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ជីវិតកម្សាន្ត

កីឡា

អន្តរជាតិ

សេដ្ឋកិច្ច
អ្នកដំណើរផ្លវូអាកាសធ្លាក់
ជាង៨០%ខណៈចរាចរណ៍
ទំនិញធ្លាក់៣០%...ទំព័រ ១០

កាណាដាអំពាវនាវលោក
Bidenមិនឱ្យបញ្ឈប់ការ
សង់បំពង់ប្រេង...ទំព័រ ១១

វិចិត្រេការិនីឆនឌីណាបើក
ពិព័រណ៍ស្នាដ្រេគំនូរទោល
បង្កើនការយល់ដឹង...ទំព័រ ១៣

នៅស្រេពីៅនិងម៉ាងព្រេហ្ម-
ម៉ាញសង្ឹឃមឈ្នះម្រេដាយ
មស១០០ភាគរយ...ទំព័រ ១៥

វ៉ាក់សំាងប្រឆំាងជំងឺកូវីដ១៩
ដ្រលជាជំនួយរបស់ចិននឹងមកដល់កម្ពជុានៅអំឡុងខ្រកុម្ភៈ

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពៃញៈ វ៉ាក់សំាងប្រឆាំង
ជំងឺកូវីដ១៩ដ្រលជាជំនួយ
របស់ប្រទ្រសចិននឹងមកដល់
កម្ពុជានៅអំឡុងខ្រកុម្ភៈឆា្នាំ
២០២១ខណៈដ្រលក្រសួង
សុខាភិបាលបានប្រកាសពីការ-

រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី២នាក់
ទៀតដ្រលជាករណីនាំចូល។
ក្រពីការអំពាវនាវឱ្រយពលរដ្ឋ

បន្តបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុង-
ការចូលរួមទប់សា្កាត់ការរីករាល-
ដាលជំងឺកូវីដ១៩លោកស្រី
ឱវណ្ណឌីនរដ្ឋល្រខាធិការនិង
ជាអ្នកនាំពាក្រយក្រសួងសុខា-

ភបិាលបានឱ្រយដងឹពីម្រសលិមញិ
ថាវ៉ាក់សំាងប្រឆំាងជំងឺកូវីដ១៩
របស់ក្រមុហុ៊នសីុណូហ្វាមដ្រល
រដា្ឋាភិបាលចិនផ្តល់ជូនកម្ពុជា
នឹងមកដល់កម្ពុជានាអំឡុង
ខ្រកមុ្ភៈឆា្នាំ២០២១។លោកស្រី
បន្តថាជាដំណាក់កាលដំបូង
ន្រះចិននឹងបញ្ជនូវ៉ាក់សំាងចំនួន

៣០មុឺនដូសមកដល់កម្ពុជា
ជាមុនសិន។
បើតាមលោកស្រីឱវណ្ណឌីន

វ៉ាក់សំាងប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩
របស់ក្រមុហ៊នុសុីណូហ្វាមគជឺា
វ៉ាក់សំាងមួយដ្រលមានកម្រិត
ប្រសទិ្ធភាពរហតូដល់ទៅ៧៩,៣៤
ភាគរយ។...តទៅទំព័រ  ៤

បង្ហោះ ខ្លៃង 
ក្ម្រងៗ នាំគ្នាបង្ហោះខ្ល្រងល្រងនៅខណ្ឌជ្រយចង្វាររាជធានីភ្នំព្រញកាលពីថ្ង្រម្រសិលមិញ។រូបថតហុងមិនា

ច្របាប់ពាណិជ្ជកម្មចំនួន២នឹងត្រវូធ្វើវិសោធនកម្ម
ហុឹន ពិសី

ភ្នពំៃញៈ កម្ពជុានងឹធ្វើវសិោធ-
នកម្ម «ច្របាប់ស្តីពីសហគ្រស
ពាណជិ្ជកម្មនងិច្របាបស់្តពីវីធិាន
ពាណិជ្ជកម្មនិងបញ្ជីពាណិជ្ជ-
កម្ម»ក្នងុព្រលឆាប់ៗ ក្រយពី
ទទួលបានការឯកភាពជាគោល-

ការណ៍ពីគណៈកមា្មាធិការគោល-
នយោបាយស្រដ្ឋកិច្ច និងហិ-
រញ្ញវត្ថុ(គ.ស.ហ)ក្នុងគោល-
បំណងដើម្របីលើកកម្ពស់ភាព-
ទាក់ទាញសម្រប់ការវនិយិោគ
នៅកម្ពុជាបន្ថ្រមទៀត។
ក្នុងកិច្ចប្រជុំដ្រលបានរៀបចំ

ឡើងកាលពីថ្ង្រទី១៨ខ្រមករា

នៅទីស្តីការក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច
នងិហរិញ្ញវត្ថុមានការចលូរមួពី
លោកអូនព័ន្ធមុនីរ័ត្នរដ្ឋមន្ត្រី
ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
និងជាប្រធានគណៈកមា្មាធិការ
គោលនយោបាយស្រដ្ឋកចិ្ចនងិ
ហរិញ្ញវត្ថុ(គ.ស.ហ)នងិលោក
បា៉ានសូរស័ក្តិ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង

ពាណជិ្ជកម្មព្រមទាងំថា្នាក់ដឹកនាំ
ជាន់ខ្ពស់ក្រសងួពាក់ពន័្ធមយួ-
ចំនួនទៀត។
ស្រចក្តីប្រកាសពត័ម៌ានកចិ្ច-

ប្រជុំ គ.ស.ហបានឱ្រយដឹងថា
ការធ្វើវសិោធនកម្មច្របាប់ទាងំ២
គឺក្នងុគោលបំណងដើម្របីលើក-
កម្ពស់...ត ទៅ ទំព័រ ១០

លោកសខ្រងជំរុញ
ឱ្រយបង្កើនកិច្ចសហការ
ដោះស្រយអំពើហិង្រសា
លើស្ត្រីគ្រប់ទម្រង់

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំៃញៈ លោកសខ្រងរដ្ឋ-
មន្ត្រីក្រសួងមហផ្ទ្រ ជំរុញឱ្រយ
ភាគីពាក់ព័ន្ធបង្កើនកិច្ចសហ-
ការដោះស្រយបញ្ហោអំពើហិង្រសា
លើស្ត្រីគ្រប់ទម្រង់ ខណៈរដ្ឋ-
មន្ត្រីក្រសងួកចិ្ចការនារីបារម្ភពី
ការកើនឡើងអំពើហិង្រសាលើ
ស្ត្រីនៅក្នងុប្រទ្រសក្នងុអឡំងុ-
ព្រលវិបត្តិកូវីដ១៩ប្រសិនបើ
វិធានការបង្ការទប់សា្កាត់ និង
ផ្តល់កិច្ចការពារទៅលើស្ត្រី
មានការធា្លាក់ចុះ។
ការលើកឡើងទាំងន្រះបាន

ធ្វើឡើងកាលពីម្រសិលមិញក្នុង
ពិធីប្រកាសផ្រសព្វផ្រសាយឱ្រយប្រើ-
ប្រស់ជាផ្លូវការ...តទៅទំព័រ ៤

 នៀម   ឆៃ ង 

ភ្នពំៃញៈ  ការិយាល័យឧត្តម-
ស្នងការអង្គការសហប្រជា-
ជាតិទទួលបន្ទកុផ្ន្រកសិទ្ធិមនុស្រស
OHCHRបានប្រគល់ពានរង្វាន់
យវុជនសទិ្ធិមនសុ្រសឆា្នាំ២០២០
ដល់យុវជន៦ក្រុមដ្រលបាន
ផលិតវីដ្រអូខ្លីៗមានខ្លឹមសារ
លើកកម្ពស់និងការពារសិទ្ធិ-
មនុស្រសគណន្រយ្រយភាពលើការ-
អភិវឌ្រឍនិងសន្តភិាពនៅកម្ពជុា។
ពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ន្រះធ្វើ

ឡើងកាលពីថ្ង្រសៅរ៍សបា្ដាហ-៍
មុនសម្រប់ក្រុមទាំង៦ដ្រល
មានសមាជិក២៧នាក់ហើយ
ក្រុមដ្រលទទួលបានពានន្រះ
ត្រវូបានជ្រើសរីសពីក្រមុចូល-
រួមសរុប១៨...តទៅទំព័រ ៥

OHCHRផ្ដល់រង្វាន់
ដល់យុវជន៦ក្រមុលើ
ការផលិតវីដ្រអូលើក
កម្ពស់សិទិ្ធមនុស្រស
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  លិខិត របស់ អ្នក នាំពាក្យ     
      ក្សួងម ហា ផ្ទ្
   ផ្ញើ ជូន  
លោក នពិន្ធ នាយកសារពត័-៌  

មាន ភ្នំព្ញ ប៉ុស្តិ៍
លោក នពិន្ធ នាយក ជាទ ីស-្ 

ឡា ញ់ រាប់ អាន!
កៃយ ពី បាន អាន អត្ថបទ- 

សារ ព័ត៌មា ន រប ស់លោក ចុះ 
ថ្ងៃទី១៨  ខៃម ករា ឆ្នាំ ២០២១  
កៃម ចំណង ជើង ថា «លោក 
ស  ខៃង ឱៃយ បបំាត ់សឡំៃង រខំាន 
លើស កមៃិត ពី យាន យន្ត» ខ្ញុំ 
សមូ ផ្ញើជនូ នវូ ការចាប ់អា រម្ម ណ ៍
របស់ ខ្ញុំ មួយចំនួន ពាក់ព័ន្ធ  នឹង 
អ ត្ថបទ នៃះ ដូច ខា ងកៃម ៖

បន្ទាប ់ព ីកៃសងួ មហាផ្ទៃ បាន 
ដាក ់ចៃញ  សៃចក្ត ីណៃ ន ំស្តពី-ី 
ការបង្ក សំឡៃង រំខាន ដោយ 
យានយ ន្ត   គៃប់ បៃ ភៃទ កាលពី 
ថ្ងៃទី ១៥ ខៃ មករា  ឆ្នាំ២០ ២១  
យើងខ្ញុំ  សង្កៃត ឃើញ ថា ឆ្លង 
តាម សៃចក្តី ណៃនំ នៃះ បៃជា - 
ព លរដ្ឋ ទូទៅ បាន សម្តៃង ការ- 
អប  អរ សាទរ នងិ សនៃយា ចលូរមួ 
អនុវត្ត យា៉ាង សកម្ម ជា មួយ 
អាជា្ញា ធរមាន សម ត្ថ កិច្ច គៃប់ 
លដំាប ់ថា្នាក ់ នងិ កងកមា្លា ំង មាន 
សមត្ថ កិច្ច  នៅ មូលដា្ឋា ន។  
ទន្ទមឹនៃះ ក៏ មាន មតិ មួយ ចំនួន 
សម្តៃង ការយ ល់ឃើ  ញផៃសៃ ងៗ 
ថា  ការណៃនំ ឱៃយ លុ បបំ បាត់ 
ការបង្ក សំឡៃង ពី យាន យ ន្ត 
កៃច្នៃ គឺជា រឿង ល្អ ក្នុងការ កាត់- 
ប ន្ថយ  ការរំខាន ដល់ ពលរដ្ឋ  
ប៉ុន្តៃ វា មិនមៃ នជា ចំណុច ដៃល 
មាន ហានភិយ័  ខ្ពស ់ក្នងុការ បង្ក 
ឱៃយ មាន គៃះថា្នា ក់ ចរា ចរណ៍- 
បណ្តាល ឱៃយ បាត់ បង់ ជីវិត  
នោះ ទៃ។ 

ខ្ញុំ សូម គូស ប ញ្ជាក់  ជូន  សា- 
ធារ ណ ជន ជៃប  តាមរយៈ 
សារព័ត៌ មាន  រ បស់លោ ក ន- 
យ កថា ការ ដាក ់ចៃ ញ នវូ វធិាន- 
ការ លុបបំ បាត់ សំឡៃង រំខាន 
លើស កមៃិត ដៃល បង្ក ឡើង 
ដោយ យា ន យន្ត គៃប់ បៃភៃទ  
គឺ មិន មៃ នជា រឿង ថ្មី នោះទៃ ។ 
កិច្ច ការ នៃះ តៃូវ បានចា ត់តាំ ង 
អនវុត្ត សៃបតា ម សា្មារត ីនៃ ចៃបាប ់
ស្តីពីកិច្ចការ ពារ ប រិសា្ថាន និង 
ការ គៃ ប់គៃង ធន ធាន ធ ម្មជាតិ  
ឆ្នាំ១៩៩ ៦  និង អ នុកៃឹតៃយ លៃខ 
៤២ អនកៃ  បក ចុះ ថ្ងៃទី១០ 
ខៃ កក្កដា ឆ្នាំ២ ០០០ស្តីពី  កា រ- 
តៃ ួតព ិនតិៃយ  កា រ បពំ ុល ខៃយ ល ់ ន ិង  
ការរំ ខាន ដោយ សំឡៃ ង  ដៃល 
បាន កមៃិត កំណត់ សំឡៃ ង 
អតិបរ មា អនុញ្ញាត  ឱៃយ បញ្ចៃញ- 
សំឡៃង  នៅលើ ផ្លូវ សាធា រណៈ  
ចំពោះ យានយ ន្ត  និង កមៃិត- 
កំណត់ សំឡៃង អ តិបរមា ដៃល 

អនុញ្ញាត នៅ តំបន់ សា ធារ ណៈ 
និង តំបន់ លំនៅឋា ន  ដៃល ក្នុ ង 
នោះ  រួម ទាំង តំបន់ មន្ទី រពៃទៃយ 
សាលា រៀន ស ណ្ឋាគា រ និងគៃះឹ- 
សា្ថាន រដ្ឋ បាល ជា ដើម ។ ល។ 

 ផ្អៃកលើ  មូលដា្ឋា ន គតិ យុត្ត 
ខាង លើនៃះ បៃតិ កម្ម បៃប ចំ- 
អ ក និ ង មើលសៃ ល ចំពោះ 
វិធានការ នៃះហា ក់ដូ ច ជា  មាន 
ការ រើស អើង និង មិនបាន គិតគូ រ  
គៃប់ ជៃុងជៃ យ ដល់ បៃជា- 
ព លរ ដ្ឋ ដៃល ទទួលរង ផល- 
ប៉ះពា ល់ ឬ ជា អ្នក រងគៃះ- 
ដោយ បៃយោល  ដោយ សា រ  
សំឡៃង រំខាន ទំាង នៃះឡើយ។ 
សឡំៃង រខំា ន អាច មនិ ចោទ ជា 
បញ្ហា សមៃប់ អ្នក ដៃល ពុំមាន 
បញ្ហា សុខភា ព  ហើយ ទោះបី 
សំឡៃង រំខាន ទំាងនៃះ មិន សមា្លាប់ 
ជីវិត មនុសៃស ក៏ពិត មៃន  ប៉ុន្តៃ វា 
បង្ក  ការ ប៉ះពាល់  ដល់  សិទ្ធិ រស់- 
នៅ  នងិ អារម្ម ណ ៍ របស ់អ្នក ដទៃ 
ជា ពិ សៃស អ្នក ជំងឺ សមៃក 
នៅតា ម មន្ទរីពៃទៃយ  ឬ នៅ លនំៅ- 
ឋាន  ដៃល តៃវូការ ភាពស្ង ប់សា្ងា ត់  
ជាបៃ ចំា  និង សិសៃស -និសៃសិត ដៃល 
តៃូវ ការ ផ្តោតអា រម្មណ៍ លើ ការ- 
សិកៃសា រៀនសូ តៃ ទោះ នៅតាម 
គៃឹះសា្ថាន អប់រំ ន ន ក្តី ឬ នៅ 
តាម លំនៅឋា ន  ក្តី។

 ក្នុងន័យ នៃះ ទោះ បី សំឡៃង 
រំខាន មិន កើតមា នឡើ ង នៅ 
គៃប់ ទីកន្លៃង និង មិន ប៉ះពា ល់ 
ដល់ បៃជា ពល រ ដ្ឋទូ ទាំង បៃ- 
ទៃស ក៏ដោយ  ប៉ុន្តៃ វិធានការ 
នៃះ គឺជា ការអនុវ ត្តសៃ ប តាម 
គោលកា រណ ៍ចៃបាប ់នងិ លខិតិ- 
ប ទដា្ឋាន របស់ រាជរ ដា្ឋា ភិ បាល  
ដៃ ល កំ ពុង ស្ថិតនៅ ជា ធរមាន 
ដោយ គា្មាន ការរើស អើង  ដើមៃបី  
រ ួមចណំៃក ការពារ ចពំោះ បៃជា- 
ព លរដ្ឋ ក្នុង ចំនួន សមា មាតៃ 
ណមួ យ នោះដៃ លជា អ្នក រង- 
គៃះ ដោយសា រ ការរំខាន មក 
ពី សំឡៃង  ហើយ ដៃល ផល- 
ប៉ះពា ល់ បង្ក ឡើង ដោយ បញ្ហា 
នៃះ មនិគ ួរ  តៃ ូវបា ន   មើលសៃល 
នោះឡើយ។ នៃះ  គឺជា វិធាន- 
ការដៃល តៃូវបាន ចាត់ តាំង 
អនុវត្ត សៃប តាម ចៃបាប់ និង 
លិខតិ ប ទដា្ឋាន ជា ធរមាន របស់ 
រាជ រ ដា្ឋា ភ ិបាល ហើយ អ្នក រិះគន ់
ដៃល ខ្វះ មូលដា្ឋាន ពិចារណ 
ផ្អៃកលើ សា្មារតី នៃ ចៃបាប់មាន  
ន័ យថា   ជា អ្នក បដិសៃធ មិន 
គោរព ចៃបាប់។ 

ដោយ ឡៃក ការ ដាក់ ចៃញ  
វិធាន ការ លុបបំ បា ត់ សំឡៃង  
រំខាន នៃះមិន មៃន មានន័ យថា 
អាជា្ញា ធរមាន សមត្ថ កិច្ច  មិន បាន 
យក ចិ ត្តទុ កដាក់ គិត គូរ ដល់ 
បញ្ហា ចរា ចរណ៍ នោះទៃ ។ជាក់- 

ស្តៃ ង ការព ងៃងឹ ការ អនវុត្ត ចៃបាប ់
ចរា ចរណ៍ តៃូវ បាន ចា ត់តាំង  
អនុវត្ត ជា បៃចាំ  ជាពិ សៃស 
ចាប់តាំងពី ចុង ឆ្នាំ២ ០១៥ នៃ 
ដំណើរ ការ យុទ្ធន ការ  រឹ តបន្តឹង 
ចៃបាប់ ចរា ចរណ៍ ផ្លូវគោក ដៃល 
បាន ផ្តើម ចៃញ ពី វិធាន ការ ផៃស ព្វ- 
ផៃសាយ អប់ រំ និង វិធានកា រ បន្ត- 
ប ន្ទាប់  ជាដំ ណក់ កាលៗ ដូច ជា  
ការ តៃួតពិ និតៃយ កា រផាកពិ ន័យ 
និង  រហូត ឈាន ដល់  ការធ្វើ - 
វិ សោធនក ម្ម ចៃបាប់ និ ង លិខិត- 
បទ ដា្ឋាន គតិ យុត្ត  កៃម ចៃបាប់ មួ យ 
ចំនួ នទៀតដើមៃបី ពងៃឹង បៃសិទ្ធ- 
ភាព ការគៃ ប់គៃ ង ចរាច រណ៍ ជា- 
ពិ សៃស កាត់ប ន្ថយ អតៃគៃះ- 
ថា្នា ក់ ឱៃយ បាន ជា អតិ បរ មា  ។

ឆ្នាំ២ ០២០ក ន្លង ទៅនៃះ 
តៃូវបាន កំណត់ ជា ឆ្នាំ នៃ ការ - 
រឹត បន្តឹង ការអ នុវ ត្តចៃបាប់ ចរា- 
ចរណ៍ ផ្លូវ គោក ដៃល ក្នុង រយៈ- 
ពៃ ល១០ ខៃនៃ ឆ្នាំ ២០២០  
អតៃ គៃះ ថា្នាក់ ចរា ចរណ៍ បាន 
ថយចុះ២៣% អ្ន កសា្លាប់ ថយ 
ចុះ១៧%  និង អ្នក របួស ថយ 
ចុះ  ២៣% ធៀ ប  ន ឹង រ យៈពៃ ល 
ដូចគា្នា ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩ ។ការ- 
ថយ ចុះ នៃ អតៃ គៃះថា្នាក់ 
នៃះមិន ទាន់ រាប់ បញ្ចូល  នូវ 
កំណើន យាន យន្ត គៃប់ បៃភៃទ 
អ្ន កបៃើ បៃស់ ផ្លូវ និង ហៃដា្ឋា- 
រចន សម្ពន័្ធ  ដៃល បន្ត កើន ឡើង 
ជា លដំាប ់ព១ីឆ្នាទំៅ១ឆ្នា។ំ  
ការសមៃ ចបា ន លទ្ធ ផល  វិ ជ្ជ- 
មា ន នៃះដោយសា រ  មានការ 
ចលូរមួ គាទំៃ ព ីគៃប ់ម ជៃឈដា្ឋា ន 
រួ មទាំង កងក មា្លាំង មាន សមត្ថ- 
កិច្ច  និង បៃជាព លរដ្ឋ ទូទៅ ដៃល 
ជា អ្នក បៃើបៃ ស់  ផ្លូវ  សាធា រណៈ ។ 

លើ សពីនៃះ ទៀត ការយក - 
ចិ ត្តទុ កដាក់  ចំពោះ វិធានការ 
ពងៃឹង សន្តិសុ ខ សណ្តាប់ ធា្នាប់ 
សាធា រណៈ  និង សុវត្ថ ិភាព សង្គម  
តៃូវ បាន យក ចិ ត្តទុក ដាក់ អនុ- 
វ ត្តមិន តៃឹម តៃ ក្នុង វិសាលភា ព 
នៃ ការងារ គៃប់ គៃង ចរាច រណ៍ 
នងិ  បញ្ហា សឡំៃង រខំាន ប៉ណុ្ណោះ  
ទៃ  ជាក់ ស្តៃ ង បច្ចុបៃប ន្ននៃះ  រាជ- 
រ ដា្ឋាភិ បាល  បាន និង កំពុង កៃ- 
លម្អល ក្ខណ សមៃបត្តិនៃ គោល- 
នយោបា យ ភូមិ ឃំុ  សងា្កាត់  មាន 
សុវត្ថិ ភាព សំដៅ ដោះសៃ យ 
បញ្ហា បៃឈម នន  ដៃល អាច 
កើតមា ន ឡើង ពាក ់ពន័្ធ នងឹ អន្តរ- 
វសិ ័យ ក្នងុ គោល បណំង ពងៃងឹ 
ទំាង កៃប ខ័ណ្ឌ សន្តសុិខ សណ្តាប់- 
ធា្នាប់  សាធារណៈ  សុខុមាល- 
ភាព  និង ភាព សុ ខដុមរ មន 
ជារមួ សមៃប ់បៃជា ពលរដ្ឋ គៃប ់
មជៃឈ ដា្ឋាន នៅក្នុ ង  សង្គ ម ៕ 

                                                                       
ថ្ងៃអងា្គារ  ៦កើត  ខៃមាឃ  ឆ្នាំ 
ជូ ត ទោស័ ក ព .ស. ២៥៦ ៤ 

រាជធា នី ភ្នំពៃញ  ថ្ងៃទី ១៩  
ខៃមករា  ឆ្នាំ២០ ២ ១

អ្នក នាំពា ក្យ ក្សួងមហាផ្ទ្  

នៅ សុី វុត្ថា

ភ្នំព្ញៈ  រដ្ឋបាល ខណ្ឌដូន- 
ពៃញ  កាល ពីមៃសិល មិញ  បាន- 
ឃាត់ ខ្លួន អ្នក   បនោ្ទា បង់ នៅតាម 
សួនចៃបារ   និង តាម ចិញ្ចើម ផ្លូវ 
សាធារណៈ បាន ចំនួន ១៣ ន ក់ 
យក ទៅ ធ្វើ ការ  អប់រំ ណៃនំ 
ដើមៃបី កំុឱៃយ បៃពៃតឹ្តបៃប នៃះ លើក-  
កៃយ ទៀត ពៃះ វា បង្ក ឱៃយ មា ន 
ក្លិន ឆ្អៃះ  ខូច បរិសា្ថាន នៅ តាម 
 ទី តាំង ទាំង នោះ ។

លោក សុខ ពៃញ វុ ធ អភិបា ល 
ខណ្ឌ ដូន ពៃញ កាលពី  មៃសិល-  
មិញ  បាន ចាត់ ឱៃយ កមា្លាំង បៃជា - 
ការពារ ខណ្ឌ ដូន ពៃញ  បន្ត ចុះ 
ធ្វើ សណ្តាប់ធា្នាប់ ក្នុង មូល ដា្ឋាន 
កប៏ាន ជបួ កៃមុ ម៉តូឌូបុ នងិ ម៉តូ-ូ 
កង់ ៣ ចំនួន ១៣នក់ ដៃល 
បាន ឈប់ យានជំនិះ របស់ ខ្លួន 
ហើយ ទៅ បនោ្ទា បង់ នៅ តាម 
ដើម ឈើ តាម សួន ចៃបារ និង 
តាម ទីសាធា រណៈ ផៃសៃង ៗ  ។

លោក  ពៃញ វុធ  បាន ថ្លៃង ហើ យ 
តៃូវ បាន បង្ហាះ នៅ ក្នុង ផៃច 
ហ្វៃស ប៊ុក របស់   សាលា ខណ្ឌ 
ដនូ ពៃញ  កាលពមីៃសលិ មញិ ថា៖ 
«កា រ បនោ្ទា បង់ បៃបនៃះ ធ្វើ ឱៃយ 
បាត់ បង់ សណ្តាប់ ធា្នាប់ របៀប- 
រៀបរយ និង បង្ក ឱៃយ មាន ក្លិន 
ឆ្អៃះ ឆ្អាប ដល់ អ្នក ធ្វើ ដំណើរ។ 
ភា្លាមៗ នោះ កមា្លាងំ យើង  កប៏ាន 
អញ្ជើញ ពកួគាត ់មក ធ្វើការ អបរ់ ំ
ណៃនំ នៅ សាលាខណ្ឌ ដូន - 
ពៃញ និងបាន ឱៃយ ពួកគាត់ 
ធ្វើការ បាញ ់លាង សមា្អាត កន្លៃង 
ដៃល ពកួ គាត ់បនោ្ទា បង ់ រចួ ទើប 
អនញុ្ញាត ឱៃយ ពកួ គាត ់តៃឡប ់ទៅ 

វិញ »។
លោក អភិ បាលខណ្ឌ រូបនៃះ 

ក៏បាន សំណូម ពរ ដល់ បៃជា - 
ពល រដ្ឋ ទាងំ អស ់សមូកុ ំយក គរំ ូ
តាម ពួក គាត់ និង រក កន្លៃង 
បនោ្ទា បង់ ឱៃយ បាន តៃឹម តៃូវ នៅ 
បន្ទបទ់កឹ សាធារណៈ ឬ ឯក ជន 
ចៀសវាង  បង្ក ភាព អនធិប តៃ យៃយ 
បាត់ សណ្តាប់ ធា្នាប់ អន ម័យ 
និង ប៉ះពាល់ ដល់ សុខភាព 
សាធា រណជន ផង ដៃរ ។

លោក គាត រងៃស ីបៃធាន មន្ទរី 
បរិសា្ថាន រាជធានី ភ្នំពៃញ បាន 
សម្តៃង ការគាំទៃ ដល់ អាជា្ញាធរ 
គៃប ់ខណ្ឌ មនិ ថា ខណ្ឌដនូពៃញ 
ក្នងុការ ឃាត ់អ្នក ដៃល បនោ្ទា ប ង ់
គា្មាន សណ្តាប់ ធា្នាប់ បៃបនៃះ  ដើ មៃបី  
យកមក អប់រំ ឱៃយ បុគ្គល អ្នក- 
បៃពៃឹត្តរាងចាល ហើយ អាជា្ញា - 
ធរ  ចាត់វិធានការ នៃះ គឺជា រឿង 
សម ហៃតុ សម ផល បំផុត។

លោក ថ្លៃងថា៖ «វា ជា រឿង 
ទទូៅ ហើយ ដៃល បៃជាពលរដ្ឋ 
គាត់ បាន គាំទៃ ក្នុងការ ឃាត់ - 

ខ្លនួ  យក មក អប់រំ ឬ ពិន័យ  ចំពោ ះ 
ការ បនោ្ទា បង់ គា្មាន ស ណ្តា  ប់ - 
ធា្នាប់ នៃះ។ នៃះ ជាការ ណៃនំ 
របស ់អភបិាល រាជធាន ីភ្នពំៃញ 
និង អាជា្ញាធរ មូលដា្ឋាននៅ ទូទំា ង 
បៃទៃស  ឱៃយ មាន វធិានការ បៃប- 
នៃះ  ពៃះ វា ស្ថតិនៅ ក្នងុ គោល - 
នយោ បាយ ភូមិ  ឃំុ  មាន សុ វតិ្ថ - 
ភាព ពាកព់ន័្ធ នងឹ អន មយ័  នងិ  
បរិសា្ថាន សា្អាត»។ 

លោក  ចាប ឌី ណ នយក- 
រដ្ឋ បាល ខណ្ឌដូ នពៃញ  បាន  
បដិសៃធ  ធ្វើ អតា្ថា ធិបៃបាយ ជុំ វិញ 
ករណី នៃះ ។

លោក សន សុី និ ត បៃជា - 
ពល រដ្ឋ មា្នាក់ នៅក្នុង រាជ ធានី 
ភ្នំពៃ ញ  និយាយ ថា ការ បនោ្ទា- 
បង់ នៅតាម ទី សាធា រណៈ  ពិត - 
ណស់វា នឹងធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពាល់ ដ ល់   
បរិសា្ថាន និង សោភ ណភាព 
ទកីៃ ុង ជាពសិៃស អាច នងឹ បង្ក 
ឱៃយ មាន ធុំក្លិន ឆ្អៃះ  ដល់ សា ធា - 
រណជន  ដៃល ធ្វើដំណើរ ឆ្លង - 
កាត់ ។ ប៉ុន្តៃ លោក លើក ឡើង 
ថា  មុន នឹង មាន វិធានការ បៃប- 
នៃះ អាជា្ញាធរ រាជ ធានី ភ្នំពៃញ 
គួរតៃរៀបចំ   សាង សង់ បង្គន់  
សាធារណៈ ឱៃយបាន ចៃើន នៅ 
គៃប់ ទី កន្លៃង សមៃប់ ឱៃយ អ្នក ធ្វើ - 
ដំណើរ តាម ដង ផ្លូវ អាច បនោ្ទា - 
បង់ បាន ជា មុន សិន  ។ 

លោកបាន  បន្ត ថា៖ «ខ្ញុ ំយល ់
ឃើញ ថា វា ប៉ះពាល់ បរិសា្ថាន 
និង ក្លិន មិនល្អ នៅពៃលដៃល 
គាត់  ទៅ បនោ្ទា បង់ បៃបនៃះ។ 
ប៉នុ្តៃ បៃហៃ ល គាត ់រក បង្គនម់និ 
ឃើញ  មិន មាន បង្គន់  និង បៃញា ប់ 
ដឹក ភ្ញៀវ ទើប គាត់ បនោ្ទា បង់ នៅ 
តាម ទីសាធារណៈ បៃបនៃះ»។

ទោះជា យា៉ាងណលោក ថា   
បៃសិន បើ  អាជា្ញា ធរ បាន សង់   - 
បង្គន ់សាធា  រណៈ  ចៃើន   នៅ គៃប ់
ទីតាំង រួច ហើយ  ប៉ុន្តៃ អ្នក ធ្វើ - 
ដំណើរ អ្នក  រត់ ម៉ូតូឌុប  និង  អ្នក- 
រត ់ម៉តូ ូកង ់៣នៅតៃ បន្ត បនោ្ទាបង់ 
នៅ តាម ទី សាធារណៈ ទៀត នោះ  
ចាំ អាជា្ញា ធរ ចាប់ ផាក ពិន័យ៕

អាជ្ញាធរខណ្ឌដូនពេញឃាត់ខ្លនួអ្នកបន្ទោ-
បង់តាមទីសាធារណៈ១៣នាក់យកទៅអប់រំ

 អ្នក បន្ទោ បង់ តម ផ្លវូ សាធារណៈ  តូ្វ ឃាត់ ខ្លនួ ទៅ អប់ រំ  ។ រូបថត ខណ្ឌ ដូន ពៃញ 
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សុទ្ធ គឹម សឿន

មណ្ឌលគិរីៈ បៃជា សហគមន៍ 
ជាង ១៥ ២០០គៃួសារ ដៃល 
រស់នៅ កៃបៃរ តំបន់ ដៃនជមៃក 
សត្វពៃ សៃ ពក  នងិ ភ្ន ំពៃច  ខៃត្ត- 
មណ្ឌល គិរី  បាន បញៃឈប់ មុខរបរ 
កាប់ បំផ្លាញ ពៃឈើ  និង ការបរ- 
បាញ ់សត្វពៃ  ដោយ ពកួគៃ ងាក មក   
ធ្វើជា ឆ្មាំ ការពារ  និង ជួយ អភិរកៃស 
ពៃ ឈើ  និង សត្វពៃ វិញ  ខណៈ 
ពលរដ្ឋ ភាគចៃើន បាន ចាប់យក 
មុខរបរ កសិកម្ម  កសិ-ឧសៃសា ហ- 
កម្ម  និង មុខរបរ រក ឃ្មុំ។

លោក សៃង ទៀក  នាយក អង្គ-  
ការមូល និធិ សកល សមៃប់ អភិ- 
រកៃស ធម្មជាតិ (WWF) ថ្លៃង ពី 
ថ្ងៃទី១៨  មករា ថា  ព លរដ្ឋ ចំនួន 
ជាង ១៥ ២០០គៃសួារ មកព ី១៨ 
សហគមន ៍ដៃល កពំងុ រសន់ៅ កៃបៃរ 
តំបន់ ដៃនជមៃក សត្វពៃ សៃ ពក  
នងិ ភ្ន ំពៃច នៅ ក្នងុ សៃកុ កោះ ញៃក  
ខៃត្ត មណ្ឌលគរិបីាន បញៃឈប ់មខុ របរ   
កាប់ បំផ្លាញ ពៃឈើ  និង ដើរ បរ- 
បាញ់ សត្វពៃ ដោយ ខុស ចៃបាប់ ។ 
ពួក គាត់ បាន ផ្ដាស់ ប្ដូរ ឥរិយាបថ 
ងាក មកជួយ ការពារ  និង អភិរកៃស 
ពៃ ឈើ  និង សត្វពៃ វិញ  ដោយ 
ពកួគាត ់បាន មក ចាប់យក មខុ របរ   
ធ្វើ  សៃ ចម្ការ  កៃច្នៃ ដើម ឫសៃសី  ទៅ 
ជា វត្ថ ុបៃើបៃស ់ ឬ វត្ថ ុអន ុសៃសាវ រយី ៍
នានា  នងិ មខុរបរ ដើរ រកឃ្មុ ំនៅក្នងុ 
ពៃ។ ពួកគាត់ បាន ចងកៃង គា្នា ជា 
សហគមន ៍តចូៗ ដើមៃប ីងាយ សៃលួ   
រក ទីផៃសារ សមៃប់  លក់ ផលិតផល 
ដៃល ពួកគាត់ ផលិត បាន។

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«អង្គការ  

WWF បាន ជយួ ពកួគាត ់តាម រយៈ   
បច្ចៃកទៃស  ចងកៃង ជា សហគមន៍ 
សៃបចៃបាបជ់យួ បណ្ដុះ បណ្ដាល   ព ី
បច្ចៃកទៃស កសកិម្ម  ការកៃច្នៃ ឫសៃស ី 
នងិ ការវៃច ខ្ចប ់ទកឹ ឃ្មុ។ំ ជា ការ កត-់  
សម្គាល ់របស ់យើង  គ ឺមនុ នងិ កៃយ   
ពកួ គាត ់ចងកៃង គា្នា ជា សហ គមន៍  
គ ឺជវីភាព ពកួគាត ់ខសុគា្នា បៃមណ 
ជាង ២០ ភាគ រយ»  ។ 

លោក បន្តថា ៖«មន ន័យថា  
បនា្ទាប់ពី បង្កើត ឱៃយ ស ហគមន៍  គឺ 
ចំណូល រកបាន ចៃើនជាង មុន  
ហើយ ពួកគាត់ ក៏ មិន បារម្ភ បៃ- 
ឈម នឹង ផ្លូវចៃបាប់ ដៃរ»។ 

