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ការប្រកាសជ្រើសរើស
ធីតាឯកសង្ក្រន្តឆ្នាំ-
២០២១ជិតរកឃើញ
ម្ចាស់ជយលាភ.ី..ទំព័រ១៤

ជីវិតកម្សាន្ត
ហ្គាណាកា្លាយជាប្រទ្រស
ដំបូងទទួលវ៉ាក់សំាងកូវើដ-
១៩តាមរយៈកម្មវិធីCOVAX
របស់WHO...ទំព័រ១១

អន្តរជាតិ
ពាណិជ្ជកម្មទ្វ្រភាគីរវង
ប្រទ្រសកម្ពុជានិងឥណា្ឌា
មនទឹកប្រក់ជាង១៩០
លានដុលា្លារ...ទំព័រ៨

ស្រដ្ឋកិច្ច

រកឃើញអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន៦៥នាក់ នៅ
ថ្ងៃទី២៤ កុម្ភៈ ដៃលនំាឱៃយអ្នកឆ្លងក្នងុសហគមន៍ សរុបចំនួន១៩៤នាក់

មុំ គន្ធា

ភ្នពំៃញៈ ក្រសងួ សខុាភិបាល  
បាន រក ឃើញ ករណ ីវជិ្ជមាន ជងំ-ឺ 
កវូដី១៩ បន្ថ្រម ចនំនួ ៦៥នាក ់ទៀត  
កាលព ីថ្ង្រទ២ី៤  កមុ្ភៈ  ដោយ ក្នងុ 
នោះ ករណី ឆ្លង ក្នុង ព្រឹត្តិ ការណ៍ 
សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ មាន ចំនួន 
៥៨នាក់  ហើយ គិត ចាប់ពី ព្រឹត្តិ- 
ការណ៍ សហគមន៍ នោះ មកដល់ 
ថ្ង្រ ខាង លើ  គឺ មាន អ្នក ឆ្លង ក្នុង 

សហគមន៍ កើនឡើង សរុប ចំនួន 
១៩៤នាក។់ ន្រះ បើ តាម ស្រចក្ត-ី 
ប្រកាស ព័ត៌មាន របស់ ក្រសួង- 
សុខា ភិបាល  ពី ម្រសិល មិញ។

យោង តាម ស្រចក្តី ប្រកាស- 
ពត័ម៌ាន របស ់ក្រសងួ សខុាភ ិបាល   
ឱ្រយ ដឹងថា  ករណីថ្មី ដ្រល បាន ឆ្លង 
ក្នុង ព្រឹត្តិការណ៍ សហគមន៍ ២០ 
កមុ្ភៈ  នៅ ថ្ង្រទ២ី៤  កមុ្ភៈ  ដ្រល មាន   
ចំនួន ៥៨នាក់ ន្រះ  មាន ភាគ ច្រើន   
ជនជាតិ ចិន។  ក្នុងនោះ ជន ជាតិ 

វៀតណាម ចនំនួ ៩នាក ់ ខ្ម្ររ ចនំនួ 
៥នាក ់ ករូ៉្រ១នាក ់ សងិ្ហបរុ ី១នាក ់ 
និង ជនជាតិ ជប៉ុន ១នាក់។ អ្នក- 
ជងំទឺាងំ អស ់ន្រះ ត្រវូ បាន ដាក់ ឱ្រយ 
សម្រក ព្រយាបាល នៅ មណ្ឌល ចតា្តា- 
ឡសីក័ រាជ ធាន ីភ្នពំ្រញ  ដ្រល សាលា-   
រាជ ធាន ីភ្នពំ្រញ បាន យក កន្ល្រង នោះ   
ដាក់ ព្រយាបាល អ្នក ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ 

ក្រសងួ សខុាភបិាល បាន បន្តថា  
សម្រប់ អ្នកជំងឺ ជាជន ជាតិ ចិន 
ចំនួន ៦នាក់  ដ្រល ជា អ្នក ដំណើរ 

ចលូ មក កម្ពជុា  បាន ធ្វើ ត្រស្ត ដើម្របី   
សុ ំវញិ្ញាបនបត្រ បញ្ជាក ់សខុភាព 
កាល ព ីថ្ង្រទ២ី៣  កមុ្ភៈ  ឆ្នា ំ២០២១  
ដោយ សារ ពួក គ្រ មាន បំណង វលិ- 
ត្រឡប់ ទៅកាន់ ប្រទ្រស កំណើត 
វិញ  ប៉ុន្ត្រ លទ្ធ ផល របស់ ពួក គ្រ 
មាន វិជ្ជមាន កូវីដ១៩។ អ្នក ជំងឺ 
ទាងំ ៦នាក ់ន្រះ សា្នាក ់នៅ ក្រងុ ព្រះ- 
សីហនុ  ខ្រត្ត ព្រះ សីហនុ  និង បាន- 
ដាក់ឱ្រយ សម្រក ព្រយាបាល នៅ មន្ទីរ- 
ព្រទ្រយ បង្អ្រក...តទៅទំព័ រ ២

វិស័យ ឯកជន  រំពឹង  
លើ ភាព ជាដៃគូ   រវាង  
NBCនិង IFC ជំរុញ
ហិរញ្ញបៃបទាន ដល់  SME

 ផ្ដល់សៀវភៅ ដល់សិសៃស
ដៃល សាលារប ស់ ពួក- 
គៃ   តៃ ូវ បាន យក ធ្វើជា 
កន្លៃ ង    ចត្តាឡីស័ក  

ម៉ៃ គុណ មករា

ភ្នពំៃញៈ ប្រធាន សម្ពន័្ធ សមាគម  
សហគ្រស ធុនតូច  និង មធ្រយម 
កម្ពុជា  (FASMEC) លោក  
ត្រ តាំងប៉   បាន ឱ្រយ ដឹង ថា ការចុះ- 
ហត្ថល្រខា លើ អនុស្រសរណៈ ន្រ 
ការយោគ  យលគ់្នា  (MoU) រវាង   
ធនាគរជាត ិន្រ កម្ពជុា (NBC)
នងិ  កចិ្ច សហ ប្រតបិត្តកិារ ហរិញ្ញ- 
ប្របទាន អន្តរជាតិ(IFC)     ដើម្របី   
អនុវត្ត គម្រង « អភិវឌ្រឍន៍ ទីផ្រសារ  
ហរិញ្ញប្រប ទាន  ចង្វាក ់ផ្គតផ់្គង ់កម្ពជុា » 
នឹង រួម ចំណ្រក ក្នុងការ ជួយ វិស័យ 
SME របស់ កម្ពជុាឱ្រយមាន លទ្ធភាព  
កានត់្រ ច្រើន  ក្នងុការ ទទលួ បាន  
ហិរញ្ញប្របទាន ...តទៅទំព័រ ៩

 ឡុង  គីម ម៉ា រីតា 

ភ្ន ំពៃញ ៈ  ក្រសងួ អបរ់ ំ យវុ ជន  
និង កីឡា  គំ ទ្រ ដោយ ប្រទ្រស 
សុ៊យ អ្រត  និង អង្គការ យូ នី ស្រ ហ្វ  
រួ ម គ្នា ការពារ ការ អប់រំ សម្រប់ 
កុមារ ដោយ ការ ផ្តល់ ជូន ជា 
សៀវភៅ សកិ្រសា ក្នងុ មខុ វជិា្ជា គោល  
ដើម្រប ីកុ ំឱ្រយ សសិ្រសាន ុសសិ្រស  បោះបង ់
ការ ស ិក្រសា ចោល  ក្នងុ អឡំងុ ព្រល 
ដ្រល សាលា រៀន របស់ ពួក គ្រ 
ត្រវូ បាន ប្រើ ប្រស ់ជា មជ្រឈ មណ្ឌល 
ច តា្តា ឡី ស័ក...តទៅ ទំ ព័រ ៤

ការ ធ្វើ ចំណាក សៃកុ  
មាន កមៃតិ កាន់ តៃ ខ្ព ស់   
ធ្វើ ឱៃយ កុមារ តូច   តៃវូ បា ន 
ទុក ឱៃយ ជី ដូន មើល ថៃ 

មុំ គ ន្ធា

ភ្នពំៃញៈ អង្គការ ទស្រសនៈ ពិភ ព  - 
លោក នៅ កម្ពជុា  បាន រក ឃើញ  
ថា ការធ្វើ ចំណាកស្រុក ឆ្លង 
ប្រទ្រ ស  មុនព្រល មាន ការរីក- 
រាលដាល ន្រ ជំងឺ  កូ វីដ១៩ និង 
ការជំរុញ ឱ្រយ មាន ការធ្វើ ចំណា ក - 
ស្រកុ ក្នងុប្រទ្រស  កម៏ាន កម្រតិ 
កាន់ត្រ ខ្ពស់ ក្នងុ រយៈព្រល បុ៉នា្មា ន  
ឆ្នាំ ចុង ក្រយន្រះ  ដោយ សារ 
ត្រ មាន កំណើន ន្រ វិស័យ កាត់ ដ្ររ 
និង ការអភិវឌ្រឍ ស្រដ្ឋកិច្ច យ៉ាង - 
ខា្លាងំ កា្លា  នៅក្នងុ រាជធាន ីភ្នពំ្រញ  
បាន ធ្វើ ឱ្រយ កុមារ តូចៗ ត្រូវ បាន 
ទុកឱ្រយ នៅ ជាមួយ ជីដូន ជា អ្នក- 
មើល ថ្រ ។

យោង តាម ស្រចក្តី ប្រកាស 
ព័ត៌មាន...តទៅទំព័រ  ២  ជីដូនម្នាក់  កំពុង មើល ថៃ ចៅ   នៅ កៃម ផ្ទះ របស់ គាត់  នៅ ក្នងុ ភូមិ ១ នៅ ខៃត្ត ពៃ វៃង កាលពី ឆ្នា ំ២០១៨  ។ រូបថត ផាក់ សា៊ាងលី 

និពន្ធនាយក កា -  
សៃត An gk or 
Todayតៃវូ ដៃញ 
ចៃញពីកម្ពជុា

គឹម  សារុំ 

ភ្នពំៃញៈ ក្រស ួ ងម ហាផ្ទ្រ កាល- 
ពី ម្រសិល មិ ញបា នស ម្រ ច បណ្ត្រញ  
បុរសជន ជា តិចិ  ន មា្នាក់ ដ្រល ជា 
ន ិពន្ធ នា យកកា ស្រ ត An gkor- 
Today ច្រញ ពកី ម្ពជុា   បនា្ទាបព់ ី
ឃាត់ខ្លួន បាន  ពី ថ្ង្រ ទី ២៤  កុម្ភៈ 
នៅ ក្រុង - ខ្រត្ត ...តទៅទំព័រ ៤
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តពីទំព័រ ១...ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ។ ចំណៃក 
អ្នក ជំងឺ ម្នាក់ ទៀត  ជាអ្នក ដំ ណើរ មក ពី 
កៃបៃទៃស  គ ឺជាជន ជាត ិខ្មៃរ  ដៃល បមៃើការ 
នៅ អង្គការ សហបៃជាជាត ិ(កង ទព័ មកួ ខៀវ  
UN) ស្នាក់ នៅ សៃុក កូន មុំ  ខៃត្ត រតនគិរី។

លោក សៃ ីឱ វណ្ណឌនី  អ្នក នាពំាកៃយ កៃសងួ- 
សខុាភបិាល  ឱៃយ ដងឹ ព ីមៃសលិមញិ ថា  ករណ ី
វជិ្ជ មន កវូដីចនំនួ ៦នាក ់នៅ ខៃត្ត ពៃះ សហីន ុ 
កៃសងួ មនិ ទាន ់មន ការសៃវជៃវ រក ឃើញ   
ថា  តើ ពួក គៃ មនការ ពាក់ព័ន្ធ នឹង ពៃឹត្តិ- 
ការណ៍ សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ ឬ យ៉ាង ណា ទៃ។ 

លោក សៃ ីថ្លៃង ថា ៖«ពកួ គាត ់ជា អ្នកដណំើរ  
ទោះបីជា ពួកគាត់ បាន រួច ផុត ពី ការធ្វើ ចត្តា- 
ឡីស័ក  ហើយ គាត់ នៅ លៃង ក្នុង បៃទៃស 
យើង  មៃន តៃ ពួក គាត់ នៅតៃ ជា អ្នក ដំណើរ» ។

លោក សៃ ីបន្ថៃមថា ៖«យើង មនិ ទាន ់មន 
ការរក ឃើញ ណាមួយ ថា  ពួក គាត់ មន 
ការជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ពៃឹត្តិការណ៍ សហ- 
គមន៍ ២០ កុម្ភៈ ទៃ  ទើប បាន ជា យើង មិន 
ដាក់ បញ្ចូល ពួកគាត់ ក្នុង ពៃឹត្តិការណ៍ 
សហគមន៍ នៃះ »។ នៅ ពៃល ដៃល កៃសួង 
សៃវជៃវ  និង រក ឃើញ ថា  ពួកគៃ មន 
ការពាក់ ព័ន្ធ យ៉ាងណា ទៀត នោះ  កៃសួង 
នឹង ពិនិតៃយ ទៅតម លក្ខណៈ បច្ចៃកទៃស 
ជាបន្ត ទៀត។ នៃះ ជា ការបញ្ជាក់ របស់ 
លោក សៃី ឱ វណ្ណឌីន។

ជាមួយ គា្នានៃះ  កៃសួង ក៏ បាន បញ្ជាក់ ពី 
មនុសៃស ចំនួន ១៥  ដៃល បានមក ធ្វើ តៃស្ត  
ហើយ ចៃញ លទ្ធផល ពកួគៃ មន វជិ្ជមន កវូដី- 
១៩ ទាងំ អស ់ កាល ព ីថ្ងៃ ទ២ី៤  កមុ្ភៈ។  កៃមុ- 
ការងារ  ក៏បាន រកឃើញ ពួកគៃក្នុង ចំណោម 
នោះ ចំនួន ១២នាក់  ដោយ ទទួល យក មក 
ដាក់ ពៃយាបាល នៅ តម មន្ទីរពៃទៃយ រដ្ឋ រួច រាល់- 
ហើយ  លើកលៃង តៃ អ្នក ជំងឺ ចំនួន ៣នាក់ 
ទៀត ដៃល កៃុម ការងារ កំពុង តម រក។

ទន្ទឹម នឹង នៃះ ដៃរ  កាលពី យប់ ថ្ងៃ ទី២៤  
ខៃកមុ្ភៈ  រដ្ឋមនៃ្ត ីកៃសងួ សខុាភបិាល  លោក 
ម៉ម ប៊ុនហៃង  និង មនៃ្តី ពាក់ព័ន្ធ មួយ ចំនួន 
បានចុះ ពិនិតៃយ  និង សមៃច ដាក់ មណ្ឌល- 

ចត្ដាឡ ីសក័ រាជធាន ីភ្នពំៃញ  ស្ថតិ នៅ ខណ្ឌ- 
ពៃក ព្នា  រាជធានី ភ្នំពៃញ  ជា មន្ទីរ ពៃទៃយ 
សមៃប់ ពៃយាបាល អ្នក ជំងឺ កូវីដ១៩  ខណៈ 
ដៃល មន្ទីរពៃទៃយ នៅតម ទីតំង ផៃសៃងទៀត 
បាន ពៃញ អស់។

លោក សៃី យក់ សមៃបត្តិ  រដ្ឋលៃខា ធិការ 
កៃសងួ សខុាភបិាល  បានឱៃយ ដងឹថា  មណ្ឌល-  
ចត្ដាឡ ីសក័ រាជ ធាន ីភ្នពំៃញ ដៃល យក ធ្វើ ជា 
មន្ទីរពៃទៃយ ពៃយាបាល ជំងឺ កូវីដ១៩ នៃះ  អាច 
ដាក ់អ្នកជងំ ឺបាន ចំនួន ៥០០គៃ។ មណ្ឌល 
នោះ មន ទីតំង ធំ ទូលាយ  មន បន្ទប់- 
គៃូពៃទៃយ  សមៃប់ តៃៀម ពៃយាបាល អ្នក ជំងឺ 
គៃប់ គៃន់  ហើយ ដៃល បាន ចាប់ ផ្ដើម ដាក់ 
អ្នក ជំងឺ ពី យប់ ថ្ងៃ ទី២៤ កុម្ភៈ  តទៅ។

សមៃប់ ក្នុង រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  មន្ទីរពៃទៃយ 
ដៃល បាន ដាក់ ពៃយាបាល អ្នក ជំងឺ កូវីដ១៩  
មន មន្ទរីពៃទៃយ មតិ្ដភាព ខ្មៃរ -សវូៀត  មណ្ឌល-  
សុខភាព ចាក់ អងៃ  មជៃឈមណ្ឌល ជាតិ- 
កំចាត់ រោគ របៃង  និង ហង់សិន  និង មន្ទីរ- 
ពៃយាបាល ជំងឺ កូវីដ១៩ ពៃកព្នា  ដៃល 
បានបៃ កា្លាយ ពី មណ្ឌល ចត្តា ឡី ស័ក។

រដ្ឋបាល រាជធាន ីភ្នពំៃញ បាន បន្ត រក ឃើញ 
ទី តំង  ដៃលមន ការ ពាក់ព័ន្ធ នឹង ពៃឹត្តិ- 
ការណ៍ សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ មន ដល់ ចំនួន 
៧៥ ទតីងំ  នងិ បាន បៃកាស ឱៃយ បៃជាពលរដ្ឋ 
ដៃល មន ការពាក់ព័ន្ធ នឹង កន្លៃង ទាំងនៃះ 
មក ធ្វើ តៃស្ត រក វីរុស កូវីដ១៩ ផង ដៃរ។

គិត តៃឹម ថ្ងៃទី ២៥  ខៃកុម្ភៈ  ឆ្នាំ ២០២១  
កម្ពុជា មន អ្នក មន វីរុស កូវីដ ១៩ ចំនួន 
៦៩៧ នាក់  ក្នុង នោះ អ្នក ដៃល បាន ពៃយាបាល 
ជា សះ សៃបើយ មន ចំនួន ៤៧៧នាក់  និង  
អ្នកជំងឺ កំពុង សមៃក ពៃយាបាល មន ចំនួន 
២១៧នាក់។

ដោយ ឡៃក  ស្ថានទូត ចិន បៃចាំ បៃទៃស 
កម្ពជុា  បញ្ជាក ់ព ីមៃសលិមញិ ថា  ភាគ ីចនិ នងឹ 
ផ្តល់ ជំនួយ ជាបរិកា្ខារ បច្ចៃក ទៃស ជូន ដល់ 
មន្ទីរ ពិសោធន៍ តៃស្ដ សំណាក រក ជំងឺ កូវីដ-  
១៩ នៅ ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ។  បច្ចុបៃបន្ន នៃះ  
មន្ទរី ពសិោធន ៍តៃស្ដ សណំាក រក វរីសុ កវូដី- 
១៩  តៃវូបាន សងសង ់យ៉ាង រលនូ នៅ ក្នងុ 
មន្ទីរពៃទៃយ បង្អៃក ខៃត្ត ពៃះសីហនុ។

បើ តម ស្ថានទតូ ចនិ  មន្ទរី ពសិោធន ៍តៃស្ដ 
សំណាក រក វីរុស កូវីដ១៩ នៃះ រំពឹងថា នឹង 
អាច បញ្ចប់ នៅ ចុងខៃ មីនា ខាង មុខ នៃះ។ 
ស្ថាន ទូតចិន ឱៃយ ដឹងថា ៖«ភាគី ចិន  នឹង ផ្តល់ 
ជនំយួ ជាបរកិា្ខារ តៃស្ត ពសិោធ  ដម៏ន ជនំាញ 
ទៅកាន់ មន្ទីរ ពិសោធន៍ នៃះ  ពៃមទាំង ផ្តល់ 
ការដំឡើង  រៀបចំ  និង បណ្ដុះបណា្ដាល ជូន 
ដល់ បុគ្គលិក ផង ដៃរ»។ 

បៃភព ដដៃល ថា  មន្ទីរ ពិសោធន៍ នៃះ នឹង 
អាច មន សមត្ថភាព ក្នងុ ការតៃស្ត ពនិតិៃយ បាន 
រហូត ដល់ ១ ០០០តៃស្ត ក្នុង ១ថ្ងៃ  និង រួម- 
ចណំៃក លើក កម្ពស ់សមត្ថភាព ក្នងុ ការ តៃស្ត 
រក វីរុស កូវីដ១៩ នៅ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា៕

តពីទំព័រ  ១...របស់ អង្គការ 
ទសៃសនៈ ពិភពលោក  នៅ កម្ពុជា 
ពីមៃសិល មិញ បាន លើក ឡើ ង  ថា 
ការវិវឌៃឍ ទាំង ២នៃះ បាន ជះឥទ្ធិ - 
ពល យ៉ាង ខា្លាំង  ដល់ ជីវិត គៃួសរ  
នៅ តម ជន បទ រាប់ រយ រាប់ ពាន់ 
គៃួសរ នៅ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា ។

អង្គការ នៃះ បញ្ជាកថ់ា៖«ចនំ ួន  
កុមរ កាន់តៃ ចៃើន ឡើងៗ មន 
ឪពុកម្តាយ ម្នាក់ ឬ ទំាង២នាក់  បា ន 
ចាក ចៃញពី ភូមិកំណើត របស់ ពួក - 
គៃ  ដើមៃបី ស្វៃងរក ឱកាស ថ្ម ី សមៃ ប់ 
គៃសួរ ដោយ ទុកកូនៗឱៃយ សម - 
ជិកគៃួសរ មើលថៃ  ដៃល ភាគ- 
ចៃើន ជា ជីដូន ខាង ម្ដាយ»។ 

យោង តម ការសិកៃសា សៃវ ជៃ វ 
របស់ អង្គការ អន្តរ ជាតិ ទៃសន្តរ- 
បៃវៃសន៍ (IOM)ក្នុង រយៈ ពៃល 
ប៉នុា្មាន ឆ្នា ំកន្លង មកបញ្ហា នៃះ ម ន 
កាន់តៃ ចៃើន ឡើង  ហើយ ជីដូន 
បាន ទទួល យក តួនាទី ចមៃបង ជា 
អ្នកផ្ដល់ ការថៃទាំ ក្នុង គៃួសរ 
ដៃល ស្ទើរតៃ២ ភាគ ៣ ឬ ៦៤% 
នៃ គៃួសរ នៅ ក្នុង បៃទៃស ។

 តម ការស្ទង់មតិ មួយ ដៃល ធ្វើ 
ឡើង ដោយ អង្គការ ទសៃសនៈ ពិភព- 
លោក ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ មន ជដីនូ 
ចូលរួម តៃ  ៦៧% ដៃល  បានដឹង 
អពំ ីការអនវុត្ត ដៃល ល្អ បផំតុ ទាងំ 
៥ ក្នងុការ ផ្តល់ ចំណី អាហារល្អ  ដ ល់ 
ទារក និង កុមរ  និង៤៧ % បាន 
អនុវត្តវិធី ដៃល អាច បង្ក គៃះ - 
ថា្នាក់ ចំនួន៤ឬ ចៃើន ជាង នៃះដៃ ល   
អាច ជះឥទ្ធិពល អវិជ្ជ មន ដល់ 
ម្ដាយ និង កុមរ។ លើសពីនៃះ  
ជីដូន ចំនួន ៣០ ភាគរយ  ដៃល 
បានផ្ដល់ បទ សម្ភា សឱៃយ អង្គការ 
ទសៃសនៈ ពិភព លោ ក បាន និយ យ 
ថា  ពួកគាត់ មន អារម្មណ៍ ធុញ ថ ប់ 
នងិ អស ់កម្លាងំ នងិ ៤៧ ភាគរយ  
មន អារម្មណ ៍មនិ សបៃបាយចតិ្ត ឬ 
ធា្លាក់ ទឹកចិត្ត យ៉ាងតិច ម្ដង។

អង្គការ ដដៃល នៃះ  សង្កត់ ធ្ងន់ 
ថា៖«ជីដូន តៃូវបាន គៃ ចាត់ ទុក 
ដូច  ជា ពៃះ រស់  និង មន ឥទ្ធិពល 
ចៃើន  ទៅលើ អ្នក ថៃទាំ ដទៃ»។

លោកសៃ ីឌ ីឃឿន អាយ ុ៥២ ឆ្នា ំ
រស់នៅក្នងុ សៃកុ សំរោងខៃត្ត កំព ង់  - 
ស្ពឺ ជា អ្នក នៅ មើល ថៃ ចៅ ចំនួន 
៤ នាក់ ក្នុង នោះ មន អាយុ ៣ ខៃ 
១ ៨ខៃ ៩ ឆ្នាំ និង អាយុ ១០ ឆ្នាំ 
ដៃលចៅៗ ទំាង នៃះ  ជា កនូ របស់ 
កូនសៃី ទំាង ២របស់ គាត់  ដៃល 
កំពុង ធ្វើការ នៅតម រោង ចកៃ។

លោកសៃី ថ្លៃង ថា ៖ «ខ្ញុំ កៃក 
ពី ម៉ាង ៥ពៃកឹ ហើយ ចម្អនិ ម្ហបូ ឱៃយ 
ចៅ  និង កូន របស់ខ្ញុ។ំ ខ្ញុ ំមើល ថៃ ពួក - 
គាត់។ ការងារ បនា្ទាប់ របស់ ខ្ញុំ  គឺ 
រៀបច ំអសុនងិ ធ្វើ សៃ។ ខ្ញុ ំក ៏ជ ួយ 
បោក សម្លៀក បំពាក់ ឲៃយ សម ជិក 
ទាំង អស់ ក្នុង គៃួសរ ផង ដៃរ »។

ចំណៃក លោកសៃី គឹម  សៃង 
អាយុ ៥០ឆ្នាំ ជា អ្នក មើលថៃ ចៅ 
ចំនួន ៣ នាក់ ដៃល មន អាយុ៥ 

ឆ្នា៤ំឆ្នា ំនិង ២ ឆ្នា ំនិយយ ថា  អ្នក- 
សៃ ីបាន មើលថៃ ចៅ ទំាងអស់ រប ស់ 
លោកសៃ ី តងំ ព ីពៃលដៃល ពកួគៃ  
មន អាយុ ៦ខៃ មក។ រាល់ថ្ងៃ  អ្នក- 
សៃ ី កៃក ព ីម៉ាង៥  ពៃកឹ  ដើមៃបី ធ្វើ 
ម្ហបូ សមៃប់ គៃសួរ  បញ្ចកុ អាហា រ 
ចៅ សម្អាត ផ្ទះ លាង ចាន បនា្ទាប ់
ម ក បោក សម្លៀក បំពាក់ និង ថៃ 
ដណំា ំ។ សៃ្ត ីរបូ នៃះ  នយិយ ទៀត 
ថា៖«ខ្ញុំ ក៏មន អារម្មណ៍ ធុញថប់  
នៅ ពៃលខ្លះៗ អំឡុង ពៃលដៃល 
កពំងុ មើលថៃចៅៗ ប៉នុ្តៃ បៃសនិ- 
បើ ខ្ញុ ំមិន មើល ថៃទំា ចៅៗ កូន រប ស់  
ខ្ញុំ  នឹង មិនអាច ធ្វើ ការ  និង រក- 
ចំណូល បាន នោះ ទៃ»។

ជាមួយ គា្នា នៃះ ដៃរ តម ការ - 
ស្ទង់មតិ រប ស់ អង្គការ ទសៃសនៈ- 
ពិភព លោក  ក៏បាន រកឃើញថា  
ជីដូន ចំនួន ៩៥%ជឿថា  ការ- 
បំបៅកូន ដោយ ទឹកដោះ ម្ដាយ 
តៃមួយ មុខ  សមៃប់ រយៈពៃល ៦ 
ខៃ ដំបូង  គឺមន បៃយោជន៍ សមៃ ប់ 
ទារក។ ទោះជា យ៉ាងណា មន 
ជីដូន តៃ ១៤ ភាគ រយ ប៉ុណោ្ណោះ  
ដៃល បាន ឱៃយចៅ បៅ ទឹក ដោះ- 
ម្ដាយ សុទ្ធ រយៈ ពៃល ៦ ខៃ។

អង្គការ ទសៃសនៈ ពិភពលោក  
ក្នុងការ អនុវត្ត កម្មវិធី អាហា  រូប - 
ត្ថម្ភ បញ្ជាក់ ថា  ជីដូន មន ឥទ្ធ ិព ល  
វិជ្ជមន  ទៅលើ ស្ថាន ភាព សុខ - 
ភាព នងិ អាហារបូត្ថម្ភ របស់ កមុរ  
ជាមួយនឹង ចំណៃះដឹង តៃឹមតៃូវ  
អពំ ីមត  ទារក ទើបនងឹ កើត នងិ 
ការថៃទាំ កុមរ។ 

មន្តៃី ជំនាញ ផ្នៃក អាហា រូប ត្ថ ម្ភ  
នៅ អង្គការ ទសៃសនៈ ពិភពលោក 
នៅ កម្ពុជា លោកសៃី Grana 
PuSelvi  ឱៃយ ដងឹ ថា ការ បបំៅកនូ 
ដោយ ទឹកដោះ ម្ដាយ តៃ១ មុខ 
រយៈពៃល៦ ខៃ ដបំងូ  របស់ ទារ ក 
អាច ផ្តល់នូវ សរធាតុចិញ្ចមឹ សម - 
សៃប ក្នុង បរិមណ តៃឹមតៃូវ  និង 
ការពារ កុមរ ពី ការឆ្លង ជំងឺ។ 
កុមរ  ដៃល មិន ទទួល បានការ- 
បំបៅ ដោយ ទឹកដោះ ម្ដាយ តៃ១  
មុខ អាច ខ្វះ អាហារូប ត្ថម្ភ និង ទទួ ល -  
រង ជំងឺឆ្លង ញឹក ញាប់។

លោកសៃ ី ថ្លៃងថា ៖ «យើង ចង ់
ឃើញ កមុរ ទាងំអស ់ ជាពសិៃស 
កុមរ ងាយ រងគៃះ បំផុត  មន 
សុខភាព ល្អ និង មន អាហារូប- 
ត្ថម្ភ  ល្អ។ ដោយ សរ តៃ ជដីនូ មន 
តនួាទ ីសខំាន ់ ជាពសិៃស ក្នងុការ 
ចិញ្ចមឹ កុមរ យើង តៃវូ ផ្តល់ ដំបូនា្មា ន  
ដៃល ជួយ បង្កើន ចំណៃះ ដឹង រប ស់  
កៃមុ ជីដូន  និង លើក កម្ពស់ ឥរិយ - 
បថ  និង ការ អនុវត្ត ល្អៗ ទាក់ ទង 
នឹង សុខភាព របស់ កុមរតូច»។

អង្គការ ទសៃសនៈ ពិភព លោក ផ្ត ល់ 
អត្ថ បៃយោជន៍ ដល់ កុមរ ជាង  
១៨០០ នាក់ ដៃល ស្ថិត កៃម ការ 
មើល ថៃ រប ស់ជ ីដនូ តម រយៈ កៃមុ 
ជីដូន ជំនួប ៥០កៃុម  ដៃលមន 
សមជិក ជាង៥០០នាក់ នៅ 
សៃុក សំរោង ទង សៃុក បសៃដ្ឋ 
និង រាជធានី ភ្នំពៃញ៕

គម្រោងមន្ទរីពិសោធន៍ត្រោស្តរកជំងឺកូវីដ នៅខ្រោត្តព្រោះសីហនុ ដ្រោលចិនជួយជាបរិក្ខារសម្រោប់បម្រោើករ។ រូប ស្ថានទូតចិន

រកឃើញអ្នកជំងឺកូវីដ១៩... ការធ្វើចំណាកស្រកុ...
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ពលរដ្ឋប្រមាណ៤ពាន់គ្រសួារក្នងុស្រកុមង្គលបុរីកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះទឹកសា្អាតប្រើ
  អោម   ប៊ុន ធឿន   

  បន្ទាយ មាន ជ ័យៈ  បៃជា ពលរដ្ឋ 
បៃមាណ ជាង ៤ ពាន ់គៃសួារ  នៅ 
ទី បៃ ជុំ ជន សៃុក មង្គល បុរី  ខៃត្ត 
បន្ទាយ មាន ជយ័ កពំងុ បៃឈម 
នងឹ បញ្ហា ខ្វះ ទកឹ សា្អាត បៃើ បៃស ់ 
ពៃះ ទកឹ ស្ទងឹ មង្គល បរុ ីបាន រងី 
អស ់ ដោយ សារ កសកិរ បមូ ដាក ់
ដំណំា សៃវូ បៃងំ លើស កំណត់ ។     

  លោក   រត័្ន   ដា សុ ីណង ់ អភបិាល 
សៃកុ មង្គល បុរី  បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍  
កាល ពី មៃសិល មិញ ថា  ទឹក ស្ទឹង 
មង្គល បុរី ដៃល ជាបៃភព ទឹក 
សមៃប ់ផលតិ ទកឹសា្អាត បៃើបៃស ់
បាន រងី អស ់ ប៉នុ្តៃ កៃមុ ហ៊នុ ផលតិ 
ទឹកសា្អាត កំពុង បន្ត បៃើបៃស់   
ទឹក ក្នុង សៃះ បមៃុង មាន ទំហំ 
បៃមាណ ២ ហិក តា  ដៃល តាម- 
រយៈ សៃះ បមៃុង ទឹក នៃះ អាច 
ទប់ទល់ បាន បៃមាណ ជាង  ១ 
សបា្តាហ៍ ទៀត បុ៉ណ្ណោះ ។   

  លោក ថ្លៃងថា  ៖ « ពៃល នៃះ 
កៃមុហ៊នុ ផ្គតផ់្គង ់ទកឹសា្អាត  បាន 
បៃើបៃស់ ទឹកសៃះ បមៃុង មាន 
ទំហំ  ដូចជា ជិត ២ ហិក តា ដៃរ  
តៃ ការ ផ្គតផ់្គង ់នៃះ  គាត ់ថា  ធាន 
មិន បាន យូរ ទៃ ។  អ៊ីចឹង ដើមៃបី 
ដោះសៃយ បញ្ហា នៃះ ឱៃយ បាន 

ទានព់ៃល  គ ឺយើង តៃវូ បមូ ទកឹ ព ី
ស្ទឹង សិរី សោភ័ណ បង្ហូរ ចូល 
ស្ទឹង មង្គល បុរី   ដើមៃបី សង្គៃះ 
សមៃបត់ៃ ពលរដ្ឋ បៃើបៃស ់នៅ 
ទីរួម សៃុក  »។  

 យ៉ាង ណា  លោក   ដា សុ ីណង ់ 
បញ្ជាក់ ថា  ក្នុង ទី បៃជុំជន សៃុក 
មង្គល  បុរី មាន បៃជា ពល រដ្ឋ  
បៃមាណ ជាង ៤ ពាន់ គៃួសារ 

ពៃល នៃះ មិន ទាន់ មាន ជួប បញ្ហា 
អ្វី នៅ ឡើយ ទៃ ។  ការ បមូ នំ ទកឹ 
ពី ស្ទឹង សិរី សោភ័ណ ចូល មក 
ស្ទងឹ មង្គលបរុ ីអាច នងឹ ដោះសៃយ 
បញ្ហា បាន ទាន់ ពៃល វៃលា ។   

