
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍដ៏
ឆាប់រហស័ន្បច្ចក្វទិយ្ានងិនវានវុត្តន៍
បទ្ស្កម្ពជុាទទលួបានចណំលូជតិ
កន្លះពាន់លានដលុា្លារអាមរ្កិពីអាជវី-
កម្មបច្្ចកវទិយ្ានងិឌជីថីលកាលពីឆា្នាំ
២០១៩។ន្ះបើយោងតាមរបាយ-

ការណ៍ថ្មីបំផុតពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍
អាសុី(ADB)ដល្ចញ្ផស្ាយកាល
ពីចុងខ្ឧសភា។
របាយការណ៍សមាហរណកម្មស្ដ្ឋ-

កចិ្ចអាសុីឆា្នាំ២០២១របស់ADBអពំី

«ការធ្វើឱ្យដំណើរការវ្ទិកាឌីជីថល
សម្ប់អាសីុ»បានបង្ហាញថាប្ក់-
ចំណូលឌីជីថលនៅកម្ពុជាកាលពីឆា្នាំ
២០១៩មានចនំនួសរបុ៤៧០លាន
ដលុា្លារ។បើគតិតាមវសិយ័ពាណជិ្ជកម្ម

អឡ្ចិត្នូកិមានចនំនួ២៧,៦ភាគ-
រយសវ្ាកម្មអឡ្ចិត្នូកិមាន៧,៨
ភាគរយបព្ន័្ធពត័ម៌ានឌជីថីល១០,២
ភាគរយបច្ចក្វទិយ្ាផស្ព្វផស្ាយពាណជិ្ជ-
កម្ម(AdTech)១២,៧ភាគរយការ-

ដឹកជញ្ជូន៣,៨ភាគរយនិងការធ្វើ-
ដំណើរអនឡាញ៣៧,៩ភាគរយ។
លោកYasuyukiSawadaបធ្ាន

ស្ដ្ឋវិទូជាន់ខ្ពស់របស់ADBបានឱ្យ
ដងឹក្នងុអឡំងុពល្សកិា្ខាសាលារបស់
ADBនងិកស្ងួសដ្្ឋកចិ្ចនងិហរិញ្ញ-
វត្ថុស្ដីពី«វ្ទិកាឌីជីថលនិងការស្ទុះ
ងើបឡើងវិញន្...ត ទៅ ទំព័រ ១០

ថ្ងៃអង្គារ ទី១៥ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ លៃខ ២៩៣១ / តម្លៃ  ១២០០    រៀល

ADB: វិស័យឌីជីថលបានបង្កើតចំណូលដល់ប្រទ្រស កម្ពជុា
ប្រមាណ ជិត  ៥០០ លាន ដុលា្លារ នៅ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៩

បណ្តាញ កុមារ និង យុវ -  
ជន ស្នើ ទៅ ក្រសួង និង 
ស្ថាប័ន៥ ឱ្រយ ជួយដល់  
កុមារ ចំណក ស្រកុ 

 យុទ្ធសស្រ្ត ការទូត   
ស្រដ្ឋកិច្ច រយៈព្រល 
៣ ឆ្នា ំរបស់ កម្ពជុា  នឹង 
ផ្តោត លើការ នំា ច្រញ

ធូ វិរៈ 

ភ្នពំៃញៈ សហពន័្ធស្វូអង្ករ-
កម្ពជុា(CRF)មានសទុដិ្ឋនិយិម
ថាការអនុវត្ត«យទុ្ធសាស្្តការ-
ទូតស្ដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពល្៣
ឆា្នាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹង
ជរំញុការនាំចញ្នងិពង្កីទ-ី
ផ្សារអន្តរជាតិ... ត ទៅ ទំព័រ ១០

វ៉ន ដា រា៉ា 

ភ្នំពៃញៈ  បណ្តាញកុមារនិង
យុវជនបានច្ញស្ចក្តីថ្ល្ង-
ការណ៍រួមមួយហើយបានដក់
ស្នើទៅក្សួងសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ
ចំនួន៥សូមឱ្យជួយរកដំណោះ-
ស្យដល់កុមារដ្លធ្វើចំណក-
ស្ុកតាមឪពុកមា្តាយរបស់ពួក-
គ្ដើម្បីឱ្យពួកគ្ទទួលបានការ-
សិក្សាដូចកុមារផ្ស្ងទៀតដ្រ។
បណ្តាញកុមារនិងយុវជនទំាង

ន្ះរួមមានបណ្តាញកុមារអ្នក-
តស៊ូមតិ(CAN)ក្ុមតំណង
យុវវ័យនិងយុវជន(AYRG)និង
សមាគមចលនា...តទៅទំព័រ  ២

មុំ គនា្ធា 

ភ្នំពៃញៈនៅត្ប៉ុនា្មានថ្ង្ទៀត
កម្ពជុានឹងសម្ចបានការចាក់-
វា៉ាកសំ់ាងបង្ការវរីសុកវូដី១៩បាន
រហូតដល់៣លាននាក់និងគ្ង

ចាក់ឱ្យបាន១០លាននាក់នៅ
ត្មឹខ្វចិ្ឆកិាឆា្នាំន្ះ។ដណំើរការ
យ៉ាងលឿនន្ការចាក់វា៉ាក់សំាង
ន្ះត្ូវបានមន្ត្ីអធិប្បាយថា៖
«កម្ពុជាជាប្ទ្សតូចត្មាន
ប្ះដូងធំក្នងុការជួយដល់ប្ជា-

ពលរដ្ឋ»។
នៅព្ឹកថ្ង្ទី១៤ខ្មិថុនា

ក្នុងជំនួបជាមួយនឹងលោក
Mart in Vávraឯកអគ្គរដ្ឋទូត
ន្សាធារណរដ្ឋឆ្កថ្មីប្ចំាព្ះ-
រាជាណចក្កម្ពជុាលោកនា-

យករដ្ឋមន្្តីហ៊ុនស្នក៏បាន
ប្ប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីន្ះថា
កម្ពជុាកំពុងត្ជំរុញការចាក់វា៉ាក់-
សំាងការពារជំងឺកូវីដ១៩ដល់
ប្ជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដ្លអាច
នឹងចាក់រហូតដល់១០លាន

នាក់នៅត្ឹមខ្វិច្ឆិកាខាងមុខ។
ទន្ទឹមនឹងន្ះលោកនាយក-

រដ្ឋមន្្តីបានសម្ចចលូដកឹនាំ
គណៈកម្មការជាតបិ្យទុ្ធនឹងជងំឺ
កូវដី១៩ដោយផ្ទាល់ដល្មាន
ឧបនាយករដ្ឋមន្្តី...តទៅទំព័រ  ៦ 

 កម្ព ុជា គ្រង ចាក់ វ៉ាក់ សំងបង្ការវីរុស  កូវីដ ១៩ ឱ្រយបាន១០លាន នាក់ នៅ ត្រមឹ ខ្រ វិច្ឆកិា 

ក្រុមល្ខោនបាសាក់ ប ន្តឆន្ទៈរក្សា 
សិល្បៈទោះ បី  កូវីដធ្វើឱ្យ    ប៉ះ ជីវភាព

សូមអានទំព័រ 

១៣ជីវិត កម្សាន្ត

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំៃញៈនាយកដ្ឋានព័ត៌មាន
កស្ងួការពារជាតិបានឱយ្ដងឹ
ថាសិកា្ខាកាមយោធាកម្ពុជាចំនួន
៧របូបានបញ្ចប់ការសកិស្ាថា្នាក់
បច្ច្កទ្សSpecialist de-
greeដោយជោគជ័យពីវិទ្យា-
សា្ថានវិស្វកម្មកំាភ្លើងធំនិងកំាជួ្ច
នាទកី្ងុផ្នហស្ាន្សហពន័្ធ
រុស្សុី។
ទំព័រហ្វ្សបុ៊ករបស់ក្សួង

ការពារជាតិបានឱ្យដឹងនៅ
ថ្ង្ទី១៣មិថុនាថាសិកា្ខាកាម
យោធាកម្ពុជា...តទៅទំព័រ  ៤

យោធាកម្ពជុា ៧ រូប បាន 
 បញ្ចប់ ការ សិក្រសា   ពី 
វិទ្រយា ស្ថាន វិស្វ កម្ម កំា - 
ភ្លើង ធំ និង កំាជ្រចួ  រុស្រសីុ

សិក្ខាកម យោធាកម្ពជុា ដៃល បាន បញ្ចប់ ករ សិកៃសា ថ្នាក់ បច្ចៃកទៃស (specialist degree)ពីវិទៃយានស្ថាន វិស្វកម្ម កំភ្លើងធំនិង កំជៃចួ នៅរុសៃសីុ។ រូបក្សួងព័ត៌មាន



តពទីពំរ័១...កុមារ និង យុវ ជន-  
កម្ពជុា ដើម្បី សិទ្ធ ិកុមារ (CCY M - 
CR) ដោយ ទទលួបាន ការគាទំ ្
ព ីបណ្ដា អង្គការ នានា ធ្វើ  ការងារ 
ផ្ន្ក កុមារ មួយ ចំនួន ទៀត។ 

យុវតី ហួ បុបា្ផា ប្ធាន កុ្មគំា ទ្ 
កុមារ  និង យុវជន  ន្ បណ្ដាញ ដ្ ល 
ដឹកនំា ដោយ កុមារ  និង យុវជន ន្ះ 
បាន ថ្ល្ងប្ប់ ភ្នំព្ញ ប៉ុស្ដិ៍ នៅ 
ថ្ង្    ទី ១៣  ខ្ មិថុនា  ថា ស្ច ក្ដី - 
ថ្ល្ងការណ៍ រួម ន្ះ បាន ដាក់ ទៅ 
កាន ់កស្ងួ នងិ ស្ថាបន័ ពាកព់ន័្ធ 
ចំនួន៥ កាលពី ថ្ងទី្១១ ខ្មិ ថុ នា  
ក្នងុនោះ រួមមានក្សួង អប់រំ យុវ  - 
ជន និង កឡីា ក្សងួ ការងារ ន ិង 
បណ្ដុះបណ្ដាល វិជា្ជាជីវៈ ក្សួង 
មហា ផ្ទ ្ក្សួងសុខាភិបាល និ ង  
កុ្មបឹ្ក្សា ជាតិ កម្ពជុា ដើម្បី កុមា រ ។ 

បុបា្ផា បានឱ្យដឹងថា ៖«ពួក យើ ង 
រំពឹងថា  នឹង ទទួលបាន ការ ឆ្លើ យ - 
តប ជា វិជ្ជមាន  ពី រាជ រដា្ឋាភិបាល  
ក៏ ដូចជា បណ្ដា ក្សួងស្ថាប័ន ដ្  ល 
ពាក់ព័ន្ធ ដោយសរត្ ក្នងុ ស្ច - 
ក្ដថី្លង្ការណ៍ ន្ះកុមារ និង យុវ ជ ន 
បានលើកឡើង ព ីបញ្ហា  នងិ ផល- 
លំបា ក របស់ ពួកគ្ នៅទីន្ះ» ។

តំណង បណ្ដាញ កុមារ និង យុវ -  
ជន រូបន្ះ បញ្ជាក់ថា តាមរយៈ 
ស្ចក្ដីថ្ល្ងការណ៍ រួម ន្ះ  បាន 
ផ្ដោត សំខាន់ លើ ការសិក្សា អប់រំ 

របស់ កុមារ និង យុវជន ដ្ល ធ្វើ 
ចំណកស្ុក តាម ឪពុកមា្ដោយ។ 

យ វុត ីរូបន្ះ បន្ដថា៖« បើសិន- 
ជា   គា្មាន ការឆ្លើយតប ពី បណ្ដា ក្សួ ង 
និង ស្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ លើ ស្ចក្ដី - 
ថ្ល្ងការណ៍ រួម ន្ះ យើង នឹងធ្វើ 
ស្ចក្ដីថ្ល្ងការណ៍ រួម១ទៀត 
ដ្លមាន បញ្ចលូ ការ ថ្លង្ ការ ណ៍-  
រួម ពី កុមារ ដ្ល កំពុង ធ្វើ ចំណ ក - 
សុ្ក នៅ ប្ទ្ស ថ្ នាព្ល ខា ង   
មុខ បន្ថ្ម ទៀត »។

ស្ចក្តីថ្ល្ងការណ៍ រួម បាន ឱ្យ 
ដងឹថា កាលព ីថ្ងទ្២ី០ នងិ២ ១ 
ខ្មីនា ឆ្នា២ំ០២១ ប ណ្ដាញ ដ្  ល 
ដឹកនំា ដោយ កុមារ និង យុវជនរួ ម - 
ទំាង កុមារ តំណង អង្គការ បនា្ទា យ- 
សី្  ខ្ត្តសៀមរាប និង ខ្ត្ត បាត់ - 
ដំបង បានធ្វើការ រួមគា្នា បង្កើត បា ន 
ជា វ្ទិកា កុមារ និង យុវជន ថា្នាក់ - 
ក្ ម ជាតិ នៅក្នងុ ខ្ត្ត បាត់ ដំប ង 
និង ខ្ត្ត សៀមរាបស្តពីី ការ ចំណ  ក- 
ស្កុ របស ់កមុារ តាម ឪពកុមា្តាយ 
និង ផលប៉ះពាល់ ពី ការធ្វើ ចំណ ក - 
ស្ុក មកលើ កុមារ។ 

វទ្កិា ន្ះ បាន ពភិាកស្ា ស្វង្- 
យល់ ពី ស្ថានភាព ជាក់ស្តង្ បញ្ហា  
ប្ឈមតមូ្វការ ចំាបាច់ដំណោះ  - 
សយ្ នងិ អនសុសន ៍សមប្ ់
ដោះស្យ បញ្ហា ដ្ល រង ផល - 
ប៉ះពាល់ ពី ការធ្វើ ចំណកស្ុក 

នងិ កមុារ ចណំកស្កុ  បាននងិ 
កំពុង ជួបប្ទះ ក្នុងស្ថានភាព ដ៏ 
លំបា ក ន្ អំឡុងព្ល រីក រាលដា  ល 
ន្ ជំងឺ  កូ វីដ១៩។ ស្ចក្ដ ីថ្លង្ កា - 
រណប៍ញ្ជា កថ់ា៖ « ដោ យ ផ្អក្លើ 
ការពិភាក្សា ក្នុង វ្ទិកាយើង បាន 
រកឃើញថា កុមា រ  មួយចំនួន បាន 
ជួបប្ទះ នូវ បញ្ហា  ជាច្ើន ទាក់ - 
ទង ទៅនឹង ការ ទទួ ល បាន ការអប់រំ 
បរិបទ ន្ ការ រស់ នៅ និង ការ ទទួ ល - 
បាន  ស្វា ស ធា  រណៈ ជាដើម »។ 

កមុារ នងិ យុវជន បានបងា្ហាញ 
ពី កង្វល់ ថា  បញ្ហា ប្ឈម ទំាង នោះ 
បាន ជះ ឥ ទិ្ធ ទៅលើ សិ ទិ្ធ ទទួល - 
បាន ការអប់រំ ស្នើ គា្នា និងសិទ្ធិ 
ទទួលបាន ការអភិវឌ្ឍ ចំណ្ះ ដឹ ង 
និង ការអភិវឌ្ឍ អាកប្បកិរិយា រប ស់ 
កុមារ រួមជាមួយ ការគោរព ខ្លនួ ឯ ង 
សីលធម៌ ការ យល់ ដឹង ពី សង្គម 

ការចលូរមួ សកម្មភាព នានា និង 
ការ រស់នៅ ប្ចាំថ្ង្។ 

កព្នី្ះ កមុារ ទំាងអសប់ា ន 
បងា្ហាញ នូវ បំណងប្ថា្នា ដើម្បី បា ន  
បញ្ច្ញ នូវ សំឡ្ង របស់ ពួកគ្ 
ទៅកាន់ អ្នកពាក់ព័ន្ធ  និង រាជ រដា្ឋា  - 
ភិបាល ឱ្យមាន ការយក ចិត្ត ទុក - 
ដាក ់ និង ពងឹ្ង ការអនុវត្ត ច្បាប់  
ជាពិស្ស គោលនយោបាយ 
គំាពារ សង្គម ជយួ ដល់ កមុារ  និង 
យុវជន ដ្ល រង ផលប៉ះពាល់ ពី 
ការធ្វើ ចំណកស្ុក   ក្នុង អំឡុង- 
ព្  ល ន្ ការរីក រាលដាល ន្ ជំងឺ 
កូ វីដ១៩។ បណ្ដា ញ  ទាំង ន្ះ 
បាន ស្នើ សុំ ដល់ ក្សួង ពាក់ព័ន្ធ 
នា នា សូម    ឱ្យ ក្លម្អ ប្ព័ន្ធ អប់រំ 
សមប្ ់កមុារ នងិ យវុជន ដោយ 
សមួ្ល ដល់ ការចុះឈ្មាះការ ផ្ទរ្  
ពី តំបន់ ១ទៅ តំបន់ ១ ទៀត និង 

ការបង្កើតឱ្យមាន កម្មវិធី អប់រំ 
ក ្បព័្ន្ធ ដូចជា ការអប់រ ំភាស 
ខ្ម្រ ថ្ និង ការអប់រំ ចំណ្ះដឹង- 
ទូទៅ  នៅតាម សហគមន៍ ដ្ល 
មា នការ ចំណកសុ្កជា ពិស្ ស  
គឺ នៅ តំបន់ ព្ំដ្ន កម្ពុ ជា  - ថ្។

ចំណ្កក្សួង អប់រំ  គួរ ធានា 
យា៉ាងណ  ឱ្យ សលារៀន ទំាង អ ស់  
ផ្តល់នូវ ព័ត៌មាន បច្ចប្ុបន្នភាព យា៉ា ង   
ស ុក្តឹអពីំ នីតិវធីិ និង លក្ខខណ្ឌ 
សម្ប់ ចុះឈ្មាះ សិស្ស(សំបុ ត -្ 
កំណើត លិខិត បញ្ជាក់ពី ការផ្ទ្រ  
ស លារៀន និង ឯកសរ ពាក់ព័ន្ធ 
ផ្ស្ងទៀត)ដល់ គួ្សរ ចំណ ក  - 
ស្ុក។ ក្សួង អប់រំ គួរ បន្ត ប្ើ -  
ប្ស់ គោល វិធី ដ្លមាន ភាព ប ត់  - 
ប្ន និង បន្ត ជួយ សមួ្ល ជា - 
ពិស  ្ស ដើម្ប ីឱ្យ សលារៀន អាច 
ចុះឈ្មាះ កុមារ ចំណកសុ្ក បា ន ។ 
បើតាម ស្ចក្ដីថ្ល្ងការ ណ៍។

លោក រស ់ស ុវាចា អ្នក  នាពំា កយ្ 
ក្សួង អប់រំ  ថ្ល្ង  នៅ ថ្ង្ ទី១៣ 
មថិនុា  ថា ក្សងួ អបរ់ ំស្វា គមន ៍
និង ថ្ល្ងអំណរគុណ ចំពោះ កិច្ច - 
សហការ វិជ្ជមាន  ពី សំណក់ 
ក្សួង-ស្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ ដ្គូ- 
អភិ វឌ្ឍន៍ អង្គការ សង្គម សីុវិល និ ង 
វិស័យ ឯកជនក្នងុការ ចូល រួម  លើ ក- 
កម្ពស់ គុណភាព អប់រំ  សម្  ប់ 
អ្នកសិក្សា មុន  និង ក្នងុ បរិបទ កូ វីដ 
១៩ ដ្ល ត្ូវការ ការចូលរួម ពី 
គ្ប់ តួអង្គ ពាក់ព័ន្ធរួមទំាង សិស្ស -  

និស្សិត មាតាបិតា និង អាជា្ញាធរ 
មូលដា្ឋាន។ លោក ថ្ល្ងថា៖«នៅ 
ចំពោះ មុខ ន្ះ គប់្ភាគី ពាក់ព័ន្ធ 
តូ្វ បន្ត អនុវត្តវិធាន ការ ៣ ការ - 
ពារ ៣កំុ និង ដើរតួនាទី ជា ធ្លងុ ១ 
ក្នុងការ ចូលរួម បន្ត ជំរុញ គុណ - 
ភាព បង្ៀន និង រៀន ពី ចមា្ងាយ 
និង  អន ឡាញ និង លើកកម្ពស់ 
យន្តការ លើក ទឹកចិត្ត អ្នកសិក្សា 
ឱ្យ បន្ត ការសក្ិសា សប្ នឹង គន្លង- 
ជីវិ ត  ថ្មី ក្នុង វិស័យ អប់រំ»។

លោកស្ីញ្ ប សុភាព អគ្គ - 
ល្ខាធិការ  ន្ អគ្គ ល្ខា ធិការ - 
ដា្ឋាន ក្មុ ប្កឹស្ា ជាត ិកម្ពជុា ដើមប្ ី
កុមារ  (ក.ជ.ក) បាន ស្វា គម ន៍ 
ចំពោះ ស្ចក្ដ ីថ្ល ្ងការណ៍ ន្ះ ហើ យ 
បាន និង កំពុង ពិនិត្យ ដើម្បី ឆ្លើយ - 
តប ឬ បន្ត គំាទ្ តាមរបៀប ណ ខ្លះ  ។ 

លោកស្ី ថ្ល្ងថា៖« រាជរដា្ឋា - 
ភិបាល  និង កស្ងួពាក់ព័ន្ធ មាន 
គោលនយោបាយ គ្ប់គ្ន់ ក្នងុ - 
ការ អនុវត្ដ កិច្ច គំាពារ កុមារ ចំណ ក - 
ស្ុក ទាំង ការ ចំណកស្ុក ឆ្លង 
ប្ទ្ស  និង មិន ឆ្លង ប្ទ្ស ។ 
ស្ចក្ដថី្លង្ការណ៍ ខ្លះ វា ជា ចំណ្  ក  
មួយ ដ្ល យើង ត្ងត្ ចូលរួម 
និង លើក ទឹក ចិ ត្ដ ជា និច្ច។ យើង 
មិនអាច បដិស្ធ បា ន ទ្  បើវា 
សមស្បបុ៉ន្ដ ្ស្ចក្ដ ីថ្លង្ ការ ណ៍  
ខ្លះ ដាក់ មក បងា្ហា ញ ថា យើង អត់ 
បានធ្វើ អ្វ ីសោះ ដូច្នះ្ ខ្ញុ ំសូម ពិនិ ត្យ 
មើល ការងារ ន្ះ សិន»៕
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បណ្តាញកុមារនិងយុវជនស្នើទៅ...

ឃុតសុភចរិយា

កណ្តាលៈ នៅពល្ ន្ះកមា្លាងំ 
បញ្ជាការ កងឯកភាព ខត្្ត កណ្ដាល  
កពំងុ បន្ត ឃ្លាមំើល  នងិហាម ឃត ់  
ជាដាច់ ខាត ការចូល ឈប់ សំចត 
របស ់ក្មុ នគិម ជនជាត ិវៀតណម  
រស់ នៅ លើ ទូក  ផ្ទះ បណ្ដ្ត ទឹក  
នងិ ប ្ចញិ្ចមឹ ត្ ី ដល្ កពំងុ ចលត័ 
ចញ្ព ីផ្ទ ្ទន្ល ្ន ្ភមូ ិសស្ត ្រាជ-
ធានី ភ្នំព្ញ  ក្យពី អាជា្ញាធរ 
រាជធានី បានចាត់ វិធានការ ក្ដោ 
តាម  ច្បាប់ រដ្ឋបាល  ដើម្បី លុប-
បំបាត់  និង រំដោះ ទន្ល្ ពី សំណង់ 
មិន រៀបរយ ទាំង នោះ។

លោក គង ់សោភណ័្ឌ  អភបិាល 
ខត្្ត កណ្ដាល  បានណនំ្ា ដល់ គប្ ់  
គណៈបញ្ជាការ ឯកភាព ក្ុង - 
ស្ុក ទាំងអស់ ក្ម រដ្ឋបាល 

ខ្ត្ត កណ្ដាល  ដ្ល មាន ទីតាំង 
ស្ថិតនៅ តាម ដង ទន្ល្  ត្ូវ ឃ្លាំ-
មើល ជាប្ចាំ  និង ហាមឃត់ 
ជាដាច់ ខាត ការចូល ឈប់ សំចត 
របស់ អ្នករស់ នៅ សំណង ់មនិ រៀប- 
រយ លើ ទូក  ផ្ទះ បណ្ដ្តទឹក  និង  
ប្ ចិញ្ចឹម ត្ី  ដ្ល កំពុង ចល័ត 
ច្ញមក ពី រាជ ធានី ភ្នំព្ញ។

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖«នៅ ព្ល 
ន្ះ  រដ្ឋបាល ខ្ត្ត កណ្ដាល យើង 
នៅ មិនទាន់ មាន ផ្នការ រុះរី  ឬ 
ចលត័ សណំង ់មនិ រៀបរយ លើ ទកូ  
ផ្ទះ បណ្ដត្ ទកឹ  នងិ ប ្ចញិ្ចមឹ ត្ ីព ី
ផ្ទ្ ទន្ល្ ទ្។ ប៉ុន្ត្ យើង ក៏មិន 
អនញុ្ញាត ឱយ្អ្នក ដល្ កពំងុ ចលត័ 
ចញ្ព ីផ្ទ ្ទន្ល ្ក្នងុ ភមូ ិសស្ត ្រាជ- 
ធាន ីភ្នពំញ្  មក ចលូ សចំត នៅ លើ 
ផ្ទ ្ទន្ល ្ន ្ភមូសិស្ត ្ខត្្ត កណ្ដាល   
របស់ យើង ខ្ញុំ នោះ ដ្រ» ។

ក្នងុ រយៈពល្ ២ថ្ង ្កន្លង មក ន្ះ  
ជាពសិស្  នៅ ថ្ងទ្ ី១៣  ខម្ថិនុា   
សំណង់ មិន រៀបរយ លើ ទូក  ផ្ទះ- 
បណ្ដត្ ទកឹ  នងិ ប ្ចញិ្ចមឹ ត្ ីរបស ់
និគម ជនជាតិ វៀតណម សរុប 
ជាង ១០០  បាន ចល័ត ច្ញ ពី 
ភមូ ិសស្ត ្ ខណ្ឌ ចប្ារ អពំៅ  ខណ្ឌ- 
ជ្យ ចងា្វារ  ខណ្ឌ ដូនព្ញ  ន្ 
រាជធានី ភ្នំព្ញ ឆ្ពោះ ទៅកាន់ 
តំបន់ ក្អម សំណ  ដោយ ឆ្លងកាត់ 
ស្កុ កៀនស្វាយ  នងិ ស្កុ លា្វាឯម  
ន្ ខ្ត្ត កណ្ដាល។ ន្ះ បើ តាម- 
ការអះអាង របស់ លោក ហ្ង 
សុផល  អធិការ ស្ុក លា្វាឯម  
កាលពី ថ្ង្ទី ១៤  ខ្មិថុនា។

លោក ថ្ល្ងថា ៖«ពួកគ្ [មា្ចាស់ 
ផ្ទះ បណ្ដ្តទឹក  និង ប្ ចិញ្ចឹម ត្ី]  
មយួចនំនួ បាន ពយ្ាយាម ចលូ ឈប-់   
សំចត នៅ ចំណុចពយ កោះ ទឹក- 
ឃ្លាំង ន្ ភូមិសស្ត្ ស្ុក កៀន-
ស្វាយ  និង ស្ុក លា្វាឯម។ ប៉ុន្ត្ 
កមា្លាងំ សមត្ថកចិ្ច ចម្ុះ របស ់យើង 
មិន អនុញ្ញាត ឡើយ  ហើយ បាន- 
ជំរុញ ឱ្យ ពួកគ្ បន្ត ដំណើរ តាម ខ្ស្- 
ទឹក  ទៅកាន់ តំបន់ ក្អម សំណ»។

អភបិាល ស្កុ កៀនស្វាយ  លោក  
អ៊ូ ឈាង  ប្ប់ ភ្នំព្ញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  
នៅព្ល ន្ះ  លោក កំពុង ដឹក នាំ 
កមា្លាងំ បញ្ជាការ ឯកភាព ស្កុ ចុះ-  
ត្ួត ពិនិត្យ តាម ដង ទន្ល្  ដើម្បី 

ការពារ ការលួច ឆ្មក់ ចូល សំចត 
ដោយ ខុស ច្បាប់ នូវ សំណង់ មិន 
រៀប រយ លើ ទូក  ផ្ទះ បណ្ដ្ត ទឹក  
និង ប្ ចិញ្ចឹម ត្ី របស់ និគម ជន- 
ជាត ិវៀតណម  ដល្ កពំងុ ចលត័ 
ច្ញពី ផ្ទ្ ទន្ល្ ន្ ភូមិ សស្ត្ 
រាជធានី ភ្នំព្ញ។

លោក ថ្លង្ថា ៖«យើង អនញុ្ញាត 
ឱ្យ ឆ្លង កាត់  ប៉ុន្ត្ មិន អនុញ្ញាត ឱ្យ 
ចលូ ឈប ់សចំត នោះ ទ។្ កមា្លាងំ 
យើង កពំងុ បន្ត តាម ឃ្លា ំមើល  នងិ 
កៀង ពកួគ្ មនិឱយ្ ចលូ អប្ ច្ងំ-  
ទន្ល្ ឡើយ  ហើយ នៅ ព្ល ន្ះ  
ពួក គ្ ភាគច្ើន បាន ចាក ផុត ពី តំ- 
បន់ គ្ប់ គ្ង របស់ យើង ខ្ញុំ ហើយ» ។

ជាមយួ គា្នាន្ះ  លោកឱយ្ដងឹ ដរ្ 
ថា ក្នងុ ភមូសិស្ត ្ស្កុ កៀន ស្វាយ  
កម៏ាន សណំង ់មនិ រៀបរយ លើ ទកូ  
ផ្ទះ បណ្ដ្ត ទឹក  និង ប្ ចិញ្ចឹម ត្ី 
របស ់ វៀតណម ជាច្ើន ផង ដរ្។ 
ប៉នុ្ត ្លោក នៅ មនិទាន ់ទទលួ បាន   
គោលការណ ៍ព ីរដ្ឋបាល ខត្្ត ឱយ្រុះរ ី 
ឬ តម្ូវ ឱ្យ ចល័ត ច្ញ នោះ  ទ្។

គិត ត្ឹម ថ្ង្ទី១៤  មិថុនា  ឆ្នាំ 
២០២១  សណំង ់មនិ រៀបរយ លើ 
ទកូ  ផ្ទះ បណ្ដត្ ទកឹ  នងិ ប្ ចញិ្ចមឹ- 
ត្ ី បម្ាណ ជាង ៨០ ភាគ រយ  បាន-  
រុះរី ដោយ ស្ម័គ្ចិត្ត និង ចល័ត   
ចញ្ ព ីផ្ទ ្ទន្ល ្ន ្ភមូ ិសស្ត ្រាជ- 
ធានី ភ្នំព្ញ។ នៅ សល់ ប្មាណ 

ជាង ១០ភាគ រយ ទៀត  ត្ូវបាន- 
រដ្ឋបាល រាជធាន ីភ្នពំញ្  ចុះ ណ-្ 
នាំ ឱ្យ ធ្វើ កិច្ច សន្យា  ដោយ ទុក 
រយៈព្ល ចនោ្លាះ ពី ៣ ទៅ ៥ថ្ង្ 
បន្ថម្ ទៀត  អាស្យ័ លើ ទហំ ំ នងិ 
បភ្ទ្ ន ្សណំង ់ផ្ទះ បណ្ដត្ ទកឹ  
និង ប្ ចិញ្ចឹម ត្ី ដ្ល នៅ ស្ស- 
សល ់ទាងំ នោះ។ ន្ះ បើ តាម  មន្ត្ ី
មូលដា្ឋាន ដ្ល បានចូល រួម ក្នុង 
ប្តិបត្តិការ រំដោះ ទន្ល្ របស់ 
រដ្ឋបាល រាជធានី ភ្នំព្ញ។

កាលពី ថ្ង្ទី២  មិថុនា  ឆ្នាំ 
២០២១  រដ្ឋបាល រាជធាន ីភ្នពំញ្ 
បាន ចញ្ សច្ក្ត ីជនូដណំងឹ មយួ  
តម្ូវឱ្យ មាន ការរុះរី  ឬ ចល័ត 
ច្ញ ជាបនា្ទាន់  នូវ ប្ ចិញ្ចឹម ត្ី  
ផ្ទះ បណ្ដ្ត ទឹក  ផ្ទះ ទូក តូចៗ  និង 
សំណង់ មិន រៀបរយ លើ ផ្ទ្ ទន្ល្  
នៅ ភូមិ សស្ត្ រាជធានី ភ្នំព្ញ។ 
អាជា្ញាធរ អះអាង ថា  ប្ ចិញ្ចឹម ត្ី  
ផ្ទះ បណ្ដ្ត ទឹក  ផ្ទះ ទូក តូចៗ  និង 
សំណង់ អនាធិបត្យ្យ ទាំង នោះ  
បង្កឱយ្ ប៉ះពាល ់ដល ់សណ្ដាប ់ធា្នាប ់ 
ផ្លូវ នាវា ចរណ៍  ប្ព័ន្ធ អ្កូឡូសុី  
ចរន្ត ទឹក ហូរ  គោក រាក់។ ពិស្ស 
ការប្ើប្ស់ ចំណី សម្ប់ ចិញ្ចឹម - 
ត្ី  និង ការបញ្ច្ញ កាក សំណល់  
ការបនោ្ទាបង់  ធ្វើឱ្យ ខូចខាត យា៉ាង 
ធ្ងន់ធ្ងរ ដល់ ជីវចម្ុះ ក្នុង ទឹក  ខូច- 
គណុភាព ទកឹ  បពំលុ បរសិ្ថាន  នងិ 

ប៉ះពាល់ ដល់ សោភណភាព រាជ-
ធានី ភ្នំព្ញ  ព្មទាំង ប៉ះពាល់ 
ដល់ សុខភាព ពលរដ្ឋ ដ្ល ប្ើ-
ប្ស់ ទឹក នោះ ផង ដ្រ។

