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លោកសខេងណេនំា
គណៈកម្មការកំណេ-
ទមេង់តេវូតមេង់ទិស
នគរបាលឲេយមានវិជ្ជាជីវៈ

ផលិតផលកសិ-
កម្មជង២០មឺ៉ន
តោនតេវូបាននំា-
ចេញក្នងុខេមករា

កេសួងបង្កើតApp
ដើមេបីដកពិន្ទពីុបណ្ណ
បើកបររបស់អ្កបេ-
ពេតឹ្តល្មើសនឹងចេបាប់

ឡាយ សាមាន 

ភ្នំពៃញៈ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង
មហាផ្ទ្រលោកសខ្រងបាន
ណ្រនំាដល់គណៈកម្មការកំណ្រ-
ទម្រង់នគរបាលជាតិ ដ្រល
ទើបបង្កើតថ្មីៗ ន្រះត្រវូបន្តយក-
ចិត្តទុកដាក់អនុវត្តការងារឱ្រយ-
មានប្រសិទ្ធភាពដើម្របីតម្រង់-
ទិសនគរបាលឱ្រយមានវិជា្ជាជីវៈ
និងជំនាញខណៈលោកជំរុញ
ឱ្រយមានការកសាងបុ៉ស្តិ៍នគរបាល
ឱ្រយបានច្រើនដើម្របីបង្ក្របបទ-
ល្មើសនានា។
ក្នុងពិធី...តទៅទំព័រ ៦

ធូ វិរៈ 

ភ្នពំៃញៈកម្ពជុាបាននាចំ្រញ
ផលិតផលកសិកម្មសំខាន់ៗ 
សម្រចបានសរបុ២០៣៤៨៥
តោនក្នុងខ្រមករាឆ្នាំ២០២១
ដោយផលិតផលទំាងនោះរួម-
មានអង្ករកៅស៊ូច្រកស្រស់
សា្វាយស្រស់គ្រប់សា្វាយចន្ទី
គ្រប់ពោតម្ទ្រសស្រស់និង
ម្រច។ន្រះបើតាមរបាយការ-
ណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្ម រុកា្ខា-
ប្រមាញ់និងន្រសាទ។
ទិន្នន័យបានបងា្ហាញថាក្នុង

ខ្រដបំងូន្រះកម្ពជុានាចំ្រញអង្ករ
ទៅកាន់ទីផ្រសារអន្តរជាតិចំនួន
២៨ប្រទ្រសសម្រចចំនួន៣៤-
២៧៣តោន(៣០,៧៦លាន
ដលុា្លារ)ធ្លាក់៣២,០៧ភាគរយ
ធៀបនឹងខ្រមករាឆ្នាំមុន។
ទិន្នន័យបានឱ្រយដឹងទៀតថា

ផលតិផលកៅស៊ូនាំច្រញមាន
ចំនួន៥២៧១១តោនក្នុងខ្រ
មករាឆ្នាំ២០២១(៨៤,៤៩
លានដុលា្លារ)កើន៩ភាគរយ
ធៀបនឹងខ្រមករាឆ្នាំ២០២០។
កៅស៊នូៅក្នងុខ្រមករាឆ្នានំ្រះ

មានតម្ល្រជាមធ្រយម១៦០៣
ដុលា្លារក្នុង១តោនកើនឡើង
២៣២ដលុា្លារក្នងុ១តោនធៀប
នឹងខ្រមករាឆ្នាំមុន។ក្នុងនោះ
តម្ល្រជ័រកៅស៊ូគ្រួសារគឺទឹកជ័រ
(DRC100%)មានតម្ល្រប្រ-
ប្រលួពី៥៥០០ដល់៥៩០០
រៀលក្នងុ១...ត ទៅ ទំព័រ ១៥

 នៅ សុី  វុត្ថា

ភ្នពំៃញៈ  ក្រមុការងារព័ត៌មាន-
វិទ្រយា(IT)របស់ក្រសួងសាធ-
រណការនិងដឹកជញ្ជូនបាននិង
កពំងុធ្វើប្រពន័្ធកម្មវិធីAppថ្មីមយួ
ទៀតដើម្របីថតនូវរាល់ព័ត៌មាន
ពាក់ពន័្ធនងឹបទល្មើសចរាចរណ៍
ទាំងអស់របស់អ្នកបើកបរនៅ
កម្ពុជាដើម្របីដក...តទៅទំព័រ ៤

លោកហ៉៊នសេនផ្ដល់ថវិកាបន្ថេម
ចំនួន១៥០០លានរៀលដល់ខេត្ត៤ជប់ពេដំេនកម្ពជុ-ថេគំាពារការធ្វើចត្តាឡីស័ក

 មុំ   គន្ធា 

ភ្ន ំពៃញៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ហ៊ុន ស្រនកាលពីម្រសិលមិញ
បានសម្រចផ្ដល់ថវិកាបន្ថ្រមចំនួន
១៥០០លានរៀល សម្រប់
ផ្គត់ផ្គង់ដល់ខ្រត្តចំនួន៤ដ្រល
នៅជាប់ព្រំដ្រនកម្ពជុា-ថ្រដើម្របី
ទំនុកបម្រុងដល់ពលករខ្ម្ររ
ដ្រលបានត្រឡប់មកពីប្រទ្រស
ថ្រ ហើយកំពុងធ្វើចតា្តាឡីស័ក

នៅតាមបណ្ដាខ្រត្តទាំងនោះ។
ស្របព្រលជាមួយគ្នាន្រះដ្ររ
យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សំាងរហូត
មកដល់ព្រលន្រះបានចំនួន
៥ថ្ង្រ ដ្រលមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត
ចាក់វ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩ ចំនួន
ជាង៧០០០នាក់។
នៅថ្ង្រម្រសិលមិញន្រះដ្ររ

ក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួង
យុត្តិធម៌បានប្រជុំពិភាក្រសាក្នុង
ការពិនិត្រយក្រសម្រួលអនុក្រឹត្រយ

ស្តីពីវិធនសុខាភិបាលដើម្របី
ទប់សា្កាត់និងឆ្លើយតបការឆ្លង
រីករាលដាលជាអន្តរជាតិន្រ
ជងំឺកវូដី១៩នៅតាមច្រកច្រញ
ចូលទៅតាមការបញ្ជារបស់
លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីហ៊ុន-
ស្រន។
លោកស្រី យក់ សម្របត្តិ រដ្ឋ-

ល្រខាធកិាក្រសងួសខុាភិបាល
បានឱ្រយដឹងនៅថ្ង្រម្រសិលមិញ
ថា ខ្រត្តចំនួន៤នៅជាប់នឹង

ព្រំដ្រនកម្ពុជា-ថ្រត្រូវបានផ្តល់
ថវិកានិងសមា្ភាររួមនឹងស្របៀង
បន្ថ្រមសម្រប់រៀបចំធ្វើចតា្តា-
ឡីស័កដល់ពលករខ្ម្ររដ្រល
វិលត្រឡប់មកពីប្រទ្រសថ្រ។
លោកស្រីបញ្ជាក់ថា ថវិកា

ដ្រលលោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីផ្តល់
ជូនមានចំនួន១៥០០លាន
រៀលនិងសមា្ភារមួយចំនួន
ទៀតសម្រប់ផ្តល់ជូនខ្រត្ត
បាត់ដំបង...តទៅ ទំ ព័រ ២

រថយន្ត តៃវូ បាន បៃគល់ ជូន ស្នងការ ដ្ឋាន នគរបាល ខៃត្ត  បៃរព្ធធ្វើឡើង នៅ ទីស្ដកីារ កៃសួង មហាផ្ទៃ  កាលពីថ្ងៃមៃសិលមិញ។ រូបថតហុងមិនា

អបអរសាទរ
ទិវាបុណ្យជាតិជប៉ុន

សូមអាន
របាយការណ៍
ពិសេសនៅ
ខាងក្នុង
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តពី ទំ ព័រ ១...ចំនួន ៣០០ 
លាន រៀល ,  ទឹក សុទ្ធ  ១ ០០០ 
កៃស   និង មី កញ្ចប់  ១ ០០០ 
កៃស ,   ខៃត្ត បន្ទាយ មាន ជ័យ 
ចំនួន ៣០០ លាន រៀល និង 
កញ្ចប់ សមា្ភារ ចំនួន  ១ ០០០ 
សមៃប់ ,   ខៃត្ត ឧ ត្ដរ មាន ជ័យ 
ចនំនួ ៤០០ លាន រៀល,  កញ្ចប ់
សមា្ភារ ៥០០ សមៃប់  និង ទឹក- 
សុទ្ធ  ១ ០០០ កៃស   និង ខៃត្ត 
ប៉ៃលនិ ចនំនួ ៥០០ លាន រៀល ,   
ទឹក សុទ្ធ  ១ ០០០ កៃស និង មី 
កញ្ចប់ ចំនួន  ១ ០០០ កៃស ។ 

 លោក សៃ ី ឱ  វណ្ណ ឌីន  អ្នកនំ-  
ពាកៃយ កៃសងួ សខុាភ ិបាល  បាន 
ឱៃយដឹង ផងដៃរ ថា  អ្នក ដៃល 
ស្ម័គៃ ចិត្ត ចាក់ វ៉ាក់ សំាង កូវីដ- 
១៩ សុណី ូហ្វាម ដៃល ជា ជនំយួ 
របស ់សាធារណ រដ្ឋ បៃជា មានតិ 
ចិន  មាន ចំនួន ជាង  ២ ០០០ 
នក់  ក្នុង រយៈ ពៃល ៥ ថ្ងៃ ។   

 លោក សៃី  ឱ វណ្ណ ឌីន បាន 
បៃប ់ថា សរបុ អ្នក ស្មគ័ៃ ចតិ្ត មក 
ចាក់ វ៉ាក់ សំាង កូវីដ ១៩ ចាប់ ពី 
ថ្ងៃទ ី១០ ដល ់១៥  ខៃកមុ្ភៈ  មាន 
ចំនួន ២ ៦៧៨ នក់   ក្នុង នោះ 
មនុសៃស  ចំ នួន ៥៥៦ នក់ តៃូវ 
បាន បដ ិសៃធ  ដោយ សារ បញ្ហា 

សុខ ភាព របស់ ពួក គៃ។ 
  យោង តាម តួលៃខ  របស់ 

កៃសួង ការ ពារ ជាតិ បាន ឱៃយ ដឹង 
ផង ដៃរ ថា   គតិ តៃមឹ ថ្ងៃទ ី១៥  ខៃ 
កុម្ភៈ  មាន កមា្លាំង បៃដាប់ អាវុធ 
ចំនួន ៤ ៩៦៩ នក់ បាន ចាក់ 
វ៉ាក់ សំាង កូវីដ ១៩ ដោយ ក្នុង 
នោះ មាន ទាហន កង រាជ អាវុធ ហត្ថ   
និង នគរ បាល ជាតិ ។ 

 គួរ បញ្ជាក់ ផង ដៃរ ថា   មន្ទីរ- 
ពៃទៃយ ចំនួន ៥ សមៃប់ ចាក់ វ៉ាក់-  
សាងំ កវូដី ១៩ សុណី ូហ្វា ម មាន  
មន្ទរី ពៃទៃយ កាល ់ម៉ៃត ,  មន្ទរី ពៃទៃយ 
ពៃះ អង្គ ឌងួ ,  មន្ទរី ពៃទៃយ មតិ្ត ភាព 
ខ្មៃរ - សវូៀត , មន្ទរី ពៃទៃយ កមុារជាតិ  

និង មន្ទរី ពៃទៃយ ពៃះ កៃតុ មា លា។   
 សា្ថាន ទូត កម្ពជុា បៃចំា បៃទៃស 

ថៃ បាន  ជូន ដំណឹង ទៅ ដល់ 
ពលករ ខ្មៃរ ទាំង អស់ នៅ ក្នុង 
បៃទៃស ថៃ  មនិ តៃវូ លចួ ឆ្លង ដៃន 
ដោយ ខុស ចៃបាប់ ចូល ក្នងុ បៃទៃស 
កម្ពុជា  ដៃល អាច បៃឈម នឹង 
ហនិ ភ័យ ខ្ពស់ ចំពោះ អាយុ 
ជីវិត ខ្លួន ឯង និង អាច នំ ជំងឺ  
ឆ្លង ចូល ទៅ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា 
ផង ដៃរ ។

សា្ថាន ទតូ បាន បន្ត ថា ៖ « ពល- 
ករ  តៃវូ អនវុត្ត ការ ធ្វើ ចតា្តា ឡសីក័ 
តាម វិធាន ការសុខា ភិបាល 
ដោយ មិន តៃូវ គៃច វៃះ ជា ដាច់- 

ខាត  បើ មាន ការ ចាំ បាច់ ចូល 
បៃទៃស កម្ពជុា។   ករណ ីគៃច វៃះ  
មិន ធ្វើ ចតា្តា ឡី ស័ក  នឹង តៃូវ 
ទទួល ពិន័យ ជា បៃក់ ១លាន 
រៀល ឬ លើ ស  ពីនៃះ  និង ទទួល 
ការផ្តន្ទា ទោស ពៃហ្មទ ណ្ឌ ដូច 
មាន ចៃង នៅ ក្នងុ ចៃបាប ់ នងិ បទ- 
បៃបញ្ញត្ត ិពៃហ្ម ទណ្ឌ ជា ធរ មាន » ។ 

 សា្ថាន ទតូ កម្ពជុា ក ៏បាន  ស្នើ ឱៃយ 
ពលករ ខ្មៃរ ទាងំ អស ់តៃវូ  ចលូរមួ 
សហ ការ ផ្តល់ ព័ត៌ មាន ដល់ 
សា្ថាន ទូត នៅ ទី កៃុង បាង កក  
សា្ថាន អគ្គ កុង ស៊ុល នៅ ខៃត្ត 
សៃះកៃវ   ឬ អាជា្ញា ធរ មាន សមត្ថ- 
កិច្ច ពាក់ ព័ន្ធ នឹង មៃ ខៃយល់ ដៃល 
សនៃយា នំ ពួក គៃ ឆ្លង ដៃន ចៃញ- 
ចូល ខុស ចៃបាប់ តាម បណ្តា ចៃក 
ពៃំដៃន កម្ពុជា - ថៃ ។ 

 យោង តាម មន្តៃី នៃ កៃសួង 
យុត្តិ ធម៌ បាន ឱៃយ ដឹង ថា  លោក   
កើត  រិទ្ធ  រដ្ឋ មនៃ្ត ីកៃសួង យុត្ត ិធម៌ 
បាន ចលូ រមួ កចិ្ច បៃ ជុ ំបន្ទាន ់ជា- 
មួយ តំណង កៃសួង សុខា ភិ- 
បាល  ដៃល ដកឹ ន ំដោយ លោក 
សៃី  យក់  សមៃបត្តិ  រដ្ឋ លៃខា- 
ធិការ កៃសួង សុខា ភិ បាល   
ដើមៃប ីពនិតិៃយ នងិ ពភិា កៃសា លើ ការ 
រៀប ច ំ នងិ កៃ សមៃលួ អន ុកៃតឹៃយ 

ស្តី ពី វិធាន សុខា ភិ បាល   ដើ មៃបី 
ទប់ សា្កាត់   និង ឆ្លើយ តប ការ ឆ្លង 
រាល ដា ល ជា អន្តរ ជាតិ នៃ ជំងឺ 
នៅ តាម ចៃក ចៃញ ចលូ ។  លទ្ធ- 
ផល នៃ កិច្ច បៃជុំ នៃះ មិន  ទាន់ 
តៃវូ បាន បង្ហាញ នៅ ឡើយ កាល 
ពីមៃសិល មិញ  ។

 លោក គឹម   សន្តិភាព   អ្នក នំ- 
ពាកៃយ កៃសួង យុត្តិធម៌   និង 
លោក សៃី  យក់  សមៃបត្តិ  កាល 
ពី មៃសិល មិញ មិន អាច ទាក់ ទង  
សុំ ការ អធិ បៃបាយ  បានទៃ អំ ពី  
កិច្ច បៃ ជុំ នោះ ។ 

កចិ្ច បៃជុ ំនៃះ ធ្វើ ឡើង បន្ទាប ់ព ី
លោក នយក រដ្ឋ មនៃ្តី ហ៊ុន   
សៃន   បាន បញ្ជា ទៅ រដ្ឋ មនៃ្តី 
កៃសួង ២គឺ កៃសួង សុខាភិ- 
បាល  នងិ កៃសងួ យតុ្ត ិធម ៌ឱៃយ ធ្វើ 
ការ រៀប ចំ ធ្វើ វិសោធ ន កម្ម អនុ- 
កៃឹតៃយ លៃខ ១២៩ ស្តី ពី វិធាន- 
ការ សខុា ភ ិបាល ដើមៃប ីទ ប ់សា្កាត ់
និង ឆ្លើយ តប ការ ឆ្លង រាល ដា ល 
ជា អន្តរ ជាត ិនៃ ជងំ ឺនៅ តាម ចៃក 
ចៃញ ចូល   ដោយ លោក ឱៃយ 
បង្កើន នវូ ចនំនួ បៃក ់ផាក ពនិយ័ 
ឱៃយបាន ខ្ពស ់ជាង មនុ ផង ដៃរ ទៅ 
លើ អ្នក ដៃល  គៃ ច ចៃញ ពី ការ-  
ធ្វើ ចតា្តាឡី ស័ក ៕ 

មុំ គន្ធា

ភ្នពំេញៈ គមៃង ស្ត ីពកីារ សា្តារ 
និង ពងៃឹង ជីវភាព រស់ នៅ របស់ 
សហគមន៍ ជន បទ  ដៃល រង ផល- 
ប៉ះពាល ់ពជីងំ ឺកវូដី១៩  នៅ កម្ពជុា 
ដៃល ផ្តល ់ការគាទំៃ ដល ់អ្នក ទទួល 
ផល បៃមាណ ជិត ១មុឺន នក់ ក្នុង 
ខៃត្ត សៀម រាប  និង ខៃត្តបន្ទាយ - 
មាន ជយ័  តៃវូ បាន ចុះ កចិ្ច  ពៃម ពៃៀង 
អនុវត្ត គមៃង នៃះ ពី មៃសិលមិញ  
រវង កៃសួង កសិកម្ម និង អង្គការ 
សៃបៀង និង កសិកម្ម នៃ សហ- 
បៃជាជាតិ។

យោង តាម សៃចក្តី បៃកាស- 
ពត័ម៌ាន រមួ  កាលព ីថ្ងៃទ១ី៥  កមុ្ភៈ  
គមៃង នៃះ មាន គោលដៅ  ដើមៃបី 
ជយួ ដល ់កៃមុ រង ផល ប៉ះពាល ់ខា្លាងំ    
បំផុត ពី ជំងឺរាត តៃបាត កូវីដ១៩ ដៃល 
នឹង អនុវត្ត ក្នុងរយៈ ពៃល  ២០ខៃ  
កៃម ជនំយួ របស ់ទភីា្នាកង់រ ស្វ៊សី 
សមៃប ់ការអភវិឌៃឍ នន៍ងិ សហបៃត-ិ 
បត្តិ ការ (SDC)។ កៃុម ដៃល រង-  
ផល ប៉ះពាល់ ខា្លាំង  មាន គៃួសារ 
កៃីកៃ  និង ងយ រងគៃះ  កសិករ 
ខា្នាត តូច  ពលករ ចំណក សៃុក 
ដៃល បាន តៃឡប ់មក បៃទៃស វញិ  
និង កម្មករ ដៃល បាត់ បង់ ការងរ ។

យោង តាម ការ វយ តម្លៃ ឆប់- 

រហ័ស មួយ ដៃល ធ្វើឡើង រួម គា្នា 
រវង កៃសងួ កសកិម្ម  រកុា្ខាបៃមាញ ់ 
នងិ នៃសាទ  កៃមុ បៃកឹៃសា សា្តារ វសិយ័-  
កសិកម្ម  នងិ ជន បទ នងិ អង្គការ- 
សៃបៀង នងិ កសកិម្ម នៃ សហបៃជា- 
ជាត ិ កាល ព ីខៃមៃសា  ឆ្នា ំ២០២០  
បាន បង្ហាញ ព ីតមៃវូការ អាទភិាព 
របស់ កៃុម ងយ រងគៃះ  រួម មាន 
ធាតុ ចូល កសិកម្ម  និង សមា្ភារ 
សមៃប់ ផលិតកម្ម  ការកសាង 
សមត្ថភាព បច្ចៃក ទៃស ផលិត  
ការសា្តារ ហៃដា្ឋារចនសម្ពន័្ធ សហ- 
គមន ៍ ដចូជា អាង ស្តកុ ទកឹ ជាដើម  
និង ការ ផៃសារភា្ជាប់ ទៅ កាន់ ទីផៃសារ ។

លោក សៃី វុទ្ធី  អគ្គលៃខា ធិការ 
នៃ  កៃសួង កសិកម្ម រុកា្ខា បៃមាញ់  
និង នៃសាទ  បាន ថ្លៃង ក្នុង សិកា្ខា- 
សាលា ផៃសព្វ ផៃសាយ គមៃង និង 
ពធិ ីចុះ កចិ្ច ពៃមពៃៀង  ពមីៃសលិមញិ 
ថាការអនវុត្ត គមៃង នៃះ  គ ឺឆ្លើយ- 
តប នងឹ តមៃវូ ការ ចា ំបាច ់ជាក ់ស្តៃង 
របស់ កសិករ  ដើមៃបី សា្តារ ជីវភាព 
របស់ ពួក គៃ ឡើង វិញ  តាមរយៈ 
ការ កសាង សមត្ថភាព ផលិត ផល  
និង លើកកម្ពស់ ការ ទទួល បាន 
ចំណូល ពី សកម្ម ភាព កសិកម្ម។

លោក មាន បៃសាសន៍ថា ៖ 
« គមៃងនៃះ ជយួ ជា គមៃង ជនំយួ 
បច្ចៃកទៃស ដៃល អង្គការនៃះ នងឹ 

ជយួ ផ្នៃក បច្ចៃកទៃស ទៅ ដល ់អ្នក-  
អនវុត្ត គមៃង របស ់យើង នៅ តាម- 
ខៃត្ត ។ នៅក្នងុ ឯកសារ គមៃង មាន   
កណំត ់នវូ កៃមុ គោលដៅ ដៃល នងឹ 
ទទលួ ផល ដៃល មាន ជាចៃើន ពាន-់  
គៃួសារ ដៃល តៃូវ ទទួល ផល ពី 
គមៃង នៃះ»។ លោក សៃ ីវទុ្ធ ី បញ្ជាក ់ 
ថា  គមៃង ទាំងនៃះ មាន ខ្លះ តៃូវ 
បាន ផ្តល់ជា ជំនួយ ផ្នៃក បច្ចៃក- 
ទៃស  នងិ ខ្លះជា គមៃង វនិយិោគ 
ដោយ ការ ផ្តល ់ជាថវកិា ឱៃយ កសិករ 
សង់ ជាផ្ទះ សំណញ់ ជាដើម។

បើ តាម លោក អគ្គលៃខាធិការ  
គមៃង នៃះ មនិ បាន គៃបដណ្តប់ 
គៃប ់ខៃត្ត ទទូាងំ បៃទៃស ទៃ  ដោយ- 
សារ  វជា គមៃង ជំនួយ ផ្នៃក- 
បច្ចៃក  ទៃស  ដៃល មិន មាន ថវិកា 
ចៃើន សមៃប់ជួយ ទៅដល់ គៃប់ 
ខៃត្ត បាន ឡើយ។  អង្គការ ដៃគូ របស ់  
កៃសងួ កសកិម្ម  រកុា្ខា បៃមាញ់  នងិ 
នៃសាទ  បានសិកៃសា  និង រសី ខៃត្ត 
ដៃល មាន បៃជាពលរដ្ឋ រង ផល- 
ប៉ះពាល់ ចៃើន និង មាន ធន ធាន 
នៅ តចិ ដើមៃប ីជយួ សា្តារ ជវីភាព របស ់
បៃជាពលរដ្ឋ ទាំង នោះ ឡើង វិញ។

ជាមួយ គា្នានៃះ  កៃម ជំនួយ 
របស ់ទភីា្នាក ់ងរ ស្វ៊សី សមៃប ់ការ- 
អភវិឌៃឍនន៍ងិ សហបៃតបិត្តកិារ  នៃះ 
ផង ដៃរ  ក៏នឹង តៃូវ អនុវត្ត ពៃម គា្នា 

ជាមយួ នងឹ គមៃង ២ ផៃសៃង ទៀត 
របស់ អង្គការFAOដៃល បាន បើក-  
សម្ពោធ ពៃមគា្នា កាល ព ីមៃសិលមញិ 
គ ឺគមៃង« ការ ពងៃងឹ សមត្ថភាព 
សា្ថាបន័ នងិ បច្ចៃក ទៃស ស្ត ីព ីសវុត្ថ-ិ 
ភាព ចំណី អាហរ  តាម រយៈ ការ-  
អនវុត្ត វធិាន ការ សវុត្ថភិាព ចណំ-ី 
អាហរ  និង ការ បញ្ជាក់ គុណភាព 
ផលិត ផល កសិកម្ម នៅ កម្ពុជា  
ដើមៃបី បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង ការរាត- 
តៃបាត នៃ ជងំ ឺកវូដី១៩» នងិ គមៃង 
«សមភាព យៃនឌរ័ នងិ លើក កម្ពស ់
សៃ្តី ក្នុង វិស័យ កសិកម្ម  សន្តិសុខ 
សៃបៀង  និង អាហរូបត្ថម្ភ»។

លោក Alexandre Huynh  
តណំង អង្គការ សៃបៀង នងិ កសកិម្ម 
នៃ សហបៃជាជាត ិ (FAO) បៃចា ំ
បៃទៃស កម្ពុជា  ថ្លៃង មៃសិលមិញ ថា 
គមៃង ទាងំនៃះ មាន សារៈ សខំាន ់ 
ជាពិសៃស ក្នុង អំឡុង ពៃល នៃ 
ការរងផល ប៉ះពាល ់ព ីកវូដី១៩។  
លោក សម្តៃង នូវ ក្តី រីក រាយ ដៃល 
គៃប ់គា្នា បាន អង្គយុ ជាមយួ គា្នានៅ 
ពៃល នៃះ  មិន មៃន  ដើមៃប ីគំាទៃ តៃ 
គមៃង មួយ ទៃ  ប៉ុន្តៃ មាន រហូត 
ទៅ ដល់ គមៃង៣  ពី សា្ថាប័ន ៣  
នៅកៃម កចិ្ច ដកឹន ំរបស ់កៃសងួ- 
កសិកម្ម។

លោក បន្ថៃមថា  កសិកម្ម  គឺជា 

វសិយ័ ដស៏ខំាន ់មយួ ក្នងុ សៃដ្ឋកចិ្ច 
របស ់បៃទៃស កម្ពជុា នងិ ដើរ តនួទ ី
យ៉ាង សំខាន់ ក្នុង ការកាត់ បន្ថយ 
ភាព កៃីកៃ។ យោង តាម ធនគារ 
ពិភពលោក បាន ឱៃយ ដឹងថា ជាង 
៦០ ភាគរយ  នៃ ការកាត់ បន្ថយ 
ភាពកៃកីៃ នៅ ចនោ្លាះ ឆ្នា ំ២០០៧  
និង ២០១១ បានមក ពី កសិកម្ម ។

លោក Alexandre Huynh  
មាន បៃសាសនថ៍ា ៖«ថ្ងៃនៃះ យើង 
បានឃើញ នូវ ភាព ជាដៃគូ ដ៏ល្អ 
បៃសើរ ក្នងុចណំោម ដៃគ ូដ ៏សខំាន ់ 
រួមមាន  FAO, SDC, IFAD, 
CARD នងិ MAFF។  ភាព ជាដៃគ ូ
នៃះ នងឹ អនញុ្ញាត ឱៃយ យើង ឆ្ពោះ ទៅ 
មខុ រមួគា្នា ជាមយួ ភារកចិ្ច សខំាន់ៗ  
ដើមៃបី រមួចណំៃក ដល ់ការសមៃច 
គោលដៅ ២  គឺ ការសា្តារ ជីវភាព 
រសន់ៅ របស ់គៃសួារ នៅ តាម ជន បទ  
ដៃល រង ផល ប៉ះពាល ់ នងិ បង្កើន 
ផលិតភាព  និង គុណភាព  នៃ 
ផលិតកម្ម កសិកម្ម»។

លោក ជឿជាក់ ថា  ការចូលរួម 
និង ភាព ជាដៃគូ  ភាព ជាអ្នក ដឹកនំ  
និង ការប្តៃជា្ញា ចិត្ត ខ្ពស់ ពី កៃសួង- 
កសកិម្ម រកុា្ខាបៃមាញ ់ នងិ នៃសាទ  
និង ដៃគូ នន  គមៃងនៃះ នឹង 
សមៃច គោលដៅ បៃកប ដោយ 
មហិច្ឆតា នៃះ ទាំង អស់ គា្នា៕

លោក ហុ៊ន សែន សមែចបន្ថែម ថវិកា...  

គមែងស្តារនិងពងែឹងជីវភាពអ្នករងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺកូវីដ ក្នុងខែត្តចំនួន២តែូវបានអនុវត្ត

ពលករ ក្នងុ មណ្ឌល ចត្តាឡីស័កចំាទទួល របបអាហារ។ រូបថត សហ ការី

ឡុង គីម ម៉ា រីត

មណ្ឌលគរិីៈ ពលរដ្ឋ រសន់ៅក្នងុ 
សង្កា តរ់ មន កៃងុ សៃន មនោ រមៃយ 
ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី  ជាចៃើន គៃួសា រ 
បាន ប្តឹង ជំទាស់ នឹង ការ ចៃញ 
ផៃសាយ ប្លង់ កម្មសិទ្ធិ  ដោយ លើក 
ហៃតុផ លថា  បាន រំលោភ លើដី 
កម្មសិទ្ធិ របស់ ពួកគាត់  ដៃល 
រស់នៅ ជា យូរ ឆ្នាំ ខណៈ ពលរដ្ឋ 
មួយ ចំនួនបាន អះអា ងថា នៅ 
ពៃល មា នការ តវ៉ា អាជា្ញា ធរមិន 
ទទួល  ពាកៃយប ណ្តឹង។

កាល ពី ថ្ងៃទី១ ដល់ ថ្ងៃទី ១៥ 
ខៃកុម្ភៈ អាជា្ញាធរ សង្កាត់រ មន 
កៃុង សៃន មនោ រមៃយ បាន បិទ 
បៃកាស ប្លង ់កម្មសទិ្ធ ិដៃល ទើបធ្វើ 
រួចរា ល់ ដើមៃបី បៃកាស ឱៃយ ពលរដ្ឋ 
ពនិតិៃយនងិ ប្តងឹ ជំទា ស់ មុននឹ ង ប្លង់ 
កម្ម សិទ្ធ ិនៃះចលូ ជា ធរ មាន។ ប៉នុ្តៃ 
ពៃល បៃកាស មាន ពលរដ្ឋ ដាក់ 
ពាកៃយ បណ្តឹង ទាម ទា រ យុត្ត ិធម៌ 
ករណី ចៃញ ប្លង់  មិន តៃឹម តៃូវ។

អ្នក សៃី នូ ចាំង ដៃល ថា  ដី 
គាត់តៃូវ បានចៃញ ប្លង់ ឱៃយ ឈ្មោះ 
អ្នក ផៃសៃង បាន សរសៃរ ក្នងុ លិខិតតវ៉ា 
ព ីថ្ងៃទ១ី៣ កមុ្ភៈ ថា ពាកៃយ បណ្តងឹ 
របស ់ អ្នកសៃ ីមនិតៃវូ បាន អាជា្ញា- 
ធរ ដៃនដី ទទួល យក ទៃ ហើយ 
វគឺជា រឿង អយុត្ត ិធម៌ ដៃល ដី របស់ 
អ្នក សៃ ីបៃរជា ចៃញ ប្លង ់ឱៃយ ឈ្មោះ 
អ្នកដទៃ កាន់ កាប់។

អ្នក សៃី ថា៖«នៃះ ជា ដី ដៃល ត 
ពី ឪពុកមា្តាយ តំាងពី យូរណស់ មក 
ហើយ។នង ខ្ញុមំនិមាន ប្លងដ់ ីទៃ។ 
ប៉នុ្តៃ នង ខ្ញុបំាន រសន់ៅ លើដ ីនៃះ 
២២ឆ្នាំ ហើយ។ នង ខ្ញុមំានផ្ទះ 
មាន ដំណំ អ្នកជតិខាង ដងឹឮធ្វើជា 
សាកៃសី របស់ នង ខ្ញុ។ំនង ខ្ញុ ំ និង 
សា្វាមី សូម ជំទា ស់ នឹងកា រ ចៃញ ប្លង់ 
ដា ច់ខាត»។

ចំណៃក អ្នកសៃី រឿន ហៃ ន 
អាយុ៣៧ឆ្នាំ ជា អ្នកភូមិ ពូ លូ ង 
សង្កាតរ់ មន បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ ពី មៃសិលមិញ ថា ដីឯកជន 
គៃួសារ អ្នកសៃី  តៃូវបាន អាជា្ញា- 
ធរចៃញ ប្លង់ ជូន  អ្នក ដៃល មិន- 
មៃនជា មា្ចាស់ ដី ដោយ គៃួសារ 
អ្នកសៃ ីមនិ បាន ដងឹ ថា គៃ ចុះមក 
ធ្វើ ប្លង់ នៃះពី ពៃល ណទៃ។

អ្នកសៃី   បន្តថា ពៃល  បិទ បៃ- 
កា ស ប្លង ់កម្ម សទិ្ធ ិនៃះ ទើប ពលរដ្ឋ 
ទៅ ពិនិតៃយ ហើយក៏ ឃើញ មាន ភាព- 
មិ ន បៃកៃ តី ជាចៃើន ចៃ ញពី ការធ្វើ 
ប្លង ់កម្ម សទិ្ធ ិក្នងុ តបំន ់នៃះ  ដោយ 
មាន   អ្នក ខ្លះដី របស់ ខ្លួន តៃូវ បាន 
ចៃញ ឱៃយ អ្នក ដ ទៃ ហើយ  អ្នក ផៃសៃង 
ទៀត ខុស កៃបាល...តទៅទំព័រ ៤

ពលរដ្ឋរស់នៅកែងុ 
សែនមនោរមែយប្ដងឹ 
ជំទាស់ទៅនឹងការ-
ចែញប្លង់កម្មសិទ្ធិ
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នៀម  ឆេង

ភ្នំពេញៈ ខៃត្ត ចំនួន ៥ នៅ 
កម្ពុជា មិន ទាន់ មាន ការ បៃើ- 
បៃស់ បង្គន់ ទូលំ ទូលាយ នៅ 
ឡើយ  ខណៈ  ខៃត្ត ស្វាយ រៀង 
ពៃ វៃង បាត ់ដបំង នងិ កណ្ដាល 
មាន ភាគ រយ   នៃ ការ បៃើ បៃស់ 
បង្គន់ ចៃើន ជាង គៃ។ ក៏ប៉ុន្តៃ 
កៃសងួ អភវិ ឌៃឍន ៍ជន បទ រពំងឹ ថា 
នៅឆ្នាំ ២០២៥ ខាងមុខ  គៃប់ 
គៃួសរ នៅ ទូទាំង បៃទៃស នឹង 
មាន បង្គន់ បៃើ បៃស់។

យោង តាម ស្ថិតិ នៃ ការ ធ្វើ- 
ជរំឿន ឆ្នា ំ២០១៩ ដៃល តៃវូ បាន 
បៃកាស ជា ផ្លូវ ការកាល ពី ចុង ខៃ 
មករា  បញ្ជាក់ ថា នៅ ទូទាំង- 
បៃទៃស  កម្ពជុា  មាន គៃសួរ ចនំនួ 
១៧,២ ភាគ រយនៅ មិន ទាន់ បៃើ- 
បៃស់ បង្គន់ នៅ ឡើយ ដៃល មាន- 
ន័យ ថា ជិត ៨៣   ភាគរ យ នៃ 
គៃួសរ សរុប  ៣   ៥៥ ៣  ០២១ 
គៃួសរ  មាន បង្គន់ បៃើ បៃស់។ 

ប៉នុ្តៃតា ម ស្ថតិ ិនៃះ ច ំននួ អ្នក- 
បៃើ បៃស់ បង្គន់ មាន ការ កើន- 
ឡើង ជតិ ៧០ ភាគ រយ  បើ បៃៀប- 
ធៀប នងឹឆ្នា ំ១៩៩៨  ដៃលពៃល  
នោះ មាន គៃួសរ តៃ ១៤,៥ 
ភាគរយ ប៉ណុ្ណោះ មាន បង្គន ់បៃើ- 
បៃស ់ហើយ បានកើ ន ឡើង ជតិ 

៥០ ភាគ រយ  បើ បៃៀប ធៀប នងឹ 
ឆ្នាំ២០០៨  ដៃល មាន គៃួសរ 
តៃចនំនួ  ៣៣,៧ ភាគរ យ  មាន 
បង្គន់ បៃើ បៃស់។