បៃធាន សហគមន ៍អ បនួ លើ ឃុ ំ
អ បួន លើ  សៃុក កោះ ញៃក  ខៃត្ត 
មណ្ឌលគិរី  លោក ធឿន ង៉ៃត  
នយិាយ ពថី្ងៃ ទ១ី៨ មករា ថា  បនា្ទាប ់  
ពី បង្កើត សហគមន៍ កាលពី ឆ្នាំ 
២០១៥  អ្នកភូមិ មន ជីវភាព ល្អ- 
បៃសើរ ជាង អំឡុង ពៃល ចូល ពៃ 
កាប  ់ឈើនងិការបរ បាញ់ សត្វ ពៃ។  
នៃះ ដោយ សារ ពួកគាត់ បាន ទទលួ  
ចណំៃះដងឹ  ជនំាញនងិ បច្ចៃក ទៃស   
ព ីអង្គការWWFនងិ កៃសងួ បរសិា្ថាន   
ពី ការដាំដុះ ដំណំ កសិកម្ម  និង 
ជំនាញ រួមផៃសំ មួយចំនួន ទៀត។

លោក ថ្លៃងថា ៖«កាលពី មុន  
ពលរដ្ឋ យើង គា្មាន ចណំៃះដងឹ ផ្នៃក- 
កសកិម្ម  ជនំាញ អ្វ ីទៃ  ហើយ អ្នក ខ្លះ  
ដាំ ដំណំ បាន តិចតួច  គា្មាន ទីផៃសារ 
លក ់ អ៊ចីងឹ ម្នាក់ៗ  គ ឺមន តៃ ការ ដើរ- 
ចលូ ពៃ កាប ់ឈើ លក ់នងិ បរបាញ់   
សត្វពៃ យក សា ច់លក់ នៅ ផៃសារ។ 
កៃយ មក ក៏មន ការអប់រំ  ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ  ណៃនា ំព ីអង្គការនងិ អាជា្ញាធរ  
ពួក ខ្ញុំ ក៏ នាំគា្នា ជួយ ការពារ ពៃឈើ  

និង សត្វពៃ វិញ»។  
បើ តាម ការរៀបរាប់ របស់ លោក   

គង់ សុធា  អាយុ៤០ឆ្នាំ  បៃជា- 
សហ គម ន៍អ បួន លើ  គឺ លោក មន 
ជវីភាព ល្អបៃសើរ ជាង មនុ  ដោយ- 
សារ មន ជំនាញ ដាំ ដំណំ បន្លៃ  
និង មុខរបរ រួមផៃសំ ផៃសៃងៗ ទៀត។ 
ចំពោះ ផលិតផល ដៃល សហ- 
គមន៍ ផលិត  តៃូវបាន អង្គការ  
WWF  នងិ អាជា្ញាធរ ជយួ រក ទផីៃសារ  
ក៏ដូចជា កៀរគរ ឈ្មួញ មកជួយ 
ទិញ ពី កសិករ ដល់ មូលដា្ឋាន។

លោកនិយាយ ថា ៖«កាលពី មុន 
ខ្ញុ ំចលូទៅ ក្នងុ ពៃ ម្ដងៗ ជតិ កន្លះ ខៃ  
ដើមៃបី កាប់ ឈើ យកមក លក់ ឱៃយ 
ឈ្មួញ  ពៃះ ឈ្មួញ ដៃល ជា អ្នក- 
ទិញ ឈើ  គៃ ចាំ ទិញ ពី យើង។  ជា- 
ធម្មតា យើង ចូលទៅ ពៃ ចៃើន ថ្ងៃ 
បៃបនៃះ គឺ គា្មាន ចំណីអាហារ អ្វី ទៃ  
គឺ យើង មន តៃ បាញ់ សត្វ ដៃល 
នៅក្នុង ពៃ នោះ បរិភោគ។ អ៊ីចឹង 

ពៃល ពកួ ខ្ញុ ំចលូ ពៃ ម្ដងៗគ ឺកាប ់ទាងំ    
ពៃឈើ  និង បាញ់ សម្លាប់ សត្វពៃ  
ប៉ុន្ដៃ ឥឡូវនៃះ យើង ឈប់ កាប់ ពៃ  
ឬ សម្លាប់ សត្វពៃ ទៀត ហើយ»។

រឯី លោក ហាន សខុន  មៃឃុអំ-  
បួន លើ ឱៃយដឹង ដៃរ ថា ពលរដ្ឋ នៅ ឃុំ 
អ បនួ លើសព្វថ្ងៃ មន ជវីភាព ល្អបៃ- 
សើរ ជាង មុន  ដោយ ពួកគាត់ មន 
ជំនាញ ដំា ដំណំ  និង ចៃះដឹង ពី 
របៀប កៃច្នៃ ដើម ឫសៃសី  រក ឃ្មុំ  និង 
មន មុខរបរ បនា្ទាប់ បនៃសំ សមៃប់ 
ជួយ ផ្គត់ ផ្គង់ ជីវភាព គៃួសារ។ 

លោក និយាយថា ៖«អាជា្ញាធរ 
យើង បាន សហការ ជាមយួ ពកួគាត ់ 
គ ឺកណំត ់ពៃលវៃលា ចុះលៃបាត ពៃ- 
ឈើ  ហើយ ក្នុង ១ខៃ តៃូវ ចុះ លៃបាត  
៣ ឬ ៤ដង  ហើយ យើង មន កៃមុ- 
ធ្វើការ ផ្លាស់ប្ដូរ វៃនគា្នា។ ពៃ ដៃល 
យើង ឃើញ មន កាប ់កន្លងមក នៃះ  
គ ឺពលរដ្ឋ ចណំក សៃកុ ជា អ្នក កាប ់ 
រីឯ ភូមិ យើង នៅ តំបន់ នៃះ  គាត់ 

ឈប់ កាប់ ពៃឈើ ហើយ»។    
លោក នៃតៃ ភក្តៃ  រដ្ឋលៃ ខា- 

ធិការ  និង ជា អ្នកនាំពាកៃយ កៃសួង 
បរិសា្ថាន ថ្លៃង ពី ថ្ងៃ ទី១៨  មករា ថា  
ពលរដ្ឋ ទាងំ ជាង ១៥២០០ គៃសួារ   
បានទទួល  ចំណូល បៃមណ  
៣២១ លាន  រៀល ក្នុង ១ឆ្នាំ ដៃល 
បាន ពី ការបៃមូល ផល អនុផល 
ពៃឈើ។ ប៉នុ្ដៃ មនិមៃនជា ការកាប ់
ពៃឈើ  ឬ សម្លាប់ សត្វពៃ ទៃ  
ពោល គឺ តាមរយៈ ការដើរ បៃះ បន្លៃ  
ដក ផៃសិត  រក ឃ្មុំ  និង កាប់ ឫសៃសី មក 
ធ្វើជា វត្ថុ បៃើបៃស់ នានា។

លោក ថ្លៃងថា ៖«ការការពារ 
ពៃឈើ បាន គង ់វងៃស  គ ឺអាច ការពារ 
ចំណូល របស់ បៃជាពលរដ្ឋ ជា 
និរន្តរ៍  ដៃរ  ដូច្នៃះ យើង តៃូវតៃ នាំ គា្នា 
ការពារ កុំឱៃយ បាត់បង់។ សព្វថ្ងៃ 
យើង មន អង្គការ ដៃគូ និង កៃសួង 
បរិសា្ថាន ជា អ្នកការពារ ពៃឈើ  
ប៉ុន្ដៃ យើង មិនអាច ខ្វះ ការចូល រួម 

របស់ ពល រដ្ឋ ក្នុង សហគមន៍ បាន 
ទៃ។ ពលរដ្ឋ មលូដា្ឋាន ជា អ្នក រស ់នៅ   
ទីតាំង នោះ ផ្ទាល់  អ៊ីចឹង បើសិន 
មន ករណី ល្មើស អ្វី ១  គឺ ពួកគាត ់
ទៅដល់ កន្លៃង បទល្មើស មុនគៃ  
ពៃះ នៅ ជិត ជាង សមត្ថកិច្ច»។

លោក ងីម ឡាប៉ៃ  អតីត ឈ្មួញ- 
ឈើ យា៉ាង សកម្ម ម្នាក ់នៅឃុ ំអបនួ- 
លើ ថ្លៃងថា  លោក ធា្លាប់ បៃកប មុខ- 
របរ ជា ឈ្មួញ កណ្ដាល ទទួល ទិ ញ 
ឈើ គៃប់ បៃភៃទ ពី ពលរដ្ឋ ក្នុង 
មូលដា្ឋាន ក្នុងអំឡុង ឆ្នាំ២០១០។ 
ពលរដ្ឋ បានចូល ទៅ កាប់ ពៃ ឈើ  
ហើយ ដកឹ ជញ្ជនូ តាម រទៃះ គោ  នងិ 
ដឹកតាម គោយន្ត ចៃញ ពីពៃ  រីឯ 
លោកជាអ្នក រងច់ា ំទញិ បន្ត ពពីកួ- 
គាត ់នៅ មលូ ដា្ឋាន។ កៃយព ីទញិ 
ឈើ ទាំងអស់ ពី ពលរដ្ឋ គៃប់ ចំនួន 
ចនោ្លាះ ពី ៥០  ទៅ ១០០ ម៉ៃតៃគុប  
លោក បាន ទាក់ទង ទៅ កៃុមហ៊ុន 
ឯកជន មួយ  ដើមៃបី លក់ បន្ត  ជាថ្នូរ 
នឹង បៃក់ ចំណៃញ បន្ដិច បន្ដួច។ 

លោក ថា ៖«មុនពៃល ដៃល ខ្ញុំ 
សមៃចចិត្ត ឈប ់ជួញ ដូរ ឈើនៃះ  
ខ្ញុ ំដៃក គតិ ចៃើន ថ្ងៃ ណស ់ ទមៃតំៃ 
សមៃច ចិត្ត ថាឈប់ បៃកប មុខ របរ 
ហ្នឹង  ហើយ បៃពន្ធ ខ្ញុំ ក៏ជំរុញ ឱៃយ ខ្ញុំ 
ឈប ់រកសុ ីខសុ ចៃបាប ់ដៃរ។ ដបំងូ- 
ឡើយ  ខ្ញុ ំគតិថា  បើសនិ ជា ខ្ញុ ំឈប ់
ទិញ -លក់ ឈើ  ខ្ញុំ មិនមន មុខរបរ 
អ្វ ី ផៃសៃង ទៃ  ប៉នុ្ដៃ មនអ្នក ជតិខាង ម្នាក ់ 
បានបបួល ខ្ញុំ ឱៃយទៅ រៀន ពី របៀប 
ដា ំដុះ ដណំ ំជាមយួ អង្គ ការ WWF  
ខ្ញុ ំសាកលៃបង រៀន។នៅ ពៃល រៀន យរូៗ   
ទៅ ក៏ចាប់ អារម្មណ ៍ខា្លាំង លើ ការ ដាំ-  
ដុះ នៃះ  ហើយក ៏សមៃច ចតិ្ត ឈប ់
រកសុី ទិញ -លក់ ឈើ តៃ ម្ដង»៕

ពលរដ្ឋជាង១៥ ២០០គ្រសួារនៅក្រប្ររដ្រនជម្រកសត្វព្រស្រពក បញ្រឈប់មុខរបរកាប់ព្រនិងបាញ់សត្វ

ពលរដ្ឋឈប់កាប់ព្រៃឈើនិងឈប់បាញ់សត្វ ងាកមកដំាបន្ល្រៃ នៅស្រៃកុកោះញ្រៃក ខ្រៃត្តមណ្ឌលគិរី។រូប យូសុះ អាប់ ឌុល រា៉ាស់ ហុីម

 វ៉ន   ដារ៉ា  
 
ភ្នំព្រៃញៈ  កៃសួង ព័ត៌ មន   បាន  រក- 

ឃើញ បៃភពពត័ម៌ន នានា  ដោយបាន  
ផៃសព្វ ផៃសាយ ព័ត៌ មន មិន ពិត  និង ដំណឹង  
ក្លៃង កា្លាយ   ញុះ ញង់  រិះ គន់  និង  ជៃរ- 
បៃមថ ថា្នាក ់ដកឹ នា ំ នងិ ពៃះ មហា កៃសតៃ 
ចនំនួ  ១ ៣៤៣  ករណ ីក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០     
ក្នុង នោះ   បាន លុប អាជា្ញា ប័ណ្ណ បៃ ព័ន្ធ- 
ផៃសព្វ ផៃសាយ ចំនួន  ៣  ដៃល  ផៃសាយ  
បំពាន ចៃបាប់ ធ្ងន់ ធ្ងរ ។  នៃះ បើតាម  
លោក  ផុស  សុវណ្ណ  អគ្គ នាយក នៃ អគ្គ- 
នា យក ដា្ឋាន ព័ត៌ មន វិទៃយា និង សោត- 
ទសៃសន៍  នៃ កៃសួង ព័ត៌ មន ។

 លោក  ផុស  សុវណ្ណ  ថ្លៃង នៅ ក្នុង 
សិកា្ខា សាលា ស្ដីពី ការ បៃើ បៃស់ អីុន- 
ធឺណិត បៃកប ដោយ សុវត្ថិ ភាព ក្នុង 
អំឡុង ពៃល នៃ ការ រីក រាល ដាល ជំងឺ 
កូវីដ ១៩   កាល ពីមៃសិល មិញ ថា ក្នុង 
ជាង ១ ពាន់ ករណី នៃះ មន  ១០៣ 
បៃភព  សកម្ម ក្នុង ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ ព័ត៌- 

មន មិន ពិត  ដំណឹង ក្លៃង កា្លាយ  ញុះ ញង់   
រិះ គន់  ជៃរ បៃ មថ ថា្នាក់ ដឹក នាំ  និង 
 ពៃះ មហា កៃសតៃ ។ 

 លោក ថ្លៃង ថា ៖«  គណ នី បណ្ដាញ 
ទំនាក់ ទំនង សង្គម ដៃល ផៃសព្វ ផៃសាយ 
ពត័ ៌មន មនិ ពតិ  ដៃល មន ឈ្មាះ ចុះ- 
បញ្ជី តៃឹម តៃូវ  គឺ យើង បៃប់ ឱៃយ ធ្វើ ការ-  
កៃ តមៃូវ  ឬ ដក ព័ត៌មន នោះ ចៃញ ។  
គណ នី បណ្ដាញ ទំនាក់ ទំនង សង្គម 
ដៃល គា្មាន ការ ចុះ បញ្ជី ផ្លូវ ការ តៃឹម តៃូវ 
យើង បាន បញ្ជនូ ទៅ កៃសងួ មហា ផ្ទៃ ឬ 
សា្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធ ដើមៃបី ធ្វើការ ពិនិតៃយ 
សៃវ ជៃវ ចាត់ ការ តាម ចៃបាប់ »។ 

បើ តាម របាយ ការណ ៍ គណៈ កម្ម ការ 
តាម ដាន ការផៃសព្វ ផៃសាយ ពត័ម៌ន ក្លៃង- 
កា្លាយ  នៃ កៃសួង ព័ត៌មន   បាន ឱៃយ ដឹង 
ថា  ក្នុង ករណី ទាំង នោះ កៃុម ការងារ 
របស ់កៃសងួ ពត័ ៌មន  បាន ជនូ ដណំងឹ 
ឱៃយ កៃ តមៃូវ ចំនួន ៤៩ ករណី ។  បៃគល់ 
ឱៃយ អគ្គ ស្នង ការ នគរ បាល ជាតិ ចាត់- 
វិធាន ការ ចំនួន៣៦ ករណី។  បៃគល់ 

ទៅ និយត ករ ទូរ គមនា គមន៍ កម្ពុជា 
ចំនួន  ២ ករណី បាន បិទ គៃហ ទំព័រ  ។  
បៃគល់ ជូន កៃុម ហ៊ុន ហ្វៃស ប៊ុក  ៨ 
ករណ ីក្នងុ នោះ   បាន លបុ មត ិកា ចនំនួ 
១  នងិ បទិ គណ ន ីចនំនួ ២ ។  កាល ព ីឆ្នា ំ
មុន នៃះ  អគ្គ ស្នង ការ នគរបាល ជាតិ  
បាន ឃាត ់ខ្លនួ បគុ្គល  ២របូ  ដៃល បង្ហោះ 
សារ បៃមថ ថា្នាកដ់កឹ នា ំ  នងិ បង្ក ចលា ចល 
ក្នងុ សង្គម  គឺ ឈ្មាះណី  ណក់   ម្ចាស ់គៃហ- 
ទពំរ័ ហ្វៃស ប៊កុ   IMan-KH  នងិ ឈ្មាះ  
ងិន  ស៊ុយ ទៃី ម្ចាស់ គណនី ហ្វៃស ប៊ុក 
ជា ចៃើន មន  ដូច ជា   Bong Seyha, 
Try Seangmeyជា ដើម ។  

 លោក  សុវណ្ណ  ក៏ បាន អញ្ជើញ 
បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ ផៃសាយ ដៃល  មិន គោរព 
កៃមសលី ធម ៌វជិា្ជា ជវីៈ សារ ពត័ ៌មន មក 
អប់រំ ចំនួន   ២   អង្គភាព ដៃរ   គឺ អង្គ ភាព   
K01  និង អង្គ ភាព ផៃន ដីថ្មី  ( PDT-
News)  និង បាន លុប អាជា្ញា ប័ណ្ណ បៃព័ន្ធ   
ផៃសព្វ ផៃសាយ បំពាន ចៃបាប់ ធ្ងន់ ធ្ងរ ចំនួន   ៣   
គឺ អង្គ ភាព   គៃ ហ ទំព័រ ចកៃ វាឡ  ធីវី  

អន ឡាញ,  គៃហ ទំព័រ   TVFB និង  
គៃ ហ ទំព័រ  និង វិទៃយុរិទ្ធិ សៃន ។   

 លោក  សុវណ្ណ  បញ្ជាក់ ថា  ការរីក- 
ចមៃើន លើ វិស័យ បច្ចៃក វិទៃយា  បៃព័ន្ធ- 
ផៃសព្វ ផៃសាយ  បាន ចូល រួម យា៉ាង សកម្ម 
ក្នុង ការ ពងៃីក ការ តភា្ជា ប់ ទំនាក់ ទំនង 
របស់ មនុសៃស ជាតិ  និង បាន ផ្តល់ អត្ថ- 
បៃយោជន៍  ជា ចៃើន ដល់ បៃតិ បត្តិ ករ  
សោត ទសៃសន៍  និង ម្ចាស់ បៃព័ន្ធ ផៃស ព្វ ផៃសាយ 
នានា ។  ប៉ុន្តៃប ច្ចៃក វិទៃយា ទំនើប នៃះ 
ក៏បាន ធ្វើ ឱៃយ ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ និង ការ 
ចៃក រំលៃក ព័ត៌ មន មិន ពិត  ឬ ដំណឹង 
ក្លៃង កា្លាយ បាន កាន់ តៃ លឿន ជាង 
ពៃល មុន  ទ្វៃដង  ហើយ បង្ក ផល  ប៉ះ- 
ពាល ់យា៉ាង ធធំៃង ដលក់ារ សមៃច ចតិ្ត 
របស់ បៃជា ពល រដ្ឋ ក្នុង ការ រស់ នៅ 
បៃចាំ ថ្ងៃ  និង បង្ក ឱៃយ អត់ សណ្ដាប់ ធា្នាប់ 
សង្គម ផង ដៃរ ។ 

 លោក   ណុប   វី  នាយក បៃតិ បត្ត ិសម្ពន័្ធ 
អ្នក សារព័ត ៌មន កម្ពុជា  ( ខៃម បូចា)   
សង្កៃត ឃើញ ការ អនុវត្ដ ចៃបាប់ របស់ 

សមត្ថ កចិ្ច ចពំោះ   អ្នក សារ ពត័ ៌មន  ក្នងុ 
ឆ្នាំ ២០២០   មន សភាព រឹត តៃ ធ្ងន់ ធ្ងរ 
ដៃល ឈាន ដល ់ការ បទិ សទិ្ធ ិសៃរ ីភាព 
របស់ អ្នក សារ ព័ត៌ មន ក្នុង ការ អនុ វត្ដ 
តួនា ទី របស់ ខ្លួន ។   លោក ថ្លៃង ថា ៖ 
« កាល ពឆី្នា ំមនុ នៃះ  យើង សង្កៃត ឃើញ 
អ្នក សារព័ត៌ មន ជា ចៃើន តៃូវ បា ន 
បៃឈម មុខ ចំពោះ តុលា ការ   កៃយ 
ពៃល ពួក គៃ អនុ វត្ដ សិទ្ធ ិរបស់ ពួក គៃ  » ។ 

 ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០  សហ ភាព សហ ពន័្ធ 
អ្នក សារព័ត៌ មន កម្ពជុា  ( ស . ស . ស . ក )   
បាន ទទួល បណ្តឹង  និង ជួយ អន្តរា- 
គមន៍ ដោះ សៃយ  បណ្តឹង  លើ អ្នក- 
កាសៃត កម្ពុជា ចំនួន ៣៣ករណី  
ដៃលបណ្តងឹ ទាងំ នោះ មនិ សវូ ផ្អៃក ទៅ 
លើ ចៃបាប់  ស្តីពី របប សារ ព័ត៌ មន នោះ 
ទៃ   គឺ ជា រឿង វិវាទ ដីធ្លី ។   ស . ស. ស. ក  
អះអា ង ថា  កម្ពុជា គា្មាន ចំណុច ពៃួយ- 
បារម្ភ ព ីសៃរភីាព សារ ពត័ ៌មន ឡើយ ។   
នៃះបើយោ ង តាម របាយ ការណ៍   ស . ស .  
ស . ក   ចុះ ថ្ងៃ ទី ១១   ខៃ មករា ៕  

ក្រសួង ព័ត៌មានរកឃើ ញ ការ ផ្រសាយ ព័ត៌មាន ក្ល្រង កា្លាយ ប្រមាថ ញុះញង់ ចំ នួន១ ៣៤៣ករណី ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពុធ ទី២០ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤

តពីទំព័រ  ១...បច្ចុបៃបន្ន វ៉ាក់ - 
សំាង នៃះ តៃវូបាន ដាក់ឱៃយ អង្គ កា រ  
សខុ ភាព ពភិពលោក (WHO)
ហើយ អាច នងឹមាន ការ វយ តម្លៃ 
និង អនុ ញ្ញាត ឱៃយ បៃើបៃស់ នា - 
ពៃល ខាងមុខ ។

កាលព ីយប ់ថ្ងៃទ១ី៥ ខៃ មករា 
ឆ្នា ំ២០២១លោក នាយក រដ្ឋម ន្តៃ ី 
ហុ៊ន សៃន បាន បៃកា សថា រដា្ឋា - 
ភិបាល ចិន តាមរយៈ កៃសួង ការ - 
ពារជាត ិចនិ នងិ កៃសងួការពារ- 
ជាតិ កម្ពុ ជា បាន ផ្តល់ វ៉ាក់សំាង 
បៃឆំង ជំងឺ កូ វីដ១៩របស់ កៃមុ- 
ហុ៊ន សីុ ណូ ហ្វា ម ដល់ កម្ពជុា ចំនួ ន 
១លាន ដូ ស ដើមៃបី ចាក់ បៃជា - 
ពល រដ្ឋ ចំនួន៥០មុឺន នាក់។

ជាមួយ គ្នា នៃះ លោក បៃកា ស 
ថាលោក ផ្ទាល់នងឹ ចាក ់វ៉ាក់ សំា ង 
នៃះ មុនគៃ ដើមៃបី បង្ហាញ ពី ភាព - 
ជឿជាក់ នៅពៃល វ៉ាក់សាំង មក - 
ដល់ កម្ពុជា។

 គតិ តៃមឹ ម៉ោង៧  ពៃកឹ ថ្ងៃទ១ី៩ 
ខៃមករា ឆ្នា២ំ០២១ កម្ពជុា បាន 
រកឃើញ អ្នក ឆ្លង កូ វីដ១៩ សរុប 
ចំនួន ៤៤១នាក់ ក្នុងនោះ មាន 

អ្នក  ទើប ឆ្លង ជងំ ឺក ូវដី១៩ ថ្ម ីចនំនួ 
២នាក់ ដៃលជា ការ នំា ចូល   ពី 
បរទៃស ហើយ បច្ចុបៃបន្ន អ្នកជំង ឺ
ទាំង២នាក់ មា្នាក់ តៃូវបាន ដាក់ ឱៃយ 
ពៃយាបាល នៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ បង្អៃក 
ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន ជ័យ និង មា្នាក់ 
ទៀត នៅ មជៃឈមណ្ឌល ជាតិ កមា្ចា ត់   
មៃ រោគ របៃង និង ហង់ សិន រាជ- 
ធានី ភ្នំ ពៃញ។

សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ាន របស ់
កៃសងួ សខុា ភិបាល បាន បញ្ជា ក់   
ថា៖«អ្នក ឆ្លង កូ វីដ១៩ ថ្មី ទាំង ២ 

នាក់ នោះ មាន កុមារា ជន ជាតិ 
ឥណ្ឌូនៃសុី អាយុ ១ឆ្នាំ សា្នាក់ - 
នៅ ខៃត្តសៀមរាប ជា កូនបៃុស 
របស ់បរុស អា យ៣ុ៤ឆ្នា ំនងិ ស្តៃ ី
អាយុ ៣៣ ឆ្នាំ ដៃល វិជ្ជមាន កូ - 
វីដ១៩ កាលពី ថ្ងៃទី ១៣ ខៃមក រា 
ឆ្នាំ២០២១»។ 

ចំណៃក  អ្នក ឆ្លង មា្នាក់ ទៀត គឺ 
ស្តៃីជន ជាតិ ខ្មៃរ អាយុ ៣១ ឆ្នាំ 
សា្នាក់ នៅ ភូមិ គោ រដា្ឋា ន សង្កាត់ 
អូរ អំបិល កៃុង សិរី សោ  ភ័ ណ 
ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន ជ័យ  បាន ធ្វើ- 
ដំណើរ មកពី បៃទៃស ថៃ មក ដល ់
កម្ពុជា នៅ ថ្ងៃទី១៥ ខៃ មករា ឆ្នាំ 
២០២១»៕

តពីទំព័រ  ១...នូវ  ផៃនការ 
សកម្មភាព ជាតិ  ស្តីពី ការ ទប់ - 
សា្កាត់ អំពើហិងៃសា លើ ស្តៃី លើក  
ទី៣ ឆ្នាំ២០១៩-២០២៣ 
ដោយ មាន ការចូលរួម ពី មន្តៃី 
ពាក់ព័ន្ធ គៃប់ ជាន់ថា្នាក់ ទូទាំង- 
បៃទៃស និង បណ្តា អង្គការ ជា 
ដៃគូ អភិវឌៃឍ  ន៍ សរុប បៃមាណ 
៣០០នា ក់ នៅ សណ្ឋាគរ សូ- 
ហ្វី តៃ ល ភ្នំ  ពៃញ ភូ គី តៃ។

នៅ  ក្នុង ឱកាស នោះ លោក- 
សៃី អុឹង កនា្ថា ផវី រដ្ឋមន្តៃី 
កៃសួង កិច្ចការនារី បាន លើក- 
ឡើង ថា បៃសិនជា វិធានការ  
បន្ត ក្នងុការ បង្ការ ទបស់ា្កាត ់នងិ 
ផ្តល់ កិច្ចការពារ ទៅ លើ ស្តៃី   
រយៈពៃល៣ខៃ  គ្មាន បៃសិទ្ធ- 
ភាព  នោះ ករណី អំពើ ហិងៃសា 
ទាក់ទង នឹង យៃន ឌ័ រអាច កើត -  
មាន បន្ថៃម រហូត ដល់ ៥ លាន 
ករណ ីហើយនងឹ អាច កើត មាន 
រហូត ដល់ ជាង៣១លាន ករ ណី  
បន្ថៃម ទៀតនៅ ទូទាំង ពិភព- 
លោ ក សមៃប់ រយៈ ពៃល៦ ខៃ ។ 

លោកសៃី បារម្ភ ពី មូលហៃតុ  
ដៃល បណ្តាល ឱៃយ ករណី អំពើ ហិ-  
ងៃសា ទាក់ទង នឹង យៃន ឌ័ រ កើន-  
ឡើង ក៏ ពៃះតៃ ការធា្លាក់ ចុះ នូវ 
ការអនុវត្ត វិធានការ បង្ការ ទប់ - 
សា្កាត់ និង ផ្តល់ កិច្ចការ ពារការ- 
ផ្តលស់ៃវ ថៃទានំងិ សៃវ សង្គ ម 
ផៃសៃងៗដល ់ជនរងគៃះ ព ីអពំើ 

ហិងៃសា។ បន្ថៃម ពីនៃះការកើន - 
ឡើង នូវ ហនិភ័យនៃ អំពើ ហិ ងៃសា 
ក្នុង គៃួសារ ក៏ ពៃះតៃ ភាព នៅ 
ដាច់ដោយឡៃក ការ ចំណយ 
ពៃល នៅ ជាមយួគ្នា  អឡំងុពៃល 
មាន បញ្ហា ផ្លវូចិត្តនិង ភាព តាន - 
តឹង ផ្លូវ អារម្មណ៍ បានកើត ឡើង 
ខណៈ បាត់បង់ បៃក់ ចំណូល គៃ ួសារ 
ការបទិ សាលា រៀន  ធ្វើ ឱៃយ បន្ទកុ 
ក្នុង គៃួសារ មានការ កើន ឡើង 
ជាដើម ។

លោកសៃ ី និយាយថា៖«ការ - 
កើនឡើង នៃ អំពើ ហិងៃសា ក្នុង 
គៃួសារ នៃះ នឹងធ្វើ ឱៃយ ខាតបង់ 
ផ្នៃក សៃដ្ឋកិច្ច សង្គមកាន់ តៃ 
មាន ទំហំធំ ធៃង ជាង នៃះ ទៅ - 
ទៀត។ សា្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធគួរ បន្ត 
ចូលរួម ផ្តល់ ការគំទៃ និង ផ្តល់ 
កចិ្ច  គពំារ ឱៃយ បាន ខា្លាងំកា្លា បន្ថៃម 
ទៀត ក្នុងអំឡុង ជួបបៃទះ នូវ 
វបិត្ត ិក ូវដី១៩ ដៃលជា ដើមចម  
នៃ ការបង្ក ឱៃយ មាន អំពើ ហិងៃសា 
ក្នុង គៃួសារ មាន កើនឡើង»។

លោក ស ខៃង រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសួ ង 
មហ ផ្ទៃ បាន និយាយ ថា ការ- 
ទប់ សា្កាត់ និង លុប បំបាត់ អំពើ 
ហិងៃសា លើ ស្តៃី  គឺជា ការ ទទួល- 
ខុសតៃវូ របស់ អ្នកពាក់ ព័ន្ធ ទំាង - 
អស់  ដៃល តៃវូធ្វើ កិច្ចសហ បៃតិ - 
បត្តិការ រួម គ្នា បៃកប ដោយ ការ - 
ប្តៃជា្ញាចិត្ត ខ្ពស់ក្នងុការ ផ្តល់ កិច្ច - 
ការ ពារជនូ ជនរង គៃះ  ឱៃយបា ន  

ទាន់ ពៃល វៃលា មាន បៃសិទ្ធ - 
ភាព ខ្ពស់ និង បៃកប ដោយ បរិ - 
យា ប័ន្ន។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា៖« បញ្ហា   
អំពើហិងៃសា ក្នុង គៃួសារ ការ- 
រលំោ ភ សៃព សន្ថវៈ អពំើ ជញួដរូ 
មនុសៃស និង អំពើ ធ្វើ អាជីវកម្ម 
ផ្លវូភៃទ លើ ស្តៃ ី និង កុមារ ពៃម - 
ទាំង បញ្ហា គៃឿងញៀន នៅតៃ 
ជា កង្វល ់ចពំោះមខុ របស ់យើង 
នៅឡើយ»។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា បញ្ហា ទាំង - 
អស់ នៃះ ទាមទារ ឱៃយ  អ្នក ពាក់ - 
ព័ន្ធ  ទាំងអស់តៃូវ បន្ត យក ចិត្ត - 
ទកុដាក ់ខតិខ ំបៃងឹបៃង ពុះពារ 
ជម្នះ និង ដោះសៃយ បៃកប - 
ដោយ យតុ្តធិម ៌នងិ កាន ់តៃមាន 
បៃសិទ្ធភាព ថៃមទៀត  ដើមៃបីឱៃយ 
បៃជាជន ជាពិសៃស ស្តៃី   ដៃល 
មាន ចនំនួ រហតូដល ់៥២ ភាគ- 
រយ នៃ បៃជាជន សរុប   អាច រស់ - 
នៅ បៃកប ដោយ ការគោរព ស ិទិ្ធ 
សៃចក្តី សុខ និង សុវត្ថិភាព ក្នុង 
ជវីតិ នងិ ភាពស ុខដមុ រមនា ក្នងុ 
សង្គម។ លោក ស ខៃង ជឿ - 
ជាក់ថា ផៃនការ សកម្ម ភាពជា តិ 
ស្តីពី ការទប់សា្កាត់ អំពើហិងៃសា 
លើ  ស្តៃ ី២០១៩-២០២៣ នងឹ 
កា្លាយ ជា ផៃនទី តមៃង់ទិស ដ៏ 
ស័ក្ត ិសិទ្ធ ិមួយ ដៃល នឹង ជួយ ជំរុ ញ 
បន្ថៃមទៀត ក្នុងការ អនុវត្ត ការ - 
ងរ ទប់សា្កាត់ និង លុបបំបាត់ 

អំពើ ហិងៃសា លើ ស្តៃី គៃប់ ទមៃង់ 
ឱៃយ កាន់តៃ សមៃច បាន ឆប់ - 
រហ័ស តាម ការ រំពឹងទុក។

លោកសៃ ីPauline Tame-
sis បៃធាន អង្គការសហ បៃជា - 
ជាតិ បៃចាំ កម្ពុជា បាន និយាយ 
ថា ស្តៃី បំពៃញ តួនាទី ដ៏ សំខាន់ 
ក្នងុសង្គម កម្ពជុា នងិ ជា ឆ្អងឹខ្នង 
ទៃទៃង ់ការអភវិឌៃឍ សៃដ្ឋកចិ្ច និង 
សង្គម ដូច្នៃះការចូលរួម ស្មើ  ភាព 
របស ់ស្តៃ ីគជឺា កតា្តា សខំានដ់ើមៃប ី
ធានា ឱៃយ មាន ស្ថិរ ភាព និង ជួយ 
ទប់សា្កាត់ ជម្លាះ។ បុ៉ន្តៃ លោក សៃ ី
មើលឃើញថាស្តៃ ីនៅតៃ ទទួ ល- 
រង គៃះ អំពី ការរីសអើង និង 

ការបៃើបៃស់ អំពើ ហិងៃសាខណៈ 
ស្តៃ ីកម្ពជុា ចំនួ ន ៣ នាក់ គឺមាន 
មា្នាក់ ទទួលរង អំពើ ហិងៃសា ក្នុង 
ទមៃង់ មួយ អាច ជា អំពើ ហិងៃសា 
ផ្លូវ កាយ ផ្លូវចិត្ត ពី សំណក់ 
ដៃគូ ស្និទ្ធ សា្នាល របស់ ពួកគៃ។

បន្ថៃម ពីនៃះ ក្នុង អំឡុង ពៃល 
ទទួលរ ង នូវ  វិបត្តិ កូ វីដ ១៩ 
លោកសៃី Pauline និយាយ 
ថា ស្តៃី និង ក្មៃងសៃី កាន់តៃ 
ទទួលរង នូវ ផលប៉ះពាល់ ធ្ងន់ - 
ធ្ងរ ក៏ ពៃះតៃ  វិស័យ សមៃបូរ 
ដោយ ស្តៃី និង ក្មៃងសៃី ធ្វើការ  
ដចូ វសិយ័ កាតដ់ៃរ ទៃសចរណ ៍
តៃូវបាន បាត់បង់ ការងរ មុន គៃ 

ហើយ ក្មៃងសៃី កាន់តៃ ចៃើន 
បាន បោះបង់ ការសិកៃសា។

លោក សៃ ី បញ្ជាកថ់ា៖«គួ រឱៃយ 
សោកសៅ ជាងនៃះ ទៅ ទៀត 
ការឆ្លង រាលដាល ជាស កល  នៃ 
ជំងឺ កូ វីដ១៩ នាំ ឱៃយ មានការ- 
កើន ឡើង   នវូ អពំើ ហងិៃសា លើ ស្តៃ ី
និង ក្មៃងសៃី ក្នុង គៃប់ រូបភាព 
និង អាចធ្វើ ឱៃយ មានការ ធា្លាក់ចុះ 
សមិទ្ធផល នៃ ការសមៃចបាន 
តាម គោលដៅ អភិវឌៃឍន៍ ដោយ 
ចីរភាព កន្លង មក។ យើង ចាំ - 
បាច់ តៃូវ ធានា ឱៃយ មាន ការបន្ត 
ការយក ចិត្ត ទុក ដាក់ លើ ស្តៃី 
និង ក្មៃង សៃី»៕

គឹម សារុំ

ភ្នំពេញៈ សៃ្តី ជាប់ចោទ មា្នាក់  
តៃូវបាន សាលាដំបូង រាជធានី- 
ភ្នំពៃញ សមៃច ផ្តនា្ទាទោស ដាក់- 
ពន្ធនាគរ ២៩ឆ្នាំ  ក្នុង ១៣ សំ- 
ណុំរឿង ពាក់ ព័ន្ធ ការឆបោក ជួល 
រថយន្តគៃ ចំនួន ៤២គៃឿង។  រីឯ 
សាលាឧទ្ធរណ៍  ពី មៃសិលមិញ  ក៏ 
បាន លើក ១សំណុំរឿង មក ជំនុំ- 
ជមៃះ   កៃយពី ជន ជាប់ចោទ ប្តឹង -  
ជំទាស់ មក ដៃល បទល្មើស បាន- 
បៃពៃឹត្ត នៅ អំឡុង ឆ្នាំ២០១៨។

ក្នុង បន្ទប់ សវនាការ សាលា- 
ឧទ្ធរណ៍  នៅ ចំពោះមុខ លោក 
ចៅកៃម សុិន  វិសាល  បៃធាន 
កៃមុបៃកឹៃសា ជនំុជំមៃះ នោះ សៃ្តជីាប-់ 
ចោទ ឈ្មាះ ឃាម  រដា្ឋា  អាយុ 
៣៨ឆ្នាំ បានឆ្លើយ បៃប់ ចៅកៃម 
ថា  គត់ តៃូវ បាន សាលាដំបូង 
រាជធានី ភ្នំពៃញ បៃកាស សាល- 
កៃម នៅ ថ្ងៃទ១ី៨  កមុ្ភៈ  ឆ្នា ំ២០១៩  
សមៃច ចោទ បទ រំលោភ លើ 

ទំនុកចិត្ត ដោយ ក្នុង ១បទ ចោទ 
តៃវូបាន តលុាការ ផ្តនា្ទា ទោស គត់ 
ឱៃយ ជាប់ ពន្ធនាគរ ២ឆ្នាំ  និង ២ឆ្នាំ 
កន្លះ ក្នុង ចំណោម ១៣បទចោទ 
ដូចៗ គ្នា  ហើយ គត់ តៃូវជាប់ 
ពន្ធនាគរ សរុប ២៩ឆ្នាំ។ 

សៃ្ត ីជាបច់ោទ បៃប ់ចៅកៃម ទៀត  
ថា  រថយន្ត ដៃល គត ់ជលួ ព ីគៃ នោះ  
មាន ដចូជា  រថយន្ត ឡចិ សុសី មា៉ោក  
RX300 ចនំនួ ២គៃឿង  ក្នងុ រថយន្ត   
១គៃឿង គត់ ជួល ពី មា្ចាស់ ដើម 
តម្លៃ ៥០០ដុលា្លារ ...តទៅទំព័រ ៧ វ៉ាក់ សំាង បេឆំាង កូវីដ ១៩ របស់ កេមុ ហុ៊ន ចិន   ។ រូបថត AFP

អ្នក ចូល រួម  ក្នងុ ពិធី  ផេសព្វផេសាយឱេយបេើបេស់ផេនការសកម្មភាពជាតិ   ស្តពីីការ ទប់ សា្កាត់ អំពើ ហិងេសាលើស្តេ។ី រូប កៃសួងមហ ផ្ទៃ

លោកសខេងជំរុញឱេយបង្កើន...