 លោក  ថ្លៃង ថា ៖  « អី ឡូ វ អត់- 
ទាន់ មាន បញ្ហា អី កើត ឡើង ទៃ  
ពិត មៃនតៃ ទឹក ស្ទឹង វា អស់ មៃន  
ប៉នុ្តៃ ទកឹសា្អាត នៅ ផ្គតផ់្គង ់បង ប្អនូ 

បាន  ហើយ ពៃលនៃះ  មា៉ាសុីន 
បមូ ទកឹ គ ឺដឡំើង រចួ ហើយ  យើង 
អាច នងឹ ធ្វើ ការ បមូទកឹ ក្នងុ ពៃល 
ឆប់ៗ នៃះ បន្ទាប់ ពី មាន ការ- 
សមៃច ពី ថា្នាក់ ខៃត្ត » ។   

 បើ តាម អភបិាល សៃកុ មង្គល- 
បុរី   ការ ខ្វះ ទឹក បៃើបៃស់ នៃះ  
មាន តៃ នៅ ទី បៃជុំ ជន សៃុក តៃ 
ប៉ុណ្ណោះ  ចំណៃក បៃជា ពលរដ្ឋ 

នៅ តាម ឃុំផៃសៃងៗ នៅ មាន 
ទកឹសៃះ បៃើបៃស ់បាន គៃបគ់ៃន ់
តាម ធម្មតា ។  លោក បញ្ជាក់ ថា   
ទឹក ស្ទឹង មង្គល បុរី អស់ លឿន 
បៃប នៃះ  ដោយ សារ បៃជា ពលរដ្ឋ 
ធ្វើ សៃូវបៃំង លើស ផៃនការ  
បៃើបៃស ់ទកឹ ចៃើន ហសួ បៃមាណ 
ហៃតុ នៃះ នៅ ពៃល អស់ ទឹក នំ 
ឱៃយ ខូច សៃវូ អស់ មួយ ចំនួន ផង ដៃរ ។   

 លោក   ដា សុី ណង់ ថ្លៃង ថា៖  
« ផៃនការ ឱៃយធ្វើ តៃ ១ មុនឺ ហកិតា 
ទៃ  តៃ បង ប្អនូ គាត ់ធ្វើ រហតូ ដល ់
ជាង  ២៥  ០០០ហិកតា  មិន 
តៃឹម តៃ ធ្វើ ឱៃយ ខ្វះ ទឹក  ដាក់ សៃូវ 
ទៃ  គ ឺន ំឱៃយ ខ្វះ ទកឹ បៃើ ទៀត  ហើយ 
ឥឡូវ សៃូវបៃំង របស់ គាត់  ខូច 
ទាងំ អស ់ជាង ១ មុនឺ ហកិតា ទៅ 
ហើយ    ដោយ សារ អត់ ទឹក » ។   

 លោក   លី   សារី  អភិបាល រង   
នងិ ជា អ្នក ន ំពាកៃយ  រដ្ឋ បាល ខៃត្ត 
បន្ទាយ មាន ជ័យ បាន ថ្លៃងថា  
កៃយ ព ីទកឹ ជនំន ់បញ្ចប ់ទៅ ទកឹ- 
ស្ទងឹ ដៃល ដក ់នៅក្នងុ ស្ទ ឹង តៃវូបាន 
បៃជា ពលរដ្ឋ បូម ធ្វើសៃ បៃំង  
ដោយ សារតៃ សៃ បៃំង បាន 
ផល ចៃើន ជាង ខៃ វសៃសា ។  ចណំចុ 
នៃះ អាជា្ញា ធរ បាន ជនូ ដំណឹង ឱៃយ 
បៃជា ពល រដ្ឋ អត់ធ្មត់ កុំ ធ្វើសៃ- 
បៃំង ចៃើន ដង  ដៃល ជា ហៃតុ 

នំ ឱៃយ មាន ការ ខ្វះ ទឹក បៃើ បៃស់   
ប៉ុន្តៃ ពល រដ្ឋ មិន អនុវ ត្ត តាម ។  

  លោក ថ្លៃង ថា៖ « យើង បាន 
ចៃញ លខិតិ ផ្លវូការ អពំាវនវ សមូ 
ឱៃយ បងប្អនូ អតធ់្មត ់ ហើយ ធ្វើសៃ 
បៃងំ តៃម្តង ឬ ២ ដង គ ឺអស ់ហើយ   
ដោយ សារ យើង ពិនិតៃយ  ទឹក ទៅ 
ឃើញ ថា វា មិន អាចថា ធ្វើ ៣-៤ 
ដង បានទៃ  អ៊ីចឹង ពលរដ្ឋ គាត់ 
អត ់បាន ចលូ រមួ   ម្លោះ ហើយ ទកឹ- 
ស្ទឹង យើង នៅតាម ដង ស្ទឹង សិរី- 
សោភណ័  នងិ ស្ទងឹ មង្គល បរុ ីរងី 
អស់  នំ ឱៃយ មាន បញ្ហា បៃ ឈម » ។   

 បើ តាម លោក  សារី  អាជា្ញា ធរ 
ខៃត្ត បាន គិត គូ រជួយ សមៃួល 
ដោយ ចាត ់មន្តៃ ីជនំញ ទៅ ទនំក-់ 
ទំនង ដើមៃបី បើក ទឹក ពី សៃកុ ប វៃ ល  
ខៃត្ត បាត់ ដំបង  មក បៃើបៃស់ 
តៃ ទឹក នៅ ទីនោះ មិន មាន គៃបគ់ៃន ់
សមៃប់ ចៃក រំលៃក ។  ជា មួយ 
គា្នា នោះ មន្តៃ ីជនំញ កប៏ាន សកិៃសា 
ពនិតិៃយ ទៅ លើ ស្ទងឹ សរិ ីសោភណ័  
ដើមៃបី យក ទកឹ នៅ ទនីោះ ទៅ ជយួ 
នៅ សៃកុ មង្គល បរុ ីប៉នុ្តៃ លទ្ធភាព 
ទឹក នៅ ទីនោះ មិនអាច ទៅរួច   
ហៃត ុនៃះ ធ្វើ ឱៃយ មាន  បញ្ហា បៃឈម  
ក្នុង ការខ្វះ ទឹកសា្អាត សមៃប់ 
បៃើបៃស ់នងិ ទកឹ សៃច សៃព 
ដំណាំ ដាំ ដុះ ៕   

នៅ សុី វុត្ថា

ព្រះ វហិា រៈ អង្គភាព អ្នកនពំាកៃយ 
រាជ រដា្ឋាភិបាលនឹង ដឹក នំ មន្តៃជីាន់ -   
ខ្ពស់  មកពីរាជ បណ្ឌតិៃយ សភា កម្ព ុជា 
កៃសងួ បរសិា្ថាន  កៃសងួមហាផ្ទៃ 
នងិរដ្ឋ បាល  ពៃ ឈើ ចុះទៅ ពនិតិៃយ 
ជាក់ស្ដៃង  ក្នុង ឧទៃយាន ជាតិ រាជ- 
បណ្ឌ ិតៃយសភា តៃ ជោ សៃន ឫ សៃស ី
តៃឹប ស្ថិតនៅ សៃុក ឆៃប ខៃត្ត 
ពៃះវិហារ  នៅ សបា្តាហ៍ កៃយ ដើ មៃបី 
ស្វៃងយល ់ នងិ រក យន្ដការ រមួគា្នា 
ក្នុងការ ទប់ សា្កាត់  បទល្មើស ពៃ - 
ឈើ និង សត្វពៃ។ 

លោក ផៃ សីុ ផាន បៃធាន អង្គ - 
ភាព អ្នកនំ ពាកៃយ រាជ រដា្ឋាភិបាល 
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ព ីមៃសិលមញិ ថា  
ឧទៃយាន ជាតិ រាជបណ្ឌតិៃយ សភា កម្ព ុជា 
តៃ ជោ សៃន ឫ សៃសី តៃឹប តៃូវបាន 
គៃទទួល សា្គាល់ នៅ ក្នុង តំបន់ 
អាសា៊ា ន ពៃះ វា មាន សកា្តានពុល 
ធនធាន ធម្មជាតិ  និង ជីវចមៃុះ។ 

លោក បញ្ជាកថ់ា ឧទៃយាន ជាត ិ
នៃះបាន ជួប នូវ បញ្ហា បៃឈម ចំពោ ះ   
បៃជាពលរដ្ឋ ដៃល រស់នៅក្នុង 
ទនីោះបៃមាណ ៣០គៃសួារ ដៃល 
បង្កឱៃយមាន ការ កាប់ បំផា្លោញ ពៃ  - 
ឈើ  យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ នៅក្នុង ឧ ទៃយា ន 
នៃះ ធ្វើ អាជីវកម្ម យក  ទៅ លក់ 

នៅ  ខាងកៃ ហើយ រាជ បណ្ឌតិៃយ- 
សភា កម្ពជុា  មា្នាក់ឯង មិនមាន លទ្ធ -  
ភាព ក្នុងការ ទប់សា្កាត់បាន នោះ 
ទៃ។ ដោយ មើល ឃើញ បញ្ហា នៃះ  
លោក ផៃ សុ ីផាន បាន ជបួពភិាកៃសា  
ជាមួយ ភាគី ពាក់ព័ន្ធរួមមាន កៃសួ ង  
បរិសា្ថាន រដ្ឋបាល ពៃឈើ និង រាជ - 
បណ្ឌិតៃយ សភា កម្ពុជា ដើមៃបី រក- 
ដំណះសៃយ រួមមួយពៃះ ឧទៃយា ន  
នៃះ មាន ឈ្មោះ លោក នយក រដ្ឋ - 
មន្តៃ ីហ៊នុ សៃនដៃល តៃវូតៃ មា ន 
ការកា រពារ នងិ អភរិកៃស នវូ ធនធាន 
ធ ម្មជាតិ ដៃល មាន ដើម ឈើធំៗ 
និង សត្វ ពៃ ជា ចៃើន ផង ដៃរ។

លោក ផៃ សុ ីផាន  បញ្ជាក ់ថា៖ 
«អ៊ីចឹង បាន យើង អញ្ជើញ ខាង 
បរិសា្ថាន រដ្ឋបាល ពៃឈើឱៃយ ពិចា - 
 រណា  ថា តើ តៃវូធ្វើ យ៉ាង ម៉ៃច ដើមៃបី 
រមួគា្នា ដោះសៃយ។   នៅ សបា្តាហ ៍
កៃយយើង នឹង ចុះទៅ មើល ដល់ - 
កន្លៃងហើយ ពិភាកៃសា នៅ ថា្នាក់ មូល    -  
ដា្ឋាន ថា្នាក ់ខៃត្ត ដើមៃប ីរក វិធាន មួយ 
យកមក ថៃរកៃសា ការពារ នវូ ឧទៃយាន 
រាជ បណ្ឌតិៃយ សភា តៃ ជោ សៃន 
ដៃលមាន លក្ខណសមៃបត្ត ិល្អ  » ។ 

លោក នៃតៃ ភក្តៃ អ្នកន ំពាកៃយ 
កៃសួង បរ ិសា្ថាន បានឱៃយដឹង ដៃរ 
ថា  កៃសងួ បរសិា្ថាន បាន ប្តៃជា្ញាចតិ្ត 
តៃៀម ខ្លួនក្នុង ការជួយ ដល់ រាជ - 

បណ្ឌតិៃយ សភា កម្ពជុា ទៅលើ ការ -  
ការ ពារ នងិ អភរិកៃសពៃះ ឧទៃយាន- 
ជាត ិនៃះ នៅ ជាប ់នងឹ ដៃន ជមៃក 
សត្វ ពៃ ឆៃប កៃម ការគៃប ់គៃង 
រប ស ់កៃសងួ បរសិា្ថាន។ ជាមយួ- 
គា្នា នៃះ កៃសួង ក៏ នឹង ជួយ ដល់ ការ - 
អនវុត្ត ចៃបាប ់ដោយសារតៃ ឧទៃយាន- 
ជាតិ រាជ បណ្ឌតិៃយសភាកម្ពជុា មិន - មាន 
មន្តៃី នគរបាល យុត្តិធម៌ អនុវត្ត 
ផា្ទាល់ នោះទៃ។ លើស ពី នៃះ កៃសួ ង 
បរិសា្ថាន ក៏ នឹងចូលរួម រៀបចំ ផ្ទៃរ 
បៃជាពលរដ្ឋ បៃមាណ ៣១គៃសួារ  
ដៃល រស់នៅ ខុសចៃបាប់ ចៃញពី 
ឧទៃយា ន ជាត ិរាជបណ្ឌតិៃយសភា កម្ពជុា 
ចៃញ ទៅ ទតីាងំ ផៃសៃង ដើមៃបី ពងៃងឹ 
បៃសិទ្ធភាព នៃ កា រគៃប់ គៃង ។ លោក  
ថា៖«ឧទៃយាន ជាតិ នៃះ តៃូវបាន 
បង្កើតឡើង  ដោយ យោងទៅលើ 
សកា្តានពុល មយួចនំនួ  ទាងំ ផ្នៃក 
បៃវត្ត ិសាស្តៃ ធន ធាន ធម្មជាតិ និ ង 
ជីវចមៃះុដូចជា បៃភៃទ សត្វ ជាចៃើ ន 
និង ខ្លះ ទៀត ក៏មាន សត្វ ជិត ផុត 
ពជូ ដៃរ ដៃល យើង តៃវូ រួមគា្នាសហ-
ការ គា្នា ការ ពារ និង ទប់សា្កាត់ 
បទ ល្មើស នៅ តំបន់ នោះ »។

លោកសុខ ទូច បៃធាន រាជ- 
បណ្ឌតិៃយ សភា កម្ពជុា  ថ្លៃង  ថា លោ ក 
ទទួលរង នូវ ការចោទ បៃកាន់ ផៃសៃង ៗ  
ពាក ់ពន័្ធ នងឹ សទិ្ធអិណំាច  ទៅលើ 

ការចាប់ ឈើ ដៃល ដឹក ចៃញ ពី តំប ន់ 
នោះ  តាម គោយន្ត និង រថយន្ត  
ពៃះ លោក មនិ មៃ នជា នគរបាល 
យតុ្តធិម ៌ទៃ ។ លោក បា ន ធ្វើ កចិ្ចការ 
នៃះ តាម រយៈ ផ្លូវ ចៃបាប់ រួច ហើយ 
ប៉នុ្តៃ គា្មោន អាជា្ញាធរ ណា មយួ អើពើ 
នោះ ទៃ។ លោក បញ្ជាកទ់ៀតថា 
បញ្ហា មួយទៀត គឺលោក ចង់ឱៃយ 
កៃុមមន្តៃី ដៃល នឹង ចុះទៅ កាន់ 
ឧទៃយាន ជាត ិតៃ ជោ សៃន ន ពៃល 
ខាងមុខ តៃវូ ធ្វើយ៉ាងណា  ជួយ យ ក 
បៃជាពលរដ្ឋ  ដៃល រសន់ៅ ខសុចៃបាប ់ 
ចៃញពី តំបន់ ឧទៃយាន ដោយ ខាង 

ឧទៃយាន  បាន តៃៀម ដ ីទកុ មាន ទាងំ 
ទី វត្ត  អារាម សាលារៀន និង ទឹក 
បៃើបៃស់ សមៃប់ ពួកគាត់ រួច - 
ហើយ ពៃះ បើ ពួកគៃ រស់នៅ 
ទីនោះ ទៀត  នឹង បន្ត កាប់ ឈើ ធ្វើ 
អាជីវកម្ម បន្ថៃម ទៀត ។ 

លោក ថ្លៃងថា៖«មិនបាច់ ជួយ 
ពួក ខ្ញុ ំទៃ គៃន់តៃ ជួយ យក បៃជា - 
ពលរដ្ឋ ទាងំ ៣១គៃសួារ ចៃញទៅ 
បាន ហើយ ពៃះ ពកួ ហ្នងឹ នៅពៃល 
យប់ កាប់ ឈើ ធ្នង់ បៃមាណ ពី  
១០០០  ទៅ ២០០០ដើម ក្នុង 
១  យប់ ហើយ ១ទៀត សមៃប់  

ការ គៃប់ គៃង និង ការពារ ខ្ញុំ បាន 
រៀប ចំ ស្នើ ធ្វើ វិសោធន កម្ម  អនុ- 
កៃតឹៃយ បញ្ជនូ ទៅ កៃសងួ សៃដ្ឋកចិ្ច 
និង ហិរញ្ញ វត្ថុ រួច ហើយ»។ 

ឧទៃយាន រាជបណ្ឌតិៃយសភាកម្ពជុា 
តៃ ជោ សៃន ឫ សៃសី តៃឹប តៃូវបាន 
បង្កើត  ឡើង  ដោយ អន ុ កៃតឹៃយ លៃខ 
នស/ រកត/០៤១៤/៤៣៦ ចុះ 
ថ្ងៃទី១៧ ខៃមៃសា ឆ្នាំ២០១៤ 
ដៃលមាន ផ្ទៃដី ១១៤,៣៥គីឡូ - 
ម៉ៃតៃ កៃឡា ស្ថិត នៅ ក្នុង ឃុំ ឆៃប 
១ នងិ ឃុំ ឆៃប ២ សៃកុ ឆៃប ខៃត្ត  
ពៃះ វិហារ៕

ស្ថាន ភាព ទឹក កំ ពុង រីង ស្ងតួក្នងុ ស្ទងឹមង្គល បុរី ខ្រត្ត បន្ទាយមានជ័យ  ។ រូបថត សហ ការី

មន្ត្រីពីសា្ថាប័នមួយចំនួននឹងទៅពិនិត្រយឧទ្រយានជាតិឫស្រសីត្របឹដើម្របីរកយន្តការទប់សា្កាត់បទល្មើសព្រឈើ

ឈើ នៅ ក្នងុ តំបន់ ឧទ្រយាន ជាតិ  រាជ បណ្ឌតិ្រយសភា កម្ពជុា ត្រជោ ស្រន ឫស្រសី ត្របឹ ត្រវូ គ្រ កាប់ ។ រូបថត Sok Touch FB
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ផ្ដល់សៀវភៅ... បណ្ដេញនិពន្ធនាយកកាសេត...
តព ីទំ ព័រ ១...ហើយ មិន ទានអ់ាច 

ចូល សិកៃសា បាន នៅ ឡើយ ។ 
 សៃ ច ក្តី បៃ កាស ព័ត៌ មាន រួម 

របស់ ស្ថាប័ន ទាំង ៣   ចុះ ថ្ងៃ ទី 
២៤  កុម្ភៈ  បាន ឱៃយ ដឹង ថា  ទោះ- 
ជា បវៃ ស ន កាល ឆ្នា ំសកិៃសា ថ្ម ី តៃវូ 
បាន ចាប់ ផ្តើម កាល ពី ថ្ងៃទី ១១   
ខៃ មករា  ឆ្នា ំ២០២១ ក ៏ដោយ  ក ៏
មាន សលា បឋម សិកៃសា ចំនួន 
១៣  អនុ វិទៃយា ល័យ ចំនួន ១៨   
និង វិទៃយា ល័យ ចំនួន ១៩  ដៃល 
មាន ទតីាងំ នៅ ក្នងុ ខៃត្ត បាត ់ដបំង  
បន្ទាយ មាន ជយ័  នងិ ឧ ត្ត រ មានជយ័   
ពុំ អាច បើក ដំណើរ ការ ពៃម គ្នា 
ជា មយួ នងឹ សលា រៀន ដទៃ ទៀត 
ឡើយ ។  ស្ថាបន័ ទាងំ ៣នៃះ  បាន 
បន្ត ថា  កតា្តា ដៃល សលារៀន 
ទាំង នៃះ  មិន ទាន់ អាច បើក 
ដំណើរ ការ បាន  ពៃះ សលា- 
រៀន ទាំង នោះ កំពុង តៃូវ បាន 
បៃើបៃស់ ជា មជៃឈ មណ្ឌល ច តា្តា - 
ឡ ីស័ក   សមៃប់ ពលករ ចណំាក- 
សៃកុ កម្ពជុា  ដៃល បាន វលិ តៃឡប ់
ព ីបៃទៃស ថៃ  ដើមៃប ីជា កចិ្ច ខតិខ ំ
បៃឹង បៃង បន្ត របស់ រាជ រដ្ឋាភិ- 
បាល កម្ពុជា ក្នុង ការ ទប់ ស្កាត់ 
ការ ចម្លង ជំងឺ កូ វីដ១៩ ។ 

 ជា មយួ នងឹ បញ្ហា នៃះ   កៃសងួ 
អប់រំ   យុវ ជន   និង កីឡា  បាន 
ធ្វើការ វាយ តម្លៃរ ហ័ស មួយ លើ 

តមៃូវ ការ របស់ សិសៃសា នុសិសៃស 
ដៃល រង ផល ប៉ះពាល់ ពី បញ្ហា 
នៃះ  ហើយ បាន រក ឃើញ ថា   
ការខ្វះ សៀវភៅ សកិៃសា គ ឺជា បញ្ហា 
បៃឈម ធំជាង គៃ បំផុត មួយ 
ដៃល សិសៃសានុ សិសៃស កំពុង ជួប - 
បៃទះ  ជា ពសិៃស សសិៃស ដៃល តៃវូ 
រៀន ព ីចមា្ងាយ នៅ តាម ផ្ទះ  ឬ ដៃល 
តៃវូ ទៅ រៀន នៅ សលា មួយ ទៀត   
នៅ កៃបៃរ សលា រៀន ខ្លួន ។   

 ដើមៃបី ឆ្លើយ តប ចំពោះ តមៃូវ- 
 ការ នៃះ   យ ូន ីសៃ ហ្វ  ដោយ មាន 
ការ គទំៃ ថវកិា ព ីបៃទៃស ស៊យុអៃត  
បាន ទញិ សៀវភៅ សិកៃសា មខុ វជិា្ជា- 
គោល សមៃប់ ចៃក ជូន សិសៃសនៅ  
ក្នងុ សលា បឋម សកិៃសា  អនវុទិៃយា- 
ល័យ   និង វិទៃយាល័យ ចំនួន ៥០   
ចាប ់ព ីថា្នាក ់ទ ី១ ដល ់ថា្នាក ់ទ១ី២។  
ជា សរុប  សៀវភៅ សិកៃសា ចំនួន 
៣ ៥  ០៥៥កៃបាល  តៃ ូវ បាន ចៃកជនូ  

ទៅដ ល់ សលារៀន នៅ តំបន់ភាគ  
ឦ សន  ដៃល បាន ជួយដល់សិសៃស  
បៃមាណ   ៣២ ៤៨៦ នក់  ឱៃយអាច  
បន្ត ការ សិកៃសា របស់ ពួក គៃ បាន។

លោក   ហង់ ជួន  ណា រ៉ុ ន  រដ្ឋ- 
មន្តៃី កៃសួង អប់រំ  យុវជន  និង 
កីឡា  បាន មាន បៃសសន៍ ថា  
កៃសួង អប់រំ  ស្វាគមន៍ ចំពោះ 
ការ គំទៃ បន្ថៃម ពី យូ នី សៃ ហ្វ  
នងិ បៃទៃស ស៊យុ អៃត  សមៃប ់
សលា រៀន  និង សសិៃសានុ សសិៃស 
ដៃល រង ផល ប៉ះពាល់ ក្នុង ខៃត្ត 
ន ន នៅ ជាប់ ពៃំដៃន។  

 លោក រដ្ឋ មន្តៃ ី បាន ថ្លៃង បន្តថា   
ទោះ ប ីជា ពៃះ រាជា ណាចកៃ កម្ពជុា 
កពំងុ ជបួ បៃទះ ការ លំបាក ព ីការ- 
ឆ្លង រាល ដល ជា ស  កល នៃ ជំងឺ 
ក ូវដី១៩ ក ៏ដោយ  ក ៏កៃសងួអបរ់ ំ 
យវុជន  នងិ កឡីា   តៃវូ បៃងឹ បៃង 
ឱៃយ អស ់លទ្ធភាព  ដើមៃប ីឱៃយ សសិៃស 

អាច  នៅ តៃ បន្ត ការ សិកៃសា បាន   
និង  ធ ន ថា  ពួក គៃ មាន សុវត្ថិ- 
ភាព ពី ជំងឺ នៃះ ។   

 លោក រដ្ឋ មន្តៃី  បញ្ជាក់ ថា ៖ 
«ដូច្នៃះ  ហើ យ បាន ជា ការផ្ដល់ 
សៀវភៅ សកិៃសា នៅពៃល នៃះ ដល ់
សិសៃស ដៃល រង ផល ប៉ះពាល់  គឺ 
ជា អន្ត រាគមន ៍ចពំោះ មខុ ដ ៏មាន 
សរៈ សខំាន ់ដើមៃបី ជយួ ឱៃយ ព ួកគៃ  
នៅ តៃ បន្ត ការ សិកៃសា បាន » ។ 

 លោក  ប៊ ីយ ៉ន  ហ៊ៃ ហ្ក មា៉ាឃ  ឯក- 
អគ្គរាជ ទូត បៃទៃស ស៊ុយ អៃត 
បៃចាំ ពៃះ រាជា ណាចកៃ កម្ពុជា  
បាន ថ្លៃង ថា  ការ អបរ់ ំ គ ឺជា សទិ្ធ-ិ 
មនុសៃស មូល ដ្ឋាន ដ៏ សំខាន់  បុ៉ន្តៃការ-    
រាត តៃបាត នៃ ជំងឺ កូ វីដ ១៩  បាន  
បន្ត បង្អាក់ ដល់ ការ សិកៃសា របស់ 
កុមារ កម្ពុជា រាប់ ពាន់ នក់ ។

លោក  បាន ថ្លៃង ថា ៖  « បៃទៃស 
ស៊ុយ អៃត មាន សៃចក្ដី សោម- 
នសៃស  រកីរាយ  ដៃល អាច ចលូរមួ 
ជយួ ដល ់ការ ឆ្លើយ តប ជា ប ន្ទាន ់
ដ៏ មាន សរៈ សំខាន់ នៃះ  ដើមៃបី 
ធន ថា  កមុារ ី នងិ កមុារា ដៃលរស-់
នៅ ក្នងុ ខៃត្ត រង ផល ប៉ះពាល់ ផ្ទាល់  
ព ីជងំ ឺក ូវដី១៩  អាច ទទលួ បាន  
ធន ធន សកិៃសា គៃប ់គៃន ់  ដើមៃប ី
បន្ត ការ សិកៃសា របស់ ពួ ក គៃ » ។ 

 លោក សៃ ី ហ្វ ័រ ូហ្គ  ហ្វ យហូៃសថិ  
នយកិា យ ូន ីសៃ ហ្វ បៃចា ំកម្ពជុា  
បាន និយាយ ថា៖ «តមៃវូ ការចំា- 
បាច់ ដើមៃបី ឆ្លើយ តប នឹង ជំងឺ កូវីដ-  
១៩   បាន ធ្វើ ឱៃយ មាន ការ អាក់ ខាន   
ដល់ ការ រៀន សូតៃ  ប៉ុន្តៃ វា មាន 
សរៈ សខំាន ់ណាស ់ដៃល យើង 
តៃូវ គិតគូរ សជាថ្មី នូវ ការ អប់រំ  
ដៃល សម សៃប ទៅ នឹង ស្ថាន ភាព  
ផ្លាស ់ប្តរូ ទាងំ នៃះ។  កមុារ គៃបរ់បូ  
តៃ ូវ តៃ មាន សទិ្ធ ិទទលួ បាន ការ- 
អបរ់ ំ ហើយ គៃប ់គ្នា  តៃវូ រ ួម គ្នាប-ំ
ពៃញ នូវ សិទ្ធិ នោះ ឱៃយ ពួក គៃ »។ 

 លោក សៃី   បញ្ជាក់ ថា ៖  « ខ្ញុំ 
សមូ លើក ទកឹ ចតិ្ត ដល ់រាជ រដ្ឋាភ-ិ 
បាល កម្ពជុា  ឱៃយ ពនិតិៃយ នវូ ជមៃើស 
ដទៃទៀត ក្នងុ ការ គ ំទៃ ដល ់ការ- 
វិល តៃឡប់ បៃកប ដោយ សុវត្ថិ- 
ភាព របស់ កម្មក រ ចំណាក សៃុក  
ដោយ ចាត់ ទុក ការ បៃើបៃស់ 
សលា រៀន  ជា មជៃឈមណ្ឌលធ្វើ 
ច តា្តា ឡី ស័ក  គួ រតៃ ជា ជមៃើស 
ចងុ កៃយ  ដើមៃបី កាត ់បន្ថយ នវូ 
ផល ប៉ះពាល់ ចៃញ ពី ការ បិទ 
សលា រៀន ទាំង នោះ » ។ 

 នៅ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០  ការ អប់រំ 
របស ់កមុារ  តៃ ូវ បាន រង ប៉ះពាល ់
យា៉ាង ខា្លាងំ ព ីមៃរោគ រាតតៃបាត នៃះ  
ហើយ ជា លទ្ធផល មាន សលា រៀន 
ជា ចៃើន តៃវូ បាន បទិ ទា្វារ។  ដចូ្នៃះ  
យ ូន ីសៃ ហ្វ  កពំ ុង ធ្វើ ការ តស៊ ូមត ិ
ឱៃយ បន្ត ការ អប់រំ នៅ ជុំវិញ ពិភព- 
លោក  នងិ កសង ទៃបើង វញិ  នងិ 
គិត គូរ សជា ថ្មី នូវ បៃព័ន្ធ អប់រំ 
មួយ ដៃល ផ្តល់ អត្ថ បៃ យោជន៍ 
ដល់ កុមារ ទាំង អស់  និង មាន 
ភាព ធន់ ទៅ នឹង វិបត្តិ ន ន នៅ 
ថ្ងៃ អន គត ៕  

តពីទំព័រ ១...សៀម រា ប  ពាក់ ព័ ន្ធ  
ន ឹងក រ ណ ីផៃសា យព ័ត ៌មា ន មនិ ព ិត  ថា  
កម្ពជុា មាន លក់ វា៉ាក់ សំង កូវីដ ១៩  ។

ការ សមៃ ចនៃះ ធ្វើ ឡើ ង តាម- 
រ យៈ សៃច ក្ដី បៃ កា ស   ចុះ ហត្ថ- 
លៃខាដោ យ លោកឧ ប នយក-  
រ ដ្ឋមន្តៃី ស ខៃង   រដ្ឋមនៃ្តី កៃសួ ង  
ម ហា ផ្ទៃ ចុះថ្ងៃទី ២ ៥កុម្ភៈ  ឆ្នាំ 
២០២១។ លិខិ តនៃះ បា នស មៃច 
បណ្តៃ ញ ឈ្មោះ  S hen  Ka idong 
អាយុ ៥២ ឆ្នាំ  ជាជន ជាតិ ចិ ន  
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង បទ ល្មើស បៃពៃឹត្ត  
នៅក ម្ពុជា  ឱៃយ ចៃញ ទៅ បៃទៃស 
ដើម វញិ  នងិ ហាម ឃាត ់ចលូ មក 
កម្ពុជា ជា ថ្មី ។

លោក  កៃវ  វណ្ណ ថន  អ្នក នំ- 
ពា កៃយ របស់ អគ្គ ន យក ដ្ឋាន អ នោ្តា- 
បៃវៃសន ៍បាន បៃប ់ភ្នពំៃ ញប៉សុ្តិ៍ 
កាល ពមីៃស ិល មញិ  ថា  បរុសជន- 
ជាតិ ចិន  រូបនៃះបាន ចុះ ផៃសាយ  
ព័ ត៌ មា ន ថា  កម្ពុជា មាន ល ក់វា៉ា ក់- 
សំ ង  កូ វីដ ១ ៩  ហើយ តៃូ វ បា ន 
អ គ្គ ន យ កដ្ឋា ន អ នោ្តា បៃវៃ សន៍  
រប ស់  លោក   បណ្តៃញ ចៃញ ពី   
កម្ពុ ជាហើ យ ។  

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ «ជ នមា្នាក់  
នៃះ យើង មិនដ ក់ ទោស ទណ្ឌ 
នៅ កម្ពុជាទៃ  តៃ យើង តៃូវ តៃ 
បណ្តៃញចៃ ញ ពី កម្ពជុា តៃ ម្ត ង » ។ 
  ពាក ់ពន័្ធ ករណ ីនៃះ  លោក  តចូ  
សុគន្ធ  បៃធន ការិយាល័ យសុើ ប- 
អ ង្កៃ ត នងិ អន ុវត្ត នតី ិវធិ ីនៃ ស្នង-
កា រ ដ្ឋាន ន គ របាលខៃត្ត សៀមរាប 
បៃប់ ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពីមៃសិ ល មិញ 
ថា  បរុស ឈ្មោះ  Shen  Kaidong 
មា្នាក់នៃះ បានបើក  ធ្វើ  អាជី វក ម្ម 
កា សៃត អនឡាញ ឈ្មោះ  Angor 
Today  នៅ ខៃត្ត សៀ មរាប  តំា ង 
ពី ឆ្នាំ ២០១៥  មក ម្លៃ៉ះ។  

លោក ថ្លៃង ថា ៖ «សមត្ថកិ ច្ច 
យើងបា នឆៃ ក ឃើញ  គត់ សរ សៃរ 
ស រ  បង្ហាះពត័ ៌មាន  ថា  កម្ព ុជាលក ់
វា៉ាក់សំ ងកូវីដ១៩ នៃះ កាល ពីម៉ាង  
២៣ នៅ យប់ថ្ងៃ ទី ២៣ កុម្ភៈ 
ឆ្នា២ំ០២១ ។ប៉នុ្តៃ  ការ ឃា ត ់ខ្លនួ 
នៃះ សមត្ថ កចិ្ច យើង គៃនត់ៃ ចលូ-  
រួមសហ កា រ  ជាមួយ អគ្គ នយ ក- 
ដ្ឋា ន អ នោ្តា បៃវៃសន៍ ហើយ សមត្ថ- 
កិច្ច បាន យក ជន សងៃស័យ ទៅ កៃ- 
សួង មហាផ្ទៃកៃ យ  ឃា ត់ ខ្ល ួន  »។ 

   ជុំវិញ ករ  ណី នៃះ ដៃ រ  កា ល ពី 
មៃសិ ល មិញ  រ ដ្ឋ ម នៃ្តីកៃ សួ ង ព័ត៌- 
មាន លោ កខៀវ  កាញារីទ្ធ  បា ន 
ចៃ ញ លិខិ ត មួ យ ចៃបាប់ លុ ប - 
ចោ លបៃ កា ស ចុះ ថ្ងៃ ទ ី១៩  សហីា 
ឆ្នា២ំ០១៥  រប សក់ៃ ស ួងព ័តម៌ាន 
ដៃល អនញុ្ញាត ឱៃយ លោក អ៊ងុ  អង្គា  
បើកឱៃយ ដំណើរ កា រ ធ្វើ អាជី វក ម្ម 
កា សៃត    AngKor Today ។  

