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កម្ពជុាទទួលបាន
ប្រាក់ជិត១០០
លានដុលា្លារពីការ
នំាច្រាញកៅសូ៊

រដ្ឋាភិបាលសម្រាច
ផ្អាកនំាចូលរាល់
មុខទំនិញបង្កកពី
ប្រាទ្រាសឥណ្ឌាជា
បណ្តោះអាសន្ន

ពលរដ្ឋក្នងុតំបន់បិទខ្ទប់ស្នើ
ឲ្រាយអគ្គសិនីកម្ពជុាសម្រាលួ
ដល់ការបង់ថ្ល្រាភ្លើងខណៈ
ពួកគាត់បាត់បង់ចំណូល

ហ៊ឹន ពិសី 

ភ្នំពៃញៈ ទឹកប្រាក់ ដ្រាល 
កម្ពុជា ទទួល បាន ពី ការ នាំ 
ច្រាញ កៅស៊ ូទៅ ទផី្រាសារ អន្តរជាត ិ
ក្នុង រយៈព្រាល ៤ ខ្រា ដើម ឆ្នាំ 
២០២១ មាន តម្ល្រា ជិត ១០០ 
លាន ដុលា្លារ កើន ឡើង តិច តួច 
ធៀប នឹង រយៈព្រាល ដូច គ្នា ឆ្នាំ 
២០២០។ ន្រាះ បើ យោង តាម 
ទិន្នន័យ ពី ក្រាសួង កសិកម្ម រុកា្ខា 
ប្រាមាញ់ និង ន្រាសាទ។

ទនិ្ននយ័ ស្តពី ីលទ្ធផល ន្រា ការ 
នំា ច្រាញ ផលិត ផល កសិកម្ម 
រយៈ ព្រាល  ៤ ខ្រា ឆ្នាំ  ២០២១ 
ដ្រាល ផ្រាសព្វផ្រាសាយ កា ល ពី ចុង 
សបា្តាហ៍ បាន ឱ្រាយ ដឹង ថា ចាប់ពី 
ខ្រា មករា ដល់ ខ្រា ម្រាសា កម្ពុជា 
បាន នាំ ច្រាញ កៅស៊ូ ទៅ ទីផ្រាសារ 
អន្តរជាតិ...តទៅទំព័រ ១០

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញៈ  កម្ពុជា ផ្អាក ការនាំ 
ចូល សាច់ បង្កក  និង មុខទំនិញ 
បង្កក ដ្រាលមាន ហានភិយ័ ខ្ពស់ 
មួយចំនួន ទៀត  ដ្រាល មាន ប្រា-
ភព មកពី ប្រាទ្រាស ឥណ្ឌា ជា 
បណ្តោះអាសន្ន រហូត ដល់ មាន- 
ការ ជនូដណំងឹ ជាថ្ម ី ដើម្រាប ីបង្ហារ 
ការ ឆ្លង រីករាលដាល ន្រា ជំងឺ 
កវូដី១៩ ដ្រាល កពំងុ ផ្ទុះ ខ្លាងំ នៅ 
ប្រាទ្រាស មហាអណំច ស្រាដ្ឋកចិ្ច 
ក្នុង តំបន់ មួយ ន្រាះ ។

វិធានការ ន្រាះ ត្រាូវ បាន អនុវត្ត 
កាលពី ថ្ង្រាទី១ ខ្រា ឧសភា ឆ្នាំ 
២០២១ តទៅ រហូតដល់ មាន 
ការ ណ្រានាំ ជាថ្មី។

ដោយ សា្ថានភាព យ៉ាងធ្ងនធ់្ងរ 
ន្រា ការឆ្លង រាលដាល ជំងឺ កូវីដ 
១៩  បម្ល្រាង ថ្ម(ីB1617) ប្រាភព  
នៅ ប្រាទ្រាស ឥណ្ឌា  និង អនុ- 
លោម  តាម ការណ្រានា ំរបសក់្រា-
សងួ ស្រាដ្ឋកចិ្ច នងិ ហរិញ្ញវត្ថ ុអគ្គ 
នាយកដា្ឋាន គយ និង រដា្ឋាករ 
កម្ពុជា បាន ណ្រានាំ ឲ្រាយ អនុវត្ត ជា 
បណ្តោះអាសន្ន លើ ការនា ំចលូ 
សាច ់បង្កក នងិ មខុទនំញិ បង្កក 
ដ្រាលមាន ហានភិយ័ ផ្រាស្រាងទៀត 
មាន ប្រាភព មកពី ប្រាទ្រាស ឥណ្ឌា។

ន្រាះ បើ យោងតាម លិខិត ណ្រា- 
នាំ ដល់ ប្រាធាន នាយកដា្ឋាន- 
សាខ និង ការិយល័យ គយ  
និង  រដ្ឋករ ចុះ...តទៅទំព័រ ១០

អោម ប៊៊នធឿន

ភ្នំពៃញៈ ពលរដ្ឋ រស់នៅ តំបន់ 
ក្រាហម មួយ ចំនួន នៅ ថ្ង្រា សៅរិ៍ 
ន្រាះ បាន ស្នើ ឲ្រាយ អគ្គិសនី កម្ពុជា 
រក វិធី ជួយ សម្រាួល ថ្ល្រា បង់ ភ្លើង 
ក្នុង កម្រាិត ណ មួយ ព្រាះ ក្នុង 
អំឡុង ព្រាល បិទ ខ្ទប់ ពួក គត់ មិន 
អាច ច្រាញ ទៅ ប្រាកប ការងរ 
ដើម្រាបី  រក ចំណូល បាន នោះ ទ្រា ។

ការ ស្នើសុ ំន្រាះ ត្រាវូ បាន ធ្វើ ឡើង 
ក្រាយ ព្រាល ដ្រាល អគ្គសិនី កម្ពជុា  
បាន អំពាវនាវ ដល់ ពលរដ្ឋ ក្នុង 
តំបន់ បិទ ខ្ទប់ ឲ្រាយ ទូទាត់ ថ្ល្រា ភ្លើង 
តាមរយៈ ធនាគរ ឬ តាម ទីតាំង 
បង់ ប្រាក់ ណ មួយ ដ្រាល នៅ ជិត 
បំផុត។...តទៅទំព័រ ៤

ពលរដ្ឋចំនួន២៣៦៥៨នាក់នៅតំបន់ក្រាហម
ន្រាសង្កាត់ចំនួន៣៣ត្រាវូបានចាក់វ៉ាក់សំាងការពារជំងឺកូវីដក្នងុយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សំាងថ្ង្រាដំបូង

ម៊ំ គន្ធា 

ភ្នំពៃញៈ ប្រាជាពលរដ្ឋ ក្នុង 
តបំន ់ក្រាហម ចនំនួ ២៣ ៦៥៨ 
នាក់ នៅ សង្កាត់ ចំនួន ៣៣ ន្រា 
ខណ្ឌ ចនំនួ ៤ គ ឺខណ្ឌមានជយ័ 
ខណ្ឌដង្កា ខណ្ឌ កំបូល និង 
ខណ្ឌ ពោធិ៍ស្រានជ័យ រាជធានី 
ភ្នពំ្រាញ ត្រាវូ បាន ផ្តលន់វូ ការចាក ់
វ៉ាក់សំាង កូវីដ នា ថ្ង្រា ដំបូង ន្រា 
យុទ្ធនាការ ចាក់ វ៉ាក់សាំង នៅ 

ថ្ង្រាទី ១ ខ្រា  ឧសភា។
យោងតាម របាយការណ៍ ន្រា 

ការចាក់ វ៉ាក់សាំង ការពារ ជំងឺ 
កូវីដ១៩ របស់ ក្រាសួង ការពារ 
ជាតិ នៅ ថ្ង្រាទី ២ ខ្រាឧសភា 
ឱ្រាយដឹងថា យុទ្ធនាការ ថ្ង្រា ដំបូង 
ន្រា ការចាក់ វ៉ាក់សំាង ជូន ប្រាជា- 
ពលរដ្ឋ នៅ តំបន់ ក្រាហម ក្នុង 
រាជធានី ភ្នំព្រាញ ក្រាុមការងរ 
ចាក ់វ៉ាកសំ់ាង របស ់ក្រាសងួ ការ-
ពារជាត ិបាន ចាក ់វ៉ាកសំ់ាង ជនូ 

ប្រាជាពលរដ្ឋ សរុប បាន ចំនួន 
២៣ ៦៥៨ នាក់ ក្នុង នោះ មាន 
ស្រាី ១២ ៣១០ នាក់។

បើតាម របាយការណ ៍ដដ្រាល 
ខណ្ឌ មានជ័យ ប្រាជាពលរដ្ឋ 
ដ្រាល បាន ចាក់ វ៉ាក់សំាង មាន 
ចនំនួ ៥ ៤៥៥ នាក ់ខណ្ឌដង្កា 
មាន ចំនួន ៥ ៣៣៧ នាក់ 
ខណ្ឌ កំបូល ចំនួន ៥ ២០៦ 
នាក់ និង ខណ្ឌ ពោធិ៍ស្រានជ័យ 
ចំនួន ៧ ៦៦០ នាក់។

លោក ឥត សារា៉ាត់ អគ្គម្រា- 
បញ្ជាការរង នាយស្រានាធិការ 
ចម្រាុះ ន្រា កងយោធពល ខ្រាមរ-
ភូមិន្ទ និង ជា ប្រាធាន ក្រាុមការ- 
ងរ ចាក់ វ៉ាក់សាំង នៅ តំបន់ 
ក្រាហម បាន ថ្ល្រាង ក្នុង ថ្ង្រា បើក 
យុទ្ធនាការ ចាក់ វ៉ាក់សំាង ការ-
ពារ កូវីដ ១៩ កាលពី ថ្ង្រាទី ៣០ 
ខ្រា ម្រាសា ថា យុទ្ធនាការ ន្រា 
ការចាក់ វ៉ាក់សាំង ជូន ប្រាជា- 
ពលរដ្ឋ និង...តទៅ ទំព័រ ៥

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពៃញៈ  អ្នកមាន ភាពតាន- 
តឹង ចិត្ត ថប់បារម្ភ ឬ ការធា្លាក់ 
ទឹក ចិត្ត មាន ការកើនឡើង ក្នុង 
អឡំងុព្រាល បទិខ្ទប ់ ដោយសារ 
ត្រាមាន ករណី ផ្ទុះ ព្រាឹត្ដិការណ៍ 

សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ២០២១។ 
ន្រាះ បើតាម អង្គការ ចិត្ដ សង្គម 
អន្តរវប្រាបធម៌ កម្ពុជា (TPO 
Cambodia) ប្រាប់ ភ្នំព្រាញ 
ប៉ុស្ដិ៍ នា ថ្ង្រាន្រាះ។

លោកស្រា ីតាងំ សភុាព មន្ត្រា ី
គ្រាប់ គ្រាង កម្មវិធី (Taing 

sopheap, Program coor-
dinator) របស់ អង្គការ TPO 
Cambodia បាន ថ្ល្រាងថា 
បនា្ទាប ់ព ីផ្ទុះឡើង នវូ ព្រាតឹ្ដកិារណ ៍
សហ គមន ៍២០ កមុ្ភៈ ២០២១ 
មក កំណើន ពលរដ្ឋ ជា អ្នកមាន 
បញ្ហា តានតឹង ចិត្ត ថប់ បារម្មណ៍  

ឬ ការធា្លាក់ ទឹកចិត្ត មាន សម្ទុះ 
កើនឡើង ទ្វ្រាដង។

លោកស្រាី  ថ្ល្រាងថា៖ «បនា្ទាប់ 
ព ីផ្ទុះឡើង នវូ ព្រាតឹ្ដកិារណ ៍សហ-
គមន ៍២០ កមុ្ភៈ ២០២១ យើង 
ទទួល បាន ការខល ចូល  និងទាក់-   
ទង តាម សារ ក្នុង១ខ្រា ចនោ្លាះ  ពី 

២៥០ ករណ ីទៅ ៣០០ ករណ ី
ហើយ កាលព ីឆ្នា២ំ០២០ យើង 
ទទួលបាន ក្នុង ១ ខ្រា ត្រា ៧៥ 
ទៅ១០០ ករណី ប៉ុណ្ណោះ»។

បើតាម លោកស្រាី សុភាព 
អង្គ ការTPO Cambodia បាន 
បើកទូលាយ ...តទៅទំព័រ ៦

អង្គការចិត្តសង្គមៈអ្នកថប់អារម្មណ៍ឬធ្លាក់ទឹកចិត្តមានការកើនឡើងក្នងុព្រាលបិទខ្ទប់ដោយសារព្រាតឹ្តកិារណ៍២០កុម្ភៈ

កងកម្លាងំយោធាចាក់វ៉ាក់សំាងការពារជំងឺកូវីដ១៩ជូនបៃជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នងុតំបន់កៃហមសង្កាត់ស្ទងឹមនជ័យ ខណ្ឌមនជ័យ រជធានីភ្នពំៃញ 
កាលពីថ្ងៃទី១ ខៃឧសភា ឆ្នា ំ២០២១។ រូបថត ហ្រាង ជីវ័ន



តាមអ្វីដែលយើងដឹងឮឬ
អានតាមបែព័ន្ធផែសព្វផែសាយទូ-
ទៅបានធ្វើឱែយយើងហាក់មាន
ផ្នត់គំនិតថារាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពជុាពុករលួយកែលែងហើយ
បានបផំ្លចិបផំ្លាញគមែបពែឈើ
ទាំងមូលរបស់កម្ពុជាដើមែបីតែ
ផលបែយោជន៍បុគ្គលហើយការ
កាប់បំផ្លាញពែឈើគឺជាបុព្វ-
ហែតុចមែបងនែទឹកជំនន់និងគែះ-
រាំងស្ងួតនៅកម្ពុជា។ល។
នែះគជឺាអ្វដីែលយើងតែងតែ

ស្តាប់ឮជាទូទៅ។
ឥទ្ធិពលនែសែចក្តីអតា្ថាធិ-

បែបាយបែបនែះបានបង្កើតនូវ
ផ្នត់គំនិតដែលកំណត់ពី “ពិ-
រុទ្ធភាពដោយការសន្មតទុក
ជាមុន”ចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាល
ដចូ្នែះហើយកចិ្ចសហបែតិបត្ត-ិ
ការបរិស្ថានជាមួយរាជរដ្ឋាភិ-
បាលកម្ពុជាចែើនតែផ្តាតលើ
ការធ្វើរបាយការណ៍សុើបអង្កែត
អពំីឧកែដិ្ឋកម្មពែឈើនងិបញ្ហា
គណនែយែយភាពជាជាងការ
ស្វែងរកដំណោះសែយជារួម
រយៈពែលវែងចំពោះបញ្ហាបរិ-
ស្ថានរបស់បែទែសកម្ពជុាទាងំ-
មូល។និន្នាការបែបនែះក៏បាន
បែកាន់យកនិយមន័យតូច
ចង្អៀតនែ“បញ្ហាបរិស្ថាន”នៅ
ក្នុងបែទែសកម្ពុជាដែលហាក់-
បដីចូជាតែវូបានកណំត់តែមឹតែ
“បញ្ហាការកាបប់ផំ្លាញពែឈើ”
តែមួយមុខ។
យើងអាចយលច់ែបាស់ពីននិ្នា-

ការបែបនែះដោយគែន់តែ
មើលទៅលើបញ្ជីអង្គការNGO

ដែលគាំទែដោយស្ថានទូតបរ-
ទែសទាងំឡាយដែលពាកព់ន័្ធ
នឹងបញ្ហាបរិស្ថាន។អ្វីដែលគួរ
ឱែយរខំាននោះគថឺាបគុ្គលកិភាគ-
ចែើនរបស់អង្គការទាំងនោះ
រមួទាងំបគុ្គលកិនងិអ្នកជនំញ
ការបរទែសផងពកួគែមិនមែន
ជាអ្នកបរសិ្ថានវទិែយាឬអ្នកវទិែយា-
សស្តែបរិស្ថានអ្វីឡើយប៉ុន្តែ
ពួកគែចែើនតែជាសកម្មជន
តស៊ូមតិនិងសកម្មជនសិទ្ធិ-
មនុសែសទៅវិញ។
បញ្ហាបរិស្ថានគួរតែជាបញ្ហា

បច្ចែកទែសនិងវិទែយាសស្តែ
ប៉នុ្តែការងាររបស់ពកួគែគឺមើល
តែមួយជែុងតូចនិងមើលតែពី
សមែបកកែពីពែះថានរណាៗ
ក៏អាចធ្វើការងារនែះបានដែរ
ឱែយតែចែះបែើបណា្តាញព័ត៌មាន
សង្គមហើយដើរតនួទីតស៊ូមតិ
ដែលផ្តាតលើការទាកទ់ាញការ
ចាប់អារម្មណ៍និងរំញោចអា-
រម្មណ៍សធារណជន។
វិធីសស្តែបែបនែះមិនមាន

ផ្លែផ្កា និងផលិតភាពនោះទែ
ពពីែះវាហាក់បានចែញសែច-
ក្តីសន្និដ្ឋានជាមុនរួចទៅហើយ
ថារាជរដ្ឋាភបិាលមនិបានធ្វើអ្វី
ទាងំអស់ដើមែបីទបស់្កាត់ឧកែដិ្ឋ-
កម្មពែឈើ។វិធីសស្តែនែះ
មិនបានជួយឬលើកទឹកចិត្ត
ដល់អាជា្ញាធរមូលដ្ឋានដែល
មានសមត្ថភាពនិងធនធាន
មានកំណត់នៅក្នុងការដោះ-
សែយបញ្ហាទាំងនែះទែប៉ុន្តែ
ហាកប់ដីចូជាសន្មតទកុរចួជា-
សែចថាអាជា្ញាធរមលូដ្ឋានគជឺា
អ្នកសមគំនិតនែបទឧកែិដ្ឋ
ទាំងនែះ។

ដូចរឿងរា៉ាវនែបញ្ហាពលកម្ម
កុមារឬការជួញដូរមនុសែសជា-
ដើមជំនួសឱែយការរាយការណ៍
ទៅអាជា្ញាធរមូលដ្ឋានដែល
ពាក់ព័ន្ធដើមែបីរកដំណោះ-
សែយអង្គការNGOមយួចនំនួ
បែរជាជែើសរើសវិធីសស្តែ
សែកបែកូកបែកាសតាមបែ-
ព័ន្ធផែសព្វផែសាយក្នុងសែុកនិង
បរទែសនិងធ្វើរបាយការណ៍
ដោយផ្ទាល់ទៅមា្ចាស់ជំនួយ
របស់ពកួគែដើមែបឱីែយពកួគែអាច
ចងកែងធ្វើជារបាយការណ៍
បែចាំឆ្នាំដើមែបីបងា្ហាញរូបភាពដ៏
អាណោចអាធ័មទៅវិញ។
យើងដងឹហើយថាវធិសីស្តែ

បែបនែះមានគុណបែយោជន៍
ក្នុងការទទួលបាននូវការជឿ
ទុកចិត្តពីមា្ចាស់ជំនួយរបស់
អង្គការNGOទាំងនោះហើយ
បានបងា្ហាញអពីំហែតុផលដែល
តែូវផ្តល់ជំនួយនិងធាននិរន្តរ
ភាពនែការផ្តល់ជំនួយប៉ុន្តែ
វិធីសស្តែបែបនែះបានបង្កឱែយ
មានការមិនទុកចិត្តគា្នាយ៉ាង
ខា្លាំងកា្លារវាងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំង-
ឡាយដែលតាមពិត ពួកគែ
គួរតែតែូវដោះសែយបញ្ហា
រួមគា្នាសហការគា្នានិងជួយគា្នា
ទៅវញិទៅមកដើមែបីដោះសែយ
បញ្ហាបរិស្ថានដែលជាបញ្ហាដ៏
ធំធែងមិនមែនកំណត់តែឹមតែ
លើបញ្ហាពែឈើតែមួយមុខ។
គួរឱែយដឹងដែរថាបច្ចុបែបន្នកែ-

សួងបរិស្ថានមានឧទែយានុរកែស
សរុបចំនួន១២៦០នក់និង
គែបគ់ែងតបំន់ការពារចនំនួ៦០
លើផ្ទែដីគមែបពែឈើជាង
៧,២លានហកិតាដែលស្មើនងឹ
៤១%នែផ្ទែដីសរុបរបស់បែ-
ទែសកម្ពុជា។បើបែៀបធៀប
ជាមួយបែទែសជិតខាងបែទែស
ថែមានផ្ទែដីគមែបពែឈើ
៣១,៦%(១៦,៣១លានហិក-
តា)បែទែសវៀតណាមមាន

៣៩,៧%(១២,៩លានហកិ-
តា)និងបែទែសឡាវមាន៥៨%
(១៦,២៨លានហិកតា)។
បើយើងគណនតាមបែប

សមញ្ញយើងអាចដឹងបានថា
ឧទែយានុរកែសមា្នាក់តែវូរា៉ាបរ់ងលើផ្ទែ
ពែឈើរហូតដល់៥.៧១៤
ហិកតាដែលវាមិនអាចទៅរួច
នោះទែ។បែសិនបើយើងមើល
តែមយួជែងុទៅលើបញ្ហាគណ-
នែយែយភាពឧទែយានុរកែសគែប់រូប
នឹងតែូវជាប់ពិរុទ្ធភាពដោយ-
សរតែពួកគែមិនមែនជា “
កំពូលមនុសែស superman”
ក្នុងការការពារពែឈើរបស់
កម្ពុជា។
សកម្មជននិងឧទែយានុរកែសតែ

ឯកឯងមនិអាចការពារពែឈើ
កម្ពុជាទាំងមូលបានឡើយ
ហើយការស្វែងរកការចាប់កំហុស
និងពិរុទ្ធភាពវាបានតែឹមតែធ្វើ
ឱែយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អស់
សងែឃមឹនឿយណាយនងិលែង
មានការទុកចិត្តគា្នា។
យើងគួរតែមានដំណោះ-

សែយជាបីកមែិតលើបញ្ហា
បរិស្ថាន។
ដំណោះសែយកមែិតទី១

គឺវិធីសស្តែតស៊ូមតិដែលតែូវ
បានបែើបែស់នពែលបច្ចបុែបន្ន-
នែះដោយអង្គការNGOដ៏ចែើន
លើសលុបដែលមិនមែនជា
អ្នកវិទែយាសស្តែឬអ្នកបរិស្ថាន-
វិទែយា។តាមពិតកែពីបញ្ហាការ
កាប់បំផ្លាញពែឈើបញ្ហាបរិ-
ស្ថានរបស់បែទែសកម្ពុជាមាន
បញ្ហាផែសែងៗទៀតជាចែើន
ដែលគួរតែតែូវបានលើកឡើង
និងដោះសែយតាមលក្ខណៈ
វិទែយាសស្តែ និងបច្ចែកទែស។
ជាអកសុលអង្គការNGOភាគ-
ចែើនបានចែបូកចែបល់បញ្ហា
បច្ចែកទែសជាមួយនឹងវើរភាព
នយោបាយទៅវិញ។
ពកួគែហាក់មានសទិ្ធផិ្តាចម់ខុ

តែមា្នាក់ឯងចំពោះសែចក្តីសែ-
ឡាញ់បរិស្ថាន។
ដូច្នែះទាំងរាជរដ្ឋាភិបាល

ទំាងអង្គការNGOទំាងដែគូអភិ-
វឌែឍន៍គរួតែរកំលិកចិ្ចសហបែត-ិ
បត្តកិាររបស់ខ្លនួទៅកមែតិបន្ទាប់-
នែដំណោះសែយឱែយទៅខ្ពស់
លើសពីកមែិតទីមួយនែះ។
ដំណោះសែយកមែិតទី២

គួរតែផ្តាតលើសមាសធាតុ
សំខាន់ពីរគឺ“និរន្តរភាពនែ
ដំណោះសែយនៅនឹងកន្លែង”
និង“ការធានជីវភាពរស់នៅ
របស់បែជាជន”។ដំណោះ-
សែយនែះគឺផ្តាតលើតួអង្គ
ផ្ទាល់ដចូជាបែជាជនតាមមលូ
ដ្ឋាននិងឧទែយានុរកែសជាដើម។
យើងទាំងអស់គា្នាសុទ្ធតែឯក-
ភាពថាមានតែបែជាជនកម្ពជុា
តាមមលូដ្ឋាននមីយួៗប៉ុណោ្ណោះ
ដែលអាចការពារដោយផ្ទាល់
នូវពែឈើកម្ពុជាបែកបដោយ
នរិន្តរភាព។ដចូ្នែះជនំយួគាទំែ
គរួតែផ្តាតលើការពងែងឹសមត្ថ-
ភាពរបស់ពួកគែដើមែបីការពារ
ពែឈើនងិផ្តល់មធែយាបាយនងិ
វិធីសស្តែគែប់គែន់សមែប់
ឧទែយានុរកែសនិងបែជាជនមូល-
ដ្ឋានដើមែបីការពារពែឈើ។
បើមានតែក្តីសែឡាញ់ពែ-

ឈើតែមយួមខុគឺមនិគែបគ់ែន់
ទែ។មនុសែសក៏តែូវការចិញ្ចឹម
កែពះផងដែរ។បែសនិបើពកួគែ
មានការងារនិងបែក់ចំណូល
នឹងនរពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននឹង
បញែឈប់ការផែសងពែងនៅក្នងុពែ
ដោយបែថយុជវីតិដោយសរតែ
គែះថា្នាក់មនីឬបែថយុនងឹការ
ចាប់ខ្លួនដោយសរការរំលោភ
ចែបាប់។
“ការធានជីវភាពរស់នៅ

របស់បែជាជន”មិនសំដៅទៅ
លើការផ្តល់បែក់ឧបត្ថម្ភមនុសែស-
ធម៌ ពីអង្គការNGOឬមា្ចាស់-
ជនំយួនោះទែពពីែះថាការធ្វើ

បែបនែះវាមិនបានយូរអង្វែង
នោះឡើយ។ចំណុចនែះគឺចង់
សដំៅទៅលើការបង្កើតការងារ
តាមមូលដ្ឋានបែកបដោយនិ-
រន្តរភាពដើមែបីឱែយមានចំណូល
សមសែប។ដូចអ្វីដែលនឹង
លើកខាងកែមនែះបែក់ចំ-
ណូលដែលបានមកពីការលក់
ឥណទានកាបូនក៏អាចជាដំ-
ណោះសែយរយៈពែលវែង
ចំពោះបញ្ហាជីវភាពរបស់ពល-
រដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាននែតំបន់
ពែឈើបានដែរ។
ដំណោះសែយកមែិតទី៣

ដែលមានវិសលភាពទូលំ-
ទូលាយនោះគឺ“ភាពសុខដុម
បរិស្ថានមែតែីទូទាំងបែទែស”
និង“ការធ្វើឱែយសែបចែបាប់ពា-
ណិជ្ជកម្មឈើបែកបដោយ
និរន្តរភាព”។
“ភាពសុខដុមបរិស្ថានមែតែី

ទទូាងំបែទែស”គឺសដំៅលើការ
បង្កើតឱែយមានមនោសញ្ចែតន
សែឡាញ់បរសិ្ថានសមែបប់ែ-
ជាជនកម្ពុជាទូទាំងបែទែស
គែប់សែទាប់វណ្ណៈ។
អ្វដីែលយើងគរួចាបអ់ារម្មណ៍

គឺថានៅក្នុងពែលនែការរើក
រាលដលជងំឺកូវើដ១៩នៅពែល
ដែលបែជាជនមិនអាចធ្វើដំ-
ណើរទៅកែបែទែសបានយើង
ចាបផ់្តើមឃើញភ្ញៀវទែសចរក្នងុ
សែុកកាន់តែចែើនឡើងៗបាន
រើករាយជាមួយនឹងធម្មជាតិនិង
ការឡើងភ្នំនៅក្នុងពែភ្នំទឹក-
ជែះធម្មជាតិដែលធា្លាបត់ែតែវូ-
បានតែួតតែផ្តាច់មុខដោយ
ឧទែយានុរកែស និងសកម្មជនបរិ-
ស្ថាន។របូថតរាបព់ាន់រាបម់ុនឺ
នែធម្មជាតិរបស់បែទែសកម្ពជុា
ពីតំបន់ផែសែងៗតែូវបានគែ
បង្ហាះនិងចែករំលែកយ៉ាងទូ-
លំទូលាយ។ ពែឈើនិងធម្ម-
ជាតិតែូវបានបែជាជនខ្មែរសែ-
ឡាញ់និងទសែសនយ៉ាងទូលំ-
ទូលាយដែលនែះគឺជារបត់ថ្មី
មួយដែលយើងមិនធា្លាប់ឃើញ
ពីមុនមកទាល់តែសោះ។
សន្ទុះនងិវបែបធម៌វជិ្ជមានបែប

នែះគួរតែតែូវបានបំពាក់បំប៉ន
បន្ថែមទៀតដើមែបីបង្កើតជា
ចលនបរិស្ថានមែតែីទូទំាង
បែទែសនងិជរំញុការសែឡាញ់
ធម្មជាតិនិងជីវចមែុះ។
“ការធ្វើឱែយសែបចែបាប់ពា-

ណិជ្ជកម្មឈើបែកបដោយ
នរិន្តរភាព”គរួតែតែវូបានពចិារ-
ណាឱែយបានខា្លាំងកា្លាជាងនែះ។
ក្នុងកមែិតផ្ទែក្នុងកម្ពុជាគួរ

តែចាប់ផ្តើមពិចារណាលើការ-
រៀបចំផែនការដំពែឈើតាម
លក្ខណៈឧសែសាហកម្មសមែប់
ទែទែង់ដល់...តទៅទំព័រ ៥

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងែចន្ទទី៣ែខឧសភាឆ្នាំ២០២១ lixitmitþGñkGanLetter to editer www.postkhmer.com២

មន្ត្រឧីទ្រយានុរក្រសប្ររព្ធទិវាព្រឈើអន្តរជាតិក្នងុឆ្នា២ំ០២១ន្រះ។ រូបថតកែសួងបរិស្ថាន

សំណើផ្លាស់ប្តរូរបត់នៃកិច្ចសហបៃតិបត្តកិារអន្តរជាតិលើវិស័យបរិស្ថាននៅកម្ពជុា

We are looking for a qualified candidate to fill 
the following position:

Title: Programme Management Office 
          Associate - Finance
Duty station: Phnom Penh, Cambodia
Contract level: LICA 6 / ICS 6
Duration: Open-ended
Apply online at: https://jobs.unops.org/Pages/
ViewVacancy/VADetails.aspx?id=21668 
or Scan QR code:

Deadline: 16 May 2021 
UNOPS KHMCO
Mobile: +85512569192
Email: ProkU@unops.org
Website: https://jobs.unops.org/ 



ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ 

ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយដើរតួនាទី
ជាអ្នកបង្កើតឱកាសដើម្របី
កសាងភាពជឿទុកចិត្តគ្នាក្នុង
ការបង្រួបបង្រួមកូរ៉្រទាំងពីរ។
ន្រះជាការលើកឡើងរបស់
លោកលីត្រស្រងចាងហ្វាង
និងជាអគ្គនាយកកាស្រតភ្នំ-
ព្រញបុ៉ស្តិ៍ក្នងុឱកាសលោកចូល
រួមជាវាគ្មិនក្នុងសន្និសីទភាព
ជាអ្នកដឹកនំាពិភពលោក២០២១
រៀបចំឡើងនៅថ្ង្រទី៣០ម្រសា
តាមរយៈអនឡាញ។
សន្និសីទន្រះរៀបចំឡើង

ដោយគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសន្តិភាព
ឦសានដ្រលគទំ្រដោយសហ-
ព័ន្ធសន្តិភាពសកលហៅកាត់
ថាUPFក្រមប្រធានបទ
«ដំណើរឆ្ពោះទៅការបង្រួប
បង្រួមដោយសន្តិភាពន្រឧប-
ទ្វីបកូរ៉្រ,ការបង្កើតមូលដ្ឋាន
គ្រឹះសម្រប់ពិភពលោកដ្រល
មានការបង្រួបបង្រួម»។
លោកលីត្រស្រងបានមាន

ប្រសាសន៍ថាក្នុងនាមជាអ្នក
សង្ក្រតការឯករាជ្រយប្រព័ន្ធ
ផ្រសព្វផ្រសាយដើរតួនាទីយ៉ាង
សំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់
គោលការណ៍៣យ៉ាងគឺផ្ដល់
ព័ត៌មានអប់រំនិងកម្រសាន្ត។វា
អាចលើកកម្ពស់ការតស៊ូមតិ
និងបង្កើតរបៀបវារៈនានា រួម

ទាំងតួនាទីក្នុងការស្វ្រងរកដំ-
ណោះស្រយន្រជម្លោះផងដ្ររ
ដូចដ្រលធា្លោប់កើតមានក្នុងការ
បញ្ចប់សង្គ្រមវៀតណាមក្នុង
ទសវត្រសរ៍១៩៧០ជាឧទា-
ហរណ៍។
លោកថ្ល្រងដចូ្ន្រះថា៖«ដចូគ្នា

ដ្ររប្រពន័្ធផ្រសព្វផ្រសាយនៅកម្ពជុា
អាចជយួក្នងុការពន្លឿនដណំើរ
ការសន្តិភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉្រ
តាមរយៈការផ្រសព្វផ្រសាយពន្រយល់
ពីប្រវត្តិសាស្ត្រ និងទិដ្ឋភាព
បច្ចុប្របន្នន្រប្រជាជាតិទាំងពីរ
ន្រះក៏ដូចជារៀបរាប់ពីសារៈ-
សខំាន់ន្រសន្តភិាពសកលនងិ
តំបន់»។

បើតាមការអង្ក្រតរបស់លោក
ការផ្រសព្វផ្រសាយរបស់បណា្ដាញ
ព័ត៌មានលោកខាងលិចអំពីកូរ៉្រ-
ខាងជើងឬអំពីដំណើរការបង្របួ-
បង្រមួករូ៉្រទាងំពរីធ្វើឡើងដោយ
បង្ហាញនូវទស្រសនៈរបស់ពួកគ្រ
លើព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះ។
លោកមានប្រសាសន៍ថា៖