ខៃត្ត ចនំនួ ៥  ដៃល ភាគ រយ នៃ 
ការ មនិ បៃើ បៃស ់បង្គន ់នៅ ខ្ពស ់
រួម មាន  ខៃត្ត រតន គិរី (៤៨,៨ 
ភាគរយ) ស្ទឹង តៃង(៤៧,២ 
ភាគ រយ)  ពៃះ វិហារ(៤៦,៨ 
ភាគ រយ)មណ្ឌល គិរី(៤៤ ភាគ- 
រយ)នងិ  កៃចៃះ(៣៨,៦ ភាគរយ )។ 
  ចំណៃក ខៃត្ត ដៃល  មាន ភាគ- 
រ យ នៃ ការ មិន បៃើ បៃស់ បង្គន់ 
ទាប រួម មាន  ខៃត្ត ស្វាយ រៀង 
(៧,៩ ភាគ រយ) ពៃ វៃង(៨,៦ 
ភាគ រយ ) បាត់ដំបង(១០,៤ 
ភាគរយ) និង កណ្ដាល (១១ 
ភាគ រយ)។ ចំណៃក ភ្នំពៃញ  
ភាគរ យ នៃ ការ មិន បៃើ បៃស់ 
បង្គន់ មាន ៦,១ ភាគ រយ ។

លោក វៃជ្ជបណ្ឌិត  លន ស យ -  
តៃង  បៃធា ននាយក ដ្ឋានថៃ  ទំា 
សុ ខភា ពជន បទ នៃកៃ សួង 
អ ភវិឌៃឍន ៍ជន បទ បាន ពនៃយល ់ថា 
ខៃ ត្ត ដៃល មាន ភាគ រយ នៃ បៃើ- 
បៃស ់បង្គន ់ខ្ពស ់ ដចូ ជា  ស្វាយ- 
រៀង  ពៃវៃ ង កណ្ដាល និង បាត់- 
ដបំង  ដោយ សរ តៃ កម្មវធិ ី ជរំញុ 
ទកឹ ចតិ្ត ព ីសំណក ់កៃសួង អភ-ិ 
វឌៃឍន៍ ជន បទ  និង អង្គ ការ ដៃ គូ  

បាន ចុះ ទៅ ដល ់បណ្ដាខៃត្ត ទាងំ 
នោះ បូក រួម ទាំង កមៃិត ជីវភាព 
របស់ បៃជាពលរដ្ឋ នៅទីនោះ 
បៃសើរ ជាង មុន ។ 

លោក មាន បៃសសន៍ ថា៖ 
«យើង បាន ចូល ទៅ ដល់  យើង 
ទៅ បផំសុ នងិ ជរុំញ ឱៃយ បៃជា ជន 
យល់ ដឹង ពី បញ្ហា ហ្នឹង ហើយ 
កមៃតិ ជវីភាព បៃជា ជន រាង គៃន ់
បើ។ មាន រោង ចកៃ មាន អ ីគាត ់
ទៅ ធ្វើ ការ ហើយ គៃន ់បើ  ហើយ 
បង្គន ់១  មនិ ដល ់១០០ ដលុា្លារ ក ៏
អាច សង ់បាន ដៃរ។ ទមា្លាប ់របស ់
គាត់ ធ្វើ ការ  នៅរោង ចកៃ មាន 
បង្គន ់ដល ់ទៅ ផ្ទះ អត ់បង្គន ់ម៉ៃច 
បាន »។

ស មៃប ់ខៃត្ត ដៃល មាន ភាគ- 
រយ នៃ ការ មិន បៃើ បៃស់ បង្គន់ 
ខ្ពស ់ លោក ពនៃយល ់ថា  ដោយសរ 
 តៃ ខៃត្ត ទាងំ នោះ មាន ការ លបំាក 
ក្នងុ ការ ដកឹ ជញ្ជនូ សមា្ភារ សមៃប ់
ការ សង ់បង្គន ់ នងិ  ជវីភាព កៃកីៃ 
របស់ បៃ ជាជន នៅជន បទ នៃ 
ខៃត្ត ទាំង នោះ។ ចំណៃក កតា្តា   
រួម ផៃសំ មួយចំ នួន  ទៀត រួម មាន 
តបំន ់លចិ ទកឹ ឬ តបំន ់ដៃល មនិ 
មាន ទឹក បៃើ បៃស់ គៃប់ គៃន់ ។

លោក បាន បន្ត ថា សមៃប់   
តបំន ់ដៃល មនិ ទាន ់មាន ការ សង ់
បង្គន់ បៃើ បៃស់ ចៃើន   កៃសួង 

ពាក់ ព័ន្ធ   និង អង្គការ ដៃ គូ  បាន ចុះ 
ទៅ ទី នោះ និង បាន ជំរុញ ឱៃយបៃជា- 
ពលរដ្ឋ  សង សង ់បង្គន ់ ឧបត្ថម្ភ- 
ធន ដល់ គៃួសរ កៃី កៃ តាម កម្ម- 
វិធី ឧបត្ថ ម្ភ ធន សមៃប់ គៃួសរ 
កៃីកៃ  និង ធ្វើ ចល នា សបៃបុរស- 
ធម៌ តាម មូល ដ្ឋាន ដើមៃបី ឱៃយ អ្នក- 
មាន ជីវ ភាព គៃន់ បើ ជួយ ដល់ 
អ្នក មាន ជីវ ភាព ខ្វះ ខាត ។

លោក យី  គីម ថាន នាយក រង- 
បៃចាំ បៃទៃស ផ្នៃក កម្មវិធី នៃ 
អង្គការ ភ្លៃន អន្តរ ជាតិ កម្ពុជា 
ដៃល ធ្វើការ លើ អនា មយ័ ជន បទ 
ដៃរ នោះ   បាន ថ្លៃង កាលព ីមៃសលិ- 
មិញ ថា ខៃត្ត នៅ ភាគ ឦសន 
នៅ មាន ភាគ រយ នៃ ការ មនិ បៃើ- 
បៃស ់បង្គន ់ខ្ពស ់ ដោយ សរ តៃ 
ពលរដ្ឋ នៅទី នោះ អាច គិត ថា 
បង្គន ់មនិ សវូ ចា ំបាច ់ ដោយសរ 
ពួក គាត់ អាច បនោ្ទោ បង់ នៅ ក្នុង 
ពៃ បាន ។

លោក បានថ្លៃង ថា៖  «តំបន់ 
ទាំង នៃះ នៅ ជន បទ ដៃល នៅ 
មាន ពៃ ឈើ  ហើយ ពកួ គាត ់នៅ 
តៃ អាច បនោ្ទោ បង់ បាន។ លើស 
ពី នៃះ ទៀត  ពកួ គាត ់ទៅ ធ្វើ ចមា្ការ 
ឆ្ងាយ ពី ផ្ទះ  ដូច្នៃះ ពួក គាត់ មិន 
ធ្វើ បង្គន់ នៅ ផ្ទះ ទៃ ពៃះ គាត់ 
ចំណយ ពៃល ៥ ឬ ៦ ខៃ នៅ ឯ 
ចមា្ការ»។ លោក បន្ត ថា ការ ចំណយ 

 ខ្ពស ់សមៃប ់ការ សង សង ់នងិ 
ការ ដកឹ សមា្ភារ  ក ៏រមួ ចណំៃក ដល ់
ការ មិន សង សង់ បង្គន់ ដៃរ។  
បច្ចបុៃបន្ន នៃះ  អង្គកា រ របស ់លោក 
កពំងុ ធ្វើ ការ នៅ ខៃត្ត រត នគរិ ីនងិ 
ស្ទងឹ តៃង  ដើមៃបី បញ្ឆៃះ ឱៃយ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ យល ់ដងឹ នងិ សង ់បង្គន ់
បៃើបៃស់។

 សមៃប់ ខៃត្ត ៤  ដៃល មាន 
អតៃខ្ពស់ នៃ   គៃួសរ មាន បង្គន់  
លោក  គីម ថា ន  ថ្លៃង ថា ខៃត្ត 
ទាំង នៃះ ទទួល បាន ព័ត៌មា ន  
ចៃើន អំពី បញ្ហា អនាម័យ និង 
មាន ជីវភាព បៃសើរ ជាង មុន 
ហើយ ពកួ គាត ់ ក ៏គតិ ព ីមខុ មាត ់  
នៅ ពៃល ដៃល ភ្ញៀវ ទៅ លៃង ផ្ទះ 

របស ់ពកួគាត។់ បន្ថៃម ព ីលើ នៃះ 
ខៃត្ត ទាងំ នៃះ  ក ៏មាន ភាព ងាយ- 
សៃលួ រក សមា្ភារ   នងិ ជាងសមៃប ់
សង សង់ ផង ដៃរ។

យ៉ាង ណ ក៏ ដោយ លោក 
វៃជ្ជបណ្ឌិត លន់ សយតៃ ង  
ថ្លៃង ថា កម្ពុជា នឹង បៃឹង បៃង 
ដើមៃបី ឱៃយ គៃប់ គៃួសរ នៅកម្ពុជា  
មាន បង្គន់ បៃើ បៃស់ នៅ ឆ្នាំ 
២០២៥។ ប៉នុ្តៃ ខៃត្ត ចនំនួ ៥នងឹ 
តៃវូ បៃកាស ថា ជា  ខៃត្ត ដៃល មាន 
បង្គន់ បៃើ បៃស់ គៃប់ គៃួ សរឬ 
មនិ មាន ការ បនោ្ទោប ង ់ពាសវាល- 
ពាស កាល នៅ ឆ្នា ំ២០២៣ ដៃល 
រួម មាន ពៃវៃ ង ស្វាយ រៀង  កំ-    
ព ង់ ឆ្នាំង កៃប និង កំពង់ ស្ពឺ៕

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ កៃសងួ ការងារ សហ- 
ការ ជាមួយ កៃុមហ៊ុន ធំៗ ចំនួន៣  
ផ្តល់ ឱកាស ការងារ ជិត ៤០០- 
កន្លៃង ដល ់យវុជន  ហើយ ដៃលឱ- 
កាស ការងារ នៃះ  នឹង រៀបចំ ឡើង 
ក្នងុ កម្មវធិ ី “កចិ្ច សមា្ភាសន ៍បៃចាខំៃ”  
នៅ ថ្ងៃទ១ី៧  ខៃកមុ្ភៈ នៃះ  សមៃប ់
អ្នក កំពុង ស្វៃង រក ការងារ ធ្វើ។

តាម ទពំរ័ ហ្វៃ ស បុក៊ របស ់កៃសងួ 
ការងារ  នងិ បណ្តុះបណ្ដាល វជិា្ជាជវីៈ  
ឱៃយ ដឹង កាលពី ថ្ងៃទី១៦  កុម្ភៈ  ថា  
កៃុមហ៊ុន ធំៗ ទាំង៣  ដៃល បាន- 
ចលូរមួ ក្នងុ កចិ្ច សមា្ភាសនន៍ា ខៃកមុ្ភៈ  
ដើមៃបី ជៃើសរីស បុគ្គលិក នៃះ  
រួមមាន កៃុមហ៊ុន ធានា រា៉ាប់រង  
Manulife កៃុមហ៊ុន  Vital  និង 
ធនាគារ ABA Bank។

តាម កៃសងួ ការងារ  នងិ បណ្តុះ- 
បណ្ដាល វិជា្ជាជីវៈ  កម្មវិធី  “កិច្ច- 
សមា្ភាសន ៍ បៃចាខំៃ”  គជឺា ផ្នៃក មយួ 
នៃ យន្តការ វៃទកិា ការងារ របស ់រាជ- 
រដ្ឋាភបិាល ក្នងុការ ផ្ដល ់ឱកាស ដល ់  
សធារណជន ទូទៅ ជាពិ សៃស 
យុវជន  ដៃល ចង់ ស្វៃង រកការងារ  
ធ្វើ  អ្នក ស្វៃង រក កន្លៃង កម្មសិកៃសា  ឬ 
អ្នក  ចង ់ផ្លាសប់្តរូ ការងារ  អាច ទទលួ- 

បាន កាន់តៃ ងាយសៃលួ  ចំណៃញ 
ពៃលវៃលា  និង នៅ ១ កន្លៃង។

កៃសងួ បញ្ជាកថ់ា ៖«សសិៃស/ នសិៃសតិ  
និង អ្នក កំពុង ស្វៃងរក ការងារ ធ្វើ 
អាច  យក បៃវត្តិរូប សង្ខៃប (CV) 
និង រៀបចំ ខ្លួន ឱៃយ បាន សមរមៃយ 
ទៅតាម មុខ តំណៃង ដៃល ខ្លួន 
ចង់បាន  ដើមៃបី ចូលរួម ដក់ពាកៃយ 
ផ្ទោល់  និង សមា្ភាស ផ្ទោល់ ជាមួយ 
កៃមុហ៊នុ នៅ ថ្ងៃ កចិ្ច សមា្ភាសន ៍ចាបព់ ី
ម៉ាង០៨:០០ពៃឹក  ដល់ ម៉ាង 
០៥:០០លា្ងាច  នៅ មជៃឈមណ្ឌល- 
ការងារ រាជធានី ភ្នំពៃញ  ស្ថិតនៅ 

ក្នុង កៃសួង ការងារ  និង បណ្តុះ- 
បណ្ដាល វិជា្ជាជីវៈ»។

លោក ឆោម សខុឿន  មន្តៃ ីមជៃឈ- 
មណ្ឌល ការងារ រាជធានី ភ្នំពៃញ  
ដៃល  សមៃប សមៃួលការ រៀបចំ 
ពៃតឹ្តកិារណ ៍នៃះ លើក ឡើង ថា  កចិ្ច-  
សមា្ភាស នក៍ារងារ បៃចាខំៃ  បានរមួ- 
ចំណៃក យ៉ាង សំខាន់ ដល់ ភាគី 
នយិោជក  ដៃល កពំងុ មាន តមៃវូការ 
ជៃើស រីស បុគ្គលិក  ទាំង ពៃល 
បច្ចបុៃបន្ន នងិ អនាគត  ឱៃយ មាន ឱកាស   
បាន ជបួ ជាមយួ អ្នក កពំងុ ស្វៃងរក 
ការងារ ធ្វើ ដោយ ផ្ទោល់ ដើមៃបី យក 

ទៅ បំពៃញ បៃសកកម្ម កៃុមហ៊ុន  
និង សមៃច ផៃនការ របស់ ពួកគៃ 
ដៃល បាន កំណត់។ 

លោក បាន  បញ្ជាក់ថា ៖«អ្នក- 
ដៃល មាន បណំង ស្វៃងរក ការងារ 
ឬ ចង ់ផ្លាសប់្ដរូ បទពសិោធ ការងារ  
គឺ គៃន់តៃ កាន់ បៃវត្តិរូប សង្ខៃប  
(CV)  និង រៀបចំ ខ្លួន ឱៃយបាន 
សម រមៃយ  ដើមៃបី តៃៀម ជបួ សមា្ភាស 
ផ្ទោល់ ជាមួយ តំណង កៃុមហ៊ុន 
ធំៗ ទាំងនោះ  នៅ ថ្ងៃ កម្មវិធី 
តៃម្ដង»។

ជាមួយ គា្នា នៃះ  លោក ក៏បាន អះ -  

អាង ថា  ការរៀបចំ កម្មវិធី នៃះ តៃូវ - 
បាន អនវុត្ត យ៉ាង ហ្មតច់ត ់នវូ វធិាន-  
ការ បងា្ការ អនាម័យ សៃបតាម ការ-  
ណៃ នា ំរបស ់កៃសងួ សខុាភ ិបាល  
ដើមៃប ីទបស់្កាត ់ការរកី រាល ដល នៃ 
ជំងឺក ូវី ដ  សមៃប់ ធានា នូវ សុវត្ថិ- 
ភាព  នងិ ទនំកុចតិ្ត ក្នងុ ការជៃើស- 
រសី កមា្លាងំ ពលកម្ម  នងិ ទទលួបាន 
ឱកាស ការងារសមៃប ់ភាគ ីនយិោ- 
ជក  និង អ្នក ស្វៃងរក ការងារ ។

លោក មឿន តុលា  នាយក- 
បៃត ិបត្ត ិសម្ពន័្ធភាព ការងារ  នងិ 
សទិ្ធ ិមនសុៃស  បៃបភ់្នពំៃញប៉សុ្តិ៍ថា  
ក្នុង កាលៈទៃសៈ នៃះ  ការ ដៃល 
មាន កៃុម ហ៊ុន  បៃកាស ជៃើស- 
រសី បគុ្គលកិ ដ ៏ចៃើន កន្លៃង បៃប 
នៃះ  គឺ ជារឿង ដៃល បៃសើរ  
ហើយ  ក្នងុនាម ជា រដ្ឋាភបិាល  ក ៏
ដូចជា កៃសួង ការងារ  តៃូវតៃ 
មាន កាតព្វកិច្ច ស្វៃ ង រក ឱកាស 
ការងារ និង ផ្តល់ ព័ត៌មាន ដល់ 
បៃជាពលរដ្ឋ។ 

ប៉ុន្តៃ បើ តាម មន្តៃី សង្គម សុីវិល 
របូនៃះ  លោក មនិ បៃកដថា  ឱកាស 
ការងារ ទាងំនោះ  ពិតជា ផ្តល ់ដល ់
ពលរដ្ឋ ឱៃយ មានការ ងារ ធ្វើ ពតិ បៃ- 
កដ  មៃនឬ យ៉ាងណ នោះ ទៃ  ពៃះ   
តាម ការសង្កៃត របស់ លោក  ក្នុង 

ពៃល បច្ចបុៃបន្ន  មាន ពលរដ្ឋ ជាចៃើន  
រួមទាំង អ្នក កំពុង ធ្វើ ការងារ ក្នុង 
វិស័យ ធនាគារ ផង នោះ  កំពុងតៃ 
បៃឈម នឹង ការ អត់ ការងារ ធ្វើ។ 

លោក បញ្ជាកថ់ា ៖«ខ្ញុ ំមនិ ហា៊ាន 
បដិសៃធថា  អ្វី ដៃល កៃសួង 
ការងារ បៃកាស រសី ចនំនួ ដច៏ៃើន 
នៃះ  ជា រឿង ពិត  ឬ ជា រឿង  មិន 
ពិត នោះ ទៃ  ទាល់តៃ មានការ- 
សៃវជៃវនងិ តាមដន ណមយួ 
ឱៃយ បានចៃបាសល់ាស។់ តៃ អ្វ ីដៃល 
ខ្ញុំ ដងឹ កន្លងមក នៃះ  គឺ មាន  ការ- 
ត្អូញ ត្អៃរ ពី អ្នក ធ្វើការ ខាង មីកៃូ- 
ហា្វាយ ណន ់ ដោយសរ តៃស្ថា-
ប័ន មួយចំនួន  កំពុងតៃ រក វិធី 
ជមៃុះ បគុ្គលកិ របស ់គៃ ដៃល មនិ 
មៃន បៃកាស រក បុគ្គលិក ទៃ»។ 

ទោះ យ៉ាងណ  លោក មឿន 
តលុា  សងៃឃឹមថា  ការបៃកាស ផ្តល់ 
ឱកាស ការងារ ទាងំ នៃះ  គជឺា ការ- 
ជៃើស រសី ដ ៏ពតិបៃកដ ដើមៃប ីចលូ-  
រមួ ជយួ ដល ់ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ ជាព ិសៃស   
យវុជន  ដៃល កពំងុតៃ គា្មាន ការងារ 
ធ្វើ  ឬ កពំងុតៃ បាតប់ង ់ការងារ  ក្នងុ 
ពៃល ដៃល បៃទៃស  នងិ ពភិពលោក  
បន្ត បៃឈម នងឹ វបិត្ត ិសៃដ្ឋកចិ្ច ក្នងុ 
អំឡុង ពៃល នៃ ការរីក រាលដល 
ជំងឺ កូ វីដ១៩នៃះ  ៕

បង្គន់អនាម័យក្នងុខេត្តកំពង់ចាម   កាលពីឆ្នាមុំន។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក

កម្មករតមេង់ជួរចុះឈ្មោះធ្វើការនៅកេសួងការងារ   ពីថ្ងេទី១២ កុម្ភៈ។ រូបថត កៃសួងការងារ

ក្រសួងការងារ និងក្រមុហុ៊ន៣ ផ្តល់ឱកាសការងារជិត ៤០០កន្ល្រងដល់យុវជន 

ខ្រត្តចំនួន៥របស់កម្ពជុានៅមិនទាន់មានការប្រើប្រស់បង្គន់បានទូលំទូលាយ



តពីទំព័រ ២...ដីគ្នាខណៈអ្នក
មានឈ្មោះក្នងុប្លងម់ិនមែនជាអ្នក- 
ភមូតិែជាមនុសែសមិនស្គាល់មខុ។ 
អ្នកសែីថា៖«យើងបានដាក់
ពាកែយបណ្តឹងប្តឹងទាស់មិនឱែយ
ចែញប្លង់នែះនៅនងឹសង្កាត់ប៉នុ្តែ
ខាងមន្តែីដែលបែចាំនែះគត់មនិ
ចង់ទទលួពាកែយបណ្តងឹយើងទែ។
មានមួយចំនួនគត់ពែមទទួលនិង
មួយចំនួន គត់មិនបានទទួល
ពាកែយបណ្តងឹយើងទែ។យើងនងឹ
បន្តតវ៉ាទៀតបើមនិមានដណំោះ-
សែយឱែយពកួយើងរឿងចែញប្លង់
កម្មសិទ្ធិលើដីពួកយើងនែះ»។
លោកភីងូកចៅសង្កាត់រមនា 

បានបែប់ភ្នពំែញប៉សុ្តិ៍ពីមែសិលមញិ
ថាមុនបែកាសបិទប្លង់កម្មសិទ្ធិ
នែះគឺបនា្ទាប់ពីមន្តែីជំនាញបាន
ចុះធ្វើប្លង់ជាលក្ខណៈបែព័ន្ធ។ 
ក៏ប៉នុ្តែលោកថាពែលមានពលរដ្ឋ
តវ៉ាដូច្នែះអាចមកពីករណីមាន
ភាពមិនបែកែតីនែការចុះវស់នងិ 
ការកំណត់ទីតាំងហើយលោក
ថាពាកែយបណ្តងឹដែលពលរដ្ឋប្តងឹ
ជំទាស់ គឺបានបញ្ជនូទៅថា្នាក់លើ
ហើយដើមែបីរកដំណោះសែយ។
ចពំោះការចោទបែកាន់ថាអាជា្ញា- 

ធរមិនទទួលពាកែយបណ្តងឹលោក 
ថានែះជារឿងមិនពិតទែ។ 
 លោកថា៖«ការទទួលបណ្តឹង

នែះគឺមានចែើនករណីមានការ-
ចែឡំគ្នាពែញហ្នងឹហើយយើងក៏ 
បានស្នើកែតមែវូដែរ។សរបុមកគឺ
មានពលរដ្ឋចង់ជាង៥០ទៅ៦០ 
នាក់ហើយដែលតវ៉ានែះយើង
បានដាក់ជូនមន្ទីររៀបចំដែនដី
ហើយ។ចងុកែយមានលទ្ធផល
កែតមែវូយ៉ាងណាទៀតយើងនឹង
ធ្វើបន្តទៀត»។
លោកម៉ាចរំើនបែធានមន្ទរី-

ដែនដីនគរូបនីយកម្មសំណង់
និងសុរិយោដីខែត្តមណ្ឌលគិរើ 
បានបដិសែធធ្វើអតា្ថាធិបែបាយពី
មែសិលមិញដោយថាកំពុងរវល់។
លោកគែើងតលុាសកម្មជន

ការពារពែឈើនិងជាតំណាង
សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតចិ
ក្នុងខែត្តនែះបានថ្លែងថារាល់
ឯកសររដ្ឋបាលសធារណ:តែវូ- 
តែទទលួពីពលរដ្ឋដែលស្វែងរក
កិច្ចអន្តរាគមន៍ឬប្តឹងនឹងបញ្ហាអ្វី
មយួ។ករណីនែះលោកមើលឃើញ
ថាពលរដ្ឋជួបបញ្ហាអយុត្តធិម៌
ហើយពាកែយបណ្តងឹពួកគត់ក៏តែវូ-
បានចែនចោលនងិរញុដាកគ់្នា
ពីស្ថាប័ន១ទៅស្ថាប័ន១។
លោកថា៖«យើងមិនគួរបដិ-

សែធឯកសរពលរដ្ឋទែ។ដោយ-
សរតែពលរដ្ឋរងគែះនែះដែល
ខ្ញុទំទួលបាននែះគឺគត់បានរស់-
នៅតំាងពីឆ្នា១ំ៩៩០ជាងឯណោះ 
ដោយធ្វើសែធ្វើចមា្ការ»៕
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តពីទំព័រ១...ពិន្ទុលើបណ្ណបើក- 
បរមុនពែលឈានទៅដល់ការ-
ពិន័យឬបញែឈប់លែងឱែយបើកបរ
ចាប់ពីរយៈពែល៦ខែទៅ១ឆ្នាំ។
លោកស៊នុចាន់ថលុរដ្ឋមន្តែ-ី

កែសួងសធារណការនិងដឹក-
ជញ្ជនូបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើក-
សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផល
ការងរបែចាំឆ្នាំ២០២០និង
លើកទិសដៅការងរឆ្នាំ២០២១
កាលពីមែសិលមិញថាការបង្កើត
បែព័ន្ធAppថ្មីនែះអាចនឹងតែវូ 
បញ្ចប់ក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ២០២១
ខាងមុខនែះ។នៅពែលការ-
ងរនែះបញ្ចប់នឹងយកទៅបង្ហាញ
លោកឧបនាយករដ្ឋមន្តែីសខែង
រដ្ឋមន្តែីកែសួងមហាផ្ទែ និងជា
បែធានគណៈកមា្មោធិការជាតិ
សវុត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លវូគោកមនុ
នឹងឈានដល់ការដាក់ឱែយបែើ-
បែស់ជាផ្លូវការ។
លោកថ្លែងថា៖«កម្មវធិីApp

នែះនឹងដកពិន្ទលុើបណ្ណបើកបរ។ 
ចែបាប់យើងបានចែងថា៥ឆ្នាំ
កែយពីចែបាប់ចូលជាធរមាន
នឹងមានការដកពិន្ទុនូវអ្នកបើក
យនយន្តខុសចែបាប់។ឧទាហរណ៍ 
បើកបរលើសលែបឿនខុសចែបាប់
បើកបរមិនឈប់ភ្លើងស្តបុកែហម

បើកបរក្នងុស្ថានភាពសែវងឹបើក
អត់ពាក់ខែសែកែវត់។ល។កន្លែង
នែះតែូវដកពិន្ទុ»។
លោកសុ៊នចាន់ថុលបានពនែយល់ 

ថាបែពន័្ធAppថ្មីនែះនងឹកតត់ែ
ពិន្ទុដោយខ្លួនឯងហើយនៅ
ពែលដកពិន្ទុគែប់ហើយដែល
មានចំនួន១២ពិន្ទគឺុមិនអនុញ្ញាត 
ឱែយបើកបរតទៅទៀតនោះទែ។ 
លោកបន្ថែមថាមនិមែនគែនត់ែ
ផាកពិន័យជាបែក់ហើយរួចខ្លនួ 
ទែគឺតែូវដកពិន្ទុថែមទៀតកុំឱែយ
មានការបែើបណ្ណបើកបរអាច
ចាប់ពី៦ខែទៅ១ឆ្នាំទៅតាម
ចែបាប់ដែលមានចែង។
បើតាមលោកស៊ុនចាន់ថុល

កែមុការងរកែសងួនឹងរៀបចំឱែយ
ចប់នៅក្នុងខែមិថុនាហើយនឹង
យកទៅធ្វើបទបង្ហាញជនូលោក
សខែងនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ

២០២១។បនា្ទាប់មកទៀតនឹង
តែវូចាប់ផ្តើមផែសព្វផែសាយឱែយបងប្អនូ
ពលរដ្ឋដែលបែើបែស់ផ្លូវស- 
ធារណៈឱែយបានដឹងថាកម្ពជុាមាន
ចែបាប់មានសមា្ភារនិងមានApp
តែមឹតែវូដើមែបីចាប់ផ្តើមដកពិន្ទុ។
លោកស៊ុនចាន់ថុលបញ្ជាក់

បន្ថែមថាការបង្កើតAppសមែប់
ដកពិន្ទុចំពោះអ្នកល្មើសចែបាប់- 
ចរាចរណ៍នែះក៏បង្កភាពងយ- 
សែួលដល់កែមុហ៊ុនធានារា៉ាបរ់ង
ផងដែរ ក្នុងការលក់កញ្ចប់ធានា-
រា៉ាប់រងក្នុងតម្លែថ្លែដែលទៅមុខ 
ទៀតនឹងមានការផ្ទែរព័ត៌មាន
ទៅវិញទៅមករវងកែសួងសធា- 
រណការនិងដឹកជញ្ជនូនិងកែមុ-
ហ៊ុនធានារា៉ាប់រង។
លោកគង់ រតនៈអ្នកជំនាញ

និងជាអ្នកពិគែះយោបល់លើ
បញ្ហាចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបាន

ស្វាគមន៍ចពំោះការធ្វើទនំើបកម្ម
របស់កែសងួសធារណការនិង
ដឹកជញ្ជូនក្នុងការបង្កើតAppថ្មី
នែះសមែប់តាមដានរាល់បទ-
ល្មើសចរាចរណ៍របស់អ្នកបែើ- 
បែស់ផ្លូវសធារណៈ។
លោកគង់រតនៈបានថ្លែងថា៖

«សមែប់ខ្ញុចំំពោះការធ្វើទំនើប- 
កម្មដូចជាAppដើមែបីឱែយមានការ-
គែប់គែងទៅលើឥរិយបថឬកំ- 
ណត់តែនូវកំហុសរបស់អ្នកបើក-
បរដែលល្មើសហ្នឹងគឺជារឿង- 
ល្អពីពែះថាមកទល់ឆ្នាំនែះ 
ពលរដ្ឋភាគចែើនមានលទ្ធភាព
ក្នុងការបែើបែស់ទូរស័ព្ទស្មោត-
ហ្វូនជាពិសែសសំដៅទៅលើ
សមត្ថកិច្ចដែលមានតួនាទីក្នុង
ការបែើបែស់ជាចាំបាច់»។
យ៉ាងណាក្ដីលោកគង់រតនៈ

បានបញ្ជាក់ថាចពំោះការបង្កើត
បែព័ន្ធកម្មវិធី Appនែះមានសុ-
កែឹតភាពប៉ុនណាឬការអនុវត្ត
របស់សមត្ថកិច្ចបានកមែិតប៉ុន- 
ណានោះគឺជារឿងមួយផែសែងទៀត
ប៉ុន្តែអ្វីដែលកែសួងផ្តួចផ្តើម
ឱែយមានAppគឺបង្កឱែយមានភាព-
ងយសែលួដល់ការបែមលូបាន
នូវកំណត់តែកំហុសឆ្គងរបស់
អ្នកបើកបរជាពិសែសគឺអាច 
ដឹងពីកមែិតចំណែះដឹងនែអ្នក- 
បើកបរដែលបានបែឡងយក
បណ្ណបើកបរកន្លងមក៕

នៅ សុីវុត្ថា

សៀមរាបៈអាជា្ញាធរជាតិ
អបែសរាបានចែញបមែមមនិឱែយ
សធារណជនទូទៅបើកបរ
ទោចកែយនយន្ត(ម៉ូតូ)លើ
កំពែងកែងុអង្គរធំក្នងុរមណីយ-
ដា្ឋានអង្គរចាប់ពីថ្ងែទី១៧ខែ
កុម្ភៈឆ្នាំ២០២១នែះតទៅដើមែបី
ចូលរួមថែរកែសាការពារអភិរកែស
និងលើកតម្លែជាសកលនែ
កំពែងកែុងអង្គរធំ។
យោងតាមសែចក្តជីនូដណំងឹ

របស់អាជា្ញាធរជាតិអបែសរាកាលពី
មែសិលមញិបានឱែយដងឹថាកែពី
នែះក៏ដើមែបីចៀសវងការប៉ះពាល់
ជាយថាហែតុដល់រចនាសម្ពន័្ធ
បុរាណនិងដើមែបីជួយសមែួល
ដល់ការងរជួសជុលខ្លោងទា្វារ
តាកាវដែលបាននងិកពំងុអនវុត្ត
ដោយអ្នកជំនាញខ្មែរ។
អាជា្ញាធរជាតិអបែសរាបញ្ជាក់ថា៖ 

«ហាមបើកម៉តូូឡើងលើកពំែង-
កែុងអង្គរធំលើកលែងតែក្នុង
ករណីមានការអនុញ្ញាតពីអាជា្ញា-
ធរជាតិអបែសរា។ការអនញុ្ញាតឱែយ
ធ្វើដណំើរលើកពំែងកែងុអង្គរធំ
សមែប់តែអ្នកថ្មើរជើងនិងធ្វើ- 
ដំណើរដោយកង់តែបុ៉ណោ្ណោះ»។

លោកឡុងកុសលអ្នកនំាពាកែយ
អាជា្ញាធរជាតិអបែសរាបានបែប់
ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍កាលពីមែសិលមិញ
ថាតនួាទីរបស់កពំែងអង្គរធំនែះ
គឺមនិមែនតមែវូឱែយមានការជិះ-
ម៉តូូនោះទែប៉នុ្តែកន្លងមកមាន
ផ្លវូសមែប់ដឹកសមា្ភារយកទៅ
ជួសជុលបែសទហើយអ្នក-
ជិះម៉ូតូកមែសាន្តមួយចំនួនបាន
ឃើញក៏ជិះតាមផ្លវូនោះដែរ។
លោកបានថ្លែងថា៖«នាពែល

បច្ចបុែបន្ននែះការជសួជលុអង្គរធំ
ស្ទើរតែបញ្ចប់១០០ភាគរយ

អ៊ីចឹងទែយើងមិនអនុញ្ញាតឱែយ
គត់ជិះកមែសាន្តនៅលើហ្នងឹទែ។
ប៉ុន្តែយើងអនុញ្ញាតឱែយអ្នកជិះ-
កង់ឬដើរកមែសាន្តបានដោយ-
ឡែកសមែប់អ្នកជិះម៉តូូនៅលើ
កំពែងនោះគឺមិនអនុញ្ញាតទែ
ហើយបមែមនែះនងឹតែវូអនវុត្ត
ជារៀងរហូតដើមែបីចូលរួមថែ-
រកែសាទីកន្លែងនោះឱែយកាន់តែ-
បែសើរ»។បើតាមលោកឡងុ
កុសលកំពែងកែុងអង្គរធំក្នុង
រមណយីដា្ឋានអង្គរគឺមានបែវែង
៣គីឡូម៉ែតែ៤ជែុង។

លោកខៀវធីបែធានសមាគម 
មគ្គុទែសក៍ទែសចរណ៍អង្គរបាន 
ស្វាគមន៍ចពំោះការជនូដណំងឹ
របស់អាជា្ញាធរជាតិអបែសរាដែល
មិនឱែយមានការជិះម៉ូតូនៅលើ
កពំែងកែងុអង្គរនែះដើមែបីចលូរមួ
អភិរកែសនិងថែរកែសាបែសទ។
លោកយល់ឃើញថាការជិះ

ម៉តូូនងឹធ្វើឱែយមានរំញរ័ប៉ះពាល់
ដល់បែសទហើយអាយកុាល
របស់បែសទក៏ជតិ១០០០ឆ្នាំ
ដែរ។បើនៅតែបន្តជិះទៀតវ
នងឹធ្វើឱែយប៉ះទង្គចិនងិធ្វើឱែយបែះ
តួបែសទ។លោកបញ្ជាកទ់ៀត
ថាបើជិះម៉ូតូឆ្លងកាត់គគែឹក-
គគែងមានទាំងម៉ូតូតូចម៉ូតូធំ
ឆ្លងកាត់បែសទនងិបើកលើ
កពំែងវអត់មានការគោរពដល់
ដួងពែលឹងរបស់បុព្វបុរសខ្មែរ
ដែលខិតខំកសងពែះដួង-
ពែលឹងរបស់បុព្វបុរសខ្មែរតែវូការ
ភាពស្ងបស់្ងាត់។លោកបញ្ជាក់
ថា៖«អ៊ចីឹងការហាមបែមមនិឱែយ
ជិះម៉ូតូនែះគឺជាការល្អដើមែបី
អភិរកែសបែសទបុរាណរបស់
យើងប៉ុន្តែឃើញមានការអនុ-
ញ្ញាតឱែយជិះកង់បានហើយការ- 
ជិះកង់នែះវល្អជាងក៏ដូចជា
ហាត់បែណផងដែរ»៕

ក្រសួងបង្កើត...

អាជ្ញាធរជតិអប្រសរាហាមបើកបរមូ៉តូលើកំព្រងក្រងុអង្គរធំ

សកម្មភាពត្រតួពិនិត្រយការបើកបរពីថ្ង្រទី២ កុម្ភៈ ឆ្នានំ្រះ។ រូបថតហា៊ានរងែសី

ពលរដ្ឋរស់នៅ...