លិខតិ បន្តថា  មា្ចាស់ អា ជា្ញាបណ័្ណ 
បាន ផៃសព្វ ផៃសាយ   ព័ត៌មា នបំ ភ្លៃ  
កា រពិត  មាន ចៃត ន ទុច្ចរិត  ធ្វើ 
ឱៃយអន្ត   រាយ  ដល់   សុ ខភា ព ស- 
ធ រ ណៈ បង្ក ភាព ចៃប ូក ចៃ ប ល់  
ចលា ចល នៅ ក្នុ ង សង្គម  ធ្វើ 
ឱៃយប៉ះពា ល់ដ ល់  សន្តិសុ ខជា តិ  
និង ប៉ះពា ល់ដ ល់ កិតៃយានុ ភាព  
រប សរ់ា ជ រដ្ឋាភបិាល កម្ពជុា  ដៃល 
ជា ការបំពាន យា៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ លើ 
វិជា្ជាជីវៈ  និង កិច្ច សនៃយា ដៃល  
ស មីខ្លនួ បាន តម្ក ល់ទុក នៅ 
កៃសួង ព័ ត៌មាន ។  

លោក  មាស  សុ ភ័ណ្ឌ  អនុ- 
រដ្ឋលៃ ខាធិ កា រ  និ ងជា អ្ន ក នំ- 
ពាកៃយកៃ សួ ងព័ត៌ មានបា ន 
បញ្ជាក់បន្ថៃម ពី មៃសិលមិញ ថា  
កា សៃត   AngkorToday គ ឺមាន 
លោក  អុ៊ង  អង្គា  ជា បៃធ នអ ង្គ- 
ភាព ។ ចំណៃក ឈ្មោះ Shen 
Kaidong  ជា និពន្ធ ន  យក ដៃ  ល 
ទ  ទួ ល បន្ទកុ លើ ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ ។  
    យា៉ា ង    ណាក្ដ ី ប ន្ទាប ់ព ីចុះផៃសាយ 
ក រណ ីលកវ់ា៉ា ក ់ស ំងនៃះ  កៃ សងួ 
សុខាភិ បា ល  កាល ពីថ្ងៃ ទី ២៤ 
កុម្ភៈ ប ដិសៃ ធ  និង ថ្កាល- 
ទោសដោ យលោ ក សៃ ីឱ  វណ្ណឌនី  
អ្នកន ំកៃសងួ សខុា ភបិា  ល បាន  
លើក ឡើង ថា  ជា កា រផៃស ព្វ ផៃសា យ 
រឿ ងផ្តៃ សផ្តា ស និ ង បា ន ស្នើ 
សុំឱៃយអា ជា្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច 
ចា ត់ វិ ធន កា រជំុ វិ ញ ក រ ណី ផៃស ព្វ- 
ផៃសា យ ព័ត៌ មា នមិ នពិត នៃះ ។ 

លោក សៃី  បាន ប ញ្ជាក់ ថា ៖  
«អ្ន ក ទៅ  ចា  ក់ ថា្នាំគ្មោ ន ប ង់បៃក់ 
នោះ ទៃ  ហើយ យើង កម៏និតៃវូ ឱៃយ 
អ្នក ដៃល ទៅ ចាក ់បង ់បៃក ់នោះ 
ដៃ រ ។យើង សុទ្ធតៃ កំណត់មុខ- 
សញ្ញាសមៃប់ កៃមុមនុសៃស ដៃលតៃវូ 
មកចាក់ ហើយ យើងមា នបញ្ជី 
ឈ្មោះអ្នកចាក់តៃឹមតៃូវ » ៕

សាលារៀន មួយកន្លែ ង ក្នងុ ខែត្ត បន្ទាយ មានជ័យ តែវូ បាន ធ្វើជា 
មជែឈមណ្ឌ ល  ចត្តាឡីស័ក  ។ រូបថត សហ ការី

លោកShen Kaidong   ដែលតែវូបានបណ្ដែញពីកម្ពជុា។ រូបថត សហ ការី



រាជធានីភ្នំពេញដេលជាទីកេុង
ពោរពេញដោយភាពអ៊ូអរតេងតេ
បេឈមបញ្ហាទឹកលិចធ្ងន់ធ្ងរដោយ-
សារបេព័ន្ធបង្ហូរទឹកចាស់ទេុឌទេម
តូចពេកនិងស្ទះក្នុងរដូវភ្លៀងប៉ុន្តេ
បញ្ហាទាំងនេះកំពុងតេូវបានដោះ-
សេយជាបណ្តើរៗ។ទីកេុងភ្នំពេញ
មានទីតាំងស្ថិតនៅចំណុចបេសព្វនេ
ទន្លេមេគង្គនងិទន្លេសាបមានសណ្ឋាន 
ដីរាបស្មើធ្វើឱេយរាជធានីភ្នំពេញងាយ
ទទួលរងការជន់លិច។
ការកសាងបេព័ន្ធការពារទឹកជំនន់

និងបង្ហូរទឹកនៅភ្នំពេញបានចាប់ផ្តើម
នៅសម័យអាណនិគមបារាំងប៉ុន្តេ
មុខងាររបស់វាបានធា្លាក់ចុះដល់កមេិត
ទាបបផំតុដោយសារតេកង្វះការថេទាំ
នងិភាពទេឌុទេមក្នងុអឡំងុសង្គេម-
សុីវិលដេលបង្កឱេយមានទឹកជំនន់ក្នុង
ទីកេុង។ ដោយហេតុផលនេះ រដ្ឋា-
ភិបាលកម្ពុជាបានស្នើសុំជំនួយពីរដ្ឋា-
ភិបាលជប៉ុនតាមរយៈអង្គការ JICA
ដើមេបីបង្កើត«ផេនការមេស្តីពីការ-
ការពារទឹកជំនន់ និងកេលម្អបេព័ន្ធ
បេឡាយលូក្នងុរាជធានីភ្នពំេញនងិនៅ
ជាយកេុង»ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៨ដល់
ឆ្នាំ១៩៩៩។
បន្ទាបព់ីធ្វើការសកិេសានងិរៀបចំរចន

ជាថ្មីនោះ«គមេងការពារទឹកជំនន់
នងិកេលម្អបេពន័្ធបេឡាយបង្ហរូទកឹក្នងុ
រាជធានីភ្នពំេញ»តេវូបានចាបផ់្តើមនៅ
ឆ្នាំ២០០២ដេលជាគមេងODA
សមេប់ជំនួយឥតសំណង។គោល-
បំណងនេគមេងនេះគឺដើមេបីកាត់-
បន្ថយការជន់លិចនិងការខូចខាត
ដោយជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅក្នុងរាជធានី
ភ្នំពេញដោយធ្វើឱេយបេសើរឡើងនូវ
បេព័ន្ធលូបង្ហូរទឹក។
គមេងODAនេះគេបដណ្តប់នៅ

ទទូាងំរាជធានីភ្នពំេញមាន៤ដណំក-់
កាល។ដំណក់កាលទី១នៅតំបន់
ភាគនិរតីដំណក់កាលទី២នៅតំបន់
ភាគខាងជើងដំណក់កាលទី៣នៅ
តំបន់ភាគអាគ្នេយ៍ និងដំណក់កាល
ទី៤នៅភាគខាងជើងនិងពាយពេយ។
ដំណក់កាលទី១តេូវបានអនុវត្តពី

ឆ្នាំ២០០២ដល់២០០៤គេបដណ្តប់
លើតំបន់ភាគនិរតីនេរាជធានីភ្នំពេញ
លើគោលដៅ៨កន្លេងហើយគេបានធ្វើ- 
ការជួសជុលបំពង់ទឹក និងបេឡាយ
សមេប់ការពារទឹកជំនន់ជួសជុល
បណ្តាញលូនិងសាងសង់សំណង់ថ្មី
សមេប់កេលម្អបេព័ន្ធបង្ហូរទឹកហើយ
សា្ថានីយបូមទឹកដេលមានមា៉ាសុីន-

បូមទឹកចំនួន៥ក៏តេូវបានសាងសង់
ផងដេរ។ ឆ្លងកាត់ដំណក់កាលនេះ
បណ្តាញលូបេមាណ៤៥០០ម៉េតេ
តេូវបានសាងសង់ពីតំបន់ជុំវិញសា្ពាន
បងឹសាឡាងរហតូដល់សា្ថានយីបមូទកឹ
បឹងទំពុនថ្មីហើយមុខងារបង្ហូរទឹកនៅ
តំបន់ជុំវិញតេូវបានកេលម្អគួរឱេយ-
កត់សមា្គាល់បើធៀបមុនពេលអនុវត្ត
គមេង។

ដំណក់កាលទី២ធ្វើឡើងចាប់ពីឆ្នាំ
២០០៧ដល់ឆ្នាំ២០១០ផ្តោតលើ
តបំន់ភាគខាងជើងនេទកីេងុ។នៅតាម
បណ្តាយចេំងខាងលិចនេទន្លេសាប
សា្ថានីយបូមលូចំនួន៤តេូវបានបង្កើត
ឡើង(ដើមេបីបង្ហរូទកឹភ្លៀងនងិលូដេល
ហរូចេញពីបពំង់បង្ហរូទកឹក្នងុទកីេងុទៅ
ទន្លេសាប)ហើយក៏មានអាងស្តកុទកឹ
កេមដីចំនួន៤ដេលអាចរកេសាទុក 

ជាបណ្តាះអាសន្នតេូវបានសាងសង់
ឡើង។លើសពនីេះទៀតបពំង់បង្ហរូទកឹ
សរបុបេមាណចនំនួ៤៤០០ម៉េតេតេវូ
បានដក់នៅកេមដីនៅតំបន់ជុំវិញ
វត្តភ្នំផេសារធថំ្មីនងិពេះបរមរាជវាងំដេល
ធា្លាប់មានទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរ។ទទឹងនេ
បពំង់ថ្មីនោះធំជាងបពំង់បង្ហរូទកឹដេល
មានសេប់ និងសមត្ថភាពបង្ហូរទឹក
តេូវបានធ្វើឱេយបេសើរឡើងគួរឱេយកត់-
សមា្គាល់ហើយពេលវេលាទឹកជំនន់
តេូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងខា្លាំង។
ដំណក់កាលទី៣គេបដណ្តប់លើ

ផ្ទេដីធំទូលាយនៅភាគអាគ្នេយ៍តេូវ
បានអនុវត្តពីឆ្នាំ២០១២ដល់ឆ្នាំ
២០១៥។បំពង់បង្ហូរទឹកសរុបបេវេង
២០,១គឡីមូ៉េតេតេវូបានដឡំើងថ្មីនៅ
ក្នុងខណ្ឌចំនួន៨ ដូចជាខណ្ឌអូរឫសេសី
បឹងកេងកងនិងទួលទំពូងជាដើម។
លើសពីនេះការជួសជុលអាងស្តុក

ទឹកបង្ហូរទឹក នៅប៉េកខាងតេបូងនេ
ពេះបរមរាជវំាងការទិញយនយន្ត
លាងសមា្អាតសមេប់សមា្អាតបណ្តាញ
លូបង្ហូរទឹកឱេយបានទៀងទាត់និងការ-
ណេនំបច្ចេកទេសក្នុងការកេលម្អ
មុខងារថេទាំ និងគេប់គេងនៅទីតាំង
នីមួយៗក៏តេូវបានអនុវត្តដេរ។
លោកចាន់ពិសិដ្ឋចៅសងា្កាត់អូរ-

ឫសេសីទី២បានមានបេសាសន៍ថា៖
«កាលពីមុនគមេងនេះកើតឡើង
យើងឃើញថានៅក្នងុសងា្កាត់យើងខ្ញុំ
ជួបនឹងការលំបាកចេើន ចំពោះការ-
លចិទកឹ។ជាពសិេសនៅលើផ្លវូលេខ
១៦៦ពេះពេលមានភ្លៀងធា្លាក់
ម្តងៗតេងតេមានទឹកលិចផ្លូវ និង
តំបន់នៅម្តុំជុំវិញនោះ»។
 «កេយមានគមេងរបស់ JICA

ជប៉នុរចួមកឃើញថាសា្ថានភាពបេសើរ
ជាងមុនចេើន។កេយពេលភ្លៀង
ហើយម្តងៗគឺទឹកហូរទៅចូលលូវិញ
អស់។ពេលខ្លះទកឹដក់យ៉ាងយរូ១ម៉ាង
ឬ៣០នទីគឺសេកទៅវិញអស់»។
ចពំោះដណំកក់ាលទី៤គឺចាបផ់្តើម

នៅឆ្នាំ២០១៩ហើយបច្ចុបេបន្នកំពុង
ដំណើរការដោយផ្តោតលើតំបន់ភាគ
ខាងជើង២នេទីកេុងដេលមិនទាន់
មានការអភិវឌេឍនៅឡើយហើយការ-
ខូចខាតតេូវបានកើនឡើងក្នុងប៉ុន្មាន
ឆ្នាំថ្មីៗនេះ។ទី១នៅតំបន់ភាគ
ខាងជើងនេតំបន់វត្តភ្នំ បំពង់បង្ហូរទឹក
បេហេល២៧០០ម៉េតេអាងស្តុក
កេមដីនិងសា្ថានីយបូមទឹកបង្ហូរទឹក
តេូវបានសាងសង់ថ្មីហើយនៅតំបន់
ទលួគោកវញិបពំង់បង្ហរូទកឹបេហេល
៧០០០ម៉េតេតេូវបានដំឡើង។
លើសពីនេះទៀតដើមេបីកេលម្អ

បេព័ន្ធបង្ហូរទឹកបន្ថេមទៀតមា៉ាសុីន-
សមា្អាតធលូីដោយស្វយ័បេវត្តិតេវូបាន
ដឡំើងបន្ថេមទៀតនៅសា្ថានយីបមូទកឹ
បង្ហរូទកឹចនំនួ៤កន្លេងតាមបណ្តាយ
ដងទន្លេសាបដេលតេវូបានសាងសង់
ក្នុងដំណក់កាលទី២ហើយរថយន្ត-
បូមទឹកចល័តចំនួន២គេឿងនឹងតេូវ
បានបេគល់ជូន។
លោកឆយធីរិទ្ធចៅសងា្កាត់

សេះចកបានថ្លេងថា៖«កាលពីមុន
មានគមេងមានភ្លៀងធា្លាក់លិចផ្លូវ
តេឹមៗពាក់កណ្តាលទា្វារឡានឯណះ
ពេះយើងបានបេើបេស់បេព័ន្ធលូ
ចាស់ហើយតចូសេសសល់ពីសមយ័
បារាំងប៉ុន្តេគមេងជប៉ុននេះបេើលូ
មានទំហំធំលើសមុនចេើនហើយដល់
ពេលគមេងដក់លូជប៉ុនធ្វើនេះ
ហើយទកឹលចិផ្លវូមនិយរូទេយ៉ាងយរូ
គឺកន្លះម៉ាង សេកទៅវិញបាត់អស់-
ហើយហើយចរាចរណ៍កកស្ទះដោយ
ទឹកលិចផ្លូវក៏លេងសូវមានដេរ»។
ហេដ្ឋារចនសម្ពន័្ធការពារទកឹជនំន់

និងការកេលម្អបេព័ន្ធបង្ហូរទឹករឹងមាំ
នៅក្នុងទីកេុងកេមជំនួយអភិវឌេឍន៍
ផ្លូវការODAរបសជប៉ុនពិតជាបាន
ជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជ-
មាននេទឹកជំនន់នៅក្នុងរាជធានី
ភ្នំពេញបានយ៉ាងចេើន។
ដើមេបីធានបាននូវការបេើបេស់បេព័ន្ធ

បង្ហូរទឹកនិងបរិកា្ខារននបេកបដោយ
បេសិទ្ធភាពហើយវាមិនមេនជាបន្ទុក
របស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
តេមា្នាក់ឯងនោះទេប៉ុន្តេវាគឺជាការទទួល-
ខុសតេូវរបស់បេជាពលរដ្ឋគេប់រូប៕

ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវការODAរបស់ជប៉ុនជួយកែលម្អ
បែព័ន្ធការពារទឹកជំនន់និងបង្ហូរទឹកនៅក្នុងទីកែុងភ្នំពែញ

កិច្ចសហបែតិបត្តិការជប៉ុននៅកម្ពុជា
ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីអនាគតរុងរឿង

ស្ថានភាពសងសង់អាងស្តុកទឹកក្រោមដីដំណាក់កាលទី៤ នៅតំបន់វត្តភ្នំ ភាគខាងជើងរាជធានីភ្នំព្រោញ។ supplied

ផ្រោនទីបង្ហាញទីតាំងន្រោគម្រោង ODA ទាំង៤ដំណាក់កាល។ 

ថ្ងេសុកេទី២៦ែខកុម្ភៈឆ្នាំ២០២១//ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍
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ឃុត សុភចរិយា

ភ្នពំេញៈ ក្នងុ កចិ្ចខតិខ ំបៃងឹបៃង 
ដើមៃបី បង្ក ភាព ងាយសៃួល ដល់ 
បៃជាពលរដ្ឋ ក្នងុ ការបរចិ្ចាគ ឈាម  
កៃមុហ៊នុ  Facebook  នៅ ថ្ងៃទ២ី៤  
កុម្ភៈ  បានដាក់ ឱៃយ ដំណើរការ នូវ 
កម្មវធិ ីចុះ ឈ្មោះ បរចិ្ចាគ ឈាម នៅ 
កម្ពជុា  ដោយ ចបដ់ៃ គ ូជាមយួ មជៃឈ- 
មណ្ឌល ជាតិ ផ្តល ់ឈាម របស ់កៃសួង- 
សខុាភបិាល។ តាម រយៈ កម្មវិធី នៃះ  
មជៃឈមណ្ឌល ផ្តល់ ឈាម ចនំនួ ២២ 
តៃូវបាន បើក ដំណើរការ ក្នុង Fa-
cebook។   នៃះ បើ តាម សៃចក្ដី- 
បៃកាស ព័ត៌មាន។

តាម រយៈ សៃចក្ដ ីបៃកាស ពត័ម៌ាន 
នៃះ  ជវីតិ មនសុៃស រាបល់ាន នាក ់ នៅ 
ទូទាំង ពិភពលោក  ពឹង ផ្អៃក លើ 
លទ្ធភាព ទទួល បាន ការ ផ្គត់ផ្គង់ 
ឈាម បៃកប ដោយ សវុត្ថភិាព  នងិ 
និរន្តរភាព។ មិនថា ជាការផ្ដល់ 

ឈាម ជាបៃច ំ ឬ ផ្ដល ់ឈាម សមៃប ់
ការងារ សង្គៃះ បនា្ទាន ់ ដចូជា គៃះ- 
ថា្នាក ់ចរាចរណ ៍ ការវះកាត ់ដ ៏ស្មគុ- 
ស្មោញ  ឬ ផលវបិាក នៃ ការពៃយាបាល 
ជំងឺ ផៃសៃង ទៀត ក្ដី  ការផ្ដល់ ឈាម 
មាន សរៈសខំាន ់ណាស ់ក្នងុ ការជយួ- 
សង្គៃះ ជវីតិ មនសុៃស។ ក្នងុ គនំតិ នៃះ  
មខុងារ បរចិ្ចាគ ឈាម របស ់ហ្វៃសប៊កុ  
តៃវូបាន បង្កើត ឡើង ដើមៃបី ភា្ជាប ់មា្ចាស-់ 
ជនំយួ ដៃល មាន ចណំាប ់អារម្មណ ៍
ទៅនឹង ធនាគារ ឈាម  និង ដើមៃបី 
ទទួលបាន ការគាំទៃពី សហគមន៍ ។

ក្នងុ ពធិ ីបៃកាស ដាក ់ឱៃយ ដណំើរការ 
នូវ កម្មវិធី ចុះ ឈ្មោះ ដើមៃបី បរិច្ចាគ 
ឈាម  តាម បៃពន័្ធ  Facebook  នៃះ  
លោក មម៉ ប៊នុហៃង  រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសងួ 
សខុាភបិាលថ្លៃងថា ៖«យើង ស្វាគមន ៍  
គនំតិ ផ្តចួផ្តើម នៃះហើយ យើង កពំងុ  
ទន្ទឹង រង់ចំ ពងៃឹង បៃព័ន្ធ ឌីជីថល 
សុខ ភាព របស់ យើង ដោយ ភា្ជាប់ 
បៃជាពលរដ្ឋ ទៅ កន្លៃង បរិច្ចាគ 

ឈាម  និង ណៃនាំ ពលរដ្ឋ ឱៃយ ផ្តល់ 
សៃវា បរិច្ចាគ ឈាម ជាតិ ដោយ 
ស្ម័គៃចិត្ត  និង ឥត គិត ថ្លៃ។ យើង 
លើក ទឹកចិត្ត បៃជាពលរដ្ឋ  ដៃល 
មាន ចំណាប់ អារម្មណ៍ ចុះ ឈ្មោះ 
និង ស្ម័គៃចិត្ត បរិច្ចាគ ឈាម ដើមៃបី 
ជួយ សង្គៃះ អាយុ ជីវិត មនុសៃស» ។

មុខងារ បរិច្ចាគ ឈាម របស់  
Facebook  បានជយួ បង្កើន ការ- 
បរិច្ចាគ  ឈាម ដោយ ស្ម័គៃចិត្ត នៅ 
ជុវំញិ ពភិព លោក។ វា ផ្តល ់ឱៃយ មនសុៃស 
ដៃល មាន អាយុ ១៨-៦៥ឆ្នាំ នូវ 
ជមៃើស ក្នងុ ការបៃើ ហ្វៃសប៊កុ ដើមៃប ី
ចុះ ឈ្មោះ  នងិ ទទលួបាន ការជនូ- 
ដំណឹង ពី ធនាគារ ឈាម ដៃល នៅ 
កៃបៃរ ពួកគៃ ដើមៃបី ផ្ដល់ ឱកាស ឱៃយ 
ពួកគៃ បរិច្ចាគ ឈាម។

នៅ បៃទៃស កម្ពុជា  ហ្វៃសប៊ុក 
បាន សហការ ជាមយួ កៃសួង សុខា- 
ភបិាល  នងិ អង្គការ ក្នងុ សៃកុ ដទៃ- 
ទៀត ដើមៃបី ធានាថា  បៃជាពលរដ្ឋ 

អាច  ទទលួ បាន ពត័ម៌ាន សខុភាព 
ដៃល អាច ជឿ ទុកចិត្ត បាន តាម- 
អុីនធឺណិត។ កតា្តា នៃះ ក៏នឹង ជួយ 
ទប់ស្កាត់ ព័ត៌មាន មិន ពិត ផងដៃរ 
ដូចជា ព័ត៌មាន ស្តីពី ការពៃយាបាល 
ថៃទាំ ជំងឺ ក្លៃងបន្លំ ជា ដើម។ល។

លោក ហៃង ភក្ត ី បៃធាន គៃបគ់ៃង 
គោល នយោបាយ សធារណៈ សមៃប ់  
បៃទៃស កម្ពុជា  របស់ កៃុម ហ៊ុន  
Facebook  ថ្លៃងថា ៖«ហ្វៃសប៊កុ 
សងៃឃឹម ថា  នឹង បង្កើត សហគមន៍ 
ដៃល គាំទៃ គា្នា ទៅ វិញ ទៅ មក ក្នុង 
គៃ លំបាក»។ 

លោក បន្តថា ៖«ដោយ សរតៃ 
ការរីករាល ដាល នៃ រោគ រាតតៃបាត 
ទូទំាង ពិភពលោក  បៃជាពលរដ្ឋ 
កានត់ៃ ចៃើន កពំងុ បៃើ បៃស ់វៃទកិា 
ឌីជីថល ដើមៃបី បង្កើត ការយល់ដឹង 
អពំ ីសខុភាព  នងិ បង្កើត បៃពន័្ធ គាទំៃ។ 
យើង រកីរាយ នងឹ ធ្វើការ ជាមយួ រដា្ឋាភ-ិ 
បាល  នងិ ដៃគ ូដើមៃបី ធ្វើឱៃយ វា កានត់ៃ 

ងាយ សៃួល ក្នុង ការបរិច្ចាគ  និង 
ធានា  ថា  បៃជាពលរដ្ឋ កានត់ៃ ចៃើន 
មាន លទ្ធភាព ទទលួបាន ការផ្គត-់ 
ផ្គង់ ឈាម បៃកប ដោយ សុវត្ថិភាព 
និង និរន្តរ ភាព»។

សៃចក្ដ ីបៃកាស ពត័ម៌ាន ដដៃល   
ក៏បាន គូស បញ្ជាក់ ផង ដៃរ ថា  អ្នក- 
បៃើបៃស ់ហ្វៃសប៊កុ ជាង ៨៥លាន 
នាក់ នៅ ទូទាំង ពិភព លោក បាន 

ចុះ ឈ្មោះ តាមរយៈ មខុងារ បរចិ្ចាគ 
ឈាម  ដើមៃបី ទទួលបាន ការជូន 
ដំណឹង ពី ធនាគារ ឈាម នៅ កៃបៃរ 
នោះ។ មុខ ងារ នៃះ ឥឡូវ មាន នៅ 
ក្នុង បៃទៃស ចំនួន ៣០  រួមទាំង 
បៃទៃស កម្ពុជា ផង ដៃរ។ ដើមៃបី 
ស្វៃង យល ់បន្ថៃម សមូ ចលូ ទៅកាន ់
គៃហ ទំព័រ  www.facebook.
com/donateblood៕

នៀម  ឆេង

ភ្នពំេញៈ សលា រាជ ធាន ីភ្នពំៃញ  នងិ 
កៃសួង បរិស្ថាន បំភ្លឺ ទៅ កៃុម អ្នក រាយ- 
ការណ ៍ពសិៃស អង្គការ សហ បៃជាជាត ិ
៧នាក់ ដៃល ចោទ សួរ ពី ការ អភិវឌៃឍ តំបន់ 
បងឹ ជើង ឯក  នងិ បងឹ ទពំនុ  ដោយ កៃមុ- 
ហ៊ុន ING Holdings ដៃល ថា ធ្វើ ឱៃយ 
ប៉ះ ពាល ់តបំន ់ដសីើម នៅ ភាគ ខាង តៃបងូ 
ទីកៃុង ភ្នំ ពៃញ  បៃ ឈម ទឹក ជំនន់  និង  
ប៉ះ ពាល់ ដល់ សិទ្ធិ មនុសៃស ។

ការ បភំ្ល ឺនៃះ ធ្វើ ឡើង តាម រយៈ  ស្ថាន- 
បៃសក កម្ម អ ចនិៃ្តយ ៍នៃ ពៃះ រាជា ណា- 
ចកៃ កម្ពជុា បៃច ំUN  នៅ ទកីៃងុ ហៃសណឺៃវ 
បៃទៃស ស្វ៊សី  ក្នងុ លខិតិ ២ ដាច ់ដោយ- 
ឡៃក  ព ីគា្នា ចុះ ថ្ងៃ ទ ី១៧ នងិ ទ១ី៨ កមុ្ភៈ 
២ ០២១ ឆ្លើយ តប ទៅ អ្នក រាយការណ ៍
ពិសៃស ៧ នាក់ របស់ UN ក្នុង នោះ ក៏ 
មានលោក សៃី រ៉ូណា  ស្មុីត  ផង ដៃរ ។ 

កៃមុ អ្នក រាយ ការណ៍ សៃស ពី ថ្ងៃទី ២៣ 
ខៃ ធ្ន ូឆ្នា ំ មុន  បាន សរសៃរ លិខិត មួយ ផ្ញើ 
ឱៃយ កម្ពជុា តាម រយៈ យន្តការ សទិ្ធ ិមនសុៃស 
របស់ UN ដៃល មាន ១៣ ទំព័រ  លើក 
ឡើង ព ីស វតារ នងិ ផល ប៉ះ ពាល ់  ផ្នៃក 
បរិស្ថាន  អៃកូឡូ សីុ  និង សិទ្ធ ិមនុសៃស ដៃល 
កើត មាន  និង អាច កើត មាន ចៃញ ពី 
ការ អភិវឌៃឍ នៃះ ។ 

អ្នក រាយ ការណ៍ ពិសៃស ថ្លៃង  ថា  បើ 
តាម ព័ត៌មាន  តំបន់ ដីសើម បឹង ទំពុន និង  
បងឹ ជើង ឯក គ ឺជា តបំន ់មាន ពលរដ្ឋ យ៉ាង- 
ហោច ណាស ់១ ០០០ គៃសួរ   រស ់នៅ  
បៃកប របរ នៃសទ និ ង ធ្វើ កសិកម្ម ។ 
ការ អភវិឌៃឍ នៃះ ធ្វើ ឡើង ដោយ មនិ បាន 
ពិគៃះជាមួយ គៃួសរ រង គៃះ។

គមៃង នៃះ មនិ តៃមឹ តៃ ប៉ះ ពាល ់ដល ់
ជវីភាព រស ់នៅ  នងិ ផ្ទះ សបំៃង របសគ់ៃសួរ 
ទាំង នៃះ ទៃ ប៉ុន្តៃ វា ថៃម ទាំង ធ្វើ ឱៃយខូច  
ដល់ បៃព័ន្ធ  អៃកូឡូសុីនៃ តំបន់ ដី- 

សើម ដៃល មនិ អាច ស្ដារឡើង វញិ បាន។ 
លើស ព ីនៃះ វា ធ្វើ ឱៃយ មនសុៃស ជាង ១ លាន 
នាក់ បៃឈម គៃះ ថា្នាក់ នៃ ទឹក ជំនន់ និងធ្វើ  
ឱៃយ កខ្វក់ ដល់ ទន្លៃ មៃគង្គ និង ទន្លៃសប។  
    កៃុម អ្នក រាយការណ៍ ពិសៃស ថ្លៃង 
ថា ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃមានទឹក ៣៧ មុឺន 
ម៉ៃតៃ គុប  តៃូវ បាន បង្ហូរ ចៃញ ពី  ភ្នំពៃញ  
ទៅ តំបន់ ដីសើម នៃះ ដៃល ភាគចៃើន 
ជា ទកឹ ស្អយុ មនិ ទាន ់បាន ចមៃះ ។ដើមៃប ី
លុប បឹង នៃះ ខៃសាច់ ជាង ៧៧ លាន ម៉ៃតៃគុប  
តៃវូ បមូ បញ្ចលូ តាងំ ព ីឆ្នា ំ២០០៤ មក ។  
   កៃមុ អ្នក រាយ ការណ ៍ថ្លៃងថា៖ «បៃសនិ 
បើ តបំន ់ដសីើម នៃះ នៅ បន្ត លបុ វា អាច 
ថា មនសុៃស ជតិ ពាក់ កណា្ដាល នៃ ពលរដ្ឋ 
ក្នងុ ទកីៃងុ ភ្នពំៃញ ឬ បៃមាណ ១,២ លាន 
នាក់ នឹង បៃឈម មុខ កាន់ តៃ ខា្លាំង 
ដោយ សរ គៃះ ទឹក ជំនន់ ដៃល កើត 
ចៃញ ពី ទឹក កខ្វក់....»។ 

ពកួ គាត ់លើក ឡើង នវូសណំើ សុ ំបភំ្ល ឺ
និង ព័ត៌មាន បន្ថៃម ពី រដា្ឋាភិបាល លើ 
ចនំនួ១២ ចណំចុ រមួ មាន  ផល ប៉ះ ពាល ់
លើ សិទ្ធិ មនុសៃស បរិស្ថាន និង សង្គម, 
វធិានការ របស ់រដា្ឋាភ ិបាល ក្នងុ ការ ដោះ- 

សៃយ លើ ផល ប៉ះ ពាល់ នោះ និង សំអាង 
ផ្លូវ ចៃបាប់ ក្នុង ការ ជួល បឹង ទាំង នៃះ ទៅ 
ឱៃយ កៃុមហ៊ុន  ING Holding s។

ជា ការ ឆ្លើយត ប សលា រាជធានី 
ភ្នពំៃញ បា ន ថ្លៃង ថា គមៃង អភិវឌៃឍន ៍
ទកីៃងុ រណប បងឹ ទពំនុ-បងឹ ជើង ឯក គ ឺ
ជា គមៃង អភិវឌៃឍន៍ ខា្នាត ធំ មួយដៃល 
គៃប ដណ្ដប់ លើ ផ្ទៃ ដី ២ ៥៧២ ហិកតា  
ស្ថតិ ក្នងុ ខណ្ឌ មាន ជយ័ ខណ្ឌ ដង្កា នងិ 
ខណ្ឌ ចំការ មន។ ការ សិកៃសា វាយ តម្លៃ 
លើ ផល ប៉ះ ពាល់ តៃូវ បាន ធ្វើ នៅ ឆ្នាំ 
២០០៨ មនុ ពៃល គមៃងចប ់ផ្ដើម។ 
  សលារាជធានី បញ្ជាក់ ថា គមៃង 
នៃះ មនិ ស្ថតិ  ក្នងុ តបំន ់ការពារ ធម្មជាតឬិ 
តបំន ់អភរិកៃស ទៃ ហើយ នៅ តបំន ់នៃះ ក ៏
គា្មោន វត្តមាន សត្វ ពៃកមៃដៃរ ចំណៃក 
ពៃ  នងិ ដើម ឈើ វញិ  មនិ មាន តម្លៃ ផ្នៃក 
សៃដ្ឋកិច្ច ទៃ។សលា រាជ ធានី ទទួល ស្គាល់ 
ថា ការ អភវិឌៃឍ នៃះ ធ្វើ ឱៃយ បាត ់បង ់តនួាទ ី
ចមៃះទឹក តាម ធម្មជាតិ  និង បន្ថយ 
សមត្ថភាព ផ្ទុក ទឹក ពី ៧៥ លាន ម៉ៃតៃ- 
គបុ មក នៅ ១៨,៧៦ លាន ម៉ៃតៃ គបុ។ប៉នុ្តៃ  
ប៉ះ ពាល់ តិច តួច បំផុត លើ បៃ ព័ន្ធ បង្ហូរ 

ទកឹ  បងឹ តៃ បៃក  បងឹ ទពំនុ  បៃ ឡាយ ទកឹ 
ភូមិ មូល និង ភូមិ រលួស។

ការ រដំោះ ទកឹ ព ីទកីៃងុ ភ្នពំៃញ ធ្វើ ឡើង 
តាម រយៈ ការ សង ់ស្ថានយីចមៃះ ទកឹ- 
កខ្វក់ ការ ស្ដារ បៃឡាយ  និង អាង ស្តកុ ទឹក 
ការ សង សង់ ទា្វារ ទឹក នៅ ស្ទងឹ ជៃយ  និង 
បៃ ឡាយ ពៃក ថ្ម ីការ ដឡំើង មា៉ាសុនី បមូ 
ទកឹ ដៃល មាន សមត្ថ ភាព បមូ ១០ ម៉ៃតៃ- 
គបុ ក្នងុ ១វនិាទ ីនៅ ក្នងុ ស្ទងឹ  នងិ បៃឡាយ 
នីមួយៗ។ដូច្នៃះ ទឹក ជំនន់ នៅ ទីកៃងុ  
តៃវូ បាន ដោះ សៃយ ហើយ គា្មោន អ្វ ី ពាក-់ 
ព័ន្ធ នឹង គមៃ ងនៃះ ទៃ។នៃះ ជា ការ - 
ពនៃយល ់របស់ សលា រាជ ធា នភី្ន ំពៃញ។ 
   សលារាជ ធាន ីថា«គមៃង អភវិឌៃឍន ៍
នៃះ នឹង បង្កើត ចំណូល សៃដ្ឋកិច្ច ជាតិ ជាង 
៤ ពាន់ លាន ដុលា្លារ ក្នងុ រយៈ ពៃល ២០ ឆ្នា ំ
ខាង មខុ  តាម រយៈ  ការ កើន ឡើង នៃ តម្លៃ  
អចលន ទៃពៃយ ពន្ធលើ អចលន ទៃពៃយ 
និង ការ សង សង់ ហៃដា្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ 
របូ វន្ត ការ បង្កើត មខុ របរ ទាងំ ផ្ទាល ់ នងិ  
បៃ យោល សមៃប់ មនុសៃស ជា ចៃើន» ។ 