សច្ក្ត ីជនូដណំងឹ របស ់រដ្ឋបាល   
រាជធានី ភ្នំព្ញ  ទុក រយៈ ព្ល 
១សបា្ដោហ៍  ដើម្បី ឱ្យ អ្នករស់ នៅ 
រុះរី ដោយ ស្ម័គ្ ចិត្ត។ ប៉ុន្ត្ បាន- 
ព្មាន ចាត់ វិធានការ រដ្ឋបាល 
ដោយ ពុំទទួល ខុសត្ូវ រាល់ ការ-
ខូច ខាត  ឬ ការបាត់ បង់ ណមួយ 
ឡើយ  ក្នុង ករណី មិន អនុវត្ត តាម- 
សច្ក្ដ ីជនូ ដណំងឹ ន្ះ។ ស្ចក្ត-ី 
ជូន ដំណឹង បញ្ជាក់ ថា «ក្នុង ករណី 
រងឹរសូ  អាជា្ញាធរ មលូដា្ឋាន  នងិ មន្ត្ ី
ជនំាញ នងឹ កសង សណំុរំឿង បញ ្នូ   
ទៅ តុលាការ តាម ផ្លូវ ច្បាប់» ។

ចំណត់ការ របស់ រដ្ឋបាល រាជ-
ធានី ភ្នំព្ញ  បាន ទទួល ការគាំទ្ 
យា៉ាង ទលូ ំទលូាយ ព ីបជ្ាពលរដ្ឋ 
ខ្មរ្   នងិ គប្ ់ននិា្នាការ នយោបាយ ។ 
ទន្ទឹម នឹង នោះ  ប្ជាពល រដ្ឋ ខ្ម្រ 
ជំរុញ ឱ្យ អាជា្ញាធរ រាជធានី ភ្នំព្ញ 
អនុវត្ត ឱ្យបាន មុឺងមា៉ាត់  និង មាន 
ប្សិទ្ធភាព បំផុត  ដោយ មិនគួរ 
អនញុ្ញាត ឱយ្ មាន ការតាងំ ទលីនំៅ 
ដោយ ខុស ច្បាប់ យា៉ាង អនាធិប-
ត្យ្យ   តាម ដង ទន្ល ្ក្នងុ ភូមិ សស្ត ្ 
រាជធាន ីភ្នពំញ្  ដល្ជា ប្ះដងូ ន ្  
ប្ទ្ស កម្ពុជា តទៅ ទៀត ទ្៕

កុមារតូចៗ ធ្វើចំណកស្រកុតាមមា្តាយឪពុកពួកគ្រទៅថ្រ។រូប នគរបាល 

ផ្ទះបណ្ដ្រតទឹកត្រវូបានឃើញនៅស្រកុកៀនស្វាយថ្ង្រទី១៤មិថុនា។រូប រង្សី

អាជ្ញាធរខេត្តកណ្តាលកំពុងឃ្លាមំើលការបំផ្លាស់ទីតាមទឹករបស់ជនជតិវៀតណមនិងហាមចូលចត
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គណៈកម្មាធិការអចិន្រៃ្តយ៍រដ្ឋសភាពិនិត្រៃយ
ជ្រៃើសរើសប្រៃក្ខជនប្រៃធានគជបថ្មីថ្ង្រៃន្រៃះ

ឡាយ សា មាន 

ភ្នពំេញៈគណៈកម្មាធិការ អចិ  - 
នៃ្ត យ៍ នៃ រដ្ឋសភានឹង បើក កិច្ច - 
បៃជំុ នៅថ្ងៃ នៃះដើមៃបី ពិនិតៃយ ជៃើ ស- 
រើស បៃក្ខជន  ១រូបក្នងុ ចំណោ  ម 
២រូប ដៃល បាន ឈរ ឈ្មាះ ជា 
បៃធាន គណៈ កម្មា ធិការ  ជាតិ 
រៀប ច ំការបោះឆ្នាត (គ.ជ.ប) 
ថ្មី ជំនួស លោក សុិ ក ប៊ុន ហុក 
ដៃល បាន លា លៃង ។

អគ្គ លៃខា ធិការ និង ជា អ្នក - 
នាំពាកៃយ រដ្ឋសភា លោក ឡៃង 
ប៉ៃងឡងុ បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ នៅ 
ថ្ងៃទី១៤ ខៃមិថុនាថា  គណៈ -  
កម្មាធិការ អចិនៃ ្ត យ៍  នឹង បើក 
កចិ្ចបៃជុ ំនៅ ថ្ងៃទ ី១៥  ខៃ មថិនុា  
នៃះតាម រយៈ វើដៃអូ កៃ ម  អធិប- 
តីភាព លោកហៃង សំរិ ន  បៃ- 
ធាន  រដ្ឋ សភា នងិ សមជកិ ផៃសៃង 
ទៀត ដើមៃបី ពិនិតៃយ និង វា យ  តម្លៃ 
លើ បៃក្ខជន ដៃល បាន ឈរ- 
ឈ្មាះ ជា បៃធាន គជប ថ្មី។ 

លោក ថ្លៃងថា៖«យើង បើក 
កិច្ច បៃជុំ  ដើមៃបី អនុម័ត លើ បៃ ក្ខ - 
ភាព បៃធាន គជប បនា្ទាប់ មក 
យើង នងឹ បើ ក កចិ្ចបៃជុពំៃញអង្គ 
មួយទៀត ដើមៃបី បោះឆ្នាត ផ្តល់ 

សៃចក្តទុីកចិត្ត លើ បៃក្ខភាព» ។
យ៉ាងណាក៏ដោយ លោក មិន - 

ទាន់ បង្ហើប ឱៃយដឹង  ពីកាល  បរិច្ឆៃ ទ 
នៃ ការ  បៃកាស ឈ្មាះ បៃក្ខភាព 
បៃធាន គជប ថ្មី នៅឡើយ ទៃ 
ដោយ គៃន់ តៃ បញ្ជាក់ ថា បៃក្ខ - 
ជន ទាំង ២ រូប នោះ  ជា បុគ្គល  
សា ធា រណៈ។ លោកថា ៖«នៅ 
មន  នីតិវិធីចៃើនណាស់ទាល់ តៃ 
ស ភាពៃញ អង្គ បៃជុំ បោះ ឆ្នាត 
ទុក ចិត្តទើប យើងតៃង តាំ ង 
បញ្ចប ់យើង កពំងុ ធ្វើនតី ិវធិ ីបន្ត 
បនា្ទា បខ់ ំធ្វើ ឱៃយបាន ឆបម់និ ទា ន ់
អាច ជមៃប បាន ទៃ» ។ 

ទន្ទមឹ នៃះ ដៃរ អគ្គ លៃខា ធិកា រ-  
រង គ.ជ.ប លោក  សោម  សូរើដ  
បៃប ់ភ្ន ំពៃ ញ ប៉សុ្តិ៍ ថា តាម ចៃបាប ់
បនា្ទាប់ ពី បៃធាន ឬ អនុ បៃធាន 
គជ ប  លាលៃង ពី តំណៃងគណៈ  - 
កម្មា ធកិារ អចនិៃ្ត យ ៍នៃរដ្ឋ សភា 
គឺតៃូវ សមៃប សមៃួល ជាមួយ 
គណ បកៃស នយោបាយ ពាក់ ព័ន្ធ 
ដើមៃបី ពិនិតៃយ  និង ជៃើស រើស បៃក្ខ - 
ជន ចៃញ ព ីគណ បកៃស ដៃល គាត ់
លាលៃង ។ លោកថា ៖«បើតាម 
ចៃបាប់ ឯកឧត្តម សុិក ប៊ុនហុក 
លោក ជាបៃក្ខភាព មក ពីគណ- 
បកៃស ដៃល ...តទៅទំព័រ  ៨

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រៃីហុ៊នស្រៃនស្នើប្រៃទ្រៃសឆ្រៃក
ពង្រៃកីបន្ថ្រៃមលើកិច្ចសហប្រៃតិបត្តកិារជាមួយកម្ពជុា

រី សុចាន់

ភ្នពំេញៈ លោក នាយក រដ្ឋមន្តៃ ី 
ហ៊ុន សៃន  ស្នើ ឯកអគ្គរ ដ្ឋទូត 
សាធារ ណរដ្ឋ ឆៃក ថ្មី បៃចាំ កម្ពុជា 
ជំរុញ បន្ថៃម លើ កិច្ច សហ បៃតិ- 
បត្តកិារ វសិយ័ សៃដ្ឋកចិ្ច  ពាណជិ្ជ កម្ម  
វនិយិោគ  នងិ ការ អភវិឌៃឍ ធនធាន- 
មនុសៃស រវាង បៃទៃស ទាំង២។

ការស្នើ របស់ លោក ហ៊ុន  សៃន  
ធ្វើឡើង ក្នុង ជំនួបរវាង លោក  និង 
លោក Martin Vavra  ឯកអគ្គ- 
រដ្ឋទតូ វិសាមញ្ញ  នងិ ពៃញ សមត្ថ-
ភាព នៃ សាធារ ណរដ្ឋ ឆៃក ថ្ម ីបៃចា ំ
កម្ពុជា  នៅ វិមន សន្តិភាព  នា 
ថ្ងៃទី១៤  ខៃមិថុនា។

ហ្វៃស ប៊ុក លោក  ហ៊ុន  សៃន  
បញ្ជាក់  ពីមៃសិលមិញ ថា  លោក  
បានស្នើ ឱៃយ លោក  Martin Vavra  
យក ចិត្ត ទុកដក ់ទៅលើ ការជំរុញ 
សហ បៃតិ បត្តិការ  លើ វិស័យ 
សៃដ្ឋកិច្ច  ពាណិជ្ជកម្ម  វិនិយោគ  
និង ការអ ភិវឌៃឍ ធនធាន មនុសៃស។

បើ តាម ហ្វៃស ប៊ុក ដដៃល   ក្នុង 
ជនំបួ នោះ លោក  Martin Vavra  
បាន បៃប់ លោក  ហ៊ុន សៃន  ថា  
បៃសក កម្ម របស់ លោក មក  កម្ពជុា 

នា ពៃលនៃះ  គ ឺ ដើមៃប ីពងៃងឹ នងិ  ពងៃកី   
ទំនាក់ ទំនង បៃទៃស ទាំង ២  ឱៃយ 
កាន់ តៃ ធំធាត់ ឡើង បន្ថៃម ទៀត។

បៃភព បញ្ជាក់ ថា ៖« ឯកឧត្តម  
[Martin Vavra] បាន បន្ថៃម ទៀត  
ថា  សា ធារណរដ្ឋ ឆៃក  មន មនោ-
សញ្ចៃតនា ចំពោះ កម្ពុជា។ ឈរ 
លើ មូល ដ្ឋាន នៃះ  ឯកឧត្តម បាន- 
សនៃយា ចពំោះ សម្តៃច តៃ ជោ នាយក- 
រ ដ្ឋមន្តៃ ី[ហ៊នុ សៃន] ថា នងឹ បៃងឹ បៃង  
ដើមៃបី ជំរុញ កិច្ច សហ បៃតិ បត្តិការ 
លើ វិស័យ នយោបាយ  សៃដ្ឋកិច្ច  
វិស័យ ពាណិជ្ជកម្ម  និង វិស័យ- 
វនិយិោគ។ ជាមយួ គា្នា នោះ   ឯកឧត្តម  

ក៏បាន គោរព ជមៃបជូន សម្ដៃច 
តៃជោ ថា  សាធារ ណរដ្ឋ ឆៃក  នឹង 
ជួយ ដល់ កម្ពុជា  ជា ពិសៃស លើ 
ការអភិវឌៃឍ ធនធាន មនុសៃស»។

ហ្វៃស ប៊កុ ដដៃល បន្តថា  លោក  
ហ៊ុន សៃន  បាន ថ្លៃង អំណរគុណ 
ដល់ បៃជាជន  និង រដ្ឋាភិបាល នៃ 
សាធា រណរដ្ឋ ឆៃក ដៃល បាន ជយួ 
កម្ពុជា ពី អតីតកាល លើ វិស័យ 
នយោ បាយ  សៃដ្ឋកចិ្ច  នងិ សង្គម-
កិច្ច ។ លើស ពីនៃះ  ក៏បាន លុប បំ- 
ណលុ មយួ ចនំនួ ធ ំ ហើយ បណំលុ   
នៅ សល ់បាន យកមកជយួ កម្ពជុា 
វញិ  តាមរយៈ ការសាង សង ់សា លា-  

រៀននិង វិស័យ សង្គមកិច្ច ជាដើម ។
លោក ហ៊នុ សៃន   សា្វាគមន ៍ នងិ 

អបអរសាទរ ចពំោះ លោក   Mar-
tin Vavra  ដៃល តៃូវបាន តៃង- 
តាងំ ជាឯកអគ្គរដ្ឋ ទតូ វសិាមញ្ញ នងិ  
ពៃញ សមត្ថភាព បៃចាំ នៅ កម្ពុជា ។

លោក គនិ ភា  បៃធាន វទិៃយាសា្ថាន 
ទនំាកទ់នំង អន្តរជាត ិនៃ រាជ បណិ្ឌតៃយ- 
សភា កម្ពុជា  បៃប់ ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍  ពី 
មៃសលិមញិ ថា  ជា ធម្មតា  ជនំបួ  រវាង   
ថា្នាក ់ដកឹនា ំបៃទៃស កម្ពជុា  ជាមយួ 
មន្តៃី ទូត បរទៃស តៃងតៃ មន ការ- 
ជរំញុ ឱៃយ មន កចិ្ច សហបៃត ិបត្តកិារ 
លើ វសិយ័ នានា  ដចូជា ការ ផ្លាស ់ប្តរូ  
ពាណិជ្ជកម្ម  សៃដ្ឋកិច្ច  ឬ ទៃស- 
ចរណ៍ ជាដើម។ កន្លង មក ទំហំ 
ពាណិជ្ជកម្ម  រវាង កម្ពុជា  និង ឆៃក 
នៅ មន កមៃិត តិច តួច នៅ ឡើយ។

លោក ថ្លៃងថា ៖«គបៃបី យើង ឱៃយ មន   
ការជរំញុ បន្ថៃម ទៅលើ វសិយ័ ទាងំ- 
អស់ហ្នឹង ដើមៃបី ឱៃយ ទំនាក់ ទំនង វា 
កាន់ តៃ មន ភាព សុី ជមៃ  និង 
មន សារៈសំខាន់ ថៃម ទៀត»។ 

រដ្ឋាភបិាល ឆៃក  បាន រកៃសា  ទកុ  
បៃទៃស  កម្ពុជា  ក្នុង ចំណោម បៃ- 
ទៃស អាទ ិភាព ច ំននួ   ៦ សមៃប ់
ជា ដៃគូ អភិវឌៃឍន៍  ៕

លោកហុ៊ន សេន ជួប អគ្គរដ្ឋទូត  ឆេក លោកMartin Vavra ពីមេសិលមិញ នាវិមានសន្តភិាព។ រូប SPM

ធនាគារ អ អៃ ច បី៊ ( ខៃ ម បូ ឌា ) ម . ក 
បានដក់ ឱៃយ ដំណើរការ នូវ RHB 
REFLEX ដៃលជា សៃវាកម្ម អន ឡាញ 
មួយ ដៃល រួមបញ្ចូល នូវ មុខងារ គៃប់- 
គៃង សាច់បៃក់ និង ការទូទាត់ ក្នុង 
បៃពន័្ធ សៃវាកម្ម អន ឡាញ តៃមយួ ដៃល 
អនុញ្ញាត ឱៃយ អតិថិជន បៃើបៃស់ សៃវា-
កម្ម ធនាគារ តាម បៃព័ន្ធ អុីន ធឺ ណិត  
និង តាម កម្មវិធី ទូរស័ព្ទដៃ បាន គៃប់-
ពៃលវៃលា និងគៃប់ ទីកន្លៃង ។ 

 លោក សុខ ឡៃង ដៃលជា នាយក 
នៃ នាយកដ្ឋាន ធនាគារ សមៃប់ អាជីវ-
កម្ម នៃ ធនាគារ អ អៃ ច ប៊ ី( ខៃ ម ប ូឌា) 
ម . ក បាន លើកឡើងថា ៖«ការដក់ ឱៃយ 
ដំណើរ ការ RHB REFLEX គឺ 
សៃបតាម គោលដៅ យុទ្ធសាស្តៃ ឌីជី-
ថល របស់ ធនាគារ ដើមៃបី ឆ្លើយ តប 
ទៅនឹង កំណើន នៃ តមៃូវការ របស់ 
អតិថិជន អាជីវកម្ម ខា្នាតតូច និង មធៃយម 
ពាណិជ្ជកម្ម និងសាជីវកម្ម ដោយ 
ផ្តល់ជូន បទពិសោធនៃ ការបៃើបៃស់ 
សៃវាកម្ម ធនាគារ ដ៏ រលូន និង ងាយ-
សៃលួ នៅក្នងុ បៃពន័្ធ អន ឡាញ តៃមយួ 
ដៃល បៃកបដោយ សុវត្ថិភាព ។ ជាពិ- 
សៃស RHB REFLEX ផ្តល់ជូន 
អតិថិជន នូវ ភាពបត់បៃន ក្នុងការ គៃប់-
គៃង អាជីវកម្ម សៃបតាម គន្លង នៃ ការ-
រស់នៅ តាម បរិបទ ថ្មី នៅក្នុង កាលៈ- 

ទៃសៈ  នៃ ការ រាតតៃបាត សកល  នៃ ជំងឺ     
កូ វើដ ១៩ នៃះ ។ 

 ជាមួយ RHB REFLEX អតិថិជន 
អាច គៃប់គៃង សា្ថានភាព ហិរញ្ញវត្ថុ 
តាមរយៈ មុខងារ គៃប់គៃង ព័ត៌មន 
ដោយ អតិថិជន អាច ចូល ទៅ តៃួតពិ-
និតៃយ  សមតុលៃយ គណនី របាយការណ៍ 
គណនី បៃវត្តិ នៃ បៃតិបត្តិការ និង 
សា្ថានភាព ជាក់ស្តៃង នៃបៃតិបត្តិ ការ-
ទូទាត់ ។ លើសពីនៃះទៅទៀត អតិថិ - 
ជន ក៏ អាច គៃប់គៃង ការទូទាត់ សមៃប់ 
អាជីវកម្ម  តាមរយៈ ការទូទាត់ មួយ 
បៃតិបត្តិការ ម្តង ឬ ការទូទាត់ ជា បណ្តុំ 
ដៃល អនុញ្ញាត ឱៃយ អតិថិជន ធ្វើការ- 
ផ្ទៃរបៃក់ ទៅកាន់ គណនី ផ្ទាល់ខ្លួន ឬ 
ទៅកាន់ តតិយជន ក្នុង ធនាគារ អ -   
អៃ ច ប៊ី( ខៃ ម បូ ឌា )ម . ក តៃ១ឬ ទៅ 
កាន់ តតិយជន នៅ ធនាគារ ផៃសៃង 
តាមរយៈ បៃព័ន្ធ FAST payment, 
បៃព័ន្ធ ទូទាត់ ក្នុងសៃុក របស់ ធនាគារ 
ជាតិ , ឬ ការផ្ទៃរ បៃក់ ឆ្លង បៃទៃស 
និងការបើក បៃក់ បៀ វតៃស រ៍ បុគ្គលិក ។ 

RHB REFLEX គឺ តៃៀមខ្លួន 
ជាសៃច សមៃប់ បមៃើ ដល់ អាជីវកម្ម 
របស់ អតិថិជន ក្នុង ការធ្វើ សៃវា កម្ម 
ធនាគារ ក្នុង បៃព័ន្ធ ប ចៃ្ច ក វិទៃយា ព័ត៌មន 
វិទៃយា ដៃលមន សុវត្ថិភាព គៃប់ពៃល- 
វៃលា និង គៃប់ ទីកន្លៃង ។ វា ជួយ បង្កើន 

លៃបឿន នៃ លំហូរ ការងារ និង ធ្វើ ឱៃយ 
លំហូរ សាច់បៃក់ អាជីវកម្ម កាន់តៃ 
បៃសើរឡើង ដោយ អតិថិជន អាច 
កំណត  ់ ម៉ា ទៃី ស នៃ ការអនុម័ត បៃតិ-
បត្តិការ ដោយ ខ្លួនឯង ។ 

RHB REFLEX គឺ ផលិតផល មួយ 
ក្នុងចំណោម ផលិតផល ដៃល តៃូវបាន 
ផ្តួចផ្តើម ដោយ ធនាគារ ដៃល នឹង 
តៃូវដក់ ឱៃយ អតិថិជន បៃើបៃស់ ដើមៃបី 
ចូលរួម បំពៃញ បន្ថៃម នូវ សៃវាកម្ម 
ឌជីថីល ក្នងុ គោលបណំង បង្កើន ភាព- 
រើករាយ និង បំពៃញតមៃូវការ ជា បន្ត 
បនា្ទាប់ របស់ អតិថិជន យើង ។   កាលពី 
ខៃ មនុ ធនាគារ អ អៃ ច ប៊ ី( ខៃ ម ប ូឌា) 
ម . ក បានដក់ ដំណើរការ នូវ កម្មវិធី 
goWave by RHB ដៃលជា មតិកា 
ព័ត៌មន សមៃប់ បង្កើន ការយល់ ដឹង ពី 
អក្ខរកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ ដល់ យុវជន កម្ពុជា 
តាមរយៈ អត្ថបទ អប់រំ ខ្លីៗ វើ ដៃអូ អប់រំ 
ខ្លីៗ និងឧបករណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ នានា តាម 
បណា្តាញ ឌជីថីល ដោយ រមួមន គៃហ- 
ទំព័រ ធនាគារ អ អៃ ច ប៊ី ( ខៃ ម បូ ឌា ) 
ម . ក និង បណា្តាញ ផៃសព្វផៃសាយ សង្គម 
នានា ដូចជា (Face book, Insta-
gram និង YouTube). 

 សមេប់ ព័ត៌មាន បន្ថេម អំពី RHB 
Reflex សូម ចូលទៅ កាន់ 
https://www.rhbgroup.com.kh/  

ធនាគារ អ អេ ច បី៊ ( ខេ ម បូ ឌា ) ម . ក បានដាក់ ឱ្យដំណើរការកម្មវិធី RHB REFLEX



មុំ គ ន្ធា

ភ្នំពេញៈ  ថវិកាជាង២០០០
លានរៀលត្រវូបានលោកនាយក-
រដ្ឋមន្ត្រីហ៊នុស្រនផ្តលជ់នូខ្រត្ត
ចំនួន២៤នៅទូទាំងប្រទ្រស
បន្ថ្រមទៀតដើម្របីជួយនិងផ្គត់-
ផ្គង់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដ្រល
កំពុងធ្វើចត្តាឡីស័កសម្រប់
ត្រៀមចាប់ពីថ្ង្រទី១៤ ដល់ថ្ង្រ
ទី២០ខ្រមិថុនា។
យោងតមរបាយការណ៍របស់

ក្រសងួសខុាភិបាលបានឱ្រយដងឹ
ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន
ស្រនបានសម្រចផ្តល់ថវិកា
បន្ថ្រមទៅដល់ខ្រត្តចំនួន២៤
ចំនួន២៦៩០លានរៀលសម្រប់
រៀបចំ និងផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់អ្នក-
ដ្រលកំពុងធ្វើចត្តាឡីស័ក។
ប្រភពដដ្រលបានបន្តថា៖

«ប្រជាពលរដ្ឋដ្រលកំពុងធ្វើ
ចត្តាឡីស័កក្នុងខ្រត្តទាំងអស់
សរបុមានចនំនួ៩៣៤៦៣នាក់
ក្នុងនោះមានត្រខ្រត្តមណ្ឌលគិរី
ប៉ណុ្ណោះដ្រលមនិមានអ្នកកពំងុ
ធ្វើចត្តាឡីសក័ទៀតទ្រប៉នុ្ត្ររាជ-
រដ្ឋាភបិាលបានផ្តល់ថវកិាបន្ថ្រម
សម្រប់ត្រៀមទុកផងដ្ររ។

ឯខ្រត្តដ្រលមានអ្នកកំពុងធ្វើ
ចត្តាឡីស័កច្រើនជាងគ្រគឺខ្រត្ត
ព្រះសីហនុដ្រលមានរហូតដល់
៧៥៥៨៥នាក់»។
ក្រសួងសុខាភិបាលបានបន្ថ្រម

ថាខ្រត្តដ្រលមានចំនួនអ្នក-
កពំងុធ្វើចត្តាឡីសក័ច្រើនបនា្ទាប់
ពីខ្រត្តព្រះសីហនុរួមមាន ខ្រត្ត
បាត់ដបំងមានចនំនួ២៧០២នាក់
ដ្រលរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់
ថវិកាបន្ថ្រមចំនួន៤០០លាន-
រៀលខ្រត្តកំពង់ស្ពឺមានអ្នកធ្វើចត្តា-
ឡីស័កចំនួន២០៧៥នាក់ដ្រល
ទទួលបានថវិកាបន្ថ្រមចំនួន
២៧០លានរៀលខ្រត្តបនា្ទាយ-
មានជ័យមានអ្នកធ្វើចត្តាឡីសក័
ចំនួន១៩៨២នាក់ទទួលបាន

ថវិកាបន្ថ្រមចំនួន២៩០លានរៀល
និងខ្រត្តកំពង់ចាមមានអ្នកធ្វើ
ចត្តាឡីស័កចំនួន១៧៩៨នាក់
ដ្រលទទួលបានថវិកាបន្ថ្រម
ចំនួន២០០លានរៀល។
ចំណ្រកខ្រត្តដ្រលមិនមាន

អ្នកធ្វើចត្តាឡីសក័គឺខ្រត្តមណ្ឌល-
គិរីក៏រាជរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ថវិកា
បន្ថ្រមចំនួន១០លានរៀល
សម្រប់ត្រៀមក្នុងការផ្គង់ផ្គត់
ន្រះផងដ្ររ។រឯីខ្រត្តដ្រលមាន
អ្នកកំពុងធ្វើចត្តាឡីស័កតិច
ជាងគ្រគឺខ្រត្តស្ទឹងត្រងដ្រល
មានចំនួនត្រ៣២នាក់ហើយ
ត្រវូបានរាជរដ្ឋាភិបាលផ្តល់
ថវិកាបន្ថ្រមចំនួន១០លាន-
រៀលផងដ្ររ៕

តពីទំព័រ ១...ចំនួន៧ រូបន្រះ
គឺមានលោកហ្រមនរៈសត្រយា
លោកផុនណារិទ្ធលោកក្រវ
ផល្លី និងលោក អុឹងម្រងលី
បានបញ្ជប់ជំនាញមីសីុល និង
កំាភ្លើងធំ។ ចំណ្រកលោកឱ
សុវណ្ណបញ្ញាបានបញ្ចប់ជំនាញ
មធ្រយាបាយវិទ្រយុបច្ច្រកទ្រស
កំាភ្លើងធំខណៈលោកមាស
សុជាត្ថាលោកងឿនបុ៊នថ្រន
បានបញ្ចប់ជំនាញគ្រឿងក្រះ
និងឧបករណ៍ឆ្លះុElectro។
ក្រសួងការពារជាតិបានបញ្ជាក់
ថា៖«ន្រះជាមោទនភាពជាតិ
ខ្ម្ររ។សញ្ញាបត្រថា្នាក់Special-
ist degreeទំាងអស់ដ្រល
ច្រញដោយស្ថាប័នអប់រំរុស្រសីុ គឺ
មានតម្ល្រស្មើនឹងសញ្ញាបត្រថា្នាក់
អនុបណ្ឌតិនៅប្រទ្រសកម្ពជុា»។
លោកអឿគង្គារអនុប្រធាន

សមាគមនិស្រសិតខ្ម្ររប្រចំាសហ-
ព័ន្ធរុស្រសីុបានឱ្រយភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍ដឹង
នៅថ្ង្រទី១៤មិថុនាថាសមាគម
សូមសម្ត្រងនូវស្រចក្តីរីករាយ
និងអបអរសទរជូនចំពោះ
សិកា្ខាកាមទំាង៧រូបដ្រលបាន
ខិតខំប្រងឹប្រងបញ្ចប់ការសិក្រសា
ផ្ន្រកមីសីុលនៅប្រទ្រសរុស្រសីុ។
លោក រំពឹងថា ពួកគ្រនឹង

ពំានំាជំនាញដ្រលទទួលបានពី

ប្រទ្រសមហាអំណាចមួយន្រះ
សម្រប់ធ្វើការអភិវឌ្រឍប្រទ្រស
កម្ពជុាក្នងុព្រលខាងមុខខណៈ
ជំនាញទំាងន្រះ គឺជាជំនាញ
មួយដ៏កម្រនៅក្នងុប្រទ្រស។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«នៅព្រល

ពួកគ្របានបញ្ចប់ការសិក្រសាផ្ន្រក
ន្រះពួកគ្រនឹងត្រឡប់មកប្រទ្រស
វិញដើម្របីធ្វើការអភិវឌ្រឍប្រទ្រស។
ត្រខ្ញុំមិនទាន់បានដឹងច្របាស់ទ្រថា
ពួកគ្រនឹងត្រឡប់ទៅមាតុប្រទ្រស
វិញនៅព្រលណា។គ្រន់ត្រថា
តមរយៈជំនាញដ្រលពួកគ្រទទួល
បានន្រះនឹងធ្វើឱ្រយពួកគ្រអាចចូល-
រួមច្រករំល្រកចំណ្រះដឹងរបស់ខ្លួន
ទៅដល់យុវជនកម្ពជុាផងដ្ររ»។
ជាមួយនឹងការថ្ល្រងប្របន្រះ

លោកអឿគង្គាបាននិយាយថា
សមាគមនឹងបន្តកិច្ចសហប្រតិ-
បត្តកិារជួយគ្នាទៅវិញទៅមក
ដើម្របីគំទ្រដល់និស្រសិតខ្ម្ររ និង
សិកា្ខាកាមយោធាទំាងអស់ដ្រល
កំពុងបន្តការសិក្រសាឱ្រយទទួលបាន
ភាពងយស្រួលអំឡុងព្រល
រស់នៅប្រទ្រសរុស្រសីុ។
ក្នងុមួយឆ្នាំៗ សិកា្ខាកាមខ្ម្ររផ្ន្រក

សីុវិលដ្រលបានបញ្ចប់ការសិក្រសា
នៅប្រទ្រសរុស្រសីុមានចនោ្លោះពី៥
ទៅ១៦នាក់ទៅលើជំនាញ
ការពារជាតិនិងមុខវិជា្ជាផ្រស្រងៗ 
ខណៈរដ្ឋាភិបាលរុស្រសីុត្រងត្រ
ផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់ពលរដ្ឋ

ខ្ម្ររចំនួន១៦កន្ល្រងជារៀង-
រាល់ឆ្នា។ំន្រះបើតមលោកអឿ
គង្គារ។បន្ថ្រមពីន្រះលោកបាន
បញ្ជាក់ថាចំនួនន្រះគឺមិនទាន់
បានរាប់បញ្ចលូនឹងតួល្រខដ្រល
រដ្ឋាភិបាលរុស្រសីុបានផ្តល់មកឱ្រយ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពជុាតមរយៈកិច្ច-
សហប្រតិបត្តកិារផ្ន្រកយោធា
នោះទ្រ។
លោកបា៉ា ច័ន្ទរឿនប្រធាន

វិទ្រយាស្ថានប្រជាធិបត្រយ្រយកម្ពជុា
បានលើកឡើងនៅថ្ង្រទី១៤ខ្រ
មិថុនាដោយបានអបអរសទរ
ចំពោះសិកា្ខាកាមយោធាទំាង៧
រូបដ្រលបានបញ្ចប់ការសិក្រសា
ថា្នាក់បច្ច្រកទ្រសជំនាញវិស្វកម្ម
កំាភ្លើងធំនិងកំាជ្រចួពីប្រទ្រស
រុស្រសីុ។លោកយល់ថាសិកា្ខាកាម
ទំាង៧រូបន្រះគឺជាធនធានដ៏
មានតម្ល្រសម្រប់ប្រទ្រសកម្ពជុា
ដ្រលកម្រនឹងមានអ្នកច្រះជំនាញ
ន្រះណាស់។
ហ្រតុន្រះហើយលោកជឿជាក់

ថា៖«រដ្ឋាភិបាលគួរត្រឱ្រយតម្ល្រនិង
ផ្តល់តួនាទី ក៏ដូចជាប្រើប្រស់
ពួកគត់ឱ្រយបានត្រមឹត្រវូទៅតម
ចំណ្រះជំនាញនិងបទពិសោធ
ដ្រលពួកគត់មានដើម្របីជួយ
អភិវឌ្រឍប្រទ្រសកម្ពុជាយើង
ជាពិស្រសនៅក្នងុជំនាញដ្រល
ពួកគត់បានរៀនឱ្រយកាន់ត្រ
ប្រសើរមួយកម្រតិទៀត»៕

 មុំ  គ ន្ធា 

ភ្នំពេញៈ អង្គការសុខភាព-
ពភិពលោក(WHO)បានជរំញុ
ឱ្រយមានអន្តរាគមន៍ដ្រលមាន
ប្រសិទ្ធភាពជាងមុន និងអំពាវ-
នាវឱ្រយមានការចូលរួមពីសហ-
គមន៍ឱ្រយបានច្រើនដើម្របីទប់ស្កាត់
កា រចម្លងកូវីដ១៩នៅកម្ពុជា
ទន្ទឹមគ្នា ដ្រលកម្ពុជាកំពុងស្ថិត
នៅក្នងុដណំាក់កាលសខំាន់ក្នងុ
ការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩។
ក្នុងស្រចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

របស់អង្គការសុខភាពពិភព-
លោកប្រចាំកម្ពជុាកាលពីថ្ង្រទី
១៣ខ្រមថិនុាអង្គការមយួន្រះ
បានជំរុញឱ្រយមានសកម្មភាព
រួមគ្នា និងការចូលរួមរបស់
សហគមន៍ទាំងមូលក្នុងការ-
ប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការរីក-
រាលដលន្រជំងឹកូវីដ១៩។
តំណាងអង្គការសុខភាព-

ពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជា លោក-
ស្រីវ្រជ្ជបណ្ឌិត លីអ្រឡ្រន
បានឱ្រយដឹងតមរយៈស្រចក្តី-
ប្រកាសពត័ម៌ានន្រះថា៖«យើង
ត្រូវធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដ្រលយើង
អាចធ្វើទៅបានដើម្របីការពារ
ការរកីរាលដលន្រម្ររោគនងិ
ផលប៉ះពាល់យា៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់

