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ជីវិតកម្សាន្ត

កីឡា

អន្តរជាតិ

សេដ្ឋកិច្ច
ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជា-
ថេឆ្នា២ំ០២០ធ្លាក់ចុះ
ជាង២៣%...ទំព័រ ៨

Bidenគំរាមដាក់ទណ្ឌកម្ម
លើមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីយោធ
ធ្វើរដ្ឋបេហារ...ទំព័រ ១២

ទេសចរណ៍ធម្មជាតិនិង
សត្វពេក្នងុតំបន់ការពារ
ធម្មជាតិ...ទំព័រ ១៤

ឯមសុវណ្ណារីចង់កា្លាយជា
ជមេើសជាតិដើម្ីបវ៉េតំណង
ឱ្យកម្ពជុានៅONE...ទំព័រ ១៥

ស្រ្តីមានផ្ទ្រពោះនិងកុមារអាយុក្រម
២ឆ្នាំចំនួនជាង១៧មឺុននាក់ទទួលបានការគំាពារសាច់ប្រក់ពីរាជរដ្ឋាភិបាល

 ឡាយ   សា មាន   

ភ្ន ំពៃញៈ  ស្ត្រ ីមាន ផ្ទ្រ ពោះ នងិ 
និង កុមារ អាយុ ក្រម ២ ឆ្នាំ 
ចំនួន ជាង ១៧ មុឺន នាក់ បាន 
ទទួល បាន ការ គាំពារ ដោយ 
កម្មវិធី ឧបត្ថម្ភ សាច់ ប្រក់ ប្រមាណ 
ជាង ១០ លាន ដុលា្លារ សហ រដ្ឋ - 
អា ម្ររកិ ដ្រល រាជ រដ្ឋា ភ ិបាល ន្រ 

ព្រះ រាជា ណា ចក្រ កម្ពុ ជា  បាន 
ដក់ ច្រញ  និង ត្រូវ បាន អនុ វត្ត 
ចាប ់តាងំ ព ីខ្រ មថិនុា   ឆ្នា ំ២០ ១ ៩  
ថ្ង្រទី១៩  ខ្រ មករា  ឆ្នា ំ២០២១ ។  

 រដ្ឋ មន្ត្រី ក្រសួង សង្គម កិច្ច  
អតី ត យុទ្ធ ជន   និង យុវនី តិ- 
សម្របទា  នងិ ជា អន ុប្រធាន ក្រមុ- 
ប្រកឹ្រសា ជាត ិគាពំារ សង្គម  លោក  
វង  សូត បាន ថ្ល្រង ឱ្រយ ដឹង ថា     

កម្ម វិធី ឧប ត្ថម្ភ សាច់ ប្រក់ ជូន 
ស្ត្រ ីមាន ផ្ទ្រពោះ  នងិ កមុារ អាយ ុ
ក្រម២ ឆ្នាំ ត្រូវ បាន អនុ វត្ត 
យ៉ាង ល្អ ប្រសើរ សម្រប់ ឆ្នាំ   
២០ ២០   បើ ទោះ ប ីជា មាន ឧប- 
សគ្គ ដោយ សារ ជំងឺ កូ វីដ ១៩   
ក៏ ដោយ  ។   

 ការ ថ្ល្រង ប្រប ន្រះ  ត្រូវ បាន 
លើក ឡើង   ខណៈដ្រល  លោក  

វង  សូត  បាន ចូល រួម ក្នុង កិច្ច- 
ប្រជុំ បូក សរុប លទ្ធ ផល ឆ្នាំ 
២០២០  នងិ ទសិ ដៅ អន ុវត្ត បន្ត 
ឆ្នាំ ២០២១   ន្រ ការ អនុវត្ត 
«កម្មវិធី ឧប ត្ថម្ភ សាច់ ប្រ ក់ ជូន 
ស្ត្រ ីមាន ផ្ទ្រពោះ  នងិ កមុារ អាយ ុ
ក្រម ២ ឆ្នាំ  និង កម្មវិធី ឧប ត្ថម្ភ 
សាច់ ប្រក់ ជូន គ្រួសារ ក្រីក្រ  
និង ងាយ រង ...តទៅ ទំ ព័រ ២

គម្រងទាញយករ៉្រមាសដំបូងនឹងចាប់ផ្តើមនៅត្រមីាសទី២
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ Renaissance Mi-
nerals (Cambodia) Ltd 
ដ្រល ជា ក្រុម ហ៊ុន បុត្រ សម្ព័ន្ធ 
មយួ របស ់ក្រមុ ហ៊នុ Emerald 
Resources NL ចុះ បញ្ជី នៅ 
ប្រទ្រស អសូ្ត្រល ីបាន ឱ្រយ ដងឹ ថា 
ខ្លួន នៅ ត្រ មាន ថវិកា គ្រប់ គ្រន់ 
សម្រប់ ការ អភិវឌ្រឍ គម្រង  រ៉្រ 
មាស អរូខ្វាវ ក្នងុ ខ្រត្ត មណ្ឌលគរិ ី

ន្រ ប្រទ្រស កម្ពុជា  ខណៈ ដ្រល 
ក្រមុ ហ៊នុ ក ៏បាន កណំត ់ទសិដៅ 
ក្នុង ការ ចាប់ ផ្ដើម ផលិត កម្ម     
ជា លើក ដំបូង នៅ ត្រីមាស ទី២ 
ឆ្នាំ ន្រះ ដូច ការ គ្រង ទុក។

យោង តាម របាយការណ ៍ប្រ-
ចា ំត្រមីាស របស ់ក្រមុហ៊នុ ដ្រល 
ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្ដិ៍  ទទលួ បាន  កាល ព ី
សបា្ដាហ ៍ម ុន ឱ្រយ ដងឹ ថា គម្រង 
រ៉្រ មាស អូរខ្វាវ នៅ ត្រ បន្ត ការ រីក- 
ចម្រើន គួរ ឱ្រយ កត់ សមា្គាល់ នៅ 

ក្នុង ការ  អភិវឌ្រឍ គម្រង រ៉្រមាស  
អូរខ្វាវ  ដោយ សកម្ម ភាព ទាំង- 
អស់ កំពុង រីក ចម្រើន ស្រប   នឹង 
ព្រល វ្រលា អភវិឌ្រឍ  នងិ ការ ព្រយា-
ករ ថវិកា ។ «ការ អភិវឌ្រឍ រ៉្រ មាស 
អរូខ្វាវ បន្ត តាម ព្រល វ្រលា តាម 
ថវិកា » ក្រុម ហ៊ុន  Emerald 
នៅ  ត្រ រក្រសា គោល ការណ ៍សម្រប់  
ការ ផលិត លើក ដំបូង នៅ ត្រី-
មាស  ទី២ ឆ្នាំ ២០២១ ន្រះ »។

របាយការណ៍ ន្រះ បងា្ហាញ ថា 

សាច់ ប្រក់ សរុប គិត ត្រឹម ថ្ង្រទី 
៣១ ខ្រ ធ្ន ូ ឆ្នា ំ២០២០ ក្រមុហ៊នុ 
មាន ប្រហ្រល ៥៨,៦ លាន ដុ-
លា្លារ  ដ្រល មាន នយ័ ថា ក្រមុហ៊នុ  
Emerald នៅ ត្រ ទទួល បាន 
មលូ នធិ ិព្រញល្រញ ដើម្រប ីអភ-ិ
វឌ្រឍ គម្រង រ៉្រមាស អរូខ្វាវ ជាមយួ  
នឹង យថាភាព បន្ថ្រម។

ទោះ យ៉ាង ណា ដោយ សារ  
ជងំ ឺកវូដី ១៩  មនិ ទាន ់ទប ់សា្កាត ់
បាន  វា ក៏ បាន ...ត ទៅ ទំព័រ ៩

លោកសខ្រងស្នើ
បញ្ចលូការអប់រំ
ច្របាប់ចរាចរណ៍
នៅថ្នាក់មត្ត្រយ្រយ

របាយការណ៍ៈគ្រសួារ
ជាងពាក់កណ្ដាលន្រ
ចំនួនពលរដ្ឋនៅកម្ពជុា
បន្ថយបរិមាណនិងគុណ-
ភាពអាហារព្រះកូវីដ

 មុំ គ ន្ធា

ភ្នពំៃញៈ លោ ក ឧប នាយ ករ ដ្ឋ- 
មន្ត្រី ស ខ្រង រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង 
មហា ផ្ទ្រ បា នស្នើ  ឱ្រយ ក្រសងួ អបរ់-ំ  
យវុជន នងិ កឡីា ដក ់បញ្ចលូ នវូ 
ការ អប់រំ ច្របាប់ ស្តីពី ចរាច រណ៍ ផ្លូវ- 
គោ ក ទៅ ក្នុង កម្មវិធីសិ ក្រសា នៅ 
ថា្នាក់ ម ត្ត្រ យ្រយ  ដើម្របី បណ្តុះ គំនិត 
កុមារ តូចៗឱ្រយ យល់ ដឹង ពី ច្របាប់ 
នងិ សា្លាក សញ្ញា ចរាច រ ណ ៍ខណៈ 
បច្ច ុប្របន្ន មា នការអប់រំពី ថា្នា ក់-  
បឋ ម សិ ក្រសា ឡើង   ទៅ ។

ថ្ល្រង ក្នងុ ទិវា អន្តរ ជាតិ រំឭកដល់  
ជនរង គ្រះ ដោយ គ្រះថា្នាក់ 
ចរាចរណ៍ ផ្លូវគោ ក លើក ទី១៥ 
នៅ  ខ្រត្ត កណា្ដា ល កាលពី ម្រសិល- 
មិញ  លោ ក...តទៅទំព័រ ៦

 ឡុង  គីម មា៉ា រីតា 

ភ្នំ ពៃញៈ  របាយ ការណ៍ ថ្មី 
មួយ  បាន រក ឃើញ ថា  មាន 
គ្រួសារ ជាង ពាក់ កណា្ដាល ន្រ ចំ- 
នួន ប្រ ជា ពលរដ្ឋ សរុប នៅ ក្នុង 
ប្រទ្រស កម្ពុជា ត្រូវ បាន កាត់- 
បន្ថយ បរិមាណ  និង គុណ ភាព 
អាហារ របស ់ពកួ គ្រ  ក្នងុ អឡំងុ- 
ព្រល   ដ្រល កំ ពុង រង ផល ប៉ះពាល ់
ន្រ ជំងឺ កូ វីដ១៩   ខណៈ មនុស្រស 
ជតិ  ២ ពាន ់         លាន នាក ់នៅ តបំន ់
អាសីុ  និង បា៉ាសីុ ហ្វកិ  ពំុ មាន លទ្ធភាព 
ទទួល បាន របប អាហារ សម្រប ់
ទ្រទ្រង់ សុខ ភាព ដូច មុន ព្រល 
ដ្រល មិន ទាន់...តទៅ ទំ ព័រ ៤

សកម្មភាព អភិវឌៃឍន៍នៅ ក្នងុ គមៃង រ៉ៃមាសអូរខ្វាវរបស់ កៃមុហុ៊នRenaissance Minerals (Cambodia) Ltd  ក្នងុ ខៃត្ត មណ្ឌលគិរី ។ រូប សហ ការី



តពីទំពរ័១...គ្រោះ  ក្នងុ អឡំងុ- 
ព្រោល ប្រោយទុ្ធ នងឹ ជងំ ឺក ូវដី ១៩» 
កាល ពី ថ្ង្រោទី ១  ខ្រោកុម្ភៈ កន្លង- 
ទៅ ន្រោះ។   

 លោក បន្ត ថា  ដោយ ឡ្រោក កម្ម- 
វធិ ីឧប ត្ថម្ភ សាច ់ប្រោក ់ជនូ គ្រោសួារ 
ក្រោីក្រោ  និង ងាយ រងគ្រោះ  ក្នុង 
អំឡុង ព្រោល ប្រោយុទ្ធ នឹង ជំងឺ កូ វីដ-  
១៩   ដ្រោល ត្រោវូ បាន ប្រោកាស ដាក ់
ឱ្រោយ អនវុត្ត ជា ផ្លវូការ ដោយ លោក   
នាយក រដ្ឋ មន្ត្រោ ី  ហ៊នុ  ស្រោន  កាល- 
ព ីថ្ង្រោទ ី២៤  ខ្រោ មថិនុា  ឆ្នា ំ២០២០  
កន្លង ទៅ ន្រោះ   មាន គ្រោសួារ ក្រោកី្រោ  
នងិ ងាយ រង គ្រោះ ជាង  ៧១ មុនឺ 
គ្រោសួារ  ( ឬ ប្រោជា ជន ជាង  ២,៨ 
លាន នាក់ ) បាន ទទួល ផល ពី 
កម្ម វិធី ឧប ត្ថម្ភ សាច់ ប្រោក់ ពិ- 
ស្រោស ន្រោះ  ដោយ រាជ រដា្ឋាភ ិបាល 
បាន ចំណាយ ថវិកា ប្រោមាណ  
២៣២ លាន ដលុា្លា រ  បើ គតិ ត្រោមឹ 
ថ្ង្រោ ទី ២៤   ខ្រោ មករា   ឆ្នាំ ២០២១   
ន្រោះ ។  

  អគ្គ នាយក   ន្រោ អគ្គ នាយក ដា្ឋាន 
បច្ច្រោក ទ្រោស   ក្រោសួង សង្គម កិច្ច  
អតីត យុទ្ធ ជន   និង យុវនី តិ- 

សម្រោបទា  លោក  តចូ  ចា ន ់ន ី បាន 
ប្រោប ់ភ្នពំ្រោញ ប៉សុ្តិ៍ ឱ្រោយ ដងឹ ផង ដ្រោរ 
ថា  ការ ប្រោសើរ ឡើង ន្រោ ការ អន-ុ 
វត្តកម្មវិធី ន្រោះ ដោយ សារ បច្ចុ-
ប្រោបន្ន កម្ពុជា មាន បច្ច្រោក ទ្រោស គ្រោប់- 
គ្រោន់   និង បច្ច្រោក វិទ្រោយា ទំនើប   
ដ្រោល បង្ក លក្ខណៈ ងាយ ស្រោួល 
ដល ់ស្រោី្ត មាន ផ្ទ្រោពោះ ក្នងុ ការ មក 
ទទួល ស្រោវា  និង ទទួល សាច់- 
ប្រោក់ ជា ដើម ។  

  លោក ថ្ល្រោង ថា ៖ «  កម្ម វិធី ន្រោះ 
ដបំងូ ជបួ ការ លបំាក ច្រោើន ព្រោះ 
ជា កម្មវធិ ីថ្ម ី ទនំើប  នងិ ពាកព់ន័្ធ 
ប្រោព័ន្ធ បច្ច្រោក វិទ្រោយា  ពីមុន ប្រោព័ន្ធ 
អីុន ធឺណិ ត ដើរ មិន ល្អ  រអាក់- 
រអួល ធ្វើឱ្រោយ កម្ម វិធី ន្រោះ ជួប ឧប- 
សគ្គ ច្រោើន  ប៉ុន្ត្រោ ឥឡូវ ន្រោះ មិន 
មាន ទ្រោ  យើង ដោះ ស្រោយ បាន  
ព្រោះ វ ីង វ្រោ រលយុ   មនិ នៅ ឆ្ងាយទ្រោ  
ឱ្រោយ ត្រោ គាត ់មក ដល ់មន្ទរី ព្រោទ្រោយ  គ ឺ
គាត់ អាច ដោះ ស្រោយ បញ្ហា (ដក  
លុយ )  ន្រោះ បាន ហើយ  » ។ 

 លោក  ថ្ល្រោង ថា  រដ្ឋ នឹង បន្ត  
អន ុវត្ត កម្មវធិ ីឧប ត្ថម្ភ សាចប់្រោក ់
ជូន ស្ត្រោី មាន ផ្ទ្រោពោះ  និង កុមារ 

អាយុ ក្រោម ២ ឆ្នាំ  ដោយ មិន  
កណំត ់  ខណៈ ក្រោសងួ កពំងុ មាន 
ផ្រោន ការ ផ្តល់ សាច់ ប្រោក់ ដល់ 
គ្រោួសារ ជន ក្រោីក្រោ ជា កញ្ចប់ ផង- 
ដ្រោរ ។   « កម្ម វិធី កញ្ចប់ គ្រោួសារ 
ប្រោហាក ់ប្រោហ្រោល ដចូ កញ្ចប ់ផ្ទ្រោរ 
សាច ់ប្រោក ់ជនូ ស្រោី្ត មាន ផ្ទ្រោពោះ 
ដ្រោរ  គ្រោសួារ គាត ់មាន ប៉នុា្មាន នាក ់ 
មនុស្រោស ចាស់  ក្ម្រោង   ប៉ុនា្មាន នាក់ 
យើង ឱ្រោយ ជា កញ្ចប ់វញិ   យើង មនិ 
ទាន់ បញ្ជាក់ ពី ទំហំ សាច់ ប្រោក់ 
ដ្រោល ត្រោវូ ផ្តល ់ជនូ ទ្រោ  ព្រោះ កម្មវធិ ី
ន្រោះ ស្ថិត នៅក្នុ ង ផ្រោន ការ នៅ 
ឡើយ ទ្រោ » ។   

 នាយិ កា ន្រោ អង្គ ការ យ្រោន ឌ័ រ  
និង អភិ វឌ្រោឍន៍ ដើម្រោបី កម្ពុជា លោក- 
ស្រោី  រស់  សុភាព  ថ្ល្រោង ថា  ការ- 
អនុ វត្តនា ព្រោល កន្លង មក  តាម- 
រយៈកម្ម វិធី ឧប ត្ថម្ភ សាច់ ប្រោក់ 
ជូន ស្ត្រោី មាន ផ្ទ្រោពោះ  និង កុមារ 
អាយុ ក្រោម  ២ ឆ្នាំ  គឺ បាន រួ ម- 
ចំណ្រោក លើក កម្ពស ់អាហា រូប- 
ត្ថម្ភ របស ់កមុារ ក្នងុ គ្រោសួារ ក្រោកី្រោ  
សដំៅ ជរំញុ ការ លតូ លាស ់ទាងំ 
កាយ ស ម្រោបទា  និង ឆ្លាត វ្រោ  ទាំង 

សុខ ភាព មាតា  និង ទារក  ដ្រោល 
ជា ធន ធាន របស់ សង្គម ។   

 យ៉ាង ណា ក្តី លោក ស្រោី   ជំរុញ 
ដល ់សា្ថាបន័ ពាកព់ន័្ធ គរួ មាន យុទ្ធ- 
សាស្ត្រោ វ្រោង ឆ្ងាយ ក្នុងការ ដោះ- 
ស្រោយ បញ្ហា ទៅ លើ ស្ត្រោ ីមនុ ព្រោល 
ពពោះ  ក ៏ដចូ ជា ដណំោះ ស្រោយ 
ខ្វះ មន្ទរី ព្រោទ្រោយ នៅ តបំន ់ដាច ់ស្រោ- 
យល ជា ដើម ។     លោក ស្រោ ី  ថ្ល្រោង 
ថា ៖ « ប៉ុន្ត្រោ ខ្ញុំ ចង់ ឱ្រោយ រដា្ឋាភិ បាល 
មើល ឱ្រោយបាន វ្រោង ឆ្ងាយ ជាង ន្រោះ  
ថា  ស្ត្រោី ត្រោូវ ការជួយ ជា យុទ្ធ- 
សាស្ត្រោ  ដើម្រោបី សម្រោប់ ខ្លួន គាត់ 
ទៅ ថ្ង្រោ ក្រោយ ឱ្រោយ រឹង មាំ  ដោយ 
មនិ រពំងឹ ទៅលើ ស្រោវា សង្គម ដ្រោល 
ផ្តល ់ជនូ គាត ់  ពពី្រោះ លយុ ដ្រោល 
ផ្តល ់នោះ អាច យក ចណំាយ ក្នងុ 
រយៈ ព្រោល មាន កំណត់   ប៉ុន្ត្រោ បើ 
យក លយុ នោះ ទៅ វនិ ិយោគ លើ 
ប្រោព័ន្ធ សុខាភិ បាល   ធ្វើ ម៉្រោច ឱ្រោយ 
គាត់ អាច ទទួល បាន នូវ ស្រោវា 
សខុ ភាព ល្អ ប្រោសើរ  រាល ់ថ្ង្រោ ន្រោះ 
បាន ល្អ ហើយ ប៉ុន្ត្រោ ខ្ញុំ នៅ មើល- 
ឃើញ ថា មាន កន្ល្រោង ខ្លះ នៅ មាន 
ការ ខ្វះខាត ឧទា ហរណ៍ តំបន់ 

ដាច់ ស្រោ យល  និង តំបន់ មិន 
មាន ថា្នាំ សង្កូវ គ្រោប់ គ្រោន់  »  ។  

  កម្ម វធិ ីឧប ត្ថម្ភ សាច ់ប្រោក ់ជនូ 
ដល់ ស្ត្រោី មាន ផ្ទ្រោពោះ  និង កុមារ 
ក្រោម អាយ ុ ២ ឆ្នា ំន្រោះ  ត្រោវូ អនវុត្ត 
ជា  ៣ ដំណាក់ កាល  ទី ១ ផ្តល់ 
ការ ឧប ត្ថម្ភ ចំនួន  ៤ មុឺន រៀល  
ក្នុង ១ដង  សម្រោប់ ការ មក 
ទទលួ ស្រោវា ពនិតិ្រោយ ផ្ទ្រោពោះ ចនំនួ   
៤ ដង មុន ព្រោល សម្រោល កូន ។ 
ដំណាក់ កាល ទី ២   ការ ផ្តល់ 

ឧបត្ថម្ភ ចនំនួ   ២០ មុនឺ រៀល ក្នងុ  
១ ដង គត ់នៅព្រោល សម្រោល កនូ   
និង ដំណាក់ កាល ទី ៣  ឧបត្ថម្ភ 
ចំនួន   ៤ មុឺន រៀល   ក្នុង ១ 
ដងនៅ ព្រោល មក ទទួល ស្រោវា 
ពិនិត្រោយ សុខ ភាព ក្រោយ ព្រោល 
សម្រោល ចនំនួ   ៤ដង  នងិ ចនំនួ  
៦ដង   ចុង ក្រោយ សម្រោប់ 
ការនាំ កូន មក ចាក់ ថា្នាំ បងា្ការ ក្នុង   
១ លើក ៗ   រហូតដល់ អាយុ   ២ 
ឆ្នាំ  ៕ 
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ឡាយសាមាន

ភ្នំពេញៈលោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រោី ហ៊ុន 
ស្រោនបាន ស្នើ ដល់ ប្រោជាពលរដ្ឋជា ពិស្រោ ស 
សា្ថាបន័ រដ្ឋ ទាងំ អស់  ចលូ រមួ សន្រោស ំស ំច្រោ 
ក្នងុ ការ  ប្រោើប្រោស ់អគ្គសិន ី នងិ ទកឹសា្អាត   
ដើម្រោបី រួម ចំណ្រោក កាត់ បន្ថយ ការ ចំណា យ 
ថវិការបស់ ជាតិ និង បង្វ្រោ រថវិកា ទាំង- 
នោះ  ទៅ ប្រោើ ប្រោស់  លើ ផ្ន្រោក ចាំ បាច់ ឱ្រោយ  
ចំ គោល ដៅ។ 

លោក  ហ៊នុ ស្រោន បាន ថ្ល្រោង ប្រោប ន្រោះ 
នៅ ថ្ង្រោទី ១ ខ្រោកុម្ភៈ ក្នុង ព្រោល ដ្រោល 
លោក អញ្ជើញ បើក ការដា្ឋាន សាងសង់ 
រោងចក្រោ ប្រោព្រោតឹ្តកិម្ម  ទកឹ សា្អាត បាកខ់្រោង 
និង ពិធី សម្ពោធ ដាក់ ឱ្រោយ ដំណើរ ការជា ផ្លវូ - 
ការ  រោងចក្រោ ប្រោព្រោឹត្តិកម្ម ទឹក សា្អាត 
ចំការមន។ លោក បាន ថ្ល្រោងថា ការ- 
ប្រោើប្រោស់ ទឹកក្នុង រាជធានី ភ្នំព្រោញ  មាន 
ការ ខ្វះខាត ដោយ សារ កំណើន ប្រោជា - 
ជន មាន ការ កើនឡើង យ៉ាង គំហុក។

 លោកនាយក រដ្ឋ មន្ត្រោី បាន ស្នើ ដល់ 
ទាំង ពលរដ្ឋ និង សា្ថាប័ន រដ្ឋ  គប្រោបី ប្រោើ-
ប្រោស់    អគ្គិសនី និង ទឹកសា្អាត ដោយ 
សន្រោសំ សំច្រោ ដើម្រោបី ធានា ដល់ ការ ប្រោើ - 
ប្រោស់ ថាមពល ឱ្រោយបាន គ្រោប់ គ្រោន់។

លោក បញ្ជាក់  ថា៖«យើងគប្រោបី សន្រោសំ - 
សំ ច្រោទៅលើបញ្ហាប្រោើប្រោស់ ទាំង អគ្គិ-
សនីក្តី  ទាំង ទឹកក្តី កុំ ខ្ជះខា្ជាយ មិន ថា 
គ្រោសួារ ទ្រោ ជា ពសិ្រោស សា្ថាបន័ រដ្ឋ ត្រោវូ ត្រោ 
ប្រោយ័ត្ន ប្រោយ្រោង ទៅ លើការ ប្រោើប្រោស់ 
អគ្គសិន»ី។ ឥឡវូ ន្រោះ ក្រោសងួ មយួ ចនំនួ 
ដូច ជា ក្រោសួង បរិសា្ថាន ក្រោសួង សាធា - 
រណការ ហើយប្រោហ្រោល ជា ក្រោសួង 

ឧស្រោសាហកម្ម វិទ្រោយា សាស្រោ្ត បច្ច្រោក ទ្រោស 
និង នវា នុវត្តន៍ ដ្រោល កំពុង សាង សង់ 
ក៏ប្រោហ្រោល ជាប្រោើ ប្រោស់   សូឡា ដ្រោរ 
ដើម្រោបី កាត់ បន្ថយ ការ ប្រោើ ប្រោស់ ភ្លើង។

លោក ហ៊ុន ស្រោន បញ្ជាក់ ថា ៖«ប៉ុន្ត្រោ 
ដើម្រោបី កាត់ បន្ថយ ប្រោើប្រោស់ ភ្លើង បាន 
សខំាន ់បផំតុ គ ឺកុបំើក មា៉ាសុនី ត្រោជាក ់ឱ្រោយ 
ត្រោជាក់ ព្រោក ឥឡូវ កូវីដ នៅ ត្រោ ជាមួយ 
ធាតុ ត្រោជាក់ ផង ប្រោយ័ត្ន ហើយ ព្រោល 
ច្រោញ ពី ធ្វើការបិទ មា៉ាសុីន ត្រោជាក់ បិទ- 
ភ្លើង ប្រោទ្រោស គ្រោ ធ្វើ អ្នក មាន គ្រោ ពូក្រោ 
សន្រោសំ សំច្រោ គ្រោ អត់ ខ្ជះ ខា្ជាយ ទ្រោ»។

រដ្ឋមន្រោ្តី ក្រោសួង សាធារណការ និង 
ដឹក ជញ្ជូន លោក ស៊ុន ចាន់ថុល ធា្លាប់ 
បាន ថ្ល្រោងថា អគារ ទីស្តី ការ ថ្មី របស់ 
ក្រោសួង សាធារណ ការ ព្រោម ទាំង អគារ 
វទិ្រោយា សា្ថាន «ត្រោជោ ស្រោន សាធារណការ 

និង ដឹកជញ្ជូន» ដ្រោល ទើប សម្ពោធ 
ដាក់ឱ្រោយ ប្រោើប្រោស់ ថ្មីៗន្រោះ សាងសង់ 
ឡើង ដោយ បពំាក ់ថាមពល «សឡូា»។ 
លោក  បញ្ជាក់ ថា ការ បំពាក់ ថាមពល 
«សូឡា» ន្រោះធ្វើ ឱ្រោយ ក្រោសួង ចំណ្រោញ ថ្ល្រោ 
អគ្គិសនី ក្នុង ១ ថ្ង្រោជាង ១ពាន់ ដុលា្លារ 
ឯណោះ ពោល ចំណ្រោញ  ៣មុឺនដុលា្លារ 
ក្នុង  ១ ខ្រោ។ 

លោក ហគុ ម៉្រោង ហា៊ាន ់ប្រោធាន កម្មវធិ ី
បរិសា្ថាន  និង កសិកម្ម ន្រោ វ្រោ ទិ កាអង្គការ 
មិនម្រោន រដា្ឋាភិបាល ស្ត ីពី កម្ពជុា (NGO - 
Forum ) ប្រោប ់ភ្នពំ្រោញ ប៉សុ្តិ៍ថា បើសនិ 
គ្រោប់ ភាគី ចូលរួម អនុវត្តតាមការ- 
អពំាវនាវ របស ់ថា្នាក ់ដកឹនាកំ្ន ុងការសន្រោស-ំ 
សចំ្រោ  ន្រោ ការ ប្រោើប្រោស ់ទាងំ ទកឹ នងិភ្លើង 
មិន ត្រោឹមត្រោ ជួយ ដល់ ការ សន្រោសំ សំច្រោ 
ផ្ន្រោក ស្រោដ្ឋកចិ្ច ប៉ណុោ្ណោះ ទ្រោ ថ្រោមទាងំ ជយួ  

ដល់ បរិសា្ថាន ន្រោ ការ ប្រោប្រោួល អាកាស- 
ធាតុ ផង ដ្រោរ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា៖«សព្វ ថ្ង្រោន្រោះ  ពី 
១ ឆ្នាំ ទៅ ១ ឆ្នាំ  មិន ថា កម្ពុជា ទ្រោ 
ពិភពលោក ទាំងមូល  មាន ការកើន- 
ឡើង ពី តម្រោូវការ និង ឧបករណ៍ ន្រោការ- 
ប្រោើប្រោស់ អគ្គិសនី ធ្វើឱ្រោយ ប៉ះពាល់ ជីវ- 
ចម្រោុះ បរិសា្ថាន ដូចជា ការ បំភាយ 
ឧស្ម័ន»។  លោក គិតថា ការចូលរួម 
ចំណ្រោកន្រោះ មិនម្រោនត្រោ សា្ថាប័ន រដា្ឋា- 
ភិ បាលទ្រោ ប្រោជា ពលរដ្ឋ ទូទៅ  ត្រោូវមាន 
ចំណ្រោះដឹង ក្នុងការ ប្រោើប្រោស់ អគ្គិសនី 
ប្រោកប ដោយ ការសន្រោសំ សំច្រោ  ដ្រោល វា 
អាច ចូល រួម ចំណ្រោក ដោយផ្ទាល់  ដល់ 
ស្រោដ្ឋកចិ្ច នងិ ដោយមនិផ្ទាល ់ដល ់ការ- 
កាត់បន្ថយការប្រោប្រោលួ អាកាស ធាតុ ។  

លោក  ជរំញុ  ឱ្រោយ រដា្ឋា ភបិាល គរួ ងាកមក 
វនិ ិយោគ ថាមពលអគ្គសិន ីឬថាមពល 
ក កើត ឡើង វិញ ក្នុងស្រោុក ខណៈកម្ពុជា 
មាន សកា្តានុ ពលច្រោើន ក្នុង ការផលិត 
ថាមពល  អគ្គិសនី ដើម្រោបី កាត់ បន្ថយ 
ការ នាំចូល អគ្គិសនី ពីប្រោទ្រោស ជិតខាង 
ដ្រោល ធ្វើ ឱ្រោយ តម្ល្រោ ដើម ថ្ល្រោ។ 

 បច្ចុប្រោបន្ន រដ្ឋ មាន ការ  អនុគ្រោះ ដល់ 
ពល រដ្ឋ ក្រោ ីក្រោ ក្នងុ ការ ប្រោើ ប្រោស់ ទឹក សា្អាត  
ដោយ គ្រោួសារ ដ្រោល ប្រោើ ប្រោស់ ទឹក មិន 
លើស ព ី៧  ម៉្រោត្រោ គបុ គគឺតិ ថ្ល្រោ  ត្រោមឹ ៤០០ 
រៀល ក្នងុ ១ម៉្រោត្រោ គុប និង មាន តម្ល្រោ កើន- 
ឡើង ជា បន្ត បនា្ទាប ់ ចពំោះ អ្នក ប្រោើ  ប្រោស ់
កាន់ ត្រោ ច្រោើន ហើយ អ្នក ដ្រោល ប្រោើ ចាប់ 
ពី ៥០១ ម៉្រោត្រោ គុប ឡើង ទៅ  គឺ មាន តម្ល្រោ 
២៤០០ រៀល ក្នុង ១ ម៉្រោត្រោ គុប។

 លោក នាយក រដ្ឋ មន្រោ្តីបញ្ជាក់ ថា  ៖ 

«អតិថិ ជន ជាក្រោសួង សា្ថាប័ន អង្គ ភាព 
នានា នងិ សា្ថាន ទតូ មនិ កណំត ់បរមិា ណ 
គតឺ ម្ល្រោ ២៥០០រៀល  ថ្ល្រោជាង គ្រោ ព្រោះ 
ក្រោសួង នានា ប្រោើយក លុយរដ្ឋ ហើយ 
បង់ ឱ្រោយរដ្ឋវិញ អ៊ីចឹង រាង ថ្ល្រោបន្តិច អ៊ីចឹង 
បាន ថា យើង ត្រោូវ ច្រោះ សន្រោសំ សំច្រោ»។

លោក ន្រោត្រោ ភក្ត្រោ អ្នក នាំពាក្រោយ 
ក្រោសួង បរិសា្ថាន បាន  សម្ត្រោង ការ គាំទ្រោ 
ចពំោះ  ការ អពំាវនាវ របស់  លោក នាយក- 
រដ្ឋ មន្ត្រោ ី ខណៈ កម្ពជុា កពំងុ បោះ ជហំាន 
ទៅមខុ  ក្នងុការ ប្រោើប្រោស ់ប្រោពន័្ធ កកើត- 
ឡើងវញិ ដើម្រោប ីកាត ់បន្ថយ ការ  ប្រោើប្រោស ់
ថាមពល អគ្គិសនី ដ្រោល បណា្តាល ឱ្រោយ 
ប៉ះពាល់ ដល់ សមា្ពោធ ធម្មជាតិ។

លោកថ្ល្រោង ថា៖«ពាក់ ព័ន្ធ ថាមពល 
កកើត ឡើងវញិ កម្ពជុា បាន បោះ ជហំាន 
ទៅមុខ ក្នុងតំបន់ ដោយ ប្រោើ ប្រោស់ 
សូឡា ប្រោមាណ ១០ភាគរយ  ន្រោ 
ថាមពល សរុប ដ្រោល ប្រោើប្រោស់ នៅ 
ទូទាំង ប្រោទ្រោស»។  

រោងចក្រោ ប្រោព្រោឹត្តិកម្ម ផលិត ទឹក សា្អាត 
ចកំារ មន ដ្រោល ត្រោវូ បាន សម្ពោធ កាលព ី
ថ្ង្រោទី១ កុម្ភៈ ឆ្នា ំ២០២១  មាន សមត្ថ - 
ភាព អាច ផលិត  ទឹក សា្អាត បានចំនួន  
៥២ ០០០ម៉្រោត្រោ គុប ក្នុង ១ថ្ង្រោ ដ្រោល  
កាល ពីមុន អាច ផលិត ទឹក សា្អាត បាន 
ត្រោឹមត្រោ ១២ ០០០ ម៉្រោត្រោ គុប   ប៉ុណោ្ណោះ 
ក្នុង ១ថ្ង្រោ  ខណៈ គម្រោង សាងសង់ 
រោងចក្រោ ប្រោព្រោតឹ្ត ិកម្ម ទកឹ សា្អាត បាកខ់្រោង  
មាន សមត្ថភាព ផលិត ទឹក សា្អាត បាន 
ប្រោមាណ ជា ៤០០ ០០០ ម៉្រោត្រោ គបុ ក្នងុ 
១ថ្ង្រោ ដ្រោល នឹង ដាក់ ឱ្រោយដំណើរការ នៅ 
ត្រោីមាស ទី ១ ឆ្នាំ ២០២៤ ៕

នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នើពលរដ្ឋនិងស្ថាប័នរដ្ឋចូលរួមសន្រសំសំច្រប្រើប្រស់អគ្គសិនីនិងទឹក

ស្ត្រីមានផ្ទ្រពោះនិងកុមារអាយុក្រម២ឆ្នាំជាង១៧មឺុននាក់ទទួល...