សលា រាជធានី បញ្ជាក់ ថា  ការងារ 
ជាង ១០ មុនឺ កន្លៃង  តៃវូ បាន បង្កើត ក្នងុ 
ដណំាក ់កាល បៃតបិត្ត ិ ហើយ នងឹ មាន 
ការងារ ជាង ១១ លាន ទៀត ក្នងុ ដណំាក-់ 
កាល សង សង់ ពី ឆ្នាំ២០១៥ ដល់ ឆ្នាំ 
២០៣៥ ដៃល អ្នក ធ្វើ ការងារ ទាងំ នៃះ 
មាន ទាំង កម្មករ កម្មករ ជំនាញ ជាង- 
ជុស ជុល អ្នក បច្ចៃក ទៃស និង អ្នក ជំ- 
នាញ ដៃល អាច ទទលួ បៃក ់ខៃ ព ី២៥០ 
ដុលា្លារ ដល់ ១ ២០០ ដុលា្លារ។

គមៃង នៃះ នងឹ បង្កើន សោភណ ភាព 
នៅ ខាង តៃបូង ទីកៃងុ ភ្នពំៃញ  ពងៃងឹហៃដា្ឋា- 
រ ចនាសម្ពន័្ធ សមៃួល ចរាច រណ៍ តាម- 
រយៈ ការ សង ់មហា វថិចីនំនួ ៣ ផ្លវូ សខំាន់ៗ   
៦១ ខៃសៃ ដៃល មាន បៃវៃង សរបុ ជាង៩៥ 
គីឡូម៉ៃតៃ ការ សង សង់ លូ កៃមដី 
ដៃល ទាងំ អស ់នៃះ មាន ទកឹ បៃក ់៨៣៧ 

លាន ដុលា្លារដើមៃបី បមៃើ បៃយោជន៍ 
មនសុៃស បៃហៃល ៣ លាន នាក ់នៅ ទកីៃងុ 
ភ្នំពៃញ និង ផ្នៃក ខ្លះ នៃ ទីកៃុង តាខ្មោ។

សលា រាជធានី បញ្ជាក់ ថា៖«ការ រីក- 
ចមៃើន  នងិ សមទិ្ធផល សខំាន ់នៃ គមៃង 
នៃះ បាន លៃច ឡើង ជា បណ្ដើរៗដៃល 
នៃះ ផ្ទុយ សៃឡះ ពី  ការ ធ្វើ វិទ្ធងៃសនា បង្ក 
ការ យល ់ចៃឡនំៃ សរពត័ម៌ានបរទៃស 
និង របាយការណ៍ នៃ អង្គការ សង្គម- 
សុីវិល មួយ ចំនួន ដៃល បាន បងា្ហាញ 
ដោយ គា្មោន ការ សកិៃសា ចៃបាស ់លាស ់ដោយ 
ជៃើស រីស យក តៃ ចំណុច ខ្លះចៃញ ពី 
គំនិត ផ្ទាល់ខ្លនួ មាន លក្ខណៈ មួល បងា្កាច់ 
និង បំផុស បំផុល ដោយ ហៃតុ ផល 
នយោ បាយ»។

សៃដៀង គា្នា នៃះ កៃសួង បរិស្ថាន ក៏ 
បាន បំភ្លឺ ទៅ នឹង សំណួរ របស់ អ្នក- 
រាយការណ៍ ពិសៃសផង ដៃរ នូវ ផ្នៃក 
ដៃល ពាក ់ពន័្ធនងឹ កៃសងួ បរសិ្ថាន។កៃសងួ 
បញ្ជាក់ថា ផ្ទៃ ដី ជាក់ ស្ដៃង ដូច បាន 
វាយតម្លៃ លើ ផល ប៉ះ ពាល់ មាន តៃ 
៨៦៣ ហកិតា ប៉ណុ្ណោះ មនិ មៃន ១ ៥០០ 
ហកិតាដចូ កៃមុ អ្នក រាយកា រណ ៍ពសិៃស  
លើក ឡើង នោះទៃ។ 

កៃសួង ក៏ ចោទ សួរ តៃឡប់ ទៅវិញ 
ចពំោះ  ការ លើក ឡើង ដៃល ថា គៃួសរ 
ចនំនួ ១ ០០០ បាន រង គៃះ ព ីគមៃង 
អភវិឌៃឍន ៍ពពីៃះ ជាកស់្ដៃង ចនំនួ គៃសួរ 
មាន តចិ ជាង នៃះ។រាល គ់មៃង អភវិឌៃឍន ៍
នៅ តំបន់ នៃះ សុទ្ធ តៃ បាន ឆ្លង កាត់ 
ការ  សិកៃសា វាយ តម្លៃ ពីផល ប៉ះ ពាល់។ 

កៃសងួ បរសិ្ថានប ញ្ជាក ់ថា៖«ដចូ្នៃះការ- 
បំពុល ដៃល បាន ចោទ បៃកាន់ ថា បង្ក ដោយ 
គមៃង អភិវឌៃឍន៍ នៃះ មិន មាន អ្វ ីជា សំអាង 
ទៃព ីពៃះ តបំន ់ដសីើម ដៃល នៅ សៃស- 
សល ់អាច  ទទលួ ទកឹ កខ្វក ់ព ីគៃហ ដា្ឋាន 
ពី តំបន់ នានា  នៅ ជុំវិញ បឹង ទំពុន និង  
ពីស្ថានីយ បូម ទឹក បឹង តៃបៃក »៕

យុវតីម្នាក់ផ្តល់ឈាមនៅមជេឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាម ពីថ្ងេ  ទី៥ កក្កដា  ឆ្នាមុំន។រូប ហា៊ាន រងៃសី

សកម្មភាពចាក់ដីអភិវឌេឍន៍  នៅតំបន់បឹងទំពុន កាលពីមេសិលមិញ។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី

សាលាក្រងុ និងក្រសួងបំភ្លអឺ្នករាយការណ៍UNពីការអភិវឌ្រឍតំបន់បឹង

ក្រមុហុ៊នហ្វ្រសបុ៊កដាក់ឱ្រយដំណើរការកម្មវិធីចុះឈ្មោះបរិច្ចាគឈាមនៅកម្ពជុា សហការជាមួយសា្ថាប័នផ្តល់ឈាម
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

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

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

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

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

កា រ�និពន�  ព័ត៌មា ន សេដ្ឋ  កិច�  
ម៉ៃ គុណមករា 

កា រ�និពន�  រ ងព័ត៌មា ន សេដ្ឋ  កិច�  
រា៉ា ន់ រើយ 

កា រ� ន ិពន�  ព័ត៌ មា ន អន្ត រ� តិ 
បៃ  ក់ ស 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 នកីឡា    
ឈ ន ណន 

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

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

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

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

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

អ្ន កបក�េ  
 ប៊ុន  ផ�្លា  ,  សៃត កីឡា , ជិន ណា ន

ខឿន ឌីយា៉ា , សយ រា៉ា សុី
កា រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា៊ា ន រងៃសី

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

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

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

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

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

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

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

�េ � ន�្ន េករដ្ឋ � ល និង ធន� នមនុសេ� 
ពៃជៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ្ឋ� ល  និងធន� នមនុសេ�
 �ុិល សោ ភា 

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

ែផ្ន កព័ត៌មា នវ�ទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

កា រ�� ល័យខេត្ត សៀមរា ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស មេ�   ខូ អិលធីឌី 

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យសៀមរា ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

នៀម ឆេង

ពេះ សីហនុៈ មន្តៃី អង្គការ- 
សហបៃជាជាតិ បៃចំា កម្ពជុា បាន 
បើក  កចិ្ច បៃជុ ំតាម បៃពន័្ធ   អន ឡាញ   
ជាមយួ មន្តៃ ីខៃត្ត ពៃះសហីន ុកាល 
ព ីថ្ងៃ ទ ី២៣ ខៃ កមុ្ភៈ ដើមៃបី ពភិាកៃសា  
លើ ដំណើរ ការ គមៃង «កៃងុ ពៃះ - 
សីហនុ សមៃប់ ទាំង អស់គ្នា៖ 
លើក កម្ពស ់ទីកៃងុ ស្អាត និរន្តរភាព 
និង បរយិា  បន័្ន» ដៃល ជា គមៃង 
អនវុត្ត ដោយ ការយិាលយ័ ឧត្តម- 
ស្នងការ អង្គការ សហបៃជាជាតិ 
ទទួល បន្ទុក  កិច្ច ការ សិទ្ធិ មនុសៃស 
និង អង្គការ  សហ បៃជា ជាតិ  ផ្នៃក  
ទី ជមៃក (UN-Habitat)។

លោក សៃ ីផៅ លនី ថាមៃសុសិ 
(Pauline Tamesis) អ្នក- 
សមៃប សមៃួល បៃចាំ បៃទៃស 
កម្ពជុា  នៃ អង្គការ សហបៃជាជាត ិ
បាន ថ្លៃង ថា គមៃង នៃះ  កើត- 
ចៃញ ពី កិច្ច បៃជំុ មួយ   រវាង កៃមុការ    -  
ងារ អង្គការ សហបៃជាជាតិ នៅ 
កម្ពុជា ជាមួយ លោក គួច ចំរើន 
អភិបាល ខៃត្ត ពៃះសីហនុ កាល 
ព ីខៃវចិ្ឆកិា ឆ្នា ំ២០១៩។ នៅ ក្នងុ 
ជំនួប នៅ ពៃល នោះ ភាគី ទំាង ២ 
បាន ពិភា កៃសា  លើ បញ្ហា ជា ចៃើន  រមួ 
មាន  ទាងំ នគរបូ នយី កម្ម កណំើន- 
សៃដ្ឋកិច្ច និង ការ អភិវឌៃឍ បៃកប- 
ដោយ បរិយាប័ន្ន។

លោក សៃ ីបាន ថ្លៃង ថា៖ «ដោយ 
សរ តៃ មាន ការ អភវិឌៃឍ យា៉ាង លឿន  

នៅ ខៃត្ត មាត់ សមុទៃ មួយ នៃះ ការ- 
យក ចិត្ត ទុក ដាក់ គួរ តៃ ផ្ដោត ទៅ 
លើ ថា  តើ ទីកៃងុ   និង ខៃត្ត នៃះ  អភិ - 
 វឌៃឍ  ឲៃយ ទៅ ជា ខៃត្ត ដៃល មាន ភាព- 
វៃឆ្លាត  បៃកប ដោយ បរិយាប័ន្ន 
និង បៃកប ដោយ ចីរភាព ដោយ 
របៀប ណា»។

គមៃង នៃះ  បាន ចាប់ ផ្ដើម ពី 
ខៃ សហីា  ឆ្នា ំ ២០២០ នងិ បញ្ចប ់
នៅ ខៃ កក្កដា ឆ្នា ំ ២០២១។  វា ឈរ 
នៅ លើ  របៀប វារៈ ការ អភិវឌៃឍ បៃកប -  
ដោយ ចីរភាព  ឆ្នាំ ២០៣០ និង 
គោលដៅ អភវិឌៃឍន ៍បៃកប ដោយ 
ចីរភាព ។ គោលដៅ ទី១១  នៃ 
គោលដៅ អភវិឌៃឍន ៍បៃកប ដោយ 
ចីរភាព  គឺ ជា គោលដៅ  ដៃល ពាក់- 

ព័ន្ធ ផ្ទាល់  ទៅ នឹង គោល គំនិត ស្ដ ីពី  
ទីកៃងុ វៃឆ្លាតខណៈ ដៃល គោល   ដៅ 
ផៃសៃង ទៀត ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ សៃក - 
ឃ្លាន ភាព កៃកីៃ វិសមភាព សុខ -  
ភាព សមភាព យៃនឌ័រ ដីធ្លី ទឹក 
និង ការ បៃ បៃួល អាកាសធាតុ។ 
ទាំង អស់ នៃះ តៃូវ តៃបញ្ចូល ក្នុង 
ទកីៃងុ វៃឆ្លាត។ នៃះ ជា ការ លើក- 
ឡើង របស់ លោក សៃី ផៅលីន។

លោក សៃ ីថ្លៃង ថា៖ «ការ ផៃសារភា្ជាប ់
គមៃង ទីកៃុង វៃឆ្លាត  ទៅ នឹង 
គោលដៅ អភវិឌៃឍ ន ៍បៃកប ដោយ 
ចីរភាព  មិន ទាន់ គៃប់ គៃន់  ទៃ។ 
តាមពតិ ទៅ  គ្មាន ទកីៃងុ ណា  ដៃល 
តៃវូ បាន ចាត់ ទុក ថា  មាន ភាព វៃ- 
ឆ្លាត ទៃ  បៃសិន បើ ទីកៃងុ នោះបភំ្លៃច 

ចោល  នូវ ផ ល បៃយោជន៍ របស់ 
ជន កៃកីៃ អ្នក ដៃល គៃ គិត ថា  មិន- 
សខំាន់ កៃមុ  និង សហគមន៍ ដៃល 
ងាយ រង គៃះ»។

លោកសៃី បន្ត ថា គោល គំនិត 
បង្កើត ទីកៃុង វៃឆ្លាត នៃះ   គួរ តៃ 
ទទួល នូវ ធាតុ ចូល ពី កៃុម អ្នក- 
ជនំាញ អង្គការ សង្គម សុវីលិ កៃមុ 
ចលនា សង្គម និង តំណាង ពលរដ្ឋ 
ដើមៃប ីធានា បាន ថា គមៃង ទកីៃងុ 
វៃឆ្លាតនៃះ  គៃប់ ជៃុង ជៃយ  និង 
មាន តម្លៃ សកល។

ខៃត្ត សៀមរាប បាត ់ដបំង នងិ 
ទកីៃងុ ភ្នពំៃញ  តៃវូ បាន ជៃើស រើស 
ដើមៃបីដាក់ បញ្ចូល ក្នុង  បណា្ដាញ 
ទីកៃុង វៃឆ្លាត អាស៊ាន ប៉ុន្តៃ ខៃត្ត 

ពៃះសីហនុ  មិន តៃវូ បាន ដាក់ បញ្ច ូល  
ទៃ។ លោកសៃ ីផៅលនី ថាមៃសុសិ 
ថ្លៃង ថា គមៃង វៃឆ្លាត  ខៃត្ត ពៃះ - 
សីហនុ គឺ ជា ឱ កាស ល្អ  សមៃប់ 
រៀ  ន  សូតៃ និង ចៃក រំលៃក បទ- 
ពិសោធជាមួយ នឹង បណា្ដាញ ទីកៃ ុង  
វៃឆ្លាត អាស៊ាន។

ពាក ់ពន័្ធនងឹ គមៃង នៃះ លោក 
ឃង ភារមៃយ អ្នក នា ំពាកៃយ រដ្ឋបាល 
ខៃត្ត ពៃះសីហនុ បាន ថ្លៃង  ថា៖ 
«ការ  អភិវឌៃឍ ខៃត្ត ពៃះសីហនុ  ឲៃយ 
ទៅ ជាទីកៃុង វៃឆ្លាត  មាន សរៈ- 
សំខាន់ហើយសៃប ទៅ នឹង ទសៃសន - 
វិស័យ របស់ រាជ រដា្ឋាភិបាល»។ 

លោក បន្ត ថា រដ្ឋបាល ខៃត្ត  
បាន បង្កើត កៃុម ការងារ មួយ  
ដើមៃបី ធ្វើ កចិ្ច ការ នៃះ ដោយ មាន 
សមាជិក ពី អាជា្ញាធរ ពាក់ ព័ន្ធ  
កៃមុ ការងារ អង្គការ សហ បៃជាជាតិ 
បៃចំា កម្ព ុជា ដៃ គូអភិវឌៃឍន៍ អង្គការ 
សង្គម សីុវិ ល នងិ ភាគ ីពាក ់ពន័្ធមយួ 
ចំនួន ទៀត។ កៃមុ ការងារ នៃះ  
មាន ភារកិច្ច បង្កើ ត  ផៃន ការ- 
សកម្មភាព  នងិ ផៃនការ ហរិញ្ញវត្ថ ុ
បង្កើត យុទ្ធសស្តៃ  និង ការងារ 
អាទិភាព សមៃប់ រយៈ ពៃល  ខ្លី 
មធៃយម និង វៃង ក្នងុ ចំណោម កិច្ច- 
ការ ជា ចៃើន ទៀត។

កៃមុ ការងារ ក៏ មាន ភារកិច្ច រៀប ចំ  
ឯកសរ ដើមៃបី ដាក់ ស្នើ បញ្ចលូ ទីកៃ ុង  
ពៃះសីហនុ  ទៅក្នងុ បណា្ដាញ ទីកៃ ុង  
វៃឆ្លាត របស ់អាស៊ានផង ដៃរ ។ នៃះ 
បើ តាម  លោក ភារមៃយ ៕

ឡាយ សា មាន

សៀម រាប ៈ អាជា្ញាធរ ជាត ិអបៃសរា  
នឹង រុះរើ ស្ពាន បណោ្ដាះអាសន្ន 
ដៃល ឆ្លងទៅ បៃសទបុរាណ នៅ 
កណា្ដាល សៃះសៃង់ ក្នងុ រមណី យ- 
ដា្ឋាន អង្គរ ដើមៃបី រកៃសា តម្លៃ និង ភាព - 
ដើម នៃ បៃសទបរុាណ បនា្ទាបព់ ី
គមៃង ជួសជុល បៃសទ ដ៏ 
ចំណា ស់ នៃះតៃូវ បាន បញ្ចប់ ជា - 
ស្ថាពរ និង សម្ពាធ ដាក់ឱៃយ បៃើ - 
បៃស់ កាល ពី ពៃលថ្មីៗ នៃះ។

ដើមៃបី អបអរ សទរ ការបញ្ចប់ 
គមៃង ជួសជុល បៃសទ កណា្ដា ល  
សៃះ សៃង់ អាជា្ញាធរ ជាតិ អបៃសរា 
បានរៀបចំ ពិធីសម្ពាធ ឱៃយ ភ្ញៀវ- 

ទៃស ចរ ជាត ិនងិ អន្តរជាត ិចលូ- 
ទសៃសនា កាលព ីថ្ងៃទ ី២២ ខៃកមុ្ភៈ  
ដោយមាន ការ ចូល រួមពី លោក-  
សៃ ីម៉ៃន សំអន ឧប នាយក រដ្ឋ - 
មន្តៃី រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង ទំនាក់ ទំនង 
ជាមួយ រដ្ឋ សភា ពៃឹទ្ធ សភា និង 
អធិការកិច្ច និង លោក សៃី ភឿង 
ស កុ ណា រដ្ឋមន្តៃី កៃសួង វបៃបធម៌ 
និង វិចិតៃ សិលៃបៈ។ 

អ្នក នា ំពាកៃយ អាជា្ញាធរ ជាត ិអបៃសរា 
លោក ឡងុ កសុល បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ ព ីមៃសិលមញិ ថា  បច្ចបុៃបន្ន នៃះ 
ដោយ សរបៃសទ នៅ កណា្ដាល 
សៃះសៃង ់នងិ មាន ទកឹ ពទ័្ធ ជុវំញិ 
ទើប អាជា្ញាធរជាតិ អបៃសរា បាន 
សង សង់ ស្ពានបណោ្ដាះ អាសន្ន 

ដើមៃបី ធ្វើ ពធិ ីសម្ពាធ នងិ ឱៃយ ភ្ញៀវ- 
ទៃសចរឆ្លងកាត់ ប៉ុន្តៃ លោក ថា  
ស្ពាន នៃះ  ទុក តៃឹម រយៈពៃល 
បៃហៃល២ សបា្តាហ ៍ទៀត ប៉ណុោ្ណោះ 
នងឹ រុះ រើចៃញ វញិ។ អាជា្ញាធរ ជាត-ិ 
អបៃសរា បានធ្វើ កូន ស្ពាន មួយដើ មៃបី 
ឱៃយ ភ្ញៀវ ទៃស ចរ និង ទុកពៃល ឱៃយ 
បៃជា ពលរដ្ឋ ដៃលមាន ចំណា ប់- 
អារម្មណ៍ បាន ចលូ ទសៃសនា ទៅដល ់
បៃសទ សៃះសៃង់ ដោយផ្ទាល់  
ក៏ប៉ុន្តៃ កូន ស្ពាន នៃះ មិន ទុក នៅ 
យូរ ទៃ អាសៃ័យ តាម ការ ពិនិ តៃយ 
មើល ជាកស់្តៃងបៃហៃល តៃមឹ មយួ 
សបា្តាហ៍ ឬ ២សបា្តាហ៍  នឹងតៃូវ 
រើចៃញ វិញ ពីពៃះ សៃះសៃង់  ដើ ម- 
ឡើយ ក៏ អត់ មាន ស្ពាន ឆ្លង ដៃរ។ 
លោ ក បន្តថា ៖«ពៃះ យើង មនិ- 
អាចមាន ស្ពាន ឆ្លងកាត់ ទៅ បៃប 
នៃះ ទៃ យើង មិនអាច បង្កើត អ្វី ថ្មី 
ដៃល ធ្វើឱៃយ ប៉ះ ពាល ់ ដល ់តម្លៃ ដើម 
នៃ តបំន ់នោះទៃ ពៃះ គោល គនំតិ 
នៃ កៃមុការងារ ថៃរកៃសា បៃតិកភណ្ឌ 
គ ឺចៀសវាង បង្កើត អ្វដីៃល ថ្ម ីធ្វើឱៃយ 
ប៉ះពាល់ ដល់ តម្លៃ នៃ បៃ សទ » ។

យា៉ាងណាក្ត ី អាជា្ញាធរ ជាត ិអបៃសរា  
កពំងុ រៀបច ំកន្លៃង បទិ ផ្ទាងំ ពត័ម៌ាន  

ទាក់ទង បៃសទ សៃះសៃង់ នៅ 
ទីនោះ ដើមៃបី ឱៃយ ភ្ញៀវ ទៃសចរ 
បាន  ដងឹ នងិ ស្វៃង យល ់ព ីបៃសទ 
ដៃល បាន បាត ់ខ្លនួ ជាចៃើន ឆ្នា ំមក 
នៃះ។ លោក ថា៖«តៃ បៃជាពលរដ្ឋ 
ដៃល ចងឃ់ើញ នងិ ទសៃសនា អាច 
មើល ព ីចមា្ងាយ នងិ អាច ស្វៃងយល ់
ពី បៃសទ សៃះសៃង់ នៃះ បានតា ម - 
រយៈ ការសរសៃរ ពត័ម៌ាន បទិ នៅ 
មុខ នោះ ឬ រៀបចំ វិធី ផៃសៃង ទៀត 
ពៃះ យើង កំពុង រៀបចំ បន្ត ទៅ 
លើ ការងារ នៃះ»។  

បើ តាម លោក កសុល  កៃយព ី
ដាក់ សម្ពាធ ជា សធារណៈបៃ - 
សទ  នៃះទទួលបាន ចំណាប់  អារម្មរណ៍ 
យា៉ា ង  ចៃើន កុះករ ពី បៃជាពលរដ្ឋ  
ទាងំ ក្នងុ តបំន ់នងិ ទទូាងំ បៃទៃស 
ដោយ ពួក គត់ បាន អញ្ជើញ មក 
ទសៃសនា ជា ហូរហៃ។

ជា មួយ គ្នា នៃះដៃរ អាជា្ញាធរ ជាតិ- 
អបៃសរា ក៏បាន ដាក់ សម្ពាធ ឱៃយ បៃើ - 
បៃស់ ជា ផ្លវូការ នូវ រហាត់ ទឹក បុរា ណ  
ដៃល បងា្ហាញ ពី  អត្តសញ្ញាណ របស ់
ខៃត្តសៀមរាប ផងដៃរ។ លោក 
ថា៖«យើង ដងឹ ហើយ តាម ដងស្ទងឹ 
សៀមរាប ព ីដើម មក បងប្អនូ ពលរដ្ឋ 

តៃង តៃ បៃើបៃស់ រហាត់ ទឹកជា វិធី- 
សស្តៃ ដើមៃប ីបៃមលូ ទកឹ យកមក 
បៃើ បៃស ់ជា លក្ខណៈ ចញិ្ចមឹ ជវីតិ 
និង បៃើ បៃស់ សមៃប់ កសិកម្ម » ។  
លោក កសុល បន្ត ថា រហាតទ់កឹ 
នៃះ  តៃវូបាន កសង តំាងពី ទសវតៃសរ៍ 
 ទី៦០មក ម្លៃ៉ះ ប៉ុន្តៃ ដោយ សរ 
មាន សភាព ទៃឌុទៃម ទើប កៃមុ- 
ការងារ ជនំាញ  សមៃច ជសួ ជលុ 
និង ដាក់ឱៃយ ដំណើរ ការ ឡើងវិញ 
ដោយ រកៃសា នវូ ទៃងទ់ៃយ ដើម នងិ 
រកៃសា កម្ពស់ ដ ដៃលដើមៃបី បមៃើ កិច្ច- 
ការ ផៃសៃងៗ ដៃល ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ 
សមត្ថកិច្ច អាជា្ញាធរ ជាតិ អបៃសរា ។

បើ តាមឯក សរ   ជាចៃើន  សៃះ- 
សៃង់  តៃវូបាន សងសង់ ឡើង ក្ន ុង  
រជ្ជកាល ពៃះបាទជៃ ន្ទៃ វរ្ម័ន ទី២ 
នា ពាក់កណា្ដាល សតវតៃសរ៍ ទី១០ 
បនា្ទាប ់មក តៃវូបាន កៃលម្អ ដោយ 
ពៃះបាទ ជយ័ វរ្មន័ ទ៧ី នៅ សតវតៃសរ ៍
ទី១២ដើមៃបី ឧទ្ទសិ ដល់ ពុទ្ធស សនា។ 
ចណំៃក រហាតទ់កឹ មាន បណោ្ដាយ 
១៨ ម៉ៃតៃ កម្ពស ់១២ ម៉ៃតៃ អង្កត ់
ផ្ចតិ ១១,៦ ម៉ៃតៃ គ ឺ តៃវូ បាន កសង 
ឡើង តាំងពី ទសវតៃស រ៍ទី៦០ ក្នុង 
សម័យ សង្គម រាស្តៃ និយម៕

មន្ត្រ ីUN និង មន្ត្រ ីខ្រត្ត ព្រះ សីហនុ  ពិភាក្រសា ពីការ លើក កម្ពស់ និរន្តរភាព ទីក្រងុ ស្អាត 

អាជ្ញាធរ ជតិ អប្រសរា នឹង រុះ រើ ស្ពាន បណ្តោះ អាសន្ន  ឆ្លង ទៅ ប្រសទ កណ្តោល ស្រះ ស្រង់ 

ទិដ្ឋភាព ខេត្ត ពេះ សីហនុ មើល ពីលើ អគារ  កាលពី ខេ ធ្ន ូឆ្នា ំ២០២០។ រូបថត យូសុះ អាប់ ឌុល រា៉ាស់ ហុីម 

ទិដ្ឋភាពបេសាទ សេះ សេង់ និង សា្ពាន បណ្តោះ អាសន្ន  ។ រូប អាជា្ញាធរ ជាតិអបៃសរា
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,840 16,840 17,000 16,820

2 GTI 3,280 3,280 3,290 3,280

3 PAS 13,360 13,300 13,420 13,200

4 PEPC 2,950 2,970 2,970 2,850

5 PPAP 12,800 12,140 13,180 12,100

6 PPSP 1,590 1,600 1,700 1,550

7 PWSA 6,080 6,080 6,080 6,020

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទី២៥ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ 

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ  លោក  ជា វ៉ាន់ដេត  
រដ្ឋ  មន្តេ ីកេសងួ បេសណយី ៍ នងិ  
ទរូគមនាគមន ៍ លើក ទកឹ ចតិ្ត  ឱេយ   
អ្នក ធរុកចិ្ច ថ្ម ីឌជីថីល  ក្នងុ ការ មក  
ចុះ បញ្ជ ីអាជា្ញា បណ័្ណ ដើមេបី ទទលួ 
បាន ការ បណ្តុះ បណ្តាល  ការ- 
លើក ទកឹ ចតិ្ត  នងិ ការ គាទំេ ផ្នេក 
បច្ចេក ទេស ពី កេសួង ។

ការ ថ្លេង របស់ លោក រដ្ឋមន្តេី 
តេវូ បាន ធ្វើ ឡើង  ក្នងុ កចិ្ច បេជុពំ-ិ  
ភាកេសា លើ សេចក្ត ីពេង អនកុេតឹេយ  
ស្តីពី ការ គេប់ គេង និង ការ លើក- 

ទកឹ ចតិ្ត ធរុកចិ្ច ថ្ម ីឌជីថីល  កាល- 
ព ី ថ្ងេ ទ ី២៤  ខេកមុ្ភៈ  ឆ្នា ំ២០២១  
នៅ ទីស្តី ការ កេសួង។ 

លោក វ៉ាន ់ដេត បានឱេយដងឹថា 
កិច្ច បេជុំ នេះ ធ្វើ ឡើង ក្នុង គោល- 
បំណង ដើមេបី កំណត់  ពី យន្តការ  
វិធាន  និង នីតិវិធី នេ ការ ទទួល- 
សា្គាល់  ការ លើក ទឹក ចិត្ត  ការ- 
សមេប សមេលួ  នងិ ការ បណ្តុះ- 
បណ្តាល លើ ផ្នេក ធុរកិច្ច ថ្មី ឌីជី-
ថល ក្នងុ ការ ជរំញុ សហគេនិ ភាព  
នងិ នវនវុត្តន ៍លើ វសិយ័ ទរូ គម-
នាគមន ៍ បច្ចេក វទិេយា គមនាគមន ៍
នងិ ពត័ម៌ាន សដំៅ ជរំញុ ឱេយ មាន 

ការ បង្កើត  ធរុកចិ្ច ថ្ម ីឌជីថីល ក្នងុ 
ការ រួម ចំណេក ដល់ ការ អភិវឌេឍ 
សេដ្ឋកិច្ច និង សង្គម ឌីជីថល ។ 

លោក   ថ្លេង       ថា៖ «សេចក្តពីេង  
អនុកេឹត នេះ ក៏  មាន ការ  លើក- 
ទឹកចិត្ត ចំពោះ អ្នក ដេល  មាន 
បំណង ស្នើ សុំការ ទទួល សា្គាល់ 
ធុរកិច្ច ថ្មី ឌីជីថល ដាក់  ពាកេយ ស្នើ 
មក កេសួងដោយ មិន មាន ការ- 
បង់ កមេ សេវ ណ មួយ ទេ»។

លោក ឱេយ ដងឹ ទៀត ថា  សេចក្ត-ី 
ពេង អនុកេឹតេយ នេះ នឹង ជំរុញ 
លើក  កម្ពស់ធុ រ កិច្ច ថ្មី ឌីជីថល 
ដេល មាន សកា្តា នពុល អាជវី កម្ម  

ទៅ ចុះ បញ្ជី ពាណិជ្ជកម្ម  និងបំ- 
ពេញ កាតព្វកចិ្ច នានា សេប តាម 
ចេបាប់ និង បទដា្ឋាន គតិ យុត្ត ជា 
ធរ មាន  ដើមេប ីបន្ត ដណំើរ ការ  នងិ 
ពងេីក អាជីវកម្ម តទៅ ទៀត ។

លោកបេប ់  ថា៖«ខ្ញុ ំសងេឃមឹថា  
តាម រយៈ សេចក្ត ីពេង អន ុកេតឹេយ 
នេះ  ធុរកិច្ច ថ្មី ឌីជីថលដេល  តេូវ 
បង្កើត   នងឹ ជយួ ជរំញុការអភវិឌេឍ 
សហ គេនិភាព  នងិ នវនវុត្តន ៍ ក្នងុ  
វិស័យ ទូរ គមនាគមន៍  និង បច្ចេក-  
វិទេយា គមនាគមន៍  និង ព័ត៌ មាន  
ដោយ ជោគ ជ័យ នៅ កម្ពុជា »។

លោក  បា៉ាត ់ ចណំន  សា្ថាបនកិ  

កេមុហ៊នុ   ស៊ភូើអេប  តចិណឡូ-ូ 
ជី ភីអិលសុី  បានកត់ សមា្គាល់  
ថា ក្នងុ មយួ រយៈ ចងុ កេយ នេះ 
រដា្ឋា ភិបាល បាន យក ចិត្ត ទុក ដាក់ 
យ៉ាងខ្លាំង ក្នុង ការ ជំរុញ កម្ពុជា 
ឱេយ កា្លាយ ជា រដា្ឋា ភិបាល ឌីជីថល 
និង ពលរដ្ឋ ឌីជីថល  ។ 

លោក និយយ ថា ៖« ការ លើក -  
ទកឹ ចតិ្ត របស ់រដា្ឋា ភបិាល នងឹ ជយួ  
យើង ដំណើរ ការ អាជីវកម្ម លូត- 
លាស ់បាន រហស័  ហើយ វសិយ័ 
ឯកជន នឹង កាន់ តេ មាន ជំនឿ- 
ចិត្ត ដើមេបី បន្ត បេសកកម្ម របស់ 
ខ្លួន ក្នុង ការ អភិវឌេឍធុរកិច្ច ឌីជី - 

ថល ថេម ទៀត »។
លោក  ចំណន ជឿ ថា ការ- 

សហការ គា្នា រវង រដ្ឋ នងិ ឯកជន 
ពិត ជា មាន សារៈសំខន់ ខ្លាំង ក្នុង  
ការ ជរំញុ កណំើន  សេដ្ឋ កចិ្ច ជាត ិ
ឱេយ រីក ចមេើន ក្នុង បរិបទ  ឧសេសា - 
ហកម្ម ឌីជី ថល ៤.០  នេះ ។ ការ- 
បេើ បេស ់ឧសេសាហកម្ម ឌជី ីថល 
៤.០  ក្នងុ អាជវី កម្ម នងឹ ជរំញុកណំើន  
សេដ្ឋ កចិ្ច ជាត ិលឿន ជាង ឧសេសា-
ហកម្ម ធុនធ្ងន់ ទៅ ទៀត  ហើយ 
ការ អភិវឌេឍ ធុរកិច្ច ឌីជីថល នឹង 
ជរំញុ ផលតិ ផល ជាត ិទៅ ទផីេសារ 
អន្តរជាតិ កាន់ តេ ចេើន ៕ LA

ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ   ពាណិជ្ជ កម្ម ទ្វេភាគី កម្ពុជា 
ឥណ្ឌា  ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ មាន ទឹក បេក់ 
ជាង ១៩០ លាន ដុលា្លារ ធា្លាក់ ចុះ ជាង  
២៥  ភាគ រយ បើ ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៩ 
ខណៈ បច្ចបុេបន្ន  កម្ពជុា កពំងុ ធ្វើ ការ សកិេសា  
វយ តម្លេ ព ីលទ្ធ ភាព ជាក ់ស្តេង (Fea-
sibility Study) ក្នងុ ការ រៀបច ំឱេយ មាន 
កចិ្ច ពេម ពេៀង ពាណជិ្ជ កម្ម សេរ ីទ្វេ ភាគ ី
កម្ពុជា-ឥណ្ឌា។

ទិន្នន័យ កេសួង ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា   
ឱេយ ដងឹ ថា ទនំាក ់ទនំង ពាណជិ្ជកម្មទ្វេ-  
ភាគ ីកម្ពជុា នងិ ឥណ្ឌា ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ 
មាន តម្លេ សរបុ  ១៩០,១៣ លានដលុា្លារ  
ធា្លាក ់ ២៥,៨១ ភាគ រយ  ព ី ២៥៦,២៦ 
លាន ដលុា្លារ  ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៩។ ក្នងុ នោះ 
ការ នាំ ចេញ ទំនិញ ពី កម្ពុជា  ទៅ ឥណ្ឌា 
មាន តម្លេ ៦១,៣៦ លាន ដលុា្លារ  ធា្លាក-់ 
ចុះ ៥,១២ ភាគ រយ ពី ចំនួន ៦៤,៦៧ 
លាន ដលុា្លារ នងិ ការ នា ំទនំញិ  ព ីឥណ្ឌា 
មក   កម្ពជុា មាន តម្លេ  ១២៨,៧៧ លាន 
ដុលា្លារ  ធា្លាក់ ចុះ ៣២,៩៧ ភាគ រយ ពី 
ចំនួន ១៩១,៥៩ លាន ដុលា្លារ ។

លោក ប៉េន សុវិជាតិ អ្នក នាំ ពាកេយ 
កេសួង ពាណិជ្ជកម្ម បាន បេប់ ភ្នំពេញ- 
ប៉ុស្តិ៍  កាល ពី ថ្ងេ ទី ២៥ ខេ កុម្ភៈថា មុន 
ពេល មាន វបិត្ត ិនេ ការ ឆ្លង រាល ដាល ជងំ ឺ 

កូវីដ ១៩ ការ ធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វេភាគី 
កម្ពុជា  និង ឥណ្ឌា  បាន កើន ឡើង ជា- 
បន្ត បនា្ទាប់  ដោយ  ឥណ្ឌា  គឺ ជា ទីផេសារ ដ៏ 
មាន  សកា្ដានុ ពល មួយ សមេប់ កម្ពុជា 
ពេះ ឥណ្ឌា ជា បេទេស ធ ំមាន បេជាជន  
ចេើន  និង មាន កមា្លាំង ទិញ សកម្មខ្លាំង  
ហើយ តមេវូ ការ ផលតិ ផល របស ់ឥណ្ឌា   
ក៏ សេប នឹង អ្វី ដេល  កម្ពុជា អាច ផលិត 
បាន ផង ដេរ ។  លោក បន្ត ថា ភាគ ចេើន 
នេ ការ ដោះ ដរូ ពាណជិ្ជកម្ម រវង បេទេស  
ទាំង ២ គឺ ជា ទំនិញ បេើ បេស់ ផលិត- 
ផល កសកិម្ម ឧសេសាហ កម្ម ធនុ សេល 
និង  សេវ កម្ម បច្ចេក  វិទេយា មួយ ចំនួន ។

លោក បន្ថេម ថា ជា មយួ សកា្តានពុល 
ទាំង អស់ នេះ  បច្ចុបេបន្ន កម្ពុជា ក៏ បាន 
និង  កំពុង ធ្វើ ការ សិកេសា វយ តម្លេ លទ្ធ - 
ភាព  ជាក់ ស្តេង ក្នុង ការ រៀប ចំ ឱេយ មាន 
កចិ្ច  ពេម ពេៀង ពាណជិ្ជ កម្ម សេរ ីទ្វេភាគ ី
(FTA) ជា មួយ  ឥណ្ឌា ផង ដេរ ។ កិច្ច- 
ការ នេះ បាន រៀបច ំធ្វើ ឡើង ដោយ មាន 
កចិ្ច សហការ ជា ដេគ ូជាមយួ វទិេយាសា្ថាន 
សេវជេវ ឯករាជេយ «ERIA»។ លោក 
ថ្លេង  ថា៖ « ជា ក្តី រំពឹង ទុក  ទំនាក់ទំនង 
ដេល កាន់ តេ ជិត ស្និទ្ធ  នឹង នាំ មក នូវ 
បេយោជន៍ ទាំង វិស័យ ពាណិជ្ជ កម្ម 
ទនំញិ សេវ កម្ម នងិ វនិយិោគ រមួ ទាងំ 
ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ផ្នេក បច្ចេក វិទេយាសមេប់ 
បេទេស កម្ពុជា » ។ 

យោង តាម កេសួង ការ បរទេស  និង 
សហ បេតិបត្តិ ការ អន្តរ ជាតិ  ពាណិជ្ជ - 
កម្ម ទ្វេភាគី កម្ពុជា- ឥណ្ឌា បាន កើន  ពី  
២០៥ លាន ដុលា្លារនៅ  ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៨ 
ដល់  ចំនួន ២៥៥ លាន ដុលា្លារ ក្នុង ឆ្នាំ 
២០១៩។

កាល ព ីថ្ងេ ទ ី១៨ ខេ មករា ក្នងុ ជនំបួ 
ជា មយួ  លោក សេ ីDevyani Uttam-
khobragade ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទតូ ថ្ម ីឥណ្ឌា 
បេចាំ នៅ កម្ពុជា លោក ហ៊ុន សេន នា- 
យក រដ្ឋមន្តេី កម្ពុជាបាន ស្នើ ឱេយ ឥណ្ឌា 
ពិនិតេយ លទ្ធភាព ធ្វើ កិច្ច ពេម ពេៀង ពា-
ណជិ្ជ កម្ម សេរី ជាមួយ នឹងកម្ពជុា ដើមេបី 
ពងេីក  ការ វិនិ យោគ និង ពាណិជ្ជ កម្ម 

រវង  បេទេស ទាំង ២។  លោក បន្ត ថា 
គន្លឹះ ល្អ មយួ ដេល នា ំដល ់ទនំាក ់ទនំង 
ល្អ រវង បេទេស ទាងំ ២គ ឺការ ជរំញុ ការ- 
វនិយិោគ នងិ ពាណជិ្ជ កម្ម រវង បេទេស 
ទាងំ ២ឱេយ កាន ់តេ ធ ំតាម រយៈ  លទ្ធភាព 
បង្កើត កចិ្ច ពេម ពេៀង សហ បេតបិត្ត ិការ   
ពាណិជ្ជ កម្ម សេរី រវង បេទេស ទាំង២ 
ឱេយ បាន ឆប់។

យោង តាម លោក សវុជិាត ិបនា្ទាប ់ព ី
ទទួល បាន FTA ជាមួយ ចិន កាល ពី 
ឆ្នា ំ២០២០  ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២១ នេះកម្ពជុា 
រពំងឹ ថា នងឹ សមេច បាន  FTA ជា មយួ 
បេទេស កូរ៉េខង តេបូង។ កេ ពី នោះ 
កម្ពុជា ក៏ បាន និង កំពុង ធ្វើ ការ សិកេសា ពី 

លទ្ធ ភាព ក្នុង ការ បង្កើត នូវ កិច្ច ពេម- 
ពេៀង  ពាណជិ្ជ កម្ម សេរ ីជា មយួ  បេទេស 
មយួ ចនំនួ ទៀត ដចូ ជា ឥណ្ឌា អងគ់្លេស 
អាមេរកិ ជប៉នុ នងិ សហភាព សេដ្ឋកចិ្ច 
អឺរ៉ុប-អាសុី (EAEU) ជា ដើម។

អន ុបេធាន សភា ពាណជិ្ជកម្ម កម្ពជុា 
លោក លឹម ហេង កាល ពី ខេ មករា 
បាន បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ ថា ពាណិជ្ជកម្ម 
ទ្វេភាគី កម្ពុជា និង ឥណ្ឌា   នៅ មិន ទាន់ 
ធំ  ទេ ហេតុ នេះ បើ  មាន កិច្ច ពេម ពេៀង 
ពាណិជ្ជកម្ម សេរី ទ្វេ ភាគី  វ នឹង ធ្វើ ឱេយ 
កម្ពជុា ទទលួ បាន អត្ថ បេយោជន ៍ចេើន 
ពេះ ឥណ្ឌា ជា បេទេស ធ ំ មាន បេជាជន  
ចេើន និង មាន  បច្ចេក វិទេយា រីក ចមេើន។

លោក ថ្លេង ថា៖ « នៅ ពេល មាន  FTA 
វ  នងឹ មនិ តេមឹ តេ អាច ធ្វើ ឱេយ មាន លហំរូ 
ពាណជិ្ជ កម្ម រវង បេទេស ទាងំ ២  កើន 
នោះ  ទេ ប៉ុន្តេ វ ក៏ នឹង កា្លាយ ជា ឱកាស 
សមេប់ កម្ពុជា ក្នុង ការ ទាក់ ទាញ វិនិ-
យោ គិន បរទេស ឱេយ ចូល មក បណ្តាក់- 
ទនុ នៅ កម្ពជុា  ដើមេប ីផលតិ ផលតិ ផល 
ដេល មាន តមេូវ ការ ខ្ពស់ នៅ  ឥណ្ឌា»។ 

ការ ធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម អន្តរ ជាតិ របស់ 
កម្ពជុា  ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ មាន តម្លេ សរបុ 
៣៥ ៨០៥,៨៥ លាន ដលុា្លារ កើន ឡើង 
២,៥២ ភាគ រយ ធៀប នងឹ ឆ្នា ំ២០១៩។ 
នេះ បើ យោង តាម ទិន្ន ន័យ ពី  កេសួង 
ពាណិជ្ជកម្ម៕

ក្សួង លើក ទឹក ចិត្ត ឱ្យ អ្នក ធុរកិច្ច ថ្ម ីឌីជីថល មក ចុះ បញ្ជ ីអាជា្ញាប័ណ្ណឱ្យ បាន ច្ើន 

ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វភ្ាគី កម្ពជុា-ឥណ្ឌា ធ្លាក់ ចុះ ជាង ២៥ ភាគ រយ 

 ម៉ាសី៊ន កំព៊ង លើកទូក៊ងតឺន័រ ដាក់ លើ រថយន្ត នៅ កំពង់ ផេកេង៊ ពេះសីហន៊។ ហេង ជីវ័ន
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ការនំាចេញរបស់វៀតណាមទៅ
អូស្តេលីមានសម្ទះុខ្លាងំក្នងុខេមករា

ទកី្រងុ ហាណយូៈ  ស្ថតិរិបស ់
អគ្គនាយក ដ្ឋានគយ  វៀតណាម 
បង្ហាញ ថា  ការ នា ំចៃញ ទៅកាន ់
បៃទៃស អសូៃ្តាល ីរបស ់វៀតណាម  
កើន ឡើង ៦២,០៨ ភាគរយ ក្នងុ 
ខៃ មករា  ធៀប នឹង រយៈពៃល  
ដូច គ្នា កាល ពី ឆ្នាំ មុន។ 

 បៃក់ ចំណូល ពី ពាណិជ្ជកម្ម 
ទ្វៃភាគី  រវាង វៀតណាម  និង 
អូស្តៃលី   តៃូវ បាន ពៃយាករ មាន 
ជិត  ៨៧៣ លាន ដុលា្លារ  ដៃល 
មាន កណំើន  ៣៩,៩២ ភាគរយ 
ក្នុងរយ ៈពៃលដ ូច គ្នា នៃះ ។  

 កៃ ព ីការ នា ំចៃញ ទរូសព័្ទ ដៃ  
ផលិត ផល ជា ចៃើន តៃូវ បាន នាំ 
ចៃញ  កើន ឡើង  ចៃើន កាល ព ីខៃ 
មុនទៅ អូស្តៃលី។ 

ការ នាចំៃញ អាហារ សមុទៃ បាន  
កើន  ឡើង  ១០៦,០៩   ភាគរយ   
ឈើ និង ផលិត ផល ឈើ កើន 
ឡើង ៦៩,៩៥ ភាគរយ  តុក្កតា 
និង គៃឿង បនា្លាស់ កើន ឡើង 
២១៨,១១  ភាគរយ  ផលតិផល   
វាយនភណ្ឌ កើន ឡើង ៦២,៧២ 
ភាគរយ សៃបៃក ជើង  កើន ឡើង 
៧២,៤៧  ភាគរយ  ខៃសៃភ្លើង  និង 
ខៃសៃកាប  កើន ឡើង ៣២៩, ៦៨ 
ភាគរយ   ផលតិផល បា្លាស្ទកិ កើន  
ជា ង ៩០០ ភាគរយ   ផលតិ ផល  
កសិកម្ម និងបន្លៃ កើន ឡើង 
៣៧, ១៦ ភាគរយ។ 

អឡំងុ ពៃល ចលូ ឆ្នា ំកន្លងទៅ 
នៃះ ទំនិញ វៀតណាម  សមៃប់ 
លក់ ក្នុង ឱកាស ឈប់ សមៃក 
តៃវូ បាន លក ់ដច ់នៅ ផៃសារ ទនំើប  
ក្នុងតំបន់ អាសុី និងផៃសារ ទំនើប 
ដទៃ ក្នុង បៃទៃស អូស្តៃលី។ 

ទោះបី ជា ទីផៃសារ  អូសៃ្តាលី  កាត់-  
បន្ថយ ការ នាំ ចូល ពី ក្នុង ទីផៃសារ 

សកលលោក តៃមឹ ៥,១៤ ភាគរយ 
កាល ព ីឆ្នា២ំ០២០  ការនាចំៃញ 
ពី បៃទៃស វៀតណាម  ទៅកាន់ 
អសូៃ្តាល ីនៅតៃ កើន ឡើង ២,៦៥  
ភាគរយ។ 

ការយិាលយ័  ពាណជិ្ជកម្ម របស ់ 
បៃទៃស វៀតណាម  ក្នងុ បៃទៃស 
អូសៃ្តាលី បាន តាម ដន  យា៉ាង   ដិត- 
ដល់   លើ  ផៃន ការជំរុញ សៃដ្ឋកិច្ច  
ឱៃយ  ងើប ឡើង វញិរបស ់រដ្ឋាភបិាល  
អូសៃ្តាលី ផ្អៃក តាម តមៃូវការ  នៃ 
អាជវីកម្ម បៃជាជន អសូៃ្តាល ី ក្នងុ 
បរបិទ នៃ ភាព តានតងឹ ពាណជិ្ជកម្ម 
ដើមៃបីភា្ជាប់  ពាណិជ្ជកម្ម  និង  
លើក កម្ពស់ ការនាំចៃញ។ 

 កៃសងួ ឧសៃសាហកម្ម នងិ ពាណ-ិ
ជ្ជកម្ម វៀតណាម  បាន ឱៃយ ដងឹ ថា  
កៃ ពី ការ តាំង ពិព័រណ៍ ទំនិញ 
វៀតណាម អន្តរជាត ិតាម អនឡាញ  
ឆ្នា ំ២០២១  នងឹ តៃវូ ធ្វើ ឡើង ក្នងុ 
បៃទៃស អសូ្តៃល ីក្នងុ ឆ្នា ំនៃះ  មាន   
ពៃតឹ្តកិារណ ៍លើកកម្ពស ់ជា ចៃើន   
នឹង តៃូវ រៀបចំ ឡើង ដោយ  ការិ-
យាលយ័    ពាណជិ្ជកម្ម វៀតណាម   
ក្នុង បៃទៃស អូស្តៃលី រាល់ខៃ។ 

សកម្មភាព ទាងំ នៃះ  មាន គោល- 
បំណង លើក កម្ពស់ សមាគម អា-
ជវីកម្ម  ក្នងុ បៃទៃស អសូៃ្តាល ីនងិ   
លើក ស្ទួយ អាជីវកម្ម អូសៃ្តាលី  
នងិ  សហគៃស វៀតណាម នៅ 
កៃ បៃទៃស ដើមៃប ីកា្លាយ ជា អ្នក- 
ចៃកចាយ ផលិត ផល វៀតណាម ។ 

ការយិាល័យ ពាណិជ្ជកម្ម របស ់
បៃទៃស វៀតណាម  ក ៏នងឹ  លើក- 
កម្ពស ់ការ បៃើបៃស ់ផលតិផល 
កសិកម្ម ពី បៃទៃស វៀតណាម 
នៅ ក្នងុ បៃទៃស អសូ្តៃល ីតាមរយៈ  
សកម្មភាព លើក កម្ពស  ់ដៃល  បាន 
ដក់ ចៃញ  ៕ VNS-ANN/RR

តពីទំព័រ១...សមៃប់ ការ ពងៃីក 
អាជីវ កម្ម របស់ ពួកគៃ ។

កាល ពី ថ្ងៃ ទី២៤ ខៃ កុម្ភៈ កន្លង មក 
លោក រ័ត្ន សុវណ្ណនរៈ អគ្គនាយក តៃតួ- 
ពិនិតៃយនៃ ធនាគរជាតិ នៃ កម្ពុជា  បាន 
ចលូរមួ ចុះ ហត្ថលៃខា លើ អនសុៃសរណៈ 
យោគយល់ គ្នាជាមួយសាជីវកម្ម ហិ-
រញ្ញវ ត្ថ ុអន្តរជាត ិ ក្នងុ ការ អនវុត្ត គមៃង 
ស្តីពី  «ការ អភិវឌៃឍ ទីផៃសារ ខៃសៃ ចង្វាក់ 
ផ្គត់ផ្គង់ ហិរញ្ញវត្ថុ» ដើមៃបី គំទៃ រាជ រដ្ឋា-
ភបិាល កម្ពជុា ក្នងុ ការជរំញុ ការអភវិឌៃឍ  
វិស័យ ឯកជន។ 

 សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ាន របស ់NBC 
បាន ឱៃយដងឹ ថា៖«ដោយ ទទលួ សា្គាល ់ព ី
សារៈ សខំាន ់នៃ សហ គៃស ធនុតចូ នងិ  
មធៃយម ក្នុង ការ ចូលរួម ជំរុញ កំណើន 
សៃដ្ឋកចិ្ច ជាត ិ គមៃង នៃះមាន ទសិដៅ  
សៃបគ្នា ទៅ នឹង សកម្មភាព អាទិភាព 
នៃ យុទ្ធសាសៃ្ត ជាតិ ស្តីពី បរិយាប័ន្ន ហិ-

រញ្ញ វត្ថុ ឆ្នាំ២០១៩- ២០២៥  ក្នុង ការ លើក  
កម្ពស់ ផលិត ផល ឥណទាន សមៃប់ 
សហគៃស ធុនតូច  និង មធៃយម»។ 

NBC បន្ត ថា៖ «លទ្ធផល នៃ គមៃង 
នៃះ នងឹ កា្លាយ ទៅ ជា ឯកសារ ចង្អលុ ផ្លវូ 
សមៃប់ ការរៀប ចំគោល នយោបាយ  
នងិ អភវិឌៃឍ បៃពន័្ធ អៃកឡូសូុ ីហរិញ្ញបៃប-
ទាន ធនុតចូ នងិ មធៃយម នៅ កម្ពជុា  តាមរយៈ 
ការ ពងៃឹង ការ គំទៃ ផ្នៃក បទបៃបញ្ញត្តិ  ការ - 
បង្កើន ចណំៃះដងឹ នងិ ការ អនវុត្ត ទផីៃសារ 
និង ការរៀប ចំបៃព័ន្ធ អៃកូឡូសុី ដៃល 
មាន លក្ខណៈ អំណោយ ផល »។

 លោក តៃ  តាងំប ៉ បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉ុស្ដិ៍ថា  ទោះ បីជា បៃទៃសកម្ពុជា មាន 
គៃឹះសា្ថាន  ហរិញ្ញវត្ថ ុជាចៃើន ក ៏ដោយ  ក ៏ 
លទ្ធភាព ទទលួ បាន ហរិញ្ញបៃបទាននានា   
សមៃប ់SME ក្នងុ សៃកុ នៅមាន កមៃតិ 
នៅ ឡើយ  ដោយ សារតៃ ការផ្ដោត លើ 
ទៃពៃយ ដក ់ធានា ដៃល តមៃវូ  ដោយ គៃឹះ-

សា្ថាន ទាំង នោះ បាន កា្លាយ ជា  ឧបសគ្គ 
រារាងំ លទ្ធភាព ពកួគៃ ក្នងុ ការ ទទលួ បាន  
មលូ នធិ ិកានត់ៃ ចៃើន សមៃប ់ការ ពងៃកី    
អាជីវ កម្ម របស់ ពួកគៃ ។ 

 លោក ថ្លៃង ថា ៖«យើង សា្វាគមន ៍ ដៃគ ូ
អភវិឌៃឍន ៍ នងិ អង្គការ អន្តរ ជាត ិណា មយួ   
ដៃល ជួយSMEក្នុង សៃុក របស់ យើង  
ជា ពសិៃស ទាកទ់ង នងឹ ការ ផ្ដល់ មលូ នធិិ   
ដោយ សារតៃ  SMEs  ភាគចៃើន របស ់
យើង ទទួល បាន ថវិកា នៅ មាន កមៃិត 
តចិតចួ នៅឡើយ ដៃល ជា លទ្ធផល នៃ 
ការ  តមៃវូ ឱៃយ មាន ទៃពៃយ ធានា ដើមៃបី ទទលួ  
បាន មូល និធិ កាន់តៃ ចៃើន ពី ធនាគរ  
ឬ គៃឹះ សា្ថាន មីកៃូ ហិរញ្ញ វត្ថុ»។ 

 លោក   លើកឡើង ថា៖«ខ្ញុំ សងៃឃឹម ថា 
ដោយ មាន កិច្ចសហ បៃតិបត្តិការ រវាង  
ធនាគរ កណា្ដាល  នងិ IFC វា នងឹ កា្លាយ  
ជា ពៃតឹ្តកិារណ ៍ដ ៏សខំាន ់ថ្មមីយួ ក្នងុ ការ 
កំណត់ លក្ខខណ្ឌ តមៃូវ ងយ សៃួល 
សមៃបS់MEs  របស ់យើង អាច ទទលួ  
បាន មូល និធិ កាន់តៃ ចៃើន»។

បច្ចុបៃបន្ន  រដ្ឋា ភិបាល  កំពុង ធ្វើ កិច្ច 
ខតិខ ំបៃងឹ បៃង ដើមៃប ីគទំៃ SMEs  នៅ 
ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា តាមរយៈ ធនាគរ 
សហគៃស ធុនតូច  និង មធៃយម កម្ពុជា  
(SME Bank)  ដោយ មាន ដើមទុន 
វិនយិោគបន្តបនា្ទាប ់បៃមាណ ១៥០ លាន  
ដលុា្លារ ដើមៃបី ផ្ដល ់ កម្ច ីអតៃ ការ បៃក ់ទាប  
ដល ់វសិយ័ SME នៅ ក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា ។  
ទោះយា៉ាងណា  លោក តៃ តាងំប ៉ បាន 

បញ្ជាក់ ថា  ការផ្ដោត ការ យក ចិត្ត ទុក- 
ដក ់ ដៃល មាន មលូដ្ឋាន លើ ទៃពៃយ ដក ់
ធានា   នៅតៃ ជា ឧបសគ្គ  មួយ  សមៃប់  
SMEក្នងុការទទលួបាន មលូនធិ ិកានត់ៃ 
ចៃើន ពីធនាគរ ៖ «  SMEរបស់ យើង 
នៅតៃ មាន ការ ពបិាក  ក្នងុ ការ ទទលួ បាន  
កម្ចពី ីធនាគរ  SME Bank  ដោយ សារ  
ពកួគៃ ទាមទារ ទៃពៃយ ដក ់ធានា សមៃប់  
ការ វាយតម្លៃ កម្ចី »៕ LA

ធូ វិរៈ 

ភ្នំព្រញៈ អាកាសយានដ្ឋាន 
អន្តរជាតិ ខៃត្ត  ពៃះសីហន  ុ  មាន 
លទ្ធភាព  តភា្ជាប់ ការ ហោះ ហើរ 
ទៅ កាន ់ទ្វ ីប អរឺ៉បុ នងិ តបំន ់មជៃឈិម-
បូពា៌ា  បនា្ទាប់ ពី ការ ពងៃីក ផ្លូវ រត់  
សមៃប ់យន្ត ហោះ ខា្នាតធ ំ ចុះ ចត  
នងិ តៃៀម ហោះ ឡើង បាន   ប ញ្ចប ់
កាលពី  ដំណាច់ ឆ្នាំ ២០២០កន្លង-   
មក  ដៃល បើក ឱកាស កាន់តៃ 
ទលំូទលូា យ សមៃប ់ទាក់ ទាញ  
ភ្ញៀវទៃសចរ  និង អ្នក វិនិយោគ 
ទៅកាន់ ខៃត្តតំបន់ សមុទៃ នៃះ ។  

លោក ខៃក នរិន្ទ ដ នាយក 
ផ្នៃក ទរូ គមនាគមន ៍នងិ ទនំាក-់ 
ទនំង   សាធារណៈ កៃមុ ហ៊នុ Cam-
bodia Airports បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ២៥ ខៃ 
កមុ្ភៈ ថា ការ ពងៃកី ផ្លវូ រត ់ នៃ អាកាស 
យានដ្ឋាន អន្តរជាតិ ខៃត្ត ពៃះ- 
សហីន ុព ីបៃវៃង ២ ៥៥០ ម៉ៃតៃ 
ទៅ ៣ ៣០០ម៉ៃតៃ នៃះ នឹង 
អនុញ្ញាត ឱៃយ យន្តហោះ ខា្នាត ធំ 
បៃភៃទ Airbus A350 និង 
Boeing B777 អាច ហោះហើរ 
និង ចុះចត បាន។ លោកបន្តថា 
ការ បញ្ចប់  ការ ពងៃីក ផ្លូវ រត់ នៃះ  
គ ឺសៃប គ្នា នងឹ ការ កៃ លម្អ កន្លៃង 
ទទួល ភ្ញៀវ ខណៈ ការ បំពាក ់  
ភ្លើង ឱៃយ សញ្ញា យន្តហោះ ក៏តៃូវ 
បាន បំពាក់ ផង ដៃរ ។ 

លោក បាន ថ្លៃង ថា ៖« ការ ធ្វើ 
ឱៃយ បៃសើរ ឡើង នៃ ហៃដ្ឋា រចនា- 
សម្ព័ន្ធ ពៃលាន យន្តហោះ នៃះ  
គ ឺ រចួ រាល ់ហើយ  ដៃល អនញុ្ញាត 

ឱៃយ ពៃលាន យន្តហោះ ពៃះសហីន ុ
អាច តភា្ជាប ់ទៅ កាន ់ទសិដៅ នានា  
នៃ ទ្វបី អរឺ៉បុ នងិ សហភាព អារា៉ាប។់  
នៃះ  បង្ហាញ អំពី ការ អភិវឌៃឍ នៃ  
តំបន់ ឆ្នៃរ របស់  កម្ពុជា ផង ដៃរ»។

អភបិាល ខៃត្ត ពៃះសីហន ុលោក 
គួច ចំរើន បាន ឱៃយ ដឹង ថា ពៃលាន  
យន្ដ   ខៃត្ត ពៃះសហីន ុ ជា ពៃលាន  
យន្ដហោះ ដៃល មាន  បៃវៃង ផ្លូវ 
រត់ វៃង មួយ របស់ កម្ពុជា។

លោក  និយាយ   ថា៖ «វា នឹង 
ជួយ ទាក់ ទាញ ការ វនិិយោគ នងិ  
ការ អភិវឌៃឍ នៅ ក្នុង ខៃត្ត នៃះ 
បន្ថៃម ទៀត»។ 

បើ តាម លោក សុិន ចាន់- 
សៃរើ វតុា្ថា អ្នក នា ំពាកៃយ រដ្ឋ លៃខា-
ធិការ ដ្ឋាន អាកាសចរ សីុវិល ផ្លវូ-  
រត ់របស ់ពៃលាន យន្ត ហោះ នៃះ 

នងឹ ពងៃកី រហតូ ដល ់៣ ៣០០ 
ម៉ៃតៃ ដៃល មាន សមត្ថភាព ទទលួ   
យន្តហោះ  ចត ចំនួន១៣គៃឿង  
នៅ ក្នុង ដំណាក់ កាល ទី១ និង 
១៩គៃឿង ក្នងុ ដណំាក ់កាល ទ២ី ។ 
ដំណាក់ កាល ដំបូង គឺ ស្ថិត ក្នុង  
ផៃនការ សមៃប់  ឆ្នាំ ២០២០ 
ដល់ឆ្នាំ ២០៣០។

លោក បានបន្តថា ៖«ការ ពងៃីក  
ផ្លវូ រត ់នៃះ នងឹ អាច ទទលួ សា្វាគមន ៍
អ្នក ដណំើរ ចនំនួ៣,៦ លាននាក ់
នៅ ដំណាក់ កាល ដំបូង ហើយ 
កើន ដល៥់លាន នាក ់ក្នងុ ដណំាក-់  
កាល ទី២ តៃឹម ឆ្នាំ២០៤០»។ 

ការ រតឹ បន្តងឹ ការ ធ្វើ ដណំើរ លើ 
ពិភពលោក និង ការ រឹត បន្តឹង 
លក្ខ ខណ្ឌ តមៃូវ ចូល បៃទៃស 
កម្ពុជា ដៃល កំពុង តៃ អនុវត្ត ជា 

ធរមាន ( ពសិៃស មកព ីបៃទៃស 
ចនិ )បាន ប៉ះ ពាល ់យា៉ាង ខា្លាងំ  ដល ់ 
អ្នក ដណំើរ តាម ផ្លវូ អាកាស ឆ្លង- 
កាត ់ពៃលាន យន្តហោះ អន្តរជាត ិ 
ទាងំ៣នៅ បៃទៃស កម្ពជុា ធា្លាក ់ចុះ  
បៃមាណ ៨១,៣  ភាគរយ ក្នុង 
រយៈពៃល ពៃញ ១ ឆ្នា ំ២០២០ ។  
បើតាម លោក នរិន្ទ ដ។

កាល ព ីឆ្នា២ំ០១៩ ចនំនួ អ្នក-  
ដំណើរ ឆ្លង កាត់ ពៃលាន យន្ត- 
ហោះ អន្តរជាតិ កម្ពុជា មាន   ជិត 
១១,៦ លាន នាក ់ក្នងុ នោះ ជាង 
៦លាន នាក់ នៅ ពៃលាន យន្ត- 
ហោះ អន្តរជាត ិភ្នពំៃញ នងិ ៣,៩ 
លាន នាក ់នៅ ពៃលាន យន្តហោះ  
អន្តរជាត ិសៀមរាបនងិ១,៦ លាន  
នាកន់ៅ ពៃលាន យន្តហោះ   ខៃត្ត  
ពៃះសីហនុ៕ LA

វិស័យឯកជនរំពឹងលើភាពជាដេគូ...