សាលាឧទ្ធរណ៍ជមេះក្តសី្តេមី្នាក់កេយពីតេវូបានសាលា-
ដំបូងផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនគារជិត៣០ឆ្នាកំរណីឆបោក

វ៉ាក់សំាងបេឆំងកូវីដ...

កេមុជនជាប់ចោទពេលនំាមកបញ្ជាការដ្ឋានអាវុធហត្ថ រាជធានីភ្នពំេញ។ រូប FB
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 អោម   ប៊ុន ធឿន  

 ខេត្ត សៀម រាបៈ   លោក   W. 
Patrick Murphy  ឯក អគ្គ រដ្ឋ-  
ទូត នៃ សហ រដ្ឋ អា មៃរិក បៃចាំ 
នៅ ពៃះ រាជា ណា ចកៃ  កម្ពុជា   
កាល ពី ថ្ងៃទី ១៨  ខៃ មករា   បាន 
បើក សម្ពោធ មជៃឈ មណ្ឌល ផ្តល់ 
បៃកឹៃសា ស្តពី ីការ  ស្វៃង រក ពត័ ៌មាន  
អំ  ពី ការ អប់ រំ នៅ សហ រដ្ឋ អា- 
មៃរិក  នៅ ក្នុង សាកល វិទៃយា- 
ល័យ បញ្ញា សាស្តៃ កម្ពុជា   ក្នុង 
ខៃត្ត សៀម រាប   ដៃល ជា មជៃឈ- 
មណ្ឌល ទ ី៣ នៅ កម្ព ុជា ។  កៃម 
ជំនួយ គាំទៃ ពី ថវិកា   របស់ 
កៃសួង ការ បរទៃស សហ រដ្ឋ - 
អា មៃរិក។   

  លោក   Patrick Murphy  
ថ្លៃង ថា ៖« មជៃឈ មណ្ឌល ថ្មី នៃះ   
គឺ ជា កន្លៃង ដៃល ឪពុក មា្តាយ  
អាណា ពៃយាបាល  និង សិសៃស 
នសិៃសតិ   អាច មក ទទលួ ការ ផ្តល ់
បៃកឹៃសា ដោយ ផ្ទាល់   ដើមៃប ីស្វៃង- 
យល ់ព ីការ សកិៃសា នៅ ក្នងុ សហ- 
រដ្ឋ អាមៃរិក ។  មជៃឈ មណ្ឌល នៃះ   
ផ្តល់ ការ ណៃ នាំ ស្តីពី របៀប 
ស្វៃង រកមើល សាកល វិទៃយា- 
ល័យ នានា  និង ឱកាស អាហា- 

រូប ករណ៍ ផ្តល់ ព័ត៌ មាន ស្តីពី  
កម្ម វិធី ដៃល ឧបត្ថម្ភ ដោយ រដ្ឋា- 
ភ ិបាល សហរដ្ឋ អាមៃរកិ   ហើយ 
ផ្តល់ បៃឹកៃសា ក្នុងការ ដក់ ពាកៃយ   
និង សរសៃរ ពាកៃយ សុំ ចូល រៀន   
នៅ តាម មហា វិទៃយា ល័យ នៅ ទី- 
នោះ » ។  

  លោក   Murphy  បាន ឱៃយ ដងឹ 
ថា  កន្លង មក   មជៃឈ មណ្ឌល     
ផ្តល់ បៃឹកៃសា ស្តីពី ការ អប់រំ នៅ 
សហ រដ្ឋ អា មៃរិក   មាន ចំនួន   ២  
រួច មក ហើយ  នៅ ក្នុង រាជ ធានី- 
ភ្នំពៃញ   ដោយ មាន ទីតាំង មួយ  
ស្ថិត នៅ ក្នុង សា្ថាន ទូត សហ រដ្ឋ- 
អា មៃរិក   និង មួយ ទៀត ស្ថិត - 
នៅ ក្នងុ សាកល វទិៃយា លយ័ បញ្ញា- 
សាស្តៃ កម្ពុជា ។  

 លោក   Murphy  បញ្ជាក់ ថា   
កៃម ជំនួយ គំាទៃ ពី ថវិកា   របស់ 
កៃសួង ការ បរទៃស សហ រដ្ឋ អា- 
មៃរិក មជៃឈ មណ្ឌលផ្តល់ ព័ត៌- 
មាន ទាន់ ពៃល   ចៃបាស់ លាស់   
ពៃញ លៃញ   មិន លម្អៀង   និង 
តៃឹម តៃូវ ស្តី ពី សា្ថាប័ន អប់រំ   ក្នុង 
សហ រដ្ឋ អាមៃរិក   ហើយ ផុ្ត ល់ 
ការ ណៃ នា ំចពំោះ អ្នក ដៃល មាន 
លក្ខណសមៃបត្តិ គៃប់ គៃន់  ឱៃយ 
ចាប់ យក ឱ កាស ទាំង នោះ ។  

 លោក  P atric k  Murphy  
សងៃឃឹម ថា   នឹង មាន កំណើន នៃ 
និសៃសិត កម្ពុជា បន្ថៃម ទៀត  ទៅ 
សិកៃសា នៅ ក្នុង សហ រដ្ឋ អា មៃរិក   
ពិសៃស អ្នក រស់ នៅ តាម បណា្តា 
ខៃត្ត   កៃ ពី រាជ ធានី ភ្នំពៃញ ។   

  របាយ ការណ៍ អប់រំ ឆ្នា ំ២០២០   
របស់ វៃប សាយ  Open Door  
ស្តពីី ការ ផ្លាស់ ប្ត ូរលើ ការ សិកៃសាអ ប់រ ំ
ជា អន្តរ ជាត ិបាន បង្ហាញ ឱៃយ ដងឹ 
ថា   មាន និសៃសិត កម្ពុជា ចំនួន   
៧៤២   នាក់ បាន សិកៃសា នៅក្នុង 
សហ រដ្ឋ អាមៃរិក   នៅ ឆ្នាំ សិកៃសា  
២០១៩-២០២០។   ចំនួន នៃះ 
គឺ កើន ជាង   ៨%  លើស ឆ្នាំ មុន  
ដៃល បង្ហាញ ពី ការ បន្ត នូវ កណំើន 
ជា វជិ្ជមាន   ក្នងុ រយៈ ពៃល  ៦ ឆ្នាំ 
កន្លង ម ក នៃះ ។   

លោក   គិន   ភា   បៃធាន វិទៃយា សា្ថាន 
ទំនាក់ ទំនង អន្តរ ជាតិ កម្ពុជា  
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ កា ល ពមីៃសលិ- 
មញិ ថា  ទនំាក ់ទនំង រវាង កម្ព ុជា  
និង សហ រដ្ឋ អា មៃរិក លើ វិស័យ 
អប់ រំ ក្នុង ពៃល កន្ល ង ទៅ   មាន 
ភាព ល្អ បៃសើ រដោ យ សារ តៃ 
សហ រដ្ឋ អា មៃរិក   បាន ជួយ 
កម្ពជុា ចៃើន ពាក់ ព័ន្ធ វិស័យ អប់ រំ   
ខុស ពី បញ្ហា នយោ បាយ ដៃល 

មាន ការ រកាំរ កូស។    
 លោក    ភា  ថ្លៃង ថា៖ « ទំនាក់ ទំនង 

រវាង កម្ពុជា  និង អាមៃរិក   ក្នុង 
វិស័យ អប់រំ  ខ្ញុ ំយល់ ថា ល្អ  ដោយ- 
សារ តៃ ស ហរដ្ឋ អា មៃរិក ក៏ បាន 
ជួយ កម្ពុជា ចៃើន ដៃរ លើ វិស័យ 
អប់រំ   ពៃះ វា ជា វិស័យ មួយ 
ដៃល មិន មាន លក្ខណៈ រ សើប ទៃ  
ខុស ពី វិស័យ  នយោ បាយ ដៃល 
យើង មើល ទៅ ឃើញ ថា   មាន 
ការ ចមៃូ ង ចមៃស បន្តិ ច  » ។     

   លោក   ជា   សាន ច័ន្ទ ថន  
អធិការ បតី សាកល វិទៃយា ល័យ 
បញ្ញា សាស្តៃ កម្ពុជា  ថ្លៃង ថា  
មជៃឈ មណ្ឌល ផ្តល់ បៃឹកៃសា ស្តីពី 
ការ អប់រំ នៅ សហរដ្ឋ អាមៃរិក 
គជឺា មជៃឈ មណ្ឌល មយួ ដ ៏សខំាន ់
សមៃប ់នសិៃសតិ ខ្មៃរ   ជា ពសិៃស 
សិសៃស ដៃល ទើប បញ្ចប់ ថា្នាក់ ទី- 
១២  ដៃល អាច ទទួល បានព័ត៌-  
មាន ព ីអា ហារ ូប ករណ ៍ ឬ ពត័ម៌ាន 
ពី សាកល វិទៃយា ល័យ នានា នៅ 
សហ រដ្ឋ អា មៃរិក   ហើយ មាន 
ការ ផ្តល់ បៃឹកៃសា ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ   
ដោយ សាស្តាៃ ចារៃយ ដៃល មាន 
បទ ពិសោធផ្ទាល់ ។  សមៃប់ 
ការណៃនា ំសសិៃស នសិៃសតិ គ ឺបើក 
ឡើង ៧ ថ្ងៃ តៃម្តង ៕

តពីទំព័រ១...កៃមុ ។ ពួកគៃ 
ទទួល បានការ បណ្ដុះ បណា្តាល 
អំពី សិទ្ធិ មនុសៃស និ ង ការផ លិត 
វីដៃអូ  ផ្ដោត លើ បញ្ហា សិទ្ធិ- 
មនុសៃស នៅ កម្ពុជា ។

OHCHR រៀប ចំ ពាន រង្វាន់- 
យវុ ជន សទិ្ធ ិមនសុៃស ឆ្នា ំ២០២០ 
ជាមួយ អង្គការក្នងុ សៃកុ ជា ចៃើន 
ដៃល ធ្វើ ការ ពាក ់ពន័្ធ នងឹ   យវុជន 
នងិ ដោយ មាន ការ គំាទៃ ព ីសា្ថាន- 
ទូត ជប៉ុន  និង សា្ថាន ទូត ស៊ុយ- 
អៃត បៃចា ំកម្ពជុា។ វដីៃអ ូទាងំ ៦ 
ដៃល ទទួល បាន ពាននិ យាយ ពី 
ការ បញៃឈប ់ការ រសី អើង  តនួាទ ី
ពលរដ្ឋ ក្នងុ ការ ចូលរួម បោះ ឆ្នាត, 
សិទ្ធិ របស់ កុមារ ក្នុង ការ ជៃើស- 
រីស មុខរបរ សំឡៃង របស់ ជន 
មាន ពិការភាព ក្នុង ការ ធ្វើ ការ- 
សមៃច ចិត្ត,ការ ការពារ សិទ្ធិ- 
ពល ករ ចំណាក សៃុក និង ការ- 
មិន រីស អើង លើ អ្នក ធា្លាប់ ជាប់- 
ពន្ធ នាគា រ។

វីដៃអូ ទំាង ៦ នៃះ  តៃូវ បាន 
បង្ហាះ លើ បណា្តាញ សង្គម របស ់ 
OHCHR នៅ ក្នុង ខៃ វិច្ឆិកា ។   
ក្នុង រយៈ ពៃល តិច ជាង ១០ ថ្ងៃ 
វីដៃ អូ ទំាង នៃះ  តៃវូ មើល ជាង ១៩ 
មុឺន នាក់  និង មាន បៃតិកម្ម ជាង 
២០ មឺុន បនា្ទាប់ ពី តៃវូ បាន មនុសៃស 
ជាង ២ លាន នាក់ បាន ឃើញ។

អ្នក ចូលរួម មា្នាក់  ឈ្មោះ  សុខ 

ឃមី  បាន ថ្លៃង អណំរ គណុ ដល ់ 
OHCHR ដៃល បាន រៀបច ំកម្ម- 
វិធី នៃះ ហើយ ជឿ ថា គមៃង នៃះ 
បាន លើក ទឹក ចិត្ត ដល់ យុវ ជន 
ឱៃយ ចូល រួម ក្នុង ការ លើក កម្ពស់ 
សិទ្ធ ិមនុសៃស តាម រយៈ ការ បញ្ចៃញ 
ទសៃសនៈ រៀងៗ ខ្លួន។

លោក សៃី Claudia de La 
Fuente តំណាង រង នៃ  OH-
CHR បាន ថ្លៃង បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី១៨ មករា ថា៖ 
«យើង តៃក អរ នឹង ការ ប្ដៃជា្ញា  
និង ការ សាទរ របស់ ពួក គៃ ក្នុង 
ការ លើក កម្ពស់ និង ការពារ សិទ្ធ-ិ 
មនុសៃស នៅ កម្ពុជា។ OHCHR 
នឹង បន្ត បង្កើត នូវ គមៃង នានា 
អំពី យុវជន  ដើមៃបី ឆ្លើយ ត បនឹង 
ចណំាប ់អារម្មណ ៍របស ់យវុជន- 
កម្ពជុា ក្នងុ ការ ស្វៃង យល ់បន្ថៃម  
និង លើក កម្ពស់ បញ្ហា សិទ្ធ ិមនុសៃស 
ដៃល ពាក ់ពន័្ធ នងឹ បៃជា ជន ទាងំ- 
អស់ នៅ កម្ពុជា»។

លោក Nobuo Mori លៃខា- 
ទី១ នៃ សា្ថាន ទូត ជបុ៉ន បៃចំា កម្ពជុា 
ថ្លៃង ក្នុង ពិធី បៃគល់ ពាន រង្វាន់ 
ថា លោក រីក រាយ ណាស់ ដៃល 
បាន មើល វីដៃអូ ទាំង ៦។លោក 
មាន ការ ចាប់ អារម្មណ៍ យា៉ាង- 
ខា្លាំង ដៃល យុវ ជន មើល ឃើញ 
និង យក បញ្ហា នានា នៅ ក្នងុ 
សង្គម មក បង្ហាញ  ដោយ ផ្ដោត- 

លើ ទដិ្ឋ ភាព ថ្ម។ី ក្នងុ នាម ជា មតិ្ត 
យូរ អង្វៃង របស់ កម្ពុជា ជប៉ុន 
នងឹ ដើរ តនួាទ ីក្នងុ ការ គាទំៃ ដល ់
ការ អភិវឌៃឍ បៃកប ដោយ បៃជា- 
ធិប តៃយៃយ នៅ កម្ពុជា» ។

លោក ថ្លៃង ថា៖  «បញ្ហា សង្គម 
ទាងំ អស ់នៃះ មនិ មៃន កើត មាន 
តៃ នៅ កម្ពជុា ទៃ វា ក៏ កើត នៅ គៃប់ 
បៃទៃស។ ការប្ដៃជា្ញា ចតិ្ត ចលូ រមួ 
ព ីមនសុៃស ជនំាន ់ថ្មដីចូ ជា អ្នក ដើមៃប ី
ធ្វើ ឱៃយ សា្ថានភាព បៃសើរ ឡើង គឺ 
ជា ចំណុច គន្លះឹ ដើមៃបី ធ្វើ ឱៃយ មាន 
ការ កៃ បៃ»។លោក បន្ត ថា  ការ- 
រួម បញ្ចូល កិច្ច បៃឹង បៃង តូចៗ 
ទាំងនៃះ នឹង ជា មូលដ្ឋាន មិន 
បៃ បៃលួ សមៃប់ ឱៃយ កម្ពជុា ទទួល 
បាន នវូ ការ អភវិឌៃឍ បៃកប ដោយ 
វិជ្ជមាន នា ពៃល អនាគត»។ 

លោក ជិន មា៉ាលីន អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ  គណ ៈកមា្មោ ធិការ សិទ្ធ ិមនុសៃស 

កម្ពជុា បាន ថ្លៃង ថា គណៈ កមា្មោ- 
ធិកា រ នៃះ ក៏ បាន ចូលរួម ផ្ដល់ 
យោប ល់ លើ គមៃង ផលិត- 
វីដៃអូ ពី បញ្ហា សិទ្ធ ិមនុសៃស នៃះ ដៃរ។ 
លោក ថ្លៃង ថា បៃសិន បើ គមៃង 
នៃះ ធ្វើ បាន ល្អវា នឹង ធ្វើ ឱៃយ យុវជន 
ចៃះ សៃវ ជៃវ លក្ខណៈ វទិៃយា សាស្តៃ  
ដូច ជា ការ សៃវ ជៃវឯកសា រ និង  
សមា្ភាស ជាមួយ មនុសៃស  នងិ មន្តៃ ី
ពាក់  ព័ន្ធ នឹង បៃធាន បទ នីមួយៗ។

លោក បានបញ្ជាក់  ថា៖ «វា 
នឹង ជួយ ឱៃយ ពួក គៃ វិភាគ  និង 
បញ្ចៃញ មតិ យោបល់ អំពី បញ្ហា 
សិទ្ធ ិមនុសៃស ដោយ ផ្អៃក លើ វិធី- 
សាស្តៃ ដៃល មាន លក្ខណៈវិទៃយា- 
សាស្តៃ និង គៃប់ ជៃងុជៃយ។  
វា នងឹ ជយួ ឱៃយ យវុជន យល ់ដងឹ ព ី
បញ្ហា សិទ្ធិ មនុសៃស  ហើយ ពួក- 
គៃ អាច អនវុត្ត សទិ្ធិ របស់ ពកួ គៃ 
សៃប ទៅ តាម ចៃបាប់»៕

ឃុត សុភចរិយា

កេចេះៈ ពទុ្ធ បរសិទ័  នងិគណៈ- 
កម្ម ការ អាចារៃយ វត្ត វិហារ ធំសសរ 
១០០ មយួចនំនួ សម្ដៃង ការភា្ញាក-់ 
ផ្អើល  នងិ បញ្ចៃញ បៃតកិម្ម ជទំាស ់
ចំពោះ វត្តមាន ពៃះតៃជ គុណ អៃង 
ផលា្លា  ដៃលបាន នមិន្ត មកគង ់នៅ  
នងិគៃប ់គៃង ក្នងុ ឋានៈ ជាពៃះចៅ- 
អធិការ វត្ត វិហារ ធំ សសរ ១០០  
សាជា ថ្មី   កៃយពី លោក តៃូវបាន 
សម្តៃច សងៃឃ នាយក បញ្ចប់ មុខ តំ- 
ណៃង ពី ពៃះចៅ អធិការ វត្ត  នោះ។

កាលពី ខៃសីហា  ឆ្នាំ ២០២០  
ពៃះ តៃជគណុ អៃង ផលា្លា  តៃវូបាន 
សម្ដៃច ពៃះសងៃឃ នាយក  នៃ ពៃះរា- 
ជា  ណាចកៃ កម្ពជុា  នន្ទ ង៉ៃត  បញ្ចប់   
មុខតំណៃងជាពៃះចៅ អធិការ វត្ត 
វហិារ ធ ំសសរ១០០  នងិ ពៃយរួ តួនា ទ ី  
ជាពៃះ អនគុណ សៃកុ សបំរូ  ខៃត្ត- 
កៃចៃះ  បនា្ទាប ់ព ីផ្ទុះ អធកិរណ ៍ជា មយួ   
ពទុ្ធបរសិទ័ នងិគណៈកម្មការ អាចារៃយ  
វត្ត មួយចនំនួពាក ់ពន័្ធការបៃើ បៃស ់
ថវិកា ជាបច្ច័យ វត្ត គា្មោន តមា្លាភាព។

ទោះជា បៃបណា នាពៃកឹ ថ្ងៃ ទ ី១៨  
ខៃ មករា  ពៃះតៃជ គណុអៃង ផលា្លា  
បាននមិន្ត មក បរវិៃណ វត្ត នៃះ ជាថ្ម ី
ម្ដង ទៀតជាមយួ សងៃឃ បៃកាស  របស ់
សម្តៃច ពៃះសងៃឃ នាយក  នន្ទ ង៉ៃត  
ចុះ  ថ្ងៃទ៨ី មករា  ឆ្នា២ំ០២១ តៃង- 
តាំង ពៃះអង្គ ជា ពៃះចៅ អធិការ វត្ត 
វិហារ ធំ សសរ ១០០ ឡើង វិញ។ 

លោក សោ ម៉នុ  ដៃលជាបៃធាន 
គណៈកម្មការ អាចារៃយ វត្ត វិហារ ធំ 
សសរ ១០០  បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍  ព ីថ្ងៃ  
ទី១៨  មករា ថា  វត្តមាន របស់ ពៃ ះ-    
តៃជគណុ អៃង ផលា្លា  នៅ  ពៃល  នៃះ   
មិនមៃន ជារឿង ល្អសមៃប់ បៃជា- 
ពទុ្ធបរសិទ័ ចណំុះ ជើង វត្ត កដ៏ចូជា 
គណៈកម្មការ អាចារៃយ វត្ត វិហារ ធំ 
សសរ ១០០នោះ ទៃ ពៃះ គរុភណ្ឌ 
ក្នុង វត្តជាចៃើន តៃូវបាន  បំផ្លាញ  
កៃម ការ គៃប ់គៃង របស ់ពៃះតៃជ- 
គុណ អៃង ផលា្លា  ក្នុង រយៈពៃល 
៤ឆ្នាំ  (២០១៦-២០២០)។ ក្នុង- 
នោះ   សៃះ បរុាណ  ដៃល មាន អាយ ុ
កាលជិត៥០០ឆ្នាំ  សាលា បដិ- 
សណា្ឋារកិច្ច  និងកុដិ មួយចំនួន  
តៃូវ បាន កប់ លុប  និង រុះរី ចោល  
ដោយ គា្មោន ការពិគៃះ យោបល់ 
ជាមួយ គណៈកម្មការ អាចារៃយ វត្ត  
និង អាជា្ញាធរ មូលដ្ឋាន នោះ ឡើយ ។

លោក ម៉ុន  ថ្លៃងថា ៖«ខ្ញុំ ពិត  ជា 
ភា្ញាក់ ផ្អើល ខា្លាំង ណាស់  នៅ ពៃល 
ឃើញ វត្តមាន បុគ្គល សងៃឃ រូបនៃះ  
តៃឡប់ មកគៃប់ គៃង ក្នុង ឋានៈ 
ជាពៃះចៅ អធិការ វត្ត វិហារ ធំ- 
សសរ ១០០ ជាថ្មី ម្ដង ទៀត»។

សមាជិក គណៈកម្មការ វត្តនៃះ 
មា្នាក់ ទៀត អ្នកសៃ ីហៃប សារន៉ បន្ទរ   
ថា ៖«យើង បារម្ភ ខា្លាំង ណាស់ និង 
គា្មោន  ទំនុក ចិត្ត  ចំពោះ ការគៃប់ គៃង   

របស ់ពៃះតៃជ គណុអៃង ផលា្លា  ទៀត   
នោះ ទៃពៃះ ពៃះអង្គ មានបណំលុ   
ជាប់ ពៃះកាយ រាប់ សិប មុឺន ដុលា្លារ» ។

បើ តាម អ្នកសៃី សារ៉ន  ក្ដីបារម្ភ 
របស ់បៃជាពទុ្ធ បរសិទ័ នងិ គណៈ- 
កម្មការ អាចារៃយ វត្ត ចំពោះ វត្តមាន 
របស ់ពៃះតៃជ គណុ អៃង ផលា្លា  នា 
ពៃល នៃះ គឺ ខា្លាច ពៃះអង្គ មកបង្ក 
ខូចខាត ទៃពៃយសមៃបត្តិ នៅក្នុង វត្ត  
កាន់ តៃ ចៃើន ថៃមទៀត  ខណៈ 
ពៃះអង្គ កំពុង មាន បំណុល ជាប់ 
ពៃះកាយ ដ៏សន្ធឹក សនា្ធាប់ រហូត 
ជាង ៣០មុឺន ដុលា្លារ អាមៃរិក។

ប៉ុន្តៃពៃះតៃជ គុណ អៃង ផលា្លា  
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ថា  បណំលុ   ដៃល 
ពៃះអង្គ ជំពាក់ នោះ  គឺ ដោយសារ 
ពៃះអង្គ សាង សង ់សាលា ឆន ់ នងិ 
សាលា ធម្មសភា  សមៃប់ ជា បៃ- 
យោជន៍ រួម ក្នុង វត្ត។ ដើមៃបី អភិវ ឌៃឍ  
សាងសង់ សាលា ឆន់និងសា លា-   
ធម្មសភា នៃះ  ពៃះអង្គ ចាំបាច់ តៃូវ 
រុះរី កុដិ  ដៃលមាន សភាព ចាស់ 
ទៃឌុ ទៃម  កាប ់ដើមឈើ  នងិ លបុ 
សៃះទឹក មួយ ចំនួន ក្នុង វត្ត នៃះ ។ 

ពៃះអង្គ បញ្ជាកថ់ា ៖«បើសនិ ជា 
អាតា្មោ បផំ្លចិបផំ្លាញ  នងិ  បលុ បៃក ់
គៃ មក ចាយ វាយ ជាបៃយោជន៍ 
ផ្ទាល់ ខ្លួន មៃន នោះ  បៃហៃល ជា 
អាតា្មោ តៃូវបាន អាជា្ញាធរ ចាប់ ផៃសឹក  
និង បញ្ជូន ទៅ ដក់គុក បាត់ ទៅ- 
ហើយ។ ប៉ុន្តៃ  សម្ដៃច ពៃះសងៃឃ- 
នាយក  បានផ្ដល ់យតុ្ត ិធម ៌សមៃប ់
អាតា្មោ  និង ផ្ដល់ ទំនុក ចិត្ត ដល់ 
អាតា្មោ ឱៃយតៃឡប់ មក គៃប់គៃង និង 
អភិវឌៃឍ វត្ត នៃះ ជាថ្មី ម្ដង ទៀត»។

ទោះ យា៉ាងណា បៃជា ពទុ្ធបរ ិសទ័ 
ចណំុះ ជើង វត្ត វហិារ ធ ំសសរ ១០០   
ដៃលមាន ទតីាងំ ក្នងុ ភមូ ិសបំរូ  ឃុ ំ
សបំរូ  សៃកុ សបំរូ  អ្នក សៃ ីប៊តុ សឿន  
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ថា អ្នកភមូ ិភាគ- 
ចៃើន មិន សបៃបាយ ចិត្ត ចំពោះ វត្ត- 
មាន របស់ ពៃះតៃជ គណុ អៃង ផលា្លា  
នៅ ក្នុង វត្ត  នោះ ទៀតទៃ។ ប៉ុន្តៃ 
មនិហា៊ាន បៃឆងំពៃះ ពៃះអង្គ  បាន-  
តៃឡប់ មក ជា មួយ សងៃឃ បៃកាស 
របស់  សម្តៃច ពៃះសងៃឃ នាយ ក។  
អ្នកសៃ ីថា ៖«ខ្ញុ ំក ៏មនិ សបៃបាយ ចតិ្ត 
ដៃរ  ប៉ុន្តៃ ធ្វើ  ម៉ៃច បើ សងៃឃបៃកាស  
បាន សមៃច តៃងតំាង ឱៃយ ពៃះតៃជ-  
គុណ អៃង ផលា្លា  តៃឡប់ មក គៃប់-  
គៃង វត្ត យើង ជាថ្មី ម្ដង ទៀត»។

អ្នកសៃ ីបន្តថា ខ្លមឹសារ នៃ សងៃឃ- 
បៃកាស   បានដក់ វត្ត វិហារ ធំ សសរ    
១០០ ឱៃយស្ថិត កៃម ការគៃប់ គៃង 
ផ្ទាល់ ពី សម្ដៃច សងៃឃនាយក មិន- 
មៃន  ស្ថតិ កៃម ការគៃប ់គៃង របស ់
មៃ គណ ខៃត្ត កៃចៃះ ទៀត ទៃ  និង 
តមៃវូ  ឱៃយ ពៃះតៃជ គណុ  អៃង ផលា្លា  
ធ្វើ របាយការណ៍  ស្ដីពី វឌៃឍនភាព 
ក្នងុ វត្ត រៀង រាល ់ខៃនងិ បញ្ចប ់ឱៃយ អស ់  
អធកិរណ៍ ដៃលកើត ឡើង  កន្លង  មក 
ក្នុង វត្ត  រួមទាំង បំណុលផង ដៃរ៕

កេមុយុវជនពេលទទួលរង្វាន់កាលពីថ្ងេ ៦ មករា។ រូបថត OHCHR

OHCHRផ្ដល់រង្វាន់ដល់...

