺអូរ អនៃសោង 
និង អូរ រ៉ៃក  នៅ តំបន់ ភ្នំ បា៉ាទូ ។

ចំណៃកសហគមន៍ ភូមិ អីុន 
មាន ការ បារម្ភ ចំពោះការ ធ្វើរ បង 
ព័ទ្ធជុំវិញ តំបន់ ដី សើម ឬ ចៃប់ 
ដៃល ជាកន្លៃង សមៃប់ អ្នក ភូមិ 
រកបន្លៃធ ម្មជាតិ។  សកម្មភាព  នៃ 
ការ បំផ្លាញ នៃះគឺរំ លោភ លើ សៃ ច - 
ក្ត ីណៃនំា របស់ រដ្ឋបាល ខៃត្ត រ តន- 
គរិ ី ដៃល បញ្ជាឱៃយ កៃមុ ហុ៊ន បៃគល់  
តំបន់ ទំាង នោះ  ឱៃយ សហគ ម ន៍ វិញ ។

លោកអៀង វុទ្ធ ីនាយក បៃតិ ប ត្តិ 
នៃ អង្គការ សមធម៌កម្ពុ ជា ឱៃយដឹង 
ថា បញ្ហា កៃមុ ហុ៊ន  និង បៃជា ពលរ ដ្ឋ 
នៃះ មិន មៃន ជា ជម្លាះថ្មី ទៃ ប៉ុន្តៃ 
លើក នៃះ គឺជា ការ ឈូស ឆយ ថ្មី 
លើតំបន់ ដៃល បាន វាស់ វៃង ហើ យ  
ដោយ គណៈ កម្មការ ចមៃុះ ដៃល 
មាន ថា្នាក់ ខៃត្ត កៃុម ហ៊ុន និង 
សហគមន៍ បាន ចូល រួម ដោយ 
យល ់ពៃមឯក ភាព គ្នា នៅ អឡំងុ- 
ពៃល ដៃល កៃសួង មិន ទាន់ សមៃ ច  
ជាផ្លវូ ការ តបំន ់ទាងំ នោះ តៃវូ រកៃសោ 
ឱៃយ នៅ សភាព ដើម ។ លោក ថ្លៃង 
ថា៖ «ក្នងុ បញ្ហា ហ្នងឹ  គឺ បៃជា ពល រដ្ឋ 
ទាម ទារឱៃយ បៃគល់ តំបន់ ទំាង អស់ 

ហ្នងឹ ជា តបំន ់គោរព បជូា ជន ជាត-ិ 
ដើម ភាគ តចិ វញិ ហើយ ក្នងុ ពៃល 
ថ្មី ៗ  នៃះ សៃប់ តៃ កៃុម ហ៊ុន គត់ 
ធ្វើការ ជីក ភ្នំ ហើយ និង លុប 
បៃឡា យ លុប អូរ ដៃល ពលរដ្ឋ 
បៃើបៃស ់ហ្នងឹ កៃមុ ហ៊នុ ទប ់យក 
ទឹក អ៊ីចឹង ទើបមាន បញ្ហា សហ- 
គមន៍ គត់ លើក ឡើង ហ្នឹង »។    

បើតាម លោក វុទ្ធី តំបន់ ទាំង- 
នៃះ គឺជា ផ្នៃក មួយ នៃផ្ទៃដី សរុប 
មាន ៧៤២,៦ហិក តា (ក្នុង 
ចំណោម តំបន់ ចំ នួន ៦៤កន្លៃង 
ផៃសៃង ពគី្នាដៃល មាន សរៈ សខំា ន ់
ខា្លាងំ ខាង វបៃបធម)៌ ដៃល តៃវូ បាន 
កំណត់ សមៃប់ បៃគល់ ជូន សហ- 
គមន៍  ជន ជាតិ ដើម ភាគ តិច ទំាង ១ ២ 

ភូមិ វិញតាម បៃកាស របស់ រដ្ឋបា ល 
ខៃត្ត ដោយ ការ បៃគល់ ដីទំាង នៃះ  
កំពុង រង់ ចំាការ ស មៃ ចពី កៃសួង 
កសិកម្ម  រុកា្ខា បៃមា ញ់ និងនៃស ទ  ។ 

បុ៉ន្តៃលោកថាច់ ហាបិ៊ន តំណា  ង 
កៃមុ ហុ៊ន HA G  Lខៃ ត្ត រតន គិរី បាន 
បដិសៃធថា កៃុម ហ៊ុន មិន បាន 
ឈសូ ឆយ លបុ បៃឡាយ ទកឹ ធ្វើ 
ឱៃយ មាន ការ ប៉ះពាល ់ដល ់ការ រស-់ 
នៅ របស់ ជន ជាតិ ដើម ភាគ តិច 
នៅទ ីនោះ  ទៃ។ លោកថា ៖«យើង 
អត់ មាន បាន ឈ្លាន ពាន ទឹក ដី រប ស់ 
ជន ជាតិ ដើម ភាគ តិចទៃ មាន តៃ 
បៃជា ពលរដ្ឋ ទៃ  ដៃល មក បំពាន 
លើ ដីកៃុម ហ៊ុន ហើយ កន្លង មក 
យើង បាន ធ្វើ ការ ដោះសៃយ 

យោគ យល់ សៃុះសៃួល គ្នាអ ស់ 
ហើយ គឺ គ្មាន បញ្ហា អីទៃ » ។  

លោក មឹុង សីុនាថ នាយ ក   រដ្ឋ - 
បាល នងិ ជា អ្នក នំាពាកៃយរដ្ឋបា ល 
ខៃត្ត រតន គរិ ី អះអាង ថា  រឿង ដៃល 
អង្គការសង្គម សុីវិ ល លើក ឡើង 
នោះ ពពីៃះជន ជាតិ ដើម ភាគ តិច 
នៅ តំប ន់ នោះបាន ស្វាគមន៍ ចំពោ ះ 
ការអភិវ ឌៃឍ របស់ កៃុម ហ៊ុន។ 

លោក ថ្លៃង ថា  ៖« បៃឡាយ ហ្ន ឹង 
គៃន់ តៃ  ជាកូន អូរ តូច មួយ មិន- 
មៃន ជាផ្លូវ ទឹក ធំដុំ ដៃល គត់ អា - 
សៃ័ យផ លយ កទឹកបៃើ បៃស់  
នៅ តំបន់ ហ្នឹង ជា បៃចាំ ថ្ងៃទៃ ។ 
អង្គការ សង្គម សុីវិល មួយ ចំនួន 
ធ្វើការ នៅត ំបន ់ហ្នងឹ ចៃះ តៃញុះ- 
ញង ់រឿង តចិ ពងៃកី ទៅ ជារឿង ធ ំ
អី៊ចឹង ទៅ ហើយ រឿង បន្លៃ ធម្ម  ជា តិ 
ឬការ ទទលួ ផល អនផុ ល អ ីរបស់ 
ពល រដ្ឋ នោះគឺអត់ ប៉ះពា ល់ ទៃ »។

យ៉ាង ណា ក្តី លោក សៃវ សើន 
តណំាង សហ គមន ៍ជន ជាត ិដើម- 
ភាគ តិច កា ចក់ នៅ ភូមិ តាឡាវ  
ឱៃយដឹ ង ថា ពលរដ្ឋ នៅ តំបន់ នោះ 
ខ្លះធ្វើសៃ ដំសៃូវ នៅ រដូវ វសៃសោ 
និង ខ្លះទៀ ត ធ្វើ ចមា្ការ មាន ចមា្កា រ - 
ស្វាយ ចន្ទី និង ដំឡូង។ ការ លុប 
អូរ ឬ បៃឡាយ ទឹក មិន មាន បញ្ហា 
ទៃ  នៅ រដូវ បៃំង ប៉ុន្តៃអាចធ្វើ ឱៃយ 
មាន ការលិច ដំណំា របស់ ពួក គ ត់  

នៅ រដូវ វសៃសោ។ «អ្វ ីដៃល ពួក ខ្ញុ ំបារ ម្ភ 
នោះគឺ ខា្លាច មាន ទឹក ឡើង លិច សៃ 
ច មា្ការ នងិ ដំណំានៅ រដូវ វសៃសោដៃល 
បង្ក ឡើ ងដោយ ការ លុប អូរ ឬ បៃឡា  យ  
នោះទោះបី កៃមុ ហុ៊ន សនៃយា ថានឹ ង 
បំបៃក ទំនប់ វិញ នៅរ ដូវ វសៃសោ ក៏ 
ដោ យហើយ ពួក ខ្ញុ ំ និយ យ រួម មិ ន-   
ចង់ ឱៃយកៃុម ហ៊ុនមាន ការ ឈូ ស-  
ឆយឬ ធ្វើស កម្មភាព អ្វឡីើយ »។ 

បើតាម លោកមឹុង សីុនា ថ បញ្ហា 
ទំនាស់ រវា ង កៃមុ ហុ៊ន  HA G  L ជា មួ  យ 
ជន ជាតិ ដើម ភាគ តិចស្ថតិ នៅ ក្ន ុង  
សៃុក អណ្តូង មាស រដ្ឋបាលខៃត្ត 
ក៏ដូ ច ជា រដ្ឋ បាល សៃកុ បាន ចុះ ទៅ  
ពនៃយល់ ផៃសព្វ ផៃសោយ  និង សមៃ ប- 
សមៃួល  រួច រាល់ ហើយ ហើយ 
ពលរដ្ឋ ក៏បាន យល់ពៃម ដោយ 
មិន មាន បៃតិកម្ម អ្វីនោះ ទៃ។  

លោក  ថ្លៃង ថា៖« កៃយ ពៃល 
យើង ចុះសៃវ ជៃវ មើល ជាក់ - 
ស្តៃង ឃើញថា  មិន មាន បៃជា - 
ពលរដ្ឋ ពតិ បៃកដ នៅ តបំន ់ហ្នងឹ 
ទៃ។ បង ប្អូន ជន ជាតិ ដើម ភាគ- 
តិចពិត បៃកដ នៅ តំប ន់ ហ្នឹងគឺ 
គ ត់  មិន ចៃះ មាន ការ ប្តឹង ផ្ដល់ ឬ 
ញុះ ញង់ អីទៃគឺ គត់ បន់ ឱៃយមា ន  
ការ អភិវឌៃឍ នៅ តំបន់ ហ្នឹង ដើមៃបី 
ងាយ សៃលួ សមៃប់ ពួក គត់ មា ន 
ការងារ ធ្វើ រកចំណូល បាន កៃ 
ពីធ្វើ សៃ ចមា្ការ »៕  

គ្រឿង ចក្រ ក្រមុ ហុ៊ន HAGL កំពុងឈូសឆាយ ដី    ។ រូបថត សហ ការី

អង្គការ៥សូមឱ្យបញ្ឈប់កុ្មហុ៊នHAGLពីការឈូសដីសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចត្កុ្មហុ៊ននិងអាជា្ញាធរថាជាការមិនពិត
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លោកហុ៊នសែនពែមាន...
តពីទំព័រ ១... មាន សារៈ សំខា ន់  

ខា្លាងំ ណាស់ពៃះយើ ងចង់ ផ្ត ល់  
សាច់ បៃក់ នៃះ ឱៃយដល់ ដៃ គៃ ួសា រ 
កៃីកៃ និង មាន ការ លំបាក ពិត- 
បៃកដ »។ លោក នាយក រដ្ឋ- 
មនៃ្ត ីបាន បញ្ជាក់ ទៀត ថា ការ ងា រ  
បច្ចុបៃបន្ន ភាព នៃ គៃួសារ កៃីកៃ 
នៃះ តៃវូពឹ ងផ្អៃក ស្ទើរ តៃទំាង សៃ ុង 
លើអាជ្ញាធរ មូល ដ្ឋានជ ពិសៃ ស  
មៃភូមិ និង កៃមុ បៃកឹៃសា ឃំុ-សងា្កា ត់ ។ 
ដូច្នៃះ ហើយ អាជ្ញាធរ មូល ដ្ឋាន 
និង អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ ទាំង អស់ តៃូវ 
ខតិខ ំបពំៃញ ការងារ នៃះ ឱៃយ បាន 
តៃមឹ តៃវូ ចៃបាស់ លាស់មាន តមា្លា   - 
ភាព គណ នៃយៃយ ភាព និង បៃកា ន់ - 
ខា្ជាប់ នូវ យុត្តធិម៌ បំផុត ហើយ តៃ ូវ  
ចៀស វាង ឱៃយខាង តៃ បាននូវ កា រ  - 
យោគ យល់ និង ឃុប ឃិត គ្នា ដើ  មៃបី 
ដក់ បញ្ចលូ កៃមុ គៃសួារសាច់ - 
ញាតិ មិត្ត ភកិ្ត ឬអ្នក សា្គាល់ គ្នា 
ដៃល មិ នមៃន ជគៃួសារ កៃីកៃ 
និ  ង ងាយ រង គៃះពិត បៃកដ 
ដើមៃបី ទទួល បាន បៃក់ ឧបត្ថម្ភ នៃះ 
ផ្ទយុ ពីនី តិវិធី នៃ ការ កំណត់ អត្ត - 
សញ្ញាណ កម្ម គៃសួារកៃ ីកៃតាម-  
ការ ស្នើ សុំ។

ដើមៃបី ឱៃយការ ងារ ធ្វើ បច្ចបុៃបន្ន ភា ព 
គៃួសារ កៃីកៃ នៃះកាន់ តៃ ធានា 
បាន នូវ បៃសិទ្ធ ភាព ខ្ពស់ បន្ថៃម 
ទៀត នោះលោក ហុ៊ន សៃន បា ន 

ស្នើ ឱៃយ កៃសួង មហា ផ្ទៃតៃវូ សហ- 
ការ ជ មយួ កៃសងួ ផៃន ការ នងិ 
កៃសួង-សា្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធនា នា 
ទាំ ង ថា្នាក់ ជតិ និង ថា្នាក់ កៃម- 
ជតិ ក្នុង ការ ពិនិតៃយតាម ដន 
ការ អនុវត្ត ការងារ នៃះ ឱៃយ មាន 
បៃសិទ្ធភាព ខ្ពស់ និង តៃូវរាយ- 
ការ   ណ ៍មកកាន ់លោក ជបនា្ទាន ់
បៃសិន បើ រក ឃើញ ថាមាន បញ្ហា 
មិន បៃកៃតី ណាមួយ កើត ឡើង ។

អ្នក នាំ ពាកៃយ កៃសួង ផៃន ការ  
លោក សៃី ដ បាន បៃប់ ភ្នំពៃ ញ- 
ប៉សុ្តិ៍  ព ីមៃសលិមញិ ថា  គតិ មក តៃមឹ 
ពៃល នៃះ កៃសងួ ផៃន ការ បា ន 
រក ឃើញ ភាព មិន បៃកៃតី និង 
គៃួសារ ដៃល មាន ជីវភាព ល្អ- 
បៃសើរ  តៃ ទទួល បាន ប័ណ្ណ- 
សម ធម ៌ដោយ កៃសងួ បាន ដក 
ប័ណ្ណ សមធម៌ តៃឡប់ មក វិញ 
សរបុ  មាន ចនំនួ ជង ១៤៤០០ 
ករណី ហើយ ។ លោក  សៃី ដ 
ថ្លៃង ថា៖ «កៃសួង ផៃន ការ 
នៅតៃ បន្ត ដោះសៃ យ នូវ រាល់ 
បាតុភាព ដៃល កើត មាន ឡើង  
ក្នុង ការ កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ- 
កម្ម គៃួសារ កៃីកៃ ដោយ យើង 
មាន កៃមុ ការ ងារ ទទលួ ខសុ តៃវូ 
អនុវត្ត ភា្លាមៗ បនា្ទាប់ពី ទទួល- 
បាន ពត័ ៌មាន ពភីាព មនិ បៃកៃត ី
នោះតាម បណា្តាញ សារ ព័ត៌មា ន 

ការ រាយ ការណ៍ ណា មួយ និង 
តាម បណា្តាញ ទំនាក់ ទំនង សង្គ ម  
ជដើម »។

លោក  បន្ត ថា ទន្ទមឹ នឹង នៃះ ដៃរ  
កៃសួង នៅតៃបន្ត ស្វៃង រក គៃ ួសា រ  
ពល រដ្ឋ ដៃលបាន កពំងុ ធា្លាក ់ខ្លនួ 
កៃកីៃ ក្នងុ អំឡុង ពៃល ការ រីក រា ល - 
ដល ជំងឺកូ វី ដ ១៩ នៃះ ដោយ 
កៃសងួ មនិ បណ្តាយ ឱៃយ គៃសួារ 
ទាំង នោះ នៅឯកោ អត់អា ហារ 
មិ ន ទទួល បាន ការ ឧបត្ថម្ភ នោះ- 
ទៃ  ។ កៃសួង នឹង ដោះ សៃយ ជូ ន  
គត់ ភា្លាមៗ  ដោយ ផ្តល់ នូវ ការ- 
សមា្ភាស ដើមៃបី កំណត់ នូវ កមៃិត 
ភាព កៃីកៃ របស់ គត់ ដើ មៃបី 

ទទួល បាន ការ ឧបត្ថម្ភ ពីរាជ- 
រដ្ឋាភិបាល ។

បើ តាម កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច  និង 
ហិរញ្ញ វត្ថុ  លទ្ធផល នៃការ អនុ    - 
វត្ត កម្មវធិឧី បត្ថម្ភ សាច ់បៃក ់ជនូ 
គៃសួារ កៃកីៃ  នងិ ងាយ រង គៃះ 
ក្នុង អំឡុង ពៃល បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺ 
កវូ ីដ ១៩ បាន បងា្ហាញ ថា ៩៩, ១ % 
នៃ គៃួសារ កៃីកៃ ដៃល ទទួល - 
បាន សាច់ បៃក់ ឧបត្ថម្ភ រប ស់ 
រាជ រដ្ឋាភិ បាល បាន សម្តៃ ង ការ- 
ពៃញ ចិត្ត យ៉ាង ខា្លាំង ពីពៃះ 
កម្មវិធី ឧបត្ថ ម្ភ សាច់ បៃក់ នៃះ 
តៃវូ បាន អនវុត្ត ចពំៃល កពំងុ ជបួ 
ការ លំបាក ផ្នៃក ជីវភាព ហើយ 

គៃួសារ ទទួល ផល ក៏បងា្ហាញ ការ - 
ពៃញ ចិត្ត លើ នីតិវិធី នៃការ ផ្ទៀង- 
ផ្ទាត់ និង ដក សាច់ បៃក់ផង ដៃរ ។ 

បើគិ ត ចាប់ ពីការ ដក់ ឱៃយ 
ដណំើរ ការ នៅក្នងុ ខៃមថិនុា មក 
ទល ់នងឹ ដណំាច ់ខៃវចិ្ឆកិា  (ខៃទ ី
៦)ឆ្នា ំ២០២០ នៃះមាន ពល រដ្ឋ 
សរុប ចំនួន៧០៤១៣៥គៃ ួសា រ 
នៅ ទូទាំង បៃទៃស ទទួល បាន 
ការ ឧបត្ថម្ភ ជសាច់ បៃក់  ពី 
កម្មវិ ធី បៃកប ដោយ មហិច្ឆ តា និ ង 
មនិ ធា្លាប ់មាន ពមីនុ មក នៃះ តាម 
បៃព័ន្ធ ធនា គរ ដោយ ក្នុង នោះ 
ចំនួន គៃួសារ បាន កើន ឡើង ពី 
ចំនួន ៥២៦៦៨៦ នៅ ក្នុង ខៃ 

មថិ ុនា ដល ់ចនំនួ ៧០៤១៣៥ 
គៃួសារ នៅ ក្នុង ខៃវិច្ឆិកា ហើយ 
រាជ រដ្ឋាភិបាល បាន ចំណាយ 
អសថ់វកិា ចនំនួ   ៧១២ ១២៩- 
០៥៣ ២០០ រៀល ដៃល សម- 
មូល ស្មើនឹង បៃមាណ  ១៧៥ 
លាន ដុលា្លារ អាមៃ រិក។

កាល ពី មៃសិល មិញ នៃះ ដៃរ រាជ - 
រដ្ឋាភិបាល បាន ចៃញសចក្ត ី- 
បៃកាស ព័ត៌មាន ពី សៃច ក្តណីៃ - 
នំា របស់ រាជ រដ្ឋា ភិបា ល អំពី វិធា ន -  
ការ បន្ថៃម  ដើមៃបី បន្ត គៃប់ គៃង 
ផល ប៉ះពាល់ លើ វិស័យ សំខាន់ ៗ   
នៃ សៃដ្ឋកិច្ច នៅ ក្នុង បរិការណ៍ 
នៃ វបិត្ត ិការសា្តារ នងិ ជរំញុដល់  
កំណើ ន  សៃដ្ឋកិច្ច កម្ពជុ កៃយ ពី 
វបិត្ត ិនៃជងំកឺវូដី១៩។ ក្នងុនោះ 
រាជ រដ្ឋាភបិាលបាន សមៃច បន្ត  
ផ្តល់ បៃក់ឧបត្ថម្ភ ៤០ ដុលា ្លា   រ ក្ន ុង 
១ខៃ សមៃប់ កម្មករ-កម្ម កា រ ិនី 
១នាក ់ដៃល បពំៃ ញ ការងារ ក្នងុ 
វិស័យ កាត់ដៃរ  វាយនភណ្ឌ 
សៃបៃកជើង ផលិត ផល ធ្វើ ដំណើរ 
និង កាបូប ដៃល តៃវូ បាន ពៃយួរ ការ - 
ងារ  សមៃប់ រយៈ ពៃល ៣ខៃ 
បន្ថៃ មទៀត គឺ ចាប ពី់ខៃមករា កុម្ភៈ 
និង មីនា ឆ្នា ំ២០២១។ មា្ចាស់ រោ ង - 
ចកៃ សហគៃស ក្នងុ វសិ ័យ នៃះ  
តៃវូ បន្ថៃម ចំនួន ៣០ ដុលា្លារសមៃ ប់ 
កម្មករ-នយិោជតិ ១នាក ់ដោយ 
ពកួ គៃ  ១នាក ់ ទទលួ បានបៃក ់
សរុប  ៧០ដុលា្លារ  ក្នងុ ១ ខៃ៕

មន្ត្រ ី ខណ្ឌ ឫស្រសី ក្រវ  ច្រក  ប័ណ្ណ ក្រ ីក្រ ជូន ប្រជា ពល រដ្ឋ  កាល ពី ព្រល កន្លង មក ។ រូបថត សហ ការី
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តពទីពំរ័ ១...កម្ពជុា  ដៃល មាន ការ- 
រីក ចមៃើន ខណៈ គមៃង ធំៗ នៅ 
កម្ពុជា ផ្នៃក នៃះ កំពុង ពឹង ផ្អៃក លើ       
ធ ន ធា នម នុ សៃសមកពី ប រ ទៃស។

លោក វ៉ា  សុឹម សុរិ យា  អ្នក នាំពាកៃយ- 
កៃសងួ សាធា រណការ  នងិ ដកឹ ជញ្ជនូ បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  នៃះ គឺជា គំនិ ត 
 របស់ លោក ទៃស រដ្ឋម ន្តៃី ស៊ុន ចាន់ - 
ថុ ល ដៃល ឱៃយ កៃុម ការ ងារ មួយ ធ្វើ ការ 
ជា មយួ នងឹ វទិៃយា សា្ថាន បច្ចៃក វទិៃយាដើ មៃប ី
រៀបចំ កម្មវិ ធីសិកៃសា(Curriculum)
និង រៀបចំ ថា្នាក់រៀន នូវ ជំនាញ ផ្លូវ ថ្នល់ 
និង សា្ពាន នៃះ។  កន្លង មក នៃះ សា្ថា ប័ន 
ទំាង ២ បាន ចុះ អនុសៃសរ ណៈ យោគ យល់ 
គ្នា រួច ហើយ  បុ៉ន្តៃ មិន ទាន់ មាន កា រអនុ- 
វត្ត ឱៃយបាន ពៃញ លៃញ នៅ ឡើយ ទៃ។

 លោក ថ្លៃង ថា៖  «យើង តៃវូ សហ ការ 
ជា មួយ នឹង សា លា តិច ណូ សិន ជា ដំបូង   
ដោយ បច្ចុបៃបន្ន នៃះមិន ទាន់មា ន អ្វី 
ដំណើរ ការ  ទៃ  យើង បាន ចុះ MoU ជា- 
មួយ នឹង វិទៃយា សា្ថាន រួច ហើយ (មិន ចាំ 
ឆ្នាំ) ប៉ុន្តៃ យើង តៃូវ សើរី ឡើង វិញ។ 
ពី មុន យើង សហ ការដោ យសា រ មាន 
គៃ ូយើង ខ្លះ ទៅ បងៃៀន នៅ ទី នោះ  ប៉នុ្តៃ 
បច្ចបុៃបន្ន នៃះ យើង សំុ សហ ការ ដំណើរ- 
ការ សិន ដើមៃបី ឱៃយ មាន ជំនាញ ខាង-  
យើង សិន» ។ 

បើ តាម លោក  វ៉ា  សុមឹ សរុយិា  កម្ពជុា 

មិន ទាន់ មាន អ្នក ជំនាញ ក្នងុការ សិកៃសា 
ឬ សាងស ង់ គមៃង សា្ពាន និង ផ្លវូ លៃបឿន 
លឿន ទៃ  ខណៈ បច្ចុបៃបន្ន កម្ពុជា មាន 
លទ្ធ ភាព ក្នងុ ការ សាង សង់ តៃក្នងុគមៃង  
មធៃយម ប៉ុណ្ណោះ។ហៃតុ ដូច្នៃះ ទើ ប បាន 
លោក  ស៊ុន  ចាន់ ថុល  រដ្ឋ មន្តៃីកៃ សួង  
សា ធារ ណការ និង ដឹក ជញ្ជ ូនដា ក់ចៃញ  
ផៃន ការ យា៉ាង មតុ សៃចួ ដើមៃប ីធ្វើ យា៉ាង- 
ណា  រៀប ចំ សាលា ជំនាញ នៃះឱៃយ កើត 
ឡើង នៅ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២១ខាង មខុ នៃះ។ 
      លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖ «សមៃប់ 
ការ សាង សង់ សំណង់ ខ្ពស់ ៗ  អ្ន ក ជំនាញ  
កម្ពុ ជាមាន លទ្ធភាព ក្នុងការ គូរ ប្លង់  
និ ងសា ងសង់ បាន  ប៉ុន្តៃសមៃប់ ការ- 
សាង សង់ និង សិកៃសា សា្ពាន ឆ្លង ទន្លៃ មៃ- 
គង្គ ដៃលមា ន លក្ខណៈ ធំ ឬផ្លូវ Ex- 
presswayគឺ មិន ទាន់ មាន លទ្ធ ភាព 
នោះ ទៃ»។« យើង តៃង ស្នើសុំ ជំនួយ ពី 
គៃ  ហើយ យើង ជួល វិស្វករ គៃ ទៀត  
ក្នងុការ សាង សង ់សា្ពាន នងិ ផ្លវូ លៃបឿន- 
លឿន នៃះ ហើយ នៅ ពៃល ដៃល យើង 
មាន អ្នក ជំនាញ ខ្លនួ ឯង យើង នឹង កាត់- 
បន្ថយ ជលួ គៃ យើង បៃើ បៃស ់ធន ធាន 
នៅ ក្នុង សៃុក របស់ យើង »។  