«វាជាឱកាសល្អសម្រប់ប្រពន័្ធ
ផ្រសព្វផ្រសាយក្នុងតំបន់ក្នុងការនាំ
មុខស្វ្រងយល់ពីបញ្ហាភូមិ-
សាស្ត្រនយោបាយន្រតំបន់
អាសុីខាងកើតនិងឧបទ្វីបកូរ៉្រ
ព្រមទាំងបង្ហាញទស្រសនៈរបស់
ខ្លួនលើបរិបទតំបន់ដោយ
បង្ហាញពីវធិីតាមប្របអាសុីក្នងុ

ការទប់សា្កាត់និងគ្រប់គ្រង-
ជម្លោះ»។
បើតាមលោកលីត្រស្រង

ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយក៏មានតួនាទី
សំខាន់មួយទៀតដ្ររក្នុងការ
កសាងទំនុកចិត្តគ្នាក្នុងចំ-
ណោមអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាក្នុង-
ការតស៊ូមតិនិងដំណើរការ
បង្រួបបង្រួមកូរ៉្រទាំងពីរ។
លោកសង្ក្រតឃើញថាប្រ-

ព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយអន្តរជាតិបាន
រាយការណ៍យ៉ាងសកម្មអំពី
កម្មវិធីអាវុធនុយក្ល្រអ៊្រររបស់
កូរ៉្រខាងជើងប៉ុន្ត្រពួកគ្របាន
ចាប់អារម្មណ៍តចិតចួលើវប្របធម៌
កណំើនស្រដ្ឋកចិ្ចការរកីចម្រើន

ផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្រយា។បន្ថ្រមពីលើ
ន្រះរឿងរា៉ាវជោគជ័យផ្រស្រងៗ
ដូចជាពាណិជ្ជកម្មកសិកម្ម វិទ្រយា-
សាស្ត្រកីឡានិងការកម្រសាន្តក៏
កម្រត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ
ទាំងនោះរាយការណ៍ណាស់។
លោកលីត្រស្រងមានប្រ-

សាសន៍ដូច្ន្រះថា៖«ក្នុងបរិបទ
ន្រះប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយអាចដើរ
តួនាទីសំខាន់ក្នុងការលើក
កម្ពស់កិច្ចសន្ទនានយោបាយ
ដ្រលចាំបាច់បំផុតនិងការជួប
ប្រស្រយ័ទាកទ់ងគ្នារវាងមនសុ្រស
និងមនុស្រសដើម្របីកសាងឡើង
វិញនូវទំនុកចិត្តដ្រលកំពុងខ្វះ
ខាតហើយដ្រលជាបញ្ហាក្នុង
កចិ្ចប្រងឹប្រងឲ្រយមានការបង្របួ
បង្រួម»។
លោកសង្រឃឹមថាតាមរយៈ

កិច្ចខិតខំប្រងឹប្រងរបស់សហ-
គមអន្តរជាតិនិងដោយសារ
កូរ៉្រទាំងពីរមានវប្របធម៌ និង
អត្តសញ្ញាណដចូគ្នានងិចណំង
មនោសញ្ច្រតនាជាមួយគ្នា
ពកួគ្រនងឹអាចស្វ្រងរកចនំចុរមួ

គ្នាក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នា
ឆ្ពោះទៅរកការបង្រួបបង្រួមគ្នា
ដោយសន្តិវិធី។
លោកបញ្ជាក់ថាកាស្រត

ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍ត្រងរាយការណ៍លើ
បញ្ហារសើបនានានៅលើពិភព
លោកក្នងុតបំន់នងិនៅឧបទ្វបី
ករូ៉្រដោយឈរលើគោលការណ៍
សត្រយានុម័តមិនលម្អៀងដោយ
ព័ត៌មានទាំងនោះយកច្រញពី
បណា្ដាញព័ត៌មានអាសា៊ាននិង
ទីភា្នាក់ងរព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ផ្រស្រងទៀត។បន្ថ្រមពីលើន្រះ
ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍ក៏មានទពំរ័សម្រប់
បញ្ច្រញមតិយោបល់ដ្រលជា
វ្រទិកាបង្ហាញពីការអភិវឌ្រឍនៅ
កម្ពជុាអាសា៊ាននងិឧបទ្វបីករូ៉្រ
ផងដ្ររ។
លោកថ្ល្រងថា៖ «យើងជឿ-

ជាក់ថាភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍អាចដើរ
តួនាទីសំខាន់ក្នុងការលើក
កម្ពស់របៀបវារៈបង្រួបបង្រួម
ឧបទ្វីបកូរ៉្រជាពិស្រសនៅក្នុង
ឆ្នាំខាងមុខន្រះដ្រលកម្ពុជាធ្វើ
ជាប្រធានអាសា៊ាន»៕

ថ្ង្រចន្ទទី៣ែខឧសភាឆ្នាំ២០២១ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

Request for Quotation  :  Supply and Installation of the  
                                                 Solar based DC electricity mini- 
                                                 grid system for 85 households  
                                                 in Pa Tang Village, Sesan  
                                                 Commune, Oyadav District,  
                                                 Ratanakiri Province
Deadline                          :  extended to 06 May 2021 by  
                                                 04:00 pm, Cambodia time.
Download Link              :  
https://procurement-notices.undp.org/view_notice.
cfm?notice_id=77464

Quotation submission address: 
https://etendering.partneragencies.org 
Business Unit code: KHM10 and Event ID:  KHM41560

Request for Quotation:  Supply and Installation of the  
                                                 Solar based AC electricity mini- 
                                                 grid system for 85 households in 
                                                 Pa Tang Village, Sesan Commune,                                   
                                                 Oyadav District, Ratanakiri Province
Deadline                          :  extended to 06 May 2021 by  
                                                 04:00 pm, Cambodia time.
Download Link              :   
https://procurement-notices.undp.org/view_notice.
cfm?notice_id=77466

Quotation submission address: 
https://etendering.partneragencies.org 
Business Unit code: KHM10 and Event ID:  KHM41632

UNDP partners with people at all levels 
of society to help build nations that can 
withstand crisis, and drive and sustain the 
kind of growth that improves the quality 
of life for everyone. On the ground in more 
than 170 countries and territories, we o�er 
global perspective and local insight to help 
empower lives and build resilient nations.

ANNOUNCEMENT

មុំ គន្ធា 

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុ-
ខាភបិាលនងិជាប្រធានគណៈ-
កម្មការអន្តរក្រសួងដើម្របីប្រុទ្ធ
នឹងជំងឺកូវីដ១៩លោកម៉ម
ប៊នុហ្រងបានធ្វើការក្រើនរឭំក
ទៅដល់មា្ចាស់មន្ទរីព្រទ្រយឯកជន

មន្ទរីពហុព្រយាបាលមន្ទរីសម្រក
ព្រយាបាលនិងសម្ភពដ្រល
ទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតឱ្រយ
ប្រើប្រស់ត្រស្តរហស័រកអងទ់-ី
ហ្រស្រនកូវីដ១៩ត្រូវមានដក់
បង្ហាញតម្ល្រនៅទីសាធារណៈ
នងិមានការយលព់្រមដោយធ្វើ
កិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើត្រស្តកូវីដ

១៩ផងដ្ររ។
លោកម៉មប៊ុនហ្រងបាន

ច្រញលិខិតជម្របទៅដល់
មា្ចាស់មន្ទីរព្រទ្រយឯកជនមន្ទីរ
ពហពុ្រយាបាលមន្ទរីសម្រកព្រយា-
បាលនងិសម្ភពទាងំអស់ដ្រល
បានទទលួលខិតិអនញុ្ញាតក្នងុ
ការប្រើត្រស្តរហស័ន្រះអាចរក
ទិញប្រភ្រទត្រស្តរហ័សAb-
bottនិងRocheពីក្រុមហ៊ុន
ដ្រលបានចុះបញ្ជីកាត្រឹមត្រូវ
ស្របច្របាប់ដើម្របីយកទៅប្រើ-
ប្រស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានសុខា-
ភិបាលឯកជនរបស់ខ្លួន។
លោកបានលើកឡើងថា៖

«ត្រវូធ្វើការកណំត់តម្ល្រឱ្រយបាន
សមរម្រយ និងណ្រនាំដល់បុគ្គ-
លិកក្រមឱវាទត្រូវមានដក់
បង្ហាញតម្ល្រនៅទីសាធារណៈ
ក្នងុមលូដ្ឋានសខុាភបិាលឯក-

ជនរបស់ខ្លួនឱ្រយអតិថិជនបាន
ដឹងមុននិងមានការយល់ព្រម
ដោយធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើ
ត្រស្តកូវីដ១៩»។
លោកម៉មប៊ុនហ្រងបាន

បន្ថ្រមថាក្រសួងសុខាភិបាល
អនុញ្ញាតឱ្រយមូលដ្ឋានសុខា-
ភបិាលឯកជនស្របច្របាប់ប្រើ-
ប្រស់ត្រស្តរហ័សរកអង់-
ទីហ្រស្រនកូវីដ១៩គឺក្នុងគោល
បំណងឱ្រយស្រវាឯកជនមាន
លទ្ធភាពធ្វើការញ្រកអ្នកជំងឺ
ដ្រលមកទទួលស្រវាព្រយាបាល
ដើម្របីកាត់បន្ថយហនិ-ភ័យ
ន្រការចម្លងជំងឺន្រះនៅក្នុង
ការផ្តល់ស្រវាសុខាភិបាល
និងចូលរួមធានានិរន្តរភាព
ន្រការផ្តល់ស្រវាថ្រទាំនិង
ព្រយាបាលជំងឺនៅក្នុងស្រវា
សុខាភិបាល៕

ចាងហ្វាង និង អគ្គនាយក កាសែត ភ្នពំែញ បុ៉ស្ដិ៍ លោក លី តែសែង៖ បែព័ន្ធ ផែសព្វផែសាយ ដើរ 
តួនាទី ជា អ្នក បង្កើត ឱកាស ដើមែបី កសាង ភាព ជឿទុក ចិត្ត គ្នា ក្នងុ ការ បងែបួ បងែមួ កូរ៉ែ ទំាង ពីរ

លោក ម៉ម បុ៊នហែង រំឭក ដល់ ម្ចាស់ មន្ទរីពែទែយ ឯកជនដែល បាន លិខិត អនុញ្ញាត 
ឱែយ បែើ តែស្ត រហ័ស រក អង់ទីហែសែន កូវីដ ១៩ តែវូ ដាក់ បង្ហាញ តម្លែ នៅ ទី សាធារណៈ

លោក លី តេសេង ចាងហ្វាង និង ជា អគ្គនយក កាសេត ភ្នពំេញ បុ៉ស្តិ៍  ។ រូបថតសហការី

ឧបករណ៍តេស្ត រហ័ស  ដើមេបីស្វេងរក អង់ទីហេសេន កូវីដ ១៩។ រូបថតAFP



តពីទំព័រ ១ ...ពលរដ្ឋនៅ
«តបំន់ក្រហម»ន្រតំបន់បទិខ្ទប់
នៅខណ្ឌមានជ័យប្រប់ភ្នំព្រញ
ប៉ុស្តិ៍ ក្នុងលក្ខណមិនបញ្ច្រញ
ឈ្មោះនៅថ្ង្រទី១ខ្រឧសភា
ន្រះថាការបង់ថ្ល្រភ្លើងដ្រលធ្វើ
តាមរយៈផ្ទ្ររទឹកប្រក់តាមប្រ-
ព័ន្ធបច្ច្រកវិទ្រយាអ្របរបស់ធនា-
គារគឺជារឿងងាយស្រលួទោះបី
បច្ចុប្របន្នស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ក្រ-
ហមក៏ដោយ។ប៉ុន្ត្រពួកគាត់
មានបញ្ហាលំបាកគឺគា្មោនចំណូល
ដោយសារត្រមិនអាចច្រញទៅ
ប្រកបការងារបានខណៈព្រល
ដ្រលតម្ល្រភ្លើងនៅត្រត្រូវបង់
ព្រញថ្ល្រដដ្រល។
បុរសជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន

ឯកជនមា្នាក់បានបញ្ជាក់ថា៖
«យើងអត់មានចំណូលទ្រ។
យើងច្រញទៅធ្វើការរកសុីអត់
កើតប៉ុន្ត្រថ្ល្រភ្លើងធម្មតានៅខ្រ

ក្តៅហ្នងឹវាមានការកើនខសុពីខ្រ
មនុៗទ១ី។ទ២ីដចូជាអត់មាន
ការបន្ធរូបន្ថយពីខាងEDCទ្រ។
កន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់ឃើញស្រចក្តី
ប្រកាសលើកល្រងការបង់ភ្លើង
ការអីដ្ររសម្រប់អ្នកនៅតំបន់
បិទខ្ទប់ ប៉ុន្ត្រលើកហ្នឹងមិនមាន
ការលើកល្រងការបង់អីទ្រ។គ្រ
នរិាករអស់អ៊ចីងឹគឺយើងត្រវូបង់
ធម្មតា»។
ដោយមលូហ្រតុគា្មោនចណំលូ

ហើយត្រូវត្រចំណាយផ្រស្រងៗ
ទៀតជាច្រើននោះពលរដ្ឋស្នើសុំ
ដល់អគ្គិសនីកម្ពុជាជួយរៀបចំ
ជម្រើសណាមួយដើម្របីបន្ធូរ-
បន្ថយដល់ការបង់ថ្ល្រភ្លើងសម្រប់
ពួកគាត់ផង។
លោកថ្ល្រងបន្តថា៖«នៅព្រល

ប្រជាពលរដ្ឋរកចណំលូអត់បាន
រដ្ឋគួរត្រមានការបន្ធូរបន្ថយ
ខ្លះ។បើមិនមានការលើកល្រង

រយៈព្រលពីរបីខ្រទ្រ ក៏គួរមាន
ការបញ្ចុះតម្ល្រណាមយួឬក៏មាន
ការពន្រយារណាមយួអាចជាពរីខ្រ
បង់មួយខ្រឬក៏យ៉ាងម៉្រចដ្រល
គ្រអាចជ្រើសរើសវិធីមួយដ្រល
ជួយសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
រាប់រយរាប់ពាន់គ្រួសារដ្រលគ្រ
បិទខ្ទប់ច្រញទៅក្រអត់កើត»។
ចំណ្រកបុរសមា្នាក់ផ្រស្រងទៀត

ក្នងុតបំន់បទិខ្ទប់នៅសងា្កាត់ទលួ
សង្ក្រក៏បាននិយយផងដ្ររថា
លោកមនិធ្លាប់ធ្វើការបង់ថ្ល្រភ្លើង
តាមរយៈបច្ច្រកវិទ្រយារបស់ធនា-
គារនោះទ្រ។ប៉ុន្ត្រផ្ទះរបស់
លោកស្ថតិនៅក្រប្ររអគ្គសិនីកម្ពជុា
ដ្រលអាចទៅបង់បាន។
លោកថា៖ «ក្នុងខ្រថ្មីន្រះខ្ញុំ

មិនទាន់ទទួលបានសំបុត្រភ្លើង
នៅឡើយទ្រ។អ៊ីចឹងមិនដឹងថា
ការទៅបង់ព្រលគ្របិទខ្ទប់ហ្នឹង
វាយ៉ាងម៉្រចនោះទ្រត្រយ៉ាង
ណាខ្ញុំគិតថាវាពិតជាពិបាក
ហើយព្រះតបំន់ក្រហមគ្រមនិ
អនុញ្ញាតឲ្រយច្រញក្រទ្រ»។
ឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហារបស់

ប្រជាពលរដ្ឋន្រះអគ្គនាយក
អគ្គសិនីកម្ពជុាលោកក្រវរតនៈ
ពន្រយល់ថាការដ្រលកម្ពុជាទិញ
ភ្លើងពីក្នុងស្រុកនិងក្រស្រុក
សុទ្ធត្រត្រូវបង់ឲ្រយគ្រវិញទាន់
ព្រលវ្រលាបើមនិដចូនោះទ្រគ្រ
នឹងផ្តៅច់ភ្លើងហើយគ្រពិន័យ
ដ្រលនាំឲ្រយមានមហន្តរាយទាំង
អស់គា្នា។
លោកថ្ល្រងថា៖ «លុយដ្រល

យើងយកមកធ្វើខ្រស្របញ្ជូនភ្លើង
ដ្រលយើងយកពីADB,World

Bank,JICAបារាំងអាល្លឺម៉ង់
កូរ៉្រអីជាដើមហ្នឹងក៏អត់មានពី
ណាពន្រយារព្រលសងគ្រដ្ររ
ហើយបងប្អូនទាំងអស់មិនថា
នៅតំបន់បិទខ្ទប់ទ្រ កន្ល្រងណា
ក៏គាត់រអ៊ូថាគាត់កូវើដហ្នឹងគាត់
រកសុីមិនបាន»។
លោកបន្តដចូ្ន្រះថា៖«ខ្ញុំយល់

អពំីការលើកហ្នងឹប៉នុ្ត្រវាមនិម្រន
ជាសមត្ថកិច្ចរបស់យើងព្រះ
រដ្ឋាភិបាលមានយន្តការមួយ
ដោយឡ្រក គឺក្រមការដឹកនាំ
របស់ប្រធនគណៈកម្មការបិទ
ខ្ទប់បច្ចុប្របន្នរបស់ឯកឧត្តមអូន
ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន គឺគណៈកម្មការហ្នឹង
មានភារកចិ្ចធ្វើការជាមយួអាជា្ញា-
ធរដើម្របីមើលថាក្រុមគ្រួសារ
ណាដ្រលអត់ពិតប្រកដអ៊ីចឹង
គាត់មានអន្តរាគមន៍ជួយជយួជា
ស្របៀងជាលុយជាអ៊ីចឹងទៅ»។
បើតាមលោករតនៈនៅព្រល

ដ្រលមន្ត្រីជនំាញអគ្គសិនីកម្ពជុា
ប្រជុំជាមួយគណៈកម្មការបិទ
ខ្ទប់បានប្រប់ឲ្រយបន្តធ្វើការងារ
ធនាធ្វើយ៉ាងណាឲ្រយមាននរិន្តរ-
ភាពក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ភ្លើងកុំឲ្រយ
ដច់។ហ្រតុន្រះការតម្រូវឲ្រយ
ពលរដ្ឋបង់ថ្ល្រភ្លើងគឺត្រូវធ្វើ
ដដ្រល។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«យើងមិន

បានកាត់ភ្លើងផ្ទះលំនៅឋានបង-
ប្អនូអ្នកទីទាល់ណាមួយនៅឡើយ
ទ្រគឺយើងត្រងត្រអត់ធ្មត់ដើម្របី
ឲ្រយបងប្អូនមានឱកាស។ទន្ទឹម
ហ្នឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាទូ-
ទៅដ្រលមនិមានផលប៉ះពាល់ធំ
ដុំនោះគរួចលូរមួបង់ព្រះយើង

ត្រវូការប្រមូលថវិកាដើម្របីធ្វើម៉្រច
ឲ្រយមានលុយបង់ទៅថ្ល្រភ្លើងដ្រល
យើងទិញមកថ្ល្រខ្រស្រដ្រលយើង
បង់ការប្រក់ទាំងអស់ហ្នឹង»។
លោកក្រវ រតនៈតាមរយៈ

ស្រចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ង្រទី២៩
ខ្រម្រសាបានអំពាវនាវដល់
ប្រជាពលរដ្ឋដ្រលរស់នៅតំបន់
បិទខ្ទប់នៅរាជធនីភ្នំព្រញនិង
ក្រុងតាខ្មោទាំងអស់ឲ្រយជួយធ្វើ
ការទូទាត់ថ្ល្រអគ្គិសនីឲ្រយបាន
ទាន់ព្រលវ្រលាដើម្របីឲ្រយអគ្គសិនី
កម្ពុជាអាចមានលទ្ធភាពទូទាត់
បន្តទៅអ្នកផលិតអគ្គិសនីទាំង
ក្នុងប្រទ្រសនិងពីប្រទ្រសជិត-
ខាង។
លោកក្រវរតនៈបានឲ្រយដឹង

ថាអគ្គសិនីកម្ពជុានៅដណំើរការ
បម្រើស្រវាជូនបងប្អូនប្រជា-
ពលរដ្ឋជាធម្មតាក្នុងអំឡុង
ព្រលបិទខ្ទប់ក្នុងភូមិសាស្ត្រ
រាជធនីភ្នំព្រញនិងក្រុងតាខ្មោ
ខ្រត្តកណា្ដាលរបស់រាជរដ្ឋា-
ភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំង
នឹងការរាលដលន្រជំងឺកូវើដ១៩។
លោកថ្ល្រងថា៖ «ដើម្របីរក្រសា-

ស្ថិរភាពន្រការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិ-
សនីបន្តទៀតនិងដើម្របីឲ្រយអគ្គិ-
សនីកម្ពុជាអាចមានលទ្ធភាព
ទទូាត់បន្តទៅអ្នកផលតិអគ្គសិនី
ទាំងក្នុងប្រទ្រសនិងពីប្រទ្រស
ជិតខាងអគ្គិសនីកម្ពុជាសូម
អំពាវនាវដល់អតិថិជនរបស់
អគ្គិសនីកម្ពុជាម្រតា្តៅព្រយាយម
ជួយទូទាត់ថ្ល្រប្រើប្រស់ថាម-
ពលអគ្គិសនីតាមកម្មវិធីន្រប្រ-
ពន័្ធទទូាត់របស់បណា្ដាដ្រគូដ្រល

ជាធនាគារនិងគ្រឹះសា្ថានមីក្រូ-
ហិរញ្ញវត្ថុផ្រស្រងៗឬអញ្ជើញទៅ
ទូទាត់ផ្ទាល់នៅទីតាំងដ្រលនៅ
ជិតបំផុតតាមដ្រលលោកអ្នក
អាចធ្វើបាន»។
ស្រចក្តីជនូដណំងឹដដ្រលន្រះ

ក៏បានបញ្ជាក់ផងដ្ររថាចំពោះ
ទីតំាងធំៗដ្រលធ្វើការទូទាត់តាម
រយៈមូលប្របទានប័ត្រអគ្គិសនី
កម្ពុជាបានរៀបចំក្រុមការងារ
ដើម្របីសម្របសម្រួលការទូទាត់
ថ្ល្រប្រើប្រស់ថាមពលអគ្គិសនី
របស់អតិថិជននៅក្នងុតំបន់ដ្រល
ត្រូវបានបិទខ្ទប់ដោយគ្រន់ត្រ
អាចទំនាក់ទំនងមកអគ្គិសនី
កម្ពុជាតាមរយៈល្រខទូរស័ព្ទ
ដ្រលមានលើវិក្កយបត្ររៀង-
រាល់ម៉ាងធ្វើការ។
ក្រពីន្រះពលរដ្ឋទាំងអស់

អាចបង្វ្ររការទូទាត់តាមធនា-
គារមកកាន់គណន្រយ្រយណា
មយួរបស់អគ្គសិនីកម្ពជុារចួថត
ចម្លងឯកសារដ្រលបញ្ជាក់ថា
ទូទាត់រួចនិងផ្ញើទៅកាន់ល្រខ
ទូរសព័្ទ ០១២៦៨៥៧៨៩
តាមរយៈបណា្ដាញសង្គមអ្រឡិច-
ត្រូនិកWhatAppឬTele-
gram។
អគ្គិសនីកម្ពុជាបានអំពាវនាវ

ថា៖ «អាស្រ័យហ្រតុន្រះសូម
លោក-លោកស្រីម្រតា្តៅចូលរួម
អនុវត្តឲ្រយមានប្រសិទ្ធភាពរហូត
ដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី។
ការរមួគា្នាទទលួខសុត្រវូប្របន្រះ
ជាវិធីត្រមួយគត់ដ្រលអាចធនា
នរិន្តរភាពន្រការផ្គតផ់្គង់អគ្គសិនី
ជូនជាតិយើងបាន»៕
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ពលរដ្ឋក្នងុតំបន់បិទខ្ទប់ស្នើ...

លោក កែវ រតនៈ អគ្គនាយក អគ្គសិនី កម្ពជុា ថ្លែងក្នងុសន្នសីិទសារ-
ព័ត៌មានកាលពីឆ្នា ំ២០១៩។ រូបថតហ៊ានរង្រសី

មុំ គនា្ធា 

ភ្នំពែញៈអង្គការមូលនិធិ
សកលសម្រប់អភរិក្រសធម្មជាតិ
(WWF)ប្ររព្ធខួប៦០ឆា្នាំ
ន្រប្រសកកម្មក្នុងវិស័យបរិ-
សា្ថានដោយបានបន្តអំពាវនាវ
ឲ្រយមានដំណោះស្រយបនា្ទាន់
ចំពោះវិបត្តិអាកាសធតុនិង
ធម្មជាតិសម្រប់ជាប្រយោជន៍
ដល់មនុស្រសនិងធម្មជាតិ។
លោកមា៉ាកកូឡំាប៊រទីនីអគ្គ-

នាយកន្រអង្គការWWFអន្តរ-
ជាតិបានលើកឡើងក្នងុស្រច-
ក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាខណៈ-
ព្រលដ្រលអង្គការWWF
ឈានចូលខួបគម្រប់៦០ឆា្នាំ
សា្ថាប័នអភិរក្រសធំបំផុតនៅលើ
សកលលោកមួយន្រះកំពុង
អំពាវនាវឱ្រយមានសកម្មភាព
បនា្ទាន់ដើម្របីដោះស្រយវិបត្តិ
អាកាសធតុនិងធម្មជាតិនិង

ដើម្របីធនាបាននវូអនាគតមយួ
ប្រកបដោយនរិន្តរភាពសម្រប់
មនុស្រសនិងធម្មជាតិ។
លោកថា៖«សព្វថ្ង្រន្រះ

យើងមើលឃើញកានត់្រច្របាស់
ជាងព្រលមុនៗនូវមហន្តរាយ
នងិហនភិយ័នានាដ្រលកពំងុ
កើតឡើងហើយយយីយ៉ាង
ធ្ងន់ធ្ងរដល់ធនធនជវីចម្រុះន្រ
ភពផ្រនដីយើង»។
យោងតាមរបាយការណ៍

វិទ្រយាសាស្ត្រប្របវិភាគThe
LivingPlanetReportរបស់
អង្គការWWFច្រញផ្រសាយចងុ
ក្រយគ្របង្អស់ស្តពីីសា្ថានភាព
ន្រធនធនជវីចម្រុះសកលនងិ
គុណភាពន្រភពផ្រនដីបាន
បងា្ហាញថាសត្វព្រចំនួន២
ភាគ៣ជាមធ្រយមបានបាត់បង់
ក្នងុរយៈព្រល៥០ឆា្នាំចងុក្រយ
ន្រះដ្រលវាបានបង្កជាផល-
វិបាកនិងគំរាមកំហ្រងយ៉ាង

ខា្លាំងដល់គុណភាពបរិសា្ថាន
អាកាសធតុអាហរប្រព័ន្ធទឹក-
សាបនិងសុខភាពរបស់យើង។
លោកឡាបំរ៊ទនីីបានបន្តថា

ទសវត្រសរ៍ន្រះជាចំណុចន្ររបត់
សង្គមដ៏សំខាន់។ជំងឺឆ្លងផ្លូវ-
ដង្ហើមប្រភ្រទថ្មីកូវើដ១៩គឺជា
ការពញ្ញាក់សា្មោរតីឱ្រយយកចិត្ត
ទុកដក់ចំពោះហនិភ័យផ្រស្រងៗ
ដ្រលបង្កឡើងដោយទង្វើគា្មោន
តុល្រយភាពរបស់មនុស្រសដ្រល
ធ្វើឱ្រយអន្តរាយដល់ធម្មជាតិ។
នៅប្រទ្រសកម្ពុជាអង្គការ

ន្រះបាននងិកពំងុអនវុត្តកម្មវធិី
អភរិក្រសអាទភិាពសខំាន់ៗ អស់
រយៈកាលជាងពរីទសវត្រសរ៍មក-
ហើយក្រមកចិ្ចសហប្រតបិត្ត-ិ
ការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរាជ-
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសហគមន៍
មូលដ្ឋានតួអង្គសំខាន់ៗក្នុង
វសិយ័អភវិឌ្រឍន៍នងិវសិយ័ឯក-
ជននិងដ្រគូដទ្រទៀត។

លោកស្រងទៀកនាយក
អង្គការWWFកម្ពជុាបានថ្ល្រង
ថា៖«យើងត្រូវពង្រឹងបន្ថ្រមនូវ
ទំនាក់ទំនងភាពជាដ្រគូចម្រះុ
នងិបង្កើនចណំ្រះដងឹផ្ន្រកវទិ្រយា-
សាស្ត្រដ្រលយើងបានកសាង
រួចហើយក្នុងរយៈព្រលជាងពីរ
ទសវត្រសរ៍កន្លងមកន្រះនៅក្នុង
ប្រទ្រសកម្ពុជា»។
លើសពីន្រះWWFបន្ត

បង្កើនសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួន
ដើម្របីបន្តបំផុសភាពច្ន្រប្រឌិត
និងរួមគា្នាស្វ្រងរកដំណោះស្រយ
ចំពោះបញ្ហាប្រឈមដ៏ស្មុគ-
សា្មោញដ្រលកំពុងកើតមានតួ-
យ៉ាងហនភិយ័ន្រអាកាសធតុ
ភាពសកឹរ្រចរលឹន្រប្រពន័្ធអ្រក-ូ
ឡូសីុនិងការបាត់បង់ជីវចម្រះុ។
ន្រះជាព្រលវ្រលាដ្រលយើង

ទាងំអស់គា្នាត្រវូរមួគា្នាធ្វើសកម្ម-
ភាពដើម្របីធនាការផ្លាសប់្តរូជា
វិជ្ជមាន។

នៅខបួលើកទី៦០ន្រះអង្គ-
ការWWFបានវវិត្តខ្លនួទៅជា
សា្ថាបន័ពហវុប្របធម៌សកលមយួ
ដ្រលមានវត្តមាននិងប្រតិ-
បត្តិការយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងប្រ-
ទ្រសប្រមាណ១០០ដោយ
មានអ្នកគាំទ្រជាង៣៥លាន
នាក់នៅទូទាំងពិភពលោក

ហើយបានសម្ត្រងឆន្ទៈ និង
សកម្មភាពរួមគា្នាដើម្របីកសាង
សង្គមបរិសា្ថានមួយប្រកប
ដោយគុណភាពសមធម៌និង
និរន្តរភាពសំដៅធនាការថ្រ-
រក្រសានិងការពារធនធនធម្ម-
ជាតិនិងសុខុមាលភាពរបស់
មនុស្រសនៅគ្រប់ទិសទី៕

ក្នងុខួប៦០ឆ្នាំWWFអំពាវនាវឲ្យមានដំណោះ-
ស្យបនា្ទាន់ចំពោះវិបត្តិអាកាសធាតុនិងធម្មជាតិ

សត្វពែ និង សត្វ ផែសែងទៀត រួម ទំាង សកម្ម ភាពការងារ របស់ មន្តែី 
អង្គការ WWF ជាមួយ នឹង អ្នកពាក់ព័ន្ធ ផែសែងទៀត ក្នងុ ការអភិរកែស 
ធនធាន ធម្មជាតិ។ រូបថតWWF
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តពីទំព័រ ២ ...សកម្មភាព 
ពា-ណជិ្ជក ម្ម ពៃឈើ សៃបចៃបាប ់
។ បៃទៃស កម្ពជុា អាច រៀនសតូៃ 
ពី បៃទៃស ឥណ្ឌូនៃស៊ី ពី របៀប 
គៃប់គៃង ការដាំ ពៃឈើ ដើមៃបី 
បមៃើឱៃយ គោលដៅ ឧសៃសាហកម្ម 
និង ពាណិជ្ជកម្ម ។ ហើយ អ្នក 
ដៃល  ទញិ ឈើ សៃបចៃបាប ់របស ់
កម្ពុជា គួរតៃ ជា ដៃគូ បរទៃស 
ដៃល តៃងតៃ ជំរ៊ញ និង គាំទៃ 
យ៉ាងខ្លាំង កា្លា ដល់ ការការពារ 
ពៃឈើ និង បរិស្ថាន របស់ បៃ-
ទៃស កម្ពុជា ។ 

 នៅក្នងុ កមៃ ត ិអន្តរជាត ិ ដៃគ ូ
បរទៃស គរួតៃ គាទំៃ ដល ់ការលក ់
ឥណទាន កាបូន របស់ កម្ពុជា 
ឱៃយបាន ចៃើន ដើមៃបី បង្កើតឱៃយមាន 
យន្តការ លើកទឹកចិត្ត ទូទំាង 
បៃទៃស តាមរយៈ ការ បង្កើត ឱៃយ 
មាន ការគាំទៃ ជា បៃក់ចំ ណូល 

ជាកស់្តៃង ហើយ មាន នរិន្តរ ភាព 
សមៃប ់បៃជាជន មលូដា្ឋាន នងិ 
ការអភិវឌៃឍ បរិស្ថាន ជា បន្ត ។ 

 ការផ្លាសប់្តរូ របត ់នៃ កចិ្ចសហ- 
បៃតិបត្តិការ បៃបនៃះ គួរ កា្លាយ 
ទៅ ជា ការលើកទឹកចិត្ត ឱៃយ អ្នក 
ពាក់ ព័ន្ធ ទាំងអស់ ស្វៃងរក ដំ-
ណោះសៃយ នៅនឹងកន្លៃង 
បៃកបដោយ ចីរភាព ហើយ 
ចៀស វាង ការផ្តោត តៃ លើ ការ- 
ចាប់ កំហ៊ស និង ពិរ៊ទ្ធភាព ហើយ   
យើង គរួតៃ បញ្ចប ់“ ការ ហៃកកៃរ្តិ៍ 
បរសិ្ថាន ” ដើមៃបី តៃ បៃយោជន ៍នៃ 
ការទទួល ជំនួយ ពី បរទៃស 
ហើយ   ធ្វើឱៃយប៉ះពាល ់យ៉ាង ធ្ងន-់ 
ធ្ងរ ដល់ មោទនភាព និង ភាព 
មា្ចាស់ការ របស់ បៃជាជន កម្ពុជា 
ទៅលើ បញ្ហា បរិស្ថាន ៕ 

 សុឹម វីរៈ 
 ទបី្រកឹ្រសា យទុ្ធសាស្ត្រ ន្រ វទិ្រយា-

សា្ថាន ទស្រសនៈ អាសុី (AVI)

សំណើផ្លាស់...