ទិដ្ឋភាព  ផ្លវូ នៅ ខាង មុខ ប្រសាទ អង្គរ វត្ត   ។ រូបថតអាជា្ញាធរជាតិអបែសរា
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ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈ តំណាង ស្ថានទូត- 
កម្ពុជា បៃចាំ បៃទៃស ថៃ បាន 
ទាមទារ យតុ្តធិម ៌ដល ់ពលករ ខ្មៃរ 
ម្នាក ់ដៃល តៃវូ នយិោជក ថៃ បៃើ 
អំពើ ហិងៃសា វាយ នឹង កាំភ្លើង 
បណា្តាល ឱៃយ បៃក កៃបាល បន្ទាបព់ ី
ជន រងគៃះបាន ស្វៃងរក កិច្ច - 
អន្តរ គម ន៍ដោយ ក្នុងនោះជន -   
ល្មើស បៃឈម នឹង ការទទួល- 
ទោស ទណ្ឌ តាមផ្លូវ ចៃបាប់។

កាលពី ថ្ងៃទី ១២ ខៃកុម្ភៈ ឆ្នាំ 
២០២១ ពលករ ខ្មៃរ ម្នាក់ មន 
ឈ្មោះ ណាំ សុខ ភៃទ បៃុស 
អាយ ុ៣៤ឆ្នា ំមន សៃកុកណំើត 
នៅ ខៃត្តបាត់ដំបង តៃូវបាន 
និយោ ជក បៃើ អំពើ ហិងៃសា វាយ 
នឹង កំាភ្លើង  បណា្តាល ឱៃយ បៃក កៃបា ល 
នៅ បរិវៃណ ផៃសារ បាន ម៉ៃ ខៃត្ត 
ឆក ់ឈើ ង សៅ។ កៃយ  កើត- 

ហៃតភុ្លាមៗ ជនរងគៃះ កប៏ាន 
ស្វៃងរក កិច្ច អន្តរគមន៍ ពី សំណា ក់ 
ស្ថានទតូ កម្ពជុា បៃចា ំបៃទៃសថៃ  
ដើមៃបី ស្វៃងរក យ ុត្តិ ធម៌។

ទពំរ័ ហ្វៃ ស ប៊កុ របស ់ស្ថានទតូ 
កម្ពជុា បៃចា ំបៃទៃស ថៃ បាន ឱៃយ 
ដឹង កាលពី ថ្ងៃទី១៥ កុម្ភៈ ថា 
ការចុះ អន្តរ គម ន៍ នៃះបានធ្វើ - 
ឡើ ង  កាលពី ថ្ងៃទី១៥ ខៃកុម្ភៈ 
ឆ្នាំ២០២១ នៅ ស្នងការដ្ឋាន- 
នគរ បាល ខៃត្ត ឆក់ ឈើ ង សៅ 
ដោយមន តំណាង ស្ថាន ទូត 
កម្ពុជា បៃចាំ បៃទៃស ថៃ បាន 
សហ ការ ជាមួយ អាជា្ញាធរ ថៃ ដើ មៃបី 
ជួបចរចា ស្វៃង រក ដំណោះ សៃយ ។

ទំព័រ ហ្វៃ ស បុ៊ក ដដៃល  បាន 
បញ្ជាក់ថា៖«បន្ទាប់ពី បៃជុំ រក-  
ដំណោះសៃយ រួមគ្នា រួចមក 
ពលករ ទទលួបាន ភ ព យតុ្តធិម ៌
នវូ បញ្ហា ដៃល គត ់បាន ទាមទារ 
ចនំនួ ៤ ចណំចុ នងិ មន ទកឹចតិ្ត 

សបៃបាយ រកី រយ ចពំោះ លទ្ធផល 
នៃ ចំណាត់ការ របស់ អាជា្ញាធរ » ។

កៃពី ផ្តល់ យុត្តធិម៌ នៃះស្ថាន - 
ទូត កម្ពជុា បៃចំា បៃទៃស ថៃ ក៏បា ន  
អះអាង ថា អាជា្ញាធរ ថៃ នងឹមន 
ចំណាត់ ការបន្ត តាមចៃបាប់ ក្នុង 
បៃទៃស ថៃ   ដើមៃបី ផ្តន្ទា ទោស 
ទៅលើ នយិោ ជក ដៃល បាន បៃើ 
អំពើ ហិងៃសា លើ ពលករ ខ្មៃរ ។

ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ មនិ អាច ស្វៃងរក 
លៃខ ទំនក់ ទំនង លោក ណាំ 
សុខ ជា ជនរង គៃះ ក្នុង ហៃតុ - 
ការណ៍ អំពើ ហិងៃសា នៃះ បានទៃ។ 
ចំណៃក មន្តៃី ស្ថានទូត កម្ពុជា 
បៃចាំ បៃទៃស ថៃ ក៏ មិនអាច 
ទាក់ទង សំុ ការអតា្ថាធិបៃបាយ បន្ថៃ ម 
បានដៃរ កាលព ីមៃសលិមញិ ពៃះ 
មិនមន អ្នក លើក ទូ រស័ព្ទ។ 

ប៉ុន្តៃ លោក កុយ គួ ង អ្នក- 
នពំាកៃយ កៃសងួ ការបរទៃស នងិ 
សហបៃត ិបត្តកិារ អន្តរជាត ិបាន 

បៃប់ ភ្ន ំពៃញ បុ៉ស្តិ៍ យ៉ាងខ្ល ីថា ស្ថាន- 
 ទតូ កម្ពជុា បាន ជយួ ដោះ សៃយ 
ជូន ជនរង គៃះ រួចរល់ ហើយ ។

លោក ឌ ីថៃ ហ ូយ៉ា មន្តៃ ីកម្មវធិ ី
ការពារ សទិ្ធ ិពលករ ចណំាកសៃកុ 
នៃ ការ អង្គការ Central បាន 
សទរ ចំពោះ ដំណោះ សៃយ 
ដៃល ពលករ របូ នៃះ ទទលួបាន 
ហើយ រពំងឹថា បញ្ហា របស ់ពលករ- 
ក ម្ព ុជា នឹង តៃវូបាន យក ចិត្ត ទុក - 
ដក់ និង ដោះ សៃយ គៃប់ៗគ្នា 
ដោយ គ្មោន ការរីស អើង។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖«យើង មិន-  
ទាន ់ទទលួបាន ពត័ម៌ន ពៃញ- 
លៃញ ទៃ ថា គត់ ទទួល បាន 
យុត្តិ ធម៌ នៅឡើយ ទៃ ដោយ 
គៃន់តៃ ទទួលបាន ថា មន ការ- 
អន្ត រគមន។៍ ដចូ្នៃះ បើ អាជា្ញាធរ 
កម្ពជុា ឬ ថៃ បាន បំពៃញ កាតព្វ - 
កចិ្ច នៃះ គជឺា រឿង សទរ ចពំោះ 
ការ បំពៃញ ការងារ  ហើយ មួយ 

ទៀត ក៏ដូច ជា អាជា្ញា ធរ ថៃ ដៃរ 
ដៃល តៃូវ តៃ ចាត់ វិធាន ការ»។

បន្ថៃម ពីនៃះ លោក ឌី ថៃ ហូ- 
យ៉ា បាន នយិយ ថា បៃសនិបើ 
ការទាម ទារ នៃះ គៃន់តៃ  ជា ការ - 
សង សណំង ជងំ ឺចតិ្ត នោះ គ ឺមនិ 
គៃប់ គៃន់ នោះទៃ ពៃះ សមត្ថ - 
កិច្ច តៃូវ តៃមន ការអនុវត្ត ទៅ 
តាម ចៃបាប់ ឱៃយ មន បៃសិទ្ធ ភព 

និង  យុត្តធិម៌ដើមៃបី ចៀសវាង ថៅ -  
ក ៃ  ថៃផៃសៃងៗ ទៀត យក ធ្វើជា គរំ ូ
អាកៃកដ់ោយ សអំាង តៃ ខ្លនួ ឯង 
មនអណំាច ផ្នៃក សៃដ្ឋ កចិ្ច  ចង ់
ធ្វើ អ្វ ីកប៏ាន។ «នៃះ គឺជា រឿង មួយ 
អសីល ធម៌ ណាស់ ហើយ បៃើ ហិ ងៃសា 
ដោយ កំរោល យក កំាភ្លើង វាយ- 
កៃបាល នៃះ គ ឺក្នងុនយ័ មើល ងាយ 
មិន គោរព ភពជា មនុ សៃស សោះ» ៕

អោម ប៊ុនធឿន 

ភ្នពំេញៈ រជ រដ្ឋាភបិាល បាន- 
សមៃច ចៃញ អនុកៃឹតៃយ  បង្កើត 
«តបំន ់បៃើបៃស ់ចៃើន យ៉ាង ទលួ- 
ព័ន្ធ តាឡី បឹង ស្នៃហ៍»ស្ថិត ក្នុង ភូមិ-  
សស្តៃ  កៃងុ ពៃវៃង  សៃកុ ស្វាយ- 
អន្ទរ  សៃកុ ពាមរក ៍ នងិ សៃកុ បាភ្ន ំ 
ខៃត្ត ពៃវៃង  ដៃល តបំន់ នោះ មន 
ផ្ទៃ ដី ទំហំ ៣ ៥៥៧ហិកតា។  

ការបង្កើត តបំន ់បៃើបៃស ់ចៃើន- 
យ៉ាង ថ្ម ីនៃះ  ក្នងុ គោល បណំង  ដើមៃបី 
ធាន ការរកៃសា នងិ ការការពារ សោ- 
ភណភព ធម្មជាត ិ បៃពន័្ធអៃកឡូ ូសុ ី 
ជវីចមៃុះ  បរសិ្ថាន  នងិវបៃបធម ៌។ ផ្តល់   
ផលតិផល នងិ សៃវា កម្ម ធម្មជាត ិ
សមៃប់ ការបៃើបៃស់ បៃកប ដោយ 
នរិន្តរភព  រកៃសា លនំងឹ បរសិ្ថាន  ការ- 
ពារ  និង អភរិកៃស ធនធាន ធម្មជាត ិ។ 
នៃះ បើ តាម អនុ កៃឹតៃយ   របស់ រដ្ឋា ភិ- 
បាលចៃញ កាល ព ី ថ្ងៃទ៥ី  កមុ្ភៈ  ស្តពី ី  
ការបង្កើត តបំន ់បៃើបៃស ់ចៃើន យ៉ាង   
ទួលព័ន្ធ តាឡីបឹងស្នៃហ៍  ដៃល ភ្នំ- 
ពៃញប៉ុស្តិ៍ ទទួលបាន ពីមៃសិល មិញ។ 

គោល បណំង សខំាន ់បន្ថៃមទៀត  
រជរដ្ឋាភិបាល  ចង់ បង្កើន តួនទី 
បៃព័ន្ធ អៃកូឡូសុី  សមៃប់ ជា 
ផលបៃយោជន៍ ដល់ សង្គម ជាតិ 
គៃប់ ជំនន់។ បង្កើន  និង ធាន 
ការបៃើ បៃស ់តបំន ់ដ ីសើម បៃកប- 
ដោយ ភព ឈ្លាស វៃ  លើក កម្ពស់ 
ការចលូរមួ  របស ់សហ គមន ៍មលូ- 
ដ្ឋាន  ក៏ដូចជា សធារណ ជន ក្នុង 
ការរួម ចំណៃក ដល់ ការគៃប់ គៃង  

ការការពារ  និង ការអភិរកៃស ជីវ- 
ចមៃុះ  និង ធនធាន ធម្មជាតិ  ក្នុង 
តបំន ់បៃើ បៃស់ ចៃើន យ៉ាង ទលួ- 
ព័ន្ធ តាឡី បឹង ស្នៃហ៍ ផង ដៃរ។ 

 តាម ហ្វៃសប៊ុក របស់ កៃសួង- 
បរិស្ថាន  កាលពី ថ្ងៃទី១៦  កុម្ភៈ  
បញ្ជាក់ថា  តំបន់ បៃើបៃស់ ចៃើន- 
យ៉ាង ទលួពន័្ធ តាឡ ីបងឹ ស្នៃហ ៍នៃះ  
បានផ្តល់ ជាសៃវា កម្ម បៃពន័្ធ អៃក-ូ 
ឡសូុ ី នងិ ធនធាន ធម្មជាត ិយ៉ាង- 
សមៃបូរ បៃប ដៃល គំទៃ ដល់ការ- 
អភិវឌៃឍ សហគមន៍ មូលដ្ឋាន។  

បឹង មន ទឹកជា អចិនៃ្តយ៍ ទាំង 
នៅក្នុង រដូវ បៃំង  និង រដូវ វសៃសា  
ដៃល ផ្តល់ នូវ បៃភព ទឹក សៃច- 
សៃព ដំណាំ កសិកម្ម របស់ បៃជា- 
ពល រដ្ឋ  នងិ សមៃប ់បៃើបៃស ់ក្នងុ 
ជីវភព បៃចាំ ថ្ងៃ។ មន អន្លង់ តៃី 
សខំាន់ៗ   ដៃលជា ទជីមៃក រសន់ៅ  
និង បន្ត ពូជ របស់ តៃី ជា ចៃើន បៃ- 

ភៃទ ។ ជា កន្លៃង នៃសទ ដ ៏សខំាន ់
សមៃប់ បៃជាជន រស់នៅ ជុំវិញ 
តំបន់  ជាកន្លៃង សមៃក កមៃសាន្ត  
នងិ ជាបងឹ បៃវត្ត ិសស្តៃ ដៃល ផៃសារ-  
ភ្ជាប់ ជំនឿ មន ពៃលឹង អរូបិយ 
«អ្នកតា ពន័្ធតាឡ»ី។ នៃះ បើ តាម- 
កៃសួង បរិស្ថាន។

លោក នៃតៃ ភក្តៃ  រដ្ឋលៃខាធកិារ  
នងិជា អ្នក នំពាកៃយ កៃសងួ បរសិ្ថាន  
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ពី មៃសិលមិញ ថា  
ការ រៀបច ំផៃនការ គៃបគ់ៃង អភរិកៃស 
នៅ តបំន ់បៃើបៃស ់ចៃើន យ៉ាង ថ្ម ីនៃះ  
កៃសងួ បរសិ្ថាន នងឹ សហការ ជាមយួ   
បៃជា សហគមន ៍នៅ កន្លៃង នៃ តបំន ់
ទាងំ អស ់នោះដើមៃប ីរៀបច ំនវូ ផៃន- 
ការ អភរិកៃស  អភវិឌៃឍ នអ៍ៃកទូៃស ចរណ ៍ 
ជាបៃយោ ជន ៍សមៃប ់លើក ស្ទយួ 
ជីវភព ពលរដ្ឋ នៅ តំបន់ នោះ។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«យើង នឹង មន 
ផៃនការ កដ៏ចូជា មន កម្លាងំ មន្តៃ-ី 

ឧទៃយានុរកៃស ចុះ លៃបាត  ក៏ដូចជា ឈរ-  
ជើង ការពារ នៅ កន្លៃង តំបន់ ទាំង -  
អស ់ហ្នងឹ ដើមៃប ីទបស់្កាត ់ការទន្ទៃន 
កានក់ាប ់ដ ីនៅ កន្លៃង នោះ  កដ៏ចូជា 
ការបំផ្លិច បំផ្លាញ ទីជមៃក របស់  
សត្វស្លាប។  ពៃះ តបំន ់ហ្នងឹ មន 
សត្វ ស្លាប ចៃើន  នងិ មន ការ ទាក-់ 
ទាញ ភ្ញៀវ ទៃសចរ»។ 

លោក ជា ចរំនី  បៃធាន អង្គការ- 
ថៃ រកៃសា បរសិ្ថាន  នងិ កសកិម្ម  គទំៃ 
ចំពោះ ការសមៃច របស់ រជ រដ្ឋា- 
ភបិាល។ លោក ថា ការបង្កើត តបំន់   
បៃើបៃស ់ចៃើន យ៉ាង ថ្ម ីនៃះបៃ ហៃល-  
ជា រជរដ្ឋាភបិាល ចង ់ចាប ់ផ្តើម បង្កើត   
ភព ជាគរំ ូ សមៃប ់ក្មៃង ជ ំនន ់កៃយ  
កដ៏ចូជា បៃជាពលរដ្ឋ ទទូៅ ចលូរមួ 
ទាងំ អសគ់្នា ក្នងុ កចិ្ច ការពារ បរសិ្ថាន  
កុឱំៃយ មនការ ធ្វៃស បៃហៃស។ ពៃះ 
ការ ប៉ះ ពាល ់រៃចរលឹ ទៅលើ បរសិ្ថាន 
អាច បង្កឱៃយ មន គៃះថា្នាក ់ខា្លាងំ មនិ 
តៃមឹ តៃ ក្នងុ បៃទៃស នោះ ទៃ គ ឺឈន-  
ដល់ ក្នុង តំបន់ ទៀត ផង។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«នៃះ ជាការ ចាប-់ 
ផ្តើម ទៅ ជាគំរូ ដើមៃបី ឱៃយ បៃទៃស 
យើង មើល ឃើញ ផង  ពភិពលោក 
ផង  និង បៃទៃស ជិតខាង យើង 
ផង។ បើ មនិ អ៊ចីងឹ ទៃ  ការរៃចរលឹ  
វា ចៃះតៃ កើន ឡើង ទៀត  ហើយ 
ការការពារ បរិស្ថាន  និង ជីវចមៃុះ 
នៃះ  ខ្ញុ ំមើល ឃើញ ថា  ក្មៃង ជនំន-់ 
កៃយ ហាក ់បដីចូជា ស្ទើរ តៃ បភំ្លៃច 
ទៅ ហើយ។ គត់ គិតតៃ ពី រឿង  
មនបាន  រឿង មហាសៃដ្ឋ ីទៃ  ក្នងុដ-ំ 
ណាក់ កាល ចុង កៃយ នៃះ»៕  

 វ៉ ន   ដារ៉ា   

 បាត ់ដបំងៈ  កម្លាងំ នគរ បាល 
ខៃត្ត បាត ់ដ ំបង  បាន ឆៃក រថយន្ត 
ដឹក ផ្លៃ ឈើ ចៃញ ពី បៃ ទៃស ថៃ 
ចំនួន ២ គៃឿង កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១៥  
ខៃ កុម្ភៈ  ចូល មក កាន់ បៃ ទៃស 
កម្ពុជា តាម រយៈ ចៃក អន្តរ ជាតិ  
ដូង  ពៃំ បៃ ទល់ កម្ពុជា - ថៃ  ស្ថិត 
ក្នុង សៃុក កំ រៀង  ក្នុង ខៃត្ត បាត់ ដំ-  
បង  ក្នុង នោះ ឃាត់ ខ្លួន មនុសៃស 
៤ នក ់ជា ជន សងៃសយ័ ន ំពល ករ 
ចៃញ - ចលូ ដោយ ខសុ ចៃបាប ់ នងិ 
រក ឃើញ ពល ករ ៥ នក់ នៅ ក្នុង 
រថយន្ត ទាំង ២គៃឿង នោះ។ 

 លោក  សឿម   ប៊នុ រទិ្ធ ិ អភ ិបាល- 
រង  និង ជា អ្នក នំពាកៃយ រដ្ឋ បាល 
ខៃត្ត បាត ់ដបំង  ថ្លៃង បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉សុ្ដិ៍  កាល ព ីមៃសលិ មញិ ថា ៖  « ឡាន 
ដឹក ផ្លៃ ឈើ ២ គៃឿង  លួច ដឹក 
ពល ករ ៥ នក ់ កៃយ ការ សរួន ំ
រួច  ពលករ យើង បញ្ជូន ទៅ ធ្វើ 
ចតា្ដា ឡ ីសក័ ហើយ អ្នក បើក ឡាន   
និង ពៃូឡាន ៤នក់ ទៀត  យើង 
កសង សំណុំ រឿង បញ្ជូន ទៅ 
តុលា ការ ដើមៃបី អនុវត្ដ តាម 
ចៃបាប់ » ។ 

 លោក  ស៊មុ  អាត  អន ុបៃធាន 
កៃមុ ការងារ ទនំក ់ទនំង កចិ្ចការ 
ពៃ ំដៃន កម្ពជុា ថៃ  ចៃក អន្តរ ជាត ិ
ដូង  បាន ឱៃយ ដឹង  កាល ពី មៃសិល-  
មិញ ដៃរ ថា  កៃុម ការ ងារ នៅ ពៃំ- 
ដៃន បាន  សហ ការ គ្នា ជា មួយ កង- 
កម្លាំង គៃប់ ផ្នៃក ដើមៃបី  រឹត បន្តឹង  
ការ ចៃញ ចូល តាម ចៃក ពៃំដៃន 

ពិ សៃស     ពិនិតៃយ គៃប់ ឡាន ដឹក- 
ទំនិញ ទាំង អស់ ។   

 លោក ថ្លៃង ថា ៖  « កម្លាងំ យើង 
បាន រឹត បន្តឹង  តៃួត ពិនិតៃយ គៃប់ 
ឡាន ចៃញ ចូល ទំាង អស់  ចណំៃក 
នៅចៃក របៀង កង កម្លាំង យើង គ ឺ  
នៅ បៃចំា ការ គៃប់ ចៃក ទំាង អស់ » ។   

 លោក   ប៊ុន រិទ្ធិ  អ្នក នំ ពាកៃយ រដ្ឋ- 
បាល ខៃត្ត បាត ់ដបំង  បាន ឱៃយ ដងឹ 
ថា  កន្លង មក នគរ បាល  ឃាត ់ខ្លនួ 
មៃខៃយល់ ដៃល នំ ពលករ ចៃញ -ចលូ  
ចៃក ពៃ ំដៃន ខសុ ចៃបាប ់បាន ១១ 
នក ់  ហើយ ក្នងុ នោះ បាន កសង 
សំណុំ រឿង បញ្ជូន ទៅ តុលា ការ 
៩ នក់ ។ 

 លោក   សឿម  ប៊ុន រិទ្ធិ  បាន ឱៃយ 
ដឹង ថា  កាល ពី មៃសិល មិញ នៃះ  
លោក  ងនួ  រតនៈ  អភបិាល ខៃត្ត 
បាត ់ដបំង  នងិ លោក  សម  វណ្ណ- 
វីរៈ  បៃធាន ន យក ដ្ឋានសន្តិ សុខ ផ្ទៃ- 
ក្នុង  នៃ អគ្គ ស្នង ការ នគរ បាល- 
ជាតិ បាន ដឹកនំ កិច្ច បៃជុំ  ដើមៃបី 
រតឹ បន្តងឹ បន្ថៃម  នងិ ចាតវ់ ិធានការ 
ថ្មីៗ  ទប់ ស្កាត់ ការ លួច ឆ្លង ដៃន 
ខសុ ចៃបាប ់របស ់ពល ករ  នៅ ក្នងុ 
ភូមិ សស្តៃ សៃុក កំរៀង  ភ្នំពៃឹក  
នងិ សៃកុ សពំៅ លនូ  ខៃត្ត បាត-់ 
ដំបង ផង ដៃរ ។  លោកថា  ក្នុង 
កចិ្ច បៃជុ ំមៃសិល មញិ នៃះ  ឯក ឧត្ដម 
អភ ិបាល ខៃត្ដ បាន ដកប់ទ បញ្ជា 
ឱៃយ កង កម្លាំង បញ្ជា ការឯក ភព 
ខៃត្ដ ទាងំ អស ់ ពងៃងឹ ការ រតឹ បន្តងឹ  
ការ ចៃញ ចូល តាម ចៃក នន 
បន្ថៃម ទៀត  និង តៃូវ ឈរ ជើង រួម-
គ្នា   លើ បញ្ហា មិន បៃកៃ តី ៕

កិច្ច  ពិភាកេសា រក ដំណោះ សេយ ជូន ពល ករខ្មេរ រង គេះ   ។ រូប ស្ថាន ទូត ខ្មៃរ នៅ ថៃ 

ហ្វងូសត្វស្លាបនៅបឹងស្នេហ៍ ខេត្តពេ វេង  ។ រូបថត កៃសួងបរិស្ថាន

រដ្ឋាភិបាល បង្កើតតំបន់ប្រើប្រស់ច្រើនយ៉ាងទួលព័ន្ធ- 
តាឡី បឹងស្ន្រហ៍ នៅក្រងុ-ស្រកុចំនួន៤ ន្រខ្រត្តព្រវ្រង

នគរបាល ឃាត់ ខ្លនួ ម្រខ្រយល់៤នាក់
ដឹក ពលករ ខុស ច្របាប់បញ្ជនូទៅតុលាការ

តំណាង ស្ថាន ទូត ខ្ម្ររ នៅ ថ្រ បានរក  យុត្តធិម៌ ឱ្រយពល ករ ខ្ម្ររ ម្នាក់ ដ្រល ត្រវូ ថៅ ក្រ ថ្រ ប្រើ កំាភ្លើ ងវ៉្រ ប្រក ក្របាល
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តពីទំព័រ  ១...បៃគល់ រថ យន្ត ជូន 
ស្នងការ ដ្ឋាន នគរ បាល រាជ ធានី-ខៃត្ត 
កាល ពថី្ងៃ ទ១ី៦ ខៃកមុ្ភៈ លោក ស ខៃង 
បាន ថ្លៃង ថា កំណៃ ទមៃង់ នា ពៃល នៃះ 
ដើមៃប ីតមៃង ់ទសិ នគរ បាល របស ់យើង ឱៃយ 
មាន វិជ្ជា ជីវៈ  ល្អ មាន ជំនាញ ស្មោះ តៃង់ 
នឹង ការ ងារដើមៃបី កសាង យុត្តិធម៌ ក្នុង 
សង្គម។ 

លោក ថា៖«យើង បាន ធ្វើ ការ កំណៃ - 
ទមៃង់ ជ បន្ត បនា្ទាប់ រួច ហើយ ការ កៃ - 
ទមៃង់ វា អត់មាន ទីបញ្ច ប់ ទំាង រឿង ឋានន្តរ-  
សក័្ដ ិកណំៃ ទមៃង ់កៃប ខណ័្ឌ រឿង បណ្តុះ 
បណ្តាលរឿង កៃមសលីធម ៌វជិ្ជា ជវីៈ នគរ- 
បាល»។ លោក ក៏បាន  ណៃ នាំ ដល់ មនៃ្តី 
នគរ បាល  ឱៃយចៀស វាង ការបៃពៃឹត្ត 
កំហុស ធ្ងន់ ធ្ងរ ដូច ទៅ នឹង ករណី លោក  
គមឹ   ពន្លក   អធ ិការ នគរ បាល សៃកុ ករំៀង  
ដៃល តៃូវ បាន ដក ហូត ឋានន្តរ ស័ក្ដិ   
និង បណ្ដៃញចៃញ ពី កៃ ប ខ័ណ្ឌ មន្តៃី 
នគរបាល ជតិ   ពាក់ ព័ន្ធ  នឹង ករណី  
សងៃស័យ ដោះ លៃង មៃ ខៃយល់  ដៃល នំា 
ពលករ ទៅ  បៃទៃស ថៃ ខុស ចៃបាប់។  នៃះ 
ជករណី មយួ នៃ កណំៃ ទមៃង ់នគរ បាល 
ជតិ កម្ពុជ។   

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា ៖«បទ ពិសធ 
អ ធិការ នគរបាល សៃុក កំរៀង ជ បទ- 
ពិសធ មួយ គាត់ ធ្វើ ការ រំលោភ លើ វិជ្ជា - 
ជីវៈ របស់ គាត់ រំលោភ លើឋានា នុកៃម 
ដៃល គាត់ មិន ខ្ចី រាយ ការណ៍ ឱៃយអ្នក ណ 

គាត់ សមៃច ខ្លួន គាត់ គឺ ខុស»។ នៃះជ 
បទ ពិសធ មួ យ ដៃល នគរបាល ទាំង- 
អស់ គា្នាតៃូវ ការ សិកៃសា រៀន សូតៃ ហើយ 
ក៏ដូច ជ កញ្ចក់ សមៃប់   ទំាង អស់ គា្នា ឆ្លះុ - 
បញ្ចាំង ផង ដៃរ។ 

លោក  គូស បញ្ជាក់ ថាការ ចូល បមៃើ - 
ការ ជ ប៉ូលិស តៃូវ មាន លក្ខណសមៃបត្តិ 
និង គោរព វិន័យ ឱៃយ បាន ខ្ជាប់ ខ្ជួន សៃប - 
តាម កំណៃ ទមៃង់ នគរ បាល ជតិ កម្ពជុ ។ 
ឧទា ហរណ៍ ប៉ូលិស តៃូវកាត់ សក់ ខ្លី 
ហើយ កុឱំៃយ ដុះ កៃបាល ពោះ។ ឧទា ហរណ ៍
គាត់ ១, ៦៥ ម៉ៃតៃ ទម្ងន ់យ៉ាង ចៃើន 
បផំតុ ៧០ គឡី ូកៃម  លើស ពនីៃះ ហៅ ថា  
ធាត់ ខុស ចៃបាប់ តៃូវ ទទួល ពិន័យ ដក  - 
ពិន្ទុ ដក ស័ក្ដិ ជដើម ។  

លោក បន្ថៃម ថា ៖«ចូល ធ្វើបូ៉លិស តៃវូ - 
តៃមាន វិន័យនិងខុសពី បៃជជនបើ យើ ង  
ជ បៃជជន រឿង ផៃសៃង មួយ ទៀត តៃបើ 
យើង ជបូ៉លិស ខុស គា្នាតៃង់ ណខ្លះ?បៃជ   - 
ជន អតម់ាន សទិ្ធកិាន ់កាភំ្លើង ទៃ សមៃប ់ 
ចៃបាប់ សៃកុ យើង តៃ បូ៉លិស មាន សិទ្ធ ិកា ន់ 
ឬ ធ្វើបៃតិបត្តិ ការ បង្កៃប បទ ល្មើស » ។ 

នៅ ក្នងុ ឱកាស នោះដៃរ លោកស ខៃង 
ក៏បាន ធ្វើការ ណៃនាំ ដល់ស្នង ការ នគរ- 
បាល ខៃត្ត  តៃវូមាន វិធាន ការយក ចិត្ត ទុក - 
ដកក់សាង ប៉សុ្តិ៍ នគរបាលប៉សុ្តិ៍ រដ្ឋបា ល 
និង ឃុំ-សងា្កាត់ និង កសាង អធិការ ដ្ឋាន 
នគរ បាល ឱៃយទៅ ជ កមា្លាំង មូល ដ្ឋាន 
ដើមៃបី បង្កៃប បទ ល្មើស ក៏ដូច ជ គៃប់ គៃ ង 

សភាព ការណ៍ សន្តិសុ ខ សណ្តាប់ធា្នាប់ 
ក្នុង សៃុក ភូមិ។ លោក ថា៖ «បើ កមា្លាំង 
នៃះ វារងឹ មា ំគ ឺសន្តសិខុ សមៃប ់ទទូាងំ- 
បៃទៃស គឺមាន ហើយ តៃបើ មិនរឹង មាំ 
មានការ ប៉ះពាល់ដ ល់ ស ន្តិ សុខ ទូទាំង- 
បៃទៃស។ ដូច្នៃះ ហើយ យើង តៃូវ គិត ថា 
ការ បំពាក់ សមា្ភារ ការ បណ្តុះ បណ្តាល 
មធៃយោបាយ ធ្វើកា រការ លើក ទកឹ ចតិ្ត ការ- 
ដក់ ពិន័យ ធ្វើ ម៉ៃច ក្នុង គោល ដៅ ឱៃយ 
អធិការ នគរ បាល ហើយ និង ប៉ុស្តិ៍នគរ- 
បាល ខ្លាំង»។  

 ជ មយួ គា្នា នៃះ  លោក ស ខៃង កប៏ាន 
កៃើន រំឭក ដល់ ស្នង ការ នគរបាល រាជ - 
ធានី-ខៃត្ត ដៃល ទទួល រថ យន្ត តៃូវ យក 
ទៅ បៃើបៃស ់ឱៃយ ចគំោល ដៅ នងិ បពំៃញ 
តួនាទី ភារ កិច្ច ដើមៃបីប មៃើផល បៃយោជ ន៍ 
សាធា រណៈ មិន មៃន សមៃប់ បមៃើ 
បុគ្គល ណ មួយ ឬយក ទៅ បៃើបៃស់ 
សមៃប់ ដឹក ទំនិញ រត់  ព ន្ធ ឡើយ ។

លោក ឈឿន សុចិត្ត ស្នង ការ នគរ បា ល 
ខៃត្ត កណ្តាល  ដៃល ឡើង ទទួល ស 
រ ថយន្ត ក្នងុ ពធិនីោះ បាន ថ្លៃង ថា លោក 
នឹង យក រថយន្ត នោះ ទៅ បៃើបៃស់ ឱៃយ 
ចំគោល ដៅនិង មាន បៃសិទ្ធ ភាព សមៃ ប់ 
ផល បៃយោជន៍ សាធារ ណៈ។ លោក ថា 
លោក ស ខៃង  បាន បៃគល់ រថយន្ត  ដល់  
អធិការដ្ឋាន នគរបាល ខៃត្ត កណ្តាល 
មាន   ៤ សៃកុ (រថ យន្ត ៤ គៃឿង) គ ឺ សៃកុ  
អង្គ ស្នួល សៃុក មុខ កំពូល សៃុក សា្អាង  

និង សៃុក ល្វា ឯម។ លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ 
«យើង នឹង យក ឡាន នៃះ  ដើមៃបី ទៅ 
បមៃើដល់ ការងារ ការពារ សន្តិ សុខ សា - 
ធារណៈ របស់ បៃជព លរដ្ឋ  តាម តមៃវូ កា រ  
ជក់ ស្តៃង គៃប់ រូប ភាព ធ្វើយ៉ាង ម៉ៃច  
ដើមៃបី បមៃើដល់ ការងារ សន្ត ិសុខ សាធា - 
រណៈ  ជូនដ ល់ប ង ប្អូន បៃជពលរដ្ឋ នៅ 
តាម មូល ដ្ឋាន នីមួយៗ នៃ សៃុក ទាំង ៤ 
នៃះ» ។ លើស ពី នៃះ លោក  នឹង ខិតខំ អនុ - 
វត្ត កិច្ចការ មនៃ្តី ប៉ុស្តិ៍ នគរបា ល ឡើង វិញ 
បន្ថៃម ទៀត ដើមៃបី  ឈា ន ដល់ការ បមៃើ 
សៃវា ដល់   បៃជ ពលរដ្ឋ ឱៃយ មាន បៃសិទ្ធ- 
ភាព  សៃប តាម គោល នយោបាយ  ភូមិ 
ឃំុ -សងា្កាត់ មាន សុវត្ថ ិភាព ទំាង ៧ ចំណុ ច  
ដៃល រដ្ឋាភិបាល បាន ធ្វើ ការ សមៃួល 
នាពៃ ល ថ្មីៗ នៃះ។ 

លោក ស ខៃង ក៏បាន ណៃនំា ដល់ រដ្ឋ - 
បាល ថា្នាក់ កៃម ជតិ  តៃូវ យក ចិត្ត ទុក- 
ដក ់ធ្វើដោយ ផ្ទាល ់ជមយួ បៃជ ពល រដ្ឋ 
និង ផ្តល់ សៃវា សាធា រណៈ ឱៃយ បាន ល្អ - 
បៃសើរ ដើមៃបី បង្ក លក្ខណៈ ងាយ សៃួល  
ដល់ ពល រដ្ឋ ក្នុង មូល ដ្ឋាន ។ 

លោក  បាន បន្ថៃម ថា៖ «គោល នយោ - 
បាយ ភមូ ិ ឃុ ំ សងា្កាត ់មាន សវុត្ថភិាព តៃវូ 
ផ្តល់ សៃវាសាធា រណៈ ឱៃយបាន ល្អ ដៃល ជ 
សៃវា តមៃវូ ការ ចំាបា ច់ដូចជ អត្ត សញ្ញា  ណ -   
ប័ណ្ណ បៃជ ជន គៃប់ រូប តៃូវ មាន តៃ អត់- 
មាន ចុះឈ្មោះ បោះឆ្នាត មិន កើត ចុះ 
ឈ្មោះ ចូល រៀន ក៏មិន កើត ធ្វើលិខិត  
ឆ្លង ដៃន ក៏មិន កើត។ បង្កើត សមាគ ម 
អង្គការ កៃ រដ្ឋាភិបាល តៃូវ មាន អត្ត - 
សញ្ញាណ ប័ណ្ណ៕

លោក ស ខេង ណេនំា ដល់ ...