លោក  សុ៊ន  ចាន់ ថុល   កាលពី  ថ្ងៃទី 
២៣  ខៃធ្នូ បា នបញ្ជា ក់ថា  គោ ល- 
បណំង ក្នងុ ការ បណ្តុះប ណា្តាល ជនំាញ 
ផ្លូវ ថ្នល់  និង សា្ពាន ដល់ យុវជន កម្ពុជា 
នៃះ  ដើមៃបីចូ លរួម លើក កម្ពស់ សមត្ថ- 
ភាព កនូ ខ្មៃរ ឱៃយ កានត់ៃ ខ្ពស ់តៃដៃត លើ 

ឆក អន្តរ ជាតិ  សៃប តាម គោល នយោ- 
បាយ អាទិ ភាព របស់ រាជ រដា្ឋាភិ បាល គឺ 
មនុសៃស  ផ្លូវ  ភ្លើង និង ទឹក។

ជា មួយ គ្នា នៃះ  លោក រដ្ឋមន្តៃី  បាន 
ជំរុញ ឱៃយ កៃុមកា រងារ ចំពោះ កិច្ច របស់ 
កៃសួង ពិនិតៃយ លទ្ធ ភាព សហការ ជា- 
មួយ នឹ ងវិ ទៃយាសា្ថា ន បច្ចៃក វិទៃយា ក ម្ពុ ជា 
ដើមៃប ីដាក ់ឱៃយ ដណំើរ ការ កម្មវធិ ីបណ្តុះ- 
បណា្តាល នៃះ  ចាប់ ពី ខៃ មករា ឆ្នាំ 
២០២១  នៃះ តទៅ ។

លោក  សុខ  គីន បៃធាន បៃតិ បត្តិ- 
សហ ពន័្ធ សហជ ីព កម្មករ សណំង ់ នងិ 
ពៃឈើ កម្ពុជា បាន សា្វា គមន៍ ចំពោះ 
ផៃនការ របស់ កៃសួង សា ធារ ណការ 
និង ដឹក ជញ្ជូន  ក្នុង ការ រៀ បចំ ឱៃយមាន  

វគ្គ បណ្តុះ បណា្តាល ជនំាញ ផ្លវូ ថ្នល ់ នងិ 
សា្ពាន នៃះដល់ យុវ ជន កម្ពុជា ឱៃយមាន 
ជំនាញ ចៃបាស់ លាស់។

លោក បាន ថ្លៃង ថា៖ «នៅពៃល 
យុវជន កម្ពុ ជាមាន ជំនាញ ពួក គៃ នឹង 
មិន ធ្វើ ចំណា កសៃុក  ទៅរ កកា រ ងារ ធ្វើ 
នៅ កៃ បៃទៃស នោះ ទៃ»។ លោក 
លើក ជា ឧទាហ រណ៍ ថា៖ «ដូច យើង 
ដឹង ហើយ ថា សូមៃបីតៃ កម្មករ សំណង់ 
មាន ទាំង ជំនាញ  ប៉ុន្តៃ ពួក គៃមិ នមាន 
សញ្ញាបតៃ បញ្ជា ក់ណា មួយ ដៃល គៃ   
ទទលួ សា្គាល់ កមៃិត នៃះ ឬ កមៃិត នោះ 
ដៃរ ហើយ អ្វដីៃល កៃសងួ សាធា រណ- 
ការធ្វើ  នៃះ គឺជា អ្វីដៃល យើង ចង់ បា ន 
ជាយូ រមកហើយ» ៕

 អោម   ប៊ុន ធឿន  

  កណ្តាលៈ  អាជា្ញា ធរ សៃុក ខៃសាច់ - 
កណា្តាល  បាន សមៃច បង្កើត គណៈ- 
កម្ម ការ មួយ ដៃល មាន សមាជិក ១៨ 
រូប ដើមៃបី ធ្វើការ សៃវជៃវ សុើប អង្កៃត 
រក ជន សងៃស័យ  ដៃល បាន លួច យក 
លុយ កឋិន ២២ លាន រៀល នៅ វត្ត  
ម៉ៃ បាន ស្ថិត ក្នុង ភូមិ ម៉ៃ បាន  ឃុំ សុីធរ   
សៃុក ខៃសាច់ កណា្តាល ។   

 អភិបាល សៃុក ខៃសាច់ កណា្តាល   
លោក   ប៊ុន   ផៃង   បាន ឱៃយ ដឹង ថា   ការ- 
បង្កើត គណៈ ក ម្មកា រ ថ្ម ីនៃះ  គ ឺដើមៃប ីបើក 
ការ សៃវជៃវ សុើប អង្កៃត រកមុខ ចោរ 
យក មក ចាត់ វិធាន កា រ តាម ផ្លូវ ចៃបាប់  
នងិ រៀប ច ំផ្ទៃ ក្នងុ នៅវត្ត ម៉ៃ បាន ឱៃយ បាន 
ល្អ បៃសើ រឡើង វិញ ។   

 យោង តាម សៃចក្ដ ីសមៃច របស់ រដ្ឋ - 
បាល សៃកុ ខៃសាច ់កណា្តាល  កាល ព ីថ្ងៃទ ី
២១  ខៃធ្ន ូ បាន ឱៃយ ដងឹ ថា  សមាស ភាព 
ក្នុង គណៈ កម្មការ ថ្មី នៃះ មាន  លោក  
ប៊ុន   ផៃង  អភិបាល សៃុក ជា បៃធាន  
ពៃះ ឃោស ធម្ម  លន់  សុគនា្ធា  ជា អនុ - 
បៃធាន   ពៃម ទាំង មាន សមា ជិក ជា - 
ចៃើន របូ ទៀត  ដៃល មកព ីការយិា លយ័ 
សង្គម កចិ្ច  នគរបាល សៃកុ អា វ ុត្ថ ហត្ថ 
សៃុក   មន្តៃី ធម្មការ  និង សាស នា សៃុក   
រួម ទាំង មៃភូមិ   មៃ ប៉ុស្តិ៍ ផង ដៃរ  ។  

 លោក   ប៊ុន   ផៃង  បៃប់ ថា   មក ដល់ 
រសៀល ថ្ងៃទី ២៤  ខៃ ធ្នូ  សមត្ថ កិច្ច នៅ 
មនិទាន ់បាន រក ឃើញ ជន សងៃសយ័ នៅ 
ឡើយ   ខណៈ សមត្ថ កិច្ច កំពុង ខិតខំ 
សៃវ ជៃវ ស្វៃង រក ជន សងៃស័យ ។   

 លោក   ផៃង   ថ្លៃង ថា៖  «  រឿង នៃះ 
ឥឡូវ សមត្ថ កិច្ច កំពុ ង សុើប អ ង្កៃត  
ហៃត ុនៃះ  ខ្ញុ ំមនិ អាច អធបិៃបាយ  បាន ទៃ  
ពៃល នៃះ  »។  

  អធិការ សៃុក ខៃសាច់ កណា្តាល   លោក   
ម៉ៃន   សខុ ឃឿន  បាន ឱៃយ ដងឹ ថា  ក្នងុ វត្ត 
ម៉ៃ បាន បាត់ លុយ អស់ រយៈ ពៃល  
បៃមាណ  ជា ៣ ឆ្នាំ មក ហើយ   ដៃល 
សមៃប់ ឆ្នា ំនៃះ បាត់ អស់  ២២ លាន រៀល  
និង  ៤៦០ ដុលា្លា រសហរដ្ឋ អាមៃ រិក ។  

  លោក   សុខ ឃឿន  ថ្លៃង ថា៖ « រឿង 
បាត ់លយុ ហ្នងឹ តាម ទទលួ ពត័ម៌ាន មក 
ឮថា បាត ់រាល ់ឆ្នា ំ ឱៃយ តៃ ធ្វើ កឋនិ ហើយ 
បាត់   ធ្វើ កឋិន ហើយ បាត់ ក្នុង រយៈ- 
ពៃល ២-៣ ឆ្នាំ ចុង កៃយ ហ្នឹង  តៃ ឆ្នាំ- 
មុនៗ យើង មិនដឹង បាត់ អស់ ប៉ុនា្មាន ទៃ  
ដឹង តៃ ឆ្នាំ ថ្មី ហ្នឹង ទៃ »។   

  សៃដៀង គ្នា នោះដៃ រ  កាល ពី ថ្ងៃទី 
២២  ខៃ ធ្ន ូ សមត្ថ កិច្ច ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន - 
ជ័យ កំពុង សៃវជៃវ រក ចាប់ខ្លួន ជន- 
សងៃសយ័លចួ លយុ ១២លាន រៀល  នៅ 
វត្ត មនុ្ន ីហៃម វ ័ន្ត ប៉ាយ ចារ   ស្ថតិ នៅ ភមូ ិ
ប៉ាយ ចារ  ឃំុ ទឹក ជោរ  សៃកុ ពៃះ នៃតៃ - 
ពៃះ ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន ជ័យ ៕ស្ពានឆ្លងទន្លេក្នងុខេត្តតេបូងឃ្មុ ំនាពេល កំពុង សងសង់កន្លងមក។ រូបថត យូសុះ អាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម

ក្រសួងរៀបចំ...

សមត្ថកិច្ចបង្កើតគណៈ-
កម្មការស៊ើបអង្ក្រតរឿង
បាត់ល៊យកឋិនចំនួន
២២លានរៀលក្នងុវត្ត

អ្នក ដំា តេសក់ កំពុង ធ្វើ ទេើង តេសក់
   ស្តៃី មា្នាក់ កំពុង ធ្វើ ទៃើង តៃសក់  ក្នុង ចមា្ការ ១ នៅ ស ងា្កាត់ កោះ ដាច់ ខណ្ឌ ជៃយ ចងា្វារ រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ កាលពី ថ្ងៃ ទី៧  ខៃ ធ្នូ  ឆ្នាំ ២០២០។ បច្ចុបៃបន្ន កសិករ បាន 
ខិត ខំ ដាំបន្លៃផៃសៃងៗ  ដើមៃបី  រក បៃក់ ចំណូល ផ្គត់ ផ្គង់ ជីវភាព។ ប៉ុន្តៃ កង្វះ  ទីផៃសារ ឬការ លក់ ក្នុង តម្លៃ ថោក នៅ តៃ ជា បញ្ហា បៃឈម របស់ កសិករ ខ្មៃរ។ រូប  ហុង មិនា 
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ឈនណន

� រ�និពន�រង/អ្នកបក�េព័ត៌ម នកី� 
ណៃមវណ្ណៈ

� រ�និពន��េហទំព័រ
លា ងផ ន់ណា រា៉ា

អ្នកយកព័ត៌ម នជា ន់ខ�ស់
មសសុខជា ,នៀមឆៃង

អ្នកយកព័ត៌ម ន
ឃុតសុភចរិយា ,យឺនពន្លក,

គឹមសា រុ�,ហឹុនពិស,ីនៅ សុីវុតា្ថា,
ឡុងគឹមម៉ារីតា ,សុទ្ធគឹមសឿន,វ�នដ រា៉ា,
សួសយា៉ាមី,ធូវីរៈ,� មប៊ុនធឿន
ខៃងសុខគនា�,មុំគនា�,រ័ត្នសុជាតា 

អ្នកបក�េ
ប៊ុនផលា្លា,សៃតកីឡា ,ជិនណា ន

ខឿនឌីយា៉ា,សយរា៉ាសុី
� រ�រូបថត

ហៃងជីវ័ន,ហុងមិនា ,
ហា�នរងៃសី

អ្នក�េស�េ�លអក��វ�រុទ�
�ៃករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី
�េ� ន�្នេកផលិតកម�និង� ះពុម�

ញឹមសុកៃភីរៈ
�្នេករច� ទំព័រ

សួនសា វ៉ាតឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្នេករច��េហ�ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ
�្នេកផេ�យ� ណិជ�កម�
�ៃម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណា រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់�ៃត,017578768
បៃជ�មុន្នីរៈ,015239293
�ៃវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JessaPiastro,092445983
�េ� ន�េក�យ��េតស្តីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
�េ� ន�េក�យ��េត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវសនា ,015814499

�េ� ន�្នេករដ��លនិងធន� នមនុសេ�
ពៃជៃសុជា តិ

ជំនួយ� រ�្នេករដ��លនិងធន� នមនុសេ�
ញុិលសោ ភ

�យិ�ហិរ��វត�ុៈហា�ងតា ំងម៉ៃង
�េ� នគណនេយេ�ៈេស៊ៃនវិច�ិកា

ែផ្នកព័ត៌ម នវ�ទេ�និងរច��េហទំព័រ
េសងណា ក់,នីសុីយា៉ា,វង់អូន
� រ�� ល័យ�េត្ត�ៀម�ប

សុភ រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស�េ� ខូអិលធីឌី

ជា ន់ទី៧នៃអគា រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្តៃច

ហុ៊នសៃន(ផ្លវូ៦០ម៉ៃតៃ)ភូមិ�ៃកតា ឡុង
សងា្កាត់ចា ក់អ�ៃកៃម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នពំៃញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
� រ�� ល័យ�ៀម�ប

ផ្ទះលៃខ៦២៩ផ្លវូលៃខ៦សងា្កាត់សា�យដង�ុំ
កៃងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

នៀមឆេង

ភ្នំពេញៈ អគ្គនាយកដ្ឋាន

ពន្ធនាគារនៃកៃសួងមហាផ្ទៃ
ទទួលបានជំនួយពីបៃទៃស
ជប៉នុជាសម្ភារការពារកវូដី១៩
តាមរយៈការិយាល័យអង្គការ
សហបៃជាជាតិស្ដីពីគៃឿង-
ញៀននិងឧកៃិដ្ឋកម្មUNODC
កាលពីថ្ងៃទី២២ ធ្នូ ប៉ុន្តៃមិន-
ទាន់សមៃចចៃកទៅអ្នកជាប់-
ឃុំនៅឡើយ។
លោក នុត សវនា អ្នក-

នំាពាកៃយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនា-
គារបានបៃប់ឱៃយដងឹពីថ្ងៃទី២៣
ធ្នូថាសម្ភារដៃលទទួលបាន
រួមមនម៉ាស់ សាប៊ូលាងចាន
សាប៊ូដុសខ្លួននិងម៉ាសុីនភ្លើង
ចំនួន៣គៃឿង។
លោកថ្លៃងថា៖ «ជំនួយ

ឧបត្ថម្ភសម្ភារអនាម័យនៃះ
មនមួយចំណៃកមកពីរាជ-
រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន តាមរយៈ
UNODC ដៃលយើងគៃង
សមៃប់ជនជាប់ឃុំ៣៣៣៥
នាក់ដៃលកាលនៅមនបញ្ហា
ទឹកជំនន់នៅម២និងនៅបនា្ទាយ-
មនជ័យ។ យើងតៃៀមអីវ៉ាន់
អស់ហ្នឹងសមៃប់គាត់ ប៉ុន្តៃ
ដោយសារឥឡូវវអស់ទឹក-
ជំនន់ហើយអ៊ីចឹងសម្ភារនៃះ
កំពុងពិចារណាបៃងចៃកថ្មីថា

តើតៃវូបៃងចៃកជនជាប់ឃំុណាខ្លះ?»។
លោកសៃីផលូនីថាមៃសុសី

អ្នកសមៃបសមៃលួរបស់អង្គការ
សហបៃជាជាតិបៃចាំកម្ពុជា
បានថ្លៃងបៃប់តាមអីុមៃល
កាលពីថ្ងៃទី២៣ធ្នូថាអង្គការ
សហបៃជាជាតិបៃចាំកម្ពុជា
បានផ្ដល់ការគាំទៃដល់បៃព័ន្ធ
ពន្ធនាគារកម្ពជុាអស់រយៈពៃល
ជាង២០ឆ្នាំមកហើយ តាម
រយៈភ្នាក់ងារជាចៃើននងិគៃប-
ដណ្ដប់លើផ្នៃកនានា។ការ-
គំាទៃទំាងនោះរួមមនការអភិវឌៃឍ
ផ្នៃកចៃបាប់ និងគោលនយោ-
បាយ សម្ភារជំនាញបៃព័ន្ធ
ពន្ធនាគារនិងការបណ្ដះុបណា្ដាល
និងការតស៊ូមតិលើការឃ្លាំ-
មើលពន្ធនាគារ»។

លោកសៃីថ្លៃងថា កៃុមការ-
ងារអង្គការសហបៃជាជាតិបាន
ជួបជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋាន
ពន្ធនាគារនងិបានធ្វើទសៃសនកចិ្ច
ទៅពន្ធនាគាក្នុងទីកៃុងភ្នំពៃញ
ដៃលរងការប៉ះពាល់ពីទឹក-
ជនំន់កាលពីខៃតលុា។ជនំយួ
ពីUNODCដៃលតៃូវបាន
បៃគល់ទៅអគ្គនាយកដ្ឋាន
ពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី២២ធ្នូ
រួមមនថា្នាំពៃទៃយដៃលចាំបាច់
សម្ភារអនាម័យ និងសម្ភារ
ផៃសៃងទៀតដៃលអគ្គនាយក-
ដ្ឋានពន្ធនាគារបានស្នើសុំ។
លោកសៃីបញ្ជាក់ថា ជំនួយ

សមៃប់ឆ្លើយតបទៅនឹងទឹក-
ជំនន់នៅពន្ធនាគារក៏តៃូវបាន
ផ្ដល់ដោយគណៈកម្មាធិការ

កាកបាទកៃហមអន្តរជាតិ
ICRCផងដៃរ។ ការិយាល័យ
ឧត្តមស្នងការអង្គការសហ-
បៃជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិ-
មនុសៃស OHCHRក៏បានផ្ដល់
បាវខៃសាច់ចំនួន៩៥០ ដល់
ពន្ធនាគារខៃត្តបាត់ដំបង និង
បានបៃគល់សម្ភារអនាម័យ
ផៃសៃងទៀតដល់អគ្គនាយកដ្ឋាន
ពន្ធនាគាររួមមនសាបូ៊ដុសខ្លនួ
សាប៊ូលាងចានថា្នាំនងិចៃស-
ដុសធ្មៃញដល់ពន្ធនាគារក្នុង
កិច្ចការពារការឆ្លងកូវីដ១៩។
 អង្គការយូនីសៃហ្វក៏បាន

ផ្ដល់សាប៊ូចនំនួ១០០០ដុំដល់
អនីតិជននិងអ្នកជាប់ឃុំស្តៃី
ដៃលតៃវូបានជម្លៀសពីពន្ធនា-
គារខៃត្តបនា្ទាយមនជ័យទៅ
ពន្ធនាគារខៃត្តសៀមរាបក្នុង
ពៃលមនគៃះទកឹជនំន់កាល-
ពីខៃតលុា។នៃះបើតាមលោក-
សៃីផូលីន។
លោកសៃីថ្លៃងថា៖«អង្គការ

សហបៃជាជាតិចាត់ទុកសខុភព
នៅពន្ធនាគារគឺជាសុខភព
សាធារណៈ ជាពិសៃសក្នុង
បរិបទជំងឺកូវីដ១៩នាពៃល
បច្ចុបៃបន្ន។ វជាការទទួលខុស
តៃូវរបស់រដ្ឋក្នុងការអនុវត្តការ-
ផ្ដល់សុខុមលភពសមៃប់អ្នក-
ទោសនិងអ្នកជាប់ឃុំ និង
ធានាថា ពួកគៃទទួលបាននូវ

ស្តង់ដសុខុមលភពដូចអ្វី
ដៃលសាធារណជនទូទៅនៅ
ក្នុងបៃទៃសនៃះអាចទទួល
បាន»។
លោកសៃីបន្តថា៖ «បៃព័ន្ធ

អង្គការសហបៃជាជាតិនៅ
កម្ពុជាចូលរួមជាមួយអាជា្ញាធរ
ជាបន្តបនា្ទាប់និងលើកទឹកចិត្ត
ឱៃយពួកគាត់ចាត់វិធានការចាំ-
បាច់ដើមៃបីធានាថាអ្នកទោស
និងអ្នកជាប់ឃុំមិនតៃូវបានគៃ
បំភ្លៃចចោលហើយថាពួកគៃ
ទទួលបានវិធានការសុខាភិ-
បាលស្មើៗគា្នា»។
លោកនុតសវនា បាន

បញ្ជាក់ថាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធ-
នាគារនៃកៃសួងមហាផ្ទៃមិន-
ទាន់បានកំណត់ការបៃងចៃក
ជំនួយឧបត្ថម្ភពីគណៈកម្មាធិ-
ការកាកបាទកៃហមអន្តរជាតិ
និងពីUNODCនៅឡើយទៃ។
លោកនុតសវនាបាន

ថ្លៃងយា៉ាងដូច្នៃះថា៖ «អ៊ីចឹង
អីវ៉ាន់២កញ្ចប់នៃះ យើងអត់-
ទាន់បានបៃងចៃកទៅតាម
គោលដៅនៅឡើយទៃដោយ-
សារយើងនៅរង់ចំាពិនិតៃយសា្ថាន-
ភពជាក់ស្ដៃងលទ្ធភពជាក់-
ស្ដៃង ថាតើតមៃូវការនោះវ
យា៉ាងម៉ៃច?ទើបយើងបៃងចៃក
តាមតារាងសមៃប់ចៃកទៅ
តាមគោលដៅនីមួយៗ»៕

តពីទំព័រ២...វ៉ាក់សាំងដៃលផ្ដល់ឱៃយ
ទៅបៃទៃសនៅតំបន់អាសុីបា៉ាសុីហ្វិក
រួមទាំងកម្ពុជាផង។
អ្នកនាំពាកៃយរូបនៃះថ្លៃងថា៖«ការគាំ-

ទៃរបស់យើងដៃលបានគៃងទុក
សមៃប់បញ្ហាវ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩នៅ
កម្ពជុានឹងរួមមនការដឹកនំាយកវ៉ាក់សំាង
ការចៃកចាយវ៉ាក់សំាង និងការបៃឹកៃសា
ផ្នៃកសុខភព»។
នៅបៃទៃសអូស្តៃលី រដ្ឋាភិបាល

អូស្តៃលីបានឈានដល់ដំណាក់កាល
ចុះកិច្ចពៃមពៃៀងជាចៃើនក្នុងការទិញ
វ៉ាក់សាំងនៃះ។ការដក់បៃើបៃស់
វ៉ាក់សំាងនៅអូស្តៃលីវអាសៃ័យលើ
លទ្ធផលនៃការធ្វើតៃស្តសាកលៃបងនៅ
មន្ទីរពិសោធន៍និងទទួលសា្គាល់ដោយ
និយតករឱសថអូស្តៃលីដៃលមន
ឈ្មាះថា«រដ្ឋបាលទនំញិពៃទៃយ»។នៃះ
បើតាមអ្នកនាំពាកៃយសា្ថានទូតដដៃល។
កៃសួងសៃដ្ឋកចិ្ចនងិហិរញ្ញវត្ថុកាល-

ពីថ្ងៃទី២៤ធ្នូបានចៃញសៃចក្ដីបៃកាស
ព័ត៌មនអំពីជំនួបរវងលោកបា៉ាប្លូនិង
លោកអូនព័ន្ធមុនីរ័ត្នដោយបញ្ជាក់ថា
លោកអូនព័ន្ធមុនីរ័ត្នសម្ដៃងក្ដីសោម-
នសៃសរីករាយចំពោះការគាំទៃរបស់
អសូ្តៃលីក្នងុការអភវិឌៃឍនៅកម្ពជុាបកូ-
រួមទាំងរឿងវ៉ាក់សាំងនៃះផង។

លោកអនូពន័្ធមនុរី័ត្នបានថ្លៃងបៃប់
ទៅលោកបា៉ាប្លូ ដូច្នៃះថា៖ «បច្ចុបៃបន្ន
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុាបាននិងកំពុងរៀប-
ចំកចិ្ចបៃជុំជាមយួដៃគូអភវិឌៃឍន៍ពាក់ពន័្ធ
នានាទាំងពហុភគី និងទាំងទ្វៃភគី
ជាពិសៃសអង្គការសខុភពពភិពលោក
ដើមៃបីពភិកៃសាអំពីគមៃងលទ្ធកម្មទិញ
វ៉ាក់សំាងបងា្ការជំងឺកូវីដ១៩និងកម្មវិធី
ចាក់វ៉ាក់សាំងបងា្ការជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុង
គោលបំណងទទួលបាននូវព័ត៌មន
គៃប់ជៃងុជៃយ,ស័ក្តសិិទ្ធិភពនៃផៃន-
ការនិងសកម្មភពជាយុទ្ធសាស្តៃក្នងុ-
ការចាត់ចៃងបញ្ជាទិញ»។
លោកបានបន្តថា៖ «[ទាំងនៃះគឺ]

ដើមៃបីធានាបាននូវការគៃប់គៃងសវុត្ថភិព
គុណភពនិងបៃសិទ្ធភពនៃការបៃើ-
បៃស់ វ៉ាក់សំាងបងា្ការជំងឺកូវីដ១៩
សមៃប់ផ្តល់ជនូបៃជាជនកម្ពជុាឱៃយបាន
ឆប់រហ័សនិងទាន់ពៃលវៃលា។ឯក-
ឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភចារៃយឧបនាយក
រដ្ឋមន្តៃកី៏បានគសូបញ្ជាក់បន្ថៃមផងដៃរ
ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបញ្ជាទិញ
វ៉ាក់សាងំបងា្ការជងំឺកវូដី១៩ទាងំឡាយ-
ណាដៃលមនការទទលួសា្គាល់ពីអង្គការ
សុខភពពិភពលោកតៃប៉ុណ្ណោះ»។
កាលពីថ្ងៃទី១៥ ធ្នូលោកនាយករដ្ឋ-