អាកាសយានដ្ឋានខេត្តពេះសីហនុបញ្ចប់ការ-
ពងេកីសមត្ថភាពអាចភា្ជាប់តំបន់អឺរុ៉បនងិមជេឈិមបូព៌ា

ទិដ្ឋភាពដ៏ទូលាយ ន្រ ផ្លវូ យន្តហោះ រត់ ព្រល ចុះ ចត និង ត្រៀម ហោះឡើង  នៅ អាកាសយានដ្ឋាន ខ្រត្តព្រះសីហនុ។ រូបថត សហ ការើ

លោក ត្រ តំាងប៉  ប្រធានសម្ពន័្ធសមាគមសហគ្រស ធុនតូច និង មធ្រយម កម្ពជុា   ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន



វីងត្រូវបានទទួលស្គាល់សម្រប់ការប្ត្រជ្ញាចិត្តចំពោះនិយោជិតនៅឆ្នាំ២០២០

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃសុកៃ ទី២៦ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១www.postkhmer.com១០

 ការទទួលខុសត្រូវសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុនwww.postkhmer.com/ប៉ុស្តិ៍-ហ្វ័រឃើស

 ធនាគារ ឯកទេស វី ង តេវូបានទទួល 
រង្វាន  ់ជា អន្តរជាតិ សមេប់ ការយកចិត្ត- 
ទុកដាក់រ បស់ ខ្លនួ ចំពោះ បុគ្គលិក ក្នងុ 
អំឡុង ពេល ជំងឺ រាតតេបាត កូ វីដ ១៩ ។ 

 ធនាគារ ឯកទៃស វី ង ( ខៃ ម បូ ឌា ) 
លីមីត ធី ត  តៃវូបាន ទទួលស្គាល់  ជា- 
មួយ នឹង ពានរង្វាន់ ចំនួន៣សមៃប់ 
ការប្តៃជា្ញាចិត្ត របស់ខ្លនួ ចំពោះ និយោ-
ជិត នៅ ឆ្នា២ំ០២០ ខណៈពៃល មាន 
បញ្ហា បៃឈម នៃ ជំងឺ រាតតៃបាត ។  ការ-
ទទួលស្គាល់ ទំាងនៃះបង្ហាញ ពី ការ-
ខិតខំ បៃងឹបៃង ឥតឈប់ឈរ របស់ វី ង 
ដើមៃបី ជំរុញឱៃយមាន បរិ យាកាស ការងរ 
ល្អ បៃសើរ សមៃប់ បុគ្គលិក ទំាងអស់ 
ទោះ ក្នងុ កាលៈទៃសៈ ណាក៏ដោយ ។ 

 លោក ឡៅ សៀង ហៃ នាយក គៃប់-
គៃង  ធនធានមនុសៃស នៃ ធនាគារ ឯក-
ទៃសវី ង  បានមានបៃសសន៍ថា ៖         
« សុវត្ថភិាព   របស់ បុគ្គ លិ ក គឺជា អាទិភាព 
សំខាន  ់របស់ យើង ។ ខណៈពៃលដៃល 
ឆ្នា ំ២០២០ យើង បាន បៃឈម នូវ បញ្ហា 
ជាចៃើន ពី ផលប៉ះពាល់ អវិជ្ជមាន នៃ 
ជំងឺ រាតតៃបាត នៃះ  យើង ក៏បាន ដាក់ 
ចៃញ នូវ វិធានការជាចៃើន ដើមៃបី ធានា 
ថា  និយោជិត របស់ យើង អាច បំពៃញ 
ភារកិច្ច រប ស់ ពួកគៃ បៃកប ដោយ 
សុវត្ថភិាព  និង ស្ថរិភាព » ។ 

 នៅក្នងុ ការទទួលស្គាល់ ការខិតខំ 
បៃឹងបៃង ទំាងនៃះ វី ង បានទទួល 
ពានរង្វាន់ « ស្លាក យីហោ និយោជក 
ឆ្នើម នៅ កម្ពជុា ឆ្នា២ំ០២០» ក្នងុ កម្មវិធី 
បៃគល់ រង្វាន់ ស្លាក យីហោ និយោជក 
លើក ទី ១៤ ដៃល រៀបចំ ដោយ វិទៃយា-
ស្ថាន  Employer Branding Institute 
នៃ World HRD Congress & Stars 

of the Industry Group ។ 
 វី ង ក៏ តៃវូបានគៃទទួលស្គាល់ ផងដៃរ 

ជាមួយនឹង ពានរង្វាន់ ស្លាក យីហោ 
និយោជក ឆ្នើម អាសីុ (Asia’s Best 
Employer Brand award)  ក្នងុ ពិធី 
ដៃល បាន រៀបចំឡើង ដោយ ស្ថាប័ន 
World HRD Congress កាលពី ខៃ 
តុលា  ឆ្នាមុំន។  

 កាលពីពៃលថ្មីៗ  នៃះ  វី ង តៃវូ បានផ្តល់ 
កិត្តយិស ជាមួយ ពានរង្វាន់ « កៃមុហុ៊ន 
ល្អ បំផុត របស់ បៃទៃស កម្ពជុា  ដើមៃបី 
ធ្វើការ នៅ អាសីុ » ដោយ HR Asia 
2020 សមៃប់ ការប្តៃជា្ញាចិត្ត របស់ 
ពួកគៃ ចំពោះ និយោជិត ។ នៅក្នុង 
ពៃតឹ្តកិារណ៍ នៃះ  វី ង រួមជាមួយ សៃ ល- 
កាត តៃវូបាន ផ្តល់ជូន ដោយ ទសៃសនា វ ដ្ត ី
Asia HR ដៃលជា ទសៃសនា វ ដ្ត ីមួយ 
ឈានមុខ នៅក្នងុ ឧសៃសាហ កម្មនៃះ ។ 
ពានរង្វាន់ នៃះ គៃបដណ្តប់ ដល់ បៃទៃស 
ចិន ហុងកុង ឥណ្ឌនូៃសីុ មា៉ាឡៃសីុ 
ហ្វលីីពីន សិង្ហ បុរី កូរ៉ៃខាងតៃបូង ថៃ ចិន 
(តៃវ៉ាន់)វៀតណាម  និង មជៃឈិមបូពា៌ា។ 

 ចាប់តាំងពី ឆ្នាំមុន មក ដោយ អនុ-
លោម ទៅតាម កិច្ចខិតខំ បៃឹងបៃង 
របស់រាជ រដា្ឋាភិបាល  ដើមៃបី បៃយុទ្ធ- 
បៃឆំងនឹង ការរីក រាលដាល នៃ កូ វីដ- 

១៩ នៅ បៃទៃស កម្ពុជា  បុគ្គ-
លិក វី ង តៃូវបាន លើកទឹកចិត្ត 
ឱៃយធ្វើ ការ ពី ផ្ទះ ដើមៃបី រកៃសា 
គមា្លាត សង្គម នៅក្នុង ការិ-
យាល័យ ។ សមៃប់ ការងរ 
នៅក្នុង ការិយា ល័យ វី ង ផ្តល់ 
មា៉ាស់ និង អាល់កុល ដោយ 
ឥតគិតថ្លៃ ហើយ បាន អនុវត្ត 
ការ តៃួត ពិនិតៃយ សុខភាព 
ជាបៃចំា  និង ការស្ទង់មតិ 
បៃចាំថ្ងៃ ដៃល តៃូវបាន អនុវត្ត 
តាំង ពី ឆ្នាំមុន រហូតដល់ 
បច្ចុបៃបន្ន ។ 

 កៃពី វិធានការដៃល ទាក់-
ទង ទៅនឹង កូ វីដ ១៩ វី ង ក៏ 
បាន បន្ត វិនិយោគ ជា បន្ត-
បនា្ទាប់ ក្នងុការ អភិវឌៃឍ សមត្ថ-
ភាព របស់ បុគ្គលិក ផងដៃរ ។ 

 ក្នងុ រយៈពៃល តៃ១ ឆ្នា ំបុ៉ណ្ណោះ វី ង 
បាន ចំណាយ ពៃល ជាង ២ ០០០ ម៉ាង 
ក្នងុការ បណ្តះុបណា្តាល ជំនាញ ដល់ 
បុគ្គលិក ទំាង ចាស់ និង ថ្ម ី។ និយោជិត 
មា្នាក់ៗ តៃវូបាន លើកទឹកចិត្ត ឱៃយចូល រួម 
វគ្គ បណ្តះុបណា្តាល តាម បៃព័ន្ធ អីុន-
ធឺណិត ដៃល រួមមាន វគ្គ សិកៃសា ផៃសៃងៗ  
អំពី ការងរ បៃចំាថ្ងៃ  និង ការអភិវឌៃឍ ខ្លនួ 

រយៈពៃល វៃង ។ ជា រៀងរាល់ឆ្នា ំ វី ង 
បង្កើត ឱកាស សមៃប់ សិសៃស និសៃសិត 
មកពី ស្ថាប័ន ផៃសៃងៗ ដើមៃបី ចុះ កម្មសិកៃសា 
និង ទទួល បាន នូវ បទពិសោធដ៏ មាន 
តម្លៃ ។  ជា លទ្ធផល នៃ បរិយាកាស 
ការងរ  ដ៏ ល្អ នៃ វី ង ៧៦% នៃ អ្នក ហាត់- 
ការ ជាមួយ វី ង បានកា្លាយជា បុគ្គលិក 
ពៃញ ម៉ាង នៅ ក្នងុ  ឆ្នា២ំ០២០ ។ 

 លោក មា៉ា នូ រា៉ា ចាន់ អគ្គនាយក នៃ 
ធនាគារ ឯកទៃសវី ង  បាន មានបៃស- 
សន៍ថា ៖« វី ង តៃងតៃ ប្តៃជា្ញា ផ្តល់ជូន 
បុគ្គលិក នូវ បទពិសោធល្អ បំផុត 
នៅទីនៃះ  តាមរយៈ ការយកចិត្តទុក - 
ដាក់ និង បណ្តះុបណា្តាល សមត្ថភាព    
ដ ល់ ពួកគៃ ។ យើង តៃងតៃ ផ្តោតលើ 
ការផ្តល់ ឱៃយ និយោជិត នូវ ឱកាស ដៃល 
ផ្តល់នូវ ផលបៃយោជន៍ សមៃប់ ពួកគៃ 
អាជីវកម្ម និង សហគមន៍ ទំាងមូល » ។ 

 ការយកចិត្តទុកដាក់ ចំពោះ សហ-
គមន៍ បាន ស្ថិតនៅ ក្នុងការ តំាងចិត្ត 
របស់ វី ង ជានិច្ច តាមរយៈ ការដឹកនំា 
បុគ្គលិក ឱៃយ ចូលរួម ក្នុង សកម្មភាព 
ការទទួល ខុសតៃវូ សង្គម ជាចៃើន ។ 

 កាលពី ឆ្នាំមុន វី ង បាន សមៃប- 
សមៃលួ ការ រៃអង្គាសបៃក់ សមៃប់ 
អ្នករត់ មូ៉តូ កង់ បី និង ម គ្គុ ទៃ្ទ សក៍ 
ទៃសចរណ៍  ដៃល រង ប៉ះពាល់ ដោយ    
កូ វីដ ១៩ បៃមូល ថវិកា ជួយ ដល់ មន្ទរី-
ពៃទៃយ កុមារ អង្គរ នៅ ខៃត្តសៀមរាប 
សងសង់ ផ្លូវ នៅ កំពង់ស្ពឺ  ឧបត្ថម្ភ   
គំាទៃ ដល់ ពលករ ចំណាកសៃកុ កម្ពជុា 
នៅ បៃទៃស កូរ៉ៃខាងតៃបូង រៀបចំ  កម្មវិធី 
បរិចា្ចាគ ឈាម របស់ បុគ្គលិក ។ 

 វី ង ក៏បាន សហការ ជាមួយ អង្គ-
ការ ស្នាមញញឹម កម្ពជុា ដើមៃបី ផ្តល់ 
ការវះកាត់ ដោយ ឥតគិតថ្លៃ ដល់ 
អ្នកជំងឺ  ដៃលមាន បញ្ហា ពិការភាព 
មុខមាត់ ពី កំណើត ការបរិចា្ចាគ 
កំុពៃយូទ័រ យួរដៃ  និង សមា្ភារ ផៃសៃងៗ 
ដើមៃបី ជួយ ដល់ កុមារ ដៃល កំពុង 
រស់នៅ មជៃឈមណ្ឌល រកៃសា កុមារ កៃមុ 
ជំនំុ ដំណឹង ល្អ ពោរពៃញ កម្ពុជា 
(FGACCCC) នៅក្នងុ ខៃត្តកំពង់ស្ព ឺ
គំាទៃ គំនិត ផ្តចួផ្តើម របស់ រាជរដា្ឋា-
ភិបាល កម្ពជុា  ក្នងុ ការទិញ វ៉ាក់សំង 
កូ វីដ ១៩ ។ 

 វី ង ក៏ បមៃើសៃវ ផ្តល់ មូលនិធិ 
គំាពារ សង្គម ដល់ បៃជាជន កៃកីៃ 
ដៃលជា ផ្នៃក មួយ នៃ គំនិត ផ្តចួផ្តើម 
របស់ រដា្ឋាភិបាល កម្ពជុា តាមរយៈ 
កៃសួង សង្គមកិច្ច  អតីតយុទ្ធជន  
និង យុវនីតិ សមៃបទា ផងដៃរ ៕  

 លោក ម៉ានូ រា៉ាចាន់ (រូបកណ្តាល) កាត់ខេសេបូនៅក្នងុពិធីសម្ពោធផ្លវូ១ខេសេនៅក្នងុខេត្តកំពង់ស្ព។ឺ  រូបថត SUPPLIED 

ពានរង្វាន់វីងទទួលបានកាលពីខេធ្ន ូឆ្នា២ំ០២០។ 

 បុគ្គលិករបស់វីងតេងតេបានចូលរួមបរិចា្ចាគឈាមជាបេចំា។  វីងចូលរួមដំាដើមឈើដើមេបីការពារបរិស្ថាននៅខេត្តកំពង់ស្ព។ឺ  វីងតេងតេផ្តល់បទពិសោធល្អបំផុតដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លនួ។ 
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ប្រទ្រសហ្គាណាបានក្លាយជា
ប្រទ្រសដំបូងគ្រក្នងុពិភពលោក
ដ្រលទទួលបានវ៉ាក់សំាងបង្ការ
ជំងឺកូវីដ១៩តាមរយៈកម្មវិធី
COVAXរបស់អង្គករសុខភាព
ពិភពលោក(WHO)ដោយកល-
ពីថ្ង្រពុធទី២៤កុម្ភៈយន្តហោះ
មួយបានដឹកវ៉ាក់សំាងAstra-
Zenecaផលិតដោយវិទ្រយាសា្ថាន
ស្ររូ៉មឥណា្ឌាចំនួន៦០មឺុនដូស
ទៅដល់ប្រទ្រសន្រះ។
ក្នងុស្រចក្ដថី្ល្រងករណ៍រួមមួយ

UNICEFប្រចំាហ្គាណានិង
អង្កករWHOប្រចំាហ្គាណាបាន
ឱ្រយដឹងថា៖«ថ្ង្រន្រះគឺសម្គាល់
ព្រតឹ្តកិរណ៍ប្រវត្តសិាស្ត្រដ្រល
យើងបានរៀបចំផ្រនករនិងធ្វើ-
ករយ៉ាងខ្លាំង»។ ពួកគ្របាន
បន្តទៀតថា៖«ជាមួយនឹងករ-
ដឹកជញ្ជនូដូសដំបូងយើងអាច
ធ្វើបានល្អតាមករសន្រយារបស់
COVAXដើម្របីធានាថាប្រជាជន
មកពីប្រទ្រសក្រកី្រមិនត្រវូទុក-

ចោលក្នងុករប្រណំាងវ៉ាក់សំាង
សង្គ្រះជីវិតន្រះទ្រ»។
COVAX គឺជាកម្មវិធីអន្តរ-

ជាតិមួយដឹកនំាដោយភា្នាក់ងរ
ចំនួន៣គឺអង្គករសុខភាពពិភព-
លោក(WHO)អង្គករGavi
ដ្រលជាសម្ព័ន្ធភាពវ៉ាក់សំាង
មួយនិងសម្ពន័្ធភាពសម្រប់នវ-
នុវត្តន៍ករបង្ការកររីករាលដាល
ន្រជំងឺរាតត្របាត។
កម្មវិធីដ្រលមនករចូលរួមពី

ប្រទ្រសចំនួន១៩០ន្រះគឺត្រវូ-
បានបង្កើតឡើងដើម្របីធានាករ-
ច្រកចាយវ៉ាក់សំាងប្រកបដោយ
សមធម៌ដ្រលមនគោលដៅ
ចាក់វ៉ាក់សំាងជូន២០ភាគរយ
ន្រប្រជាជនក្នុងប្រទ្រសក្រីក្រ
ចំនួន៩២នៅលើពិភពលោក
ត្រមឹចុងឆ្នា២ំ០២១។បុ៉ន្ត្រមក
ដល់ព្រលន្រះពួកគ្រមនករ-
លំបាកក្នងុករបញ្ជាទិញយក
វ៉ាក់សំាងគ្រប់គ្រន់ដោយសារ
ប្រទ្រសអ្នកមនជាច្រើនបាន
ចាប់យកចំណ្រកមិនសមមត្រ
ន្រករផ្គត់ផ្គង់ដំបូងៗ ។

ប្រធានាធិបតីអាម្ររិកលោក
JoeBidenកលពីសបា្ដាហ៍មុន
បានសន្រយាថាអាម្ររិកនឹងជួយ
ឧបត្ថម្ភប្រក់ចំនួន៤ពាន់លាន
ដុលា្លារសម្រប់កម្មវិធីន្រះ បុ៉ន្ត្រ
រហូតមកដល់ព្រលន្រះអាម្ររិក
នឹងប្រទ្រសអ្នកមនផ្រស្រងទៀត
បានប្រឆំងនឹងករអំពាវនាវឱ្រយ
ផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សំាងដោយផ្ទាល់ទៅ
កន់ប្រទ្រសដ្រលត្រវូករបំផុត
ជាជាងករផ្ដល់ថវិក។
ប្រធានាធិបតីបារំាងលោក

EmmanuelMacronកល-
ពីសបា្ដាហ៍មុនបានស្នើឱ្រយសហ-
រដ្ឋអាម្ររិក អឺរុ៉ប និងប្រទ្រស
អ្នកមនផ្រស្រងទៀតគួរត្របរិចា្ចាគ
វ៉ាក់សំាងពួកគ្របច្ចបុ្របន្នពី៤ទៅ
៥ភាគរយដល់ប្រទ្រសកំពុង
អភិវឌ្រឍន៍ក្នងុករបង្ហាញសុឆន្ទៈ
និងករប្ត្រជា្ញាចិត្ត។
បើប្រៀបធៀបទៅនឹងតំបន់

ផ្រស្រងទៀតបណា្ដាប្រទ្រសអា-
្រហ្វកិមនភាពយឺតក្នងុករចាប់-
ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩ដោយ
មនត្រប្រទ្រសមួយចំនួនតូច

បុ៉ណ្ណោះដ្រលបានចាប់ផ្ដើម
យុទ្ធនាករចាក់វ៉ាក់សំាង។
ប្រទ្រសហ្គាណាដ្រលមន

ប្រជាជន៣១លាននាក់ត្រវូ
បានជ្រើសរីសជាអ្នកទទួល
ដំបូងបនា្ទាប់ពីបានបញ្ជនូផ្រន-
ករច្រកចាយទៅឱ្រយ COVAX
ដ្រលបង្ហាញថាក្រមុបុគ្គលិក
សុខភិបាលរបស់ខ្លនួនិងឧប-
ករណ៍ខ្រស្រចង្វាក់ត្រជាក់បាន
ត្រៀមខ្លនួជាស្រចដើម្របីគំាទ្រ
ដល់ករច្រកចាយយ៉ាងឆប់-
រហ័ស។ប្រទ្រសកូតឌីវ័រនិងប្រ-
ទ្រសដទ្រទៀតក្នងុតំបន់អា្រហ្វកិ
ត្រវូបានគ្ររំពឹងថានឹងទទួលករ-
ដឹកជញ្ជនូវ៉ាក់សំាងពីCOVAX
ក្នងុព្រលឆប់ៗ ន្រះ។
សហភាពអា្រហ្វកិកំពុងជំរុញ

យុទ្ធនាករករចាក់វ៉ាក់សំាងជូន
៦០ភាគរយន្រប្រជាជន១,៣
ពាន់លាននាក់របស់ទ្វបីន្រះក្នងុ
រយៈព្រល៣ឆ្នាំខងមុខ បុ៉ន្ត្រ
ដោយសារករកើនឡើងនូវតម្រវូ-
ករជាសកលរួមជាមួយនឹងអំ-
ណាចន្រករទិញមនភាពខ្រសោយ
របស់ប្រទ្រសក្រកី្របានពន្រយារ-
ព្រលបំព្រញគោលបំណងន្រះ។
ពួកគ្របាននិយយថា ខ្លួន

បានទទួលករធានាផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់-
សំាងចំនួន៦៧០លានដូសពី
ក្រុមហុ៊នAstraZeneca
Pfizer និង Johnson&
Johnsonសម្រប់ប្រើប្រស់
នៅក្នងុសមជិកទំាង៥៥ប្រ-
ទ្រស។ទន្ទមឹនឹងន្រះដ្ររប្រទ្រស
ជាសមជិកមួយចំនួនកំពុង

ចរចាកញ្ចប់វ៉ាក់សំាងជាមួយចិន
និងរុស្រសីុ។ប្រទ្រសអាល់ហ្រស្ររី
ហ្គាបុងហ្គីណ្រទុយនីសុីបាន
ទិញយក និងអនុញ្ញាតឱ្រយប្រើ-
ប្រស់វ៉ាក់សំាងSputnikV
របស់រុស្រសីខណៈប្រទ្រសអា្រហ្វកិ
ផ្រស្រងទៀតកំពុងចរចា។រីឯប្រ-
ទ្រសអ្រហ្រសីុបវិញបានទិញយក
និងអនុញ្ញាតឱ្រយប្រើប្រស់វ៉ាក់-
សំាងSinopharmរបស់ចិន
ហើយកលពីសបា្ដាហ៍មុនចិនក៏
បានដឹកជញ្ជនូវ៉ាក់សំាងន្រះទៅ
កន់ប្រទ្រសអា្រហ្វកិមួយចំនួន
ដូចជាស្រណ្រហ្គាល់និងអ្រត្រយូពី។
រដ្ឋមន្ត្រីករបរទ្រសចិនលោក
WangYiបានសន្រយាជាមួយ
ប្រទ្រសអា្រហ្វកិជាច្រើនថាចិន
នឹងជួយផ្គត់ផ្គង់ជូនពួកគ្រ៕

បេក់សាយ

ស្រតវិមនបាននិយយ
កលពថី្ង្រអង្គារថាលោកប្រធា-
នាធិបតីអាម្ររិកចូប្រដិននិង
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអុីរា៉ាក់
Mustafaal-Kadhemiបាន
ពិភាក្រសោគា្នាអំពីករវយប្រហរ
រ៉ុក្ក្រតទៅលើសា្ថានទូតអាម្ររិក
នៅទីក្រងុបាកដាដក្នងុសបា្តាហ៍
ន្រះដោយម្រដកឹនាំទាងំ២បាន
និយយថាអ្នកដ្រលនៅពីក្រយ
ករវយប្រហរន្រះគរួត្រទទលួ-
ខុសត្រូវទាំងស្រុង។
ករសន្ទនារបស់ពួកគ្របាន

កើតឡើងត្រមឹត្របុ៉នា្មានថ្ង្រក្រយ
ពីលោកប្រដិនប្ររព្ធពិធីន្រ-

ករឡើងកន់តំណ្រងរបស់
លោកបានរយៈព្រល១ខ្រ។
ស្រចក្តីថ្ល្រងករណ៍របស់ស្រត-

វិមនបានឱ្រយដឹងថា៖«លោកប្រធា-
នាធបិតីបានអះអាងពីករគាទំ្រ
របស់អាម្ររិកចំពោះអធិបត្រយ្រយ-
ភាពនងិឯករាជ្រយរបស់ប្រទ្រសអីុរា៉ាក់
និងបានលើកសរសើរដល់ករដឹក-
នំារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី»។
កលពីថ្ង្រចន្ទ យ៉ាងហោច-

ណាស់រ៉ុក្ក្រត៣គ្រប់ ត្រូវបាន
គ្របាញ់ចូលទីតាំងសា្ថានទូត
អាម្ររិកនៅក្នុងតំបន់ Green
Zoneដ្រលមនសន្តសុិខយម-
កមយ៉ាងតងឹរឹងុនៅក្នងុរដ្ឋធានី
បាកដាដវគជឺាករវយប្រហរ
មួយដ្រលអាម្ររិកបានស្តីបន្ទាស

ទៅលើប្រទ្រសអុីរ៉ង់។
ស្រតវមិនបាននយិយដល់

ករសន្ទនារបស់ម្រដកឹនាំទាងំ-
២ថា៖«លោកប្រដនិនងិលោក
al-Kadhemiបានពភិាក្រសោអពំី
ករវយប្រហររុ៉ក្ក្រតនាព្រលថ្មីៗ 
ទៅលើបុគ្គលិកអុីរា៉ាក់និងក្រុម
ចម្រុះ និងបានឯកភាពគា្នាថា
អ្នកដ្រលទទួលខុសត្រូវចំពោះ
ករវយប្រហរនះត្រូវត្រ
ទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុង»។
«ពួកគ្របានពិភាក្រសោអំពីសារៈ-

សខំន់ន្រករឈានដល់ករព-ិ
ភាក្រសោជាយុទ្ធសាស្ត្ររវងប្រ-
ទ្រសទាងំ២នងិពង្រកឹកចិ្ចសហ-
ប្រតបិត្តិករទ្រ្វភាគីទៅលើបញ្ហា
គន្លឹះផ្រស្រងៗទៀត»។

អ្នកនាំពាក្រយក្រសួងករបរ-
ទ្រសអាម្ររិកលោក Ned
Priceបាននិយយកលពីថ្ង្រ
ចន្ទថាអាម្ររកិបានឱ្រយប្រទ្រស-
អុរីង៉់ទទលួខសុត្រវូចពំោះករ-
វយប្រហរទាំងនះ។
លោកPriceបានថ្ល្រងប្រប់

អ្នកសារព័ត៌មនថា៖«អ្វីដ្រល
យើងនឹងមិនធ្វើនះគឺចាប់ផ្តើមឬ
ក៏ប្រថុយគ្រះថា្នាក់ទៅនឹងភាព-
តានតឹងខ្លាងំឡើងដ្រលធា្លាក់ចូល
ក្នងុដ្ររបស់អុរីង៉់នងិរមួចណំ្រក
ដល់កិច្ចប្រងឹប្រងដើម្របីបង្កអស្ថរិ-
ភាពដល់អីុរា៉ាក់តទៅទៀត»។
ករវយប្រហរនះគឺជា

លើកទី៣ក្នុង១សបា្តាហ៍ដ្រល
បានយកទតីាងំករទតូយោធា

ឬពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទ្រស
ន្រះជាគោលដៅ។
ក្រមុអ្នកវភិាគនងិមន្ត្រីនៅប្រ-

ទ្រសអុរីា៉ាក់នយិយថាករវយ-
ប្រហរជាថ្មនីះក្រយពីភាព-
ស្ងប់សា្ងាត់រយៈព្រល៤ខ្របង្ហាញ
ឱ្រយឃើញថាប្រទ្រសអុីរ៉ង់និង
ក្រមុសម្ព័ន្ធមតិ្តរបសខ់្លនួបច្ចបុ្របន្ន
កពំងុបោះបងច់ោលករបន្ថយ
ភាពតានតងឹហើយខតិខបំ្រងឹ-
ប្រងយកប្រៀបលើក្រមុសត្រវូ
របស់ពួកគ្រទៅវិញ។
ករវយប្រហរទាងំនះតាម-

ធម្មតាត្រូវបានអះអាងដោយ
ក្រុមស្រមោលដ្រលទាំងមន្ត្រី
អុរីា៉ាក់នងិអាម្ររកិនយិយថាគឺ
ជាឧបសគ្គសម្រប់ក្រមុប្រឆងំ
គំាទ្រអីុរ៉ង់នៅក្នងុប្រទ្រសអីុរា៉ាក់។
ចណំ្រកប្រទ្រសអុរីង៉់វញិបាន

និយយថាខ្លួនប្រឆំងសកម្ម-
ភាពណាដ្រលធ្វើឱ្រយប៉ះពាល់
ដល់សន្តិសុខនៅក្នុងប្រទ្រស

អុីរា៉ាក់និងបានទាត់ចោលករ-
អះអាងថាខ្លនួជាប់ទាកទ់ងនងឹ
អពំើហងិ្រសោនៅក្នងុប្រទ្រសន្រះ។
លើសពីន្រះទៅទៀតនះប្រ-
ទ្រសអុីរ៉ង់បានទាមទារថាទី-
ក្រងុវ៉ាសុនីតោនគរួត្រដកទណ្ឌ-
កម្មភា្លាមៗខណៈដ្រលអាម្ររកិ
ចង់ឱ្រយខ្លនួវលិត្រឡប់ទៅរកករ-
អនុវត្តលក្ខខណ្ឌន្រកិច្ចព្រមព្រៀង
នុយក្ល្រអ៊្រររបស់ខ្លនួវិញនះ។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអុីរា៉ាក់

al-Kadhemiបានសន្រយាបញ្រឈប់
ករវយប្រហររ៉កុ្ក្រតប៉នុ្ត្រព្រយា-
យមគាទំ្រក្រមុទាងំនះដោយ
ធ្វើឱ្រយអាម្ររិកខឹងយ៉ាងខ្លាំង។
នៅខ្រតុលាអាម្ររិក បាន

គរំាមបទិសា្ថានទតូរបស់ខ្លនួនៅ
ក្នុងទីក្រុងបាកដាដប្រសិនបើ
ករវយប្រហរទំាងនះមិនត្រវូ
បានបញ្រឈប់ទ្រដូច្ន្រះហើយក្រមុ
រងឹរសូបានឯកភាពលើបទឈប់-
បាញ់មិនជាក់លាក់មួយ៕

ហ្គាណាក្លាយជាប្រទ្រសដំបូង
ទទួលវ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩តាមរយៈ
កម្មវិធីCOVAXរបស់WHO

លោកចូប្រដិននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអីុរ៉ាក់ពិភាក្រសាគ្នាអំពីករ-
វយប្រហររុ៉ក្ក្រតទៅលើសា្ថានទូតនៅទីក្រងុបាកដាដ

លោកសេីAnne-ClaireDufayតំណាងUNICEFបេចំានៅហ្គាណា(ឆ្វេង)ថ្លេងអំពីការបេគល់វ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩។AFP



ព័ត៌មានខ្លីៗ

ប្រទ្រសវ៉្រណ្រសុ៊យអ្រឡាបណ្ត្រញប្រធាន
គណៈប្រតិភូសហភាពអឺរុ៉បប្រចំាទីក្រងុ
Caracas
កាលពីថ្ងៃពុធទី២៤កុម្ភៈបៃទៃសវ៉ៃណៃសុ៊យអៃឡាបានបណ្តៃញ

បៃធានគណៈបៃតិភូសហភាពអឺរុ៉បបៃចំាទីកៃងុការ៉ាកាស(Cara-
cas)។រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងការបរទៃសវ៉ៃណៃសុ៊យអាឡាទុកពៃល៧២
ម៉ោងឱៃយលោកក្នងុការតៃឡប់ទៅបៃទៃសវិញ។
ការបណ្តៃញបៃធានគណៈបៃតិភូសហភាពលោកសៃីIsabel

BrilhantePedrosa គឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្តៃីការបរទៃស
សហភាពអឺរុ៉បបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមនៃ្តវ៉ីៃណៃសុ៊យអៃឡា
ចំនួន១៩រូបជំុវិញការរំលោភសិទ្ធិមនុសៃសនិងធ្វើប៉ះពាល់ដល់លទ្ធ-ិ
បៃជាធិបតៃយៃយ។
សហភាពអឺរុ៉ប បានទាមទារឱៃយបៃទៃសវ៉ៃណៃសុ៊យអៃឡា

ពិចារណាឡើងវិញនូវសៃចក្តីសមៃចនៃះ៕សុខស្រីលុច

អង្គការAmnestyInternationalរក-
ឃើញមានការលួចចូលប្រព័ន្ធទិន្នន័យរបស់
សកម្មជនសិទ្ធមិនុស្រសវៀតណាម
អង្គការAmnestyInternationalបានរកឃើញថាកៃមុវាយ-

បៃហារតាមបៃព័ន្ធអីុនធឺណិតOceanLotusបានលួចចូលបៃព័ន្ធ
ទិន្នន័យរបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុសៃសវៀតណាម។សកម្មជនសិទ្ធិ-
មនុសៃសវៀតណាមបានលើកឡើងពីបញ្ហាសៃរីភាពនៃការបញ្ចៃញ
មតិនៅក្នងុបៃទៃសវៀតណាមដៃលគៃប់គៃងដោយរបបកុម្មយុ-
នីស្ត។
កៃមុសិទ្ធិមនុសៃសបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី២៤កុម្ភៈថាសន្តសុិខ

របស់អង្គការAmnestyInternationalបានរកឃើញភ័ស្តតុាងនៃ-
ការបុ៉នប៉ងលួចចូលមើលអីុមៃលដៃលផ្ញើទៅអ្នកបៃឆំាង២នក់។
អ្នកទំាង២ដៃលតៃវូបានគៃលួចតាមដានមានមា្នាក់នៅហ្វលីីពីន
និងមា្នាក់ទៀតនៅបៃទៃសអាល្លម៉ឺង់។
គួរបញ្ជាក់ផងដៃរថាកាលពីខៃមករសហភាពអឺរុ៉បបានលើក-

ឡើងពីការថ្កោលទោសចំពោះការបង្កៃបអ្នកបៃឆំាង និងការកើន-
ឡើងនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុសៃសនៅវៀតណាម៕សុខស្រលុីច

សហរដ្ឋអាម្ររិកឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រមុ-
ប្រកឹ្រសាសិទ្ធមិនុស្រសអង្គការសហប្រជាជាតិ
រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងការបរទៃសអាមៃរិកលោកAnthonyBlinken

កាលពីថ្ងៃពុធទី២៤កុម្ភៈបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមៃរិកនឹងឈរ-
ឈ្មោះបោះឆ្នាតអាសនៈមួយនៃកៃមុបៃកឹៃសាសិទ្ធមិនុសៃសអង្គការ
សហបៃជាជាតិ(UNHCR)៣ឆា្នាំបន្ទាប់អតីតបៃធានធិបតី
DonaldTrumpដកខ្លនួចៃញ។
«ខ្ញុំមានសៃចក្ដីរីករយធ្វើបៃកាសថាសហរដ្ឋអាមៃរិកនឹង

ឈរឈ្មោះបោះឆ្នាតកៃុមបៃឹកៃសាសិទ្ធិមនុសៃសសមៃប់អាណត្តិ
២០២២-២៤»លោកBlinkenបាននយិាយបៃបនៃះហើយបន្ត
ទៀតថា៖ «យើងស្នើសុំការគាំទៃពីរដ្ឋជាសមាជិកអង្គការ
សហបៃជាជាតិក្នុងគោលបំណងរបស់យើងដើមៃបីតៃឡប់ទៅរក
អាសនៈក្នុងអង្គការនៃះ»៕សុខវ្រងឈាង

អូស្ត្រលីអនុម័តច្របាប់ដ្រលឱ្រយក្រមុហុ៊នGoogle
និងFacebookបង់ថ្ល្រឱ្រយព័ត៌មានហើយ
ចៃបាប់ថ្មីរបស់អូស្តៃលីដៃលតមៃូវឱៃយកៃុមហ៊ុនGoogleនិង

Facebookបង់ថ្លៃសមៃប់មាតិកាព័ត៌មានតៃូវបានអនុម័ត
និងតៃៀមចូលជាធរមានហើយនៅរង់ចំាអ្នកជំនញចៃបាប់ចាត់-
ចៃងធ្វើកិច្ចពៃមពៃៀងជាមួយកៃុមហ៊ុនឌីជីថលដ៏ធំ១នៃះសិន
ប៉ុណ្ណោះ។
កាលពីថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ កន្លងទៅសភាបានអនុម័តការ-

ធ្វើវិសោធនកម្មចុងកៃយទៅលើចៃបាប់ស្ដីអំពីកូដបៃព័ន្ធ-
ផៃសព្វផៃសាយព័ត៌មានដៃលទើបឯកភាពពីសំណាក់ភាគីកៃុមហ៊ុន
Facebookហើយ។ជាថ្នូរ Facebookក៏បានយល់ពៃមដក
បមៃមដៃលមិនឱៃយបៃជាជនអូស្តៃលីចូលមើលនិងចៃករំលៃក
ព័ត៌មានចៃញវិញ៕សៅសម្ភស្រស

សៅសម្ភស្រស

រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងការបរទៃសឥណ្ឌូនៃសុី
បានឱៃយដងឹកាលពីថ្ងៃពធុថាបៃទៃសឥណ្ឌ-ូ
នៃសុីកំពុងពិភាកៃសាយា៉ោងជិតស្និទ្ធជាមួយ
ភាគីយោធាមីយា៉ោន់មា៉ោនិងតំណាងរដា្ឋាភិ-
បាលជាប់ឆ្នាតក្នុងគោលបំណងបញ្ចប់
វបិត្តិជុវំញិរដ្ឋបៃហារយោធាកាលពថី្ងៃទី១
ខៃកុម្ភៈមក។
បៃទៃសឥណ្ឌូនៃសុីបានដឹកនំបៃទៃស

ជាសមាជកិក្នងុសមាគមបៃជាជាតិអាសុ-ី
អាគ្នៃយ៍(អាស៊ាន)ក្នងុកិច្ចខិតខំបៃងឹបៃង
ដើមៃបីជួយដោះសៃយបញ្ហាយោធានៅ
មីយា៉ោន់មា៉ោ។ រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងការបរទៃស
ឥណ្ឌូនៃសុីលោកសៃី RetnoMarsudi
បានជបួជាមយួរដ្ឋមនៃ្តីកៃសងួការបរទៃស
មីយា៉ោន់មា៉ោគឺលោកWunnaMaung
Lwinក្នងុកចិ្ចពភិាកៃសានៅរដ្ឋធានីបៃទៃស-
ថៃកាលពីពៃឹកថ្ងៃពុធកន្លងទៅ។
យា៉ោងណាមញិបើយោងតាមបៃភពរដា្ឋា-

ភបិាលកចិ្ចចរចានៃះគឺជា«កចិ្ចបៃជុំតៃីភាគី
រវាងរដ្ឋមនៃ្តីឥណ្ឌូនៃសុីថៃនិងមីយា៉ោន់មា៉ោ
ដៃលតៃូវបានស្នើជាលើកដំបូងដោយបៃ-
ទៃសថៃ»។ដោយឡៃកសមៃប់ព័ត៌មាន
លម្អិតពីលទ្ធផលនៃកិច្ចពិភាកៃសាមិនតៃូវ
បានចៃញផៃសាយជាសធារណៈឡើយ។
លោកសៃី Retno បានថ្លៃងទៅកាន់