សុខភាពសង្គមនិងស្រដ្ឋកិច្ច»។
លោកស្រី តំណា ងអង្គការ

សុខភាពពិភពលោកបានថ្ល្រង
ឱ្រយដឹងទៀតថាវាចំាបាច់ណាស់
ក្នុងការស្វ្រងរកមធ្រយាបាយ
ដ្រលមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន
ដើម្របីធានាការអនុវត្ត និង
គោរពតមវិធានការសុខភាព
សធារណៈ និងសង្គម ជា-
ពសិ្រសតមរយៈការចលូរមួឱ្រយ
បានច្រើនជាងមុនរបស់សហ-
គមន៍គ្រប់គ្នាៗ ។
លោកស្រីលីអ្រឡ្រនបាន

មានប្រសសន៍ថា៖ «ខ្ញុំយល់
ច្របាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋយើង
មានការធញុទ្រន់បនា្ទាប់ពីការ-
ប្រយុទ្ធប្រឆំងនឹងវីរុសអស់-
រយៈព្រល ១៨ខ្រមក ប៉ុន្ត្រ
យើងគ្មានជម្រើសផ្រស្រងទៀត
ទ្រ។យើងត្រូវត្របង្កើនកិច្ចខិត-
ខំប្រឹងប្រងរបស់យើងដើម្របី
បញ្រឈប់ការរីករាលដលន្រជំងឺ
កូវដី១៩។ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូប
មានតួនាទីសំខាន់ណាស់»។
អង្គការដដ្រលន្រះបានលើក-

ឡើងថា ប្រសិនបើវីរុសរាល-
ដលពាសព្រញសហគមន៍
នោះវធិានការបទិខ្ទប់នងិការ-
រឹតបនឹ្តងទ្រង់ទ្រយធំអាចនឹង
ត្រវូដក់ច្រញហើយនឹងប៉ះពាល់

ដល់គ្រប់វិស័យ រួមទាំងផ្ន្រក
អាជីវកម្មសកម្មភាពសសនា
និងការងរផងដ្ររ។
អង្គការសខុភាពពភិពលោក

លើកទឹកចិត្តរាជរដ្ឋាភិបាល
នងិដ្រគូឱ្រយពង្រងឹការប្រស្រយ័
ទាក់ទងអំពីហានិភ័យជាយុទ្ធ-
សស្ត្រដោយផ្អ្រកលើភស័្តតុង
និងពង្រឹងអន្តរាគមន៍ដ្រល
ជំរុញការចូលរួមរបស់សហគមន៍
ដោយប្រើវ្រទិកា និងវិធីចម្រុះ
ដើម្របីចូលទៅដល់ និងជំរុញ
ការចូលរួមពីសហគមន៍ជា-
ពិស្រសពីស្ត្រីយុវជននិងអ្នក-
ដឹកនាំសហគមន៍ ក៏ដូចជា
បុគ្គលិកសុខាភិបាល។
ប្រភពដដ្រលបានបញ្ជាក់ថា៖

«មិនត្រូវខកខានឱកាសដ្រល
ជួយជីវិតលោកអ្នកនោះទ្រគឺ
ការចាក់វា៉ាក់សំង។ វា៉ាក់សំង
ការពារជងំឺកូវដី១៩ជាមធ្រយា-
បាយដ៏មានអានុភាពមួយក្នុង
ការការពារមិនឱ្រយឈឺធ្ងន់ធ្ងរ
កាត់បន្ថយការសម្រកព្រទ្រយ
និងជួយសង្គ្រះជីវិត»។
យោងតមក្រសួងព័ត៌មាន

នៅព្រកឹថ្ង្រទី១៤ខ្រមថិនុាន្រះ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន លោក
ខៀវកាញារីទ្ធបានលើកឡើង
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំសបា្ដាហ៍

ជាមួយថា្នាក់ដឹកនំាអគ្គនាយក-
ដ្ឋានទាំង៥ ចំណុះឱ្រយក្រសួង
ព័ត៌មានថាកម្ពុជាមិនអាច
លាក់បំាងនូវការឆ្លងរីករាល-
ដលន្រជំងឺកូវីដ១៩ បាន
នោះទ្រ។
លោក ខៀវ កាញារីទ្ធបាន

មានប្រសសន៍ថា៖«ទាំងន្រះ
គឺដោយសររាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពជុានងិក្រសងួសខុាភបិាល
បានធ្វើកិច្ចការងរជាមួយដ្រគូ
អភិវឌ្រឍន៍សំខាន់ៗ ដូចជា
អង្គការសខុភាពពភិពលោកក៏
ដូចជាទីភា្នាក់ងរសុខភាពនិង
ចំណីអាហាររបស់សហរដ្ឋ-
អាម្ររិក CDCក្នុងការតម-
ដនពីការវិវឌ្រឍ និងការឆ្លើយ-
តបរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជា»។
លោក រដ្ឋមន្ត្រីបានថ្ល្រង

បន្តទៀតថាក្រសងួនងិអង្គការ
ពាកព់ន័្ធទាងំន្រះបានសហការ
ជាមួយគ្នាតមដនពីការឆ្លង-
រីករាលដលន្រជំងឺកូវីដ១៩
នងិរមួគ្នាដោះស្រយទបស់្កាត់
តមរយៈការដក់ច្រញនវូផ្រន-
ការសកម្មភាពនានានិងគោល-
នយោបាយសំខាន់ៗរបស់
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុា ដើម្របី
ប្រយុទ្ធប្រឆំងការឆ្លងរីករាល-
ដលន្រជំងឺកូវីដ១៩៕
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WHOជំរុញសហគមន៍ចូលរួមទប់ស្កាត់ការចម្លងកូវីដ១៩

យោធាកម្ពជុា... លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រផី្ដល់ប្រក់ជាង២ពាន់លានរៀលបន្ថ្រម
ដល់ខ្រត្តចំនួន២៤សម្រប់ផ្គត់ផ្គង់ពលរដ្ឋធ្វើចត្តាឡីស័ក
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កម្ពជុាគ្រោងចាក់វ៉ាក់សំាងឱ្រោយបាន១០លាននាក់នៅត្រោមឹខ្រោវិច្ឆកិា...
តពីទំព័រ១...ចំនួន ៥រូប ជា អនុ - 

បៃធាន   សមៃប់ រៀប ចំ និង ការ បៃពៃឹត្ត - 
ទៅនៃ គណៈ កម្មការ ជាត ិបៃយ ុទ្ធ នងឹ ជងំ ឺ
កូវីដ ១៩។

អ្នកនា ំពាកៃយ កៃសងួ សខុា ភបិាល នងិ 
ជា បៃធាន គណៈ កម្មការ ចំពោះ កិច្ច ចាក់ - 
វ៉ាក់ សំាង បងា្ការ ជំងឺ កូវីដ ១៩  ក្នុង កៃប- 
ខ័ណ្ឌ ទូទំាង បៃទៃស  លោក សៃ ីឱ វណ្ណ ឌីន 
បាន ឱៃយ ដឹង ថា បៃទៃស កម្ពជុានឹង សមៃ ច 
បាន លទ្ធផល នៃការ ចាកវ់៉ាក ់សំាង បាន 
រហូត ដល់  ៣០% នៃ ចំនួន ចាក់ វ៉ាក់ សំា ង 
ធៀប នឹង គោលដៅ មនុសៃស ចំនួន ១០ 
លាន នាក់នៅ ទូទាំង បៃទៃស នៅ ក្នុង 
ពៃល ប៉ុនា្មាន ថ្ងៃ ខាង មុខ នៃះ។

លោក សៃី ឱ វណ្ណឌីន បាន  សរសៃរ 
លើប ណ្តាញ Twitter  នៅ ថ្ងៃទី ១២ ខៃ 
មិថុនា ថា នៅ បៃមាណ ជា ២ទៅ ៣ ថ្ងៃ 
ទៀត កម្ពុជា នឹង សមៃច បាន ការ ចាក់ 
វ៉ាក់ សំាង រហូត ដល់ ៣ លាន នាក់។

លោក សៃ ីបញ្ជាក ់ថា៖ «ក្នងុ រយៈ ពៃ ល 
២-៣ថ្ងៃខាង មុខ នៃះ យើង នឹង ឈាន 
ដល់ ការ សមៃច បាន នូវ យុទ្ធ នាការ ចាក់ - 
វ៉ាក់ សំាងប ងា្ការ ជំងឺ កូវីដ ១៩ របស់ យើង 
បាន រហូតដ ល់ ចំនួន ៣ លាន នាក់។  
បៃទៃ ស កម្ពជុា ជា បៃទៃស តចូ មយួដៃ ល 
មាន បៃះ ដូង ធំ ហើយ មាន សំណង ណ ស់  
ដៃល មាន សម្តៃច តៃ ជោ នាយក រដ្ឋមន្តៃ ី
ហ៊ុន សៃន ជួយ បៃជាជ ន ឱៃយចាក់ វ៉ាក់ - 
សំាងបាន លឿន បំផុត តាម ដៃល អាច 

ធ្វើទៅ បាន »។
យោង តាម របាយ ការណ៍ របស់ កៃសួ ង   

សុខាភិបាល បាន ឱៃយ ដឹង ថា គិត តៃឹម 
ថ្ងៃទី ១៣ ខៃ មិថុនា កម្ពជុា បាន ចាក់ វ៉ាក់ - 
សំាង ជូន បៃជា ពលរ ដ្ឋ នៅទូទំាង បៃទៃ ស  
បាន ចនំនួ ២ ៩៣៩ ៥៤៣ នាក ់ដៃល 
ស្មើ នឹង ២៩,៤០%នៃ ចំនួន គោល ដៅ 
បៃជាជន តៃវូ ចាក់ ចំនួន ១០ លាន នាក់ ។

ជាមួយ គ្នានៃះ ដៃរ លោក ទៀ បាញ់ 
រដ្ឋ មនៃ្តី កៃសួង ការពារ ជាតិ បាន បើក- 
កចិ្ច បៃជុ ំនៅ ពៃកឹថ្ងៃ ទ១ី៤ ខៃមថិ ុនា នៃះ 
ដើមៃប ីប ូក សរុប លទ្ធផល យុទ្ធ នាការ ចាក់ 
វ៉ាក់ សំាងការ ពារ ជំងឺកូ វីដ ១៩ ជូន បៃជា- 
ពលរ ដ្ឋកម្មករ-កម្មកា រិន ីនងិ ជន បរទៃ ស  
នៅ ខណ្ឌ ចំនួន ៦ ក្នុង ភូមិ សាស្តៃ រាជ- 
ធានី ភ្នំពៃញ ។

កៃសួង ការពារ ជាតិ  បាន បើក យុទ្ធនា - 
ការ ចាក់ វ៉ាក់ សំាង បងា្ការ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ដ ល់  
បៃជា ពលរដ្ឋ នៅ ក្នុង ភូមិ សាស្តៃ មួយ- 
ចនំនួ  ក្នងុ រា ជ ធាន ីភ្នពំៃញ ដៃល ជាអតតី 
តំបន់ កៃហម កាល  ពីថ្ងៃ ទី១ ខៃ ឧសភា 
ហើយ បាន បញ្ចប់ នាដើម ខៃមិថុ នា នៃះ ។

យោង តាម របាយ ការណ ៍កៃសងួ ការ- 
ពារ ជាតិ  ចៃញ ផៃសាយ កាល ពី ថ្ងៃទី ១៣ 

ខៃមិថុនា  បានឱៃយ ដឹង ថា ការ ចាក់ វ៉ាក់សំា ង  
ការ ពារ ជំងឺ កូវីដ ១៩ លើក ទី ២ សរុប 
បាន  មាន ចំនួន  ១ ១៤១ ៥៥០ នាក់ ។

លោក នាយករដ្ឋ មនៃ្តី នឹង ធ្វើ ការ ដឹក - 
នាំ ផ្ទាល់ក្នុង នាមជាបៃធាន គណៈ កម្ម - 
ការ ជាតិ បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺកូវីដ ១៩ (គ.ប. ក ) 
ក្នុង ការ បៃយុទ្ធ ទប់ សា្កាត់  និង គៃប់ គៃង 
ការ ឆ្លង រាលដាល នៃជំងឺ កូវីដ១៩ ក្នុង 
បៃទៃស កម្ពជុា។ នៃះ បើ យោង តាម អនុ - 
កៃតឹៃយ  ស្ត ីព ីការ រៀប ច ំ នងិ ការ បៃពៃតឹ្តទៅ 
នៃ គណៈ កម្មការ ជាតិ បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺ កូវី ដ- 
១៩  ដៃលចុះ ហត្ថលៃខា ដោយ លោក 
ហ៊ុន សៃន នាថ្ងៃទី ១៣ ខៃ មិថុនា។

គណៈ កម្មការ ជាតិ បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺកូ - 
វីដ  ១៩ ក៏ មាន យន្តការ ចំណុះឱៃយ គណៈ- 
កម្មការ នៃះ ដៃរ ក្នុង នោះមាន  គណៈ- 
កម្មការ ចំពោះ កិច្ច ចាក់វ៉ាក់ សំាង កូវីដ 
១៩ ក្នងុ កៃបខណ័្ឌ ទទូាងំ បៃទៃស (គ.វ 
. ក -១៩) គណៈ កម្មការ ចំពោះ កិច្ច ទទួ ល 
បន្ទកុ លទ្ធកម្មវ៉ាក់ សំាង កូវីដ ១៩ (គ. ល-  
.វ) គណៈ កម្មការ បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺកូវីដ 
១៩ ថា្នាក់ រាជ ធានី-ខៃត្ត ( គ. រ. ខ  )  ។

អនុកៃឹតៃយ ដដៃល  បន្ថៃម ថា ក្នុង ករណី 
ចំាបាច់ រាជ រដា្ឋា ភិបាល អាច បង្កើត គណៈ - 
កម្មការ ឬយន្ត ការ ផៃសៃង ទៀត ដោយ 
សៃចក្ត ីសមៃច  ធ្វើ ឡើង តាម សំណើ រប ស់ 
គណៈ បៃចាំការ នៃ គណៈ កម្មការ ជាតិ 
បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺកូវីដ ១៩ ដើមៃបី បមៃើឱៃយ 
ការ បៃយុទ្ធ នឹងជំងឺ កូវីដ ១៩ ៕

អោម  ប៊ុនធឿន 

ព្រៃវ្រៃងៈ  មន្តៃ ីជំនាញ ធនធានទឹក ខៃត្ត 
ពៃវៃង  គៃង ចុះទៅ ពិនិតៃយ ទីតំាង ជាក់ ស្តៃង 
ដើមៃបី ធ្វើសណំើ ទៅកាន ់កៃសងួ ធនធាន ទកឹ 
ក្នុងពៃល ឆប់ៗ នៃះ បនា្ទាប់ពី មាន បៃជា- 
ពលរដ្ឋ ជាង ៣០០ គៃសួារ ដាកព់ាកៃយ ស្នើសុ ំ
សាង សង់ ទំនប់ សា្ទាក់ ទឹក នៅ ភូមិ ដូន ដោក 
ឃុំ ជា ច សៃុក កំចាយ មារ  ខៃត្តពៃវៃង 
កាលពី ថ្ងៃទី១៣  ខៃមិថុនា ។ 

អភបិាល សៃកុ កចំាយ មារ លោក សឿង 
សុជាតិ ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ ថា ឯកសារ 
សំណើ របស់ បៃជាព លរដ្ឋ ពិតជា តៃូវ- 
បាន លោ កសៃី មៃភូមិ យក មក ជួប លោក នៅ 
រ ដ្ឋ បាល សៃុក មៃន  កាលពី ថ្ងៃទី ១៣  ខៃ 
មិថុនា។ កៃយពី  បាន ពិនិតៃយ ឯកសា រ 
ភា្លាមៗ លោក ក៏បាន ទាក់ ទង តាម ទូរស័ព្ទ 
ទៅកាន់ បៃធាន មន្ទីរ ធន ធាន ទឹក និង ឧតុ- 
និយម ខៃត្ត  ដើមៃបី ពិភាកៃសា ដោយ បើក- 
សំឡៃង ឮ ទាំង អស់ គ្នា។  

លោក ថ្លៃង ថា៖  «លោក បៃធាន មន្ទីរ ក៏ 
បាន ផ្តល់យោ បល់ ថា ឥឡូ វ ហ្នឹង ឱៃយរង់ចាំ 
បន្តចិ សនិ ទៅឱៃយ កៃមុកា រងារ ខៃត្ត ចុះ ពនិតិៃយ 
មើល ឱៃយបាន ចៃបាស់លាស់  និង សីុជមៃ ជាង   
ហ្នឹង សិន ពៃះ គមៃង នៃះ ចំណយ ចៃើន 
ហើយ សៃប ពៃល បៃទៃស កំពុង ជួប វិបត្តិ 
កូវីដ១៩ ផង កៃង ដាក់ ទៅ មិនបាន សមៃច 
ខា្លាច ធ្វើ ឱៃយ បៃជា ពលរដ្ឋ អាក់ អន់ ចិត្ត» ។ 

បើតាម លោក  សឿង សុជាតិ  កៃយពី 

បាន ឮ ព័ត៌មាន ពី ការសមៃច របស់ បៃធាន 
មន្ទីរ ធន ធានទឹក លោកសៃ ីមៃភូមិ ក៏ យក 
ឯក សារ តៃឡប់ ទៅវិញ ដោយ ឯកសារ 
នោះ មិន មាន រ កៃសាទុក នៅ រដ្ឋបាល សៃុក 
នោះ ទៃ។ យ៉ាងណក៏ដោ យលោ  កអភិ- 
បាលសៃកុ កចំាយមា របញ្ជាកថ់ា  នងឹបង្កើត   
កៃុមកា រងារ ដើមៃបី ចុះ ពិនិតៃយ ទីតាំង ដៃល 
ពលរដ្ឋ បាន សំណូមព រ នោះ។  

លោក ថ្លៃងថា៖  «ដើមៃបី ឆ្លើយតប  សំ-
ណូមពរ របស់ បៃជាព លរដ្ឋ រដ្ឋបាល សៃកុ 
នឹង បង្កើត កៃមុកា រងារ ចុះ ពិនិតៃយ  និង សិកៃសា 
ដើមៃបី ដាក់ សំណើ ទៅ  ថា្នាក់ ដឹកនាំ ក្នុងការ-  
ពិនិតៃយ លទ្ធភាព ប៉ុន្តៃ ចាំមើល  បញ្ហា កូ វីដ  
ថយចុះ បន្តិច សិន ហើយ ក៏ សូម អធៃយា- 
សៃ័យ  ផងដៃរ ចំពោះ បៃជា ពលរដ្ឋ »។

សៃដៀង គ្នា នោះ លោក ឃុន សា ខឿន 
បៃធាន មន្ទីរ ធន ធានទឹក និង ឧតុ និយម 
ខៃត្តពៃ វៃង ថ្លៃងថា លោក នងឹ ចាត ់ឱៃយមន្តៃ-ី 
ជំនាញ ចុះទៅ សហការ ជាមួយ អាជា្ញា ធរ- 
សៃកុ ក្នងុ ពៃល ឆប់ៗ នៃះ ដើមៃប ីពនិតិៃយ មើល 
ទីតាំង ជាក់ ស្តៃង ដៃល បៃជា ពលរដ្ឋ បាន 
ដាក់ ពាកៃយ ស្នើសុំ នោះ។   

លោក ថា៖  «ជារួម  ខៃត្ត មិនមាន ថវិកា 
ឯណ សមៃប់ធ្វើ កិច្ចការ ងារធំៗទៃ អ៊ីចឹង 
មានតៃ ខាង ខ្ញុ ំចុះទៅ សិកៃសា មើល ហើយ ធ្វើ 
សំណើ ទៅខា ង កៃសួង ថា តើ វ ជា រឿង របស់  
កៃសួង ធនធាន ទឹកឬ យ៉ាង ណ។ ចំពោះ 
ពៃលវៃលា ចុះទៅពិ និតៃយ ទីតំាង នោះមិន អាច  
បៃប់ ឱៃយចៃបាស់ ថា ថ្ងៃ ណ បានទៃ  ដោយ- 
សារ ពៃលនៃះ មានការ ...តទៅ ទំព័រ ៧

ក្រៃមុ ការ ងារ ត្រៃតួ ពិនិត្រៃយ ឯក សារ  ចាក់ វ៉ាក់ សំាង  និង ពល រដ្ឋ រង់ ចំា ចាក់ វ៉ាក់ សំាង កូវីដ  នៅ សងា្កាត់ កាកាប ពី ថ្ង្រៃ ទី ១មិថុនា ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

ព្រៃះសង្រៃឃនិមន្តកាត់ទីតំាងដ្រៃលស្នើសំុសង់ទំនប់សា្ទាក់ទឹកពីថ្ង្រៃ១៣ មិថុនា។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក

មន្ត្រោជំីនាញគ្រោងចុះពិនិត្រោយទីតំាងស្នើសំុសង់ទំនប់សា្ទាក់ទឹក



គឹមសារុំ

បន្ទាយមានជ័យៈ  អយ្យការ 
អម សាលា ដំបូង ខ្ត្ត បន្ទាយ- 
មានជ័យ នៅ ថ្ង្ទី ១៤  ខ្ មិថុ ន  
បាន សម្ច ចោទ បុរស ២ នក់   
ជា ម្ខ្យល់  ដ្ល បម្ុង នំ 
មនសុស្ ឆ្លងដន្ ទៅ កាន ់បទ្ស្ 
ថ្ ក្ម ច្បាប់ ការ បង្ក្ប អំពើ 
ជួញដូរ មនុស្ស  និង អំពើ ធ្វើ អា- 
ជីវ កម្ម ផ្លូវ ភ្ទ ។ 

 ជន សង្ស័យ ទំាង២ នក់ ឈ្មោះ  
មា៉ាន   គ ន្ធា  ហៅ សុធា  ភ្ទ ប្ុស   
អាយ ុ ៤២ ឆ្នាំ  សា្នាក់ នៅ ភូមិ បា- 
លិ ល្ យ្យ ២  សង្កាត់ ប៉ាយ ប៉្ត   
ក្ងុ ប៉ាយ ប៉ត្  នងិ ឈ្មោះ សង្  
ហ៊ុយ  ភ្ ទ ប្ុស   អាយុ ៣១ ឆ្នាំ   
រស់ នៅ ភូមិ ភ្នំ ជញ្ជាងំ   ឃំុ ជប់ វា រី  
សុ្ក ព្ះ ន្ត្ ព្ះ  ខ្ត្ត បន្ទាយ- 
មាន ជ័យ ។  នគរ បាល បាន ចាប់ 
ខ្លនួ ពកួ គ ្ ពកីន្លង្ ផស្ង្ គ្នា  កាល- 

ពី ថ្ងទី្ ១២  ខ្ មិថុន  ដោយ ជន- 
សង្ស័យ ទំាង ២ នក់  បម្ុង នំ 
មនុស្ស ២៥នក់  ច្ញ ទៅ កាន់ 
ប្ទ្ស ថ្   តាម បណ្ដោយ ពំ្ ដ្ន 
ក្នងុ ខ្ត្ត បន្ទាយ មាន ជ័យ ។  

 ព្ះ រាជ អាជា្ញា រង លោក   សំរិទ្ធ   
សុខុន   និង ជា អ្នក នំពាក្យ អយយ្ការ 
អម សាលា ដំបូង ខ្ត្ត បន្ទាយ- 
មាន ជ័យ  ឱ្យ ភ្នំព្ញ ប៉ុស្តិ៍ ដឹង នៅ 
ថ្ងទ្ ី១៤ មថិនុ   ថា ៖ « ជន ទាងំ ២  
នក់ ត្ូវ បាន តំណាង អយ្យការ 
ចោទ បទ ការ នំច្ញ ដោយ មិន 
ស្ប ច្បាប់ សម្ប់ នំ ឆ្លង ដ្ន 
តាម មាត្ ១១ ន្ ច្បាប់ ការ- 
បង្ក្ប អំពើ ជួញដូរ មនុស្ស  និង 
អំពើ ធ្វើ អាជីវ កម្ម ផ្លូវ ភ្ទ » ។   

 ពាក់ ព័ន្ធ បទ ចោទ តាម មាត្ 
១១ ន្ ច្បាប់ ការ បង្ក្ប អំពើ 
ជួញដូរ មនុស្ស  និង អំពើ ធ្វើ អា- 
ជីវ កម្ម ផ្លូវ ភ្ទ ន្ះ   ជន សង្ស័យ 
ប្ឈម នឹង ការ ផ្តន្ទា ទោស ជាប់ 

ពន្ធន គរ ពី ៧ ទៅ ១៥ ឆ្នាំ  បើ រក 
ឃើញ ថា  មាន ទោស តាម បទ- 
ចោទ។ 

 លោក ស្ី ឧ ត្ត ម ស្នីយ៍ ត្ី  ឌី 
សុជាតិ  ស្នង ការ រង ទទួល ផ្ន- 
ការងរ ប្ឆំង ការ ជួញ ដូរ មនុស្ស  
នងិ ការពារ អន ីតជិន ន ្ស្នង ការ- 
ដ្ឋាន នគរ បាល ខត្្ត បន្ទាយ មាន- 
ជ័យ ប្ប់ នៅ រសៀល ថ្ង្ទី ១៤ 
មិថុន ថា  ជន ត្ូវ ចោទ ទាំង ២ 
នក ់ត្វូ បាន នគរ បាល ឃាត ់ខ្លនួ 
ក្នុង ២ គោល ដៅ ផ្ស្ង គ្នា ។ 

 ជន ឈ្មោះ  ស្ង   ហ៊ុយ  ភ្ទ 
ប្ុស  ត្ូវ បាន សមត្ថកិច្ច ចម្ុះ 
ឃាត់ ខ្លួន នៅ វ្លា ម៉ាង ជាង ៤ 
ទៀប ភ្លឺ  ឈាន ចូល ថ្ង្ទី ១២ 
មិថុន ចំណុច ភូមិ ត្ ជោ ភ្នំ ឆ័ត្ 
ឃុំ- ស្ុក សា្វាយ ច្ក ជា មួយ 
រថយន្ត ១ គ្ឿង មា៉ាក HIGH-
LANDER  ពណ៌ ស  ពាក់ សា្លាក- 
ល្ខ   ភ្នំព្ញ  2AH-3897   និង 

ទប់ សា្កាត់ បាន បុរស ជា ពលករ 
ចំនួន ១០ នក់ ដ្ល ម្ខ្យល់ 
បម្ុង នំ ឆ្លង ដ្ន ។ ពួក គ្ រស់- 
នៅ ខ្ត្ត ព្ វ្ង ។  

ចំណ្ក បុរស ជា ម្ខ្យល់ មា្នាក់ 
ទៀត ត្ូវ សមត្ថ កិច្ច ឃាត់  ព្ល 
កំពុង បើក រថយន្ត ១ គ្ឿង មា៉ាក 
សំា យ៉ុង ដឹក មនុស្ស ប្ុស  ស្ី  
ចំនួន ១៥ នក់  នៅ លើ កំណាត់- 
ផ្លូវ ជាតិ ល្ខ ៦   ត្ង់ ចំណុច 
សា្ពាន ទី ១  ស្ថិត ក្នុង ភូមិ កំពង់- 
សា្វាយ   សង្កាត ់កពំង ់សា្វាយ  ក្ងុ 
សិរី សោភ័ណ   ខ្ត្ត បន្ទាយ មាន- 
ជ័យ  កាល ពី វ្លា ម៉ាង ជាង ៥ 
លា្ងាច ថ្ង្ទី ១២  ខ្មិថុន ។  

 លោក   គក់   សុ ភ័ក្តិ  អធិការ រង 
ទទលួ ផន្ ការងរ ពហ្្មទណ្ឌ  ន ្
អធិការ ដ្ឋាន នគរ បាល ស្ុក 
សា្វាយ ច្ក ដ្ល ប្ចាំការ នៅ 
បុ៉ស្តិ៍ របស់ គណៈ កម្មការ ទបស់ា្កាត់ 
ពលករ ដល្មាន ទតំីាង សាលា- 

ឃំុ សា្វាយ ច្ក ជិត ពំ្ដ្ន កម្ពជុា - 
ថ្ បាន ប្ប់ នៅ ថ្ង្ទី ១៤ មិថុន 
ដរ្ ថា  ក្នងុ ភមូ ិសាស្ត ្ឃុ ំសា្វាយ- 
ច្ក  នៅ ថ្ង្ទី ១១ មិថុន  សម ត្ថ- 
កិច្ច ទប់សា្កាត់ ពល ករ បាន ចំនួន 
៤៥ នក់  ក្នុង នោះ មាន ស្ី ៣២ 
នក់ ត្ ម្ខ្យល់ គ្ច ខ្លនួ ។   ចណំក្  
ថ្ង ្ទី ១២ មិថុន ទប់សា្កាត់ ពលក រ  
ប្ុស បាន ១០ នក់  និង ឃាត់ 
ម្ខ្យល់ បាន មា្នាក់ ។  សរុប គឺ 
សមត្ថ កិច្ច ចម្ុះ ធ្វើការ ទប់ សា្កាត់ 
ពលករ ប្ុស ស្ី បាន ចំនួន ៥៥ 
នក់ ក្នងុនោះ មាន សី្ ២៣ នក់ ។ 

 លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ « ក្យ 
សមត្ថ កិច្ច ទប់សា្កាត់ បាន ពលករ 
ហើយ គឺ ត្ូវ បញ្ជូន ពួក គ្ ទៅ 
មណ្ឌល សំចត អូរ បី ជាន់  ព្ះ 
កន្ល្ង នោះ ជា កន្ល្ង ប្ងច្ក 
ពលករ បើ គត់ រស់នៅ ខ្ត្ត ណា 
គ្ ឱ្យ គត ់ទៅ ធ្វើ ច តា្តា ឡី សក័ នៅ 
ខ្ត្ត នោះ វិញ » ៕ 

នៅសុីវុត្ថា

បាត់ដំបងៈ រដ្ឋបាល ខ្ត្ត បាត់ដំបង 
ប្កាស ពី គម្ង អភិវឌ្ឍន៍ បឹង រលួស 
ស្ថតិ នៅ ក្នងុភមូ ិតា គម ឃុ ំពាម ឯក ស្កុ- 
ឯក ភ្នំ ខ្ត្ត បាត់ ដំបង  ក្នុង គោល បំណង 
ថ្រក្សា ការពារ បឹង ន្ះ ឱ្យ គង់ វង្សចៀស- 
វាង មាន ការ រំលោភ បំពាន មក លើដី រដ្ឋ 
ដោយបង្កើត ទៅជា រមណីយ ដ្ឋាន ទ្ស- 
ច រណ៍ដើម្បី ទាក់ ភ្ញៀវ ទ្សចរ ឱ្យ មក កម្សាន្ត។ 
   លោក សឿម ប៊ុន រិ ទ្ធិ អភិ បាល រង និង 
ជា អ្នកនំពាក្យ រដ្ឋបាល ខ្ត្ត បាត់ ដំបង 
ប្ប់ ភ្នំព្ញ កាល ពីម្សិល មិញថា ការ- 
អភិវឌ្ឍបឹង រលួ ស ន្ះ រដ្ឋបាល ខ្ត្ត ជា 
អ្នក នមំខុឬដកឹន ំតមង្ ់ទសិ ជយួ រៀបច ំ
អភិវឌ្ឍ ឱ្យ ស្ប តាម ចក្ខុវិ ស័យ ទិសទាំង 
៤  ជុំវិញ ក្ុង បាត់ ដំបង។ 

លោ ក បាន បន្តថា  បងឹ រលសួ ន្ះ មាន 
ទំហំ ប្មាណ ជាង ១០ហិកតា ដ្ល 
កាល ពីមុន មាន សា្ថានភាព គោក រាក់។ 
ឃើញ ដូចន្ះ ពលរដ្ឋក៏បាន ស្នើ សំុ គោល- 
ការណ ៍ព ីថា្នាក ់ខត្្ត តាមរយៈ ឃុ ំនងិ ស្កុ 
ដើម្បី ឱ្យជួយ សា្តា របឹង ន្ះ។បន្ទាប់ មក 
រ ដ្ឋបាលខ្ត្ត ក៏បាន ឱ្យ អាជា្ញាធ រ ស្ុក ជា 
អ្នក សា្តារ ដើម្បី ផ្តល់ ទឹក ជូន ពលរដ្ឋ 
សមប្ ់សច្សព្ដ ីកសកិម្ម   ប៉នុ្តន្ៅ 
ព្ ល សា្តារ រួចហើយ ប្សិនបើមិន មាន 
យន្តការ គ្ប់ គ្ងឱ្យ បាន ត្ឹមតូ្វ ទ្  
វា នឹង បង្កឱ្យ មាន បាក់ បន្តទៀត។  ដូច្ន្ះ 
ទើប រដ្ឋបាលខ្ ត្តមាន គំនិត ក្នុង ការដំ 
ដើមឈើ ដើម្បី ប្កា្លាយ តំបន់ នោះ ទៅជា 
តំបន់ ប្តង និង កន្ល្ង កម្សាន្ត ព្ះ 
ទីនោះ ក៏ នៅ មិន ឆ្ងាយ ពី ទីកុ្ង បុ៉ន្មោន ដ្រ ។ 
   បើ តាម លោក សឿ ម ប៊ុន រិ ទ្ធិ ព្ ឈើ 
ភាគ ច្ើន គឺ នៅ តំបន់ ឆ្ងាយ ដ្ល ធ្វើឱ្យ 
ពលរដ្ឋ មិនដ្ល សា្គា ល់នោះ ទ្ ទើប រដ្ឋ- 