មន្តៃីហ៊ុនសៃនបានថ្លៃងថាពៃះរាជា-
ណាចកៃកម្ពុជាតៃៀមថវិការហូតដល់
ទៅ២០០លានដុលា្លារសមៃប់ទិញ

វ៉ាកស់ាងំបៃឆងំកវូដី១៩ដៃលទទលួ-
សា្គាល់ដោយគនំតិផ្ដចួផ្ដើមកវូ៉ាក់របស់
អង្គការសុខភពពិភពលោក។ពលរដ្ឋ
កម្ពុជាបៃមណ១៣លាននាក់ក្នុង
ចណំម១៦លាននាក់នងឹទទលួបាន
វ៉ាក់សាំងនៃះ។
ពលរដ្ឋកម្ពជុាគៃប់សៃទាប់វណ្ណៈបាន

បរិចា្ចាគថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដើមៃបីចូលរួមក្នុង
ការទិញវ៉ាក់សំាងនៃះ។ភ្នពំៃញបុ៉ស្តិ៍មិន-
អាចសុំការបញ្ជាក់ពីចំនួនទឹកបៃក់
បរិចា្ចាគពីសបៃបុរសជនពីសំណាក់លោក-
សៃី ឱ វណ្ណឌីនអ្នកនាំពាកៃយកៃសួង
សុខាភិបាលនិងលោកសៃីយក់សមៃបត្តិ
រដ្ឋលៃខាធកិារកៃសងួសខុាភបិាលបាន
ទៃ។ប៉នុ្តៃសារពត័ម៌នបៃសញវូសរសៃរ
ថាគិតតៃឹមថ្ងៃទី២៣ខៃធ្នូ ទឹកបៃក់
បរិចា្ចាគពីសបៃបុរសជនមនសរុបជាង
៥៤លានដុលា្លារ។
ពាក់ព័ន្ធនឹងការទិញវ៉ាក់សំាងកវូដី១៩

នៃះសារព័ត៌មនបរទៃសមួយចំនួន
តៃងភ្ជាប់ការប្ដៃជា្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុង-
ការទិញវ៉ាក់សំាងពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមទៅ
នងឹវ៉ាកសំ់ាងរបស់បៃទៃសចនិ។កាល-
ពីថ្ងៃទី១៧ធ្នូ កាសៃត TheNew
Strait Timesបានចុះផៃសាយដក់-
ចំណងជើងថា«កម្ពុជាបដិសៃធធ្វើជា
សត្វជៃូករបស់ចិនសមៃប់វ៉ាក់សំាង
កូវីដ»។ សៃដៀងគា្នានៃះដៃរ កាសៃត
SouthChinaMorningPostបាន

រាយការណ៍នៅថ្ងៃទី២០ធ្នូដោយដក់-
ចំណងជើងថា «អ្នកវិភគនិយាយថា
ការបៃងុបៃយត័្នរបស់កម្ពជុាលើវ៉ាកសំ់ាង
កូវីដ១៩របស់ចិន បងា្ហាញសញ្ញាថា
[កម្ពុជា]ទៅអាមៃរិក»។
ក៏បុ៉ន្តៃលោកគិនភបៃធានវទិៃយាសា្ថាន

ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតៃយ-
សភកម្ពុជាបានថ្លៃងយា៉ាងដូច្នៃះថា៖
«កាសៃតបរទៃសមួយចំនួន រួមទំាងកា-
សៃតក្នុងសៃុកខ្លះហាក់ដូចជាជាប់-
សោទៅនឹងទំនាក់ទំនងកម្ពុជា-ចិន។
បៃសិនបើសម្ដៃចនាយករដ្ឋមន្តៃីនិយាយ
ថាកម្ពុជានឹងទិញវ៉ាក់សាំងចិនពួកគៃ
នឹងនិយាយថាកម្ពជុាស្ថតិកៃមឥទ្ធពិល
ចិន។បុ៉ន្តៃនៅពៃលដៃលសម្ដៃចនាយក-
រដ្ឋមន្តៃីមិនបាននិយាយសូមៃបី១ម៉ាត់
អំពីបៃទៃសចិនរឿងវ៉ាក់សាំងនៃះពួក-
គៃបកបៃថាទៅជារឿងផៃសៃង»។
លោកបន្តថា៖ «សម្ដៃចនាយករដ្ឋ-

មន្តៃីបានបញ្ជាក់ចៃបាស់ហើយថាកម្ពជុា
មិនបដិសៃធវ៉ាក់សំាងចិនឬវ៉ាក់សំាង
បៃទៃសណាទៃប៉ុន្តៃយើងទិញតៃវ៉ាក់-
សាំងណាដៃលទទួលសា្គាល់ដោយ
អង្គការសុខភពពិភពលោកប៉ុណ្ណោះ
ពៃះដើមៃបីធានាពីសុវត្ថិភពសមៃប់
បៃជាពលរដ្ឋកម្ពជុា។ជហំរសម្ដៃចហ៊នុ
សៃនមនិបៃបៃលួទៅលើបៃទៃសណា-
មយួទៃប៉នុ្តៃដើមៃបីធានាសវុត្ថភិពរបស់
បៃជាជន»៕

នាយកដ្ឋានពន្ធនាគារទទួលជំនួយសម្ភារការពារកូវីដ១៩ពីជបុ៉ន

អូស្ត្រាលី...

មន្តេីរៀបចំសម្ភារនៅក្នងុឃ្លាងំជាជំនួយជបុ៉ន។រូបថតUN-Cambodia
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កម្ពជុានំាចេញផលិតផលកសិ-ឧសេសាហកម្មតម្លេជាង$២,៣២ពាន់លាន
ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ ក្រសងួ កសកិម្ម រកុ្ខា- 
ប្រមាញ់ នងិ ន្រសាទ បាន បា៉ាន-់ 
ប្រមាណ ថា ប្រទ្រស កម្ពជុាបាន  
នា ំច្រញ ផលតិ ផល ដណំា ំកស-ិ 
ឧស្រសាហកម្ម ទាងំ ផ្លវូ ករ នងិក្រ- 
ផ្លូវ ករ  ជាង ៨,៥៥លានតោន 
ស្មើ នឹង    ជាង ២,៣២ ពាន់ លាន  
ដុលា្លារ នៅ ឆ្នាំ ២០២០ ន្រះ ។ 

លោក វ្រង សាខុន រដ្ឋមន្ត្រី 
ក្រសងួ កសកិម្ម  រកុ្ខាប្រមាញ ់នងិ 
ន្រសាទ បាន សរស្ររ លើ ទំព័រ 
ហ្វ្រស ប៊ុក ផ្លូវ ករ របស់ លោក 
កល ពី ថ្ង្រ ទី២៤ ខ្រ ធ្នូ  ន្រះ ថា 
ផលិត ផល ដំណាំ កសិ-ឧស្រសា-
ហកម្ម ចនំនួ ៦ មខុ  ដ្រលរមួមាន 
ដឡំងូ ម ីសា្វាយចន្ទ ីសា្វាយ ច្រក 
អំបូង លឿង  មៀន ប៉្រលិន  និង  
ម្រច  បាន នាំ ច្រញ សរុប ចំនួន 
ជាង ៨,៥៥ លានតោន គតិត្រមឹ  
ថ្ង្រទី១៥ ខ្រ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០។

លោក  បាន បន្ថ្រម ថា  នៅ ក្នុង 
អំឡុង ព្រលន្រះ ករ នាំ ច្រញ 
ផលិត ផល ដឡំងូ ម ីបាន នំា មុខ- 
គ្រ  គឺ  ៧ ០៧៥ ៤៩៤ តោន 
ក្នុង តម្ល្របា៉ាន់ ប្រមាណ   ចំនួន   
១០២៦២៣២០០០ ដុលា្លារ។  

លោក បញ្ជាក់ថា តម្ល្រ ន្រះ គឺ   
ធ្វើ ករ  គណនាទាងំ តម្ល្រ នាចំ្រញ 
ផ្លវូ ករ  និង ក្រ ផ្លវូ ករ  និងផលិត -  
ផល ប្រើ ប្រស់ ក្នុង ស្រុក ។ 

សា្វាយចន្ទ ី២១៨ ៨៨៤,២៩ 
តោន ក្នុង តម្ល្រ បា៉ាន់ សា្មាន  ចំនួន 
២៨៨ ១១១ ៧០០ ដុលា្លារ។ 
ផ្ល្រ  សា្វាយ ស្រស់   ៩៤៥ ២៧៤, 
៤៤ តោន មាន តម្ល្រ  ៤៧៣ 
២០៧ ៧០០ដុលា្លារ ខណៈច្រក - 
អបំងូ លឿង ស្រស ់បាន នា ំច្រញ  
ចនំនួ ៣១៣ ៤១០,៩៤តោន 
ដ្រល មាន តម្ល្រ ៤៥១ ១២៥ 
៧០០ ដុលា្លារ។

ចណំ្រកមៀន ប៉្រលនិ នា ំច្រញ  
បាន ចំនួន ១៧៤,៥២តោន 
ដ្រល មាន តម្ល្រ បា៉ាន់ សា្មាន  ៥៧ 
៧៦៣ ១០០ ដុលា្លារ និង  ម្រច  
GI និង ម្រច ក្រ តំបន់ GI ត្រូវ 
បាន នាំ ច្រញ  ៥ ០០៥,៦៥ 
តោន គតិ ជា ទកឹ ប្រក ់ប្រមាណ 
២៥ ៤៩០ ២០០ដុលា្លារ។

លោក ងួន ឡាយ ប្រធាន 
សមាគម លើក កម្ពស ់ម្រច កពំ ត  
ដ្រល ជា ផលិតផល សមា្គាល់ 
ភូមិ សាស្ត្រ  GI បាន ឱ្រយ ដឹង ថា 
ផលតិ ផល ម្រច កពំត   កដ៏ចូ ជា 
ផលិត ផលកសិ-ឧស្រសាហកម្ម 

ផ្រស្រង ទៀត កំពុង មាន សក្តានុ - 
ពល នៅ លើ ទីផ្រសារ អន្តរជាតិ ។  
សព្វ ថ្ង្រ យ៉ាង តចិ មាន ក្រុម ហ៊នុ 
៤ ដ្រលបាន ធ្វើ ករ ចុះ កចិ្ច សន្រយា  
ទិញ -លក់ ជា មួយ កសិករ  ដាំ 
ម្រច កំពត ខ្នាតតូច សម្រប់ ឆ្នាំ- 
ក្រយ ន្រះ ។  ក្នងុ នោះ ក្រមុហ៊នុ 
EU Land and Pepper In-
vestment បាន ចុះ កិច្ច សន្រយា 
រួច ហើយនៅក្នុង បរិមាណ ១០ 

តោន កល ពី ថ្មីៗន្រះ។
លោក រពំងឹ ថា៖ «ករ នា ំច្រញ 

ម្រច នងឹ រក្រសា បាន ក្នងុ រង្វង៧់០ 
តោន ដដ្រល នៅ ឆ្នាំ ២០២១ 
ដោយសារ  ត្រ ម្រច ហាក់ មាន 
ទផី្រសារ  ល្អ ឡើង វញិ បន្តចិ បនា្ទាប ់
ពី  រង ផលប៉ះ ពាល់ ដោយ សារ 
កូវីដ១៩ ជាង ១ឆ្នាំ  មក ន្រះ  »។

លោក វ្រង សាខុន កលពី 
ខ្រ  តុលា ឆ្នាំ ២០២០ ន្រះ ធា្លាប់ 

បាន ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍ថា  តាម 
ផ្រនករ ដ្រល បាន ដាក់ ច្រញ 
នៅ មុន  ជំងឺ កូវីដ ១៩  កើតឡើង 
រដា្ឋាភិបាល មាន ផ្រនករ ជំរុញ 
កំណើន ន្រ តម្ល្រ បន្ថ្រម សរុប 
របស ់វសិយ័ កសកិម្ម ឱ្រយ កើន ក្នងុ 
រង្វង់  ៣ ភាគរយ  ក្នុង  ១  ឆ្នាំ និង 
ជរំញុ ផលតិភាព ពលកម្ម កស-ិ
កម្ម ឱ្រយ កើន ពី  ១ ៨៣៩ ដុលា្លារ  
នៅ ឆ្នាំ ២០១៩ ដល់ ៤ ៦២៥  

ដុលា្លារ  ក្នុង  ១  ឆ្នាំ  ក្នុង  ១ នាក់ 
នៅ  ឆ្នាំ ២០៣០ ។

លោក  បាន ថ្ល្រង ថា ៖ « តួនាទី 
វសិ័យ កសកិម្ម ជា មលូដា្ឋាន រញុ 
កណំើន ស្រដ្ឋកចិ្ច ហើយ វសិយ័ 
កសិកម្ម នឹង អាច មាន កំណើន 
បូក  ១  ភាគរយ នៅ ឆ្នាំ ២០២០ 
ន្រះ ។ កសិ កម្ម នៅ ត្រ សំខន់ នា- 
ព្រល ន្រះ ដោយ សារ ត្រ វិស័យ 
ឧស្រសាហកម្ម នងិ ស្រវា កម្ម បាន 
ធា្លាក់ចុះ ពោលគឺ មាន ត្រ វិស័យ 
កសកិម្ម ប៉ណុ្ណោះ ដ្រល នៅ មាន 
សក្តានពុល អាច សា្តារ ស្រដ្ឋកចិ្ច 
នាព្រល បច្ចុប្របន្ន » ។

ទិន្នន័យ ពី ក្រសួង ស្រដ្ឋកិច្ច 
នងិ ហរិញ្ញវត្ថ ុ បាន ឱ្រយ ដងឹ ថា ក្នងុ 
រយៈព្រល  ៩  ខ្រ ករ នាំ ច្រញ 
ទំនិញ របស់ កម្ពុជា មាន តម្ល្រ 
សរុប ១៤,១ពាន់ លាន ដុលា្លារ 
កើន ២០,០៧  ភាគរយធៀប  
នឹង រយៈព្រល ដូចគ្នា  ឆ្នាំ មុន ។ 

ទិន្នន័យ បាន ឱ្រយដឹង ទៀតថា 
ក្នុង រយៈ ព្រល ន្រះ  ករនាំចូល 
ទំនិញ ពី បរទ្រស មក កម្ពុជា វិញ 
មាន តម្ល្រ ប្រមាណ ១៣,៦  
ពាន ់ លាន ដលុា្លារ ធា្លាកច់ុះ  ៨,៧  
ភាគរយ បើ ធៀប នឹង រយៈព្រល 
៩ខ្រ  ដើមឆ្នាំ ២០១៩ ៕

ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ  ក្រសួង រ៉្រ និង ថាម - 
ពល   បាន  ជ្រើស រីស ក្រុម ហ៊ុន 
ចនំនួ  ២  ឱ្រយបន្ត អនវុត្ត នតីវិធិ ីក្នងុ 
ករ ផ្ដល់ អាជា្ញា ប័ណ្ណ  រុករក រ៉្រ  នៅ 
លើ ផ្ទ្រ ដី សរុប  ជាង២០០ គីឡូ - 
ម៉្រត្រ ក្រឡា នៅ ក្នងុ ខ្រត្ត ចំនួន២ 
របស ់កម្ពជុា ។  ន្រះ បើតាមលខិតិ  
របស់ ក្រសួង រ៉្រ និង ថាម ពល ។ 

យោង តាម លិខិត    ក្រសួង រ៉្រ 
នងិ ថាម ពល ដ្រល ចុះ ហត្ថល្រ- 
ខ ដោយ  លោក ស៊ុយ ស្រម 
រដ្ឋ មន្ត្រី ក្រសួង រ៉្រ និង ថាម ពល 
កល ព ីថ្ង្រ ទ២ី១ ខ្រ ធ្ន ូផ្ញើ ទៅឱ្រយ 
ក្រុមហ៊ុន ទាំង២  ឱ្រយ ដឹង ថា ក្រ-
សួង រ៉្រ និង ថាម ពល សម្រច 
ជ្រើសរី ស ក្រុមហ៊ុន  រុឺន្រសង់ 
មនីើរល៉ ( ខ្រមបឌូៀ) លមីធីតី 
(Renaissance Minerals 
(Cambodia) Limited)  ជា 
ក្រុមហ៊ុន មាន លក្ខណសម្របត្តិ 
គ្រប ់គ្រន ់នងិ មាន សទិ្ធ ិអាទភិាព   

ដើម្របី បន្ត អនុវត្ត នីតិវិធ ី ក្នុង ករ - 
ផ្ដល់ អាជា្ញា ប័ណ្ណ ស្វ្រង រុករក ធន-
ធាន រ៉្រ ស្ថតិ នៅ តបំន ់ម្រមត ់ក្នងុ  
ស្រុក ម្រមត់ ខ្រត្ត ត្របូង ឃ្មុំ លើ ដី 
ទំហំ១០៧,១០ គីឡូម៉្រត្រក្រឡា 
នងិ  ក្រមុហ៊នុ អរូៀនថល វសីដមឹ 
ខនសាលធ់ងី សវឺសី (ខ្រមប-ូ
ឌៀ)អិុនវ្រសមិន ឯ.ក (Orig-
inal Wisdom Consulting 
Services (Cambodia) 
Investment Co, Ltd.) ជា 
ក្រុមហ៊ុន  មាន លក្ខណសម្របត្តិ 
គ្រប ់គ្រន ់នងិ មាន សទិ្ធ ិអាទភិាព  
បន្ត អនុវត្ត នីតិ វិធី ក្នុង ករ ផ្ដល់ 
អាជា្ញា បណ័្ណ ស្វ្រង រកុ រក ធនធាន- 
រ៉្រ ស្ថិត នៅ តំបន់ ភ្នំបា៉ាង ស្រុក   
អរូយ៉ាដាវ ខ្រត្ត រតនគរិ ីលើ ទហំ ំ
ដី ១០០ គីឡូ ម៉្រត្រ ក្រឡា។ 

លិខិត ខង លើ ក៏ បាន តម្រូវ 
ឱ្រយ  ក្រុមហ៊ុន ទាំង២ ត្រូវ យក 
លិខិត អនុញ្ញាត  ទៅ បិទ ផ្រសាយ 
នៅ ទសីា្នាក ់ករ រដ្ឋបាល ឃុ ំ ដ្រល 
តំបន់ សម្របទាន ន្រះ ស្ថិត នៅ 

ព្រម ទាងំ តម្រវូ ឱ្រយ  តណំាង ក្រមុ- 
ហ៊នុ មក ធ្វើ ទនំាក ់ទនំង ជា មយួ 
ក្រសងួ រ៉្រ នងិ ថាម ពល  ក្នងុ រយៈ- 
ព្រល យ៉ាង យូរ ត្រឹម  ១៥ ថ្ង្រ។

ជា មួយ គ្នា ន្រះ ក្រសួង រ៉្រ និង 
ថាម ពល ក ៏បាន បដសិ្រធ ចពំោះ  
ក្រមុហ៊នុXinruichang Min-
ing Co., Ltd និង ក្រុមហ៊ុន 
Asian Comfort Investment 
Co., Ltd ដ្រល ក្រុមហ៊ុន ទាំង-  
២ បាន ស្នើ សំុ អាជា្ញាប័ណ្ណ ស្វ្រង - 
រកុ រក រ៉្រនៅ តបំន ់ម្រមត ់ខង លើ 
ផង ដ្ររ  ដោយ លើក ហ្រតុ ផល 
ថា ក្រុមហ៊ុន ទាំង២  មិន  មាន 
លក្ខណសម្របត្តិ គ្រប់ គ្រន់ ។ 

លោក យស មនុរី៉ាត ់អគ្គនា- 
យក ន្រ អគ្គ នាយក ដា្ឋាន ធនធាន-   
រ៉្រ បាន ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍ កល- 
ពី ថ្ង្រ ទី ២៤ ខ្រ ធ្នូថា លទ្ធ ផល 
ករ ជ្រើស រីស នាព្រល ន្រះ គឺ 
កើត ឡើង បនា្ទាប់ ពី ក្រសួង រ៉្រ 
បាន ប្រកស ឱ្រយ ក្រុម ហ៊ុន ដ្រល 
មាន ចំណាប់ អារម្មណ៍  មក ដាក់ - 

ពាក្រយ ស្នើ សុំ ករ វិនិយោគ ក្នុង  
តបំន ់ទាងំ ២ ដោយ មាន បញ្ជាក ់
ពី ជំនាញ បទ ពិសោធ និង 
បច្ច្រក ទ្រស   ស្រវ ជ្រវ  ដើម្របី ឱ្រយ  
គណៈ កម្ម ករ របស់ ក្រសួង ពិ-
និត្រយ  និង វាយ តម្ល្រ ។  លោក បន្ត 
ថា តំបន់ ទាំង ២  គឺ ជា កន្ល្រង 
មាន  សក្តានុពល ខ្ពស់  សម្រប់ 
ករ រុក រក រ៉្រលោហៈ  (មាស)។ 

លោក ថ្ល្រង ថា៖  « មាន ក្រុម - 
ហ៊ុន ចំនួន ៤ បាន ជាប់  Short 
List ប៉នុ្ត្រ បនា្ទាប ់ព ីយើង ត្រតួព-ិ
និត្រយ នីតិ វិធី រួច មក  ក្រសួងបាន 
ជ្រើស រសី ក្រមុហ៊នុ  ២  ឱ្រយ ជាប ់
ជយ លាភ ីដ្រល អាច បន្ត នតី ិវធិ ី
ដើម្របី ទទួល បាន អាជា្ញា  ប័ណ្ណ ស្វ្រង   - 
រុក រក រ៉្រ តំបន់ ខង លើ »។ 

ទោះ យ៉ាង ណា លោក មនុរី៉ាត់ 
បញ្ជាក់ ថា ករ ទទួល បាន សិទ្ធិ 
អា ទភិាព ព ីក្រសងួ នៅ ព្រល ន្រះ 
មិន ម្រន មាន ន័យ ថា ក្រុមហ៊ុន 
ទំាង២  អាច ចាប់ ផ្តើម ធ្វើ សកម្ម - 
ភាព  រុក រក រ៉្រ នៅ លើ ទីតាំង បាន 

ភា្លាមៗ ទ្រ ដោយ នៅ មាន នតីវិធិ ី
ជា ច្រើន ទៀត ដ្រល ក្រុមហ៊ុន 
ទាងំ ២  ត្រវូ ធ្វើ ដចូ ជា ករ សកិ្រសា 
ព ីផល ប៉ះពាល ់បរសិា្ថាន (EIA) 
និង ផល ប៉ះ ពាល់ ផ្រស្រងៗ   ទៀត 
មនុ នងឹ ក្រសងួ ច្រញ អាជា្ញា បណ័្ណ 
ឱ្រយ វិនិយោគនៅ  ទីតាំង ផ្ទាល់ ។

លោក ក៏ បាន កត់ សមា្គាល់ ថា 
បើ ទោះ ប ីក្នងុ អឡំងុ ព្រល ន្រ ករ- 
រកី រល ដាល ន្រ ជងំ ឺកវូដី ១៩ ក ៏
ករ ស្នើ សុំ អាជា្ញាប័ណ្ណ វិនិយោគ 
លើ  ករ រុក រក រ៉្រ នៅ កម្ពុជា មិន- 
បាន  ធា្លាក ់ចុះ នោះ ទ្រ ដ្រល វា នងឹ 
រមួ ចណំ្រក ក្នងុ ករ ជរំញុ កណំើន  
ស្រដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា។ 

បើ  តាម លោក មុនីរ៉ាត់  មក- 
ដល់ ព្រល ន្រះ មាន ក្រុម ហ៊ុន 
ប្រហ្រល ៥០  ដ្រល ទទលួ បាន 
អាជា្ញាប័ណ្ណ រុក រក រ៉្រ នៅ  កម្ពុជា ។

Renaissance Minerals 
(Cambodia) Ltd គ ឺជា ក្រមុ- 
ហ៊ុន បុត្រ សម្ព័ន្ធ របស់ ក្រុម ហ៊ុន 
Emerald Resources NL 

ដ្រល ជា ក្រុមហ៊ុន ចុះ បញ្ជី នៅ 
ផ្រសារ ហ៊ុន  អូស្ដ្រលី។ បច្ចុប្របន្ន 
ក្រុមហ៊ុន ន្រះ  កំពុងសាង សង់ 
រោង ចក្រ ក្រច្ន្រ គម្រង រ៉្រ មាស 
អូរខ្វាវ នៅក្នុង ខ្រត្ត មណ្ឌល គិរី 
ដោយ រពឹំង ថា នឹង អាច ទាញយក  
រ៉្រ មាសបាន នៅ ឆមាស ទី ១ ឆ្នាំ 
២០២១។ ចំណ្រក Original 
Wisdom Consulting Ser-
vices (Cambodia) In-
vestment Co., Ltd) គឺ ជា 
ក្រុមហ៊ុន  វិនិយោគ រួម គ្នា រវាង 
វនិយិោគនិ   ចនិ ជា មយួ កម្ពជុា ។ 
ន្រះបើតាម  លោក មុនីរ៉ាត់។

កល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ កម្ពុជា 
ទទួល បាន ចំណូល មិន ម្រន សារ - 
ពើពន្ធ ពី វិស័យ រ៉្រ (ប្រក់ កម្រ 
អាជា្ញាប័ណ្ឌ និង ពី សួយ សារ ធន  - 
ធាន រ៉្រ  )   ប្រមាណ  ២១ លាន 
ដុលា្លារ  ខណៈ   ឆ្នាំ ២០១៨ មាន 
ប្រមាណ  ២០ លាន ដលុា្លារ។ន្រះ  
បើ តាម របាយករណ៍  ក្រសួង រ៉្រ 
និង ថាម ពល៕

ប៊គ្គលិក កេម៊ហ៊៊ន Longmate កំព៊ង សម្អាត ចេក សមេប់ នំា ចេញ  ទៅ ទីផេសារ អន្តរជាតិ ។ រូបថត ហ្រង ជីវ័ន