ពុទ្ធបរិស័ទនិងអាចារ្យវត្តមួយចំនួនជំទាស់នឹង
សង្ឃអ្ង ផល្លា ដ្លវិលមកគ្ប់គ្ងវត្តវិហារធំ

ទូត បើកមជ្ឈមណ្ឌល បឹ្ក្សាយោបល់អំ ពីព័ត៌មានសិក្សានៅ អាម្រិក



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពុធ ទី២០ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៦

តារាសម្ដែងលោកជែមស៍ប៊ននឹងចូលរួមសម្ពោធទីលានសុវត្ថភិាពនៅកម្ពជុាតាមវីដែអូឡាយ
 អោម   ប៊ុន ធឿន   
  
ភ្ន ំពេញ ៈ កំពូល តារា  សម្តៃងដៃល 

លៃបី ឈ្មោះ ដៃល គៃ ស្គាល់ជា ទូ- 
ទៅ ថា  ០០៧ គឺ លោកជៃមស៍ 
ប៊ន ឬ (ដានី ញ៉ៃល  កៃក )   នឹង 
ចលូ រមួ សម្ពោធទ ីលាន សវុត្ថ ិភាព  
ដំបូង គៃបង្អស់   នៅ ក្នុង ពៃះ រា- 
ជា ណា ចកៃ កម្ពុជា   តាម រយៈ   
ការ  LIVE  ផ្ទាល់ នៅ ម៉ោង  ៧   
និង ៣០ យប់នា  ថ្ងៃទី ២២  ខៃ 
មករា នៅ លើ ហ្វៃ ស បុ៊ ក របស់  
តំ ណាង  អង្គ ការ សហ បៃ ជា ជាតិ 
បៃ ចំា នៅ កម្ពជុា ។   

 តំណាង អង្គ ការ សហ បៃ ជា- 
ជាតិ នៅ កម្ពុជា   លោក  និគ 
បៃរៃសហ្វដ  បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
កាល ពី មៃសិល មិញ ថា  លោក 
ដាន ីញ៉ៃល  កៃក  គ ឺជា អ្នក ស្វៃង- 
រក ការ គំា ទៃ សកល របស់ អង្គការ 
សហ បៃជា ជាតិ   សមៃប់ ការ- 
លុប បំបាត់ គៃប់ មីន និង សណំល ់
ជាតិ ផ្ទុះ ពី សង្គៃម ។  ក្នុង ការ-   
Live  ផ្ទាល់ នៅ ថ្ងៃទី ២២  មករា 
ខាង មុខ នៃះ   ដានី ញ៉ៃល  កៃក   
និង ជួប ជជៃក ជា មួយ លោក   លី   ធុជ   
អនុ បៃ ធាន ទី ១  អា ជា្ញា ធរ មីន ។    

 លោក  នគិ  បៃរៃសហ្វដ   បាន 
ឱៃយ ដឹង ថា   ទី លាន សុវត្ថិ ភាព 

ដំបូង បង្អស់ នៅ កម្ពុជា មាន 
ន័យ ថា ជាការ កៃ បៃ កា្លាយ 
ចមា្ការ មីន ទៅ ជា វាល លៃង ក មៃសា ន្ត  
ដៃល ជា កន្លៃង មាន សុវត្ថិ ភាព 
សមៃប់ កុមារ អាច ធ្វើ ការ រៀន- 
សតូៃ   ឬ លៃង កឡីា ផៃសៃងៗ បាន  
ហើយ បណំង សខំាន ់គ ឺចង ់លបុ 
បំបាត់ មីន ឱៃយ អស់ ពី កម្ពុជា នៅ 
ឆ្នាំ ២០ ២៥   ខាង មុខ ។   

  លោក   ថ្លៃង ថា៖   « គោល បណំង 
សំខាន់់ របស់ ពួក យើង  គឺ ដើមៃបី 
ឱៃយ បៃទៃស កម្ពុជា កា្លាយ ជា 
បៃទៃស គា្មោន មីន នៅ ឆ្នា ំ២០២៥ ។  
យើង មាន ការ សបៃបាយ រីករាយ   
ដៃល មាន ការ ចូល រួម ពី លោក  
ដាន ីញ៉ៃល  កៃក  ដៃល ជា អ្នក- 
តស៊ូ មតិ សកល របស់ អង្គ ការ 
សហ បៃជា ជាតិ សមៃប់ ការ- 
លុប បំបាត់ មីន  និង គៃះ ថា្នាក់ 
នៃ ការ ផ្ទុះ គៃប់ » ។   

 លោក   និគ  បៃរៃសហ្វដ ថ្លៃង 
ថា  យុទ្ធ នា ការ ទីលាន សុ វត្ថិ- 
ភាព នៅ កម្ពុជា   នឹង ចាប់ ផ្តើម 
នៅ ក្នុង ភូមិ តូច មួយ ក្នុង ខៃត្ត 
បាត់ ដំប ង   ស្ថិត ក្នុង សលា 
បឋម សិកៃសា ស្ទឹង តូច កៃម  
ពៃះ វា មាន សរៈ សំ ខាន់ សមៃប ់
សហគម ន ៍កាន ់តៃ ធ ំទលូាយ ។   
ស លា នៃះ មាន ទីតាំង នៅ លើ 

ដី ដៃល តៃូវ បាន បោស សមា្អាត 
គៃប់ មីន ដោយ មជៃឈ មណ្ឌល 
កំចាត់ មីន កម្ពុ ជា សុី មា៉ោក់   និង 
UNDP ។   

  លោក   ថ្លៃង ថា៖   «  ទីធា្លា លៃង 
របស់ សលា គឺជា ផ្នៃក សំខាន់ 
មួយ នៃ សហ គមន៍ ដោយ បៃមលូ 
ផ្តុំ កៃុម បាល់ ទាត់ ផៃសៃងៗ នាំ គា្នា 
លៃង   និង ហាត់ ។  ថ្មីៗ នៃះ 
UNDP បាន ផ្តល់ ការ គាំទៃ 
បន្ថៃម ដល់ សលា រៀន  ដោយ 
ដាក់ កមៃិត ការលៃង នៅ ពៃល 
ផៃសៃងៗ គា្នា    ហើយ និង បាន   
សង សង់ ទី ជមៃក របស់ អ្នក- 
ទសៃសនា  និង ផ្តល់ ឧប ករណ៍ 

កីឡា ចាំ បាច់ ផៃសៃង ទៀត » ។   
  លោក   លី   ធុជ   ទៃស រដ្ឋ មន្តៃី   

នងិ ជា អន ុបៃធាន ទ ី១  អាជា្ញា ធរ 
មីន  បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី 
មៃសិល មិញ ថា  រាជ រដា្ឋា ភិបាល 
កម្ពជុា ចង ់បាន ឥ សៃសរជន លៃបីៗ  
ក្នុង ពិភព លោក មក ចូ ល រួម ក្នុង 
វសិយ័ សកម្ម ភាព មនី នៅ កម្ពជុា   
ដើមៃប ីជយួ ផៃសព្វផៃសាយ ព ីវសិល- 
ភាព នៃ ការ ប៉ះ ពាល់ ក្នុង វិស័យ 
មីន នៅ កម្ពុជា  និង ចូល រួម ជួយ 
ផ្តល់នូវ ការ យល់ ដឹង  ពី គៃះថា្នាក ់
វិស័យ មីន ក្នុង តំបន់ និង ពិភព- 
លោក   ហើយ តាម រយៈ សកម្ម- 
ភាព រប ស់ បុគ្គល លៃបី នោះ  នឹង 

អាច  ជួយកៀរគរ ធនធាន មនុ សៃស - 
ធម៌ ដើមៃបី គាំទៃ ដល់ វិស័យ 
បោស   សមា្អាត  មីន ផង ដៃរ ។   

  លោក   ធុជ   ថ្លៃង ថា ៖  « យើង 
បាន ធ្វើ ការ ជា មួយ អង្គការ   
UNDP  ហើយ បាន សមៃច 
ដោយ ជោគ ជ័យ គឺ បាន ទទួល 
ការ ស្វាគ មន៍ ពី លោក ជៃមស៍ 
បន៊   ឬ ហៅថា   ដាន ីញ៉ៃល  កៃក   ហ្នងឹ  
គាត់ តៃៀម មក សៃុក ខ្មៃរ  ប៉ុន្តៃ 
ដោយ សរ ក ូវដី យើង ក ៏ធ្វើ កម្ម- 
វិធី តាមវីដៃអូខនហ្វើរុិន  នៅ 
យប់ ថ្ងៃទី ២២  ខៃ មករា នៃះ » ។  

 ការ រៀប ច ំការ ជបួ ជុ ំតាម រយៈ  
វីដៃអូ ខន ហ្វើរុិន  នៅ លើ ហ្វៃ ស - 
ប៊ុ ក  របស់  UNDP   ធ្វើ ឡើង ក្នុង 
គោល បំណង ដើមៃបី ផៃសព្វ ផៃសាយ 
ការ យល់ ដឹង ពី ការ ប៉ះ ពាល់ 
ដោយ សំណល់ ជាតិ ផ្ទះុ ពី សង្គៃម 
នៅ លើ ទកឹ ដ ីកម្ពជុា ផង  នងិ ជនូ 
ដំណឹង ដល់ សហ គមន៍ អន្តរ- 
ជាតិ ផង   ក៏ ដូ ច ជា កៀរគរ ធនធាន 
ហរិញ្ញ វត្ថ ុ  ដើមៃប ីជយួ ដល ់វសិយ័ 
បោស សមា្អាត មីន នៅ កម្ពជុា ផង ។     

  តាម រយៈ ការ ចូល រួម របស់ 
លោក ជៃមស៍ ប៊ន គឺ ជា ការ- 
ពញ្ញាកអ់ា ម្ម ណ ៍ទៅ ដល ់អ្នក ផ្តល ់
ជំនួយ លើ ឆក អន្តរ ជាតិ   អាច 
រំឭក ឃើញ ពី ផល ប៉ះពាល់ 

ដោយ សរ កាក សំណល់ គៃប់ 
សល ់ព ីសង្គៃម   ហើយ អាច នងឹ 
មាន ការ ចូល រួម ជួយ បន្ថៃម 
ទៀត ដល់ បៃទៃស កម្ពុជា ។   

  លោក  ធុជ   ថ្លៃង ថា៖ « យើង 
យក វដីៃ អ ូ ឬ ក ៏សកម្ម ភាព របស ់
គាត់ ហ្នងឹ ទៅ ផៃសព្វ ផៃសាយ នៅ ស ន្ន-ិ 
សីទ អន្តរ ជាតិ សន្និ បាត វិស័យ 
មនី បៃចា ំឆ្នា ំ  ឬ បៃជុ ំធំៗ  ផៃសៃងទៀត   
អ៊ីចឹង  មិនចំ ពោះ  ថា ឥឡូវ តៃូវ 
បៃទៃស ណាមយួ ចលូរមួ ប៉នុា្មោន 
អី ប៉ុនា្មោន អត់ ទៃ  គៃន់ តៃ ជា បៃ- 
យោល   ដើមៃបី ពញ្ញាក់ អារម្មណ៍ 
ឱៃយមា្ចាស់ ជំ នួយ   លោក អាច គិត 
ពី រឿង ហ្នឹង  ថា គួ រជួយ វិស័យ 
ហ្នងឹ ឬ យ៉ោង ណា  អី៊ចឹង ទៅ » ។   

 ទោះ ជាយ៉ោង ណាក៏ ដោយ 
លោក   លី   ធុជ   បាន ថ្លៃង ឱៃយ ដឹង 
ថា  ពៃះ រាជាណាចកៃ កម្ពុជា  
នៅ សល់ ផ្ទៃដី បៃមាណ ៨ ០០ 
គីឡូ ម៉ៃតៃ កៃឡា ទៀត  នៅ 
ទទូាងំ បៃទៃស ជា ពសិៃស តាម 
បណា្តា ខៃត្ត ជាប ់ពៃដំៃន ថៃ   ហៃត ុ
នៃះ  តៃូវ ធ្វើ ការ សមា្អាត មីន ឱៃយ 
បាន ក្នងុ ១ឆ្នា ំជាង ១០០ គីឡូ-   
ម៉ៃតៃ កៃឡា  ដើមៃបី សមៃច ទៅ 
តាម ផៃន ការ របស់ រាជ រដា្ឋាភិ- 
បាល តៃូវ បោស សមា្អាត មីន ឱៃយ 
អស់ នៅ ឆ្នាំ ២០ ២៥ ៕    

កំ ពូល តារាសម្ដេង  លោក  ជេមស៍ ប៊ន ឬ០០៧។ រូបថត UNDP
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ឃុ  ត  សុភ ចរិ យា  

ក្រច្រះៈ មន្តៃី ពន្ធ នាគា រ ខៃត្ត 
កៃ ចៃះ បានឱៃយ ដ ឹង ថា  អ្នក ជាប-់ 
ឃុ ំចនំ ួន៨ ៧នា ក ់ក្នងុ ច ំណោម 
ជិត ៨០០ នាក់    តៃូ វបា ន ផ្ទៃរ 
ចៃញពី ពន្ធនា គា រ ខៃត្ត កៃ ចៃះ ទៅ  
កាន់ ពន្ធនា គារ ខៃត្ត ស្ទឹង តៃ ង 
កាលពី ថ្ងៃទី ១៧  ខៃ មករា  ឆ្នាំ 
២០២១  ដើមៃបី  ដោះសៃ យ ភាព- 
ចង្អៀត នៅ ក្នុង ពន្ធ នាគា រ។

លោក ខ្វា សារ៉ន(KvaSaran)  
បៃធាន ព ន្ធ នាគារ ខៃ ត្ត កៃចៃះ   
បា ន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី 
ថ្ងៃទី ១៨  ម ករា  ថា អ្នក ជាប់ឃុំ  
ទាំង នោះ  ភាគចៃើ ន  ជាប់ ចោ ទ  
ក្នុង  បទ ល្មើ ស  «រកៃសា ទុក  និង 
បៃើបៃស ់គៃឿង ញៀន នងិ បទ- 
ចោរកម្ម»។ ការ ផ្ទ រ អ្នក ទោស  
ទាំង នោះ ទៅកា ន់ ពន្ធ នា គារ  

ខៃត្ត ស្ទងឹ តៃ ងធ្វើ ឡើង ក្នងុ គោល- 
បំណង កាត់ ប ន្ថយ  ភាពចង្អៀត 
ណៃននៅ  ក្នុង ពន្ធនា គារ ខៃត្ត 
កៃ ចៃះ  បនា្ទាប់ ពី មាន ការឯ ក- 
ភាព ពីអគ្គនា យ កដ្ឋាន ពន្ធ- 
នាគា រ កៃសួង ម ហាផ្ទៃ  ។

 លោក ថ្លៃងថា ៖ «ពន្ធនា គារ 
យើង មាន សភាព តូចចង្អៀត  
ដៃល អាចដ ក់ អ្នកទោ ស  ឬអ្នក- 
ជាបឃ់ុ ំតៃមឹតៃ ៤០០នាកប់៉ណុោ្ណោះ 
ប៉នុ្តៃ បច្ចបុៃបន្ន យើង មាន អ្នក ទោស  
រហតូដល ់ជតិ ៨០០នា ក ់ធ្វើ ឱៃយ 
បរិសា្ថាន  ខៃយល់ ក្នុង បន្ទប់ ពន្ធនា- 
គារ មាន សភា ព ស្អុះសា្អា ប់» ។

បើតាម លោក  សារ៉ន  ពៃ ល 
នៃះ ចនំនួ អ្នក ទោស ក្នងុ ពន្ធនា- 
គារ ខៃត្ត កៃចៃះ មាន សរុប  ៧០៩ 
នាក់  ក្នងុ នោះ មាន សៃ ី៦៥ នាក់  
និងកុមារ អាយុ កៃម  ៣ ឆ្នាំ 
ដៃលតាម មា្ដាយ មាន៤ នាក់។ 

ចំនួន នៃះ នៅតៃ ចៃើន លើស- 
លប ់ ដៃល ចាបំាច ់តមៃវូ ឱៃយ មាន 
ផ្ទៃរ ចៃញ ទៅ កាន់ ពន្ធ នាគា  រ 
ផៃសៃង ទៀត  ឬតៃូវ សាង សង់ 
បន្ទប់ ឃុំ ឃំាង  និង ពងៃីក ផ្ទៃដី 
នៃ ពន្ធ នាគា រ បន្ថៃម ទៀ ត។

លោក  ឈុន  ដ រា៉ា បៃធាន- 
ពន្ធនា គារ ខៃត្ត ស្ទឹង តៃង បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  ពៃ លនៃះ 
ជន ជាបឃ់ុ ំទាងំ ៨៧ នាក ់ ដៃល 
ទើប ដកឹ ចៃញ ព ីពន្ធ នាគា រ ខៃត្ត 
កៃចៃះ ទៅ កាន ់ពន្ធនា គារ  ខៃត្ត- 
ស្ទឹ ងតៃ ងនោះ  កំពុង តៃូវ បាន 
ឃំុ ខ្លនួ នៅក្ន ុង បន្ទប់ ឃំុឃំា ង ដៃល  
ទើបន ឹង សង ់ថ្ម ីដោយ សវុត្ថ ិភាព 
ហើយ។ 

លោក  បាន ថ្លៃង ថា៖«ក្នងុ ចំ- 
ណោម ជន ជា ប់ឃំុ ដៃល  ទើប ផ្ទៃរ  
ចៃញពី ពន្ធ នាគា រ ខៃត្តកៃ ចៃះ 
មកកាន់ ពន្ធនា គារ ខៃត្ត ស្ទឹង- 

តៃង យើង ខ្ញុ ំនៃះ មាន មួយ ចំនួន 
នៅ មនិ ទាន ់មាន ការ ជនំុ ំជមៃះ- 
ទោស នៅ ឡើយ ទៃ»។ 

ជុំវិញ ករណីនៃះ លោក  អំ  
សំ អាត  នាយក រង   អង្គការសិ   ទ្ធ-ិ 
ម នុ សៃស លីកាដូ  បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ ពមីៃសលិមញិ ថា ការផ្ទៃរ អ្នក 
ជាប់ ឃំុ ពី ព ន្ធ នាគារ មួយ ទៅ ពន្ធ- 
នា  គារ  មយួ មនិអាច កាត ់បន្ថយ 
ភាព ច ង្អៀ ត ណៃន ក្នុង បន្ទប់ 
ឃុំឃំាង នៃ ពន្ធនាគារ បានទៃ   
ពៃះ ចនំ ួន អ្នក តៃវូ ជាប ់ឃុ ំបាន 
កើន ឡើង រាល់ ថ្ងៃ។ មៃយ៉ាង ទៀ ត 
បន្ទប់ ឃំុ ឃំាង នៃ ពន្ធ នាគា រ ភាគ- 
ចៃើ ន នៅ កម្ពជុា  មនិ សមា មាតៃ 
នឹង ចំនួន នៃ អ្នក ជាប់ ឃំុ ទៃ  ពោល 
គឺ បន្ទប់ តូច អ្នក ទោស ចៃើន 
ណៃន ណា ន់តា ន់តាប់ ។

 លោក  ថ្លៃងថា ៖«បើទោះ ជា 
ខៃត្ត កៃចៃះ និង ខៃត្តស្ទឹ ងតៃ ង 

ស្ថិត  នៅជាប់   ពៃំ បៃទល់  គា្នា  ក៏- 
ដោយ  ប៉ុន្តៃ វា ក៏ នឹង បង្ក ការលំ- 
បាក  ផង  ដៃរ ចំពោះ ការ ដឹ ក- 
ជញ្ជនូ ជន ជាបឃ់ុ ំ ទាងំនោះ ទៅ 
សវនាការ ជំ នុំ ជមៃះ ទោស ជា- 
ពិសៃស ឱកាស នៃ ការជួប សួរ- 
សុ  ខទុក្ខ របស់ កៃមុ គៃសួារ សា  ច់- 
ញាតិ  នៃ ជន  ជាប់ ឃុំ ដៃ ល មាន  
ជវី ភា ព កៃកីៃ នងឹ ជបួ ការល ំបា ក 
កាន់ តៃខ្លាំ ង »។ 

បើតាម  លោក  សំអា ត គៃប់- 
ពន្ធ នាគារ ទា ំងអស ់ គបៃបីសា ងសង ់ 
បន្ថៃម នូវ អគារ  និង បន្ទប់ ឃុំ-
ឃំា ង ដៃ លមា ន លក្ខ ណៈ ស្ដង់ ដ  
ដើមៃបី  ឆ្លើយតប នងឹ ការ កើនឡើង 
នៃ ចំនួន  ជន ជាប់ឃុំ នៅ កម្ពុជា 
ពិសៃស ចំនួន ជន ជាប់ ឃំុ ក្នងុ បទ- 
ល្មើស គៃឿងញៀ ន  និង ចោរ ក ម្ម 
ដៃល  តៃវូ បាន ចាប់ ខ្លនួក្នងុ១ ថ្ងៃ ៗ  
យ៉ា  ងតិច ៣ ០ នាក់ ៕

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំព្រញៈ កៃសួង រៀបចំ ដៃន ដី- 
នគរូប នយី កម្ម នងិ សណំង ់ បាន 
លើក ឡើង ព ីសមត្ថ កចិ្ច របស ់ខ្លនួ  
ក្នងុ ការ អង្កៃត វាសវ់ៃង សរុយិោដ ី 
នៃ កៃបាលដី ក្នងុ គោល បំណង ផ្ត ល់  
កម្មសិទ្ធិ និង សិទ្ធិ ជួល ដីឯក ជន 
របស ់រដ្ឋ ខណៈ កន្លង មក ការផ្តល ់
សទិ្ធនិងិ សទិ្ធ ិជលួ ដឯីក ជន រប ស ់ 
រដ្ឋ  គឺ តៃវូ បាន ធ្វើ ឡើង   ដោយ គា្មា ន 
ការពិនិតៃយ និង ផ្ទៀ ង  ផ្ទាត់ ពី រដ្ឋបា ល  
សុរិយោដី ។

 លោក ជា សុផរា៉ា រដ្ឋ មន្តៃី 
កៃសងួ រៀបច ំដៃនដ ីនគរបូនយី- 
កម្ម និង សំណង់  បាន ផ្ញើលិ ខិត 
មួយ ចៃបាប់ ជូន រដ្ឋមន្តៃី កៃសួង 
មហា ផ្ទៃ រដ្ឋមន្តៃី កៃសួង ការពារ- 
ជាតិ រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច 
និង ហិរញ្ញវត្ថុ ពៃម ទាំង អាជា្ញាធរ 
ដៃនដ ីពាកព់ន័្ធ ថា្នាកជ់ាត ិកាលព ី
ថ្ងៃទី១៨ ខៃមករា ដោយ បាន 
រៀបរាប ់ថា កន្លង មក មាន ករណ ី
នៃ ការវាស់ វៃង និង កំណត់ ពៃំ - 
កៃបាលដី ក្នុង គោលបំណង ផ្តល់ 
ស ិទ្ធនិងិ សទិ្ធ ិជលួ ដឯីកជន រប ស ់
រដ្ឋ ដោយ គា្មាន ការពិនិតៃយនិង ផ្ទៀ ង   - 
ផ្ទាត ់ព ីរដ្ឋបាល សុរយិោដ ីនោះទៃ 
ដៃល ធ្វើ ឱៃយ និយម ការ នៃ កៃបាល ដី 
ខ្វះ ភាព សុ កៃឹត ជាន់ កៃបាលដី គា្នា 
និង បង្ក ឱៃយ មាន វិវាទ ដីធ្លី។ 

ដើមៃបី ចៀសវាង បញ្ហា ទាំងនៃះ 
កៃសងួ រៀបច ំដៃន ដ ីនគរបូ នយី- 
កម្ម និង សំណង់ ស្នើ ឱៃយ កៃសួង 

សា្ថាប័ន ដៃលជា អា ជា្ញា ធរ កាន់ កា ប់  
ដី រដ្ឋ និង រដ្ឋបាល រាជធានី-ខៃត្ត 
អនវុត្តតាម ការណៃនា ំមយួ ចនំនួ  
ដើមៃបីចៀសវាង បង្ក ភាព ស្មគុ សា្មា ញ 
បន្តទៀត ជុំវិញ ការផ្តល់ កម្មសិទ្ធិ 
និង សិទ្ធ ិជួល ដីឯកជន របស់ រដ្ឋ។

កៃសងួ ណៃនា ំថា៖ «រាល់ ការ- 
អង្កៃត វាស់វៃង សុរិយោដី នៃ កៃបា ល ដី 
តៃូវអនុវត្ត និង ផ្ទៀងផ្ទាត់ ដោ យ 
រដ្ឋបាល សុរិយោដី ដៃលជា អង្គ ភា  ព 
មាន សមត្ថកចិ្ច តៃ១គត ់ក្នងុ ការ- 
វាស់វៃង កំណត់ ពៃំ កៃបាលដី សៃប 
តាម ចៃបាប់ ភូមិបាល»។

រដ្ឋបាល រាជ ធានី-ខៃត្តតៃវូ បៃគ ល់ 
ភារកិច្ច ជូន មន្តៃ ីមន្ទរី រៀបចំ ដៃន - 
ដី នគរូប នីយ កម្ម សំណង់ និង 
សុរិយោដី រាជធានី -ខៃត្ត ចុះ វាស់ - 
វៃងកំណត់ និយម ការនិង ផ្ទៀ ង - 

ផ្ទាត់ ជាមួយ បៃព័ន្ធ មូល ដ្ឋាន ទិន្ន - 
ន័យ សុរិយោដី។

បន្ថៃម ពនីៃះ កៃសងួ បាន គសូ 
បញ្ជាក ់ថា រាល ់ទនិ្ននយ័ វាសវ់ៃង 
កៃបាលដី ក្នុង គោលដៅ ស្នើសុំ 
គោលការណ៍ រាជរដ្ឋាភិបាល 
ដើមៃបី ផ្តល ់កម្មសទិ្ធ ិនងិ សទិ្ធ ិជលួ 
ដឯីកជន របស ់រដ្ឋ តៃវូ បញ្ជនូ មក 
អគ្គនាយករ ដ្ឋា ន សុរិយោដី និង 
ភមូសិាស្តៃ របស ់កៃសងួ ដៃល ជា  
អង្គភាព គៃប់គៃង បៃព័ន្ធ មូល ដ្ឋា ន 
ទិន្នន័យ សុរិយោដី ទូទំាង បៃទៃ ស 
ដើមៃប ីពនិតិៃយ នងិ ផ្ទៀងផ្ទាត ់ជាមនុ 
ហើយ រាល់ ការជួល ដីឯកជន រប ស់ 
រដ្ឋ តៃវូធ្វើ ការចុះ ប ញ្ជ ីចៃញ បណ្ណ- 
កម្មសិទ្ធិ ជា ដីឯក ជន របស់ រដ្ឋ 
ជាមុន ។

លោក សៃង ឡតូ អ្នកនំាពាកៃយ 

កៃសួង រៀបចំ ដៃនដី នៅ ថ្ងៃ ទី 
១៨  ខៃ មករា  បាន បដិសៃធ ធ្វើ   
អតា្ថាធិបៃបាយលើ បញ្ហា នៃះ ។ 

ប៉ុន្តៃ លោក ថៃ ង ច័ន្ទ សង្វារ 
រដ្ឋលៃខធិការ កៃសួង រៀបចំ- 
ដៃនដី បាន សរសៃរ នៅលើ ទំព័រ 
ហ្វៃ ស បុ៊ក របស់លោក ថា អគ្គ - 
នាយ កដ្ឋាន សុរិយោដី  និង ភូមិ - 
សាស្តៃ នៃ កៃសួង រៀបចំ ដៃនដី 
នគរូបនយីកម្ម នងិ សំណង ់គជឺា 
ចៃកចៃញចូល តៃមួយ ក្នុងការ- 
គៃប់ គៃង បៃព័ន្ធ មូលដ្ឋាន ទិន្ន ន័ យ  
សុរិ យោដី ទូទាំង បៃទៃស ។

លោក សុឹង សៃន ករុណា 
អ្នកនាំពាកៃយ សមាគម អាដហុក  
យល់ថា ការអង្កៃត វាស់ វៃង និង 
ការកំណត់ ពៃំ កៃបាលដី ចៃបាស់ - 
ណា ស់ គឺជា សមត្ថកិច្ច របស់ 

កៃសងួ រៀបចំ ដៃនដី នគរបូនីយ- 
កម្ម និង សណំង់ ដៃលជា កៃសងួ 
សាមី ក្នុង ការ គៃប់គៃង កិច្ចការ 
ទាំងនៃះ ទូទាំង បៃទៃស។ ប៉ុន្តៃ 
លោក មើល ឃើញ ថា កន្លងមក 
ក៏មាន សា្ថាប័ន មួយ ចំនួនដៃល មា ន 
សិទ្ធិ គៃប់គៃង ដីឯកជន របស់ រដ្ឋ 
បានធ្វើការ ចាត់ចៃង  វាស់វៃង ឬ 
ជួល ដោយ គា្មាន ផ្តល់ ព័ត៌មាន 
ដល់ កៃសួង សាមី នោះទៃ។

នៅពៃលដៃល កៃសួង បាន 
បញ្ជាក់ ពី សមត្ថកិច្ច ចៃបាស់-
លាស់ យ៉ាង ដូច្នៃះ លោក ជឿ 
ថា នងឹធ្វើ ឱៃយ ការចាតច់ៃង ឬ ផ្ទៃរ 
កម្ម សិទ្ធិ ដី របស់ រដ្ឋ ស្ថិត ក្នុង 
សា្ថានភាព មយួ ដៃល អាច គៃប-់ 
គៃង និង ការពារ បាន ដោយ គា្មាន  
ការបាត់បង់។  លោក រំពឹងថា 
វបៃបធម៌ អន្តរា គម ន៍  ដោយមិន 
ឆ្លងកាត ប់ៃបបទរ ដ្ឋបា ល ក្នងុការ 
ដណ្តើម កាន់កា ប់ ដីរដ្ឋ ពី សំ-
ណាក់ មន្តៃី  មាន អំណាច ក៏តៃូវ 
បានបញ្ចប ់ផង ដៃរ។ លោកថា៖ 
«ការពិត យើង គា្មានអ្វ ីកៃពី ការ-   
គៃប់គៃង តាមផ្លូវ ចៃបាប់ នោះ ទៃ 
ពៃះ  បើ ចៃបាប ់ចៃង ថា អំពើ ណា 
ដៃល ធ្វើ ហើយមិ ន តៃវូ ចៃបាប់ នោះ  
តៃវូ អនវុត្ត  ចៃបាប ់នោះ ទៅ ដោយ 
មិន តៃូវយោ គយល់ នោះ ទៃ បើ  
ទោះ បីជា ពួកគៃអ្នក ល្មើស- 
ចៃបាប់ ជា បក្ខពួកអ្នកមា ន លុ  យ  
មាន  អំណាច ក៏ ដោយ  ដើមៃបី ឱៃយ 
គៃ ឃើញ ថា អ្វដីៃល បានធ្វើ ទៅ 
គឺ គោរព ទៅ តាម ចៃបាប់»៕

 តពតីពំរ័ ៤...ក្នងុ១ខៃ  ហើយ 
ក៏មិនបាន ធ្វើ លិខិត ជួលដៃរ។ 
បនា្ទាប់ ពី គាត់ ជួល គៃ ហើយ  គាត់ 
ក ៏យក រថយន្ត នោះ ទៅជលួ បន្ត ឲៃយ   
អ្នក ផៃសៃង ទៀត  ដោយ រថយន្ត ១- 
គៃឿង ក្នុង តម្លៃ ៦០០ ដុលា្លារ ក្នុង 
១ខៃ តៃ អ្នក ទី២ បាន បោក គាត់។

សៃ្តី ជាប់ចោទ បន្តថា  ពាក់ព័ន្ធ 
បទចោទ បៃកាន់ របស់ សាលា ដំ- 
បងូ រាជធាន ីភ្នពំៃញ នៃះ  គាតព់ៃម- 
ទទលួ យក ហើយ គាត ់មាន ទាងំ អស ់  
១៣បទ ចោទ។ រីឯ  រថយន្ត ឡិច- 
សុិស ចំនួន ២គៃឿង ដៃល ដើម- 
បណ្តឹង ចោទថា ឆបោក នោះ  គឺ 
មនិ ពតិ ទៃ  ឯ ការ ពតិ នោះគាត ់បាន-   
ជលួ រថយន្ត គៃ មៃនប៉នុ្តៃ អ្នកជលួ បន្ត   
បានយក រថយន្ត នោះ ទៅ បាត់។

សៃ្ត ីជាបច់ោទ បៃប ់ចៅកៃម ថា ៖ 
«ខ្ញុំ ប្តឹង មក សាលា ឧទ្ធរណ៍ ពៃល 
នៃះ  គ ឺគៃនត់ៃ សុ ំតលុាការ បន្ថយ- 
ទោស ដល់ ខ្ញុំ  ពៃះ ទាំង ១៣ បទ 
ចោទ នោះ  ខ្ញុំ ពៃម ទទួលយក 
ឆប់បាន សាលដីកា សា្ថាពរ ដើមៃបី 
ខ្ញុ ំសុ ំសៃបូទោស ទាងំ១៣ សណំុ-ំ 
រឿង បញ្ចូល គា្នា តៃម្តង»។

កញ្ញា ទវី  គមឹ កលៃយណ  តណំាង 
មហាអយៃយការ បានធ្វើ សៃចក្តី- 
សន្និដ្ឋានថា  សៃ្តី ជាប់ចោទ បាន- 
សារភាព ទទលួ កហំសុ នងិ ទទលួ- 
យក សាលកៃម របស់ សាលា- 
ដំបូង រាជធានី ភ្នំពៃញ ហើយ។ 
កញ្ញា ស្នើសុ ំថា ៖«ដចូ្នៃះ ខ្ញុ ំសមូស្នើ 
ដល ់កៃមុបៃកឹៃសា ជនំុ ំជមៃះ សមៃច 
តម្កល់ សាលកៃម របស់ សាលា- 
ដបំងូ រាជធាន ីភ្នពំៃញ ទកុជា បាន- 
ការ ដដៃល»។

កៃយ ជនំុជំមៃះ  លោក ចៅកៃម  
សុិន  វិសាល  បៃធាន កៃុមបៃឹកៃសា- 
ជនំុជំមៃះ  បានថ្លៃងថា  សាលដកីា 
នៃ សំណុំរឿង នៃះ នឹង បៃកាស 
នៅថ្ងៃ ទី៨  កុម្ភៈ ខង មុខ។

យោង តាម អង្គហៃត ុបង្ហាញថា  
សៃ្តី ជាប់ចោទ  និង បក្ខពួក ២នាក់ 
ទៀត (សៃបីៃសុ) តៃវូបាន សមត្ថ- 
កិច្ច កងរាជ អាវុធហត្ថ ឃាត់ ខ្លួន  
ហើយ តៃូវបាន សាលា ដំបូង 
រាជធានី ភ្នំពៃញ ឃុំខ្លួន ពួកគៃ 
កាលពី ថ្ងៃទី១៨  ខៃមៃសា  ឆ្នាំ 
២០១៨។ 

ជន រងគៃះដៃល សមត្ថកិច្ច 
បានរក ឃើញ ចំនួន ១៦នាក់  
ដៃល តៃូវបាន ជនទាំង ៣នាក់ 
ជលួ រថយន្ត ឡចិសុសិ នងិ រថយន្ត 
កាមរី ហើយ យក ទៅ បញ្ចាំ បន្ត 
ចំនួន ៣៤គៃឿង ។

កាលព ីថ្ងៃឃាត ់ខ្លនួ  សៃ្ត ីជាប-់ 
ចោទ បៃប ់សមត្ថកចិ្ច ថា  រថយន្ត 
ដៃល ពួកគៃ ជួល ទាំងអស់ មាន 
ចនំនួ ៤២គៃឿង។ ចពំោះ កន្លៃង 
ពកួគៃ ដក ់បញ្ចា ំ គ ឺនៅ  ម្តុ ំវមិាន- 
ឯករាជៃយ  ផៃសារ កណា្តាល  នៅ 
សំណង់១២  នៅ អគារ ផក វៃ  
និង នៅ កន្លៃង ផៃសៃង ទៀត ក្នុង 
រាជធានី ភ្នំពៃញ៕

លោក ជា សុផារ៉ា រដ្ឋមន្ត្រ ីក្រសួង រៀប ចំដ្រន ដី នគរូបនីយកម្ម  និង សំណង់ ។ រូបថត កៃសួង រៀបចំដៃន ដី 

ក្រសួងរៀបចំដ្រនដីលើកឡើងពីសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លនួ
ក្នងុការវាស់វ្រងនិងផ្តល់សិទ្ធិកាន់កាប់ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ

ផ្ទ្ររអ្នកជាប់ឃំុ៨៧នាក់ពីក្រច្រះទៅស្ទងឹត្រងដើម្របីដោះស្រយភាពចង្អៀត

សាលាឧទ្ធរណ៍...