មុំ គន្ធា 

ភ្នំព្រញៈ លោក ហៃង សួរ 
អ្នកនាពំាកៃយ កៃសងួ ការងារ  នងិ 
បណ្តុះបណ្តាល បាន ស្នើឱៃយ 
កម្មករ នយិោជតិ ដៃល ស្ថតិ នៅ-
ក្នងុ  តបំន ់កៃហម ក្នងុ ខណ្ឌ ចនំនួ 
៤ គឺ ខណ្ឌមានជ័យ ពោធិ៍-
សៃនជ័យ ដង្កោ និង ខណ្ឌ 
កំបូល ក៊ំ នាំគា្នា សមៃ៊ក ទៅ ចាក់ 
វា៉ាកស់ងំ  ដោយ មនិទាន ់ទទលួ 
បាន លិខិតអញ្ជើញ ពី ខង ភូមិ  
ឬ សងា្កោត់ ដើមៃបី ចៀសវាង មាន 
មន៊សៃស ចៃើន នៅ កន្លៃង ចាក់ 
វា៉ាក់សំង។

តាមរយៈ សរ ជា សំឡៃង 
លោក ហៃង សួរ បាន លើក 

ឡើង  ថា យ៊ទ្ធនាការ ចាក់ វា៉ាក់-
សងំ ទៅដល ់បៃជាពលរដ្ឋ  នងិ 
កម្មករ និយោជិត នៅ  ក្នុង តំបន់ 
កៃ-ហម ក្នុង ខណ្ឌ ទាំង ៤ នៃះ 
ចាប់ ផ្តើម ពីថ្ងៃ ទី ១ ខៃឧសភា 
នៃះ តទៅ ប៉៊ន្តៃ អ្នក ដៃល ទៅ 
ចាក់ ល៊ះតៃតៃ ទទួល បាន 
លិខិត អញ្ជើញ តាម លៃខ រៀង 
ដៃល ខង អាជា្ញាធរ ភូមិ សងា្កោត់ 
ច៊ះ ចៃក ទៅ ដល់ ពួកគាត់។

លោក បាន ថ្លៃងថា៖ «បង- 
ប្អូន កម្មករ អាច ទៅ ចាក់ វា៉ាក់-
សំង បាន ល៊ះតៃ មាន លិខិត 
អញ្ជើញ  ឬ ក៏ បាន លៃខ រៀង 
ពភីមូ ិ ឬ សងា្កោត ់ទើប យើង អាច 
ទៅ ចាក់ បាន។ ដូចនៃះ អ្នក 
ដៃល មនិ ទាន ់មាន លៃខ រៀង  ឬ 

លិខិត អញ្ជើញ ទៃ ស៊ំ ក៊ំអាល 
នាំគា្នា ទៅ កន្លៃង ចាក់ វា៉ាក់សំង  
ដោយសរ គោលដៅ នីមួយៗ 
មាន ចំនួន កំណត់ សមៃប់ 
ចាក់»។

បើតាម លោក ហៃង សរួ ការ 
ចាក់ វា៉ាក់សំង នៃះ គឺ កៃ៊ម ការ- 
ងារ ចាក់ វា៉ាក់សំង តៃូវ ចាក់ វា៉ាក់-
សំង  ឱៃយអស់ នៅក្នុង ភូមិ  ឬ 
សងា្កោត់  នោះ ទើប កៃ៊ម ការងារ 
ប្តូរ ទៅ ចាក់ នៅ កន្លៃង ផៃសៃង។ 
ដូចនៃះ ស៊ំ ក៊ំឱៃយ កម្មករ និយោ-
ជិត  មាន ការបារម្ភ ខ្លាច អស់ 
វា៉ាក់សំង  ឬ មិនបាន ចាក់។

លោក បាន ថ្លៃងថា៖ «រាជ-
រដា្ឋាភិបាល ក៏ដូចជា កៃសួង 
ស៊ខភិបាល បានបៃគល់ ជូន 

ទៅ កៃ៊ម ការងារ ចាក់ វា៉ាក់សំង 
នៃះ រហតូ ទៅដល ់៩០ ម៊នឺ ដសូ 
ហើយ បើ យោងតាម ស្ថតិ ិកម្មករ 
និយោជិត  និង បងប្អូន នៅតាម 
ផ្ទះជួល នៃះ គឺ វា៉ាក់សំង នៃះ 
គៃប ់គៃន ់សមៃប ់បង្អនូ នៅក្នងុ 
ខណ្ឌ ទាំង ៤ នៃះ»។

លោក បាន បន្ថៃមថា យ៊ទ្ធ-
នាការ ចាក់ វា៉ាក់សំង នៃះ គឺ នឹង 
ចាក ់ជនូ ដល ់បៃជាពលរដ្ឋ កម្ម-
ករនិយោជិត ទាំងអស់ នៅ ក្នុង 
ខណ្ឌ ទាំង៤។ ដូចនៃះ ស៊ំ ឱៃយ  
មាន   ការនឹងនរ  និង ទៅ ចាក់ 
វា៉ាកស់ងំ ដោយមាន របៀប តៃមឹ 
តៃវូ តាម លៃខ រៀង ដើមៃប ីចៀស- 
វាង ការទៅ ចៃើន នាក ់នៅ កន្លៃង 
ចាក់ វា៉ាក់សំង នៃះ៕

មន្ត្រីស្នើឱ្រយកម្មករនិយោជិតក្នងុតំបន់ក្រហមកំុនំាគ្នាសម្រកុទៅចាក់
វ៉ាក់សំាងដោយមិនទាន់ទទួលបានលិខិតអញ្ជើញពីខាងភូមិឬសង្កាត់

តពីទំព័រ ១ ...  កម្មករ កម្ម-
ការិនី នៅ តំបន់ កៃហម ទាំង 
៣៣ សងា្កោត់ នៃះ នឹង តៃូវ ធ្វើ 
ឡើង ក្នុង រយៈពៃល ១ ខៃ។

ចាប់ពី ថ្ងៃទី ០១ ដល់ ថ្ងៃទី 
១៥ ខៃឧសភា កៃ៊មការងារ 
ចាក ់ វា៉ាកស់ងំ នៃះ នងឹ ចាកដ់សូ 
ទី១ និង ពី ថ្ងៃទី ១៦ ដល់ទី 
៣១ ខៃ ឧសភា ចាក់ ដូស 
ទី២។

លោក ថ្លៃង ក្នុងឱកាស នោះ 
ថា៖ «ការចាក់ វា៉ាក់សំង នៃះ គឺ 
សមៃប់ បៃជាពលរដ្ឋ ទូទៅ 
ដៃល មាន អាយ ៊ចាបព់ ី១៨ ឆ្នា ំ
ឡើង ហើយ សមៃប់ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ  និង កម្មករ កម្មការិនី 
ដៃល នឹងតៃូវ ចាក់ ក្នុង តំបន់ 
កៃហម ទាំង ៤ ខណ្ឌ នៃះ មាន 
ចំនួន ជិត ៥០ ម៊ឺន នាក់»។

លោក បន្តថា បៃជាពលរដ្ឋ 
ដៃល នឹងតៃូវ ចាក់ នៃះ ស្មើនឹង 
បរិមាណ វា៉ាក់សំង ដៃល តៃូវ 
ចាក ់ទាងំ  ២ ដសូ ចនំនួ ៩៤៣ 
១៤៦ ដូស។

វា៉ាក់សំង ដៃល ទទួល បាន ពី 
គណៈកម្មការ ចំពោះ កិច្ច ចាក់ 
វា៉ាក់សំង កៃបខ័ណ្ឌ ទូទាំង 
បៃទៃស ចំនួន ៩០០ ០០០ 
ដូស ក្នុង នោះ វា៉ាក់សំង ស៊ីណូ- 
វា៉ាក់ (SINOVAC) ចំនួន 
៥០០ ០០០ ដូស និង ស៊ីណូ-
ហ្វាម (SINOPHARM) 
ចំនួន ៤០០ ០០០ ដូស បាន 
ថៃរកៃសាទ៊ក ក្នុង ឃ្លាំង របស់ 
កៃសួង ការពារជាតិ រួចហើយ។

យោងតាម កៃសួង ការពារ- 
ជាតិ យ៊ទ្ធនាការ ចាក់ វា៉ាក់សំង 
ក្នុង តំបន់ កៃហម គៃង បៃើ 
រយៈពៃល តៃ ១ ខៃ ប៉៊ណោ្ណោះ។

ដើមៃបី សមៃច តាម ផៃនការ 

ដៃល បានគៃង ទ៊ក នៃះអន៊- 
គណៈ  កម្មការ ចំពោះ កិច្ចចាក់ 
វា៉ាក់សំង កូវីដ១៩ នៃ កៃសួង 
ការពារជាតិ បាន ចាត់ កមា្លាំង 
ចូលរួម បៃមាណ ១ ៤៩០ 
នាក់។

កន្លៃង ចាក ់វា៉ាកស់ងំ តៃវូ បាន 
ដាក់ ចំនួន ៤៤ ទីតំាង ក្នងុ សងា្កោត់  
ទំាង៣៣ នៃ ខណ្ឌ ទំាង៤ នៃះ។

លោកសៃី ឱ វណ្ណឌីន អ្នក-
នាំពាកៃយ កៃសួង ស៊ខភិបាល 
និង ជា បៃធាន គណៈកម្មការ 
ចាក់ វា៉ាក់សំង កូវីដ១៩ ក្នុង 
កៃបខ័ណ្ឌ ទូទាំង បៃទៃស បាន 
អំពាវនាវ ដល់ អ្នក ដៃល មក 
ទទួល វា៉ាក់សំង កូវីដ១៩ មិន 
តៃូវ  មក ទទួលយក ការចម្លង 
វីរ៊ស កូវីដ១៩ នៅ កន្លៃង ចាក់ 
វា៉ាក់សំង នោះឡើយ។

លោកសៃី ថ្លៃង កាលពី ថ្ងៃទី 

១ ឧសភា ថា៖ «សូម បងប្អូន 
បៃជាពលរដ្ឋ នៅតាម ខណ្ឌ ទាងំ 
៤ នៃះ មៃតា្តោ រកៃសា សណ្តាបធ់ា្នាប ់
ល្អ មាន វិន័យ តៃឹមតៃូវ រកៃសា 
បាន  នវូ វធិានការ ការពារ (ពាក ់
មា៉ាស់ លាងដៃ និង រកៃសា គមា្លាត 
សវ៊ត្ថភិាព បគ៊្គល ព ី១,៥ ម៉ៃតៃ 
ឡើង)ជា ចំាបាច់ មាន ការ សហ-   
ការ ល្អ ជាមួយ អាជា្ញាធរ មូល ដា្ឋាន 
និង សមត្ថកិច្ច នៅ តាម  ទីតាំង 
ចាក់ វា៉ាក់សំង នី មួយៗ»។

លោកសៃ ីបាន បន្តថា មនិតៃវូ 
មក បៃជៃៀត គា្នា ចៀសវាង ការ- 
មក ជាន់ ពៃល គា្នា នៅ ថ្ងៃ តៃមួយ 
ធ្វើឱៃយ មាន ការកកក៊ញ មន៊សៃស 
ចៃើន ដៃល អាច ចម្លង ជំងឺ កូ-
វដី១៩ បាន គៃប ់ពៃល វៃលា នៅ 
ទីកន្លៃង កកក៊ញ នោះ។

លោកសៃី បញ្ជាក់ថា៖ «តៃូវ 
បៃ៊ងបៃយ័ត្ន ខ្ពស់បំផ៊ត ហើយ 

តៃូវ ចងចាំ ថា យើង មក ទទួល 
យក វា៉ាកស់ងំ កវូដី១៩ មនិមៃន 
មក ទទួល យក កូវីដ១៩ ម៊ន 
ពៃល បាន ចាក់ វា៉ាក់សំង នោះ- 
ឡើយ»។

កម្ពជុា បាន ចាបផ់្តើម ដណំើរ-
ការ ចាក់ វា៉ាក់សំង ជូន បៃជា- 
ពលរដ្ឋ នៅ ថ្ងៃ ទី១០ ខៃក៊ម្ភៈ 
ឆ្នាំ ២០២១។

មកដល់ ពៃលបច្ចុបៃបន្ន មាន 
បៃជាពលរដ្ឋ កម្ពុជា រួមទាំង 
ជនបរទៃស ជា អ្នកការទតូ មន្តៃ ី
អង្គការ សង្គម ស៊វីលិ នានា នៅ 
កម្ពុជា សរ៊ប ជាង ១,៣ លាន 
នាក់ ហើយ បាន ចាក់ វា៉ាក់សំង។

បៃទៃស កម្ពុជា កា្លាយជា បៃ-
ទៃស ឈរ នៅ លំដាប់ ទី ២ ក្នុង 
តំបន់ អាស៊ាន ជា បៃទៃស ចាក់ 
វា៉ាកស់ងំ ជនូ បៃជាពលរដ្ឋ បាន 
ចៃើន៕

គឹម សារុំ 

ភ្នំព្រញៈ ប៊រស អ្នក បើក រថ-
យន្ត មា្នាក់ តៃូវ បាន នគរបាល 
កសង សំណុំ រឿង បញ្ជូន ទៅ 
សលា ដំបូង រាជធានី ភ្នំពៃញ  
ពាក់ព័ន្ធ ករណី វាយ នគរបាល 
យម គោលដៅ បិទ ខ្ទប់ នៅ ភូមិ 
តៃពាងំទា សងា្កោត ់សរំោងកៃម 
ខណ្ឌ ពោធិ៍សៃនជ័យ រាជធានី 
ភ្នពំៃញ ពី ថ្ងៃទី ៣០ ខៃ មៃស។

លោក វរសៃនីយ៍ឯក សន 
ស៊ខសីហ អ្នក នាំពាកៃយ ស្នង- 
ការ ដា្ឋាន នគរបាល រាជធានី ភ្នំ-
ពៃញ បាន បៃប់  ភ្នំពៃញ ប៉៊ស្តិ៍ 
នៅ ថ្ងៃទី ២ ឧសភា នៃះ ថា ជន 
សងៃសយ័ មានឈ្មោះ ឈនួ ពទ៊ា្ធា 
តៃូវ  បាន សមត្ថកិច្ច ជំនាញ នៃ 
ស្នងការដា្ឋាន នគរបាល រាជធាន ី
ភ្នំពៃញ បញ្ជូន ទៅ សលា ដំបូង 
រាជធានី ភ្នំពៃញ នៅ ថ្ងៃទី ១ 
ឧសភា។ ក៏ ប៊៉ន្តៃ គិត តៃមឹ រសៀល  
ថ្ងៃទី ២ ឧសភា នៃះ លោក មិន 
ទាន់ ដឹង ថា ជន នោះ តៃូវ បាន 
ត៊លាការ ចោទ បៃកាន់ ឬ មួយ 
យ៉ាង ណ នៅ ឡើយ ទៃ។

លោក បាន ថ្លៃង ថា៖ «រឿង 
នៃះ ខ្ញុំ មិន ទាន់ ទទួល បាន ព័ត៌-
មាន  ពី ខង ត៊លាការ ទៃ។ ជន 
សងៃស័យ បាន ល្មើស នឹង បមៃម 
បិទ ខ្ទប់»។

លោក បាន បញ្ជាក់ បៃប់ ដៃរ 
ថា មន៊ កើត ហៃត ៊សមត្ថកចិ្ច នៃ 
អធិការដា្ឋាន នគរបាល ខណ្ឌ 
ពោធិ៍សៃនជ័យ បាន យម បៃ-
ចាកំារ នៅ គោលដៅ តៃតួ ពនិតិៃយ 
ក្នងុ គោល បណំង ការពារ មនិ ឱៃយ 
មាន ការ ធ្វើ ដំណើរ ឆ្លង កាត់ 

ដោយ  មិន ចំាបាច់ ដើមៃបី ទប់ 
ស្កោត់  ការ រីក រាលដាល ជំងឺ កូវីដ 
១៩ តាម ការ ណៃនា ំរបស់ រាជ- 
រដា្ឋាភបិាល នងិ កៃសងួ សខ៊ភ-ិ 
បាល។

លោក បាន បន្ត ថា ខណៈ 
សមត្ថកិច្ច កំព៊ង អន៊វត្ត ភារកិច្ច 
ដៃល ស្ថតិ នៅ តាម បណោ្តាយ ផ្លវូ 
វមិាន ឈ្នះឈ្នះ ក្នងុ ភមូ ិតៃពាងំ- 
ទា សងា្កោត់ សំរោងកៃម ក៏ 
មាន  រថយន្ត ១ គៃឿង មា៉ាកនី-
សន់ ពណ៌ ខៀវ ពាក់ ស្លាក 
លៃខ ភ្នំពៃញ 3A-8709 មាន 
សណោ្តាង ទូ ក៊ងតឺន័រ ឆ្លង កាត់ 
គោលដៅ នោះ ។ ពៃល នោះ 
សមត្ថកិច្ច បាន ឃត់ ឱៃយ រថយន្ត 
តៃ ជន សងៃស័យ នៅ តៃ បើក រថ-
យន្ត ឆ្លង កាត់ គោលដៅ បិទ ខ្ទប់  
នោះ ទើប កមា្លាងំ នគរបាល បាន 
ដៃញ តាម ទាន់ខណៈ ជនសងៃស័យ  
កំព៊ង បមៃ៊ង បើក ចូល ក្នុង កៃ៊ម- 
ហ៊៊ន ផៃ ស្ងួត អ៊៊យញ៉ុង។

លោក បន្ត ថា ពៃល នោះ 
សមត្ថកចិ្ច បាន ហៅ ជន សងៃសយ័ 
មក  បៃប់ តាម សមៃួល តៃ តៃូវ 
ជន សងៃស័យ យក ដៃ វាយ លើ 
សមត្ថកចិ្ច តៃវូ ច ំចង៊ ចញិ្ចើម ខង 
ស្តោំ បណ្តាល ឱៃយ ពក និង ជាំ។

ពាកព់ន័្ធ នងឹ ការ ចោទ បៃកាន ់
ឬ សមៃច ឃ៊ំ ខ្លួន ជន សងៃស័យ 
យ៉ាង ណ នោះ លោក គ៊ជ 
គឹមឡុង អ្នក នាំពាកៃយ សលា 
ដបំងូ រាជធាន ីភ្នពំៃញ បាន បៃប ់
ភ្នំពៃញ ប៉៊ស្ដិ៍  កាល ពី  រសៀល 
ថ្ងៃទី ២ ឧសភា  ថា ករណី នៃះ 
លោក មនិ ទាន ់ទទលួ បាន ពត័-៌
មាន ពី ខង អយៃយការ នៅ ឡើយ 
ទៃ៕

ពលរដ្ឋចំនួន២៣៦៥៨នាក់នៅតំបន់ក្រហមន្រសង្កាត់... បញ្ជនូអ្នកបើកបររថយន្តម្នាក់
ទៅតុលាការករណីវយនគរ-
បាលការពារគោលដៅបិទខ្ទប់

ប្រជាជនមកទទួលការចាក់វាក់សំាងលើកទី១នៅតំបន់ក្រហមស្ទងឹមានជ័យ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន
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តពីទំព័រ ១...ចំពោះ ពល រដ្ឋ 
ទូទៅ ដៃល មាន បញ្ហា តានតឹង 
ចិត្ត ថប់បារម្ភ ឬ ការធ្លាក់ ទឹក- 
ចិត្ត ទូទាំងបៃទៃស អាច ទាក់- 
ទង  មកសុំ ការបៃឹកៃសា និង ការ 
ពៃយា បាល ពី អង្គការ TPO 
Cambodia។

តាមរយៈ ជំនួយ ថវិកា ពី 
អង្គការ  ភ្លៃន អន្តរជាតិ កម្ពុជា 
(PLAN international 
Cambodia) អង្គការ TPO 
Cambodia បាន បង្កើត 
គមៃង ឆ្លើយតប បន្ទាន់ មួយ 
សមៃប់ ការការពារ កុមារ ក្នុង 
ស្ថាន ភាព នៃ ការរីករាលដាល 
នៃ ជងំ ឺកវូដី១៩ ដោយបានអន-ុ 
វត្ត គមៃង ចាប់ពី ថ្ងៃទី ២៩ ខៃ 
មៃស ឆ្នាំ ២០២១ ដល់ ថ្ងៃទី 
២៥ ខៃ មិថុន ឆ្នាំ ២០២១ 
ដើមៃប ីគាទំៃ ផ្នៃក សខុភាព ផ្លវូចតិ្ត 
និង ចិត្ត សង្គម និង សៃវា ពៃយា-
បាល ផ្លូវចិត្ត ដល់ ពលរដ្ឋ។

បើតាម អង្គការ TPO Cam-
bodia ក្នងុ អឡំងុពៃល បទិខ្ទប់ 
ក្នងុ  ទកីៃងុ ភ្នពំៃញ  នងិ វធិនការ 
សុខាភិបាល ដើមៃបី ការពារ 
ការរីករាលដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ- 
១៩ ក៏ដូចជា ការបិទ សលា  

និង វិធនការ រឹតបន្តឹង ការ ធ្វើ- 
ដណំើរ ការចលត័ ព ីទតីាងំ មយួ 
ទៅ  ទីតាំង មួយទៀត បាន រំខាន 
ដល់  បៃបផៃន  ឬ ទមា្លាប់ នៃ ការ 
រសន់ៅ របស ់កមុារ ពៃមទាងំ ការ 
កាត់ផ្ដាច់ នូវ ទំនក់ទំនង របស់ 
កុមារ ក្នុង សហគមន៍។

អង្គការ នៃះ បញ្ជាកថ់ា៖ «ក្នងុ 
អំឡុង ពៃល នៃ ការរាតតៃបាត នៃ 
ជំងឺ កូវីដ១៩ នៃះ កុមារ ទាំង- 
អស់  តៃូវ នៅក្នុង ផ្ទះ  និង ទទួល 
ការ អប់រំ តាមរយៈ បៃព័ន្ធ អន-
ឡាញ ទាំងនៃះ បានដាក់ បន្ទុក 
បន្ថៃម ដល់ ឪពុកមា្ដាយ  ឬ អា-
ណា ពៃយាបាល ក្នុង ការមើលថៃ- 
ទាំ កូនៗ របស់ ពួកគាត់។ ការ 
បង្កើន បន្ទុក បន្ថៃម សមៃប់ អា-
ណាពៃយាបាល  ឬ ការរសន់ៅ ក្នងុ 
ផ្ទះ ដៃល មាន សមាជកិ ចៃើន គា្នា 
អាចបង្កើត នូវ ការទទួល ខុស- 
តៃូវ  បន្ថៃម លើ ស្តៃី និង កុមារី»។

ជាមួយ គា្នា នៃះ អង្គការ TPO 
Cambodia បាន លើកឡើងថា 
ក្នងុ ស្ថានភាព ដ៏លំបាក នៃះ កុមារ  
ខ្លះ បៃឈម នឹង ការ ពៃងើយ 
កន្តើយ  ពី ឪពុកមា្តាយ និង ងាយរង   
អំពើហិងៃសា  ដោយសរ តៃ ស្ថាន- 
ភាព នៃ ការរីករាលដាល នៃ ជំងឺ 

កូវីដ១៩ បាន ប៉ះពាល់ ដល់ 
សៃដ្ឋកចិ្ច គៃសួរ ពៃមទាងំ ធ្វើឱៃយ 
មាន ភាពតានតឹង ផ្លូវចិត្ត។

អង្គការ TPO Cambodia 
បាន បង្កើត កម្មវិធី ការពារ កុមារ 
ដោយ កំណត់ វិធី  ដើមៃបី គាំទៃ 
សៃវា សុខភាព ផ្លូវចិត្ត និង ចិត្ត 
សង្គម Mental Health Psy-
chological Social Sup-
port (MHPSS) តាមរយៈ 
បៃព័ន្ធ ទូរស័ព្ទ និង បៃព័ន្ធ អន-
ឡាញ។

ក្នុងនោះ សកម្មភាព ១- ការ 
បង្កើត បណា្តាញ គាទំៃ ក្នងុ សហ-
គមន៍ រួមបញ្ចូល មាន គណៈ- 
កម្មការ ទទលួ បន្ទកុ កចិ្ច នរ ីនងិ 
កមុារ នងិ មន្តៃ ីសង្គមកចិ្ច តាម- 
រយៈ ការបណ្តុះបណា្តាល អន 
ឡាញ  ស្តីពី ការសង្គៃះ បឋម 
ផ្លូវចិត្ត ដើមៃបី ឲៃយ ពួកគាត់ មាន 
សមត្ថភាព កណំត ់នងិ ស្វៃងរក 
អ្នកតៃូវការ ការសង្គៃះ បឋម 
ផ្លូវចិត្ត, ផ្ដល់ ការគាំទៃ បឋម 
ផ្នៃក អារម្មណ៍ ចំពោះ សហ- 
គមន៍ ដៃល តៃូវ ជំនួយស្មារតី  
និង ស្គាល់ ទីកន្លៃង ដៃល តៃូវ- 
បញ្ជូន ពលរដ្ឋ ក្នុង សហគមន៍ 
របស់ ពួកគាត់ ក្នុង ការស្វៃងរក 
ជំនួយ គាំទៃ ផ្លូវ ចិត្ដ។

២-ផៃសព្វផៃសាយ ចំណៃះដឹង 
ផ្នៃក សុខភាព ផ្លូវចិត្ត និង ចិត្ត 

សង្គម តាមរយៈ ផៃកហ្វៃស- 
ប៊ុក,បណ្ដៃញ កៃុម តៃឡៃកៃម 
អង្គការ TPO កម្ពុជា និង 
តាមរយៈ កៃុមតូចៗ របស់ សហ 
គមន៍។ ៣-បង្កើន ការទទួល 
បាន   នូវ សៃវា គាំទៃ ផ្លូវចិត្ត 
សមៃប់   បុគ្គល ដៃល រង ផល-
ប៉ះ ពាល់ ដូចជា ឪពុកមា្តាយ 
អាណាពៃយាបាល យុវជន និង 
កុមារ តាម រយៈ ការបៃឹកៃសា 
ផ្លូវចិត្ត តាម ទូរស័ព្ទ ការបៃឹកៃសា 
ផ្លូវចិត្ត តាម បៃព័ន្ធ អនឡាញ 

និង ការពៃយាបាល ផ្លូវចិត្ត តាម 
ទូរស័ព្ទ ជាដើម។

បើតាម អង្គការ TPO Cam-
bodia តបំន ់គោលដៅ សមៃប ់
អនុវត្ដ គមៃង នៃះ រួមមាន 
ទីកៃុង ភ្នំពៃញ ខៃត្ដ ស្ទឹងតៃង 
រតនគិរី សៀមរាប និង បាត់-
ដំបង នៃ កៃុម កុមារា/កុមារី 
យវុជន/យវុត ីបណា្តាញ យវុជន 
អ្នកផ្ដល់ សៃវា សង្គម និង អ្នក 
អាណាពៃយាបាល។

អង្គការ TPO Cambodia 

ផ្តល ់សៃវា គាទំៃ ផ្លវូចតិ្ត ព ីចមា្ងាយ 
ដល់ បុគ្គល ដៃល តៃូវការ ជំនួយ 
ផ្លូវចិត្ត និង អារម្មណ៍ ស្មារតី 
អំឡុងពៃល ជួប វិបត្តិ នៃ ជំងឺ 
កូវីដ១៩ ដោយ អាច ទាក់ទង 
តាម ទូរស័ព្ទ 017 222 372/ 
010 222 478/ 097 9111 
918/ 089 666 325 ឬ 
ហ្វៃសប៊ុក www.facebook.
com/tpocambodia 
រៀងរាលថ់្ងៃ ចាបព់ ីម៉ោង ៨ពៃកឹ  
ដល់ ម៉ោង ១០ យប់៕

រី សុចាន់ 

ភ្នំពេញៈ ក្នុង ទិវា សៃរីភាព- 
សរព័ត៌មាន ពិភពលោក ៣ 
ឧសភា ក្លិប អ្នក កាសៃត កម្ពុជា 
(ក.អ.ក) បាន ចៃញ សរ លិ-
ខតិ អពំាវនវ ដល ់អ្នក សរពត័-៌ 
មាន ឱៃយ បន្ត ផៃសព្វផៃសាយ នូវព័ត៌ 
មាន ពិត និង មាន វិជា្ជា ជីវៈ ដើមៃបី 
បមៃើ ដល់ មហាជន។

សរ លខិតិ របស ់ក.អ.ក នៅ 
ថ្ងៃទី២ ខៃ ឧសភា នៃះ បាន 
លើក ឡើង ថា៖ «ក.អ.ក សូម 
ជំរុញ លើក ទឹក ចិត្ត ដល់ អ្នក 
សរព័ត៌មាន គៃប់ រូប សូមបន្ត 
បៃសកកម្ម របស់ ខ្លួន ដើមៃបី 
បមៃើ មហាជន បន្ត ទៀត ដោយ 
ពាំនំ ព័ត៌មាន ពិត ព័ត៌មាន បៃ-
កប ដោយ វជិា្ជាជវីៈនងិ ការ ទទលួ 
ខុស តៃូវ ជូន ដល់មហាជន»។

សមៃប់ ទិវា សៃរីភាព សរ- 
ពត័ ៌មាន ពភិព លោក នៅ ឆ្នា ំនៃះ 
បាន យក បៃធនបទ «ពត័ម៌ាន 
ដៃល ជា បៃយោជន៍ សធរ-
ណៈ»ដោយ ដើរ តួនទី ជាការ 
អពំាវនវ ដើមៃប ីបញ្ជាក ់ព ីសរៈ- 
សំខាន់ នៃ គុណ តម្លៃ ព័ត៌មាន 
ដៃល ជា បៃយោជន ៍សធរណៈ 
នងិ ការ ស្វៃងរក អ្វ ីដៃល អាច ធ្វើ 

បាន ក្នុង ការ ផលិត ការ ចៃក-
ចាយ និងការ ទទួល យក ខ្លឹម 
សរព័ត៌មាន ដើមៃបី ពងៃឹង សរ-
ពត័ ៌មាន នងិ ដើមៃប ីលើក កម្ពស់ 
តមា្លា ភាព និង ការ ផ្តល់ សិទ្ធិ 
អំណាចដោយ មិន ទុក នរណា 
មា្នាក់ ចោល។

ជាមួយនៃះ ដៃរ ក.អ.ក អំ- 
ពាវ នវ ឱៃយ អាជា្ញាធរ ពាក់ ព័ន្ធ បន្ត 
នូវ កិច្ច សហការ ល្អ និង ការ 
សមៃប  សមៃួល ដើមៃបី ឱៃយ អ្នក 

សរព័ត៌មាន អាច បំពៃញ ការ-
ងារបាន ក្នុង កាលៈទៃសៈ ដ៏ 
លំបាក នៃ ការ រាតតៃបាត ជំងឺ កូ- 
វីដ ១៩។

ក.អ.ក លើក ឡើង ថា សរ- 
ព័ត៌មាន ពិត ជា ដើរ តួនទី យ៉ោង 
សំខាន់ នៅ ក្នុង កាលៈទៃសៈដ៏ 
លំបាក នៃះ។ សរព័ត៌មាន មិន 
តៃឹម  តៃ ជា អ្នក នំសរពី ថា្នាក់ 
ដឹក  នំ បៃប់ ដល់ មហាជន និង 
ពី មហាជន បៃប ដល់ ថា្នាក់ ដឹក 

នំ បាន យ៉ោង លឿន រហ័ស 
ប៉ុណ្ណោះ ទៃ ប៉ុន្តៃ ក៏ បាន ដើរ 
តួនទី ជា អ្នក ផៃសព្វ ផៃសាយសរ 
អប់រំ នន ដល់ មហាជន ក្នុង 
ការ បងា្ការ ទប់ ស្កាត់ ការ ឆ្លងរាល 
ដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩ ផង-
ដៃរ។

ក.អ.ក បញ្ជាក់ ថា៖ «សរ-
ព័ត៌មាន ក៏ បាន ដើរ តួនទី ជា 
អ្នក បនៃសាប ព័ត៌មាន ក្លៃងកា្លាយ 
ដៃល កើត មាន យ៉ោង ចៃើន ក្នុង 

អំឡុង ពៃល នៃ ការ រាតតៃបាតនៃ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩»។

អង្គការ  យណូៃស្ក ូនងិ រដា្ឋាភ-ិ
បាល នៃ បៃទៃស ណាមីប៊ី បាន 
រៀបចំ សន្និសីទ ពិភព លោក នៃ 
ទវិា សៃរភីាព សរពត័ម៌ាន ពភិព 
លោក នៅ ទីកៃុង Windhoek 
ចាប់ ពីថ្ងៃ ទី២៩ ខៃ មៃស ដល់ 
ថ្ងៃទី ៣ ឧសភា។

អ្នក សរព័ត៌មា នអាជីព និង 
អ្នក ពាក់ព័ន្ធ បៃព័ន្ធ ផៃសព្វផៃសាយ 
ផៃសៃង ទៀត នៅ ក្នងុ សន្នសិទីនៃះ 
នឹង អំពាវនវ ឱៃយ មាន វិធនការ 
ជា បន្ទាន់ ដើមៃបី បៃយុទ្ធបៃឆំង 
នងឹ ការ គរំាម កហំៃង នន ដៃល 
កំពុង ធ្វើ ឱៃយ បៃព័ន្ធ ផៃសព្វផៃសាយ 
ព័ត៌មាន ឯករាជៃយ និង ក្នុង សៃុក 
ចុះ ខៃសាយ នៅ ជុវំញិ ពភិព លោក 
ដៃល ជា វិបត្តិញំាញី ដោយ ការ 
រាតតៃបាត ជំងឺ កូវីដ១៩។

ពួកគៃ នឹង ដាក់ ចៃញ នូវ ដំ-
ណះ សៃយ ដើមៃបី ពងៃឹង ស្ថិរ-
ភាព នៃ បៃព័ន្ធ ផៃសព្វផៃសាយ ជំរុញ 
ឱៃយ កាន ់តៃ មាន តមា្លាភាព ព ីកៃមុ-
ហ៊ុន បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ ផៃសាយ សង្គម- 
និង វិធនការ ដើមៃបី លើក កម្ពស់ 
សវុត្ថភិាព អ្នក សរពត័ម៌ាន នងិ 
គំាទៃ បៃព័ន្ធ ផៃសព្វផៃសាយ ឯករាជៃយ។

នៅថ្ងៃទ២ី ខៃឧសភា នៃះដៃរ 

សហភាព សហព័ន្ធ អ្នក សរ-
ពត័ ៌ មាន កម្ពជុា (ស.ស.ស.ក) 
ក ៏បាន ចៃញ សៃចក្ត ីថ្លៃងការណ ៍
មួយ ផង ដៃរ ដោយ អះអាងថា 
សៃរីភាព ព័ត៌មាន និង សិទ្ធិ 
បញ្ចៃញ មតិ គឺ ពិត ជា មាន 
សរៈសំខាន់ ក្នុង ដំណើរការ 
បៃជាធិបតៃយៃយ និង ការ អភិវឌៃឍ 
សង្គម ជាតិ។មាន សំឡៃង ខ្លះ 
មនិ តៃវូ បាន ឮ។ រឯី បញ្ហា ខ្លះ តៃវូ 
បាន លាក ់ឬ បទិ បាងំ ដៃល ទាម 
ទារ ការ ចូលរួម ផៃសព្វផៃសាយ ឱៃយ 
ថា្នាក់ ដឹក នំ បាន ដឹង និង ដោះ 
សៃយទាន់ ពៃល វៃលា។

សៃចក្ត ីថ្លៃងការណ៍ នៃះ បញ្ជាក់   
ថា៖ «រាល់ សកម្មភាព របស់ 
យើង ក៏ តៃូវ តៃ មាន ស្មារតី ផៃសារ 
ភា្ជាប់ នឹង កៃម សីលធម៌ សុជីវ-
ធម៌ និង ការ ទទួល ខុសតៃូវ ជា 
និច្ច គឺ ផៃសាយ ការ ពិត តៃ មិន 
អុជអាល»។

ស.ស.ស.ក អំពាវនវ ដល់ 
អ្នក សរព័ត៌មានជាតិ និង អ្នក 
និយម បៃើបៃស់ បណា្តាញ សង្គម   
បន្ត អនុវត្ត នូវ បៃសសន៍ របស់ 
លោក នយក រដ្ឋ មន្តៃី ហ៊ុន 
សៃន គឺ «អ្នក សរព័ត៌មាន៖ កុំ 
បំពាន សិទ្ធិ អ្នកដទៃ កុំ បំភ្លៃ ការ 
ពិត»៕

អង្គការចិត្តសង្គមៈអ្នកថប់អារម្មណ៍...