កេមុហុ៊នរុករករ៉េ២ទទួលការអនុញ្ញាតឱេយបន្តនីតិវិធីដើមេបីទទួលបានអាជា្ញាប័ណ្ណ



ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ លោក ប៉ាន សូរ ស័ក្ដិ រដ្ឋមន្ដ្រី 
ក្រ សួង ពាណិជ្ជកម្ម បន ស្នើ ឱ្រយ សភា ពា-
ណិជ្ជកម្ម អូស្ត្រលី និង សភា ពាណិជ្ជ កម្ម 
កម្ពជុា ពន្លឿន ការងារ ក្នងុ ការ ចុះ ហត្ថល្រខា 
លើ អនុស្រសរណៈ ការ យោគយល់ (MoU) 
លើ វិស័យ ពាណិជ្ជកម្ម និង វិនិយោគ ដើម្របី 
ជរំញុ ការ ដោះដរូ ពាណជិ្ជ កម្ម នងិ វនិយិោគ 
ន្រ ប្រទ្រស ទាំង ២ ខណៈ   ដ្រល ប្រទ្រស 
ទាំង ២ ក៏ ជា ហត្ថ ល្រខី ន្រ កិច្ច ព្រម ព្រៀង 
ភាព ជា ដ្រគូ ស្រដ្ឋកិច្ច តំបន់ គ្រប់ ជ្រុង- 
ជ្រយ (RCEP) កាល ពី ពាក់កណ្តាល 
ខ្រ វិច្ឆិកា កន្លង មក។ 

ការ លើក ឡើង របស់ លោក រដ្ឋមន្ត្រី   បន 
ធ្វើ ឡើង កាល ពី   ថ្ង្រទី ២២ ខ្រ ធ្នូ ក្នុង ព្រល   
ជួប ជា មួយ  លោក Pablo Kang ឯក អគ្គ - 
រាជ ទូត អូស្ដ្រលី ប្រចាំ   កម្ពុជា នៅ ទីស្តីការ 
ក្រសួង។ លោក ក៏ បន ជំរុញ ឱ្រយ   អូស្ត្រលី 
ងាក មក ចាប់ អារម្មណ៍ ការ វិនិយោគ លើ 
វិស័យ ពាណិជ្ជ កម្ម តាម ប្រព័ន្ធ អ្រឡិច - 
ត្រនូកិ ដោយសារ ត្រ ច្របាប ់ពាណជិ្ជកម្ម តាម 
ប្រព័ន្ធ អ្រឡិច ត្រូនិក ត្រូវ បន រដ្ឋាភិបល 
កម្ពុជា ដក់ ឱ្រយ ប្រើ ប្រស់ កាល ពី ប៉ុន្មាន ខ្រ 
កន្លង មក  ហើយ   ច្របាប ់ការពារ អ្នក ប្រើប្រស ់
ក ៏ កម្ពជុា បន ដក ់ឱ្រយ ប្រើ ប្រស ់ផង ដ្ររ ប៉នុ្ត្រ 
នៅ  ទាម  ទារ ឱ្រយ មាន អ្នក បច្ច្រកទ្រស ជនំញ 
ដ្រល មាន បទ ពិសោធ ដូចជា ប្រទ្រស 
អូស្ត្រលី  ជួយ បណ្តុះបណ្តាល បន្ថ្រម ។

លោក រដ្ឋមន្ដ្រ ី ថ្ល្រងថា៖«ជាមយួ នងឹ ច្របាប ់
ពាណជិ្ជកម្ម តាម ប្រពន័្ធ អ្រឡចិ ត្រនូកិ  (E-
Commerce Law)ដ្រល ទើប ប្រកាស ឱ្រយ 
ប្រើប្រស់ ថ្មីៗ ក្រសួង ក៏ បន បង្កើត  កម្មវិធី 
ពាណជិ្ជកម្ម តាម ប្រពន័្ធ អ្រឡចិ ត្រនូកិ របស ់
កម្ពុជា Go4eCam (E-Commerce) 
ដើម្របី ជំរុញ ការ ធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម តាម ប្រព័ន្ធ 
អ្រឡចិ ត្រនូកិ (E-Commerce)ផង ដ្ររ។ 
ភាគី អូស្ដ្រលី ជួយ ផ្ដល់ មន្ដ្រី បច្ច្រកទ្រស 
ផ្ន្រក ការពារ អ្នក ប្រើប្រស់ (Consumer 
Protection) មក ប្រចាកំារ នៅ កម្ពជុា ដើម្រប ី 
ច្រករំល្រក បទពិសោធ និង លើ កកម្ពស់ 

ប្រសទិ្ធភាព ការងារ សដំៅ បង្កើន បរមិាណ 
នំ ច្រញ ផលតិ ផល កម្ពជុា ទៅ អសូ្ដ្រល»ី។

លោក Pablo បន កោត សរ សើរ កម្ពជុា 
ថា បើ ទោះ បី ក្នុង សា្ថានភាព លំបក ន្រ វិបត្តិ 
កូវីដ ១៩ ក៏ ការ នំ ច្រញ អង្ករ ផ្កា ម្លិះ ខ្ម្ររ ទៅ 
អសូ្ដ្រល ីបន កើន  ប្រមាណ ៦០ភាគរយ។ 
ទាក់ទិន នឹង ការ ធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម តាម ប្រព័ន្ធ 
អ្រឡិច ត្រូនិក រដ្ឋាភិ បល អូស្ត្រលី តាម- 
រយៈ គម្រង CAVAC ក៏បន ហ្វឹកហ្វឺន 
កសិករ ខ្ម្ររ ប្រមាណ ២ ០០០នក់ ក្នុង 
វិស័យ អ្រ ឡិច ត្រូ និក ដើម្របី លក់ ផលិតផល 
របស់ខ្លួន តា ម ប្រព័ន្ធ អន ឡាញ ផងដ្ររ។

លោក លឹម ហ្រង អនុ ប្រធាន សភា ពា-
ណជិ្ជកម្ម កម្ពជុា បន ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍ កាល- 
ព ីថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍ ថា កន្លង មក សភា ពាណជិ្ជ- 
កម្ម កម្ពុជាបន ធ្វើ ការ ចុះ MoU ជាមួយ 
ប្រទ្រស ជាច្រើន ដចូ ជា ករូ៉្រ ខាង ត្របងូ ជប៉នុ 
អាម្ររិក និង ប្រទ្រស ផ្រស្រងៗ ដើម្របី ធ្វើការ 
ផ្លាស់ ប្តូរ នូវ ព័ត៌មាន ពាណិជ្ជកម្ម និង វិនិ-
យោគ រវាង គ្នា  ជាពិស្រស គឺ បង្កើត ទំនក់ - 
ទំនង វិស័យ ឯកជន និង ឯកជន ដើម្របី ស្វ្រង- 
រក ឱកាស វិនិយោគ និង ចាប់ដ្រ គូ ។ 

លោក ថ្ល្រង ថា៖« ខ្ញុំ ពិត ជា មាន ការ គំទ្រ 

យ៉ាង ព្រញ ទហំងឹ នងិ សា្វាគមន៍ ក្នងុ ការ ចុះ 
MoU ជាមួយ អូស្ត្រលី ដើម្របី បង្កើន ទំនក់ - 
ទំនង និង ផ្តល់ ស្រចក្តី ទុក ចិត្ត រវាង វិស័យ 
ឯកជន និង ឯកជន ឈាន ទៅ មួយ កម្រិត- 
ទៀត ដ្រល យើង អាច ធ្វើ ការ សហការ ក្នុង- 
ការ ផ្លាស់ប្តូរ ព័ត៌មាន ក៏ ដូចជា រៀបចំ កិច្ច - 
ប្រជុ ំធរុ កចិ្ច ផ្រស្រងៗ រមួ គ្នា»។ លោក បន បន្ត 
ថា ៖ « នៅព្រល មាន  MoU គឺ យើង អាច 
សម្លងឹមើល ឱកាស វិនិយោគ និង អាចទាក់ - 
ទាញ ការ វិនិយោគ  និង ជំរុញ ពាណិជ្ជកម្ម 
បន្ថ្រម ទៀត ខណៈ  ប្រទ្រស ទាំង ២ក៏ បន 
ចុះ ហត្ថល្រខា លើ កិច្ច ព្រម ព្រៀង RCEP 
ផងដ្ររ ដ្រល វា រតឹ ត្រ ផ្តល ់ឱកាស ដល ់ភាគ ី
ទាងំ សង ខាង បង្កើន ទនំក ់ទនំង ពាណជិ្ជ-
កម្ម និង វិនិយោគ បន្ថ្រម ទៀត»។

ទំហំ ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វ្រភាគី  ប្រទ្រស ទាំង ២ 
ក្នងុ  ឆ្នា២ំ០១៩ មាន តម្ល្រ ជាង ១៩៧លាន 
ដលុា្លារ កើន ឡើង ៣២,៦ ភាគ រយ ធៀប នងឹ 
ឆ្នា២ំ០១៨។ ការ ន ំច្រញ របស ់កម្ពជុាមាន 
តម្ល្រ ១៥៥ លាន ដលុា្លារ កើន ៣៤,៩ ភាគ- 
រយ ខណៈ ការ នចំលូ   ព ីអសូ្ត្រល ីមាន តម្ល្រ 
៤២,១៩លាន ដលុា្លារ កើន ២៤,៨ ភាគរយ។ 
ន្រះ បើ តាម  សា្ថានទូត អូស្ត្រលី៕

ត ពី ទំព័រ  ១...ចំណយ របស់ ពួក គ្រ  
នៅ ក្នុង អំឡុង ព្រល ការ រីក រាល ដល 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ 

ស្រចក្តី ប្រកាស ព័ត៌មាន ផ្រសព្វ ផ្រសាយ 
កាល ពី ថ្ង្រទី ២៤  ខ្រធ្នូ បន ឱ្រយ ដឹងថា 
វិធានការ ន្រះនឹង បន្ត ការ លើក ល្រង  
ការ បង់ ពន្ធ អប្របបរមា(១០  ភាគរយ) 
សម្រប ់ក្រមុហ៊នុ អាកាសចរណ ៍ទាងំ- 
អស់ ដ្រល ចុះ បញ្ជី នៅ កម្ពុជា ក្នុង  រយៈ- 
ព្រល ៣ ខ្រ  គតិ ចាបព់ ីខ្រ មករា ដល ់ខ្រ 
មីន ឆ្នាំ២០២១ ។  ជា មួយ គ្នាន្រះ រដ្ឋ 
បន បន្ត ពន្រយារការ បង់ ប្រក់ ជំពាក់  
កម្រ  អាកាស  ចរណ៍ សុី វិល សម្រប់ 
រយៈ ព្រល  ៣ ខ្រ  ព្រម ទាំង អនុញ្ញាត ឱ្រយ 
ក្រុមហ៊ុន អាកាស   ចរណ៍ ទាំង នោះ  
រៀប ចំ បង់ ប្រក់  ជំពាក់  ជា ដំណក់- 

កាល  ក្រយ ពី រយៈ ព្រល ពន្រយារន្រះ ។ 
សម្រប ់អ្នក បម្រើការ នៅ ក្នងុ វសិ័យ 

ទ្រសចរណ ៍រមួ មាន សណ្ឋាគរ ផ្ទះស-ំ
ណក់ ភោជនីយ ដ្ឋាន និង ភា្នាក់ ងារ 
ទ្រស ចរណ ៍ពកួ គ្រ នងឹ ទទលួ បន ៤០  
ដុលា្លារ ក្នុង មា្នាក់  រយៈ ព្រល ៣ ខ្រ ។ 
មា្ចាស ់សហគ្រស  ត្រវូ បន្ថ្រម ប្រក ់តាម 
លទ្ធភាព  លើ ចំនួន ៤០  ដុលា្លារ ន្រះ ។

បន្ថ្រម ពី លើ  ន្រះ  រដ្ឋាភិបល ក៏ បន្ត 
បនលើកល្រង ពន្ធ ៣ ខ្រ ទៀត សម្រប់ 
សណ្ឋាគរ ផ្ទះ សំណក់ ភោជនីយ - 
ដ្ឋាន និង ភា្នាក់ងារ ទ្រសចរណ៍ ដ្រល 
បន  ចុះ បញ្ជី ជា មួយ អគ្គនយកដ្ឋាន 
ពន្ធដរ ។ ការ លើក ល្រង ន្រះ សម្រប់ 
ទីតាំង អាជីវកម្ម ទ្រសចរណ៍ នៅ  កំពត 
ព្រះ សហីន ុក្រប ខ្រត្ត សៀមរាប ភ្នពំ្រញ 

ក្រុង បវិត និង ក្រុង ប៉ាយប៉្រត។ កម្ម- 
វិធី ន្រះ ក៏ នឹង បន្ត លើក ល្រង ពន្ធ ប៉ាតង់ 
នងិ ពន្ធ លើ ត្រម ប្រិ៍សារពើពន្ធ ( ពន្ធ សា្លាក  
យហីោ) ដល ់ក្រមុហ៊នុ ភា្នាកង់ារ ទ្រស-
ចរណ៍  និង ប្រតិបត្តិករ ទ្រសចរណ៍ ។

លោក  ធនួ សុណីន ប្រធាន PATA 
Cambodia chapter សា្វាគមន ៍ការ- 
បន្ត អន ុគ្រះ ដល ់ឧស្រសាហកម្ម ទ្រស- 
ចរណ៍ របស់ រដ្ឋា ភិបល  ដ្រល នឹង ជួយ 
សម្រល បន្ទុក ខ្លះ ដល់ ប្រតិបត្តិករ  បើ 
ទោះបមីនិ ច្រើន កដ៏ោយ។  លោក ថ្ល្រង 
ថា៖ « ការ បន្ត វធិានការ អនគុ្រះ របស ់
រដ្ឋា ភិបល ដល់ វិស័យ  ន្រះជា រឿង ល្អ 
យើង អបអរ សាទ រ។ យើង  មើល ឃើញ 
ថា វសិយ័ ទ្រសចរណ ៍នៅ មនិ ទានម់ាន 
សញ្ញា វិជ្ជមាន ក្នុង ការ ងើប ឡើង វិញ 
នៅ ឡើយ ទ្រ »។

លោក  លមឹ ហ្រង អនបុ្រធាន សភា 
ពាណិជ្ជ កម្ម កម្ពុជា  បនកត់ សមា្គាល់ 

ថា វធិានការ ន្រះ នងឹ បន្ត ជយួសម្រល 
បន្ទុក ដល់ វិស័យ ឯកជន បន មួយ កម្រិត  
ទៀត ដើម្របី បន្ត ឱ្រយ អាជីវកម្ម អាច ដំ-
ណើរការ បន ក្នុង អំឡុង ព្រល ន្រះ ។ 

លោក បន្ថ្រមថា៖ «យើង ឃើញ ថា 
វិធានការ ន្រះ ពិត ជា ជួយ   ច្រើន ដល់ 
វិស័យ ឯកជន លើ ការ បន្ថយ ការ យក 
ពន្ធ រហូត មក ព្រល ន្រះ ពុំ ទាន់ មាន  
 ក្រុម ហ៊ុន ណ មួយ ប្រកាស ក្រស័យ ធន 
ទ្រ ។  ខ្ញុ ំយល ់ថា ប្រសនិ បើ  មាន ការ បន្ត 
វិធានការ ន្រះ ទៀត វិស័យ ឯកជន នឹង 
មាន ទឹក ចិត្ត ក្នុង ការ ប្រកប អាជីវ  កម្ម  
របស់ ពួកគ្រ» ។ 

លោក ហុង វណ្ណៈ  អ្នក ស្រវ ជ្រវ 
ស្រដ្ឋ  កិច្ច  ន្រ រាជ បណ្ឌិត្រយ សភា ក ម្ពុជា  
សង្ក្រត ឃើញថា  ការ អនុវត្ត វិធានការ  
៦ ជុ ំកន្លងមក របស ់រដ្ឋា ភបិល បន ផ្តល ់
ប្រយោជន ៍ជា វជិ្ជមាន ដល ់ឧស្រសាហកម្ម  
ទ្រសចរណ៍  គួរ ឱ្រយ កត់ សមា្គាល់ ដ្រល 

ការ អនគុ្រះ ន្រះ ផ្តល ់ ច ំគោលដៅ  នងិ 
មាន  ប្រសទិ្ធភាព ច្រើន។  លោក បញ្ជាក ់
ថា៖ «ខ្ញុំ ឃើញ ថា  ពួក គ្រ  សប្របាយ រីក- 
រាយ ចំពោះ   វិធានការ កន្លង មក  ស្រប- 
ព្រល ឧស្រសាហ កម្ម គត់ ភាគ ច្រើនពុំ 
អាច ដំណើរ ការ បន ក្នុង អំឡុង ព្រល 
រាត ត្របាត ន្រ ជំងឺ កូវីដ ១៩» ។ 

របយការណ៍  ក្រសួង ទ្រសចរណ៍ 
ឱ្រយ ដងឹ ថា ចាបព់ ីខ្រ មករា ដល ់ខ្រតលុា 
កម្ពជុា ទទលួបន ភ្ញៀវ ទ្រសចរ បរទ្រស 
១,២៦ លាន   នក់ ធា្លាក់  ៧៦,១ ភាគ - 
រយ  បើ ធៀប នឹង រយៈព្រល ១០  ខ្រ    ឆ្នាំ  
២០១៩ ដ្រល មាន ចនំនួ ៥,២៩លាន  
នក់ ។ ក្នុងនោះ ភ្ញៀវ ទ្រសចរ មក ដល់ 
កម្ពុជា តាម រយៈ អាកាសយន ដ្ឋាន 
អន្តរជាតិ ទាំង  ៣ មាន  ៧៣៤ ៣០៩  
នក់ ធា្លាក់  ៨០,២  ភាគរយ ភ្ញៀវតាមផ្លូវ -  
គោក និង ផ្លូវទឹក  មាន ៥៣៣ ៥៨១  
នក់ ធា្លាក់ចុះ ៦៦,៣ ភាគរយ ៕

រដ្ឋដាក់ចេញវិធានការបន្ថេមជំុទី៧...

វៀតណាមប៉ងនំាចេញគេឿងសមុទេ
ឱេយបាន$១២ពាន់លានតេមឹឆ្នាំ២០២៥

ទីកៃុង ហូជីមិញៈ សមាគម 
អ្នកផលិត  និង នំច្រញ   គ្រឿង - 
សមទុ្រ វៀតណម  (VASEP) 
បន ឱ្រយ ដងឹ  ថា ខ្លនួ មាន ផ្រនការ  
ជា ច្រើន  ដើម្របី ជួយ សមាជិក ចូល  
ទៅ ក្នងុ  ចងា្វាក ់ផ្គតផ់្គង ់សកលលោក     
និងធ្វើ ឱ្រយ វិស័យ ជល ផល  អាច 
ឈាន  ដល ់ទិសដៅ នំ ច្រញ មាន  
តម្ល្រ ១២ ពាន ់លាន ដលុា្លារ ក្នងុ ឆ្នា ំ
២០២៥ ដ្រល កើន ឡើង  ៤០  
ភាគរយ ធៀប នឹង បច្ចុប្របន្ន ។ 

លោក Truong Ding Hoe  
អគ្គល្រខាធិកា  រសមាគម បន 
នយិយ ថា   បើទោះប ីជា មាន ផល- 
លំបក ដោយសារ  បរិយកាស  
មិន អំណោយ ផល    ឧបសគ្គ 
ពាណជិ្ជកម្ម  ដចូ ជា  ពន្ធ  លើ ការ- 
លក ់បង្ខចូថ្ល្រ លើ ផលតិ ផល  បង្គា  
និងការ ពិន័យកាតលឿង ពី សហ- 
រដ្ឋ អាម្ររិក និងអឺរ៉ុប ចំពោះ ការ - 
ន្រសាទ ខសុ ច្របាប ់មនិ រាយការណ ៍
និងមិន ចុះ បញ្ជី និងរឿង ដទ្រ ៗ  
ទៀត ការ នំច្រញ គ្រឿង សមុទ្រ 
របស ់វៀតណម បន កើន ឡើង 
២,៥ ភាគរយជា មធ្រយម ក្នងុ រយៈ- 
ព្រល៥ ឆ្នា ំចងុ ក្រយ ន្រះ ហើយ  
ឥឡូវ ន្រះ ប្រទ្រស ន្រះ ជាប់ ចំណត់- 
ថា្នាក ់ល្រខ ៣លើ ពភិព លោក នៅ 
ជាមួយ  ចិន  និង ន័រវ្រស  ។

ការ រីករាល ដល ជងំកឺវីូដ ១៩    
បន កាត់ បន្ថយ ការ នំច្រញ  ច្រើន  
គរួ កត ់សមា្គាល ់ ក្នងុ ឆមាស ដបំងូ   
ន្រ ឆ្នា ំន្រះ ប៉នុ្ត្រ  ការ នចំ្រញ បន 
ងើប ឡើង វញិ ចាបព់ ីខ្រ  កក្កដ ។ 
ការ នចំ្រញ ក្នងុ ន្រះ  ត្រវូបន រពំងឹ  
ថា   សម្រច បន ៨, ៥៨ ពាន់ លាន  
ដុលា្លារ  ស្មើ នឹង តួល្រខ   ឆ្នាំ មុន។ 

លោក នយិយ ថា អំឡងុព្រល   
៥ឆ្នាំ ចុង ក្រយ ន្រះ   សមាគម  
បន ធ្វើ ការងា រជាមយួ  រដ ្ឋាភបិល  

ដើម្របី តស៊ ូមត ិឱ្រយ មាន គោល នយោ-
ប យ ល្អ   បន បង្កើត  បរយិកាស  
ធុរកិច្ច  សម្រប់ សមាជិក   របស់ 
ខ្លនួ  តាមរយៈ ការ ចលូរមួ ពពិរ័ណ ៍  
នងិការ លើក កម្ពស ់ពាណជិ្ជកម្ម   
នងិបន ធ្វើ ពពិធិកម្ម   ប្រតបិត្តកិារ   
ន្រ  គណៈកម្មការ   ផលិត ផល  ។ 

លោកបញ្ជាក ់ ថា៖ « សមាគម  
នឹង  ធ្វើ   កិច្ច ការ ដើម្របី   សម្រច ឱ្រយ 
បន នូវ ទិសដៅ ន ំច្រញ  ចំនួន ១២  
ពាន ់លាន  ដលុា្លារ  ត្រមឹ ឆ្នា ំ២០២៥   
បង្កើន ចនំនួ សមាជកិ  ដល ់៣០០   
ពី បច្ចុប្របន្ន ដ្រល មាន ត្រ ១៦០   
នងិ  បង្កើន  ការភា្ជាប ់ទនំក ់ទនំង  
ក្នុង ចំណោម ពួកគ្រ »។ 

 លោក  នយិយ ថា ការ នចំ្រញ   
បងា្គា  វៀតណម  ត្រវូ បនគ្រ រពំងឹ 
ថា  នងឹ កើន លើស   ១ លានតោន  
ត្រឹម ឆ្នាំ ២០២៥  ដ្រល ជួយ ឱ្រយ   
ខ្លួន រំលង ប្រទ្រស ឥណ្ឌា   កា្លាយ 
ជា   អ្នក នំច្រញ គ្រឿងសមុទ្រ ធំ 
បំផុត  ក្នុង  ពិភពលោក ។ 

  គណៈកម្មការ   ផលតិ ផល សមទុ្រ 
នងឹ ស្វះស្វ្រង បង្កើន ការន ំច្រញ  
ទៅ កាន ់ទផី្រសារ  ដ្រល វៀតណម  
មាន កចិ្ច ព្រម ព្រៀង ពាណជិ្ជកម្ម- 
ស្ររ ី   ហើយ សមាគម  នងឹ ប្រងឹប្រង   
ដើម្របី លុបបំបត់  ការ ពិន័យ កាត- 
លឿង  ព ីគណៈកម្មការ  អរឺ៉បុ  ឱ្រយ កាន-់ 
ត្រ ឆប់ ដ្រល អាច ធ្វើ ទៅ បន។ 

 អនរុដ្ឋមន្ត្រ ី កសកិម្ម   នងិ អភវិឌ្រឍន ៍
ជនបទ    លោក Le Duoc Doanh  
នយិយ ថា៖«  វសិយ័   កសកិម្ម ព្រឈើ 
នងិ ជលផល   ជា  វសិយ័ស្រដ្ឋកចិ្ច    
សំខាន់ ១   របស់ ប្រទ្រស ដោយ  
ការ នំច្រញ  ត្រូវបនគ្រ ព្រយាករថា 
មាន រហូត ដល់  ៤១,២ ពាន់ លាន   
ដុលា្លារ ក្នុង ឆ្នាំ ន្រះ   ក្នុង ចំណោម 
ន្រះ   គ្រឿងសមទុ្រ  ៨,៥ ពាន ់លាន 
ដុលា្លារ»៕ VNS_ANN/RR

កម្ពជុាស្នើអូសេ្តាលីឱេយពន្លឿនការចុះMoU

លោក ប៉ាន សូរស័ក្ត ិ(ស្តា)ំ ជួប ពិភាកៃសា ជា មួយ លោក Pablo Kang។ រូបថត ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 
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កាលពីថ្ងៃអង្គារសហរដ្ឋអា-
មៃរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មី
បន្ថៃមទៀតលើបៃទៃសស៊ីរី
សដំៅលើធនាគារកណ្តាលបៃ-
ទៃសនៃះដោយដាក់ឈ្មោះ
បគ៊្គលនងិអង្គភាពជាចៃើនក្នងុ
បញ្ជខី្មោដើមៃបីកាតផ់្តាច់មលូនធិិ
របស់រដា្ឋាភិបាលរបស់លោក
បៃធានាធិបតីBashar al-
Assadក្នងុការបន្តសងៃ្គាមក្នងុ
សៃ៊កជាយូរឆ្នាំមក។
លោកJoelRayburnបៃ-

សិតពិសៃសរបស់រដ្ឋបាល
Trumpបៃចាំបៃទៃសស៊រីីបាន
និយាយថា៖«ពៃលនៃះសហ-
រដ្ឋអាមៃរិកកំព៊ងដាក់ទណ្ឌកម្ម
លើប៊គ្គលនិងអង្គភាពចំនួន១៨
បន្ថៃមទៀត។បគ៊្គលនងិអាជវី-
កម្មព៊ករលួយទាំងនៃះកំព៊ង
រារាំងកិច្ចខិតខំបៃឹងបៃងដើមៃបី
ឈានទៅរកដំណោះសៃយ-
នយោបាយនងិសន្តភិាពចពំោះ
ជម្លោះនៅស៊រីីដចូដៃលបានអ-ំ
ពាវនាវដោយកៃម៊បៃកឹៃសាសន្ត-ិ
ស៊ខអង្គការសហបៃជាជាតិ
លៃខ២២២៤»។
លោកRayburnបានបន្ត-