រថយន្ត ដែល តែវូ បែគល់ ជូន ដល់ ស្នង ការ ដ្ឋាន នគរបាល ពីមែសិល មិញ   ។ រូបថត ហុង មិនា 
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ចា ង��  ង និង អគ� នា យក 
លី �ៃសៃង

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

អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង កា រ�និពន�  
សូ វិសា ល

អនុ�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន
ផ ក់ សា� ងលី

កា រ�និពន� រង ព័ត៌មា ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, �ៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រ�និពន�  ព័ត៌មា ន �េដ�  កិច្ច  
ម៉ៃ គុណមករា 

កា រ�និពន�  រ ងព័ត៌មា ន �េដ�  កិច្ច  
រា៉ា ន់ រីយ 

កា រ� ន ិពន�  ព័ត៌ មា ន អន្ត រ� តិ 
បៃ  ក់ សា យ

កា រ�និពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

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

កា រ�និពន�   រងព័ត៌មា នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌មា នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

កា រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌មា ន� ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម �ៃង  

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

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

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

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា៉ា សុី
កា រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
�� 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  សា វា ៉ាតឌី, ជំុ  សុគន្ធី, 
ដាញ់ បូរា៉ត់, ថាន វាសនា

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

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

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

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

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

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

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

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

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

នា យិកា ហិរញ� វត� ុៈ �� ង តា ំងម៉ៃង
�េ � នគណ�េយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌មា នវ�ទេ�  និងរចនា �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

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

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យ�ៀមរ ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

អោម ប៊ុនធឿន 

ភ្នពំេញៈ បៃជា ពលរដ្ឋ នៅភមូ ិមានជយ័  
សង្កាត ់ស្ទងឹ មានជយ័ ទ១ី  ខណ្ឌ មានជយ័  
ដៃល រស់នៅ ជិត កន្លៃង កសិដ្ឋាន ចិញ្ចឹម 
រយុ  ប៊អីៃស អៃហ្វ (BSF Farm)  បានឱៃយ- 
ដងឹថា  ទតីាងំ កសដិ្ឋាន ចញិ្ចមឹ រយុ ១កន្លៃង 
នៃះ  មានការជះ ក្លនិ មនិល្អ នា ំឱៃយ ពកួ គាត ់
ពបិាក ក្នងុ ការរស ់នៅ  ប៉នុ្តៃ កៃយ អាជា្ញាធរ 
ចុះ ពនិតិៃយ ដល់ កន្លៃង ទើប ក្លិន ស្អុយ តៃូវ- 
បាន កាត់ បន្ថយ។ 

អ្នកសៃ ីម៉ៃង ជ ូ ជាអ្នក លក ់គៃឿង ទៃស 
មា្នាក់ នៅកៃបៃរ កសិដ្ឋាន នោះ បានថ្លៃងថា  
បៃមាណ រយៈពៃល ជាង កន្លះ ខៃ មក នៃះ  
ក្លិន ស្អុយ ដៃល ធ្លាប់តៃ ភាយ ចៃញ ពី 
កសិកដ្ឋាន ចិញ្ចឹម រុយ  បានធូរ សៃបើយ 
ឡើង វញិ  ប៉នុ្តៃ មនិទាន ់បានឈប ់ជះ ក្លនិ 
ទាងំ សៃងុ នោះ ទៃ  នៅ មាន ភាយ មក ម្តងៗ  
តៃ មិន ប៉ះពាល់ ខ្លាំង ដូច កាល ពី មុន។ 

អាជីវករ រូបនៃះ ថ្លៃងថា ៖«ឥឡូវ វា គៃន់ 
ជាង មុន  កាល សារ មុន ស្អុយ ពៃញ ភូមិ 
ដៃរ ហ្នងឹ។ ស្អយុ ដៃក អត ់បាន ទៃ  មា្នាក់ៗ  
បទិ តៃ កៅ អៀក ទៃ  ហើយ ខ្ញុ ំអ្នកលក ់នៅ 
កៃបៃរ ហ្នងឹ អ៊ចីងឹ  មៃ្ង៉ៗ  ខ្ញុ ំឈ ឺកៃបាល រហតូ។ 
ឥឡូវ បៃហៃល គាត់ មាន បច្ចៃកទៃស អី 
យ៉ាង ម៉ៃច  ធ្វើឱៃយ លៃង សវូ ធុ ំក្លនិ  អា ហ្នងឹ 
ខ្ញុំ មិន ដឹង ដៃរ»។ 

អ្នកសៃី សុង ខៃង  ពលរដ្ឋ មា្នាក់ ទៀត  
ដៃលនៅ កៃបៃរ នោះ បានឱៃយ ដងឹថា  កាលព ី
មុន ដំបូង មាន ក្លិន ស្អុយ ជាប់ រាល់ ថ្ងៃ  តៃ 
កៃយ មក បៃជា ពលរដ្ឋ នៅ កៃបៃរៗ នៃះ 
នាគំា្នា ត្អញូត្អៃរ បៃប ់មា្ចាស ់កសដិ្ឋាន ជាបន្ត- 
បនា្ទាប់។ កៃយ មក ក៏ សង្កៃត ឃើញ ថា  
លៃង សវូមាន ជះ ក្លនិ មនិល្អ  កៃយ ពៃល 
ថ្មីៗ នៃះ  អាជា្ញាធរ មូលដ្ឋាន ចុះ មក ធ្វើ- 
ការណៃ នាំ ដល់ មា្ចាស់ កសិកដ្ឋាន។  

អ្នកសៃ ីនយិយថា ៖«ការធ ំកុ្លនិ នៃះ វា 
មិន អី ទៃ  គៃន់តៃ ធុំ ក្លិន។ អ៊ីចឹង ទៅ  វា 

ពបិាក រស ់នៅ ចៃះតៃ បៃប់ៗ  គាត ់អ៊ចីងឹ- 
ទៅ។ តៃ កៃយ អាជា្ញាធរ ចុះ មក ម្តង  លៃង- 
សូវ ធុំ ក្លិន ទៅ  អាហ្នឹង វា តាម ខៃយល់ ទៃ។ 
ខៃយល ់បក ់ព ីខង ណា  វា ធុ ំខង ហ្នងឹ  ហើយ 
អ្នក ណា នៅ ជតិ អ្នក ហ្នងឹ ធុ ំក្លនិ  អ្នក ឆ្ងាយ 
គៃ មិន សូវ ប៉ុនា្មាន ទៃ»។ 

សៃដៀង គា្នាដៃរ  អ្នកសៃ ីរា៉ា សៀង  បានថ្លៃង 
ថា  ការជះ ក្លិន ស្អុយ ក្នុង ពៃល កន្លងមក 
មិនទាន់ មាន ជះ ឥទ្ធិពល ធ្ងន់ធ្ងរ  ដល់ 
សុខភាព បៃជា ពលរដ្ឋ ទៃ។ បញ្ហា សំខន់ 
គ ឺនាឱំៃយ មាន ការពបិាក រសន់ៅ  ពៃះ ធ ំក្លនិ 
ស្អុយ  និង មាន រុយ ចៃញ មក រំខន។ 

«វា រាង ស្អុយ  ស្អុយ ឡើង ជូរ អ៊ីចឹង ទៅ 
ណា!  ហើយ វា មាន រុយ មាន អី  អ៊ីចឹង ទៅ 
នៅ អត់ ចង់ បាន ទៃ។ តៃ ខ្ញុំ ចៃះតៃ សៃកៗ 
ឱៃយ ដៃរ ហ្នឹង ថា ធំ ុក្លិន។ អ៊ីចឹង ការធំ ុក្លិន នៃះ 
ដចូ អត់ ទាន ់មាន បញ្ហា អ ីធ្ងនធ់្ងរ  កើតជា ជងំ ឺ
អ ីផៃសៃងៗ ទៃ  គៃនត់ៃ វា ធំកុ្លនិ ជរូ ខ្លាងំ អ៊ចីងឹ- 
ទៅ  ទាំង យប់ ទាំង ថ្ងៃ យើង ពិបាក រស់ នៅ  
ប៉ុន្តៃ ប៉ុនា្មាន ថ្ងៃ ចុង កៃយ នៃះ  ដូច អត់ អី 
ផង»។ នៃះ  បើ តាម  អ្នក សៃី រា៉ា សៀង។ 

លោក ទឹម រ័ត្ន  អ្នក បច្ចៃកទៃស នៅ 
កសិដ្ឋាន  BSF Farm  បានឱៃយ ដឹងថា  

ការចញិ្ចមឹ សត្វ រយុ នៃះ  មនិ ប៉ះពាល ់ដល ់
បរិសា្ថាន នោះ ទៃ។ ផ្ទុយ ទៅវិញ វា បាន- 
ជួយ ទៅ ដល់ បរិសា្ថាន ទៀត ផង  ពៃះ 
ការចិញ្ចឹម រុយ នៃះ នឹង ជួយ កាត់បន្ថយ 
ការបោះ ចោល កាក សណំល ់ស្អយុ រលយួ 
ផៃសៃងៗ ជាចៃើន យ៉ាង  ដចូជា  បន្លៃ  ផ្លៃឈើ 
គៃប់ មុខ ជា ដើម។  

«បើ នយិយ ឱៃយច ំទៅ ផ្នៃក បរសិា្ថាន វា ជយួ 
បានចៃើន ទៅ លើ បរសិា្ថាន ខង កាក សណំល ់
រលួយ គៃប់ បៃភៃទ។ តៃ បើ រឿង ប៉ះពាល់ 
ដោយ ក្លនិ អី  កាលណា ដៃល យើង បៃមលូ 
កាក សំណល់ បន្លៃ ផ្លៃ ឈើ មក គរ ទុក យូរ 
អាហ្នងឹ វា អាច នងឹ មាន ក្លនិ ខ្លះ។ ប៉នុ្តៃ នៅ ពៃល   
យើង កិន បំប្លៃង បន្ថៃម វត្ថុ ធតុ ដើម យើង 
ទៅ វា អត ់មាន បញ្ហា ក្លនិ ចោទ ទៃ»។ នៃះ បើ 
តាមការ អះអាង របស់ លោក ទឹម  រ័ត្ន។

បើ តាម លោក រត័្ន  ការចញិ្ចមឹ រយុ នៃះ មាន 
បៃយោជន៍ ចៃើន សមៃប់ អ្នក កសិកម្ម  
ជាពិសៃស អ្នក ចិញ្ចឹម សត្វ  ដៃល តៃូវការ 
ផលតិ ចណំ ីសមៃប ់សត្វ  ដចូជា  តៃចៀកកា ំ 
មាន់  ទា  និង តៃ ីគៃប់ បៃភៃទ ជាដើម។  លោក 
បញ្ជាក ់ថា  រយុ  នងិ ដង្កវូ មាន បៃតូៃ អុនី ខ្ពស ់
ដៃល ជយួ ឱៃយ សត្វ ឆប ់ធ ំ សៃបៃក រោម ភ្ល ឺរលោង  

ឆ្អឹង រឹងមាំ  ខ្លាំងកា្លា  មិន ងយ មាន ជំងឺ ។ 
លោក និយយថា ៖«រុយ ដៃល យើង 

ចញិ្ចមឹ នៃះ  គៃ ហៅ ថា រយុ  Black soldier 
fly  គឺ រុយ បៃូតៃអុីន  គឺ វា អត់មាន ទៅ ប៉ះ- 
ពាល ់ដល ់សខុ ភាព មនុសៃស  ឬ ក៏ អ ីទៃ  ហើយ 
ដង្កវូ  គ ឺយើង ចញិ្ចមឹ សមៃប ់ជា ចណំ ីសត្វ។ 
រឯី កាក សណំល ់ដៃល សល ់ព ីដង្កវូ ហ្នងឹ គ ឺ
យើង អាចធ្វើ ជា ជី កំប៉ុសដ៏ ល្អ»។ 

លោកសៃី សឹង មុំ  ចៅ សង្កាត់ ស្តីទី  នៃ 
សង្កាត់ ស្ទឹង មានជ័យ ទី១  បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ ព ីមៃសិលមញិ ថា  ជុវំញិ រឿង  ភាយ ចៃញ 
ក្លិន មិន ល្អ ប៉ះពាល់ ដល់ ការរស់នៅ របស់ 
បៃជាពលរដ្ឋ  នៅកៃបៃរ កសដិ្ឋាន ចញិ្ចមឹ រយុ នៃះ  
អាជា្ញាធរ បានហៅ ភាគី អ្នក ប្តឹង មា្នាក់  និង 
មា្ចាស ់កសដិ្ឋាន ទៅ បៃជុ ំនៅ សាលា រាជធន-ី 
ភ្នពំៃញ  នងិ បានសមៃប សមៃលួ គា្នា រចួរាល ់
ហើយ កាលពី ថ្ងៃទី១៥  ខៃកុម្ភៈ។ 

លោកសៃ ីថ្លៃងថា ៖«កាល ព ីមៃសិលមញិ នៃះ  
គៃ បានទៅ សមៃប សមៃលួ គា្នា  ដោះសៃយ 
គា្នា រួចរាល ់អស ់ហើយ  អត់ មាន បញ្ហា អ ីទៀត 
ទៃ។ អ្នក ប្តងឹ ហ្នងឹ មានតៃ មា្នាក ់ទៃ  ពៃះ ពមីនុ   
វា មាន អ៊ចីងឹ មៃន។ ដល ់ឥឡវូ នៃះ គៃ ហ៊មុពទ័្ធ 
បានល្អ  ហើយ មៃយ៉ាង ទៀត  កន្លៃង ហ្នឹង គៃ 
ជិត ប្តូរ ទីតាំង ទៅ កៀន សា្វាយ ហើយ»។ 

លោក សៅ សៃន សណំាង  មា្ចាស ់កសដិ្ឋាន 
ចញិ្ចមឹ រយុ  BSF  ដៃលបាន ទៅចលូ រមួ ក្នងុ 
កចិ្ចបៃជុ ំនោះ  ឱៃយដងឹថា  អាជា្ញាធរ បាន សាទរ 
ចំពោះ ការចិញ្ចឹម រុយ ក្នុង កសិដ្ឋាន នៃះ។ 
ប៉នុ្តៃ តៃវូ ធ្វើយ៉ាង ណា តៃវូមាន បច្ចៃកទៃស  
កុំឱៃយ មាន ក្លិន ភាយ ចៃញ ប៉ះពាល់ ដល់ 
ការរស់ នៅ របស់ បៃជាពលរដ្ឋ។ 

លោក បៃបថ់ា ៖«កចិ្ចបៃជុ ំបាន លទ្ធផល 
ល្អ ណាស ់បង។ ឯកឧត្តម [ខង អាជា្ញាធរ] 
លោក គាំទៃ ឱៃយមាន ការចិញ្ចឹម ឱៃយ បាន- 
ចៃើន។   លោក រកី រាយ ពៃះ វា ជយួ បរសិា្ថាន 
ចៃើន   ហើយ លោក ណៃនា ំធ្វើ យ៉ាងណា 
ឱៃយល្អ  កុឱំៃយ ប៉ះពាល ់ដលអ់្នក ជតិខង  កុឱំៃយ 
មាន ក្លិន  ដោយ បច្ចៃកទៃស»៕  

 វ៉ន   ដា រ៉ា   

 កំពង់ ចាមៈ  កៃសួង អប់រំ  
យវុជន  នងិ កឡីា  នងិ អាជា្ញាធរ- 
ជាតិ បៃយុទ្ធ បៃឆំង គៃឿង ញៀនបាន  
សហ ការ ជា មួយ អង្គការ ភ្លៃន 
អន្តរ ជាតិ  កម្ពជុា   បើក វគ្គ បណ្តះុ- 
បណា្តាល គៃូ ឧទ្ទៃស ថា្នាក់ ជាតិ 
ចំនួន  ២៧ នាក់  ដើមៃបី  បងៃៀន 
អ ំព ីការ បង្ការ  ការ គៃះ ថា្នាក ់បង្ក 
ដោយ  ការ  បៃើ បៃស់ គៃឿ ង ញៀន 
ខុស ចៃបាបទ់ៅ ដល ់កៃមុ គោល ដៅ 
នៅតាម គៃះឹសា្ថាន សិកៃសា នានា ។

ការ បើក វគ្គ បណ្តុះ បណា្តាល 
នៃះ ធ្វើ ឡើង កៃម អធិបតី ភាព 
លោក មាស  វីរិទ្ធ  អគ្គ លៃខ- 
ធិការ នៃ អាជា្ញាធ រ ជាត ិបៃយទុ្ធបៃ-  
ឆងំ គៃឿង ញៀន  នងិ លោក សៃ ី 
សឿ  សជុាតា  អន ុរដ្ឋ លៃខ ធកិារ  
នៅ កៃសួង អប់រំ  មនៃ្ដី អប់រំ ខៃត្ដ  

រួម នឹង សិកា្ខា កាម ចំនួន  ២៧ 
រូបនៅ មន្ទរី អប់រំ  យុវជន  និង កីឡា  
ខៃត្ត កពំង ់ចាម  កាលព ីថ្ងៃទ ី១៥ 
ខៃ កុម្ភៈ  ។ 

លោក  មាស  វិរិទ្ធ  ថ្លៃង ថា  បញ្ហា 
ការ ផលតិ គៃឿង ញៀន សយំោគ 
ពីគី មី ផៃសំ នៅតៃមាន ការ កើន ឡើង ។ 
ការ បើក វគ្គ បបំន៉ គៃ ូឧទ្ទៃស ថា្នាក ់
ជាតិ នៅ ពៃល នៃះ  គឺសៃប នឹង 
យទុ្ធ សាសៃ្ត  របស ់ អាជា្ញាធរ ជាត ិ
បៃយុទ្ធ បៃឆំង គៃឿង ញៀន  
ដៃល ចង់ ឱៃយ គៃប់ កៃសួង -សា្ថាប័ន  
តៃវូ បន្ត ខិត ខំប ណ្តះុ បណា្តាល ជន 
បង្គោល  គៃ ូប ង្គោល  ដើមៃប ីពងៃកី 
ការងរ ផៃសព្វ ផៃសាយ ដល់ បៃជា- 
ពល រដ្ឋ ទូ ទៅ ឱៃយ បាន យល់ ដឹង 
ការ ចៀស ចាក ឆ្ងាយ មនិ ទៅ ជតិ 
គៃឿង ញៀន ដៃល នំា ឱៃយ មាន 
មហន្ត រាយ ដល់ ខ្លួន ឯង  កៃុម 
គៃួសារ  និង សង្គម ជាតិ ។

លោក   យី   គីម ថាន   នាយក- 
រង បៃចាំ បៃទៃស ផ្នៃក កម្ម វិធី នៃ 
អង្គកា រ ភ្លៃន អន្តរ ជាតិ កម្ពុជា  
ថ្លៃង កាល ពមីៃសិល មញិ ថា  កន្លង 
មក នៃះ គ ឺមាន បញ្ហា នងិ ការ ចាប ់
អារម្មណ៍ ចៃើន ទាក់ទង  រឿង 
គៃឿង ញៀន នៅតាម សាលា រៀន  
ពិសៃស មាន ការ ប៉ះពាល់ ដល់ 
សិសៃស ដៃល កំពុង សិកៃសា ផ្ទាល់ ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖ « យើង ឃើញ 
ថា  បញ្ហា នៃះ  គឺ កើត ឡើង ដោយ- 
សារ ការ មនិ ទាន ់យល ់ដងឹ របស ់
កុមារ  និង សិសៃស   ឱៃយ ចៃបាស់  អំពី 
ផល ប៉ះ ពាល់  នៃ ការ បៃើ បៃស់ 
គៃឿង ញៀន ចំពោះ  សុខភាព   
ការ សិកៃសា  និង អនា គត របស់ 
សសិៃស។  ដចូ្នៃះ អង្គការ យើង បាន 
ពិភា កៃសា ជា មួយ  កៃសួង អប់រំ  
ដើមៃប ីចលូ រមួ ចណំៃក ក្នងុ ការ កាត-់ 
បន្ថយ ចំនួន សិសៃស ពីការ បៃើ- 

បៃស់ គៃឿងញៀន នៃះ  »។ 
 លោក   គីម ថាន  បាន ឱៃយដឹង 

ថា  ដើមៃបី ឱៃយ សសិៃស បាន យល ់ដងឹ 
ពផីល ប៉ះពាល ់នៃ ការ បៃើ បៃស ់
គៃឿង ញៀន គឺ តៃវូ បណ្តះុ បណា្តាល  
ចណំៃះ ដងឹ នៃះ ដលគ់ៃូ បងៃៀន  
ដូច្នៃះ ទើប អង្គការ បាន ចូលរួម 
បោះពមុ្ព សៀវភៅ ស្ដ ីអពំ ី  «ការ-
បង្ការ  ការ ទប់ សា្កាត់ គៃះ ថា្នាក់ 
បង្ក ដោយ  ការ  បៃើ បៃស់ គៃឿ ង-  
ញៀន ខុស ចៃបាប់ »  សមៃប់ ធ្វើ 
ការ បណ្តុះ បណា្តាល គៃូ បងៃៀន 
នងិទកុ ជា មៃរៀន លម្អតិ សមៃប ់ 
ជា មូល ដ្ឋាន ក្នុង  ការ រៀន   និង  
បងៃៀន ។   

លោក សៃ ី សឿ  សជុា តា  បាន 
ថ្លៃង បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ កាល- 
ពីមៃសិល មិញ ថា  អាជា្ញាធរ ជាតិ 
បៃយទុ្ធ បៃឆងំ គៃឿង ញៀន  នងិ 
អង្គការ ភ្លៃន អន្តរជាតិ កម្ពុជា  

បាន ជយួ គាទំៃ ដល ់កៃ សងួ អបរ់ ំ 
លើ ការ ផលិត សៀវ ភៅ សិកៃសា 
នៅ គៃបក់មៃតិ ភមូ ិសកិៃសា  សមៃប ់
ការ បងៃៀន  និង រៀន នៅ តាម 
គៃឹះសា្ថា ន សកិៃសា សាធរណ:  នងិ 
ឯក ជន នៅ ទូ ទាំង បៃទៃស ។

លោក សៃ ីថ្លៃង ថា ៖« គៃ ូឧទ្ទៃស 
ទាំង អស់ តៃូវ តៃ រួម សហ ការ គា្នា 
ធ្វើ ការ រួម គា្នា ដើមៃបី ឱៃយវ គ្គ បណ្តុះ- 
បណា្តាល នៃះ  ផ្តល់ ចំណៃះ ដឹង 
ជនំាញ  នងិ  សមត្ថ ភាព ក្នងុ ការ- 
បៃើ បៃស់ សមា្ភារសមៃប់ ការ- 
រៀន និង បងៃៀន  អំពី ការ បង្ការ  
ការ ទប់ សា្កាត់ គៃះ ថា្នាក់ បង្ក 
ដោយ ការ បៃើ បៃស ់គៃឿង ញៀន 
ខុស ចៃបាប់  សមៃប់ យក ទៅ 
បងៃៀន បន្ត ដល់ កៃមុ គោល ដៅ ។ 
កៃសួង នឹង បន្ត ពងៃីក ការ បណ្តុះ- 
បណា្តាល គៃ ូឧទ្ទៃស នៃះ នៅ ខៃត្ដ 
កំពង់ ស្ពឺ  នៅ ខៃ មីនា ខងមុខ៕

ពលរដ្ឋត្អញូត្អែរពីក្លនិអាកែក់ចែញពីកសិដ្ឋានចិញ្ចមឹរុយ នៅសង្កាត់ស្ទងឹមានជ័យទី១

គែឧូទ្ទែសថ្នាក់ ជាតិ ២៧នាក់ទទួល បាន ការ បណ្ដះុ បណ្ដាលអំ  ពី ការបង្ការគែះ ថ្នាក់ គែឿងញៀន

អ្នកជំនាញកេបង់ដង្កវូបង្ហាញក្នងុកសិដា្ឋានចិញ្ចមឹរុយ នៅខណ្ឌមានជ័យ កាលពីថ្ងេទី១៥ កុម្ភៈ។ រូប ហុង មិនា
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,880 16,820 16,920 16,700

2 GTI 3,300 3,300 3,300 3,180

3 PAS 13,620 13,500 13,620 13,400

4 PEPC 2,900 2,940 2,950 2,900

5 PPAP 12,000 12,000 12,000 11,800

6 PPSP 1,530 1,510 1,530 1,510

7 PWSA 6,080 6,040 6,080 5,900

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ១ី៦ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ 

ម៉ៃ គុណមករា  

ភ្នពំៃញៈ កេមុ ហ៊នុ ៣ ចុះ បញ្ជ ី
សញ្ញា បណ្ណ សាជវី កម្ម  បាន រាយ-
ការណ៍ បេតិ បត្តិការ  ល្អ បេសើ រ  
ដោយ ឃើញ  ការ ស្ទុះងើប ឡើង  វញិ 
ចាប ់ព ីតេមីាស ទ៤ី ឆ្នា ំមនុ  ដោយ    
ឆ្លុះ បញ្ចាងំ មក ព ីវធិានការ  ដស៏កម្ម 
រ បស់  រដ្ឋា ភបិាល   ក្នងុការ  ធ្វើ ឱេយ 
សកម្ម ភាពសេដ្ឋ  កិច្ច បន្ត រស ់បាន    
ទោះបីជា ការរីក រាលដល ជំងឺ 
កូវីដ១៩ ក៏ដោយ ។

 នៅក្នុង ឯកសារ របស់ ខ្លួន ផ្ញើ 
ទៅ  កេមុហ៊នុ ផេសារ មលូបតេ កម្ពជុា  
កាល ព ីថ្ងេចន្ទ  ធនាគារ  ABA  បាន  
រាយការណ ៍ ថា កាល ព ីតេមីាស  
ទី៤ កម្ចី បេហេល ១១ ៣៣១  ឬ  
មាន តម្លេ ៧២៤, ២ លាន ដុលា្លារ   
តេូវបាន បញ្ចេញ ។ ធនាគារ 
មួយ នេះ  បាន បង្កើន ផលបតេ- 
កម្ច ីដលុ ចនំនួ ១២ ភាគរយ  ដេល  
មាន ចនំនួ សរបុ ៣,៨ ពាន ់លាន 
ដុលា្លារ ។  ធនាគារ  ABA បាន 
មើល ឃើញ កណំើន ជា បន្ត បនា្ទាប ់ 
នេ ផល បតេ  បេក់ បញ្ញើ របស់ 
ខ្លនួ ដេល ស្មើ  នងឹ ៤, ៩ ពាន ់លាន  
ដលុា្លារ អាមេរកិ  នៅ តេីមាស ទ៤ី  
មាន កំណើន ៩ ភាគរយ  ធៀបនឹង  
តេីមាស ទី៣  ឆ្នាំ ២០២០។  

  លោក Yves Jacquot   
បេធាន ធនាគារ ABA បាន ឱេយ ដឹង  
ថា កាល ព ីចងុតេ ីមាសទ៤ី  ចនំនួ   
សរបុ នេ ការ រៀបច ំ ឥណទាន ឡើង  
វញិ  បាន កើន ឡើង ដល ់១០  ៧៦៨   
ដេល មាន តម្លេ ៥៥១ លាន ដលុា្លារ  
អាមេរិក ។  ចំណេក ការរៀបចំ 
ឥណទាន ឡើង វិញ នៅក្នុង ផល- 
បតេ សរបុ បាន ធា្លាកច់ុះ ព ី១៦ ភាគ-
រយ  មក នៅ តេឹម ១៤ ភាគរយ 
ធៀប នងឹ រយៈពេល ដចូគា្នា កាល- 
ពី តេីមាស មុន ។

 លោក ថា៖«  ធនាគារ  ABA  បន្ត  
អនុវត្ត យុទ្ធសាស្ដេ ពាណិជ្ជ កម្ម 
របស ់ខ្លនួ  ដោយ ផ្ដោត ការ  យក- 
ចតិ្តទកុ ដកល់ើ ផលតិ ហរិញ្ញ វត្ថ ុ
ឌជីថីល  នងិ ឥណទាន សមេប ់

ការ វិនិយោគ ដល់ កេុមហ៊ុន ជា - 
ចេើន នៅ ក្នុង វិស័យ ពិតបេកដ 
នេ សេដ្ឋកចិ្ច។ ខណៈ ដេល ការ- 
ធ្វើ នវានុវត្តន៍ ជា បន្ត សមេប់ 
ដណំោះសេយ ធនាគារ  ធនាគារ  
នេះ អនវុត្ត វបេបធម ៌គេបគ់េង ហា-
និភ័យ ដ៏រឹង មាំ  ដោយ ពងេឹង 
តាម រយៈ  មុខងារ សវន កម្ម   និង 
អនុលោម ភាព»។ 

RMAC ជា កេុម ហ៊ុន រថយន្ត 
ឈាន មុខ គេ មួយ សមេប់ ឆ្នាំ 
សារ ពើ ពន្ធ ឆ្នា ំ២០២០ របស ់ខ្លនួ  
ជាមយួ នងឹ ការលក ់ នៅ តេមីាស 
ទី៤ ដ៏រឹង មាំ មាន កំណើន  ២០, ៧ 
ភាគរយ  និង លទ្ធផល បេក់- 
ចណំេញ សទុ្ធ កើន ១៥៤ ភាគរយ   
លើស ពី តេីមាស ទី ៤ ឆ្នាំ  ២០១៩។ 

សារពើ ពន្ធ ឆ្នាំ ២០២០  ក្នុង 
តេីមាស ទី១  ឆ្នាំ ២០២០  បាន 
បងា្ហាញ កណំើន   ៥៥,២ ភាគរយ  
លើស ព ីតេមីាស ទ ី១ ឆ្នា ំ២០១៩ ។  
ប៉ុន្តេ កំណើន នេះ តេូវ បាន ថម- 
ថយ កាល ពី  តេីមាស ទី២  ឆ្នាំ 
២០២០  ដេល កណំើន ការលក ់
បាន ធា្លាកច់ុះ ៤០, ៩ ភាគរយ ធៀប  
នងឹ តេមីាស  ស្មើគា្នា របស ់ខ្លនួ កាល-  
ពី ឆ្នាំ ២០១៩ ដោយ សារតេ ការ- 
រឹត បន្តឹង ការ ធ្វើដំណើរ ពេះតេ 
ជំងឺ កូវដី ១៩។  តេមីាស ទី៣ បាន  
កើន ឡើង វញិ ជាថ្ម ី ដេល បងា្ហាញ  
ការស្ទុះ ងើប ឡើងវិញ បេកប- 
ដោយ ជោគជយ័  ប៉នុ្តេ នៅតេ ស្ថតិ  
កេម  បន្តចិ តលួេខ ឆ្នា ំ២០១៩  
(ដក ០,៤ ភាគរយ)។ នេះ បើ 
យោងតាម ឯកសារ របស់ កេុម- 
ហ៊ុន ដេល ផ្ញើទៅ CSX។

លោក Kevin Whitcraft  
បេធាន កេុម ហ៊ុន RMAC បាន 
ឱេយដងឹ ថា កេមុហ៊នុ RMAC បាន  
រកេសា មលូដ្ឋាន គេឹះល្អ បេសើរ  ពេញ  
មួយ ឆ្នាំ ២០២០  តាមរយៈ ការ- 
បនា្ទាប  កមេតិ ស្តកុ   នងិ ទនុ បង្វលិ  
របស់ ខ្លួន   ខណៈដេល មាន 
ដណំោះសេយ ក្នងុ ការ ចណំាយ  
បេកប ដោយ ការបេុង បេយ័ត្ន។  
ផេន ការ ...តទៅទំព័រ  ១៥

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពៃញៈ មន្តេី ជាន់ ខ្ពស់ រដ្ឋ- 
លេ ខា ធកិារ ដ្ឋាន អាកាសចរសុ-ី  
វិល(SSCA) រំពឹង ថា  ការ អភិ-
វឌេ ឍ គមេង សាងសង ់ពេលាន- 
យន្ត ហោះ ថ្ម ីខា្នាត តបំន ់នៅ  ខេត្ត 
មណ្ឌល គិរី  ដេល មាន តម្លេ បេ-
ហេល ៨០ លាន ដលុា្លារ នងឹចាប-់  
ផ្តើម នៅ ឆ្នាំ កេយ ។ 

លោក នាយក រដ្ឋមន្តេី  ហ៊ុន 
សេន កាលពី ថ្ងេទី  ១០  ខេ កុម្ភៈ 
បាន ចុះ ហត្ថ លេខា លើ សេចក្ត-ី 
សមេច បង្កើត គណៈ កម្មការ- 
អន្តរ កេសងួ  ដើមេប ីដកឹ នា ំសមេប-  
សមេួល  និង ជំរុញ ការ អនុវត្ត 
គមេង ហេដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ អា-
កាស យានដ្ឋាន  ថ្មី ខា្នាត តំបន់  
នៅ ខេត្ត មណ្ឌល គិរី ។ 

គណៈ កម្មការ នេះ មាន ភារ-
កិច្ច  សំខាន់ ៗ  មួយ ចំនួន ដូចជា 
ដឹកនាំ និង ចរចា លើការ រៀប ចំ 
កចិ្ច ពេម ពេៀង កេប ខណ័្ឌ (Fra- 
m ework Agreement) ជា- 
មួយ កេុម ហ៊ុន   Powerchina 
International Group (PIG) 
ដើមេប ីអនវុត្ត គមេង ហេដ្ឋា រចនា- 
សម្ពន័្ធ អាកាស យាន ដ្ឋាន ថ្ម ី នៅ 
ខេត្ត មណ្ឌល គិរី ។

គណៈ កម្មការ នេះ ក៏ មាន តួ-
នាទី  ដឹកនាំ ពិនិតេយ  វាយ តម្លេ 
និងផ្តល ់អនសុាសន ៍ទៅ លើការ- 
សិកេសា  ទាំង ឡាយ ណា ពាក់ព័ន្ធ 
នឹង គមេង ហេដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ 
អាកាស យាន ដ្ឋាន ថ្មី  ហើយ ក៏ 
ដឹក  នាំ  និង ចរចា លើ ការ រៀប ចំ 
កិច្ច សនេយា ភាព ជា ដេគូ រវាង រដ្ឋ  
និងឯកជន រហូត ដល់ ចុះ កិច្ច- 
សនេយា ជា សា្ថាពរ ជាដើម ។ 

លោក  សុនិ  ចាន ់សរិវីតុា្ថា  អ្នក- 
នាំពាកេយ រដ្ឋ លេខា ធិការ ដ្ឋាន អា-
កាសចរ សុីវិល   បេប់ ភ្នំពេញ - 
ប៉សុ្តិ៍ថា ការ សកិេសា ពកីារ  អភវិឌេឍ 
អាកាស យាន ដ្ឋាន ថ្មី នេះ នឹង 

បញ្ចប់ នៅ ចុង ខេ កុម្ភៈ នេះ ដើមេបី 
ដក់ ការ សិកេសា ជូន   រដ្ឋាភិបាល 
ធ្វើ ការ សមេច  ។ លោក បន្ត ថា ៖  
«បច្ចុបេបន្ន យើង កំពុង អនុវត្ត 
នតីវិធិ ីដណំើរ រៀបច ំលើ កចិ្ច ការ 
អភិវឌេឍ ន៍អាកាស យាន ដ្ឋាន  នេះ»។

លោក ចាន់សិរី វុតា្ថា  បាន ឱេយ 
ដងឹ ទៀតថា បនា្ទាប ់ព ីការសកិេសា 
ចប់ សព្វ គេប់ ភាគី  នឹង ពិ ភាកេសា 
ចរចា គា្នានេ កចិ្ច ពេម ពេៀង ទាងំ- 
អស ់នោះ ទៅ ក្នងុ កចិ្ច ពេម ពេៀង 
សមេបទាន  ដេល តេូវ ការ ពេល 
ជិត  ១ ឆ្នាំ ទៀត  ទើប អាច ចាប់- 
ផ្ដើម  បាន គមេង នេះ។  

បើ តាម  លោក  ចាន់ សិរី វុតា្ថា  
ពេលាន យន្ដ ហោះថ្មីនេះ នឹង 
សាងសង ់លើ ដ ី ៣០០ ហកិតា  
ដេល មាន ទនុ វនិយិោគ បេហេល 
៨០លាន ដុលា្លារ ។ 

រាជ រដ្ឋា ភិបាល បាន សមេច 
ជា  គោល ការណ៍ ជេើសរីស 
កេុមហ៊ុន PIG ជា ដេគូ ឯកជន 
ក្នុង ការសិកេសា និង អភិវឌេឍ សំ-
ណើ គមេង សាងសង ់អាកាស- 
យាន ដ្ឋាន ថ្ម ីខា្នាត តបំន ់នៅ ខេត្ត 

មណ្ឌលគរិ ីដោយ តមេវូ ឱេយ កេមុ-  
ហ៊ុន ទទួល រា៉ាប់ រង លើ ចំណាយ 
នេ ការសិកេសា សមិទ្ធ លទ្ធភាព 
គមេង  ដោយ រដ្ឋលេខាធិការ- 
ដ្ឋាន អាកាសចរ សុវីលិ ។ នេះបើ 
តាម លខិតិ របស ់ ទសី្តកីារ គណៈ-  
រដ្ឋមន្តេី  ចុះហត្ថលេខា ដោយ 
លោក ហុងី ថរូា៉ាកស់ុ ីរដ្ឋ លេខា-
ធិ ការ បេចាំការ កាលពី ថ្ងេ ទី 
៣១ ខេធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០។ 

លោក សា្វាយ សំអា៊ាង អភិ-
បាល ខេត្ត មណ្ឌលគរិ ី ធា្លាបប់េប ់
ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ថា  អាជា្ញាធរ ខេត្ត 
កពំងុ ធ្វើការ កណំត ់ពេដំ ីពេលាន-  
យន្ត ហោះ ថ្ម ីដេល មាន ផ្ទេ កេឡា  
បេមាណ  ៦០០ ហិកតា ស្ថិត 
នៅ  ចមា្ងាយ ជាង  ២០គីឡូម៉េតេ 
ពី កេុង សេន មនោរមេយ ។

សព្វ ថ្ងេ បេទេស កម្ពុជា កំពុង 
បេតបិត្តកិារ អាកាស យានដ្ឋាន 
អន្តរជាតិ ចំនួន៣   រួម មាន  ពេ-
លាន យន្ត ហោះ អន្តរ ជាត ិភ្នពំេញ  
សៀមរាប  និង ខេត្ត ពេះ សីហនុ 
ដេល គេប់ គេង ដោយ កេុមហ៊ុន  
Cambodia  Airports ដេល 

ជា  បុតេ សម្ព័ន្ធ របស់ កេុម ហ៊ុន  
VINCI Airports។

កម្ពជុា ក ៏ដណំើរ ការ សាង សង ់ 
អាកាស យានដ្ឋាន អន្តរជាតិ ថ្មី 
ចំនួន២ ទៀត  គឺ ពេលាន យន្ត- 
ហោះ អន្តរជាតិសៀម រាប  សាង-  
សង់  ដោយ កេុមហ៊ុន  Angkor 
International Airport In-
vestment (Cambodia)
Co Ltd (AIAI)ជាមយួ  ទនុវនិ-ិ 
យោគ ជិត ៩០០ លាន ដុលា្លារ  
ដេល គេង នឹង បញ្ចប់ គមេង 
នៅ ឆ្នាំកេយ  និង ពេលាន យន្ត- 
ហោះ អន្តរជាត ិ ថ្ម ីមយួ ទៀត នៅ 
ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ ក្នុង តម្លេ  
១៥០០ លាន ដុលា្លារ  ហើយគេង  
នងឹ ដក ់ឱេយ ដណំើរការ ដណំាក-់ 
កាលទី ១ នៅក្នុង ឆ្នាំ២០២៣ 
ដេល ជា កា រ វនិយិោគ រមួ គា្នា រវាង 
កេុម  ហ៊ុន សាជីវ កម្ម វិនិយោគ 
កេ  បេទេស (OCIC) ជា មួយ 
និង កេុមហ៊ុន ចិន  ដោយ   កាន់   
ភាគ ហ៊ុន រួម ៩០  ភាគ រយ និង 
១០ ភាគ រយ ផេសេង ទៀត  គេប់ គេង 
ដោយ SSCA ៕ LA