អ្នកសរព័ត៌មាននៅទីកៃុងបាងកកថា
សខុមុាលភាពរបស់បៃជាជនមយីា៉ោនម់ា៉ោគឺ
ជាអាទិភាពទី១នៃកិច្ចចរចានៃះ។
កៃយកចិ្ចពភិាកៃសារវាងរដ្ឋមនៃ្តីមយីា៉ោនម់ា៉ោ

នងិសមភាគីថៃរមួមានលោកDonPra-
mudwinaiលោកសៃីRetnoបាននយិាយ
ថា៖«យើងស្នើសុំឱៃយអ្នករល់គា្នាបៃើការ-

អតធ់្មត់នងិមិនបៃើអំពើហងិៃសាដើមៃបីចៀស-
វាងការប៉ះទង្គិចនិងការបង្ហូរឈាមគា្នា»។
បើតាមបៃសសន៍លោកសៃីRetnoថា

បានពិភាកៃសានិងមានទំនក់ទំនងយា៉ោង-
ជតិស្នទិ្ធជាមយួភាគីទាងំសងខាងរមួទាងំ
សមាជកិសភាដៃលតៃវូបានគៃដកតណំៃង
ពីកៅអីសភានៅមីយា៉ោន់មា៉ោគឺPyidaung-
suHluttawផងដៃរ។
យា៉ោងណាមញិពត័ម៌ានដៃលថាឥណ្ឌនូៃ-

សុីកពំងុស្វៃងរកការគាទំៃពីបណា្តាបៃទៃស
ជាសមាជិកដទៃទៀតនៅអាស៊ានក្នុង
គោលបណំងឱៃយរបបយោធាសនៃយាឱៃយរៀប-
ចំការបោះឆ្នាតថ្មីក្នុងរយៈពៃល១ឆា្នាំ បង្ក
ឱៃយមានការខងឹសមៃបាពីបៃជាជនមយីា៉ោនម់ា៉ោ
និងបង្កឱៃយមានការបាតុកម្មតវា៉ានៅមុខ
ស្ថានទូតឥណ្ឌូនៃសុីថៃមទៀតផង។
កចិ្ចខតិខំបៃងឹបៃងរបស់ឥណ្ឌនូៃសុីបាន

បង្កើតជាមន្ទលិពីសណំាក់សកម្មជនបៃជា-
ធិបតៃយៃយមីយា៉ោន់មា៉ោនិងខា្លាចថាការចរចា
នៃះដូចឱៃយឱកាសទៅមៃដឹកនំយោធាបៃើ
វធិានសៃបចៃបាប់ដើមៃបីបង្វៃរលទ្ធផលបោះ-
ឆ្នាតឬឆ្លៀតឱកាសនៃះដើមៃបីលបុចោល
លទ្ធផលការបោះឆ្នាតខៃវិច្ឆិកា តៃម្ដង។
កៃុមសកម្មជនបានទទូចថាធ្វើយា៉ោងណា
សូមឱៃយកចិ្ចចរចារកៃសាលទ្ធផលការបោះឆ្នាត
កាលពីខៃវិច្ឆកិាឱៃយនៅដដៃល។
អ្នកនំពាកៃយកៃសួងការបរទៃសឥណ្ឌូនៃសីុ

លោកTeu-kuFaizasyahបានបៃប់កៃមុ
អ្នកយកព័ត៌មានកៃយមានបាតុកម្មនៅទូត
ឥណ្ឌូនៃសុីថា «ឥណ្ឌូនៃសុីគា្មោនភារកិច្ច
ទាល់តៃសោះក្នងុការលកូដៃឬគាទំៃដល់
ការបោះឆ្នាតថ្មីនៅបៃទៃសមីយា៉ោន់មា៉ោ»។
ដោយឡៃកលោកសៃីRetnoក៏មនិបាន

លើកឡើងពីបញ្ហានៃការបោះឆ្នាតនោះដៃរ

ប៉ុន្តៃបាននិយាយថា បៃទៃសឥណ្ឌូនៃសុី
បានសង្កត់ធ្ងនល់ើ«សរៈសខំាន់នៃដណំើរ-
ការផ្លាសប់្តរូបៃជាធបិតៃយៃយ»។លោកសៃបីាន
និយាយថា៖ «យើងតៃូវការលក្ខខណ្ឌអំ-
ណយផលមយួក្នងុទមៃង់នៃការសន្ទន
ការផៃសះផៃសាការកសងជំនឿទុកចិត្តគា្នា។
ហើយបៃទៃសឥណ្ឌូនៃសុីនឹងនៅឈរជា-
មួយបៃជាជនមីយា៉ោន់មា៉ោជានិច្ច»។
ទោះជាយា៉ោងណាក្ដីអ្នកនំពាកៃយយោធា

មយីា៉ោនម់ា៉ោលោកZawMinTunបានឱៃយ
ដងឹថាជនំបួជាមយួរដ្ឋមនៃ្តីការបរទៃសថៃ
និងឥណ្ឌូនៃសុីដំណើរការទៅល្អមៃនទៃន
និងបានបញ្ជាក់ថា៖«សមាជិកអាស៊ាន
ទាំងអស់នឹងរកៃសាគោលនយោបាយមិន
ជៃៀតជៃកជានិច្ច»។
បន្ថៃមពនីៃះអ្នកនពំាកៃយកៃសងួការបរ-

ទៃសថៃលោកTaneeSangratបានឱៃយដងឹ
ថាកិច្ចបៃជុំតៃីភាគីបានឯកភាពគា្នារៀបចំ
កចិ្ចបៃជុំជាមយួរដ្ឋមនៃ្តីការបរទៃសអាស៊ាន
កៃផ្លវូការមួយនៅក្នងុខៃសីហាឆា្នានំៃះ។
បើតាមបាងកកប៉សុ្ដិ៍រដ្ឋមនៃ្តកីារបរទៃស

និងជាអនុរដ្ឋមនៃ្តីបៃទៃសថៃលោកDon
Pramudwinaiក៏ជួបជាមួយភាគីរដ្ឋមនៃ្តី
ការបរទៃសមីយា៉ោន់មា៉ោ លោកWunna
MaungLwinដៃលជនំសួលោកសៃអី៊ងុសន
សូ៊ជី និងភាគីរដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងការបរទៃស
ឥណ្ឌូនៃសុីលោកសៃីRetnoMarsudi
ផងដៃរហើយជនំបួពភិាកៃសារនៃះតៃវូគៃរយ-
ការណ៍ថាជាការលើកឡើងអពំីរបបយោធា
ដៃលកំពុងតៃកើតឡើងនៅក្នុងបៃទៃស
មីយា៉ោន់មា៉ោ។ដោយឡៃកលោករដ្ឋមនៃ្តីការបរ-
ទៃសមីយា៉ោន់មា៉ោ តៃូវបានបាងកកប៉ុស្តិ៍រយ-
ការណថ៍ាបានជបួជាមយួនយករដ្ឋមនៃ្ត-ី
ថៃលោកPrayutChan-o-chaផងដៃរ៕

បូ៉លិសបិទផ្លវូមួយនៅក្នងុអំឡុងបាតុកម្មប្រឆំាងរដ្ឋប្រហារនៅបរិវ្រណសាកលវិទ្រយាល័យYangonUniversityកាលពីថ្ង្រទី២៥ខ្រកុម្ភៈ។AFP

ឥណ្ឌនូ្រសីុៈច្រញមុខដឹកនំាកិច្ចពិភាក្រសាជាមួយប្រទ្រស
ជិតខាងក្នងុតំបន់ទាក់ទិននឹងបញ្ហានៅមីយ៉ាន់មា៉ា
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ហុង រស្មី

ភ្នំពេញ : មិន ថា ថ្ងៃ ណា ក៏ 
ដូច ជា ថ្ងៃ ណា ទាំង នៅ ផ្ទះ   
កន្លៃង  ការងារ   សាល  កម្មវិធី 
នានា សូមៃបី តៃ ពិធី អាពាហ៍-
ពពិាហ ៍វចិតិៃករ សៃ ីគនំរូសហ-
សម័យ មក ពីទឹកដី បាត់ ដំបង 
អ្នកសៃី ខ្ចៅ ទូច  នៅតៃ  គៃង 
សម្លៀក បំពាក់ ខៀវ មួយ ឈុត   
ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ អស់  រយៈ ពៃល 
ជា ចៃើន ឆ្នាំមកហើយ  ។ 

 ម្ចៅស់ ពាន   រងា្វាន់ បៃក់  ពី កម្ម-
វិធី  បៃកួត   សា្នាដៃ គំនូរ  White  
Canvas Cambodia 2020    
ចំណង   ជើង   ថា «Family 
Flower» អ្នកសៃី ខ្ចៅ ទូច   
មិន មៃន ជា តួ អង្គ ក្នុង ភាពយន្ដ 
ហូលីវូដ  «អវតារ » ឡើយ  
ខណៈ អ្នកសៃី គៃង តៃ ឈុត 
ពណ៌  ខៀវ  ជា អាវ យឺត  ខោ ថ្នៃរ 
៥ និង កនៃសៃង រុំ   ប្លៃក ខុស ពីគៃ ។ 

ធ្លាប់ ជា នារី ដៃញម៉ូដ  ខោអាវ 
ថ្មី ៗ   តាម សម័យ កាល  អ្នក សៃី 
ខ្ចៅ ទូច សៃប់ តៃ យល់ ថា ការ 
លៃង ម៉ូដ សម្លៀក បំពាក់ ញឹក- 
ញាប ់គជឺា រឿង គរួ ឱៃយ នឿយ ហត ់ 
ក៏ ដូចជា  ខ្ជះ ខ្ជាយ ទាំង ពៃល- 
វៃលា និង លុយ កាក់ ។

វចិតិៃករ សៃ ីអាយ ុ៣៨ ឆ្នា ំរបូ 
នៃះ បាន ឱៃយ ដងឹថា ៖ « រយៈ ពៃល 
២ ឆ្នា ំចងុកៃយ នៃះ ខ្ញុ ំស្លៀក តៃ 
១ពណ៌ នោះទៃ  គឺ ពណ៌ ខៀវ។  
វា ពិត ជា មន ភាព ងាយសៃួល  
ហើយ   ខ្ញុំ យល់ថា កន្លង មក ខ្ញុំ 
មន  ភាព ខ្ជះ ខ្ជាយ ចៃើន ។ ខ្ញុំ 
ក៏ចាប់  ផ្ដើម កាត់ បន្ថយ  និង 
សមៃច ចិត្ដ បៃើ សម្លៀក បំពាក់ 

តៃ១ ពណ៌ ប៉ុណ្ណោះ» ។
 ពី កុមរភាព ម្ដាយរបស់  

អ្នកសៃី  ខ្ចៅ ទូច ចូលចិត្ដ ពណ៌ 
ខៀវ  នងិ បាន បៃប ់កនូ ថា ពណ ៌
ខៀវ  ស័ក្ដិសម នឹង សៃបៃក  កូន ។ 

សម្ដីនៃះ ដិត ដាម     អារម្មណ៍    
រហូត ដល់ ពៃល អ្នកសៃី ចូល 
រៀន  ខង គំនូរ នៅ អង្គការ ហ្វារ  
ទឹក ថា្នាំ ភាគ ចៃើន  អ្នកសៃី ចូល-
ចិត្ដ  ពណ៌ខៀវ ។  អ្នក សៃី  ខ្ចៅ 
ទូច អះ អាង ថា វា ធ្វើ ឱៃយ អ្នកសៃី 
សបៃបាយ ចិត្ដ  និង ពៃញ ចិត្ដ 
ចំពោះ  សា្នាដៃ របស់ ខ្លួន ឯង ។ 

ដើម ហៃតុ នៃការ ផ្លាស់ ប្ដូរ 
ទម្លាប់  ស្លៀក ពាក ់នៃះ ចាប ់ផ្ដើម  

នៅ ពៃល អ្នកសៃី  ស្វៃង រក ការ- 
អប់រំ ផ្លូវ ចិត្ត និង អារម្មណ៍ នៅ  
មជៃឈមណ្ឌល វិបសៃសនាកម្មដា្ឋាន 
ធម្មលដ្ឋិកា ឯ ខៃត្ដ បាត់ដំបង។

អ្នកសៃី បាន បៃប់  ភ្នំពៃញ - 
ប៉ុស្ដិ៍  ថា ៖ «ខ្ញុំ បាន ទៅ កន្លៃង 
វិបសៃសនា នៅ ភ្ន ំទៃងុមន់ ក្នងុ ខៃត្ដ    
បា ត់ ដំបង រយៈ ពៃល១០ ថ្ងៃ  ខ្ញុំ 
បាន សា្ដាប់ ពៃះ សងៃឃ   ឆ្លើយ នឹង 
សំណួរ ថា តើ សៃបង់ ចីវ រនៃះ ពៃល 
បៃើរួច តៃូវ យក ទៅ ធ្វើ អី ? ពៃះ- 
សងៃឃ មន សងៃឃ ដីកា  ថា ពៃល 
ចាស ់ទៅ គៃ យក សៃបង ់ទៅ  កាត ់
ទៃប ់ពកូ  អង្គយុ ឬ ដៃរជា សម្ភារ 
ផៃសៃង ៗ  ទាល់ តៃ អស់   »។ 

ខ្ចៅ ទចូ បាន បន្ដថា ៖ «ពៃល 
ខ្ញុំ សា្ដាប់ ទៅ វា ពិត ជា អសា្ចៅរៃយ 
ណាស់  ដោយ គៃន់តៃ សៃបង់ ១  
អាច  បៃើ បាន ជា បៃយោជន៍ 
ចៃើន យ៉ាង បៃប នៃះ ។ មើល មក 
ខ្លនួ ឯង វញិ  ខ្ញុ ំយល ់ថា ការ រស-់ 
នៅ  បៃចាំ ថ្ងៃ ពិត ជា ខ្ជះ ខ្ជាយ 
ណាស់ ។ ខ្ញុំ មើល ឃើញ ពី អត្ថ-
បៃយោជន៍ នៃការ បៃើ បៃស់ 
សម្ភារ ចៃើន យ៉ាង» ។ 

  មុន ពៃល   ចាប់ ផ្ដើម មន ការ- 
កៃ បៃ ខ្លួន ឯង អ្នក សៃី យល់- 
ឃើញ ថា ទោះបីជា  ផ្លាស់ ប្ដូរ 
សម្លៀកបំពាក់ ថ្មី ញឹក ញយ  
ប៉នុណា តៃ ចតិ្ដ មនសុៃស  មនិ បៃ-

បៃួល ថ្មី ទៅ តាម ឡើយ ។  ទោះ 
ខតិ  ខ ំផត ់មៃសៅ យ៉ាង ណា ក ៏នៅ 
តៃ កើត ទកុ្ខ ហើយ បៃះ ដងូ ក ៏មនិ 
បាន ធូរ សៃល ឡើយ ។ 

អ្នកសៃី បាន បញ្ជាក់ថា ៖ 
«មិន  មៃន មន ន័យ ថា ការ- 
ស្លៀកពាក ់ខោអាវតៃមយួ ធ្វើ ឱៃយ 
ធូរ សៃល ចិត្ដ នោះទៃ ។ តៃ វា 
បាន កាត់ បន្ថយ ខ្លះ នូវ ភាព- 
ស្មុគសា្មាញ ខង កៃ»។ 

វចិតិៃករ  គនំរូ សហសមយ័ របូ 
នៃះ  សមៃច ចតិ្ដ ជមៃុះ សម្លៀក-
បំពាក់ របស់ ខ្លួន ទាំងអស់ និង 
ផ្ដើម វៃច ខ្ចប ់ទកុ ដាក ់យ៉ាង សា្អាត 
និង ធ្វើការ បរិចា្ចៅគ ។

អ្នកសៃ ីបន្ថៃមថា៖ « សល ់ខោ- 
អាវ ខ្លះ ខ្ញុំ កាត់ ច្នៃ ជា របស់ របរ 
បៃើ បៃស់ ផៃសៃង ៗ  ទៀត ដូចជា 
រូប  ចម្លាក់ ជាដើម ។ ខ្ញុ ំពិត ជា ឆ្ងល់ 
ខ្លួន  ឯង ហៃតុ អ្វី ក៏ មន សម្ភារ អី 
ចៃើន ម្លៃ៉ះ ហើយ ហៃតុ អ្វី ពៃល 
ទិញ អត់ បាន គិត សោះ អ៊ីចឹង» ។ 

ជាមយួ ជមៃើស ខោអាវ ពណ ៌
ខៀវ តៃ ៣ ឈតុ  សមៃប ់ ផ្លាស-់ 
ប្ដរូ បៃចាថំ្ងៃ ខ្ចៅ ទចូ  អះអាងថា 
ទាំង សា្វាមី និង កូន   គោរព តាម 
ការ សមៃច ចិត្ដ របស់ អ្នកសៃី ។ 

យ៉ាងណាមិញ  អ្នកសៃី ខ្ចៅ  
ទូច  ក៏ គិត ដល់ ការ ស្លៀក ពាក់ 
ពៃល  ចូល រួម កម្មវិធី មួយ ចំនួន  
ដចូជា មង្គលការ  ជាដើម  ដោយ 
បារម្ភថា  មិន  គាប់ ភ្នៃក ឬ តៃូវ 
ម្ចៅស់ ដើម ការ បៃកៃ បៃកាន់  ។ 

អ្នកសៃ ីលើក ឡើង ថា ៖ « ប៉នុ្ដៃ 
ជា ទទូៅ មតិ្ដភក្ដ ិខ្ញុ ំ ពកួគាត ់មនិ 
បៃកៃ បៃកាន់ អី ដៃរ។ ចំពោះ 
កម្មវិធី ធំ ដុំ អី ខ្ញុំ បៃហៃល ជា មិន 
ហ៊ាន ចូល ចិត្ដ ទៃ ហើយ ក៏ មិន 
ចង់ ផ្លាស់ ប្ដូរ ការ ស្លៀក ពាក់ 
របស់ ខ្លួន ឯង ដៃរ »។

កតា្ដា នៃះ បាន ជរំញុ ឱៃយ វចិតិៃ-
ករ គំនូរ សហសម័យ បង្កើត 
សា្នាដៃ របស់ ខ្លួន កៃម ចំណង 
ជើង ថា «What do I need 
to be me?» នងិ បាន ចលូរមួ 
ក្នុង ការ តាំង បងា្ហាញ នូវ ពិព័រណ ៍ 
« សៃី ២០២១ » ។ 

វចិតិៃករ សៃ ីសហសមយ័  ខ្ចៅ  
ទូច បាន ចង់ បងា្ហាញ ពី ការ ផ្លាស់- 
ប្ដូរ លើ របៀប នៃការ ស្លៀក ពាក់ 
ឱៃយ សម សៃប ទៅ តាម ចំណូល-
ចិត្ដ បៃះដូង  និង មន អត្ថ- 
បៃយោជន៍ ចំពោះ ខ្លួន ឯង ៕

រាល់សកម្មភាព បេចាំ ថ្ងេ មិនថា កាលៈទេសៈណា អ្នកសេី ខ្ចៅ ទូច   តេង តេ គេង សម្លៀក បំពាក់ ពណ៌ ខៀវ ជានិច្ច ។ រូបថត សហ ការី

វិចិតេករ សេី  ខ្ចៅ ទូច និង ស្វាមី ដេល មិនទោមនសេស នឹង ជមេើស ស្លៀក ពាក់ រ បស់ អ្នកសេី  ។ រូបថត សហ ការី ស្នាដេគំនូរ  ខ្ចៅ ទូច  ភាគ ចេើន ពោរពេញទៅ ដោយពណ៌ ខៀវ ដេលធ្វើឱេយអ្នកសេី រីករាយ ។ រូបថត សហ ការី

វិចិត្រករស្រីគំនូរសហសម័យជ្រើសរើសសម្លៀកបំពាក់ពណ៌
ខៀវរាល់ថ្ង្រគ្រប់ព្រលវ្រលាគ្រប់ទីកន្ល្រងត្រមឹត្រ៣កំប្ល្រគត់



ក្រុងម្រលប៊ន : ចៀម ព្រៃ ១ ក្រៃបាល 
ដ្រៃល ត្រៃវូបាន ប្រៃទះ ឃើញ ត្រៃច ់ចរ ក្នងុ 
ព្រៃ  ន្រៃ ប្រៃទ្រៃស អូស្ដ្រៃលី ត្រៃូវ បាន ចាប់ 
កោររោម ដ ៏ក្រៃស ទ់ម្ងន ់៣៥ គឡីកូ្រៃម  
ក្រៃយ ពី ស្ថិត នៅ ឯកោ ៥ ឆ្នាំ ។ 

ដោយ ពិបាក នឹង រោម ខ្លួន ដ៏ ក្រៃស់  
និង  ធ្ងន់  ដោយជាប់ទំាង ភក់ ជា ច្រៃើន ឆ្នា ំ
បាររ៉្រៃក ត្រៃវូបាន ប្រៃទះ ឃើញ ក្នងុ ព្រៃ ន្រៃ 
រដ្ឋ វិកតូរៀ  និង ត្រៃូវ បាន នាំ មក មជ្រៃឈ-
មណ្ឌល សង្គ្រៃះ សត្វ ភាគ ខាង ជើង 
ក្រៃុង ម្រៃលប៊ន ។

ផាម អាហុើន ស្ថាបនិក  Edgar's 
Mission Farm Sanctuary បាន 
ថ្ល្រៃង ថា ៖ « ខ្ញុ ំមនិ ជឿ ថា វា ជា សត្វ ចៀម 
ដ្រៃល អាច រស់ នៅ ក្រៃម ស្ថានភាព 
ទ្រៃទម្ងន់ រោម ដ៏ ក្រៃស់ ន្រៃះ ឡើយ »។ 

អាហុើន បាន បា៉ាន ់ប្រៃមាណ ថា រោម 
ដ៏គួរ ឱ្រៃយ ខា្លាច របស់ វា ត្រៃូវបាន ទុក ដុះ 
តាម ធម្មជាតិ ដោយ គ្មាន នរណា កាត់ 
កោរ អស់ រយៈ ព្រៃល ៥ ឆ្នាំ ។ 

លោក និយាយ ថា ៖ « ខ្ញុំគិត ថា គត់  
[ចៀម ឈ្មាល ] គ្រៃន់ត្រៃជា ចៀម តូច 
ដ ៏ច្រៃឡមឺ ១ក្រៃបាល ដ្រៃល រត ់ល្រៃង ដោយ 
មិន ត្រៃឡប់ ចូល មកក្នុងកសិដ្ឋាន វិញ 
ប៉ុណ្ណោះ »។ 

ចៀម ដ្រៃល អត់ កោរ រោម ពិបាក ទាំង  

ការ ដើរ ក្រៃម ទម្ងន ់ជា ច្រៃើន គឡីកូ្រៃម  
ហើយ ព្រៃល អត់ កោរ រោម យា៉ាង តិច ឱ្រៃយ 
បាន ម្ដង ក្នុង ១ឆ្នាំ  ចៀម ភាគ ច្រៃើន  
អាច មិន រស់ នៅ ក្នុង ព្រៃ យូរ នោះទ្រៃ 
ជាពិស្រៃស ទឹកដី អូស្ដ្រៃលី ដ្រៃល ស្ងួត 
និង ក្ដខា្លាំង នា រដូវ ប្រៃំង ។ 

ទោះបជីា  បាររ៉្រៃក មាន រោម ដ ៏ក្រៃស ់
ឃ្មឹក យា៉ាង ណា ក៏ដោយ ក៏ វា នៅ មិន 
ទាន ់ផ្ដ ួល កណំតត់្រៃ ពភិព លោក ចាស ់
របស់ អតីត ចៀម ឈ្មាះ គ្រៃីស ដ្រៃល 
ឡើង ទពំរ័ មខុ កាស្រៃត  ព្រៃល វា ត្រៃវូបាន 
កោរ រោម ទម្ងន់ រហូត ដល់ ៤១ គីឡូ-

ក្រៃម  ក្នុង ឆ្នាំ  ២០១៥ ។ 
ការ ប្រៃ កាយ ឱ្រៃយ  បាររ៉្រៃក ពី ចៀម 

ចម្ល្រៃក មក ជា ចៀម គួរ ឱ្រៃយ ស្រៃឡាញ់  ក៏ 
បាន ផ្ដល់ ពន្លឺ ជីវិត ថ្មី  និង ទទួល បាន 
ភាព ល្រៃបី ល្រៃបាញ ជាមួយ អ្នក ទស្រៃសនាលើ   
TikTok រាប់ លាន ដង ៕ AFP/HR

ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំ្រញៈ បើ តាម ប្រៃព្រៃណ ីខ្ម្រៃរ   
ជា    រៀង  រាល់  ឆ្នាំ  ត្រៃង មាន ការ- 
ផ្រៃសាយ  ពី ដំណើរ យាង  ចុះ  របស់ 
ទ្រៃព  ធតីា នមីយួៗ   ប្រៃចា ំឆ្នា ំតាម 
ថ្ង្រៃ  ទាំង៧ ខណៈ  ទ្រៃពធីតា  ទាំង    
នោះ  គ ឺជា បតុ្រៃធតីា  របស ់កបលិ   
មហា ព្រៃហ្ម តាម ក្រៃបនួ ន្រៃ សង្រៃ្កាន្ត 
របស ់ ខ្ម្រៃរ ដោយ  មាន គោល- 
បំណង      ចង់  បញ្ជ្រៃប   ការ យល់- 
ដឹង   ពី វប្រៃបធម៌  និង អបអរ សទរ 
បុណ្រៃយ    ប្រៃព្រៃណី ខ្ម្រៃរ ឆ្នាំ ថ្មី   ។ ន្រៃះ 

ជា  លើក ទី ២  ហើយ ន្រៃ ការ- 
ប្រៃកួត  ជ្រៃើស  រើស ធីតា  ឯក-  
សង្ក្រៃន្ត ឆ្នាំ ២០២១ ដ្រៃល 
រៀបចំ  ដោយ ក្រៃុម ហ៊ុន ហា្វាន់- 
អ្រៃន ធើធិនមិន   និង  មាន ការ- 
គំទ  ្រៃ ពី ក្រៃសួង   វប្រៃប ធម៌  និង-    
វិចិត ្រៃ     សិល្រៃបៈ  និង ក្រៃសួង  ព័ត៌ - 
មាន ខណៈ ព្រៃល ន្រៃះ ជិត  រក- 
ឃើញ    ជយលាភី ន្រៃ ធីតា ឯក  
ប្រៃចាំ  ឆ្នាំ ថ្មី ន្រៃះ ហើយ  ។

បើ តាម ស្រៃចក្តី ប្រៃកាស ក្នុង 
គ្រៃហទំព័រ ផ្លូវការ ន្រៃ ក្រៃុម ហ៊ុន  
ហា្វាន់ អ្រៃនធើធិនមិន    បាន ឱ្រៃយ 

ដឹង  ថា៖ «តំណាងឱ្រៃយ ក្រៃុម ការ- 
ងារ  ធីតា សង្ក្រៃន្ត  រដូវកាលទី២ 
សូម  អបអរ សទរ ប្រៃក្ខភាព  
២៣រូប  ចុង ក្រៃយ  ដ្រៃល  បាន 
ពនិ្ទខុ្ព សជ់ាង គ្រៃ កា ល ពវីគ្គទ១ី 
ដ្រៃល  ផុត  កំណត់ កាល  ពី ថ្ង្រៃទី 
២០ ខ្រៃកុម្ភៈ ឆ ្នា ំ ២០២១ កន្លង 
មក ន្រៃះ ។  បង ប្អូន    អាច បោះ-  
ឆ្នាត  ជនូ ប្រៃក្ខ ភាព ដ្រៃលបងប្អនូ 
ព្រៃញ ចិត្ត គិត  ថា  គត់នឹ ង ឆ្លង 
ទៅកាន់ វគ្គផា្ដច់ព្រៃ័ត្រៃ  និង មាន 
ឱកាស  ទទួល បាន ពាន   រងា្វាន់  
ប្រៃជា ប្រៃយិភាព។  ក្នងុ ចណំម  

ប្រៃក្ខ  ភាព ទាំង ២៣រូប ន្រៃះ គឺ 
មាន  ត្រៃ ប្រៃក្ខភាពចំនួន ១២រូប 
ប៉ុណ្ណោះ  នឹងឆ្លង ទៅ  វគ្គប ន្ត !  
ការ  ផ្ដល ់ពនិ្ទ ុវគ្គទ១ី នងឹផ្អ្រៃក  លើ 
ទី ១-វគ្គ សមា្ភាស ន៍ពី ក្រៃមុ គណៈ- 
កម្មកា រ ៧០% (នងឹ ចាកផ់្រៃសាយ 
ជូនបងប្អូន ទស្រៃសនានៅរៀង- 
រាល់ ថ្ង្រៃ    សុក្រៃ  ចាប់ពីម៉ាង៨យប់  
នៅ  លើកញ្ចក់ ទូរ ទស្រៃសន៍ជាតិ- 
កម្ពុជា  និងគ្រៃហ ទំព័រ ហ្វ្រៃស-  
បុ៊ក ផ្លូវ ការ  Fun Entertain-
ment)។ ទី ២.ការ បោះ ឆ្នាត  
៣០ %  (១ Like = ១ពនិ្ទ,ុ  ១   
Share = ២ពិន្ទុ,១ Com-
ment = ១ ពិន្ទុ )»។ 

បើ តាម អ្នក នាង សំណាង 
ពុទា្ធានី ដ្រៃល ជា បុគ្គលិក  ផ្ន្រៃក-  
ទំនាក់ ទំនង សធារណៈ  និង 
សមា  ជិក ន្រៃ  គណៈ  កម្មការ   ប្រៃ- 
កួត  ជ្រៃើស រើសធីតា  ឯក សង្ក្រៃន្ត 
លើក ទ១ី នៅ ឆ្នា ំ ២០២០ ធា្លាប ់
បង្ហើបឱ្រៃយ ដងឹព ីគោល បណំង    ថា 
ការ រៀបចំ ន្រៃះ មាន គោល-    

បំណង  ធំ  ២យា៉ាង  ។ ទី ១ ដើម្រៃបី 
ចូលរួម អបអរ សទរ ពិធី បុណ្រៃយ 
ចលូ ឆ្នា ំប្រៃព្រៃណ ីជាត ិខ្ម្រៃរ  ដ្រៃល    
ខតិ ជតិចលូ  មក ដល ់ ។ ទ ី២ ចង ់  
បញ្ជ្រៃប  បន្ថ្រៃម   ពី ការ    យល់  ដឹង 
អំព ី វប្រៃបធម៌  ទៅ ដល់ កូន ខ្ម្រៃរ-  
ជំនាន់  ក្រៃយ ឱ្រៃយ បាន  យល់ ។  
តា ម  ប្រៃព្រៃណី ខ្ម្រៃរ   ជា   រៀង  រាល់  
ឆ្នាំ  ត្រៃង  ផ្រៃសាយ  ពី ដំណើ រ   យាង-   
ចុះ   ន្រៃទ្រៃព ធីតា នីមួយៗ   ប្រៃចាំ 
ឆ្នាំ តាម  ថ្ង្រៃ ទាំង ៧ ខណៈ ទ្រៃព- 
ធីតា ទាំង    នោះ គឺជា បុត្រៃ ធីតា   
របស់ កបិល     មហា ព្រៃហ្ម ។ 

  អ្នក   នាង ពុទា្ធានី បន្ត  ឱ្រៃយ  ដឹង   
ថា កា រ ជ្រៃើសរើស ន្រៃះមាន   ៣  
ដំណាក់កាល     ។  ដំបូង        ជម្រៃុះ   - 
ចំនួន  ច្រៃើន  រូប      ខណៈ បនា្ទាប់គឺ   
ចម្រៃញ ់   យក  ជាង ១០ រូប  និង  
ជា    ចុង ក្រៃយ      មាន ២ វគ្គ គឺ វគ្គ- 
ដបំងូ   ត្រៃវូ   ចម្រៃញ ់យក៧របូ      ជា  
តំណាង     បុត្រៃ  ធីតា  ទាំង ៧អង្គ 
របស់កបិលមហាព្រៃហ្ម  និង  វគ្គ- 
ចុង   ក្រៃយ  សម្រៃំង  យក ទ្រៃព- 

ធីតា   ឯក ប្រៃចាំ  ឆ្នាំ ។  
ប្រៃក្ខនារើ ជាប់  ក្នុង ការ ប្រៃកួត 

ជ្រៃើស រើសធីតា ឯក សង្រៃ្កាន្ត- 
២០២១ ក្រៃុមហ៊ុន  ហ្វឺសយ ូ - 
ណា ណ្រៃតវើក អ្រៃន  ធើ  ធិនមុិន  
នឹង   ជូន  ពាន   សម្រៃប់ ធីតា ឯក  - 
សង្រៃ្កាន្ត ។    ជយ លាភ ីល្រៃ ខ ១  
ពាន  អម ដោយ វិញ្ញា បន  បត្រៃ 
នងិ  ថវកិាចនំនួ ៣ ០០០ ដលុា្លារ 
ជយ លាភី  ល្រៃខ២ ពានអម-  
ដោយ    វិញ្ញា  បន បត្រៃ និង ថវិកា 
ចំនួន ២ ០០០ដុលា្លារ ជយ- 
លាភី ល្រៃខ ៣ ពានអម   ដោយ 
វិញ្ញា បនបត្រៃ និង ថវិកា ចំនួន  
១ ៥០០ដលុា្លារ។  ឯ ជយ  លាភ ី
ល្រៃខ   ៤- ៥-៦ នងិ ល្រៃខ ៧  ពា ន 
អម ដោយ វិញ ្ញា ប ន  បត្រៃ និង 
ថវិកា  ចំនួន ៦០០ដុលា្លារ ។ 

គួរ រំឭក ថា ធីតា ឯក សង្រៃ្កាន្ត 
ឆ្នាំ  ២០២០ គឺ កញ្ញា គីង វិច្ឆិកា   
ដ្រៃល ជា   នសិ្រៃសតិរៀន    នៅ មហា-  
វិទ្រៃយាល័យ   អប់រំសិល្រៃបៈ  ន្រៃ សក  ល- 
វិទ្រៃយា   ល័យ   ប៊្រៃល ធី អន្តរ ជាតិ៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រៃសុក្រៃ ទី២៦ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ចៀម អូស្ដ្រលី ត្រច់ចរ ក្នុង ព្រ ៥ ឆ្នាំ អត់ បនកោរ រោម ។ រូបថត AFPចៀម បររ៉្រក ក្រយពីត្រូវបន កោរ រោមទម្ងន់  ៣៥គីឡូក្រម។ រូបថត AFP

ប្រក្ខនារីចូល រួម  ប្រកួត ក្នងុ វគ្គ ជួប សម្ភាសជាមួយ ក្រមុ គណៈកម្មការទំង ៤  ។ រូបថត សហ ការើ