ថា៖«ទណ្ឌកម្មលើកនៃះបង្ហាញ
ពីការប្តៃជា្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុង-
ការកាត់បន្ថយសមត្ថភាពរបស់
កៃ៊មអ្នកគាំទៃរបបនៃះរួមមាន

មៃបញ្ជាការយោធាសមាជិក-
សភាស៊រីីអង្គភាពរបបAssad
នងិអ្នកផ្តល់ហរិញ្ញបៃបទានដោយ
បៃើបៃស់តណំៃងក្នងុការគាទំៃ
ការបង្កសងៃ្គាមឥតបៃយោជន៍
នងិឃោរឃៅរបស់លោកBas-
haral-Assad»។
សកម្មភាពច៊ងកៃយដៃល

អាមៃរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើ
បៃទៃសស៊ីរីបៃពៃឹត្តទៅកាលពី
ដើមឆ្នានំៃះធ្វើឡើងបនា្ទាប់ពីការ-
អន៊ម័តចៃបាប់របស់សហរដ្ឋអា-
មៃរិកកាលពី១ឆ្នាំម៊នដៃល
តៃវូបានគៃស្គាល់ថាជាសកម្មភាព
ការពារជនស៊ីវិលស៊ីរីដៃល
ឈ្មោះនៃះតៃវូបានដាក់តាមពៃល
មួយដៃលបូ៉លិសសី៊រីមា្នាក់បង្ហាញ
របូថតជនរងគៃះរាប់ពាន់នាក់
នៃការធ្វើទារណ៊កម្មដោយរដា្ឋា-
ភិបាលAssad។សកម្មភាព
ទណ្ឌកម្មថ្មីនៃះជាផ្នៃកមួយនៃ
យទ៊្ធនាការរបស់សហរដ្ឋអាមៃ-
រិកដើមៃបីជំរ៊ញឱៃយរដា្ឋាភិបាល
របស់លោកAssadឱៃយចូលរួម
ក្នងុកិច្ចចរចាដឹកនំាដោយអង្គការ
សហបៃជាជាតិដើមៃបីបញ្ចប់
សង្គៃមរយៈពៃលជិត១ទស-
វតៃសរ៍របស់បៃទៃសនៃះ។
រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងការបរទៃស

សហរដ្ឋអាមៃរិកលោក Mike
Pompeoបាននយិាយនៅក្នងុ
សៃចក្តីថ្លៃងការណ៍មួយថា
សហរដ្ឋអាមៃរិកនឹងបន្តស្វៃង-

រកគៃប់វិធីដើមៃបីស្វៃងរកអ្នក
ដៃលបង្កឱៃយមានការអសូបនា្លោយ
ជម្លោះនៃះ។
បៃជាជនរាប់លាននាក់បាន

ភៀសខ្លួនចៃញពីបៃទៃសស៊ីរី
ហើយមន៊សៃសរាប់លាននាក់
ផៃសៃងទៀតបានបាតប់ង់លនំៅ-
ឋានចាប់តំាងពីមានការតទលគ់ា្នា
រវាងកៃ៊មអ្នកតវា៉ា និងរដា្ឋាភិ-
បាលរបស់លោកAssadតំាងពី
ឆ្នាំ២០១១ដៃលបង្កឱៃយមាន
សង្គៃមស៊វីលិជាមយួអ៊រីង៉់នងិ
រ៊សៃសុី គាំទៃរដា្ឋាភិបាលស៊ីរីនិង
សហរដ្ឋអាមៃរិក។
នៅក្នុងសៃចក្តីថ្លៃងការណ៍

ដាច់ដោយឡៃកមួយទៀតកៃ-
សួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមៃរិក
បានឲៃយដងឹថាការដាកទ់ណ្ឌកម្ម-
ថ្មីនៃះបានបន្ថៃមឈ្មោះប៊គ្គល

ចនំនួ២អង្គភាពអាជវីកម្មចនំនួ
៩និងធនាគារកណ្តាលនៃបៃ-
ទៃសស៊រីីទៅក្នងុបញ្ជខី្មោរបស់
សហរដ្ឋអាមៃរិក។
លោកPompeoបាននិយាយ

ថាកៃសងួការបរទៃសសហរដ្ឋ-
អាមៃរកិក៏ដាក់ឈ្មោះលោកសៃី
Asmaal-Assadភរយិារបស់
បៃធានាធិបតីស៊ីរីចូលក្នុងបញ្ជី
ខ្មោដោយចោទបៃកាន់លោក-
សៃថីាបានរារំាងកចិ្ចបៃងឹបៃង
សមៃប់ដណំោះសៃយនយោ-
បាយចំពោះសង្គៃមក្នុងសៃ៊ក
និងរារាំងសមាជិកគៃួសរជា-
ចៃើនរបស់លោកសៃីក្នុងការ-
ដោះសៃយដចូគា្នា។យា៉ាងណ-
មិញលោកសៃី Asmaal-
Assadក៏ធា្លោប់រងការដាក់ទណ្ឌកម្ម
កាលពីខៃមិថ៊នាកន្លងទៅដៃរ។

ចំណៃកឯលោកRayburn
បាននិយាយថា៖ «លោកសៃី
Asmaal-Assadបានដកឹនាំ
កចិ្ចខតិខំបៃងឹបៃងចពំោះរបប-
នៃះដើមៃបីពងៃងឹអណំចសៃដ្ឋ-
កិច្ចនិងនយោបាយដោយបៃើ-
បៃស់«អង្គការសបៃបរុសធម៌នងិ
សង្គមស៊ីវិល» ជាចៃើនដើមៃបី
សមៃចគោលដៅនៃះ។ អំពើ
ព៊ករលួយរបស់លោកសៃីនិង
កៃម៊គៃសួរគជឺាហៃតផ៊លមយួ
ក្នងុចណំោមហៃតផ៊លជាចៃើន
ដៃលបង្កឱៃយជម្លោះនៃះនៅតៃ
បន្តកើតឡើង»។
ក្នងុចណំោមអ្នកដៃលអាមៃ-

រិកដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មោរួមមាន
អ្នកសៃី LinaMohammed
Naziral-Kinayehជាទបីៃកឹៃសា
សខំានម់ា្នាក់របស់លោកAssad
ប្តអី្នកសៃីLinaសមាជកិសភា-
ស៊ីរីលោកMohammed
HammamMohammed
AdnanMasoutiអាជីវកម្ម
ដៃលពាក់ព័ន្ធនឹងរដា្ឋាភិបាលមួយ-
ចនំនួនងិឧត្តមសៃនយី៍Kifah
Moulhemមៃបញ្ជាការអង្គការ-
ស៊ើបការណ៍យោធារបស់បៃ-
ទៃសស៊ីរីផងដៃរ។
ការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថៃមកាល-

ពថី្ងៃអង្គាររបស់សហរដ្ឋអាមៃ-
រិកគឺជាការបង្កកទៃពៃយសមៃបត្តិ
ដៃលជារបស់អ្នកដៃលជាប់បញ្ជ-ី
ខ្មោ និងរារាំងជនជាតិអាមៃរិក

ពីការទាក់ទងជាមួយអ្នកទាំង
នោះទៀតផង។កៃសួងរតនា-
គារអាមៃរកិបានឲៃយដងឹថាជន
ដៃលមនិមៃនជាជនជាតិអាមៃរ-ិ
កាងំដៃលធ្វើបៃតបិត្តកិារជាក-់
លាក់ជាមួយមន៊សៃស និងអង្គ-
ភាពដៃលស្ថិតក្នុងបញ្ជីខ្មោក៏
អាចរងនូវទណ្ឌកម្មដូចគា្នា។
លោកRayburnបានបន្ថៃម

ថា៖«កំ៊មើលសៃលអំណចនៃ
ការដាក់ទណ្ឌកម្មសៃដ្ឋកិច្ច រួម
ផៃសំនឹងភាពឯកោនយោបាយ
នៃះណ។ស្ថានភាពនៃះយរូៗ
ទៅអាចមានឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងរជា
មនិខាន។ខ្ញុគំតិថាយើងកពំង៊
មើលឃើញថារបបAssadនងិ
សម្ពន័្ធមតិ្តរបស់ខ្លនួនៅមនិទាន់
ឃើញផលប៉ះពាល់នៃះនៅ
ឡើយទៃ(និយាយសំដៅទៅលើ
ផលប៉ះពាល់នៃការដាក់ទណ្ឌ-
កម្មថ្មីៗដៃលបានចៃងដោយ
ចៃបាប់ការពារជនស៊ីវិលស៊ីរី)។
កាលពីថ្ងៃចន្ទកៃសួងការ-

បរទៃសស៊រីីបានសរសៃរនៅក្នងុ
សៃចក្ដីថ្លៃងការណ៍របស់មន្ដៃី
កៃសងួមនិស្គាល់អត្តសញ្ញាណ
មា្នាកថ់ាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់
សហរដ្ឋអាមៃរកិទៅលើបៃទៃស
នៃះគឺជាឧកៃិដ្ឋកម្មសង្គៃម។
សៃចក្តីថ្លៃងការណ៍បាននយិាយ
ថា៖«រាល់ការឈា្លោនពានទៅ
លើបៃទៃសស៊រីីនងឹតៃវូបរាជយ័
ជាក់ជាមិនខាន»៕

សុខស្ីលុច

លោកIonChicuនាយក-
រដ្ឋមនៃ្តីបៃទៃសម៉៊លដាវីដៃល
បានដឹកនាំរដា្ឋាភិបាលនិយម
រ៊សៃសុីចាប់តាំងពីខៃវិច្ឆិកាឆ្នាំ
២០១៩បានច៊ះចៃញពីតំ-
ណៃងមួយថ្ងៃម៊នពៃលបៃធា-
នាធបិតីគាទំៃលោកខាងលចិថ្មី
ចូលកាន់តំណៃង។
លោកនាយករដ្ឋមនៃ្តី Ion

Chicuបាននយិាយថាលោក
បានលាលៃងពីតំណៃង ដើមៃបី
តៃួសតៃយផ្លូវសមៃប់ការ-
បោះឆ្នាតសភានិងនាំមកនូវ
ភាពបៃកៃតីដល់អតីតរដ្ឋនៃ
បៃទៃសសូវៀត។
លោកIonChicuដៃលបាន

ដឹកនាំរដា្ឋាភិបាលដៃលគាំទៃ

រ៊សៃសុីចាប់តាំងពីខៃវិច្ឆិកាឆ្នាំ
២០១៩បានដាក់ការលាលៃង
ពតីណំៃងរបស់លោកនៅថ្ងៃពធ៊
ទី២៣ធ្នូមួយថ្ងៃម៊នពៃលបៃ-
ធានាធិបតីថ្មីដៃលទើបជាប់
ឆ្នាតលោកMaiaSandu
ចលូកាន់តណំៃង។រដា្ឋាភបិាល
របស់លោកChicuគៃប់គៃង
អាសនៈចនំនួ៥១ក្នងុចណំោម
១០១នៅក្នុងសភាម៉៊លដាវី។
បៃធានាធិបតីថ្មីអាចរំលាយ

សភាបៃសនិបើនាយករដ្ឋមនៃ្តី
លាលៃងពីតណំៃងហើយបរា-
ជ័យចំនួន២ដងក្នងុការស្វៃងរក
អ្នកបន្តតំណៃងពីលោកChicu។
លោកChicuដៃលបានបៃ-
កាសលាលៃងពីតំណៃងរបស់
លោកបនា្ទាប់ពីកិច្ចបៃជ៊ំជាមួយ
លោកIgorDodonបាននិ-

យាយថាការបោះឆ្នាតសភាគឺ
ជាគោលបណំងអាទភិាពដើមៃបី
នាំមកនូវភាពបៃកៃតីដល់បៃ-
ទៃសម៉៊លដាវី។
ការបោះឆ្នាតបៃធានាធិបតី

នៅបៃទៃសម៉៊លដាវីនៅក្នុងខៃ
វិច្ឆិកាតៃូវបានគៃមើលឃើញ
ថាជាការធ្វើបៃជាមតិមួយស្តី-
ពីទសៃសនវិស័យផ្ទយុគា្នា២សមៃប់
អនាគតនៃបៃជាជាតិអឺរ៉៊បខាង
កើតដៃលមានបៃជា-ជន
៣,៥លាននាក់រវាងបៃទៃសអ៊៊យ-
កៃននិងរូមា៉ានី។
លោកSanduអតីតសៃដ្ឋវិទូ-

ធនាគារពិភពលោកដៃលមាន
ទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយ
សហភាពអឺរ៉៊ប និងលោក
Dodonដៃលបៃធានាធិបតីរ៊សៃសីុ
លោកVladimirPutinបានកំ-

ណត់អត្តសញ្ញាណថាជាបៃក្ខ-
ជនដៃលគាត់ពៃញចិត្តគឺជាគូ
បៃជៃងចាប់តាំងពីលោក Do-
donបានផ្តលួSanduក្នងុការ-
បៃកតួបៃជៃងតណំៃងបៃធានា-
ធិបតីឆ្នាំ២០១៦។ ការឈ្នះ
របស់លោកSanduក្នុងការ-
បោះឆ្នាតខៃវិច្ឆិកាតៃូវបានគៃ
មើលឃើញថា ជាសញ្ញាមួយ
បង្ហាញថាបៃទៃសម៉៊លដាវីកំ-
ព៊ងឆ្ពោះទៅរកកិច្ចសហបៃតិ-
បត្តិការកាន់តៃជិតស្និទ្ធជាមួយ
សហភាពអឺរ៉៊ប។
ចាបត់ាងំពីការបោះឆ្នាតបៃ-

ធានាធិបតីកាលពីខៃវិច្ឆិកាមក
មន៊សៃសរាប់ពាន់នាក់បានចូល-
រមួការតវា៉ាទាមទារឱៃយរដា្ឋាភបិាល
របស់លោកChicuលាលៃងពី
តណំៃង។ទោះយា៉ាងណលោក

Dodonបានទទូចនៅថ្ងៃទី
២៣ធ្នូថាលោកChicuមិន
លាលៃងពីតំណៃងទៃ ពីពៃះ
គាត់ច៊ះចាញ់នឹងសមា្ពោធស-
ធារណៈ។លោកDodonបាន
និយាយថា៖«នៃះគឺជាការ-
សមៃចចិត្តដៃលតៃូវធ្វើឡើង
នៅពៃលវៃលាសមសៃបហើយ
មនិស្ថតិកៃមសមា្ពោធនៃការតវា៉ា
នោះទៃ»។
បៃទៃសម៉ល៊ដាវីគជឺាបៃទៃស

កៃីកៃបំផ៊តមួយនៅអឺរ៉៊បដៃល
មានបៃជាជនជិត១,២លាននាក់
បានបា៉ាន់បៃមាណថាកពំង៊រស-់
នៅឯបរទៃស។បៃទៃសពងឹផ្អៃក
យា៉ាងខា្លោំងលើការផ្ទៃរបៃក់
ហើយទនំាកទ់នំងកាន់តៃជតិ-
ស្នទិ្ធជាមយួសហគមន៍អរឺ៉៊បជា
ទទូៅតៃវូបានគៃមើលឃើញថា

ទំនងជាមានចៃើនជាងទីកៃ៊ង-
ម៉ូស្គូ ដៃលនាំឱៃយមានស្ថិរភាព-
នយោបាយដៃលពិបាកដោះ-
សៃយជាយូរមកហើយ។
កៃម៊បាតក៊ររាបព់ាន់នាក់បាន

បៃមលូផ្តុំគា្នានៅរដ្ឋធានីម៉ល៊ដាវី
នៅថ្ងៃទី៦ខៃធ្នូដើមៃបីទាមទារ
ឲៃយរដា្ឋាភិបាលលាលៃងពីតំ-
ណៃងនិងបិទការបោះឆ្នាត
ជៃើសរីសតំណងរាស្តៃ។កាល-
ពីខៃវចិ្ឆកិាបៃទៃសម៉ល៊ដាវីបាន
បោះឆ្នាតជៃើសរសីលោកសៃី
MaiaSanduឱៃយធ្វើជាបៃធានា-
ធិបតីដោយធ្វើឱៃយលោកសៃី
ទទួលបានជ័យជម្នះ។
ប៉៊ន្តៃសមាជិកសភាម៉៊លដាវី

នៅដើមខៃធ្នូបានអន៊ម័តចៃបាប់
ផ្ទៃរការគៃប់គៃងទីភា្នាកង់រស៊ើប-
ការណ៍សមា្ងាត់...តទៅទំព័រ១២

អាមេរិកបន្ថេមទណ្ឌកម្មថ្មីលើសី៊រីដើមេបីដាក់សម្ពាធឱេយលោកAssadបញ្ចប់សង្គេម

នាយករដ្ឋមន្តេម៊៉ីលដាវីលាលេងពីតំណេងបនា្ទាប់ពីមនការតវ៉ា

លោកJoelRayburnប្សិតពិស្សរបស់រដ្ឋបាលTrumpប្ចាំនៅសុីរី។AFP
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សៅ  សម្ភស្ស

មន្តៃី រដ្ឋបាល កំពូល Trump 
បាន នយិាយថា  បៃទៃស ឥណ្ឌ-ូ 
នៃសុី ដៃលជា បៃទៃស មាន 
បៃជាជន មូស្លីមធំ ជាងគៃ បំផុត 
នៅលើ ពិភពលោក នឹងទទួល 
បាន ជំនួយ អភិវឌៃឍន៍ រហូត ដល់  
២ ពាន់លានដុលា្លារអាមៃរិក 
បៃសិន បើ បៃទៃសនៃះ  ទទួល- 
ស្គាល់ ជន ជាតិ អុីសៃអៃល ។

លោក Adam Boehler 
នាយកបៃតិបត្តិ នៃ សជីវកម្ម 
ហិរញ្ញវត្ថុ អន្តរជាតិ អភិវឌៃឍន៍ 
អាមៃរិក បានបៃប់ ទីភ្នាក់ងារ 
ព័ត៌មាន Bloomberg  ក្នុង 
បទសមា្ភាសមួយដៃល ចៃញ- 
ផៃសាយ កាលពី ថ្ងៃ អងា្គារ ថា បៃ-
ទៃស ឥណ្ឌូនៃសុី  អាចទទួល 
បានជំនួយ អភិវឌៃឍន៍ ពី ១ ពាន់ 
ទៅ ២ ពាន់លាន ដុលា្លារ បន្ថៃម 
ទៀត បៃសនិបើ បៃទៃស នៃះ  ចលូ 
រួម  នឹង យុទ្ធនាការ ចុង កៃយ  
ដៃលរៀប ចឡំើង ដោយ រដ្ឋបាល 
Trump  ក្នុងការ ឱៃយបៃ ទៃស 
អារ៉ាប ់ នងិ មសូ្លមី ទទលួ ស្គាល ់
ជន ជាត ិអុ ីសៃ  អៃល ក្នងុ បៃទៃស 
នៃះ ជា ផ្លូវការ។

លោក Boehler  បាន និយាយ  
ថា៖  «យើងកំពុង និយាយជា- 
មួយ  ឥណ្ឌូនៃសុី អំពីរឿងនៃះ។  
បៃសនិបើ ពកួគៃ បាន តៃៀមខ្លនួ 
រចួរល ់ យើងនងឹ រកីរយ ក្នងុការ- 
គាទំៃផ្នៃក ហរិញ្ញវត្ថ ុចៃើន ជាងអ្វ ី 
ដៃល យើងធ្វើ បាន ឥឡូវនៃះ 
ទៀត»។ 

យា៉ាងណាមិញ កាល ពី សបា្តាហ៍  
មុន បៃទៃស ឥណ្ឌូនៃសុី  បាន 
ចៃនចោល ការចោទបៃកាន់ 
របស ់បៃពន័្ធ ផៃសព្វផៃសាយ ដៃលថា 
បៃទៃសនៃះ កំពុងស្វៃង រក ការ - 
បង្កើត ទំនាក់ទំនង ការទូត ជា មួយ 
របប  Zionist ឬ អីុសៃអៃលនៃះ។

អ្នកនាំ ពាកៃយ កៃសួង ការបរ - 
ទៃស ឥណ្ឌនូៃសុ ីលោក Teuku 
Faizasyah បាននិយាយ នៅ 
ក្នុង សៃចក្តី ថ្លៃងការណ៍ មួយ 
កាល ព ីថ្ងៃអងា្គារ សបា្តាហ៍ មនុ ថា  
ឥណ្ឌូនៃសុី មិនមាន ការ ស្វះ- 
ស្វៃង រក កិច្ចពៃមពៃៀង ដូចនៃះ 
ឡើយ ហើយ កៃសងួក ៏មនិដៃល 
មានទំនាក់ ទំនងជា មួយ របប 
Zionist ឬ អុីសៃអៃល នៃះ 
ដូចគា្នា។

លោក បាន នយិាយ កាលព ីថ្ងៃ 
ចន្ទ សបា្ដាហ ៍មនុថា៖ «មាន រឿង 

២ដៃល ខ្ញុំ ចង់និយាយ។ 
ទី១ កៃសួង ការ បរទៃស មិន 

ដៃលទាក់ទង ជា មួយ អុីសៃ- 
អៃលទៃ។  ទី២ នៅពៃល និយាយ  
អំពី គោល នយោបាយ ការ- 
បរទៃស កៃសួង ការបរទៃស ឥណ្ឌ-ូ 
នៃសុី នៅតៃ មាន ទំនាក់ទំនង   
ជា មយួខាង បា៉ាឡៃស្ទនី សៃបទៅ 
តាម  អាណត្ត ិនៃ រដ្ឋធម្ម នញុ្ញ របស ់
បៃទៃស ដដៃល» ។

ឥណ្ឌូនៃសុី ភគចៃើន តៃង 
បញ្ជាក ់ជហំររ បសព់កួ គៃ ជានចិ្ច 
ចំពោះ ជម្លាះ អុីសៃអៃល  និង 
បា៉ាឡៃស្ទនី នៅក្នងុ ការ បៃជុ ំអន្តរ- 
ជាតិ ជាចៃើន។  នៅក្នុង មហា- 
សន្ន ិបាត អង្គការ សហបៃជា ជាតិ  
កាល ពីខៃ កញ្ញា  បៃធានាធិបតី  
ឥណ្ឌូនៃសុី   លោក Joko 
Widodo  បាន សម្តៃង ការគាទំៃ  
មិន ឈប់ ឈរ របស់ ឥណ្ឌូនៃសុី 
ចំពោះ បា៉ាឡៃស្ទីន។ 

លោក ក៏ បាន គូស បញ្ជាក់ ពី 
ការដៃល បា៉ាឡៃស្ទីន គឺជា អ្នក- 
ចូល រួម តៃ ១គត់ នៃ សន្និសីទ 
កៃុង បាន ដុង ឆ្នាំ១៩៥៥  ដៃល 
ជា  កចិ្ច បៃជុកំពំលូ ស្តពី ីសន្តភិព 
ពិភពលោក  ចូលរួម ដោយ 
បៃទៃសអាសុ ី នងិ អា្រ ហ្វកិ  ចនំនួ  

២៩ ដៃល មិនទាន់ បាន ឈាន 
ដល់  ឯករជភព នៅឡើយ ។

ទោះបី ជា យា៉ាងណាក្ដី  អា- 
មៃរិក នៅតៃ បន្តកិច្ច ខិតខំ បៃឹង- 
បៃង របស់ ខ្លួនជានិច្ច  ក្នុងការ - 
ជរំញុឱៃយ ឥណ្ឌនូៃសុ ីទទលួ ស្គាល ់ 
ជនជាត ិអុសីៃអៃល ជាផ្លវូការ។  
កិច្ចខិត ខំ បៃឹងបៃង ទាំងនៃះ  
ដកឹនា ំដោយ  ទបីៃកឹៃសាជាន ់ខ្ពស ់
នៃ សៃតវិមាន លោក Jared 
Kushner  ដៃលជា កូន បៃស 
របស់ បៃធានាធិបតី អាមៃរិក 
លោក  Donald Trump  នងិ ជា 
មិត្ត ភក្តិ យូរ របស់ លោក Boeh-
ler  លោក  Kushner និង 
រដ្ឋបាល Trump កំពុង ជំរញុ កចិ្ច- 
ពៃមពៃៀង ក្នងុ ការ ទទលួស្គាល ់
អុីសៃអៃល រវាង រដ្ឋអារ៉ាប់  និង 
មូស្លីម  ខណៈការកាន់ អំណាច 
របស់  បៃធានា ធិបតី Trump 
ខិតជិត ដល់ ទីបញ្ចប់។

មៃដឹកនាំ អាមៃរិក  និង អុី- 
សៃអៃល បាន និយាយថា  
ពួកគៃ រំពឹងថា នឹងមាន បៃទៃស 
ជាចៃើន ទៀត ចូលរួម ជា មួយ 
កិច្ច ពៃម ពៃៀង  នៃ ការ បង្កើត 
ចំណង មិត្តភព បៃកៃតី ជា មួយ 
អុីសៃអៃល ដៃលបាន បៃកាស 

ក្នងុ រយៈពៃល ប៉នុា្មាន ខៃ កន្លង មក 
នៃះ ទៅកាន ់បៃទៃស មយួ ចនំនួ 
រួមមាន សធារណ រដ្ឋ   អៃមីរ៉ាត  
អារ៉ាប់រួម   បារ៉ៃន   ស៊ូដង់  និង  
បៃទៃស មា៉ារ៉ុក ។

លោក Boehler  បាន និ- 
យាយ ថា បើទោះ ជា បៃទៃស 
អូម៉ង់ និង អារ៉ាប់ប៊ី  សអ៊ូឌីត 
មានការ ដាក់ កមៃិតមិន អនុ- 
ញ្ញាត  ឱៃយ វិនិយោគ ដោយ ផ្ទាល់ 
នៅ ក្នុងរដ្ឋ ដៃលមាន បៃក់ ចំ-
ណូល ខ្ពស់ ក៏ដោយ  ក៏ លោក 
សងៃឃឹម  ថា  បៃទៃស ទាងំ២ អាច 
នឹង ចូលរួម មូល និធិរបស់ DFC 
របស់ អាមៃរិក ដើមៃបី ចូលរួម ចុះ 
កិច្ច ពៃមពៃៀង ស្ដីពី ការ បង្កើត 
ទំនាក់ទំនង នៃះ ផងដៃរ។