នារីមា្នាក់នៅក្នងុខណ្ឌទួលគោកកំពុងបើកទឹកសា្អាតលាងដេពីមេសិលមិញ។រូបថត ហ្រោង ជីវ័ន

ស្តេមីានផ្ទេពោះមា្នាក់ដើរចេញពីមណ្ឌលសុខភាព។រូបថត ហា៊ាន រង្រោសី
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កម្ពជុា និង អូស្ត្រាលី បង្ហាញ បំ ណង រួម ដើម្រាបីពង្រាកី  និង ពង្រាងឹ កិច្ច សហ ប្រាតិបត្តកិារ
 នៀម   ឆេង 
 
 ភ្ន ំពេញៈ កម្ពជុា  និងអូស្តៃ លី 

បាន ប្ដៃជា្ញា គាំ ទៃ គា្នា ទៅ វិញ ទៅ- 
មក នៅ ក្នងុ កៃប ខណ័្ឌ តបំន ់ នងិ  
អន្តរ ជាតិ  ហើយ អូស្តៃ លី នឹង 
បន្ត  សហ ការ នងិ ជយួ ដល ់ការ- 
អភិវឌៃឍ នៅ កម្ពុជា លើ វិស័យ ជា- 
ចៃើន  ទៀត។   នៃះ បើ តាម លទ្ធផល  
នៃ កិច្ច បៃជុំ ថ្នាក់ ឧត្តម មន្តៃី  
កម្ពជុា - អូស្តៃ លី លើក ទី ២   កា ល- 
ពី ថ្ងៃទី ២៨  មករា   បៃពៃឹត្ត ទៅ 
តាម    បៃព័ន្ធ វីដៃអូ។ 

  បើ តាម សៃច ក្ដ ីបៃកាស ពត័ម៌ាន 
របស់ កៃសួង ការ បរទៃស  និង 
សហ បៃត ិបត្តកិារ អន្តរ ជាត ិ  កចិ្ច- 
បៃជុ ំនៃះ ដកឹនា ំដោយ លោក សៃ ី
សឿង  រដ្ឋ ចាវី   រដ្ឋ លៃខា ធិការ 
កៃសួង ការ បរ ទៃ ស  និង សហ- 
បៃតិ បតិ្តកា រ អន្តរ ជាតិ កម្ពុជា  
និង លោក  ចាស្ទីន  ហៃ ហុើ ស  
អនុរដ្ឋ លៃខា ធិ ការ កៃសួង ការ- 
បរ ទៃស  និង ពាណិជ្ជ កម្ម អូស្តៃ លី។ 

 កៃសួង ការ បរទៃស សរសៃរ 
ថ៖  «ភាគី ទំាង ២ក៏ បាន បង្ហាញ 
នវូ បណំង បៃថ្នា រមួ ដើមៃប ីពងៃងឹ  
នងិ ពងៃកី កចិ្ច សហ បៃត ិបត្ត ិការ  
និង ការ គាំទៃ គា្នា ទៅ វិញ ទៅ មក 
ក្នុង កៃប ខ័ណ្ឌ តំបន់   និង អន្ដរ- 
ជាតិ  រួម ទាំង  អាស៊ាន  កិច្ច បៃជុំ 
អាសីុ -អឺរុ៉ប  អង្គការ សហ បៃជា ជាតិ  
និង កិច្ច សហ បៃតិ បត្តិ ការ អនុ- 
តំបន់ មៃគង្គ  ដើមៃបី ចូល រួម 
ចំណៃក រកៃសា សន្ដភិាព  សន្ដ ិសុខ   
និង ការ អភិ វឌៃឍដៃល  បៃកប- 

ដោយ ចីរ ភាព» ។  
ភាគី ទំាង ២បាន កោត សរសើរ 

ថ្នាក់ ដឹក នាំ នៃ បៃទៃស នីមួយៗ 
ដៃល បាន  ដាក់ ចៃញ វិធាន ការ 
ទប់ ស្កាត់  និង គៃប់ គៃង ការ រីក- 
រាល ដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩  នៅ 
ក្នុង បៃទៃស ទាំង ២បៃកប- 
ដោយ ជោគ ជ័យ   ពៃម ទាំង 
សមៃប សមៃួល ដល់ការ ធ្វើ- 
ដណំើរ នៃ ពលរដ្ឋ របស ់បៃទៃស 
ទាំង២។   

កម្ពុជា ក៏បាន  ថ្លៃង អំណរ- 
គុណ ដល់ អូស្តៃ លី ដៃល ផ្ដល់ 
ជំនួយ ឥត សំណង ២៨ លាន 
ដុលា្លារ សមៃប់ គាំទៃ ដល់ ការ- 
ចាក់ វ៉ាក់ សំង ដៃល ទទួល- 
ស្គាល់ ដោយ  អង្គការ សុខ ភាព 

ពិភព លោក ។ 
 ពាក់ ព័ន្ធ នឹង កិច្ច សហ បៃតិ បត្ត-ិ 

ការ ក្នុង វិស័យ សន្តិ សុខ  និងការ-  
ពារ ជាតិ  ភាគី ទាំង ២  ឯក ភាព 
ជំរុញ កិច្ច សហ បៃតិ បត្តិ ការ ក្នុង 
ការ គៃប ់គៃង ពៃដំៃន  ការ បៃយទុ្ធ- 
បៃឆំង ឧកៃិដ្ឋ កម្ម ឆ្លង ដៃន  រួម- 
មាន  ការ ជួញ ដូរ មនុសៃស  ការ - 
រត់ ពន្ធ គៃឿង ញៀន  ការ លាង- 
លុយ កខ្វក់  ការ បៃយុទ្ធ បៃឆំង 
អពំើ ភៃរ វកម្ម  នងិ សន្ដ ិសខុ លម្ហ- 
សមុទៃ  តាម រយៈ កម្ម វិធី បណ្ដុះ- 
បណ្ដាល សមៃប ់នាយ ទាហាន  
និង មន្តៃី អនុវត្ត ចៃបាប់។ 

  សៃច ក្ដី បៃកាស ព័ត៌មាន 
សរសៃរ ថ៖   «ភា គី អូស្ដៃ លី 
ស្វាគមន៍ បៃសសន៍ របស់ 

សម្ដៃច តៃ ជោ នា យក រដ្ឋ មន្តៃី  
នៃ ពៃះ រាជា ណ ចកៃ កម្ពុជា  ថ  
កម្ពុជា បៃកាន់ ខា្ជាប់ នូវ នយោ- 
បាយ អពៃយា កៃឹត អ ចិនៃ្តយ៍ និង 
មិន ចូល បកៃស សម្ព័ន្ធ  និង មិន 
អនុញ្ញាត ឱៃយ មាន មូល ដា្ឋាន ទ័ព 
បរទៃស នៅ លើ ទឹក ដី កម្ពុជា 
ឡើយ»។ 

  ភាគី អូស្ដៃ លី បញ្ជាក់ ជា ថ្មី 
អពំ ីការ ប្ដៃជា្ញា ចតិ្ត របស ់អសូ្ដៃល ី
បន្ដ ជយួ ដល ់កម្ពជុា  ជា ពសិៃស 
ក្នងុ វសិយ័ អាទភិាព ដចូ ជា  អបរ់ ំ 
ហៃដា្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ ដៃល មាន 
គុណភាព ខ្ពស់  ពាណិជ្ជ កម្ម  
កសិកម្ម  សុខា ភិបាល  និង 
បោស សមា្អាត មីន។  

កម្ពុជា អរគុណ អូស្ដៃលី 

ដៃល បាន ផ្ដល់ ជំនួយ ដ៏ មាន 
តម្លៃ  និង គាំទៃ វិស័យ នានា 
ដៃល បាន ចូល រួម ចំណៃក ដល់ 
ការ អភិវឌៃឍ សៃដ្ឋកិច្ច -សង ្គម 
កម្ពជុា។  អូស្តៃ លី ក៏ បាន បញ្ជាក ់
ពី ការ  បង្កើន ចំនួន អាហា រូប- 
ករណ៍ ដល់ កម្ពជុា  នៅ ឆ្នា ំ២០២២ ។ 

  សៃច ក្ដី បៃកាស ព័ត៌មាន ក៏ 
បាន បញ្ជាក់ ដៃរ ថ៖ «កិច្ច បៃជុំ 
បាន ធ្វើ ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ យោ បល់ 
លើ កិច្ច សហ បៃតិ បត្តិ ការ ផ្នៃក 
សទិ្ធ ិមនសុៃស  នងិ លទ្ធ ិបៃជាធបិ- 
តៃយៃយ នៅ កម្ពុជា  និង បាន ឯក- 
ភាព បន្ដ សហ ការ គា្នា យ៉ាង ជិត-  
ស្និទ្ធ ក្នុង ស្មារតី ស្ថាបនា» ។ 

  អូស្តៃ លី ក៏ នឹង គាំទៃ កម្ពុជា 
ក្នុង ការ   ធ្វើ ជា មា្ចាស់ ផ្ទះ រៀប ចំ 
កិច្ច បៃជុំ  កំពូល អាសុី-អឺរ៉ុប 
លើក ទី១៣  នៅ ឆ្នាំ ២០២១ 
នៃះ  ការ ធ្វើ ជា បៃធាន អាស៊ាន 
របស់ កម្ពុជា  នៅ ឆ្នាំ ២០២២។  
កម្ពុជា ស្វាគមន៍ គំនិត ផ្ដួច ផ្ដើម 
របស់ រដា្ឋា ភិបាល អូស្ដៃលី ស្ដី ពី  
កម្ម វិធី មៃគង្គ-អូស្ដៃលី  ដៃល 
ឆ្លុះ បញ្ចាំង អំពី ការ ប្ដៃជា្ញា ចិត្ត 
របស ់រដា្ឋា ភបិាល អសូ្ដៃល ីដើមៃបី 
លើក កម្ពស់ ការ អភិ វឌៃឍ  បៃកប- 
ដោយ ចីរភាព នៅ ក្នុង តំបន់ 
មៃគង្គ ។   

  លោក  គិន  ភា  បៃធាន 
វទិៃយាស្ថាន ទនំាក ់ទនំង អន្តរ ជាត ិ
នៃ រាជ បណ្ឌិត ៃយសភា កម្ពុជា ថ្លៃង 
ថ  ទំនាក់ ទំនង រវង បៃទៃស 
អូស្តៃលី  ជាមួយ នឹង ពៃះ រាជា- 
ណ ចកៃ កម្ពុជា ហាក់ ដូច ជា 

បៃសើរ ឡើង គរួ ឱៃយ ចាប ់អាម្មណ ៍
នៅ ក្នុង រយៈ ពៃល ចុង កៃយ 
នៃះ ជា ពិសៃស ឥរិយ បថ 
បៃយ័ត្ន បៃយៃង ក្នុង ការ ធ្វើ 
សៃចក្ដី ថ្លៃង ការ ណ៍ ណ មួយ 
អំពី ជំហរ របស់ ខ្លួន មក លើ 
កម្ពុជា។  បៃទៃស ទាំង ២ក៏   
បង្ហាញ ឥរិយ បថមួយ មាន 
លក្ខណៈ ស្ថាបនា  នងិ មាន ភាព-  
វិជ្ជ មាន ។ 

  លោក គិន ភា  ថ្លៃង ថ៖   
«តិច ឬ ចៃើន  អូស្តៃលី សម្ដៃង 
កង្វល ់របស ់ខ្លនួ ជុវំញិ វឌៃឍន ភាព 
ក៏ ដូច ជា ដំណើរ ការ លទ្ធ ិបៃជា- 
ធិប តៃយៃយ  និង សិទ្ធិ មនុសៃស នៅ 
កម្ពជុា   បុ៉ន្តៃ ទមៃង់ នៃ ការ សម្ដៃង 
កង្វល ់ឬ ចូលរមួ ស្ថាបនា ដំណើរ- 
ការ បៃជា ធិប តៃយៃយ  និង សិទ្ធិ- 
មនុសៃស នៅ កម្ពុជា គឺ ធ្វើ ឡើង 
ដោយ បៃយត័្ន បៃយៃង   គោរព នូវ 
កៃប ខ័ណ្ឌ អ្នក ការទូត បរទៃស 
ក្នុង រដ្ឋ មា្ចាស់ ផ្ទះ។ វ ជា ទមៃង់ 
មួយ ដៃល គៃ មិន អាច វយ តម្លៃ 
បាន ថ ជា ការ ជៃៀត ជៃក ផ្ទៃ- 
ក្នុង របស់ កម្ពុជា »  ។ 

 លោក  បាន ថ្លៃង ថ  បៃទៃស 
អូស្តៃ លី មាន ឥរិយ បថមួយ 
ខុស ពី បៃទៃស មួយ ចំនួន ដៃល 
មាន ឥរិយបថ  ហាក់ ដូច ជា 
បង្គាប់ បញ្ជា ឬ ជៃៀត ជៃក ផ្ទៃ- 
ក្នុង របស់ កម្ពុជា   ប៉ុន្តៃ មាន 
ឥរិយ បថ បៃប ស្ថាបនា។   ឥរិ- 
យ បថ បៃ ប ស្ថាបនា នៃះ គ ឺជាអ្វ ី
ដៃល រដា្ឋាភិបាល ងយ នឹង 
ទទួល យក៕   

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ លោក ស ខៃង រដ្ឋ - 
មនៃ្ដ ីកៃសងួ មហាផ្ទៃ បាន បញ្ជា ឱៃយ 
គណ ៈបញ្ជាការឯក ភាព រាជ ធានី - 
ខៃត្ដទាំងអស់   តៃូវ យកចិត្ដ ទុក - 
ដាក់  ធ្វើ ការ តៃួត ពិនិតៃយ លើ ការ- 
ផ្ដល់ សៃវ ពន្លត់ អគ្គិភ័យ  របស់  
សមត្ថ កិច្ច ដោយ មិន តៃូវ ឱៃយមាន 
ការ ទារ ថ្ងៃ សៃវ ពន្លត់ អគ្គិភ័យ   ពី 
ពល រដ្ឋ រង គៃះ ឡើយ  ពីពៃះ 
ឡាន ពន្លត់ អគ្គភ័ិយ ជា ឡាន រប ស់ 
រដ្ឋ  បៃើ បៃង សំង របស់ រដ្ឋ។

លោក ស  ខៃង  បាន ថ្លៃងក្នុង  
ពៃល ធ្វើ ជា អធិបតី  ទិវ អន្តរ ជាតិ 
រំឭក ដល់ ជន រង គៃះ ដោយ 
គៃះ  ថ្នាក់ ចរា ចរណ៍ ផ្លូវ គោក  
លើក ទី ១៥ នៅ ខៃត្ត កណ្ដាល 
កាល ពី មៃសិល មិញ  ថ នៅពៃល 
មាន ករណី អគ្គិភ័យ កើតឡើង 
បៃជាជន ជា អ្នក រងគៃះបាន 
ហៅរក ឡាន ទឹក។ ក៏ប៉ុន្ដៃមាន 
កន្លៃង ខ្លះ  ឡាន ទកឹ  មនិ អាច ចលូ 
បាញ់ ទឹក ពន្លត់ អគ្គិភ័យ បាន ទៃ 

ដោយសរ ផ្លូវ មាន ភាព ស្មុគ- 
ស្មាញ ។  លោក បញ្ជាក ់ ថ ៖«ប៉នុ្តៃ 
[ឡាន ពន្លត់ អគ្គិភ័យ ] ទៅដល់ 
ហើ យ  ក៏ឈរ ពៃង ពៃត នៅ 
កន្លៃង កើត ហៃតនុោះ តៃ អតទ់ាន ់
បាញ់  ទឹកទៃ  នៅតថ្លៃ គា្នា សិន។  
រឿង នៃះសមត្ថ កិច្ច យើង ខុស- 
ហើយ បៃតិបត្ដិករយើង ខុស- 
ហើយ។  ដូច្នៃះ  គៃប់ កន្លៃង ជា - 
ពិសៃស ទីបៃជុំ ជន ទី កៃុង គឺតៃូវ 
មើល រឿង នៃះ។  ឡាន ពន្លត់ អគ្គ ិ- 

ភយ័ជា ឡាន របស ់រដ្ឋ  បៃង របស ់
រដ្ឋ លោក [សមត្ថ កិច្ច]  សីុ បៃក់ - 
ខៃ រដ្ឋ»។ លោក ស ខៃង បាន 
លើក ឡើងថ ជាការពិត ហើយ  
បៃកខ់ៃ សមត្ថ កចិ្ច ពន្លត ់អគ្គភិយ័ 
តចិ តចួ កៃសងួ  យលប់ញ្ហានៃះ គ ឺ
តៃវូ មាន គោល នយោ បាយ លើក- 
ទឹក ចិត្ដក៏ប៉ុន្ដៃ មិន តៃូវ បំពៃញ បៃ - 
សក  កម្ម ដោយ យក សៃវ ពន្លត់ អគ្គ ិ- 
ភ័យ ធ្វើ អាជីវកម្ម សមៃប់  ផល- 
បៃយោជន៍ ផ្ទាល់ ខ្លួន ឯង  នោះ ទៃ 

គឺ  វ ខុស ចៃបាប់  ។  លោក ថ្លៃង ថ ៖ 
«ដូច្នៃះសូម ឱៃយ គណ ៈបញ្ជា ការ- 
ឯក  ភាព រាជ ធាន ី- ខៃត្ដ ទាងំអស់ 
យកចិត្ដ ទុកដាក់ ដើមៃបី នឹង តៃួត- 
ពិនិតៃយ បញ្ហា នៃះ  ដោះ សៃយ  បញ្ហា 
នៃះ កុំ ឱៃយ វ កើត មាន»។ លោក ថ ៖ 
«យើង សុខ ចិត្ដ បន្ថៃម បៃក់- 
ឧបត្ថម្ភ ឬ បៃក ់លើក ទកឹចតិ្ដ ក្នងុ 
ករណី នីមួយ ៗ  ទៅវិញកុំ ឱៃយ ទៅ 
តថ្លៃ ពី បៃ ជា ជន ។ ទៅ តថ្លៃ យ៉ាង- 
ម៉ៃច បើ គា្នា  [ពលរដ្ឋ ]  កំពុងតៃ រង - 
គៃះភ្លើង វឆៃះ ផ្ទះ ហើយទៅ 
តថ្លៃ ថ បុ៉ណ្ណៃះ មក បាន ខ្ញុ ំបាញ់  ឱៃយ   
មិន ងប់ គា្នា ទៀត ហើយ ។  បាន លុ យ 
ពណី មក ឱៃយ បើ លយុ ជនួ អ ី វ នៅ  
ក្នុង ភ្នក់  ភ្លើង នោះ ទៅ ហើយ »។  

លោក នៃត វនា្ថា បៃធាន នាយ ក- 
ដា្ឋាន បង្ការ ទប់ស្កាត់ និង ពន្លត់ អគ្គ ិ- 
ភ័យ  នៃ អគ្គស្នង ការ ដា្ឋាន នគរ - 
បាលជាតិ  ថ្លៃង  ពី មៃសិលមិញ ថ 
ក្នុង នាម  សមត្ថ កិច្ច អនុវត្ដ ចៃបាប់ 
នងឹ  អនវុត្ដ តាម អនសុសន ៍របស់ 
ថ្នាក់ ដឹក នំា និង ចាត់ វិធាន ការ មិន- 
ឱៃយ មាន ភាព មិន បៃកៃតី ណមួយ 

កើត ឡើង  ចំពោះ ការ ផ្ដល់ សៃវ 
ពន្លត់ អគ្កភ័ិយ ជូន ដល់ បៃជា ពល រដ្ឋ 
រងគៃះ នោះទៃ ។  លោកថ្លៃង ថ ៖ 
«យើង នឹង អនុវត្ដ  និង ចាត់  វិធាន - 
ការដាច់ ខាត ទៅលើ កៃមុ សមត្ថ - 
កិច្ច ពន្លត់ អគ្គិភ័យ ពិសៃស អង្គ - 
ភាព ពន្លត់ អគ្គភ័ិយ រាជ ធានី - ខៃ ត្ដ 
ឱៃយ បាន មុឺង មា៉ាត់ និង តាម ដាន  
ឃ្លាំមើល រាល់ ការ អនុវត្ដ ការងរ 
របស់ សមត្ថ កិច្ច នៅពៃល មាន 
ករណី អគ្គិភ័យ កើត ឡើង  ដើមៃបី 
ចៀសវងមិន  ឱៃយ ភាព អសកម្ម 
កើត ឡើង ឡើយ  »។  

តាម របាយ ការណ៍ របស់ នាយ ក-  
ដា្ឋាន បង្ការ ពន្លត់ អគ្គិ ភ័យ  និង 
សង្គៃះ  ឱៃយ ដឹង ថ  គៃះ អគ្គិភ័យ 
នៅ ក្នងុ ឆ្នា២ំ០២០  បាន កើត ឡើ ង  
ចំនួន   ៩៣៧ ករណី  បណ្ដាល ឱៃយ 
មនុសៃស  ២៤ នាក់ ស្លាប់  និង  ៣៦ 
នាក់ ទៀត រង របួស ។  គៃះ អគ្គិ- 
ភយ័ ឆ្នា ំ២០២០ កើន ឡើង ២២០ 
ករណី  បើ ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៩ ។  
ក្នងុ នោះ មាន ផ្ទះ ចនំនួ  ៧០៧ ខ្នង  
និង តូប លក់ ដូរ ចំនួន  ៥៩៤ ខ្នង  

ពៃម ទាំង ទៃពៃយ សមៃបត្តិ ជា ចៃើន 
ទៀត បាន រង ការ ឆៃះ ខូច ខាត ។

លោក  សន ជ័យ  បៃធាន អង្គ-
ការ សម្ពន័្ធ គណ នៃយៃយ ភាព សង្គម 
កម្ពជុា សង្កៃត ឃើញ ថ កន្លង ទៅ 
ស្ថាន ភាព ជា រួម ក្នុង ការបង្ការ 
ពន្លត់ អគ្គិ ភ័យ  នៅ ភ្នំពៃញ  និង 
តាម បណ្ដា ខៃត្ត  គឺ ឃើញ មាន 
តួអង្គ ជាចៃើន ដៃល ចៃញពី ខាង 
មន្តៃ ីប៉លូសិ ផង នងិ មន្តៃ ីទាហាន 
ផង ។  បុ៉ន្ដៃ លទ្ធផល ដៃ ល  ជន រង- 
គៃះ ទទួល បាន ហាក់ មិន  ល្អ បៃសើរ 
ការជយួ សង្គៃះ ភាគចៃើ ន ទទលួ-  
បាន លទ្ធផល តចិតចួ ហើយ ផ្ទយុ 
ទៅវិញ ការ ខូច ខាត  ទៃពៃយ សមៃបត្តិ 
ពល រដ្ឋ  មាន  សភាព ធ្ងន់ធ្ងរ ។ « យើ ង 
ឃើ ញថ យន្តការ និង របៀប ឆ្លើយ - 
តប ការ  ពន្លត់ អគ្គិភ័យ នៅ មាន 
បញ្ហា ចៃើន ណស់ ដៃល តៃវូ កៃ - 
លម្អ និ ង បាន លៃច ឮ ពាកៃយ ដដៃល ៗ  
គឺ ជន រងគៃះ តៃវូ បង់ លុយ ដើមៃបី 
ទទួ ល  បាន ការជួយ សង្គៃះ  សៃប- 
ពៃល  ផ្លវូចៃបាប់ មិន តមៃវូ ឱៃយ ជន រង - 
គៃះ តៃវូ បង់ លុយ  នោះទៃ » ៕

លោកសេ ី សឿង  រដ្ឋ ចាវី រដ្ឋលេខាធិការ កេសួង ការ បរទេស  ក្នងុ កិច្ច បេជំុ កម្ពជុា-អូស្តេលី។ រូបថត កៃសួងការបរទៃស

លោក ស ខ្រាង ៖ ការ ទារថ្ល្រា ស្រាវា ពន្លត់ អគ្គភ័ិ យពី ប្រាជា ពល រដ្ឋ រង គ្រាះ គឺខុស 

លោក ស ខេង ថ្លេង កាល ពីថ្ងេមេសិលមិញ   ។ រូបថត កៃសួង មហាផ្ទៃ 
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តពីទំ ព័រ ១... កើត មាន កូវី ដ ១ ៩ ។ 
 ការ រក ឃើញ ជា លើក ដំបូង 

នៃះ  តៃូវ បាន បង្ហាញ ក្នុង ទិន្ន- 
ន័យ បំពៃញ បន្ថៃម ពី  « ការ វាយ-  
តម្លៃ រហ័សរ បស់ អង្គការ សហ- 
បៃជា ជាតិ លើ  ផល ប៉ះពាល់ 
សង្គម សៃដ្ឋ កចិ្ច   ដៃល បង្ក ឡើង 
ដោយ ជំងឺ កូ វីដ ១៩  នៅ កម្ពុជា      
ដៃល ចៃញ ផៃសាយ រួម គ្នា កាល ពី 
មៃសិល មិញ   ដោយ យូ នី សៃ ហ្វ 
(UNICEF)   អង្គការ សៃបៀង  
និង  កសិកម្ម នៃ សហ បៃជា ជាតិ 
( FAO)  កម្ម វិធី សៃបៀង អាហារ 
ពិភព លោក ( WFP)  និង 
អង្គការ សុខ ភាព ពិភព លោក    
( WHO ) ។   តាម សៃច ក្ត ីបៃកាស 
រួម របស់ អង្គ ការ ទាំង  ៤  ស្តីពី 
ការ រក ឃើញ នៃះ   បាន ដងឹ ឱៃយ ថា  
ទោះ ជា លទ្ធភាព ទទួល បាន 
អាហារ នៅ កម្ពុជា  មិន រង ផល- 
ប៉ះ ពាល ់ធ្ងនធ់្ងរ ក ៏ដោយ  ក ៏បៃជា- 
ជន តៃូវ បង្ខំ ចិ ត្ត បៃើបៃស់ យុទ្ធ- 
សាស្តៃ ទប់ទល់ មួយ ចំនួន ដូច- 
ជា ខ្ចី សៃបៀង គៃ  កាត់ បន្ថ យ 
បរិមា ណ អាហារ សមៃប់ ហូប- 
ចកុ  នងិ ពងឹ ផ្អៃក កាន ់តៃ ខ្លាងំ ជា ង 
មុន លើ ជមៃើស អាហា រ ដៃល 
មាន តម្លៃ ថោក ។   

 សៃច ក្តី បៃកាស ព័ត៌ មាន 
ដដៃល  បាន ឱៃយ ដឹង ថា ៖  «គៃសួារ 
តៃវូ បៃើបៃស់ យុទ្ធ សាស្តៃ ទប់ ទល់  
ដៃល រឹតតៃ បង្ក ផល ប៉ះពាល់ 
ក្នុង រយៈ ពៃល វៃង  ដូច ជា កាត់- 
បន្ថយ ការ ចំណាយ លើ សៃវា ចំា- 

បាច ់សខំន់ៗ    ដចូ ជា សៃវា អបរ់ ំ 
និង សុខភាព   កា រ លក់ ទៃពៃយ 
សមៃបត្តិ ដៃល មាន បៃ យោជន៍ 
សមៃប់ ផលិត ភាព   និង បញ្ជូន 
សមា ជិក គៃួសារ ទៅ រក ការងរ 
ធ្វើ នៅ ខៃត្ត ផៃសៃង ទៀត ជា ដើម ។ 

 ការ ទទួល រង នូវ វិបត្តិ ដៃល 
បណា្តាល មក ពី ជំងឺ កូ វីដ  ១៩  
បាន នាំ ឱៃយ តម្លៃ សៃបៀង មាន ការ 
កើន ឡើង ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០   ជា- 
ពិ សៃស  តម្លៃ សាច់  ស៊ុត   និង 
ផលិត ផល សាច់  តៃី  នៅ ទីកៃុង 
ភ្នពំៃញ   នងិ តម្លៃ បន្លៃ សៃស ់ នៅ 
ផៃសារ តាម បណា្តា ខៃត្ត នានា ។  
ទោះ ជា កៃយ មក តម្លៃ ទំនិញ 
ទាំង នៃះ  ស្ថិត នៅ ហ្នឹង វិញ ក៏- 
ដោយ  ក៏ បៃជា ពលរដ្ឋ ជា ចៃើន 
គៃ ួសារ បាន កាត់ បន្ថយ បរមិាណ 
អាហារ   និង ភាព ចមៃុះ នៃ 
អាហារ របស ់ពកួ គៃ  ជា ពសិៃស 
បៃភៃទ  អាហារ សខំន់ៗ  ដចូ ជា  
អាហារ សមៃបូរ ដោយ បៃូតៃ អីុន 
 ឬ វីតា មីន អា   និង ជាតិ ដៃក ជា 
ដើម។   នៃះ បើ តាម ការ រក ឃើញ 
របស់ អង្គ ការ សហ បៃជា ជាតិ 
ទាំង នោះ ។ 

 ការ រក ឃើញ  បាន បញ្ជាក់ ឱៃយ 
ដឹង ថា ៖  « ផល ប៉ះពាល់ ទាំង- 
នៃះ បង្ក ឱៃយមាន ការ ពៃួយ បារម្ភ 
ជាង គៃ  ចពំោះ សមាជកិ គៃសួារ 
ងយ រង គៃះ  ជា ពិសៃស ស្តៃី 
មាន ផ្ទៃ ពោះ  និង កុមារ។  បញ្ហា 
ទាំង នៃះ មាន ការ កើន ឡើង នៅ 
ក្នុង រយៈពៃល ដៃល តៃូវបាន 

អង្កៃត  កាល ពី ខៃ សីហា  ៣០ 
ភាគ រយ  នៃ របប អាហារ របស់ 
ស្តៃី  ពុំបាន ឈាន ទៅ ដល់ 
កមៃិត ចមៃុះ អបៃប បរ មា  ប៉ុន្តៃ 
ភាគ រយ នៃះ កើន ឡើង ដល់   
៥០ ភាគ រយ   នៅ ខៃ វិច្ឆិកា ។ 

 អង្គ ការ ទាងំ ៤ នៃះ  បាន លើក- 
ឡើង ក្នុង សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌- 
មាន រួម ថា  ជា កិច្ច ខិត ខំ បៃឹង- 
បៃង កាត់ បន្ថយ ការ លំបាក  
នងិ បពំៃញ តមៃ ូវ ការ របស ់បៃជា- 
ពលរដ្ឋ  រា ជ រដ្ឋាភិ បាល កម្ពុជា 
បាន ពងៃីក កម្មវិធី ឧបត្ថម្ភ សាច់- 
បៃក់ ជូន គៃួសារ កៃីកៃ  និង 
ងយ រង គៃះ ចំនួន   ៦០ មុឺន 
នាក់  ក្នុ ង អំឡុង ពៃល បៃយុទ្ធ 
នឹង ជំងឺ កូ វីដ១៩។  

ទោះ ជា បៃប នៃះ ក្ត ី រា ជ រដ្ឋាភ-ិ 
បាល ចំាបាច់  តៃូវមាន ការ វិនិ- 
យោគ បន្ថៃម ទៀត  ដើមៃបី ពងៃីក 
កម្មវិធី ជំនួយ សង្គម   និង ធានា 
ឱៃយ មាន ការ កៃ លម្អ បៃព័ន្ធ សៃបៀង  
សដំៅ បង្កើន ផលតិ ភាព   សវុត្ថ-ិ 
ភាព អាហារ  និង ការ ពារ បៃជា - 

ពលរដ្ឋ មិន ឱៃយ បាត់ បង់ ការងរ  
ហើយ ក្នុង ពៃល ជា មួយ គ្នា  
ជំរុញ តមៃូវ ការ សៃបៀង ដៃល 
ផលិត  និង កៃ ច្នៃ ក្នុង សៃុក។ 

 លោក   តូច   ចាន់ នី  អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ កៃសួង សង្គម កិច្ច  អតីត 
យុទ្ធ ជន  និង យុវ នីតិ សមៃប ទា 
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី 
មៃសលិ មញិ ថា  លោក មនិ អាច ធ្វើ 
ការ អតា្ថា ធិបៃបាយ អ្វី ជុំវិញ   ការ រក- 
ឃើញ រួម របស់ អង្គ ការ ទាំង- 
នោះ ទៃ  ដោយ សារ តៃ លោក 
មិន ទាន់ ទទួល បាន របាយ- 
ការណ៍ លម្អិត ណា មួយ នៅ- 
ឡើយ ទៃ។   

ប៉ុន្តៃ លោកបាន បញ្ជាក់ ថា  
ក្នងុ ពៃល នៃះ រាជ  រដ្ឋាភ ិបាលនៃ 
ពៃះ រាជា ណាចកៃ កម្ពុជា   បាន 
ពងៃកី កញ្ចប ់ថវកិា ជា ចៃើន   ក្នងុ 
ការ ផ្តល់ ជំនួយ ដល់ ពល រដ្ឋ 
ដៃល បៃឈម  និង ងយ រងគៃះ 
ពី ការរីក រាល ដល ជំងឺ កូ វីដ ១៩   ។ 

 លោក  ចាន់នី បាន បញ្ជាក់ 
ផងដៃរ ថា ៖  « ពាក់ ព័ន្ធ ជំនួយ 

សង្គម នៃះ  រដ្ឋាភ ិបាល បាន ដក ់
ចៃញ កម្មវិធី២  គឺទី១   ការ ផ្តល់ 
សាច់ បៃក់ ដល់ ស្តៃ ីមាន ផ្ទៃ ពោះ  
និង កុមារ អាយុ កៃម   ២ ឆ្នាំ   
ដៃល យើង អនុវត្ត ជាង  ១ឆ្នាំ 
ហើយ។   កម្ម វធិ ីទ ី២  គ ឺផ្តល ់ជនូ 
សាច់ បៃក់ ដល់ គៃួ សារ កៃីកៃ  
និង ងយ រង គៃះ  យើង អនុ វត្ត 
បាន បៃមាណ   ៧  ខៃ ហើយ។   
គោល ដៅ គឺ កាត់ បន្ថយ ការខ្វះ 
អាហា រូប ត្ថម្ភ នៃះឯ ង   ពៃះ 
វិបត្តិ កូ វីដ នៃះ   គឺ  ប៉ះ ពាល់ ខ្លាំង 
ដល់ អាហា រូប ត្ថម្ភ » ។  

សមៃប់ គមៃង ទៅ ថ្ងៃ អនា គត   
លោក  តចូ   ចាន ់ន ី  បាន អះអាង 
ថា  រាជ រដ្ឋាភ ិបាល  កពំងុ សកិៃសា 
អំពី គមៃង ថ្មី ៗ  បន្ថៃម ទៀត   
ទាក់ ទង នឹង កញ្ចប់ គៃួសារ   
ដើមៃបី ផ្តល់ ជូន ពលរដ្ឋ កៃីកៃ នៅ 
ក្នងុ បៃទៃស   ឱៃយ អាច ទទលួ បាន 
លទ្ធភាព ល្អ បៃសើរ  ក្នុង ពៃល 
ដៃល ពិភព លោក   និង កម្ពុជា   
កំពុង បៃ ឈម នឹង វិបត្តិ ជំងឺ 
កូ វី ដ   ១៩ ។ 

លោក សៃ ី  ហ្វ ័រូ ហ្គ  ហ្វ យូ- 
ហៃសិថ  នាយកិា យ ូន ីសៃ ហ្វ បៃចា ំ
បៃទៃស កម្ពជុា  បាន នយិាយ ថា   
បញ្ហា ខ្វះ អាហា រូបត្ថម្ភ   គឺ ជា 
បញ្ហា បៃឈម ជា យូរ មក ហើយ 
នៅ កម្ពជុា  ដៃល តៃវូ បាន ទទលួ 
សា្គាល់ ដោយ រាជ រដ្ឋាភិ បាល   
និង ដៃគូ អភិ វឌៃឍន៍ នានា។  

លោក សៃី បន្តថា  ក្នុង ទស- 
វតៃសរ៍ ចុង កៃយ នៃះ  មា ន ការ- 
សមៃច បាន វ ឌៃឍ ន ភាព ជា ចៃើន  
ប៉ុន្តៃ ជំងឺ កូ វីដ១៩  កំពុង ធ្វើ ឱៃយ 
វឌៃឍន ភាព ទាំង នោះ បាត់ បង់ 

ទៅ បន្តិ ច ម្តង ៗ  ។   
 លោក សៃី បញ្ជាក់ ថា ៖ « ការ- 

ពងៃីក វិសាល ភាព កម្ម វិធី ឧប- 
ត្ថម្ភ សាច់ បៃក់  បាន ជួយ កាត់- 
បន្ថយ ការលំ បាក  ប៉ុន្តៃ ដើមៃបី 
ការពារ វឌៃឍន ភាព ដៃល ទទួល 
បាន កន្លង មក   និង ដើមៃបី ឆ្លើយ- 
តប នឹង ហានិ ភ័យ បង្ក ដោយ ការ- 
កើន ទៃបើង នៃ បញ្ហា កៃិស កៃិន  
និង ស្គម សា្គាំង របស់ កុមារ  កា រ- 
វិនិ យោគ លើ អំ ទៃបុ ង ពៃល ១ ០០០ 
ថ្ងៃ ដំបូង នៃ ជីវិត ទារក  គឺ មាន 
សារៈ សំខន់ ណាស់។  ការ- 
វនិយិោគ បៃប នៃះ ក ៏នងឹ ចលូ រមួ 
ចំណៃក លើក កម្ពស់ ការ ទទួល 
បាន ការ អប់រំ  និង ផលិត ភាព 
សមៃប់ ជីវិត កុមារ មា្នាក់ៗ ពៃញ 
មួយ ជីវិត ។   បៃទៃស កម្ពុជា  គឺ  
ជា បៃទៃស មួយ ក្នុង ចំណោម 
បៃទៃស ជា ចៃើន  ដៃល មាន 
អតៃ ខ្វះ អាហារបូ ត្ថម្ភ ខ្ពស ់ជាង 
គៃ  ដៃល ក្នុង នោះ  កុមារ អាយុ 
កៃម   ៥ ឆ្នាំ  មាន ៣២ ភាគរយ  
តៃូវ បាន រ ក ឃើញ ថា មាន បញ្ហា 
កៃិស កៃិន  និ ង ១០ ភាគ រយ  
មាន បញ្ហា ស្គម សា្គាំង។   សា្ថាប័ន 
សហ បៃជា ជាតិ ទំាង ៤  បា ន 
បៃកាស ប្តៃជា្ញា សហ ការ ជា មួយ 
គៃប ់ដៃគ ូទាងំអស ់  ដើមៃប ីឈាន 
ទៅ សមៃច គោល ដៅ  ដៃល តៃវូ 
បាន ដក់ ចៃញ នៅ ក្នុ ង យុទ្ធ- 
សាស្តៃ ជាតិ ស្តីពី សន្តិសុខ 
សៃបៀង  នងិ អាហា របូ ត្ថម្ភ  សដំៅ 
ឱៃយ កុមារ គៃប់រូប បាន ទទួល 
អាហា រូប ត្ថម្ភ កាន់ តៃ បៃសើរ  
និង អាច ចាប់ ផ្តើម ជីវិត របស់ 
ពួក គៃ បាន កាន់ តៃ ល្អ ៕ 

អោម ប៊ុនធឿន 

ភ្នំពេញៈ មន្ទីរ អប់រំ  យុវជន  និង 
កឡីា រាជធាន ីភ្នពំៃញ  គៃ ង ផ្លាស-់  
ប្តូរ គៃូ  បងៃៀនមា្នាក់ ឱៃយទៅ បមៃើ - 
ការងរ កន្លៃងផៃសៃង  កៃយពី រក- 
ឃើញ ពាកព័់ន្ធ  នឹងភាពមនិ បៃកៃត ី  
ទារ លយុ ព ីសសិៃសនៅ សាលា បឋម-   
សិកៃសា សន្ធរម៉ុក។ ចំណាត់ ការនៃះ 
ធ្វើឡើងបនា្ទាប់ពី មាន ការ បង្ហាះ 
ហ្វៃសប៊ុក  រិះគន់ គៃូ បងៃៀនពី 
សំណាក់ អាណាពៃយាបាល សិសៃស  
ថា  គៃបូងៃៀន គតិតៃ ព ីលយុ  មិន 
គិត ពី គុណធម៌  ដោយ បាន យក 
លុយ ៦ មុឺន រៀល ក្នុង ១ខៃ។ 