ក្លបិអ្នកកាសែតកម្ពជុាអំពាវនាវឱែយអ្នកសារព័ត៌មានបន្ដផែសាយព័ត៌មានពិតនិងមានវិជា្ជាជីវៈ

កេមុគេពូេទេយ ស្មគ័េចិត្ត TYDA ចុះ អញ្ជើញ កម្មករ កម្មការិនី នៅផ្ទះ ជួល ចំនួន ២ កន្លេង មាន បេមាណ ជាង 
៥០០ បន្ទប់ ទៅ តេស្ដ រក កូវីដ ១៩ នៅ ថ្ងេ ៣០ និង ថ្ងេ ០១ ជា កំហិត។ ស្ថតិ ក្នងុភូមិ ដំណាក់ ធំ ២ សង្កាត់ 
ទួលពងេ ខ័ណ្ឌ មានជ័យកាលពីថ្ងេទី ២៩  ០៤ ២០២១។ រូបថត យូសុះ អាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម

កេមុ អ្នក សារព័ត៌មាន កំ  ពុង ចុះ យក ព័ត៌មាន នៅ ក្នងុ សន្នសីិទ កាសេត មួយ  កាល ពី ថ្ងេទី ២៨ មេសា។ រូបថត 

យូសុះ អាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម



របស់ភាគីម្ខាងទៀតដែលជា
ម្ចាស់ដីទំហំ២ហិកតាកន្លះ
ស្ថិតក្នុងភូមិពូលូង។
លោកបន្តថាដើមបណ្តឹង

បានពាក់ពាកែយបណ្តងឹប្តងឹពល-
រដ្ឋទាងំ៥នាក់ពីបទកាន់កាប់
លើដីមនម្ចាស់កម្មសទិ្ធិដោយ
ថែមទាំងបានសាងសង់សំ-
ណង់លើដីនោះទៀតផងពី
អំឡុងខែមីនាឆ្នាំ២០២១។
លោកបញ្ជាក់ថា៖ «យើង

កោះអញ្ញើញគាត់មកនែះគឺ
ដើមែបីសាកសួរថាគាត់បាន
សាងសង់លើដីនែះមនឯក-
សារសំអាងអ្វីខ្លះ?នែះបើ
យោងតាមពាកែយបណ្តឹងដែល
ម្ចាស់ដីគាត់ធ្វើរោងបាន៣ខ្នង
ដែលយើងចង់ដឹងពីមូលហែតុ
ហើយបើដីនោះមិនមែនជាដី
របស់គាត់ទែយើងគែន់តែឲែយ
គាត់បញែឈប់ការសាងសង់ទៅ។
ប៉ុន្តែជាក់ស្តែងយ៉ាងណាទៀត
គឺអាសែយ័លើការបភំ្លឺរបស់ពកួ
គាត់»។
ទោះយ៉ាងណាលោកមិន

បានបញ្ជាក់ទែថាភាគីម្ខាង
ដែលប្តឹងពលរដ្ឋ និងបាន
អះអាងថាជាម្ចាស់ដីនែះជា
នរណាដោយគែន់តែបញ្ជាក់
ថាដើមបណ្តងឹគឺមនឯកសារ
ទិញលក់និងឯកសារទទួល
សា្គាល់ថាជាម្ចាស់ដីពីអាជា្ញាធរ
មនសមត្ថកិច្ច។
អ្នកសែី រឿងហែងជាពល

រដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ៥
នាក់ដែលតែូវបានសមត្ថកិច្ច
កោះហៅឲែយចលូបភំ្លឺបានបែប់
ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងែទី២
ឧសភាថាការចោទបែកាន់មក
ពលរដ្ឋទាំង៥នាក់គឺជារឿង
អយុត្តិធម៌ពែះពលរដ្ឋទាំង
អស់គែន់តែធ្វើអ្វីទៅតាមជនំឿ
នៅលើដីសហគមន៍ជនជាតិ
ដើមភាគតិចដែលធ្លាប់បាន
បែរព្ធជាយូរឆ្នាំមកហើយ។
អ្នកសែីថាដីចនំនួ២ហកិតា

កន្លះនែះគឺជាដីនៅលើភ្នំរដាង
ដែលជាកន្លែងជំនឿសាសនា
របស់បែជាសហគមន៍ជនជាតិ
ដើមភាគតិចព្នងដែលតែងតែ
ទៅគោរពបូជា។
អ្នកសែីអះអាងថាការដែល

ពលរដ្ឋទៅសាងសង់សំណង់
លើភ្នំនែះគឺគែន់តែជាផ្នែក
មយួរបស់បែជាសហគមន៍ក្នងុ
ការបែរព្ធតាមជនំឿដោយការ
ធ្វើខ្ទមអ្នកតានិងផ្ទះបុរាណ
ខណៈលើភ្នំនែះមនកន្លែង
ជំនឿសាសនាជាចែើន។
អ្នកសែីបញ្ជាក់ថា៖ «អ្នក

ដែលទិញភ្នំនែះគាត់ចង់ចែក
ភ្នំនែះជា២ដែលវាមនិអាចធ្វើ
បាននោះទែ។ពែះភ្នំនែះគឺជា
កន្លែងជំនឿរបស់សហគមន៍
យើងដែលយើងតែងតែធ្វើ
ពិធីសាសនានានា។ដោយ-
សារតែមនការឃុបឃិតលួច
លក់និងមនការឈូសឆយ
ដចូ្នែះយើងចង់ថែរកែសាទនំៀម-
ទម្លាប់របស់យើងកុំឲែយពកួគាត់

ទនែ្ទានទៀត»។
បើតាមអ្នកសែី រឿងហែង

នៅថ្ងែទី៣ឧសភាពលរដ្ឋ
ទាំង៥នាក់នឹងចូលទៅបំភ្លឺ
តាមការកោះហៅរបស់សមត្ថ-
កចិ្ចដោយរពំងឹថាអាជា្ញាធរនងឹ
ផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់សហគមន៍
វិញផងដែរហើយជនខិលខូច
ដែលបានលួចលក់ភ្នំនែះនឹង
តែូវទទួលទោសតាមចែបាប់។
លោកគែើងតុលាអ្នក-

បែកឹែសាបណា្ដាញសហគមន៍ជន-
ជាតិដើមភាគតចិខែត្តមណ្ឌល-
គិរីលើកឡើងថាការកោះហៅ
ពលរដ្ឋតាមពាកែយបណ្តងឹនែះគឺ
ជារឿងតែឹមតែូវតាមផ្លូវចែបាប់
របស់មន្តែីយុត្តិធម៌។
ប៉ុន្តែលោកស្នើដល់មន្តែី-

យុត្តិធម៌គួរតែផ្តល់យុត្តិធម៌
ជូនបែជាពលរដ្ឋដែលការពារ
សមែបត្តិរបស់រដ្ឋពែះពែនិង
ភ្នំនែះគឺជាសមែបត្តិរួមដោយ
មិនមែនជាសមែបត្តិរបស់បុគ្គល
ណាម្នាក់ដែលអាចទិញលក់
បានតាមចិត្តនោះទែ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«អាជា្ញាធរ

គរួតែសកិែសាពីបែវត្តិភ្នំនែះពែះ
ភ្នំនែះគឺជាជំនឿរបស់បែជា-
ពលរដ្ឋទូទៅហើយអ្នកដែល
លួចលក់ភ្នំនែះគឺគាត់ដឹងថា
ភ្នំនែះគឺភ្នំជំនឿដែរ ប៉ុន្តែគាត់
នៅតែបំពាន។ដូច្នេះគួរ
ណាស់តែអាជា្ញាធរហ្នឹងកោះ
ហៅអ្នកដែលលក់នែះមក
ផ្តនា្ទាទោសតាមផ្លូវចែបាប់ពែះ
ជាតិសាសន៍យើងនីមួយៗគឺ
តែងតែមនជំនឿហើយមន
វបែបធម៌»។
លោកគែើងតុលាបន្តថា

ចពំោះការកាត់ក្តីលើករណីនែះ
គរួណាស់តែជនខលិខចូទទលួ
ទោសតាមចែបាប់ហើយពលរដ្ឋ
ដែលចូលរួមការពារសមែបត្តិរួម
របស់រដ្ឋ គួរតែទទួលបានការ
ការពារតាមផ្លូវចែបាប់៕

ថ្ងែចន្ទទី៣ែខឧសភាឆ្នាំ២០២១ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៧

ឡុង គីមម៉ារីតា 

មណ្ឌលគិរីៈ ជនជាតិដើម
ភាគតិចព្នងចំនួន៥នាក់តែូវ
បានស្នងការនគរបាលខែត្ត
មណ្ឌលគិរីកោះហៅឲែយចូល
បំភ្លឺនៅស្នងការដា្ឋានខែត្តនៅ
ថ្ងែទី៣ឧសភាក្នុងបទល្មើស
ពែហ្មទណ្ឌកមែិតសែលតាម
បណ្តឹងរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ដែល
អះអាងជាម្ចាស់ដីហើយបាន
ចោទពលរដ្ឋទាំងនោះថាបាន
សាងសង់សំណង់លើដីរបស់
ខ្លួន។

តាមលខិតិកោះហៅចនំនួ៥
ចែបាប់ផែសែងគា្នាចុះថ្ងែទី៣០
មែសា របស់ការិយល័យ
កណា្ដាលនគរបាលយុត្តិធម៌នែ
ស្នងការដា្ឋានខែត្តមណ្ឌលគិរី
បុគ្គលដែលតែូវបានសមត្ថកិច្ច
កោះហៅគឺមនឈ្មោះរឿង
ហែងឈ្មោះណើលរទិ្ធិឈ្មោះ
ខ្វាន់តែឈ្មោះខ្វែវសែៀបនងិ
ឈ្មោះមីងវិខ្លើយមនលំនៅ
ឋានស្ថតិក្នងុភមូិពលូងូសង្កាត់
រមនាកែុងសែនមនោរមែយ។
លខិតិកោះហៅនោះបញ្ជាក់

ថា៖ «ចូលមកកាន់ការិយ-

ល័យនគរបាលពែហ្មទណ្ឌ
កមែិតសែលនែស្នងការដា្ឋាន
នគរបាលខែត្តមណ្ឌលគិរីនៅ
ថ្ងែទី៣ខែឧសភាវែលាម៉ាង
៨ពែឹកដើមែបីមកបំភ្លឺលើ-
ពាកែយបណ្តឹងចុះថ្ងែទី២៨ខែ
មែសា»។
លោកសូសុវណ្ណស្នងការ

រងនគរបាលទទួលផែនពែហ្ម-
ទណ្ឌនែស្នងការដា្ឋាននគរ-
បាលខែត្តមណ្ឌលគិរីបែប់ភ្នំ-
ពែញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងែទី២ឧសភា
ថាការកោះហៅពលរដ្ឋ៥
នាក់នោះគឺយោងតាមបណ្តឹង

ផាក់ ស៊ាងលី 

ភ្នពំេញៈខែត្តស្ទងឹតែងបាន
រកឃើញករណីជំងឺកូវីដ១៩
ជាលើកដបំងូនៅថ្ងែសៅរិ៍ទី១
ខែឧសភានែះបនា្ទាប់ពីលទ្ធ-
ផលតែស្តវិជ្ជមនលើសែ្តីអាយុ
២៤ឆ្នាំម្នាក់មកពីខែត្តពែះ-
សីហនុ។
លោកម៉ែនគងុអ្នកនាំពាកែយ

សាលាខែត្តស្ទឹងតែងបាន
បែប់ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងែទី១
ខែឧសភានែះថា៖«នែះជាការ
ពិតហើយដែលជាករណីរក
ឃើញកូវីដលើកទី១នៅខែត្ត
ស្ទឹងតែង។គាត់ជាសមជិក

គែួសាររស់នៅភូមិអូរឫសែសី-
កណា្ដាលឃុំរឫសែសីកណា្ដាល
សែុកសៀមបូក»។
លោកបានឲែយដឹងថាសែ្តីរូប

នែះគឺជាអតីតអ្នកធ្វើការនៅ
ខែត្តពែះសហីនុហើយនៅថ្ងែទី
២៧ខែមែសាកន្លងមកនែះ
គាត់បានធ្វើដំណើរចូលមក
ខែត្តស្ទឹងតែងកែយពែល
ដែលមនការបើកឲែយមនការ
ធ្វើដំណើរឆ្លងខែត្តនាពែលថ្មីៗ
នែះ។នៅពែលមកដល់ភា្លាម
កែុមការងរឆ្លើយតបបនា្ទាន់ក៏
យកគាត់ទៅធ្វើចតា្តាឡីស័ក
រហូតដល់មនលទ្ធផលតែស្ត
វិជ្ជមននែះ។

លោកថ្លែងថា៖ «មនអ្នក
ដាក់ឲែយធ្វើចតា្តាឡីស័កហ្នឹង
ចែើននាក់ណាស់។កន្លងមក
បើគា្មោនការទប់សា្កាត់ទាន់ពែល
នងិមនបែសទិ្ធភាពទែការឆ្លង
អាចមនចែើនជាងនែះ។ពិ-
សែសយើងអនុវត្តនូវសែចក្តី
សមែចរបស់រដា្ឋាភិបាលក្នុង
ការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរ
បទិរមណយីដា្ឋានការដាក់កង-
កម្លាំងទប់សា្កាត់តាមផ្លូវចែក
ចូលក្នុងខែត្តការវាស់កម្ដៅ.
ក្នងុខែត្តអនវុត្តវធិនការណ៍៣
កុំនិង៣ការពារ»។
មន្ទីរសុខភិបាលខែត្តស្ទឹង-

តែងនៅថ្ងែទី១ខែឧសភានែះ

បានចែញសែចក្តីបែកាសព័ត៌មន
មួយស្តពីីសា្ថានភាពជំងឺកូវីដ១៩
នៅក្នុងខែត្តស្ទឹងតែងនែះ។
សែចក្តីបែកាសបានឲែយដឹង

ថាកែមុការងរឆ្លើយតបបនា្ទាន់
របស់មន្ទីរសុខភិបាលខែត្ត
បានពិនិតែយសុខភាពនិងយក
សំណាកវត្ថុវិភាគដើមែបីពិនិតែយ
រកជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន០១
នាក់ដែលមនទីលំនៅភូមិ
អូរឫសែសីកណា្ដាលឃុំអូរឫសែសី-
កណា្ដាលសែុកសៀមបូកនិង
បានធ្វើការអប់រំអំពីវិធនការ
ការពារជំងឺកូវីដ១៩និងអប់រំ
ការដាក់ខ្លួននៅដាច់ដោយ
ឡែករយៈពែល១៤ថ្ងែនៅ

មណ្ឌលធ្វើចតា្តាឡីកកមែិយ១
ខែត្តស្ទឹងតែងដើមែបីធ្វើការ
តាមដានសុខភាពជាបែចាំ។
សំណាកគាត់តែូវបានយក

ទៅធ្វើការវិភាគនៅមន្ទីរពែទែយ
ពែះកែតមុលានៅថ្ងែទី២៨ខែ
មែសាហើយរហូតមកដល់តែមឹ
ម៉ាង៩:០០នាទីពែកឹថ្ងែទី០១
ខែឧសភាលទ្ធផលវភិាគរបស់
មន្ទីរពែទែយពែះកែតុមលាបាន
បញ្ជាក់ថាមនផ្ទកុជំងឺកូវីដ១៩។
កែុមការងរឆ្លើយតបបនា្ទាន់

មន្ទីរសុខភិបាលខែត្តបានធ្វើ
ការដកឹជញ្ជនូគាត់ពីមណ្ឌលធ្វើ
ចកា្តាឡីស័កកមែិត១មកកាន់
មណ្ឌលធ្វើចតា្តាឡីស័កកមែិត

២ដើមែបីសមែកពែយាបាល។
មន្ទីរបានធ្វើការអំពាវនាវថា

បែសិនបើបែជាពលរដ្ឋណា
ម្នាក់មនចម្ងល់ឬក៏មនបញ្ហា
សុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនដែលទាក់-
ទងនឹងជំងឺកូវីដ១៩។សូមមែតា្តា
បែញាប់ទៅកាន់មណ្ឌលសុខ-
ភាពឬមន្ទរីពែទែយខែត្តដែលនៅ
ជិតបំផុតឬក៏អាចសាកសួរ
ព័ត៌មនលម្អិតមកកែុមការងរ
ឆ្លើយតបបនា្ទាន់តាមទូរស័ព្ទ
លែខ០១៧៧៧៨០០០,
០៨៨៨៧៧៨០០០,០៧១៦
៧៦២៣២៣,០៩៧២
៦៣០៥៦៤ឬលែខ១១៥
ដោយឥតគិតថ្លែ៕

ជនជាតិដើមភាគតិចព្នងចំនួន៥
នាក់ត្រវូបានសមត្ថកិច្ចកោះហៅ
ឲ្រយចូលបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធជម្លោះដីធ្លី

អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ដំបូងក្នងុខ្រត្តស្ទងឹត្រងត្រវូបានរកឃើញលើស្រ្តីម្នាក់មកពីខ្រត្តព្រះសីហនុ

ដីដេលតេវូបានឈូសឆាយ។ រូបថតសហការី



មុំ គន្ធា

ភ្នំពេញៈ អង្គការ អុកស្វាម 
បើក យទុ្ធនាការ មយួ ស្តពី ី«កចិ្ច- 
គាំ ពារ មាតុភាព» ដែលមាន 
រយៈ ពែល ២ សប្តាហ៍ ដោយ 
ធ្វើឡើង តាមរយៈ បែព័ន្ធ អន ឡាញ  
ក្នុង គោលបំណង លើក កម្ពស់ 
ការយលដ់ងឹ អពំ ីបញ្ហា បែឈម 
នងិ តមែវូការ របស ់កម្មការនិ ីក្នងុ 
ការទទួល បន អត្ថបែយោជន៍ 
កិច្ចគាំពារ មាតុភាព។

យោងតាម សែចក្តី បែកាស 
ពត័ម៌ាន របស ់អង្គការ អកុស្វាម 
(Oxfam) នៅ ថ្ងែទី ៣០ ខែ 
មែស បន លើកឡើងថា នៅ 
ក្នុង  ឱកាស ទិវា ពលកម្ម អន្តរ-
ជាតិ លើក ទី ១៣៥ នា ឆ្នាំនែះ 
អង្គការ អុកស្វាម និង ដែគូ នៅ 
កម្ពុជា ឡាវ និង វៀតណាម 
បនរួម គា្នា រៀបចំ យុទ្ធនាការ 
មយួ ស្តពី ី«កចិ្ច គាពំារ មាតភុាព» 
ដើមែបី បង្កើន ការយកចិត្ត ទុក 
ដាក់  ដល់ កម្មការិនី នៅតាម 
វសិយ័ នានា ជាពសិែស នៅក្នងុ 
វិស័យ សែដ្ឋកិច្ច កែ បែព័ន្ធ 
ទទលួ បន កចិ្ច គាពំារ មាតភុាព 
ពែញលែញ និង សមសែប។

ជារឿយៗ កម្មការិនី នៅតាម 
វសិយ័ នានា ជាពសិែស នៅក្នងុ 
វិស័យ សែដ្ឋកិច្ច កែ បែព័ន្ធ ពុំ- 
ទាន់ តែវូបន គែ គិតគូរ ពែញ លែញ  
នៅ ឡើយ ទាំង នៅ បែទែស 
កម្ពុជា និង តំបន់ អាស៊ាន។

បើតាម អង្គការ អុកស្វាម នៅ 
ក្នងុ បែទែស កម្ពជុា ស្តែ ីបែមាណ 
ជាង ៩០% ក្នុង វិស័យ ការងារ 
មិន ទាន់ បន ទទួល កិច្ចគាំពារ 
មាតុ ភាព នៅឡើយ ទែ ដោយ- 
សរ  ស្ថានភាព ការងារ កែ 

បែព័ន្ធ របស់ ពួកគែ។
នាយិកា អង្គការ អុកស្វាម 

លោកសែ ីលមឹ សលូនី មាន បែ 
សសន ៍ថា កចិ្ចគាពំារ មាតភុាព 
គ ឺជា   សទិ្ធ ិមលូដា្ឋាន នងិ សទិ្ធ ិនៅ 
ក្នុង រដ្ឋធម្មនុញ្ញ។

លោកសែ ីបន ថ្លែងថា៖ «កចិ្ច 
គាំពារ នែះគឺជា ការចាំបច់ - 
ណាស ់ ក្នុង ការសមែច បន នូវ 
សមភាព យែនឌ័រ សុខុមាល- 
ភាព និង សុខភាព របស់ មា្តាយ 
និង កូន ក៏ដូចជា ក្នុង ការទទួល 
បន ឱកាស នងិ ភាពស្មើគា្នា ក្នងុ 
វសិយ័ ការងារ រវាង ស្តែ ីនងិ បរុស 
ក ៏ដចូជា ពលរដ្ឋ ក្នងុ កែមុ ផែសែងៗ 
ផងដែរ»។

របយការណ៍ របស់ ធនាគារ 
ពិភពលោក ឆ្នាំ ២០២០ បន 
ឱែយដងឹថា ស្តែ ីដែល ស្ថតិនៅក្នងុ 
វ័យ សកម្ម ក្នុង ការពពោះ នៅ 
ចន្លោះ ពី អាយុ ២៥ ឆ្នាំ ដល់ 
៣៤ ឆ្នាំ ហាក់ មាន ចំនួន ចែើន 
លើសលប់ នៅក្នុង ចំណោម 
អ្នកមាន ជីវភាព ខ្វះខាត។

សមែប់ បែទែស កម្ពុជា ស្តែី 
ចំណាយពែល ជា មធែយម ៣,៥ 

ម៉ោង ចែើនជាង បុរស ទៅ-
លើការមើល ថែកូន ដោយ មិន 
ទទួល  បន បែក់ចំណូល និង 
ការងារ ផ្ទះ សូមែបីតែ អំឡុង មាន 
ផ្ទែពោះ និង មាតុភាព ក៏ដោយ 
ហើយ ជាពិសែស ក្នុង អំឡុង- 
ពែល នែ ជំងឺ រាតតែបាត កូវីដ១៩ 
តែម្តង។

នែះ អាច បញ្ជាក់ បន ថា ស្តែី 
មាន ពែលវែលា មិន គែប់គែន់ 
ក្នុង ការធ្វើការ ក្នុង បែព័ន្ធ និង 
រកបែក់ ចំណូល និង ពុំ មាន 
ឱកាស សមែប់ ពងែឹង សមត្ថ-
ភាព ពុមំាន លទ្ធភាព សនែស ំបែក ់
បន គែប់គែន់ និង មិនមាន 
លទ្ធភាព បង់ វិភាគទាន ទៅក្នុង 
របប សន្តិសុខ សង្គម។

លោក ចន ណារិទ្ធ អគ្គលែ-
ខាធិការ នែ កែុមបែឹកែសា ជាតិ 
គាំពារ សង្គម (GS-NSPC) 
បន លើកឡើង ថា កែុមបែឹកែសា 
ជាត ិគាពំារ សង្គម ទទលួ ស្គាល ់
នូវ សរៈសំខាន់ នែ កិច្ច គាំពារ 
មាតភុាព ដែល ជា កតា្តា ដស៏ខំាន ់
ក្នុង ការដោះសែយ វិសមភាព 
យែនឌ័រ និង កាត់បន្ថយ ភាព-

ងាយ រងគែះ របស់ ស្តែី និង 
គែួសរ។

លោក មានបែសសន៍ ថា៖ 
«កិច្ច គាំពារ មាតុភាព ជាពិ-
សែស សមែប ់គែសួរ កែកីែ នងិ 
ងាយ រងគែះ ដែល ពែល បច្ចុ-
បែបន្ននែះ ស្ថិត នៅក្នុង របៀបវារៈ 
ដ៏ចមែបង នែ កិច្ចគាំពារ សង្គម 
របស់ រាជរដា្ឋាភិបល កម្ពុជា 
ផងដែរ ដែលមាន ដចូជា កម្មវិធ ី
ផ្ទែរ បែក់ សមែប់ ស្តែី មាន 
ផ្ទែពោះ និង កុមារតូច»។

ជាមយួ គា្នា នែះដែរ កែមុបែកឹែសា 
ជាតិ គាំពារ សង្គម កំពុង ធ្វើការ 
ពងែឹង បន្ថែមទៀត ក្នុង ការ 
សមែបសមែួល និង ធ្វើឱែយ មាន 
ភាពសុខដុម នីយកម្ម នែ គោល 
នយោ បយ និង បទបែបញ្ញត្តិ 
នានា ដើមែបី ធានាថា ស្តែី ទាំង-
អស ់ទាងំ នៅក្នងុ វសិយ័ ការងារ 
ក្នុង បែព័ន្ធ ក្តី និង កែ បែព័ន្ធ ក្តី 
សុទ្ធតែ អាច ទទួលបន នូវ កិច្ច 
គាំពារ សង្គម។

ចណំែក លោក ថែ ឈនុហាក ់
អគ្គនាយក សមភាព យែនឌ័រ 
និង អភិវឌែឍ សែដ្ឋកិច្ច នែ កែសួង 
កិច្ចការនារី ក៏ បន ឱែយដឹង ដែរ ថា 
កិច្ចគាំពារ មាតុភាព គឺជា តម្លែ 
របស ់មនសុែស ទទូៅ នងិ ជា មលូ- 
ដា្ឋាន នែ សមភាព យែនឌ័រ និង 
សែដ្ឋកិច្ច ដែល គិតគូរ លើ ការ 
គាំពារ  និង ថែទាំ។

លោក ថា នៅក្នុង បែទែស 
កម្ពុជា  ការចូលរួម នែ កមា្លោំង 
ពលកម្ម ស្តែី កំពុងតែ មាន ការ 
កើន  ឡើង ជា លំដាប់ ហើយ 
តមែូវការ កិច្ច គាំពារ មាតុភាព 
កាន់តែ មាន សរៈសំខាន់ និង 
តែូវ  យកចិ ត្តទុកដាក់ សមែប់ 
គែប់ៗ គា្នា។

លោក ថែ ឈុនហាក់ ថា៖ 
«កែសួង កិច្ចការនារី តាមរយៈ 
ផែនការ យុទ្ធសស្តែ នារី រតន ទី 
៥ ឆ្នា ំ២០១៩ -២០២៣ បន 
ប្តែជា្ញាចិត្ត ក្នុង ការលើកកម្ពស់ 
ការយកចិត្ត ទុកដាក់ និង ការ 
ទទួល ខុសតែូវ ពី គែប់ មជែឈដា្ឋាន 
លើ របៀបវារៈ នែះ។ យើង បន្ត 
ធ្វើការ ជាមួយ ដែគូ ពាក់ព័ន្ធ 
អង្គការ សង្គម សុវីលិ នងិ វសិយ័ 
ឯកជន ដើមែបី បែកា្លោយ គុណ 
តម្លែ របស់ យើង ទៅជា សកម្ម - 
ភាព បែកា្លោយ គោលន យោ- 
បយ កាន់តែ បែកប ដោយ 
បរិយាបន្ន និង បង្កើត បរិយា 
កាស ឲែយ ស្តែី បន អនុវត្ត នូវ សិទ្ធិ 
និង ជមែើស របស់ខ្លួន ឲែយ បន 
កាន់តែ ពែញលែញ»។

ដោយ មើលឃើញ ពី បញ្ហា 
បែឈម នែ ការពពោះ និង 
មាតុភាព ជាពិសែស សមែប់ 
កម្មការិនី កែ បែព័ន្ធ អង្គការ 
អុកស្វាម ក៏បន អំពាវនាវ ដល់ 
រាជរដា្ឋាភិបល កម្ពុជា ធ្វើការ 
ពចិារណា លើ សង្គតភិាព ចែបាប ់
និង គោលនយោបយ ឱែយបន 
បែសើរ និង ពែញលែញ ដោយ 
សែប ទៅ តាម អនុសញ្ញា ការ- 
ពារ មាតុភាព លែខ ១៨៣ 
(២០០០) ដែល ចងកែង ជា 
គោលការណ៍ គំរូ ចំនួន ៥ ផ្នែក 
ធំៗ រួមមាន ការសមែក មាតុ-
ភាព អត្ថបែយោជន៍ ផ្នែក បែក់ 
គាំពារ និង វែជ្ជសស្តែ ការ 
ការពារ សុខភាព នៅ កន្លែង 
ធ្វើការ សមែប ់មា្តាយ នងិ ទារក 
អំឡុងពែល មាន ផ្ទែពោះ និង 
អឡំងុពែល បបំៅ ដោះ ការការ-
ពារ នងិ ការមនិ រសីអើង ចពំោះ 
ការងារ និង ការបំបៅកូន៕
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� ង��  ង និង អគ� ន យក 
លី �ែសែង

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

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

�េ ធា ន កេ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន
ផ ក់ ស៊ា ងលី

� រ�និពន� រង ព័ត៌� នជា តិ
 វងែស សុខែង, ពែ ុំ  ភ័កែ ្ត 

� រ�និពន�  ព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
ម៉ែ គុណមករា 

� រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

� រ� ន ិពន�  ព័ត៌ � ន អន្ត រជា តិ
បែ  ក់ ស យ

� រ�និពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
ប៉ោ ន់ សុីមា៉ោ ឡា 

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

� រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

� រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី�   
ណែម វណ� ៈ

� រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា� 

អ្ន កយកព័ត៌� នជា ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម ឆែង  

អ្ន កយកព័ត៌� ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម ស រុ�, ហឹុន ពិសី,  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
ឡុង គឹមមា៉ោ រីតា ,ឡា យ ស មា ន, 

 សួស  យា៉ោ មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
វ �ន ដា រា� , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

អ្ន កបក�េ  
 ប៊ុន  ផលា្លោ  ,  សែត កីឡា , ជិន ណា ន,

សយ រា� សុី
� រ�រូបថត

ហែង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា៊ា ន រងែសី

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

�េ ធា ន�្ន េកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកែ ភីរៈ 
�្ន េករចន ទំព័រ

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

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

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

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

បែ  ជ�   មុន្ន ីរៈ, 015 239 293
�ែវ  ពុទ្ធ ី, 012 966 605

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

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

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

�េ ធា ន�្ន េករដ� � ល និង ធនធា នមនុសេ� 
ពែ�ែ  សុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន េករដ�� ល  និងធនធា នមនុសេ�
 �ុិល � ភា 

ន យិ� ហិរ�� វត� ុៈ ហា៊ា ង តា ំងម៉ែង
�េ ធា នគណ�េយេ�ៈ េស៊ែ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទេ�  និងរចន �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ោ , វង់ អូន

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

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

ហុ៊ន សែន(ផ្ល វូ៦០�៉ែតែ ) ភូមិ�ែ  កតា ឡុង
សងា្កា  ត់ចា ក់អ�ែ  កែ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
� រ�� ល័យ�ៀមរា ប

ផ្ទ ះលែខ៦២៩ ផ្ល វូលែខ៦ សងា្កា  ត់ស្វា  យដង� ុំ 
កែ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

អោម ប៊ុនធឿន 
ភ្នំពេញៈ រដ្ឋបល ខែត្ត ពែះសីហនុ 

បន សមែច ផ្អាក រោងចកែ ចំនួន ៣ ជា 
បណោ្តោះអាសន្ន នៅ ក្នុង តំបន់ សែដ្ឋកិច្ច 
ពសិែស កែងុ ពែះសហីន ុក្នងុ ភមូ ិពធូឿង 
ឃុ ំបតិតែងំ សែកុ ពែនប។់ នែះ បើ តាម 
លខិតិ របស ់រដ្ឋបល ខែត្ត ពែះសហីន ុនៅ 
ថ្ងែទី ១ ខែ ឧសភា នែះ។