លោក  Boehle  បាន នយិាយ 
ថា លោកនងឹ បៃកាស បើកសខា  
Prosper Africa  នៅ អា្រហ្វិក 
ខាងជើង ដៃលជា គនំតិផ្តចួផ្តើម 
មួយ ដើមៃបី បង្កើន អាជីវកម្ម រវាង 
សហរដ្ឋអាមៃរិក និង អា្រហ្វិក ។  
លោក បាន បន្ថៃម ថា ទភី្នាកង់ារ 
របស់ លោកនឹង កា្លាយជា ផ្នៃក 
មួយ  នៃ ស្ថាប័នរៀប ចំ បំណុល 
ដើមៃបី ជួយផ្តល់ ហិរញ្ញវត្ថុ ដល់ 
ការលក ់កពំងផ់ៃ សមទុៃធ ំបផំតុ 

របស ់អុសីៃអៃល នៅភគខាង- 
ជើង ទី កៃុងហៃហា្វា។ 

កៃុមហ៊ុន អាមៃរិក  និង  កៃុម- 
ហ៊ុន  បៃទៃស អារ៉ាប៊ី  សអ៊ូឌីត 
បានបងា្ហាញ ចំណាប់ អារម្មណ៍ 
លើ ការ ដៃញថ្លៃនៃះ ហើយ  
ចំណៃកឯ  លោក  Boehler ក៏ 
បាន  មាន បៃសសន៍ថា  លោក 
នងឹ ពនិតិៃយមើល ការ ដៃញថ្លៃ ណា  
ដៃល ពាក់ព័ន្ធនឹង ជនជាតិ        
អា មៃរិក  ឬ សម្ព័ន្ធមិត្ត ដូចជា  
UAE  ជាដើម ។

ជា ផ្នៃកមយួ នៃ កចិ្ចពៃម ពៃៀង  
ទទួលស្គាល់ ជនជាតិ អុីសៃ- 
អៃល លោក Boehler  រួមគា្នា បៃ - 
មូល  ទឹក បៃក់បាន បៃមាណ ៣ 
ពាន ់លានដលុា្លារ  ព ីអុសីៃអៃល  
អារ៉ាប៊ី  និង អាមៃរិក  ដៃល ជា 
មូលនិធិ មាន មូលដា្ឋាន នៅ កៃុង 
ហៃសៃរុ៊យ សឡិម ដើមៃបីធ្វើ ការវិនិ- 
យោគ ក្នុងតំបន់។ លោក  Arye 
Lightstone  ទីបៃកឹៃសា ជានខ់្ពស ់
នៃ ស្ថានទូត សហរដ្ឋ អាមៃរិក បាន  
មាន បៃសសន៍ ថា  រហូត មក ដល់  
ពៃលនៃះ សហ រដ្ឋអាមៃ  រកិ កពំងុ 
តៃ ធ្វើការ យកចិត្ត ទុក ដាក់  លើ 
កិច្ចពៃមពៃៀង ដ៏ មាន  សកា្តានុ- 
ពល  ធំៗ ជាង ១០ ចៃបាប់៕ 

តពទីពំរ័១...ដៃលបានអនញុ្ញាត ឱៃយ 
បៃើបៃស់ វា៉ាក់សំង នៃះ ។

ក្នុង សៃចក្ដី ថ្លៃងការណ៍ មួយ កៃសួង 
សខុាភបិាល អាហៃសងទ់នី បាន សរសៃរ  
ថា៖ «ANMAT (រដ្ឋបាល ជាត ិឱសថ  
ចំណី អាហារ និង បច្ចៃកវិទៃយា វៃជ្ជ ស- 
ស្តៃ) បានផ្ដល ់អនសុសន ៍ដល ់រដ្ឋមន្តៃ ី
កៃសួង សុខាភិបាល ឱៃយផ្ដល់ ការ - 
អនុញ្ញាត បៃើបៃស់ វា៉ាក់សំង  Sput-
nik V  ក្នុង គៃ អាសន្ន»។

ក្នុង សៃចក្ដី ថ្លៃង ការណ៍ ផៃសៃងទៀត  
ANMAT  បាន និយាយថា  វា៉ាក់សំង  
Sputnik V  បាន  «បងា្ហាញ តុលៃយភព 
រវាង  អត្ថបៃយោជន៍  និង ហានិភ័យ  
ដៃល   អាច ទទួលយក បាន»។

ការ បៃកាសនៃះ  ធ្វើឡើង ខណៈពៃល 
យន្តហោះ របស ់កៃមុហ៊នុ អាកាសចរ ណ ៍
រដ្ឋ អាហៃសង់ ទីន  Aerolineas Argen-
tinas  ១គៃឿង បាន ចុះចត នៅទី កៃងុ  
ម៉ូស្គូ ដើមៃបី ធ្វើការ ដឹកជញ្ជូន វា៉ាក់ សំង 
ដបំងូ ចនំនួ ៣០០ ០០០ដសូ  ដៃល គៃ 
រំពឹងថា នឹងមក ដល់ រដ្ឋធានី ប៊ុយ- 
ណសូ៊ៃ   វញិ នៅ ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍។  កាល- 
ពី ដើមខៃ ធ្នូ អាហៃសង់ទីន បាន ធ្វើ កិច្ច- 
ពៃមពៃៀង ជា មួយ រុសៃសុី ដើមៃបី ទិញ យក  
វា៉ាក់សំង បៃមាណ២៥ លាន ដូស ។

បៃទៃស អាហៃសង់ទីន ដៃល មាន 
ចំនួន បៃជាជន បៃមាណ  ៤៥លាន 

នាក់ មកដល់ ពៃលនៃះ ជាប់ លំដាប់ 
ថា្នាក់ ទី១១  ទូទាំង ពិភព លោក មាន 
ករណី ឆ្លងវីរុស កូវីដ១៩ ចៃើនជាងគៃ  
ដោយមាន ករណ ីឆ្លង ១,៦ លាន ករណ ី
ហើយ មាន ករណី ស្លាប់  ៤២ ០០០  
ករណី។

បៃធានា ធិបតី អាហៃសង់ ទីន លោក  
Alberto Fernandez  បាន និយាយ 
កាល   ពី ដើមខៃនៃះ ថា  លោក រំពឹងថា 
រដា្ឋាភិបាល នឹង ចាក់ វា៉ាក់សំង  Sput-
nik V  ជនូ បៃជាជន អាហៃសងទ់នី ចនំនួ 
៣០០ ០០០ នាក់ តៃមឹ ដំណាច់ឆ្នា ំ និង   
ចាកជ់នូ បៃជាជន ចនំនួ១០ លាននា ក ់ 
ក្នងុ រយៈពៃល ២ខៃ ដំបូង នៃឆ្នា២ំ០២១  
ហើយក៏ បាន បងា្ហាញថា  លោក នឹង 
ទទួល វា៉ាក់សំង ដោយផ្ទាល់ ដើមៃបី ធានា  
សុវត្ថិភព ជូន បៃជាជន។

មក ដល់ ពៃលនៃះ កៃពី អាហៃសង់- 
ទនី  មានតៃ បៃទៃស រសុៃសុ ី ន ិងបៃឡារសុ 
ទៃ ដៃល បាន អនុញ្ញាត ឱៃយ បៃើបៃស់  
Sputnik V។  វា៉ាក់សំងនៃះ បាន រង 
ការ  រិះគន់ ពីក្នុង  និង កៃ បៃទៃស រុសៃសុី 
ដោយ សរ រដា្ឋាភិបាល រុសៃសុី បាន អនុ-
ញ្ញាត ឱៃយ បៃើបៃស់ មុនពៃល ធ្វើការសក-  
លៃបង សុវត្ថិភព  និង បៃសិទ្ធភព ខា្នាត 
ធំ។  រុសៃសុី បាន អះអាង ថា  វា៉ាក់សំង    
ពួក គៃ គឺ មាន បៃសិទ្ធ ភព  ៩១,៤%  
ហើយមាន ផលប៉ះពាល់ តិចតួច ។

លោក Kirill Dmitriev  បៃធាន មលូ- 
និធិ វិនិយោគ ផ្ទាល់ របស់ រដ្ឋ រុសៃសុីដៃល 

បាន វនិយិោគលើ  Sputnik V  បានន-ិ
យាយ ថា៖ «ការ អនញុ្ញាត ឱៃយ វា៉ាក ់សងំ  
Sputnik V នៅ អាហៃសងទ់នី ដោយ មនិ 
ចាំបាច់ បន្ថៃម ការ ធ្វើការ សកលៃបង 
ម្ដងទៀត នៅ ក្នុង បៃទៃស  គឺ បង្កើតឱៃយ 
មាន ការ ទទួល ស្គាល់ យា៉ាងសំខាន់ 
ដល់  ចៃបាប់  បទបញ្ជា និង គុណភព នៃ 
ការ   សកលៃបង របស់ រុសៃសុី»។ 

យា៉ាង ណាមញិ  ការ អនញុ្ញាត ឱៃយ បៃើ- 
បៃស់  Sputnik V  គឺបាន ធ្វើ ឡើង 
ប៉ុនា្មាន ម៉ាង កៃយ  ANMAT បាន 
អនុញ្ញាត ឱៃយ បៃើបៃស់ វា៉ាក់សំង  
Pfizer/BioNTech ក្នុងគៃអាសន្ន 
តៃ  មិនទាន់ ធ្វើការ នាំចូល នៅឡើយ  

ដោយការ ចរចា បញ្ជាទិញ យក គឺ មិន 
ទាន ់ធ្វើហើយ។  រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសងួ សខុា- 
ភិបាល អាហៃសង់ទីន លោក  Gines 
Gonzalez Garcia បាន រិះគន់  Pfizer/
BioNTech ថា បាន ទាមទារ «លក្ខ-
ខណ្ឌ ដៃល មិនអាច យកបាន » ក្នងុ  ចរចា   
តៃ លោកមិន បាន បញ្ជាក់ថា  Pfizer/
BioNTech  បាន ទាមទារ អ្វទីៃ។

កៃពី វា៉ាក់សំង ទំា២នៃះ  អាហៃសង់- 
ទនី ក ៏បាន បញ្ជាទញិ វា៉ាកស់ងំ  Astra-
Zeneca/Oxford ផងដៃរ  ហើយ ក៏ 
នងឹធ្វើ ការ ទញិយក វា៉ាកស់ងំ តាម រយៈ 
កម្មវិធី  COVAX របស់ អង្គការ សុខ-
ភព ពិភព លោក ផងដៃរ ៕

រដ្ឋបាលលោកTrump ថា នឹ ងផ្តល់ ជំនួយឱ្យឥណ្ឌូន ្ស៊ី រាប់ ពាន ់ 
លាន  ដ៊លា្លារ ប្ សិន បើ ប្ ទ្ស ន្ះទទួលស្គាល់ជាតិ អ៊ីស្ អ្ល 

អាហ្សង់ទីន...
តពីទំព័រ១១...របស់ បៃទៃស ពី បៃ ធា នា-  

ធបិត ីទៅ សភ វញិ  លោកសៃ ី Sandu 
បាន អពំាវ នាវ  ឱៃយ អ្នកគា ំទៃ របស ់លោក- 
សៃ ីបៃមលូ ផ្តុគំា្នា បៃឆងំ នងឹ ការ  អនមុត័ 
នៃះ។  លោកសៃ ីនងិ អ្នក គាទំៃ នយិាយ 
ថា  គោលដៅ នៃ ចៃបាបន់ៃះ គ ឺដើមៃបី ធ្វើឱៃយ 
អន្តរយ ដល ់តណំៃង បៃ ធានាធបិត ីមនុ 
ពៃល លោកសៃ ី Sandu ចូលកាន់ តំណៃង។

លោកសៃី  Sandu  អតីត សៃដ្ឋវិទូ 
ធនា គារ ពិភព លោក ដៃលមាន ទំនាក់- 
ទំនង ជិតស្និទ្ធ ជាមួយ សហភព អឺរ៉ុប 
បាន  សនៃយា ក្នងុអឡំងុ យទុ្ធនាការ បៃធា- 
នា ធិបតី របស់ លោក សៃី នឹង បៃយុទ្ធ - 
បៃឆំង នឹង អំពើ ពុករលួយ ដៃល កំពុង 
រលដាល នៅក្នុង បៃទៃស ម៉ុលដាវី។ 
ចាប់ តាំងពី ការបោះឆ្នាត លោកសៃី 
បាន  អំពាវនាវ ឱៃយមាន ការ ដកកងទ័ព 
រសុៃសុ ីចៃញ ព ីតបំន ់បបំៃក ខ្លនួ  ដៃលគាទំៃ 
ដោយ ម៉ូស្គូ ដៃល ជំរុញឱៃយ វិមាន កៃឹម- 
ឡាំង ពៃមានថា  វា អាចនាំឱៃយ មាន អ- 
ស្ថិរ ភព ធ្ងន់ធ្ងរ។

លោកសៃី Sandu  តៃូវបាន គៃរំពឹង 
ថានងឹ តៃងតាងំ នាយក រដ្ឋមនៃ្ត ីថ្ម ី បនា្ទាប-់ 
ព ីបាន ពគិៃះ យោបលជ់ា មយួសភ។  
ចាប់តំាង ពី នាយក រដ្ឋមនៃ្ត ីបាន លា ឈប់ 
លោកសៃ ីអាច រលំាយ សភ បៃសនិ បើ 
មាន ការ បរជ័យ ២ដង ក្នងុការ ស្វៃង រក 
អ្នក ស្នង តំណៃង រដ្ឋមនៃ្តី ចាស់ ៕

នាយករដ្ឋមន្ត្.ី..

បុគ្គលិកសុខា ភិបាលម្នាក់  បង្ហាញវ៉ាក់សំាង  Sputnik V(Gam-COVID Vac)។ AFP



ហុង រស្មី

កំពង់ឆ្នាំង : ជាការដឹងគុណចំ ពោះ 
ម្ចាសជ់នំយួ នងិសបប្រុសជនទាងំក្នងុ 
នងិកប្ទ្ស្ កមុរក្នងុសហគមន ៍
ក្ីក្ ដ្លមនឱកាសបានមើ ល 
ឃើញ ពន្លឺន្ការអប់រំទាំងកម្ិតជាតិ 
និង អន្ដរជាតិ បានបង្ហើរសំនៀងដើម 
របសព់កួគន្វូចម្ៀង We Are The 
World ក្នុងឱកាសន្បុណ្យ គ្ិស្ដ-
ស្មាស់  និង ចូល ឆ្នាំ សកល ន្ះ។ 

លោក ងន់ សុខលាភ ជានាយក 
ប្តិ បត្ដិ អង្គការតុកក្ញញឹមកម្ពុជា 
(SGC) បាននិយាយថា៖ «បទ- 
ចម្ៀង  ន្ះច្ៀងឡើងវិញដោយ 
សិស្សា នុសិស្សសលារៀនក្នុងភូមិ 
របសអ់ង្គការតកុកញ្ញមឹកម្ពជុា នងិ
ត្ូវបានថតដោយអង្គការខ្លួនឯង»។ 

ជាមួយទិដ្ឋភាពអគារសលារៀន 
រចនាប័ទ្ម ស្វ៊ីសដ៏ស្ស់ស្អាត ពី លើ 
វ្ហាស៍ ការឈរតម្ង់ជួរនៅមុខ ដង - 
ទង់ជាតិ និងឥរិយាបថអង្គុយរបស់ 
សិស្សានុសិស្សក្នុងបន្ទប់រៀន វីដ្អូ 
ចម្ៀង ចាប់ផ្ដើមហាក់បីដូចជាការ- 
បង្ហាញព ីសកម្មភាពសិក្សាប្ចាំថ្ង្។ 

ប៉ុន្ដ្វាជាចម្ៀងដ៏រំជួលចិត្ត ដិត- 
អារម្មណ ៍នៅព្លកុមរាម្នាកក់្ក- 
ឈរក្នុង ចំណោមសិស្សដទ្ទៀត បន្លឺ 
សំឡ្ង ជា ភាសអង់គ្ល្សរួចបន្ដទៅ 
កុមរី ម្នាក់ ទៀត ដ្លពាក់អាវ យឺត 
ពណ៌  ប្ តង មុន  ព្លបន្ទរដោយមិត្ដ- 
រួមថា្នាក់ ទាំងអស់។ 

វដីអ្ចូម្ៀង We Are The World 
ដ្លច្ៀងជា ២ភាស អង់គ្ល្ស 
នងិខ្មរ្ បានបង្ហាញពទីដិ្ឋភាព ជាច្ើន 
ទតីាងំនៅក្នងុបរវិណ្នអ្ង្គការតកុក្
ញញឹមកម្ពជុាចាប់ ផ្ដើម អគារ ស លា - 
រៀន សួនដំណាំ វាលស្ ជិះ កង់ 
ជិះរុមឺក៉តាមភមូឋិាននានា នងិផ្ទះ រសីត 

ក្នុងទឹកមុខរីករាយ។ 
ពីកូនក្នងុគួ្សរកី្ក្ក្នងុសហគមន៍ 

កមុរា នងិកមុរបីម្ណជាង ៣០០ 
នាក់ ត្ូវបានអង្គការតុកក្ញញឹម 
កម្ពជុា ផ្ដលឱ់កាសបានចលូរៀនតាងំព ី
ឆ្នា២ំ០១៧ តាម រយៈ គម្ង សលា - 
រៀន ក្នងុភមូ ិចាបព់កីម្តិមត្្តយយ្រហតូ 
ដល់ បឋមសិក្សា ដ្លស្បតាម 
កម្មវិធី  សិក្សារដ្ឋ និង កម្មវិធីសិក្សា - 
អន្ដរ ជាតិ។ 

លោក សខុលាភ បានបប្ ់ភ្នពំញ្ 
ប៉ុស្ដិ៍ ថា៖ «ក្នុងចំណោមសិស្សានុ - 
សិស្ស ជាង ៣០០នាក់ ដ្លកំពុង 
សិក្សានៅសលារៀនក្នុងភូមិ យើង 
បានជ្ើសរីសសិស្សចំនួន ២០ នាក់ 
ដើម្បីច្ៀង និងសម្ដ្ងបទ We Are 

The World»។ 
លោក សុខលាភ ដ្លជាសហ-

ស្ថាប និកអង្គការតុកក្ញញឹមកម្ពុជា 
បន្ដថា៖ «ការផលិតបទចម្ៀងន្ះ 
ជាការថ្លង្អំណរគុណដល់ម្ចាស់ជំនួយ
ទាំងក្នុង និងក្ប្ទ្ស»។ 

លោកបានបន្ដថា ពួកគ ្ជា កូន 
របស់កសិករក្ីក្ អ្នកចំណាកស្ុក 
អ្នក ឡើងត្នាត ដ្លរកចំណូល១ថ្ង្ 
ដើម្បីរស់ត្១ថ្ង្ និង ក្ម្ងកំព្ 
ជាដើម។ ពួកគ្បានខិតខំប្ឹងប្ង
ហ្វកឹហាត់ និងស្វង្រកឃើញនូវទ្ព -  
កោស លយ្របសខ់្លនួ ក្មការបង្ហាត-់
បង្ហាញពសីណំាកល់ោកគ្ ូនងិអ្នកគ្ ូ
របស់ខ្លួនផ្ទាល់។ 

សហស្ថាបនកិអង្គការតកុក្ញញមឹ 

កម្ពជុារបូន្ះ បានបញ្ជាកថ់ា៖ «ចពំោះ 
ការរៀបចំ និងហ្វឹកហាត់។ ការ ផលិត 
វដីអ្ចូម្ៀង នងិថត សឡំង្ ចណំាយ 
ព្ល ៥ថ្ង្»។ 

ចម្ៀងរៀបរាបអ់ពំកីាររបួរមួស មគ្គ ី
ការ សងទង្វើល្អក្នុងសង្គម និង ការ- 
ដាក ់ក្ដសីងឃឹ្មលើទពំាងំ ស្នង ឫសសី្ន្ះ 
គឺជាលទ្ធផលន្ការប្ឹងប្ងរបស់
សិស្សានុសិស្ស លោកគ្ូ អ្នកគ្ូ 
ឪពកុម្ដាយ អាណាពយ្ាបាល កដ៏ចូជា 
ថា្នាក់ ដឹកនំាសលាបុគ្គលិក ថា្នាក់ ដឹក នំា 
អង្គការ និងអាជា្ញាធរមូលដា្ឋាន។ 

លោក បានបន្ថ្មថា៖ «ជោគ ជ័យ 
ថ្ង ្ន្ះកើតច្ញពបី្ះដងូមនសុស្ធម៌
របសម់្ចាសជ់នំយួទាងំក្នងុ នងិកប្-្
ទ្ស។ យើងខ្ញុំសូមថ្ល្ងអំណរគុណ 

និង ជូនពរក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំ- 
សកល  ២០២១ ខាងមុខន្ះ»។ 

លោកបានអំពាវនាវថា៖ «សូមបរិ-
ចា្ចាគ ដើម្បីទ្ទ្ង់សកម្មភាពមនុស្ស- 
ធម៌របស់យើង។ សូមចូលរួមជាមួយ
យើងដើម្បីសម្ចគោលដៅ។ សូម- 
ជួយ កម្ពុជា ដើម្បីកម្ពុជា»។ 

សលារៀនក្នងុភមូនិអ្ង្គការតកុក្
ញញឹមកម្ពុជា ស្ថិតក្នុងភូមិស្សរ 
ឃុំត្ប្ងខ្ពស់ ស្ុកសមគ្គីមនជ័យ 
ខ្ត្ដកំពង់ឆ្នាំង។

ការទសស្នាវដីអ្ចូម្ៀង របស ់កមុរ 
ន ្ គមង្  សលា រៀន ក្នងុ ភមូ ិអាចធ្វើ 
បាន តាម  តំណភា្ជាប់ ហ្វស្បុ៊ក https://
www.facebook.com/watch/? 
v=3 99 277 66 46 33 026៕

www.postkhmer.com

ទិដ្ឋភាព ច្រៀង និង សម្ដ្រង ដោយ កុមារ  ក្នុង សហគមន៍ក្រីក្រ នូវ បទ We Are the World ជា ការ ថ្ល្រង អំណរគុណ ដល់ទឹកចិត្ត សប្របុរសធម៌។ រូបថត សហ ការី

កុមារ  សិស្រស សាលាភូមិ អង្គុយ តម្រៀប គ្នា យ៉ាង រៀបរយ នៅ សាលារៀន រចនាប័ទ្ម ស្វ៊ីស។ រូបថត សហ ការី ចម្រៀង រៀបរាប់ពីការ រួបរួមសាមគ្គីគ្នា និង ការ សាងទង្វើល្អ ក្នុង សង្គម ។ រូបថត សហ ការី

កុមារសិស្សសាលាភូមិ សហគមន៍កី្ក្ បង្ហើរសំនៀង We Are 
The World ថ្លង្អំណរគុណទឹកចិត្ដសប្បុរសធម៌ នាឱកាសឆ្នាថំ្មី



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃសុកៃ ទី២៥ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងៃ១១កើត ខៃបុសៃស ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃសុកៃ  ទី២៥ ខៃធ្ន ូឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសី ឡ  ើ    ង      ខ   ្ព  ស  ់តៃ ដៃត  ។ ចូលចិត្ត   
សកិៃសា   ផ ្នៃក    អ   ក  ៃស រ សាសៃ្ត   សខុ ភាព 
ផ្លូវ កាយ អាច មាន ជំងឺបៀត បៀន 
ខ្លះ   ប៉ុន្តៃ  ដ យសារ  តៃ អំ ណាច នៃ 

កមា្លាងំ      ចិត្ត  មាន     សភាព ខ្លាងំ  ទើបអាច ការ ពារ    សុខ- 
      ភា ព     ផ្លូវ កាយ        មិ   ន ឱៃយ មា     ន ភា       ព  ធ្ងន់  ធ្ងរ  បាន ។ រីឯការ-      
 បៃកប       របរ រកទទួល ទ ន  នានា បាន   ផល ចំណៃញ      
ជាធម្មត  ។ ចពំ   ះ    ប ញ   ្ហា    ស   ្នៃ ហ       វ ិញ    គ ឺគ ូស្នៃហ ៍  មាន     
អធៃយា            សៃ័ យ គ្នា បាន   ល ្អ  បៃស ើរ និង សុខ សាន្ត   ល្អ។     

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រា សមីធៃយម ។ រាលក់ារបពំៃញកចិ្ចការ 
ផៃសៃងៗចៃើនបៃើបៃស ់ទៃសឹ្តជីាជាង  
ទង្វើជាកស់្តៃង   ទកឹចតិ្ត អាច នងឹ មាន 
នូវ  សៃចក្តីសោមនសៃស  ទៅ នឹង អំពើ 

ជាអ កុសល ផៃសៃងៗ លោកអ្នកតៃូវ បញ្ចៀស  ខ្លួន  
ឱៃយ   ច ក ផុត ពី អំពើ អបាយមុខ ផៃសៃងៗ ទើប ជា ការ-  
បៃសើរ ។ ចំពះ សៃចក្តីស្នៃហ ហក់ ពុំ មាន អ្វី ជា 
ក្តី  បារម្ភ  ឡើយ ។ ចំណៃក ឯលាភសកា្ការៈ វិញនោះ 
លោក អ្នក  នឹង ទទួល បាន ផល បង្គួរ តៃ ប៉ុណ្ណោះ ។ 

រាសីមធៃយម ។ កត្តា ចមៃបង គួរ យក ចិត្ត- 
ទុក   ដាក់ ទៅ លើ សុខ ភាព  ផ្លវូ ចិត្ត  មិន 
សូវ ល្អ សុខភាពផ្លវូកាយ ល្អ ការ ពល- 
ពាកៃយ  សម្តគីបៃបី មាន ការ ពិចរណា 

ឱៃយបាន ខ្ពស់។  ថ្ងៃនៃះ លោក អ្នក ហក់ ខ្វះសមត្ថភាព 
ក្នងុការបំ ពៃញ ការ ងារ ឱៃយ បាន ល្អបំផុត  ដៃល  ធ្វើ ឱៃយ មុខ- 
របរ អាចនឹង តៃវូ ខត បង់  ខ្វះការ ជួយ ជៃម ជៃង ពី អ្នក 
ជំុ វិញ ។  ចំណៃក ឯ បញ្ហា ស្នៃហវិញ  គូស្នៃហ៍ ក៏  មាន ការ- 
យល់ ចិត្ត គ្នា ជា ធម្មត  និង បៃសៃយ័ ទក់ទង ល្អ ។