បៃធាន មន្ទីរ អប់រំ  យុវជន  និង 
កឡីា  រាជធាន ីភ្នពំៃញ លោក ហៃម 
សុីណារ៉ៃត  បៃប់ ពីមៃសិល មិញ  ថា  
មន្ទីរ អប់រំ  និង គណៈ គៃប់ គៃង 
សាលា បឋម សកិៃសា សន្ធរម៉កុ  នងឹ 
មាន  វិធាន ការ ផ្លាស់ប្តូរ ទីកន្លៃង 
ធ្វើការ របស ់គៃ ូមា្នាក ់ដៃល ពាកព់ន័្ធ 
ក្នុង ការយក លុយ ពី សិសៃស ឱៃយ ទៅ 
ធ្វើការ នៅ កន្លៃង ផៃសៃង។  ប៉នុ្តៃ លោក   
មិនបាន បញ្ជាក់ អត្ត សញ្ញាណ   

របស់ គៃូ នោះ ឡើយ។ លោកថា៖ 
« យើង គៃនត់ៃ អាច បៃប ់បាន ថា  
ខង មន្ទីរ មានវិធានការ រដ្ឋបាល 
ផ្លាស់ ចៃញ អ៊ីចឹង  ប៉ុន្តៃ កុំ បៃើ ចំ 
ឈ្មោះ គៃ  កាល ណា បៃើ ចំ ឈ្មោះ 
គៃ ជារឿង មិន សម គួរ ទៃ»។ 

កាលពី ថ្ងៃទី១  កុម្ភៈ លោក 
បៃធានមន្ទរី   ឱៃយដងឹថា លោក  បៃ ប ់   
កៃុម ការងរ ឱៃយចុះ ដោះសៃយ ១ 
ជំហាន ហើយ  គឺ ចុះទៅ ធ្វើការ-  
បៃជុ ំអបរ់ ំ ណៃនា ំពបីញ្ហា ផ្លវូចៃបាប ់
ដល់ លោក គៃូ  អ្នកគៃូ ទាំងអស់ 
ក្នងុ សាលា បឋម សកិៃសា សន្ធរ ម៉កុ ។  
លោកថា បើ រក    ឃើញ   មាន  ករ ណ ី 
នោះ ពិត មៃន នឹង មាន វិធានការ 
ដោយ មិន     លើក លៃង ឡើយ។ 

លោក អុវី ប៊នុធឿន  ជាអាណា- 
ពៃយា បាល មា្នាក់ ដៃលមាន កូន រៀន 
នៅ សាលា បឋម សិកៃសា សន្ធរម៉ុក  
បានសរសៃរ លើ គណនី  ហ្វៃស- 
ប៊ុក  របស់ លោក  នៅ ថ្ងៃទី២៨  ខៃ 
មករា ថា  កនូសៃ ីលោក តៃវូ បាន គៃ ូ
បណ្តៃញ ចៃញ ព ីថា្នាក ់ ដោយ បោះ- 
សម្ត ីថា  បើ មនិ រៀន គរួ ទៃ  ទៅ  រក គៃ ូ 
រក សាលា ណា រៀន ផៃសៃង ទៅ  នៅ 

សាលា សន្ធរម៉ុក  បើ មិនរៀន គួរ 
ក៏តៃូវ បង់ លុយ ដៃរ។ លោក 
បញ្ជាក់  ក្នុង សំណៃរ ថា  ថ្លៃ រៀន គួរ 
ដឹង គុណ គៃូ ១ខៃ ៦មុឺន រៀល។ 

ថ្លៃង បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ព ីថ្ងៃទ១ី  
កមុ្ភៈ  លោក ប៊នុធឿន  បានបង្ហាញ 
ពី ចំណាប់ អារម្មណ៍ ថា  លោកគៃូ  
អ្នកគៃូ មុខ លុយ  គិតតៃ លុយ មិន 
គតិ ព ីគណុធម ៌បៃប នៃះ  មនិតៃវូ ឱៃយ 
កើត មាន នៅ សង្គម កម្ពុជា ទៃ។ 
លោក ថ្លៃង ថា ៖«ខ្ញុំ ចង់បាន គៃូ 
ដៃល  មាន គុណ ធម៌  ជាគៃូ ចៃះ 
សៃឡាញ់ សិសៃស  យល់ចិត្ត សិសៃស  
និង ខ្លាច សិសៃស ល្ងង់»។ 

អ្នក សៃី  សៃីណៃត  ជាអាណា- 
ពៃយាបាល សិសៃស មា្នាក់ ទៀត បាន- 
សរសៃរ បង្ហាះ លើ ហ្វៃសប៊ុក កាល -  
ព ីថ្ងៃទ៣ី០  មករា  ថា កនូ បៃសុ  ពៅ   
របស់ អ្នកសៃី រៀន ថា្នាក់ ទី៦  នៅ 
សាលា សន្ធរម៉កុ ដៃរ  គៃ ូទារ លយុ 
៦ មុឺន រៀល តាំងពី ថ្ងៃ ចូល រៀន 
ទ១ី ។  អ្នកសៃ ីបាន សួរ ព ី  ការបង-់ 
ថ្លៃ នោះ  ហើយ បាន ទទលួ  ចម្លើយ 
ថា  នោះ ជាការ បង់ថ្លៃ ការដឹង- 
គុណ របស់ ឪពុក មា្តាយ ចំពោះ គៃូ  

ដៃលគត់ មើល  និង បងៃៀន។  
អ្នកសៃី ថ្លៃងថា ៖«អុញ !ខ្ញុំ គំង 

ហ្មង   ពៃះ ខ្ញុ ំអត ់ចង ់នយិាយ ចៃើន  
ជាមយួ គត។់ នៅ មាន ចៃើន  ទៀត  
ដៃល គត់ និយាយ មក កាន់ ខ្ញុំ។ 
អស ់អារម្មណ ៍គោរព អាលងី  បនា្ទាប-់ 
មក ទៀត  ទារ លយុ មា្នាក ់២មុនឺ រៀល   
ទញិ កង្ហារ  ហើយ ថា្នាក ់គត ់ សសិៃស 
សរបុជាង ៣០ នាក ។់  ខ្ញុ ំសុ ំសរួ ដចូ 
ឆោត  អារឿង លយុ ទញិ កង្ហារ ហ្នងឹ  
គ ឺទញិ រាល ់ឆ្នាឱំៃយ តៃ ពៃល ចលូ រៀន  
គឺ បៃមូល ហើយ  អត់ យល់» ។  

សិសៃស ថា្នាក់ ទី៦ សាលា បឋម- 
សកិៃសា សន្ធរម៉កុ  ឱៃយដងឹ ថា  ពតិ ជា 
មាន ករណី គៃូ យក លុយ បៃចាំ ខៃ 
មៃន  ជាថ្នូរ នឹង ការបងៃៀន គួរ 
បន្ថៃម ចំណៃះ ដឹង។  កៃុម ក្មៃងៗ 
បៃបថ់ា  ការបង ់ថ្លៃ ឱៃយ គៃ ូអាច បង ់
កន្លះ ខៃ ម្តង  ឬក៏ ១ខៃ ម្តង ក៏ បាន ។ 

 កៃមុ សសិៃស ដៃលបាន ជបួ ផ្ទាល ់
ជាមយួ ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍  ព ីថ្ងៃ ទ១ី  កមុ្ភៈ   
បៃប់ ក្នុង លក្ខខណ្ឌ មិន បញ្ចៃញ  
ឈ្មោះ ថា ៖«គៃូ ឱៃយ ចូល រៀន ទាំង- 
អស ់គ្នា  អត ់ចលូ អត ់បាន  ទៃ  ហើយ   
ចលូ រៀន អត ់បងល់យុ ក ៏អត ់បាន 

ដៃរ  ក្នុង ១ខៃ តៃូវ បង់ ៦មុឺន រៀល 
សមៃប ់ការរៀន គរួ  សមៃប ់ថា្នាក ់
ទី៥  រៀន ក៏បាន អត់ ក៏បាន  ប៉ុន្តៃ 
ថា្នាក់ ទី៦  អត់រៀន អត់ បាន ទៃ»។  

លោកគៃ ូអ្នកគៃ ូនងិ នាយក សា- 
លា  បឋម សិកៃសា សន្ធរម៉ុក  មិន អធិ- 
បៃបាយ អ្វី ទៃ ជុំវិញ បញ្ហា នៃះ  ប៉ុន្តៃ 
លោក ពៃប កមុ្ភៈ  បៃធាន ការយិា- 
ល័យ បឋម សិកៃសា នៃ មន្ទីរអប់រំ 
រាជធាន ីភ្នពំៃញ  បានឱៃយដងឹ កៃយ   
កិច្ច បៃជុំ បិទទា្វារ ពៃញ ១ ពៃឹក   នៅ 
សាលានោះ  កាលព ីថ្ងៃទ១ី  កមុ្ភៈ ថា   
ក្នុង កិច្ចបៃ ជ ុំ លោក បង្ហាញ ពី ផ្លូវ- 
ចៃបាប់  ជូន បុគ្គលិក អប់រំ ទាំង អស់  
ជាពិ សៃស    លោកគៃូ អ្នកគៃូ។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«យើង បាន- 
បង្ហាញ អពំ ីចៃបាប ់ ផ្លវូ ចៃបាប ់ជនូ គត ់ 
ដូចជា ចៃបាប់ ស្តីពី ការអប់រំ  ចៃបាប់ 
បៃឆងំ អពំើ ពកុរលយួ  ចៃបាប ់សហ-   
លក្ខន្តិកៈ មន្តៃី រាជការ សុីវិល  
សៃច ក្តី ណៃនាំ ផៃសៃងៗ របស់ កៃ- 
សួង អប់រំ  ដៃល ណៃនាំ ឱៃយ ទប់- 
សា្កាត់ បាតុភាព មិនបៃកៃតី  និង 
សៃចក្តី ណៃនាំ របស់ មន្ទីរ អប់រំ  
ក្នុង ការទប់សា្កាត់ បញ្ហា គៃូ ប៉ះ- 

ពាល់ លើ សិសៃស ផង ដៃរ»។ 
បើ តាម លោក ពៃប កមុ្ភៈ  សមៃប ់  

អ្នកដៃល បានបៃពៃឹត្ត កំហុស ផ្លូវ- 
ចៃបាប ់មាន ចៃង ជាកស់្តៃង ទៅតាម- 
កមៃិត កំហុស ដៃល បុគ្គល បាន  ធ្វើ-  
ឡើង។ លោក បន្តថា ៖«ទ១ី អ្នក ណា   
ដៃល បៃពៃតឹ្ត កហំសុ តៃមឹ ណា មយួ 
ទៅ  អាច តៃឹម ថា  អប់រំ  ណៃនាំ និង 
ធ្វើ កចិ្ចសនៃយា បញៃឈប ់អពំើ ហ្នងឹ ទៅ។ 
ចណំចុ ទ២ី  អាច ចលូ ដល ់ថា  ចាប-់ 
បង្ខឱំៃយ គត ់ផ្លាស ់ កន្លៃង ធ្វើការ  ទ៣ី  
គឺ អាច បង្កក បៃក់ខៃ គត់  ហើយ 
ចំណុច មួយ ទៀត  បើ នៅ ធ្ងន់ធ្ងរ គឺ 
តៃូវ បញៃឈប់ ពី កៃប ខ័ណ្ឌ»។ 

 លោក រស ់សវុាចា  អ្នក នាពំាកៃយ 
កៃសួង អប់រំ ថ្លៃង ថា  ក្នុង ករណី 
មាន ភាព មនិបៃកៃត ីណា មយួ ក្នងុ 
គៃឹះ សា្ថាន សកិៃសា   គ ឺគណៈ គៃប ់គៃង   
គៃឹះសា្ថាន សិកៃសាមាន វិធានការ រដ្ឋ- 
បាល  ដើមៃប ីដោះ សៃយ ទៅ តាម- 
ទដិ្ឋភាព ជាកស់្តៃង  ហើយ អាច មាន   
ការសហការ ជាមយួ មន្ទរី អបរ់ ំ ដៃល  
ជា សៃនាធិការ របស់ កៃសួង អប់រំ   
ក្នងុ ការ ដោះ សៃយ នៅតាម មលូ- 
ដ្ឋាន អប់រំ  យុវជន  និង កីឡា៕

របាយការណ៍...

មន្ទរីអប់រំ គ្រោងផ្លាស់ប្តរូគ្រោបូង្រោៀនម្នាក់ពាក់ព័ន្ធការទារលុយពីសិស្រោសនៅសាលាបឋមសិក្រោសាសន្ធរមុ៉ក ក្រោយពីការស្រោវជ្រោវ  

តំ បន់ពល រដ្ឋ កេ ីកេនៅ សង្កាត់ ផេសារដើម ថ្កវូ។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី
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នៅ សុីវុត្ថា

ភ្នពំេញៈ អគ្គនាយកដ្ឋាន កស-ិ 
កម្ម  នៃ កៃសងួ កសកិម្ម  រកុ្ខា បៃមាញ ់ 
នងិ នៃសាទ  រមួជាមយួ សមាគម- 
សហព័ន្ធ ផ្លាស់ប្តូរ វបៃបធម៌  និង 
សៃដ្ឋ កិច្ច កម្ពុជា -កូរ៉ៃ (CKEF) 
គៃង ចុះហត្ថលៃខា លើ អនសុៃសរ- 
ណៈ នៃ ករយោគយល់ (MoU) 
ស្តីពី គមៃង អភិវឌៃឍន៍ កសិដ្ឋាន 
វៃឆ្លាត (Smart Farm Project)  
ដៃល ជា គមៃង របស ់រដ្ឋាភិបាល 
នៃ សាធារណរដ្ឋ កូរ៉ៃ សមៃប់ 
អនុវត្ត នៅក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា។ 

ក្នុង កិច្ចបៃជុំ ជាមួយ លោក ងិន 
ឆយ  បៃតភិ ូរាជរដ្ឋាភបិាល កម្ពជុា 
ទទលួ បន្ទកុ ជាអគ្គនាយក នៃ អគ្គ- 
នាយកដ្ឋាន កសកិម្ម  ព ីថ្ងៃទ១ី  កមុ្ភៈ  
លោក Harry Hwang  នាយក- 
បៃត ិបត្តនិងិ ជាសា្ថាបនកិ នៃសមា គម   
សហពន័្ធ ផ្លាសប់្តរូ វបៃប ធមន៌ងិ សៃដ្ឋ- 
កិច្ច កម្ពុជា -កូរ៉ៃ  ឱៃយ ដឹង ថា  វិស័យ- 
កសិកម្ម នៅ បៃទៃស កម្ពុជា មាន 
កររីកចមៃើន គួរ ឱៃយ  កត់ សមា្គាល់   
ជាពិសៃស គឺ អនុវិស័យ  ដំណាំ 
កសិកម្ម  ដៃលជា អនុវសិ័យ ធំជាង 

គៃ ក្នងុ ចណំោម អនវុសិយ័   ចនំនួ ៤ 
ស្ថិត កៃម កៃសួង កសិកម្ម ។

លោក បន្តថា  ទន្ទឹម នឹងនៃះ ក៏ 
មាន បញ្ហា បៃឈម មយួចនំនួ  ដៃល   
រាងំ ស្ទះ ដល ់ករអភវិឌៃឍ អនវុសិយ័ 
ដណំា ំកសកិម្ម  រមួមាន  បច្ចៃកវទិៃយា 
ក្នុង ផលិត កម្ម មាន កមៃិត ទាប  
កសិផល ផលិត សល់ លើស ពី 
តមៃូវករ  និង ទីផៃសារ កសិផល 
កម្ពុជា នៅ តូច ចង្អៀត។ល។

លោក Harry Hwang ថ្លៃងថា ៖ 
« ដោយ បានមើល ឃើញ ពី ភាព- 
រីកចមៃើន នៃ វិស័យ កសិកម្ម  និង 
សក្តានុពល ក្នុង ករអភិវឌៃឍ អនុវិ- 
សយ័ ដណំា ំកស ិកម្ម តណំាង CKEF   
មាន ករចាប់ អារម្មណ៍និង មាន បំ-  
ណង ចុះ អនសុៃសរណៈ នៃ ករ យោគ-   
យល់ ស្តីពី គមៃង អភិវឌៃឍន៍ កសិ- 
ដ្ឋាន ឆ្លាតវៃ  រវាង កៃសួង កសិកម្ម  
រុក្ខាបៃមាញ់  និង នៃសាទ  ជាមួយ 
សាកល វិទៃយាល័យ  Konkuk 
(Konkuk University) នៃ 
សាធារណរដ្ឋ កូរ៉ៃ»។ 

តាម រយៈ កិច្ចសហ បៃតិបត្តិករ 
នៃះ  គមៃង នឹង មានដូចជា ១. 
បង្កើត មជៃឈមណ្ឌល បណ្តុះ បណា្តាល    

បច្ចៃកទៃស ថា្នាក់ ជាតិ  ២. ផ្តល់ វគ្គ- 
បណ្តុះ បណា្តាល បច្ចៃកទៃស នានា 
ជូន មន្តៃី បច្ចៃកទៃស  និង កសិករ 
នៅតាម បណា្តា រាជធានី -ខៃត្ត ទាំង 
២៥។  ៣. អភិវឌៃឍ ដំណាំ លើ ផ្ទៃដី 
ទហំ ំបៃមាណ ១០០ ហកិតា  ដៃល 
មាន សក្តានពុល សមៃប ់ករដ ំដុះ   
ដណំា ំ នងិ ៤. សៃវជៃវ រក បៃភៃទ 
ដំណាំ ដៃល មាន សក្តានុពល 
សមៃប់ ផលិតកម្ម  និង ទីផៃសារ។

បើ តាម លោក Harry Hwang  
ទោះជា យ៉ាង ណា មាន ករងារ ជា 
ចៃើន ដៃល តៃូវ រៀបចំ មុន ករចុះ- 
អនុ សៃសរណៈ នៃ ករ យោគយល់  ។ 

លោក នងិ កៃមុ ករងារ នៃ  CKEF  
តៃវូ ករ ពៃល វៃលា យ៉ាង ឆប ់បផំតុ 
ចំនួន ១ខៃ កន្លះ  មុន ពិធី ចុះ ហត្ថ- 
លៃ ខា លើ អនុសៃសរណៈ នៃ ករ- 
យោគ យល់ អាច ដំណើរករ បាន  
ដោយសារ កៃុម ករងារ តៃូវ ចំ- 
ណាយ ពៃល ដើមៃបី ពិភាកៃសា យោ- 
បល់ ជាមួយ ជំនាញ ករ នៃ សា- 
កល វិទៃយាល័យ  Konkuk  ករធ្វើ- 
ដំណើរ របស់ គណៈ បៃតិភូ នៃ 
សាធារណរដ្ឋ ករូ៉ៃ ដើមៃបី ចលូរមួ ក្នងុ 
ពិធី ចុះហត្ថលៃខា ក្នុង បរិបទ នៃ 

កររីករាល ដល នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩ 
ដៃល តមៃូវឱៃយ មាន ករធ្វើ ចតា្តាឡី- 
ស័ក នៃ បៃទៃស ទាំង ២។ 

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«បៃសិនបើ 
មិនមាន បញ្ហា រាំងស្ទះ ណាមួយ  
ករចុះ ហត្ថលៃខា លើ អនសុៃសរណៈ 
នៃ ករយោគ យល់ នឹង តៃូវ រៀបចំ 
ឡើង យ៉ាង ឆប់ បំផុត  គឺ នៅ ពាក់- 
កណា្តាល ខៃមីនា ខាង មុខ នៃះ»។ 

លោក ងនិ ឆយ  បៃតភិ ូរាជរដ្ឋា- 
ភបិាល កម្ពជុា ទទលួ បន្ទកុ ជាអគ្គ- 
នាយ ក នៃ អគ្គនាយកដ្ឋាន កស ិកម្ម   
បាន ឯកភាព លើ សំណើ ពៃល - 
វៃលា នៃករ ចុះ អនុសៃសរណៈ នៃ 
ករយោគ យល់ របស់ តំណាង  
CKEF។ លោក បានស្នើ ឱៃយ កៃុម- 
ករងារ នៃ អគ្គនាយកដ្ឋាន កសកិម្ម  
តៃូវ សហករ  រកៃសា ទំនាក់ ទំនង  
ផ្លាស់ប្តូរ យោបល់  និង ចៃក រំលៃក 
ព័ត៌មាន ជាមួយ តំណាង  CKEF  
ដើមៃបី ឱៃយ ករចុះ អនុសៃសរណៈ  អាច 
រៀបចំ បាន ឆប់ តាម កររំពឹង ទុក។ 

លោក ងនិ ឆយ  ថ្លៃងថា ៖«យើង   
បានជួប ពិភាកៃសា  និង គៃ ចង់មក  
MOU  ជាមយួ កៃសងួ កសកិម្ម  ក្នងុ   
ករនាំចូល នូវ បច្ចៃកវិទៃយា ទំនើបៗ   

ដូចជា ដំ ដុះ នៅលើ ផ្ទះ សំណាញ់ 
ជាដើម។  គំនិត របស់ គាត់  គឺ ចង់ 
បង្កើត មជៃឈមណ្ឌល កសកិម្ម  មយួ ធំ  
នៅក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា  ដៃលគាត់ 
តៃវូករ ដ ីនោះ គ ឺ១០០ហកិតា  ក្នងុ 
ករសាងសង់ ទីតាំង មួយ»។

លោក បន្តថា ៖«បើ យើង ឯកភាព  
គៃ មាន អ្នកជនំាញ មកព ីសាកល- 
វទិៃយាលយ័  សហករ ជាមយួ  វសិយ័ 
ឯកជន មក សកិៃសា  នៅក្នងុ បៃទៃស 
កម្ពជុា  ដើមៃបី កណំត ់ទតីាងំ ទៅលើ 
ខៃត្ត ណា  តំបន់ ណា វា សម សៃប» ។

លោក វ៉ៃង សាខុន  រដ្ឋមន្តៃី 
កៃសួង  កសិកម្ម  រុក្ខាបៃមាញ់  និង 
នៃសាទ  បៃប់ ពី មៃសិលមិញថា  តាម 
អ្វី   ដៃល លោក បានចរចា កន្លង មក  
កៃសងួ បានធ្វើ កចិ្ចករ នៃះ  រយៈ ពៃល   
ជិត២ខៃ  ហើយ ក្នុងករ រៀបចំ ធ្វើ 
សៃចក្ត ីពៃង លើ ករសកិៃសា គមៃង   
នៃះ។ ប៉នុ្តៃ  អ្វ ីដៃល សខំាន ់នោះ  គ ឺ
កៃ សងួ ចង ់បៃមលូ ផ្តុ ំករផៃសព្វ ផៃសាយ  
នូវ បច្ចៃកវិទៃយា ថ្មី ដល់ បៃជា កសិករ  
ពៃះ ភាគចៃើន  កសកិរ នៅ កម្ពជុា 
មនិទាន ់បានដងឹ ព ីករធ្វើ កសកិម្ម 
បៃកប ដោយ ភាពវៃ ឆ្លាត។

បើ តាម លោក រដ្ឋមន្តៃ ី ខៃត្ត មណ្ឌល- 

គរិ ី នងឹ តៃវូបាន ជៃើសរសី យក មក   
អនវុត្ត គមៃងនៃះ  នាពៃល ខាង មខុ  
ពៃះ ខៃត្ត មយួនៃះ មាន សា្ថានភាព 
អាកស ធាតុ តៃជាក់ ល្អ  និង អាច 
ដ ំផលតិផល ដៃលជា របស ់ពល រដ្ឋ   
នៅ ទនីោះ បាន។ ភមូភិាគ កណា្តាល  
នងិ ខៃត្ត ដទៃទៀត  មនិអាច ធ្វើ បាន 
ដូច្នៃះកៃសួង ខិតខំ ធ្វើ   កិច្ចករ ងារ 
នៃះ  ឱៃយចៃញ  ជារូប រាងនា ពៃល 
ខាងមុខ តាមរយៈ គមៃង នៃះ ។ 

លោក រដ្ឋមន្តៃ ីថ្លៃងថា ៖«ខ្ញុ ំបាន- 
ធ្វើ  ដំណើរ ទៅ ពិនិតៃយ មើល នៅ ទី- 
តាំង  នោះ កលពី ប៉ុនា្មាន សបា្តាហ៍ 
មនុ ។ យើង អាច កណំត ់ទតីាងំ នោះ  
សមៃប់ ធ្វើករ អភិវឌៃឍ និង ជមៃើស   
ទី២  យើង នឹង តៃូវ ជៃើស រីស ខៃត្ត 
ស្ទងឹតៃង ដៃលមាន ដ ីរចួ ហើយ  គ ឺ
នៅ ជាប ់នងឹ ទនំប ់សៃសាន ២។ ប៉នុ្តៃ   
អ្វី ដៃល សំខាន់ គឺ ខៃត្ត មណ្ឌលគិរី  
ដៃល បៃ ក្លាយ ទតីាងំ នោះ ជា មជៃឈ- 
មណ្ឌល សៃវជៃវផលតិ ពជូ ដឡំងូ-    
បារាងំ  កដ៏ចូជា ដណំា ំផៃសៃងៗ ដៃល 
ពាក ់ពន័្ធ ទៅ ដល ់ដណំំា ដ ីខ្ពស ់នងិ 
តបំន ់តៃជាកដ់ើមៃប ីឈាន ដល ់ផ្គត-់ 
ផ្គង ់ផលតិផល កសកិម្ម ជនំសួ ដល ់ 
ករនាំ ចូល ពី កៃ បៃទៃស»៕

នៅ សុី វុត្ថា

ពេះវហិារៈ កម្ពជុា នងិ អង្គករ 
USAID របស ់អាមៃរកិ បាន ដក ់
ឱៃយ ដំណើរ ករ នូវ ទីបញ្ជា ករ បៃព័ ន្ធ 
តៃតួ ពនិតិៃយ តបំនក់រ ពារ ធម្មជាត ិ
ជា លើក ដំបូង  នៅក្នុង ខៃត្ត ពៃះ- 
វិហារ ដើមៃបី តាម ដន សកម្ម ភាព 
បទល្មើស ពៃ ឈើ ករ កប់ រាន 
ទន្ទៃន  យក ដីពៃ ធ្វើជា កម្មសិទ្ធិ 
និងករ បរបាញ់ សត្វ ដោយ ខសុ- 
ចៃបាប់ ក្នងុ តំបន់ ករពារ ធម្ម ជាតិ ។

នៅ ក្នុង ពិធី ដក់ឱៃយ ដំណើរ ករ 
កលពី ថ្ងៃទី៣១ ខៃ មករា ឆ្នាំ 
២០២១ នៅ ខៃត្តពៃះ វិហារ លោ ក 
នៃតៃ ភក្តៃ អ្នកនាំ ពាកៃយ និង ជា 
រដ្ឋលៃខា ធិករ កៃសួង បរិសា្ថាន 
ឱៃយដឹង ថា ដោយ មាន ករ គាំទៃ ពី 
USAID តាម រយៈ គមៃង Gre e n 
Preylang កម្ពុជា បាន ដក់ ឱៃយ 
ដំណើរ ករ នូវ ទីបញ្ជាករ បៃព័ន្ធ 
តៃតួ ពនិតិៃយ តបំន ់ករពារ ធម្មជាត ិ 
ជា លើក ទី១ នៅ ក្នុង ខៃត្ត ពៃះ - 
វិហារ និង ជា ជំហាន ថ្មី មួយ ទៀត 
នៅ ក្នុង កិច្ចករ ពារ បរសិា្ថាន និង 
ធនធាន ធម្មជាតិ និង លើក កម្ព ស់ 
សមត្ថ ភាពរ បស់ ម ន្តៃីអនុរកៃស  ក៏ 
ដូ ចជាករ គៃប់គៃង ទិន្នន័យ ឱៃយ 
បា ន  គៃប់ ជៃុង ជៃយ។ 

លោក ពនៃយល់ ថា  ទីបញ្ជា ករ 
បៃព័ន្ធ តៃួត ពិនិតៃយ តំបន់ករ ពារ 
ធម្មជាតិ នៃះ  មាន សារៈ សំខាន់ - 
ខា្លាងំ ណាស់  ក្នងុ កិច្ចករ ពារ ធន-
ធាន ធម្មជាតិ   ពៃះ វា នឹង ផ្តល់ 
ជំនួយ បន្ថៃម ដល់ មន្តៃ ីឧ ទៃយា នុ រកៃស 
ដៃល កលព ីមនុកម្ពជុា មនិ ដៃ ល  
មាន បៃពន័្ធ រមួ មយួ បៃបនៃះ នោះ 
ទៃ នងិ ជា កចិ្ចករ ចា ំបាច ់ក្នងុករ 
ចាត់វិធានករ លើ ករអនុវត្ត ចៃបា ប់ 
និងចុះទៅ ទប់ សា្កាត់និង បង្កៃប ប  ទ - 
ល្មើស ក្នងុ តំបន់ ករពារ ធម្ម ជាតិ ។

បើតាម លោក ភក្តៃ ទី បញ្ជា ករ 
បៃព័ន្ធ តៃួត ពិនិតៃយ តំបន់ ករពារ 
ធម្មជាតិ នឹង ចូល រួម ផ្តល់នូវ ព័ត៌     - 
មាន នានា ពាក់ព័ន្ធ នឹង សកម្មភាព  
កន់ កប់ ទន្ទៃន រាន យក ដីពៃ 
ធ្វើជា កម្មសទិ្ធ ិករកប ់ឈើ  ឬក ៏
ដឹង ពី ភាព សមៃបូរបៃប នៃ ជីវ ចមៃះុ  
នៅ ក្នុង តំបន់ ករពារ។ គមៃង 
ត ទៅ មខុ ទៀត  នងឹ តៃវូ ពងៃកី ទៅ 
កន់ តំបន់ ករពារ ធម្មជាតិ ផៃសៃង ៗ   
ទៀត។ តាម ផៃន ករ របស់ កៃសួ ង 
បរិសា្ថាន នឹង បង្កើត ទីបញ្ជាករ 
បៃប នៃះ នៅ ក្នុង ខៃត្ត   ចំនួន ២០ 
ដៃល  មាន តំបន់ ករពារ ចំ នួន 
៧០ដៃលមាន ផ្ទៃដី បៃមាណ ជា ង 
៧ លាន ហិកតា ។ 

លោកបាន  ថ្លៃង ថា ៖« កម្ពុជា 

មានតៃ មន្តៃី ឧ ទៃយា នុ រកៃស ចំនួន      
១ ២០០នាក់ បុ៉ណោ្ណោះដៃ ល បាន 
និង កំពុង ករពារ និង អភិរកៃស 
ទៅលើ ផ្ទៃដី បៃមាណ ជាង ៧ 
លាន ហិកតា ដៃល ក្នុង ១ នាក់ 
តៃូវករពារនិង អភិរកៃស ជាង ១ 
មុឺន ហិកតាពោលគឺ ក្នុង   មា្នា ក់  
មិនអាច ដើរលៃបាត គៃប់ នោះទៃ។  
ដូច្នៃះ ករ បៃើ បៃស់ បច្ចៃកវិទៃយា 
ទំនើប ពី ទី បញ្ជាករ តៃួ ត ពិនិតៃយ 
ទៅលើ បៃព័ន្ធ ធម្ម ជាតិ(ជា បៃព័ ន្ធ    
ទិន្នន័យ រួមមួយ)អាច នឹង កត់ តៃ 
រាល់ ទិន្នន័យ នានានិង ក្តាប់បាន 
នូវ សា្ថានភាព ទូទៅ ពៃមទាំង 
ចាតវ់ធិានករ បនា្ទាន ់ទៅលើ  បទ- 

ល្មើសផៃសៃងៗ»។ 
លោក បន្ត ថា៖«កិច្ច ករ នៃះ គឺ 

ជា កិច្ចករងារ ចាំបាច់ បំផុត 
សមៃប់ យើង ពីពៃះថា បៃសិន 
បើ  យើង មិនមាន បច្ចៃក វិទៃយា 
ទំនើបសៃបទៅ នឹង ករ រីក ចមៃើ ន  
បច្ចៃក វិទៃយា របស់ ពិភព លោក ទៃ  
នោះ យើង បៃក ដ ជា មិនអាច 
ដើរ តាម ទាន់ គៃប់ ជនល្មើស នោះ - 
ទៃ ពីពៃះ ជនល្មើស ក៏បាន 
បៃើបៃស់ បច្ចៃកវិទៃយា ផងដៃរ ក្ន ុង - 
ករ ផ្តល់ ព័ត៌មាន ទៅវិញ ទៅមក 
ដើមៃបី គៃច ចៃញពី សំណាញ់ ចៃបា ប់ 
របស់ មន្តៃី ឧ ទៃយា នុ រកៃស និង ដៃ 
របស់ យើង»។

លោក Carlos Lamadrid  
បៃធានករិយ ល័យ កម្មវិធី នៃ អង្គករ 
USAID បាន ឱៃយ ដឹង ថា ទី បញ្ជា ក រ 
បៃព័ន្ធ តៃតួ ពិនិតៃយ ករពារ ធម្មជា តិ  
(PAMP) តៃូវ បាន បង្កើត ឡើង   
ដោយ  ផ្អៃកទៅ លើ វិធី សាស្តៃ 
ដៃល មាន សៃប ់នៅក្នងុ បៃទៃស 
កម្ពុជា ដូច ជាមាន បៃព័ន្ធ តៃួត- 
ពនិ ិតៃយ ទតីាងំ ភមូ ិសាស្តៃ   នងិ    
ឧប ក រណ៍ រាយ ករណ៍ តាមផ្លូវ  
អាកស ដោយ បៃើបៃស ់របូភាព 
តាម ផ្កាយ រណប។ 

លោក Carlos បញ្ជាក់ថា 
PAMP នឹង ជួយ ពងៃងឹករ អនុ វ ត្ត 
ចៃបាប់ ដៃល ឆ្លើយតប ទៅនឹង ករ 
គំ រាម  កំហៃង ផៃសៃងៗ និង ជួយ 
ដល ់អ្នក ដៃល ធ្វើករ សមៃច ចតិ្ត  
ក្នងុករ គៃប់ គៃងធនធាន ធម្ម  ជា តិ 
និង តំបន់ ជីវចមៃះុ  ឲៃយ កន់  តៃមា ន  
ភាព ងាយ សៃលួ និង ល្អ បៃសើរ។ 
បៃព័ន្ធ នៃះ  ក៏ នឹង លើក កម្ពស់ 
តមា្លាភាព គណ នៃយៃយ ភាពទៅ ដ ល់  
ករ ទាក់ ទាញ វិនិយោគ ហិរ ញ្ញបៃប - 
ទានដើមៃបី បៃើ បៃស់ ដោយ ចីរ ភាព  
សមៃប់ វិស័យ អភិរកៃស។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«ក ម្ម វិធី នៃះ 
គឺជា ទីបញ្ជា ករ គៃប់ គៃង តំប ន់ 
ករ ពារ ធម្មជាតិ ដំបូង បង្អស់ 
ដៃល តៃូវបាន ដក់ ឱៃយ ដំណើរ ករ  

នៅក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុាហើយ នងឹ 
ធ្វើជា គំរូ សមៃប់ ករសិកៃសា និង 
ករធ្វើឱៃយ បៃសើរ ឡើង ក្នុងករ 
ដក់ឱៃយ អនុវត្ត នូវ ទូ ទំា  ង បៃទៃស។ 
កម្មវិធី នៃះ ក៏ នឹង ជួយ ធ្វើឱៃយ ករ 
គៃប់ គៃង បណា្តាញ ករពារ ធម្ម ជា តិ 
មាន ភាពរ ហ័ស ទាន់ពៃលវៃលា 
និង មាន បៃសិទ្ធភាព និង តមា្លា - 
ភាព»។ លោក បន្តថា ៖ «គមៃង 
ពៃ ឡង់ បៃតង នឹង បៃើ បៃស់ 
បៃព័ន្ធ នៃះ ក្នងុ ករ គំាទៃ ដល់ រាជ - 
រដ្ឋាភិបាល ដើមៃបី កំណត់ គោល- 
ដៅ សមៃប់ អន្តរា គមន៍  ករ លៃបា ត- 
ពៃ ជា អាទភិាពនងិ ករ ឆ្លើយ តប 
យ៉ាង រហ័ស ក៏ដូច ជា ករ ផ្តល់ 
ទិន្នន័យ សំខាន់ៗ ជូន ដំណឹង 
អំពី  តំបន់ ករពារ ធម្ម ជាតិនិង 
បៃជា សាស្តៃ ផ្នៃក អភិរកៃស »។ 

បើ តាម របាយ ករណ៍ របស់ មន្ទរី  
បរិសា្ថាន ខៃត្ត ពៃះវិហារ នៅ ក្នុង 
ខៃត្តពៃះវហិារ  មាន តំបន់ ករពារ 
ធម្មជាតិ ចំនួន ១០ ដៃល មាន 
ផ្ទៃដីបៃមាណ៩៦៥ ០០០ហិកតា 
ដោយ ក្នុងនោះ មាន ដៃន ជមៃក 
សត្វ ពៃ ចំនួន៦ និង តំប ន់ ទៃស 
ភាព ចំនួន២ តំបន់ បៃតិក ភណ្ឌ 
ធម្មជាតិ ចំនួ ន១ និងចៃក របៀង 
អភិរកៃស ជីវចមៃះុ ចំនួន ១ ដៃល មាន  
មន្តៃី ឧ ទៃយា នុ រកៃស ចំនួន៨៨នាក់៕

មន្តេ ីបរិស្ថាន បង្ហាញ ទីតំងតំបន់ ការពារធម្ម ជាតិ  ។ រូបថត យូសុះ អាប់ ឌុលរា៉ាស់ ហីុម

កម្ពជុានិង USAID ដាក់ ឲ្យ ដំណើរការ ទីបញ្ជាការ ប្ព័ន្ធ តួ្ត-
ពិនិត្យ តំបន់ ការ ពារ ធម្ម ជាតិ លើក ដំបូង នៅ ក្នងុ ខ្ត្ត ព្ះ វិហារ

កម្ពជុា-កូរ្៉ គ្ងចុះអនុស្សរណៈយោគយល់លើគម្ងអភិវឌ្ឍន៍កសិដា្ឋានវ្ឆ្លាត សម្ប់អនុវត្តនៅកម្ពជុា
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លោក ស ខេង ស្នើឱេយបញ្ចលូការ...
តពីទំព័រ១...ស ខៃង បាន ស្នើដល់ 