កុ្មហុ៊ន  ៣ចុះ បញ្ជ ីនៅ CSX 
បង្ហាញ  ប្តិបត្តកិារ វិជ្ជមាន

គម្ង    អភិវឌ្ឍ ន៍អាកាស យាន ដ្ឋាន នៅ ខ្ត្ត 
មណ្ឌលគិរី  អាច នឹង  ចាប់ ផ្តើម នៅ ឆ្នា ំក្យ

ទិដ្ឋភាព    កៃងុ សៃនមនោរមៃយ របស់   ខៃត្ត មណ្ឌលគិរី មើល ពី លើ ភ្នដំោះ កៃមំុ ។ រូបថត ហុង មិនា



សារពីឯកឧត្តមមិកាមិម៉ាសាហ៊ីរ៉ូឯកអគ្គរាជទូតវិសាមញ្ញនិង
ពេញសមត្ថភាពរបស់បេទេសជប៉៊នបេចាំពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា
សូមជម្រាបសួរ!ខ្ញុំមានស្រាចក្តី-

សោមនស្រាសរីករាយយ៉ាងក្រាល្រាង
ដ្រាលបានប្រារព្ធពិធីបុណ្រាយជាតិ
ជប៉នុជាមយួលោកអ្នកទាងំអសគ់្នា
នៅកម្ពុជាសាជាថ្មីម្តងទៀតនៅ
ឆ្នាំន្រាះទោះបីជាក្នុងសា្ថនភាព
មិនអំណោយផលដ្រាលយើងត្រាូវ
ចៀសវាងការជួបជុំដោយផ្ទាល់ឬ
ការប្រាមលូផ្តុំក្នងុទ្រាងទ់្រាយធំយ៉ាង-
ណាក៏ដោយ។បើទោះជាស្ថិតក្នុង
សា្ថនភាពលំបាកទាំងន្រាះក្តី ខ្ញុំនឹង
នៅត្រាបន្តខតិខំប្រាងឹប្រាងជរំញុនងិ
ពង្រាឹងមិត្តភាពរបស់ប្រាទ្រាសយើង
ទាំង២។
ឆ្នាំ២០២០គឺជាឆ្នាំដ្រាលមាន

លក្ខណៈខុសប្ល្រាកពីសព្វមួយដង។
ដោយសារត្រាកូវីដ១៩ការប្រា-
ស្រា័យទាក់ទងរវាងប្រាជាជនត្រាូវ
បានរតឹត្រាបតិយ៉ាងតងឹរឹងុជាពសិ្រាស
ការឆ្លងកាត់ព្រាំដ្រានហើយក៏មិន-
មានករណីលើកល្រាងដ្រារចំពោះ
លហំរូប្រាជាជនធ្វើដណំើររវាងជប៉នុ
និងកម្ពុជា។ដើម្រាបីរួមចំណ្រាកដោះ-
ស្រាយបញ្ហាប្រាឈមដ្រាលបានកើត
ឡើងដោយសារសា្ថនភាពន្រាះនិង
ក៏ដូចជាដើម្រាបីជួយធ្វើឱ្រាយប្រាសើរ
ឡើងនូវសា្ថនភាពសុខាភិបាលនៅ
កម្ពុជាប្រាទ្រាសជប៉ុនបានផ្តល់
ឧបករណ៍វ្រាជ្ជសាស្ត្រាជាច្រាើនលើក
មកដល់កម្ពុជាហើយនងឹបន្តបញ្ជនូ
បន្ថ្រាមទៀតនាព្រាលអនាគត។
ជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់ជប៉ុនទាំងន្រាះ
រួមមានការផ្តល់ឧបករណ៍វ្រាជ្ជ-
សាស្រា្តព្រាមទាំងការធ្វើឱ្រាយប្រាសើរ
ឡើងវិញនិងការផ្តល់ឧបករណ៍
បរិកា្ខារថ្មីៗសម្រាប់មន្ទីរព្រាទ្រាយ
បង្អ្រាកខ្រាត្តសៀមរាប។យើងកប៏ាន
ផ្តល់កម្ចីសម្រាបទានប្រាក់យ្រាន
ដ្រាលមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រាមាណ
២២៧លានដុលា្លារអាម្រារិកដើម្រាបី
ជួយដល់ប្រាជាជនដ្រាលងាយ-
រងគ្រាះនងិសហគ្រាសធនុតចូនងិ
មធ្រាយម (SMEs)ព្រាមទាំងដើម្រាបី
ពង្រាឹងសមត្ថភាពសុខាភិបាល។

លើសពីន្រាះទៅទៀតយើងនឹង
ចូលរួមផ្ដល់វិភាគទានក្នងុទឹកប្រាក់
ប្រាមាណជាង១៣០លានដុលា្លារ
អាម្រារិកដល់COVAXAdvance
MarketCommitment(AMC)
ដើម្រាបីឱ្រាយបណា្តាប្រាទ្រាសដ្រាលមាន
ចំណូលទាបអាចមានលទ្ធភាព
ទទួលបាននូវវា៉ាក់សំាងបងា្ការជំងឺ
កូវីដ១៩។
កាលពីឆ្នាមុំនដោយសារត្រាមាន

ភ្លៀងធ្លាក់ខា្លាងំជាបន្តបនា្ទាប់ជាហ្រាតុ
បណា្តាលឱ្រាយមានទឹកជំនន់យ៉ាងខា្លាងំ
នៅក្នុងខ្រាត្តជាច្រាើននៅទូទំាង-
ប្រាទ្រាសកម្ពជុានិងធ្វើឱ្រាយប៉ះពាល់ដល់
ប្រាជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំ។ជាថ្មីម្តង
ទៀតខ្ញុំសូមចូលរួមរំល្រាកទុក្ខដល់
អ្នកដ្រាលបានបាត់បង់ជីវិតនិងក្រាមុ
គ្រាសួាររបស់ជនរងគ្រាះ។រដ្ឋាភិបាល
ជបុ៉នបានផ្តល់នូវសមា្ភារជំនួយ
សង្គ្រាះបនា្ទាន់ដ្រាលរួមមានតង់និង
មា៉ាសីុនចម្រាះទឹកតាមរយៈJICA។
ក្រាពីការងារដ្រាលយើងបានធ្វើ
រួចហើយយើងនឹងចាប់ផ្តើមកម្មវិធីថ្មី
មួយដើម្រាបីគំទ្រាការសា្តារឡើងវិញពី
ផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់ក្នងុ
ភាពជាដ្រាគូជាមួយWFPកម្ពជុា។
ដើម្រាបីលើកកម្ពស់ភាពធន់នឹងគ្រាះ-
មហន្តរាយប្រាទ្រាសជបុ៉នក៏កំពុងជួយ
ប្រាទ្រាសកម្ពុជាតាមរយៈគម្រាង
ការពារទឹកជំនន់ និងក្រាលម្អប្រាព័ន្ធ
ប្រាឡាយលូ ក្នុងរាជធនីភ្នំព្រាញ
ផងដ្រារ។ ដូច្ន្រាះខ្ញុំសូមឆ្លៀតយក
ឱកាសន្រាះសម្ត្រាងនូវអំណរគុណ
ដល់បុគ្គលិកជនជាតិជបុ៉ននិងកម្ពជុា
ទំាងអស់ដ្រាលបាននិងកំពុងខិតខំ
ប្រាងឹប្រាងអនុវត្តគម្រាងទំាងន្រាះ
ទោះបីមានការលំបាកដោយសារ
កូវីដ១៩ក៏ដោយ។
ឆ្នានំ្រាះគឺជាខួបលើកទី៣០ន្រា

កិច្ចព្រាមព្រាៀងសន្តភិាពទីក្រាងុបា៉ារីស
ខ្ញុំសូមចូលរួមអបអរសាទរដល់
រាជរដ្ឋាភិបាល និងប្រាជាជនកម្ពជុា
ដ្រាលសម្រាចបាននូវសន្តភិាព និង
ការអភិវឌ្រាឍ។ខ្ញុំមានមោទនភាព

ដ្រាលប្រាទ្រាសជបុ៉នបាននិងកំពុង
សហការជាមួយប្រាទ្រាសកម្ពជុាតំាង- 
ពីជំហានដំបូងន្រាដំណើរឆ្ពោះទៅរក
សន្តិភាព។ប្រាទ្រាសកម្ពុជាគឺជា
ចំណុចចាប់ផ្តើមន្រាការចូលរួម-
ចំណ្រាកប្រាកបដោយបុរ្រាសកម្មរបស់
ប្រាទ្រាសជបុ៉នក្នងុការកសាងសន្តភិាព
ហើយជាមួយការចងចំាន្រាះខ្ញុំសូម
វាយតម្ល្រាខ្ពស់ចំពោះតួនាទីដ៏សកម្ម
របស់ប្រាទ្រាសកម្ពជុាក្នងុការចូលរួម
ប្រាតិបត្តិការថ្រារក្រាសាសន្តភិាពរបស់
អង្គការសហប្រាជាជាតិ(PKO)
ក្នងុបុ៉នា្មានឆ្នាំថ្មីៗ ន្រាះ។ខ្ញុំជឿជាក់ថា
សាមគ្គភីាពរបស់ប្រាជាជនកម្ពជុា
ទំាងអស់នឹងកា្លាយជាគន្លះឹសំខាន់
ដើម្រាបីឱ្រាយប្រាទ្រាសកម្ពជុាទទួលបាននូវ
ការអភិវឌ្រាឍបន្ថ្រាមទៀតហើយជបុ៉ន
នឹងបន្តគំទ្រាដល់ការអភិវឌ្រាឍតាម
ប្រាបប្រាជាធិបត្រាយ្រាយនៅកម្ពុជា

ស្រាបទៅតាមគោលការណ៍ដ្រាល
មានច្រាងនៅក្នុងកិច្ចព្រាមព្រាៀង
សន្តភិាពទីក្រាងុបា៉ារីស និងរដ្ឋធម្ម-
នុញ្ញន្រាប្រាទ្រាសកម្ពជុា។
ព្រាតឹ្តកិារណ៍ធំៗផ្រាស្រាងទៀតត្រាវូបាន

រៀបចំនៅប្រាទ្រាសជបុ៉នរួមមានកិច្ច-
ប្រាជំុកំពូលម្រាគង្គ-ជបុ៉នលើកទី១៣
និងកិច្ចប្រាជំុរដ្ឋមន្ត្រាីការបរទ្រាស។
ក្នុងបុ៉នា្មានឆ្នាំថ្មីៗន្រាះសមាហ-
រណកម្មតំបន់មានភាពសីុជម្រាជាង
ព្រាលណាៗទំាងអស់ហើយសន្ត-ិ
ភាព និងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់
ម្រាគង្គដ្រាលរួមមានទំាងប្រាទ្រាស
កម្ពុជានៅត្រាមានសារៈសំខាន់។
យើងនឹងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រាតិ-
បត្តិការម្រាគង្គ-ជបុ៉នឱ្រាយបានមួយ
កម្រាតិទៀត។
ព្រាតឹ្តកិារណ៍កីឡាអូឡំាពិក និង

បា៉ារា៉ាឡំាពិកទីក្រាងុតូក្រាយូឆ្នា២ំ០២០

ត្រាវូបានលើកព្រាលមកឆ្នា២ំ០២១
ដោយសារត្រាជំងឺឆ្លងរាតត្រាបាត។ពិធី
បើកការប្រាកួតកីឡាអូឡំាពិកគ្រាង
នឹងប្រារព្ធឡើងនៅថ្ង្រាទី២៣ខ្រា
កក្កដហើយពិធីបើកការប្រាកួត
កីឡាបា៉ារា៉ាឡំាពិកនឹងគ្រាងនៅ
ថ្ង្រាទី២៤ខ្រាសីហា។ដើម្រាបីសា្វាគមន៍
អត្តពលិកមកពីជំុវិញពិភពលោក
និងរៀបចំការប្រាកួតប្រាកបដោយ
សុវត្ថិភាពយើងនឹងអនុវត្តរាល់
វិធនការដ្រាលអាចធ្វើបានដើម្រាបី
ប្រាឆំងនឹងកូវីដ១៩។ខ្ញុំសង្រាឃឹមថា
កីឡាអូឡំាពិក និងបា៉ារា៉ាឡំាពិក
ទីក្រាងុតូក្រាយូ នឹងកា្លាយជានិមិត្តរូបន្រា
ជ័យជម្នះ និងការរួបរួមជាសកល
ក្នងុការប្រាយុទ្ធប្រាឆំងកូវីដ១៩។
ជាចុងក្រាយគឺ“សបា្តាហ៍គីហ្រាសូណា

ជបុ៉ន-កម្ពជុា”ដ្រាលនឹងចាប់ផ្តើមនៅ
ថ្ង្រាស្អ្រាក។កម្មវិធីន្រាះគឺជាទម្រាង់អន-
ឡាញន្រា “មហោស្រាពគីហ្រាសូណា
ជបុ៉ន-កម្ពុជាប្រាចំាឆ្នាំ”ដ្រាលជា
ព្រាតឹ្តកិារណ៍វប្រាបធម៌ជបុ៉នធំជាងគ្រា
នៅកម្ពជុា។ចាប់ពីថ្ង្រាទី១៨ដល់
ថ្ង្រាទី២៨ខ្រាកុម្ភៈនឹងមានវីដ្រាអូនិង
សិកា្ខាសាលាអនឡាញគួរឱ្រាយចាប់-
អារម្មណ៍ជាច្រាើននៅលើទំព័រហ្វ្រាស- 
បុ៊កកម្មវិធីដើម្រាបីឱ្រាយលោកអ្នកទំាង-
អស់គ្នាអាចទស្រាសនារាល់ទិដ្ឋភាព
ទំាងឡាយន្រាវប្រាបធម៌របស់ជបុ៉ន
ដោយរីករាយពីគ្រាហដ្ឋានរបស់
លោកអ្នកប្រាកបដោយសុវត្ថភិាព។
ក្នងុឱកាសថ្ង្រាបុណ្រាយជាតិយើងខ្ញុំ

សូមថា្វាយព្រាះពរដល់ព្រាះករុណាព្រាះ-
ចៅអធិរាជ និងព្រាះអធិរាជិនីជបុ៉ន
ព្រាះករុណាព្រាះបាទសម្ត្រាចព្រាះបរម-
នាថនរោត្តមសីហមុនីព្រាះករុណា
ព្រាះមហាក្រាសត្រាីព្រាះវររាជមាតាជាតិ
និងសូមជូនពរប្រាជាជនកម្ពជុានិង
ជបុ៉នសូមឱ្រាយមានព្រាះរាជសុខភាព
និងសុខភាពល្អ សុភមង្គល និង
វិបុលភាព។
ខ្ញុំក៏សូមជូនពរឱ្រាយចំណងមិត្តភាព

រវាងជបុ៉ន និងកម្ពជុាបន្តរីកចម្រាើន
ទៅមុខទៀត៕
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អបអរសាទរ
ទិវាប៊ណ្យជាតិជប៉៊ន
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ពិព័រណ៌តាមអនឡាញដើម្ីបលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី
ប្រទ្រសជប៉ុនបានងាកទៅរកការ-

លើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធ
អនឡាញដើម្របីរក្រសាសម្ទុះពាណជិ្ជកម្ម
ទ្វ្រភាគីឱ្រយមានតុល្រយភាពជាមួយ
ប្រទ្រសកម្ពុជាខណៈព្រលដ្រល
ការផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូពាណិជ្ជកម្ម
បានធ្លាក់ចុះក្នុងអំឡុងព្រលវិបត្តិជំងឺ
រាតត្របាត។
ការតាំងពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មតាម

អនឡាញនិងការច្រករំល្រកព័ត៌មាន
តាមរយៈគ្រហទំព័រគឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើម
ប្រកបដោយភាពច្ន្រប្រឌិតដ្រលត្រូវ
បានធ្វើឡើងដោយអង្គការពាណិជ្ជកម្ម
ក្រប្រទ្រសរបស់ជប៉ុន(JETRO)
ខណៈព្រលដ្រលជំងឺកូវីដបានឆ្លង

ព្រញ១ឆ្នាំបានធ្វើឱ្រយសកម្មភាព
ស្រដ្ឋកចិ្ចនងិសង្គមធ្លាកច់ុះនៅទទូាងំ- 
ពិភពលោកក្នុងនោះមានការរឹតត្របិត
លើការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិការបិទ
ប្រទ្រសនិងគមា្លាតសង្គមដើម្របីទប់-
ស្កាត់ការរីករាលដាលម្ររោគន្រះ
ហើយពាណជិ្ជកម្មរវាងប្រទ្រសទាងំ២
ក៏ត្រូវបានរំខានផងដ្ររ។
យោងតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

កម្ពុជាបានឱ្រយដឹងថាការនាំចូលបាន
ធ្លាក់ចុះ៣៣,៩ភាគរយខណៈការ-
នាំច្រញធ្លាក់ចុះ១៥,៨ភាគរយក្នុង
ឆ្នាំ២០២០ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៩។

ជាសរុបពាណិជ្ជកម្មទ្វ្រភាគីបានធ្លាក់
ចុះប្រមាណ២៣ភាគរយកាលពីឆ្នាំ
មុនធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៩។
 «ខណៈយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុង

ស្ថានភាពមិនប្រកដប្រជាការស្ទង់-
មតិមួយធ្វើឡើងដោយJetroកាល-
ពីខ្រកញ្ញាបានឱ្រយដឹងថាកម្ពុជាមាន
អត្រងើបឡើងវិញលឿនបំផុតពីជំងឺ
កូវដី១៩ក្នងុចណំោមប្រទ្រសនៅក្នងុ
តំបន់អាស៊ាន។
លោកស្រីHarutaMarisa

ប្រធនតំណាងអង្គការ Jetroប្រចាំ
កម្ពុជាថ្ល្រងថា៖«នៅព្រលន្រះ Jetro
កពំងុព្រយាយាមបង្កើនទហំំពាណជិ្ជកម្ម

តាមរយៈកម្មវធិីនងិគម្រងមយួចនំនួ
តាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្របីរក្រសាបាន
នូវសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មន្រប្រទ្រស
ទាំង២ឱ្រយនៅត្ររឹងមាំនិងកំណើន»។
ដើម្របីចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំន្រះ Jetro

បានរៀបចំកម្មវិធី«GoodGoods
Japan2021»ដ្រលជាព្រឹត្តិការណ៍
ផ្គូផ្គងអាជីវកម្មតាមអនឡាញចាប់ពី
ខ្រកុម្ភៈដើម្របីណ្រនាំផលិតផលជប៉ុន
ដូចជាផលិតផលសម្រស់សមា្ភារ
ផ្ទះបាយនងិផលតិផលសម្រប់ទារក
ជាដើម។ក្រមុហ៊នុជប៉នុប្រមាណ២២
ជាមួយនឹងផលិតផលប្រមាណ៨០
ប្រភ្រទបានដាក់បងា្ហាញផលិតផល

របស់ពួកគ្រក្នុងអំឡុងព្រលពិព័រណ៍
តាមអនឡាញកាលពីថ្ង្រទី៣ដល់
ថ្ង្រទី៤ខ្រកុម្ភៈដ្រលនឹងភា្ជាប់អ្នក-
ផ្គត់ផ្គង់ជប៉ុនដ្រលមានសកា្តានុពល
ជាមួយអ្នកទិញកម្ពុជា។
«Jetroបានជួយសម្រួលដល់

ព្រឹត្តិការណ៍ប្របន្រះអស់រយៈព្រល
ជាង១០ឆ្នាំមកហើយនៅក្នងុប្រទ្រស
ដទ្រទៀតហើយន្រះគឺជាលើកទី១
ហើយដ្រលយើងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍
ន្រះនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា»។
លោកស្រីMarisaបានបន្ថ្រមថា៖

«ព្រឹត្តិការណ៍ន្រះនឹងផ្តល់ផលប្រ-
យោជន៍ដល់សហគមន៍ធុរកិច្ចនៅក្នុង
ប្រទ្រសទាំង២ដូចជាការភា្ជាប់ទំនាក់-
ទំនងរវាងក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ជប៉ុន
ជាមួយអ្នកទិញកម្ពុជាផ្គូផ្គងអាជីវកម្ម
តាមអនឡាញសម្រប់ពាណិជ្ជករ
កម្ពុជានិងជប៉ុនបង្កើនទំហំពាណិជ្ជ-
កម្មដោយនាចំលូផលតិផលដ្រលមាន
គុណភាពខ្ពស់ចូលទីផ្រសារកម្ពុជា»។
មុនព្រលជំងឺកូវីដផ្ទុះឡើងជារៀង-

រាលឆ់្នាំការយិាលយ័JETROនៅក្នងុ
ទីក្រុងភ្នំព្រញបានសហការជាមួយ
ក្រមុប្រកឹ្រសាអភវិឌ្រឍន៍កម្ពជុាដើម្របីរៀបចំ
«សិកា្ខាសលាស្ដីពីវិនិយោគនៅ
កម្ពុជា»នៅប្រទ្រសជប៉ុនដើម្របី
ផ្តលព់ត័ម៌ានអពំីបរយិាកាសវនិយិោគ

កាន់ត្រប្រសើរនិងមានសកា្តានុពល
របស់កម្ពុជាដល់វិនិយោគិនជប៉ុន
ដើម្របីធ្វើការវិនិយោគនៅកម្ពុជា។
«ទោះយា៉ាងណាដោយសរត្រជំងឺ

កូវីដ១៩ព្រិត្តិការណ៍មួយចំនួន
ត្រវូបានពន្រយារព្រល។យើងកពំងុរងចំ់ា
ច្របាប់វិនិយោគថ្មី (នៅកម្ពុជា)ដើម្របី
ឱ្រយយើងអាចផ្រសព្វផ្រសាយកាន់ត្រច្រើន
អំពីប្រទ្រសកម្ពុជា។JETROនៅក្នុង
ទីក្រុងភ្នំព្រញនៅត្រច្រករំល្រកព័ត៌-
មានតាមអនឡាញអំពីបរិយាកាស
វិនិយោគនៅកម្ពុជាដល់វិនិយោគិន
ជប៉ុនដើម្របីឱ្រយពួកគ្រពិចារណាមក
វិនិយោគនិងពង្រីកអាជីវកម្មពួកគ្រ
នៅទីន្រះ»។
លោកស្រីMarisaបានបន្ថ្រមថា៖

«នៅក្នុងស្មារតីរួមដើម្របីធ្វើការកាន់ត្រ
ជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាជាមួយក្រសួង-
ពាណិជ្ជកម្មសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា
នងិសមាគមសហគ្រនិវយ័ក្ម្រងកម្ពជុា
យើងរពំងឹថាកម្មវធិីនងិគម្រងកាន-់
ត្រច្រើននឹងមានវត្តមាននៅព្រល
អនាគត»។
«យើងមិនអាចបង្កើនពាណិជ្ជកម្ម

ដោយគ្មានការសហការល្អពីដ្រគូ
របស់យើងនោះទ្រ។ដូច្ន្រះយើងត្រូវ
ធ្វើការរួមគ្នាដើម្របីកសងអាជីវកម្ម
ជាមួយគ្នា»៕

ពិធីសម្ពោធពិព័រណ៍ "Good Goods Japan 2021"  ។ 
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សមាគមអាជីវកម្មជប៉ុននៅកម្ពុជា (JBAC)  ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៩២ក្នុងគោល-
បំណងចម្របងគឺជួយលើកកម្ពស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុននៅកម្ពុជានិងអភិវឌ្រឍសកម្មភាពស្រដ្ឋកិច្ចរវាង
ប្រទ្រសទាំង២។

 
បង្កើតឡើងដោយមានក្រុមហ៊ុនជប៉ុនចំនួន២៧០សមាជិករបស់ JBAC ភាគច្រើនគឺមកពីវិស័យ

ផលិតកម្មសំណង់អចលនទ្រព្រយពាណិជ្ជកម្មដឹកជញ្ជូនហិរញ្ញវត្ថុធនារា៉ាប់រងនិងវិស័យស្រវាកម្ម។

សមាជិក JBACទាំងអស់រក្រសាបាននូវស្តង់ដាខ្ពស់ និងគោរពតាមបទដា្ឋានសង្គមនិងច្របាប់
របស់ប្រទ្រសកម្ពុជាដោយប្រកាន់ខា្ជាប់នូវបទប្របញ្ញត្តិថ្មីៗនិងច្របាប់ការងារបានយា៉ាងល្អប្រសើរ។

JBAC ទទួលស្គាល់ថាការប្រជុំរវាងវិស័យឯកជននិងសធរណៈកម្ពុជា-ជប៉ុនគឺធ្វើឡើង
ដោយអនុលោមតាមកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគកម្ពុជា-ជប៉ុនគឺជាឱកាសដ៏សំខាន់ដើម្របីពិភាក្រសា
អំពីការក្រលម្អបន្ថ្រមនូវបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជា។

ទន្ទមឹនងឹន្រះបណា្តាញន្រការសន្ទនាជាមយួរដា្ឋាភបិាលកម្ពជុាត្រវូបានពង្រកីនៅក្នងុរយៈព្រល
ប៉នុា្មានឆ្នាំចងុក្រយន្រះដោយមានកាលានវុត្តភាពកានត់្រច្រើនសម្រប់កចិ្ចពភិាក្រសាជាលក្ខណៈ
បុគ្គលនិងការពិភាក្រសាជាមួយក្រសួងនិងទីភា្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធនានាខណៈសំឡ្រងរបស់JBAC 

ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងការសម្រចចិត្តបង្កើតគោលនយោបាយ។

 ខណៈការផ្ទុះឡើងន្រជំងឺកូវីដ១៩បានធ្វើឱ្រយប៉ះពាល់ដល់ការវិនិយោគរបស់ជប៉ុននៅកម្ពុជា
ធ្វើឱ្រយមានការដកនិងការពន្រយារនៅក្នុងការសម្រចចិត្តវិនិយោគប៉ុន្ត្រសូមអរគុណដល់ការខិតខំ
ប្រឹងប្រងឥតឈប់ឈររបស់រដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយចំនួនសមាជិកJBAC ដ្រលបានថយចុះ
ត្របន្តិចបន្តួចប៉ុណោ្ណោះបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនៗ។

ក្រុមហ៊ុនដ្រលមានស្រប់កំពុងពង្រីកការវិនិយោគរបស់ពួកគ្រប្រកបដោយទំនុកចិត្តដ្រល
បានកា្លាយជាការលើកទឹកចិត្តមួយសម្រប់វិនិយោគិនជប៉ុនដ្រលកំពុងពិចារណាចំពោះឱកាស
វិនិយោគថ្មីៗ។

JBAC ដោយមានកចិ្ចសហការពីស្ថានទតូជប៉នុប្រចាំនៅទកី្រងុភ្នពំ្រញទភីា្នាកង់ារសហប្រតបិត្ត-ិ 
ការអន្តរជាតនិ្រប្រទ្រសជប៉នុ (JICA)នងិអង្គការពាណជិ្ជកម្មក្រប្រទ្រសរបស់ជប៉នុ(JETRO) 
ក៏ដូចជាភា្នាក់ងាររដា្ឋាភិបាលជប៉ុនផ្រស្រងទៀតបានដើរតួនាទីយា៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការពង្រីក
កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាខណៈវិស័យឯកជននិងសធរណៈមានការរួបរួមគ្នា។

JBAC បន្តចូលរួមចំណ្រកដល់ការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជាដោយធ្វើការលើ
ការអភវិឌ្រឍអាជវីកម្មដ្រលឆ្លើយតបនងឹតម្រវូការសង្គមរបស់ប្រជាជនកម្ពជុាជាមយួនងឹគណុភាព
របស់ជប៉ុនគ្រប់ព្រលវ្រលា៕

JBacដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពងេឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដ៏រឹងមាំ

រីករាយទិវាបុណ្យជាតិជប៉ុន!
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ដៃគូដៃលអាចជឿទុកចិត្តបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ 
នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់ពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា  
រាប់ពីការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ

ដូចជាសា្ពាននិងបេព័ន្ធធារាសាស្តេ
រហូតដល់ការផ្តល់ជំនួយលើបញ្ហា
បរសិា្ថាននងិបណ្តុះបណ្តាលការដោះ-
មីនជាដើមបេទេសជប៉ុនបានដើរ-
តនួាទីយ៉ាងសខំាន់នៅក្នងុការអភវិឌេឍ
ពេះរាជាណចកេកម្ពុជា។
កិច្ចសហបេតិបត្តិការបេបនេះគឺ

មានន័យថាជប៉ុនដេលជា«ទឹកដីនេ
ពេះអាទតិេយរះ»តេវូបានចាតទ់កុថាជា
ដេគូមួយដេលអាចទុកចិត្តបានបំផុត
របស់ពេះរាជាណចកេកម្ពុជាហើយ
បេវត្តិនេទនំាកទ់នំងរវាងកម្ពុជា-ជប៉នុ
មានតាំងពីរាប់សតវតេសរ៍មកហើយ។
យោងតាមលោកពូសធុរីៈនាយក-

បេតិបត្តិនេវិទេយាសា្ថានខ្មេរសមេប់
សហបេតិបត្តិការនិងសន្តិភាពបាន
ឱេយដឹងថា ទំនាក់ទំនងរវាងបេទេស
ទាំង២ បានចាប់ផ្តើមនៅក្នុងឆ្នាំ
១៥៦៩នៅពេលដេលនាវាកម្ពុជា
១គេឿងបានចូលចតនៅកោះKy-
ushuដើមេបីស្វេងរកការភា្ជាប់ទំនាក់-
ទំនងជាមួយបេទេសជប៉ុន។
នៅចន្លោះឆ្នាំ១៦០៤នងិ១៦៣៥

នាវារបស់ជប៉ុនចំនួន៤៤គេឿងបាន
ធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាដើមេបីស្វេងមើល
ឱកាសនៅកម្ពុជា។
អតីតឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាបេចាំ

បេទេសជប៉ុនរូបនេះបានបញ្ជាក់ថា
ភ័ស្តុតាងនេទំនាក់ទំនងរបស់ជប៉ុន
ជាមួយបេទេសកម្ពុជាគេអាចមើល
ឃើញនៅលើជញ្ជាំងនិងសសរគេឹះ
នេបេសាទអង្គរវត្តជាមយួនងឹសលិា-
ចារកឹចនំនួ១៤ដោយអ្នកគោរពបជូា
ជនជាតិជប៉ុនតាំងពីឆ្នាំ១៦១២។
នៅក្នងុសមយ័ទនំើបនេះជប៉នុគជឺា

បេទេសមួយក្នុងចំណោមបេទេស
ដំបូងគេដេលបានទទួលសា្គាល់
បេទេសកម្ពុជាបនា្ទាប់ពីទទួលបាន
ឯករាជេយពីបារាំងក្នុងឆ្នាំ១៩៥៣
ដោយបានបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូត
នៅឆ្នាំនះ។
ចាប់តាំងពីការចុះហត្ថលេខាលើ

កិច្ចពេមពេៀងសន្តិភាពទីកេុងបា៉ារីស
ក្នុងឆ្នាំ១៩៩១ជប៉ុនបានដើរតួនាទី
យ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការកសាង
បេទេសកម្ពុជាឡើងវិញបនា្ទាប់ពី
សង្គេមសុីវិលជាចេើនទសវតេសរ៍។
អង្គការសកម្មភាពមីនជប៉ុន 

(JMAS)នៅកម្ពុជា បានបោស-
សមា្អាតមីនបានបេមាណ៤១០០
ហិកតាក្នុងនះគេប់មីនបេឆំង
មនុសេសជាង២មុឺនគេប់ មីនបេឆំង
រថកេះ៦៥០គេប់ និងយុទ្ធភណ្ឌ
មិនទាន់ផ្ទុះបេមាណ៣៩០០០០
គេប់គិតតេឹមខេកញ្ញាឆ្នាំមុន។
JMASក៏បានឆ្លើយតបទៅនឹង

សណំើជាង៣៧០០០ពីបេជាពលរដ្ឋ
ដើមេបីបោសមា្អាតគេប់មីននិងយុទ្ធ-
ភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដេលបានរកឃើញ
នៅជុំវិញតំបន់ដេលពួកគេរស់នៅ។
កចិ្ចខតិខំបេងឹបេងនេះគឺដើមេបីធ្វើឱេយ

ពេះរាជាណចកេកម្ពុជាធ្វើដំណើរ
ឆ្ពាះទៅមុខបនា្ទាប់ពីមានជម្លោះរា៉ាំរ៉េ
ជាចេើនឆ្នាំហើយក្នុងនះក៏បាន
ពងេីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផងដេរ។
សា្ពានជេយចង្វារទី១នៅក្នុងរាជ-

ធានីភ្នពំេញរងការបផំ្លោញយ៉ាងធ្ងនធ់្ងរ
នៅក្នុងសម័យសង្គេមសុីវិលដោយ
ផ្នេកសខំាន់ៗ នេសា្ពានតេវូបានបផំ្លោញ
នៅចន្លោះឆ្នាំ១៩៧២និង១៩៧៣
បនា្ទាប់ពីកមា្លោំងខ្មេរកេហមដក់គេប់-
មីនបំផ្លោញប៉ុន្តេតេូវបានសាងសង់
ឡើងវិញដោយជំនួយរបស់ជប៉ុន។
សា្ពាននេះពដីបំងូតេវូបានសាងសង់

ក្នុងឆ្នាំ១៩៦៣ដោយជំនួយពីរដ្ឋា-
ភិបាលជប៉ុនដេលមានបណោ្តាយ
៩៧១ម៉េតេឆ្លងកាត់ទន្លេសាបហើយ
នៅតេមិនអាចបេើបេស់បានអស់
រយៈពេលជាង៣ទសវតេសរ៍រហូតដល់
បានបើកដណំើរការជាថ្មីនៅខេកមុ្ភៈឆ្នាំ
១៩៩៤ហើយសា្ពាននេះតេូវបានប្តូរ
ឈ្មោះជា«សា្ពានមតិ្តភាពកម្ពជុា-ជប៉នុ»
ដោយពេះបាទសម្តេចពេះនរោត្តម
សីហនុ។
កាលពីពេលថ្មីៗនេះជប៉ុនក៏បាន

ផ្តល់មូលនិធិដើមេបីកសាងសា្ពានអ្នក-
លឿងដេលមានបេវេងជាង២,២
គីឡូម៉េតេភា្ជាប់ពីខេត្តកណ្តាលទៅ
ខេត្តពេវេងដេលតេូវបានសម្ពាធ
ដក់ឱេយបេើបេស់កាលពីខេមេសាឆ្នាំ

២០១៥ហើយក៏ជាសា្ពានឆ្លងកាត់
ទន្លេមេគង្គវេងជាងគេនៅកម្ពុជា។
ជប៉ុនក៏បានដើរតួយ៉ាងសំខាន់

នៅក្នុងការអភិវឌេឍកំពង់ផេស្វយ័ត
កេងុពេះសហីនុដេលទភីា្នាកង់រសហ-  
បេតបិត្តកិារអន្តរជាតិនេបេទេសជប៉នុ
(Jica)បានជួយក្នុងការអភិវឌេឍ
កពំងផ់េទកឹជេអន្តរជាតិដើមេបីជរំញុ
សកម្មភាពសេដ្ឋកចិ្ចនងិឧសេសាហកម្ម
របស់បេទេសកម្ពុជា។
ឯកឧត្ដមលូគឹមឈន់អគ្គនាយក

កពំងផ់េស្វយត័កេងុពេះសហីនុទទលួ
«គេឿងឥសេសរិយយសសមេប់និទាឃ- 
រដូវឆ្នាំ២០២០» ពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន
សមេប់ការចូលរួមចំណេករបស់
លោកក្នងុការលើកកម្ពស់ទនំាក់ទនំង
រវាងជប៉ុន និងកម្ពុជានៅក្នុងការ-
អភិវឌេឍកំពង់ផេ។
ជប៉ុនក៏ជាដេគូពាណិជ្ជកម្មឈាន-

មុខផងដេរ។ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាង
កម្ពុជានិងជប៉ុនបានកើនឡើងដល់
១,៩ពាន់លានដុលា្លោរក្នុងរយៈពេល
១០ខេដំបូងកាលពីឆ្នាំមុនពោលគឺ
កើនឡើង០,៤៤ភាគរយធៀបនឹង

១,៨៩ពាន់លានដលុា្លោរក្នងុរយៈពេល
ដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ២០១៩។នេះបើ
យោងតាមអង្គការពាណិជ្ជកម្មកេ-
បេទេសរបស់ជប៉ុន(Jetro)។
ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅជប៉ុន

មានតម្លេ១,៤៥ពាន់លានដុលា្លោរ
កើន៧,៨ភាគរយ។
យោងតាមកេុមបេឹកេសាអភិវឌេឍន៍

កម្ពុជាឱេយដឹងថាចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៥
ដល់តេីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩ រដ្ឋា-
ភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តគមេង
ចំនួន១៣៧គមេងមានតម្លេ២,៥
ពាន់លានដុលា្លោរពីបេទេសជប៉ុន។
ភាគចេើនគឺនៅក្នុងវិស័យថាមពល
កសិឧសេសាហកម្មកេច្នេចំណីអាហារ
គេឿងបនា្លោស់រថយន្តបដសិណ្ឋារកចិ្ច
សុខភាពលក់រាយនិងគេឿងផ្គុំ
អេឡិចតេូនិកជាដើម។
ជំនួយរបស់បេទេសជប៉ុនក៏ពងេីក

ដល់ការបណ្តុះបណ្តាលផងដេរដោយ
មជេឈមណ្ឌលសហបេតិបត្តិការកម្ពុជា- 
ជប៉ុន (CJCC)ដេលកំពុងអភិវឌេឍ
ធនធានមនសុេសដើមេបមីានជនំាញនងិ
សមត្ថភាពខ្ពស់និងផ្តល់អត្ថបេយោ-
ជន៍ដល់ពេះរាជាណចកេកម្ពុជា។
CJCCនិយយថាខ្លួនមានគោល-

បំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងទៅ
វិញទៅមកនិងកិច្ចសហបេតិបត្តិការ
រវាងកម្ពុជា-ជប៉ុនតាមរយៈសកម្ម-
ភាពសំខាន់ៗចំនួន៣គឺការបណ្តុះ-
បណ្តាលអាជីវកម្មភាសាជប៉ុន
សមេប់ការអភិវឌេឍអាជីពនិងកម្មវិធី
ផ្លោស់ប្តូរវបេបធម៌និងការអប់រំ។
ជប៉ុនបានបង្ហាញថា ខ្លួនគឺជាដេគូ

ដេលអាចទកុចតិ្តបាននៅក្នងុការអភ-ិ
វឌេឍនៅកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង៣
ទសវតេសរក៍ន្លងមកនេះហើយក្នងុនាម
ជាឯកអគ្គរាជទូតជប៉ុនបេចាំកម្ពុជា
ឯកឧត្តមមិកាមិមា៉ាសាហុីរ៉ូ នៅក្នុង
សាររបស់ឯកឧត្តមសមេប់ទវិាបណុេយ
ជាតិជប៉នុឆ្នានំេះបានជនូពរឱេយចណំង
មិត្តភាពរវាងជប៉ុននិងកម្ពុជាបន្ត
រីកចមេើនទៅមុខទៀត៕

CJCC ជួយអភិវឌៃឍធនធានមនុសៃសនៅកម្ពជុា។  JMAS ជួយបោសសម្អាតចម្ការមីនបានបៃមណ ៤ ១០០ហិកតា។  ជបុ៉នដើរតួសំខាន់នៅក្នងុការអភិវឌៃឍកំពង់ផៃស្វយ័តកៃងុពៃះសីហនុ។  

បៃទៃសជបុ៉នគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មឈានមុខមួយរបស់បៃទៃសកម្ពជុា  ។   



ថ្ងៃពុធ ទី១៧ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ | www.postkhmer.com/special-report eទិវាបុណ្យជាតិជបុ៉ន



ថ្ងៃពុធ ទី១៧ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ | www.postkhmer.com/special-reportF ទិវាបុណ្យជាតិជបុ៉ន

ប្រែក្លាយដីចម្ការមីនទៅជាដីស្រែពណ៌ប្រែតងខៀវស្រែងាត់
អង្គការសកម្មភាពកំចាត់មីនជប៉ុន

នៅកម្ពុជា(JMAS)កំពុងប្រែកា្លាយ
ចម្ការមីនដ៏គ្រែះថ្នាក់ទៅជាដីកសិកម្ម
ខៀវស្រែងាត់ដើម្រែបីលើកកម្ពស់ស្ថានភាព
ស្រែដ្ឋកិច្ចរបស់សហគមន៍ជនបទ។
ចម្ការមនីនៅខ្រែត្តកពំងធ់ំបាតដ់បំង

និងបន្ទាយមនជ័យឥឡូវន្រែះប្រែជា-
ពលរដ្ឋអាចធ្វើកសកិម្មបានជាថ្មីសមូ
អរគុណចំពោះការខិតខំប្រែឹងប្រែង
របស់អង្គការJMAS។
ទីភា្នាក់ងារជប៉ុនដ្រែលបានដឹកនំ

សកម្មភាពកម្ទាត់មីននៅកម្ពុជាអស់
រយៈព្រែល២ទសវត្រែសរ៍ចុងក្រែយន្រែះ
បានចូលរួមបោសសម្អាតគ្រែប់យុទ្ធ-
ភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ(UXO)គ្រែប់មីន
ប្រែឆាំងមនុស្រែស និងប្រែឆាំងរថក្រែះ
ដ្រែលវាគជឺាការបោះជហំានមយួទៀត
ដើម្រែបីជួយសហគមន៍ក្នុងមូលដ្ឋាន។
«ចាបព់ីឆា្នានំ្រែះJMASនងឹចាបផ់្តើម

សកម្មភាពគាំទ្រែកសិកម្មបន្ថ្រែមលើ
ការដោះមីននិងការកសងហ្រែដ្ឋា-
រចនសម្ព័ន្ធដោយផ្តល់ជំនួយបច្ច្រែក-
ទ្រែសដល់កសកិរក្នងុមលូដ្ឋាននងិជកី
ស្រែះទឹកម្រែប់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងរដូវប្រែំង»។
លោកSuenagaNoriyoshi

ប្រែធានអង្គការ JMASប្រែចាំកម្ពុជា
បានមនប្រែសសនថ៍៖«JMASនងឹ
បន្តសកម្មភាពផ្រែស្រែងៗទៀតដើម្រែបី
ប្រែកា្លាយចម្ការមនីឱ្រែយទៅជាដីកសកិម្ម
ប្រែតងដើម្រែបីនំយកស្នាមញញឹមជូន
ដល់ប្រែជាជនកម្ពុជា»។
JMASបានចាប់ផ្តើមសកម្មភាព

សម្អាតមីននៅកម្ពុជាក្នុងឆា្នាំ២០០២
ក្រែមភាពជាដ្រែគូជាមួយមជ្រែឈម-
ណ្ឌលសកម្មភាពកំចាត់មីនកម្ពុជា
(សុីម៉ាក់)ហើយឆា្នាំន្រែះគឺជាខួប២០

ឆា្នាំន្រែប្រែតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅក្នុង
ប្រែទ្រែសកម្ពុជា។
គតិត្រែមឹខ្រែកញ្ញាឆា្នាំ២០២០JMAS

បោសសម្អាតបានប្រែមណ៤១០០
ហិកតាក្នុងនោះសម្អាតមីនប្រែឆាំង
មនសុ្រែសបានជាង២មុនឺគ្រែប់គ្រែបម់នី
ប្រែឆាំងរថក្រែះបានចំនួន៦៥០
គ្រែប់ និងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះបាន
៣៩០០០០គ្រែប់ហើយបានឆ្លើយ-  

តប៣៧០០០សណំើពីប្រែជាពលរដ្ឋ
ក្នុងមូលដ្ឋានដើម្រែបីសម្អាតមីននិង
យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដ្រែលរកឃើញ
នៅជុំវិញតំបន់ពួកគ្រែរស់នៅ។
«យើងផ្ទ្រែរបច្ច្រែកទ្រែសបោសសម្អាត

មីនទៅឱ្រែយសុីម៉ាក់ហើយយើងក៏ផ្តល់
ការអប់រំស្តីពីគ្រែះថ្នាក់នៃនគ្រែប់មីន
ដល់ប្រែជាជនក្នងុមលូដ្ឋានដល់កមុរ
នងិគាទំ្រែដល់ស្រែដ្ឋកចិ្ចក្នងុតបំន់តាម

រយៈការសងសង់ផ្លូវសហគមន៍និង
សលារៀនឡើងវិញផងដ្រែរ»។
លោកSuenagaបានបន្តថ៖

«យើងក៏បានសងសង់សលារៀន
ចំនួន១១ខ្នងនិងផ្លូវប្រែវ្រែងជាង៨០
គីឡូម៉្រែត្រែ។បច្ចុប្រែបន្ន JMASកំពុង
ដំណើរការគម្រែងចំនួន២សម្រែប់
សកម្មភាពកម្ចាត់មីននៅក្នុងខ្រែត្ត-
បន្ទាយមនជ័យនិងកំពង់ធំ និង
គម្រែងមួយទៀតគឺកសងហ្រែដ្ឋា-
រចនសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋាននៅខ្រែត្តបាត់-
ដបំងនងិខ្រែត្តបន្ទាយមនជយ័ដោយ
មនបុគ្គលិក JMASចំនួន២៥នក់
ក្នុងនោះមនជនជាតិជប៉ុនចំនួន៧
នក់និងមន្ត្រែីដោះមីនរបស់សុីម៉ាក់
ប្រែមណ១០០នក់»។
JMASមនម៉ាសុនីជាច្រែើនប្រែភ្រែទ

សម្រែប់សកម្មភាពកម្ចាត់មីនដូចជា
ម៉ាសុីនដោះមីនមីនចង្កាមនិង
ម៉ាសុីន brush cutterសម្រែប់
ការសងសង់ហើយម៉ាសុីនរបស់
យើងត្រែូវបានដក់បញ្ចូលជាមួយ

កម្លាំងដោះមីនរបស់មនុស្រែស។យើង
ចង់ធ្វើឱ្រែយសកម្មភាពរបស់យើងកាន់-
ត្រែមនផលិតភាពខ្ពស់តាមរយៈការ- 
តភា្ជាប់ឬបញ្ចូលថមពលម៉ាសុីននិង
កម្លាំងដោះមីនរបស់មនុស្រែស»។
អង្គការមនសមត្ថភាពបោស-

សម្អាតចម្កាមីនប្រែមណ២០០ហិកតា
ក្នុង១គម្រែងហើយនៅឆា្នាំន្រែះអង្គ-
ការកំណត់គោលដៅបោសសម្អាត
៤០០ហិកតាសម្រែប់២គម្រែង។
«យើងចង់ជួយប្រែទ្រែសកម្ពុជា

ក្នុងការដោះមីនឬគ្រែប់មិនទាន់ផ្ទុះ
ដ្រែលនៅត្រែជាការគំរាមកំហ្រែងដល់
អាយុជីវិត ហើយយើងចង់ឃើញ
ប្រែជាជនកម្ពុជារស់នៅដោយសុខ-
ក្រែស្រែមក្រែសាន្តគា្មានគ្រែប់មីន»។ លោក
Suenagaបានបន្ថ្រែមថ៖«ក្រែពី
សកម្មភាពសម្អាតមនីយើងក៏កសង
ហ្រែដ្ឋារចនសម្ពន័្ធផងដ្រែរហើយចាប-់ 
ផ្តើមនៅឆា្នានំ្រែះយើងនងឹផ្តល់ការគាទំ្រែ
ផ្ន្រែកកសិកម្មដើម្រែបីជួយដល់សហ-
គមន៍មូលដ្ឋាន»៕  

បុគ្គលិក JMAS  កំពុងហ្វកឹហ្វនឺមន្តៃសីុីម៉ាក់អំពីរបៀបបនៃសាបគៃប់បៃក MK82។ រូបថតJMAS  មីនបៃឆំងរថកៃះ anti-tank mine។  

លោក   Suenaga Noriyoshi បៃធានអង្គការ JMAS បៃចំាកម្ពជុា។ 

 មន្តៃសីុីម៉ាក់កំពុងផ្តល់ការអប់រំអំពីគៃះថ្នាក់នៃគៃប់មីនដល់កុមរក្នងុមូលដ្ឋាន។   JMAS ធ្វើបទបង្ហាញជំនាញបច្ចៃកទៃសដោះមីនដល់មន្តៃសីុីម៉ាក់នៅខៃត្តកំពង់ធំ។  

 JMAS ពនៃយល់មន្តៃីសុីម៉ាក់អំពីការបៃើម៉ាសុីន Brush Cutter machine។   
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ត ព ីទពំរ័ ១ ...គឡី ូកៃម  នងិ 
ជ័រ កក (DRC 50%) តម្លៃ ពី  
២៣០០ ទៅ ២៨៥០រៀល ។

ទិន្ន ន័យ នៃះ   ឱៃយ ដឹងទៀតថា 
ក្នងុ ខៃ ដបំងូ  នៃះ កម្ពជុា  នា ំចៃញ 
ផ្លៃ ចៃក  សៃស ់ ៤០ ៩៥៦ តោន  
ផ្លៃ ស្វាយ សៃស់  ១១ ៦៣៧ 
តោន  គៃប ់ស្វាយ ចន្ទ ី  ៣ ១៨៣  
តោន  គៃប់ ពោត   ៤៤ ៤៧១ 
តោន មៃច  ២ តោន  ម្ទៃសសៃស ់ 
១៦ ២៥២  តោន ។

អ្នក សៃី អិុន ឡៃ ហួត ម្ចាស់ 
សិបៃប កម្ម កៃ ច្នៃ គៃប់ ស្វាយ ចន្ទី 
ម៉ាដាម ហតួ  នៅ ក្នងុខៃត្ត   កពំងធ់ ំ
បៃប់  ភ្នំពៃញ  ប៉ុស្តិ៍ថា សិបៃប កម្ម 
របស់ អ្នកសៃី កំពុ ង មមញឹក 
ចង្វាក់ ផលិត កម្ម  ដើមៃបី ផ្គត់ ផ្គង់ 
ឱៃយ កៃុមហ៊ុន  Top Planning 
Japan Co.,Ltd ចំនួន  ១៥ 
តោននៃ ផលិត ផលសមៃច។ 

អ្នក សៃីបៃប់ ទៀត ថា សិបៃប-
កម្ម  អ្នកសៃ ី បាន ដាក ់ឱៃយ ដណំើរ- 
ការ  ចង្វាក់ ផលិតកម្ម រោង ចកៃ 
កៃច្នៃគៃប់ ស្វាយ ចន្ទីជា លើក- 
ដំបូង កាល ពី ចុង ខៃ ធ្នូ ឆ្នាំមុន ។ 
រោង ចកៃនៃះ បោះទនុ វនិយិោគ 
២០ មុនឺ ដលុ្លារ  ដៃល បាន សហ-
ការ ជាមួយ កៃុមហ៊ុន ជប៉ុននៃះ។

អ្នក សៃី និយាយ  ថា៖ « យើង 

កំពុង មមញឹក  ផលិត  គៃប់- 
ស្វាយ ចន្ទី  ឱៃយ  ទាន់ ពៃល វៃល    
តាម កុងតៃ ដៃល តៃូវ ចាប់ ផ្តើម 
ពី ខៃ កុម្ភៈ នៃះ តទៅ ។ យើង  រីក - 
រាយ ដៃល កៃុម ហ៊ុន   បាន  ទិញ 
ផលិត ផល ស្វាយ  ចន្ទី ពី យើង  
នាំចៃញទៅផៃសារ របស់ គាត់ »។

អ្នក សៃី ឡៃហួត បន្ថៃម ថា 
ដោយសរ បញ្ហា អាកាសធាតុ 
រដូវ បៃមូល ផល ស្វាយ  ចន្ទី ឆ្នាំ 
នៃះ តៃូវ អូស បនា្លាយ រហូត ដល់ 
ពាក់ កណ្តាល ខៃ មីនា។   គៃប់- 
ស្វាយចន្ទី   មន តម្លៃ បៃ ហាក់ បៃ - 
ហៃល  ឆ្នាំមុន  ដោយ ជា មធៃយម 
១ ៥០០ដុល្លារ ក្នុង ១ តោន ។

អ្នកសៃី បៃប់ ថា៖ «ខ្ញុំ សងៃឃឹម 
ថា  តម្លៃ គៃប់ ស្វាយ  ចន្ទី ក្នុង រដូវ 
បៃមូល ឆ្នាំនៃះ នឹង ល្អ ជាង ឆ្នាំ 
មនុ  ពៃះ ទផីៃសារ ហាក ់មន  ភាព- 
ល្អ  បៃសើរ  នៅ  ដើម ឆ្នាំនៃះ»។

លោក ម៉ាក ន ី បៃធាន សហ-
ពន័្ធ មៃច  នងិ  គៃឿងទៃសកម្ពជុា  
បៃប ់ភ្នពំៃញ  ប៉សុ្តិ៍ ថា តម្លៃ មៃច 
មិន មៃន  GI នៅ ដើម  ឆ្នាំនៃះ  ល្អ 
ជា ង ឆ្នាំ មុន  គឺ ជិត ១០ ០០០ 
រៀល ក្នុង ១គីឡូ កៃម  (ដើម ឆ្នាំ- 
មុន៨ ០០០រៀល) ។ លោក 
បន្ត  ថា តម្លៃ មៃច  ស្ទុះហក ់ឡើង 
វិញនៃះ ដោយ សរ តៃ និនា្នា ការ 

ស្តុកមៃច ពិភព លោក កំពុង 
ធា្លាក់ចុះ  សៃប ពៃល ការ ដាំ ដុះ 
មៃច នៅបៃទៃស វៀត ណម 
ធា្លាក់  ចុះ ។  លោកនិយាយថា៖ 
«រាល ់ថ្ងៃ  យើង ចង ់បាន អតថិជិន  
ផ្ទាល់ ជាជាង យើង ពឹង ផ្អៃក លើ 
ទីផៃសារ  វៀត ណម »។ 

លោកបន្ថៃមថា ជាក ់ស្តៃង ឆ្នា ំ
២០២១ នៃះ កៃមុហ៊នុ ហ្វុល៊ស ៍
(ខៃម បូឌា) ឯ.ក ដៃល ជា កៃុម- 
ហ៊ុន នាំ ចៃញ របស់ អាល្លឺម៉ង់  
បាន បង្កើន បរមិណ ទញិ មៃច ព ី 
សមជកិ   សហពន័្ធ ព ី៨០០ ដល ់
១ ០០០ តោន ក្នុង ១ឆ្នាំ។

លោកលើ កឡើង ថា៖ «ខ្ញុ ំ មន 
សទុដិ្ឋនិយិម ថា មៃច កម្ពជុា នៅ- 
តៃ ដើរ តួនាទី សំខាន់ក្នុងការ - 
ផ្គត់ផ្គង់ នៅ លើ ទីផៃសារ អន្តរជាតិ 
ទាងំ គណុភាព នងិ តម្លៃ  ហើយ 
ជឿ ថា  តម្លៃ មៃច ឆ្នាំ នៃះនឹង 
ល្អ បៃ  សើរជា បន្ត បនា្ទាប់ »។

កៃសងួ កសកិម្ម បានបា៉ានប់ៃ-
មណ ថា កម្ពុជា  បាន នាំចៃញ 
ផលិត ផល ដំណំ កសិ -ឧសៃសា-
ហកម្ម ចនំនួ ៦ ទាងំ ផ្លវូការ នងិ 
កៃ ផ្លូវការ ជាង ៨,៥៥  លន 
តោន  ស្មើនងឹ ជាង ២,៣២ពាន ់
លន ដុល្លារ នៅ ឆ្នាំ  ២០២០ ។ 
ផលិត ផល ទាំង នោះ រួម មន 
ដឡំងូ ម ីផ្លៃ ស្វាយ សៃស ់ គៃប-់ 
ស្វាយចន្ទ ី ផ្លៃ ចៃក សៃស ់  មៀន- 
ប៉ៃ លិន និងមៃច ៕ LA

ហុឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ ទោះ បី ការ បៃមូល 
ពន្ធ ព ីបៃភព ចណំលូ សខំាន ់៣ 
បាន កើន ឡើង ក ៏បៃក ់ចណំលូ 
សរុប ដៃល អគ្គ នាយកដា្ឋាន ពន្ធ- 
ដារ បៃមលូ បាន ក្នងុ ខៃ មករា ឆ្នា ំ
២០២១ នៃះ មនិ  បង្ហាញ  សញ្ញា 
វិជ្ជមន នោះ  ទៃ ដោយ   ធា្លាក់ ចុះ 
ជាង  ៨ ភាគ រយ បើ ធៀប  នឹង រយៈ - 
ពៃល ដូច គា្នាឆ្នាំ ២០២០  ខណៈ 
បញ្ហា នៃះ   អ្នក សៃដ្ឋកិច្ច អះអាង 
ថា មន  ជាប ់ទាក ់ទង នងឹ គោល- 
នយោបាយ របស ់រដា្ឋាភបិាល ក្នងុ 
ការ អនុគៃះ ពន្ធ ចំពោះ វិស័យ 
មយួ ចនំនួ ដៃល បន្ត រង ផល ប៉ះ- 
ពាល់ ធ្ងន់ ធ្ងរ ពី វិបត្តិ   កូវីដ ១៩ ។

យោង តាម សៃចក្តី បៃកាស 
ពត័៌ មន ស្តី ព ីកចិ្ច បៃជុ ំបកូ សរុប 
លទ្ធផល បៃមូល ចំណូល ពន្ធ 
បៃចា ំខៃ មករា ឆ្នា ំ២០២១ របស ់ 
អគ្គ នាយកដា្ឋាន ពន្ធ ដារ កាល ព ី
ថ្ងៃ ទ ី១៦ ខៃ កមុ្ភៈ ឱៃយ ដងឹ ថា  ក្នងុ 
ខៃ មករា អគ្គ នាយកដា្ឋាន ពន្ធ - 
ដារ បៃមូល ចំណូល ពន្ធ អាករ  
បាន សរុបបៃមណ ២១៧,២ 
លន ដុល្លារ ស្មើ នឹង ៩,៦៨ 
ភាគ  រយ នៃ ផៃនការ បៃចាំ ឆ្នាំ 
ហើយ បើ ធៀប នងឹ ចណំលូ ពន្ធ-

អាករ ខៃ មករា ឆ្នា ំ២០២០ ថយ- 
ចុះ បៃមណ ១៩,០៣ លន 
ដុល្លារ ស្មើ   ៨,០៦ ភាគ រយ ។

សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មន   ឱៃយ 
ដងឹ ទៀត ថា ទោះជា ការ បៃមលូ 
ចំណូល សរុប ធា្លាក់ ចុះ ប៉ុន្តៃ 
សមៃប់ ចំណូល ពី បៃភៃទ ពន្ធ 
ចំនួន៣ នៅ រកៃសា កំណើន គួរ ឱៃយ 
កត់ សម្គាល់  ក្នុង នោះ ពន្ធ លើ 
បៃក់ ចំណូល មន  បៃមណ 
៤២,៩១ លន ដលុ្លារ  ធៀប នងឹ 
ខៃ មករា ឆ្នា២ំ០២០ កើន ឡើង 
៧,២៦ភាគ រយ អាករ ពិសៃស 
ចំនួន ១៩,០៣ លន ដុល្លារ 
កើន  ឡើង  ៥,៥៣  ភាគ រយ  នងិ 
ពន្ធ លើ បៃក់ បៀវតៃស រ ៍មន  ២២, 
៥៤ លន ដុល្លារ កើន បៃមណ 
១០,០៧ ភាគរយ ។

លោក ហងុ វណ្ណៈ អ្នក សៃវ-  
ជៃវ សៃដ្ឋកចិ្ច អន្តរជាត ិនៃ វទិៃយា- 
ស្ថាន ទំនាក់ ទំនង អន្តរជាតិ នៃ 
កម្ពុជា(រាជ បណ្ឌិត ៃយសភា កម្ពុជា)  
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី 
ថ្ងៃទ ី១៦ ខៃ កមុ្ភៈ ថា ការធា្លាកច់ុះ  
បៃក់ ចំណូល ពន្ធ ក្នុង ខៃ ដំបូង  
ឆ្នាំ ២០២១ គ ឺមិន មៃន ដោយ- 
សរ  មន កៃុមហ៊ុន មួយ ចំនួន 
ផ្អាក សកម្ម ភាព  ឬ បទិ អាជវីកម្ម   
ទៃ ប៉ុន្តៃ វា បណ្តាល មក ពី ការ- 

ដាក ់ចៃញ នវូ គោល នយោបាយ 
របស់ រដា្ឋា ភបិាល ដៃល   ផ្តល់   ភាព- 
អនុគៃះ ពន្ធ ដារ  សមៃប់ វសិយ័  
ដៃល ទទួល រង ផល ប៉ះ ពាល់ 
ធ្ងន់ ធ្ងរ ពី វិបត្តិ  កូវីដ ១៩ ។ ការ- 
ធា្លាក ់ ចណំលូ ពន្ធ ក្នងុ កមៃតិ នៃះ 
នឹង មិន បង្កផល ប៉ះ ពាល់ អ្វី ជា ដុំ- 
កភំនួ  ទៃ ពៃះ ស្ថាន ភាព នៃះ តៃវូ  
បាន គៃ ដឹង មុន រួច ទៅ ហើយ ។ 

លោក  ថ្លៃង ថា៖ « ការ បាត់  ចំ-
ណលូ  ពៃល នៃះ  គ ឺជាប ់ទាក ់ទង 
នឹង គោល នយោបាយ សមៃួល 

ផ្នៃក ពន្ធ របស់ រដា្ឋាភិ បាល ។  ខ្ញុំ 
គិត  ថា នៃះមិនមៃនជា បញ្ហា 
ដៃល  តៃូវ បារម្ភ ទៃ» ។

លោក បាន បន្ថៃម ថា អ្វី ដៃល 
សំខាន់  ពៃល នៃះ គឺ កមៃិត នៃ 
ការ បៃមលូ ចណំលូ ព ីបៃភព ពន្ធ 
សំខាន់ ៗ  ចំនួន៣ កើន ឡើង 
ដៃល វា   បញ្ជាក់ ថា តមៃូវ ការ នៃ 
ការ បៃើ បៃស់ ក្នុង សៃុក និង 
ស្ថាន  ភាព នៃ អតៃ   មន ការ ងរ 
ធ្វើ មន ភាព ល្អ បៃសើរ ។ 

លោក   លើក ឡើង ថា៖ « តាម- 

រយៈ ស្ថាន ភាព បច្ចុបៃបន្ន  និង ការ- 
ដាក់ ចៃញ   គោល នយោ បាយ 
របស ់រដា្ឋាភបិាល ខ្ញុ ំគតិ ថា ការ- 
បៃមូល ចំណូល  ឆ្នាំ នៃះ នឹង មិន   
មន គម្លាត ឆ្ងាយ ពី ឆ្នាំ ២០២០  
ទៃ »។ លោក បន្ត ថា៖ « ទោះជា  
យា៉ាង ណ បើ រដា្ឋាភិបាល អាច 
ធ្វើ  ការ គៃប់ គៃង បៃកប ដោយ 
បៃសិទ្ធ ភាព ទៅ លើ ការ បៃមូល 
ពន្ធ ទៅ លើ វិស័យ សំខាន់ មួយ 
ចំនួន (សំណង់ និង អចលន - 
ទៃពៃយ) នោះ ការ បៃមលូ ចណំលូ 

ឆ្នាំ ២០២១ នៃះ អាច នឹង កើន- 
ឡើង តចិ តចួ បើ ធៀប  ឆ្នា ំមនុ»។ 

សមៃប ់ឆ្នា ំ២០២១ នៃះ  អគ្គ- 
នា យក ដា្ឋាន ពន្ធដារ  មន ផៃន - 
ការ បៃមូល ចំណូល ឱៃយ បាន   
៩ ០៨៤,៤២ប៊ ីលន រៀល (២ 
២៤៣,០៧លន ដុល្លារ)។

លោក គង ់វបិលុ អគ្គ នាយក 
នៃ អគ្គ នាយក ដា្ឋាន ពន្ធដារ បាន 
បៃប ់បណ្តាញ ពត័ ៌មន ក្នងុសៃកុ 
Fresh News ថា សមៃប់ 
ចណំលូ ពន្ធ ខៃ  មករា ឆ្នា២ំ០២១ 
ឃើញ ថា ធា្លាក់ ចុះ មៃន ប៉ុន្តៃ  បើ 
បៃៀប ធៀប នងឹ ខៃ ធ្ន ូឆ្នា២ំ០២០ 
ចណំលូ នៃះ មនិ បាន ធា្លាក ់ចុះ ទៃ 
ហើយ បើ តាម ផៃនការ នៃ ការ- 
បៃមូល ចំណូល ពន្ធ ក្នុង ឆ្នាំ នៃះ 
លើស បន្តចិ ផង។ លោក អះអាង  
ថា៖ « ការ ថយ ចុះ នៃ ចំណូល 
ពន្ធ  ខៃ ដំបូង នៃះ ដោយ សរ តៃ 
បញ្ហា ជំងឺ កូវីដ ១៩ ក៏ ដូច ជា 
បញ្ហា សៃដ្ឋកិច្ច ជា រួម»។

ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ ចណំលូ ពន្ធ- 
អាករ ដៃល អគ្គនាយកដា្ឋាន ពន្ធ- 
ដារ បៃមូល បាន  ២ ៨៨៩,០២ 
លន ដលុ្លារ កើន ឡើង ៣,៧៣  
ភាគរយ ធៀប នងឹ ឆ្នា ំ២០១៩។ 
នៃះ បើ យោង តាម ទិន្នន័យ ពីអគ្គ-
នាយកដា្ឋាន ពន្ធ ដារ ៕ LA

តពីទំព័រ ៨...ផលិត ផល នៃះ  
តៃវូបាន រកៃសា កាលព ីចងុ តៃមីស  
ទ៤ី ឆ្នា ំ២០២០  នៅ កមៃតិ មយួ  
បៃកបដោយ ភាព ល្អបៃសើរ។

លោក លើក ឡើង ថា៖«កៃមុហ៊នុ  
បន្ត ដាក ់ឱៃយ ដណំើរការ ផលតិផល 
បានព ីកៃមុហ៊នុ ផ្គតផ់្គង ់របស ់យើង  
ដោយ ផ្តោត ការយក ចតិ្តទកុ ដាក់   
លើ តមៃវូការ អតថិជិន របស ់កម្ពជុា   
នងិ ការធានា ថា យើង កពំងុ ផ្ដល់  
ផលិតផល ដៃល មន លក្ខណៈ 
បច្ចៃកវទិៃយា ថ្ម ីបផំតុ  ដោយ ផ្តោត 
ការ យក ចតិ្តទកុ ដាកល់ើ ការ បនា្ទាប  
ការ បៃើបៃស់ បៃង ឥន្ធនៈ   និង  
មន ចក្ខវុសិយ័ ជា បៃចា ំឆ្ពោះ ទៅ  

សវុត្ថភិាព នៃ អតថិជិន របស ់យើង  
ក្នុង ផលិតផល  ដៃល យើង លក់»។

ទ ន្ទមឹ នងឹ នៃះ  ធនាគារ ហតា្ថា 
បាន រាយការណថ៍ា កាល ពតីៃ-ី
មស ទី៤  ផល បតៃ កម្ចី របស់ 
ធនាគារ ហតា្ថា បាន កើន ឡើង 
ដល ់១, ៣២៣ លន ដលុ្លារ  កើន 
ឡើង ១៦ ភាគរយ ធៀប នងឹ តៃ-ី
មស មនុ  ខណៈដៃល បៃក ់បញ្ញើ  
បាន កើន ឡើង ដល់ កមៃិត ខ្ពស់ 
បំផុត ថ្មីមួយ ដល់ ៧៩៣ លន 
ដុល្លារ  កើន ឡើង ១៧ ភាគរយ 
ធៀបនឹង រយៈពៃល ដូចគា្នា កាល- 
ពតីៃ ីមស មនុ។  សមៃប ់កមៃតិ 
ឥណទាន មិន ដំណើរការ PAR 

30+ បាន ធា្លាក់ចុះ គួរ ឱៃយកត់- 
សម្គាល់ ពី ១,៤៤ ភាគរយ មក 
នៅ តៃឹម ០, ៧០ ភាគរយ។

លោក  Dan Harsono  
បៃធាន ធនាគារ  ហតា្ថា  បាន  
បញ្ជាក់  ថា ៖« កាល ពីតៃី មស 
ទី៤  ឆ្នា ំ២០២០  សៃដ្ឋ កិច្ច  បៃទៃស  
កម្ពជុា  បាន បន្ត ស្ទះុ ងើប  ឡើង វិញ  
ទោះបីជា ស្ថាន ការណ៍  ជំងឺ កូវីដ១៩ 
លើ ពភិព លោក   នៅតៃ បន្ត  នងិ  
ប៉ះពាល់ ដល់ បណ្តា បៃទៃស 
ទាំងអស់ ក៏ដោយ ។ កៃុមហ៊ុន 
ក្នងុសៃកុ នងិ ការបៃើបៃស ់ក្នងុ 
សៃុក  ដៃល ជា កៃបាល ម៉ាសុីន 
ដស៏ខំាន ់មយួ នៃ កណំើន សៃដ្ឋ-
កចិ្ច  កម្ពជុា  បាន  រង ផល ប៉ះពាល ់
យា៉ាងខា្លាំង »។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖«ខ្ញុំ សូម 
កោត  សរសើរ វិធានការ សកម្ម 
មុន ពី រដា្ឋា ភិបាល  និង ធនាគារ- 
ជាតិ នៃកម្ពុជា  (NBC)  ក្នុង ការ- 
ដោះសៃយ  តមៃូវ ការ កៃុមហ៊ុន  
បគុ្គល  នងិ គៃឹះស្ថាន ហរិញ្ញ វត្ថ។ុ 
កិច្ចខិត ខំ បៃឹង បៃង នៃះ បាន 
ជរំញុ ដល ់សកម្មភាព អាជវី កម្ម 
បន្តទៅ មខុ  ទោះបជីា មន បញ្ហា 
បៃឈម ជាចៃើន ដោយសរតៃ 
ការរីករាល ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
ក៏ដោយ»៕ LA

ក្រមុហុ៊ន៣ចុះបញ្ជីនៅផ្រសារមូលបត្រ...ផលិតផលកសិកម្មជាង២០...