រាសីមធ ៃយ  ម ។ ការនិយា យ ស្ត ីមាន អ្នក ខ្លះ 
យ ក      ចិត្ត ទុក ដា ក់ សា្តាប់ ខណៈ អ្នក ខ្លះ   
ទៀត  ព ៃង ើ យ កន្ដើយ ចំពះ អ្នក។  ហៃតុ- 
នៃះ តៃវូ បៃយ័ត្ន  ការ និយាយ   ស្ត ី បន្តចិ  ។ 

ថ្ងៃនៃះ លោក អ្នក គួរគិត ឱៃយ បាន ហ្មត់ ចត ់  មុន នឹង និយាយ     
ចៃញមក កាន់ អ្ន ក  ផ ង   ។      ចំពះ កា   រ បៃកប របរ រក  ទទួល - 
ទន   នានានឹង     បាន ផ ល បង្គរួ  បុ៉ណ្ណោះ ខណៈ កត្តា  សុខ- 
ភាព  ផ្លវូ កាយ ល្អ និង         ចិត្ត គ្មាន    ផ  ល ប ះ៉ ពា  ល់។ រីឯ បញ្ហា  
ស្នៃហ       គូ ស្នៃហ៍ ចៃះ  យល់ ចិត្ត គ្នាដូច  សព្វ មួយដង ។

 រាសីឡើងខ្ពស់  តៃដៃត  ។  ការ និយាយ-  
ស្ត ី ចៃើនតៃ ព  ល ពាកៃយ ពិត  ទៅ កាន់ 
អ្នក ផង។  ចំពះ មុខ របរ រក ទទួល- 
ទន នានាវិញនឹង    បាន ផល ចំណៃញ  

យា៉ាង គប់ចិត្ត ធ្វើឱៃយ ទឹកចិត្ត  អ្នក  មាន សម្ទះុខ្លាងំ  ក្នងុ- 
ការ   បំពៃញការងារ ផៃសៃង ៗ    ។ ចំ ណៃកឯ ការធ្វើដំណើរ 
ទៅ កាន់ ទី ជិតឆ្ងាយ  គឺចៃើ ន កើត មានសុវត្ថភិាពល្អ។ 
រីឯ  បញ្ហាស្នៃហ វិញ  គូស្នៃ ហ៍ មា ន ភាព ល្អកូ ល្អនិនឹង  
គ្នា ជាធម្មត  ហើយ ចៃះ បង្កើតន វូ ភាព ផ្អៃមល្ហៃម៕   

រាសមីធៃយម។  កត ្តា សខុភាព ផ្លវូ កាយ 
មាំ  មួនល្អ  ហើយ  តៃូវ ចំណាយ  ទំង-  
កមា្លាំង  កាយចៃើ ន ក្នុង ការ បំពៃញ   កិច្ច -  
ការ   ទំងឡាយ ។ ថ្ងៃនៃះ លោក   អ្នក  
តៃូវ វៀរច ក នូវ អបាយមុខ ផៃសៃងៗ  

បៃយ័ត្ន  នាំ ទុក្ខទ ស ដល់ខ្លួន ។ ចំពះ  ការ  ពៃយា - 
យាម  ហក់     មាន  ភាព  ខៃសត ់ ខៃសាយ ប ន្តិច  គឺ ខ្វះ នូវ 
ភាព  សា្វា ហប ់ នៅ ក្នុង កិច្ច ការ ងារ រប ស់ ខ្លួន  ។  រីឯ 
បញ្ហា  ស្នៃហ        គូ ស្នៃហ៍ មា នអ ធៃយាសៃ័យ  គ្នាល្អ ។      

រាសី  ឡ ើងខ្ព ស់ តៃដ ៃត ។ ការបៃកប-  
របរ  រក ទទួល ទន ផៃសៃង ៗ  បាន ផល ល្អ  
ហើយ ដំណើរតៃច់ចរ ទៅ កាន់ ទី ជិត- 
ឆ្ងាយ ទទួល បាន នូវ ការ រាក់ ទក់ ព ី 

មនុសៃស  គៃប់ សៃទប  ់វណ្ណៈមិនខន ទៃ  ។ ចំពះទឹក-  
ចិត្ត  លោក អ ្នក បៃកប ដ យ ក ្ត ីសោមនសៃស  និង មាន 
សមត្ថភាព ដះ សៃយ បញ្ហា  ផៃសៃង  ៗ   បាន យា៉ាង- 
ល្អ។  ចំណៃក ឯ សៃចក ្ត ីស ្នៃហវិញ   មាន ការ យល់- 
ចិត្ត ថ្លើម គ្នា បាន ល្អណាស់គ្មានភាពសៅហ្មងទៃ។                   

រាសីខ្ពស់ តៃដៃត  ។ ថ្ងៃនៃះ សម្ព័ន្ធ- 
ភាព នៃ  គ ូស ្នៃហម៍ានការ  ស្វៃង  យល-់ 
ចិត្ត គ្នា បៃប សភាព ធម្មត។  ចំពះ  
ការ  បំពៃញ កិច្ចការ ផៃសៃង ៗ  ចៃើន តៃ 

បៃកបទៅ  ដ យសា្មារតីទទួល ខុសតៃូវខ្ពស់  ។ 
ដយ ឡៃក  ការ  បៃក  ប រ បរ រកទទួល ទន វិញនឹង 
បាន ផល គប ់ បៃសើរចៃើន ។  សមៃប ់ថ្ងៃនៃះ ដៃរ 
លោក អ្នក មា ន  ស នា្តានចិត្ត  ដយ ក្តី មៃត្តា  និង  
ករុណា ធម៌  ធ្វើ ឱៃយ អ្នក ផងគោរពសៃឡាញ់ខ្លាំង ។ 

 រាសី  ឡើង   ខ្ពស់។ លោក អ្នក មាន  - 
សុខ        ភាព ល្អជា ធម្មត មិន មាន ជំងឺ 
មក  បៀ ត     បៀន  ឡើយ ។ ចំពះ ទឹក- 
ចិត្ត  វិញ  គឺ មាន    សភាព ស្ងប់  នឹង នរ 

ល្អ។   ការ     និយាយ ស្តី   ចៃើនជាពាកៃយសម្តីគួរ ជា ទី- 
ពៃញ    ចិត្ត     ទៅ  កាន់ អ្នក   ដទៃ ។ ការ បៃកបរបរ រក 
ទ ទលួ ទន    នានា បាន     ចណំលូ គរួជាទ ីព ៃញចតិ្ត ។    
សៃច  ក្តី  សៃ្នហវ ិញ គឺ មាន ដំណើរការ យា៉ាងល្អ 
ហើយ  មាន ភាព រលូនចុះ សមៃុងនឹងគ្នា តៃម្តង។   

 រាសីឡើងខ្ពស់ ។  ការ សមៃច    ភារ- 
កិច្ច   ផៃសៃង  ៗ  អាច ទទួល   បាន ជោគ -  
ជ័យ ចៃើន ។ ការ និយាយស្ត ីបៃកប- 
ដយ   ហៃតុ ផល តៃមឹ  តៃវូ ធ្វើ ឱៃយ  

លោក អ្នក មាន បៃៀបលើ ដៃគូសន្ទនា ។ សុខ ភាព  
ល្អ  មានសា្មារ តី ភ្លសឺា្វាង  និង មានសមត្ថភាពគិត 
បញ ្ហា  នៅ  ចំពះ មុខ  បាន ល្អ ។  ការ ធ្វើ ដំណើរ   បៃកប- 
ដយ កា រ បៃងុបៃយ័ត្ន ខ្ពស់ ។ រីឯ បញ្ហា ស្នៃហ  មាន 
ការ ចុះសមៃងុ  និងស្វៃង យល់ចិត្ត គ្នា បានល្អ ។   

 រាសីមធៃយម ។ ការនិយាយ ស្ត ីពីរោះ- 
ពិសា  ធ្វើ ឱៃយ អ្ន ក ផ ង យក ចិត្ត ទុក ដាក់  
សា្តាប់   តៃសុខ ភាព ផ្លវូ កាយ  និង ផ្លវូ- 
ចិត្ត   មិនសូវជា មាន អំណយ ផល - 

ល ្អ   បុ៉នា្មាន  ឡើយ ។  ការបំពៃញ ការ ងារ ផៃសៃងៗ  មាន ការ- 
 យក   ចិត្តទុ កដាក់ បុ៉ន្តៃអាច  មានការថ្នាងំ ថ្នាក់ ចំពះ 
រឿង   មួយចំនួន ។  លោក អ្នក គបៃបីមា ន ការ បៃងុ បៃយ័ត្ន 
ចំពះការ ធ្វើ ដំ ណើរ ទៅកាន់ ទី នានា  និង យក ចិត្ត- 
ទុក  ដាក់  ចំណង ស្នៃហ៍ខ្លនួ ផង  ទើបបាន ជាការ ល្អ ។   

រាសី  ឡើង ខ្ពស់ តៃដៃត ។ ការបៃកប របរ- 
រកទទលួ  ទន ផៃសៃងៗ បាន ផល ល្អ  ហើយ 
ដំណើរ តៃច់ចរ ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ  
ទទួល បាន  ការរាក់ទក់ពីមនុសៃស គៃប់ - 

សៃទប ់ វណ្ណៈ។ ចំព ះទឹកចិត្ត លោក អ្នកបៃកប ដយ ក្តី- 
សោមនសៃស   នងិ មាន សមត្ថភាព អាច ដះ សៃយ បញ្ហា 
ផៃសៃង  ៗ    បាន យា៉ាង ល្អ។  ចំណៃកឯ  សៃចក្តី ស្នៃហវិញ  
គូស្នៃហ ៍  មាន ការ យល់ ចិត្ត ថ្លើម គ្នា បាន ល្អណាស់។ 
រីឯលាភសកា្ការៈវិញ នឹង ទទួល បានផលជាទី  គប់ចិត្ត។   

កៃុង បាងកក : ការ អបអរ 
បណុៃយ គៃសិ្ដ សា្មាស ់នងិ សៃចក្ដ-ី 
សៃឡាញ់ ចំពះ ដំរី របស់ ថៃ 
បាន ផៃសារ ភា្ជាប់ គ្នា កាលពីថ្ងៃពុធ 
ពៃល សត្វ យកៃស៤ កៃបាល  តៃូវ- 
បាន  គៃង ឈតុ  ត ណអូៃល នងិ 
បងា្ហាញ ខ្លនួ នៅ  សាលារៀន មួយ- 
កន្លៃង ខង កៃ កៃុង បាងកក  
ដយ មាន ការ ពាក់ មា៉ាស ការ-
ពារ  វីរុស កូរ៉ូណា ផង ដៃរ ។ 

កមុារ ក្នងុ សភាព តៃក អរ នៅ 
សាលារៀន  ជីរា៉ាសាត វីតយា៉ា 
នៅ អាយធុៃយា បាន បន្ល ឺចមៃៀង- 
គៃិស្ដ សា្មាស់  និង ឈរ តមៃង់ជួរ 
ដើមៃបីថតរូប ជាមួយ ដំរី ក្នុង ពិធី- 
បុណៃយ បៃពៃណី បៃចំ ឆ្នាំ ។ 

ដំរី  សៃី  មង្គល អាយុ ១៤ ឆ្នាំ 
សៃី  រា៉ាយា៉ា អាយុ ៦ ឆ្នាំ ភៃតធ័រ 
អាយុ ១៥ ឆ្នាំ និង ឃីង កៃវ 
អាយ ុ១៨ ឆ្នា ំបាន បៃើ បៃមោយ 
កាន ់កន្តៃកដាកម់ា៉ាស ់ ដើមៃប ីផ្ដល ់
ឱៃយ កុមារ  និង អ្នក ដំណើរ ខង 
កៃ សាលារៀន ។ 

គៃូ បងៃៀន ភាសា អង់គ្លៃស 
និង  វិទៃយា សាស្ដៃ  បៃត បាកធ័រ 
បាន និយាយ ថ ពៃឹត្ដិការណ៍ 
នៃះ បាន នាំ មកនូវ ភាព សៃស់- 
បពំៃង នៃ កម្មវធិ ីបណុៃយ ដ ៏វសិៃស  
ដៃល រួម បញ្ចូល បៃពៃណី ថៃ ។ 

លោក បាន និយាយ ថ ៖ « វា 
ពិតជា អសា្ចារៃយ សមៃប់ ក្មៃង ៗ  ។ 
វា ជា ការ ចៃបាច់ បញ្ចូល គ្នា រវាង 
វបៃបធម ៌២។ វា មនិ មៃន ផ្ដោត លើ 
តៃ ត ណូអៃល នោះទៃ វបៃបធម៌ 
របស់ថៃ គឺ ផ្ដោត ជាសំខន់ លើ 
សត្វ ដំរី »។ 

អាយុធៃយា អតីត រាជធានី- 
បុរាណ  របស់ សៀម ដៃល បច្ចុ-
បៃបន្ន តៃូវ បានគៃសា្គាល់ ថ ជា 
បៃទៃស ថៃ តៃវូ បានចត ់ទកុ ជា 
ទី កន្លៃង កំណើត សហគមន៍  

កាតលូកី ក្នងុ រាជាណា ចកៃ មយួ 
នៃះ។ បៃសកជន  គៃសិ្ដ សាសនា 
របស់ អឺរ៉ុប បានកសាង ពៃះ-
វិហរ មួយ នៅ តៃើយ មា្ខាង នៃ 
ទន្លៃ ចៅផាយា៉ា  កាលព៣ី សត- 
វតៃសរ៍ មុន ។ 

អីុតទីផាន ផាវ ឡាម៉ៃ អ្នក 
គៃប់ គៃង វិមាន ដំរី នៃទី កៃុង- 
អាយធុៃយា ជា ទ ីកន្លៃង ដៃល សត្វ 
តៃវូបាន ថៃរកៃសា បាន នយិាយថ 
ការ ទសៃសនកិច្ច នៅ សាលារៀន 
តៃូវបាន រៀបចំ ឡើង រយៈ ពៃល 
១៧ ឆ្នាំ ។ 

លោក បាន បៃប់ AFP ថ ៖ 
« ឆ្នាំ នៃះ ដយសារ វិបត្ដិ កូវីដ 
ពៃម ទំង ការ ផ្ទុះ ឡើង នា ពៃល  
ថ្មី ៗ  នៃះ យើង បៃើ ឱកាស ដើមៃបី 
ផៃសព្វផៃសាយ អពំ ីការ រកី រាល ដាល 
នៃ ជំងឺកូវីដ »។ 

ថៃ ជា បៃទៃស មាន បៃជាជន 
៧០ លាន នាក់ បាន ចុះ បញ្ជី 
អ្នក  កើត ជងំកឺវូដីជាង ៥ ៧០០ 
នាក់ ដយ គៃន់តៃ នៅ មួយ 
សបា្ដោហ  ៍ចងុ កៃយ ផៃសារ គៃឿង 
សមុទៃ នៃ ខៃត្ដ សាមុត សាខន 
មាន អ្នក ឆ្លង ជាង ១ ពាន់ នាក់ 

ឯណះ ។ 
ប៉ុន្ដៃ បៃពៃណី បុណៃយ គៃិស្ដ- 

សា្មាស់ នៃះ មិន សុទ្ធ តៃ ផា្គាប់ ចិត្ដ 
បុគ្គល គៃប់ រូប នោះឡើយ ។ 

លោក  Jan Schmidt-
Burbach ពៃទៃយ សត្វ   ពៃ  និង 
អ្នក  បៃឹកៃសា ឲៃយ អង្គការ ការពារ 
សត្វ ពិភពលោក  បាន និយាយ 
ថ ការ នាំ យក ដំរី ទៅសាលា-
រៀន  សមៃប់ ជា ទសៃសនីយភាព 
សាធារណៈ  ហក់ មិន សម 
ទំនង និង មិន អាច ទទួល យក 
បាន នោះទៃ ។ 

លោក បាន បៃប់ AFP ថ ៖ 
« កុមារ នឹង ចត់ ទុក ដំរី ជា សត្វ 
សមៃប់ លៃង សបៃបាយ ជាជាង 
សត្វ ពៃ រស់ នៅ ក្នុង ជមៃក- 
ធម្មជាតិ ។ ហ្ម ដំរី តៃូវ ឲៃយ បៃកដ 
ថ ខ្លួន អាច គៃប់ គៃង ដំរី ។ ដំរី 
អាច ចុះ បៃង និង បាត់ បង់ 
មា្ចាស ់ការ ហើយ វា អាច បង្ក របងួ 
និង សមា្លាប់ មនុសៃស បាន »។ 

ប៉ុន្តៃ  លោក អីុតទីផាន បាន 
អះអាងថ ៖ «ដំរី  រមៃង សំាង 
ទៅនងឹ ការ រស ់នៅ របស ់ពលរដ្ឋ 
ថៃ »៕ AFP/HR

ដំរី   បៃើ បៃមោយ កាន់ កន្តៃកដាក់ម៉ាស់  ដើមៃបី ផ្ដល់ ឱៃយ កុមរ  និង អ្នក - 
ដំណើរ ខាង កៃ សាលារៀន នៅអយុធៃយា   ។ រូបថត AFP

ដំរីថៃគៃងឈុតតាណូអៃលផៃសព្វផៃសាយ
ជំងឺឆ្លងដល់កុមារនៅតាមសាលារៀន

ដំរី ៤ កៃបាល តៃូវបាន ស្លៀក ពាក់ ជា តា ណូអៃល មុន បង្ហាញ ខ្លួន នៅ  សាលារៀន  ។ រូបថត AFP
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   យឺន ពន្លក 

ភ្នពំេញៈ  អ្នក ជំនាញ បៃើកៃបាច់ 
កៃង វងៃស ណយ ដៃល ទើប បាន 
សន្លប់ កៃមកណ្តាប់ ដៃ  របស់  
ជើង ខ្លាំង ទម្ងន់ ធ្ងន់  កៃវ  រំចង់  
សមៃប់ការ វិល មកជាន់សង្វៀន 
បៃដាល់ ជាថ្ម ីកាល ពីពៃល ថ្មីៗ នៃះ  
គឺ នៅ  សបា្តាហ៍ នៃះ   គណៈ កម្មការ 
ផ្គ ូផ្គង សង្វៀន បាយ័ន  បាន ដាក់ 
ឱៃយ បៃ កួតក្នងុទម្ងន់ ៧៥ គីឡូកៃម  
ជា មួយ ជើង ខ្លាងំ   កំពុង លៃបី ឈ្មោះ 
ឈួន  រិទ្ធ ី  នៅ ថ្ងៃ សៅរ៍ ។

 បើ ទោះបីជា វងៃស ណយ ទើប 
ចាញ់ កៃវ  រំចង់  ទឹក ទី៤   បុ៉ន្តៃ អ្នក- 
ទសៃសនា ភាគ ចៃើន  បាន លើក ទឹក- 
ចិត្ត និង  សរសើរ ថា  ណយ ខំ វ៉ៃ  
អស់ ពី សមត្ថភាព  និង ជក់ ចិត្ត។ 
ចំណៃក  ការ វិល មក សង្វៀន លើក 
នៃះ  វងៃស  ណយ  បាន ការ គំា ទៃ 

ចៃើន ដដៃល  ហើយ អ្វ ីដៃល  ណយ  
ពៃញ ចិត្ត នោះ  ពៃល បៃកួត ចាញ់ 
គា្មោន អ្នក ជៃរ បៃមាថ ។ 

អ្នក បៃដាល់ លក់ ងៀតកៃបី វងៃស  
ណយ  បាន  បៃប់  ថា ៖« ខ្ញុ ំពៃញ ចិត្ត  
នឹង ឡើង សង្វៀន វិញ  ពៃះ  ពៃល 
ចាញ់  គា្មោន អ្នក ជៃរ ពិសៃស មាន 
អ្នក លើក ទឹក ចិត្ត  បាន ធ្វើ ឱៃយ មុខ 
របរ លក់ ងៀត កៃបី ខ្ញុ ំ លក់ ដាច់ ទៅ 
វិញ ។  ម៉ៃយាង ទៀត  ឈួន  រិទ្ធ ី ទោះ 
ជា ខ្លាងំ  ក៏ មិន ជា ឧបសគ្គ ធំ ដូច  
បៃ កួត ជា មួយ  កៃវ  រំចង់  ដៃរ» ។ 

វងៃស  ណយ  និយាយ ថា ៖« រិទ្ធី 
ជា ជើង ខ្លាងំ ជំនាន់ កៃយ  កមា្លាងំ 
នៅ ល្អ  គឺ ជា ឧបសគ្គ ធំ ដៃរ  បុ៉ន្តៃ 
ក្នងុ ឋានៈ អ្នក ជើង ចាស់ ធ្លាប់ លៃបី 
ឈ្មោះ ១ រូប  ខ្ញុ ំមិន ចៃះ ខ្លាច ដៃ គូ 
ទៃ  ចូល ទៅ ដឹង តៃ វ៉ៃ សមៃកុ តៃ ម្តង 
រី ឯ រឿង ចាញ់ ឬ ឈ្នះ  មិន ទាន់ ហ៊ាន 
និយាយ មុន ទៃ  បុ៉ន្តៃ សំុ តៃ ម៉ៃយាង 

ទៃ  គឺ ចាញ់  ហម ចោទ  និង ហម 
ជៃរ  បៃយ័ត្ន ខ្ញុំ ទៃំ មិន បាន ជៃរ     
តប វិញ» ។

 តាម  បទ ពិសោធ    វងៃស  ណយ  
ធ្លាប់ បៃ កួត   ចៃើន ជាង   ឈួន  រិទ្ធី 
បៃហៃល ៤ ដង នោះ បុ៉ន្តៃ  វងៃស  
ណយ  តៃវូ បាន គៃ មើល ឃើញ ថា  
ចាញ់ បៃៀប រិទ្ធ ី  ផ្នៃក កមា្លាងំ  តៃ   
លៃបិច បៃយុទ្ធ  ស្នៀត កៃង  និង ការ- 
ចូល បោះ ជង្គង់  ណយ មាន បៃៀប 
ជាង  ឈួន  រិទ្ធ ី ឆ្ងាយ ណស់ ។

 វងៃស  ណយ   និយាយ ថា ៖ «ខ្ញុំ 
ចាញ់ ផ្នៃក កមា្លាងំ មៃន   តៃ បច្ចៃក- 
ទៃស  ជង្គង់  និង កៃង  បើ ខ្ញុ ំវាយ 
ចូល គោល ដៅ ធនាថា  សីុ ផុយ។ 
ទោះ ជា យា៉ាង ណ  ខ្ញុ ំមិន អាច មើល 
សៃល ដៃ គូ បាន ទៃ  សូម ចំា មើល 
ការ បៃ កួត ជាក់ ស្តៃង ទៅ  ហើយ ខ្ញុ ំ
មាន ទំនុក ចិត្ត ឈ្នះ ៧០ ភាគ រយ 
តៃ ខ្ញុ ំសូម សំណូម ពរ បង ប្អនូ អ្នក- 

ទសៃសនា  បើសិន    ខ្ញុ ំចាញ់  កំុ ជៃរ  អី  
ពៃះ ខ្ញុ ំខឹង អ្នក  ជៃរ ណស់ »។ 

ចំណៃក ឈួន  រិទ្ធ ី ជា កីឡាករ 
ធ្លាប់ បៃ កួត លៃបី លៃបាញ  ក្នងុ គុន 
ចមៃះុ  MMA  ហើយ  នៅ ឆ្នា ំ នៃះ  
គៃទទួល បាន  ជោគ ជ័យ នៅ  លើ 
សង្វៀន ថោន ។  លោក  ធន់  សុភា  
ជា គៃ ូបង្វកឹ  បៃប់  ថា  ឆ្នា ំ២០២០ 
នៃះ  ឈួន  រិទ្ធ ី មាន ស្ថតិិ បៃ កួត ល្អ 
បំផុត   គឺ ឈ្នះ ជា និច្ច  ពិសៃស  ៣ 
បៃ កួត ចុង កៃយ នៃះ  ឈ្នះ ជាប់ៗ 
គា្នា  គឺ ឈ្នះ  ឈឿង  ល្វៃ, យា៉ាម  
ខៃមរា  និង ឈ្នះ  ទៃស  សំខន់ ។

 លោក  បន្ថៃម ថា ៖« តាម ខ្ញុ ំមើល  
ប៉ះ  វងៃស  ណយ  ពិត ជា លំបាក ឈ្នះ 
ណស់  ពៃះ គៃ ជាកីឡាករ  ជើង- 
ចាស់  មាន ជំនាញ  បញ្ឆោត ខ្ពស់  
ចំណៃក រិទ្ធ ី   មាន បៃៀប តៃ ផ្នៃក 
កមា្លាងំ  និង កណ្តាប់ ដៃ ធ្ងន់   រីឯ ជង្គង់  
និង កៃង  មិន អាច បៃៀប ជា មួយ  

វងៃស  ណយ  បាន ទៃ ។   ទោះ ជា - 
យា៉ាង ណ  ឡើង បៃដាល់  តៃវូ មាន 
ទំនុក ចិត្ត ខ្ពស់  ហៃតុ នៃះ ខ្ញុ ំរំពឹង  
ឈ្នះ ៧០ ភាគ រយ  ហើយ បើ សិន 
បៃើ កណ្តាប់ ដៃ បាន ល្អ  វងៃស  ណយ  
អាច សន្លប់ ទៀត ក៏ ថា បាន ដៃរ  
ពៃះ  រិទ្ធ ីដៃ ធ្ងន់ ណស់ »។ 

ចំណៃក ឈួន  រិទ្ធ ី  និយាយ ថា៖ 

« ខ្ញុ ំហត់ តៃៀម បាន ល្អ។ ខ្ញុនឹំង 
បៃឹង ទប់ កៃងគាត់ឱៃយ ជាប់  និង 
វ៉ៃសង ដោយ  កណ្តាប់ ដៃ  ហៃតុនៃះ  
ខ្ញុ ំមាន ទំនុក ចិត្ត ឈ្នះ ៩០ ភាគ រយ 
ពៃះ  ខ្ញុ ំតៃវូ អូស ពៃល  បៃ កួត ឱៃយ 
ដល់ ទឹក ទី ៤  ឬ ទឹកទី ៥  គឺ ពៃល 
វងៃស  ណយ  ខៃសោយ កមា្លាងំ  ទើប ខ្ញុ ំ
សមៃកុ ផ្តាច់ តៃ ម្តង» ៕  