គៃប់ កៃសួង  ស្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធ  អង្គការ ជាតិ-
អន្តរ ជាតិ  បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ ផៃសាយ   សិលៃបក រ  
សិលៃបការិនី គៃឹះ ស្ថាន សិកៃសា គៃប់- 
កមៃតិ  កៃមុ ហុ៊ន   រោ ងច កៃ  ស ហគៃ ស 
និ ង វិស័យ ឯក ជន ឱៃយ បន្ត អប់រំផៃស ព្វ- 
ផៃសាយ ចៃបាប់ ស្តីពី ចរាច រណ៍ ផ្លូ វគោក 
ហើយក៏ បាន ស្នើ ឱៃយ កៃសួ ង អ ប់រំ ដា ក់ 
ការអ ប់ រំ ចៃបា ប់នៃះ ទៅ ក្នុ ង កម្ម វិ ធី 
សិ កៃសា ថ្នា ក់ម ត្តៃ យៃយ ផ ងដៃ រ ។

លោ ក បាន បញ្ជាក ់ថ៖ «ចណំចុ នៃះ 
គ ឺសខំាន ់ណាស ់ដៃល  កន្លង មក យើង 
បាន បញ្ចលូ កម្មវធិ ីអបរ់ ំព ីចៃបាប ់ចរាចរ- 
ណ៍ ក្នុង កមៃិត មធៃយម សិកៃសា ប៉ុន្តៃ តាម 
ខ្ញុ ំគិត មើល គឺ គួរតៃ បញ្ចលូ តំាងពី កមៃតិ 
ម ត្តៃ យៃយ សកិៃសាដៃល យើង អាច បងៃៀន 
គាត់ ពី សញ្ញា ឬ គំនូស ចរា ចរ ណ៍» ។

លោក បាន សង្កត់ធ្ងន់ថ៖ «គួរឱៃយ 
រៀន ពី ថ្នាក់ ម ត្តៃ យៃយ ទៅ ដើមៃបី បណ្តុះ- 
គនំតិ ព ីក្មៃង ទៅ ទោះបជីា នៅ បៃទៃស 
គៃ ក៏ ធ្វើ ដូច្នៃះ ដៃរ ហើយ បន្តិចទៀត 
សៃកុ យើង  ឡាន កាន់តៃចៃើន ចរាចរណ៍  
កានត់ៃស្មគុស្មាញ។ ដចូនៃះ  យើង តៃវូ  
គិត និងមើល ឃើញ  ពី  អ នាគត ពី  
ទសៃសនវិ ស័យ   ទៅខា ង   មុ ខ»។

ជាមួយគា្នា នៃះ លោ ក ស ខៃង 
បានណៃនា ំថ ការប ងៃៀន កមុា រត ូចៗ 
កមៃិ ត ម ត្តៃ យៃយ សិកៃសា នៃះ  គឺអាច ទិញ 
ជា គំនូស សញ្ញា ចរាចរ ណ៍ ជា ជ័រ ដៃល 

មា ន លក ់នៅតាម ទផីៃសារ យក ទៅ ដាក ់ 
តាម ម ត្តៃ យៃយ សកិៃសា ដើមៃបីឱៃយ កមុា រទាងំ- 
នោះបា ន  រៀន ។ចំ ពោះមុ ខ   តៃូ វជៃើ ស - 
រើ ស  តំបន់ ដៃលមា ន គៃះថ្នា ក់ ចរា ចរ- 
ណ៍  ចៃើន ដូច ជា  នៅ តាម  ទី បៃជុំ ជ ន   
ឬ ទកីៃងុ ឯ នៅតាម ទជីនប ទ   មនិ ទា ន ់ 
រៀន  កប៏ាន  ដៃ រ  ឬចា ំធ្វើ បន្តបនា្ទាប ់ទៀត 
ក៏បាន។

លោក ស ខៃង បាន មាន បៃ ស ស ន ៍
ថ៖«ដចូនៃះ សុ ំស្នើទៅ កៃសងួ អបរ់ឱំៃយ 
ធ្វើការ ពិចារណា លើ រឿងនៃះ  ដោយ   
ចាប់   ផ្តើ ម  ពី ថ្នាក់ មត្តៃ យៃយ ទៅ ដៃរ   
ដោ យស រ  យើង មនិ អាច មើល សៃល 
បាន ទៃ»។

នៅក្នងុឱកា ស នៃការ បៃរព្ធទិវាអន្តរ- 
ជាតិរំឭកដល់ជនរងគៃះដោយគៃះ- 
ថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក នៃះ  លោ ក ស 
ខៃង ក៏បាន លើកឡើង ដៃរ ថ ទិវា នៃះ 
មនិ តៃមឹតៃ ចលូរមួ រ ំលៃ កទកុ្ខ ដល ់ជន- 
រងគៃះ ថ្នាក់ ចរាចរ ណ៍ បុ៉ណ្ណោះ ទៃ បុ៉ន្តៃ  
គឺជា ពៃឹត្តិការណ៍ កៃើន រំឭក  ពញ្ញាក់- 
ស្មារតី ដល់ អ្នកបៃើបៃស់ ផ្លូវ ឱៃយមាន 
ការយ ល់ដឹ ង អំពី ហានិភ័ យ នៃ  គៃះថ្នាក់   
ដៃល បណា្តា លម ក ពី ការបើ ក បរ  ធ្វៃ ស- 
បៃ ហៃ ស មិ ន គោ រព ចៃបាប់ ជាដើ ម ។

 ឆ្លើ យ តប  នឹង ការ ស្នើ សុំនៃះ   កៃសួង 
អប់រំ យុវជន  និង កីឡា  បាន ថ្លៃងអំ- 
ណរ គុ ណ ចំពោះ អនុស ស ន៍  របស់ 
លោ ក  ស ខៃ ង  ហើយ ថ កៃសួង នឹង 

ពិនិតៃយ លទ្ធភាព  ជាក់ ស្តៃង ក្នុង ការ- 
ឆ្លើយត ប នឹង អ នុស ស ន៍  នៃះ ។  

 លោក   រស់ សុ វាចា អ្នក នាំពា កៃយ- 
កៃសួង  អប់រំ  យុវជន និង កីឡា បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុ ស្ដិ៍មៃសិល មិញ  ថ៖  «ខ្ញុំ 
សូម បញ្ជា ក់ជូ ន  ថ  ទាក់ ទិន នឹង ការ- 
អប់រំ សុ វ ត្ថិភា ព  ចរាច រ ណ៍ ផ្លូវគោក នៃះ 
កៃសួង  អប់ រំ   យុវជ ន និង កីឡា បាន 
និង បន្ត កិច្ចសហការ ជាមួយ កៃសួង 
មហា ផ្ទៃ និ ង អង្គកា រ ជនពិការ អន្ត រ- 
ជាតិ (HANDICAP  INTERNA-
TIONAL)ដោ យបា ន រៀបចំ ការអប់រំ 
ពីសុវត្ថ ិភាព  ចរាច រ ណ៍  ផ្ល ូវ គោ ក ក្នងុ កម្ម- 
វិ ធី សិកៃសា   តំាង ពី ឆ្នា២ំ០០៤ម ក ម្លៃះ៉ 
ហើ យ  កៃសួង  បានរៀបចំ ជា សៀវ- 
ភៅ «ការអប់រំ សុវត្ថិភាព ចរាចរណ៍ 
ផ្លវូគោក»តំាងពី ថ្នាក់ ទី១ដល់ទី ៩  ដៃល 
យើង បាន បោះពុ ម្ព ផៃសាយ  តាំង ពី ឆ្នាំ 
២ ០ ០៦ ម ក ហើយ ផៃសព្វផៃសា យ  ជា បន្ត- 
ប នា្ទា ប់  ផង ដៃរ »។  

លោក បាន បន្តថ  បច្ចបុៃបន្ន  ខ្លមឹ សរ  
ក្នុង សៀវភៅ  នៃះ  បាន បញ្ចូល ពៃញ- 
លៃញ  ទៅក្នុង សៀវភៅ សិកៃសា គោល 
ដៃល សិសៃស កំពុង រៀន ពី ថ្នាក់ ទី១ដល់  
ថ្នាក់ ទី៦ រួច ហើយ។ ចំណៃ  កម ធៃយម- 
សិកៃសា ពី ថ្នាក់ ទី ៧ដ ល់ ថ្នាក់ទី៩ គឺ នៅ 
បៃើ សៀវភៅ ការអប់រំ សុវត្ថិភាព ចរា- 
ច រ ណ៍ ផ្លូវគោ ក  បន្ថៃ ម លើ ខ្លឹមសរ  
ដៃល បាន បញ្ជាៃបខ្លះ ៗ  ពីមុ ន ។   

លោក បានបន្តថ« កា រអប់រំ សុវត្ថិ- 
ភាព ចរាចរណ៍  ផ្លូវគោក»នៃះ គឺមាន 
ទាំង សៀវភៅ សិសៃស  និង សៀវភៅ គៃូ 
ដៃល ការប ណ្តុះ ប ណា្តាល   គៃ ូ ក ៏បា ន ចប-់ 
សព្វ គៃ ប់ តាំ ងពី ឆ្នាំ២ ០០ ៩ម ក។ 
ចណំៃក កា រអ បរ់ ំ ពថី្នាក ់ទ១ី០ដល ់១២ 
ធ្វើឡើ ងជា វៃទិកា ផៃសព្វ ផៃសាយ ដោ យ  
សហ ការ   ទាំ ង៣ ភា គី(កៃសួង អប់រំ 
កៃស ួង មហា ផ្ទៃ  នងិ អង្គ ការ ជន ពកិារ- 
អន្តរ ជា តិ)ដោ យ ឯកសរ ដៃល បៃើ 
ក្នុង វៃទិកា មានដូ ចជា   អនុ កៃឹ តៃយ  ចៃបាប់ 
ស្តីពី ចរា ចរ ណ៍ ផ្លូវ គោក ឯកសរ ណៃ- 
នាំ របស់ កៃសួង  និង ឯក សរ ពាក់ព័ ន្ធ 
ផៃសៃង ៗ  ទៀត ។   

បើតា ម លោក  រ ស់ សុវាចា ថ្មីៗនៃះ 
កៃសួងក៏   បានចៃ ញ សៃចក្តី ណៃនាំ  
បន្ថៃម ១ទៀ ត ផងដៃ រទៅលើ ការពងៃងឹ 

ការអនវុត្ត កា អបរ់ ំសវុត្ថភិាព ចរា ចរ ណ ៍
ផ្លូវគោក នៃះ នៅតាម សលា រៀន  ទូ- 
ទាំង បៃទៃ ស  និងបាន ផៃសព្វផៃសា យ រួច- 
ហើយ  ដោយ បាន សហកា រ  ជាមួយ 
គៃប់ ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ  ជាពិសៃ ស  តាមរ យ: 
 គ ណៈកម្ម ការ អន្ត រកៃ សួ ង។

យោ ងតា ម រ បាយ ការ ណ៍ របស់ កៃ- 
ស ួងម ហាផ្ទៃ បាន ឱៃយដ ឹង ថ  ការ អ នវុត្ត 
នូវ ចៃបាប់ ចរាចរណ៍ ផ្លូវគោក ក្នុង ឆ្នាំ 
២០២០នៅ   ទូទាំ ង បៃទៃ ស សមៃច-  
បា ន លទ្ធ ផល ល្អបៃ សើរ   បើ ធៀប នឹងឆ្នា ំ
២០១៩ ក្នុង នោះបាន កាត់ ប ន្ថ យ 
គៃះថ្នា ក ់ចរា ច រណ ៍  ច ំន ួន៩ ៤ ២លើក 
ស្មើនឹ ង២ ៣ភាគរយ, កាត់ ប ន្ថយ 
អ្នកស្លាប់ ចំនួន ៣៣ ៥នាក់  ស្មើ១៧ភាគ- 
រយ  និង អ្នក រ ងរបួស ថយ ចុះ ចំនួន 
១ ៤៥៥នាក់   ស្មើ២៤ ភាគរយ៕

លោក ស ខេង នៅក្នងុកម្មវិធីកាលពីមេសិលមិញ ។ រូបថត  Sar Kheng page



ថ្ងៃពុធ ទី៣ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៧

� ង��  ង និង អគ� នា យក 
លី �ៃសៃង

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

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

អនុ�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន
ផ ក់ ស� ងលី

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

� រីនិពន�  ព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
�៉ៃ 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  
បា� ន់ សុីមា� ឡា 

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

� រីនិពន�   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

� រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកី�   
ណៃម វណ្ណ ៈ

� រីនិពន�   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណ រា� 

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

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

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

អ្ន កបក�េ  
 ប៊ុន  ផលា្លោ  ,  �ៃត កីឡា , ជិន ណ ន

ខឿន ឌីយា� , សយ រា� សុី
� រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� 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 េករចនា ទំព័រ

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

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

�្ន េក  ផេ� យ � ណិជ� កម្ម
�ៃ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� � ល និង ធន� នមនុសេ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

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

នា យិ� ហិរ�� វត� �ៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�េ � នគណ�េយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច្ឆ ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវ�ទេ�  និងរចនា �េហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយា� , វង់ អូន

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

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

ហុ៊ន �ៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង
សងា�  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 សងា�  ត់ស្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

វ៉ន ដារ៉ា 

រតនគិរីៈ  អង្គការ ភ្លៃន អន្តរ ជា តិ- 
កម្ពុជា  និង ស្ថាប័ន ដៃគូ កាល ពី 
ថ្ងៃ ទី ២៩  ខៃ មករា  ឆ្នាំ នៃះ  បាន 
សម្ពោធ គមៃង  ១ ០០០ ថ្ងៃ- 
ដំបូ  ង  រយៈ ពៃល ៥ ឆ្នាំ  នៅ  ខៃត្ត 
រតន គិរី  ដើមៃបី ផ្តល់ អត្ថ បៃ យោជ ន៍  
និង អាហារូបត្ថម្ភ  ដោយ ផ្ទាល់ 
ដល ់កមុារងាយ រងគៃះ ជាង ៥ 
ពាន់ នាក់  និង ស្តៃី មាន ផ្ទៃ ពោះ 
សៃ្ដី ស្ថិត នៅ វ័យ បន្ត ពូជ  និង 
ឪពុក ជាង ៥ ពាន់ នាក់ ។  

សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ាន ស្ដពី ី
ការ សម្ពោធ គមៃង ១ ០០០ 
ថ្ងៃដបំងូ  «ពងៃងឹ ភាព ធន ់របស ់
គៃួសរ តាម រយៈ សន្តិ សុខ សៃបៀ ង  
នងិ អា ហា របូ ត្ថម្ភ សមៃប ់កមុារ  
និង ស្តៃី ដៃល ងាយ រងគៃះ »  
មាន គោល បណំង  ដើមៃប ី លើក- 
កម្ពស ់ស្ថាន ភាព សខុ ភាព រប ស ់  
កមុារ អាយ ុកៃម  ៥  ឆ្នា ំនៅ ក្នងុ 
ខៃត្ត រតនគិរី  និង ដើមៃបី ឱៃយ ពួក គៃ 
អាច លូតលាស់  និង អភិ វឌៃឍ 
បាន តៃឹម តៃូវ  តាម រយៈ ការ កាត់ -  
បន្ថយ  ភាព ខ្វះ សៃបៀង អាហារ  
និង កង្វះ អាហា រូប ត្ថម្ភ គៃប់ 
ទមៃង់   ក្នុង ចំណោម ក្មៃង សៃី  
និង ក្មៃង បៃុស ងាយ រង គៃះ 
អាយុ កៃម  ៥ ឆ្នាំ ជាពិសៃស 
កៃុម ជន ជាតិ ដើម ភាគ តិច ។

គមៃង នៃះ  តៃូវ បាន ផ្តល់ 
មូលនិធិ  ដោយ កៃសួង សហ - 
បៃតិ បត្តិការ សៃដ្ឋ កិច្ច  និង អភិ - 
វឌៃឍន៍ អាល្ល ឺម៉ង់  (BMZ) តាម -  
រយៈ អង្គ ការភ្លៃន អន្តរ ជាតិ  អា - 
ល្ល ឺ ម៉ង់  ទៅ សមាគម បណ្តះុ កុមារ  
ដើមៃបី ដំណើរ ការ គមៃង រយៈ- 
ពៃល ៥ ឆ្នា ំចាប់ ពីថ្ងៃទី ១ ខៃ វិច្ឆកិា  

ឆ្នាំ ២០២០  ដល់ ថ្ងៃទី ៣១  ខៃ 
តុលា  ឆ្នាំ២០២៥  នៅ ក្នុង ភូមិ 
ចំនួន  ៥៤  នៃ សៃុក តាវៃង  និង 
សៃុក វីន សៃ  ក្នុង ខៃត្ត រតន គិរី ។

លោក  យី  គីមថាន  នាយ ក- 
រង បៃចាំ បៃទៃស ផ្នៃក កម្ម វិធី នៃ 
អង្គ ការ ភ្លៃន អន្តរ ជាតិ កម្ពុជា  
ថ្លៃង ថា  អតៃ នៃ កង្វះ អាហា - 
រូបត្ថម្ភ  ក្នុង ចំណោម ក្មៃង សៃី 
នងិ ក្មៃង បៃសុ អាយ ុកៃម  ៥ ឆ្នា ំ 
ជាពិសៃស ក្នុង ចំណោម កៃុម- 
ជន  ជាតិ ដើម ភាគ តិច  នៅ តៃ មា ន  
កមៃិត ខ្ពស់ នៅ ក្នុង ខៃត្ត រតនគិរី 
បើ បៃៀប ធៀប នឹង អតៃ ថា្នាក់ - 
ជាតិ ។ លោ ក ថ្លៃង ថា ៖« កង្វះ 
អាហារបូ ត្ថម្ភ ក្នងុ ចណំោម កមុារ 
អាយុ កៃម ៥ ឆ្នាំ  រួម ចំណៃក 
ដល់ អតៃ នៃ ការ មាន  ជំងឺ  និង 
មរណ ភាព របស់ កុមារ  ហើយ 
ប៉ះ ពាល់ ដល់ ការ អភិ វឌៃឍ រាង- 
កាយ  និង បញ្ញា ស្មារតី  នៅ ក្នុង 
វ័យ កុមារភាព របស់ កុមារ »។

បើតាម លោក គមីថាន  ដើមៃបី 
ដោះ សៃយ បញ្ហា អតៃ កង្វះ 
អាហា របូត្ថម្ភ   នៅ ក្នងុ ខៃត្ត រតន- 
គិរី  គមៃង នៃះ  នឹង តៃូវ បាន 
ធ្វើឱៃយ បៃសើរ  ឡើង នវូ វធិី សសៃ្ត 
អនុ វត្ត  ដោយ រៀន សូតៃ ពីបទ- 
ពិសោធ មុន ៗ   នៃ ការ អនុ វត្ត ជា-  
ពិសៃស ការ លើក ក ម្ពស់ សម ត្ថភា ព  
យៃនឌ័រ  ដោ យ ផ្តោត លើវិធី - 
សសៃ្ត កៃ លម្អ ការ ទទួល បាន 
សៃវា សុខ ភាព សមៃប់ កុមារ  
កង្វះ អាហា របូត្ថម្ភ សៃចួ សៃល ់
ធ្ងន់ ធ្ងរ  និង មធៃយ ម មាន អាយុ 
កៃម  ៥ ឆ្នាំ និង កៃ លម្អ ការ-  
អនុ វត្ត  ភាព ចមៃះុ នៃ របប អាហា រ 
  សមៃប់ ស្តៃី មាន ផ្ទៃពោះ  និង 
កុមារ អាយុ កៃម  ២ ឆ្នាំ។

លោក  បានថ្លៃង ថា  តាម រយៈ 
គមៃង នៃះ ក ៏បង្កើន ឥរយិាប ថ 
បៃើ បៃស់ ទឹក ស្អាត  និង អនា - 
ម័យ ក្នុ ងគៃួសរសមៃប់ ការបំ - 
បៅ ទារក  និង ការ ផ្តល់ អាហារ 

បន្ថៃម ដល់ កុមា រ។  បង្កើន 
ផលិត ផល ចំណី អាហារ  ដៃល 
មាន លក្ខណៈ ចមៃុះ   ក្នុង របប 
អាហារ  រួម មាន ការ ដាំ បន្លៃ នៅ 
ផ្ទះ  ការ រៀប ចំ ការ រកៃសា ទុក និង 
លក់  និង លើក កម្ពស់ សហ- 
គៃស ខ្នាត តូច  សមៃប់ បង្កើត 
បៃក់ ចំណូល ។

លោក  គីមថាន  បញ្ជាក់ ថា  
តាមរយៈ គមៃង នៃះ  ក៏នឹង 
ផ្តល ់អត្ថ បៃយោជន ៍ដោយ ផ្ទាល ់
ដល់ ស្តៃី មាន ផ្ទៃ ពោះ  ចំនួន       
២ ៨០០ នាក់ កុមារ អាយុ 
កៃម  ៥ ឆ្នា ំចនំនួ ៤ ១៤៦ នាក ់ 
(ក្មៃងសៃ ី ២ ១១៥  នាក)់  ក្នងុ 
នោះ កុមារមាន អាយុ កៃម ២   
ឆ្នា ំមាន ចំនួ ន   ១ ៦៧៣ នាក់  
(កុមារី  ៨៥៣ នាក់ ) ។  ស្តៃី 
ចនំនួ  ៣ ៧២០ នាក ់ ដៃល ស្ថតិ- 
នៅ វ័យ បន្ត ពូជ ចនោ្លោះ ពី ១៥  
ដល់ ៤៤ ឆ្នា ំ។  កុមា  រ ដៃល មាន  
កង្វះ អាហា រូបត្ថម្ភ ធ្ងន់ ធ្ងរ ចំនួន 

៣៨៣ នាក ់ នងិ កមុារ ខ្វះ អាហា- 
របូត្ថម្ភ សៃចួ សៃល់ កមៃតិ មធៃយម 
ចំនួន  ៨០ ០ នាក់  និង បុរស 
ឬឪពុក ចំនួន  ២ ៧៦៤ នាក់ 
ដៃល មាន កូន ពីអាយុ  ០  ដល់ 
៥៩ ខៃ ។

លោក  រស់ សុវាចា  អ្នក នាំ-
ពាកៃយ កៃសួងអប់រំ  យុវជន និង 
កីឡា  ថ្លៃង ថា  អាហា រូបត្ថម្ភ ល្អ  
ចូល រួម លើក កម្ពស់ គុណ ភាព 
រៀន  និង បងៃៀន ថៃម ទាំង 
បណ្តាល ឱៃយគុណ ភាព ជីវិត រឹត- 
តៃបៃសើរ ។  កៃសួង អប់រំ  បាន 
បញ្ចូល ខ្លឹម សរអាហា រូបត្ថម្ភ  
និង សុខ ភាព សិកៃសា ក្នុង កម្ម វិធី 
សិកៃសា សលា រៀននិង បន្ត ស្វា - 
គមន៍ កចិ្ច សហការ ជា មយួ គៃប ់
ភាគ ីពាក ់ពន័្ធ  ដើមៃប ីលើក កម្ពស ់
អាហា រូបត្ថម្ភ និង សុខ ភាព សិ កៃសា 
របស់ អ្នក សិកៃសា និង បុគ្គ លិក 
អប់រំ តាម រយៈ គៃប់ រូប ភាព ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖«កៃសងួ អបរ់ ំ 
សូម ស្វាគមន៍  និង ថ្លៃង អំណរ- 
គុណ ជូន ចំពោះ អង្គការ  Plan 
International ដៃល បាន បន្ត 
កិច្ច សហ ការ  លើ ការងារ អាហា- 
រូបត្ថម្ភ នៃះ »។ លោក សុវាចា  
បានបន្តថា ៖« កៃព ីនៃះ ខ្ញុ ំសមូ 
បញ្ជា ក ់ជនូ ថា  កៃសងួ អបរ់ ំ បន្ត 
លើក កម្ពស់ ជីវភាព មាតាបិតា 
និង កុមារ តូច ជា ពិសៃស ដើមៃបី 
ដោះ សៃយ កង្វះ អាហា រូបត្ថម្ភ 
កុមារ តូច មួយ  ចំនួន  ដោយ ធ្វើ 
ការ អនុវត្ត បៃកាស អន្តរ កៃសួង  
ស្តីពី ការ អនុ វត្ត កម្ម វិធី ឧបត្ថម្ភ 
សច ់បៃក ់ជនូ សៃ្ត ីមាន ផ្ទៃពោះ  
និង កូន អាយុ កៃម  ២ឆ្នាំ  នៃ 
គៃួសរ មាន បណ្ណ សមធម៌  ឬ 
បណ្ណ អាទិ ភាព »៕

គឹម  សារុំ 

ភ្នំពេញៈ សលា ឧ ទ្ធរ ណ៍  ពីមៃសិ ល-  
មិ ញ បាន  ជំ នុំជ មៃះ បុរស វ័យ  
ចំណស់ ជាគៃូ បុ រាណ ខ្មៃរមា្នាក់  
ពាកព់ន័្ធ ករណ ីលងួ លោម អ្ន កជ ំងឺ  
មា្នា ក់ ឱៃយ បៃគ ល់ ក្មួ យសៃី  អាយុ 
១៣ ឆ្នា ំមា្នា ក់ឱៃយគាត់រំលោភ  
ជា ថ្នូរ នឹង  ការ ពៃយា បា ល ដោយ 
បញ្ឆោតថា  បើមិ នធ្វើ បៃ បនៃះ  
ទៃអ្ន កជំ ងឺ  នឹ ងមិនជាទៃ ដៃល 
សកម្ម ភាព នៃះ  បៃពៃឹត្ត នៅ  ឃុំ 
អន្ល ង់ រាប  សៃុ ក វាល វៃង  ខៃត្ត 
ពោធិ៍ សត់    ពី ឆ្នាំ ២០១៥  ។

ក្នុ ង  បន្ទប់ សវនាការ ពីមៃសិ ល- 
មិ ញ ជន ជាប់ចោ ទ ឈ្មាះ  ពៃំ  
សូម៉ៃត  អាយុ ៧៨ឆ្នា ំ បាន បៃប់ 
ចៅកៃម  ថា  គាត់ ជា គៃូខ្មៃ រពៃយា- 
បាល  អ្នក ជំងឺ  បុ៉ន្តៃ គាត់ គា្មាន ផ្ទះ- 
ទៃ  ដោយរស់ នៅ តៃ  តាម ពៃភ្ន ំ។ 

ក្នុង អំឡុង ខៃ  កញ្ញា    ឆ្នាំ២ ០១៥ 
មានសៃ្ត ី មា្នាក់ ឈ្មាះ  ស .ថ   អាយុ 
៣៥ ឆ្នាំ មាន ប្តី  និង មាន កូន២នា ក់  
ដៃល សៃ្តីនោះ  មាន ជំងឺ ចុក ខ្លនួ 
បៃណ។  ក្នងុ ខៃនោះ សៃ្តអី្នកជំ ងឺ 
បាន យ ក គាត់ ទៅនៅផ្ទះជាមួយ 
ដើមៃបី ឱៃយពៃយា បា ល ជំងឺ   ។    

 ជ ន ជាប់ចោ ទប ន្តថា  សៃ្តអី្ន ក- 
ជំ ងឺនោះ  មាន ក្មួយសៃី មា្នាក់  
ឈ្មាះ ល .ប អាយុ១៣ឆ្នា(ំ២០១៥)  
រស់នៅ ជាមួ យ  ។ រីឯ គាត់ តៃូ វ 
បាន  សៃ្តអី្នក ជ ំងផឺ្តល ់បន្ទ បម់ ួយ 
ដើមៃបី  ស្នាក់នៅ។ ប៉ុន្តៃ បនា្ទា ប់ព ី 
ពៃយាបា លសៃ្តីអ្ន កជំ ងឺ មា្នាក់ នោះ    
បាន  បៃ ហៃល១ខៃ  គាត់  ក៏មាន 
អារម្មណ៍ សៃឡា ញ់ ក្មយួ សៃ ីរប ស់ 
អ្ន កជំងឺ   ហើយ ដើ មៃបី បាន ខ្លួន 
ក្មៃង សៃរី ង គៃះ គឺ ខ្លនួបានបៃប់  
សៃ្តអី្ន ក ជំងឺ ថា ៖  «ជំងឺ នៃះ បើចង់ 
ឱៃយជា ដាច់    គឺតៃ ូវតៃ  បៃ គល់ ក្មៃ ងសៃ ី

ជា ក្មួយ នោះ  ឱៃយគាត់ រួ មរ័ក  ទើប 
ជាសះ សៃបើ យ  បើមិ នអ៊ីចឹ ងទៃ  
មនិ ជា ទៃ ។ ប៉នុ្តៃខ្ញុ ំ សនៃយា ថា នងឹ 
យកក្មៃ ង សៃី នោះ  ធ្វើ ជាបៃ ព ន្ធ 
មិ ន ឱៃយ នា ងខូ ច អ នាគត ទៃ  »  ។  

 ជ នជាប់ចោទ បានបៃប់ចៅ- 
កៃម  ទៀតថា  ពៃលនោះ សៃ្តី អ្នក- 
ជំ ងឺ បានបៃ គ ល់ក្មៃ ង រ ងគៃះ 
មកឱៃយ នៅ ក្ន ុងប ន្ទប ់ម ួយ ជាមួ យ 
គាត់ដូច ប្តីបៃ ពន្ធ ក្នងុ ផ្ទះនោះ។  
ការ ស្នា ក់នៅ ជាមួ យ ក្មៃង សៃី រង- 
គៃះ នោះ គាត់បា ន រួមរ័កជា- 
មួយ នា ង  និង ទៅ ណ តៃងឌុប 
គា្នាតាម ម៉ូតូ ដូច   ប្តី បៃ ព ន្ធ    ។  

ជន ជា ប់ចោទ ថា ៖«រឿង នៃះ 
កើ ត យរូហើយ  ខ្ញុកំជ៏ាបគ់កុបាន 
៤ ឆ្នា ំមកដៃរ ។តៃ សរ ុបទៅខ្ញុរំមួ- 
រ ័ក ជាម ួយនា ង ៧ដ ង  តៃ  នៃះ ជា 
ការពៃមពៃៀ ងគា្នា  ទៃ  ហើយខ្ញុំ ក៏ 
មិន បង្ខំ ក្មៃង សៃីនោះ ដៃរ »  ។

 បើ តា មអង្គ ហៃតុ សលា ឧ ទ្ធរ-
ណ៍ បងា្ហាញ ថា  ជន ជាប់ ចោទ 
ឈ្មាះ  ពៃំ  សូម៉ៃត  តៃូវសលា-     
ដំ បូង  ខៃត្តពោធិ៍សត់ ផ្ដនា្ទា-
ទោស១០ឆ្នាពីំថ្ងៃ ទី ១៤ សីហា  
២០១៩  ពីបទ រំលោភ សៃព- 
សន្ថ វៈមា ន ស្ថាន ទម្ងន់ ទោស តាម 
មាតៃ ២៤១ នៃ កៃម ពៃ ហ្ម ទ ណ្ឌ  
កៃយពៃលក្មៃងសៃនីោះប្ដងឹ។ 

    លោក  តាន់  សៃណរ៉ុង  
តំណង មហា អយៃយ ការ សន្និ- 
ដា្ឋានថា  សំណុំ រឿ ង នៃះ ជន ជាប់ 
ចោ ទ បាន សរ ភា ព តំាង ពីនៅ 
សលា ដំបូ ង ខៃ ត្តពោ ធិ៍សត់  ។ 
ប៉ុន្តៃ មកប ដិ សៃធនៅឧ ទ្ធ រណ៍      ។ 

លោក ថា ៖ « ខ្ញុំ ជាតំ ណ ង  
ម ហាអ យៃយ ការ  មាន បំណ ង រួ ច- 
ហើ យ ថា   បើគា ត់ ទទួល ស្គាល់ 
កំហុ ស  គឺ ខ្ញុ ំនឹង ស្នើ សំុ    កៃមុ បៃ ឹកៃសា- 
ជំ នុំជមៃះ  បន្ថយ ទោ ស  ១ ឆ្នា ំ ឬ 

ក៏ ២ ឆ្នា ំដៃរ  តៃនៃះ គាត់  ឆ្លើយ 
កុហកតុលាការ   ដូច្នៃះ ខ្ញុ ំ សំុ តម្កល់ 
ទោស ១០ ឆ្នាំ ដដៃល » ។ 

លោ ក  ទូច   សុផល  មៃធា វី- 
ការ ពា រសិ ទ្ធិ  ឱៃយជ នជា ប់ ចោទ 
បាន ស ន្និ ដា្ឋាន ថា   កូនក្តី  លោ ក  
បា ន   ទទ ួល ស្គា ល ់កហំសុ ។ប៉នុ្តៃ 
មិន មៃ ន ជា ករណីចា ប់ រំ លោ ភ 
ទៃ  តៃ ជា ការ ពៃ មពៃៀ ង គា្នា។

លោក ថា ៖«ខ្ញុំសូម តុលា កា រ 
ប្តូរ បទ ចោទ ពី មាតៃ ២៤១នៃ  
កៃមពៃហ្ម ទណ្ឌ   មកមា តៃ  ៤២  
ចៃបាប ់ស្តពី ីការបង្កៃ ប អពំើ ជញួ-
ដូរ មនុសៃស និង ការ ពារ អនីតិ ជ ន 
វិញ ។ខ្ញុសំុំ តុ លាកា រ  បន្ថយ ទោ ស   
តាម ការ ស្នើ របស់ កូនក្តី ខ្ញុំ ផង » ។

កៃយពី ជំនុំ ជមៃះ    លោក 
ចៅកៃ ម  ប៉ុល  សំអឿន  ថ្លៃង ថា   
ស ល ដី កា នៃ សំណំុ រឿង នៃះ នឹង 
បៃ កាស នៅ ថ្ងៃ  ទី ៤  មី នា៕  

អង្គការភ្លែននិងដែគូសម្ពោធគមែងផ្តល់អាហារូបត្ថម្ភដល់កុមារស្តែីនិងឪពុកជាង១មឺុននាក់

ឧទ្ធរណ៍ជំនំុជមែះក្ដកីរណីគែខូ្មែរលួងលោមអ្នកជំងឺដើមែបីរំលោភក្មយួសែវ័ីយ១៣ឆ្នាំ

ស្តេមី្នាក់  និង កូន តូច របស់ នាង ៣ នាក់  នៅ ខេត្ត រតនគិរី ។ រូបថត អង្គការ ភ្លៃន អន្តរជាតិ កម្ពុជា 
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,900 17,000 17,000 16,660

2 GTI 3,420 3,480 3,480 3,200

3 PAS 14,000 13,900 14,000 13,500

4 PEPC 2,960 3,020 3,020 2,960

5 PPAP 11,740 11,800 11,800 11,740

6 PPSP 1,500 1,500 1,510 1,490

7 PWSA 6,100 6,100 6,100 6,000

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ២ី ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ 

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពេញៈ កេុមហ៊ុន  ហុីយុន - 
ដាយ អាេ្រហ្គា (ខេមបឌូា) ឯ.ក  
ដេល ជា កេមុហ៊នុ របស ់ករូ៉េ មាន 
ផេនការ នាំ ចេញ ផ្លេ សា្វាយ កេវ - 
រមៀត សេស់ ១ ០០០តោន  
ទៅ    កូរ៉ខាង តេបូង នៅ ឆ្នាំ នេះ ។

លោក  វេង សាខុន រដ្ឋ មន្តេី 
កេសួង កសិកម្ម រុកា្ខាបេមាញ់ 
នងិ នេសាទ   ឱេយ ដងឹ ថា  កេមុហ៊នុ 
ហុីយុន ដាយ អាេ្រហ្គា  កាលពី 
ថ្ងេ ទ ី២០  ខេ មករា បាន នា ំចេញ 
ផ្លេ សា្វាយ កេវ រមៀត សេស ់ ចនំនួ  
១  តោនទៅ បេទេស កូរ៉េ  ខាង - 
តេបងូ រចួ ហើយ ដោយ សងេឃមឹ ថា 

បរិមាណនាំ ចេញ នេះ នឹង បន្ត 
កើន ឡើង  ជា  បន្តបនា្ទាប់  ក្នុង រដូវ 
បេមូល ផល ខាង មុខ  ។  

លោក ថ្លេង   ថា៖ «កេសងួ កស-ិ
កម្ម នឹងបន្តខិត ខំ អនុវត្ត តាម 
គោលន យោបាយ របស់  រដា្ឋាភិ - 
បាល  ក្នុង ការ ជំរុញ ផលិត កម្ម 
កសិកម្ម ដើមេបី ធានា សន្តិ សុខ 
សេបៀង  នងិ ធ្វើការ នាចំេញ ដើមេប ី
ទេទេង់ ខឿន សេដ្ឋ កិច្ច ជាតិ ក្នុង 
បរិបទ នេ ការរីករាល ដាល ជា 
សកល នេ ជំងឺ  កូវីដ ១៩ »។

បេទេស កម្ពុជា  បាន នាំ ចេញ 
ផ្លេ សា្វាយ សេស ់ទៅ  សាធារណ- 
រដ្ឋ ករូ៉េ ជា លើក ដបំងូ កាលព ីថ្ងេ 
ទី  ១៥ ខេ មករា ឆ្នាំ ២០២០ ។ 

គិត  មក ដល់ ពេល នេះ កម្ពុជា 
បាន  នាចំេញ ផ្លេ សា្វាយ សេស ់ចនំនួ  
៧៧  តោន  ទៅកាន ់ទផីេសារ ករូ៉េ ។ 
នេះ បើ តាម  លោក  សាខុន ។ 

អ្នកសេី ម៉ៅ សុធា អ្នក គេប់- 
គេង ផ្នេក លក់ កេុម ហ៊ុន គិរីរមេយ 
ហ្វូដ បេដាក់សិន  ដេល មានរោង- 
ចកេ កេ ច្នេ និង នាំ ចេញ ផលិត - 
ផល  ពី ផ្លេសា្វាយ បាន ឱេយ ដឹង ថា 
បេទេស កូរ៉េ នឹង កា្លាយ ជា ទីផេសារ 
ឈាន មុខ គេ បនា្ទាប់ ពី បេទេស 
ចនិ សមេប ់ផលតិ ផល ព ីសា្វាយ  
និង សា្វាយ សេស់ កម្ពុជា។ 

អ្នក សេី សុធា និយាយ ថា៖ 
«ខ្ញុ ំនៅ តេ ជឿ ថា កចិ្ច ពេម ពេៀង 
ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វេ ភាគី កម្ពុជា -កូរ៉េ 

នៅ ពេល ចូល ជា ធរមាន នឹង ធ្វើ 
ឱេយ ទីផេសារ កូរ៉េ កាន់ តេធំ សមេប់ 
ផ្លេ សា្វាយ កម្ពុជា »។