� ង��  ង និង អគ្គ � យក 
លី �ៃសៃង

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

អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង � រីនិពន�  
សូ វិស ល

អនុ�េ � ន កេ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន
ផ ក់ ស៊ា ងលី

� រីនិពន� រង ព័ត៌ម ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

� រីនិពន�  ព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
ម៉ៃ គុណមករា 

� រីនិពន�  រ ងព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

� រី ន ិពន�  ព័ត៌ ម ន អន្ត រ� តិ
បៃ  ក់ ស យ

� រីនិពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា ឡា 

� រីនិពន�    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រីនិពន�   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

� រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកី�   
�ៃម វណ� ៈ

� រីនិពន�   �េហទំព័រ
ល ង  ផ ន់ណ រា� 

អ្ន កយកព័ត៌ម ន� ន់ខ� ស់
ម ស សុខជា , នៀម ឆៃង  

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម ស រុំ, ហឹុន ពិស,ី  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
ឡុង គឹមម៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន,   វ ន៉ ដា រា� ,
 សួស  យ៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
ខៃង សុខគនា�  , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

អ្ន កបក�េ  
 ប៊ុន  ផល្លា  ,  សៃត កីឡា , ជិន ណ ន

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា� សុី
� រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា៊ា ន រងៃសី

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�េ � ន�្ន េករដ� បា ល និង ធន� នមនុសេ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន េករដ�បា ល  និងធន� នមនុសេ�
 �ុិល � ភា 

� យិ� ហិរ�� វត� ុៈ ហា៊ា ង តា ំងម៉ៃង
�េ � នគណ�េយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវ�ទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

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

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង
សង្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
� រ�� ល័យ�ៀមរ ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់ស�  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពុធ ទី២០ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៨

ជបុ៉នផ្តល់ជំនួយលើគម្រោងធ្វើឱ្រោយប្រោសើរឡើងសមត្ថភាពពន្លត់អគ្គភ័ិយ
ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈ ស្ថានទូត ជប៉ុន បៃចាំ 
កម្ពុជា ផ្តល់ ជំនួយឥតសំណង 
សមៃប់ គមៃង ទៃង់ទៃយ តូច 
សន្តសិខុ មនសុៃសជាត ិដោយ ផ្តល ់
ជា សម្ភារ  និង រថយន្ត ពន្លត់ អគ្គ ិភ័ យ 
ដៃល គិត ជា ទឹក បៃក់ជាង ២០ 
មុនឺដលុ្លារ ដល ់រដ្ឋបាល រាជធាន-ី 
ភ្នំពៃញ ដើមៃបី ធ្វើឱៃយ បៃ សើរ ឡើង 
នូវ សមត្ថភាព ពន្លត់ អគ្គិ ភ័យ នៅ 
ក្នុង ទីកៃុង។

ពិធី ចុះហត្ថលៃខា  ផ្ដល់ ជំនួយ 
ឥត សំណង សមៃប់ គមៃង 
ទៃង់ទៃយ តូច សន្តសុិខ មនុសៃស - 
ជាតិ នៃះ បានធ្វើ ឡើង កាលពី ថ្ងៃ 
ទី១៨ ខៃមករា រវាង លោក មិ កា មិ 
ម៉ាស ហីុ រូ៉ ឯកអគ្គរាជទូត វិសម ញ្ញ 
និង ពៃញ សមត្ថភាព របស់ បៃទៃ ស  
ជបុ៉ន បៃចំា កម្ពជុា និង លោក ឃួ ង 
សៃង អភិបាលនៃ គណៈ អភិ- 
បា ល  រាជធានី ភ្នំពៃញ។

លោក ម៉ៃ ត មស ភក្ត ីអ្នកនំា - 
ពាកៃយ សល រាជធានី ភ្នំពៃញ  
បៃប  ់ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍  នៅ ថ្ងៃ ១៨  មក រា 
ថា កៃម ជំនួយ ឥត សំណ ង  
បៃម ណ ២២មុនឺដលុ្លារ នៃះ  នឹង 
ផ្តល់ សន្តសុិខ សុវត្ថភិាព បន្ថៃ ម- 
ទៀត ដល ់មនុសៃសជាតជិាពសិៃ ស 
ពលរដ្ឋ ដៃល កំពុង រស់នៅក្នុង 
ទីកៃុ ង ភ្នំពៃញ ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ - 
បង្ការ និង ការទប់ស្កាត់ ជុំវិញ 
គៃះ អគ្គិភ័យ។ លោក បញ្ជាក់ 
ថា៖«អរគុណ នូវ ជំនួយ ដៃល 

បង្ហាញ ពី ទឹកចិត្ត សបៃបុរស របស់ 
បៃជាជន ជប៉ុន។ ទឹកចិត្ត នៃះ 
បាន បង្ហាញ អំពី ការសៃឡាញ់ 
ការ រាបអ់ាន នងិ ការយក ចតិ្តទកុ- 
ដាក់ ពី បៃជាជន ជប៉ុន មកលើ 
បៃជា ជន រស់នៅ   ភ្នំ ពៃញ »។ 

លោក មិ កា មិ ម៉ាស ហុី រ៉ូ  ថ្លៃង 
ថា នៅក្នុង គមៃង នៃះ រថយន្ត 
ពន្លត ់អគ្គភិយ័ ដៃល បពំាក ់ដោយ 
កាជំណ្ដើរ កម្ពស ់៤០ម៉ៃតៃ ចនំនួ 
១គៃឿង  ដៃល រថយន្ត ពន្លត់- 
អគ្គិភ័យ បៃភៃទ នៃះ  គឺ ជា លើក - 
ដំបូង សមៃប់ ដាក់ ឱៃយ បៃើបៃស់ 
នៅ រាជធានី ភ្នំពៃញពៃមទាំង រថ - 
យន្ត ពន្លត់អគ្គិភ័យ ដៃល បំពា ក់   
ដោយសរ ធាតុគីមី ចំនួន ១ 
គៃឿង និង រថយន្តបូមទឹក ពន្លត់- 
អគ្គភិ័យចំនួន ២គៃឿង នឹងតៃូវ- 
បាន ដាក់ ឱៃយ បៃើបៃស់ នៅក្នងុ 

រាជធានីភ្នំ ពៃញ ដើមៃបី បង្កើន 
សមត្ថ ភាព ពន្លត់ អគ្គិភ័យ។ 

លោក បន្ថៃមថា ជាមយួ គ្នានៃះ 
កម្មវិធី បណ្តះុ បណ្តាល ស្តពីី បៃតិ - 
បត្តកិារ  នងិ ការថៃរកៃសា ឧបករណ ៍
ពន្លត់អគ្គិភ័យ នៃះ ក៏ នឹងតៃូវ បាន 
រួម ប ញ្ចូ ល ផងដៃរ ហើយ កម្មវិធី 
បណ្តុះបណ្តាល នៃះ នឹង ជួយ អ្នក 
ពន្លតអ់គ្គភិយ័  ឱៃយ ឆ្លើយតប ចពំោះ 
អគ្គភិយ័ នៅក្នងុ អគរខ្ពស់ៗ  នងិ 
ឧបៃបត្តិហៃតុ នានា ដៃល ពាក់ព័ន្ធ 
នឹង វត្ថ ុធាតុ ដៃលមន គៃះថា្នាក់ - 
ខ្ពស់ដើមៃបី ឱៃយ ពួកគៃ អាចធ្វើ សក ម្ម - 
ភាព បាន លឿន និង មន បៃសិទ្ធ - 
ភាព ជាង មនុ។ លោក បញ្ជាក់ថា ៖ 
« ជំនួយ នៃះ នឹង ជួយ លើកកម្ព ស់  
សុវត្ថភិាព  និង ជួយ ការពារ ទៃពៃយ - 
សមៃបត្តិ របស់ បៃជាជន បៃមណ 
៤ សៃន  នាក់  នៅ រាជធានី ភ្នំពៃញ  

ក៏ដូចជា ភ្ញៀវទៃសចរ  និង អ្នក 
ជំនួញ  ដៃល ធ្វើ ដំណើរ មកពី ជំុវិញ- 
ពិភព លោក ផង ដៃរ»។

សៃប ពៃលដៃល កិច្ចសនៃយា ផ្ត ល់ - 
ជំនួយឥតសំណង នៃះ  តៃូវបាន 
ចុះអនុសៃសរណៈ នៃ ការយោគ យ ល់ 
គ្នា រវាង កង កម្លាំង ពន្លត់ អគ្គិភ័ យ  
រាជធានី ភ្នំពៃញ  និង កៃុមហ៊ុន 
Safety Sakura Service Co. 
Ltd.ក៏ តៃូវបាន  ធ្វើ ឡើង ផង ដៃរ  
ក្នងុ គោល បណំង សមៃច ឱៃយ បាន 
នូវ ការធ្វើ ឱៃយ បៃសើរឡើងនូវ 
សមត្ថភាព ពន្លត់អគ្គិភ័យ  និង 
ជួយសង្គៃះ របស់ កងកម្លាំង 
ពន្លត់ អគ្គិភ័យ រាជធានី ភ្នំពៃញ។

រដ្ឋបាល រាជធានី ភ្នំពៃញ  កង - 
កម្លាំ  ង  ពន្លត់អគ្គិភ័យ កម្ពុជា និង 
កៃុមហ៊ុន Safety Sakura 
Service Co., Ltd.នឹង សហ  កា រគ្នា 
ក្នុង គោល បំណង ពងៃឹង ទំនាក់ - 
ទនំង  នងិ សមត្ថភាព បន្ថៃ មទៀត 
សៃបតាម អនុសៃសរណៈ នៃ ការ- 
យោគយល់ គ្នា នៃះ។ នៃះ បើតាម 
ការ លើក ឡើង របស ់លោកម ិកា ម ិ
ម៉ាស ហុី រ៉ូ។

លោកសន ជ័យ បៃធាន អង្គកា រ - 
សម្ពន័្ធ គណនៃយៃយភាព សង្គម កម្ព ុជា 
បាន លើកឡើងថា កន្លងទៅ ស្ថា ន - 
ភាព ជារួម ក្នងុ ការ បង្កា រពន្លត់ អគ្គ ិ- 
ភ័យ នៅ ភ្នំពៃញ ឬ បណ្តា ខៃត្ត គឺ 
ឃើញ មន តួអង្គ ជាចៃើនដៃ ល   
ចៃញពី ខាង មន្តៃី ប៉ូលិស ផង និង 
មន្តៃ ីទា ហាន ផង។  លោក មើល- 
ឃើញ ថា លទ្ធផល ដៃល ជនរង - 

គៃះ ទទួលបាន គឺ ហាក់ មិន ទទួ ល 
បាន ការជួយ សង្គៃះ ដៃល ល្អ - 
បៃសើរ នោះទៃ ពៃះ ការជួយ 
សង្គៃះ ភាគចៃើន គឺ ទទួលបាន 
លទ្ធផល តិចតួច ហើយ ផ្ទយុ ទៅ - 
វិញ ការខូចខាត ទៃពៃយ សមៃប ត្តិ 
ពលរដ្ឋ គឺ ធ្ងន់ធ្ងរ។ 

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា ៖«យើង 
ឃើញថា យន្តការ និង របៀប 
ឆ្លើយតប ការ ពន្លត់ អគ្គភ័ិយ  នៅ - 
មន បញ្ហា ចៃើន ណ ស់ ដៃល តៃូវ 
កៃលម្អ ជាពិ សៃស នៅពៃល 
 មន ភ្លើង ឆៃះ ផ្ទះឬ អគ្គ ិភ័យ ហ្នងឹ 
មធៃយាបាយ ជួយ ជន រង គៃះ 
មធៃយាបាយ ពន្លត់ភា្លាមៗ ហើ យ 
និង ធនធាន ដៃល តៃូវ បៃើគឺ ខ្វះ- 
ទកឹ ខ្វះ អមីន រថយន្ត ចៃើន ដៃល  
ខ្វះ សមត្ថភាព ពន្លត់។ ចុង កៃយ 
លិចឮ ពាកៃយ ដដៃលៗ គឺ ជនរង - 
គៃះ តៃូវ បង់លុយ ដើមៃបី ទទួល 
បាន  ការជួយ សង្គៃះខ ណៈ  ផ្លវូចៃបា ប់ 
មិន តមៃវូ ឱៃយ ជនរងគៃះតៃវូ ប ង់ - 
លុយ នោះទៃ»។

ជុំវិញ ជំនួយ និង ការធ្វើឱៃយ 
បៃសើរ   ឡើង នូវ សមត្ថភាព ពន្លត់ 
អគ្គិភ័យ នៃះ លោក សន ជ័យ 
រំពឹងថា រដា្ឋាភិបាល និង ដៃគូ 
អភិវឌៃឍនឹង ស្វៃងរក មធៃយា បាយ 
ផៃសៃងៗដើមៃបី កៃលម្អ បៃព័ន្ធ នៃ 
ការជួយ សង្គៃះ នៃះ ឱៃយ ទទួល - 
បាន  កមៃិត ខ្ពស់ និង កាត់បន្ថយ  
ហាន ិភយ័ ដៃល ជនរង គៃះបា ន 
ជួបបៃទះ ដូចជា  ការ ខាត បង់ ទៃ ពៃយ - 
សមៃបត្តិ និង អាយុជីវិត ៕

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ  សធា រណ រដ្ឋ បៃជា - 
មនតិ ចនិ  តាម រយៈ ស្ថាន ទតូ ចនិ 
បៃចំា នៅ កម្ពជុា កាល ពីមៃសិល មិ ញ  
បាន ផ្ដល់ នូវ សម្ភារ ជា ជំនួយ មនុ សៃស  - 
ធម៌  លើ វិស័យ សកម្ម ភាព មីន  
ដល់ អាជា្ញាធរ មីន បៃមណ ១ ល ន - 
ដលុ្លារ អាមៃរកិ  ខណៈ កម្ពជុា បាន 
ដាក់ ផៃន ការ យុទ្ធ សសៃ្ត ជាតិ   
គ្មាន មីន នៅ ឆ្នាំ ២០២៥ ។ 

ការ ផ្ដល ់ជនំួយ មនុសៃសធម៌ នៃះ 
ធ្វើ ឡើង កៃម អធបិត ីភាព លោ ក 
ទៃស រដ្ឋ មនៃ្ត ី ល ីធជុ  អនបុៃធាន 
ទី១  អាជា្ញា ធរ មីន  និង លោក  Wa ng 
Wentian  ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទូត វិស ម ញ្ញ  
និង ពៃញស មត្ថ ភាព នៃ សធា - 
រណ  រដ្ឋ បៃជា មនិត ចិន បៃចាំ នៅ 
កម្ពុជា ។ បើ តាម សៃច ក្ដី បៃកាស 
ពត័ ៌មនរបស ់អាជា្ញា ធរ មនី  ជនំ ួយ 
ឥត សំណង  មន ទំហំ ទឹក បៃក់ 
បៃមណ ១ លន ដុល្លារ នៃះ   រួម- 
មន   រថយន្ត  Pick Up  ចនំនួ  ៨  
គៃឿង  ឧបករណ៍ រាវមីន ១៣០  
គៃឿង  បៃអប ់សម្ភារ   ១០០ ឈុត 

បៃអប ់សម្ភារ បផំ្ទុះ គៃប ់ (EOD)  
២០  ឈតុ  សម្លៀក បពំាក ់ការពារ 
ចនំនួ  ១០កបំ្លៃ  មកួ ការពារ ចនំនួ  
១០, ្រដនូ (UAV)ចនំនួ ៤គៃឿង  
ឯក សណ្ឋាន  សៃបៃក ជើង  នងិ មកួ   
៥០០ កំប្លៃ និង តង់ ចំនួន៥០០។

លោក លី  ធុជ  បាន ថ្លៃង អំណរ - 
គុណ  និង វាយ តម្លៃ ខ្ពស់ ចំពោះ 
រដា្ឋា ភិបាល  និង បៃជា ជន ចិន ដៃ ល  
ជា និច្ច កាល តៃង តៃ យក ចិត្ត ទុក - 
ដាក់  និង គំទៃ ជួយ ដល់ ការ អភិ - 
វឌៃឍ នៅ កម្ពុជា គៃប់ កាលៈ ទៃសៈ  
ក្នងុ នោះ រួម មន ទំាង ការ ផ្តល់ ជំនួ យ 
សមៃប់ វិស័យ សក ម្ម   ភាព មនី ដើមៃប ី
មនុសៃសធម៌  ទំាង សម្ភារបច្ចៃក ទៃ ស 
ហិរញ្ញ វត្ថ ុនិ ង  បណ្តះុ បណ្តាល ធន- 
ធាន មនុសៃស ។ « កម្ពុជា នៅ តៃ តៃូវ - 
ការ ជា ចំាបាច់ នូវ ជំនួយ ដ៏ សបៃបុរ ស 
របស់ មហា មិត្ត ចិន សមៃប់ ការ- 
ង រ បោស សម្អា ត  មីន  »។

បើ តាម លោក  លី ធុជ  តាម រយ ៈ  
ជំនួយ មនុសៃសធ ម៌ វិស័យ សកម្ម - 
ភាព មីន ពីមិត្ត ចិន ជា បន្ត បនា្ទាប់  
រាជ រដា្ឋា ភិ បាល កម្ពុជា មន ជំនឿ 
យ៉ាង មុត មំថា  នឹង ទទួល បាន 

ជោគ ជយ័  ក្នងុ ការ អន ុវត្ត នវូ ផៃន- 
ការ យុទ្ធ សសៃ្ត ជាតិ សកម្ម ភាព - 
មនី ២០១៨ -២០២៥ គ ឺឆ្ពោះ ទៅ 
រក កម្ពុជា មួយ ដៃល គ្មាន មីន ឆ្នាំ 
២០២៥  ជា ពសិៃស ចលូ រមួ ដល់ 
កា រជួ យ សង្គៃះជីវិ តមនុសៃស ចូល- 
រួម កាត់ បន្ថយ ភាព កៃកីៃ  និង ការ- 
កសង ជីវភាព រស់ នៅ របស់ បៃជា - 
ពល រដ្ឋ ឱៃយ កាន់ តៃ បៃ សើរ ឡើង ។

លោក  Wang Wentian  បា ន   
ថ្លៃង ក្នុង ពិធី ផ្ដល់ ជំនួយ នៃះ ថា  
ស ធារណ រដ្ឋ បៃជា មនិត ចិន   
រីក រាយ  និង ពៃញ ចិត្ត ក្នងុ ការ ចូល- 

រួម ជា មួយ រាជ រដា្ឋា ភិបាល កម្ពុជា  
តាម រយៈ អាជា្ញាធរ មនី  ដោយ បាន 
គំទៃ ដល់ វិស័យ បោស សម្អាត - 
មីន   ។   បៃទៃស ចិន នឹង បន្ត គំ ទៃ 
ទា ំង សម្ភារ  ថវកិា  នងិ ការ បណ្តុះ-  
បណ្តាល ធន ធាន មនុសៃស ដល់ 
អាជា្ញាធរ មីន ដើមៃបី ឱៃយ កម្ពុជា អាច 
សមៃច នូវ គោល ដៅ របស់ ខ្លួន 
គ្មាន មីន ឆ្នាំ ២០២៥ ។ លោក ឯក- 
អគ្គ រដ្ឋ ទូត ថ្លៃង ថា៖« ការងរ បោ ស  - 
សម្អាត មីន ពិត ជា មន សរៈ-
សំខា ន់ ណស់ សមៃប់ គំ ទៃ ដ ល់  
ការ អភ ិវឌៃឍ  នងិ ជយួ សង្គៃះ  ជវីតិ 

មនុសៃស ។  តាម រយៈ  ស្ថាន ទូត ចិន 
បៃចាំ នៅ កម្ពុជា  នឹង ជួយ ជំរុញ 
ដល់ រដា្ឋា ភិបាល បៃទៃស ចិន ឱៃយ 
បន្ត ការ គំទៃ និង ពិចា រណ រាល់ 
សំណើ សុំ របស់ អាជា្ញា ធរ មីន »។

បើតាម អាជា្ញាធរ មនី  កៃ ព ី ចនិ 
នៅ មន ការគំ ទៃ ពី បៃទៃស ម្ចាស់- 
ជំនួយ ដទៃ ទៀត  ក្នុង  សកម្ម ភាព 
បោស សម្អាត មីន ក្នងុ នោះ រួម ម ន  
សហ រដ្ឋ អាមៃរិក  អូសៃ្តាលី  អង់ - 
គ្លៃ  ស  ជប៉ុន  ន័រវៃស  កាណដា  
អាល្លម៉ឺង់  ស្វ៊សី  នូវៃ ល សៃឡង់  
សធា រណ រដ្ឋ កូរ៉ៃ  អៀរ  ឡ ង់  UN 
D P និង  UNICEFពៃម  ទំាង មូល  - 
និធិ អង្គ ការ សង្គម សីុវិល និង ស បៃបុ - 
រស ជននៅ កម្ព ុជា  ផង ដៃរ ។  ចាប់ - 
តាំង ពី ឆ្នាំ ១៩៩២ដល់  តៃឹម ខៃ ធ្នូ 
ឆ្នាំ ២០២០ កម្ពុជា បា  ន បោស- 
សម្អា  ត ផ្ទៃ ដីចំ នួន  ២ ១ ៣៨គីឡូ - 
ម៉ៃតៃ កៃឡា បំផ្លា ញ    ចោល  គៃប់- 
មីន បៃឆំង មនុ សៃស  ជាង ១លន- 
គៃប់  មីន បៃឆំ ង រថកៃះ ជាង ២ ៥  
មឺុន គៃប់ និង សំណល់ ជាតិ ផ្ទះុ រា ប់  - 
បញ្ចូល ទាំង គៃប់ បៃក ចង្កាម 
ជាង ២លន  ៨សៃន គៃប់ ៕

កេមុ ពន្លត់ អគ្គភ័ិយ កំពុង បាញ់ ទឹក ពន្លត់ ភ្លើង ពីខេមុន   ។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី 

ចិនផ្តល់ជំនួយជាសម្ភារលើវិស័យមីនមនទឹកប្រោក់$១លានដល់អាជា្ញាធរមីន

លោក  លី ធុជ (ស្តា)ំ និង លោក Wang Wentien  ។ រូបថត អាជា្ញាធរមីន 
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ពន្ធដារនិងគយធ្វើសន្ធានកម្មទិន្នន័យ
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ រដ្ឋាភបិាលបានដក់
ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការនូវមុខងារ
សន្ធានកម្មបព្ន័្ធស្វយ័បវ្ត្តកិម្ម
ទិន្នន័យរវាងអគ្គនយកដ្ឋាន
ពន្ធដរនងិអគ្គនយកដ្ឋានគយ
និងរដ្ឋាករកម្ពុជាលើការច្ក-
រំល្កទិន្នន័យតាមរយៈបព្័ន្ធ
បច្ច្កវិទ្យាព័ត៌មានដោយធ្វើ
ទំនើបកម្មឱ្យទាន់សម័យនិង
ទាន់សភាពការណ៍ន្កំណើន
ស្ដ្ឋកិច្ច និងកាន់ត្ច្បាស់-
លាស់ន្ព័ត៌មានទិន្នន័យ។
ការដក់ដំណើរការជាផ្លូវការ

ន្ប្ព័ន្ធន្ះត្ូវបានប្កាស
កាលពីថ្ង្១៨ខ្មករាដោយ
អនលុោមតាមក្មុការងារចម្ុះ
រវាងអគ្គនយកដ្ឋានពន្ធដរនងិ
អគ្គនយកដ្ឋានគយនងិរដ្ឋាករ
កម្ពជុាដល្ត្វូបានបង្កើតឡើង
កាលពីថ្ង្ទី១៥ខ្មិថុនឆ្នាំ
២០១៨ដើម្បីសហការនិង
សមប្សម្លួក្នងុការផ្តលជ់នូ
គ្នាទៅវញិទៅមកនវូពត័ម៌ាននងិ
ទនិ្ននយ័ដល្អាចបម្ើឱយ្ការ-
សិក្សា វិភាគលើកវិធានការ
ពង្ឹងការគ្ប់គ្ងនិងបង្កើន
ការបម្លូចណំលូពន្ធដរនងិ
ចំណូលពន្ធគយប្កបដោយ
តមា្លាភាពគណន្យ្យភាព
ប្សិទ្ធភាពនិងស័ក្តិសិទ្ធិភាព
ក៏ដូចជាចលូរមួពង្ងឹការអនវុត្ត
បទបញ្ជារាជរដ្ឋាភិបាលស្តីពី
វិធានការបង្កើនប្សិទ្ធភាព
ក្នុងការទប់ស្កាត់ និងបង្ក្ប
អំពើគ្ចវ្ះពន្ធនន។ន្ះបើ
យោងតាមស្ចក្តីប្កាស
ពត័ម៌ានពីកស្ងួសដ្្ឋកចិ្ចនងិ
ហិរញ្ញវត្ថុ។
សច្ក្តីបក្ាសពត័ម៌ាននោះ

បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖«ការដកឱ់យ្
ដណំើរការនវូមខុងារសន្ធានកម្ម
ប្ព័ន្ធស្វ័យប្វត្តិកម្មទិន្នន័យ
រវាងអគ្គនយកដ្ឋានពន្ធដរនងិ
អគ្គនយកដ្ឋានគយនងិរដ្ឋាករ
កម្ពជុានពល្ន្ះបានបងា្ហាញ

ពីវឌ្ឍនភាពថ្មីន្ការចាប់យក
នវូសកា្តានពុលនងិកាលានុវត្តន៍
ន្បច្ច្កវិទ្យាក្នុងការពង្ឹងកិច្ច-
សហប្តិបត្តិការអន្តរស្ថាប័នឱ្យ
កាន់ត្ល្អប្សើរបន្ថ្មរវាង
អគ្គនយកដ្ឋានទាងំ២លើការ-
ច្ករំល្កទិន្នន័យតាមរយៈ
បព្ន័្ធបច្ចក្វទិយ្ាពត័ម៌ានដោយ
ធ្វើទំនើបកម្មភាពទាន់សម័យ
ទាន់សភាពការណ៍ន្កំណើន
សដ្្ឋកិច្ចនិងកាន់ត្ច្បាសល់ាស់
ន្ព័ត៌មានទិន្នន័យស្បតាម
កម្មវិធីក្ទមង្់ដ៏មតុសួ្ចរបស់
រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិស្សកម្ម-
វិធីក្ទម្ង់ការគ្ប់គ្ងហិរញ្ញ-
វត្ថុសធារណៈនងិយទុ្ធសស្ត្
កៀរគរចំណូល២០១៩-២០២៣
របស់រាជរដ្ឋាភិបាល»។
កស្ងួបន្ត៖«ទន្ទមឹន្ះការដក់

ឱ្យដំណើរការន្ះក៏ជាការចូលរួម
ចំណ្កដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញ
រដ្ឋាភិបាលអ្ឡិចត្ូនិក (e-
Government) និងបដិវត្តន៍
ឧស្សាហកម្មទី៤ជាពិស្សជាការ-
ឆ្លើយតបបក្បដោយបស្ទិ្ធភាព
ទៅនឹងការសម្ួលផ្ន្កធុរកិច្ច
(easeof doingbusi-
ness)ផងលើកតម្កើងឱយ្មាន

ភាពស្មើគ្នាន្ការវិនិយោគផង
ពម្ទាងំឆ្លើយតបទៅនងឹផល-
ប៉ះពាល់ពីជងំឺផ្លវូដង្ហើមបណ្តាល
មកពីមរ្ោគកូវដី១៩ដល្តមូ្វ
ឱ្យរក្សាគមា្លាតសង្គមនិងកាត់-
បន្ថយការជួបជុំគ្នា»។
លោកAnthonyGalliano

អគ្គនយកក្ុមហ៊ុនស្វាកម្ម
ហរិញ្ញវត្ថុCambodiaInvest-
mentManagementបាន
បប្់ភ្នពំញ្ប៉សុ្ដិ៍កាលពីថ្ង្អងា្គារ
ថាអគ្គនយកដ្ឋានទាំង២ន្ះ
ស្ថតិកម្កស្ងួសដ្្ឋកចិ្ចនងិ
ហិរញ្ញវត្ថុត្មួយនិងជាស្នូល
ន្ការរកនងិការបម្លូបក្-់
ចណំលូសមប្់បទ្ស្កម្ពជុា
រហតូមកដល់ពល្ថ្មៗី ន្ះមាន
ការយល់ឃើញថាពួកគ្បាន
បត្បិត្តកិារផស្ង្ពគី្នាច្ើនជាង
ការភា្ជាប់ទំនក់ទំនងជាមួយគ្នា។
លោកថាការដក់ឱយ្ដណំើរការ

បព្ន័្ធចុះបញ្ជីពាណជិ្ជកម្មអន-
ឡាញគជឺាសមទិ្ធផលដ៏សខំាន់
មយួសមប្់បទ្ស្កម្ពជុានៅ
ក្នងុចណំចុបទ្ាក់កឡ្ាគ្នារបស់
ក្សួងនិងជំហានផ្ស្ងទៀត
នៅក្នងុការជរំញុរបស់រដ្ឋាភបិាល
ក្នងុការតភា្ជាប់កស្ងួទាងំន្ះនងិ

គំនិតផ្តួចផ្ដើមរបស់ខ្លួនន្ការ-
ចក្រលំក្ទនិ្ននយ័ពាកព់ន័្ធក្នងុ
ចំណោមនយកដ្ឋានរបស់ខ្លួន។
លោកថ្លង្ថា៖«ការភា្ជាប់ទនិ្ន-

ន័យន្ះគឺពិតជាសំខាន់ណស់
ជាពស្ិសសមប្់ការអនវុត្តចប្ាប់
និងការអនុវត្តពន្ធហើយនឹង
កា្លាយជាឧបករណ៍ដ៏មានតម្ល្
សមប្់ក្មុសវនករដល្ទទលួ-
បានឱកាសក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់
និងការធ្វើឱ្យមានសុពលភាព
លក្ខខណ្ឌន្ការនំចលូនងិការ-
នចំញ្ទនំញិជាពសិស្ពន្ធគយ
និងពន្ធត្ូវប្កាស»។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«វាក៏ផ្ដល់

ការត្តួពនិតិយ្ប្ៀបធៀបរវាង
នយកដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលនន
ដ្លអាចមានផលប្យោជន៍
ក្នុងការបងា្ការការគ្ចពន្ធ និង
អាកប្បកិរិយារឹងរូស»។
ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ចបញ្ជាក់ថា

សន្ធានកម្មបព្ន័្ធស្វយ័បវ្ត្តកិម្ម
ទិន្នន័យរវាងអគ្គនយកដ្ឋាន
ទាងំ២ត្វូបានដក់ដណំើរការ
សកល្បងដោយក្ុមការងារ
បច្ច្កទ្សនិងទទួលបាន
ជោគជយ័ចាបត់ាងំពីថ្ងទ្ី២៥
ខ្វិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០៕LA

ទីស្នាក់ ការ  អគ្គនាយកដ្ឋាន ពន្ធដរ នៃ កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថ។ុ រូបថតហ្ងជីវ័ន

រដ្ឋនិងឯកជនរិះរកវិធីបង្កើនការនំចេញ
មេចកំពតបន្ថេមទៅកាន់ទីផេសារអន្តរជាតិ

ធូ វិរៈ  

ភ្នពំៃញៈ កស្ងួពាណជិ្ជកម្ម
និងសមាគមលើកកម្ពស់ម្ច
កំពត(KPPA) បានកំណត់
ផន្ការក្នងុការជរំញុការនំចញ្
ម្ចកំពតដ្លជាផលិតផល
សមា្គាល់ភមូិសស្ត្(GI)ដបំងូ
បផំតុរបសក់ម្ពជុាទៅកាន់ទផីស្ារ
អន្តរជាតិឱ្យបានច្ើនសមប្់
ឆ្នាំ២០២១ន្ះ។
លោក ងួនឡាយ ប្ធាន

សមាគមលើកកម្ពស់មច្កំពត
បានឱយ្ដងឹថាក្នងុជនំបួជាមយួ
នយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធិបញ្ញាន្
កស្ងួពាណជិ្ជកម្មនៅថ្ង្អងា្គារ
ភាគីទាំង២បានពិភាក្សាគ្នាដើម្បី
ធ្វើយា៉ាងណជរំញុទផីស្ារនំចញ្
ម្ចកំពតបន្ថ្មទៀត។
លោកថ្ល្ងថា៖«យើងជជ្ក

គ្នាលើបញ្ហាទផីស្ារសម្ប់ផលតិ-
ផលម្ចកំពតសម្ប់ឆ្នាំ-
ន្ះ។យើងកំពុងជំរុញទីផ្សារ
ឱ្យកសិករខា្នាតមធ្យមនិងធំ
បន្ថ្មទៀតថាតើយើងគួរជ្ើស-
រីសពួកគ្សម្ប់ផលិតឱ្យ
ផ្គត់ផ្គង់ឱ្យក្ុមហ៊ុនដោយ-
របៀបណ?យើងឃើញថាក្ុម-
ហ៊នុភាគច្ើនមានគោលដៅត្
ចំពោះកសិករខា្នាតតូច»។
លោកបានឱយ្ដងឹទៀតថាភាគី

ពាក់ពន័្ធកពំងុខតិខជំរំញុទផីស្ារ
មច្កពំតឱយ្ស្បតាមផ្នការ
យុទ្ធសស្ត្ទីផ្សារម្ចកំពត
ដ្លជាផលិតផលសមា្គាល់
ភមូសិស្ត្មានករ្្តិ៍ឈ្មោះល្អនងិ
ល្បីល្បាញនៅលើពិភពលោក។
លោកបានឱ្យដឹងទៀតថា

បច្ចបុប្ន្នន្ះមានក្មុហ៊នុនចំញ្
៥បានចុះកចិ្ចសនយ្ាជាមយួកសកិរ
ដំដុះមច្កពំតខា្នាតតចូសរបុ
ចំនួន២៨០គ្សួរសមប់្ផ្គត់ផ្គង់
ម្ចកំពតឱ្យពួកគ្នៅឆ្នាំន្ះ
ដចូជាក្មុហ៊នុEULandand
Pepper Investmentបាន
ចុះកចិ្ចសនយ្ាជាកសកិរខា្នាតតចូ
ច្ើនជាងគ្រហូតដល់១៨០

គ្សួរក្នងុបរមិាណ១០តោន
ក្នុង១ឆ្នាំ។ចំណ្កក្ុមហ៊ុន
FarmLinkltdបានចុះកិច្ច-
សន្យាជាមួយកសិករខា្នាតតូច
ចំនួន៧០គ្ួសរ។
លោកបន្តថា៖«ពួកគ្ធាន

ថានឹងទិញម្ចកំពតដ្ល
កសិករផលិតបានទាំងអស់។
កាលពីឆ្នាំមនុក្មុហ៊នុFarm
Linkបានទិញម្ចកំពតពី
កសិករចំនួន២១តោនដោយ
សន្យាថានឹងបង្កើនបរិមាណ
ថ្មទៀតនៅឆ្នាំន្ះ»។
លោកពៅផ្ងមា្ចាស់ចមា្ការ

មច្កពំតដល្មានជន្លង់មច្
ជាង៣០០បានឱ្យដឹងថាលោក
និងកសិករផ្ស្ងទៀតកំពុង
បម្លូផលមច្ជាបណ្តើរដោយ
រំពឹងថានឹងប្មូលបានច្ើនជាង
ឆ្នាមំនុ។ការចុះកចិ្ចសនយ្ាជាមយួ
ក្មុហ៊នុនពល្កន្លងមកបាន
ផ្តល់ទនំកុចតិ្តឱយ្កសកិរចពំោះ
ទីផ្សារម្ច។
លោកថ្ល្ងថា៖«យើងសង្ឃឹម

ទផីស្ារម្ចមានស្ថរិភាពសមប្់
ឆ្នាំន្ះ»។
បរមិាណមច្កពំត៧០តោន

ត្ូវបានទិញដោយក្ុមហ៊ុននំ-
ចញ្កាលពីឆ្នាំ២០២០ដោយ
ម្ចខ្មោថ្ល្១៥ដុលា្លារ ម្ច-
ក្ហមថ្ល្២៥ដុលា្លារនិង
ម្ចសថ្ល្២៨ដុលា្លារក្នុង១
គីឡូក្មដូចគ្នា។ន្ះបើតាម
លោកងួនឡាយ។
សព្វថ្ង្ម្ចកំពតត្ូវបាន

នំចញ្ទៅកាន់បណ្តាបទ្ស្
ជាង៥០ប្ទស្ដ្លភាគច្ើន
ស្ថិតនៅទ្វីបអឺរ៉ុប។
បើតាមក្សួងពាណិជ្ជកម្ម

ក្នងុឆ្នាំ២០១០ពល្ដល្ចុះ-
បញ្ជីដំបូងកសិករផលិតម្ច
កំពតមាន១១៨គ្ួសរបាន
ឡើងដល់៤៥៥គ្ួសរនៅឆ្នាំ
២០២០ហើយផ្ទដ្ីដដំុះកើន
ពី១០ហកិតាដល់២៩០ហកិតា
ដល្អាចបម្លូផលបាន៨២,
៧៨តោនក្នុង១ឆ្នាំ៕LA

ទិន្នន័យទីផេសារមូលបតេកម្ពុជា
វិធីស្រស្តជួញដូរតាមការដ្ញថ្ល្(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,920 16,720 16,920 16,720

2 GTI 3,400 3,500 3,500 3,400

3 PAS 13,980 14,000 14,000 13,680

4 PEPC 2,940 - 2,940 2,940

5 PPAP 11,760 11,760 11,760 11,640

6 PPSP 1,590 1,570 1,600 1,530

7 PWSA 6,280 5,900 6,280 5,900

កាលបរិច្ឆ្ទ:ថ្ង្ទ១ី៩ែខមករាឆ្នាំ២០២១



ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ ចំនួន អ្នក ដំណើរ ឆ្លង កាត់ 
ព្រ លាន យន្តហោះ អន្តរជាតិ ទាំង៣ 
របស់ ប្រទ្រស កម្ពុជា បាន ធ្លាក់ចុះ ប្រ-
មាណ ៨១ ភាគរយ នៅ ក្នងុ ឆ្នា ំ ២០២០ 
ធៀប នឹង ឆ្នាំ២០១៩ ខណៈ  ចរាចរ ណ៍ 
ទនំញិ  បាន ធ្លាក ់ចុះ  ៣០ ភាគរយដ្រល 
បណ្តាល  ពី ការ រឹត បន្តឹង ការ ធ្វើ ដំណើរ 
លើ ពិភពលោក ក្នុង អំឡុង ព្រល ការ- 
 រីក រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។

លោក  ខ្រក នរនិ្ទដា នាយក ផ្ន្រកទរូ- 
គមនាគមន៍ និង ទំនាក់ ទំនង សាធ-
រណៈ ក្រមុហ៊នុ  Cambodia Airports  
បាន ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្ដិ៍ ថា ការ រតឹ បន្តងឹ 
ការ ធ្វើ ដណំើរ  លើ ពភិព លោក នងិ ការ- 
រឹត បន្តឹង លក្ខខណ្ឌ តម្រូវ ចូល  ប្រទ្រស 
កម្ពុជា ដ្រល កំពុង ត្រ អនុវត្ត ជា ធរមាន 
(ពសិ្រស មក ព ីប្រទ្រសចនិ)  ការ ចរា-
ចរ របស់ អ្នក ដំណើរ គឺ បាន ប៉ះពាល់ 
យ៉ាង ខ្លាងំ ដ្រល ធ្វើ ឱ្រយ ចនំនួ អ្នក ដណំើរ 
ឆ្លង កាត់ ព្រលាន យន្តហោះ អន្តរជាតិ 
ទាងំ  ៣ នៅ  ប្រទ្រស កម្ពជុា   ធ្លាក ់ចុះប្រ-
មាណ  ៨១, ៣ភាគរយ  ក្នងុ  រយៈ ព្រល 
ព្រញ ១  ឆ្នាំ ២០២០។ 

លោក នរិន្ទដា បាន  កត់ សមា្គាល់ ថា 
បើ  ពចិារណ លើ ផល ប៉ះពាល ់ជាច្រើន 
ដោយ សារ ត្រ វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ១៩  លើ 
ស្រដ្ឋកិច្ច ពិភព លោក  និង វិស័យ អា-

កាសចរណ ៍ការ ចរាចរ ទនំញិ ទទលួ រង 
ការ ធ្លាក ់ចុះ ២៩, ៩ ភាគរយ  បើ ធៀប នងឹ 
រយៈ ព្រល ដចូ គ្នា កាល ពី ឆ្នាំ២០១៩ ។

លោក   ឱ្រយ  ដងឹ ថា  ការ កាត ់បន្ថយ ជើង 
ហោះ ហើរ ពាណជិ្ជ កម្ម ចនំនួ ច្រើន នងិ 
សមត្ថភាព ដកឹ ជញ្ជនូ ទនំញិ បាន រារាងំ 
តម្រូវ ការ  ដឹក ទំនិញ តាម ផ្លូវ អាកាស។

លោក ថ្ល្រង ថា៖ « ការ មាន ចក្ខ ុវសិយ័ 
ច្របាស ់លាស ់ គ ឺជា បញ្ហា ប្រឈម ខណៈ 
ដ្រល សា្ថានការ ជងំ ឺកវូដី១៩  កពំងុ បន្ត  
និង វិវត្តយ៉ាងរហ័ស ។ បច្ចុប្របន្ន យើង 
ពឹង ផ្អ្រក លើ ជើង ហោះហើរ  ទៅ   មក ពី 
ទីក្រុង មួយ ចំនួន របស់ ប្រទ្រសចិន  
សិង្ហ បុរី និង កូរ៉្រខង ត្របូង   ហើយ យើង 
មនិ រពំងឹ ថា នងឹ មាន ការ ផ្លាស ់ប្តរូ ច្រើន 
ក្នុង រយៈព្រល ៣ ខ្រ ក្រយ នោះ ទ្រ»។