លខិតិ របស ់អភបិល ខែត្ត លោក គចួ 
ចំរីន បន បែប់ ទៅ លោក នាយក 
រោងចកែ TGH Cambodia រោងចកែ 
Nature Flooring និង រោងចកែ ជាំង 
សង (ខែមបឌូា) ស្ពត័ & ស្តែសនិណរឺ ី
ស្ថតិនៅ ក្នងុ តបំន ់សែដ្ឋកចិ្ច ពសិែស កែងុ 
ពែះសីហនុ ឲែយ ធ្វើ ការ ផ្អាក ដំណើរការ 

សិន ដើមែបី ទុក ឱកាស ឲែយ មន្តែី ជំនាញ 
សខុាភបិល យក វត្ថ ុសណំាក កវូដី ១៩ 
ពី កម្មករ និយោជិត។

បើ តាម លោក គួច ចំរីន ការ ចែញ 
លិខិត នែះ គឺ តែូវ បន ធ្វើ ឡើង បនា្ទាប់ ពី 
កែុម ការងារ ឆ្លើយ តប បនា្ទាន់ នែ មន្ទីរ 
សខុាភបិល ខែត្ត បន យក វត្ថ ុសណំាក 
ពី កម្មករ នៅ ផ្នែក បច្ចែកទែស ក្នុង រោង-
ចកែ ហើយ លទ្ធផល បញ្ជាក់ ថា មាន 
វិជ្ជមាន វីរុស កូវីដ ១៩។

លោក ថ្លែង ថា៖ «ដើមែបី ទប់ស្កាត់ ការ 
រីក រាលដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩ បន្ថែម ទៀត 
ដល់ កម្មករ នៅ ក្នុង រោងចកែ រដ្ឋបល 
ខែត្ត ពែះសីហនុ សមែច ផ្អាក ជា បណោ្តោះ- 
អាសន្ន ដំណើរការ អាជីវកម្ម រោងចកែ 

TGH Cambodia រោងចកែ Nature 
Flooring និង រោងចកែ ជាំង សង 
(ខែមបូឌា) ស្ព័ត & ស្តែសិនណឺរី 
រយៈពែល ២ ថ្ងែ ចាប់ ពី ថ្ងែ ជូន ដំណឹង 
តទៅ» ។

បើ តាម លោក គួច ចំរីន ក្នុង រយៈ-
ពែល ២ ថ្ងែ នែះ តមែូវ ឲែយ លោក នាយក 
រោងចកែ សហការ ជាមួយ កែុម ការងារ 
នែ មន្ទីរ ការងារ និង បណ្តុះបណា្តោល 
វជិា្ជាជវីៈ ខែត្ត ដើមែប ីស្វែងរក អ្នក ដែល មាន 
ការ ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ អ្នក វិជ្ជមាន កូវីដ 
១៩ ដើមែបី ផ្តល់ វត្ថុ សំណាក ដល់ កែុម 
ឆ្លើយ តប បនា្ទាន់ នែ មន្ទីរ សុខាភិបល 
ខែត្ត ដើមែបី វិភាគ រក មែរោគ កូវីដ ១៩ 
តាម ការ កំណត់។

លិខិត បញ្ជាក់ ថា៖«ចំពោះ បុគ្គលិក 
កម្មករ និង យោជិត ទាំង អស់ របស់ 
រោងចកែ តែូវ ផ្អាក ការ ចែញ ចូល រោង-
ចកែ ហើយ នៅ កែយ ពែល បន ផ្តល ់វត្ថ ុ
សំណាក រួចរាល់ តែូវ សមែក នៅ ផ្ទះ 
រង់ចាំ រហូត ដល់ ការ  ធ្វើ វិភាគ លើ សំ-
ណាក  របស់ កម្មករ នៅ  ក្នុង រោងចកែ 
ដែល មាន ការ ពាក់ព័ន្ធ គែប់ៗ គា្នា និង 
មាន លទ្ធផល ជា ផ្លូវ ការ ទើប អាច បន្ត 
ការងារ ជា ថ្មី តាម ការ ជូន ដំណឹង របស់ 
រដ្ឋបល ខែត្ត ពែះសីហនុ។ ក្នុង ករណី 
មា្ចាស ់រោងចកែ ទាងំ អស ់មនិ អនវុត្ត តាម 
ការ ណែនា ំរដ្ឋបល ខែត្ត ពែះសហីន ុនងឹ 
ចុះ អនុត្ត វិធានការ តាម នីតិវិធី ចែបាប់ ជា 
ធរមាន៕

អង្គការអុកស្វាមបើកយុទ្ធនាការមួយស្តពីី«កិច្ច-
គំាពារមាតុភាព»ដែលមានរយៈពែល២សប្តាហ៍

រោងចកែចំនួន៣ក្នងុខែត្តពែះសីហនុតែវូបនផ្អាកដំណើរការរយៈពែល២ថ្ងែដើមែបីធ្វើតែស្តកម្មកររកជំងឺកូវីដ

កម្មករ រោងចកេដេលភាគចេើនគឺជាស្តេ ីដើរ ចេញពី រោងចកេ ក្នងុ ខណ្ឌ 
ដង្កោ ជា តំបន់ លឿង ស្ថតិនៅ ជាយ រាជធានី ភ្នពំេញ។ រូបថត ហុង មិនា



ហ៊ឹន ពិសី 

ភ្នំពេញៈ ការនាំចេញ អង្ករ 
របស ់កម្ពជុា ទៅ ទផីេសារ អន្តរជាត ិ
ក្នុង រយៈពេល ៤ ខេ ដើមឆ្នាំ 
២០២១ មាន បរិមាណ ជាង 
១៩ ម៉ឺន តោន ធ្លាក់ច៉ះ ជាង 
៣៥ ភាគរយ បើ ធៀប នឹង 
រយៈពេល ដូចគ្នា ឆ្នាំ ២០២០។ 
នេះ បើ យោងតាម ទនិ្ននយ័ របស ់
កេសួង កសិកម្ម រ៉កា្ខាបេមាញ់ 
និង  នេសាទ។

ទនិ្ននយ័ បានបង្ហាញ ថា ចាប ់
ពី ខេ មករា ដល់ ខេមេសា ឆ្នាំ 
២០២១ នេះ កម្ពុជា បាន នាំ 
ចេញ អង្ករ ក្នុង បរិមាណ សរ៉ប 
១៩២ ៤៩៥ តោន ធ្លាក់ច៉ះ 
១០៧ ៧៥៧ តោន ស្មើនឹង 
៣៥,៨៩ ភាគរយ ធៀប នឹង 
រយៈពេល ដូចគ្នា ឆ្នាំ ២០២០ 
ដេលមាន ចំនួន ៣០០ ២៥២ 
តោន។ ក្នុងនោះ អង្ករ កេអូប 
គេប ់បេភេទ មាន ១៣០ ១២០ 
តោន (៦៧,៦ ភាគរយ នេ បរិ- 
មាណ នាំចេញ សរ៉ប) អង្ករស 
គេប់ បេភេទ មាន ៥៩ ០២៦ 
តោន (៣០,៦៦ ភាគរយ) 
នងិ អង្ករ ចហំយ៉ មាន ៣ ៣៤៩ 
តោន (១,៧៤ ភាគរយ)។ 
តាម ការបា៉ាន់សា្មាន តម្លេ ទទួល 
បាន ពី ការនាំចេញ មាន ជិត 

១៦១,៧ លាន ដ៉លា្លារ។
សមេប់ ទីផេសារ គោលដៅ 

សំខាន់ៗ រួមមាន បេទេស ចិន 
មាន  បរិមាណ ១០៤ ៧៥៦ តោន   
ស្មើនឹង ចំណេក ទីផេសារ នាំចេញ 
សរប៉ ៥៤,៤២ ភាគរយ ទផីេសារ 
សហភាព អរឺ៉ប៉ មាន ៤២ ៨៥០ 
តោន ស្មើនឹង ២២,២៦ ភាគរយ 
តបំន ់អាសា៊ាន ១៧ ៤៨៣តោន 
ស្មើនឹង៩,០៨ ភាគរយ និង 
ទិសដៅ ដទេទៀត (១៨ បេទេស) 
មាន ២៧ ៤០៦ តោន ស្មើ 
១៤,២៤ភាគរយ។

ដោយឡេក បើ យោងតាម 

ទិន្នន័យ ដដេល ក្នុង រយៈពេល 
នេះ ការនាចំេញ សេវូ បេរ ជា មាន 
កំណើន ខ្ពស់ ទៅវិញ ដោយ 
ការនាំ សេូវ ទៅ បេទេស វៀត-
ណាម  មាន បរិមាណ រហូតដល់ 
១ ៥២៩ ២៨០ តោន កើនឡើង 
៧៣,១៥ ភាគរយ ធៀប នឹង 
រយៈ ដូចគ្នា ឆ្នាំ ២០២០ ដេល 
មាន  ចំនួន តេឹម ៨៨៣ ២៣២ 
តោន។ តាម ការបា៉ានស់ា្មាន តម្លេ 
ការ នាំ ចេញ សេូវ មាន បេមាណ 
២២១,២៩ លាន ដ៉លា្លារ។

អនប៉េធន សហពន័្ធ សេវូ អង្ករ 
កម្ពុជា លោក ចាន់ ស៉ខឃាំង 

បាន បេប់ ភ្នំពេញ ប៉៉ស្តិ៍ កាលពី 
ពេលថ្មីៗ  នេះ ថា តម្លេ ដកឹជញ្ជនូ 
ទំនិញ ពី កម្ពុជា ទៅ ទីផេសារ អន្តរ-
ជាតិ បាន កើន ជា បន្តបនា្ទាប់ 
ចាប់តាំងពី មាន ការរីក រាល- 
ដាល ជងំ ឺកវូដី ១៩ មក ពសិេស 
ចាប់ពី ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០។ 
លោក បន្តថា ការកើនឡើង តម្លេ 
ដឹកជញ្ជូន ទំនិញ ទៅ ទីផេសារ 
អន្តរជាត ិបានកា្លាយ ជា ឧបសគ្គ 
ដ៏ធំ សមេប់ ផេនការ នាំចេញ 
អង្ករ កម្ពុជា ទៅ ទីផេសារ អន្តរជាត ិ
ក្នុង ឆ្នាំ ២០២១ នេះ។

លោក អះអាងថា៖ «មាន អ្នក 

បញ្ជា ទិញ អង្ករ មួយចំនួន សមេច  
ពនេយារពេល ដោយសារ តេ តម្លេ 
នេ  ការដឹកជញ្ជនូ កើនឡើង ខ្ពស់»។

លោក បេប់ទៀត ថា បើតាម 
ការពនេយល់ ពី ផ្នេក ដឹកជញ្ជូន 
ការកើនឡើង តម្លេ ពេលនេះ គឺ 
បណា្តាល មកព ីកង្វះខាត ទ ូកង៉-
តឺន័រ ផ្ទុកទំនិញ។

យោងតាម សហពន័្ធ សេវូ អង្ករ 
កម្ពុជា ការធ្លាក់ច៉ះ បរិមាណ នេ 
ការនាចំេញ អង្ករ នៅ ដើម ឆ្នានំេះ 
គ ឺបណា្តាលមកព ីឧបសគ្គ នេ ការ 
បញ្ជនូ ទនំញិ ទៅកាន ់អ្នក បញ្ជា 
ទិញ នៅ កេ បេទេស ជាពិ-
សេស ទៅកាន់ បណា្តា បេទេស 
គោលដៅ នៅក្នុង សហគមន៍ 
អរឺ៉ប៉ ដោយសារ តេ កង្វះ កង៉តនឺរ័ 
សមេប់ ផ្ទុក អង្ករ និង ថ្លេ ដឹក 
ជញ្ជូន តាម សម៉ទេ នៅតេ បន្ត 
មាន  តម្លេ ខ្ពស់ ធៀប ទៅ រយៈ 
ពេល  ដូចគ្នា ៥ ឆ្នាំ ច៉ងកេយ 
ដេល  មាន គមា្លាត ខ្ពសជ់ាង រហតូ 
ដល់ ជាង ៥ ដង។

កាលពី ឆ្នាំ ២០២០ កម្ពុជា 
បាន   នាំចេញ អង្ករ សរ៉ប ៦៩០ 
៨២៩តោន ដោយមាន តម្លេ ជតិ 
៥៣៩ លាន ដ៉លា្លារ កើន ឡើង 
១១,៤០ ភាគរយ បើ ធៀប  នឹង 
ឆ្នាំ ២០១៩។ នេះ បើតាម 
ទនិ្ននយ័ កេសងួ កសកិម្ម រក៉ា្ខាបេ-
មាញ់ និង នេសាទ៕
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,660 16,600 16,660 16,520

2 GTI 4,400 4,280 4,400 4,200

3 PAS 13,040 13,040 13,060 12,980

4 PEPC 3,080 3,080 3,090 3,060

5 PPAP 13,620 13,680 13,680 13,200

6 PPSP 1,890 1,890 1,900 1,880

7 PWSA 6,780 6,680 6,780 6,660

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ៣ី០ ែខមេសា ឆ្នាំ២០២១ 

ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ ក្តី បារម្ភ ពី ការ ឆ្លង 
រាលដាល ជងំ ឺកវូដី ១៩ បាន ធ្វើ 
ឱេយ សកម្មភាព ទេសចរណ ៍របស ់
បេជាជន ក្នងុ សេ៉ក (Domes-
tic Tourists) ទៅ កាន ់រមណ-ី 
យដា ្ឋាន នងិ កន្លេង កមេសាន្ត នានា 
ក្នុង បេទេស កម្ពុជា កាល ពី ឆ្នាំ 
២០២០ ធ្លាក់ ច៉ះ ជិត៤០ភាគ-
រយ បើធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៩។ 
នេះ បើ យោង តាម ទិន្នន័យ ពី 
កេសួង ទេសចរណ៍ ។

ទិន្នន័យ ដេលភ្នំពេញ ប៉៉ស្តិ៍ 
ទើប  ទទួល បាន ឱេយ ដឹង ថា ក្នុង 
ឆ្នា ២ំ០២០ ភ្ញៀវ ទេសចរ ក្នងុ 
សេក៉  ដេល ធ្វើ ដណំើរ ទៅ កមេសាន្ត  
កន្លេង នានា ក្នុង បេទេស មាន 
ចំនួន សរ៉ប ៧,២៣ លាន នាក់ 
ធ្លាកច់៉ះ ជតិ ៣៦,១ ភាគរយព ី 
ចនំនួ ១១,៣ លាន នាក ់កាល 
ពី ឆ្នាំ ២០១៩ ។ សមេប់ ការ 
ចណំាយ របស ់ភ្ញៀវ ទេសចរ ក្នងុ 
ឆ្នាំ ២០២០ គឺ មាន ចំនួន បេ-
មាណ ៤០០ លាន ដ៉លា្លារ។

ចំណេក ភ្ញៀវ ទេសចរ ជាតិ ដេល  
ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កេ បេទេស 
(Cambodia Outbound 
Tourists) ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ 
មាន ចំនួន  ៣២៦ ១៩៩ នាក់ 
ធ្លាក់ច៉ះ ពី ចំនួន ២ ០៣៨ 
២៨៤ នាក់ ស្មើ នឹង ៨៤ ភាគ- 
រយ  ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៩ ។

កម្ពុជា រំពឹង ថា ចំនួន ភ្ញៀវ 
ទេសចរ ក្នុង សេ៉ក និង បរទេស 
នឹង មាន កំណើន ឡើង វិញ ក្នុង 
តេីមាស ទី៤ ឆ្នាំ នេះ ខណៈ 
រដា្ឋាភបិាល កពំង៉ ជរំញ៉ យទ៉្ធនា-
ការ  ចាក់ វ៉ាក់សាំង ទៅ ដល់បេ-
ជា ជន គេប់ រូប ដេល មាន អាយ៉ 
ចាប់ ពី ១៨ ឆ្នាំ ឡើង ទៅ៕

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពេញៈ កេ៉មហ៊៉ន Wan 
Da Wei Ye International 
បាន វិនិយោគ បង្កើត រោងចកេ 
ផលិត កង់ អាគ៉យ និង គេឿង 
បង្គុំ គេប់ បេភេទ នៅ ក្នុង តំ- 
បន់សេដ្ឋកិច្ច ពិសេស សេង-
តាយ បាវតិក្នងុ ខេត្ត សា្វាយរៀង 
បនា្ទាប់ រដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា បាន 
អន៉ម័ត នូវ ការ ស្នើស៉ំ វិនិយោគ 
របស់ ខ្លួន កាល ពី ពេល ថ្មីៗ 

នេះ។
យោង តាម កេ៉ម បេឹកេសា អភិ-

វឌេឍន៍ កម្ពុជា (CDC) កាល ពី 
ថ្ងេទី ២៩ ខេ មេសា កន្លង មក 
បាន សមេច ចេញ វញិ្ញាបនបតេ 
ច៉ះបញ្ជ ីជា សា្ថាពរ ជនូ ដល ់កេម៉-
ហ៊៉ន Wan Da Wei Ye In-
ternational Co., Ltd លើ 
គមេង បង្កើត រោងចកេ ដឡំើង 
ទោចកេយាន ទោចកេយាន 
អគ្គិសនី (កង់ អាគ៉យ) និង 
គេឿង បង្គុំ គេប់ បេភេទ នៅ ក្នុង 

តំបន់ សេដ្ឋកិច្ច ពិសេស តាយ 
សេង បាវតិ ដេល ស្ថតិ ក្នងុ កេ៉ង 
បាវិត ខេត្ត សា្វាយរៀង ដេល 
មាន ទ៉ន វិនិយោគ បេមាណ 
១,៧ លាន ដ៉លា្លារ និង អាច 
បង្កើត ការងរ បាន ចនំនួ ៣៥០ 
កន្លេង។

លោក រស់ ផារិទ្ធ អភិបាល- 
រង  ខេត្ត សា្វាយរៀង បេប ់ ភ្នពំេញ 
ប៉ស៉្តិ៍ ថា កេង៉ បាវតិ ខេត្ត សា្វាយ- 
រៀង ទទួល បាន គមេង វិនិ-
យោគ  គួរ ឲេយ កត់ សមា្គាល នៅ 

ប៉៉នា្មាន ឆ្នាំ ច៉ង កេយ នេះ។ 
គមេង វិនិយោគ នេះ នឹង ផ្តល់ 
ការងរ ជូន បេជាពលរដ្ឋ និង 
ជំរ៉ញ  ការ អភិវឌេឍ ខេត្ត នេះ ឲេយ 
កាន់ តេ រីក ចេើន ថេម ទៀត។

លោក ថ្លេង ថា៖ «យើង សូម 
គំទេ និង សា្វាគមន៍ ចំពោះ រដា្ឋា-
ភិបា ល បាន កេ ទមេង់ ចេបាប់ 
វិនិយោគ ថ្មី ដេល ធ្វើ ឲេយ ខេត្ត 
សា្វាយរៀង កាន់ តេ ទាក់ទាញ 
ការ វិនិយោគ ជា ចេើន ថេម 
ទៀត»។

លោក ផារិទ្ធ ឲេយ ដឹង ទៀត ថា 
រដ្ឋបាល ខេត្ត ក៏ ដូច ជា រដា្ឋាភិ-
បាល តេងតេ លើក ទឹក ចិត្ត វិនិ-
យោគិន បរទេស មក បណា្តាក់- 
ទ៉ន  នៅ ក្នុង ខេត្ត សា្វាយរៀង 
ដេល ជាប់ នឹង ពេំដេន អន្តរជាតិ 
កម្ពុជា-វៀតណាម ដេល ជា 
តំបន់ សកា្តាន៉ពល ពាណិជ្ជកម្ម 
និង វិនិយោគ។

លោក និយាយ ថា៖ «ក្នុង 
នាម យើង ជា អាជា្ញាធរ នឹង ចូល 
រួម សមេប ...តទៅទំព័រ ១១

ការ ដើរ កម្សាន្ត 
របស់ ភ្ញៀវ ទ្សចរ
 ក្នងុ សុ្ក ធ្លាក់ចុះ 
ជិត៤០ភាគរយ

ការនំាច្ញ អង្ករ រយៈព្ល៤ខ្ ធ្លាក់ចុះ ជាង ៣៥ភាគរយ

រោងចក្ ដំឡើង កង់ អាគុយ  នឹង ល្ច រូបរាង ឡើង នៅ ខ្ត្ត ស្វាយរៀង

សកម្មភាពកម្មករកំព៊ងជញ្ជនូ អង្ករដាក់លើឡានដឹកទំនិញ នៅកេម៊ហ៊៊ននំាចេញ អង្ក រខ្មេរហ្វតូកន្លងមក ។ រូបថត ហេង ជីវ័ន



BUSINESSwww.postkhmer.com ១០esdækic© ថ្ងៃចន្ទ ទី៣ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២១  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ 

តពីទំព័រ ១ ... ថ្ងៃទី ១ ឧសភា  
លិខិត នៃះ ឲៃយ ដឹង ទៀត អគ្គនា-
យកដ្ឋាន គយ និង រដ្ឋាករ ក៏ ពៃយួរ 
ការបំពៃញ បៃបបទ បញ្ចៃញ ទំ-
និញ ពី គយ ចំពោះ បៃភៃទ ទំនិញ  
ទាងំនោះ ដៃល បាន មក ដលទ់-ី
លាន គយ ឬ សន្និធិ គយ នានា 
រួចហើយ ផង ដៃរ។

ការសមៃច ផ្អាក នាំចូល នៃះ 
តៃូវបាន ធ្វើឡើង  បនា្ទាប់ពី 
លោក បា៉ាន សូរស័ក្តិ រដ្ឋមន្តៃី-
កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម បាន ស្នើសុំ 
គោលការណ ៍អនញុ្ញាត ព ីលោក 
ហ៊ុន សៃន នាយករដ្ឋមន្តៃី 
កាល ពី ថ្ងៃទី ៣០ មៃសា។

ក្នុង លិខិត របស់ លោក រដ្ឋ 
មន្តៃី ឲៃយ ដឹងថា ការឃាត់ ទំនិញ 
ដៃល បាន នាចំលូ រចួហើយ នងិ 
ផ្អាក ការនា ំចលូ ជា បណ្តោះអា- 
សន្ន សាច់ បង្កក គឺ សៃបតាម 
មាតៃ ២០ នៃ កិច្ចពៃមពៃៀង 
ទូទៅ ស្តីពី ពន្ធគយ និង ពាណិ-
ជ្ជ កម្ម នៃ អង្គការ ពាណិជ្ជកម្ម 
ពិភពលោក (WTO) និង 
មាតៃ ១២ នៃ កិច្ចពៃមពៃៀង 
ស្តីពី ពាណិជ្ជកម្ម ទំនិញ រវាង 
អាសា៊ាន-ឥណ្ឌា ដោយ ឈរលើ 
មូលដ្ឋាន កិច្ចការពារ សុខភាព 
សាធារណៈ ជាបនា្ទាន់។

លិខិត សំណើ នៃះ បន្ថៃម 
ទៀត  ថា កម្ពុជា ក៏ នឹង ធ្វើការ 
សៃវជៃវ និង ធ្វើតៃស្ត រក វីរុស 
ផៃសៃងៗ ទៀត ពិសៃស វីរុស កូរ៉ូ-
ណ លើ សាច់ និង មុខទំនិញ 
បង្កក ដៃលមាន ហានភិយ័ ខ្ពស់ 
ទាំងនៃះ ដៃល កិច្ចការ នៃះ នឹង 
ស្នើសុ ំកចិ្ចសហការ ជាមយួ រដ្ឋា-
ភិបាល ឥណ្ឌា  ដើមៃបី ស្វៃងរក 
បៃភព និង បញ្ជាក់ ពី ការ ពាក់-
ពន័្ធ ដៃលជា អ្នកបមៃើ ការផលតិ 
វៃចខ្ចប ់បង្កក នងិ ដកឹជញ្ជនូ នវូ 
ផលិតផល ទាំងនៃះ។

ក្នងុករណ ីរកឃើញ ថា ផលតិ 
ផល ទាំងនោះ មាន ជាប់ ពាក់-
ព័ន្ធ និង មាន ផ្ទុក វីរុស កូវីដ១៩ 
កម្ពជុា នងឹ អនវុត្ត វធិានការ ចៃបាប ់
រមួទាងំ កម្ទៃច ផលតិផល សាច ់
បង្កក និង មុខទំនិញ បង្កក 
នាំចូល ពី បៃទៃស ឥណ្ឌា ដូច្នៃះ 
ដើមៃបី ចៀសវាង ការភាន់ចៃឡំ 

កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម នឹង ធ្វើការ 
ពនៃយល់ ទៅ ភាគី ឥណ្ឌា តាម 
ការទូត។

ទោះបី យ៉ាងណ រហូត មក 
ដល់  ពៃលនៃះ ពុំទាន់ មាន ការ 
បញ្ជាក់ ណមួយ ឬ ឯកសារ 
វិទៃយាសាស្តៃ (Scientific 
Study) ណមួយ ពី សា្ថាប័ន 
អន្តរ ជាត ិពសិៃស អង្គការ សខុ- 
ភាព ពភិពលោក ថា មាន ការឆ្លង 
វរីសុ កវូដី១៩ តាមរយៈ ការ វៃច-
ខ្ចប់ ឬ សាច់ សៃស់ នៅឡើយ 
ទៃ។

ទន្ទមឹនងឹនៃះ អង្គការ សៃបៀង  
និង កសិកម្ម សហបៃជាជាតិ 
(FAO) នងិ រដ្ឋបាល ចណំ ីអា-
ហារ  និង ឱសថ អាមៃរិក (US 
FDA) ធា្លាប់ បាន បញ្ជាក់ថា  
គ្មាន ទិន្នន័យ ណ បង្ហាញថា 
ការឆ្លង ជំងឺ កូវីដ១៩ បណ្តោល 
មកពី សមៃបក វៃចខ្ចប់ និង សាច់ 
បង្កក នោះទៃ ប៉ុន្តៃ រដ្ឋាភិបាល 
បៃទៃសមួយ ចំនួន រួមទាំង 
បៃទៃស ចិន ធា្លាប់បាន ចាត់វិ- 
ធានការ បង្ការ ហានិភ័យ តាម 
រយៈ ការហាមឃាត់ និង ដុត 
កម្ទៃចចោល ផលិតផល ដៃល 
មាន ហានិភ័យ ទាំងនៃះ។ នៃះ 
បើតាម លិខិត សំណើ របស់ 
លោក រដ្ឋមន្តៃី។

ដោយឡៃក ការតៃួតពិនិតៃយ 
និង ធ្វើតៃស្ត ពិនិតៃយ រក កូវីដ១៩ 
លើ សាច់ បង្កក និង មុខទំនិញ 
ដៃលមាន ហានិភ័យ ខ្ពស់ គឺជា 
វិធានការ ហានិភ័យ នៃះ អាច 
តៃវូបាន បកសៃយ កៃម កៃប- 
ខ័ណ្ឌ អនាម័យ  និង ភូតគម 
អនាម័យ ក្នុង ឧបសម្ព័ន្ធ «ក» 
នៃ កចិ្ចពៃមពៃៀង ស្តពី ីអនាមយ័  
និង ភូតគម អនាម័យ នៃ អង្គ- 
ការ WTO ដៃល មាតៃ ៥ នៃ 
កចិ្ចពៃមពៃៀង នៃះ តមៃវូ ឲៃយ មាន 
ការបញ្ជាក់ ពី ភាពចាំបាច់ និង 
មលូហៃត ុនានា  ដោយ ផ្អៃកលើ 
ភស័្តតុាង បៃប វទិៃយាសាស្តៃ តៃមឹ- 
តៃូវ មុននឹង ឈានដល់ ការ- 
បៃើបៃស់ វិធានការ អនាម័យ  
និង ភូតគម អនាម័យ ដូច 
កម្ពុជា គមៃង នឹង ចាត់ការ 
នៃះ៕

ហុឹន ពិសី 

ភ្នំពេញៈ ដើមៃបី ជា កិច្ចបៃឹង- 
បៃង ក្នុង ការរៀបចំ សោភ័ណ- 
ភាព និង សៃវា ទូរគមនាគមន៍ 
នៅតាម បរុ ីនងិ អគរ សហកម្ម- 
សទិ្ធ ិនៅ កម្ពជុា បៃសណយីន៍ងិ  
ទូរគមនាគមន៍ និង សមាគម  
អ្នក  អភិវឌៃឍន៍ លំនៅឋាន កម្ពុជា 
បាន ឯកភាព គ្នា បង្កើត ឱៃយ មាន 
កៃុមការងរ ដោះសៃយ បញ្ហា 
បៃឈម ជាក់ស្ដៃង នៅតាម 
ទីតាំង នីមួយ។

កិច្ចពិភាកៃសា តាម បៃព័ន្ធ អន- 
ឡាញ ស្តពី ី«បញ្ហា បៃឈម នងិ 
ស្វៃងរក ដំណះសៃយ ពាក់-
ពន័្ធ  នងឹ សៃវា ទរូគមនាគមន ៍នៅ 
តា  ម បុរី និង អគរ សហកម្ម-
សទិ្ធ ិនានា» ដៃល រៀបច ំកាលព ី
ថ្ងៃទី ២៩ ខៃមៃសា មាន ការ 
ចូលរួម ពីលោក ជា វា៉ាន់ដៃត 
រដ្ឋមន្តៃី កៃសួង បៃសណីយ៍  
និង ទូរគមនាគមន៍ និង លោក 
លី ហួរ បៃធាន សមាគម អ្នក 
អភិវឌៃឍន៍ លំនៅឋាន កម្ពុជា 
ពៃមទាំង អ្នកពាក់ព័ន្ធ បៃមាណ 
៧០ នាក់។

លោក ជា វា៉ាន់ដៃត បាន 
និយយថា បញ្ហា សៃវា ទូរគម-
នាគមន៍ នៅតាម បុរី និង អគរ 

សហកម្មសិទ្ធិ នានា គឺជា រឿង 
កើត មាន ជា យូរ មកហើយ 
ដៃលទាមទារ ឱៃយមាន ការដោះ-
សៃយ ជា ចាំបាច់។ ការឯក- 
ភាព គ្នា ជាមួយ សមាគម អ្នក 
អភិវឌៃឍន៍ លំនៅឋាន កម្ពុជា 
ដើមៃបី រៀបចំ បង្កើត កៃុមការងរ 
ដោះសៃយ បញ្ហា បៃឈម 
ជាក់ស្ដៃង នីមួយៗ នឹង ជួយ ធ្វើ 
ឱៃយ បៃសិទ្ធភាព និង ការពងៃឹង 
គុណភាព សៃវា ទូរស័ព្ទ ចល័ត 
និង សៃវា អុីន ធឺណិត នៅតាម 
ទីតាំង បុរី និង   អគរ សហ-
កម្មសិទ្ធិ នានា កាន់តៃ ល្អបៃ-
សើរ។ មៃយា៉ាងទៀត វា ក៏ នឹង ផ្តល់ 
ភាពងយសៃលួ សមៃប ់បៃជា- 
ពលរដ្ឋ ជា អ្នក ទិញ   អចលន- 
ទៃពៃយ នៅក្នុង បុរី និង  អគរ 
សហកម្មសិទ្ធិ ផងដៃរ។

អគ្គលៃខាធិការ នៃ សមាគម 
អ្នក អភិវឌៃឍន៍ លំនៅឋាន កម្ពុជា 
លោក  ហ៊ុយ វណ្ណា  បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃ សុកៃ នៃះ ថា 
សមាគម ពិតជា ចង់ឱៃយ កៃសួង 
បៃសណយី ៍នងិ ទរូគមនាគមន ៍
ជួយ អន្តរាគមន៍  ដើមៃបី ដោះ-
សៃយ បញ្ហា មួយចំនួន ទាក់- 
ទង  នឹង បញ្ហា បៃព័ន្ធ ទូរស័ព្ទ 
ខៃសៃកាប និង បៃព័ន្ធ អុីនធឺណិត 
ខណៈ  កន្លងមក សមាគម 

ទទួល-  បាន នូវ ការសំណូមពរ 
ជាចៃើន ពី សំណក់ មា្ចាស់ បុរី 
អតិថិជន និង បៃជាជន សា្នាក់ - 
នៅ ក្នុង បុរី និង អគរ សហ-
កម្មសិទ្ធិ។ លោក  បន្ថៃម ថា 
នៅពៃល បញ្ហា ទាំង អស់  តៃូវ 
បាន យកចិត្ត ទុកដក់ គឺ មិន 
តៃឹមតៃ ធ្វើឱៃយ ការផ្គត់ផ្គង់  សៃវា 
គមនាគមន ៍នៅតាម បរុ ីឬ អគរ 
សា្នាក់នៅ រួមមាន ភាព ល្អបៃសើរ  
ប៉ុណ្ណាះ ទៃប៉នុ្តៃ ថៃម  ទាំង  ធ្វើឱៃយ 
ទតីាងំ ទាងំអស ់នោះ មាន សោ-
ភណ្ឌភាព ទៀតផង។

លោក បន្តថា សមាគម ពិត 
ជា  ចង់ឱៃយ នៅតាម បុរី នីមួយៗ 
ទទួល បាន ការផ្គត់ផ្គង់ សៃវា 
ទូរស័ព្ទ និង អុីនធឺណិត កាន់តៃ 
បៃសើរ ខណៈ បច្ចុបៃបន្ន សៃវា 
ទាងំនៃះ តៃវូបាន គៃ ចាតទ់កុ ថា 
មាន សារៈសំខាន់ ស្ទើរ ដូចនឹង 
សៃវា អគ្គិសនី និង ទឹកសា្អាត។

លោក ថ្លៃងថា៖ «ដោយសារ 
មាន  តមៃូវការ បៃើបៃស់ ចៃើន 
វា បាន ធ្វើឱៃយ សៃវា ទាងំនោះ មាន 
ភាពយឺតយ៉ាវ ឬ ពៃលខ្លះ មិន 
មាន សៃវា សោះតៃ ម្តង។ បញ្ហា 
ទាំងនៃះ គឺអាច ដោយសារ តៃ 
កៃុមហ៊ុន ផ្តល់ សៃវា គត់ មិន 
ពៃម វិនិយោគ លើ បណ្តោញ 
បន្ថៃម»។