លោក ង ិន  ឆយ អគ្គ នាយក  
នេ អគ្គនាយកដា្ឋាន   កសិកម្ម នេ 
កេសួង កសិកម្ម បេប់ ភ្នំពេញ- 
ប៉ុស្តិ៍  ថា កម្ពុជា ភាគ ចេើន បាននាំ -  
ចេញ  សា្វាយ កេវ រមៀត ទៅ កាន់ 
ទផីេសារ ករូ៉េ ចនិ នងិ វៀត ណាម។  
កេពី កូរេ៉  កម្ពុជា នឹង អាច នាំ - 
ចេញ ផ្លេ សា្វាយ  សេស ់ដោយ ផ្ទាល ់
ទៅ   បេទេស ចិន នៅ ឆ្នាំនេះ ។

លោក បេប់ ថា ៖ «យើង បាន 
វាយ តម្លេ ចមា្ការ សា្វាយ នងិ  កេមុ- 
ហ៊ុន ចំនួន  ៦ បាន ដាក់ ពាកេយ 
ស្នើ សុំ នាំចេញ ទៅ បេទេស ចិន  

លើ កទ១ី  រចួ រាល ់ហើយ ដោយ 
គេ កំពុង តេួត ពិនិតេយ ឯកសារ»។

បើយោង តាម របាយ ការណ៍ 
របស់ អគ្គនាយក ដា្ឋាន កសិកម្ម  
កាល ពីថ្ងេ ទី ១៦  ខេធ្នូ  ឆ្នាំមុន 
ឱេយដឹង ថា  បច្ចុបេបន្ន នៅ កម្ពុជា 
មាន ផ្ទេដីដាំ សា្វា យសរុប ចំនួន  
១២៤  ៣១៩ ហកិតា ក្នងុ នោះ 
ផ្ទេដី បេមូល ផល   ៩១ ៣៩៨  
ហិកតា  ដោយ  ទទួល ទិន្ន ផល 
សរុប ១  ៤៤៨  ៦៧៧ តោន 
និង  ជាមធេយ ម ចំនួន  ១៦  តោន 
ក្នុង  ១ ហិកតា ក្នុង ១ រដូវ ។ 

កេសួងកសិកម្ម  ឱេយ ដឹង ថា 
យា៉ៅងហោច ណាស ់កេមុហ៊នុ  ៤  
នឹង បញ្ចប់ ការសាងសង់ រោង - 

ចកេ បេពេតឹ្តកិម្ម សមា្លាប់ សមាស-  
ភាព ចងេ ដោយ បេើ ទឹក ក្តៅ 
(HWT) និង ចំហយ ទឹកក្តៅ 
(VHT)  ក្នុង ពេល ឆប់ៗ។

កេសងួ កសកិម្ម រកុា្ខា បេមាញ ់
នងិ នេសាទ  បាន បា៉ៅនប់េមាណ 
ថា បេទេស កម្ពជុា  បាន នាចំេញ 
ផលតិ ផល ដណំា ំកស ិឧសេសាហ- 
កម្ម ទាំង ផ្លូវការ និង កេ ផ្លូវការ 
ទៅ កាន់ ទីផេសារ អន្តរ ជាតិ  ជាង 
៨,៥៥  លាន តោន  ស្មើនងឹ តម្លេ 
ជាង ២,៣២ ពាន់ លាន ដុលា្លារ 
កាល ពី   ឆ្នាំ មុន នៅក្នុង នោះផ្លេ- 
សា្វាយ សេស ់៩៤៥ ២៧៤,៤៤  
តោន  មាន តម្លេ ៤៧៣ ២០៧ 
៧០០  ដុលា្លារ៕ LA

ធូ វិរៈ 

ភ្នពំេញៈ ពាណជិ្ជ កម្ម ទ្វេភាគ ីកម្ពជុា- 
ថេ  សមេច បាន  ៧ ២៣៦   លាន ដលុា្លារ  
កាល ព ីឆ្នា ំ២០២០ ធា្លាក ់ចុះ  ២៣,១៧ 
ភាគ រយ  ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៩ ដោយ- 
សារ ផល  រំខាន ពី ការ   រីករាល ដាល ជំងឺ 
កូវីដ ១៩។ នេះ បើ យោងតាម  កេសួង 
ពាណិជ្ជកម្ម ថេ។

ទិន្នន័យ  បង្ហាញ ថា ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ 
កម្ពុជា  បាន នាំ ចេញ ទំនិញ ទៅ   ទីផេសារ 
បេទេស ថេ  នៅ ក្នងុ តម្លេ ១   ១៤៨ លាន 
ដលុា្លារ   ធា្លាក ់ចុះ  ៤៩,៤៩ ភាគ រយ ធៀប 
នឹង ឆ្នាំ មុន  ខណៈ កម្ពុជា នាំ ចូល មក 
វញិ  មាន   តម្លេ ៦ ០៨៩ លាន ដលុា្លារ ធា្លាក ់ 
ចុះ ១៤,៨០ ភាគ រយ ។

លោក លមឹ ហេង អន ុបេធាន សភា- 
ពាណជិ្ជ កម្ម កម្ពជុា  បាន បេប ់ភ្នពំេញ- 
ប៉ុស្តិ៍ ថា ការ នាំ ចេញ របស់ កម្ពុជា   ធា្លាក់ 
ចុះ នេះ ទំនង   មក ពី ការ បង្វេរ ទិស ដៅ 
នា ំ ចេញ ផលតិ ផល កស ិកម្ម ព ីបេទេស 
ថេ ទៅ   បេទេស វៀតណាម។ កម្ពជុាភាគ-   
ចេើន នា ំចលូព ីបេទេស  ថេ មាន ដចូ ជា  
គេឿង សណំង ់សមា្ភារផ្ទះ បាយ  ភេសជ្ជៈ 
និង ផលិតផល ម្ហូប អាហរ   ។

លោក  និយាយ ថា៖«ខ្ញុ ំជឿថា ការ នា-ំ  

ចេញ ទៅ ថេ ធា្លាក់ ចុះ  ពេល នេះ  គឺ ដោយ- 
សារ ការ បង្វេរ ទសិ ដៅ នា ំចេញ ព ីថេ ទៅ 
បេទេសវៀត ណាម។ យើង ឃើញ ថា 
ការ នា ំចេញ ផលតិផល កសកិម្ម ដចូ ជា 
សេូវ ដំឡូងមី ពោត  ទៅ វៀតណាម 
បាន   កើន ឡើង គួរ ឱេយ កត់ សមា្គាល់»។ 

លោក បេប់ បន្តទៀត    ថា ការ ខិត ខំ 
បេងឹបេង របស ់រដា្ឋា ភបិាល ក្នងុ ការ បើក  
ចេក ពេំ ដេន កម្ពុជា -ថេ ជា ចេើន កន្លេង  
ពេល កន្លង មក   នងឹ ជយួ ជរំញុ កណំើន 
ទំហំ ពាណិជ្ជកម្ម រវាង បេទេស ទាំង ២  
បន្ថេម ទៀត បនា្ទាប់ពី សា្ថាន ភាព  នេ ជំងឺ 
កូវីដ ១៩  អាច គេប់ គេង។

លោក បញ្ជាក់ថា៖ «ផលិត ផល ក្នុង 
ឧសេសាហកម្ម កេច្នេ របស ់កម្ពជុា នៅ មាន  
កមេិត  មិន ទាន់ អាច បេកួត បេជេង 
ជាមយួ បេទេស ថេ នងិវៀត ណាម បាន 
ទេ ដូច្នេះ យើង តេូវ ជំរុញ ការ វិនិយោគ  
ពី បរទេស លើ ឧសេសាហកម្ម កេច្នេ ក្នុង 
- ការ លើក កម្ពស់ សហគេស ធុនតូច 
និង មធេយម ឱេយ ផលិត ទៅ តាម ស្តង់ ដា 
ភូត-គាម  អនាម័យ និង គុណភាព  
ដើមេប ីអាច បេកតួ បេជេង ជាមយួ ពកួ គេ 
នៅ ពេល អនាគត»។

លោក  ហុង  វណ្ណៈ  អ្នកសេវជេវ 
សេដ្ឋ  កចិ្ច អន្តរ ជាត ិនេ វទិេយាសា្ថាន ទនំាក-់ 

ទំនង អន្តរជាតិ នេ កម្ពជុា  ( រាជបណ្ឌតិេយ- 
សភា កម្ពុជា )  ឱេយ ដឹង ថា ការរាតតេបាត   
ជងំ ឺកវូដី ១៩ បាន ជះ ឥទ្ធពិល  អវជិ្ជមាន  
ដល ់ទនំាក ់ទនំង ពាណជិ្ជ កម្ម រវាង ភាគ ី
ទាងំ ២។  មេយា៉ៅង ទៀត រោងចកេមយួចនំនួ   
នៅ កម្ពុជា អាច ផលិត ផលិត ផល បេើ- 
បេស់   ដោយ ខ្លួន ដេល អាច ជំនួស ឱេយ 
ការ នាចំលូ ព ីថេ  ដេល នេះ ជា  កតា្តៅ  នា ំឱេយ   
ទំហំ ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា-ថេ ធា្លាក់ ចុះ ។

លោក  វណ្ណៈ អះអាង  ថា៖«ខ្ញុំ មើល- 
ឃើញ ថា ហេត ុផល មយួ ទៀត នេ ទនំាក-់  
ទំនង ល្អ របស់ កម្ពុជា  ជាមួយ បណា្តា 
បេទេស មួយ ចំនួន ទៀត ដូច ជា ចិន  
ករូ៉េ  ជប៉នុ នងិ វៀតណាម  ក ៏បាន   នា ំឱេយ 
ចរាចរណ៍   ទំនិញ មួយ ចំនួន ពី បេទេស 
ទាងំ នោះ មក ជនំសួ  ទនំញិ ពថីេ ខណៈ   
ភាព តាន តឹង ផ្នេក នយោ បាយ នៅ  ថេ 
ក៏  ជះឥទ្ធិពល  អាកេក់ ដល់ ការ ដោះដូរ 

ទំនិញ ជាមួយ កម្ពុជា  ផង ដេរ »។ 
ដើមេបី លើក កម្ពស ់ពាណជិ្ជ កម្ម ទ្វេភាគ ី

នងិ ទាក ់ទាញ វនិយិោ គនិ ថេ ឱេយ កាន ់តេ 
ចេើន មកវិនិយោគ នៅ   កម្ពុជា  បេទេស 
កម្ពុជា នឹង បង្កើត កេុមបេឹកេសា ពាណិជ្ជ-
កម្ម កម្ពជុា (CBC)នៅ ទកីេងុ បាងកក  
បេទេសថេ។  នេះ បើ តាម លោក  អ៊ូក 
សោ ភណ័ ឯកអគ្គ រាជទតូ កម្ពជុា បេចា ំ
នៅ ទីកេុង បាងកក   ដេល បាន បេប់ 
ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ កាល ពី ខេវិច្ឆិកា ឆ្នាំ មុន ។ 

ទហំំ ពាណជិ្ជកម្ម ទ្វេភាគ ីរវាង កម្ពជុា 
នងិ ថេ មាន តម្លេ បេហេល  ៩  ពាន ់លាន 
ដុលា្លារ កាលពី ឆ្នាំ  ២០១៩ កើន ឡើង  
៧,១៤ ភាគរយ  ធៀប នឹង ៨,៤ ពាន់ 
លាន  ដលុា្លារ  កាលព ីឆ្នា ំ ២០១៨ ។ នេះ 
បើ  តាម ទិន្នន័យ ពី សា្ថានទូត ថេ បេចាំ 
នៅ កម្ពុជា ។

យោង តាម ទនិ្ននយ័ របស ់កេមុ បេកឹេសា 
អភិវឌេឍន៍ កម្ពុជា(CDC) បេទេស ថេ 
ស្ថិតនៅក្នុង ចំណោម បណា្តា បេទេស 
ឈាន មខុ គេ ទាងំ  ៩ ដេល បាន បង្កើន 
ការវនិយិោគ   នៅ បេទេស កម្ពជុា ចនោ្លាះ 
ព ីឆ្នា ំ ១៩៩៤ ដល ់ចងុ តេមីាស ទ ី ៣ឆ្នា ំ 
២០១៧ ជាមួយ នឹង តម្លេ វិនិយោគ 
ចំនួន ៩៦៧,៨៩  លាន ដុលា្លារ នៅ 
ពេល  នោះ ៕LA

ហី៊យ៊ន  ដាយ អាេ្រហ្គា  មាន ផ្នការ នំា ច្ញ ស្វាយស្ស់ ១ ០០០ តោន ទៅ កូរ្៉

បេជាកសិករ ក្នងុ ខេត្ត បន្ទាយ មាន ជ័យ   ដឹក ពោត យក ទៅ លក់ ឱេយ ឈ្មញួ ។ ហេង ជីវ័ន

ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វភ្ាគីកម្ពជុា-ថ្ ឆ្នា ំ២០២០ ធ្លាក់ ច៊ះ ជាង ២៣%
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ទកី្រងុ សាន ់្រហ្វានស់ុសី្កូៈ  
កៃមុហ៊នុ បច្ចៃកវទិៃយា ទើប បង្កើត 
ថ្មី ផ្នៃក បញ្ញាសិបៃបនិម្មិត   Da-
tabricks បាន  ឱៃយ ដងឹ កាល ព ីថ្ងៃ  
ចន្ទ ថា ខ្លួន បាន  បង្កើន មូល ធន 
ថ្ម ី មាន តម្លៃ ២៨ ពាន ់លាន ដលុា្លារ  
ដោយ ការ វិនិយោគ ពី កៃុម ហ៊ុន 
បច្ចៃកវទិៃយា ធំៗ   រមួមាន   Microsoft 
Google និង  Amazon។ 

 កៃមុហ៊នុ ទើបបង្កើត ឡើង នៃះ 
ដៃល អភិវឌៃឍ បច្ចៃកវិទៃយា  ដៃល 
ផ្តល ់នវូ ការ វភិាគ កានត់ៃ ល្អ បៃសើរ 
ដល់ កម្មវិធី កុំពៃយូទ័រ «cloud» 
មាន អតថិជិន បៃមាណ  ៥០០០  
នាក់  រួមទាំង     កៃុមហ៊ុន ចំនួន 
៥០០ ដៃល ស្មើនងឹ ៤០ ភាគរយ 
បាន  បៃើបៃស ់សៃវាកម្ម សមៃប់ 
វិស្វកម្ម ទិន្នន័យ ។ 

មលូនធិ ិចងុ កៃយ បផំតុ  មាន  
តម្លៃ បៃហៃល ១ ពាន ់លាន ដលុា្លារ   
ដៃល ដាក ់វនិយិោគ ដោយ កៃមុហ៊នុ  
Franklin Templeton និង 
រួម ទាំង កៃុមហ៊ុន  Amazon 
Web Services កៃុមហ៊ុន  
Capital G ដៃល វិនិយោគ 
Google នងិកៃមុហ៊នុ Micro-
soft ដៃលជាវិនិយោគិនមុន។

 កៃមុហ៊នុ វនិយិោគ ទើប ចលូ- 
រមួ ថ្ម ីមាន ដចូជា កៃមុហ៊នុ  Sales-
force កៃុមហ៊ុន Canada 
Pension Plan Invest-
ment Board  កៃុមហ៊ុន  Fi-
delity Management & 
Research LLC នងិ  Whale 
Rock ពៃមទាងំ កៃមុហ៊នុ វនិយិោគ    
ដៃល មានសៃប ់ដចូជា កៃមុហ៊នុ  
Andreessen Horowitz 
កៃុមហ៊ុន Alkeon Capital 
Management និង កៃុមហ៊ុន 
ហិរញ្ញវត្ថុ ដទៃ ទៀត។ 

លោក   Ali Ghodsi  នាយក- 
បៃតបិត្ត ិ  នងិ សហ ស្ថាបនកិ នៃ 
កៃុមហ៊ុន  Databricks បាន 
នយិាយ ថា ៖«យើង មើល ឃើញ 
ការ វិនិយោគ នៃះមាន  កំណើន 
យា៉ាង ឆប់ រហ័ស ឥតឈប់ ឈរ  
របស ់យើង ជា ការ ពងៃកី ចក្ខ ុវសិយ័  
បន្ថៃម ទៀត របស ់យើង  សមៃប ់
ជា ទមៃង់ កម្ម វធីិ ទិន្នន័យ  សាមញ្ញ  
បើក ចំហ និង បៃមូល ផ្តុំ  ដៃល 
អាច គាទំៃ  គៃប ់ករណ ីបៃើបៃស ់
ទនិ្ននយ័  ចាប ់ព ី បញ្ញា ធរុកចិ្ច (BI) 
ទៅ បញ្ញាសិបៃបនិមិ្មត (AI)។ 

« Databricks បាន ជយួ ស្ថា-
បន័ នានា កាត ់បន្ថយ ការ ចណំាយ   
នងិ ភាព ស្មគុស្មាញ កើតមាន   ក្នងុ 
ស្ថាបតៃយ កម្ម ទនិ្ននយ័  ដចូ្នៃះ កៃមុ   
ទិន្នន័យ អាច សហការ  និង បង្កើត   
ថ្មី  លឿន ជាង មុន» ៕ AFP/RR

តពី ទំព័រ ១...ប៉ះពាល់ ដល់់ បៃតិ-
បត្តកិារ របស ់កៃមុ ហ៊នុ នៅ ទតីាងំ នៃះខ្លះ 
ប៉ុន្តៃ  កៃុម ហ៊ុន  មិន មាន ការ ពនៃយារ ណា 
មួយ នោះ ទៃ។

លោក  Morgan Hart នាយក គៃប់- 
គៃង  កៃុម ហ៊ុន Emerald បាន ឱៃយ ដឹង  
ក្នងុ របាយការណ ៍ថា ក្នងុ អឡំងុ  តៃមីាស 
នៃះ កៃមុ ហ៊នុ  បាន បន្ត បង្កើន សកម្ម ភាព 
អភិវឌៃឍ ន៍នៅ ក្នុង គមៃង រ៉ៃ មាស អូរខ្វាវ 
ជា មួយ នឹង ការងារ លើក ដី និង បៃតុង មាន 
ភាព សុី ចងា្វាក់ គា្នា ល្អ ជាមួយ នឹង តារាង- 
ពៃល វៃលា ផ្ដល ់ឧបករណ ៍ដចូ ក្នងុ ពៃល- 
វៃលា កំណត់  ការ អភិវឌៃឍ គមៃង នៃះ ។

លោក Morgan Hart បាន ថ្លៃង ថា៖ 
« ការ អភិវឌៃឍ គមៃង នៃះ មាន ភាព រីក- 
ចមៃើន គួរ ឱៃយ កត់ សមា្គាល់  សៃប នឹង ការ- 
រពំងឹ ទកុ  នៅក្នងុ អឡំងុ ពៃល តៃមីាសនៃះ 
ដៃល ជា កិត្តិយស មួយ ដល់ កៃុម ការងារ  
ដៃល បាន ខតិខ ំបៃងឹ បៃង ។ ពកួ គៃកពំងុ 
គៃប់ គៃង បញ្ហា ឡូជីស្ទិក បៃកប ដោយ 
ជោគ ជ័យ  ទោះបី រង ឥទ្ធិពល ខ្លះ ពី ការ- 
រីករាល ដាល ជំងឺ កូវីដ១៩ ទូទាំង ពិភព - 
លោក  ខណៈ ដៃល កៃុមហ៊ុន នៅ តៃ រកៃសា 
វធិានការ ជា ចមៃបង ដើមៃបី ធានា សខុភាព  
នងិ សខុមុាល ភាព ជា បន្ត របស ់ បគុ្គលកិ 
កៃុម ហ៊ុន ម៉ា ការ  និង ភាគទុនិក»។

លោក  Bernie Cleary បៃធាន បៃត-ិ
បត្តិការ នៅ កៃុម ហ៊ុន  Renaissance 
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍  កាល ពី ចុង ខៃ 
មករា ថា លោក ស៊ុយ សៃម រដ្ឋមន្ដៃី 
កៃសួង រ៉ៃ និង ថាមពល  និង កៃុម មន្ដៃី 
របស ់លោក  បាន ចុះ មក ដល ់ទតីាងំ  ដើមៃប ី 
ពិនិតៃយ មើល ការ រីក ចមៃើន ការ  អភិវឌៃឍ 
របស់ គមៃង រ៉ៃ មាស អូរខ្វាវ នៃះ ។

លោកបាន នយិាយថា  ៖ « រដ្ឋមន្ដៃ ីនងិ 
កៃុម គណៈ បៃតិភូ មាន សៃចក្ដី រីករាយ 
យា៉ាង  ខ្លាំង  ក្នុង ការ មក មើល ទីតាំង និង 
ពិនិតៃយ មើល សកម្ម ភាព សងសង់  និង 
ការ  រកុរក រ៉ៃ សមៃប ់រ៉ៃមាស ទៃងទ់ៃយធ ំ 
និង ទំនើប លើក ដំបូង  នៅ   កម្ពុជា »។ 

លោក លើក ឡើង ថា ៖«  គមៃង នៃះ 
នៅ តៃ ស្ថិត លើ ដំណើរ ផ្លូវ សមៃប់ ការ- 

ផលិត រ៉ៃ មាស ក្នុង អំឡុង តៃីមាសទី ២  
ឆ្នាំ នៃះ ដៃល ចាប់ ពី ចំណុច នោះ  យើង 
នងឹ ផលតិ  រ៉ៃមាស  ១០៧ ០០០ អោនស ៍
ក្នុង   ១ ឆ្នាំ ពី អណ្ដូង រ៉ៃ បើក  ចំហ តៃ  ១ គត់  
និង រោងចកៃ  កៃច្នៃ រ៉ៃ មាស »។ 

គមៃងនៃះ  ទទលួ បាន សទិ្ធ ិអនញុ្ញាត  
បរិស្ថាន ពៃញលៃញ ពី កៃសួង បរិស្ថាន 
កាល  ពី ឆ្នាំ ២០១៧  និង អាជា្ញាប័ណ្ណ រុក- 
រក រ៉ៃ ឧសៃសាហកម្ម ជា បន្ត បនា្ទាប ់ព ីកៃសងួ 
រ៉ៃ និង ថាមពល  ក្នុង  ឆ្នាំ ២០១៨ បនា្ទាប់ 
មក កិច្ច ពៃម ពៃៀង វិនិយោគ រ៉ៃ កាលពី 
ចងុ  ឆ្នា ំ២០១៩ ពកីៃសងួ រ៉ៃ នងិ ថាមពល 
និង កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច ។ កៃុម  ហ៊ុន Ren-
aissance មាន ទីតាំង ស្ថិត ក្នុង ដំណើរ- 
ការ អភវិឌៃឍន ៍រ៉ៃមាស នៅ តបំន ់អខូ្វាវ  ក្នងុ 
សៃុក កៃវ សីមា ខៃត្ត មណ្ឌលគិរី៕ LA 

ហុឹន ពិសី

ភ្នំព្រញៈ កម្ពុជា នឹង បន្ត យក 
ថ្លៃ ទិដា្ឋាការ ពី ជន បរទៃស ដៃល 
ធ្វើ  ដណំើរ មក  កម្ពជុា ដដៃល  បើ 
ទោះ មាន សំណើ ពី អ្នក នៅ ក្នុង 
វសិយ័ ទៃសចរណ ៍ចង ់ឱៃយ រដា្ឋាភ-ិ 
បាល ទមា្លាក់ ចោល ការ យក ថ្លៃ 
លើ  សៃវា នៃះ ក្នុង ក្តី រំពឹង ថា នឹង 
អាច សៃូប ទាញ កំណើន ភ្ញៀវ- 
ទៃសចរ បរទៃស  ឡើង វិញ ពី ការ- 
ធា្លាក ់ចុះ យា៉ាង គហំកុ ចាប ់តាងំ ព ី
ការ ផ្ទុះ ឡើង  ជងំ ឺកវូដី ១៩ រហតូ 
មក ដល់ ពៃល នៃះ។

ការ សមៃច បន្ត យក ថ្លៃ ទដិា្ឋា-
ការ នៃះ តៃវូ បាន លោក នាយក- 
រដ្ឋមន្តៃី ហ៊ុន សៃន លើក ឡើង 
ក្នងុ ពធិ ីបើក ការដា្ឋាន សង សង ់
រោងចកៃ បៃពៃឹត្តិ កម្ម ទឹក ស្អាត 
បាក ់ខៃង នងិ សម្ពោធ រោងចកៃ 
បៃពៃឹត្តិកម្ម ទឹក ស្អាត ចំការមន 
កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ កន្លង មក។

លោក ហ៊នុ សៃន បាន លើក- 
ឡើង  ថា លោក មិន យល់ សៃប 
ចំពោះ សំណើ មួយ ចំនួន ដៃល 
ចង់ ឱៃយ រដា្ឋាភិបាល  បញៃឈប់ ការ- 
យក ថ្លៃ ទិដា្ឋាការ ពី ភ្ញៀវ បរទៃស  
ដើមៃបី ទាញ យក ភ្ញៀវ បរទៃស 
ឡើយ  ពៃះ ចំណូល នៃះ គឺ ជា 
ផ្នៃក មយួ ដៃល  បានចលូ រមួ ជយួ 
ទៃទៃង ់ ការ អភវិឌៃឍ បៃទៃស ជាត ិ
ហើយ កម្ពជុា ក ៏នៅ មនិ ទាន ់មាន 
បៃភព ចណំលូ អ្វ ីយក មក ជនំសួ 
ដៃរ ។ លោក បន្ត ថា ការ កំណត់ 
យក ថ្លៃ ទដិា្ឋាការ ព ីជន បរទៃស គ ឺ
មនិ មៃន មាន តៃ កម្ពជុា ទៃ សមូៃប ី
បៃទៃស រកី ចមៃើន ដចូ ជា បារាងំ 
ក៏ នៅ តៃ យក ថ្លៃ ទិដា្ឋាការ ចូល  
បៃទៃស គៃ ដៃរ ហើយ ថៃម ទាងំ 
មាន តម្លៃ ខ្ពស់ ទៀត ផង។

លោក បានថ្លៃង ថា៖ « បៃទៃស 
បារំាង គៃ យក ជាង ១០០ ដុ-
លា្លារ គៃ ទៅ លៃង បាន ចុះ បៃទៃស   
យើង តៃឹម ៣០ ដុលា្លារ ហៃតុ អ្វី 
គៃ មក មនិ បាន?»។  លោក បន្ត 
ថា៖ « អ៊ចីងឹ បាន ជា ខ្ញុ ំមនិ យល-់ 

សៃប ជា មួយ នឹង សំណើ ណា 
ទាងំ អស ់ដៃល ឱៃយ កម្ពជុា បញៃឈប ់  
យក ថ្លៃ ទដិា្ឋាការ ដើមៃប ីទាញ យក 
ភ្ញៀវ ទៃសចរ  ខ្ញុ ំមនិ យល ់សៃប ទៃ  
អ៊ីចឹង គឺ បាត់ ទាំង អស់  ។ កម្ពុជា 
នៅ  មិន ទាន់ មាន អ្វី ជំនួស ទៃ»។

លោកបន្ត     ថា នៃះ ជា ចណំលូ 
មិន មៃន សរពើ ពន្ធ ហើយ បើ 
គតិ  ជា មយួ នងឹ ចនំនួ ភ្ញៀវ ទៃស-
ចរ ដៃល កម្ពជុា ទទលួ បាន កាល- 
ពី ឆ្នាំ ២០១៩ (មុន   កូវីដ ១៩) 
ដៃល មាន ចនំនួ ៦,៦ លាននាក ់
គឺ កម្ពុជា ទទួល បាន ចំណូល ពី 
ថ្លៃ ទិដា្ឋាការ រហូត ដល់ បៃមាណ 
១៨០ លាន ដុលា្លារ។

ទោះ យា៉ាង ណា លោក អះអាង  
ថា ការ លើក លៃង នៃះ អាច នឹង 
កើត មាន នៅ ពៃល ណា  ដៃល  
កម្ពុជា អាច មាន មធៃយាបាយ 
ក្នុង ការ ទាញ យក ចំណូល ពី 
វសិយ័ ទៃសចរណ ៍មក ជនំសួ ថ្លៃ 
ទិដា្ឋាការ ទើប អាច  លុបបាន ។ 

បើ យោង តាម  លោក ថោង- 
ខនុ រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសងួទៃសចរណ ៍
ដោយសរ វិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩ 
បាន ធ្វើ ឱៃយ ចំនួន ភ្ញៀវ ទៃស ចរ- 
បរទៃស ដៃល ធ្វើ ដំណើរ មក 

កម្ពជុា ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ មាន  តៃមឹ 
តៃ  ១,៣១ លាននាក់ធា្លាក់  ចុះ 
បៃមាណ ៨០ភាគ រយ បើ ធៀប 
នឹង ឆ្នាំ ២០១៩ ។

បៃធាន សមាគម ទីភា្នាក់ងារ 
ទៃសចរណ៍ កម្ពុជា លោក សៃី 
ឆយ សុីវ លីន បាន បៃប់ ភ្នំ-
ពៃញ ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីថ្ងៃ អងា្គារ ថា វា 
មិន មៃន ជា បញ្ហា ទៃ    បៃសិន បើ 
ស្ថាន ភាព ធម្មតា ប៉នុ្តៃ    ក្នងុអឡំងុ-  
ពៃល  ការ រីក រាល ដាល ជំងឺកូវីដ 
១៩ នៃះ  វា ពិត ជា  ជះ ឥទ្ធិពល 
អវិជ្ជ មាន   ខ្លាំង  សមៃប់ វិស័យ 
ទៃសចរណ៍  ហៃតុ នៃះ ការ លើក- 
ទឹក ចិត្ត បន្ថៃម  គឺ ពិត ជា មាន សរៈ - 
សំខន់ ណាស់  ដើមៃបី អាចឱៃយ  
ភ្ញៀវ បរទៃស ធ្វើ ដំណើរ មក  
កម្ពុជា ឡើង វិញ។ វិធាន ការ រឹត- 
បន្តឹង ការ ធ្វើ ដំណើរ របស់បៃ-
ទៃសនានា លើ ពភិព លោក កពំងុ  
ធ្វើ ឱៃយ វិស័យ មួយ នៃះ ពិបាក 
ងើប ឡើង វិញ ណាស់   ។ 

លោក សៃី  និយាយ ថា៖  « ឆ្នាំ 
២០២១ នៃះ  បើ មិន មានអ្វី ជា  
ការ លើក ទឹក ចិត្តទៃ  នោះ ខ្ញុំ មិន 
រំពឹង ថា វិស័យ ទៃសចរណ៍ នឹង 
ងើប ឡើង វិញ ចៃើន ទៃ » ។ 

លោក សៃីបន្ថៃម   ថា ទោះ ជា 
យា៉ាង ណា ក្នងុ ដណំាក ់កាលនៃះ 
រដា្ឋាភិបាល ក៏ អាចរួម ចំណៃក 
ជួយ    លើក កម្ពស់ វិស័យ ទៃស-
ចរណ៍ ឡើង វិញផង ដៃរ  តាម- 
រយៈ ការ បន្ធូរ បន្ថយ លក្ខខណ្ឌ 
តមៃូវ មួយ ចំនួន។  លោក សៃី  
បន្ថៃម  ថា កម្ពជុា អាច សម្លងឹ ទៅ 
មើល  បៃទៃស ណា ដៃល  គៃ គៃប-់  
គៃង  កវូដី ១៩ បាន ល្អ ហើយ  គៃ 
ចង់ ចូល មក កម្ពុជា  គឺ គៃ   អាច  
ចាប់  ដៃ គូ ជា មួយ បៃទៃស នោះ 
តាម   យុទ្ធ សសៃ្ត Travel Bu-
bble ដៃល អាច   សហការ គា្នា 
ដើមៃបី បន្ធូរ បន្ថយ  លើ លក្ខខណ្ឌ 
មយួ ចនំនួ ដចូ ជា    ឯកសរតមៃវូ 
ការ ធ្វើ ចតា្តឡីស័ក និង ការ- 
តម្កល់ បៃក់ ធានា  ជា ដើម ។ 

លោក ខៀវ  ធ ីបៃធាន សមាគម  
មគ្គុទ្ទៃសក៍ទៃ  សចរអង្គរ បាន 
និយាយ ថា បៃសិន បើ ចាំ បាច់ 
រដ្ឋ អាច បន្ត យក ថ្លៃ ទិដា្ឋាការ ពី 
ភ្ញៀវ ទៃសចរបរទៃស បាន តៃ 
នៅ  ពៃល  រដ្ឋ អាច មាន បៃភព   ចំ-
ណលូ ចៃើន គៃប ់គៃន ់នោះ ការ- 
លើក លៃង ថ្លៃ ទិដា្ឋាការ គឺ ជា ការ- 
ចា ំបាច ់ដើមៃប ីលើក កម្ពស ់វសិយ័ 

ទៃសចរណ៍ នៅ កម្ពុជា  ។
លោក ថ្លៃង ថា៖ « ខ្ញុ ំសងៃឃមឹ ថា  

ពៃល   វសិយ័ផៃសៃងៗ អាច បៃមលូ 
ចំណូល បាន ចៃើន ការ លើក- 
លៃងកមៃ ពី ទិដា្ឋាការ  ទៃស ចរ-
ណ ៍គ ឺជា ការ ល្អ   ពសិៃស ជា មយួ  
បៃទៃស ដៃល មាន ទំនាក់ ទំនង 
ទៃសចរណ៍ ល្អ ជា មួយ កម្ពុជា » ។

យោង តាម លោក ខៀវ ធី បើ 
មិន អាច ផ្តល់ ការ លើក លៃង 
ទាំង  អស់  គៃ អាច ចាប់ ផ្តើម ពី 
បៃទៃស ដៃល មាន   ភ្ញៀវ ទៃសចរ 
និយម ចូលមក ទសៃសនាកម្ពុជា  
ដូច   ជា ចិន ឥណា្ឌា កាណាដា 
អាមៃរកិ នងិ បៃទៃស នៅ  សហ-
គមន៍ អឺរ៉ុប ជា ដើម ។

ទិន្នន័យ កៃសួង ទៃសចរណ៍ 
ឱៃយ ដងឹ ថា ក្នងុ  ឆ្នា ំ២០១៩កម្ពជុា  
ទទលួ បាន ភ្ញៀវ ទៃសចរ អន្តរ ជាត ិ
សរុប  ៦,៦១លាន នាក់ កើន- 
ឡើង ៦,៦ ភាគ រយ  ធៀប នងឹ ឆ្នា ំ
២០១៨ ដៃល មាន ៦,២ លាន 
នាក់។ ចំណៃក បៃក់ ចំណូល 
មាន ចនំនួ  ៤,៩១  លាន ដលុា្លារ 
កើន ១២,៤  ភាគរយ បើ ធៀប 
នងឹ  ឆ្នា ំ ២០១៨ ដៃល មាន ចនំនួ 
៤,៣៧លាន ដុលា្លារ ៕ LA

Databricks ទទួល-  
បាន ទុន បន្ថែម  $២៨  
ពាន់លាន ពី កែមុហុ៊នធំៗ

គមែង ទាញ យក រ៉ែមាស ... 