លោក លើក ឡើង ថា ៖ « ននិា្នាការ ធ្លាក-់ 
ចុះ ដោយ សារ ត្រ វិធនការ រឹត បន្តឹង ការ- 
ធ្វើ ដំណើរ  និង ការ ធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក »។

ប្រធន សមាគម ភស័្ដ ុភារ កម្ម កម្ពជុា  
លោក  សុនិ  ចន្ធ ី បានប្រប ់  ថា សា្ថានការណ ៍  
ដឹក ជញ្ជូន ទំនិញ ផ្លូវ អាកាស មិន ទាន់ 
មាន ភាព វិជ្ជមាន ទ្រ  ប៉ុន្ត្រ សកម្ម ភាព 
ដឹក  ជញ្ជូន តាម ផ្លូវគោក និង  ផ្លូវ ទឹក 
កពំងុ  ត្រឡប ់ទៅ មក រក ភាព ធម្មតា វញិ 
ហើយ។ លោក បន្ត ថា ៖ « យើង បាន 
មើល  ឃើញ ការ ធ្លាក ់ចុះ ការ ដកឹ ជញ្ជនូ 
ទនំញិ តាម ផ្លវូ អាកាស កាល ពឆី្នា ំ មនុ។ 
យើង មនិ អាច បា៉ាន ់ប្រមាណ នៅ ព្រលណ  

វា នឹង មាន ភាព ប្រសើរ ឡើង វិញ  ទ្រ »។ 
លោកស្រី ឆយ សុីវលីន ប្រធន 

សមាគម ភា្នាក់ងារ ទ្រសចរណ៍ កម្ពុជា  
ធ្លាប ់បាន នយិយ   ថា ការ ធ្លាក ់ចុះ  ចនំនួ 
អ្នក ដំណើរ  និង ការ ដឹក ជញ្ជូន ទំនិញ 
តាម ផ្លវូ អាកាស  ក្នងុ អឡំងុ ព្រល ន្រះ គ ឺ
ដោយ សារ  រដា្ឋាភបិាល ហាម ឃាត ់ការ- 
ច្រញ ទិដា្ឋាការ សម្រប់ ភ្ញៀវ ទ្រសចរ។

លោកស្រី  ប្រប់  ថា ៖« ជា លទ្ធផល  
ការ ដកឹ ជញ្ជនូ ទនំញិ អនវុត្ត តាម គរំ ូដចូ- 
គ្នា។ នៅ ព្រល មិន មាន ភ្ញៀវ ទ្រសចរ 

ចលូ  នងិ ច្រញ ទៅ វញិ តម្រវូការ ទនំញិ 
មាន ការ ធ្លាក់ ចុះ តាម នោះ ដ្ររ »។

លោកស្រ ីបញ្ជាក ់ថា ៖ « យើង នៅ ត្រ 
មើល ឃើញ ប្រជាជន ធ្វើ ដំណើរ មក 
ប្រទ្រស កម្ពុជា  ស្វ្រង រក ឱកាស វិនិ-
យោគ ដោយ សង្រឃឹម យ៉ាង ខ្លាំង ពី ការ- 
ចាប់ ផ្ដើម ការ វិនិយោគ ថ្មី ក្នុង ប្រទ្រស  
របស់ យើង »។ 

លោកស្រី   បន្ថ្រម   ថា៖ «  យើង ទទួល 
សា្គាល់ ថា  មាន ការ ធ្លាក់ ចុះ។ ខណៈ 
ដ្រល ជងំ ឺកវូដី១៩ បាន រតឹ បន្តងឹ ការ ធ្វើ 

ដំណើរ  រដា្ឋាភិបាល បាន បញ្រឈប់ ការ- 
ច្រញ ទិដា្ឋាការ សម្រប់ អ្នក ដំណើរ ។ 
នៅ ព្រល ន្រះ យើង ផ្ដល់ ទិដា្ឋាការ ឱ្រយ ត្រ   
ពាណិជ្ជ ករ  និង អ្នក ការ ទូត   ប៉ុណ្ណោះ 
មនិ ម្រន ភ្ញៀវ ទ្រសចរ  ទ្រ ដចូ្ន្រះ ទហំ ំន្រ 
ការ ធ្លាក់ចុះ  អ្នក ដំណើរ  មាន ទំហំ ធំ »។

បច្ចបុ្របន្ន  នៅ កម្ពជុា មាន ក្រមុ ហ៊នុ  ដកឹ- 
ជញ្ជូន ទំនិញ ចំនួន៦ កំពុង ប្រតិបត្តិ- 
ការ  បម្រើ ការ  ហោះ ហើរ ទៅ  មក រវាង  
ទកី្រុង  ហុងកងុ អុីសា្លាមា៉ាបាត  ហ្រ ្រដា- 
បាត ឌបូ្រ ដហូា ដបូ្រ អ្រមរីា៉ាតអារា៉ាបរ់មួ 
និង ទីក្រុង បាងកក។ ន្រះ បើ យោង 
តាម  លោក  ខ្រក នរិន្ទដា។ 

កាល ពឆី្នា២ំ០១៩ ចនំនួ អ្នក ដណំើរ 
ឆ្លងកាត់ ព្រលាន យន្ត ហោះ អន្តរជាតិ 
កម្ពុជា មាន ចំនួន  ជិត  ១១, ៦ លាន 
នាក់  ក្នុង នោះ ជាង  ៦លាន នាក់ នៅ 
ព្រលាន យន្តហោះ អន្ត រជាតិ  ភ្នំព្រញ 
នងិ  ៣, ៩ លាន នាក ់នៅ ព្រលាន  យន្ត- 
ហោះ អន្តរជាតិ សៀមរាប។

ចាប ់ព ីមលូដា្ឋាន ទាប ប៉នុ្ត្រ ទទលួបាន  
កំណើន  ៣ខ្ទង់  ព្រលាន យន្តហោះ 
អន្តរជាតិ  ក្រុង ព្រះសីហនុ  ទទួល អ្នក- 
ដំណើរ បាន ជាង  ១,៦ លាន នាក់ ។ 
ចណំត ទទលួ អ្នក ដណំើរ ទាងំ  ៣ បម្រើ  
ទសិដៅ ៥៥ នងិ សា្វាគមន ៍ជើង ហោះ- 
ហើរ ទៀងទាត់  ៧០០ ក្នុង ១ សបា្ដាហ៍។ 
ន្រះ បើ យោង តាម ក្រមុ ហ៊នុ Cambo-
dia Airports៕ LA
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ទកីេងុយ៉ាងំហ្គោនៈ ប្រទ្រស 
មីយ៉ាន់មា៉ា  បាន ប្រកាស ថា ខ្លួន 
បានលបុ ចោល កចិ្ច សន្រយា   ជាមយួ  
ក្រមុហ៊នុ ឧស្រសាហកម្ម ខ្នាត យក្រស  
របស ់ប្រទ្រសថ្រ  ដ្រល ធ្វើ ការងារ  
លើ គម្រង សមុទ្រ ទឹកជ្រ 
ដ៏ចម្រូង ចម្រស។  

គម្រង ខ្នាត យក្រស នៅ ទកី្រងុ 
Dawei  ត្រវូ បាន គ្រ រៀបចឡំើង 
ជា មធ្រយាបាយ   លើក ទឹក ចិត្ត   
ដល់ វិនិយោគ ិនបរទ្រស  ក្នុង 
ប្រទ្រស មីយ៉ាន់ មា៉ា  ព្រល ដ្រល 
ប្រទ្រស ន្រះ ងើប ច្រញ ពី ការ- 
គ្រប់ គ្រង ប្រប យោធ  ជា ច្រើន 
ទសវត្រសរ៍  ប៉ុន្ត្រ វា  បាន រង ផល ប៉ះ- 
ពាល់ ជា ច្រើន  រមួ ទំាង  ការ ប្រឈម   
ផ្ន្រកទុន  និងគណបក្រស ប្រឆំង 
ក្នុង ប្រទ្រស។ 

 ព្រម ជាមយួ កពំងផ់្រ  គម្រង 
នៅ ជុវំញិ តបំន ់ប្រជុជំន   Dawei 
ភាគ ខង ត្របូង   ដ្រល បាន ពន្រយារ- 
ព្រល ជា យូរ មក ហើយ មាន 
បំណង អភិវឌ្រឍ នូវ  តំបន ់ឧស្រសា- 
ហកម្ម  ដ្រល មាន ទំហំ ប្រមាណ 
២០០ គីឡូម៉្រត្រការ៉្រ ។ 

គណៈកមា្មាធកិារ ទទលួ បន្ទកុ 
តបំន ់ស្រដ្ឋកចិ្ច ពសិ្រស  Dawei 

បាន ឱ្រយ ដងឹ កាល ព ីថ្ង្រ ចន្ទ ថា  ខ្លនួ   
បាន អស់ ទំនុក ចិត្ត លើ គម្រង  
អភិវឌ្រឍ  ន៍ អុីតាលី-ថ្រ ( ITD) 
បនា្ទាប់  ពី បញ្ហា ច្រំដ្រលៗ។ 

ការ ប្រកាស លុប ចោលន្រះ  
គណៈកមា្មាធកិារ គ្របគ់្រង តបំន ់
ស្រដ្ឋកចិ្ច ពសិ្រស  Dawei បាន 
ត្អញូត្អ្ររ អពំ ី ការ ពន្រយា រព្រល ម្តង 
ហើយ ម្តងទៀត ដោយ បន្ត រលំោភ  
កាតព្វកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ ក្រម កិច្ច- 
សន្រយា  និងភាព បរាជ័យ ន្រ  ការ ផ្តល ់
សម្របទាន  ដើម្រប ីបញ្ជាក ់សមត្ថភាព  
ហិរញ្ញវត្ថុ  ដំណើរការ អភិវឌ្រឍ។ 

ប្រធន គណៈកមា្មាធកិារ Dawei 
លោក Tun Naing បាន នយិយ  
ថា  មីយ៉ាន់មា៉ា ចាប់ ពី ព្រល ន្រះ 
នឹង សម្លឹង រក អ្នក អភិវឌ្រឍន៍ ថ្មី  
ដើម្របី វិនិយោគ ក្នុង គម្រងន្រះ។ 

  ITD មិន អាច ទំនាក់ ទំនង 
បាន ភា្លាម ៗ នោះទ្រ។ 

 ក្រមុ ហ៊នុ ដ្រល មាន មលូដា្ឋាន 
នៅ ទកី្រងុ បាងកក  បាន ដក ថយ 
ស្រច ទៅ ហើយចំពោះ ការ វិនិ-
យោគ របស ់ខ្លនួនៅ ឆ្នា ំ២០១៣ 
ខណៈ ជប៉ុន  បាន បងា្ហាញ ការ ចាប់-  
អារម្មណ៍ខ្លះៗ ក្នុង គម្រង ន្រ  
តំបន់ ន្រះ៕ AFP/RR

តពីទំព័រ ១...កំណើន ស្រដ្ឋកិច្ច  កម្ពុជា 
តាម រយៈ ការ បង្ក ភាព ងាយ ស្រលួ  ន្រ ការ ធ្វើ 
ធុរកិច្ច ដោយ មាន   រៀបចំ ប្រព័ន្ធ បច្ច្រក វិទ្រយា 
ព័ត៌មាន រួម សម្រប់ ការ ចុះ បញ្ជី អាជីវកម្ម 
(ហៅកាត ់ ប្រពន័្ធ  CamDX) ដោយ រលនូ  
និង ប្រសិទ្ធភាព ការ បំព្រញ បន្ថ្រម បទ- 
ប្របញ្ញត្ត ិនងិ នតី ិវធិ ីឱ្រយ មាន ភាព ច្របាស ់លាស ់
សម្រប់ ទ្រ  ទ្រង ់យន្តការ ដ្រល កំពុង អនុវត្ត 
និង ធនា សង្គតិភាព រវាង ច្របាប់ ទាំង ២។

ទោះ យ៉ាង ណ  គ.ស.ហ  ក ៏បាន ជរំញុ ឱ្រយ 
ក្រុមការងារ ត្រូវ បន្ត រៀប ចំ អនុសាសន៍ 
បន្ថ្រម ដើម្រប ីបន្ត នតីវិធិ ីស្នើ សុ ំការ អនមុត័ ព ី
ប្រមុខ រាជរដា្ឋាភិបាល ។ 

អ្នក នំា  ពាក្រយ ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម  លោក 
ឡុង ក្រម វិចិត្រ បាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ 
កាល ព ីថ្ង្រ ទ ី១៩ ខ្រ មករា  ថា ការ ធ្វើ វសិោ- 
ធន  កម្ម ច្របាប់ ទាំង  ២ នឹង ជួយ លើក កម្ពស់ 
បរិយ កាស ធុរ កិច្ច នៅ កម្ពុជា ជា ពិស្រស 
បំព្រញបន្ថ្រម  បទ ប្របញ្ញត្តិ ថ្មីៗ និង នីតិវិធី 
មយួ ចនំនួ ដើម្រប ីទ្រទ្រង ់ដល ់យន្តការ ដ្រល 
បាន នងិ កពំងុ អនវុត្ត នងិ សម្រលួ ដល ់ការ- 
ធ្វើ ធរុ កចិ្ច នៅ កម្ពជុា ក ៏ដចូ ជា ផ្ដល ់ភាព ច្របាស-់  
លាស់ ន្រ ច្របាប់ និង ធ្វើ ឱ្រយ រឹត ត្រ មាន ភាព- 
ងាយ ស្រលួ ក្នងុ ការ បើក  សហ គ្រសពាណ-ិ  
ជ្ជ  កម្ម ឬ ក្រុមហ៊ុន។

លោក  បានថ្ល្រង ថា៖  « យើង សង្រឃឹម  ថា 

ការ  ក្រ សម្រួល បទ ប្របញ្ញត្តិ និង  នីតិវិធី ទាំង 
នោះនងឹ ចលូ រមួ ចណំ្រក ដល ់ការ ទាក ់ទាញ  
វិនិយោ គិន រឹត ត្រ ច្រើន ឡើង ឱ្រយ ចូល មក  
វិនិយោគ នៅ កម្ពុជា»។

អន ុប្រធន សភា ពាណជិ្ជកម្ម កម្ពជុា  លោក 
លឹម ហ្រង បាន ប្រប់    ថា ការ ក្រ សម្រួល 
នតី ិវធិ ី នងិ ប្របបទ ន្រ ការ រៀបច ំនងិដណំើរ- 
ការ អាជវីកម្ម  គ ឺជា ក្ត ីប្រថា្នា ដ្រល វសិយ័ឯក- 
ជន ចង ់បាន ជា យរូ មក ហើយ ព្រះ អ្វ ីដ្រល 
នៅ ជា ធរមាន ព្រល ន្រះ គឺ ភាគ ច្រើន មាន 
ភាព ស្មគុសា្មាញ ច្រើន ដណំក ់កាល នងិ មនិ  
ទាន់ ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង ការ វិវត្ត របស់ សង្គម 
និង បច្ច្រក វិទ្រយា នា ព្រល បច្ចុប្របន្ន ឡើយ។ 
លោក  បន្ត ថា ការ ធ្វើ វសិោធន កម្ម ច្របាប ់ស្តពី ី
សហគ្រស ពាណិជ្ជកម្ម និង ច្របាប់ ស្តីពី 
វធិន ពាណជិ្ជកម្ម  នងិ បញ្ជ ីពាណជិ្ជកម្ម មនិ 
ត្រឹម ត្រ ចំណ្រញ   ព្រល វ្រលា និង ថវិកា 
ប៉ុណ្ណោះ ទ្រ ប៉ុន្ត្រ វា ក៏ កាត់ បន្ថយ ការិយ - 
ធិបត្រយ្រយ ផង ដ្ររ»។

លោក  នយិយ  ថា៖  «ការ ក្រ សម្រលួនតី-ិ
វិធី  ប្រប បទ ពាណិ ជ្ជកម្ម ជា វិធី សាស្រ្ត ដ៏ ល្អ 
របស់ រដា្ឋាភិបាល ក្នុង ការ លើក ទឹក ចិត្ត  និង 
បង្កើន ភាព ទាក់ ទាញ ទាំង វិនិ យោគិន ក្នុង 
ស្រកុ នងិ ក្រ ស្រកុ    ឱ្រយ ចលូ មក បណ្តាក ់ទនុ 
កាន់ ត្រ ច្រើន នៅ កម្ពុជា។ វា ក៏ នឹង  ជំរុញ ឱ្រយ 
ស្រដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា មាន សម្ទុះ  ផង ដ្ររ » ។ 

ច្របាប ់ស្តពី ីវធិន ពាណជិ្ជកម្ម  នងិ បញ្ជពីា- 
ណិជ្ជកម្ម ដ្រល កំពុង  ប្រើ បច្ចុប្របន្ន ត្រូវ បាន 
ដាក់ ឱ្រយ អនុវត្ត កាល ពី ថ្ង្រ ទី ២៦ ខ្រ មិថុនា 
ឆ្នាំ ១៩៩៥ ខណៈ ច្របាប់ ស្តីពី សហ គ្រស 
ពាណិជ្ជកម្ម ត្រូវ  បាន ដាក់ ឱ្រយ ប្រើ  កាល ពី    
ថ្ង្រ ទី ១៩ ខ្រ មិថុនា ឆ្នាំ ២០០៥ ៕ LA

មីយ៉ាន់ម៉ាលុបចោលគម្រោង
វិនិយោគខ្នាតយក្រោសរបស់ថ្រោ

ច្រោបាប់ពាណិជ្ជកម្មចំនួន២នឹងត្រោវូ...

លោក អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន (កណ្តាល) ក្នងុ កិច្ច បេជំុ គ.ស.ហ។ រូបថត ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

សកម្ម ភាពការ ដឹកទំនិញ   យក ទៅ ដាក់ ក្នងុ យន្តហះ។ រូបថត ហុង មិនា

អ្នកដំណើរផ្លវូអាកាសធ្លាក់ជាង៨០%ខណៈចរាចរណ៍ទំនិញធ្លាក់៣០%



 សុខ  វេងឈាង

នៅថ្ងៃដំបូងលោកចូលកាន់
អំណាចបៃធានាធិបតីជាប់-
ឆ្នោតJoeBidenគៃងនឹង
លុបចោលការអនុញ្ញាតរបស់
លោកបៃធានាធិបតីDonald-
Trumpឱៃយសាងសង់បំពង់-
បង្ហូរបៃងKeystoneXL
ដៃលនឹងបញ្ជូនបៃងពីខៃត្ត
Albertaរបស់កាណាដាទៅ-
កាន់ឈូងសមុទៃមុិកសុិកនៃះ
បើតាមឯកសារដៃលតៃូវបាន
រាយការណ៍ដោយសារពត័ម៌ាន
កាណាដាCBCNews។
ឯកសារមយួចៃកចាយដោយ

កៃមុរៀបចំការផ្ទៃរអណំាចទៅ-
កាន់ភាគីពាក់ព័ន្ធកាលពីចុង-
សបា្ដាហ៍មុនបានបង្ហាញបញ្ជី
បទបញ្ជាលោកBidenគៃង
នឹងចុះហត្ថលៃខាដៃលក្នុង
នោះរួមមានពាកៃយ«បដិសៃធ
ការអនុញ្ញាតសិទ្ធិសាងសង់
KeystoneXL»។បញ្ជីបទ-
បញ្ជានៃះដៃលតៃវូបានបង្ហាញ
ដល់ភាគីពាកព់ន័្ធគឺមានលក្ខណៈ 
វៃងជាងបញ្ជីដៃលនាយខទុ្ទកា-
ល័យលោកRonKlainចៃញ
ផៃសាយជាសាធារណៈ។
កាលពីថ្ងៃចន្ទ ទី១៨អភិ-

បាលខៃត្ត Albertaលោក
JasonKennyបាននិយាយ
ថាលោកនឹងទាមទារសំណង
ផ្លូវចៃបាប់បៃសិនបើការរាយ-

ការណ៍នៃះពតិ។លោកKenny
បាននយិាយថា៖«យើងសងៃឃមឹ
ថាបៃធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត
Bidenនឹងបង្ហាញការគោរព
ចពំោះបៃទៃសកាណាដាហើយ
យា៉ាងហោចណាស់អង្គុយ
និយាយជាមួយយើង»។
កាលពីខៃមីនាឆ្នោំ២០២០

ខៃត្តAlbertaបានវិនិយោគ
បៃក់បៃមាណ១,១ពាន់លាន
ដុលា្លារកាណាដា(៧៨៥លាន
ដុលា្លារអាមៃរិក)លើគមៃង
នៃះហើយលោកKennyបាន
និយាយថាលោកកំពុងពិចារ-
ណាថាគរួលក់បពំង់នងិសមា្ភារ
សំណង់ដើមៃបីកាត់បន្ថយការ-
ខាតបង់។លោកKennyនិ-
យាយថា៖«បៃសិនបើគមៃង
តៃូវបានបញ្ចប់នោះនឹងមាន
ទៃពៃយចៃើនអាចលក់បានដចូជា
បរិមាណបំពង់ដ៏ចៃើន»។
ខៃត្តនៃះគឺជាកំណប់បៃង-

ឆៅធំជាងគៃទី៣នៅលើពភិព-
លោកហើយមានការលំបាក
អស់ជាចៃើនឆ្នោំក្នុងការបញ្ជូន
បៃងរបស់ខ្លួនទៅកាន់ឈូង-
សមុទៃរបស់អាមៃរិក និង
ទីផៃសារផៃសៃងទៀតដោយសារ
កង្វះបរមិាណបពំង់បង្ហរូ។ពកួ-
គៃសងៃឃឹមថាការសាងសង់
KeystoneXLនងឹជយួដោះ-
សៃយបញ្ហាទាំងនៃះ។
នាយករដ្ឋមន្តៃីកាណាដា

លោកJustinTrudeauមិន

ទាន់បានអតា្ថាធិបៃបាយអំពី
បញ្ហានៃះនៅឡើយទៃតៃ
រដា្ឋាភិបាលរបស់លោកធា្លាប់
បានប្ដៃជា្ញាការពារគមៃងនៃះ
និងកាលពីខៃវិច្ឆិកាលោកក៏
បានពិភាកៃសាជាមួយលោក
Bidenតាមទូរស័ព្ទផងដៃរ។
រដ្ឋមន្តៃីកៃសងួធនធានធម្មជាតិ

កាណាដាលោកSeamus-
O'Reganបាននយិាយនៅក្នងុ
សៃចក្ដីថ្លៃងការណ៍មួយថា
រដា្ឋាភិបាលរបស់លោកនៅតៃ
បន្តគាំទៃគមៃងនៃះ។លោក
O'Reganបាននិយាយថា៖
«បៃងកាណាដាតៃូវបានផលិត

កៃមកៃបខណ័្ឌគោលនយោបាយ
បរិសា្ថាននិងអាកាសធាតុយា៉ាង
រឹងមាំហើយគមៃងនៃះនឹង
មិនតៃឹមតៃពងៃឹងទំនាក់ទំនង
ថាមពលកាណាដា-សហរដ្ឋ-
អាមៃរិកប៉ុណ្ណោះទៃ ថៃមទាំង
បង្កើតការងររាប់ពាន់សមៃប់
កម្មករនៅតាមតំបន់ពៃំដៃន
ផងដៃរ»។
កាលពីថ្ងៃចន្ទអ្នកនាំពាកៃយ

របស់លោកBidenលោក
AndrewBatesបាននយិាយ
ថាកៃុមរៀបចំការផ្ទៃរអំណាច
នឹងមិនធ្វើអតា្ថាធិបៃបាយអំពី
បំពង់បៃងនៃះទៃ។

បំពង់បៃងKeystoneXL
បានរងការបៃឆំងតាំងពីពៃល
ចៃញផៃនការនៅឆ្នោំ២០០៨
មក េម្ល៉ះ។កៃុមសកម្មជនបរិ-
សា្ថាននិងសកម្មជនជនជាតិ-
ដើមភាគតិចបានចំណាយ
ពៃលជាង១០ឆ្នោំធ្វើការតវ៉ាថា
បំពង់បៃងនៃះរួមចំណៃកដល់
ការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុនិង
ឈ្លានពានដល់ដៃនដីបរុាណ។
អ្នកគាំទៃការសាងសង់បាន
និយាយថាគមៃងនៃះនឹង
បង្កើតការងរថ្មីជាចៃើន។
កាលពីឆ្នោំ២០១៥បៃធានា-

ធបិតីBarrackObamaបាន

បានចៃនចោលការអនុញ្ញាត
សទិ្ធសាងសង់សមៃប់គមៃង
នៃះដោយលើកឡើងថាការ-
សាងសង់បំពង់នៃះនឹងប៉ះ-
ពាល់ដល់ការផ្លាស់ប្ដូរបៃភព
ថាមពលកកើតវិញ។នៅឆ្នោំ-
២០១៧លោកTrumpបាន
អនុញ្ញាតធ្វើគមៃងនៃះឡើង-
វិញដោយការសាងសង់បាន
ចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នោំ២០១៩។
បើទោះបីជាមានការជំរុញពី

លោកTrumpក៏ដោយគមៃង
នៃះមានភាពយឺតយា៉ាវមិនទៅ
មុខដោយសារជួបឧបសគ្គ
ផ្លូវចៃបាប់មួយចំនួន។កាលពី
ខៃកក្កដាតុលាការកំពូលបាន
បដិសៃធសំណើរបស់រដ្ឋបាល
Trumpដើមៃបីអនុញ្ញាតឱៃយ
សាងសង់ផ្នៃកខ្លះនៃបំពង់នៃះ
ដៃលតៃូវបានរារាំងដោយចៅ-
កៃមរដ្ឋMontana។
យា៉ាងណាមិញ បំពង់នៃះ

មានបៃវៃង១៩០០គីឡូម៉ៃតៃ
ដៃលនឹងភា្ជាប់ជាមួយបំពង់
ដៃលមានសៃប់នៅរដ្ឋNe-
braskaសហរដ្ឋអាមៃរិកហើយ
បើសិនការសាងសង់បានរួចរាល់
អស់កាណាដាអាចនឹងបញ្ជនូ
បៃងចំនួន៨៣០០០០បា-
រ៉ៃលក្នងុ១ថ្ងៃទៅកាន់រោងចកៃ
ចមៃញ់នៅឯរដ្ឋ Texasនិង
រដ្ឋ Louisianaដើមៃបីធ្វើការ-
កៃច្នៃទៅជាផលិតផលផៃសៃង
សមៃប់ការនាំចៃញ៕

កាណាដាអពំាវនាវលោក Bidenមិនឱ្យបញ្ឈប់ការសាងសង់បំពង់ប្ងនៅថ្ងដំ្បូងចូលកា ន់តំណ្ង
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កេុង ហ៊ូឌីដាៈ បៃភពយោធាបាន
ថ្លៃងកាលពីថ្ងៃចន្ទថាទាហានគាំទៃ
រដា្ឋាភិបាលយៃមៃ៉ន និងកៃុមឧទា្ទាម
ហ៊ូធីបៃហៃល១៥០នាក់បានសា្លាប់

នៅក្នុងការបៃយុទ្ធគា្នោ១សបា្តាហ៍ នៅ
កំពង់ផៃយុទ្ធសាស្តៃទីកៃុងហ៊ូឌីដា
ភាគខាងតៃបូង។
បៃទៃសយៃម៉ៃនដ៏កៃីកៃមួយនៃះ

បានធា្លាក់ចូលទៅក្នុងជម្លាះបំផ្លិច-
បផំ្លាញមយួរវងកៃមុឧទា្ទាមហ៊ូធដីៃល
គាំទៃដោយបៃទៃសអុីរ៉ង់ និងកង-
កមា្លាំងរដា្ឋាភិបាលដៃលគាំទៃដោយ
បៃទៃសអារា៉ាប៊ីសាអ៊ូឌតីដៃលបានធ្វើ
ឱៃយមនសុៃសរាប់មុនឺនាក់សា្លាប់នងិបង្កឱៃយ
ធា្លាក់ចូលទៅក្នងុវិបត្តិមនុសៃសធម៌យា៉ាង-
ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងបៃទៃសមួយនៃះ។
ការប៉ះទង្គិចគា្នោជាចៃើនលើកចុង-

កៃយបំផុតនៅកំពង់ផៃសមុទៃ
កៃហមទីកៃងុហ៊ូឌដីាគជឺាអពំើហងិៃសា
ខា្លាំងបំផុតចាប់តាំងពីបទឈប់បាញ់
មួយបានចរចានៅក្នុងតំបន់ដោយ
អង្គការសហបៃជាជាតិបានចូលជាធរ-
មានកាលពីឆ្នោំ២០១៨កន្លងមក។
បៃភពយោធាគាំទៃរដា្ឋាភបិាលបាន

ថ្លៃងថា កៃុមឧទា្ទាមហ៊ូធីដៃលគៃប់-
គៃងកពំងផ់ៃហ៊ូឌដីាបានវយបៃហារ

ទៅលើទីកៃុងនៅភាគខាងតៃបូងដៃល
ជាកងកមា្លាងំគំាទៃរដា្ឋាភិបាលបានការ-
ពារទីតាំងជាចៃើននៅទីនោះ។
មន្តៃីមា្នោក់របស់កងកមា្លាងំគំាទៃរដា្ឋា-

ភិបាលបានថ្លៃងបៃប់កាសៃតAFPថា៖
«ចំនួនមនុសៃសដៃលបានបាត់បង់ជីវិត
ទំាងទាហានរដា្ឋាភិបាលនិងកៃមុឧទា្ទាម
បានកើនឡើងបៃហៃល១៥០នាក់
និង២៦០នាក់ផៃសៃងទៀតបានរងរបួស
នៅក្នងុការបៃយុទ្ធគា្នោនៅទីនោះ។
ចំនួនសរុបអ្នកបាត់បង់ជីវិតទាំង-

នោះតៃវូបានអះអាងដោយមន្តៃីបៃចាំ
តំបន់នៅខាងភាគីកៃុមឧទា្ទាម។
កៃុមពលរដ្ឋបាននិយាយថា ការ-

ប៉ះទង្គិចគា្នោរហូតមកទល់ពៃលនៃះ
មិនទទួលបានលទ្ធផលនៅក្នុងការ-
គៃបគ់ៃងទកឹដីផ្នៃកណាមយួម្តងទៀត
នោះទៃសមៃប់កៃុមឧទា្ទាម។

បនា្ទាប់ពីការបៃយុទ្ធគា្នោយា៉ាងសា-
ហាវកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃអាទិតៃយ
គឺជាការប៉ះទង្គិចគា្នោជាចៃើនលើក
យា៉ាងខា្លាំងកា្លាកាលពីពៃឹកថ្ងៃចន្ទ។
បៃភពគំាទៃរដា្ឋាភិបាល២ផៃសៃងទៀត

បានថ្លៃងថាកងកមា្លាងំគំាទៃរដា្ឋាភិបាល
បានសា្លាប់២៧នាក់ ហើយពួកគៃ
ក៏បានសមា្លាប់ឧទា្ទាមចំនួន៤៤នាក់
នៅក្នងុការវយបករបស់ពួកឧទា្ទាម។
កៃុមគៃូពៃទៃយ និងអ្នកជួយសង្គៃះ 

បានថ្លៃងថាកងកមា្លាងំរបស់ភាគីទាងំ
២បានបាត់បង់ជីវិតសរុប៧០នាក់
នៅចនោ្លាះថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិតៃយ។
កៃុមគៃូពៃទៃយគា្មានពៃំដៃនបានថ្លៃង

នៅលើគៃហទំព័រធ្វីធើរថាកៃុមរបស់
ខ្លួននៅក្នុងមន្ទីរពៃទៃយMochaTrau-
maបានកពំងុចលូរមួនៅក្នងុផៃនការ
គៃះថា្នោក់ដ៏ធំមួយ៕AFP/SK

ការប៉ះ ទង្គិចគ្នា រវាងកុ្មឧទ្ទាមហូ៊ធីនិង រដា្ឋាភិបាលបង្កឱ្យមនុស្ស១៥០នាក់សា្លាប់នៅ យ្ម៉្ន

បេធានាធិបតី ជាប់ឆ្នោតJoe Biden ( ស្តា)ំនិង អនុប េធានាធិបតីលោកសេKីamala Hamala(ទី២ឆ្វេង)។ AFP

ឧទ្ទាមហូ៊ ធី ពិនិតេយ មើល រថពាសដេកឆេះ  នៅ អំឡុង ពេល ប៉ះទង្គចិ គ្នោ យ៉ាងខ្លាងំ ក្លា។ AFP
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កម្មករចិន១២នាក់ក្នុងចំ-
ណោម២២នាក់បានជាប់នៅ
ក្រោមដីអស់រយៈព្រោលជាង១
សបា្ដាហ៍នៅក្នុងអណ្ដូងរ៉្រោមាស
ដ្រោលបានផ្ទុះ។ន្រោះបើតាមការ-
រាយការណ៍កាលពីថ្ង្រោទី១៨របស់
សារព័ត៌មានរដ្ឋចិនXinhua។
កម្មករទាំងន្រោះបានទាក់ទង

ជាមួយក្រោុមអ្នកជួយសង្គ្រោះ
តាមរយៈសន្លឹកក្រោដាសដ្រោល

បញ្ជាកថ់ាកម្មករចនំនួ១២នាក់
នៅមានជីវិតនៅឡើយ ហើយ
ក្នុងចំណោមនោះមាន៤នាក់
របួសបនា្ទាប់ពីមានការផ្ទះុកាល-
ពីថ្ង្រោទី១០ខ្រោមករានៅក្នងុទីក្រោុង
Qixiaខ្រោត្តShandong។បុ៉ន្ត្រោ
គ្រោមិនដឹងអំពីសា្ថានភាពន្រោបុគ្គ-
លិក១០នាក់ផ្រោស្រោងទៀតទ្រោ។
អ្នកគ្រោប់គ្រោងប្រោតិបត្តកិារអណ្ដូង

ន្រោះត្រោវូបានឃំុខ្លនួបនា្ទាប់ពីពកួគ្រោ
មិនបានរាយការណ៍ពីគ្រោះថា្នាក់
ន្រោះអស់រយៈព្រោលជាង១ថ្ង្រោ៕

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្រោពុធទី២០ែខមករាឆ្នាំ២០២១WORLD www.postkhmer.com១២
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អ្នកនាំពាក្រោយប្រោធានាធិបតី
ជាប់ឆ្នាតJoeBidenនិយាយ
ថាលោកគ្រោងនងឹពង្រោកីការ-
រឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរពីអឺរ៉ុប
និងប្រោសុីលភា្លាមៗបនា្ទាប់ពី
ប្រោធានាធិបតីDonaldTrump
បានលុបចោលនូវតម្រោវូការទំាង-
ន្រោះកាលពីថ្ង្រោចន្ទ១៨មករា។
លោកTrumpបានចុះហត្ថ-

ល្រោខាលើបទបញ្ជាឱ្រោយបញ្រោឈប់
ការហាមឃាត់អ្នកធ្វើដំណើរ
ត្រោឹមថ្ង្រោទី២៦មករាដ្រោលការ-
រឹតបន្តងឹន្រោះគឺជាវិធានការបង្ការ
ការរីករាលដាលន្រោជំងឺកូវីដ១៩
ដ្រោលលោកបានដាក់កាលពី
ឆ្នាំមុន។ Trumpសរស្រោរថា
រដ្ឋមន្ត្រោកី្រោសងួសខុាភិបាលនិង
ស្រោវាកម្មមនុស្រោសលោក Alex
Azarបានណ្រោនំាឱ្រោយដកត្រោលោក

Trumpនៅត្រោបន្តដាក់ការរឹត-
បន្ដឹងទៅលើចិននិងអុីរ៉ង់។
បុ៉ន្ត្រោល្រោខាសារព័ត៌មានស្រោត-

វិមានរបស់លោកBidenគឺ
លោកស្រោីJenPsakiថ្ល្រោងថា
រដ្ឋបាលថ្មីនឹងមិនអនុញ្ញាតឱ្រោយ
បទបញ្ជារបស់លោកTrump
ចូលជាធរមានទ្រោ។លោកស្រោី
Psakiបានបង្ហោះសារទៅកាន់
បណ្ដាញសង្គមTwitterថា៖
«ជាមួយនឹងការរីករាលដាល
ន្រោជំងឺរាតត្រោបាតកាន់ត្រោអាក្រោក់
ទៅៗនងិវា៉ារ្រោយ៉ង់ឆ្លងកាន់ត្រោងយ
កំពុងល្រោចច្រោញជុំវិញពិភព-
លោកន្រោះមិនម្រោនជាព្រោលវ្រោលា
ដ្រោលត្រោូវដកការរឹតបន្តឹងលើ
ការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិទ្រោ»។
លោកស្រោីបន្តថា៖«តាមដំបូ-