ឈួន រិទ្ធ ី(ឆ្វេង) តេវូ ជួបខ្លាចាស់ វងេស ណយ នៅថ្ងេសៅរ៍  ។ រូបសហ ការី

វង្សណយថាប៉ះឈួនរិទ្ធីជាឧបសគ្គធំត្មិនលំបាកដូចជួបក្វរំចង់

គូ្ប្ដាល់ធ្លាក់ខ្លនួឈឺធ្ងន់ខ្វាន់ច្សំុជំនួយដើម្បីបានរស់
   យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញៈ  គៃ ូបៃដាល ់ មាន វយ័ ជាង ៧០ ឆ្នា ំលោក  
ឈិន  ខ្វាន់ ចៃ   ដៃល បាន ធ្លាក់ ខ្លួន ឈឺ ធ្ងន់ធ្ងរ 
សមៃក នៅ មួយ កន្លៃង អស់  រយៈ ពៃល ៥ ខៃ មក 
ហើយនោះ  កំពុង ជួប ការ លំបាក ក្នុង ជីវភាព 
កាន់តៃ ខ្លាំង  និងសុំឱៃយ សបៃបុរជន មៃតា្តាជួយ 
ដើមៃបីបាន រស់ ពៃះ  បៃក់ ចំណូល ធ្លាប់បាន  ពី 
ការ បង្វឹក  និង បមៃើ ការ ជា គណៈ កម្មការ បៃ កួត  
នៅតាម សង្វៀន  តៃូវ បាន ដាច់ ទាំង សៃុង  ហើយ 
តាម ស្ថាន ភាព ជងំ ឺ របស ់លោក  ក្នងុ វយ័ ចាស ់ផង  
មនិ ងាយ នឹង មាន សភាព វលិ មក បៃ កៃត ី ឡើង វញិ 
ទៃ  ខណៈ ការ ហូប ចុក ក៏  មិន សូវ គៃប់ គៃន់ ។ 

ជា មួយ ស្ថាន ភាព ដ៏ លំបាក របស់ លោក ឈិន 
ខ្វានច់ៃ  នៃះ  មាន មតិ្ត ភក្ត ិរមួ អាជពី  នងិ កនូ សសិៃស- 
គណ មយួ ចនំនួ  ជាពសិៃស ថា្នាក ់ដកឹ នា ំកឡីា  ក្លបិ 
មកដុ រាជសហី ៍នៃ សមាគម បៃ ដាល ់កៃ សងួ មហ- 
ផ្ទៃ  ដៃល ដឹក  នាំ ដោយ  លោក  គង់  ចាន់ ធីណ 
ជា  បៃ ធន ក្លបិ   បាន រៃ លយុ គា្នា យក ទៅ ជយួ សមៃលួ 
ការ លំបាកដល់លោក ខ្វាន់ចៃ  កាល ពី ដើម 
សបា្តាហ៍ កន្លង មក នៃះ ។ 

លោក  គង់  ចាន់ ធីណ  បាន  បៃប់  ថា  ស្ថាន 
ភាព ជំងឺ  របស់  លោក  ឈិន  ខ្វាន់ ចៃ  ពៃលនៃះ  
មាន  អាការ  ទន់ ដៃ ជើង  អស់ កមា្លាំង  និង ឡើង 
សមា្ពាធ ឈាម  ដើរ មិន រួច ដោយ  បាន តៃឹម អង្គុយ  
និង ដៃក មួយ កន្លៃង  នៅ ក្នុង   នៅ ផ្ទះ  ខង គៃួសរ 
បៃពន្ធ ស្ថិត នៅ ភូមិ ចុង កៃូច  ឃុំ រាប  សៃុក ពារាំង  
ខៃត្ត ពៃវៃង ។  

លោក គង ់ ចាន ់ធណី  បន្ត ថា ៖ «ធម្មតា មុខ របរ 
គៃ ូបៃដាល ់ភាគ ចៃើន  បពំៃញ ការងារ បាន បៃក-់ 
ចណំលូ បៃចា ំថ្ងៃ ប៉ណុ្ណោះ  លុះ ដល ់ចាស ់ ឬ បាតប់ង ់
សមត្ថភាព ពល កម្ម  គ ឺពតិ ជា លបំាក អ៊ចីងឹ ហើយ  
ពៃះ ការ ងារ គៃ ូកឡីា បៃដាលត់ាម ក្លបិ  គា្មោន បៃក-់
ខៃ ដចូ តៃ គា្នា ហ្នងឹ។  ចណំៃក លោក ឈនិ ខ្វានច់ៃ 
មានជវីភាព កៃកីៃ ហើយ ថៃម ទាងំមាន ជងំ ឺធ្ងនទ់ៀត 
គឺពិតជា លំបាក ខ្លាំងណស់ អ៊ីចឹងហើយ ទើប  
មតិ្ត ភក្ត ិ កនូ សសិៃស ខ្លះ  នងិ ថា្នាក ់ដកឹ នា ំកឡីា  លោក 

ជួយ សមៃួល  ការ លំបាករបស់ លោកគៃូ  បាន ខ្លះ  
ប៉ុន្តៃ មិន អាច ជួយ បាន គៃប់ គៃន់  ឬ រៀង រហូត 
នោះ ទៃ  គៃន់ តៃ ជួយ សមៃល បាន ខ្លះ» ។

 សមៃបក់ារ ជយួ ឧបត្ថម្ភ ជាលើក ទ ី២ នៃះ លោក 
គង ់ចានធ់ណី រមួទាងំ កនូ សសិៃស នងិ ថា្នាក ់ដកឹនា ំ
កីឡា របស់ ក្លិប មកុដរាជសីហ៍ បាន រៃអងា្គាស 
ថវកិារមួគា្នា បាន ចនំនួ ៦៤ មុនឺ រៀល ពៃមទាងំ បាន  
អង្គរ ១បាវ  ទកឹ ដោះ គោ ២ កៃស នងិ ថា្នា ំប៉វូ កមា្លាងំ 
ចនំនួ ១កបំ៉ងុ  ដើមៃប ីយក ទៅ ជនូ ដល ់លោក ឈនិ 
ខ្វាន់ចៃ។  

អ្នក សៃី  សោម  រ៉ៃន  ជា បៃពន្ធ    បៃប់  ថា ៖« ប្តី 
របស់ខ្ញុំ បាន ធ្លាក់ ខ្លួន ឈឺ ធ្ងន់  ចូល ៥ខៃ ហើយ  គឺ 
មយួ រយៈនៃះ ងើប ព ីកន្ទៃល មនិ រចួ ទៃ  ហើយ គា្មោន 
មខុ របរ អ្វ ីឡើយ  គ ឺបង្វកឹ កឡីាករ មនិ កើត  នងិ គា្មោន 

ចំណូល ទៃ  ចំណៃក  ជីវភាព រាល់ ថ្ងៃ បាន ដោយ 
សរ បង ប្អូន គៃ ស្គាល់ជួយ ផ្តល់ ប៉ុណ្ណោះ »។

ជាមួយ គា្នា នៃះ អ្នកសៃី រ៉ៃន បាន  លើក ដៃសុំ 
អង្វរ ដល់ សបៃបុរជន ជិត ឆ្ងាយ មៃតា្តា ជួយ  ឧបត្ថម្ភ 
ដលប់្តបីៃពន្ធ ដ ៏កមៃសតន់ៃះ ផង ពៃះពកួគាតព់តិជា 
គា្មោន  លទ្ធភាពរកបៃក់ពៃយាបាល លោក ខ្វាន់ចៃ 
នោះទៃ ហើយ បន្ថៃម ទៅលើ ភាព ទីទ័លនៃះ 
អ្នកទាំង ២ ក៏ តៃូវ រា៉ាប់រងកូន តូចៗ ចំនួន ៣នាក់ 
ទៀត ផងដៃរ ដៃល កូន ទាំង ៣នៃះ នៅមិនទាន់ 
មាន  នរណ មា្នាក់ បាន ចូល រៀននោះ ទៃ។

ទាំង សំឡៃង អួល ដើមក  អ្នកសៃី សោម រ៉ៃម 
និយាយ ថា៖  «កៃុម កូន សិសៃស  និង សបៃបុរស ជន  
មួយ ចំនួនបាន ជួយ ពួក ខ្ញុំ  តាម លទ្ធភាព តិច តួច  
ដើមៃបី សមៃល ការ លបំាក   បាន មយួ គៃៗ  ប៉ណុ្ណោះ  

ហៃតុនៃះ សូម សបៃបុរសជន ជិតឆ្ងាយ មៃតា្តា បន្ត 
ជួយ ឧបត្ថម្ភ ដល់ ប្តីបៃពន្ធ យើង ផង ពៃះ ពួក ខ្ញុំ 
ពតិ ជា គា្មោនលទ្ធភាព នងិគា្មោន ទ ីពងឹឯណ ដើមៃប ី
គៃច ចៃញ ពី ភាព ទី ទ័លនៃះ ទៃ»។

គរួ រឭំក ថា  លោក   ឈនិ  ខ្វាន ់ចៃ  ជាអ្នក បៃដាល ់
បន្ត វៃន ពី ជីតា និងលោក  ឪពុក  ឈ្មោះ   តា ខ្វាន់  
ដៃល ជា អ្នក បៃដាល ់លៃបីលៃបាញ  នៅ  ខៃត្ត បាតដ់បំង 
ក្នងុ  ជនំាន ់ទសវតៃសរ ៍ ៥០  នងិ  ៦០ ។  លោក  ខ្វាន-់ 
ចៃ  ធ្លាប់ ជា កីឡាករ បៃដាល់  នៅ តាម ខៃត្ត  ក្នុង 
ទសវតៃស រឆ៍្នា ំ១៩៨០  ហើយ  នៅ ឆ្នា ំ២០០០ លោក 
បាន ចាក ចៃញ ព ីសៃកុ កណំើត ក្នងុខៃត្តបាតដ់បំង  
មក រស់ នៅ ផ្ទះ ជួល  នាកៃុង ភ្នំពៃញ ដោយ ធ្វើ ជា 
គៃ ូបង្វកឹ ស្មគ័ៃ ចតិ្ត  នងិ មាន មខុរបរ បន្ថៃមជា អ្នក- 
រត់ ម៉ូតូ ឌុប។

រហូត ដល់ ឆ្នាំ ២០១១  លោក  ខ្វាន់ ចៃ  បាន  
ពៃយា យាម បង្វឹក កូន បៃុស  ឈិន  ខ្វាន់ ង៉ុយ (កូន 
បៃពន្ធដើម) ឱៃយកា្លាយ  ជា អ្នក បៃដាល់ ឆ្នើម មា្នាក់ 
ដៃល  បៃកតួ ដណ្តើម បាន ខៃសៃ កៃវាត ់ចនំនួ២ គៃឿង 
ហើយលោក   ជា គៃូ បង្វឹក ឱៃយ ក្លិប មកុដ រាជ សីហ៍  
នងិ ជាប ់ជា ចៅ កៃម  អាជា្ញា កណ្តាល   គណៈ កម្មការ 
របស់ សហព័ន្ធ កីឡា បៃដាល់ បៃចាំ  នៅ សង្វៀន 
អាសុី អាគ្នៃយ៍  ប៉ុន្តៃ  បនា្ទាប់ មក សង្វៀន នៃះ  បាន 
បទិ ធ្វើ ឱៃយ លោក អស ់ការ ងារធ្វើ  គា្មោន បៃក ់ចណំលូ  
នងិ ធ្លាក ់ខ្លនួ ឈ ឺបន្តចិ ម្តង ៗ  រហតូ  មក ដល ់បច្ចបុៃបន្ន 
តៃ ម្តង ។

លោក ឈិន កា្វាន់ចៃ  មាន បងប្អូន  ៤  នាក់  សៃី  
១  នងិ បៃសុ  ៣  នាក ់ ជា អ្នក បៃដាល ់ទាងំ អស ់ តៃ 
មាន វយ័ ចាស់ៗ  ទៅ ហើយ ហើយនៅ មនុ ធ្លាកខ់្លនួ 
ឈឺនៃះ  លោក ខ្វាន់ចៃ   បណ្តុះបណ្តាល បាន  
កឡីាករ មាន សមត្ថភាព ល្អចៃើន  ដៃល មាន ឈ្មោះ 
លៃបី ចូល បៃកួត បៃជៃង  បាន លំដាប់ ជួរ មុខ មួយ 
ចំនួន ដូច ជា  រឿង  សោភ័ណ្ឌ ,  ឌុម  កៃវដា ,  រិន  
មុន្នី , សៃក  គឹម រួន ,  រឿង  សរិទ្ធ  និង ធ  នុរាជ  
ជា ដើម ប៉នុ្តៃ  ពៃល នៃះ  លោក នយិាយ មនិ ចៃបាស ់ 
ស្តាប ់មនិ បាន  ហើយ កពំងុ ស្នាក ់នៅ ជា បណ្តាះ- 
អាសន្ន ជាមួយ បៃពន្ធ កៃយ ក្នុង លក្ខណៈ កៃ- 
លំបាក បំផុត ៕

ស្ថាន ភាព ជំងឺ លោកគេ ូឈិន ខ្វាន់ចេ កាន់តេ ធ្ងន់ ហើយជីវភាព រស់នៅបេចំាថ្ងេ កាន់តេ លំបាក។ រូប សហ ការី



 ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ  បទចម្រៀងថ្មីដ្រល
មានចណំងជើងថា«ម្រមា៉ាយ-
គីឡូធ្ងន់»មិនត្រឹមត្រអត្ថន័យ
ឆ្លុះបញ្ចាំងពីតារាចម្រៀងស្រី
ជាម្រមា៉ាយកូន១ក្តៅស្រួយ-
ឆ័យលីដាឡ្រននោះទ្រថ្រម-
ទាំងទទួលបាននូវការចាប់-
អារម្មណ៍គាទំ្រពីមហាជននងិ
អ្នកសិល្របៈខ្លាំងទៀតផងដ្ររ។
បទចម្រៀងដ្រលមានសាច់

ភ្ល្រងប្របញាក់កន្ត្រក់អារម្មណ៍
គួបផ្រសំនឹងកាយវិការក្រមិច-
ក្រមើមរបស់តារាចម្រៀងនិង
សម្ត្រងស្រីសាច់ទ្រលកុទ្រលន់
ឆ័យលីដាឡ្រនន្រះទើបត្រ-
ច្រញផ្រសាយនៅតាមបណ្តាញ-
សង្គមនាប៉ុនា្មានថ្ង្រត្រប៉ុណ្ណោះ
ជាមួយផលិតកម្មអនឡាញ
TKEntertainment
ខណៈតារាចម្រៀងស្រីរូប
ន្រះបង្ហោះសារថា៖ «អ្នក
ណខ្លះម្រមា៉ាយគីឡូ-
ធ្ងន់? ច្រញមុខមក
សង្រស័យមានត្រខ្ញុំមួយ
ទ្រមើលទៅ!គ្រ
ម្រមា៉ាយចាយ-
រាងម្រមា៉ាយ
ចាយលុយ
ឥឡូវន្រះ
ខ្ញុំម្រមា៉ាយ
គីឡូធ្ងន់-
វិញម្តង-
មើល!»។
រំព្រចនោះ
ក៏មានអ្នក
ចលូទៅចចុ
Likes ចុច
shares-
និងចូលមក
comments
ជាហូរហ្រមាន
ទាំងអ្នកគាំទ្រ
ដ្រលជាស្រទាប់-
មហាជននិង
មានមិត្តរួម-
អាជីពសិល្របៈ-
ផងដ្ររ។
គ្រឃើញមាន

អ្នកគាទំ្រខ្លះច្រញ
សារលើកឡើង-
ប្របល្រងសើច-

ថា៖«ចណំងជើងគឺត្រវូទៅនងឹអ្នកចម្រៀងហ្មង!
ពីរោះបងកាយវិការវិញក្រមិចក្រមើមណស់!
សា្តៅប់បទហ្នឹងហើយដូចជារីករាយម្រយ៉ាងដ្ររ»។
ចំណ្រកឯតារាសម្ត្រងជាមិត្តរួមអាជីពសិល្របៈ
តារាសម្ត្រងឆ័យលីដាឡ្រនវិញនោះក៏បានច្រញ
សារគំាទ្រ និងសំុចូលក្រមុដ្ររថា៖ «អូនសំុចូលរួម

ផងសុីសTeamម្រមា៉ាយគីឡូធ្ងន់!»។
ក្រពីពាក្រយអរគុណនិង
មានការប្រើសញ្ញាណ

ជារូបប្រះដូងជា
ស្រចក្តីព្រញ-
ចិត្តនោះតារា-
សម្ត្រងនិង
តារាចម្រៀង

ស្រីយ្ៗរ ឆ័យលី
ដាឡ្រន ដ្រលបាន

កា្លាយជាស្រ្តីម្រមា៉ាយ-
ក្រយបញ្ចប់ផ្លូវស្ន្រហ៍ប្តី

ប្រពន្ធក្រមហ្រតុផលរស់នៅ
មិនចុះសម្រុងគា្នា និងបានវិល
ត្រឡប់ទៅប្រឡូកវិស័យសិល្របៈ-
ចម្រៀងដូចជាកាលពីព្រល
ខ្លួននៅលីវវិញក្រពីមាន
មុខរបររកសុីលក់ឡ្រតាម
អនឡាញនោះក៏តបសារនងឹ
អ្នកគាំទ្រដ្ររ។អ្នកនាងតប
ថា៖«គ្រសរស្ររឱ្រយសុីន័យ
នងឹអ្នកចម្រៀងអ៊ីចងឹហើយ!

ហ្នងឹហើយឱ្រយត្រអ្នកម្រមា៉ាយគឡី-ូ
ធ្ងន់ជួយShareផង»៕

LIFESTYLE

www.postkhmer.com

អ្នកនាង ឆ័យលី ដាឡេន ទើប ចេញ បទ ថ្ម ី«មេម៉ាយ គីឡូធ្ងន់»  ក៏ ទទួល 
បន  នូវ ការចាប់អារម្មណ៍ ខ្លាងំពី មហាជន ។ រូបថតYouTube

ជើងខ្លាងំ រិន ដាវីត (ឆ្វេង) និង ខេម ចាន់ តេវូ បេកួត គ្នា ដើមេបី រកអ្នក ឈ្នះ ឡើងទៅ វគ្គ ផ្តាច់ពេត័េ។ រូបឈនណន

   ឈន ណន 

ភ្នពំេញៈកីឡាករជើងខ្លាងំរិន
ដាវីត និងខ្រមចាន់ដ្រល
សុទ្ធត្រជាប្រក្ខភាពក្រមុជម្រើស-
ជាតិគុនខ្ម្ររនោះបានបង្ហោញ
ភាពជឿជាក់ខ្លាងំនិងបានប្ត្រជា្ញា-
ចិត្តស្វ្រងរកជ័យជម្នះឱ្រយបាន
ដូចគា្នានៅព្រលអ្នកទំាង២ន្រះ
ត្រវូប្រឈមមុខដាក់គា្នាក្នងុការ-
ប្រកួតវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តៅច់ព្រត័្រ
ដណ្តើមខ្រស្រក្រវាត់ទម្ងន់៥៤
គ.ក្រនៅលើសង្វៀនPNN
ថ្ង្រអាទិត្រយខណៈអ្នកឈ្នះនឹងត្រវូ
ឡើងទៅប្រកួតវគ្គផ្តៅច់ព្រ័ត្រ
ដណ្តើមយកខ្រស្រក្រវាត់ និង
ប្រក់រង្វាន់៣០លានរៀលជា-
មួយភួនឡំាងកូសីុន។
រិនដាវីតដ្រលបានឈ្នះទំាង

៣ប្រកួតសម្រប់ការប្រកួត
ជម្រះុប្រចំានៅពូលAនោះបាន
ប្រងឹប្រងហ្វកឹហាត់ខ្លាងំបំផុត
ដើម្របីត្រៀមការប្រកួតជាមួយ
មា្ចាស់ម្រដាយសំរឹទ្ធសីុហ្គ្រមខ្រម
ចាន់នៅក្នងុវគ្គ១/២ផ្តៅច់ព្រត័្រ
ន្រះហើយក៏ជាព្រលដ្រលរូបគ្រ
ត្រវូជម្រះបញ្ជីជាមួយរៀមច្របង
ដ្រលធ្លាប់ផ្តួលរូបគ្រឱ្រយសន្លប់
មា្នាក់ន្រះផងដ្ររ។
«រយៈព្រល៤សបា្តៅហ៍ន្រះខ្ញុំ

ប្រងឹប្រងហ្វកឹហាត់ខ្លាងំហើយ
គ្រខូ្ញុំប្រប់ថាសមត្ថភាព និង
បច្ច្រកទ្រសរបស់ខ្ញុំព្រលន្រះ
មានការកើនឡើងជាងមុន។ខ្ញុំ
ត្រៀមបានល្អ១០០ភាគរយ

ហើយហើយការប្រកួតន្រះ
វាសំខន់ណស់ចំពោះខ្ញុំដោយ-
សារវាជាលើកដំបូងដ្រលខ្ញុំបាន
ឡើងមកដល់វគ្គសំខន់ន្រ
ការប្រកួតខ្រស្រក្រវាត់ អី៊ចឹងបើ
ខ្ញុអំាចឈានទៅដល់ការដណ្តើម
បានខ្រស្រក្រវាត់ន្រះវានឹងកា្លាយជា
ជោគជ័យដ៏ធំលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំ
ហ្រតុន្រះខ្ញុំនឹងប្រងឹប្រងឱ្រយអស់
ពីសមត្ថភាព»។
កីឡាកររិនដាវីតបានបន្ថ្រម

ថា៖ «បើទោះបីជាខ្ញុំធ្លាប់បាន
ចាញ់ខ្រមចាន់កន្លងមកបុ៉ន្ត្រ
ខ្ញុំសប្របាយចិត្តសម្រប់ការ-
ជួបគាត់នៅក្នងុវគ្គន្រះដោយខ្ញុំ
នឹងយកឈ្នះគាត់វិញ។ចំណ្រក
ការចាញ់លើកមុនដោយសារខ្ញុំ
នៅខ្ចីស្របព្រលគាត់បានកា្លាយ-
ជាអ្នកល្របីទៅហើយត្រមកដល់
ព្រលន្រះខ្ញុំមើលឃើញថា
សមត្ថភាពរបស់គាត់ធ្លាក់ជាង
មុនបន្តចិហើយខ្ញុំក៏មិនចង់ចាញ់
គាត់ទៀតនោះដ្ររ»។
យ៉ាងណក៏ដោយសម្រប់

អ្នកគាំទ្រការប្រកួតប្រដាល់
ភាគច្រើននៅត្រគិតថា រិន
ដាវីតនឹងអាចបន្តចាញ់ខ្រម
ចាន់ជាថ្មីម្តងទៀតដោយសារ
ដាវីតមានចិត្តតូចព្រលជួប
អ្នកមានបទពសិោធប្រកតួច្រើន
នងិល្ៗអ ដចូខ្រមចាន។់ចពំោះ
ការលើកឡើងន្រះ រិនដាវីត
បានបញ្ជាក់ថា៖«នោះគ្រន់ត្រ
ជាការយល់ឃើញរបសព់កួគាត់
ហើយខ្ញុំ ក៏មិនបាក់ទឹកចិត្ត

ដោយសារត្របញ្ហោន្រះនោះដ្ររ
ផ្ទយុទៅវញិខ្ញុំកានត់្រប្រងឹប្រង
ខ្លាំងដើម្របីបានឡើងទៅកាន់វគ្គ
ផ្តៅច់ព្រត័្រគឺខ្ញុំប្ត្រជា្ញាថានងឹយក
ជ័យជម្នះឱ្រយបាន»។
ចំណ្រកខ្រមចាន់ ក៏ត្រៀម

បានល្អដូចគា្នា។ខ្រមចាន់បាន
និយយថា៖«ខ្ញុំហ្វកឹហាត់ពង្រងឹ
សមត្ថភាពបានខ្លាងំជាងមុន គឺ
ខ្ញុបំានហ្វកឹហាត់ជាប្រចំាតំាងពី
ការប្រកួតវគ្គជម្រះុតាមពូល
បានបញ្ចប់។ការហាត់នៅក្លបិគឺ
ល្អព្រះហាត់ជាមួយរៀមច្របង
ធ្វើឱ្រយខ្ញុំមានកមា្លាងំចិត្តហើយការ-
បានឡំាជាមួយពួកគាត់ដ្រល
មានទម្ងន់ធ្ងន់ និងមានជំហរ
រឹងមំានោះធ្វើឱ្រយខ្ញុំមានទំនុកចិត្ត
លើខ្លនួឯងហ្រតុន្រះបច្ច្រកទ្រស
មានការកើនឡើងលើសមុនគឺខ្ញុំ
ត្រៀមបានល្អ»។
ខ្រមចាន់បានបន្ថ្រមថា៖«ខ្ញុំ

ធ្លាប់ជួបរិនដាវីត២ដងដោយ
ឈ្នះពិន្ទុ១ និងឈ្នះសន្លប់១
ហើយលើកន្រះខ្ញុំហ្វកឹហាត់បាន
ព្រញហ្រតុន្រះខ្ញុំមិនញញើតទ្រ
ត្រក៏មិនមើលស្រលគាត់ដ្ររ
ព្រះគាត់ជាកីឡាករវ័យក្ម្រង
ទើបឡើងជើងដ្រលមានក្របាច់វ៉្រ
បានល្អ។ទោះយ៉ាងណការ-
ប្រកួតន្រះសំខន់ណស់ព្រះ
លុយក៏ច្រើនហើយបើឈ្នះខ្រស្រ-
ក្រវាត់ក្ររ្តិ៍ឈ្មាះយើងក៏ល្អ
ដូច្ន្រះខ្ញុំប្ត្រជា្ញានឹងខំប្រងឹឱ្រយអស់ពី
សមត្ថភាពដើម្របីយកជ័យជម្នះ
និងឈ្នះខ្រស្រក្រវាត់ន្រះ»៕

រិន ដាវីត និង ខេម ចាន់ សុទ្ធ តេ 
រំពឹង ឈ្នះ បានទៅវគ្គ ផ្តាច់ ពេ័តេ

បទថ្ម ី  «មេម៉ាយ គីឡូធ្ងន់» ឆ័យលី 
ដា ឡេន ផ្ទះុការ ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាងំ

តារា  ចមេៀង សាច់ទេលុកទេលន់  ម េ ម៉ា យ-  
កូន ១ ឆ័យលី ដាឡេន ។ រូបហ្វ្រសប៊ុក 
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