រដ្ឋ បន្ត រកែសាការ យក ថ្លែ ទិដ្ឋាការ ពី ភ្ញៀវ ទែសចរបរទែស

ប្រសាទ អង្គរវត្ត ជា កន្ល្រង ដ្រល ភ្ញៀវ ទ្រសចរ បរទ្រស ចូល ចិត្ត ទៅ ទស្រសនា ច្រើន ជាង គ្រ ។ រូបថត ហុង មិនា



ក្រសងួអប់រំយវុជននងិកឡីា(Mo-
EYS)បានផ្តោតសខំាន់លើសមាស-
ភាពចំនួន៣ដើម្របីចូលរួមពង្រឹង
សីលធម៌សិស្រសដើម្របីលើកកម្ពស់
គុណភាពអប់រំ។ទី១គឺការដាក់
វិធានការទប់ស្កាត់សកម្មភាពមិន
ប្រក្រតីក្នុងទិវាបុណ្រយន្រក្តីស្រឡាញ់
នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្រសាសធារណៈ
និងឯកជនទី២ការលើកកម្ពស់
សលីធម៌បគុ្គលតាមរយ:កម្មវធិសីកិ្រសា
គ្រប់កម្រិតថ្នាក់និងគ្រប់រូបភាពនិង
ទី៣គឺការចុះហត្ថល្រខាលើអនុស្រសរ-
ណៈន្រការព្រមព្រៀងស្តីពីការដាក់
បញ្ចូលបទប្របញ្ញត្តិគ្រឹះមួយចំនួន
ដ្រលមានច្រងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញន្រ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទៅក្នុង
កម្មវិធីសិក្រសា។ 
ការដាក់វិធានការទប់ស្កាត់សកម្ម-

ភាពមិនប្រក្រតីក្នុងទិវាបុណ្រយន្រក្តី-
ស្រឡាញ់នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្រសា
សធារណៈនិងឯកជន
កន្លងមកក្រសួងអប់រំយុវជននិង

កីឡាបានដាក់ច្រញវិធានការទប់-
ស្កាត់សកម្មភាពមិនប្រក្រតីក្នុងទិវា-
បុណ្រយន្រក្តីស្រឡាញ់នៅតាមគ្រឹះ-
ស្ថានសិក្រសាសធារណៈនិងឯកជន
ដើម្របីបន្តចូលរួមលើកកម្ពស់គុណ-
ភាពអប់រំ។ក្រសួងអប់រំយុវជននិង
កីឡាបានសង្ក្រតឃើញថសិស្រសា-
នុសិស្រសមួយចំនួនតូចយល់ច្រឡំថ
ថ្ង្រ១៤កុម្ភ:ជាបុណ្រយសង្រសារឬជាថ្ង្រ
ណាត់ជួបគ្នារវាងគូស្ន្រហ៍។ទិវាន្រះ
ពុំម្រនជាពិធីបុណ្រយប្រព្រណីរបស់ជន- 
ជាតិខ្ម្ររយើងទ្រ។ការយល់ច្រឡំ
អត្ថនយ័ថ្ង្រ១៤កមុ្ភ:អាចបណា្តាលឱ្រយ
យុវជនមួយចំនួនតូចភ្លើតភ្លើនភ្ល្រច
ការសកិ្រសាបាតប់ង់ស្រចក្តថី្ល្រថ្នរូបគុ្គល
និងក្រុមគ្រួសរប្រសចាកវប្របធម៌
និងប្រព្រណីជាតិរបស់ខ្ម្ររ។
ដើម្របីបន្តពង្រងឹការអនវុត្តបទបញ្ជា-

ផ្ទ្រក្នុងសម្រប់គ្រប់គ្រឹះស្ថានសិក្រសា
ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបាន
ច្រញការណ្រនាំស្តីពីវិធានការទប់-
ស្កាត់សកម្មភាពមិនប្រក្រតីក្នុងថ្ង្រ
១៤កុម្ភ:នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្រសា
សធារណៈនិងឯកជន។
វធិានការទំាងនោះរួមមានផ្រសព្វផ្រសាយ

ដល់សិស្រសានុសិស្រសតាមគ្រប់មធ្រយោ-
បាយដូចជាតាមរយៈការប្រជុំនៅ
ព្រលគោរពទងជ់ាតិកុឱំ្រយមានការយល់
ខុសអំពីអត្ថន័យន្រទិវា១៤កុម្ភ:។
ពង្រឹងការអនុវត្តបទបញ្ជាផ្ទ្រក្នុង

របស់គ្រឹះស្ថានសិក្រសាឱ្រយបានមុឺងមា៉ាត់

ជាពិស្រសលើការគ្រប់គ្រងសីលធម៌
និងវិន័យដោយតាមដានអវត្តមាន
របស់សិស្រសានុសិស្រសជាប្រចាំ។
ត្រូវជំរុញដំណើរការរបស់ក្រុម-

ប្រឹក្រសាយុវជនក្រុមប្រឹក្រសាកុមារប្រចាំ
សលាដោយអនុវត្តសកម្មភាពមិត្ត
អប់រំមិត្ត។
ត្រូវធ្វើទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយ

មាតាបតិាអ្នកអាណាព្រយោបាលសសិ្រស
សហគមន៍ដើម្របីផ្តល់ និងទទួល
ព័ត៌មាននានាពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្ម-
ភាពមិនប្រក្រតីដ្រលប្រព្រឹត្តដោយ
សសិ្រសានសុសិ្រសដើម្របីសហការគ្នាអបរ់ំ
ណ្រនាំក្រលម្អសិស្រសានុសិស្រសបាន
ទាន់ព្រលវ្រលា។
ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសូម

គោរពថ្ល្រងអំណរគុណនិងជឿជាក់លើ
ការបន្តយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តការណ្រ-

នំាន្រះឱ្រយរឹតត្រមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។
ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាសូម
អំពាវនាវដល់មន្ទីរអប់រំ យុវជន និង
កីឡាគណៈគ្រប់គ្រងសលារៀននិង
គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដ្រលបានពង្រឹង
ការអនុវត្តប្រកាសល្រខ១២៥៨
អយក-ប្រក ចុះថ្ង្រទី២៧ខ្រមីនាឆ្នាំ
២០០៩ស្តពីីបទបញ្ជាផ្ទ្រក្នងុសម្រប់
គ្រះឹស្ថានបឋមសិក្រសានិងប្រកាសល្រខ
២៧៨៦អយក.ប្រក ចុះថ្ង្រទី២២
ខ្រតុលាឆ្នា២ំ០០៩ស្តពីីបទបញ្ជា-
ផ្ទ្រក្នងុសម្រប់គ្រះឹស្ថានមធ្រយមសិក្រសា
ចំណ្រះដឹងទូទៅសធារណៈ។

ការលើកកម្ពស់សីលធម៌បុគ្គល
តាមរយ:កម្មវិធីសិក្រសាគ្រប់កម្រិត
ថ្នាក់និងគ្រប់រូបភាព
ក្រពីការណ្រនំាខាងលើន្រះក្រសួង

អប់រំយុវជននិងកីឡាសូមបញ្ជាក់ជូន
ថសីលធម៌បុគ្គលជាផលិតផលន្រ
កតា្តោធម្មជាតិ និងកតា្តោសង្គម។កតា្តោ
ធម្មជាតិសំដៅដល់កំណើតកើតជា
របស់បុគ្គល។កតា្តោសង្គមសំដៅដល់
សង្គមគ្រសួរសង្គមមិត្តភក្តិសង្គម
សលារៀនជាដើម។យោងលើកតា្តោ
ន្រះ គុណភាពន្រសីលធម៌បុគ្គល
អាស្រ័យលើការចូលរួមពីគ្រប់ភាគី
ពាក់ព័ន្ធទំាងអស់។ក្នុងន័យន្រះ
ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាយល់-
ច្របាស់ថក្រសួងមានតួនាទីមួយក្នងុការ- 
លើកកម្ពស់សីលធម៌បុគ្គលតាមរយ:
កម្មវិធីសិក្រសាគ្រប់កម្រតិថ្នាក់ និងគ្រប់
រូបភាពដោយមានកិច្ចសហការវិជ្ជមាន
ជាមួយគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នដ្រគូ-
អភិវឌ្រឍន៍និងគ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធ។

 ជាក់ស្ត្រងក្រសួងបានបញ្ចូល
ខ្លឹមសរសីលធម៌ពលរដ្ឋចូលក្នុងកម្ម-
វិធីសិក្រសាគ្រប់កម្រិតថ្នាក់ពីមត្ត្រយ្រយ
សិក្រសាដល់ថ្នាក់ទី១២។សម្រប់មត្ត្រ-
យ្រយសិក្រសានិងបឋមសិក្រសាយើង
បានដាក់បញ្ចូលក្នុងមុខវិជា្ជាសិក្រសា-
សង្គម។ចាប់ពីមធ្រយមសិក្រសាបឋមភូមិ
ថ្នាក់ទី៧រហូតដល់ថ្នាក់ទី១២សីល-
ធម៌ពលរដ្ឋវិជា្ជាជាមុខវិជា្ជាគោល
ដាច់ដោយឡ្រកហើយមុខវិជា្ជាន្រះ
បានសិក្រសាយ៉ាងច្របាស់លាស់និង
សុីជម្រដូចជា៖ វប្របធម៌ប្រព្រណី
ទំនៀមទមា្លាប់សសនា,សុជីវធម៌
សីលធម៌បុគ្គលសង្គមនិងពិភព-
លោក,សិទ្ធិមនុស្រសគ្រប់ប្រភ្រទ,សន្ធិ-
សញ្ញាច្របាប់,និងពលរដ្ឋសកល។

ក្រសងួអបរ់ំយវុជននងិកឡីាបាន
ណ្រនាំគ្រឹះស្ថានសិក្រសាទាំងអស់ឱ្រយ
អនុវត្តកម្មវិធីសិក្រសារួមទាំងសីលធម៌
ពលរដ្ឋ ឱ្រយបានព្រញល្រញដើម្របី
ចូលរួមពង្រឹងសមត្ថភាពសិស្រសា-
នុសិស្រសគ្រប់កម្រិតថ្នាក់ឱ្រយកា្លាយជា
ពលរដ្ឋសកលដ្រលមានចរិយ-
សម្របទាវិជា្ជាសម្របទាបំណិនសម្របទា
និងគុណតម្ល្រឆ្លើយតបនឹងបរិបទ-
ជាតិតំបន់និងពិភពលោក។
ការចុះហត្ថល្រខាលើអនុស្រសរណៈ

ន្រការព្រមព្រៀងស្តពីីការដាកប់ញ្ចលូ
បទប្របញ្ញត្តិគ្រឹះមួយចំនួនដ្រលមាន
ច្រងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញន្រព្រះរាជា-
ណាចក្រកម្ពុជាទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្រសា
ដើម្របីបន្តចូលរួមលើកកម្ពស់សីល-
ធម៌ពលរដ្ឋ និងសីលធម៌សង្គម 
កាលពីថ្ង្រទី១ខ្រមីនាឆ្នាំ២០១៩
ឯកឧត្តមអុឹមឈុនលឹមប្រធាន
ក្រុមប្រឹក្រសាធម្មនុញ្ញនិងឯកឧត្តម
បណ្ឌិតសភាចារ្រយហង់ជួនណារ៉ុន
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា
បានចុះហត្ថល្រខាលើអនសុ្រសរណៈន្រ
ការព្រមព្រៀងស្តីពីការដាក់បញ្ចូល
បទប្របញ្ញត្តិគ្រឹះមួយចំនួនដ្រលមាន
ច្រងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញន្រព្រះរាជា-
ណាចក្រកម្ពុជាទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្រសា។
ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាធម្មនុញ្ញ និង

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា
យល់ឃើញថ៖ រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជា
ច្របាប់កំពូលន្រព្រះរាជាណាចក្រ-
កម្ពុជាដ្រលបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវគោរព
ប្រតិបតិ្តតាមក្នុងឋានៈជាមា្ចាស់
វាសនាន្រប្រទ្រសជាតិរបស់ខ្លួន។
ការយល់ដឹងអំពីគោលការណ៍ធំៗ

ដ្រលមានច្រងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញន្រ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺជាមូល-
ដា្ឋានគ្រឹះចាបំាច់នងិមានសរៈសខំាន់
ក្នុងការកសងចំណ្រះដឹងទូទៅ
សម្រប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ម្ររគ្រប់រូប
ក្នុងការពង្រឹងមនសិការស្ន្រហាជាតិ
និងសីលធម៌សង្គម។
ការបញ្ចូលបទប្របញ្ញត្តិគ្រឹះមួយ

ចំនួនដ្រលមានច្រងនៅក្នុងរដ្ឋ-
ធម្មនុញ្ញន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទៅក្នងុកម្មវធិសីកិ្រសាគជឺាយន្តការមយួ
ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនិងវិសលភាព
ទូលំទូលាយក្នុងការកសងធន-
ធានមនុស្រសប្រកបដោយគុណភាព។
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សៅសម្ភស្ស

រដ្ឋមន្រ្តីបារំាងលោកClement
Beauneនិយាយថាកម្មវិធីចាក់-
វ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩របស់អង់គ្ល្រស
ដ្រលកំពុងពន្លឿនល្របឿនន្រះ
មានលក្ខណៈ«ប្រថុយប្រថាន»
ច្រើនខណៈមន្ត្រីនៅប្រលហ្រសិ៊កអះ-
អាងថាសហភាពអឺរុ៉បមិនច្រ-
ណ្រននឹងប្រទ្រសន្រះក៏ដូចជាប្រ-
ជាជាតិនានាដូចជាសហរដ្ឋអា-
ម្ររិកនិងអីុស្រអ្រលអ្វីឡើយ។
ប្រជាជនព្រញវ័យអង់គ្ល្រស

ប្រមាណ១៤% ទទួលបានការ
ចាក់ថា្នាជំាលើកដំបូងហើយបើ
ប្រៀបធៀបជាមួយប្រជាជន
ប្រមាណ៣ភាគរយនៅទូទំាង
២៧ប្រទ្រសជាសមាជិកសហ-
ភាពអឺរុ៉បទើបទទួលបានវ៉ាក់-
សំាងន្រះដ្រលបង្កឱ្រយមានការ-
មិនព្រញចិត្តកាន់ត្រខ្លាងំឡើងពី
សំណាក់គណៈកម្មការអឺរុ៉បដ្រល
ទទួលដោះស្រយបញ្ហាជំងឺ
សកលន្រះ។
ក្នង៊រយៈព្រលបុ៉នា្មានថ្ង្រថ្មីៗ ន្រះ

គណៈកម្មការអឺរុ៉បបាននិងកំពុង
ត្រជាប់គំាងក្នង៊ការប្រយុទ្ធ ជា
សាធារណៈដ៏ជូរចត់ជាមួយ
ក្រមុហុ៊នAstraZenecaដ្រល
ជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដ៏សំខន់នៅដំ-
ណាក់កាលន្រឆ្នានំ្រះដោយសារ
កង្វះខតវ៉ាក់សំាងយា៉ាងច្រើនគួរ
ឱ្រយកត់សមា្គាល់នៅត្រមីាសទី១
ន្រឆ្នាំន្រះដ្រលធ្វើឱ្រយមានការ-

ចោទជាសំណួរថាតើប្លក៊អឺរុ៉បនឹង
ទទួលបានវ៉ាក់សំាងចំនួនបុ៉នា្មាន
ទៀតនៅរយៈព្រលបុ៉នា្មានសបា្តាហ៍
ខងមុខន្រះ?
ទោះបីជាមានការខឹងសម្របា

យា៉ាងណាក៏ដោយ លោកស្រី
SandraGallinaមន្ត្រីគណៈ-
កម្មការអឺរុ៉បដ្រលបានចរចាកិច្ច
សន្រយាផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សំាងបានអះ-
អាងថា សហភាពអឺរុ៉បស្ថតិក្នង៊
ចំណោម«ប្រទ្រសធំៗ»ដ្រល
ទទួលបានវ៉ាក់សំាងហើយលោក-
ស្រមិីនមានអ្វីដ្រលច្រណ្រននឹង
ប្រជាជាតិដទ្រទៀតឡើយ។
យោងតាមទិន្នន័យពី Our

World in Data tablesប្រ-
ទ្រសសមាជិកសហគមន៍អឺរុ៉ប
ដ្រលមានដំណើរការចាក់វ៉ាក់សំាង
យឺតជាងគ្របំផុត គឺហូឡង់ និង
បុ៊លហ្គារីដ្រលចាក់វ៉ាក់សំាងបាន
ត្រ១ភាគរយន្រចំនួនប្រជាជន
ព្រញវ័យរបស់ពួកគ្របុ៉ណោ្ណោះ។
ដោយឡ្រកប្រទ្រសដ្រលមាន
ដំណើរការល្អជាងគ្រក្នង៊ប្លក៊គឺ-
ប្រទ្រសដាណឺមា៉ាកដ្រលបាន
ចាក់វ៉ាក់សំាងហើយប្រមាណ-
៤,៦%និងមា៉ាល់ត៍ប្រមាណ៦%
ខណៈអីុស្រអ្រលបានចាក់វ៉ាក់-
សំាងហើយប្រមាណ៥៦%និង
អាម្ររិក៩%។
យា៉ាងណាមិញលោកស្រី

Gallinaក៏បានបដិស្រធក្នង៊ការ-
ធានាគោលដៅន្រការចាក់វ៉ាក់សំាង
៧០ភាគរយន្រចំនួនប្រជាជន

ព្រញវ័យនៅចុងរដូវក្តាដោយអះ-
អាងថាវអាស្រយ័លើសមត្ថភាព
របស់រដ្ឋជាសមាជិកនីមួយៗ។
ជាមួយគា្នាន្រះដ្ររកាលពីព្រកឹ

ថ្ង្រចន្ទលោកBeauneដ្រលជា
សម្ពន័្ធមិត្តជិតស្នទិ្ធរបស់ប្រធានា
ធិបតីបារំាងលោកEmmanuel
Macron ក៏បានយល់ស្របនឹង
សហភាពអឺរុ៉បដ្ររថាភាពជោគ-
ជ័យរបស់ចក្រភពអង់គ្ល្រស«មិន
មានអ្វីទាក់ទងជាមួយ Brexit
ទ្រ»។លោកបានអះអាងថា
យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចក្រភពអង់-
គ្ល្រសមានលក្ខណៈប្រថុយប្រ-
ថានដ្រលសូម្របីត្រសាធារណជន
បារំាងក៏មិនអាចទទួលយកបាន។
លោកបាននិយាយថា៖«ជន-

ជាតិអង់គ្ល្រសស្ថតិនៅក្នង៊សា្ថាន-
ភាពប្រថុយប្រថានខ្លាងំសម្រប់
វិស័យសុខភាព។ពោលគឺពួកគ្រ
កំពុងប្រថុយនឹងគ្រះថា្នាក់ខ្លាងំ

ក្នង៊យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សំាងន្រះ
ហើយខ្ញ៊ំអាចយល់ពួកគ្រកំពុង
ប្រថុយនឹងហនិភ័យជាច្រើន
ដ្រលអាចកើតមានឡើង»។
ការលើកឡើងដដ្រលន្រះលោក

Beauneបាននិយាយអំពីការ
សម្រចចិត្តរបស់ចក្រភពអង់-
គ្ល្រសក្នង៊ការពន្លឿនល្របឿនន្រ
ការចាក់វ៉ាកសំាងជាលើកដំបូង
របស់ខ្លនួដ្រលកើនឡើងដល់ទៅ
១២សបា្តាហ៍ជាចំនួនអតិបរិមាទ្វ្រ
ដងដ្រលបានណ្រនំាដោយអង្គ-
ការសុខភាពពិភពលោកនិងស្រច-
ក្ដីណ្រនំាលើវ៉ាក់សំាងពីOxford
និងវ៉ាក់សំាងAstraZeneca។
លោកបាននិយាយថា៖«ពួក

គ្របានពន្រយារគមា្លាតសម្រប់
ការចាក់ថា្នាពីំលើកដំបូងទៅលើក
ទី២ហើយអ្នកវិទ្រយាសាស្ត្របាន
ប្រប់យើងហើយថាកំុឱ្រយធ្វើប្រប
ន្រះ។អាជា្ញាធរអឺរុ៉បនឹងប្រប់យើង

នៅថ្ង្រស្អ្រកទាក់ទិននឹងបញ្ហាន្រះ
បុ៉ន្ត្រអាល្លម៉ឺង់ក៏បានប្រប់យើង
រួចហើយទាក់ទិនការសង្រស័យនឹង
ប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សំាងចំ-
ពោះមនុស្រសដ្រលមានអាយុ
លើសពី៦៥ឆ្នា»ំ។
លោកបានបន្តថា៖«ចក្រភព-

អង់គ្ល្រសបានប្រើវ៉ាក់សំាងន្រះ
ទៅលើក្រមុមនុស្រសន្រះ។
ដូច្ន្រះខ្ញ៊ំយល់ថាប្រសិនបើពួក-

គ្រកំពុងស្ថតិក្នង៊សា្ថានភាពពិបាក
ហើយពួកគ្របន្ថ្រមហនិភ័យ
ប្របន្រះទៀតខ្ញ៊ំគិតថាពលរដ្ឋ
របស់យើងទទួលយកមិនបានទ្រ
ប្រសិនបើប្រទ្រសយើងព្រមចាក់-
វ៉ាក់សំាងទំាងហនិភ័យបើទោះបី
មានការណ្រនំាពីអ្នកវិទ្រយាសាស្ត្រ
ក៏ដោយនោះ»។
ភា្នាក់ងារឱសថអាម្ររិកហៅ

កាត់ជាភាសាអង់គ្ល្រសFDAក៏
ធា្លាប់ព្រមានចក្រភពអង់គ្ល្រសថា
វិធីសាស្ត្រពង្រកីគមា្លាតសម្រប់
ចាក់វ៉ាក់សំាងន្រះអាចនឹងផ្ដល់
គ្រះថា្នាក់ដល់ប្រជាជន។
លោកPeterOpenshaw

សាស្តា្រចារ្រយផ្ន្រកពិសោធន៍នៅ
មហវិទ្រយាល័យImperialCol-
legeLondonជឿជាក់លើ
ការពង្រីកគមា្លាតសម្រប់វ៉ាក់-
សំាងOxford/AstraZeneca
បុ៉ន្ត្រគាត់បាននិយាយថាវជាការ-
«ពឹងពាក់លើព្រងវសនា»បន្តចិ
សម្រប់វ៉ាក់សំាង BioNTech
និងModerna។លោកបាននិ-

យាយថា៖«យើងត្រវូការការ-
សាកល្របងចាក់វ៉ាក់សំាងដើម្របីធ្វើ
ការសាកល្របងពីប្រសិទ្ធភាពឱ្រយ
កាន់ត្រឆប់តាមដ្រលអាចធ្វើទៅ
បានដើម្របីរកឱ្រយឃើញនូវប្រសិទ្ធ-
ភាពន្រការពង្រីកគមា្លាតរយៈ-
ព្រលន្រការចាក់វ៉ាក់សំាងលើកទី
២របស់ពួកគ្រ»។
លោក StenVermundនា-

យកសាលាសុខភាពសាធារណៈ
Yaleក៏បាននិយាយថាមានភ័ស្ត-៊
តាង និងទ្រសឹ្តីដ៏រឹងមំាជាច្រើន
ដ្រលគំាទ្រដល់យុទ្ធសាស្ត្រន្រះ។
ប្រសិនបើចាក់វ៉ាក់សំាងមនុស្រស
ចំនួន១លាននាក់ដោយប្រើត្រ
១ដងដោយចំាសង្ក្រតមើល
ប្រសិនបើមានប្រសិទ្ធភាពចនោ្លាះ
ពី៧០ភាគរយទៅ៩០ភាគរយ
អី៊ចឹងមនុស្រសដ្រលចាក់វ៉ាក់សំាង
លើកទី១មនុស្រសចំនួន៥០០-
០០០នាក់ដោយចាក់វ៉ាក់សំាង
២ដងនឹងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពទៅ
៩៥ភាគរយ។
បុ៉ន្ត្រលោកក៏បានផ្តល់ការក្រើន

រំឭកឱ្រយមានការប្រងុប្រយ័ត្នដ្ររ
ថា៖«នៅព្រលណាដ្រលអាជា្ញាធរ
សុខភាពសាធារណៈស្នើឱ្រយងាក
ច្រញពីយុទ្ធសាស្ត្រចាក់វ៉ាក់សំាង
ដ្រលត្រវូបានអនុម័តពួកគ្រ(អង់-
គ្ល្រស)ក៏ត្រវូត្រប្រយ័ត្នប្រយ្រង
បំផុតចំពោះការស្នើន្រះដ្ររដើម្របី
កំុឱ្រយសាធារណជនទូទៅមាន
អារម្មណ៍ថាពួកគ្រកំពុងត្រវូបាន
ពិសោធន៍»៕

ប្ក់សាយ

ប្រធានាធបិតីហ្វលីពីនីលោក
RodrigoDuterteបានសន្រយា
ធ្វើឱ្រយស្រដ្ឋកិច្ចងើបឡើងស្រប-
ព្រលមានការឆ្លងរាលដាលន្រ
វីរុសផ្លូវដង្ហើមកូរ៉ូណាខណៈ
ដ្រលរដ្ឋបាលរបស់លោកបាន
ខិតខំប្រឹងប្រងដើម្របីធានាឱ្រយ
មានវ៉ាកស់ាងំគ្របគ់្រន់សម្រប់
ភាគច្រើនន្រប្រជាជនព្រញវយ័
របស់ខ្លួន។
លោកDuterte បានថ្ល្រង

ក្នង៊សន្នសិទីកាលពីរាត្រីថ្ង្រចន្ទ
ថា៖«យើងកំពុងធា្លាក់កាន់ត្រ
ជ្រទៅៗ។ យើងកំពុងប្រឹង-
ប្រងឱ្រយអស់ពីសមត្ថភាព
ដើម្របីធ្វើឱ្រយយើងទាំងអស់គា្នា

ងើបឡើងវិញ»។
ផលិតផលក្ន៊ងស្រុកសរុប

របស់ប្រទ្រសអាសុីអាគ្ន្រយ៍
មួយន្រះ បានធា្លាក់ចុះ៩,៥
ភាគរយនៅក្ន៊ងឆ្នាំ២០២០ជា
ការធា្លាក់ចុះខ្លាំងបំផុតចាប់-
តាំងពីឆ្នាំ១៩៤៦។
លោករដ្ឋមន្ត្រហីរិញ្ញវត្ថ៊Car-

losDominguez បានថ្ល្រង
នៅក្ន៊ងសន្និសីទនោះថា៖
«ប្រទ្រសហ្វីលីពីន ដ្រលមាន
ចំនួនករណីឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណា
ខ្ពស់បំផុតទី២ នៅក្ន៊ងតំបន់
កពំងុធ្វើការចរចាទញិវ៉ាកស់ាងំ
កូរ៉ូណា១៧៨លានដូសដើម្របីឱ្រយ
គ្រប់គ្រន់សម្រប់ចាក់បងា្ការដល់
ប្រជាជន៩២លាននាក់»។
លោកDominguezបាន

និយាយថាចំនួនន្រះលើសពី
គោលដៅ១៤៨លានដូសក្ន៊ង
ឆ្នាំន្រះ ខណៈខ្លួនកំពុងពិចារ-
ណាអំពីការពន្រយារព្រលបញ្ជា
ទញិ។លោកបាននយិាយទៀត
ថា រដា្ឋាភិបាលន្រះធានាថា
ទទួលបានមូលនិធិ១,៤ពាន់
លានដុលា្លារពីក្រុមទីភា្នាក់ងារ
ពហុជាតិ។
លោកCarlitoGalvez

ដ្រលបានដឹកនាំកម្មវិធីវ៉ាក់-
សាំងបាននិយាយថា វ៉ាក់-
សាំងប្រហ្រល៣លានដូស
នឹង មកដល់ក្ន៊ងខ្រកុម្ភៈន្រះ
និងវ៉ាក់សាំងទាំងអស់នឹងមក
ដល់នៅក្ន៊ងត្រីមាសទី៣និង
ទី៤ដោយបានបន្ថ្រមថារដា្ឋា-
ភិបាលបានចុះហត្ថល្រខលើ

ឯកសារបញ្ជាក់រយៈព្រលជា-
មួយក្រុមហ៊ុនចំនួន៥ដើម្របីឱ្រយ
ផ្គតផ់្គង់វ៉ាកស់ាកស់ាងំប្រហ្រល
១០៨លានដូស។
រដា្ឋាភិបាលនឹងផ្តល់អាទិ-

ភាពដល់បគុ្គលកិសខុភបិាល
នងិបគុ្គលកិរដ្ឋក្នង៊ត្រីមាសន្រះ
និងអ្នកដើរតួនាទីសំខន់ផ្ន្រក
ស្រដ្ឋកិច្ចដូចជាអ្នកបើកបរ
បុគ្គលិកបម្រើស្រវម្ហូបអាហរ
នៅក្ន៊ងត្រីមាសទី២។ប្រទ្រស-
ហ្វីលីពីនមានករណីឆ្លងវីរុស
កូរ៉ូណាជាង៥២០០០០នាក់
គិតត្រឹមថ្ង្រទី០១ខ្រកុម្ភៈ។
លោកDuterte បាននិ-

យាយថាការប្រកួតប្រជ្រង
វ៉ាក់សំាងបានកា្លាយជាការ-
ប្រកួតប្រជ្រងនៅក្ន៊ងចំណោម

អ្នកដ្រញថ្ល្រខ្ពស់បំផុត។
លោកបានថ្ល្រងថាវមនិម្រន

ងាយស្រួលសម្រប់ប្រទ្រស
អាសុីអាគ្ន្រយ៍ដើម្របីធានាឱ្រយ
មានវ៉ាក់សំាងគ្រប់គ្រន់នោះ
ទ្រ ដោយសារពួកគ្រមិនមាន
ឥទ្ធិពលដូចសហភាពអឺរ៉ុបនោះ។
ចំណ្រកប្រទ្រសថ្រវិញ ករ-

ណីឆ្លងវរីសុករូ៉ណូាចនំនួ៨៣៦
នាក់ត្រូវបានគ្ររាយការណ៍
កាលពីថ្ង្រអងា្គារដោយបាននាំ
ឱ្រយចនំនួអ្នកឆ្លងកើនឡើងរហតូ
ដល់២០៦១៨នាក់ចាបត់ាងំ-
ពីវីរុសន្រះឆ្លងរាតត្របាតរយៈ-
ព្រល១ឆ្នាំកន្លងទៅន្រះ។អ្នក-
សា្លាប់ដោយសារវីរុស២នាក់
បន្ថ្រមទៀត ត្រូវបានគ្ររាយ-
ការណ៍ដោយនាំឱ្រយចំនួនអ្នក-

សា្លាប់កើនឡើងដល់៧៩នាក់។
ចនំនួករណីឆ្លងថ្មី៨៣៦នាក់

រាប់បញ្ចូលអ្នកឆ្លងក្ន៊ងតំបន់
៨១៩នាក់ដោយ៧១០នាក់
ន្រអ្នកដ្រលត្រូវបានគ្ររក-
ឃើញតាមរយៈការធ្វើត្រស្ត
យា៉ាងសកម្មបំផុត ហើយនិង
មានករណីឆ្លងមកក្រប្រទ្រស
ចំនួន១៧នាក់។
លោកTaweesilpVisan

uyothinអ្នកនាំពាក្រយមជ្រឈ-
មណ្ឌលគ្រប់គ្រងសា្ថានភាព
កវូដី១៩បាននយិាយថាអ្នក-
សា្លាប់ថ្មីដំបូងគឺស្ត្រីថ្រមានអាយុ
៧៥ឆ្នាំមា្នាក់ នៅខ្រត្តSamut
Sakhon។គាត់ក៏បានរងការ-
ឈឺចាប់ដោយសមា្ពាធឈាម
និងកូល្រស្ដ្ររ៉ូលឡើងខ្ពស់៕

រដ្ឋមន្ត្របីារំាង៖ាយុទ្ធសាស្ត្រាាវ៉ាក់សំាងកូវីដរបស់អង់គ្ល្រសមានាភាពប្រថុយប្រថាន

ប្រទ្រាសហ្វលីីពីនកំពុងចរចាទិញាវ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩ចំនួន១៧៨លានដូសដើម្របីចាក់ជូនប្រជាជន

លោកClementBeauneថ្លង្នៅក្នងុសន្នសីិទកាស្តនាព្លកន្លងទៅ។AFP



ព័ត៌មានខ្លីៗ

សមាជិករដ្ឋសភាបារំាងតសូ៊មតិសេចក្ដី-
ពេងចេបាប់បេឆំាងអិ៊ស្លាមជេលុនិយម

កាលពីថ្ងៃចន្ទទី១ខៃកុម្ភៈសមាជិករដ្ឋសភាបារំាងបានចាប់-
ផ្ដើមការតស៊ូមតិសៃចក្ដីពៃងចៃបាប់បៃឆាំងអ៊ិស្លាមជៃុលនិយម
នៅក្នងុបៃទៃសនៃះដៃលអាជ្ញាធរបានអះអាងថាកពំងុជៃៀត-
ជៃកចលូក្នងុសៃវាសធារណៈសមាគមសលារៀនមយួចនំនួ
និងតាមអុីនធឺណិតក្នុងបំណងបំផ្លាញតម្លៃជតិ។
សៃចក្ដីពៃងចៃបាប់នៃះ មានលក្ខណៈទូលំទូលាយនិង

ចមៃងូចមៃសដោយក្នងុនោះមានការពៃងវសិោធនកម្មចៃបាប់
ផៃសៃងទៀតបៃមាណ១៧០០។ការតស៊ូមតិតៃូវបានចាប់ផ្ដើម
ដោយរដ្ឋមន្តៃីកៃសងួមហាផ្ទៃលោកGeraldDarmaninដៃល
ជអ្នកតបុតៃងចៃបាប់ដោយលោកនយិាយថាសៃចក្ដីពៃងចៃបាប់
នៃះគឺមានបណំងបញៃឈប់«ការកាន់កាប់ដោយហងិៃសាដោយកៃមុ
អ៊ិស្លាមជៃុលនិយមទៅលើបៃជជនមូស្លីម»។លោកបាន
នយិាយថា«យើងមនិបៃយទុ្ធបៃឆាងំនងឹសសនាទៃ»បើទោះ-
បីជអ្នកកាន់សសនាអ៊ិស្លាមនៅបារាំងមួយចំនួនបានសម្តៃង
ការពៃួយបារម្ភថាសៃចក្ដីពៃងចៃបាប់នៃះនឹងបន្ថៃមសៃទាប់ថ្មី
នៃការមាក់ងាយលើពួកគៃ៕សុខ វេងឈាង

ចិនចាប់ខ្លនួមនុសេសជាង៨០នាក់ក្នងុការ-
បង្កេបការផលិតវ៉ាក់សំងកូវីដ១៩ក្លេងកា្លាយ

អាជ្ញាធរចនិចាប់ខ្លនួមនសុៃសជង៨០នាក់ទាកទ់ងការផលតិ
វា៉ាកស់ងំកវូដី១៩ក្លៃងកា្លាយជង៣០០០ដសូជផ្នៃកមយួនៃ
យទុ្ធនាការបៃយទុ្ធបៃឆាងំនងឹឧកៃដិ្ឋកម្មទាកទ់ងនងឹវា៉ាកស់ងំ។
នៃះបើតាមការរាយការណ៍របស់សរព័ត៌មានរដ្ឋចិនXinhua។
វា៉ាក់សំងក្លៃងកា្លាយគឺគៃន់ទឹកសៃរូ៉មបៃវៃចខ្ចប់ក្នងុសៃរា៉ាងំហើយ

ជនសងៃស័យទំាងនៃះបានធ្វើការផលិតនៃះតំាងពីខៃកញ្ញា២០២០
ក្នុងគោលបំណងនាំចៃញទៅបរទៃស៕សុខ វេងឈាង

មន្តេីអុ៊យកេនរំពឹងទទួលបានបេក់ពីមូល-
និធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ

បៃទៃសអ៊ុយកៃនរំពឹងថា នឹងទទួលបានបៃក់ចំនួន២,២
ពាន់លានដុលា្លារអាមៃរិកពីមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជតិក្នុងឆា្នាំ
២០២១។
លោកKyryloShevchenkoទៃសភិបាលធនាគារ-

កណ្តាលបាននិយាយពីបៃក់កម្ចីរបស់IMFបានចាប់ផ្តើម
ឡើងវញិនៅក្នងុខៃធ្នូបនា្ទាប់ពីកម្មវធិនីៃះតៃវូបានបញៃឈប់កាល-
ពីឆា្នាំមុនដោយសរតៃការពៃួយបារម្ភអំពីលៃបឿននៃកំណៃ-
ទមៃង់។
លោកShevchenko ក៏បានបង្ហើបជលើកដំបូងថា

រដ្ឋាភិបាលគៃងនឹងចៃញបៃក់អឺរ៉ូដៃលមានតម្លៃបៃមាណ
២,៤ពាន់លានដុលា្លារនៅឆា្នាំ២០២១។
IMF បានអនុម័តកម្មវិធីចំនួន៥ពាន់លានដុលា្លារអាមៃ-

រិកកាលពីខៃមិថុនាឆា្នាំ២០២០ដើមៃបីគាំទៃដល់សៃដ្ឋកិច្ច
របស់បៃទៃសអ៊ុយកៃនខណៈដៃលសៃដ្ឋកិច្ចបៃទៃស
នៃះបានធា្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិសៃដ្ឋកិច្ចដោយសរតៃការរីក-
រាលដលកូវីដ១៩៕សុខ  សេីលុច

អីុរ៉ង់ស្នើឱេយសហភាពអឺរុ៉បជួយសមេបសមេលួ
ឱេយមានកិច្ចពេមពេៀងនុយក្លេអ៊េរជាមួយ
សហរដ្ឋអាមេរិក

រដ្ឋមនៃ្តីកៃសងួការបរទៃសអុរីង៉់បានស្នើឱៃយសហភាពអរឺ៉បុជយួ
សមៃបសមៃួលកិច្ចពៃមពៃៀងនុយក្លៃអ៊ៃរជមួយសហរដ្ឋ
អាមៃរិក។
រដ្ឋមន្តៃីការបរទៃសអុីរ៉ង់លោកMohammadJavadZarif

បាននយិាយថាសហគមន៍អរឺ៉បុអាចដើរតនួាទីសមៃបសមៃលួ
នៅក្នុងជម្លាះជមួយសហរដ្ឋអាមៃរិកជុំវិញកម្មវិធីនុយក្លៃអ៊ៃរ
របស់ទីកៃុងតៃអៃរ៉ង់៕សុខ  សេីលុច

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពុធទី៣ែខកុម្ភៈឆា្នាំ២០២១WORLD www.postkhmer.com១២

សុខ វេងឈាង

កាលពីថ្ងៃចន្ទ ទី១កុម្ភៈ
បៃធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមៃរិក
លោកJoeBidenបានគំរាម
ដក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើបៃទៃស-
មីយា៉ាន់មា៉ាបនា្ទាប់ពីកងយោធា
បៃទៃសនៃះបានធ្វើរដ្ឋបៃហារ
ដណ្ដើមអំណចនិងចាប់ខ្លួន
មន្តៃីរដ្ឋាភិបាលសុីវិលជចៃើន
ដៃលរួមមានលោកសៃីអុ៊ងសន
សូ៊ជី(AungSanSuuKyi)។
ក្នុងសៃចក្ដីថ្លៃងការណ៍មួយ

លោកBidenបានថ្កោល-
ទោសការធ្វើរដ្ឋបៃហារនៃះថា៖
«ការរឹបអូសយកអំណច
ដោយយោធានៅក្នុងបៃទៃស-
មយីា៉ានម់ា៉ាការឃុំខ្លនួលោកសៃី
អ៊ុងសនស៊ូជីនិងមន្តៃីសុីវិល
ដទៃទៀតនិងការបៃកាសស្ថាន-
ភាពអាសន្នទទំូាងបៃទៃសគឺជ
ការរំលោភផ្ទាល់ទៅលើដំណើរ-
ការផ្លាសប់្ដរូទៅកាន់លទ្ធបិៃជ-
ធិបតៃយៃយ និងចៃបាប់នីតិរដ្ឋ
របស់បៃទៃសនៃះ»។
លោកបន្តទៀតថា៖«សហ-

រដ្ឋអាមៃរិកបានដកទណ្ឌកម្ម
លើបៃទៃសមយីា៉ានម់ា៉ាក្នងុរយៈ-
ពៃល១ទសវតៃសរ៍ចុងកៃយ
នៃះ ដោយផ្អៃកលើវឌៃឍនភាព
ឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិបៃជធបិតៃយៃយ។
ការបញ្ចៃសនៃវឌៃឍនភាពនៃះ
នងឹតៃវូការឱៃយយើងពនិតិៃយឡើង
វិញជបនា្ទាន់នូវចៃបាប់ និងអំ-
ណចទណ្ឌកម្មរបស់យើង
ដៃលបនា្ទាប់មកនឹងមានសកម្ម-
ភាពសមសៃប»។
កាលពីពៃកឹថ្ងៃចន្ទទី១កមុ្ភៈ

យោធាមយីា៉ានម់ា៉ាបានចាប់ខ្លនួ
លោកសៃីអ៊ងុសនស៊ជូីលោក
បៃធានាធិបតីUWinMyint
និងមន្តៃីរដ្ឋាភិបាលជន់ខ្ពស់
ផៃសៃងៗ ទៀតក្នុងការធ្វើរដ្ឋ-
បៃហារដណ្ដើមអំណចពីរដ្ឋា-
ភិបាលសុីវិលដៃលទើបតៃ
បង្កើតកាលពី៥ឆា្នាំមុន។
ទូរទសៃសន៍របស់យោធាបាន

ផៃសាយថាស្ថានភាពគៃអាសន្ន
តៃូវបានបៃកាសសមៃប់រយៈ-
ពៃល១ឆា្នាំហើយអំណចតៃូវ
បានផ្ទៃរទៅអគ្គមៃបញ្ជាការ
កងទ័ពលោកនាយឧត្ដម-
សៃនីយ៍ជន់ខ្ពស់MinAung
Hlaing។កងយោធាក៏បាន
បៃកាសថារដ្ឋមន្តៃីសុវីលិចនំនួ
២៤រូបដៃលរួមមានកៃសួង
ហរិញ្ញវត្ថុសខុាភបិាលមហាផ្ទៃ