ការប្រមូលចំណូលពន្ធដារនៅក្នងុខ្រមករាធ្លាក់ចុះជាង៨ភាគរយ

អគារ ទីស្នាក់ ការ អគ្គនាយកដ្ឋាន ពន្ធ ដរ នេ កេសួង សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថ ុ។ រូបថត ហុង មិនា

អ្នកដំណើរ ឆ្លងកាត់មុខ អគារ CSXនៅសង្កាត់វត្តភ្ន ំ  ។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី 



សុខ វេងឈាង 

កាលពីថ្ងៃចន្ទទី១៥កុម្ភៈ
នាយករដ្ឋមន្តៃីចកៃភពអង់-
គ្លៃសលោកBorisJohnson
បាននយិាយថាពភិពលោកតៃវូ
ការមានសន្ធសិញ្ញាដើមៃបីធានា-
បាននវូតមា្លាភាពទិន្នន័យខណៈ
ចកៃភពអងគ់្លៃសនងិសហរដ្ឋ-
អាមៃរកិបានបង្ហាញការពៃយួ-
បារម្ភអពំីកមៃតិនៃទនិ្ននយ័ផ្ដល់
ទៅកាន់កៃុមសុើបអង្កៃតរក
បៃភពជំងឺកូវីដ១៩របស់អង្គការ
សខុភាពពភិពលោក(WHO)
ដៃលទើបបញ្ចប់ដណំើរទសៃសន-
កិច្ចទៅកាន់ទីកៃុងWuhan
បៃទៃសចិន។
ក្នុងសន្និសីទកាសៃតអំពី

កូវីដ១៩លោក Johnson
បាននិយាយថា៖ «ខ្ញុំគិតថាអ្វី
ដៃលពិភពលោកតៃូវមើលគឺ
កិច្ចពៃមពៃៀងទូទៅមួយស្ដីពី
វធិីដៃលយើងតាមដានទនិ្ននយ័
ជុំវិញជំងឺរាតតៃបាតមកពីសត្វ
ហើយយើងចង់បានកិច្ចពៃម-
ពៃៀងរួមគ្នាស្ដីពីតមា្លាភាព»។
លោកបានបន្តទៀតថា៖«ខ្ញុំ

គិតថាគំនិតដ៏គួរឱៃយទាក់ទាញ
មួយដៃលយើងបានឃើញក្នុង
រយៈពៃលប៉ុនា្មានខៃចុងកៃយ
នៃះគឺសំណើសមៃប់សន្ធិ-
សញ្ញាសកលស្ដីពីជងំឺរាតតៃបាត
ដៃលបៃទៃសហត្ថលៃខីតៃូវ
ធានាថាពួកគៃបានចូលរួម
ផ្ដល់ទិន្នន័យទាំងអស់ដៃល
ពួកគៃមានហើយយើងអាច
ឈានដល់បៃភពនៃអ្វីដៃល
បានកើតឡើងនិងបញៃឈប់មិន
ឱៃយវាកើតឡើងម្ដងទៀត»។
សារព័ត៌មានReutersសួរ

លោកJohnsonថាតើលោក
គតិថានរណាគៃតៃវូទទលួខសុ-
តៃូវចំពោះកង្វះតមា្លាភាពទិន្ន-
ន័យទាក់ទងនឹងបៃភពនៃជំងឺ
កូវីដ១៩លោកបានឆ្លើយ
ថា៖«ខ្ញុំគិតថាវាចៃបាស់ណាស់
ដៃលភ័ស្តុតាងភាគចៃើនហាក់
ដចូជាចង្អលុបង្ហាញថាជងំឺនៃះ
មានដើមកំណើតនៅWuhan»។
ការទាមទាររបស់លោក

Johnsonឱៃយមានសន្ធិសញ្ញា
តមា្លាភាពទិន្នន័យជំងឺរាតតៃបាត
ធ្វើឡើងបនា្ទាប់ពីកៃុមសុើប-
អង្កៃតរកបៃភពជំងឺកូវីដ១៩

របស់WHO ដៃលមាន
សមាជកិអន្តរជាតិ១៧របូនងិ
សមាជិកចិន១៧ រូបបាន
បញ្ចប់ដំណើរទសៃសនកិច្ចទៅ
កាន់ទីកៃុងWuhanបៃទៃស
ចិនកាលពីថ្ងៃពុធទី១០កុម្ភៈ។
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី១៤កុម្ភៈ

ទីបៃកឹៃសាសន្តសិខុជាតិនៃសៃត-
វិមានលោកJakeSullivan
បាននិយាយក្នុងសៃចក្ដីថ្លៃង-
ការណ៍មួយថា រដ្ឋបាលលោក
បៃធានាធិបតី JoeBiden
មានការគោរពយា៉ាងខ្លាំងចំ-
ពោះការងររបស់អង្គការសខុ-
ភាពពិភពលោកនិងអ្នកជំ-
នាញដៃលធ្វើការសមៃប់ពួក-
គៃតៃលោកមានការពៃួយ-
បារម្ភយា៉ាងខ្លាំងចំពោះការរក
ឃើញបឋមដោយកៃុមអ្នក-
សុើបអង្កៃតនៃះហើយមាន
សំណួរជាចៃើនទាក់ទងនឹង
ដណំើរការទៅកាន់ការរកឃើញ
ទាំងនោះ។លោកក៏បានទាម-
ទារឱៃយចិនផ្ដល់ទិន្នន័យដើមពី
មុនៗ ដើមៃបីជួយក្នុងការសុើប-
អង្កៃតរបស់WHO។
ជាការឆ្លើយតបនងឹការរិះគន់

នៃះសា្ថានទូតចិនបៃចាំវា៉ាសុីន-
តោនបាននិយាយក្នុងសៃច-
ក្ដីថ្លៃងការណ៍ថា៖ «អ្វីដៃល
សហរដ្ឋអាមៃរិកបានធ្វើក្នុង
រយៈពៃលប៉ុនា្មានឆ្នាំចុងកៃយ
នៃះបានធ្វើឱៃយសា្ថាបន័ពហភុាគី
ជាចៃើនដៃលរួមមានWHO
ចុះខៃសាយយា៉ាងខ្លាំងនិងធ្វើឱៃយ
កចិ្ចសហបៃតិបត្តកិារអន្តរជាតិលើ
កូវីដ១៩ខូចខតយា៉ាងខ្លាំង»។
សៃចក្ដីថ្លៃងការណ៍បានបន្ត

ទៀតថា៖ «សហរដ្ឋអាមៃរិក
ដៃលធ្វើដចូមនិមានរឿងអ្វីកើត
ឡើងបានធ្វើការចោទបៃកាន់
បៃទៃសដទៃទៀតដៃលបាន
គំទៃWHOយា៉ាងស្មាះតៃង់
និងWHOដោយផ្ទាល់»។
រីឯរដ្ឋមន្តៃីកៃសួងការបរ-

ទៃសអង់គ្លៃសលោកDo-

minicRaabកាលពីថ្ងៃអាទតិៃយ
ទី១៤កុម្ភៈ បាននិយាយថា
លោកក៏មានការពៃយួបារម្ភដចូ
អាមៃរិកទាក់ទងនឹងកមៃិតនៃ
ទិន្នន័យដៃលបៃទៃសចិន
ផ្ដល់ទៅកាន់កៃុមសុើបអង្កៃត
WHO។
តៃទោះជាយា៉ាងណាអ្នក

នាពំាកៃយកៃសងួការបរទៃសចនិ
លោកWangWenbinបាន
គសូបញ្ចាក់តាមរយៈការផៃសាយ
របស់ទីភា្ញាក់ងរព័ត៌មានចិន
XinhuaNetថា៖«បញ្ហាបៃប
វិទៃយាសាសៃ្តនិងសាំញុំានៃះវា
ពាក់ព័ន្ធនឹងបៃទៃសនិងតំបន់
ផៃសៃងៗទៀត”ហើយវាគួរតៃធ្វើ
បៃតិបត្តិការដោយអ្នកវិទៃយា-
សាសៃ្តសកលជាចៃើននាក់ក្នងុ
កិច្ចសហបៃតិបត្តិការ។

យា៉ាងណាមិញចកៃភព-
អងគ់្លៃសនងឹធ្វើជាបៃធានកចិ្ច-
បៃជុំកៃមុបៃទៃស៧(G7)នៅ
ថ្ងៃទី១៩ខងមុខនៃះដៃល
នឹងមានការចូលរួមពីមៃដឹកនាំ
បៃទៃសកាណាដាបារាំង
អាល្លឺម៉ង់ អុីតាលីជប៉ុននិង
សហរដ្ឋអាមៃរកិ។សៃចក្ដីថ្លៃង-
ការណ៍មយួបញ្ចៃញកាលពីចងុ
សបា្ដាហ៍មនុបានបង្ហាញថាក្នងុ
កចិ្ចបៃជុំនោះលោកJohnson
ចង់ដឹកនាំកិច្ចខិតខំបៃឹងបៃង
លើវិធីសាស្តៃសកលចំពោះ
ជំងឺរាតតៃបាតដៃលរួមមាន
បង្កើតបៃព័ន្ធជូនដំណឹងជាមុន
(earlywarningsystem)។
តៃសៃចក្ដីថ្លៃងការណ៍នៃះមិន
បានបញ្ជាក់ចៃបាស់អំពីសន្ធិ-
សញ្ញាតមា្លាភាពខងលើទៃ៕
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បេក់ សាយ 

កៃុមចមៃុះដឹកនាំដោយអា-
មៃរិកបាននិយាយថាការ-
វាយបៃហាររ៉កុ្កៃតជាចៃើនគៃប់
ដៃលបានយកមូលដា្ឋានទ័ព-
អាកាសមួយនៅក្នងុតំបន់ឃើដ
នៅក្នងុបៃទៃសអីុរា៉ាក់ជាគោល-
ដៅបានបណា្តាលឲៃយអ្នកម៉ាការ
សុីវិលបរទៃសមា្នាក់សា្លាប់និង
៥នាក់ផៃសៃងទៀតរងរបួស។
ការវាយបៃហារកាលពលី្ងាច

ថ្ងៃចន្ទគឺជាលើកទី១ក្នុងរយៈ-
ពៃលជិត២ខៃដៃលទីតំាងយោ-
ធានិងទូតរបស់លោកខងលិច
នៅក្នុងបៃទៃសអុីរា៉ាក់តៃូវបាន
យកជាគោលដៅ កៃយពី
មានឧបៃបត្តិហៃតុសៃដៀងគ្នា

នៃះកើតឡើងជាបន្តបនា្ទាប់។
រដ្ឋមន្តៃីការបរទៃសអាមៃរិក

លោកAntonyBlinkenបាន
អំពាវនាវឲៃយមានការសុើប-
អង្កៃតនិងប្តៃជា្ញាស្វៃងរកចាប់
ខ្លួនអ្នកដៃលទទួលខុសតៃូវ
ចំពោះការវាយបៃហារនៃះ។
លោកBlinkenបានបន្ថៃម

ថា៖«អ្នកម៉ាការអាមៃរិកជា
ចៃើននាក់ ទំនងជាបានរង-
របួសដោយមិនបានផ្តល់ព័ត-
មានលម្អិតបន្ថៃមទៀតទៃ»។
អតីតបៃធានាធិបតីអាមៃ-

រិកលោក ដូណាល់ តៃំ បាន
គំរាមថា ការសមា្លាប់ជនជាតិ
អាមៃរិកណាមា្នាក់នៅក្នុងការ-
វាយបៃហារដោយរ៉ុក្កៃតបៃប
នៃះនឹងជំរុញឲៃយមានយុទ្ធនា-

ការវាយបៃហារទៃងទ់ៃយធំនៅ
ក្នុងទឹកដីនៃបៃទៃសអុីរា៉ាក់។
បៃភពសន្តិសុខអុីរា៉ាក់ និង

លោកខងលិច បានបៃប់
សារព័ត៌មានAFPថា រ៉ុក្កៃត
យា៉ាងតិច៣គៃប់ តៃូវបានគៃ
បាញ់នៅក្នុងទិសដៅទៅលើ
ពៃលនយន្តហោះអន្តរជាតិ
Erbil ជាទីដៃលកងទ័ពបរ-
ទៃសបានឈរជើងជាផ្នៃកនៃ-
កៃុមសម្ព័ន្ធមិត្តបរទៃស ដៃល
កំពុងបៃយុទ្ធបៃឆំងកៃុមរដ្ឋ-
អ៊ិសា្លាម(IS)។
លោកបៃធានាធិបតីអុីរា៉ាក់

BarhamSalehបានថ្លៃងនៅ
លើគៃហទំព័រធ្វីធើរថា ការ-
វាយបៃហារនៃះគឺបង្កគៃះ-
ថា្នាក់យា៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងកើតមាន

អំពើភៃរវកម្ម។
កងទ័ពអាមៃរិក បានកាន់-

កាប់មលូដា្ឋានយោធាមយួដៃល
នៅជាប់ពៃលនយន្តហោះ-
សុីវិលនោះ។
អ្នកនាពំាកៃយកៃមុចមៃុះលោក

វរសៃនយី៍ឯកWayneMaro-
ttoបានបញ្ជាក់ថាអ្នកម៉ាការ
ដៃលសា្លាប់នោះមិនមៃនជា
ជនជាតិអុីរា៉ាក់ទៃប៉ុន្តៃមិនអាច
ផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតភា្លាមៗអំពី
សញ្ជាតិរបស់ជនរងគៃះ
នោះទៃ។
សៃចក្តីថ្លៃងការណ៍មួយ

របស់កៃសួងការពារជាតិអុីរា៉ាក់
បានឲៃយដឹងថា រ៉ុក្កៃតជាចៃើន
គៃប់តៃូវបានគៃបាញ់សំដៅ
ទៅពៃលនយន្តហោះErbil

និងជាយកៃុងនានានៅម៉ាង
បៃហៃល៩និង៣០នាទីយប់
និងមានមនុសៃសខ្លះបានរងរបួស។
កៃុមមួយដៃលហៅខ្លួនឯង

ថាAwliyaaal-Damបាន
អះអាងទទួលខុសតៃូវចំពោះ
ការវាយបៃហារទៅលើមូល-
ដា្ឋានគៃប់គៃងដោយអាមៃរិក
ដោយបាននយិាយថាខ្លនួបាន
យកមូលដា្ឋានរបស់អាមៃរិក
នៅក្នងុបៃទៃសអុរីា៉ាក់ជាគោល-
ដៅវាយបៃហារ។ប៉នុ្តៃកៃមុនៃះ
មនិបានផ្តល់ភស័្តតុាងសមៃប់
ការអះអាងរបស់ខ្លួនទៃ។
កៃមុជាចៃើនដៃលមន្តៃីអុរីា៉ាក់

នយិាយថាមានទនំាកទ់នំងជា
មួយបៃទៃសអីុរ៉ង់នោះបានអះ-
អាងពីការវាយបៃហាររ៉ុក្កៃតជា

បន្តបនា្ទាប់និងការវាយបៃហារ
នៅតាមដងផ្លវូបៃឆំងនឹងកមា្លាងំ
កៃុមចមៃុះអ្នកម៉ាការ ដៃល
ធ្វើការងរឲៃយកៃមុចមៃះុ និង
សំណង់អាមៃរិកក្នុងនោះមាន
សា្ថានទូតនៅក្នងុទីកៃងុបាកដាដ
កាលពីប៉ុនា្មានខៃថ្មីៗ នៃះ។
ការវាយបៃហារចុងកៃយ

ដៃលបានយកកៃុមចមៃុះជា
គោលដៅបានបណា្តាលឲៃយ
ជនជាតិអង់គ្លៃសមា្នាក់ និង
អាមៃរិក២នាក់សា្លាប់ កាលពី
ខៃមីនាឆ្នាំ២០២០។
ភាពតានតឹងរវាងអាមៃរិក

និងបៃទៃសអុីរ៉ង់ បានធ្វើឲៃយ
តំបន់មជៃឈិមបូពា៌ាធា្លាក់ចូលទៅ
ក្នុងមាត់ជៃះនៃការបៃឈម-
មុខដាក់គ្នាយា៉ាងពៃញទំហឹង
កៃយពីយន្តហោះ្រដនូអាមៃ-
រិក១គៃឿងបានសមា្លាប់មៃ-
ដកឹនាំយោធាអុីរង៉់លោកឧត្តម-
សៃនយី៍QassemSoleima-
niនៅក្នងុទីកៃងុបាកដាក៕

នាយករដ្ឋមន្ត្រអីង់គ្ល្រស៖ ពិភព- 
លោកត្រវូការសន្ធសិញ្ញា ជំងឺ - 
រាតត្របាត ដើម្របី ធានានូវ តម្លាភាព

ការវាយប្រហារគ្រប់រុ៉ក្ក្រតនៅ ប្រទ្រសអីុរា៉ាក់បណ្តាលឱ្រយជនសីុវិល
បរទ្រស ម្នាក់ស្លាប់និង អ្នកម៉ៅការអាម្ររិក ជាច្រើននាក់រងរបួស

លោកនាយករដ្ឋមន្តេអីង់គ្លេស Boris Johnson ចូលរួមសន្នសីិទកាសេតអំពីការរាលដាលនេជំងឺកូវីដ១៩ ។ AFP



ព័ត៌មានខ្លីៗ

ហ្គណីេបេកាសការរីករាលដាលជំងឺEbolaខណៈ-
ពេលរកឃើញករណីដំបូងតំាងពីឆ្នាំ២០១៦
កាលពីថ្ងៃអាទិតៃយទី១៤ហ្គណីៃបៃកាសការរីករាលដាលជំងឺ

Ebolaជាផ្លវូការនិងបានចាប់ផ្ដើមតាមដានហើយធ្វើចតា្តាឡី-
ស័កករណីសងៃស័យបន្ទាប់ពីមានមនុសៃសស្លាប់ចំនួន៣នក់និង៤
នក់ផៃសៃងទៀតបានឆ្លងក្នងុបៃទៃសអា្រហ្វកិខាងលិចមួយនៃះ។
ក្នងុសៃចក្ដថី្លៃងការណ៍របស់កៃសួងសុខាភិបាលហ្គណីៃករណី

វិជ្ជមានទំាង៧បានចូលរួមពិធីបុណៃយសពរបស់គិលានុបដា្ឋាយិកា
១រូបកាលពីថ្ងៃទី១កុម្ភៈដៃលកៃយមកបានចៃញរោគសញ្ញា
ជំងឺEbolaដូចជាការគៃនុក្ដៅរាកក្អតួនិងហូរឈាម។
បៃទៃសជិតខាងសៀរា៉ាឡៃអូន និងលីបៃរីយ៉ាបានបៃប់

បៃជាជនពួកគៃឱៃយមានកមៃតិបៃងុបៃយ័ត្នខ្ពស់បំផុត។បៃទៃស
អា្រហ្វកិខាងលិចទំាងនៃះធ្លាប់បៃយុទ្ធនឹងការផ្ទះុឡើងនៃជំងឺ
Ebolaកាលពីឆ្នាំ២០១៤-២០១៦ដៃលចាប់ផ្ដើមនៅហ្គណីៃ។
ការបៃកាសរបស់ហ្គណីៃកើតឡើងជាង១សបា្ដៅហ៍បន្ទាប់ពី

បៃទៃសកុងហ្គោបានបៃកាសថាខ្លនួបានរកឃើញករណីEbo-
laចំនួន៤ករណី។ការរីករាលដាលនៅក្នងុបៃទៃសទំាង២មិន-
មានទំនក់ទំនងគ្នាទៃ៕សុខ វេងឈាង

អាមេរិកស្វេងរកវិធីដោះសេយជម្លោះការ-
ទូតជាមួយតួកគី
តួកគីបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមៃរិកបៃចំានៅទីកៃុង

អង់ការា៉ា(Ankara)ទាក់ទងនឹងសៃចក្តីថ្លៃងការណ៍របស់សហ-
រដ្ឋអាមៃរិកស្តពីីការស្លាប់របស់បៃជាជនតួកគី១៣នក់។
ដំបូងឡើយសហរដ្ឋអាមៃរិកបាននិយយថាខ្លនួនឹងថ្កោល-

ទោសចំពោះការសមា្លាប់នៃះបៃសិនបើគណបកៃសកម្មករKurdis-
tan ដៃលហៅកាត់ថាPKKជាអ្នកបណ្តាលឱៃយមានការស្លាប់
នៃះ។អាមៃរិកមានភាពជាដៃគូជាមួយកងទ័ពKurdបានធ្វើឱៃយ
មានការមិនពៃញចិត្តពីភាគីតួកគីបន្ទាប់ពីអាមៃរិកបានចៃញ
សៃចក្តថី្លៃងការណ៍ទាក់ទងនឹងករណីនៃះ។
កាលពីថ្ងៃទី១៤កុម្ភៈតួកគីបាននិយយថាអ្នកបៃយុទ្ធមកពី

KurdistanWorkers'Party(PKK)បានសមា្លាប់ជនជាតិ
តួកគី១៣នក់រួមទំាងបុគ្គលិកយោធនិងបូ៉លិសតួកគី។PKK
បានស្តីបន្ទាសថាអ្នកស្លាប់ទំាង១៣នក់នះបណ្តាលមកពី
ការវាយឆ្មក់របស់តួកគីតាមអាកាស។
តួកគីបានបើកបៃតិបត្តិការយោធបៃឆំងនឹងមូលដា្ឋានPKK

នៅភាគខាងជើងបៃទៃសអី៊រា៉ាក់ដៃលតៃវូបានរៀបចំឡើងដើមៃបី
ដោះលៃងចំណប់ខា្មាងំទំាង១៣នក់នះ៕សុខ  សេលុីច

បេទេសអីុរ៉ង់នឹងរារំាងការឃ្លោមំើលរបស់
កេមុឃ្លោមំើលនុយក្លេអ៊េរ
កាលពីថ្ងៃចន្ទ ទី១៥ កុម្ភៈបៃទៃសអីុរ៉ង់បាននិយយថា

ខ្លនួនឹងរារំាងការឃ្លាមំើលរបស់កៃមុឃ្លាមំើលនុយក្លៃអ៊ៃររបស់
អង្គការសហបៃជាជាតិចាប់ពីសបា្តាហ៍កៃយបៃសិនបើភាគី
ផៃសៃងទៀតមិនបំពៃញកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគៃចំពោះកិច្ច-
ពៃមពៃៀងនុយក្លៃអ៊ៃរឆ្នា២ំ០១៥។
អ្នកនំពាកៃយកៃសួងការបរទៃសអីុរ៉ង់លោកSaeedKhatibza-

dehបាននិយយថា៖«បៃសិនបើបៃទៃសផៃសៃងទៀតមិនបំពៃញ
កាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគៃតៃមឹថ្ងៃទី២១ខៃកុម្ភៈ រដា្ឋាភិបាលមាន-
កាតព្វកិច្ចផ្អាកការអនុវត្តពិធីការផៃសៃងៗទៀត៕សុខ  សេលុីច

សៅ  សម្ភសេស 

កៃុមគំទៃសិទ្ធិមនុសៃសកំពុង
ដាក់សមា្ពាធយ៉ាងខា្លាំងទៅលើ
ជនំញួបរទៃសដៃលកពំងុបៃត-ិ
បត្តកិារនៅក្នងុបៃទៃសមីយ៉ាន់មា៉ា
ខណៈសហរដ្ឋអាមៃរិកតៃៀមប-
ង្កើនការដាកទ់ណ្ឌកម្មលើបគុ្គល
នងិកៃមុហ៊នុននបន្ថៃមទៀត
ដើមៃបីឆ្លើយតបនឹងរដ្ឋបៃហារ
យោធនៃបៃទៃសនៃះ។
ដោយឡៃកកៃមុបៃកឹៃសាសន្ត-ិ

សុខអង្គការសហបៃជាជាតិ
ក៏តៃូវបានគៃជំរុញឱៃយមានការ
ពិចារណលើការបន្ថៃមទណ្ឌ-
កម្មនិងការដាក់ពិន័យផៃសៃងទៀត
ទៅលើបៃទៃសនៃះផងដៃរ។
លោក ThomasAndrews
អ្នកសុើបអង្កៃតសិទ្ធិមនុសៃស
របស់សហរដ្ឋអាមៃរកិបៃចានំៅ
មីយ៉ាន់មា៉ាបាននិយយនៅថ្ងៃ
សកុៃសបា្ដៅហ៍មនុថា៖«របាយ-
ការណ៍និងភ័ស្តតុាងរូបថត»ជា-
ចៃើនបន្ថៃមទៀតដៃលបង្ហាញ
ឱៃយឃើញពីរូបភាពកងកមា្លាំង
សន្តសិុខធ្វើសកម្មភាពបៃឆំង
នឹងចៃបាប់អន្តរជាតិដោយបៃើ-
គៃប់រសំៃវផ្ទាល់បៃឆងំនងឹកៃមុ
បាតុករ។
ជាមយួគ្នានៃះកៃមុហ៊នុអន្តរ-

ជាតិមួយចនំនួនៅមីយ៉ានម់ា៉ាក៏
បានចាប់ផ្ដើមដកខ្លនួជាបណ្ដើរៗ
ហើយដោយធ្វើការកាត់ផ្តាច់
ទំនក់ទំនងជាមួយកៃុមហ៊ុន
ដៃលគំទៃដោយយោធមីយ៉ាន់-
មា៉ា។ តួយ៉ាងកាលពីថ្ងៃអង្គោរ
សបា្ដៅហម៍នុសៃដ្ឋីសងិ្ហបរុីមា្នាក់គឺ
លោកLimKalingបាន
បៃកាសដកខ្លួនចៃញពីការ-
បណ្តាក់ទុនលើផលិតផលបារី
ដៃលជាការបណ្តាក់ទុនរួមគ្នា
ជាមួយបៃទៃសនៃះផងដៃរ។
សហស្ថាបនកិនងិជានយក

កៃមុហ៊នុផលតិឧបករណ៍លៃង
ហ្គៃមនៅសងិ្ហបុរីRazerលោក
LimKalingបាននិយយ
ថា៖«ខ្ញុំបានសមៃចចតិ្តដកការ-
វិនិយោគរបស់ខ្ញុំចៃញពីបៃ-
ទៃសមីយ៉ាន់មា៉ាវិញដោយបោះ-
ចោលភាគហ៊នុ១ភាគ៣របស់
ខ្ញុំក្នុងការបណ្តាក់ទុនរួមគ្នា
ជាមួយនឹងមា្ចាស់កៃុមហ៊ុន
RMHSingapore។បច្ចុបៃបន្ន
ខ្ញុំកំពុងស្វៃងរកកៃុមហ៊ុនណ
ដៃលពៃមទទួលយកភាគហ៊ុន
របស់ខ្ញុំនៃះបៃកបដោយការ-
ទទួលខុសតៃូវ»។
គួរបញ្ជាក់ផងដៃរថាកៃុម-

ហ៊ុន RMHSingapore
កាន់កាប់ភាគហ៊ុនបៃមាណ
៤៩%នៃកៃុមហ៊ុនថា្នាំជក់Vir-

giniaTobaccoCompany
នៅមីយ៉ាន់មា៉ាជាកៃុមហ៊ុន
ផលិតបារីឈានមុខគៃរបស់
បៃទៃស។បន្ថៃមពនីៃះបើយោង
តាមរបាយការណ៍របស់សហ-
រដ្ឋអាមៃរិកនៅឆ្នា២ំ០១៩កៃមុ-
ហ៊ុននៃះ តៃូវបានគៃប់គៃង
ដោយកៃមុហ៊នុគៃបគ់ៃងសៃដ្ឋ-
កចិ្ចមយី៉ានម់ា៉ាដៃលគទំៃដោយ
កៃុមយោធនៅពីកៃយ។
ការបៃកាសដកភាគហ៊នុនៃះ

ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានញត្តិតាម
អុីនធឺណិតមួយបង្កើតឡើង
ដោយកៃុមសកម្មជនយុត្តិធម៌
សមៃប់បៃទៃសមីយ៉ាន់មា៉ា
អំពាវនវឱៃយកៃុមហ៊ុនRazor
ដកលោក Limចៃញពីកៃុម-
បៃកឹៃសារបស់ខ្លនួបៃសនិបើលោក
មិនមានវិធនការដកភាគហ៊ុន
ចៃញពីបៃទៃសនៃះភា្លាមៗទៃ។
កៃមុអ្នកបង្កើតញត្តនិៃះបាន

និយយថា៖«នៃះមិនមាន-
ន័យថាកៃុមហ៊ុនRMHSin-
gaporeកំពុងតៃបញ្ចប់ទំ-
នក់ទនំងរបស់ខ្លនួជាមយួរបប
យោធនះទៃប៉ុន្តៃការ-
ដាក់សមា្ពាធលើពួកយោធគឺ
តៃវូតៃបន្ថៃម។យើងសមូអពំាវ
នវឱៃយលោកLimKaling
ឈរជាមយួបៃជាជនមយី៉ានម់ា៉ា
និងបញ្ចុះបញ្ចូលកៃុមហ៊ុន
RMHSingapore ឱៃយដក
អាជីវកម្មរបស់ពួកគៃឈប់រក-
សុីជាមួយកៃុមហ៊ុនMEHL
បន្តទៀត»។
សៃដៀងគ្នានៃះដៃរកៃមុហ៊នុ

KirinHoldings របស់បៃ-
ទៃសជប៉នុបានបៃកាសកាល-
ពីសបា្តាហ៍មនុថាខ្លនួនងឹបញៃឈប់
ការបណ្តាក់ទុនរួមគ្នាចំនួន២
របស់ខ្លួនគឺMyanmarBre-
weryនងិMandalayBrew-
eryពីកៃមុហុ៊នMEHL។កៃមុ-
ហ៊ុនផលិតសៃបៀរនៃះបាន
រិះគន់យ៉ាងខា្លាំងចំពោះសកម្ម-
ភាពរបស់យោធនិងបាន
និយយនៅក្នុងសៃចក្តីថ្លៃង-

ការណ៍មយួថាពកួគៃ«បៃឆងំ
នឹងបទដា្ឋាននិងគោលនយោបាយ
សិទ្ធិមនុសៃសរបស់យើង»។
កៃមុហ៊នុKirinទទលួសមា្ពាធ

ពីសកម្មជនជាយូរមកហើយ
ក្នុងការជំរុញឱៃយមានការកាត់-
ផ្តាច់ទនំកទ់នំងជាមយួកៃសងួ
សៃដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ កៃយ
កៃុមបៃឹកៃសាសិទ្ធិមនុសៃសរបស់
អង្គការសហបៃជាជាតិបានន-ិ
យយកាលពីឆ្នាំ២០១៩ថាមាន
ហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការចូលរួម
ចំណៃកឬពាក់ព័ន្ធនឹងការរំ-
លោភបំពានចៃបាប់សិទ្ធិមនុសៃសនិង
ចៃបាប់មនុសៃសធម៌អន្តរជាតិរួម-
ទាំងវិបត្តិរ៉ូហុីងយ៉ាទៀតផង។
របាយការណ៍នះបានបង្ហាញ

ឱៃយឃើញនូវបញ្ជីកៃមុហុ៊នបណ្តាក់-
ទនុរមួគ្នាជាមយួកៃមុហ៊នុគទំៃ
ដោយយោធមីយ៉ាន់មា៉ាចំនួន
១៤រមួមានកៃមុហ៊នុVirginia
Tobaccoនិងកៃុមហ៊ុនMy-
anmarBrewery(បណ្តាក់-
ទនុរមួជាមយួកៃមុហ៊នុMEHL
ដៃលជាកៃុមហ៊ុនគំទៃដោយ
យោធនិងMECដៃលជាកៃមុ-
ហុ៊នសហគៃប់គៃងជាមួយកៃមុ-
ហ៊ុនបរទៃស)។ដៃគូបរទៃស
ទាំងនះរួមមានកៃុមហ៊ុនKi-
rinកៃុមហ៊ុនផលិតដៃកថៃប
កូរ៉ៃខាងតៃបូង Posco និង
កៃុមហ៊ុនទូរគមនគមន៍វៀត-
ណមViettelជាដើម។
សម្ពន័្ធសង្គមសុវីលិករូ៉ៃខាង-

តៃបូងចំនួន២រួមគ្នាជាមួយអង្គ-
ការយុត្តិធម៌សមៃប់មីយ៉ាន់មា៉ា
បានដាក់ពាកៃយបណ្ដឹងកាលពី
ខៃវចិ្ឆកិាឆ្នា២ំ០២០បៃឆងំនងឹ
អាជវីកម្មចនំនួ៥រមួមានកៃមុ-
ហ៊នុPoscoកៃមុហ៊នុអភវិឌៃឍន៍
អចលនទៃពៃយ Innoគៃុបនិង
កៃមុហ៊នុកាតដ់ៃរសម្លៀកបពំាក់
បា៉ាសីុហ្វកិគៃបុដៃលមានទំនក់-
ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយយោ-
ធមីយ៉ាន់មា៉ា។កៃុមហ៊ុនទាំង-
នះមិនទាន់បានចៃញសៃចក្តី-
ថ្លៃងការណ៍ទាក់ទងនឹងរដ្ឋ-

បៃហារនៃះនៅឡើយទៃ។
លោកShigeruNakajima

ជាមៃធវីមានមូលដា្ឋាននៅទី-
កៃុងតូកៃយូមានជំនញខាងការ-
គៃប់គៃងអនុលោមនិងគៃប់គៃង
ហានិភ័យបាននិយយថាកៃមុ-
ហុ៊នដៃលមានទំនក់ទំនងជា-
មួយយោធមីយ៉ាន់មា៉ាបៃឈមមុខ
នងឹហានភិយ័កៃរ្តិ៍ឈ្មាះកាន់តៃ
ខា្លាងំឡើងខណៈដៃលសធរណ-
ជនកាន់តៃយល់ដឹងអំពីគោល-
ដៅអភិវឌៃឍន៍បៃកបដោយចីរ-
ភាព(SDGs)ដៃលតៃវូបានអនុ-
ម័តក្នុងឆ្នាំ២០១៥និងដោយ
បៃទៃសដៃលជាសមាជិកអង្គ-
ការសហបៃជាជាតិទំាងអស់។
លោកសៃីHtweHtweThein

សស្តាៃចារៃយរងផ្នៃកជំនួញអន្តរ-
ជាតិនៃសកលវិទៃយាល័យCurtin
បានមានបៃសសន៍ថារដ្ឋបៃហារ
គឺជា«សុបិនអាកៃក់បំផុត»
សមៃប់វនិយិោគនិ។លោកសៃី
បាននយិយថា៖«ការធ្វើជនំញួ
តៃវូការស្ថរិភាពនិងភាពបៃកដ-
បៃជា។ឥឡូវអ្វីៗក៏អាចកើត-
ឡើងបានដៃរដូច្នៃះទំនុកចិត្ត-
ទាបនៃការធ្វើជំនួញស្ថិតក្នុង
កមៃតិទាប។ពៃតឹ្តកិារណ៍ទាងំ-
នៃះបង្ហាញថាមយី៉ានម់ា៉ានៅតៃ
ជាទិសដៅវិនិយោគបរទៃស
ដ៏គៃះថា្នាក់មួយ»។
បើតាមទិន្នន័យរបស់ធន-

គរពិភពលោកលំហូរវិនិយោគ
ផ្ទាល់ពីបរទៃសនៃបៃទៃសមី-
យ៉ាន់មា៉ាបានកើនឡើងដល់
៦% នៃផលិតផលក្នុងសៃុក
សរុបក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ដៃលជា
ពៃលមានជ័យជម្នះយ៉ាងភ្លូក-
ទឹកភ្លូកដីរបស់លោកសៃីអ៊ុង-
សនស៊ជូីក្នងុការបោះឆ្នាតឆ្នាំ
២០១៥បានពងៃងឹបន្ថៃមទៀត
នវូមាគ៌ាឆ្ពាះទៅរកលទ្ធិបៃជា-
ធិបតៃយៃយ។។លហំរូចលូនៃការ
វិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទៃសបាន
ធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីពៃលនះ
មកគឺធ្លាក់ឈានដល់កមៃតិទាប
១,៧%នៃផលតិផលក្នងុសៃកុ
សរុបក្នុងឆ្នាំ២០១៨។
បៃទៃសសិង្ហបុរីនៅតៃជាដៃ-

គូរវិនិយោគធំជាងគៃក្នុងបៃ-
ទៃសនៃះ ដោយមានការវិនិ-
យោគសរុបទឹកបៃក់បៃមាណ
ជាង២៤,១កោតដលុា្លារសហ-
រដ្ឋអាមៃរិកមកដល់បច្ចុបៃបន្ន
នៃះនងិបៃទៃសចនិក៏មានភាគ-
ហ៊ុនវិនិយោគខ្ពស់បន្ទាប់នៃ
វិនិយោគបរទៃសផ្ទាល់ក្នុងបៃ-
ទៃសមីយ៉ាន់មា៉ាមានតួលៃខ
សរុបបៃមាណជាង៥០ភាគ-
រយនៃការវិនិយោគក្នុងសៃុក
សរុប៕

អ្នកតវ៉ាកាន់បដានៅក្នងុអំឡុង បាតុកម្មបេឆំាងរដ្ឋបេហារយោធា។ AFP

វិធានការយោធាមីយ៉ាន់មា៉ាមានផលប៉ះពាល់
យ៉ាងណាទៅលើវិនិយោគបរទេសរបស់ខ្លនួ?