បាល ខ្ត្ត មាន គម្ង ដំ ដើម ឈើ ចំនួន 
១ ៦០០ដើម ទៀត នងិ បក្ា្លាយ តបំន ់ន្ះ 
ទៅ ជា តំបន់ ទ្ស ចរណ៍ សម្ប់ បម្ើ 
ដល់ ពលរដ្ឋ ទូទៅ ជាពិស្ស លើក ស្ទួយ 
ស្ដ្ឋកិច្ច នៅ មូល ដ្ឋាន ឱ្យ កាន់ ត្ ប្សើរ។ 
   លោក សឿម ប៊ុន រិ ទ្ធិ  បាន បញ្ជាក់ ថា៖  
«យើងរៀបចំ អភិវឌ្ឍប្កា្លាយ ទៅជា 
គមប្ បត្ង បរសិា្ថាន ល្អ តាមរយៈ ការដ ំ
ដើម ឈើ ការរៀបចំ តំបន់ កម្សាន្ត កន្ល្ង 
កីឡា កន្ល្ង លក់ដូរ និង ចូល រួមចំ ណ្ក 
ជួយ លើក កម្ពស់ កម្ិត ជីវភាព រស់នៅ 
របស់ បងប្អនូ ពលរដ្ឋ តាមរ យៈ បង្កើន ប្ក់- 
ចំណូល ព ីការលក់ ដូរ ចំណី អាហារ វត្ថុ- 
អនុ ស្សាវរីយ៍ និង ដំ ដំណាំ បន្ល្ ផ្ល្ឈើ  
សរី រា ង្គ ជូន ភ្ញៀវ ទ្ស ចរដ្ល បាន មក 
លង្ កមស្ាន្ត ក្នងុ តបំន ់ន្ះ ដោយ បង ប្អនូ 
ពលរដ្ឋជា អ្នក ទទួល ផល ដោយ ផ្ទាល់  »។

លោក អួ ង សារ៉ន ម្ឃុំ ពាម ឯក បាន 
សា្វាគ មន៍ ចំពោះ គម្ង អភិវឌ្ឍន៍ បឹង- 
រលួស ន្ះទៅជា តំបន់ ទ្ស ចរណ៍ ប៉ុន្ត្ 
លោក ថា ក ន្លងមក  មានការ ថា្នាំងថា្នាក់ ពី 

ពលរដ្ឋ ប្មាណ ១០០គួ្សារ  ដោយ- 
សារ ពួកគ ត់ មិនទាន់ យល់ ច្បាស់ ពី គម្ង 
អភិឌ្ឍន៍ ន្ះ ។ 

បើតាម លោក អ ួង សារន៉ ពកួ គត ់មនិ 
យល់ ច្បាស់  ដោយ សារ ពីដំបូង ឡើយ 
ពលរដ្ឋ ទាំងនោះ បានស្នើ សុំឱ្យ មានការ- 
សា្តា របឹង ន្ះ  បន្ទាប់ ពី មាន សា្ថាន ភាព 
គោក រាក់  ដើម្បី បាន ទឹក យកទៅ ស្ច- 
សព្ដ ីស ្របស ់ពកួ គត។់ប៉នុ្តល្ុះ សា្តារ 
រចួ  រដ្ឋ បាលខត្្ត បាន បង្វរ្ ទៅជា ការរៀប- 
ចំ អភិវឌ្ឍ ជាតំបន់ ទ្ស ចរណ៍  និង រមណីយ- 
ដ្ឋាន វិញ ដោយ មិន បានជូន ដំណឹង ដល់ 
ពួក គត់ ទើប មាន ប្តិកម្ម។ទោះជា យ៉ាង- 
ណា រហូត មក ទល់ ព្ល ន្ះ រដ្ឋបាល ឃុំ 
បាន សម្ប សមួ្ល ហើយ  ពួកគត់ 
ក៏មាន ការ យល់ ដឹង ខ្លះ ហើយ ដ្រ។

លោក ម្ឃុំ បាន ថ្ល្ង ថា៖  «នៅព្ល 
មាន ទំនស់ ខ្លាំង គឺ នៅព្លដ្ល យើង 
សា្តា រហើយ ព័ទ្ធរបង ជុំវិញ ដ្ល ធ្វើឱ្យមាន 
ការលំ បាក ក្នុងការ ច្ញ ចូល របស់ ពួក- 
គត់ ហើយ គត់ ថា យើង ព័ទ្ធ ដើម្បី លក់ 

ទៅឱ្យ ឯក ជន។ អី៊ចឹង គត់ ក៏មាន ប្តិ កម្ម 
ឱ្យ រី របង ច្ញ វិញ។ ជាគោល ការណ៍ របស់ 
ខ្ត្ត គឺ មិន រី ទ្  ប៉ុន្ត្ បើក ច្ក នៅ តាម 
ទីតាំង ដ្ល បាន ស្នើ សុំរបស់ មា្ចាស់ ដី»។ 

លោក អួ ង សារ៉ន បាន ឱ្យដឹង ទៀត ថា 
បច្ចុប្បន្ន តំបន់ ន្ះ បាន និង កំពុង អភិវឌ្ឍ 
ឈូស ឆយ ដី សម្ប់ ដំ ដើម ឈើ និងរៀប- 
ចំ កន្ល្ង លក់ ដូរ ឱ្យ បាន សម រម្យ ដើម្បីកុំ  
ឱ្យ ពលរដ្ឋ លក់ដូរ ពាសវា លពាស កាល  
ខណៈ ពល្ ន្ះមា ន ភ្ញៀវទស្ ចរបានមក 
ល្ង បណ្តើរៗ  ហើយ ។

បើតា ម លោក សឿម ប៊ុន រិទ្ធី រដ្ឋបាល 
ខត្្ត បាតដ់បំង បា នដក ់ទសិ ដៅ ក្នងុការ- 
អភវិឌឍ្ ទសិ ទាងំ៤ រមួមាន  ទសិ ខង តបូ្ង 
ក្ុង មាន ប្ង្គ ប្សាទ បាណន់  និង 
តំបន់ ជុំវិញ នឹងត្ូវ រៀបចំ ឱ្យមាន ការ - 
ទាក ់ទាញ  ដូចជា ណរីូ តំបន់ បត្ង តំប ន់ 
កសិកម្ម  និង ការដំ ដំណាំ សិរី រា ង្គ, ទិស 
ខង ជើង ក្ុង មាន ប្ង្គ ប្សាទ ឯកភ្នំ 
នងិ តបំន ់ជុវំញិ មាន បងឹ រលសួ បងឹ តា គម  
រៀបចំ អភិវឌ្ឍប្កា្លាយ ទៅជា គម្ប 
ប្តងសម្ប់ បម្ើ ដល់ ភ្ញៀវ ទ្សចរ ។ 

កព្ ីទសិ ខង តបូ្ង នងិ ទសិ ខងជើង 
ក្ុង រដ្ឋ បាលខ្ ត្ត និង មន្ទីរអង្គភាព- 
ជំនញ សហការ ជាមួយ អាជា្ញា ធរ មូល- 
ដ្ឋាន បន្ត ពនិតិយ្ មើល ទសិ ខង លចិ ក្ងុ គ ឺ
ភ្នំ សំពៅ និង តំបន់ ជុំវិញ ទិសខ ងកើ ត 
ក្ុង គឺ ប្សាទ បា ស្ត និង តំបន់ ជុំវិញ 
ដ្ល ត្ូវ រៀបចំ ឱ្យ មាន ការអភិវ ឌ្ឍដើរ 
ទន្ទឹម នឹង ការ អភិរក្ស ជាមួយ តំបន់ ជុំវិញ 
ឱ្យមាន ការ ទាក់ ទាញ ពី ភ្ញៀវ ជាតិ អន្តរ- 
ជាតិ ដោយ ធ្វើយ៉ាង ណាឱ្យ ភ្ញៀវ បាន 
សា្នាក់ នៅ ដើរ កម្សាន្ត រយៈព្ល ច្ើន ថ្ង្ 
និង មិនមា ន ការធុញ ទ្ន់ តាមរ យៈ 
បង្កើត ឱ្យមាន ទីតាំង ទស្សន ច្ើន កន្ល្ង 
ប្ល្កៗ ពីគ្នា៕

ថ្ង្អង្គារ ទី១៥ ែខមិថុន  ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៧

អាជ្ញាធរខេត្តអភិវឌេឍបឹងរលួសជរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍

មន្ត្រខី្រត្តព្រលជួបពលរដ្ឋនៅតំបន់បឹងរលួសកាលពីថ្ង្រ៧មិថុន។ រូបថត សហ ការី

បុរស២នាក់តេវូចោទកេមចេបាប់ជួញដូរមនុសេស និងអំពើអាជីវកម្មផ្លវូភេទ

តពទីពំរ័៦...រវល ់ខ្លាងំ អ៊ចីងឹ 
ប្ហ្ល ជា អាច នឹងធ្វើ ឡើង 
នៅ អាទិត្យ ក្យ អីហ្នឹង» ។  

ភ្នំព្ញ ប៉ុស្តិ៍ មិន អាច ស្វ្ង- 
រក ការបំភ្លឺ ពី តំណាង ប្ជា- 
ពលរដ្ឋ បានទ្ កាលពី ម្សិល- 
មិញ។ បុ៉ន្ត ្បើ យោងតាម លិខិត  
ដ្ល ត្ូវបាន គ្ បង្ហោះ លើ 
បណា្ដោញ សង្គម ហ្វ ្ស ប៊ ុក ដល្ 
ភ្នពំញ្ ប៉សុ្តិ៍ ទទលួ បាន ព ីមស្លិ- 
មញិ  បាន ឱយ្ដងឹ ថា មាន បជ្ា- 
ពលរដ្ឋ ជាង៣០០គ្សួារបាន 
ស្ុះស្ួល គ្នា ឱ្យ តំណាង របស់ 
ខ្លួន ដក់ពាក្យ ស្នើសុំ សាង សង់ 
ទំនប់ សា្ទាក់ ទឹក សា្ពាន និង ទា្វារ- 
បិទ បើក ឆ្លងកាត់ ស្ទឹង ស្ថិតនៅ 
ភូមិ ដូន ដោក ឃុំ ជា ច ស្ុក 
កំចាយ មារ ខ្ត្ត ព្វ្ ង។  

លិខិត ស្នើ សុំ នោះ ពលរដ្ឋ ផ្ញើ 
ទៅកាន់ រដ្ឋមន្ត្ី ក្សួង ធន- 
ធា នទឹក និង ឧតុ និយម លោក 
លឹម  គន ហោ តាមរយៈ អាជា្ញាធរ-  
ឃុំ ស្ុក និង មន្ទីរ ធន ធានទឹក 
ខ្ត្ត ព្វ្ ង។ក្នងុ លិខិត បាន  
ឱ្យដឹងទៀតថា ទំនប់ សា្ទាក់- 
ទឹកមាន ប្វ្ង ប្មាណ២  ០០០ 
ម្៉ត្ ចំណ្ក សា្ពាន និង ទា្វារ បិទ- 
បើក ទឹក មាន ប្វ្ង ៣០ ម៉្ត្ 
ដ្ល អាច ផ្ដល់ ផល ប្យោជន៍ 
ដល់ ប្ជា ពលរដ្ឋ ជាច្ើន ភូមិ 
ជា ពិស្ស ភូមិ ដូន ដោក  ភូមិកោះ - 
ខ្ជាយ និង ភូមិ រហាល  ឃំុ ជា ច 
ស្ុក កំចាយ មារ ខ្ត្ត ព្វ្ង ។

ក្នងុ លខិតិ សរសរ្ ថា  «ទនំប ់
ខងលើ ន្ះ នឹង ផ្តល់ ទឹក ស្ច- 
ស្ ព លើ ផ្ទ្ដី ស្វស្សា បា ន 
បម្ាណ ជាង ១ ០០០ហកិ តា 
ប្ជា ពលរដ្ឋ ៣៣៨ គ្ួសារ ឬ 
ស្មើនឹង ប្ជា ពលរដ្ឋ ចំនួន  
 ១ ៤៥៩ នក់ អាចធ្វើ ដំណើរ 
ឆ្លងកា ត់ ទៅធ្វើ ស្ និង ដឹក- 
ជញ្ជូន  កសិផល  មកកាន់លំនៅ-  
ឋាន បាន យ៉ាង ងយ សួ្ល»។ 

លិខិត ដដ្ល  បញ្ជាក់ថា  ម្យ៉ាង 
វិញទៀត  ក្យព្ល ទំនប់- 
សា្ទាក់ ទឹក  សា្ពាន និង ទា្វារ ទឹក បិទ- 
បើក ន្ះត្ូវ បាន សាងសង់ រួច- 
រាល់  ពលរដ្ឋ នឹងមាន លទ្ធ ភាព 
ធ្វើស ្ប្ងំ បាន ១ដងឬ២ដង 
ដើម្បី បង្កើន ប្ក់ ចំណូល ទ្- 
ទ្ង់ ជីវភាព គ្ួសារ  ស្បតា ម 
គោលនយោបា យ កាត់ប ន្ថយ 
ភាព ក្ីក្ របស់ រាជរ ដ្ឋា ភិបាល ។  

អ្នកស្ី  អា៊ាង គឹម លី មន្ត្ី- 
សមាគម អាដហុក ប្ចាំ ខ្ត្ត 
ព្វ្ង បានថ្ល្ង ពី ម្សិលមិញ 
ថា លោក ស្ី មិនបាន ទទួល 
ពាក្យបណ្តឹង  ឬ ការស្នើសុំ 
ស ម្ ប សម្ួល ណាមួយ ពី 
ប្ជាព លរដ្ឋ នៅ ភូមិ ដូន ដោក 
ឃុំ ជា ច ស្ុក កំចាយ មារ នោះ 
ទ្ ជុំវិញ រឿង ស្នើសុំ សាង សង់ 
ទំនប់សា្ទាក់ ទឹក ន្ះ៕    

មន្តេជំីនាញ...



តពីទំព័រ៣...មានអាសនៈ
នៅរដ្ឋសភាហើយនៅគណ-
បកស្កាន់អណំាចអ៊ចីឹងបើសនិ
ជាឯកឧត្តមលាល្ងអី៊ចឹងប្ក្ខ-
ភាពដ្លជាប្ធានថ្មី ក៏ជា
ប្ក្ខភាពមកពីប្ភពដដ្ល
ដ្រ»។លោក សោមសូរីដា
បង្ហើបឱ្យដឹងថាគណៈកមា្មា-
ធិការអចិន្្តយ៍ន្រដ្ឋសភា
អាចនឹងប្កាសឈ្មាះប្ក្ខ-
ជនប្ធានគជបថ្មកី្នងុខ្មិថុនា

ន្ះបើសិនជាការងារនីតិវិធី
បញ្ចប់ទៅដោយរលូន។
លោកថា៖«តាមអ្វីដ្លពូដឹង

ជាផ្លវូការបើមិនមានការប្បួ្ល
ទ្នៅថ្ង្ទី២៤(មិថុនា)គឺ
រដ្ឋសភានឹងកំណត់កាលបរិច្ឆ្ទ
ផ្តល់ស្ចក្តីទុកចិត្តលើសមាស-
ភាពប្ធានគជបថ្មី»។
សូមជម្បថាលទ្ធផលន្

កិច្ចប្ជុំគណៈកមា្មាធិការអចិ-
ន្្តយ៍ន្រដ្ឋសភាកាលពីថ្ង្ទី

៤ខ្មថិនុាបានធ្វើការពភិាកស្ា
និងអនុម័តតាមរបៀបវារៈដោយ
បានសម្ចយល់ព្មតាម
សំណើសុំលាឈប់ពីប្ធាន
គជប របស់លោកសុិកប៊ុន-
ហុក។នៅព្លនោះអគ្គល្ខា-
ធកិារដា្ឋានរដ្ឋសភាបានបក្ាស
ជ្ើសរីសប្ក្ខជនប្ធានគជប
ថ្មី ជំនួសលោកសុិកប៊ុក-
ហុក។ជាលទ្ធផលមានប្ក្ខជន
ចំនួន៤រូបបានទៅយកឯកសារ
បំព្ញប្បបទប៉ុន្ត្មានប្ក្ខ-
ជនត្២រូបប៉ុណ្ណោះដ្លបាន

បំព្ញប្បបទដាក់នៅអគ្គល្-
ខាធិការដា្ឋានរដ្ឋសភា។
លោកសុិកប៊ុនហុកបាន

ទទួលតំណ្ងជាប្ធានគ.ជ.ប
កាលពីខ្ម្សាឆ្នាំ២០១៥
ជំនួសលោកអុឹមសួស្តី៕
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� ងហា�ងនិងអគ��យក
លី�្ស្ង

�្រ� ន�្រប់�្រង� រ�និពន�
សំរិទ្ធ

អនុ�្រ� ន�្រប់�្រង� រ�និពន�
សូវិសា ល

�្រ� នក្រុមអ្នកយកព័ត៌� ន
ផា ក់សា�ងលី

� រ�និពន�រងព័ត៌� នជា តិ
វង្សសុខ្ង,ព្ុំភ័ក្្ត

� រ�និពន�ព័ត៌� ន�្រដ្ឋកិច�
ម៉្គុណមករា

� រ�និពន�រងព័ត៌� ន�្រដ្ឋកិច�
រា៉ាន់រីយ

� រ�និពន�ព័ត៌� នអន្តរជា តិ
ប្ក់សា យ

� រ�និពន�ជីវិតកម្រ�ន្ត
បា៉ាន់សុីមា៉ាឡា

� រ�និពន�រងជីវិតកម្រ�ន្ត
បា៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

� រ�និពន�រងព័ត៌� នកី� 
ឈនណន

� រ�និពន�រង/អ្នកបក�្រព័ត៌� នកី� 
ណ្មវណ�ៈ

� រ�និពន��្រហទំព័រ
លា ងផា ន់ណា រា៉ា

អ្នកយកព័ត៌� នជា ន់ខ�ស់
មាសសុខជា ,នៀម�្ង,មំុគនា�

អ្នកយកព័ត៌� ន
ឃុតសុភចរិយ ,យឺនពន្លក,

គឹមសា រុ�,ហឹុនពិសី,នៅ សុីវុតា្ថា,
ឡុងគឹមមា៉ារីតា ,ឡា យសា មា ន,

សួសយ៉ាមី,ធូវីរៈ,� មប៊ុនធឿន
វ�នដា រា៉ា,រ័ត្នសុជាតា ,រីសុចា ន់

អ្នកបក�្រ
ប៊ុនផលា្លា,ជិនណា ន,

សយរា៉ាសុី
� រ�រូបថត

ហ្ងជីវ័ន,ហុងមិនា ,
ហា�នរង្សី

អ្នក�្រស�្រ�លអក�រវិរុទ�
�្ករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី
�្រ� ន�្ន្រកផលិតកម�និង� ះពុម�

ញឹមសុក្ភីរៈ
�្ន្រករច��្រហ�ិក

េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ
�្ន្រកផ្រ�យ� ណិជ�កម�
�្ម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណា រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់ណ្ត,017578768
ប្ជ�មុន្នីរៈ,015239293
�្វពុទ្ធី,012966605

ពា ំងបា៉ាទ្ីយ៉ា,081872202
JESSAPIASTRO,092445983

�្រ� ន�្រក�យ��្រតស្តីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
�្រ� ន�្រក�យ��្រត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវាសនា ,015814499

�្រ� ន�្ន្រករដ្ឋ�លនិងធន� នមនុស្រ�
ព្�្សុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន្រករដ្ឋ�លនិងធន� នមនុស្រ�
�ុិលសោ ភា

�យិ�ហិរ��វត�ុៈហា�ងតា ំងម៉្ង
�្រ� នគណ�្រយ្រយៈេស៊្នវិច្ឆិកា

ែផ្នកព័ត៌� នវិទ្រ�និងរច��្រហទំព័រ
វង់អូន

�្ន្រករច� ទំព័រ
សួនសា វា៉ាតឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា
� រិ� ល័យខ្រត្ត�ៀមរប

សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស�្រ� ខូអិលធីឌី

ជា ន់ទី៧ន្អគា រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្តច្

ហុ៊ន�្ន(ផ្លវូ៦០�្៉ត្)ភូមិ�្កតា ឡុង
សងា�ត់ចា ក់អ�្ក្ម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នព្ំញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
CELLCARDៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
SMARTៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
� រិ� ល័យ�ៀមរប

ផ្ទះល្ខ៦២៩ផ្លវូល្ខ៦សងា�ត់សា្វាយដង�ុំ
ក្ងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

វ៉នដារ៉ា

ព្រះវិហារៈគិតត្ឹមខ្មិថុនាឆ្នាំន្ះ
គម្ងស្ូវមិត្តភាពសង្គ្ះសត្វព្
ដ្លអនុវត្ដដោយអង្គការសមាគមអភិ-
រក្សសត្វព្(WCS)ចាប់ផ្តើមដំបូងកាល
ពីឆ្នា២ំ០០៨ក្នងុខ្ត្ដព្ះវិហារបានពងី្ក
ដល់ខត្្ដចនំនួ៣ទៀតគឺស្ទងឹតង្រតន-
គិរីនិងមណ្ឌលគិរីក្នងុនោះមានពលរដ្ឋជាង
១៥០០គួ្សារកំពុងអនុវត្ដគម្ងន្ះ។
ក្សួងបរិសា្ថានបានវាយតម្ល្ខ្ពស់ចំពោះ

ការអនុវត្ដគម្ងន្ះដ្លបានប្ើប្ស់
ខ្ស្ចងា្វាក់ផ្គត់ផ្គង់មាននិរន្តរភាពគាំទ្
ការអភិរក្សការពារសត្វព្ព្ឈើនិង
កាត់បន្ថយភាពកី្ក្យ៉ាងមានប្សិទ្ធ-
ភាពដល់ប្ជាពលរដ្ឋ។
លោកផាន់សីុថានទីបឹ្ក្សាបច្ចក្ទ្ស

ផ្ន្កសហគមន៍ន្អង្គការWCSបាន
ថ្លង្ឱយ្ដងឹពល្អមដណំើរលោកនត្-្
ភក្ត្រដ្ឋល្ខាធិការក្សួងបរិសា្ថានធ្វើ
ទស្សនកិច្ចពិនិត្យការដាំដុះស្ូវត្យង
របស់បជ្ាកសកិរស្ថតិនៅក្នងុភមូិកឡ្ា
ពាសន្ដន្ជមក្សត្វព្ព្ះរកាកាល-
ពីថ្ងទ្ី១០ខម្ថិនុាថាការអនវុត្ដកម្មវធិី
មិត្ដភាពសង្គ្ះសត្វព្(ស្ូវត្យង)
ដបំងូកាលពីឆ្នា២ំ០០៨នៅឃុំតា្មាតបុើយ
ក្នុងចំនួន១១ភូមិ។
លោកថ្ល្ងថា៖«ព្លន្ះយើងបាន

អនុវត្ដគម្ងស្ូវត្យងក្នុងឃុំតា្មាត-
បុើយបានចំនួន១៤ភូមិហើយ។យើង
ទើបពងី្កថ្ម៣ភូមិទៀតក្នងុឆ្នាំ២០២១
ន្ះ។យើងបានពង្កីគមង្ន្ះបន្ថម្
ទៅដល់ខ្ត្ដស្ទឹងត្ងខ្ត្ដរតនគិរីនិង
ខ្ត្ដមណ្ឌលគិរី»។
អង្គការWCSបានពង្កីគមង្សូ្វ-

ត្យងទៅដល់ខ្ត្ដស្ទឹងត្ងកាលពី
ឆ្នាំ២០១៦ទៅខ្ត្ដមណ្ឌលគិរីឆ្នាំ២០-
១៧នងិចាបផ់្ដើមពង្កីដល់ខត្្ដរតនគរិី
ក្នុងឆ្នាំ២០២១ន្ះ។លោកសុីថានបន្ត
ថាកាលពីការចាបផ់្ដើមអនវុត្ដគមង្ដា-ំ
ដុះស្ូវត្យងដំបូងក្នុងខ្ត្ដព្ះវិហារ
មានប្ជាពលរដ្ឋប្មាណ១៥០គ្សួារ
ប៉ុណ្ណោះបានចូលរួមអនុវត្ដគម្ង។
បុ៉ន្ដ្រហូតមកដល់ព្លន្ះមានពលរដ្ឋ
ប្មាណ៦០០គ្ួសារបាននិងកំពុង
អនុវត្ដគម្ងដំាដុះសូ្វត្យងក្នងុភូមិ-
សាស្ដ្ខ្ត្ដព្ះវិហារ។
បើតាមលោកសុថីានផលតិផលស្វូ-

តយ្ងមានទផីស្ារល្អកាលពីឆ្នា២ំ០២០
និងដើមឆ្នាំ២០២១ន្ះដោយអង្គការ
បានបម្លូទញិស្វូពីបជ្ាពលរដ្ឋដ្ល
អនវុត្ដគម្ងក្នងុភូមិទំាង១១ន្ឃំុតា្មាត-
បុើយសរុបជាង៩០០តោន។ចំណ្ក
ពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិចំនួន៣ទៀតកំពុង
ចាបផ់្ដើមអនវុត្ដគមង្ក្នងុឆ្នានំ្ះ។តាម
រយៈការអនុវត្ដគម្ងស្ូវត្យងក្ុម
ការងាររបស់អង្គការWCSបានបណ្ដះុ-
បណា្ដាលច្ចក្ទស្ន្ការដាដំុះស្វូដល់
ប្ជាកសិករនិងផ្ដល់កិច្ចសន្យាជាក់លាក់
ជាមួយប្ជាកសិករដើម្បីធានាទិញស្ូវ
ពីពួកគាត់ក្យព្លបង្កបង្កើនផល
បាននៅក្នុងតម្ល្មួយលើសតម្ល្ទីផ្សារ។
បុ៉ន្ដ្ពលរដ្ឋដ្លយល់ព្មអនុវត្ដគម្ង
ន្ះក៏ត្ូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌដ្លបាន
កំណត់ក្នុងកិច្ចសន្យាទើបអង្គការទទួល
ទិញសូ្វ។លោកថ្លង្ថា៖«លក្ខខណ្ឌពិ-
ស្សជាងគ្គឺហាមពលរដ្ឋចលូទៅកាប់
រានដីព្ហាមកាប់ឈើហាមប្ើប្ស់
ថា្មាំពុលគីមីគ្ប់ប្ភ្ទ រួមនឹងការមិន
បរបាញ់សត្វព្ឬការដាក់អនា្ទាក់សត្វព្
ជាដើម។បើពលរដ្ឋមិនអនុវត្ដតឹ្មតូ្វតាម
កិច្ចសន្យាអង្គការនឹងមិនទទួលទិញសូ្វ
ដ្លផលិតបាននោះឡើយ»។
លោន្ត្ភក្ត្ថ្ល្ងព្លធ្វើទស្សន-

កិច្ចន្ះថាក្សួងបរិសា្ថានបានរៀបចំគោល-
នយោបាយនិងផ្នការសកម្មភាពលើ
ការបង្កើតស្ដ្ឋកិច្ចរបស់សហគមន៍
តំបន់ការពារធម្មជាតិ ដ្លស្ថិតនៅក្នុង
នងិនៅជុវំញិតបំនក់ារពារធម្មជាតិឱយ្មាន
ជីវភាពធូរធារ។លោកបន្តថា៖«ក្សួង

បរសិា្ថានវាយតម្ល្ខ្ពស់ចពំោះគមង្ស្វូ
សត្វត្យងដ្លអនុវត្តដោយអង្គការ
WCSដ្លគម្ងន្ះ គឺជាការប្ើ-
ប្ស់ខ្ស្ចងា្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដ្លមាននិរន្តរ-
ភាពដើម្បីគាំទ្ការអភិរក្ស និងការពារ
សត្វព្ព្ឈើនិងចូលរួមកាត់បន្ថយ
ភាពក្ីក្យ៉ាងមានប្សិទ្ធភាព»។
បើតាមលោកភក្ត្គម្ងសូ្វត្យង

បានចូលរួមយ៉ាងច្ើនក្នុងកិច្ចការងារ
អភិរក្សជាពិស្សអភិរក្សសត្វត្យង
យកស្តយ្ងចង្កំកសដល្កពំងុជតិផតុ
ពូជនៅលើពិភពលោក។ក្ពីន្ះគម្ង
សូ្វត្យងបានរួមចំណ្កក្នងុការការពារ
ធនធានធម្មជាតិនងឹអភរិកស្ជវីចម្ុះនៅ
កម្ពុជា។ លោកឱ្យដឹងថាក្យពីការ-
ចាប់ផ្ដើមអនុវត្ដគម្ងដាំស្ូវសង្គ្ះ
សត្វព្ន្ះក្នុងខ្ត្តព្ះវិហារមកដល់
ព្លន្ះត្ូវបានពងី្កទៅកាន់តំបន់
ការពារធនធានធម្មជាតិនានាក្នងុបទ្ស្
កម្ពុជាគឺមានពលរដ្ឋចូលរួមដាំស្ូវក្នុង
គម្ងន្ះប្មាណ១៥០០គ្ួសារ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ទិន្នផលស្ូវដ្ល

កសកិរធ្វើបានគមឺានគណុភាពល្អហើយ
ត្វូបានលក់ក្នងុតម្ល្មយួលើស៥០ភាគ-
រយន្តម្ល្ទីផ្សារ។ទាំងន្ះដោយសារ
ពលរដ្ឋបានគោរពនូវគោលការណ៍ដល្
បានដាកច់ុះដោយភា្ជាប់នងឹគោលការណ៍
អភិរក្សធនធានធម្មជាតិ»។
លោកបានឱយ្ដងឹថាសព្វថ្ង្ផលតិផល

ស្ូវសង្គ្ះសត្វព្ត្ូវបានគ្ប់គ្ង
និងធ្វើអាជីវកម្មដោយក្ុមហ៊ុន Ibis
RiceConservationCompany

(IRCC)ដោយសមាគមអភិរក្សសត្វព្
ទទួលខុសត្ូវក្នុងការទិញនិងលក់
ផលិតផលស្ូវន្ះ ទៅកាន់ទីផ្សារជាតិ
និងអន្តរជាតិ។
លោកស៊ូស្រីអភិបាលរងខ្ត្តព្ះ-

វហិារបានឱ្យដឹងថារដ្ឋបាលខ្ត្ដតង្ត្
ចលូរមួគាទំ្នវូការបង្កើតគមង្អភវិឌឍ្
ស្ូវមិត្តភាពសង្គ្ះសត្វន្ះដ្ល
គម្ងន្ះបានចូលរួមលើកស្ទយួជីវភាព
ប្ជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍។ការធ្វើ
សូ្វមិត្តភាពសង្គះ្សត្វព្គឺជាជំហាន
មយួដល្ជយួបន្ថម្ចណំលូដល់កសិករ
ក្ពីការធ្វើស្តាមប្បប្ព្ណី។
លោកថ្ល្ងថា៖«ទីផ្សារលក់ស្ូវន្ះក៏

ងាយរកហើយស្ូវប្ភ្ទន្ះធ្វើបាន
ផលលឿនទិន្នផលខ្ពស់ហើយតម្ល្ខ្ពស់
ដ្លជួយលើកស្ទួយជីវភាពពលរដ្ឋឱ្យ
កាន់ត្ធូរធារ។ស្ូវប្ភ្ទន្ះត្ូវប្ើ
រយៈព្ល៣ខ្ក្នងុការដំាដុះគឺអាចទទួល
បានផលលក់ច្ញហើយ»។
បើតាមលោកអភបិាលរងខត្្ដបច្ចបុប្ន្ន

អ្វីដ្លប្ជាពលរដ្ឋកំពុងប្ឈមលើ
ការដាដំុះស្វូនោះគឺការធ្វើស្ដោយពងឹ
ផ្អ្កទៅលើទឹកភ្លៀងនៅឡើយ។បើគា្មាន
ភ្លៀងគ្ប់គ្ន់ទ្ទិន្នផលស្ូវរបស់
ពលរដ្ឋក៏ធា្លាក់ចុះដ្រ។លោកបញ្ជាក់ថា
រដ្ឋបាលខ្ត្ដនាព្លខាងមុខន្ះនឹងរក
វិធីដោះស្យបញ្ហាន្ះដើម្បីធ្វើយ៉ាង-
ណាឱ្យមានប្ព័ន្ធធារាសាស្ត្គ្ប់គ្ន់
ក្នុងការធ្វើស្។
លោកឡំាឈានអាយុ៦៥ឆ្នាជំាកសិករ

មា្នាក់កំពុងអនុវត្ដគម្ងដំាដុះសូ្វត្យង
ន្ះនៅភូមិក្ឡាពាសន្ដ្នជម្កសត្វ-
ព្ព្ះរការបានលើកឡើងថាក្យ
ព្លទទួលបានការផ្សព្វផ្សាយពីអង្គការ
WCSប្ជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិ
បានសម្ចចិត្ដអនុវត្ដគម្ងដាំស្ូវ
ត្យងតាមការណ្នាំរបស់អង្គការ។
ពលរដ្ឋពលរដ្ឋដំាសូ្វន្ះព្ះលក់ច្ញ
បានតម្ល្ថ្ល្ជាងតម្ល្ស្វូធម្មតាបហ្្ល
៥០ភាគរយ។លោកបានប្ប់ថា៖«ស្វូ
ត្យងន្ះឱ្យត្យើងដាំបាននិងអនុវត្ដ
តាមគោលការណ៍ណ្នាំរបស់អង្គការ
បនា្ទាប់ពីប្មូលផលអង្គការនឹងមកប្មូល
ទិញពីយើងក្នុងតម្ល្លើសពីតម្ល្ស្ូវ
ធម្មតា។កាលពីឆ្នាមុំនខ្ញុំលក់សូ្វត្យង
ន្ះទៅអង្គការបានក្នងុ១គឡីកូម្តម្ល្
១៧០០រៀល»៕

គម្រោងស្រោវូមិត្តភាពសង្គ្រោះសត្វព្រោបានពង្រោកីទៅកាន់ខ្រោត្ត៣ទៀត

មន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានចុះពិនិត្រយទីកន្ល្រងដំាដុះស្រវូត្រយងក្នងុខ្រត្តព្រះវិហារ។រូបយូសុះអាប់ឌុលរា៉ាស់ហីុម

គណៈកម្មាធិការ...