នងិការបរទៃសតៃវូបានដកចៃញ
ពីតំណៃងហើយតៃូវបានជំ-
នួសដោយបុគ្គលចំនួន១១រូប។
មកដល់ពៃលនៃះមិនមានការ-

រាយការណ៍ថាមានការប៉ះទង្គចិ
ហិងៃសាធ្ងន់ធ្ងររវាងទាហាននិង
បៃជជនទៃ។កៃមុទាហានបាន
បិទផ្លូវនានាក្នុងរដ្ឋធានីNay
phitawនិងទីកៃុងYangon
ហើយបមៃមគោចរតៃូវបាន
ដក់ពីម៉ាង៨យប់ដល់៦ពៃកឹ។
សៃវាកម្មទូរស័ព្ទ និងអុីនធឺ-

ណិតតៃូវបានបិទនៅទីកៃុងធំៗ 
ហើយជើងហោះហើរក្នងុសៃុក
តៃូវបានផ្អាក។ទូរទសៃសន៍ជតិ
MRTVនិងវិទៃយុជតិMyan-
marRadioបានបញៃឈប់ការ-
ផៃសាយរបស់ពួកគៃដោយបៃ-
កាសនៅក្នងុទពំរ័Facebook
ពួកគៃថា ការបញៃឈប់នៃះគឺ
ដោយសរបញ្ហាបច្ចៃកទៃស។
លោកBidenបានទាមទារ

ឱៃយយោធាបោះបង់អណំចនងិ
ដកការដក់កមៃិតលើបៃព័ន្ធ-
ទូរគមនាគមន៍។លោកបាន
នយិាយថា៖«សហគមន៍អន្តរ-
ជតិគួរតៃរួមគា្នាក្នុងសំឡៃងតៃ
មយួដើមៃបីជរំញុយោធាភមូាឱៃយ
បោះបង់អំណចដៃលពួកគៃ
បានដណ្ដើមដោះលៃងសកម្ម-
ជននិងមន្តៃីដៃលពួកគៃបាន
ឃុំខ្លួនដកការដក់កមៃិតលើ
បៃពន័្ធទរូគមនាគមន៍ទាងំអស់
ហើយចៀសវាងអំពើហិងៃសា
បៃឆាំងនឹងជនសុីវិល»។
លោកបានបន្ត៖ «សហរដ្ឋ-

អាមៃរិកកំពុងកត់សមា្គាល់អ្នក
ដៃលឈរជមួយបៃជជន
មីយា៉ាន់មា៉ាក្នុងគៃលំបាកនៃះ»។
សហរដ្ឋអាមៃរកិគឺជរដ្ឋាភ-ិ

បាលមួយក្នុងចំណោមរដ្ឋាភិ-
បាលជចៃើននៅជុំវិញពិភព-
លោកដូចជសហភាពអឺរ៉ុប
អង់គ្លៃសអសូ្តៃលីឥណ្ឌាជប៉នុ
និងសិង្ហបុរី ក៏ដូចជអង្គការ
សហបៃជជតិផងដៃរដៃល
បានសម្ដៃងការពៃួយបារម្ភ
យា៉ាងខា្លាំងចំពោះការដណ្ដើម
ការគៃប់គៃងដោយយោធាមី-
យា៉ាន់មា៉ា និងបានអំពាវនាវឱៃយ
មានការដោះលៃងមៃដឹកនំា
នយោបាយដៃលតៃូវបានឃុំខ្លួន។
នៅក្នុងសៃចក្ដីថ្លៃងការណ៍

មួយអគ្គលៃខាធិការអង្គការ
សហបៃជជតិលោកAnto-
nioGuterresបាននិយាយ
ថាលោក«សម្ដៃងនវូការពៃយួ-

បារម្ភយា៉ាងខា្លាំងចំពោះការ-
បៃកាសអំពីការផ្ទៃរអំណច
នីតិបៃបញ្ញត្តិ នីតិបៃតិបត្តិ និង
អណំចតលុាការដល់យោធា។
ដៃលការវិវឌៃឍទាំងនៃះបងា្ហាញ
ពីការប៉ះទង្គចិយា៉ាងធ្ងនធ់្ងរដល់
កំណៃទមៃង់បៃជធិបតៃយៃយ
នៅមីយា៉ាន់មា៉ា»។
លោកTomAndrewsអ្នក-

រាយការណ៍ពិសៃសរបស់អង្គ-
ការសហបៃជជតិទទួល-
បន្ទុកសិទ្ធិមនុសៃសបៃចាំមី-
យា៉ាន់មា៉ាក៏បានជរំញុឱៃយបៃទៃស
ជុំវិញនានាពិចារណលើការ-
ដក់ទណ្ឌកម្មលើមីយា៉ាន់មា៉ាផង-
ដៃរ។លោកបាននិយាយថា៖
«សកម្មភាពបនា្ទាន់គឺចាំបាច់
ដៃលរួមមានការធ្វើទណ្ឌកម្ម
មានគោលដៅនិងទណ្ឌកម្មការ-
ជួញដូរអាវុធ រហូតដល់ពៃល
ដៃលលទ្ធិបៃជធិបតៃយៃយ តៃូវ
បានស្ដារ»។ប៉នុ្តៃទោះជយា៉ាង-
ណក្ដីលោកToeZawLatt
បៃធានការិយាល័យផៃសាយនៃ
វទិៃយុសឡំៃងបៃជធបិតៃយៃយភមូា
(theDemocraticVoiceof
Burma)ហៅកាត់ថាDVB
បានបៃប់សរព័ត៌មាន BBC
ថា«ពួកយោធាមិនខ្វល់នឹង
ទណ្ឌកម្មសៃដ្ឋកចិ្ចរបស់បៃទៃស
លោកខាងលចិនោះទៃ»ហើយ
ពួកគៃពៃួយបារម្ភអំពី «របៀប
បៃទៃសចនិជប៉នុនងិបៃទៃស-
កូរ៉ៃខាងតៃបូងឆ្លើយតបនឹង
រឿងនៃះ»។
បៃជជនមីយា៉ាន់មា៉ាជុំវិញពិ-

ភពលោកកំពុងធ្វើការតវា៉ាបៃ-
ឆាងំនងឹការឃុខំ្លនួលោកសៃីស៊ជូី
នៃះខណៈពៃលសមាគមបៃជ-
ជតិអាសុីអាគ្នៃយ៍(អាស៊ាន)
បានអំពាវនាវឱៃយមានការវិល-
តៃឡប់ទៅរកភាពបៃកៃតីវិញនៅ
ក្នងុបៃទៃសមីយា៉ាន់មា៉ាដៃលជ
បៃទៃសសមាជិកនៃសមាគមនៃះ។
បៃទៃសបៃ៊យុណៃដៃលបច្ច-ុ

បៃបន្នជបៃធានអាស៊ានបានសរ-
សៃរក្នុងសៃចក្ដីថ្លៃងការណ៍
មួយថា៖ «យើងសូមបញ្ជាក់
ម្ដងទៀតថាស្ថិរភាពនយោ-
បាយនៅក្នងុរដ្ឋជសមាជិកអា-
ស៊ាន គឺចាំបាច់ដើមៃបីសមៃច
បាននវូសហគមន៍អាស៊ានបៃ-

កបដោយសន្តិភាពស្ថិរភាព
នងិវបិលុភាព។យើងលើកទកឹ-
ចិត្តដល់ការបន្តការសន្ទនា
ការផៃសះផៃសានិងការវិលតៃឡប់
មករកភាពបៃកៃតីវិញសៃប
តាមឆន្ទៈ និងផលបៃយោជន៍
របស់បៃជជនមីយា៉ាន់មា៉ា។
យា៉ាងណមិញរដ្ឋបៃហារនៃះ

កើតឡើងនៅពៃលដៃលភាព-
តានតឹងបានកើនឡើងរវាង
រដ្ឋាភិបាលសុីវិលរបស់លោក-
សៃីAungSanSuuKyiនិង
កងយោធាដឹកនាំដោយលោក
MinAungHlaingជុំវិញ
ជម្លាះលទ្ធផលការបោះឆ្នាត
ខៃវិច្ឆិកា២០២០។ក្នុងការ-
បោះឆ្នាតនោះគណបកៃស-
សម្ព័ន្ធជតិ ដើមៃបីបៃជធិប-
តៃយៃយ (NLD) របស់លោក-
សៃីអ៊ុងសនស៊ូជីបានទទួល
អាសនៈរដ្ឋសភាចំនួន៣៩៦
ក្នុងចំណោម៤៧៦ខណៈ
គណបកៃសសមគ្គភីាពនងិការ-
អភវិឌៃឍ(USDP)របស់យោធា
វិញទទួលបានតៃឹមតៃ៣៣-
អាសនៈប៉ុណោ្ណោះ។គណបកៃស
USDPបានធ្វើការអះអាងថា
មានការលួចក្លៃងបន្លំសន្លឹក-
ឆ្នាតហើយបានធ្វើការតវា៉ាទៅ
កាន់តុលាការកំពូល។
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី៣០មករា

កងយោធាបានចៃញសៃចក្ដី-
ថ្លៃងការណ៍មួយថាការលួច-
បន្លំសន្លកឹឆ្នាតបានកើតឡើង
ហើយសហគមន៍អន្តរជតិគួរ
គាំទៃជំហានបនា្ទាប់នៃដំណើរ-
ការនយោបាយដោយឈរលើ
មូលដ្ឋាន«ធុរកិច្ចដូចធម្មតា»។
នៅលា្ងាចថ្ងៃចន្ទរដ្ឋាភិបាល

យោធាបានបៃកាសថាពួកគៃ
នងឹរៀបចំការបោះឆ្នាតថ្មីពៃល
ដល់ការបៃកាសស្ថានភាពអា-
សន្ន១ឆា្នាំបានផុត ហើយនឹង
ផ្ដល់សិទ្ធិក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិ-
បាលថ្មីដល់គណបកៃសនយោ-
បាយដៃលឈ្នះឆ្នាតតៃមឹតៃវូ។
កងយោធាក៏បៃកាសការធ្វើកំ-
ណៃទមៃង់លើគណៈកម្មការ
រៀបចំការបោះឆ្នាតដៃលពកួ-
គៃចោទបៃកាន់ថាបានបរាជយ័
ក្នងុការដោះសៃយបញ្ហាលទ្ធ-
ផលការបោះឆ្នាត៕

 សកម្មជន មីយ៉ាន់ម៉ា តវ៉ាខាងកេ United Nations Universityក្នងុ កេងុតូកេយូ។ AFP

Bidenគំរាមដាកទ់ណ្ឌកម្ម
លើមីយ៉ាន់មា៉ាបនា្ទាប់ពី
កងយោធាធ្វើរដ្ឋបេហារ
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ក្រុងសិង្ហបុរី :សិង្ហបុរីបានបោះ-
ជំហានទៅរកបណ្ដាញដឹកជញ្ជូន
សាធារណៈមិនមានមនុស្សបើកបរ
ជាមយួការដាក់ដណំើរការសាកលប្ង
រថយន្ដក្ុងស្វ័យប្វត្ដិ។
រដ្ឋដល្ប្ើបស្់បច្ចក្វទិយ្ាទនំើប

ជាចមប្ងមួយន្ះបានកា្លាយជាទកី្ងុ
សមប្់សាកលប្ងយានស្វយ័បវ្ត្ដិដ៏
ស័ក្ដិសមនិងបានអភិវឌ្ឍបច្ច្កវិទ្យា
ក្នងុស្កុខណៈបទ្ស្ន្ះក៏តង្ត្
អញ្ជើញក្ុមហ៊ុនបរទ្សឱ្យមកធ្វើ
ការសាកល្បងផលិតផលនៅទីកុ្ង
របស់ខ្លួនផងដ្រ។
ក្នុងដំណក់កាលសាកល្បង៣ខ្

ដល្បើកសម្ពោធនាសបា្ដាហ៍ន្ះអ្នក-

ដំណើរអាចកក់រថយន្ដក្ុងជិះតាម
រយៈការប្ើបស្់Appទរូសព័្ទដល្
ដឹកជញ្ជូនពួកគ្នៅជុំវិញឧទ្យានវិទ្យា-
សាស្ដ្សងិ្ហបរុីជាមជឈ្មណ្ឌលជនំញួ
បច្ច្កវិទ្យាទំនើបចុងក្យអំឡុង
ព្លម៉ោងមមាញឹកខ្លាំង។
សំបុត្ជិះរថយន្ដក្ុងស្វ័យប្វត្ដិ

មានតម្ល្ប្មាណ៥០០រៀល។វា
មនិមន្ជាការសាកលប្ងរថយន្ដក្ងុ
ស្វ័យប្វត្ដិលើកដំបូងក្នុងប្ទ្ស
ដ្លមានទីក្ុងត្មួយន្ះទ្ត្ជា
ការយកថ្ល្សំបុត្លើកដំបូង។
រថយន្ដក្ុងស្វ័យប្វត្ដិលើកដំបូង

ត្ូវបានធ្វើឡើងតាំងពីឆ្នាំ២០១៥
ខណៈការសាកល្បងបើករថយន្ដ

សមា្អាតថ្នល់គ្មានមនុស្សបើកត្ូវបាន
បើកសម្ពោធកាលពីដើមឆ្នាំន្ះ។
ថ្វីដ្បិតត្បច្ច្កវិទ្យាទំនើបត្ូវបាន

ប្ើលើរថយន្ដក្ងុយា៉ោងណកដ៏ោយ
ក៏នៅត្មានអ្នកបើកបរមា្នាក់នៅបច្ាំ
ការដើម្បីគ្ប់គ្ងសា្ថានភាពបើចាំ-
បាច់និងត្ូវកាច់ចង្កូតទៅតាមវិថី
បត់ប្នដដ្ល។
លោកខរូជងីឃ្វនីជានសិស្តិអាយុ

២៣ឆ្នាំដ្លជិះរថយន្ដក្ុងទៅធ្វើ
សមា្ពោធអាហារូបករណ៍កាលពីថ្ង្ពុធ
បាននិយាយថាដំណើរលើរថយន្ដ
ក្ុងថ្មីដ្លប្ើព្ល១០នាទីគឺជា
មធ្យាបាយធ្វើដំណើរដ៏ងាយស្ួល
និងផាសុកភាព៕AFP/HR

ប៉ាន់រិទ្ធា

ភ្នំព្រញៈក្ុមរបាំសហ-
សម័យ ដ្លមានអ្នកសម្ត្ង
៤រូបអ្នកភ្ល្ង២រូបនិងអ្នក
បច្ច្កទ្ស១រូបរបស់ក្ុម-
របាំឈ្មាះថា«SilverBell»
ដឹកនាំសម្ត្ងដោយនាដកា-
កញ្ញាជុំវណ្ណសូដាជីរីហៅ-
កញ្ញាBelleនងឹនាំមកនវូផា្ទាងំ
ទស្សនីយភាពរបាំមួយដ្ល-
មានចំណងថា«ស្ប្កក្ល្ង-
កា្លាយ»។
បើតាមស្ចក្តីជូនព័ត៌មាន

តួ្សៗ ជាសារបង្ហោះតាមគ្ហ-
ទំព័រវិទ្យាសា្ថានបារាំងបានឱ្យ-
ដឹងថា៖«ស្ប្កក្ល្ងកា្លាយជា
គំនិតច្ន្ប្ឌិតថ្មីមួយក្នុងរបប
ជវីតិរបស់មនសុស្ដល្ទាកទ់ង
នឹងការប្ងច្កលក្ខខណ្ឌន្
ការរស់នៅឱ្យបានស្បតាម-
សង្គម។តួនាទីអ្វីមានឋានៈ-
ប្បណរូបរាងអ្នកយា៉ោងម៉្ច

មានឬក្សខ្មាអ្នកមានជីវិត
មួយដូចគ្នា រស់ក្មព្ះ-
អាទិត្យត្មួយ។ ជីវិតមា្នាក់ៗ
មានគុណតម្ល្ស្មើៗគ្នាជីវិត
មានស្ចក្ដីម្តា្តា សន្តាស-
ប្សប្ណី ជួយគ្នាទៅវិញ
ទៅមកមិនជិះជាន់មើលងាយ
អ្នកដទ្តើល្អទ្?ន្ះជាការ-
សម្ត្ងថ្មីមួយរបស់ក្ុមរបាំ-
SilverBell»។
លោកឆនប៊ុនឈឿនជា-

បុគ្គលិកផ្ន្កទំនាក់ទំនងព័ត៌-
មានវទិយ្ាសា្ថានបារាងំបញ្ជាក់ពី
ចំណងរបាំន្ះថា៖ «បើតាម-
ប្ធានក្ុមរបាំ SilverBell
បានឱយ្ដងឹថាសប្ក្ក្លង្កា្លាយ
ន្ះគត់ចង់ប្ៀបធៀបទៅ-
នឹងការរស់នៅរបស់មនុស្ស គឺ
ត្វូច្ះបទបត់បន្តាមសង្គម
ប្សិនបើមិនដូច្នាះទ្អាច-
នឹងជួបផលលំបាក។ការប្ើ
មុខក្ល្ងកា្លាយន្ះគឺរំឭកឱ្យ-
មនសុស្យើងច្ះយល់ពីកាលៈ-

ទ្សៈទើបរស់នៅបានសុខ-
សប្បាយក្នុងសង្គម»។
លោកឆនប៊ុនឈឿនក៏-

បងា្ហោញពីអារម្មណ៍ផា្ទាល់ខ្លួនពី
ការរៀបចំព្ឹត្តិការណ៍សិល្បៈ
នានាដើមឆ្នាំ២០២១ក្យ-
ពីមានការខកខនមយួរយៈនៅ
ឆ្នាំ២០២០ នះដ្រថា៖ «ខ្ញុំ
គតិថាការបង្កើតកម្មវធិីសលិប្ៈ
នានាពិតជាមានសារៈសំខន់
សម្ប់មនុស្សព្ះថាក្
ពីការកម្សាន្តអារម្មណ៍ក៏ជា
កិច្ចប្ស្័យទាក់ទងរបស់-
មនុស្សផងដ្រ។ត្ទោះជា-
យា៉ោងណក្នងុកាលៈទស្ៈន្ះ
យើងក៏មិនភ្ល្ចឡើយក្នុងការ-
ប្ុងប្យ័ត្នការពារខ្លួនមិនឱ្យ
ឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩គឺត្ូវរក្សា-
គមា្លាតពីគ្នាឱ្យបានត្ឹមត្ូវ-
ស្បតាមគោលការណ៍របស់
ក្សួងសុខភិបាល»។
កាលពីចុងឆ្នាំ២០២០គឺថ្ង្

ទី២៧ខធ្្នូកន្លងមកន្ះបាន-
សម្ត្ងរបាំសហសម័យមួយ-
ក្មប្ធានបទថា«កំណប់
បំបាំងភ្ន្ក»ដ្លបកស្យ
ពីអត្ថនយ័ដោយនាដកាកញ្ញា
ជុំវណ្ណសូដាជីរីហៅកញ្ញា-
Belleដល្រៀបចំដោយកម្មវធិី
TEDxRUPP2020។បើតាម
ស្ចក្តីប្កាសព័ត៌មានពី
គហ្ទពំរ័ឈ្មាះTEDxRUPP-
បានបង្ហោះសារឱ្យដឹងថា៖
«ឆ្លងកាត់បទពសិោធជាអ្នករបាំ
ដ៏ល្បីនិងជោគជ័យមា្នាក់កញ្ញា
Belleនឹងឡើងមកពន្យល់-

ទសស្នកិជនអ្នកសា្តាប់ឱយ្សា្គាល់
និងយល់កាន់ត្ច្បាស់ពីគុណ
ប្យោជន៍របស់របាំនិងរបាំ-
សហសម័យ។
ចពំោះបវ្ត្តិនាដកខ្មរ្របូន្ះ

គត់ចាប់ផ្តើមហ្វឹកហាត់រាំរបាំ
ព្ះរាជទព្យ្តាងំពីអាយុ៩ឆ្នាំ
មកដ្លគត់មានអាយុ១៦
ឆ្នាំគត់បានស្វ្ងយល់និង
សា្គាល់ពីទម្ង់ន្របាំសហ-
សម័យជាមួយនឹងភាពងាយ-
ស្ួលក្នុងការក្ច្ន្របាំច្ើន។
ដោយសារការសឡ្ាញ់នងិ

ចង់អភិវឌ្ឍភាពច្ន្ប្ឌិតផ្ន្ក-
របាំសហសម័យនះកញ្ញា
Belleត្ូវបានទទួលឱ្យចូល
សិក្សាកម្មវិធីឈ្មាះRobert

Wilson'sWatermill
Center 2006 Interna-
tionalSummerArtsPro-
gramដល្បានដកឹនាំដោយ
អង្គការAmritaPerforming
Artsរបស់កម្ពជុា។ចាបត់ាងំពី
ព្លនះមកកញ្ញាBelle
កា្លាយជាអ្នកបង្កើតក្បាច់រាំមា្នាក់
និងបានចូលរួមសិកា្ខាសាលា-
របាំសហសម័យច្ើននៅ-
ទូទាំងពិភពលោក។នៅក្នុង
ដំណើរជាអ្នករបាំរបស់គត់
កញ្ញាBelleបានបង្កើតនិង
អភិវឌ្ឍក្បាច់រាំជាច្ើនដ្ល-
លើសពីន្ះកញ្ញាBelleក៏
បានបង្កើតក្ុមរបាំផា្ទាល់ខ្លួន
មួយមា នឈ្មាះថា«Silver-

Bell»នៅឆ្នាំ២០០៣ដល្ជា
សា្នាដ្ផា្ទាលខ់្លនួរបសគ់ត់ដរ្។
បច្ចុប្បន្នគត់ក៏ជាសាស្តា្ចារ្យ
ផ្ន្ករបាំប្ព្ណីខ្ម្រ និងរបាំ-
សហសមយ័ន្មហាវទិយ្ាលយ័
នាដសាស្ត្ន្សាកលវិទ្យា-
ល័យភូមិន្ទវិចិត្សិល្បៈ។
គួរបញ្ជាក់ថាការសម្ត្ងរបាំ

សហសមយ័ឈ្មាះថា«សប្ក្-
ក្ល្ងកា្លាយ»ន្ះក៏ត្ូវជាវ-
សំបុត្ចូលទស្សនាផងដ្រគឺ
សំបុត្១តម្ល្១0$ខណៈ
សំបុត្ក៏ចាប់លក់ពីថ្ង្ពុធទី-
៣ខ្កុម្ភៈឆ្នាំ២០២១ តទៅ
ដើម្បីបានប្ក់ទាំងនះយក
ទៅជួយទ្ទ្ង់ដល់ក្ុមរបាំ-
SilverBell៕

សិង្ហបុរីដាក់សាកល្បងរថយន្ដកុ្ងស្វយ័ប្វត្ដិជាមួយតម្ល្សំបុត្ត្៥០០រៀល

ទស្សនារបំាសហសម័យ«ស្ប្កក្លង្ក្លាយ»នៅវិទ្យាសា្ថានបារំាង

អ្នកដំណើរអាចកក់រថយន្ដក្រងុជិះតាមរយៈការប្រើប្រស់Appទូរស័ព្ទ។រូបថតAFP

របំសហសម័យឈ្មោះ«ស្រប្រកក្ល្រងកា្លាយ»នឹងសម្ត្រងនៅវិទ្រយាស្ថាន
បរំាងនៅល្ងាចថ្ង្រទី៦ខ្រកុម្ភៈឆ្នាំ២០២១។រូបថតសហការី

នាដកាសហសម័យកញ្ញាជំុវណ្ណសូដាជីរីហៅកញ្ញាBelleស្ថាបនិកក្រមុរបំSilverBell។រូបថតសហការី
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 ហុង រស្មី 

ក្រុង ស្រនមនោរម្រយ : កាមៃរ៉ា 
តាមដាន បាន បង្ហាញ រូប ភាព សត្វ ពៃ 
ជា ចៃើន បៃភៃទ នៅ ក្នុង ដៃន ជមៃក 
សត្វ ពៃ សៃពក ។ 

ទិដ្ឋភាព ជៃូក ពៃ បណ្ដើរ កូន សត្វ 
ទនៃសោង ទាងំ ហ្វងូ នា ំគ្នា សុ ីស្មៅ ពៃច ដ ៏
សមៃបូរ បៃប ឈ្លសូ  រត់ បៃសាច កាត់ វាល 
ស្មៅ ដុះ ជៃំ ពៃ របោះ  រមៃង ស្ថិត ក្នុង ក្ដី - 
បៃថ្នា របស់ ភ្ញៀវ ដៃលសៃឡាញ់ 
ធម្មជាតិ  និង សត្វ ពៃ កមៃ ៗ  ។ 

 ទាំង នៃះ ជា លទ្ធភាព  ដៃល កៃសួង 
បរសិា្ថាន មាន បណំង បៃ កា្លាយ តបំន ់ខ្លះ 
នៃ ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ ទៅជា តំបន់ 
ទៃសចរណ៍  ធម្មជាតិដ៏ មាន សកា្ដានុ-
ពល  សមៃប់ ទសៃសនា សត្វ ពៃ ។ 

 ស្ថិត នៅ  តំបន់ ស្នូល នៃ ដៃន ជមៃក- 
សត្វ សៃក ពកក្នុង ដំណើរ ដឹក នាំ កៃុម 
អ្នក សារព័ត៌មាន ទៅ កាន់ តំបន់ ពៃ- 
ទៃសភាព ខ្ពង់ រប  ភាគ ខាង កើតលោ ក 
នៃតៃ ភក្ដៃ រដ្ឋលៃខាធិការ និង ជា- 
អ្នកនំាពាកៃយ កៃសួងបរិសា្ថាន បាន ថ្លៃង 
ថ៖  « តាម  គោល ការណ៍ របស់ រជ រដា្ឋា- 
 ភិបាល កម្ពុជា គឺ យើង មាន គោល- 

បំណង ក្នុង ការ បៃ កា្លាយ តំបន់ មួយ- 
ចំនួន ដៃល មាន សកា្ដានុពល ទៃសច រ ណ៍ 
នៅ ក្នងុ តំបន់ ការពារ ធម្មជាតិ មួយ ចំនួ ន 
ទៅជា តំបន់ ទៃសចរណ៍ ធម្មជាតិ »។ 

បរិវៃណ តំបន់ ការពារ ធម្មជាតិ មួយ- 
ចំនួន តៃូវបាន  សមៃច  ដាក់ ជា តំបន់ 
ទៃសចរណ៍ សហគមន៍  ដើមៃបី ឱៃយ  ពលរដ្ឋ  
បង្កើត ចណំលូ ព ីវសិយ័ ទៃស ចរណ ៍ជា 
ថ្នូរ  នឹងកិច្ចការ ពារ សមៃបត្ដិ ធម្មជាតិ ។ 

លោក លើក ឡើងថ ៖ « កន្លង ទៅ 
យើងបាន ធ្វើ ជា ទៃសចរណ៍ សហគមន៍  
មួយ ចំនួន ដូចជា ទៃសចរណ៍ សហ-
គមន៍ ចៃក ល្អៀង ហើយ តា្មៅត បុើយ  ជា 
តំបន់ ទៃសចរណ៍ ធម្មជាតិ ។ ភ្ញៀវ  សា្នាក់ - 
នៅ ក្នងុ សហគមន ៍ នៃះ អាច មើល សត្វ 
តៃយង យកៃស តៃយង ចង្កំ  ក ស» ។ 

 បណំង បង្កើត តបំន ់ទៃសចរណ ៍ធម្ម-
ជាតិ នៃះ  ជាការ រួម ចំណៃក ជួយ ជៃម - 
ជៃង ជីវភាព បៃជាពលរដ្ឋ មូលដា្ឋាន  
និង ជា កិច្ច ការ អភិរកៃស សត្វ ពៃ  និង ពៃ - 
ឈើផង ដៃរ  ។ 

លោក  នៃតៃ ភក្ដៃ   បន្ដថ ៖ « ការ- 
បង្កើត ទៃសចរណ៍ ធម្មជាតិ   ជា ការ បង្កើត  
សៃដ្ឋកិច្ច មូល ដា្ឋាន ឲៃយ បៃជាពលរដ្ឋ   ដៃល   
បង្កើន ចំណូល  ដើមៃបី ឱៃយ ជីវភាព របស់ 

ពកួគត ់រងឹ មា ំ ហើយ ពកួគត ់នងឹ អាច 
មាន  ជមៃើស ថ្មី  ដោយ អត់ ចូល ពៃ 
កាប់  ឈើ និង អត់ ចូល ពៃ បរបាញ់  »។ 

ទិដ្ឋភាព ពៃ របោះ រំលៃច  ដើម ឈើ 
តូច ៗ  អាយុ កាល រប់ សិប ឆ្នា ំ ដុះ រង្វើលៗ 
មនិ ញកឹ ដចូ មៃម ដៃ  ដៃល បង្កើត បាន 
ជា បរវិៃណ សៃឡះ អណំោយ ផល ដល ់
ការ គយ គន់ ហ្វងូ សត្វ ពៃ ។  វាល ស្មៅ - 
ពៃច កម្ពស់ តៃមឹ ចង្កៃះ  ជា ចំណី  ឆ្ងាញ់ - 
មាត់  ដល់ពពួក សត្វ សីុ ស្មៅ ជាពិសៃស 
អមៃបូរ សត្វ កៃចក ជើង ចមា្ពាម ។  ខៃសៃ ទឹក 
ខា្វាត ់ខ្វៃង បង្កើត បាន ជា សរសៃ អរូ  នងិ 
ទន្លៃ ពុះ ជៃក ពៃ  ឈើ  ធំ ល្វឹង ល្វើយ ។ 

លោក នៃតៃ  ភក្ដៃ  បាន ឱៃយ ដឹងថ ៖ 
« ស្ថិត ក្នុង តំបន់ ពៃ របោះ នៃះ យើង 
អាច  មើល ឃើញ សត្វ ងយ សៃួល »។ 

   សកា្ដានពុល ទៃសចរណ ៍ធម្មជាត ិក្នងុ 
តបំន ់អភរិកៃស   ក ៏តៃវូ បាន សមា្គាលឃ់ើញ 
ដោយលោក សៃង ទៀក  នាយក- 
អង្គការ អន្ដរជាតិ  ដៃល សហការ 
ជាមយួ កៃសងួ បរសិា្ថាន ក្នងុ ការ អភរិកៃស 
ធន ធាន ធម្មជាតិ នៅ ពៃះរជាណាចកៃ- 
កម្ពុជា ផង ដៃរ ។  

លោ កបាន នយិាយថ ៖ «យើង មនិ- 
ទាន ់ឃើញ ភ្ញៀវ បន្ដ ការ សា្នាក ់នៅ  ៣ ឬ 
៤ យប់ បន្ថៃម ទៀត ទៃ។ បៃទៃស យើង 
ជា គោល ដៅ ទៃសចរណ៍ រួច ហើយ 
ផ្នៃក វបៃបធម៌ ដូចជា   អង្គរវត្ដ ជាដើម។ 
យើង អាច ទាញ តៃឹមតៃ៥ ទៅ១០ 
ភាគរយ  ដើមៃបី ឱៃយ ពួកគៃ បន្ដ សមៃក  
៣ យប់ ទៀត» ។ 

លោកបន្ដថ ៖ « បើ យើង គណនា 
មើលវា អាច បង្កើត ការងរ បាន ចៃើន - 
ណាស់។ ដូច្នៃះ រជរដា្ឋាភិបាល ក៏ 
ដចូជា កៃសងួ បរសិា្ថាន ខតិ ខ ំបៃងឹ បៃង 
ធ្វើ ការ អភវិឌៃឍ ផលិតផល ទៃសចរណ ៍
ហើយ ផលិត ផល ទៃសចរណ៍ មួយ ដ៏ 
សំខាន់ គឺ សត្វ ពៃ ។ ជាក់ស្ដៃង  ទន្លៃ- 
សៃ  ពក  ព ិតជា សៃស ់សា្អាត  ហើយ នៅ 
មាន សត្វ មួយ ទៀត ដៃល យើង ចូល 

មក  ចាំ បាច់ តៃូវ តៃ ឃើញ »។ 
អ្នក និយម ធម្មជាតិ អាច ធ្វើ ដំណើរ 

តាម ដង ទន្លៃ សៃ ពក ដៃលជា អាង តៃ-ី 
ធម្មជាតិ ដ៏ ចៃើន សន្ធឹក សនា្ធាប់ គយ- 
គន់ ទៃសភាព ដ៏ សៃស់ តៃកាល នៃ ជីវ-
ចមៃុះ  និង ទសៃសនា សត្វ ពៃ ដ៏ សមៃបូរ- 
បៃប ដូចជា សា្វា កន្ទុយ ស កៃង កង 
និង  កៃពើ ភ្នំជាដើម ។ 

ទោះជាយា៉ាង ណា ថ្វដីៃបិតតៃ ដៃន ជមៃក 
សត្វ ពៃ សៃ ពកបាន ផ្ដល ់អាហារ ទកឹ 
និង ទី ជមៃក ដ៏ សម គួរ សមៃប់ ពពួក 
សត្វ  ពៃ សោយ សខុ ក្នងុ ដៃន ដ ីអភរិកៃស 
មយួ នៃះ យា៉ាង ណា កដ៏ោយ  ក ៏ដណំើរ- 
ការ ចុះ បញ្ជ ីជា តំបន់ ទៃសចរណ៍ ធម្មជាតិ  
នៅមិន ទាន់ ស្ថិត ក្នុង ចំណុច អាទិភាព 
របស់ រដា្ឋាភិបាលក្នុង ពៃល ឆប់ ៗ     ទៃ ។ 

យោងតាម របាយ ការណ៍ សៃវជៃវ 
រយៈ ពៃល  ១០ ឆ្នាំ ចុងកៃយរបស់ 
អង្គការ WWF និង កៃសួង បរិសា្ថាន 
បាន ឱៃយ ដឹងថ ចំនួន សត្វ ពៃ ក្នងុ ដៃន- 
ជមៃក សត្វពៃ សៃ ពក បាន ធា្លាក់ ចុះ គួរ  
ឱៃយ ពៃយួ បារម្ភ  ដូចជា ទនៃសោង ឈ្លសូ 
និង ជៃកូ ពៃ ពៃមទំាង បៃើស រមំុាង និង 
ខ្ទីង  ដៃលកាន់តៃខៃសត់ខៃសោយ ។ 

លោក នៃតៃ ភក្ដៃ បាននិយាយ 
សដំៅ ទៅលើ លទ្ធភាព អណំោយ ផល 
ចំពោះ ទៃសចរណ៍ ធម្មជាតិ  និងសត្វ - 
ពៃ ថ ៖«  បច្ចបុៃបន្ន យើង គិត ថ ធ្វើ ដូច- 
ម្ដៃច ឱៃយ មាន សុវត្ថិភាព សមៃប់ សត្វ - 
ពៃ សិន ។ យើង តៃូវ តៃការ ពារ ឱៃយ បាន 
ពីពៃះ វា ជា តំបន់ ស្នូល  ហើយ បនា្ទាប់ 
ទៅ ថ តើ យើង តៃូវ ធ្វើ ម៉ៃច ទៀត »។ 

លោក បាន អះអាងថ លទ្ធភាព 
បៃកដ ជាមាន  បៃសិន បើ  មាន ការ  - 
បង្កើន ចនំនួ សត្វ ពៃ  តាម រយៈ មធៃយោ-

បាយ ផៃសៃងៗ  ដូច ជា ការ ព័ទ្ធ របង ឬ 
ការ ការពារ ឱៃយ បាន នូវ តំបន់ នៃះពី ការ- 
ដាក ់ អនា្ទាក ់ការ បរ បាញ ់ឬ ការ បផំ្លាញ 
ជមៃក របស់ ពួកវា ។

នាយក  WWF បៃចា ំបៃទស កម្ពជុា 
លោក សៃង ទៀក ក៏ បាន  ពនៃយល់ ថ ៖ 
«បើ អាច កសាង របង ដៃល បង្កើត ជា 
កន្លៃង  save heaven សមៃប ់សត្វ- 
ពៃ យើង អាច កៀរគរ សត្វ ពៃ ពី កៃ 
របង ចលូ ក្នងុ របងដើមៃប ីឱៃយ មាន ការ បន្ដ 
ពូជ  លឿន »។ 

លោក ថ៖ «សត្វ មយួ ចនំនួនងឹ មនិ-  
អាច ផតុ ពជូ ទៃ  ជាពសិៃស ពពកួ សត្វ 
ដៃល មន្ដៃី របស់ យើង ពិបាក តា ម ដាន  
ដូចជា រមាុំង បៃើស និង ពពួក  ខា្លា »។ 

លោក  សៃង ទៀក បាន បញ្ជាកថ់៖ 
«ការ រៀបចំ ទៃសចរណ៍ high-end  
ចា ំបាចត់ៃវូ តៃ មាន សត្វ ពៃ សមៃប ់ឱៃយ 
ភ្ញៀវ មើល»។

ដោយ មាន វិធានការ យា៉ាង ហ្មត់ ចត់ 
ក្នងុការ សា្ដារ ចនំនួ សត្វ ពៃ ដៃល កពំងុ 
តៃ ធា្លាក់ ចុះ យា៉ាង គំហុក នៅ ក្នុង ដៃន- 
ជមៃក សត្វ ពៃ សៃពក  [ផ្ទៃដី ៣៧២ 
៩៧១ ហកិតា ] រដ្ឋលៃខាធកិារ កៃសងួ 
បរសិា្ថាន បាន ថ្លៃង បៃកប ដោយ ជនំឿ - 
ចិត្ដ ពីតំបន់ សកា្ដានុពល មួយ នៃះ ។ 

លោក បាន និយាយថ ៖ « យើង ជឿ - 
ជាក់ ថ វា នឹង  មាន កំណើន ហើយ វា 
មាន កណំើន យើង ឃើញ   ថ តបំន ់នៃះ 
មាន ទៃសភាព ល្អ សា្អាត ណាស់ ។ តើ 
មនុសៃស  ប៉ុនា្មៅន នាក់ ដៃល បាន មក 
ឃើញ  ទដិ្ឋភាព នៅ ទ ីនៃះ ។ អ៊ចីងឹ យើង 
ចង់ បង្កើន នូវ ទិស ដៅ ទៃសចរណ៍ ថ្មី 
បន្ថៃម ទៀត ក្នងុ តបំន ់មយួ ចនំនួ ដៃល 
មាន សកា្ដានុពល» ៕  