នា្មានរបស់ក្រោុមគ្រោូព្រោទ្រោយរបស់
យើង រដ្ឋបាលមិនមានបំណង
លើកការរឹតបន្តងឹទំាងន្រោះទ្រោ»៕

Trump ដក ការ រឹតបន្តងឹ ការ ធ្វើ ដំណើរ ពី អឺរុ៉ ប 
និង ប្រេសីុល ខណៈ  Biden ថា នឹង  ដាក់ វិញ

សៅសម្ភសេស

យោងតាមក្រោុមសកម្មជន
ផ្ន្រោកសិទិ្ធ និងទិន្នន័យប្រោមូល
ដោយសារព័ត៌មានReuters
គណបក្រោសកមុ្មយុនសី្តវៀតណម
ដ្រោលកំពុងកាន់អំណចកំពុង
ត្រោៀមរៀបចំការប្រោជុំសមាជ
មួយក្រោមអធិបតីភាពថា្នាក់-
ដឹកនាំសំខាន់ៗបង្កឱ្រោយមានការ-
ប្រោើធមក៌្ដាពីសណំក់រដា្ឋាភិបាល
វៀតណមដើម្រោបីបង្ក្រោបទៅលើ
អ្នកប្រោឆំងទាំងនោះ។
ចំនួនអ្នកទោសនយោបាយ

ដ្រោលជាប់ពន្ធនាគារក្នុងរយៈ-
ព្រោលយូរ និងការធ្វើទុក្ខបុក-
ម្ន្រោញដល់សកម្មជននៅក្នុង
ប៉ុនា្មានឆ្នាំថ្មីៗន្រោះ ក៏ជាកតា្ដា
មួយក្នុងការរួមចំណ្រោកបង្កឱ្រោយ
មានការប្រោមលូផ្ដុគំា្នាប្រោឆងំនងឹ
រដា្ឋាភបិាលមនុនងឹប្រោជុំសមាជ
ក្នុងសបា្តាហ៍ន្រោះចូលមកដល់។
ការប្រោមលូផ្ដុំន្រោះបង្កឱ្រោយមាន

មន្ទិលពីសំណក់ក្រោុមសកម្ម-
ជនសិទ្ធិមនុស្រោសអន្តរជាតិ និង
សមាជិកសភាមួយចំនួនថា
តើវៀតណមបានរំលោភលើ
កិច្ចព្រោមព្រោៀងពាណិជ្ជកម្មជា-
មយួបណ្ដាប្រោទ្រោសលោកខាង-
លិចដ្រោលជាកិច្ចព្រោមព្រោៀង
មួយជួយជំរុញឱ្រោយប្រោទ្រោសន្រោះ
រក្រោសាជំហរកមា្លាំងស្រោដ្ឋកិច្ចនៅ
អាសុីអាគ្ន្រោយ៍ដ្រោរឬយា៉ាងណ។
លោកNguyenQuangA

ដ្រោលជាសកម្មជនជើងចាស់
នៅទីក្រោុងហាណូយបានបដិ-

ស្រោធមិននិយាយលម្អិតថាតើ
លោកនងឹត្រោវូជបួនងឹសា្ថានភាព
ប្រោបណនៅព្រោលខាងមុខទ្រោ
គាត់គ្រោន់និយាយថាប៉ូលិស
បានកោះហៅលោកជាច្រោើន-
ដងមកហើយចាប់តំាងពី
ថ្ង្រោទ៩ីខ្រោធ្នូឆ្នា២ំ០២០។លោក
បានប្រោប់សារពត័ម៌ានReuter
ថានៅក្នងុប៉នុា្មានសបា្តាហ៍ថ្មីៗ ន្រោះ

ក្រោសងួការពារជាតិបានប្រោមលូ
អ្នករិះគន់រដា្ឋាភបិាលផ្រោស្រោងទៀត
ដោយមិននិយាយពីមូលហ្រោតុ
ដោយចោទថាសកម្មជនមាន
ទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់។
«ពកួគ្រោ(ប៉លូសិ)កោះហៅ

ក្រោមុទាងំនោះនងិរកមលូហ្រោតុ
ដើម្រោបីផ្តនា្ទាទោសពួកគ្រោក្រោម
មាត្រោដ្រោលមិនច្រោបាស់ន្រោច្រោបាប់
ព្រោហ្មទណ្ឌ។វាជាការរំលោភ-
ច្រោបាប់ទាំងស្រោុងប៉ុន្ត្រោពួកគ្រោ
ប្រោើប្រោស់ត្រោងត្រោធ្វើអ៊ីចឹង
រហតូ។ខ្ញុំបានប្រោប់ពកួប៉លូសិ
ថាទោះយា៉ាងណពួកគ្រោមិន-
អាចបិទមាត់ខ្ញុំបានទ្រោ»។
ក្រោសួងការបរទ្រោសរបស់

ប្រោទ្រោសវៀតណមទទលួបន្ទកុ

ឆ្លើយតបសារព័ត៌មានបរទ្រោស
មិនបានឆ្លើយតបជាមួយនឹង
សារពត័ម៌ានReuterស្ដពីីការ-
ឃុំខ្លួនសកម្មជនទ្រោ។
ប្រោទ្រោសវៀតណមត្រោូវបាន

អន្តរជាតិថ្កាលទោសកាលពី
ដើមខ្រោន្រោះនៅព្រោលដ្រោលប្រោទ្រោស
ន្រោះបានកាតទ់ោសអ្នកកាស្រោត
ឯករាជ្រោយចំនួន៣នាក់ដ្រោល

រិះគន់រដា្ឋាភបិាលឱ្រោយជាប់ពន្ធនាគារ
ពី១១ទៅ១៥ឆ្នាំពបីទផ្រោសព្វផ្រោសាយ
ប្រោឆំងនឹងរដា្ឋាភិបាល។
រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រោទ្រោស

និយាយថាខ្លួនការពារ«ស្រោរី-
ភាពន្រោការបញ្ច្រោញមតិ និងការ-
បញ្ច្រោញមតិស្រោរភីាពសារពត័ម៌ាន
សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានប្រោមូលផ្តុំ
បង្កើតសមាគមនិងធ្វើបាតុកម្ម»។
យោងតាមរបាយការណ៍

របស់ទីភា្នាក់ងរសារព័ត៌មាន
Reuter បានរកឃើញថា
មនុស្រោស២៨០នាក់ត្រោូវបាន
ចាប់ខ្លួនពីបទធ្វើសកម្មភាព
ប្រោឆំងនឹងរដ្ឋក្នុងរយៈព្រោល៥
ឆ្នាំន្រោះចាប់តាំងពីសមាជបក្រោស
ចុងក្រោយដ្រោលក្នុងចំណោម

ជនចំនួន២៦០នាក់ដ្រោលត្រោូវ
បានគ្រោចាប់ខ្លួនភាគច្រោើនត្រោូវ
បានរដា្ឋាភិបាលកាត់ទោសឱ្រោយ
ជាប់ពន្ធនាគារជាង១០ឆ្នាំ។
ក្នុងរយៈព្រោល៥ឆ្នាំឈានដល់
សមាជឆ្នាំ២០១៦ក៏មានការ-
ចាប់ខ្លួនសកម្មជនចំនួន៦៨
នាក់ និងផ្តនា្ទាទោសចំនួន៥៨
នាក់ផងដ្រោរ។
អ្នកកាស្រោតទាំងនោះត្រោូវ

បានចោទប្រោកាន់តាមមាត្រោ
១១៧ន្រោក្រោមព្រោហ្មទណ្ឌ
ចំពោះបទល្មើសទាក់ទងនឹង
«ការឃោសនាប្រោឆំងនឹងរដ្ឋ»។
ក្រោមុអ្នករាយការណ៍ពសិ្រោស

បានសម្ដ្រោងការខកចិត្តយា៉ាង-
ខា្លាំងចំពោះការបន្តប្រោើប្រោស់
ច្រោបាប់មាត្រោ១១៧ន្រោក្រោម-
ព្រោហ្មទណ្ឌដ្រោលមានលក្ខណៈ
ទូលំទូលាយហើយមើលទៅ
ហាក់ដូចជាមានគោលបំណង
បំបិទមាត់អ្នកដ្រោលស្វ្រោងរក
សិទ្ធិស្រោរីភាពក្នុងការបញ្ច្រោញ-
មតិ និងច្រោករំល្រោកព័ត៌មាន
ជាមួយអ្នកដទ្រោ។
ទោះបីជារដា្ឋាភិបាលវៀត-

ណមបាននិយាយថា ខ្លួន
គ្រោន់ត្រោធ្វើការកាត់ទោសជន
ទាំងឡាយណដ្រោលរំលោភ-
ច្រោបាប់ន្រោមាត្រោ១១៧ក៏ដោយ
ក៏ទង្វើន្រោះមានភាពមិនសម-
ស្រោបនងឹកាតព្វកចិ្ចសទិ្ធិមនសុ្រោស
អន្តរជាតិរបស់វៀតណមសោះ
ហើយចំណុចន្រោះត្រោូវត្រោក្រោ-
សម្រោួល។ អ្នកជំនាញបានឱ្រោយ
ដឹងយា៉ាងដូច្ន្រោះ៕

វៀតណាមប្រេើធម៌ក្តៅបង្ក្រេបលើ ក្រេុម
ប្រេឆំាង មុន កិច្ច ប្រេជំុសមាជបក្រេសកុម្មុយនីស្ត

កម្ម ករ ចិន ជាច្រេើ ន នាក់ ជាប់ ក្នងុ អណ្ដងូ រ៉្រេ 
មាស  ជាង ១ សប្ដា ហ៍  បនា្ទា ប់ពី មាន ការ ផ្ទះុ

ពួកគេ(ប៉ូលិស)កោះហៅកេុមទាំងនោះ
និងរកមូលហេតុដើមេបីផ្ដន្ទាទោសពួកគេកេម
មាតេដេលមិនចេបាស់នេចេបាប់ពេហ្មទណ្ឌ។វាជា
ការរំលោភចេបាប់ទាំងសេុងប៉ុន្ដេពួកគេបេើបេស់
តេងតេធ្វើអ៊ីចឹងរហូត។ខ្ញុំបានបេប់ពួកប៉ូលិសថា
ទោះយ៉ាងណាពួកគេមិនអាចបិទមាត់ខ្ញុំបានទេ
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ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ ថ្លែងដោយសែចក្តីរីករាយ 
និង រំភើប ចិត្ត សមែប ់កមែង ស្នាដ ែ 
គនំរូ ផ្តោតសខំានទ់  លើ ខ្លមឹ សរ   ស្តពីី
សត្វស្លាបដ៏កមែនៅបែទែសកម្ពុជា 
ដោយ បង្កើតឡើងនៅ ក្នុង គោល-  
បំណង   បណ្តុះគំនិតកូនខ្មែរ ឱែយ មាន 
ការ ស្វែង យល់ អំពីសត្វស្លាប របស់ 
បែទែស ខ្លនួ ដែល កពំងុត ែរង ភាព ជតិ 
ផុតពូជ និង ចង់ណែនាំដល់វិចិតែករ 
ខ្មែរជំនាន់កែយៗ ឱែយចែះ បែើស្នា ដែ 
សិលែបៈ  គំនូរ ខ្លួន   បង្កប់ន័យ អប់រំ ផ្នែក  
វបែប  ធម៌ក្នុងស្នា ដែគំនូរ។

នែះគឺជាការចាប់ផ្តើមបើកទំព័រសក-
រាជថ្មនីៅដើមឆ្នា២ំ០២១ ក្នងុការតាងំ-
ពិព័រណ៍ស្នាដែគំនូររបស់វិចិតែការិនី 
ធ្លាប់ទទួលបានពានរង្វាន់ Young  
Artist Award នៅបែទែសថែ នៅឆ្នាំ 
២០១៦ អ្នកនាង ឆន ឌីណា ដែល 
បានបើកសម្ពោធពពិរ័ណស៍្នាដែគនំរូ-
ទោល  មានចំណងជើងថា «ទែស ន្តរ - 
បែវែសន៍ ឬ Migration» នៅ វិចិតែ- 
សលចាវ៉ាកាហ្វែ សខា ទួល គោក។ 
បណ្តុសំ្នាដ ែចមែុះ ស្ត ីព ីធម្មជាត ិឬជវីតិ 
សត្វ ស្លាប ដ៏ កម ែនៅកម្ពុជា ដែល 
មានចំនួន បែមាណ ជិត ២០ផ្ទាំង 
បាន យក ទដាក់តាំង នៅឯ វិចិតែ - 
សលខាងលើនែះ រយៈពែល ៣ខែ 
គឺ ចាប់ផ្តើមពីថ្ងែទី១៤ ខែមករា ដល់  
ថ ្ងែទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១។

វិចិតែករសែី ដែលមានបទពិសោធ
ផ្នែកគំនូរអរូបីច្នែបែឌិតបែបខ្មែរជាង 
១០ឆ្នារំបូនែះ បានបែបព់កីារតាងំព-ិ
ព័រណ៍ពីជិវិតសត្វស្លាបដ៏កមែ មាន  
បែធន  បទរួមថា «ទែស ន្តរ បែវែសន៍ 
ឬ Migration» នោះថា៖ «រឿងចមែបង 
សមែប ក់ារបង្កើតស្នាដែនានាគ ឺតាម- 

រយៈ ចំណុចពិសែសផ្ទាល់ខ្លួនដែល  
ស្តីអំពីបញ្ហាបរិស្ថាន និងតែងរំលែច 
ជា  រូប សត្វនានានោះ គឺចង់បង្ហាញពី
ក្តីរំភើបចិត្តសមែប់កែុមវិចិតែករខ្មែរ 
នាពែលបានឃើញស្នាដែគនំរូខ្លនួតែវូ
បាន បែជាជនខ្មែរមានការនយិមគាទំែ 
នងិលើកស្ទយួស្នាដែវចិតិែករខ្មែរខា្លាងំ
ជាងមុន ជាពិសែស មានបងប្អូនខ្មែរ -  
យើងចាប់ផ្តើមមើលឃើញ និងយល់
ពតីម្លែនែស្នាដែគនំរូរបសវ់ចិតិែករខ្មែរ
បណ្តើរៗហើយ ដោយជាវទុកលម្អ ឬ 
ដាក់ តាំងតាមគែហដា្ឋាន»។ 

អ្នកនាង ឆន ឌីណា ក៏ បាន បន្តថា៖ 
« ដោយ    ឡែក ការដាក់តាំង នៅឯ  ចាវ៉ា 
កា ហ្វែនែះ ខ្ញុំគិតថា ជាលើកដំបូង  

ទោះបជីាមនិសវូ មាន ការកត ់សមា្គាល ់
ពី អត្ថន័យពីរឿង សត្វ  ស្លាបនៅកម្ពុជា 
យ៉ាងណាក្តី ក ៏ខ្ញុំនៅ  តែគិត កាលណា 
មនុសែស គែប់វ័យ ឬសែទាប់ ដែល  
ឧសែសាហ៍ចែញចូល នៅ ហាង  កា ហ្វែ 
នែះ នងឹងក មកចាបអ់ារម្មណ ៍ពវីនៅ 
ថ្ងែ  ណាមយួមនិខាន។ ជាពសិែសការ- 
យល  ់ដំណឹងពីសត្វស្លាបដ ៏កម ែរបស ់ 
ដូន   តាខ្មែរយើង ដែលមាន តាំង ពី 
បុរាណ កា លមកនោះ ហើយ ចូល រួម 
ជួយថែរកែសា ឬអភិរកែស ដោយប ះ - 
បងច់ោលនវូទង្វើនានា ដែលប៉ះពាល់
ពីជីវិតសត្វស្លាបទាំងនោះវិញ»។

ការតាំងពិព័រណ៍ស្នាដែគំនូរនែះ ក៏ 
ជា  ឱកាស  ដ៏ល្អមួយសមែប់បងប្អូន 

និង សិសែស និសិែសត ដែល មានប ំណង 
ចូល  ទសែសនា  ការតាំង បង្ហាញ សិលែបៈ 
គំនូរ និង ចង់ សិកែសា ស្វែងយ ល់អំពី 
សិលែបៈ   បែប  សហសម័យ និង អាច  
ចូល ទ  ទសែសនា  បានដោយសែរី និង 
ឥត គិតថ្លែ ដោយ  មាន រយៈពែល យូរ  
៣ខែ។

វិចិតែករសែីឆ្នើម ដែល ធ្លាប់ ទទួល- 
បាន ពានរង្វាន់ជា Young Artist 
Award នៅបែទែសថែ កាលពីឆ្នាំ 
២០១៦ អ្នកនាង ឆន ឌណីា ក ៏បង្ហើប 
ឱែយ   ដឹងពីមូលហែតុ  រៀប ចំ ការតា ំ ង-  
ពពិរ័ណ ៍នងិ ចណំចុពសិែស ដែលខ្លនួ
បានជែើសរីសយកស្នាដែគំនូរបែ-
ភែទអរូបីស្តីអំពីជីវិតសត្វ ដោយបែើ

បច្ចែកទែសគរូទកឹថា្នាខំ្មៅរបសច់និ នោះ 
ថា៖«គោលបំណងចង់ឱែយកែុមសិលែប- 
ករជំនាន់កែយ ទទួល បាន នូវ ចំ- 
ណែះដឹងមួយផ្នែក ខាង សិលែបៈ គំនូរ 
បែប  អរូបី ដែល ផ្តោត ទ ល ើ ការ - 
បង្កើត ស្នាដ ែ  ពួកគែទ ថ្ងែ កែយ ។ 
បែការ សខំានន់ោះ ក្នងុ នាម ជា  សលិែប- 
ករផ្នែកគនំរូ តែវូ ចែះទាញ យកចណំចុ 
ពិសែស  ណា មួយអំពី ធម្មជា តិ ឬ  បរិ- 
ស្ថាន ដែលខ្លួន យើង បាន ជួប បែទះ 
នៅ    ក្នងុជវីតិបែចាថំ្ងែ។ តាម រយៈ សលិែបៈ 
គំនូរនែះ គឺយើង ពិត ជា អាច  បង្កើត នូវ 
ស្នា  ដែ  ណាមួយ ដែល រូប ខ្លួន យើង ចង់ 
ឆ្លុះប ញ្ចាងំ ឬ ផ្តលជ់ាសរ អបរ់ ំ ទដល ់
អ្នក ទសែសនា បាន។ មែយ៉ាង វិញ ទៀត 
កាល ណា យើង ទាងំអសគ់ា្នា សហការ 
រមួ គា្នា ផ្តោតសខំាន ់លើ បញ្ហាសង្គមណា 
មួយ  ឱែយ បានសែុះ សែួលគា្នា ឬ រួប រួម 
គា្នានោះ ខ្ញុំគិតថា វ អាច នឹង កា្លាយ 
ជាកមា្លាំងចល ករដ៏សំខាន់សមែប់
ផែសព្វផែសាយផ្តល់ ព័ត៌ មាន អប់រំ ឬ ជា 
សរ អបរ់ ំមយួ ផងដែរ សមែប ់បង  ប្អនូ 
ខ្មែរយើង តាម រយៈ  សិលែបៈ វិចិតែ កម្ម 
មួយ នែះ។ តួ យ៉ាង  នោះ  ដូច ជា បញ ្ហា  
បរិស្ថាន អ៊ីចឹង គឺ មាន សរៈ សំខាន់    
ខា្លាំង    ណាស់សមែប់ជីវិត មនុសែស និង 
សត ្វ នានា នៅ ក្នងុ បែទែស យើង ក ៏ដចូ- 
ជា  នៅក្នុងព ិភព ផែន ដី របស់យើង»។

គួរបញ្ជាក់ផង ដែរថា ស្នា ដ ែគំនូរ ពី 
សត្វ  ស្លាបដ ៏កមែ  ដែលបាន  នវូ បច្ចែក- 
ទែស     ទឹក ខ្មៅ ចិន សមែប់  គូរ មាន  
ចណំង  ជើង  « Flying Across»   ធ្លាប ់
ដាក  ់ តាងំ នៅ    វចិតិែសលThe Kbach 
Gallery កាល ពីពែលកន្លងមកនោះ  
តែូវ  បាន  ស្ថាន ទូតបែទែស អាល្លឺម៉ង់  
បែ ចា ំ  បែទែសកម្ពុជា បាន ជាវ គំនូរ  
១ផ្ទាំង នោះ  ក្នុងតម្លែជិត ២ ០០០ 
ដុល្លារ៕ 

ស្នាដេគំនូរ សត្វស្លាប ដ៏កមេ កេម បេធាន បទ«ទេសន្តរបេវេសន៍» នៅ ចាវ៉ាកាហ្វេទួលគោក  ។ រូប ហុង មិនា 

ឆន ឌីណា វិចិតេការិនី ឆ្នើម ធា្លាប់ឈ្នះពាន រង្វាន់  Young Artist- Award ឆ្នាំ ២០១៦  នៅបេទេសថេ។ រូបថត ហុង មិនា 

វិចិត្រការិនីឆនឌីណាបើកពិព័រណ៍ស្នាដ្រគំនូរទោល
បង្កើនការយល់ដឹងពីជីវិតសត្វស្លាបដ៏កម្រនៅកម្ពជុា

ស្នាដេ គំនូរ របស់ វិចិតេការិនី អ្នកនាង ឆន ឌីណា បេើបច្ចេកទេសទឹកខ្មៅចិន សមេប់ គូរ ។ រូបថត ហុង មិនា



ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ភ្នំពេញ : សិល្បការិនីល្បី
ស្នាដ្រូបថតគួរឱ្យទាក់ទាញ
Tytaartបានដាកត់ាងំបង្ហាញ
សមិទ្ធផលរូបភាពប្បច្ន្-
ប្ឌិតគ្បដណ្ដប់ដោយពណ៌
ស របស់នាង ជាមួយនឹង
សលិប្ករបរទស្២របូទៀតនៅ
វិចិត្សលស្អាតក្ម
ពិព័រណ៍ចំណងជើងថាEter-
nalដ្លទើបត្បើកសម្ពោធ
កាលពីថ្ង្សុក្ចុងសបា្ដាហ៍
កន្លងទៅន្ះ។
ជាមួយនឹងការបង្ហាះរូបថត

ស្នាដ្អំពីស្ត្ីចំណាស់ធ្ម្ច-
ភ្ន្កស្ប្កសម្បុរសស្គុស
សិល្បការិនី Tytaartបាន
បរិយាយសរលើបណា្ដាញ
សង្គមរបស់ខ្លនួយា៉ាងដចូ្ន្ះថា៖
«ន្ះគឺជាស្នាដ្បង្ហាញដំបូង
ន្ការបើកទំព័រស៊្រីរូបថត
របសខ់្ញុំសម្ប់ពពិរ័ណ៍Eter-
nalន្ះនិងត្ងត្បោះ-
ជំហានទៅក្ប្រភាពអមតៈ។
ពិព័រណ៍ន្ះនឹងបន្តរហូតដល់
ថ្ង្ទី២៧ខ្កុម្ភៈ»។
របូថតស្ត្ីចណំាស់គង្អាវ-

បា៉ាក់សជតួកប្ាលកណ្ាតប់ា៉ាក់
ពណ៌សដ្លពោរព្ញដោយ
អារម្មណ៍បប្ស្ងបស់្ងាត់ហើយ
ដ្មានទ្ស៊ុត៥គ្ប់នោះ
ត្ូវបានផ្ដិតលើក្ដាសគ្ើម
ទហំំ១ម៉ត្្គណុ១ម៉ត្្កន្លះ
និងត្ូវមា្ចាស់ស្នាដ្ដាក់ឈ្មោះ
ថាRussianRoulife។
Tytaartក៏បានប្កាសផង

ដ្រ៖ «ទឹកប្ក់បានពីការ-
លក់ស្នាដ្រូបថតន្ះនឹងតូ្វ
ប្គល់ជូនលោកយាយស
ទាំងអស់»។
ស្ថិតលើជញ្ជាំងវិចិត្សល

ស្អាតស្នាដ្របស់សិល្ប-
ការិនី Tytaartទទួលបានការ-

ចាប់អារម្មណ៍ច្ើនដោយវា
រំល្ចនូវរូបភាពមនុស្សក្នុង
បរិស្ថានពណ៌សក្បុស។
ស្នាដ្របស់នាង១ទៀត

ទំហំដូចគ្នាឈ្មោះថាUn-
lockingtheEasterបង្ហាញ
នូវរូបភាពបុរសសក់ពណ៌
ប្ផ្ះពាក់វ៉្នតាមានពុក-
មាត់ពុកចង្កាក្វង់ហើយងក
សម្លឹងមើលស៊ុតកាន់ក្នុងដ្។
របូភាពន្ះកទ៏ទលួបានការ-

ចាប់អារម្មណ៍ច្ើនដ្រដោយ
Tytaartទទួលបានការស្នើឱ្យ
ពន្យល់ពីអត្ថន័យន្ស្នាដ្
របស់នាងនីមួយៗក្នុងរាត្ី
សម្ពោធពិព័រណ៍ផងដ្រ។
ពិព័រណ៍Eternalន្ះមាន

ការចូលរួមពីសិល្បករគំនូរ

លោកដាកា្លាសវិចទ័រ(Don-
virao)ជាមួយគំនូរសហ-
សមយ័បប្អរបូីនងិអ្នកសលិប្ៈ
ផ្នក្រចនាកហ្្វកិលោកហស្ង់
បាបទីស្ត៍ការរា៉ារ៉ូ (Jean-
BaptisteCarraro)មាន
ស្នាដ្ផ្ទាំងរូបភាពផ្សព្វផ្សាយ
នានាដ្លត្ូវបានរចនា
ត្ឡប់ទៅកាន់អតីតកាល។
ពិព័រណ៍Eternalនឹងបន្ត
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  ហោរាសាស្តេបេចំាថ្ងេ

រាសីឡើងខ្ពស់ត្ដ្ត។ចូលចិត្ត
សកិស្ាផ្នក្អកស្រសស្្ត។សខុភាព
ផ្លូវកាយអា ចមានជំងឺបៀតបៀន
ខ្លះប៉ុន្ត្ដោ យសរត្អំណាចន្

កមា្លាងំចិត្តមានសភាពខ្លាងំទើបអាចការពារសុខ-
ភា ពផ្លូវកាយមិនឱ្យមា នភា ពធ្ងន់ធ្ងរបាន។ រីឯការ-
ប្កបរបររកទទួលទា ននានាបានផលចំណ្ញ
ជាធម្មតា ។ ចំពោ ះបញ្ហាស្ន្ហា វិញ គូស្ន្ហ៍មា ន-
អធ្យាស្័យគ្នាបានល្អប្សើរនិងសុខសន្ត។    

ទសេសន៍ទាយតាមកេបួនសប្តគេះ និងនព្វគេះ នេពេហ្មជាតិខ្មេរ   ដេាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តេីសេវជេវហោរាសាស្តេ និងទំនៀមទមា្លាប់  នេកេសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសីស្តុចុះ។ថ្ង្ន្ះត្វូប្ើបស្់
កមា្លាំងកាយ និងប្ជា្ញាច្ើនប៉ុន្ត្
ដូចជាមិនសូវទទួលបានផលតប-
ស្នងប៉ុនា្មោនឡើយឬអាចនឹងទទួល

នវូការខតបង់ថម្ទៀតផង។ចពំោះគ្ះរបស់
លោកអ្នកស្ថតិនៅទសិទកសិ្ណខណៈលាភស្ថតិ-
នៅទិសឧត្តរ។ចំណ្កឯស្ចក្តីស្ន្ហាគូស្ន្ហ៍
ត្ូវត្មានការអត់ធ្មត់គ្នាឱ្យបានច្ើនទៅតាម-
ដ្លអាចធ្វើទៅបានប្កបភាពប្ឹងប្ង។

រាសីសុ្តចុះ។រាល់ការបំព្ញការ-
ងរផ្ស្ងៗ ច្ើនខ្វះការយកចិត្តទុក-
ដាក់ធ្វើឱ្យការងរអាចនឹងតូ្វបរា-
ជ័យច្ើនជាងជោគជ័យហើយ

លោកអ្នកក៏តូ្វបាត់បង់ស្មោរតីក្នងុការបំព្ញការ-
ងរផ្ស្ងៗ ។ហ្តុន្ះតូ្វយកចិត្តទុកដាក់ក្នងុការ-
បំព្ញការងរឱ្យបានច្ើនបំផុតតាមដ្លអាច
ធ្វើបាន។ចំពោះស្ចក្តីស្ន្ហាវិញនោះអាចនឹង-
មានរឿងរកំារកូសនិងចូលចិត្តចាប់កំហុស។

រាសីឡើងខ្ពស់។សុខភាពផ្លវូកាយនិងផ្លវូ-
ចិត្តអំណោយផលល្អខណៈការប្កបរបរ-
រកទទួលទានផ្ស្ងៗ បានផលចំណ្ញ
តបស្នងនឹងការខិតខំបឹ្ងប្ងរបស់អ្នកគួរ

ជាទីព្ញចិត្ត។លោកអ្នកអាចនឹងទទួលបានដំណឹង
ល្អជាជាងអាក្ក់។ ដោយសរអំណាចន្សុខភាពផ្លវូ-
កាយនិងផ្លវូចិត្តល្អបណា្ដាលឱ្យការនិយាយស្តីប្កបដោយ
វិចារណញ្ញាណ។ចំណ្កឯបញ្ហាស្នហ្ាគូស្នហ៍្មានការ-
យលចិ់ត្តគ្នានិងច្ះបង្កើតភាពផ្អម្ល្ហម្ខ្លាងំផងដ្រ។

រាសីល្អបង្គរួ។ រីឯការប្កបរបររក-
ទទួលទា នផស្្ងៗ នឹងបានផលកាក់-
កបជាធម្មតា។ចំពោះការធ្វើដំណើរ
ទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយនានាវិញនោះក៏

ទទួលបានសុវត្ថភិាពល្អ ត្ទឹកចិត្តរម្ងប្បួ្ល
ទៅតា មបរិយាកាសផងដរ្។ប្សិនបើមានបញ្ហា
ណាមួយកើតឡើងចំពោ ះលោកអ្នកគួរត្ព្យាយាម
ដោះស្យដោយសន្សឹមៗ បើពំុនោះទ្នឹងបង្កជា
បញ្ហាធំមិនខនឡើយសម្ប់សុខសុវត្ថភិាព៕       

រាសីឡើងខ្ពស់។រាល់ការបំព្ញ-
ការងរផ្ស្ងៗ រម្ងទទួលបានផល-
តបស្នងគួរជា ទីព្ញចិត្ត។ការធ្វើ-
ដំណើរទៅទីជិតឆ្ងាយប្កបដោយ
សុវត្ថិភាពល្អ។ រីឯការនិយាយស្តី

បក្បដោយឧត្តមគតិខណៈសខុភាពផ្លវូចតិ្តមាន
សភាពល្អពោ លគឺទកឹចិត្តប្កបដោយក្តីម្តា្តានងិ
ករុណា។ចំណ្កឯបញ្ហាស្នហ្ាគូស្នហ៍្យល់-
ចិត្តគ្នាធម្មតាមិនមានក្តីខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយ។

រាសីមធយ្ម។កា រពោ លពាក្យសម្តីធ្វើ-
ឱ្យអ្នកផងយកចតិ្តទុកដាក់ស្តាប់
មានសមត្ថភាពក្នងុការបំព្ញការ-
ងរប្កបដោយស្មោរតីបុ្ងប្យ័ត្ន

ធ្វើឱ្យបានផលគួរជាទីព្ញចិត្ត។ការធ្វើដំណើរទៅ 
ទីជិតឆ្ងាយបា នសុខសបប្ាយត្ក៏គួរត្បុ្ងប្-
យ័ត្នដ្រ។ រីឯលាភសកា្ការៈវិញគឺទទលួបានផល
បង្គរួប៉ុណោ្ណាះ។ចំពោ ះបញ្ហាស្នហ្ាវិញនឹងមាន
ការអធ្យាស័្យនិងចះ្យ គយល់គ្នាផងដ្រ។        

រាសីមធ្យម។ការបំព្ញការងរ
ផ្ស្ងៗមា នឧបសគ្គច្ើនត្ទឹក-
ចិត្តប្កបដោយភា ពស្វាហាប់ក្នុង
កិច្ចការ។ចំពោះស្ចក្តីស្ន្ហាគួរ-

ត្មានការយគយល់និងអធ្យាស្័យគ្នាទើប
ជាការប្សើរ។ថ្ង្ន្ះលា ភសកា្ការៈផ្ស្ងៗនឹង
បានមកដោយសរត្ផលបុណ្យរបស់លោក-
អ្នកពជីាតមិនុ។ដោ យឡ្កទកឹចតិ្តច្ើនត្មាន
ទំនោរទៅរកការបំព្ញបុណ្យកុសលផ្ស្ងៗ។

 រាសីស្ុតចុះខ្លាំង។លោកអ្នកអាច
នឹងបាត់បង់លាភដោយសរត្សម្តី
ម្យា៉ាងវិញទៀតកា រយាត្ទៅ កាន់ទី
នានារបស់លោ កអ្នកអាចប្ឈម-

នងឹគ្ះកាចហត្ដុចូ្ន្ះសមូមានការប្ងុបយ្ត័្ន
ឱយ្បានខ្ពស់។ចំណក្ឯបញ្ហាស្នហ្ាត្វូមានការ-
យល់ចិត្ត និងអធ្យាស្័យចំពោះគ្នាឱ្យបានច្ើន
ចៀសវាងនូវស្ចក្តីថា្នាំងថា្នាក់ផ្ស្ងៗ។ រីឯលាភ-
សកា្ការៈវិញនឹងពិបាកទទួលបាននូវភោគផល។

-  

រាសីឡើងខ្ពស់។ចូលចិត្តសិក្សា-
ផ្នក្អកស្រសស្្តសខុភាពផ្លវូកាយ
អាចមានជំងឺបៀតបៀនខ្លះៗ ត្-
ដោយអំណាចកមា្លាងំចតិ្តគឺនងឹមាន

សភាពខ្លាំងកា្លាហ្តុន្ះលោកអ្នកអាចមាន-
សមត្ថភាពការពារមិនឱ្យសុខភាពផ្លូវកាយធា្លាក់
ក្នងុភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើយ។ការបក្បរបររកទទលួ-
ទាននានានងឹបានផលធម្មតា។រឯីបញ្ហាស្នហ្ា
គូស្ន្ហ៍នឹងមានអធ្យាស្័យគ្នាយា៉ាងល្អ។   

រាសីសុ្តចុះ។សុខភាពផ្លវូកាយ
តូ្វបៀតបៀនដោយជំងឺដ្ល
បណា្ដាលឱ្យទឹកចិត្តមានភាពច្បូក-
ច្បល់។ ចំពោះស្ចក្តីព្យាយាម

នឹងមានការធា្លាក់ចុះខណៈសមត្ថភាពក្នងុការ-
បំព្ញការងរក៏តូ្វធា្លាក់ចុះដ្រ។ថ្ងន្្ះលោកអ្នក
ខ្វះសមត្ថភាពក្នងុការធ្វើស្ចក្តសីម្ចចិត្តការ-
ប្កបរបររកទទួលទា នអាចមានការខតបង់។រីឯ
ស្ចក្តីស្នហ្ាវិញគឺខ្វះនូវភាពកក់ក្តាឱ្យគ្នាដ្រ។   

រាសីឡើងខ្ពស់។ការធ្វើដំណើរទៅ
កាន់ទីជិតឆ្ងាយគួរប្យ័ត្នប្យ្ង។
ការបំព្ញការងរផ្ស្ងៗ ប្កប-
ដោយការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់។

សុខភាពផ្លវូកាយល្អប្សើរ បុ៉ន្ត្សុខភាពផ្លវូចិត្ត
អាចមានការថា្នាងំថា្នាក់ខ្លះៗ ដ្រ។ចំពោះការប្កប-
របររកទទួលទាននានានឹងបានផលចំណ្ញគួរ
ជាទីព្ញចិត្ត។រីឯបញ្ហាស្នហ្ាវិញនឹងមានសភាព-
ធម្មតានិងមិនមានអ្វីគួរឱ្យពួ្យបារម្ភនោះឡើយ។

រូបថត លោកយាយ ស ដេល ជា សា្នាដេ របស់ សិលេបការិនី Tytaart 
ដេលទទួលបានការ ចាប់អារម្មណ៍ ជាខ្លាំង  ។ រូបថតសហការី

រូបលោកយាយស ស្នាដៃ សិលៃបការិនី 
Tytaart ទាក់ភ្នៃក  អ្នក  ទសៃសនា នៅ សៃអាត

សិលេបការិនី Tytaart និង អ្នក មកទសេសនា សា្នាដេ សិលេបៈ នៅ វិចិតេសាល សេអាត  ។ រូបថតសហការី