លោក បាន បន្ថៃម ទៀត ថា ៖ 
«សមាគម នឹង ចងកៃង កៃុម - 
ការងរ បច្ចៃកទៃស រវាង សមា-
គម និង កៃសួង បៃសណីយ៍ 
និង ទូរគម នាគមន៍ ដើមៃបី ធ្វើ 
កិច្ចការ នៃះ បន្តទៀត»។

យោងតាម លោក វណ្ណា 
ជំនួប  ជាមួយ កៃសួង បៃស- 
ណីយ៍ និង ទូរគមនាគមន៍ គឺ 
ពតិ ជា មាន សារៈសខំាន ់ណស ់
ពៃះ កៃសួង គឺជា និយ័តករ 
សមៃប់ កៃុមហ៊ុន ផ្តល់ សៃវា 
ទាំងអស់ នោះ។

យោងតាម ទិន្នន័យ របស់ និ- 
យតករ ទូរគមនាគមន៍ កម្ពុជា 
(TRC)នៅក្នងុ តៃមីាស ទី ១ឆ្នា ំ
២០២០ នៅ កម្ពុជា មាន សៃវា 
4G គៃបដណ្ដប់ បៃមាណ ៥២,៧ 
ភាគរយ នៅ ទូទាំង បៃទៃស ឬ 
៨០,៣ ភាគរយ នៃ បៃជាជន 
សរុបចំណៃក សៃវា 3G គៃប-
ដណ្ដប់ ៨៥,១ ភាគ  រយ នៃបៃ-
ជាជន នងិ សៃវា2Gគៃប  ដណ្ដប ់
៩៩,២ ភាគរយ នៃ បៃជាជន 
សរុប។ ជាមួយ គ្នា នៃះដៃរ ខៃសៃ 
កាប្លិ៍អុបទិច ដៃល កំពុង បៃតិ-
បត្តិការ ដោយ បៃតិបត្តិករ ចំនួន 
៣ (១ គៃប់ គៃង ដោយ រដ្ឋ) 
បាន តបណ្តោញ បាន  ជាង ៤៤ 
២៥១ គីឡូម៉ៃតៃ៕LA

រដ្ឋាភិបាលសម្រេចផ្អាកនំា... រដ្ឋាភិបាលនឹងបង្កើតក្រេមុការងារដើម្រេបីដោះស្រេយ
បញ្ហាទាក់ទងនឹងស្រេវាគមនាគមន៍តាមលំនៅឋាន

លោក ប៉ាន សូរសក្ត ិរដ្ឋមន្តេកីេសួងពាណិជ្ជកម្ម។   កៃសួងពាណិជ្ជកម្ម ចំការ កៅសូ៊ មួយ កន្លេង ក្នងុ សេកុ ចំការលើ ខេត្ត កំពង់ចាម។ ហុង  មិនា

តពទីពំរ័ ១ ... ក្នងុ តម្លៃ សរបុ 
៩៩,៨៧ លាន ដុលា្លារ កើន 
ឡើង ២,៥ភាគរយ ពីចំនួន 
៩៧,៤៣ លាន ដុលា្លារ ក្នុង 
រយៈពៃល ដូច គ្នា ឆ្នាំ មុន។ ទោះ 
យ៉ាងណ សមៃប់ បរិមាណ 
កៅស៊ូ នាំចៃញ គឺ មិន បាន កើន 
ឡើង ទៃ ដោយ មានចំនួន តៃឹម 
៦១ ០៥៦តោន ធា្លាក់ ចុះ១៥ភាគ- 
រយ ពី ចំនួន ៧១ ៧៤៩ តោន។

លោក ម៉ៃន សុភក្តិ បៃធាន 
កៃុមហ៊ុន វិនិយោគ សុភក្តិនីកា 
ដៃល ជា កៃុមហ៊ុន ដំដុះ និង 
នាំចៃញ កៅស៊ូ បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅថ្ងៃ ទី ២ ខៃឧ 
សភា ថា កំណើន នៃ តមៃូវការ 
នៅ បៃទៃស ចិន ដៃល ជា ទីផៃសារ 
ធំ ជាង គៃ លើ ពិភព លោក បាន 
ធ្វើ ឱៃយ តម្លៃ កៅស៊ូ នៅ កម្ពុជា 
កើនឡើង ចាប់ តាំង ពីដើម ឆ្នាំ 
២០២១ មក ដោយ ពៃល នៃះ 
កៅស៊ូ កម្ពុជា ដឹក ទៅ ដល់ កំ - 
ពង់ ផៃ នៅ បៃទៃស វៀតណម 
មាន តម្លៃ បៃហៃល ១ ៨០០ 
ដុលា្លារ ក្នុង ១តោន កើន ពី ជាង 
១ ៤០០ ដុលា្លារ  ក្នុង រយៈពៃល 

ដូច គ្នា ឆ្នាំ មុន។
លោក បន្តថា សមៃប់ ការ នាំ 

ចៃញ របស់ កៃុមហ៊ុន លោក 
ក្នុងរយៈពៃល ៤ ខៃ ដើម ឆ្នាំ 
២០២១ គឺ មាន បរិមាណ 
បៃហៃល នឹង ឆ្នាំ មុន។

លោកថ្លៃ ងថា៖«មូលហៃតុ 
ដៃល ធ្វើ ឱៃយ បៃក់ ចំណូល ពី ការ 
នា ំចៃញ កៅស៊ ូរបស ់កម្ពជុា កើន 
ឡើង គ ឺដោយសារ តម្លៃ នៅ ដើម 
ឆ្នាំ នៃះ ខ្ពស់ ជាង មុន»។

លោក បៃប់ ទៀត ថា ទោះ បី 
ជា តម្លៃ កៅស៊ូ លើ ទីផៃសារ អន្តរ-
ជាតិ កើន ឡើង ប៉ុន្តៃ បើ តាម 
លោក ដឹង នៅ ក្នុង រយៈពៃល 
ប៉ុនា្មាន ឆ្នាំ ចុង កៃយ នៃះ ផ្ទៃដី-
ដំ ដើម កៅស៊ូ នៅ កម្ពុជា មិន 
បាន កើន ឡើង ទៃ។

លោក ហៃង ពសិដិ្ឋ បៃ-ធាន 
មន្ទីរ កសិកម្ម រុកា្ខាបៃមាញ់ និង 
នៃសាទ ខៃត្ត តៃបូងឃ្មុំ ដៃល ក្នុង 
ខៃត្ត នៃះ មាន ផ្ទៃដី ដំ កៅស៊ូ 
បៃហៃល ៧៨ ០០០ហិកតា 
បាន បៃប់ ថា បច្ចុបៃបន្ន ការ 
វិនិយោគ លើ ការ ដំ ដើម កៅស៊ូ 
មិន មាន ភាព ផុល ផុស ទៃ ហើយ  

ថៃម ទាងំ មាន គៃសួារ នងិ កៃមុ-
ហ៊ុន មយួ ចនំនួបាន ងក ទៅ ដំ 
សា្វាយចន្ទី និង ចៃក ផងដៃរ។

លោក បាន បន្ត ថា សមៃប់ 
ទិន្នន័យ កៅស៊ូ ក្នុង ខៃត្ត តៃបូងឃ្មុំ 
ឆ្នាំ នៃះ គឺ អាច មាន ទិន្នផល 
បៃហាក់ បៃហៃល ឆ្នាំ មុន។

លោក អះអាងថា៖ «តម្លៃ 
កៅស៊ូ ដៃល ឈ្មួញ និង កៃុម-
ហ៊ុន បៃមូល ទិញ ពី កសិករ ក្នុង 
ឆ្នានំៃះ ខ្ពស់ ជាង មុន បន្តចិ ដោយ- 
សារ ទីផៃសារ អន្តរជាតិ មានតមៃូវ 
ការ ខ្ពស់ ជាង មុន»។

បច្ចុបៃបន្ន កម្ពុជា មាន ផ្ទៃដី ដំ 
ដំណំ កៅសូ៊ ចំនួន ៤០៤ ១៥៩ 

ហកិតា ក្នងុ នោះ ផ្ទៃដ ីដៃល  អាច 
ចៀរ ជ័រ បាន មាន ចំនួន ២៩២ 
៤៩៧ហិកតា ស្មើនឹង ៧២ 
ភាគរយ និង ផ្ទៃដី ថៃ ទាំ  មាន 
ចំនួន ១១១ ៦៦៣ហិកតា 
ស្មើនឹង ២៨ ភាគរយ។ នៃះ បើ 
តាម អគ្គនាយក ដ្ឋាន កៅស៊ូ។

យោង តាម កៃសួង កសិកម្ម 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ កម្ពុជា បាន នាំ 
ចៃញ កៅស៊ ូជាង ៣៥ មុនឺ តោន 
ទទលួ បាន ចណំលូ ជាង ៤៨២ 
លាន ដុលា្លារ។ ជ័រកៅស៊ូ កម្ពុជា 
បាន នាំ ចៃញ ទៅ បៃទៃស ចិន 
វៀតណម សិង្ហបុរី និង មា៉ា- 
ឡៃសុី៕

កម្ពជុាទទួលបានប្រេក់ជិត...
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តពីទំព័រ ៩... សមៃួលក្នុង 
ការ ផ្តល់ សៃវាសាធារណៈ ឲៃយ 
កាន់ តៃ រលូន ថៃម ទៀត»។

អ្នក សៃវជៃវ សៃដ្ឋកចិ្ច អន្តរ-
ជាតិ វិទៃយាសា្ថាន ទំនាក់ទំនង អន្តរ-
ជាតិ នៃ កម្ពជុា នៃ រាជ បណ្ឌតិៃយ  
សភា កម្ពុជា  លោក ហុង វណ្ណៈ 
បាន លើក ឡើង កាល ពី ខៃ មុន 
ថា តាមរយៈ ភាព អំណោយ 
ផល  នៃ ទតីាងំ ភមូសិាសៃ្ត ចៃបាប ់
វិនិយោគ ទំនាក់ទំនង ការទូត 
និង ការ បង្កើត បាន នូវ កិច្ច ពៃម- 
ពៃៀង ពាណិជ្ជកម្ម សៃរី ទ្វៃភាគី 
និង លក្ខណៈ តំបន់  កម្ពុជា រំពឹង 
ថា នងឹ អាច ទទលួ បាន កណំើន 
នៃ ការ ចលូ មក បណ្តាក ់ទនុ កាន ់
តៃ ចៃើន នៅ ពៃល អនាគត។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «នៅ ក្នុង 
បរិបទ នៃ ការ រីក រាលដាល ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ នៃះ មិន សូវ មាន វិនិ-

យោគិន ណ ចង់ បញ្ចៃញ ទុន 
វិនិយោគ ទៃ ហៃតុ នៃះ ទោះ តិច 
ឬ ចៃើន ក ៏ជា ពត័ម៌ាន ល្អ សមៃប ់
សកម្មភាព សៃដ្ឋកិច្ច របស់ 
កម្ពុជា ជា ពិសៃស បនា្ទាប់ ពី 
សា្ថាន ភាព ជំងឺ កូវីដ ១៩ អាច 
គៃប់គៃង បាន ទាំង សៃុង ក្នុង 
ពៃល ឆប់ៗ នៃះ»។

របាយការណ៍ របស់ កៃសួង 
ពាណិជ្ជកម្ម បាន ឱៃយ ដឹង ថា ក្នុង 
ឆ្នាំ ២០២០ កម្ពុជា បាន នាំ-
ចៃញ ផលិតផល វាយនភ័ណ្ឌ 
ក្នុង  តម្លៃ សរុប ៤ ៣៥៩,៣៨ 
លាន ដលុា្លារ ធា្លាកច់ុះ ១៣,៣៥ 
ភាគរយ ព ីចនំនួ ៥ ០៣០,៧៨ 
លាន ដុលា្លារ ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩។

កាល ពី ឆ្នាំ ២០២០ មាន 
គមៃង ចំនួន ២៣៨ ដៃល 
មាន តម្លៃ វិនិយោគ សរុប ៨,២ 
ពាន់ លាន ដុលា្លារ តៃូវ បាន កៃុម 

បៃកឹៃសាអភវិឌៃឍន ៍កម្ពជុា (CDC) 
អនុម័តដោយ តម្លៃ ទុន វិនិ - 

យោគ  នៃះ គឺ ធា្លាក់ ចុះ ១២ ភាគ-  
រយ បើ ធៀប នឹង ឆ្នា ំ២០១៩៕

ទីក្រុងប៉្រកាំង: អ្នកនំាពាកៃយ 
កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម ចិន បាន 
អះអាង ថា ការបន្ត បើកចំហ  
និង កៃលម្អ បរិយាកាស អាជីវ-
កម្ម គឺជា អាទិភាព ចមៃបង របស់ 
បៃទៃស ចិន  ដើមៃបី ធ្វើឱៃយ បៃសើរ 
ឡើង ថៃមទៀត នូវ រចនាសម្ព័ន្ធ  
និង គុណភាព នៃ ការវិនិយោគ 
បរទៃស  នងិ រកៃសា ទហំ ំនៃ ការវនិ-ិ
យោគ បរទៃស នៅ ឆ្នានំៃះ  ទោះ-
ប ី ជា មាន ភាពមនិ បៃកដបៃជា 
បន្ថៃមទៀត  ដោយសារតៃ ជំងឺ 
កូវីដ១៩ និង សា្ថានភាព ពិភព- 
លោក ជាក់ស្តៃង ក៏ដោយ។

លោក Gao Feng អ្នកនាំ- 
ពាកៃយ កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម បាន 
និយាយ នៅក្នុង សន្និសីទ សារ-
ព័ត៌ មាន មួយ នៅ ទីកៃុង ប៉ៃកាំង 
ថា វា នឹងមាន សមា្ពាធ ខ្លះ ក្នងុ ការ 
ទាក់ទាញ ដើមទុន បរទៃស នៅ 
ឆ្នានំៃះ ទោះបី មាន ការ កើន ឡើង  
នៃ ការវិនិយោគ បរទៃស ក្នងុ រយៈ 
ពៃល៣ខៃ ដបំងូ នៃ ឆ្នានំៃះ កដ៏ោយ។

លោក Gao បាន នយិាយថា៖ 
"ការរីករាលដាល នៃ ជំងឺ រាត- 
តៃបាត ដៃល កំពុង បន្ត កើតមាន 
សភាព ធ្ងន់ធ្ងរ ហើយ បរិយា-
កាស អន្តរជាតិ មាន ភាពស្មុគ- 
សា្មាញ ការវនិយិោគ ឆ្លងដៃន ជា 

សកល នៅតៃ បន្ត ធា្លាក់ចុះ លំ-
ហរូ បគុ្គលកិ ឆ្លងកាត ់ពៃដំៃន មនិ 
រលូន ហើយ សកម្មភាព លើក 
កម្ពស់ ការវិនិយោគ តៃូវបាន 
រំខាន ដៃល បង្ក ឱៃយ មាន ភាពមិន 
ចៃបាស់លាស់ ថ្មី"។

ក្នុង អំឡុងពៃល តៃីមាស ទី-
មួយ នៃ ឆ្នាំនៃះ ការបៃើបៃស់ 
ជាក់ស្តៃង នៃ ការវិនិយោគ បរ-
ទៃស របស់ បៃទៃស ចិន មាន ចំ-
ននួ៣០២,៤៧ ពាន ់លាន យន័ 
(៤៦,៧ ពាន់ លាន ដុលា្លារ) 
កើនឡើង ៣៩,៩ ភាគ រយ 
ធៀប រយ:ពៃល ដូចគ្នា។

បើ និយាយ ជា បៃក់ ដុលា្លារ 
ការបៃើបៃស់ ដើមទុន បរទៃស 
របស ់បៃទៃស ចនិ ក្នងុ រយៈពៃល 
នៃះ មាន ៤៤,៨៦ ពាន់ លាន 
ដលុា្លារ កើនឡើង ៤៣,៨ ភាគ- 
រយ ក្នុង រយ:ពៃល ដូចគ្នា។

មៃយា៉ាងទៀត សហគៃស ចនំនួ 
១០ ២៦៣ ដៃល ទាក់ទាញ 
ការវិនិយោគ បរទៃស តៃូវបាន 
បង្កើត ឡើង ក្នុង រយៈពៃល នៃះ 
កើនឡើង ៤៧,៨ ភាគរយ។ 
តួលៃខ នៃះ ខ្ពស់ជាង រយៈពៃល 
ដូចគ្នា ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩ ចំនួន 
៦,៧ ភាគរយ៕ The China 
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ទីក្រុង ប៉្រកាំងៈ មនៃ្តី រដា្ឋាភិ-
បាល ចិន បាន និយាយ ថា បៃ-
ទៃស  ចិន នឹង បន្ត បើក ទីផៃសារ 
ក្នុង សៃុក ដ៏ ធំទូលាយ របស់ ខ្លួន 
ដល់ វិនិយោគិន ពិភព លោក 
ដោយ ផ្តល់ នូវ ឱកាស អាជីវកម្ម 
ថ្មី សមៃប់ បៃទៃស អាល្លឺម៉ង់ 
និង បៃទៃស ដទៃ ទៀត។

លោក Lin Nianxiu អនបុៃ-
ធាន គណៈកម្មការ អភិវឌៃឍន៍  
និង  កំណៃ ទមៃង់ ជាតិ បាន អះ- 
អាង ថា បៃទៃស ចនិ បាន ប្តៃជា្ញា 
ចិត្ត ក្នុង ការ បើក សៃដ្ឋកិច្ច របស់ 
ខ្លនួ ឱៃយ កាន ់តៃ ទលូទំលូាយ នងិ 
ពងៃកី សកា្តានពុល នៃ ទផីៃសារ ក្នងុ 
សៃុក កៃម គំរូ នៃ ការ អភិវឌៃឍ 
ចរន្ត ពរី ដៃល នងឹ ផ្តល ់នវូ ឱកាស 
ដ ៏អសា្ចារៃយ ដល ់បៃទៃស អាល្លមឺង៉ ់
និង បៃទៃស ដទៃ ទៀត។

លោក Lin បាន ថ្លៃង នៅ ក្នុង 
ពិធី បិទ វៃទិកា កិច្ច សហបៃតិ-
បត្តិការ សៃដ្ឋកិច្ច និង បច្ចៃក- 
ទៃស ចិន-អាល្លឺម៉ង់ លើក ទី 
១០ ថា ការ បញ្ចប់ នៃ កិច្ច ចរចា 
កិច្ច ពៃមពៃៀង វិនិយោគ រវាង 
ចិន និង អឺរ៉ុប កាល ពី ឆ្នាំ មុន នឹង 

មិន តៃឹមតៃ ផ្តល់ អត្ថបៃយោជន៍ 
ដល់ បៃទៃស ចិន និង អាល្លឺម៉ង់ 
ប៉ណុោ្ណោះ ទៃ ប៉នុ្តៃ ថៃម ទាងំ លើក 
កម្ពស ់ការ ធ្វើ សៃរភីាវបូនយីកម្ម 
និង ការ សមៃបសមៃួល ពា-
ណិជ្ជ កម្ម សកល និង ចូលរួម 
ចំណៃក កសាង សៃដ្ឋកិច្ច ពិភព 
លោក បើក ចំហ។

ដោយ បៃឈម នឹង បញ្ហា ដោយ-  
សារ ការ រីក រាលដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ 
១៩ និង បៃតិកម្ម បៃ ឆំង នឹង 
សកលភាវូប នីយ កម្ម សៃដ្ឋកិច្ច 
លោក Lin បានអំពាវនាវ  ឱៃយ 
មាន  ការ ខិតខំ បៃឹង បៃង ជា 
សកល ដើមៃប ីលើក កម្ពស ់ពហ-ុ
ភាគី និយម និង បង្កើន ទំនាក់-
ទំនង និង ការ សមៃប សមៃលួ។

នៅ ក្នុង ជំហាន បនា្ទាប់ លោក 
បាន និយាយ ថា បៃទៃស ចិន 
នងិ បៃទៃស អាល្លមឺង៉ ់នងឹ ខតិខ ំ
បៃងឹបៃង ដើមៃប ីពងៃកី វសិយ័ នៃ 
កិច្ច សហបៃតិបត្តិការ ទាក់ទង 
នឹង ការ ការពារ និង ការ គៃប់ គៃង  
ការ រាលដាល ជំងឺ ការ អភិវឌៃឍ  បៃ- 
តង និង សៃដ្ឋកិច្ច ឌីជីថល៕ 
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ទីក្រុងកូឡុំបូ : បៃទៃស 
សៃីលង្កា បាន បៃកាស កាលពី 
ថ្ងៃ  សុកៃ ថា សៃដ្ឋកិច្ច របស់ខ្លួន 
បាន ធា្លាក់ចុះ៣,៦ ភាគរយ 
កាល ពី ឆ្នាំមុន  ដោយសារ តៃ 
ការរីក រាលដាល ជំងឺ កូវីដ១៩ 
ដៃល  បង្ហាញ ការធា្លាកច់ុះ សៃដ្ឋ-
កិច្ច ដ៏អាកៃក់ បំផុត ចាប់ តាំងពី 
ការទទួល បាន ឯករាជ្យ ពី 
ចកៃភព អង់គ្លៃស កាលពី ឆ្នាំ 
១៩៤៨។

ធនាគរ កណ្តាល បៃទៃស 
សៃីលង្កា បាន ឲៃយ ដឹង នៅក្នុង 
របាយការណ ៍បៃចាឆំ្នា ំរបសខ់្លនួ 
កាលព ីឆ្នា ំ២០២០ ថា ការដើរ 
ថយកៃយ នៃ សៃដ្ឋកិច្ច ដៃល 
មិន ធា្លាប់មាន បើ ធៀប នឹង 
កំណើន ផលិតផល ក្នុង សៃុក 
សរុប (GDP) ២,៣ ភាគរយ 
កាលពី ឆ្នាំ២០១៩។

ធនាគរ នៃះ សងៃឃឹមថា សៃដ្ឋ-
កិច្ច នឹង ស្ទុះ ងើប ឡើងវិញ ក្នុង  
ឆ្នាំ ២០២១ និង កត់តៃ កំ-
ណើន សុទិដ្ឋិនិយម ៦ ភាគ-
រយ ដោយសារ តៃ ការបង្កើន 
ផលិតកម្ម និង សៃវា ក្នងុសៃកុ។

ធនាគរ មួយ នៃះ បន្តថា៖ 
«ការ  រកីរាលដាល ជងំ ឺកវូដី១៩ 
ក៏ បាន ផ្ដល់ ឱកាស ក្នុង ការ កំ-
ណត់ ឡើងវិញ ការផ្ដោត ការ 
យក ចិត្ត ទុកដាក់ សៃដ្ឋកិច្ច និង 
ដើមៃបី ដោះសៃយ ភាពចុះ ខៃសាយ  
រចនាសម្ព័ន្ធ រយៈពៃល វៃង និង 
បង្កើត សៃដ្ឋកិច្ច ដៃល ពឹង ផ្អៃក 
លើ ផលិតភាព និង ជំរុញ ផលិត-
កម្ម។

ការរីករាលដាល ជំងឺ កូវីដ 

១៩ បាន ប៉ះពាល់ ដល់ វិស័យ 
ទៃសចរណ ៍ដៃល បៃកច់ណំលូ 
បាន ចៃើន របស់ បៃទៃស មួយ 
នៃះ ខណៈ ដៃល ការធា្លាក់ចុះ 
ខា្លាំង តៃូវបាន មើលឃើញ ផ្នៃក 
សំណង់ ផលិតកម្ម ពៃមទាំង 
សៃវាកម្ម។ នៃះ បើ យោងតាម 
ធនាគរកណ្តាល។

ធនាគរកណ្តាល មួយ នៃះ 
បាន ឲៃយ ដឹងថា បំណុល របស់ 
រដា្ឋាភិបាល កណ្តាល ក៏បាន 
កើនឡើង ដល ់១០១ ភាគរយ 
នៃ GDP កាលពី ឆ្នាំមុន កើន 
ឡើង ពី៨៦,៨ ភាគរយ នៃ 
GDP ការ ពី ឆ្នាំ ២០១៩ ដៃល 
បញ្ជាក់ ពី វិបត្តិ បំណុល ដៃល 
បៃឈម ដោយ បៃទៃស អាសុី 
ខាងតៃបូង មួយ នៃះ។

ទភីា្នាកង់រ វាយតម្លៃ អន្តរជាត ិ
ជាចៃើន បាន បង្ហាញ ការបារម្ភ 
ចំពោះ សមត្ថភាព របស់ បៃ ទៃស   
សៃីលង្កា ក្នុង ការ សង បំណុល 
បរទៃស ក្នុង ចំនួន ចៃើន របស់ 
ខ្លួន ដោយសារ តៃ ទុន បមៃុង 

រូបិយប័ណ្ណ បរទៃស បាន ធា្លាក់ 
ចុះ យា៉ាងខា្លាំង កាលពី ឆ្នាំមុន។

សៃដ្ឋកិច្ច របស់ បៃទៃស ដី 
កោះ មួយ នៃះ កំពុង ពៃយាយាម  
ដើមៃបី ស្ទុះ ងើបឡើង វិញ ពី ផល 
ប៉ះពាល ់ការបផំ្ទុះ គៃបប់ៃក នៅ 
ថ្ងៃអាទតិៃយ ជា ថ្ងៃបណុៃយ Easter 
កាលពី ឆ្នាំ២០១៩ ដៃល បាន 
សមា្លាប់ មនុសៃស ២៧៩ នាក់ 
នៅពៃល ការរីក រាលដាល ជំងឺ 
កូវីដ១៩ បាន ធ្វើឲៃយ ប៉ះពាល់ 
កាលពី ដើមឆ្នាំ ២០២០។

រយៈពៃល ២ សបា្ដោហ៍ កន្លង 
មក បៃទៃស សៃីលង្កា ទទួល 
បាន កម្ចី ៥០០ លាន ដុលា្លារ ពី 
បៃទៃស ចិន ដើមៃបី បង្កើន ទុន 
បមៃងុ របូយិបណ័្ណ បរទៃស របស ់
ខ្លួន ខណៈ ដៃល រូបិយប័ណ្ណ 
ក្នុងសៃុក បានទទួល រង សមា្ពាធ 
យា៉ាងខា្លាំង និង បាន ធា្លាក់ ចុះ 
តម្លៃ មក នៅតៃឹម កមៃិត ទាប 
បំផុត។

ឥទ្ធិពល របស់ បៃទៃស ចិន 
នៅ ក្នុង បៃទៃស អាសុី ខាងតៃបូង 

មួយ  នៃះ កំពុង កើនឡើង ក្នុង 
រយៈ ពៃល ជាចៃើន ឆ្នាំ ថ្មីៗ នៃះ 
តាមរយៈ កម្ចី និង គមៃង ជា-
ចៃើន ស្ថិតកៃម គំនិត ផ្តួច ផ្ដើម 
ហៃដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ខៃសៃកៃវាត់ 
និង ផ្លវូ ដ៏ធំ របស់ខ្លនួ ដៃល បង្កើន  
ការបារម្ភ ក្នុង ចំណោម បៃទៃស 
មហាអំណច ក្នងុ តំបន់និង បណ្តា  
បៃទៃស លោក ខាង លិច។

នៅ ចន្លាះ ពី ឆ្នាំ ២០០៥ 
ដល់  ឆ្នាំ ២០១៥ ទីកៃុង កូឡុំបូ 
បាន ខ្ចីបៃក់ រាប់ពាន់ លាន ពី 
បៃទៃស ចិន ដៃល រួមបញ្ចូល 
បំណុល គរ ដូច ភ្ន ំសមៃប់ គមៃង   
ហៃដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ តម្លៃខ្ពស់។

បៃទៃស សៃីលង្កា តៃូវ បាន 
បង្ខំ ឲៃយ បៃគល់ កំពង់ផៃ  Ham-
bantota ជា យុទ្ធសាស្ដៃ របស់ 
ខ្លួន លើ ការជួល រយៈពៃល ៩៩ 
ឆ្នាំ ឲៃយ កៃុមហ៊ុន ចិន កាលពី ឆ្នាំ 
២០១៧ បនា្ទាប់ពី បៃទៃស នៃះ 
មនិមាន លទ្ធភាព ក្នងុ ការ - សង 
បណំលុ១,៤ ពាន ់លាន ដលុា្លារ 
ទៅ ទីកៃុង ប៉ៃកាំង៕ LA

រោងចក្រដំឡើងកង់អាគុយនឹងល្រចរូបរាងឡើង...

ប្រទ្រសចិនបង្ហាញកំណើន
វិនិយោគបរទ្រសក្នងុត្រមីាស
ដំបូងបុ៉ន្ត្រប្រឈមក្នងុឆ្នានំ្រះ

ប្រទ្រសចិនប្ត្រជ្ញាពង្រកីពា-
ណិជ្ជកម្មជមួយអាល្លម៉ឺង់

ប្រទ្រសស្រលីង្កាប្រកាសពីការធ្លាក់ចុះស្រដ្ឋ-
កិច្ចអាក្រក់បំផុតក្នងុរយៈព្រល៧៣ឆ្នាំ

គំរូរូបភាពផលិតផលរបស់ក្រមុហុ៊ន Wan Da Wei Ye International  ។ រូបថត CDC

គម្រង កំពង់ផ្រ ដ្រល ផ្តល់ មូលនិធិ ដោយ ប្រទ្រស ចិន ក្នងុ ក្រងុ កូឡំុបូ ប្រទ្រស ស្រលីង្កា។ រូបថត AFP
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ប្រាក់ សាយ 

លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទ្រសស៊ីប
NikosChristodoulides
បានសម្ត្រងការអរគ៊ណចំហររឹងមាំ
របសច់និក្នងុការគាទំ្រឱ្រយមានដណំោះ
ស្រយមួយចំពោះបញ្ហាស៊ីបផ្អ្រកលើ
មូលដ្ឋានដ្រលត្រូវបានដក់ច្រញនៅ
ក្នុងស្រចក្តីសម្រចរបស់ក្រ៊មប្រឹក្រសា
អង្គការសហប្រជាជាតិ(UNSC)។
លោកបានថ្ល្រងនៅលើធ្វីធើរថា

លោកបានធ្វើការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទ
ជាមួយសមភាគីចិនរបស់លោក
គឺលោកវ៉ាងយីកាលពីថ្ង្រស៊ក្រនៅ
ក្នុងអំឡុងព្រលលោកបាននិយាយ
ប្រប់លោកវ៉ាងដោយខ្លីអំពីគោល
បំណងនៅជំនួបក្រផ្លូវការ 5+1
ធ្វើជាអធបិតដីោយUNដ្រលត្រវូបាន
រៀបចំធ្វើឡើងពីថ្ង្រទី២៧-២៩ នៅ
ក្នុងទីក្រ៊ងហ្រសឺណ្រវប្រទ្រសស្វ៊ីស។
ភាគីទំាងអស់ន្រជំនួបដ្រលត្រូវបាន

ធ្វើជាធិបតីដោយលោកអគ្គល្រខាធិការ
UNអង់តូនីញូ៉ ហ្គយុតឺរ្រសគឺជាក្រម៊
ដឹកនំាសហគមន៍សី៊បចំនួន២ លោក
ប្រធានាធិបតីសី៊បNicosAnasta-
siades តំណាងឱ្រយសហគមន៍សី៊ប
-ក្រិក និងលោកErsinTatar
ម្រដឹកនំាន្រសី៊បតួកគី និងអ្វដី្រល
គ្រហៅងថាប្រទ្រសគំាទ្រមានដូចជា
ក្រកិតួកគីនិងអង់គ្ល្រស។
លោកChristodoulidesបាន

និយាយថា៖ «ខ្ញុំបានសម្ត្រងការ
អរគ៊ណចំពោះជំហររឹងមាំរបស់ប្រទ្រ
សចិន ក្នុងការគាំទ្រដំណោះស្រ
យមួយផ្អ្រកទៅលើស្រចក្តីសម្រច
ដ្រលពាក់ព័ន្ធរបស់UNSC»។
នៅច៊ងបញ្ចប់ន្រជំនួបនោះលោក

ហ្គុយតឺរ្រ បាននិយាយថាកិច្ចខិតខំ
ប្រឹងប្រងរបស់លោកដើម្របីឈាន
ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងរួមរវងភាគីក្រិក
និងតួកគីដើម្របីចរចាសន្តិភាពស៊ីប

បានបរាជ័យហើយជំនួបមួយទៀត
នងឹត្រវូបានរៀបចំនៅក្នងុរយៈព្រល២
ឬ ៣ខ្រដោយមានគោលបំណង
ឈានដល់ដំណោះស្រយរួម។
នៅក្នុងអំឡុងកិច្ចពិភាក្រសារវង

លោកវ៉ាងនិង Christodoulides
ភាគីទាំង ២បានប្ត្រជា្ញាបង្កើនទំនាក់
ទនំងទ្វ្រទ្វ្រភាគីនងិធ្វើការរមួគា្នាដើម្របី
ពង្រងឹកចិ្ចសហប្រតបិត្តកិាររវងប្រទ្រ
សចិននិងសហភាពអឺរ៉៊ប។
ចំពោះបញ្ហាស៊ីបលោកវ៉ាង បាន

កត់សមា្គាល់ឃើញថាការពិតដ្រលជំ
នួបក្រផ្លូវការស្តីពីបញ្ហាស៊ីបន្រះត្រូវ
បានធ្វើឡើងតាមព្រលកំណត់នោះ
គឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយខណៈដ្រល
ប្រទ្រសចិន នឹងបន្តការគាំទ្រដល់
គ្រប់ភាគីទាំងអស់ក្នុងការជំរ៊ញឱ្រយ
មានដំណោះស្រយស៊ីជម្រត្រឹម
ត្រូវនិងយូរអង្វ្រងទៅលើលក្ខខណ្ឌ
ជាម៊នន្រការអន៊វត្តស្រចក្តីសម្រច
ដ្រលជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់អង្គការ
សហប្រជាជាតិ និងគោរពឆន្ទៈរបស់
ប្រជាជនស៊ីបឱ្រយបានព្រញល្រញ។
ប្រទ្រសស៊ីប ត្រូវបានប្រកច្រកជា

២ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៧៤ក្រយពី
រដ្ឋប្រហារក្រិកមួយបានជំរ៊ញឱ្រយ
ប្រទ្រសតួកគី បញ្ជូនកងកមា្លាំងទៅ
ផ្ន្រកនានារបសរ់ដ្ឋដ៏តូចនៅសម៊ទ្រម្រ
ឌីទ្ររា៉ាណ្រន្រះ។ខណៈដ្រលភាគី
ស៊បីក្រកិភាគខាងត្របងូត្រវូបានទទលួ
ដោយសហគមន៍អន្តរជាតិហើយ
គជឺាសមាជកិមយួន្រសហភាពដ្រល
ទីក្រ៊ងអង់ការា៉ាទទួលស្គាល់ថាមាន
ការប្រកបាក់នៅតំបន់ខាងជើង។
អង្គការសហប្រជាជាតិបានដក់

ក្តីសង្រឃឹមថា នឹងជំរ៊ញឱ្រយគ្រប់ភាគី
ទាំងអស់ឯកភាពគា្នាក្នុងកិច្ចព្រម
ព្រៀងបន្តការចរចាសន្តិភាពស៊ីប
ដ្រលបានបរាជ័យនៅក្នុងអំឡុង
សន្និសីទមួយនៅប្រទ្រសស្វ៊ីស ក្នុង
ខ្រកក្កដឆ្នាំ២០១៧៕

ហ៊ីម រដ្ឋា

អូស្ត្រលីនឹងធ្វើការវិនិយោគប្រមាណ
៧៤៧លានដ៊លា្លារអូស្ត្រលី ឬ
ប្រហាក់ប្រហ្រលនឹង៥៨០លាន
ដ៊លា្លារអាម្ររិកដើម្របីពង្រឹងមូលដ្ឋាន
យោធាចំនួន៤កន្ល្រងនៅតំបន់ភាគ
ខាងជើងន្រដ្រនដីរបស់ខ្លួនព្រម
ទាំងពង្រីកសមយ៊ទ្ធយោធាជាមួយ
សហរដ្ឋអាម្ររិក។ន្រះបើតាមការ
លើកឡើងរបស់លោកScottMor-
risonនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រលី។
ស្រចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់

ការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រលី
បានឲ្រយដងឹថាការពង្រងឹមលូដ្ឋានទព័
ទាំង៤កន្ល្រងន្រះនឹងជួយឲ្រយមាន
ការចូលរួមពីសំណាក់ប្រទ្រសន្រ
តំបន់ឥណ្ឌូ-បា៉ាស៊ីហ្វិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្ត
របស់អូស្ត្រលី។
កន្ល្រងច៊ះចតយន្តហោះចម្របំាងនៅ

តំបន់ភាគខាងជើងអូស្ត្រលីនឹងពង្រកី
ឱ្រយកាន់ត្រធំដើម្របីសម្របសម្រលួការ
ច៊ះចតរបស់យន្តហោះចម្របំាងធំៗ
ក៏ដូចជាបង្កើតកន្ល្រងហ្វកឹហាត់សម្រប់
ទាហានអូស្ត្រលី និងទាហានជើងទឹក
សហរដ្ឋអាម្ររិក។ន្រះបើយោងតាម
ការលើកឡើងរបស់លោកMorrison។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីMorrison

បានថ្ល្រងថា៖ «ធ្វើការជាមួយសហ-
រដ្ឋអាម្ររិកនិងអ្នកជិតខាងនៅតំបន់
ឥណ្ឌូ-បា៉ាស៊ីហ្វិកអាចធ្វើឱ្រយយើង
[អសូ្ត្រល]ីទាញយកផលប្រយោជន៍
កាន់ត្រច្រើនតាមរយៈការវិនិយោគ
កងកមា្លាំងការពារជាតិអូស្ត្រលី
ជាពិស្រសនោះគឺនៅតំបន់ភាគ

ខាងជើងអូស្ត្រលី»។
«អ្វីដ្រលផ្ដោតសំខាន់ខា្លាំងនោះគឺ

ការស្វ្រងរកសន្តិភាពស្ថិរភាពនិង
តំបន់ឥណ្ឌូ-បា៉ាស៊ីហ្វិកដ្រលស្ររីនិង
បើកទលូាយជាមយួនងឹសណា្ដាបធ់ា្នាប់
ពភិពលោកដ្រលអណំោយផលដល់
ស្ររីភាព»។លោកMorrisonបាន
បន្ថ្រម។
ផ្រនការពង្រងឹមលូដ្ឋានយោធាន្រះ

នឹងចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ២០២១ន្រះ
ហើយគ្រងនឹងញ្ចប់នៅអំឡុងឆ្នាំ
២០២៦ខាងម៊ខ។
Reutersបានច៊ះផ្រសាយថាទាហាន

ជើងទឹកអាម្ររិកច្រើនជាង២ពាន់
នាក់ហើយដ្រលមានវត្តមាននៅតំបន់
ភាគខាងជើងប្រទ្រសអូស្ត្រលីដើម្របី
ត្រៀមសមយ៊ទ្ធរួមគា្នាដ្រលគ្រងនឹង
ធ្វើនៅខ្រសីហាខាងម៊ខន្រះ។
ទាក់ទិននឹងរឿងន្រះដ្ររភារធារីន្រ

ស្ថានទូតអាម្ររិកប្រចាំរដ្ឋធានីកង់
ប្ររា៉ាលោកMichaelGoldman
បានឲ្រយដឹងថាអាម្ររិកនិងអូស្ត្រលី
មានទំនាក់ទំនងស៊ីជម្រលើវិស័យ
យោធាហើយនងឹស្វ្រងរកមធ្រយោបាយ
ផ្រស្រងៗទៀតក្នុងការធ្វើការជាមួយ
អូស្ត្រលីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្របីពង្រឹង
សន្តភិាពនងិវបិល៊ភាពរបស់ជនជាតិ
អាម្ររិកជនជាតិអូស្ត្រលី និង
ប្រជាជននៅតំបន់ឥណ្ឌូ-បា៉ាស៊ីហ្វិក។
ស្រចក្ដីប្រកាសអំពីការពង្រីក

សមត្ថភាពយោធាន្រះធ្វើឡើងត្រ
ប៉ន៊ា្មានថ្ង្រប៉ណ៊ោ្ណោះដ្រលមន្ត្រជីានខ់្ពស់
ផ្ន្រកសន្តិស៊ខជាតិរបស់អូស្ត្រលី
ព្រមានពីការផ្ទុះឡើងនូវសង្គ្រម
នាព្រលខាងម៊ខន្រះ។

លោកPeterDutton រដ្ឋមន្ត្រី
ការពារជាតិអូស្ត្រលីបានលើកឡើង
ប្រប់ទូរទស្រសន៍ABCកាលពីថ្ង្រទី
២៥ខ្រម្រសថាជម្លាះប្រដប់អាវ៊ធ
រវងចិននិងដ្រនដីកោះត្រវ៉ាន់«មិនគួរ
មើលរំលងទ្រ»។លោកយល់ថាចិន
មានគោលដៅច្របាស់ណាស់ក្នុងការ
បង្របួបង្រមួជាមួយនឹងត្រវ៉ាន់។
បន្ថ្រមពីលើន្រះលោកDuttonបាន

អះអាងថាអូស្ត្រលីត្រៀមខ្លនួធ្វើជា
អ្នកជិតខាងល្អក្នងុតំបន់ និងធ្វើការ
ជាមួយដ្រគូសម្ពន័្ធមិត្តទំាងអស់ហើយក៏
មិនចង់ឃើញមានសង្គ្រមរវងចិននិង
ត្រវ៉ាន់ឬប្រទ្រសណាផ្រស្រងឡើយ។
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទ្រអូស្ត្រលី

លោកMikePezzulloបាននិយាយ
កាលពីច៊ងខ្រម្រសថា៖«ក្នងុនាមជា
ក្រម៊ប្រទ្រសស្ររីយើងកំព៊ងត្រតាម
ដនយា៉ាងព្រយួបារម្ភទៅលើបញ្ហា
ពង្រកីកមា្លាងំយោធានាព្រលថ្មីៗ ន្រះ។
យើងនំាគា្នាស្វ្រងរកផ្លវូទៅកាន់សន្តភិាព
ដោយឥតងាករ្រត្រក៏ត្រវូត្រៀមនឹង
លទ្ធភាពន្រការកើតមានសង្គ្រម
ម្ដងទៀតនៅព្រលបច្ចបុ្របន្នន្រះ»។
ជ៊ំវិញនឹងបញ្ហាន្រះដ្ររអ្នកនាំពាក្រយ

ក្រសួងការបរទ្រសចិនលោកZhao
Lijianបានឆ្លើយតបទៅវិញថា៖
«អ្នកនយោបាយអូស្ត្រលីជាអ្នកបង្ក
រឿង»។លោកបានបន្តទៀតថា៖
«យើងសំណូមពរឲ្រយអ្នកនយោបាយ
អូស្ត្រលីបោះបង់គំនិតសង្គ្រម
ត្រជាក់និងឈប់និយាយរឿងខ្វះ
ទំនួលខ៊សត្រូវហើយត្រឡប់មកធ្វើ
រឿងដ្រលជរំញ៊ឱ្រយតបំន់មានសន្តភិាព
និងស្ថិរភាព»៕

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទ្រសសី៊បអរគ៊ណ
ចំពោះការគំាទ្ររបស់ចិនក្នងុការ
ដោះស្រយបញ្ហាសី៊បផ្អ្រកលើUN

អូស្ត្រលីពង្រងឹមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ខ្លនួនិង
ពង្រកីសមយ៊ទ្ធយោធាជាមួយអាម្ររិក

លោក Nikos Christodoulides (សា្តា)ំ ជួបលោក វ៉ាង យី នាព្រាលកន្លងទៅ។ AFP

លោកនាយក រដ្ឋមន្ត្រាី អូស្តា្រាលី Scott Morrison។ AFP
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ហុង រស្មី

សៀមរាបៈ តើ ដឹង ទេ ថា ចម្ងាយ ផ្លវូ 
ពី ភ្នពំេញ ទៅកាន់ ទីកេងុ សីុដនី បេទេស 
អូស្ដេលី តេវូ ធ្វើ ដំណើរ តាម យន្ដហោះ 
ជាង ១៣ ម៉ោង ហើយ បើ គិត ទៅ គឺ 
៧ ២៥២ គីឡូម៉េតេ ពី សៀមរាប 
ទៅកាន់ កេងុ សីុដនី ឬ បើ ដើរ វិញ មន 
បេមណ ជាង ៩ លាន កន្លះ ជំហាន ឬ 
ជាង ៣ មឺុន ជំហាន ក្នងុ ១ ថ្ងេ។

«ដើរទៅ កាន់ កម្ពុជា» គឺជា ការតស៊ូ 
ដើរ បេប លហំាត ់បេណ បេចាឆំ្នា ំដេល 
កេុម អ្នកចូលរួម តេូវ បាន លើក ទឹកចិត្ដ 
ឱេយ ដើរ បន្ដិច ម្ដងៗ ដោយ គិត ចម្ងាយ ពី 
អូស្ដេលី មក កម្ពុជា។

អ្នកសេ ីសាលី ហេធើរីងតុន អោម ជា 
នាយក បេតិបត្ដ ិអង្គការ មនុសេស និង 
ក្ដសីងេឃឹម បាន បេប់ ភ្នពំេញ បុ៉ស្ដិ៍ ថា៖ 
«យើង ដើរ ដោយ តាមដាន ពី ជំហាន ដើរ 
ក្នងុ ខេមេសា ហើយ តាមផ្លវូ យើង បេមូល 
វត្ថតូុចៗ ដេល សរសេរ ព័ត៌មន អំពី ទីតំាង 
និង ទីកេងុ នីមួយៗ ដេល យើង មននៅ 
តាមផ្លវូ ពី អូស្ដេលី មក កម្ពជុា»។

អ្នកសេី សាលី ដេល ជា សា្ថាបនិក 
អង្គការ មនសុេស នងិ ក្ដសីងេឃមឹ អសូ្ដេល ី
បាន បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ ថា៖ «យើង 
ក៏បាន រៀបចំ ការដើរ ក្នុង សហគមន៍ 
នៅ ទូទាំង បេទេស អូស្ដេលី ដេល អ្នក 
រាល់គ្នា អាច ចូលរួមបាន»។

ការដើរ ឧបកិច្ច ដេល បេជាជន អាច ដើរ 
នៅ គេប់ ទីកន្លេង នេះ បាន បន្ដ ទទួល 
បេជាបេយិភាព ចេើន ឡើងៗ ពី ១  ឆ្នា ំទៅ 
១ ឆ្នា ំតំាងពី ចាប់ផ្ដើម ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៩។

អ្នកសេ ីសាលី ដេល មកកាន់ កម្ពជុា 
តំាងពី ១០ ឆ្នាមុំន ក្នងុ នាម ជា បុគ្គល 
ស្មគ័េចិត្ដ បាន បន្ដថា៖ «លោកអ្នក ដើរ 
នៅ កន្លេង ក៏បាន តាម លទ្ធភាព។ 

បច្ចបុេបន្ន យើង បានកំណត់ ចម្ងាយ ដើរ 
ពី អូស្ដេលី ទៅកាន់ កម្ពជុា។ យើង មន 
អ្នកចូលរួម ជាង ១០ បេទេស រួមទំាង 
បុគ្គលិក HHA កម្ពជុា ផងដេរ»។

អ្នក ដេល ចង់ ចូលរួម ពេឹត្ដិការណ៍ 
នេះ អាច ចុះឈ្មោះ តាម វេបសាយ 
walktocambodia .org បណំង ក្នងុ 
ការរាប់ ជំហាន ដើរ របស់ខ្លួន។

ទោះ បច្ចបុបេបន្ន ពេតឹ្ដកិារណ ៍ខេមេសា 
នេះ បាន បញ្ចប់ ទៅហើយ ដេល នឹង 
វិល មកវិញ នៅ ខេមេសា ឆ្នាំកេយ 
អ្នកចូលរួម ដេល បន្ដ តាមដាន នៅ 
លើ បណ្ដាញ សង្គម (@walkto 
cambodiaលើ Facebook និង  
Instagram) នឹង ទទួល 
បាន ការរៀបចំ ដំណើរ របស់ ពួកគេ 

រៀងរាល់ឆ្នាំ  ដើមេបី រេអង្គាសបេក់ ជួយ 
ដល់ HHA។

អ្នកសេី និយាយថា៖ «យុទ្ធនាការ 
នេះ រៀបចំ ឡើង ពីថ្ងេ ទី ១ ដល់ ថ្ងេទី 
៣០ ខេមេសា រៀងរាល់ ឆ្នាំ ហើយ 
យើង នៅតេ បេមូល មូលនិធិ ពេញ ១ 
ខេ ឧសភា នេះ»។

អ្នកចូលរួម អាចបង្កើត វេបសាយ 
រេអង្គាសបេក់ ផ្ទាល់ខ្លនួ មិន ថា ជា 
បុគ្គល ឬ កេមុ នោះទេ ហើយ ពួកគេ អាច 
លើក ទឹកចិត្ដ មិត្ដភក្ដ ិ និង កេមុគេសួារ 
ឱេយចូល រួមការ បរិចា្ចាគ បាន។

«ដើរទៅ កាន់ កម្ពុជា» គឺជា គំនិត 
ផ្ដួចផ្ដើម របស់ អង្គការ មនុសេស និង 
ក្ដសីងេឃឹម អូស្ដេលី ដើមេបី រេអង្គាសបេក់ 
ជួយ ដល់ សមគម មនុសេស និង ក្ដី 

សងេឃឹម (HHA) នៅ កម្ពជុា។
សា្ថាបនិក រូបនេះ បាន ឱេយដឹងថា៖ 

«យើង រេអង្គាសបេក់ ជួយ HHA 
ដេលមន មូលដា្ឋាន នៅ ឃុំ សំបួរ ខេត្ដ 
សៀមរាប។ ដូច្នេះ បុគ្គល ក្នុងសេុក 
អាច ដំណើរការ គមេង បាន។ យើង 
ជឿថា ពួកគេ មន សមត្ថភាព គេប់-
គេន់ ក្នុង ការដោះសេយ បញ្ហា ក្នុង 
សហគមន៍»។

ជាមួយ ទឹកបេក់ រេអង្គាស បច្ចុបេប្ន 
ជាង ១៨ ០០០ ដុលា្លារ មូលនិធិ 
ទាំងអស់ នឹង បង្វិល ទៅកាន់ HHA 
ដើមេបី ទេទេង់ លើ គមេង អបរំ នានា។

អ្នកសេី បន្ដថា៖ «អ្វី ដេល មន 
ឥទ្ធិពល បំផុត នោះ គឺ រៀងរាល់ 
ទឹកបេក់ ១២០ ដុលា្លារ យើង អាច 

ឧបត្ថម្ភ ដល់ កុមរ ម្នាក់ ដេល រស់ 
នៅក្នុង ភាពកេីកេ ទីជនបទ កម្ពុជា 
ទទួលបាន ការអប់រំ ពេញ ១ ឆ្នាំ»។

អ្នកសេី សាលី ដេល តំាងពី ឆ្នាំ 
២០១២ បាន បង្កើត គំនិត ផ្ដចួផ្ដើម 
រេអង្គាសបេក់ ជាង ៥០ មឺុន ដុលា្លារ ក្នងុ 
ការទេទេង់ សហគមន៍ បាន និយាយ 
ថា៖ «ខ្ញុ ំមនបំណង ផេសព្វផេសាយ ចំណេះ 
ដឹង អំពី ផល លំបាក នេ ទេសចរណ៍ 
ក្នងុនាម ជា បុគ្គលិក ស្មគ័េចិត្ដ»។

HHA ផ្ដល់ ការអប់រំ ទំាង ភាសាជាតិ 
និង អង់គ្លេស រួមទំាង ថា្នាក់ មត្តេយេយ 
សិកេសា បណ្ណាល័យ និង តម្លេ នេ ការ 
រស់នៅ ដល់ សិសេស ជាង ២៥០ នាក់។ 
ថ្មីៗនេះ សិសេស ជាង ១០០ នាក់ 
រស់នៅក្នងុ ឃំុ សំបួរ ដេល ចាត់ទុក ជា 
កុមរ កេកីេ បានទទួល អាហារូបករណ៍ 
ចំពោះ ការសិកេសា របស់ ពួកគេ។

អ្នកគេ ូលោកគេ ូបន្ដ បងេៀន សសិេស 
ដេល មន លទ្ធភាព បេើ អ៊ីនធឺណិត 
តេដោយសារ បុគ្គលិក ខ្លះ មិនអាច 
ធ្វើដំណើរ ទៅ បើក បណ្ណាល័យ ឱេយ 
សិសេស ខ្ចី សៀវភៅ អំឡុងពេល បិទខ្ទប់ 
តាម តំបន់ បាន ពួកគេ បន្ដ ទាក់ទង 
អាណពេយាបាល តាមរយៈ ទូរស័ព្ទ។

អ្នកសេី សាលី បាន បន្ថេមថា៖ 
«HHA មនកម្ម វិធី ជាចេើន ដេល ជយួ 
ដល ់កេមុគេសួារ នងិ ក្នងុ ការឆ្លើយតប 
នឹង វិបត្ដិ កូវីដ១៩ ពួកគេ បាន បង្កើត 
យុទ្ធនាការ រុឺម៉ក អនាម័យ បំណង 
ផេសព្វផេសាយ ចណំេះដងឹ ផ្ដល ់ម៉ោស ់នងិ 
សាប៊ូ លាងដេ ក៏ដូចជា កញ្ចប់ សេបៀង 
ដល់ ជាង ១ ១០០ គេួសារ ផ្ដល់ វគ្គ 
បណ្ដុះបណ្ដាល និង ធនធាន ដល់ 
៣០០ គេួសារ ដើមេបី បង្កើត កសិកម្ម 
គេួសារ ផ្ទាល់ខ្លួន»។

កេពីនេះ អង្គការ ក៏បាន ផ្ដល់ 
ការបង្ហាត់បងេៀន ជំនាញ កាត់ដេរ 
ដល់ ស្ដេី សហគមន៍ ដេល ពួកគេ អាច 
រក ចំណូល ចូល គេួសារ ថេមទៀត។

សមេប់ អ្នក ដេល មនបំណង 
ឧបត្ថម្ភ យុទ្ធនាការ «ដើរទៅ កាន់ 
កម្ពុជា» និង អង្គការ សមគម មនុសេស 
និង ក្ដីសងេឃឹម (HHA) សុំ ផ្ញើ បេក់ 
បរិចា្ចាគ ទៅកាន់ គណនេយេយ ABA 
HUMAN AND HOPE ASSOCIA-
TION និង លេខ 000939632។

ចំពោះ ព័ត៌មន លម្អិត សុំចូល 
ទៅកាន់ វេបសាយ https://walkto-
cambodia.org/ និង https://hu-
manandhope.org/ ឬ ទំព័រ 
ហ្វេសប៊ុក @HumanAndHope-
Association៕

ដើរឧបកិច្ចពីអូស្ដ្រាលីមកខ្រាត្ដសៀមរាបបំណងរ្រា-
អង្គាសប្រាក់ទ្រាទ្រាង់សមាគមមនុស្រាសនិងក្ដសីង្រាឃឹម

មុនពេល សាលា បិទទ្វារ សិសេស តេវូបាន ផ្ដល់នូវ សាបូ៊ លាងដេ  ដើមេបី អនាម័យ  និង សុខភាព 
របស់ ពួកគេ។ រូបថត សហការី

HHA ផ្ដល់នូវ ថ្នាក់ បណ្ដះុបណ្ដាល ភាសា អង់គ្លេស  និង ខ្មេរ ចាប់ពី វ័យ មត្តេយេយ ដល់ សិសេស 
ចំនួន ២៥០ នាក់។ រូបថត សហការី

កុមារ ជា សិសេស តេូវ បាន លើកទឹកចិត្ត ឱេយដាំ ដើមឈើ នៅក្នុង សហគមន៍ របស់ ពួកគេ។ រូបថត សហការី



ក្រងុប្រ៊ចុស្រល៖ អភិបាលក្រងុ ម្នាក់ 
រំពឹងថា នឹង ទាក់ទាញ ភ្ញៀវទ្រសចរ 
ច្រើន ត្រ ការដើរ ឆ្លងកាត់ ស្ពាន យោល 
ដ៏វ្រង បំផុត ក្នុង ពិភពលោក នឹង ត្រស្ដ 
សមត្ថភាព មិន ខ្លាច ទី ខ្ពស់ របស់ បុគ្គល 
នីមួយៗ ព្រល វា បើកទា្វារ ស្វាគមន៍ ភ្ញៀវ 
ជា ផ្លូវការ នៅ ភាគ ខងជើង ប្រទ្រស 
ព័រទុយហ្គាល់ នៅ ថ្ង្រអាទិត្រយ។

ស្ពាន យោល ន្រះគឺ ស្ថិត នៅលើ 
ជ្រលង ដោយ ភា្ជាប់ ខ្រស្រកាប្លិ៍ ដ្រក រវាង 

បង្គាល រាង អក្រស «V» ២ ដោយ មន 
ប្រវ្រង ៥១៦ ម៉្រត្រ លើ រយៈកម្ពស់ 
១៧៥ ម៉្រត្រ។

មុនព្រល សម្ពាធ ផ្លូវការ នៅ ថ្ង្រ 
អាទិត្រយ មនុស្រសម្នា មកពី ទីក្រុង ក្រប្ររ 
ខង អារូកា ត្រូវ បាន អនុញ្ញាតឱ្រយ ដើរ 
ឆ្លង លើ សំណង់ ស្ពាន យោល ដ៏ធំ 
សម្របើម នៅ ថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍។

លោក រុយ ប្រនដាវ មិន ហ៊ាន ឱន 
មុខ មើល ខងក្រម ឡើយ ត្រ បាន 

និយាយ ណ្រនំា អ្នកដទ្រ ឱ្រយមក ទទួល 
យក បទពិសោធ ដ៏ស្រៀវ ឆ្អងឹខ្នង ន្រះ។

លោក បានឱ្រយដឹងថា៖ «ខ្ញុំ សូម 
ណ្រនំា អស់ លោក មកល្រង ទីន្រះ 
បើទោះបី ជា ដូច រូបខ្ញុ ំអី៊ចឹង ខ្លាច ខ្ពស់ 
ខ្លាំង បុ៉នណា ក៏ដោយ។ ខ្ញុំ ត្រូវត្រ 
និយាយថា ខ្ញុ ំមិន ធ្លាក់ចុះ ក្រម ទ្រ»។

អភិបាលក្រុង អារូកា លោកស្រី 
ម៉ាហ្គារីដា ប្រឡ្រម បាន ប្រប់ AFP-
TV ថា៖ «ការដាក់ ដំណើរការ ស្ពាន 

យោល ន្រះ ពិតជា សំខន់ ដោយសរ 
វា នឹង អាច បន្ដសកម្មភាព ទ្រសចរណ៍ 
ឱ្រយ រស់ រវីក ឡើង បាន។ ស្ពាន យោល 
ន្រះ គឺជា ស្នូល ក្នុង ការទាក់ទាញ ភ្ញៀវ 
ទ្រសចរ ប្រចាំ តំបន់»។

សំណង់ ស្ពាន យោល ដ៏វ្រង បំផុត ន្រះ 
ស្ថតិ នៅលើ ជ្រលង ទន្ល្រ ផ្រវា៉ា ដ៏ស្រន 
ចោត ដ្រល ជា ជម្រក ព្រ ជ្រលង ជ្រះ 
លាតសន្ធឹង ប្រមណ ៨ គីឡូម៉្រត្រ 
អម សងខង ផ្លវូ ព្រ ផងដ្ររ។

ម៉ាសីុអូ សូរ៉្រស បាន និយាយថា៖ 
«ខ្ញុំ រស់នៅ ក្រប្ររ ន្រះ ហើយ ព្រល ខ្ញុំ 
បានឮ ពី គម្រង ស្ពាន យោល ន្រះ 
ដំបូង ខ្ញុ ំមិន គិតថា វា ជា ការពិត ឡើយ។ 
បុ៉ន្ដ្រ ថ្ង្រន្រះ ខ្ញុ ំភ្លភឺ្ន្រក ហើយ»។

ស្ពាន យោល Arouca 516 បាន បំប្រក 
កំណត់ត្រ ស្ពាន យោល ថ្មើរ ជើងវ្រង បំផុត 
ដ្រល ចុះបញ្ជ ីនៅឆ្នា ំ២០១៧ ដោយ ស្ពាន 
Charles Kuonen នៅ រា៉ាន់ដា ជ្រលង ភ្នំ 
ប្រទ្រស ស្វ៊សី៕ HR

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ង្រចន្ទ ទី៣ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ក្រងុ រីយូ៉៖ នារី រក សីុ ផ្លវូភ្រទ ក្នងុ ទីក្រងុ 
ប្រឡូ ហូរីហ៊្រសូនត្រ នៅភាគ អាគ្ន្រយ៍ 
ប្រទ្រស ប្រសីុល បាន នំា គ្នា ធ្វើ កូដកម្ម  
១  សបា្ដាហ៍ ដោយ ទាមទារ ឱ្រយ បញ្ចលូ 
ក្រមុ ខ្លនួ ក្នងុ បញ្ជ ីជួរ មុខ ក្នងុការ ទទួល 
វា៉ាក់ សំង ជំងឺកូវីដ អាទិភាព ។

នារី រក សីុ ផ្លវូ ភ្រទ រាប់ ពាន់ នាក់ ក្នងុ 

ទីក្រងុ ន្រះ បាន អស់ មុខ របរ ដោយសរ 
ការ បិទ សណា្ឋាគរ ទាក់ទង នឹង វិបត្ដិ 
កូវីដ ជា ទីដ្រល ពួកគ្រ ត្រវូ ជួល បន្ទប់ 
សណា្ឋាគរ ដើម្របី លក់ ស្រវាកម្ម ដល់ 
អតិថិជន ដ្រល ជួប គ្នា នៅតាម ដង ផ្លវូ ។

សីុដា វីយ៉្ររា៉ា ប្រធន សមគម នារី រក សីុ 
ផ្លវូ ភ្រទរដ្ឋ មីណាស ហ្គ្ររ៉្រស៍ បាន ប្រប់ 

AFP ថា ៖ « យើង ស្ថតិ នៅ តំបន់ ជួរ មុខ  ក្នងុ 
ការ ធ្វើ ឱ្រយ ប្រសើរ ឡើង ន្រ ស្រដ្ឋកិច្ច ហើយ 
យើង ប្រឈម នឹង ហនិភ័យ ណាស់។ 
យើង ត្រវូការ ចាក់ វា៉ាក់សំង មុន »។

អ្នកស្រី វីយ៉្ររា៉ា និង ស្ដ្រីដទ្រ ទៀត  
កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ បាន ដឹក នាំ ការ តវា៉ានៅ 
លើតាម ដង ផ្លូវ   ដោយ  សណា្ឋាគរ ជា 

ច្រើន បទិទា្វារ ជា កន្ល្រង ប្រកប របរ របស ់
ពួកគ្រ និង បាន លើក បដា ស្រកឡើង 
ថា « ស្រីព្រស្រយា  ក៏ជា អាជីព  មួយ ដ្ររ 
!» នងិ ពាក្រយ ថា « ការងារ  នងិ សខុភាព 
 ផ្លូវ ភ្រទ»។

លូសុីម៉ារា៉ា កូស្ដា ជា នារី តវា៉ា ម្នាក់ 
បាន និយាយថា ៖ « យើង គឺជា ផ្ន្រក 

មួយ ន្រក្រុម អាទិភាព  ពីព្រះ យើង 
ជួប ផ្ទាល់ ជាមួយ មនុស្រស ជា ច្រើន  
ហើយ ជីវិត យើង ពិត ជា ប្រឈម 
 ខ្លាំង ណាស់»។

រដា្ឋាភិបាល បាន ផ្ដល់ អាទិភាព 
ដលប់គុ្គលកិ សខុភបិាល គ្របូង្រៀន 
មនុស្រស ចាស់  ជនជាតិដើម និង អ្នក 
មន ស្ថានភាព សខុភាពមនិ អណំោយ 
ផល  គឺជា បុគ្គល ដ្រលត្រូវទទួល វា៉ាក់ 
សំង មុនគ្រ ។

រដា្ឋាភិបាល រំពឹង ថានឹង ចាក់ វា៉ាក់ សំង 
ដល់ ក្រមុ អាទិភាព ប្រមណ ៧៧  លាន 
នាក់  ក្នងុ ឆមស ដំបូង ន្រឆ្នា ំ ២០២១ 
ត្រ ក្រមុ អ្នក ជំនាញ បាន និយាយ ថា វា 
អាច ធ្លាក់ ទៅ ដល់ ខ្រ កញ្ញា ឯនោះ 
ដោយសរ បញ្ហា ខ្វះ វា៉ាក់សំង។

អ្នកស្រ ីវីយ៉្ររា៉ា បាន ប្រប់ AFP ថា៖ 
« យើង ជា ក្រមុ អាទិភាព  យើង ជា អ្នក 
អប់រំ បញ្ហា សុខភាព ផ្លវូភ្រទ។ យើង ជា 
ផ្ន្រក មួយ ន្រ ក្រមុ អាទិភាព  ដោយ សរ 
យើង ផ្រសព្វ ផ្រសាយ ចំណ្រះ ដឹង ន្រ បញ្ហា 
ជំងឺ ឆ្លង ដល់ បុរស ៗ   និង ច្រក ស្រម 
អនាម័យ ទៀតផង »៕ AFP/HR

នារីរកសីុផ្លវូភ្រទ ទាមទារឱ្រយបញ្ចលូក្រមុខ្លនួក្នងុបញ្ជជួីរមុខក្នងុការទទួលវ៉ាក់សំាង 
ជំងឺកូវីដអាទិភាព។ AFP

នារីរកសីុផ្លវូភ្រទក្នងុទីក្រងុប្រឡូ ហូរីហ៊្រសូនត្រ នៅភាគអាគ្ន្រយ៍ប្រទ្រសប្រសីុល 
ទាមទារទទួលវ៉ាក់សំាងជំងឺកូវីដអាទិភាព។ AFP

នារីរកសី៊ផ្លវូភេទនៅបេសី៊លទាមទារអាទិភាពទទួលវ៉ាក់សំាងជួរម៊ខ

ការដើរ ឆ្លងកាត់ សា្ពាន យោល ដ៏វ្រង បំផុត ក្នងុ ពិភពលោក នឹង ត្រស្ដ សមត្ថភាព មិន ខ្លាច ទី ខ្ពស់ របស់ អ្នកទ្រសចរ។ AFPអ្នកដើរ ឆ្លងសា្ពាន តម្រង់ កាម្ររ៉ា ថត ទិដ្ឋភាព ខងក្រម ពី រយៈកម្ពស់ ១៧៥ ម៉្រត្រ។ AFP

ក៊ំមើលកេម!ព័រទ៊យហ្គាល់សម្ពោធសា្ពោនយោល
វេងបំផ៊តក្នងុលោកទាក់ចិត្ដទេសចរមិនខ្លាចទីខ្ពស់!