 ហ្វងូសត្វ ទន្រសោង ថត ដោយ ក្រមុការងារ អង្គការ WWF។ រូបថត WWF-Cambodia

លោក ន្រត្រ ភក្ដ្រ លោក ស្រង ទៀក និង កញ្ញា   Milou 
Groenenberg ទស្រសនាសត្វព្រលើដងទន្ល្រស្រពក 
ខ្រត្ដមណ្ឌលគិរី។ រូបថត យូសុះ អាប់ឌុលរ៉ាស់ហុីម 

ទេសចរណ៍ធម្មជាតិនិងសត្វពេ
ក្នងុតំបន់ការពារធម្មជាតិជាជមេើស   
សកា្ដានុពលកេយសត្វពេកើន

 ទិដ្ឋភាព ដង ទន្ល្រស្រពកក្នងុ ដ្រនជម្រកសត្វព្រស្រពក។ រូបថត WWF-Cambodia



   ឈន ណន 

   ភ្នពំេញៈ អនុបណ្ឌតិ មកពី 
អាមេរិក លោក Casey Barnett  
ដេល បាន ជួយ ជេម ជេង ដល់ 
សហព័ន្ធ កីឡា ចំបាប់ កម្ពជុា អស់ 
រយៈ ពេល ជាង ១០ ឆ្នា ំ និង បាន 
ចំណាយ ទំាង កម្លាងំ និងថវិកា 
ផ្ទាល់  ខ្លនួ សរុប អស់ ជាង ២០មឺុន 
ដុល្លារ នោះ បាន អះអាង ថា ចំបាប់ 
ជា បេភេទ កីឡា   មន សកា្តា នុពល 
ក្នុង ការ ដណ្តើម  បាន មេដាយ  
ជូនជាតិ នៅ ពេល កម្ពុជា ធ្វើ 
ជាម្ចាស់ ផ្ទះ សីុហ្គេម ឆ្នា ំ២០២៣ 
ហើយ  ចំបាប់ ក៏ ជា កីឡាបេពេណី 
របស់ ខ្មេរ ដេល យើង  តេវូតេ នំាគ្នា 
លើក កម្ពស់ ឱេយកាន់តេ មន ភាព 
លេបី រន្ទថឺេម ទៀត។ 

សាសេ្តាចារេយផ្នេកគណតេយេយ 
និងជា នាយក វិទេយាសា្ថាន ខេមអេដ 
លោក Casey  ថ្លេង ថា៖ « រាល់ការ- 
បេកួតសីុហ្គេម កេមុ ចំបាប់កម្ពជុា 
តេងតេ ឈ្នះ បាន មេដាយ អី៊ចឹង 
ចំបាប់ ជា បេភេទ កីឡា មួយ ដ៏មន 
សកា្តានុពល ក្នុងការ  ឈ្នះបាន 
មេដាយ នៅ ក្នងុការ បេកួតសីុហ្គេម 
ឆ្នា ំ ២០២៣ ហេតុនេះ  យើងតេវូតេ 
បន្តតេៀម និង ហ្វកឹ ហាត់ ដើមេបី 
បន្តស្វេង រក មោទនភាព ជូនជាតិ 
ហើយ ក៏ដើមេបី ធ្វើ ឱេយកីឡា ចំបាប់ 
កាន់តេ មនភាព លេបី លេបាញ នៅ 
លើ ឆក អន្តរជាតិផងដេរ»។

អនុ បេធានសហព័ន្ធ កីឡា 
ចំបាប់    កម្ពជុា រូបនេះ បាន បន្ថេម 
ថា៖  «លើស ពី ការ តេៀម ខ្លួន 
សីុហ្គេម ឆ្នា ំ២០២៣ ចូល យើងកំុ 

ភ្លេច ថា ការ  បេកួត របស់ ចំបាប់ ជា 
ការ ចូល រួម ជួយ រកេសា វបេបធម៌ ដោយ 
សារ ចំបាប់ មន វិញ្ញាសា អន្តរជាតិ 
ផង និង ចំបាប់ បុរាណ ផង ហើយ  
ចំបាប់បុរាណ នេះជា វបេប ធម៌ ខ្មេរ 
តំាង ពីសម័យ បុរាណ ដោយ នៅ 
បេសាទ បាយ័ន ក៏មន ចម្លាក់   
នេការ  បេកួត ចំបាប់ ដេរ»។

ការ ថ្លេងសារស័ព្ទ បេកប  ដោយ 
អត្ថន័យ របស់ លោក  Casey 
បាន ធ្វើ ឡើង នៅក្នងុ ពិធីបិទការ- 
បេកួត កីឡាចំបាប់ ជេើសរើស ជើង- 
ឯក  បេចំា ឆ្នា ំ២០២០ ដេល  បាន 
លើក មក ធ្វើនៅ ពហុកីឡដា្ឋាន និង 
បាន បញ្ចប់ កាល ពី ថ្ងេអាទិតេយ 
កន្លង មក នេះ ដោយការ បេកួត 
នេះមន បេតិភូ ៩នាក់ គេ ូបង្វកឹ 
១៧នាក់ កីឡាករ ៤៨នាក់ 

និងកីឡាការិនី ១៦នាក់ មក ពី 
ក្លបិ-សមគម ចំនួន ៩។

តាម រយៈការ បេកួត នៅ លើ 
វិញ្ញាសា  ចំនួន ១៤ នោះ  កេុម-   
កេសួង មហាផ្ទេ បាន ឈ្នះ មេដាយ 
មស  ៧ បេក់ ៤ សំរឹទ្ធ ១០ និង 
ឈរ នៅ លេខ ១ លើ កេមុ កេសួង 
សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញាវត្ថ ុវិញ ដេល 
ធា្លាក់មក ឈរ លេខ ២ ដោយ ឈ្នះ 
បានមស៣ បេក់ ៥ សំរឹទ្ធ ៥  រើឯ 
ក្លបិ គិរើបារមី ដំរើ មនរឹទ្ធ ឈ្នះ បាន  
មស ២ បេក់ ២ សំរឹទ្ធ ១ ហើយ  
កេមុ ខេត្តកណា្តាល និង កេមុ ខេត្ត 
ពោធិ៍ សាត់ ឈ្នះ បានមស ១ 
និងសំរឹទ្ធ ១  ដូច គ្នា។ ចំណេក កេមុ 
ខេត្ត ពេវេង ឈ្នះ បាន  បេក់ ២ ក្លបិ 
យាយ ពេងីមន រឹទ្ធ បាន បេក់ ១ 
រើឯ ក្លបិ បេយា៉ាប មន រឹទ្ធ និងក្លបិ 

ឫទ្ធសីេន កំពង់ឆ្នាងំ បាន មេដាយ  
សំរឹទ្ធ២ដូច គ្នា។

ទាក់ទង ទៅនឹងគមេង តេៀម 
ការ បេកួត សីុហ្គេម លោក Casey  
បាន បញ្ជាក់  ថា៖ «យើង កំពុង រក 
គេ ូអន្តរជាតិ បន្ថេម ដើមេបី បងេៀន 
បច្ចេក  ទេស ថ្ម ីហើយ យើង ក៏ នឹង 
បញ្ចនូ កេមុ អត្តពលិក យើង មួយ 
ចំនួន ទៅ ហ្វកឹ ហាត់ នៅបេទេស 
ចិន ផងដេរ អី៊ចឹងយើង ហ្វកឹហាត់ 
នៅ កេ  បេទេស ផង និង នំាគេូ 
អន្តរជាតិ មក បង្ហាត់បងេៀន ដល់ 
កេមុអត្តពលិក រយើង នៅ ក្នងុ សេកុ 
ផង សមេប់ បន្ថេម បច្ចេក ទេស 
ចំណេក អត្តពលិក ណា ដេល 
មនជំនាញ និង  សកា្តានុ ពល ខ្ពស់ 
ជាង គេ នឹង តេវូ បាន  ជេើស រើស 
បេកួតតំណាង ឱេយកម្ពជុា »៕ 

ថ្ងេពុធ ទី៣ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

កេងុ ឡងុដ៍ : ម្ចាស ់ក្លបិ តោ ខៀវ 
Chelsea  លោក Roman 
Abramovich  សនេយា ផ្តល ់ថវកិា 
ដល់ កិច្ច ខិត ខំ បេឹង បេង ដើមេបី 
បំបាត់ ការ រើស អើង ជាតិ សាសន៍ 
បនា្ទាប់ ពីកីឡាករ លេបីៗ នៅ កេប-
ខ័ណ្ឌ Premier League 
អង់គ្លេស មួយចំនួន  រួម ទាំង 
Marcus Rashford របស ់កេមុ 
បិសាច កេហម  Manchester 
United ផងដេរ រង ការ រំលោភ 
បំពាន តាម បេព័ន្ធ អុីន ធឺ ណិត ។

ប៉ុនា្មាន មោ៉ាង  កេយអ្នក ចាត់- 
ការកេុម Man United លោក 
Ole Gunnar Solskjaer បាន 
អំពាវ នាវ ដដេលៗឱេយ ផ្លេតហ្វម 
(platform) របស់ បណា្តាញ 
សង្គម ជួយដោះ សេយ ការ- 
បេើពាកេយពេចន៍រើស អើង ជាតិ 
សាសន៍៍ លោក Abramovich 
បាន ចូល រួម ការ បេយុទ្ធ បេឆំង 
នឹង ពួក មនុសេស អគតិ តាម បេព័ន្ធ 
អុីន ធឺណិត នេះ ។

ខេសេការពារ Reece James 
របស់ Chelsea,  Romaine 
Sawyers របស់កេុម West 
Brom ពេម ទាំង មិត្ត រួម កេុម 
របស់ Rashford គឺ Axel Tu-
anzebe និង Anthony Mar-
tial ក៏ បាន  រង នូវ ការ រំលោភ 
បំពាន នេការ បេកាន់ ពូជ សាសន៍ 
តាម អុីន ធឺ ណិត នេះ ដេរ កាល ពី 
សបា្តាហ៍ មុន ។

លោក Abramovich តេូវ គេ 
ដឹង ថា បាន សរសេរ សារ ទៅ កាន់ 
សមជិក ទាំង អស់ របស់កេុម-   
Chelsea ផ្នេក បុរស ក្នុង នោះ 

រួម ទាំង James ផង ដើមេបី 
សម្ដេង ឱេយ ឃើញថា តើ គត ់មន 
ការ ហួស ចិត្ត ប៉ុនណា នឹង ការ- 
បំពារបំពាន នោះ និងបង្ហាញ ពី 
ចេតនាដ៏ ចេបាស ់លស ់របសគ់ត់ 
ក្នុងការ បេយុទ្ធ បេឆំង នឹង ទង្វើ 
អសីល ធម៌ នោះ ។

លោក  Abramovich បាន 
សរសេរ ថា ៖ « ខ្ញុំ មន ការ ហួស- 
ចិត្ត នឹង ការ រំលោភ បំពានខាង 
ពូជ សាសន៍ចំពោះ  Reece 
(James) តាម បណា្តាញ 
សង្គម។ ការ មក់ ងយ ពណ៌  
សមេបុរ គ្មានទេ នៅ ក្នុង ក្លិប  និង 
សង្គម របស់ យើង ។ ក្លិប របស់ 
យើង ប្ដេជា្ញា ធ្វើ ការ បេយទុ្ធ បេឆងំ 
នឹង ការ រើស អើង នេះ ពោល គឺ 
បេឆំង នឹង ការ រើ សអើង គេប់     
រូប ភាព ទាំង អស់ មិន ថា  ភាសា 
បេពេណី  វបេបធម៌ ឬក៏ ពណ៌ - 
សមេបុរនោះ ឡើយ »។

លោក Abramovich  បន្ថេម 
ថា ៖ « យើង មិន អាច អនុញ្ញាត ឱេយ 
ទង្វើ បេប នេះ បន្ត ដោយ គ្មាន ការ- 
ទប់ សា្កាត់  ឡើយ ។ ហេតុ ដូច្នេះ  ខ្ញុំ 
បាន ទាក់ ទង ដោយ ផ្ទាល់ ទៅ 
កេមុ បេកឹេសា ឱេយក្លបិ បង្កើន ការ បេងឹ- 
បេង បន្ថេម ទៀត ក្នុង ពេល នេះ 
ហើយ ខ្ញុំ នឹង ឧបត្ថម្ភ ថវិកាផ្ទាល់ 
ខ្លួន ថេម ទៀត  ចំពោះ កិច្ច ការ ដ៏ 
សំខាន់ នេះ » ។

លោក មហា សេដ្ឋ ីសញ្ជាត ិរសុេសុ ី
ចង ់ឱេយ ក្លបិរបស ់លោក ធ្វើ ការ ងរ 
បន្ថេម ដើមេបី ត ទល់ នឹង ការ រើស- 
អើង ក្នងុក្លបិ ក្នងុ សហគមន ៍ នងិ 
ក្នុង ពិភពលោក  នៅ ជុំ វិញ ខ្លួន 
យើង ទាំង មូល ៕ AFP/VN

   យឺន ពន្លក 

ភ្នពំេញៈ  ការ  សមេច គោល- 
បំណង  គឺការ ផ្តលួ កីឡាការិនី កូរ៉េ 
ខាង តេបូង Choi Jeong Yun ឱេយ 
អាជា្ញា កណា្តាល បញេឈប់ តេមឹទឹក- 
ទី ២   ក្នងុ  ការ បេកួត  ONE: UN-
BREAKABLE II នៅ បេទេស 
សិង្ហ បុរើ កាល ពី  រាតេី ថ្ងេ សុកេ 
កន្លងមក នេះ បាន ធ្វើ ឱេយ កីឡាការិនី 
ខ្មេរ-អាមេរិក ឯម  សុ វណា្ណា រើ   មន 
ក្ត ីរំភើប  និង  ពេញ ចិត្ត ខា្លាងំក្នងុ ការ- 
តេសួ តេយ ដើរ លើ ផ្លវូ អាជីព  ជា 
អ្នក បេយុទ្ធមួយ នេះ។

ជាមួយ គ្នា នេះ ឯម សុវណា្ណារើ  
បាន   បេប់ ភ្នពំេញ បុ៉ស្តិ៍  តាម ហ្វេស- 
បុ៊ក កេយ ការ ទទួល បានជ័យ- 
ជម្នះ យា៉ាងសំខាន់នេះ ថា នាពេល 
អនាគត កញ្ញា  មន បំណងចង់  
បេកួត តំណាង   ឱេយ  កម្ពជុាតេ ម្តង 

ហើយ ចំពោះ រឿង នេះ លោក  វ៉ាត់  
ចំរើន  បេធាន សហព័ន្ធ  MMA  
កម្ពជុា បាន  បេប់ ថា  លោក  សា្វាគមន៍   
និង គំ ទេ ជា និច្ច  ពេះ  ការ បេ កួត 
របស់  ឯម សុវណា្ណារើ  ក៏ ជា ផ្នេក 
មួយ របស់ កម្ពជុា  ដេរ ដេបិត អី យើង 
ជា សមជិក  MMAនេះ ។

 យា៉ាង ណា ក៏ ដោយ លោក វ៉ាត់ 
ចំរើន បាន បន្ថេម ថា៖  «បុ៉ន្តេ កីឡា 
បេភេទ នេះ  មិន មន ការ  បេ មូល- 
ផ្តុ ំ ហ្វកឹ ហាត់  ជាកេមុ  ជមេើស ជាតិ  
ដេល គេប់ គេង ដោយ  កេសួង      
អប់ រំ  យុវជន  និង កីឡា  ឬ គណៈ- 
កម្មាធិការ ជាតិ អូឡំា ពិក កម្ពជុា 
នោះ ទេ  ពោលគឺ  សហព័ន្ធ MMA 
កម្ពជុា  មន ទំនាក់ ទំនង ជា ខេសេ- 
បណ្តាយ  ទំាង បច្ចេកទេស និង  
ហិរញ្ញវត្ថ ុខ្លនួ ឯង  គឺ ជា កីឡា អាជីព  
ដោយមន  ដេ គូ អន្តរជាតិ ផ្ទាល់ 
សមេប់ ស្វេង រក ទី ផេសារ បេ កួត  ទៅ 

តាម ការ រៀប ចំ  មិន កំណត់ រដូវ- 
កាល ជាក់ លក់ ទេ  គឺ អាសេយ័ 
លើ ទំនាក់ ទំនង ទី ផេសារ ផ្ទាល់» ។ 

 តាម រយៈការ  បេកួត កាល ពី 
ថ្ងេសុកេ នោះ ឯម  សុ វណា្ណា រើ   បាន 
បេើ កេបាច់ក្លេកៀប មិន ឱេយ ដេ គូ Choi 
Jeong Yun រើបមេះរួច នោះ ទេ 
បនា្ទាប់ មក នាង បាន ម៉ាត់ទៅ លើ 
ផ្ទេ មុខ កីឡាការិនី  របស់កូរ៉េ រូបនេះ 
ដល់ចំនួន  ២៥ ដេ រហូត អាជា្ញា- 
កណា្តាល បញេឈប់នៅ ពាក់កណា្តាល 
ទឹក ទី ២ តេ ម្តង។ កេយ ការ ឈ្នះ 
នោះ សុវណា្ណារើ បាន  បេប់ ថា ៖ «ខ្ញុ ំ
ពិត ជា ធ្វើ បាន សមេច តាម ចិត្ត ខ្ញុ ំ
ចង់  ហើយ ឥឡូវខ្ញុ ំ មន បំណង ចង់ 
កា្លាយ ជា កីឡាការិនី ជមេើស ជាតិ 
តំណាងឱេយ បេទេស ខ្មេរ  ក្នងុ  ONE 
Championships (ONE) នេះ 
តេ ម្តង។  ខ្ញុ ំមន បច្ចេកទេស វ៉េ បាន 
ល្អ  ផ្នេក ចាប់ បោក  គឺ ជើង កេម  

ហើយ ខ្ញុ ំគិត ថា  បង ប្អនូ ខ្មេរ  ពិត 
ជាមនការ  ពេញ ចិត្ត  ចំពោះ ជ័យ- 
ជម្នះ របស់  ខ្ញុ ំនេះ» ។  

ឯម  សុ វណា្ណា រើ  ដេល មន លំនៅ 
អចិនេ្តយ៍   រស់នៅ កេងុ ឡុង បិ៊ច  
សហ រដ្ឋអាមេរិក  នោះ បាន បេប់ 
ភ្នពំេញ បុ៉ស្តិ៍ បន្ថេម  ថា ៖« ឪពុក- 
ម្តាយ ខ្ញុំ  មន សេុក កំណើត នៅ 
ភ្នពំេញ ហើយ  ខ្ញុ ំកើត នៅ អាមេរិក  
បុ៉ន្តេ ខ្ញុ ំចង់ កា្លាយ ជា អ្នក បេដាល់ 
ស្តេ ី  ដ៏ លេបី  លេបាញ ម្នាក់ ក្នងុការ- 
បេកួត គុន ចមេះុ  MMA  នេះ  ឱេយ 
កម្ពជុា ដោយ សងេឃឹម ថា  បង ប្អនូ 
ខ្មេរ សេឡាញ់ គំ ទេ ខា្លាងំ ។  សមេប់ 
ការ  បេកួត លើក ទី ៤ បនា្ទាប់  ខ្ញុ ំនឹង 
ឈ្នះ ទៀត  ហើយ នៅ ពេលជំងឺ  
កូវើដ១៩  បាន ចប់  ខ្ញុំ នឹង ទៅ 
បេទេស កម្ពជុា  ដើមេបី ហ្វកឹ ហាត់ 
តេៀម បេ កួត ឱេយ  បាន ល្អ » ។ 

ចំណេក លោក  វ៉ាត់  ចំរើន  បាន 

បន្ថេមទៀត  ថា ៖ « យើង គំ ទេ   
ពេះ កម្ពជុា  ជា សមជកិ ហើយ  
ឯម  ស ុវណា្ណា រើ  ក ៏បេើ ឈ្មាះ កម្ពជុា  
ពេះ សហព័ន្ធ  MMA  កម្ពុជា  
តណំាង ឱេយ កម្ពជុា នេះ ហើយ  នៅ 
ក្នុង តំបន់ អាសុី អាគ្នេយ៍  ។   បើ 

នាង  ហាត់  និង  បេ កួត បាន ល្អ  
បេក់ ចំណូល ពី ការ បេ កួត នេះ  
នឹង ទទួល បាន ចេើន ទៅ តាម 
សមត្ថភាព  និង បទ ពិសោធ 
ហើយ ក ៏ជា កឡីា បេភេទ ពាណជិ្ជ- 
កម្ម ផងដេរ»៕   

លោក Casey Barnett (កណ្តាល) ពេល ថតជាមួយ គេបូង្វកឹ និង កេមុអត្តពលិក ក្នងុពិធីបិទ ។ រូប ឈន ណន

ឯម សុវណ្ណារី បាន ម៉ាត់ទៅលើ កីឡាការិនី Choi Jeong Yun  ។ រូប ONE

លោក Casey Barnett ថា ចំបាប់ មាន 
សក្តានុពល ក្នងុករ ឈ្នះ មេដាយ  ជូនជាតិ

Abramovich នឹងផ្ដល់ បេក់  
ដើមេបីបេយុទ្ធបេឆំាងករ រើស អើង

ឯម សុ វណ្ណា រើ ចង់ ក្លាយ ជាជមេើស ជាតិ  ដើមេបី វ៉េ តំណង ឱេយកម្ពជុា ន ONE 



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ក្រោយ ពី ល្រោង លះ 
ប្តី ដ្រោល ទើប ត្រោ រៀបការ បាន   ៥  
ខ្រោ  នងិ មាន ភាព រយាល ការ ងារ 
សិល្រោប ៈ មួយ រយៈ  ដោយ សារត្រោ    
បញ្ហា ក ូវីដ ១៩ ស្រោប ព្រោលផ្លូវ  - 
ចតិ្ត ក ៏ស្ងប់ ព ីរឿង ខ្ទ្រោចខ្ទី ប្រោះដងូ  
នោះ  តារា សម្ត្រោង នងិ ពធិ ីការនិ ី
ណូម័រ ប្រោកាស ទទួល ការ ងារ - 
សិល្រោបៈ គ្រោប់ ទម្រោង ់ វិញ ត្រោ ម្តង 
នៅ ដើម  ឆ្នាំ ២០២១ ន្រោះ ។ 
ពិធីការិន ីណូម័រ ដ្រោល   ចូល  

រោង  ជ័យ ក្រោបផ្ទឹម តាម ប្រោព្រោ - 
ណី  ខ្ម្រោរ ជាមួយ នឹង ពិធីករ ទូរ - 
ទស្រោសន៍ ឬ វីជ្រោ សុភា  ថ្ង្រោ ទី ២៨ 
ខ្រោ ឧសភា ឆ្នា ំ២០១៩  ហើយ-  
ក៏ បាន ប្រោកាស ល្រោង វិញ នៅ ចុង- 
ឆ្នា ំដដ្រោល  នងិ មាន ភាព ទនំ្រោរ ព ី
កចិ្ច ការ សលិ្រោបៈ ដ្រោល ធ្លាប ់មាន ព ីមនុ-  
ច្រោើន  ដ្រោរ  ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ ។ ខណ ៈ  
ដើម  ឆ្នាំ ២០២១ ន្រោះ      ក្រោយ  ពី    
ក្រោ កុន ផ្ទ្រោ មុខ ស្រោស់ សា្អាត ណូម័រ- 
ហាក់   មាន យីអ៊ុន ឡើង ក្រោឺតៗ  ត្រោ - 
ម្ដង ព្រោះ ព្រោល ទៅ  ណា មក   ណា 
ត្រោូវ គ្រោ សរសើរ ថា  សា្អាត ជាង  មុន 
ហើយ ក ៏ឃើញ កា  រ ងារ សលិ្រោបៈ ក ៏
ចាប់ សម្រោបូរ ដ្រោរ  ដោយ    ណូម័រ   
បង្ហើរ សារ  ថា៖« បន្ទាប់ ពី 
សម្រោក  ព្រោ  ះ   ត្រោ កូវីដ 
មួយ   រយៈ ព្រោល-  
ន្រោះ  ចាប ់ផ្តើម - 
ទទួលរឿ ង - 
ភាគ  វញិ ហើយ ។  
គ ្រោង តំណ្រោង  
ជា   តួ ឯក  ដ្រោ ល 
ចាក ់ បញ្ចាំង - 
នៅ   សា្ថានី យ 
ទូរ  ទ  ស្រោសន៍ - 
TV5»។ 
តារា សម្ត្រោង 

និង  ពិធីការិនី- 
មាន   ឈ្មោះ ពិត ថា  អន  
រា៉ាសុីសុម្រោតា្តា ហៅ 
ណូម័រ  កំពុង ត្រោ -  
មាន  រាសី ឡើង- 
ក្រោឺតៗ ដោយ 
បាន ក្តាប - 
ឱកាស យា៉ាង-  
ណ្រោន ដ្រោ ក្នុង សិល្រោបៈ- 
កា្លាយ  ជា អ្នក ម្រោមា៉ាយ-  
ក្តា   ស្រោួយ ១ ប្រោវ   ទាំង 
វ័យ   ក្ម្រោង បន្ទាប់ ពី រៀប - 

ការ  បាន៥ខ្រោ  និងប្រោកាស ដំណឹង 
ល្រោង  លះ ប្តី មក ។
 នងមាន ការ មមាញឹក ខ្លាំង 

ជាង មុន ដោយ បន្ថ្រោម អាជីព - 
សិល្រោបៈ ចម្រោៀង មួយ ទៀត ពីលើ 
អាជីព  តារា សម្ត្រោង និង ពិធី ការិន ី 
នោះ។ គ្រោ ឃើញ អ្នក នង ណូម័រ  
បាន  ច្រោញ ថត MV បទ ចម្រោៀង 
របស់   លោក ជុំ លីណូ និង 

លោក អនសុ្រោសាវរយី-៍   
ហើយ ក៏ ច្រោញនូវ  
ចម្រោៀង  ថ្មី ១ បទ 
មាន ចំណង ជើង 
ថា  «មិន ចុះ-   
អ្រោតា សុីវិល»  - 
ច្រោៀង គ ូ ជា មួយ 
តារា ចម្រោៀង-  
ប្រោសុ  លោក វរិៈ 
រៀម និង បាន  
ល្រោ ច  មុខ ថត 
នៅ តាម MV 
បទ   ចម្រោៀង-  

របស់ ផលិត កម្ម- 
ថោន និង ផលិត- 
កម្ម សាន់ដ្រោ- 
ជា  ហូរ ហ្រោ   មក  
ដ្រោរ៕  
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អ្នក មេម៉ាយ ក្តៅ សេយួ អ្នកនាង អន រ៉ាសី៊ស៊មេត្តៅ ហៅ ណូម័រ នៅពេល 
ចេញ  ថត  MV ឱេយសាន់ដេ  បេឡូក សិលេបៈ គេប់ ទមេង់ វិញ ។ រូប ហ្វ្រោសប៊ុក 

ពិធី ការិនី តរ សម្តេង និង តរ ចមេៀង សេ ីមេម៉ាយ
ទំង  វ័យ  ក្មេង  អ្នក នាង ណូម័រ ។ រូបថត ហ្វ្រោសប៊ុក 

សម្តេចម៉េសម្តេចយាយ ទេង់ សព្វ ពេះរជហឫទ័យ និងជួយគំា ទេ ដល់ សហព័ន្ធ កីឡា រំ កម្ពជុា។ រូប ហ្រោង ជីវ័ន

   ឈន ណន 

ភ្នពំេញៈ  ប្រោធន សហ ព័ន្ធ កីឡា 
រំា កម្ពជុា លោកស្រោ ីញ៉្រោម មរកត 
បាន ចាត់ទុកការ យក ព្រោះទ័យ-   
ទុក ដាក់  និង ការ  ព្រោះ រាជ ទាន 
អំណោយ ដ៏ ថ្ល្រោថា្លា  របស់ សម្ត្រោច 
ព្រោះមហា ក្រោសត្រោ ីនរោត្តម មុនិនថ 
សីហនុ ព្រោះវររាជមាតាជាតិខ្ម្រោរ 
ទៅ ដល់សហព័ន្ធ កីឡា រំា កម្ពជុា 
ថា ជា ការ ផ្តល់ ភាពកក់ក្តា និង 
លើក ទឹក ចិត្ត យា៉ាងសំខន់បំផុត  
ដល់ ក្រោមុ អត្តពលិក វ័យក្ម្រោង   ឱ្រោយ 
កាន់ត្រោ មាន  កមា្លាងំ ចិត្ត និងខិតខំ 
ប្រោ ឹង ប្រោង អភិវឌ្រោឍកីឡា ន្រោះ ដើម្រោបី 
ជម្នះ នូវ ឧបសគ្គ  ឈាន ទៅរក ភាព- 
ល្រោបី ល្រោបាញ នៅ លើ ឆក អន្តរជាតិ 
ពិស្រោស ការ ប្រោកួតសីុហ្គ្រោម លើក 
ទី ៣២ ឆ្នា ំ២០២៣ ដ្រោល  កម្ពជុា 
ត្រោវូ ធ្វើ ជាមា្ចាស់ផ្ទះ។
អនុរដ្ឋល្រោខធិការ ក្រោសួង កិច្ច- 

ការ នរី លោកស្រោ ីញ៉្រោម មរកត   
ប្រោប់ ភ្នពំ្រោញ បុ៉ស្តិ៍ ថា៖  «សម្ត្រោច-  
យាយ ត្រោងត្រោ  យក ព្រោះរាជ ហឫ- 
ទ័យ   ទុក ដាក់  និង   ព្រោះ រាជ ទាន 
អំណោយ ដ៏ ថ្ល្រោថា្លា  របស់ ព្រោះអង្គ 
មក ដល់សហព័ន្ធ កីឡា រំា  ដ្រោល 
ធ្វើ ឱ្រោយ យើងខ្ញុ ំជា កូន ចៅ ចៅ ទួត 
របស់ព្រោះអង្គ មាន ភាព កក់ក្តាខ្លាងំ 
និងមាន ស្រោចក្ដ ីសោមនស្រោស រីករាយ 
រំភើប ឥតឧបមា ចំពោះ ទឹក ព្រោះ - 
ទ័យ ដ៏ ធំធ្រោង ន្រោះ»។
ប្រោធន សហព័ន្ធ រូបន្រោះ បាន 

បន្ថ្រោម ថា៖  « ការ  យកព្រោះទ័យ ទុក 
ដាក់  របស់ព្រោះអង្គ មិន ត្រោមឹត្រោ បាន 
ជួយ យា៉ាង សំខន់ ក្នងុការ លើក- 
កម្ពស់ និង ធ្វើ ឱ្រោយ កីឡារំា ទទួល 
បាន ប្រោជា ប្រោយិ ភាព កាន់ត្រោ ខ្លាងំ 
បុ៉ណោ្ណោះ ទ្រោ បុ៉ន្ត្រោ បាន ធ្វើ ឱ្រោយ យើងខ្ញុ ំ
ជា កូន ចៅ មាន កមា្លាងំ ចិត្ត កាន់ត្រោ 

ខ្លាងំ និងខំ ប្រោងឹ ជម្នះ នូវ រាល់ ឧប- 
សគ្គ ដើម្រោបី រួមគ្នា អភិវឌ្រោឍ កីឡា រំា 
កម្ពជុា ឱ្រោយ កាន់  ត្រោ  មាន  ភាព ល្រោបី- 
ល្រោបាញ នៅ លើ ឆក អន្តរជាតិ 
ពិស្រោស ការ ឈានទៅ    ដណ្តើមយក  
ម្រោដាយ ជូនជាតិ នៅ ក្នុង ការ- 
ប្រោកួតសីុហ្គ្រោម ពិស្រោស សីុហ្គ្រោម 
លើក ទី ៣២ ឆ្នា ំ២០២៣ ដ្រោល 
កម្ពជុា ធ្វើ មា្ចាស់ផ្ទះ»។
បើទោះ បីជា សម្ត្រោច យាយ មិន 

ធ្លាប់បាន យាង មក ទត ការ ប្រោកួត 
កីឡា រំា ដោយ  ផ្ទាល់ បុ៉ន្ត្រោ ព្រោះ អង្គ 
ត្រោងត្រោ បានចាត់  អ្នក តំណាង ឱ្រោយ 
មក ចូល រួម ដើម្រោបី នំ យកថវិកា 
ផ្ទាល់   របស់ ព្រោះ អង្គ មក ឧបត្ថម្ភ 
ដល់សហព័ន្ធ កីឡា រំា កម្ពុជា។ 
ជាក់ស្ត្រោង កាល ប្រោកួត កីឡា រំា 
ថា្នាក់  ជាតិ ឆ្នាំ ២០២០ កាលពី 
ខ្រោមុន ន្រោះ សម្ត្រោច យាយ បាន 
ចាត់ឱ្រោយ លោកស្រោី ក្រោ គិមស្រោ 
ព្រោះរាជ ល្រោខផ្ទាល់  ដើម្រោបី នំយក 
ព្រោះរាជ ទ្រោព្រោយជាលើកទី២ ចំនួន 
២ ០០០ដុល្លារ  មក ចូលរួម  និង 
ប្រោទាន ដល់ សហ ព័ន្ធ កីឡា រំា - 
កម្ពជុា។
នៅ ក្នងុ ពិធី បិទការ ប្រោកួតកីឡារំា 

ថា្នាក់ជាតិ កាលពី ថ្ង្រោទី ១០ ខ្រោ 
មករា ឆ្នា ំ២០២១ នោះ លោកស្រោ ី
ក្រោ គិមស្រោ បាន ថ្ល្រោង ថា៖  «សម្ត្រោច 
ម៉្រោ ត្រោង ត្រោ  គំ ទ្រោ  និងសព្វព្រោះ- 
រាជហឫទ័យ កីឡា រំា ហើយ ព្រោះអង្គ 
បាន ផ្តា ំផ្ញើស្រោចក្ត ី នឹក រឭក និង 
សាក សួរសុខ ទុក្ខ មក  ដល់កូនចៅ  
ចៅទួត  របស់ ព្រោះ អង្គ នៅ ក្នុង 
សហព័ន្ធ កីឡា រំា ន្រោះ សូម ឱ្រោយមាន 
សុខភាព ល្អ ផ្ន្រោក រាង កាយ ព្រោះ 
កីឡា រំា ន្រោះ  ការ ប្តរូ ក្រោបាច់ រំា ពីមួយ 
ទៅ មួយ មាន ភាព រហ័ស រហួន 
ណាស់ អី៊ចឹង ព្រោះ អង្គ ខ្លាច មានការ- 
ដួល និង ធ្វើ ឱ្រោយ បាក់ ឆ្អងឹ ឬ  ក៏ គ្រោច 

ថោ្លាះ  នំ ឱ្រោយប៉ះពាល់ ដល់សុខភាព 
កូនចៅ របស់ ព្រោះ អង្គ ដ្រោរ។ ន្រោះជា 
ព្រោះ រាជបណា្តា ំរបស់ លោក គឺ ថា 
ព្រោះ អង្គ គំ ទ្រោ ជា និច្ច ដល់ សហព័ន្ធ 
កីឡា រំា កម្ពជុា ហើយ ព្រោះអង្គ សូម 
ឱ្រោយសហ ព័ន្ធន្រោះ  ទទួលបាន ជោគ- 
ជ័យបន្ត ទៀត ដើម្រោបី ទៅ ដណ្តើម 
ម្រោដាយជូន ប្រោទ្រោស ជាតិ»។
ក្រោ ពី ការ យក ព្រោះទ័យ ទុក ដាក់ 

លើ កីឡា រំា ន្រោះ សម្ត្រោច យាយ ក៏  
ត្រោ ង ត្រោ មាន   ទឹក ព្រោះទ័យ ជួយ ដល់ 
ប្រោភ្រោទ កីឡា ផ្រោស្រោង  ទៀត ផងដ្រោរ 
ដូចជា ការព្រោះ រាជ ទាន អំណោយ  
ទៅ ដល់ ទិវា រត់ ប្រោណំាង ពាក់- 
កណា្តាល មា៉ារា៉ាតុងភ្នពំ្រោញ  ជា ដើម  
ហើយ ការសព្វ ព្រោះ ទ័យ ទៅ លើ 
វិស័យ  កីឡា ន្រោះ ព្រោះ កាល ព្រោះ- 
អង្គ នៅ ក្ម្រោង ក៏ ធ្លាប់ ជា  កីឡា ការិនី 
ល្រោង បាល់ ទះ និង បាល់ បោះដ៏ 
មានទ្រោព កសល្រោយ មា្នាក់ ផងដ្រោរ 
ហើយ ការ សព្វ ព្រោះ រាជ ហឫទ័យ  
ល្រោង កីឡា ន្រោះ ហើយ ទើប ធ្វើ ឱ្រោយ 
សម្ត្រោច ម៉្រោ នៅ ត្រោ មាន  ព្រោះ កាយ 
ពលមំាមួនខ្លាងំកា្លា និង ព្រោះ បញ្ញា - 
ញាណ ភ្លថឺា្លាត្រោចះត្រោចង់ ដើម្រោបី 
គង់ ប្រោថាប់នៅ ជា ម្លប់ដ៏ ត្រោជាក់- 
ត្រោជំថ្កុថំ្កើង សម្រោបូរសប្រោបាយ រុងរឿង 
ដល់ ប្រោជានុរាស្រោ្ត ខ្ម្រោរ គ្រោប់រូប         
ត រៀងទៅ បើ ទោះបីជា ព្រោលន្រោះ 
ព្រោះ អង្គ មាន ព្រោះជន្ម ៨៥  ព្រោះ វស្រោសា 
ហើយ ក៏ដោយ។
លោក ស្រោី  ប្រោធន សហព័ន្ធ  

ព្រោមទំាង ថា្នាក់ ដឹក នំ និង ក្រោមុ អត្ត-
ពលិក  សង្រោឃឹម ថា ព្រោល ដ្រោល ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ បាន បញ្ចប់  នឹង មាន ឱ - 
កាស ដឹកនំ ប្រោតិភូ សហព័ន្ធ កីឡា 
រំា កម្ពជុា ចូល ក្រោប ថា្វាយ បង្គ ំគល់ 
និង រំា ថា្វាយ សម្ត្រោច ម៉្រោ  សម្ត្រោច- 
យាយ ជា ទីគោរព សកា្ការៈ ដ៏ ខ្ពង់ ខ្ពស់ 
បាន ទត ផ្ទាល់ ព្រោះន្រោត្រោ ម្តង៕

សម្តេចយាយ ផ្តល់ភាពកក់ក្តៅ
ដល់កេមុរំាដើមេបីជម្នះរកភាពលេបី

ណូម័របេកាសបេឡូកសិលេបៈ
គេប់ទមេង់កេយពីចិត្តស្ងប់
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