សមជិក គណៈ កម្មការ ទំង ៤ សម្រប់ ការ ប្រកួត ជ្រើសរីសធីតា ឯកសង្ក្រន្ត  ឆ្នា២ំ០២១។ រូបថត សហ ការើ

ការប្រកួតជ្រើសរើសធីតា
ឯកសង្ក្រន្តឆ្នាំ២០២១ជិត
រកឃើញម្ចាស់ជយលាភី

ចៀមអូស្ដ្រលីល្របីរោមស្ដកុក្រយនៅព្រ៥ឆ្នាំត្រវូកោរជម្រះុរោម៣៥គីឡូក្រម



ថ្ងៃសុកៃ ទី២៦ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ក្រុង ឡុងដ៍ : លោក Jose 
Mourinho ពោល សរសើរ  
Dele Alli កៃយ ខៃសៃ បមៃើ រូប 
នៃះ ជួយ ធានាថា  កៃុម Tot-
tenham Hotspur  នៅ អាច 
សៃច សៃង់ រដូវកាល យ៉ាប់- 
យឺន របស់ ខ្លួន ជាមួយ នឹង ការ 
បង្ហាញ នូវ ទមៃង់ លៃង ដ៏ វៃ ឆ្លាត 
ដៃល រួម ចំណៃក យ៉ាង ធំ ធៃង  
ក្នងុ ការដណ្ដើម ជយ័ ជម្នះ ៤-០ 
ពី កៃុមមិន សូវ ខ្លាំង Wolfs-
berger អំឡុង កា របៃកួត នៅ 
កៃប ខ័ណ្ឌ Europa League 
វគ្គ  ៣២កៃមុ ចងុ កៃយ  ជើង ទ ី
២ កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ។

កីឡាករ អន្តរ ជាតិ អង់គ្លៃស 
Alli ស៊ុត បញ្ចូល ទីនូវ គៃប់- 
បាល់  នាំ មុខ យ៉ាង ស្អាត នៅ វគ្គ 
ទ ី១ ដោយ ការ បៃើ បច្ចៃក ទៃស 
ទាត់ បក កៃយ  ហើយ បនា្ទាប់- 

មក បាន លើក បាល ់ចលូ បៃអប ់
គៃះ ថា្នាក់ ឱៃយ  Carlos Vinici-
us តៃត បញ្ចូល ទី បន្ថៃម ការ នាំ- 
មុខ ២-០  ឱៃយ កៃុម ម្ចាស់ ផ្ទះ។

គៃប់ បាល់ របស់ Gareth 
Bale  ដៃល ជួយ ឱៃយ  Spurs ធ្វើ 
ដំណើរ កាន់ តៃ ឆ្ងាយក៏ បាន 
ពីការ បញ្ជូន របស់ Alli ដៃរ 
ហើយ កៃុមម្ចាស់ ផ្ទះ បាន គៃប់ 
ជ័យ ជម្នះ  ៤-០   ពៃល Vinici-
us ធ្វើ សមៃច គៃប់ ទី២។ 

សរុប លទ្ធផល ទាំងជើង 
កៃុម លំដាប់ កំពូល អង់គ្លៃស  
ឈ្នះ Wolfsberger ៨-១ 
ហើយ បាន ឡើង ទៅ វគ្គ ១៦ 
កៃុម ចុង កៃយ ក្នុង កៃប ខ័ណ្ឌ 
កមៃិត ទី២ របស់ អឺរ៉ុប ។

ដូច្នៃះ លោក Mourinho  
នងឹ ដក ដង្ហើម ធរូ ជាង មនុ បន្តចិ 
ដៃល កៃុម របស់ លោក នៅ រកៃសា 

ជី វិត  ដើមៃបី បន្ត ក្ដី សងៃឃឹម ដៃល 
នៅ សល់ ខ្ពស់ បំផុត របស់ ខ្លួន 
ក្នុងការ បាន លៃង នៅ វគ្គ ជមៃុះ 
ដើមៃបី ដណ្ដើម សិទ្ធិ ទៅ បៃកួត 
បៃជៃង នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ Cham-
pions League ។

ដោយ ប៊ិះ នងឹ ចាក ចៃញ ព ីក្លបិ 
អំឡុង ទីផៃសារ ដោះ ដូរ កីឡាករ 
ក្នងុ ខៃ មករា Alli បាន ដើរ តនួាទ ី
យ៉ាង សខំន ់ ពៃល បាន បង្ហាញ 
វត្តមន ដ៏ កមៃ របស់ ខ្លួន  ក្នុង 
ជមៃើស  ១១ នាក ់នៃះ បនា្ទាប ់ព ី
តៃូវ បាន លោក  Mourinho 
បញៃឈរ ជើង  ដោយ ភាគ ចៃើន 
នារដូវកាល នៃះ ។

លោក Mourinho និយយ 
ទាក់ ទងនឹង គៃប់ បាល់ របស់ 
Alli  ថា ៖ « គៃប់ បាល់  នៃះគឺ ខ្ញុំ 
មិន  បាច់ និយយ ឡើយ  ពៃះ 
គៃប់ គ្នា ឃើញ ហើយ ហើយ ខ្ញុំ 

ជឿ ថា មនុសៃស ទូ ទាំង ពិភព- 
លោក ដៃល   មើល ទូរ ទសៃសន៍ 
កីឡា  និង អ្ន ក  ដៃល  ទៅ មើល 
ការ ស៊ុត បញ្ចូល ទី នៃះ    នឹង 
មិនឆ្ងល់ ដូចគ្នា ។ មិន ចាំបាច់ 
អធិបៃបាយ អ្វី ឡើយ» ។

អ្នក ចាត ់ការ សញ្ជាត ិពរ័ទយុ- 
ហ្គាល់  បន្ត ថា ៖ « តៃ សមៃប ់ ខ្ញុំ 
ទមៃង់ លៃង រួម គឺ ជា អ្វី ដៃល 
សខំន ់បផំតុ។ គៃ  លៃង បាន ល្អ 
ណាស់ នៅ គៃប់ទីតាំង នៃ ការ- 
បៃកតួ ។ មៃន  គៃ  មនិ ទាន ់សៃស-់ 
សៃយ ល្អ ទៃ ។ មៃន  អ្នក អាច  
មនគនំតិថា  ទមៃង ់លៃង របស ់
គៃ ដចូ កាល នៅ ជើង ទ១ី ចាប-់ 
ព ីនាទ ី៥៥-៦០ ធា្លាក ់ចុះ  ដៃល 
នៃះ គ ឺជា រឿង ធម្មតា  ដោយសរ 
ស្ថាន ភាព ជាក់ ស្ដៃង ដូចជា 
មន របួស និង មិន បាន ធ្វើ ការ- 
ហ្វឹក ហត់ រយៈ ពៃល យូរ » ។

Mourinho  បន្ថៃម ថា ៖ «តៃ 
កាលៈ ទៃសៈ  នៃះ ពៃល យើង 
បៃកួត រៀង រាល់៣ ថ្ងៃ ពោល គឺ 
មន១០ បៃកួត  ក្នុង ខៃ មីនា   
ការ ដៃល ឃើញ Alli  ដល ់កមៃតិ  
នៃះ គឺ អស្ចារៃយ ណាស់ » ។  

ការ ធ្វើ ដណំើរ លើ ផ្លវូ  ខ្មៅ ងងតឹ 

ដោយ ការ  ចាញ់  ៦ លើក ក្នុង 
ចំណោម៨  ដង ចុង កៃយ ពី 
ការ បៃកួត គៃប់ កម្មវិធី ទាំង អស់  
ឃើញ ថា Spurs  ធា្លាក់ ទៅ   
លៃខ ៩ ក្នុង តារាង ពិន្ទុ  Pre-
mier League និង ខ្ទាត ចៃញ 
ពី  FA Cup ៕ AFP/VN

Alli សុ៊តបាល់ ដោយទាត់បក ក្រយ ជួយឱ្រយ Spurs បើកការនំាមុខ។ AFP

Alli បញ្ជូន Spurs  ទៅ វគ្គ ១៦ ក្រុម  យ៉ាងស្រួល ៗ   នៅ Europa League 

ព្រមឱ្រយចូលរួម ត្រហាម ស្រក 
ក្នងុពិធីរត់ កាន់ភ្លើង គប់ អូឡំាពិក 

ក្រងុ តូក្រយ ូ:គណៈ កម្មការ  រៀប ចំ 
ពៃឹត្តិការណ៍ អូឡាំពិក Tokyo 
2020 ឱៃយ ដឹង ថា  នឹង មន ការ- 
អនុញ្ញាត ឱៃយ មន អ្នក ចូល រួម 
ឈរអម តាម ដង ផ្លូវ ពៃលពិធីរត់ 
ភ្លើង គប់ អូឡាំ ពិក  តៃូវ  ចាប់ ផ្ដើម  
នៅទូ ទាំង បៃទៃស ជប៉ុន នា ខៃ- 
កៃយ  តៃ ការ សៃក អប អរនឹង 
តៃូវ ហមឃាត់ យ៉ាង តឹង រុឹង ។

ការ ដង្ហៃ ភ្លើង គប ់អឡូាពំកិ  តៃវូ 
លុ បចោល តៃ ប៉ុនា្មៅន ថ្ងៃ មុន 
កាល  កំណត់ ចាប់ ផ្ដើ ម នៅ ឆ្នាំ 
មុន  ពៃល មនៃ្តី របស់ គណៈ- 
កម្មៅធិការ អូឡាំពិក និងជប៉ុន 
បាន ធ្វើ ការ សមៃច មនិ ធា្លាប ់មន 
ពនៃយារ ពៃល ពៃតឹ្តកិារ ណអ៍ឡូាពំកិ 
Tokyo 2020 ដោយសរ ការ- 
រាត តៃបាត ពី វីរុស កូរ៉ូណា ។

ទោះ ក្ដី កង្វល់  នៅ តៃ បន្តមន 
អំពី សុវត្ថិភាព នៃ ការ រៀប ចំ ការ- 
បៃកួត បៃជៃង  នា រដូវក្ដៅ នៃះក៏ 
ដោយ  ក៏ គណៈ កម្មការឱៃយ ដឹង ថា 
ពៃឹត្តិការណ៍ កីឡា ដ៏ ធំ នៃះ អាច 
ដណំើរ ការ ធម្មតា ហើយ ការ ដង្ហៃ 
ភ្លើង គប់  នឹង ចាប់ ផ្ដើម តាមការ- 
គៃង នៅ ថ្ងៃ ទី ២៥ ខៃ មីនា ។  

ការ រត់នោះ នឹង ចៃញ ដំណើរ ពី 
ទី កន្លៃងនិមិត្តរូប ក្នុង តំបន់   
Fukushima ដៃល ធ្វើ ឱៃយឃើញ 
ពី តួនាទី របស់  Tokyo 2020 
ដូច នឹង អ្វី ដៃល ជប៉ុន  ឱៃយ ឈ្មៅះ 
ថា « ការ ធ្វើឱៃយ កីឡា  អូឡាំពិក 
រស់ឡើង វិញ»  ពោល គឺ បនា្ទាប់ ពី 
មននូវសោក នាដកម្ម ក្នុង ឆ្នាំ 
២០១១ ដូចជា ការ រញ្ជួយដី  
រលក ស៊ូណាមិ និង ការ លៃច- 

ធា្លាយ សរធាតុ នុយ ក្លៃអ៊ៃរ ។
តៃ ការ ដង្ហៃ នៃះ នឹង កា្លាយ ជា 

ពៃឹត្តិការណ៍ មិន សូវ អធិក អធម 
ខុស ពី ធម្មតា។ អ្នក ទសៃសនា នឹង 
តៃូវបាន អនុញ្ញាត ឱៃយ ចូល រួម 
ដើមៃបី បាន មើល ការ ឆ្លង កាត់ 
របស់ អណា្តាតភ្លើង គប់ អូឡាំពិក 
តៃ  តមៃូវ  ឱៃយ ពាក់ ម៉ាស់ ចៀសវាង 
ការ ជួប ជុំ ហើយ អាច តៃឹម តៃ 
មន វត្តមន នៅ កន្លៃង ភ្លើង គប់ 
ឆ្លង កាត់  កៃបៃរ ផ្ទះ ខ្លួន ប៉ុណោ្ណោះ ។

នៅក្នុង គោល ការណ៍ ណៃ នាំ  
ដៃល  បន្ថៃ ម ពី លើ គោល ការណ៍ 
គម្លាត សង្គម កៃើន រំឭក ថា ៖ 
«អ្នក ចូល រួម តៃូវ តៃ ធ្វើ ការ គំ ទៃ 
ដោយសឡំៃង ទះ ដៃ ឬ ដោយ បៃើ 
ឧបករណ៍តំណាង  ជា ជាង ការ- 
សៃក  ឬហ៊ោ កញ្ជៃៀវ ។ កម្មវិធី 
រត ់កានភ់្លើង គបន់ៃះ នងឹ តៃវូ ផ្អាក 
បើ មន ហនិភ័យ  ដោយសរ 
មនុសៃស  ចៃើនលើស  កំណត់ » ។  

អ្នក កាន់ ភ្លើង គប់ នឹង អាច រត់ 
ដោយ មិន បាច់ ពាក់ ម៉ាស់ ដៃល 
ព័ត៌មន នៃះ  ទំនង ជា ទទួល បាន 
ការ ស្វាគមន៍ ពី អ្នក រត់ ទាំង នោះ 
ក្នុង ដំណាក់ កាល ចុង កៃយ នៃ 
ពធិ ីរត ់ដង្ហៃ ភ្លើង គប ់អឡូាពំកិ នៃះ 
ខណៈ កម្ដៅ  នារ ដូវ ក្ដៅ នៅជប៉ុន 
ចាប់ ផ្ដើម ក្ដៅឡើងៗបណ្ដើរៗ ។

កីឡាអឡូា ំពិក Tokyo 2020 
គៃង ចាប់ ផ្ដើម  នៅ ថ្ងៃ ទី ២៣ 
ខៃកក្កដា  ហើយ គណៈ កម្មការ   
បានដាក់ ចៃញ នូវ គោល ការណ៍   
ដៃល ពួក គៃ ថា នឹង ធ្វើ ឱៃយ ការ- 
បៃកួត កីឡា ដ៏ ធំនៃះ បៃពៃឹត្តទៅ 
ដោយ សុវត្ថិភាព ៕ AFP/VN

Mendy ជួយឱ្រយ Real អើត លឹម ៗ   នៅវគ្គ ៨ក្រមុ
ក្រងុ ប៊រ័ហ្កាម៉ ូ: កឡីាករ Fer-

land Mendy  ជួយ ឱៃយ កៃុម 
អធរិាជ ស Real Madrid ស្ថតិ 
ក្នុង រយៈ ចម្ងាយ  ដៃល ចៃស់- 
ចៃល ់  ក្នុង ចិត្ត ជាមួយ នឹង ការ- 
មន សងៃឃមឹ ក្នងុការ បាន    ឆ្លង ទៅ 
វគ្គ ៨ កៃុម ចុង កៃយ នៃ កៃប- 
ខ័ណ្ឌ UEFA Champions 
League (UCL) កាល ពី ថ្ងៃ 
ពុធ បនា្ទាប់ ពី  ស៊ុត បញ្ចូល ទី នៅ 
ចុង ម៉ាង ១គៃប់ ធ្វើ ឱៃយ មន 
ជ័យ ជម្នះ លើ កៃុម ម្ចាស់ ផ្ទះ 
Atalanta ១-០ ។

ការ ពៃយាយម ស៊តុ បាល ់កោង 
របស់ ខៃសៃ ការ ពារ ឆ្វៃង សញ្ជាតិ 
បារាងំ កើត មន បៃមណ ជា ៤ 
នាទី មុន ការ បៃកួត នៅ កៃុង 
ប៊័រហ្កាម៉ូ ក្នុង វគ្គ  ១៦កៃុម ចុង - 
កៃយ ជើងទី១ បញ្ចប់ជា 
ផ្លូវការ  ហើយ ជា បៃកួតដៃល 
ឃើញ ថា កៃុម ម្ចាស់ផ្ទះតៃូវ 
លៃង តៃឹម គ្នា តៃ ១០ នាក់ ជាង 
៧០នាទី ខណៈ ១គៃប់ នៃះ 
បាន  ផ្ដល់ ភាព ចំណៃញ ឱៃយ 
កៃុមរបស់ លោក Zinedine 
Zidane សមៃប់ ជើង ទី ២ ។

ក្នុង កិច្ច សម្ភាសន៍ ភា្លាម ៗ  
កៃយ ការ បៃកួត ចប់  គៃូបង្វឹក 
របស់  Real លោក Zidane 
បាន និយយ ថា ៖ «យើង មិន 
បាន លៃង  ក្នងុ កមៃតិ ល្អ ណាស ់
ណា ទៃ នៅ យប់ នៃះ តៃ រឿង 
សំខន់ គឺ លទ្ធផល ដៃល ការ 
រក គៃប ់បាល ់បានកៃទកឹ ដ ីគ ឺ
ចាំ បាច់ ណាស់ សមៃប់ យើង ។ 
វា ជា លទ្ធផល ល្អ ណាស់   » ។

អ្នក ចាត់ ការ សញ្ជាតិ បារាំង 

បាន បន្ត ថា ៖ «កៃុម Atalanta 
នៅ តៃ រឹង មំ បើ ទោះ សល់ គ្នា 
១០ នាក់  ពៃះ ពួក គៃ ការ ពារ 
បាន ល្អ មៃ ន ទៃន ។ ពនិ្ទមុនិ ទាន ់
បៃកដ បៃជា នៅ ឡើយ ទៃ។ 
យើង នងឹ មន ការ បៃកតួ ដ ៏ស្វតិ- 
ស្វាញ នៅ ជើង ទី  ២ » ។

Atalanta បាន ធ្វើ ការ វាយ- 
សមៃុក  ពៃល បៃកួត ចាប់ផ្ដើម 
ប៉ុនា្មៅន នាទី ដំបូង តៃ ហ្គៃម  តៃូវ  
ផ្លាស់ ប្ដូរ ពៃលខៃសៃ បមៃើអន្តរ- 
ជាតិ ស្វ៊ីស Remo Freuler 
តៃូវ បណ្ដៃញ ចៃញ យ៉ាង លឿន 
នៅ នាទីទី ១៧ ដោយសរ 
បានរត់ទៅ ទាក់ ជើង Mendy 
កៃបៃរតំបន់ គៃះ ថា្នាក់ ។ 

បញ្ហា របស់ គៃូបង្វឹក  លោក 
Gian Piero Gasperini នៅ 
មនិ ទាន ់ចប ់ទៃ ពៃល ខៃសៃ បៃយទុ្ធ 

Duvan Zapata ដើរ ខ្ញើច ៗ  
ចៃញ ពីទីលាន កៃយ លៃង 
បានបៃមណជាកន្លះ ម៉ាង 
ដោយសរ មន បញ្ហា សច់ ដុំ 
ហើយតៃូវ ដាក់ កីឡាករ Mario 
Pasalic ជំនួស វិញ ។

លោក  Gasperini  ថ្លៃង ថា ៖ 
« ហ្គៃម តៃវូ បាន បផំ្លាញ ។ ខ្ញុ ំមនិ 
ដងឹ ថា មន អ្វ ីនងឹ កើត ឡើង បើ 
លៃង១១នាក់ទល់ ១១ នាក់ ។ 
ខ្ញុំ ស្ទើរ តៃូវ បាន ពិន័យ ដោយ- 
សរ បាន និយយ រឿងខ្លះ នៅ 
កៃប ខ័ណ្ឌ Serie A ដូច្នៃះ បើ 
ខ្ញុំ និយយ អ្វី  នៅ ពៃល នៃះ 
សហព័ន្ធ បាល់ ទាត់ អឺរ៉ុប នឹង 
ពនិយ័ ខ្ញុ ំ។ តៃ នៃះ គ ឺជា ការ ធ្វើ ឱៃយ 
ការ បៃកួត បាល់ ទាត់ ស្លាប់ » ។ 

អ្នក ចាត់ ការ សញ្ជាតិ អុីតាលី 
វ័យ ៦៣ឆ្នាំ បាន បន្ថៃម ថា ៖ 

«គៃប ់គៃន ់ហើយ ចពំោះ អាជា្ញា- 
កណា្តាល ទាំង អស់ នៃះ ដៃល 
មិន ធា្លាប់ បាន លៃង កា របៃកួត 
ហើយ មិន ដឹង ពី ភាព ខុស គ្នា 
រវាង ការ ជៃង និង កំហុស ឱៃយ 
បាន ចៃបាស់ លាស់ »។ 

ជាមយួគ្នា សមៃបក់ៃមុយកៃស 
អៃសៃបា៉ាញ Real ដៃល ជា ជើង- 
ឯក ពាន នៃ តបំន ់អរឺ៉បុ នៃះ ១៣ 
សម័យ កាលតៃូវ លៃង ដោយ 
អត ់មន ខៃសៃ បៃយទុ្ធ សណំព្វ ចតិ្ត 
របស់ លោក Zidane គឺ Kar-
im Benzema ទៃ ដោយសរ 
មន របសួ កជើង ខណៈ កឡីាករ 
សំខន់ ៗ   ដៃល មន នៅ ក្នុង 
បញ្ជី ឈ្មៅះ អ្នក របួសដៃរ នោះ 
រួម មន Sergio Ramos, 
Eden Hazard និង Dani 
Carvajal ៕ AFP/VN

Pasalic (លើ) របស់ Atalanta និង Fernandez របស់ Real លោតត្រត ប្រជ្រង បាល់  អំឡុងការប្រកួត នៅ UCL។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ  នៅទីបំផុតតារាស្រីដ្រលជានាដកា
រូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតសច់សខ្ចី រូបរាងខ្ពស់
សមសួនកញ្ញាសុគាគីមលាងបានថតកុន
ដំបូងរបស់ខ្លួនដ្រលជាក្តីប្រថ្នាទទួលថតត្រ
កនុប្របបរុាណនោះហើយតាមរយៈការថតកនុ
ភាគបរុាណប្របព្រះពទុ្ធសសនារឿង«ព្រះភកិ្ខ-ុ
ពន្រចរ»ដ្រលមានអត្ថន័យខ្លឹមសរល្អឆ្លុះ-
បញ្ចាំងតថភាពសង្គមស្ទើរគ្រប់រសជាតិន្រឆាក-
ជីវិតទាំងមនុស្រស និងសត្វនាសម័យកាល-
លង្វ្រក ដោយផលិតកម្មន្រអង្គការសកម្មភាព
សិល្របៈខ្ម្ររ(KAA)។
តារាស្រីដ្រលច្រើនត្រល្រចមុខក្នុងការថត

ស្រប៉តផ្រសព្វផ្រសាយពាណិជ្ជកម្ម ឬថតសមា្អាងការ
ដ្រលជាគោលជំហរផ្ទាល់ខ្លួននិងស្របតាម-
ចំណូលចិត្តគ្រួសរមិនប្រថ្នាការថតកុនប្រប
សម័យដោយនាដកាធ្លាប់មានភាពល្របីក្នុងការ-
សម្ត្រងជាតួទ្រពធីតាសង្ក្រន្តឆា្នាំ២០១៨មក
នោះបានបង្ហើបឱ្រយដឹងថ៖ «ទោះបីជាក្នុង
កាលៈទ្រសៈណាក៏ដោយការតាំងចិត្ត
ទទួលថតកុនប្របបុរាណសម្រប់-
នាងខ្ញុំមនិប្រប្រលួឡើយព្រះជា
ចណំលូចតិ្តស្រឡាញ់ការថតកនុ
ប្របន្រះខណៈខ្ញុំយល់ថកុន
សមយ័នោះគឺមានច្រើនស្រប់
ហើយ។តទៅថ្ង្រមុខក៏នាងខ្ញុំ
នៅត្រចង់ថតកុនប្របបុរាណ
មានលក្ខណៈបង្ហាញពី
វប្របធម៌ និងប្រវត្តិ-
សស្រ្តត្រប៉ុណ្ណោះ។
នាងខ្ញុំយល់ថការ-
ថតកុនប្រភ្រទន្រះ
មានសរៈសំខាន់-
ផ្ន្រកវប្របធម៌ហើយ
ព្រលថ្ង្រក្រយ-
អាចបន្រសល់ទកុជា
ស្នាដ្ររបស់ខ្លួន
សម្រប់កូនចៅ-
ជនំាន់ក្រយ»។
តារាស្រីវយ័២២
ឆា្នាំជានាដកា-
រៀនចប់ជំនាញ
របាំបុរាណនៅ
សលាមធ្រយម-
វិចិត្រសិល្របៈ-
កញ្ញាសុគាគីម-
លាងបន្តឱ្រយដឹងពីការ-
ថតកនុភាគរឿង«ព្រះភកិ្ខ-ុ
ពន្រចរ»ដ្រលជាកុនភាគ
បុរាណដំបូងខ្លួនបានថត
ន្រះថ៖ «សម្រប់កុននោះ
តួខ្ញុំមានថតត្រពី២ភាគត្រ

ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណមជាង២០ភាគ
ព្រះរឿងន្រះភាគច្រើនមានឈតុ
សម្ត្រងរបស់តួប្រុសជាសង្រឃ»។
គួរបញ្ជាក់ដ្ររថភាពយន្ត-
ភាគរឿង «ព្រះពន្រចរ»ជា
ប្រភ្រទរឿងភាពយន្តប្រប-
អប់រំទៅតាមធម៌ព្រះពុទ្ធ
មានឥទ្ធពិលព្រះពទុ្ធស សនា

ន្រសង្គមបរិយាកាសក្នុង
សម័យកាលលង្វ្រក-
កាលកំណត់ត្រងឆា្នាំ
១៩៦៥ន្រសៀវភៅ
រឿង «ព្រះពន្រចរ»
របស់អ្នកនពិន្ធលោក
សស្ត្រចារ្រយ ឱម-
ណាគ្រី ផលិតករ
ប្រតិបត្តិព្រះភិក្ខុ-
វជិរប្របញ្ញាគូ -
សុភាពអ្នកនិពន្ធ
អត្ថបទភាពយន្ត
បូសុគនា្ធាដឹកនាំ
សម្ត្រងដោយ-
លោកសួង -
សុភ័ក្រ ជំនួយ
ការដឹកនាំ -
ដោយPreeka
ផ្ន្រករបូភាពវន
បូរិន្ទ៕
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កញ្ញា សុគា គីមលាង និង តួ បេសុ  នាពេល ថត កុន 
ដំបូង រឿង «ពេះភិក្ខពុនេចរ»។ រូបថតសហការី

ឡៅ សីុណាត (ឆ្វេង) ថតជាមួយ ឡៅ ចន្ទេ ពេល ឡៅ ចិត្តេ ឈ្នះ ខេសេ កេវាត់ នៅ PNN។ រូបឈនណន

   យឺន ពន្លក 

ភ្នពំេញៈ អតីតជើងខា្លាងំលំបាក
រកគូប្រៀបឡៅសីុណាតដ្រល
បានបញ្ចប់អាជីពក្រយជួប
គ្រះបាក់ស្មងជើងនោះគឺបាន
និងកំពុងបន្តអាជីពជាគ្រូជំនួយ
ឱ្រយក្លបិបញ្ជាការដ្ឋានទ័ពពិស្រស
និងមានមុខរបរបន្ថ្រមជាចៅក្រម
អាជា្ញាកណា្តាលរបស់សហព័ន្ធ
កីឡាប្រដល់គុនខ្ម្ររប្រចំានៅ
សង្វៀនបាយ័នប្របសមញ្ញ
ដោយមិនបានសល់អ្វីជាដំុកំភួន
ដូចកីឡាករល្របីជំនាន់ក្រយៗ 
នោះទ្រហើយសីុណាតដ្រលបាន
ក្របខ័ណ្ឌក្នុងកងយោធពល-
ខ្រមរភូមិន្ទនោះក៏មិនទាន់មាន
ស័ក្តិដូចអ្នកជំនាន់ក្រយដ្ររ។
នៅក្នងុកំណត់ត្រជាកីឡាករ

ជួរមុខរបស់កម្ពជុាឡៅសីុណាត
ធ្លាប់ឈ្នះបានខ្រស្រក្រវាត់២ស្ថាប័ន
គឺខ្រស្រក្រវាត់ស្រសច់ដំុទម្ងន់៦០
គីឡូក្រមនៅសង្វៀនCTNនិង
ខ្រស្រក្រវាត់អន្តរជាតិទម្ងន់៦៣,៥
គីឡូក្រមនៅសង្វៀនបាយ័ន។
ទោះយា៉ាងណាឡៅសីុណាត
បានបញ្ចប់អាជីពជាអ្នកប្រដល់
នៅឆា្នាំ២០១៥បនា្ទាប់ពីជួបគ្រះ
ថ្នាក់បាក់ឆ្អងឹស្មងជើងឆ្វ្រងនៅ
សង្វៀនបាយ័នគឺព្រលប្រកួត
លក្ខណៈអន្តរជាតិជាមួយកីឡាករ
ថ្រយ៉តសយា៉ាម។
ក្នងុកិច្ចសមា្ភាសន៍ជាមួយភ្នពំ្រញ-

បុ៉ស្តិ៍ឡៅសីុណាតបានប្រប់
ថ៖«ខ្ញុំមានភរិយានិងកូនចំនួន
៣នាក់ក្នងុបន្ទកុមានជីវភាព

សមញ្ៗញ ធម្មតាដោយគា្មានសល់
អ្វីជាដំុកំភួនទ្រ។ខ្ញុំទទួលបាន
ក្របខ័ណ្ឌជាកងទ័ពរយៈព្រល
ជាង១០ឆា្នាំមកហើយតាមរយៈ
អ្នកប្រដល់ល្របីល្របាញប្រកួត
តំណាងឱ្រយអង្គភាពបុ៉ន្ត្រខ្ញុំនៅមិន
ទាន់បានស័ក្តិ១នៅឡើយគឺមិន
ដូចសិស្រសប្អនូខ្លះបច្ចបុ្របន្នចូល
ក្របខ័ណ្ឌបូ៉លិសបានត្រមឹ១ឆា្នាំ
មានស័ក្តិធំៗណាស់»។
អតីតជើងខា្លាងំរូបន្រះបានរំឭក

ពីប្រវត្តិប្រកួតរបស់ខ្លនួថ៖«ខ្ញុំ
ល្របីល្របាញក្នងុឆា្នាំ២០០២គឺឈ្នះ
កីឡាករឡុងសុភីក្នងុវគ្គផ្តច់-
ព្រត័្រដណ្តើមខ្រស្រក្រវាត់ស្រសច់-
ដំុ និងឈ្នះខ្រស្រក្រវាត់ជាមួយ
កីឡាករបរទ្រសទម្ងន់៦៣,៥
គីឡូក្រម។ខ្ញុំនៅចងចំាថខ្ញុំ
ឡើងប្រកួតការពារខ្រស្រក្រវាត់បាន
ជោគជ័យចំនួន៣លើកគឺឈ្នះ
វា៉ាន់ចាន់វ្រមកពីក្លបិកងរាជអាវុធ-
ហត្ថរាជធនីភ្នពំ្រញលើកទី២
ឈ្នះកីឡាករនួនភីរក្រសមកពីក្រ-
សួងមហាផ្ទ្រនិងលើកទី៣ឈ្នះ
សរឹមវា៉ាន់ថនមកពីក្រសួងការ-
ពារជាតិ»។
អតីតកីឡាកឆ្នើមរូបន្រះបន្ថ្រម

ថ៖«កីឡាករល្របីជំនាន់ខ្ញុំបាន
តម្ល្រខ្លួនប្រកួតនៅតិចតួចទ្រ
ហើយបើប្រកួតជាមួយកីឡាករ
មកពីបរទ្រសលក្ខណៈអន្តរជាតិ
វិញមានមនុស្រសមើលច្រើនបំផុត
បុ៉ន្ត្រតម្ល្រខ្លនួប្រកួតប្រហ្រល១០០
ដុលា្លារគឺមិនដូចបច្ចបុ្របន្នឡើយ
ដ្រលកីឡាករល្របីៗអាចទទួល
បានរហូតដល់១០០០ដុលា្លារ

ជាងក៏មានដ្ររ»។
ឡៅសីុណាតបញ្ជាក់ថ៖

«ជីវិតខ្ញុំសមញ្ញទ្រគា្មានលុយ-
កាក់អ្វីសល់ពីប្រដល់នោះឡើយ
គឺមានត្រប្រក់ខ្រពីអង្គភាព
ក្នងុឋានៈជាគ្រូបង្វកឹជំនួយនិង
ប្រក់ចំណូលពីធ្វើចៅក្រមអាជា្ញា-
កណា្តាលឱ្រយការប្រកួតនៅសង្វៀន
បាយ័នគឺមានជីវភាពលំបាក-
លំបិនធម្មតាសមញ្ញនិងមាន
ស្រចក្តីសុខបុ៉ន្ត្របញ្ហាមុខរបរ
ប្រដល់ដ្រលខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់
ខ្ញុំសល់ស្នាមរបួសច្រើនកន្ល្រង
ចំណ្រកបាក់ឆ្អងឹស្មងជើងបាន
ជាសះស្របើយត្រវាមិនអាចដូច
ដើមទ្រហើយខ្ញុំក៏មិនហា៊ានទាត់
ខា្លាងំដ្ររ»។
ទោះជាយា៉ាងណាឡៅសីុ-

ណាតបានជំរុញនិងបណ្តះុ-
បណា្តាលប្អនូៗរបស់ខ្លនួបានល្អ
គឺឡៅចន្ទ្រនិងឡៅចិត្ត្រឱ្រយ
កា្លាយជាកីឡាករឆ្នើមល្របីឈ្មាះ
និងរកបានប្រក់ចំណូលពីការ-
ប្រកួតច្រើនជាងជំនាន់មុនៗ។
បុ៉ន្ត្រចំពោះសីុណាតផ្ទាល់រក
មិនទាន់ជោគជ័យទ្រ។សីុណាត
បន្ថ្រមថ៖«ធម្មតាយើងធ្លាប់ឆ្លង
កាត់ជាកីឡាករឬគ្រូបង្វកឹអី៊ចឹង
ក៏មានចិត្តចង់មានក្លបិផ្ទាល់ខ្លនួ
មួយសម្រប់បង្វកឹក្រម៉ាងការ-
ងរដ្ររដើម្របីភា្ជាប់និស្រស័យក្នុង
វិស័យកីឡាប្រដល់ន្រះបុ៉ន្ត្រខ្ញុំ
មិនទាន់មាននៅឡើយផ្ទយុពីន្រះ
អ្នកជំនាន់ខ្ញុំភាគច្រើនគ្រមាន
លទ្ធភាពបើកក្លបិបានដោយមាន
អ្នកជួយឧបត្ថម្ភ»៕

អតីតជើងខ្លាងំឡៅសី៊ណាតរកមិន
ទាន់ឃើញភាពជោគជ័យក្នងុអាជីព

តារាស្រសី្រស់ស៊គាគីមលាង
រក្រសាជំហរសម្ត្រងត្រក៊នប្របប៊រាណ

តារា សម្តេង សេ ីសេស់ សុគា គីមលាង រកេសាគោល- 
ជំហ រខ្លនួ  ថត តេ កុន បេប បុរាណ ។ រូបថតហ្វ្រសប៊ុក
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