ក្រងុមឡីាន: ការស៊តុ បញ្ចលូ 
ទី ម្នាក់ ១ គ្រាប់ ពី សំណាក់ 
កីឡាករ Christian Eriksen 
នាទី ទី ៦៩ និង Achraf 
Hakimi នាទី ទី ៩០+២ បាន 
ជយួ ឱ្រាយ ក្រាមុ Inter Milan ឈ្នះ 
ក្រាុម ម្ចាស់ផ្ទះ Crotone ២-០ 
ដ្រាល ធ្វើឱ្រាយ ក្រាុម ន្រាះ រំកិល រឹតត្រា 
កៀក នឹង ការកា្លាយ ជា ជើងឯក 
ន្រា ក្រាបខ័ណ្ឌ Serie A កាលពី 
ថ្ង្រា សៅរ៍។

ជាមួយ នឹង ការប្រាកួត នៅ 
សល់ ៤ ដង ទៀត ព្រាលន្រាះ 
ក្រាុម របស់លោក Antonio 
Conte ដ្រាលមន ៨២ ពិន្ទុ 
កពំងុ នាមំខុ ដាច ់១៣ ពនិ្ទ ុលើ 
ក្រាុម រួម ក្រាុង AC Milan ដ្រាល 
ដណ្ដើមបាន ចណំាតថ់្នាក ់ល្រាខ 
២ មកវិញ ដោយ ការយក 
ជ័យជម្នះ ២-០ លើ ក្រាុម ល្រាខ 

១៨ Benevento។
ក្រាមុ Inter អាច អះអាង នូវ 

ការឈ្នះ ពាន Scudetto ឬ 
Serie A ន្រាះ ជា លើកដំបូង បាន 
ហើយ គិត តំាងពី ឆ្នា ំ២០១០ 
នៅ ថ្ង្រាអាទិត្រាយ ន្រាះ បើ ក្រាមុ Ata-
lanta ដ្រាល នៅ ល្រាខ ៣ ជាមួយ 

នឹង គម្លាត ១៤ ពិន្ទ ុ មិនអាច 
ធ្វើដំណើរ ទៅយក ឈ្នះ ក្រាុម 
Sassuolo បាន នោះទ្រា។

«យើង កំពុងមន ជោគជ័យ 
ក្នុង ការផ្ដួល បល្ល័ង្ក របស់ ក្រាុម 
១ ដ្រាល បាន គ្រាង វា មក អស់ 
រយៈព្រាល ៩ ឆ្នាំ ហើយ»។ ន្រាះ 

ជា ប្រាសាសន៍ របស់លោក 
Conte ដ្រាល ធ្លាប់ ដឹកនាំ ក្រាុម 
ជើងឯក ចាស់ Juventus ឱ្រាយ 
ឈ្នះ ពាន ៣ ដង ដំបូង ក្នុង 
ចំណោម ការគ្រាង ជើងឯក ៩ 
រដូវកាល បន្តបនា្ទាប់ គ្នា របស់ 
ក្រាុម យក្រាស ន្រា ក្រាុង ទូរីន។

លោក Conte បាន បន្ថ្រាម 
ថ៖ «យើង ដឹង ច្រាបាស់ ណាស់ 
ថ យើង អាច ធ្វើ រឿង មនិធម្មតា 
បាន ព្រាះ ក្រាុម Inter ខាន 
ឈ្នះ ពាន Scudetto ក្នុង 
រយៈព្រាល ១១ ឆ្នា ំហើយ យើង 
កំពុង ផ្ដួលរំលំ ការគ្រាងរាជ្រាយ។ 
កីឡាករ ទាំងអស់ សម នឹង 
ទទលួ បាន ក្ដ ីរកីរាយ ន្រាះ។ សមូ 
ចូលរួម ត្រាកអរ ជាមួយ ពួកគ្រា 
ផង។ ខណៈពកួយើង កពំងុ នៅ 
ចម្ងាយ ១ ជំហាន ពី ការបង្កើត 
ប្រាវត្តិសាស្ត្រា»៕ VN

ថ្ង្រាចន្ទ ទី៣ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

Man City ឈរ នៅ លើ គែម នែ ការ ឈ្នះ ជើង 
ឯកមែនទែនហើយ កែយបំបាក់ Palace

ក្រងុ ឡងុដ ៍: ក្រាមុ ម្រាឃខៀវ Manches-
ter City (City) កំពុង ត្រា ឈរ នៅ រយៈ 
ចម្ងាយ  ដ្រាលអាច យក ដ្រា ទៅ  ប៉ះ ពាន រង្វាន ់
របស ់ ក្រាប ខណ័្ឌ Premier League យ៉ាង 
ពតិ ប្រាកដ ហើយ ក្រាយ ខ្រាស្រា ប្រាយទុ្ធ Ser-
gio Aguero និង Ferran Torres ស៊ុត 
បញ្ចូល ទី ម្នាក់ ១ គ្រាប់  ជួយ ឱ្រាយ មន ជ័យ 
ជម្នះ  ២-០ លើក្រាុម ម្ចាស់ ផ្ទះ Crystal 
Palace (Palace) កាល ពីថ្ង្រា សៅរ៍ ។

ក្រាមុ របស់ លោក Pep Guardiola កំពុង 
មន គម្លាត ១៣  ពិន្ទ ុ នៅ ទីកំពូល ហើយ 
នឹង កា្លាយ ជា ជើង ឯក ភា្លាម ប្រាសិន បើ ក្រាមុ 
ល្រាខ ២ Manchester United ប្រាកួត 
ចាញ់ ក្រាមុ Liverpool នៅថ្ង្រា អាទិត្រាយ  ។  

បនា្ទាប់  ពី ប្រាកួត គ្នា យ៉ាង ក្ដៅ គគុក  នៅ វគ្គ 
ទី១ ត្រា មិន អាច ទម្លះុ សំណាញ់ ទី គ្នា 
បាននោះគឺចូល វគ្គ ទី២  ប្រាមណ  ១២  នាទី  
ខ្រាស្រា ប្រាយុទ្ធ អន្តរជាតិ អាហ្រាសង់ទីន Aguero 
ដ្រាល ត្រាង ត្រា ជា អ្នក បង្កើត ហ្រាតុការណ៍ 
សំខាន់ ៗ  ជាច្រាើនក្នងុ ប្រាវត្ត ិសាស្ត្រា របស់ ក្លបិ 
City បាន សុ៊ត ព្រាញ កម្លាំង  ១ គ្រាប់ 
ជួយឱ្រាយ ក្រាមុ ភ្ញៀវ បើក ការ នំា មុខ ។

២  នាទី បនា្ទាប់  កីឡាករ សញ្ជាតិ អ្រាស្រាបា៉ាញ 
Torres បាន បន្ថ្រាម ការ នំា មុខ លើ  ក្រាុម 
ម្ចាស់ ផ្ទះ Palace ហើយនោះ  ក៏ ជា 
លទ្ធផល ផ្លូវ ការ ដ្រាល នំា ឱ្រាយ ក្រាុម City 
ឈ្នះក្រា ទឹក ដីបន្ត បនា្ទាប់ គ្នា  ជាលើក ទី១១   
ក្នងុ  ការ ប្រាកួត នៅ Premier League។

ទោះ បី ជា ក្រាមុ គូប្រាជ្រាង នៅក្រាងុ ត្រា ១ 
Man United អាច ឈ្នះ ក្រាមុ Liverpool 
នៅ ទឹក ដី Old Trafford  ក៏ ដោយ  ក៏ ក្រាមុ 
City នៅ សល់ ដល់ ទៅ ៤  ប្រាកួត ដ្រាល 
ត្រាវូការ ជ័យ ជម្នះ ត្រាម្ដង បុ៉ណោ្ណោះ នោះ ពួក គ្រា 

នឹង  កា្លាយ ជា ជើង ឯក ហើយ ដោយ ចាប់ ផ្ដើម 
ហ្គ្រាម នៅ ផ្ទះ របស់ ខ្លនួ ទល់ នឹង ក្រាមុ Chel-
sea នា ថ្ង្រា សៅរ៍ ចុង សបា្ដៅហ៍ ក្រាយ ។   

 បនា្ទាបព់កី្រាមុ ដណ្ដើម បាន ៣ ពនិ្ទ ុ លោក 
Pep បាន ថ្ល្រាង ថ ៖ « យើង អាច ចាប់ ផ្ដើម 
គិត ពី វា (ពាន រង្វាន់ )  បាន ហើយ  ហើយ 
ដាក់ វា នៅ ក្នុង ដ្រា របស់ យើង ។ Premier 
League មន រចួ រាល ់ហើយ ។  ត្រាយើង ត្រាវូ 
ការ ជ័យ ជម្នះ ច្រាើន ជាង  ១  លើក » ។

លោក Pep បាន បន្ត ថ ៖ « ខ្ញុំ ពិត ជា 
សប្រាបាយ ចិត្ត ណាស់ ជាមួយ នឹង លទ្ធផល 
ន្រាះ បនា្ទាប់ ពី Champions League។ 
យ៉ាង ណា សម្រាប់ ហ្គ្រាម ន្រាះ យើង មិន អាច 
ល្រាង សីុ ចង្វាក់ បាន ច្រាើន ឡើយ។ យើង រាង 
លំបាក តិច តួច ត្រា ក្នងុវគ្គ ទី២ យើង សម នឹង 

បាន ជ័យ ជម្នះ ម្រាន ។ ខ្ញុ ំចំា មើល ហ្គ្រាម របស់ 
Liverpool។ វាកំពុង  នៅ ក្នុង ដ្រា យើង 
ហើយ ព្រាល ន្រាះ យើង នឹង ធ្វើ គ្រាប់ យ៉ាង  
ដើម្រាបី ឈ្នះ Paris Saint-Germain»។ 

ក្រាមុ City  ឈរ នៅ ចំណាត់ ថ្នាក់ ទាប ល្រាខ 
១៤ កាល ពី ចុង ខ្រា វិច្ឆកិា ត្រា ការ ធ្វើ ដំណើរ ដ៏ 
លឿន ស្ល្រាវ ចាប់ តំាង ពី ព្រាល នោះ មក បាន 
នំា ឱ្រាយ ពួក គ្រា ឆ្ពោះ ទៅ កាន់ការ ឈ្នះ ពាន 
ជាលើក ទី៣ ក្នងុ រយៈ ព្រាល  ៤  រដូវកាល ។

ក្រាមុ ដ្រាល កពំងុ ប៉នុ បង៉ ឱ្រាយ បាន លើក  ពាន 
រង្វាន់ ៣ ក្នុង  ១  រដូវកាល  Man City ក៏ 
អាច មន ឱកាស ដាក ់បញ្ចលូ ពាន Cham-
pions League ទៅ ក្នុង សាល របស់ 
ខ្លួនបាន ដ្រារ បនា្ទាប់ ពី ទើប ដាក់ ពាន 
League Cup ថ្មី ៗ  ន្រាះ ៕AFP/VN

Fernandinho (ឆ្វ្រង) របស់ Man City លោត ប្រជ្រង ជាមួយ Zaha របស់ Palace អំឡុង 
ការ ប្រកួត នៅ ក្រប ខ័ណ្ឌ Premier League កាល ពី ថ្ង្រ សៅរ៍ ។ AFP

Eriksen រត់ សម្ដ្រង ការរីករាយ ក្រយ សុ៊ត បញ្ចលូ ទី ឱ្រយ Inter នំាមុខ 
Crotone ១-០ អំឡុង ការប្រកួត នៅ ក្របខ័ណ្ឌ Serie A កាលពី ថ្ង្រ សៅរ៍។

Bellingham (កណ្ដាល) អបអរ ជាមួយ មិត្ត រួម ក្រមុ ក្រយ សុ៊ត ឱ្រយ 
Dortmund នំាមុខ Kiel ៥-០ អំឡុង ការប្រកួត ពាន German Cup 
វគ្គ ៤ ក្រមុ ចុងក្រយ កាលពី ថ្ង្រ សៅរ៍។

ទោះ គ្មាន Haaland បុ៉ន្តែ Dort-
mund នៅតែ អាច បំបាក់ កែមុ 
Kiel ដើមែបី ឡើង ទៅ វគ្គ ផ្ដាច់ពែត័ែ

ក្រងុប៊្ររឡាងំ: ក្រាមុ Borus-
sia Dortmund បាន បំបាក់ 
ក្រាមុ នៅ លគី លដំាប ់ទ ី២ Hol-
stein Kiel ដល់ ទៅ ៥-០ 
អំឡុង ការប្រាកួត ន្រា កម្មវិធី 
German Cup វគ្គ ៤ ក្រាុម 
ចុងក្រាយ ទោះបីជា អវត្តមន 
កីឡាករ រក គ្រាប់ បាល់ បាន 
ច្រាើន ជាងគ្រា Erling Braut 
Haaland ដោយសារ មន 
របួស ក៏ដោយ។

ខ្រាស្រាប្រាយុទ្ធ Haaland ដ្រាល 
រងរបួស ភ្លា បាន មើល មិត្ត 
 រួម ក្រាុម ពី កន្ល្រាង អង្គុយ របស់ 
ទស្រាសនិកជន សម្រាប់ ការ 
ប្រាកួត នៅ កីឡដា្ឋាន Signal 
Iduna Park ខណៈ Gio-
vanni Reyna ជា អ្នក នាំអាទិ៍ 
ស៊ុត បញ្ចូល ទី ២ គ្រាប់ ដំបូង 
មនុនងឹ Marco Reus, Thor-
gan Hazard និង Jude 
Bellingham ធ្វើបាន សម្រាច 
ម្នាក់ ១ គ្រាប់ បន្តបនា្ទាប់ គ្នា 
ដើម្រាបី ជួយ ឱ្រាយ ក្រាុម Dortmund 
នាំមុខ ៥-០ តាំងពី វគ្គ ទី ១ 
ខណៈ វគ្គ ទី ២ មិន មន ក្រាុម 
ណាមយួ អាច បបំ៉ាង សណំាញ ់ 
ទី និងរក បាន គ្រាប់ បាល់ ទៀត 
នោះឡើយ។

ចំណ្រាក ការប្រាកួត ផ្ដៅច់ព្រា័ត្រា 
នា ថ្ង្រាទី ១៣ ខ្រាឧសភា ក្រាុម 
Dortmund នងឹ តតាងំ ជាមយួ 
ក្រាុម RB Leipzig ដ្រាល ត្រាូវ 
ពឹង លើ គ្រាប់ បាល់ នៅ នាទី ទី 
១២០+១ របស់ Emil Fors-
berg ក្នុង ម៉ាង បន្ថ្រាម ពិស្រាស 
១៥ នាទី ២ ដង ទើប ដណ្ដើម 
បាន ជ័យជម្នះ ២-១ លើ ក្រាុម 
Werder Bremen ក្នុង វគ្គ 
ពាកក់ណា្ដាល ផ្ដៅចព់្រាត័្រា ន្រាះដ្រារ 
កាលពី ថ្ង្រា សុក្រា។

ប្រាធន ក្រាុម Dortmund 
កីឡាករ Reus បាន ប្រាប់ 
ប្រាព័ន្ធ ផ្រាសព្វផ្រាសាយ ARD ថ៖ 
«ជាការពិតយើង មន សភាព 
នងឹនរ ល្អ ណាស ់ នៅ ចពំោះមខុ 
ទ។ី សងឹត្រា រាល ់ការស៊តុ តម្រាង ់
ទីម្ដងៗ គឺ មន គ្រាប់ បាល់។ 
ពួកយើង ទាំងអស់ គ្នា រីករាយ 
ណាស់ ដ្រាល បាន ឡើងទៅ វគ្គ 
ផ្ដៅច់ព្រា័ត្រា»។

ក្រាុម Kiel បាន ធ្វើឱ្រាយ គ្រាប់គ្នា 
ស្រាឡាងំកាងំ ដ្រាល បាន ទម្លាក ់
ក្រាមុ ជើងចាស ់ពានរង្វាន ់ន្រាះ គ ឺ
Bayern Munich ដោយសារ 
ឈ្នះ ក្នុង វគ្គ ប៉្រាណាល់ទី កាត់ 
ស្រាចក្ដី អំឡុង ការប្រាកួត នៅ ជុំ 
ទី ២ កាលពី ខ្រាមករា ប៉ុន្ត្រា 
ចំពោះការប៉ុនប៉ង ចង់ ធ្វើឱ្រាយ 
ក្រាុម លំដាប់ កំពូល ផ្រាស្រាងទៀត 
ទឹកភ្ន្រាកត្រាូវ បាន កម្ទ្រាចចោល 
យ៉ាង លឿន។

អម ជាមួយ នឹង ការរីករាយ ន្រា 
ជ័យជម្នះ ន្រាះ ក៏ មនរឿង គួរឱ្រាយ 
សោកសា្ដៅយ សម្រាប់ ខ្រាស្រាការពារ 
Mateu Morey វ័យ ២១ ឆ្នាំ 
ផងដ្រារ ដ្រាល ត្រាូវបាន ស្រាង 
ច្រាញពី ទីលាន ទំាង ឈឺចាប់ 
ជាមួយ នឹង សម្រាក លាន់ រំពង 
ព្រាញ កីឡដា្ឋាន ទទ្រា សា្អាត (អត់ 
មន ទស្រាសនិកជន) ដោយសារ 
រងរបួស ជង្គង់ ធ្ងន់ធ្ងរ ដ្រាល វា 
កើតឡើង ត្រាឹមត្រា ១០ នាទី 
ក្រាយ ដូរ ចូល ជំនួសកីឡាករ  
Emre Can។

ពាក់ព័ន្ធ នឹង របួស របស់ មិត្ត  
រួម ក្រាុម ន្រាះ Reus បាន បន្ថ្រាម 
ថ៖ «វា ជា ដំណឹង ដ៏ជូរចត់ 
មួយសម្រាប់ រូបគ្រា។ យើង 
ដឹងហើយថ វា ជា ការរងរបួស 
ដ៏ស្រាន អាក្រាក់ ដ្រាល មក បាំង 
លើ ជ័យជម្នះ ន្រាះ»៕ VN

កែមុ Inter ផ្ដលួរំលំ បល្លង័្ក របស់ ជើងឯក ចាស់ ខណៈ 
ពាន Serie A នៅ រយៈចម្ងាយ តែ ១ ជំហាន ទៀត



ប៉ាន់ រិទ្ធា

ភ្នំពេញៈ ដោយសារ តែ ស្ថិតក្នុង សា្ថានភាព នែ 
ការបទិ ខ្ទប ់មនិឱែយ មាន ការធ្វើដណំើរ ដើមែប ីការពារ 
ការឆ្លង ជំងឺ កូវីដ១៩ នៅ ឡើយ នោះ  ទើប 
មរណភាព របស់ ឪពុក តារាសម្តែង  និង ចមែៀង 
សែ ីកញ្ញា  គៀត  សវុណ្ណាឡាង  ហាក់ មាន សភាព 
ស្ងប់សា្ងាត់ គួរឱែយ សង្វែគ  ដោយសារ គែ ឃើញ 
មានតែ សារ រំលែក ទុក្ខ តាម ហ្វែសប៊ុក ប៉ុណ្ណាះ ពី 
បណ្តា មហាជន អ្នកគាំទែ និង កែុម មិត្ត រួប អាជីព 
ជា អ្នកសិលែបៈ យ៉ាងចែើន។

នែះ ជា ដំណឹង ដ៏តក់ស្លុត បំផុត ដែល តារា 
សម្តែង គៀត សុវណ្ណាឡាង បែរជា ជួប ទុក្ខ ធំ 
បាត់បង់ ឪពុក បង្កើត ភា្លាមៗ ប៉ុន្មាន ម៉ាង ន ល្ងាច 
ថ្ងែទី ៣០ មែសា ឆ្នាំ ២០២១ បែមាណ ម៉ាង ៦ 
ល្ងាច ដែល ខ្លួន កំពុង តែមាន វត្តមាន នៅ ខែត្ត មិន 
បាន នៅ ជិត  និង ទាន់ដង្ហើម ចុងកែយ ឪពុក 
ដោយ បាន បង្ហោះ យ៉ាងខ្លី ថា៖ «សមា្លាប់ ខ្ញុំ ទៅ ល្អ 
ជាង ខ្ញុំ ទទួល យក អត់ បានទែ!»។

នៅមុន ថ្ងែ មរណភាព បុ៉ន្មាន ថ្ងែ តារាសម្ដែង  
សុវណ្ណាឡាង  ក៏បាន បង្ហើរ សារ បួងសួង ឱែយ សុខភាព 
អ្នក មានគុណ របស់ នង បាន បែសើរ ឡើងវិញ យ៉ាង 
ដូច្នែះ ថា៖ «ក្នងុ ជីវិត របស់ ខ្ញុំៗ  មិន សំុ អ្វ ីចែើន ទែ សំុឱែយ 
កែមុគែសួារ ខ្ញុ ំមាន សុខភាព ល្អ រកសីុ មាន បាន 
ជួបតែ រឿង ល្ៗអ  មនុសែស ល្ៗអ  ចូលមក ជីវិត ឱែយ ចែើនៗ 
ជាពិសែស បា៉ាឆប់ ជា ដូចដើម»។

ចំពោះ មរណភាព ឪពុក របស់ តារាសម្តែង សែស់ 
សោភា  គៀត  សុវណ្ណាឡាង  បើតាម បែភពពី មិត្ត 
រួម សិលែបៈ បង្ហើប ឱែយដឹងថា ឪពុក សុវណ្ណាឡាង 
មាន អាយុបែមាណ ជាង ៥០ ឆ្នា ំគាត់ មាន ជំងឺ 
កៀប សរសែ ឆ្អងឹខ្នង បែមាណ កន្លះ ឆ្នា ំមកហើយ 
កែមុគែសួារ និង កូនៗ បាន បន្ត បញ្ជនូ ពែយាបាល 
ជាបែចំា ដោយ សងែឃឹមថា មាន ភាព ធូរសែបើយ។ 
បុ៉ន្តែ មិន ដូចនែះ ទែ បែរ ជា សា្ថានភាព ជំងឺ ធ្ងន់ធ្ងរ 
រហូត ផ្តាច់ អាយុសង្ខារ នៅវែល ល្ងាច ថ្ងែទី ៣០ 
ខែ មែសា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងមក មិនមែន 
ដោយសារ ជំងឺ កូវីដ១៩ ឡើយ។

ដោយសារ ខ្លាច មាន ការយល់ចែឡំ នោះ  សូមែបី 
តែ តារាសម្តែង និង ពិធីការិនី ទូរទសែសន៍ កញ្ញា  ជីជី  
ក៏បាន ជួយ បញ្ជាក់ ពី មរណភាព លោកឪពុក របស់ 
តារាសែ ី គៀត សុវណ្ណាឡាង  ផងដែរ ពែល បាន ផ្ញើ 
សារ រំលែក ទុក្ខ នោះ ថា៖ «សូម ចូលរួម រំលែក 
ទុក្ខ យ៉ាង កែៀមកែ ំ ជូន ចំពោះ កែមុគែសួារ 
របស់ កញ្ញា គៀត សុវណ្ណាឡាង ចំពោះ 
ការបាត់បង់ លោកឪពុក ជា ទីសែឡាញ់។ 
សូមបញ្ជាក់ គាត់ មិនមែន សា្លាប់  ដោយ សារ 
ជំងឺ  Covid-19 ទែ ពែលនែះ គាត់ (ឡាង) 
កំពុងតែ ធ្វើដំណើរ មកពី ខែត្ត វិញ  ដើមែបី ទទួល 
សព  និង រៀបចំ ចាត់ចែង កម្មវិធី បុណែយ តាម 
ដែល អាចធ្វើ ទៅបាន សមែប់ បងប្អនូ ទំាងអស់ 
គា្នា ដែលមាន បំណង ចង់ ចូល បុណែយ អាច ចូល 
តាមរយ: នង ខ្ញុ ំបាន»។

មហាជន ជា អ្នកគំាទែ ភាគចែើន បែកដ 
ជា ធ្លាប់ បានដឹង រួចមក ហើយពី ទំនក់ 

ទំនង ល្អ របស់ តារាសម្តែង លោក លឹម ជាឡាយ 
និង កញ្ញា គៀត សុវណ្ណាឡាង ក្នងុ វិថី សិលែបៈ និង 
ជីវិត នៅខងកែ ដោយ បែុស រូបនែះ មាន 
ភាពស្នទិ្ធសា្នាល ជាមួយ នឹង កែមុគែសួារ ឪពុកមា្តាយ 
បងប្អនូ របស់ តារាសែ ីរូបនែះ ដូចគា្នា រហូត មាន លែច 
ឮថា ពួកគែ ជា គូស្នែហ៍ ជារឿយៗ ទៀត ផង។

បន្ទាបព់ ីលោកឪពកុ កញ្ញា គៀត សវុណ្ណាឡាង 
បាន លចាក លោក កាលពី យប់ ថ្ងែទី ៣០ 
ខែមែសា ឆ្នា ំ២០២១ នោះ លោក លមឹ ជាឡាយ  
ក៏បាន បង្ហោះ សារ ទាំងយប់ ភា្លាមៗ ចូលរួម រំលែក 
ទុក្ខ ដល់ កែុមគែួសារ របស់ កញ្ញា ដែរ។ ដោយ 
លោក បាន រៀបរាប ់សារ ក្តកុក្តលួ យ៉ាង វែង អន្លាយ 
រៀបរាប់ ពី ក្តី សែឡាញ់ របស់លោក ចំពោះ លោក 
ឪពុក របស់ គៀត សុវណ្ណាឡាង កាលពី នៅរស់ 
របស់ លោក ថែម ទៀតផង។

លោក លឹម ជាឡាយ បាន សរសែរ ថា «សូម 
ទៅកាន់ ទីស្ងប់សុខ កើត ជាតិ កែយ កុំ ដូច ជាតិ 
នែះ! សូម ឱែយ លោកពូ មាន អាយុ វែង។ RIP 
លោកពូ ជាទី សែឡាញ់ លឿន ណស់! ខ្ញុំបាទ 
បាន នៅ មួយ គាត់ រយៈពែល ខ្លី ដែរ រយៈពែល ខ្លី 
មាន អារម្មណ៍ មាន អនុសែសាវរីយ៍ ជាមួយ គាត់ 
ចែើនណស ់នងិ កី្ត សខុ ណស។់ គាត ់ជា មនសុែស 
ដែល គួរឱែយ គោរព សែឡាញ់ ខ្លាំងណស់ មិនគួរ 
សោះឡើយ សមែប ់ខ្ញុ ំពតិជា ទទលួ យក មនិបាន 
ទែ លឿន ពែក ហើយ លោកពូ»។

កែយពី មាន សារ រំលែក ទុក្ខ យ៉ាងចែើន ពី មិត្ត 
អ្នកសិលែបៈ និង សុំ ការអធែយាសែ័យ ដល់ កញ្ញា  
គៀត  សុវណ្ណាឡាង  ដោយសារ មិនបាន ចូល 
បុណែយ ផ្ទាល់ ន ថ្ងែ ចែក ឋាន  និង សែប ពែលដែល 
សា្ថានភាព មិន អំណយផល នែ ការជួបជុំ ទៀត 
នោះ មិត្ត អ្នកសិលែបៈ ក៏បាន ផ្ញើ សំណែរ ទៅកាន់ 
នង ថា៖ «ចា ំ៧ ថ្ងែ ណ ប្អនូ បាន ចលូរមួ! ហើយ 

ក៏ សងែឃមឹថា បុណែយ 
៧ ថ្ងែនោះ នងឹ អាច 
មាន ការបើក ឱែយ 
ចរាចរណ៍ វិញ 
បាន ទៅ ចុះ»៕

LIFESTYLE

www.postkhmer.com

ការបេកួត កីឡាហេលទឹក ផ្នេក យុវជន ដេល សហព័ន្ធ បនរៀបចំ ឡើង កាលពី ដើម ឆ្នា ំ២០២១ នេះ។

យឺន ពន្លក 

សហព័ន្ធ ខ្មែរ កីឡាហែលទឹក 
បាន បង្ហោញ វត្តមាន កែមុ ជមែើស 
ជាតិ បែចំា ឆ្នា ំ២០២១ ដោយ 
មាន គែូបង្វឹក កីឡាករ និង 
កីឡាការិនី សរុប ចំនួន ២២ នក់ 
ជាមួយ នឹង គមែង បែមូលផ្តុំ 
របស់ មជែឈមណ្ឌល ជាតិ ហ្វកឹហ្វនឺ 
កីឡា នែ កម្មវិធី របស់ កែសួង អប់រំ 
យុវជន និង កីឡា។

អត្តពលិក កីឡា ហែលទឹក 
ជមែើស ជាតិ ឆ្នាំ ២០២១ 
ដែល សមែច ដោយ កែសួង 
អប់រំ គឺ បាន តមែូវ ឱែយ មជែឈ- 
មណ្ឌល ជាតិ ហ្វឹកហ្វឺន កីឡា 
សហការ ជាមួយ សហព័ន្ធ 
តែួតពិនិតែយ ចាប់ផ្តើម ហ្វឹកហាត់ 
តាមរយៈ អនឡាញ ដើមែបី 
តែៀមខ្លួន ចូលរួម ពែឹត្តិការណ៍ 
ការបែកតួ សុហី្គែម លើក ទ ី៣១ 
នៅ ទីកែុង ហាណូយ បែទែស 
វៀតណម ចុង ឆ្នាំ ២០២១ 
នែះ និង ពែឹត្តិការណ៍ អន្តរជាតិ 
នន ផងដែរ ហើយ បន្ថែម 
ពីលើ នែះ អគ្គលែខធិការ 
សហព័ន្ធ បាន អះអាងថា នឹង 
ជំរុញ ការហ្វឹកហាត់ ឱែយបាន 
ទ្វែដង ដើមែបី ឆ្លើយតប ទៅនឹង 
ពែឹត្តិការណ៍ បែកួត ជាក់ស្តែង។

លោក ហែម គីរី អគ្គលែខ- 
ធិការ សហព័ន្ធ ខ្មែរ កីឡា ហែល 
ទឹក បាន បែប់ថា សមែប់ ឆ្នាំ 

២០២១ នែះ សហព័ន្ធ តែវូបាន 
កែសួង អប់រំ អនុញ្ញាត ឱែយ បែមូល 
ផ្តុំ ជា កែុម ជមែើសជាតិ មាន 
គែូបង្វឹក ៥ នក់ និង កែុម 
អត្តពលិក ១៧ នក់ (សែ ី៧ 
នក់) គឺ គា្មាន កែុម ថា្នាល ដូច 
បណ្តា ឆ្នាំ មុនៗ ទែ ដោយ ក្នុង 
នោះ គែូបង្វឹក ធំ លោក នង 
សុរិទិ្ធយ៉ា ចំណែក លោក ហែម 
ថុនពន្ល ឺលោក ឆោម ច័ន្ទថុន 
លោក ចែង ពិរោទ និង លោក 
ភិន រដ្ឋា ជា គែ ូជំនួយ។

ចំណែក កីឡាករ ចំនួន ១០ 
នក់គឺ មាន កីឡាករ លឹម កែវ 
ឧត្តម, បា៊ាន សុខហុ៊យ, ហែម 
បុ៉ច, ឆោម ច័ន្ទថន, បុ៊នណ 
ពៅពែជ្ជរា៉ា, អួ៊ង លីហែង, ឌឿន 
រា៉ាត់ធីឌុន, ឌឿន សុធី, ទួន 
ទិតែយសតែយា និង កីឡាករ លឹម 
សុខវឌែឍន៍នន្ទ រីឯ បែក្ខភាព 
កីឡាការិនី ទាំង ៧ នក់ មាន 
កាងំ មយុននី, សខុ វរលក័្ខណ,៍ 
ឆោម សែីវល្ល័ក្ខណ៍, ឃឺន 
ប៊ុនពែជែមរកត, អ៊ួង សែននី, 
វិច ហែសង់ឆយ និង កីឡាការិនី 
ឃឺន ចន្ទចរិយ។

ជាមួយ គា្នា នែះ លោក ហែម 
គីរី បាន តំាងចិត្ត ថា៖ «នៅក្នងុ 
សា្ថានភាព លំបាក ដោយសារ 
ជំងឺ កូវីដ១៩ ឆ្លង រាលដល គឺ 
ការហ្វកឹហាត់ ធ្វើតាម អនឡាញ 
ពែះ មិនទាន់ អាច បែមូលផ្តុំ 
បាន បុ៉ន្តែ តាម ការតាមដន 

តែួតពិនិតែយ និង វាយតម្លែ ពី 
គែបូង្វកឹ ក៏ដូចជា អនុរកែស និង 
មន្តែី ថា្នាក់ដឹកនំ សហព័ន្ធ គឺ 
ជំរុញ ឱែយ ការហ្វឹកហាត់ របស់ 
អត្តពលិក គុណ នឹង ២ ដើមែបី 
ឆ្លងតប ទៅនឹង តមែូវការ ឬ 
ឆ្លើយតប ទៅនឹង ពែឹត្តិការណ៍ 
បែកួត អន្តរជាតិ នន សែប 
តាម ការដឹកនំ គែប់គែង របស់ 
កែសួង អប់រំ ក៏ដូចជា គណៈ- 
កមា្មាធិការ ជាតិ អូឡំាពិក កម្ពជុា 
និង CAMSOC ដែរ»។

យ៉ាងណ ក៏ដោយ នៅពែល 
សួរ លទ្ធផល ដែល រំពឹង នឹង 
ទទួលបាន ពី ការបែកួត នៅលើ 
ឆក អន្តរជាតិ លោក ហែម គីរី 
បាន ពនែយលថ់ា៖ «បែភែទ កឡីា 
ហែលទកឹ ពតិជា លបំាក បែជែង 
យក មែដយ កមែិត អន្តរជាតិ 
ពែះ ភាពជឿនលឿន របស់ 
បែទែស គែ មាន សកា្តានុពល 
លឿន ជាង យើង បែសើរ ជាង 
យើង ប៉ុន្តែ យើង ក៏តែូវ តែ រត់ ឱែយ 
ទៅជិត គែ ដែរ»។

កូនបែសុ បង្កើត របស់   លោក 
ហែម ថុន រូបនែះ បាន បន្ថែមថា៖ 
«ទោះបីជា យ៉ាងណ ហែល ទឹក 
កម្ពជុា មាន  ភាពរីកចមែើន ឡើង  
ជាបន្តបន្ទាប់ ហើយ គោលដៅ 
របស់ យើង នឹង យក មែដយ 
ឱែយបាន ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២៣ ដែល 
កម្ពជុា តែវូ ធ្វើជា មា្ចាស់ផ្ទះ សីុហ្គែម 
លើក ទី ៣២»៕

ហែលទឹកបង្ហាញសមាសភាព
ជមែើសជាតិនិងជំរុញការហាត់

គៀតសុវណ្ណាឡាងជួបទុក្ខធំ
បាត់បង់ឪពុកជាទីសែឡាញ់

តារាចមេៀង និង សម្ដេង កញ្ញា គៀតសុវណ្ណាឡាង  
និង ឪពុក របស់ នាង។ ហ្វែសបុ៊ក
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