អគាររដ្ឋសភាន្រព្រះរជាណាចក្រកម្ពជុា។រូបថតហុងមិនា



ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ សបិប្កម្ម កច្្ន ្គប្ ់ស្វាយ- 
ចន្ទី  ជ័យ សំបូរ ក្ម កិច្ច សហការ ជា- 
មយួ ក្មុហ៊នុ Top Planning Japan  
(TPJ) កពំងុ សកិស្ា ព ីលទ្ធភាព បង្កើន 
សមត្ថភាព ផលតិកម្ម របស ់ខ្លនួ ឱយ្ ដល ់ 
២០ តោន ក្នុង ១ ខ្ ដើម្បី ឈាន ទៅ នាំ 
ច្ញ គ្ប់ ស្វាយ ចន្ទី ទៅ ទីផ្សារ អន្តរ - 
ជាត ិឱយ្ បាន កានត់ ្ច្ើន  បនា្ទាប ់ពបីាន 
ទទលួ   ជោគ ជយ័ លើ ការ នា ំទៅ បទ្ស្  
ជប៉នុ ចនំនួ ២ លើក រចួ មក។ ន្ះបើតាម  
លោកស្ ីអនិ ឡហ្តួ ម្ចាស ់សបិប្កម្ម 
ក្ច្ន្ គ្ប់ ស្វាយ ចន្ទី ជ័យ សំបូរ ។

ម្ចាស ់សបិប្កម្ម កច្្ន ្គប្ ់ស្វាយ ចន្ទ ី
ជយ័ សំបរូ លោកសី្ អិន ឡហួ្ត បាន  
ប្ប់ ភ្នំព្ញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ង្ ទី ១៤ ខ្ 
មថិនុា ថា សបិប្កម្ម លោកស្ ីកពំងុ ធ្វើ 
ការ សកិស្ា ព ីលទ្ធភាព  នងិ ស្វង្ រកថវកិា   
មួយ ចំនួន  មក ពង្ីក ចង្វាក់ ផលិត កម្ម 
ដើម្បី ត្ៀម ឆ្លើយ តប នឹង កំណើន តមូ្វ-  
ការ  បនា្ទាប់ ពី វិបត្តិ សុខភាព កូវីដ១៩ 
បញ្ចប ់ទៅ វញិ ។ លោក ស្ ីបានបន្ត ថា 
បច្ចុប្បន្ន ក្ ពី ផលិត សម្ប់ ផ្គត់ ផ្គង់ 
ទីផ្សារ ប្ទ្ស ជប៉ុន សិប្បកម្ម ក្ច្ន្ 
គ្ប់ ស្វាយ ចន្ទី ជ័យ សំបូរ ក៏ បាន 
ច្ក ចាយ នៅទីផ្សារ ក្នុង ស្ុកមួយ  
ចំនួន   ដូចជា  សហករណ៍ សរីរាង្គ ខ្ម្រ 

លក ់  ដុ ំលករ់ាយ ជនូ អតថិជិន ទៅតាម 
បណ្តា ខ្ត្ត និង តំបន់ ទ្សចរណ៍ ប្-
សទ សំបូរ ព្គុក  ជាដើម ។

លោក ស្ី   បញ្ជាក់ ថា៖ « ខ្ញុំ មិន ទាន់ 
អាច ប្ប់   ថា ផ្នការ បង្កើត សមត្ថ - 
ភាព ផលតិ ឱយ្ បាន ២០ តោន នងឹ ចញ្ 
ជា រូប រាង   នៅ ព្ល ណ ទ្ ព្ះ យើង 
មិន ទាន់ មន ទុន គ្ប់ គ្ន់» ។

នា ពល្ ថ្មីៗ  ន្ះ  លោក ស្ ីឡហ្៊តួ  
បាន លើក ឡើង ថា វបិត្ត ិន ្ការ ឆ្លង រាល- 
ដាល ជងំ ឺកវូដី ១៩ បាន ធ្វើ ឱយ្ ការ បញ្ជា 
ទញិ ធ្លាក ់ចុះ មយួ កម្តិ។ គតិ មក ដល ់
ពល្ ន្ះ សបិប្ កម្ម កច្្ន ្គប្ ់ស្វាយ- 
ចន្ទី  ជ័យ សំបូរ ទើប  បាន បញ្ជូន គ្ប់ 
ស្វាយ ចន្ទី ចំនួន ២ លើក ប៉ុណ្ណោះ ទៅ 
ឱ្យ ក្ុម ហ៊ុន TPJ ដោយ លើក ទី ១ 
កាល ពី ខ្ ឧសភា ចំនួន ៧ តោន និង 
លើក ទី ២ កាល ពី ថ្ង្ ទី ១៣ ខ្ មិថុនា 
ចំនួន ៩ តោន ។ 

លោក គង ់ភាជ  បធ្ន នាយកដា្ឋាន 
កសិ ឧស្សាហកម្ម ន្ ក្សួង កសិកម្ម 
រុកា្ខាប្មញ់ និង ន្សទ  និយាយ  ថា 
ផន្ការ ពង្កី សមត្ថភាព ផលតិ របស ់
សិប្ប កម្ម ន្ះ  គឺ មិន ត្ឹម ត្ ដើរ ស្ប 
នឹង  គោល នយោបាយ របស ់រដា្ឋាភបិាល  
កម្ពុជា ក្នុង ការ លើក កម្ពស់ ឧត្តមភាព 
ផលតិ ផល កសកិម្ម ក្នងុ ចណំក្ ន ្ការ- 
នាំ ច្ញ សរុប របស់កម្ពុជា ប៉ុណ្ណោះ ទ្ 

ប៉ុន្ត្ ថ្ម ទាំង ជួយ បង្កើត ការងរ ថ្មីៗ  
ក៏ ដូច ជាអាច ទាញ យក តម្ល្ បន្ថ្ម ពី 
ការ ផលតិ នងិ កាត ់បន្ថយ ការ នា ំចញ្ 
វត្ថុធតុ ដើម ផង ដ្រ ។

លោក អះអាង ថា៖ « គប្ ់ស្វាយ ចន្ទ ី
កច្្ន ្ គ ឺជា ទនំញិ  មន សកា្តានពុលខ្ពស ់ 
សម្ប់ នាំ ច្ញ ទៅ ប្ទ្ស ជា ច្ើន 
លើ ពិភព លោក ។  តាម ខ្ញុំ ដឹង  បច្ចុប្បន្ន 
មន ក្ុមហ៊ុន ជា ច្ើន កំពុង ចង់  បាន 
គប្ ់ស្វាយ ចន្ទ ីកច្្ន ្រចួ របស ់កម្ពជុា ។ 
យើង  ពិត ជា ស្វាគមន៍ ចំពោះ ផ្នការ 
ពង្ីក សមត្ថភាព ផលិត ន្ះ » ។ 

នៅ កម្ពជុា សព្វ ថ្ង ្ផ្ទដ្ ីចម្ការ ស្វាយ- 
ចន្ទ ីមន បម្ណ ជាង ៥០ មុនឺហកិតា 
ដោយ ក្នុង ១ ហិក តា អាច ផ្តល់ ផល ជា 
មធ្យម ១,៥ តោន ក្នុង ១ ឆ្នាំ ។ ន្ះ បើ 
តាម លោក គង់ ភាជ ។ 

ក្នុង អំឡុង ព្ល ពិនិត្យ សកម្ម ភាព 
នៅ  សបិប្កម្ម កច្្ន ្គប្ ់ស្វាយ ចន្ទ ី ជយ័ 
សំបូរ កាល ពី ថ្ង្ ទី ១៣ ខ្ មិថុនា រដ្ឋ- 
មន្ត្ី ក្សួងកសិ កម្ម រុកា្ខាប្មញ់ និង 
នស្ទ លោក វង្ សខុន បាន លើក- 
ទឹក ចិត្ត និង ជំរុញ ឱ្យ សហគមន៍ ត្ូវ  ខំ 
ស្វង្ រក ដគ្ ូឱយ្ បាន ច្ើន ដើមប្ ីទទលួ 
បាន បច្ច្កទ្ស ដាំ ដុះ  បច្ច្កទ្ ស 
ក្ច្ន្ និង ទីផ្សារ ថ្មីៗ បន្ថ្ម ទៀត ។

លោក ថ្លង្ ថា៖ « នៅ ពល្ ផលតិផល   
មន ទីផ្សារ នឹង នាំ ឱ្យ ផលិត កម្ម មន 
ការ កើន ឡើង  ដល្ នា ំឱយ្ មន កណំើន 
ប្ក់ ចំណូល បង្កើត ឱកាស  ការងរ 
ថ្មីៗ  ។  ន្ះ គឺជា បំណង ប្ថា្នា របស់ រាជ- 
 រ ដា្ឋា ភិ បាល ក្នុង គោល នយោបាយ 
ជរំញុ ការ នា ំចញ្ កសផិល ក្នងុ បរបិទ 
ន្ ការ រីក រាល ដាល ជំងឺ  កូ វីដ១៩»។ 

របាយការណ៍ ក្សួង កសិ កម្ម រុកា្ខា- 
បម្ញ ់នងិនស្ទ ឱយ្ ដងឹ ថា ក្នងុ ឆ្នា ំ
២០២០ កម្ពុជា  នាំ ច្ញ គ្ប់ ស្វាយ- 
ចន្ទ ីបាន  ២១៨ ៩៨១ តោន  កើន ឡើង 
៨,២៤ ភាគ រយ ព ីចនំនួ ២០២ ៣១៨ 
តោន  ក្នុង ឆ្នាំ  ២០១៩។  គ្ប់ ស្វាយ- 
ចន្ទ ី ត្ូវ បាន នា ំទៅ បទ្្ស វៀតណម 
ជប៉ុន រុស្សុី ចិន ហុងកុង ថ្ បារាំង 
កូរ៉្ខាងត្បូង បង់កា្លាដ្ស ម៉ាឡ្សុី 
ហូឡង់ តួកគី និង ឡាវ៕ LA
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីស្រស្តជួញដូរតាមការដ្ញថ្ល្(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,240 16,300 16,300 16,240

2 GTI 4,280 4,320 4,320 4,260

3 PAS 14,640 14,540 14,660 14,520

4 PEPC 3,320 3,330 3,330 3,300

5 PPAP 15,000 15,000 15,020 14,980

6 PPSP 2,260 2,280 2,280 2,250

7 PWSA 7,260 7,260 7,300 7,240

កាលបរិច្ឆ្ទ: ថ្ង្ទី១៤ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ 

គេប់ ស្វាយ ចន្ទ ីដេល មិន ទាន់ បាន កេច្នេ។ រូបថត ហុង មិនា

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ  វិបត្តិ សុខភាព ជា សកល  
បា ន នា ំឱយ្ តម្ល ្នា ំចលូ ផលតិ ផល ស-្ 
បៀរ នងិ ស ្ចម្ុះ កាល ព ីឆ្នា ំ២០២០ 
មន   បម្ណ១៨លាន ដលុា្លារធ្លាក ់ចុះ 
ជិត ពាក់ កណ្តាល  បើ ធៀប នឹង រយៈ-  
ព្ល ដូចគ្នា ឆ្នាំ ២០១៩។  ន្ះបើ តាម 
ទិន្នន័យ របស់ ក្សួង ពាណិជ្ជ កម្ម ។

ទិន្ន ន័យ បាន បង្ហាញ ថា នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 
២០២០ ប្ទ្ស កម្ពុជា បាន នាំ ចូល 
សប្ៀរ នងិ ស ្ចម្ុះ មក ផ្គត ់ផ្គងឱ់យ្ 
ទផីស្ារ ក្នងុ ស្កុ  ក្នងុ  តម្ល ្ជា បក្ ់១៧,- 
៨៩ លាន ដុលា្លារ  ធ្លាក់ ចុះ ៤៩,៧៨ 
ភាគ  រយ  បើ ធៀប នងឹ ឆ្នា ំ២០១៩ ដល្ 
មន ចំនួន ៣៥,៦១  លាន ដុលា្លារ ។ 

អ្នកស្ ីចន័្ទ ដាវ ី ស្ថាបនកិ ក្មុហ៊នុ  
Far East Import Export Co, Ltd  
ដ្ល ជា ក្ុម ហ៊ុន នាំចូល ស្ ក្ហម 
Peng Wine បាន កត ់សម្គាលថ់ា  វបិត្ត ិ
ជំងឺ កូវីដ ១៩  ជា សកល  បាន ជះ ឥទ្ធិ-
ពល យា៉ាង ខា្លាំង   ដល់ ឧស្សាហកម្ម នាំ- 
ចូល  ស្  ដ្ល បាន និង កំពុង រង ផល- 
ប៉ះ ពាល់ ដល់ ទីផ្សារ យា៉ាង ខា្លាំង  រហូត 
មក ដល់ ព្ល ន្ះ ។ 

អ្នកស្ី ដាវី បាន ឱ្យ ដឹងថា៖ «  យើង 
បាន នា ំចលូ ស ្កហ្មមក  ព ីបទ្ស្ 
សុីលី (Chile) តាំង ពី មុន ផ្ទុះ ជំងឺ  
កូវីដ  ១៩ រហូត មក ដល់ ព្លន្ះ  
យើង លក់  មិនទាន់ ច្ញ នោះទ្ »។ 

លោក  ហ្ង  នឿន  បុគ្គលិក ផ្ន្ក 
គណន្យ្យ ន្ក្ុមហ៊ុន ភ្នំព្ញ បៀរ 
បាន ឱយ្ដងឹថា សមូប្ ីទផីស្ារ សប្ៀរក្នងុ 
ស្ុក ក៏ រងផល ប៉ះ ពាល់ ដោយសរ  
ការ រីក រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ  ១៩ ដ្រ។ 
ក្តីបារម្ភ  ពី  ការ ឆ្លង រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ- 
១៩ បាន  ធ្វើ ឱយ្ វសិយ័ ទស្ចរណ ៍ នងិ 
សវ្ា កមស្ាន្ត   ផស្្ង ៗ  ថម ថយ  ហត្នុ្ះ 
តម្ូវ ការ ស្បៀរក៏ ធ្លាក់ ចុះ  ទៅ តាម 
នោះ ដ្រ ។ 

លោក អះអាង ថា ៖«ជងំកឺវូដី ១៩  ធ្វើ 

ឱយ្ មន វបិត្ត ិសដ្្ឋកចិ្ច ពភិពលោក  ដល្  
នាំ ឱ្យ គ្ មន និនា្នាការ កាត់ បន្ថយ ការ- 
ចំណយ  លើ ទំនិញ មិន ចាំ បាច់ »។ 

របាយការណ៍ ក្សួង ឧស្សាហកម្ម  
វទិយ្ា សស្ត ្ បច្ចក្វទិយ្ា  នងិ នវានវុត្តន ៍ 
បង្ហាញថា  នៅ កម្ពុជា មន ក្ុមហ៊ុន 
ផលិត ស្បៀរ  និង ភ្សជ្ជៈ ចុះបញ្ជី 
នៅ  ក្សួង ចំនួន  ១៣  រួមមន  ក្ុម-  
ហ៊ុន  Inter-Mattrid Beverage 
(Cambodia) Co Ltd,  ក្ុមហ៊ុន  
Hanuman Beverages Co Ltd,  
ក្ុម ហ៊ុន  Vattanac Brewery Co 
Ltd, Ana Water and ក្ុមហ៊ុន  
Smiler Beverage Co Ltd, ក្ុម - 
ហ៊ុន  Asian Sunrise Co Ltd,  
ក្ុមហ៊ុន  HEINEKEN (Cambo-
dia) Co Ltd,  ក្ុមហ៊ុន  Cambrew 
Ltd, Daun Penh Food and Be-
verage Co Ltd,  ក្ុមហ៊ុន  Khmer 
Beverage Co Ltd,  ក្ុមហ៊ុន  Far 
East Import Export Co Ltd,  ក្មុ- 
ហ៊នុ  Kingdom Breweries (Cam-
bodia) Ltd,  ក្ុមហ៊ុន  Media GB 
Enterprise Co Ltd, and  ក្មុហ៊នុ  
Phnom Penh Beer Co Ltd។

របាយការណព៍ ីអគ្គ នាយក ដា្ឋាន គយ 
នងិ រដា្ឋាករ កម្ពជុា  បង្ហាញថា ចាបព់ី ខ្ 
មករា  ដល់ ខ្មីនា  ឆ្នាំ  ២០២១ អគ្គ- 
នាយក ដា្ឋាន គយ  និង រដា្ឋាករ  ប្មូល 
ចំណូល បាន  ៦១៤,៨ លាន ដុលា្លារ 
ថយ  ចុះ១៥,២ ភាគរយ ធៀប ត្មីស- 
ទី ១ ឆ្នាំ  ២០២០ ។

ចំណូល ប្ចាំត្ីមស ទី ១ ឆ្នាំន្ះ 
បើ គិត តាម ក្ុម ប្ភ្ទ ទំនិញ គឺ ចំ-
ណលូ ព ីយានយន្ត នងិ គ្ឿងចក ្មន 
ចនំនួ ៤៣,៥ ភាគរយ ន ្ចណំលូសរបុ  
ទនំញិ ចម្ុះ  ២៧,៤  ភាគរយ  ផលតិ- 
ផល ត្លសិលា (ប្ងសំង  ប្ង 
ម៉ាស៊តូ នងិ បង្រអំលិ )  មន  ២២,៨  
ភាគរយ  និង សម្ភារ សំណង់ និង កម្ 
ផ្ស្ងៗ មន ៦,៣  ភាគរយ ៕ LA

ទឹក ប្ក់ ដ្ល កម្ពជុា ចំណាយ 
លើ  ្ការ នំា ចូល ស្បៀរ  និង 
ស្ ចមុ្ះ ធ្លាក់ ចុះ ជិត ៥០ %

សិប្បកម្ម   ជ័យ សំបូរ មាន គម្ង ពងី្ក 
ការ  ក្ច្នគ្្ប់ ស្វាយ ចន្ទ ី ឱ្យ កើន  ទ្វដ្ង 



ធូ វិរៈ 

ភ្នំពេញៈ សហភាព អឺរ៉ុប និង ទីភា្នាក់ងារ 
អភវិឌឍ្ន ៍ឆក្បាន ដាក់ ឱ្យ ដំណើរការ កម្ម វធីិ   
SWITCH ដល ់គមង្ ស ូឡា ដោយ  មាន  
បណំង គាទំ ្កណំើន សដ្្ឋកចិ្ច បក្បដោយ 
និរន្តរភាព និង បរិយាប័ន្ន  នៅ តាម តំបន់ 
ជនបទ នៅក្នុង ប្ទ្ស កម្ពុជា ។ ន្ះ បើ 
យោង តាម ស្ចក្ដី ប្កាស ព័ត៌មាន។

តាម រយៈ គម្ង អភិវឌ្ឍន៍  លើក កម្ពស់ 
ការ ប្ើបស្  ់ថា ម ពល កកើត ឡើង វញិន្ះ 
សហភាព  អឺរ៉ុប (EU)  រួមចំណ្ ក ផ្ដល់ 
មូល និធិ ២,៥៦លាន  អឺរ៉ូ  ហើយ គម្ង 
ន្ះ ត្ូវ អនុវត្ត រយៈព្ល ៤ ឆ្នាំ ចាប់ពី ឆ្នាំ 
២០២០  ដល់ ឆ្នាំ ២០២៤។

ទសិដៅ របស ់គមង្ ន្ះគ ឺ ជរំញុ សហ-
គ្ស  ធុន តូច មធ្យម និង មីក្ូ សហគ្ស 
ឱ្យ ផ្លាស់ ប្តូរ ពី ការ ប្ើប្ស់ ថាមពល ដ្ល  
មនិមាន នរិន្តរភាព  ទៅ ប្ើបស្ ់ថាមពល 
កកើតឡើងវិញមាន និរន្តរភាព គឺ   «សូ ឡា»  
ហើយ ដើមបី្ ជយួ កល្ម្អ ទមា្លាប់ អតិថិជន នៅ 
តាម តំបន់ ជនបទ របស់ ប្ទ្ស កម្ពុជា។

លោកស្ី  Darina Vlckova មក ពី 
ទភីា្នាកង់ារ អភវិឌឍ្ន ៍ឆក្ ដល្ ទទលួ បន្ទកុ 
ជំនួយ គាំទ្ សម្ប់ គម្ង ត្ីភាគី ន្ះ 
បាន កត់ សមា្គាល់ ថា គម្ង ន្ះ នឹង ជួយ 
កម្ពុជា សម្ចទិសដៅ របស់ ខ្លួន សម្ប់  
ផ្នការ សកម្មភាព កិច្ច សហ ប្តិបត្តិការ 
ថា ម ពល អាស៊ាន ឆ្នា២ំ០១៦-២០២៥  ដល្  
បណ្ដា ប្ទ្ស អាស៊ាន មាន គោល បំណង 
ក្នុងការ សម្ចបាន ចំណ្ក កាន់ត្ ខ្ពស់ 
ជារួម ន្ ថាមពល កកើត ឡើង វិញ។ 

លោកស្ី Darina Vlckova បាន ថ្ល្ង 
ថា៖«គមង្ ន្ះ ភាគច្ើន ផ្ដោត ការយក- 
ចិត្ត ទុក ដាក់ លើ ការបង្កើន សមត្ថភាព ក្នុង 
ស្ុក តាមរយៈ ការបណ្ដុះបណ្ដាល ឬ ការ-
ផ្ដល់ជំនួយ ឧបត្ថម្ភ ចាំបាច់ ព្មទាំង ការ- 
គាទំ ្ទនំាកទ់នំង រវាង តអួង្គ ពាកព់ន័្ធ នៅក្នងុ   
វសិយ័ន្ះ ដចូជា ក្មុហ៊នុ ផ្គតផ់្គង ់ថាមពល  
សូ ឡា អតិថិជន និង គ្ឹះស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ»។

គមង្ «Switch to Solar»  នងឹ  អនវុត្ត  
វិធីសស្ដ្ ជា ប្ព័ន្ធ ដើម្បី អភិវឌ្ឍ ទីផ្សារ 
តាមរយៈ ការជំរុញ តម្ូវការ  និង គាំទ្ 
ការអភិវឌ្ឍ ចងា្វាក់ ផ្គត់ផ្គង់ របស់ ក្ុមហ៊ុន 
ផ្គត់ផ្គង់ ថាមពល សូ ឡា។

លោក Hugo Agostinho នាយក- 
គ្ប់គ្ង កម្មវិធី  គ្ប់ គ្ង  ថាមពល ស្អាត 
និង ធនធាន ធម្មជាតិនៅក្នុង People in 

Need  ដ្ល ដឹកនាំ ការអនុវត្តគម្ង ន្ះ  
បាន លើក ឡើង ថា៖«ខ្ញុ ំជឿជាកថ់ា គមង្ 
ន្ះ នឹង រួមចំណ្ក ដ៏ សំខាន់ ដល់ ឯករាជ- 
ភាព សដ្្ឋកចិ្ច នងិ កល្ម្អ លក្ខខណ្ឌ រសន់ៅ 
របស ់បជ្ាជន ក្នងុ តបំន ់ជនបទ។ បច្ចបុប្ន្ន 
សូ ឡា គឺជា បច្ច្កវិទ្យា មួយ ក្នុងចំណោម 
បច្ច្កវិទ្យា ថាមពល កកើតឡើង វិញ ដ្ល 
ប្ើប្ស់ ងាយស្ួល និង រីកចម្ើន  »។

ក្នុងអំឡុង រយៈព្ល៤ឆ្នាំ ន្ គម្ងន្ះ 
សិកា្ខាសលា៤ ត្ូវ បានគ្ង ធ្វើឡើង 
ដល្  អ្នកជនំាញ ខាង កសកិម្ម នងិ នស្ទ 
នឹង ធ្វើជា អ្នក ឧទ្ទ្សនាម ដល់ សហគមន៍ 
មូលដា្ឋាន និង បងា្ហាញ បញ្ហា ប្ឈម និង 
ដំណោះស្យ ដ្ល អាច ធ្វើបាន ជាប់ទាក់- 
ទង នឹង ការប្ើប្ស់ បច្ច្កវិទ្យាផលិត 
ថាមពល ស្អាត «ប្តង »៕LA 

ត ពី ទំព័រ ១...កាន់ ត្ ប្សើរ 
ឡើង សម្ប់ អង្ករ កម្ពុជា។

កស្ងួ ការ បរទស្ នងិសហ- 
ប្តិបត្តិ ការ អន្តរជាតិ កាល ពី 
ដើម ឆ្នាំ ន្ះ បាន ដាក់ ឱ្យ អនុវត្ត 
យទុ្ធសស្ត ្ការ ទតូ សដ្្ឋ កចិ្ច ក្នងុ   
រយៈ ពល្  ៣ ឆ្នា ំ ក្នងុ   បណំងដើមប្ ី 
ជំរុញ ពាណិជ្ជ កម្ម អន្តរជាតិ  
ការទាក់ ទាញ ការវិនិ យោគ ទុន 
ផ្ទាល ់ ព ីបរទស្ ការ លើក កម្ពស ់
វសិយ័ ទស្ចរណ ៍នងិ ការ ជរំញុ 
ការ ផ្លាស់ ប្តូរ វប្បធម៌។

គតិ ចាប ់ព ីដាក ់ឱយ្ អនុវត្ត យទុ្ធ- 
សស្្ត ការទូត សដ្្ឋកិច្ច  ក្សងួ  
ន្ះ ទើប  បើក កិច្ច ប្ជុំ ជា លើក- 
ដបំងូ ជា មយួ នងឹ វសិយ័ ឯកជន 
ស្តីពី «ការ អនុវត្ត យុទ្ធ  សស្្ត 
ការ ទូត ស្ដ្ឋកិច្ច ឆ្នាំ២០២១-
២០២៣» កាល សបា្តាហ៍ មុន។ 

ប្ធាន សហព័ន្ធ ស្ូវ អង្ករ- 
កម្ពុជា (CRF) លោក  សុង  
សរន៉  ដល្ ចលូ រមួ ក្នងុកចិ្ចបជ្ុ ំ
ន្ះ បាន បងា្ហាញ ភាព ជឿ ជាក់ 
ថា  ការ អនុវត្ត យុទ្ធសស្្ត ការ- 
ទូត ស្ដ្ឋ កិច្ចកម្ពុជា នឹង លើក- 
កម្ពសព់ាណជិ្ជកម្ម អន្តរ ជាត ិតាម  

រយៈ ការ ធ្វើ ពពិធិ កម្ម  ទាងំ ផលតិ 
ផល នា ំចញ្  និង ទីផ្សារ នា ំចញ្  
របស់ កម្ពុជា ។ លោកអះអាង  
ថា  ៖ «តាម រយៈ យទុ្ធ  សស្្ត ការ- 
ទូត  កម្ពុជា នឹង អាច ទាញ យក 
កាលា  នុវត្ត ភាព   ថ្មីៗ សម្ប់  
ផលិតផល  និង ស្វា កម្ម  ពម្ 
ទាំង   ពង្ឹង កិច្ច សហ ប្តិបត្តិ 
ការ  ក្នុង ភាព ជា ដ្ គូ ស្ដ្ឋ កិច្ច 
អន្តរ ជាតិ ដ្ល ផ្តាត លើ កិច្ច- 
ពម្ ព្ៀង ពាណជិ្ជ កម្ម សរ្ទី្វ-្
ភាគី  និង ពហុ ភាគី »។

លោក បន្ថ្ម   ថា  យុទ្ធសស្្ត 
ការ ទូត ស្ដ្ឋកិច្ច  គឺ ពិត ជា សម- 
សប្ នងឹ យទុ្ធសស្្ត របស ់CRF 
ក្នុង ការ ផ្សព្វ ផ្សាយ ក្រ្តិ៍ ឈ្មោះ 
អង្ករ កម្ពុជា ប្កប ដោយ គុណ - 
ភាព  លើ ទីផ្សារ អន្តរ ជាតិ ដើម្ប ី
ពង្ីក ទីផ្សារ នាំ ច្ញ កម្ពុជា ឱ្យ 
សម្ច បាន តាម ទិស ដៅ នាំ- 
ច្ញ អង្ករ ១ លាន តោន របស់ 
រដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា។

លោក  ប្ក់  សុខុន  រដ្ឋ មន្ត្ី  
ក្ សួង ការបរទ្ស  និង សហ-
បត្បិត្តកិារ អន្តរជាត ិបាន ថ្លង្ 
ក្នុង ពិធី ប្កាស ដាក់ ឱ្យ អនុវត្ត 

«យុទ្ធ សស្្ត ការ ទូត ស្ដ្ឋកិច្ច 
ឆ្នា២ំ០២១ -២០១៣»  កាលព ី
ថ្ង ្ទ ី ១៨ ខ ្មករា  ឆ្នា២ំ០២១ ថា  
ន្ះ  គ ឺជា ត្ ីវសិយ័ ក្នងុ ការ ពង្ងឹ  
បស្ទិ្ធភាព ការងារ ផ្នក្ ការ ទតូ 
ស្ដ្ឋកិច្ច  និង ដើម្បី ចូល រួម ជា 
វភិាគ ទាន ពង្ងឹ ចន្ទល ់កណំើន 
សដ្្ឋកចិ្ច  កាត ់បន្ថយ ការ ពងឹផ្អក្  
លើ ជនំយួ ព ីខាង ក ្នងិ លើក- 
កម្ពស់ ផល ប្យោជន៍ កម្ពុជា 
នៅ  ក្នុង តំបន់  និង អន្តរជាតិ ។ 

លោក  សុខុន  បាន បន្ថ្ម ថា  
តាម រយៈ យុទ្ធសស្្ត ន្ះ កសួ្ង  
នឹង ដើរ តួនាទី ជា អ្នក សម្ប- 
សម្លួ  នងិ ជរំញុ យន្តការដល្ 
មាន សប្ ់ ដើមបី្ ទាក ់ទាញ ការ-
វិនិយោគ ផ្ទាល់ ពី បរទ្ស  និង 
ជរំញុ ឱយ្ មាន កណំើន ការ ធ្វើពា-
ណិជ្ជ កម្ម ទ្វ្ភាគី  និង ពហុភាគី  
នងិ ទាកទ់ាញ ភ្ញៀវ ទស្ចរ តាម 
រយៈ ការ ពង្ឹង តម្ល្ វប្បធម៌ ខ្ម្រ 
នៅ ក្ ប្ទ្សជាដើម ។

លោក បញ្ជាក ់ថា៖« ដើមបី្ ធានា  
អនវុត្ត សមច្ ដោយ ជោគ ជយ័ 
នវូ យទុ្ធ សស្្ត ការទតូ សដ្្ឋកចិ្ច 
ន្ះ  ទាម ទារ ឱយ្ មា នការ ចលូ រមួ 
គប្ ់ភាគ ីពាក ់ពន័្ធ  ដចូ្ន្ះ ខ្ញុ ំសងឃឹ្ម  
ថា  ក្សួង ស្ថាប័ន ជំនាញ និង 
ភាគ ីពាក ់ពន័្ធ   នងឹ បង្កើន ការ គាទំ ្

ការ អនុវត្ត ឯក សរ យុទ្ធស  ស្្ត 
ន្ះ ដើមប្ ីជរំញុ នងិ ពង្កី   ផល- 
ប្យោជន៍ ស្ដ្ឋកិច្ច ជាតិ »។

លោក  ហងុ  វណ្ណៈ  អ្នក សកិស្ា 
សវ្ ជវ្ សដ្្ឋកចិ្ច អន្តរជាត ិន ្
វទិយ្ាស្ថាន ទនំាកទ់នំង អន្តរជាត ិ
ន្  កម្ពុជា (រាជ បណ្ឌិត្យ សភា កម្ពុជា)  
យល ់ឃើញ ថា  យទុ្ធសស្្ត ការ- 
ទូត ស្ដ្ឋកិច្ច ន្ះ  គឺ ជា គំនិត ផ្តួច- 
ផ្តើម ដល៏្អ  ដល្ នងឹ ដើរ តនួាទ ីរមួ 
ចណំក្ ក្នងុការ លើក ស្ទយួ ការ- 
អភិវឌ្ឍ ស្ដ្ឋកិច្ច របស់ កម្ពុជា ។

លោក នយិាយ  ថា  ដោយ សរ 
វបិត្ត ិ កវូដី ១៩  បាន នាឱំយ្ សដ្្ឋ-
កិច្ច  ក្នុងតំបន់  និង ពិភព លោក 
មានការ ថម ថយ  ដចូន្ះ កស្ងួ   
ន្ះ ក៏ ផ្តួច ផ្តើម នូវ យុទ្ធ សស្្ត 
ន្ះ  ឡើង  ដើម្បី បង្កើន ប្សិទ្ធ - 
ភាព ការងារ តាម រយៈ មន្ត្ីការ- 
ទូត សំដៅ   ជំរុញ អភិវឌ្ឍ ស្ដ្ឋ-
កិច្ច  ក្ ពី វិស័យ នយោបាយ ។

លោក បប្ ់ថា ៖ «កម្ពជុា   មាន 
វសិយ័ ទស្ចរណ ៍ នងិ កសកិម្ម  
ដល្ មាន សកា្តា នពុល ទាក ់ទាញ 
ការ វិនិយោ គ ពី បរទ្ស  ស្ប- 
ពល្ រដា្ឋា ភបិាល ធ្វើ កណំ ្ទមង្ ់ 
ជា ច្ើន លើ ការ អភិវឌ្ឍ ហ្ដា្ឋា- 
រចនា  សម្ព័ន្ធ សំខាន់ៗ  ដើម្បី គាំ-
ទ្  វិស័យ ទាំង ន្ះ »៕ LA

ការ បង្ហាញ ពីរបៀប បេើអំពូល  ពន្លពឺេះអាទិតេយ  ខ្នាតតូច ដោយ កម្មវិធី  «Switch To Solar»។ រូបថត PIN

យុទ្ធសាស្រ្តការទូតស្រដ្ឋកិច្ច...