ថ្ងៃពុធទី១៧ែខកុម្ភៈឆ្នាំ២០២១ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  WORLDwww.postkhmer.com ១៧

បេធានាធិបតី អីុរ៉ង់ លោក  Hassan Rouhani។ AFP
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ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នពំេញៈ ល្ខោនរឿង«ស្រុក-
ខ្ម្ររ!ន្រះហើយខ្ញុំ»ដ្រលមាន
រយៈព្រល ៧៤នាទីនិយាយ
ភាសាខ្ម្ររ និងមានអក្រសរអង់-
គ្ល្រស រត់ពីក្រមនឹងចាក់-
បញ្ចាំងច្រកជូនសាធារណជន
ទស្រសនាដោយស្ររីនៅឯមជ្រឈ-
មណ្ឌលបុប្ផាណាថ្ង្រសៅរ៍ ទី
២០ខ្រកុម្ភៈឆ្នាំ២០២១ចុង-
សប្តាហ៍សម្រប់កម្មវិធីភាព-
យន្ត។
តាមស្រចក្តីប្រកាសពត័ម៌ាន

របស់បុប្ផាណាបនឱ្រយដឹងថា៖
«ស្រកុខ្ម្ររ!ន្រះហើយខ្ញុំ»ដកឹនាំ
ដោយលកភូហ្រសង់បទីស្ដ៍
ដ្រលផលតិកាលពីឆ្នាំ២០១២
មានរយៈព្រល ៧៤ នាទី-

និយាយភាសាខ្ម្ររ មានអក្រសរ-
អង់គ្ល្រសរត់ពីក្រម។ក្រម
វត្តមានរបស់អ្នកដកឹនារំឿងនៅ
ក្នុងឆកល្ខោនសហសម័យ-
មួយ មានស្ត្រី៤នាក់បនជួប
មុខគ្នារៀបរាប់ពីប្រវត្តិខ្លួននិង
ពីក្ដីសង្រឃមឹរបស់ពកួគ្រ។សភុា
អាយុ២០ឆ្នាំ កូនកាត់បរាំង-
ខ្ម្ររ។សុវណ្ណតារា អាយុ២៨
ឆ្នាំអ្នកចណំលូថ្មីបនា្ទាបព់ីនាង
បនរៀបការជាមួយបុរសជន-
ជាតិបរាំងនៅកម្ពុជា។ មុំ
អាយុ៣៦ឆ្នាំភៀសខ្លនួពីរបប
ប្រល័យពូជសាសន៍ សព្វថ្ង្រ
នៅសល់កូនចិញ្ចឹមមា្នាក់នៅឯ-
ស្រុកកំណើតនិងម្រតា្តាអាយុ
៥២ឆ្នាំ រត់ភៀសខ្លួនមុន-
សង្គ្រមត្រូវបង្ខំចិត្តមកកម្ពុជា
វិញ ដើម្របីជួបមុខមា្ដាយជា-

លើកចុងក្រយ។ដោយឡ្រក
អ្នកដឹកនាំរឿងន្រះគឺលកភូ
ហ្រសង់បទីស្ដ៍ នឹងមានវត្តមាន
នៅមជ្រឈមណ្ឌលបុប្ផាណាផ្ទាល់
ក្រយពីចាក់បញ្ចាំងភាព-
យន្តន្រះចប់»។
ចំពោះការទស្រសនាភាពយន្ត

ថ្ង្រសៅរ៍ទី២០ខ្រកុម្ភៈឆ្នាំ
២០២១ម៉ោង៥ល្ងាចនៅក្នងុ
រោងភាពយន្តន្រមជ្រឈមណ្ឌល-
បបុ្ផាណានងិមានកន្ល្រងអង្គយុ
ចំនួន១៥ដ្រលទំន្ររ។សូម-
ផ្ញើសារទៅកាន់ Facebook
page របស់ Bophana
Centerដើម្របីកក់កន្ល្រង-
អង្គយុ។សម្រប់អ្នកដ្រលមនិ
មានកន្ល្រងក៏អាចរីករាយជា-
មួយនឹងភាពយន្តន្រះតាម-
ប្រពន័្ធOnlineនៅថ្ង្រទ២ី០ខ្រ

កុម្ភៈ២០២១វ្រលម៉ោង៥-
ល្ងាចនៅលើទពំរ័Facebook
របស់មជ្រឈមណ្ឌលបុប្ផាណា។
គរួបញ្ជាក់ដ្ររថាល្ខោនរឿង-

«ស្រកុខ្ម្ររ!ន្រះហើយខ្ញុំ»គជឺា
ការដកឹនាំសម្ដ្រងដោយលក
ភូហ្រសង់បទីស្ដ៍ធា្លាប់បន-
សម្ដ្រងនៅប្រទ្រសបរាំង-
កាលពីឆ្នាំ២០១១នាព្រល

នោះបនលើកទស្រសនីយភាព
បង្ហាញពីកម្ពជុាដោយក្រុមអ្នក
សិល្របៈចំនួន៦នាក់តម្រូវឱ្រយ
និយាយភាសាបរាំង។
ន្រះជាល្ខោននិយាយប្រប

សម័យគឺអ្នកនិពន្ធលកភូ-
ហ្រសង់បទីស្ដ៍ លកចង់ឱ្រយតួ-
អង្គនីមួយៗ ដ្រលតំណាងឱ្រយ-
ទស្រសនៈខសុៗ គ្នាពីជនំាន់មយួ

ទៅជំនាន់មួយហើយទៅរស់
នៅស្រុកបរាំងបនន័យថា-
ទស្រសនៈគត់ទាំង៤នាក់យល់
យា៉ោងម៉្រចដ្រលជនខ្ម្ររទៅរស់
នៅស្រុកបរាំង។
លកបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំចង់

ទទួល!ទោះបីជាថាអ្វីដ្រលខ្ញុំ
ទទួលបនពីទស្រសនិកជន។
ទោះបជីាមានការចោទសួរទៅ
លើល្ខោនខ្ញុំថាខ្ញុំមនិចង់មើល-
ទ្រព្រះល្ខោនខ្ញុំអត់ល្អមើល
សោះក៏ខ្ញុំអត់មានតូចចិត្តដ្ររ
ខ្ញុំចង់សាកល្របងគំនិតខ្ញុំជា-
អ្នកដឹកនាំរឿងនិងអ្នកនិពន្ធ។
ខ្ញុំគិតថាបើធ្វើរឿងកំប្ល្រងមួយ
វាជារឿងងយស្រលួណាស់ខ្ញុំ
អាចធ្វើបនខ្ញុំធ្វើអ្វីមួយដ្រល
ប្ល្រកហើយថ្មីដើម្របីទស្រសនិក-
ជនខ្ម្ររទាំងអស់ក៏អាចទទួល
បនហើយច្រះបើកជើងម្រឃ
យល់ឱ្រយបនឆ្ងាយជាងហ្នឹង-
ក្រពីរឿងកំប្ល្រងនិងអ្វីដ្រល
ធា្លាប់ឃើញកន្លងមក»៕

កេុងអូស្លូ : ពាក្រយសោ្លាកនិយាយថា
ពលរដ្ឋន័រវ្រសកើតមកត្រូវត្រល្រង
ស្គ។ីប៉នុ្ដ្រដោយបញ្ហាខ្វះព្រលឹទកឹកក
នងិវបិត្ដិកវូដីសកលឆ្នាំន្រះបនធ្វើឱ្រយ
មនសុ្រសរាប់លននាក់ខកបណំងដ្រល
ក្រុមអាជា្ញាធរបននាំព្រឹលនិងវិថីស្គី
មកកាន់ទីក្រុងអូស្លូ។
ប៉ុនា្មានសប្ដាហ៍ចុងក្រយន្រះ

រថយន្ដដឹកទំនិញធំៗ បនចាក់
ទឹកកកព្រឹលរាប់រយម៉្រត្រគុបផលិត
ឡើងដោយមា៉ោសុីនព្រឹលដំឡើងនៅ
លើភ្នំខាងក្រក្រុងក្នុងឧទ្រយានប្រតង
ចំនួន៤កន្ល្រងន្រទីក្រុង។
ការចាក់ព្រឹលទឹកកកបង្កើតជាផ្លូវ

ក្រវិកក្រវក់ ឧទ្រយានបនប្រកា្លាយជា

ឧទ្រយានរដូវរងសម្រប់អ្នកនិយម
ល្រងស្គីគ្រប់វយ័ចាប់ពីកមុារតចូៗ ដើរ
កម្រសាន្ដល្រងជាមយួក្រមុថ្រទាំមនសុ្រស
វ័យចាស់និងបុគ្គលិកការិយាល័យ
ដ្រលសម្រកពីការងរ។
ក្រុមប្រឹក្រសាក្រុងអូមា៉ោសាមីហ្គា-

មា៉ោល់បននិយាយព្រលមា៉ោសុីន
ផលិតព្រឹលខាងក្រយខ្នងលក
ត្រៀមបញ្ច្រញព្រឹលដាក់ឧទ្រយាន
ធូរសូវដាឡ្រននោះថា៖«រយៈព្រល
៣ខ្រយើងមានច្របាប់រឹតបន្តឹងកូរ៉ូណា
ក្នុងទីក្រុងអូស្លូត្រយើងនៅត្រអាច
ច្រញក្រ»។
លកនយិាយថា៖«ដោយសាររដវូ

រងឆ្នាំន្រះអត់មានព្រឹលធា្លាក់យើង

កំពុងព្រយាយាមធ្វើអ្វីៗ ដ្រលអាចផ្ដល់
ការកម្រសាន្ដដល់ពលរដ្ឋ។យើងផ្ដល់ឱ្រយ
ពួកគ្រនូវមា៉ោកាតិតតួច»។
តើអ្វីទៅជាមា៉ោកា?ពាក្រយន្រះសដំៅ

ដៅលើភ្នំព្រខាងក្រអូស្លូដ្រលល្របី
ល្របាញចំណោមអ្នកក្រុងចំពោះការ-
ដើរកម្រសាន្ដឬជិះស្គីក្រយសម្រកពី
ការងរឬនៅចុងសប្ដាហ៍។
ដោយជួបនឹងបញ្ហាកើនកម្ដា

សីតុណ្ហាភាពក្នុងទីក្រុងតើវាជា
ជម្រើសសមហ្រតុសមផលក្នុងការ-
ដឹកជញ្ជូនព្រឹលទឹកកកទាំងតោនៗ 
ដ្ររឬទ្រ?ជាកស់្ដ្រងរថយន្ដជាច្រើន
គ្រឿងដំណើរការដោយចំហ្រះប្រង
រុក្ខជាតិ៕AFP/HR

តួ អង្គសំខាន់ ស្តេទំីង៤រូបក្នងុ ល្ខោនរឿង «សេកុខ្មេរ!នេះហើយខ្ញុ»ំ ។ រូបថតBophanaCenter

លកសេ ីឌី សាវ៉េត តារា សម្តេង សេ ីជើងចាស់ ដេល សម្តេង ល្ខោន រឿង នេះ  និង សកម្ម ភាព សម្តេង ក្នងុ រឿង    «សេកុខេ្មរ!នេះហើយខ្ញុ»ំ។ រូបថតBophanaCenter

អ្នក កេងុ អូស្ល ូមាន ឱកាស ជិះស្គ ីលើ ពេលឹ កេបេរៗ ផ្ទះ មិនចំាបច់ទៅ ភ្ន។ំ រូបថតAFP

ទស្សនាល្ខោនរឿង«សុ្កខ្មរ្!ន្ះ
ហើយខ្ញុំ»នៅមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា

ន័រវ្សរំកិលភ្នំព្ឹលទឹកកកឱ្យអ្នកក្ុងអូស្លូអាចជិះស្គីល្ងលម្ហ្ក្ប្របង្កើយ
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ក្រុង ប្រ៊រឡាំង : Robert 
Lewandowski បាន រក-  
ឃើញ គៃប់ បាល់ ទី២៥ នៅ 
កៃប ខ័ណ្ឌ Bundesliga នា 
រដូវ កាល នៃះ ជាមួយនឹង ការ- 
ស៊ុត បាល់ ក្នុង លម្ហ ១គៃប់  
យ៉ាង អស្ចារៃយ ខណៈ កៃមុ Bay-
ern Munich តៃវូ ការ ៣ គៃប ់
នៅ តង់ ទី២ ដើមៃបី តាម ស្មើ 
៣-៣ ជាមួយ នឹងកៃុម ភ្ញៀវ  
Arminia Bielefeld ដៃល 
កពំងុ តស៊ ូដើមៃបី រស ់ អឡំងុ ការ- 
បៃកួត  ក្នុង ស្ថាន ភាព ដ៏តៃជាក់ 
ដោយសរ មាន ពៃលិ ធ្លាក ់ចៃើន  
កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ។

ខៃសៃ បៃយុទ្ធរបស់ កៃុម មា្ចាស់- 
ផ្ទះ Bayern កីឡាករ Eric 
Choupo-Moting  និយយ 
ទាក់ ទង នឹង ការ បៃកួត ថា ៖ «វា 
ជា   បៃកតួ  ដត៏ាន តងឹ  ដោយសរ 
ស្ថាន ភាព អាកាស ធតមុនិ សវូ 
អំណោយផល  តៃ យើង បាន 
បង្ហាញ ឱៃយ ឃើញ ពី ឆន្ទៈ បៃយុទ្ធ 
មិន បោះ បង់ ដូច្នៃះ លទ្ធផល 
ស្មើ ៣-៣ គឺ សម រមៃយ » ។ 

ទោះ ជា ទទួល បាន លទ្ធផល 
ស្មើ នៃះ ក៏ ដោយ ក៏ កៃុម Bay-
ern នៅ តៃ នាមំខុ ដាច ់៥ ពនិ្ទ ុព ី
កៃមុ លៃខ ២ RB Leipzig ក្នងុ  
តារាងពិន្ទុ Bundesliga 
កៃយ បញ្ចប់ ការ បៃកួត នា 
សបា្ដាហ៍ ទី ២១  នៃះ ។

តៃ យ៉ាង ណា ៤ ថ្ងៃ  កៃយ ពី 
បានគៃង ពាន Club World 

Cup ដៃល រៀប ចំ នៅ បៃទៃស 
កាតា កៃុម Bayern បាន ជួប 
នឹង កិច្ច ការ ដ៏ ធ្ងន់ ធ្ងរ សមៃប់ 
ការ តៃឡប់ មក ធ្វើ យុទ្ធនាការ 
នៅ  Bundesliga នា កៃុង 
មុយនិច វិញ ពៃល  តៃូវ កៃុម  
Bielefeld  នាំ មុខ ២-០ ។ 

Bayern ដៃលមាន ៤៩ពិន្ទុ 
តៃវូ ពងឹ លើ គៃប ់បាល ់នៅ វគ្គ ទ ី
២ របស់ Lewandowski, 
Corentin Tolisso និង Al-
phonso Davies ដើមៃបី 
សៃច  សៃង ់ ពនិ្ទ ុកៃយកៃមុ ទ ី
៣ Bielefeld រាប ់ព ីខាងកៃម  
នាំ មុខ ម្ដង  ហើយ ម្ដង ទៀត ។

គៃូបង្វឹក របស់ កៃុម Bayern 
លោក Hansi Flick បាន 
បៃប់ ថា ៖ « រឿង ជា ចៃើន  បាន 
កើត ឡើង ពៃម គ្នា នៅ វគ្គ ទ ី១ ។ 
យើង ការ ពារ មនិ បាន ល្អ  ដោយ 
បណោ្ដោយ ឱៃយ Bielefeld ស៊ុត 

បញ្ចូល ទី ២គៃប់ ពី ការ មាន 
ឱកាស ២លើក  ហើយ ស្ថាន- 
ភាព  មិន ជា អំណោយ ផល 
ណាស់ ណា ទៃ ។ តៃ កៃុម ទាំង- 
មូល នៅ តៃ បង្ហាញ ឱៃយ ឃើញ ពី 
ការ គៃប ់គៃង សត ិអារម្មណ ៍បាន 
ល្អ ដូច្នៃះ យើង តៃូវ តៃ រីក រាយ 
ជាមួយ នឹង ពិន្ទុ នៃះ » ។ 

Bayern មើល ទៅ ហាក ់ដចូ- 
ជា ខ្វះ កមា្លាងំ ជា ពសិៃស ដោយ 
ខៃសៃបៃយុទ្ធ Thomas Muel-
ler តៃូវ នៅ ដាច់ ដោយ ឡៃក 
កៃយ តៃស្ត វិជ្ជមាន ជំងឺ កូវីដ 
១៩ កាល ពី សបា្ដាហ៍ មុន នៅ 
បៃទៃស កាតា ។ 

កីឡាករ  ៣រូប ដៃល ស៊ុត ឱៃយ  
Bielefeld នាំ មុខបណោ្ដោះ- 
អាសន្ន មនុនងឹ តៃវូ តាម ស្មើ វញិ 
គឺ  Michel Vlap, Amos 
Pieper និង Christian Ge-
bauer ៕ AFP/VN

ក្រុង ឡុងដ៍ : Timo Werner ទី- 
បផំតុ អាច បញ្ចប ់ភាព ខៃសត ់គៃប ់បាល ់
នៅ កៃបខ័ណ្ឌ Premier League 
បាន ហើយ ខណៈ កៃុម  Chelsea 
ធ្វើ ដំណើរ ទៅ មុខ យ៉ាង រលូន កៃយ 
ឈ្នះ កៃមុ Newcastle ២-០ ដៃល ជា 
លទ្ធផល ជួយ រុញ  ឱៃយ ឡើង ទៅ ដល់ 
លៃខ៤ កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ។

កឡីាករ សញ្ជាត ិអាល្លមឺង៉ ់Werner 

បំបោ៉ាង សំណាញ់ ទី ពៃល ការ បៃកួត 
នា កីឡដា្ឋាន Stamford Bridge 
បៃពៃឹត្តទៅ ជិត ចប់ វគ្គ ទី១ ទៅ ហើយ 
ពោល គឺ ៨ នាទី បនា្ទាប់ ពី គៃប់ បាល់នាំ -  
មខុ របសដ់ៃ គ ូបៃយទុ្ធ Olivier Giroud 
នៅនាទទី ី៣១ ហើយ គៃប ់បាល ់ទាងំ 
២គៃប់ នៃះ បាន ជួយ ឱៃយ កៃុម របស់ 
លោក  Thomas Tuchel  ផ្ដើម មាន 
ជីវិត ជីវា៉ា ឡើង វិញយ៉ាង ឆប់ ។

វា ជា ពៃល វៃលា ដ៏ តាន តឹង សមៃប់ 
កីឡាករ Werner   ដៃល រំលង ទៅ 
១៤ ហ្គៃម ក្នុងលីគ ដោយ មិន អាច រក 
បាន សូមៃបី ១គៃប់ គិត តាំង ពី បាន 
ស៊ុត បញ្ចូល ទីកៃុម Sheffield Unit-
ed ក្នុង ខៃ វិច្ឆិកា។ បើ គិត ការ បៃកួត 
នៅ គៃប់ កម្មវិធី ទាំង អស់ ១៩ លើក 
កន្លង មក កីឡាករ វ័យ ២៤ ឆ្នាំ ទម្លុះ 
សំណាញ់ ទី បាន តៃ ១គៃប់ ប៉ុណោ្ណោះ 
គឺ កើត មាន ពៃល លៃង ទល់ នឹង កៃុម 
កមៃិត ទាប Morecambe អំឡុង 
ការ បៃកួត ពាន  FA Cup ។

Werner តៃូវ បាន ចាត់ ទុក ថា ជា 
ខៃសៃ បៃយុទ្ធ វ័យ ក្មៃង ដ៏ ឆ្នើមមា្នាក់  នៅ 
អឺរ៉ុប កៃយ  ផ្ទៃរ ពី កៃុម នៅ អាល្លឺម៉ង់ 
RB Leipzig នាចងុរដវូកាល មនុ ក្នងុ 
តម្លៃ ៥០លានផោន ($៦៩លាន )។ 
ការ លើក ឡើង នោះ ហាក ់ដចូ ជា ខសុ- 
ឆ្គង អំឡុង ពៃលការ  សមៃប ខ្លួនរបស់ 
គៃ ក្នុង រដូវកាល ដំបូង ដ៏លំបាក  នៅ 
បៃទៃស អង់គ្លៃសនៃះ តៃ គៃប់ ទី១០  
របស់ គៃ សមៃប់ Chelsea  បង្ហាញ 
ឱៃយ ឃើញ នូវ ទមៃង់ លៃងដ៏ រស់ រវីក 

ដៃល ជាការ ផ្ដល់  សញ្ញាថា រឿង ល្អ ៗ   
នឹង កើត មាន ឡើង ។  

Werner និយយ ថា ៖ « ក្នុង នាម 
ជា ខៃសៃ បៃយទុ្ធ មា្នាក ់យើង តៃ ង  ចង ់ស៊តុ 
បញ្ចូល ទី ។ កាល ពី ខៃ កន្លង ទៅ  គឺ ជា 
ពៃល វៃលា ដ ៏លបំាក ។ ខ្ញុ ំអត ់មាន ភាព- 
រីក រាយ ទៃ ។ សបៃបាយ ចិត្ត ដៃល អាច 
រក គៃប់ បាល់ បាន នៅ ថ្ងៃ នៃះ » ។  

ជាមួយ គ្នា នៃះ Werner ក៏ បាន 
លើក ឡើង ពី ការ រួម ចំណៃក យ៉ាង 
សខំាន ់របស ់គៃបូង្វកឹ លោក Tuchel 
ថា ៖ « វា ជួយ ខ្ញុំ បាន ចៃើន  ដៃល មាន 
មនុសៃស មា្នាក់ អាច សៃកដាក់ខ្ញុំ ជា 
ភាស អាល្លមឺង៉។់ គត ់ជា មនសុៃស ល្អ ដ ៏
ពិត បៃកដ  ហើយមាន គំនិត ល្អ ៗ  ពី  
បាល់ ទាត់  ដៃល យើង ចង់ លៃង » ។  

លោក Tuchel បាន លើក សរសើរ 
ខៃសៃ បៃយុទ្ធ របស់ ខ្លួន ថា ៖ «Timo 
(Werner) គឺ ជា កីឡាករ សំខាន់ 
មា្នាក់ ទាំង ការ បញ្ជូន បាល់ឱៃយមិត្តរួម 
កៃុមស៊ុត និង ការ ស៊ុតខ្លួនឯង ។ ខ្ញុំ 
សបៃបាយ ចិត្ត ជាមួយ ទមៃង់ របស់ គៃ 
ហើយ គៃ បាន បៃឹង បៃង  ខា្លាំងណាស់ 

នៅ ប៉ុនា្មាន បៃកួត ចុង កៃយ នៃះ » ។
លោក Tuchel ដឹក នាំ មិន ទាន់ 

ចាញ ់នៅ ឡើយ ទៃ ក្នងុ ៦ បៃកតួ ចាប-់ 
តាំង ពី បានមក ជំនួស លោក Frank 
Lampard ដៃល តៃូវ បាន បណ្តៃញ 
ចៃញ កាល ពី ខៃ មករា ដោយ ដណ្តើម 
បាន  ជយ័ ជម្នះ ៥ លើក ជាប ៗ់  គ្នា ព ីការ- 
បៃកួត គៃប់ កម្ម វិធី ទាំង អស់ ដៃលនៃះ  
បង្ហាញឱៃយ ឃើញ  ថា ការ តៃង តាំង 
អតីត គៃូ បង្វឹក របស់ កៃុម Paris 
Saint-Germain របូនៃះ អាច ជា រឿង  
ឆ្លាត វៃ មួយ ។

ពិត មៃន តៃកៃុម Chelsea មិន តៃូវ 
បាន ចាត់ ទុក ថា ជា កៃុម មានសិទ្ធិ 
បៃជៃង ពាន លគី កពំលូ របស ់អងគ់្លៃស 
តៃ ការ ឡើង មក ចំណាត់ ថា្នាក់ លៃខ៤ 
ជាមយួ នងឹ ៤២ ពនិ្ទ ុព ីការ បៃកតួ  ២៤ 
លើក របស ់ខ្លនួ សខំាន ់ណាស ់សមៃប ់
កៃុម  ដៃល មាន ទី តាំង នៅទី កៃុង 
ឡុងដ៍មួយ នៃះ ក្នុង ការ ដណ្តើម កៅ អី  
១  ដើមៃបី បាន ទៅ លៃង នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ 
Champions League របស់អឺរ៉ុប 
រដូវកាល កៃយ ៕ AFP/VN

កីឡាការិនី Osaka វាយកូនបាល់បក ទៅ Su-wei វិញ អំឡុង ការ ប្រកួត Australian Open វគ្គ ៨នាក់។ AFP

Sane  (ឆ្វ្រង) របស់ Bayern ប្រជ្រង ជាមួយ Voglsammer  របស់ Bielefeld។ AFP

Werner (ឆ្វ្រង) របស់ Chelsea ប្រជ្រង ជាមួយ Hayden របស់ Newcastle។ AFP

Osaka មាន ទំនុក ចិត្តកាន់ តែ ខ្ពស់ 
 កែយ ឡើងវគ្គ ៤នាក់ នៅអូស្តែលី

Bayern ស្មើ នៅ ផ្ទះ ខ្លនួ ឯង  ជាមួយ
កែមុ នៅ តំបន់ គែះ ថ្នាក់ Bielefeld

Werner បញ្ចប់ ភាព ខែសត់ គែប់ បាល់ ខណៈ Chelsea បែសើរ ឡើង ៗ ជាលំដាប់

ក្រុង ម្រល ប៊ន : កីឡាការិនី 
លំដាប់ លៃខ៣ ពិភពលោក 
Naomi Osaka បាន និយយ 
កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ ថា នាងកំពុង 
មាន អារម្មណ៍ ជឿ ជាក់ និង ធូរ- 
សៃល បនា្ទាប់ ពី   ទមា្លាក់ កីឡា- 
ការិនី  Hsieh Su-wei ដោយ 
ការ យក ឈ្នះ ២សតិ តៃតួ ដើមៃប ី
កក់ កៅ អីនៅ វគ្គ  ៤ នាក់ ចុង- 
កៃយ ក្នុង កម្ម វិធី បៃកួត វាយ 
កូន បាល់  Australian Open  
នា បៃទៃស អូស្តៃលី ។

កីឡាការិនី សញ្ជាតិ ជប៉ុន  
ដៃល ធ្លាប់ ឈ្នះ ពាន  Grand 
Slam ៣ ដង មាន បៃៀប ទាំង- 

សៃុង  លើ កីឡាការិនី តៃ វា៉ាន់ 
ចំណាត់ ទី៧១    ពិភព លោក 
ដោយ យក ឈ្នះ តាម ស្ដង ់ដា នៃ 
ការ លៃង ដៃល មិន បៃបៃួល 
របស់ ខ្លួន ក្នុង លទ្ធផល  ៦-២ 
នងិ  ៦-២ សមៃប ់ជនំបួ នៃ អត្ត- 
ពលកិ ជន ជាត ិអាសុ ីដចូ  គ្នា ក្នងុ 
បៃកួត វគ្គ ៨ នាក់ នា ទីលាន 
Rod Laver Arena នៃះ ។ 

កៃយ ឈ្នះ ការ បៃកួត នៃះ 
កីឡាការិនី  Osaka វ័យ ២៣ 
ឆ្នាំ បាន និយយ ថា ៖ « ខ្ញុំ យល់ 
ថា ទនំកុ ចតិ្ត របស់ ខ្ញុ ំកើន ឡើង 
ជា លំដាប់ ។ ខ្ញុំ មាន អារម្មណ៍ 
ធរូ សៃល ជាមយួ នងឹ  របៀប នៃ 

ការ បៃកួត នា ពៃល នៃះ ។ ថ្ងៃ 
នៃះ ខ្ញុ ំបានបៃប ់ខ្លនួ ឯង ថា តៃវូ- 
តៃ បន្តឹង ដៃ តាំង ពី ដំបូង ។ ថ្ងៃ 
នៃះ ខ្ញុ ំមនិ ចង ់ធ្វើការ បៃកតួដល ់ 
សិតទី៣  នោះ ទៃ » ។  

កីឡាការិនី Osaka នឹង តៃូវ 
បៃឈម ជាមួយ គូ រវាង មា្ចាស់- 
ជើង ឯក ពាន Grand Slam 
២៣ ដង Serena Williams  
របស់ អាមៃរិក និងកីឡាការិនី 
លំដាប់ លៃខ២ ពិភពលោក 
Simona Halep របស់ រូមា៉ា នី  
ដើមៃប ីដណ្តើម កៅ អ ីទៅ វគ្គ ផ្ដាច-់ 
ពៃ័តៃ ដៃល នឹង តៃូវ បៃកួត នៅ 
ថ្ងៃ សៅរ៍ នៃះ ៕ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ គ្រាន់ត្រាចូលដើមឆ្នាំ២០២១ភ្លាម
តារាស្រាីម៉ូដ្រាលនិងតារាសម្ត្រាងកំពុងឡើងកូដ
កញ្ញាយ៉្រាមស្រាីព្រាជ្រា ក៏ចាប់បានលាភធំភ្ល្រាត
ក្លាយជាតួឯកស្រាីក្នងុរឿង«គ្រាះជវីតិកវូដី១៩»
របស់ផលិតកម្មកថាជ័យភពយន្តរបស់លោក
ហ៊ុយយ៉ាឡ្រាង។
តារាសម្ត្រាងនងិពធិកីរនិីទរូទស្រាសន៍ស្រាសី្រាស់

កញ្ញាយ៉្រាមស្រាីព្រាជ្រាអតីតជាFreshieGirl
ឆ្នាំ២០១៥ដ្រាលកំពុងមានទីផ្រាសារសម្ត្រាងកុន-
ភគនងិកនុដុំតាងំពីគ្រាងតណំ្រាងតឯួកស្រាីរឿង
«កូនក្រាមុំលោកម្រាឃុំ»ប្រាចាំទូរទស្រាសន៍ប៉ុស្តិ៍
ល្រាខ៥ស្រាប់ត្រាសម្ត្រាងពីភពភ្ញាក់ផ្អើលពីករ-
ទទួលបានកដូដើមឆ្នាំ២០២១ក្នុងករថតកុន
ដុំរឿង«គ្រាះជីវិតកូវីដ១៩»។
តារាស្រាីដ្រាលមានរូបសម្រាស់កន់ត្រាស្រាស់-

ស្អាតគបួផ្រាសំជាមយួនងឹទ្រាពកោសល្រាយ
សម្ត្រាងរូបន្រាះបានបង្ហើរសរ
តាមបណ្តាញសង្គម អីុនស្តា-
ក្រាមថា៖«ដើមឆ្នាំថ្មីមាន
ករងារខ្នាតធំថ្មីប្រាឹងធ្វើ-
ករទាន់ខ្លួននៅក្ម្រាង»អម-
នឹងរូបថតព្រាលធ្វើពិធី-
ក្រាុងពាលីកលពីថ្ង្រាទី
១៥ខ្រាកុម្ភៈឆ្នាំ-
២០២១ កន្លងមក
ន្រាះ។
ដើម្រាបីចង់ឱ្រាយជំងឺ

កូវីដ១៩ក្លាយជា
ម្រារៀនចងចាំប្រាប
លក្ខណៈប្រាវត្តិ-
សស្រា្តសម្រាប់
ពិភពលោក និង
ប្រាទ្រាសកម្ពុជានា
ព្រាលន្រាះ លោក
ហ៊យុយ៉ាឡ្រាងបាន
ប្រាកសថានឹងផលិត
ខ្រាស្រាភពយន្តប្រាបអប់រំ
ដ្រាលមានចំណងជើង
ថា «គ្រាះជីវិតកូវីដ
១៩»ស្ត្រាងពីវិបត្តិធំៗ
ដ្រាលកើតឡើងនៅក្នុង
ប្រាទ្រាសកម្ពុជា។
លោកហ៊យុយ៉ាឡ្រាង

ហៅកថាជ័យបង្ហើបឱ្រាយ
ដឹងថា៖«ស្នាដ្រាន្រាះមាន
រសជាតិច្រាើនដ្រាលលាយ-
ឡំគ្នាយំកម្រាសត់និងលាយ
សំណើចហើយរឿង«គ្រាះ
ជីវិតកូវីដ១៩» ន្រាះក៏មាន
គម្រាងអាចនឹងដាក់បញ្ចាំង
មុនចូលឆ្នាំខ្ម្រារឆ្នាំន្រាះផងដ្រារ

ឬអាចក្រាយចូលឆ្នាំខ្ម្រារឆ្នាំន្រាះគឺតាម
ភពជាក់ស្ត្រាង»។
ខ្រាស្រាភពយន្តរឿង«គ្រាះជវីតិកវូដី
១៩»ដ្រាលនយិយពីវបិត្តិកវូដី១៩
ទាំងនៅក្នុងប្រាទ្រាសកម្ពុជានិង
ពភិពលោកគ្រាងចាយទនុចនំនួ
៧មុឺនដុលា្លារ។ភពយន្តន្រាះ
ផលតិឡើងដើម្រាបីចងក្រាងទកុជា
ឯកសរប្រាវត្តិសស្ត្រាន្រាជំងឺឆ្លង
ដ្រាលធ្វើឱ្រាយប៉ះពាល់ស្រាដ្ឋកិច្ចន្រា
ពិភពលោកទំាងមូល។ន្រាះបើ
តាមលោកហ៊យុយ៉ាឡ្រាងជា
ផលិតករភពយន្តផ្ទាល់និង
ស្នាដ្រារឿង«ដើម្រាបីកូន»បាន
ប្រាប់ឱ្រាយដឹងថា ៖«គោល-
បំណងសំខន់ន្រាករផលិត
រឿងន្រាះគឺដើម្រាបីចងក្រាងឯក-
សរប្រាវត្តិសស្រា្តស្ដីពីវិបត្តិ
កូវីដ១៩ដ្រាលបានកើត
មានក្នុងប្រាទ្រាសកម្ពុជាក៏
ដូចជា ពិភពលោកទាំង-

មូល។កុនន្រាះប្រាហ្រាលគ្រាង
ថតព្រាល១ខ្រា និងចាយទុនថត
ប្រាមាណ៧មុឺនដុលា្លារនឹងក្លាយជា
ឯកសរដស៏ខំន់មយួសម្រាប់ក្ម្រាង-
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កញ្ញា យ៉េម សេពីេជេ នា ថ្ងេ កេងុ ពាលី  កុន ថ្មី 
រឿង «គេះជីវិតកូវីដ១៩»   ។អុីនស្តាក្រាម

តារា សម្តេង  និងពិធី ការិនីសេសីេស់ 
កញ្ញា  យ៉េម សេពីេជេ  ។ រូបថតហ៊ានរង្រាសី

លោក វ៉ាត់ ចំរីន ពេលថ្លេង នៅ ក្នងុ មហាសន្នបិត របស់ NOCC កាលពី ឆ្នា ំ២០២០ កន្លងមក។ ឈនណន

   យឺន ពន ្លក 

ភ្នពំេញៈលោកបណ្ឌតិថោង
ខុនប្រាធានគណៈកមា្មាធិករជាតិ
អូឡំាពិកកម្ពជុា(NOCC)និង
ជារដ្ឋមន្ត្រាីក្រាសួងទ្រាសចរណ៍
បានបើកកិច្ចប្រាជំុកលពីថ្មីៗ 
នៅទីស្នាក់ករNOCCដើម្រាបីត្រាតួ-
ពិនិត្រាយតាមដានសកម្មភពករ-
ងារនិងវាយតម្ល្រាសម្រាប់ត្រាៀម
រៀបចំមហសន្នបិាតបូកសរុប
លទ្ធផលករងារនិងលើកទិស-
ដៅបន្តសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ដ្រាល
គ្រាងនឹងធ្វើឡើងនាថ្ង្រាទី២៥
ខ្រាកុម្ភៈឆ្នាំ២០២១។
លោករដ្ឋមន្រា្តីមានប្រាសសន៍

ថា៖«NOCCជានិច្ចកលត្រាង-
ត្រាប្រាជំុជាទៀងទាត់រៀងរាល់៣
ខ្រាម្តងដើម្រាបីជាយន្តករត្រាួត-
ពិនិត្រាយតាមដានក៏ដូចជាត្រាៀម
រៀបចំមហសន្នបិាតបូកសរុប
លទ្ធផលករងារនិងលើកទិស-
ដៅបន្តប្រាចំាឆ្នាំ២០២១។ជា-
មួយគ្នាន្រាះយើងបានកំណត់
ព្រាលវ្រាលាមួយគឺថ្ង្រាទី២៥ខ្រា
កុម្ភៈឆ្នាំ២០២១ដើម្រាបីធ្វើមហ-
សន្នបិាតជាមួយដ្រាគូសហព័ន្ធ-
កីឡាជាតិក្រាសួងអប់រំយុវជន
និងកីឡានិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ
មួយចំនួនទៀតសម្រាប់ត្រាៀម
ឆ្ពោះទៅសីុហ្គ្រាមលើកទី៣២
ដ្រាលកម្ពជុាធ្វើមា្ចាស់ផ្ទះ»។
លោកបណ្ឌតិថោងខុនបាន

បន្ថ្រាមថា៖«យើងធ្វើមហសន្ន-ិ
បាតត្រាតួពិនិត្រាយមើលលើលទ្ធ-
ផលករងារឆ្នាំ២០២០ដ្រាល

ជាឆ្នាំនៅក្នងុស្ថានភពវិបត្តិជំងឺ
កូវីដ១៩ផងនិងជាឆ្នាំ ដ្រាល
យើងកំពុងត្រាៀមចំសក្តានុពល
ធ្វើមា្ចាស់ផ្ទះសីុហ្គ្រាមផងបុ៉ន្ត្រាយើង
កំពុងមើលអ្វីៗ ដ្រាលជាស្នាដ្រា
ន្រាសមិទ្ធផលរបស់NOCCដ្រាល
សម្រាចបានក្នងុឆ្នាំ២០២០។
យើងនឹងពិនិត្រាយមើលបញ្ហា
ប្រាឈមនិងចំណុចខ្វះខតដើម្រាបី
ក្រាសម្រាលួតម្រាង់ទិសនិងស្វ្រាង-
រកផ្រានករយុទ្ធសស្ត្រាថ្មីៗ
សម្រាប់គោលដៅបន្តក្នងុករ-
សម្រាចួគោលដៅចូលរួមរៀបចំ
ជាមួយគណៈកមា្មាធិករជាតិ
រៀបចំករប្រាកួតសីុហ្គ្រាមលើក
ទី៣២ឆ្នាំ២០២៣(CAM-
SOC)ដោយCAMSOCបាន
កំណត់ថាឆ្នាំ២០២១ន្រាះជា
ព្រាលវ្រាលាចាប់ផ្តើមរៀបចំសីុ-
ហ្គ្រាមព្រាះកម្ពជុារង់ចំាកម្មវិធី
ន្រាះអស់រយៈព្រាលជាង៦៣ឆ្នាំ
ក្នងុករធ្វើមា្ចាស់ផ្ទះ»។
ចំណ្រាកលោកវា៉ាត់ចំរីន

អគ្គល្រាខធិករNOCCបានឱ្រាយ
ដឹងថា៖«មហសន្នបិាតរបស់
NOCCនាចុងខ្រាកុម្ភៈន្រាះនឹង
រំល្រាចច្រាញនូវគោលករណ៍
វិធានករក៏ដូចជាករសម្រាច-
ចិត្តនូវគោលនយោបាយមួយ
ចំនួនដើម្រាបីបន្តករអភិវឌ្រាឍវិស័យ
កីឡាជាតិជាពិស្រាសលើផ្ន្រាក
ជំនាញបច្ច្រាកទ្រាសគុណផល
កីឡាគឺសហកររួមជាមួយនឹង
ក្រាសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា
ព្រាមទំាងសហព័ន្ធកីឡាជាតិក្នងុ
គោលដៅឈានឆ្ពោះទៅរក-

ប្រាសិទ្ធភពពិតប្រាកដចាប់ពី
ឆ្នាំ២០២១រហូតដល់អំឡុង
ពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០២៣ដ្រាល
កម្ពជុាទទួលរៀបចំសីុហ្គ្រាមលើក-
ទី៣២ត្រាម្តង»។
អគ្គល្រាខធិករCAMSOC

លោកវា៉ាត់ចំរីនបានបន្តថា
បច្ចបុ្រាបន្នយើងកំពុងមានផ្រានករ
ត្រាៀមលក្ខណៈឱ្រាយបានរួចរាល់
ដោយត្រាវូមានវិធានកររបៀប
ថ្មីន្រារបត់ថ្មីសម្រាប់ផ្រានករហ្វកឹ-
ហត់របស់កីឡាករ-កីឡាករិនី
ជម្រាើសជាតិឱ្រាយបានទាន់ព្រាល-
វ្រាលានិងចំាបាច់ជំរុញឱ្រាយមាន
សមត្ថភពល្អកម្រាិតប្រាកួត-
ប្រាជ្រាងជាមួយគ្រាដោយមាន
ប្រាៀប។
លោកសង្កត់ធ្ងន់ថា៖«យើង

ពិនិត្រាយទៅលើអ្វីដ្រាលប៉ះពាល់
ដល់ដំណើរករន្រាករអភិវឌ្រាឍ
បច្ច្រាកទ្រាសឬសហព័ន្ធកីឡា-
ជាតិណខ្លះមិនទាន់រឹងមំាដ្រាល
ជាក្តីបារម្ភក្នងុករអភិវឌ្រាឍបច្ច្រាក-
ទ្រាសនោះគឺយើងត្រាវូត្រារួមគ្នា
ក្រាសម្រាលួលើកិច្ចករទំាងអស់
នោះដើម្រាបីកសងសមត្ថភព
របស់អត្តពលិកជម្រាើសជាតិឱ្រាយ
កន់ត្រារឹងមំាក្នងុរយៈព្រាល២ឆ្នាំ
កន្លះន្រាះ។យើងត្រាវូស្វ្រាងរកករ-
ឯកភពគ្នាជាធ្លុងមួយអី៊ចឹង
ខ្លឹមសរន្រាអង្គមហសន្និបាត
ចុងខ្រាកុម្ភៈន្រាះជាកញ្ចក់ឆ្លះុ-
បញ្ចាងំពីសក្តានុពលឆ្ពោះទៅ
រួមគ្នាន្រាករទទួលរៀបចំធ្វើជា
មា្ចាស់ផ្ទះសីុហ្គ្រាមឆ្នាំ២០២៣
ឱ្រាយទទួលបានជោគជ័យ»៕

NOCC  នឹងធ្វើមហាសន្និបាតរក
យុទ្ធសាស្រ្តថ្មីៗ ត្រៀមទៅសីុហ្គ្រម

ស្រសី្រស់យ៉្រមស្រពី្រជ្របានលាភធំ
គ្រងតំណ្រងជាតួឯកស្រីនៅក្នងុកុនដំុថ្មី
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