ថ្ងៃពុធ ទី២០ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

    យឺន ពន្លក 

ភ្នពំេញៈ  កីឡាការិនី នៅ សៃពីៅ និង អ្នក បៃដាល់ 
ម៉ាង ពៃហ្មម៉ាញ  របស់ កៃមុជមៃើសជាតិ សុទ្ធតៃ   
បាន បង្ហាញ ក្តីសងៃឃឹម រហូត ដល់ ១០០ភាគ រយ 
ក្នងុការ ឈ្នះ បាន មៃដាយ មស ពីការ បៃកួត កីឡា 
បៃដាល់សកល ជៃើសរើសជើង ឯក ថ្នាក់ជាតិ  បៃចំា 
ឆ្នា ំ២០២០ ដៃល កំពុង ដំណើរ ការ នៅ ពហុកីឡ-  
ដា្ឋាន ជាតិ។

 ការ បង្ហាញ ពី ក្ត ីសងៃឃឹម របស់ អ្នក ទំាង ២ គឺ បន្ទាប់ 
ពី ពួក គៃ បានរក ឃើញ ការ ឈ្នះ រៀងៗ ខ្លនួ សមៃប់ការ- 
បៃកួត បើក ឆក កាល ពី ថ្ងៃចន្ទ ដោយ ក្នងុ នោះ  ម៉ាង  
ពៃហ្ម ម៉ាញ  របស់ សមគមកីឡា បៃដាល់កៃ សួង 
មហា ផ្ទៃ ដៃល បៃកួត  ទម្ងន់ ៦៤ គីឡូកៃម  បាន ផ្តលួ 
កីឡាករ  វុទ្ធ ី ពិសី  មក ពី ខៃត្ត មណ្ឌល គិរើ ឱៃយ សន្លប់ 
តៃមឹ ទឹក ទី ២  ចំណៃក  នៅ  សៃ ីពៅ   បាន ឈ្នះ   អៃ ពៃ-ី 
យ៉ានុត  មក ពី កៃ សួង ការពារ ជាតិ  ដោយ ស្វយ័ - 
បៃវត្ត ិក្នងុការ បៃកួត ទម្ងន់៥៤ គីឡូកៃម ហើយ 
ជ័យជម្នះនៃះ បាន ធ្វើ អ្នកទំាង ២ មនការ ជឿជាក់ 
កាន់ តៃ ខ្លាងំ ដោយសារអ្នក ដៃល តៃវូ ជួប បន្ត នៅ 

មន ឧបសគ្គ បន្តចិ បន្តចួ បុ៉ណ្ណោះ  ។ 
នៅ  សៃ ីពៅ  បាន និយយ ថ ៖ « នៅ ក្នងុ បៃភៃទ 

ទម្ងន់ ៥៤ គីឡូកៃម  ដៃល តៃវូ បៃ កួត បៃជៃង នៅ ឆ្នាំ 
នៃះ  មន ចំនួន ៥ នក់  ក្នងុ នោះ   អៃ  ពៃយី៉ានុត  ជា 
ដៃ គូ  ដៃល ខ្ញុ ំគិត ថ  បៃ កួត តឹង តៃង លំបាក យក ឈ្នះ  
គឺ ជា ឧបសគ្គ ធំ  បុ៉ន្តៃ ពៃល នៃះ  ខ្ញុ ំបាន ឈ្នះ ដោយ 
ស្វយ័ បៃ វត្ត ិ  ដោយ   អៃ  ពៃយី៉ានុត  អវត្ត មន ពៃល 
បៃ កួត »។

កីឡាការិនី  ដៃល បៃកួត ឱៃយសមគម កីឡា បៃដាល់ 
កៃសួងមហាផ្ទៃ រូបនៃះ បាន  បន្ថៃម ថ៖  «នៅ ក្នងុ 
ចំណមកីឡាការិនី ទំាង  ៥ នក់ ដៃល ចូល បៃកួត  
ក្នងុ ទម្ងន់ ៥៤ គីឡូកៃម នៃះ   មន ខ្ញុ ំ, អៃ  ពៃយី៉ានុត,  
ធឿន  សុខលី, ហៃង  ផានថ  និង  វើ  សៃ ីសៃស់  ហើយ   
បើសិន  ខ្ញុ ំប៉ះ ជា មួយ  វើ  សៃ ីសៃស់  នៅវគ្គ បន្ត ខ្ញុ ំគិត 
ថ  វា មន លក្ខណៈ  តឹង តៃង បន្តចិ  បុ៉ន្តៃ នៅ តៃ សងៃឃឹម 
ឈ្នះ ១០០ ភាគ រយ  ខណៈដៃល ធឿន  សុខលី  និង  
ហៃង  ផានថ  ខ្ញុ ំមិន បារម្ភ អ្វ ីឡើយ» ។ 

ចំណៃក កីឡាករ  ម៉ាង  ពៃហ្ម ម៉ាញ  បាន និយយ 
ថ  នៅ ក្នងុ ទម្ងន់ ៦៤ គីឡូកៃម  មន  ផង់  សុភាព  
មក ពីខៃត្ត  ពៃ វៃង  កៃវ  សំរិទ្ធ  មក ពី ខៃត្តរតនគី រើ  ឡុក  

សាវ័ន្ត  មក ពី សា្វាយ រៀង   និង  ភាព  សថង  មក ពីខៃត្ត  
ពៃ វៃង  និង  អៃ  វិរៈ ខំ ឈិត ភូថង  មក  ពីកៃសួង  ការ- 
ពារ ជាតិ   ជា អ្នក ខ្លាងំ ម្នាក់  បុ៉ន្តៃ ពៃល នៃះ  គៃ បាន 
ចាញ់  ផង់  សុភាព  ដោយ អវត្ត មន  ហៃតុ នៃះ ខ្ញុ ំអស់ 
ឧបសគ្គ ធំ ហើយ  ហើយ    ខ្ញុ ំប្តៃជា្ញា  និង រំពឹង  ឈ្នះ១០០ 
ភាគរយ  យក  លៃខ ១ បន្ត ទៀត នៅ  ឆ្នា ំនៃះ    ទោះ បី 
ខ្ញុ ំនៅ សល់  កៃវ  សំរិទ្ធ ិ ម្នាក់ ទៀតក៏ ដោយ  ពៃះ គៃ  
មិន ជា បញ្ហា ធំ នោះ ឡើយ »។ 

លោក  គង់  ចាន់ ធីណា  បៃធាន បៃ តិភូដឹក នំ កីឡា 
បៃ ដាល់ កៃសួង មហា ផ្ទៃ  បាន  បៃប់  ថ  ៖ «នៅ ថ្ងៃ បើក 
ឆក ដំបូង  កីឡា កៃសួង មហា ផ្ទៃ  បៃ កួត ចំនួន ៥ នក់  
ឈ្នះ ៤  ចាញ់ ១នក់  ហើយ សមៃប់ ការ វាយ តម្លៃ 
ជា បឋម ខ្ញុ ំគិត ថ កៃ សួង មហា ផ្ទៃ  អាច នឹង បៃជៃង 
យក លៃខ ១ បាន ។  ជាមួយ គ្នា នៃះ   អង្គភាព កីឡា 
កៃសួង មហា ផ្ទៃ  បាន ឧបត្ថម្ភ បន្ថៃម ដល់ អត្តពលិក 
ចូល រួម បៃ កួត ក្នងុ ម្នាក់ ១០ មឺុន រៀល  ហើយ  លោក  
ម៉ក់  សំអុល  នឹង ឧបត្ថម្ភ  ម្នាក់ ១០ ដុល្លារ  សមៃប់ 
អ្នក ឈ្នះ »។  

លោក  បួ៊យ  សុភ័ណ្ឌ   អគ្គ លៃខធិការ សហព័ន្ធកីឡា  
បៃដាល់ សកលកម្ពជុា បាន បៃប់  ថ៖ «  នៃះ ជាការ - 

បៃកួត  ដៃល បៃើបៃស់ ថវិកា កៃសួងអប់រំ យុវជន  
និង កីឡា  ហើយ ក៏ ជាការ បៃកួត ដើមៃបីជៃើសរើស 
កីឡាករ- កីឡាការិនី  សមៃប់ បៃមូល ផ្ដុ ំក្នងុ កៃមុ 
ជ មៃើស ជាតិ ឆ្នា២ំ០២១ សមៃប់ តៃៀម សីុហ្គៃម  
លើកទី៣១  ឆ្នាំ២០២១  នៅទី កៃុងហាណូយ  
បៃទៃស វៀតណាម  រួម ទំាង តៃៀម សីុហ្គៃម ឆ្នាំ  
២០២៣  នៅ  កម្ពជុា  ផងដៃរ »៕

នៅ សេពីៅ រំពឹង ឈ្នះ មេដាយ មាស  ។ រូបថត សហ ការើ

នៅស្រីពៅនិងម៉ាងព្រហ្មម៉ាញសង្រឃឹមឈ្នះម្រដាយមស១០០ភាគរយ

Nevilleធ្វើជាគ្របូង្វកឹMiami
ក្រយលាល្រងពីក្រមុនារីអង់គ្ល្រស

កេុង ម៉េ អាមី : ប៉ុន្មាន ម៉ាង 
កៃយ  លលៃងពី តំណៃង អ្នក- 
ចាត់ ការ កៃុម បាល់ ទាត់ កៃុម 
ជមៃើស  នរើ ជាត ិអង ់គ្លៃស លោក  
Phil Neville តៃូវ បាន បៃកាស  
កាលពីថ្ងៃ ចន្ទថ ជា គៃូ បង្វឹក ថ្មី 
របស់ កៃុម Inter Miami  នៅ 
កៃប ខ័ណ្ឌ Major League 
Soccer (MLS) របស ់សហរដ្ឋ 
អាមៃរកិ ដោយនោះជា ក្លបិមន ភាគ-  
ហ៊នុរបស ់លោក David Beck-
ham អតតី មតិ្ត រមួ កៃមុ អងគ់្លៃស 
និង Manchester United ។

ដើម ខៃ នៃះ  កៃមុ Miami បាន  
ចៃក ផ្លូវ ជាមួយ គៃូបង្វឹក Diego 
Alonso កៃយ ពី មន នូវ ការ- 
ចាប ់ផ្ដើម រដវូកាល ដ ៏គ ួឱៃយ ខក ចតិ្ត 
នៅ MLS ដោយ ពួក គៃ ឈ្នះ តៃ 
៧ លើក ប៉ុណ្ណោះ ក្នុង ចំណម 
២៣បៃកួត របស់ ខ្លួន ។

 កៃយ  ការ បៃកាស នៃះ លោក 
Neville និយយ ថ ៖ «ខ្ញុំ ពតិ ជា  
រើក រាយ ណាស ់ដៃល មន ឱកាស 
ដឹក នំ កៃុម Inter Miami និង 
រួម ការងរ  ជាមួយ កៃុម ម្ចាស់ ក្លិប 
ទាំង មូល ។ នៃះ គឺ  កៃុម ដ៏ ក្មៃង ខ្ចី 
មួយ ដៃល មន សកា្ដានុពល និង 
ភាព វិជ្ជមន  យ៉ាង ចៃើន  » ។

Neville បន្ត ថ ៖ « ខ្ញុំ ប្ដៃជា្ញា 
បង្កើត ឱៃយ មន ការបៃឈមជាង 
មុន   ទាំងខ្លួនខ្ញុំ ផា្ទាល់ កីឡាករ  
និង គៃប់ គ្នា  ជុំ វិញ ខ្ញុំ ដើមៃបី អភិវឌៃឍ 
និង សាង នូវ វបៃបធម៌បាល់ ទាត់ 
មួយ បៃកប ដោយ ភាព បៃកួត - 
បៃជៃង ដៃល យើង ទំាងអស់ 
អាច មន មទនភាព  បាន » ។

 លោក Beckham និង Nev-
ille គឺ ស្ថិត ក្នុងចំណមអ្នក មន 
ភាគ ហ៊នុ  ក្នងុ ក្លបិ   Salford City 
នៅ លីគកមៃិត ទី៣ League 
Two របស់ អង់គ្លៃស  ។

អតី ត ខៃសៃ បមៃើឆ្នើម  លោក 
Beckham  និយយ ថ ៖ « ខ្ញុំ 
បាន សា្គាល ់Neville តាងំ ព ីពកួ- 
យើង នៅ ក្មៃង ៗ   ពោល គឺ នៅ ក្លិប 
ថ្នាល របស់ កៃុម Manchester 
United។ យើង បាន ចៃក រំលៃក 
ឌីអិនអៃ (DNA) បាល់ ទាត់  
ដៃល តៃូវ បាន បង្ហាត់ ដោយ អ្នក- 
ដឹកនំ ឆ្នើម ៗ  បំផុត មួយ ចំនួន 
ហើយ នោះ គឺ ជា វត្ថុ ដ៏មន តម្លៃ 
ដៃល ខ្ញុំ តៃង ចង់ ឱៃយ មន ក្នុង ក្លិប 
របស់ យើង » ។

សហព័ន្ធ បាល់ ទាត់ អង់គ្លៃស 
កាល ពី ឆ្នាំ មុន  បៃកាស ថ អ្នក 
មក ជំនួស លោក Neville នឹង ជា 
គៃូបង្វឹក របស់ កៃុម នរើ ហូឡង់ 
បច្ចុបៃបន្ន គឺអ្នក សៃី Sarina 
Wiegman តៃ រូប គត់ នឹង មិន 
មន គមៃង មក បំពៃញ តួនទី 
របស់ ខ្លួន ឡើយ  រហូត ទាល់ តៃ 
ចប់ ពៃឹត្តិការណ៍ កីឡា អូឡាំពិក  
Tokyo 2020 ន ចុង ឆ្នាំ នៃះ ។

លោក  Neville ដៃល តៃវូ បាន 
តៃងតាំង ជា គៃូបង្វឹក របស់ កៃុម 
រហសៃសនមតោញី ក្នុង ខៃ មក រា 
ឆ្នាំ២០១៨ ក៏ មន គមៃង  
ក្នុងការ ដឹក នំ កៃុម បាល់ ទាត់ 
នរើរបស ់ចកៃភព អងគ់្លៃស ចលូ- 
រួម បៃកួត បៃជៃង ពៃឹត្តិការណ៍  
ដៃល តៃូវ បៃរព្ធ ធ្វើ  នៅ  បៃទៃស 
ជប៉ុន នៃះ ដៃរ ៕ AFP/VN

ជំនួបលើកទី១រវាងPirloនិងGattuso
កេងុ មឡីាន : លោក Andrea 

Pirlo  កំពុងពៃយាយម  បន្ថយ ក្ដី- 
កង្វល់ ដៃល កៃុម  Juventus 
ខ្វះ សមត្ថភាព អ្នក ពិឃាតដូច 
ជំនន់ របស់ខ្លួន ខណៈ គៃូបង្វឹក 
ថ្មី ថ្មាង រូបនៃះ ដាក់ គោល ដៅ  
ឈ្នះ ពាន លើក ដំបូង ក្នុង អាជីព  
ពៃល តៃវូ ត ទល ់ នងឹ Napoli ក្នងុ 
វគ្គ ផា្ដាច់ ពៃ័តៃ  កម្ម វិធី Italian 
Super Cup ដៃល បៃកួត នៃះ 
កើត ឡើង ប៉ុន្មាន ថ្ងៃ កៃយ  ពី 
ការ រង បរាជ័យ នៅ លីគ កំពូល 
ដោយសារ  Inter Milan ។

កៃុម ម្ចាស់ ជើង ឯកកៃបខ័ណ្ឌ  
Serie A តៃូវ បៃឈម នឹង កៃុម 
របស់ លោក Gennaro Gat-
tuso ដៃល ឈ្នះ ពាន Italian 
Cup ដោយ ការ បៃកួត នឹង តៃូវ 
ធ្វើ នៅ កៃងុ Reggio Emilia ន 
ថ្ងៃ ពុធ ខណៈ នៃះ ជា ការ តៃឡប់ 
មក រៀប ចំ នៅ បៃទៃស អីុតាលី 
វិញ កៃយ ២ឆ្នាំ កន្លង ទៅ  ធ្វើ 
នៅ បៃទៃស  អារា៉ាប៊ី សាអ៊ូឌីត។ 

នៃះ  ជា ការ ជួប គ្នា លើក ដំបូង  
រវាង លោក  Pirlo និង Gattuso 
ដៃល ធា្លាប់ឈ្នះ ពាន World 
Cup 2006 និង  ចំណាយ ពៃល 
១ទសវតៃសរ៍ជាមួយ គ្នា  នៅ AC 
Milan ដៃលទាំង ២នក់ បាន 
រួម ចំណៃក ជួយ ឱៃយ លើក  ពាន 
Serie A និង Champions 
League ២ដង  ដូច គ្នា ។

គៃូបង្វឹក ដៃល មន វ័យលើស 
ខ្វះ គ្នា តៃ ២ ឆ្នាំ  មិន ទាន់  ប៉ះ គ្នា  
នៅ ឡើយ ទៃ  រដូវកាល នៃះ  
បន្ទាប់ ពី   Napoli  បដិសៃធ មិន 
ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កៃុង ទូរើន ដើមៃបី  

បៃកួត  ក្នុង លីគ  កាល ពី ខៃ តុល  
ដោយសារ  ករណី វើរុស កូរ៉ូណា  
ហើយ កាល វិភាគ   បៃកួត  ដៃល  
ផា្អាកនៃះ  តៃូវ កំណត់ ឡើង វិញ ។

តៃ សា្ថាន ភាព  កៃមុ ទាងំ ២ ដៃល 
ឈាន ដល់ បៃកួត នៃះ មន 
លក្ខណៈ ប្លៃក គ្នា ដោយ ការ បៃងឹ- 
បៃង របស់ Juve ដើមៃបី ឈ្នះ 
ពាន លីគ កំពូល ឱៃយ បាន ១០ 
រដូវកាល ជាប់ ៗ  គ្នា កំពុងមន 
បញ្ហា កៃយ ចាញ់ Inter ២-០ 
រហូត ធា្លាក់ ទៅ ចំណាត់ ថ្នាក់ ទី៥ 
ក្នុង តារាង ពិន្ទុ សៃប ពៃល Na-
poli ឈរ លៃខ៣ បន្ទាប់ ពី 
បំបាក់   Fiorentina ៦-០ ។

កៃយ បរាជ័យ  លោក Pirlo 
បនោ្ទាស កូន កៃុម  ថ  ខ្លាច ជៃុល- 
ពៃក ដោយ  បៃប ់ថ ៖ « ពៃល អ្នក 
ខ្វះ កំហឹង និង ការ ប្ដៃជា្ញា ចិត្ត វា 

ពិបាក ទទួល បាន ជោគ ជ័យ 
ណាស ់។ វា ជា បរាជយ័ ដ ៏គរួ  អៀន- 
ខ្មាស ពោល គឺ យើង មិន រំពឹង ថ 
វា កើត ឡើង  ឡើយ ។ យើង មិន 
អាច ឱៃយ មន ទមៃង់ លៃង ដ៏ អន់ 
ជាង នៃះ ទៀត ទៃ » ។ 

ចណំៃក លោក Gattuso បាន 
សរសើរ ទមៃង់ លៃង របស់ Na-
poli កាល ពី ចុង សបា្ដាហ៍ ហើយ 
ថ លទ្ធផល នៃះ ធ្វើ ឱៃយ កៃមុ មន 
នូវ អាហារ ថ្ងៃ តៃង់ ដ៏ សុខ ដុម ។

គៃូបង្វឹក វ័យ ៤៣ ឆ្នាំ បៃប់ ថ ៖ 
« អាហារ ថ្ងៃ តៃង់ ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ពួក 
យើង នៅ ជុំ គ្នា  ដោយ សៃស់- 
សៃយ និង សា្នាម ញញឹម ។ ខ្ញុំ 
យល់ ថ កីឡាករ  ហត់ នឿយ ផ្លូវ - 
ចិត្ត ដូច្នៃះ   យើង   គៃន់ តៃ នំ គ្នា 
ទៅបរភិោគ បា៉ាសា្តា (pasta) ១  
ចាន  និងផឹក  សៃ ១កៃវ ពៃម- 

ទាងំ  ជជៃក រឿង អត ់បៃយោជន ៍ពី 
នៃះ ពីនោះ បន្តិច បន្តួច » ។  

តៃ លោក Gattuso នៅ ធ្វើ ការ 
កៃើន រំឭក ថ ៖ « ខ្ញុំ ដឹង ថ  Ju-
ventus មន អ្វ ីជា ចៃើន លើស ព ី
ហ្នឹង ទៀត តៃ កុំ ចាប់ ផ្ដើម ដោយ 
ការ ចុះ ចាញ់  ពៃះ ពាន រង្វាន់ 
តៃង សំខន់ ជានិច្ច » ។

វា គឺ ជា ការ ជួប គ្នា លើក ទី៤  
ក្នុង កម្មវិធី Super Cup រវាង 
កៃុម ទាំង២ ដោយ ៣ដងកន្លង 
មក Napoli ឈ្នះ ២ដង  ឆ្នាំ 
១៩៩០ និង ២០១៤ ហើយ  
ចាញ់ ម្ដង   ឆ្នាំ ២០១២ ។ តៃ បើ 
គិត  ស្ថិតិ  គឺ កៃុម សៃះ បង្កង់  គៃង 
ពាន  នៃះចៃើនជាង  ដោយ ធា្លាប់ 
ឈ្នះ  ៨ សម័យ កាល ខណៈ 
Napoli ធា្លាប់ ជា ជើង ឯក តៃ ២ 
លើក  ហ្នឹង ឯង ៕ AFP/VN

Dybala (កណ្ដាល) របស់ Juve បេជេង ជាមួយ Mertens របស់ Napoli អំឡុងការ បេកួតកន្លងមក។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នពំេញៈ ខណៈ  ឈាន ចលូឆ្នា ំ
ថ្មី  ២០២១  ភ្លាម  តារា សម្តែង 
សែ ី សាច ់ ខ្ច ីគៀត សវុណ្ណា  ឡាង 
ក៏  សែប់ តែ បង្ហើប អួត ពី រឿង-  
សមែស ់ ខ្លនួ  ភ្លែត ថា ទោះប ីមាន 
វ័យកាន់ តែ ជែ តែ រូប សម្ផសែស  - 
ខ្លនួ  កាន ់ផរូ ផង ់បង្កើត  ភព  ងឿង- 
ឆ្ងល់ ពី មហាជន  សាជាថ្មី ។ 
តារា សម្តែង    សែី  សា្អាត សាច់ 

សខ្ចីកញ្ញា គៀត  សុវណ្ណាឡាង  
បាន បង្ហើរ សារ អម ដោយ របូ ថត 
ពណ៌ ស  ឈរ បណ្តែត អារម្មណ៍ 
ក្នុង  ទឹក មុខដ៏  សែស់ សែយ-  
បរិយាយ ថា៖ «មនុសែស សែី  
អាយ ុ  ជតិ ៣០ មើលយរូៗទៅ-  
កាន់  តែ សែស់ សា្អាត និង គួរ  ឱែយ  
សែឡាញ់ !នែះ ជា ពាកែយ លួង-    
ខ្លួន   ឯង  »។ 
គែន់ ឃើញ សារ នោះ  ក៏ មាន អ្នក- 

ចាប ់ អារម្មណ៍ មួយ រំពែច   ដោយ-  
លើក ឡើង ថា៖  «អីយា៉ា!  សែី សា្អាត 
សុវណ្ណាឡាង ចង់ មាន ន័យ    ខ្លួន-   
សា្អាត  ប៉ុន ហ្នឹង  ហើយ  វ័យ   កែបែរ  ៣០ 
ឆ្នាំ  ហើយ ម៉ែច ក៏ នៅ តែ មិន ទាន់ មាន 
តែូវ  ចិត្ត ធ្វើជា មា្ចាស់ - 
បែះ ដូង ទែដឹង? ឬ  
ចង់ បែប់ ថា មាន  - 
សា្តាយ   សមែស់ 
ផូរផង់   ខណៈ-  
ដើម ឆ្នាំ នែះ ខ្លួ ន 
កំពុង តែចាប់- 
ផ្តើម   ថតរូប-   
Pre-wed-
ding ?»។ 
ការពិត ថា   

តើសែី សែស់ -  
គៀត សុវណ្ណា - 
ឡាង កំពុង មាន 
ចំណង  ស្នែហ៍ នឹង 
អ្នក   ណ  ឬចង់ មាន 
ន័យ ថា យា៉ាង ម៉ែច - 
នោះ  ភ្នំពែញ  ប៉ុស្តិ៍  ក៏ 
ពុំ អាច  ទទួល បាន-  
ការ  បញ្ជាក់ ចែបាស់   - 
នោះ  ដែរ  ខណៈ បែព័ន្ធ - 
ទូរស័ព្ទ កញ្ញា មិន អាច - 
ទំនាក ់ ទំនង បាន ។ 
គួរ រំឭក ដែរ ថា គែ    ឧសែសាហ៍ 

លែច  ចែញ នវូ   ភព សិ្នទ្ធសា្នាល-  
លើស  ពី មិត្ត    ក្នុង សង្គម  សិលែបៈ 
រវាង   តារា ចមែៀង  នងិ សម្តែង   សែ ី 

សា្អាត សាច ់សខ្ច ី គៀត  សវុណ្ណា ឡាង 
និង   តារា  សម្តែង   បែុស  រូប  សង្ហា លោក 
លឹម ជាឡា  យ  តាម រយៈ បណ្តុំ  រូបភព-  
ផ្អែម  ល្ហែម   ដូច   ជា លលក ញីឈ្មោល   តាម    

បណ្តាញ  សង្គម  អីុនសា្តាកែម  - 
ដោយ  កន្លង    ម ក អ្នក ទាងំ  ២ ក ៏
តែង  បាន ចែន  ចោល   ពី   រឿង 
សម្ព័ន្ធ ស្នែ្នហ៍  ជា រឿយៗ ។ 
កន្លង មក   តារា បែុស  លឹម 

ជាឡាយ ធ្លាប់  បង្ហាះ  សារ  
បង្ហាញ  ពី អារម្មណ៍ ទៅ នឹង-  
សែី សែស់  ថា្ពាល់   ខួច  សុវណ្ណា 
ឡាង   ថា៖ « ការ  ជួប គ្នា មិន-  
មែន     ជា រឿង ហែតុ    ចែដនែយ- 
តែ    វា គឺ ជា បុណែយ   និង  កម្ម- 
វាសនា ដែល  សាង រួម   គ្នា 
ព  ី ជាត ិ មនុ មក។ នៅ ពែល  
មាន   វាសនា ទោះ បី មិន- 
ចង  ់ ជួប  ក៏ តែូវ តែ ជួប។  
ពែល    អស់ វាសនា   បើ - 
ទោះ បី ជា     មិន ចង់ - 
ឃ្លាត  ក៏ តែូវ  តែ ឃ្លាត -  
ប ើ  ថែ្ង នែះ នៅ មាន គ្នា  

រស ់ កែបែរ កាយ  ហើយ ចូរ  ថែ- 
រកែសា ឱែយ បាន ល្អ បំផុត  ធ្វើ រឿង  
ល្អៗ  ឱែយ បាន ល្អ ទៅ វិញ ទៅ មក-   
ពែះ    បើ ដល់ វែលា តែូវ ឃ្លាត គ្នា 
ហើយ ឱែយ យក ជីវិត ទៅ ដូរ ក៏ គ្មោន  
ផ្លូវ បាន  តែឡប់ មក វិញ៕ 
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សេសី្អាត គៀត សុវណ្ណាឡាង  បង្ហោះ រូប 
និងសរ លួង ចិត្ត ខ្លនួ ឯង  ពេល មាន  វ័យ 
ជិត៣០ឆ្នា ំ   ។ រូបថត អុីនសា្តាកែម 

លោក លី កុសល និង ថ្នាក់ដឹកនំា កីឡា ផេសេងទៀត ពេលថតជាមួយមា្ចាស់ជយលាភី ក្នងុពិធីបិទ។ រូប ឈន ណន

   ឈន ណន 

ភ្នពំេញៈ  បែធនសហព័ន្ធ កីឡា 
វាយ សី កម្ពជុា លោក លី កុសល 
បាន លើកទឹក ចិត្ត និងជំរុញ ឱែយកែមុ 
អត្តពលិក លើ បែភែទ កីឡា នែះ 
តែវូ ចែះ បំពែញ នូវចំណុច ខ្វះ ខាត 
ដោយ តែូវខិតខំ ហ្វឹក ហាត់ ឱែយ 
ដល់កមែតិ ទើប អាច មាន លទ្ធភព 
ឈាន ទៅ ដណ្តើម បានមែដាយ 
មាស ដើមែបី ជួយលើក មុខមាត់ 
បែទែស ជាតិ នៅ ពែល កម្ពជុា ធ្វើ 
ជា មា្ចាស់ ផ្ទះ ការ បែកួត សីុហ្គែម 
លើក ទី ៣២  ឆ្នា ំ២០២៣។
ថ្លែង នៅ ចំពោះ មុខ បែតិភូ កីឡា 

ចំនួន ៤៣នាក់ កីឡាករ ១៤៤នាក់ 
និងកីឡាការិនី ២៥ នាក់ តំណង 
ឱែយក្លបិចំនួន ១៥ នៅ ក្នងុពិធីបិទការ  
បែកួត  កីឡា វាយ សី ជែើស រើស- 
ជើងឯក បែចំា ឆ្នា ំ២០២០ កាល- 
ពី ថ្ងែចន្ទ លោក លី កុសល  បាន 
បែប់ ទៅ អត្តពលិក ដែល មិន 
ដណ្តើម បាន មែដាយ នៅ ក្នងុការ - 
បែកួត សូម កំុ ទាន់បាក់ទឹក ចិត្ត 
បុ៉ន្តែ តែវូ ខិតខំ ហ្វកឹ ហាត់ ឱែយបាន 
ខា្លាងំ ថែម ទៀត ដើមែបី ទទួល បាន 
ជ័យជម្នះ សមែប់ការ បែកួត នៅ 
ពែល បនា្ទាប់។
លោក ថ្លែង ថា៖  «ខ្ញុ ំសូមផ្តា ំផ្ញើ 

ទៅ អត្តពលិក ទទួល បាន ជយ- 
លាភី ទំាង អស់ និង អ្នក  មិនទាន់ 
ដណ្តើម បាន មែដាយ សូមកំុអាក់- 
អន់ ចិត្តឬខក បំណង ពែះ  ការ - 
ចាញ់នែះ  ជា ចំណុច ល្អ សមែប់ 
យើង ដើមែបី ដក សែង់ បទពិសោធ 
និងរៀនសូតែ ថា តើ ហែតុអ្វ ីបាន 
ជា យើងចាញ់ ហែតុ នែះ យើង តែវូ 

ពិចារណ ឡើង វិញ ហើយ លើក- 
កែយ ទៀត យើង នឹង អាច ឈ្នះ 
វិញ បាន បើ សិនជា យើងមានការ- 
ប្តែជា្ញា ខ្ពស់ ចំពោះ ការ ឈឺ ចាប់- 
នែះ! មិន មែន ចាញ់ ហើយ ឈឺ- 
ចាប់តែ មួយ ពែល សែប់ តែ ភ្លែច 
ទៅវិញ នោះ ទែ គឺ យើង តែវូមាន 
គោល ដៅ ចែបាស់ លាស់ និង កំណត់ 
ខ្លនួ ឯង ថា ការ បែកួត ថ្ងែ នែះ ចាញ់ 
តែ ថ្ងែ ស្អែក តែវូតែ ឈ្នះ»។
ជាមួយ គ្នា នោះ លោក កុសល 

បាន បែប់ កែមុអត្តព លិកទំាងអស់ 
តែវូដាក់ ចិត្ត និងចែះ គែប់ គែងលើ 
ខ្លនួឯង ទោះជួបគូ បែកួតបែបណ 
ក៏ ដោយ។ «ទោះជា ឥណ្ឌ ូ នែសីុ 
និង មា៉ាឡែសីុ ធ្លាប់ ជា គែ ូរបស់ យើង 
បុ៉ន្តែ យើង តែវូគិត ថា ជា មនុសែស 
ដូច តែគ្នា តើ ចុះ ហែតុ អី គែ ហាត់ 
ខា្លាងំ ជាង យើង អី៊ចឹង យើង តែវូ ដក 
ពិសោធខ្លនួ យើង ពែះ គែ ូបង្វកឹ  
ជា អ្នក បង្ហាត់ យើង មែន បុ៉ន្តែ  
អត្តពលិក ខ្លនួឯង ជា អ្នក មា្ចាស់- 
ការ  និង គែប់ គែង លើ ចិត្តខ្លនួ ឯង 
គឺ បើ យើង ចង់ ឈ្នះ តែវូ យក ឈ្នះ 
លើ ចិត្ត ខ្លួន ឯង សិន ពែម ទំាង 
គោរព ពែល វែលា និង វិន័យ នែ ការ- 
ហ្វកឹ ហាត់ ឱែយ បាន តែមឹ តែវូ»។
លោក លី កុសល បន្ថែម ថា៖  

«ខ្ញុ ំសងែឃឹម ថា ក្មយួៗ និង ប្អនូៗ 
ពិត ជា ទំពំាង ស្នង ឫសែសី ដ៏រឹងមំា 
សមែប់ អនាគត ជា ពិសែសយើង  
នឹង ឆ្ពាះ ទៅ សីុហ្គែម ឆ្នា ំ២០២៣ 
អី៊ចឹង យើង តែវូ សមែចួ សមត្ថ ភព 
ពី ពែល នែះ ទៅ ពែះ បើ ចំា ដល់ 
ពែល នោះ ទើបបាន  ហាត់ និង 
បែងឹបែង គឺ យើងមិនអាច បែជែង 
ជាមួយគែ បាន ទែ អី៊ចឹងហើយ 

ទើប សហព័ន្ធ ខំ បែឹង រក លុយ 
បញ្ជនូ អត្តពលិក យើង  ទៅ ហាត់ 
នៅ កែ បែទែស និង យក គែូ ពី 
បរទែស មក បង្វកឹ យើង ទៀត បុ៉ន្តែ 
សួរ ថា  កែមុ អត្តពលិក យើង ដែល 
ជា តួអង្គ និង ជា អ្នក អនុវត្តន៍ ធ្វើ 
បានកមែតិ ណ?»។
«ហែតុ នែះ មានតែ ការ គោរព 

គ្នា ជួយ គ្នាទៅវិញ ទៅ មក ដើមែបី 
យើងអាច ឈាន ទៅ សមែច  
គោលដៅ របស់ យើង និង ធ្វើ ឱែយ 
បែទែស ជាតិ យើង មាន កិត្តយិស 
នៅ ពែល កម្ពជុា ធ្វើ ជាមា្ចាស់ ផ្ទះ 
សីុហ្គែម ឆ្នា ំ២០២៣ ពែះ ធន- 
ធន កីឡាករ យើង ដឹង  តែ យក 
ចែញ ពី ពួក យើងនែះ ហើយគឺ     
អ្នក ដែល ដណ្តើម មែដាយ មាស 
ជូន ជាតិ មានតែ កែមុ យើង ហ្នងឹ 
ហើយ អី៊ចឹង សំខាន់ យើង តែវូ 
ហ្វកឹ ហាត់ ឱែយ ដល់កមែតិ ជា ពិសែស 
ទប់ ឱែយបាន នូវការ ហត់»។
បែធនសហព័ន្ធ រូបនែះ បាន 

បញ្ជាក់ថា៖  « តាម បទពិសោធ  ខ្ញុ ំ 
ដឹកនំា កែមុអត្តពលិក ទៅ បែកួត 
នៅ កែ បែទែស គឺ ពែល បែកួត 
សិត ទី ១ និងទី ២ យើងមិន  អី ទែ 
តែ ពែល ចូល សិត ទី ៣ យើង ចាប់- 
ផ្តើម ថយ កមា្លាងំ ហើយ បើ ថយ 
កមា្លាងំ ហើយ ទោះបីជា បច្ចែក -   
ទែ ស ខា្លាងំបែប ណ ក៏ ដោយ គឺ ទៅ 
អត់ រួច ទែ អី៊ចឹង ចំណុច ដែល យើង 
ហាត់ មិន ដល់ ចំណុច ហ្នងឹ ហើយ 
ដែល ធ្វើ ឱែយ យើង បរាជ័យ ហែតុ- 
នែះ យើង តែវូដក ពិសោធ លើបញ្ហា 
ហ្នងឹ គឺ ធ្វើ យា៉ាងម៉ែច? ប្តែជា្ញា រួមគ្នា 
ដើមែបី ផល  បែយោជន៍ រួម  របស់  
បែទែស ជាតិ យើង»៕       

ប្រធានវាយសីជំរុញអត្តពលិក
ហាត់ឱ្រយដល់កម្រតិដើម្របីជួយជាតិ

ឆ្នាថំ្មីគៀតសុវណ្ណាឡាងអួត
ពីរឿងសម្រស់វ័យជិត៣០ឆ្នាំ
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