ADB:វិស័យឌីជីថលបាន...
តព ីទពំរ័ ១...ស្ដ្ឋ កចិ្ចក្យ  

កវូដី ១៩   របស ់បទ្ស្ កម្ពជុា» 
កាល ពី ថ្ង្ទី ២៨  ឧសភា  តាម   
បព្ន័្ធ វដីអ្ ូថា អណំច កុពំយ្ទូរ័ 
ដ្ល កើន ឡើង  និង លទ្ធ ភាព 
ទទលួ បាន ឧបករណ ៍វ ្ឆ្លាត តម្ល ្ 
សមរម្យ  បាន នាំ យក បច្្ចក- 
វិទ្យា ឌីជីថល ទៅ ក្នុង ដ្ របស់ 
ប្ជាជន កាន់ ត្ ច្ើន ឡើងៗ។

លោក ថ្លង្ ថា ៖ « កណំើន ការ- 
ប្ើប្ស់ កម្មវិធី ឌីជីថល ទាំង- 
ន្ះ  ត្វូ បាន រពំងឹ ថា នងឹ បន្ត នៅ 
ឆ្នាំ ន្ះ  និង ក្នុង រយៈ ព្ល   ច្ើន 
ឆ្នា ំទៅ ខាង មខុ ។ ដោយពងឹផ្អក្  
លើ ការ សកិស្ា  ពល្ ថ្មីៗ  បស្និ- 
បើ វិស័យ នានា កើន ឡើង  ២០ 
ភាគ រយ ធៀប នងឹ មលូដា្ឋាន គ្ឹះ 
ឆ្នា ំ២០២០ ទៅដល ់ឆ្នា ំ២០២៥ 
ទិន្ន ផល ពិភព លោក នឹង កើន- 
ឡើង ៤,៣ ពាន់ ពាន់ លាន ដុ-
លា្លារ ប្ចាំ ឆ្នាំ ទិន្នផល របស់ 
អាសុី  ១,៧ ពាន់ ពាន់ លាន ដុ-
លា្លារ ប្ចា ំឆ្នាំ»។ 

លោក ហតួ ពុ ំ អន ុរដ្ឋលខ្ា- 
ធិ ការ ក្សួង ស្ដ្ឋ កិច្ច និងហិ-
រញ្ញវត្ថ ុ បាន ឱយ្ ដងឹនៅ  ក្នងុ អឡំងុ 
សកិា្ខា សលា នោះ ថា រដា្ឋាភបិាល  
កំពុង ត្ រៀបចំ ក្បខ័ណ្ឌ គោល-  
នយោបាយ សដ្្ឋ កចិ្ច នងិសង្គម  
ឌីជីថល  ដ្ល នឹង ដាក់ ឱ្យ ដំ-
ណើរ ការ ក្នងុ រយៈ ពល្ ដ ៏ខ្ល ីខាង 
មុខ ន្ះ  ដើម្បី ផ្ដល់ ទិស ដៅគោល-  
នយោបាយ កាន ់ត ្ចប្ាស ់លាស ់
សមប្ ់បទ្ស្ កម្ពជុា  ក្នងុ ការ 
ធ្វើ ឱ្យ មាន លក្ខណៈ ឌីជីថល 
ដល់ ស្ដ្ឋ កិច្ច និង សង្គម  និង 
ត្ូវ ប្ើប្ស់ ជា យុទ្ធ សស្ដ្ដ៏ 
សំខាន់  សម្ប់ ការ ស្ទុះ ងើប 
ឡើង វិញ ន្ ស្ដ្ឋ កិច្ច បនា្ទាប ់ពី 
វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ១៩ ។ 

លោក លើក ឡើង ថា៖ « ស្ថិត 
ក្ម ក្ប ខ័ណ្ឌ គោល នយោ- 
បាយ ន្ះ  ទិន្នន័យ   និង កម្ម វិធី 
ឌីជីថល  មាន សរៈ សំខាន់ ក្នុង 
ការ ទទួល យក  និង ប្ើប្ស់ 
បច្ច្កវិទ្យា ទំនើប ។  តាម ន័យ 
ន្ះ ភាគ ីពាក ់ពន័្ធ សខំាន់ៗ  ដល្  
រួម មាន រដា្ឋាភិបាល និង វិស័យ 
ឯកជន ត្ូវ តម្ូវ ឱ្យ ធ្វើការងារ 
ជា មួយ គា្នា ដើម្បី ផ្ដួចផ្ដើម  និង 
អភវិឌឍ្ កម្មវធិ ីឌជីថីល  ដល្ រមួ 
បញ្ចូល គា្នា  និង សហ ការ បង្កើត 
ផលិត ផល និង ស្វាកម្ម ឌីជី-
ថល ដើម្បីបម្ើ  ប្ជាជន »។ 

លោក បន្ត   ទៀត ថា ក ្ព ីន្ះ  
ដើ ម្បី ជំរុញ  និង បង្កើន ល្បឿន 
ការ ទទួល យក ឌីជីថល នៅក្នុង 
ចណំោម បជ្ាជន តាម រយៈ ការ 
ទទលួ បាន សវ្ាកម្ម សធារណៈ  
កាន ់ត ្ទលូ ំទលូាយ  រដា្ឋា ភបិាល  
នឹង ដឹក នាំ ក្នុង ការ បង្កើត កម្មវិធី 
ឌីជីថល រដ្ឋ ដោយ លើក កម្ពស់ 
មាតិកា ឌីជីថល  និង ធ្វើ ពិពិធ - 

កម្ម កម្មវិធី។
ជា ផ្ន្ក មួយ ន្ យុទ្ធសស្ដ្ 

ន្ ការ ស្ទុះ ងើប ឡើង វិញ រហ័ស  
លោក បន្ត ថា កម្មវិធី ឌីជីថល 
សខំាន់ៗ  មយួ ចនំនួ  នងិ ហដ្ា្ឋា- 
រចនា សម្ពន័្ធ  តូ្វ បាន ដាក់ ឱ្យ ប្ើ-  
បស្ ់រចួ ហើយ  ជាពសិស្កម្ម-  
វិធី ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ទិន្ន ន័យ កម្ពុជា 
របស់ ក្សួង ស្ដ្ឋ កិច្ច និង ហិ- 
រញ្ញ  វត្ថុ នឹង កា្លាយ ទៅជា ផ្ល្តហ្វម 
មលូ ដា្ឋាន ដល្ ផ្ដល ់ការ ចុះ បញ្ជ ី
អាជវីកម្ម អនឡាញ  ខណៈ ចក្- 
ទា្វារ ទូទាត់ ជាតិ ដ្ល ជា ការ ទូ-
ទាត ់ឌជីថីល នងិ គមង្ បាគង  
រូបិយប័ណ្ណ ឌីជីថល ធនាគារ 
កណ្ដាល  (CBDC)   ព្ម ទាំង 
គនំតិ ផ្ដចួ ផ្ដើម ផស្ង្ៗទៀត ដចូ- 
ជា ការ ចុះ ហត្ថ ល្ខា និង អត្ត-  
សញ្ញា ឌីជីថល ជាដើម។ 

លោក ពុ ំបន្ថម្ថា៖ « កម្ពជុា 
មាន សុទិដិ្ឋនិយម ថា ការ ធ្វើ ឱ្យ 
មាន លក្ខណៈ ឌជីថីល  នងិ ពត័-៌ 
មាន ឌជីថីល នងឹ ជរំញុ ភាព ធន ់ 
នងិ ការ អភវិឌឍ្ សដ្្ឋកចិ្ច បរយិា-
ប័ន្ន នៅ ក្នុង បរិបទ ការ ស្ទុះ ងើប 
ឡើង វញិ កយ្ ជងំ ឺកវូដី១៩ ។  
ភាព ជោគ ជ័យ ន្ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ 
ន្ះ  នងឹ ទាមទារ  ឱយ្ មាន ការ គាទំ ្
ដ ៏ពញ្ ទហំងឹ  នងិ ការ សហការ 
ពី ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ ទាំង អស់ »។ 

កាលពីដើមខ្ មិថុនា រដា្ឋា ភិ- 
បាល បាន ដាក ់ឱយ្ ដណំើរ ការ  កប្- 
ខ័ណ្ឌ គោល នយោបាយ រយៈ- 
ព្ល  ១៥ឆ្នាំ សម្ប់  បរិស្ថាន 
ស្ដ្ឋកិច្ច សង្គម ឌីជីថល ដ្ល 
ជា ការ វិវត្ត មួយ របស់ កម្ពុជា។  
កប្ខណ័្ឌ  សដ្្ឋកចិ្ច ឌជីថីល នងិ  
គោល នយោបាយ សង្គម របស់ 
កម្ពជុា ឆ្នា ំ២០២១ - ២០៣៥ ត្វូ   
រំពឹងថា នឹង បញ្ចូល សម្ទុះ ថ្មីៗ 
ក្នងុ   វសិយ័ ពត័ម៌ាន នងិ ពត័ ៌មាន 
បច្្ចក វទិយ្ា  (ICT)  របសក់ម្ពជុា  
និង ក្ឹត ល្បឿន ន្ ការ អភិវឌ្ឍ 
របស់ខ្លួន ដើម្បី  ផ្លាះ ដំណក់- 
កាល ទៅ   សម័យ ឌីជីថល។

ទិន្នន័យ ថ្មី បំផុត ពី  និយត ករ 
ទរូ  គមនាគមន ៍កម្ពជុា  ឱយ្ ដងឹ  ថា  
គិត ត្ឹម ខ្ ឧសភា  ឆ្នាំ ២០ ២០  
ចំនួន ន្  ការជាវ ទូរស័ព្ទចល័ត 
របស់   ប្តិបត្តិករ ទាំង  ៦ មាន 
ចំនួន  ២០ ៤៨១ ០៥១។

ជា មយួ គា្នាន្ះ ដរ្ ចនំនួ ការ- 
ជាវ អីុនធឺណិត ខ្ស្ និង លើតុ 
មាន  ៥២ ៤៨០  និងចំនួន  ការ 
ជាវ អីុនធឺណិត ចល័ត នៅ ក្នុង 
ក្ុម ហ៊ុន ផ្គត់ ផ្គង់ ស្វា ទាំង ៧ 
បាន កតត់ ្ចនំនួ  ២, ៣៦ភាគ- 
រយ ធា្លាក់ចុះ មកនៅត្ឹម  ១៤ 
៨៦៣ ៤៣៥ ចំណ្ក ការ ជាវ 
អីនុធណឺតិ នៅ  ក្មុ ហ៊នុផ្គតផ់្គង ់
សវ្ា ទំាង ៣៧   បាន កត ់ត ្ចនំនួ  
៣៣, ០៧ ភាគរយ  កើន  ដល់ 
២៤៩ ១៣២៕LA

ទឹកប្រក់ជាង២,៥លានអឺរូ៉អភិវឌ្រឍថាមពលសា្អាត
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ប្រាក់ សាយ 

ប៉លូសិនកីារ៉ាហ្គាកាលពថី្ងៃអាទតិៃយ
បាននិយាយថា ពួកគៃបានចាប់ខ្លួន
ឥសៃសរជនបកៃសបៃឆាងំ៤នាក់ថៃមទៀត
នៅមនុការបោះឆ្នោតបៃធានាធបិតីនៅ
ខៃវិច្ឆិកាដៃលពួកគៃទាំង៤នាក់នឹង
កា្លាយជាអ្នកបៃជៃងរបស់មៃដកឹនារំយៈ-
ពៃលយូរគឺលោកDanielOrtega។
សៃចក្តថី្លៃងការណ៍របស់ប៉លូសិបាន

ឱៃយដងឹថាអ្នកដៃលតៃវូបានគៃចាប់ខ្លនួ
កាលពីថ្ងៃអាទតិៃយគឺជាឥសៃសរជនជាន-់
ខ្ពស់របស់គណបកៃសបៃឆាងំUnamos
ដៃលបៃធានបកៃសគឺលោកBarahona
Cuan អនុបៃធានលោកHugo
Torresអតីតមៃទ័ពពៃលោកDora

Maria Tellez និងលោកAna
MargaritaVigilGuardian។
សៃចក្តថី្លៃងការណ៍នោះបានឱៃយដឹងទៀត

ថាអ្នកទាងំ៤នាកន់ោះកពំងុតៃវូបាន
សុើបអង្កៃតជុំវិញសកម្មភាពផៃសៃងៗ
ដៃលបំផ្លាញឯករជភាព អធិបតៃយៃយ-
ភាពនិងការតាំងចិត្តផ្ទាល់ខ្លួននិងការ-
ជរំញុឱៃយមានការជៃៀតជៃកពីបរទៃស
ក្នងុកិច្ចការផ្ទៃក្នងុនិងអំពើឧកៃដិ្ឋផៃសៃងទៀត។
Unamosដៃលធា្លាប់គៃស្គាល់ថាជា

ចលនាSandinistaRenewalMove-
ment(MRS)តៃវូបានបង្កើតឡើង
ដោយអ្នកបៃឆាងំដៃលបានបបំៃកចៃញ
ពីរណសិរៃសរំដោះជាតិ Sandinista
(FSLN)របស់លោកOrtegaដោយ-
សរពកួគៃមនិពៃញចិត្តនឹងការដឹកនំា

របស់គាត់។
ការចោទបៃកាន់ទាងំនោះបានកើត

ចៃញពីចៃបាបម់យួដៃលតៃវូបានបង្កើត
ឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក
Ortegaនិងអនុម័តដោយសភានៅ
ក្នងុខៃធ្នូដើមៃបីការពារអធបិតៃយៃយភាព
របស់បៃទៃសនីការ៉ាហ្គាដៃលតៃវូបានរិះគន់
ដោយអ្នកបៃឆំាងនិងអង្គការសិទ្ធមិនុសៃស
ជាមធៃយោបាយបង្កៃបអ្នកបៃឆាំង។
លោកសៃីJulieChungអ្នកការទតូ

កពំលូអាមៃរកិបៃចាំនៅអាមៃរកិឡាទនី
បានហៅការចាប់ខ្លនួទំាងនោះថាខុសចៃបាប់
នងិបានចោទបៃកាន់យទុ្ធនាការភៃរវ-
កម្មរបស់លោកOrtegaនៅលើធ្វីធើរ។
លោកសៃីបាននិយាយថា៖«កៃុម

សមាជិកOAS(អង្គការនៃបណ្តារដ្ឋ

អាមៃរិក)តៃូវតៃបញ្ជូនសំណើមួយ
យា៉ាងចៃបាសន់ៅសបា្តាហន៍ៃះ។តបំនន់ៃះ
មនិអាចឈរចាំមើលថាតើនរណនងឹ
តៃូវចាប់ខ្លួនបនា្ទាប់?
នៅក្នងុចណំោមអ្នកដៃលតៃវូចាបខ់្លនួ

ថ្មីៗ នៃះលោកTellezមានអាយុ៦៥ឆា្នោំ
កាលពីប៉នុា្មានឆា្នោំកន្លងទៅនៃះគជឺាអ្នក-
រិះគន់លោកOrtegaអតីតមិត្តរួមអាវុធ។
ពកួគៃបានរមួគា្នោបៃយទុ្ធក្នងុនាមជា

ទ័ពពៃបៃឆំាងនឹងភាពផ្តាច់ការរបស់លោក-
សៃីAnastasioSomozaក្នងុទស-
វតៃសរ៍១៩៧០នងិកៃយមកលោកសៃី
បានបមៃើការជារដ្ឋមន្តៃីសុខាភិបាលក្នងុ
ទសវតៃសរ៍១៩៨០មុននឹងលាលៃងពីតំ-
ណៃងក្នងុឆា្នោំ១៩៩៥ដើមៃបីបង្កើតMRS។
លោកសៃីបានរិះគន់យា៉ាងខា្លាងំចពំោះ

ការបង្កៃបរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក
Ortega ទៅលើបាតុកម្មដៃលបាន
ចាប់ផ្តើមក្នុងឆា្នោំ២០១៨ដើមៃបីទាមទារ
ឱៃយលោកចុះចៃញពីតំណៃងដៃល
តាមការអះអាងរបស់កៃមុសទិ្ធមិនសុៃសថា
បានបណ្តាលឱៃយមនុសៃសយា៉ាងតិច
៣២៨នាក់ស្លាប់។
លោកOrtegaដៃលបានគៃបគ់ៃង

បៃទៃសនីការ៉ាហ្គាពីឆា្នោំ១៩៧៩ដល់
១៩៩០បានវិលតៃឡប់មកកាន់អំណច
ក្នងុឆា្នោំ២០០៧ហើយលោកបានឈ្នះ
ការបោះឆ្នោត២អាណត្តិជាប់គា្នោ។
បច្ចបុៃបន្នលោកមានអាយុ៧៥ឆា្នោំតៃវូ

រងការចោទបៃកាន់ពីគណបកៃសបៃឆាងំ
នងិអង្គការកៃរដ្ឋាភបិាលជុវំញិភាព-
ផ្តាច់ការកាន់តៃខា្លាំងឡើង៕
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ហួន ឌីណា

ផៃនការរបស់រដ្ឋបាលលោកBiden
ដើមៃបីបន្តកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មដៃល
ជាប់គាងំជាយរូមកហើយជាមយួកោះ
តៃវ៉ាន់បានបង្កើនក្តីសងៃឃឹមលើការធ្វើ
ឱៃយមានបៃកៃតភីាពនៃទនំាក់ទនំងរវង
បៃទៃសទាងំ២ប៉នុ្តៃអ្នកសង្កៃតការណ៍
នានាបានចោទជាសណំរួថាតើគមៃង
នៃះអាចនងឹបៃថយុបៃថាននងឹកហំងឹ
របស់ចិនយា៉ាងដូចម្តៃច?
សៃតវិមានបានធ្វើឱៃយអ្នកសង្កៃត-

ការណ៍មយួចនំនួភា្ញាក់ផ្អើលដោយបន្ត
គោលនយោបាយរបស់អតីតបៃធា-
នាធបិតីលោកDonaldTrumpក្នងុ
ការខិតទៅជិតកៃុងតៃបុិ ហើយនៅ
សបា្តាហ៍នៃះខ្លួនបានបោះជំហនទៅ
មុខជាងរដ្ឋបាលមុនៗដោយយល់-
ពៃមបន្តកិច្ចពិភាកៃសាកិច្ចពៃមពៃៀង
កៃបខ័ណ្ឌពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ
(TIFA)នៅក្នុងថ្ងៃខាងមុខ។
តណំងពាណិជ្ជកម្មអាមៃរកិលោក-

សៃីKatherineTaiបានសនៃយោកាល-
ពីថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍សបា្ដាហ៍មនុក្នងុពៃល
ជបួជាមយួសមភាគីតៃវ៉ាន់លោកJohn
Dengនិងបាននិយាយផងដៃរថា
សៃតវមិានចង់ធ្វើការជាមយួកោះតៃវ៉ាន់
លើបញ្ហាកង្វល់រួមជាពហុភាគី។ជាការ-
ឆ្លើយតបលោកDengបាននយិាយថា
កោះតៃវ៉ាន់បានប្តៃជា្ញាចតិ្តក្នងុការធ្វើឱៃយ
កាន់តៃសុីជមៃនវូទនំាក់ទនំងពាណជិ្ជ-
កម្មជាមយួសហរដ្ឋអាមៃរិកនងិលើក-
កម្ពស់ការធ្វើសកលភាវបូនយីកម្មរមួ។

នៃះបើតាមការចុះផៃសាយរបស់សរពត័-៌
មានហុងកុងThe South China
MorningPostកាលពីថ្ងៃទី១៣មិថុនា។
លោកDengបាននយិាយថា៖«ក្នងុ

នាមជាដៃគូដៃលអាចទកុចតិ្តបាននងិ
គរួឱៃយទកុចតិ្តកាន់កាប់តួនាទីសខំាន់នៅ
ក្នងុខៃសៃចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់អន្តរជាតិតៃវ៉ាន់
ទន្ទងឹរង់ចំាបន្តកិច្ចសហបៃតិបត្តកិារជាមួយ
សហរដ្ឋអាមៃរិកនិងសៃដ្ឋកិច្ចដទៃទៀត»។
កោះតៃវ៉ាន់ដៃលបានចាប់ផ្តើមកចិ្ច-

ពភិាកៃសាTIFAជាមយួសហរដ្ឋអាមៃរកិ
ក្នងុឆា្នោំ១៩៩៤មានក្តីសងៃឃឹមជាយរូមក
ហើយក្នងុការបៃើបៃស់វៃទកិានៃះដើមៃបី
ចរចាកិច្ចពៃមពៃៀងពាណិជ្ជកម្មរវង
ភាគីទាំង២។ប៉ុន្តៃកិច្ចចរចាបានជាប់
គាំងកៃមការគៃប់គៃងរបស់លោក
Trumpដោយសរតៃទសៃសនៈរបស់
លោកRobertLighthizerតំណង
ពាណជិ្ជកម្មរបស់លោកថាការនាំចៃញ
របស់អាមៃរិកលើប្លុកតៃវ៉ាន់ មិនមាន
ភាពស្មើគា្នោហើយបណំងបៃថា្នោរបស់
លោកគឺផ្តាតសខំាន់លើកចិ្ចពៃមពៃៀង
ជាមួយកៃុងប៉ៃកាំង។
យា៉ាងណមញិខណៈដៃលចណំងមតិ្ត-

ភាពសហរដ្ឋអាមៃរិកជាមួយបៃទៃស
ចិនកាន់តៃយា៉ាប់យុឺនក្នុងរយៈពៃល២
ឆា្នោំកន្លងមកនៃះរដ្ឋបាលលោកTrump
និងលោកBidenបៃរជាងកទៅរក
កោះតៃវ៉ាន់វិញ។
ការប្តៃជា្ញាចិត្តរបស់លោកសៃីTai

លើកនៃះតៃវូបានអ្នកនយោបាយតៃវ៉ាន់
មើលឃើញថាជាការចង្អលុបង្ហាញដ៏
សំខាន់មួយនៃការគាំទៃដ៏រឹងមាំរបស់

រដ្ឋបាលលោកBidenចពំោះកោះនៃះ
នងិអ្វីមយួដៃលអាចឱៃយមានទនំាក់ទនំង
ធម្មតាដៃលជាការផ្លាសប់្តរូដៃលសមាជកិ
មយួចនំនួនៃសភាអាមៃរកិបានអពំាវនាវ
ក្នុងប៉ុនា្មានឆា្នោំថ្មីៗនៃះ។
ជាការឆ្លើយតបមយួទាក់ទងនងឹការ-

ឆ្ពោះទៅរកកចិ្ចចរចាពាណជិ្ជកម្មថ្មីនៃះ
អ្នកនាំពាកៃយស្ថានទូតចិនបៃចាំនៅទី-
កៃុងវ៉ាសុីនតោនបាននិយាយបៃប់
កាសៃតTheWallStreetJournal
កាលពីសបា្ដាហ៍មុនថាអាមៃរិកគួរតៃ
បញៃឈប់រល់ទមៃង់នៃការផ្លាស់ប្តរូជាផ្លវូ-
ការនងិទនំាក់ទនំងជាមយួកោះតៃវ៉ាន់
នងិបញៃឈប់ការបង្កើនទនំាក់ទនំងរបស់
ខ្លនួជាមយួតៃវ៉ាន់តាមមធៃយោបាយណ
មយួ។អ្នកនាំពាកៃយដដៃលរបូនៃះបាន
ជរំញុឱៃយទីកៃងុវ៉ាសុនីតោនបៃកាន់ខា្ជាប់
នវូកចិ្ចពៃមពៃៀងដៃលមានអាយុកាល
រប់ទសវតៃសរ៍ជាមយួកៃងុប៉ៃកាងំដៃល
អាមៃរកិបានប្តៃជា្ញាចតិ្តក្នងុការរកៃសាបាន
នវូចណំងទាកទ់ងផ្លវូការជាលក្ខខណ្ឌ
ជាមួយបៃទៃសចិន។
កៃងុវ៉ាសុនីតោនបានប្តរូការទទលួ-

ស្គាល់ការទូតពីកៃុងតៃបុិទៅកៃុង
ប៉ៃកាំងក្នុងឆា្នោំ១៩៧៩ហើយបាន
ទទលួស្គាល់គោលនយោបាយចនិតៃ
មួយ(One-Chinapolicy)កៃម
ការទទូចរបស់កៃុងប៉ៃកាំង។
វមនិមៃនជាលើកដបំងូទៃដៃលភាគី

ចនិបានពៃមានអាមៃរកិម្តងហើយម្តង
ទៀតបៃឆាងំនងឹទនំាក់ទនំងផ្លវូការជា-
មយួតៃវ៉ាន់ដោយពៃលខ្លះចនិថៃមទាងំ
បានធ្វើសមយុទ្ធ ឬបញ្ជូនយន្តហោះ

ដើមៃបីសកលៃបងការឆ្លើយតបរបសក់ោះ-
តៃវ៉ាន់នៅពៃលមានការវិវឌៃឍបៃបនៃះ
ណមួយកើតឡើង។
លោកKerChienmingសមាជិក

សភាមកពីគណបកៃសកពំងុកាន់អណំច
តៃវ៉ាន់DemocraticProgressive
Partyបាននយិាយថាទនំាក់ទនំងអាមៃ-
រិកតៃវ៉ាន់បាននិងកំពុងរីកចមៃើនជា
លំដប់កៃមការដឹកនំារបស់លោក
TrumpនិងលោកBiden។
លោកបាននយិាយថា៖«សភាអាមៃរកិ

ក៏បានអនមុត័វកិ្កយបតៃមយួចនំនួដៃល
មានគុណបៃយោជន៍ដល់កោះតៃវ៉ាន់
ហើយការបញ្ជនូសមាជកិពៃទឹ្ធសភាអា-
មៃរិកចំនួន៣នាក់ឱៃយមកកោះតៃវ៉ាន់
កាលពីសបា្តាហ៍មនុដើមៃបីបៃកាសពីការ-
បរចិា្ចាគវ៉ាកស់ងំចនំនួ៧៥០០០០ដសូ
របស់ខ្លនួដល់យើងសទុ្ធសងឹតៃជាសញ្ញា
នៃការរតឹចណំងទនំាក់ទនំងរវងអាមៃរកិ
និងតៃវ៉ាន់»។
លោកLiDa-jungសស្តាៃចារៃយផ្នៃក

ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងការសិកៃសា-
យុទ្ធសស្តៃនៅសកលវិទៃយោល័យ

Tamkangកៃងុតៃបុិបាននយិាយបៃប់
TheSouthChinaMorningPost
ថាវគឺជាផលបៃយោជន៍យទុ្ធសស្តៃ
របស់រដ្ឋាភបិាលលោកBidenក្នងុការ-
បន្តគោលនយោបាយរបស់លោកTrump
ដើមៃបីធ្វើឱៃយទនំាក់ទនំងកាន់តៃសុីជមៃ
ជាមួយកោះនៃះ។មុនពៃលលោកBiden
កា្លាយជាបៃធានាធបិតីមានការពៃយួបា-
រម្ភក្នងុចណំោមសធារណជនតៃវ៉ានថ់ា
លោកអាចនងឹបង្វៃរគោលនយោបាយ
របស់លោកTrumpរួចងកទៅចិន។
ប៉នុ្តៃរដ្ឋបាលថ្មីនៃះហក់បានបន្ធូរ-

បន្ថយការពៃួយបារម្ភទាំងនោះដោយ
អញ្ជើញឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់តៃវ៉ាន់ជា
ផ្លវូការឱៃយចលូរមួការសៃបថកាន់តណំៃង
បៃធានាធបិតីកាលពីខៃមករដៃលជា
ការអញ្ជើញលើកដបំងូរប់ចាប់តាងំពី
ឆា្នោំ១៩៧៩។លើសពីនៃះទៀតខ្លួនក៏
បានអនមុត័ការផ្លាស់ប្តរូជាផ្លវូការរវង
មនៃ្តីនៃភាគីទាំង២ និងបានបញ្ជូន
បៃសតិទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ចនំនួ២ដង
ក្នុងនោះរួមមានទាំងសមាជិកពៃឹទ្ធ-
សភា៣រូបផង។...តទៅ ទំព័រ ១២

លោកប្រា ធានាធិបតី ចូ  ប្រា ដិន ចូលរួមជំនួប G- 7 កាលពី ថ្ង្រាទី១៣ ខ្រាមិថុនា។ រូប AFP

បូ៉លិសនីការ៉ាហ្គាចាប់ខ្លនួឥស្សរជនគណបក្សប្ឆំាង៤នាក់បន្ថម្ទៀត

តើការខិតទៅជិតតវ្៉ាន់របស់Bidenអាចប្-
ឈមមុខនឹងប្តិកម្មរបស់ចិនបានកមិ្តណា?



ព័ត៌មានខ្លីៗ
ចលនាប្រឆំាងរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់មា៉ាបង្ហាញការ-
គំាទ្រជនជាតិរូ៉ហី៊ងយ៉ានៅលើបណ្ដាញសង្គម
ចលនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ង្រ

អាទតិ្រយកន្លងទៅបាននាំគ្នាបង្ហោះរបូពកួគ្រផ្ទាល់ខ្លនួជាមយួនងឹ
ការស្លៀកឈុតខ្មៅនិងលើកម្រមដ្រ៣ដ្រលជាសញ្ញានិង
ចលនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអំណាចជាមួយនឹងការសរស្ររនៅលើ
ការបង្ហោះថា«#Black4Rohingya»ដើម្របីជាការបង្ហោញ
សាមគ្គីភាពនិងទឹកចិត្តគំទ្រជនជាតិរ៉ូហុីងយ៉ា។
សារព័ត៌មនAFPបានឃើញថានៅល្ងាចថ្ង្រអាទិត្រយពាក្រយ

#Black4Rohingyaត្រូវបានប្រើប្រស់ចំនួនច្រើនជាង
៣៣មុឺនដងនៅក្នុងបណា្ដាញTwitterនៅក្នុងស្រុក
មីយ៉ាន់ម៉ា។
ជនជាតិរ៉ហូុងីយ៉ាដ្រលជាសាសនកិអ៊សិា្លាមត្រវូបានជនជាតិ

ភូមកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធដ្រលមនភាគច្រើននៅមីយ៉ាន់ម៉ា
រើសអើងនិងបដិស្រធមិនឱ្រយចូលសញ្ជាតិនៅមីយ៉ាន់ម៉ារាប់
ទសវត្រសរ៍មកហើយព្រមទាំងបដិស្រធមិនឱ្រយសិទ្ធិមូលដ្ឋាន
ផ្រស្រងៗដូចជាសិទ្ធិស្ររើភាពក្នុងការដើរហើរ។
កាលពីឆា្នាំ២០១៧កន្លងទៅយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដ្រលកំពុង

កា្ដាប់អំណាចនៅសព្វថ្ង្របានបើកប្រតិបត្តិការបោសសម្អាត
មយួដ្រលបណា្ដាលឱ្រយជនជាតិរ៉ហូុងីយ៉ាប្រមណ៧៤មុនឺនាក់
ផ្លាស់ទីទៅទកឹដីបងក់ា្លាដ្រស។លោកស្រីអ៊ងុសានស៊ជូីក៏បាន
ការពារសកម្មភាពយោធាលើរឿងន្រះនៅតុលការយុត្តិធម៌
អន្តរជាតិនាទីក្រុងឡាអ្រប្រទ្រសហូឡង់។
ចាប់តាងំពីមនព្រតឹ្តកិារណ៍រដ្ឋប្រហារយោធាខ្រកមុ្ភៈមកក្រ

ពីមនចលនាប្រឆាងំរបបយោធាក៏មនការកើនឡើងនវូចលនា
តស៊ូដើម្របីសិទ្ធិជនជាតិភាគតិចនានាផងដ្ររ៕ហ៊ីម រដ្ឋា

យ៊ទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩មា៉ាឡ្រសី៊ស្ថតិក្រមការ-
ត្រតួពិនិត្រយយ៉ាងតឹងរឹ៊ងខណៈមជ្រឈមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សំាងធំៗ
ចាប់ផ្តើមបើកនៅតាមទីក្រង៊

គូឡាឡាំពួ ៈយុទ្ធសាស្ត្រន្រការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺកូវើដ១៩
របស់ប្រទ្រសម៉ាឡ្រសុីបានស្ថតិក្រមការត្រតួពនិតិ្រយពីរដ្ឋមន្រ្តី
ផងដ្ររ ខណៈដ្រលក្តីបារម្ភនៅត្រកើតមនអំពីកង្វះលទ្ធភាព
ទទួលបានវ៉ាក់សំាងនៅតាមតំបន់ជនបទទោះបីជាមជ្រឈ-
មណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងធំៗបានបើកនៅក្នុងទីក្រុងក៏ដោយ។
កាលពីសបា្តាហ៍មុន របាយការណ៍របស់អ្នកទទួលវ៉ាក់សំាង

ដ្រលមនវយ័ចណំាស់ត្រវូធ្វើដណំើរឆា្ងាយដើម្របីទទលួបានការ-
ចាក់វ៉ាក់សាំង។នៅតំបន់Kelantanលោកយយម្នាក់អាយុ
៩០ឆា្នាំឈ្មៅះGanGiokHiangត្រូវមនការណាត់ជួបចាក់-
វ៉ាក់សាំងនៅតំបន់KubangKerian ដ្រលមនចម្ងាយ
ប្រហ្រល៤៥គីឡូម៉្រត្រពីផ្ទះរបស់លោកយយ។
ចំណ្រកលោកIdrisAhmad អាយុ៦៧ឆា្នាំជានាយក-

សាលចូលនិវត្តន៍១រូបនិងភរិយត្រូវធ្វើដំណើរជិត២ម៉ាង
ដើម្របីចាក់វ៉ាកស់ាងំ១ដសូ។ប្តីប្រពន្ធន្រះរស់នៅក្នងុតបំន់Batu
Pahatប៉នុ្ត្រការណាត់ជបួសម្របក់ារចាក់វ៉ាកស់ាងំរបស់ពកួគ្រ
គឺនៅឯមជ្រឈមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សំាងធំមួយដ្រលគ្រហៅថាPVV
នៅរដ្ឋJohorBaru។
ប្រធានសមគមគ្រូព្រទ្រយសុខភាពសាធារណៈន្រប្រទ្រស

ម៉ាឡ្រសុីលោកZainal AriffinOmarបានប្រប់កាស្រត
StraitsTimesថា៖«មជ្រឈមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងPVVគឺមិន
ទាន់អាចមនភាពគ្រប់គ្រន់ដើម្របីធានាថាការចាក់វ៉ាក់សំាងអាច
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តព ីទពំរ័  ១១...លោកសាស្តា្រចារ្រយ
Liបាននយិយថាកាយវកិារទាងំន្រះ
រមួជាមយួនងឹការយលព់្រមពីការលក់
អាវុធនិងការបរិចា្ចាគវ៉ាក់សាំងបាន
បង្ហោញថាតើស្រតវមិនចង់រក្រសាទនំាក-់
ទនំងជាមយួកោះន្រះឱ្រយបានដល់កម្រតិ
ណា។យ៉ាងណាមិញលោកLiបាន
នយិយថា៖«ប៉នុ្ត្រវនៅត្រត្រវូបានគ្រ
មើលឃើញថាប្រសនិបើអាម្ររកិជ្រើស-
រើសយកចណំងទាក់ទងធម្មតាជាមយួ

កោះត្រវ៉ាន់នោះនងឹធ្វើឱ្រយក្រងុប៉្រកាងំ
ខឹងសម្របាយ៉ាងខ្លាំង»។
ចណំ្រកសាស្តា្រចារ្រយផ្ន្រកទនំាក់ទនំង

អន្តរជាតិ និងការសិក្រសាយុទ្ធសាស្ត្រ
នៅសាកលវទិ្រយាលយ័Tamkangម្នាក់
ទៀត គឺលោកAlexander Huang
Chieh-chengបាននយិយថាមន្រ្ត-ី
ជាន់ខ្ពស់ន្រសន្តសិខុជាតិអាម្ររកិនងិ
ក្រុមចិនច្របាស់ណាស់ថាកោះត្រវ៉ាន់
រឹងមំនិងមនសុខភាពល្អគឺចាំបាច់

ដើម្របីរក្រសាសា្ថានភាពបច្ចុប្របន្ននៅលើ
ច្រកសមុទ្រត្រវ៉ាន់ និងនៅចុងបញ្ចប់
គំទ្រផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋ
អាម្ររិកនៅឥណ្ឌូ-បា៉ាសុីហ្វិក។
លោកសាស្រ្តាចារ្រយរូបន្រះបានបន្ត

ទៀតថា៖«ដើម្របីសម្រចគោលដៅន្រះ
ពួកគ្រទាំងអស់គ្នាជឿជាក់ថាទីក្រុង-
វ៉ាសុនីតោនគរួត្រប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងមុងឺ-
ម៉ាត់នវូការទទលួសា្គាល់គោលនយោបាយ
ចនិត្រមយួរបស់សហរដ្ឋអាម្ររកិហើយ
នងឹមនិផ្តល់ការបភំាន់ថាត្របុិអាចយក
ឈ្នះលើសុឆន្ទៈនិងការគំទ្ររបស់អាម្រ-
រិកចំពោះនិមិត្តរូបនយោបាយឡើយ»។

លោកបានបន្ថ្រមថា៖«ការបន្តកចិ្ច-
ពភិាក្រសាTIFAគឺមនសារៈសខំន់ខង
នយោបាយនងិក្តីសង្រឃឹមសម្រប់កចិ្ច-
ព្រមព្រៀងពាណជិ្ជកម្មទ្វ្រភាគីជាពសិ្រស
បនា្ទាប់ពីរយៈព្រល៤ឆា្នាំន្រការកាន់តំ-
ណ្រងរបស់លោកTrump។កិច្ចពិភាក្រសា
TIFAមនិដ្រលជាកិច្ចការងយស្រលួ
ទ្រហើយស្រតវមិននងឹមនិបន្ទន់ជហំរ
របស់ខ្លនួលើផលប្រយោជន៍ពាណជិ្ជកម្ម
និងពាណិជ្ជកម្មសម្រប់ទំនាក់ទំនង
រវងអាម្ររិកនងិត្រវ៉ាន់ឱ្រយប្រសើរឡើង
នោះទ្រ»។
សមូបញ្ជាក់ថាមន្រ្តីសហរដ្ឋអាម្ររកិ

និងត្រវ៉ាន់បានជួបប្រជុំគ្នាដើម្របីដោះ-
ស្រយបញ្ហោពាណជិ្ជកម្មក្រមកចិ្ចព្រម-
ព្រៀងTIFAន្រះចំនួន១០ដងរួចមក
ហើយក្នុងរយៈព្រល២៧ឆា្នាំមកន្រះ
ហើយសមយ័ប្រជុំចងុក្រយត្រវូបាន
ធ្វើឡើងកាលខ្រតុលឆា្នាំ២០១៦។
សមជិកសភាដ្រលគំទ្រកោះត្រវ៉ាន់
កំពុងជំរុញឱ្រយរដ្ឋបាលលោកBiden
ចុះហត្ថល្រខលើកិច្ចព្រមព្រៀងពា-
ណជិ្ជកម្មទ្វ្រភាគីជាមយួត្របុិប៉នុ្ត្រមន្ត្រ-ី
ជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បាននយិយថារដ្ឋបាល
មិនបានឈានដល់ការសម្រចចិត្តអ្វី
ណាមួយនោះទ្រ៕
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សៅ សម្ភស្ស 
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មន្រ្តីចាស់លោកBenjamin
Netanyahu។
លោកBennettនឹងធ្វើជា
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គោលបណំងដចូគ្នានោះគឺចង់
បញ្ចប់កា រកាន់កាប់ដ៏ច្របកូច្រ-
បល់របស់លោកNetanyahu។
មនអាយុ៤៩ឆា្នាលំោកBen-
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អាចនងឹកើតឡើងក្នងុព្រលផ្លាស-់
ប្ដរូរដ្ឋាភបិាលថ្មីន្រះ។ចណំចុទ១ី
ដ្រលគ្រសង្ក្រតឃើញគឺសម្ពន័្ធ-
ភាពផយុស្រយួ។សម្ពន័្ធភាពថ្មី
ដ្រលបានបង្កើតឡើងន្រះទទលួ-
បានសំឡ្រងភាគច្រើនតិចតួច
ប៉ណុ្ណោះនៅក្នងុសភាKnesset
ដ្រលមនសមជកិ១២០របូដ្រល
រួមបញ្ចូលទាំងគណបក្រសមកពី
សា្តាឆំ្វ្រងនងិកណា្ដាលនយិមផង
ដ្ររ។គណបក្រសនីមួយៗបានចុះ-
ហត្ថល្រខលើកិច្ចព្រមព្រៀង-
ចម្រុះឱ្រយបានមនុថ្ង្រផតុកណំតន់ៅ
ថ្ង្រសកុ្រកន្លងទៅដើម្របីឱ្រយដណំើរ-
ការន្រការផ្លាស់ប្ដរូនយោបាយថ្មី
ប្រព្រឹត្តទៅតាមកាលកំណត់។
សម្ព័ន្ធភាពន្រះត្រូវបានគ្រ

រំពឹងថានឹងត្រូវសម្របទៅតាម
របៀបវរៈសមរម្រយមយួដ្រលអាច
ទទលួយកបានសម្រប់ប្រជាជន
អុីស្រអ្រលស្ដីពីការប្រងច្រក
មនោគមនវ៍ជិា្ជាដើម្របីជាការបញ្ចៀស
បញ្ហោក្ដាគគុកកំពុងកើតឡើង
ន្រះ។បញ្ហោប្រឈមធំដបំងូរបស់
សម្ពន័្ធភាពន្រះគឺត្រវូព្រមព្រៀង
លើការប្រើប្រស់ថវិកាកញ្ចប់
ជាលើកដំបូង ដូចន្រះកំណ្រ-
ទម្រង់ស្រដ្ឋកចិ្ចនងិការចណំាយ
លើហ្រដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធនានាអាច
នឹងត្រូវធ្វើឡើងផងដ្ររ។
ចំណុចទី២គឺការគ្រប់គ្រង

បញ្ហោជម្លាះដ្រលកំពុងកើតមន។
លោក Bennettត្រូវបានគ្រ
សា្គាល់ថាជាអ្នកជំនាញខងសាស-
នានិយមដ្រលគំទ្រការពង្រីក
ការតាងំទីលនំៅនងិប្រឆំាងនឹង
រដ្ឋបា៉ាឡ្រស្ទនី។បុ៉ន្ត្រលោកអាច
នងឹប្រថយុនងឹបាតប់ងត់ណំ្រង
ខ្លួនប្រសិនបើលោកផ្តាច់ខ្លួនពី
ដ្រគូចម្រះុក្នងុសហព័ន្ធថ្មីន្រះ។
នោះទំនងជាមនន័យថាកចិ្ច-

ខិតខំប្រឹងប្រងឥតឈប់ឈរ
របស់លោកNetanyahuក្នុង
ការគ្រប់គ្រងជម្លាះរាប់ទសវត្រសរ៍
មកន្រះអាចនងឹត្រវូបញ្ចប។់ក្នងុ
នោះកចិ្ចខតិខំប្រងឹប្រងបញ្ចលូ
តំបន់WestBankនិងការ-

លុកលុយតំបន់Gazaនិងការ-
ផ្ដល់នូវការផ្តល់សម្របទានធំៗ
ដល់ប្រជាជនបា៉ាឡ្រស្ទីនក៏ត្រូវ
បានបញ្ចប់ដូចគ្នា។
រាល់រដ្ឋាភិបាលអុីស្រអ្រល

ដ្រលបានពង្រកីការតាងំលនំៅ
របស់ជ្វីហ្វនៅក្នុងតំបន់West
Bankខងលិចនិងភាគខង
កើតទីក្រុង Jerusalemក្នុង
សង្គ្រមឆា្នា១ំ៩៦៧នងិអ្វីដ្រល
ប្រជាជនបា៉ាឡ្រស្ទីនចង់បាន
សម្រប់ប្រទ្រសខ្លនួនៅអនាគត
រដ្ឋាភបិាលថ្មីត្រវូត្រធ្វើតាមដើម្របី
ចៀសវងកុំឱ្រយរដ្ឋបាលលោក
JoeBidenខឹងសម្របាដ្រល
បណា្ដាលឱ្រយមនការរារាំងឬ
ជម្លាះកើតឡើងជាយថាហ្រតុ
ក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាព។
រដ្ឋាភិបាលថ្មី គឺត្រូវត្ររក្រសា

គោលជំហររឹងមំរបស់លោក
Netanyahuទាក់ទនិនងឹករណី
ប្រទ្រសអុីរ៉ង់ និងប្រឆាំងនឹង
កចិ្ចប្រងឹប្រងរបស់ប្រធានាធបិតី
JoeBidenក្នុងការសា្តារកិច្ច-
ព្រមព្រៀងនយុក្ល្រអ៊្ររអន្តរជាតិ
របស់ខ្លួនឡើងវិញផងដ្ររ។
រដ្ឋាភបិាលថ្មកី៏ទនំងជាត្រវូធ្វើការ
ជាមួយលោកBidenដើម្របី
ពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋ
អារា៉ាប់ផងដ្ររ។

ចំណុចទី៣គឺការផ្រសះផ្រសាបញ្ហោ
ប្រកច្រកសាសនាក្នងុប្រទ្រស។
ការផ្លាស់ប្តូរដ៏ធំបំផុតទំនងជា
កើតឡើងក្នុងស្រុកនោះគឺការ-
ដោះស្រយបញ្ហោសង្គមអុសី្រ-
អ្រលដ្រលបានបើកលើកយក
មកដោះស្រយក្នុងអឡំងុព្រល
លោកNetanyahuកាន់តណំ្រង
ពោលគឺរវងពកួជ្វហី្វនងិអារា៉ាប់
និងរវងគ្រិស្តអូស្រសូដក់និងអុី-
ស្រអ្រលជាតិនិយម។
លោកBennettបាននយិយ

កាលពីថ្ង្រសកុ្រថា៖«រដ្ឋាភបិាល
នឹងធ្វើការឱ្រយសាធារណជនអុី-
ស្រអ្រលទាងំអសម់និថាសា-
សនាណាឡើយ។យើងនងឹធ្វើការ
រមួគ្នាដោយច្រញពីភាពជាដ្រគូ
នងិការទទលួខសុត្រវូរបស់ជាតិ
ហើយខ្ញុំជឿថាយើងនងឹទទលួ-
បានជោគជ័យ»។
ទោះជាយ៉ាងណាក្ដីគណៈរដ្ឋ-

មន្រ្តីថ្មីអាចនឹងប្រឈមមុខនឹង
បញ្ហោការទូតសន្តិសុខនិងហិ-
រញ្ញវត្ថុមយួចនំនួតចូរាប់បញ្ចលូ
ទាងំបញ្ហោនៅអុរីង៉់បទឈបប់ាញ់
តំបន់Gazaការសុើបអង្ក្រត
ឧក្រដិ្ឋកម្មសង្គ្រមដោយតលុការ
ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនងិការស្ទុះ-
ងើបឡើងវញិន្រស្រដ្ឋកចិ្ចក្រយ
មនជំងឺរាតត្របាតផងដ្ររ៕

លោកNaftali Bennett  ថ្លង្ នៅ ចំពោះម៊ខ  គណៈរ ដ្ឋមន្ត្ ី ថ្ម ី ក្នងុ ស ភា  Knesset កាលពី ថ្ងទី្១៣មិថ៊នា ។ AFP

តើនឹងមានអ្វីផ្លាស់ប្តរូខ្លះក្រមរដ្ឋបាលថ្មីន្រអី៊ស្រ-
អ្រលដ្រលទើបស្របថចូលកាន់តំណ្រងថ្មីមួយន្រះ?

តើការខិតទៅជិតត្រវ៉ាន់...
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អ្នកនេសាទអាមេរិកតេវូបាឡេនលេបចូលពោះបីដូចរឿងពេងនិទាន
ក្រុងញូវយ៉ក: ហាក់បីដូច ជា រឿង-

និទាន កុមារ ឈើ «Pinocchio» ពិតៗ  
ខណៈ ដែល អ្នក នែសាទ បង្កង មា្នាក់   
និយាយ ថា លោក តែូវ បាន បាឡែន  
តែបាក់ កាលពី ថ្ងែសុកែ តែ  សំណាង 
ល្អ មិនអស់ អាយុ។

លោក ម៉ែឃើល ផែកខាដ បាន 
សរសែរ ក្នងុ បណា្ដាញ សង្គម ហ្វែសប៊កុ 
កែយ របូត ពី មាត់ បាឡែន និង បន្ដ 
សមែក  នៅមន្ទីរ ពែទែយ  ថា៖ «ខ្ញុំ ជាប់ 
នៅ  ក្នុង មាត់ បិទ ជិត របស់វា បែមាណ 
៣០ ទៅ  ៤០វិនាទី មុន ពែល វា ហែល 
ឡើង មាត់ទឹក ដែលជា ឱកាស ខ្ញុំ របូត 
ចែញពី មាត់វា»។

លោក  ថា៖ «បាឡែន ខ្នង កោង  ប៉ុន - 
បង៉ សុ ីខ្ញុ។ំ ខ្លនួ បែណ ខ្ញុ ំជាអំស ់ហើយ 
តែ  អត់មាន បាក់ឆ្អឹង ឆ្អែង ទែ»។

 លោក  បានបែប់ កាសែត ក្នុងសែុក 
Cape Cod Times ថា វា បាន កើត 
ឡើង ពែល  លោកជែមុជ ទឹក រក បង្កង 
នៅ ជមែបែមាណ  ១០ម៉ែតែ ឯ តបំន ់
ឈូង សមុទែ ភាគឦសាន រដ្ឋ មា៉ាសា-
ឈូសែត សហរដ្ឋ អាមែរិក។

លោក បន្ដ  ថា៖ «  ខ្ញុ ំមានអារម្មណ ៍ថា 
ដូច តែូវ ប៉ែល យកែស ចូក ខ្លួន ខ្ញុំ ហើយ 
អ្វីៗ បែ ជា ងងឹត សូនែយ ឈឹង»។

លោក  ចាប់ ផ្ដើម រើ បមែះខ្លួន  តែ វា 
មនិដចូ រឿងនទិាន  Pinocchio ដែល 

តួអង្គ តែូវ បង្កាត់ភ្លើង ឱែយ បាឡែន 
ហាមាត់ ខា្ជាក់ មនុសែស នោះទែ។

លោក   រឭំក  ថា៖ « រើ ខ្លនួ  បានបន្តចិ ខ្ញុ ំ
ក ៏ឃើញ ពន្ល ឺ ពែះ បាឡែន គែវើ កែបាល វា  
រចួ ហាមាត។់ រឿង បនា្ទាបដ់ែលខ្ញុ ំដងឹ  គ ឺ
របូត ខ្លួន ធ្លាក់ ក្នុងទឹក បាត់ហើយ»។

អ្នកនាង Jooke Robbins នាយក- 
សិកែសា  ពី បាឡែន នៅ មជែឈមណ្ឌល សែវ- 
ជែវ ឈូងសមុទែ  តំបន់ បែវូើនថោន រដ្ឋ 
មា៉ាសាឈសូែត  នយិាយថា៖« ខ្ញុគំតិថា 
វា អាច កើតឡើង ពែះ បាឡែន បើក 
មាតធ់ំៗ  តែង តែបាក ់តែ ីជាចណំ ីហើយ 
វា អាច ដោយទំាងមនុសែស។  បំពង ក់ វា តូច   
វា លែប មនុសែសអត់រួចទែ»៕ AFP

ប៉ាន់រិទ្ធា

ភ្នំព្រញៈ ទោះបីជា  បញ្ហា កូវើដ ១៩ 
បាន ធ្វើ ឱែយ មាន ផល ប៉ះពាល់ ខា្លាំង ទៅ 
ដល់    ជីវ ភាព ខ្លួន យា៉ាងណា ក្តី ក៏ កែុម-  
សិលែប ករ -សិលែបការិនីនែ កែុម  លោ្ខោន 
បាសាក់  នៅ តែ មាន ឆន្ទៈ ចង់ បន្ត រកែសា 
និង  ទែទែង់  ទមែង់ សិលែបៈ បុរាណ ខ្មែរ 
មួយ នែះ  ឱែយ មាន ភាព គង់វងែស  ក្នុង ដួង- 
ចិត្ត បែជាព ល រដ្ឋ ខ្មែរ ជា រៀង រហូត ។ 

នែះ បើតាម សម្តី រៀប រាប់ ពី លោក 
អុល សំអាង មាន វ័យ  ៤០ឆ្នាំ ដែល  
មា្ចាស ់ នែ កែុម លោ្ខោនបាសាក់  អុល-  
សំអាង និង ជា គែូ  បណ្តុះបណា្ដាល        
ត ួសម្តែង  លោ្ខោន បាសាក ់  បញ្ជាក ់បែប ់
ភ្នពំែញប៉សុ្តិ៍ព ី បច្ច ុបែបន្ន ភាព  នងិ ភាព- 
ជាក ់ស្តែង របស ់កែមុ សលិែបករ-សលិែប- 
ការិនី នែ កែុម លោ្ខោន បាសាក់ អុល 
សំអាង មាន មូល   ដ្ឋាន  ក្នុង រាជ   ធនី- 
ភ្នពំែញ ដែល ទើប តែ មាន ឱកាស ចែញ 
សម្តែង   បាន ចំនួន ៣ រោង គត់ ក្នុង   ឆ្នាំ 
២០២១  ខណៈ នែះ គឺ ជា សា្ថាន ភា ព  - 
ដែល ប៉ះ ពាល់ ខា្លាំង  ទៅ ដល់  កែុម អ្នក- 
បែកប របរ ចិញ្ចឹម ជីវិត អា សែ័យ    ដោយ 
សិលែបៈ លោ្ខោន បាសាក់  ។ 

លោក អលុ សអំាង  បង្ហើប ឱែយ ដងឹ ព ី
សា្ថាន ភាព របស ់កែមុ វង ់លោ្ខោន បាសាក ់ 
លោក ដែល មាន សមា ជិក ទាំង   អស់ 
ចំនួន ៥០ រូប (តួសម្តែង កែុម ភ្លែង 
និង  កែុមបច្ចែកទែស) ថា៖ « ពួកគាត់ 
នៅតែ  មាន ឆន្ទៈបន្ត ថែ  រកែសា ទមែង់ 

សិលែបៈ  បុរាណ នែះឥត ងក រែនោះ 
ឡើយ   ទោះបី ពួកគាត់ កំពុង តែ មាន 
ភាព    បែ  បែួល     ជីវ ភាព ដោយសារ ជំងឺ 
កវូើដ១៩ មែន ក្ត ីគ ឺ ពែល នែះ មាន អ្នក-  
ខ្លះ  គាត់ បានកា្លាយខ្លួន ទៅ ជា  អ ្នក ធ្វើ  
ការ     ងរ សំណង់ ជា អ្នក យាម ឃ្លាំង - 
ទំនិញ ឱែយ គែ  និង អ្នក ខ្លះបាន កា្លាយ  ទៅ 
ជា អ្នក បែកបមុខ  របរ    លក់ ផ្លែ ឈើ ជា  
លក្ខណៈ  ដោះ  សែយ ទាល់  ឬ    បែប 
បណ្ដាះ អាសន្ន  ដើមែបី ទែទែង់ជីវ-  
ភាព   បែចាំ ថ្ងែ នាគែ មាន វិបត្តិ - 
ជំង ឺ កូវើដ១៩ »។  លោក អុល 
សំអាង បញ្ជាក់ ថា៖ « ពែល  
នែះ កែុម សិលែបករ-សិលែប - 
ការិនី  យើង ក៏ យល់ ដឹង ពី 
សា្ថាន  ភាព ដែល រង គែះ-  
ដោយ សារ ជងំ ឺកវូើដ១៩ ដែរ 
ដូច្នែះ ហើយ បានជា ពួក- 
គាត់ សុខចិត្ត ងក ទៅ បែកប-   
របរ  ផែសែងៗ តាម   ជាក់ ស្តែង  ដើមែបី  
ទែទែង់ ជីវ ភាព សិន   កាល ណា  
សា្ថាន ភា ព  ល្អ បែសើរ វិញ នោះ-  
ពួកគាត់ នឹង មក បែកប អាជីព 
សិលែបៈ នែះ វិញ ។ សព្វ ថ្ងែនែះ-   
ទោះបីជាមិន មាន ការ ចែញ សម្តែង  
រក  បែក ់ចណំលូ មែន ក្ត ីក ៏កែមុ  សលិែបៈ  
លោ្ខោន បាសាក ់របស ់យើង នៅ តែ មាន 
ការ  ថត  វើដែអូនានា  នែ សិលែបៈ លោ្ខោន - 
បាសាក់  ដើមែបី    បំ ពែអារម្មណ៍ បង ប្អូន 
និង   បន្ត រកែសា នូវទមែង់ សិលែបៈ បុរាណ  
ជា  មត៌ក វបែបធម៌   មួយ នែះ ឱែយ  កូន ខ្មែរ 

ជំនាន់ កែយ បាន សា្គាល់ ផងដែរ  »។ 
តាម  បរបិទ សង្គម  សមយ័ ទនំើប នែះ  

ជាទូទៅគឺ   ឃើញ ថា សិលែបៈ បុរាណ-   
បែភែទ   លោ្ខោន    បាសាក់ នែះ ហាក់  ស្ថិត 
នៅ   ឆ្ងាយ ពី ចំណាប់  អារម្មណ៍ របស់ យុវ- 
វ័យ  ខ្មែរ ពី មួយ ជំនាន់  ទៅ       មួយ     ជំនាន់-    

ដែល ជា   បុព្វហែតុ  ពាក់ព័ន្ធ បែទាក់ - 
កែឡា  គា្នា  ខិត ទៅ រក ភាព បាត់ បង់ និង 
ខែសត  ់នវូ ធ ន  ធន     អ្នក បន្ត  ដោយសារ តែ 
កង្វះ  ការ គាទំែ  នងិ ផែសព្វ ផែសាយ បន្ថែម  ។ 
កែុម សិលែបៈ លោ្ខោន បាសាក់  អុល- 
សអំាង នា ពែល  បច្ចបុែបន្ន  មាន  ៣  កែមុ 
ដោយ    កែមុ នមីយួៗ ក ៏មាន តម្លែ ខសុ  គា្នា    
តាម ការនិយម ពែញ  ចិត្តពី មហា ជន 
ខណៈ តម ្លែ ជលួ ១យប ់ មាន  ចនោ្លាះ ព ី  ១  
ពាន ់ ដុល្លារ ទៅ ២  ពាន់ដុល្លារ ហើយ 
១  កែុម អាច មាន អ្នក សម្តែង ចនោ្លាះ ពី 
៣០ ទៅ ៥០ នាក់ ឯណះ ។ 

លោក អលុ សអំាង   បាន ឱែយ  ដងឹ អពំ ី
ឥទ្ធ ិពល  ខាង កែ ជា សណំមូពរ  លើក 
តម្កើង  សលិែបៈ បរុាណ   នែះ  ថា ៖« ដោយ- 
សារ ឥទ្ធិពល នែ សិលែបៈ បរទែស នានា  
តែវូ បាន គែ ផែសព្វផែសាយ ចែើន ម៉ាង  ចែើន 
ប៉សុ្តិ៍ ទរូទសែសន ៍ហើយ ក្មែង  នៅ សមយ័  
ឥឡូវ នែះ  និយម ចូលចិត្ត អ្វី ដែល - 
ពកួគែ បាន ទសែសនា នងិបាន  ឃើញ ជា 
ញឹក ញាប់ ដូច្នែះ ពួកគែ មាន ឱកាស 
សា្គាល់ វា ក៏ ចែើនដែរ»៕  

បឡ្រនខ្នងកោងមាត់ធំលូតដល់ប្រវ្រង១៦ម៉្រត្រទម្ងន់៣០តោននិងរស់នៅ៥០ឆ្នាំ។AFP

ក្រមុវង់ល្ខោនបសាក់អុលសំអាងមានមូលដ្នាននៅក្នងុរាជធានីភ្នពំ្រញ។រូបថត សហ ការើ

លកអុលសំអាងជាមា្ចាស់ក្រមុល្ខោនបសាក់និងសមាជិកក្រមុ។រូបថត សហ ការើ

កេមុល្ខោនបាសាក់បន្តឆន្ទៈ
រកេសាទេទេង់សិលេបៈបុរាណ

ទោះបីកូវីដធ្វើឱេយប៉ះជីវភាព
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ស្ថាបនិក Local4Local បង្កើត ធុង សហគមន៍ សីុក្លូ    
សម្រាប់ អ្នកបរិច្ចាគស្រាបៀង និងសម្ភារឱ្រាយអ្នកខ្វះខាត 

ហុង រស្មី 

ភ្នពំេញ : អ្នក ដណំើរតាមដងផ្លវូ នងឹ 
មាន អារម្មណ ៍ ចម្លៃក ចតិ្ដ នៅពៃល បាន 
ឃើញ បៃអប់ ធុង មួយ រាង ដូច ទូទឹក-
កក  ជិះ នៅលើ សុកី្ល ូនៅ ម្ដុ ំមាត ់ទន្លៃ នងិ 
មុខ វត្ដ បទុម ខុស ពី សុីក្លូដឹក មនុសៃស 
និងអីវ៉ាន់ ដទៃ ។ អ្នក ដំណើរ អាច ហៅ 
សុ ីក្ល ូនៃះ ឱៃយ ឈប ់ ដោយ មនិ មៃន ឡើង 
ជិះ នោះទៃ តៃ ផ្ដល់ ជំនួយ ផៃសៃងៗ ដាក់ 
ក្នុង ធុង នៃះ ។ 

ទើប   ២ ខៃ Local4Local បន្ដ  បង្កើត 
យុទ្ធនាការ « ធុង សហគមន៍  សុីក្លូ» 
ឬក៏ « ធុង សុីក្លូ» ដោយ មាន ជំនួយ  ពី 
សមាគមសុីក្លូ ផង ដៃរ ។ 

អឡំងុ ពៃល បទិ ខ្ទប ់កាលព ីខៃ មៃសា  
Local4Local ជា កម្មវិធី ដំណើរ ការ 
ដោយ យុវជន តៃ មា្នាក់ តៃូវបាន បង្កើត 
ឡើង ពីសំណាក់ និសៃសិត កម្ពុជា ដៃល 
ជាប ់គាងំ ដោយសារតៃការ រតឹ តៃបតិ ការ- 
ធ្វើដំណើរ  បន្ដ ការ សិកៃសា នៅ សហរដ ្ឋ 
អាមៃរិក ដើមៃបី ផ្ដល់ ជំនួយ ជា អាហារ 
ដល់ ជនកៃីកៃនៅ ភ្នំពៃញ ។ 

 « ធុង សហគមន៍  សុីក្លូ» គឺជា ធុង 
សៃបៀង  អាហារ និង  សមា្ភារ បៃើ បៃស់ ចាំ- 
បាច់ ចល័ត ដំបូង នៅ ភ្នំពៃញ  ដៃល 
បរិចា្ចាគ ពីសំណាក់ អ្នក មាន ទឹ កចិត្ដ 
សបៃបុរស និង តៃូវបាន ចៃក ចាយ ដល់ 
អ្នក តៃូវការ ជំនួយ តាម រយៈ សុីក្លូ ។ 

អ្នក រត់ សុីក្លូ ដៃល នឹង ទទួល បាន 
បៃយោជន៍ ពី កម្មវិធី នៃះ នឹង ធ្វើ ការ  
ចៃក   ចាយ សមា្ភារ និង  សៃបៀងបរិចា្ចាគ  
នៅ តាម តំបន់   ពលរដ្ឋ កៃីក ៃ រស់ នៅ ។ 

លោក តាំង ហ៊ួងហាវ អាយុ ២១ 
ឆ្នាំ សា្ថាបនិក Local4Local   បៃប់ 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ថា ៖ « ធងុ សហគមន ៍ សុកី្ល ូ  
បងា្ហាញពី សាមគ្គីភាព ក្នុង សហគមន៍ 
តាម  រយៈ ការ ចៃក រំលៃក  និង ទឹក ចិត្ដ 
ចំពោះ អ្នក តៃូវការ ជំនួយ ។ វ ក៏ បាន  
ផ្ដល់ បៃយោជន៍ ដល់ អ្នក រត់ សុីក្លូឱៃយ 
មាន  ការងារ ស្ថិត ស្ថៃរ  ក៏ដូចជា អ្នក រស់- 
នៅ តាម ចិញ្ចើម ផ្លូវ មាន បាយ ហូប  »។ 

លោក   បន្ដថា ៖ « ពកួគៃ សបៃបាយ ចតិ្ដ 

ពីពៃះ ខ្ញុំ   និយាយ ជាមួយ ពួកគាត់  
ហើយ ពួកគាត់ តប វិញ ថា ធ្វើ ល្អ បាន 
ល្អ  ហើយ ពួកគាត់ ជឿ លើ អំពើ បុណៃយ  
ដោយ ការ ចៃក ទាន ដល់អ្នក តៃូវ ការ  
បំផុត »។ 

បច្ចុបៃបន្ន មាន ធុង សហគមន៍ចល័ត  
តៃ១ ប៉ុណ្ណោះ  ហើយ វ នឹង ធ្វើ ដំណើរ 
នៅ បរិវៃណ មាត់ ទន្លៃ និង មុខ វត្ដ បទុម 
នា ពៃល ពៃកឹ ហើយ ជនួ កាល នៅ ពៃល 
រសៀល។ 

លោក ហាវ ដៃល មាន គំនិត បង្កើត 
កម្មវិធី មនុសៃស ធម៌ ដំបូង ដោយ អ្នក-  
រត់ សុីក្លូ មា្នាក់ ដៃល ដឹក រូប លោក ជុំវិញ 
ទីកៃុង ភ្នំពៃញ    និយាយថា ៖  «មនុសៃស 
គៃប់ រូប អាច បរិចា្ចាគ សមា្ភារ បៃើ បៃស់ 
ដូចជា អាហារ ក្ដៅៗ  មា៉ាស់ ទឹក 
គៃឿង កំប៉ុង សៀវភៅ សម្លៀកបំពាក់ 
និង អាហារ មិនឆប់ ខូច »។ 

យុវជន រូប នៃះ គៃង ដាក់ ពងៃយ 
ធុង សហគមន៍ ពី ចនោ្លោះ ៨ ទៅ ១០ 
ធុង បន្ថៃម ទៀត ក្នុង រាជធានី ភ្នំពៃញ 

ហើយ លោក ក៏ ទំនង ជា ចង់ បន្ដ 
ពងៃកី  ទៅកាន ់បណា្ដាខៃត្ដ មយួ 
ចំនួន ទៀត ។ 

ដោយសារ តៃគំនិត ផ្ដួចផ្ដើម 
ធងុ សហគមន ៍ឬ ធនាគារ- 
សៃបៀង នៃះ ហាក់ ដូចជា ថ្មី 
នៅ កម្ពុជា លោក ហាវ 
និយាយថា លោក រំពឹង ថា 
សកម្មភាព ដ ៏សបៃបរុស នៃះ 
នឹង ជំរុញ ឱៃយ មាន ការ- 
បង្កើត ឡើង កម្មវិធី 
សៃដៀង គា្នា នៃះ នៅ 
ទូទាំង បៃទៃស ។ 

លោក ហាវ ដៃល 
បា នធ្វើ ដំណើរ មក 
លៃង ឪពុក មា្ដៅយ  
និង  បាន ជាប់ នៅ 
ក្នុង  បៃទៃស តាំងពី 
ខៃ មីនា ឆ្នាំ ២០២០ 
បាន និយាយថា៖ « ខ្ញុំ 
លើក ទឹកចិត្ដ មា្ចាស់ ភោជ- 

នីយ ដា្ឋាន និង ហាង លក់ ដូរ នានា ដាក់ 
បៃអប់ បរិចា្ចាគ នៅក្នុង ហាង របស់ ខ្លួន 
ដោយ ការ សរសៃរ ពាកៃយ ពៃចន៍ លើក- 
ទកឹចតិ្ដ ភ្ញៀវ ធ្វើ ការ បរចិា្ចាគ ធនធាន នងិ 
សមា្ភារ ផៃសៃង ៗ  ។ ១ថ្ងៃម្ដង អ្នករត់សុីក្លូ  
អាច មក បៃមូល  និង ធ្វើការ ចៃកចាយ 
ដល់ អ្នក កៃីកៃ »។ 

លោក បាននឹក ឃើញ បង្កើត ធុង- 
សហគមន៍ ផ្ដល់ វត្ថុ ផៃសៃង ៗ  ដោយ ឥត- 
គិត  ថ្លៃ ដំបូង ដៃល ដំឡើង នៅ មុខ ផ្ទះ 
និង សាលារៀន លើ អនឡាញ ហើយ 
លោក ចង ់នា ំយក គនំតិ នៃះ មក អនវុត្ដ 
នៅ កម្ពុជា ។ 

លោក បាន និយាយថា ៖ « អំឡុង- 
ពៃល កូវីដ១៩ វ ជា វៃលា ដ៏ លំបាក 
សមៃប់  ការ ធ្វើ ដំណើរ ចៃញ កៃ ។ 
ដូច្នៃះ ធុង សហគមន៍ សុីក្លូ ក៏ ចាប់- 

ផ្ដើម លៃច ជា រូបរាង  ដោយសារ 
វ អនុញ្ញាត ឱៃយ ធុង សបៃបុរស - 
ធម៌ នៃះ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ដល់ 
កន្លៃង  អ្នកចង់ បរិចា្ចាគ »។ 

Local4Local ផ្ដៅត ទៅ 
លើ ការ ជួយ អ្នក រស់ នៅ តាម 
ចិញ្ចើម ផ្លូវ   ងាយ រង គៃះ  ពី 

វបិត្ដ ិកវូដី១៩។ អ្នក លក ់ចណំ-ី  
អាហារ តាម ចិញ្ចើម ផ្លូវមាន ការ - 

លក ់ ដរូ ធា្លោក ់ចុះ ហើយ អ្នក រត ់សុកី្ល ូ
ពិបាក រក ម៉ូយ អំឡុង ពៃល វិបត្ដិ 
ដៃល  រុញគា្មានភ្ញៀវ នៃះ ។ 

 Local4Local   បង្កើត កម្មវិធីជា - 
ចៃើន  ទៀត ដចូជា Food Coupon 

ដៃល  ដំណើរ ការ ពាក់ កណា្ដាល  
ខៃ មិថុនា នៃះ ដោយ ចាប់ ផ្ដើម 
ពី អ្នក រត់ សុី ក្លូ ១៣០ នាក់។ 

 អ្នក រត ់សុកី្ល ូមា្នាក ់នងឹ ទទលួ- 
បានបងុ អាហារ ១០ សន្លកឹ 
ដៃល មាន សុពលភាព បៃើ- 
បៃស់២សបា្ដៅហ៍ ហើយ 
បុង នីមួយៗ អាច ប្ដូរ យក 
អាហារ ១ឈុត នៅ តាម 
តូប អាហារ លើ ចិញ្ចើម ផ្លូវ 

ដៃល បាន កំណត់  ។ 
លោក ហាវ បាន លើក ឡើង 

ថា គោល បំណង ចៃក បុង អាហារ គឺ 
ចង់ កាត់ បន្ថយ ការ ប៉ះពាល់ គា្នា ដោយ 
ផ្ទាល ់អឡុំង ពៃល កូវដី និង អាច បៃើបាន   
គៃប់ គា្នា សមៃប់ អាហារ ឥត គិត ថ្លៃ ។ 

សៃបពៃល កម្មវិធី សបៃបុរសធម៌ នៅ 
កម្ពុជា នៃះ លោក   និយាយ ពី ការ វិល- 
តៃឡប ់ទៅ  សកិៃសា  ថា៖ « ខ្ញុ ំនៅ សកិៃសា  ឆ្នា ំ
ទី៣ ឯ Minnesota ហើយ ខ្ញុំ នឹង វិល 
ទៅ  អាមៃរិកវិញ នៅ អំឡុង ខៃ កញ្ញា ។ 
យា៉ាងណាមញិ ខ្ញុ ំរពំងឹថា Local4Lo-
cal នៅតៃមាន ដំណើរ ការ »។ 

 សមៃប់ព័ត៌មាន លម្អិត សូម ទាក់- 
ទង   mailto:haotang101@gmail.
com ឬ  បរិចា្ចាគ តាម គណនី  ABA Taing 
Huang Hao: 002 851 840៕

 យុវជន តំាង ហួ៊ង ហាវ ស្ថាបនិកកម្មវិធី សបេបុរសធម៌ Local4Local  ។ រូបថត សហ ការី

 អ្នករត់សីុក្លយូកសេបៀង អាហារ និងសម្ភារបេើបេស់ចេក ដល់អ្នកខ្វះខាត។ រូបថត សហ ការី  ពលរដ្ឋ កេកីេអាច ទទួលបាន កញ្ចប់ ជំនួយ ពី  « ធុង សហគមន៍សីុក្ល»ូ   ។ រូបថត សហ ការី



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអង្គារ ទី១៥ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២១
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អាល្លឺម៉ង់ត្រូវធ្វើការធ្ងន់ព្រលប៉ះបារាំងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍Euro 2020

 កៃមុ ម្ចាស ់ជើងឯក បាលទ់ាត ់ពភិព-
លោក បារាំង និង ធ្វើការ បៃកួត ក្នុង 
ពៃឹត្តិការណ៍ Euro ២០២០ នៅ រាតៃី 
ថ្ងៃ អង្គារ ( ម៉ោង ២ ទៀបភ្ល ឺ) ដោយ តៃវូ 
បៃកួត នឹង កៃុម ខ្លាំង អាល្លឺម៉ង់ ដើមៃបី 
បង្ហាញ ពី ទមៃង់ លៃងរបស់ កៃុម គីឡូ 
ធ្ងន់ នៅ អឺរ៉ុប ទាំង ២ នៃះ ។  

 កៃុម បារាំង កៃម ការដឹកនាំ របស់ 
លោក Didier Deschamps នឹងធ្វើ 
ដំណើរ ទៅកាន់ ទីកៃុង មុយ និ ច ដើមៃបី 
បៃកួត សមៃប់ ពូ ល F ដៃលមន 
ខៃសៃបៃយុទ្ធ ឆ្នើម Kylian Mbappe 
នងិ Olivier Giroud  ខណៈ អាល្លមឺង៉ ់
ហាក់ ស្ថិតនៅកៃម សម្ពាធ ។  

 បនា្ទាប់ពី ដឹកនាំ អស់ រយៈពៃល  
១៥ ឆ្នាំ គៃូបង្វឹក អាល្លឺម៉ង់ លោក 
Joachim Low នឹង លាឈប់ ពី 
តំណៃង កៃយ ពៃឹត្តិការណ៍ Euro 
នៃះ ខណៈ កៃុម របស់លោក កំពុង 
ខិតខំ ដើមៃបីឱៃយ អាច កា្លាយជា ជើងឯក 
ដូច កាល ឈ្នះ ជើងឯក បាល់ទាត់ 
ពិភពលោក ឆ្នាំ ២០១៤ ។ 

 ប៉ុន្តៃ បារាំង ហាក់ មិន ចង់ រំឭក ពី 
អតតីកាល នៅ បៃ សុ ីល ខណៈ បារាងំ 
ជៃុះ ចៃញពី ពៃឹត្តិការណ៍ World Cup 
តៃឹម ៨ កៃុម ចុងកៃយ នៅ កីឡដ្ឋាន 
Maracana Stadium ក្នុង ទីកៃុង 
Rio de Janeiro ពៃល កីឡាករ 
Mats Hummels  តៃ ត បញ្ចូល ទី ឱៃយ 
អាល្លឺម៉ង់ ទទួល ជ័យជម្នះ ។   

 ទោះយ៉ោងណា បារាងំ សងសកឹ បាន 
សមៃច នៅពៃល កីឡាករ Antoine 
Griezmann ស៊ុត បញ្ចូល ទីក្នុង 
លទ្ធផល  ២-0 នៅ វគ្គ ពាក់ កណា្ ល  
ផ្ដាច់ពៃ័តៃ ក្នុង ពៃឹត្តិការណ៍ Euro 
2016 មុនពៃល ម្ចាស់ផ្ទះបាន ចាញ់ 
ព័រទុយហា្គាល់នៅ វគ្គ ផ្តាច់ពៃ័តៃ ។ 

 បារាំង ទទួល ជ័យជម្នះ ម្តងទៀត 
ទៅលើ បៃទៃស ជិតខង មួយ នៃះ ក្នុង 
ឆ្នា ំ២០១៨ នៅពៃល កឡីាករ Griez-
mann រកបាន គៃប់ បាល់ ទាំង ២ 
គៃប់ ទទួល ជ័យជម្នះ ក្នុងលទ្ធផល 
២-១ នៅក្នុងពានរង្វាន់ Nations 
League នៅ ទីកៃុង បា៉ោរីស ។ 

 នៅក្នុង ពៃឹត្តិការណ៍ Euro ២០២០ 
នៃះ អាល្លឺម៉ង់ បៃឈម ការចាប់ផ្តើម ដ៏ 

ស្វិតស្វាញ ដោយ តៃូវ បៃកួត ជាមួយ 
កៃុម ជើងឯក ចាស់ ព័រទុយហា្គាល់ គឺ 
នៅ ៤ ថ្ងៃ បនា្ទាប់ពី ការបៃកួត ជាមួយ 
បារាងំ នងិ មនុពៃល បញ្ចប ់យទុ្ធនាការ 
បៃកួត ក្នុង កៃុម ជាមួយ ហុង គៃី ។  

 ខៃសៃការពារ សញ្ជាត ិបារាងំ របស ់កៃមុ 
Bayern Munich កីឡាករ Ben-
jamin Pavard បាន និយយថា ៖     
« អាល្លឺម៉ង់ មន កីឡាករ វ័យក្មៃង ល្អៗ 
ហើយ ខ្ញុំ មិន ជឿថា  ពួកគៃ ជា កៃុម- 
ខៃសោយ នោះទៃ » ។  

 លោក Low អាយុ ៦១ ឆ្នាំ កំពុង 
ខិតខំ យ៉ោងខ្លាំង ដើមៃបី ដឹកនាំ អាល្លឺម៉ង់ 
ឱៃយ ឈ្នះ ជើងឯក Euro លើក ទ ី៤ នងិ 
បង្កើន កៃរ្តិ៍ឈ្មោះ របសល់ោក បនា្ទាបព់ ី
អាល្លឺម៉ង់ ជៃុះ ចៃញពី  World Cup 
2018 តៃឹម វគ្គ ចៃក ពូ ល ។ 

 ៣ឆ្នាំកៃយ បនា្ទាប់ពី លទ្ធផល ដ៏ 
អាកៃក់ នៅ បៃទៃស រុសៃសុី នោះ លោក 
Low នៅតៃ សងៃឃឹមថា  ខៃសៃការពារ 
របសគ់ាត ់អាច ទប ់ទលន់ងឹ កៃមុ បារាងំ 
បាន ខណៈ បារាំង មន ខៃសៃបៃយុទ្ធ  

មុត សៃួច ជាចៃើន ដូចជា  កីឡាករ 
Mbappe, Griezmann នងិ កឡីាករ 
Karim Benzema ជាដើម ។ 

 កៃុម អាល្លឺម៉ង់ តៃូវបាន គៃ រំពឹងថា 
នឹង លៃង ក្នុង ទមៃង់ ៣-៥-២ ក្នុង 
គោលបំណង ដើមៃបី ទប់ទល់ នឹង ការ- 
គំរាម កំហៃង របស់ បារាំង ។ ប៉ុន្តៃ 
អាល្លឺម៉ង់ តៃូវបាន គៃ ទាត់ បញ្ចូល ទី 
ចំនួន ២០ គៃប់ និង រកៃសោ ទី មិន ឱៃយគៃ 
ទាត ់ចលូ តៃ ៣បៃកតួ ប៉ណុ្ណោះ នៅក្នងុ 
១៣  បៃកួត ចុង របស់ ពួកគៃ ។   

 លោក Low បាន ធានា ដល់ អ្នក- 
គំាទៃ ថា  កីឡាករ របស់គាត់ នឹង ពាក់-
អាវ « ដោយ មទនភាព » ។ 

 លោក ថ្លៃងថា ៖«យើង តៃូវ ឆ្លងកាត់ 
ការលំបាក ហើយ តៃវូ ជម្នះ ទុក្ខលំបាក 
បៃសិនបើ យើង ចង់ សមៃច អ្វីមួយ ។ 
យើង នឹង ខិតខំ ធ្វើ អ្វីៗ  គៃប់បៃបយ៉ោង » ។ 

 អាល្លឺម៉ង់ យ៉ោងហោចណាស់ បាន 
ឈានដល ់វគ្គ ពាកក់ណាល្ ផ្តាចព់ៃត័ៃ 
នៃ រាល់ ការបៃកួត ធំៗ គិត ចាប់តាំងពី 
ពៃឹត្តិការណ៍ បាល់ទាត់ ពិភពលោក ឆ្នាំ 

២០០៦ រហូតមក Euro 2016 ប៉ុន្តៃ 
រយៈពៃល ៣ ឆ្នាំ ចុងកៃយ ពួកគៃ 
ហាក់ ជួបបៃទះ លទ្ធផល មិនសូវ ល្អ 
បៃសើរនោះឡើយ ។  

 បនា្ទាប់ពី ជៃុះ ចៃញពី ពៃឹត្តិការណ៍ 
World Cup ពួកគៃ បានបញ្ចប់ នៅ 
បាត តារាង នៃ ពានរង្វាន់ Nations 
League ដៃល តៃូវបាន អៃ សៃប៉ោ ញ 
បំបាក់ ក្នុង លទ្ធផល ៦-០ កាលពី 
ខៃវចិ្ឆកិា នងិ បាន បរាជយ័ ក្នងុ លទ្ធផល 
២-១ ក្នុងផ្ទះ ដោយ កៃុមម៉ោ សៃ ដ្វាន 
ខងជើង នៅក្នុង ការបៃកួត ជមៃុះ 
World Cup កាលពី ខៃមីនា ។ 

 កឡីាករ Joshua Kimmich របស ់
កៃុម Bayern និយយថា  កៃុម កំពុង 
ស្វៃងរក ការយោគយល់ ពី  អ្នក គាំទៃ 
របស់ ពួកគៃ ។ លោក បញ្ជាក់ ថា ៖        
« យើង  មនតៃ ធ្វើឱៃយ អ្នក គាំទៃ ខកចិត្ត 
ប៉ុណ្ណោះ ក្នុង រយៈពៃល ប៉ុនា្មោន ឆ្នាំ កន្លង 
មកនៃះ ។ យើង មនិអាច ចៃះតៃ លាក-់ 
បាងំ នងិ នយិយថា  យើង មន គណុ- 
ភាព  ចៃើន នោះទៃ ៕ AFP 

កីឡាករ Thomas Muller របស់ក្រមុអាល្លម៉ឺង់ ។ កីឡាករ Kylia Mbappe  របស់ក្រមុបារំាង។ 

 គៃូបង្វឹក ហូ ឡង់ លោក Frank 
de Boer បាន សរភាព ១ថ្ងៃ មុន 
កៃុម របស់លោក បៃកួត ជាមួយ 
អ៊ុយ កៃ ន ក្នុង ពៃឹត្តិការណ៍ Euro 
2020 នៅ ទីកៃុង អាំ ស្ទៃរដំ ថា 
លោក ពិតជា រន្ធត់ បនា្ទាប់ ពី លោក 
បានឃើញ អតីត កីឡាករ របស់ 
លោក Christian Eriksen 
ដូលសន្លប់ ដោយសរ បញ្ហា បៃះ- 
ដូង ខណៈ ដ ណឺ ម៉ោក កំពុង បៃកួត 
ជាមួយ ហា្វាំ ង ឡង់ ។ 

 លោក De Boer ដៃលជា 
គៃូបង្វឹក កីឡាករ Eriksen នៅ 
ក្លិប Ajax កាលពីមុន បាន លើក 
ឡើងថា ៖« ខ្ញុ ំតៃវូ ដើរ ចៃញព ីបន្ទប ់។ 
ខ្ញុំ បានធ្វើការ អស់ រយៈពៃល ៥ ឆ្នាំ 
ជាមួយកីឡាករ Christian  
ហើយ មន កីឡាករ ជាចៃើន នៅ 
ក្នុង  កៃុម របស់ខ្ញុំ ដៃល នៅតៃ លៃង 
ជាមយួ គាត ់ឬ មន ទនំាកទ់នំង ល្អ 
ជា មយួ គាត ់នៅពៃល គាត ់លៃង ឱៃយ 
កៃុម Ajax» ។ 

« វា ពិតជា រាតៃី ដ៏ រន្ធត់ ។ យើង 
គៃង មនការ បៃជុំ បច្ចៃកទៃស 
ប៉ុន្តៃ យើង តៃូវ លើក ពៃល ទៅ ពៃល 
ពៃឹក វិញពីពៃះ ខ្ញុំ មិន ចង់ និយយ  
អពំ ីបាលទ់ាត ់ទៃ » ។  គៃពូៃទៃយ របស ់
កៃុម ជមៃើសជាតិ ដ ណឺ ម៉ោ កបាន 
និយយ កាលពី ថ្ងៃអាទិតៃយ ថា  នៅ 
មិនទាន់មន ការពនៃយល់ ណាមួយ 
ព ីមលូ ហៃត ុដៃល ខៃសៃបមៃើ Chris-
tian Eriksen បាន ដួលសន្លប់ 
អឡំងុពៃល បៃកតួ ក្នងុ ពៃតឹ្តកិារណ ៍
Euro 2020  ជាមួយ ហា្វាំ ង ឡង់ 
នោះទៃ ប៉ុន្តៃ បាន បញ្ជាក់ថា  គាត់ 
មនបញ្ហា បៃះដូង ៕ AFP 

Eriksenបានធូរ
ស្រលខណៈ
គ្រូបង្វឹកហូឡង់
និយាយថារន្ធត់
ព្រលឃើញកី-
ឡាកររូបន្រះ
ដួលសន្លប់

គូប្រកួតយប់ន្រះលទ្ធផលថ្ង្រអាទិត្យ
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ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នំពេញៈ ទោះបី គ្រាន់ ត្រា ជា   ការ  ច្រាញ បញ្ជី 
ឈ្មោះជ្រាើសរើស  ប្រាក្ខ នារើ     ប្រា កតួ កញ្ញា ឯក កម្ពជុា  
ឆ្នាំ ២០២១      មិន  ទាន់ ច្រាបាស់  ជា   ផ្លូវ ការ  ម្រាន ក្តី ត្រា 
អតីត ស្រាីស្រាស់ ធ្លាប់ ជា  បវរ កញ្ញា តំណា ង      ឱ្រាយ- 
កម្ពជុា    Miss Global Cambodia 2018 កញ្ញា 
ហង្រាស  សុរិយាន់ ហាក់ មាន ភាព  រារ្រាក   សម្រាប់  
ការ  ប្រាកួត ថ្មី មួយ ន្រាះ។ 
កញ្ញា ហង្រាស សុរិយាន់ ដ្រាល បច្ចុប្រាបន្ន មាន វ័យ 

២៧   ឆ្នាំ   និង  ធ្លាប់ ជា កញ្ញាឯក Miss Global 
Cambodia 2018      សម្រាប់   ជា តំណាង កម្ពុជា 
ក្នុង   ការ   ប្រាកួតអន្តរជាតិ  Miss Global  2018  
ធ្វើ  នៅ  ទីក្រាុង មា៉ានីល ប្រាទ្រាស  ហ្វី  លី ពីន  កាលពី 
ឆ្នាំ ២០១៩   បាន បង្ហើប ពី អារម្មណ៍ពិតប្រាប-  
ស្រាព្រាច ស្រាពិល    របស់ ខ្លនួ ផង   ដ្រារ   ចំពោះ 
ឱកាស  ចូល រួម   ការ ប្រាកួត កញ្ញា ឯក 
ចក្កវាឡ កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០២១ ន្រាះ ។ 
ស្រាីស្រាស់ សាច់  ខ្ចី   ចម្រាើន  វ័យ ធំធត់  
នៅ  ទកី្រាងុ ភ្នពំ្រាញ  មាន បងប្អនូ បង្កើត 
៤  នាក ់ ដោយ កញ្ញា   ជា កនូ ទ ី ២ នងិ    
ជា    កូន  កាត់ ៣ សាសន៍  ( ខ្ម្រារ- 
ចិន-វៀតណាម ) បាន ប្រាឡូក 
ចូល  វិស័យ សិល្រាបៈ បង្ហាញ ម៉ូដ  
ន្រាះ    អស់  រយៈ ព្រាល ៤-៥  ឆ្នាំ  
មក  ហើយ ប្រាប ់ព ីអារម្មណ ៍ខ្លនួ 
ថា ៖  «ជា ការពិតនោះ   ក្នុង ចិត្ត 
នាង ខ្ញុំ  ព្រាល ន្រាះ មាន   លក្ខណៈ 
ប្រាប  ចង់ ចូល រួម ៥០ភាគរយ 
និង  មិន  ចង់មាន  ៥០ភាគ រយ។ 
និយាយ  ឱ្រាយ ត្រាង់ ទៅ នាង ខ្ញុំ ចង់  
ចូល  រួម  តាំង ពី ការ ប្រាកួត កញ្ញា - 
ឯក  ចក្កវាឡ កម្ពជុា  ឆ្នា ំ២០២០ ជា 
មួយ   នឹង កញ្ញា រ៉្រាត សារើតា មក 
ម្ល្រា៉ះ  ដ្រាល      ឆ្នាំ មុន នាងខ្ញុំ ខក ខាន-  
មិន បាន ដាក់ ពាក្រាយ  ចូល ប្រាកួតនោះ  
ក ៏  ព្រាះត្រា    ជាប ់រវល ់ ការ ងរ   ថត កនុ  
នៅ     ប្រាទ្រាស  អូស្រា្តាលី ហើយ សា្ថាន- 
ភាព  មិន អាចឱ្រាយ  វិល មក ស្រាុក-  
ខ្ម្រារ វញិ បាន  ដោយសារ ត្រា បញ្ហា 
កូវើដ១៩» ។ 
ចំពោះ ភាព រារ្រាក  ថា   ខ្លនួ ចង់ ចូល- 

រួមប្រាកួត  ៥០ និង មិន ចង់ ចូល រួម  
៥០ នោះ ត្រាូវ បាន កញ្ញា ហង្រាស 
សរុយិាន ់បញ្ជាក ់ ប្រាប ់ថា៖ «គ ឺមក 
ពី នាងខ្ញុំ គិត ថា ខ្លួន ឯង ហាក់ - 
ដូចជា  បាន ប្រាឡូក វិស័យ បវរ - 
កញ្ញា ន្រាះ   ច្រាើន  ឆ្នាំ ដ្រារ ហើយ  
ដូច្ន្រាះ  ចង់ ទុក ឱកាស ឱ្រាយ ក្ម្រាង 
ជំនាន់ ក្រាយ  ដ្រាល ពួកគ្រា 
ស្រាឡាញ់ វិស័យ ន្រាះ វិញ ម្តង 
ស្រាប   ព្រាល ដ្រាល  នាងខ្ញុំ  ក៏ 
មាន ភាព មមាញឹក នឹង ការ- 

ងរ  ថត កុន និង ថត ស្រាប៉ត ផ្រាស្រាងៗ  ក៏ 
ច្រាើន  ដ្រារ   ហើយចពំោះ  ចតិ្ត មយួ  ទៀត 
ដ្រាល ចង់ ចូល រួម ប្រាកួត ក៏ ព្រាះ ត្រា 
ស្រាច ក្តី ស្រាឡាញ់ នោះ ឯង »។ 

គួរ រំឭក ដ្រារ ថា កញ្ញាឯក Miss 
Global Cambodia 2018  កញ្ញា 
ហង្រាស សុរិយាន់    ជា តំណាង - 
កម្ពជុា ដើម្រាប ីសម្រាប ់ការ  ប្រាកតួ 
អន្តរ ជាត ិ Miss Global 2018 
ដ្រាល បាន ប្រារព្ធ ធ្វើ នៅ ថ្ង្រាទី-  
១១ ខ្រា កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩ នៅ 
ក្នុង   ទីក្រាុង មា៉ានីល ប្រាទ្រាស  
ហ្វីលីពីន   មាន ប្រាវត្តិ សិក្រាសា ក៏ 
មិន ធម្មតាដ្រារ  ដោយ បាន ចប់ 
បរិញ្ញាបត្រា ចំនួន ២ ផ្ន្រាក គឺជា 
និស្រាសិត បញ្ចប់ ផ្ន្រាក ច្រាបាប់  ក្នុង 
ឆ្នាំ ២០១៥ នៅ ឯ សាកល- 
វិទ្រាយាល័យ ន័រតុន និង ជា 
និស្រាសិត    ផ្ន្រាក អក្រាសរសាស្ត្រា - 
អង់គ្ល្រាស  នៅឯ  សាកល វិទ្រាយា- 
ល័យ  បញ្ញា សាស្ត្រា  ដ្រាល ធ្វើ ឱ្រាយ 
កញ្ញា ឆក់   ឱកាស   បាន មកុ ដ  - 
បវរកញ្ញា ប្រាចាំ ឆ្នាំ  ២០១៨។ 
អតីត ជា កញ្ញាឯក Miss 

Global Cambodia  2018 
រូបន្រាះ  ក៏ ធ្លាប់បង្ហើប ពី  ក្តី- 
ស្រាម្រា ចង់ កា្លាយ ជា តារា - 
ម៉ូដ្រាល  កាល ពី  មា ន វ័យ ១០ 
ឆ្នាំ  មក  ហើយ ក៏ ត្រាងត្រាចង- 
ចាំ  ជាប់ ជានិច្ច នូវ ពាក្រាយ - 
ដំបូនា្មោន  ឪពុក ខ្លួន ថា  ឱ្រាយ   មាន 
ភាព ជឿ ជាក់ លើ ខ្លួនឯង-  
ទើប បាន ធ្វើ ឱ្រាយ យើង អាច 
សម្រាច  ក្តី បំណងប្រាថា្នា  ខ្លួន 
ឯង  បាន ៕

កញ្ញា ហងេស សុរិយាន់ រារេកនឹង  ការបេកួត  Miss 

Universe Cambodia 2021។ រូប ហ្វ្រាសប៊ុក

ហង្ស សុរិយាន់   រារ្ក នឹង ការ  ប្កួត 
កញ្ញាឯកចក្កវាឡ កម្ពជុា ឆ្នា២ំ០២១ 

ខេសេ បេយុទ្ធ កេវ សុខផេង របស់ កម្ពជុា បនដេញ បេជេង យក បល់ជាមួយ កីឡាករ របស់ អុីរ៉ង់។ រូបថត FFC

កុ្ម កម្ពជុា តូ្វធ្វើចត្តាឡីស័ក 
ក្យ ធ្វើ ការងារ ធ្ងន់ នៅ បារ្៉ន
   ឈន ណន 

ភ្នំពេញៈ   ក្រាុមជម្រាើសជាតិ 
កម្ពុជា ដ្រាលទើប បាន បញ្ចប់ 
ប្រាសកកម្ម  ជាមួយការ ធ្វើការងរ 
យា៉ាង ធ្ងន់ ទំាង ការ ហ្វឹក ហាត់ 
និងការ ប្រាកួត នៅ លើទី លាន ក្នងុ 
ព្រាតឹ្តកិារណ៍   ជម្រាះុ  ជំុ ទី ២ ប្រាចំាពូល 
C ន្រា ពាន រង្វាន់  FIFA World 
Cup Qatar 2022 នៅ លើទឹក- 
ដី  ប្រាទ្រាស បារ៉្រាន នោះ ត្រាវូ បាន 
សហព័ន្ធ កីឡា បាល់ ទាត់ កម្ពជុា 
(FFC) នំា យក ទៅ ធ្វើចតា្តាឡីស័ក 
នៅ ទី តំាង ១កន្ល្រាង ដ្រាលជា  ទី 
ប្រាសព្វ រវាង  ខ្រាត្ត កំពង់ស្ពឺ និង 
ខ្រាត្តកំពង់ ឆ្នាងំ។
 សម្រាប់ការ បំព្រាញ ប្រាសកកម្ម 

នៅ  លើ ទឹក ដីបារ៉្រាន ន្រាះ ក្រាុម- 
ជម្រាើសជាតិ កម្ពជុា ដ្រាល ដឹកនំា 
ផ្ទាល់ ដោយ អ្នក ចាត់ការទូទៅ  
លោក Keisuke Honda និង 
គ្រា ូបង្គោល ជនជាតិជបុ៉ន លោក 
Ryu Hirose ទទួល លទ្ធផល 
មិន ល្អ ទ្រា  ដោយ បាន ចាញ់ទំាង 
៣ ប្រាកួត ហើយ លទ្ធផល ន្រាះ  ធ្វើ 
ឱ្រាយកម្ពជុា បាន បញ្ចប់ការ ប្រាកួត 
ទំាង ៨ លើក របស់ ខ្លនួ  ប្រាចំាពូល 
Cន្រាះ ជាមួយការ ចាញ់ ៧ ស្មើ ១ 
និង ឈរ នៅ ល្រាខ រៀង ទី ៥ ក្រាយ 
គ្រា ហើយ ក្នងុ ៨ ប្រាកួតន្រាះ កម្ពជុា 
រក បានត្រាឹម ២ គ្រាប់ និង របូត 
គ្រាប់បាល់សរុប៤៤ គ្រាប់។
 យា៉ាង ណា ក៏ដោយ  ទំាងការ- 

ចាញ់ ក្រាមុ មា្ចាស់ ផ្ទះ បារ៉្រាន ៨-០ 
ពិស្រាស ការ ចាញ់ ក្រាមុ ខា្លាងំអីុរា៉ាក់ 

៤-១ និង ការ បន្ត ចាញ់ ក្រាមុ ល្រាខ 
២ ប្រាចំានៅ អាសីុ អីុរ៉ង់ ១០-០ គឺ 
កម្ពុជា បាន បង្ហាញ ការ ល្រាង 
យា៉ាងស្វតិសា្វាញ ហើយការ ហា៊ាន 
ល្រាង និងល្រាង ប្រាកប ដោយ ភាព- 
ជឿ ជាក់ ន្រាះ ក៏ បាន ធ្វើ ឱ្រាយ គ្រា ូបង្វកឹ 
ក្រាមុអុីរា៉ាក់ និងអីុរ៉ង់  សរសើរ ដល់ 
ទឹក ចិត្ត  ប្រាកួត ដ៏ មោះមុត របស់ 
ក្រាមុ កីឡា ករ កម្ពជុា ផងដ្រារ។
ជាមួយគ្នា ន្រាះ អ្នកគំ ទ្រា ដ៏ ស្មោះ- 

ស្មគ័្រា របស់ ក្រាមុគោព្រា កម្ពជុា ភាគ- 
ច្រាើន សុទ្ធត្រា បាន គំ ទ្រា ទៅ  ដល់ 
ការ សម្រាច ចិត្ត របស់  Keisuke 
Honda ដ្រាល បាន រៀបចំ  ក្រាមុ- 
កម្ពុជា ឱ្រាយ ហា៊ាន ល្រាង ជាមួយ 
ក្រាមុខា្លាងំប្រាបន្រាះ ហើយ  វើរបុរស 
បាល់ ទាត់របស់ជបុ៉ន រូបន្រាះ បាន 
និយាយ ម្តង ហើយម្តង ទៀត ថា  
កម្ពុជា ត្រាូវត្រា ព្រាយាយាម  ល្រាង 
ទៅតាម របៀប ល្រាង របស់ ខ្លនួ និង 
ត្រាវូ ព្រាយាយាម  បង្កើត ឱ្រាយ បានច្រាើន  
នៅតំបន់លើ ទៅ តាម ដ្រាល អាច 
ធ្វើ បាន ដើម្រាបី   ការ រើកចម្រាើន ទៅ- 
មុខ ទៀត។
ចំណ្រាក លោក Ryu Hirose 

គ្រាូ បង្គោល  ក្រាុមជម្រាើសជាតិ 
កម្ពជុា ក៏ បាន ផ្តាត ឱ្រាយកូន ក្រាមុ 
ល្រាង តាម ទម្រាង់ របស់ ខ្លនួ ផងដ្រារ។ 
លោក បាន និយាយ បនា្ទាប់ពីបញ្ចប់ 
ការ ប្រាកួត ចុង ក្រាយ ថា៖  «អីុរ៉ង់ 
ជា ក្រាមុ មួយ ដ្រាល ខា្លាងំ បុ៉ន្ត្រា យើង 
បាន បន្ត ល្រាង តាមទម្រាង់ របស់ 
យើង ជាមួយនឹង ការ គ្រាប់គ្រាង 
បាល់ ក៏ ដូចជា សា្មោរតី ហា៊ាន ល្រាង 
ទោះបីជា កីឡាករ គ្រា មាន សមត្ថ- 

ភាព និង  រាងកាយល្អ ជាង យើង 
ក៏ ដោយ»។
យា៉ាង ណា មិញ នៅ ព្រាលន្រាះ  

ក្រាមុ ជម្រាើសជាតិ កម្ពជុា កំពុង ធ្វើ 
ចតា្តាឡីស័ក ទៅតាម ការ ណ្រា នំា 
របស់ ក្រាសួង សុខាភិបាល នៅ 
មជ្រាឈ មណ្ឌល ហ្វកឹ ហ្វនឺ កង រាជ- 
អាវុធហត្ថ ភ្នជំុំ រើករាយ ស្ថតិ នៅ 
ស្រាកុ សាមគ្គមីានជ័យ ខ្រាត្តកំពង់- 
ឆ្នាំង បនា្ទាប់ពី ពួកគ្រាបាន វិល- 
ត្រាឡប់ មក ដល់ មាតុ ប្រាទ្រាស វិញ 
កាលពី យប់ ថ្ង្រាអាទិត្រាយ ហើយ      
ទី តំាងន្រាះត្រាវូ បាន ចុះ ពិនិត្រាយ និង 
ធ្វើ ការ រៀបចំក្រាម ការ ដឹកនំា  
ដោយ ផ្ទាល់  របស់  លោក សៅ 
សុខា ប្រាធន  FFC។
លោក ក្រាវ សារ៉្រាត អគ្គ ល្រាខា- 

ធិការ  FFC បានប្រាប់  ពី ថ្ង្រាចន្ទ 
ថា៖  «ការ យក ក្រាមុ ជម្រាើសជាតិ 
ទៅ ធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក ន្រាះ គឺ យើង 
ធ្វើទៅតាម ការ ណ្រានំា របស់ ក្រាសួង 
សុខា ភិបាល។  យើង ត្រាវូ ជាប់ ១៤ 
ថ្ង្រា  បុ៉ន្ត្រា យើង មិន ឱ្រាយ ខាង ក្រាសួង 
យក យើង ទៅ ធ្វើ ទ្រា ដោយ សារ  
ការ  ធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក ក្រាមការ គ្រាប់- 
គ្រាង របស់ ក្រាសួង សុខាភិបាល  
នោះ  យើងអាច ចំណាយ ច្រាើន 
ពិស្រាស យើងមិន បាន មើល ថ្រា 
ក្ម្រាងៗ  របស់  យើង ដោយ ផ្ទាល់ ដ្រា 
ហើយ  ក្ម្រាងៗ របស់ យើង ត្រាវូការ 
កន្ល្រាង ហ្វកឹ ហាត់ ហ្រាតុន្រាះ ហើយ 
ទើប ឯកឧត្តម ប្រាធន សហព័ន្ធ 
យក ក្រាមុជម្រាើស ជាតិ  ទៅ ដាក់ 
នៅ មជ្រាឈមណ្ឌល ហ្វកឹ ហ្វនឺ កងរាជ- 
អាវុធហត្ថភ្នជំុំរើក រាយ»៕

កញ្ញា ហងេស សុរិយាន់ អតីត កញ្ញាឯក 
Miss Global Cambodia 2018។ 

រូបថត ហ្វ្រាសប៊ុក 
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